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 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر لألبحاث التخصصية

 
 واحدا   بوصفه ،واملعريف الفكري اإلصالح ميدان يف تعمل جملة التخصصية، لألحباث والفكر سالميةاإل الدراسات جملة
عاصر. اإلسالمي احلضاري املشروع مرتكزات من

ُ
 امل

 واملنهجية الفكر صالحإ على اجلّاد للعمل املثقفني ومجهور والباحثني واملفكرين للعلماء مرفأ   تكون ألن اجمللة تسعى
 يتمثل كربأ هدف لتحقيق سعيا   أمجع، لإلنسانية خدمة واإلقليم، اللغة حدود متجاوزة األمة، مستوى على اإلسالمية

 العاملي. الصعيد على اإلنساين الفكر مستويات ترقية يف
 ماّدة تقدمي غيةب العالية اجلودة ذات العلمية األحباث التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة تستهدف

 املذكورة، رؤيتنا حتقيق مسرية يف هبا يُعتد علمية مرجعية لتشّكل واملتخصصني، واملثقفني للباحثني مفيدة متقنة؛ لميةع
 منها دعما   ومقاالهتم همأحباث لرتقية والتيارات املشارب خمتلف من والكّتاب الباحثني مع بالتواصل اجمللة إدارة وتتعهد
 اإلنساين. الفكر منظومة وترقية إصالح جمال يف الفكرية واجلهود العلمية للحركة
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ABSTRACT 

This research, which is entitled: The adaptation of the jurisprudence and legal 

network marketing company de Aixe model: The research deals with the concept 

of network marketing and the difference between it and pyramid marketing and 

the rule of pyramid marketing in the law and law, and the picture of the marketing 

of the network and the rule of each of those images with the examples of models 

for each image of These images, the prohibition statement and the project from the 

treatment of network marketing, with a statement of the legitimate controls that 

make network marketing legitimate With the statement of one of the companies, 

namely the company De Ic, where the method of transactions and adapting the 

jurisprudence and the statement of its legal ruling. 
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 ص:خملال

 تسويقية أمنوذجا:دي ايكس اين ال هذا البحث والذي هو بعنوان: التكييف الفقهي والقانوين للتسويق الشبكي شركة

يتكون هذا البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخامتة حوت أهم النتائج والتوصيات، وقد تناول الباحث يف هذا 

البحث مفهوم التسويق الشبكي والفرق بينه وبني التسويق اهلرمي وحكم التسويق اهلرمي يف الشريعة والقانون، وبيان 

م كل صورة من تلك الصور مع ذكر مناذج لكل صورة من تلك الصور ، وبيان املمنوع صور التسويق الشبكي وحك

واملشروع من معاملة التسويق الشبكي، وبيان الضوابط الشرعية اليت جتعل التسويق الشبكي مشروعا، مع بيان واحدة 

حكمها  الفقهي وبيان ( التسويقية وطريقة معامالهتا وتكييفهاD X Nمن شركات التسويق الشبكي، وهي شركة ) 

 الشرعي.
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 مقدمة

إن احلمد هلل حنمده، ونستعينه ونستغفره، ونسأله املزيد من الرعاية والعناية،فإنه من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل 

 ، وبعد:ملسو هيلع هللا ىلصفال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله 

رز مسات الفقه اإلسالمي أنه فقٌه مبين على أصول وقواعد، مرتكز على غايات ومقاصد منها تستقى )فإن من أب

الشرائع، وعنها تصدر األحكام، وبذلك صار الفقه اإلسالمي قادرا  على مسايرة التطور، واستيعاب تقلبات احلياة 

تحصيل مصاحل والنوازل على اختالفها، كفيل ب فقه حميط بأحكام احلوادث -وهلل احلمد  -وتشعُّباهتا وجتدُّدها، فهو 

 اخللق يف معاشهم ومعادهم إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

سبحانه وتعاىل  -، فإن اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسوله  -تعاىل  -فالواجب على أهل العلم استفراغ الوسع يف فهم كتاب اهلل 

اقعة هبا، واألحكام اليت هنى عنها، فما من نازلة وال و األحكام اليت أمر   ملسو هيلع هللا ىلص قد بني يف كتابه وعلى لسان رسوله  -

.يعلم حكمها من خالل طريق االستنباط واهلل يعاىل  ملسو هيلع هللا ىلص أو سنة رسوله  -تعاىل  -إال وهلا حكم يف كتاب اهلل 

ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُ يقول: ُهْم ( )ونَُه مِ )َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل أُْوِل اأَلْمِر ِمن ْ  ( 1ن ْ

وقد ظهرت يف حياة الناس اليوم معامالت عديدة؛ حتتاج إىل تكييف فقهي يعتمد على النصوص الشرعية األصلية 

لى واستنباطات أهل العلم قدميا  وحديثا ؛ ليستبني بذلك تكييفها الفقهي، فتضم األشباه والنظائر، ويتبني ما يرتتب ع

 (2ع على األصول وبذلك تتبني األحكام فيتميز احلالل من احلرام( )تلك املعامالت من قياس الفرو 

فقد ظهرت جمموعة من املعامالت التجارية ومن تلكم املعامالت ما يعرف ب )التسويق اهلرمي والتسويق الشبكي(؛ 

، فقدر الباحث لفقد انتشر هذا التسويق بنوعيه يف اآلونة األخرية بكثرة، وما أكثر الشركات اليت تعمل يف هذا اجملا

أنه من األمهية مبكان تكييف هذه املعامالت وبيان حكمها الشرعي من حيث احلل أو احلرمة مع بيان مناذج لتلك 

الشركات وتكييف معامالهتا وحكمها، فقد مت نشر عدد من الفتاوى والبحوث عرب املواقع االسفريية يف االنرتنت 
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الشركات على وجه العموم، لكن املعروف يف عرف أهل العلم أن األصل  منها ما حيرم أو تبيح تلك املعامالت هلذه

 يف األشياء اإلباحة واألصل يف املعامالت اجلواز، إال إذا دل نص شرعي على حترميها.

( ؛ فقد يكتب البعض بعثا أو يصدر فتوى 3ومن القواعد الفقهية املعتربة أن احلكم على الشيء فرع عن تصوره )

 ام التسويق اهلرمي والشبكي على اإلطالق؛ من غري تفريق بينهما ودون نظر ومتحيص، ودون تصور!تقول بتحرمي نظ

لكن الواقع يقول ومن خالل االستقراء آلراء الفقهاء املعاصرين واملنتديات أن هنالك جدل فقهي كبري يف هذا 

رجع سبب هذا اجلدل إىل اخللل الذي ومانع ومتوقف، وي املضمار فأصبحت آراء العلماء فيه متباينة، ما بني جموز

 حيدث من كال الطرفني )املستفيت واملفيت(،وبذلك حيصل تصور يف غري نصابه.

 :ا من اثنني  فاملستفيت يف الغالب يكون واحد 

عضو جديد، مل يفهم كل تفاصيل العمل؛ فيذهب إىل املفيت ويطرح نظام الشركة حسب فهمه، وال  -1

ناقشة استفسارات الفتوى وإشكاالهتا؛ وهو عندئذ ليست له معرفة مبيستطيع أن جييب املفيت عن كل 

املفيت ومراجعته يف بعض االستدالالت والقياسات الفقهية، وتكون النتيجة النهائية أن تصل املعلومة 

 فيجيب بناء  على ما فهمه من السائل، واحلكم على الشيء فرع عن تصوره. غري كاملة للمفيت،

يريد فتوى باجلواز،  يتمتع بالنزاهة الكاملة واحلياد التام عند السؤال؛ ألنه فقطعضو قدمي، لكنه ال  -2

رغبته، ويف النهاية تكون الفتوى ناقصة ال  فيبدي أمور ا وخيفي أخرى، حىت تكون الفتوى مفصلة  على

يها؛ الرد علإشكاالهتا؛ مما يعطي جماال  لآلخرين للطعن فيها أو  تشمل كل نواحي املسألة، وال حَتُلُّ كل

باجلهل،  باجلواز، أما إن كانت بعدمه، فإن البعض خيفيها ويتجاهلها، بل ويتهم املفيت هذا إن كانت

 ر.ويبحث عن آخ

 الفتوى مقلدا  ملن سبقه أو مكتفي ا مبا ذكره السائل دون دراسة املسألة برويّة والنظر  أما املفيت فغالب ا ما يتسرع يف

األفذاذ  ؛ إضافة إىل قلة الفقهاء اجملتهدين يف هذا اجملال، وغياب العلماء-من رحم ربك  إال –إليها من كل الزوايا 
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املسائل املختلفة واملستجدة، وحترير  الذين ميتلكون أدوات االجتهاد والتفريق بني االشياء،والنظر الدقيق، والبحث يف

 ة.الشرعي اخلالف والرتجيح املستند إىل األدلة

ن أربعة مباحث وخامتة حوت أهم النتائج والتوصيات، فنسأل اهلل التوفيق والسداد والرب وهذا البحث يتكون م

 واالحسان إنه جواد كرمي رؤوف رحيم، واحلمد هلل رب العاملني.

 هيكل البحث:

 عنوان املبحث رقم املبحث

 مفهوم التسويق الشبكي ،ونشأته والفرق بينه وبني التسويق اهلرمي 1

 والقانوين للتسويق الشبكي وصورته املمنوعة التكييف الفقهي 2

 اختالف الفقهاء يف مشروعية التسويق الشبكي وضوابطه الشرعية 3

 املبحث الرابع نظام شركة دي ايكس ان املاليزية واحلكم الشرعي عليها. 4

 

 المبحث األول: مفهوم التسويق الشبكي ،ونشأته والفرق بينه وبين التسويق الهرمي:

 التعريف بالتسويق الشبكي: األول:المطلب 

 التسويق لغة: الفرع األول: 

 أصلها من سوق، ومنها السوق وهو موضع املبيعات.

 (4والسوق: بفتح الواو يعين القيادة والتقدم، ساق االبل يسوقها سوقا وسيقا.)

 (5ن: أي باع واشرتى.)والتسويق هو ترويج السلع بطرق خمتلفة لرتغيب الناس يف شرائها، تقول العرب: تسوق فال
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 (6والسوق: موضع املبيعات، واجلمع أسواق مسيت هبذا ألن التجارة جتلب إليها وتساق املبيعات حنوها.)

 الشبكي لغة: الفرع الثاني:

 (7أصل الشبك يف لغة العرب: اخللط والتداخل ومنه تشبيك األصابع، واشتبك الظالم أي اختلط.)

صطاد شبكة الصياد الذي يهبذا االسم ألنه حيصل عرب شبكة من الصالت تشبه ومسي هذا النوع من املعامالت 

 احليتان.

 التسويق الشبكي اصطالحا: الفرع الثالث:

،وهو تسويق مباشر يهدف إىل حصول العميل على السلعة 5هو جمموعة األعمال والوظائف اليت تتم داخل السوق

مد على لسلعة وبيعها على املشرتين أنفسهم، وذلك وفق آلية تعتمن املنتج مباشرة دون واسطة، معتمدا يف تسويق ا

اشرتاط الشراء من الصنف  الذي تسوقه الشركة ليحق للمشرتي بعد ذلك تسويق تلك السلعة أو الصنف على 

مشرتين جدد يصبحون بعد الشراء مسوقني، وحيصل كل مشرت مسوق على عمولة عن بيعه للسلعة وعلى عمولة عن 

 ( .8ى منه، وعلى من اشرتى ممن اشرتى منه )بيع من اشرت 

 نشأة التسويق الشبكي والفرق بينه وبني التسويق اهلرمي: المطلب الثاني:

 نشأة التسويق الشبكي: الفرع األول:

 ففي وقد ظهرت ألول مرة يف الواليات املتحدة ودول أوربا، عاما, 77إن نشأة التسويق الشبكي التارخيية تقارب ال 

, واليت كان أغلب زبائنها هم من California Vitaminsألربعينيات كانت هنالك شركة تدعى منتصف ا

أقارب وأصدقاء موظفيها. فاكتشفت هذه الشركة أيضا أنه من األفضل أن يكون لديها كشركة عدد أكرب من املروجني 

رت ممكن من الناس. ولذلك, قر  يروجون ألعداد صغرية من الناس, بدال من القلة اليت حتاول الرتويج ألكرب عدد

الشركة أن تشجع مروجيها بالرتويج عن منتجاهتا بشكل أكرب, وأعطت هؤالء احلق يف دعوة مروجني جدد للشركة 
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من أقارهبم وأصدقائهم, يف املقابل, قامت الشركة مبكافأة هؤالء املروجني بعموالت على حسب املبيعات اليت قام هبا 

 دنا والدة جتارة جديدة تدعى التسويق الشبكي.فريقهم ككل. ومن هنا, شه

, واليت California Vitaminsحتديدا, قام اثنان من املسوقني املستقلني لشركة  1151بعد ذلك, ويف عام 

, بإنشاء شركة خاصة هبما تعتمد كليا على التسويق الشبكي يف تسويقها NutraLifeقد غريت مسماها إىل 

 Jay Vanو  Rich DeVoss. كان اسم مؤسسي هذه الشركة AmWay  ملنتجاهتا, ومتت تسميتها ب

Andel(.1. كانت هذه هي البداية الفعلية لتجارة التسويق الشبكي) 

 الفرع الثاين:الفرق بني التسويق اهلرمي والشبكي واألساس الذي يقوم عليه التسويق الشبكي:

 الفرق بني التسويق اهلرمي والشبكي:الفرع األول:

ق واضح ما بني املعاملتني فنظام التسويق اهلرمي صمم أصال الحتيال الناس ألجل صنع املال الذي يستند هنالك فر 

على حيلة غري مستدامة تنطوي على تبادل املال يف املقام األول عن طريق تسجيل أشخاص آخرين يف هذه اخلطة 

 من دون منتج )سلعة( أو اخلدمة اليت جيري تسليمها. 

اف ينتهي األمر إىل أن عددا من اجملندين اجلدد حيصل هلم فشل للحفاظ على نظام الدفع ويرتتب عليه ويف هناية املط

اهنيار معظم الناس مع فقدان األموال اليت دفعت فيه.،وهو أشبه ما يكون باليانصيب،الذي كيفه العلماء بالقمار، 

 وحىت يتبني الفرق بني التسويق اهلرمي والشبكي إليك هذه الفروق:
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 (17) :اجلدول التاىل يلخص لك أبرز وأهم الفروق ىف مخس نقاط

وقد ظهرت فكرة التسويق اهلرمي قبل تاريخ نشوء التسويق الشبكي,وبصورة خمتلفة بعض الشيئ حني كانت هناك 

جمموعات من الناس تعمل بنظام يشبه التسويق الشبكي, ولكن خارج عن القانون, حيث تقوم جمموعة من الناس 

وزيع رسائل تعدك فيها بالربح اهلائل يف حالة دفعك ملبلغ صغري كدوالر واحد, ومن مث جعل غريك من معارفك بت

يقوم هبذا العمل أيضا. انتشرت هذه النوعية من عمليات النصب يف الثالثينيات, وحتديدا بعد انتهاء احلرب العاملية 

ضت يا إىل ما يقارب عشرة مليون رسالة يوميا. وقد رفاألوىل, بشكل كبري, حيث وصل عدد الرسائل املبعوثة يوم

السلطات هذه املشاريع النصابة, وقامت مبحاربتها بشكل كبري. يف األربعينيات ولذلك توقف هذا النوع من مشاريع 

النصب واالحتيال. ولكن, ولألسف الشديد, عادت مثل هذه املشاريع النصابة يف يومنا هذا من خالل الشركات 

, واليت تتبع نفس األسلوب تقريبا, حيث حيصل الشخص على الربح من سعر اشرتاك الذين من بعده بدال من اهلرمية

 ( 11بيعه للمنتجات لشركة معينة.)
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 التكييف الفقهي والقانوين للتسويق اهلرمي وحكمه الشرعي:الفرع الثاني:

 التكييف الفقهي للتسويق اهلرمي: أوال:

اس على فكرة طلب الشركة ماال من الناس ووعدهم بأموال طائلة نتاج أخذها لذلك يقوم التسويق اهلرمي باألس

ن وجوه كل قرض جر منفعة فهو وجه ماملال، وخالصة تكييف مثل هذه املعاملة هي قرض جر نفعا، ويف احلديث "  

 (12". )الربا

 التكييف القانوين للتسويق اهلرمي: ثانيا:

م, صدر قانون يف حماكم أمريكا مينع الشركات اهلرمية 1174خالفات ففي عام يعد التسويق اهلرمي قونونا من امل

. ولكن لعدم فهم السلطات حينها الفرق Walter Mondaleقانونيا, وكان هذا القرار صادرا من السيناتور 

, وغريها من AmWayبني الشركات اهلرمية وشركات التسويق الشبكي, وجهت دعوات قضائية ضد شركة 

 اليت تتبع نظام التسويق الشبكي القانوين. الشركات

املاليني من الدوالرات, وأربع سنوات يف احملاكم للدفاع عن قانونيتها كشركة تتبع النظام  AmWayأنفقت شركة 

بقانونية  Federal Trade Commission (FTC)م, صدر حكم من 1171الشبكي القانوين. ويف عام 

 AmWayالفرق بني الشركات اهلرمية والشبكية, وألن أرباح شركة  , وذلك ألهنم تبني هلمAmWayشركة 

 (13تعتمد على مبيعاهتا للمنتجات, وليس على سعر اشرتاك األشخاص فيها.)

 احلكم الشرعي للتسويق اهلرمي: ثالثا:

 أنه ربا والربا حمرم بنص الكتاب والسنة وإمجاع األمة.دليل حترمي الربا،قال اهلل تعاىل: 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 15 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ْبَع )اْجَتِنُبوا السَّ ( أما دليل التحرمي من السنة قال صلى اهلل عليه وسلم14) لَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا...(...َوَأحَ )

 ( 15) اْلُموبَِقاِت،قَاُلوا:يَا َرُسوَل اهلِل ، َوَما ُهنَّ؟ ذكر منها َوَأْكُل الرِّبَا(

 وقد امجعت األمة على حترمي الربا.

 االنتباه هلا: مالحظة  جيب 

أن معظم الشركات أو األفراد العاملني بالنظام اهلرمى اليقولون للناس حنن شركة احتيالية تعمل باملخططات اهلرمية 

احملرمة دواليا  ، لكنهم يقومون بالعمل حتت مسمى التسويق الشبكى، ومن هنا يأتى اخللط واإلشتباك ىف التعريف 

 . التسويق الشبكى وىف القوانني املنظمة لعمل شركات

 األساس الذي يقوم عليه التسويق الشبكي وأنواعه: الفرع الثالث:

 األساس الذي يقوم عليه التسويق الشبكي: أوال:

سمح العمل عرب شبكة التسويق أو ما يعرف بنموذج التوزيع الذي يإن األساس الذي يقوم عليه التسويق الشبكي هو 

ط تهلك عن طريق استخدام )الشبكات البشرية( بدال من اإلعالن عن طريق وسائللشركة ببيع منتجاهتا مباشرة للمس

االعالم التقليدية ، لذلك بدال من أن تدفع الشركة لوسائل اإلعالم أمواال للدعاية، تقوم بتنظيم شبكة املوزعني من 

 (16خالل اللجنة يف مقابل بيع منتجاهتا وإجياد عمالء جدد. )

ا لشبكة شركة التسويق وتوزيع املنتجات من هذا النوع هي يف الواقع شركات مصرح هبا قانون لذا فإن الرتكيز الرئيس

يف الواقع، ويدعي أصحاهبا أهنا تقوم بأعمال مشروعة. ولكن هنالك بعض الشركات هلا جتاوزات من خالل األعمال 

سويق الشبكي خرى تلتزم بضوابط التاليت تقوم هبا جتعلها يف مصاف األعمال غري املشروعة، كما أن هنالك شركات أ



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 16 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

اليت ذكرها الفقهاء، وهلذا فليس كل شركات التسويق الشبكي تقوم بأعمال مشروعة، كما أنه ليس كل تلك الشركات 

 متارس أعماال ممنوعة، وخالصة األمر هو التزام الضوابط الشرعية للتسويق الشبكي من عدمه. 

  السوق العاملي:ثانيا: أنواع التسويق الشبكي الرائجة يف

ختتلف أنواع التسويق الشبكي وتتعدد صوره تبعا لسياسات الشركات التسويقية وأهدافها الرتوجيية، ومن أنواعه 

 :الشائعة

 النوع األول: هو النظام الثنائى :  (Binary system ) 

العاملية  تسويق الشبكى ركات ال)و يشرتط فيه حتقيق التوازن من اجلانبني لكل عميل( وهذا النوع منتشر ىف كثري من ش

فتنقسم الشبكات التسويقية اىل نصفني ميني ويسار، واملطلوب  يعتمد على التوازنات ىف الشبكات ،  واحمللية، وهو 

 حيافظ املزيد من العموالت واألرباح ، ولو مل ؛ لكى تكسب  من املتعامل أن حتافظ دائما على التوازن بني الطرفني 

أشخاص بالتوازن ،  6ن قد يكسب رحبا وقد اليكسب . فمثال إذا كان املطلوب منك أن تسوق لعلى هذا التواز 

مهمة للغاية ، وهذة النقطة  على اليسار. وهنا البد أن نذكر نقطة  3اليمني و على  3فيجب أن يكون هناك 

ت شخص إن احضر  اليتحدث عنها الكثري من أصحاب شركات التسويق الشبكى الىت تعمل هبذا النظام ، وهى

فلن تربح شيئا  ، وذلك ألنك مل توازن بني الطرفني ميني  شخص ناحية اليمني  17777و واحد ناحية اليسار 

 ويسار.وهذه الصورة شبيهة باليانصيب وفيها شبهة القمار.
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 املاتركس( النوع الثاين: نظام املصفوفة ( )Matrix system ) 

وال يشرتط فيها التوازن العددي، ويستحق املتعامل معها عمولة مىت ما بذل   وهو خطة املستويات متعددة األعضاء،

 عمال وحقق النقاط املشرتطة.

ما سبق شرحه هو أشهر أنظمة التسويق الشبكى ، لكن هناك أنواع أخرى للتسويق الشبكى متعدد املستويات،ويتم  

 .(17.) اجلديد يومياكل فرتة ابتكار الكثري والكثري من االشكال، فهذا العامل ملئ ب

 المبحث الثاني:التكييف الفقهي والقانوني للتسويق الشبكي وصورته الممنوعة:

 التكييف الفقهي للتسويق الشبكي: المطلب األول:

( ،ويرى آخرون أنه عقد جعالة، ويف 18يرى بعض العلماء أن التسويق الشبكي يكيف فقهيا بأنه عقد إجارة،)

تسويق الشيكي من باب اجلعالة وليس من باب اإلجارة ألن عقد اجلعالة يقوم على تقدير الباحث أن تكييف ال

 ألن السمسار: هو الذي يدخل أساس عرض السلع ليتم بيعها،والشخص الذي يقوم هبذا العمل يسمى مسسارا،

سار مقابل مبني البائع واملشرتي لتسهيل عملية البيع. واملال الذي يأخذه يسميه الفقهاء )جعالة(، يأخذه الس

جلهالة العمل فيه،  جهده يف الداللة على البائع أو املشرتي، وخترجيه من باب )اجلعالة( وليس من باب )اإلجارة،

  .وجهالة العمل مغتفرة يف اجلعالة دون اإلجارة

فيتحقق  ،وقد أصبحت السمسرة اليوم عمال  حيتاج إىل تفرغ، وخربة، وكثري من الكلفة واملشقة اليت يبذهلا السمسار

بذلك ما اشرتطه فقهاء الشافعية يف اجلعالة أن يكون العمل مما فيه كلفة ومشقة، فقد جاء يف "حاشية الشرواين 

على حتفة احملتاج ما نصه: " لو جعل ملن أخربه بكذا جعال ، فأخربه: مل يستحق شيئا ؛ ألنه ال حيتاج فيه إىل عمل. 

استحق  -الةكما صرح به الرافعي يف آخر اجلع-غرض يف املخرب به  فإن تعب، وصدق يف إخباره، وكان للمستخرب
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 (11)."اجلعل

على أن فقهاء املالكية نصوا على عدم اشرتاط أن يكون العمل مما فيه كلفة، وقالوا: تصح اجلعالة على العمل 

 .(27اليسري)

 :ويبقى بعد ذلك شرطان ال بد من حتققهما لصحة السمسرة

السمسار مع الطرف الذي ينوي أخذ املال منه قبل إجناز العمل، فيخربه بأنه سيسعى يف أن يتفق  الشرط األول:

 .حتقيق الصفقة له مقابل مبلغ من املال، فإن وافق شرع ببذل اجلهد والعمل

أن يكون املبلغ املتفق عليه حمددا ، كمئة دينار، أو أقل أو أكثر، حبسب ما يتفقان عليه. وقد  الشرط الثاني:

هذا الشرط مجهور الفقهاء، وأجاز احلنابلة اجلعالة مع جهالة العوض، يقول ابن قدامة رمحه اهلل: "حيتمل أن اشرتط 

جتوز اجلعالة مع جهالة العوض إذا كانت اجلهالة ال متنع التسليم، حنو أن يقول: من رد عبدي اآلبق فله نصفه، 

 الغزو: من جاء بعشرة رؤوس فله رأس جاز. وقالوا: إذا ومن رد ضاليت فله ثلثها، فإن أمحد قال: إذا قال األمري يف

جعل جعال  ملن يدله على قلعة أو طريق سهل وكان اجلعل من مال الكفار: جاز أن يكون جمهوال  كجارية يعينها 

  (21العامل، فتخرج ههنا مثله، فأما إن كانت اجلهالة متنع التسليم: مل تصح اجلعالة وجها  واحدا " )

عمله صاحب اجلعالة،  أنه عقد جعالة فقد أوجب مجهور العلماء حقا  للعامل يف اجلعالة إن انتفع جبزء وإذا قلنا

 ومن نصوص العلماء الدالة على ذلك مايلي:

 المذهب المالكي:

قال أصبغ : " سئل ابن القاسم عمن قال : من حيفر ِل بئرا طوهلا كذا وكذا ، وعرضها كذا وكذا فله كذا وكذا ، 

رجل نصف ذلك ، مث يعتل . قال : ال أرى له حقا إال أن ينتفع هبا صاحبها ، فإن انتفع هبا أخذ قدر ما فحفر 

عمل مما انتفع به . قيل له : فلو قال : من جاءين خبشبة من موضع كذا وكذا فله كذا ، فحملها رجل إىل نصف 
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لى قدر ما تفع هبا ، فإذا انتفع هبا فله أجره عالطريق ؟ قال : هو مثله ال أرى له شيئا إال أن حيملها صاحبها فين

 محلها من الطريق .

 "قال حممد بن رشد : إنه يكون للمجعول له فيما حفر من البئر إذا انتفع بذلك صاحبها قدر ما عمل مما انتفع به

(22) 

 المذهب الشافعي:

واحدا  من اجلملني استحق نصف  العامل الشافعية أنه "لو قال العاقد: من رد مجليَّ املفقودين فله دينار ورد يرى

 (23دينار ألنه أجنز نصف العمل املراد" )

 المذهب الحنبلي:

 (24وجاء يف اإلنصاف يف فقه احلنابلة: "أو قال من رد عبديَّ فرد أحدمها فله نصف اجلعل")

 التكييف القانوين للتسويق الشبكي:المطلب الثاني:

اء د وساطة جتارية، والوساطة التجارية يأتى مفهومها ان يكون االشخاص وسطيكيف التسويق الشبكي قانونا بأنه عق

البحث  طالب املنتج وينحصر دور الوسيط التجارى ىف ” املشرتى ” و   من لدية املنتج“البائع ” بني طرفني 

لوب بكل دقة طوالرتوى وإجياد افضل األسعار باملواصفات املطلوبه واملتابعة اىل ان يسلتم املشرتى املنتج امل

وخدمة الوساطة التجارية او التوسيط بني البائع واملشرتى تعتمد على العالقات العامة والتواصل االجتماعى .ويسر

خيلق لنا املزيد من الذى  التسويق ...الكبرية الىت تأتى من خالل عملنا ىف جمال  مع الشركات والعالمات التجارية 

العمالء واملستثمرين لكى نستطيع ان نوفر لكل عمالئنا كافة اخلدمات واملنتجات الىت يبحثون عنها لتسهيل اعماهلم 

http://www.whipixemarketing.com/our-services/e-marketing-sem/
http://www.whipixemarketing.com/our-services/e-marketing-sem/
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فظة حقوق عمالئنا السريه التامة واحملا وجتارهتم ونسبتنا تنافسية بالنسبه لتعامالت غرينا من الوسطاء كلمتنا هى

وأسرار عملهم وجلب افضل االسعار من عالقاتنا املسبوقه يف جمال الوساطة التجاريه وسطاء يف مجيع املنتجات من 

يف ظل اقتصاد العوملة واحلدود املفتوحة، وعلى ضوء تزايد االستثمارات املتبادلة وتطور  .مجيع دول العامل املصدره له..

بادالت االقتصادية والثقافية واالنسانية على مستوى العامل،فقد نشأت حلول جديدة تعمل على ايصال البائع امل

هي اليوم  جاريةالوساطة التواملشرتى سويا لقيام عملية البيع والشراء بكل سهولة عن طريق وسيط جتارى. خاصة ان 

ا يف ت واخلالفات ، وهي سنة بعد سنة، تتخذ هلا مكانا هامواحدة من بني ابرز الوسائل البديلة املعتمدة حلل النزاعا

املبادالت التجارية والعالقات االقتصادية الدولية على مستوى العامل امجع ال العامل العرىب فقط ولكن على مستوى 

 (25).الدول العربية واالجنبية

 ونموذجه:المطلب الثالث: صورة التسويق الشبكي الممنوع المبني على الغرر والربا 

إن التسويق الشبكي خيتلف باختالف الشركات ونوع التسويق الشبكي املتبع،فالنأخذ منوذج إلحدى شركات التسويق 

جولد كويست،واليت توصل الباحثون إىل أهنا تسلك  سبال يف جمموعها تعد من باب الغرر والربا، الشبكي وهي شركة 

الشبكي  الشيخ الضرير عنوانه التكييف الفقهي لشركات التسويق ومن تلك البحوث حبث أعده الشيخ/ إبراهيم أمحد

بقوله:   :)شركة جولد كويست وشركة بزناس( وأبان فيه من خالل احلكم الشرعي لشركة جولدكوست العاملية احملدودة

  :)نظام الشركة يشتمل على عدة خمالفات شرعية أخرى )على فرض أن السلعة مقصودة ( تتمثل يف األيت

التسويق شراء  عقد الشركة على عقدين يف عقد، فالشركة تشرتط لدخول الشخص يف الشبكة ونظام شملي -1

التسويق دون الشراء العاجل للمنتج ولكنه ال  املنتج هو شرط يف ذلك )يف بعض الصور جيوز الدخول يف شبكة

( 26مؤجل(.) نتج أي أن البيع يتم بثمنبصورة رمسية بربنامج احلوافز إال بعد شرائه امل يعتمد العميل يف هذه احلالة
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عاجال  كان بثمن معجل أو  العقد األول هو عقد التسويق املوجب للعمولة والعقد الثاين هو بيع املنتج فيكون

  .البيعتني يف بيعة مؤجل ومن مث يطاله اخلالف الفقهي يف احلكم

تدفع هلم شيئا  نظري وهذا  من العمالء دون إن الشركة وشروطها جيعالهنا حتقق مكسبا  من عمل الكثريين نظام -2

حيث استفادت الشركة من جهدهم يف تسويق  واضح يف عدة صور سبق بياهنا)النظام الثنائي( وهذا ظلم ال جيوز

مقابل ذلك وهذه خمالفة تؤخذ على العقد سواء كّيف على كونه إجارة أو  منتجاهتا، والعدل يقتضي أن تدفع هلم

 جعالة.

جهده أي أن تدفع  إنه )على فرض صحة املعاملة يف أساسها( جيب أن يكافأ كل متسوق على قدرف ومن مث

دوالر( دون أن تضع حدا  أدىن  477كل عشرة  الشركة عن كل منتج يسّوق أربعني دوالرا  )عمولة الشركة عن

  .يسقط بعده حق العامل يف العمولة الستحقاق اجلعل أو حدا  أعلى

  .ه املعاملة يتم بيع املنتج الذهيب بتقسيط الثمن مما يدخل املعاملة يف ربا النَّساء املنهي عنهيف بعض صور هذ -3

وحينئذ ال يسلم املنتج وغياب  بعض صورها أيضا  جيوز االشرتاك والتعاقد مع الشركة دون دفع مثن املنتج ويف -4

خيرج عن كونه وعد والوعد يف الصرف ال ينشئ بالَدين. فاألمر ال  البديلني يدخل املعاملة يف بعض صور الَدين

  .وال يشغل ذمة التزاما  

الثمن إال بعد عام  الشركة للمشرتكني خيار فسخ العقد خالل ستة أشهر من الشراء على أال ترد هلم جتعل -5

 ركة يف رد مثنأنه إلقالة واستئناف عقد جديد فإن شرط الش وهو ما ال جيوز يف البيع األموال الربوية. ولو خرج على

املعاملة بشروطها املعلومة ظلمات بعضها فوق بعض فهي قمار يف  فهذه  .يرد املسألة إىل ربا النَّساء املنتج بعد عام

الذين اشرتكوا فيها  نساء يف بعض صورها وأكل ألموال الناس بالباطل ومن مث فهي باطلة وجيب على أصلها وربا
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الرب كأي كسب خبيث ال جيوز لصاحبه االنتفاع به  نها وصرفه يف أوجهأن يتخلصوا من كل دخل حصلوا عليه م

  (27" ).الربوية مستقبال  من الشركة للشركة لتتتفع به قياسا  على الفتوى يف شأن الفوائد وال يرتك ما يرد إليه

 المبحث الثالث:اختالف الفقهاء في مشروعية التسويق الشبكي وضوابطه الشرعية :

 ختالف الفتاوى حول مشروعية التسويق الشبكي:االمطلب األول:

 اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم التسويق الشبكي إىل فريقني كما يأيت:

 اجملوزون: الفرع األول:

إىل جواز التسويق الشبكي، منهم دار اإلفتاء الليبية والتونسية  (28)ذهب بعض الفقهاء املعاصرين. الفريق األول:

وجلنة الفتوى باجلامعة األردنية والشيخ عبد اهلل بن جربين والشيخ سلمان العودة،  (21)وجلنة الفتوى باألزهر

 :(37)على ذلك بعدة أدلة.واستدلوا 

( ، وأل التعريف تقتضي العموم، فيكون األصل يف البيوع 31قوله تعاىل: }َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا{.) .1

 (32ق الشبكي معاملة مستحدثة مل يرد فيه نص.)اإلباحة ما مل يرد نص بتحرميه، والتسوي

وجياب على هذا الدليل بأنه خارج حمل النزاع؛ ألن كال الفريقني متفق على أن األصل يف املعامالت اإلباحة، 

 واالختالف قد وقع بسبب وجود حمظورات يف املعاملة.

 شركة.بل الداللة والرتويج ملنتجات ال.التسويق الشبكي نوع من السمسرة، والعموالت اليت يأخذها املسوق مقا2

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#_edn35
http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#_edn36
http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#_edn37
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وقد أجاب املانعون بأن عقد السمسرة حيصل السمسار مبوجبه على أجر لقاء ترويج السلعة وأن مقصود العقد 

الرتويج للسلعة، وأما التسويق الشبكي فيدفع املسوق األجر ليقوم بالتسويق، ومقصود العقد الرتويج للعموالت 

 واألرباح وليس للسلع.

أن التسويق الشبكي نوع من الوكالة بأجر، فتقوم الشركة بإبرام عقد وكالة مع املسوق لرتويج املنتجات .3

 مقابل عموالت على ذلك اجلهد.

 عرفها الفقهاء: "التزام عوض معلوم على عمل معني .أن عمولة التسويق الشبكي تدخل يف باب اجلعالة؛ وقد4

 بعمالء جدد استحق العمولة وإال فال.( فإذا أتى املسوق 33معلوم أو جمهول")

وقد أجيب بأن اجلعالة ال يقدم اجملعول له ماال ابتداء فهو ال خيسر سوى جهده، وأما يف التسويق الشبكي 

 فاملسوق يقدم ماال يف أي صورة كان.

 وقد قيد بعض أصحاب هذا القول جواز التسويق الشبكي بثالثة شروط:

 باحة معلومة.أن تكون سلعة التسويق الشبكي م .1

 أال يكون عمل الشركة ممنوعا بقانون الدولة. .2

 (.34انتفاء الغش واخلداع والتغرير) .3

يقول الشيخ سلمان العودة وهو أحد أصحاب الرأي األول اجمليزين حيث جاء يف فتوى له: "والذي أميل إليه أن 

ا متيز مات املتوفرة قوية ومالئمة وهلاحلكم يف هذه املسألة وما شاكلها يعتمد على حقيقة احلال، فإن كانت اخلد

عن غريها ، إما جبودة وإما برخص، وعلى هذا مت االشرتاك فيها لالستفادة من خدماهتا وتسويقها لآلخرين، فهذا 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 24 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

جائز، وهذا ما أكده ِل عدد من املشرتكني يف الشركة، ولو كانت اخلدمات أو الربامج أو السلع يف هذه الشركة أو 

ى تعتمد النظام ذاته صورية أو ضعيفة وال قيمة حقيقة هلا وإمنا الناس يشرتكون ويسوقون من أجل يف أي شركة أخر 

احلصول على املقابل املادي الذي ينتظرهم إذا أقنعوا أشخاصا  آخرين.. ففي هذه احلالة يكون األمر حمرما  واهلل 

 (35أعلم")

جل اختالف صيغ معامالت تلك الشركات من شركة وهذا الرأي يف هذه الفتوى هو الذي مييل إليه الباحث ال

  Binary systemألخرى، فنظام شركة من نوع النظام الثنائى 

 .Matrix system خيتلف من نظام شركة أخرى تعمل بنظام املصفوفة 

ال و وقد نوقش هذا القول بأن السلعة هي جمرد ستار، واملقصود األكرب من التسويق الشبكي هي العموالت الكبرية، 

 .(36)عالقة جلودة املنتج أو رخصه باملوضوع. 

ولكن يستدرك  الباحث على هذه املناقشة بأنه ليس كل شركات التسويق الشبكي كذلك، ولكن بعضها فيه تلك 

 ه وسوف نذكر مثاال لذلك.السمات اليت ذكرها الشيخ سلمان العود

وأضافت جلنة الفتوى باجلامعة األردنية شرطا آخر وهو أن تكون السلعة حمل العقد ذات قيمة مالية معتربة شرعا 

 (.37وينتفع هبا، وال تكون ساترة للربا)

 الفرع الثاين: املانعون:

المي بالسودان، منهم جممع الفقه اإلسالفريق الثاين: ذهب بعض الفقهاء املعاصرين إىل حترمي التسويق الشبكي، و 

ودائرة اإلفتاء األردنية، ودار اإلفتاء املصرية، واللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية، ودار اإلفتاء الفلسطينية، والدكتور 

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#_edn39
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سامي السويلم وهو أول من حرر الكالم يف املسألة، والدكتور يوسف الشبيلي والدكتور أمحد احلجي الكردي 

 :(38):حسني شحاته والدكتور حسام الدين عفانة وغريهم، وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة وهيوالدكتور 

ي َُّها الَِّذيَن أَ وجود القمار وامليسر الذي ورد الشرع بتحرميه ملا فيه من املخاطرة والغرر؛ قال اهلل تعاىل: }يَا  .1

َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَّ   ( 31ْم تُ ْفِلُحوَن{)كُ آَمُنوا ِإمنَّ

أعلى أو اخلسارة  حفاملنتج غري مقصود يف املعاملة، فيكون املشرتك قد دفع أمواال مقابل احتمالية احلصول على أربا 

 ذلك.

جاء يف فتوى لدائرة اإلفتاء األردنية: "أسلوب التسويق الشبكي أو اهلرمي وأخذ العموالت عليه ليس من السمسرة 

الشرعية يف كثري من صوره املنتشرة اليوم، بل هو من باب امليسر واملقامرة احملرمة؛ ألن املشرتكني عادة ال يشرتكون 

آت على إحضار زبائن آخرين، فإذا جلب املشرتك عددا  من الزبائن، وحقق شروط الشركة إال بغرض حتصيل املكاف

أخذ عمولته اليت قد تزيد أو قد تنقص عن املبلغ الذي دفعه ابتداء، وإذا فشل خسر املبلغ كله، وهذا االحتمال 

 يُدِخُل املعاملة يف شبهة الغرر وامليسر.

 دفع مال مسبقا ، سواء على سبيل االشرتاك أو على سبيل شراء بضاعة غريهو اضطرار املشرتك إىل فمناط التحرمي 

 .(47)مقصودة: أ ه 

صيل العدد حت وجاء يف فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء:باململكة العربية السعودية "ألن املشرتك ال يدري هل ينجح يف

املطلوب من املشرتكني أم ال؟ والتسويق الشبكي أو اهلرمي مهما استمر فإنه ال بد أن يصل إىل هناية يتوقف عندها، 

وال يدري املشرتك حني انضمامه إىل اهلرم هل سيكون يف الطبقات العليا منه فيكون راحبا ، أو يف الطبقات الدنيا 

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#_edn41
http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#_edn42


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 26 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ضاء اهلرم خاسرون إال القلة القليلة يف أعاله، فالغالب إذن هو اخلسارة، وهذه فيكون خاسرا ؟ والواقع أن معظم أع

 (.41هي حقيقة الغرر، وهي الرتدد بني أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن الغرر.)

 رأي الباحث:

 لبون واسع.ويستدرك الباحث على هذه الفتوى اخللط ما بني التسويق اهلرمي والشبكي وا

إضافة إىل كون أن مؤسسات الفتوى تلك حررت األحكام يف بعض معامالت شركات التسويق الشبكي وعممت 

 احلكم على اجلميع وتعميم األحكام دون تطابق يف الوقائع يعترب تصورا معيبا جيعل األمور على غري نصاهبا. 

مرة الغرر؛ يقول األستاذ ابراهيم الكلثم: "أين املقاوقد أجيب بأن وجود السلعة ذات الفائدة ينفي شبهة القمار و 

والغش واخلداع والغرر مع أن السلعة موجودة والفائدة متحققة، وأين الغرر واجلهالة بل هو منفي يف هذه املسأله ولك 

 أن تسأل من شارك يف بزناس هل غررت به الشركه أو وعدته بأمر ومتلصت منه. هذا غري وارد يف عمل الشركة بل

إن كل من اشرتى املنتج يعرفه جيدا ويعرف فائدته وفوق ذلك فإن الشركة تعطي اخليار ملن اشرتى املنتج أن جيرب 

املنتج ملدة ثالثة أيام وإن وجد فيه خالف ما قيل له فله أن يعيده ويستلم ما دفع مقابله، وأما كون البعض منهم مل 

ق بل فتحت اجملال ملن أراد أن يسّوق وبينت طريقة التسويحيصل على عموالت فلم تعد الشركة الناس بأرباح 

 (42)الال".وأوضحت شروط التسويق واملسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حراما أوحرم ح

ك يدفع مبلغا  يئة( يف املعاملة؛ جاء يف فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء: "فاملشرت .وجود الربا بنوعيه )ربا الفضل وربا النس2

قليال  من املال ليحصل على مبلغ كبري منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخري، وهذا هو الربا احملرم بالنص 

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#_edn44
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، فال تأثري له غري مقصود للمشرتكلذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إال ستار للمبادلة، فهو واإلمجاع، واملنتج ا

 (43)يف احلكم" انتهى.

 رأي الباحث:

ويستدرك الباحث على هذه الفتوى بأن  تصور معاملة التسويق الشبكي من بعض الشركات وليس من كل 

ركات من خيتلف نظامها يف التسويق مع الشركات األخرى، وهلذا فيعاب على الفتوى الشركات ألن من الش

 تعمميم احلكم من غري نظر يف الوقائع.

ويقول الدكتور سامي السويلم: "اتفق الفقهاء من املذاهب األربعة وغريهم على أن املبادلة إذا تضمنت نقدا  يف أحد 

 وكان النقد املفرد أقل من النقد املضموم للسلعة أو يساويه، فهي حمرمة البدلني، وسلعة معها نقد يف البدل اآلخر،

بال خالف بينهم؛ ألن املبادلة حينئذ يغلب عليها النقد بالنقد، واحلكم للغالب، وإذا كانت املبادلة حمرمة ولو كان 

 هذه الشركات، حيصل بالضبط يفالنقد يف البدلني حاضرا ، فهي أوىل بالتحرمي إذا كان يف أحدمها مؤخرا ، وهذا هو ما 

حيث تعد املشرتك بعموالت نقدية أضعاف مثن السلعة الذي دفعه، وهذه العموالت قد حتصل وقد ال حتصل، 

 (44فيجتمع يف املبادلة الغرر والربا")

 رأي الباحث:

(،أيضا تعميم تويستدرك الباحث على الدكتور سامل السويلم يف قوله: )وهذا هو ما حيصل بالضبط يف هذه الشركا

القول حني أن قال يف هذه الشركات ومل ينص على اسم شركة بعينها، وهذا يتناىف مع مبدأ النظر للواقعة بعينها وبيان 

 حكمها.

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#_edn45
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. يتضمن التسويق الشبكي أكل أموال الناس بالباطل، ووجه ذلك أن أصحاب الشركة واملرتبعني على رأس اهلرم 3

على حساب الطبقة الدنيا اليت ال تتمكن من احلصول على األرباح املرغوبة لتشبع هم من جينون األرباح الطائلة 

 السوق أو استنفاد قوائم املشرتين من معارفه أو غري ذلك.

وقد أجيب بأن املال الذي يدفعه املسوق يكون مقابل سلعة ينتفع هبا، فال يوجد خسارة وال أكل ألموال الناس 

 بالباطل.

يف املعاملة، من خالل املبالغة والتهويل بفوائد السلعة املروجة، أو إغراء املشرتكني دخول الغش والتدليس  .4

 اجلدد بالعموالت الضخمة اليت سيجنوهنا من اشرتاكهم.

 ويستدرك الباحث على هذا العيب أنه قد يكون يف بعض الشركات وليس يف مجيعها.

 التسويق الشبكي: املطلب الثاين:الضوابط الشرعية اليت وضعها العلماء لصحة

من الشروط الشرعية تعد يف جمملها ضوابط شرعية لصحة التسويق  جمموعة (45)األردنية،وضعت دائرة اإلفتاء 

 الشبكي وهي:

 ملال وال مثنا لشراء منتج؛ خروجا من شبهة الربا والقمار. األول: أال يشرتط على الوسيط املسوق مبلغا مقدما من ا

الثاين: أن يكون املنتج حقيقيا يباع بسعر السوق أو أقل؛ خروجا من الغرر والتدليس، وحىت ال تكون العموالت 

 واألرباح هي املقصود للشركة واملسوق.

هد الوسيط سحتا، فيشرتط أن يكون اجل الثالث: أن يكون عمل الوسيط مقابال جلهد أو عمل؛ حىت ال تكون أجرة

املبذول حقيقيا بسمسرة مباشرة أو متابعة وإشراف مستمر وعمل مجاعي، فال جيوز للطبقة األوىل أن تسرتبح على 

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=102#_edn52
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جهود الطبقة الثالثة والرابعة مثال دون بذل جهد عمل حقيقي يف التسويق معهم، فينبغي تقييد الطبقات بعدد معني  

 ليتمكن صاحب الطبقة األوىل من بذل جهد عمل حقيقي معهم. الرابع: أال حترم الشركة كخمسة أو ستة مثال

املسوق من أجرته بالكامل عند عدم قيامه جبزء من عمله؛ منعا من أكل أموال الناس بالباطل، فاملسوق يستحق 

ن جهة إن حقق مبيعات معمولته على قدر اجلزء الذي قام به، وال يصح شرعا للشركة حرمان املسوق من العمولة 

 اليمني فقط مثال؛ ألن الشركة استفادت من عمل املسوق دون مقابل.

اخلامس: مراعاة ضوابط التجارة اإللكرتونية، ومنها وجوب تقابض البدلني يف جتارة الذهب والفضة، ومراعاة ضوابط 

 الصرف، وعدم املتاجرة باحملرمات.

 العمل من جتنب للغش واخلداع والتزوير واإلضرار باآلخرين وغري ذلك.السادس: االلتزام بأخالقيات اإلسالم يف 

السابع: االلتزام بالقوانني واألنظمة يف الدولة اليت تعمل فيها شركة التسويق الشبكي؛ منعا من اإلضرار باالقتصاد 

 الوطين.

 المبحث الرابع نظام شركة دي ايكس ان الماليزية والحكم الشرعي عليها:

 -النشأة والنظام التسويقي  لشركة دي ايكس ان املاليزية: ول:المطلب األ

 النشأة: الفرع األول:

تأسست شركة دي اكس ان على عاتق الدكتور ليم سيو جن، .وهو خريج املعهد اهلندي للتكنولوجيا املشهور يف 

 م1113عام 

قد سافر لعالقة بصورة افضل، فلدى د. ليم سيو جن اهتمام عميق بالفطر وعالقته بصحة االنسان. ولفهم هذا ا

ن لينجزي. وبعد اكثر من عشرين عاما م–ه عن ملك االعشاب د.ليم سيو جن اىل اماكن بعيدة و شاسعة يف حبث



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 31 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

االحباث والتحليل العلمي،اكتشف د. ليم سيو جن اخريا لينج...زي ملك االعشاب القادر على افادة البشرية. و 

بدأ د. ليم سيو جن اقتسام معرفته حول هذا العشب املعجزة مع اصدقائه،  إلدراكه مدى أمهية وفائدة لينجزي،

الذين تأثروا بشدة بقيمة فوائده الطبية والصحية. و برغم ذلك فإن د.ليم سيو جن مل يقف عند ذلك . ولكنه 

ا العشب ذشعر بأنه جيب عليه تأسيس شركة تقوم مبساعدة أكرب عدد من الناس ملعرفة العالقة واستخراج فوائد ه

 (46حتقق حلم د. ليم عندما .اسس شركة دي اكس ان.) 1113املعجزة. ويف سنة 

 النظام التسويقي للشركة: الفرع الثاني:

( يف تسويق منتجاهتا على حتويل املستهلكني أنفسهم إىل مسوقني أو D X Nيعتمد التسويق الشبكي يف شركة )

ذلك عن طريق تكوين جمموعه من الشبكات البشرية نظام موزعني؛ )مساسرة( أو يقومون باألعالن شفاهة و 

 ينتشر عن طريقها املنتج باالعتماد على ثقة الناس بعضهم ببعض.  Matrix system املصفوفة 

 ويف الواقع اجملتمع يقوم بالتسويق الشبكي يوميا  دون أن يشعر،وتعترب فكرة التسويق الشبكي يف شركة دي ايكس

أن نضرب هلا مثاال لتوضيح الفكرة بشكل خمتصر: فاهلاتف النقال الذي حتمله يف إن فكرة بسيطة, وميكن 

جيبك اشرتيته من حمل معني, ولكن هناك مراحل مرَّ هبا هذا اجلهاز منذ خروجه من املعمل حىت وصوله إىل 

 احملل الذي اشرتيته منه!

 فكل شركة حتتوي على خطني رئيسيني، ومها:

 من سعر املنتج. % 37عاِمَل الشركة، والذي يكون له خط اإلنتاج: والذي ميثل م -1

خط التسويق: والذي يقوم بإيصال منتجات الشركة إىل الزبائن حول العامل، ويقوم خط التسويق  -2

بإيصال منتجات الشركة إىل الوكالء الرئيسيني املوجودين يف كل قارة من قارات العامل، وهؤالء 

ون، وهم موزعون على بعض الدول يشرتون منهم البضاعة، الوكالء الرئيسيون لديهم وكالء فرعي
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وهؤالء أيضا يوزعون البضاعة على جتار اجلملة الذين يبيعوهنا بدورهم إىل احملال التجارية اليت 

 .%77يشرتي الناس منها أنا وأنت ومجيع الناس، ويكون هلذا اخلط 

بيع منتجاهتا ركة املعنية؛ فمثال: شركة )نوكيا( تعلما  بأن الوكالء املذكورين ميلكون احلق احلصري للبيع للش

لوكيلها الرئيسي يف آسيا, وهذا الوكيل يقوم ببيع هذه املنتجات لوكالئه الذين من ضمنهم وكيله يف اإلمارات 

مثال ؛ والوكيل املعتمد يف اإلمارات يبيع للوكالء املوجودين يف مدن الدولة, ووكالء املدن بدورهم يبيعون ألصحاب 

 حملالت الذين نشرتي منهم، وهكذا .ا

ويف كل مرحلة من هذه املراحل يزداد سعر املنتج بسبب رغبة كل وكيل أو وسيط باحلصول على أرباح, إضافة 

 إىل تكاليف الدعاية واإلعالنات اليت تقوم هبا الشركة لرتويج املنتج.

خلط اإلنتاج  %37, %177بنسبة  ولألسف فإن كل هذه املصاريف سيتحملها الزبون الذي سيشرتي املنتج

خلط التسويق )الوكالء واملوزعون(؛ فلو افرتضنا أن املنتج عندما خرج من املعمل كان سعره  %77)املصنع(، و

( جنيه إضافة إىل تكاليف الدعاية وربح املوزعني والذين 1777( جنيها ، فإن املستهلك سيشرتيه ب )377)

 يكون الزبون هو من دفع تكلفة الدعايات واإلعالنات وهو ال يدري!!( جنيه عن كل منتج؛ ف777يكون هلم )

وبالتأكيد فإن الزبون عندما يشرتي املنتج وجيربه ويرى أنه جيد, سيوصي به معارفه؛ فمثال لو اشرتى أحد 

(, وأعجبه أداءه؛ فإنه سرييه طبعا  ألهله وأقاربه وأصدقائه، وكل من يعرفهم 15األشخاص جهاز )نوكيا إن 

 وينصحهم بأن يشرتوا مثله.

هنا يكون الشخص قد عمل دعاية شفهية جمانية هلذا اجلهاز؛ يف حني أن شركة )نوكيا( إذا أرادت أن تروج هلذا 

 اجلهاز فإنه سيكلفها ذلك كثريا  !!

 عوإن معظم الناس ال يتأثرون بالدعايات اليت تظهر يف أجهزة اإلعالم، أو اليت تعلق على على لوحات الشوار 

 والبنايات، أو اليت تكتب يف اجلرائد واجملالت، وال يلقون هلا باال ، وال يثقون هبا!!
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ففالن من الناس مثال  اشرتى هاتفه النقال بعد أن رأى أن أحد أصدقائه قد اشرتى جهازا  مثله؛ على الرغم من 

 ف تقريبا!!ر أو شهر ونصأن الدعايات اخلاصة هبذا اجلهاز ظهرت على التلفاز قبل أن يشرتيه صديقه بشه

إذا  فهو مل يِعر للدعاية أمهية تذكر, و لكن اشرتى اجلهاز ألن صديقه اشرتى مثله؛ وأما صديقه فلم يربح شيئا  

من دعايته هذه, فإن شركة )نوكيا( مل تدفع له أجور الدعاية واإلعالن الذي قام به هو والذي سيقوم به صديقه 

 ... بسببه وهكذا أصدقاء صديقه اخل

من هنا ظهرت فكرة التسويق الشبكي اليت تنص على إقامة عالقة مباشرة بني الشركة والزبون، دون احلاجة إىل 

 الوسطاء؛ والذين هم السبب الرئيس يف:

 177؛ فيكون الزبون دافعا  للسعر % 77ارتفاع سعر املنتج عندما يصل إىل الزبون إىل أكثر من  -1

 واليت تكون للمصنع )خط اإلنتاج( كما سبق بيانه. الباقية % 37؛ حيث أنه سيدفع %

وهدر األموال على الدعايات, واليت غالبا  ما يكون مصريها أهنا غالبا  ال تعطى أمهية تذكر  -2

)بالتجربة(، وأهنا تداس حتت األقدام على الشوارع واألرصفة، أو ترمى يف القمامات؛ فيكون فيه 

 حمظور شرعي وهو )اإلسراف(.

تسويق الشبكي يف هذه الشركة يكون الزبون هو القائم بالدعاية واإلعالن؛ ويأخذ عمولة على أما يف ال

الدعاية الشفهية اليت سيقوم هبا، )باعتباره مسسارا( ومعلنا، وبالتاِل ال يكون هناك ارتفاع يف األسعار، وال هدر 

 (47هو األجدى واألنفع واألمثر.) لألموال بال فائدة؛ فيكون

 ( املاليزية: DXNاحلكم الشرعي لشركة ) ثاني:المطلب ال

 والرد عليها: DXNالفتوى اليت حترم التعامل مع شركة  الفرع األول:

صدرت بعض الفتاوى حترم املعاملة مع شركة دي ايكس اين املاليزية وسوف أذكر منها فتوتني مث أرد عليهما إن 

 ه.1427و القعدة ذ 37( تارخيها 79833شاء اهلل، الفتوى األوىل:رقمها )
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 حرام ام حالل؟  DXNالسؤال: هل التسويق داخل شركة 

 اإلجاب  ة: احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه، أما بع د: 

فباالطالع على موقع هذه الشركة املسؤول عنها تبني لنا بوضوح أهنا تقوم على نظام التسويق الشبكي، وقد بينا 

ظام وحرمة االشرتاك فيه من خالل الكالم على معاملة شركة بزناس، وذلك يف الفتوى رقم: حرمة هذا الن

 (48. واهلل أعلم. )فلرتاجع 11351

 مناقشة هذه الفتوى والرد عليها:

أهنا تقوم على نظام التسويق الشبكي،  فباالطالع على موقع هذه الشركة املسؤول عنها تبني لنا بوضوح* النص:)

 :من خالل الكالم على معاملة شركة بزناس، وذلك يف الفتوى رقم وقد بينا حرمة هذا النظام وحرمة االشرتاك فيه

 (.فلرتاجع 19359

أهنا تقوم على نظام التسويق الشبكي، وقد بينا حرمة هذا النظام وحرمة االشرتاك  تبني لنا بوضوحقوله: )... 

 : يرد عليه: ب كون النظام قائما  على التسويق الشبكي، وكون املفيت تبني له )بوضوح(!! أنه من التسويقفيه ...(

الشبكي؛ ليس من شأنه أن حيرمه؛ فالتسويق الشبكي أنواع خمتلفة، ولكل شركة طريقة خاصة؛ وحتتاج طرق هذه 

األنواع إىل التكييف الفقهي املنبين على القواعد الفقهية واألصول الشرعية؛ ليتبني موافقتها أو خمالفتها للشرع؛ مث 

 حُيكم على كل نوع لوحده دون تعميم.

 (41مد بن صاحل العثيمني يف األصول من علم األصول: )يشرتط جلواز الفتوى شروط منها: )قال العالمة حم

 أن يكون املفيت عارفا  باحلكم يقينا  أو ظّنا  أو راجحا  وإال وجب عليه التوقف . -1

تاما  ليتمكن من احلكم عليه فإن احلكم على الشيء فرع عن تصوره. -2  أن يتصور السؤال تصّورا  

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=19359
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=19359
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يكون هادئ البال ليتمكن من تصور املسألة وتطبيقها على األدلة الشرعية فال يفيت حال انشغال فكرة أن  -3

 بغضب أو هم أو ملل أو غريها.

يقول األستاذ محزة بن حممد أيوب البلوشي اخلبري بنظام شركة دي إيكس إين : أقول: كيف حُيرَّم شيئا دون العلم 

ركة بزناس  أن يتجرأ على حترمي حالل دون تتبع تام؟! ... وهل كون التعامل مع شبه، وال بكيفيته، وهل ينبغي للمفيت

أو غريها من الشركات )حمرما ( جيعل التعامل مع شركة أخرى شاهبتها باالسم )حمرما (؟ وهل هذا من العدل يف 

شركة ليبني له ال احلكم؟! وهل ينبغي للمفيت أن يكتفي باالطالع على املوقع دون الرجوع إىل شخص متمرس مع

 أكثر عن نظامها؛ ليبين حكمه على أساس من العلم؟!! 

 أو ليس من املعلوم يف أصول الفقه: أن )احلكم على الشيِء فرٌع عن تصورِه( ؟!!

 (57 )ْنُه َمسُؤوال  عَ َوال تَ ْقُف َما لَْيَس لَك بِِه ِعلٌم إنَّ السَّمَع والَبَصَر والُفَؤاَد ُكلُّ أولِئَك َكاَن أو مل يقل اهلل تعاىل: 

 . فأين كل تلك الضوابط يف هذه الفتوى؟!

...(: أقول: سبق القول بأن )احلكم على الشيء فرع عن  ... من خالل الكالم على معاملة شركة بزناسوقوله: )

اس س( تصورا  تاما  حييط بكل جوانبه؛ مث تبيني احلكم الشرعي على أDXNتصوره(؛ فال بد من تصور نظام شركة )

 ( خمتلف عن نظام بزناس!!DXNهذا التصور؛ ألن نظام شركة )

(؛ فال أدري مل التعجل يف الفتوى، وتعميم DXNفاجلواب فيه نظر؛ ألنه مل يقم على التصور الصحيح لنظام )

 األحكام؟!!

قد قال و ومسائل املعامالت حتتاج إىل تصور صحيح، وهي ليست كمسائل الفقه األخرى اليت يسهل اجلواب عنها؛ 

 الفقهاء )إمنا الفقه البيوع( .

 الفتوى الثانية من موقع )اإلسالم سؤال وجواب(
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 البيوع احملرمة«  البيوع«  معامالت«  الفقه«  الفقه وأصوله ))

 واالشرتاك يف نظامهم التسويقي DXNحكم الشراء من منتجات شركة 

ية على بعض الناس ، ولكن أسأل عن حكمه من شركة ماليزيا ، وشاهدت نتائجه الصح DXNأنا استخدم منتج 

من الناحية الشرعية ، حيث إنه عند اشرتاكك يف الشركة تصبح عضوا  فيها ، ولك فيها أسهم ، وتقوم أنت بالتاِل 

 ببناء شبكة ، وبعد الوصول عند مستوى معنيَّ يكون لك مبلغ من املال شهريّا  ، ويزداد هذا املبلغ بزيادة نشاطك .

 مد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل :احلالفتوى:

جيوز الشراء من هذه الشركة وأمثاهلا ممن يبيع بضائع هلا قيمة حقيقية تعادل املنتج ، دون أن يكون فيها زيادة ألجل 

 –االشرتاك يف التسويق ، ولكن ال جيوز االشرتاك يف نظامهم التسويقي ، واملسمى " التسويق الشبكي " ، ويسمى 

" التسويق اهلرمي " ؛ ألن هذا النظام قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد منعت دول  - أيضا  

 إسالمية وغري إسالمية هذا النظام التسويقي ، وحذَّرت الناس من املسامهة فيه .

 اه .وقد اطلعنا على موقعهم ، ورأينا ما يبيعونه ، ورأينا نظامهم التسويقي ، وهو عينه الذي ذكرن

(  42571فانظر :أجوبة األسئلة :        ) وقد بيَّنا يف أجوبة متعددة حكم املشاركة يف هذا النظام التسويقي ، 

 (51( .) 46515( و )  47263( و )  45818و ) (  47263و ) 

جيوز الشراء من هذه الشركة وأمثاهلا ممن يبيع بضائع هلا قيمة حقيقية تعادل املنتج ، دون اب الثاين: )* مناقشة اجلو 

أن يكون فيها زيادة ألجل االشرتاك يف التسويق ، ولكن ال جيوز االشرتاك يف نظامهم التسويقي ، واملسمى " 

 هذا النظام قائم على الغرر وأكل أموال الناس" التسويق اهلرمي " ؛ ألن  -أيضا   –التسويق الشبكي " ، ويسمى 

 بالباطل ، وقد منعت دول إسالمية وغري إسالمية هذا النظام التسويقي ، وحذَّرت الناس من املسامهة فيه .

 (وقد اطلعنا على موقعهم ، ورأينا ما يبيعونه،ورأينا نظامهم التسويقي ، وهو عينه الذي ذكرناه.

http://www.islam-qa.com/ar/cat/503
http://www.islam-qa.com/ar/cat/503
http://www.islam-qa.com/ar/cat/252
http://www.islam-qa.com/ar/cat/252
http://www.islam-qa.com/ar/cat/313
http://www.islam-qa.com/ar/cat/313
http://www.islam-qa.com/ar/cat/317
http://www.islam-qa.com/ar/cat/317
http://www.islam-qa.com/ar/cat/319
http://www.islam-qa.com/ar/cat/319
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=42579&ln=ara
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=40263&ln=ara
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=45898&ln=ara
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=40263&ln=ara
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=46595&ln=ara
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يه: ب كون النظام قائما  على التسويق الشبكي، وكون املفيت تبني له )بوضوح(!! أنه جياب عن هذا اجلواب يرد عل

أيضا   –واملسمى " التسويق الشبكي " ، ويسمى  من التسويق الشبكي؛ ليس من شأنه أن حيرمه؛ وأما قوله: )...

ن كان مَثََّة تشابٌه هلرمي، وإ...(. أقول: هذا غري صحيح فالتسويق الشبكي ليس هو التسويق ا " التسويق اهلرمي " -

يف الطريقة، والتسويق اهلرمي هو الذي منعت منه دول إسالمية وغري إسالمية؛ وهو قائم فعال  على الغرر وأكل أموال 

الناس بالباطل؛ فلهذا هو حمرم، أما التسويق الشبكي فهو ميارس يف كثري من البالد االسالمية كاململكة العربية 

 ومل متنع منه احلكومة السعودية؛ بل هنالك أكثر من أَحَد عشَر فرعا   للشركة يف اململكة. السعودية وغريها

والسائالن اللذان سأال هذين السؤالني كالمها مل يعرضا السؤال بشكل صحيح، فالشركة ليست جمرد كلمة )تسويق 

 شبكي( ليأيت املفيت بدوره ويقول بكل سهولة )حرام(!!

ألن املستفتني مل يصوِّروا هلم طريقتها جيدا ؛ أو  DXNايخ الذين حرَّموا التعامل مع شركة ويف تقديري يعذر املش

لظنهم أن كل هذه الشركات متساوية يف طريقة عملها؛ أو لعدم وضوح الصورة هلم؛ لدرجة أهنم خيلطون ما بني 

(؛ وقد ذكر 52) كل ذي علم عليموفوق   التسويق اهلرمي والشبكي، وشتان ما بني املعاملتني، واهلل تعاىل يقول

، فيكون من أفىت باجلواز بناء  على DXNالباحث أن عددا اليستهان به من العلماء أفىت جبواز التعامل مع شركة 

اطالعه على نظام الشركة، ومتحيصه وتدقيقه، أو كونه مطلعا  على األنظمة التسويقية العصرية؛ وهبذا يكون هو أعلم 

 (53نظام شركات أخرى، و)َمن َعِلَم ُحجَّة على َمن مَل يَ ْعَلم( كما هو معلوم.)ممن بىن فتواه على 

 وفيما يلي حماولة ملناقشة هذه العلل:

 غرر وأكل أموال الناس بالباطل!(.* العلة األوىل: )نظام الشركة قائم على ال

 :فأما الغرر 

( وقال السرخسي؛ 54ال يدري أيكون أم ال( ) فقد أورد اجلرجاين تعريفه بقوله: هو: )ما يكون جمهول العاقبة

 (55وشيخ اإلسالم ابن تيمية، أن الغرر: )ما كان مستور العاقبة( )
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ولو نظرنا إىل نظام الشركة كما هو مبني يف التعريف السابق، ؛ فإنه ال وجود للغرر البتة؛ فإن املتعامل مع الشركة 

  املراحل والنقاط والنسب احملددة؛ بل وتقوم الشركة بإرساليقوم بالدعاية الشفهية، وحيصل على العمولة حسب 

( نقطة يف شهره السابق، ويكون يف الكشف أمساء األعضاء املباشرين الذين 177كشف شهري لكل عضو أكمل )

قاموا بالدعاية واإلعالن أو البيع على أرقامهم يف نفس الشهر، ويظهر يف الكشف نسبة العضو واألعضاء املباشرين 

رقمه حسب ما سبق بيانه يف التعريف بنظام الشركة، ويكون الربح مبينا يف الكشف حسب النقاط والنسب  حتت

 املئوية لكل عضو على ِحدة.

  :وأما أكل أموال الناس بالباطل 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ...[)فقد قال اهلل تعاىل: ] مال بعض بسبٍب باطل  (؛ أي: وال يأكل بعضكم 56َوال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 (.57) كاليمني الكاذبة, والغصب, والسرقة, والرشوة, والربا، والقمار، وغري ذلك من الطرق احملرمة

 اأَلْرِض وأما البيع فقد أحله اهلل تعاىل، بل ودعا عباده إليه ورغبهم فيه؛ فقال تعاىل: ]فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانْ َتِشُروا يف 

 .( 51)( ، أي: بالبيع والتجارة، بدليل قوله قبله: ]َوَذُروا اْلبَ ْيَع[58َفْضِل اللَِّه[ ) َوابْ تَ ُغوا ِمنْ 

أهنم يدلوا الناس  ؛ فهم يقولونولو تبني يف نظام الشركة كما هو مبني يف التعريف السابق، قد ما رسه من اثق هبم

 ، وهنالك كثري من الناس الذين مثعلى منتجات استهالكية صحية ومفيدة، والباحث قد جرب تلك املنتجات

اخبارهم عن هذه املنتجات قد جربوها فوجدوها مفيدة جدا، وإذا كان كذلك؛ فأين أكل أموال الناس بالباطل؛ بل 

إن الشركة تأخذ من السعر حقها الذي بذلته يف اإلنتاج والتوصيل إىل املستهلك، وتعطي من قام بالرتويج حقه الذي 

ال غبار  قة الواضحة اليتإلعالن وإخبار الناس؛ فأين أكل أموال الناس بالباطل يف هذه الطريبذله يف الدعاية وا

 عليها؟!
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 * العلة )الثانية(: )نظام الشركة قائم على القمار !(.

 فما هو القمار؟

ل لعب يشرتط كقال اجلرجاين يف التعريفات: )القمار هو أن يأخذ من صاحبه شيئا  فشيئا  يف اللعب؛ ويف لعب زماننا  

 فيه غالبا من املتغالبني شيئا من املغلوب(.

رَُه ُمَقاَمرَة  َوِقَمار ا: رَاهَ  َنُه، َوقَاَمْرتُهُ ِقَمار ا ويف املوسوعة الفقهية الكويتية: )اْلِقَماُر لَُغة : الرَِّهاُن: يُ َقال: قَاَمَر الرَُّجل َغي ْ

نَّ ُكل ِقَماٍر ِفيِه َجَهاَلٌة، اْلِقَماُر َعْقٌد يَ ُقوُم َعَلى اْلُمرَاِهَنِة َوُهَو َأَخصُّ ِمَن اجلََْهاَلِة، ألِ فَ َقَمْرتُُه: َغَلْبُتُه يف اْلِقَماِر ... فَ 

 (.67)َولَْيَس ُكل َما ِفيِه َجَهاَلٌة ِقَمار ا(

وز عليها اخلطأ اليت ال جي -( عن ابن حزم أنه قال: )أمجعت األمة 61يف الفروسية، ) -رمحه اهلل  -ونقل ابن القيم 

فيما نقلته جممعة عليه؛ أن امليسر الذي حرمه اهلل هو: القمار؛ وذلك م العبة الرجل صاحبه على أن من غالب  -

منهما أخذ من املغلوب قمرته اليت جعالها بينهما؛  كاملتصارعني يتصارعان والراكبني يرتاكبان على أن من غلب 

 يسر الذي حرمه اهلل تعاىل ...(. طارا  وقمارا  فإن ذلك هو املمنهما فللغالب على املغلوب كذا وكذا خ

( نقطة 177* العلة )الثالثة(: )نظام الشركة يشبه مسألة )قرض جرَّ منفعة(؛ فيكون فيه ربا، وذلك يف اشرتاط ال )

 الشهرية(.

ضوا  يف أن يصبح عواجلواب: لو نظرنا إىل نظام الشركة التضح لنا أن األمر ليس كذلك؛ فالشخص حينما يريد 

الشركة؛فهو يدفع رمسا وهذا الرسم هو ألجل فتح الشبكة كما يفتح أحدنا حسابا جاريا يف أحد املصارف، وبناءا 

نائها عليه فإنه يوقَّع على عقد بينه وبينها؛ على أن له نسبة من مبيعاته الشهرية ومبيعات جمموعته اليت قد اجتهد يف ب

دعايات ؛ فبالتاِل يكون مستحقا  هلذه النسبة اليت كانت ستعطى لل-بنظام الشركة  حسب ما بيَّنا يف التعريف -

واإلعالنات بدال  منه ومن جمموعته اليت ستعطى نسبة معينة على جهدها كذلك؛ فال يكون ذلك قرضا  جرَّ منفعة؛ 

 وإمنا هو بيع ,وإعالن َجرّاَ َمنَفعة  ِلِكال الطرفني.
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(؛ فقال: 62)بكالم نفيس يف توضيح قوله تعاىل:]وقد َفصََّل َلُكم ما َحرََّم َعَلْيُكم[  –هلل وقد تكلم ابن القيم رمحه ا

حترميه من املطاعم واملشارب واملالبس والعقود والشروط فال جيوز حترميها فإن اهلل  ))كل ما مل يبني اهلل وال رسوله 

وز راما فال بد أن يكون حترميه مفصال وكما أنه ال جيسبحانه قد فصل لنا ما حرم علينا فما كان من هذه األشياء ح

 (63إباحة ما حرمه اهلل؛ فكذلك ال جيوز حترمي ما عفا عنه ومل حيرمه( )

 :DXNالفرع الثاين: شروط جواز التسويق الشبكي، وتطبيقها على شركة 

ا الفرع سوف ذوضعت بعض جهات الفتوى تسعة شروط تعد يف جمملها ضوابط لصحة التسويق الشبكي ويف ه

التسويقية ليتبني لنا ما مدى التزام هذه الشركة بتلك الضوابط   DXNنعرض تلك الشروط مث تطبقها على شركة 

 (64) ومن خالل ذلك يتبني احلكم عليها، وهذه الشروط هي:

 أن تكون سلعة التسويق الشبكي مباحة معلومة. .1

 أال يشرتط على الوسيط املسوق مبلغا مقدما من املال. .2

 أال يشرتط على الوسيط مثنا لشراء منتج؛ خروجا من شبهة الربا والقمار.   .3

أن يكون املنتج حقيقيا يباع بسعر السوق أو أقل؛ خروجا من الغرر والتدليس، وحىت ال تكون العموالت  .4

 واألرباح هي املقصود للشركة واملسوق.

د لوسيط سحتا، فيشرتط أن يكون اجلهأن يكون عمل الوسيط مقابال جلهد أو عمل؛ حىت ال تكون أجرة ا .5

املبذول حقيقيا بسمسرة مباشرة أو متابعة وإشراف مستمر وعمل مجاعي، فال جيوز للطبقة األوىل أن تسرتبح 

على جهود الطبقة الثالثة والرابعة مثال دون بذل جهد عمل حقيقي يف التسويق معهم، فينبغي تقييد الطبقات 

 ليتمكن صاحب الطبقة األوىل من بذل جهد عمل حقيقي معهم.بعدد معني كخمسة أو ستة مثال 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 41 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

أال حترم الشركة املسوق من أجرته بالكامل عند عدم قيامه جبزء من عمله؛ منعا من أكل أموال الناس  .6

بالباطل، فاملسوق يستحق عمولته على قدر اجلزء الذي قام به، وال يصح شرعا للشركة حرمان املسوق من 

 عات من جهة اليمني فقط مثال؛ ألن الشركة استفادت من عمل املسوق دون مقابل.العمولة إن حقق مبي

مراعاة ضوابط التجارة اإللكرتونية، ومنها وجوب تقابض البدلني يف جتارة الذهب والفضة، ومراعاة ضوابط  .7

 الصرف، وعدم املتاجرة باحملرمات.

 ك.والتزوير واإلضرار باآلخرين وغري ذل االلتزام بأخالقيات اإلسالم يف العمل من جتنب للغش واخلداع .8

االلتزام بالقوانني واألنظمة يف الدولة اليت تعمل فيها شركة التسويق الشبكي؛ منعا من اإلضرار باالقتصاد   .1

 الوطين.

 وسوف أضع جدوال أوضح فيه ما التزمت به الشركة ومامل تلتزم به مث ابني وجهة نظرهم:

 به DXNشركة  مدى التزام اسم الشرط رقم الشرط

 ملتزم به السلعة مباحة 1

 غري ملتزم به عدم اشرتاط مبلغ للدخول يف نظام الشركة 2

 غري ملتزم به عدم اشرتاط مثن لشراء املنتج  اخلاص بالشركة 3

 ملتزم به وزيادة  املنتج حقيقي ويباع بسعر السوق 4

 ملتزم به عمل الوسيط مقابال جلهد أو عمل 5

 ملتزم به املسوق من أجرته بالكامل عدم حرمان  6

 ملتزم به مراعاة ضوابط التجارة اإللكرتونية )تقابض البدلني( 7

 ملتزم به االلتزام بأخالقيات اإلسالم يف العمل جتنب الغش اخل 8

 ملتزم به االلتزام بالقوانني واألنظمة يف الدولة اليت هبا الشركة 1
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ة ومن خالل تطبيق نظامها على شروط صحة التسويق الشبكي يتبني التسويقي  DXNمن املالحظ أن شركة 
 أهنا تطبق سبعة شروط حبذافريها من جمموع تسعة شروط.

 وهذا يعين أن هنالك شرطني اثنني مل تلتزم هبما الشركة وهلا رؤية يف عدم التزامها هبما.

 والشرطان مها:

 عدم اشرتاط مبلغ للدخول يف نظام الشركة. -1

 مثن لشراء املنتج  اخلاص بالشركة.عدم اشرتاط  -2

 التسويقية:  DXNهاذان مها الشرطان اللذان مل تلتزم هبما شركة 

فعدم التزامها بشرط عدم اشرتاط مبلغ للدخول يف نظام الشركة، يرد عليه من قبل اخلرباء بأن املبلغ الذي يتم دفعه 

تح احلساب فروعها يف سائر احناء العامل، شأنه شأن ف هو عبارة عن رسوم فتح شبكة الشركة الذي يتيح له التعامل مع

 يف أحد املصارف الذي يدفع عليه صاحبه رسم ليس إال! وهو رسم رمزي.

أما عدم التزام الشركة بشرط عدم اشرتاط مثن لشراء املنتج، فمردود عليه بأن الشركة التشرتط حتما شراء سلعة 

يف  فعه املشرتك هو مقابل شراء تلك السلعة واليت هي مفيدة وغري متوفرةللدخول يف املعاملة إمنا ذلك املال الذي يد

 العرض السوقي لغري الشركة.

 التسويقية جتوز التعامل مع نظامها التسويقي وهو من املباح شرعا.  DXN وهبذا التطبيق ميكننا القول أن شركة 

 واهلل أعلم 
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 الخاتمة:

 رك االأعمال وترفع الدرجات والصالة والسالم على من ختمت مببعثهاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وتبا

الرساالت وعلى آلة وأصحابه األئمة اهلداة وسلم تسليما كثريا، مث أما بعد: فبعد تتبع معاملة التسويق الشبكي 

 -وتكييفها الفقهي وبيان حكمها الشرعي، توصل الباحث لعدة نتائج هذه بعض منها وهي:

 الشبكي خيتلف عن التسويق اهلرمي يف الواقع ويف احلكم الشرعي والقانوين.أوال: التسويق 

 ثانيا: الكثري من الفقهاء وهم أهل حتقيق خيلطون بني التسويق الشبكي واهلرمي.

 ثالثا: التسويق اهلرمي حرام وممنوع شرعا وقانونا.

مارس التسويق الواقع يقوم بذلك حيلة لترابعا:هنالك بعض الشركات تدعي أهنا ميارس التسويق الشبكي ولكنها يف 

 اهلرمي، وهذه املمارسة جعلت بعض الفقهاء خيلطون مابني التسويق الشبكي واهلرمي.

 خامسا: التسويق الشبكي املنتشر يف السوق العاملية انواع كثرية فمنها املمنوع ومنها املشروع.

 توفرها.سادسا:اشرتط العلماء تسعة شروط لصحة التسويق الشبكي جيب 

 سابعا:التسويق اهلرمي متفق على حترميه عند علماء الشريعة والقانون.

 ثامنا: التسويق الشبكي خمتلف يف حكمه بني العلماء املعاصرين.
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تاسعا: يقع اخلطأ يف عدم صحة الفتوى ألمور األول عدم سرد الوقائع كما هي، والثاين عدم تصور الواقعة تصورا 

 يف احلكم جملرد التشابه بني الوقائع مع عدم التطابق.صحيحا، والثالث التسرع 

التسويقية قد  DXNعاشرا: بعد تطبيق الشروط اليت اشرتطها العلماء لصحة التسويق الشبكي يتبني أن شركة 

التسويقية مباح وجيوز   DXMأوقت بأكثرها وهلا وجهة نظر يف شرطني، وعليه ميكن القول بأن التعامل مع شركة 

 عها. التعامل م
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 اهلوامش: 

 ( .83سورة النساء اآليه رقم ) -1

من مقدمة كتاب )احلوافز التجارية التسويقية، وأحكامها يف الفقه اإلسالمي( د: خالد بن عبد اهلل بن  -2

 ( بتصرف.5حممد املصلح ص )

مة ( من كتاب األ72،املؤلف : أ. د. حممد عثمان شبري، العدد )75ص  1تكوين امللكة الفقهية ج -3

 ه ، السنة التاسعة عشرة. 1427رجب 

بريوت  –لسان العرب مادة السوق،املؤلف : حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصريالناشر : دار صادر  -4

 الطبعة األوىل، تارخيها، بدون.

: شر دار الن -املعجم الوسيط   املؤلف : إبراهيم مصطفى   أمحد الزيات   حامد عبد القادر   حممد النجار -5

 م.1176حتقيق : جممع اللغة العربية، رقم الطبعة الثانية، سنة الطبع  -دار الدعوة

 ، مرجع سابق.242لسان العرب ص  -6

،املؤلف : حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي،الناشر : مكتبة لبنان ناشرون 328خمتار الصحاح، ص  -7

 م.1115 -ه 1415بريوت،الطبعة طبعة جديدة ،    –

، املؤلف منري نوري، الطابع: ديوان املطبوعات اجلامعية، 13خل املعلومات واالسرتاتيجيات ص التسويق مد -8

 رقم الطبعة الثانية، بن عكنون اجلزائر، سنة الطبع، بدون.

 صفحة منجم الذهب العاملية على االنرتنيت. -1

كاتب فضيله لمقال على شبكة االنرتنيت بعنوان :الفرق بني التسويق الشبكي والتسويق اهلرمي، ل -17

 م.2713سبتمرب  17سيدان، تاريخ النشر 
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 –مقال بعنوان: التسويق الشبكي من منظور اقتصادي إسالمي، إعداد مديرية الدراسات والبحوث -11

 دائرة اإلفتاء العام/ محزة عدنان مشوقة وأمحد نعيم حسني.

