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  : قدمةامل

 ن وبعد؛  الحمد هلل رب العاملین والصالة والسالم على سید املرسلین وعلى آله وصحبه أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدی

الناس مختل  ال   فين  فیفإن هللا سبحانه وتعالى قد جعل  واإلعمار لهذه األرض حیث   فستخال صورهم والسنتهم وعقولهم ملبدا 

 [22:الروم]َّ حب جب  هئ  مئ  خئ  حئ جئيي  ىي ني  مي زي  ري  ٰى ين  ُّ   :قال سبحانه
 
  ، وتحقیقا

 حط  مض خض حض جض  مص   خص  حص مس خس حس  ُّ   : ملهمة النسان بحمل المانة التی کلفه هللا تعالی بها حیث قال
لضطرب مبدأ  ره غیجوز یحد ل ج وا منه الناس وفكرهم على فلو استقر عمل، [72: األحزاب]َّ مف خف حف جف مغ جغمع   جع مظ

عقول البشر وأفكارهم وآراؤهم باعتبار ذلك ه فقد اختلفت هذه األرض، وعلی فيساس الذي هو مهمة اإلنسان األ  فوالستخال اإلعمار  

ؤدي  ما یذا  وه  ریة التعبوحری  رغییهم التف لدی ضعواحد ورأي واحد، وی  نقاد البشر لفكرها، حتی ل یفيب  غظاهرة محمودة ومسألة مر 

 مجبر ض رایه علی غیره  ر یفه، وأن  إلى املعاندة وتمسك كل إنسان برأی
 
 . ومكرها  ا

هذه   جاء  فقد  هنا  لیومن  مشروعیقالبحث  مدى  على  وجود    فالختال   ةف  خالل  من  فالسیاسي  األحزاببالرأي  الدولة   فية 

باب ، وهل یاإلسالمياملنظور    فية  اإلسالمي أ   عد ذلك من  أنهاملصالح،  ا   م  التملمن  البعد عنها ودر   ل بد  يفاسد  الناس من  ئها عن واقع 

 ة".اإلسالميالدولة  فيبیة  التعددیة الحز " :  نسانی وذلك تحت عنوانواإل السیاس ي

 : املوضوع واسباب اختیاره ةیهمأ 

 : يما یأتفيوتظهر أهمیة املوضوع وأسباب اختیاره  

ة الفكر والرأي، وعدم حجره  تمكین الناس من التعبیر وممارسة حری  فيسالم  إل ظمة ا بیان ع  في  اعتبار هذا املوضوع مسألة مهمة .1

 على عقولهم. 

 ة. ة والفكریالسیاسينهض باملجتمع من جمیع جوانبه ت دة والبناءة التیفيقناعة الباحث بأهمیة وجود املعارضة امل .2

واق .3 مدى  اإلسعیإظهار  الفكر ة  ومیولهم  الناس  لختالفات  واحترامه  و یالم  یسیاسيلا ة  من  ومناقشة  جبة  دین  بأنه  ري صفونه 

 هم.ئر عن آرا ین الناس من التعبالرأي وتمكی فيف ه  مجال لالختال فيمتسلط لیس 
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 :لخصامل

تها وتحدثت عن مدى مشروعيتها على ماهیث وقفت ، حيیةإلسالما  الدولة يف  التعددیة الحزبیةموضوع ه الدراسة ت هذ تناول

لى  د وجودها وكذلك من عارضها، وبعد ذلك وقفت عت أدلة من أي ينية، ومن ثم بوجودها داخل الدولة اإلسالم والرأي الشرعي في 

بمشروعي واملتمثل  الراجح  ضالرأي  وفق  وجودها  بدة  ل  خلصت    وابط  وقد  واعتبارها،  بها  األخذ  أنه  من  ترتب یالدراسة  لحظ 

الق  مصالح وبأن  وجودها  من  الواقعة  املفاسد  تفوق  الواعيعامة  قادرة  يادة  املفاسدة  هذه  تجنب  الهدإ   على  كان  ب  غليت  فذا 

 .املصلحة العامة على املصلحة الخاصة

 .املصالح واملفاسد ؛ةالدولة اإلسالمي  ؛السياسية األحزاب ؛التعددیة الحزبیة :ةیالكلمات املفتاح
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امل تصحی .4 الخاطفاهیح  أهمیة عند من ل  ئم  املخالیرى  الرأي  املبنة وجود  الصحیح، وأثر ذلك    يف  الحجة والدلیل  تطور    فيعلى 

 . اة ورفعتهاإلسالمي املجتمعات 

   :ة البحث ئل أس

 : ة اآلتیتحاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤلت 

 ة والصطالح؟  غالل فية السیاسي األحزاب. ما معنی 1 

 ة؟ السیاسي األحزابوجود  في الشرعي. ما الحكم 2

 املصالح املترتبة على وجودها؟  ية وما هاإلسالميالدول  فية السیاسي األحزاب. ما أهمیة وجود 3 

 ها والبتعاد عنها؟ئل بد من در  األحزابنة من وجود هذه معی اسدمفك ل هنا. ه4 

 السالم.  فية  السیاسي  األحزابالضوابط املتعلقة بمشروعیة  وجود   يما ه. 5

 :لبحث امنهج 

 : يولقد كان منهج البحث كاآلت

على    فلوجودها، والوقو   الشرعيلحكم  رفة ا ، ومعةالسیاسي  األحزابیان ماهیة  ، من خالل بي والتحلیل  فياعتمد الباحث املنهج الوص 

 مصالحها ومفاسدها. 

 :الدراسات السابقة

 :يعالجت موضوع البحث ما یأت يومن الدراسات السابقة الت 

الحریات    فية  السیاسي )الحریات    كتابه  فيوقد تحدث    ،(1983)  أحمد شوق   الفنجري، • اإلسالم ومنها   فية  السیاسياإلسالم( عن 

املیحر  وا عار ة  مواقالسیاسي  األحزابل  یبتشك  لسماحضة  إلى  التطرق  دون  املعاصر   فة  من  یالعلماء  ومفاسدها األحزابن   ،

ان املصالح واملفاسد املترتبة على یة وبالسیاسي  األحزاب  في ء  ه على آراء العلمابحثه بوقوف  فيیه الباحث  ومنافعها، وهذا ما تطرق إل

  وجودها.

الباحث    ،(2002)   عليمحمد   عالء الدين  مصلح، • ة( عن  اإلسالميالشریعة    فية وضوابطها  السیاسيرسالته )املعارضة    فيتحدث 

املعارضة  السیاسية، وتطرق لألحزاب  اإلسالميالدولة    فية وأشكالها وضوابطها  السیاسياملعارضة   ة السیاسية كشكل من أشكال 

 ة املتعلقة بذلك.  الشرعيوالضوابط  ها من عدمهاملفاسد واملصالح املترتبة على وجود فيبشكل مبسط دون الخوض 

والحریات    كتابه  فيوتحدث    ،(2000)  رحیل محمد  غرایبة، • والحریات اإلسالمي الشریعة    فية  السیاسي)الحقوق  الحقوق  ة( عن 

، كذل فيسهب  ة وتعرض إلى تاریخها وأ اإلسالميالدولة   في ة السیاسي األحزابة بشكل عام، ومن ضمنها اإلسالميالدولة   فية السیاسي

جاء بها موضوع    يها، وذكر بعض منافعها ومفاسدها، دون معالجة الضوابط والتفصیالت التفيوتحدث عن نشأتها، وآراء العلماء  

 . هذا البحث

ات العامة  یالحر  ( عناإلسالمي  ياس یالفكر والنظام الس فيات العامة ی)الحر  كتابه فيتحدث و  ،(2001) عبد الحکیم حسن،يلبالع •

ة آراء یة وتطرق لألحزاب بشكل مختصر دون التطرق إلى منافعها ومفاسدها وتجلالسیاسية  یة ومن ضمنها الحر مياإلسال الدولة    في

 ها .فيالعلماء 

حسن    یوسف  ،يكلیب • الباحث    ،(2011)عطیة  إقامة    رسالته  فيوتحدث  عن    فية  السیاسي  األحزاب)حكم   األحزاباإلسالم( 

ة  السیاسي األحزابالعلماء من  فخها نشأتها، وتكلم كذلك عن مواقیث تار یها، من حور عص ة على مرياإلسالمالدولة  فية السیاسي

الحد حیواختصر  البحث  هذا  تناوله  ما  وهو  عدمه،  من  وجودها  مصالح  عن  ببیث  قام  موقیث  املعاصر   فان  من یالعلماء  ن 

 ة. اإلسالميان منافعها ومضارها على الدولة یومن ثم ب األحزاب

ا  باحثیأهم على    لدراساتوهذه  وفضل  ز يتها  إلى  تحتاج  أنها  إل  بیها  الحال ایادة  الواقع  ملستجدات  ومعالجة  لطب  ين  عة  یومعرفة 

ته یعلى ماه  ف ثه وتقة، وهو ما جاءت هذه الدراسة لتبحالشرعيمن وجهة النظر    األحزاب تترتب على وجود هذه    املصالح واملفاسد التی

 . ةاإلسالميالدولة  فية السیاسي  األحزابى وجود تبة علملفاسد املتر ان املصالح وكذلك ا یوأحكامه وب

 :محتوی البحث 

 مباحث :  ةاربع  في – ةوالخاتم ةللمقدم ةاضاف –وقد جاء هذا البحث 

 .السياسة الشرعية والسياسة الوضعية والفرق بينهمامفهوم  معنی الحزب و ،مفهوم الّدولة اإلسالمّية املبحث األول:
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 . اإلسالميالفقه   فية السیاسي األحزابمشروعیة  و  سياسيةال ركةاني: املشااملبحث الث

 السالم.   فية  السیاسي  األحزابالضوابط املتعلقة بمشروعیة  وجود  :املبحث الثالث

 اإلسالميالفقه  فيومفاسدها ة السیاسي األحزابمصالح : املبحث الرابع

 . هم النتائج أ الخاتمه و 

 .املصادر واملراجع

 مفهوم السياسة الشرعية والسياسة الوضعية معنى الحزب و ،  هوم الّدولة اإلسالمّيةفم  :املبحث األول 

 ة:اإلسالميمفهوم الدولة  :ول أل املطلب ا

  :مفهوم الدولة

يتفق جميع هؤلء  األرض، حيث  بقعة جغرافية معّينة من  على  األشخاص  وجود مجموعة من  تعني  عام  بشكل  الدولة  إّن 

إل األشخا  معّین  نظام  على  فيص  حياتهم  شؤون  واألمان،  دارة  األمن،  ضمان  بهدف  بهم،  املحيطة  األخرى  الدول  وبین  بينهم  ما 

ها، وتجدر اإلشارة إلى أّن األنظمة السائدة في دولٍة ما قد تتفق وقد تختلف عن تلك في  ستقرار والراحة لجميع األفراد القائمین فيوال 

يمكن   العالم.  من  أخرى  عندوٍل  للدولة  أّن  يمكن القول  ل  أساسّية  والسلطة   اصر  والشعب،  اإلقليم،  وهي:  دونها  من  تقوم  أن 

 تها. رض النظام على أفراد الدولة والقيام بحمايالسياسّية التي تقوم بف

 :الدولة في اإلسالم

 من الشريعة اإلسالمية، ودس
 
أن يكون مستمدا ة هو القرآن تور الدولة اإلسالميإّن النظام القائم في الدولة اإلسالمية يجب 

ا يعها رباني املصدر، حيث إّن أحكامها للتعامل مع األفراد والحكم فيموسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وبذلك يعتبر تشر الكريم  

أح من  مستمدة  جميعها  والجتماعّية  القتصادّية  أنظمتها  وكذلك  بها  املحيطة  الدول  مع  الخارجية  ولتعامالتها  القرآن بينهم  كام 

واألنظمة السياسّية املعمول   فة. ول فصل بین الدين والسياسة في الدولة اإلسالمية وإّنما تأتي األحكامالسنة النبوية الشريالكريم و 

