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 :المقدمة
وأشهد  ،ا من يهده هللا فال مضل ومن يضلل فال هادي لهئات أعمالنيإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن س

 :شريك له وأشهد أن محمدًا عبد هللا ورسوله أما بعد  إله إال هللا وحده ال أن ال
ينبغي على كل مسلم أن  ووحدة صفه" من األصول العامة التيفإن موضوع بحثنا " خطر الجماعات واألحزاب على لحمة المجتمع 

ذر مضرة فيكونوا منها على ح ،متن المحاطة بهلتبصير المسلمين بواقعهم والف ،وذلك لما لها من األهمية بمكان ،اهيعرفها ثم يفقه
م على بمقولة االنضمام إلى جماعة كذا فإنه ، دولة بشبهة تحير فكره ويمكن أن يتعرض لها أي مسلم داخل أي ،الوقوع فيها بغير علم

وال  ،وكذلك يدخل شباب المسلمين النفق المظلم ،إلى فكرة أنه سينضم إليها ويأتي ،أعضائها وبعدها يعد مقابلة أحد ،حق وعلى دين
وكذلك  ،ويجب التحذير من الدخول أو االنضمام لمثل هذه الجماعات ،ومن يعلم حجة على من ال يعلم ،يحجزهم عن ذلك إال العلم

هو من ، المجتمع المسلم سواء من جماعات أو أحزاب  نقسامات فيوان هذه اال ،األحزاب وبيان خطرها على وحدة األمة اإلسالمية
  .مهمما يؤدي إلى ضعف المسلمين أمام أعدائ ،فكر أعداء اإلسالم للتنكيل بالمسلمين وتفرقهم شيعاً 

المجتمع  ةى لحمالجامعات ودور العلم والعبادة لتبصيرهم بخطر الجماعات واألحزاب عل أن تعقد دورات تعليمية للشباب في ويمكن
  .والوطن تفرق وحدة المسلمين وعدم االنزالق في هذه التيارات التي ،أو المواطن على حب الوطن لتتكون شخصية المسلم ،صفه ووحدة

 
 :مية البحث وأهدافهـأه -1

 فكاراألعض وفرضت ب ،الفكر السياسي واالقتصادي حلة انتقالية كبري تشهد تحوالت فيالوقت الراهن بمر  يمر العالم في -1
 ،الحزبية التعدديةوأهم مراحل هذه المرحلة هو تكوين األحزاب السياسية وتبني نظام  ،مثل العولمة وتحرير التجارة العالمية

ت مام لمثل هذه األحزاب وإن كانفكان يلزم لمثل هذا البحث أن يبين للقارئ خطر االنض ،وتطبيقها داخل الدول اإلسالمية
 .ض الدول اإلسالمية بمفهوم الديمقراطيةبع في اآلنأنظمة حاكمة  هي

قل من توتن ،األخيرة وبصورة تزداد يومًا بعد يوم اآلونة بدأت في ،إن خطر الجماعات واألحزاب على وحدة الصف المجتمعي -2
دلوه ب عن ساعده ويدلي ر كل  أن يشم   واإلعالم لزاما على الجامعات ودور العبادةفكان  ،المرض مكان إلى آخر كعدوى 

  .انهوذلك بالعلم والحجة والبر  ،عريف الشباب والمواطنين بخطر هذه الجماعات واألحزاب واالنضمام إليهالت

ساعد من ت لعلم لينير لها طريق المعرفة التيتنال من أمن الوطن ويعمل على تغذيتها با فكار التييعالج هذا البحث األ -3
  .سبيل المؤمنين وإتباع ةالهدايونزواًل إلى  يقصدونها لتبحر بهم إلى بر اآلمان بعيدًا عن العصبية

 
 

  :منهج البحث -2
 ج االستقرائيطبقا للمنه لها صلة مباشرة بموضوع البحث وجمعت منهم المادة العلمية ي اختيار المراجع التيف  تعالىاعتمدت على هللا

اآليات  وعزوت ،النشر او الطبع وأخيرًا سنة الطبع ة اسم المرجع أواًل ثم اسم المؤلف ثم الصفحة ثم داروقمت بكتاب ،اإلستنباطي
سم المرجع وأذكر ا ،وخرجت األحاديث النبوية الشريفة من كتب األحاديث كالبخاري ومسلم ،ن الكريمآانها من سور القر القرآنية إلى مظ

رت كان المؤلف له أكثر من مرجع ذك وإذا ،السابق(  بذكر )المرجع وأعقبهثم اكتفي بذكر المرجع فقط والصفحة  ،كاماًل أو مرة فقط
  .االثنين
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  :مشكلة البحث -3
 فعنوان البحث ،حزاب عامة ليست على إطالقها ن خطر األأل ،ات كتابتهر معظم فق شكل على الباحث فيأ لبحثإن عنوان هذا ا

حيح ة كل منهم على المنهج الصقامبحسب است ما كانمنه ك يستثنىإال أنه  ،بمفهومه العام ينزل الخطر على كل األحزاب والجماعات
وعدم  ،ادهوالتراحم والترابط بين أفر بناء الدول على دعائم العلم والمعرفة  الحزب في سياسةو ،  في المعتقد منهج أهل السنة والجماعة، 

األحزاب وهي  ،ثنايا هذا البحث حزاب كأصل عام هو المتفق عليه فيأما خطر الجماعات واأل ،على الحاكم منهم أيخروج 
 " خطر الجماعات واألحزاب على لحمة والذين صدق فيهم عنوان البحث  المسلمين وتفرق كلمتهم تبث سمومها في التي والجماعات

 المجتمع ووحده صفه " 
  :خطة البحث -4

  :قسمت هذا البحث إلى مقدمة ومبحث تمهيدي ومبحثين كاآلتي
 :وفيها المقدمة

 البحث وأهدافه  أهمية-1 
  ج البحث منه-2
  مشكلة البحث -3
 خطة البحث -4

 .غة واصطالحاتعريف األحزاب والجماعات ل :المبحث التمهيدي
  :وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين

 ب األوللالمط
 تعريف الجماعات لغة واصطالحًا 

 المطلب الثاني
 تعريف األحزاب لغة واصطالحا 

 المبحث األول 
  .يرهما على لحمة المجتمع ووحدة صفهالفكري وتأثخطر الجماعات واألحزاب على األمن 

 
 

 وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين 
 المطلب األول 

 من الفكري وتأثيرها على لحمة المجتمع خطر الجماعات على األ
 المطلب الثاني 

 خطر األحزاب على األمن الفكري وتأثيرها على لحمة المجتمع 
 المبحث الثاني 

  .من السياسي ووحدة الصف المجتمعيب على األخطر الجماعات واألحزا
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 وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين 
 المطلب األول 

 خطر الجماعات على األمن السياسي ووحدة الصف المجتمعي 
 المطلب الثاني 

 خطر األحزاب على األمن السياسي ووحدة الصف المجتمعي 
  :الخاتمة وتشمل على األتي

 أهم النتائج  :أوال
 التوصيات :ثانيا
 المراجع  :ثالثا

 المبحث التمهيدي
 واصطالحاحزاب السياسية لغة تعريف الجماعات واأل

 :وينقسم هذا البحث على مطلبين 
 المطلب األول

 ف األحزاب السياسية لغة واصطالحاتعري
 المطلب الثاني

 تعريف الجماعات لغة واصطالحا
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 المطلب األول
 حا  زاب السياسية لغة واصطالتعريف األح

  :تعريف األحزاب السياسية لغة :أوال

وا تجمع وا(بو ) تحز   ،والحزب الطائفة ،والحزب الورد منه )أحزاب( القرآن الكريم ،ب الرجل أصحابةحز  :مختار الصحاح جاء في
 .(1)جتمع على محاربة األنبياء عليهم الصالة والسالمت واألحزاب الطوائف التي

جماعة وال ،السالح ،وجاء بمعني الطائفة حصته ، وورد الرجل من القرآن أي ،ورد الماء ( النوبة فيزب) الح   :لسان العرب وجاء في
واألحزاب جمع من تألبوا وتظاهروا على حرب النبي صلي  ،وإن لم يلق بعضهم بعضاً  ،وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم ،من الناس

 (2. )هللا عليه وسلم فكانت موقعة األحزاب
 ،وس الرياسةوالس ،يقال هو يسوس الدواب إذا قام عليها ،والسياسة فعل ساس ،بما يصلحه )سياسة( فتعني القيام على الشيءمة أما كل

 (.3)وساس األمر سياسة إذا قام به
و من ما هو  ،وكذلك نظام الحكم فيها ،وقد استخدم العرب كلمة السياسة بمعني اإلرشاد والهداية وتشمل نظام الدولة وقانونها األساسي

 .(4)مجريات األحداث أنشطة فردية وجماعية تؤثر في
دما وبالتالي توصف الجماعة بأنها سياسية عن ،وإذا أضفنا المعني اللغوي لكلمة )سياسي( إلى المعني اللغوي لكلمة حزب اتضح األمر

 .(5) دفتهر رئيسي هو الوصول إلى الحكم وتيسييكون غرضها األساسي وال
( هو مجموعة من الناس تجتمع وتتآلف لتكوين حزب أن المعنى اللغوي لكلمة )األحزاب السياسيةتعريفات يتبين ومن خالل هذه ال

  .الوصول به للحكم أعضاؤهمعين يهدف 
  :اصطالحاتعريف األحزاب السياسية  :ثانيا

اسي ن هنا تتعدد تعريفات الحزب السيوم ،يرجع ذلك لوجود أيديولوجيات متعددة تؤثر على الحكم ،لقد شهد العالم تطورات مختلفة
ة أن القو  أي ،قيلت لألحزاب السياسية دارت إما باعتبارها تنظيماً  تعريفات التيوبعض ال .(6)بتعدد تلك المعتقدات والظروف

على المبادئ  تركيزلا وإما باعتبارها أيديولوجيته اي ،تطفي عليه أهميته وتحقق ما يصبوا إليه من أهداف التنظيمية للحزب هي التي
 .(7)واأليديولوجيبين الجانب التنظيمي  األخرى كما جمعت بعض التعريفات  ،يسعي إلى تحقيقها واألهداف التي

تقوم  ختالف األحزاب وتنوع أدوارها التيونظرًا لوجود صعوبة لوضع تعريف جامع مانع لألحزاب السياسة لتنوع معتقداتهم وا 
نستخلص منها  لكي يالعرب الفقهالفقه الغربي أو  أهم التعريفات التي قيلت سواء في البد من عرض فكان ،ختلفةمنظم الحكم ال بها في

                                                           

