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1,��ول ه8ا ا���7ل أه�اف ا����وع ا�����ى ا����� ا��,�5") �4 ا���3ة وا�1�$) : /��!�

 .وا���7�1ا<!) وا���ا�) ا;=,��>!) وا;:,�اآ!- �� ���ر ا	��� �����
 :ا���3ة: أو;

 :ا�AB�� (!��7 ا@	�م �� ا;�- و
  :إ�Bار ا��7ان ا�D� E1�C<�ار ا�,C��1 ا;=,��>�

يقرر القرآن أن األسرة هي أول أطوار االستخالف االجتماعي﴿وقلنا يا آدم اسكن أنت : األسرة-ا
وزوجك الجنة وكال منها رغدا حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾ ،كما أنها 

﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا , ألساسية لكل األطوار التاليةوحدة التكوين االجتماعي ا
 .لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن في ذلك آليات لقوم يتفكرون﴾

ثم يقرر القران الكريم استمرار انتشار البشر﴿ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا : العشيرة - ب
أنتم بشر تنتشرون﴾ فتصبح األسرة كطور قيداً على االستخالف، فيرتقي الناس إلى طور العشيرة 
،ولكن ال تنعدم به األسرة بل تتضمنها تضمن الكل لجزئه، وفي هذه األطوار أرسل اهللا تعالى نوح 

لو ان لي بكم قوة أو : قد أرسلنا نوحاً إلى قومه اني لكم نذير مبين ﴾ وإبراهيم ولوط ﴾ ﴿ قال ﴿ول
: قال( أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم( ، وعن أبو هريرة عن النبي ) 80: هود( أوى لركن شديد﴾ 

فسير وفي ت).رواه أحمد) ( لكنه عنى عشيرته -المالئكة التي نصرته –قد يأوي إلى ركن شديد 
ومراد لوط بالركن العشيرة والمنعة ) .... إي أنصاراً وأعوانا, لو أن لي بكم قوة( القرطبي 
﴿ وانذر ) ص(كما عرض القرآن للعشيرة كوحدة اجتماعية ال كطور في عهد الرسول .والكثرة

( ﴾ ...عشيرتك األقربين﴾ ﴿ قل لو كان إباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال
﴿ ال تجد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا أبائهم ) 24:التوبة

( أو أبنائهم أو أخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب اهللا في قلوبهم إال يمان وأيدهم بروح منه ﴾ 
 .(24:البراءة

االستخالف االجتماعي فيرتقي ثم يستمر انتشار البشر فتصبح العشيرة كطور قيد على : القبيلة -ج
﴿ وجعلناكم .الناس إلى طور القبيلة ولكن ال تنعدم به العشائر بل تتضمنها القبيلة تضمن الكل لجزئه

إن اهللا خلق الخلق ثم جعلهم قبائل فجعلني )( صلى اهللا عليه وسلم(وقال ( شعوباً وقبائل لتعارفوا﴾ ، 
ور بعث اهللا موسى ﴿ وأتينا موسى الكتاب وجعلناه وفي هذا الط). رواه الترمذي) ( خيرهم قبيلة

﴿ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون إني ) .2:إال سراء( هدى لبني إسرائيل ﴾ 
 .(5:الصف( رسول اهللا إليكم﴾ 

و/,�!Q ا��O�� ("!&7  ا��ا�C4 ،�3ن �7!�س ا;U,��ء إ�!�� ه� ا��*S، و; /,�!P �< Q!�ه� ��Oرض 



��!�) إي ا���1ر، �$�آ,�� �� ��Cن إ�� ��Cن آ�� =�ء �4 ا�Y�7ن �4 و�(- �&�� إ	�اW  !X وإذ أ�U8# ا�
�!C)*/ ; ECB�5�ن د��ؤآE و; /\�=�ن أEC*)U �� د�1رآE[ E أ�Bر/E واE,U /���ون ]E اE,U هZ;ء 

P!� ).85-84: &�7ةا�( /7,"�ن أEC*)U و/\�=�ن 71�4ً� �� د�1رآE و/��ون >"!�E[;_� E وا���وان^
أf3�U -U أن ��	� >"!- ا�*�م آ�ن ��ا1) /&�!� �����!) ا��>�ة ،إذ أ��e اd أن 1,.�وز ��	��,- 

�$!B i&!",- ��� إ	�اX!  ،وأن 81هS إ�� �4>�ن �W �h اذهS إ�� �4>�ن أ�g> -U^ ،آ�� أU- د>� 
� Q!�,ر ا�7&"� ا���jرض إي /.�وز ا�O,�7ار �4 ا	إ�� ا; -��B أن ECل >*� ر��B W (�Xة ا��ا�.���

إ�� >!*� >"!) ا�*�م �74 ). 19:اO>�اف(k"�1 >�وآE وEC)"\,*1 �4 اOرض 4!�� آ!A /��"�ن ^ 
 ^EC!إ� dل ا�	ر �Uإ  !Xا�	إ ���D1 E1�� �� �*!< ل�B وإذW  !Xا�	; إ�� ��� إ�	آ�ن ر)Ah6:ا�( ،

��!) ا��>�ة Wوإذ �Bل >!*� �� �����D1 E1 إ	�اP  !X!� ان ر	��,- /��� ا�&��ى ��;U,�7ل إ�� >�
إ�U ر	�ل اd إ�!�B�h� EC ��� �!� �1ي �� ا�,�راة و�&��ا ��	�ل D1/� �� ���ي ا	�- 

، 4"�� آe��8 ��رت >�B) ا;U,��ء ا����1 �4 ا4W d"�� أE��� �*!< o3 ا�C(� �Bل )6:ا�Ah (ا��3^
�$U ل ا�$�ار1�ن�B dري إ�� ا�hUن^ �� أ��"*� �U�� ��:وا d�� أ��� dر ا�hUأ. 

ثم كان طور الشعب وفيه أرسل اهللا صالح عليه السالم ﴿ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من : الشعب -د
بعد عاد وبوأكم في األرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا أالء اهللا وال 

وعندما جاء اإلسالم كانت المجتمعات إما في طور ).74:األعراف( تعثوا في األرض مفسدين﴾ 
الشعب أو طور القبيلة ﴿ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ﴾ إما أدلة ان الشعوب طور متقدم على 

كما في اآلية السابقة في وصف  - القبيلة أنه متميز باالستقرار على األرض وان لم يكن دائماً
ان معنى (وفي تفسير الجاللين ).الكبيرة كعدنان ودونه القبيلة الشعب الجماعة( قال التهاني .ثمود

ذكر وأنثى آدم وحواء وأن الشعب مثل حزيمة ويليه القبيلة مثل كنانة ثم عمارة مثل قريش ثم بطن 
 .(...مثل قصي ثم فخذ مثل هاشم ثم فصيلة مثل العباس

مقصورة على جماعة معينة ولكل أمة  بعد أن كانت األديان السابقة تتميز بأن الدعوة فيها: هـ إالمة
رسول جاء إالسالم كدعوة عالمية ﴿ وما أرسلناك إال كافة للناس﴾ وأن عالمية الدعوة كانت بشرى 

بالعالمية كطور من أطوار االستخالف االجتماعي ﴿ وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
جاء إالسالم كانت بين طوري القبيلة والشعب ﴿ وعندما . ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلكم ﴾

إنا جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ﴾ غير أن هذه األطوار لم تكن تصلح أن تكون وحدات طور 
العالمية ،إذ أن كل طور استخالف اجتماعي ال ينشأ من العدم، بل يكون بمثابة كل يتخذ الطور 

 .السابق له أجراء له
 .� ا�7&!") ا��*S ورEP أن اUO*�ب /�هs �4 <�ر ا���S �4ن Y]�ره� ��B!) 4!-أن >�B) ا;U,��ء 4 *
*  -U�7ار إ; أ,	;�� Q!�,1 Sأن <�ر ا��� EPرض، ورO�7ار �4 ا,	;�� Q!�,1 E� ("!&7أن <�ر ا�

EXدا �!P ,�7ار	وإ#�اج ا���س �� . ا -!&h< �� �"&7ر ا��jا� vX�h# (1��&ا� �"< �X�*ن ا��C4
 ،Eد�1ره Q!�,1 ا�8ي (�Oر ا��w ن�C4 ،,\�ف ا;=,��>� ا������	ر <�ر ا;��w �� ��O ن�C4

�/;x�: 
S*ء ا�ّ"*�ن ; ا����,U;م د>�ة �,.�وز : ���ط ا�	ن إ;�C4 S*ا�� ("!&B ء إ����,U;إذا آ�ن ���ط ا

(!&hر ا�7&"� ��>�/- إ�� ا�,\"� >� ا���jا�. 
  (رواe ا�&\�ري وا�,��8ي ) (د>�ه� ��U_4 ��,�-)( ص((�Bل  *
و�!� أن ���ط ) رواe ا�&\�ري و�*"E و ا�,��8ي) ( �!o ��� �� د>� ��>�ة ا�.�ه"!)) (ص(�Bل  *



إ; أن .. إ; أن ا����!) ا�"*�ن)( ص( ه� ا�"*�ن �Bل  -إ;�) -ا;U,��ء �j�ر ا;	,\�ف ا;=,��>�
 أم إ��U ه� ا�"*�ن E"C/ ��4 ا����!) s*!� ��4 ا����!) ���3 �� أب و;) (ص(و�Bل) ا����!) ا�"*�ن

���� ( أن �� �3ث ا����!) �4� >���، وأن آ�ن P!� >��� ا��*S وا�O  ) ص(�8ا �Bر ). >���
E��� ا�7�م ) ( ..ا�&\�ري eروا ) (S*أ�� داؤد وا��را��...) (ا��;ء �$�) آ"$�) ا�� eوه8ا ) روا ،

	��X اE�O ،�8ا =�  ا�Y�7ن /��د ا�1Y �� (1Y (�*�Oت اW d  إ;�� ; j�1&{ >"� أ�) ا���ب و�3ه� ،� 
^ ECUوأ��ا EC,�*رض وا#,�ف أ�O�1/- #"{ ا�*��ات واY و��. 

