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 جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية

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

ُ
 امل

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

 العاملي. الصعيد على اإلنساين الفكر مستوايت ترقية يف
 ماّدة تقدمي بغية 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؛ علمية
  منها دعما   ومقاالهتم أحباثهم لرتقية والتيارات املشارب خمتلف من والكّتاب الباحثني مع ابلتواصل اجمللة إدارة وتتعهد
 اإلنساين. الفكر منظومة وترقية إصالح جمال يف الفكرية  واجلهود العلمية للحركة
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 ملخص ال

 فلقد اهتم املسلمون منذ العقود األوىل لإلسالم ببناء حضارهتم ، واهتموا ببناء املدن وتنظيم الشوارع، وجعلوا لذلك
ضوابط وقوانني، وأنشأوا هلا أنظمة ودواوين، وأقاموا دوراً للقضاء لتفصل فيما ينشأ بني املتخاصمني فيما يتعلق من 

د حتدثنا فيما سبق قأمر البناء والتشييد، وسكن الدور والبيوت واملرافق، وتعلق باألمر مسؤوليات وحقوق وواجبات، و 
ت تتعلق بكافة أفراد واملسؤولياو  ة،اهلندسي أعماهلاتفاصيل و  هاتنوعفق فيما كتبناه من حبوث عن أمناط املسؤليات و 

 .وبيئة، وجارمن مالك، ومصمم، وممول، ومنفذ، وعامل، وموظف حكومي، املشروع وعناصره 
ز ملوضوع آخر يتناول فكرة ضمان األعمال الناشئة من تنفيذ املشاريع اهلندسية واليت ترتكويف مبحثنا هذا سنتطرق 

دة أركان منها: فكرة عدم الضرر واإلضرار، ومنها ننطلق لفكرة دفع الضرر وسالمة العاملني يف املشاريع بكافة على ع
وكذلك دفع الضرر واألذى عن اجلوار بكافة أشكاله ألمهية هذا اجلانب من ناحية،  –كما بينت سابقًا   –أفراده 

لذا فإن ذلك ألمور احلياتية بنظرية شرعية من جانب آخر، و وحلث الباحثني على التعمق يف رؤية اجلوانب العملية يف ا
قد يتطلب التطرق لبعض التعاريف ومفاهيمها، والنظر يف القواعد الشرعية ومطابقتها على اجلانب العملي يف املشروع 

 اهلندسي.
اليت من املمكن و  -نا يعلى قدر ما يفتح اهلل به عل –والتوصيات  املستخلصة نضع النتائجمن أن يف اخلامتة البد لنا و 

إلسالمية منارات علمية انضيف للمكتبة فن، و لباحثيستفيد منها العاملون، ويستنري هبا اأن تكون أسساً ومنطلقات 
إضاءات تفيد كل من له عالقة، فنكون على مسارين، أحدمها: تصحيح املسار ، بل ونضيف للحياة العملية عملية

 .والثاين: استحضار النية وطلب األجر من أجل احلياة الباقيةالعمل ليتماهى مع شرع اهلل، 
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 م، إلمارة ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة.1999لسنة  3من األمر احمللي رقم  19مادة  (1(
تعريف املسؤولية القانونية و تنقسم املسؤولية املدنية قانوناً إىل مسؤولية تقصريية وهي املتعلقة جبانب التقصري يف العمل، ومسؤولية عقدية أي املتعلقة بالعقود،  (2(

 ص أمام شخص، وال تتحقق إال إذا وجد ضرر وحلق هذا الضرر شخصاً آخر غري املسؤول.هو: مسؤولية شخ
 ة،املدنية واجلنائي. وقد أورد التعريف أنه تعريف شامل للضمان يف نطاق املسؤولية 368، ص 7الزحيلي، وهبة: موسوعة الفقه اإلسالمي املعاصر، ج (3(

. لذا مت حذفها ضوهنا خلط غري صحيح بني تعريف املسؤوليتني، فاملدنية هدفها اإلصالح والتعويض، واجلنائية هدفها العقاب والردع وال عالقة هلا بالتعوي
 من التعريف أعاله.

 .184منصور، حممد حسني: حماضرة: مسؤولية املهندس واملقاول أثناء فرتة التنفيذ، ص  (4(
 .194ة: اآلية سورة البقر  (5(
 .40 - 39سورة الشورى: اآلية  (6(
 .126سورة النحل: اآلية  (7(

 
 أواًل: ضمان األعمال في المشاريع الهندسية ومشروعيتها

 مفهوم الضمان ومشروعيته: -1
"املقاول واملهندس االستشاري مسؤوالن على وجه التضامن عن تنفيذ أعمال البناء من املعروف يف كثري من البالد أّن 

ل فرتة التنفيذ وبعدها ...ككما  متتد مسؤوليتهما إىل املباين اجملاورة للموقع اجلاري تنفيذ هذه وعن سالمتها خال
 (1)األعمال وإىل أي مرفق عام عما قد يلحق هبا من أضرار بسبب ذلك".

كبأنه  هو االلتزام بتعويض الغري عما حلقه من  (2)"الضمان يف نطاق املسؤولية املدنيةومن هنا ننطلق بتوضيح  أّن 
  (3)تلف املال أو ضياع املنافع، أو إصابة من ضرر جزئي أو كلي حادث بالنفس اإلنسانية أو بعضو منها".

"ولكن من هو الغري؟ األصل يف الغري هو الشخص الذي ال تكون له صلة بعملية البناء أي يكون أجنبيًا عنها، 
يكون طرفًا يف هذه العملية، أي على صلة هبا أو بأطرافها، إال أّن كاملضرور  يأخذ حكم الغري ولكنه ميكن أن 

  قانوناً. (4)بالنسبة لألضرار اليت أصابته ويعوض عنها طبقاً للمسؤولية التقصريية"
جرباً م، فسهتأيت من وجوب ضمان أموال اآلخرين وأن ، واليتمشروعية الضمانومن خالل هذا اإلطار نعرج ملعرفة 

م ن  ، وهو ما يظهر جليًا من صريح قوله سبحانه وتعاىل: ﴿ ف  واملقصرين وزجرًا للمعتدين، وقمعًا للعدوان، للضرر
ذلك أّن الصانع يكون  (5)ع  اْلُمتَّق ني ﴾و ات َُّقوا اللَّه  و اْعل ُموا أ نَّ اللَّه  م   ف اْعت ُدوا ع ل ْيه  ِب  ْثل  م ا اْعت د ى ع ل ْيُكمْ اْعت د ى ع ل ْيُكْم 