 م. 1985كتبة لبنان ، طبعة م56(  مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، ص1)
 ، طبعة دار صاد بيروت، دون سنة طبع. 108ص 6(  لسان العرب، ابن منظور، جـ2)
 هـ طبعة أولى.  1306، طبعة دار الحياة بيروت عام 309ص  1الزبيدي، جـ محمد مرتضى القاموس، تاج العروس من جواهر ( 3)
 لمعارف، بدون سنة نشر. ، طبعة منشاة ا46(  أصول علم السياسة، د/ محمد بدوي ص 4)
 م. 1986، مكتبة النهضة العربية، مصر، عام 40ظل النظام النيابي، د/ طارق خضر، ص ي(  دور األحزاب السياسة ف5)
 المرجع السابق 40ظل النظام النيابي، د/ طارق خضر ص  دور األحزاب السياسي في ( 6)
طبعة دار الفكر ، 124ظام اإلسالمي د/ مصطفي عبد الجواد،صلحديث والنالنظام السياسي والدستوري ا األحزاب السياسية في ( 7)

 م 2003 -هـ 1424العربي، القاهرة عام 
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هوم الفقه العربي كسي لألحزاب السياسية وأخيرًا مفار ونتعرض لمفهوم الفقه الليبرالي والفقه الم ،تعريفًا واضحًا لمفهوم الحزب السياسي
  :طبقًا لما يلي

  :ي لألحزاب السياسيةمفهوم الفقه الليبرال -1
ينظر إليه باعتباره  فمنهم من ،نظر إليها كل فقيه للحزب لزاوية التيختالف االليبرالي لتعريف األحزاب السياسة إل اختلف مفهوم الفقه

لتفون حول نظام يبأنه تجمع من المواطنين  عرفه : فاألول واتجاه ثالث نوردهم فيما يلي : ،باره أيديولوجياتوالبعض األخر باع ،تنظيماً 
وطني ومحلي من أجل  ى مستوى على أنه تنظيم دائم يتحرك عل : والثالث ،ما خدمة فكرة ألنه منظمات تعمل في : والثاني ،واحد

 .(8)الحصول على التأييد الشعبي بهدف الوصول إلى ممارسة السلطة لتحقيق سياسة معنية
  :الماركسي لألحزاب السياسية الفقهمفهوم  :ثانيا

حزب أحد عناصر لالفقه إلى أن ا حيث ينظرها ، الشيوعية اإليديولوجيةم على أساس و كسي تقار ملاالفقه  رية األحزاب السياسية لدىظن
فيعرفون الحزب  ،العاملة ويسعي لتحقيق أهدافها ةالطبقالمجتمع لالستحواذ على السلطة فيعكس الحزب مصالح  الصراع السياسي في
 .(9)ي للطبقات االجتماعية المختلفة"بأنه " التعبير السياس

 _ هتهاالتحاد السوفيتي وتغير وج انهيار الماركسية في والواقع المعاصر قد أكد عدم صحة هذا التعريف للحزب السياسي وذلك بعد
 .(10)للوصول إلى السلطة األخرى تتصارع مع بعضها  حيث أصبحت القوى  ،أصبحت األحزاب الشيوعية للحزبية بصفة عامة

  :العربي لألحزاب السياسية الفقهمفهوم  :الثاث
عرفه الدكتور سليمان في ،أغلبها تفق مع تعريفه عند الفقه الليبرالي أنوإذا نظرنا إلى تعريف الحزب السياسي عند الفقه العربي نجد 

 .(11)" فيذ برنامج سياسي معينالوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم بقصد تن متحدة تعمل بمختلف" جماعة من الناس  :بأنه الطماوي 
وهره ج المستويين القومي والمحلي يعبر في" اتحاد أو تجمع من األفراد ذات بناء تنظيمي على  :ويذهب الدكتور أسامة الغزالي إلى أنه

خالل  نبواسطة أنشطة متعددة خصوصًا م ،اجتماعية محددة ويستهدف الوصول للسلطة السياسية أو التأثير عليها عن مصالح قوى 
 .(12)سواء عن طريق العملية االنتخابية او بدونها" ،المناصب العامة ممثليهتولي 

  :هاسي يلزم لوجوديحزب س إذن فأي 
  .معينة إيديولوجيةتكوين تنظيم من األفراد له صفة العمومية واالستمرار يعتنقون  -1
  .شاركة السياسيةالوصول للسلطة أو التأثير فيها عن طريق الم فراد إلىيهدف هؤالء األ -2

                                                           

 المرجع السابق. 126النظام السياسي، د/ مصطفي عبد الجواد، ص األحزاب السياسية في ( 8)
2- Andre Heurbu Jean Giccuel et Patrice Gelard” , Dnait Constitutionnel et Institutians” , OP. cit,P. 

280   
 ، المرجع السابق 128(  األحزاب السياسية، ص 10)
، دار الفكر العربي 627(  السلطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرة وفى الفكر السياسي اإلسالمي دراسة مقارنة، ص 11)

   1986بيروت عام 
 م. 1987، طبعة سلسلة عالم المعرفة، الكويت عام 21امة الغزالي حرب، ص(   األحزاب السياسية في العالم الثالث، د/ أس12)
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 تهدف إلى االستيالء على السلطة فالجماعات التي  ،يكون األسلوب للوصول للسلطة والحكم هو األسلوب الديمقراطي أن -3
  .السياسية ببطريق غير ديمقراطي تخرج عن نطاق األحزا

 تعالي " ويقول هللا ،الواحدة كالسوس جسد األمة اإلسالمية في زاب السياسية أنها تمخروعليه فإنه من خالل هذه التعريفات لألح
معينة يعتنقونها فيضل الناس بغير  إيديولوجيةألنه من خالل التعريف أن كل حزب له و  ،(13)تقون"هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاوأن 

النظر فيما  ب ما يؤيدونه دون الشع إفرادوعي ويتوج هؤالء بالنجاح طالما أنه له من يون منهم الحزب االشتراكي والعلماني والشكعلم في
ذه مما يتمخط عن ه ،وهذا كله تحت مسمي الديمقراطية بمعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ،يعتقدونه على إطالق من الحرية

  .األحزاب تفرق جسد األمة اإلسالمية الواحدة وتؤثر على لحمة المجتمع المسلم وتشتت وحدة صفه
 

 المطلب الثاني
 ت لغة واصطالحاتعريف الجماعا

  :صطالحي للجماعات كما يأتيولكي نتمكن من الحديث عن موضوع بحثنا هذا فنشير إشارة سريعة عن التعريف اللغوي واال
  :تعريف الجماعات لغة :أوال

وها  ااجتمعوا من هن وتجمع القوم أي ،شدهبلغ أ والرجل المجتمع الذي ،المتفرق فاجتمع ت الشيءجمع جمع :يقول صاحب الصحاح
 ،ويكون اسمًا لجماعة من الناس ،والجمع مصدر قولك جمعت الشيء ،أخالطهم وهم األشابة من قبائل شتى :وجمَّاع الناس ،هنا

 .(14) وإن شئت قلت مسجد الجامع باإلضافة ،والمسجد الجامع
 ،سمهال يعرف ا نخل خرج من النوى او ال ،تأليف المتفرق والدقل أو صنف من التمر :الجمع كالمنع :ويقول صاحب القاموس المحيط

وإن لم يجعل  ا هنا وهنا والمجموع ما جمع من ه ،منى أياموأيام جمع  ،ويوم جمع هو يوم عرفة ،وجموع كالجميع ،وجماعة الناس
 .(15)اجتمع من كل موضع أي :واستجمع السيل ،واإلجماع االتفاق ،وجامعة وجماع ككتاب عظيمة ،الواحد كالشيء

 ،الشيء ادضعلى ت لد، أصل واحد تالجيم والميم والعين :فارسفقال ابن  ،جمع الحصاد او المحصول قبضه :جم الكبيرالمع وجاء في
ْوُهْم "  :الكريم القرآنحشدوا لقتالهم وفى  :جمع القوم ألعدائهم جميعاً و  م ُعوْا ل ُكْم ف اْخش   وجمع فالن  ،.(16)"إ نَّ النَّاس  ق ْد ج 

ْمع  وقال أيضًا تعالي شأنه:"  ،.(17)"ذ ل ك  ي ْوم  مَّْجُموع  لَُّه النَّاُس  " :ن الكريموفى القرآ ،بني عليها أي بامرأة  ُعُكْم ل ي ْوم  اْلج   .(18)"ي ْوم  ي ْجم 
ن قد تظهر م والتيسميت الجتماع مجموعة من الناس لغرض من األغراض  ه التعريفات اللغوي أن الجماعة هيويظهر من خالل هذ

  .تعريف االصطالحي اآلتي ذكرهخالل ال

                                                           

 ( 52سورة المؤمنون : اآلية )  ( 13)
 م. 1975، طبعة دار الحضارة العربية بيروت عام 160(   الصحاح فى اللغة العلوم، نديم واسامة مرعشلي، ص14)
، طبعة دار المعرفة 236دي، رتبه ووثقه خليل مأمون شيحة، ص (   القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبا15)

 م 2007 -هـ 1428بيروت عام 
 ( 173ية ) سورة آل عمران : اآل  ( 16)
 ( 103(   سور هود : اآلية ) 17)
  (9(   سورة التغابن : اآلية )18)
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  :اصطالحاتعريف الجماعات  :ثانيا
وهناك من هو عمل شعبي جماعي منظم، حيث تعني الجماعة  ،ال خالف بين المعني اللغوي للجماعة والمعني االصطالحي لها

ذكر تقسيمات الجماعات كتفي هنا ببالجماعات غير اإلسالمية وسوف ن وأيضاً  ،الجماعات ما هو يعرف بالجماعات اإلسالمية
  :اإلسالمية

 
  :من حيث الطبيعة :اوال

 تحمل مشروعًا دينيًا، أي دعويًا. جماعات دينية -1
 تحمل مشروعًا سياسيًا لتنافس به في الحكم. جماعات سياسية -2

  :من حيث وسيلة العمل :ثانيا

 .السلمي : وتعمل هذه الجماعات إلى تبني السلم في كافة مجال تحركاتها العمل -1

 وتعمل هذه الجماعات إلى تبني العنف في كافة أنشطتها. :يفالعمل العن -2
  :من حيث االتجاه الحركي :ثالثا

  .الحكم( داخل الدولة أنظمةمن يكون ضد ) -1

  .من يكون ضد من يعادي وطنهم من الخارج -2
  :من حيث جغرافية المكان :رابعا  

 العالم.عالمية الدور: أي ليس حدود معينة فهي منتشرة في دول  -1

 إقليمية المكان: أي داخل حدود الدولة التي يقيمون فيها. -2
ضعون ي عظم هذه الجماعاتمف ،أمام مفهوم للجماعات اإلسالمية معقد متنوع طبيعة ومكانا واتجاها ووسيلة بل وغايات نإذن فنح