لذا . كما أن إالمة تتميز عن األطوار السابقة باستقرار الجماعات في األرض فتكون ديارها: الديــار
 ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم جاء إالسالم بالنهي عن إخراج الناس من ديارهم﴿ ال

، ﴿ أنما ينهاكم ) 8:الممتحنة( يخرجوكم من دياركم تبروهم وتقسطوا إليهم أن اهللا يحب المقسطين﴾ 
اهللا عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ان تولوهم ومن 

 .(9:تحنةالمم( يتولهم فأولئك هم الظالمون﴾ 
إن >���!) ا��>�ة �4 إ;	�م آ�sU /��� أن 1�P) إ;	�م ا;ر/�7ء ���&��1) إ�� <�ر : ا�����!) - و

و>� اd ا��18 أ���ا ��EC و>�"�ا ا���h$�ت �!*,\"(�EC �4 اOرض "ا;	,\�ف ا;=,��>� ا������ 
EC"&B �� �18ا� A"\,	,\�ف ا;=,��>� "آ�� ا	ن �� ا���م، �  1,\8 ، ��� آ�ن آ  <�ر ا;�C,1 ;

ا�j�ر ا�*��{ �- و�3ات �,C��1- ،4!,����� /��� ا�XQ.�  C-، �4ن إ;�E ه� و�3ات /C��1 <�ر 
e�4إ�� <�ر أ�- ،وآ�ن ا�(�س �4 .. ا�����!) وروا E�"7�4 ،Sآ�ن ا���ب �4 <�ر ا�7&!") وا��� �Bو

 X�&7!�7  ا�	إ�� <�ر ا;�-، آ��  E�� �7/�4ر Sا�\�4) ��� ... ا�,�آ!) ;73ً� إ�� أ�-  <�ر ا��� sUوآ�
أ��U ه� دو�) وا�3ة ��,�آ) �!� إ;�E وا����ب ا��*"�)، /7�م ��>�ة آ  ا���س إ�� إ;	�م ه� 

:C  ا��و�) ا�8ي U �1�C/ �!,1�اة <�ر ا;	,\�ف ا;=,��>� ا������ ،]E =�ء ا;	,C&�ر ا;	,���ري 
*"�) ا��,�5") �4 ا�\�4) ،آ�� >�  >"� /.XQ) إ;�) ا����!) 1Q�/ �"<  ��4{ و�3ة إ;�E ا��

ا��*"�) آ���ن ���م /��3ه� �� P!�ه� �� إ;�E ا��*"�)، و���,��� ا�$!"��) دون B!�م U�اة <�ر 
 .ا;	,\�ف ا;=,��>� ا������ �� �B��,� -UO	C,&�ر ا������ إ;	,���ري

أن /C�ن �B�/ �4 �*,�� �� <�ر إ�� Y#�، �4ن �$�و�)  ��� آ�sU 	�) اd �4 ا��.,���ت:ا�����!)
ا���دة إ�� <�ر 	��{ ه� �$�و�) �4:") �"\�وج >� 	�) اd ،4_ذا آ�sU ا�.��>) ا����!) �4 <�ر ، 

�4ن �$�و�) ا���دة إ�� X�&B  �4:") ،وا�����!) ه� �$�و�) ا;ر/�اد ���.��>) ا�,� د#"s <�ر أ�) 
������!) ��=�دة �4 آ  أ�E اOرض ، P!� أ��U �4 إ;�E ا��*"�) ذات إ�� <�ر ا����ب ا�*��{، 4

<��� #�ص، إذ أن إ;	�م ه� ا�8ي ار/�7 ��� إ�� <�ر إ;�E، ا�����!) إذا �4 إ;�E ا��*"�) ��O أن 
و�B آ�ن ا�(�س �4 <�ر ا���S، �!��� آ�ن ا���ب S"B �4 ا�.�1Qة �4 <�ر . /C�ن ���ه�) ��	�م

4،  X�&7ا� (إ�� أ� E�� �7/�!� س�)م إ�� ا��	�3  ا���ب إ; E[ ،(م �����ب إ�� <�ر أ��	ر/�7 إ;�
 sU�C4 م�	أن ه��ك �� �4�1 ه8ا ا;ر/�7ء، آ�� آ�ن 1*,�"� >"� ا���ب �3") إ; �!P ،(�"*�

,� ا3.. و�"��g أن ر=� �� ا��.E (�Bل أ�� B,!&-.ا�����!) ا�(�ر	!) ���ه�) ��	�م وا���ب ���
�7�ل ا�1W ����/ d أ��1 ا���س إ�U #"��7آE �� ذآ� وأ�5U و=�"��آE :���� وX�&B  �,��ر4�ا^، و�Bل 

ا����ب �� ا��.E وا�X�&7  �� ا���ب وا���7م أ�4  �� ا��Z#� وآ�s أرى أه  ا�,*�1) 1$,.�ن 
(1�إن الشعوبية بفرط الحسد ووغر الصدر تدفع العرب عن كل فضيلة وتلحق بهم كل (وقال (e8��1 ا

رذيلة وتغلوا في القول في الذم وتبهت بالكذب وتكابر العيان وتكاد تكفر، ثم يمنعها خوف 
ا�����!) ا��18 �1ون /(�!  ا��.E >"� ا���ب و1,���ن >�دة ا��"k إ�� (و�Bل ا�&�gادي (1) السيف
E.ر ) ا����7 ا���ب و; /�ى ��E ا�����!) B�4) ; /(�  ا���ب >"� ا��.E وإ��U /�,(و�Bل أ�� ��

Eه�!P �"< ��4). 
وسخروا من ... وقد طعن الشعوبية في العرب، فعابوا حضور بديهتهم وفصاحة خطبهم وبالغتهم 



آالتهم وأساليبهم في الحرب وخططهم في القتال وسخفوا عيشهم ومطاعمهم ومآكلهم، ووصفوهم 
وا كتب ، فيونس أبي فروه كتب كتابا في بالتأخر في العلم والصناعة وإال دارة والسياسة، كما ألف

مثالب العرب وعيوب إالسالم، وعالن الشعوبي صنف كتاب الميدان في المثالب هتك فيه العرب 
غير أن الشعوبية لم .واظهر مثالبها، وأبو عبيده ألف كتاب أدعياء العرب، وكتاب لصوص العرب 

ن إلى الشعوب العريقة التي ارتقى بها تكن مقصورة على بعض الفرس، بل كان منها بعض من ينتمو
،غير أن الشعوبية خفت .. (3)إالسالم إلى طور أمة عربية كالنبط والقبط، والزنج من أهل افريقيا

الستكبار إالستعماري وعمل على تجزئة إالمة العربية كضمان لعدم وأخذت في التالشي، فلما جاء ا
توحدها مع غيرها من إالمم المسلمة ،كان ظهور الشعوبية قائمة على دعوى إلغاء ثالثة عر قرنا 

من التاريخ أوجد فيه إالسالم للعرب أمة، ليعودوا إلى الشعوب العريقة كالقبط والفراعنة في مصر، 
الخ، ويعتبرون ان العرب ما ... ، والفينيقيين في الشام ،والنوبة في السودان واألكراد في العراق

يزالوا منذ ثالثة عشر قرنا من التاريخ أو أكثر مغتصبا لما كان أجدادهم يملكون ،فصارت الشعوبية 
 .األساس الفكري لتجزئة إالمم العربية المسلمة

" و�� :�ء اEC"�.� d أ�) وا�3ة"إ��!)  أو�$�� أن ا�,��د ه� 	�): ��AB ا@	�م �� ا�7��!)
ه� أ<�ار ا;	,\�ف ) �4 ا���Cن(،و������U اU,��ء ا���س ���3ات ا=,��>!) �,��دة )97: ا��$ (

7��4��!) ... �5  ا;	�ة، ا�7&!")، ا���!�ة، ا�7&!")، ا���S، إ;�) ) �,,����� #�ل ا���Qن( ا;=,��>� 
، آ�� أن ا�7&"!) ه� >�B) اU,��ء إ�� )ا;�-(ا;	,\�ف أ;=,��>� ه� >�B) اU,��ء إ�� ا�3 أ<�ار 

) �U ��!4ى(وAB�� �1�$/ �C�1 إ;	�م ���� ... B&!") ،وا����1�X) ه� >�B) اU,��ء إ�� >�!�ة 
 :ابقا في نقطتينو���ءا >"� �� او�$��e س

�) ،إذ ذ�k إ�CUر �*�) اd �4 ا�,��د أن إ;	�م ; �C�1 ا�7��!) ��� ه� >�B) اU,��ء إ�� أ�- ��!: أو;
; و��C �� : �1 ر	�ل اd ا�� ا��h&!) أن S$1 ا��=  B��-؟ �Bل: �Bل) ص(، 	Dل وأ]"- ا��	�ل 

E" .(رواe �� ��=- وا��3". )ا��(!&h ان �h�1 ا��=  B��- >"� ا�
أ�� ا�7��!) ��4 "71�ل  ه8ا ا���e�.U AB >�� ا��(�1�C إ;	��!!� ا��$�]!�، �D4� إ;>"� ا���دودي

أر�1 ��� ا�.�*!) ��4 أ�� �j4ي ; ��Uر�-، وآk�8 أن أر�1 �- ا�h,Uر ا�(�د ���&- �$�4 ; 
��Uر���، آk�8 اذا آ�ن ه8ا ا�$S ; ���1 ���� ا��h&!) ا�7��!) ا���!�ء ا�,� /.�  ا�(�د $1,�7 

ن أر�1 ��� �&�أ أ;	,�7ل ا�7��� ا����ب اO#�ى و�1$�ز إ�� :�&- �4 ا�${ وا�&�<  >"� ا�*�ء وأ
eو1,��� /��!� :��ن ��د eأن 71�م ��د S�:  3{ آ �� k�8آ E!"	 (1)... �4� ه�ف " 

