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  الفكر اإلسالميالنظم التي يقوم عليها  بعض

 ويتناولها بالنقاش المعاصر 

 لنظام األخالقي  ا: أوال

الُخُلُق بضم الالم وسكونها هو الدين والطبع والسجية، و األخالق جمع خلق،  :األخالق لغة  

وحقيقته أن صورة اإلنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة 

 .(1) «الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها

 : اصطالحا  و 

الجرجاني بأنَّه عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ويسر من  هعرَّف

غير حاجة إلى فكر ورويَّة، فإن كان الصادر عنها األفعال الحسنة كانت الهيئة خلًقا حسنًا، 

 .(2) وإن كان الصادر منها األفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي مصدر ذلك خلقًا سيئاً 

 : خالقأهميَّة األ

 : تحتل األخالق في اإلسالم منزلة عظيمة وذلك من وجوٍه كثيرٍة منها

النبي صلى هللا عليه  تعليل الرسالة بتقويم األخالق وإشاعة مكارم األخالق، جاء عن  :أولً 

  .(3)«إنَّما ُبِعْثُت ألَُتِمَم مكارَم األخالقِ » وسلم

 

 ( 309و 206)  :ص  مختار الصحاح ر :انظ  (1)
 .104التعريفات للجرجاني، ص  (2)
( 2/613المستدرك )والحاكم في  (،273( حديث )104المفرد)ص في األدب  :(. والبخاري 2/381أحمد )رواه  (3)

 وصححه.
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النبي صلى هللا  يرجح كفة الحسنات يوم الحساب حسن الخلق، جاء عن  من أكثر ما: اً ني ثا

» ما من شىء يوضع فى الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن  عليه وسلم

  (4)الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصالة «

يارسول هللا : قيل: ، جاء في الحديثتفاضل المؤمنين في اإليمان يكون بحسن الخلق : ثالثا

 .(5) «أحسنهم خلقاً »: أيُّ المؤمنين أفضل إيمانًا؟ قال
يوم القيامة بحسن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقربهم من إنَّ المؤمنين يتفاوتون في : رابعا

إنَّ أحبكم إليَّ وأقربكم مني َمجلسًا يوم القيامِة أحاسنكم  »جاء في الحديث الشريف   الخلق:

  (6) «أخالقاً 

وهذا الذي ذكرناه إنما هو قليل من كثير مما ورد في السنة النبوية من بيان أهمية األخالق 

 في ديننا الحنيف.

 (7) خصائص النظام األخالقي في اإلسالم 

 

"إسناده جيد"، وصححه  :( للبزار وقال3/271(، وعزاه المنذري في الترغيب )2003الترمذي في البر ) أخرجه (4)
 (.1629األلباني في صحيح الترمذي )

( وسنده 1/3( ، والحاكم )1311( ، وابن حبان ) 472،  2/250المسند ) ، وأحمد فى 1162خرجه الترمذى ح (5)
 حسن .

(،ابن 4969هذا حديٌث حسٌن غريٌب من هذا اْلَوْجِه.، والبيهقي في)شعب االيمان() :( وقال 2025رواه الترمذي) (6)
 والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.رواه أحمد  :( قال الهيثمي في )مجمع الزوائد( 17401( ، وأحمد)481حبان)

رواية (أكمل المؤمنين إيمانا  أحسنهم خلقا ، وخيارهم خيارهم ألهله)فيه حديث رسول هللا  جزء بعنوان راجع مقال (7)
 سنة 20ودراية د. عبد الرحمن شريف في مجلة جامعة أم القرى العدد 
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فقد شمل عالقة اإلنسان بخالقه، فاإلخالص سر بين العبد وربه، ل يطلع  : الشمولية: أوال 

مل عالقة اإلنسان بكل عليه إل هللا، وشمل عالقة اإلنسان بنفسه، وببني جنسه، بل ويمتد ليش

 فلم تطعمها،دخلت امرأة النار في هرة ربطتها،  »قال صلى هللا عليه وسلم:    فقدن،  عناصر الكو 

 (8)) ضتأكل من خشاش األر  عهاولم تد

فما من ُخلق حث عليه اإلسالم، أو حذر منه، يتعارض مع العقل المستنير، :  العقالنية  :ثاني ا

 .أو يجافي القلب السليم

َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها ﴿ : قال تعالى: ية شخصيةؤو مس :المسؤولية: ثالث ا

ٍم ِلْلَعِبيدَوَما    َظَلُموا  الَِّذينَ   ُتِصيَبنَّ   ل  ِفْتَنةً   َواتَُّقوا﴿ :  تعالى  قال  :جماعية  وليةؤ ومس (9)﴾ َربَُّك ِبَظالَّ

ةً  ِمْنُكمْ   (10)﴾ َخاصَّ

فالرقيب الذي يجب أن يراعى في القانون األخالقي اإلسالمي هو هللا :  الرقابة الغيبية  :  رابعا 

ُدورُ َيْعَلُم ﴿  الذي َول َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإلَّ ُكنَّا ﴿ : ويقول (11)﴾ َخاِئَنَة اأَلْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُّ

فهذه الرقابة من أهم مميزات النظام األخالقي اإلسالمي عن غيره من النظم   (12)﴾ َعَلْيُكْم ُشُهوًدا

 والنظم البشرية والقوانين الوضعية القاصرة. األرضية، حيث نجد أنها تغيب عن القوانين المادية  

 