 ة اإلسالمية من التشريعات اإلسالمية املذكورة في كتاب هللا وسنة نبيه. بها في الدول

 :مفهوم الّدولة اإلسالمّية

ا في استنباط األحكام والقوانین  لى الدو مّية إ الّدولة اإلسال ُيشیر مفهوم   ا رئيسيًّ ا ومرجع  ريعة اإلسالمّية مصدر 
ّ
لة التي تّتخذ الش

أّن  إلى  املفهوم  يشیر هذا  كما  اإلسالمّية   منها،  ريعة 
ّ
الش تتخذ  اإلسالمّية  الّدولة  أركان  اإلسالم.  الّدولة هو  أفراد هذه  ودين  معتقد 

الّرئيس ي   واأل مرجعها  القوانین،  سّن  شريعات.  في 
ّ
والت اإلسالمّية نظمة،  الّدولة  في  فالحاكم  للحكم،  أساس ي  كمبدأ  ورى 

ّ
الش تعتمد 

عب وفق آليات معّينة، وخيار ُينتخ
ّ
عب و ب من ِقبل الش

ّ
، فقد يكون اختيار الحاكم عن طريق تزكية الحاكم األمةات تحترم إرادة الش

رض ي هللا  -عندما زكاه أبو بكر الّصديق    -هللا عنهرض ي  -ل مع الفاروق صحتتم البيعة له، كما   الذي سبقه بعد مشاورة املسلمین ثمّ 

ورى ثّم مبايعته،  خالل اختيار جماعة من املسلمین األكّفاء م، أو يكون ذلك من -عنه
ّ
ن طرف الحاكم، ثّم انتخاب األكفأ بينهم بالش

 من الّصحابة الذين توكما حصل مع الفاروق رض ي هللا عنه عندما اختار ستة  
ّ
الة والّسالم وهو راٍض عنهم، أو قد  ي الّنبي عليه الصّ ف

ورى بین أهل المّية من خالل النتخاب املباشر من قبل ا يكون اختيار الحاكم في الّدولة اإلس
ّ
عب، أو أّية آلية يكون فيها مبدأ الش

ّ
لش

ريعة اإل الحّل والعقد، واملبايعة من ِقبل املسلمین. تستمد خصائصها م
ّ
هاال سن خصائص الش

ّ
مرجعّية لها، فالّدولة   مّية التي تتخذ

ريعة اإلسالمّية في أ اإلسالمّية ينبغي لها أن تّتصف بالوسطّية والرّ 
ّ
حكامها. تقوم كّل مؤسسة في الدولة اإلسالمّية  بانّية كما جاءت الش

الذي   الّراعي  ريعة اإلسالمّية، فالحاكم هو 
ّ
الش الذي حّددته  الّرعّية،  بدورها  أمور  املصيو يرعى  القرارات  یرّية فيها بعد مشاورة  ّتخذ 

اعة على 
ّ
الط الحاكم حّق  ولهذا  الحّل والعقد،  وا   أهل  الّرعية فعليهم  أّما  املعروف،  باملعروف  شعبه في  األمر  تتمثل في  جبات كذلك 

 .والّنهي عن املنكر، وتقديم الّنصيحة للحاكم 

 واالصطالح  لغةال في : معنى الحزب يلثاناملطلب ا

 (2).الطوائف : األحزاب، الطائفة و (1)مفرد أحزاب، والحزب جماعة من الناس  :اللغة  يفالحزب 

 

 
 . 2/308ب، دار صادر، بیروت، لبنان ، د.ط ، د.ت مکرم، لسان العر  محمد بن ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین  1
 . 133، صم 1997، 3ارالصحاح، املکتبة العصریة ، بیروت، ط، محمد بن ابی بکر بن عبد القادر، مختي الراز  2
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السياسية بأنها  األحزابالذي يعرف  د. سليمان الطماوي،فنجد لدى فقهاء العرب وعلماء السياسة عدة تعريفات أبرزها تعريف 

 (  3)    "لتنفيذ برنامج سياس ي معینبالحكم، ز و وسائل الديمقراطية للف"جماعة متحدة من األفراد ، تعمل بمختلف ال

الخاص وأهدافهم ومبادئهم  لهم نظامهم  الناس  بأنه " جماعة من  السياس ي  الحزب  الشاعر، فإنه يعرف  الدكتور رمزي طه  أما 

بها ويدافعون عنها، يلتفون حولها ويتمسكون  إلى تحقيق مبادئهم   التي  الو وأهدافهم ع ويرمون  السلن طريق  إلى  اك أو الشتر   ةطصول 

 ."فيها

بأنه تنظيم دائم يتم على املستويین قاوي فتركز في تعريفها للحزب على الجانب التنظيمي وتعرف الحزب "أما الدكتورة سعاد الشر 

أما إيهاب  ."سة محددة جل تنفيذ سياأ إلى السلطة وممارستها من   القومي واملحلي يسعى للحصول إلى مساندة شعبية بهدف الوصول  

فیركز  يزك  في  سالم  الوظائف  على  للحزب  تعريفه  بأنهفي  السياس ي  الحزب  وظائف   "عرف  في  املشاركة  إلى  تهدف  منظمة  مجموعة 

  ."الشخصية متمیزة  املؤسسات للوصول إلى السلطة وجعل أفكارها ومصالحها 

، ذو س ي هو تجمع من األفراداييمكن القول أن الحزب السعد هذا العرض ألشهر التعريفات الصطالحية لألحزاب السياسية  ب

متنظيم   بواسطة  وطني،له  التأثیر عليها  أو  فيها  املشاركة  أو  السلطة  إلى  الوصول  يستهدف  اجتماعية،  ويعبر عن قوى  سياس ي:  شروع 

 (4.)الدعم الشعبي أو أنشطة متعددة 

 الفرق بينهمامفهوم السياسة الشرعية والسياسة الوضعية و : لث املطلب الثا

 
ا
 : ياسة الشرعيةالس ممفهو  :أوال

في   النبي صلى هللا عليه وسلم  اللغة:السياسية  جاء حديث  املعنی  وبهذا  يصلحه،  فيما  وقام عليه  دّبره  إذا  األمر  مأخوذة من ساس 

َفُه َنبحينما قال: )
َ
ل
َ
َك َنِبيٌّ خ

َ
ما َهل

َّ
ل
ُ
ْنبياُء، ك

َ
ُسوُسُهُم األ

َ
اَنت َبُنو إسَراِئيَل ت

َ
ُه ل َنِبيَّ ك ، َوإنَّ وُن َبع  يٌّ

ُ
ُروَن دي  َبعدي، وَسَيك

ُ
َيكث

َ
َفاُء ف

َ
، قالوا: َيا  ُخل

الَ 
َ
ق ُمُرَنا؟ 

ْ
َتأ ما 

َ
ف  ، َّللاَّ عمَّ : رسول  هم 

ُ
ساِئل َّللاَّ  إنَّ 

َ
ف م، 

ُ
ك
َ
ل ِذي 

َّ
ال َّللاَّ  وا 

ُ
ل
َ
َواسأ ُهم،  َحقَّ وُهم 

ُ
عط

َ
أ مَّ 

ُ
ث ِل،  وَّ

َ
فاأل ِل  وَّ

َ
األ ِبَبيَعِة  وا 

ُ
وف

َ
ا أ

رع
َ
 تسوسهم األنبياء( أي: تقوم عليهم وتدّبر شؤونهم كما يفعل الولة بالرعية.هللا عليه وسلم: ) له صلىو ق( ومعنی متفٌق عليه اُهم است

 تدبیر الشؤون العامة للدولة اإلسالمية بما يكفل تحقيق املصالح ودرء املفاسد. املعنى االصطالحي للسياسة الشرعية:

خالفواما   الوهاب  الشرعيةسلا  قال  عبد  "يه   ياسة  العامة  الشؤ   تدبیر:  ودفع  ون  املصالح  تحقيق  يكفل  بما  اإلسالمية  للدولة 

للدولة كل ما   العامة  بالشؤون  املجتهدين… واملراد  األئمة  يتفق وأقوال  الكلية وإن لم  وأصولها  الشريعة  املضار، مما ل يتعدى حدود 

ية، وسواء كانت من شؤونها الداخلية أم عالقتها  ذيفتن أم تشريعية أم قضائية أمكانت دستورية أم مالية  اء  تتطلب حياتنا من نظم سو 

 (5.)"  الخارجية. فتدبیر هذه الشؤون والنظر في أسسها ووضع قواعدها بما يتفق و أصول الشرع هو السياسة الشرعية

، بل ووصفها بالشرعية: 
 
 للشريعة، ف ألن من السياسة ما ل يكون شرعيا

 
 ة يرعال يصدق عليه أنه سياسة شيكون مخالفا

 السياسة الشرعية تتسع لتشمل دائرتين: 

 ما ورد فيه نص شرعي يبّین أحكامه بتفاصيله.  الدائرة األولى:

 ها املرعية. ما لم يرد فيه نّص شرعي، لكنه ل يخالف الشريعة، بل يوافق أصولها العامة وقواعدها الكلية ومقاصد الدائرة الثانية:

حتاجونه من مصالحهم الدينية والدنيوية، فمرجع ذلك إلى ما يختاره ة الناس وبما يايالسياسة تتعلق بح  الشرعية:  ضابط السياسة

 لتحقيق تلك املصالح، بشرط أل يخالف دين هللا سبحانه وتعالى.
 
 الناس، وإلى ما يرونه مناسبا

الشرعية من   النصوص  يخالف  ما ل  الشريعة  فكل  فهو شرعي؛ ألن  ا السياسة  ودرء  املصالح  لتحقيق  ما حقق فا ملجاءت  وكل  سد، 

 مصالح الناس ودرء املضار واملفاسد عنهم فهو شرعي. 

اإلسالمي: السياس ي  النظام  النظام   خصائص  هذا  تعطي  الخصيصة  وهذه  والوجهة.  الغاية  ورباني  املصدر،  رباني  نظام  بأنه  يتمیز 

 من ذلك: ف ،ةنظمة األخرى البشرية الوضعيتمیزه وتفّضله على غیره من األ  جملة من املزايا التي

وتعالى: .1 سبحانه  قال  كما  والتناقض،  الخطأ  من   زث  رث  يت ىت  نت  مت زت  رت  يب ىبنب  مب  زب ُّ   العصمة 

 [82:لنساءا ]  َّ نث مث

 من النظم األرضية والقوانین الو حمايته من التحیز والهوى؛ ألن  .2
 
 اب فئات أخرى. ضعية يراعى بها مصالح فئة معينة على حسكثیرا

 
املعاصر   3 الدساتیر العربیة  في  الثالثة  السلطات  الطماوي،  السیاس ي اإلسالمي)در سلیمان  الفكر  وفي  العربي،ط،لبنان:دار   ( رنةاسة مقاة    ، وانظر: 62-7،ص ص    1996  5الفكر 

 . م دار اإلعالم الدولي 1992، 1وي،ط صالح الصا. التعددية الحزبية في الدولة اإلسالمية، د
 .1/241م،  1972، 2طندریة القانون الدستوری واملوسسات السیاسیة ، املطبعة الهلیة ، بیروت، هوریو، ا 4
 . 15-14ص    0135سالمية في الشؤون الدستورية والخارجية واملالية عبد الوهاب خالف الطبعة السلفية ومكتبتها نظام الدولة اإل  رعية أو السياسة الش 5
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أو    النقياد والتباع؛ ألن اإلنسان .3 أن يذل لغیره  يأنف  النظام من عند هللا سبحانه بطبيعته  أن هذا  يتبع غیره، لكن عندما يعلم 

 وتعالى، فإنه يخضع هلل.