�� أول 1�م ار/(� ��ت "إ;�) ا����!) 4!7�ل إ;��م ا�&�� أ�� >� ا�7��!) ا����!) ����� ا;U,��ء إ�� 
إ;#�ان ه�/(� �,$!) ا�.���) إ;	��!) أن إ;#�ة إ;	��!) إ�� =�SU ا��ا�j) ا�7��!) وا�$7�ق 

ا��<�!) ،وآ�ن إ;#�ان �1ون أن ا��U!� إ�� ا�,C,  وا�,.�� ون >�h ا���3ات ا���1�h) وا��و�1ت 
أو:k ،وآ�ن إ;#�ان ���1ون �o!� -UD �4 ا��U!� =���) اB�ي و; ا�Bب �� ا��,��]�ة �B زال او 

و71�ل "(2) =���) /.�� ا����� �������، g"��4) وا�3ة واOرض وا�3ة وا���ل وا�3ة وا�,�ر�1 وا�3
" kذ� �� ���O  � �!"\"� i!$7��!) ا����!) 1.�"�� أ�) /�,� �3وده� �� ا����� ��C*�/ أن �� ... أن

1$�ول 	"� �jB >��� �� ا�.*E ا���م ���) ا����!) U_4- �1!� ا�\h�م ا���g&!� >"� #(� :�آ) 
B �4��!,- و�g,�� و<�!) وإ���ف B�ة ��دe وh1�ب ���E ر���) إ�� �7,  هe8 اOو<�ن ا��,$�ة 

��$��jدا��� و���>�ه� و�Yود�1- و " k�8� أو=�/�� "و71�ل 3*� >���وي /�آ!�ا (jإن ا�7��!) را�
و�3ة ا����>� وا����آ  وا;��ل وا�����h �!� أه  هe8 ا���7j) ا�C,1 �18"��ن �g) وا�3ة و��Z1�ن 

�.� �&h�/ ���/ ; ا����!)، ��8ا ا����� (!��وا�3ا وا�7 �U��1إo).3("  



�ً!U�[ : ر ا�7��� ا�"!&�ا���h,ا� �C�1 م�	إ;)�U��"ا�� ( EX�7ا�8ي 1*,�� إ�� ا����� ا�"!&�ا�� ا� ���gا�
ا�\��� ا��*,�7 �4 ��!� ا���س ،و���,��� �O�4) <&7ً� �- ه� ا��.,�� " ا�U�7�ن ا��C4 �"<"��!&jة 

 :،الن هذا التصور يترتب عليه)[1]( ا�j&!�� وS/�,1 >"� ذ�k أ��U #���ة #"�د �j&!�) ذا/��
و��7 ����5 �4 .( وه� ���� >�--إي <�P�/� �1&� �� دون اd -ا/\8 ا�O) ا���!�) j� (1�P"7) : أو;

�jوا=,�&�ا ا� dتآ  أ�) أن ا>&�وا ا�P (���� ل >�ة�C:8 ه8ا أ#D1و 
ا�7��!) (وا�(�:!) ) ا�7��!) اU���O!)(/$�1  ا�7��!) �� اU,��ء �O) ��!�) إ�� >7!�ة آ�� �4 ا���ز1) *

(!��j1;ي ) .. اO ��=ن ����5) إ;<�ر ا����C/ م >7!�ة�	ا/\�ذ إ; ���/ dا�� �!��� >&�دة ا
S1)(�8ه�U (�Bإي و �!!g,�. 

* #D1 ر ا�"!&�ا�� آ���h,8 �4 ا�)�U��"1) �4 ذا/�� ) ا���P (!ا���� (�Oا/\�ذ ا  C: (!7��!) ا����"�
،وا>,&�ر ا���3ة ا����!) 1�P) �4 ذا/�� ، �!��� أو=� إ; 	�م ا�O) ا����!) ; آ1�g) �4 ذا/��، �  

U ا��*"�) ،وا�8ي E�;ه� �� إ�!P �� ,\�ف ا������	ن إ�3ى روا�4 <�ر ا;�C,� ا/- ا���3ة�
��أ�U ���.���) ا����!) ،وه� وأن �E /*,�7 ��� " إ;	��!) آ�� أو�$�� 	���7، 71�ل إ;��م ا�&��

 k7���1 ، و>"!�� ��� ذ�Uو ���<�U ا1) <&!�) �&�رآ) >"� آ  3 ، �4"!�� أن�� ��Uإ; أ،  ��C,�7ار ا�	إ;
C,4 (!��< �!P�ن U�اة ��!�) أ�E أن U�	� ا��ا�Xة 3,� /,$7{ را�j) :��ب إ; 	�م >��!) و

 ")[2](.إ	��!)
!U�[�ً : �&h,4، ن�Cن وا����Qد ا��!B �� }"j� إ�� و=�د ،�U�Cو� �U1  إ;�) �� و=�د �$�ود ز���$/

 :�- إ;�) و=�د #��� وه� ا;	,C&�ر ا�7��� وD1#8 أ:�C; >�ة ����
�4ض >&�د1) اE�O ا���!() ���E ا�7�1)، آ�� �3ث �4 أور�� >���� اآ,�  /C��1 أ���� ،�!���  *

و; /U�C�ا آ��,� EX�B " ���QP s�7U >"� ا��&�دd (1 وe�3 ،وا��*�واة �!� إ;�E ا�,h�ر إ; 	���
�[�CUة أ�B ��� ��". 

*  o�.ا� (�;ء إ�� إ��,Uط ا���  �=)(!&hا�� (;�� " �Bر ا�7&"�، و�jت ا��)"\� �� ا���1)، وه� ��
(!&h�"� م�	�7 إ;U �7م/. 

�!U�[:(!>ا���رى وا���7�1ا: 
/��ف ا��و�) ���UD ا�,�!E ا��U�U�7 �"�.,�� ،وه�� ) : ا�*!�دة وا�*"j)( �!) واjh� ��O"$� ا�$�آ

�!U�!آ �.U. -�< �&�1 �� �ن ا�,�اء، وه�U�7ول �- 3{ و�� ا�O3{ ���ن ) ���*!�دة(ا -� �U�5وا�،
j"*ر ا��h� ��4*!�دة >"� ه8ا ه� ،(j"*��� -�< �&�1 �� �ه، eن و�� ��@آ�ا�U�7ذ ه8ا ا��)U أ�� ،(

 .ا�*"j) ��4 ���ر	) ا�*!�دة
والفكر السياسي اإلسالمي لم يستخدم مصطلح : مصطلح الحاكمية كمقابل لمصطلح السيادة -1

السيادة علي الوجه المستخدم في الفكر السياسي الحديث، فإن المصطلح جديد نسبياً ، اذ يترجم كلمة 
لطة ال يستمدها من غير ذاته وال يشاركه فرنسية مشتقة من أصل التيني تعبر عن صفة لمن له الس

فيها غيره ،بهذه الداللة كان يستعملها بعض ملوك فرنسا القدامى للتعبير عن استقاللهم بالسلطة عن 
أما المصطلح الذي يقابله في الفكر السياسي اإلسالمي فهو مصطلح الحاكميه، ويتضح )[3](.البابوية

الحاكم هو الشارع ،وال حكم إال هللا تعالى ووضعه ال حكم غيرة، وأما :" لنا هذا في قول اإلمام الغزالي
، وال مالك استحقاق نفوذ الحكم فليس إال لمن له الخلق واألمر ،فإنما النافذ حكم المالك علي مملوكه

السلطان والسيد واالب والزوج فان أمروا أو ) ص( إال الخالق فال حكم وال أمر إال له ، أما النبي 
أوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم، بل بإيجاب اهللا تعالى طاعتهم ، فالواجب طاعة اهللا تعالى وطاعة من 

  .( اوجب اهللا تعالى طاعته
، آ�� ا�h� -Uر )ا�$�آE ه� ا���رع( ا�U�7�ن ا�,�اء  ��4$�آE >�� ا�Qgا�� ه� ا�8ي �- 3{ و��



 (j"*ا� ) ص(أ�� ا��� ( E���.1_� �: S.1 E� وج �4ن أ��وا أو أو=&�اQن وا�*!� وا;ب وا��j"*وا�
����/ d1.�ب ا_�  �). 

2- (j"*ا� �"jh��  ��7آ� ��Oا �"jh�: E� ���gا� �	ا�*!� �C)آ�� �4 ا� (j"*ا� �"jh� �4ن k�8آ
�م �4 ا�(�C ا�*!�	� ا@	���، وان ا:,{ �� آ"�) 	"�jن ا�,� وردت �4 ا�Y�7ن آ�� �4 1*,\

��U_4 آ�� ه� وا�� ; /��� ا�*"j) ��>,&�ره� )  28،29: ا�$�B)" ( ه" ��< k	U�j"!)" ا��1ت 
���ر	) ا�*!�دة >"� ا��=- ا�8ي او�$��e، وا��jh"� ا����7  �- �4 ا�(�C ا�*!�	� ا@	��� ه� 

� �"jh )��Oا ( (j"*إ�!) ا� ��	ا �� ��	( ،و��- �!�O�1 أ��1 ا��18 ا���ا ). " ، واو�� ا;��)ا
 EC�� ��Oل وا�� ا�	وا�� d,\��- ا�\"(�ء ا��ا:��1 ) 59: ا��*�ء" ( ا<!�� ا	ا�8ي ا �"jhه� ا��،

(��$hوا�  
��� �*&!"- و;�� ��8ا ا;��  ان �$�� �B" /$�ث ا�� ��C >� ا�*"j) �74ل ) ص(���4 و�4ة ا��	�ل *

 .�� EX�B 71�م �-
و��� اراد ا���� ���*"j) إ�� >�� �Bل /��وروا �4 ه8ا ا;�� ]E و�h� ��< A(�/- و>�� إ�!-  *

 . "وا	,�7 ا;�� >"!-
ان /��زع ... �B أ>7&- /��زع ا���س �4 ا�*"j) �74ل) ص(و/$�ث >"� ا�� أ�� <��S ان ��ت ا��&� *

e��� ��;ا.  
 