 (.3318الدواب فواسق، الحديث رقم )أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب خمس من  (8)
 46: اآلية فصلت (9)
 .25 األنفال اآلية: (10)
 .19: اآلية  غافر) 11)
 .61: اآلية يونس (12)
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ا  :إن األخالق اإلسالمية تنظر إلى اإلنسان على أنه مركب من جسد وروحاإلنسانية:  :  خامس 

ولكل منهما متطلباته، فأخالق اإلسالم ل تجعل الجسد يطغى على الروح، ول الروح يطغى 

ْنيَ  َول﴿ : على الجسد يقول تعالى  (13)﴾ اَتنَس َنِصيَبَك ِمْن الدُّ

َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشَرُبوا َول ُتْسِرُفوا ِإنَُّه ل ُيِحبُّ ﴿ : ويقول سبحانه

َم ِزيَنَة َّللاَِّ الَِّتي َأْخَرَج  (31) اْلُمْسِرِفينَ  ْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن ُقْل َمْن َحرَّ ِلِعَباِدِه َوالطَّيِ َباِت ِمْن الرِ 

ُل اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُمونَ  ْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك ُنَفصِ    (14)﴾ آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّ

ا  : الصالحية المطلقة: سادس 

اإلسالمي الصالحية المطلقة حيث نجده يصلح لكل ومن أهم ما يمتاز به النظام األخالقي 

زمان ومكان، وذلك لما فيه من السهولة واليسر، والتكاليف بالوسع، ورفع الحرج ومراعاة 

وترجع صالحية القانون األخالقي أيًضا لكل زمان ومكان إلى ضمان هللا  .العادات واألعراف 

ْلَنا الذ ِ ﴿ : تعالى له حيث قال  (15)﴾ ْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

 :  النظام السياسي : ثانيا 

 

 .77: اآلية القصص(13)
 .32-31: اآليتان األعراف(14)
 . 9: اآلية الحجر (15)
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اإلسالم ينظر إلى نظام الحكم على أنه ضرورة من ضرورات الجتماع البشري، وعلى وجه 

 الخصوص في المجتمعات المتقدمة. أما في المجتمعات البدائية فتتمثل السلطة في الزعيم.

وحتى عالم الحيوان نجد أن  القطعان تتخذ لها قائدا يقودها وقد عرفت المجتمعات البشرية  

عن مستوى عبر يفي مسيرتها التطورية مستويات مختلفة لنظم الحكم، وكان كل نظام 

التطور الذي بلغه المجتمع، فالنظام القبلي يفرز زعيم القبيلة وما يحيط به من وجوه وحكماء 

القوم، وعندما تستقر القبيلة وتنشئ حضارة يفرز الواقع الحضاري الجديد نظاما يتالءم مع 

ري، هذا التطور، مثل النظام الملكمي، الذي يتطور بدوره بتطور الواقع إلى نظام إمبراطو 

 كما كان األمر في اإلمبراطورية الرومانية والبزنطية والفارسية.

كانت السلطة في مكة تتمثل في عدد من  ،الرسول، صلى اهللا عليه وسلمبعث  وعندما

أما في المدينة المنورة فقد جاء في  .الزعماء والوجهاء، وكانت العادات والتقاليد تحكم الجميع

 بن أبي بن  يقومون باستعدادات لتنصيب عبد هللا ل الهجرةالسيرة أن أهل المدينة كانوا قب

 .يميل للتغييرسلول ملكا عليهم، أي أن الواقع المدني كان 

كان دخول الرسول، صلى هللا عليه وسلم، المدينة مهاجرا هو بداية اإلعالن عن قيام و 

ان بمثابة  المجتمع اإلسالمي والدولة اإلسالمية بل إن تحويل اسم يثرب إلى المدينة ك

اإلعالن عن قيام المدينة الفاضلة التي يبحث عنها فالسفة البشر. وبعد عشر سنوات من 

الهجرة النبوية أصبحت الجزيرة العربية وألول مرة في تاريخها، تخضع لسلطان دولة الرسول، 

عليه السالم، الذي لم يكن يقبل بإسالم شخص حتى يعلن عن انضوائه تحت راية الدولة 
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على طاعة الدولة  عاهدون أما غير المؤمنين باإلسالم فكانوا ي ،مية واللتزام بطاعتهااإلسال

  .فيحوزون بذلك على التابعية ويتمتعون بحقوقهم كالمسلمين

، تصورت قبائل العرب أن بإمكانها هـ 11سنة  وعندما توفي الرسول، صلى هللا عليه وسلم

اما كما كان أجدادهم يفعلون بعد إيمانهم بدين اإلسالم بعيدا عن سلطان الدولة، تمممارسة 

إسماعيل عليه السالم، أما أهل مكة والمدينة فكانوا قد استوعبوا حقيقة اإلسالم وما جاء به 

من هنا كانت حروب الردة حيث  .من شريعة شاملة لكل مناحي الحياة بما في ذلك الدولة

سلطان دولة واحدة في زمن قياسي  استطاع أبو بكر، رضي هللا عنه، أن يجمع العرب تحت

 .يثير الدهشة، مما يشير إلى متانة البناء الذي وضع أسسه الرسول صلى هللا عليه وسلم

قلنا إن نظام الحكم هو من ضرورات الجتماع البشري، وبارتقاء الحضارات تصبح حاجة  

  وبما أن .الناس أشد إلى نظام سياسي يلبي حاجة ومتطلبات التطور والنهوض

اإلسالم جاء لينهض بالمجتمعات البشرية وليدفعها نحو إقامة نظام اجتماعي فاضل، وبما 

فإن النظام السياسي هو من أبرز حقائق  اإلسالميالفكر الشمول هو من أهم خصائص أن 

اإلسالم عقيدة وشريعة. وغني عن البيان أن اإلسالم ل تكتمل صورته، ول تتجلى فاعليته، 

ول تتحقق إيجابياته، ول يقطف الناس ثماره المباركة، حتى ترعاه دولة تقوم أسسها على  

لتغيير اإلسالمي جاء ليحقق مبادئه وقيمه. والمتدبر للنظم اإلسالمية يدرك أن الدين ا

اإليجابي في كل جوانب الحياة من غير استثناء؛ فالنظام القتصادي، ونظام العقوبات، 
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لك ل يقوم إل بالنظام ونظام القضاء، والنظام الجتماعي، والنظام التربوي..، كل ذ

 السياسي.