الفر  تراعي  الشرعية  واملجتمعالسياسة  مصالح  :د  لتراعي  جاءت  الدن  الشريعة  وفي  الدين  في  واملجتمع، العباد  الفرد  ولتراعي  يا، 

ل وجوده في مجتمع أو في أمة أو في  سالم وضوابط الشريعة جاءت للفرد تعالجه كفرد، ولتعالج حاإل فنصوص الكتاب والسنة وقواعد ا 

حت القضيتین،  كلتا  وتشمل  عامة،  الشريعة  ونصوص  ا دولة.  ورفع  الناس  على  بالتيسیر  يتعلق  بما  عامة ی  فالنصوص جاءت  لحرج، 

الحالتین القواعدتشمل  بعض  بل جاءت  الفرد،  بحال  وليست خاصة  و   ،  العامة  املصلحة  تقديم  تدل على  التي  الضرر الفقهية  دفع 

ذكرها التي  الفقهية  القواعد  وبعض  الشخصية.  املصالح  ببعض  الخالل  إلى  ذلك  أدى  ولو  )ُيتحمل   العام،  تقول:  العلم  أهل  أغلب 

ا  العام(، وضربوا على ذلالضرر  الضرر   للخاص لدفع 
 
الجاهل حفظا الطبيب  الحجر على  أمثلة، مثل  العامة، ومثل هدم  ملك  صلحة 

لدم ألن لها  إذا كان ُيخش ی منه الضرر العام، ومثل تحتم القتل في قطاع الطرق إذا قاتلوا، ول يقبل عفو أولياء ا البناء اآليل للسقوط  

 فع الشر عن الناس.عالقة باملصلحة العامة وبد

 
ا
 : مفهوم السياسة الوضعية :ثانيا

   "   :بها  فيقصد  الوضعية   السياسة  ماأ
 
الناس طبقا أمور  الحياة، واألحكام   تدبیر  ملا جرى عليه عرفهم وعاداتهم، وخالصة تجاربهم في 

  والعادة، والتجارب واألوضاع املوروثة دون أن يراعوا والقوانین التي استقاها الناس من العرف 
 
  بوحي سماوي أو مصدر من فيها ارتباطا

 ( 6). " يةعر مصادر التشريع اإلسالمي، هي سياسة وضعية ل ش

 العالقة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية: 

:
ا
الغربية   أوال األخرى  والنظم  اإلسالمي  النظام  بین  أن هللا  الفرق  كما  واملخلوق،  الخالق  بین  كالفرق  وتعا-والشرقية  خلق    -لىسبحانه 

تلك   بنظم   -سبحانه وتعالى-  ش يء، كذلك جاء هللا  هاملخلوقات، وليس كمثلالخلق وهو بهم عليم وهو متمیز عنهم ل يشبه ش يء من 

العاجل  وأحكام وترتيبات تختلف عن النظم البشرية، فهذه نظم كاملة جاءت من لدن حكيم   خبیز، أنزلها لتحقيق مصالح العباد في 

مصالحهم بحسب    ق ظم وضعها الناس لتحقيكمة والعلم الذي اتصف به رب العزة والجالل. أما تلك النظم فهي نواآلجل على وفق الح

سالمي بأنه نظام  دهم من علم محدود ومن نظرة قاصرة، ول شك أن ما يقع فيه بعض املفكرين والباحثین من وصف النظام اإل ما عن

أو اشتراكية   أو ديموقراطية اإلسالم،  الذي جاديمقراطي،  الرباني  النظام  بین  الخلط  أن هذا نوع من  ء به رسول هللا  اإلسالم؛ ل شك 

مصدره الوحي، وبین هذه النظم األرضية التي وضعها الناس لتحقيق مصالحهم، فهناك فرق شاسع وبون     عليه وسلم، والذي صلى هللا 

 بین هذا النظام وذاك.  واسع

:
ا
صاحب السياسة املطلقة التي ليس فوقها سيادة،    دة الشعب وأنه مصدر السلطات، وأنهالنظم الوضعية تقوم على أساس سيا ثانيا

بار أو اإلبطال أو التحليل أو التحريم، فهناك فرق بین تلك النظم وبین  بالعت  األمور ر السلطات والتشريع والنظر والحكم بدصفهو م

 لحاكم في حال الختالف.صدر الذي ينطلق منه املسلم، وهو ا هي األصل، فهو من الوحي، وهو امل  نظام يجعل شريعة رب العاملین

:
ا
سائل واألساليب التي تدار بها أمور الدنيا، فهذه ل بأس بها، ويشترط فيها كما تقّدم  على العديد من الو   ي النظم الوضعية تحتو  ثالثا

 أل تخالف الشريعة. 

 
ا
 الوضعية  والسياسة الشرعية سةالسيا بين الفرق  :ثالثا

القوانین التي  النظم و   ةع، تنطلق من طبي، واختالفات جوهرية، فروق جليةبین السياسة الشرعية والسياسات الوضعيةرق  الف

 من املصادر واألصول تساس بها الشعوب في كل منها
 
لكن ليس هذا ، و ، وهذا موضوع ممتع شيق، وانتهاء  باملسائل ودقائق الفروع، بدءا

 : ئيسة أستعرضها بإجمالا فهذه نماذج لخطوط عريضة وفروق ر محل التفصيل فيه ؛ لذ

 
ا
أ ، وهومن حيث املصدر ( : الفرق )أوال إلهي  نَّ :  الشرعية مصدرها  الوضعية فمصدرها فكر بشري السياسة  السياسات  ا  أمَّ . وهذا  ، 

 .، وعنه تنبثق الفروقأساس التفريق

إذ هي جزء من الفالسياسة الشرعية واجب ديني ، الذي أنزله هللا  : الدين الحقسالم؛ وتكليف من تكاليف اإل رسالة اإللهية الخاتمة؛ 

 يحكعقيدة وشريعة
 
بـ   ؛الدنيا  م ، ودينا السياسة فيه  الوضعية(الشرعية) ولذلك قيدت  السياسات  ،  ، ومن هنا فهي مستقلة عن كل 

 لستقالل الشريعة اإلسالمية عيةعقلية أو طبي
 
 . عن غیرها من املناهج والنظم والقوانین الوضعية، وذلك تبعا

 :  وذلك إلقامة مقاصد الخالفة التي تقوم على مقصدين رئيسین

 
 .198ص   2009سنة   1صالح الدين النعيمي دار الكتب العلمية ط   أثر املصلحة في السياسة الشرعية 6
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”   نيإقامة الد • “  الحق  الذي ل يقبل هللا جل   :اإلسالم  الخاتم  الدين  ه  ؛ ألنَّ بعد    –جالله    وذلك بحفظه وحراسته وتبليغه ونشره 

وسل وآله  عليه  هللا  صلى  محمد  سواه   –م  بعث  دينا  أحٍد  ِمَن  :من  اآلِخَرِة  ِفي  َوُهَو  ُه 
ْ
ِمن َبَل 

ْ
ُيق ن 

َ
ل
َ
ف ا 

ا
ِدين ِم 

َ
اإِلْسال ْيَر 

َ
غ ِغ 

َ
َيْبت َوَمن   (

 
ْ
 ال
َ
 وإعزازها ، ومّد أطرافها . ، وتحصین الثغور ، وحماية البيضة بما فيها العمق الستراتيجي لألّمة ومواقع سيادتها اِسِريَن (خ

نيا   • ينسياسة الدُّ باجتهاد  :بالّدِ املستنبطة  أو  املنصوصة  الشريعة ومبادئها وأحكامها   لقواعد 
 
الحياة وفقا بأن تدار جميع شؤون 

لقاسليم   
 
محققا األ دع،  الحكم  ( :ساسيةة   ِ

ّ
لِِل  

َّ
ِإل ُم 

ْ
ُحك

ْ
ال إِن  األحكام)  بتنفيذ  وذلك  الشرا ،  وإقامة  النظم  ،  وسّن  والحدود  ئع 

 (7)  على ذلك بالترغيب والترهيب الشرعيین .، وحمل الناس املشروعة

 : السياسات الوضعية

ا السياسات الوضعية اإل  ؛أمَّ البشري ، تفرضه  بالوضع  إلزام  بها  بقّوة ا ر فاإللزام  البشرية  ،  ، وتحميه بقوتها() الدساتير الوضعية دة 

بــــ يّجرم  يخالفـه  القانون(  ــ ومن  على  الستعبا)الخروج  من  نوع  وهذا  ع،  محل  حّل  الذي  البشري  ”  د  صارت  )وقد  البشر  رب  بادة 

 
 
 سياسيا

 
 فكريا

 
” مذهبا البشري الفوضوية  الطغيان  البشري  ، يكشف مدى  العقل  انتكاس  بقايا   ،أطلقا  ذإ ، ومدى  وإن اشتملت على 

والنصرانية كاليهودية   : ومنسوخ  وإندين مّحرف  دين  ،  ش يٌء من  فيها  كالبو وجـد   : دين مخترع  أو  والهندوسيةذية،  السياسات ،  فإنَّ  ؛ 

للعالمة    ،)خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم والخلق عاصرة تقوم في تنظیرها على فصل السياسة عن الدينالوضعية امل

 .  (381-371د. محمد فتحي الدريني :

ا بسياسات  فاإللزام  ثمَّ  الظلم  ومن  غايـة  الوضعية  قوالب –لبشر  في  ُوِضع  بشعمغرية  وإن  وُدِعم  اقة  ،  برَّ بالستعباد    –ارات   
 
بدءا

األخرى اإلقطاعي  الشعوب  بلدان  لخیرات  بالستعمار   
 
ومرورا ومعاصرة ،   ، ” الديمقراطية   ” السياس ي  نصريةالع  اهبأشكال لـ  )التاريخ 

 .  املعاصرة(الحديث والعالقات الدولية 

، وفي سياسة أمور الدنيا في املنهج اإلسالمي تتم على مقتض ی النظر الشرعينَّ  ” أ  : وهكذا فالفارق األساس ي هنا في مقصد السياسة

 عننظر العقليلا ، ولكنها في النظم الوضعية تتم على مقتض ی  إطار العبودية الكاملة هلل تعالى
 
 ، أو على مقتض ی الهوى والتشهي خارجا

 .  (51یز في فقه الخالفة ، د. صالح الصاوي :)الوج ، وذلك يمثل مفترق الطرق بین السبيلین”دائرة العبودية

رعّية
ّ
ياسة الش  : صفات وخصائص الّسِ

ياسة أّنها  : أهم صفات هذه الّسِ

س  ،ىأي تنسب إلى شريعة هللا سبحانه وتعال  : شرعّية ريعة اإلفهدفها مقدَّ
ّ
لهّية أن تنحى أو يتجاوز عليها. وعرضها على : وهي حماية الش

 : تعالى . وبالّتاليالّناس كما أمر هللاُ 

 وسائلها مقدسة.  1
ٌ
املستطاع  ،هي سياسة والّشفافية قدر  بالوضوح  تعالى   ،وذلك  واملداهنة قال  ن  الّتلوُّ    َّ مح جح مج حج مث  ُّ   :وعدم 

ل الوجهة الّشرعية في املوالة واملعللسياس ي اتكون  [ : فال9 :]القلم
ّ
 اداة يراه كلُّ الّناس . لّشرعي إل وجه واحد يمث

زاعة وتعظيم شعائر هللا. 2
ّ
    جفمغ  جغ مع جعمظ  حط مض خضحض  جض  ُّ  :. قال هللا تعالىوهي سياسة تتسم بالستقامة والعتدال والن

 [ .32 :]الحّج  َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي ُّ  :وقال ،[15:ىشور ال]  َّ

املالئكة يمكن أن  وأّن    ،: من قبيل إن هللا ينصر الفئة املؤمنة القليلة على الفئة الكثیرة بإذنهوهي سياسة مؤمنة باهلل تعالى وبالغيب.  3

 أخذ بأسباب الّنصر والّتمكین . تتنزل بأمر هللا نصرة للمؤمنین . لكّنها مع إيمانها ت

رع
ّ
ياسة الش  :ة أّنهايّ وإّن من صفات الّسِ

 : : فهيسياسة حكيمة

رعية والفقهّية واملوافق واألحداث الّسابقة : وإن   :مرنة.  1
ّ
كانت تستفيد منها وتستنیر بإرشادها  غیر متجّمدة على ظواهر الّنصوص الش

تي فأّداها كما سمعهايه الّصالة والّسالمقال عل ،من غیر ما مغالة ول جفاء
َ
ٍغ أوَعى ِمْن ساِمٍع(رُ ف،: )رحم هللُا امرأ وَعى مقال

َّ
 : . وهيبَّ مبل

 املوقف الّراهن بتفاصيله الظاهرة والباطنة.  2
ُ
 يب  ُّ   :. قال تعالىسائر أبعاده املبدئية واملتغّیرة ومدركة فقه الواقع ب  ،مراِعية

ة شبوّجه عليه الّسالم أصحابه في مرحلة ما بالهجرة إلى الح  ،ومن الّسبرة   ،[ 55:]األنعام  َّ  يت ىت نت مت زت رت

ُم ِعنَدهُ 
َ
ل
ْ
  أحٌد( . وقال : )إّن فيها َمِلٌك ل ُيظ

 ناظرة في آثار األقوال واألف  ،بعيدة الّنظر :وهي سياسة. 3
ّ
واهد لهذه الّصفة : من عال في الحال وفي املال. وإّن الّسیرة الّنبوّية حافلة بالش

 أجالها قصة صلح الُحديبية .