كون على وطموحاتهم قد ي ،علم وهدي اإلسالم كمرجعية للفكر والعمل وأكثرهم ليس على علم بهذا الدين القيم فيفتون على غير
 ،ينولم يتفقه على أيدي علماء المسلمين المتخصص ،ال يدري أين هو من العلم الصحيح والطريق المستقيم وأكثرهم حساب الدين،

ث هذا احوعلى ما نبينه فى مب ،هم من جلدتنا وشبابنا نسال هللا تعالي لهم الهداية على طريق الحق والصراط المستقيم ءوهؤال
  .البحث إن شاء هللا

 المبحث األول
 خطر الجماعات واألحزاب على األمن الفكري وتأثيرهما على لحمة المجتمع

 وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين 
 المطلب األول

 خطر الجماعات واألحزاب على األمن الفكري وتأثيرهما على لحمة المجتمع
 المطلب الثاني

 وتأثيرها على لحمة المجتمع لفكري خطر األحزاب على األمن ا
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 المطلب األول
 فكري وتأثيرهما على لحمة المجتمعخطر الجماعات واألحزاب على األمن ال

يهامهم إل ،يدخلون منه على شبابنا بتعاليم ليست على هدي اإلسالم ،إن األمن الفكري مناخ خصب ألعداء اإلسالم داخليا وخارجياً 
بها لحمة المجتمع المسلم عن طريق انتماءاتهم لجماعات متعددة وهم يحسبون أنهم بذلك على  فرقون يبغيره من خالل أفكار هدامه 

والذي يجب أن يستمد هذا الرأي من صحيح  ،هداية وجهاد من خالل طمس الفكر عن طريق والء ألفراد هذه الجماعة دون إعمال لرأيه
 ،قررها اإلسالم وكفلها ألفراد المجتمع تيمن أهم الحقوق ال الرأيق ويعتبر ح ،وليس من أمير جماعة ،الكتاب والسنة وإجماع األمة

وأن  ،واهروما يقع تحت إدراكه من ظ ،شؤون جميع ما يكتنفه من  ويقصد به أن يكون لإلنسان الحق في أن يفكر تفكيرًا مستقاًل في
 .(19)ائل التعبيرطار أحكام الشريعة اإلسالمية ويعبر عنه بمختلف وسإ بما يهديه إلى فهمه في يأخذ

الذي فضله  لتكريم اإلنسان أساساواإلسالم يعتبر الحرية الفردية  ،بسياج الحرية أن يأتي ،مجتمع أي إيجاد األمن الفكري في والبد من
وهى  ،البأبتها السماوات واألرض والج وحمَّله األمانة التي ،األرض ه فيفلخواست ،وأمر المالئكة بالسجود له ،هللا على كثير من خلقه
كثيرًا عن الحرية  فااختالاإلسالم تختلف  لذا فالحرية في ،ال شريك له يدين المسلم فيها إال هللا وحده ال التي ،تنبع من عقيدة التوحيد

أساس  بينما ،إن اإلنسان سيد الكون وان الدين ال شأن له بالدنيا والحرية في هذه األخيرة هي ،النظم الديمقراطية الغربية المعروفة في
يَّاك  إ يَّاك  ن ْعُبُد وإ  "  :حيث يقول جل شأنه ،، وتنبثق من العبودية هلل سبحانه وتعالي(20)خضوع الدنيا للدين ياإلسالم ه الحرية في

يُن   .(21)"ن ْست ع 
 :والتفكير هذا المطلب هو حرية الرأي نينا فيوالذي يع

كما أن لكل  ،وأن يعبر عنه بالوسيلة المتاحة له ،أمر دنيوي حينما يراه  في أياإلسالم فلكل فرد أن يبدي رأيه  فولة فيمك الرأيوحرية 
 .(22)حدود أصول الدين الكلية ونصوصه الصحيحة الفقه اإلسالمي أن يجتهد في يرة ففرد توافرت فيه شروط االجتهاد المعتب

و دعوة إلى إعمال فه ،تدبروا ويعقلوا ويفقهوا ويتفكرواآيات هللا تعالي يلمس أن القرآن الكريم جاء دعوة ملحة للناس أن ي والناظر في
ي اٍت ل  ق ْوٍم ي ت ف كَُّرون  ومن ذلك قوله تعالي "  ،العقل والفكر وعدم الجمود " أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب  ،.(23)"إ نَّ ف ي ذ ل ك  آل 

 .(24)أقفالها"

                                                           

  .م1986طبعة دار المعارف عام  ،345ص ،د/ على عبد الواحد وافي ،اإلسالم الحرية في  ( 19)
 هـ 1414رابطة العالم اإلسالمي الطبعة الثانية عام  ،190ص  ،عباس حسني محمد ،الفقه اإلسالمي آفاقه وتطوره  ( 20)
 ( 5سورة الفاتحة : اآلية )  ( 21)
حرية الفكر وترشيد الواقع اإلسالمي  ،دون دار نشر 1985طبعة  ،377ص  ،زكريا الخطيب ،اإلسالم فينظام الشوري   ( 22)

  .م1992الطبعة الثانية  ،طبعة دار نهضة مصر ،21ص ،اصم احمد عجيلةع
 (  13سورة الجاثية : اآلية )  ( 23)
 ( 24سورة محمد : اآلية )  ( 24)
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ما استنكر القرآن منطق وك ،لعلم التجريبي بحثًا وراء الحقيقة ووصواًل إلى اليقينن الكريم يقتضي مزاولة اآوأعمال الفكر كما يتطلبه القر 
 وقد جاءكم هللا إيمانه أتقتلون رجاًل ان يقول ربي" وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم  :فيقول تعالي ،الذين يقابلون الفكر بالعنف

ا ُكنَّا ف ي ن   ا ل ْو ُكنَّ "  :النار، ويقول الكفار في (25) من ربكم"  بالبينات ُع أ ْو ن ْعق ُل م  ير   ْسم  ع  اب  السَّ  .(26)"أ ْصح 
 إيديولوجياتو وهؤالء المنتسبين إلى الجماعات أكثرهم ال يستعملون عقولهم وفكرهم فيما تملي عليهم جماعاتهم من أفكار ومعتقدات 

 لتيها اعتنشا تحت مسمي ديني وسط كيان مجتم عة التيوتجد أن الجما ،سالمة لحمة المجتمع دوتهد ،تهدد امن المجتمعات والدول
وحدة كيان مجتمعها ووحدة الصف المسلم تحت مسمي جماعة معينة  نشأتها ألنها تخالف في ،تعيش فيه وكأنها متخفية خائفة الظهور

  :وذلك لآلتي
أو رمز من الرموز  باسمهايرفع  علما سم تتخذها شعارًا لها سواءوهذا اال ،سم من األسماءيكون لها ا نشأتإن الجماعة إذا  -1

ماعة وال أقول إال عن الجماعات اإلسالمية فحسب وذلك ألن اإلسالم وحدة واحدة والمسلمون ج ،يعرف لها كعالمة أو إشارة
  .األرض وأقصاها أدنى واحدة وهم جماعة المسلمون في

ن كان من بين هذه الجماعات جماعات وأفرادًا يتفقون وإ ،اإلسالم من عمل أعداء اإلسالم إن تعدد الجماعات اإلسالمية في -2
معات صلب المجت في إال أنهم نواة  ،بل وإن كان كل هذه الجماعات ومنتسبيها تتفق وصحيح اإلسالم ،مع صحيح اإلسالم

ليوم من ا ويحدث ما نراه  ،عروق هذه الجماعات نها فياء اإلسالم فيهم إليقاع الفتن وجريالنفخ أعد مدعاةاإلسالمية تكون 
حكم لوأد لسبيها للوصول لتهذه الجماعة او غيرها بالحكم وإبدالها أحيانا إلى حزب سياسي إليهام هذه الجماعة ومن أحقية

جسد األمة الواحدة وتنتشر الفتن فتضعف بذلك األمة اإلسالمية  فيصدر أعداء اإلسالم سمومهم في ،الظلم وتطبيق شرع هللا
  .واء على ساحات العمل الدعوي او السياسيبسبب كثرة هذه الجماعات س

ألنه عنى به شباب المسلمين  ،جسد األمة المجتمع المسلم هو ناقوس الخطر فيكيان  الجماعات اإلسالمية في مسمى -3
 إلسالملفبدال من أن يساعدوا على البناء ونهضة بالدهم باالجتماع مع علماء المسلمين وربطهم بالفهم الصحيح  ،هوفتيات
ُموْا و اعْ وهللا جل شأنه يقول "  ،م متحيزين لجامعاتهم شعارهم السمع والطاعة لهم ولو كان على غير هدي اإلسالمتجده ت ص 

اء ف أ لَّف  ب ْين  قُ  ل ْيُكْم إ ْذ ُكنُتْم أ ْعد  ُقوْا و اْذُكُروْا ن ْعم ة  ّللا   ع  يًعا و ال  ت ف رَّ م  ْبل  ّللا   ج   .(27) ..".مْ ُلوب كُ ب ح 
وتكوين مثل هذه الجماعات ليس  ،وسط المجتمع المسلم تعني تفرق كلمة المسلمين الواحدة كلمة جماعة إسالمية في إن -4

وكة ن يضعف شوال يستفيد من ذلك إال من يريد أ ،وإن تفرق كلمة المسلمين تعني ضعفهم ،على هدي سلف هذه األمة
  .المسلمين إما عن عمد وإما عن جهل

  :من ذلكوالمخرج           
توجيههم وإنما ب ،ال يكون بحسب هؤالء الشباب المنتسبين إلى تلك الجماعات أو إيذائهم او بفصلهم عن عملهم الوظيفي -1

  .ة والموعظة الحسنةمفكريا وبالحك
 ن الدولكثير م ل الكثيرين إليهم وتعاطفهم معهم فيإن معظم هذه الجماعات أصبحت واقعًا عمليًا وربما قد اكتسبت ميو  -2

لى من البحث ع من الجنسين في هؤالء الشباب احتياجوأيضًا ألسباب  ،ألسباب ترجع إلى حكومات هذه الدول ،اإلسالمية
                                                           

 (  28(   سورة غافر : اآلية )25)
 ( 10(    سورة الملك : اآلية )26)
 ( 103(   سورة آل عمران : اآلية )27)
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ري وي ،اقع المسلمينو واقعًا من  أصبحوهذا  ،فال يجدون إال هؤالء الجماعات ،يتعلمون على يديه أحكام اإلسالم وعلومه
ويكون ذلك ليس بالقوة ولكن  ،هذه الجماعات وكياناتها إلى أحضانها الباحث هنا أنه البد من تدخل الحكومات وضم