وس حركة المجتمع النظام الذي يس: وعليه يمكن تعريف النظام السياسي في اإلسالم بأنه 

 " المسلم الملتزم باإلسالم عقيدة وشريعة

ومن يزعم أن ل نظام سياسي في اإلسالم فكأنه يقول إن اإلسالم ل يؤمن بضرورة تنظيم  

هللا تعالى : وسياسة المجتمع المسلم، وأنه ل يأبه بتطبيق شريعة هللا تعالى وكأنه يقول أيضا

ولم ينزلها لتكون حركة اجتماعية وكل مسلم يدرك عبثية  قد أنزل شريعته لتكون ترفا فكريا، 

 مثل هذا الزعم.

ثالثة في سفر فأمروا عليكم " إذا كنتم : جاء عن الرسول، صلى هللا عليه وسلمفقد  

، فإذا كان هذا العدد، الذي هو أقل الجمع، يحتاج إلى أمير في السفر، فكيف (16)"أحدكم

 ماليين البشر؟بمجتمع تتزاحم فيه مصالح 

  :لحكم في اإلسالمالسياسي لنظام الأسس 

 فالحكم هلل تعالى وحده ل شريك له. :هللالحاكمية  •

هلل تعالى، وبما أنه سبحانه ل ينزل من عليائه ليحكم  الحكم بما أن  :السيادة للشرع •

 .بين الناس فإن السيادة تكون لشرعه الحكيم

 

 (.2609 -2608( كتاب الجهاد حديث )3/81سنن أبي داود ) (16)
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سلطة تطبيق شرع هللا تعالى هي لألمة. وبما أن األمة ل يمكنها  :السلطة لألمة •

بمجموعها أن تمارس سلتطها بنفسها فإنها تقوم باختيار السلطة التنفيذية لتنوب عنها  

 .في إقامة وحراسة الدين

وشاورهم في األمر، ﴿  مرشدا نبيه للطريقة المثلى لقيادة أمتهيقول تعالى  الشورى: •

والذين ﴿  :وقال في وصف المؤمنين الصادقين، (17) ﴾ فإذا عزمت فتوكل على هللا

 (18) ﴾ استجابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون 

 النظام االقتصادي    :ثالثا

الجتماعية والسياسية فعالمنا  تفرضه الظروف  ينشأ مع كل حضارة إنسانية نظام اقتصادي

تحت وطأة نظامين اقتصاديين عالميين هما النظام   ثقافاته نجدهو  اليوم مع تعدد حضاراته

  الرأسمالي والنظام الشتراكي :

يعترف بحق الفرد في تملك األموال ملكية خاصة، سواء أكانت هذه  النظام الرأسمالي:

ل اإلنتاج، على أنه ل يشترط أن تكون جميع األموال من أموال الستهالك، أم من أموا

األموال مملوكة لألفراد، بل يجوز للدولة أو أحد فروعها أن تمتلك جانبًا من هذه األموال، 

كما ل يشترط أن يكون حق الملكية الخاصة مطلقًا، بل يجوز أن ترد عليه بعض القيود 

  للمنفعة العامة.

 

 159 :عمران اآليةآل  (17)
 38 :الشورى اآلية(18)
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الحرية القتصادية لألفراد، دون تدخل الدول لتقييد  ويقوم النظام الرأسمالي على أساس 

نشاطهم في الميدان القتصادي، ويكون السعي للحصول على أكبر كسب نقدي هو الدافع 

وقد انتقد هذا النظام ألنه يؤدي إلى  المحرك للنشاط القتصاد ي في ظل النظام الرأسمالي.

قسام المجتمع إلى طبقتين: طبقة الرأسمالية اختالل التوازن في توزيع الثروة بين األفراد، وان

اإلقطاعية، وطبقة ذوي الدخل المحدود من عمال وفالحين ونحوهم، كما يؤدي إلى تركز 

الثروة في أيدي فئة قليلة وانتشار البطالة والحتكارات الطبيعية والصناعية. وكان من نتيجة 

 دي، وضمان الحياة الرغدة للبشرية.ذلك فشل النظام الرأسمالي في تحقيق الستقرار القتصا

وأدى هذا الفشل إلى رد فعل معاكس، فازداد تدخل الدولة في الميدان القتصادي من ناحية، 

 (19وانتشرت المبادئ الشتراكية من ناحية أخرى)

يقوم على أساس امتالك الدولة لمختلف وسائل اإلنتاج من صناعة  والنظام الشتراكي:

ة وخدمات عامة، ويكون بالتالي لوجود للملكية الفردية القائمة على  وزراعة وثروة طبيعي

أساس الستغالل والستعباد، ول حرية اقتصادية مطلقة للفرد إل بمقدار ما يمنحه المجتمع 

 إياه وينظمه له.

فالملكية الخاصة لم تلغ إلغاء تامًا؛ ألن ملكية األموال الستهالكية من أدوات منزلية ونقود 

ع معترف بها، ويجوز أن تنتقل هذه الملكية ألموال الستهالك إلى الغير بطريق وسل

 الميراث.