يف تضييعه مال املستصنع بأن أضر يف املصنوع أو صنعه على خالف ما طلب املستصنع معتدي، فرُيد اعتداؤه ِبثل 
ٍة و ج ز اُء س يِّئ    ُرون  أ ص اب  ُهُم اْلب  ْغُي ُهْم ي  ْنت ص  و الَّذ ين  إ ذ ا ما اعتدى به دون زيادة أو مبالغة إذ يقول اهلل سبحانه: ﴿ 

ثْ ُله ا  وكما نرى فهذه  (7)﴾ف  ع اق ُبوا ِب  ْثل  م ا ُعوق ْبُتْم ب ه  وكذلك: ﴿ و إ ْن ع اق  ْبُتْم  (6)﴾... س يِّئ ٌة م 
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ه صلى اهلل عليه وسلم، باب: ما جاء فيمن ُيكسر ل -الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة: سنن الرتمذي، كتاب: األحكام عن رسول اهلل  (8(
/ وسنن 3963/ وسنن النسائي ح3567/و سنن أيب داود ح  5225و  2481. واللفظ له )صحيح البخاري ح414، ص 1364الشيء، حديث 

 (.2334ابن ماجه ح 
ه  1410، 1اهلند، ط -ه  (: اجلامع لشعب اإلميان، حتقيق: خمتار أمحد الندوي، الدار السلفية، بومباي  458 -البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني ) (9(

 .504، ص 9، ج4930، حديث م، باب: األمانات وما جيب من أدائها1989/ 
 .160م(، ص 1996/ 30) 8النفيسة، عبد الرمحن بن حسن: مسؤولية الُصناع ومن يف حكمهم، يف جملة البحوث الفقهية املعاصرة، الرياض،  (10(
 .175املرجع نفسه، ص  (11(

ه        (: تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، القاهرة، مكتبة الكليات  799 -انظر يف ذلك بتوسع: ابن فرحون، ابراهيم بن علي بن حممد )  -
 .344 –323، ص2م، ج 1986ه  /  1406، 1طاألزهرية، 

 
النصوص القرآنية تدل على مشروعية األخذ باملثل ومشروعية التعويض والضمان مقابل االعتداء احلاصل من الصانع 

 ره.املستصنع بتضييع ماله أو إضراعلى 
صلى  -أما الدليل على التعويض من السنة النبوية الشريفة، فهو ما رواه أنس حني قال: "أهدت بعض أزواج النيب  

صلى اهلل عليه  -إليه طعاماً يف قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النيب   -اهلل عليه وسلم 
 مشروعية تعويض املضرور من املتسبب بالضرر.  صريح يفنص احلديث و  (8): طعام بطعام وإناء بإناء".-وسلم 

 ضمان الُصّناع:  -2
ساس أإنطالقاً من املفهوم السابق والداللة الشرعية عليه، نبحث ما تعارف عليه الفقهاء من ضمان الصناع، إذ أن 

 -  قالت: قال رسول اهلل  -نها رضي اهلل ع –عائشة أمنا الصناعة والعمل أن يكون متقنًا مصداقًا ملا ُروي عن 
 " إقرارٍ  يعمل على وهذا احلديث (9): " إن اهلل تعاىل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه"،-صلى اهلل عليه وسلم 

ملبدأين مهمني، األول: حمبة اهلل ملن يتقن عمله، وبغضه ملن ال يتقنه، ... والثاين: إن عمل الصانع ليس جمرد إجناز 
 يه الصانع الربح واملنفعة لنفسه فحسب بل جيب عليه احتساب اخلري يف منفعة غريه ممن يستخدممادي يبتغي ف

وهذا هو املفهوم الذي ينبغي على املهندس وكافة الُصّناع االحساس به وإدراكه طمعاً للخري يف احلياة  (10)صناعته".
 الباقية دون احلياة الفانية.

طبيعة عمله، فهو إما صانع مشرتك وضع صنعته خلدمة عامة الناس فيما ولقد "عّرف الفقه تضمني الصانع حسب 
و املهندس  (11)حيتاجون إليه من صناعات كاحلدادة، واخلياطة وإما صانع خاص يعمل حلساب شخص دون غريه"

 بقاً لألصول زه طيقوم على إدارة العمل لينج  -وإن كان اليقوم بالعمل يف البناء بيديه، وإمنا بعلمه وخربته  -املدين 
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ه (: بدائع  587-ذلك: الكاساين، عالء الدين أيب بكر بن مسعود ) واالستصناع اصطالحاً: هو "عقد على مبيع يف الذمة شرط فيه العمل" انظر يف (12(
 .2677، ص 6الصنائع يف ترتيب الشرائع، مطبعة اإلمام، القاهرة، دون رقم طبعة، دون تاريخ، مج 

 587- بكر بن مسعود ). )وانظر يف ذلك، الكاساين، عالء الدين أيب177النفيسة، عبد الرمحن بن حسن: مسئولية الُصناع ومن يف حكمهم، ص  (13(
 (.2680، ص 6ه (: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع مج 

 .38سورة املدثر: اآلية  (14(
  -.   737، ص 1، ج2341ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين: س     نن ابن ماجه، كتاب: األحكام، باب: من بق يف حقه ما يض     ر جباره، احلديث:  (15(

 لعدلية.، يف جملة األحكام ا19و مادة 

 ، جملة األحكام العدلية.20مادة  (16(
 .33املرجع نفسه، مادة  (17(
 .175النفيسة، عبد الرمحن بن حسن: مسئولية الُصناع ومن يف حكمهم، ص  (18(
ه  / 1408، 1ابن رشد القرطيب، أبو الوليد حممد بن أمحد: املقدمات املمهدات، حتقيق سعيد أمحد أعراب،  بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط (19(

 .243م، ص 1988

 
الفنية اهلندسية، والذي ال يدركها ويعرف أمهيتها وأثرها إال هو، لذا فإّن عمله ال خيرج عن إطار التقسيم السابق، 
فهو إما مقاول صاحب شركة تقوم باستصناع البناء ليستخدمه الناس مقابل أجر هلذا االستصناع، وإما مهندس يف 

 صاحب الشركة. تصناع(، يعمل حلسابشركة مقاوالت )اس
و" لقد عّد فقهاء احلنفية أّن االستصناع عقد غري الزم قبل العمل، فلكل من  (12)واملقاوالت هي عقود استصناع 

طرفيه كالصانع واملستصنع  خيار االمتناع عن العمل، كما هو احلال يف البيع املشروط فيه اخليار للمتابعني بأن لكل 
تخيري كل منهما دفع الضرر عنه، وينبين على ذلك أن إثبات اخليار للصانع واحد منهما الفسخ، ... واملقصود ب

