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ح  ينتقل الفصل بعد ذلك إىل   يعة اإلسالمية واألنظمة القانونية الغربية    و إجراءالمبادئ القانونية  شر ن الشر كة بي 
دراسة مشتر

و  عية  الشر مبدأ  مثل  ي 
الجنائ  للقانون  األساسية  المبادئ  بعض  ي  إحول 

الجنائ  القصد  ومفهوم  اءة  التر اض  ي    والمعايت  فتر
التر

العليا.   واألوامر  اإلكراه  مثل  األخرى  العامة  الدفاعات  وكذلك  القتل  قضايا  ي 
فن النية  لتحديد  المسلمون  الفقهاء  يستخدمها 

 وي  
 
ي اإلسالمي ال يتعارض بشكل جوهري مع التقاليد القانونية الغربية وأنخل

يعة اإلسالمية   ص إىل أن النظام القانوئن مرونة الشر

ي موقف ي  ر  الطبيعة المج   باألخص و 
 دة لمبادئها القانونية تضعها فن

 
ي التدوين المحتمل  نمك

  جديدة  لجرائم ها من لعب دور مهم فن

ي المحكمة الجنائية الدولية
 .فن

يعة اإلسالمية. 9.2  مدخل إىل الشر

يعة)تمتد جذور   العامل  (  الشر الدول اإلسالمية وهي  الجوانب السياسية والقانونية واالجتماعية لجميع  ي 
اإلسالمية بعمق فن

 و الحاكم لجميع الدول اإلسالمية  
 
ن بأنه  ا ما يصفه  غالبا قي  ن والمستشر المظهر األكتر نموذجية لطريقة الحياة    ا كل من المسلمي 

ض  بينما  .  جوهر ونواة اإلسالم نفسهاو    اإلسالمية يرى المعلقون اآلخرون أن هذا مبالغة وال يؤمنون بأن اإلسالم كان من المفتر

 أن يكون دين
 
   ا

 
ي كثت  من األحيان.    قائما

يعة  وعىل اية حال فأن  عىل القانون بقدر ما تم تصويره فن ي هي    ميةاإلسال الشر
أحد  والتر

ي 
ف بها فن قانون مقدس" ويختلف عن األنظمة األخرى بشكل  لهي مثال تعليمي بشكل خاص " العالم،األنظمة القانونية المعتر

 . بشكل مناسبكبت  لدرجة أن دراسته ال غتن عنها من أجل تقدير نطاقه الكامل من الظواهر القانونية المحتملة  

ي القانون    كحال  اإلسالمي اعتاد القانون  
 عىل    الرومائن

 
   أن يكون "قانونا

 
 بمعتن أنه لم يكن نتاج  ،"فقهيا

 
يعية أو    ا   سوابق لسلطة تشر

   ،قضائية
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ن للفقهاء    بل كان نتاجا حوا النصوص المقدسة. ومع    الكالسيكيي  ي منتصف القرن    ذلك،الذين شر

مع أول تدوينات رسمية فن

يعة اإلسالمية "قانون عشر التاسع   أصبحت الشر
 
  ا

 
يعيا  صادر  "تشر

 
يعية إقليمية وطنية.  ا  عن هيئة تشر

نظر إليها عىل   ال سيما فيما يتعلق بأنظمتها القانونية الوطنية   تقدميةنها غت   إ ال يخفن عىل أحد أن معظم الدول اإلسالمية ي 

الجنائية ن  القواني  و وتنفيذ  ناحية  ،     أخرى، من 
 
ق عىل  ت والشر الغرب  إىل  اإلسالمية  الدول  ن فاسدان   نهماإ نظر  أخالقيي    وغت  

ن عىل ا مو   .لجوانب الدينية والثقافية والسياسية لإلسالم نفسهتحاملي 

 

ي الدول ذات األغلبية المسلمة اليوم9.2.1
 
يعة اإلسالمية ف  . تطبيق الشر

ي  (  57)  يوجد اليوم و ينقسم العالم اإلسالمي الحديث إىل دول قومية ذات سيادة  
ي منظمة التعاون اإلسالمي والتر

دولة عضو فن

ي أكتر منظمة حكومية دولية بعد األمم  
 تعتتر ثائن

 
 المتحدة، وت
 
أنها الصوت الجماعي للعالم اإلسالمي وتهدف  ب  هذه المنظمة  عي د



 

ي الغالب من  معظم    حماية مصالحه. ضمان و إىل  
ي انضمت إىل منظمة التعاون اإلسالمي هي فن

 الدول التر
 
إيران  باستثناء    ةالسن

 هذا و الشيعة.    ان األغلبية من قاطنيها من   حيثوالعراق وأذربيجان والبحرين ولبنان  
 