 

 .183-151ص : لدكتور محمد حلمي مراد ل راجع أصول االقتصاد (19)
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وأما ملكية أموال اإلنتاج: فهي ملكية اشتراكية تظهر بشكل ملكية للدولة، أو بشكل ملكية 

تعاونية، ومع ذلك فلم تلغ الملكية الخاصة ألموال اإلنتاج إلغاًء كاماًل في روسيا، فيسمح 

ن الروسي بالمشاريع القتصادية الصغيرة الخاصة بالفالحين القرويين وبالحرفيين على  القانو 

أن يقوموا بعملهم شخصيًا، وبشرط أل يستغلوا فيه جهد اآلخرين، مما أوجد نوعًا ثالثًا من 

أنواع المشروعات الزراعية هو المشروعات الفردية بجانب المزارع الحكومية والمزارع 

هذا فليست الملكية الشخصية حقًا مطلقًا ثابتًا، وإنما هي متطورة في  المشتركة. وعلى

محورها نحو الملكية الجماعية؛ ألن الملكية في ذاتها وظيفة اجتماعية تخدم مصالح 

 الجماعة.

األولى في إشباع  وغاية النظام الشتراكي تحقيق العدالة الجتماعية، لذا فإنه يهتم بالدرجة

األفراد، ولكن بحسب ضرورتها وأهميتها من أجل تحقيق مستوى مادي ومعنوي كل حاجات 

لئق بكرامة اإلنسان، ثم السعي لرفع ذلك المستوى بشكل مستمر، مما جعل الجماهير 

 الكادحة تتجه أنظارها إلى النظام الشتراكي باعتباره المنقذ من أدران الرأسمالية.

هذا النظام بأنه يهدر الحق الطبيعي المقدس للفرد: وهو حق الملكية، كما أنه  منتقدوويقول 

يعطي الجماعة ممثلة بالدولة سلطات واسعة على حساب األفراد، ويقيد الحرية  

م في روسيا، والتجاه الحالي نحو النظام 1989القتصادية.وقد انهار هذا النظام في عام 

 الغربي والحرية.
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ا أن من خصائص الفكر اإلسالمي الشمولية، وذكرنا أن المقصود سبق أن ذكرنوقد 

بالشمولية هو شمول الشريعة اإلسالمية لجميع مناحي الحياة، والمتأمل في الفقه اإلسالمي 

ومقاصد الشريعة يجد أن اإلسالم يولي للمال أهمية كبيرة، حيث نجده يقدم نظاما اقتصاديا 

 فريدا من نوعه.

هو العدل الوسط بين النظامين السابقين، أو بتعبير أدق: هو  اإلسالميفالنظام القتصادي 

نظام قائم بذاته، له فكره الجتماعي الخاص به، فهو يعترف بقيمة اإلنسان، كما يعترف 

بحقوق المجتمع، فيقيم توازنًا بينهما، بل إنه جعل الفرد للجماعة، والجماعة للفرد من طريق 

، فهو إذن ليس فرديًا فقط يؤدي إلى الرأسمالية، وليس جماعيًا  التضامن العام بين األفراد

يؤدي إلى الماركسية، وإنما يمنح الفرد قدرًا من الحرية بحيث ل يطغى على كيان اآلخرين،  

ويمنح المجتمع أو الدولة التي تمثله سلطة واسعة في تنظيم الروابط الجتماعية والقتصادية  

ين الفرد والجماعة، ل على أساس الحقد وإيجاد العداوات على أساس من الحب المتبادل ب

 بين الناس. 

وبناء عليه فهو يعترف بحق اإلنسان في التملك الفردي، ويمنحه حق النتفاع والستثمار 

لماله، والتصرف فيه طوال حياته وبعد مماته، في حدود معينة تعتبر أوسع بكثير من القدر 

ل يعطي المالك السلطان المطلق فيما يملك بغير أي قيد الذي تسمح به الشيوعية، ولكنه 

عليه كما تفعل الرأسمالية، فهو ل يسمح بالربا والحتكار، ول أن تكون الملكية سبياًل 
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لالستغالل الحرام والطغيان، وبذلك يجمع اإلسالم بين مزايا كل من الشتراكية والرأسمالية 

 والمبالغة في كل منهما.النحراف  ويتجنب أوجه

نظام رأسمالي أو اشتراكي؛ ألن للرأسمالية  اإلسالمي نظام القتصاديالول يمكن القول بأن 

أو الشتراكية في الوقت الحاضر معنى محددًا مفهومًا، له خصائص معينة في معالجة 

 الحياة القتصادية. 

و قديم، مهمته الربط بين قوى وإنما اإلسالم نظام قائم بنفسه ل ينسب إلى مذهب جديد أ

الحياة ومواهب الفطرة في كيان المرء وبين ثمار الطبيعة الظاهرة والباطنة؛ فيحدث التفاعل 

بين الجانبين، وتتكون الحضارة الصالحة بما في اإلنسان من مواهب العقل والروح وما في 

حلول جذرية لمشكالت  الكون من أسرار الحقائق وكنوز المال والثروة، وبما في اإلسالم من

الحياة، وقواعد للفرد والمجتمع في الحقوق والواجبات. وإذا كان في الشتراكية بعض المعاني 

اإلنسانية التي جاء بها اإلسالم من ضرورة التكافل الجتماعي، فال يعني ذلك أن نظام 

 .(20)اإلسالم هو النظام الشتراكي الماركسي

  : في االقتصاد سالمي والفكر الماركسيالفروق األساسية بين الفكر اإل

 من أهم هذه الفروق مايأتي: 