 
 . 51اث العربی ، بیروت، ص، دار احیاء التر لدينية  األحكام السلطانية والوليات ا، ملاوردي ا 7 
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ة  األمةوتختار األصلح في حماية   ،وتمّیز بین املنافع واملضاّر  ،فاسدوامل  توازن بین املصالح   :كما أّنها سياسة 
ّ
لكن دونما انتقاص من    ،واملل

ا  الجميلةمعانيه  وقيمه  املسالكلعالية  شائك  في  حّتی  عليه  مقدور  ممكن  وهذا  الّسياسة  وق.  .  م 
ّ
وسل عليه  هللا  ى 

ّ
صل الّنبي  مارس  د 

وما  املمات  حتی  البعثة  لدن  رعية من 
ّ
الّد دنس صو   الش أو  رة  بقوٍل  ريعة 

ّ
الش ول  بنّيةين  ول  مبادئه  ،عمٍل  نقص  القيم    ،وما  وما خرق 

 سياسية مختلفة ودقيقة في كثیر من ،نهاالّنبيلة ول انتقص م
 
 .األحيان مع أّنه وأصحابه اختبروا ظروفا

رعّية أّنها
ّ
 : كما أّن من صفات الّسياسة الش

اقعية  حج  مث هت مت خت  حت جت  هب مب  خب ُّ   :. قال تعالىكاننطع فيها موالتّ ألوهام  حالم وا فليس للخيالت واأل   : سياسة و
م    وقال  ،[101  :ائدة ]امل  َّ حط مض خض حض جضمص  خص حص مس خس  حس  جس مخ جخ مح جح مج

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
الّنبّي صل

ك َم ،)َدُعوِني ما تركتكم :
َ
ما َهل

ّ
 إن

َ
 . البخاري  ى أنبيائهم …الحديث (ن كان قبلكم ِبُسؤاِلهم واختالفهم َعل

 هاأنّ ما ك

 حت  جت هب مب خب حب جب ُّ : ل هللا تعــالى. قاوبغیر املسلمین مالم يكونوا محاربین ،سياسة رحيمة باملسلمين وإن كانوا بغاة
 .[128 :]الّتوبة َّ مح جح مج  حج مث هت مت خت

 هي سياسة و 

م عن الّنب  ،.: لتخش ی في هللا لومة لئم نهاءة عن املنكر  :أّمارة باملعروف
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
م أن يرى أمرا هلل فيه يَ   ال ) :ّي صل

ُ
 أحُدك

حقرنَّ

 ِفي كذا وكذا ؟ فيقول   فُيقال  ، مقال , فال يقول فيه
َ
ت

ْ
ل
ُ
اس فيقول هللُا )إياي أحق أن  : مخافة اليوم القيامة: ما منعك أن تكون ق

ّ
ن

 حّبان .  وابنرواه ابن ماجه وأحمد  تخاف(

قوم . بينما تلى املتمثل في الدعوة إليه وحكم الحياة بشريعتههلل تعا  العبوديةتقوم على مقصد  ة الشرعية  أن السياس :وخالصة القول 

يمث الذي  العلماني  الفكر  أو  الدولة  الدين عن  الوضعية على فصل  والسياسات السياسات  الشرعية  السياسة  بین  الطريق  ل مفترق 

 الوضعية املعاصرة . 

 اإلسالمي الفقه   فية سیاسيلا األحزابمشروعیة  و سيةاركة السيامفهوم املش  :املبحث الثاني

 : يةمفهوم املشاركة السياس: االول  املطلب 

املتعددة   األحزابوجود   السياسية  والتيارات  املراكز   والفصائل  الحكم وتسليم  إلى  منها للوصول  ويسعى كل حزب  تتنافس  التي 

 .س يعتمده من برنامج سياتبناه من منهج وما ا مة، على أساس ما الرسمية من السلطة، في سبيل إدارة الشئون العا

إلى امل ليبیرالي ينظر  أنه متكون من روابط سياسية، و والتعددية مفهوم  غیر سياسية متعددة، ذات مصالح متفرقة، جتمع على 

 .وتوزيع املنافعويذهب أصحاب هذا املفهوم إلى أن التعددية تحول دون تمركز الحكم وتساعد على تحقيق املشاركة 

 اإلسالمي الفقه  فية السیاسي األحزابة مشروعی: مدى ياملطلب الثان

  تي:ة بین موید  ومعارض وذلك كما یأ السیاسي األحزابحكم  فيملفكرون اختلف العلماء وا  

 اإلسالمي املنظور  فية السیاسي األحزابول: املؤیدون ملشروعیة أل االفرع 

 ة بشكل عام بلإسالمي داخل الدولة    فية  السیاسي  زاباألحل یرفض وجود    اإلسالمي  السیاس ي  حیث یرى هذا الفریق أن النظام

العكس من أهمیة وجود مثل هذه  ذلك فهو یمی  على  إلى  املجتمع واملساهمة    األحزابل  تنمیة  إعماره وتطویره، وقد استدلوا   فيبهدف 

 :على ذلك بعدة أدلة منها

 
ا
  في باملعروف والنهی عن املنكر یصعب تحقیقها واملساواة، وألمر  ة: كالشورى، والعدل،اإلسالميلشریعة  أن املبادئ الكلیة العامة ل :أوال

راء وتمحیصها لألخذ بما  آل ا دولة حدیثة ترفض فكرة النظام الحزبی، حیث إن الشورى واملعارضة وجهان لعملة واحدة هدفهما مناقشة 

انة صالحة تساندهم ویسترشدون بها  لهم من بط؛ فال بد  األمةبكل قضایا  ملام  إلا ى  یقدرون عل  لوالحكام كذلك    .األمةیحقق مصلحة  

 (8) . األحزابأي ، واملعارضة هی كذلك بحاجة إلى من ینظمها ویقودها ویوجهها، وكل ذلك مما تقوم به وإن كانت تخالفهم الر 

التاءة هدفها تب سیاسیة بنولذلك فإنه من حق الشعب على الدولة أن تمكنهم من تشكیل أحزا  ی أرادتها حقیق املبادئ العامة 

الذإسالميالشریعة   وفكره  ومبدأه  لكل حزب رأیه  یكون  ذلك  ة،  أكان  ویدافع عنه سواء  یناقشه  أن  له  یحق  أم    فيي  الشورى  مجلس 

 
 . 433م،ص 1996، القاهرة،يالفکرالعرب الدیمقراطیة، دار   يف ،عبد الحمید اسماعیل، الشوری واثرها ي النصار  8
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الفك إلى فكره بكل الطرق املشروعة واملتاحة، ما دامت هذه  رض مع  فات ل تتعا ار والختال خارجه، ومن حق الشعب كذلك أن یدعو 

   .ة ول تتناقض مع أصولها وقواعدهاميسال اإل مبادئ الشریعة 

 
ا
  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل  ُّ :  هللا الناس عليها حیث قال سبحانه وتعالى  الرأي فطرة فطر  فيأن الختالف    :ثانیا
ا   .[118  :هود]  َّ حن البشر، فال فما دام  الختالف وتستغله ملصالحها، فا  األمةجدر بل ختالف من فطرة    اعي الجملجهد  أن توجه هذا 

الفردي   ياملنظم یعط الجهد  ولیس كل خالف    أكثر من  املنظم،  الجهد غیر  لها    فيه مفسدة فكم من خالفات  فيأو   في   األثرآلراء كان 

 . قیالحقاالكشف عن 

نشأت    الختالف  ز، ومن هذا یات والوسایل فجافيالفروع والجزبیات والكی  فيصول والكلیات، أما الختالف  أل ا   فيعنه    ينهوالختالف امل

بین أصحابها مودة ومحبة، فلم ل توجد   الفقهیة وكان  املشروعة  السیاسي  األحزاباملدارس  اجتهاداتها  لها  ة على هذا ألساس، ویكون 

 (9)  .واعتصامها بعقیدتها األمة، ول یتعارض ذلك مع وحدة األمةالتی تواجه  عالجیة ملختلف القضایا جها العلمیة وطرقها الوبرام

الخیرات والتعاون على    فيلهداف تتعلق بالتنافس  إسالمية إذا سمحت وأقرت وجود تجمعات داخل املجتمع إسالميیعة إن الشر ث حی

والبناء   لیعنالحق  ذلک  فإن  نالو   فيـــ    يوالتقدم؛  والختالف قت  لالنقسام  وذریعة  والتشرذم،  للتفرق  مدعاة  ذلك  یكون  أن  ــ  فسه 

ح داخل جماعة املسلمین والتحزب املمنوع، هو مدى حرص التجمع الحاصل على سالمة  مع املسمو بین التج  املذموم، وذلك ألن الفرق 

مناقشة سایر املسلمین ومعاملتهم لذاتهم    فيخالقیة  وأل   ة املنهجیةإسالمي امه بأصول الشریعة  ة للمسلمین ككل، والتز الجماعيالوحدة  

   .ولغیرهم من املجتمعات

 
ا
ل   يبن  یفةسق  فيما حدث    :ثالثا تشاور وحوار  انتقال رسول  ساعدة من  بعد  للمسلمین  خلیفة  إلى   هللاصلى    هللا  نتخاب  علیه وسلم 

ا فيالر  املهاجرون خلف  أل ق  تحزب  حیث  رض ی    أبيعلى  واجتمع  هللابكر  رض   األنصار  عنه  عبادة  بن  سعد  أم    هللا   يخلف  تقول  عنه، 

أمیر فذهب إليهم   فيعبادة  بن  عد  إلى س  األنصارعنها: "واجتمعت    هللا  يشة رض یاملؤمنین عا سقیفة بنی ساعدة فقالوا منا أمیر ومنكم 

أنی قد   ما أردت بذلك ال  هللاو   بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبیدة بن الجراح فذهب عمر یتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر یقول أبو  

 هیأت كالم
 
وأنتم الوزراء فقال    األمراءمه نحن  ال ك  فيالناس فقال    غكلم أبلیبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فت  لقد أعجبنی خشیت أن    ا

 سط العرب دا وأنتم الوزراء هم أو   األمراءولكنا    لنفعل منا أمیر ومنكم أمیر فقال أبو بكر   ل  هللاو   حباب بن املنذر ل
 
 را وأعربهم أحسابا

أنت فأنت سید الجراح فقال عمر بل نبایعك  أبا عبیدة بن  أو  إلى رسول  رنا وأ نا وخیفبایعوا عمر  علیه وسلم فأخذ    هللاصلى    هللا حبنا 

  (10)  . "هللال: قتلتم سعد بن عبادة فقال عمر: قتله یالناس فقال قاعمر بیده فبایعه وبایعه 

ه على مسألة الخالفة وجود حزبین سیاسین وأن لكل حزب ناطق باسمه ول  األنصارهاجرین و قاش الحاصل بین املوالظاهر من هذا الن 

ومؤ أنصا عليها  ره  یعتمد  نظر سیاسیة  وجهة  أن    فيیدوه حسب  الواضح  لكن من  اتفقا  طرحه،  ما    فيالحزبین  املطاف على  ه في نهایة 