سم هذه وتغيير ا ،أجهزة الدولة في أقرانهمبتوظيف كل العاملين بمقرات ولجان هذه الجماعات بمرتبات مجزية ال تقل عن 
تحمس فيهم و  ،أجهزة الدولة سمًا ويكون لها شخصية اعتبارية بمجلس إدارة تشرف عليهاالجماعة بتسمية جمعية ويسمي لها ا

  .الجانب الخيري والتعاون مع كل أطياف الشعب
العمل على توعية الشباب عامة من خطر االنتساب إلى جماعات وخاصة الشباب المنتسبين لهؤالء الجماعات على أن  -3

 لغة الحكمة والموعظة الحسنة مع تراجع كافة أجهزة الدولة بما فيها وزارات الداخلية واألوقاف والدعوة واإلرشاد إلى استعمال
 ،أنهم مستقبل هذا الوطن أساسولكن على  ،وال يعاملوهم على أنهم خطر على المجتمع ،هؤالء الشباب من الجنسين

 يف ال عن طريق من يسبونهم ،ويوجهونهم عن طريق حكماء المسلمين من علمائهم الذين يثقوا فيهم هؤالء الشباب
  .ن يحبونهم ويسمعون إليهمالفضائيات ولكن عن طريق م

يكون ذلك كما دعا إلى التفكير والتبصير ل ،اإلقناع بالحجة والدليل كل شيءوسبيله إلى  ،دعوته على العقل والفكر أقام اإلسالمو  
 فكان أسلوب الخطاب يختلف ،من شخص إلى شخص ومن بيئة إلى أخرى ولما كان الفكر يختلف  ،طريقًا إلى اإليمان الصحيح

 .(28)ريق إلى آخرمن ف
دعوته إلى العقيدة اإلسالمية ذاتها دعا الناس على جميع مستوياتهم إلى حرية التفكير ليصلوا إلى  ومن ذلك نري أن اإلسالم في

 ،عارفهو شبكة العلوم ومصيدة الم، والفكر حرية  دة بناء على ما يصل إليه الفكر فيالحقائق والنتائج المؤدية إلى هذه العقي
وإذا  ،القلب تغير حال القلب صل العلم فيفإذا ح ،العلم ال غير وثمرته الخاصة هي ،العلوم واألحوال واألعمال لفكر هيوثمرة ا

دأ والمفتاح فالفكر إذًا هو المب ،والعلم تابع الفكر ،والحال تابع العلم ،، فالعمل تابع الحالالجوارح لتغير حال القلب تغيرت أعما
 .(29)لتفكر أفضل من جملة األعمالفا ،للخيرات ومن التذكر

جماعة من الجماعات ولو كانت  خطر االنضمام إلى أيب، توعية الكافية للمواطنين وبخاصة الشبابللحكومات اافر لن تو أ -4
ى كل ربوع الوطن تحت قيادة واحدة وه هدف والعمل بروح الفريق الواحد فياللتفاف الجميع إلى وحدة الرؤية وال ،على الحق

ام بدراسة العلوم واالهتم ،ربوع البالد بنشر تعاليم اإلسالم الصحيحة وبهذا ينتشر األمن الفكري في ،الشرعية للبالد الحكومة
  .االعتقاد والعمل والسلوك منهج السلف الصالح في وإتباعالشرعية 

  ،موال لصوصاً فكما أن للبيوت واأل ،عن أمن النفوس واألموال أهميتهوإن األمن الفكري على العقول ال يقل  -5
اإلسالم إلى حماية الفكر المسلم من االنحراف  سعى ومن هنا قد ،بل إن لصوص العقول أعظم خطرًا وفتكا ،فكذلك للعقول

، يقول (30)وأيضًا من االنحراف من جهة الغلو والتطرف وخروجه عن دائرة االعتدال والوسطية ،من جهة التقصير والتفريط
لْ " :تعالي ع  ذ ل ك  ج  ك  ل ى النَّاس  و  اء ع  د  ًطا ل  ت ُكوُنوْا ُشه  س  ًة و   .(31)"ن اُكْم ُأمَّ

                                                           

، طبعة دار الفكر 435، ص يعبد الحكيم حسن العيل اإلسالم دراسة مقارنة، النظام السياسي فيعامة في الفكر و (   الحريات ال28)
 م. 1983هـ، 1403العربي، عام 

 م. 1969، طبعة الشعب عام 2793، ص 5، جـ يحياء علوم الدين، ابو حامد الغزالإ  ( 29)
 27ص 86لدعوة اإلرشاد ج،واث العلمية واالفتاء، رات البحو اديصدر عن الرئاسة العامة إل (  مجلة البحوث اإلسالمية،30)
 ( 143(   سورة البقرة : اآلية )31)
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يفندوها ويبينوا أفكارهم و  العالقة في للشباب ويزيلوا الُشبه كل مصر من األمصار ان يفتحوا قلوبهم يجب على العلماء في وأخيراً 
هل ي المؤ ويجب أال يتصدر للفتو  ،لة قليلي العلمأيدي األعداء وضعاف النفوس والجه الحق في ذلك حتي ال يقعوا ضحية فيلهم 

دي ولذلك فإن توسيع مجال الفتوي وتص ،وسالمة مقصده ال منهجهواعتد لها المعروف بغزارة علمه واجتهاده في العلم الشرعي
يحصل النزاع ف ،سبب الضطراب األمن الفكري فتنقلب الحقائق ويلتبس الحق على الناس ،الجهلة وقليل العلم وحدثاء  السن لها

 .والفتن بين افراد المجتمع
 المطلب الثاني

 ثيرها على لحمة المجتمعخطر األحزاب على األمن الفكري وتأ
 ،اخلهااالنقسامات هو تعدد األحزاب بد يل على أن سبب تفرقها وتناحرها فيخير دل تمر بها أمتنا اإلسالمية لهي التيإن هذه األيام 

الوطن الواحد هو أن يكون لها أنصار ومؤيدين وإن كان  ألن الظاهر من وجود األحزاب في ،مر عافيتهاوإن تعافت منها دول فلن تست
ن لذا أول ما ينتخب الحزب ويكو  ،حياء نفسه أوالً إل سياسي هوحزب سواء ديني او  ما يفكر به أيفتجد أول  ،على حساب اآلخرين

ولكن ما  ،ظاهره يحمل هم كل الشعب وهذا كالم في ،ضينر واطنين مؤيدين ومعاخطابه أنا رئيس لكل الم فييقول  ،منه رئيسًا للبالد
  .فيكون ميوله لحزبه وأنصاره نراه اليوم من تلك األنظمة يخالف ما يقولون 

: ابجعل األحز ثم ت ،نتسبون إليها على أسس وقواعد تختارهاألن األحزاب تنظم من ي ،فاألحزاب تمثل خطرًا حقيقيًا على لحمة المجتمع
 ،نسوا أو يتناسون أن السياسة تعني الوصول إلى الحكم من خالل هذه األحزاب دوهم ق ،"الدين ه ال دين في السياسة وال سياسة فيأن"

  اْلُحْكُم إ الَّ هلل    إ ن  " :قوله تعالي وهذا يخالف ما أمر هللا به في ،ي يجعلونه في المساجد وحلق الذكرون الدين عن الحكم ألوهم بذلك يعز 
"(32). 

أن  تلف فيها اآلراء بحيث ال يمكنان هناك أمورًا اجتماعية تتعارض فيها وجهات النظر وتخ ياإلسالم تعن واألحزاب السياسية في
الف في االختواإلسالم ال يحتمل  ،السلوكو المناهج  أو في الشرائع واألحكام أو في ،العقيدة واألركان يكون مبنيًا على اختالف في

تفكك  النهاية إلى اإلسالمي إال بثمرات خبيثة أدت فيالتاريخ  هذه المجاالت على مدى ولم يأت الخالف في ،ذه المجاالتمن ه شيء
 .(33) ة اإلسالميةاألم  

 ذلك فإن الذين نادوا بها وال غرابة في ،ولقد كان والزال خطر األحزاب يمثل ضربة قوية تعمل على تمزيق جسد امتنا اإلسالمية
 ألنظمة حكمهم.  لهم بال إال باتباعنا دهم ال يهدأوتج ،اإلسالم أعداءنظمة حكمهم هم أ وأدخلوها

  :يترابط أفراد المجتمع ولحمته باآلت على األدلة على خطر األحزاب السياسية على األمن الفكري وتأثيرها وعلينا أن نوضح ما هي
 في الدولة الواحدة تؤدي التفرق والتناحر:األحزاب  -1
ْيٍء " : تعالييقول هللا  ْنُهْم ف ي ش  ي ًعا لَّْست  م  اُنوْا ش  ك  ين ُهْم و  ُقوْا د  ين  ف رَّ   .(34)"إ نَّ الَّذ 

                                                           

 ( 67: اآلية )ة يوسف( سور 32)
، طبعة رابطة الجامعات اإلسالمية، الطبعة األولى عام 19اركفوري، صصفي الرحمن المب ( األحزاب السياسية فى اإلسالم،33)

 م 1987 -هـ 1407
 ( 159ة )سورة األنعام : اآلي ( 34)
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ين ُهمْ " :ويقول جل شانه  ُقوا د  ين  ف رَّ ن  اْلُمْشر ك ين  م ن  الَّذ  ة  و ال  ت ُكوُنوا م  ال  اُنوا و   ُمن يب ين  إ ل ْيه  و اتَُّقوُه و أ ق يُموا الصَّ ْزٍب ب م ا ك  ي ًعا ُكلُّ ح  ش 
ْم ف ر ُحون   ْيه   . (35)"ل د 

 امة فيع اآليةالخوارج والظاهر أن  إمامةوقال أو  ،والنحل واألهواء والضالالت فرقا كأهل الملل كانوا شيعا أي :ن كثيرويقول اب
على  نهمأوكل فرقة منهم تزعم  ،باطلة اختلفوا فيما قبلنا على آراء ومللوأهل األديان  ،له كل من فارق دين هللا وكان مخالفا

 وسنة تمسكون بكتاب هللاعلى نحل كلها ضاللة إال واحدة وهم أهل السنة والجماعة الم اختلفت فيما بينها وهذه األمة أيضاً  ،شيء
 .(36)ديثهحقديم الدهر و  حابة والتابعين وأئمة المسلمين فيهللا عليه وسلم وبما كان عليه الصدر األول من الص رسوله صلى

يؤدي إلى التفرق وتباعد الرؤى وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، مما يزيد من تباعد ومعنى هذا أن تعدد األحزاب في المجتمع المسلم 
األمة  بين أطيافالمجتمع عن بعضه ، وينتج عنه أيضًا عدم التالحم واإلنسجام بين أفراده ، األمر الذي يتسبب في العداوة 