  (13)واملستصنع هو ِبثابة الضمان ملن حيصل له ضرر". 
"وتضمني الصناع مبين على أحكام الشريعة اإلسالمية يف دفع الضرر وتعويض املضرور استدالالً بقول اهلل تعاىل ﴿   

واستدالاًل  (15): "ال ضرر وال ضرار"-صلى اهلل عليه وسلم  -واستدالاًل بقوله   (14)ن ٌة﴾ُكلُّ ن  ْفٍس ِب  ا ك س ب ْت ر ه ي
وتصرف اإلنسان يف  (17)"اإلضطرار ال يبطل حق الغري" (16)ِبا وضعه الفقهاء من قواعد؛ كقوهلم "الضرر يُزال"

   (18)خالص حقه، إمنا يصح إذا مل يتضرر به غريه"
ليه وسلم صلى اهلل ع -"األصل يف الصناع أال ضمان عليهم وأهنم مؤمتنون، ألهنم أجراء وقد أسقط النيب   وإذ كان

الفقهاء  ضمنوهم نظراً واجتهاداً، لضرورة الناس إىل استعماهلم، فلو علم لكن الضمان عن األجراء يف االئتمان؛ ك -
لى من التلف، لتسارعوا إىل أخذ أموال الناس، واجرتؤوا عكالصناع  أهنم يؤمتنون وال يضمنون ويصدقون فيما يدعون 

 أو لعلهم جيرتئون على التخريب أو تضييع املال ما داموا ال يطالبوا بتعويض ما قاموا به من   (19)أكلها..."
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 .243املرجع نفسه، ص  (20(
، 1اث، ديب، طرت اهلاليل، عبد اهلل: قاعدة ال ضرر وال ضرار )مقاصدها وتطبيقاهتا الفقهية قدمياً وحديثاً(، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء ال (21(

 .391- 390، ص  1م، مج2005ه  / 1426
 .186النفيسة، عبد الرمحن بن حسن، مسئولية الُصناع ومن يف حكمهم، ص  (22(
 ، جملة األحكام العدلية.86مادة  (23(

 
، وال مأضرار، لذا فإن اإلمام مالك يرى يف ذلك "أهنم ضامنون ملا غابوا عليه وادعوا تلفه ومل يُعلم ذلك إال بقوهل

  (20)ضمان عليهم فيما ثبت ضياعه بالبينة من غري تضييع... 
أو جتميع  ،يقوم املقاول باستغالل للطريق بعمل حفرياتمن األمثلة العملية يف واقع عمل املشاريع اهلندسية أن و 

ع عليه عند بضرر فهو ضامن، إذ أن "اجملمذلك أو وضع خملفات البناء ونواتج احلفر، فإن تسبب  ،وختزين مواد بناء
 املالكية أن الذي حيفر البئر على الطريق، أو يربط الدابة، أو أشباه ذلك على طريق املسلمني، فهو ضامن ملا أصيب 
يف ذلك من جرح أو غريه ... كوقد  حتدث الفقهاء كأيضاً  عن احلائط الذي مييل فيسقط على إنسان أو حيوان 

فيقتله أو جيرحه، والذي ال يُعلم هلم خالف فيه أن من بق يف ملكه جداراً مائاًل على الطريق أو إىل  مار يف الطريق
ملك الغري، وسقط اجلدار على شيء فأتلفه ضمن صاحب احلائط، ألنه متعد باالنتفاع من ملك الغري )هوائه( 

ضمان الصانع يف جمال العمل اهلندسي كثرية، واألمثلة يف  (21)ومتعد باإلمهال املؤدي إىل إتالف النفوس واألموال"
هندس املقاول عمل املإن تفقا على تنفيذ شيء حمدد، فيتعاقد املالك مع املهندس على عمل ما، أو ي ومنها أيضاً أن

  ه،فهو ضامن، وعليه تنفيذ ما مت االتفاق عليه، وللمالك اخليار إما بقبول ما مت تنفيذه أو رده علي ما اتفقا عليهغري 
األبواب من اع أنو اختيار  وأالبالط والنوافذ، تركيب  و، أاألصباغ، وتركيب األدوات الصحية والكهربائية كمثل:
 . وحنو ذلك الكثري، أو غريها على غري ما اتفقا اخلشبية

ألجري مع ل املقاول يضمن ما أفسده أجراؤه ألنه أجرياً مشرتكاً، واألجري كعنده  يُعد أجرياً خاصاً، فال عالقة مث أن
رتك فإن املهندس الذي يعمل كصانع مش إمنا تكون املسؤولية على عاتق األجري املشرتك أي املقاول لذا (22)املضرور.

وضع صنعته خلدمة عامة الناس هو ضامن، أما من يعمل داخل شركة كصانع خاص يعمل حلساب صاحب الشركة، 
فال يكون عليه ضمان للشركة اليت يعمل  (23)فيكون عمله يف إطار القاعدة الشرعية أّن "األجر والضمان ال جيتمعان"

 أو يضّيع.  هبا ما مل يتعدَّ أو يفرط
"يف الصانع املشرتك الذي نصب نفسه للناس، وأما الصانع اخلاص الذي مل ينصب نفسه يكون الضمان  إذًا فإنّ 

   قد نوه أنهنللعمل للناس فال ضمان عليه فيما استعمل إياه، أسلم إليه أو استعمله يف منزل رب املتاع ... وك
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 .245ابن رشد القرطيب: املقدمات املمهدات، ص  (24(
 –. 737، ص 1، ج3412ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين: سنن ابن ماجه، كتاب: األحكام، باب: من بق يف حقه ما يضر جباره، احلديث:  (25(

 ، يف جملة األحكام العدلية.19وهي نفسها  املادة 
 .84عزب، خالد حممد مصطفى: ختطيط وعمارة املدن اإلسالمية، ص  (26(
 .361اهلاليل، عبد اهلل: قاعدة ال ضرر وال ضرار ، ص  (27(

 
عي وأسقط وخالفهما الشاف مل بغري أجر ألنه أشبه عنده املودع. خالف أبو حنيفة مالك فأسقط عنه الضمان إذا ع

الضمان عمل بأجر أو بغري أجر كواحلقيقة  أن تضمينهم إمجاع من الصحابة رضي اهلل عنهم، ألن عمر بن اخلطاب 
 .(24)وعلي بن أيب طالب حكما بتضمينهم 