 .األمةمصلحة 

تام   بوضوح  الحادثة  بینت هذه  إل ولقد  تقبل  آل سال على مدى  للرأي  والتجمعات  م  الفالسیاسيخر  تراه  ملا  املعارضة  الحاكمة فالئة    ة 

  .فالكل یعمل من أجل الصالح العامي بالرأ  استبداد

الخ  فيو مشروعیة  على  دلیل  عدد السیاسي  األحزابجتهادیة وسعی  ال   األمور   فيف  ال هذا  أكبر  إقناع  طریق  عن  الحكم  إلى  للوصول  ة 

 الحكم. فيحق أل ا جدر و أل ا ة على اعتبار أنها بيانتخمن أفراد الشعب ببرامجها ال ممكن 

 
ا
 لة: املصالح املرسرابعا

مما    يها، وهيالشرع على اعتبارها أو إلغا  فيد دلیل  ة یعد من قبیل املصالح املرسلة الحقیقیة التی لم یر السیاسي  األحزابد  جو فو 

إل  ل الواجب  إل   كذلك   يبه فهو واجب، وه  یتم  املصالح والت  مسال تحقق للدولة  املفاسد    يالكثیر من  الحریات، وتدرأ عنها  منها ضمان 

 . ستبداد بالرأي ومنع حریة التعبیرنابها والبعد عن إعمالها ومن ذلك ال ن اجتبد م ل التی

تعالى على    هللالم أوجب    وإل  وصالحها العام،  األمةفرد كان أن یستبد برأیه، وأن یتخذ قرارات تؤثر على مجموع    ي أل   یحق    فال

 يي ىي  ميخي  حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن  يم  ىم ُّ  قوله سبحانه:  فيعلیه وسلم الشورى  هللارسوله صلى 
  اإلسالمي الفقه  فيإن تشریع مبدأ الشورى  .[159 :آل عمران]َّ زب رب يئ ىئ نئ مئزئ  رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

ال و  ه منع  باب  جماعة  من  وتمكین  بالرأي  غیرها    األمةستبداد  ومناقشة  رأيها  إبداء  الذلك  فيمن  وهذه  ل،  املنظومة   فيتتم    شورى 

 
 . 962صم، 2001، 1داراملنار ، عمان ،الردن ، طالحقوق والحریات السیاسیة فی الشرعیة السالمیة، یل محمد ، رح غرایبة،9

م، تحقیق الشیخ عبد العزیز بن  1991،1، ط ، دارالفکر 3467دیث برقم  کتاب فضائل الصحابة ، حمحمد بن اسمعیل بن ابراهیم ، صحیح البخاری ،  ابو عبد هللاری ، البخا 10

 باز.
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إلالسیاسي املخالف   ة  الرأي  الحاكم    بوجود  تعدد  (ةالسیاسي املعارضة  )للحزب  بطریق  یتمثل  والذي  الدولة  في  األحزاب ،    داخل 

  .ةالشرعيهذه من قبیل الواجبات  األحزابكون قیام ة؛ وبناء علیه یاإلسالمي

   اإلسالميالفقه  في ة السیاسي األحزاب: املعارضون ملشروعیة يالفرع الثان

 :ة واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منهاإسالمية وان كانت أحزابا اإلسالميالدولة  فية يیاسالس األحزابتجاه یعارض وجود وهذا ال

 . لفرقة والخالف. والحزبية مظنة الفرقة والبغضاء بین أهل اإلسالمبالجتماع ونهانا عن ا أن هللا عز وجل أمرنا  .1

إلی جلب الشر والخیر کلیهما علی املسلمین،    ي ا یؤد، و هذةالسیاسي  األحزاب  فية  أکبر مظاهر التعددی  الفتراق منالختالف و   .2

خیرها أکبر من  وا ولکن شرها  الخیر  األمر علی  اشتمل  وإذا  للغالب منهما،  تنظر  فالشریعة  هلشر  الغالب  کان  إن  املصلحة    ي، 

ف املفسدة  هي  الغالب  کان  إذا  و  وعلتمنعهفتجیزه،  بتشک  ى،  یسمح  إذا  سالميإل ا الدولة    فية  السیاسي  األحزابیل  هذا فال  إل  ة 

ة من الکتاب و الشرعي، و النصوص  اشتملت علی املصلحة الراجحة ، ولم تؤد إلی الفرقة والفتنة والتنازع والعصبیات الجاهلیة

 (11)  .السنة تحذر املسلمین من الختالف و تأمرهم بلزوم الجماعة

و   .[159  :األنعام]    َّ يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ  ُّ   :هللا تعالیل  قا .3

 مم  خم  حم جمهل  مل خل  حل جل مك لك خك حك جك  مق  حق مف خف حف جف مغ  ُّ : قال هللا تعالی

والختالف من    .[23-31  :لروما ]  َّ  خن حن جن ونهینا عفالفرقة  املشرکین  وقع  صفات  إذا  بهم وحتی  والقتداء  التشبه  ن 

 برده إلی الکتالختالف بین املسلمین ، علیهم إن یباد 
َ
ضوئهما یتفقون علی ش یء واحد. قال هللا    فياب و السنة و  روا إلی رفعه فورا

 هي  ميخي  حي جي  ٰه   مه  جه  هن من  خن حن جن مم  خم حم جمهل  مل   خل حل  جل  مك لك  خك حك جك  ُّ   تعالی:

فقد روی عن ، و الختالفکما أن الرسول صلی هللا علیه وسلم نهی املسلمین عن التنازع    .[59 :نساءلا ] َّ  هب مب  هئ مئ

لة وید هللا مع الجماعة و من  ل تجتمع أمتی علی ضالصلی هللا علیه وسلم )  قال رسول هللا :  لعبدهللا بن عمر رض ی هللا عنهما قا

عة )من فارق الجما  وسلم صلی هللا علیه    قال رسول هللا( قال:  13ذرالغفاری رض ی هللا عنه)    أبي(،و روی عن  12النار()    فيشذ شذ  

 فقد خلع ربقة اإلسالم من ع
َ
سول صلی هللا علیه وسلم  ض ی هللا عنهما قال : سمع الر بن عمر ر   ، و عن عبد هللا (  14)  نقه (شبرا

  (15)  .الکتاب( فيمن وجهه الغضب ، فقال) إنما هلك من کان قبلکم باختالفهم آیة فخرج علینا یعرف  فيأصوات رجلین اختلفا 

با املسلمین  ربط  و اإلسالم  املحکمة  األخویة  والتکافلروابط  والتعاون  الود  بینهم  والولأوجب  الجتماع ل  وحدتهم  مایکفل  یة ء 

تعالی  تفوق  قال  األخری،  والوشائج    : حجراتلا ]  َّ خض حض جض  مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ ُّ   :العالقات 

 ىن نن من  زن رن مم ام يل ىلمل يك  ىك مك لك ُّ   :  تعالیال  و ق،  [10

سلم مدح الرسول صلی هللا علیه و و  ، [71 :توبةلا ]َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني ميزي  ري ٰى ين

العالقة وع الحقوق   ظم من شأنها و رتبهذه  أنه قال16هللا عنه )    يرض   ي موس ی األشعر   أبيعن  ما ورد  فيذلک  ، و علیها  قال  :  ( 

 ( رسول هللا
َ
ما روی اإلمام مسلم عن عبدهللا بن عمر في و، (17) صلی هللا علیه وسلم: ) املؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا

حاجه أخیه کان    في، من کان  ل یسلمه یظلمه و ، لاملسلم أخو املسلم  علیه وسلم )  صلی هللا  قال رسول هللا ال:  رض ی هللا عنهما ق

)ل تباغضوا ول  وسلم  یهعلصلی هللا  قال رسول هللاالصحیح عن أنس بن مالک رض ی هللا عنه قال:  فيورد (، و 18حاجته ()  فيهللا 

 (.19)  خاه فوق ثالثة أیام(أن یهجر أ  د هللا إخوانا، و ل یحل ملسلم تحاسدوا و ل تدابروا و کونوا عبا

 
 .  27_25السياسية في اإلسالم، املباركفوري، ص ،و األحزاب  63والطريق السوي إلي وحدة املسلمین، املجذوب ،ص 11
 . تعليقه علي املسند لإلمام أحمد  ،كتاب الفتن، و الحديث صحيح لغیره كما يقول شعيب األرنؤوط في 2167،الرقم 466ص/  4م الترمذي ،جالجامع الصحيح، اإلما 12
 في الزهد و الصددة الغفن جناهو جندب ب 13

 
  ق و العلم والعماري، أحد السابقین األولین من نجياء أصحاب محمد صلي هللا عليه وسلم، لزمه و جاهد معه ،و كان رأسا

 
ل قوال

  /  2: شیر أعالم النبالء_ انظر) رض ي هللا عنهم،  مسعود،  بنتوفي في عهد عثمان بالربذة، و صلي عليه عبدهللا  بالحق ل تأخذه في هللا لومة لئم، و قد شهد فتح بيت املقدس مع عمر، 

46  . ) 
 . ، كتاب السنة  4758،الرقم  118ص/  5سنن أبي داود، ج 14
 . كتاب العلم   2666،رقم الحديث   3205ص/  4مسلم ،ج صحيح 15
هد مع النبي  م ،أسلم بمكة و هاجر إلي الحبشة و قدم ليالي فتح خيبر و غزا و جا يم التميمي، صاحب رسول هللا صلي هللا عليه وسلبن سلبن قيس األشعري عبدهللا هو أبو موس ي  16

 علي زبيد وعدن ، وولي الك
 
، استعمله الرسول صلي هللا عليه وسلم و معاذا

 
 كثیرا

 
و فتح تستر و لم يكن في  ن، وهر وعثماوفة و البصرة لعمصلي هللا عليه وسلم و حمل عنه علما

 
 
 ( . 380/ 2: النبالء سیر أعالم) منه ومات بالكوفة سنة اثنتین و أربعین رض ي هللا عنه الصحابة أحد أحسن صوتا

  .كتاب البر  2585، رقم الحديث   1999ص/  4و صحيح مسلم ،ج. ،كتاب األدب   14ص/  8صحيح البخاري ،ج  17
 . كتاب البر  2580 الحديث  ، رقم  1996ص/  4صحيح مسلم ،ج 18
 . األدب ، كتاب   23ص/  8صحيح البخاري ،ج  19
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مثل الؤمنین في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم )  أن الرسول صلي هللا عليه وسلم قال  (  20)عن النعمان بن بشیر رض ي هللا عنه  و 

إذا   تداع   اشتكي منهكالجسد  الحميعضو  و  بالسهر  الجسد  سائر  له  )ي  قا(.   21(  )  صلي هللا عليه وسلم    رسول هللا    لو عنه 

فهذه النصوص كلها تدل دللة واضحة (.  22( )رجل واحد إن اشتكي عينه اشتكي كله و إن اشتكي رأسه اشتكي كله  مون كاملسل

ا  هو  املسلمین  بین  البراء  و  الولء  أساس  أن  وحده علي  ل  إلسالم  أنه  و  الجاهلية ،  النعرات  من  عنه  ببدل  يأتي  أن  ألحد    يحق 

الد التي نهي اإلسالم عن  لها املمقوتة  املطعم رض ي هللا عنه  عوة  صلي هللا عليه    قال رسول هللا:  قال  (  23)فقد روي عن جبیر بن 

و عن جابر بن عبدهللا  (.  24()  ت علي عصبيةليس منا من دعا إلي عصبية، و ليس منا من قاتل عصبية و ليس منا من ما)  وسلم  

قال عنه  هللا  الرسول  :  رض ي  عإن  هللا  للمهاجرين  صلي  قال  وسلم  يا   األنصارو  ليه  القزومية،  باسم  نادوا  و  اختلفوا  حينما 

 (25). (لية؟فإنها منتنةما بال دعوي الجاه) يا للمهاجرين ،لألنصار

ا .  4 الحكم ينهي  علي  التنافس  عن  اإلسالم  وطلب  الصحيح، ألنها    ،إلمارة ،  الوجه  علي  تحملها  يصعب  تشريف  ل  تكليف  نظرة  في 