     .الواحدة واإلنقسام
  :تعارض األحزاب مع مبدأ وحدة األمة اإلسالمية -2

 هللا ي يستمد أدلته من كتاب هللا تعالى القرآن الكريم وسنة نبيه صلىألنه نظام عقائد ،ن اإلسالم بطبيعته يؤدي إلى وحدة الفكرإ
ًة و  " :وقال هللا تعالي ،عليه وسلم بفهم السلف الصالح ُتُكْم ُأمَّ ه  ُأمَّ بُُّكْم ف اتَُّقون  و إ نَّ ه ذ  ًة و أ ن ا ر  د  أن دينكم واحد ودولتكم  اي ،.(37)"اح 

أن المسلمين داخل الدولة الواحدة هم أمة واحدة ال يفرقهم عن  أي ،.(38)وهو الدعوة إلى عبادة هللا وحدة ال شريك له ،واحدة
 :هما القرآن الكريم نوعان ال ثالث لهما ها ذكرت فيحيث أن األحزاب وتعدد ،وحدتهم إال من يريد ان يوقع بينهم العداوة والبغضاء

  .ةيدة الصحيحلعقازب واحد يربطهم رباط حوحزب هللا هم المؤمنون وجماعتهم فهم جماعة واحدة و  ،حزب هللا وحزب الشيطان
مر به هللا ما أ فإن كانوا مجتمعين على ،تصير حزبا  إلى أن الحزب رأس الطائفة التي تتحزب أيهللا ويذهب ابن تيميه رحمه

تعصب مثل ال ،ذلك ونقصوا كانوا قد زادوا فيوإن  ،لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ،زيادة وال نقصان فهم مؤمنون  غير ورسوله من
على الحق أو الباطل فهذا من التفرق  واحزبهم سواء كان راض عمن لم يدخل فيواإلع ،حزبهم بالحق أو بالباطل لمن دخل في

وامرا  ،فاهلل ورسوله أمرا بالجماعة واالئتالف ونهيا عن التفرق واالختالف ،عالي ورسوله صلي هللا عليه وسلمالذي ذمه هللا ت
 .(39)بالتعاون على البر والتقوي ونهيا عن التعاون عن االثم والعدوان

فهم  أما المؤمنون  ،لمنافقون ن حزب الشيطان ومعهم االكفار والمشركو  ،األنبياءوأحزاب الشيطان هم الذين اجتمعوا على محاربة 
لمجتمع ا تعددت مسميات الدعوة إلى هللا في وأنه مهما ،حزب النبي صلي هللا عليه وسلم حزب هللا تعالي وشتان ما بين الحزبين

 تأثيرالوهو الوصول إلى الحكم او  نشأته ذمن المسلم فال مجال أن تطلق عليهم أحزاب، ألن معنى الحزب أن له تنظيم وغرض
  .مائه وعامتهم مما يؤثر على أمن لحمة المجتمع وتوافقهملعمن الفكري لدي شباب المسلمين و وهذا يهدد األ ،هفي

                                                           

 ( 32، 31) الروم :اآليات ( سورة35)
، اختصره محمد رياض األثري، 744ص  2، جـ308ص 1تفسير القرآن العظيم تيسير الرحمن الرحيم، اإلمام ابن كثير، جـ (36)

 م.2001 -هـ 1422مكتبة الرشد الرياض 
 ( 52(   سورة المؤمنون : اآلية )37)
 ، المرجع السابق 632، ص2القرآن العظيم البن كثير ن محمد رياض األثري، جـ (   تيسير الرحمن الرحيم تلخيص تفسير38)
 ،ق عليها وصححها جماعة من العلماء بإشراف الناشر، عل161، صلإلمام تقي الدين ابن تيمية ،مجموعة الرسائل والمسائل  ( 39)

  .م1983 -هـ 1403الطبعة األولى  ،بيروت ،دار الكتب العلمية
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  :األحزاب تجعل االنتماء والوالء لها -3
بأشياء  ومؤيديه أعضائهفنجد أنه يعد  ،إسالمي او علماني ،العالم الحديث سواء كان يميني او يساري  إذا نظرنا إلى أي حزب في

زاب فاألح ،الفكر والعقل ألعمالوعندئذ ال مجال  ،نة يبسطها لهم فى مقابل أن يختاروا غيره ويكون له السمع والطاعةمعي
 .(40) ثم تجعل االنتماء إليها هو أساس الوالء ،وقواعد تختارها أسسالسياسية تنظم أهلها على 

ل جهود بذلت فيها الدو  ه أشد على الفكر من المخدرات التيوألن ،األمن الفكري قديما وحديثاً  هو من أخطر ما قيل في الءالو وهذا 
د بال وجودة اآلن فيمعتنق فكر حزب معين من األحزاب اإلسالمية الدت شابًا أو مواطنًا ما ا جنك لو و إف ،مضنية لمكافحته

 ترسخت في موراً ا الحزب اولكن جهود متوالية ألنه أكتسب من هذ ،نه يصعب عليك تحويله من هذا الفكر بسهولهفإ ،المسلمين
دين علمانية تفصل ال األخرى وإن األحزاب  ،يعة اإلسالميةر مثل أن هذا هو حزب إسالمي يعمل على تطبيق الش ،وجدانه وأفكاره

واألحزاب مهما كان معها قريب من  ،وتكون الفتن بمقولة من ليس معي فهو ضدي ،مما يتفرق معه كلمة المسلمين ،عن الحكم
لفكري ا وعالمة ظاهرة على تفكك المستوى  ،فهي أداة لتشتيت األمن الفكري داخل المجتمع المسلم ،بعيد عن تعاليمه اإلسالم أو

  : لدي شباب المسلمين وكما يقول المباركفوري 
ن أ معالمة ال تزيد على البر والقسط الذي سمح هللا للمسلمين من لم يدخل فيه ال يتعامل معه إال فالحزب حينما يحسن إلى

وإذا  ،إليه وانتمىأما الوالء الذي هو فوق هذا البر واإلحسان فإن الحزب ال يعامل به إال من دخل فيه  ،يعاملوا به المشركين
وإما أن نجعل الوالء لغير  ،سمحنا بتكوين األحزاب السياسية فإما أن نجعل الوالء لإلسالم وهنا ال نحتاج إلى إقامة حزب أخر

 ،يخلو من أن يكون من أمور الجاهلية من العنصرية والقبلية واللغة والوطن وغيرها معظم أحواله ال مر فيفإن هذا األ ،اإلسالم
 .(41)نضمام تحت لوائهاوأيضًا نهى عن اإل ،عن الدعوة إليها ومعلوم أن اإلسالم قد نهى

 
 المبحث الثاني

 خطر الجماعات واألحزاب على األمن السياسي ووحدة الصف المجتمعي
 وينقسم إلى مطلبين

 المطلب األول
 من السياسي ووحدة الصف المجتمعيخطر الجماعات على األ

 المطلب الثاني
 من السياسي ووحدة الصف المجتمعيخطر األحزاب على األ

 المطلب األول
 من السياسي ووحدة الصف المجتمعيخطر الجماعات على األ

 
 

                                                           

 المرجع السابق  286ص  ،مصطفي عبد الجواد ،النظام السياسي السياسية فياألحزاب   ( 40)
 المرجع السابق  ،46ص  ،صفي الرحمن المباركفوري  ،األحزاب السياسية فى اإلسالم  ( 41)
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ع متجت منها هو الجماعة التيمخالف طالما أن الهدف  ني شيءلبشر وهى ال تعاجتماع نفر من اإن كلمة جماعة على إطالقها تعني 
إذا كانت هذه  أما ،جماعة()نريد أن نصلي جماعة( أو ) نسافر فمثاًل يمكن أن تقول  ،المسلمتعارف عليه المجتمع  لعمل شيء

فهنا  ،وهي تعلم أنها تعيش في مجتمعات إسالمية الجماعة لها تنظيم وتكتالت داخل المجتمع المسلم وأيضًا تسمي نفسها باإلسالمية
  :يكمن عين الخطر على األمن السياسي ووحدة الصف المسلم وذلك لما يلي

ى تجنيد أعضائها من أفراد المجتمع وتعبئتهم لمناصرتها وفقًا لما تمليها عليهم هذه لالجماعات اإلسالمية يجتهد كل منها ع -1
ويشتد خطر هذه الجماعات على  ،افها ولو كان ذلك على حساب الصالح العام للمجتمعويتفق مع برامجها وأهد ،الجماعات

وهنا  ،وأخذت تنشر أفكارها وتعليماتها لمنسوبيها وأعضائها ،األمن السياسي الداخلي للمجتمع إذا تعددت أنواعها وأهدافها
ثر الستيعاب أك األخرى الجماعة  تطعن في تريد كل جماعة أن تىح ،يحدث االختالف والتفرق بين أفراد المجتمع الواحد

 .ى األخر الجماعة عددًا من مريديها على حساب 
هذا و  ،يكون لها الوالء من أعضائها أو المنتسبين إليها نحاء العالم اإلسالمي تحرص على أنأ الجماعات اإلسالمية في -2

ينهم أذهانهم وبث التنازع فيما ب وتضخيمها فيفات المذهبية مما يوجب تعميق الخال ،ألرائهمالوالء يعني السمع والطاعة 
 لتيا األخرى وتكثر هذه الخالفات على نطاق أوسع مع الجماعات  ،جة التعصب الفكري آلراء بعينهاوذلك نتي ،أحيانا

مما يؤثر تأثيرًا مباشرًا على أمن هذه الدول السياسي ويضعف وحدة الصف  ،والزالت معظم الدول اإلسالمية تعاني منها
  .لمجتمعي بهاا

معظم هذه الجماعات اإلسالمية وإن كانت على عقيدة أهل السنة والجماعة إال أن لها تنظيمات وتكتالت سرية غير معلومة  -3
ويمكن أن تجد هذا في جماعة أكثر  ،أو على األقل لهم أنشطة وأفكار تخالف فيها أنظمة هذه الدول ،لدي الجهات األمنية

ومعادية للجماعات  ،مكن أن تجد جماعة توافق أفكارها تعاليم وأنظمة الدولة أو موالية للدولةوي ،اعة أخرى جم مما هو في
مع تلك الجماعة ويترتب عليه عداوة تلك الجماعات مع الدولة  األخرى مما يسبب عداوة الجماعات  ،نفس الدولة في األخرى 

ثيرًا تأ فيؤثر ،ويؤدي إلى الشتات والنزاعات ،األخرى ة وينتج عنه البغضاء والكراهية بين هذه الجماعات والدولة والجماع
  .يحدث فيها ذلك وانشقاق وحدة الصف المجتمعي فيها مباشرًا على أمن الدول التي