إن الفكر الماركسي فكر ملحد يقوم على أساس المادة، وأن المادة وتطور قوى اإلنتاج  :أولً 

هو الذي يحدد عالقات األفراد ويصنع تطور المجتمع. بخالف األمر في اإلسالم فهو فكر 

 

 372ص  6الفقه اإلسالمي و أدلته لوهبة الزحيلي ج  (20)
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مؤمن باهلل وحساب اليوم اآلخر، وإن خشية هللا تعالى وابتغاء مرضاته والتزام تعاليم اإلسالم، 

 صوغ عالقات األفراد بعضهم ببعض وتحدد مسار المجتمع.هي التي ت

إن الفكر الماركسي يستهدف إلغاء الملكية الخاصة، لتحل محلها الملكية العامة أيًا  :ثانياً 

كانت صورتها: ملكية الدولة ) قطاع عام ( أو ملكية الجماعة )ملكية جماعية أو تعاونية( 

دفًا، وإنما هو وسيلة. وتبدو أهمية هذا الفارق في  بخالف األمر في اإلسالم، فالتأميم ليس ه

أن الملكية العامة في القتصاد الماركسي هو األصل، والملكية الخاصة هي استثناء، أما 

في القتصاد اإلسالمي فالملكية الخاصة والملكية العامة كالهما على السواء أصل. فإن 

، كما أنه أوجد منذ أربعة عشر قرنًا اإلسالم أقر الملكية الخاصة، وفرض عليها عدة قيود

الملكية العامة بالقدر الذي تتطلبه احتياجات المجتمع وقتئذ ودرجة تطوره القتصادي، ومن 

قبيل ذلك أرض الحمى للرعي.. والوقف الخيري.. ومؤسسات المساجد، وانتزاع الملكية 

ليكها للفاتحين، الخاصة من أجل توسيعها.. وموقف عمر من األراضي المفتوحة ورفض تم

وتحويلها إلى ملكية جماعية. ويمكن فقهًا التوسيع من دائرة أي نوع من الملكية بحسب 

 ظروف الزمان والمكان.

إن الفكر الماركسي يقوم على أساس الصراع بين الطبقات، وإقامة دكتاتورية الطبقة  :ثالثاً 

اإلسالمي يقوم على أساس  الواحدة وهي طبقة البروليتاريا )العمال(. وفي حين إن الفكر

 .(21)تعاون جميع أفراد المجتمع، وإقامة تحالف قوى الشعب العاملة

 

 377ص  6ج نفسه  (21)
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 :  (22) العقوباتنظام :  رابعا

في اإلسالم هو نظام استهدف حفظ الكليات الخمس التي عليها مدار حياة  نظام العقوباب 

، ولحفظ الدين شرع حد الردة، ولحفظ القصاص اإلنسان الدينية والدنيوية، فلحفظ النفس شرع

زنا، وللحفاظ على المال شرع حد السرقة، العقل شرع حد الخمر، ولحفظ النسل شرع حد ال

 .ولحماية هذه كلها شرع حد الحرابة

 : وبهذا يتبين أن الجرائم التي حددت لها الشريعة عقوبات ثابتة هي

 .العتداء على النفس بالقتل أو الجرح -1

 (. العتداء على المال )السرقة -2

 العتداء على النسل أو األسرة )الزنا والقذف(. -3

 (. العتداء على العقل) تناول المسكرات -4

 (. العتداء على الدين )الردة -5

 (.العتداء المنظم على الكليات مجتمعة )الحرابة -6

 مبادئ نظام العقوبات في اإلسالم.

 : يقوم النظام العقابي في اإلسالم على جملة من المبادئ من أهمها

 

 .لدكتور عبدالرحمن بن معال اللويحقالجريمة والعقاب في اإلسالم ل (22)

http://www.alukah.net/sharia/0/71019/
http://cp.alukah.net/authors/view/home/3744/
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  - وصف التجريم -فاألفعال إنما تضاف لهذا الوصف : أنه ل تجريم قبل ورود الشرع: أولً 

من هذا المبدأ عدة آيات وعدة قواعد  إذا ورد في الشرع نص يحرمها ويعتبرها جرائم، وقد تضَّ

 (23)﴾  َوَما ُكنَّا ُمَعذِ ِبيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسولً  ﴿: من قواعد )أصول الفقه( فمن اآليات قوله تعالى

وفي  (24)﴾  بَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحتَّى َيْبَعَث ِفي ُأمِ َها َرُسوًل َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَناَوَما َكاَن رَ  ﴿ : وقوله

هاتين اآليتين وغيرها استخلص الفقهاء قاعدتين من قواعد أصول الفقه هما أنه ل تكليف قبل 

 .اإلباحة ورود الشرع، وأن األصل في األشياء

وتطبيق هاتين القاعدتين في نظام العقوبات على الصور السلوكية التي ورد النص بتحريمها 

 .إذا ارتكب الفعل بعد ورود النص القاضي بذلك 

هذا في الجرائم التي وردت عقوباتها محددة، أما الجرائم التعزيرية فاألصل فيها النص على 

يم الفعل دون العقوبة التي ترك تحديدها للسلطة المختصة في الدولة ضمن ضوابط العقاب تجر 

 .المحددة في الشريعة اإلسالمية

الذي يتفرع عن المبدأ  -ويؤدي هذا المبدأ : ()عدم رجعية العقوبة: العفو عما سلف: ثانياً 

أن النصوص المحددة للعقوبات ل تطبق على الحالت التي وقعت قبل تشريع هذه   -السابق

النصوص وإنما تطبق على الحالت على الجرائم المرتكبة بعد صدور التشريعات المحددة 

 