أمانة قل من يقدرو  بأعبائها  أدائه  القيام  التنافس و علي  أن هذا  إل  ىالحرص علا، كما  يتنافي مع روا   ىالوصول  بط األخوة  الحكم 

النتخابية الحامية،   خوض املعاركهو   سها الرئيالسياسية هدف  األحزاب  ريب أن  لالتضامن والتكافل والترابط بین املسلمین، و و 

 . ية و كراس ي الحكم النياب املجالس ىغیر املشروعة للوصول إلبذل كل الوسائل املشروعة و و 

دخلت علي النبي  : ) األشعري رض ي هللا عنه قال یعن أبي موس ورد  طلب اإلمارة ماكرس ي الحكم و  ىمما يدل علي منع التنافس علو 

أمرنا علي بعض ما ولك هللا و قال اآلخر مثل ذلك :  بني عمي، فقال أحدهماأنا و رجالن من    ليه وسلم صلي هللا ع   يا رسول هللا 

 حرص عليه    ىإنا وهللا ل نولي عل:  هللا عليه وسلم    ىفقال صل
 
 سأله و ل أحدا

 
ل نستعمل علي عملنا  )  في رواية  و(  هذا العمل أحدا

 (26) .(من أراده 

ورد  و  ذر عما  أبي  قا  ن  تستعملني:  لرض ي هللا عنه  أل  يا رسول هللا  قال  قلت  ثم  بيده علي منكبي  قال فضرب  إنك  )  ؟  ذر  أبا  يا 

 (27 ) .(ندامة إل من أخذها بحقها و أدي الذي عليه فيها إنها يوم القيامة خزي و إنها أمانة، و ف، و ضعي

يا عبد الرحمن بن سمرة ل تسأل  )عليه وسلم  صلي هللا ول هللا قال رس: قال( 28 )عن عبد الرحمن بن سمرة رض ي هللا عنهما ورد و 

 ( 29  ). (إن أعطيتها من غیر مسألة أعنت عليها اإلمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، و 

م القيامة  ندامة يو إنكم ستحرصون علي اإلمارة و ستكون  : )  عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن الرسول صلي هللا عليه وسلم قالو 

 ( 30  ).(ملرضعة و بئست الفاطمة فنعم ا 

 والترجیح  املناقشة

   ةاإلسالمي الدولة ي ف ةالسیاسي األحزاب وجود حكم  في الراجح الرأي

  من  يیأت  وملا بها استدلوا  ما لقوة   وذلك دون املؤی هیإل  ذهب ما هو ةالسیاسي األحزاب وجود حكم  في الراجح فإن  سبق ما على وبناء

  :أدلة

   من  نهأ  .1
ّ
   وحده   یعیش  نأ   یستطیع  ل  اإلنسان  أن   به  م املسل

 
   منفردا

 
  ق قیتح  في  بغیره   یستعین  ان  له   لبد  بل  ؛غیره   عن  مستغنیا

  ن أ   له  املمكن  من  لیسو   باته،غور   اجاتهاحتی  یحقق  يلك  ره غی  حتاجی  عليها  فطر  يالت  فطرته  خالل  ومن  فهو  وحاجیاته،  مصالحه

 
هارب من حمص بعد أن بلغه قتل  ین من الهجرة في ربيع اآلخر ،و في سنة أربع و ستین قتلته خيل مروان و هو  ولد عام اثن النعمان بن بشیر بن سعد األنصاري الخزرجي، 20

 عل
 
 (. 1494/ 4: الستيعاب . ) بن الزبیرعبدهللا ي حمص لالضحاك بن قيس بمرج راهط، و كان واليا

 . كتاب البر  2584، رقم الحديث  1999ص/  4سلم ،جصحيح م  21
 . كتاب البر 2586، رقم الحديث  2000ص/  4صحيح مسلم ،ج 22
 و   لنبي صلي هللا عليه له ا ، و قال القرش، أسلم بین الحديبية و الفتح و قيل في الفتح ، وقال البغوي أسلم قبل فتح مكةهو جبیر بن مطعم بن عدي   23

 
و سلم لو كان أبوك حيا

 (. 462/ 1:  اإلصابة_انظر .)سینكلمني في أسري بدر لوهبتهم له، مات سنة سبع أو ثمان أو تسعة و خم 
 . ،كتاب األدب  1215،الرقم  342ص/  5سنن أبي داود، ج 24
 . كتاب البر  2584، رقم الحديث  1999ص  / 4صحيح مسلم ج 25
 . كتاب اإلمارة   1733، رقم الحديث   1456ص  / 3مسلم ،جصحيح  26
 . كتاب اإلمارة  1825،رقم الحديث   1457ص  / 3مسلم ،ج صحيح 27
 علي جيش، قال له رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يا بن سمرة بن حبيب القرش ي، أسلم يوم الفتح، و كان أحد  عبد الرحمن 28

 
عبد  األشراف نزل البصرة و عزا سجستان أمیرا

 ( . 571/ 2: عالم النبالءسیر أ.) تسأل اإلمارة، مات بالبصرة سنة خمسینحمن لالر 
 . مارة كتاب اإل   1652، رقم الحديث   1456ص / 3ام و صحيخ مسلم ،ج، كتاب األحك 79ص/  9صحيح البخاري ، ج 29
ألن معها املال و الجاه و   ن منها، و ذلكاما يخرج اإلنس و بئس آخرها عند  دنيا،قبال الالحديث أن اإلمارة نعم أولها عندما يكون معها إ ی، و معن  79ص  / 9صحيح البخاري، ج  30

 . ها قتل وعزل ومطالبات التعبات في اآلخرة اللذات الحسية و الوهمية أول لكن آخر 
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  تحقق   ةالسیاسي  األحزابو   .(31)هإلی  یحتاج  مما  بش یء  منهم   واحد  كل   قومی  قوم  إلى  یحتاج  إنه  ل ب  بنفسه  الیه  یحتاج  ما  بكل  یقوم

  کثر أ   يتجمع  ومحور   فكري   إطار  ن م  تمثله  ملا   وذلك   عليها،  الناس  تعالى  هللا  فطر  التی  اإلنسانیة  طرة للف  ةالواقعی  الستجابة  هذه 

 يرق
 
  ا

 
 (32).وتحضرا

  كالشورى   ةاإلسالمي  الشریعة  بها  أمرت  التی  العامة  املبادئ  تطبیق  في  ة مؤثر   وسیلة  ة؛مي اإلسال   لةالدو   في  ةالسیاسي  األحزاب  أن .2

  وكثر   السكان   ددع  وازداد  وتعددت،  املشكالت   هفي  تعقدت  زمن  في  وذلك   املنكر،   عن  یوالنه  ف رو باملع  واألمر  واملساواة   والعدل

  في   ةالسیاسي  التعددیة  واحترام  زاباألح  هذه   وجود  ون د  ورتهم،مش  جبی  من  على  فالتعر   الصعب  من  فإنه  يوبالتال  العمران،

 ( 33).الدولة

 املعارضة  هذه   تمثله  ملا  وذلك  ة، سیاسی  أحزاب  وجود   رغی  من  امهایق  یصعب  البناءة   والناجحة  الهادفة  ةالسیاسي  املعارضة  إن .3

  فإن   وعلیه  .بوجوده   فوالعترا   احترامهو   ملعارضا   الرأي   وتقبل  فالختال   روح  على  تهاوتربی  املجتمعات  تطور   في  صحیة  ظاهرة   من

 واحترامها.  املعارضة هذه  وجود على املحفز يه األحزاب هذه 

 السالم إ فية السیاسي األحزابتعلقة بمشروعیة وجود الضوابط امل :ثالثال املبحث

  ي:تما یأفي ية ترتبط بعدة ضوابط هاإلسالميالدولة  فية السیاسي األحزابإن مشروعیة وجود 

ل والحرام ها الكلیة من حیث الحالئة ومباداإلسالمي ها قواعد الشریعة ا ئوبنا األحزابفلسفة وجود هذه    فيسیة ساأل ا ن املرجعیة أ  .1

، فكل وسیلة تحقق مقاصد الشارع فهی وسیلة محمودة،  ل والغایاتئتعبدنا بالوسان هللا عزوجل  یلة واملقصد، وذلك ل والوس

ما بینها على ما أمر هللا به  فية تجتمع  اإلسالميا   األحزاب، فإذا كانت  نهی عنهارع فهو مذموم ومقاصد الشوما كان منها یخالف م

ما إذا تعصبوا أملؤمنین لهم مالهم، وعليهم ما عليهم، ونقصان، فهم من جماعة ا   زیادة ولورسوله صلى هللا علیه وسلم من غیر  

ن ذلك على سبیل الحق أم على سبیل الباطل، فإن أكام سواء غیرهم املخالف لهي ألون ر یقب رأيهم، ول یرون ال للحزبهم، وكانوا 

وال  التفرق  باب  من  یكون  ورسوله، ال ختهذا  هللا  ذمه  الذي  بالوحدة    هللفا  ف  أمر  إنما  البر  سبحانه  على  والتعاون  والجماعة 

 حن  جن   يم ىم مم خم حم  جم يل  ىل مل خل  ُّ   ، حیث قال سبحانه وتعالى:ف والتنازعختال والتقوى ونهی عن اال 

 رئ  ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰىٰر   ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن

 يف  ىف  يث ىث  نث مث زث  رثيت  ىت نت مت زت  رت   يب  ىب  نب مب زب ربيئ  ىئ  نئ  مئ زئ

إل ف ،  [3  :املائدة]  َّ مك  لك اك يق ىق لتكوین  م ومقاصده هی صمام أل سال مبادئ  وتشریع وجودها، وكل حزب    األحزابمان 

م سال ها، والحزب الذي یتناقض مع إل فية والسماح له بمباشرة نشاطه  اإلسالميالدولة ا   فيینه  مانع من تكو   الف  لتزم بهاامتثلها وا 

 . هافيمن منعه وحظره بد  لة اإلسالميالدولة  فيیسمح له بالعمل  ل

شر مزاحمة هذا  يجوز ألحد من الب، ول  يأل يترتب على املشاركة إقرار للتقنین الباطل، وبيان أن حق التشريع مقصور على الوح .2

 .الحق

  أن املشارك في هذه املجالس يجب أن يظهر للناس أن مشاركته ل تستلزم الرضا بواقع هذه القوانین املخالفة للشرع ومؤسساتها  .3

 .عنهااملنبثقة 

مفسدة أعظم من   على تلك املشاركةب  ت يتر ، وألأن تكون مصلحة املشاركة ظاهرة متحققة ل خفية أو موهومة أو ل اعتبار لها .4

 .املصالح املراد تحقيقها، أو املفاسد املراد دفعها

الولء والبراء .5 تلغي مبدأ  املجالس ل  املشاركة في هذه  املأن  أن تكون هذه  القضية وتحقيقها  جالس م، بل يجب  لبيان هذه  يدانا 

 .والصدع بها حسب مقتضيات املصلحة الشرعية

 ي هذه املجالس ليشاركة فأن امل .6
 
، وإنما هي من أجل تحقيق املصالح  عن املنهج النبوي في إقامة اإلسالم وتغيیر الواقع  ست بديال

 . وتخفيف املفاسد

ي على حساب الجهد العلمي والدعوي، فيجب حساب األولويات بدقة، وأل اس أل تفض ي هذه املشاركات إلى تضخم العمل السي .7

 .ذه الدائرةمي في هيحصر العمل اإلسال 

 
 . 59الفارابی،ابو النصرالفاربی، آراء اهل املدینة الفاضلة، دارالقاموس ،بیروت،د.ط ، د.ت، ص  31
 . 273میة، ص لشرعیة السال الحقوق والحریات السیاسیة فی ا، محمد رحیل  ،غرایبة 32
 . 650ملعاصرة ، ص الخطیب، الحزاب السیاسیة ودورها فی أنظمة الحکم ا   33
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، ويذهب جهد  ل يترتب على تلك املشاركات استدراج إلى تنازلت وترخصات ل تقابل بمصالح راجحة، فيفقد العمل مشروعيتهأ  .8