سالم وابن عباس  ناحلديث أخرجه البيهقي يف السنن الكربى عن بن مسعود وأيب كعب وعبد اهلل ب -12

،املؤلف : أبو الفضل أمحد 17ص  3موقوفا عليهم،ينظر تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ج

ه (الناشر : دار الكتب العلمية، الطبعة : 852بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف : 

 م.1181ه  .1411الطبعة األوىل 

يله ت بعنوان :الفرق بني التسويق الشبكي والتسويق اهلرمي، للكاتب فضمقال على شبكة االنرتني -13

 م.2713سبتمرب  17سيدان، تاريخ النشر 

 (275سورة البقرة اآلية رقم ) -14

ثنا عبد 6857)7/218( و5764)7/177( و2766)4/12أخرجه البخاري  -15 ( قال : حدَّ

 (.175)1/64العزيز بن عبد اهلل . و))مسلم(( 

 نرتنيت بعنوان :الفرق بني التسويق الشبكي والتسويق اهلرمي.مقال على شبكة اال -16

 التسويق الشبكى مفهومه و أنواعه ... للكاتبة أمساء فتحى. مقال بعنوان: -17

حبث بعنوان: التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي )شركة جولد كويست وشركة بزناس(  -18

 الفقه االسالمي السوداين.للشيخ إبراهيم أمحد الشيخ الضرير األمني العام جملمع 

 .222ص  2، وبداية اجملتهد البن رشد ج 65-67ص  4الشرح الكبري للدردير ج  -11

املؤلف : أبو . 511ص  8جالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة،  -27

لبنان،  –، بريوت ه ( الناشر : دار الغرب اإلسالمي457الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف : 

 م. 1188 -ه   1478الطبعة : الثانية ، 
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 .432ص  2، مغين احملتاج ج412ص  1ج اجملموع شرح املهذب -21

 )جامع الفقه. 381باب اجلعالة مسألة  6اإلنصاف ج -22

اجملموعة ب، واملوقع االلكرتوين اخلاص زارة التجارة األمريكيةدليل متويل التجارة الصادر عن و  -23

واالحتاد ،  (www.ifgroup.com) الدولية للوسطاء التجاريني املختصني بشراء الديون وبيعها

  .للوسطاء التجارينيالدوِل 

 حبث بعنوان: التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي للضرير، حبث سابق.  -24

 حبث بعنوان: التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي للضرير، حبث سابق.  -25

/ 8/ 17(، صدرت بتاريخ 161فتوى الضوابط الشرعية يف نظام التسويق الشبكي رقم ) -26

 م.2716

 egywayتاوى املرئية واملكتوبة على موقعجمموعة من الفانظر  -27

،https://goo.gl/O4WAUa   املوقع لفتاوى دار اإلفتاء الليبية والتونسية وجمموعة ، وقد عرض

 علماء من اليمن والباكستان واجلزائر.

ار اإلفتاء الفتوى مت ردها إىل ديقول الدكتور عامر سعيد رئيس جلنة الفتوى باألزهر الشريف أن  -28

الختالف العرض، وإلعادة دراستها، حيث ُعرضت بشكلني خمتلفني على اللجنة، فحازت يف األوىل على 

قبول اللجنة طاملا ال ختالف شروط البيع والشراء يف اإلسالم، مث مت عرضها مرة أخرى بشكل خمالف، فتم 

طالع، ونفى ما تررد عن إباحة اللجنة للتسويق الشبكي، انظر: إحالتها لدار اإلفتاء ملزيد من الدراسة واإل

 م.2713مايو  11، بتاريخ األحد,  https://goo.gl/78jn8Zموقع جريدة الوفد ، 

 275سورة البقرة اآلية رقم   -21

http://trade.gov/publications/pdfs/tfg2008.pdf
http://www.ifgroup.com/
http://www.ifgroup.com/
http://www.ifgroup.com/
http://www.ifgroup.com/
http://www.factoring.org/
http://www.factoring.org/
https://goo.gl/O4WAUa
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، للباحث: بلفقيه، زاهر سامل،  والتسويق الشبكي 16انظر التسويق الشبكي حتت اجملهر، ص -37

 للباحث: عبدات، رياض فرج.، 1دراسة شرعية ، ص

 .353ص 2ينظر اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ج  -31

 التسويق الشبكي من منظور اقتصادي إسالمي، حبث سابق. -32

 .https://goo.gl/xL7PvP، موقع اإلسالم اليوم على االنرتنيت  -33

 .11انظر: األشقر، مرجع سابق، ص -34

 م.2715/ 12/ 28ق الشبكي للسلع )شركة يونيسييت( صدرت بتاريخ فتوى التسوي -35

، وموقع دائرة اإلفتاء األردنية، 15انظر: بلفقيه، مرجع سابق، ص -36

https://goo.gl/cMgUgh ،واألشقر، أسامة عمر، التسويق الشبكي من منظور فقهي ،

 .https://goo.gl/mpAxMQ، وموقع طريق اإلسالم، 15ص

 .17سورة املائدة اآلية رقم  -37

 .https://goo.gl/cMgUghانظر: موقع دائرة اإلفتاء األردنية،    -38

 .https://goo.gl/iTMjg6انظر: موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء،  -31

انظر : رد رسالة األستاذ إبراهيم الكلثم على الدكتور سامي السويلم، موقع اإلسالم اليوم،  -47

https://goo.gl/xL7PvP. 

 .https://goo.gl/iTMjg6انظر: موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء،  -41

 .https://goo.gl/UYowFNموقع الدكتور سامي السويلم،  -42

 .https://goo.gl/cMgUghانظر: موقع دائرة اإلفتاء األردنية،  -43

 /http://www.dxn2u.comاملوقع العاملي للشركة على النت     -44

https://goo.gl/xL7PvP
https://goo.gl/cMgUgh
https://goo.gl/cMgUgh
https://goo.gl/iTMjg6
https://goo.gl/xL7PvP
https://goo.gl/iTMjg6
https://goo.gl/cMgUgh
http://www.dxn2u.com/
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 املاليزية على االنرتنيت. D X Nالنظام التسويقي لشركة مقال بعنوان  -45

 . اململكة العربية السعودية.موقع مركز الفتوى اسالم ويب على االنرتنيت -46

 ه (1421جمموع فتاوى العثيمني، املؤلف:حممد بن صاحل العثيمني )املتوىف :  -47

 .36سورة االسراء اآلية رقم  -48

 انظر اإلسالم سؤال وجواب على االنرتنيت. -41

 (.76سورة يوسف اآلية رقم  ) -57

، تأليف د.محد بن محدي الصاعدي، 4ص  21ينظر املطلق واملقيد وأثرمها يف اختالف الفقهاء، ج -51

 ه .1423الطبعة األوىل تارخيها 

 (.164التعريفات للجرجاين، باب الغني، ص ) -52

 (.52أحاديث البيوع املنهي عنها، ص ) -53

 (.188سورة البقرة ) -54

 .-رمحه اهلل  -ع امللك فهد التفسري امليسر، جمم -55

 (.17اجلمعة )سورة  -56

 .-رمحه اهلل  -أضواء البيان؛ للعالمة الشنقيطي  -57

 (.16/168املوسوعة الفقهية الكويتية ) -58

 (.225ص )الفروسية البن القيم،  -51

 (.111األنعام )سورة  -67

: )  ، صادر عن : وزارة األوقاف والشئون الطبعة266ص 2ينظر املوسوعة الفقهية الكويتية ج  -61

 الكويت. –ه ( الطبعة الثانية ، دارالسالسل  1427 - 1474من 
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 جمموع فتاوى للعلماء املعاصرين على االنرتنيت. -62

 قائمة املصادر واملراجع:

 القرآن الكرمي.

 * كتب التفسري:

 أضواء البيان للعالمة الشنقيطي ]من املكتبة الشاملة[. -1

 كتبة الشاملة[.التفسري امليسر، جممع امللك فهد ]من امل -2

 كتب السنة وشروحها:

 صحيح البخاري. -1

 صحيح مسلم. -2

 سنن أيب داود. -3

 سنن الرتمذي. -4

 صحيح اجلامع؛ لأللباين. -5

 مشكل اآلثار؛ للطحاوي. -6

 ه . 1425، 1أحاديث البيوع املنهي عنها، رواية ودراية، خالد بن عبد العزيز الباتلي، كنوز إشبيليا، ط  -7

 الفقه:* كتب 

 املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية بالكويت ]من املكتبة الشاملة[. -1

 اإلمجاع البن املنذر.  -2
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احلوافز التجارية التسويقية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ل : د. خالد بن عبد اهلل بن حممد املصلح، دار ابن  -3

 ه . 1426، 2اجلوزي، ط 

لبيوع املنهي عنها نصا يف الشريعة اإلسالمية وأثر النهي فيها من حيث احلرمة والبطالن، د. علي بن عباس ا -4

 احلكمي.

 تيسري بعض أحكام البيوع واملعامالت املالية املعاصرة، حامد بن عبد اهلل العلي  -5

 * كتب ومراجع منوعة:

ه ، ت حممد باسل عيون السود، دار  816حلنفي ت التعريفات، علي بن حممد بن علي احلسيين اجلرجاين ا -1

 ه . 1424، 2الكتب العلمية، ط 

أنوار الربوق يف أنواع الفروق، أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، أبوالعباس شهاب الدين الصنهاجي القرايف ت  -2

 .]من املكتبة الشاملة[ ه . 684

 .]من املكتبة الشاملة[ الفروسية؛ لإلمام ابن القيم. -3

 (.webmaster@kitabat.comموقع )كتابات، صحيفة حيررها ُكّتاهبا( ) -4

 موقع )قصاقيص(. -5

 (.islamweb.netموقع )الشبكة اإلسالمية/ -6

 موقع )اإلسالم سؤال وجواب(. -7

 -وان: )صناعة التسويق الشبكي، الواقع ؛ للمهندس أمحد املسعدي بعن(DXNحماضرة تدريبية بشركة ) -8

 التطبيق(.-املستقبل 

: )دي إكس إن يف قلب التفوق، ومستقبل ؛ للمهندس حممود املصري بعنوان(DXNحماضرة تدريبية بشركة ) -1

 التسويق الشبكي(.

mailto:webmaster@kitabat.com
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 ؛ لألخ مجال املسعدي بعنوان: )ما هو التسويق الشبكي(.(DXNحماضرة تدريبية بشركة ) -17

 (.DXNاضرة التعريفية اخلاصة بشركة )احمل -11

من مقدمة كتاب )احلوافز التجارية التسويقية، وأحكامها يف الفقه اإلسالمي( د: خالد بن عبد اهلل بن حممد -12

 ( بتصرف.5املصلح ص )

( من كتاب األمة رجب 72،املؤلف : أ. د. حممد عثمان شبري، العدد )75ص  1تكوين امللكة الفقهية ج-13

 ه ، السنة التاسعة عشرة. 1427

ريوت ب –لسان العرب مادة السوق،املؤلف : حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصريالناشر : دار صادر -14

 الطبعة األوىل، تارخيها، بدون.

 : دار دار النشر -املعجم الوسيط   املؤلف : إبراهيم مصطفى   أمحد الزيات   حامد عبد القادر   حممد النجار-15

 م.1176حتقيق : جممع اللغة العربية، رقم الطبعة الثانية، سنة الطبع  -الدعوة

 –،املؤلف : حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي،الناشر : مكتبة لبنان ناشرون 328خمتار الصحاح، ص -16

 م.1115 -ه 1415بريوت،الطبعة طبعة جديدة ،   

، املؤلف منري نوري، الطابع: ديوان املطبوعات اجلامعية، 13ص التسويق مدخل املعلومات واالسرتاتيجيات -17

 رقم الطبعة الثانية، بن عكنون اجلزائر، سنة الطبع، بدون.

 صفحة منجم الذهب العاملية على االنرتنيت.-18

مقال على شبكة االنرتنيت بعنوان :الفرق بني التسويق الشبكي والتسويق اهلرمي، للكاتب فضيله سيدان، -11

 م.2713سبتمرب  17يخ النشر تار 

ائرة اإلفتاء د –مقال بعنوان: التسويق الشبكي من منظور اقتصادي إسالمي، إعداد مديرية الدراسات والبحوث-27

 العام/ محزة عدنان مشوقة وأمحد نعيم حسني.
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حممد بن  ،املؤلف : أبو الفضل أمحد بن علي بن17ص  3تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ج-21

ه  1411ه (الناشر : دار الكتب العلمية، الطبعة : الطبعة األوىل 852أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف : 

 م.1181.

 مقال على شبكة االنرتنيت بعنوان :الفرق بني التسويق الشبكي والتسويق اهلرمي. -22

 سويق اهلرمي.مقال على شبكة االنرتنيت بعنوان :الفرق بني التسويق الشبكي والت-23

 التسويق الشبكى مفهومه و أنواعه ... للكاتبة أمساء فتحى. مقال بعنوان:-24

حبث بعنوان: التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي )شركة جولد كويست وشركة بزناس( للشيخ إبراهيم -25

 أمحد الشيخ الضرير األمني العام جملمع الفقه االسالمي السوداين.

املؤلف : أبو الوليد حممد بن . 511ص  8جحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، البيان والت-26

لبنان، الطبعة : الثانية ،  –ه ( الناشر : دار الغرب اإلسالمي، بريوت 457أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف : 

 م. 1188 -ه   1478

ولية للوسطاء باجملموعة الد، واملوقع االلكرتوين اخلاص دليل متويل التجارة الصادر عن وزارة التجارة األمريكية-27

  .واالحتاد الدوِل للوسطاء التجاريني،  (www.ifgroup.com) التجاريني املختصني بشراء الديون وبيعها

، وقد   egyway ،https://goo.gl/O4WAUaجمموعة من الفتاوى املرئية واملكتوبة على موقع-28

 لماء من اليمن والباكستان واجلزائر.عرض املوقع لفتاوى دار اإلفتاء الليبية والتونسية وجمموعة ع

 م.2713مايو  11، بتاريخ األحد,  https://goo.gl/78jn8Zموقع جريدة الوفد ،  -21

http://trade.gov/publications/pdfs/tfg2008.pdf
http://trade.gov/publications/pdfs/tfg2008.pdf
http://www.ifgroup.com/
http://www.ifgroup.com/
http://www.ifgroup.com/
http://www.ifgroup.com/
https://goo.gl/O4WAUa
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زاهر سامل،  والتسويق الشبكي دراسة شرعية ، ، للباحث: بلفقيه، 16التسويق الشبكي حتت اجملهر، ص-37

 ، للباحث: عبدات، رياض فرج.1ص

 .https://goo.gl/xL7PvPعلى االنرتنيت، موقع اإلسالم اليوم  -31

 م.2715/ 12/ 28فتوى التسويق الشبكي للسلع )شركة يونيسييت( صدرت بتاريخ -32

 ، .https://goo.gl/cMgUghموقع دائرة اإلفتاء األردنية، -33

 .https://goo.gl/mpAxMQ، وموقع طريق اإلسالم، 15شبكي من منظور فقهي، صالتسويق ال-34

 .https://goo.gl/iTMjg6موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، -35

م، رد رسالة األستاذ إبراهيم الكلثم على الدكتور سامي السويلم، موقع اإلسالم اليو  -36

https://goo.gl/xL7PvP. 

 .https://goo.gl/UYowFNموقع الدكتور سامي السويلم، -37

 /http://www.dxn2u.comاملوقع العاملي للشركة على النت    -38

 املاليزية على االنرتنيت. D X Nمقال بعنوان النظام التسويقي لشركة  -31

 موقع مركز الفتوى اسالم ويب على االنرتنيت. اململكة العربية السعودية.-47

 ه (1421: جمموع فتاوى العثيمني، املؤلف:حممد بن صاحل العثيمني )املتوىف -41

https://goo.gl/xL7PvP
https://goo.gl/cMgUgh
https://goo.gl/iTMjg6
https://goo.gl/xL7PvP
http://www.dxn2u.com/
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طبعة األوىل ، تأليف د.محد بن محدي الصاعدي، ال4ص  21املطلق واملقيد وأثرمها يف اختالف الفقهاء، ج-42

 ه .1423تارخيها 

 - 1474، صادر عن : وزارة األوقاف والشئون الطبعة : ) من 266ص 2املوسوعة الفقهية الكويتية ج -43

 الكويت. –ه ( الطبعة الثانية ، دارالسالسل  1427

 جمموع فتاوى للعلماء املعاصرين على االنرتنيت.-44
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ABSTRACT 

The contract of al-Ijarah Thumma al-Bay’ (AITAB) has been categorized as 

among financing contracts which applied in Islamic Financial Institutions in 

Malaysia. This research concentrates on the application’s aspect of AITAB with 

special attention to the sides where this contract does not comply with the Islamic 

legal principles and objectives. This research attempts to scrutinize the 

application process of this contract in Islamic Financial Institutions, and 

therefore to distinguish the part of it which complies with Shariah and the part 

which contradict. The biggest obstacle of making this contract fully in line with 

Shariah is its subjection to the Civil Law. Thus, this research proposes some 

solutions in order to get rid from this issue of application and come out with 

appropriate Fiqh Adaptation (Takyif Fiqhi) for this contract 

Keywords: Banking Application, Contract, Leasing, Purchase 
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 الملخص

 وسرعته اإلجناز سهولة من يهف ملا وذلك ماليزيا يف املصرفية املؤسسات تطبقها اليت التمويلية العقود من البيع مث اإلجارة عقد يُعدُّ 

 يعقبهف والبائع العميل بني التعاقد يبدأ إذْ  والبنك والبائع العميل من كل   العقد هذا مع ويتعامل. منها التحوُّط ويسر املخاطر وقلة

 الشرع أصول مع يتَّفق ال ما لعقدا هلذا املصريف التطبيق ويشوب. والبنك العميل بني بالتعاقد ينتهي مث والبنك البائع بني التعاقد

ا الشرع موافقة ألجل وتقوميه وتصويبه فيه النظر إعادة يتطلب مما ومقاصده  يف اخلوض إىل ثالبح ويسعى. ومآال   وأداء   قصد 

 العقد هذا تطبيق بني فيقالتو  يعرقل ما وأبرز. خيالفه وما الشرع مع يتوافق ما بني مييز مث العقد، هلذا املصريف التطبيق خطوات

 التطبيقي املأزق من لتخلصل شرعية   حلوال   البحث يقدِّم وعليه،. ومقتضياته بالتزاماته ومقيد ا املدين للقانون خاضع ا كونه والشرع

 .العقد هلذا املناسب يالفقه التكييف إىل واخللوص

 ماليزيا البيع، اإلجارة، العقد، املصريف، التطبيق :المفتاحية الكلمات
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 مقدمة  
ن شرور محدا  كثريا  طيبا  مباركا  فيه، حنمده ونستعني به ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ به م إن احلمد هلل

لى ومن يضلل فال هادَي له. والصالة والسالم عأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضلَّ له 
رسوله الصادق األمني حممد املبعوث رمحة  للعاملني وعلى آله الطاهرين وأصحابه أمجعني ومن تبعهم 

 بإحسان إىل يوم الدين.

التدخل اإلنساين يف تفصيل أحكام املعامالت املالية يعود هبا إىل تأثري الظروف احمليطة والعناصر 
هبا. وتطّورت بناء  على أصول الشرع يف هذه األحكام املنتجات التعاقدية بني الناس لتغري القائمة 

رغباهتم وتقّدم وسائل حياهتم. فظهرْت أسامي جديدٌة هلذه العقود بعد أن كانت منحصرة  على قليٍل 
ىت تكون ح منها يف العصور األوىل، وهي بأسرها قائمة على األصول اليت تدور حوهلا العقود الشرعية

 معتربة  يف الشرع.

ومن بني هذه املنتجات املصرفية املعاصرة عقد اإلجارة مّث البيع الذي طبقته بعض املصارف والبنوك 
وال تزال تطبقه يف دولة ماليزيا. وهو هبذا االسم عقٌد مستحدٌث مل يكن السابقون يتعاملون معه، وقد 

ق املصلحة ألموال وفق التغريات احلاصلة يف سبل حتقياستحدثه املعاصرون لتلبية حاجات الناس إىل ا
 الكامنة يف املال.

كثري ا ما وقع أن تنزيل احلكم ال يكون مساوي ا لتنظريه، وكذا ما حدث يف تطبيق مشكلة البحث: 
عقد اإلجارة مث البيع يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية املاليزية. وبعض ما وضعه الفقهاء يف أحكام 

  والبيع مل يراع مراعاة  حقيقية  يف التطبيق املصريف هلذا العقد، وذلك ألن واقعه التطبيقي ليساإلجارة 
كما يف نظر الفقهاء. ومن مث، أدى هذا التطبيق إىل عدول العقد عن موافق الشرع يف تطبيقه ومآله، 

د يف تطبيقه قمما جيدر االهتمام إىل تصويبه وتصحيحه. وإشكالية هذا البحث تتسم يف أن هذا الع
املصريف يف الصورة اليت طبقتها املؤسسات املصرفية ال يسلم من االعرتاض والنقد ملا يطرأ إليه من 

 مناقضة أدلة الشرع وأصوله ومقاصده.
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ة يف كيف يتم التطبيق املصريف لعقد اإلجارة مث البيع يف املؤسسات املصرفية اإلسالمي  أسئلة البحث:
يب يق املصريف لعقد اإلجارة مث البيع مع الشرع؟ ما احللول الشرعية لتصو ماليزيا؟ هل يتوافق التطب

 التطبيق املصريف لعقد اإلجارة مث البيع؟ 

يهدف هذا البحث إىل مدارسة هذا العقد لقصد الوقوف على حقيقته والتعرف  أهداف البحث:
 ول الشرع ومقاصده.أص على حكمه الشرعي بالنظر إىل تكييفه وصورة تطبيقه وإعادة النظر فيها وفق

وبعد ذلك، يسعى هذا البحث إىل تقدمي بعض احللول الشرعية للتحقق من موافقة التطبيق املصريف 
 هلذا العقد مع الشرع يف قصده وأدائه ومآله.

يعتمد هذا البحث لتحقيق هذه األهداف على املنهج االستقرائي أوال  يف مجع  منهجية البحث:
ومات ملوضوع من املراجع القدمية واحلديثة، واملنهج التحليلي ثاني ا يف دراسة املعلاملعلومات ذات الصلة با

 املستجمعة وتدقيقها وترجيحها وتصويبها.

أهداف  وخامتة حيث تتناول املقدمة بيان ثالثة مباحثينقسم البحث إىل مقدمة و  هيكلية البحث:
حث  ملصطلحات الدراسة، ويتطرَّق املبالدراسة ومناهجها، ويتعرَّض املبحث األول لإلطار املعريف

الثاين إىل التطبيق املصريف لعقد اإلجارة مث البيع ويتصدَّى املبحث الثالث ملداخل النقد واالعرتاض 
 على هذا العقد، وتسرد اخلامتة أهّم النتائج اليت تتوصَّل إليها الدراسة.

 اإلطار المعرفي لمصطلحات الدراسةالمبحث األول: 
ع يف صلب املوضوع يتقدم عليه التعرض للحديث عن اإلطار املعريف ملصطلحات البحث، قبل الشرو 

ا ثانيا . هذا يتطلب  وذلك بدراسة مدلوالهتا بوصفها مصطلحاٍت مستقلٍة أوال  وبوصفها مصطلح ا واحد 
تناول يتقسيم الدراسة إىل قسٍم يتناول املدلول اإلفرادي ملصطلح عقد اإلجارة مّث البيع، وقسٍم آخر 

 املدلول الرتكييب له.
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 .62، ص1، ج2: دار الفكر، ط.حتقيق: عبد السالم حممد هارون. د.م معجم مقاييس اللغة.(. 1171ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ) (1)
 .62، ص.حتقيق: عبد اهلل علي الكبري وغريه. القاهرة: دار املعارف، د.ط لسان العرب.بو الفضل حممد بن مكرم بن علي )د.ت.(. ابن منظور، مجال الدين أ (2)
 .135، ص15، ج1حتقيق: خليل حمي الدين امليس. بريوت: دار الفكر، ط المبسوط.(. 2777السرخسي، مشس الدين أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل ) (3)
 .68، 2، ص4.، جحتقيق: حممد عليش. بريوت: دار الفكر، د.ط الشرح الكبير.دردير، أبو الربكات سيدي أمحد )د.ت.(. ال (4)

 مدلول كلمة اإلجارةالمطلب األول: 
ترجع هذه الكلمة إىل أصل اشتقاقها "اهلمزة واجليم والراء" وُوضع ألصلني ميكن اجلمع بينهما باملعىن، 

وجاء يف لسان العرب أن األجر هو اجلزاء  (1)فاألول الكراء على العمل والثاين جرب العظم الكسري.
لعمل، واجلمع أجور، واإلجارة من أجر يأجر وهو ما أعطيت من أجر يف عمل، واألجر الثواب، على ا

 (2)وقد أجره اهلل يأُجره ويأِجره أجرا  وآجره اهلل إجيارا ، وأجتر الرجل تصدق وطلب األجر.

 وملخص ما أفادته هذه الكتب أن اإلجارة من األجر وهو اجلزاء بالنسبة للخلق والثواب بالنسبة
للخالق، وكالمها من اجلزاء والثواب يقابالن األعمال أو املنافع كما يف معىن الكراء، وال يقابالن 
األعيان واملواد. ويستلزم هذا املعىن اللغوي لإلجارة املبادلة بني األجرة من طرٍف والعمل أو املنفعة من 

 طرٍف آخر، كما يف املقابلة بني أعمال اخللق وبني ثواب اهلل.

ة اإلجارة يف اصطالح الفقهاء كما ورد يف املبسوط للسرخسي وهو أن "اإلجارة عقد على املنفعة وكلم
بعوض هو ماٌل، والعقد على املنافع شرعا نوعان، أحدمها بغري عوض كالعارية والوصية باخلدمة، 

يه هو لوخصائص اإلجارة يف هذا التعريف هي أهنا عقٌد واملعقود ع (3).واآلخر بعوض وهو اإلجارة"
 املنفعة ويقابل هذه املنفعة العوض املاِل. 

وذكر الدردير يف الشرح الكبري اإلجارة "وهي بكسر اهلمزة أشهر من ضمها، وهي والكراء شيءٌ واحٌد 
يف املعىن، هو متليك منافع شيٍء مباحٍة مدة  معلومة  بعوٍض،" وقال يف موضٍع آخر "أن حقيقة اإلجارة 

ومميزات اإلجارة يف هذا التعريف هي أهنا عقد  (4)ة معلومة إىل أجل معلوم".بيع منافع معلومة بأجر 
البيع يقصد به التمليك، وأن املعقود عليه هو املنافع املباحة املعلومة، وأن مدة العقد معلومٌة، وأن 

 األجرة اليت هي عوض املنفعة معلومٌة كذلك. 
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 .332، ص2.، جبريوت: دار الفكر، د.ط مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج.الشربيين، حممد اخلطيب )د.ت.(.  (5)
 .241، ص2.، جبريوت: عامل الكتب، د.ط رح منتهى اإلرادات.ش(. 1116البهويت، منصور بن يونس بن إدريس ) (6)
 .1882، ص4حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار. بريوت: دار العلم للماليني، ط الصحاح تاج اللغة صحاح العربية.(. 1117اجلوهري، إمساعيل بن محاد ) (7)
 .85، ص4، ج3.م: اهليئة املصرية العامة للكتاب، طد القاموس المحيط.(. 1178الفريوزآبادي، جمد الدين أمحد بن يعقوب ) (8)

ٍة للبذل واإلباحة قٌد على منفعٍة مقصودٍة معلومٍة قابلوعرّفها الشربيين يف كتابه مغين احملتاج بأهنا "ع
وخصائص تعريف اإلجارة مل تكن خمتلفة  من تعريفها عند املالكية غري أن فيه تقييدا   (5)بعوٍض معلوٍم".

للمنفعة اليت هي املعقود عليه أن تكون مقصودة  أي أن ال تكون ذريعة  إىل مقصوٍد آخر، وأن تكون 
 أن ال تكون غري مقدورة التسليم. قابلة  للبذل أي

وأورد البهويت يف كتاب شرح منتهى اإلرادات تعريف اإلجارة وهو "عقٌد على منفعٍة مباحٍة ال حمرمٍة  
كزنا وزمٍر معلومٍة ال جمهولٍة مدة  معلومة  كيوٍم أو شهٍر أو سنٍة من عنٍي معينٍة أو موصوفٍة يف الذمة  

فتها كذا للحمل أو الركوب سنة  مثال  أو على عمٍل معلوٍم كحمله كسكىن هذه الدار سنة  أو دابة  ص
وتعريف اإلجارة هنا مقّيٌد بضوابط أكثر من أن يكون املعقود عليه وهو  (6).إىل موضع كذا وعلم منه"

املنفعة مباحة  غري حمرمٍة ومعلومٍة غري جمهولٍة، وأن تكون مدة العقد معلومة ، وأن يكون حمّل املعقود 
 عينا  معينة  أو موصوفة  يف الذمة. عليه

 مدلول كلمة ثمالمطلب الثاني: 

وقد فّصله صاحب القاموس احمليط  (7): "مث حرف عطٍف يدل على الرتتيب والرتاخي".اجلوهريقال 
بقوله: ومُثَّ حرٌف يقتضي ثالثة أموٍر: التشريك يف احلكم أو قد يتخلف بأن تقع زائدة ، كما يف قوله 

(، الثاين: الرتتيب أو ال تقتضيه،  111)التوبة: اَل َمْلَجَأ ِمَن اللَِّه ِإالَّ إِلَْيِه مُثَّ تَاَب َعَلْيِهمْ  َأنْ تعاىل 
ْنَساِن ِمْن ِطنٍي مُثَّ َجَعَل َنْسَلهُ كقوله عز وجل  (، والثالث: املهلة أو قد 1)السجدة: َوَبَدَأ َخْلَق اإْلِ

بار وال مُثَّ ما صنعَت أمس أعجب، ألن مُثَّ فيه لرتتيب اإلخ تتخلف، كقولك أعجبين ما صنعَت اليوم
  (8)تراخي بني اإلخبارين.

َوِإينِّ َلَغفَّاٌر ِلَمْن قال اآلمدي يف إحكامه "وأما مّث فإهنا توجب الثاين بعد األول مبهلة، وقله تعاىل 
َنا قد ترد مبعىن الواو، كقوله تعاىل  (، وقيل إهنا18)طه:  تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحلِ ا مُثَّ اْهَتَدى فَِإلَي ْ

( الستحالة كونه شاهدا  بعد أن مل يكن 64)يونس:  َمْرِجُعُهْم مُثَّ اللَُّه َشِهيٌد َعَلى َما يَ ْفَعُلونَ 
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 .15، ص1، ج1تعليق: عبد الرزاق عفيفي. الرياض: دار الصميعي، ط اإلحكام في أصول األحكام.(. 2773اآلمدي، علي بن حممد ) (9)
، 1، ج1األفغاين. بريوت: دار الكتب العلمية، ط حتقيق: أبو الوفا أصول السرخسي.(. 1113السرخسي، مشس الدين أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل ) (10)

 .271ص
 .327، ص1جمعجم مقاييس اللغة، بن فارس، ا (11)
 .1181صلسان العرب، بن منظور، ا (12)
 .7، ص3جالقاموس المحيط، لفريوزآبادي، ا (13)

اقتصرت داللة مّث على معىن املهلة أو الرتاخي عندهم وإن كانت يف اللغة تشمل املهلة  (9).شاهدا "
تيب. ولعل االقتصار ال يقصد به اإلنكار على الداللة اللغوية إذ إن املهلة تقتضي والتشريك والرت 

تأخري شيء عن شيء آخر وبينهما ترتيٌب زماين ، وتقتضي كذلك تساو شيء بشيء آخر وفيهما 
 تشريٌك أي العطف.

ىن عوقال السرخسي يف أصوله "وأما حرف مّث فهو للعطف على وجه التعقيب مع الرتاخي، هو امل
وحرف مّث عندهم حيمل داللة العطف على وجه  (10).الذي اختص به هذا احلرف بأصل الوضع"

التعقيب مع الرتاخي، ويقصد بالعطف هو التشريك بني الشيئني املعلومني يف احلكم. وهذا العطف 
هلٌة ميكون على وجه التعقيب بأن يكون الثاين مرتّبا  بعد األول، ومع الرتاخي أي أن يكون بينهما 

 وفرٌق وقيت .

 مدلول كلمة البيعالمطلب الثالث: 

ورد يف معجم مقاييس اللغة أن الباء والياء والعني أصٌل واحٌد، وهو بيع الشيء، ورمبا مّسي الشرى 
وجاء يف لسان العرب  (11)بيعا، واملعىن واحد، ويقال: بعُت الشيء بيعا ، فإن عرضَته للبيع قلَت أبعُته.

راء، والبيع الشراء أيضا  وهو من األضداد، وبعت الشيء شريته، وأبيعه بيعا  ومبيعا ، أن البيع ضد الش
وأما يف القاموس احمليط، باعه يبيعه بيعا  ومبيعا  والقياس  (12)وهو شاذٌ وقياسه مباعا ، واالبتياع االشرتاء.

ه، وهو بائٌع. ذا سعى به إليمباعا  إذا باعه وإذا اشرتاه، ضّد، وهو مبيٌع ومبيوٌع، وباعه من السلطان إ
 (13)وأبعُته عرضُته للبيع، وابتاعه اشرتاه، والتبايع املبايعة، واستباعه سأله أن يبيعه منه.

وما بدا من كالمهم أهنم مل يتطرقوا إىل إيضاح معىن البيع إال بذكر أوجه اشتقاقه وإفادته معىن متضاد 
عن  ة استعماله لدى الناس، مما يؤديهم إىل العدولله وهو الشراء. ولعل هذا لوضوح معىن البيع وكثر 

 ذكره.
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 .175، ص14، ج43، ص13، ج322، ص12جالمبسوط، لسرخسي، ا (14)
 .2، ص3جالشرح الكبير، لدردير، ا (15)
 .2، ص2جمغني المحتاج، لشربيين، ا (16)
 .5، ص2جشرح منتهى اإلرادات، لبهويت، ا (17)

ورد يف املبسوط تعريف البيع وهو مبادلة ماٍل مباٍل، أو مبادلة ماٍل متقّوٍم مباٍل متقّوٍم، أو مبادلة ملٍك 
 نيفالبيع إذا  يدخل يف عقود املعاوضات أي املبادلة بني املتعاقدين، وتقع املبادلة يف املال (14)مبلٍك غريه.

 أي غري املنافع املتقومني أي غري احملّرمات اململوكني أي مقدور التسليم والقبض.

 (15)تعِة لذٍة.هو عقد معاوضٍة على غري منافَع وال م الدرديروكما ورد يف الشرح الكبري تعريف البيع عند 
لكراء، وال على اويدخل البيع ضمن عقود املعاوضات بني املتعاقدين على غري املنافع إلخراج اإلجارة و 

 متعة لذة إلخراج النكاح. 

وعلى غرار هذا ورد يف مغين احملتاج تعريف البيع وهو مقابلة ماٍل مباٍل على وجٍه خمصوٍص أو عقد 
 (16)معاوضٍة ماليٍة يفيد ملك عنٍي أو منفعٍة على التأبيد، مث قال: وهذا احلد أوىل من األول ملا ال خيفى.

ليه بني املتعاقدين على األموال، ويرتتب على انعقاده متلك عني املعقود ع والبيع من عقود املعاوضات
 أو منفعته، وهذا التملك مل يكن على مدٍة معينٍة.

وقد يعرف البيع بتعريف آخر كما ورد يف شرح منتهى اإلرادات أنه مبادلة عنٍي ماليٍة أي دفعها وأخذ 
أحدمها أي عنٍي ماليٍة أو منفعٍة مباحٍة مطلقا  ... أو عوضها ... أو مبادلة منفعٍة مباحٍة مطلقا  ... ب

مبادلة عنٍي ماليٍة أو منفعٍة مباحٍة مطلقا  مباٍل يف الذمة من نقٍد وغريه وكذا مبادلة ماٍل يف الذمة بعنٍي 
ماليٍة أو منفعٍة مباحٍة أو مباٍل يف الذمة إذا قبض أحدها قبل التفرق للتملك ... على التأبيد بأن مل 

البيع هنا من عقود املعاوضات كذلك، وفّصل املؤلف  (17)يد مبادلة املنفعة مبدة أو عمل معلوم.تق
ٍة أنواع املالني اللذين جتري فيهما املبادلة، بني عنٍي ماليٍة وعنٍي ماليٍة، أو بني منفعٍة مباحٍة ومنفعٍة مباح

 ماليٍة الذمة، أو بني ماٍل يف الذمة وعنيٍ  أو عنٍي ماليٍة، أو بني عنٍي ماليٍة أو منفعٍة مباحٍة و ماٍل يف
أو منفعٍة مباحٍة أو ماٍل يف الذمة بشرط قبض أحدمها يف حالة مبادلة ماٍل يف الذمة مباٍل يف الذمة 

 قبل التفرق.
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 مدلول عقد اإلجارة ثّم البيعالمطلب الرابع: 

كام املرتتبة بني كلٍّ منها واألح إن تركيب هذه املفردات ليدل على داللٍة واحدٍة يتطلب إدراك الروابط
 على هذه الروابط. فيتحتم اإلملام بالرابط بني اإلجارة ومثّ، وبني مثّ والبيع، وبني اإلجارة ومثّ والبيع:

 الرابط األول: اإلجارة ومثّ، وتكون اإلجارة متقدمة  مبقتضى مثّ. .1

 الرابط الثاين: مثّ والبيع، ويكون البيع متأخرا  مبقتضى مثّ. .8

لرابط الثالث: اإلجارة ومثّ والبيع، وتكون مثّ تربط بني اإلجارة والبيع بداللة العطف والنسق، على ا .3
أن تكون اإلجارة مرتبة  قبل البيع وجودا  وأن يكون البيع مرتاخيا  بعد اإلجارة وجودا  حبيث يصح 

لى هذين نطبق عاالنتقال من اإلجارة إىل البيع من غري أن يكونا موجودين يف نفس الوقت. وي
املربوطني حكم مثّ من التغاير الزماين بني حدوثهما ويُوجد املتأخر بعد املتقدم، حبيث لوالها لكانا 

 شيئني ال يتوقف فيهما وقوع املتأخر على وقوع املتقدم.
 

 التطبيق المصرفي لعقد اإلجارة ثم البيعالمبحث الثاني: 
ية يف ماليزيا اإلجارة مث البيع يف بعض املؤسسات املال يتناول هذا املبحث إيضاح تصور التطبيق لعقد

فال يسوغ احلكم على هذا العقد باإلقرار أو اإلنكار إال بعد  ألن احلكم على شيٍء فرٌع عن تصوره.
 اإلملام بتصوره النظري وتصوره التطبيقي، وقد سبق احلديث عن التصور النظري يف تعريفه، وأما احلديث

 فهو كما يأيت يف هذا املبحث. عن التصور التطبيقي

 مالمح عامة لعقد اإلجارة ثّم البيع في التجربة الماليزيةالمطلب األول: 
إن عقد اإلجارة مّث البيع منتٌج مصريف  إسالمي  متداوٌل يف كثرٍي من املصارف يف ماليزيا، وقد اشتهر 

رف اليت تقّدم املنتجات (. املصا’al-Ijarah Thumma al-Bay( وهو خمتصٌر من )AITABباسم )
 املصرفية اإلسالمية يف ماليزيا تنقسم إىل قسمني، ومها:

 املصارف اإلسالمية، وهي اليت تتعامل مع املنتجات والعقود اإلسالمية فقط (1)

 املصارف التقليدية، وهي اليت تفتح النوافذ للمنتجات املصرفية اإلسالمية (8)
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مول، دائرة مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأ تجربة ماليزيا في تنسيق بين المؤسسات المالية الداعمة للمصرفية اإلسالمية.(. 2771حممد، زاهار الدين ) (18)

 .14، صاخلريي بديب الشؤون اإلسالمية والعمل
(19) http://www.mifc.com/index.php?ch=38&pg=104&ac=28&bb=268 

(20) http://www.mifc.com/index.php?ch=38&pg=104&ac=28&bb=268 

ة اإلسالمية ا يف منظمٍة وامسها رابطة املؤسسات املصرفيتتحد املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف ماليزي
عضوا . واهلدف الريئسي من تأسيس هذه الرابطة هو تشجيع  82يف ماليزيا، وبلغ عدد أعضائها 

 (18)إنشاء املصارف بنظام إسالمي وممارساته يف ماليزيا.

اإلجارة مثّ البيع،  من بينها عقدوتتعامل البنوك يف ماليزيا مع مجلٍة من املنتجات املصرفية اإلسالمية و 
 (19)وبصورة موجزة املنتجات املصرفية املعمول هبا يف ماليزيا هي:

 وديعة اليد الضامنة، املضاربة، القرض، املراحبة، التورق. منتجات الوديعة: (1)

 املضاربة، القرض. المنتجات االستثمارية: (8)

، ركة، اإلجارة، القرض، بيع الدينالتورق، املراحبة، املضاربة، املشا المنتجات التمويلية: (3)
 االستصناع، البيع بثمن آجل، بيع العينة، الوكالة، احلوالة، الكفالة.

 القرض، بيع العينة، البيع بثمن آجل، اأُلجر. منتجات خدمات البطاقات: (6)

وما يالحظ من هذه املنتجات املصرفية املقدمة من قبل البنوك يف ماليزيا أن عقد اإلجارة بصورهتا 
 (20)لعامة يدخل ضمن املنتجات التمويلية، ولكن هذه املنتجات التمويلية تتنوع إىل عّدة أنواع، وهي:ا
التمويل القائم على االدخار: وهو منتٌج لتمويل العقارات والتعليم واإلسكان والصناعات  (1)

 والسيارات وأدوات النقل والسفر والعمرة والسياحة التمويل الشخصي وغريها.

 ائم على الرسوم: وهو منتٌج لتمويل الكمبياالت والضمانات وغريها. التمويل الق (8)

 التمويل التجاري: وهو منتٌج لتمويل الكمبياالت والضمانات وغريها. (3)

ويتعامل عقد اإلجارة بصفٍة عامٍة يف متويل العقارات والعقود واآلالت الصناعية واملشروعات والسيارات 
 لتعامل مع عقد اإلجارة ما يلي:وغريها. ويستخرج من هذه الصورة من ا

 التعامل مع عقد اإلجارة بصورٍة عامٍة من غري حتديد نوعها. .1

 التعامل مع عقد اإلجارة بصفته منتجا  متويليا . .8
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(21) Adawiah, Engku Rabiah (n.d.). Applied Shariah in Financial Transactions. P.14. Retrieved from: 

https://ribh.files.wordpress.com/2007/10/applied-shariah-in-financial-transactions.pdf 

(22) Abdullah, Nurdianawati Irwani & Asyraf Wajdi Dusuki (2006). Customers’ Perception of Islamic 

Hire-Purchase (AITAB) in Malaysian Financial Institutions: Emperical Evedince. INCEIF Islamic 

Banking and Finance Educational Colloquium, Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur, 3rd-5th April. P.2. 

(23) El-Din, Seif I. & N. Irwani Abdullah (2007). Issues of Implementing Islamic Hire Purchase in Dual 

Banking Systems: Malaysia’s Experience. Thunderbird International Business Review, Vol. 49(2). P.227. 

 التعامل مع عقد اإلجارة شامٌل لتملك األعيان ومتلك املنافع. .3

ارة مثّ البيع، ينحصر على اإلج إن التعامل مع اإلجارة يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف ماليزيا مل
 (21)بل ويشمل أنواعا  أخرى وهي كالتاِل:

 اإلجارة التشغيلية .1

 اإلجارة مثّ البيع .8

 صكوك اإلجارة .3

وموضوع هذا البحث هو النوع الثاين من أنواع اإلجارات اليت تتعامل معها املصارف يف ماليزيا وهو 
يف الفقه من أنه  ذا التقسيم خيتلف من اإلجارة املعروفةاإلجارة مث البيع باعتباره منتجا  متويليا ، وهو هب

عقد معاوضٍة على املنافع. وكوهنا مركبة  مع البيع يشري إىل أن القبض املرتتب على انعقاد هذه اإلجارة 
 هو القبض العيين ال قبض املنفعة فحسب.

 يزيةمالمح تطبيقية لعقد اإلجارة ثّم البيع في التجربة المالالمطلب الثاني: 
 تتألف مالمح تطبيقية لعقد اإلجارة مث البيع من أفكاٍر تاليٍة:

مثة مصطلحات حتمل نفس املفهوم لإلجارة مّث البيع وهي اإلجارة واالقتناء واإلجارة الصورة:  (1)
وصورته أن يضم عقد اإلجارة وعقد البيع يف وثيقة جتارية واحدة ولكنهما  (22)املنتهية بالتمليك.

، وذلك بأن يتم عقد اإلجارة أوال  بسداد املستأجر األقساط اإلجيارية للمؤجر مستقالن يف العمل
 (23)يف مدٍة معلومٍة، وبعد متامها يكون للمستأجر خياٌر لشراء العني املؤجرة بثمٍن متفق عليه.

ت وتبني هبذه الصورة مفهوم اإلجارة مثّ البيع بأنه معاملةٌ تشتمل على عقدين مستقلني يتوقف ثبو 
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(24) Abdullah, Nurdianawati Irwani & Asyraf Wajdi Dusuki. Customers’ Perception of Islamic Hire-

Purchase (AITAB) in Malaysian Financial Institutions: Emperical Evedince. P.4. 

(25) Amin, Hanudin (2007). Borneo Islamic Automobile Financing: Do Demographics Matter?. Labuan e-

Journal of Muamalat and Society, vol.1. P.69. 

(26) El-Din, Seif I. & N. Irwani Abdullah. Issues of Implementing Islamic Hire Purchase in Dual Banking 

Systems: Malaysia’s Experience. P.227. 

الرياض،  ة(. اإلجارة املنتهية بالتمليك وصكوك األعيان املؤجرة. حبث مقدم يف دورة جممع الفقه اإلسالمي الدوِل الثانية عشرة املنعقدة يف مدين2777قحف، منذر ) (27)
 .8، صسبتمرب 21-27

 .64، ص2عمان: دار النفائس، ط (. الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية.2777إرشيد، حممود عبد الكرمي أمحد ) (28)
(29) El-Din, Seif I. & N. Irwani Abdullah. Issues of Implementing Islamic Hire Purchase in Dual Banking 

Systems: Malaysia’s Experience. P.227. 

(30) Ibid. P.229. 

البيع للمستأجر على متام اإلجارة، وداللة مثّ هبذه الصورة تكون على معىن الرتتيب بانتفاء  خيار
 املتقدم قبل إثبات املتأخر.

يف التعامالت الراهنة احنصرت اإلجارة مّث البيع على متويل شراء السيارات فقط، نظرا  المجال:  (2)
 (25)نفس التمويل وهو البيع بثمن آجل.وباإلضافة أن هناك منتجا  آخر ل (24)إلقبال الناس عليها،

من خالل الصورة السابقة فال ختتلف اإلجارة مّث البيع من اإلجارة املنتهية بالتمليك، التكييف:  (3)
وبالنسبة اإلجارة املنتهية بالتمليك، فإن العلماء قد حتدَّثوا عنها  (26)أو مبفهوم اإلجارة واالقتناء.

ية صورٌة منها ما يشبه اإلجارة مّث البيع وهي اإلجارة املنتهوتوصَّلوا إىل تكييفها املتعدِّد، و 
ويقصد بالتخيري هنا بني إعادة العني املؤجَّرة إىل املالك وبني شرائها من قبل  (27)بالتخيري.

املستأجر. وكثريا  من تكلَّم عن اإلجارة مّث البيع استند إىل التكييف الفقهي لإلجارة املنتهية 
وهذا ال يعين عدم االفرتاق بينهما وال سيما يف تطبيقات اإلجارة مثّ البيع  (28)بالتمليك وحكمها،

 يف ماليزيا فثمة تبايٌن بينها وبني اإلجارة املنتهية بالتمليك.

 وميكن سرد بعض الفروق بني هذين العقدين فيما يلي:

 (29).ةيتسمية مفهوم اإلجارة املنتهية بالتمليك باإلجارة مثّ البيع يف املصارف املاليز  .1

تأجر اإلجارة املنتهية بالتمليك تتم هببة العني إىل املستأجر، وأما اإلجارة مثّ البيع فتتم بتخيري املس .8
 (30)بني بيع العني أو إعادهتا إىل مالكها.
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(31) Ibid. Pp.229-232. 

(32) Abdullah, Nurdianawati Irwani & Asyraf Wajdi Dusuki. Customers’ Perception of Islamic Hire-

Purchase (AITAB) in Malaysian Financial Institutions: Emperical Evedince. P.7. 

(33) Ibid. P.7. 

(34) Ibid. P.3. 

وما يرتتب على هذا الفرق أن اإلجارة املنتهية بالتمليك تتضمن نوعا  واحدا  من عقود املعاوضات  .3
ع ليس منها خبالف اإلجارة مّث البيع فإهنا تتضمن عقدين من هذه العقود وهو اإلجارة ألن البي

 ومها اإلجارة والبيع، ولكنهما يقصدان إىل مآٍل واحٍد وهو متلك العني.

 (31)ما مييز اإلجارة مثّ البيع يف املصارف اإلسالمية عن غريها ما يلي:المميزات:  (4)

 تعّد اإلجارة مثّ البيع من املنتجات التمويلية. .1

 تتفق اإلجارة مثّ البيع مع الشرع يف أصوهلا املباحة ومقاصدها املشروعة. .8

 تصلح اإلجارة مثّ البيع لتمويل مجيع أنواع السلع. .3

 تتضمن اإلجارة مثّ البيع على عقدين: عقد اإلجارة وعقد البيع. .6

يف الضرائب، لتتميز اإلجارة مّث البيع بالنسبة للبنك بقّلة املخاطر وعائد الربح العاِل وعدم تكا .5
وكذلك أهنا من ناحية أخرى تضمن السيولة النقدية، وكما أن للبنك حقًّا لتوريق األصول 

 (32).املؤجَّرة

 (33).الربا ي هيتتتميز اإلجارة مثّ البيع بالنسبة للعميل بكوهنا بديال  للقرض القائم على الفائدة ال .4

ن االتفاق ض الشروط اليت ال بد ميشرتط لصحة عقد اإلجارة مّث البيع بعالشروط والتطبيق:  (5)
 عليها والقيام هبا من ِقبل املؤجِّر وهو البنك واملستأجر وهو العميل، وملخصها كالتاِل:

يشرتط لصحة العقد شرعا  أن يتوفر فيه متطلبات شرعية من الرتاضي واملعلومية  الشرط العام: .1
شروٍط  قد اإلجارة وعقد البيع منيف املسؤوليات واحلقوق واملعلومية يف األجرة وما يلزم يف ع

  (34).أخرى
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(35) El-Din, Seif I. & N. Irwani Abdullah. Issues of Implementing Islamic Hire Purchase in Dual Banking 

Systems: Malaysia’s Experience. Pp.228-232. 

يعتني يف ال حيّدد مثن البيع مسبقا  يف بداية العقد ألنه يدخل يف ب الشروط الخاصة في التطبيق: .8
 (35).بيعة

يفتح العميل حسابا  على عقد املضاربة يف البنك الذي يؤجره العنَي ويدفع العميل أقساط اإلجارة  .3
 ك باستثمارها. الربح الناتج من هذه املضاربة يكون مشرتكا  بنييف هذا احلساب مث يقوم البن

البنك والعميل، وإذا رغب العميل يف شراء العني فيشرتيها هبذا الربح، وإذا مل يرغب فيأخذ ما 
 يتبقَّى من الربح بعد حسم مثن اإلجارة وتكاليفها.

د املراحبة إىل قيمة العني. بناء  على عقحتسب اإلجارة مثّ البيع مثن البيع بإضافة النسبة املتفق عليها  .6
 وحتديد النسبة )الفائدة( املضافة إىل مثن العني يكون بناء  على سعر السوق وقت إبرام العقد.

يكون سداد األقساط اإلجيارية بتقسيمها إىل مدٍة معلومٍة وهي بالشهر، وأدىن مدة اإلجارة هو  .5
 شهرا. 16شهرا  وأما أقصاها فقد يبلغ  18

للمستأجر يف مثن العني،  (rebate)حالة متام السداد قبل مدته، فمن حّق البنك منح احلسم يف  .4
 ولكنه ال يكون بصورة النقد وإمنا بإنقاص السعر املتبقي من الثمن املتفق عليه.

 .%1تشتمل اإلجارة مثّ البيع على التعويض على تأخري سداد األجرة ونسبته  .7

أن نائها أن يكون مالك العني مسئوال  عن تكاليفها األساسية، و تقتضي اإلجارة مّث البيع يف أث .1
 يكون املستأجر مسئوال  عن تكاليفها التشغيلية.

 توجب اإلجارة مثّ البيع على املستأجر التأمني اإلسالمي )التكافل( على العني املؤجرة. .9
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(36) Dusuki, Asyraf Wajdi & Abdullah, Nurdianawati Irwani (2006). A Critical Appraisal of al-Ijarah 

Thumma al-Bay’ (AITAB) Operation: Issues and Prospects. 4th International Islamic Banking and 

Finance Conference, Monash University of Malaysia, Kuala Lumpur, November 13-14th. P.5. 

(37) Ibid. P.4. 

ماليزيا تتمُّ خبطواهتا  صورة تطبيق اإلجارة مثّ البيع يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف الخطوات: (6)
باعتبارها عملية  تقنية  يشرتك فيها عدٌد من األطراف وعدٌد من العقود، وخطواهتا كما يف 

 (36)التاِل:

يتفق العميل مع بائع السيارات من شركٍة ما على نوع السيارة الذي يرغب فيه، فيقوم البائع مع  .1
ني العميل لبيع، والبائع هنا يقوم مقام الوسيط بالعميل بإعداد الوثائق املطلوبة لعقد اإلجارة مث ا

 والبنك.

 يشرتي البنك السيارة من هذه الشركة بناء  على طلب العميل بعقد اإلجارة مث البيع. .8

يؤجر البنك السيارة للعميل يف نسبٍة معلومٍة وأجٍل معلوٍم على أن يكون على العميل الضريبة  .3
 والتأمني والتكاليف التشغيلية للسيارة.

 يتفق البنك والعميل يف انتهاء مدة اإلجارة على أن يبيع البنك السيارة للعميل.  .6

 وميكن توضيح خطوات اإلجارة مث البيع مع شروطها يف الرسم البياين التاِل:

 ويظهر أثناء تطبيق اإلجارة مثّ البيع يف املعامالت املصرفية يف ماليزي مجلةٌ من املشاكلالمشاكل:  (7)
يقة تعرقل بعض جوانب تطبيقاهتا من التخلص من مقيداٍت غري شرعية، وهي اليت هي يف احلق
 باإلجياز كالتاِل:

( الذي Hire-Purchase Act 1967) 1947إخضاع اإلجارة مّث البيع على قانون اإلجارة والبيع  .1
ٍص اخيص تطبيقات تقليدية لعقد اإلجارة مثّ البيع. وقد سعت احلكومة املاليزية إىل تقدمي قانوٍن خ

لإلجارة مثّ البيع وفق املعايري الشرعية ولكن هذا اجلهد إىل اآلن مل يصل إىل نتائج مثمرٍة مما حيرج 
(37).هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املصرفية لقصور هذا القانون من الضوابط الشرعية

 

هذا القانون  توأبعد من ذلك كون اإلجارة مّث البيع املطبقة يف املصارف اإلسالمية خاضعة  حت
 جيعلها تتعلق مبقيدات غري شرعية يتطلبها القانون. وتوضيح ذلك يكون فيما يلي:
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(38) Abdullah, Nurdianawati Irwani & Asyraf Wajdi Dusuki. Customers’ Perception of Islamic Hire-

Purchase (AITAB) in Malaysian Financial Institutions: Emperical Evedince. P.4. 

(39) El-Din, Seif I. & N. Irwani Abdullah. Issues of Implementing Islamic Hire Purchase in Dual Banking 

Systems: Malaysia’s Experience. Pp.228. 

(40) Ibid. P.231. 

(41) Ibid. P.232. 

(42) Rosly, Saiful Azhar (2008). Shariah Compliant Parameters Reconsidered. Annual Malaysian Finance 

Association Conference, Holiday Inn, Kuching, Sarawak, Malaysia. P.6. 

(43) Dusuki, Asyraf Wajdi & Abdullah, Nurdianawati Irwani (2006). A Critical Appraisal of al-Ijarah 

Thumma al-Bay’ (AITAB) Operation: Issues and Prospects. Pp.7-9. 

(44) Ibid. P.8. 

  ضّم عقدي اإلجارة والبيع يف وثيقٍة جتاريٍة واحدٍة، وقد اتفق علماء الشريعة يف ماليزيا على
 (38).هذه املعاملة شريطة أن يعلم كل  من طريف التعاقد بوجود العقدين املستقلني

 جوا( ز منح احلسمRebate مقابل متام سداد األقساط قبل مدهتا على أن يكون احلسم ليس )
 (39).نقدا  

 (40).حماسبة التعويض على تأخري سداد األقساط مبحاسبة تقليدية وباعتبار سعر السوق 

  اعتماد وثيقة العقد على صيغتها التقليدية بإضافة بنوٍد تدل على أن ثبوت خيار البيع بعد
 (41)إلجارة.انتهاء ا

 وإن كانت يف احلقيقة معاملة  (42)اعتبار اإلجارة مّث البيع معاملة  متويلية  مبقتضى هذا القانون
 معاوضة.

عدم وضوح تصوره لدى الناس حيث إهنم مل يلحظوا الفرق بني عقد اإلجارة مثّ البيع الذي تطبقه  .8
 (43).ة العقدية الربا وصيغالبنوك التقليدية وبني الذي تطبقه البنوط اإلسالمية إال يف قض

عدم اخلربة والعلم مبا يتعلق به لدى موظفي البنوك مما يؤدي إىل إعطاء تصوٍر خاطئ للزبائن حنو  .3
 (44)هذا العقد فيعدلون عن التعامل معه.
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(45) Ibid. P.8. 

(46) Ibid. P.8. 

(47) Ibid. P.9. 

(48) Ibid. P.10. 

عدم التفاهم بني البائعني الذين هم أصحاب السلع والبنوك اليت تقدِّم هذا العقد، وذلك ألن  .6
إىل صاحب شركة السيارات مثال  ويتفق معه على املبيع، وصاحب الشركة  املشرتي يذهب أوال  

 (45)الذي يهتم بالتعامالت اإلسالمية سيقرتح على املشرتي هذا العقد يف أحد البنوك اإلسالمية.

وثيقه عند فا  من عقدين فيكون توثيقه أكثر تعقيدا  من تلقضية توثيق العقد، ولكون هذا العقد مؤ  .5
دما ية لزيادة وثيقة العقد إليه. وهذا قد يؤدي إىل إبطاء عملية املوافقة على العقد عنصورته التقليد

 (46)حيصل اخلطأ يف إجراءاته.

املنافسة التسويقية مع البنوك التقليدية اليت سيطرت على األسواق منذ أمٍد طويٍل ورسخت ثقة  .4
 (47)الناس هبا يف تعامالهتا.

رعي معتمدا  على املبادئ القانونية التقليدية لغياب القانون الشإجراء عقد اإلجارة مثّ البيع يكون  .7
اخلاص به، واملستند الشرعي الوحيد الذي يرجع إليه هذا العقد هو ما ينص عليه يف املعايري 

 (48)الشرعية اليت وضعتها هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

زيا ما يلي من رة مثّ البيع كما جتريه املؤسسات املالية يف ماليويتسىن تلخيصه إليضاح تصور عقد اإلجا
 النقاط:

يتكون العقد من حيث العاقد من أربعة أطراف: املستأجر الذي يصبح مشرتيا ، وصاحب السلعة  (1)
 الذي يصبح وسيطا  أو وكيال  للبنك، والبنك املؤجر الذي يصبح بائعا ، وشركة التأمني على العني.

 ستلزمها عقد اإلجارة مثّ البيع هي:العقود اليت ي (8)

يعها وذلك ملا يذهب العميل إليه لشرائها ولكنه ال يب عقد الوكالة بين البنك وصاحب السلعة، .1
 له وإمنا يوجهه إىل البنك ليشرتيها منه.
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ند وذلك ملا يوافق العميل على شراء العني اليت هي ع عقد البيع بين البنك وصاحب السلعة، .8
 شرتيها منه البنك.صاحب السلعة في

وذلك ملا يوافق العميل على شراء العني اليت هي اآلن عند  عقد اإلجارة بين البنك والعميل، .3
 البنك، فال يبيعها البنك له وإمنا يؤجرها هلا ملدٍة معلومٍة بأجرٍة معلومٍة.

جارة وذلك بأن يعد البنك العميل بتخيريه بعد انتهاء اإلعقد المواعدة بين البنك والعميل،  .6
بني بيع العني له وبني إعادهتا إىل البنك ويعد العميل البنك باختيار أحد هذين اخليارين بعد 

 إجارته العني.

أن  وذلك ملا يستأجرها العميل )املستأجر( من البنك فعليه عقد المضاربة بين العميل والبنك، .5
عها املستأجر اليت يدف يفتح حسابا  يف البنك على عقد املضاربة حيث إن األقساط اإلجيارية

يستثمرها البنك على أن يكون رحبها مشرتكا  بينهما بنسبٍة معلومٍة. وهذا الربح إما أن يضاف 
إىل مثن بيع العني عند انتهاء مدة اإلجارة إذا رغب املستأجر يف شرائها وإما أن يعطى للمستأجر 

 إذا عدل عن شرائها.

ل وذلك ملا يستأجر العميل العني من البنك يتحم عقد التأمين بين العميل وشركة التأمين، .4
 تكاليف التأمني عليها طاملا وجود العني حتت قبضه بعقد اإلجارة.

جرة للبنك وذلك ملا يستويف العميل املستأجر دفع األ عقد البيع بالمرابحة بين العميل والبنك، .7
لى شرائها. ويبيعها لكها فيقدم عخيرّيه بني شراء العني أو إعادهتا، وبناء  على أن املستأجر يقصد مت

البنك للعميل املشرتي بالثمن املتفق عليه وقت العقد والذي يضاف إليه نسبة معلومة بناء على 
 عقد املراحبة.

 التحليل يف اجتماع العقود يف هذه الصورة من العقد يكون كالتاِل: (3)

ك وصاحب كالة والبيع بني البنالعقود الالزمة اجلارية قبل عقد اإلجارة مّث البيع وهي عقدي الو  .1
 السلعة، وهي مل تتعلق بالعميل لكنها تنشأ من رغبته يف شراء البيع.

 العقود الالزمة اجلارية أثناء عقد اإلجارة مثّ البيع، وتنقسم حسب طريف التعاقد: .8
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(50) Ibid. P.9. 

 .بني العميل والبنك: وهي عقد اإلجارة وعقد املضاربة وعقد البيع 

  :وهو عقد التأمني على السلعة أثناء إجارهتا.بني العميل وشركة التأمني 

 
 دراسة نقدية لعقد اإلجارة ثّم البيع في التجربة الماليزيةالمبحث الثالث: 

يعكف هذا املبحث على مناقشة بعض اجلوانب املتعلقة بتنظيم عقد اإلجارة مّث البيع وتطبيقه يف 
ضي إعادة النظر ا شاب هبذا العقد ما يقتصورته اليت تطبقها املؤسسات املصرفية يف ماليزيا، وذلك مل

 فيه من مشكالٍت وشبهاٍت بغية اخللوص به إىل ما يتفق مع أصول الشرع وقواعده. 

 مناقشة جوانب التنظيم لعقد اإلجارة ثّم البيعالمطلب األول: 
ملصرفية ااملراد جبوانب التنظيم ما خيص مبتعلقات العقد اخلارجية من املبادئ القانونية والتعامالت 

واهلياكل التشغيلية. وبعض هذه اجلوانب مل تسلم من املناقشة والنقد ملا يؤول تعّلق العقد هبا إىل ما 
 يعّوق شرعية إعماله وممارسته الرتباطه مبقتضيات التنظيم غري الشرعي. وبيان ذلك كالتاِل:

  إخضاع العقد تحت مقتضى القانون المدني: (1)

عقد اإلجارة مّث البيع الذي تطبقه املصارف خيضع لقانون اإلجارة سبقت اإلشارة إىل هذا من أن 
(، ويرتتب على هذا ارتباطه بالتزامات القانون وتعويله إىل Hire-Purchase Act 1967م )1947والبيع 

حمتكماته. وهذا يفضي إىل عدم استقاللية العقد من الروابط التقليدية اليت جتعله يف بعض نواحي 
 للشرع، وما يلي يوضح هذا األمر: تطبيقه خمالفا  

عدم املرجعية الشرعية اليت يستند إليها الذين يتعاملون مع هذا العقد سوى هذا القانون، مما يؤدي  .1
 (49)إىل أنه إذا حصلت قضايا اخلالف فيه ترجع إىل احملاكم املدنية اليت حتكم هبذا القانون.

 (50)انون.ال بد أن تتناسب مع مقتضى هذا الق الشروط املوضوعة يف وثيقة العقد من قبل احملامني .8
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Systems: Malaysia’s Experience. Pp.245. 

(52) Ibid. P.245. 

(53) Ibid. P.246. 

(54) Abidin, Ahmad bin Zainal (n.d.). The Ijarah Accounting Headaches For The Auditor In Aaoifi 

Jurisdiction – Financial Reporting Standard (FRS) Versus Accounting And Auditing Organization For 

Islamic Financial Institutions (AAOIFI). P.14. Retrieved from: https://docslide.net/documents/022-f-dr-

ahmad-zainal-abidin-full-paper.html  

(55) Ibid. P.14. 

(56) El-Din, Seif I. & N. Irwani Abdullah. Issues of Implementing Islamic Hire Purchase in Dual Banking 

Systems: Malaysia’s Experience. Pp.246. 

 (51)عدم النظر يف املقصد الذي يريده كّل من املتعاقدين ومدى فهمهم مقتضى العقد. .3

 (52)( العقدين يف وثيقٍة واحدٍة على التواِل يف نفس الوقت.Signingتوقيع ) .6

 (53)( اليت تعتمد على نسبة الفائدة.Term Chargesحماسبة الربح ) .5

 (54)وح يف توثيق بنود عقد اإلجارة والبيع.عدم الوض .4

 (55)حمدودية التعامل مع العقد يف السلع املعينة من األعيان التجارية. .7

هذه املشاكل اليت تشوه صورة تطبيق اإلجارة مثّ البيع ميكن التجاوز عنها يف حالة حترر العقد من هذا 
قد حتته. حىت يصح القول مبنع إخضاع الع القانون إال أنه ال يوجد حىت اآلن ما يكون بديٌل شرعٌي له
من قبل البنك املركزي املاليزي وبعض  (56)وهذا ال يعين عدم السعي إىل إجياد هذا البديل القانوين

املؤسسات املالية األخرى. االعرتاضات الواردة على هذا العقد لكونه مرتبطا  هبذا القانون يف احلقيقة 
مساعي اإلصالح ال بد أن تبدأ من هذا القانون ألن ما يرتتب عليه موّجهٌة إىل هذا القانون نفسه، و 

يف العقد هو ألنه خاضٌع حتت مقتضى هذا القانون لضرورة احتكام التعامالت املالية واملصرفية إىل 
القوانني املدنية. وإذا جنح اجلهد يف إجياد هذا البديل فيستقل العقد من مثل هذه املستلزمات فيكون 

 ر انسجاما  مع ما يريده الشرع.تطبيقه أكث

إن مسألة تقّيد العقود املالية بالقوانني املدنية يف إحدى ناحتيها حتمل املعىن السليب ملسرية العقود 
نفسها إذا كان أساسها خيتلف من أساس القانون اليت حتكمها. ويعين ذلك أن األساس يف العقود 
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(57) Rosly, Saiful Azhar. Shariah Compliant Parameters Reconsidered. P.6. 

(58) El-Din, Seif I. & N. Irwani Abdullah. Issues of Implementing Islamic Hire Purchase in Dual Banking 

Systems: Malaysia’s Experience. Pp.229. 

 .12، ص2جدة: املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ط التمويل في االقتصاد اإلسالمي، تحليل فقهي واقتصادي.مفهوم (. 2774قحف، منذر ) (59)

هو القوانني الوضعية، فيحصل التناقض بينهما. اإلسالمية هو الشرع وأما األساس الذي حيكمها 
واحلّل إذا  إما بتعديل القوانني املدنية لتتفق مع الشرع وإما بوضع القوانني اجلديدة الشرعية اليت حتل 

 حمّلها، وهذا كّله ضرورٌي ليضمن تطبيق املنتجات املصرفية تطبيقا  شرعيا .

 اعتداد العقد من جملة المنتجات التمويلية: (8)

ن آثار احتكام العقد إىل هذا القانون أن يعتّد من املعامالت التمويلية أكثر من كونه إجارة  وم
وهذا يقتضي أن تكون العالقة بني البنك والعميل عالقة البائع واملشرتي. وهذا خيتلف  (57)،تشغيلية  

ض ال التمويل، فالعالقة امن اإلجارة مثّ البيع اليت جتريها املصارف التقليدية ألهنا تكون على صورة اإلقر 
 (58)بني البنك والعميل تكون كالعالقة بني املدين والدائن.

صّنف الفقهاء اإلجارة والبيع ضمن عقود املعاوضات وهي ما يفيد التمليك على سبيل املبادلة، وذلك 
جارة مثّ البيع إلبارٌز يف تعريفاهتم هلذين العقدين كما مّر بيانه. ومها بعد أن يرّكبا إىل هذه الصورة أي ا

أصبحت من ضمن املعامالت التمويلية، والتمويل اإلسالمي هو تقدمي ثروة عينية أو نقدية بقصد 
 (59)االسرتباح من مالكها إىل شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه األحكام الشرعية.

باح يف إجارة العني ف إىل االسرت وملا صيغت اإلجارة مثّ البيع لتكون ضمن املنتجات التمويلية فأهنا هتد
 باألجرة واالسرتباح يف البيع بالربح مع تقليل املخاطر املتوقعة.

وقد يوّجه االعرتاض على تطبيق هذا العقد من هذا الوجه حيث إنه حيمل صور خمالفة ظاهر العقد 
 باطنه:

قدمي قصد من تالقصد من إقدام العميل على هذا العقد هو شراء العني وليس استئجارها، وال .1
 البنك هذا العقد هو بيع العني وليس تأجريها.

بيع البنك العني للعميل بإجارهتا أوال  طريقٌة دافعٌة عن املخاطر من عدم دفع مثنها املقسط من  .8
قبل العميل لثبوت حق استعادة العني للبنك، ويف الوقت نفسه ال تنطبق على البنك أحكام 
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ه الصورة ليست صورة اإلجارة وليست صورة البيع كذلك، اإلجارة من لوازم امللكية. وهذ
 ملخالفتهما األحكام املقررة يف الشرع كما ذكرها الفقهاء. 

وهذه الصورة يف احلقيقة أقرب إىل عقد البيع مث البيع من عقد اإلجارة مث البيع، ألن معىن اإلجارة  .3
 يف أن  ملكيته للعني. وذلك بنّيٌ ال يوجد إال قليال ، وإذا وجد فإنه لنفي املخاطر من البنك يف

 العميل يتحمل تكاليف العني املؤجرة من صيانتها والضمان والتأمني عليها.

وما يشوب عقد اإلجارة مّث البيع من مشاكل يف جوانب تنظيمه يؤثر ما يستلزم من جوانب تطبيقه 
 ل أعياهنا. أوال  قب بوصفه منتجا  متويليا  تقدمه املصارف ليتملك به العمالء السلع منافعها

 مناقشة جوانب التطبيق لعقد اإلجارة ثّم البيعالمطلب الثاني: 
املراد جبوانب التطبيق ما خيص مبكونات العقد الداخلية من اإلجراءات التنفيذية والشروط الالزمة 

ز فيها واآلثار النامجة. وتتعرض بعض هذه اجلوانب للدراسة وإعادة النظر وال سيما اجلوانب اليت يرب 
 نأي تطبيق العقد من مراعاة األصول املقررة يف الشرع والفقه. وبيان ذلك كالتاِل:

 ما يتعلق بالعقد: (1)

َيظهر من هذا العقد أنه متكّون من عقدي اإلجارة والبيع فقط، ولكن واقع  اجتماع العقود: .1
الن وإن كانا مل و تطبيقه يُظهر أنه متكّون من سبعة عقود مستقلة كما سبق بيانه. فالعقدان األ

ينعقدا بني البنك والعميل لكنهما ينشئان عن إرادته لتملك العني، ولوال هذه الرغبة والطلب 
ملا شرع البنك يف التعاقد مع صاحب السلعة. وعقٌد ينعقد بني العميل وشركة التأمني على ما 

اجلارية بني  ألخرىاشرتط عليه البنك من أن تكاليف التأمني تكون على العميل. وأما العقود ا
 البنك والعميل فهي عقد اإلجارة وعقد املواعدة وعقد املضاربة وعقد بيع املراحبة.

وكلما زاد عدد العقود يف صورهتا املركبة زاد االحتياط فيها لتعقد تطبيقها حىت ال يتصادم مع 
ن عدم معارضتها م أحكام الشرع يف العقود املركبة اليت ال بد من مراعاة ضوابطها اليت سبق ذكرها

النصوص وعدم التذرع هبا إىل الربا وعدم اشتماهلا على الغرر واجلهالة وعدم التناقض فيما بينها 
وضعا  وحكما . ووجه االعرتاض على هذه العقود املركبة يرد يف مدى انضباطها مع شروط العقود 

ا  فيه على عقد يفتح حسابيف حالة انفرادها. وعلى سبيل املثال، اشرتاط البنك على العميل أن 
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(60) Dusuki, Asyraf Wajdi & Abdullah, Nurdianawati Irwani. A Critical Appraisal of al-Ijarah Thumma 

al-Bay’ (AITAB) Operation: Issues and Prospects. P.5. 

(61) El-Din, Seif I. & N. Irwani Abdullah. Issues of Implementing Islamic Hire Purchase in Dual Banking 

Systems: Malaysia’s Experience. Pp.245. 

(62) Naim, Asmadi Mohamed (2010). The Issue Of Sequence And Pre Signing In Contract Execution 

Between Shari'ah View And Current Practice. The Second International Conference on Arab-Malaysian 

Islamic Global Business and Entrepreneurship (2nd AMGBE), 20 – 24 March. P.13. 

املضاربة حيث إن األقساط اإلجيارية للعني توضع يف هذا احلساب ويضاربه البنك على أن 
يكون الربح مشرتكا بني العميل والبنك، ويكون هذا الربح ما يسدد مثن العني يف حالة شرائها 

ٌر اربة يف هذا العقد أمو يف الرتكيب بني اإلجارة واملض (60)من قبل العميل باإلضافة إىل األجرة.
 غري واضحٍة، منها:

  اعتبار رأس املال الذي يضاربه البنك ملكا  للعميل أو للبنك ألنه عبارة عن األجرة اليت
دفعها العميل مقابل املنفعة من العني اليت ميتلكها البنك، فهو هبذه الصفة ملٌك للبنك. 

دخل ان هذا جائٌز شرعا  فهو ال يوكيف يضارب البنك ماله ويشارك غريه يف رحبه، وإن ك
 يف مفهوم املضاربة كما اشرتط البنك على العميل.

  الربح الناتج من هذه املضاربة ملٌك للعميل على اعتبار ما سبق بيانه وإن كان ال حتصل
مضاربٌة أصال . وهذا الربح مضاٌف إىل قيمة العني يف حالة شرائها من قبل العميل بعد 

ذا عدل العميل عن الشراء فله هذا الربح بعد حسم مثن اإلجارة وتكاليفها. انتهاء اإلجارة، وإ
وفيه جهالة املبلغ الذي سيدفعها العميل يف حالة شرائه العني جلهالة مقدار الربح الناتج من 

 هذه املضاربة.

( Signingيقتضي ذلك القانون أن يكون العقد يف وثيقٍة واحدٍة ويكون التوقيع ) صورة العقد:
لى اعتبار أن العقد الثاين ناجٌز بعد أن ينجز العقد ع (61) العقدين املستقلني يف نفس الوقتيف

األول. وهو هبذه الصورة تقرتب إىل ما ُنص حترميه من مسألة البيعتني يف بيعة كما مضى إيراده 
ينها. يوهو أن يتضمن العقد الواحد بيعتني على أن تتم أحدامها قبل تفرق العاقدين ولكن دون تع

( قبل تنفيذ العقد أي أن Pre Signingووجه االعرتاض الوارد على هذا هو قضية التوقيع املسبق )
أنه يستأجر العني وأنه سيشرتيها من البنك. وإذا ( 62)العميل يوقع يف وثيقة عقد اإلجارة والبيع

يعتني يف بيعة ب اعترب هذا التوقيع ما حيل اإلجياب والقبول فإن العميل والبنك قد تعاقدا على
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(64) Kamali, Mohammad Hashim (2007). A Shari‘ah Analysis of Issues in Islamic Leasing. J.KAU, Islamic 

Econ. Vol. 2, No. 1. P.7 

(65) El-Din, Seif I. & N. Irwani Abdullah. Issues of Implementing Islamic Hire Purchase in Dual Banking 

Systems: Malaysia’s Experience. P.240. 

واحدة ومها اإلجارة والبيع. وقيدوا جواز هذا التعامل بشرط أن يستوعب كّل من املتعاقدين طبيعة 
 العقد من أنه متكون من العقدين وأهنما ناجزان على التواِل ال يف نفس الوقت.

 ما يتعلق بالعاقدين: (1)
ة العني ويرتتب على عقد البيع ملكييرتتب على عقد اإلجارة ملكية املنفعة للمستأجر  حق الملكية: .1

للمشرتي وهذا من األصول املقررة يف الشرع بالنسبة ألحكام هذين العقدين كما مّر سابقا . ومن لوازم 
صحة العقود أن يرتتب عليها آثارها الشرعية وإذا أعملت العقود على مبناقضة لوازمها حبيث ال يرتتب 

خالف آثارها الشرعية فهذه العقود غري شرعية. فهذا العقد أي عليها آثارها الشرعية أو يرتتب عليها 
اإلجارة مّث البيع، أن يقتضي عقد اإلجارة ملكية املنفعة للعميل وملكية العني للبنك، ويقتضي عقد البيع 
ملكية العني للعميل. بناء  على أحكام هذين العقدين أن املالك األول للعني هو البنك وليس العميل إال 

لك منفعته املستأجرة، وتنتقل ملكية العني من البنك إىل العميل ملا يبيعها له. ويف واقع التطبيق، أن أن مي
( كدليٍل على أنه مالكها Document of Titleالبنك ميلك العني بينما العميل حيمل وثيقة العني )

حقه يف ملكية  زل البنك عنمبقتضى العقد. وملا تنتهي مدة اإلجارة بقيام العميل بدفع مجيع األجرة يتنا
واالعرتاض على هذا يرد يف أن البنك ال ينطبق عليه  (63)العني فيصبح العميل هو املالك الكامل للعني.

أحكام املالك املؤجر من أنه ضامن على العني إذا هلكت أو خربت، وإمنا يتحمل هذه التكاليف طرٌف 
نفسه، للبنك حق أن يبيع هذه العني لطرف آخر من العميل أو صاحب السلعة األصلي. ويف الوقت 

 وله حق تصكيكها ضمن األصول املؤجرة. (64)آخر،

 واقع تطبيق اإلجارة مّث البيع يف ماليزيا أن العميل يتحمل مجيع تكاليف الصيانة اليت تكاليف الصيانة: .2
ل استندوا از هذا التعامحتتاج إليها العني، وهذا مناقٌض ملا يف الشرع من أحكام اإلجارة. والذين قالوا جبو 

إىل العرف والتعامل يف السوق املاليزي، مث اتفق الفقهاء املاليزيني على تربير هذا التعامل بوضع مسئولية 
ويناقش هذا التعامل من جانب أنه زيادة العبء املاِل يف العميل،  (65)تكاليف الصيانة يف شروط العقد.
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(66) Abdullah, Nurhidayah binti (2009). Good Faith, Fair-Dealing and Disclosure Requirements in Hire-

Purchase Contracts in Malaysia: Islamic and Conventional Perspectives. Journal Islam in Asia, 

International Islamic University Malaysia, Vol.6, No.1. P.128. 

(67) Ibid. P.141. 

(68)  http://www.ibbm.org.my/pdf/FSTEP/20islamic/20financing-1st/20day.pdf 

(69) Dusuki, Asyraf Wajdi & Abdullah, Nurdianawati Irwani. A Critical Appraisal of al-Ijarah Thumma 

al-Bay’ (AITAB) Operation: Issues and Prospects. P.11. 

ه وللبنك حق اسرتجاعها إذا عجز من دفع األجرة، وهو هبذا ألن العني يف مدة تأجريها مل تكن ملكا  ل
 الوضع يتحمل تكاليف صيانة عني ليست ملكا  له.

 ما يتعلق بالبنك: (4)
م على أن ملالك العني حق 1167نص قانون اإلجارة والبيع  (:Repossessionاستعادة العين ) .1

عميل املستأجر شهرين متتابعني، ثانيا: أوال: عدم سداد األجرة من قبل ال (66)استعادهتا يف ثالث حاالت،
عدم سداد األجرة من قبل العميل املستأجر يف املرة األخرية بعد إعالمه، ثالثا: موت العميل املستأجر. يف 

وإمنا يطالبه تسليم   (67)حالة استعادة العني، ال يطالب البنك العميل دفع التعويض على تأخري سداد األجرة
 تعامل عقد اإلجارة مثّ البيع يف املصارف التقليدية.  العني فقط، وهذا خبالف

وهي نسبة  %17احلد األعلى هلذه النسبة لكل السنة هو  (:Term Chargesنسبة الفائدة ) .2
 وطريقة حماسبة تكون كالتاِل: )68(ثابتة لعقود اإلجارة مث البيع يف ماليزيا.

 لربح)مدة اإلجارة( = نسبة ا× )نسبة الفائدة( × )مثن العني( 
 دوالر 25777سنوات( =  5( × )%17× )دوالر(  57777)

 دوالر شهريا   1257شهور( =  67÷ )دوالر(  75777)

  (69).ال يوجد مستنٌد شرعٌي يف حتديد نسبة الفائدة، وإمنا تدخل عناصر الفائدة يف هذه احملاسبة

 ما يتعلق بالعميل: (3)
قد اإلجارة مثّ البيع يف املصارف يف ماليزيا وما هو معموٌل به يف ع (:Insuranceتكاليف التأمين ) .1

أن مالك العني وهو البنك يدفع رسوم االشرتاك التأمينية على العني يف السنة األوىل بعد العقد، وقيمة 
هذه الرسوم حمسوبٌة ضمن األجرة اليت يسددها العميل شهريا . وأما للسنوات التالية فعلى العميل مجيع 

وضرورة التأمني على العني املؤجرة تكمن يف احلفاظ عليها من املخاطر ألن رسوم وتكاليف التأمني، 
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(70) El-Din, Seif I. & N. Irwani Abdullah. Issues of Implementing Islamic Hire Purchase in Dual Banking 

Systems: Malaysia’s Experience. P.241. 

(71) Ibid. P.244. 

وهذه التكاليف  (70)العميل يتحمل األضرار الواقعة على العني وال سيما إذا كانت ناشئة عن التقصري منه.
إذا و ليست إال عبئا  زائدا  على العميل باإلضافة إىل قيمة األجرة وتكاليف الصيانة وتكاليف الضريبة، 

 أراد البنك تقليل املخاطر وكذلك العميل فإنه مل حيتمل املخاطر.

سنويا  إذا   %1وهو غرامة على تأخري سداد األجرة، وهي بنسبة  (:Compensationالتعويض ) .2
كان التأخري قبل فرتة النضج، وإذا كان بعدها فتكون بالنسبة املتداولة يف األسواق املالية اإلسالمية. وما 

هذه  (71)لبنك من التعويض يعترب رحبا  يقسم بني البنك واملستثمرين حسب النسبة املتفق عليها.يستلمه ا
اآللية ال متيز بني املماطل واملعسر، ومعلوٌم أن العمالء الذين يقبلون على هذا العقد مل يكونوا إال من 

 املعسرين واحملتاجني من الناس.

 خاتمة البحث
 ملوضوع إىل النتائج اآلتية:يتوصل الباحث يف مدارسة هذا ا

املدلول اإلفرادي لإلجارة مّث البيع حيمل معان جمّردة ومنفصلة، ومل تبعد هذه املعاين من املدلول الرتكييب هلا  أوال:
وذلك بوجود الروابط بني املفردات املركبة. ويصبح معىن اإلجارة مّث البيع ترتب اإلجارة قبل البيع ويقع البيع بعد 

 رتيبا  على الرتاخي.اإلجارة ت

األحكام الشرعية هلذين العقدين )اإلجارة والبيع( يف حالة اإلفراد هي األحكام الشرعية هلما يف حالة الرتكيب  ثانيا:
بل ويضاف إليها أحكام الرتكيب. واألصل فيهما حالة الفصل عقدان جائزان وكذلك األصل فيهما حالة االجتماع 

 مع مراعاة الشروط والضوابط.

تندرج اإلجارة مّث البيع يف معامالت املصارف يف ماليزيا ضمن املنتجات التمويلية، وحتمل مفهوم اإلجارة ثالثا: 
 واالقتناء وتشبه يف بعض جوانبها باإلجارة املنتهية بالتمليك.