 ت

 
 جميع الدول العربية اإلسالم دين  ترِ عت

  الدولة ومصدر القانون دستوري
 
 . وسوريا باستثناء لبنان ا

ي الدول ذات األغلبية المسلمة إىل ثالث فئات
ي تنكر   العلمانيةالفئة األوىل الدول  تشمل  ،  يقسم بسيوئن

مثل تركيا أو تونس التر

يعةإ ة للشر ي باإلسالم وال تخضع قوانينها مباشر
ي أو الثقافن

  ومص العراق مثل الدول من الفئة الثانية بينما تنص  ،رتباطها األخالفر

ها عىل أن قوانينها يجب أن تخضع    بوضوح ي دساتت 
يعةفن ن    ،وبالتاىلي   للشر فإن محاكمها الدستورية تقرر ما إذا كان قانون معي 

 
 
أ  متوافقا يعة  الشر ويمكنه  و مع     ا ال 

 
لضمان    أيضا وتطبقها  ن  القواني  األخرى  الوطنية  المحاكم  بها  تفش  ي 

التر الطريقة  مراجعة 

الفئة  و .  االمتثال يعة عىل  تتألف  للشر المباشر  التطبيق  أعلنتا  وإيران حيث  السعودية  العربية  المملكة  من  الدول  من  الثالثة 

 
 
،ألحد    الشؤون المدنية والتجارية واألشية والجنائية وجميع المسائل القانونية. وفقا ن يقع عدد كبت  من الدول ذات    المعلقي 

ي المملكة العربية السعودي  قطتر
ن ي تحديد قواعد  إكانت معظم الدول    ." و "العلمانية"التقيةة "األغلبية المسلمة بي 

نتقائية فن

يعاتها   ي تنطبق عىل تشر
يعة التر    ولكن  الوطنيةالشر

 
 لإل   نتيجة

 
ن الغربية، أ ي القواني 

ي  ستعمار وتبتن
ي القانون الجنائ 

يعة فن لغيت الشر

ة   ي السنوات األخت 
ين لكنها عادت فن ن التاسع عشر والعشر ي القرني 

ي لبعض البلدان ذات األغلبية المسلمة فن
دول مثل إيران    فن

ي يسيطر عليها المسلمون  
يا الشمالية التر   وليبيا وباكستان والسودان و واليات نيجت 

 
 من   عادوا أحيث

 
 اىل  و جنبأ  إدخالها بدال

 
ا

ن الجنائية الغربية جنب مع  . القواني 
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يعة والفقه9.2.2 يعة اإلسالمية: الشر  . مصادر الشر

  اإلسالم هو أسلوب حياة شبيه بنظام ينظم حياة المؤمن وأفكاره بما يتماشر مع مجموعة معينة من القواعد 
 
يغطي  ، حيث

يعة اإلسالمية" نظام القانون والفقه   ن و   بأكمله المرتبط بدين اإلسالممصطلح "الشر وهما المصادر    يمكن تقسيمها إىل قسمي 

ي الدقيق( والمصادر الثانوية للقانون بالمنهجية المستخدمة الستنتاج وتطبيق القانون 
يعة بالمعتن القانوئن األولية للقانون )الشر

 .)  )الفقه اإلسالمي

شتق  
 
ي  ت

ة من القرآن والسنة والتر يعة مباشر يعة  الشر ها المسلمون من الوحي اإللهي وبالتاىلي تخلق الجزء الثابت من الشر يعتتر

ي.  ي األساس نتاج العقل البشر
ن أن الفقه هو فن ي حي 

 اإلسالمية، فن

 

 

 



 

 . القرآن والسنة 9.2.2.1

 ي  
 
   عتتر المسلمون القرآن الكريم تجسيدا

 
ائيل  لكالم هللا كما أ ي محمد من خالل المالك جتر ه المصدر الرئيسي  إنو نزل عىل النتر

 
 
يعة اإلسالمية وجذر جميع المصادر األخرى. ومع ذلك، فهو بعيد كل البعد عن كونه كتابا    للشر

 
بل هو باألحرى    ،للفقه  دراسيا

ي  
  كل مسلمل  تيةحياالجوانب  ال  كافةكتاب إرشادي فن

 
ي عدد  و آية    6000يتكون القرآن من أكتر من  ، حيث

يختلف الفقهاء فن

ي    اآليات
قانوئن موضوع  ذات  هي  ي 

ما   عتمدوني  كونهم التر لتحديد  مختلفة  تصنيف  يشكل  طرق  قانونية    الذي  اوح  و آية  تتر

ن إىل ثمانمائة آية  . التقديرات من ثماني 

 

-206 - 

يعات ي االعتبار السنة النبوية باإلضافة إىل ظروف وسياق وقت    صحيح،بشكل    القرآن  لفهم تشر
يجب عىل المرء أن يأخذ فن