 " ال ضرر وال ضرار" أحكام البنيان تقوم على قاعدة -3
  هي ميمه وتنفيذهتصاملهم أن نعرف أّن القاعدة الفقهية " اليت يعتمد عليها الفقهاء يف أحكام البنيان كمن نعم، ف

 "ال ضرر  : -صلى اهلل عليه وسلم  -احلديث النبوي الذي ُروي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل  
ه العمارة اإلسالمية، وعليها قامت أحكام ال حصر احتلت باباً واسعاً يف فقالعظيمة هذه القاعدة و   (25)وال ضرار"

هذه القاعدة أساس ملفهوم أكرب وهو  فكانت (26)هلا، وأثرت هذه القاعدة على حركة العمران يف املدن اإلسالمية. 
محاية اإلنسان من األذى ومراعاة مصاحله، ألن قصد الشارع هو دفع األذى عن اإلنسان يف دينه وعقله ، ونفسه، 

ه، ونسله أو عرضه. والثالثة أو األربعة األخرية تتحقق يف البنيان، ألن البناء مال حيفظ النفس من املخاطر ، ومال
واألذى ويسرت اإلنسان فيتحق من مقاصد الشرع اخلمس ثالثة يف موضوع البنيان، فيكون دفع الضرر واإلضرار 

 مطلب اساسي لتحقق هذه املقاصد 
م البناء يف الفقه اإلسالمي نشأت يف كنف قاعدة )الضرر وال ضرار( فلقد نشأت ونتابع فنقول وإن كانت " أحكا

عق حبوز  الذي يُ  حيازة الضررعلى قاعدة أخرى أيضاً وهي: )العادة حمّكمة( ... ومن هاتني القاعدتني نشأ ضابط 
كثري من املزايا ملن سبق جاره يف البناء، فمن بق داره وفتح منها كوة تشرف على أرض فضاء وبتنامي العمران وصل 
البناء الفضاء اجملاور له، فتطبيقًا حليازة الضرر، يكون احلق لصاحب الكوة بإبقائها واستمرارها، وعلى مالك الدار 

وعلى هذه القاعدة حُتل كثري من املشاكل اليت قد تطرأ أثناء  (27)الكوة ِبا يراه مناسباً" احملدثة أن يقي نفسه من ضرر
يف القضاء بني  اّلك لبيوت جماورة، أو حىتالتنفيذ أو بعده، بني املقاولني املتجاورين يف العمل أو بني املقاول وامل

 صاحيب عقارين متجاورين أحدمها سبق اآلخر يف البناء.
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 .37 - 36حيدر، علي: درر احلكام يف شرح جملة األحكام، ص  (28(
 األحكام العدلية. ، جملة20مادة  (29(
 .37حيدر، علي: درر احلكام يف شرح جملة األحكام، ص  (30(
 ، جملة األحكام العدلية.31مادة  (31(
 .42حيدر، علي: درر احلكام يف شرح جملة األحكام، ص  (32(

 
قاعدة "ال ضرر وال ضرار" " تشتمل على حكمني؛ األول: أنه ال جيوز اإلضرار ابتداء أي ال جيوز  كذلك فإنّ 

لإلنسان أن يضر شخصا آخر يف نفسه وماله ؛ ألن الضرر هو ظلم والظلم ممنوع يف كل دين ، ومجيع الكتب 
 جيوز منع ذلك الشخص السماوية قد منعت الظلم، مثال : لو كان لشخص حق املرور من طريق شخص آخر، فال

 عن املرور يف تلك الطريق، حيث حق املرور مثبت لكل عقار ليس له طريق.
وأما حكم الفقرة الثانية من هذه القاعدة هو أنه ال جيوز مقابلة الضرر ِبثله وهو الضرار كما لو أضر شخص آخر 

م أو اجلهات ب عليه أن يراجع احلاكيف ذاته أو ماله، ال جيوز للشخص املتضرر أن يقابل ذلك الشخص بضرر بل جي
وِبا " أّن الضرر هو ظلم وغدر والواجب عدم إيقاعه. وإقرار الظامل  (28)املعنية، ويطلب إزالة ضرره بالصورة املشروعة.

 ، ومن صوره أن أحدث شخص (29)على ظلمه حرام وممنوع أيضاً فيجب إزالته، لذا فإن "الضرر يزال"
ِبا أن ذلك و حصول الظالم يف غرفة جاره بصورة ال تستطاع معها القراءة والكتابة،  بناء يف ملكه وتسبب عن ذلك

   (30)". ضرر فاحش يزال
ونقيس على ذلك أن من مسؤوليات املهندس املشرف على موقعه مهام عدم اإلضرار بغريه، وكشف األضرار املمكن 

اول( على وجيب عليه عدم إقرار صاحب العمل )املق -حبكم خربته ومهنيته  -أ نفسه نشحصوهلا للغري، أو على امل
إيقاع أي ضرر على صاحب البناء أو املنشأة سواء كان ذلك يف توفري بعض املواد أو تغيري يف املواصفات، أو إقامة 

لضرر يدفع اينبغي عليه أن يعمل على إزالة هذا الضرر بأقل خسائر ممكنة، ألّن "لكن،  .شيء قد يتسبب بالضرر
بالقياس على أن لو دخل عليك سارق مثال، فادفعه عنك بقدر إمكانك فإذا كان ممن يندفع  (31)إلمكان"،بقدر ا

 .(32)بالعصا فال تدفعه بالسيف
وهندسيًا ما كان ميكن إصالحه بالصيانة مثاًل، فال جيوز له أن يدفعه هبدمه وإزالته، وما كان يندفع بإصالحه ِبواد 

دفعه بشراء مواد مكلفة أو دعمه حبديد التسليح، وهكذا ... فهذه املسائل كثرية  بسيطة كأمسنت ورمل، ال حيق له
 احلدوث يف املواقع وقد يغايل املهندس يف إصالح الضرر من دافع زيادة األمان ورفع عاتق املسؤولية عن كاهله، لكن 
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 .238 – 237م، ص 2001ه  /  1421، 1خضري، حممد توفيق: مباديء يف الصحة والسالمة العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عّمان،ط (33(

 
مل أو املالك تب على صاحب العيف املقابل فإن ذلك يؤدي إىل زيادة تكلفة املشروع وزيادة املصاريف واليت ترت 

 للمنشأة، وهو مؤمتن على احلفاظ عليها.
 دفع الضرر والحفاظ على السالمة العامة في المواقع اإلنشائية:ثانياً:

 مفهوم السالمة في المواقع اإلنشائية وأسسها.-أ
 تمهيد لمفهوم السالمة: -1

 األمور التالية: ينحصر جمال السالمة يف املواقع اإلنشائية حبماية العناصر أو
 القوى البشرية العاملة يف املوقع. -1
 األجانب عن املوقع واجلريان. -2
 اآلالت واملعدات املستعملة يف البناء. -3
 البناء نفسه.  -4
 البيئة احمليطة باملشروع من ماء وهواء وتربة. -5

لق ذلك املشروع، وال يتعوالعمل اهلندسي يتطلب مراعاة معايري ومباديء السالمة منذ اللحظات األوىل لتصميم 
بالعناصر اإلنشائية للمبق فحسب، بل ويُراعى فيه كثري من اجلوانب املعمارية كأن "يكون اجتاه األبواب والشبابيك 
يسمح بدخول أشعة الشمس والتهوية واإلضاءة الطبيعية، ... أو التأكد من وجود أكثر من مدخل وخمرج للمبق 

.. أو أن ارتفاع املداخل واملخارج ِبا ال يقل عن مرت عن سطح األرض ومستوى لالستعمال يف حاالت الطوارئ .
الشارع ملنع دخول مياه األمطار واحلشرات والقوارض، واالحتياط للطوابق حتت األرض ِبا حيقق السالمة ومينع من 

أن يفي ام للمنزل و تسرب املياه أو دخول احلشرات، و أن يتناسب عرض وارتفاع املداخل واملخارج مع الشكل الع
، وحنو ذلك ... وكذلك فإّن كثري من األمور املعمارية يتم األخذ هبا من مبدأ السالمة  (33)حباجات ورغبات السكان

 واألمان ملستعملي العقار أو املنشأة.
وما هذه النماذج إال من باب االستدالل على أمهية األخذ باحلسبان مراعاة اشرتاطات السالمة منذ البدء يف التفكري  

يف املشروع والشروع يف تصميمه، وهو متامًا ما يُراعيه املهندس اإلنشائي أو املدين ويأخذ به حينما يقوم بتصميم 
 ضافة عوامل األمان يف حساباته اهلندسية اإلنشائية، ويراعى أن العناصر اإلنشائية يف البناء، إذ يقوم على إ
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 .10، بلدية ديب، دليل ممارسة السالمة يف أعمال اإلنشاءات، ص  2/2/1مادة  (34(
 .10، دليل ممارسة السالمة يف أعمال اإلنشاءات، ص  2/2/4مادة  (35(
 .71سورة النساء، اآلية  (36(
 .251سورة البقرة، اآلية  (37(
 .40سورة احلج، اآلية  (38(

 
يكون البناء مقاوماً لعوامل داخلية يف املنشأ كتحمل وزن العناصر اإلنشائية نفسها، أو األمحال املوجودة هبا أو عليها، 

يراعي العوامل اخلارجية  مليتة، كذلكأو األوزان املتوقع وجودها يف املستقبل بعد إجناز املبق ِبا ُيسمى باألمحال احلية وا
مثل العوامل اجلوية املختلفة، من شدة الرياح أو األعاصري يف بعض املناطق، أو الزالزل واهلزات األرضية، و"على 

أن يفرد بابًا خاصًا يشتمل على مجيع إجراءات السالمة  املهندس الذي يقوم بإعداد مواصفات املشروع وشروطه
وكذلك " يلتزم املهندس عند القيام بعمل التصميم أو اإلشراف على تنفيذ أي  (34)املشروع" الواجب تطبيقها يف

مشروع األخذ بعني االعتبار مصادر اخلطر واجملازفة واليت ميكن ظهورها للعاملني أثناء البناء أو الصيانة لتجنب 
 (35)املخاطر املتوقعة للصحة والسالمة بكل ما هو ممكن وعملي".

ال فإن األخذ بعوامل السالمة ال يقتصر على التصميم، بل املخاطر أثناء التنفيذ تكون أكثر وجوداً وأشد وبطبيعة احل
ند التقدم عجيب أن يقوم مهندس املقاول بإعداد خطة السالمة  أثرًا على مجيع من يقوم بالعمل يف اإلنشاء، لذا

 للحصول على الرتخيص. 
 ع: التأصيل الشرعي للسالمة في المواق -2

إن أخذ احليطة والتدابري، منصوص عليه يف كتاب اهلل تعايل حيث يقول جّل يف عاله: ﴿ ي ا أ ي ُّه ا الَّذ ين  آم ُنوا ُخُذوا 
ْذر ُكْم ف اْنف ُروا ثُ ب اٍت أ و  اْنف ُروا مج  يًعا ﴾  وإن كان ذلك يف القتال حيث األذى والضرر الكبري، إال أنه مبدأ قد  (36)ح 

نقيس عليه أخذ احليطة يف مواطن األذى مجيعها، فإن أحاط بنا األذى فقد يتطلب ذلك دفعه، ألن عدم يصلح أن 
إزالته أو دفعه قد ُيسبب مزيدًا من الضرر واهلالك، وما يكون الدفع إال ممن هو أهله، فاهلل يدفع البالء عن الكثري 

ت  اأْل ْرُض و ل ك نَّ اللَّه  ُع اللَّه  النَّاس  ب  ْعض ُهْم ب ب  ْعٍض ل ف س د  من الناس بسبب املسلم الصاحل، يقول تعاىل: ﴿ و ل ْوال  د فْ 
ُدِّم ْت ص و ام ُع و ب ي ٌع و ص   (37)ُذو ف ْضٍل ع ل ى اْلع ال م ني  ﴾ ل و اٌت ويقول أيضًا ﴿و ل ْوال  د ْفُع اللَّه  النَّاس  ب  ْعض ُهْم ب ب  ْعٍض هل 

ُر ف يه ا اسْ  ُد يُْذك  وعليه، فإن املهندس املتخصص الذي يقوم ِبا جيب عليه من احتياطات  (38)ُم اللَّه  ك ث ريًا ﴾و م س اج 
 السالمة، كاملسلم الصاحل، يدفع اهلل به األذى عمن حوله من الناس أو البيئة اجملاورة واجلريان.
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 .365 – 364، ص 2جانظر يف ذلك، ابن فرحون، ابراهيم بن علي: تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام،  (39(
. وانظر يف ذلك أيضاً: الزحيلي، وهبة: 51، ص 4، ج1990/ 1410ه (: األم، دار املعرفة، بريوت، د. ط.،  204-الشافعي، حممد بن إدريس ) (40(