عة، وهي: بتتكون صورة اإلجارة مّث البيع اليت تطبقها املصارف يف ماليزيا من سبعة عقود بني أطراف أر  رابعا:
الوكالة والبيع بني البنك وصاحب السلعة، اإلجارة واملواعدة واملضاربة واملراحبة بني البنك والعميل، والتأمني بني 

 العميل وشركة التأمني.
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ومما يؤخذ على جوانب تنظيم اإلجارة مثّ البيع يف املصارف املاليزية إخضاعه ملقتضى قانون اإلجارة والبيع خامسا: 
 عتداده من مجلة املنتجات التمويلية.م وا1167

ومما يؤخذ على جوانب تطبيق اإلجارة مث البيع يف املصارف املاليزية مسألة اجتماع العقود وصورة العقد سادسا: 
 وحق امللكية والتكاليف الالزمة واستعادة العني ونسبة الفائدة والتعويض.

 سالم على حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، والصالة وال
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ABSTRACT 

A cautiously pondered people in the previous and at present find that the 

occurrence of linguistic distortion is real in the Arabic terminologies. 

Therefore, some misguided people take the advantage of using confused words 

to mislead other people whenever notice that the real meaning of the Arabic 

words is against their wills. Although, the human nature is built on accepting 

good words but rejecting bad ones. Consequently, this study aims to verify the 

actual meaning and real interpretations of those words, then explaining how 

the distortion of those words influence it meaning. This study adopts the 

deductive and inductive approach. The result of this study shows that some 

Arabic words have been changed from it real meaning, and confirmed that the 

religious scripts must be maintained as Allah and his messengers mean, it is 

necessary to adhere to the meaning of the intended real words and to leave 

misleading words for the Arabic language to perform its basic functions, If the 

care is not taken many of the religion terms would be changed, because the 

Qur'an came down with a clear Arabic tongue. 

Keywords: Actuality, Arabic Terminologies, Change, Linguistic, Misleading 
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 الملّخص

هل الباطِل أظاهرة التضليل اللغوي موجودة حاضرة, ولذلك جتد  فاملتأمل يف املاضي ويف الوقت احلاضر جيد أن

فوس جمبولٌة على قبول والن الربّاقة اجلّذابة,عن رد احلق يلجؤوَن إىل التلبيِس على الناس باأللفاظ ون يعجز عندما 

اظ ومقاصدها فبها لفألويهدف هذا املقال إىل التحقق يف مدلوالت ا, لفاِظ اخلبيثةلفاِظ الطيبة ورفِض األاأل

اظ احلقيقية؛ إذ أن أول من لفألاالتالعب بمع بيان أثر  يتضح ويتميز املعىن احلقيقي املقصود من املعىن املضِلل,

مان بلفظ ة والطريقة حني مسى شجرة الطرد واحلر نّ لفاظ وتالعب هبا هو إبليس فهو صاحب هذه السُّ ألاب ضّلل

إن من أهم االستقراء االستدالِل. و املنهج  على قالامل يف هذه الباحث اعتمد وقد, ك ال يبلىلْ ومُ شجرة اخللد 

حلقيقية املقصودة ا لفاظألتمسك مبعاين االوأن الواجب وإبداهلا هو حتريف؛  لفاظألتغيري اأن  نتائج هذا املقال

حلقائق إذا مل ينتبه ففالعربة باملسميات ال باألمساء  ,بوظائفها األساسيةالعربية م اللغة و قلفاظ املضللة لتألوترك ا

  , ألن القرآن نزل بلسان عريب مبني.يضيع كثري من الدين لفاظألا

 اللغوي, التغيري, احلقيقة, املصطلحات, العربية. التضليل, :المفتاحية الكلمات
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 .127سورة طه: (72)
 .47سورة يوسف: (73)

 المقدمة

ال عدوان إال على الظاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، احلمد هلل رب العاملني وِل الصاحلني و 

 وأشهد أن حممد عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصبحه وسلم تسليما  كثريا  إىل يوم الدين أما بعد:

فإننا يف عصرنا احلاضر نسمع ألفاظا متعددة تُردد يف كل مكان، ظاهرها غري باطنها تضليل واضح 

ليس لفاظ إبأللى الناس, وهذه الظاهرة موجودة منذ زمن آدم عليه السالم وأول من ضلل وخادع يف تلك اع

اللعني فقد كذب آدم عليه السالم عندما نصحه بشجرة اخللد وما هي بشجرة اخللد بل حقيقتها الشجرة املنهي 

، ومن ذلك الوقت (72)﴾لَُّك َعَلى َشَجرَِة اخْلُْلِد َوُمْلٍك ال يَ ب َْلى﴿فَ َوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أَدُ  عنها,

يف  لفاظ، بل ساهم البعض يف تبنيها والدعوة إليها والسعي إىل ترسيخهاألاخندع كثري من الناس بزيف تلك ا

ن ورائها, م لفاظ وما قد يكون من أثر عظيمألاجملتمعات، فتابعهم على ذلك عامة الناس؛ جلهلهم حبقيقة تلك ا

 وحقيقة من صّدرها إلينا من أعداء الدين.

ألشياء بغري ا، ومن ذلك تسمية لفاظ يف كثري من آياتهالتالعب باأل ظاهرةقد أشار القرآن الكرمي إىل و 

أمسائها، فذكر القرآن أن من سبب ضالل الناس عن منهج اهلل، وعبادهتم غريه سبحانه أهنم صنعوا متاثيل من 

اء  مَسَّْيُتُموَها أَنْ ُتْم َما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه ِإالَّ َأمسَْ ﴿قال تعاىل:  وحقيقتها حجارة ا تلك التماثيل آهلة،احلجارة ومسو 

 شياء بغري حقيقتها وامسهاهذا الزمن نسمي أغلب األصبحنا يف أف, (73)﴾َوَآبَاؤُُكْم َما أَنْ َزَل اهلُل هِبَا ِمْن ُسْلطَانٍ 

ا رسولنا والباطل حقا , وقد حذرن صبحوا يرون احلق باطال  أك على كثري من الناس ف التبس ذلصلي حىتاأل

ري ما لفاظ ويسمي األشياء على غألالكرمي صّلى اهلل عليه وسلم من ذلك وذكر أنه سيأيت من يضلل يف ا

ج النيب و عن حممد بن عبد اهلل بن مسلم، أن أبا مسلم اخلوالين حج فدخل على عائشة، ز وضعت له, فقد ورد 
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, هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وأخرجه احلاكم وقال: ,46, رقم:44م, ص2775من كتاب األشربة,ابن وهب, اجلامع,  (74)
 .(7237رقم: 4, م164, صم1117)احلاكم,

  .133ص .2. دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع. طمعجم لغة الفقهاء(. 1188رواس قلعجي؛ حامد صادق قنييب. ) حممد (75)
 .1773, ص2ج .1. عامل الكتب. طمعجم اللغة العربية املعاصرة(. 2778تار عبد احلميد عمر وآخرون. )أمحد خم (76)

صلى اهلل عليه وسلم فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فجعل خيربها فقالت: كيف يصربون على بردها؟ 

ه وسلم . قالت: صدق اهلل وبلغ حيب صلى اهلل عليءقال: يا أم املؤمنني إهنم يشربون شرابا هلم يقال له الطال

َهاِإنَّ نَاس ا ِمْن أُمَّيِت َيْشَربُوَن اخلَْ " :مسعته يقول  وتعتربجديرة باالهتمام  ظاهرةهذه ال, و (74)"ْمَر ُيَسمُّونَ َها بَِغرْيِ امسِْ

بذا يضيع الكثري من و حات العربية املصطلستضيع حقيقة مسألة يف غاية اخلطورة، فإذا مل ينتبه املسلمون إليها، 

 أمور الدين.

مياهتا, حيث أن  ومس املضلِّلةاملصطلحات يف كونه يبني للناس حقيقة  قالتكمن أمهية هذا امل: أهمية المقال

كثريا  من الناس يسمع بتلك املصطلحات ولكنهم جيهلون حقيقتها، منخدعني بظاهرها املضلل اجلّذاب الذي 

طيع أن ننتقل ، وبه نستقال, ومن خالل ما سبق يتضح لنا أمهية هذا املخيتلف اختالفا تاما عن باطنهظاهره 

عن التضليل اللغوي يف تغيري املصلحات العربية وإثبات حقيقة أمساء تلك  إىل لب املوضوع وهو احلديث

املسميات، وكشف خداع ذلك التضليل من خالل ذكر الشواهد من املاضي والواقع املعاصر، وحتذير الناس من 

 ,اقع لهلو الصحيح املفرتض للشيء مث االسم احلاِل وا صطلح العريبامل املقالضع يف هذا أوسوف االخنداع هبا, 

ة الدينيالتضليل اللغوي يف املصطلحات : جانبني كلها مرتبطة ببعضها وهي وقد قسمتها اىلممثال على ذلك, 

لح عالمية والسياسية, وقبل أن نشرع فيهما سنعرج على التعريف مبصطاإل والتضليل اللغوي يف املصطلحات

 التضليل اللغوي.

والغرض , (75)مور لئال يهتدي الباحث إىل ما يريدء بعض األتعمد إخفاالتضليل: من ضلل،  تعريف التضليل:

واملعىن , (76)منه إفحام اخلصم وإسكاته، أو القياس الباطل الذي يقصد به متويه احلقائق وإسكات اخلصم
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 .35 رة, آية:قسورة الب (77)
 .127سورة طه, آية: ( 78)
, 1ج دار اهلداية.. تاج العروس من جواهر القاموس(. 1184=  1165مرتضى الزَّبيدي, حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيِض. ) (79)

 .177ص

ة مصادرها واملعاين اللغويهو معىن اللفظ يف اللغة, ومعىن اللفظ أي: ما يقصد منه أو ما يراد منه, اللغوي: 

 اللغوية ال سيما األمهات منها. املعاجم

 ةالديني التضليل اللغوي في المصطلحاتأواًل:  

العربية لغة  ملغتهلى عأهل اإلميان و  على ظاهرة تضليلية يتخذها بعض املتحايلنيشياء بغري مسمياهتا تسمية األ

حىت التبس  ةلياألص هاوألفاظ يةقيقأمسائها احلشياء بغري األ بعضصبحنا يف هذا الزمن نسمي أولقد  القرآن,

  .ق باطال  والباطل حقا  يرون احلمضلَّلني بذلك الناس فأصبحوا بعض ذلك على 

 . شجرة الخلد "الشجرة المنهي عنها"9

ا نزلت ايف اللغة العربية كما نعرف األلفاظ  لشريعة  قوالب املعاين، فإذا تغري القالب تغري املعىن بالضرورة، وَلمَّ

 يب املبني، فما من تعبري استعملته إال وله داللة ومعىن معني قد ال يؤديه لفظ آخر ولو كانكان هلا لساهنا العر 

وبعض األلفاظ املستعملة يف املنهيات الشرعية حتمل يف ظاهرها قبل باطنها معىن التنفري من املعىن , من جنسه

ت  من املصطلحات من املناهي الشرعيةكثري   حالوهكذا , املراد ر املسلم مساؤها حىت ال تصدم شعو أاليت ُغريِّ

لد, ويف إبليس عندما نصح آدم عليه السالم بشجرة اخل ضلِّليف الدعوة إليها، وأول من تفطن إىل هذا املعىن امل

َوقُ ْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن ﴿ احلقيقة ليست بشجرة اخللد وإمنا هي الشجرة اليت هناه اهلل أن ال يقرهبا, قال اهلل تعاىل:

ا َحْيُث ِشْئُتَما َوال تَ ْقَربَا َهِذِه الشََّجرََة فَ َتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمنيَ أَْنَت  َها َرَغد  فغرَّ إبليس , (77)﴾َوَزْوُجَك اجْلَنََّة وَُكال ِمن ْ

َجرَِة اخْلُْلِد َوُمْلٍك ﴿فَ َوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى شَ وضلَّل آدم باخللد وامللك قال اهلل تعاىل: 

 . (79)البقاء والدوام وهي أشجار اجلنةفلفظ شجرة اخللد يدل على . (78)ال يَ ب َْلى﴾
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, باب اخلمر يسموهنا، بغري امسها,  األشربة. كتاب سنن ابن ماجة(. 1152ابن ماجة, أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد. )( 80)
 .1123, ص2ج .3384رقم:

 .252ص .2ئس للطباعة والنشر والتوزيع. ط. دار النفامعجم لغة الفقهاء(. 1188رواس قلعجي؛ حامد صادق قنييب. ) حممد (81)

يدل على االبتعاد عنها وعدم القرب منها فلكل لفظ منها معىن خاص املنهي عنها املطلق  وأما لفظ الشجرة

 املعىن احلقيقي املقصود.األشياء بغري مسمياهتا تضليل لغوي يغري  يةسمبه يراد به, فت

 . مشروبات روحية "الخمر"1

على  عر رأسه؛ خوفا  ش وقففاخلمر يف لفظها معىن املخامرة للعقل اليت تدل على ذهابه فإذا مسع العاقل لفظها 

 ينفر منها نفورا  ف  هذا اللفظ سخط اهلل وعقابهكما يرى يف  فريى فيها ما يرى فيها العاقلأما املؤمن  ,عقله منها

امع أن يف ظن الس ,يف زماننا عنها: مشروبات روحية فإذا ُغريِّ هذا االسم وأعطي داللة ناعمة كقوهلم ,شديدا  

 ق:، وقد ورد يف احلديث عن الصادق املصدو يف اللغة شرهبا غذاء للروح وهو عكس ما يؤدي إليه لفظ اخلمر

َهايَها، طَائَِفٌة ِمْن أُمَّيِت اخْلَْمَر، ُيَسمُّونَ َها بِ اَل َتْذَهُب اللََّياِل َواأْلَيَّاُم، َحىتَّ َتْشَرَب فِ " أي يبدلون امسها  (80)"َغرْيِ امسِْ

عرفة م, ففي هذا خداع وتضليل على الناس يف األلفاظ مما يؤثر يف عدم ومعناها احلقيقي ليبدلوا بذلك حكمها

ساس من روحية، جاءت يف األية بالن تسمية املشروبات الكحولونستطيع القول أ سم,املعىن املقصود من اال

 .أو هبا ضرر قناع بأهنا ليست حراما  أجل اإل

 عالمية اإلالتضليل اللغوي في المصطلحات اً: ثاني

 . السياسة "النفاق"9

ق رعاية شئون االمة بالداخل واخلارج وف ,ساس يسوس الدواب: راضها وعين هبا درالسياسة: بكسر السني مص

كيفية   ةميكن أن تستخدم أيضا للداللة على تسيري أمور أي مجاعة وقيادهتا ومعرفو  ,(81)الشريعة االسالمية

الدينية  تنسانية املختلفة والتفاعالت بني أفراد اجملتمع الواحد، مبا يف ذلك التجمعاالتوفيق بني التوجهات اال
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 .61, ص5. ج1. العراق: وزارة الثقافة واإلعالم. طتكملة املعاجم العربية(. 2777ُدوزِي, رينهارت بيرت آن ُدوزِي. ) (82)
, 2682بإجناز الوعد, رقم:, باب من أمر الشهادات, كتاب صحيح البخاري (.ه 1422. )البخاري حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي (83)

 .187, ص3ج
 .3ط .321ص دار احلداثة. .مع العلم واملدنية اإلسالم والنصرانية (.8811حممد عبده. ) (84)

مسمى ولفظ  ا للواقع لوجدنا أنت, وهذا ما يبدوا للناس املضلل هبم هبذا اللفظ, ولو أتينكادمييات واملنظماواال 

السياسة ما هو إال تضليل وخداع وتسرت للنفاق, ولن يِصلوا إىل مشاعر ماليني البسطاء والسذج من أصحاب 

النوايا احلسنة إال بواسطة مفردات ومصطلحات لغوية تدغدغ مشاعرهم, فاستعملوا لفظ السياسة بدال  من لفظ 

ومسي املنافق بِه ألنه  ,نسان غري ما يُبطنهو إظهار االو  (82)تضليل باملظاهرَدَجل،  :يف اللغة, والنفاق النفاق

جيعل لنفسِه وجهني، يُظهر أحدمها حسب املوقف الذي يواجه، ويُعّرف مفهوم النفاق بشكل عام على أنه 

فاق،  نلالطبيعة اخلطرية يف السلوك البشري، وهو إظهار عكس ما هو كائن داخل النفس البشرية، ومن عالمات ا

وما نراه , (83)"ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا اْؤمتَُِن َخاَن، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلفَ ": صّلى اهلل عليه وسلم كما قال رسول اهلل

, مما نتج عن ذلك رانيف عاملنا اليوم من اساليب سياسية تتسم بالكذب واخلداع والغدر والتربير واللف والدو 

أعوذ باهلل من السياسة، ومن لفظ السياسة، ومن معىن السياسة، أن قال أحدهم: " لسياسةا يةهابلغ من كر أن 

ومن كل حرف يلفظ من كلمة السياسة، ومن كل خيال بباِل من السياسة، ومن كل أرض تذكر فيها السياسة، 

, (84)"ساس ويسوس وسائس ومسوس ومن تعلم أو جين أو يعقل يف السياسة،ومن كل شخص يتكلم أو ي

ىت أصحاب املواقع ، وصار ح سم السياسةولكن با فصار النفاق رائجا   ابطبيعته ةُمَس يَّ س اتتمعاجملكلة أن واملش

كنا  أن يشرق علينا ", فلم يعد مممتياز، و جيّملوهنا مبصطلح "دبلوماسينيادمة وصناع القرار منافقني بدرجة املتق

ي نفاق, علينا قبل أي شيء وكل شيء أن نسمفجر عصر جديد وحنن مل نتحرر من تضليل مفردات عصور ال

 األشياء مبسمياهتا!!. 
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, 2ج . دار اهلداية.تاج العروس من جواهر القاموس(. 1184=  1165مرتضى الزَّبيدي, حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيِض. ) (85)
 .541ص

. بريوت: دار صادر. لسان العربه(. 1414ابن منظور, حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي. )( 86)
 .436, ص1. ج3ط

 . اإلرهاب "الجهاد"1

 أصبحت مثارا  للجدل والنقاش يف اآلونةاليت صطلحات من املاإلرهاب  واجلهاد العنف و كما نعلم أن لفظ 

ا  بعد األحداث خصوصاألخرية، وصار فيها من التضليل اللغوي واخللط املتعمد وغري املتعمد الشيء الكثري، 

م، وراح 2771اليت حصلت يف مدينيت نيويورك وواشنطن يوم الثالثاء احلادي عشر من شهر سبتمرب/ أيلول 

ضحيتها آالف من القتلى واجلرحى األبرياء, وأمام صمت العامل السياسي بأكمله استغل األمريكي مشاعر 

، حقيقتهاوملعاين األلفاظ و  وتشويه للمفاهيم التعاطف الدوِل مع ضحايا تلك األحداث، فقام حبملة خلط

ضليل تكانت الفرصة ساحنة لتعميق الوهكذا  , واإلرهابالعنف  م اجلهاد اإلسالمي ضمن خانةليصنف مفهو 

مننا ومل  ,وصورة اجلهاد عند املسلمني؛ فكما أن اجلهاد يُعد مصطلحا  إسالميا  خالصا  لفظ ملفهوم  واخلداع

 إلسالم واملسلموناوالتدليس لكل تلك املفاهيم صار  تضليلوبفضل ذلك ال رهاباإلاته نصحو إال واجلهاد هو ذ

إذا , و رهابتهمك أحد مبصطلحات مثل العنف واالأما إذا مل تكن مسلما  فأنت محامة سالم ال ي .!!إرهابيني

رهاب مشتق من )رهب، واإل ،(85)زعاج واإلخافةاالأتينا ملعرفة معىن العنف اإلرهاب وحقيقتهما يف اللغة, فهو 

بالكسر، يرهب رهبة ورهبا، بالضم، ورهبا، بالتحريك، أي خاف. ورهب الشيء رهبا ورهبا ورهبة: خافه. 

 .(86)واالسم: الرهب، والرهىب، والرهبوت، والرهبوتى(

إلرهاب وينبغي أال يغيب عن إدراكنا أن تعبري اوبذلك فاملعىن ال خيرج عن جمرد اإلفزاع والتخويف، 

الذي وضعه العرب، وهو استخدام يف الرتمجة  terroismoيشيع استعماله إمنا يستخدم ترمجة لتعبري الزلزال  الذي

العربية وإهانة هلا، وإن خلق احلياء ليفرض اإلقالع عن مثل هذا االفرتاء اللغة ال يعدو أن يكون افرتاء على 
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 .83. ص1دار املعارف. ط (. موسوعة الثقافة السياسية االجتماعية االقتصادية العسكرية "مصطلحات ومفاهيم". محص:0222عامر رشيد مبّيض. ) (87)

 .141, ص2ج .1. عامل الكتب. طمعجم اللغة العربية املعاصرة(. 2778أمحد خمتار عبد احلميد عمر وآخرون. ) (88)
 ,7ج . دار اهلداية.تاج العروس من جواهر القاموس(. 1184=  1165مرتضى الزَّبيدي, حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيِض. ) (89)

 .537ص

 .78( سورة  احلج, أية: 90)

د أن نكشف أن هذا االستخدام إمنا يتيح وهذه اإلهانة اللذين ال تقف انعكاساهتما عند حد، خصوص ا بع

إهنا ألم يف مقدمتها القرآن الكرمي( بطلب التغيري والتبديل و ن يقتحموا مصادر تراثنا اللغوي )ذريعة ألعدائنا أ

 .الكوارث

أن معىن اإلرهاب أخذ يف االتساع شيئا  فشيئا  فيما بعد، وصار مطاطيا  مل يُتفق على توحيد ولكنا جند 

)لقد أصبح تعريف اإلرهاب مشكلة تصعب على احلل، إذ إنه من )صوده, يقول عامر رشيد مبّيض: معناه ومق

العسري التوصل إىل حتديد جمرد لإلرهاب دون إدخال عناصر خارجية عنه تتمثل يف اآلراء املتباينة حول شرعية 

ولية الختالف أو معاهدات دونتج عن ذلك صعوبة التوصل إىل اتفاقيات  ,و عدم شرعية التنظيمات ونشاطاهتاأ

مصاحل الدول وحماولة كل جمموعة منها فرض وجهة نظرها؛ كما أن اختالط صور العنف السياسي املختلفة 

, (87)((باإلرهاب قد جتاوز األمر إىل اختالط مفهوم اإلرهاب مع بعض صور احلرب أو حىت اجلرائم العادية

نظمة أو جمموع أعمال العنف اليت تقوم هبا معرفه أمحد خمتار: وعلى هذا املعىن الذي يضلل به أعداء اإلسالم ي

ا ضحايأفراد قصد اإلخالل بأمن الدولة وحتقيق أهداف سياسية أو خاصة أو حماولة قلب نظام احلكم "

طينية لتربير احتالل األراضي الفلسطينية اخلاضعة لسيادة فلس مصطلح يطلقه الصهاينة غالبا  وهو  ,"اإلرهاب

تاج  صاحبشتق من اجُلْهد واجَلْهد مبعىن الطاقة أو املشقة, قال م ومصطلح اجلهاد .(88)نية كاملةأمنية ومد

قيقة اجلهاد  وح اجلهاد حماربة األعداء، وهو املبالغة واستفراغ ما يف الوسع والطاقة من قول أو فعل" :العروس

يطان، ب: جماهدة العدو الظاهر، والشكما قال الراغب: استفراغ الوسع واجلهد فيما ال يرتضى وهو ثالثة أضر 

فمفهوم اجلهاد ال يعين جمرد , (90)﴿َوَجاِهُدوا يف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه﴾وتدخل الثالثة يف قوله تعاىل:  (89)"والنفس
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 .174( سورة البقرة, آية: 91)

االشرتاك يف احلرب مع العدو، باملعىن العسكري املتبادر إىل الذهن، وإمنا هناك أبعاد أخرى للجهاد قد تكون 

ا  من اجلهاد احلريب من وجهة نظر اإلسالم، واألخري هو ما يعنينا ملناقشة مفهومه بالدقة، ملعرفة مدى أعظم شأن

 وعلى العموم، فما يهمنا يف هذا املقام هو مصطلح اجلهاد, أُوجد بينه وبني العنف واإلرهاب االشتباه الذي

العنف  و املعىن الذي ُقصد به عند البعضالذي يُفهم منه معىن مقاتلة العدو الكافر أو الباغي بالسالح، وه

واإلرهاب، حىت أمكن من جراء ذلك استبدال عن تعريف اجلهاد هبذين املصطلحني، وهذا تضليل لغوي واضح 

 لكل متأمل.

 الخاتمة

إىل كل من مسع ويسمع األلفاظ الرباقة ألعداء اإلسالم من أهل الكفر أقول هلم بكل ثقة ومن مهسة يف اخلتام: 

مؤمل ال حتسبوا تلك املصطلحات خريا  لكم بل هي شر لكم، وما تلك األلفاظ إال جمرد زيف وسراب واقع 

خيادعنا األعداء هبا حىت إذا سعينا طلبا  للوصول إىل معرفة معناها احلقيقي وتطبيقها مل جندها شيئا  يف أرض 

مر غري فيها نوع تشويش أو احتمال أل هنى اهلل املؤمنني عن استعمال األلفاظ القبيحة، أو اليتالواقع، وقد 

يَا أَي َُّها ﴿ الئق، فأمرهم بلفظة ال حتتمل إال احلسن سدا  الستغالل املعىن الصحيح مبقصود فاسد قال اهلل تعاىل:

خدع وقد حذرنا ف لنا أن ننوكي ,(91)الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ ُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا انظُْرنَا َوامْسَُعوا َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم﴾

يه تورية ، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكالم ما فوتغيري مقاصد الكالمتشبه بالكافرين يف مقاهلم اهلل بال

ْعَنا ﴿ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا حُيَرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه َويَ ُقو : قال اهلل تعاىل ملا يقصدونه من التنقيص َنا ُلوَن مسَِ َوَعَصي ْ

ْعَنا َوَأطَ  يِن َوَلْو أَن َُّهْم قَاُلوا مسَِ َر ُمْسَمٍع َورَاِعَنا لَيًّا بِأَْلِسَنِتِهْم َوطَْعن ا يف الدِّ َنا َوامْسَْع َوانظُْرنَا َلَكاَن َخي ْر ا هَلُْم عْ َوامْسَْع َغي ْ
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 .46( سورة النساء, آية: 92)

﴾ َوأَقْ َوَم َوَلِكْن َلَعنَ ُهُم اللَُّه ِبُكْفرِِهْم َفال يُ ْؤِمُنونَ  كل هذا إبعاد املفاهيم عن حقيقة , يسعون من وراء  (92)ِإالَّ قَِليال 

 , وتغيري األلفاظ بقصد التضليل.صلى اهلل عليه وسلم -رسوله ما حرمه اهلل و 

 النتائج

 ي كالتاِل:وه ما توصل إليه من نتائجأهم بعد شرح موجز هلذا املقال ويف آخره يطيب للباحث أن يسجل 

داء اإلسالم جمرد زيٌف وتضليل خيادعون هبا الناس، وال حقيقة لوجود معناها يف الواقع . أن مصطلحات أع1

 املعاش، بل هي جمرد سراب يسعى الناس وراءه حىت إذا جاءوه مل جيدوه شيئا .

ل و . أن أعداء اللغة العربية يستخدمون األلفاظ املزيفة واملضلِّلة كغطاء يربرون من خالله تنفيذ خمططاهتم والوص2

 .العذاب قبله من وباطنه الرمحة فيه ظاهره للفريسة كالطعم فهيإىل أهدافهم، 

. جهل األمة مبصطلحات ومعاين مسميات لغتها العربية واالبتعاد عن كتاب رهبا وعدم الرجوع إىل علمائها 3

روج له, ي للتحقق منهم فيما ال يعرفون حقيقته سبب رئيسي يف جعلها أمة خمدوعة تقبل كل شيء تسمعه أو

 فسهل على أعدائها تضليلها واللعب عليها مبجرد مصطلحات زائفة ال فائدة هلم من ورائها.

. أن القرآن الكرمي هو املعجزة اخلالدة إىل قيام الساعة، ولذلك جند أن اهلل قد حذرنا من إتباع أعدائنا يف 4

 ع.من أبناء األمة قد خدعت وما زالت ختد تغيري معاين األلفاظ, ومع ذلك البيان إال أننا جند شرحية كبرية 
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ABSTRACT 

The determination of the scholars throughout the ages has not diminished in 

their understanding of the meanings of the Holy Qur'an and to reveal its 

secrets, and to show its sciences, one of the most prominent figures in the 

Qur'an sciences in the Ninth Century (A.H.) is Al- Hafiz Jalal Al-Din Al-

Suyuti (911 A.H.) in his book (Al-Itqaan fi Iloom Al-Qur'an) which contained 

Eighty types of the sciences, he collected them from who has written before 

him in these sciences, and this book became a major reference and took from 

it who came after him, until the Twelfth Century came, the savant Ibn Aqeela 

Al-Makki (1150 A.H.) to resolve the classification in the Qur'an sciences to 

find that the best books composed is the book of (Al-Itqaan), and when he 

consecrated this book and what did that book include of sciences he set up to 

do like it equally, and to weave a book on its example equally to put it  most 

of what is found in (Al-Itqaan), and will soon increase folds of Qur'an 

sciences and on that increasing of the book (Al-Itqaan) and he has named it 

(Al-Zeyada wa Al-Ihsaan fi Iloom Al-Qur'an) which consisted of One –

Hundred and Fifty-Four types of the Qur'an Sciences, and these increasing 

included by Ibn Aqeela in Qur'an  sciences of all subjects, including the topics 

of codification of the Qur'an and what falls under its types, Ibn Aqeela has 

increased on Al-Suyuti five types of topics in the codification of the Qur'an. 
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Two of these types are derived from the mention of Al-Suyuti to their subjects 

inclusively in his book, and this what made Ibn Aqeela separated them by 

two independent types, and they are: The Science of (The diacritical points 

and the shape of the Qur'an, and who has put the diacritical points first from 

the followers and who has denied that, and who is licensed by the scientist) 

and the science of (The literature writing of the Qur'an) including three types 

increased form (Al-Itqaan) in detail, but he derived the idea of the 

individuality from the mentioning of Al-Dani's subject and these types are: 

The science of (What is become different of the copies of the Holy Qur'an by 

the people of lands by the evidence and deletion) and the science of (What 

did the copies of Qur'an agreed by the people of Irqa) and the science of   

(What  is become different of the copies of the Holy Qur'an by the people of 

Hijaz and Iraq and Levant and increasing and decreasing, and with the 

number of Qur'an sciences in this section of the topics of the Qur'an sciences 

, in this section of the topics of the Qur'an sciences, but it has been simplified 

and detail explanation and representation, which is a guide to attention and 

more attention to everything related to the book of Allah which is explained 

by Al-Suyuti and Ibn Aqeela (May Allah mercy them).   
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 ملخص

عزمية أهل العلم على مر العصور يف التفقه مبعاين القرآن الكرمي، وكشف أسراره، وبيان علومه، فكان مل هتفت 

ه ( يف  111) من أبرز من اعتىن بالتصنيف يف علومه يف القرن التاسع اهلجري احلافظ جالل الدين السيوطي

قبله يف تلك  وم، مجعها هنال  عمَّن ألَّفيف علوم القرآن(، الذي ضمَّنه مثانني نوع ا من تلك العل تقاناإل) كتابه

العلوم، مث صار هذا الكتاب مرجع ا رئيس ا يستقي منه من جاء بعده، إىل أن جاء يف القرن الثاين عشر العالمة 

ه ( ليعقد العزم على التصنيف يف علوم القرآن ليجد أن أحسن الكتب املؤلفة فيه هو  1157) ابن عقيلة املكي

ا وقف عليه، وما اشتمل عليه من العلوم، حداه ذلك إىل أن حيذو على منواله، وينسج كتاب ا فلم تقانكتاب اإل

ك الزيادة ، ويزيد عليه قريب ا من ضعفه من أنواع علوم القرآن، وعلى تلتقانعلى مثاله، ليودع فيه ُجلَّ ما يف اإل

ع علوم وأربعة ومخسني نوع ا من أنوا  مائة الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن( الذي حوىتقان مسَّاه )منه على اإل

دوين ت وم القرآن أقسام موضوعاته مجيعها، ومنها موضوعاتالقرآن، ومشلت هذه الزيادات من ابن عقيلة يف عل

القرآن الكرمي، وما يندرج حتته من أنواع، فقد زاد ابن عقيلة على السيوطي يف موضوعات تدوين القرآن مخسة 

ستمدمها من ذكر  السيوطي ملوضوعهما ضمن ا يف كتابه ما جعل ابن عقيلة يفردمها بنوعني أنواع، منها نوعان ا

مستقلني ومها: علم )نقط املصحف وشكله، ومن نقطه أوال  من التابعني، ومن كره ذلك، ومن ترخص فيه من 

، إال أنه لة  وتفصمج تقانالعلماء(، وعلم )أدب كتابة املصحف(، ومنها ثالثة أنواع  زاد هبا على ما يف اإل يال 

استمد فكرة إفرادها من ذكر الداين ملوضوعاهتا، وهذه األنواع هي: علم )ما اختلف فيه مصاحف أهل األمصار 

باإلثبات واحلذف(، وعلم )ما اتفقت على رمسه مصاحف أهل العراق(، وعلم )ما اختلف فيه مصاحف أهل 

قلة عدد أنواع علوم القرآن يف هذا القسم من موضوعات أنواع  احلجاز والعراق والشام بالزيادة والنقصان(. ومع

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 115 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

علوم القرآن الكرمي، إال أهنا َحظَيت بالبسط والتفصيل والشرح والتمثيل، وهو دليل االهتمام ومزيد العناية لكل 

 .-رمحهما اهلل تعاىل -ما يتعلق بكتاب اهلل  من قبل السيوطي وابن عقيلة

 المقدمة

والصالة على من ال نيب بعده، وعلى آله وصحبه، ومن وااله، ومن اتبعه وسار على هنجه  احلمد هلل حق محده،

 واهتدى هبديه.

 أمَّا بعد:

فإنه ال خيفى على مسلم ما لكتاب اهلل العزيز من منزلة رفيعة سامية لدى أهل العلم الذين أخذوا على عاتقهم 

ف أسراره، وبيان هم على مر العصور يف التفقه مبعانيه، وكشخدمة كتاب اهلل والعناية الفائقة به، ومل هتفت عزميت

 ، وكان من أبرز من اعتىن بالتصنيف يف علومه يف القرن التاسع اهلجري احلافظ جالل الدين السيوطيعلومه

 فيف علوم القرآن(، الذي ضمَّنه مثانني نوع ا من تلك العلوم، مجعها هنال  عمَّن ألَّ  تقان)اإل ه ( يف كتابه111)

قبله يف تلك العلوم، مث صار هذا الكتاب مرجع ا رئيس ا يستقي منه من جاء بعده، إىل أن جاء يف القرن الثاين 

ه ( ليعقد العزم على التصنيف يف علوم القرآن ليجد أن أحسن الكتب 1157) عشر العالمة ابن عقيلة املكي

ى منواله، من العلوم، حداه ذلك إىل أن حيذو عل فلما وقف عليه، وما اشتمل عليه تقاناملؤلفة فيه هو كتاب اإل

وم القرآن، وعلى ، ويزيد عليه قريب ا من ضعفه من أنواع علتقانوينسج كتاب ا على مثاله، ليودع فيه ُجلَّ ما يف اإل

الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن( الذي حوى على مئة وأربعة ومخسني تقان مسَّاه )تلك الزيادة منه على اإل

ا من أنواع علوم القرآن، ومشلت هذه الزيادات من ابن عقيلة يف علوم القرآن أقسامه مجيع ا، ومنها تدوين نوع  

القرآن الكرمي، وما يندرج حتته من أنواع، إال أن هذا القسم كان له النصيب األدىن من حيث عدد أنواعه، فقد 

 لزركشييف كتاب )الربهان يف علوم القرآن( لعلى نوعني فقط منه، ومها مسبوقان بالذكر  تقانحوى كتاب اإل
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/ 1اخلامس والعش      رون: علم مرس      وم اخلط ، ينظر:  والنوع ،833/ 1ر: يف بيان مجعه ومن حفظه من الص      حابة ، ينظر: الربهان ش      ث علمسى الزركش      ي النوع الثا  (93)

374. 
 .8842-8194/ 4، والنوع السادس والسبعون) يف مرسوم اخلط وآداب كتابته( 619-377/ 8ر) يف مجعه وترتيبه(: اإلتقان ينظر النوع الثامن عش (94)

، ومل يكن للسيوطي دور يف تأسيس أنواع جديدة يف موضوعات تدوين القرآن الكرمي، إال ما (93)(ه 714)

ا ما زاد فيه على الزركشي من خالل تسمية النوعني الدالة على البسط  بسط فيه القول يف هذين النوعني موضح 

فجعلها  قانتمما يف اإل ا  ء بعده ابن عقيلة فوَّسع من عدد أنواعه، وبسط نوع ا واحد، مث جا(94)يف مضمون النوع

نوعني، عدَّ أحدمها من األنواع اليت ذكرها السيوطي ضمن ا، فبلغ عدد األنواع املتفق عليها بني السيوطي وابن 

 عقيلة  نوعان، مها على النحو اآليت: 

 

رقم النوع 

 يف اإلتقان

م النوع يف الزيادة رق عنوان اإلتقان

 واإلحسان

 عنوان الزيادة واإلحسان

 علم مجع القرآن وترتيبه 37 يف مجعه وترتيبه          18

76 
يف مرسوم اخلط وآداب     

 كتابته

 علم رسم اخلط 46

 علم أدب كتابة املصحف 51

 

سيوطي نوعان استمدمها من ذكر  الأما عدد األنواع اليت زادها ابن عقيلة على السيوطي فهي مخسة أنواع، منها  

ملوضوعهما ضمن ا يف كتابه ما جعل ابن عقيلة يفردمها بنوعني مستقلني، وثالثة أنواع أخرى زاد هبا على ما يف 

، فبلغ عدد أنواع هذا القسم لدى ابن عقيلة ستة أنواع. تقاناإل  مجلة  وتفصيال 
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 .92/ 1( ينظر: الزيادة واإلحسان 95)

هو ال أهنا َحظَيت بالبسط والتفصيل والشرح والتمثيل، و هذا ومع قلة عدد أنواع علوم القرآن يف هذا القسم، إ

 من قبل السيوطي وابن عقيلة. العناية لكل ما يتعلق بكتاب اهللدليل االهتمام ومزيد 

   وإلبراز جهود ابن عقيلة يف زياداته يف موضوعات تدوين القرآن؛ جاء هذا البحث مبين ا ذلك يف مطلبني:

 ليت أضافها ابن عقيلة على اإلتقان واليت أصلها يف اإلتقان ضمنا .ايدة أنواع علوم القرآن اجلد: األول

 األنواع املبتكرة يف )الزيادة واإلحسان(.: الثاين

يف علوم القرآن(، و)الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن( اللذين يُعدان أكرب موسوعتني  تقان)اإل ومن أمهية كتايب

تدوين  املشروع الدراسي للموازنة بني هذين الكتابني النفيسني يف موضوعاتيف علوم القرآن إىل اآلن تأيت أمهية 

القرآن الكرمي، بغية إبراز جهود عاملينا اجلليلني، وال سيما تلك الزيادات احلاصلة من ابن عقيلة املكي يف كتابه 

 (.تقان)اإل )الزيادة واإلحسان( يف موضوعات تدوين القرآن على السيوطي يف كتابه

من أسباب اختيارنا ملوضوع البحث: أن ما ذكره ابن عقيلة يف مقدمته من حذوه على منوال السيوطي، وكان 

؛ جعلنا نأخذ على عاتقنا القيام بدراسة املوازنة بني الكتابني، (95)وزيادته عليه مبا جادت به قرحيته، وسعة علمه

 وكذا أننا مل جند دراسة سابقة هلذا املوضوع.

ت له ئك ان وال يزال املرجع الرئيس لك ل من أراد البح ث يف أنواع علوم القرآن، فقد أُنش                تق انوألن كتاب اإل

طبعات عدة مل حيظ فيها بطبعة علمية دقيقة متقنة إال ما هنض به مركز الدراس  ات القرآنية يف جممع امللك فهد 

حُبلَّة جديدة  قانتاإل يقة لتحقيقه وطباعته، ليخرج كتابلطباعة املص    حف الش    ريف، إذ وض     ع خطة علمية دق

 يف نسخة ُمنقَّحة مزيدة يف التحقيق العلمي املتقن بسبعة جملدات، وهي اليت اعتمدناها يف دراستنا.
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 .4/ 3الزيادة واإلحسان و  ،8194/ 4 تقانينظر: اإل (96)

 .4/ 3حملقق لكتاب الزيادة واإلحسان  8ينظر: هامش رقم  (97)

أما كتاب الزيادة واإلحس         ان فقد اعتمدنا النس         خة احملققة واملطبوعة يف مركز تفس         ري للدراس         ات القرآنية يف 

ا نس خة قائمة على التحقيق ال شده علمي املتقن الذي يُقدِّم للقارئ، وال س يما الباحث ما ينالرياض، فهي أيض  

 منه، ومن ذلك النص الصحيح، وما حيتاجه من ختريج.

 .يوم الدين كون يف صحائف أعمالناونسأل اهلل تعاىل أن يتقبل عملنا هذا، وجيعله خالص ا لوجهه الكرمي، وي

تقان                      ابن عقيلة على اإللتي أضافها اأنواع علوم القرآن الجديدة : المطلب األول

 ضمناً  تقانالتي أصلها في اإلو    

من أنواٍع   هإتقانبرزت جهود ابن عقيل ة يف موض              وعات تدوين القرآن من خالل ما زاده على الس              يوطي يف 

 استمد  موضوعاهتا من ذكر السيوطي هلا ضمن أنواعه ما جعله يفرد هلا نوعني مستقلني، ومها: 

علم نقط املصحف وشكله، ومن نقطه أوال  من التابعني، ومن كره ذلك، ومن ترخص فيه ) نوع اخلمسونال -1

 من العلماء(.

-صدَّر ابن عقيلة كالمه يف هذا النوع بتصرحيه أن السيوطي مل يفرده بنوع خاص، بل ذكره يف علم رسم اخلط

أفرد يف هذا املوضوع كتاب ا، وهو )احملكم يف ه ( قد 444، وذكر أن الداين )(96)-وهو النوع السادس والسبعون

، فابتدأ كالمه يف هذا النوع بالنقل عن الداين، وأكثر من هذا النقل املصرَّح به عنه، بل قد (97)نقط املصاحف(

 نقله يف الغالب عنه.
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يقص           د كتاب النقط املوجود يف ذيل كتاب املقنع ىف رس           م مص           احف األمص           ار، الذي نقل عنه ابن عقيلة، لكنه مل يكن دقيق ا يف نقله، فظهر وهو  (98)

 تصحيٌف كثري يف ما نقل عنه.
 هذا النص يف  لة التص       حيف يفابن عقيلة مل يكن دقيق ا يف نقله، فظهر تص       حيٌف كثري يف ما نقل عنه، ومن أمثو ، 189النص منقول من كتاب النقط  (99)

 .4/ 3كلمة) نشأ( فقد كتبها ابن عقيلة) فشا(، ينظر: الزيادة واإلحسان 

قط املصحف نويتضح من عنوان هذا النوع أن ابن عقيلة ذكر فيه  مسألتني، أوالمها: مسألة اخلالف فيمن ابتدأ ب

، وكان هذا النقل (98))رسم املصحف( من التابعني، فنقل عن الداين نصًّا طويال  مبين ا أن هذا النقل من كتابه يف

من ابن عقيلة جُمرَّد ا عن التعقيب أو ابداء رأيه، أو التحقيق فيه،  فنقل أوال  اخلالف فيمن كان أول من نقط 

ينا أن تلفت الرواية لدينا يف من ابتدأ بنقط املصاحف من التابعني فرو اخ"صحف من التابعني، فقال الداين: امل

املبتدئ بذلك كان أبا األسود الدؤِل وذلك أنه أراد أن يعمل كتاب ا يف العربة يّقوم الناس به ما فسد من كالمهم 

، فأحضر  من ميسك إذ كان قد نشأ ذلك خواّص الناس وعواّمهم فقال أرى أن ابتدئ بإعراب القرآن أوال 

املصحف وأحضر صبغ ا خيالف لون املداد وقال للذي ميسك املصحف عليه إذا فتحُت فاَي فاجعل نقطة فوق 

احلرف وإذا كسرت فاَي فاجعله نقطة حتت احلرف... وروينا أن املبتدئ بذلك كان نصر بن عاصم الليثي وأنه 

نقطها  َطُه حيىي بن يعمر وأن حيىي أول منالذي مّخسها وعّشرها، وروينا أن ابن سريين كان عنده مصحف نَ قَّ 

ِل وأكثر العلماء على أن املبتدئ بذلك أبو األسود الدؤ "، مث قال: "الثالثة من جّلة تابعي البصرينيوهؤالء 

اهلمز والتشديد والَروم ه ( بن أمحد هو الذي جعل 177)ت وجعل احلركات والتنوين ال غري، وأن اخلليل

 .(99)"واالمشام

ع ذلك بنقله عن  الداين يف املس    ألة الثانية، وهي مس    ألة من كره تنقيط املص    حف وتش    كيله، ومن َرخََّص مث تبِ 

فيه من العلماء،  إذ نقل الكراهة بنقط املص   احف عن عبد اهلل بن عمر، وقال بذلك مجاعة من التابعني وروى 

سألت "فع بن أيب نعيم، قال: ه        ( عن نا117)ت  الرخصة يف ذلك من غري واحد، منهم: عبد اهلل بن وهب

يف املصحف فقال ال بأس به، قال ابن وهب وحدثين  ه     ( عن شكل القرآن136)ت ربيعة بن أيب عبد الرمحن
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 .3/1الزيادة واإلحسان ينظر: ، و 132النقط  (100)

 .9-3/1 و ،132 املرجعني السابقني  (101)
 .9/ 3و ، 132 املرجعني السابقنيينظر:  (102)

 .12/ 3 و، 131 املرجعني السابقنيينظر:  (103)
 .12( سورة البقرة: 104)

 .7( سورة الرعد: 105)

ا بنقط املص  حف بالعربية، وقال: مسعت مالك ا يقول أما هذه الص  غار اليت 175) الليثي ه                ( قال ال أرى بأس   

، مث نقل ابن عقيلة ما انتهى الداين (100)"ا األمهات فال أرى ذلكك فيها وأميتعلم فيها الص   بيان فال بأس بذل

والناس يف مجيع أمص              ار املس              لمني من لدن التابعني إىل وقتنا هذا على "والرتخيص بقوله:  من ذكر الكراهة

الرتّخص يف ذلك يف األمهات وغريها وال يرون بأس  ا برس  م فاتح الس  ور وعدد آيها ورس  م اخلموس والعش  ور يف 

، وتابع النقل عنه يف عدم اس   تجازته النقط بالس   واد، ُمعلال  ذلك ملا (101)"عها واخلطأ مرتفع عن إمجاعهممواض   

فيها من التغيري لص     ورة الرس     م، بل يس     تعمل لونان، احلمرة والص     فرة، فتكون احلمرة للحركات كلها، والص     فرة 

 .(102)للهمزات خاصة

ع البها عن الداين، كانت هذه الفصول يف ذكر مواضوعقد ابن عقيلة عناوين فرعية، وهي فصول نقلها بغ

احلركات من احلروف وتراكب التنوين وتتابعه، فذكر أن موضع الفتحة هي نقطة محراء فوق احلرف، وموضع 

، وذكر القواعد واألمثلة املنقولة كذلك (103)سفل احلرفأأمام احلرف، والكسرة نقطة محراء الضمة نقطة محراء 

فإن حلق شيئا )املنونة من األحرف، ومن أمثلته: ع احلركات من التنوين، وما يتصل بالكلمة عن الداين فيما يتب

من هذه احلركات التنوين جعلت نقطتني أحدمها احلركة والثانية التنوين فإن اّتصلت الكلمة املنّونة بكلمة أوهلا 

: قوله حنو يف وذلكبت النقطتني حرف من حروف احللق وهي اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء ركّ 

 احلروف عند مظهر التنوين أن جلأ من رّكبتهما وإمنا ...( 105")َهاد قَ ْومٍ  َوِلُكلِّ ": و ،(104" )أَلِيمٌ  َعَذابٌ "

 قطتنيالن جعلت نون أو ميم أو الم أو راء بذلك اّتصل وإن بذلك، لتؤذن عالمة هي اليت النقطة فأبعدت
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 .83( سورة النساء: 106)

 .11-12/ 3الزيادة واإلحسان ، وينظر: 131النقط  (107)
 .133( سورة النساء: 108)

 .14-16/ 3الزيادة واإلحسان ، و 133ينظر: النقط  (109)

 .6( سورة البقرة: 110)

 .31( سورة البقرة: 111)

 .17-14/ 3حسان الزيادة واإل، و 136ينظر: النقط  (112)
 .17/ 3 املرجع السابق (113)

: قوله حنو يف ذلكو  ذلك، بعد ما وشددت النقطة فقربت فيه، املدغم التنوين نأل بعدها ما وشددت متتابعتني

،  مث عقد باب ا يف ذكر عالمة السكون والتشديد يف احلروف، ذكر كذلك فيه قواعده (107) (106")رَِّحيم ا َغُفور ا"

ا، حنو ، أم غريهمع األمثلة، فذكر أن السكون يقع جرة باحلمرة فوق احلرف، سواء أكان احلرف املسكن مهزة

أما الشدة فذكر أنه خمتلف يف جعلها، فعامة أهل املشرق جيعلوهنا فوق احلرف ويعربوهنا  ،(108")َيَشأْ  ِإن"قوله: 

باحلركات، وأن أهل املدينة يشددون احلرف وال يعربوهنا باحلركات، الستغنائهم عن ذلك  بوضع احلركات على 

، مث ختم (109)علون للسكون وال للتشديد عالمة يف مصاحفهممجيع احلروف، وأن عامة أهل العراق ال جي

د باحلمرة ، وأمثلتها، َفُجِعَلت املطة على حروف امل-وهي املدة-موضوعاته الفرعية بفصل ذكر فيه قواعد املطة

ا على احلرف أم (،110")قَ ْبِلكَ  ِمن أُنزِلَ  َوَما ِإَلْيكَ  أُنزِلَ  مبَا"عند اهلمزات واحلروف السواكن، مثل قوله تعاىل:

املتحرك قبل حروف املد فال جيوز وضع املطة عليه، وال أن خيالف هبا يف األلف والواو والياء، بل جتعل من 

ا صلة ُرِسَم باحلمرة،  فوقهن، هذا إذا كان حرف املد مرسوم ا يف اخلط، فإن كان حمذوف ا منه، لعلٍة، أو كان زائد 

 .(112)( 111")َمالَِئَكةِ الْ "وُجِعل املطة عليه، حنو قوله تعاىل:

وغالب - تعاىلرمحه اهلل-انتهى كالم الداين"ل ابن عقيلة يف ختام النوع هذا: وبعد تلك النقوالت عن الداين قا

اصطالحه يف ذلك اصطالح أهل املغرب، واصطالح أهل املشرق خيالف ذلك يف بعض األشياء، وال مشاحة 

 ما اختلف فيه أهل الشرق. ، ومل يبني يف(113)"يف االصطالح إذا علم املقصود
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 .82/ 3 املرجع السابقينظر:  (114)
 .82/ 3الزيادة واإلحسان ، وينظر: 8862/ 4 تقاناإل (115)

ومع االعتماد الكلي من ابن عقيلة على الداين يف هذا النوع، إال أنه قد ذكر  فيه تفص    يل كالم الداين يف نقط 

املص              حف، ألن الس              يوطي اكتفى بعرض الق ائلني بكراه ة التنقيط مع اجمليزين، بع د أن ذكر من ابت دأ بنقط 

 ا لقائليها، ومل يكن للس          يوطي ذلك االعتماد الكلي على الداين يف هذااملص          حف أوال  باألقوال اليت مل يُعزيه

 املوضوع الذي ذكره، كاالعتماد من ابن عقيلة عليه.

 )علم أدب كتابة املصحف(. النوع احلادي واخلمسون -2

كذا يف هذا النوع، ص            رَّح ابن عقيلة أن الس             يوطي ذكر موض            وعه يف رس             م اخلط، لكنه مل يفرده يف نوع 

  كالمه عن هذا النوع أمور، وهي:، ويالحظ على ابن عقيلة يف(114)مستقل

 أن عنوان هذا النوع هو مستقى كذلك من عنوان السيوطي للنوع السادس والسبعني -أ

هو الش        طر الثاين لعنوان الس        يوطي، بل قد أخذ ُجلَّ هذا املوض        وع عن  ه يُعدّ يف مرس        وم اخلط وآداب كتابت

ره الس        يوطي يف عنوان فرعي أمساه)فص        ل يف آداب كتابته(، قوله: الس        يوطي مص        رح ا بذلك، فنقل ما ص        دَّ 

ا  تس  تحب كتابة املص  حف وحتس  ني كتابته، وتبيينها وإيض  احها، وحتقيق اخلط دون َمش  ِقِه وتعليقه؛ فيكره، وكذ"

رع بإيراد ما س      اقه الس      يوطي من الروايات يف آداب كتابة املص      حف (115)"كتابته يف الش      يء الص      غري ، مث ش      َ

ع أنه وجد م                رضي اهلل عنه                 دة تلو األخرى، ومنها ما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم، عن عمر الواح

رجل ُمص  حف ا قد كتبه بقلم دقيق، فكره ذلك وض  ربه، وقال: "َعّظموا كتاب اهلل"، وكان عمر إذا رأى ُمص  حف ا 
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 عنه                    رضي اهلل، والرواية فيها اختصار من السيوطي، تبعه على ذلك ابن عقيلة يف قول ابن عمر  81-82/ 3 و، 8862/ 4 املرجعني السابقني (116)

 عظمها، من يس    تحب وما املص    احف كتابللرجل عند رؤيته للمص    حف: )) ما هذا؟ قال: القرآن كله((، ينظر: فض    ائل القرآن للقاس    م بن س    الم، باب:  
 .391 صغرها  من ويكره

، أال ترى األلف  ايه نقص    قيل البن س  ريين: مل كره ذلك؟ قال: ألن ف ): )326، ويف املص  احف أليب داود 83/ 3، و 8863/ 4 املرجعني الس  ابقني (117)
وهبذا التعليل من ابن س         ريين، ُعِرَف أن املش         ق هو إغراق يف زيادة احلروف ومدَّها، كاأللف، وقوله: ))ينبغي أن تُردَّ(( أي إىل ، تُردَّ(( نكيف يُغرِقها ينبغي أ

 .8863/ 4 تقانحملقق اإل 8القدر املطلوب يف الكتابة، دون غلو وزيادة، ينظر: هامش رقم 

 .178، وينظر: التبيان يف آداب محلة القرآن 4/8863 تقاناإل (118)

 من يستحب وما املصاحف كتاب، وباب:  181 وتنزيهه وتعظيمه القرآن إكرام من القرآن حلامل يس تحب مافض ائل القرآن للقاس م بن س الم، باب:  (119)
 .391 صغرها من ويكره عظمها،

 .195( سورة الشعراء: 120)

 .8866/ 4 تقاناإل، وينظر: 312/ 1الربهان  (121)

رَّ  به ؟ يكتب املص      حف مش      ق ا، قيل: ملَِ ه أن نه كر "أوأخرج ابن أيب داود عن ابن س      ريين: ، (116)"عظيم ا س      ُ

 .(117)"قال: ألن فيه نقص ا

 أغفل ابن عقيلة عن نقله عن السيوطي مسألتني -ب

ابته على وتكره كت"إحدامها: كراهة كتابة املصحف على احليطان والسقوف، وهو ما ذكره السيوطي بقوله: 

لك مبا أخرجه أبو عبيد، عن ، واستشهد لذ(118)"احليطان واجلدران، وعلى السقوف أشد كراهة، ألنه يوطأ

 .(119)"ال تكتبوا القرآن حيث يوطأ"عمر بن عبد العزيز، قال: 

 أر فيه كالم ا ألحد مل"ما الثانية فهي: مسألة كتابة القرآن بقلم غري العريب، فنقل السيوطي عن الزركشي قوله: أ

اءاته بغري لسان واألقرب املنع، كما حتمل قر  وحيتمل اجلواز؛ ألنه قد حُيِسُنه من يقرؤه بالعربية"، قال: "من العلماء

 َعَريبٍّ  ِلَسانٍ بِ " العرب، ولقوهلم القلم أحد اللسانني، والعرب ال تعرف قلم ا غري العريب، وقد قال تعاىل:

، ويالحظ أن هاتني املسألتني هي من آداب كتابة املصحف، وقد أغفل أو أمهل نقلها ابن (121)(120")مُِّبني

 ي.عقيلة عن السيوط

 .قيلة هبذا النوع عنوانني فرعينيحَلَق ابن عأ -ج
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 .85/ 3ينظر: الزيادة واإلحسان  (122)

 .8851/ 4 تقانينظر: اإل (123)

 .8856/ 4  املرجع السابقينظر:  (124)
 .858/ 9: اجملموع شرح املهذب للنووي ينظر (125)
 .87/ 3الزيادة واإلحسان  (126)
 للصفحة نفسها. 1رقم مع  هامش  81/ 3الزيادة واإلحسان ينظر: ، و 8855/ 4 تقاناإل (127)

لعز الدين بن عبد الس               الم، فلعله يف كتاب القواعد الكربى يف فروع ( األنام مص               احل يف األحكام قواعديف كتاب ) ى هذا القولومل أقف عل
 إحس ان كل)): ع املندوبةالبدعة أن من البد  ألقس ام عرض ه بعد البدعة فص ل يف 825/ 8يف القواعد  الس الم عبد بن من قول عليه وقفت والذيالش افعية، 

 األول((. العصر يف يعهد مل

 .81/ 3، والزيادة واإلحسان 8855/ 4 تقانينظر: اإل (128)

 .8855/ 4 تقاناإل (129)

ا عن الس يوطي من عنوان فرعي تابع ملرسوم اخلط أمساه السيوطي ) فرع( (122)أوهلما: أمساه )فرع( ، منقول أيض  

ا ر ا بعض الش   يء، والذي نقله  عنه من (123)أيض     ، وهو يف مس   ألة بيع املص   حف وش   رائه، ونقله عنه كان خُمَتص   َ

لخََّص من أن هناك ثالثة أقوال للس          لف يف هذه املس          ألة، مل يبني الس          يوطي إال القول الثالث الروايات ما ت

ا يف تص   حيحه على ما نُقل عن (124)منها، إذ هو أص   ح األوجه عنده،  وهو كراهة البيع دون الش   راء ،  مس   تند 

كراهة بيعها وش         راها،  "، إال أن ابن عقيلة ذكر هذه األقوال الثالثة بقوله: (125)الش         افعي يف ش         رح املهذب

 .(126)"وجواز ذلك، وكراهة البيع دون الشراء

واملالحظ على ابن عقيلة أنه مل يُبِد رأيه يف تلك األقوال من ترجيح أحدها كما فعل قبله الس             يوطي، فاكتفى 

 بذكر األقوال، وسكت عن الرتجيح.

ا عن الس   يوطي من عنوان فرعيأما العنوان الفرعي اآلخر، فقد أمساه ابن عقيلة )فائدة(، وهو منقول  تابع  أيض    

)فرع(، وهو يف مس     ألة القيام للمص     حف، فنقل الس     يوطي عن عز الدين بن عبد الس     الم  ملرس     وم اخلط أمساه

، ونقل عن غريه أنه (127)"حف بدعة، مل يعهد يف الصدر األولالقيام للمص"ه              ( يف القواعد قوله: 667)ت

وََّب الس  يوطي ما قاله ا(128)مس  تحب ذلك  لنووي يف التبيان من اس  تحباب القيام للقرآن، مث أتبعه بتعليل، وص  َ

، ففهم ابن عقيلة أن القول باالس              تحباب مع التعليل هو (129)"مل ا في ه من التعظيم وع دم الته اون ب ه"بقول ه: 
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 .81/ 3الزيادة واإلحسان  (130)

تعظيم القرآن ال يكون ب  القي ام ل  ه، : )) م ا ق ال  ه العز هو م ا علي  ه األئم ة األعالم، وه  ذا العم ل من الب  دع، و 8855/ 4، 3يف ه امش رقم  تق انق ال حمقق اإل
تعظيم ا((، أقول: وإن ص ح رأي احملقق بتص ويب قول العز فهل قياس  ه  بنهي  أنه هنى عن القيام له وهذه من القياس ات الفاس دة، وإال فقد ص  ح عن النيب

 النيب عن القيام له بالنهي عن القيام للقرآن يصح؟ 
: واحلق أن تعظيم املص   حف ليس مرتبط ا بالقيام له، وإمنا هو بتطبيق ما فيه، وقد كان الس   لف من أش   د 81/ 3 ،3وقال حمقق الزيادة واإلحس   ان يف هامش 

ا له، ومع ذلك فلم يؤثر عنهم القيام للمصحف فيما أعلم((.  الناس تعظيم 

 .524/ 8، و 522/ 8، و614/ 8 املرجع السابقينظر:  (131)
هو ذا القول فوجدُت أنه نقله عن حممد بن عيسى عن نصري، فلم يتنبه ابن عقيلة للَعَلم املنقول عنه مباشرة، و املصدر نفسه، ووقفت على نقل الداين هل (132)

 .94نصري، ولعله قد سقط عنه سهو ا،  ينظر: املقنع 

، (130)"يانعدم التهاون به، قاله يف التبقال اإلمام النووي: هو مس       تحب ملا فيه من التعظيم و "للنووي، فقال: 

 وال أخال أن ابن عقيلة َرجع لكتاب التبيان بنقله هذا، مث أنه مل يرجح أيض ا بني القولني، فاكتفى بالنقل.

 األنواع المبتكرة في )الزيادة واإلحسان(.: المطلب الثاني

د ستقاها من جهو ه، اإتقانابتكر ابن عقيلة يف موضوعات تدوين القرآن ثالثة أنواع، زادها على السيوطي يف 

من سبقه من العلماء، ما جعله يؤسس أنواع ا جديدة يف تدوين القرآن الكرمي،  َصدَّر كالمه يف مستهل كل 

 عمرو ، وأنه منقول من كتاب العامل املقرئ أيبتقاننوع منها بالتصريح أن احلافظ السيوطي مل يذكره يف اإل

، فاستمد منه ما (131)صاحف األمصار(الداين، إذ ألَّف يف مرسوم خط املصاحف كتاب )املقنع يف رسم م

 جعله يبتكر هذه األنواع الثالثة يف علوم القرآن، وهي:

 )علم ما اختلف فيه مصاحف أهل األمصار باإلثبات واحلذف(. النوع السابع واألربعون -1

ه وهذا ما اختلف في"ه (، قوله: 253)ت  بدأ ابن عقيلة النقل ُمستهال  مبا نقله الداين عن حممد بن عيسى

، مث تابع نقله (132)"تاب املصاحفأهل الكوفة وأهل البصرة وأهل املدينة وأهل الشام وأهل مدينة السالم يف ك

عن الداين بذكر أمثلة عمَّا أثبتته بعض املصاحف وما حذفته األخرى يف الرسم القرآين، منها ما فصََّل الداين 

حلذف يف مصاحف األمصار، ومنها ما اكتفى بعرضها فيه القول مبين ا ما وجده، وما أُثر من القول من هذا ا
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 .162 -134( سورة البقرة: 133)

 .617/ 8الزيادة واإلحسان  ، وينظر:94املقنع  (134)
 .93( سورة البقرة: 135)

 .815لبقرة: ( سورة ا136)

 .617/ 8الزيادة واإلحسان  ، وينظر:94املقنع (137)
 .61( سورة القصص: 138)

 .698/ 8الزيادة واإلحسان ، وينظر: 122املقنع  (139)

( 133)إبرَاه َم"" دون البيان والتفصيل، فمن أمثلة األول: كتبوا يف سورة البقرة إىل آخرها يف بعض املصاحف

بقرة وبغري ياء وجدت أنا ذلك يف مصاحف أهل العراق يف ال"بغري ياء ويف بعضها بالياء، قال احلافظ الداين: 

قال: حدثنا أمحد بن حممد، قال  -شيخنا -سم يف مصاحف أهل الشام، وحدثنا اخلاقاينخاصة وكذلك ر 

 حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد: تتبعت رمسه يف املصاحف، فوجدته كتب يف البقرة خاصة

 .(134)"باأللف ويف بعضها بغري ألف "هففيضاع"ري: ويف بعضها  بغري ياء قال نص "إبرَاه مَ "

َما"ن أمثلة الثاين: "ويف بعض       ها "قل بئس ما يأمرك به" مقطوع، ويف بعض       ها: "وم موص       ولة، ويف  (135)بِْئس       َ

 .(137)بغري ألف" (136")وَُكُتِبهِ "ويف بعضها  ،" باأللف"ملئكته" و"وكتابهبعضها و

بغري  (138")رَانِ ِسحْ : "" بألف، ويف بعضهاقالوا ساحران تظهراويف القصص يف بعض املصاحف ""وكذا قوله: 

 .(139)"ألف بعد السني

ومن املالحظ على ابن عقيل ة أن ه اعتم د ُكلي ًّا على ال  داين يف ه ذا النوع بنقل ه الك ام ل عن ه، فلم يظهر س              وى 

جهده يف اس          تمداد هذا املوض          وع عن الداين ليفرده يف نوع مس          تقل من أنواع علوم القرآن يف موض          وعات 

 التدوين، وهو جهٌد يُذكر له أيض ا.

 )علم ما اتفقت على رمسه مصاحف أهل العراق(. ثامن واألربعونالنوع ال -2
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 .522/ 8الزيادة واإلحسان ، و 123ينظر: املقنع  (140)

 .56( سورة املائدة: 141)

 .521-522/ 8الزيادة واإلحسان  ، وينظر:126املقنع  (142)
 .13يونس:  ( سورة143)

 .9( سورة إبراهيم: 144)

 .34( سورة النمل 145)

 .521/ 8الزيادة واإلحسان ، و 126ينظر: املقنع  (146)
 .523/ 8الزيادة واإلحسان ، وينظر: 125ملقنع ا (147)

يف هذا النوع ابتدأ ابن عقيلة أيض ا بالنقل عن الداين يف نقله  عن حممد بن عيسى، عن نصري، يف عرضه احلروف 

، مث ذكر تلك احلروف، بذكر  اآليات املشتملة عليها، ومل (140)اليت اجتمعوا عليها أهل العراق يف مصاحفهم

، نقل ابن بالياء( 141")ّلهُ ال يَْأيت  َفَسْوفَ " املائدة سورة يف كتابتهم: هويُفصَّل القول فيها، إال يف موضع واحد، 

وكذلك جاء يف الرواية بغري ياء بعد التاء، وذلك غلط ال شك فيه؛ ألنه فعل مرفوع، "عقيلة قول الداين فيها : 

 ني مصاحف أهل األمصار يف ذلك، وقد تأملته أنا يف مصاحفوعالمة رفعه إثبات الياء يف آخره، وال خالف ب

 .(142)"أهل العراق وغريها، فوجدته كذلك

 : ثلتهأم ومن والبيان، التفصيل دون واحلرف، اآلية بذكر اكتفى فقد املواضع لباقي عرضه يف أما

 .بالالم( 143" )اأَلْرضِ  يف  َلَعالٍ ": يونس سورة  يف كتبوا

 .واأللف بالواو( 144) "الَِّذينَ  ُؤانَ ب َ : "إبراهيم سورة ويف

 (.146) بالنون( 145" )اللَّهُ  آتَانِ  َفَما: "النمل سورة ويف

 .(147)"وكذا رسم هذه احلروف يف سائر املصاحف"ويف ختام عرض مجيع املواضع، نقل ابن عقيلة قول الداين: 

يف تلك  اف، اتفاقها أيض  والذي يتض ح من قول  الداين من اتفاق مجيع مصاحف أهل العراق برسم هذه احلرو 

 مع املصحف العثماين. املواضع بالرسم القرآين

 )علم ما اختلف فيه مصاحف أهل احلجاز والعراق والشام بالزيادة والنقصان(. النوع التاسع واألربعون -3
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 .114( سورة البقرة: 148)

 .186( سورة البقرة: 149)

 .524/ 8ينظر: الزيادة واإلحسان  (150)
 .524/ 8واإلحسان  الزيادة، وينظر: 124املقنع  (151)
 .6( سورة األنبياء: 152)

 .513/ 8الزيادة واإلحسان ، و 121ينظر: املقنع  (153)

، وكالمها ابنيَّ ابن عقيلة ابتداء  أن هذا النوع  خاص يف ما اختلفوا فيه بالزيادة يف لفظ الكلمة، أو النقص فيه

اقَاُلوا اختََّ "غري ُمِضر باللفظ، وال باملعىن، مثل ما كتبوا يف مصاحف أهل الشام قوله تعاىل: ، (148")َذ اهلُل َوَلد 

ا"، و  الّلهُ  اختََّذَ  : "َوقَاُلواْ قالوا(، ويف سائر املصاحف) بغري واو قبل قبل هذا    ني السابقنيخمتلف عن النوعهو َوَلد 

م حيذفها،  هيعرضان مواضع الكلمة اليت أصلها يقتضي اإلثبات، فبعض املصاحف يُثبتها، وبعضإذ  مها    النوع

أن مقتضى لفظ الكلمة وحروف هتجيتها إثبات الياء واأللف، وإن (، 149" )إبرَاه مَ : "كما مت بيانه يف كلمة

 .(150)بعض  املصاحف يثبتها، وبعضها  اآلخر حيذفها

ه ملواض   ع االختالف بني مص  احف األمص   ار، قال: نقل ابن عقيلة قول الداين يف مس   وهذا  "تهل حديثه وَعرض  ِ

، فك  ان معتم  ده على الرواي  ات اليت انته  ت إلي  ه يف حت  دي  د ( 151)"الب  اب مسعن  اه من غري واح  د من ش              يوخن  ا

االختالف يف تلك املواض ع بني مص احف األمصار، ومن تلك املواضع ما ذكرها الداين مكتفي ا بذكر اختالفها 

ل القول فيها بذكر من قال هبا، بل ومنها ما بني  مص          احف األمص          ار دون بيان من قال هبا، ومنها ما فص          َّ

 تعقبها بعدم التصويب والرد على من قال فيها.

فمن األمثلة على  ذكر مواض   ع االختالف دون البيان: يف س   ورة األنبياء، يف مص   احف أهل الكوفة: "قَاَل َريبِّ 

" بغري ألف باأللف، (152)يَ ْعَلُم اْلَقْوَل"  .(153)ويف سائر املصاحف: "ُقل َريبِّ
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 .35( سورة يس: 154)

 .515/ 8الزيادة واإلحسان ، و 112ينظر: املقنع  (155)
 .32( سورة الشورى: 156)

 .515/ 8 واإلحسان والزيادة ،112 املقنع: ينظر(157)
 .41سورة الزخرف:   (158)

 .514-515/ 8الزيادة واإلحسان ، وينظر: 111املقنع  (159)
 .71( سورة الزخرف: 160)

، وليس فيه قوله: )) وهبائني رأيته يف مص    حف اإلمام((، بل قال: 389وينظر: فض    ائل القرآن ، 514/ 8الزيادة واإلحس    ان ، وينظر: 111املقنع  (161)
 )) وأهل العراق "تشتهي" األنفس بغري هاء((.

ء يف )َعِملت(، ويف بغري  هاء بعد التا( 154")َوَما َعِملت أيديِهم: "يس يف مص           احف أهل مكة ويف س           ورة

 .(155)باهلاء "َوَما َعِمَلْتُه أَْيِديِهمْ " :سائر املصاحف

َبت أيِديُكممبَا كَ : "يف مص    احف أهل املدينة والش    ام الش    ورىويف س    ورة  )مبا(،  بغري فاء قبل الباء يف( 156")س    َ

 .(157)بزيادة فاء" فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكمْ : "ويف سائر املصاحف

ل فيه القول: يف س  ورة الزخرفومن أمثلة ما نقله ابن عقيلة عن ال : ام واملدينةيف مص  احف أهل الش   داين وفص  َّ

 ْوفٌ خَ  الَ  ِعَبادِ  يَا: "العراق أهل مص       احف س       ائر ويف)ِعَباِدي(، بالياء يف ( 158")يِعَباِدي اَل َخوٌف َعَليُكم"

ال نص و  وكذا ينبغي أن يكون يف مص              احف أهل مكة؛ ألن قرآهنم فيه كذلك،"، وق ال:  ي اء بغري" َعَلْيُكمُ 

ه               ( إن ذلك يف مصاحفهم بغري ياء ورأيت 324)ت عندنا يف ذلك عن مص احفهم إال ما حكاه ابن جماهد

يقول ذلك يف مص        احفهم بالياء وأحس        به ذلك من قول أيب عمرو إذ حكى انه رأى الياء يف  بعض ش        يوخنا

 .(159)"حلجاز ومكة من احلجاز واهلل أعلمذلك ثابتة يف مصاحف أهل ا

 مص  احف يف والرد على من قال فيها: يف س  ورة الزخرفأما مثال ما تعقب على بعض األقوال بعدم التص  ويب 

َتِهيهِ  امَ " :والش   ام املدينة أهل ورأيت بعض ش   يوخنا يقول إن ذلك كذلك يف "، قال: هبائني (160")األَنُفسُ  َتش   ْ

هي" هباء ئر املص     احف "تش     تمص     احف أهل الكوفة وهو غلط، قال أبو عبيد: وهبائني رأيته يف اإلمام ويف س     ا

 .(161)"واحدة
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 .117-116وينظر مجيع ما ذكر الداين من الروايات اليت انتهت إليه: املقنع ، 511/ 8الزيادة واإلحسان ، وينظر: 117املقنع  (162)
 .511/ 8 ، و117 املرجعني السابقني (163)

 .41( سورة الزخرف: 164)

 511/ 8الزيادة واإلحسان ، وينظر: 117املقنع (165)

تهى هذا مجيع ما ان ويف ختام عرض مواض     ع االختالف بني مص     احف األمص     ار نقل ابن عقيلة عن الداين أن

إليه بالروايات من االختالف بني مص        احف األمص        ار، واحلق أن ابن عقيلة مل ينقل تلك الروايات من كتاب 

فهذا مجيع ما انتهى إلينا بالروايات، وقد مض          ى من ذلك حروف  "الداين، فهو قد جتاوزها عبور ا لقول الداين: 

وهي -ذ عليه ابن عقيلة، فهو قد ترك فراغ ذكر تلك الروايات، وذل ك مم ا يؤخ (162)"كثرية يف األبواب املتق دم ة

شار هلا.-هفوة
ُ
 ، على الرغم من اعتماده على النقل الكلي عن الداين، إال يف نقله عنه تلك الروايات امل

والقطع عندنا على كيفية ذلك يف مصاحف أهل األمصار، على قراءة "مث تابع ابن عقيلة نقله قول الداين: 

لى غري لك قد تكون ع جائر إال برواية صحيحة عن مصاحفهم بذلك إذ قراءهتم يف كثري من ذأئمتهم غري

ا بقوله هذا بعدة أمثلة، منها قوله: (163)"مرسوم مصحفهم قرأ  ه (154)ت أال ترى إن أبا عمرو"، مستشهد 

يف مصحف أهل البصرة بغري ياء،  بالياء، وهو( 164")َعَلْيُكمُ  َخْوفٌ  الَ  ِعَبادِ  يَا" يف قوله تعاىل:" يَا ِعَباِدي"

اتبع يف ذلك و  فُسِئَل عن ذلك فقال: إين رأيته يف مصاحف أهل املدينة بالياء، فرتك ما يف مصحف أهل بلده،

 -وهو مهم-، وبعد نقل ابن عقيلة عرض أمثلة الداين، ونقل  عنه تعليله هلذا البيان(165)"مصاحف أهل املدينة

ونبَّهت عليه؛ ألين رأيت بعض من أشار إىل مجع شيء من هجاء املصاحف  وإمنا بّينت هذا الفصل"بقوله: 

من منتحلي القراءة من أهل عصرنا قد قصد هذا املعىن وجعله أصال، فأضاف بذلك ما قرأ به كل واحد من 

األئمة من الزيادة والنقصان يف احلروف املتقدمة وغريها إىل مصاحف أهل بلده، وذلك من اخلطأ الذي يقود 
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ل الداين: )) منتحلي القراءة(( نقله عنه ابن عقيلة : ))مش   ايخ القراءة((، وهذا ليس قو و ، 581 -582/ 8الزيادة واإلحس   ان ، وينظر:  111املقنع  (166)

 .حتريفبتصحيف، بل هو 

 .588-581الزيادة واإلحسان ، وينظر: 119-111املقنع  (167)

 .185 -119ينظر: املقنع  (168)

ليه إمهال الرواية وإفراط الغباوة، وقّلة التحصيل؛ إذ غري جائز القطع على كيفية ذلك إال خبرب منقول عن االئمة إ

 (166)"السالفني ورواية صحيحة عن العلماء املختصني بعلم ذلك، املؤمتنني على نقله وإيراده ملا بّيناه من الداللة

مس           ألة، مض           موهنا: ماهي علة االختالف بالزيادة  -ض           وعحال ابتدائي قراءة هذا املو -وقد تبادر إىل ذهين

األمصار على مصحف                  رضي اهلل عنه                والنقصان بني مصاحف األنصار  وقد مجع ووحدَّ سيدنا عثمان 

واحد، وهو مص      حف اإلمام؟ وس      رعان ما وجدت ض      اليت حني رأيت أن ابن عقيلة قد نقل عن الداين طرحه 

س   بب يف ذلك عندنا ال"أن تتبادر إىل ذهن القارئ ابتداء ، ليجيب عنها بقوله: هلذه املس   ألة، واليت من املنطقي 

ملا مجع القرآن يف املصاحف، ونسخها على صورة واحدة،           رضي اهلل عنه          أن أمري املؤمنني عثمان بن عفان

ّلة وثبت عنده: أن املوآثر يف رمسها لغة قريش دون غريها، مما ال يص  ّح وال يثبت نظرا لألُّمة واحتياط ا على أهل 

سموعة، م      صلى اهلل عليه وسلم        كذلك منزلة، ومن رسول اهلل        سبحانه وتعاىل      هذه احلروف من عند اهلل 

وعلم أن مجعها يف مص            حف واحد على تلك احلال غري متمّكن، إال بإعادة الكلمة مرّتني، ويف رس            م ذلك  

ض        ها، ففرقها يف املص        احف لذلك فجاءت مثبتة يف بع كذلك من التخليط والتغيري للمرس        وم ماال خفاء به،

ت من رسول وعلى ما مُسع         سبحانه وتعاىل          وحمذوفة يف بعضها، لكي حتفظها األمة كما نزلت من عند اهلل

 .(167)"ف مرسومها يف مصاحف أهل األمصارفهذا سبب اختال  صلى اهلل عليه وسلم    اهلل 

، ولعل اكتفائه (168)اين يف هذا املوضوع، وإن مل يكن الداين قد انتهى منهاكتفى ابن عقيلة هبذا  النقل عن الد

بالنقل إىل هذا احلد؛ أنه قد أُحيط هبذا النوع اجلديد من أهم  جوانبه اليت اعطته ص            ورة متكاملة وافية، وهذه 

دم ع اجلوانب هي:  بيان معىن االختالف بني مص     احف األمص     ار، مع ذكر مواض     عه، مث التحقيق يف مس     ألة
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جواز القطع ب االختالف م امل َترد رواية ص              حيحة عن مص              احفهم، معلال  هذا القول بعدم اجلواز، مع ذكر 

 األمثلة على ذلك، مث طرحه ملسألة سبب االختالف بني املصاحف.

 الخاتمة

لى ع )الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن( من خالل عرض أنواع علوم القرآن اليت زادها ابن عقيلة يف كتابه

 يف علوم القرآن( نستخلص نتائج عدة، هي:  تقان)اإل السيوطي يف كتابه

زاد ابن عقيلة  على السيوطي يف موضوعات تدوين القرآن الكرمي  مخسة أنواع، منها: نوعان استمدمها من ذكر  -1

ومن كره  ،السيوطي ملوضوعهما ضمن ا يف كتابه وهي: علم )نقط املصحف وشكله، ومن نقطه أوال  من التابعني

ذلك، ومن ترخص فيه من العلماء(، وعلم )أدب كتابة املصحف( ومنها: ثالثة أنواع أخرى زاد هبا على ما يف 

، وهي: علم )ما اختلف فيه مصاحف أهل األمصار باإلثبات واحلذف(، وعلم )ما  تقاناإل مجلة  وتفصيال 

ادة ف أهل احلجاز والعراق والشام بالزياتفقت على رمسه مصاحف أهل العراق(، وعلم )ما اختلف فيه مصاح

 والنقصان(.

استمد ابن عقيلة إفراد نوعه علم )نقط املصحف وشكله، ومن نقطه أوال  من التابعني، ومن كره ذلك، ومن   -2

ذكر السيوطي له يف  علم )رسم اخلط(، ونقله عن الداين، ويتلخص منه أمران،  ترخص فيه من العلماء( من

 مها:

العلماء على أن املبتدئ بنقط املصاحف من التابعني هو أبو األسود الدؤِل الذي جعل احلركات األول: أكثر  

 مشام.اهلمز والتشديد والَروم واإله ( هو الذي جعل 177)ت بن أمحد والتنوين ال غري، وأن اخلليل

 الثاين: الرتخيص يف نقط املصحف يف األمهات وغريها، وعدم استجازة النقط بالسواد.

(، ونقله عنه )رسم اخلط ( من ذكر السيوطي له يف علمفراد نوعه )علم أدب كتابة املصحفمد ابن عقيلة إاست -3

 حف(، وتلخَّص: أنه من آداب كتابة املصاب كتابته)يف مرسوم اخلط وآد من الشطر الثاين لعنوان السيوطي
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ره، وكذا كتابته يف الشيء عليقه؛ فيكتعظيمه وحتسني كتابته، وتبيينها وإيضاحها، وحتقيق اخلط دون َمشِقِه وت

الصغري، ويف بيع املصحف وشرائه ذكر ثالثة أقوال فيه وهي:كراهة بيعها وشراها، وجواز ذلك، وكراهة البيع 

 دون الشراء، دون ترجيحه لقول منها.

)املقنع يف رسم  هباستمد ابن عقيلة إفراده لألنواع الثالثة املبتكرة من علوم القرآن يف تدوينه من الداين يف كتا -4

 مصاحف األمصار(.

يف علم )ما اختلف فيه مصاحف أهل األمصار باإلثبات واحلذف(، أورد ابن عقيلة أمثلة عمَّا أثبتته بعض  -5

املصاحف وما حذفته األخرى يف الرسم القرآين يف األمصار، فقد اختلف أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل املدينة 

 م يف كتابة املصاحف.وأهل الشام وأهل مدينة السال

يف علم )ما اتفقت على رمسه مصاحف أهل العراق( َعَرَض ابن عقيلة احلروف اليت اجتمعوا عليها أهل العراق  -6

 يف مصاحفهم، مع إيراد اآليات املشتملة على تلك احلروف.