وإلى ضعف أمنها  ،إن تكوين الجماعات اإلسالمية داخل الدولة المسلمة يؤدي إلى ضعف ذات الدولة بين أقرانها من الدول -4
ت فتهامما ي ،عات أو معظمها بهدف الوصول إلى الحكم وبحجة تطبيق الشريعة اإلسالميةز انهذه المويرجع نشأة  ،السياسي

وبعدها  ،تفكيك العالم اإلسالمي وتفتيته إلى دويالت يدها من قبل أفراد نجحوا فيهذه الجماعات أو تأي إلى الدخول في
لو  يالت ،وكل ذلك على حساب ضعف قوة المسلمين ،رةتفكيك الدولة الواحدة إلى جماعات وأحزاب متناح نجحوا أيضًا في

 التابعينو وعمل به صحابته من بعده  ،اجتمعت على الحق الذي أرسله هللا تعالي على نبيه محمد صلي هللا عليه وسلم
هذه  جسد فييفرق  أنه ولكن أصبحنا شيعًا وأحزابا يفرح أحدنا بحزبه وجماعته وهو ال يدري  ، وتابعيهم لما ضعفنا وال تفرقنا

ا بين أو م ،من االنقسام والتفرق سواء بين هذه الدول اإلسالمية وبعضها اآلخر اآلن عليه األمة إلى أن صارت على ما هي
  .ات أنفسهم داخل الدولة الواحدةعالجما
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  :المجتمع المسلم وخطرها بدعة تكوين الجماعات اإلسالمية في
أن يظهر غير  رأيتجوليس فيهم من  ،كلهم أهل السنة ه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وعثمانيعهد رسول هللا صلي هللا عل كان الناس في

 ن رضي هللا تعالي عنه وفى عهد عليوإمامهم واحد وعقيدتهم واحدة وهديهم واحد وبعد مقتل عثما ،وكانت جماعتهم واحدة ،السنة
 رجت بها عنوخ ،آخر القرن األول ظهرت ببدعتها لقدرية فيثم ا ،رضي هللا عنه خرجت الخوارج وتميزت الشيعة ببدعتها عن السنة

 .(42) بدعةوهي أخفها  السنة ثم المرجئة
 :المسلم ما يلي يومن أسباب بدعة تكوين هذه الجماعات وخطرها على األمن المجتمع

  :الجهل بمذهب السلف الصالح -1

 ،نبلوابن ح ،والشافعي ،ومالك ،و حنيفةبربعة أمة األفاته ومن جاء بعدهم من األئصإن السلف الصالح هم أعلم األمة باهلل و 
غير  مجتمعات كانت متماسكة بالعلم الشرعي من دوا عليه بالشروح وعلموه الناس فين تعلم العلم على أيديهم وتعاهمم وتابعيهم

 .اختالف وال ابتداع
خر هذه األمة وال يصلح آ ،مسلم فأوردته الهاويةدخلت على المجتمع ال من الفتن التي النجاةفالتمسك بمذهب سلف هذه األمة فيه 

إال ما كان من مصالح مرسلة تكلم عنها علماء كل  ،كل مناحي الحياة منهج السلف في إتباعوهذا يعنى  ،إال بما صلح به أولها
  .مام المسلميناألحكام والقواعد الشرعية وبإذن إعصر بما يستجد من مصالح للعباد ومؤيدًا ب

  .لوحدة المسلمين وعلى غير هدي سلف هذه األمة ومخالفاعات في المجتمع المسلم خطر مبين ين الجمفتكو 

  :الدين ضعف العلم وقلة الفقه في -2

قع ممن وإنما ت ،العلم إن البدع ال تقع من راسخ في :عتصاماإلوكما قال الشاطبي في  ،الدين وهو سبب عام النتشار األهواء في
غاية  يوالشهادة بأن فالن راسخ في العلم وفالن غير راسخ في العلم ف ،أدلتها الشريعة المتصرفين في الفقه فيل أه لم يبلغ مبلغ

ك المطلب عالمة وقع ن فرض على ذلفإ ،ن كل من خالف وانحاز إلى فرقة يزعم أنه الراسخ وغير قاصر النظرفإ ،الصعوبة
  :ومثال ذلك ،مناطها النزاع إما في العالقة وإما في

ُقوْا و اْخت ل ُفوْا " :مة الخروج من الجماعة الفرقة المنبه عليها بقوله تعاليإن عال ين  ت ف رَّ الَّذ   ، فكل طائفة تزعم أنها هي (43)"و ال  ت ُكوُنوْا ك 
 .(44)الجماعة ومن سواها تخالف للجماعة

 جماعات الشباب الدخول فيغير الدين يؤدي إلى اختيار كثير من شباب المسلمين ومن  وكذلك ترى أن ضعف العلم في
 ااعة جديدة ويضعون لهم فيها نشاطوربما يصل بهم األمر إلى تكوين جم ،خرى ألفإذا لم تسعهم هذه الجماعة تركوها  ،إسالمية
ثل هذه م اما لو عقل هؤالء وفقهوا في دينهم ما تفرقوا في ،المجتمع المسلم فتتعدد تلك الجماعات اإلسالمية في ،وفكرًا ما

قوله أنه يلزم أن يكون كل مسلم تحت مظلة جماعة تحميه وتساعده وتعينه على طاعة بداًل أن  ويخطئ بعضهم في ،عاتالجما
ي هذه الجماعات الصغيرة وإن كبرت في نظرهم يدخلون ف فإنهم كانوا قبل الدخول في ،وهذا من تلبيس إبليس عليهم ،يكون وحيداً 

  .كل مجتمع مسلم كم المسلمين فيلها حايمث جماعة المسلمين الكبيرة التي
                                                           

 ،لرياضا ،ن للنشرططبعة دار الو  ،176ص  1جـ ،ناصر بن عبد الكريم العقل ،األهواء واالفتراق والبدع فيرسائل ودراسات   ( 42)
 .م2002 -هـ 1423عام 

 ( 105سورة آل عمران : اآلية )  ( 43)
 .م1992 -هـ 1402عام  ،***** السعودية ،تحقيق سليم ال*** ،290ص  ،2االعتصام جـ  ،اإلمام الشاطبي  ( 44)
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  :الدين اإلعراض عن السنن واإلفراط والتفريط في -3
فإن  ،ترفع الدرجا تمع المسلم اإلعراض عن السنن التي تكون سببًا فيومن أسباب بدعة تكوين الجماعات اإلسالمية داخل المج

ارضة او فهم هة ععما شرعه هللا ورضيه لشب إلعراضواترك الفضائل والحسنات والقعود عن فعل الخيرات وترك ما أمر هللا به 
واجهة وباب مفتوح من أراد أن يتبع غير سبيل  هي ،الهدي وأئمةالرسول صلي هللا عليه وسلم  إتباع خاطئ او تقصير في

نه أل ،فلو كان هذا الشاب أو هذا المواطن حريص على السنن ومحافظًا عليها ما تراه بين صفوف هذه الجماعات ،المؤمنين
ومجاهدًا بوقته  ،سبيل هللا وقيام بالليل ليه وسلم من صالة وصيام وإنفاق فيمشغول وحريص على تطبيق سنة نبيه صلي هللا ع

وأهل األهواء  ،وإنما العلم ما قال هللا وقال رسوله ليس بالتمويه جماعة ما ،تنظيم  وال تراه مضيعًا ألوقات في ،سبيل هللا وعلمه في
بما يوافق بالدليل ويتجاهلون ما يعارضه حس ويأخذون  ،ويبترون األدلة حسبما يوافق هواهم ،غير ما يدل عليه ليل فيبالد يستدلون 

 .(45)يقيده أون ما يعارضه أو ما يخصصه أو يبينه لو هابالدليل ويتج ويأخذون  ،هواهم
انتشار األهواء والبدع  أسبابنكرات من أعظم ومداهنة أهل البدع والم ،ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكرإننا نقول أن و 

 انتشار أسبابواإلعراض عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أقوي  ،واالفتراقوكل ذلك يؤدي إلى التنازع  ،والظلم والبغي
 ول فيخثره الدمثل هذه الجماعات هو فكر دار بين هذا الشاب وبين نفسه فاحتار على ا ألن بداية الدخول في ،فكر الجماعات

أما لو كان من بيننا من يناصح هؤالء الشباب ويدعوهم إلى التمسك بجماعة المسلمين ويحذرهم من التفرق  ،هذه الجماعة
النتفاع من االنضمام إليهم أعظم من األن خطر  ،واالنزالق تحت أفكار هذه الجماعات مهما حوته من خير وصالح للمسلمين

ما أن أ ،واقعنا المعاصر وقد حصل هذا في ،وجود هذه الجماعات ذريعة لتفرق المسلمين نأل ،مأفكارهم هذه ولو صلح مقصده
المجتمعات اإلسالمية فهذا هو االتحاد والقوة كما أمرنا بذلك ربنا تبارك  إلمام المسلمين في المؤيدةيكون مع جماعة المسلمين 

 .(46)" واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقوا":وتعالي بقوله
ألن التفريط  وذلك ،فكر الجماعات اعتناقالمجتمع المسلم إلى  عان كثير من الشباب والمواطنين فيوكان اإلفراط والتفريط مما يوق

  .بتداعإوألن التساهل معناه اإلعراض والتشدد  ،وكالهما منهي عنه شرعاً  ،الدين واإلفراط هو التشدد في ،الدين هو التساهل في
 ،ي السنة وهو تقصير ف ،أو تعدي إلى باطل،حق  نما جعل الشر تفريط فييمية رجمه هللا تعالي ) وإم ابن تويقول شيخ اإلسال

 .(47) او تكذيب بحق وتصديق بباطل( ،كترك بعض المأمور وفعل بعض المحظور ،البدعة دخول فيو 

                                                           

 المرجع السابق  ،318ص  ،ناصر عبد الكريم العقل ،األهواء والبدع سائل ودراسات فير   ( 45)
 ( 103ل عمران : اآلية )سورة آ  ( 46)
  .دون دار نشر ،143ص  ،28جـ  ،شيخ اإلسالم ابن تيمية ،مجموع الفتاوي   ( 47)
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 المطلب الثاني
 خطر األحزاب على األمن السياسي ووحدة الصف المجتمعي

ها واألحزاب السياسية بمفهوم ،اليوم لمعظم دول العالم اإلسالمي يجد أن أنظمتها السياسية قائمة على التعددية الحزبيةإن الناظر 
طار إ د والتعبير عن اآلراء المختلفة في الدولة فيمنظمة لالجتهاد والتعبير عن اآلراء المختلفة باعتبارها منابر منظمة لالجتها

حانه من فانتصار المرء لما يفتقد رج ،أن تكون الحزبية والتعدد الحزبي ال عالقة لها بالعصبية الجاهليةويجب  ،المرجعية اإلسالمية
 الستطالةاال يعني بالضرورة تكفير المخالف أو إسقاط عصمته أو قطع مواالته أو  ،وضعها موضع التنفيذلالمصالح العامة والسعي 