. و   الوحي
 
ك    فقا ن للفهم المشتر ي محمد أو السنة    ،للمسلمي  ي الحديث هي المصدر    النبويةفإن أقوال وممارسات النتر

مجتمعة فن

يعة اإلسالمية ي للشر
ي محمد  ، بالثائن ائيل إىل النتر عتقد أن القرآن وحي واضح أي أن كالم هللا ذاته نقله المالك جتر   وتندرج ينما ي 

ي فئة الوحي الداخىلي أي أنه يعتقد أن هللا ألهم محمد وأن األخت  نقل المفاهيم بكلماته الخاصة. ولذلك فإن القرآن 
السنة فن

ي الغالب إرشادات وأمثلة يمكن    الواقعية،معينة من الحياة  والسنة ال يوفران فقط قواعد وأجوبة محددة لمواقف  
بل يقدمان فن

 شتقاق مبادئ عامة لها قابلية تطبيق عالمية. إمن خاللها 

 

 . الفقه 9.2.2.2

ي كثت  من  
ي باستخدام المنطق السليم للوصول إىل    األحيان،بما أن القرآن والسنة ال يتطرقان إىل قضايا محددة فن فقد أمر النتر

ن  و   ،الحكم ن  كانحي  عي 
:   ي  ي ي اليمن، سأله النتر

 قاٍض فن

ي حكمك 
 فأجاب:    ؟مالذي ستستند عليه فن

 
 إكتاب هللا. و ل  وفقا

 
حسب ؟ ن لم تجد فيه شيئا

 
 
ي هللا. وان لم تجد فيها شيئا ثم سأجاهد نفسي لتشكيل حكمي الخاص. ]أجاب   ؟سنة نتر

ي نبيه. 
[ الحمد هلل الذي هدى رسول نبيه إىل ما يرضن ي  النتر

ي    و تسخت  إستدالالته الفكرية  المرء  إجتهاد مفهوم    إن
وهو    جتهاداإل   دعمسألة قانونية يل   الحكم المناسب  تحديد سبيل  فن

ها وتطبيقها  ،صول الفقهأجوهر  تيب مصادر القانون وتفاعلها وتفست   الذي و  هفقال هو، وان نتاج ذلك وهو طريقة قانونية لتر

ي حرفي
 يعتن

 
يعة  و  فهم اإلنسان ومعرفة  ا  استنتاج وتطبيق تعاليم الشر
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اضية.   ي حاالت حقيقية أو افتر
يعة وهو موضوع  و   فن مناهج علمية ومنهجية سنية عىل هذا النحو، فهو ال يأمر بنفس سلطة الشر

    <وشيعية مختلفة

ن قاعدة من القرآن والسنة بناء  عىل تشبيه بقاعدة   شار إىل هذا    قائمة،عندما يتم تميت  هو امتداد    القياس. ومثال ذلك  بالقياسي 

. ألن منع األخت  هو السبب الفعال للتحريم  الثمالة  تحريم الخمر إىل تحريم أي عقار يسبب   عندما يتوصل الفقهاء  و   األصىلي

ي )صىل هللا عليه وسلم(، يعتتر هذا دليل   ي الرأي حول مسألة قانونية وهي ممارسة أسسها أصحاب النتر
المتعلمون إىل إجماع فن

يعة ي للشر
   . عقالئن

ي القانون اإل و 
يعة اإلسالمية(    ستحساناإل سالمي  تشمل الطرق األخرى لتحديد القواعد القانونية فن ي الشر

لحة  صوالم)اإلنصاف فن

اض االستمرارية(.   واالستقبال رفوالع  )االعتبارات غت  المقيدة للمصلحة العامة(  المرسلة  )افتر

 

ي 9.2.3
 
 الفقه االسالمي . المذاهب الرائدة ف

اإل ي  تطور 
فن تعلموا  الذين  الرجال  بدأ  حيث  بالقانون  المبكر  دور  هتمام  وتولوا  القانونية  القضايا  حول  مناقشات  ي 

فن القرآن 

ي البداية نادر 
. فن ن  المعلمي 

 
ي واحد ولم يصبح  علم  ما كان الطالب يقتصون عىل م  ا

ي  إال  ممارسة معيارية    مفرد مبدأ  ل الفقهاء    تبتن
فن

ي 
الثائن التاسع  من  النصف  أتباٍع و   . القرن  ي الحصول عىل 

البارزون فن الفقهاء  بدأ  ن يطبقون مذهبهم حصي  عندما   مخلصي 
 
ي    ا
فن

ي المدارس الشخصية" ولم ير بالمحاكم، ظهرت ما يسم "
سوى عدد قليل من هؤالء القادة إىل مستوى مؤسس "مدرسة    تفر

ي مذهبية"، 
يعة اإلسالمية باسم المذهب  ا يشار إليهوالتر ي الشر

 . فن

 