 .هباءأهل اإلسالم 

 الدس  عند القسم على احترام .9
 
على نية   فاليمین  اتیر يقيد بنية الحالف فيما ل يخالف شرع هللا تعالى، وإذا كان املستحلف ظاملا

 بخالف ما إذا كان املستحلف  الحالف،
 
 .مظلوما

 ونسبته   إدراك أن هذه األعمال مما يدخل في نطاق املسائل اإلجتهاد التي ل يصلح فيها اتهام النيات، أو التعدي على املخالف فيها .10

 (34).فيهاإلى ما ليحل من املنكرات، كما ل ينكر على من لم يشارك 

 . ام بها ملن يريد أن يخوض هذه املشاركات وضعها العلماء القائلون بالجوازلتي ينبغي اإللتز لضوابط ا هذه أهم ا 

  :لباحث على أمرینیقف ا ةاإلسالميالدولة ا في ة  السیاسي األحزابوبناء على هذه الضوابط املتعلقة بمشروعیة وجود 

الخال   أولهما: النظر    فيف  أن  مالسیاسيوجهات  أن یكون  یجب  أجل صاة  ل  يوالرق العام،    األمةلح  ن  لم شملها  أل بها  إلى  ویؤدي  فضل 

 .  فختال وتجنیبها الفرقة وال 

حد تجاوزه أو التعدي وز ل یج  لها،  ئمبادة مقصد من مقاصد الشریعة ومبدأ عام من  اإلسالمي  األمةأن الحفاظ على وحدة    وثانیهما:

. یكون  لوإضعافها  األمةق علیه، وبأن كل ما یناقض هذا املقصد ویؤدي إلى تفری
 
  مشروعا

تكون مشروعة، ولن تعود إلى املشروعیة   الویضعفها ویذهب ریحها ف  األمةة إلى معول يهدم جسم  السیاسي  األحزابوعلیه فإذا تحولت  

 .حه الخیر والصال فيذي یقويها ویوحدها ویقودها ملا عول البناء الإذا أصبحت امل إل

 اإلسالمي الفقه  يفومفاسدها  ةالسیاسي  األحزابمصالح   :رابعاملبحث ال

 اإلسالمي الفقه  في ومفاسدها ةالسیاسي األحزاب مصالح

 محاولة  من  تمثله  ملا  املهمة  األمور   من  ةاإلسالمي  الدولة  في  ةالسیاسي  األحزاب  بوجود   الخاصة  واملفاسد  املصالح  بحث  عدیُ 

  ذلك  دراسة  من  بد  ل  كان  هنا  ومن  وأفعالها،  ملهاع   واقع  على  ترتبةامل  تئایوالس  النتقادات  ومعرفة   امها،یق   مبررات  أهم   على  فللوقو 

 .   مطالب من یأتی مافي

 : منها أمور   ةبعد ذلك  تمثل یو  ةالسیاسي األحزاب وجود اتبياجیوإ مصالح :األول  املطلب  

  
ا
 ة السیاسي ةیالناح من الشعب  مدرسة حزاباأل  :أوال

   :يأتی مافي ذلك ظهریو  

  ات یالضرور   سلم   وفق  اتیواألولو   ةیاألهم  ثیح  من   بهایوترت  والخاصة،  منها  ةالعام  ةالسیاسي  بالشع  التمشك  حیتوض .1

  ات.ینی والتحس اتیوالحاج

 الحل  طرق   وضع  ثم   ومن  والبناء،  ریوالتطو   م یالتقو   فبهد  بناءة   ةیموضوع  ةیعلم  دراسة  التهایبتفص  املشكالت  هذه   دراسة .2

   .  املفاسد عنهم  منعیو  املصالح  حققی بما واملعالجة

 ومدى   وواجهتها  شكلها  حددی  الذي   الناجح  ياملؤسس   البناء  وفق  تكون   وأن  دولةال  وجود  ةیبأهم  املجتمع  أفراد  لدى   يلوع ا   ادة یز  .3

  واختالفاتهم. اتهم یحر  واحترام حاجاتهم  ةیتلب على قدرتها

 ةیواألمم  ةیالوطن  ةیالعقل  بناء   في  ذلك  ةیوأهم  فوالختال   فالخال   عةیطب  على  ف الوقو   فبهد  لزمة مسألة  األحزاب  هذه   وجود  إن .4

  وتطورها.  مؤسساتها ةیوتنم استقرارها في ذلك ةیوأهم الدولة لوجود ةالشرعي ةیالبن على ذلك آثار ومعرفة اآلخر الرأي  تقبل في

 ث
ا
   والشعب  الحاكمة السلطة ن يب وصل   ةز هم  ةالسیاسي األحزاب :انیا

 ار یاخت  خالل   من  وذلك  والنقالب  فوالعن  الفساد  عن  دة یبع  شروعةم  هةينز   بطرق   لطةللس  ةالسیاسي  األحزاب  وصلت  فإذا 

 شها یناقو   معها  تواصلفي  بها  الشعب  قثی  ألن  مدعاة   ذلك  فإن  إرادته؛  عن  قییحق  بشكل  معبرة   وكانت  وانتخابها  عتهایوب  لها  الشعب

 يالت  مصالحه  تحقیق  بهدف  وذلك  ،الحاکمة  طةالسل  عند  عنه  نوبی  منفي  رالتاثی  مقدوره   في  یکون   وبالتالی  ،وتصرفاتها  سلوکها  ویقوم

 (35).األحزاب هذه  خالل  من ليهاإ  الوصول  في یرغب

 
ا
   ةالسیاسي ة ایالح في االستقرار  عنصر  ةالسیاسي األحزاب :ثالثا

  خطط  بوضع ...تقوم ةیجالتكنولو و  ةی والعلم ةیوالجتماع ةالسیاسيو  ةیالقتصاد املجالت شتی يف كفاءاتها تنوع خالل ومن يفه

 فواألهدا   املشروعات  من  ریوكث  رة،یقص  أعمارهم   واألفراد  والحكومات  ر، یوالتطو   البناء  ف بهد  والعقود  الیاألج  عبر  تمتد  املدى   دة یبع

 
 . 98،ص املشاركة السياسية املعاصرة في ضوء السياسة الشرعية ، ملحمد يسرى ابراهيم  34
 . 548السیاس ی السالمی، صعربیة املعاصرة وفی الفکر تیر الی الدساالطماوی، سلیمان محمد ، السلطات الثالث ف 35
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  ق یلتحق  ور العص  مدى   على   الجهود   تضافر   من   بد   ل   بل  واحد  فرد  مجهود   هافي  في كی   ول  ذفيالتن  ز یح  لىإ   تخرج   کی   ل یطو   لزمن  تحتاج

  وخططها   املتعددة   الدولة  برامج  لوضع  (36).  املؤهلة  التجمعات  يه  ةالسیاسي  األحزاب  كانت  هنا  ومن  ملنشودة،ا   فاألهدا    هذه 

 .املجالت شتی في ونهضتها واستقرارها األمة ریتطو  على تعمل  يالت ةیاملستقبل

   الحكومة أعمال على  رقابة   أجهز  تعتبر  ةالسیاسي األحزاب :بعارا

 دراسة القرارات دراسة لىإ  دفعهایو  ،بالرأي  السلطة انفراد دون  حول ی املعارضة ووجود املعارضة، وجود ناه مع األحزاب وجود إن إذ

  انتقاد   على  أقدر  املنظمة  ةالجماعي   عارضةفامل  .(37)املعارضة  قبل  من  انتقاد  محل  تكون   ل  حتی  هايعل  املصادقة  قبل  ةیواع  قةیعم

  ر یكث  في  ةاإلسالمي  األمة  به  أمرت  الذي   املنكر  عن  يوالنه  فباملعرو   األمر  لیقب  من  هذا   إن  بل  فساده   مكافحةو   بهیتصو و   الحاكم   الحزب

 حي  جي   يه  ىه مه جه ين ىن من  ُّ   :تعالى  كقوله  فة یالشر   ةیالنبو   ثیواألحاد   ةیالقرآن  النصوص  من

 ىي  ني  مي زي ريٰى  ين  ىن   نن من  زن  رن  مم  ام يل ىل  ُّ   :تعالی  وقوله  ،  [110  : آل عمران] َّ خي 
  تصوبه  أن  املعارضة  من  طلب  فكالهما  عنهما  هللا  رض ی  وعمر  بكر  أبيك   ئلاألوا   اإلسالم  خلفاء  هیإل  دعا  ما  وهذا ،  [104  :آل عمران]  َّ

 نتقدی  بل  وحزبه  هو  رى ی  ما  إل  هشعب  ري ی  ول  ئخطی  ل  الذي   امللهم   الحاكم   فعر ی  ل  فاإلسالم  .الصواب  جادة   عن  فانحر   إن  وتنتقده 

  وضمان   حزبه،  ومصلحة   مصلحته   ل   األمة  مصلحة   هفي  بما  ف تصر ی  وحزبه   فهو  املعارضة   جهة  من   عزل یو   حاسبیو   صوب یو   سأل یو 

 . فقط واملعارضة النتقاد أجل من  ل والبناء اإلصالح أجل من وتنتقد تراقب التی املعارضة ةالسیاسي األحزاب ذلك

 
ا
 العامة  الشؤون في   والخبر  الكفاءات ذوي  اداتیالق  صناعة  في  دور  ةالسیاسي بلألحزا  :خامسا

  :هما نیأمر  خالل  من ذلك  ظهر یو 

  تبنی     التی  واإلعداد  ةیوالترب  ةئالتنش  خالل  من  وذلك  (38  ).السلطة  دی مقال  تسلم   على  قادرة   األمة  أبناء  من  ممتازة   نخبة  نیتكو  .1

 السیاس ي الحزب وجود فلسفة هیعل

 بسبب  أو  ةئطار   حالت  اي   في  البلد  وقیادة   (39)  الدولة  في  املهمة  املراكز  لتولی  والقدرة   الكفاءة ب  تمتعون ی  تالحقة م  الیأج  رفیتو   .2

  املصالح   من  وهذا   ذلك،  عن  تنتج  قد    التی  والفوض ی  ادي یوالق  السیاس ي  الفراغ  البالد  جنبی  وهذا   رها،یغ  أو  عاجلة  انتخابات

 األمر  زمام  لتتولى  ومعدة   مدربة  ادة یق  عن  عبارة   وكوادرها  اداتهایبق  ألنها  وتقدمها،  لنهضتها   ةسالمياإل   ألمةا   تحتاجها   التی  ةیالضرور 

  . ةئوالطار  منها ةیعیالطب الحالت عیجم في

 والتخلص التحرر  أجل من الحماسة وإذكاء األمة أبناء من  املخلصة الجهود  استقطاب في فاعل دور  ةالسیاسي لألحزاب كان ولقد

  ةئیه إلى الحاكمة ةئیاله من السلطة انتقال عند وتحدث حدثت يالت الفتن على للقضاء لةیوس ر یخ األحزابو  ،نبیاألج فوذالن من

 (40). أخرى 

 ة اإلسالمي الدولة في ةالسیاسي األحزاب وجود مفاسد :يالثان املطلب 

 : منها بأمور  األحزاب هذه  وجود مفاسد وتتمثل

 
ا
  األمة ةوحد ت تفت ةالسیاسي األحزاب :أوال

   بعضهم   عن  املواطنین  تباعد  إلى  ي دؤ ی  وهذا   ،غیره   منها  کل  يهاجم   متناحرة   وشیعا  فرقا  تقسیم   على  تعمل  ألنها  وذلك
 
 وفصم   ،بعضا

 الحوار   لغة  تالف  لم   يالت   الثالث  العالم   دول   في  النقد  هذا   صدق  ویتضح   (41)  الحکم   اضطراب  ثم   ومن   والتکاتف  الوحدة   عری 