 .التقيد بسيادة الشريعة اإلسالمية إطار ي بالد اإلسالم ال تكون إال فيع في االعتبار أن الحزبية فمع الوض ،عرضه في
 ، تهاديةجوتبقى دائرة الخالف الحزبي بعد ذلك في بعض المجاالت اإل ،الكلية يجب أن يكون بأصول الشريعةااللتزام المجمل أن و 

 .(48)جاهلية أو إراقة الدماء او إثارة دعاوى  التالقتااإليمان عن الرأي المخالف وال يمكن أن تصل إلى حد  وهذه ال تقطع إخوة
ذلك وجه  يويدافع عنه مبتغيًا ف ،فرد أو جماعة لرأيدون اعتبار  المسلم أواًل وقبل كل شيء هلل سبحانه وتعالى انتماءويجب أن يكون 

 .(49) ية ألحكام الشريعة اإلسالميةهذا الحزب مع األصول الكل رأىإذا تعارض  ،ليهدون النظر إلى رأي حزب ينتمي هو إ ،هللا تعالى
  :ن السياسي ووحدة الصف المجتمعي في اآلتي ويكمن خطر األحزاب على األم

  :اآلتي التنافس على الحكم فيكون الخطر فيكل منهم إلى  األحزاب السياسية في الدولة الواحدة يسعى :أوال
 يين فالمرشح اطن الضعف والخور وإلصاق التهم فيو مد إلى إبراز متفيع ،يجتهد كل حزب للفوز وعلى حساب منافسه -1

ساد ويؤدي ذلك إلى ف ،مما يورث الضغن والحقد والبغضاء بين أنصار هذا الحزب ومؤيديه والحزب اآلخر ،الحزب المنافس
 .عالقة والتراحم والتواد بين المسلمينال

تلك  فرادأوينتج عنه العداوة بين  ،ائلة الواحدةالع صلة الرحم في الواحد إلى قطعالحزب  ويؤدي تنافس بعض المرشحين في -2
  .بمرشحيهوفى النهاية إلى فشل الحزب  ،العائلة

يمكن أن يتسلل له من ال يستحق ويترك الذي  ،السري  باإلقتراعإن تنافس األحزاب على الحكم باالنتخاب كما هو معلوم  -3
التكتالت الحزبية عن طريق القبائل  اصطحابأو  ،من غيرهم أكثركما رأينا أصحاب المال يكون لهم نفوذ  ،يستحق

  .للحصول على قدر من أصوات الناخبين

زوم مع مبدأ لوهذا يتعارض  ،إلى تنظيم االحتجاجات والمظاهرات واالضطرابات وعرقلة مسيرة البالد أحياناتلجأ األحزاب  -4
 أموربوال يزعجون  ،يعملون على شاكلتهم ذلك هو ترك الحكام واألصل في ،مع ما تفعله األحزاب طاعة الحاكم ويتنافى

 :فى صحيح مسلمو  ،النبي صلي هللا عليه وسلم منازعة األمر أهله وقد نهى ،يضطرب بها األمن وتقع بسببها الفرقة والفتنة
ا لسيف كائنبا فاضربوهفمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهى جمع  ،قال النبي صلي هللا عليه وسلم " ستكون هنات وهنات

 .(51)منهما" خراألوقال صلي هللا عليه وسلم " إذا بويع الخليفتين فاقتلوا  ،.(50)من كان"
                                                           

  .م1992 -هـ 1413طبعة دار اإلعالم الدولي القاهرة عام  ،53صالح الصاوي ص ،اإلسالم التعددية السياسية في  ( 48)
  .ة الحقوق جامعة عين شمس القاهرةرسالة دكتوراه كلي 313صالح سميع ص ،الحرية السياسية  ( 49)
طبعة دار الحديث القاهرة عام  ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،1852حديث رقم  1479ص 3جـ ،اإلمام مسلم ،صحيح مسلم  ( 50)

  .م1991 -هـ 1412
 المرجع السابق  ،1853حديث رقم  ،1480ص  3جـ ،صحيح مسلم  ( 51)
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لها إطار  ويكون  ،من ذلك أن تكون األحزاب لها مشروعيتها ومنصوص على تفعيلها وعملها داخل المجتمع المسلم ىويستثن
ة وهناك ثوابت كلية للشريع ،شريعة اإلسالميةمن بين هذه األحزاب ما يخالف ال وال يأتي ،سياسي دستوري يحكم عملها

كان وتختلف باختالف الزمان والم ،وهناك متغيرات تترك للمصلحة العامة لألمة اإلسالمية ،اإلسالمية ال يجوز الخروج عليها
يقوم  ئزة حتىام الشريعة اإلسالمية فإنها تكون جفطالما لن تصطدم هذه المتغيرات مع المبادئ الكلية ألحكا ،الذي تطبق فيه

 .(52) الدليل الشرعي على فسادها وتعارضها مع صريح نصوص الشرع
  :التعددية الحزبية ليست مبدأ إسالميًا أصيالً  :ثانياً 

لتشبه اإلسالم عن ا وقد نهى ،ة ذات المواقف المفصولة عن الدينيالدولة الواحدة من الديمقراطية الغربية العلمان إن تعدد األحزاب في
ديارنا  ى ال تغزوحت ،ال تفقد هويتنا اإلسالمية والواجب هنا على علماء اإلسالم ان يبينوا للمسلمين هذ الضرر  لمين حتىمس بقوم غير

 في ختيارهااإلسالم قد بينت كيفية اختيار الحاكم ووضعت له شروطه وخطوات  ية فيعألن السياسة الشر  ،بنظرياتهم السياسية الفاسدة
وا بعدها إلى ات طويلة تحولاالستبداد والظلم فتر  وال عجب ان الغرب بعد ان عاشوا في ،الحل والعقد لعليها أهن و ر و بيعة شرعية يتشا

ريق د انتقل إليهم عن طقوالذي كان  ،بسوا من الفكر السياسي اإلسالميتوهم قد اق ،بالديمقراطيةالغرب  الشورى أي ما يسمي في
لدول ا من وسيلة للتطور فير ينمو وتم ربطه باألحزاب ولم يجد الفكر اإلسالمي وظل هذا الفك ،حروب الصليبية واألندلسلا

 .(53)وإنما اخذ الديمقراطية من الغرب بعد ان طورها الغرب من اإلسالم  ،اإلسالمية
وأفاضل  ،مجاالتشتى ال اكم هم رؤساء الناس من العلماء فياإلمام أو الح عند اختيار العقد الذي يتشاورون إليهمالحل و  بأهلويقصد 

 م عنهرضي هللا منهم تم اختيار الصحابة الكرامو  ،عتبار والتدبيروأصحاب اإل ،عيانشراف واأللمين وأهل االجتهاد والعدالة واألالمس
از التمثيل وفى هذا ما يستدل به على جو  ،باعتبارهم هيئة تشريعية وإنما هيئة ناخبين للخليفة سمن عرفوا بأهل الشوري، ولكن ليم

روطا قد اشترطوا ش ولهذا فإن الفقهاء ،طالق الكل على الجزءأهل االجتهاد فهو من قبيل إ لىقد عأما إطالق أهل الحل والع ،النيابي
ان يكون  ةوتتطلب الحياة المعاصر  ،مثل أن يكونوا أو أكثرهم ممن لهم إلمام تام بالشريعة اإلسالمية ،أهل الحل والعقد يجب توافرها في

حتاجها ت بالعلوم والفنون التي إحاطةعندهم  أي ،تخصصين ارتيادهامال رجاالت معقدة يصعب على غيم ت فنية فيمنهم تخصصا
  .(54)تمثيل األمة والنيابة عنها صحيحة يتكون أهليتهم ف كي ،األمة

ألمن يرد إليهم أمر ا ،طسياساتها ومصالحها االجتماعية وقدرة على االستنبا في ،ورأياألمة رجال أهل بصيرة  ويجب أن يكون في
 ومن أحكامهم أن بيعة ،وأهل الحل والعقد الشورى سالم أهل عرف اإل وهؤالء هم في ،األمور االجتماعية والسياسية وسائر ،والخوف

 .(55) بنواب األمة األخرى ويسمون عند األمم  ،الخليفة ال تكون صحيحة إال باختيارهم
 الدول اإلسالمية على كسر شوكة المسلمين وضعفهم وتفرقهم شيعًا:  تساعد كثرة األحزاب السياسية في :ثالثا

                                                           

 المرجع السابق  ،292 ،مصطفي عبد الجواد ،ياسياألحزاب السياسية فى النظام الس  ( 52)
 ،م1994بحث منشور بمركز اإلعالم العربي القاهرة الطبعة األولى عام  ،د/ يوسف القرضاوي  ،التعددية الحزبية رؤية إسالمية  ( 53)

  80ص 
 .م 2006عام  ،طبعة وزارة الثقافة المصرية ،56ص ،لمهدياالقاضي حسين  ،الشريعة اإلسالمية الشورى في  ( 54)
 .طبعة دار الفكر بيروت دون سنة نشر  ،150ص  2جـ ،محمد رشيد رضا ،تفسير القرآن الحكيم ) تفسير المنار(  ( 55)
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الوصول للحكم هو داللة على ضعف  لواحد كلما ضعفت، وضعف األحزاب التي تحاولالبلد ا معلوم أنه كلما كثرت األحزاب في
الم يستفيدون وأعداء اإلس ،اخل هذه الدولةوتتفرق بذلك قوة المسلمين د ،مما يسبب ضعف سياسة الدولة داخليًا وخارجياً  ،للدولة دتهاقيا

  .بالد المسلمين مرير مصالحهم التي ينتفعون بها فيلت ،من ضعف قوة المسلمين
الرابعة  الفقرةبوهذا تأييدًا لما جاء  ،نع قيام األحزاب السياسية على أسس دينيةمدم مشروعية عالقائل ب الرأي ومن ناحية أخري فقد نادى

  :، وعللت ذلك باآلتينيةديالمنعت قيام األحزاب  والتي ،من قانون األحزاب السياسية المصري ة من المادة الثالث
عة تعترف بالشري األحزابألن المفترض أن كل  ،المجتمع اإلسالمي على أساس ديني أنه ال يجوز قيام حزب سياسي في -1

  .اإلسالمية وتستمد برامجها منه
حتكار للعمل ويعتبر ا ،غير إسالمية األخرى ه بمفهوم المخالفة أن األحزاب مجتمع مسلم معنا قيام حزب إسالمي في -2

  .السياسي
 . (56) معناه أن األحزاب سوف تتعدد بتعدد األديان ،السماح بتكوين األحزاب على أساس ديني -3