إذا و�� ��� ان ا��jh"� ا�$�آ�!- jh�  ��71"� ا�*!�دة : �7U ا��(��م ا�,�&!�� �"$�آ�!) 
 �C)�4 ا� (j"*�1ى ان ا�$�آ�!) /��� ا� S�4ن ه��ك �8ه (j"*ا� �"jh�  ��71 ��;ا �"jhو�،

"  EC3 ; d إ;" وه8ا ا��8هE1�B S آ�ن أول �� �Bل �- ا�\�ارج ا��18 ر�4�ا :��ر . ا�*!�	� ا��1�$
و�4 ا���h ا��B �1�$ل �- ا�&�� ا	,��دًا إ�� /Dو1  ��!� �&�� �7�;ت أ�� >"� ا���دودي ا�,� 

 -��B  5� و�3ة d (!ع " ... 1��� �4 �7��) ا�$�آ�QU �4  5�,/ (!	�!*م وا��	1) ا@�U ان �$�ر
آk�8 ا	,��وا إ�� �� " ;ن ذ�k أ�� �\,d�� v و�3ة..=�!� 	"�jت ا;�� وا�,���1 �� أ�1ي ا�&��

وS/�,1 >"� ه8ا ا��8هS أن إ	��د . e���4 �� آ,���ت 	!� SjB ا�8ي 7U  �(�ه!E ا���دودي 4!��
-� (.!,U -Uا ��، d (!د ا�$�آ���	@ �B��� (<��."� (j"*ه� أول �� . ا� S��> وآ�ن >"� ا�� ا��

آ"�) EC3 ; .. " }3 إ; d " ج /��ض ��8ا ا��8هS �����7 �74ل �4 ���ض 51�3- >� :��ر ا�\�ار
وE�U اEC3 ; -U إ; �- و��C هZ;ء 71���ن ; إ��ة إ; d ، واU- ;�� �"��س �� ا�!� .. أر�1 ��� ��< 

�� او �4=�، ��1  �4 ا��/- ا����Z، و1*,�,� 4!�� ا��4�C، و1&"� اd 4!�� ا;=  ،و1.�� �- ا�(�ء 
  "،وA!��"� -� 8#Z1 3,� 1*,��1 �� ،و 1*,�اح �� �4=� ،و�71/  �- ا���و، و/��Z �- ا�*& 

 d -!د ا�$�آ���	�71 إ S��> �4"� �� أ�� ) d ;إ EC3 ; -Uا E�U ( -!ا�$�آ� e8ه E�4 �C�1 (�Cو�
، ]E 1&!� ��ورة )و��C هZ;ء 71���ن ; إ��ة إ; d ( ����� ا�*"j) ا�,� أ:�ر ��� �"(f ا@��ة 

]E 1&!� ان ا�*"j) ���ر	- �"*!�دة #�ل ) واU- ;�� �"��س �� ا�!� �� أو �4=� (ا�*"j) Oي �.,��
واd ) ا��...=�� ا�(�ء و��7/") ا���و و/�D!� ا�*&  (ا���Qن وا���Cن و�� أ:�Cل هe8 ا����ر	) 

kذ� �< eQ�� ����/.  
 f)� إ�� أن Sآ�� 1*,�� ه8ا ا��8ه ) EC$ن �1اد �- ا�*") ا�Y�7إذا ا��ارد �4 ا� ،�!$� �!P وه8ا ،(j

ان هe8 ا�"(f إذا ورد �4 ا�Y�7ن ��*��ً� إ�� اU�4 ،����/ d- ���1 ا�*!�دة ا�,���1!) وا�,C��1!)، وإذا 
 ����/ -��B �4 ت وا���7ء آ�����h\�4 ا�  h)���1 ا� -U�4 ن�*U@وداود " ورد ��*��ً� إ�� ا

وذا " وB��- /����" 7�م وآ�� �$E��C :�ه��1 و	"!��ن إذا ��C$1ن �4 ا�$�ث إذ اE�P -!4 s7�U ا�
آ�� ���1 ا�$�C) ا���1) آ�� E,�C3 ." -!"< �$1 �< ����/ -��B �4 �!� ا���س ان /$�C�ا �����ل

�8ا ورد �4 /(*!� ا�&!��وي ان �(f ا�$EC ورد " �1 1$� #8 ا�C,�ب �7�ة وا/!��e ا�$EC �&!�" ا�*�م 
 -1� ." وh4  ا�\h���ت�4 ا��7ان ����� ا�$�C) ا��

وطبقا لمفهوم االستخالف فان اهللا تعالى بعد ان اسند  : استخالف الجماعة في اظهار حاكميته تعالى
لذاته طبقا لمفهوم التوحيد ، فانه تعالى استخلف الجماعة في إظهار حاكمتيه في ) السيادة(الحاكميه



في الزمان والمكان، فإن  -كميةالحا -هي ممارسة السيادة - األمر-إذ لما كانت السلطة. األرض
 - السلطة هي إظهار للسيادة ، فاستخالف الجماعة في إظهار حاكميه اهللا إذا تعني إسناد السلطة

الجماعة ال فرد أو فئة، تقرير القران االمر  -االمر - أما أدلة أن المستخلف في السلطة. لها - األمر
" . وأمرهم شورى بينهم"مصطلح السلطة  شورى بين المسلمين ومصطلح االمر كما أوضحنا يقابل

وهو الذي جعلكم ). "39: فاطر" ( ويجعلكم خلفاء األرض... "وكذلك عموم االستخالف في القرآن 
  165:اإلنعام"...( خالئف األرض

  B�ا>� ا�*"j) �4 ا���1- ا�*!�	!) ا@	��!)
��دام ا��*,\"A >� اd /���� ه� ا�.��>) ; �4د أو �4) آ�sU أول �B>�ة �� B�ا>� ا���م : ا��*�واة

 ."ان أآ��EC >�� اd ا/�7آE" ا���م ا@	��� �4 ا�*"j) ه� �B>�ة ا��*�واة 
" iن ا�����	D!) آ	ا�	ا��7>�ة �4 أي " ا���س  �"< (، ]C1 E,(� ا@	�م ��� ه� ���� �"�4�$
  ..,�� �4 أي ز��ن وأي ��Cن، وه�� �B>�/!� ا���ل وا���ري�

�م إ=�ا�X �&!�ن و=- ا�${ �!� ا��\,"(!� 4!- <&�7 �"7�ا>� ا����) ����Bت ا���س B&  : ا���لU �ه
 EC$1*�� ا� ��� k(!8 ا;�� ا�8ي /�/&) ا�7�ا>� �4 �$"- و�� ) ا���7ء( ا;#,�ف ،وذ��/ E[ ،

  .(85:ا��*�ء) ( إذا E,�C3 �!� ا���س ان /$�C�ا �����ل(��;آ�اe،71�ل /����
ه� /&�دل ا��"C��� E"- ��,�آ)، ]E /&�دل ا����4) �$"���� ا��$,�")، وأ	��!E[،��7!7$/ S : ا���رى

/�!� ا��7ار ا�8ي �1ى آ  ���رك اU- ا�$  ا��D*�"� �!$h)، وا����4) وذ�k ��@:�رة �- >"� 
  :ا�j\4 ،�1�#�ات ا���رى

kU��D*1 ( W( إ�� #j�ات ا���رى ه� /&�دل ا��"�D*���� E) ا���,�آ) و>&� >�- ا�Y�7ن �"(f : أوً;
^ kU��D*1 ... W >� اUO(�ل B  اUO(�ل d وا��	�ل^ kU��D*1 W >� أه") B  ه� ��اs!B �"��س

 .kU��D*1 >� ا��$!� B  أذى^ 
�!U�[ :ا� -��"$� E"ات ا���رى ه� /&�دل ا���j# �U�[ل و�	ل ا��QU وة ��رQP �)4 ("�,$�)ص ( ��<

أ��Qل ...�1 ر	�ل اd أرأs1 ه8ا ا���Qل )( ص(ا�Bب ��� إ�� ا����1) �4	Dل ا�\&�ب �� ا���8ر ا��	�ل
�  ه� ا��أي ) ص(اC�QU- اo!"4 d ��� ان ��7U- أو D,U#� >�) أم ه� ا��أي وا�$�ب وا��C!�ة ، �74ل 

� ر	�ل اd أن ه8ا �!Q��� k� oل D/ �,3 ��� ��U�4/� اد�U ��ء �� وا�$�ب وا��C!�ة �74ل ا�$&�ب 1
�Q��4- وgU�ر �� وراء �� ا�U E[ S"7&�� >"!- 3��� ��4"�ة ��ء ��4ب �4	�1�B ( �*$,( ا�7�م 

  .رأي ا�$&�ب و�4"-) ص(ا��	�ل 
�ً5��[ : -Uا (!&"PO8ًا �"$  ا�8ي رأ/- ا!)�/  ات ا���رى ه� /&�دل ا����j# ���[ �4 �!$hا�$  ا�

  :ا��ا�B و�� أد�- ان �&�أ /�=!� اPO"&!) �4 ا�(�وع �&�أ إ	���
ا��*"�!� �4 ا�\�وج ���1�B -"/�7 أو ا�&�7ء ) ص( QP �4وة ا�3 ا	,��ر ا��	�ل : �4 ا�*�) 

�.3 �� f4�$ل ا��B E�1ل ��أ�	ا��*"�!� أ�� إ; ا�\�وج ،�4#8 ا�� (!&"Pأ �Cو�، ) �� �!وأ�� آ5
�4 ان ��71 ������1) أو 1\�ج إ�� ) ا�3( و:�ورهE �4 ( وروى ا�f4�$ ا�� آ5!�).إ; ا�\�وج ا���س

E�!وج إ��\��� Eر =���ره�:D4 ،ا���و). 
أE�U �� ا#,"(�ا �4 ا�O�ر ) (إذا ���1 ;���!�( 4!7�ل ا�Qgا�� �D*� �4) : أ�� >�� >"��ء أه  ا�*�) 