لة ما اختلف ييف علم )ما اختلف فيه مصاحف أهل احلجاز والعراق والشام بالزيادة والنقصان( بنيَّ ابن عق  -7

فيه بالزيادة يف لفظ الكلمة، أو النقص فيها، وكالمها غري ُمِضر باللفظ، وال باملعىن، مع ذكر األمثلة على ذلك 

 االختالف وعلَِّته، ومعتمد ذلك على الروايات يف حتديد االختالف يف تلك املواضع بني مصاحف األمصار.
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 قائمة المصادر

ه (، حتقيق: 714، أليب عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي )تالربهان يف علوم القرآن -1

حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه، مث صوَّرته دار املعرفة، بريوت، 

 م.  1157 ،الطبعة األوىل

ه (، 111دين عبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي)تيف علوم القرآن، للحافظ أيب الفضل جالل ال تقاناإل -2

 ابعة،ر حتقيق: مركز الدراسات القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة، الطبعة ال

 م.2713

ه (، حتقيق: فهد علي 1157الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن، لإلمام حممد بن أمحد بن عقيلة املكي)  -3

براهيم حممد احملمود، ومصلح عبد الكرمي السامدي، وخالد عبد الكرمي الالحم، وحممد صفاء العندس، و إ

 .م2715 الثانية، حقي، مركز تفسري للدراسات القرآنية، الرياض، الطبعة

ه (، حتقيق: حممد الصادق قمحاوي، 444النقط، لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أيب عمرو الداين )ت  -4

 ألزهرية، القاهرة، الطبعة األوىل )د.ت(.مكتبة الكليات ا

ه (، 224فضائل القرآن للقاسم بن سالم، أليب ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي )ت  -5

 م.1115 كثري دمشق، بريوت، الطبعة األوىل،حتقيق: مروان العطية، وحمسن خرابة، ووفاء تقي الدين، دار ابن  

ه (،حتقيق: 316 داود، عبد اهلل بن سليمان بن األشعث األزدي السجستاين )تاملصاحف، أليب بكر بن أيب -6

 م.2772 األوىل،حممد بن عبده، الفاروق احلديثة، القاهرة، الطبعة 

ه (، حققه وعلق عليه: 676التبيان يف آداب محلة القرآن، أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )ت -7

 م.1114 وت، الطبعة الثالثة،ابن حزم، بري  حممد احلجار، دار
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، أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )ت اجملموع شرح املهذب )مع تكملة السبكي واملطيعي( -8

 ه (، دار الفكر، بريوت،  الطبعة األوىل )د.ت(.676

ن احلسن بقواعد األحكام يف مصاحل األنام، أليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم  -1

ه (، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة 667السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء )ت 

 م.1111 لقاهرة، طبعة جديدة مضبوطة منقحة،الكليات األزهرية، ا

املقنع يف رسم مصاحف األمصار، لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أيب عمرو الداين )ت  -17

 د الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، الطبعة األوىل)د.ت(.ه (، حتقيق: حمم444
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ABSTRACT 

There is no doubt that the specificity of human rights treaties overshadows the 

effects of the exercise of a reservation, since any reservation restricts the 

applicability of some of it’s’ provisions which may be considered to be 

incompatible with the object and purpose of the treaty. The other problem is that 

the human rights treaties with issues that are at the core of the means normally 

regulated by domestic law. In this way, the problem of research focuses on the 

main question which is what are the implications of the reservation of Muslim 

States and their reflection on human rights treaties? The researcher used the 

analytical descriptive method which is based on describing and analyzing the 

effects of the reservations of the Islamic countries and their reflection on the 

human right treaties, reaching the most important results that the reservation to 

some treaties of human rights in Islamic countries, means of restricting the 

exercise of some rights in the internal law, which sometimes makes them 

"arbitrarily in the use of the right" arranged a kind of discrepancy between the 

systems of these countries and their legislative references, the approach and 

comparison of these systems and based on legitimacy and found that they often 

lack either, it derives its legitimacy from relying on religion and ruled in his name 

and It derived its legitimacy from the correct representation of its governance, 

which was reflected in the question of human rights in the systems of these states. 
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 الملخص:

ال ش     ك أن خص     وص     ية معاهدات حقوق اإلنس     ان، أترث على األثار املرتتبة على ممارس     ة التحفظ حيث أن أي 
الية األخرى واإلش  ك، تعارض  ا  مع موض  وع وغرض املعاهدةه، محتفظ حيد من انطباق بعض أحكامه مما ميكن اعتبار 

تتمثل يف أن معاهدات حقوق اإلنسان، تعاجل مسائل هي من صميم الوسائل اليت ينظمها عادة  القانون الداخلي، 
وترتيب ا على ذل ك ترتكز مش              كل ة البحث على تس              اؤل رئيس آال وهو: ما آثار حتفظ الدول اإلس              المية على 

ق اإلنس    ان وانعكاس    ه على التنمية، ويهدف البحث إىل التعرف على أثر التحفظ على موض     وعية معاهدات حقو 
وأحكام معاهدات حقوق اإلنس     ان، توض     يح أثر التحفظ يف القانون الداخلي، اس     تخدم الباحث منهج الوص     في 

ن وانعكاس    ه االتحليلي الذي يقوم على وص    ف وحتليل آثار حتفظ الدول اإلس    المية على معاهدات حقوق اإلنس    
على التنمي ة، وص              وال إىل أهم النت ائج املتمثل ة يف إن التحفظ على بعض مع اه دات حقوق اإلنس              ان يف ال  دول 
اإلس   المية وس   يلة لتحجيم ممارس   ة بعض احلقوق يف القانون الداخلي مما جيعلها أحيانا  "تعس   فا  يف اس   تعمال احلق" 

رجعتيه  ا التش              ريعي  ة، مبق  ارب  ة ومق  ارن  ة تل  ك األنظم  ة واس              تن  اد مرتب  ة نوع  ا  من التب  اين بني أنظم  ة ه  ذه ال  دول وم
مش    روعيتها وجدت أهنا تفتقر غالبا ألي منهما، فالهي تس     تمد ش     رعيتها من اس     تنادها على الدين وإن حكمت 
بامسه وال هي اس    تمدت ش    رعيتها من ص    حة متثيلها حملكوميتها مما انعكس على مس    ألة حقوق اإلنس    ان يف أنظمة 

 هذه الدول.

 كلمات مفتاحية:

 حقوق اإلنسان. -املعاهدات -الدول اإلسالمية -حتفظ -آثار
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 المقدمة:

ن معاهدات حقوق اإلنس  ان، تعاجل مس  ائل هي من ص  ميم الوس  ائل اليت ينظمها عادة  القانون الداخلي، وبالتاِل إ
ي، ملعاهدات حقوق تطبيق الداخلفإن تلك املعاهدات تطبق داخليا ، ومن مت فإهنا تثري مش   كلة أثر التحفظ على ال

اإلنس   ان املتحفظ عليها، والس   يما وأن ممارس   ة التحفظ عليها يرتب آثارا  تثري ص   عوبات عند إجراء تعديالت لألثر 
 القانوين. 

 مشكلة البحث:

 أثر التحفظ على معاهدات حقوق اإلنس     ان، فيما يتعلق بعملية التنمية بأثره على موض     وعية احلقوق املتض     منة هلا
والقواعد القانونية املنبثقة منها، أو املنش ئة هلا، من هنا ترتكز مش كلة البحث على تساؤل رئيس املتمثل يف: ما هي 

 آثار حتفظ الدول اإلسالمية على معاهدات حقوق اإلنسان وانعكاسه على التنمية؟

 أهمية البحث:

 ميكن إبراز أمهية الدراسة احلالية على النحو التاِل: 

و إثراء الدراسات حول آثار حتفظ الدول اإلسالمية على معاهدات حقوق اإلنسان وانعكاسه على السعي حن 
  التنمية.

 أهداف البحث:

 تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

 التعرف على أثر التحفظ على موضوعية وأحكام معاهدات حقوق اإلنسان. -1

 توضيح أثر التحفظ يف القانون الداخلي. -2

 هج الدراسة:من

تستخدم الدراسة منهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف وحتليل آثار حتفظ الدول اإلسالمية على 
 .معاهدات حقوق اإلنسان وانعكاسه على التنمية
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 تقسيم الدراسة

 ميكن تقسيم الدراسة على النحو التاِل:

 إلنسان.املبحث األول: أثر التحفظ على موضوعية وأحكام معاهدات حقوق ا

 املبحث الثاين: أثر التحفظ يف القانون الداخلي.

 

 المبحث األول

 أثر التحفظ على موضوعية وأحكام معاهدات حقوق اإلنسان في الدول االسالمية

إن األثر ال ذي حي دث ه التحفظ على مع اه دات حقوق اإلنس              ان، ترك جدال  حادا  بني املدارِس الفقهية القانونية   
فة، ألس        باب ذات ص        لة مبرتبة احلقوق والعتباراٍت ذات ص        لة بالثقافات الوطنية والتقنيات ذات املتعددة واملختل

العالقة، وعمليُة التأطرِي لتلَك احلقوق يف ش       كل أحكام معاهدات، مما أش       كّل موض       وع مفهوم حقوق اإلنس       ان 
يها ما يقوض كام الواردِة فوخاص    ة فيما يتص    ل باحملتوى، واألثر الذي يرتبه التحفظ، على حكم أو أكثر من األح

 اآلثار املرتتبة على تلك املمارسة.

وما ميلي قراءة أثر التحفظ على معاهدات حقوق اإلنس    ان، فيما يتعلق بأثره على موض    وعية احلقوق املتض    منة هلا 
 والقواعد القانونية املنبثقة منها، أو املنشئة هلا.

 حقوق اإلنسان المطلب األول: أثر التحفظ على موضوعيِة معاهداتِ 

تتس   م هذه املعاهداِت بأهنا تتض   مُن التزاماٍت موض   وعيٍة، موجهٍة ملص   لحِة األفراِد وليَس ملص   لحِة الدوِل األطراِف،  
مّما دعا البعَض للقوِل إهنا تس   توجُب تطبيقا  موحدا  من قبل الدوِل األطراِف، ولكن تلك املوض   وعيِة واملص   لحِة قيُد 

ثلُه ق انوني ِة. فم ا يع دُّ مقبوال  يف نظ اٍم ق انوينٍّ ال يلقي ذاِت املركِز يف نظ اٍم ق انويّن آخر وم ا متاختالٍف بني األنظم ة ال
مص           لحٌة للفرِد يف نظاٍم حقوقّي، ال تص           بغ على نظائرِه يف األنظمة احلقوقيِة األخرى، وهذا من العالماِت املميزِة 

 ملسألة حقوق اإلنسان يف األنظمة القانونيِة.

 .ضي قراءة أثر التحفظ على أحكام معاهدات حقوق اإلنسان، وأثره على نظرية اإلرادةمما يقت
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 .33، الفقرة 32، الصفحة 1177( جمموعة تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 169)
من جدول  5البند  A/ES.10/273العاشرة، الوثيقة رقم  توى حمكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األراضي الفلسطينية احملتلة، الدورة االستثنائية الطارئة( ف170)

بية " يف اضي الفلسطينية احملتلة، منشورات اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة، نيويورك، " النسخة العر األعمال عن املمارسة اإلسرائيلية غري القانونية يف القدس الشرقية احملتلة وبقية األر 
1/6/2774  .، 

رات اجلمعية العامة، هليئة األمم املتحدة، ، منشو A/ES.10/273( فتوي حمكمة العدل الدولية، بشأن اآلثار القانونية املرتتبة على بناء اجلدار العازل يف األراضي الفلسطينية احملتلة، الوثيقة رقم 171)
 .1/6/2774النسخة العربية " يف “نيويورك 

 أواًل: أثر التحفظ على أحكام معاهدات حقوق اإلنسان.

إن أثر التحفظ على األحكام الناظمة ملعاهدات حقوق اإلنس          ان  ، حملَّ جدٍل بني الفقهاء،للتداخِل بني القانون 
حلقوق اإلنس          ان، ولنظرِة البعض يف العامل اإلس          المي هلا على أس          اِس أهنا ص          ناعٌة اإلنس          اين، والقانون الدوِل 

، مما س         بب عديد االنتقاداِت واملالحظاِت يف ظل غياِب نظام خاصٍّ بالتحفِظ على هذه املعاهداِت،  (169)غربيةٌ 
ِت املرجعيِة اخلّي، ذامنعكس     ا  كلُّ ذلَك على أثر التحفِظ على بعض أحكامها املتعارض     ِة مع نص     وص القانوُن الد

املس              تم   دِة أحي   ان   ا  من ال   ديِن، واملختلف   ِة مع األحك   اِم ذاِت املرجعي   ة الغربي   ِة، اليت تس              تن   ُد إىل ع   املي   ِة حقوق 
 .)170( اإلنسان

فاالختالُف يف مفهوِم عمومية أو خص        وص        يٍة معاهداِت حقوق اإلنس        اِن، طال ممارس        ة التحفظ عليها واآلثاُر  
رس     ته، ما دعا حمكمَة العدل الدوليِة يف رأيها االس     تش     اري بش     أِن إبادِة اجلنِس البش     رّي، إىل القول املرتتبُة جراَء مما

، وليس للدوِل المتعاقدِة مصـــــــــــلحة  خاصـــــــــــة ، بل أن لها مصـــــــــــلحًة عامًة ) بأن هذه االتفاقيَة من نوٍع خاصٍّ
في غياب أّي  رية  تلزم الدول حتىومشـــــــــــتركـًة تتمثـلأل في حمـايِة األهداِف العألليا لالتفاقية، وهي مباد   جوه

 رابطة اتفاقية(. 

وهذا يعين أن الدولة اليت متارُس التحفظ، ال ميكُن  هلا التمس            ُك بأثره، إال إذا كان هذا التحفظ مطابقا  ألهداف 
ِض عليه، وقْد ااالتفاقية، وعلى الدول اليت تتلقى التحفظ أْن تقيم التطابق بالنس      بة لالتفاقية، مّما ميكن ُِّها من االعرت 

ها بناء  على مربرات س   ياس   يٍة مّما يفض   ي إىل تباين أثِر التحفظ على األحكام املتض   منُة هلا  تؤس   ُس أس   باب اعرتاض   ِ
تشـمل التزاماٍت تهم  الجميع بحكِم طبيعتها، وبالنظر إلى أهمية الحقوق المتصلة بها هذه املعاهدات، اليت ) 

ا على كما إنه ال ميكن التحفظ اس       تنادحة قانونيٍة في حمايتها أيضــــــاً( يمكن اعتبار أن الدول كافًة لها مصــــــل
،  وهو ما خلص  ت إليه حمكمُة العدل الدوليِة، بش  أن اآلثار القانونيِة الناش  ئِة عن تش  ييِد جداِر ألمن الوطيندواعي ا

  التطبيق، ال يمكن بةَ معاهدات حقوق اإلنساِن الواج بأن الشروط التحفظيِة فياألراض ي الفلس طينيِة احملتلِة، )
، وإض          افة إىل ذلك ميكن تقرير عدم ص          حة كثري من التحفظات وعدم )171( (القومي تبريرها بمتطلباِت األمنِ 

ترتب آثارها املبتغاُة منها النتفاِء "ش      رط الش      فافيِة"، الذي جيب أن تتص      ف  به التحفظاِت، إذ جيب على الدولة 
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ن التحفظ على حكم جنة املعنية حلقوق اإلنسان، إال أ( ورد يف حكم للجنة التحكيم " إن التحفظ على أحكام اتفاقية دولية إظهاريه لقواعد عرفية يعد غري مقبول وال حمل إلبدائه، وأشارت الل172)

 .A/CN.41L.706.Add.3. P50، يعكس قاعدة عرفية يف معاهدات حقوق اإلنسان ال يعفي الدولة املتحفظة مطلقا من التزام احرتام هذه الصفة ال سيما إذا كانت قاعدة آمره
 إال إن إبداء التحفظ يسهم يف احلد من نطاق تطبيقها. ( ال متلك الدول يف بعض احلاالت التنكر لبعض احلقوق املعلقة يف معاهدات حقوق اإلنسان أو عدم االعرتاف هبا،173)

األمر الذي .  ملمارس        اِت الداخليِة، اليت تعدها خمالفة  ملا ورد يف املعاهدةِ أن توض        ح بدقٍة األحكام التش        ريعيِة أو ا
يقودنا إىل عدة اس    تنتاجات، تفض    ي إىل أن اآلثار املرتتبة من ممارس    ة التحفظ ختتلف من  معاهدة إىل أخرى، من 

 ألق  ل أن تظ  لمع  اه  دات حقوق اإلنس               ان، ومن حكم ألخر يف ذات املع  اه  دة، واليت من املفرتض نظري  ا  على ا
 أحكامها مرتابطة.

إال أن ه ذه املوض              وعي ة ذات األبع اد املتب ادل ة، دفع ت إىل إض              ف اء درج ة ع الية من االس              تقاللية على مفاهيم 
املع اه دات ال دولي  ة حلقوق اإلنس              ان، يف مواجه ة القوانني ال داخلي ة لل دول األطراف فيه  ا، وال س              يم ا وأن ه  ذه 

بعض       ه بعض       ا، مما يعد أحد أهم املبادئ املوجهة إلجياد عامل مش        رتك املعاهدات تش       كل كال متكامال يعاض       د 
  )172(.النظريةلألحكام من الناحية 

كما أن موض  وعيُة األحكام حمك يس  تش  كُل التمييَز والتفريَق يف مض  موِن مفهومهما، من خالل موقف األطراِف،   
 املتحفظِة. أو يستبعده يف مواجهة الدول ما ينعكس على األثِر الذي يرتبه التحفظ، فمن شأنه أن يعدل االلتزام

ومن جانب آخر تثري مس    ألتا الض    رورة والتناس    ب ص    عوبة التحديد يف ماهية آثار التحفظ املرتتبة، كفكرة اآلداب  
العامة اليت متثل جمموعة من القواعد، وجد الناس أنفس              هم ملزمني باتباعها طبقا  لناموس أديب وهذا الناموس وليُد 

 املوروثِة والعادات املتأصلِة.املعتقدات 

ونظرا  لعدِم وجوِد مفهوِم حمدد حيدد تلك املفاهيَم، س              يؤدي إىل إفراِط الدوِل يف ممارس              ِة التحفِظ، على بعِض  
 طبقا  لنظرية اإلرادة.  )173( امللزمةِ األحكاِم للتنصل من آثارها 

 ثانياً: أثر التحفظ على نظرية اإلرادة:

ول تس  تطيُع إبداء التحفِظ؛ إالّ أن أثرَه ال يس  ري بش  كٍل مطلٍق حبس  ب إرادهتا يف مثل هذا من حيث املبدأ أن الد 
النوع من املعاهدات الش     ارعة، الختالف املعايري، وهذا ما أش     ار إليه عديد املراِت األمنُي العامُّ هليئة األمم املتحدِة 

 بصفته الوديِع للمعاهداِت الدوليِة.

( بش  أن التحفظ على املعاهدات 1116القانون الدوِل، يف دورهتا الثامنة واألربعني لس  نة ) وهو أيض  ا  ما أقرته جلنة
 ملتحدة،ااملتعددة األطراف الش          ارعة مبا فيها معاهدات حقوق اإلنس          ان يف تقريرها إىل اجلمعية العامة هليئة األمم 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 134 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .". "النسخة اإلجنليزية137( فقرة رقم A/51/10( الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقم )174)
 .216ص ،2773 طرابلس: ليبيا، الرواد،املهدوي، دار حممد ( القانون الدوِل العام املعاصر، دراسة حتليلية يف األصول والقضايا د. 175)
األساسية مبا يف  من املبادئ والقواعد املتعلقة حبقوق اإلنسان( وفقا  حملكمة العدل الدولية "هذه التزامات تنشأ يف القانون الدوِل املعاصر من جترمي أعمال العدوان واإلبادة اجلماعية، كما تنشأ 176)

 ، ودخلت بعض حقوق احلماية املناظرة يف سن القانون العام القومي ومتنح صكوك دولية ذات طابع كامل أو شبه عاملي "حقوقا  أخرى". ذلك محايته من الرق والتمييز العنصري
Case concerning the Barcelona Traction, Ligand Power, Company 

قدية " بني األطراف فإنه ال يعقل إبداء حتفظ على حكم تعاهدي ينص على قاعدة آمره من قواعد القانون الدوِل ( يرى " بول رويرت " إنه ملا كان التحفظ يقيم ومن خالل القبول " عالقة تعا177)
 .A/CN.4/L.706/Add b.55من اتفاقية فيينا  53العام، فاالتفاق الناتج عن ذلك سيكون اتفاقا  باطال  حكما  بناء على املبدأ املنصوص عليه يف املادة 

إبداء التحفظ  نأل ه التحفظ من أثر عليها،لغرض لفت النظر إىل اجلوانب القانونية للمس    ألة، وما يرتبه وما ال يرتب
 .)174 (ال يعين بالضرورة إعماله أي حدوث أثاره

ومن جه ة أخرى ذه ب بعض دع اة الفق ه اإلقليمي يف ال دول العربيِة واإلس              الميِة إىل أّن بعَض أحكاِم معاهدات 
ل، وأن العاّم يف هذه الدو  حقوق اإلنس              اِن، أخل ْت إىل حد كبرٍي مبوض              وعيِة احلقوِق حبس              ب ما ميليها النظامُ 

التحفظات اليت أبديت على تلك املعاهدات تس      تند إىل نظرية اإلرادة  باعتبار أنه ال س      بيل لفرض تلك األحكام 
، وإن علقت اللجنِة املعنيِة حبقوق اإلنس     اِن، بض     رورِة مراجعِة أو تعديِل )175( على األطراف األخرى وض     د إرادهتا

على بعض األحكاِم يف معاهداِت حقوق اإلنس      ان، من الدول األطراف ،  إالّ أهنا أو س      حِب التحفظات الواردِة 
 مل تعاجل اإلشكاليَة األساسيِة يف منظومِة حقوق اإلنسان .

ويبدو أن املعاهداِت املتعلقة حبقوق اإلنس    ان ملزمة، وأن القواعد اخلاص    ة حبقوق اإلنس    ان، تندرج ض    من املبادئ  
ني حبيث يس      تلزم محايتها. والتدخل حلمايِة احلد األدىن، إال أن ممارس      ة التحفظ تثري فرقا  ب العامة يف القانون الدوِل

ممارس ته كأداة الس تبعاد التزام باتفاقية وأثر تلك املمارس  ة من الناحية العملية، فقد ال تتحقق الغاية املرجوة من هذه 
عرفية مما يوِل قراءة أخرى ملدى أثر ممارسة التحفظ   )176( قانونية  الوس يلِة، فأحكام هذه املعاهدات تتض من قواعد 

 بالفرع الثاني.على القواعد القانونية املتضمنة هلا أحكام معاهدات حقوق اإلنسان 

 المطلب الثاني: أثر التحفِظ على القواعِد القانونيِة: 

، ولكن  )177( ةآمر  تتعلق هذه اإلش            كالية مبدى ص            حة التحفظ، على قواعد قانونية عرفية ويف أغلب األحيان
الس            ؤال املهم ما هو املعيار املوض            وعي لتحديد الس            مة القاعدية اآلمرة؟، اليت ال حيد التحفظ من نفادها جتاه 
األطراف املتع  اق  دة، وغري املتع  اق  دة؟، واليت ال جيوز االتف  اق على م  ا خي  الفه  ا، وكم  ا أن أي اتف  اق خي  الفه  ا يكون 

 جزاؤه البطالن.  
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 )السيماالصفة  مطلقا  من التزام احرتام هذه املتحفظة،املعنية، حبقوق اإلنسان، إىل أن التحفظ على حكم يعكس قاعدة عرفية يف معاهدات حقوق اإلنسان، ال يعفى الدولة  ( أشارت اللجنة178)

 A/CN.4/L .706.Add.3P 50اذا كانت قاعدة آمرة (  
 .176ص، 1185القاهرة: مصر، عبد العزيز، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، عادل  د. ،دراسة مقارنة ( الطبيعة القانونية حلقوق اإلنسان يف القانون الدوِل179)
 .2777/ 8/8 إىل 17/4ومن  1/6 إىل 1/1من C.N  /A 4( 52( أعمال جلنة القانون الدوِل، الدورة )180)
تشري إىل "حقوق اإلنسان األساسية " دون أن يكون بإمكاننا حتديد ماهية احلقوق اليت تعد أساسية وتلك اليت ليست هلا هذه  ( تتسم فكرة حقوق اإلنسان بالعمومية وعدم التحديد، وغالبا  ما181)

 الصفة.

وجود هذه االلتزاماِت، والقواعد يف القانون الدوِل، يعد حص         را  لس         لطاِن إرادِة الدوِل يف إبرام  واجلدير بالذكر أن
املع  اه  دات، األمر ال  ذي ق  د جيع  ل الق  انون ال  دوِل ق  انون خض              وع، مم  ا يفرض معرف  ة، أثر التحفظ على القواع  د 

 .القانونية اآلمرة، وأثره على تثوير قواعد القانون الدوِل حلقوق اإلنسان

 أواًل: أثر التحفظ على القواعد القانونية اآلمرة:

تظ ل القواعد اآلمرة ذات طبيعة خاص              ة، وال حتد تلك املمارس              ات من حقيقة وجودها، فحقيقة هذه القواعد  
قلص        ت من تأثري اإلرادة عليها حبيث ال جيوز ألطراف العالقة الدولية اإلخالل هبا أو تعديلها، أو إلغاؤها، وامللتزم 

  )178(.آمرةاهدة ما ليس عبد التزامه، الذي خيالف فيه قاعدة مبع

وإذا س    لمنا بأن القواعد الواردة يف معاهدات حقوق اإلنس    ان هي قواعد آمره، فإن التحفظات، ال تس    ري بالكلية 
تعلق ت على معاهدات حقوق اإلنس  ان، وال تعد الدولة املص  در احملدد ملدى التزاماهتا الدولية يف مجيع احلاالت، اليت

بالتحفظ املوضوع من جانبها على معاهدات حقوق اإلنسان وأن فئة االلتزامات ذات احلجية املطلقة جتاه الكافة، 
 جيب أن حتفظ حلقوق اإلنسان األساسية املستمدة من القانون العام، وليس فقط من نظام املعاهدات.

تزامات اه الكافة، ال تعترب معادلة بالض            رورة لاللغري أن البعض يرى أيض            ا  أن االلتزامات ذات احلجية املطلقة جت
 ألس اسيةااألس اس ية أو القواعد القطعية" القواعد اآلمرة،" وأبدوا قلقا  أيض ا  إزاء حماولة التمييز بني حقوق اإلنس ان 

 ،وحقوق اإلنس        ان األخرى، إذ أن أي متييز من هذا القبيل، يص        عب تطبيقه عمليا  وخيالف االجتاه الراهن )179( 
ص           وب إتباع هنج موحد يف معاجلة أحكام حقوق اإلنس           ان واقرتحوا وجوب التمييز بني االلتزامات الواجبة فرديا  

 . )180(جتاه الدول، اليت تؤلف اجملتمع الدوِل، وااللتزامات الواجبة جتاه اجملتمع ككل"

زام يف مواجهة ة تتس       م بطابع اإللالتنويه إليه، أن مجيع االلتزامات الناش       ئة عن القواعد القطعييس       تدعي ولكن ما 
الكافة وليس العكس ص    حيحا  بالض    رورة، فليس    ت مجيع االلتزامات يف مواجهة الكافة ناش    ئة عن قواعد ملزمة يف 

 القانون الدوِل.

 .)181( إلنساناوهذا حال بعض االلتزامات القائمة، مبوجب املبادئ والقواعد املتعلقة باحلقوق األس اسية لشخص 
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 .21-28، ص 1117 ية: مصر،اإلسكندر  الدقاق، دار املطبوعات اجلامعية، سعيد د.، 1161والتقييد، دراسة ألحكام معاهدة فيينا لسنة  اإلطالقاملعاهدات الدولية بني  إبرام( 182)
التعاهدي،  من مضموهنا وجوهرها وخيل بالتوازن( إن ترك احلرية للدول يف التحفظ على معاهدات حقوق اإلنسان، يؤدي ال حماله اىل تنوع االلتزامات، ويفضي إىل إفراغ احلماية املقررة 183)

A/CN.4/L 706.Add.3. P 60. 
( حولية 1115( والسابعة واألربعني )1156الدوِل بدقيق العبارة وبني تطويره التدرجيي، هذا ما أشار إليه تقارير جلنة القانون الدوِل عن دورتيها الثامنة ) يستحيل التمييز بني تدوين القانون( 184)

 )النسخة اإلجنليزية(. 157-156الفقرتان  13-12( الصفحتان 1116جلنة القانون الدوِل، اجمللد الثاين )

وجود س  لطة عليا قادرة على حتديد التص  رفات ، املخالفة للقواعد اآلمرة فان األمر ص  ادر مناط بالدول  ونظرا  لعدم
ذاهتا ، وذلك س           يؤدي إىل إفراط الدول يف االحتجاج ، مبخالفة معاهدة ما للقواعد اآلمرة ، توص           ال  إىل إبطاهلا 

امللزمة  فوضى يف املمارسات الدولية ، ويعرض القوةوبالتاِل التخلص من أثارها امللزمة ، وهذا س يؤدي إىل إشاعة ال
، مما حدا بالبحث يف ختويل أجهزة الرقابة اليت أنش    أهتا معاهدات حقوق اإلنس    ان ، )182( للمعاهدات خلطر داهم

باختص              اص تقومي التحفظات من حيث اتفاقها مع الش              روط املوض              وعية ، وهي جمموعة القواعد وااللتزامات 
للبنية العامة للمعاهدة ،اليت  يؤدي تعديلها أو اس             تبعادها إىل إخالل خطري بالتوازن  األس             اس             ية والض             رورية

 .)183( التعاهدي

والواقع أن مفهوم القواعد اآلمرة، هو من الص      عوبة لتعيني حدود واض      حة له، حيث يقر البعض بأن فكرة القواعد 
قانون والغامض، املتعلقة حبقوق اإلنس    ان، والاآلمرة، تبدو ص    احلة الس    تيعاب كافة أنواع التطلعات الواض    ح منها، 

اإلنس     اين وتس     تخلص مباش     رة من بنيان القانون الدوِل، ومن التطور املس     تمر له مّما يقتض     ي حتديدها يف كل فرتة 
 زمنية معينة تبعا  لتطور القانون الدوِل حلقوق اإلنسان.

 : )184( نساناإلثانياً: أثر التحفظ على تثوير قواعد القانون الدولي لحقوق 

إن  ق انون املع اه دات، على النحو ال ذي قننته اتفاقيتا فيينا، ميكن أن يطبق بص              فة عامة على املعاهدات الدولية 
حلم اي ة حقوق اإلنس              ان، إال أن ه ترك ع ددا  من املش              كالت اليت ختص ه ذه املعاهدات، دون حل كتميزها عن 

ب اهديت فيينا بش    كل أس    اس     ي، وهلذا ظلت العديد من اجلواناملعاهدات الدولية التقليدية، اليت تنظمها أحكام مع
املتعلقة حبقوق اإلنس      ان، من الص      عب إدخاهلا يف نطاق القواعد القانونية ، واليت أخفقت اتفاقية فيينا يف إيض      اح 

وجب مس  ألتها بش  كل واض   ح ومن مت تولد إش  كاال  بني املس  اواة بني االلتزامات إزاء الكافة، وااللتزامات الناش   ئة مب
 قاعدة من القواعد القطعية يف القانون الدوِل.

وبالتاِل ظلت فكرة ممارس        ة التحفظ على أحكام معاهدات حقوق اإلنس        ان، املتض        منة لقواعد عامة  تثري عدة  
النص في المعاهدة على حظر إيراد التحفظ يدل (" على أن Rosennإش  كاليات، وهذا ما دلل عليه األس  تاذ "

متعاقدة أرادت أن تســــبص الصــــفة القانونية على القواعد التي تضــــعها، وعلى العكس من على أن األطراف ال
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ضوعي، ملعاهدات حقوق سجم والطابع املو الفقهاء إىل إن استبعاد قاعدة عرفية عامة التطبيق ليس حمظورا إذا أقرته ووافقت عليه األطراف املتعاقدة، إال أن هذه املمارسة ال تن ( خلص جانب من185)

 اإلنسان، فمن شان اتفاق كهذا أن خيالف موضوع املعاهدة وغرضها.
 .2774، 2773الطيف، قسم القانون العام، مذكرات غري منشورة للعام اجلامعي، عبد السالم د. ، ون املعاهدات الدولية، لطلبة الدراسات العليا( حماضرات يف التطبيق اللييب لقان186)
 51، ص1117،: مصرجلامعية، اإلسكندريةالدقاق، دار املطبوعات ا، سعيد 1161( إرادة الدول يف إبرام املعاهدات الدولية، بني اإلطالق والتقييد، دراسة ألحكام معاهدة فيينا 187)
 .63، ص 1186 ، دار النهضة العربية، القاهرة: مصر،إبراهيمعلي د.  ،1161( التحفظ على املعاهدات الدولية، يف ضوء أحكام القضاء الدوِل واتفاقييت فيينا لقانون املعاهدات لعام 188)

ذلك إذا ســــــــــمحت االتفاقية بالتحفظات ولو بالتحديدي فحن هذا يســــــــــمح بالقول بأنها ال تتضــــــــــمن قواعد 
 ذلك مل، وب(قانونية  واالتجاه األول يدلل على أن أحكام معاهدات حقوق اإلنســـــان تتضـــــمن قواعد قانونية

 تنص غالبا  على إجازة التحفظ، ويبدو ذلك منطقيا  من الناحية النظرية، ألجل تقدم وتكامل التشريع الدوِل. 

أما فيما يتعلق بقاعدة عرفية مت اعتناقها على مس       توى اجلماعة الدولية، فهي تس       ري عليهم مجيعا  باعتبارها قاعدة 
 . )185( كذلكالعضوية يف اجلماعة الدولية، أو الحقا   ملزمة هلم سواٌء كان وجوُدها سابقا  على اكتساهبم 

غري أن مثار الص عوبة يكمن يف إثبات مدى خمالفة تلك القواعد القانونية وخاصة  وأن بعض الدول وبطبيعِة احلال  
أن  ذي الص     لة بالقانون الداخلي ما يعين  )186( فيها"الدول العربية واإلس     المية" تقرن ذلك بااللتزام بالنظام العام 

 املعاهدة جمرد كاشف للقواعد القانونية.

وتظل املش   كلة هي حتديد حمتوى القواعد ض   من أحكام معاهدات حقوق اإلنس   ان، وذلك ال ميكن إثباته يف ظل  
ممارس     ة متعددة ومتباينة على هذه املعاهدات، ويزيد األمر ص     عوبة يف حتديد معيار حمدد؛ للتعرف على ما يعد من 

، مّما يعين أن  تثوير قواعد القانون الدوِل حلقوق )187( ي ة الع ام ة يف مث ل أحك ام ه ذه املع اهداتبني القواع د ال دول
اإلنس           ان تتعلق بتطوير أحكام القانون الداخلي ذي الص           لة فاألثر الذي ترتكه  ممارس           ة التحفظ على األحكام 

واعد اهدة مجاعية ، قننت بعض القالتعاهدية الناظمة حلقوق اإلنس  ان،  يثري مش  كلة أس  اس  ية عندما تكون أمام مع
 أص              ل ، فلو كانت القاعدة املقننة واليت يراد التحفظ عليها ذاتالدوِل العامالق انوني ة ومتث ل تقدما مطردا  للقانون 

 .ة للقاعدة من خالل تقنينها، فان اهلدف يفسد الغاية من  التقنني الذي يسعى إىل إضاءات جديدعريف

تقنينه  ا ق  اع  دة ج  دي  دة ف  ان الس              م  اح ب  التحفظ عليه  ا، يعرق  ل التق  دم املطرد للق  انون  وإذا ك  ان  ت الق  اع  دة اليت مت
وانطالقا من  )188( ال دوِل، ويض              عف من هيب ة املعاهدة فالتحفظ هو نفي مطلق للتقنني أو على األقل خمرب له
التغريات اليت  ى معه ذا املفهوم ك ان ت مهم ة جلن ة الق انون ال دوِل، هي تقنني الق انون ال دوِل وتطويره، مبا يتماش              

 حدثت يف اجلماعة الدولية.

)إن اللجنة يجب أن تضـــع أمام عينيها إنما التطور ولذلك فقد نص   ت املادة األوىل من نظامها األس   اس   ي على 
 المطرد للقانون الدولي وتقنينه(.
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 .113 – 112ص  ،1161، القاهرة: مصر، ( لعام25عبد السالم، العدد )جعفر نية الدولية وتطويرها، اجمللة املصرية للقانون الدوِل د. ( وظيفة جلنة القانون الدوِل، يف تقنني القواعد القانو 189)
ال القواعد لي، رمبا اعتقادا  أن األمر ال يهم إأحكام القانون الداخ " منأو غري قابلة للمساس"( فصلت جلنة القانون الدوِل، عبارة معايري خاصة من معايري القانون الداخلي، على أحكام خاصة 190)

.  بشأن      A/CN.4/L.Add.3P,63، املكتوبة ذات الطابع الدستوري أو التشريعي أو التنظيمي يف حني أن األثر قد ميتد إىل القواعد العرفية املتعارضة واألحكام التعاهدية
 مسؤولية الدول واملنظمات الدولية.

ي يات ف" إعداد مشـــــروعات التفاق( من النظام األس      اس      ي للجنة، املقص      ود بالتطوير على أن 15وحددت )م 
موضــوع لم تنظم بعد بواســطة القانون الدولي أو لم يتطور هذا القانون بصــددها بصــورة كافية في العمل بين 

 . )189("الدول ومنها مسألة التحفظ على معاهدات حقوق اإلنسان

 

 المبحث الثاني

 آثار سحب وتعديل التحفظ في الدول االسالمية 

إلنس        ان، أثر على القانون الداخلي، الس        يما أن الدول تس        تخدم لس        حب وتعديل التحفظ على معاهدات حقوق ا 
أسلوب اإلحالة العامة للقانون الداخلي، وخاصة يف حالة عدم تضمني التحفظ لعرض موجز للقانون املخ               الف، ومن 

ة غير القابل“مت كانت مس      أليت الس      حب والتعديل ذات أثر على أحكام القانون الداخلي وخاص                           ة على األحكام 
واملتعلقة ببعض أحكام الش    ريعة اإلس    المية. مما يعىن أن س    حب أو تعديل التحفظ، يفرتض إلغاء أو  )190( ســــاس"للم

 تعديل لنصوص القانون الداخلي ذي الصلة بالتحفظ.

 المطلب األول: أثر سحب التحفظ على القانون الداخلي

تنص المعاهدة على غير ذلك يجوز  على أنه ما لمبالنص ) 1161( من اتفاقية فيينا لسنة 2ف  22أشارت )م 
 سحب االعتراض على التحفظ في أي وقت(.

غري أن سحب التحفظ يرتب مراكز قانونية خمتلفة ومتعارضة أحيانا  بني ما ينص عليه القانون الداخلي غري املعدل واحلكم 
ذ، مما يستوجب ة حيز التنفياالتفاقي املشمول بسحب التحفظ عليه مما يثري عدة إشكاليات وخاصة عند دخول املعاهد

 قراءة أثر سحب التحفظ على األحكام القطعية، وقراءة أثر السحب اجلزئي له.
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ص  ون تاريخ،القاهرة: مصر، بد سفاروف عامل جان دارابيك، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، لدستورية يف الشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستري،( مصادر القواعد ا191)

27. 
 .43، ص1113( 57جملة اهليئة الدولية للقانونيني عدد )، 25/1/1113تقارير االجتماعني الرابع واخلامس لرؤساء أجهزة الرقابة، املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، ( 192)
مرة ما مل تقم اجلهة اليت أبدته لك التحفظ ومست( يعدل السحب اجلزئي للتحفظ األثر القانوين للتحفظ بالقدر الذي تسمح به الصيغة اجلديدة للتحفظ وتظل آثار االعرتاض الذي أبدى على ذ193)

 ا  على ذلك اجلزء من التحفظ الذي مت سحبهبسحبه ما دام االعرتاض ال ينطق حصر 

 ثر سحب التحفظ على األحكام القطعيةأأواًل: 

إن األثر هنا ال يقتصر على النص االتفاقي حمل التحفظ، والذي ال يشكل إشكاال  كبريا  يف سحب التحفظ املبدي عليه، 
مبا يرتبه من إشكال يف القانون الداخلي ذي الصلة حبقوق وأحكام غري قابلة للمساس واملتسمة خبصوصية  بل يتعلق

وترابطية، مبعىن وحدة تطبيق أحكامها حبيث ال حيد السحب اجلزئي للتحفظ، أو حىت السحب الكلي له من علوية مرتبها 
 يف القانون الداخلي.

لقانون الدوِل، والقانون الداخلي بغض النظر عن ممارسة التحفظ وسحبه، باعتبار ومن مت فإن اإلشكال يظل قائما  بني ا
أن  كيان الدولة العربية أو اإلسالمية، جيعل هلا وضعية متميزة بني أشكال الدول املعاصرة، واليت يصعب حتديد طبيعة 

ك اجلزئية ال عالقة هلا باهلوية واخلصوصية ، وتل)191( سب إىل اإلسالمالنظام فيها، أو الوضع الدستوري الذي تتسم به وإن نُ 
غالبا ، فممارسات الدول العربية واإلسالمية ذات مفارقات تستشكل فيها العالقة بني القانون الداخلي والقانون الدوِل، 

 إالّ أن عملية السحب هنا تتعلق بالقانون الداخلي ومؤسساته التشريعية واألدوات أو املؤسسات التنفيذية.

ن االتفاقية الدولية اخلاصة حبماية حقوق اإلنسان تستوجب تطبيقا  موحدا  من قبل الدول األطراف، غري أن ذلك إال أ 
أيضا  ال يتوافق ومسة "الربوتوكوالت االختيارية" اليت تعزز تنفيذ االلتزامات املقطوعة، مما يعطي هامشا  من املرونة للدول 

ون البند الذي يكفي أن يكحلقوق اإلنسان ويقول )آالن بيليه( يف هذا السياق )ألجل تطوير قوانينها الداخلية الناظمة 
يقوم عليه التحفظ قابالً ألن ينفصل عن المعاهدة ، دون أن يؤثر في موضوع المعاهدة وهدفها ، فان ذلك يكون 

انه يتعلق حتديدا   على أساس ،جزء من التحفظ الذي يعترب الغيا  مما يعين إن إزالة  شرطاً ضرورياً لسريان التحفظ ذاته(
)192( اإلنسان وخاصة يف معاهدات حقوق إجنازه، أمر يصعب ة باملعاهدة ككلببند قابل للتقسيم ، لتبقى الدولة مرتبط

من الشريعة ة ا، وخاصة فيما يتعلق باحلقوق املستقعية يف الدول العربية واإلسالمية، وهذا حتد أخر يواجه األنظمة  التشري
واليت يشري بعض  الفقهاء الوضعيني إىل أهنا  ال تزال صاحبة الوالية العامة يف األنظمة القانونية يف الدول  ،اإلسالمية

، ومن مت فإن كل تشريع وضعي يناقض قاعدة عامة فيها جدير باإلهدار من جانب السلطة )193( العربية واإلسالمية
على  سموانيعلى أن الدين اإلسالمي، أو الشريعة اإلسالمية،  القضائية،  اليت هلا حق مراقبة دستورية القوانني تأسيسا  
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واء قبلت هذا املنظمة الدولية، اليت سحبت التحفظ ومجيع األطراف األخرى س أو( يرتتب على سحب التحفظ تطبيق األحكام اليت أبدى التحفظ بشأهنا بأكملها يف العالقات بني الدولة 194)

 "A/CN.4/L 706/Add.3P .17اعرتضت عليه "  أوالتحفظ 
 .18، ص 2777السنة االسكندرية: مصر، اجلدار، دار املطبعة اجلامعية، سعيد د.م. ، ( تطبيق القانون الدوِل أمام احملاكم املصرية195)

مجيع القوانني مبا فيها الدستور، والدليل على ذلك أن املشرع الوضعي مل يقصد إدخال ما يناقض الشريعة اإلسالمية 
 والدين اإلسالمي.

للحكم  القانوين املخالف وبذلك ال يرتتب على سحب التحفظ، على احلكم التعاهدي إجراء تعديل أو إهناء للنص
التعاهدي، إالّ مبا يتفق أو يتوافق ومبادئ الدين اإلسالمي وأن مل تضمن الدول العربية واإلسالمية يف مذكراهتا ذلك عند 

 سحبها لتحفظاهتا.

  )194( للتحفظثانياً: أثر السحب الجزئي 

م املسألة تعاهدي مع عدم تشريع قانون ينظإن السؤال الذي يتبادر للذهن، يف حالة السحب اجلزئي للتحفظ على حكم 
اليت سحب التحفظ بشأهنا؛ كاملسائل ذات الصلة باألحوال الشخصية للمواطنني، مع العلم بأن القوانني ذات الصلة يف 
األنظمة القانونية بالدول العربية واإلسالمية، مل تتعرض هلذه اإلشكالية !، وهنا فان اإلشكالية ال تقتصر على ممارسة 
السحب اجلزئي، بل تتعداه إىل القانون الداخلي، الذي يفرتض أن يكون هناك التزام يقع على الدولة؛ بأن جتعل قوانينها 

 منسجمة مع القانون الدوِل.

فالسحب اجلزئي للتحفظ أيضا ، يشّكّل املمارسة من الناحيتني الدولية والداخلية، فترتتب آثار قانونية بالقدر الذي تسمح 
غة اجلديدة للتحفظ، وتظل اآلثار النامجة عن االعرتاض الذي أبدي على ذلك التحفظ مستمرة، ما مل تقم اجلهة به الصي

 اليت أبدته بسحبه ومادام االعرتاض ال ينطبق حصرا  على ذلك اجلزء من التحفظ الذي مَتّ سحبه.

ة الدولة اليت سحبت فيينا فيما يتعلق بعالق، واليت مل تعاجلها اتفاقية املتعددة املصاحبة لسحب التحفظ ولإلشكاليات
حتفظها بالدولة اليت اعرتضت على التحفظ ، وعلى سريان املعاهدة بينهما ، إال إنه مت مناقشة هذه املسألة يف مؤمتر فيينا 

" حيث رأى ممثل "أسرتاليا" أن سحب التحفظ يرتتب عليه  1168اخلاص بقانون املعاهدات يف دورته األوىل عام " 
إقامة العالقات التعاهدية مع الدولة اليت رفضت واعتبار الدولة املتحفظة طرفا يف االتفاقية  وان إقامة هذه العالقة نتيجة 
سحب التحفظ  نتيجة جيب افرتاضها ، ومن مث جيب إلغاء أو تعديل التشريعات املتعارضة مع االلتزامات الناصة عليها 

 .)195( أحكام معاهدات حقوق اإلنسان
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 .238، ص1115، 7ة، القاهرة: مصر، طحممد، دار النهضة العربيسامي أ.د ، ( أصول القانون العام، اجلزء األول، القاعدة الدولية 196)
ي هذا التيار إىل وجوب وينته قهي يعتمد على ضرورة تعديل التحفظ يف حالة عدم الصحة اجلزئية، عندما يكون ذلك متاحا  وممكنا ، كما يف بعض حاالت عدم الصحة الشكلية( هناك تيار ف197)

 إنشاء إجراءات رقابية لفحص التعديل وعدم اعتباره كتحفظ جديد.

ن زاوية أخرى ال جيوز لدولة أو منظمة دولية، كسبب إلبطال سحب التحفظ بأن تربره بأنه مث انتهاكا حلكم من وم
أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة، أو لقاعدة من قواعد تلك املنظمة، فيما يتعلق باختصاص إجراءات سحب 

 التحفظ.

ه أو م اليت أبدى التحفظ بشأهنا بني الدول، من حيث قبولإال أن مسألة سحب التحفظ تثري إشكالية، تطبيق األحكا
االعرتاض عليه، وهذه اإلشكالية ال تتعلق بسحب التحفظ بل بنصوص القانون الداخلي املتعلق به التحفظ، أي 

حىت  الوحي اإلهلي " واليت من املفرتض االَّ تكون عرضه للتعديل أو“بالتشريعات ذات الصلة أو ذات املرجعية املعصومة 
 للمراجعة يف بعض األنظمة القانونية، ومن مت اقتضت اإلشكالية دراسة أثر تعديل التحفظ يف القانون الداخلي. 

 المطلب الثاني: أثـــر تعديل التـحـفـظ    

بداية  وكما يرى الدكتور "حممد سامي عبد احلميد )أن التحفظ على هذه املعاهدات املتضمنة نصا  حيظر التحفظ على 
، إاّل أن قبول كافة األطراف اآلخرين له يضفي عليه -كقاعدة عامة  -حكم من أحكامها، وإن كان غري جائز  أي

املشروعية، ويعترب هذا القبول اجلماعي مبثابة تعديل للمعاهدة ذاهتا وعلى املستوى التشريعي الداخلي، يتعني مراجعة 
 . )196( (هبام املعاهدات، اليت مث االلتزام التشريعات القائمة إلزالة ما يتعارض بينها وبني أحكا

  .وبالتاِل سنتناول أثر تعديل التحفظ على االلتزامات التعاهدية، وأثر تعديله على القانون الداخلي

 

 أواًل: أثر تعديل التحفظ على االلتزامات التعاهدية

فهذه الدالالت، تربزها املمارسة العملية، ،  )197( لتصديقاهتاتصر بعض الدول على أولوية تطبيق قانوهنا الوطين املخالف 
واليت تربرها الدول أحيانا  باعتبارات سياسية، ويتطابق ذلك مع عدم ممارسة التحفظ على بعض أحكام معاهدات حقوق 
 اإلنسان، مع استحالة تطبيق احلقوق املنصوص عليها يف تلك املعاهدات، وهو ما يربز تنوع وتشاكل يف االلتزامات الناشئةِ 

 عن معاهدات حقوق اإلنسان، وهذا ما تنم عنه "الربوتوكوالت االختيارية" على مستوى املمارسة العملية أيضا .

غري أن مسألة تعديل التحفظ يتوافق "ومبدأ خضوع الدولة للقانون" ويعين أيضا  عدم إخالل تشريعاهتا باحلقوق اليت يعترب 
كاملة، القانونية. وضمانة أساسية، لصون حقوق اإلنسان، وكرامته، وشخصيته املتالتسليم هبا مفرتضا  وأولّيا  لقيام الدولة 
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الدولة  ىوز لطرف "أن حيتج بقانونه الداخلي لتربير عدم تنفيذ املعاهدة لكن هذا يفرتض أن املشكل قد لقى حال  أي أن األحكام املعنية تسري عل" من اتفاقية فيينا ال جي27( وفقا  للمادة " 198)

ولية الكندية للقانون الدوِل، ي الذي ليس بوسعها أن تعدله احلاملتحفظ، بيد أن هذا عني اإلشكال فان الدولة كثريا  ما تبدي حتفظا  الن املعاهدة تفرض عليها التزامات تتناىف مع قانوهنا الداخل
 .51، ص 1115

ع املنصوص عليها يف فهل تعين املوان( من جملة األحوال الشخصية التونسية "جيب أن يكون كل من الزوجيني خلو ا من املوانع الشرعية" فما املقصود بعبارة املوانع الشرعية؟ 5( يتضمن الفصل )199)
 اإلسالمية، أم تعين املوانع اليت حددها القانون الوضعي!الشريعة 

ويأيت ذلك عن طريق اإلجراءات التشريعية وغري التشريعية؛ لتأمني هذه احلقوق، ومن مث ميكن االحتجاج بأحكام معاهدات 
اسا  بأحكام ها وبني قانون آخر، فالعربة أسحقوق اإلنسان أمام احملاكم، باعتبارها قانونا  داخليا ، ويف حالة التعارض بين

املعاهدة؛ استنادا  إىل أن ما تضمنته هذه املعاهدات من حقوق وحريات، أصبح له وضع املبادئ الدستورية، باعتبار أن 
 الدستور ينص على احلقوق واحلريات الواردة يف هذه املعاهدات، وبالتاِل صارت ذات صبغة دستورية.

 :  )198( الداخليالتحفظ على القانون  ثانياً: أثر تعديل

إن احلكمة من تعديل التحفظ، إعادة التوازن األص       لي إىل نص       ابه يف املعاهدة بني األطراف؛ غري أن تعديل التحفظ     
قد يكون بص         ياغة غري حمددة، وال ميكن أن يعطي أثرا  آخر خمتلفا  عن التحفظ الس         ابق، و قد تأيت تلك التعديالت يف 

ط، أو تغريات يف العالق ات ال دولي ة حبي ث نالحظ ب أن حزم ة من التع ديالت قد جتريها  بعض الدول ،على إط ار ض              غو 
معاهدات حقوق اإلنس   ان؛ العتبارات غري ذات ص   لة باألوض   اع والتش   ريعات الداخلية، فإش   كالية تعديل التحفظ أعقد 

و سريان املعاهدة ا التعديل، والوضع الطبيعي همن عملية س حبه، والسحب ال ترتتب عليه حتديد الفقرات اليت ال يشمله
بكل أحكامها بني أطرافها، واملص         لحة املش         رتكة للدول ، تقض         ي أن تكون األطراف يف املعاهدات الدولية  مس         تعدة 

ن ، واأله  داف اليت ح  ددهت  ا املع  اه  دات، وعالوة عنينه  ا  ال  داخلي  ة، لبلوغ الغ  اي  اتإلدخ  ال التع  ديالت املطلوب  ة على قوا
، عرض    ة الن تدخل عليه تعديالت لكي تعطى حجما  اكرب لألحكام اليت ترتب عليها فان القانون الداخلي لبلد ماذلك 

 التحفظ.

إال أن إش      كالية أخرى يثريها التعديل متس النص القانوين الداخلي ذي الص      لة باألحوال الش      خص      ية غالبا ، فبعض تلك 
فقه القضاء  لتها بالشريعة اإلسالمية، مما أثار تنازعا  بني املشرع وموقفالنص وص ألتقبل التعديل أو التجزيئية والفصم لص

 .  )199( من بعض املسائل

تبينا ممارس     ة التحفظ من قبل الدول العربية واإلس     المية على معاهدات حقوق اإلنس     ان، وما رتبته من إش     كاليات على 
   الداخلي.األحكام التعاهدية، ونصوص القانون 

 الثاين / مواجهة ممارسة الدول العربية واإلسالمية للتحفظ على معاهدات حقوق اإلنسان.  متناوال  يف الفصل 
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 نتائج البحث:

 من خالل ما تقدم ميكن استخالص أهم النتائج واملتمثلة يف:

أكد البحث إن التحفظ على بعض معاهدات حقوق اإلنس     ان يف الدول اإلس      المية وس      يلة لتحجيم ممارس      ة -1

لقانون الداخلي مما جيعلها أحيانا  " تعس     فا  يف اس     تعمال احلق" مرتبة نوعا  من التباين بني أنظمة بعض احلقوق يف ا

هذه الدول ومرجعتيها التش      ريعية، مبقاربة ومقارنة تلك األنظمة واس      تناد مش      روعيتها وجدت أهنا تفتقر غالبا ألي 

امسه وال هي اس      تمدت ش      رعيتها من هي تس      تمد ش      رعيتها من اس      تنادها على الدين وإن حكمت ب منهما، فال

 صحة متثيلها حملكوميتها مما انعكس على مسألة حقوق اإلنسان يف أنظمة هذه الدول.

عدم إيالء الفقه الدس      توري، أو فقه الدول اإلس      المية عناية واهتماما  خاص      ني والس      يما دور  وض      ح البحث -2

ك وجدت حماوالت لتقنني فقه املعامالت اإلس       المية، الفقه اإلس       المي يف جمال القانون العام، وبالرغم من كل ذل

واقع  مبص         ر يف فرتة حكم اخلديوي توفيق"، يس         تجيب ملا جد يف“ليكون قانونا  للدولة يليب احتياجات العص         ر 

 احلياة من أحداث ومعامالت.

ىت يف ش  البحث إن تلك املكانة يف اخلطاب الدس توري يف بعض الدول اإلسالمية كشفت عن إشكالياتنيب -3

التش ريع والقض اء، فكيف ينص اخلطاب الدس توري على أن الش ريعة اإلس المية هي املص در األس اس ي للتشريع، مث 

س   ن تش   ريعات خمالفة لذلك النص، وال ميكن الطعن يف عدم دس   توريتها، فاملش   رع يف الدول اإلس   المية، يوص   ف تُ 

 ني أخرى.غالبا  باالنتقائية حني يستلهم مبادئه من دساتري أو قوان

ف البح                 ث إن الق                 انون ال                 دوِل حلق                 وق اإلنس                 ان، مل يع                 د حمكوم                 ا  باالجتاه                 ات كش                  -4
اإلرادي         ة، ال         يت جعل         ت من         ه ق         انون تنس         يق، حي         ث أن هن         اك مب         ادئ وقواع         د ينبغ         ي أن ختض         ع هل         ا  
كاف             ة ممارس             ات أش             خاص الق             انون ال             دوِل، مم             ا يعت             رب ويف ح             دود معين             ة أن الق             انون ال             دوِل 

ق          وق اإلنس          ان، ب          ات ق          انون خض          وع، وإن مل ت          ربز ه          ذه احلقيق          ة إب          ان إع          داد والس          يما املش          رع حل
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" بس                بب حداث                ة املعاه                دات اجلماعي                ة املتعلق                ة 1161اتفاقي                ة فيين                ا لق                انون املعاه                دات " 
 حبقوق اإلنسان آنذاك.

 توصيات البحث:

 من خالل النتائج اليت توصل إليها البحث، فإن الباحث يوصي باآليت:

س يف التمس             ك ب             نص ق             انوين، ذو مص             در دي             ين ب             ل يف التحفظ             ات ال             يت إن اإلش             كال ل             ي -1
حتي         ل إىل ذل         ك الق         انون، ب         دون ط         ابع حم         دد ودقي         ق وم         ن مت جي         ب حتدي         د ال         تحفظ وحتدي         د ال         نص 

ث            ار غ            ري حم            ددة ت            نعكس عل            ى آأو الفق            رة املتعارض            ة، م            ع احلك            م التعاه            دي ح            ىت ال ترتت            ب 
 املمارسة والقانون بشكل عام. 

معاه            دات حق            وق اإلنس            ان، إنش            اء نظ            ام خ            اص للتحفظ            ات، مكم            ال   تف            رض خصوص            ية -2
، بغي           ة الوص           ول إىل محاي           ة فاعل           ة حلق           وق اإلنس           ان 1161للنظ           ام ال           وارد يف معاه           دة فيين           ا لس           نة 

 برمتها.

التقومي املوض وعي لص  حة التحفظات واالعرتاض  ات املبدئية على معاهدات حقوق اإلنس  ان، من خالل أنظمة  -3
اإلخالل بأحكام معاهدات حقوق اإلنس  ان، ومراعاة مبدأ التوازن الذي تقره الش  ريعة اإلس  المية  رقابية تض  من منع

 لبعض احلقوق.

مراجع                 ة وتع                 ديل بع                 ض أحك                 ام املواثي                 ق اإلقليمي                 ة، ال                 يت أبرمته                 ا ال                 دول العربي                 ة   -4
واإلس              المية، مم              ا يتف              ق ومقتض              يات الش              ريعة اإلس              المية واملتغ              ريات الالحق              ة، والس              يما فيم              ا 

 يتصل حبماية احلريات وحق التعبري، والقضاء على بعض أشكال التمييز ضد املرأة. 

إجي           اد مع           ايري وض           وابط للممارس           ة الدول           ة لس           يادهتا، فيم           ا يتعل           ق مبمارس           ة احلق           وق واحلري           ات  -5
 مع األخذ يف االعتبار إشارات اإلنذار اليت تبثها هيئات الرصد املعنية حبقوق اإلنسان.
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 مراجع:المصادر وال

 القرآن الكريم: -

 التقارير والوثائق والقوانين: -

/ 8/8اىل  17/4ومن  1/6اىل  1/1من C.N / A 4( 52( أعم    ال جلن    ة الق    انون ال    دوِل، ال    دورة )1)
2777. 

)النس           خة  157-156الفقرتان  13-12( الص          فحتان 1116( حولية جلنة القانون الدوِل، اجمللد الثاين )2)
 االجنليزية(.

، 25/1/1113قارير االجتماعني الرابع واخلامس لرؤس         اء أجهزة الرقابة، املؤمتر العاملي حلقوق اإلنس         ان، ( ت3)
 .1113( 57جملة اهليئة الدولية للقانونيني عدد )

 (  1115( والسابعة واألربعني )1156( تقارير جلنة القانون الدوِل عن دورتيها الثامنة )4)

 .33الفقرة  32الصفحة  1177لعام  ( تقارير حمكمة العدل الدولية5)

 A/CN.4/L.706/Add b.55من اتفاقية فيينا  53( املبدأ املنصوص عليه يف املادة  (6)

 ( فتوى حمكمة العدل الدولية بش   أن اآلثار القانونية الناش   ئة عن تش   ييد جدار يف األراض   ي الفلس   طينية احملتلة،7) 
من جدول  5البند   A/ES.10/273لعاشرة، الوثيقة رقم ، الدورة االس تثنائية الطارئة ا1/6/2774يف 

، لس   طينية احملتلةبقية األراض   ي الفاألعمال عن املمارس   ة اإلس   رائيلية غري القانونية يف القدس الش   رقية احملتلة و 
 منشورات اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة ، نيويورك ، " النسخة العربية "  

ية، بش        أن اآلثار القانونية املرتتبة على بناء اجلدار العازل يف األراض        ي الفلس        طينية ( فتوي حمكمة العدل الدول8)
، منش        ورات اجلمعية العامة، هليئة األمم املتحدة، A/ES.10/273الوثيقة رقم  1/6/2774احملتلة، يف 

 نيويورك" النسخة العربية " 

قبول دولي  ة اظه اري  ة لقواع  د عرفي ة يع د غري م اتف اقي  ة أحك  ام( ورد يف حكم للجن  ة التحكيم " ان التحفظ على 1)
اللجنة املعنية حلقوق االنس      ان، اىل ان التحفظ على حكم يعكس قاعدة عرفية  وأش      ارتحمل إلبدائه،  وال
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الدولة املتحفظة مطلقا من التزام احرتام هذه الص        فة ال س        يما إذا   يال يعف اإلنس        انيف معاهدات حقوق 
 A/CN.41L.706.Add.3. P50كانت قاعدة امره، 

" من اتف اقي ة فيين ا ال جيوز لطرف " ان حيتج بق انون ه ال داخلي لتربير ع دم تنفي ذ املع اه  دة 27( وفق ا  للم ادة " 17)
لكن هذا يفرتض ان املش  كل قد لقى حال  أي ان االحكام املعنية تس  ري على الدولة املتحفظ، بيد أن هذا 

ا الن املع  اه  دة تفرض عليه  ا التزام  ات تتن  اىف مع ق  انوهن   عني االش              ك  ال ف  ان ال  دول  ة كثريا  م  ا تب  دي حتفظ  ا  
 .1115الداخلي الذي ليس بوسعها أن تعدله احلولية الكندية للقانون الدوِل، 

. " 137( فقرة رقم A/51/10الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية واخلمس              ون، امللحق رقم ) (11)
 “.النسخة االجنليزية 

 الكتب: -

، سعيد 1161إرادة الدول يف إبرام املعاهدات الدولية، بني اإلطالق والتقييد، دراسة ألحكام معاهدة فيينا ( 12)
 .1117،: مصرالدقاق، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية

ق، الدقا سعيد د.، 1161والتقييد، دراسة ألحكام معاهدة فيينا لسنة  اإلطالقاملعاهدات الدولية بني  ( إبرام13)
 .1117 اإلسكندرية: مصر، دار املطبوعات اجلامعية،

ر، ة، القاهرة: مصحممد، دار النهضة العربيسامي أ.د ، أصول القانون العام، اجلزء األول، القاعدة الدولية ( 14)
 .1115، 7ط

رية: مصر، سكنداالاجلدار، دار املطبعة اجلامعية، سعيد د.م. ، تطبيق القانون الدوِل أمام احملاكم املصرية( 15)
 .2777السنة 

التحفظ على املعاهدات الدولية، يف ضوء أحكام القضاء الدوِل واتفاقييت فيينا لقانون املعاهدات لعام ( 16)
 .1186 ، دار النهضة العربية، القاهرة: مصر،إبراهيمعلي د.  ،1161

توراه، كلية عبد العزيز، رسالة دكعادل  د. ،دراسة مقارنة الطبيعة القانونية حلقوق اإلنسان يف القانون الدوِل( 17)
 .1185القاهرة: مصر، احلقوق، جامعة عني مشس، 

رابلس: ط املهدوي، دار الرواد،حممد القانون الدوِل العام املعاصر، دراسة حتليلية يف األصول والقضايا د. ( 18)
 .2773 ليبيا،

الطيف، قسم لسالم عبد اد. ، ة، لطلبة الدراسات العلياحماضرات يف التطبيق اللييب لقانون املعاهدات الدولي( 11)
 .2774، 2773القانون العام، مذكرات غري منشورة للعام اجلامعي، 
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سفاروف عامل جان دارابيك، معهد  مصادر القواعد الدستورية يف الشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستري،( 27)
 .قاهرة: مصر، بدون تاريخال البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية،
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ABSTRACT 

There is nothing in our life which is more valuable than good health. Without 

health there is no happiness, no peace and no success. The holy Quran brought 

Islam for life and religion together, as it set up a lot of system for governace 

along with  a unique method to protect humnan health in general, it contains a 

lot of instrcation for protection like: body health, mental helath and health 

manars. 

Today modern science and scientific experments proof that dead animals are 

contamination with bacteria and microorgainsim that can destroy human health, 

mean while, scientific studies have been focusing on the term (dead animals) and 

what are the scientific proofs that can cause many uncountable diseases, in case 

a human ate a piece of meat coming from a dead animal contamination with 

microbial infection. 

The research depends on the combination of two methods ( curriculum   and 

experimental descriptive), also it has many sections (introduction, two different 

parts, first part is the definition of dead and then types of dead and finally 

preventive medicine in the dead between holy Quran and the modern medicine, 

and the conclusion).The research reached to a ponit that holy Quran gave us the 
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key of knowledge in many different scientific issue, Holy Quran has first lead in 

maintaining human health as we can call it (Quranic preventive medicine). 

  

Keywords: Holy Quran, preventive medicine, preventive medicine, modern 

medicine, bactreria. 

 

 الملخص

إىل  ريمالقرآن الكالصحة نعمة إهلية ومنحة ربانية تستوجب الشكر واالعرتاف بالفضل وحسن الذكر، دعا 

واعتربها  امليتة، منهاو  واملطعومات املشروبات بعض حترمي إىل الكرمي القرآن تطرقث رعايتها واحملافظة عليها، حي

 أن العلمية احلقائقو  بالتجارب ليثبت اليوم احلديث العلم وجاءمن اخلبائث الضارة باجلسم ملا تسببه من أمراض. 

وتكمن مشكلة الدراسة أن  .انباإلنس الفتاكة الدقيقة الكائنات من هائلة لتجمعات بؤرا تشكل احليوانات ميتة

هناك دراسات عديدة تناولت احلقائق العلمية املطابقة آليات القرآن الكرمي غري أهنا مل تقم  بدراسة وحتليل هذه 

احلالية إىل تبيان األسباب يف حترمي أكل امليتة وماتوصل إليه  الدراسة هدفتو احلقائق العلمية يف ضوء سورة معينة. 

املتلمثة بني عدد من املناهج العلمية و  اجلمع على البحث مدقائق يف هذا املوضوع. ولقد اعتالطب احلديث من ح

ومبحثني، كان أوهلا تعريف امليتة أنواعها،  يف املناهجني الوصفي واملنهج املقارن، ولقد قسم البحث إىل مقدمة

البحث إىل أن القرآن الكرمي  هذا َخُلصَ  وقد .اخلامتة مث احلديث والعلم القرآن بني امليتة يف الوقائي الطبوأخريا  

نطلق  ، وله السبق األول يف احلفاظ على صحة اإلنسان والذي ميكن أنقد أعطانا مفتاح املعرفة يف العلوم املختلفة

  عليه الطب الوقائي القرآين. 

 الكرمي، البكرتيا. القرآنالطب الوقائي، العلم احلديث، امليتة،  :مفتاحية كلمات
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 دمةالمق

وصحبه أمجعني،  آله وسلم، وعلى عليه اهلل صلى النبيني، حممد خامت على والسالم العاملني، والصالة رب هلل احلمد

 وبعد:

هو مصدر فالقرآن الكرمي كالم اهلل املعجز للخلق يف ألفاظه وتراكيبه ، يف نظمه وأسلوبه، ويف حكمه وعلومه، 

القرآن الكرمي ليس موسوعات علمية، غري أنه ومن خالل املضامني ومع أن ، هداية ونور يف شىت جوانب  احلياة

 القرآن الكرمي فالطب الوقائي يف العلمية لآليات القرآنية صحح العديد من املفاهيم العلمية على امتداد التاريخ،

يث أن املعطيات ح(، ملسو هيلع هللا ىلص)حقيقة أثبتها العلم التجرييب، وبرهن عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية يف زمن النيب 

العلمية الدقيقة يف علوم اجليولوجيا والفلك والبيولوجيا وغريها املتواجدة يف القرآن الكرمي واليت مل تتوصل إليها 

 ومبا. املفاسد ويدفع املصاحل حيقق مبا تأيت اليت الشريعة هذه عظمة علىالبشرية إال حديثا، تثبت مبا ال شك فيه، 

 العلمية، اإلشارات إلدراك تعاىل اهلل كالم  يف للدراسة احلاجة تربز احلديث، العلمي دموالتق العلم عصر نعيش أننا

 الكرمي. القرآن إىل الغرب نظرة تصحيح يف يساهم أن ميكن البحث هذا ومثل الكرمي، القرآن صدق على يشهد مبا

 أهمية البحث

 قرآين. جمال الطب الوقائي ال يفتح هذا البحث آفاقا  جديدة للباحثني وطلبة الدراسات العليا يف  .1

دراسة السورة انطالقا من احتياجاتنا  املعاصرة يف الطب الوقائي، إلظهار مشولية الشريعة ومرونتها، وقدرهتا  .2

 على استيعاب مستجدات احلياة.
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 أسباب اختيار الموضوع

 قلة الدراسات العلمية احلديثة يف توضيح حقائق القرآن يف الطب الوقائي.  -1

أجوبة حول مسألة أضحت غامضة يف الوقت الراهن، وهي مسألة ظهور األمراض السرطانية تلمس  -2

 والطفرات الوراثية.

 حاجة أكثر الناس إىل معرفة هذا العلم وفهمه ليزيد من عالقتهم بالقرآن الكرمي وإمياهنم به.  -3

 مشكلة البحث

ليل هذه آن الكرمي غري أهنا مل تقم  بدراسة وحتهناك دراسات عديدة تناولت احلقائق العلمية املطابقة آليات القر 

 احلقائق العلمية يف ضوء سورة معينة. 

 :التالية األسئلة في البحث مشكلة وتكمن

 ماهو دور احلقائق العلمية يف اآليات القرآنية؟ .1

 هل اهتم العلماء بالطب الوقائي سابقا كاهتمامهم  باإلعجاز التشريعي واللغوي؟ .2

 قائق العلمية الطبية باآليات القرآنية؟ماأسلوب مطابقة احل .3

 أهداف البحث

 بيان مفهوم امليتة-1

 إبراز الطب الوقائي يف القرآن الكرمي من خالل اجتناب احملرمات .-2

 عقد مقارنة بني ماورد يف السورة الكرمية وماتوصل إليه العلم احلديث يف الطب الوقائي-3
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 فروض البحث

 ائق العلمية.إن القرآن الكرمي اهتم باحلق .1

احلقائق العلمية املتعلقة بالطب الوقائي املطابقة لآليات القرآنية تؤكد صدق نبوة ورسالة حبيبنا حممد  .2

 (.ملسو هيلع هللا ىلص)

 للقرآن الكرمي أسلوبه يف عرض احلقائق العلمية الطبية. .3

 الموضوع منهجية

 ل جبمع املصادر العلمية ذاتواملنهج املقارن. وتتمث الوصفي املنهج منها عدة مناهج اتباع على الدراسة تقوم

والتحليل،  للمناقشة الباحثون سيخضع سيجمعه ما كل العالقة، وعقد مقارنة بينها وبني كتب التفاسري، وأن

 .الدراسة خالل من صحيحة نتيجة إىل الوصول هبدف

 حدود البحث 

 ة املائدة.ن خالل سور استخدم الباحثون حدود موضوعية، وهي كل اآليات اليت تتحدث عن احلقائق العلمية م

 البحث صعوبات

 قلة املراجع املتوفرة .1

 صعوبة العثور على املعلومات الدقيقة املتعلقة باملوضوع .2

 البحث خطة

 املقدمة 

 تعريف امليتة وأنواعهااملبحث األول: 
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 املطلب األول: تعريف امليتة

 املطلب الثاين: أنواع امليتة

 احلديث والعلم القرآن بني امليتة يف الوقائي الطب الثاين: املبحث

 املطلب األول: امليتة يف القرآن الكرمي

 املطلب الثاين: امليتة يف الدالالت العلمية احلديثة

 املطلب الثالث: االستثناء يف أكل امليتة

 اخلامتة
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 بريوت، )د.ت(. -، مؤسسة الرسالة276القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوز أبادي: 200

 م.1115، حتقيق: حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، 642خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي: 201
 بريوت،  )د. ت(. –، املكتبة العلمية 2/583ملنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن حممد بن علي الفيومي احلموي: املصباح ا 202
 املرجع السابق. 203
 .2771الطب الوقائي يف السنة النبوية، هند الزبري بابكر سليمان، جامعة اخلرطوم لنيل ماجستري االداب يف الدراسات االسالمية،  204
 ، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة. 1/412حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي أبو جعفر الطربي:يف تأويل القرآن ،  جامع البيان 205
 م.2773العلمية،  ، حتقق: حممد عبد القادر عطا; حالة الفهرسة: غري مفهرس; الناشر: دار الكتب 9/00ابن العربي: أبو بكر بن العريب املالكي، ، أحكام القرآن 206
 من املوقع االلكرتوين:، أسباب حترمي هذه اخلبائث، اجلزء األول 207

http://www.kfhrad.com/public/Articals/index/secid/37/artid/0000000264 

 تعريف الميتة وأنواعهاالمبحث األول: 

 المطلب األول: تعريف الميتة

 امليتة يف اللغة:-

 .200ُة من احليوان ما مات ال إراديا ، واجلمع )مْيَتاٌت( وأصلها )َميَّتٌة( بالتشديد، وامليتة مامل تَ ْلحْقه الذكاةاملْيتَ 

 امليتة يف االصطالح: -

. 203، أو ملرض معني، أو قتل على هيئة غري مشروعة، إما يف الفاعل أو املفعول به201202هي ما مات حتف أنفه

 فارق ما وته حتف أنفه من علة به غري جناية أحد عليه أو كان، وامليتة: هيوقيل امليتة هي: كل حيوان كان م

، وقيل 205. سبب موته من جراء الضرب أو اإلخنناق  أو اإلنتطاح   أو فَ ْرس سبع204شرعية ذكاة بغري احلياة

 ة، أو نتيجة ذكاة ناقصة مل تستكمل شروطها الشرعية فتعترب ميت206هي: هي كل حيوان من مات من غري ذبح

، إن تلك امليتة بأشكاهلا املختلفة تعترب من اخلبائث اليت حرم أكلها، ومن هذه التعريفات تنشق إىل  ما 207أيضا

 أو ماقتل بطريقة غري شرعية إما  يف الفاعل أو املفعول به. مات موتا طبيعيا

 

http://www.kfhrad.com/public/Articals/index/secid/37/artid/0000000264
http://www.kfhrad.com/public/Articals/index/secid/37/artid/0000000264
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 .1118بريوت،  –، حتقيق: بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي 3/126ن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي: سنن الرتمذي، حممد ب 208
 .3سورة املائدة، اآلية: 209

 المطلب الثاني: أنواع الميتة

 : اآليت النحو على فهي أنواع امليتة أما

 امليت(. )اإلنسان اإلنسان جثة : األول النوع

 املائي كالسمك أو احلوت احليوان ميتة : الثاين النوع

 والنمل والعنكبوت والنحل والعقرب فيها(، كالذباب سائل دم ال )ما هلا سائلة نفس ال ما ميتة : الثالث النوع

  والصراصري والبق  واخلنفساء

 مل تستكمل شرائطها الشرعية كاملنخنقة والنطيحة واملرتدية النوع الرابع: كل حيوان مات نتيجة ذكاة ناقصة

النوع اخلامس: قطع جزء من احليوان قبل أن يربد، فيجب عدم سلخ الذبيحة وعدم قطع أي جزء منها قبل أن 

( قدم اىل املدينة وهم جيبون أسنمة اإلبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال: ما قطع ملسو هيلع هللا ىلصتربد، حيث ورد أن  الرسول )

 . 208البهيمة وهي حية فهي ميتةمن 

 الحديث والعلم القرآن بين الميتة في الوقائي الطب الثاني: المبحث

 المطلب األول: الميتة في القرآن الكريم

رَِّمْت َعَلْيُكُم حُ ال خالف بأن امليتة حمرمة على املسلمني، وقد حرمها اهلل تعاىل يف سورة املائدة يف قوله تعاىل: ﴿

ُم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغرْيِ الّلِه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَ َردِّيَُة َوالنَّ اْلَمْيَتُة وَ  ِطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما اْلدَّ

ْيُتمْ  ولقد  ، ويعترب ميتة.اإلمجاع، فاحليوان املباح الذي ميكن تذكيته، إذا مل يذبح ذحبا  شرعيا  فإنَّه حيرم ب209﴾ذَكَّ
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 .1سورة املائدة، اآلية: 210
 القاهرة، الطبعة األوىل. –دار احلديث ،  1/136تفسري اجلاللني ، جالل الدين حممد بن أمحد احمللي  ، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي: 211
 .م2777 -ه   1427،  حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، 1/455جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي الطربي:212

 ه . 1414 -دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل  -، دار الكلم الطيب ، دار ابن كثري 1/115فتح القدير ، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين: 213

 .3سورة املائدة، اآلية: 214
 .م2777 -ه   1427،  حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، 1/455جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي الطربي:215

 الناشر: دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: االوىل. ،4/149الطبرسي: ، امني االسالم ايب علي الفضل بن احلسنرانمجمع البيان في تفسير الق 216 
 .3سورة املائدة، اآلية: 217
، الطبعة: األوىل 81ص  1بن معال اللوحيق، : مؤسسة الرسالة، ج ، حتقيق: عبد الرمحن 1/81تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي: 218

 م.2777-ه  1427

حرَّم وجاء يف تفسري الطربي:  .211أي أكلها 210﴾حرمت عليكم امليتة﴿ تفسري اجلاللني يف قوله تعاىل:جاء يف 

وبقصد به أيها املؤمنون، امليتة. و"امليتة": كل ما له نفس سائلة من دواب الرب وطريه، مما أباح اهلل  اهلل عليكم،

ا، فارقتها روحها بدون ذبح شرعي. وقد قال بعضهم:"امليتة"، هو كل ما فارق احلياة من أكلها، أهليَّها ووحشيَّه

ناء بامليتة هنا: كل ميتة الرب باستث املراد. وجاء يف فتح القدير 212دوابِّ الرب وطريه بغري تذكية، مما أحل اهلل أكله

 . 213ميتة البحر

، ولقد اختلف أهل التأويل يف"هبيمة 214﴾ُكْم هبَِيَمُة األنعامُأِحلَّْت لَ ﴿إعلم أن اهلل تعاىل قال يف أول السورة: 

األنعام" اليت ذكر اهلل عز وجل يف هذه اآلية أنه مل حيرمها لنا، فقال بعضهم: هي األنعام كلها، وقال بعضهم أن 

اىل تلك الصور ع. مث ذكر فيه استثناء أشياء تتلى عليكم، فههنا ذكر اهلل ت215هبيمة األنعام، هي اإلبل والبقر والغنم

 . 216املستثناة من ذلك العموم، وهي أحد عشر نوعا ، ومنها امليتة

 وجاء يف تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان أنه عندما ذكر اهلل تعاىل إباحة الطيبات، فقد ذكر حترمي اخلبائث

َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتة﴿فقال  و  تذكية شرعية، ألن امليتة ضاره خبيثه، لرداءهتا وهي: ما مات بغري ذبح أ، 217﴾ِإمنَّ

، وقد أمجع العلماء على 218يف نفسها، وألن األغلب، أن يكون سبب موهتا عن مرض، فيكون زيادة ضرر ملتناوهلا
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 م.1168 -ه  1388، مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، 1/415املغين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي: 219

 https://archive.islamonline.net/?p=9184، !!من أسرار الذبح الشرعي، أرشيف إسالم أون الين 220
 .3سورة املائدة، اآلية: 221
 م.1117، 611ص   2اخلواطر، حممد متوِل الشعراوي ، مطابع أخبار اليوم، ج –تفسري الشعراوي  222

 .3سورة املائدة، اآلية: 223

ما قطع من احلي من األبعاض فهو حمرم ألنه ميتة، أن التفسري الكبري، وجاء يف . 219حترمي امليتة يف حال االختيار

ما أبني من »فقوله عليه الصالة والسالم:  ن يكون حراما إمنا قلنا: إنه ميتة، للنص واملعقول، أما النصفوجب أ

ويرى الباحثون أن  بعض فئات اجملتمع والذين يقومون بعملية الذبح يقومون بذكر اهلل وفق «. حي فهو ميت

أجزاء احليوان  ملية الذبح حيث يقومون بقطعالشريعة اإلسالمية ولكن لألسف ليس لديهم التوعية الكافية بإمتام ع

، حيث وجد أن الفرتة املناسبة لرتك 220قبل إمتام تصفية الدم من ذلك احليوان وهذا خمالف للشرع اإلسالمي 

 دقائق. 17-5احليوان بعد ذحبه حواِل 

تا، فوجب فصار مي وأما املعقول فهو أن ذلك البعض كان حيا ألنه يدرك األمل واللذة، وبالقطع زال ذلك الوصف

أنه عندما حيرم اهلل سبحانه وتعاىل  222وجاء يف تفسري الشعراوي .221﴾حرمت عليكم امليتة﴿أن حيرم لقوله تعاىل: 

حلم امليتة، أي اليت ماتت ومل تذبح، إن حلمها مضر بصحة اإلنسان، ألن أوعية الدم اليت تكون ناقله للدم سواء  

عندما نذكي احليوان وخيرج، ويصري اللحم خالصا، لكن احليوان الذي مل كانت شرايني أو أورده، تفرغ من الدم 

َا َحرََّم َعَلْيُكُم ﴿واهلل سبحانه وتعاىل يقول:  يذبح؛ مل يذك، يعين مل يَُطّهر من الدم، فهو مضر بصحة اإلنسان. ِإمنَّ

 هنا ري حمرما، لكن كالم اهللبتشديد الياء، لقلنا: إن كل شيء سيموت يص« امليِّتة»، ولو قال: 223﴾امليتة والدم

بالياء الساكنة وهي امليتة بالفعل، وهي اليت خرجت روحها حتفا؛ ألنه فيه خروج الروح إزهاقا مبعىن أن « املْيتة»

تذحبه فيموت؛ لكن هناك خملوقات متوت حتف أنفها، وساعة متوت احليوانات حتف أنفها تبقى فيها نواتج 

هي املوجودة بالدم؛ وحيتوي هذا الدم أشياء غري مفيدة، ففي الدم مواد ناجتة عن األيض الغذائي اليت تناولتها و 

عملية األيض استخلصتها أجهزة اجلسم وهو حي، وكانت يف طريقها للتخلص منها عرب أجهزة اجلسم املسؤولة 

https://archive.islamonline.net/
https://archive.islamonline.net/
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 م.1117، 714 ص  2جاخلواطر، حممد متوِل الشعراوي، مطابع أخبار اليوم،  –تفسري الشعراوي  224 

ب إبراهيم أطفيش، دار الكتأمحد الربدوين و  القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين، اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب، حتقيق: 225 
 .م1164 -ه  1384، الطبعة: الثانية، 218ص  2القاهرة، ج –املصرية 

 ه . 1475، 132، صفحة 1بريوت، جزء  –اجلصاص، أمحد بن علي أبو بكر الرازي ، أحكام القرآن، حتقيق: حممد صادق القمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب  226 

ن درء يم، وألعن طرح املواد الضاره خارج جسم اإلنسان، فإذا مت تذكية احليوان؛ خرج كل الدم الفاسد والسل

املفسدة مقدمة على جلب املصلحة، فإننا نضحي بالدم السليم مع الدم الفاسد. وهذا الدم حيتفظ به اجلسم 

عندما ميوت، وتظل املواد الضاره بداخله فيصبح اللحم مملوءا  باملواد الغري املفيدة واليت تصيب اإلنسان باألمراض. 