 .387،  ص 4موسوعة الفقه اإلسالمي املعاصر، ج

 .373، ص 4الزحيلي، وهبة: موسوعة الفقه اإلسالمي املعاصر ، ج (41(
 .391، ص 4الزحيلي، وهبة: موسوعة الفقه اإلسالمي املعاصر ، ج (42(
 .396،  ص 4املرجع نفسه، ج (43(
 ، جملة األحكام العدلية.30مادة  (44(

 
ي ما يتوصل به إىل الشيء ومعق الذريعة "عند األصوليني، ه (39) سد الذرائعكما إّن عمله هذا يدخل يف باب 

  (40)املمنوع املشتمل على مفسدة. وسدها: هو احليلولة دوهنا واملنع منها إذا كانت النتيجة فساداً، ألن الفساد ممنوع"
و"املالكية واحلنابلة يقولون أنه يؤخذ  بسد الذرائع وبكونه أصاًل من أصول الدين، أما قول أيب حنيفة والشافعي 

وقوع ، فهو ذريعة لفالذريعة يف احلفريات مثاًل هو احلفر نفسه  (41)الذرائع يف املنصوص عليه" فهو"أنه يؤخذ بسد
 ، "فمقدمة الشيء هي: األمر الذي يتوقف عليهوالذريعة غري املقدمة العامل وسده يكون حبماية هذه احلفريات،

 فوجود مواد قابلة لالشتعال غري آمنة يتوقف عليها اشتعال النريان اليت قد تؤدي إىل اهلالك. (42)وجود الشيء"
و "أصل الذرائع من حيث احلكم الدنيوي ال تعترب فيه النية على أهنا األمر اجلوهري يف املنع واإلباحة، إمنا النظر 

فساد  ة، كان واجباً بوجوهبا، وإن كان يؤدي إىلاجلوهري إىل النتائج والثمرات، فإن كانت نتيجة العمل مصلحة عام
فهو ممنوع ِبنعه، ألن الفساد ممنوع، فما يؤدي إليه ممنوع، واملصلحة مطلوبة، فما يؤدي إليها مطلوب. وإن املقصود 

 وعدم األخذ باحتياطات السالمة يف (43)باملصلحة: النفع العام، وبالفساد: ما ينزل من األذى بعدد كبري من الناس"
املوقع فساد إذ يُلحق األذى الكبري بكل العاملني يف املوقع، بل قد يؤدي إىل املوت يف بعض احلاالت اخلطرة، ومن 

 هلم. لسالمة واالحتياطات الواقيةالنفع الذي يشمل مجيع العاملني ويعترب مصلحة هلم هو أخذ كافة تدابري ا
وليس   (44)و" درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل" اسدأخذ تدابري السالمة هو درء للمفومن ناحية أخرى فإّن 

هناك أكثر من مفسدة أذى العاملني، والتسبب هلم بالضرر الشديد، أو موهتم، وهو بال شك أوىل بكثري من جلب 
 مصلحة الربح أو التوفري يف النفقات. 

ويا حبذا لو أن املهندس استحضر النية يف عمله يف جمال السالمة املهنية فهو حينما يقوم بدفع الضرر وإماطة األذى، 
 يقوم حبفظ أنفس العاملني وماهلم، فاستحضار النية الصاحلة، املخلصة هلل تعاىل يف ذلك، يُوجب له األجر والثواب 
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 .23، ص 35مسلم، أبو احلسن بن احلجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب: اإلميان، باب: شعب اإلميان، حديث:  (45(
،  وقد جاء يف الكتاب من كالم احملقق أنه حديث صحيح 190، ص 228ألدب املفرد، باب: إماطة األذى، حديث البخاري، حممد بن إمساعيل: ا (46(

 أخرجه مسلم يف اجلهاد، وابن ماجة يف األدب وأبو عوانة ، وابن حبان، وأمحد ...
رجه املصنف يف الصالة واملظامل، ومسلم يف ، وجاء يف كالم احملقق: حديث صحيح أخ190، ص 229املرجع نفسه، باب: إماطة األذى، حديث  (47(

 األدب، والرتمذي يف الرب، وأبو عوانة يف الرب والصلة، وابن حبان.

 ، جملة األحكام العدلية.19مادة  (48(
 .20املرجع نفسه، مادة  (49(

 
اجلزيل من اهلل سبحانه وتعاىل، كما أّن ذلك يدفعه إلجادة العمل وحتسينه طمعًا يف ثواب اهلل، الذي قد يصل إىل 

:  -وسلم  صلى اهلل عليه -قال: قال رسول اهلل   -رضي اهلل عنه  –أن يكون الثواب هو اجلنة، فعن أيب هريرة 
، ن الطريقإماطة األذى عقول ال إله إال اهلل، وأدناها  شعبة، فأفضلها -أو بضع وستون  -"اإلميان بضع وسبعون 

وعن أىب برزة األسلمى رضي اهلل عنه قال: قلت يا رسول اهلل دلين على عمل يدخلين  (45)واحلياء شعبة من اإلميان"
 - صلى اهلل عليه وسلم -وروى أبو هريرة رضي اهلل عنه عن النيب    (46)"أمط األذى عن طريق الناساجلنة قال: "

فاحلمد هلل على نعمة   (47)قال: "مر رجل بشوك يف الطريق فقال ألميطن هذا الشوك ال يضر رجالً مسلماً فغفر له"،
 اإلسالم.
 قواعد شرعية في السالمة ومنع الضرر: -3       

 يفالقاعدة السابق ذكرها يف موضوع الضمان "ال ضرر وال ضرار" هي أساس أيضًا يف موضوع السالمة العامة  و
 :ما يليعلى حنو مواقع العمل، املادية منها والبشرية، كذلك ما ينبثق عنها من قواعد وأسس 

   (48)"ال ضرر وال ضرار"  -1
ها، وهي أساس يرتكز عليه يف العمل اهلندسي، وأوردها هنا من باب إليهي قاعدة هامة سبق اإلشارة كما أسلفت 

التأكيد أهنا ما زالت القاعدة املسيطرة على العمل اهلندسي بداية؛ إضافة إىل أهنا هامة جدًا يف موضوع السالمة 
ان العمل ك  والصحة املهنية، فمنع الضرر واجب االحتياط له عن اجلميع ومنع اإلضرار باآلخرين واجب أيضًا ولو