 .(ى �*"k��*� �� k ا�,�=!�وOن ا��5Cة أB�... و=S ا�,�=!� ����5Cة
* �C� أ�� (ل ا�� /!�!- �4 �&��1�Bو )(��$hر إ���� ��&��1- =���ر ا��� ��Uوإ). 
وذهS أ�� =��1 ا�j&�ي، وا����C ا��ازي ، وا��3 �� �3&  �4 ا�3ي ا��وا1,� >�- إ�� ا�7�Uد *

��أي اOآ1�5) إذا آ�ن  ا@=��ع ��أي اOآ�1�5 إذا E�)��\�  B ، وذهE���� S إ�� ا�7�Uد ا;=��ع
�\��(�هg"&1 ; E�ن �3 ا�,�ا/� ، وذهE���� S إ�� ا�7�ل اOآ�5 3.) و��C ; 1*�� إ=��>�، ورأى 

i74 آ1�5) أو��Oون ان إ/&�ع رأي ا�#Y .  
وإذا ا#,"i ��/� ا��*"�!� ���ت .... اOآ1�5) ��ار ا�$EC >�� �74ان د�!  أ#�،" و�� أB�ال ا�(��7ء  *



  .وأر�1 ا���4 وا��hة ا>,&� اOآ�5ا�C(�ر 
أي اPO"&!) ،  –ا�.��>)  - أي ا;#,�ف –ا��*"�!� ان �Q"1�ن >�� ا�(,�) ) ص( وأو�� ا��	�ل  *

>"!EC ���*�اد " و�Bل " �1 اd �� ا�.��>) "رواة �� ��=) و�Bل " أ�,� ; /.�� >"� ���)" �74ل
E<Oا ". 

* E�*)UO (�*و�8ا ا#,�ر >"�� ا�  E	ا )(<��.�5ة)أه  ا�*�) وا�Cأي ا� ،.  
(j"*م ا��!B (!)!وف ا���س 4!- ا��\,"() : آ�wه!) آ  �.,�� و�� �"< AB�,!4 (j"*م ا��!B (!)!أ�� آ

��U�C، ا��,j�رة ز���U ،و>"� ه8ا �4ن ا��E وا�C:Oل ا�(�!) ا����X) �,$7!{ ا���رى �4 ز��ن 
 ) .[4](�� هe8 ا��E وا�C:Oل ا���B��1ا<!-و��Cن ��!� #��� ;=,��د ا��*"�!�، و

 :ا���ا�) ا;=,��>!) وا;:,�اآ!): ]���5
  �(��م ا��"C!) ا;=,��>!) �4 ا@	�م/ ا

e�3و ����/ d ا���ل (!C"� د��	أول ما يقابلنا في هذا التصور هو التمييز بين ملكية المال و :إ
ففيما يتعلق بالملكية نجد أن القرآن يقرر أن الملكية صفة من صفات ربوبية اهللا . االنتفاع به

: المائدة)﴾ َوا�ّ"ُ�َ�َ"ىCُ"�َ�ْ�ٍء1�ِBٌَ�َوِ�ّ"ِ�ُ�ْ"��Cُ*�َ��َواِ/َ�اOَْرِض َوَ��َ�ْ!1َ��َ�ُ�َْ\ُ"1َ��َ7َُ��ء﴿تعالى

17).﴿Eُْآ�/َx18ِ����ِ�"���ُِه��������/ُYفانتم عباد اهللا والمال مال "وعن علي أبن أبي طالب .(33: النور) ﴾ َو
وعلى هذا فان الفلسفة االقتصادية اإلسالمية ". اهللا يقسم بينكم بالسوية ال فضل فيه ألحد على احد

وإسناد الملكية إلى غيره سواء كان فرد أو حتى . سناد ملكية كل شئ هللا تعالى وحدهقائمة على إ
َوBُِ"�ْ�َ$ْ�ُ�ِ�ّ"18ِ����َِ"ْ�َ!,�ِ\8َْوَ�ً�اَوَ��َ!�Cُ ﴿الشعب هو شرك في الربوبية يقول تعالى

وهو شكل من أشكال االستكبار إذ (111: إال سراء)﴾ ���Cُ!َ�ْ�َ�َCِ"ْ�ُ�ْ�!)ِCٌ1�ِ�َ�ُ"�ُ�َ�ِ�!������8���ََ�َآ&�ْ�ُهَ,Cِْ&!ً�ا
ففرعون اسند :.وقد عرض القرآن النماذج له. االستكبار صفة من صفات ربوبيته تعالى إلى غيره

او�!�h� k"� �� o وهe8 ا��UOر /.�ي �� ﴿ملكية مصادر الثروة في مصر إلى نفسه
أسنده إلى ) اهللا تعالى( إلى مالكه األصلي الذي أتاه اهللا"وقارون بدال من إسناد ملكية المال  ﴾/$,�

ِإ�7َ�Uُرو7َ��ِUَ�CَUَْ�ِ�ُ��َ	ىَ(َ&�gَ ﴿نفسه وعلمه فكان جزاءه الخسف
 َ>َ"ْ!ِ�ْ�َ�Yَ/ْ!َ��ُهCُ�ْ��َ�ُِ��ِزَ��ِإ�Uَ�َ(�ِ/َ$ُ�َ"َ,ُ��ُءhْ�ُ�ْ��َِ&ِ) ُأوِ�!�7ُ�ْ��ِةِإْذ�Bََ�َ"7َ�ُْ�ُ�ُ�َ"�َ/ْ(َ�ْح

$ِ1ُ�"َ�َ�"���U3ِ�ِ!َ�ِإ)َ�ْ��&* kَ!ْ�َ_ِ�ُ�"���َ*َ3َْ��َأCَ�*ِ3َْوَأ�!َUْ�����َ�ِCَ&َ!hِUَ oَ�/َ��ََ�َةَو#ِx�َْآ��"�ُ�����اَرا�/َY��َ!)ِgِ,َ�َْوا
 �َ1�ِ*ِ)ْ�ُ�ْ��&$ِ1ُ�"َ�َ�"���U_ِ�ِْرDَ�ْ�!4َِد�*َ)َ�ْ�gِ&ْ/َ��ََوَ�ْ�* َوDَ1�ِ�<ِ Eٍ"ْ�َِ��ُأوِ/!ُ,ُ�َ�َ"ى�U_ِ�َ�Bَ kَ"َ7َ�َْ�َأْه�"���Uَأ Eْ"َ�ْ!َ

 7َ��ِْ&ِ"7ُ���َ�ِ�ُِ�وUَِ�ْ�ُ�َ�َأَ:��7ُ�ُ�ْ�ِ��ًةَوَأْآ5َُ�َ=ْ�ً�� َوDَ*ْ1ُ��َُ�َ�� ُذUُ�ِ�ِ�ُ��ْ�ُ�ْ.ِ�ُ��َن
... *�ُ���َ�ِUَُ�ِ��ُ�وِن ا�"�ِ�َ�َ��َآ�Uَُ�وhُ�1َ(ٍ�َ)ِ��ِ�ُ"َUَْرَ�َ(َ��َآ�Dَ�ْ4َ�َ1�َِ\َ*ْ(َ�� ِ�ِ�َ�ِ�َ�اِرِه�hِ,َ� }(76 :القصص-
81). 

�� ه� إذا ��AB ا@	�م : ه�� �1د 	Zال ا>,�ا�� وه�:ا�,�!!Q �!� ا��"C!) ا�\��) وا��"C!) ا�(�د1)
�� ا��"C!) ا�\��)؟ و�� ��� 4!�� 	&{ أن ا	�� ا��"C!) �(�د أو �4) أو 3,� ا���S ه� :�ك �4 

@	��� P!� أن ا��"C!) ا��h7�دة ه�� ه� �� /*�� ا�����!) C"���4!) ا�\��) �"��ل ; /�5  ا�,h�ر ا
)(&Bا�� (!C"�� ( دون ا�,7!� ���7�ا>� ا�,� و���� k"�4 ا�� }"jف ا���h,د ا��)"� ا�,� /\�ل (!C"ا��

. اk��� ����/ d ا���ل ودون ا>,&�ر �h"$) ا�.��>) ا��*,\"() أ�� >� ���k ا���ل �4 ا;U,(�ع �-
��� اU,(�ع ا�(�د �����ل �7!�ا �4 ا�,�hف 4!- >"� ا��=- ا�8ي �3دe ا���رع أ�� ا��"C!) ا�(�د1) ��

و>"� و=- ; h� �� �B��,1"$) ا�.��>) اى ا��"C!) ذات ا��<!(- ا;=,��>!) �74 ا�Bه� إ; 	�م 
 !"B ��� -$���	 أد�) . >"� ا��=- ا�8ي ،�!$� �!P (��\ا� (!C"ا�� �"< EX�B م�	7��4�ل أن إ; 

kذ�: 
و�� ا@	�م �3 ا�*�B) و=�  >�jB ��,��7 ا�!� وا/\8 ا�&�� ه8ا د�!  >"� إ�Bار ا��"C!) ا�\��)  *

�رات :�>!) ز=� اd >��� ��7��) ��7رة /.d �73 S "وه� P!� �$!� إذ أن ا�$�ود ه� $�
����/(24) �U�	�Cا�(�د 71�ل ا� ($"h� ; (<��.ا� ($"h� (1��$� ��1!�ن و��- آ�ن dو�� آ�ن 3{ ا

 ."وا��h7�د �${ d آ  �4  أو ا�,��ع /�=� >") إ1.��- أو ا���� >�- إ�� ا�.��>)(



وه8ا د�!  >"� أن �3 ا�*�B) إ��U و��- ا���رع /���� �h� (1��$"$) ا�.��>) ا�,� ��� 3{ ا;U,(�ع 
أ�� وأن آ�ن ا;U,(�ع �!� ا�(�د، إذ �� آ�ن ا���اد إ�Bار ا��"C!) ا�\��) �sU�C >7��) ا�*��hB (Bص 

 "(25).�� و=S إ/!�U- أو ا;�,��ع >�- �${ ا�(�د" ; �3 إذ ا��h7�د ����h7ص
 .إي أن ا��h7ص و�� �$��1) 3{ ا�(�د و�8ا 1.�ز ا��(� �4 ا��h7ص و; 1.�ز �4 ا�$�

) >"� ا��=- ا�8ي إن آ"�) �"C!) �4 ا�Y�7ن /*�� إ�� اd /���� إذ ا��"C!) �� �(�ت ا�����! *
E�4 ... وأ	��ه� ا�Y�7ن ��ة إ�� 	�اe وه� ا�.��>) ; ا�(�د �4 ���ض ا�$��1 >� ا��UOم. أو�$��

  .����� ��,(��ن" ��� ���C�ن
* i74 &� ��ات	ن أ��ف آ"�) ا���ل إ�� ��!� ا�(�د Y�7ا�8م ���� (26)إن ا� ()� ��!"< S"P: 
﴿ eQ�� ةQه�  C�  1و * eا�8ي =�� ��; و>�د * e�"#أن ���- أ S*$1آ� �!�&8ن �4 * أ

(�j$ا�﴾ (ةQ4-1: ا���).﴿ S/و S�� �1ا أ�� s&/ * S*و�� آ -��� -�< ��Pرًا ذات * ��أ�U �"h!	