ة أريق دمها، واألخرى منخنقة أي مل يرق دمها، فإننا جند اختالفا ونظرة بسيطة إىل دجاجتني، إحدامها مذبوح

مظهرا  يف اللون، حىت لو قمنا بطهي هذه وتلك فسنجد اختالفا يف الطعم، حيث سنجد طعم الدجاجة املذبوحة 

ون بذبح ممقبوال، ومقارنة باألخرى، جند طعم الدجاجة امليتة غري مقبول، وكان الذين ال يؤمنون بإله أو مبنهج يقو 

احليوانات قبل أكلها، ملاذا؟ لقد هدهتم جتارهبم إىل أن هذه عملية فيها مصلحة، وإن مل يعرفوا طريقة الذبح 

 .224اإلسالمية

فال جيوز اإلستفادة بشيء منها، حىت أنه ال جيوز أن يسقى الزرع وال احليوان املاء الغري النظيف، وال تعلف البهائم 

للكالب أو السباع مثال، وإن أكلتها مل متنع. ووجه هذا القول ظاهر قوله تعاىل:"  النجاسات، وال تطعم امليتة

حرمت عليكم امليتة والدم" ومل خيص وجها من وجه، وال جيوز أن يقال: هذا اخلطاب جممل، ألن اجململ ما ال 

 )ملسو هيلع هللا ىلص(لنيب أيضا فإن ايفهم املراد من ظاهره، وقد فهمت العرب املراد من قوله تعاىل:" حرمت عليكم امليتة"، و 

، ويقصد يف هذا احلديث من أكل للميتة . وجاء يف تفسري اجلصاص أنه ال 225قال: )ال تنتفعوا من امليتة بشيء(

جيوز االنتفاع بامليتة على وجه وال يطعمها الكالب واجلوارح ألن ذلك ضرب من االنتفاع هبا وقد حرم اهلل امليتة 

ب ه حكم احلظر فال جيوز االنتفاع بشيء منها إال أن خيص شيء منها بدليل جيحترميا مطلقا معلقا بعينها مؤكدا ب

، وجواز االنتفاع 226( ختصيص ميتة السمك واجلراد من هذه اجلملة باإلباحةملسو هيلع هللا ىلصالتسليم له وقد روي عن النيب )
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، حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد 1/5211صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري: 227

 ه .1422الباقي(، الطبعة: األوىل، 
 .3/17بداية اجملتهد:ج 228
، املكتب 45-44.و احلالل واحلرام يف اإلسالم، يوسف القرضاوي: 1187تبة القرآن،، مك15ملاذا حرم اهلل هذه األشياء؟ "نظرة طبية يف احملرمات القرآنية"، حممد كمال عبد العزيز: 229

 م.1173اإلسالمي، سنة الطبعة 

دثنا أيب ح من امليتة جبلدها وليس أكلها  بدليل حديث البخاري، حدثنا زهري بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم

عن صاحل قال حدثين ابن شهاب أن عبيد اهلل بن عبد اهلل أخربه أن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما أخربه أن 

 . 227( مر بشاة ميتة فقال هال استمتعتم بإهاهبا قالوا إهنا ميتة قال إمنا حرم أكلهاملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل )

ضر م يف عروق احليوان وهو مايؤدي اىل أمراض خطرية تويتضح لنا اهلدف من حترمي أكل امليتة أال وهو بقاء الد

على كافة و جبسم اإلنسان، فعدم ذحبه احليوان أي عدم تذكية تذكية شرعيا يتعترب ميتة وهو ما حيرم باإلمجاع 

   :229يلي ما امليتة حترمي حكم وميكن تلخيص ،228املسلمني

 للكرامة إهانة أكلها يف إن بل لقذارهتا، السليمة للفطرة املخالفة األمور من امليتة إن   )1

 . اإلنسانية

 أكل أو طارئة أو مزمنة علة موته سبب يكون ما غالبا أنفه حتف ميوت الذي احليوان إن   )2

 . املتاعب له وتسبب باإلنسان تضر األمور وهذه سام نبات

 أمراضا تسبب اليت امليكروبات لنمو جيدا ،ومكانا مسرحا جسمه يكون امليت احليوان إن   )3

 . الطعام بطهو عليها يقضى ال واليت لإلنسان قاتلة

 تتغذى أن للحيوانات والطيور الفرصة يتيح حترميها ألن باحليوان؛ تعاىل اهلل رمحة كمال من امليتة حترمي إن   )4

 . امليت احليوان هذا على
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  اإلعجاز الطيب -اإلعجاز ىف القرآن والسنة  230

http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=441806 

 المطلب الثاني: الميتة في الدالالت العلمية الحديثة

 وسرعة امليتة احتباس دم امليتة، فعند موت احليوان موتا  طبيعا  حيدث له حترمي وةإن اإلثباتات املعاصرة  تؤيد بق

 فضالته حيمل اجلسم فإنه غذاء حيمل تفسخ حلم امليتة تؤدي إىل أضرار آلكلها، فكما هو معروف أن  الدم

 عند متاما تتوقف يةالدفاع اجلراثيم، وهذه األعمال بابتالع احلي الكائن داخل البيضاء كرياته ومسومه، وتقوم

تتعرض امليتة لتغريات عديدة، فبعد ساعة من املوت يرتسب دم احليوان أوال  يف األجزاء احلياة. حيث  فقدان

، وبعد ثالث (Livor mortis) السفلية للجسم مشكلة ما يسمى بالزرقة الرمية أو مايصطلح عليه بالالتينية 

ن لصمل اجليفي )التيبس الرمي(، حيث تتصلب العضالت لتكوّ إىل  أربع  ساعات من املوت حيدث ما يسمى با

أمحاض فيها كحمض الفسفور واللبنيك و الفورميك مث تعود القلوية للعضالت فيزول التيبس، وذلك بتأثري التكاثر 

ية أوال ئوهذا ما يؤدي إىل ننتيجة حتمية أال وهي انتشار اجلراثيم اهلوا .230اجلرثومي العفين اليت تغزو اجلثة بكاملها

مث اجلراثيم الالهوائية ثانيا املؤدية إىل تعفن اجلثة مبساعدة الكلوكوز املوجود يف الدم،  هذا الدم املوجود يف األوعية 

( واملتقلبات E.coliيسهل انتشار البكترييا بسرعة وسط اللحم، ومن بني هذه البكترييا: عصيات كوِل )

ات ذات  تؤدي أو تساعد البكترييا يف حتلل اجلثة، مما ينتج عنها مركباالعتيادية، واملكورات الدقيقة البيض اليت

رائحة كريهة، وأثر سام وغازات تؤدي إىل انتفاخ  اجلثة بعد عّدة ساعات، إضافة إىل أّن احنباس الدم يزيد يف 

روج  كل دم خسرعة انتشار التعفن، فرتكيبة الدم تعد وسط حيوي لنمو البكترييا وتكاثرها، هلذا فمن الضروري 

احليوان عند ذحبه، أما عند عدم خروج كل  الدم سيجعله غري صاحل لألكل ألّن بقاءه يعزز التلوث وجيعل من 

جسم احليوان امليت مكانا  للجراثيم الضارة ومسومها القاتلة اليت تتفاوت خطورهتا بتفاوت درجة التحلل، فضال 

 تة يفقد من قيمتة الغذائية ألن إنزميات التحلل تبدأ عملها يفعن رائحته الكريهة وسوء طعمه، كما أن حلم املي
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 .283/ 11الرازي: تفسري 231
 التخلص من مسوم اجلسم 232

news.net/ar/news_show/5418-www.orient 
 م.1182-ه1472، 135دمشق، الطبعة الثانية، ص  –دياب،عبد احلميد، أمحد قرقوز، مع الطب يف القرآن الكرمي، مؤسسة علوم القرآن  233
234 A novel live (2017).  Shafferman Aand  ,Cohen O ,Ehrlich S ,Haim E-Bar ,Elia U ,Rotem S ,Israeli M ,Chitlaru T

on an acapsular Bacillus anthracis Sterne strain with mutations in the htrA, lef attenuated anthrax spore vaccine based 
j.vaccine.2.03.033.and cya genes. 

 اجلامعة االردنية. -فارس، معز االسالم عزت، التغذية واألمراض : الغذاء والتغذية يف االسالم، ماجستري يف التغذية 235

http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm 

اخلاليا فتفقدها كل قيمتها الغذائية، وعلى أية ح ال فإن املؤمنني ميتنعون مت اما ومن قبل معرفة هذه احلق ائق العلمية 

يعي و لونا  إىل األخضر طبعن أكل امليتة، كما تفرز بعض البكرتيا أثناء تكاثرها مواد ملونة تعطي اللحم منظرا  غري 

واعلم أن حترمي امليتة موافق ملا يف العقول، ألن  " مانصه: الرازي اإلمام كتب أو السواد من اللحم الطبيعي. وقد

أكله  الدم جوهر لطيف جدا، فإذا مات احليوان حتف أنفه احتبس الدم يف عروقه، وتعفن وفسد وحصل من

 .231عظيمة" مضار

 نواتج على حيتوي أنه عن فضال املرض حالة يف الدم يف تتكاثر امليت بسبب املرض، فاجلراثيمأما يف حالة احليوان 

 املواد يعاجل فالكبد اجلسم منها يتخلص وهناك والكلي الكبد إىل الدم حيملها ضاره وهي مواد األيض عملية

ذا مات قد يكون سبب ، إىل جانب ذلك فإّن احليوان اآلكل للحم إ232معقد خالل عمليات من بالدم السامه

موته مرضا خطريا مثل جراثيم الساملونيال، فتناول حلم احليوان املصاب بالساملونيال يسبب تسمما بالغا، إما باجلراثيم 

. إضافة إىل 233نفسها، أو بذيفاناهتا حىت لو مّت طهي الطعام جيدا، ألن الذيفانات )السموم( ال تتأثر باحلرارة

 س( وهي من أنواع البكرتيا اليت تؤدي اىل مرض احليوانات حيث تصاب هبا األنعام واخليولاجلمرة اخلبيثة )األنثراك

وهذا يشّكل خطرا على صحة اإلنسان عند تناول حلومها، . 234وغريها من خالل هضم البوغ العائد لتلك البكرتيا

 .235هاألّن امليكروبات املسببة هلذه األمراض تبقى موجودة ونشطة، وقد تقوم بإفراز مسوم

 

http://www.orient-news.net/ar/news_show/5418
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shafferman%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ehrlich%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bar-Haim%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elia%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rotem%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Israeli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chitlaru%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chitlaru%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm
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 مجيلة العساف، عدنان الفقهية، ومستجداهتا واحملرمة احملللة األطعمةنقال من .  227-255(، ص1م، )ط1185/ه1475الوجيز يف الطب، هشام اخلطيب عمان، دار األرقم،  236

 لالكرتوين:ا املوقع من  األردنية اجلامعة / الرفاعي

http://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=16#_edn142 
 املصدر السابق. 237
 أزمة جنون البقر 238

D9%88%D9%86_%D8%A7https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D9%86%
%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1 

 الكاتب: حفصة أمة -ل امليتة؟ ملاذا حرم اهلل أك 239

أو قد يكون موت احليوان نتيجة أكله لنبات سام، مما تسبب تسمما  غذائيا  آلكليه، وعسرا  يف اهلضم، ومسببتا   

من األضرار  كاإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي، وظهور أكياس مائية يف الدماغ، الكبد، الرئتني، وغري  عدد

 بعدم أكل احليوان املريض ولو ذكي، واهلل سبحانه ، فعلى اإلنسان أن يقي نفسه من األمراض الفتاكة236ذلك

 وتعاىل ملا حّرم علينا أكل امليتة أتاح فرصة للحيوانات والطيور لتتغذى عليها رمحة منه تعاىل هبا وبنا. 

أما موت احليوان الذي يكون سببه التقدم يف السن  فينتج عادة عن حتلل األنسجة وتلفها، وهذا األخري ينتج عن 

 هن طبيعي يف احليوان، فيحدث ذلك تغريات يف حلم احليوان ويقلل من قيمته الغذائية وقابليته للهضم،ضعف و و 

، علما أنه ال ميكن حتديد سبب الوفاة اكان بسبب التقدم يف السن 237فضال عن األضرار املتعلقة باحنباس الدم

 أو املرض إال بفحص الطبيب البيطري.

ب اإلشارة هلما، أوهلما : االمتناع التام عن استخدام امليتة يف كافة مرافق احلياة ويرى الباحثون أن هناك أمرين جي

، ألّن 1117واليت يكون هلا ضرر النعرف عقباه وخري شاهد بذلك ظهور موضوع جنون البقر يف بريطانيا يف عام

ها اهلل عّز وجّل ية خلقاملاشاملربيني كانوا جيففون حلم امليت والدم من املاشية الذي يستخدمونه كعلف للتسمني، ف

اجلهاز العصيب  نباتية التغذية، فتسبب ذلك يف مرض املخ األسفنجي املعروف جبنون البقر والذي يؤثر على

، القابل إلصابة  اإلنسان  بالعدوى عن طريق اللحوم واأللبان مما أّدى إىل اهللع واالمتناع عن 238للحيوانات

 .239الف من األبقار يف كامل أحناء أوروبا وخاصة بريطانيااللحوم واأللبان وإعدام مئات آ

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfouiA2_PSAhXLtY8KHcKvB7sQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.startimes.com%2F%3Ft%3D31573758&usg=AFQjCNHVutxVWggeNvQJUnldIHGiG_wavA&sig2=3nvpbTL8MZwrhKIzWdAA6A&bvm=bv.150729734,d.c2I
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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http://www.startimes.com/?t=31573758 

 .16سورة املائدة، اآلية:  240
سلم احلرش، دار طيبة للنشر سليمان م -عثمان مجعة ضمريية  -معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق: حممد عبد اهلل النمر  241

 م.1117، الطبعة: الرابعة، 177ص  3والتوزيع، ج
 املصدر السابق. 242

وثانيا: يرى الباحثون أن التذكية الشرعية هلا دور هام يف صالحية اللحوم، و هي عبارة عن آداب وأحكام شرعية  

عمل تأثناء عملية الذبح ألن هذه العملية تؤّدي إىل أمرين أوهلما: طيب اللحم ونوعيته حيث أّن التذكية الشرعية 

على ختليص اللحم من الدم الذي لو بقى فيه لسارع إليه فساده، ألن هذه الدماء حتتوي على مواد ومسوم ضارة 

بصحة اإلنسان، وثانيهما: إراحة احليوان والرفق به عند ذحبه، ولذا فإّن األحكام الشرعية املعنية بكيفية الذبح 

حة م على صحة وسالمة اللحوم وهذا يؤدي بالضرورة إىل صتتكافل لتحقيق هذين األمرين، واليت هلا تأثري  ها

 وسالمة  املستهلك. 

 المطلب الثالث: االستثناء في أكل الميتة

ُكْم أما مايستثىن من امليتة، فميتة البحر فإهنا ليست حبرام لقوله تعاىل: ﴿أُِحلَّ َلُكْم َصْيُد الَبْحِر َوطََعاُمُه َمَتاع ا لَ 

، واملراد بالبحر املاء الكثري املستبحر 241أي السمك واجلراد كما ورد ذلك يف يف تفسري البغوي، 240َولِلسَّيَّارَِة"﴾

الذي يوجد فيه السمك وغريه من احليوانات املائية اليت تصاد، قال عمر رضي اهلل عنه: "صيده ما اصطيد وطعامه 

 منه ىل الساحل ميتا. وقال قوم: هو املاحلما رمي به"، وعن ابن عباس وابن عمر وأيب هريرة: طعامه ما قذفه املاء إ

وهو قول سعيد بن جبري وعكرمة وسعيد بن املسيب وقتادة والنخعي. وقال جماهد: صيده: طريه، وطعامه: ماحله، 

 .242متاعا لكم أي: منفعة لكم، وللسيارة يعين: املارة

منه وهذا يشمل   يف إىل البحر ملا كانوصيد البحر: كل ما صيد من حياته حيتانه فالصيد هنا يراد به املصيد وأض 

أُِحلَّ ﴿كل ما يعيش فيه عادة، وملا كان الصيد يشمل الصيد الربي والبحري، استثىن تعاىل الصيد البحري فقال: 

http://www.startimes.com/?t=31573758
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 .16سورة املائدة، اآلية:  243
 .16سورة املائدة، اآلية:  244
، الطبعة: 81ص  1، حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، : مؤسسة الرسالة، ج 1/242تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي: 245

 م 2777-ه  1427األوىل 
 .16سورة املائدة، اآلية:  246
 م 2777 -  ه 1427،  حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، 1/455جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي الطربي:247

 ه . 1413 -، الطبعة: العاشرة 482ص  1بريوت، ج –، دار اجليل اجلديد  1/482التفسري الواضح ، حممد حممود احلجازي: 248

بريوت،  –تاب العريب ، دار الك587، ص1، حتقيق: عبد الرزاق املهدي،  ج 1/587زاد املسري يف علم التفسري ، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي: 249
 ه . 1422 -الطبعة: األوىل 

 ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د.ت.2/1773سنن ابن ماجة، حممد بن يزيد بن ماجه القزويين أبو عبد اهلل:  250

صيد البحر، وهو احلي من حيواناته، وطعامه،  -يف حال إحرامكم-أي: أحل لكم  243﴾َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمهُ 

أي: الفائدة يف إباحته، ، 244﴾َمَتاع ا َلُكْم َولِلسَّيَّارَةِ ﴿منها، فدل ذلك على حل ميتة البحر. قال تعاىل: وهو امليت 

أيها ، 246﴾أحل لكم﴿ . يقول اهلل تعاىل:245لكم أنه ألجل انتفاعكم وانتفاع رفقتكم الذين يسريون معكم

 .247املؤمنون،"صيد البحر" = وهو ما صيد طريًّا

له حالل أكل العشب أو أكل اللحم، أما ما يعيش يف الرب والبحر كالضفدع والتمساح فال أما حيوان البحر فك

. وجاء يف تفسري زاد املسري يف علم 248حيل أكله، وكذا الثعبان والسلحفاة لالستخباث والسم الذي يف الثعبان

فدِع والتِّمساح، ألن ما يف البحر ِإال الضِّ ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر قال أمحد: يؤكل كلُّ  ﴿ التفسري يف قوله تعاىل:

 .249التمساح يَ ْفِرُس الناس

فقد أباح كال من السمك واجلراد، حيث روى أمحد بن حنبل وابن ماجة من حديث عبد الر محن بن زيد بن 

 ( قال:"أحلت لنا ميتتان ودمان، احلوتملسو هيلع هللا ىلصعن النيب ) -رضي اهلل تعاىل عنهما-أسلم عن أبيه عن ابن عمر 

 . 250جلراد والكبد والطحال"وا
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 .3/177معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي: 251
 ،  حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د.ت.136/ 1بن ماجه القزويين أبو عبد اهلل: جسنن ابن ماجة، حممد بن يزيد  252
 .6/16مغين احملتاج:  253
 .2115ص  5اخلواطر، مرجع سابق ، ج –تفسري الشعراوي  254

 م.27/1/2713ان باليمن للباحث بتاريخ اإلعجاز العلمي يف ميتة اجلراد، قسطاس إبراهيم النعيمي ، حبث منشور مبوقع جامعة اإلمي 255

، اما املأكوالت 251ومجلة حيوانات املاء على نوعني: مسك وغريه، أما السمك على اختالف أنواعه فميتته حالل

ثناء امليتة "هو يف است( ملسو هيلع هللا ىلصالبحرية سواء كانت حيوانا  أو نباتا  حيا  أو ميتا  حالل أيضا ، وقد قال حبيبنا حممد )

ومشل  253وهو ماوافق على اباحته الفقهاء باإلمجاعواملقصود به ميتة السمك،  252الطهور ماؤه ، احلل ميتته"

حكمهم أيضا  ميتة اجلراد. فليس يف حلمها دم سائل، وعندما نقطع مسكة كبرية ال ينزل منها دم، حيث نالحظ 

كل فال ؤ وجوده فقط عند األغشية اليت يف الرأس وال يوجد يف شعريات جسم السمكة، وعندما ميوت السمك وي

 .254خطر منه، وكذلك اجلراد

يرى الباحثون أن السمك اليشبه امليتة اليت حرمها اهلل ألن امليتة احملرمة هي كل ما يذبح ويسيل دمه، أما السمك 

فال نفس سائلة له أي ال دم له، واجلراد أيضا ال دم فيه، والدليل على ذلك، حيث يقول علماء احلشرات: "أن 

غلظ يف يبدأ من املخ وينتهي باملؤخرة، ي  اجلراد هي عبارة عن أنبوب رقيق أو جتويف دمويالدورة الدموية لدى 

متثل القلب الغري متطور وتعترب هذه اجليوب خمازن مؤقتة للدم ويوجد هلذه اجليوب   أجزاء ظهرية تسمى جيوب

مساعدة تقوم مقام  دموية نابضةفتحات مترر الدم عرب األنسجة ويوجد عند بداية اجلناحني جتويفني ميثالن أعضاء 

القلب املتطور يف دفع الدم يف اجلناحني ويتميز اجلهاز الدموي يف اجلراد وبقية احلشرات بأنه نظام مفتوح وليس 

مغلق وذلك يعين عدم احتفاظ احلشرة بالدم داخل األوعية الدموية، والدم القليل املوجود يف اجلراد غري مسؤول 

 .255تصر فقط على تبادل الغذاء بني أنسجة اجلسم واجلهاز الدوراين"عن تبادل األكسجني ويق
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 املصدر السابق.  256
 ه . 1414 -دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل  -، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب  1/115فتح القدير، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين: 257

 موسوعة النابلسي للعلوم االسالميةفوح ، لفضيلة الدكتور حممد راتب النابلسي، الدم املس –الذبيحة : تذكية  37/  17ندوات اإلعجاز العلمي : الندوة  258
www.nabulsi.com/blue/ar/te.php?art=6286 

إذن، فتحليل أكله وهو ميت إمنا جاء بسبب عدم وجود نفس سائلة يرتتب عليها انتقال ما يضر من داخله إىل  

أن   ناإلنسان، فإنه قد ثبت بأن امليتة إمنا حرمت لبقاء الرطوبات والفضالت والدم اخلبيث فيها، ويرى الباحثو 

التذكية ملا كانت تزيل ذلك الدم والفضالت كانت سبب احلل وإال فاملوت ال يقتضي التحرمي فإنه حاصل بالذبح 

الشرعي كما حيصل بغريها، وإذا مل يكن يف احليوان دم وفضالت تزيلها الذكاة مل حيرم باملوت ومل يشرتط حلله ذكاة  

اسة امليت الغري املذكى وفق الشرع االسالمي، وهذا ما ثبت كاجلراد وهلذا ال ينجس باملوت، إذن فاحلكمة جن

علميا ، فاألصل أن امليتة حرام ألهنا تكون خري وسط طبيعي لنمو  اجلراثيم اجملهرية الضاره، فلم متت امليتة إال ألن 

 .(256)العدد اجلرثومي بداخلها وصل حلد ال ينفع العالج بعده للحيوان

ع اآلية القرآنية: ميتة الرب ال ميتة البحر، وقد ذهب أكثر أهل العلم إىل جواز أكل مجي وقد جاء يف املراد بامليتة يف

حيوانات البحر حيها وميتها. وقال بعض أهل العلم: إنه حيرم من حيوانات البحر ما حيرم شبهه يف الرب، وتوقف 

 .257ابن حبيب يف خنزير املاء. وقال ابن القاسم: وأنا أتقيه وال أراه حراما

ا ماتوصل إليه  العلم احلديث من حقائق ترفد قول اهلل تعاىل يف أكل السمك بدون ذبح، وذلك ألن عند أم

اصطياد السمكة فإن مجيع دمها يتجمع كله إىل غالصمها عند اصطيادها، وهي مكان جتمع الدم يف السمكة، 

اىل لنا أن نأكل ميتة السمك، ، لذلك مسح اهلل تع258وكأهنا ذحبت، وال جند أي خثرة دم واحد يف جسم السمكة

حيث حني نصيد مسكا  فإننا نستطيع التمييز مبا صيد حديثا  أو قدميا  منخالل الغالصم فاذا كانت باللون األمحر 

ذحبها.  ميكن ال بل واملشقة احلرج يف الناس يوقع األصناف هذه ذبح أن انت حديثة الصيد، وهذا باإلضافة إىل

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAiKGs3PPSAhUZTo8KHSJuDZ4QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nabulsi.com%2Fblue%2Far%2Fte.php%3Fart%3D6286&usg=AFQjCNGthU_M7NGyRvH1MrIXP0SFvlTtxA&sig2=ehDuh2QaycjEDo7i2zBZwA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAiKGs3PPSAhUZTo8KHSJuDZ4QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nabulsi.com%2Fblue%2Far%2Fte.php%3Fart%3D6286&usg=AFQjCNGthU_M7NGyRvH1MrIXP0SFvlTtxA&sig2=ehDuh2QaycjEDo7i2zBZwA
http://www.nabulsi.com/blue/ar/te.php?art=6286
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ِم يف  Stunningة االنكليزية حيث يتم استخدام الكهرباء يف صيد السمك والذي يطلق علية باللغ 259 واليت ميكن ترمجتها اىل ِإَصابَِتِه ِبُدَواٍر )الشُّعوُر ِبِفْقداِن التَّواُزِن َوَعَدِم التََّحكُّ

 اأَلْعصاِب(.
260 Ottera, H., Roth, B., Torrissen, O.J., (2001). Do killing methods affect the quality of Atlantic Salmon? In: Kestin, S.C., 
Warriss, P.D. (Eds.), Farmed Fish Quality. Blackwell Science Ltd, Oxford, pp. 398–399. 

261 Halliwell, B., Gutteridge, J.M.C., )1984(. Oxygen toxicity, oxygen radicals, transition metals and disease. Biochem. J. 219 (1), 
1–14.  

Nakayama, T., Kaneko, M., Kodama, M., )1986(. Detection of DNA damage in cultured human fibroblasts induced by methyl 
linoleate hydroperoxide. Agric. Biol. Chem. 50, 261–262. 

Tabner, B.J., Turnbull, S., Al-Agnaf, O., Allsop, D., (2001). Production of reactive oxygen species from aggregating proteins 

implicated in Alzheimer's disease, Parkinson's disease and other neurodegenerative diseases. Curr. Top Med. Chem. 1 (6), 507–

517. 

Alvarez, J.G., Storey, B., (1989). Role of glutathione peroxidase in protecting mammalian spermatozoa from loss of mobility 
caused by spontaneous lipid peroxidation. Gamete Res. 23, 77–90. 

Sevanian, A., Peterson, H., (1986). Induction of cytotoxicity caused by terbutylhydroperoxide: free radical scavenging versus 
iron chelating mechanism. Free Radic. Biol. Med. 25, 196–200. 

Jenner, P., (1994). Oxidative damage in neurodegenerative disease. Lancet 344, 796–798. 

262 M. Bagni, C. Civitareale , A. Priori a, A. Ballerini, M. Finoia, G. Brambilla, G. Marino (2007). Pre-slaughter crowding stress 

and killing procedures affecting quality and welfare in sea bass (Dicentrarchus labrax) and sea bream (Sparus 
aurata).Aquaculture, 263 :52–60. 

 

، 260وعند ازدحام األمساك تؤدي سلبا  على نوعية املنتج259ث أن عملية الصعق الكهربائيوأيضا   أثبت العلم احلدي

حيث أن الصعق الكهربائي يؤدي إىل تعرض حلم السمك إىل أكسدة  متعدد األمحاض األمنية الغري مشبعة واليت 

 .261تؤثر على أيض األوكسجني والذي يؤثر بدورة على دهن وبروتني األمساك

ن اصطياد السمك بصورة طبيعية وبدون استخدام الصعق الكهربائي يعزز من احلفاظ على القيمة ويرى الباحثون أ

الغذائية لألمساك، وهذا باإلضافة يعترب الصعق الكهربائي هو مظهر من مظاهر عدم الرفق باحليوان، وقد أشري ذلك 

ث أن السمك امليت جائز أكله . ويورد الباحثون  إشارة طبية جديدة حي262يف بعض اجملالت العلمية احملكمة

لكن مع التطور احلضاري، قد يكون سبب موت السمك بتأثري مسوم املصانع، وخصوصا  األمساك املتواجدة يف 

األهنر وذلك لقرب املصانع منها، وبالتاِل فإن السمك يف هذه احلالة يعترب غري صاحل لالستهالك البشري، حيث 

لعضوية الثابتة" امللوثات القابيلة على مجع املواد السامة  واليت يطلق عليها "توصل العلماء إىل أن لدهن السمك  ا
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263 ErmiasDeribe, Bjørn OlavRosseland, ReidarBorgstrøm, ReidarBorgstrøm, Brit Salbu, Zinabu Gebremariam, Elias Dadebo, 

Hans Ragnar Norli, Ole Martin Eklo (2011).Bioaccumulation of persistent organic pollutants (POPs) in fish species from Lake 

Koka, Ethiopia: The influence of lipid content and trophic position. Science of the total environment. Volumes 410–411, Pages 

136-145. 
  سورة البقرة، اآلية: 264.173

وتعبري من املواد  ،بتعطيل الغدد الصماءواليت هي عباره مركبات كيمائية هلا تأثري صحي على اإلنسان حيث تقوم 

 .263املسرطنة

ش واجلوع فسة الضرر احلاصل من العطوأيضا  من املستثنيات، أن اهلل أحل أكل امليتة للمضطر، ألنه يرفع عن ن

َر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفال ِإمْثَ َعَلْيِه ِإنَّ الّلَه  ُفوٌر غَ املوصلني إىل املوت احملتوم، مصداقا  لقوله تعاىل: ﴿َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ

 ، ولذلك تقرر يف الشريعة اإلسالمية جواز أكل امليتة وإن كانت يف األصل حرام.264رَِّحيٌم﴾

 ةالخاتم

وذلك من خالل أحكامه لألطعمة،  أدت نتيجة البحث إىل أن االسالم له السبق يف تقرير مبدأ الطب الوقائي

وما يتعلق هبا من أمور هامة يف الطب الوقائي، الذي متيز باحملافظة على صحة اإلنسان، ووقايته من كل مرض قد 

وع أمرا  تعبديا ، ال  كل أمور حياته، فأصبح هذا املوضيضر به ومحايته والرأفة به، وأيضا يوثق صلة اإلنسان بربه يف

بد من مراعاة رضا اهلل جلت قدرته فيه، وهذا دليل واضح على أن اإلسالم دين التوازن يف رعايته املصاحل الدنيوية 

ام  عحرمة امليتة ليست مقتصره على اإلنسان وامنا الجيوز استخدامها باي وسيلة من الوسائل يف إطو واالخروية.

كائنات أخرى ملا هلا من نتائج سلبية على هذه الكائنات احلية وماتسببه من أضرار ملتناوهلا، باستثناء استخدام 

جلودها. وجيب عدم استخدام الصعق الكهربائي يف صيد السمك ملا له من أثر سليب على على دهن وبروتني 

 امليتة دم اسةجنوإن  مظاهر عدم الرفق باحليوان. األمساك، وهذا باإلضافة يعترب الصعق الكهربائي هو مظهر من

 حلرم املوت لذات النجاسة كانت فاذا ومها طاهران، واجلراد السمك يف موجود املوت ألن املوت، لعني ليست

 من امليتة يف ملا النجاسة تكمن إمنا ميتة، الهنا تناوهلا تعاىل لنا اهلل سبحانه أباح فقد ذلك، غري والواقع أكلها،
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ذكاة.  دون واجلراد أكل السمك لنا شرع تعاىل اهلل أن السمك واجلراد، والدليل يف ذلك يف دم وال املسفوح دمال

وختاما ، إن اإلسالم جاء لصالح األرواح واألبدان ، وهذه العناية تظهر يف كثري من تعاليمه وأحكامه، وهي وسائل 

القرآن  يد يف كتابه العزيز مما جيعلنا أكثر فهما لعطاءاتفكلما تقدم الزمن كشف اهلل لإلنسان عن سر جد، وقائية

 الكرمي.
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 قائمة المصادر والمراجع

 الكرمي *القران

اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة، أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن بطة العكربي  -1

 ه.1418، دار الراية، السعودية، الطبعة: الثانية، احلنبلي، حتقيق:عثمان عبد اهلل آدم األثيويب

ابن قدامة املقدسي، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي   -2

 -ه  1388، مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، 415، ص1الدمشقي احلنبلي، املغين ، اجلزء 

 م.1168

ي أبو بكر الرازي اجلصاص ، حتقيق: حممد صادق القمحاوي، دار إحياء أحكام القرآن ، أمحد بن عل -3

 ه . 1475، 132، صفحة 1بريوت، جزء  –الرتاث العريب 

رسة: ، حتقق: حممد عبد القادر عطا; حالة الفه ابن العربي أبو بكر بن العريب املالكي، ، أحكام القرآن -4

 .2773 – 1424 غري مفهرس; الناشر: دار الكتب العلمية; سنة النشر:

اإلعجاز العلمي يف ميتة اجلراد ، قسطاس إبراهيم النعيمي ، حبث منشور مبوقع جامعة اإلميان باليمن  -5

 م.27/1/2713للباحث بتاريخ 

بداية اجملتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ابن رشد احلفيد  -6

 م 2774 -ه  1425الطبعة: بدون طبعة،  القاهرة، –، دار احلديث 

تفسري اجلاللني ، جالل الدين حممد بن أمحد احمللي  ، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،  -7

 ، الطبعة: األوىل136ص  1القاهرة، ج –دار احلديث 

 م 111 ،611ص   2بع أخبار اليوم، جاخلواطر، حممد متوِل الشعراوي،  ، مطا –تفسري الشعراوي  -8
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، 5تفسري القرآن العظيم ،  أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، ج -1

 م. 1111 -ه  1427، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 428ص

، الطبعة: 482ص  1بريوت، ج –التفسري الواضح ، حممد حممود احلجازي ، دار اجليل اجلديد  -17

 ه  1413 -العاشرة 

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي ، حتقيق:  -11

 م 2777-ه  1427، الطبعة: األوىل 81ص  1عبد الرمحن بن معال اللوحيق، : مؤسسة الرسالة، ج

دي ، حتقيق: عتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل الس -12

 م. 2777-ه 1427، الطبعة: األوىل 224ص  1جعبد الرمحن بن معال اللوحيق، : مؤسسة الرسالة، 

جامع البيان يف تأويل القرآن ، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي أبو جعفر  -13

 412ص  1الطربي ، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ج 

الرتمذي حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي،  سنن -اجلامع الكبري -14

 –(. دار الغرب اإلسالمي 3/126حتقيق: بشار عواد معروف، باب ماقطع من احلي فهو ميت )

 بريوت،

اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب ، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  -15

 –القرطيب ، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية  األنصاري اخلزرجي مشس الدين

 م 1164 -ه  1384، الطبعة: الثانية، 218ص  2القاهرة، ج

زاد املسري يف علم التفسري ، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ،  -16

 ه  1422 بريوت، الطبعة: األوىل – يب، دار الكتاب العر 587، ص1حتقيق: عبد الرزاق املهدي،  ج
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سنن ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ابن ماجة ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي،  -17

 م1152فيصل عيسى البايب  -، دار إحياء الكتب العربية 1773ص    2احلليب   اجلزء 

، حتقيق: حممد زهري بن 1/5211صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري: -18

ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: 

 ه .1422األوىل، 

فتح القدير ، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين ، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب  -11

 ه  1414 -ألوىل ، الطبعة: ا115ص  1دمشق، بريوت، ج -

 بريوت، )د.ت(. -، مؤسسة الرسالة276القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوز أبادي: -27

، 15ملاذا حرم اهلل هذه األشياء؟ "نظرة طبية يف احملرمات القرآنية"، حممد كمال عبد العزيز: -21

اإلسالمي،  ، املكتب45-44.و احلالل واحلرام يف اإلسالم، يوسف القرضاوي: 1187مكتبة القرآن،

 م.1173سنة الطبعة 

الناشر:  الطبرسي ، امني االسالم ايب علي الفضل بن احلسنمجمع البيان في تفسير القران -22

  دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: االوىل

، امني االسالم ايب علي الفضل بن مجمع البيان في تفسير القران -23

 : دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: االولىى.الناشر ،4/149الطبرسي: احلسن

، حتقيق: حممود خاطر، مكتبة 642خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي: -24

 م1115لبنان ناشرون، بريوت، 

لمية عاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ، أمحد بن حممد بن علي الفيومي احلموي ، املكتبة ال -25

 ، )د. ت(2/368بريوت، ،  –
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مشق، د –مع الطب يف القرآن الكرمي ،عبد احلميد دياب ، أمحد قرقوز، مؤسسة علوم القرآن  -26

 م.1182-ه1472، 135الطبعة الثانية، ص 

معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي ، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ، حتقيق:  -27

ص  3سليمان مسلم احلرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ج -عثمان مجعة ضمريية  - حممد عبد اهلل النمر

 م 1117 -ه   1417، الطبعة: الرابعة، 177

املغين ، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي  الدمشقي  -28

 -ه  1388، الطبعة: بدون طبعة، ، مكتبة القاهرة415، ص1احلنبلي ابن قدامة املقدسي، اجلزء 

 م.1168

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين  -21

 م1114 -ه  1415الشافعي ، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 

التيمي  مفاتيح الغيب = التفسري الكبري ، أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني -37

 ه . 1427 -، الطبعة: الثالثة 118ص  5بريوت، ج  –الرازي ، دار إحياء الرتاث العريب 

 الرسائل الجامعية -

الطب الوقائي يف السنة النبوية، هند الزبري بابكر سليمان، جامعة اخلرطوم لنيل ماجستري االداب يف الدراسات  -
 .2771االسالمية، 

 المواقع االلكترونية -

 ،                                                            أسباب حترمي هذه اخلبائث، اجلزء األول -

((http://www.kfhrad.com/public/Articals/index/secid/37/artid/0000000264  

 أزمة جنون البقر -

http://www.kfhrad.com/public/Articals/index/secid/37/artid/0000000264
http://www.kfhrad.com/public/Articals/index/secid/37/artid/0000000264(
http://www.kfhrad.com/public/Articals/index/secid/37/artid/0000000264(
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)/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%https://ar.wikipedia.org/wiki

AC%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8

%B1( 

اجلامعة -فارس، معز االسالم عزت، التغذية واألمراض : الغذاء والتغذية يف االسالم، ماجستري يف التغذية -

 (http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm)االردنية. 

 ، !!، من أسرار الذبح الشرعيأرشيف إسالم أون الين -

(https://archive.islamonline.net/?p=9184) 

.  227-255(، ص1م، )ط5118/ه1475اخلطيب، هشام، الوجيز يف الطب، عمان، دار األرقم،  -

  األردنية اجلامعة / الرفاعي مجيلة العساف، عدنان الفقهية، ومستجداهتا واحملرمة احملللة األطعمةنقال من 
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ABSTRACT 

The current research aims to identify the relationship between 

organizational loyalty and personal and social and organizational 

variables for the educational sector in Jubail Industrial City in Saudi 

Arabia, the researcher used the descriptive, analytical approach using 

images to measure the relationship between them and the preparation 

of the researcher, the study included a sample of 614 employees of 

the educational sector in the industrial city of Jubail, researcher to 

conduct a personal interview with members of the sample were 

applied, the study tool 

Researcher analyzes the responses of the sample during 

the person link factor contained in the statistical program SPSS. The 

results indicated that the hypothesis of the Chairperson, that "there is 

a positive relationship between organizational results contradicted 

statistically loyalty to personal, organizational and social variables in 

the study sample. Researcher attributed the current research results to 

sign a weakness in the construction of personal, social and 

regulatory system for personnel in the educational sector in Jubail 

Industrial City. 

The Keywords: personal-social variables Variables-organizational 

variables - the organizational loyalty - Education - administration. 
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 الملخص

يهدف البحث احلاِل اىل التعرف على العالقة بني الوالء التنظيمي واملتغريات الشخصية 
واإلجتماعية والتنظيمية للعاملني بالقطاع التعليمي يف مدينة اجلبيل الصناعية يف اململكة العربية 

لعالقة بينهما ا، وقد إستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي مستخدما  اإلستبانة لقياس السعودية
موظفا  من العاملني بالقطاع  614وقد إشتملت عينة الدراسة على عدد  وهي من إعداد الباحث،

، وقام دراسةوباملقابلة الشخصية مع أفراد العينة مت تطبيق أداة ال ،التعليمي مبنطقة اجلبيل الصناعية
نامج تضمن يف الرب الباحث بتحليل إستجابات العينة من خالل معامل إرتباط بريسون امل

توجد عالقة ". وأوضحت النتائج عدم حتقق الفرضية الرئيسة واليت تنص على  SPSS اإلحصائي 
موجبة ودالة إحصائيا  بني الوالء التنظيمي واملتغريات الشخصية والتنظيمية واإلجتماعية لدى عينة 

نظومة الشخصية بناء امل .ويعزى الباحث النتائج للبحث احلاِل اىل توقع وجود ضعف يفالدراسة" 
 واإلجتماعية والتنظيمية لدى العاملني بالقطاع التعليمي مبدينة اجلبيل الصناعية.

 الكلمات اإلفتتاحية :

 –التعليم  –مي الوالء التنظي -املتغريات التنظيمية -املتغريات اإلجتماعية-املتغريات الشخصية
 اإلدارة .
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 المقدمة :

سات ء التنظيمي من املتغريات القدمية واحلديثة نظرا  ملا يتمتع به من أمهية للمؤسالواليُعترب مفهوم 
واملنظمات ألنه يُعرب عن  مدى إميان العاملني وإعتقادهم القوي بأهداف وقيم التنظيم الذين 

ى طاقاهتم وجهودهم لبذل أقصالدائم  واستعدادهمفيه كأعضاء  البقاءينتمون إليه ورغبتهم القوية يف 
يف سبيل احملافظة على هذا التنظيم وإبداء مشاعر الفخر واالرتباط الشديد به، إنطالقا  من ركائز 
هامة ضمانا  لتحقيقه ومن مث حتقيق النتائج املرجوة منه، وهذه الدعائم متثلها املتغريات الشخصية 

ماعية وتعين )احلالة االجت ومنها )العمر، املستوى التعليمي، مدة اخلدمة، املرتبة الوظيفية(، واملتغريات
الزواجية، عالقة العمل الغري رمسية "العالقة مع الزمالء" "العالقة مع الرئيس"(، واملتغريات التنظيمية 
اليت تعين )الدخل الشهري، الرتقية وتقدم الدرجة الوظيفية، ومنط القيادة "االوتوقراطي" 

 ناء البحثي للدراسة احلالية ."الدميوقراطي" "الرتسلي"(، ومتثل هذه املتغريات الب
 :مشكلة البحث وتساؤله

من خالل املقابالت الشخصية املباشرة بني الباحث وبني العاملني بقطاع التعليم يف منطقة اجلبيل 
 الصناعية يف اململكة العربية السعودية تكونت لدى الباحث :

والتنظيمية  ات الشخصيةالرغبة يف التعرف على العالقة بني الوالء التنظيمي وبعض املتغري  -1
واإلجتماعية لبناء تصور مقرتح مستقبال  حول كيفية رفع مستوى الوالء التنظيمي وبناء يف عالقته 

 بتلك املتغريات.
اختيار دراسة موظفي إدارة اخلدمات التعليمية يف اهليئة امللكية يف مدينة اجلبيل باململكة العربية  -2

ليم ية تدار بفكر القطاع اخلاص وال تتبع إداريا  وزارة التعالسعودية بسبب أهنا منظمة شبه حكوم
يف اململكة العربية السعودية، وباإلضافة إىل أن مدير إدارة التعليم طلب منه تطبيق دراسته على 
إدارة اخلدمات التعليمية عند معرفته برغبته يف دراسة موضوع الوالء التنظيمي، باإلضافة إىل اهتمام 

 لوالء التنظيمي.الباحث مبوضوع ا
 الرئيس للبحث احلاِل يف التساؤل التاِل : ومما سبق تمثل التساؤل

ماعية الشخصية واإلجت الوالء التنظيمي واملتغرياتهل توجد عالقة دالة إحصائيا  بني         
 لدى عينة الدراسة احلالية ؟  والتنظيمية
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 .52، 43 ص ، بتصرف ، جدة ، الشروق دار ، الرتبوية البحوث كتابة يف املرشد ه(.1478فودة.) حممد حلمي صاحل  عبدالرمحن، ، عبداهلل-(265)

 

 أهمية البحث

 ترجع أمهية الدراسة احلالية اىل :
 دراسة الوالء التنظيمي يف عالقته باملتغريات الشخصية واإلجتماعية والتنظيمية هبدف حتقيق أمهية  -1

 تعزيز األداء الوظيفي.و درجة من الكفاءة واإلنتاجية،  املنظمات بأعلىأهداف وغايات 
حيث تعمل على  ،إضافة للدراسات السابقة يف نفس اجملال البحثيامتداد و  تعترب الدراسة احلالية -2

اث املكتبة العربية يف جمال الوالء التنظيمي، وذلك حملدودية األحب زء من النقص اليت تعانيهسد ج
 والدراسات يف هذا اجلانب.

 أهداف البحث 

الكشف عن العالقة بني الوالء التنظيمي واملتغريات الشخصية واإلجتماعية والتنظيمية لدى عينة 
 الدراسة احلالية . 

 منهجية البحث 

 جهد أقصى ببذل الباحث هبا يقوم اليت الطريقة املنهج اإلستنباطي هو" :ستنباطيالمنهج اإل
 . 265" باألدلة مدعمة تربوية مبادئ استخراج هبدف دراسة النصوص عند ، ونفس عقلي

، عمد الباحث اىل دراسة تلك املعلومات املستخرجة من مصادرها دراسة حتليلية  المنهج التحليلي -1
رها ودواخلها بغية إعادهتا اىل مرتكزها ، ولتحليل نتائج وبيانات هبدف الوقوف على عناص

 اإلستبانات احملصلة من عينة الدراسة .
، للقيام بالدراسة امليدانية وملعرفة وجهات نظر األفراد عينة الدراسة  المنهج الوصفي المسحي -2

 احلالية حول الوالء التنظيمي.
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 .السلوك التنظيمي مدخل تنظيمي معاصر، الدار اجلامعية احلديثة، االسكندرية - 2773عبد الباقي صالح الدين، 266 .

  1111األردن، والتوزيع للنشر الشروق دار ،1ط حلمي، فارس والتنظيمي،ترمجة الصناعي النفس علم إىل املدخل : رجييو .ي رونالد267     
Porter ,L .Steers ,R .mow day .R .an Bonlain ,P organizational commitment ,Job Satisfaction and turnover among  268

psychiatric technicians ",journal of applied peg chologg,vol,59" 1979. 
 النجاح جامعة لدى مودعة ، منشورة غري ماجستري رسالة ، الفلسطينية اجلامعات يف التدريسية اهليئة أعضاء لدى التنظيمي والوالء األكادميية احلرية بني العالقة : محدان لطفي دانا269   

 .2778 الوطنية

 مصطلحات البحث 

 مفهوم الوالء التنظيمي

 لوالء التنظيمي:ا

هو " درجة تطابق الفرد مع منظمته وارتباطه هبا ورغبته يف بذل أكرب عطاء أو جهد ممكن لصاحل 
 املنظمة

 266 اليت يعمل هبا مع رغبة قوية باالستمرار يف عضوية هذا املنظمة

ذلك حنو كوقد عرف رونالد رجييو الوالء بأنه "مشاعر الفرد واجتاهاته حنو املؤسسة اليت يعمل  هبا و 
 . 267أهداف املؤسسة و قيمها و استعداده لبذل جمهود نيابة عنها والرغبة يف بقائه عضوا فيها "

 .269الوالء بأنه " قوة تطابق الفرد مع منظمته وارتباطه هبا " 1174وزمالؤه 268كما يعرف بورتر 

ملفحوص واليت تعرب ا ويُعرف الوالء التنظيمي إجرائيا  يف هذه الدراسة بأنه الدرجة اليت حيصل عليها
عن درجة "إميان العاملني واعتقادهم القوى بأهداف وقيم التنظيم الذين ينتمون إليه ورغبتهم القوية 
يف البقاء فيه كأعضاء واستعدادهم الدائم لبذل أقصى طاقاهتم وجهودهم يف سبيل احملافظة على 

 هذا التنظيم وإبداء مشاعر الفخر واالرتباط الشديد به ".

ات ويذهب الباحث إىل التعريف اإلجرائي للمتغري وامل الشخصية واالجتماعية والتنظيمية:الع
الشخصية واإلجتماعية والتنظيمية املرتبطة بشخصية املوظف نفسه، ويقصد هبا يف هذه الدراسة ) 

 . العمر والتعليم ومدة اخلدمة واملرتبة الوظيفية والراتب والدخل اإلضايف إن ُوجد (
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 ديسمرب اجلزائر. ٠٢. جملة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية العدد  ٣١٠٢ورقلة عزيز قودة جامعة قاصدي مرباح  (270)
 ،مكتبة املثين،بغداد .1،ط1( . املقدمة )العرب وديوان املبتدأ واخلرب(،ج1167عبد الرمحن .) بن خلدون، -( (271))

 :المنظمة

ميثل مفهوم املنظمة املقصود يف الدراسة احلالية هي "مجاعة منظمة على مستوى عال تتمتع بأهداف 
 .(270)واضحة، وقواعد ولوائح مقررة رمسيا ، ونسق األدوار احملددة"

 ويقصد باملنظمة يف هذه الدراسة "إدارة اخلدمات التعليمية يف اهليئة امللكية يف مدينة اجلبيل الصناعية
 كة العربية السعودية".باململ

 ومرجعيته للوالء التنظيمي اإلسالم إلىحاجة ال

يعترب الدين املرجع األساس الذي ينبغي على املتدين أن يرجع إليه للهداية به يف كافة جوانب حياته 

 اخلاصة واملهنية 

 إىلول اهلل تعقالنفسية والعقلية واإلجتماعية والبدنية يه اخلاصة والعامة و اجاتحل استجابالدين  ألن

 ِمن اْلِكَتابِ  يف  فَ رَّْطَنا مَّا ۚ  أْلَْرِض َواَل طَائٍِر َيِطرُي جِبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكم ا يف  َوَما ِمن َدابَّةٍ  ﴿

ْم حُيَْشُروَن  إىلى  مثَّ ُُ  ۚ   َشْيءٍ    ( . 38)األنعام : ﴾َرهبِِّ

والشعورية   ةاجاته الوجدانيحل إستجاب احلقائق كما معرفة إىلاجة العقل حل إستجابفالدين اإلسالمي 

 ق احلميدةاألخال دين يعرّفه وحيثه على إىلالشعور باألمان والطمأنينة  وحاجته  إىلكحاجته 

بالدين  تداءاإلق" بن خلدون أن عتربإ وهلذا .والتعاون على الرب والتقوىوالوالء  كالصدق واألمانة

 )271( "ها هتذيب النفس اإلنسانيةاليت يتم هبا بواسطت هو الوسيلة
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 . ، دار الشروق، القاهرة7( . القرآن وعلم النفس، ط 2771جنايت، حممد عثمان .)  -( (272))

 ( . صحيح مسلم، دار طيبة، اململكة العربية السعودية . 2776بن احلجاج، مسلم . )  -( (273)

 وأثره في الوالء التنظيميدافع التدي ن 

جنايت أن دافع التديُّن هو دافع فطري وأنه هام للسلوك وان االنسان يشعر يف حممد عثمان يؤكد 

 ،بالعبادة والدعاء إليهوالتفكري يف خالق هذا الكون ومدبره فيتجه  للبحث يدفعه أعماقه بدافع

يِن َحِنيف ا فَأَِقْم َوْجَهَك لِل ﴿ إىلتع يقول فطري التديُّن دافع اليات ان دافعوتبني بعض ا  ِفْطَرتَ  ۚ  دِّ

ِلكَ  ۚ  اَل تَ ْبِديَل خِلَْلِق اللَِّه  ۚ  ا عليه النَّاسَ  َفَطرَ  الَّيِت  اللَّهِ  يُن الْ  ذَى َولَىِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن  يمُ قالدِّ

 . )272( ،( 37 ،) النور ﴾

 هودانهي فأبواه.  يولدالفطرة إال مولود من ما" ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  ،مسلم يف صحيحه وقد روى

قول أبو ء . هل حتسون فيها من جدعاء ؟" مث يعا  وميجسانه .كما تنتج البهيمة هبيمة مج وينصرانه

 )273(( 37 ،ومالر ) ﴾ ا ال تبديل خللق اهللعليه فطر الناس  فطرة اهلل اليت﴿شئتم هريرة، واقرؤا إن

 . 
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 . 2777خلف الرواشدة  (274)
  .، القاهرة7116انيس، ابراهيم واخرون، "املعجم الوسيط"، اجلزء الثاين، جممع اللغة،  (275)

 بني التديُّنيه ف الفرد على الدين احلق الذي جيمعتأسيس املوظف والئه التنظيمي ملؤسسته إن 

إمنا هو ضمانة حقيقية جلودة األداء وللوفاء املهين وصدق العمل  وبني التديُّن الظاهري اجلوهري 

 .وحتقيق األهداف املنشودة 

ده يه  وهو املطّلع على أدائه ظاهرا  وباطنا  مما يغذي عنففي هذه احلالة يكون اهلل هو الرقيب عل

 روؤسائه ومديريه  داء قبل إرضاءتقوى اهلل واخلشية منه يف السر والعلن فيسعى إىل إرضاءه حبسن األ

 والوالء التنظيمي اإلسالمي أنماط التدي ن 

و  اإللتزام ص و الوفاء واإلخال" وهو يشري الوالء يف اللغة  يربط الباحث يف هذا املطلب بني ما

 – نتماءالشعور باإلبأنه " إصطالحا وما يشري إليه (274)" وهو الشعور بالقرب واملساندة ،رتباطاإل

اإلخالص واحملبة  -حاجة من احلاجات االجتماعية لدى اإلنسان  -شعور الفرد باملسؤولية 

ا ملفهوم وبني أمناط املتدينني مميربط بينه هبذا ا  (275)" الذي يبديه الفرد حنو شيئي ما ندماجواإل

 يساعد يف تفسري حاالت املوظفني بقطاع ما من تباين مستوىات التديّن لديهم .
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 .47-34ص ص مرجع سابق، (.2772حممد عبد الفتاح . ) املهدي،-(276)
 .47-34ص ص مرجع سابق، (.2772حممد عبد الفتاح . ) املهدي،(276)

 

ومن  ،وطرحوا العديد من التصنيفات ألمناط التديُّن من زوايا متعددةالتديُّن   فعلماء النفس درسوا

 : إىلالذي صّنف امناط التديُّن   ))276((املهدي حممد بينها تصنيف  

  على املعرفة والعاطفة والسلوك . وفيه يكون التديُّن  مسيطرا   التدي ن  األصيل

ويف هذا النمط من التديّن يعتقد الباحث أنه ميثل أولئك الذين ميلكون املستوى املرتفع من الوالء 

ن فيه و التنظيمي والذي مجع هلم بني املعرفة والفهم لعملهم املهين وملؤسستهم وقطاعهم الذي يعمل

وبني إرتباطهم الوجداين والعاطفي هبذا القطاع وبني أدائهم السلوكي املتناسب مع طموحات 

 وأهداف مؤسستهم .

 . 277وينحصر هذا النمط من التديُّن  على املعرفة فقط التدي ن  المعرفي

 وفيه يكون للفرد عاطفة ومحاس كبري بدون معرفة أو سلوك وعمل . التدي ن  العاطفي

ام العبادات حكأالسلوك بدون معرفة كافية ب وتنحصر مظاهر هذا النمط يف ن  السلوكيالتدي  

 فقط جملرد اهنا عادات . ،وبدون عاطفة

 مصلحة ما دنيوية . تحقيقمبظاهر التديُّن  ل اإللتزاموهو  التدي ن  النفعي
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 املرجع السابق )278 )

 

فعل الفرد يف هذه  رد فنتيجة التعرض ملوقف ما يكون ،وهو التديُّن  كرد فعل التدي ن  التفاعلى

 املواقف فقط متوافقا مع الدين .

 كاستخدام الدين للدفاع ضد اخلوف او القلق او الشعور بالذنب .  التدي ن  الدفاعي

 لتخفيف حدة التدهور العراض امراض عقلية تصيب االنسان . التدي ن  المرضي

اب هذا صحيح فيتسم اصح وهو القائم على فهم الدين بشكل مغلوط غري التدي ن  المتطرف

 . 278النمط بالغلو والسطحية أحيانا

والسلوك  ،النمط األول من التديُّن  وهو النمط األصيل الذي جيمع بني االعتقاد الصحيحويُعترب 

 املتوافق مع هذا االعتقاد هو النمط الذي يأمر به اإلسالم أتباعه ىف كل شأن من شئون حياهتم .

 

 

 اإلسالمي وعالقتها بالوالء التنظيميتدي ن العوامل المؤثرة على ال
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 املرجع السابق -(279)

ر بعوامل متنوعة يتأثإال أنه  يف الوقت الذي يكون فيه التديّن هو احملرك األساس والقوي لصاحبه

ثر املتغريات التابعة له  ممّا يعين تأ ،ومتباينة وختتلف من فرد آلخر ومن بيئة لبيئة ومن جمتمع جملتمع

 كمتغري الوالء التنظيمي .

 يف عاملني ومها : مل الباحث هذه العواملوجيُ 

مث  ،المخلق االنسان بفطرة االس إىلكالفطرة والنفس اذ أن اهلل تع : العوامل الذاتية العامل األول

هيئ نفسية كل  كما ان اهلل  ،اجلزاءعليه حرية االختيار واليت يرتتب  عند البلوغ مينح اهلل اإلنسان

 . )279(يُّن  جزءا  من فطرة االنسان ونفسيته فرد حنوه سبحانه مما جيعل التد

وسائل التواصل و  كبيئة العمل وبيئة اجملتمع واألسرة واألصدقاء  : العوامل االجتماعية  العامل الثاني

سواء  ا  قوي أثريا  متارس تكل هذه   ،واملظاهر احلياتية اجملتمعية كاملساجد التعليماإلعالم و اإلجتماعي و 

 .مله كممارسة وسلوك وفعل ومن مثّ يف والء الفرد التنظيمي ملؤسسته وعلتديُّن  جيابا  أو سلبا  يف اإ

 اإلسالمي والوالء التنظيميالتدي ن  جوانب

هو التعبري العملي للدين وهو املمارسة واألداء والفعل امللحوظ لتعليمات الدين وأوامره التديُّن  ألن 

 هي : اجلوانب وهذه  ،فإنه ميكن مالحظته من خالل جوانب واضحة
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 (، الرياض .24( : " منهجية البحث يف الرتبية اإلسالمية "، جملة اخلليج العريب للرتبية، عدد )1188أبو العينني، علي خليل ) -( 280)

 
 ( 3617، 6/714) فتح الباري أنظر:  -(281)

وهو الذي ميثل املعلومات واملعارف والفهم الصحيح الذي ينبغي على املوظف : المعرفي الجانب

ركنا  هاما  من أركان  وهو حبد ذاته ميثل،أن يتحقق منها مجيعا  وفق طبيعة وظيفته ودوره يف مؤسسته

هَ ِإالَّ اللَّهُ َواْستَ ْغِفْر فَاْعَلْم أَنَّهُ اَل إِلَى ﴿  عن أمهية املعرفة والعلم والفهم  إىليقول اهلل تع ،الوالء التنظيمي

( فالعلم واملعرفة ينطلق 11)حممد: ﴾ َوَمثْ َواُكمْ  ُمتَ َقلََّبُكمْ  يَ ْعَلمُ  َواللَّهُ  ۚ  ِلَذنِبَك َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت 

افة مما " يستقطب ك ،ةإذ أن العلم يولد اإلميان لدى النفوس السليم ،منهما العمل على صواب

وهى  ،ميفاجلوانب األخرى ويتداخل معها وهو أساس لكل ما عداه ألهنا تالزم املسلم يف كافة ال

 .( 280)ين خاصة " معام يقاليت تضفي على ال

 أحدكم حيقر ابا  أصح له إن"  ورئيسهم اخلوارج يف ملسو هيلع هللا ىلصفقال  أكد على أمهية املعرفة والعلم ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب 

، وسبب هذا ))281((هم " يقيقرءون القرآن ال جياوز ترا،صيامه مع صيامهمو  ،صالهتم مع صالته

وقراءهتم  ،الضالل هو آفة الفهم املعوج بغري علم يقول بن تيمية " إهنم مع كثرة صومهم وصالهتم

وهم قوم هلم عبادة وورع وزهد لكن بغري علم " . ) جمموع الفتاوى  ،أُخرجوا من السنة واجلماعة
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 ( 2681رقم  ،5/46) رواه الرتمذي:-(282)
  ، حلب، دار السالم .257، ص1ه ( . تربية األوالد يف اإلسالم، ط 1471عبداهلل ناصح .)  علوان، -(283)

"  ملسو هيلع هللا ىلصالعلم واملعرفة بفهم صحيح مصداقا  لقوله  يقأمهية تل إىلوهذا يشري  ،( 28ج ،بن تيمية

 .)282(ه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد "فيف

عقل وهو خمزن بال إهتمامهولقد إهتم الدين اإلسالمي يف تربية املسلم على التدين احلق من خالل 

وطبيعة  ،واآلفاق وإىل طبيعة هذا الكونفس املعرفة والعلم فوجهه " للنظر يف ُسنن اهلل يف األن

ُقْل ﴿  إىل. ويف هذا يقول اهلل تع )283(لينضج الفرد فكريا  ويتكون علميا  وثقافيا  "  ،اإلنسان 

 َشْيءٍ  لِّ كُ  َعَلىى  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   آْلِخَرةَ ا النَّْشَأةَ  يُ ْنِشئُ  اللَّهُ  مُثَّ  ۚ  ظُُروا َكْيَف بََدأَ اخْلَْلَق فإنِسريُوا يف اأْلَْرِض 

 ( . 27) العنكبوت :  ﴾ َقِديرٌ 

 ( .21)الذاريات :  ﴾  تُ ْبِصُرونَ  أََفاَل  ۚ  َويف أَنُفِسُكْم ﴿  إىلوقوله تع

الوالء  فإنية اإلسالمية يف النظرية اإلدار ومتثل املعتقدات جزء رئيسيا  يف الُبعد املعريف للمتدين وهلذا 

نظماهتم مستمد سالمية فوالئهم ملدة اإليقاملنبثقة عن العالتنظيمي ينعكس أصال عن الوالء للمبادئ 

ة دهتم فتلك املبادئ حتدد سلوك العاملني يف مواقفهم التنظيمييقم لعوالئهمن الدرجة األوىل من 
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 دار املنهل . ،377مفاهيم إدارية معاصرة، ص .  ( 2714) . أمحد حممد وعنان أبو محور ، الشياب -(284)
 http://goo.gl/r1aYMbعريب، لسان العرب،  ، قاموس عريبالباحث العريب -(285)
 . 273،ص8(. أساس الثقافة اإلسالمية،زلينت، ليبيا،دار مكتبة بن محودة للنشر والتوزيع،ط2771،الصادق بن عبد الرمحن.)الغرياين -(286)

املعيار هنا هو معيار ذايت داخلي إلتباع السلوك اإلجيايب يف عملهم واحملافظة  إذ أن ،واإلجتماعية

 . (284)" عليه 

حيث يقتضي الفهم الصحيح للعبادة على صاحبه أن يربط بني مضامني وروح :  العبادي الجانب

تلك العبادات وبني مسارات حياته األخرى كالعمل املهين والوالء له إذ أن العبادة يف اللغة " 

والعبادة ال تكون صحيحة كاملة إال إذا مجعت احملبة هلل، حبيث يكون  )285(الطاعة مع اخلضوع 

خلق اهلل اإلنسان لغاية واحدة وهي عبادته سبحانه  ،))286((إىل العبد من كل شئ سواه " اهلل أحب

نَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن  ﴿ إىلوتع ا أََفَحِسْبُتْم أمنََّ  ﴿ إىل( وقوله تع56)الذاريات: ﴾َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

َنا اَل تُ ْرَجُعو    إَِلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكرميِ اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ اَل  إىلَن * فَ تَ عَ َخَلْقَناُكْم َعَبث ا َوأَنَُّكْم ِإلَي ْ

 ( . 116-115) املؤمنون  ﴾

فاملسلم املتدين الذي يؤدي عبادته طوعا  وحمبة هلل هو ذاته الذي يكون والئه التنظيمي لعمله 

 وفا  ورهبة من شئ أخر .ومؤسسته طوعا  وحبا  إرضاءا  هلل وليس ملرؤسيه أو خ

 التسويقية(DXN  ( شركة الشبكي للتسويق والقانوين الفقهي التكييف •

 …………05أمنوذجا
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 . 356-354ص.ص  (. مرجع سابق،2771الغرياين.) -(287)

ويف هذا يرى الباحث أن بناء الوالء التنظيمي على أسس ربانية املصدر وبإعتبار أنه تعبدا  هلل تعإىل 

إمنا يعين ثبات هذا الوالء وعدم إهتزازه مهما تغريت الظروف وتبدلت األوضاع للمؤسسة اليت 

 ينتمى إليها الفرد .

 إىل تعأن كل فعل صحيح الدين وخالصا  هلل إىلإلسالم يشري الفهم الصحيح ملفهوم العبادة يف اف

 ا اإلنسان .عليهإمنا هو عبادة يؤجر 

ال يستقيم الفرد فقط مبعارفه وعباداته وإمنا يكون هلما أثرمها يف أخالقه :  فياألخال الجانب

منا هو إ املوظف أن والئه التنظيمي إعتبارولعل أبرز تلك األخالق من منظور قيمي هو  ،وسلوكه

إلتزام خلقي بدءا  من روح التدّين ومرورا  مبا إرتضاه هو من عمل مبؤسسته وفق ضوابط وأخالقيات 

 وإتفاقات حمددة بوضوح .

ر اخلارجي أما املظه  فاخلُلق هو " السجية بضم الالم وقيل اخلُلق صفة نفسية ال شيء خارجي،

نابعة من  األخالق يف اإلسالم  ،)287(للُخلق فيسمى سلوكا  أو معا ملة  دليل اخلُلق ومظهره "

 4) القلم :  ﴾ِظيٍم َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق عَ ﴿  إىلتع بقوله ملسو هيلع هللا ىلصنبيه  إىلفوصف اهلل تع ،الكتاب والُسنة

ُلو ُهَو الَِّذي بَ َعَث يف اأْلُمِّيِّ ﴿  إىلقال تع( و  ُهْم يَ ت ْ يِهْم َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب مْ عليهنَي َرُسوال  مِّن ْ  آيَاتِِه َويُ زَكِّ
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 (1165، 112/2(، و القضاعي يف مسند الشهاب )8141، 476/2ىف املسند ) (، والبزار27571، رقم 17/111أخرجه البيهقى )-(288)
 ،بريوت، املكتب اإلسالمي .3ط. صحيح اجلامع الصغري )وزيادته الفتح الكبري(،(1188حممد ناصر الدين .) األلباين، -(289)

( وهذه اآلية تبني أن من أهم مقاصد 2)اجلمعة:  ﴾َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قَ ْبُل َلِفي َضاَلٍل مُِّبنٍي 

سيئة وقال الشرك واألخالق الم الناس القرآن وتزكيتهم أي تطهري قلوهبم من يعلت ملسو هيلع هللا ىلصبعثة حممد 

 . )288("  األخالق مكارم ألمتم بعثت إمنا"  ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصوملا ُسل رسول اهلل  ،واألخالق عالمة من عالمات اإلميان واإلعتقاد وهي مثرة من مثار العبادة

 عنه ن رضي اهللعاالنواس بن مس " رواية ويف" أخالقا   أحسنهم"  ملسو هيلع هللا ىلص قال! ؟ أفضل املؤمنني أي: 

 وسلم عن الرب واإلمث فقال الرب حسن اخللق واإلمث ما حاك يف عليهسول اهلل صلى اهلل قال سألت ر 

 .)289(الناس رواه مسلم والرتمذي  عليهصدرك وكرهت أن يطلع 

بِاللَِّه َواْليَ ْوِم   َمْن آَمنَ لَّْيَس اْلربَّ َأن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولَىِكنَّ اْلربَّ ﴿  إىلويف قوله تع

َمَساِكنَي َواْبَن اآْلِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّنَي َوآَتى اْلَماَل َعَلىى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرىَبى َواْلَيَتاَمىى َوالْ 

 َوالصَّاِبرِينَ  ۚ  وَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا وفُ السَِّبيِل َوالسَّائِِلنَي َويف الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلمُ 

( 177)البقرة :  ﴾ُم اْلُمت َُّقوَن هُ  َوأُولَىِئكَ  ۚ   َصَدُقوا الَِّذينَ  أُولَىِئكَ  ۚ   اْلَبْأسِ  َوِحنيَ  َوالضَّرَّاءِ  اْلَبْأَساءِ  يف 

 فقهية دراسة: ماليزيا يف البيع مث ارةاإجل لعقد املصريف التطبيق •

 ..……………………55نقدية
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 ( 2553) مسلم : أنظر -(290)

الرسول  ألفعال ويف هذا قالسم جامع لكل خري من األخالق واألقوال واإوالرب  مّسى اهلل اإلميان برا  

 .)290("  اخللق ُحسن الرب"  ملسو هيلع هللا ىلص

 ۚ  صَّاَلَة اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم ال﴿ كالصالة   ،بكل أنواع العبادة واألخالق ترتبط

َهىى  الصَّاَلةَ  ِإنَّ  )العنكبوت  ﴾ َتْصنَ ُعونَ  َما ْعَلمُ ي َ  هُ َواللَّ  ۚ   َأْكبَ رُ  اللَّهِ  َوَلذِْكرُ  ۚ   َواْلُمنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  تَ ن ْ

يِهم هِبَا َوَصلِّ ﴿ والزكاة  ،(45: ُرُهْم َوتُ زَكِّ  َسَكنٌ  َصاَلَتكَ  ِإنَّ  ۚ  ْم ليه عُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقة  ُتَطهِّ

ُم الصَِّياُم  كُ علىوا ُكِتَب يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ ﴿ والصيام  ،(173)البقرة :  ﴾ٌم على مسَِيعٌ  َواللَّهُ  ۚ   هلَُّمْ 

 . (183)البقرة : ﴾َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن 

َهاكُ ﴿ كل الناس مع تنوع أجناسهم وعقائدهم ومللهم   تشملواألخالق يف اإلسالم  ُم اللَُّه الَّ يَ ن ْ

يِن وَ   حيُِبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ  ْم إليهْقِسطُوا مَلْ خُيْرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوت ُ َعِن الَِّذيَن مَلْ يُ َقاتُِلوُكْم يف الدِّ

 (.8)املمتحنة : ﴾ اْلُمْقِسِطنيَ 

ا تكوينا   كامال  من ة وتكوينه هبيقة يف الدين هي " تنشئة الولد على املبادئ األخاليقوالرتبية األخال

أينما   حىت يصبح مفاتيح للخري مغاليق للشر ،ه بروح األخالقوذلك بإشباع روح ،مجيع النواحي

 املصطلحات حقيقة معىن تغيري يف وأثره اللغوي التضليل •

 .………………………87العربية
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 .173،ص1القاهرة،مكتبة اخلاجني،ط ه(. الرتبية األخالقية اإلسالمية،1317مقداد .) ياجلن، -(291)
 .1118هيجان عبد الرمحن امحد،الوالء التنظيمي للمدير السعودي،رسالة ماجستري ،جامع ة نايف للعلوم األمنية،292 

سس والطرق ستخدام مجيع األإب ،ندفاع ذايت وإميان وإقتناع وعن عاطفة وبصريةإكان وحيثما وجد ب

 . )291(اخلري "  يقهذا اإلنسان األخال حتقيقوالوسائل اليت تساعد على 

وق الصدق واألمانة ورد حقي جيمع يف طياته والذ أخالق اإلسالم  فالوالء التنظيمي إمنا هو من

األخرين والتزاور والتعاون معهم وفعل اخلريات وإفادة االخرين واحلفاظ على أعراضهم وأمواهلم 

 وحرماهتم .

 292النماذج المفسرة للوالء التنظيمي

 تنوعت النماذج املفسرة للوالء التنظيمي وميكن تناوهلا على النحو التاِل : 

اإلندماج حيث تعترب كتابات اتزيوين من أهم الكتابات املهمة حول الوالء التنظيمي، : منوذج أوال
حيث يستند إىل أن القوة أو السلطة اليت متلكها املنظمة على حساب الفرد نابعة من طبيعة اندماج 

 الفرد مع املنظمة وهذا ما يسمي بالوالء أو االلتزام ويأخذ ثالث أشكال هي: 

وميثل االندماج احلقيقي بني الفرد ومنظمته والنابع من قناعة الفرد بأهداف وقيم  : الوالء المعنوي
 ومعايري املنظمة اليت يعمل هبا ومتثله هلذه األهداف واملعايري. 

: وهو أقل درجة يف رأيه، من حيث اندماج الوالء القائم علي أساس حساب المزايا المتبادلة
تمكن ما تستطيع أن تلبيه املنظمة من حاجيات الفرد حىت ي الفرد مع منظمته والذي يتحدد مبقدار

من أن خيلص هلا ويعمل على حتقيق أهدافها، لذا فالعالقة هنا عالقة نفع متبادلة بني الطرفني الفرد 
 واملنظمة . 
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نية نابلس ح الوظالتحفيز وأثره على الوالء التنظيمي لألفراد العاملني يف املؤسسات احلكومية.جامعة النجا  (.2711روان محدان، يامسني الساكت ) (293)

 فلسطني.
 

، لة اإلدارة واالقتصادجم معاذ جنيب غريب،احلوافز وعالقتها بالوالء التنظيمي "دراسة ميدانية" على العاملني باإلدارة العامة للمصرف الصناعي السوري،(294)
 .4، ص2712السنة اخلامسة والثالثون، العدد الثالث والتسعني، 

 

 

 :الدراسات السابقة 
  (293)م(1099دراسة حمدان، روان، وياسمين الساكت ) -9

 والء التنظيمي لألفراد العاملني يف املؤسسات احلكومية".بعنوان "التحفيز وأثره على ال

اعتمد البحث على املنهجية الوصفية التحليلية واليت تقوم على وصف خصائص عينة الدراسة 
ومتغرياهتا، إضافة إىل دراسة االرتباط بني املتغريات، وقد اشتمل جمتمع الدراسة على مجيع أفراد 

انية كومتني األوىل خدمية )مستشفي ثابت يف منطقة طوكلرم(، والثاإلدارة العليا يف املؤسستني احل
 ( مدير.11عسكرية )الدفاع املدين الفلسطيين يف رام اهلل(، وتكونت عينة الدراسة من عدد )

 ومن أهم النتائج اليت خرجت هبا الدراسة:

ات املدنية  يف املؤسسأن احلوافز املادية كان هلا أثر على الوالء التنظيمي لدى األفراد العاملني -
 والعسكرية وإن كانت بنسبة متوسطة.

 أن األجر الذي يتقاضاه املوظفون يتناسب مع عملهم وحيقق حاجاهتم. -

 االستفادة منها: 

 متثل عينة الدراسة توافقا مع الدراسة احلالية كوهنا ركزت على اإلداريني . -

 يمي للعاملني.يت متثل دورا  يف رفع مستوى الوالء التنظضرورة االهتمام باحلوافز املعنوية واملادية وال -

 الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي موضوع الدراسة احلالية. -

 (294)( 1091دراسة معاذ نجيب )  -1
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بعنوان "احلوافز وعالقتها بالوالء التنظيمي دراسة ميدانية على العاملني باإلدارة العامة للمصرف 
 الصناعي السوري".

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العالقة بني احلوافز والوالء التنظيمي يف اإلدارة العامة للمصرف 
الصناعي السوري، ومعرفة أثر املتغريات الدميغرافية متمثلة باجلنس واملؤهل العلمي وعدد سنوات 

  .اخلدمة والدورات التدريبية على احلوافز والوالء التنظيمي

املسح الشامل على اجملتمع، فشملت العينة مجيع العاملني باإلدارة العامة  ومت إتباع طريقة
 .للمصرف الصناعي السوري

 وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط إجيابية قوية بني احلوافز والوالء التنظيمي ذات داللة

تغري الوالء م إحصائية، وتبني وجود أثر معنوي وذو داللة إحصائية ملتغري احلوافز املستقل على
التنظيمي التابع، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  وجهات نظر أفراد عينة البحث 
حنو احلوافز والوالء التنظيمي تعزى ملتغريات اجلنس واملؤهل العلمي وعدد سنوات اخلدمة، وعدم 

ء التنظيمي والوالوجود فروق ذات داللة إحصائية بني وجهات نظر أفراد عينة البحث حنو احلوافز 
  تعزى ملتغري الدورات التدريبية

 االستفادة منها: 

متثل هذه الدراسة منط الدراسات اليت حبثت يف تأثري عوامل ما يف الوالء التنظيمي وأمها عامل  -
 احلوافز.

أكدت هذه الدراسة على ضرورة االهتمام باحلوافز املعنوية للعاملني وما يرتتب على هذا املتغري  -
 ملستقل على الوالء التنظيمي.ا

 الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي موضوع الدراسة احلالية. -

 عينة الدراسة احلالية خمتلفة حيث أهنا من العاملني باإلدارة العامة للمصرف الصناعي السوري. -
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(، دور نظا معمومات املوارد البشرية يف الوالء التنظيمي دراسة ميدانية يف القطاع الفندقي  2713وش ،مثىن حممد ) الروسان، حممود عمي و العم (295)

 242 -221 6األردين، جملة  كلية بغداد االقتصادية اجلامعة العدد السابع، ص 

ورها يف الوالء التنظيمي،  مدينة املوصل،  جملة جامعة كركوك ( ،  دعم اخلدمات االجتماعية ود2713زىري رشيد،  أسيل وسندية مروان احلياِل ) (296)
 . 2، العدد  3للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، اجمللد  

 (295)( 1094دراسة الروسان وعموش ) -4

ي ة يف الوالء التنظيمي دراسة ميدانية يف القطاع الفندقبعنوان "دور نظام معلومات املوارد البشري
 األردين".

يهدف البحث إىل الوقوف على أداء نظام معلومات املوارد البشرية مبكوناته )ختطيط املوارد البشرية، 
التوظيف، التدريب، التعويض، وتقومي األداء( حيث ظهر مستوى أداء هذا النظام حبدود متوسطة، 

نظيمي كمتغري تابع فقد كان حبدود متوسطة مبجاالته املختلفة، وتبني أن هناك عالقة أما الوالء الت
ذات داللة إحصائية وأثر بني نظام معلومات املوارد البشرية وبني الوالء التنظيمي، إال أن األثر 

 مغاب بني مكون ختطيط املوارد البشرية والوالء التنظيمي، وأوصت الدراسة بضرورة زيادة االهتما
 . وتفعيل دور هذا النظام يف التخطيط والتوظيف والتدريب وتقييم األداء

 االستفادة منها: 

تناولت الدراسة متغريا  إداريا  للتعرف على دوره يف الوالء التنظيمي وهو متغري نظام معلومات  -
 املوارد البشرية.

يمي مقارنة  را  لدراسة الوالء التنظإهتمام الدراسة بالقطاع الفندقي األردين وهو ميثل جمتمعا  مغاي -
 بالدراسات السابقة.

 الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي موضوع الدراسة احلالية. -

 عينة الدراسة احلالية خمتلفة عن الدراسة اليت مت استعراضها أال وهي يف مؤسسة تعليمية. -

ام يادة االهتمام وتفعيل دور هذا النظأثارت إهتمام الباحث مبا أوصت به الدراسة وهو ضرورة ز  -
 . يف التخطيط والتوظيف والتدريب وتقييم األداء

 (296)( 1094دراسة أسيل وسندية ) -3
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 اجلزائر.-(. مستوى الوالء التنظيمي يف املؤسسات الرتبوية: دراسة ميدانية مبدينة ورقلة جامعة قاصدي مرباح2712شافية بن حفيظ ) (297)

 

بعنوان "دعم اخلدمات االجتماعية ودورها يف الوالء التنظيمي دراسة حتليلية ألراء عينة من 
 املمرضني يف إثنني من املؤسسات الصحية يف مدينة املوصل" .

 : وصل البحث إىل عدد من االستنتاجات، أمههاوت

 . وجود عالقة إرتباطية قوية بني الدعم االجتماعي والوالء التنظيمي -
 . وجود عالقة تأثري معنوية بني الدعم االجتماعي والوالء التنظيمي -
-  

 االستفادة منها: 

ا جمتمعا  حبثيا  جديدا  وهو اوهلمتتاز الدراسة احلالية بتناوهلا لفئة خمتلفة وهي فئة املرضى وكذلك لتن -
 جمتمع املوصل بالعراق يف دراسة الوالء التنظيمي.

ضرورة االهتمام بآليات ووسائل الدعم اإلجتماعي ملا بّينته الدراسة من أمهية يف دوره اإلجيايب  -
 يف الوالء التنظيمي.

  الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي موضوع الدراسة احلالية. -

  (297)م(1093دراسة ابن حفيظ، شافية ) -5

 بعنوان "مستوى الوالء التنظيمي يف املؤسسات الرتبوية: دراسة ميدانية مبدينة ورقلة".

هدفت الدراسة إىل استكشاف مستوى الوالء التنظيمي لدى عينة معلمي املرحلة االبتدائية مبدينة 
ل العلمي( س، األقدمية يف التدريس، املؤهورقلة، وعالقة ذلك ببعض املتغريات الشخصية مثل )اجلن

وقد اعتمدت الباحثة على املنهج االستكشايف، والذي يتم فيه استكشاف الظاهرة يف ظروفها 
( معلم ومعلمة يعملون يف 277الطبيعية وحتليلها مث تفسريها، وقد متثلت عينة الدراسة يف )

يق أهداف الدراسة قة عشوائية بسيطة ولتحقمؤسسات تربوية خمتلفة مبدينة ورقلة، مت اختيارهم بطري
 متت االستعانة مبقياس "بورتر وزمالئه" لقياس مستوى الوالء التنظيمي للمعلم.
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m al̄Uluʻ-yah lil̄Arabiʻ-Majallah al-al- (. دور الوالء يف إجناح عملية التغيري التنظيمي.4271مراد نعموين. ) (298)

yah̄iʻ̄Ijtima, 3 ,113-121. 
(. الثقة التنظيمية ودورها يف تعزيز الوالء التنظيمي دراسة تطبيقية لعدد من العاملني يف فروع مصرف الرافدين يف حمافظة 2715أمرية خضري كاظم. ) (299)

 , 10 (31)جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية. النجف األشرف

مت التوصل إىل وجود مستوى متوسط من الوالء التنظيمي لدى معلمي املرحلة االبتدائية مبدينة 
نس، التنظيمي تعزى إىل )اجل ورقلة، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الوالء

 واملؤهل العلمي، األقدمية يف التدريس(.

 االستفادة منها: 

تقرتب هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف نوع العينة وهم من العاملني بالقطاع التعليمي، وكذلك  -
 ة .رب متغريات الدراسة وهي الوالء التنظيمي واملتغريات الشخصية كاجلنس واملؤهل العلمي واخل

 (298)1093دراسة مراد نعموني   -0

 بعنوان "دور الوالء يف إجناح عملية التغيري التنظيمي".

وقد خلص الباحث إىل اعتبار أن املشكلة الرئيسية يف الوطن العريب ليست يف عدم وجود كفاءات 
سسات ؤ وإمنا يف إجياد العوامل اليت تدفع املوظفني إىل الوالء التنظيمي للم ،عالية يف العمل

 واملنظمات اليت يعملون فيها .

 االستفادة منها: 

ختتلف هذه الدارسة عن الدراسات السابقة يف تناوهلا للوالء كمتغري مستقل يؤثر على التغيري  -
 التنظيمي كمتغري تابع.

وقد أفادت الدراسة الباحث فيما وصلت إليه من نتائج من كون أننا بالوطن العريب لسنا حباجة   -
لكفاءات إذ أهنا موجودة، لكن حباجة إىل الرتكيز على العوامل اليت تدفع العاملني إىل الوالء إىل ا

 التنظيمي للمؤسسة اليت يعملون فيها .

