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 ياإلسالم االجتماعي نظامالالسمات البارزة في 

 عن  بها يتميز بارزة وصفات  وسمات  خصائص االسالمي االجتماعي  للنظام     

 : هي  السمات  تلك  اهم ومن ،  السائدة االجتماعية النظم من غيره

  سيادة   على  الشديد   بحرصه  االسالمي  االجتماعي   النظام   يمتاز  :االخالق    سيادة:  اوالً  

 تفصيلي   لنظام  االسالم  تقديم  خالل  من  تام  بوضوح  ذلك   ويظهر  مجتمعه،  في   االخالق

 خالل  من  السامية  المكانة  االخالق   واعطاء   اساسه،  على  المجتمع   ليقوم  لألخالق

والتقوى من وعقد صلة دائمة بين االخالق من جهة وااليمان    ،  الصريحة  النصوص

بالجزاء من   التطبيق  الواجب   القانون  صفة  االخالق  اعطاءجهة أخرى و والمقترن 

 .جهة أخرى 

 

 ً  بحرصه   االسالم  في  االجتماعي  النظام  تميز  لقد  :  المجتمع  في  العدالة  سيادة:    ثانيا

 آيات  الكريم  القرآن  تضمن  فلقد  السواء،  على  والمحكوم  الحاكم  على  العدالة  سيادة  على

ه   إِن  : )تعالى  قال  فقد   الظلم،  عن   وتنهى  القسط،  الى  وتدعو  بالعدل،  تأمر  كثيرة  يهأُْمرُ   ّللا 

ْحسهانِ   بِاْلعهْدلِ  اْْلِ إِيتهاءِ   وه يهْنههى  اْلقُْربهى  ِذي  وه اْلُمْنكهرِ  اْلفهْحشهاءِ   عهنِ   وه اْلبهْغيِ   وه   لهعهل ُكمْ   يهِعُظُكمْ   وه

دل بينكم ( وايضا ) وال يجرمنكم شنآن قوم على ) وأمرت ألع   وقال ايضا  (تهذهك ُرونه 

اتب بالعدل ( وايضا ) أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ( وايضا ) وليكتب بينكم ك

 تدعوا   كثيرة  ادلة  النبوية  السنة  وفي  ،بين الناس أن تحكموا بالعدل ( ...الخ    واذا حكمتم

 . ادناه في سنذكره ما  وهذا العدل،  إقامة الى

 بل   ،  البينات   عليها  تدل  التي  الظاهرة  بالعدالة   يكتفي  ال  انه  في  ينفرد  اْلسالم  ان      

 ويدل   األمور،  ظواهر  خالفتها  وان  تعالى،  هللا  يعلمها  التي  الحقيقة  العدالة  الى  يدعو

 لعلف  إلي،  تختصمون  وإنكم  بشٌر،  أنا  إنما(: )وسلم  عليه  هللا  صلى)  قوله  ذلك   على

  فمن  ،منه    أسمعُ   ما  نحوعلى    له  فأقضي  بعض،  من  بحجته  ألحن  يكون  أن  بعضكم

 (   ...ِ  النار  من  قطعة   لهُ   أقطعُ   فإنمافال يأخذن منه شيئا    أخيه  حقشيء من  ب   له  قضيت 

 داخل  في  يقيم  ان  اْلسالمي  المجتمع  في   فرد  كل  من  يريد  الحديث   فهذارواه مسلم ،  



سترته   وان  هو،  يعرفه  الذي   العدل  تحقيق   غرضها  القضاء  محكمة   قبل  محكمة  نفسه

 .ذلك على رقيبا   تعالى هللا  ويجعل القاضي، على خفي ظواهر االمور و

ألن حق المظلوم وان خفي على القاضي اذا كانت البينات الظاهرة ال تساعد       

على اثباته فانه مكشوف لعلم هللا ووجه العدل فيه معلوم هلل تعالى ، رغم قصور بينات 

 المظلوم .  

 العدل،   صور  أهم   من  وهي  المجتمع،   في   الناس   بين  المساواة   العدل  مظاهر  وأهم        

 الشخصية   والحريات   الحقوق  في  المجتمع  افرد  بين   المساواة  الى  ماْلسال  دعا   فقد

 ومساواة   أبنائه،  بين  االب   ومساواة  وغيرها،  والسياسية  واالجتماعية  واالقتصادية 

 االفراد،   بين  القانون   مساواةو  الخصوم،  بين  القاضي  ومساواة  زوجاته،  بين  الزوج

 .والسنة القرآن في شواهد له  ذلك  وكل

 :وأعظمها أثرا وصلة بالعدل  المساواة أنواع  وأهم

 لم  اْلسالمية  الشريعة  فأحكام  :  اإلسالمية  الشريعة(  قانون)  احكام   امام  المساواة .1

 على  اسود  وال  االمير،  على  اجير  وال  لون،  على  لون  وال  جنس،  على  جنس  تفرق

 فكلهم   وال بين الغني والفقير والقوي والضعيف ،  مرؤوس، الو  الرئيس  بين  وال  ابيض،