S��﴾ (�*3-1: ا��).﴿ أوت آ,��!- وإ E� ��,!��1 و/� آ,��- �����- 4!7�لD�� �� * (!��*3 �� ادر Eو�

 .(29-25: ا�$�B) ) ﴾ه" ��< k	U�j"!)* ��ا��P >�� ���!) * �1 �!,�� آ�sU ا���7!) * 
 -��B (�*و�4 ا�)أو ) "ص s!"�D4 s*&� أو s!7�D4 sB�h/ �� ;إ k��� �� k�  دم ���� هY 71�ل ا��

s!�4D4 s"وأ�� �3&  وا�,��8ي" (أآ E"*� eروا). 
��e  �47!��� أ�!(s آ"�) ا���ل إ�� ��!� ا�.�� �4 ا�Y�7ن 

ا��*�ء  ) ﴾َوYُ/�ْااْ�َ!َ,�َ�ىDَْ�َ�اEْ�ُ�َ﴿.(103: ا�,��) ) ﴾ ..�Dَ�ْ�ِ8ْ#ُْ�َ�ا��jَ/ُ(ًBَ�َhَ�ْ�ِ�ُِ�ُهْ�َ�ُ/Qَآ�!ِ��ِ&َ�﴿ :����
2) . 

وامتدادا للتصور اإلسالمي للملكية نجد أن اإلسالم يقرر أن ملكية األرض له تعالى  :�"C!) اOرض
بها و أن اهللا تعالى استخلف الناس في النتفاع .(49الشورى )﴾ِ�"�ِ�ُ�ْ"kُ ا�*�َ��َواِ/َ�اDَ�ْْرِض﴿وحده

خالفا (،فملكية األرض في التصور اإلسالمي إذا مقصورة على ملكية االنتفاع دون ملكية الرقبة 
 .(للرأسمالية

إن �"C!) اOرض C1�ن ���7ار ا���  >"� ا;U,(�ع ،��� �74 �� >� ا��	�ل : أو;:وS/�,1 >"� ه8ا
روe ا��3 " (�- ��B) �� أ3!� أر�� �!,) ��4 �- و�� أآ"s ا���4!) ���� ��4"ا�B -Uل ) ص(

 (رواe ا�&\�ري وا��3" (و �4 روا1) �� >�� أرض �!*�3O s �4� أ3{ ���).وا��*��X وأ�� 3&�ن
�ً!U�[ :  B kذ� (وأد� ��,!C"� -�� s<QU رضO�� ع�),U;��1  ا�(�د >"� ا E� أ3!� أرض ) "ص(إذا ��

  أر�� ]�]) 	�!� �E ���1ه� �� >j) "ص(و�Bل " �!,) ��4 �- و�!Q.,$�� o 3{ ��� ]�ث 	�!�
�B أ>�j ��ل �� ا�$�رث أرض ا��7!{ 4"�� آ�ن ) ص(وآ�ن ا��	�ل ".4.�ء e�!P ���4ه� ��4 �-

إن ر	�ل اeQ.,$,� k�j71 E� d >� ا���س إ��U أ�B �� ���� 8\4  ��,� k�jBرت ( ز��ن >�� �Bل �&�ل
�B�&ر/- ورد ا���< �"<) 

إذا آ�C"� sU!) ا���ل d وe�3 آ�� �!�� eQ�� ����/ -U_4 >� :�����لا	,\�ف ا�.��>) �4 ا;U,(�ع 
 k"� eع �����ل >"� ا��=- ا�8ي 1$�د�),U;,\�ف ا�.��>) �4 ا	ا (�C3 sUع �-، و�� ه�� آ��),U;ا

���1 "�4 /(*!� ا��*(� ).7: ا�$��1) ﴾واU(7�ا ��� =�"EC �*,\"(!� 4!-﴿ :ا���ل /���� 71�ل /����
وإX��U- ��� وإEC��� ��U إ�1ه� ��	,�,�ع �-  ل ا�,� �4 أEC1�1 إ��U ه� أ��ال اd �\"7-إن ا�O�ا

و=�"EC #"(�ء �4 ا�,�hف s*!"4 ،��!4 ه� ��D�ا�EC �4 ا�$7!7)، و�� اE,U 4!�� إ; ����Q) ا��آ�ء 
وا���اب، UD4(7�ا ���� �4 73�ق اd /���� و�!EC!"< �C إ; U(�ق ���� آ�� �1�ن >"� ا��=  إ; U(�ق 

 "أو =�"EC �*,\"(!� >�� آ�ن EC"&B– �� ��ل e�!P إذا أذن �- 4!-
kإ�� آ!(!) ذ�: 

إذا آ�ن ا����k ا �"�O	�B -U�$& ا	,\"A ا�.��>) �4 ا;U,(�ع �����ل، �4ن �".��>) 3{ : أو;
ا���س :�آ�ء �4 ]�]) ا���ء و ) ص(ا;U,(�ع ���hدر ا��5وة ا��X!*!) دون ا�(�د وأد�) ذ��B kل 

ا��*"��ن :�آ�ء �4 ]�ث "و�4 �1�3 أ#� ا��"� و�4 روا1) ) داودروe ا��3 وأ�� (ا��Cء وا���ر 
 .(روe أ�� ��=) وأ�� �3& " (ا���ء وا��Cء وا���ر و���- �3ام



 (اOرض ا��$�!) �� ا;U,(�ع ا�(�دي �,C�ن ;U,(�ع ا��*"�!� =�!��(إن ا���ع =�ء ���$�� وه� 
ل ��� ا��7!� �,�>� 4!�� #!  ا��*"�!� ��3 أرض ������1) �71) ص(و�� ا��,({ >"!- أن ا��	�ل 

 ((27)رواe ا��3(
�1 "و�Bل ���� >��") >"!�� "(28) و��3 >�� أ��1 أر�� ������ة و=�"�� ��>� �.�!� ا��*"�!�

ه�� ا��k3��= E >� ا���س، وا/{ د>�ة ا��"�م ��U_4 �.��)، واد#  ������1) ا��g!�)، ود>�� �� 
ا ا��*C!� إن E�U ا�� >(�ن وE�U أ�� >�ف ،���U_4 إذا ه"sC ��:!,��� ر=�� إ�� U\  وزرع، وان ه8

 .(رواe ا�&\�ري" (�1 أ�!� ا����Z!� ا4,�رآ�E أ�U ; أ�� �k"ه"sC ��:!,- =�ء�h1 �Uخ 
�ً!U�[در : و�hا�� e8ج ه�,Uن ��ن /,��� ا��و�) إدارة إ�C1 (!*!Xدر ا��5وة ا���h�� (<��.ع ا��),Uأن ا

���< SX�Uره� وآ!  �".��>) و�&,<��. 
 ﴾<!��ا اd و أ<!��ا ا��	�ل وأو�� ا��1D1EC�� ��O ا��18 ا���ا أ﴿ و�Bل /����

 ��Oو�!�ء اO ن�C1 إن ��Oه8ا ا �� v"\,*Uو ��O1) >"� و=�ب <�>) أو�� ا�) إي ا��و�)(د�s ا
 .إدارة ا@U,�ج ��� h� }7$1"$) ا�.��>)

B��- /���� �� /�ك ��; 4"�ر],- و�� /�ك د�1 أو �!�>� e;�� �U�4 ��/D!"4 ا�Bوا إن :�,E ) "ص(�Bل 
)E�*)Uأ �� �!��Z���� ا��&� أو��). 

ا�$EC و ا�(� وا�.��) : أر��) �� إ; 	�م إ�� ا�*"�jن"و/k�8� �7!&j �� ورد >� ا�$*� ا�&�hي  *
 ."وا�.��د

 ."ذهS ���<� ا���اق O#8 ��� >�� 1�م ا�Q�< ((��!7ا ( �� أن >���B "و>� >�� �� ا�\�jب  *
3(f د�1 ا�O) �� >�و �"��1 : وا�8ي Q"1م 	"�jن ا�O) �� أ��ر 	&�) أ:!�ء"و أورد ا���وردي  *

 E��أو ��>� o)U أو ��ل، >��رة ا�&"�ان ��>,��د �A1�$/ �!P ��$��h �4 أe8# و>("���� ،-X�j ا��
� �� P!� /.�وز وا�C3Oم ���,*�1) �!� أه"�� وا>,��د ا���ة h4 �4"��، إ��B) ا�$�ود >"� �*,7$!�

 (U��Oءة 4!- و ا�)Cا �� أه  ا��U�C1 ر >"� أن��O�4 ا -X�)"# ا#,!�ر ���< �!h7/ ;4!�� و
��!"<.(29) 
�ً5��[ :!*!Xدر ا��5وة ا���h� ع () �4ن �".��>) أن /,�آ- �73 �1,(� �- ا�(�د أ�� �� دون�j7ا�

وإذا �B�U ذ�h� k"$) . ���ط أن C1�ن ذ���h�� �77$� k$�� ا��,g!�ة ��U�C وا��,j�رة ز���)ا�\�ص
ا�.��>) آ�ن �".��>) أن /D#8 �� ��ل ا�4Oاد �� h� }7$1"$) ا�.��>) ��ا	j) ا��و�) آ��SX ووآ!  