 (299)( 1093دراسة أميرة خضير) -0

العاملني يف فروع  دراسة تطبيقية لعدد من-بعنوان "الثقة التنظيمية ودورها يف تعزيز الوالء التنظيمي
 رافدين يف حمافظة النجف األشرف".مصرف ال
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هتدف الدراسة إىل الكشف عن دور الثقة التنظيمية )باإلدارة العليا للمنظمة، باملشرفني، بزمالء 
 العمل( يف

تعزيز الوالء التنظيمي )العاطفي، املعياري، املستمر(. وقد حددت مشكلة الدارسة يف عدة 
 تساؤالت متحورت

ة لتأثري بني متغريات الدراسة، وألجل ذلك وضع خمطط فرضي للدراسحول طبيعة عالقة االرتباط وا
 يعرب عن

اثنني من الفرضيات الرئيسة، وألجل التأكد من صحة الفرضيات خضعت مجيعها الختبارات 
متعددة للتأكد من مدى صحتها، وقد اعتمدت الدراسة على منهج التحليل الوصفي، واستعملت 

 ول على البيانات، وعينة الدراسة استعملت العينة العشوائية إذ متالدراسة االستبانة كوسيلة للحص
اختبار العاملني خبمسة فروع من مصرف الرافدين يف حمافظة النجف األشرف كعينه لتقييم الثقة 

 من اجملتمع . 47( شخصا  وهم ميثلون نسبة % 67التنظيمية والوالء التنظيمي وكان عددهم ) 
استخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية )التحليل العاملي، معامل وقد مت حتليل البيانات ب 

ارتباط كندال، احندار بسيط ومتعدد(، واستخرجت النتائج باستخدام الربنامج احلاسويب 
((SPSS  حيث توصلت الدراسة إىل جمموعة من االستنتاجات منها: جاء بعد الثقة بزمالء

يا ، يليه الثقة التنظيمية، لتأيت بعده الثقة باملشرفني ثان العمل ليكون االول يف ترتيب إبعاد الثقة
باإلدارة العليا، وهذا يفسر بأن املصرف املعين بالدراسة يرى إن الثقة التنظيمية تتحقق من خالل 
الثقة بزمالء العمل، والثقة باملشرفني أكثر من الثقة باإلدارة العليا، مما يعكس ضعف اهتمام املصرف 

 . لثقةبتقوية هذه ا
 االستفادة منها: 

 تناول الدراسة ملتغري الثقة التنظيمي كمتغري مؤثر يف دعم الوالء التنظيمي باملؤسسة. -

ترتيب أبعاد الثقة التنظيمية ودالالته يف تقوية الوالء التنظيمي حسب القوة لكل بُعد من أبعاد  -
 الثقة التنظيمية.

 موضوع الدراسة احلالية. الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي -
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( واقع الوالء التنظيمي لدى اإلداريني واألكادمييني املساندين يف   ٣١٠٢علي أمحد الربكات و ليلى بنت سليمان الشملي و سامل بن عبداهلل الناعيب )  (300)

 . جلامعة امللك فيصل العلوم اإلنسانية واإلدارية. اململكة العربية السعودية كليات العلوم التطبيقية يف سلطنة ُعمان.اجمللة العلمية

  (300)(1093دراسة البركات، علي أحمد وآخرين ) -8

بعنوان "واقع الوالء التنظيمي لدى اإلداريني واألكادمييني املساندين يف كليات العلوم التطبيقية يف 
 سلطنة عمان".

ملساندين ا هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع الوالء التنظيمي لدى اإلداريني واألكادمييني
( موظفا  من اإلداريني 33يف كليات العلوم التطبيقية يف سلطنة عمان، وتكونت عينة الدراسة من )

واألكادمييني املساندين يف كليات العلوم، بواقع ستة موظفني من كل كلية ممثلة جبميع أقسامها 
 لة شبه املقننةاستخدمت املقاب اإلدارية واألكادميية املساندة، ومت اختيارهم بالطريقة العشوائية، وكما

(Semi- Structured Interview ).كأداة جلمع البيانات 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن واقع الوالء التنظيمي لدى اإلداريني واألكادمييني املساندين موجود 
ل ثبنسب متباينة، وقد مت التعرف على هذا الواقع من خالل السلوك الذي يظهره هؤالء املوظفون م

الرغبة يف البقاء يف الكلية واالستعداد للعمل خارج ساعات الدوام الرمسي، واملشاركة يف حتقيق 
أهداف الكليات وحل مشكالهتا، كما أظهرت أيضا وجود مقومات تؤثر يف الوالء الوظيفي 

ك اللموظفني يف هذه الكليات منها ما يتعلق بالكليات كتوفري الدورات التدريبية للموظفني، وإشر 
املوظفني يف اختاذ القرارات، ونظام التحفيز، والتعويض املادي عن ساعات العمل اإلضافية، وحتقيق 
طموحات العاملني، وتوثيق العالقات بني املوظفني، وأما ما يتعلق باملوظفني أنفسهم فيشمل مدة 

 اخلدمة، واالستقرار األسري، والوازع الديين.

 االستفادة منها: 

يف العمل على التعرف املرحلي املستمر لواقع العاملني باملؤسسات حنو الوالء  ساعدت الباحث -
 التنظيمي.

ضرورة االهتمام بكل ما حيقق طموحات العاملني وتوثيق العالقات فيما بينهم إلسهام هذا يف  -
 رفع مستوى الوالء التنظيمي لديهم.

 احلالية. الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي موضوع الدراسة -
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اجمللة ،دراسة ميدانية على الجامعات الليبية:  الجامعات الليبية يف أثره على تحسين األداء و ( الوالء التنظيمي 1095أحمد مسعود )  ،البطي (301)

 . مصر -العلمية للدراسات التجارية والبيئية 

  (301)م(1095دراسة البطي، أحمد علي مسعود ) -1

بعنوان "الوالء التنظيمي وأثره على حتسني األداء يف اجلامعات الليبية: دراسة ميدانية على اجلامعات 
 الليبية".

لقد قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي التحليلي يف إجراء هذا البحث، وقد تكون جمتمع 
يئة التدريس من محلة درجة الدكتوراه واملاجستري باجلامعات الليبية التالية البحث من أعضاء ه

( إستبانة 216)جامعة سرت، اجلامعة األمسرية، جامعة الزيتونة، املركز الرئيسي(، وقد مت توزيع )
( إستبانة 215( إستبانة فكان الصاحل للتحليل )11( إستبانة، ومت استبعاد )226ومت اسرتداد )

 (.%73) أي بنسبة

 وقد توصل إىل جمموعة من االستنتاجات منها:

 -الوالء املعياري -يوجد تأثري معنوي ذو داللة إحصائية للوالء التنظيمي بأبعاده )الوالء العاطفي -
 الوالء املستمر( يف حتسني أداء العاملني.

 االستفادة منها: 

تقل على ء التنظيمي كمتغري مسإنتمت الدراسة إىل منط الدراسات اليت تبحث يف تأثري الوال -
 حتسني مستوى األداء للعاملني كمتغري تابع.

إستفاد الباحث من نتائج الدراسة واليت أشارت اىل الدور اإلجيايب للوالء التنظيمي بأبعاده )الوالء  -
 الوالء املستمر(  يف حتسني مستوى األداء لدى العاملني. -الوالء املعياري -العاطفي

 ني هذه الدراسة والدراسة اليت بني أيدينا يتمثل فيما يأيت:كان الفرق ب

 الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي موضوع الدراسة احلالية. -

عينة الدراسة احلالية خمتلفة عن عينات الدراسات السابقة كوهنا من جمتمع خمتلف وهو اجلامعات  -
 تعليمية. الليبية واتفقت مع دراسات سابقة كوهنا من مؤسسة

 التكييف الفقهي والقانوين للتسويق الشبكي

 (التسويقية أمنوذجا DXNشركة (
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( ، " أثر القيادة بالقيم على الوالء التنظيمي " .حالة تطبيقية على منظمات األعمال اليمنية جمموعة شركات هائل  2715أبو سن،  أمحد إبراهيم،)  (302)

 ،كلية الدراسات التجارية اليمن " سعيد أنعم وشركاه أمنوذجا  

  (302)(1095دراسة صفوان السقاف وأحمد أبو سن ) -90

منية حالة تطبيقية على منظمات األعمال الي-بعنوان " أثر القيادة بالقيم على الوالء التنظيمي
 . " جمموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه أمنوذجا  

ليمنية منظمات األعمال اهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على درجة مستوى الوالء التنظيمي لدى 
 ومعرفة العالقة بني أسلوب القيادة بالقيم والوالء التنظيمي من وجهة نظر العاملني .

وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي الستخالص النتائج وجتميع البيانات وحتليلها، وكذا مت  
وقد  ،، املراجع والكتباستخدام عدة أدوات جلمع بيانات الدراسة ومن أمهها : االستبانة، املقابلة

مت اختيار جمموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه كممثلة ملنظمات األعمال اليمنية، وكذا مت 
من عدد العاملني حىت أغسطس % 17اختيار عينة الدراسة عبارة عن عينة عشوائية طبقية بنسبة 

  . م يف الشركة اليمنية للصناعة والتجارة2713

ت عنها الدراسة ما يلي :كان مستوى الوالء التنظيمي للعاملني بدرجة ومن النتائج اليت أسفر 
بينما كانت العالقة بني أسلوب القيادة بالقيم والوالء % 52وبنسبة  ) 35.3متوسطة بلغت )

، وحصل الوالء  (4.301%) ومتوسط  86التنظيمي من وجهة نظر العاملني عالية بنسبة 
( كما جاء مستوى الوالء املعياري  58.3لني مبتوسط )العاطفي على أعلى مستوى والء للعام

(، وحصل الوالء املستمر على أقل مستوى مبتوسط  36.3)األخالقي( بدرجة متوسطة بلغت )
(12.3. ) 

( للمستوى التعليمي والعمر  75.7كما دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )
ات داللة إحصائية ملستوى سنوات اخلربة إذ يتساوى واملستوى الوظيفي مع عدم وجود فروق ذ

مجيع األفراد يف هذا اجلانب،  وقد مت طرح بعض التوصيات املهمة مثل : عقد الربامج التدريبية 
املتخصصة لتنمية الوالء التنظيمي، تعزيز ونشر منظومة القيم وخاصة قيم الوالء واالنتماء للمنظمة 

 . وتعميق ممارستها بني العاملني
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الوالء التنظيمى : دراسة ميدانية على العاملني ىف منظمات القطاع اخلاص  ( أثر ضغوط العمل على درجة ٣١٠٢حممد بن سعيد العمرى وآخرون )  (303)

 . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية . اململكة العربية السعودية-84-15ص ص  ٢٣جملة العلوم اإلنسانية و االجتماعية العدد -مبدينة الرياض 

 االستفادة منها: 

 تناول الدراسة ما يعرف بالقيادة بالقيم ودور ذلك يف الوالء التنظيمي. -

 ضرورة االهتمام بالربامج التدريبية اليت ترفع املستوى للوالء التنظيمي للعاملني. -

 الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي موضوع الدراسة احلالية. -

ل خمتلفة عن العينات بالدراسات السابقة مما مّثل جمتمعا  حبثيا  جديدا  تناو عينة الدراسة احلالية  -
 متغري الوالء التنظيمي وهو منظمات األعمال اليمنية جمموعة شركات هائل سعيد.

 (303)( 1090دراسة العمري، محمد بن سعيد) -91

 منظمات لعاملني ىفبعنوان "أثر ضغوط العمل على درجة الوالء التنظيمى : دراسة ميدانية على ا
 القطاع اخلاص مبدينة الرياض" .

حيث هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع مستويات ضغوط العمل اليت يواجها العاملون يف 
منظمات القطاع اخلاص مبدينة الرياض وحتديد مستوى الوالء التنظيمي لديهم، ومعرفة أثر ضغوط 

 .العمل على درجة الوالء التنظيمي
ر فرضيات الدراسة مت التوصل إىل عدد من النتائج التالية من أمهها : أن مستوى ضغوط وبعد اختبا

العمل كان مرتفعا  حلد ما، يف حني كان مستوى الوالء التنظيمي متوسطا، أن مسببات ضغوط 
 -العمل مرتبة تنازليا حسب درجة اسهام كل منها يف ضغوط العمل هي )قلة فرص الرتقي الوظيفي

بيئة العمل املادية (، وجود عالقة عكسية بني ضغوط -صراع الدور  -غموض الدور  -عبء الدور
العمل والوالء التنظيمي، واخريا توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املبحوثني حول ضغوط 

 .العمل والوالء التنظيمي تعزى لبعض املتغريات الشخصية والوظيفية
 االستفادة منها: 

ن هذه الدراسة كوهنا دراسة حديثة تناولت تأثري ضغوط العمل على الوالء إستفاد الباحث م -
 . 2771التنظيمي مقارنة بدراسة حممد أبو العال 

 فقهية نقديةالتطبيق المصرفي لعقد اإلجارة ثم البيع في ماليزيا: دراسة 

BANKING APPLICATION OF AL-IJARAH THUMMA AL-BAY’ 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 218 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 تأكد للباحث ضرورة االهتمام بالُبعد النفسي ومنه ضغوط العمل يف تأثريه على الوالء التنظيمي. -

 ة احلالية.الدراسة مفيدة لتناوهلا الوالء التنظيمي موضوع الدراس -

ىف منظمات  العاملنيعينة الدراسة احلالية خمتلفة حيث إشتملت على جمتمع حبثي جديد من  -
 .القطاع اخلاص مبدينة الرياض

 
 تاسعاً : فرضية الدراسة

يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة املتصلة مبوضوع الدراسة،أُشتقت فرضية الدراسة على 
 النحو اآليت:

ة موجبة ودالة إحصائيا  بني الوالء التنظيمي واملتغريات الشخصية والتنظيمية "توجد عالق
 واإلجتماعية لدى عينة الدراسة" . 

 إجــــــــراءات الدراسة

 عينة الدراسة: 

( من موظفي إدارة اخلدمات التعليمية يف اهليئة  614تشتمل العينة األساسية للدراسة احلالية ) 
وزيع أداة ل باململكة العربية السعودية ، ومت اختيارهم بالطريقة العشوائية ومت تامللكية يف مدينة اجلبي

الدراسة ) اإلستبانة ( على أفراد العينة من خالل املقابلة ، حيث مت توزيعها على عينة الدراسة يف 
 .  2717واستمر التطبيق حىت هناية شهر مايو  2717بداية شهر  أبريل 

يوضح العدد املوزع   3.1رة حتتوى على إستبانة الدراسة  واجلدول إستما 645وقد مت توزيع 
 والعدد املفقود والعدد املستبعد والعدد النهائي الذي متت عليه عملية التحليل . 

 أداة الدراسة : 

اختار الباحث اإلستبانة بوصفها أداة جلمع البيانات كوهنا تتناسب مع طبيعة الدراسة واألكثر 
 ل هذه البحوث .استخداما  يف مث
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 الصدق : 

يشري مفهوم الصدق اىل " مدى صالحية اإلختبار يف قياس السلوك الذي صمم من أجله "، 
للتحقق من صدق األداة فان الباحث باستخدام طريقتني ، الصدق املنطقي والدراسة اإلستطالعية  

 كما يأيت:
 الصدق المنطقي: 

ا ني عضوا  من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة ماليقام الباحث بعرض أداة الدراسة على ستة حمكم
 يف ماليزيا للتأكد من :

 صدق ما تقيسه األداة .أ
مة اللغة جام وسالدرجة مالءمة عبارات اإلستبانة من حيث مشوليتها ألبعادها ، والتناسق واالنس .ب

 .وترتيب الفقرات
 مدى وضوح العبارات وصالحيتها ومناسبتها للغرض من الدراسة احلالية. .ت
 مدى مالئمتها ألهداف الدراسة . .ث
 التعرف على مقرتحاهتم باحلذف أو اإلضافة لبعض العبارات أو التعديل . .ج

ويف ضوء التوجيهات اليت أبداها احملكمون قام الباحث بإجراء بعض التعديالت اليت اتفق عليها 
 ( من احملكمني ومشلت تعديالت يف صياغة بعض العبارات . %75أكثر من ) 

ء نسب اتفاق احملكمني على عبارات االستبانة ، أجريت التعديالت املطلوبة ، ومت التوصل ويف ضو 
اىل الصورة أولية لإلستبانة بعد عرضها على املشرف للتأكد من تطابقها مع أهداف الدراسة ، 

 ( عبارة .28وهبذا أصبحت اإلستبانة بعد إجراء الصدق املنطقي )
 

 ثالثاً: صدق التحليل العاملي 

وللتحقق اإلحصائي من كفاية العينة لتطبيق التحليل العاملي على إستبانة الدراسة ، قام الباحث 
واملعين بقياس مدى كفاية ومالئمة العينة للقيام بالتحليل العاملي  KMOبتقييم قيمة  إختبار 

احث ببشكل مقنع وموثوق فهو يشري اىل وجود قدر كاف من اإلرتباطات بني البيانات ،  تدفع ال
 إلستكمال حتليل املكونات .
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وبعد تطبيق الباحث هلذا اإلختبار على إستبانيت الدراسة يف صورهتما األولية ، أشارت النتائج اىل 
 1على القيمة املوضحة يف اجلدول  حصول اإلستبانة

 إلستبانة الوالء التنظيمي KMO: يظهر قيمة إختبار 1جدول 
 KMO .146قيمة 

 17843.844 2كاي

 378 جة احلريةدر 

 000. الداللة

فقرة وفق إختبار  28يظهر اجلدول السابق حصول اإلستبانة الكلية للوالء التنظيمي واملكونة من 
KMO  ( 946.على قيمة  ) 

 ويف ضوء ما أسفرت عنه نتائج احملكمني ونتائج املقارنة الطرفية ونتائج التحليل العاملي اإلستكشايف
 .بعاد اإلستبانة توصل الباحث اىل الصيغة النهائية لإلستبانةوصدق اإلتساق الداخلي أل

 ثبات األداة  1

وللتحقق من ثبات إستبانة الدراسة قام الباحث باستخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ وذلك كما 
 يأيت: 

 : قيم معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة2جدول 

معامل ألفا   املتغري ت
 كرونباخ

 941. والء التنظيميال 1
بالنظر اىل معامالت الثبات جملال الدراسة يتضح أهنا عالية ، مما يدل على ثبات األداة وصالحيتها 

 للتطبيق .

 

 
(AITAB) CONTRACT IN MALAYSIA: A JURISTIC AND CRITICAL 

S 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 211 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 عرض ومناقشة النتائج :

ة موجبة ذات " توجد عالق تنص الفرضية علىعرض نتائج الفرضية األساسية للبحث الحالي : 
ظيمي وبني العوامل الشخصية واإلجتماعية والتنظيمية لدى عينة داللة إحصائية بني الوالء التن

 الدراسة احلالية " .

وللتحقق من الفرضية السابقة مت حساب معامل اإلرتباط بني كل من الوالء التنظيمي وبني العوامل 
 (1التنظيمية والشخصية واليت يبينها اجلدول )

 

بني كل من الوالء التنظيمي وبني العوامل ( : نتائج معامل إرتباط بريسون للعالقة 1جدول )
 التنظيمية والشخصية  لدى العينة الكلية للدراسة

املتغري 
 املستقل

املتغري 
 التابع

معامل 
 اإلرتباط

الوالء  العمر
 التنظيمي

.058 
املستوى 
 التعليمي

.049 

املرتبة 
 الوظيفية

.17 

 100. الوظيفة
مدة 
 اخلدمة

.119 

احلالة 
 الزواجية

.077 

 131. الراتب
دخل 
 إضايف

.061 
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يتضح من اجلدول السابق ضعف العالقة بني كل العوامل التنظيمية والشخصية وبني الوالء التنظيمي 
لدى عينة الدراسة احلالية، حيث كانت كل معامالت اإلرتباط بني متغري الوالء التنظيمي من ناحية 

رضية ية أخرى غري دالة إحصائيا  مما يعين عدم حتقق الفوبني العوامل الشخصية والتنظيمية من ناح
األساسية واليت تنص على " توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني الوالء التنظيمي وبني 

 العوامل الشخصية واإلجتماعية والتنظيمية لدى عينة الدراسة احلالية " .
واليت أكدت على وجود عالقة موجبة  2775وختتلف نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة العويف 

 ودالة إحصائيا  بني الوالء التنظيمي ومتغريات الدراسة املرتبطة هبا . 
ويفسر الباحث تلك النتيجة إىل الضعف الذي كشفه مستوى الوالء التنظيمي لدي عينة الدراسة 

 التنظيمي .ومن مث مل يعد للعوامل التنظيمية والشخصية أي تأثري وعالقة مع الوالء 
)   Marchiori & Henkinوختتلف هذه النتائج مع ما توصلت إليه نتائج دراسة 

2774  ) 

الطبية يف الواليات املتحدة   واليت إستهدفت الوقوف على تقييم أعضاء هيئة التدريس يف الكليات
لك ببعض ذاألمريكية وكندا للوالء التنظيمي بأبعاده ) العاطفي، املستمر، املعياري ( وعالقة 

املتغريات الشخصية، وإتضح أن هناك عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني الوالء املعياري واألداء 
التنظيمي والوالء العاطفي ومدة اخلدمة يف التعليم العاِل، والوالء املستمر ومدة اخلدمة يف املؤسسة 

 . نفسها

 التوصيات :

ناعية ة توصية القطاع التعليمي مبنطقة اجلبيل الصمن خالل النتائج السابقة ميكن القول بضرور 
باإلهتمام بكل من العوامل الشخصية واإلجتماعية والتنظيمية وكذلك الوالء التنظيمي من خالل 
تنظيم عدد من األنشطة ذات الصلة واليت ترفع من مستويات العوامل والوالء التنظيمي ولتحسني 

 العالقة بينهم .
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 المراجع :

( ، " أثر القيادة بالقيم على الوالء التنظيمي " .حالة تطبيقية  2715أمحد إبراهيم،)  أبو سن، 
،كلية الدراسات  " على منظمات األعمال اليمنية جمموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه أمنوذجا  

 التجارية اليمن
طبيقية ي دراسة ت(. الثقة التنظيمية ودورها يف تعزيز الوالء التنظيم2715أمرية خضري كاظم. )

جملة الغري للعلوم . لعدد من العاملني يف فروع مصرف الرافدين يف حمافظة النجف األشرف
 , (31) 10االقتصادية واالدارية

(. الروح املعنوية وعالقتها بالوالء التنظيمي للعاملني مبجلس 2717بدر بن حممد اجلريسي )
 ادميية نايف العربية للعلوم األمنية، كليةالشورى السعودي من وجهة نظرهم رسالة ماجستري أك

 الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية 
ات الجامع يف أثره على تحسين األداء و ( الوالء التنظيمي 1095أحمد مسعود )  ،البطي
 . مصر -اجمللة العلمية للدراسات التجارية والبيئية ،دراسة ميدانية على الجامعات الليبية:  الليبية

( أثر مستويات التوتر يف الوالء التنظيمي حبث 2713النوري مرتضى ومدحية عباس ) ،رجبا
 اجلامعة املستنصرية العراق . 124-178ص ،جملة اإلدارة واإلقتصاد ،ميداين

الة ماجستري رس-(. الثقافة التنظيمية وعالقتها باالنتماء التنظيمي2775( محد بن فرحان الشلوي
 ويب كلية امللك خالد العكسرية املدنيني والعسكريني(. جامعة نايف العربية)دراسة ميدانية على منس

 للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية
 هليئةا أعضاء لدى التنظيمي والوالء األكادميية احلرية بني العالقة (2778) محدان لطفي دانا  

 النجاح امعةج لدى مودعة ، منشورة غري ماجستري ةرسال ، الفلسطينية اجلامعات يف التدريسية
 .الوطنية

 التدريسية ئةاهلي أعضاء لدى التنظيمي والوالء األكادميية احلرية بني العالقة : محدان لطفي دانا 
 لوطنيةا النجاح جامعة لدى مودعة ، منشورة غري ماجستري رسالة ، الفلسطينية اجلامعات يف

2778. 
 التضليل اللغوي وأثره في تغيير معنى حقيقة المصطلحات العربية

The Linguistic Distortion and Its Effect in Changing the 

Actual Meaning of the Arabic Terminologies 
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التحفيز وأثره على الوالء التنظيمي لألفراد العاملني يف  (.2711الساكت ) روان محدان ، يامسني
 املؤسسات احلكومية.جامعة النجاح الوظنية نابلس فلسطني.

التحفيز وأثره على الوالء التنظيمي لألفراد العاملني يف  (.2711روان محدان، يامسني الساكت )
 فلسطني.املؤسسات احلكومية.جامعة النجاح الوظنية نابلس 

(، دور نظا معمومات املوارد البشرية يف  2713الروسان، حممود عمي و العموش ،مثىن حممد ) 
الوالء التنظيمي دراسة ميدانية يف القطاع الفندقي األردين، جملة  كلية بغداد االقتصادية اجلامعة 

 242 -221 6العدد السابع، ص 

 لمي،ح فارس والتنظيمي،ترمجة الصناعي نفسال علم إىل املدخل ( 1111) رجييو .ي رونالد   
 األردن، والتوزيع للنشر الشروق دار ،1ط

 دار ،1ط حلمي، فارس والتنظيمي،ترمجة الصناعي النفس علم إىل املدخل : رجييو .ي رونالد  
  1111األردن، والتوزيع للنشر الشروق

االجتماعية ودورها يف ( ،  دعم اخلدمات 2713زىري رشيد،  أسيل وسندية مروان احلياِل )
، 3الوالء التنظيمي،  مدينة املوصل،  جملة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، اجمللد  

 . 2العدد  

(. مستوى الوالء التنظيمي يف املؤسسات الرتبوية: دراسة ميدانية مبدينة 2712شافية بن حفيظ )
 اجلزائر.-ورقلة جامعة قاصدي مرباح

(. مستوى الوالء التنظيمي يف املؤسسات الرتبوية: دراسة ميدانية مبدينة 2712) شافية بن حفيظ
 اجلزائر.-ورقلة جامعة قاصدي مرباح
السلوك التنظيمي مدخل تنظيمي معاصر، الدار اجلامعية  - 2773عبد الباقي صالح الدين، 

 .احلديثة، االسكندرية
خل تنظيمي معاصر، الدار اجلامعية السلوك التنظيمي مد - 2773عبد الباقي صالح الدين، 

 .احلديثة، االسكندرية

 ، الرتبوية البحوث كتابة يف املرشد ه(.1478فودة.) حممد حلمي صاحل  عبدالرمحن، ، عبداهلل
 .52، 43 ص ، بتصرف ، جدة ، الشروق دار
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 ، ةالرتبوي البحوث كتابة يف املرشد ه(.1478فودة.) حممد حلمي صاحل  عبدالرمحن، ، عبداهلل
 .52، 43 ص ، بتصرف ، جدة ، الشروق دار

 ٠٢. جملة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية العدد  ٣١٠٢عزيز قودة جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
 ديسمرب اجلزائر.

( واقع  ٣١٠٢علي أمحد الربكات و ليلى بنت سليمان الشملي و سامل بن عبداهلل الناعيب ) 
ة كادمييني املساندين يف كليات العلوم التطبيقية يف سلطنالوالء التنظيمي لدى اإلداريني واأل

 . ُعمان.اجمللة العلمية جلامعة امللك فيصل العلوم اإلنسانية واإلدارية. اململكة العربية السعودية
( واقع الوالء  ٣١٠٢علي أمحد الربكات و ليلى بنت سليمان الشملي و سامل بن عبداهلل الناعيب ) 

لة ريني واألكادمييني املساندين يف كليات العلوم التطبيقية يف سلطنة ُعمان.اجملالتنظيمي لدى اإلدا
 . العلمية جلامعة امللك فيصل العلوم اإلنسانية واإلدارية. اململكة العربية السعودية

(، الضغوط االجتماعية وضغوط العمل وأثرها على اخت اذ 2777القحطاين، صاحل بن ناصر)
راسة مسحية على ضباط اجلوازات مبنطق ة مك ة املكرم ة، رسالة ماحستري، القرارات اإلدارية : د

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

 ارينياالد القيادي،لدى والنمط املهين الوالء بني العالقة (2773) عورتاين أمني القادر عبد مأمون 
 جامعة امعةج لدى مودعة ، ةمنشور  غري ماجستري رسالة ، الفلسطينية الوطنية السلطة وزارات يف

 .فلسطني، ، الوطنية النجاح

(  أمهية الوالء التنظيمي والوالء املهين لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة 2771حممد املخاليف )
 .، العددالثاين، دمشق ،17كليات الرتبية ،جملة جامعة دمشق للعلوم الرتبوية ، اجمللد-صنعاء

( أثر ضغوط العمل على درجة الوالء التنظيمى :  ٣١٠٢) حممد بن سعيد العمرى وآخرون 
سانية و جملة العلوم اإلن-دراسة ميدانية على العاملني ىف منظمات القطاع اخلاص مبدينة الرياض 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية . اململكة -84-15ص ص  ٢٣االجتماعية العدد 
 . العربية السعودية

( أثر ضغوط العمل على درجة الوالء التنظيمى : دراسة  ٣١٠٢آخرون ) حممد بن سعيد العمرى و 
 جملة العلوم اإلنسانية و-ميدانية على العاملني ىف منظمات القطاع اخلاص مبدينة الرياض 
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جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية . اململكة العربية -84-15ص ص  ٢٣االجتماعية العدد 
 . السعودية

لوم اجمللة العربية للع (. دور الوالء يف إجناح عملية التغيري التنظيمي.7142مراد نعموين. )
 .121-113, 3 اإلجتماعية ,

معاذ جنيب غريب،احلوافز وعالقتها بالوالء التنظيمي "دراسة ميدانية" على العاملني باإلدارة العامة 
ث ثالثون، العدد الثالللمصرف الصناعي السوري، جملة اإلدارة واالقتصاد، السنة اخلامسة وال

 .4، ص2712والتسعني، 
(، الوالء التنظيمي لدى املديرين يف الوزارات األردني ة،دراس ة ميدانية،جملة 1111املعاين،أمين عودة)

 ، 78،ع21االدراي، مسقط ، م
(،الوالء التنظيمي للمدير السعودي،رسالة ماجستري ،جامع ة 1118هيجان عبد الرمحن امحد )

 األمنية نايف للعلوم
هيجان عبد الرمحن امحد،الوالء التنظيمي للمدير السعودي،رسالة ماجستري ،جامع ة نايف للعلوم 

 .1118األمنية،
 

Porter ,L .Steers ,R .mow day .R .an Bonlain ,P )1979( 

organizational commitment ,Job Satisfaction and turnover among 

psychiatric technicians ",journal of applied peg chologg,vol,59". 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 217 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Researches 

  

 (JISTSR) 

 Journal home page: http://www.siats.co.uk  

 
الدراسات اإلسالمية والفكر جلة م 

 للبحوث التخصصية
م.8109ليو يو  \تموز ،4عددال،  3لمجلدا    

e-ISSN: 2289-9065 

 

المعوقات التي تحول دون تحقيق الكفاءة المهنية لدى القيادات اإلدارية العليا بالجهاز اإلداري 

 نموذجاً  :وسبل معالجتها: سلطنة عمان

  ليلى بنت سويد بن سعيد العبرية

  د. أشرف زيدان

  فخر األدبي بن عبد القادرد. 

nicerose2004@hotmail.com 

 

م8109 -هـ  9341  

 
زيادات ابن عقيلة المكي في كتابه )الزيادة واإلحسان في علوم القرآن( على السيوطي في كتابه 

 )اإلتقان في علوم القرآن( في موضوعات تدوين القرآن الكريم

mailto:nicerose2004@hotmail.com


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 218 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 

A R T I C L E  I N F O  

Article history: 
Received 22/2/2018 
Received in revised form7  3/ /2018 
Accepted 5/6/2017 
Available online 15/7/2018 

Keywords:  Professional 

competence, senior administrative 

leadership, obstacles, Organization 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Professional competence is one of the variables that determine the personality of the 

administrative leader, which determines the extent of his contribution to achieving the 

objectives set by the organization or institution. The research focuses on the study and 

knowledge of the obstacles that prevent the achievement of professional competence among 

senior administrative leaders and ways of addressing them, and stems from the importance 

of low level of professional competence and performance of tasks and responsibilities 

placed on the top administrative leadership in the country. 

Study also reached a set of results that are considered obstacles to the achievement of 

professional competence among the senior administrative leaders in the administrative 

system, including the impact on the job situation, where the traditional employee suffers 

from many psychological pressures and burdens. It has also developed a range of degrading 

treatment methods to raise the level of competence of this category of leaders, such as 

choosing the quality of education. 

Keywords:Professional competence, senior administrative leadership, obstacles, 

Organization 
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  البحث:ملخص 

شخصية القائد اإلداري، واليت حتدد مدى مسامهته يف حتقيق األهداف اليت وضعتها  الكفاءة املهنية أحد املتغريات اليت حتدد

يركز على دراسة ومعرفة املعوقات اليت حتول دون حتقيق الكفاءة املهنية لدى القيادات اإلدارية والبحث احلاِل  .املنظمة أو املؤسسة

من الكفاءة املهنية وأداء املهام واملسئوليات امللقاة على عاتق  وجود مستوى متدينمن تنبع أمهيته  حيثالعليا وسبل معاجلتها، 

ية لدى جمموعة من النتائج اليت تعترب عائقا  حيول دون حتقيق الكفاءة املهن، وتوصل البحث إىل القيادات اإلدارية العليا بالدولة

د من الضغوط حيث يعاين املوظف التقليدي من العدي التأثر باملوقف الوظيفي القيادات اإلدارية العليا باجلهاز اإلداري ومن ضمنها

. كما أهنا توصلت جملموعة من أساليب العالج املهينة لرفع مستوى الكفاءة لدى هذه الفئة من القيادات،  واألعباء، النفسية

 .اجليد التعليمي املستوىكاختيار 

 .مهظ، املنت، املعوقااإلدارية العليا القيادات ،الكفاءة املهنيةكلمات مفتاحية:
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 .8227العلوم اإلدارية، األردن،  ت، دراسا8، ع36مج العزام، سني وتطوير األداء يف وزارة املالية يف األردن، زياد فيصلدور شبكات نظم املعلومات ودعم اإلدارة العليا يف حت (304)

 

 المقدمة:

ولقد أصبحت  ،أمهيتهما خاصة يف مواكبة التغريات احلديثة سواء يف جمال التعليم أو مبجال القيادة واإلدارةواملعرفة  للعلمال شك أن 

ا إلجياد اسرتاتيجية وطنية نتقنية املعلومات واالتصاالت هي احملرك األساسي لعجلة التنمية يف هذه األلفية الثالثة، هلذا اولينا اهتمام

 .لتنمية قدرات املواطنني ومهاراهتم يف التعامل مع هذا اجملال وتطوير اخلدمات احلكومية االلكرتونية

ومع التطورات يف التكنولوجيا احلديثة واحلاسبات اآللية قام اخلرباء املتخصصني يف اإلدارة التكنولوجية إىل تسخري تلك الطاقات 

إلدارية حيث برزت منظومة جديدة تسمى التحول الرقمي واليت بدورها ساندت اإلدارة واملنظمة يف مجيع عملياهتا خلدمة البيئة ا

اإلدارية وفرضت تلك املنظومة على املديرين وحىت القائمني باألعمال اإلدارية أن ميتلكوا املهارات واملعارف اجليدة هبذه التقنية 

م من مجع البيانات واسرتجاعها وتنظيم األعمال والتخطيط بأنواعه وحل املشاكل واختاذ واليت تساعدهم على القيام بأعماهل

 (304)القرارات من خالل تزويدهم باملعلومات الدقيقة واملطلوبة يف الوقت والصورة املناسبني.

 أسباب اختيار الموضوع:

يعاين املوظف  ب التأثر باملوقف الوظيفي حيثبسب وذلكأن هناك معوقات حتول دون حتقيق العمل بصورة دقيقة وجدت الباحثة 

 أما املوظف الذي يعمل يف أحد املؤسسات ويستخدم التقنيات جيعله أكثر ،التقليدي من العديد من الضغوط النفسية واألعباء

ميتلكه من معرفة  وظف ومافامل ،كما يستطيع التغلب على العديد من املشكالت املهنية  ،ارتقاء  وحتضرا  ولديه فرص للنمو الوظيفي

ومهارة ورغبة واهتمام وقيم ودوافع يعد حمددا  رئيسيا  يف حتديد مستوى األداء والوظيفة مبا تتطلبه من مهام وواجبات وما تفرضه 

فرص للنمو الوظيفي والذي تعد أيضا  حمددا  رئيسيا  يف حتديد مستوى األداء، كما إن املوقف مبا "من حتديات، وما تقدمه من 

 

 آثار تحفظ الدول اإلسالمية على المعاهدات وآثارها على حقوق اإلنسان
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 .8225 ،98: عّمان، ص، دار وائل للنشر8العميان، ط السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال، حممود سلمان (305)

نه من بيئة تنظيمية وما توفره من موارد مادية وتقنيات رقمية وهيكل تنظيمي مرن يعد معيارا  رئيسيا  يف رفع مستوى يتضم

 . (305)."األداء

 أهمية البحث:

 تتمثل أمهية البحث احلاِل يف تسليط الضوء على أهم املعوقات اليت حتول دون حتقيق الكفاءة املهنية لدى القيادات اإلدارية العليا

 باجلهاز اإلداري وُسبل معاجلتها يف سلطنة عمان.

 هدف البحث:

الكشف عن املعوقات اليت حتول دون حتقيق الكفاءة املهنية لدى القيادات اإلدارية العليا باجلهاز اإلداري وُسبل معاجلتها يف سلطنة 

 عمان.

 التساؤل الرئيس للبحث:

لطنة املهنية لدى القيادات اإلدارية العليا باجلهاز اإلداري وُسبل معاجلتها يف سما هي أهم املعوقات اليت حتول دون حتقيق الكفاءة 

 عمان؟

 فرضية البحث:

توجد العديد من املعوقات اليت حتول دون حتقيق الكفاءة املهنية لدى القيادات اإلدارية العليا باجلهاز اإلداري، وميكن تقدمي ُسبل 

 ملعاجلتها يف سلطنة عمان؟

 حدود البحث:

: دراسة املعوقات اليت حتول دون حتقيق الكفاءة املهنية لدى القيادات اإلدارية العليا باجلهاز اإلداري وُسبل الحد الموضوعي

 معاجلتها يف سلطنة عمان؟

 يتة الحيوان في ضوء سورة المائدة (دراسة مقارنة)نظرة طبية وعلمية لمفهوم م
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دراس    ات تربوية  حس    ن،س    ناء  وعماش    ة عيس    ى، عبد اهللحممد  ، جابر"مقارنة دراس    ة"والس    عودية  مص    ر من كل يف العاملية للمعايري بص    ريا  طبقا   نياملعاق الطالب ملعلمى املهنية الكفاءة تقييم( 306)

 .8228، 631-353 : مصر، صجملة كلية الرتبية بالزقازيق، ونفسية

 : سلطنة عمان منوذجا  الحد المكاني

 8217: الحد الزماني

 منهجية البحث:

لبيانات، ومالحظة هو عبارةٌ عن عمليٍة دقيقٍة هتدُف إىل مجع اائي التحليلي و اعتمدت الباحثة يف البحث احلاِل على املنهج االستقر 

الظواهر املرتبطة هبا من أجل الربط بينها مبجموعٍة من العالقات الكلية العامة، وأيضا  يُعرُف املنهج االستقرائي بأنّه األسلوب 

، أي يربُط بني سة العامة املرتبطة باملوضوع الذي يبحُث فيهالبحثّي الذي يستخدمُه الباحث يف تعميم دراسته اخلاصة على الدرا

 الّدراسِة اليت عمل على تنفيذها بصفتها ُجزءا  من ُكل. 

 المطلب األول: المفاهيم والمصطلحات

 الكفاءة المهنية

 سلوك أداء على القدرة هيفالكفاءة  "واملهنة عند التطرق إىل مفهوم الكفاءة املهنية، نرى أن هذا املفهوم يتكون من " الكفاءة 

 من املعارف جمموعة منوتتكون  األقوال، أو األفعال أو احلركات أو التصرفات من عنها مبجموعة ويعرب معينة مبهام يرتبط معني

 بشكل األهداف حتقيق يضمن اإلتقان من معني مبستوىتؤدى و  معني مبجال مباشرا   اتصاال   تتصل اليت واالجتاهات، واملهارات

 (306) .فعال
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(307 ) Professional development and Student reading performance in Persistently low-performing schools, Washington, V، 

Teacher self-efficacyPhD, Barry University, 2016. 
)308( Differentiated Instruction, Professional Development, and Teacher Efficacy، Dixon, F, Yssel, N ; McConnell, J & 

Hardin, T، 37(2)، Journal for the Education of the Gifted, p (111–127). 2014. 

)309 (Professional Efficacy Beliefs about Assessing the Language Skills of Bilingual/Bicultural/ Bidialectal Students، Harris, 

K Speech-Language PathologistsPhD, University of South Florida ,2005. 
(310)Intervening and change strategies for helpers: Fundamental skills and cognitive behavioral interventions Cormier, S،, 

& Nurius, P, (5th ed)  ،  Thomson Brooks/ Cole,2003. 

 .8226، : القاهرةدار الوفاء للنشر ،حعبد الفتا أمحد  والزكي فليه،عبده  واصطالحا ، فاروقمعجم مصطلحات الرتبية لفظا   (311)

، ش    اهر س   الم والعرود اخلتاتنة،جربيل  حمس   ن يباألردن، س    ام الكرك حمافظة يف مدارس نظرهم وجهة من املهنية بالكفاءة وعالقتها تكنولوجيا املعلومات ملهارات الرتبويني املرش   دين امتالك مدى (312)
 .8215، 651-689: مصر، الرتبية كلية عني مشس، جملة(، 6)39

(313 ( Professional competencies in health sciences education: from multiple intelligences to the clinic floor, Lane, I،, 75, 

Adv in Health Sci Educ,2010, p129-146، 

الكفاءة على أهنا نشاط فكري يؤكد على معتقدات الفرد يف قدرته على حتديد  (Bandura, 1977)كما تعرف باندورا 

 (309) ،(308)، (307) مستوى معني من اإلجناز

اعته بدوره نجمموعة متمايزة من املعتقدات أو اإلدراكات املرتبطة أو املتداخلة لدى الفرد ومدى رضاه وق :بالكفاءة املهنيةواملقصود 

 (310)يف حميط املهنة اليت يقوم هبا. 

الوظيفة اليت مت اختيارها من قبل الفرد من خالل ما لديه من علم وخربة هبا، واليت ميكنه اإلجناز  :أنها أما المهنة فترى الباحثة

 فيها.

 ريفات منها:وجدت عددا  من التعالكفاءة املهنية ومن خالل إطالع الباحثة على تناول العلماء ملفهوم 

رف نظرية هي: قدرة اخلريج وفق ما اكتسبه من معاو أداء العامل بالنسبة ملعارفه ومهاراته وسلوكه، وتقدير مدى توافرها لديه،  "

.  (311)هنية يف أثناء إعداده باملدرسة الفنية الصناعية على حتقيق أعلى كفاية إنتاجية مطلوبة مومهارات أدائية ومسات شخصية و 

و ما حن لى أهنا: مدى القدرة على تقدمي اخلدمات بفاعلية واستقاللية وتوظيف املهارات يف العمل، ومدى االلتزامكما تعرف ع

  (313) .حمددةمزيج من املهارات والقدرات واملعرفة الالزمة ألداء مهمة أهنا:  ا. كم(312)يقوم به الفرد من واجبات أعمال إضافية 

 دليل النشر
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(314  (Sydanmaanlakka, P, Intelligent Leadership and Leadership Competencies Developing a leadership framework for 

intelligent organizations، PhD, University of Technology،2003. 
 : الرياض، ص  رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،علي حممد عبدالعزيز درويش، تطبيقات احلكومة اإللكرتونية   دراسة ميدانية على إدارة اجلنسية واإلقامة بديب )315(
7، 8225. 

 تعريفه ترى الباحثة أن الكفاءة املهنية مفهوم متعدد األبعاد يتضمن يف املهنية،وم الكفاءة من خالل عرض التعريفات السابقة ملفه

بعد مهاري، وآخر وجداين واآلخر معريف، كما يتضح أن الكفاءة املهنية تساعد يف التعرف على األفراد الذين لديهم قدرة على 

دى األفراد على مبدأ تؤكد الكفاءة املهنية لو ساهم يف التمييز بني األفراد، القدرة اإلنتاجية املنخفضة ومن مث ت واألفراد ذوياإلنتاج 

 .ة وآخرون ذوي كفاءة مهنية منخفضةالفروق الفردية املوجودة بينهم فهناك أفراد ذوي كفاءة مهنية مرتفع

ن من جمموعة من أن الكفاءة املهنية تتكو  Sydänmaanlakka, 2003, 107كما تتفق الباحثة أيضا  مع ما أشار إليه 

من خالل إجراءات ملموسة،  الكفاءة املهنيةكما تتجلى  ،واخلربات واالتصاالت واملهارات واملواقفاملعرفة العناصر واليت تتمثل يف 

الكفاءة ليست  ، كما أنهذا باإلضافة الكفاءة هي خمرجات عملية التعلم ،تتمثل يف القدرة على التصرف بفعالية يف حالة معينة

  .(314)وتطويره باإلضافة إىل أن الكفاءة هي شيء ميكن للبشر تدريبه  هذا ،شخصيةمن شخصية الفرد أو مسة جزءا 

 

 :المعوقاتمفهوم 

وضع صعب يكتنفه شيء من الغموض حيول دون حتقيق األهداف بكفاية وفاعلية، ومُيكن النظر إليها على أهنا املسبب  :وهي

  (315) إلجناز الفعلي أو على أهنا االحنراف يف األداء عن معيار حمدد مسبقا .للفجوة بني مستوى اإلجناز املتوقع وا

بأهنا النشاط الذي ميارسه القائد اإلداري يف جمال اختاذ وإصدار القرار وإصدار األوامر : وتعرف:القيادات اإلداريةمفهوم 

قيادة واالستمالة بقصد حتقيق هدف معني، فالواإلشراف اإلداري على األخرين باستخدام السلطة الرمسية وعن طريق التأثري 
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 .8221 ،64 : القاهرة، صالسماح ، دار، السيد اجلدد ،عليوةتنمية املهارات القيادية للمديرين  )316(

 فةالثقا ، مص     ر:(123) 14 قاس    م حس    ن، بن حس    نيمقرتح،  منوذج :الس    عودية العام التعليم التعلم مبؤس    س    ات جمتمعات معايري لتطبيق املدرس    ية القيادات لدى املنش    ودة املهنية الكفايات (317)

 .8214، 38 مصر، ص :والتنمية

 هلدف.ااإلدارية جتمع يف هذا املفهوم بني استخدام السلطة الرمسية وبني التأثري على سلوك األخرين واستمالتهم للتعاون لتحقيق 

(316)  

 أهمية الكفاءة المهنية المطلب الثاني: 

 للمؤسسة: للمؤسسة، وفيما يلي توضيح أمهية الكفاءة املهنية بالنسبة إن للكفاءة املهنية أمهية كبرية بالنسبة للفرد وبالنسبة

 تتضح أمهية الكفاءة املهنية للمؤسسة فيما يلي:حيث 

 تدعيم القوى اإلجيابية يف املؤسسة وتقليص اجلوانب السلبية قدر اإلمكان. .1

 السيطرة على مشكالت العمل وحلها، وحسم اخلالفات والرتجيح بني اآلراء. .8

 يتخذون من القائد قدوة هلم. وهمباعتبارهم أهم مورد للمؤسسة،  ،وتدريب ورعاية األفرادتنمية  .3

 .(317)مواكبة املتغريات احمليطة وتوظيفها خلدمة املؤسسة  .6

هذا وميكن تقدمي الكفاءة املهنية لدى الفرد عن طريق جمموعة من الكفاءات املتعددة اليت حتدد النضج املهين للفرد، واليت تتمثل 

 يما يلي:ف

 إتقان النشاط املهين على مستوى عاِل مبا فيه الكفاية، والقدرة على املشاركة يف التنمية املهنية. -الكفاءة اخلاصة  .1

 إتقان النشاط املهين التعاوين، والتعاون، وتقنيات االتصال املهنية اليت يتم قبوهلا يف مهنة حمددة. -الكفاءة االجتماعية  .8

  .عن نتائج عمل املرءاملسؤولية االجتماعية  .3

  .إتقان التعبري عن الذات ووسائل التنمية الذاتية، وسيلة ملقاومة التشوهات املهنية للشخصية -الكفاءة الشخصية  .6
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( 318 ( Orazbayeva,K Professional Competence of Teachers in the Age of Globalization,9(11), International Journal of 

Environmental & Science Education, p 2659-2672, 2016. 

(319 (Young,M & Dulewicz, V, 19, British Journal of Management,2008, p 17-32، Similarities and Differences between 

Leadership and Management: High-Performance Competencies in the British Royal Navy. 

إتق       ان وس       ائل حتقي       ق ال       ذات ووس       ائل تط       وير الف       رد يف الوظيف       ة، والق       درة عل       ى النم       و الشخص       ي  -الكف       اءة الفردي       ة  .5

 التأهي                                                             ل ال                                                             ذايت والتنظ                                                             يم ال                                                             ذايت، وإع                                                             ادة ين،مله                                                             ا

 .  (318)أهداف الكفاءة املهنية 

 الكفاءة المهنية للقائد  المطلب الثالث: مظاهر

ما جيب حتقيقه من خالل تطوير املنظور، وممارسة التحليل النقدي واحلكم، القدرة وتبادل : إنتاج Conceptualizالتصور  .1

 الفريق. رؤى واضحة ألعضاء على االبتكار، التخطيط الفعال، والقدرة على حتويل األفكار إىل

مساعدة العاملني و  ،: الرتكيز على األصول اليت تسيطر عليها من خالل حتمل املسؤولية وحتويل اخلطط إىل عملAlignاحملاذاة  .8

  .يف التحرك يف االجتاه الصحيح من خالل االستخدام املناسب للرقابة والتمكني والتفويض والتنمية الثانوية

خدام العمل، وذلك باستوحرية مع مراعاة االحتياجات املتناقضة للتأثري ، العمل مع ومن خالل اآلخرين :Interactالتفاعل  .3

 الفريق.اختاذ القرار الفعال، واحلساسية بني األفراد واالتصاالت إىل تنشيط أداء 

تخدام بالعمل اجلماعي، واالسوذلك بتحقيق النتائج من خالل الفعالية املهنية، وااللتزام  :Create successخلق النجاح  .6

 . (319) واملهاراتالفعال للهياكل األساسية التنظيمية املتاحة 

 بالجهاز اإلداري ومسارات التنمية اإلدارية بسلطنة عمان العليا لقيادات اإلداريةالرابع: الهيكل التنظيمي لالمطلب 

 ات واجملالس واهليئات التالية:يتكون اهليكل التنظيمي للجهاز اإلداري للدولة من السلطات واملؤسس

وهو رأس الدولة ورئيسها والسلطة العليا والنهائية له، وهو القائد  المعظم: سعيد بن قابوس السلطان الجاللة صاحب حضرة .1

 األعلى للقوات املسلحة.
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   .8222ت، واإلجنازات والتحدياجتربة سلطنة عمان يف التنمية اإلدارية احملاور  ،العريب الوطن يف اإلداريواإلصالح  التنمية جتارب ( 320) 

(321)Administrative change in the Gulf: modernization in Bahrain and Oman Common, R, ,74، International Review of 

Administrative Sciences, P188-189، 2008. 

ألساسي ء يف النظام اويعاون جاللة السلطان املعظم يف رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها وفقا  ملا جا مجلس الوزراء: .8

 للدولة.

والذي يرأسه جاللة السلطان وعضوية مثانية شخصيات حبكم مناصبهم، وجيتمع اجمللس بدعوة من جاللة  مجلس الدفاع: .3

 السلطان، ويتوىل النظر يف املوضوعات املتعلقة باحملافظة على سالمة السلطنة والدفاع عنها.

 جملس يتوىل إعداد السياسة املالية للدولة ويرتأسه جاللة السلطان.وهو  مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة: .6

 وخيتص برسم السياسة العامة للقضاء ويكفل استقالله ومتابعة تطويره. المجلس األعلى للقضاء: .5

ساسا  وتنشأ مجيعها مبوجب مراسيم سلطانية حتدد صالحيتها اليت هتدف أ اللجان العليا والمجالس الفرعية والهيئات العامة: .4

 (320)إىل اإلشراف على قطاع معني لوضع رؤية متكاملة، والتنسيق مع اجلهات األخرى املعنية مبا فيها الوزارات. 

 : مسارات التنمية اإلدارية للجهاز اإلداريالخامسالمطلب 

إلداري فقد أنشئت ا شهدت سلطنة عمان ومبجرد أن بدأت عائدات النفط يف الزيادة يف السبعينيات، تطورا  ملحوظا  يف اجلهاز

وبدأت حماوالت حتديث  وزارات اخلدمة العامة، وال سيما شهدت تطورا  ملحوظا  يف جماالت التعليم و الصحة واألشغال العامة،

، واستمرت فرتة التوسيع يف التسعينات عندما بدأ االهتمام باإلصالح 1973القطاع العام بإنشاء دائرة للخدمة املدنية يف عام 

كان ينتقد إىل حد كبري احلكم يف السلطنة بشكل عام، وتضخم مرتبات اخلدمة املدنية   1996للبنك الدوِل يف عام  بتقرير 

ومن اجلوانب األخرى اليت جيب أخذها بعني االعتبار استمرار تفضيل العمالة يف القطاع العام للعمانيني ، على وجه اخلصوص

  (321)ريب األخرى. املتعلمني، مبا يتماشى مع بلدان اخلليج الع

 

  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 228 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
(322 (Common , R, Ibid, 189. 

ترى الباحثة أن تلك الفرتة كانت فرتة بداية النمو االقتصادي واملدين للسلطنة، حيث أنه كان ال بد بالفعل من مواكبة التغريات و 

احلاصلة يف البلدان اجملاورة من دول اخلليج، وبالتاِل فإنه من الطبيعي أن حيدث تفضيل لفئة من العمالة على حساب فئة أخرى، 

ث كان اهلدف الرئيسي هو حتقيق النهضة للدولة، وبالتاِل فإن اهلدف حيتم االستعانة باملتعلمني للنهوض بالدولة وحتقيق ما حي

 مت التخطيط له.

االعتماد على العمالة يف القطاع العام يتفاقم بفعل تزايد البطالة إضافة إىل تزايد عدد السكان، و اليت سامهت يف ظهور بدأ 

ملعضالت للحكومة عندما ال ينظر إىل العمالة يف القطاع اخلاص على أهنا مهنة مقبولة ، يف املقام األول حيث أن املزيد من ا

الرواتب و ظروف العمل يف القطاع العام ال تزال أكثر جاذبية، و كان أي تغيري إداري يف عمان أكثر تكرارا و حذرا، و لكن 

، وكان القانون األساسي لدستور مكتوب لسلطنة عمان، 1994اسي يف نوفمرب اإلصالح تلقى زمخا مع إعالن القانون األس

ذي يف السلطنة، فإن السلطة السياسية ترتكز يف السلطان، ال وعلى الرغم من أن القانون األساسي أنشأ أيضا تغيريا سياسيا

تصادية و السلطان بشأن املسائل االق يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء ويرأس جملس الوزراء، ويقدم جملس الوزراء توصيات إىل

السياسية و االجتماعية و التنفيذية واإلدارية ويقرتح مشاريع القوانني واملراسيم، وينص القانون األساسي على إنشاء برملان من 

إن فجملسني، يعمل فقط بصفة استشارية على الرغم من أنه ميكن أن يقرتح تشريعات، وباإلضافة إىل القانون األساسي، 

  (322)اإلصالح و التحديث موجهان أيضا بتعزيز األهداف االقتصادية الوطنية. 

بسبب زيادة عدد السكان، ورغبة احلكومة يف السلطنة على حتقيق النمو االقتصادي والعمراين يف  إىل أنهالباحثة وتذهب 

مما أدى ذلك  زايا ووسائل اجلذب الشيء الكثري،السلطنة دفعها إىل الرتكيز بداية على طرح الوظائف احلكومية ووفرت هلا من امل

إىل خلق زعزعة وعدم اتزان مع القطاع اخلاص، حيث أن أغلب املتقدمني للعمل يتجهون إىل القطاع احلكومي ملا له من وسائل 

 زيادة البطالة ىلجذب، وبالتاِل فإنه لعدم استطاعة القطاع احلكومي تغطية هذا العدد الكبري من املتقدمني لاللتحاق به أدى إ

يف السلطنة، كما أدى إىل زعزعة اخلطط اليت مت وضعها مسبقا  للمضي قدما بالدولة، كما أن التغيريات اإلدارية املستمرة يف 
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(323( Common, R, 189. 

تلك الفرتة سامهت يف خلق جو من عدم االطمئنان وعدم االستقرار للخطط املوضوعة مسبقا  وبالتاِل وجود اخللل االقتصادي، 

 ث تغيريات وحتديثات يف النظم.والسعي إلحدا

، وهي 8282مع توقع أن يكون لدى عمان اقتصاد متنوع حبلول عام  1995يف عام  8282وقد مت إطالق سياسة عمان 

تتضمن أربع اسرتاتيجيات رئيسية هي : التنمية املستدامة، و تنمية املوارد البشرية، و تنويع االقتصاد، وتنمية القطاع اخلاص، ومن 

أن القيادة كانت قلقة مبا فيه الكفاية بشأن االخنفاض املتوقع يف إيرادات النفط لتلبية االحتياجات اإلمنائية، وأدى التوسع  الواضح

السريع يف اخلدمات العامة أيضا إىل زيادة االعتماد على عائدات النفط مع إعاقة منو القطاع اخلاص، وباإلضافة إىل ذلك أعطيت 

مع هذا االختصاص احملدد،  8221، وقد بلغ ذروته بإنشاء وزارة القوى العاملة يف كانون األول / ديسمرب "التعمني" زمخا متجددا

يف املائة من العمال غري  95يف املائة من العاملني العمانيني، فإن القطاع اخلاص يستخدم  45وأفيد أنه يف حني توظف احلكومة 

  (323)  .العمانيني

 الكفاءة المهنية مفسرةال: النظريات المطلب السادس

أهنا ميكن مضموهنا إىل التعرف على العوامل اليت من ش وسعت يفهناك العديد من النظريات اليت اهتمت بالكفاءة املهنية للفرد 

 الباحثة:تلك النظريات من وجهة نظر  ومن ضمن للفرد،أن تساهم يف رفع أو خفض الكفاءة املهنية 

 Social Cognitive Theoryالنظرية المعرفية االجتماعية 

املعرفية االجتماعية أن األفراد لديهم قوة داخلية تتمثل يف  وتفرتض النظرية م(،1985)باندورا عام  ألربتتعود تلك النظرية إىل 

الشخصية  السلوك واملقوماتو التأثريات البيئية  وهي:بثالثة عوامل  والذي يرتبطإىل السلوك املستقبلي  واليت تؤديالكفاءة املهنية 
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: ة الرتبية، جامعة الريموككلي، األردن:   يونس رميا حممد ،غري منش               ورة دكتوراهته بالكفاءة املهنية لدى القادة األكادمييني واإلداريني، رس               الة االس               رتاتيجي يف ج امعة الريموك وعالق التخطيط )324(

 .8213األردن، 
(325 (Self-Regulation, Self-Efficacy, Outcome Expectations, and Social Support: Social Cognitive Theory and Nutrition 

Behavior, (Anderson, E،; Winett, R،& Wojcik, J, 34(3)،  Ann Behav Med, p304–312،2007. 

أن السلوك  هذا يعينو القوى الثالث تؤثر على ما يفعله الفرد  وأن هذه والعاطفية والبيولوجيةالداخلية مثل العمليات املعرفية 

  (324) واخلارجية للفرد.املستقبلي للكفاءة املهنية هو نتاج التفاعل الديناميكي بني القوى الداخلية 

ا الفرد من حيث يرى أن املثريات االجتماعية اليت يتلقاه نظريته،ليت قدمها باندورا يف حد املفاهيم اأمن  الكفاءة يعدفمفهوم 

معينه من املهارات  استخدام جمموعة ومهمات تتطلبخالل الوسط الذي نعيش فيه تؤثر يف شعور بالكفاءة عند قيامه بتكليفات 

 جند وبالتاِل االجتماعية،باندورا يف نظريته املعرفية  يف نظرية تعترب الكفاءة مفهوما مركزيا ومن هنا بالكفاءة.يسمى  وهذا الشعور

اليت  جة املثابرةودر  سيبذله،الذي  ومقدار اجلهد ومداه،أهنا وسيط معريف للسلوك إذ حتدد طبيعة السلوك الذي يقوم به الفرد 

هبا باعتبارها فرصة  همة اليت يريد االهنماكإذا كان سيدرك امل وحتدد فيما تعرتضه، والصعوبات اليت املشكالت،سيبديها يف مواجهة 

 للتعلم أو هتديدا.

 بالتاِل يتجنبو  واثقون،أكفاء  وفيها أهنمومن هنا جند أن الكفاءة تساعد األفراد على اختيار املهام اليت يستشعرون من خالهلا 

وحتديد تعرف على يف ال دورا  رئيسيا  ة تلعب هؤالء األفراد املواقف اليت يستشعرون أهنم فيها حمدودي الكفاءة، كما جند الكفاء

لردود االنفعالي     ة ا ومن مث أمناط التفكري على وتوثر أيضا العقبات،سيثابر يف مواجهة  واىل مىتاجملهود الذي سيبذل  حجم

  .(325والسلوك     ية )

 تهادارية العليا وسبل معالجالمعوقات التي تحول دون تحقيق الكفاءة المهنية لدى القيادات اإلالمطلب السابع: 

هناك جمموعة من املعوقات اليت حتول دون حتقيق الكفاءة املهنية لدى القيادات اإلدارية العليا باجلهاز اإلداري و اليت تتمثل يف 

ل يف الذي يعم أما املوظف ،التأثر باملوقف الوظيفي حيث يعاين املوظف التقليدي من العديد من الضغوط النفسية  و األعباء

أحد املؤسسات ويستخدم التقنيات جيعله أكثر ارتقاء  و حتضرا  و لديه فرص للنمو الوظيفي كما يستطيع التغلب على العديد من 
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 .8225 ،98: عّمان، صدار وائل للنشر ،( 8)ط، العميان، حممود سلمان، األعمالالسلوك التنظيمي يف منظمات  )326(

 
 موس    ى ،يف فرنس    ا االس    تئنافية اإلدارية واحملاكم الدولة جملس عن األحكام الص    ادرة يف دراس    ة :التأدييب الطريق بغري العامة لوظيفيةمن ا الفص    ل أس    باب من س    ببا باعتبارها املهنية الكفاية عدم (327)

 .8213، 52 : املغرب، صاإلداري القضاء جملة (3) ،8 شحادة، مصطفى

املشكالت املهنية فاملوظف و ما ميتلكه من معرفة و مهارة ورغبة و اهتمام وقيم ودوافع يعد حمددا  رئيسيا  يف حتديد مستوى األداء 

تطلبه من مهام و واجبات وما تفرضه من حتديات  وما تقدمه من فرص للنمو الوظيفي و الذي تعد أيضا  حمددا  والوظيفة مبا ت

رئيسيا  يف حتديد مستوى األداء ، كما إن املوقف مبا يتضمنه من بيئة تنظيمية و ما توفره من موارد مادية و تقنيات رقمية و هيكل 

 . (326)ع مستوى األداء تنظيمي مرن يعد معيارا  رئيسيا  يف رف

 يف العجز رويظهكما تعد عدم القدرة على إقامة وتكوين عالقات وروابط وظيفية من املعوقات اليت تعوق الكفاءة املهنية، 

 مباشر، غري أو مباشر بشكل اإلداريني العام لرؤسائه املوظف معارضة ذلكومثال  متعددة، أشكال يف الوظيفية والروابط العالقات

 صعوبات العام املوظف يظهر أن عامة وبصورة .هبا املكلف األعمال أو بعض إليه املوكلة املهام بعض تنفيذ العام املوظف رفض أو

  ) .327)العمل  يف زمالئه أو رؤسائهوبني بينه  الوظيفية العالقات تكوين يف

تمثل يف عدم اإلدارية العليا باجلهاز اإلداري ت حتول دون حتقيق الكفاءة املهنية لدى القياداتوترى الباحثة أن من املعوقات اليت 

ذا باإلضافة ه واهلادف،خالل عدم القدرة على التخطيط اجليد املنظم  وذلك منالعاملني  والتواصل معقدرة القائد على التفاعل 

أو  املالئمة،ات صعلى توزيع العمل ألصحاب االختصا وعدم قدرته الضاغطة،إىل عدم قدرته على حتمل املسئولية يف املواقف 

 .تكليف من يصلح للقيام باملهام املوكلة إليه

كما ترى الباحثة أيضا أن منط اإلدارة أو القيادة الذي يتبعه القائد من شأنه أن يؤثر يف الكفاءة املهنية للعاملني داخل املؤسسة، 

 يلي:فاإلدارة أنواع تتضح فيما 

واملشاركة  األفراد شخصيات احرتام مبدأ هو الدميوقراطية اإلدارة تعتمده الذي سياألسا املبدأ إن الديمقراطية: اإلدارة أواًل:

 من الصائبة تقدمي األفكار على أقدر السوية العقول تعدد أن :هي أساسية فكرة من انطالق ا تنفيذه،و  القرار اختاذ يف اجلماعية
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، 66 -68 : فلس     طني، صاجلامعة اإلس     المية الرتبية،كلية ،  رس     الة ماجس     تري غري منش     ورةرش     يد،  دعبد اجملي ، حمموداالس     رتاتيجية اإلدارة ض     وء معايري يف غزة حمافظة يف املدرس     ية اإلدارة واقع(328)
8225. 

مشرتكة  مهمة هي بل األعلى، اإلداري على حصر ا – املفهوم هذا ضوء يف – اإلدارة مهمة تكون فال السوي. الواحد العقل

 مع عالقاته أن تكون ينبغي الذي املهمة هذه تنفيذ يف القيادي الدور األعلى اإلداري ويتوىل العاملني. مجيع أدائها يف يسهم

 ملتبادل.اواالحرتام  األلفة إىلوتدعو  واحلماس، املبادرة وتثري الفعال، التعاون عن تنم اجيابية، العاملني

ا ،واالستمالةواحلث  الرتغيب خالل من الدميقراطية اإلدارة يف نشاطه ميارس القائد كما وفرض  عن التخويف بعيد 

 يعملون مؤسسته يف األفراد أنومن  فريق،يف  عضو أنه من هنا القائد ينطلق حيث التسلطية، اإلدارة يف احلال هو كما السلطة

ا املشاركة على بل ويشجعهم ومقرتحاهتم، أفكارهم يتلقى فهو عنده، يعملون وال معه  يهتم كما بأمورهم، يتصل فيما خصوص 

 املعنوية. روحهم لرفع رضاهم زيادة من أجل أساسية حاجات من لديهم مبا كثري ا

 قيقلتح وسيلة أهنم أساس على ويعاملهم قدراهتم من وعدم التقليل احللول اقرتاح على العاملني يشجع اإلداري فالنمط

 بأمهيةوإمياهنم  العاملني وعي على يتوقف النمط جناح هذاولكن  .وإبداعاهتم مواهبهم عن الكشف يفويسهم  اجلماعة أغراض

 . (328)وحتمل املسئولية  إىل املؤسسةواالنتماء  العمل يف املشاركة

 تكتنفه مظاهر املتداخل املتنوع السلوك من العديد ظهور اإلدارة من النمط هذا على يطغى سلية:االتر  اإلدارة ثانياً:

 عن العاملني رضا فإن هلا طريقا   اإلدارة الذي تتخذهوالتساهل  العاملني حريةورغم  األداء، باخنفاض مصحوبةوالتسيب  اهلزل

 الدميقراطية. القيادة مع باملقارنةجدا   منخفض القيادة هذه ظل يف أعماهلم

 :منها أسس عدة على سليةاالتر  اإلدارةوتقوم 

 املسئولية. حتديدوعدم  احلريات إتاحة -

 الفريق. بروح العمل وحدة وتفكيكواملغاالة  اجلهدوتبديد  الوقت ضياع -
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ني، : فلس    طاجلامعة اإلس    المية الرتبية، منش    ورة، كليةرس    الة ماجس    تري غري  حامد، حممد تفعيله، عائدة وس    بل غزة مبحافظات الثانوية طالبات املرحلة معاجلة مش    كالت يف املدرس    ية اإلدارة دور (329)

 .8221 ،81 ص

 .8212 ،168-135صواالجتماعية، جلة العلوم اإلنسانية ، 12، حنان، مربطومالكي  م، أحال )منوذجا رواحلداثة )املدي التقليد بني املدرسية اإلدارة (330)
(331) The Building of Concepts and Strategies Developed by Health Services and Implications for Nursing، Text Context 

Nursing, Camelo, S & Angerami, E, Professional Competence: Text Context Nursing, 22(2)  ،  p 552-60،2013. 

 . (329) الناشئني لدى القيموتزعزع  الفوضى إشاعة -

 أسفل ، إىل أعلى من اإلدارة من النوع هذا يف السلطة تندرج : التسلطية ( أو الديكتاتورية(  األوتوقراطية ثالثًا : اإلدارة

 تام فصل هناك و يكون العمال ، إىل األوامر تصل حىت و هكذا الوظيفي ، السلم يف منه أعلى هو من بأمر القائد يأمتر حيث

 من النوع هذا يف الوالء أن كما وجوها ، املؤسسة عن بعيدا اخلطط بوضع املختصون يقوم و التنفيذ ، حبيث التخطيط بني

 اإلدارية السلطة أن الديكتاتورية اإلدارة ترى كما ديكتاتورية ، صبغة التنظيم هذا يف الفين التوجيه خذو يت يكون للرئيس ، اإلدارة

 القائد و يضع تفوض لغريها ، و مل وحدها ، هلا منحت قد الضمنية املسؤولية و أن مستوى ، منها أعلى سلطة من إليها مفوضة

 و حياول عنها ، حييد و ال الصورة وفق هذه و سياسات خطط بوضع ومو يق ملؤسسته، معينة صورة ذهنه يف النمط هذا من

 .(330)و السياسة  الرأي يف من خيالفه مع و العكس و أفكاره سياسته مع يتفق من مع و الصداقة الود إظهار

 : سبل معالجة معوقات الكفاءة المهنيةالثامنالمطلب 

متييز املؤسسة عن  كما تساعد يف  مؤسسة،يف حتقيق كفاءة اإلنتاج داخل أي  تعد الكفاءة املهنية من العوامل الرئيسية اليت تساعد

وتبني  املنظمة،تتأثر ببيئة  Camelo & Angeramiفالكفاءة املهنية كما أشار  األخرى. ومنافستها للمؤسساتغريها 

مع  املنظمة،بيئة  على تأثريها علىوالتعرف على حتليلها  والقدرة الذاتيةمن التطور الذي يعتمد على الواقع املوضوعي  مستوى

  (331)إمكانية تطوير نفسها بطرق خمتلفة ويف مواقع خمتلفة. 

التغلب على معوقات الكفاءة املهنية من خالل تطبيق املبادئ األساسية للكفاءة املهنية واليت ميكن توضيحها على وميكن هذا 

 التاِل:النحو 
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 واالجتماعية،ية العلوم اإلنسانية كل،  غري منشورة دكتوراهسكيكدة، رسالة ، وزز  عياش ، مرابطدور تكنولوجيا املعلومات يف تنمية الكفاءة املهنية للعامل: دراسة ميدانية مبؤسسة الربيد واملواصالت )332(

 .8217، 812 خيضر، صجامعة حممد 

: جلامعة اإلس       الميةا التجارة، منش      ورة، كليةرس      الة ماجس       تري غري ص      قر املغين،  غزة، أميمةواقع إجراءات األمن والس      المة املهنية املس      تخدمة يف منش      آت قطاع الص       ناعات التحويلية يف قطاع  (333)
 .8،8224، ص فلسطني

 مراحل يف يكون االستثماروهذا  ،البشري املال رأس يف االستثمار ذلك هو يقياحلق االستثمار إن دالجي التعليمي المستوى

 اجليد. التعليم على يتحصل أن دون كفؤ عامل على احلصول ميكن ال أنه حيث ،الدراسية املرحلة أي التكوين األوىل

 .فيه والرغبة العمل على القدرة هي مهنية كفاءة بناء خالهلا من ميكن قاعدة أو أساس أول للعمال الجيد االختيار

 أهم أحد يعد كما للعامل، املهنية الكفاءة لرفع احلديثة العوامل أهم أحد يعد العاملة القوى ختطيط إن :العاملة القوى ختطيط

 املدى على طويل أو املدى قصري إماويكون  ،سليم علمي أسلوب إتباع طريق عنوذلك  ،أيضا اإلنتاجية رفع كفاءته عوامل

  العمل. نوع حسبوعلى  اجةاحل حسب

التالية.  اجملاالت يف خاصة ،املهين وأدائهوقدرته  كفاءته حسب كل العمال بني العدالة :الوظيفي بالعدل ويقصد: الوظيفي العدل

(332) 

توضيحها  ميكن واليتالتغلب على املعوقات اليت تواجه الكفاءة املهنية داخل أي مؤسسة من خالل تفعيل جمموعة من اإلجراءات كما ميكن 

 التاِل:على النحو 

 

 المؤسسة:تفعيل السالمة المهنية داخل  أواًل:

 األفراد مجيع يكونوأن  البدوعليه  ،خارجهو  العمل داخلاحلوادث و األخطار  ضد اجملتمع أفراد جلميع الواقي القناعتعد السالمة املهنية 

 داخل املنازلواحلوادث  اإلصابات حدوث لتجنبوذلك  املهنيةوالصحة  السالمةوأسس مفاهيم  واقتناع بقيمة كامل وعي على

 .(333)الصناعية واملؤسسات  والشركاتواحملالت  العامةواألماكن 
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(334) Safety Management System in TQM environments, Álvarez-Santos, J; Miguel-Dávila, J; Herrera, L& Nieto, M, 101، 

Safety Science, p 136، 2008. 

سالمتهم من األخطار  احلفاظ على والعاملني باملؤسسةإن تفعيل إجراءات السالمة املهنية داخل بيئة العمل تضمن للقائد  وترى الباحثةهذا 

نية مما ينعكس ذلك بشكل إجيايب على مستوى الكفاءة امله العمل،يف  وحسن السريمما يضمن هلم السالمة  العمل،ئة احملتملة داخل بي

 .ستوى كفاءة اإلنتاج داخل املؤسسةالذي يساهم بشكل إجيايب يف رفع م والعاملني األمرلدى القائد 

 

 العمل: والتنمية داخلتفعيل وحدات التدريب  ثانياً:

يف رفع الكفاءة  فّعال وبشكلفالتدريب يسهم  املهنية،من العوامل الرئيسية اليت تساهم يف التغلب على معوقات الكفاءة  يعد التدريب

أيت ضمن خطة باإلضافة إىل أنه ي األساسية، املبادئفالتدريب الفّعال هو ما يقوم على جمموعة من  والقائد،املهنية لدى كل من العاملني 

   (334)االحتياجات التدريبية اللزمة للعاملني وللقادة.  هتدف إىل التعرف على

 يلي:خالل ما  وتطورها منواحملاسنة أن الكفاءة ميكن تنميتها  ويذكر العلوانهذا 

 يف أعمال الفرد جناح تكرر فإذا الفرد، لدى الذاتية الكفاءة اإلتقان تدعم خربات (Mastery Experiences) :النجاح خربات .1

  .الذاتية بكفاءته شعوره من يقلل الفرد لدى تكرار الفشل أن حني يف الذاتية، بالكفاءة رهشعو  ازداد معينة

 الفرد بكفاءته شعور يزداد إذ احمليطة، االجتماعية النماذج من الفرد يستقيها ليتا (Vicarious Experiences)اإلنابة  خربات .8

 ما. مبهمة القيام ىعل القدرة قادرون يف مياثلونه من أنّ  يالحظ عندما الذاتية

 على املوثوق بقدرهتم األشخاص بعض من الفرد يتلقاه الذي لدى الفرد تأثر باإلقناع الكفاءة فمعتقدات (Persuasion) :اإلقناع .3

 تتأثر مبستوى الكفاءة : فمعتقداتPhysiological and Affective Statesوالفسيولوجية  االنفعالية احلاالت ما. مهمة أداء
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: األردن، الرتبوية العلوم يف األردنية اجمللة(، 6)7أمحد رندة،  واحملاسنة، العلوان، اهلامشية، اجلامعة طلبة من نةعي لدى اسرتاتيجيات القراءة باستخدام وعالقتها القراءة يف الذاتية الكفاءة( 335)
 .8211، 622(، ص 6)7

 مستوى حتسني على االنفعالية املتوسطة االستثارة تعمل بينما ،الكفاءة على تؤثر سلب ا الشديدة االنفعالية فاإلثارة االنفعالية، االستثارة

  (335)الكفاءة لديه. ورفع  األداء

 

  الخاتمة:

د هبا حىت يتسىن هلم ات الواجب التقيالقيادات اإلدارية العليا هي املنبع األساسي لتنفيذ املهام، وهي الرافد األغىن باملهام واملعلوم

هنية وهي القدرة على الكفاءة امل بقدراتمتابعتها بنفس الدقة من خالل تنفيذها من املرؤوسني، غري أنه إن مل تتمتع هذه الشرحية 

وطة هبم وفق السلطة املناختاذ القرارات والتمسك هبا فيما خيدم املصلحة العامة، والقدرة أيضا  على الربط بني هذه القدرات واملهام 

 املمنوحة هلم ووفق ميوهلم ورغباهتم العامة، للسري باملرؤوسني لتحقيق األهداف املرسومة مسبقا .

نظرا  الختالف األفراد فكريا  وإداريا  تظهر معوقات البد وأن تواجهها أي إدارة وقيادة، وتعترب حاجز للكفاءة املهنية املطلوب منهم 

ختالف السلطات املمنوحة هلا والرتبة اليت يندرج هلا القيادي، األمر الذي قد حيول دون حتقيق االهداف املرسومة الوصول إليها، وبا

نعدام املعرفة، ابشكل دقيق، ومن أهم تلك املعوقات اليت من املمكن أن يتعرض هلا القيادي وهي على سبيل املثال وليس احلصر، 

ة هلذه والتعاون بني األعضاء تعترب من املعوقات اليت قد تؤثر على الكفاءة املهني الفريق، واخلربة فريق العمل، كما أن غياب روح

 . شكل معوقات كبرية بالنسبة لتحقيق االهداف املنوطة هبمت ، وهذهالقيادات

ى القيادي اتباعها ب علومبا أن معوقات الكفاءة املهنية ال بد من تواجدها أثناء تأدية املهام، هناك أيضا  سبل وطرق ملعاجلتها جي

 املوارد وتنمية تدريب برنامج تقييم معايري حتديد للعمل واإلملام هبا حىت يستطيع إزالتها قدر املستطاع، ومن أبرز هذه األساليب،
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 (336) تنفيذه فرتة يف تطبقوأخرى  الربنامج هناية تطبق يف
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Abstract 

The complexity of the relationship between religion and politics was of 

prominence especially after the witness of revolutions and uprisings in the 

Arab world, including Libyan society. These changes brought about a number 

of issues in the relationship between religion and politics which will cast a 

shadow on the construction of a new state and its institutions. Consequently, 

the problem of the study revolves on a major question: What is the impact of 

democratization on Libya? 

The study takes its importance from being an exploratory study that aims to 

observe the phenomenon of democratization, and define its parameters 

related to the impact of the religious factor on democratization in Libya, and 

its tools at the regional and international levels. It is also explanatory in nature 

since it describes the relationship between explicit variables, its development, 

or, to be more specific, the nature of the political elite and the varied tools 

used to accomplish the State Goals. It is evaluative too, as it seeks to assess 

the variables of the relationship in order to realize an effective role of the 

state policy. The current study intends to identify the religious dimension in 

the political life in Libya, and delineate the relationship between religion and 

state in the aftermath of February Revolution. The researcher follows the 

analytical, and descriptive approach to analyze and describe the influence of 

the religious factor on the democratization in Libya, leading to the most 

essential outcomes that this study is important especially after the outbreak 

of February Revolution which undermined the regime of Qadhafi. Such 

changes in Libya imposed a new array of variables and forces that plays a 

significant role in society in general, and in the formation of relationship 
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between state and religion in particular. In the wake of the revolution, the 

formation of Islamic groups following ideological trends and  specific visions 

pertaining to life, politics and Islam started. 

Keywords:Impact - The religious factor - The Libyan interior situation - The 

process of democratic transformation 

 

  الملخص:

رات سة أمهية بالغة يف مستقبل احلياة السياسية، وخاصة بعد الثو شغلت إشكالية العالقة بني الدين والسيا
من القضايا يف  واليت فرضت بدورها عدد -ومنها اجملتمع اللييب –اجملتمعات بعض هتا واالنتفاضات اليت شهد

ما سبق وترتيبا على   ،عالقة السلطة بالدين اليت ستلقي بظالهلا على اخلطوات األولية يف بناء الدولة ومؤسساهتا
ترتكز إشكالية الدراسة على سؤال رئيس آال وهو: ما تأثري العامل الديين على عملية التحول الدميقراطي يف ليبيا، 

وهى املتعلقة  ،رصد ظاهرة وحتديد معاملها ىلإاستكشافية تسعى دراسة تعترب  وتكمن أمهية الدراسة يف بأهنا 
وهى تفسريية  ،ى والدوىلعلى النطاقني اإلقليمقراطي يف ليبيا وأدواهتا التحول الدمي بتأثري العامل الديين يف عملية 

األدوات املختفة بني و النخبة السياسية  حتدد العالقة بني املتغريات الظاهرة وتطوراهتا أو حتديدا بني طبيعة عمل
و حيقق دور فاعل وهى تقييمية  تسعى اىل تقييم متغريات العالقة على حن اليت تستخدمها لتحقيق أهداف الدولة

العالقة بني توضيح   و التعرف على  البعد الديين يف احلياة السياسية الليبيةوهتدف الدراسة إِل  سياسة الدولة.ل
لى وصف وحتليل منهج الوصفي التحليلي الذي يقوم ع، متبعا يف الدراسة الدين والسلطة بعد ثورة فرباير الليبية
أن تتلخص يف  ووصوال إِل أهم النتائج اليتية التحول الدميقراطية يف ليبيا، مدي تأثري العامل الديين على عمل

هذا األمر يكتسي أمهية خاصة بعد اندالع ثورة فرباير اليت قوضت نظام القذايف، مما فرض متغريات جديدة 
بشكل خاص،  نويف صياغة العالقة ما بني السلطة والديا  بارزا  يف اجملتمع بشكل عام، وقوى خمتلفة تلعب دور 

وتعد اجلماعات اإلسالمية املختلفة من بينها، من خالل إطالق العنان لتيارات إيديولوجية تنطلق من رؤى حمددة 
 لإلسالم وللحياة والسياسة.