ونافع   سواء   امامها التقوى  أساس  على  يكون  الناس  بين  والتفاضل  التمايز  بينما   ،

 .االعمال ، قال تعالى ) ان أكرمكم عند هللا اتقاكم (

من حيث   الناس  بين  التفريق  غير  من  عامة  والسنة  الكتاب   تشريعات   ت جاء   وقد    

 امام   المساواة  مبدأ  (وسلم  عليه  هللا  صلى)   هللا  رسول  ذلك   أكد  ولقد  ،ات  الحقوق والحري

 إذ  ،  سرقت   التي   المخزومية  المرأة  في   الصحابة  شفاعة  رفض  حين   الشريعة  احكام

  سرق  وإذا  تركوهُ،  الشريف  فيهمُ   سرق  إذا   كانوا   أنهم   قبلكم  كان  من   أهلك   إنما   : )قال

 لقطعتُ   سرقت   ُمحمد    بنت   فاطمة  أن  لو  هللا،  يموأ  ،  الحد  عليه  أقاموا  الضعيف  فيهم

أما غير المسلمين من المواطنين فاألصل أنهم سواء   ،رواه البخاري ومسلم    (  يدها

أمام القانون االسالمي مع المسلمين إال فيما يخص العقيدة أو يتصل بها ، وذلك من 

 سماحة االسالم مع هؤالء وتقريرا لمبدأ حرية العقيدة الدينية .

 مرو ع   مصر  في  واليال  ابن  ان  ،  المساواة  على  التاريخية  الشواهد  من  وكذلك        

 بن   عمر  الخليفة  الى   فشكاه  فسبقه  سابقه  ألنه  قبطيا    لطم(  عنه  هللا  رضي)  العاص  ابن

 رفع الذي والى وابنه العاص بن عمرو الى  الخليفة فأرسل( عنه هللا رضي) الخطاب 

 حتى   يضربه  خذفأ  ضربهأ :    قال   ،  نعم  :  قال   ؟  ضربك   الذي  أهذا:    له  وقال  الشكوى

 بن   لعمرو  قال  ثم  االكرمين  ابن  زد  :  (عنه  هللا  رضي)  عمر  سيدنا  له  فقال  ،  اشتفى



  أحرارا  مهاتهمأ  ولدتهم  وقد  الناس  تعبدتم  عمرو   يا   كم  منذ   ):    المشهور  قولته  العاص

 ).  

 القضاء   ماما  المواطنين   اْلسالم  جعل  لقد  :  اإلسالمي  القضاء  مامأ  المساواة  .2

واجراءات التقاضي وأصول   القضاء  لوالية  خضوعهم  ناحية  من  ،  سواء  اْلسالمي

  ال   ، المرافعة وقواعد االثبات وسران النصوص عليهم وتنفيذ االحكام الصادرة بحقهم  

 الى   يحضر  ان  عليه  نفسه  اْلسالمية  الدولة  رئيس  حتى   الناس،  من  الحد   ذلك   في  ميزة

إِذها: )تعالى قال القضاء، ساحة كهْمتُمْ  وه  (. بِاْلعهْدلِ  تهْحُكُموا أهنْ  الن اِس  بهْينه  حه

  الخصوم   بين  التسوية  : )القاضي  على  فقالوا  المعنى  هذا   المسلمون  فقهاء  أكد  وقد       

 ما  هذا   ويؤيد  ، (  الخصوم  بين  تمييز  دون   من  والمجلس  واللفظ  واللحظ  المدخل   في

 وابي   تقاضى  انه (  عنه  هللا  رضي )  الخطاب   بن  عمر  سيدنا  المؤمنين  امير  عن  روي

 أي)  فقصده   بينهما  محاكمة  في(  عنهم  هللا  رضي)  ثابت   بن  زيد  القاضي  الى  كعب   بن

:   له  فقال  لجئتك،  الي  أرسلت   لو(:  عنهما  هللا  رضي)  لعمر  زيد  فقال  داره،  في(  زيد

 هللا   رضي)  عمر  فقال  عمر،  عليها  ليجلس  وسادته  زيد  فاخذ  ،   الحكم  يؤتى  بيته  في

 .يديه بين فجلسا  المجلس، في بيننا سو جورك، أول هذا(: عنه

   

 ً  نظام   وارساء  االسرة  بمكانة  العناية  تعد  :  بها  والعناية  االسرة  نظام  رساءإ:    ثالثا

 ميزة  وهي  االسالمي،  االجتماعي  النظام  مميزات   من  ميزة  ها  اساس  على  المجتمع

ل    وحده   االسالمي  االجتماعي  النظام  بها  يتميز  االجتماعية   النظم   مع  لمقارنةنظرا 

 . العالم في السائدة

) الذي يلغي األسرة الغاء تاما كوحدة لبناء المجتمع عليها :  الماركسي الفكر ففي    

 يجعل   الذي وال زال يتخبط في تشريعاته أزاء األسرة بشكل أدى الى الغائها ( وهو  

 الدولة  من  به  تعيش   ما  على  المرأة  فتحصل  ،  الدولة  لدى   ال  اعم  ونساء    رجاال    االفراد

