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 اإلسالم في االجتماعي نظامال

 

 تمهيد :

 المجتمع   خارج  االنسان   عيش  يتصور  ال  ذ إ  ،  فيه  يعيش  مجتمع  من  لإلنسان  بد  ال      

  حياة   لقيام   حتمية  ضرورة  فالمجتمع  ،   اليه   غيره  واحتياج   ،  غيره  الى   الحتياجه  نظرا

  كائن   فاإلنسان  ،، ولذلك قال كبار علماء االجتماع :) االنسان مدني بالطبع (    انسانية

 والبد له من االجتماع مع بني جنسه . بطبعه اجتماعي

والواجبات        والحقوق  الضوابط  عليه  تقوم  نظام  من  البد  المجتمع  يوجد  وحيث 

أمر يفضي الى   الن انعدام النظام يعني ان يعيش الناس بحرية مطلقة وهو ونحوها ،  

 .  هالكهم وانقراض مجتمعهم

فالبد لنظام المجتمع من أسس وأصول   المجتمع ضروريا والنظام ايضاولئن كان       

يؤمن بها المجتمع أو تهيمن عليه ، ومن هنا كانت األسس التي كان يقوم عليها نظام 

قصوى   أهمية  ذات  شقائه المجتمع  او  سعادته  او  المجتمع  مصير  تقرر  ألنها    ،

 واضطرابه .    

ريات يقوم لالنسان في ظل أصول وأسس  ونظ  معين  اجتماعي  نظام  وضع  ولكن       

) فطرته واستعداداته وطاقاته وملكاته وردود   باإلنسان  تامة  معرفة  الى  يحتاجعليها ،  

 هذا   ومثل  ،  فيه  يعيش  الذي  وبالواقع  فعله ونوازعه ومدى تفاعله مع العالم الخارجي (

 هذا   في  االمر  احتاج  لذلك   االجتماع،  علماء   يقول  كما   االن  لحد  ميسور  غير  النظام

 التوازن   له  يحقق  نظاما    وضع  الذي  وتكوينه،  بفطرته  العليم  االنسان  خالق  الى  النظام

 النظام   هذا  عن   البحث   مؤنة   المسلمين  نحن  فكفانا  ،  وجماعيته  االنسان  فردية  بين

 .  المثالي

 

 

 



 

 االول  المبحث

 تهاوثمر االسالمي االجتماعي النظام ساسأ

 الجنس،  او   القبيلة  او  االقليم  و أ  الساللة  اساس  على  المجتمع   نظام  االسالم  يقم   لم      

 جديد   بأساس جاء  وانما ، االسالم  قبل المجتمعات  عليها  تقوم كانت  التي االسس وهي

العقيدة االسالمية    االسالمية  العقيدة  ساسأ  هو  المجتمع  بناء  على  يقوم ان  ، والحق 

المجتمع   لبناء  ألنها مفتوحة   ، ألنها أساس منطقي ومعقول وعادل صلحت أساسا 

أمام الجميع ، مفتوحة لكل من يريد االنتماء الى المجتمع المسلم بخالف القبيلة او 

 اللون او الجنس حيث هي مغلقة على ابنائها وليس فيها مجال لالختيار . 

 جنس،   او  اقليم  او  قبيلة  اي  من  المسلم  المجتمع  في  عضوا    اعتنقها  من  كل  وجعل      

 وماله   نفسه  له  تضمن  التي  التشريعات   فشرعت   المسلم  لغير  العقيدة  هذه  واحتاطت 

 .االسالمية الدولة رعايا من ومادام مسالما مادام الدينية وعبادته وعرضه

  ونظامه  المسلم  المجتمع  لقيام   كأساس  االسالمية  العقيدة  اتخاذ   ثمراتأما         

)) ثمرات النظام االجتماعي   أو بصيغة أخرى :     :  يلي   ما  منها   نذكر  ،  االجتماعي