 عملية التحول الدميقراطي-اللييب لداخلا -العامل الديين -تأثريكلمات مفتاحية: 
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 قدمة:الم

 ن والسياسة أمهية بالغة يف مستقبل احلياة السياسية، وخاصة بعد الثوراتشغلت إشكالية العالقة بني الدي
من القضايا يف  واليت فرضت بدورها عدد -ومنها اجملتمع اللييب –اجملتمعات بعض هتا واالنتفاضات اليت شهد

ا على ما سبق ترتيبو عالقة السلطة بالدين اليت ستلقي بظالهلا على اخلطوات األولية يف بناء الدولة ومؤسساهتا.
ترتكز إشكالية الدراسة على سؤال رئيس املتمثل يف: ما تأثري العامل الديين على عملية التحول الدميقراطي يف 

د معاملها وهى املتعلقة رصد ظاهرة وحتدي ىلإاستكشافية تسعى دراسة تعترب  ليبيا ؟ وتكمن أمهية الدراسة يف بأهنا 
ى والدوىل  وهى تفسريية على النطاقني اإلقليمحول الدميقراطي يف ليبيا وأدواهتا الت بتأثري العامل الديين يف عملية 

فة لاألدوات املختبني و النخبة السياسية  حتدد العالقة بني املتغريات الظاهرة وتطوراهتا أو حتديدا بني طبيعة عمل
لى حنو حيقق دور فاعل قة عتقييم متغريات العال ىلإوهى تقييمية تسعى  اليت تستخدمها لتحقيق أهداف الدولة

العالقة بني توضيح و  التعرف على  البعد الديين يف احلياة السياسية الليبيةوهتدف الدراسة إِل  سياسة الدولة.ل
لى وصف وحتليل منهج الوصفي التحليلي الذي يقوم ع ، متبعا يف الدراسةالدين والسلطة بعد ثورة فرباير الليبية

 على عملية التحول الدميقراطية يف ليبيا.مدي تأثري العامل الديين 

 هذا األمر يكتسي أمهية خاصة بعد اندالع ثورة فرباير اليتأن  أهم النتائج اليت تتلخص يف إىلوصوال  
قوضت نظام القذايف، مما فرض متغريات جديدة وقوى خمتلفة تلعب دورا  بارزا  يف اجملتمع بشكل عام،  ويف 

طة والدين بشكل خاص، وتعد اجلماعات اإلسالمية املختلفة من بينها، من خالل صياغة العالقة ما بني السل
 إطالق العنان لتيارات إيديولوجية تنطلق من رؤى حمددة لإلسالم وللحياة والسياسة.

 :بجثسباب اختيار الا

 مما دفع الباحث الختيار هذا املوضوع األسباب التالية: 

على  تنه من ثورة وما رافقها من حتوالالقذايف، وما نتج ع يار نظامقبل وبعد إهنما الوضع الذي كان قائ-1
 الصعيد السياسي والثقايف والديين.
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 توضح دور ومكانة الدين اإلسالمي يف حاجة الشعب اللييب لعملية التحول الدميقراطي حمدد املعامل-2
 .اجملتمع من خالل الدستور املنتظر التصويت عليه

 للتعرف على الواقع وما جيري يف ليبيا.هذا البحث إضافة يأمل الباحث أن يشكل -3

  :بحثمشكلة ال

قالية ال تعكس االنت ي إال أن املؤسساتللدين مكانة خاصة يف ليبيا يف ظل انتماء مجيع أبناءها للدين اإلسالم
ركز، وتعرّب عن مصاحل التوّجه العام اجملتمعي، بل تعرّب عن توجهات خمتلفة ونزعات متعّلقة باألطراف اليت تنافس امل

ة على سؤال وترتيبا على ما سبق ترتكز إشكالية الدراسفئوية متنّوعة وتغلب عليها روح احلصول على املكاسب، 
 وهو: ما تأثري العامل الديين على عملية التحول الدميقراطي يف ليبيا؟ أالرئيس 

 :بحثال تساؤالت

لدراسة وللوصول إىل حل هذه املشكلة تطرح الدراسة جمموعة انطالقا من التساؤل الرئيس الذي طرحته مشكلة ا
 على النحو التاِل: من التساؤالت الفرعية

 ؟البعد الديين يف احلياة السياسية الليبية ما -1

 ؟العالقة بني الدين والسلطة بعد ثورة فرباير الليبية ماهي -2

 ؟رؤية اخلطاب السياسي الديين  للمجلس الوطين االنتقاِل اللييب ما -3

 ؟تراجع الوزن النسيب للبعد الديين يف احلياة السياسية وفشل اإلسالمينيهل  -4

  بحث:أهمية ال

  :لدراسة احلالية على النحو التاىلميكن إبراز أمهية ا

ي اللييب تأثري العامل الديين يف عملية التحول الدميقراط الدراسات النظرية اخلاصة مبوضوع اءثر إالسعى حنو  -1
 ودورها على النطاقني الدوىل واإلقليمى ومصادرها وكيفية تفعيلها وحماولة سد بعض النقصاسية سييف العملية ال

  .ىف املكتبة العربية ىف هذا املوضوع
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/ يوليو 31ني بتاريخ ، وذلك يوم االثنقناة التناصح الفضائيةعرب برنامج حوار املساء، الياس أبوبكر الباروين، مصري الصخريات يف ظل لقاء باريس،   (337)

 https://www.youtube.com/watch?v=kpjCqf3lf3c، أنظر الرابط التاِل: 2717متوز 

 

لعامل رصد ظاهرة وحتديد معاملها وهى املتعلقة بتأثري ا ىلإالدراسة تعترب دراسة استكشافية تسعى  ههذ -2
ريية حتدد العالقة على النطاقني اإلقليمى والدوىل  وهى تفس ليبيا وأدواهتا التحول الدميقراطي يفالديين يف عملية 

املختفة اليت تستخدمها  األدواتوبني النخبة السياسية  بني املتغريات الظاهرة وتطوراهتا أو حتديدا بني طبيعة عمل
   سياسة الدولة.ور فاعل لد تقييم متغريات العالقة على حنو حيقق ىلإوهى تقييمية  تسعى  لتحقيق أهداف الدولة

 :بحثأهداف ال

 هتدف الدراسة إىل التعرف على اآليت:

 .التعرف على  البعد الديين يف احلياة السياسية الليبية -1

 .توضيح  العالقة بني الدين والسلطة بعد ثورة فرباير الليبية -2

 .جلس الوطين االنتقاِل اللييبللمب السياسي الديين الوقوف عند يف رؤية اخلطا -3

 .تبيان تراجع الوزن النسيب للبعد الديين يف احلياة السياسية وفشل اإلسالميني -4

 :بحثال حدود

 :التاىل النحو على وذلك احلالية بالدراسة اخلاصة األبعاد حتديد ميكن

ية على عمللديين تأثري العامل ا واقع على التعرف خالل من املوضوع لتطبيق الدراسة تسعى: املكاين النطاق: أوال
 يف ليبيا. راطيالتحول الدميق

 يف الليبية الثورة قيام شهد والذي ،2711 من بدءا املوضوع تطبيق الدراسة حتاول: الزمين النطاق: ثانيا
 وصوال ا،ليبي يف الدميقراطي التحول عملية يف وحتوالت أحداث من تالها وما ،2711 فرباير من عشر السابع

 املسودة ىعل موافقتها الدستور  مشروع لصياغة التأسيسية اهليئة أعلنت وفيه (337)م،2717يوليو 21إِل
 املرجعية الدينيةو  السياسي النظام شكل حيدد وفيه النواب، جملس قبل من عليها املصادقة يتم أن على باالمجاع،

 من ظهور تيارات متشددة ومتطرفة. ليبيا هبا متر اليت احلالية األزمة من هبا واخلروج للدولة،
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ية التحول تأثري العامل الديين بالداخل اللييب على عمل موضوع احلالية الدراسة تتناول: املوضوعي النطاق/ اثالث
 ي.راطالدميق

  :بحثأدوات ال

 مت االستعانة يف الدراسة باألدوات التالية:

 الرجوع إىل املصادر األصيلة يف املوضوع، والتأصيل ما أمكن لقضايا البحث. -1
 املعلومات الدولية عتماد على املعلومات املكتبية والدوريات وشبكة مجع املعلومات باال -2

 االنرتنت.

 حتليل املعلومات وتفسريها، واستخالص أهم النتائج والتوصيات. -3

 منهج البحث:

 استخدم الباحث يف حبثه املنهج التاِل:

ري العامل ثعمل الباحث على استخدام منهج الوصفي التحليلي الذي عمل على وصف وحتليل مدي تأ
 الديين على عملية التحول الدميقراطي بعد ثورة فرباير يف ليبيا.

 :بحثقسيم الت

 ميكن تقسيم الدراسة على النحو التاِل:

 .املبحث األول: البعد الديين يف احلياة السياسية الليبية

 .العالقة بني الدين والسلطة بعد ثورة فرباير الليبيةاملبحث الثاين: 

 .: الدين يف رؤية اخلطاب السياسي للمجلس الوطين االنتقاِل اللييباملبحث الثالث

 .املبحث الرابع: تراجع الوزن النسيب للبعد الديين يف احلياة السياسية وفشل اإلسالميني
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، السنة الرابعة 395))دد العيوسف حممد مجعة الصواين،  ، ( ليبيا بعد القذايف: الديناميات املتفاعلة واملستقبل السياسي) الصواين، جملة املستقبل العريب،  -(338)

 . 12 - 11، ص2712 والثالثني، يناير 

تحديات العملية االنتقالية في ليبيا"، في الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية، الربيع العربي.. ثورات الخالص من االستبداد.. دراسة  -(339)
 .142ص،  2713يوليو القاهرة: مصر، شرق الكتاب،  ،أماندا كادليك ، بول سامل،حاالت

شبكة البصرة، متاح على: السيد زهرة، ، لتجربة الفريدة في ليبيا.. وفي السعودية(.. ا4الدين والدولة في الوطن العربي ) (340)
http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/1112/zahra_311012.htm . 

 

 

 البعد الديني في الحياة السياسية  الليبية: المبحث األول

ار اإلسالم ي، حيث متيزت بانتشا للدين اإلسالمهئللدين مكانة خاصة يف ليبيا يف ظل انتماء مجيع أبنا
السين مبذهبيه اإلباضي واملالكي، فلم تتجذر الشيعية إبان الدولة الفاطمية، ومل تفلح حماوالت نشر املذاهب 

 .(338)األخرى

لعب الدين دورا  هاما  يف تشكيل معتقدات الليبيني، وجتذرت قيمه يف نسيجهم االجتماعي وجنحت احلركة 
الدينية التقليدية اليت أرستها، يف أن جتعل من الدين مصدرا  أساسيا  لشرعية النظام  خالل البىنية من السنوس
 .(339)امللكي

وبالرغم من احملاوالت األولية لربوز بعض التيارات مبرجعيات خمتلفة يف حقبة العهد امللكي، إال أن الطبيعة 
أي  1152الدينية وغريها، ومل تفرز املراحل السابقة لعام  القبلية للمجتمع اللييب، حالت دون تكوين التيارات

حركة أو تنظيم حقيقي فاعل أو حزب يستمد من اإلسالم هويته السياسية، وهو ما زاد األمر هو القانون اخلاص 
مبنع تشكيل األحزاب، مما تسبب يف القضاء على أي حماولة ممكنة لظهور أي تصورات أو أطر تنظيمية، حىت 

رتق إىل أي  تمل ت تنظيمية ألغراض تعليمية تربويةمل يكون سوى وحدا - يف ذلك الوقت -  خوانإلاوجود 
 .(340)مستوى من مستوى التنظيمات احلزبية

 

http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/1112/zahra_311012.htm
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لتنمية ركز دراسات ام ، حممد زاهي املغرييب،ياسية في ليبيا"، في تحديات الديمقراطية في العالم العربيالقبيلة والدين وتحدي المشاركة الس (341)

 . 1112القاهرة: مصر، السياسية والدولية، 
 .16ص ، 2713، يناير (477)لعدد ا ، أمنينة ا، ) الدين والدولة يف ليبيا اليوم (، عبري إبراهيم مجلة المستقبل العربي (342)

فية على إخضاع كافة مؤسساهتا السياسية والثقا -بشكل عام أيا  كانت مرجعيتها–يف إطار حماوالت الدول 
استعمال رتيبها مبا خيدم مصاحلها وسياساهتا، قام العقيد "معمر القذايف" بوالدينية إىل سلطتها وإعادة تنظيمها وت

 الدين ملصلحته كمصدرا  مهما  لشرعيته، وكذلك وسيلة من وسائل القمع اليت يستخدمها.

 اإلسالم كخطاب يدعم شرعيته من خالل تبين ماستخديف السنوات األوىل من جميء "القذايف" إىل احلكم 
جوم شرس على بشن ه -خاصة يف فرتة التسعينات–ة اإلسالمية، ولكنه قام يف نفس الوقت الشعارات الديني

املؤسسات الدينية واألوقاف واإلساءة إىل األئمة والفقهاء والتشكيك يف صحة السنة النبوية كأساس للشريعة 
حماولة لتشكيل تنظيم  يل بأياإلسالمية وتغري التقومي اهلجري وإلغاء التعليم الديين وكافة مؤسساته، وكذلك التنك

 .(341)إسالمي أو غريه

من مث ميكن القول بأن نظام القذايف تعاطى مع الدين يف مستويني خمتلفني متاما ؛ مستوى التوظيف املستند 
إىل املزاج الشخصي إلضفاء املسحة الدينية عليه، يبجله تارة أو يتنكر له تارات أخرى حسب احلالة والظرف 

وى آخر إقصائي وهجومي لدرجة القمع أحيانا ، طال املؤسسات الدينية املختلفة والسنة النبوية التارخيي، ومست
الشريفة، وهذا كانت سياسة واضحة مل حيد عنها النظام طيلة أيام عهده، وخاصة يف ظل حماولته إلحالل 

 .(342)أيديولوجيا "الكتاب األخضر" حمل الدين اإلسالمي

 الدين والسلطة بعد ثورة فبراير الليبية العالقة بين: المبحث الثاني

إن هذا األمر يكتسي أمهية خاصة بعد اندالع ثورة فرباير اليت قوضت نظام القذايف، مما فرض متغريات 
جديدة وقوى خمتلفة تلعب دورا  بارزا  يف اجملتمع بشكل عام،  ويف صياغة العالقة ما بني السلطة والدين بشكل 

سالمية املختلفة من بينها، من خالل إطالق العنان لتيارات إيديولوجية تنطلق من خاص، وتعد اجلماعات اإل
 رؤى حمددة لإلسالم وللحياة والسياسة.

جدا  خمتلفا  اتو و بالتاِل فالثورة جاءت لتعيد صياغة خمتلفة لعالقة الدين مع السلطة، وفرضت بالضرورة دورا  
كة التجمع لة أو حر خوان املسلمون أو اجلماعة الليبية املقاتإلاللجماعات اإلسالمية على اختالفها سواء مجاعة 
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 http://www.aljazeera.net/programs/religionandlifeالشريعة واحلياة، اجلزيرة نت، على الرابط:  (343)

اإلسالمي أو اجملموعات السلفية، وذلك من ناحية املؤسسية أو من ناحية التفاعالت االجتماعية، ولعل أخذ 
بعض اجلماعات اإلسالمية على عاتقها قيادة وتدريب الثوار، ساهم، والشك يف متظهر وتشكل سريع هلذه 

، وخاصة أن هذه اجلماعات الزالت حتتفظ بكافة أسلحتها عالية التجهيز، وكذلك تستند إليها السلطة العالقة
 .(343)يف حفظ األمن يف كافة مفاصل الدولة

تارخييا  كانت اجلبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا، وهي اليت تضم إسالميني متعددي التوجهات، وإن كانت قيادهتا 
 هذه احلركات والتجمعات، إال أهنا تعرضت للتشتت وختلى الكثريون عنها، احلالية ذات ميول سنوسية، أكرب

خاصة إزاء اخلالفات اليت طبعت املعارضة الليبية يف اخلارج منذ فشل "املؤمتر الوطين" الذي أسس ليجمع كل 
را  إعالميا  و املعارضني للقذايف يف توحيد وتنسيق جهودهم. ومع ذلك فإن اجلبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا مثلت حض

وسياسيا  الفتا  خالل مرحلة الثورة وقبل حترير طرابلس من خالل عدد حمدود من الشخصيات اليت تنتمي إليها، 
لكن الالفت للنظر هو أن اجلبهة قد تكون الوحيدة اليت تقدمت بربنامج سياسي حمدد يرسم مالمح ليبيا 

 اجلديدة.

اه صراع ن تنظيماهتا وفروعها يف كل املدن، موقفا  سياسيا  جتمل تتخذ احلركة السلفية اليت بدأت تعلن ع 
القوى الدائر،  وإن كانت تستغل غياب السلطة يف اقتطاع ما تريد السيطرة عليه من مساحات مثل املساجد 
أو الدعوة بالشوارع، واليت وصلت إىل درجة قيام بعض أعضائها مبباشرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 

 أحياء طرابلس مثال . بعض

 الدين في رؤية الخطاب السياسي للمجلس الوطني االنتقالي الليبي: المبحث الثالث

يف إطار استعراض السلطة االنتقالية وعالقتها بالدين، فأنه ينبغي الرتكيز على تناول رؤية اخلطاب السياسي 
يت تتضح من لدور الدين يف مرحلة االنتقالية، وال -باعتباره رأس الدولة يف هذا املقام–للمجلس الوطين االنتقاِل 

خالل تأكيده على اهلوية الدينية اإلسالمية لليبيا اجلديدة، الذي جعل فيها الشريعة اإلسالمية مصدرا  ملراجعة 
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 . 21ص  مرجع سبق ذكره، أمنينة، ، عبري إبراهيم) الدين والدولة يف ليبيا اليوم(،  جملة املستقبل العريب، (344)
http://alwatan-، على الرابط: 16/4/2712 هات خارجية، محزة أبو فارس، ر تدعمهم جاملتطرفون املغتصبون للمناب ،جريدة الوطن الليبية (345)

libya.com/more-213661-1 .  

 يفالتشريع والقوانني، الغيا  القيود على قانون تعدد الزوجات الذي أقر يف عهد القذايف، وداعيا  إىل تبين نظام مصر 
 .(344)إسالمي بديل ال يتعامل مع الربا وغريها

ومبجرد تشكيل اجمللس الوطين االنتقاِل أسس املكتب التنفيذي إلدارة األزمة، املتكون من جمموعة من الدوائر 
لتسيري امللفات املستعجلة يف فرتة ما قبل التحرير، واعتربت الشؤون الدينية واألوقاف إحدى هذه الدوائر، ومل 

امللح وجود دائرة خاصة بالشؤون الدينية يف تلك املرحلة، ومع ذلك حتولت هذه الدوائر إىل وزارة قائمة يكن من 
 بذاهتا يف احلكومة االنتقالية اليت دعمتها برفع قيم املكافآت املقررة ألئمة املساجد وللقائمني على األوقاف.

ملتشددة واملتطرفني املدعومني من جهات عانت وزارة األوقاف مبكرا  من سيطرة اجلماعات اإلسالمية ا 
خارجية، لدرجة إعالهنا عدم قدرهتا على التمكن من إدارة املساجد وعملية توظيف األئمة، وهذا إن دل على 

يعكس االنفالت األمين الذي منع الوزارة من أن تنفذ سياساهتا، وعدم تقيد هذه اجلماعات املسلحة  نهإفشيء 
 .(345)مر الذي يفرضها كواقع مؤثر يف عالقة اجلماعات الدينية بالسلطةبأي سلطة وال قانون، األ

 تراجع الوزن النسبي للبعد الديني في الحياة السياسية وفشل اإلسالميين: المبحث الرابع

، على أنه البنية اليت حلت 2712يف إطار سياق السلطات االنتقالية ظهر "املؤمتر الوطين العام" يف العام 
 لوطين االنتقاِل، حبيث تكون عبارة عن السلطة التشريعية املؤقتة واملنتخبة للدولة، تتكون من مائيتحمل اجمللس ا

عضو ينتخبون وفقا  لشروط حددها القانون باالقرتاع السري احلر املباشر، وهنا أسفرت انتخابات املؤمتر الوطين 
 17ني خمصصة لألحزاب السياسية، يف مقابل مقعدا  من أصل مثان 31العام عن حصد حتالف القوى الوطنية ل    

مقعدا  لذراع األخوان املسلمني حزب العدالة والبناء، وتقامست األحزاب األخرى بقية املقاعد حيث حتصل حزب 
اجلبهة الوطنية على ثالثة مقاعد، وحتصل التيار الوطين الوسطي واالحتاد من أجل الوطن، وجتمع وادي احلياة 

مية على مقعدين لكل منهم، بينما توزعت بقية املقاعد على عدة أحزاب صغرية مبعدل مقعد للدميقراطية والتن
 لكل منها.

 

http://alwatan-libya.com/more-213661-1
http://alwatan-libya.com/more-213661-1
http://alwatan-libya.com/more-213661-1
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 .http://www.kharejalserb.com/?p=4959على الرابط: أيهم حممود،  احتماالت إقامة دولة دينية في ليبيا، (346)

سلسلة ة السياسات، املركز العريب لألحباث ودراس ، وحدة حتليل السياسات يف املركز العريب،ليبيا: تحديات بناء الدولة في الذكرى الثالثة للثورة (347)
 . 5ص ، 2714فرباير  27 الدوحة: قطر،  تقدير موقف،

هنا يالحظ عدم اكتساح اإلسالميني االنتخابات يف ليبيا وإبعاد التيار اإلسالمي عن االستحواذ مبقاعد 
كن تفسريه اهلوية، وهو األمر الذي مي املؤمتر الوطين العام، يف جمتمع يشكل فيه الدين مكونا  أساسيا  من مكونات

يف ضوء جمموعة كبرية من املعطيات، منها ما هو متعلق باملتغريات البنيوية اخلاصة باجملتمع اللييب، ومنها ما هو 
 .(346)خاص بالتنظيمات السياسية ذاهتا ومدى جاهزيتها

يف شرح  سية الدينية وغريهاأما مستوى بنية األحزاب والتنظيمات املختلقة، فقد فشلت األحزاب السيا
أفكارها ومبادئها وقناعاهتا للناس، وتقدمي مشروعها لعدم معرفة األغلبية الساحقة من الناخبني هبا، رغم التاريخ 

 النضاِل لبعضها ضد حكم القذايف.

فة، لخوان املسلمون مثن عدم فهم الليبيني الفروق ما بني اجلماعات والفصائل اإلسالمية املختإلاكما دفع 
حيث نسبت نتائج ما قامت به مجاعات إسالمية متشددة )اليت تارة خترج حتت مسمى نصرة الشريعة وتارات 

اعتداء على املمتلكات وانتهاك اخلصوصيات  خوان منإلأخرى حتت مسمى مجاعات النهي عن املنكر( إىل ا
دة هبم إىل الوراء، ون انتهاكا  حلياهتم وعو واختطاف الناس، وحماولة فرض رؤية إسالمية متشددة اليت اعتربها الليبي

هذه الدعوات مل جتد استجابة عن اللييب البسيط الذي ينفر من فرض أمناط معيشية مل يعتدها ويرفضها، وإن  
 .(347)كانت باسم الدين

ان ك  غض النظر عن كل املتغريات املتشعبة واملتعددة، يظل الدين العنصر األكثر أمهية يف هوية الليبيني، وإنب
دوره يف احلياة السياسية يف طور التعرض إلعادة صياغة وتشكيل بفعل التغريات السياسية اليت متظهرت بانتهاء 
حقبة القذايف وتداخل أدوار القوى املختلفة يف هذا التغيري قبل أن يتم فعال  االتفاق على قواعد ناضجة 

 للدميقراطية.

م دولة دينية أمر ويعاته على العملية السياسية يف ليبيا أمر بعيد، فقياإن احتمالية هيمنة التيار الديين بكافة تن
يظل أقل االحتماالت حدوثا ، لعدة أسباب منها عدم قبول اجملتمع التشدد والغلو والعنف وعدم تعاطفه مع 

شغيل تاجلماعات املتطرفة، يف ظل رغبته وتطوقه إىل جمتمع منفتح تنموي خدمي حيقق الرفاهية، ويوفر فرص ال

http://www.kharejalserb.com/?p=4959
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 .             37مرجع سبق ذكره، ص أمنينة،، ) االدين والدولة يف ليبيا اليوم(، عبري إبراهيم جملة املستقبل العريب  (348)

ويقضي على البطالة، هذا فضال  عن أن الشباب الذين يشكلون وقود الثورة نشئوا غري متأثرين أو موجهني 
أيديولوجيا  حيث ترعرعوا يف حقبة كانت السيطرة على الفكر اآلخر والتنظيم تتم بيد من حديد، األمر الذي 

 .(348)يف املستقبل يبعد من احتمالية سيطرة أحد أطياف التيار الديين على السلطة

لذا إن جناح مشاركة األحزاب الدينية يف السلطة، يظل مرهون بقدرة هذه األحزاب على الدخول يف العملية 
السياسية بشكل تنظيمي مؤطر، والتخلي عن أفكارهم ورؤاهم لطريقة احلكم اإلسالمي والدولة اإلسالمية 

هلم خم التجهيزات كغريهم من بقية الكتائب، و املتطرفة، وخاصة يف ظل امتالكهم مليليشيات مسلحة بأض
 زارات وغريها.القبور وهتدمي املأجندهتم اخلاصة، ولقد شرعوا يف التعبري عن أنفسهم هبدم التماثيل ونبش 

 بحث:نتائج ال

 :ستخالص أهم النتائج واملتمثلة يفمن خالل ما تقدم ميكن ا

ستند إىل  مستويني خمتلفني متاما ؛ مستوى التوظيف املأن نظام القذايف تعاطى مع الدين يف بينت الدراسة -1
املزاج الشخصي إلضفاء املسحة الدينية عليه، يبجله تارة أو يتنكر له تارات أخرى حسب احلالة والظرف 

ريفة، طال املؤسسات الدينية املختلفة والسنة النبوية الش صائي وهجومي لدرجة القمعالتارخيي، ومستوى آخر إق
سياسة واضحة مل حيد عنها النظام طيلة أيام عهده، وخاصة يف ظل حماولته إلحالل أيديولوجيا  وهذا كانت

 .كتاب األخضر" حمل الدين اإلسالمي"ال

ن هذا األمر يكتسي أمهية خاصة بعد اندالع ثورة فرباير اليت قوضت نظام القذايف، مما أ أكدت الدراسة -2
السلطة  را  بارزا  يف اجملتمع بشكل عام،  ويف صياغة العالقة ما بنيفرض متغريات جديدة وقوى خمتلفة تلعب دو 

والدين بشكل خاص، وتعد اجلماعات اإلسالمية املختلفة من بينها، من خالل إطالق العنان لتيارات إيديولوجية 
 تنطلق من رؤى حمددة لإلسالم وللحياة والسياسة.

ون النتقاِل أسس املكتب التنفيذي إلدارة األزمة، املتكمبجرد تشكيل اجمللس الوطين اوضحت الدراسة أن  -3
من جمموعة من الدوائر لتسيري امللفات املستعجلة يف فرتة ما قبل التحرير، واعتربت الشؤون الدينية واألوقاف 
إحدى هذه الدوائر، ومل يكن من امللح وجود دائرة خاصة بالشؤون الدينية يف تلك املرحلة، ومع ذلك حتولت 
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لدوائر إىل وزارة قائمة بذاهتا يف احلكومة االنتقالية اليت دعمتها برفع قيم املكافآت املقررة ألئمة املساجد هذه ا
 وللقائمني على األوقاف.

الدينية و األحزاب السياسية  ومن بينهم لتنظيمات املختلقةبنية األحزاب وان مستوي أ خلصت الدراسة  -4
 ا وقناعاهتا للناس، وتقدمي مشروعها لعدم معرفة األغلبية الساحقة منيف شرح أفكارها ومبادئهفشلت وغريها 

 الناخبني هبا، رغم التاريخ النضاِل لبعضها ضد حكم القذايف.

 

 

  بحث:توصيات ال

 من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة, فإن الباحث يوصي باآليت:

املقومات الرئيسية  لدراسة  باحثني إىل تضافر اجلهوددعوة اجلامعات ومراكز األحباث واليوصي الباحث على  -1
 الصاحلة إلدارة الدولة الليبية ويكون بانضباط السياسة الشرعية مبا يتفق مع النصوص الشرعية الواضحة الداللة. 

على املشرع اللييب االستفادة من مبادئ الشريعة اإلسالمية فقها وتنظيما وتطبيقا  ، وذلك ربط فقهاء  -2
اسة الشرعية باملهتمني يف اجملال السياسي إلبراز أهم اجلوانب السياسية والعملية للدين اإلسالمي الشتماله السي

 للنظم السياسية الكفيلة حلل ما تعانيه الدولة الليبية .

أوصي بتأصيل الثقافة والفقه السياسي اإلسالمي يف اجملتمع اللييب؛ حلماية الشباب من األفكار املشبوهة  -3
ليت ترسخ فصل الدين عن السياسة؛ للبحث عن ثغرات تؤيد مساعيهم العدائية وهي اثبات عدم مشولية الدين ا

اإلسالمي للنوازل اليت تصيب اجملتمعات اإلسالمية ، فإن دعم الفقه السياسي اإلسالمي حيصن الشباب من 
األصل أن على أهداف سياسية ، و  االحنراف واالجنراف لتيارات تدعي بأهنا اسالمية فاستغلت الدين للحصول

 السياسة فعل مشروع لتحقيق عاملية اإلسالم ونشر العدل واالستقرار اجملتمعي.

أوصي بإبراز دور العامل الديين الوسطي يف عملية التحول الدميقراطي للدولة الليبية من خالل لغة اخلطاب  -4
ز نه عامل يعزز النظام السياسي يف اإلسالم املتميالديين عرب  وسائل االعالم املختلفة ومنابر املساجد ، أل

 بالشمولية والواقعية والعاملية والوسطية.
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توظيف مناهج تربوية سياسية تربز فيها أهم ركائز السياسة الشرعية املتمثلة يف : الشورى العمل على -5
د رجوع إىل أهل احلل والعقالاحلرية ، وكذلك تربز أمهية  -العدل "احرتام حقوق االنسان"  -"الدميقراطية"

وذلك من خالل دعم ثقافة السياسة الشرعية نضري الثقافة السياسية "النخبة"يف إدارة شؤون الدولة واإلفتاء، 
والثقافة االسالمية يف املؤسسات التعليمية جبميع مراحلها ، ملا هلا من أمهية وأثر إجيايب يف عملية التحول 

 الدميقراطي يف ليبيا.
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  :راجعصادر والممال

 أوال/ الكتب:

ن حتديات العملية االنتقالية يف ليبيا"، يف الشبكة العربية لدراسة الدميقراطية، الربيع العريب.. ثورات اخلالص م-1
 .2713اب، القاهرة: مصر، يوليو االستبداد.. دراسة حاالت، بول سامل، أماندا كادليك، شرق الكت

ة البصرة، يد زهرة، شبك(.. التجربة الفريدة يف ليبيا.. ويف السعودية، الس3الوطن العريب )الدين والدولة يف -2
 متاح على:

http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/1112/zahra_311012.htm. 

اهي ز القبيلة والدين وحتدي املشاركة السياسية يف ليبيا"، يف حتديات الدميقراطية يف العامل العريب، حممد -3
 .1112مصر، املغرييب، مركز دراسات التنمية السياسية والدولية، القاهرة: 

ليبيا: حتديات بناء الدولة يف الذكرى الثالثة للثورة، وحدة حتليل السياسات يف املركز العريب، املركز العريب -4
 .2714فرباير  27الدوحة: قطر،  لألحباث ودراسة السياسات، سلسلة تقدير موقف،

 ا/الدوريات:ثاني

جريدة الوطن الليبية، املتطرفون املغتصبون للمنابر تدعمهم جهات خارجية، محزة أبو فارس،  -5
 . http://alwatan-libya.com/more-213661-1، على الرابط: 16/4/2712

 .2713ناير (، ي477جملة املستقبل العريب، ) الدين والدولة يف ليبيا اليوم (، عبري إبراهيم منينة،  العدد )-6

جملة املستقبل العريب، الصواين، ) ليبيا بعد القذايف: الديناميات املتفاعلة واملستقبل السياسي (،  يوسف -7
  .2712(، السنة الرابعة والثالثني، يناير  315حممد مجعة الصواين، العدد )

 :ثالثا/ شبكة المعلومات الدولية "اإلنترنت"

 ليبيا، أيهم حممود، على الرابط:  احتماالت إقامة دولة دينية يف-8

\http://www.kharejalserb.com/?p=4959 

http://www.kharejalserb.com/?p=4959


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 257 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 الشريعة واحلياة، اجلزيرة نت، على الرابط: -9

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife 

أبوبكر الباروين، عرب برنامج حوار املساء، قناة التناصح مصري الصخريات يف ظل لقاء باريس،الياس -17
، أنظر الرابط التاِل: 2717يوليو/ متوز  31الفضائية، وذلك يوم االثنني بتاريخ   

https://www.youtube.com/watch?v=kpjCqf3lf3c 
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Abstract 

The safety and progress of any society depend on the right and proper 

socialization of its members; because they represent the future decision-

makers and their society's foundation. This research investigates the social 

failure of Arab and Islamic societies in terms of upbringing children based on 

the Islamic legislation, and follow the western thinkers' views to raise them. 

This research seeks to clarify the method of socialization in Islam and its role 

in the acquisition of moral values for children. Therefore, the research aims 

to know the importance of the Islamic upbringing methods, while showing its 

role in the acquisition of moral values for young people. The research used an 

inductive approach by tracing as much as possible the Quranic verses and 

Sunnah that related to this subject. Moreover, the research relies on the 

analytical method to interpret the meaning of Quranic verses and Hadiths 

which related to this study. The research concluded that the true Islamic belief 

represents the basic seed and solid base of the socialization; thus, the 

individual must be watchful of Allah's commandments to be preserved by 

Him. 

Keywords: Socialization, Islamic legislation, Islamic Morals, Islamicvalues, 

falsely terms. 
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 ملخصال
حيحة واملناس        بة ألفراده؛ ألهّنم االجتماعية إّن س        المة اجملتمع وتقّدمه يتوّقف على الّتنش        ئة  كيزة اجملتمع ّر الص        ّ

س         المّية؛ للمجتمعات العربّية واإلاالجتماعية وص         ّناع القرار باملس         تقبل. ومن هنا يتحرى البحث االخفاقات 
لبعدمها عن مص    در الّتش    ريع اإلس    المي يف تربية األبناء، وتبعيتهم آلراء املفكرين الغرب يف تربية الّنشء. يس    عى 

بناء. يف اإلس   الم ودورها يف اكتس   اب القيم األخالقية لألجتماعية االهذا البحث إىل توض   يح أس   اليب الّتنش   ئة 
خالقية اإلس  المّية، مع بيان دورها يف اكتس  اب القيم األاالجتماعية هلذا يهدف البحث إىل معرفة أمهية التنش  ئة 

اديث حللنشء. وقد اس         ُتخدم يف البحث املنهج االس         تقرائي من خالل تتّبع ما أمكن من اآليات القرآنّية واأل
الّنبويّة املتعّلقة مبوض         وع البحث. كما مّت االعتماد على املنهج الّتحليلي يف اس          تنباط معان اآليات واألحاديث 

ل إليها البحث أّن الّتنش      ئة  لة باملوض      وع. ومن أهّم الّنتائج اليت توص      ّ ذرهتا األس      اس      ّية باالجتماعية ذات الص      ّ
 حيحة؛ وذلك بأن حيفظ الفرد اهلل ليحفظه.وقاعدهتا املتينة هي العقيدة اإلسالمّية الصّ 

ريعة اإلس          المّية، األخالق اإلس          المّية، القيم اإلس          المّية، االجتماعية الّتنش          ئة الكلمات المفتاحّية: ، الش          ّ
 امل   ُسّميات الزّائفة.
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 المقدمة

الم على نبّينا حمّمد وعلى آله وص     الة والس    ّ ا  يف كّل وقٍت حبه وس    ّلم تس     ليما  كثري احلمد هلل رّب العاملني، والص    ّ
 وحني. أّما بعد:

ذي يعتم     د على أبن     ائ     ه يف الّتنمي    ة والّتطوير لكي يزدهر بني  إّن اجملتمع الرّاقي هو ذل    ك اجملتمع ال     ّ
الجتماعية ااجملتمعات، وهذا ال يتأتى إالّ بوجود مواطنني ص        احلني؛ ألّن ص        الح اجملتمع يتوقف على الّتنش        ئة 

بنائه فهم رجال املس        تقبل. فتجد بعض اجملتمعات قد وص        لت إىل أدىن درك من االحنطاط؛ وذلك احلس        نة أل
السليمة الجتماعية احملاربتها للفضيلة وللقيم الّنبيلة واألخالق احلسنة، إذا أراد جمتمع ما الرّقي فالبد من التنشئة 

تماعية االج، وس          لك أس          اليب التنش          ئة ألبنائه، والّتمس          ك باألخالق احملمديّة املس          تمدة من القرآن الكرمي
اإلس        المّية لكوهنا ص         احلة يف كل زمان ومكان ومص         درها ربّاين، وتطرقت يف هذا البحث إىل معرفة الّتنش         ئة 

ش       ئة يف اإلس       الم، وآراء بعض العلماء حول الّتناالجتماعية وأمهّيتها وأهدافها، وأس       اليب الّتنش       ئة االجتماعية 
 األخالقية. ، وبيان القيماالجتماعية 

 مشكلة البحث: 
للمجتمعات اإلس        المّية والعربّية وبُعدها عن مص        در االجتماعية تكمن مش        كلة البحث يف حتري اإلخفاقات 

 ا.لألبناء، وهرعهم وراء آراء العلماء الغرب يف تنشئتهم اجتماعيًّ االجتماعية الّتشريع اإلسالمي يف الّتنشئة 
 أهداف البحث: 

  اآليت:تتمثل أهداف البحث يف
 ، وأمهّيتها، وأهدافها.االجتماعية دراسة الّتنشئة   -
 يف الّدين اإلسالمي.االجتماعية الوقوف على أساليب الّتنشئة   -
 ، والقيم األخالقية ودورها يف تنشئة األبناء.االجتماعية البحث يف آراء العلماء يف الّتنشئة   -

 أهمّية البحث:
 يتها، وأهدافها.، وأمهّ االجتماعية معرفة الّتنشئة  -
 يف الّدين اإلسالمي.االجتماعية بيان أساليب الّتنشئة  -
 ، وبيان القيم األخالقية ودورها يف تنشئة األبناء.االجتماعية ايضاح آراء العلماء يف الّتنشئة  -

 سبب اختيار البحث:
االجتماعية لّتنش    ئة الض    عف يف انظرا  للواقع األليم اّليت تعيش    ه بعض    ا  من الش    عوب اإلس    المّية والعربّية بس    بب 

ألبنائها، ونلمس ذلك يف املعامالت واالحتكاكات الّيومية، س    واء بارتفاع نس    بة اجلرمية أو النص    ب واالحتيال، 
 واألخالقية اّليت ختدش حياء املسلم.االجتماعية وغريها من القضايا 
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 .225ص، 1186، 3، طبريوت، لبنان ،دار إحياء الرتاث العريب، 7ج ،ابن منظور، حممد بن علي ،لسان العرب (349)
 .627ص ،2771 ،4ط ،بريوت، لبنان: دار املعرفة ،الفريوز، أبادي احمليط،القاموس  (350)
م( أديب فقيه حمدث مؤرخ 881نوفمرب  13-م 828ه / 276رجب  15-ه  213( أبو حممد عبد اهلل بن عبد اجمليد بن مسلم بن قتيبة الدينوري )351)

دينور فرتة فنسب لعريب. له العديد من املصنفات أشهرها عيون األخبار، وأدب الكاتب وغريها. يعتقد أنه ولد يف بغداد وسكن الكوفة مث وِل قضاء ا
 إليها.

 
 :المبحث األول: مفاهيم ومصطلحات البحث

يس    عى الباحث إىل توض    يحها وذلك إلعطاء ص    ورة عامة عن موض    وع  س    اس    ية اليتهناك عدد من املفاهيم األ
 .والّشريعة اإلسالمّية أساليب الّتنشئة االجتماعيةالبحث، من خالل التعريف ب

 األساليب: بمفهوم تعريفالمطلب األول: ال
ته؛ ألّن صار حقال  يف ماهيّ يُعد مص طلح )األس لوب( كغريه من املص طلحات اليت اعرتته مش كلة أّولّية، واملتمثلة 

 مشرتكا  يف العلوم املختلفة لدى بيئاهتا املتعّددة.
 أّواًل: األسلوب لغًة:

فعلوت،  وس  لبوت .س  لب ا، وس  لب ا، واس  تلبه إياه يس  لبه الش  يء س  لبه :س  لب:" منظور البن العرب لس  ان يف جاء
ا س        البة ثىباهلاء، واألن س        البة رجل كالرجل، وكذلك س        لبوت، وامرأة س        لبوت رجل  واالس        تالب .أيض         

 من اناإلنس   على ش  يء وكل .أس  الب به، واجلمع يس  لب ما :التهذيب ما يس  لب؛ ويف :والس  لب .االختالس
 أس   لوب، وكل :النخيل من للس   طر ويقال... س   لبه أخذت إذا س   لبا أس   لبه س   لبته س   لب، والفعل فهو اللباس
 ريفهتع إىل فينتهي احمليط قاموس       ه يف أبادي فريوزال . أّما( 349)الطريق  أس       لوب، واألس       لوب فهو ممتد طريق
 .س  لىب :لعقل، جا املس  تلب :والس  ليب .وس  البة وامرأة س  لبوت ورجل .كاس  تلبه اختلس  ه :س  لبا س  لبه: "بقوله
 .بوس   الئ س   لب :متام، ج لغري ألقته ولدها، أو مات :ومس   لب وس   لب وس   ليب وس   لوب س   الب وامرأة وناقة
 :س   لوبواأل اخلفيف الس   ري :والس   لب وأغص   اهنا، ورقها س   لبت :س   ليبوش   جرة  .مس   لب أس   لبت، فهي وقد

 .(350)"األنف يف األسد، والشموخ وعنق الطريق،
 ثانياً: األسلوب اصطالحاً:

ة؛ ألن ّ ه يُع  د م  دخال  إلبراز القيم اجلم  الي ّ ة املوجودة  إّن العرب الق  دامى اعتنوا مبفهوم األس              لوب عن  اي  ة خ  اص               ّ
 ، وسنتكلم بإجياز عن األسلوب عند العرب القدامى واحملّدثني.بالّنصوص الهتمامهم باأللفاظ

 األسلوب عند العرب:ثالثاً: 
 عند الّدارسين القدامى: -أ

 وفهم علمه نظره، واتس         ع كثر من القرآن يعرف وإمنا"األس         لوب اص         طالحا  قائال : ( 351)ويُعّرف ابن قتيبة -1
 إذا العرب نم فاخلطيب...اللغات مجيع دون لغتها به ااهلل خص األس       اليب، وما يف وافتناهنا العرب مذاهب
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 .121ص دت،  ،اجلزائر ،دار هومة ،السد، نور الدين ،اخلطاب وحتليل األسلوبية (352)
م( هو: حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم القاضي أبو بكر الباقالين 1713 -م 157ه  /  472 -ه   338( القاضي أبو بكر الباقالين )353)

، ولسان األمة، املتكلم على مذهب أهل السنة واجلماعة، وأهل احلديث وطريقة أيب احلسن األشعري، أحد كبار علماء البصري، امللقب بشيخ السنة
 عصره انتهت إليه رئاسة املذهب األشعري، وإليه انتهت رئاسة املالكية يف وقته، ويُعد من جمددي املائة الرابعة.

 .14ص ،2777، عمان، دار املسرية ،فأبو العدوس، يوس ،والتطبيق الرؤية األسلوبية (354)
م(، ولد يف تونس وشب فيها وخترّج من جامعة 1476 - 1332( هو عبد الرمحن بن حممد، ابن خلدون أبو زيد، وِل الدين احلضرمي اإلشبيلي )355)

مث استقال من منصبه  طان برقوق قضاء املالكية.الزيتونة، وَِل الكتابة والوساطة بني امللوك يف بالد املغرب واألندلس مث انتقل إىل مصر حيث قلده السل
م العرب والعجم اوانقطع إىل التدريس والتصنيف فكانت مصنفاته من أهم املصادر للفكر العاملي من أشهرها كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف معرفة أي

 والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب.
 .461ص  ،2777، بريوت ،دار صادر ،ن، عبد الرمحن بن حممدابن خلدو  ،مقدمة ابن خلدون (356)

 :فنتي واحد، بل واد من به يأت ذلك، مل أش    به ما أو ص    لح أو حتض    يض أو محالة أو نكاح يف كالما ارجتل
 حىت معانيه عضب التوكيد، وخيفي إرادة تارة اإلفهام، ويكرر إرادة تارة ويطيل التخفيف إرادة تارة فيختص          ر

 عن يكىنالش   يء، و  إىل األعجمني، ويش   ري بعض يفهما حىت بعض   ها س   امعني، ويكش   فال أكثر على يغمض
فقوله يش  ري  .(352)"املقام وجاللة احلش  د احلال، وقدر احلفل، وكثرة حس  ب على بالكالم عنايته وتكون. الش يء

جاز يف عإىل أمهية وض     رورة دراس     ة األس     اليب الكالمّية؛ وذلك حىت يتم فهم األس     لوب القرآين وما حيوي من إ
 آياته.

 من املعهود عن مذاهبه، خارج وتباين وجوهه تص    رف على القرآن نظم إنّ "األس    لوب: ( 353)ويعّرف الباقالين -2
 عن ص          رفهت يف به، ويتميز خيتص أس          لوب خطاهبم، وله ترتيب من للمألوف كالمهم، ومباين مجيع نظام

بش  كل عام، وذلك لكي يثبت أن القرآن الكرمي . حيث قام مبناقش  ة نظريّة الش  عر (354)"املعتاد الكالم أس  اليب
ليس بش  عر، ولكن فكرة الّنظم أص  بحت غري واض  حة عنده؛ لقرنه بني الّنظم واألس  لوب، حبيث خيال أّن الّنظم 

 بشكل عام هو جودة الّتأليف، بينما األسلوب نوع من أنواعه.
 فيه س   جين الذي املنوال عن عندهم عبارة أهّنا فاعلم"يقول عنه يف مقّدمته:  (355)واألس   لوب عند ابن خلدون -3

 اإلعراب وظيفة وه الذي املعىن أص    ل إفادته باعتبار الكالم إىل يرجع وال .فيه يفرغ الذي القالب أو الرتاكيب
 كما الوزن بارباعت والبيان، وال البالغة وظيفة هو الذي الرتاكيب خواص من املعىن كمال إفادته باعتبار وال

 عرية، وإمناالش       الص      ناعة هذه عن خارجة الثالثة العلوم وظيفة العروض، فهذه هو الذي يهف العرب اس      تعمله
 ينتزعها الص        ورة وتلك .خاص تركيب على انطباقها باعتبار كلية املنتظمة للرتاكيب ذهنية ص        ورة إىل ترجع

 الص   حيحة يبك الرتا ينتقي مث املنوال أو كالقالب اخليال يف وأش  خاص  ها، ويص  ريها الرتاكيب أعيان من الذهن
 حىت املنوال يف اجالنس      أو القالب يف البناء يفعله كما رص     ا فيه فريص     ها والبيان اإلعراب باعتبار العرب عند

 اللس    ان ار ملكةباعتب الص    حيحة الص    ورة على ويقع .الكالم مبقص    ود الوافية الرتاكيب حبص    ول القالب يتس    ع
 .(356)"خمتلفة أحناء على فيه وتوجد به صختت أساليب الكالم من فن لكل فيه، فإن العريب
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 .44ص، 4ط، 1167،لبنان ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،أمني، أمحد ،النقد األديب (357)
 .64ص ، 1182 ،2، طللكتاب العربيةالدار  ،املسدي، عبدالّسالم ،واألسلوب األسلوبية (358)
 .17ص  ،2776، دار الفكر بريوت، لبنان ،اجلازم، علي ومصطفى أمني ،البالغة الواضحة البيان واملعاين والبديع (359)
  .1186، 3ط ،لبنان بريوت،، دار إحياء الرتاث العريب، 3ج ،حممد بن علي ابن منظور، ب،لسان العر  (360)
جملة لألحباث ، جامعة األزهر ،الكاشف، علي ،بويةمتطلبات التنشئة االجتماعية يف اجملتمع املصري املعاصر، دراسة نقدية يف اطار النظرية السيولوية الرت  (361)

 .167ص ،1188 ،نوفمرب11العدد، كلية الرتبية،  بويةالرت 
 .2772 ،اإلسكندرية، لمّية للطباعة والّنشر والّتوزيعدار الثقافة الع، نعيمة، حمّمد حمّمد ،شئة االجتماعّية ومسات الّشخصّيةالتنّ  (362)
 .441ص ،1171 ،ةالقاهر  ،للكتاب العامة املصرية اهليئة ،عاطف ّمدحم غيث، ،االجتماع علم قاموس (363)

 
 

 المحدثين: الدارسين عند -ب
لوك بأنّه: بأنه -1  للتعبري وس       يلة هولكن غاية ليس وهو وتأليفه الكالم نظم:"يقول أمحد أمني يف حديثه عن الس      ّ

 .(357)"بنفسه قائما عنصرا جيعله ما القوة من له ولكن وآراء أفكار من لدينا عما
ّرف املخاَطب، املخاطب، واخلطاب، ويُع :الم املس دي أّن األسلوب يرتكز على ثالثة قواعد هيويرى عبدالس ّ  -2

 مع األس  لوب اهيةم املنظور هذا يف ص  احبه، وتتطابق عند التفكري لنمط الكش  ف قوام "بأنه: فيقول األس  لوب
 .(358) "وشكال مادة املبلغة اللسانية الرسالة نوعية

 تكون ص  ورة لىع مؤلفة ألفاظ يف املص  وغ املعىن" :أنه اجلارم فُعّرف على وعلي أمني واألس  لوب عند مص  طفى -3
 العلمي، باألس    لو  :ثالثة األس    اليب وأنواع س    امعيه، نفوس يف وأفعل الكالم من املقص    ود الغرض لنيل أقرب

 .(359)"اخلطايب واألسلوب األديب واألسلوب
 :االجتماعية الّتنشئة  المطلب الثاني: التعريف بمفهوم

ا الق  اع   دة اليت يرتكز عليه  ا بن   اء االجتم  اعي   ة إّن الّتنش              ئ   ة  ات اليت مير هب   ا الفرد؛ ألهن  ّ من أخطر وأدق العملي   ّ
 الّشخصّية، وهي مستمرة يف مجيع املراحل العمريّة، وتُعّرف كالّتاِل:

 .(360)ىن ربا وشبّ ا مبعا ونشاء  ،نشوء   من الفعل نشأ، ينشأمشتّقة  كلمة التنشئةإّن  أواًل: الّتنشئة لغًة: 
الجتماعية اهي عملية الّتفاعل اليت يتم خالهلا تكييف الفرد مع بيئته االجتماعية الّتنش           ئة  ثانياً: اصـــــــــطالحاً:

 .(361)ا على نقل الرّتاث الثّقايف االجتماعيوتشكيله لتمثيل معايري جمتمعه وتقوم هذه العملّية أساس  

ــة وتُعّرف  ــة الّتنشـــــــــــئ ا: "أيض                ا  يف علم ااالجتمــاعي هم ت   دري   ب األفراد على أدوار الجتم   اع على أهن   ّ
ليد والعرف الس   ائد يف والعادات والتقااالجتماعية املس   تقبلية، ليكونوا أعض   اء فاعلني يف اجملتمع، وتلقنهم للقيم 

نوع من التض               امن  ، مم  ا يؤدي إىل خلقاالجتم  اعي  ة اجملتمع لتحقيق التوافق بني األفراد وبني املع  ايري والقوانني 
 مع يتكيف كيف  طريقها عن الطفل يتعلم اليت العملية، وتُعّرف أيض       ا  على أهّنا: "(362)"والتماس       ك يف اجملتمع

 يفاالجتماعية وتُعّرف الّتنشئة  ،(363)"اجلماعة هذه عليه توافق الذي االجتماعي الس لوك اكتس ابه عند اجلماعة
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 .367 ص ،1115 ،القاهرة ،النهضة دار .7ج ،كفايف  الدين وعالء جابر احلميد، عبد ،النفسي والطب سالنف علم معجم (364)
   .68ص ،1111 ،القاهرة ،العريب الفكر دار ،العابدين زين درويش، ،وتطبيقاته أسسه االجتماعي: لّنفسا علم (365)
 .21ص ،1118 ،القاهرة ،والتوزيع للنشر العلمي املكتب ،تركي الفتاح عبد موسى، ،إسالمي( منظور ) االجتماعية نشئةالت (366)
)367 (Richter,j & waters,E.(1991) Attachment and socialization: The positive side of social influence. In lewis,m,& 

(EDS) social influences and socialization in infancy.(pp.185-214)NY:plenum press 
 .477ص ،1182 ،لبنان ،لبنان مكتبة ،زكي أمحد بدوي، ،االجتماعية العلوم مصطلحات معجم (368)
  .113 ص ،7762 ،القاهرة ،املصرية املكتبة ،علي ليلة، ،االجتماعي االنتماء وأبعاد اعّيةاالجتم الّتنشئة واجملتمع الطفل (369)

ا: "  امله  اراتو  املعرف  ة خالهل  ا من الفرد يكتس                ب اليت العملي  ةمعجم علم الّنفس والط  ّب الّنفس              ي على إهن  ّ
 الفرد اكتس   اب مليةع أيض   ا وهي فيه، ا  تكيفي س   لوكا   ويس   لك اجملتمع مع يتكامل أن من متكنه اليت االجتماعية

 إكس            اب عملية، ويُعرّفها زين العابدين بأهّنا: "(364)"اجملتمع يف منه يتوقع اليت واالجتاهات والس            لوك لألدوار
 جمتمعه يف س    ائدةال واألعراف واالجتاهات القيم يف ممثله فيه يعيش الذي للمجتمع األس    اس    ية اخلص    ائص الفرد

 اللحظات نم تبدأ متص     ل زمن عرب مس     تمرة عملية وهي اجملتمع، هذا يف املرغوب االجتماعي الس     لوك ومعايري
 .(365)"وفاته إىل الفرد حياة من األوىل

ا عن  د ع  امل االجتم  اع األمريكي )ب  ارس              ونز( ا: " أم  ّ  واحمل  اك  اة لي  دقالتّ  على تعتم  د تعلم ةعملي  ّ فريى إهن  ّ
 عناص           ر إدماج إىل هتدف ةعمليّ  وهي اش           د،والرّ  الطفل عند واألخالقية يةوالعاطفّ  ةالعقليّ  األمناط مع وحدوالتّ 

 وتتأثر ملدرس     ةا يف وتس     تمر األس     رة داخل امليالد من تبدأ ةمس     تمرّ  ةعمليّ  وهي خص     ية،الش     ّ  النس     ق يف الثقافة
 لفردل اإلنس     اين الس    لوك تش     كيل عمليةهي: "االجتماعية . وهناك من يرى أّن الّتنش    ئة (366)"الرفاق جبماعات

 اجليل من اجملتمع أفراد يمبتعل تتعلق اليت ةالعملي ّ  اوأهن ّ  اجتم اعي، ك ائن  إىل البيولوجي الك ائن حتوي ل عملي ة وأهن ا
  فيه، ينش    ئون لذيا اجملتمع منهم يتوقعه ما أس    اس على املختلفة االجتماعية املواقف يف يس    لكون كيف  اجلديد

 .(367)"اجملتمع ثقافة الفرد إكساب ةعمليّ  أهنا كما
 انتقال هبا تمي اليت العمليةمتثل "االجتماعية ، فالتنش            ئة االجتماعية ويف معجم مص            طلحات العلوم 

 يف املعيش        ة كنهممي حىت طفولتهم منذ األفراد تش        كيل خالهلا من يتم اليت والطريقة جيل، إىل جيل من الثقافة
 وقيم وتقاليد نودي لغة من لألفراد واجملتمع واملدرس              ة اآلباء يلقنه ما ذلك يف وي دخل معين ة، ثق اف ة ذي جمتمع

 .(368)"خلإ … ومهارات ومعلومات
 ادبأبع يولوجيالب اجلانب استبدال عمليةعلى أهنا "االجتماعية أّما )أميل دور كامي( فقد عّرف الّتنش ئة 

 .(369)"اجملتمع يف الفرد لسلوك األساسية املوجهات هي لتصبح وثقافية اجتماعية
 وفقا   لكوذ ومعقدة، متداخلة االجتماعية الّتنش              ئة عملّية أنّ  لنا يتبّ  عرض              ه متّ  ما خالل من إذا ،

ة تكويناته له بيولوجّيا   كائنا    اإلنس   ان كون  يف متمثلة معطيات لثالث  ومن املختلفة، اداتهتعدواس    وقدراته اخلاص   ّ
 وجهةو  والقيم، املس             تويات من حمدد حميط داخل الّدائرة االجتماعية العالقات من ش            بكة يُعد أخرى، جهة

 فرد.وال الّتنشئة جتمع مستمرة ديناميكية تفاعالت خالل من تدرجيّيا ؛ الفرد لنمو مرتقبة أخرى
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 .28سبأ:  سورة( 370)
الرقم:  عن جابر بن عبد اهلل، الصفحة أو ،بريوت، لبناندار طوق الّنجاة،  ،عناية: حمّمد بن زهري ،البخاري، حمّمد بن إمساعيل ،صحيح البخاري (371)

 ، رواه البخاري، صحيح.438
 .262ص ،1171 ،دمشق، بريوت، دار الفكر، ة )شرع(. ماد3م حممد هارون. جحتقيق: عبد السال، بن زكرياء، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة (372)
 ،1167، 3، طبريوت، عة جملس دائرة املعارف العثمانية. مطب3جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار. الكجرايت، مجال الدين حممد. ج (373)

 .273ص 
 .18اجلاثية: سورة ( 374)
 .1186 ،3، طبريوت، لبنان، دار إحياء الرتاث العريب. 11ج، حممد بن علي ظور،ابن من ،لسان العرب (375)
 .1183 ،2ط ،بريوت، دار اآلفاق اجلديدة ،ابن حزم، علي بن سعيد األندلسي. حتقيق: أمحد شاكر ،اإلحكام يف أصول األحكام (376)

 جتس      يم يف يتمثل ةاالجتماعي الّتنش      ئة من هلدفوا الغاية أن على تتفق الّتعريفات معظم أنّ  لنا ويتبنّي 
 وتعليمي، حتويلي :جانبني الس       ابقة الّتعريفات تلك من ونالحظ اجتماعي، كائن  إىل وحتويله البيولوجي الكائن

 الّتنش              ئة فهوممل ومض              موهنا فحواها يف تتش              ابه إهّنا إالّ  طويلة، واألخرى املوجزة الّتعريفات بعض هناك وأن
 تنش            ئة على كزةمر  الّتعريفات معظم لنا ويربز الكبري، ءبالش            ي ليس بينها االختالف أن حيث ، االجتماعية

 غريه. من أكثر الّتنشئة لتلك حيتاج الطفل أن الباحث نظر وجهة من وذلك غريه، دون الطفل
 الّشريعة اإلسالمّية: المطلب الثالث: التعريف بمفهوم

ريعة اإلس   المّية هي الّتش   ريع الس   ّ  ر إّن الش   ّ ة لقوم معّينني كس   ابقاهتا من الش   ّ ائع ماوي العاملي، فهي مل تكن خاص   ّ
ماويّة، بل جاءت للعاملني كافّة ، قال تعاىل:  ري ا َونَِذير ا﴿الس    ّ ْلَناَك ِإالَّ َكافَّة  لِلنَّاِس َبش    ِ َولَىِكنَّ أْكثَ َر النَّاِس  َوَما أَْرس    َ

ألنبياِء مل يُعَطهنَّ أحٌد مَن ا عطيُت مخس      ا  أُ : "-اهلل عليه وس      ّلم ص      ّلى -، وقال الّنيب حمّمد ( 370)﴾اَل يَ ْعَلُمونَ 
رُت بالرُّعِب َمس     ريَة ش     هٍر، وُجِعَلْت ِل األرُض مس     جدا   ا رجٍل من أُمَّيتوَطهورا   قَبلي: ُنص     ِ أدرََكْته الص     الُة  ، وأميُّ

ه خ   اص                ة   ُث إىل قوم   ِ ْت ِل الَغن   ائُم، وك   ان النيبُّ يُبع   َ ة ، وأُعطي   ُت ، وبُِعث   ُت إىل الن   اِس ك   اف   فْلُيص                لِّ، وأُِحل   َّ
 معناها يف اللغة واالصطالح. . وميكن الوصول ملعىن الّشريعة وذلك من خالل معرفة(371)"الشفاعة

 امتداد يف تحيف ش   يء وهو واحد، أص   ل والعني والراء الش   ني( ش   رعالش   ريعة يف اللغة: )إّن  أّواًل: الشــريعة لغًة:
﴿مُثَّ  :تعاىلالطريق املس          تقيمة، ومنه قول اهلل ( 373)طلق على معنينيهي مص          در ش          رع، وتُ . (372)فيه يكون

ِذيَن اَل يَ ْعَلُموَن﴾ ا َواَل تَ تَِّبْع أَْهَواَء ال   َّ اتَِّبْعه   َ ٍة مَِّن اأْلَْمِر ف   َ رِيع   َ اَك َعَلىى ش              َ  أي جعلن   اك على طريق   ة، (374)َجَعْلن   َ
 قالو  ت اإلبل إذا َقص   دت َمورد املاء للش   رب.مس   تقيمة. مورد املاء اجلاري الذي يُقص   د للش   رب، يُقال: ش   رع

 مث األص  ل هو هذا َفعه،ورَ  مدَّهُ  إذا عنقه البعري ش  رع ويقال وفتحته، أنفذته إذا طريقا أش  َرْعتُ  فيقال: منظور ابن
 .(375)رفعٍة  غري ويف رفعة يف مُيَدُّ  شيء كل عليه محُِلَ 

ريعة حزم ابن عّرف ثانياً: اصــطالحاً:  وعلى الّديانة، يف هنبيّ  لس  ان على تعاىل اهلل ش  رعه ما "هيعلى أهّنا:  الش  ّ
الم عليهم األنبياء ألس     نة بحانه ، وتُعّرف أيض     ا  بأهّنا: (376)للناس     خ"  منها واحلكم قبله، الس     ّ ما ش     رعه اهلل س     ُ
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ص  ،2713 ،قطر، زارة األوقاف والشؤون اإلسالمّية. و 1ج، اق بن عبد اهللالسعدي، إسح ،اإلسالمّية وموقف املستشرقني منهدراسات يف متيز األمة  (377)
374. 

 .46الكهف: سورة ( 378)
 .6اإلسراء: سورة ( 379)
 (.1168) رقم (1/633) سننه، يف ماجه ابن أخرجه ،األكفاء باب النكاح/ كتاب(380)
 ( رواه البخاري.381)
 ( متفق عليه.382)

كاما  حلِعباده من األحكاِم اليت جاء هبا نيب  من األنبياء عليهم الص      الة والس      الم، س      واء  كانت هذه األحكام أ
 .اعتقاديّة  أو أحكاما  عملّية  لُيؤمنوا هبا فتكون سعادهتم يف الدنيا واآلخرة

 :  على الّنحو الّتاِل الشريعة اإلسالمّية ، ميكن تعريفإضافة لفظ اإلسالم إىل الشريعةبو 
ريعة اإلســــالمّية: ص     ِلح أحوال تُ ما نَزل به الَوحي على حُمّمد ص     لى اهلل عليه وس     ّلم من األحكام اليت هي  الشــــّ

 .(377)اس يف الدنيا واآلخرة سواء  يف ذلك األحكام العقائديّة، أو األحكام العملّية، أو األخالقالنّ 
 

 اإلسالم: في االجتماعية الّتنشئة الثاني: المبحث
لقرآن القد عين اإلس الم عناية بالغة بالطفولة واهتم هبا؛ ألهّنا متثل جيل املستقبل وصانعيه، ويتجّلى لنا ذلك يف 

نْ َيا احْلََياةِ  زِيَنةُ  َواْلبَ ُنونَ  اْلَمالُ ﴿الكرمي قال تعاىل:   َعْلَناُكمْ َوجَ  َوبَِننيَ  بَِأْمَوالٍ  َوأَْمَدْدنَاُكمْ ﴿، وقال أيض    ا : (378)﴾الدُّ
ة يف الّتنش          ئة ( 379)﴾نَِفري ا َأْكثَ رَ  ّنة الّنبويّة أمهّية العناية باألطفال خاص          ّ ، فهناك عية الجتمااويتبنّي لنا يف الس          ّ

أحاديث كثر دّلت على ذلك س      واء يف باب اختيار األم أو باب العدل أو الرمحة أو العناية وبناء الش      خص      ّية، 
 عليه هللا ص   ّلى - اهلل رس    ول قال: قالت -عنها اهلل رض    ي - عائش   ة فمنها على س   بيل الذّكر ال احلص    ر: عن

 ابن مام بالطفل منذ والدته دوٌر مهم، فكما روى، ولالهت(380)األكفاء( وانكحوا لنطفكم )ختريوا:  -وس         ّلم
 أذنه يف وأقام ولد يوم علي بن احلس  ن أذن يف أذن -وس  ّلم عليه اهلل ص  ّلى- الّنيب ّ)أن -عنه اهلل رض  ي - عباس

الم -ويف العدل بني األبناء قال  (اإلميان ش   عب يف البيهقي) اليس   رى( الة والس   ّ  واعدلوا اهلل اتقوا: )-عليه الص   ّ
قال:)  -نهرض       ي اهلل ع -، أّما يف أمر احلب واجلنان الواجب توافرمها للطفل، فعن أيب هريرة (381)أوالدكم( بني
 ما الولد من رةعش   ِل إن: األقرع فقال جالس التميمي حابس بن األقرع وعنده علي بن احلس  ن اهلل رس  ول قّبل

ا منهم قّبلت  .(382)يُرحم( ال يَرحم ال من: لقا مث وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إليه فنظر أحد 
 اإلسالم: فياالجتماعية أهمّية الّتنشئة المطلب األول: 

 التش      ريع مص     ادر على يتهترب يف وترتكز للطفل، الرتبويّة النواحي جبميع هتتم اإلس     الم يفاالجتماعية  الّتنش     ئة
ّنة الكرمي القرآن)  ال وحده اهلل ديعب أن وهو إلنس   ان،ا أجله من ُخلق اّلذي اهلدف يتحقق لكي ؛(الّنبويّة والس   ّ

 الّتكاليف حيمل نأ يس     تطيع س     ليما   منوا   الفرد وينمو ،االجتماعية و  الفرديّة العدالة تتحقق وبذلك له؛ ش    ريك



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 269 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           

 .62 -61ص ،2774 ،القاهرة ،والّتوزيع للّنشر الشروق دار ،خليل معنالعمر،  ،االجتماعّية الّتنشئة (383)
 .13ص ،2774 ،2ط ،القاهرة ،العريب الفكر دار ،القادر عبد السيد شريف، العريب للطفل االجتماعّية الّتنشئة (384)
 .17-16ص ،2777 ،دعثمان، زكي حممّ  ،التنشئة االجتماعية من منظور اسالمي: أهداف وغايات ووسائل : دراسة اجتماعية (385)

 والّتدبر لّتفكريا ميكنه اخلُلق وُحس   ن العقل فبس   المة وعمارهتا، األرض خالفة من ويتمكن هبا، ويعمل الش   رعّية
 أفض  ل عليه هرس  ول س  نة وحذو اهلل، به أمر ما واتباع آياته، يف إعجاز من القرآن حيمل وما ،كّلها اهلل آيات يف

   والسالم. الصالة
 

 :االجتماعية الّتنشئة أهداف الثاني: المطلب
 منها: عدة أهداف االجتماعية للّتنشئة

 يعترب ألطفالا فتأديب ية،التقليد اجملتمعات يف االجتماعية التنش             ئة أهداف أهم أحد األطفال تأديب ميثل -1
 يتعلق فيما خص وصا  و  ،االحرتام وعالقات األبوي اخلط إىل متيل اليت بنزعته االجتماعي البناء لبقاء االزم   ا  ض مان

 طبع اجتاه خلق يف الكبار يرغب حيث ،اتباعه الواجب الس       لوك معايري تض       منت اليتو  ،للوالدين األبناء طاعةب
 .(383) اههمجت واالحرتام بالطاعة الشعور يكتسبون جيعلوهنم مث ومن ،أطفاهلم يف اخللق سنحب يتسم

 الس     لوك وتغيري ،اجتماعية حاجات إىل فطريةال الفرد حاجات تغيري إىل هتدف االجتماعية التنش     ئة عملية إن -2
 تقبل عليه يس      هل اِلبالتو  ،فيه يعيش الذي اجملتمع أخالقيات يتعلم ،اجتماعيا   ا  إنس      ان بذلك ليص      بح الفطري
 ك  ائن  إىل بيولوجي ّ ا   ك  ائن  من الّنشء حتوي  ل على العم  ل. أي (384) اجملتمع ل  ه حي  دده  ا اليت االجتم  اعي  ة املك  ان  ة

 االحتكاك. خالل من اآلخرين مع الّتعامل على القدرة له اجتماعّيا ،
 يف لّنبيلةا عيةاالجتما والقيم احلميدة األخالق دمج على العمل إىل االجتماعية التنش              ئة عملية هتدف كم ا  -3

 اجتماعّيا . املرفوضة السلوكيات ملمارسة ورادعة مانعة وضوابط قوانني وتكوين الفرد، شخصّية
 باجلماعة. عالقاته تنظم اّليت األخالقية املعايري الكتساب وهتيئته الفرد إعداد -4
 اجملتمع. يف وأداورهم مبهامهم وتعريفهم الّنشء تعليم -5
 والعمل لّنشءا يف احلميدة القيم غرس خالل من لقواعده، واالمتثال االجتماعي الض            بط ةعمليّ  على احملافظة -6

 اجتماعّيا . هبا
 ذو ويص       بح اة،احلي معرتيات مواجهة ميكنه ص       احل ا مواطن ا ليكون الفرد إعداد إىل االجتماعية الّتنش       ئة هتدف -7

 املتقّدمة. الّدول ومقارعة والّتطوير الّتنمية يف ويساهم واجملتمع، للوطن نفع
 يف تنعكس اليت املش       رتكة واألهداف واألفكاراالجتماعية  إىل تنمية التص       وراتاالجتماعية تس       عى التنش       ئة  -8

 .(385)لعملية الرتبية  كنتيجة األفراد نفوس
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 .261ص ،2717، 13ط ، عّمان، دارة املسرية للطباعة والتوزيع،أبو جادو، صاحل حمّمد ،سيكولوجّية الّتنشئة االجتماعّية (386)
 .21األحزاب: سورة ( 387)
 .173ص ،2775، دار جرير ،عّمان، حوامده، باسم ،تربية األطفال يف اإلسالم (388)
 .17/163مة واجلنة والنار، باب: االقتصاد يف املوعظة: ( صحيح مسلم ، كتاب صفة القيا389)
 ،1165، 2ط، الكويت ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون ،8ج، حتقيق: عبدالّسّتار أمحد ،الزبيدي، حمّمد مرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس (390)

 .443ص
 .126، صوقال: حديث حسن صحيح ،747/ر 2( سنن الرتمذي، كتاب الصالة، باب: مىت يؤمر الصيب بالصالة: 391)

عي يتم وألمهّيتها ومتداخلة، متعددة أهداف الس  ليمة االجتماعية للّتنش  ئة إذا ،  ائل؛الوس   ختلفمب لتحقيقها الس  ّ
 اجملتمع. على ذلك يعكس اخلُلقّية االحنرافات من خالٍ  جيل خلق يف تلعبه اّلذي للدور وذلك

 
 :االجتماعية أساليب الّتنشئة المطلب الثالث: 

متعّددة وختتلف من جمتمع آلخر ومن عص       ر إىل غريه، وكذلك الّتنش       ئة عند االجتماعية إّن أس       اليب الّتنش       ئة 
 ّتنش  ئة عند املس  لمني ختتلف عن غريهم، وقد ختتلف حىت يف اجملتمع الواحد ص  احبالعرب غري عند الغرب، وال

 وسنتطرق يف هذا البحث إىل األسلوب الّسوي واملتمثل يف اآليت:، التعداد الطّبقي
 يراهم مبن يتأثر الطفل ألن للطفل،االجتماعية  التنش        ئة أس        اليب أهم من القدوة تعتربأســـــــلوب القدوة:  -9

. والس    بب يرجع إىل (386)واحملاكاة  التقليد طريق عن الش   هرة أو النجاح أو للكمال ومنوذج ا له دوةق باعتبارهم
ا ، والق  دوة  أّن الطف  ل ميي  ل إىل تبين معتق  دات الغري وأفك  ارهم دون تردد؛ ألن ّ ه حي  ب أن يقل  د األكرب من  ه س              ن  ّ

ّنص             ح يعيون الكالم لكي يتقبلوا ال احلس             نة من أجنح األس             اليب؛ ألهّنا ال حتتاج لكلفة الكالم فاألطفال ال
ولِ  يف  َلُكمْ  َكانَ  دْ لَّقَ ﴿واإلرش      اد. وعلى املريّب أن يرتجم قوله إىل فعل ليكون أبلغ وأقوى تأثريا  قال تعاىل:   َرس      ُ

 .(387)﴾َكِثري ا اللَّهَ  َوذََكرَ  اآْلِخرَ  َواْليَ ْومَ  اللَّهَ  يَ ْرُجو َكانَ  لَِّمن َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  اللَّهِ 
 النفوس حال باختالف ريهتأث وخيتلف ، الرتبية يف هاما   أسلوبا املباشر والتوجيه النصح يعتربالوعظ واإلرشاد:  -1

 من اعتيادا   أسرعو  عريكة وألني ، مرونة أكثر الطفل نفس أن املعلوم ومن ، والعناد والسهولة والنفور، اإلقبال يف
، واملريّب اللبيب هو الذي يدرك الوقت (388)أمره  يتوىل من كل واجب والتأديب بالرتبية تعاهده فكان ، الكبري

ص    ّلى اهلل  -أنّه قال: )كان رس    ول اهلل  -رض    ي اهلل عنه -املناس   ب للتوجيه والّنص    ح، فعن عبداهلل بن مس    عود 
 .  (389)السآمة( كراهة األيام يف املوعظة يتخولنا -عليه وسّلم

 جتماعيا ،ا طابعا   تأخذ وقد عقلية، عالقة غري من واحد هنج على غالبا   أو دائما   الش    يء تكرار وهيالعادة:  -4
واإلنس   ان ينش   أ على ما اعتاد عليه غالبا ، ويتمس   ك  .(390)أخرى بعد مرة إليها ويعودون الناس، عقول فتتقبلها

الم -به، لذا علينا أن نعود الّنشء على ما هو حس           ن من القول والعمل، قال  الة والس           ّ  وارُ : )مُ -عليه الص           ّ
 .(391)َعشر( أبَناءُ  َوُهم َعَليَها، َواضرِبُوُهم َسبع، أبَناءُ  َوُهم بِالصَّالِة، أوالدَُكم



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 271 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           

 .67ص، 2774 ،7، طمكة، دار طيبة اخلضراء ،عبدالرمحن، مجال ،أطفال املسلمني كيف رباهم الّنيب صّلى ااهلل عليه وسّلم (392)
 .217ص  ،1118، القاهرة، األجنلو املصريّة، توفيق، حمّمد جنيب ،اخلدمة االجتماعّية مع األسرة والطفولة واملسنني (393)
 .13ص ،2775، . دار البيان للنشر والّتوزيع2ج ،الغزاِل، حممد ،حياء علوم الدينإ (394)
 .268ص، 2776 ،بريوت ،دار املعرفة، الطحان، مصطفى ،الرتبية ودورها يف تشكيل السلوك (395)
)396 (, evil and values) Texas: Smith ,m.2009. The socialization of children through fairy tales (the introduction of good

Texas Wesleyan university.p.3 
 . 48ص، 2711 ،القاهرة ،دار البصائر، اخلطيب، حمّمد عبدالفّتاح ،القيم احلضاريّة يف اإلسالم (397)
 .ه1417 ،، عبداهلل إبراهيم وآخرونالطريقي، الثقافة اإلسالمّية ختصصا ومادة وقسما علميا (398)

 كما املفرطة، دةالش      ينبذ فهو واالعتدال، بالوس     طية اإلس     الم يف الرتبوي النظام ميتازالوســــطّية واإلعتدال:  -3
 الفرص    ة يتيح كما قله،ع قدر على وخياطبه فل،الط مع التعامل يف احلزم يعتمد وهو فيه، املبالغ التس   اهل ينايف
 (392)اخلطأ  إلصالح أمامه

 القرارات اختاذ يف الرأيب وتشجيعه رأيه عن للتعبري للطفل الفرصة إتاحة على يعتمدالحوار البّناء )الّشورى(:  -5
 إىل األسلوب ذاه ويهدف األصدقاء، باختيار يتعلق فيما الوالدين مع الرأي مشاركة أو اخلاصة لش ؤونه بالنس بة
 الطفل بني اللغوي االحتكاك وحيقق موض   وعية أس   س على قرارات من لديه ما يربز لكي للطفل الفرص   ة إتاحة

 آراء واحرتام القرارات اختاذ على قادرة مس           تقلة ش           خص           ية إنتاج األس           لوب هذا حيقق كذلك ووالديه،
 تعاهده انفك الكبري، من اعتيادا   وأس    رع يكةعر  وألني مرونة، أكثر الطفل نفس أن املعلوم ، ومن(393)اآلخرين
 .(394)أمره  يتوىل من كل واجب بالرتبية

إن اس              لوب الثواب ل  ه وقع يف داخ  ل الطف  ل ويعم   ل على حتفيزه، والعق  اب ل   ه الّثواب والعقــاب الّتربوي:  -0
 من يلةفض      فعله عقب الطفل نفس يداخل الذي الس     رور مع يرتافق والثواب ش    روطه وض     وابطه يف اإلس     الم.

 .(395)ما  مهمة أداء أو بعمل القيام يف جناحه بعد أو الفضائل،
ة:  -0 . ومن خالل هذا (396)الس  ليمة االجتماعية  التنش  ئة أس  اليب أهم من القص  ة أس  لوب يعتربأســلوب القصــّ

 ناألس  لوب يس  تطيع املريب أن يؤثر يف نفس  ّية الطفل وأن يش  كله ببس  اطة كيف يتوجب عليه الرّتبية احلس  نة، فم
 خالهلا يتم تلقني الطفل العادات والتقاليد والّنظم الّسائر عليها اجملتمع يف قالب قصصي هادف وبّناء. 

 
 األخالق اإلسالمّية:المبحث الثالث: 

القيم األخالقية يقص  د هبا: "املعايري واملوازين املوجهة حلركة اإلنس  ان، والض  ابطة واحلاكمة للفعل احلض  اري بكل 
 "هي االس    المي: التص    ور يف األخالقية . وكذلك القيم(397)داته، وفق رؤية اإلس    الم ومقاص    دة"تنّوعاته وامتدا

 عالقته ديدوحت اإلنس     ان حياة لتنظيم الوحي حيددها اليت اإلنس     اين للس     لوك املنظمة والقواعد املبادئ جمموعة
 .(398)وجه" اكمل على العامل هذا يف وجوده من الغاية حيقق حنو على بغريه
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، جدة ،نشر والتوزيعدار الوسيلة لل ،بن محيد، صاحل بن عبداهلل وآخرون ،صّلى اهلل عليه وسّلم -يم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي موسوعة نضرة النع (399)
 . 177ص

 :القيم األخالقية في اإلسالماألول:  المطلب
 :  إلسالمّيةالشرسعة ا مصادر من األخالقية ِقَيَمهُ  املسلم يستمدُّ  اإلسالم: في األخالقية القيم مصادرأواًل: 

 حّجة ليكون انيهومع بألفاظه -وس    ّلم عليه اهلل ص    ّلى -الّنيب  على نزل الذي اهلل كتاب هو: الكريم القرآن -9
 دفيت بني ملدّونا بتالوته، وهو يتعبدون هبداه، وقربة يهتدون للناس اهلل، ودس        تورا   رس        ول هأن على للرس        ول

 جيل عن جيال هةومش      اف بالتواتر كتابة إلينا الناس، املنقول بس      ورة الفاحتة، املختوم بس      ورة املبدوء املص      حف
 .(399)تبديل أو تغيري أي من حمفوظا

ّنة -1  وإمنا اهلوى، عن ِطقين ال فهو تقرير، أو فعٍل، أو قوٍل، من النيبّ  عن َوَردَ  ما كل وهي: الشــريفة النبوية السـأل
 الِقَيم مص        ادر من مص        درٍ  عن عبارة منه يص        در ما فكلُّ  لذلك وجل، عز اهلل من إليه يوحى ش        يءٍ  كل

 األخالق احملّمديّة.. األخالقية
ين أئمة اتفاق وهو: اإلجماع -4  وس  لم، عليه اهلل ص  لى الرس  ول عص  ر غري لعص  رٍ  ش  رعيٍّ  حكم على وفقهائه الدِّ

 فإنّ  مة؛األئ هؤالء جيتمع وعندما معناهم، يف ما أو االعتقاد، أو الفعل، أو القول يف معا   يش         رتكون حيث
 ألنه فيه هاداالجت جيوز وال الداللة، قطعيَّ  كان إذا خمالفته وعدم به وااللتزام برأيهم األخذُ  له ميكن املس        لم

 .  شرعيا   حكما   بذلك أصبح
 شرعي حكمٌ  اهل مشاهبٍة، مسألةٍ  على قياسها فيتمُّ  شرعيٍّ، حكمٍ  إىل حباجةٍ  جديدةٍ  مس ألةٍ  ظهور هو: القياس -3

 .العلماء إمجاع أو الشريفة النبوية السنة أو القرآن من
تقي منه س         وتقاليد، فهي متثل مرجعا  مهما  ي هذا باإلض        افة إىل ثقافة اجملتمع وما تتض        منه من عرف وعادات

 األفراد العديد من القيم األخالقّية، واليت غالبا  ما يتوارثوهنا من اآلباء واألجداد، وهي نسبية وغري ثابتة. 
 :الناشئة في األخالقية القيم غرس أهمّيةثانيًّا: 

ة، ويف وقتن    ا احل    اِل تزداد أمهّي    ة ه    ذه ة تتجّلى يف حي    اة الفرد واجملتمع ع    ام    ّ لقيم نظرا  ا للقيم األخالقي    ة أمهي    ّ
للمتغرّيات الطارئة يف العامل، حيث حتارب الفض يلة وتذم القيم، وتظهر مسّمات زائفة تطعن يف القيم األخالقية 

 حبجة الّتطوير والّتقّدم، وتربز هذه األمهّية لعدة أسباب هي:
 على خلروجا حاالت كثرةو  واألخالقية،االجتماعية  املعايري واض       طراب القيم باهتزاز عامة اجملتمعات اتِّس       ام -1

 ض  رورة إىل دعوي مما االجتماعي، واس  تقرارها البالد أمن هتديد من اخلوف يثري أص  بح مما والقانون، الدين تعاليم
 هلم يهيئ وجه لىع الغّد، جيل أبناء نفوس يف والشريعة العقيدة تعميق وإىل الدين، على اإلنسان ش خص ية بناء

 التأثر وعن رافاالحن عن ويبعدهم التعص   ب، من وحيميهم الزلل، من ويعص   مهم لعباده، اهلل ش   رعه مما االنتفاع
 . املسمومة باألفكار
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، د علي وعطّي العمرياجز، فؤاالع، القيم طرق تعلمها وتعليمها. دراسة مقدمة إىل مؤمتر كلية الرتبية والفنون حتت عنوان "القيم والرتبية يف عامل متغري" (400)
  http://www.iugaza.edu.ps/emp/emp_folders/407/Alkeam     على الرابط:

 ويفرض مذهلة، بص     ورة اآلخر يالحق منهما وكل املعريف، واالنفجار التقين بالتطور يتميز الذي الراهن الواقع -2
 وخيش   ى احلياة، ركةح يض   بط س   لوكيات ناميوالت التطور وهلذا متطلباته، مع والتعامل معه والتجاوب به االنبهار

 .اإلسالمّية ناأمت إىل االنتماء يتهدد مما املصاحبة، والثقافية املعرفية التبعية يف وقوعنا الوقت مرور مع
 إىل إض         افة مجاعاته،و  أفراده بعض يقرتفها اليت باحلماقات املباالة عدم إىل اجملتمع أفراد لدى املتنامي امليل -3

 وخص  وم ألعداء الس  احة هيأ مما موقع، من أكثر من الص  احلة القدوة وتس  رب للتدين، املعاكس  ة راتالتيا ظهور
 . العلمانية تكريس وإىل األجيال بني الفجوة وتوسيع السلوكية الوحدة تفتيت يف سعوا

 باس  م تص  الاال ووس  ائل والثقافة اإلعالم أجهزة خالل من الفاض  لة وقيمنا تتفق ال اليت الس  لوكيات بعض ورود -4
 مألوفة لوقتا مبرور تص   بح احلض   ارة، إذ بركب اللحاق وباس   م املتقدم، العامل واقع علي اإلطالع وباس   م الفن،

 الص    غار، إىل اآلثار متتد مباش    رة ومنهم الدينية، القيم وتتزلزل الكبار نفوس يف آثارها ترتس    خ مث ومن ومعتادة،
 .باالعتياد الدين قيم أعينهم يف وتصغر كبارا   يصبحون والصغار

 وساعدت ة،املعيش احتياجات ملواجهة كافية الدخول تعد مل حيث والرزق، العيش هبموم حاليا   الناس انشغال -5
 على قادرة -أس   باب لعدة - األس   رة تعد ومل الدخول من االس   تزادة يف الرغبة ش   يوع على املعاص   رة الس   لوكيات

 عن أو رقص        و  عن إّما األوالد رعاية على القدرة ض        عف إىل أدى امم يوم، بعد يوما   املتزايده باألعباء القيام
 .تقصري

 مما منتج، غري وأكثرها العمل، ميادين وإىل الش      ارع إىل اخلروج وغريها املدن يف األمهات من كثري تفض      يل -6
 أص  بحف غريهم،و  اجلريان وبيوت احلض  انة دور إىل دفعهم وتفض  يل بالص  غار، االهتمام عن االنص  راف يف أس  هم
 .الرتبية هامش على البيت

 منص    با   املعلمني اهتمام وص   ار التالميذ لدى القيم غرس يف عامة التعليمية واملؤس   س   ات املدرس   ة دور ض   عف -7
 .وقت أقرب يف املقررات من اخلالص وعلى املعارف تلقني على

 هبا للعناية وداجله كل تض  افر ورةوض  ر  اإلس  المّية القيم يف النظر إعادة ض  رورة تؤكد وغريها جمتمعة األمور هذه كل
 .(400) هلا يتعرضون اليت التحديات هذه ملواجهة أبنائنا نفوس يف وغرسها

 :األخالقية للقيم نماذجالمطلب الثاني: 
 حية،التض         الرّب، ، الص        دق، حفظ اهلل، اإلحس        ان، اإليثار، للقيم األخالقية اإلس        المّية مناذج عّدة كاألمانة

 مساحة كينة،الس    الس   رت، الرفق، الرمحة، احلياء، احلِْلم، احلكمة، الّظن، حس   ن والكرم، وداجل التواض   ع، التعاون،
 القناعة، غرية،ال اهلّمة، علو والص   فح، العفو العفة، والعزمية، العزم العدل، الص   رب، الش   هامة، الش   جاعة، النفس،
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 72األحزاب: سورة ( 401)
 .221صه ، 1427 ،دار الّنشر الّدوِل ،عليان، أمحد ،األخالق يف الّشريعة اإلسالمّية (402)
 .85النساء: سورة ( 403)
 .268صه ، 1313، 2ط ،دار الكتاب العريب ،حتقيق حممد الفقي م،ابن القيّ  ،اك نستعنيمدارج السالكني بني منازل اياك نعبد واي (404)
 .227صه ، 1427األخالق يف الّشريعة اإلسالمّية، عليان، أمحد، دار الّنشر الّدوِل، (405)
 .127التوبة:  سورة (406)
 ( رواه الرّتمذي . وقال: حديث حسن صحيح.407)

الوقار،  هد،بالع الوفاء الورع، التناص       ح، النص       رة، النزاهة، النبل، املروءة، احملّبة، الغيظ، كظم الس       ّر، كتمان
 وغريها العديد من القيم األخالقية اإلسالمّية، وهنا نكتفي بذكر القليل منها:

َنا ِإنَّا: ﴿لقوله تعاىل به، اهلل كلفنا مبا القيام وهي األمانة: - َماَواتِ  َعَلى اأْلََمانَةَ  َعَرض    ْ  فَأَبَ نْيَ  َواجْلَِبالِ  َواأْلَْرضِ  الس    َّ
َفْقنَ  حَيِْمْلنَ َها نأَ  َها َوَأش      ْ  به كلف ما لكل ، وهي أمٌر جامع(401)﴾َجُهوال   ظَُلوم ا َكانَ  اإلنس      ان ِإنَّهُ  َومَحََلَها ِمن ْ

 ىلإ األَمانَاتِ  تُؤدُّوا أن يَْأُمرُُكمْ  اهلل إن : ﴿تعاىل اهلل ، يقول(402)العباد  وحقوق تعاىل اهلل ، كحقوق الفرد
 .(403)﴾أْهِلَها

دق: -  الطريقو  الس    الكني منازل مجيع تنش    أ منه األعظم، والذي القوم منزلة القيم أن الص    دق هي ابن يرى الصـــّ
 وس     كان ميان،اإل أهل من النفاق أهل ميكن متييز وبه اهلالكني، املنقطعني من فهو عليه يس     ر مل ومن األقوم،

 فهو ذلكللواقع؛ ول واخلرب للعمل، لوالقو  للباطن، الظاهر ويُقصد بالصدق موافقة (404)النريان. أهل اجلنان من
اِدِقنيَ  عَ مَ  وَُكونُوا اللَّهَ  ات َُّقواْ  َءاَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُ َها يَا ﴿ قال عّز وجّل: (405)العاملني، رب بأمر للمؤمنني الزم  الص         َّ
﴾(406). 