فتنتفي الحاجة لوجود االسرة التي ينفق فيها الرجل على المرأة    عملها  مقابلمباشرة  

 . في دور الحضانة  بتربيتهم الدولة تقومف يولدون الذين االوالد واما ،

 الحضارة  ظل  في   الجنسية  الفوضى   بسبب   مفككة  فاألسرة  :  الغربية   النظم  وفي      

والزوجة  يمارسها  التي  مشروعةال  غير  العالقات  وبسبب   صة،ل الخا  المادية  الزوج 

و  فالتشريعات   ،  األسرة  خارج الحكمة  عن  بعيدة  باألسرة   تلك   تسود  التيالخاصة 

 الى   قد تؤدي  بينهما  خالفات   وجود  رغم   زوجته  طالق  من  الزوج  تمنع  المجتمعات 

وقد يضطر لقتل زوجته ليلتحق بغيرها ألنه ال يجوز    مشروعةال  غير  العالقات   وجود

له قانونا ابقاءها والزواج بغيرها ، وذلك الن تعدد الزوجات يعد جريمة يعاقب عليها 



القانون ، بينما تعدد الخليالت والصالت غير المشروعة جائز مادام يحصل بالتراضي 

تحسن تنظيمه فزاد تفكك   ، ثم أجازت التشريعات الغربية الطالق بعد ذلك ولكنها لم 

 االسرة واضمحاللها . 

مثال ، اذا حصل الطالق يتم تقسيم الثروة بين الرجل والمرأة لذلك صار   ففي فرنسا   

لزواج أصال الن هذا الزواج يؤدي الى اقتسام الثروة اذا حصل االغنياء يحجمون عن ا 

تفتع ثم  الزواج من غني  المرأة تقصد  الى الطالق ، وبالمقابل صارت  ل ما يفضي 

 ، القصد  لنفس  بغنية  الزواج  يقصد  الفقير  وصار   ، ثروته  مقاسمته  بقصد  الطالق 

اضطر   ولذلك    ، كثيرا  التشريع  سوء  بسبب  الزواج  عن  االحجام  صار  وبالجملة 

التشريع الى القبول باألمر الواقع وهو اقرار الرجل والمرأة على العيش سوية بدون  

والنتيجة والدة جي لهم أي ضمانات عقد زواج  ليست  الشرعيين  ل من االوالد غير 

قانونية تجاه االسرة ، ومن هنا نشأ أوالد الشوارع وزادت معهم الوان االجرام والفساد  

 واالنحالل والقلق واالضطراب .

نظام        بإرساء  انفرد تشريعا وتطبيقا  النظام االجتماعي االسالمي  ان  نجد  بينما 

الء مكانتها والحرص على وجودها وبقائها وتماسكها ، وبذلك االسرة والعناية بها واع 

 كانت مكانة االسرة مهمة ولها ميزة خاصة في النظام االجتماعي االسالمي .

 

 

 

 :االسالم في االجتماعي النظام في باألسرة االهتمام من لمحات * 

 :واحكامه الزواج عن لمحة .1

 البشري،   الجنس  وبقاء  االسرة،   لتكوين  الطريق  باعتباره  الزواج  الى  اسالم  دعا

(: وسلم عليه  هللا صلى) هللا  رسول قال ومباح، نافع بشكل البشرية الغرائز وتصريف

 للفرج،   وأحصن  للبصر،  أغض   فإنه  فليتزوج؛  الباءة  استطاع  من  الشباب،  معشر  يا)

 (. وجاءٌ  له فإنه بالصوم؛ فعليه يستطع لم ومن

 المودة  من  لفطرية  الحاجات   وتشبع  التام   الرضا  لها  ويحصل  النفس  تسكن  فبالزواج

ِمنْ : )تعالى  قال  حمة،روال لهقه   أهنْ   آيهاتِهِ   وه ا  أهْنفُِسُكمْ   ِمنْ   لهُكمْ   خه اج  ا  ِلتهْسُكنُوا  أهْزوه عهله   إِلهْيهه جه   وه

د ة   بهْينهُكمْ  وه ة    مه ْحمه ره يهات   ذهِلكه  فِي إِن   وه  (.يهتهفهك ُرونه  ِلقهْوم   َله



 رسول  قال   الصالحة،  المرأة  اختيار  على  وحث  المخطوبة،  رؤية  الى   اْلسالم  وندب 

  فاظفر   ولدينها  ولجمالها   ولحسبها  لمالها  ألربع  المرأة  تنكح(: )وسلم  عليه  هللا  صلى)  هللا

 (.يداك  تربت  الدين بذات 

 لدينهما  حفظا    اجنبية  تزال  ال  ألنها  عليها،  المعقود  غير  بالمخطوبة  الخلوة  حرم  كما

 .الخطبة عن الرجل من عدول حصل  ما إذا المرأة ولمصلحة

  بين   والواجبات   الحقوق  عليه  تترتب   ميسرا    عقدا    اْلسالم  شرع  اتفاق  حصل   وإذا

 الطرفين . 
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