 15: اآلية اإلسراء (23)
 59: اآلية القصص (24)

http://www.alukah.net/web/rommany/0/23350/
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َعَفا   ﴿ : أخرى مثل قوله تعالىللعقوبة وهذا المبدأ دلت عليه اآليات السابقة وتدل عليه آيات 

  (26)﴾  ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َيْنَتُهوا ُيْغَفْر َلُهْم َما َقْد َسَلفَ  ﴿ و (25)﴾ َّللاَُّ َعمَّا َسَلفَ 

ومؤدى هذا المبدأ في الشريعة : ()خصوصية العقوبة: ل تكسب كل نفس إل عليها: ثالثا

جنايته ول يتحمل غيره وزر فعل ارتكبه هو،  اإلسالمية أن الشخص هو وحده المسؤول عن

فال يؤاخذ بالفعل إل فاعله ول يؤاخذ أحد بجريمة غيره مهما كانت درجة قرابته منه أو عالقته 

َوَل َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ِإلَّ  ﴿ : قوله تعالى: به وقد قرر القرآن هذا المبدأ في آيات كثيرة منها

 (28)﴾  َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها ﴿ و (27)﴾  َرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َعَلْيَها َوَل َتِزُر َوازِ 

 .(29)﴾  َوَأْن َلْيَس ِلْْلِْنَساِن ِإلَّ َما َسَعى ﴿ و

 دون اقتصارها على الضعفاء. عمومية العقوبة: رابعا

 .درء العقوبة بالشبهات: خامسا

 : العقابي في اإلسالممميزات النظام 

 

 95: اآلية المائدة (25)
 .38: اآلية األنفال (26)
 164: اآلية األنعام (27)
 46: اآلية فصلت (28)
 39: اآلية النجم (29)
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بالمبادئ السابقة قد تلتقي الشريعة اإلسالمية مع النظم الحديثة وإن كان للشريعة فضل السبق 

إليها إل أن هناك خصائص أو مميزات للنظام العقابي في الشريعة اإلسالمية ومن أهم تلك 

 : المميزات

 : الخارجيةالتكامل بين الوازع الداخلي والرقابة : أولً 

ل تعتمد على  –ومن بينها الجرائم  –فالشريعة اإلسالمية في تعاملها مع مشكالت المجتمع 

أسلوب التشريع أو الرادع الخارجي فحسب بل تركز باإلضافة إلى ذلك على الوازع الداخلي، 

اإلنسان حتى   ىفهي تهتم بالضمير الخلقي اهتماما أكبر وتسعى إلى تربيته منذ الصغر لد

يتربى على األخالق الفاضلة، وتربط ذلك كله بالوعد األخروي فتعد من يعمل الصالحات 

بالفوز والفالح وتنذر المسيء سوء المصير، ومن ثم فهي تثير الوجدان حتى يساهم في إقالع 

المجرم عن اإلجرام إيمانا باهلل ورجاء لرحمته وخوفا من عذابه والتزاما باألخالق الفاضلة حبا 

 .ن وإحسانا إليهم وتركا لْلساءة إليهملآلخري

 : النظرة المتوازنة إلى عالقة الفرد والجماعة: ثانيا

شريعة وهي تحمي المجتمع بتشريع العقوبات وقطع الطريق أمام لويتجلى ذلك في كون ا

اإلجرام،ل تهدر كيان الفرد لصالح الجماعة، بل تحمي الفرد أول وتصون حرياته وحقوقه كلها 

ل الضمانات التي تجعل لجوءه إلى الجريمة أمرًا غير مبرر فال تلجأ إلى العقاب إل وتضع ك

 .وقد هيأت للفرد الظروف المالئمة التي توفر له الحياة الكريمة والعيش السعيد
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 : معالجة األسباب والدوافع الجتماعية لْلجرام: ثالثا

بعيدة والقضاء على دوافعها الجتماعية، فاإلسالم يواجه الجريمة قبل وقوعها بمعالجة أسبابها ال

وذلك يتضح بالنظر إلى أسباب كل جريمة على حدة وتتبع اإلجراءات التي يكافح بها اإلسالم 

 .تلك الدوافع

 : فعلى سبيل المثال ل الحصر نجد مسألة القتل قد عالجها اإلسالم بما يلي 

 : الدوافع الجتماعية للقتل وحل اإلسالم لها

 : نوعان -غالبا -الدوافع للقتل

 .نوع راجع إلى عوامل اقتصاديةأول:  

 .نوع يعود إلى أسباب تمس العرضثانيا: 

 : أما األسباب القتصادية فقد شرع اإلسالم لها الحلول التالية

أنه دعا إلى فتح المجال أمام الطاقات الفردية لتعمل وتنتج وتعمر األرض باعتبار ذلك  (1)

أحد مقتضيات الستخالف في األرض الذي حددته عدة آيات، كمهمة أساسية لْلنسان في 

ثم أزاح كل ومن  .(30)﴾  َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِ ي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفةً  ﴿ : هذه األرض

 .العقبات المادية والمعنوية التي تمنع اإلنسان من العمل

 

 30: اآلية البقرة(30)
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أنه كلف ولي األمر بحل مشكلة التوازن الجتماعي، وتحقيق العدالة الجتماعية بحيث   (2)

 .ل يظهر الغنى الطاغي إلى جانب الفقر المدقع، وذلك بمنع احتكار الثروة عند فئة قليلة

 .(31)﴾  َبْيَن اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكمْ  َكْي َل َيُكوَن ُدوَلةً  ﴿ 