 مباحاً. 
   (49)" الضرر يزال"  -2

فتجويز  فيجب إزالته، "ألن الضرر هو ظلم وغدر والواجب عدم إيقاعه. وإقرار الظامل على ظلمه حرام وممنوع أيضاً 
 خيار التعيني، وخيار الرؤية، وخيار النقد، وخيار الغنب، والتغرير، ورد املبيع خبيار الشرط، واحلجر، والشفعة، 
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 .37حيدر، علي: درر احلكام يف شرح جملة األحكام، ص  (50(
 ، جملة األحكام العدلية.25مادة  (51(
 .40حيدر، علي: درر احلكام يف شرح جملة األحكام، ص  (52(
 قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 105، جملة األحكام العدلية، كذلك مادة 26مادة  (53(
 .40حيدر، علي: درر احلكام يف شرح جملة األحكام، ص  (54(
 قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 105، جملة األحكام العدلية، كذلك مادة 27مادة  (55(
 .40حيدر، علي: درر احلكام يف شرح جملة األحكام، ص  (56(

 
عليه يف و   (50)وتضمني املال املتلف للمتل ف، واإلجبار على قسمة األموال املشرتكة، إمنا هو بقصد إزالة الضرر"

ومحاية املعدات  ؛ردم احلفر أو تسويرهاومن ذلك ، عديدة وكثرية جداً يف املواقع اإلنشائيةالقياس فإّن صور إزالة الضرر 
حنو ذلك يكون  و ؛التيار الكهربائي عن املعدات واألسالك املكشوفةوفصل  ؛ومنعها من العمل من ق بل املتطفلني

  منعها إزالة للضرر عن اآلخرين.اً ويفمن قبيل إزالة الضرر، ألن يف وجودها ضرر 
  : (51)""الضرر ال يزال بمثله  -3

واألمثلة يف  (52)"وال بأكثر منه باألوىل إذا يشرتط بأن يزال الضرر بال إضرار بالغري إن أمكن وإال فبأخف منه"
، توجب على املهندس مراعاهتا أثناء تنفيذ العمل لعدم تفاقم األمور وزيادة األضرار بصورة قد يصعب ذلك كثرية

 تصليحها الحقاً.
 : (53)""يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام  -4

ز هدم أمثلة ذلك جوا"ِبا أن الضرر اخلاص ال يكون مثل الضرر العام، بل دونه فيدفع الضرر العام به ... ومن 
البيت الذي يكون أمام احلريق منعا لسراية النار. كذلك إذا كانت أبنية آيلة للسقوط واالهندام جيرب صاحبها على 

  (54)هدمها خوفا من وقوعها على املارة"
 :(55)"الضرر األشد يُزال بالضرر األخف"  -5

ضحنا باملواد منه حسب ما و  يزال ِبثله أو بأشد"يعين أن الضرر جتوز إزالته بضرر يكون أخف منه وال جيوز أن 
واحلقيقة أّن هذه القاعدة هي أساس فكرة توفري معدات السالمة وأخذ االحتياطات الالزمة إذ أهنا تزيد  (56)السابقة"

من تكلفة املشروع يف شراء معدات وأدوات ليست من أساس املشروع اإلنشائي، لكنه ضرر بسيط مينع األذى 
 آلخرين والذي هو ضرر أكرب، وحنو ذلك.والضرر عن ا
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 ، جملة األحكام العدلية.28مادة  (57(
 .21املرجع نفسه، مادة  (58(
 .30املرجع نفسه، مادة  (59(
 .41درر احلكام يف شرح جملة األحكام، ص  حيدر، علي: (60(
 ، جملة األحكام العدلية.31مادة  (61(
 . 212ص   892البخاري، حممد بن إمساعيل: صحيح البخاري، كتاب: اجلمعة ، باب: اجلمعة يف القرى واملدن، احلديث: (62(

 
  :(57)مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما" ت"إذا تعارض  -6

ومن أعظم األمثلة يف ذلك يف موضوع السالمة يف  (58)ن الضرورات تبيح احملظورات،إ"وهي مثل سابقاهتا، حيث 
املواقع للعاملني يف املواقع املغلقة، فلو حدث أن حصل إغالق ملدخل املوقع أو ضعف العاملني يف هذا املكان على 

قد  –اخلروج لسبب أو آلخر، فيمكن أن يلجأ املهندس لتكسري يف اجلدار أو سقف املكان املغلق وعمل توسعة فيه 
من أجل إنقاذ أرواح العاملني يف الداخل وإخراجهم ساملني أو  –لتخريب املكان بالكامل يف بعض احلاالت تؤدي 

 على األقل أحياء، وكثري ما حيدث أشياء مشاهبة لذلك.
  :(59)"درء المفاسد أولى من جلب المنافع"  -7

تج أراد شخص مباشرة عمل ين " أي: إذا تعارضت مفسدة ومصلحة يُقّدم دفع املفسدة على جلب املصلحة، فإذا
منفعة له، ولكنه من اجلهة األخرى يستلزم ضرراً مساوياً لتلك املنفعة أو أكرب منها يلحق باآلخرين، فيجب أن يقلع 
عن إجراء ذلك العمل درءاً للمفسدة املقدم دفعها على جلب املنفعة؛ ألن الشرع اعتق باملنهيات أكثر من اعتنائه 

 وليس هناك ضرراً أكرب من التسبب بإزهاق روح أو التسبب بإعاقة دائمة أو حىت بسيطة. (60)باملأمور هبا."
  :(61)"الضرر يُدفع بقدر اإلمكان"  -8
ويف السالمة يف املواقع ميكن للمهندس منع الضرر بأقل تكلفة ممكنة ودون زيادة يف تكاليف املشروع ِببالغ نعم، 

 السالمة اليت تؤدى إىل منع الضرر بصورة تامة وبأقل تكلفة.ميكن االستغناء عنها، وذلك باختيار أدوات 
 مسؤولية تأمين سالمة األفراد، )العمال، واألجانب عن الموقع(.  -ب

لى اهلل ص -حيث قال: "مسعت رسول اهلل   -رضي اهلل عنهما -من منطلق احلديث الذي رواه عبد اهلل بن عمر
رعيته، اإلمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع يف أهله وهو  يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن -عليه وسلم 

مسؤول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول عن 
 له: وحيك  لوالرواية األخرى له أيضاً حينما رأى راعياً وغنماً يف مكان قبيح، ورأى مكاناً أمثل  منه، فقا  (62)رعيته"،
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 .304، ص 416البخاري، حممد بن إمساعيل: األدب املفرد، باب: من أشار على أخيه وإن مل يستشره، حديث  (63(
 .1533ص   6050البخاري، حممد بن إمساعيل: صحيح البخاري، كتاب: األدب، باب: ما يُنهى عنه من السِّباب والّلعن، احلديث: (64(
 .27سورة القصص، اآلية  (65(
 . 216انظر: منصور، حممد حسني: حماضرة: مسؤولية املهندس واملقاول أثناء فرتة التنفيذ ص  (66(

 
من  (63)يقول: "كل راع مسؤول عن رعيته" -صلى اهلل عليه وسلم  -يا راعي، ح وِّهلا، فإين مسعت رسول اهلل  

 منطلق الروايتني السابقتني يكون مجيع العاملني يف املوقع اهلندسي، أو حىت الزائرين للموقع خاضعني لرعاية املهندس 
حاجياهتم وتوفري موانع األذى ومسؤول عن تأمينهم من أي أخطار قد تلحق املسؤول، ألنه مسؤول عن توفري كافة 

هبم بأي أداة أو وسيلة كانت، ليس هذا فحسب، بل ومسؤول عن تعليمهم وتدريبهم وتوعيتهم ِبا قد يلحق هبم 
 من أخطار وكيفية جتاوزها ومنعها من احلدوث.