���. 
  :�"�و�) أن /D#8 �� ��ل ا�(�د 	�ى ا�Qآ�ة وه� رأي #�<�، وأد�) ذ�k و�Bل ا�&�� أن ; 1.�ز

���CX)َواCِ�َْ,�ِب ��ْ!َ*�ْ�ِ&��َأUُ,َ����ْاُوُ=�َهBِ�ِ�ْ�َ�ْ�"َ&َ7ِ�ْCَُ�اgْ�َ�ِْ�ِ�َ�َ�ـ��Cِ اْ�ِ&��x�ْ�ََ�َ�ِ&��ّ"ِ�َ�اْ�َ!ْ�ِ���ِ#ِ�وا) �Bل /����
ُ$&�8َ�ِِو7ُ�ْ�1ْ�َ�ىَ�اْ�َ!َ,�َ�� َواْ�َ�َ*�ِآ!َ�َ�اْ�َ���*�ِ&!ِ"�ا�*��Bَ����!4ِ�َ�!"Xِ�َ�َأ�Bََم َوا���ِ&!�!َ�َ�Yَ/ى�ْ�َ��َ�َ�َ"ى

َ�ـ18ِ���Cَ�َِ� ا���hَةَوYَ/ى���Qَآ�َةَواْ�ُ��Uَ�4ُِ&َ�ْ�ِ�ِهْ�ِ_َذاَ>�َهُ�وْا َوا�Dْ&َ�ْ�!)ِ�َ1�ِ�ِ��hَ	�ءوا�����اءَوِDْ&َ�ْ��َ!3ِ	Dُو
ا	,�ل ��� �� ذهS إ�� إن �4 ا���ل "و�4 /(*!� ا��7<&� ) 177: ا�&�7ة)﴾وَ�ـCَ�ُِ�ُ��ْ�ُ�,�7ُ�َنBُ�َ�َ�اَوُأ

3{ 	�ى ا�Qآ�ة وB!  ا�Qآ�ة ا��(�و�) و اOول أ�&� ��� أ#�=- ا��ار >� �B s��B o!B s�� (�>�4ل 
 .إن �4 ا���ل �73 	�ى ا�Qآ�ة ]E /"� ا�1)) ص(ر	�ل ا�- 

�4 ا���ل 3{ ) ص(�� >� ا���&� و�.�ه� و<�ووس وB e�!P�ل ا��	�ل اU- "81آ� ا�� Q3م  *
 ."�Bل 8�4ا إ=��ع �j7�ع �- �� ا�E��� E�� A��\� ; (��$h"	�ى ا�Qآ�ة 

�Bل >�� �� ا	,s"&7 �� أ��ي �� ا	,���ت O#8ت �4�ل أ��ال ا�PO!�ء 74*�,�� >"� ا�(�7اء  *
 ."ا����=��1

 ."�!�ء �4 أ��ا��E ��7ر �� C1(� �74اءهEإن اd ���4"� اPO"و�Bل >"�  *
آ�� �Bل ا�&�� اU- ; 1.�ز �"�و�) أن /D#8 ��ل ا�(�د =&�ًا �  >"� ا�(�د أن �j�1 ��#,!�رe وه� رأي 

 :#�<� واOد�)
�1 أ�!� ا����Z!� إ��U ��د�B �U/"�� >"!�� : و>���� ا�3 >�� أر�� ������ة وآ�sU �7�م 4.�ءؤا و��B�ا *

ا���ل ��ل اd وا��&�د >&�د : ) وأ	"��� >"!�� �4 إ; 	�م >�م /$�!��،�4<�ق >�� ]�B Eل�4 ا�.�ه"!



 .":&� اd واd �� ; �� ا�3  >"!- �4 	&!  اs!�3 �� d �� اOرض :&� �4
و�4ض >"� ا�PO!�ء �� أه  آ  �"� أن 71���ا �(�7اE�X 1.&�هE ا�*"�jن "و71�ل ا@��م ا�� Q3م  *

kآ"�ن �� ا�7�ت ا�8ي ;��  >"� ذ�D1 ��� E�� E7!4 �!�"*أ��ال ا�� �X�	 �4 ;آ�ات وQا� E7/ E� أن
��- و�� ا�"&�س �"�,�ء وا�A!h ��5  ذ�k و��*E�!71 �C �� ا���j وا�A!h وا���o و>!�ن 

 ."ا���رة
و�"k �-  واd �� و=�/- Q/ �Bوج �- ا��*�ء"و>"� �� أ�� <��S >���� ��در أ��ال ��� أ�!- �Bل  *

 "إ; ��ء ��دد/-
 : ا;:,�اآ!- وا@	�م/ ب

فهناك داللته العامة اى المصطلح : متعددة ) معاني(لكل مصطلح دالالت :دالالت مصطلح االشتراكيه
كمفهوم مجرد ، وهناك داللته الخاصة اى ما يكتسبه المصطلح من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع 
اجتماعي معين زمانا ومكانا، وهناك داللته المشتركة اى المعنى الذى تشترك في فهمه كل الفلسفات 

، وهناك داللته المنفردة اى المعنى الذى تنفرد ) لنظر عن أوجه االختالف بينهابصرف ا( والمناهج
 .بفهمه فلسفه ومنهج معينين وبالتالي تتعدد بتعدد هذه الفلسفات والمناهج

��,�آ- /,�5  �4 ا;:,�اآ!- آ�(��م �.�د  -4_ذا /��و��� �jh"� ا;:,�اآ!- U.� أن �- د;�- >��-
(�ت وا����ه� و������U ا�,$�ر �� ا���7 ا;�h,Bدي و	!e�j ا���S >"� /�,�ك �4 ��4- آ  ا�("*

 .و	�X  ا@U,�ج وا�,\i!j ا;�h,Bدي وا��"C!) ا����) ��	�X  ا@U,�ج ا;	�	!-
 e8�� و��5ل ،�Uا=,��>� ��!� ز�� �Bم ا;:,�اآ!- �4 وا��)� }!&j/ �4  5�,/ (��# -�;آ�� أن �- د

 ...آ�:,�اآ!- 	�4!,!) او �!�!- او >��!-ا��;�) /A!�h ا;:,�اآ!- 
أ�� د;�,- ا���(�دة ��4 ا����� ا�8ى /(��- 4"*(- و���� ���jh� �� �!�!�� -4"� ا:,�اآ!- 

 ...(...إ	��!- او �*!$!-(و�A!�h/ ����5 ا;:,�اآ!- آ�:,�اآ!- ��رآ*!- او <���و1) او د�1!-
 :ا���اAB ا��,��دة �� ا;:,�اآ!-

يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة يكون بالعودة  :(التقليد( الرفض المطلق
إلى الماضي، والعزلة عن المجتمعات المعاصرة، وبمنظور علم أصول الفقه الوقوف عند أصول 

وهو موقف يقوم على الرفض المطلق لالشتراكية اى رفض كافه دالالت مصطلح . الدين وفروعه
 .نها جميعا تتناقض مع اإلسالماالشتراكيه بحجة ا

يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة ال يمكن أن يتم  :(التغريب(القبول المطلق 
إال باجتثاث الجذور وتبني قيم المجتمعات الغربية ، وبالتالي فهو يقوم على القبول المطلق 

هو موقف يستند إلى التغريب الذي مضمونه لالشتراكية ، اى قبول كافه دالالت مصطلح االشتراكيه ف
وهنا نالحظ ان .أن تستبدل القيم واآلداب والقواعد التي جاء بها اإلسالم بقواعد وآداب وقيم أخرى

 .الموقف االول من االشتراكيه اى الرفض المطلق لها كان أساسا رد فعل لهذا الموقف
,�1 E�U_4 ����B��/ EPا�*��7!� ر �!)B�8ا �4ن ا��Cم وه�	ا;:,�اآ!- وا@ �!� (Bآ�ن �4 =�  ا����

�B��/ (B�< ه� . 
يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري يتم باستيعاب ما ال يناقض أصول :(التجديد(الموقف النقدي 

التي تمثل الهيكل الحضاري ) التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الداللة(اإلسالم 
  .كانت من إبداع المسلمين ، أو إسهامات المجتمعات المعاصرة األخرى للمجتمعات المسلمة سواء

و ���,��� 4_ن ه8ا ا���AB 1,.�وز ��B(� ا���4 ا��j"{ أو ا�7&�ل ا��j"{ إ�� ���7U ABي �� 
ا;:,�اآ!- 71�م >"� ا�,�!!Q �!� ا��;;ت ا��,��دة ��jh"� ا;:,�اآ!- ، �4@	�م ���5 �4 ا�("*() 

ا;	��!- ا��X�7) >"� ا��&�دئ ا;�h,Bد1) ا�C"!) آC�ن اd /���� ه� ا����k ا�$7!�7 �"��ل  ا;�h,Bد1)
وان ا�(�د وا�$�آE ه�� U�اب ووآ�ء >� ا�.��>) �4 . وان ا�.��>) ه� ا��*,\"() �4 ا;U,(�ع �-. 