. (407).. احلديتحيفظك .قال الّنيب عليه الّصالة والّسالم: )يا ُغالم إيّن أُعّلمك كلمات أحفظ اهلل حفظ اهلل:  -
 حّب اهلل ورسوله، الّتعاون على الرّب والّتقوى، احملافظة على الّصلوات، صلة الّرحم، وغريها.

تباعها ا قدم اإلمام الغزاِل عدة نصائح واليت على الوالديننموذجاً:  الغزالي اإلمام عنداالجتماعية  التنشئة -
 :، وهي كما يليبناءيف تربية األ

 .احملمود والفعل اجلميل، اخللق ممارسة على لكطف شّجع -1
 .والتوبيخ اللوم فاستعمل عاد فإن معاقبه، تكن وال األمر، أول طفلك أخطاء جتاهل -2
 .السوء قرناء من احلفظ الصبيان تأديب وأصل السوء، قرناء عن والبعد اخلشونة على طفلك عّود -3
 حبض   رة تثاءبي وال يتمخط وال جملس   ه يف يبص  ق ال أن وينبغي ة،العام اآلداب ومراعاة احرتام الطفل يف اغرس -4

 من هم الوالدين نأ لنا يتض  ح مما ذقنه، حتت كفه يض  ع وال رجل، على رجل يض  ع وال غريه، يس  تدبر وال غريه
 يص   بح يثحب وعالقاته وس   لوكه، ومش   اعره الطفل، ش   خص   ية تتش   كل خالهلا من تلك التنش   ئة بعملية يقومون
 .اجملتمع يف ومنتج ا ومنسجم ا ومتفاعال   فاعال   عضو ا
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 . 267ص ،مطابع الفرزدق ،حممد بن أمحد ،الّصاحل ،الطفل يف الشريعة اإلسالمّية (408)
 .137-128ص ،1182، الرياض ،دار املريخ ،1182 ،أمحد، لطفي بركات ،يف الفكر الرتبوي اإلسالمي (409)

د، أيض        ا  وهي: تش        جيع الطفل على اخللق احلمياالجتماعية إىل أس        اليب الّتنش        ئة  خنلصومن هنا ميكننا أن 
جتاهل أخطائه األولّية، وعدم اللجوء إىل العقاب، بل حالة تكرار اخلطأ يس    تعمل أس    لوب اللوم، حفاظ األبناء 

 حملبة واالحرتام يف قلوهبم، ومراعاهتم لآلداب العاّمة.من قرناء السوء، وغرس ا
 مسّميات زائفة )أخالق مذمومة(:المطلب الثالث: 

 دون اسهاب يف هذا املوضوع، وال حرج من ذكر بعض من املسّميات الزائفة اليت تسئ لرتبية األبناء منها:
 نا.وديننا عّلمنا بأن نكون رمحا فيما بينإن مل تكن ذئبا  أكلتك الّذئاب/ هذا ال ينبع من الدين اإلسالمي،  .1
ك ذب ة بيض              اء، وك ذب ة أبريل، والكذب يف املص              لحة جائز، هذه كّلها أخطأ فديننا حيرم الكذب وحيثُّ على  .2

 الّصدق حىت على نفسك، وشّتان ما بني املصلحة واملصاحلة.
قد هنانا ه، وهذا خطأ ألنّه غش و أعينوا بعض           كم على إجابة األس           ئلة يف االمتحان، والّتعاون هنا ليس يف حملّ  .3

 الّشرع اإلسالمي عنه.
 .-والعياذ باهلل -بربكة فالن قضي األمر، وهذا خطأ يف املعتقد فيجب تصحيحه ألنّه يقود للّشرك باهلل  .4
ما زال ص  غري أو ص  غرية، رّدا الوالدين على س  ؤال ملاذا ال يص  ّلي ابنك أو تس  رت مفاتنها ابنتك بالرغم من جتازوه  .5

 نوات.س 17
أو لش      ارب  ال يقل للزاين ازن، -والعياذ باهلل –وغريها الكثري من املس      ّميات الزائفة، فاعلم الش      يطان 

اخلمر اش      رب اخلمر، بل يغري مس      ّمياهتا ليقع املرء يف احملظور، فيس      ّمي اخلمر مش      روبات روحّية، والزين عالقة 
افرح يب( وغريه ا ب اختالف ال دول واملواقع  –ميّ ة اإلكرا -جنس              يّ ة ع  ابرة أو عالق ة إب احي ّ ة، والّرش              وة )عمول ة

 والعصر.
 :االجتماعية آراء العلماء حول الّتنشئة المطلب الرابع: 

 والتبكري النوم يف التبكري نعوده كأن الص    غر، منذ الطفل يف احلس    نة العادات بزرع نادى لقد :الغزالي اإلمام( 9)
 :نقاط منهج الغزاِل يف الرتبية أهم . ومن(408)والبدنية ياضيةالر  واحلركة املشي على وتنشجعه االستيقاظ، يف

 الصواإلخ كالص     دق احلس     نة الص     فات نفس     ه، وتنمية يف احلميدة األخالق قواعد إرس     اء على الطفل إعانة -
 والرمحة. والتواضع والعلن السر يف اهلل وإرضاء

 اس.واللب الطعام آداب ومراعاة السؤال، قدر على واجلواب بالكالم، العامة، كاالعتدال تعويده على اآلداب -
 مشاعره.و  الطفل كرامة على للحفاظ الثانية، املرة يف سرًّا ومعاقبته مرة، أول يف الطفل أخطاء جتاهل -
 .(409)نفسه يف املال حمبة وتقبيح والعقلي، والعاطفي احلسي إدراك الطفل العمل على تنمية -
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، لة الكويت(ألوزاعي بدو مقدمة إىل جامعة اإلمام ا ،منشورة)رسالة الدكتوراه غري  ،البكري، طارق ،جمالت األطفال ودورها يف بناء الشخصية اإلسالمّية (410)
 .57ص  ،1111

 .241-247ص، 1171، دمشق ،مكتبة دار اإلحسان ،األرناؤود عبدالقادر حتقيق: ،ابن القيم اجلوزية ،حتفة املودود بأحكام املولود (411)
إىل جامعة اإلمام األوزاعي بدولة  جمالت األطفال ودورها يف بناء الشخصية اإلسالمّية، البكري، طارق، )رسالة الدكتوراه غري مطبوعة، مقدمة(412)

 .54ص ،1111الكويت(، 

 يف اكتساب هذه الفرتة ألمهية املبكرة، الطفولة منذ وتأديبه الطفل برتبية يةالعنا أكّد على ضرورة قد :سينا ابن( 1)
كتس     ب فقد ي الس     ن، هذه يف الطفل تأديب أمهل إذا أنه ورأى ابن س     ينا احلس     نة. والعادات األخالق الطفل
 أيعندما يته كما أكّد أنه. عنها اإلقالع الص       عب من ويص       بح الس       يئة، والعادات الذميمة األخالق الطفل

 .(410)والشعر ابةوالكت واهلجاء الدين الطفل ويصبح قادر على التعلم، نبدأ يف تعليمه القرآن الكرمي، ومبادئ
 يف املريب عوده لىع ينش   أ فإنه خلقه؛ بأمر االعتناء هو الطفل إليه حيتاج أنه أهم ما يرى :الجوزية القيم ابن( 4)

 تاليف هكرب  يف عليه فيص    عب وجش    ع، وحدة يشوط هواه، مع وخفة وعجلة وجلاج وغض    ب، حرد ص    غره من
 ما، يوما دب وال فض   حته التحرز، غاية منها حترز فلو له، راس   خة وهيئات ص   فات األخالق هذه وتص   ري ذلك
 الص  يب جيتنب نأ جيب وكذلك عليها، ينش  أ اليت الرتبية قبل من وذلك أخالقهم، منحرفة الناس أكثر جتد وهلذا

 عليه س     رع بس     معه علق إذا فإنه الس     وء، ومنطق والبدع الفحش ومساع والغناء طلوالبا اللهو جمالس عقل إذا
 اس   تجداء إىل احبهص    حيتاج األمور، أص   عب من العوائد فتغيري منه، اس   تفاده وليه على وعز الكرب، يف مفارقته
ا عسر الطبيعة حكم عن واخلروج ثانية، طبيعة  .(411) جد 

 الش        دةب معاملتهم ورفض والرمحة، بالرأفة األطفال ى ض        رورة معاملةعل خلدون لقد أكّد ابن: خلدون ابن( 3)
 من خطائهم، واحلذرأ وتقومي وتوجيههم املتعلمني بتفهم الغلظة حيث جيب اس      تبدال املقنعة باحلزم. والقس      وة

 نع تنجم ليتا والس        لوكية، النفس        ية االحنرافات من كثرية ألوان إىل حتم ا فهو يقود املتعلمني، معاملة س       وء
 .(412) األطفال معاملة يف التعسف

اإلمهال  من خالل ويرى القريواين أن للطفل طبيعة حممود، وهو حيذر من فس           ادها، :القيرواني الجزار ابن( 5)
 من خريٌ  الوقاية"فالقريواين يؤكد بأن  جاّدة، احملاولة كانت ولو تداركه ص  عب العالج ويف هذه احلال، فإن مثال ،

 ".العالج
 على يدل هوف عقله، على به ويس    تدل الطفل، يف أن يغرس ينبغي ما احلياء هو أول أن يرى: كوبةمســـ ابن( 0)

 الطفل إىل رتنظ فإذا فيه. أو منه يظهر أن وخياف ويتجنبه حيذره به إحس      اس      ه ومن بالقبيح، أحس قد أنه
 والش     اهد ابته،جن دليل أول فهو إليك، حمدق وال الوجه وقاح غري األرض، إىل بطرفه مطرقا   مس     تحيا   فوجدته

 وهذا منه، ظهري قبيح من خوف ا نفس  ه احنص  ار هو حياءه وأن والقبيح، باجلميل أحس  ت قد نفس  ه أن على لك
 ذههذا وإن دّل على ش         يء، فإن ه .والعقل بالتمييز القبيح من واهلرب اجلميل إيثار من أكثر بش         يء ليس

 االس     تعداد نم احلال هبذه كانت وإن أو ترتك، هتمل أن جيب وال للعناية، للتأديب وص     احلة مس     تعدة النفس
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 .61ص، 2ط ،بريوت ،مكتبة احلياة ،تقدمي: حسن متيم ،ابن مسكوبة ،هتذيب األخالق وتطهري األعراق (413)

 إىل ش   يء من لهامتيّ  أو عزمية، رأي هلا تنقش بعد بص   ورة، وليس مل س   اذجة، الطفل نفس فإن الفض   يلة، لقبول
 .(413)واعتادها عليها نشأ وقبلتها بصورة نقشت فإذا شيء،

 
 
 

 االستنتاج:
يف تشكيل ماعية االجتالدور املهم الذي تلعبه عملية التنشئة من خالل ما مّت عرض ه س ابقا ، ميكن التأكيد على 

، متعّددة، وختتلف من جمتمع آلخر، ومن عص   ر إىل غريهاالجتماعية ش   خص   ية الفرد، كما أن أس   اليب الّتنش   ئة 
فالّتنش   ئة عند العرب ختتلف عّما هي عليه عند الغرب، والّتنش   ئة عند املس   لمني ختتلف عن غريهم، وقد ختتلف 

 يف اجملتمع الواحد ذو التعداد الطّبقي.حىت 
ة اإلس   المّية بذرهتا األس   اس   ّية وقاعدهتا املتينة هي العقيداالجتماعية ويف اجملتمعات اإلس   المّية، جند أّن الّتنش   ئة 

اإلس المّية صاحلة لكل زمان ومكان؛ ألهّنا مستمّدة من القرآن االجتماعية الص ّحيحة. كما أن أس اليب الّتنش ئة 
 والّسّنة الّنبويّة، وهاذان الّتشريعان السماويّان ال حيتمالن اخلطأ أو الّتعديل. الكرمي

 أهداف متعددة ومتش     ّعبة، وهي ذات أمهّية للفرد واجملتمع، ولذلك جيب حتقيقها مبختلفاالجتماعية وللّتنش     ئة 
 اجملتمع. لىع سلبا   ستنعك قد اليت األخالقية االحنرافات من خالٍ  جيل خلق يف ألمهيتهاالوسائل، نظرا  

بادئها من مصادر ماالجتماعية ولكي تتحلى ش خص ية الفرد باألخالق احلس نة، جيب أن تستقي عملية التنشئة 
القيم األخالقية يف اإلس الم، وهي: القرآن الكرمي، والّسّنة الّنبويّة، واإلمجاع، والقياس. حيث أن للقيم األخالقية 

ة تتجّلى يف حي   اة الفرد وا ة، ويف وقتن   ا احل   اِل تزداد أمهّي   ة ه   ذه القيم؛ نظرا  للمتغرّيات الط   أمهي   ّ ارئ   ة جملتمع ع   ام   ّ
 واجلذرية يف اجلتمعات اإلسالمّية خاّصة، والعامل عاّمة. 

 الخاتمة:
 جنمت عن اليتاالجتماعية إن بعض اجملتمعات اإلس    المّية يف يومنا هذا، أص    بحت تواجه العديد من املش    اكل 

، وتبعاته اليت طرأت عليها مؤخرا . باإلضافة إىل التطور التكنولوجياالجتماعية ة واالقتص ادية و التغريات الس ياس ي
من االنفتاح الثقايف، وذلك من خالل اس         تخدام ش         بكات التواص         ل االجتماعي؛ مما أتاح اجملال االفرتاض         ي 

ض اجملتمعات، مما أثّر ي يف بعللتبادل الثقايف يف وقت قياس  ي. فهذه التغريات أدت إىل خلخلة النظام االجتماع
ا على دور اآلباء يف تربية أبنائهم وتنش              ئتهم وفق مبادئ االجتماعية على العالقات  بني أفراد اجملتمع، وأيض               

اإلس       الم. حيث أن األبناء أص       بحوا يناش       دون ويطالبون حبريات قد تعارض مباديء الدين احلنيف، كما أهنم 
 ويتجاهلون ما عليهم من حقوق آلبائهم. وهذا ما سيخلق هّوة ثقافية بنييس عون للتملص من واجباهتم كأبناء 
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أجيال اجملتمع الواحد، ويزعزع وحدة التض    امن االجتماعي بني األفراد، مما س     يؤدي إىل ظهور س     لوكيات منافية 
ّل األمثل حللتعاليم الدين، وانتش          ار األخالقيات املرفوض          ة اجتماعيًّا، والتخلي عن القيم اإلس          المّية. ويبقى ا

لتفادي تلك الس  لبيات، هو اتباع تعاليم ومباديء الش  ريعة اإلس  المّية وجعلها حجر األس  اس ألس  اليب التنش  ئة 
 .االجتماعية 
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Abstract 

The roots of the diplomatic relations between the Kingdom of Saudi Arabia 

and Malaysia، dating back more than half a century، were founded in 1961. 

The two countries are also important international and regional، which 

encourages the study of bilateral relations between the two countries. This 

article aims to identify the level of bilateral relations between the two countries 

in the political، economic، social، cultural، religious and educational fields. 

The study adopted Siyasah Syar'iyah perspective to reveal the extent to which 

relations between the two countries serve the shari’ah interests of the two 

peoples and the Islamic nation as well. The study used descriptive and 

inductive methods to reveal the level of relations between the two countries in 

all fields. The results of the study showed that the bilateral relations between 

Saudi Arabia and Malaysia had embodied the objectives of the Siyasah 

Syar'iyah through cooperation on righteousness and piety، closer brotherhood 

between the two peoples، and the pursuit of Islamic solidarity among the 

Islamic countries. 

Keywords: Kingdom of Saudi Arabia, Malaysia, Diplomatic relations, 

Siyasah Syar'iyah 
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 ملخص

 تأسست يثح قرن نصف من ألكثر تعود وماليزيا السعودية العربية اململكة بني الدبلوماسية العالقات جذور
. بني البلدين ةالثنائي العالقات دراسة وإقليميا يشجع على دوليا   ثقال   يشكالن البلدين إن كما. 1161 العام يف

 واالقتصادية اسيةالسي اجملاالت يف البلدين بني الثنائية العالقات توىمس على التعرف إىل يهدف املقال هذا
 خدمة مدى عن للكشف الشرعية السياسية منظور الدراسة تبنت. والتعليمية والدينية والثقافية واالجتماعية

 ةالدراس تاستخدم. كذلك اإلسالمية واألمة الشعبني مستوى على الشرعية للمصاحل البلدين بني العالقات
 الدراسة نتائج ظهرتأ. كافة اجملاالت يف البلدين بني العالقات مستوى عن للكشف واالستقرائي الوصفي املنهج

 خالل من ةالشرعي السياسة مقاصد جسدت قد وماليزيا السعودية العربية اململكة بني الثنائية العالقات أن
 الدول بني إلسالميا التضامن لتحقيق والسعي ،الشعبني بني األخوة أواصر وتوثيق والتقوى، الرب على التعاون

 .اإلسالمية
 : امللكة العربية السعودية، ماليزيا، العالقات الدبلوماسية، السياسة الشرعية.كلمات مفتاحية
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 مقدمة

بشكل  برزت أمهيتها وقد ،تعد الدبلوماسية الوسيلة الفعالة يف بناء العالقات بني اجملتمعات والشعوب منذ القدم
فعال يف احلياة املعاصرة حيث تلعب الدبلوماسية يف وقتنا احلاضر دورا مهما يف حل النزاعات القائمة بني الدول، 

األداة الرئيسية لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية للتأثري على الدول واجلماعات. كما أن الدبلوماسية  وتعترب
 اخلارج ومتثيل يع اجملاالت لتحقيق مصاحلها الوطنية والشعبية يفتعىن بتعزيز العالقات بني الدول وتطويرها يف مج

 .احلكومات يف املناسبات واألحداث
الدنيوية، و لدينية ا مصاحلهاوالسياسة الشرعية باب من أبواب العلم والفقه يف الدين، ويف قيادة األمة وحتقيق  

إلرشاد ح واستصالح، بوسائل متعددة من اأفرده مجاعة من العلماء بالتصنيف يف القدمي واحلديث، فهي إصال
 والتوجيه والتأديب والتهذيب واألمر والنهي، تنطلق من خالل قدرة تعتمد على الوالية أو الرئاسة. 

لك املفاهيم تندرج حتتها كل ت وعمليا،لقد أصبح للدبلوماسية ميداهنا الرحب يف عامل السياسة اليوم علميا و 
سم واملؤسسات واألعراف الدولية اليت تنظم العالقات بني الدول واملنظمات الدولية والقواعد واإلجراءات واملرا

واملمثلني الدبلوماسيني، هبدف خدمة املصاحل العليا األمنية واالقتصادية ورسم السياسات العامة، وللتوثيق بني 
 دات الدولية. مصاحل الدول بواسطة االتصال والتبادل وإجراء املفاوضات وعقد االتفاقات واملعاه

م بفتح سفارة للملكة يف ماليزيا وفتح سفارة ملاليزيا يف 1161كانت بداية العالقات السعودية املاليزية يف عام 
يس منظمة متيزت يف أواخر الستينات بعد تأسو اململكة مث شهدت العالقات الدبلوماسية بني البلدين تطورات 

الرغبة  ة احلالية من. تنبع أمهية الدراسولتني تتطور يف مجيع اجملاالتاملؤمتر اإلسالمي واستمرت العالقات بني الد
ل املؤثرة سلبا ومعرفة العوام تطورها،يف الوقوف على بداية العالقات الدبلوماسية بني اململكة وماليزيا ومراحل 

 سية السعودية املاليزية.لوماأو إجيابا يف العالقات الدبلوماسية السعودية املاليزية، ودراسة سبل تعزيز العالقات الدب

 مشكلة الدراسة -أ

باملصاحل  كأية عالقات بني الدول ختضع ملؤثرات تتعلق  السعودية ومملكة ماليزياالعربية العالقات بني اململكة  
احليوية والتوجهات الدولية وبناءا  على ذلك جيد الباحث أن هدر الفرص احملتملة قد يؤثر على العالقة بني 

بط احلضارية العريقة الروااليزيا والعمل على تعزيز هذه العالقة وجتنب أية خماطر هتددها واحلفاظ على السعودية وم
وفرص  ة،القو مما جيعل تناول هذه العالقات بدراسة أكادميية جتلي مكامن  ،ويف مقدمتها الرابطة اإلسالمية

ة بني ل اطرد تطور العالقات الدبلوماسييف اآليت: ه دراسةالتقدم من األمهية مبكان، وميكن تلخيص مشكلة ال
 اململكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا؟ وهل حتققت الغايات واملقاصد املنشودة؟
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 دراسةتساؤالت ال  -ب

ما هي أهم خصائص اململكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا وما موقعهما يف اخلارطة السياسية اإلقليمية  (1
 والدولية؟

 قات الدبلوماسية بني اململكة السعودية وماليزيا؟ وكيف تطور التعاون الدبلوماسي بني اململكتني؟مىت نشأت العال (2
 كيف أثر تطور العالقات الدبلوماسية على اململكتني؟ (3

 :دراسةأهداف ال -ج

 وحتديد موقعهما يف اخلارطة السياسية. ايزيمال احتاد لكةممالتعريف باململكة العربية السعودية و  (1
 تطور العالقات الدبلوماسية بني اململكتني. بيان كيفية (2
 الكشف عن أثر تطور العالقات الدبلوماسية بني اململكتني. (3

 حدود البحث: -د

دراسة املاليزية يف ضوء السياسية الشرعية. أما زمنيا ، فإن ال –موضوعيا ، تتناول الدراسة العالقات السعودية 
 اململكة العربية السعودية ومملكةفإن الدراسة تشمل . ومكانيا ، 2717و  1167تقتصر على الفرتة بني 

 ماليزيا.

 منهجية البحث: -ه

لكة املم من االستقراء والتحليل، وذلك بتتبُّع جزئيات املوضوع يف الذي يشمل كال   املنهج املركبتعتمد الدراسة 
 البلدين بني عالقاتال على الضوء تسليط خالل من ،املنهج التارخييفضال  عن  ماليزيا. العربية السعودية ومملكة

دبلوماسية وذلك للمقارنة بني الدبلوماسية السعودية وال ،منهج املقارنةاليوم، فضال  عن  وحىت ماليزيا استقالل منذ
 املاليزية.
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(1) Haroun,2009, Change and continuity in Malaysian foreign policy towards the Middle East, international Journal 

of West Asian Studies.1.23-38. 
(2) Idris, Asmady,2007, Malaysia’s Economic Relations with Saudi Arabia,12,13-54. 
(3) Idris, Asmady, and Rad, Mohamad Shaukhi, Malaysia’s relations with Saudi Arabia in Smaller 

States’Organisations: The case of the OIC, Sosiohumanika,1(1) 2008 

 الدراسات السابقة: -و

ى قلتها، العالقات السعودية املاليزية، وعل موضوعالدراسات اليت تناولت، بشكل مباشر وغري مباشر،  قليل من 
 فإهنا مل تتطرق إىل السياسة الشرعية يف هذا الشأن. من هذه الدراسات ما يلي:

اليت  ، حيث ركزت الدراسة على العوامل(414) األوسطالسياسة الخارجية لدولة ماليزيا تجاه الشرق أواًل: 
اليت واجهتها.  التحدياتالقضايا و تطرقت إىل إبراز أهم ، و اخلارجية ملاليزيا حنو الشرق األوسط شكلت السياسة

إثبات أن أهداف دولة ماليزيا يف الشرق األوسط تتصل مباشرة حبماية أهدافها الوطنية  وقد سعى الباحث إىل
من جهة أخرى،  .اليت ميكنها اكتساهبا بتحسني اعتمادها سياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا  مع دول الشرق األوسط

توصل و ة صغرية ال ميكنها أن تؤثر يف جمرى األحداث يف الشرق األوسط. الدراسة أن دولة ماليزيا كدولأوضحت 
ضرورة تقومي دولة ماليزيا لسياساهتا جتاه الشرق األوسط وذلك بالبحث عن  الباحث إىل توصيات كان أمهها

عالقات جديدة مع دول خمتلفة داخل الشرق األوسط لإلفادة من الفرص االقتصادية اليت ميكن أن تقدمها 
 ك البلدان.تل

اشتملت هذه  ،(415) ماليزياتحليل العالقات االقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودولة  ثانياً:
 :ثالث حمددات رئيسية تشرح منط العالقات املاليزية االقتصادية مع اململكة العربية السعودية. أوال   الدراسة على

تأثري النظام  الثا :ثطبيعة النشاط االقتصادي للبلدين، ثانيا : ين، اخللفية التارخيية لالقتصاد الوطين لكل من البلد
خلصت الدراسة إىل عدم تأثر العالقات االقتصادية قد االقتصادي العاملي على هذا املستوى من العالقات. و 

 بني البلدين هبذه احملددات.

مة المؤتمر راسة تطبيقية على منظد :العالقات الماليزية السعودية من خالل منظمات الدول الصغيرة ثالثاً:
 آسيا وخاصة يف -من فرضية حماولة البلدان الصغرية أو بلدان العامل النامي انطلق الباحث  ،)416( اإلسالمي

باردة بني التكتل يف مواجهتها لتحديات املنافسة بني الدول الكربى يف فرتة احلرب ال -وأفريقيا وأمريكا الالتينية 
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 (4) Idris, Asmady. (2008). “Malaysia's Relations with Saudi Arabia Under Tun Dr. Mahathir Era, 1981-2003 
م التاريخ، كلية ، قس(. العالقات السعودية املاليزية املعاصرة: دراسة وثائقية حتليلية. رسالة ماجستري غري منشورة2716خالد عبدالرَّمحن فايز الشهري، ) (5)

 معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا.

 أليدولوجياتاوفييت أو الفجوة االقتصادية بني تلك البلدان املتقدمة واملتخلفة، جبانب صراع أمريكا واالحتاد الس
وهلذا فإن مثل هذه الدول قد توحدت لتشكيل عدد من املنظمات اليت تأمل محاية مصاحلها  الدينية والعلمانية.

لسعودية من اليزيا لعالقاهتا مع اوركزت الدراسة على كيفية تفعيل دولة م يف مواجهة النظام السياسي الدوِل.
 خالل منظمة املؤمتر اإلسالمي، ودور هذه العضوية يف حتسني العالقات بينهما يف ساحة السياسة العاملية.

 -9189د )حم  العالقات الماليزية السعودية خالل فترة رئيس الوزراء الماليزي محاضير مأل  رابعاً:
قات الرمسية بني البلدين قد بدأت منذ عهد أول رئيس لوزراء إىل أن العال أشارت الدراسة. (417)م(1004

أن العالقات السعودية  فضال  عن(. 1177-1157دولة ماليزيا بعد االستقالل تنكو عبد الرمحن بوترا )
د، وذلك من خالل مَّ بسرعة يف عهد رئيس الوزراء الرابع الدكتور حماضري حمُ ت وتريهتا تغري متيزت و املاليزية قد 

ارات املتعددة اليت قام هبا من أجل تعديل مسار هذه العالقات لتكون من طرفني عوضا  عن طرف واحد. الزي
أن حيث اململكة العربية السعودية على فتح أسواق واسعة للمنتجات  –حسب الباحث  –وقد استطاع حماضري 

ة يف مشروعات العربية السعودي املاليزية، ويف نفس الوقت كانت سياسته تقوم على عدم االعتماد على اململكة
التنمية عن طريق القروض. وختلص الدراسة إىل أن حماضري قد نوه يف خمتلف املناسبات على دور السعودية يف 

 خدمة اإلسالم وقضايا املسلمني خاصة القضية الفلسطينية.

ت هذه الدراسة على . ركز (418) العالقات السعودية الماليزية المعاصرة: دراسة وثائقية تحليلية خامساً:
م، 2713م وحىت عام 1161خالل الفرتة من  اململكة العربية السعودية وماليزياالعالقة الثنائية املعاصرة بني 

الدراسة على شرح تارخيي جملاالت أساسية يف عالقات البلدين من النواحي الدينية والسياسية  قد اشتملتو 
التصرحيات  ا  وأيضعلى الوثائق الصادرة من البلدين،  دة الدراسةاعتمد الباحث يف ما .واالقتصادية والثقافية

موضوع عاصرة حول املدبيات األ األخرى مثلقيادة الشعبني، باإلضافة إىل النظر يف املصادر الصادرة عن الرمسية 
منُذ  ملاضيةالعقود اتوضيح حجم هذه العالقات بني البلدين، ومدى تطورها عرب  إىل الدراسة هدفت .الدراسة

أول متثيل دبلوماسي جرى اعتماده بني البلدين، إضافة إىل استشراف املستقبل هلذه العالقات وبيان أوجه القوة 
 والضعف فيها. 
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 ه (.14714عبده، هاشم. الدور السعودي يف اخلليج. )مكتبة امللك عبدالعزيز العامة بالرياض، ( 419)
 ظمة الدولية: اململكة العضو املؤسس والفاعل يف األمم املتحدة.(. العامل حيتفل بالذكرى اخلامسة والستني للمن24. أكتوبر. 2717صحيفة الرياض. )( 420)

  http://www.alriyadh.com/570742 من الرابط: 18/5/2718اسرتجاع بتاريخ 

 ،إىل جانب ذكر عموم املوضوع وما ورد به من أحكاممن خالل االستعراض أعاله، فإن الدراسة احلالية تنفرد، 
  .2717إىل  1167يف الفرتة ما بني  لوماسية السعودية املاليزيةبإسقاط تلك األحكام على العالقات الدب

 الفصل األول
 موقع كلٍّ من السعودية وماليزيا في الخارطة السياسة الدولية واإلقليمية

 
 المبحث األول: موقع الملكة العربية السعودية في الخارطة السياسية الدولية واإلقليمية

 مجلس التعاون الخليجي .9

العريب  ملصريات اململكة العربية السعودية إزاء منطقة اخلليج من كوهنا سياسة تأيت يف إطار تنطلق سياسا
لعبت اململكة منذ وقت مبكر  وقد )419( والتضامن اإلسالمي إىل جانب ما تفرضه عوامل اجلغرافيا والتاريخ

  .دورا بارزا يف إجياد صيغة للوحدة اخلليجية

 عضوية المملكة في األمم المتحدة .1

عضو مؤسس يف منظمة األمم املتحدة وشاركت يف مؤمتر سان فرانسيسكو الذي  هي اململكة العربية السعودية
مت خالله إقرار ميثاق منظمة األمم املتحدة بوفد رأسه جاللة امللك فيصل بن عبدالعزيز رمحه اهلل عندما كان 

 للعديد أجنبية مساعدات السعودية العربية اململكة قدمت، املاضي القرن مثانينات ومنذ .(420) وزيرا للخارجية
  .واملنظمات الدول من

حيث  .دوالر مليون 137كما دعمت اململكة العربية السعودية جهود األمم املتحدة اإلنسانية يف اليمن بقيمة 
 املع لليمن اإلنسانية االستجابة خطة لتنفيذ املطلوب دوالر مليار 2.16 مبلغ ثلث حواِل األموال هذه تغطي

 يف لضعفاءا األشخاص ماليني معاناة ختفيف يف املساعدة من وشركائها املتحدة األمم ستمكن واليت ،2718
 

http://www.alriyadh.com/570742
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(8) UN News. (2018. March. 28). UN receives nearly $1 billion from Saudi Arabia and UAE for humanitarian 

response to Yemen crisis. Retrieved on 18/5/2018 from https://news.un.org/en/story/2018/03/1006131  

(422) The National. (2018. February. 28). Saudi Arabia Increases Aid Effort in Yemen. Retrieved on 18/5/2018 from 

https://www.thenational.ae/world/gcc/  
(423) Arab News. (2018. February. 28). KSRelief extends a helping hand to Rohingya, Syrian refugees. Retrieved 

on 18/5/2018 from http://www.arabnews.com/node/1255901/saudi-arabia  

(424) Ministry of Foreign Affairs of Malaysia. (n.d). Malaysia priorities: Strengthening UN Peacekeeping Operations. 

Retrieved on 17/5/2018 from: http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysia-at-the-unsc/malaysia-s-

commitment/strengthening-the-un-peacekeeping-operations  

 بني راتالدوال مباليني اتفاقية على التوقيع خالل جهودها اإلنسانية يف اليمن، مت .(421) اليمن أحناء مجيع
 النازحني لدعم ثةواإلغا اإلنسانية للمساعدات لمانس امللك ومركز املتحدة لألمم التابعة لالجئني العليا املفوضية

 .باحلرب تأثرينامل للمدنيني للطوارئ واالستجابة اإلغاثة مواد لتقدمي دوالر ماليني ستة ختصيص ومت .اليمن يف
 رعناص وغريها من املأوى وجمموعات، األساسية اإلغاثة مبواد ميين نازح ألف 126 دعم إىل االتفاقية وهتدف
  (السعودية لعربيةا اململكة األول يف الدوِل اإلنساين ضمن تنفيذ توصيات املنتدى هذا االتفاق ويأيت .املعونة

 مع اتفاقيتني( KSRelief) اإلنسانية للمساعدات سلمان امللك مركز وقع أيضا ، هذا املنتدى خالل. )422
 1.1 و بنغالديش يف الروهينجا الالجئني ملساعدة دوالر مليون 2.3 بقيمة( IOM) للهجرة الدولية املنظمة
  .)423(اليونان يف السوريني الالجئني ملساعدة دوالر مليون

 المبحث الثاني: موقع ماليزيا في الخارطة السياسية الدولية واإلقليمية

 قوات حفظ السالم الماليزية ضمن بعثات األمم المتحدة .9

 بالوسائل الصراعات بتسوية قناعاهتاتكريس  إىل 1157 عام االستقالل إىل السلمي ماليزيا انتقال أدى لقد
 اركتوقد ش .املتحدة لألمم التابعة السالم حفظ عمليات دعم ماليزيا واصلت، الصدد هذا ويف. السلمية
 القوات من السالم قوات حفظ من جندي 21.777بنشر  السالم حلفظ عملية 37 من أكثر يف ماليزيا

 .(424) امللكية املاليزية والشرطة املاليزية املسلحة

 العضوية غير الدائمة لماليزيا في مجلس األمن الدولي: .1

 التابع األمن لسجم يف الدائمة غري ترشيحها للعضوية طرح إىل الدوليني واألمن بالسالم ماليزيا التزام دفع لقد
 األمن جمللس ماليزيا انتخاب مت، 2714 أكتوبر 16 يف. 2716-2715 للفرتة( UNSC) املتحدة لألمم

https://news.un.org/en/story/2018/03/1006131
https://www.thenational.ae/world/gcc/
http://www.arabnews.com/node/1255901/saudi-arabia
http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysia-at-the-unsc/malaysia-s-commitment/strengthening-the-un-peacekeeping-operations
http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysia-at-the-unsc/malaysia-s-commitment/strengthening-the-un-peacekeeping-operations
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(425) Ministry of Foreign Affairs of Malaysia. (n.d). Malaysia priorities: Strengthening UN Peacekeeping Operations. 

Retrieved on 17/5/2018 from: 

 http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysia-at-the-unsc/malaysia-s-commitment/strengthening-the-un-

peacekeeping-operations  

(426) The General Assembly of The United Nations. (2017). Resolution Promoting Moderation. Retrieved on 17/5/2018 

from https://www.un.org/press/en/2017/ga11989.doc.htm  

 عام يف يأ سابقة، دورات ثالث يف الدوِل األمن جملس يف العمل بشرف ماليزيا حظيت لقد. الرابعة للمرة
-1111 و 1117-1181(، 1164 عام يف خدمت اليت حينذاك تشيكوسلوفاكيا مع باالشرتاك) 1165
 األمم جهود تعزيز (، يف2716-2715) األمن جملس ماليزيا غري الدائمة يف أسهمت عضوية .2777
 حفظ ملياتع من العديد يف مشاركتها خالل من املكتسبة خرباهتا تبادل خالل من، السالم حفظ يف املتحدة
 .(425) مركز حفظ السالم خالل من السالم حفظ قوات تدريب وكذلك املتحدة لألمم التابعة السالم

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة اعتمدت، 2717ديسمرب  8(، بتاريخ 68لالجتماع ال  ) الثانية وخالل جلستها
 135 بيةبأغل الذي قدمه ممثل ماليزيا، بتصويت "االعتدال"، املقرتح املاليزي حول (A/72/L.21 الوثيقة)

 ذلك ومبوجب .التصويت عن عضو أي امتناع دون ،(املتحدة والواليات إسرائيل) ضد، مها صوتني مقابل صوتا
 ومن. والتنمية منواأل السالم على ترتكز قيمة بوصفه االعتدال تعزيز إىل الدوِل اجملتمع العامة اجلمعية دعت

 حكومة ورهتاط اليت ،"للمعتدلني العاملية احلركة" مبادرة دعم إىل الدوِل اجملتمع اجلهاز دعا، أخرى أمور بني
 .(426) العنيف التطرف أصوات على االعتدال أصوات لتضخيم مشرتك كمنرب ماليزيا،

 ي مجموعة اآلسيانعضوية ماليزيا ف .4

ماليزيا اجملموعة ألربع دورات   ترأست. وقد 1161يوليو  31يف  (ASIANتأسست رابطة شعوب شرق آسيا )
، حيث تزامن هذا التاريخ مع فوز ماليزيا مبقعد غري دائم يف جملس األمن الدوِل 2715كان آخرها يف سنة 

ل رئاسة ماليزيا وخالالدور اإلقليمي والدوِل ماليزيا. التابع لألمم املتحدة. بالتاِل، فقد منحت هذه الوضعية 
 االقتصادي تعزيز التكامل اليت هتدف إىل (AEC) لآلسيان االقتصادية لرابطة اآلسيان، مت تأسيس اجملموعة
 بني البحرية اتالنزاع مثل قضايا بسبب حتديا أكثر اآلسيان توجه أصبح اإلقليمي. يأيت هذا الدور يف وقت

 
 

 

http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysia-at-the-unsc/malaysia-s-commitment/strengthening-the-un-peacekeeping-operations
http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysia-at-the-unsc/malaysia-s-commitment/strengthening-the-un-peacekeeping-operations
https://www.un.org/press/en/2017/ga11989.doc.htm
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(427) The Star Online. (2014. November. 12). Spotlight on Malaysia’s role in Asean and UN. Retrieved on 17/5/2018 
from https://www.thestar.com.my/opinion/columnists/  
(428) Idris, Asmady, Malaysa’s Relations with Saudi Arabia 1957-2003. University Malaysia Sabah, 2015. 

 (.1783/1163زيا الوطين )أرشيف مالي (429)

 اإلنتاجية مستوياتو  اإلصالحات، وتسوية سلمية لقضية أقلية الروهينغيا، لتسريع ميامنار على ضغطوال الصني،
  .(427) املنطقة يف نسبيا املنخفضة

 الفصل الثاني
 الشرعية تطور العالقات الدبلوماسية بين المملكة وماليزيا من منظور السياسة

 

 المبحث األول: تطور العالقات بين البلدين

، انضمت سنغافورة، بعد 1157أغسطس  31القات الدبلوماسية بني البلدين بعد استقالل ماليزيا يف بدأت الع
. حيث صارت العالقات بني ماليزيا واململكة العربية السعودية أكثر 1163صباح وساراواك يف عام والييت 

ك من خالل وقد تعزز ذل تنظيما ، وتركزت بشكل كبري على املسائل السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية.
، 1164ماليزية يف الرياض عام وانشاء سفارة 1161للمملكة العربية السعودية يف كواالملبور عام إنشاء سفارة 

 1177ام ع يف اإلسالمي، وأول أمني عام ملنظمة املؤمتر ماليزيوتعيني تونكو عبدالرمحن، أول رئيس وزراء 
(428).  

 ية السعودية في عهد تونكو عبد الرحمن عالقات ماليزيا مع المملكة العرب (9

كانت عالقات ماليزيا مع اململكة العربية السعودية، وخاصة خالل بداية فرتة تونكو عبد الرمحن، تعترب عموما 
ا روابط تقليدية أو قدمية بني البلدين. العالقات الدينية بني ماليزيا واململكة العربية السعودية، اليت مت التفاعل معه

 إىل أن احلج والتعليم مها النشاطان الرئيسيان اللذان حافظا على ، ترجعهد سلطنة ملقا أو يف وقت سابقمنذ ع
ارتباط كال البلدين لفرتة طويلة حىت فرتة االستقالل املبكر. وذكر داتو عبد اهلل أن هناك قنصلية مالوية فقط 

سفارة ماليزيا يف القاهرة مبصر. ومع ذلك،  لرعاية احلجاج املاليو، وكانت مسؤولة عن 1158يف جدة يف عام 
. (429) 1163متت ترقية القنصلية الحقا إىل سفارة احتاد ماليزيا املقابلة إلنشاء ماليزيا على األول من سبتمرب 

https://www.thestar.com.my/opinion/columnists/
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(430) Mokhtar A. Kadir. (1991). Keamanan Sejagat: Peranan Malaysia dalam Politik Antarabangsa, Kuala Lumpur: 

Dewan Bahasa dan Pustaka. 

 (.1151/1174، 1157/1174، األرشيف الوطين املاليزي )1174مارس  11وزارة اخلارجية"، "مالحظات رمسية"،  (431)
(432) Musa, Wan Mohd. (1985/1986) "Dasar Luar Malaysia Dengan Negara-Negara Arab (1957-1980): Dari Perspektif 

Malaysia", Latihan Ilmiah, Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

نصلية مع اململكة العربية السعودية، مبا يف ذلك ترقية الق ماليزيا بذل تونكو جهودا عديدة لتعزيز عالقات وقد
 ززت العالقاتعسفارة، وتنظيم شارك يف العديد من احللقات الدراسية ومؤمتر القمة اإلسالمي، واليت  إىل املاليزية

 ماليزيا والسعودية. بني بشكل غري مباشر 

، كانت هذه هي اللحظة األكثر تارخيية لتونكو واحلكومة املاليزية عندما قام 1177 يونية 7بتاريخ 
دعا امللك فيصل علنا تونكو عبد وقد  م.1177عام  رة ملاليزيا ملدة أربعة أيامامللك فيصل بن عبد العزيز بزيا

 (OICالرمحن إىل أن يصبح أول أمني عام لألمانة اإلسالمية، عرف فيما بعد باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي )
(430) . 

 عالقات تون رزاق السياسية واالقتصادية مع المملكة العربية السعودية (1

عض الربامج التنموية اليت قد توسع العالقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية بني بدأ تون رزاق ب
ماليزيا واململكة العربية السعودية. وقد قام تون رزاق برحالت رمسية عدة إىل جمموعة من دول اخلليج، مبا فيها 

كما لعب  .(431) البرتولية اململكة العربية السعودية، جلذب الفرص االقتصادية واالستثمارية من هذه الدول
 23يف و تون رزاق دورا، جنبا إىل جنب مع اململكة العربية السعودية، يف تعزيز العالقات بني الدول اإلسالمية. 

مع اليزيا. وىف هذه القمة حث تون رزاق اجملتمب أخرى يف كواالملبور إسالمية، ترأس تون رزاق قمة 1174يونيو 
 كواالملبور  يفواقرتح ايضا اقامة ممثل ملنظمة التحرير الفلسطينية  الفلسطيينالشعب والعامل على مساعدة  اإلسالمي

(432). 

 تون حسين أون في عهدالعالقات الثنائية  (4

ج اململكة العربية السعودية، وأيضا دول اخللي ، وزاراليزياملأصبح تون حسني أون ثالث رئيس وزراء 
راء رئيس الوز  أعربياسية واالجتماعية واالقتصادية. كما ناقشة القضايا السمل 1176مايو  16يف  األخرى
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 .1176و ماي 17، صحيفة ذا ستار، 1176مايو  25أخبار من اململكة العربية السعودية،  (433)
 (.G. 14448، 2771/7743836أرشيف ماليزيا الوطين ) (434)
آسيا رقم -"، ورقة آسيا1114-1181ديفيد كامروكس، "نظرة الشرق والداخل: العوامل الداخلية يف العالقات اخلارجية املاليزية خالل عهد مهاتري،  (435)

 .21-14(، 1114العالقات بني اسرتاليا وآسيا، تشرين األول / أكتوبر  )جامعة غريفيث: كلية الدراسات اآلسيوية والدولية، مركز دراسة 72
 .1182يناير  24/26النشرة السعودية،  (436)

Sehingga 1985", Latihan Asia Barat -ah Hubungan MalaysiaAhmad Ramli, Fariza Hanum. (1991/1992) "Sejar )437(
Ilmiah, Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.  

وتعهدت احلكومة السعودية  .(433) ماليزيا يفبرامج التنمية  يفزيادة مشاركة السعودية  يفمله أعن  املاليزي
مليون دوالر  114.6من املشاريع يف إطار خطة ماليزيا الثالثة بقيمة  بالتعاون الكامل واملساعدة املالية لعدد

 . (434) ىل ماليزياإ

 عصر مهاتيرالعالقات في  (4

 أحدث. 1181عام  يف يسا  للوزراءئحيث أصبح ر اليزيا. ملرئيس وزراء ل فرتة أطولكانت الدكتور مهاتري  فرتة 
مع  وثقأة للعالقات اخلارجية املاليزية على املستوى الدوِل. واقام عالقات كيالدكتور مهاتري تغيريات دينامي

املزيد من هذه الفرتة الطويلة، أتاحت له . (435األوسط )وخاصة مع نظرائهم من الشرق  الدول االسالمية
صبح رئيس ومبجرد أن أ الفرص لتعزيز عالقات ماليزيا مع البلدان األخرى، وخاصة اململكة العربية السعودية.

وناقش الفرص . 1182مارس  7إىل  5الوزراء، ذهب إىل اخلليج مبا يف ذلك اململكة العربية السعودية من 
. ومن بني دول اخلليج اليت زارها الدكتور مهاتري (436) االجتماعية واالقتصادية وقضايا فلسطني والعامل العريب

يات البحرين وعمان واإلمارات العربية املتحدة. وكانت الزيارة هي توسيع توقيع اتفاقو هي اململكة العربية السعودية 
 1176وتون حسني يف عام  1175منذ عهد تون رزاق يف عام و والتقين  جديدة يف جمال التعاون االقتصادي

من  ٪62مليون دوالر من اململكة العربية السعودية. واستخدم  248وما بعده تلقت ماليزيا ستة قروض بقيمة 
كلية العلوم و هذه القروض يف مشاريع تنمية األراضي يف اجلامعة الوطنية املاليزية، والتكنولوجيا الوطنية يف ماليزيا، 

، متكن الدكتور مهاتري من احلصول على قروض من اململكة العربية 1182وخالل زيارته لدول اخلليج عام  .مارا
 . (437) السعودية

 

 : تطور العالقات الدبلوماسية بين البلدين من منظور السياسة الشرعيةبحث الثانيالم
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(. القضية الفلسطينية تصدرت اهتمامات السعودية منذ عهد املؤسس. اسرتجاع بتاريخ 17، ديسمرب، 2717صحيفة الشرق األوسط. ) (438)
  /https://aawsat.com/home/article/1109041 :من الرابط 27/52718

 هذا زيا يف األساس على مبدأ وحدة العقيدة والدين، ويفاستندت العالقات بني اململكة العربية السعودية ومالي
 الصدد، فإن البلدين قد أسهما بشكل كبري يف تعزيز التضامن بني دول العامل اإلسالمي. 

 

 التضامن اإلسالمي -أ

التضامن اإلسالمي مظهر من مظاهر السياسة الشرعية، وقد أسهم البلدان، بأشكال خمتلفة، يف حتقيق مستوى 
من  هوفباعتباره الركيزة األوىل للسياسة اخلارجية السعودية،  اإلسالمي التضامنالتضامن اإلسالمي. فمتقدم يف 

ن خالل م .لرفع شأن املسلمني يف أقطارهم وتقوية أواصر التعاون بينهم السياسةأهم الركائز اليت قامت عليها 
ة احلقوق إلعادماما  خاصا  بقضية فلسطني ، فقد أولت كل من السعودية وماليزيا اهتاإلسالمي لتضامنالدعوة ل

ر التضامن . أبرز مظاهإلعادة احلق املغصوبو املسلوبة لشعب فلسطني واستعادة األراضي العربية احملتلة، 
 اإلسالمي بني البلدين متثلت يف العديد من القضايا يف العامل اإلسالمي، وفيما يلي أبرز هذه القضايا:

i. قضية فلسطين 

اهتماما  خاصا  للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية احملورية للعامل اإلسالمي. ويعد موقف اململكة أوىل البلدان 
م 1135من قضية فلسطني من الثوابت الرئيسية لسياسة الدولة منذ عهد املؤسس بدءا من مؤمتر لندن عام 

 امللك سلمان بن ادم احلرمني الشريفنياملعروف مبؤمتر املائدة املستديرة ملناقشة القضية الفلسطينية، إىل عهد خ
  .(438)عبد العزيز

. فقد جذبت احلرب يف فلسطني 1157برز االهتمام املاليزي بقضية فلسطني بعد االستقالل يف عام كما 
انتباه العديد من صانعي السياسة املاليزيني، فقد أكد القادة املاليزيون دوما على دعم الفلسطينيني باعتبارها 

ميزة لسياسة ماليزيا اخلارجية. وقد اجتذب موقف ماليزيا بشأن فلسطني انتباه العامل ملبادراهتا لدعم السمة امل
 شأهنا من اليت يةالدول املعايري أعلى )معتمد( والدراسات املتقدم للتدريب العلمي املعهد جمالت جمموعة تعتمد

 حبثه، ملستوى حقيقة يةترق هبا الباحث التزام حال يف للبحث وتضيف العاملية، مستوى إىل األحباث مستوى رفع

https://aawsat.com/home/article/1109041/
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(439) Saleh et al. (2017). The Role of Malaysian NGOs on Palestinian Issues: Aqsa Syarif Berhad. Pertanika J. Soc. Sci. 
& Hum. 25 (S): 133 – 142. Retrieved on 20/5/2018 from http://www.pertanika.upm.edu.my/  

)10( قناة العربية اإلخبارية. )1090، سبتمبر، 10(. اململكة تضع قضية الروهينجا على رأس اهتماماهتا وُتواصل توجيه املساعدات. اسرتجاع بتاريخ 

  2718/5/27http://alekhbariya.net/ar/node/32863 من الرابط: 

اجلهود الدولية يف اإلحاطة علما  باحرتام حقوق الشعب الفلسطيين. وقد أظهر ذلك أن سياسة ماليزيا جتاه 
 .(439)فلسطني ثابتة مل تتغري

 صدارة لعربية السعودية من منطلق مسؤولياهتا الدينية اليت وضعتها يفتشكل قضية فلسطني حمور اهتمام اململكة ا
قيادة العامل اإلسالمي. وقد متيزت سياسة اململكة جتاه القضية الفلسطينية بالثبات واالستمرار. وقد برز ذلك 

 افل الدولية.من خالل التزام مجيع امللوك منذ التأسيس وحىت اليوم بالدفاع عن القضية الفلسطينية يف كافة احمل

ii. قضية أقلية الروهينجا 

أسهمت كل من اململكة العربية السعودية وماليزيا يف الدفاع عن حقوق أقلية الروهينجا، وقدما الدعم املادي 
ألمم املتحدة اأقلية الروهينجا، وقد رفضت يف اململكة على دورها جتاه  والعيين لالجئني الروهنيجا. وقد أكدت

بشدة سياسة القمع والتهجري القسري الذي وأدانت  وأبدت قلقها البالغ، .ينجا املسلمنيأبناء الروهاضطهاد 
ي الروهينجا، مسلم إبراز قضيةدور اململكة مل يقتصر فقط على . متارسه حكومة ميامنار ضد طائفة الروهينجا

مليون دوالر  15املساعدات لتخفيف الضغط على املواطنني يف األماكن املنكوبة وذلك بتخصيص  بل قدمت
اململكة وضعت  وقد .يف اململكة ملهّجري الروهينجا خالفا  الستضافة ما يزيد على نصف مليون مواطن منهم

ملف قضية الروهينجا على رأس أولوياهتا فقد تدخل خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز لدى 
ل لبا  بفتح املعابر للروهينجا لتخفيف اخلناق وتوصيالدول اجملاورة مليامنار السيما حكومة بنجالديش مطا

 (.440) املساعدات بصورة آمنة

 التزامها زية مرارا  احلكومة املالي أما فيما يتعلق باجلهود املاليزية حنو قضية أقلية الروهينجا املسلمة، فقد أكدت
لالجئني ضيف معسكرات البنجالديش، اليت تست الدعم وتقدمي الروهينجا أزمة حل يف بناء بدور بالقيام

 تضفي جيهي؛التو  الدليل هذا يف الواردة املواصفات مجلة إن العلمي؛ النشر جمال يف خربته من تعزز وكذلك
 العلمي النشر وابطض تطور مع تتناسب بصيغة القارئ إىل وخيرجه موهنامض من يعزز علميا   شكال   أحباثنا على

 املعريف. النشر ملستجدات فاعلة مواكبة حيقق مما ومعارفه،

http://www.pertanika.upm.edu.my/
http://alekhbariya.net/ar/node/32863
http://alekhbariya.net/ar/node/32863
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(441) Dhala Tribune. (2018. February. 28). Malaysia to Play its Role in “Resolving Rohingya Crisis”. Retrieved on 

20/5/2018 from https://www.dhakatribune.com/bangladesh/foreign-affairs/2018/02/28/  

 وعلى صعيد املساعدات، فقد أنشأت القوات املاليزية املسلحة .والدولية اإلقليمية املنتديات يف الروهينجا،
 .(441) ميامنار إىل املعسكرات يف بنغالديش الروهينجا القادمني من الالجئني لعالج ميدانيا   مستشفى

ذلتا يا التزاما  واضحا  حنو أزمة أقلية املسلمني الروهينجيا، حيث بأظهرت كل من اململكة العربية السعودية وماليز 
جهودا  كبرية لدفع اجملتمع الدوِل لالطالع مبسؤولياته بالضغط على حكومة ميامنار لوقف اإلبادة اليت متارسها 

 قواهتا األمنية ضد الروهينجيا.

 العالقات الثنائية بين البلدين تعزيز لقوة األمة اإلسالمية -ب

لعالقات بني اململكة العربية السعودية وماليزيا، كدولتني إسالميتني، تعزز قوة األمة اإلسالمية. سيما أن قوة ا
لشرعية إن السياسة ااملسلمني ووحدهتم أهم مقصد من مقاصد السياسة الشرعية املعاصرة. يف هذا السياق، ف

 فقد الصدد، هذا يف .بني املهاجرين واألنصار ملسو هيلع هللا ىلص يبالنَّ دائما  تقوم على التوازن والتواؤم، وثبت هذا عندما آخى 
 حموريا   ورا  د يؤدي كالمها أن سيما اإلسالمي، العامل دول بني الوحدة من مستوى البلدين بني العالقات عززت
 .اإلسالمية األمة مستوى على

 الفصل الثالث
 اآلثار المترتبة على تطور العالقات الدبلوماسية بين البلدين

 
 ثار السياسية واألمنيةاألول: اآل بحثالم

 ثار السياسيةاآلالمطلب األول: 
 املشرتكة لقيما على يقوم جدا قوي أساس على السعودية العربية اململكة مع الثنائية ماليزيا تستند عالقات

ية التارخي سعود آل العزيز بن عبد سلمان اإلسالمية. وقد شكلت زيارة مللك األمة وحدة تعزيز يف والطموحات
عالمة فارقة يف العالقات بني البلدين. وقد أسهمت  2717مارس  1فرباير إىل  26يف الفرتة من  ماليزيا إىل

والسياسية.  األمنية،و  اجملاالت االقتصادية، ذلك يف مبا اجلوانب مجيع يف البلدين بني يف تعزيز التعاون الزيارة
 راهيةوك اإلرهاب، مثل أخرى ن خالل الزيارة مسائلفقد ناقش الطرفا والعمرة، احلج شؤون إىل وباإلضافة

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/foreign-affairs/2018/02/28/
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(442) Thesundaily.my. (2018). Malaysia-Saudi Arabia bilateral relations built on strong foundation. [online] 

Available at:  http://www.thesundaily.my/news/2175017 [Accessed 9 May 2018]. 
عسكري وتكثيف جهود مكافحة اإلرهاب. اسرتجاع من الرابط: السعودية وماليزيا لتعزيز التعاون ال(. 9، مارس، 1090صحيفة الحياة. ) (443)

http://www.alhayat.com/article/813763/  (.2718مايو  11)تاريخ الوصول 

 ومنع عتدالاال تعزيز للبلدين ميكن وكيف، املسلمني الالجئني وموقف، واملسلمني اإلسالم وصورة اإلسالم،
. وخالل هذه الزيارة التارخيية، مت (442) والسياحة االجتماعية واجلوانب التعليم، الصراعات، فضال  عن قضايا

 .(443) العديد من مذكرات التفاهم واالتفاقيات بني البلدينالتوقيع على 

 وجه على ةاإلسالمي واألمة شعبيهما مصاحل لتحقيق احلكمة أسلوب السياسية عالقاهتما يف البلدان انتهج
 واإلقليمية الدولية لاحملاف يف املشرتكة واملواقف الرؤى تنسيق على البلدين قيادة حرصت الصدد، هذا ويف. العموم

 .اإلسالمية األمة مصاحل تأمنيل

 المواقف الدولية المشتركة: .أ

ية ذات االهتمام يف العديد من القضايا الدول اململكة العربية السعوديةتتفق وجهات النظر السياسية بني ماليزيا و 
 ةشدد اجلانبان على ضرورة التوصل إىل حل دائم وشامل وعادل للقضياملشرتك مثل القضية الفلسطينية. فقد 

إجياد  عن ضرورة فضال  الفلسطينية وفقا  ملضامني مبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 
احملافظة على وحدة  وكذلك،، 2254وقرار جملس األمن رقم  (1جنيف)حل لألزمة السورية على أساس بيان 

وار الوطين أساس املبادرة اخلليجية، وخمرجات احل اليمن، وحتقيق أمنه واستقراره، وأمهية احلل السياسي لألزمة على
يد على دعم السلطة الشرعية يف اليمن، وتسهيل وصول ك، مع التأ2216اليمين، وقرار جملس األمن رقم 

 املساعدات إىل املناطق اليمنية كافة. 

 ثار األمنيةاآل المطلب الثاني:
وهناك م الطرفني. مين فيما يتصل بالعديد من القضايا اليت هتيعمل البلدان على تعزيز التعاون الثنائي يف اجملال األ

تعاون بني البلدين يف جمال مكافحة اإلرهاب، كما أن ماليزيا عضو يف التحالف اإلسالمي الذي تقوده اململكة 
ض احملاربة اإلرهاب وهي ايضا  عضو يف مركز "اعتدال" حملاربة الفكر املتطرف والذي مت تدشينه يف مدينة الري

خالل اجتماعات القمة العربية واإلسالمية مع الواليات املتحدة األمريكية، يضاف إىل ذلك أن ماليزيا هي مقر 

http://www.alhayat.com/article/813763/
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 من الرابط: 17/5/2718، تاريخ الوصول 23/2717صحيفة الرياض، اململكة وماليزيا تتفقان على تقوية التعاون العسكري واالقتصادي،  (444)
http://www.alriyadh.com/1574820  

(445) Ministry of Commerce and Investment. (2003). Trade cooperation between Saudi Arabia and Malaysia. 

Retrieved on 10/5/2018 from https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx  

2000). Trade Perfomance. -Malaysia External Trade Development Corporation “MATRAD”. (1999 )446(

Retrieved on 10/5//2018 from  

http://www.matrade.gov.my/en/component/search/?searchword=Saudi%20Arabia&ordering=newest&searchphrase

 =all 

"مركز امللك سلمان العاملي للسالم" والذي من ضمن أهدافه إرساء قيم السالم والتسامح وترسيخ مفهوم 
لبية املثارة ن اإلسالم وإيضاح حقيقة الشبهات السالوسطية واالعتدال، وتكوين وتعزيز الصورة الذهنية اإلجيابية ع

عليه، مع تعميق الوعي الديين لدى املسلمني والتصدي إليديولوجية التطرف واإلرهاب، كما أن املركز سوف 
 .(444) يكون له نشاط عاملي لرتسيخ مفاهيم السالم

 حيث املتطرفة، رواألفكا اإلرهاب اجهةمو  يف واالعتدال الوسطية سياسة وماليزيا السعودية العربية اململكة تبنت
 .باإلرهاب تتعلق جرائم يف احملكومني تأهيل إعادة يف جتارب البلدين لكال

 ةثار االقتصادية والعلمياآل الثاني: بحثالم
 ر االقتصادي.ثاأل المطلب األول:

مخسة  توقيع يث متحارية، االتفاقات التجمتثل التعاون االقتصادي بني اململكة العربية السعودية وماليزيا يف 
(، 1176(، واتفاق التعاون الثقايف والعلمي )1175اتفاق التعاون االقتصادي والتقين )فضال  اتفاقات رئيسية، 

(، واتفاقات ضمان االستثمار، واتفاق انضمام اململكة العربية السعودية 1113واتفاق جتنب االزدواج الضرييب )
وعالوة على ذلك، فإن اململكة العربية السعودية حتتل  .(445) (OWT( )2777إىل منظمة التجارة العاملية )

تعد اململكة العربية السعودية ثاين أكرب شريك جتاري كما   .446يف العالقات التجارية اخلارجية ملاليزيا 27املرتبة 
 .ملاليزيا يف منطقة الشرق األوسط

مارات والتبادل عدة التبادل املشرتك فيما يتعلق باالستثترتكز العالقات االقتصادية بني اململكة وماليزيا على قا
 التجاري. فقد عمل البلدان على إزالة كافة الصعوبات اليت من شأهنا إعاقة التعاون االقتصادي.

 

http://www.alriyadh.com/1574820
https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx
http://www.matrade.gov.my/en/component/search/?searchword=Saudi%20Arabia&ordering=newest&searchphrase=all
http://www.matrade.gov.my/en/component/search/?searchword=Saudi%20Arabia&ordering=newest&searchphrase=all
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 ( منر احلريب، الدعوة يف عهد امللك خالد بن عبدالعزيز، )رسالة جامعية. جامعة املدينة املنورة. 1425ه (.447)
(. العالقات السعودية املاليزية املعاصرة: دراسة وثائقية حتليلية. رسالة ماجستري غري منشورة، قسم التاريخ، كلية 2716خالد عبدالرَّمحن فايز الشهري، ) (448)

 معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا. 

 األثر العلمي المطلب ثاني:
بية وتل انطالقا من واجبها اإلسالمي، وذلك ملؤسسات العلمية اإلسالميةللعديد من ادعم قدمت اململكة ال

اِل ما تربعت وقد بلغ إمج للنداءات اليت توجهها منظمة املؤمتر اإلسالمي من وقت آلخر عرب املؤمترات اإلسالمية
به اململكة لتلك املراكز واملؤسسات التعليمية اإلسالمية املنبثقة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي مبلغ 

 :(447) يف ماليزيا ما يليلاير سعودي. من بني هذه املؤسسات  ( ألف138.561.777)

 معهد اقرأ لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها .1
 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا .2
 املعاهد والكليات اإلسالمية .3
 املساجد واجلمعيات اخلريية .4

ة طأسهم التبادل العلمي بني البلدين يف إثراء األداء العلمي من خالل تبادل املنح الدراسية، وتنظيم األنش
 العلمية واألكادميية.

 

 الثالث: األثر الثقافي. بحثالم
خادم  م، مبجهودات ومبادرات من سعادة سفري1111 /ه 1411السعودية يف كواالملبور عام  نشئت املدرسةأُ  

 وجبمب م املاليزيةقبل وزارة الرتبية والتعلي منهبا  يف دولة ماليزيا، ومت االعرتاف الرمسيآنذاك احلرمني الشريفني 
لتعترب مدرسة رمسية نظامية معرتف هبا بناء على التوجيه  م23/5/1111تاريخ ب( 1166الرتخيص رقم )

وتقوم وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية  ه .6/12/1427/م وتاريخ 5/2217السامي الكرمي رقم 
 فيها للمدرسة ومعلمني للتدريس بإمداد املدرسة باملناهج والكتب الدراسية وإيفاد مدير ووكيل السعودية

تنظم املدرسة و  وهتدف املدرسة يف األساس إىل خدمة اللغة العربية لغة القرآن الكرمي ونشرها يف املنطقة. .(448)
  .معهد اللغة العربية لغري الناطقني هبا فضال  عن .مسابقة تاج الوقار حلفظ القرآن الكرميسنويا  
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 املرجع.نفس  (449)
 (،2774 ،أنور قامسان، موجز العالقات الثنائية املاليزية مع اململكة العربية السعودية، )سفارة ماليزيا يف الرياض، اململكة العربية السعودية (450)

 عي بين السعودية وماليزيا ودوره في تعزيز العالقاتالتعاون االجتماالرابع:  بحثالم
وقع البلدان على مذكرة تفاهم يف جمال العمل واملوارد البشرية، واليت سيكون من شأهنا تكثيف برامج التدريب 
 وتبادل اخلربات يف جمال السالمة والصحة املهنية، واملعلومات واإلحصاءات ذات الصلة بسوق العمل يف البلدين.

عزيز التَّعاون تعن مذكرة تفاهم أخرى يف جمال التنمية االجتماعية واألسرة واملرأة. كما وقع الطرفان اتفاقا  ل فضال  
 بني وكالة األنباء السعودية )واس( ووكالة األنباء املاليزية )برناما(.

 لدينبخامس: أثر رحالت الحج والعمرة والزيارات في تعزيز التعاون االجتماعي بين الال بحثالم
ت أساسا إلدارة رأس املال االدخار أصندوق احلج الذي يطلق عليه رمسيا "إدارة احلج واالدخار الشركات"، أنش

واالستثمار فضال عن توفري خدمات احلج للمجتمع املسلم يف ماليزيا، وخاصة بالنسبة للمسلمني الذين سوف 
ن قبل دية. وحيظى صندوق احلج أيضا بتقدير كبري مملكة العربية السعو مليؤدون احلج يف األماكن املقدسة من ا

أما املسامهات . (449) اململكة العربية السعودية كمثال على اإلدارة اجليدة يف صناعة احلج يف العامل اإلسالمي
ية فارة السعودفهي كثرية وتتم عرب مكتب املستشار الديين يف كواالملبور التابع للس ملاليزيا الدينية السعودية األخرى

وميكن اعتبار االنتماء الديين إحدى السمات اهلامة اليت تربط "دينيا" ماليزيا واململكة العربية . (450) يف ماليزيا
 السعودية. 

 خاتمة
تناولت الدراسة العالقات الدبلوماسية بني اململكة العربية السعودية وماليزيا من منظور السياسة الشرعية، وذلك 

ذه العالقات يف اجملاالت السياسية، واألمنية، واالقتصادية، والعلمية، والثقافية، من خالل تتبع مسار تطور ه
والدينية، واالجتماعية. وقد بيَّنت الدراسة تأثري البلدين يف اجملالني اإلقليمي والدوِل من خالل عضويتهما الفاعلة 

 القضايا وليني، وعلى وجه اخلصوص يفيف املنظمات الدولية واإلقليمية، وإسهامهما يف تعزيز السالم واألمن الد
اليت تُعىن بشؤون العامل اإلسالمي. وفيما يلي أهم النتائج اليت انتهت إليها الدراسة، فضال  عن التوصيات اليت 

 اقرتحتها الدراسة لتعزيز العالقات بني البلدين يف اجملاالت كافة.
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 النتائج
 حققت قد وماليزيا عوديةالس العربية اململكة بني الثنائية لعالقاتا أن يف متثلت للدراسة الرئيسية النتيجة: أوالً 

 من وذلك .اإلسالمية لألمة أيضا   بل فحسب، واملاليزي السعودي للشعبني ليس الشرعية، السياسة مقاصد
 الدول بني إلسالميا التضامن لتحقيق والسعي الشعبني، بني األخوة أواصر وتوثيق والتقوى، الرب على التعاون

   .اإلسالمية

 تؤدي السعودية لعربيةا اململكة أن وكما والدوِل، اإلقليمي اجملالني يف تأثري وذات مميزة مكانة البلدان حيتل :ثانياً 
 جنوب دول رابطة يف فاعال   دورا   تؤدي املقابل، يف ماليزيا، فإن العربية، اخلليج تعاون دول جملس يف رائدا   دورا  

 .آسيا شرق

 قيم خالل من رعيةالش السياسة مقاصد وماليزيا السعودية العربية اململكة بني الثنائية العالقات جسدت: ثالثاً 
 الروهينجيا وأقلية فلسطني، قضييت اخلصوص، وجه وعلى اإلسالمي، العامل قضايا ودعم اإلسالمي، التضامن
 .ميامنار يف املسلمة

 الدولية، ملواقفا تنسيق خالل من واألمنية السياسية تاجملاال يف البلدين بني العالقات متانة انعكست :رابعاً 
. مشرتكة ثماراتاست توجد حيث االقتصادي التعاون تعزيز عن فضال  . لإلرهاب التصدي يف اجلهود وتنسيق
 باحلج تعلقي فيما التنسيق أن كما. البلدين كال جامعات يف االبتعاث برامج خالل من العلمي اجملاِل وكذلك
 .الثنائية العالقات تعزيز يف أسهم والعمرة

 

 التوصيات

 إنشاء جانب إىل ،ماليزيا يف السعودية للجامعات فروع بناء خالل يف جمال التعليم العاِل من العالقات تعزيز .1
 .البلدين جامعات بني ثنائية برامج

 ظاهرة اخلوف ء علىاإلرهاب، ونشر قيم الوسطية واالعتدال، والعمل على القضا تعزيز التعاون يف جمال مكافحة .2
 .اإلسالم أو ما يعرف باإلسالموفوبيا من
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ية ومشاريع الطاقة تنفيذ مشاريع البىن التحت بني البلدين من خالل التعاون يف جمالستثمارية الفرص اال توسيع .3
 واملياه. 

الوطنية يف  تتنظيم األنشطة الثقافية املشرتكة، وتوظيف املناسبا من خالل الثقايفالتعاون يف اجملال تكثيف  .4
 تعميق العالقات الثقافية.و البلدين لصاحل التبادل 
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 المراجع

 أواًل: المراجع باللغة العربية

 .1176مايو  17، 1176مايو  25صحيفة ذا ستار، أخبار من اململكة العربية السعودية،  (1)
 (.1783/1163أرشيف ماليزيا الوطين ) (2)
ة ململكة العربية السعودية، أنور قامسان، )سفارة ماليزيا يف الرياض، اململكموجز العالقات الثنائية املاليزية مع ا (3)

 (،2774العربية السعودية، 
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 النشردليل 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 الدولية ايرياملع أعلى( معتمد) والدراسات املتقدم للتدريب العلمي املعهد جمالت جمموعة تعتمد
 الباحث التزام الح يف للبحث وتضيف العاملية، مستوى إىل األحباث مستوى رفع شأهنا من اليت
 املواصفات مجلة إن العلمي؛ النشر جمال يف خربته من تعزز وكذلك حبثه، ملستوى حقيقة ترقية هبا

 إىل وخيرجه امضموهن من يعزز علميا   شكال   أحباثنا على تضفي التوجيهي؛ الدليل هذا يف الواردة
 ملستجدات اعلةف مواكبة حيقق مما ومعارفه، العلمي النشر ضوابط تطور مع تتناسب بصيغة القارئ
 .املعريف النشر

 

 :حرفيا   املذكور الرتتيب وحسب التالية الفقرات من البحث يتكون أن جيب

 الغالف: أوال

 البحث عنوان         -

 (الباحثني) الباحث أسم         -

 العمل جهة         -

 الدولة         -

 اإلليكرتوين الربيد         -

 ميالدي هجري النشر سنة         -

 :من ويتكون …البحث منت: ثانيا  

 كلمات 8-5 – بالغتني – امللخص تعقب) إلزامي( إجنليزي – عريب) امللخص         -
 .البحث مضامني أبرز عن تعرب( مفتاحية

: مها يتنيأساس نقطتني يستهدف فهو -مضغوط حبث– عن عبارة هو شديد باختصار امللخص
 القارئ وترغيب ، البحث عن للقارئ؛ وافية صورة إلعطاء للبحث الرئيسة املفاصل مجيع استعراض



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 318 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 تشتمل ايةبعن ومدروسة جدا   قصرية عبارات من امللخص ويتكون كامال ، البحث قراءة على وحثه
 سلوبأ –الدراسة موضوع يتضمن البحث إشكالية عن للحديث مدخل: ) اآلتية العناصر على

 خمتصر –( قحتقي دراسة وصفية؛ مقارنة؛ موضوعية؛ حتليلية؛} الدراسة منهج – اإلشكالية معاجلة
 مكتبية ةنظري} الدراسة نوع – املفرتضة النتائج -البحث موضوع يف األصالة مكمن – األهداف

 .النتائج خالصة{تطبيقية ميدانية –

 .كلمة 127 عن امللخص يزيد ال

 – ضوعللمو  أساسية فكرة) للموضوع مدخل: )اآلتية عشر األحد العناصر على وتشتمل املقدمة
 سبابأ -أ> – املوضوع اختيار أسباب – املفاهيم بعض)  املوضوع أهداف – املوضوع أمهية

 ألسئلةا – سؤال شكل يف العنوان بلورة: أي احملوري السؤال –< ذاتية أسباب -ب موضوعية
 حدود – ستخدمامل املنهج – لألسئلة مبدئية إجابات:  الفرضيات – البحث فروع أسئلة: الفرعية
 كلمة 257 عن املقدمة تزيد ال(. البحث صعوبات – البحث خطة و هيكل – الدراسة

 املباحث اوينعن تكون بينما الوسط يف الفصول عناوين تكون: واملطالب واملباحث الفصول   -
 لألحباث بالنسبة راإليس اجلانب وعلى العربية باللغة لألحباث بالنسبة األمين اجلانب على واملطالب

 .اإلجنليزية باللغة

 لألبحاث التفصيلية المواصفات

: والثاين العربية باللغتني: األول ملخصني، على تشتمل أن حيب العربية؛ باللغة املكتوبة األحباث
 العناصر من امللخص يتكون أن على– كلمة 377 منهما الواحد يتجاوز ال – اإلجنليزية باللغة

 .متقنة لغوية وبصيغة أعاله، املذكورة

 .وامللخص املقدمة يف البحث أصالة موضوع على الضوء تسليط يتم1

 .واهليئات ألشخاصبا جترحيا   يتضمن أال وجيب والفكرية العلمية السالمة لتدقيق البحث خيضع2

عاصرة القضايا البحث يعاجل3
ُ
 طبيقيةت نظرية- معاجلة اإلنساين الواقع حاجة إىل واألقرب امل

 .العلمية الرصانة ملعيار حتقيقا   لغة من ألكثر املصادر تنويع4

 .خصيةالش واالجتاهات امليول من والتجرد املوضوعية الباحث يالزم5
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 .الشخصية اتهوقناع الباحث اعتقاد لتأييد وليس البحث ومعاضدة لتأييد تأيت واألدلة الشواهد6

 .والشواهد املصادر وختريج توثيق يف بالدقة البحث يتصف7

 .وملحقاته البحث لغة وفق اللغوية السالمة مراعاة8

 .الرتقيم عالمات البحث يراعي1

 آخر يف الباحث قهيرف األمر هبذا يفيد خطي بتعهد ذلك ويوثق حمّكمة جملة يف سابقا   ينشر مل17
 .للمجلة إرساله عند بالبحث صفحة

 لبحثا بداية من متسلسال   البحث هوامش ترقيم ويكون أسفلها صفحة كل هوامش توضع11
 .آخره إىل

 .البحث بآخر يلحق فهرس يف البحث ومراجع ومصادر نتائج تثبت12

 .املناسب مكاهنا يف واملالحق املخطوطات من مصورة مناذج توضع13

 .متاما   واضحة بصورة بالبحث املتعلقة والبيانات والرسوم الصور مجيع ترفق14

 (.A4) صفحة 27 عن البحث صفحات تزيد وال مطالب مث مباحث إىل البحوث تقسم15

 للبحوث( Traditional Arabic) اخلط ونوع ،(12) اهلامش وخط( 16) املنت خط16
 واهلامش( 14) اخلط حجم فيكون الالتينية باحلروف املكتوبة النصوص أما العربية، باللغة املكتوبة

 . Times New Roman اخلط ونوع( 17)

 آخره، إىل البحث أول من واحد وبتسلسل صفحة كل أسفل يف إليكرتونيا   اهلوامش تنسيق17
 جالنموذ  متابعة ميكنك اهلامش، يف أو املنت يف سواء(  3( )2( )1) أقواس بني اهلوامش وتوضع
 .املعهد لدى املعتمد األحباث تنسيق على لألطالع املرفق

18.Word بصيغة اجمللة مبوقع اخلاصة العناوين إىل األحباث ترسل 

 .ةلمعاجلل املعروضة الفكرة دقة تظهر فرعية عناوين ذكر دون الفقرات إطالة جتنب11

 .األقل لىع احملكمني من اثنني ِقبل من اجمللة يف للنشر املقدمة والدراسات البحوث حُتكَّم27
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 .التعديل لغرض حتكيمها بعد الباحثني إىل البحوث تُعاد21

 منشورة حبوثا   ربوتعت احملّكمني قبل من إجازهتا بعد للمجلة الرمسي املوقع على البحوث تنشر22
 .الطبع بانتظار الدور إىل وحتال النشر صالحية خطاب صدور حني من

 .السنوية الورقية بنسختها اجمللة من بنسخة الباحث يزود23

 نم تعزز وهي ُمعتمدة، دولية لوائح عن مأخوذة املواصفات هذه إن الباحث عزيز :مالحظة
 كلفكست هلا خمالفة أية وإن املضمون، عن أمهية يقل ال الذي الشكل حيث من حبثك مستوى
 .هبا االلتزام حال يف جتنبه ميكن إضافيا   تأخريا  

 

 واإلحالة النشر آليات

 تزيد ال مبدة تزموتل احملكمني، إىل بإحالتها تقوم الباحث، من البحث نسخة اجمللة إدارة تسلم بعد
 تزيد ال مدة لبحثا ميهل بعدها املالحظات، يتضمن حبثه عن بتقرير الباحث لتزويد يوما   37 عن
عهد، خاص مصريف حساب لصاحل النشر رسوم ودفع باملالحظات لألخذ يوم 37 عن

َ
 وتصوير بامل

عدلة بالنسخة وإرفاقه الرسوم تسديد إيصال
ُ
ساعد التحرير مدير أو التحرير، مدير إىل للبحث؛ امل

ُ
 .امل

 

 من البحث قبول حال الباحث من تستحصل الواحد، للبحث أمريكي دوالر 477 النشر رسوم 
  اخلاص املصريف احلساب رقم إىل مصرفية حبوالة وترسل التحرير، هيئة قبل

َ
 به يزود والذي عهد،بامل

 .لبحثه النهائي القبول حتقق بعد الباحث

 أولوية سبح األكثر، على قبوله خطاب إصدار تاريخ يعقب عدد ثاين أو أول بعد البحث ينشر
حالة األحباث وزخم الدور

ُ
 .للنشر امل

 يرجى زيارة الرابط التاِل لإلطالع على عينة البحث:
article/?lang=ar-journal-for-guidelines-http://www.siats.co.uk/author 

 

http://www.siats.co.uk/author-guidelines-for-journal-article/?lang=ar
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