تحريم الربا والحتكار وهما وسيلتا التضخم الرأسمالي الذي هو السبب الرئيسي في فقدان   (3) 

 .التوازن الجتماع

فيرد   -ويدفعونه بدافع إيماني -الزكاة وهي حق معلوم يؤخذ من األغنياء وجوباً  فرض (4)

  .على الفقراء

 .الذي يفتت الثروة عند كل جيل، ويوزعها توزيعا دقيقا على األقارب اإلرث نظام (5)

 .مبدأ التأمين الجتماعي عند العجز عن الكسب (6)

لح مسؤولية الدولة عن فتح أبواب، ومجالت العمل ضمن مسؤولياتها عن تحقيق المصا (7)

 .العامة

إلى جانب ذلك كله يولى اإلسالم عناية كبرى للضمير الفردي والوجدان فيربيه منذ الصغر   (8)

على التوكل على هللا واإليمان به، وعلى قيم األمانة والعفة والنزاهة ومشاعر الحب لآلخرين 

هللا  وخلق التعاون والمشاركة الجتماعية، وبذلك يقضي على بذور الحقد في القلوب قال

 

 7: اآلية الحشر(31)

http://www.alukah.net/sharia/0/35533/
http://www.alukah.net/sharia/0/35533/
http://www.alukah.net/sharia/0/35533/
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﴿َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِ  َوالتَّْقَوى : قال تعالىو  (32)﴾  َوالَِّذيَن ُهْم أِلََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ  ﴿ : تعالى

ْثِم َواْلُعْدَوانِ    (33)﴾ َوَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإلِْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8: اآلية المؤمنون (32)
 2: اآلية المائدة(33)
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المخالفة للفكر  معاصرة ال الفكرية مصطلحاتالتيارات و معاني بعض ال

 (34) اإلسالمي

التنصير حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية  :التنصير

بغية نشر النصر انية بين األمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة وبين المسلمين 

 .بخاصة بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب

هو تعلم علوم الشرق اإلسالمي، وتطلق كلمة الستشراق على الدراسات التي  االستشراق:

للدين اإلسالمي، وعلوم المسلمين،  -من اليهود والنصارى ونحوهم-يقوم بها غير المسلمين 

 .وتاريخهم، ولغاتهم، وأوضاعهم السياسية والثقافية والجتماعية

دراستهم  ك الدراسات، وأغلب المستشرقين يهدفون منهو العالم الذي يشتغل بتل: والمستشرق 

الروحية  ضعاف روح المقاومةإ، تشكيك المسلمين في معتقداتهم وتراثهم التاريخي والفقهي

 .والمعنوية في نفوس المسلمين

هو تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، يرمي إلى صب  التغريب:

بعامة، والمسلمين بخاصة، باألسلوب الغربي، وذلك بهدف إلغاء شخصيتهم حياة األمم 

أسباب ومن  .المستقلة وخصائصهم المتفردة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية

 :قيام حركة التغريب في البلدان اإلسالمية

  .انخداع بعض المسلمين وتأثرهم بالمنصرين والمستشرقين .1

 

 منشورات جامعة األنبار. 37أنظر مدخل لدراسة الفكر اإلسالمي للدكتور أيسر فائق الحسني ص (34)
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تحركات النصارى في بعض البلدان اإلسالمية واطالق الحبل على عدم مراقبة  .2

الغارب لهم يقيمون احتفالتهم وأعيادهم ودعاياتهم ودعواتهم بل ويحضرها بعض 

  .المسؤولين المسلمين لمباركتها بحجة التالحم الشعبي والتسامح الديني

حسب ما  – ابتعاث بعض الدارسين إلى الغرب ليتعلموا شتى العلوم ومن الغريب .3

  .أن بعضهم يذهب لدراسة بعض العلوم اإلسالمية واللغوية والتاريخية –يقال 

  .إنشاء مكاتب ومدارس وجمعيات تدعو إلى التغريب .4

ترجمة الكثير من الكتب الغربية إعجابا بأشخاصها وتوزيعها في كل بلد للكبار  .5

 .والصغار

  جانب الغرب واظهار إعجابهم بهم وتحبيبهم إلى إلىوقوف النصارى في كل بلد  .6

 .نفوس الناس وهم بمثابة العيون للغرب

قيام بعض عمالء الغرب بإصدار مجالت ودعايات وتمثيليات وأشرطة تسجيل   .7

وقصص للكبار والصغار تدعو إلى اإلعجاب بالحضارة الغربية وتحقير الحضارة 

  .اإلسالمية والتقليل من أهميتها

القضايا ومهاجمة اإلسالم من خاللها كقضية جواز الزواج بأكثر من إثارة بعض  .8

واحدة وحق الطالق للرجل والحجاب ومنع الختالط وحقوق المرأة .... وغير ذلك 

 .وتضخيمها والرد على اإلسالم من خاللها بتلفيق األكاذيب والشبهات الباطلة حولها
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 ومعناها البناء، ويضاف إليها كلمةMason ) ) لفظ مشتق من كلمة هي لغة الماسونية:

free  ومعناها حر، فتكون (freemason) وهم يرمزون بها إلى البناء  ،أي البناؤون األحرار

 .الذي سيبني هيكل سليمان، والذي يمثل بزعمهم رمز سيطرة اليهود على العالم

التنظيم، ترتدي   أنها منظمة سرية يهودية إرهابية غامضة محكمةعرفت ب: وفي اإلصطالح

قناعا، وتهدف من وراء ذلك إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتدعو إلى اإللحاد 

واإلباحية والفساد، وجل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم، ويقومون بما يسمى 