  النظر   وجهات   تختلف  نأ   العیب  فلیس  ،آرائها  لفرض  والسالح  العنف  قوة   بل  بالحجة  الحجة  ومقارعة  الدلیل  قوة   تمادعوا  واملناقشة

 (42).بالقوة  نظرها هةوج وفرض  باملعارضة للبطش  السلطة أتلج نأ  العیب لکن ،يورق تقدم عالمة فذلك

 

 

 
 املراجع السابقة .   36
 . 269م، ص 1996ن الشریعة ، دار املطبوعات الجامعیة ، السکندریة ، د.ط، الحلو، ماجد راغب، الدولة فی میزا   37
 . 547یاس ی السالمی، صی الدساتیر العربیة املعاصرة وفی الفکر السسلیمان محمد ، السلطات الثالث ف لطماوی، ا 38
کندریة  ة ، الس ونی عبد هللا، النظم السیاسیة )دراسة لنظریةالدولة  والحکومة والحقوق والحریات  فی الفکر السالمی والفکر الوروبی( ،الدارالجامعی ی بسیبسیونی، عبد الغن 39

 . 325،د.ط ، د.ت، ص
 . 439-435ص م، 9961مقراطیة ، دارالفکر العربی ، القاهرة ، عبد الحمید اسماعیل، الشوری واثرها فی الدیالنصاری،   40
 .53الخطیب، الحزاب السیاسیة ودورها فی أنظمة الحکم املعاصرة ، ص  41
 . 378م،ص 6199دارالفکر العربی ، القاهرة ،  اطیة ، النصاری، عبد الحمید اسماعیل، الشوری واثرها فی الدیمقر  42
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 ثان
ا
 الدولة  قوى  تشتت  ةالسیاسي األحزاب :یا

 دیمؤ   لىإ   األمة  م یتقس  على  تعمل  األحزاب  لكن  بها،  يوالرق  األمةب  للنهوض  موحد  فهد  نحو  الدولة  يف  القوى   ع یجم  فتلت  أن  فاألصل

  دیتبد  هذا   فيو  السلطة   إلى  صلی   ل   حتی  اإلمكان  قدر  ضعفهیول  ده ئومكا  ده ئمصا  في   وقعهیل  ن یباآلخر   حزب  كل  تربصیو   ومعارض،

 (43).الدولة في والقوى  للجهود 

 في  هايتالق  لتیا   اتیوالتحد  املشكالت   مواجهة  على  وتمزقها  تفرقها  بسبب  األمة  تقوى   ل  عندما  املعاش  عالواق  ل خال  من   ذلك  ظهر یو 

  في  وساهمت ةالسیاسي أحزابها مزقتها وقد فیفك قصعتها،  إلى األكلة كتداع األمم  هايعل تتداعى لیالس ثاءغك فةیضع األمةف ام،یاأل  هذه 

   . تقدمها؟ وعدم تأخرها

 
ا
  األمة صالحم على  الحزب صالحم میقدت :ثالثا

   لکن  الخاصة،  املصلحة  على  مهایوتقد  العامة  املصلحة  أجل  من  العمل  هو  أجله  من  األحزاب  وجدت  الذي   فالهد  إن
 
 من  کثیرا

   الحزبیة  فجعل  ذلك  في  منها  کثیر  غالی  وقد  ضیقة،   حزبیة  مصالح  وراء  وتجری   رسالتها   داء أ   عن  تنحرف   األحزاب
 
  مصالح لل  معیارا

   ملفاسد،وا 
 
 ي وبالتال  (  44  )يواملذهب  يالحزب  ئهم انتما  باعتبار  وإنما  واملهنة  ةیالعلم  وقدراتهم     کفائتهم   ارباعتب  ل  فرادلأل   منه  ینظر  ومنظارا

 اعتبرهیو   العامة  املصلحة  قدمی  الذي   اإلسالمي  عیالتشر   ملبادئ   فمخال  أمر  وهذا   العامة،  املصلحة  على  قةیالض  الخاصة  املصلحة  قدم

   . خاصة ال املصلحة على ا رجحهیو 

 الفرد ةیحر  من والحد ة السیاسي الحركة جمود في  تسهم  ةیالحزب :رابعا

 إلى   ذهبفي   بئالنا  ةیحر   تنعدم  فبذلك  بها،  قتنعی  لم   لو  حتی  الحزب  آراء  الفرد  على  فرضی  الذي   يالحزب  األسلوب  خالل  من  وذلك 

  حسمت   قد    یجةالنت  ألن   منها   لائط  ل  کالمیة  تمناظرا   مجرد  رة ئا الد  قشات املنا  فتكون   صوته،  عطی یس  ملن   علم ی  وهو   البرملان

 دیالتقل  رة ئ دا   في  شیعی  املجتمع  وكذلك  الفرد  جعلنا  وكأننا  يوبالتال  هايعل  والخروج  تجاوزها  جوز ی  ل  واحدة   حلقة  في  بأنها  .(45)مسبقا

 هو  الحالة  هذه   في  اتباعه  الواجب  وإنما  والرد،  بول الق  ثیح  من  اءیاألش  على  للحكم   يأساس   اریكمع  الشرع   إلى  ترجع   ل  يالت  املذمومة

  کان وأ  قناعاته خالف نإ و   به الفرد قیام من لبد الحزب یراه  فما ،وسلبیاته اتهبيایجإب فقط الحزب
 
 للصواب.  مخالفا

 
ا
 العمل  دون  القول  باب ومن ةیللدعا  هی ةالسیاسي األحزاب برامج  :خامسا

 :تيأی ما خالل من  ذلك كون یو  

 نحوها. العام الرأي  جذب بهدف الواقع أرض على وتنفذها بها تقوم التی ةبيانتخاإل  الدعایة مالتالح .1

 العام. للرأي  وتشویه تزییف سائل يفه يوبالتال األخر،  الطرف صورة   وتشویه الحقائق قلب .2 

  ل   ما  تقول   فإنها  هوعلی  اقع،الو   أرض  على  أثر  أي   ا له  ن یكو   ول   فقط،  ةأبيالنتخ  الدعایة  فترة   خالل   للتطبیق   قابله   عمل  برامج  طرح  .3 

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن  ُّ  :قال ثحی یفعله  ل ما اإلنسان قول  عن نهی عندما تعالى هللا مراد فخالی أمر   وهذا  تفعل
  مخالفة   وهی  لألمة،  صادقة  مرآة   األحزاب  تكون   كیف  هذا   كل  دوبع  ،[3-2  :الصف] َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي

 (46) !أجله؟ من وجدت الذي  فللهد

 : هما نبأمری وذلك سلبیاتها  تفوق  وجودها اتبياإیج  أن نلحظ لألحزاب واملفاسد صالحامل نبي املوازنة خالل ومن

  
ا
   .  قةضی ةحزبب لصالح  ل ووحدتها  مةاأل  لصالح وعملت ،هائومباد عةالشری أصول  األحزاب هذه  التزمت ذا إ  :أوال

 ثان
ا
  .األخطاء دیوتصٌ  النتقاد  مجرد ل لألفضل األمةب روالسی والتصویب التصحیح الحاكمة السلطة معارضة من هدفها كون ی أن :یا

 أ  نرید لننا  وذلک
 
 وأخط.  وابالص جانبت إذا  ها وتصوب هاوتنتقد ،الحق علی دامت  ما وتقويها السلطة عضد من تشد  سیاسیة حزابا

 واهم النتائج   ةالخاتم

الباحثین   آراء  التطواف مع  الدولة اإلسالميةبعد هذا  السياسية في  الحزبية  التعددية  نتانلخص    املختلفة حول قضية  ج ئأهم 

 : يما یأتفيالبحث وذلك 

عصور   ىمية هذا األصل في أزه اإلسال   األمةارست  قد مي، و ة أصل من أصول النظام السياس  السلط  ىعلالحاكم و   ىإن الرقابة عل  .1

 .أن تمارس هذا الحق في كل العصور  األمةمن واجب خالفة الراشدة ، و اإلسالم عصر ال

 
 . 545لفکر السیاس ی السالمی، صوفی اات الثالث فی الدساتیر العربیة املعاصرة  الطماوی، سلیمان محمد ، السلط 43
 .51الخطیب، الحزاب السیاسیة ودورها فی أنظمة الحکم املعاصرة ، ص  44
 . 546کر السیاس ی السالمی، صدساتیر العربیة املعاصرة وفی الف ث فی الالطماوی، سلیمان محمد ، السلطات الثال  45
 . 376، وانظر: النصاری، الشوری، ص54، ص یة ودورها فی أنظمة الحکم املعاصرة  زاب السیاسالخطیب، الح 46
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مختلفة .2 وسائل  خالل  من  تمارس  أن  يمكن  الرقابة  و حق  فردية  بصورة  يمارس  أن  يمكن  مجلس  ،  خالل  من  ممارسته  يمكن 

تشكيله  ى الشور  يتم  ال  الذي  منداخل  اإلسالمي  و   األمةممثلي    نظام  كالشعب،  تشكيل  يمكن  طريق  عن  الضرورة  عند  ذلك 

أو أح نقابية  الرقابة و   األحزابزاب سياسية، فتجمعات  الوحيدة ملمارسة حق  الوسيلة  لم  السياسية ليست  إذا  املعارضة، لكن 

إل من خالل تشكيل   الوسائل و ليست غاية، و ، فهي وسيلة  لهايجب تشكيالسياسية عندئذ    األحزابيمكن ممارسة هذا الحق 

 .حكم الغاياتتأخذ 

الدولة    فية  السیاسي  األحزاب .3 ماإلسالميجسم  نظر  وجهة  تتبنی  كانت  وإن  مشروعة،  السلطة   التیللوجهة    رةیاغة  تتبنها 

 . الحاكمة

مشروع .4 وجود  یإن  منهاالسیاسي  األحزابة  بشروط  ترتبط  هذه    :ة  تعمل  اج  األحزابأن  العاممن  الصالح  تت  ،ل  لب  غوأن 

 مفاسدها. منافعها على 

لألحزاب  فيمما ل شك   .5 ان  الكثالسیاسيه  املنافع؛ فهیة  للشعوب    ير من  وتسهم  السیاسين  یادیامل  فيمدارس  صناعة   فية، 

 ملجالت .كافة ا  يفتعد أجهزة الرقابة على السلطة الحاكمة   يادات الشابة القادرة على تولی زمام السلطة، وهیالق

املفاسد ومن ذلك:السیاسي  األحزابتسبب وجود  یقد   .6 الدولة وإذهاب ر یتشت  ة ببعض  الطامطمع   فيحها  یت قوى  ، عون بها 

العامة املصلحة  علی  الضیقة  الحزبیة  املصالح  و وتقدیم   أ ، 
 
الر   یضا والشعب    أي خداع  وكذلك  العام  الكاذبة،  بالوعودات 

 .  أره وإن كان على خطیغون اه الحزب در یرون إل ما ی هم  فالئا الحجر على فكر األفراد وآر 

الواعیوالق  األمةأن   .7 ا السیاسية لألحزاب  یادة  الهدإ ملفاسد  ة قادرة  على تجنب  العامة    عهم هویلدى جم  فذا كان  املصلحة 

 . بها على املصلحة الخاصةیلغوت

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم   نبينا على  ، وصلى هللايوفقناعالى أن  وأسأل هللا ت  ،سر لي جمعه وكتابته في هذا العرضتي  هذا ما

 .تسليما والحمد هلل رب العاملين

 :املراجع

 حفص بن عاصم  بروایة القرآن الکریم  •
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Abstract: This study addressed the issue of partisan pluralism in the Islamic state, where it stood 
on its legitimacy and talked about the extent of its legitimacy and the legitimate opinion in its 
existence within the Islamic State, and then showed evidence of those who supported its 
existence as well as those who opposed it, and then stood on the view that the most correct view 
of the legitimacy of its existence according to the rules must be taken and considered, and 
concluded that the study is aware of the consequences of public interests beyond the evils of its 
existence and that the conscious leadership is able to avoid these evils if the goal is to prevail the 
public interest  Special interest . 
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