  :يةلويقول لألسباب التا ،لى أسس دينيةعآخر يعارض األول ويؤيد قيام األحزاب السياسية  رأيإال أن هناك 

سالمية ة بان مبادئ الشريعة اإلمنع إنشاء أحزاب دينية تستند إلى أحكام الشريعة اإلسالمية يتعارض مع أحكام الدستور القائل -1
أو غير ذلك  ةولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتاب ،مكفولة الرأيوأن حرية  ،المصدر الرئيسي للتشريع هي

 .ود القانون حد من وسائل التعبير في
نيسة ا هو حزب الكر انجلت فحزب المحافظين في ،ة عهد الديمقراطيةيالغربالمسيحية تنتشر في دول أوروبا  أن األحزاب -2

 اداآلحوحزب  ،سمها عالنية بالمسيحية مثل الحزب الديمقراطي المسيحي اإليطاليوبعض األحزاب قرنت ا ،اإلنجيلية
والحزب الديمقراطي المسيحي الهولندي والذي اكتسح  ،سويسرا لكاثوليكي فيوحزب المحافظين ا ،فنلندا المسيحي في

 .(57) الحكومةم وشكل 2002ية عام ناالنتخابات البرلما
ومثل هذه االختالفات بين األحزاب السياسية المتعددة فإنها والبد حاصلة تزعج األمن السياسي لجميع الدول وخاصة الدول  -3

 ،ن المحفوظين لها إلى أن تقوم الساعةيمن الوحي المأخوذة ،دتها وشريعتها اإلسالميةيلها عقألن هذه األخيرة  ،اإلسالمية
كل  سلمين فيفيجب على الم ،وليس للمسلمين خيارًا ثالثًا غيرهما ،كتاب هللا تعالي وسنة نبينا محمد صلي هللا عليه وسلم

هللا  ردوه إلى الذين إذا تنازعوا في شيء ،كل أنحاء العالم جماعة المسلمين عامة في واحدة هيمكان أال يختلفوا فهم جماعة 
فردوه إلى هللا ورسوله إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن  شيء " فإن تنازعتم في :ورسوله لقوله تعالي

م يكن ول ،افه هللا ورسولهبرامجه وأهد يوهذه الجماعة تتبع سبيل المؤمنين وكذلك هذا الحزب يجب أن يوالي ف ،.(58)تأويال"
" وما كان لمؤمن وال مؤمنه إذا قضي هللا ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من :المؤمنين خيار أخر غيرهما لقوله تعالي لدى

جماعة ما أو حزب ما  فعلى المسلم أن يحذر الدخول كعضو في ،.(59)ومن يعص هللا ورسوله فقد ضل ضالاًل مبينًا" ،أمرهم
                                                           

رسالة  ،613ص  ،صباح مصطفي المصري  ،مصر دراسة مقارنة بين النظم الوضعية الشريعة اإلسالمية ام الحزبي فيالنظ  ( 56)
  .م2002كندرية سدكتوراه كلية الحقوق جامعة اإل

 م. 1996، طبعة دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية عام 270الدستور المصري فقهًا وقضاءًا، مصطفى أبو زيد فهمي، ص  (57)
 ( 59(   سورة النساء : اآلية ) 58)
 ( 36(   سوة األحزاب : اآلية )59)
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المجتمع المسلم الذي  نضمام إلى جماعة ما أو حزب ما فيوليعلم خطر اال ،ن يدقق فيهم منهج السلف الصالحمن غير أ
النزاعات اإلسالم اآلن هو تمزيق جسد األمة اإلسالمية بتعدد األحزاب والجماعات ومنها إلى  فإن دأب أعداء ،فيه يعيش

 .(60)فتفشلوا وتذهب ريحكم وأصبروا إن هللا مع الصابرين"ازعوا " والتن:لقوله تعالي ،الفشل واالختالفات وبعدها يأتي
  وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . والحمد هلل رب العالمين وصلي هللا وسلم على نبينا محمد

 الخاتمة
  :وتشمل على األتي

 .النتائج :أوال  
 .التوصيات :ثانيا
 .النتائج :ثالثا  

: أهم النتائج  :أوال  
  :بة هذا البحث استنتج اآلتيمن خالل كتا

ي أو الخارجي وبخاصة سواء على األمن الداخل مسلم وتعددها هو الخطر بعينهالمجتمع ال إن كثرة األحزاب السياسة في -1
 ،همها هو الوصول للحكم على حساب المواطنينأ وكان  ،ليس لها رؤية تنموية أو مستقبلية للنهوض بالوطن األحزاب التي

  .ه األحزاب دون رؤية هو ضعف من قوة الدولةومن ثم تكوين هذ
 ،تبغي الوصول للحكم السيما الجماعات الجهادية أو التي ،كيان المجتمع اإلسالمي مية فيخطر تأسيس الجماعات اإلسال -2

  .هذه الدولة وتفرق كلمتهم وتشتيت جماعة المسلمين في ،أهلهوذلك لمنازعة األمر 

وإن كان من بين هذه الجماعات  ،مجتمعات اإلسالمية هو من عمل أعداء اإلسالمال جماعات واألحزاب فيإن تعدد ال -3
  .حزاب من يدعي اإلصالحاو كان من بين هذه الجماعات واأل ،واألحزاب من يتفق مع الدولة أو ال يتفق معها

ذه وال يؤيد ه ،الصالح ألن هذه الجماعات لم تكن من هدي سلفنا ،بدعة تكوين الجماعات اإلسالمية داخل المجتمع المسلم -4
 .الجماعات إال من جهل بمذهب السلف الصالح

  :التوصيات :ثانيا  
كار على خالف أفاعتقاد و بفكرهم من المؤتمرات لبيان ما قد يكون دور العلم و  ودعوتهم في ،توعية الشباب والمواطنين بدينهم -1

 .وهدي سلف هذه األمة أحكام الشريعة
 المدرسة والجامعة ووزارات الداخلية واألوقاف والدعوة واإلرشاداألزهر الشريف و  ن فيهممراجعة كافة أجهزة الدولة بم -2

وال يعاملونهم على أنهم خطر على  ،الشباب من الجنسين ءعلى استعمال لغة الحكمة والموعظة الحسنة مع هؤال ،واالعالم
فيهم  الذين يثقوا ،ماء المسلمين من علمائهمعن طريق حك مجهونهو وي ،أنهم مستقبل هذا الوطن أساسولكن على  ،المجتمع

  .ليتمكنوا من إقناعهم بالحجة والدليل ،من يحبونهم ويسمعون إليهموم ،هؤالء الشباب

 عنوانها هو:المرحلة الثانوية والجامعية  ادة دراسية تدرس للشباب فياستحداث م -3

                                                           

 ( 46(   سورة األنفال : اآلية )60)
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ب من خطر هؤالء والتمسك بالقيم المجتمعية األصيلة " حماية الشباب من الجماعات واألحزاب واالنحراف " لتبصرة الشبا 
  .هذه األمة مجد العروبة واإلسالم وبما كان عليه سلف

 .فيه خير البالد والعبادلما و المسلمين وشبابهم وبالدهم من الفتن وأيدهم بنصره  وحمى هللا

 

  :المراجع :ثالثا  
 العربيةالمراجع 

 -هـ 1407المباركفوري، طبعة رابعة الجامعات اإلسالمية، الطبعة األول عام األحزاب السياسية في اإلسالم، صفي الرحمن  -1
 م.1987

 م.1987األحزاب السياسية في العالم الثالث، أسامة الغزالي حرب، طبعة سلسلة عالم المعرفة، الكويت عام  -2
فكر العربي، القاهرة عام األحزاب السياسية في النظام السياسي والنظام اإلسالمي، مصطفى عبد الجواد، طبعة دار ال -3

 م. 2003 -هـ 1424
 م. 1969احياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي طبعة دار الشعب عام  -4

 أصول علم السياسة، محمد طه بدوي، طبعة منشاة المعارف دون سنة نشر.   -5
 أولى. هـ طبعة 1306تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضي الزبيدي، طبعة دار الحياة بيروت عام  -6
 م. 1992 -هـ 1413التعددية السياسية في اإلسالم، صالح الصاوي، طبعة دار اإلعالم الدولي القاهرة عام  -7
 تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( محمد رشيد رضا، طبعة دار الفكر بيروت دون سنة نشر.  -8
اض ه محمد رياض األثري، مكتبة الرشد الريتيسير الرحمن الرحيم مختصر تفسير القرآن العظيم لإلمام ابن كثير، اختصر  -9

 م. 2001 -هـ 1422عام 
الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في اإلسالم، دراسة مقارنة، عبد الحكم حسن العيلي، طبعة دار الفكر العربي،  -10

 م. 1983 -هـ 1403عام 
 عين شمس القاهرة.  الحرية السياسية، صالح حسن سميع، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة -11
 م. 1992حرية الفكر وترشيد الواقع اإلسالمي، عاصم أحمد عجيلة، طبعة دار النهضة، مصر، الطبعة الثانية  -12
 م. 1986الحرية في اإلسالم، على عبد الواحد وافي، طبعة دار المعارف عام  -13
 م. 1996عية اإلسكندرية عام الدستور المصري فقها وقضاء، مصطفي أبو زيد فهمي، طبعة دار المطبوعات الجام -14

 م 1986دور األحزاب السياسية في ظل النظام النيابي، طارق خضر، مكتبة النهضة العربية، مصر عام  -15
هـ  1423رسائل ودراسات في األهواء واالفتراق والبدع، ناصر بن عبد الكريم العقل، طبعة دار الوطن للنشر، الرياض، عام  -16

 م. 2002 -
الدساتير العربية المعاصرة وفى الفكر السياسي اإلسالمي دراسة مقارنة دار الفكر العربي بيروت عام السلطات الثالث في  -17

1986 . 
 م. 2006الشورى في الشريعة اإلسالمية، القاضي حسين المهدي، طبعة وزارة الثقافة المصرية عام  -18

 م. 1975ة بيروت عام الصحاح في اللغة والعلوم، نديم وأسامة مرعشلي، طبعة دار الحضارة العربي -19
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 م. 1991 -ه ـ 1412صحيح مسلم، اإلمام مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار الحديث القاهرة عام  -20
 هـ.  1414الفقه اإلسالمي آفاقه وتطوره، عباس حسني محمد، رابطة العالم اإلسالمي، الطبعة الثانية عام  -21
فيروز آبادي، رتبه ووثقه خليل مأمون شيحة، طبعة دار المعرفة بيروت عام القاموس لمحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب ال -22

 م. 2007 -هـ 1428
 لسان العرب، ابن منظور، طبعة دار حدادا بيروت دون دار نشر. -23
 مجلة البحوث اإلسالمية، تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واألمناء والدعوة واإلرشاد.  -24
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