  م.تجمع، والتخطيط، والتكليف بالمهابالمحافل؛ لل

بها عندهم حسب ترجمتها  يقصد  التسمية في أوربا كانحين انطلقت هذه  : العلمانية

فصل الدين عن السياسة، أو الفصل الكامل بينه وبين الحياة الجتماعية، على  الصحيحة

أساس أنه ل يجتمع العلم مع الدين بزعمهم، وقد كذبوا في ذلك وقلبوا الحقيقة، فإن الدين 

سبتهم مذهبهم إلى العلم فإن الحقيقة تدل والعلم حميمان يكمل أحدهما اآلخر ويقويه، أما ن

على أنه ل عالقة بين العلم وبين هذه الفكرة، بل إن تسميتها علمانية إنما هو بسبب سوء 

والتضليل إذ  الترجمة من معناها الغربي الذي هو البتعاد عن الدين، أو من باب الخداع

ألصلي هو هذا ا ة" ألن مفهومهاهي "الالدينيا كان األولى أن تكون ترجمتها وتسميتها أيض

 .وليس نسبة إلى العلم

هدام يراد به فصل الدين عن الحياة  أن العلمانية مذهب : التعريف الصريح للعلمانية هوو 

 كلها.
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  نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية، يقوم على أساس إشباع حاجات الرأسمالية:

ا في مفهوم ة الفردية والمحافظة عليها، متوسعاإلنسان الضرورية والكمالية، وتنمية الملكي

 .وقد سبق بيانه حين تحدثنا عن نظام القتصاد اإلسالمي الحرية

تاحة فرصة اختيار الحاكم إ: والستخدام العملي لها ب،هي حكم الشعب للشع الديمقراطية:

القرارات ونواب الشعب للشعب على أساس ما يتقدم به كل منهم من رؤى، وعرض كافة 

ويطلق على المشورة  ،.)وغالبا ما يطلق على الحريةاب الشعب للتصويتالمصيرية على نو 

 (عند بعض التيارات اإلسالمية المعاصرة بعض األحيان

هي فرض نظام واحد شمولي دون خيارات مغايرة )وغالبا مايطلق على  الديكتاتورية:

 (الشخص المتسلط الظالم أو الذي يفرض آرائه

وهي مذهب يرى حرية األفراد   اإلنجليزية liberty مشتقة من كلمة الحرية لليبرالية:ا

 .والجماعات في اعتناق ما يشاؤون من أفكار والتعبير عنها بشكل مطلق

أي  مذهب اقتصادي يقضي باحتكار الدولة لوسائل اإلنتاج كملك عام للشعب االشتراكية:

 .كما بيناه سابقا ءأن الدولة تشارك الشعب في كل شي

الفردية،  مذهب اقتصادي اجتماعي يقوم في أساسه على القضاء على الملكية الشيوعية:

والمبدأ يا وفكريا وتدخل الدولة الفعال في حياة األفراد واخضاعهم لشرافها وتوجيههم ماد

وهي فلسفة  (من كل بقدر قوته، ولكل بقدر حاجته )األساسي لهذا المذهب يتخلص في 

وضعها فردريك أنجلز وكارل ماركس يطول شرحها، أبرز معالمها في مجال السياسة أنها 
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تعتمد على إقامة نظام ديكتاتوري)سبق تعريف الدكتاتوية( يمتلك كافة وسائل اإلنتاج في 

 البالد ويقوم بتقسيم وتوزيع المهام واألجور على العمال

: يزية معناها الحرفي "عقائد"، وتعريفها بالنجليزيةكلمة انجل Idiologies األيديولوجيات:

منظومة التصورات والعتقادات والنظريات التي تبنى عليها حياة األفراد والمجتمعات 

 .السياسية والقتصادية والجتماعية

مذهب سياسي اقتصادي يهدف إلى إزالة الحدود بين دول العالم أمام نقل البضائع  العولمة:

معلومات بحيث ل يعترض هذا كله أية عوائق)أي تكون للعالم حضارة عالمية واألموال وال

لذلك فهم  ءواحدة ويرى آخرون أنها سيطرة أو هيمنة أمريكية على العالم ألمركة كل شي

وذلك يجعل  ،حدود أو تالشي المسافةنبذ ال: أو هي الدعوة إلى ةيرونها ظاهرة استعماري

العالم كقرية صغيرة يتم تبادل المنافع بينها وكل ذلك يرتكز على التقدم الهائل في تكنولوجيا  

 .(المعلومات

أي مكتب،  Bureauوبير  ةمن الفرنسية من كلم ةوقراطيبير  ةيأتي أصل كلم البيروقراطية:

من  ةغطى بقطعوترمز للمكاتب الحكومية التي كانت في القرن الثامن عشر، والتي كانت ت

، )السلطة، ةأي القو  ، (Kratos) ةالقماش المخملي الداكن اللون، ومن اليونانية من كلم

البيروقراطية للدللة على الرجال الذين يجلسون خلف  ةوالسيادة(، وقد استخدمت كلم

المكاتب الحكومية ويمسكون بأيديهم بالسلطة، ولكن توسع هذا المفهوم ليشمل المؤسسات 

تنظيم نموذجي من  غير الحكومية، كالمدارس والمستشفيات والمصانع والشركات وغيرها وهو
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غالبا ماتطلق البيروقراطية على المفروض أن يؤدي إلى إتمام العمل على أفضل وجه )و 

 .(35) (النضباط وتطلق بعض األحيان على أنها تعبير عن المجتمع الحديث
 
 

 

 مدخل لدراسة الفكر اإلسالمي أليسر فائق بتصرف (35)