 االسالمي (( 

  المواطن   صفة  عن  زائدة  صفة  وهي  :  المجتمع  افراد  بين  االخوة  رباط  نشوء  .1

  اْلُمْؤِمنُونَ   إِنََّما: )تعالى  قال  ،  الغربية   الديمقراطيات   أو  الحديثة  الدولةظل    في

 ، المسلم أخو المسلم ...(    سولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم : )وقال ر  (إِْخَوة  

  بل   ،  مجتمعه  فيتسود    ان  اإلسالم  يرغب   نظرية  مجرد  االخوة   رابطة  تكن   لمف

  المثل   لها  وضرب   العملي  التطبيق  صعيد  الى(  وسلم  عليه  هللا  صلى)   يبالن  نقلها

  مؤاخاة   بينهم   آخى  حيث   واالنصار  المهاجرين  بين   المؤاخاة  نظام  في   األعلى

 التزامات  تتضمن  االخوة  وهذه  االيثار،و  الحب   درجات   اعلى  ثمراتها  من  كان

 :  منها  لإلسالم المعتنقين لكل بها   الوفاء واجبة  وحقوقا  

 تتعارض   والتي  والغش  والحسد  والحقد  الغل  من  الخصومة  اسباب   من  النفوس  تنقية   -

، قال تعالى : ) ربنا اغفر لنا والخواننا الذين   االسالم  يرجوها  التي  االخوة  ومعنى

سبقونا بااليمان وال تجعل في قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ( الحشر  

10  . 

 هللا  رسول  قال  ،   لنفسك   تحبه  ما   ألخيك   تحب ان:   ومنها االخوة  بمقتضيات  االلزام   -

 (.لنفسه يحبه ما  ألخيه يحب  حتى احدكم يؤمن ال(: )وسلم عليه  هللا لىص)



 عليه   هللا  صلى )  هللا  رسول  قال  محتاج،  كل  مساندة  اجل  من  واالحسان  التعاون  -

 (. اخيه عون في العبد  مادام العبد عون  في وهللا(: )وسلم

  بِِهمْ   َكانَ   َولَوْ   أَْنفُِسِهمْ   َعلَى  َويُْؤثُِرونَ : )ى  تعال  قال  النفس،  على  الغير  ايثار  -

 (.َخَصاَصة  

  لَوْ : ) تعالى  قال  ،  بشري  وضعي  نظام  أي   في  يوجد  ان  يمكن  ال  الرباط  هذا  ومثل      

َ   َولَِكنَّ   قُلُوبِِهمْ   بَْينَ   أَلَّْفتَ   َما  َجِميع ا  اأْلَْرِض   فِي  َما  أَْنفَْقتَ   يقيم   وهكذا  ،(بينهم    أَلَّفَ   ّللاَّ

 اعلى   فيه  متماسكا    قويا    موحدا    مجتمعا    االفراد  بين  االخوة  رابطة  طريق  عن   اإلسالم

قال   المطلقة  والفردية  واالنانية  االنحالل  عن  بعيدا    ،  بالمسؤولية  الشعور  درجات   ،

 تعالى : ) واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقوا ( .

التماسك والوحدة ، وهكذا يسعى االسالم الى ايصال المجتمع الى مرحلة القوة و     

ثم يتدرج باالنسان من فرديته وانانيته الى المجتمع األخوي الموحد المتماسك ، وبذلك 

 . تذوب عصبيات الجاهلية وتسقط وتبقى المرؤة والتقوى 

 االسالم   شرعه  ما  لكل   جامع  اسم  :  المعروفو :  المنكر  وانحسار   المعروف  انتشار   .2

 العقيدة   اثرت   وقد   ،ورفضه  االسالم  أنكره  ما  لكل   جامع   اسم:  والمنكر  وارتضاه،

 المجتمع   في  وبذرته   المنكر  وانحسار  المعروف  انتشار  باتجاه  بالغا    تأثيرا  االسالمية