��,$"h� }7$1 ا��;�) ا����) ا���,�آ) �... إدار/- >"� ا��=- ا�8ي �� �B��,1 ; �4 -"5�� -!اآ�,:�
ا�,$�ر �� ا���7 ا;�h,Bدي و	!e�j ا���S >"� و	�X  ا@U,�ج وا�,\i!j ا;�h,Bدي وا��"C!) ا����) 

أ�� ا��;�) ا�\��) ا���(�دة اى �� اآ,*&- �(��م ا;:,�اآ!- �� ���� .��	�X  ا@U,�ج ا;	�	!-



�- 4"*(�ت و���ه� ���4- ��!�-، �4ن آ�$j,� -"h&!7- �4 وا�B ا��.,���ت اO#�ى وا�8ي /�(�د �(�
 (�Xد1) ا����h,B;ل ا�(�!) ا�C:@وا Eا@	�م >"� �*,�ى ا��8اهS ا;�h,Bد1) ا;	��!- ��� ه� ا��

4!7�م >"� . �,$7!{ هe8 ا��&�دىء ا�C"!) �4 ز��ن و��Cن ��!� ، وا�,� ه� #���) ;=,��د ا��*"�!�
  .ا�B ا��.,���ت ا��*"�)، ورد ور����B��1 �� �4ا#8 وB&�ل �� ; �B��1 أ��ل ا���1 وو

 : وه8ا ا���AB �� ا;:,�اآ!- ه� ��AB ا����1 �� ا��(�1�C ا@	��!!� ا��$�]!� وا�������1
كان يرى ان روح اإلسالم توجب علينا القيام بعدد من اإلجراءات التي ال تخرج  فاإلمام حسن البنا

شتراكيه كاعاده النظر في الملكيات وتنظيم الضرائب عن إطار الداللة العامة المشتركة لال
توجب )من رسالة مشكالتناالداخلية في ضوء النظام اإلسالمي 349حيث يقولفي ص  ...االجتماعية

علينا روح اإلسالم الحنيفوقواعده األساسية في االقتصاد القومي أن نعيد النظر في نظام الملكيات في 
ونعوض أصحابها عن حقهم بما هو أجدى عليهم وعلى  مصر ،فنختصر الملكيات الكبيرة

وتوجب علينا روح اإلسالم في تشريعه االقتصادي أن نبادربتنظيم الضرائب  (ويقولk(المجتمع
 ) االجتماعية وأولها الزكاة

إن اإلسالم ( فيتحدث عن ألدالله العامة المشتركة لمصطلح اشتراكيه فيقول الشيخ محمد الغزالي أما
 ) أخوة في الدين واشتراكية فيالدنيا

انأبا ذر كان اشتراكيا وأنه استقى نزعتهاإلشتراكية من النبي ) و (183واالشتراكية ، ص ا@	�م )
 103( ا@	�م ا��(,�ى >"!- ، ص ).) صلى اهللا عليه و سلم

األهداف  وأرى أن بلوغهذه( له اًإما موقفه من الداللة الخاصة المنفردة من االشتراكيه فيتمثل في قو
يستلزم أن نقتبس من التفاصيل التي وضعتها االشتراكية الحديثة مثلمااقتبسنا صورا ال تزال مقتضبة 

ما دام ذلك في نطاق مايعرف من عقائد وقواعد، وفي مقدمة ما نرى  -من الديمقراطية الحديثة  -
اإلسالم المفترى  ( (الكبرى وتأميم المرافق العامةاإلسراع بتطبيقه في هذه الميادين تقييدالملكيات 

 .) 66عليه، ص 
 (و�Bل

� �7	�s! ( أ�� ا��!� �jh(� ا�*&�>� 4!�&� >� ا��;�) ا����) ا���,�آ) ��jh"� ا;:,�اآ!- �7��- 
 )ا�7�اU!� وا�C3Oم ا�,� =�ءت �4 ا@	�م �,�!E ا�,�"k و/$7!{ ا�,4�C  ا;=,��>� ��:,�اآ!) ا@	�م

 (�jh(� ا�*&�>� ، ا:,�اآ!- ا@	�م(
ان ا:,�اآ!) ا@	�م �!*s ا:,�اآ!) ا��راوE[ : �1 1$�د #vX�h ا:,�اآ!) ا@	�م �4 ا���7ط ا�,��!) 

وا�Qه�د، آ&�� ا�h�4!) و�74اء ا����د، ا��18 �1(�ون �� ا���ل وا�,�"E��� ��ً&= ،k >� /$�  أ>&�ء 
. اآ!) ��3ر1) إ1.��!) ���ءة، /E!7 أآ�  �.,�� ��3ري �,��نا�$!�ة و�*Zو�!�/��، وإ��U ه� ا:,�

(U�7 وا�.�  وا���ض وا�\�ف وا����)م /$�رب ا��	وان �*,�ى ا���!�) �4 . وان ا:,�اآ!) ا@
وان ا:,�اآ!) ا@	�م /��ك ا���S �� ا��و�) �4 /$7!{ ا�,4�C  . ا:,�اآ!) ا@	�م �*,�ى ��/(�

7)U م�U �4 ربا;=,��>�، آ���BOم /$�رب ا�,�ف وا�&8خ وا�"�� ا���=� . �ت ا�	وان ا:,�اآ!) ا@
وان ا:,�اآ!) . وان ا:,�اآ!) ا@	�م ُ/\�� ا�$C��) @رادة ا���S، ; ا��oC. �4 ا�*"E وا�$�ب

وان . ا@	�م /�ّ	� دا�Xة ا�,4�C  ا;=,��>�، و�� ]E ��4 أآ�C� �Uً��� �5ا�) ا@U*�ن و	��د/-
�1) و; >�<(!)، �  ه� >�"!)ا:,�اآ!) ا@U s*!� م�	. 

 ،k"�,ء ا�(�د 3{ ا��j<1,(�7ن �4 إ ���U!) �4 إ���	م و�!� ا��أ�	آ�� 1$�د ا�(�ق �!� ا:,�اآ!) ا@
و1\,"(�ن �4 أن 3{ ا�,�"k �4 ا:,�اآ!) ا@	�م h�� ��\1"$) ا�.��>)، و�4 . وا�,��o4 �4 ا@U,�ج

$"h�� (<��.!) /\�� ا����	!) . ) رأس ا���لا��أ��	ا@ (!�4 ا;:,�اآ o4��,ن �4 أن ا��)",\آ�� 1
وان ا��أ	���!) . �1!� ا�$S وا�,��ون �4 ا��.,��، و�4 ا��أ	���!) �1!� ا���اء وا�\�ف وا;��jاب

و;:�ء �� ه8ا j"� . �4\) ����ء ا����ب، وا;	,���ر، وا;	,�&�د، وا�"h��!)، وا;	,�gل
 .ا:,�اآ!) ا@	�م

أ�� ��B(- �� ا��;�) ا�\��) ا��,�(�دe ��:,�اآ!- e�1�$/ �4  5�,!4 ا�(�ق �!� ا:,�اآ!) ا@	�م 



ان ا:,�اآ!) ا@	�م /�*.E �� ا�(�jة ا@U�*U!) �4 : و�!� ا��!�>!) وا�,� �3ده� �4 ا���7ط ا�,��!)
(!h\ا�� (!C"أ�� ا��!�>. إ��3) ا�� ،o4��,م /&!� ا��	1.ّ� ا�&�ء >"� وان ا:,�اآ!) ا@ -U4,�ى أ (!

وان ا:,�اآ!) ا@	�م /7�م >"� ا�,��ون، وا��!�>!) /7�م >"� ا��hاع و�3ب ا�j&�7ت، . ا��.,��
وان ا:,�اآ!) . وان ا:,�اآ!) ا@	�م /7�م >"� اO#�ق، �\�ف ا���رآ*!). ��� Z1دي إ�� ا��7$

 اد وا��آ,�/�ر1) وا@ره�با@	�م /7�م >"� ا���رى، وا��!�>!) /7�م >"� ا;	,&�
فإذا انتهينا (أما سيد فطب فيتمثل موقفه من الداللة الخاصة المنفردة لمصطلح االشتراكيه فى قوله 

من وسيلة التوجيه الفكري ، بقيت أمامنا وسيلة التشريع القانونيلتحقيق حياة إسالمية صحيحة تكفل 
هذا المجال ال يجوز أن نقف عند مجرد ما تم في الحياة وفي. فيها العدالة االجتماعية للجميع

اإلسالمية األولى، بل يجباالنتفاع بكافة الممكنات التي تتيحها مبادئ اإلسالم العامة وقواعده 
فكل ما أتمته البشرية من تشريعات ونظم اجتماعية وال تخالف أصوله أصوالإلسالم ، وال .المجملة

س ، يجب أن ال نحجم عن االنتفاع به عندوضع تشريعاتنا، ما دام تصطدم بفكرته عن الحياة والنا
ولنا في مبدأ المصالح المرسلة ومبدأ سد  . يحقق مصلحة شرعية للمجتمع أو يدفع مضرة متوقعة

الذرائع ، وهما مبدآن إسالميانصريحان ما يمنح ولي األمر سلطة واسعة لتحقيق المصالح العامة في 
���آ) ا@	�م ( وB��- �4 آ,��-) .، ا�j&�) ا�\��*) 261) ا;=,��>!)، ص ا���ا�) (كل زمان ومكان

�  �4 �1 ا��و�) أن /�Qع ا��"C!�ت وا��5وات =�!�ـً�، و/�!� /�ز���1 >"� ) (  44وا��أ	���!) ، ص
  X�	���� s�Uم و�	ا�,� �1,�ف ��� ا@ o	Oا �"< s��B �B ت�!ّC"ا�� e8ه sUس =��1، و�� آ��	أ

�ره� Oن د�4 ا���ر >� ا��.,�� آ"- أو ا/�7ء ا��Oار ا��,��B) ��8ا ا��.,�� أو�� ����>�1) ا�,� 1&
و; ��� ��	�م أن UO EC$1- ا��7!�ة ا��3!�ة ا@1.��!) (  61وB��- ا����آ) ص ). �� 73�ق ا�4Oاد

� =�!�ً� و�1Q1 >"!��� ا@X��U!) ا�,� /h�غ �� ا��*!$!) وا��!�>!) ��ً� �1Q.ً� آ��ً� 1,��� أه�ا��4
  .( ا�,�ازن وا�,��	{ وا;>,�ال
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