أوضار    كل  اليها   داخل  وهو  بابها  في  يخلع   العقيدة   لهذه   والمعتنق  ثمراته،  من  ثمرة  فكان

)) أوساخ   هللا  لرسول  بيعته   وتلك   هللا،   مع  عهده  ذلك   ،  ومنكراتها  الجاهلية  ))تعني 

 جبلت  جديدة  بشخصيته  حديثا    ولد   وكأنه  العقيدة  هذه  الى   ويدخل  ،(وسلم  عليه  هللا  صلى)

َ   َولَِكنَّ : )تعالى  قال  ورسوله،  هلل  طاعة  المعروف  فعل  على يَمانَ   إِلَْيُكمُ   َحبَّبَ   ّللاَّ  َوَزيَّنَهُ   اإْلِ

هَ   قُلُوبُِكمْ   فِي اِشُدونَ   ُهمُ   أُولَئِكَ   َواْلِعْصيَانَ   َواْلفُُسوقَ   اْلُكْفرَ   إِلَْيُكمُ   َوَكرَّ  ان   وطبيعي  ،(الرَّ

اليه    يفعله  الكل  الن  الجو   هذا  مثل  في  المعروف  ينتشر  الى  الطريق  ألنه   ،ويسعى 

 هللا  سخط  الى  الطريق  ألنه  ،  ينكره  الكل  الن  المنكر،  وينحسر  تعالى،  هللا   رضوان

)تعالى  قال  تعالى، ة    َخْيرَ   ُكْنتُمْ :   َعنِ   َوتَْنَهْونَ   بِاْلَمْعُروفِ   تَأُْمُرونَ   ِللنَّاِس   أُْخِرَجتْ   أُمَّ

 (.بِاّللَِّ  َوتُْؤِمنُونَ  اْلُمْنَكرِ 

 السائدة   هي  القبلية  العصبية  كانت   لقد  :   للمظلوم  النصر  مبدأ  وتقرير  العصبية  نبذ  .3

 اي   ،(مظلوما    او   ظالما    اخاك   انصر)  :  ذلك   في  وشعارهم  االسالم  قبل  المجتمع   في

 استبدلها   ولقد  العصبية،  على   بناء  مظلوما    او  ظالما    أكان  سواء  القبيلة  افراد   تنصر

 فحصر   ،(للمظلوم  النصر  وان: )  المدينة  صحيفة  في(  وسلم  عليه  هللا  صلى)   هللا  رسول

 بدال   لإلسالم  الوالء  جعل  حيث   كان،  من  كائنا    الباغي  على  العقاب   واوجب   به  النصر

مفهومهم لشعار )    وبذلك غير النبي الكريم صلى هللا عليه وسلم  ،  للقبيلة  الوالء  من



ظالما بكفه عن ظلمه   هوينصرمظلوما ،    هانصر اخاك ظالما او مظلوما ( بان ينصر

 ومنعه منه الن في ذلك نصره على شهوة نفسه وتجنيبه الظلم في الدنيا .

أ:    الناس  بين  للتفاضل   أساسا  التقوى   مبدأ  تقرير    .4 و  نإذ   في   التفضيلالتمايز 

 واخالق   فضائل  من  نفسه  فياالنسان    يحمله  وما  التقوى  اساس  على  يكون  االسالم

 ،  صالحة  بنية  مجتمعه  تجاهو  ربه  تجاه  صالحة  اعمال   من  يقدم  ما  وبقدر  ،  كريمة

 ( أَتْقَاُكمْ   ّللاَِّ   ِعْندَ   أَْكَرَمُكمْ   إِنَّ : )تعالى  قال  ،روالشرو  والجرائم  الرذائل  عن  يكف  ما  وبقدر

 ، فميدان التفاضل والتنافس في التقوى مفتوح للجميع وبشكل عادل بين الناس .  
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