حلنيف جعله أخًا لنا، مصداقًا للحديث الذي رواه أبو ذر فالعامل إنسان له من احلقوق الكثري، بل إّن شرعنا ا  
الغفاري، أن رسول اهلل قال له يف احلديث: ... "نعم، هم إخوانكم، جعلهم اهلل حتت أيديكم، فمن جعل اهلل أخاه 

  (64)"ليهيعنه عوال يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فلحتت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، 
ات  نْي  ع ل ى أ ْن ت ْأُجر ين  َث  اين    ٍج ف إ ْن أ مْت ْمت  وهذا تأكيد لقول اهلل تعاىل: ﴿ق ال  إ ينِّ أُر يُد أ ْن أُْنك ح ك  إ ْحد ى ابْ ن يت َّ ه  ج   ح 

ُدين  إ ْن ش اء  اللَُّه م ن   و م ا أُر يُد أ ْن أ ُشقَّ ع ل ْيك  ع ْشرًا ف م ْن ع ْند ك   فاإلنسان يف شرعنا أياً كان  (65)الصَّاحل  ني  ﴾ س ت ج 
موقعه كرمي حُياط باالحرتام والرمحة والتقدير، والتعامل بني املسلمني هو تعامل رمحة ويف ذلك كثري من اآليات القرآنية 

 واألحاديث النبوية املؤيدة واملوضحة.
 ها، قد تصيب العمال والفنيني من جهة، وقد تصيبومن املعلوم أّن "األضرار النامجة عن أعمال البناء أو ِبناسبت

 ري من جهة أخرى، والعمال والفنيون تربطهماالقائمني على تلك األعمال أنفسهم، كاملقاول أو املهندس االستش
عقود عمل مع املهندس االستشاري أو املقاول أو املالك، واملهندس االستشاري أو املقاول يرتبط بعقد مقاولة أو 

غري؛ ، مما يسمح باعتبارهم من الالتقوم عالقة تعاقدية يف مواجهة بعضهم البعضمع املالك، إال أنه عقد عمل 
وبالتايل تطبق أحكام املسؤولية التقصريية عليهم. ... وقد تصيب املالك أو أحد أفراد أسرته، فيعود املتضرر على 

صريية القائمة على ه استناداً إىل أحكام املسؤولية التقاملقاول كحارس للبناء، ويطالبه بالتعويض عن األضرار اليت تصيب
  (66)اخلطأ املفرتض، سواء يف حق حارس البناء أوحارس اآلالت حبسب مصدر الضرر.
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 .1526ص  6016 البخاري، حممد بن إمساعيل: صحيح البخاري، كتاب: األدب، باب: إمث من كال  يأمن جاره بوائقه، احلديث: (67(
لنظافة، باب: ما جاء يف ا ،-صلى اهلل عليه وسلم  -تاب: األدب عن رسول اهلل الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة: سنن الرتمذي، ك (68(

 . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.797، ص 2808حديث 
ه (انتهت إليه رئاسة العلم باملغرب يف عصره، كان  240-160" هو أبو سعيد عبد السالم بن سعيد بن حبيب ... امللقب سحنون الفقيه املالكي ) (69(

 (180، ص 3له من مدينة محص بالشام، ويل قضاء القريوان، وِبدونته عن ابن القاسم اعتمد أهل القريوان )وفيات األعيان البن خلكان، جأص
 .75- 74، ص 2اهلاليل، عبد اهلل: قاعدة ال ضرر وال ضرار، مج  (70(

يف املباين ونفي الضرر، حتقيق حممد النمينج، املنظمة اإلسالمية للرتبية  ه (: القضاء باملرفق 386 -عيسى بن موسى بن أمحد ابن اإلمام التطيلي ) (71(
 .173م، ص 1999ه  /  1420إيسيسكو،  –والعلوم الثقافية 

 
 -رسول اهلل  ف ،على املقاول واملهندسمسؤوليات اليت تفرض و وال ينبغي علينا أن نغفل عن حقوق اجلريان واجلوار 

يقول: "واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن" قيل: ومن يا رسول اهلل؟ قال: "الذي ال  -صلى اهلل عليه وسلم 
  (67)يأمن جاره بوايقه"

ذا لزيادة ضمان السالمة يف املوقع ينبغي احملافظة على نظافة املوقع، وهو  -وال شك  –اإلسالم دين يهتم بالنظافة و 
احل بن أيب حسان، قال: مسعت سعيد بن املسيب، يقول: إن اهلل مقصد ُمتأصل يف الشريعة، فقد جاء " عن ص

 كم وال تشبهوا فنظفوا، أراه قال، أفنيتطيب حيب الطيب، نظيف حيب النظافة، كرمي حيب الكرم، جواد حيب اجلود، 
 - قال: فذكرت ذلك ملهاجر بن مسمار، فقال: حدثنيه عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه، عن النيب  باليهود

يف بعض قضوا بذلك علماء وفقهاء املسلمني و ( 68).نظفوا أفنيتكم مثله، إال أنه قال: -صلى اهلل عليه وسلم 
عن خربة لرجل وسط دور يلقى فيها الزبل، فأجاب: هي  –رمحه اهلل  – (69)"ُسئل سحنون .األقضية املتعلقة بالبناء

مثل احلائط يسقط للرجل فيسد على الرجل مدخله وخمرجه، و ... أن على صاحب اخلربة أن يرفع الزبل الذي يف 
 يف خربته ... ويفهم من جواب سحنون... أن أضرار األزبال واألوساخ ال تقل خطورة وضرراً، عمن أسقط احلائط

نقضه وما  ينزل وقال سحنون أيضاً: "إذا هدم الرجل داره فليس له أن (70)طريقهم وسد عليهم الدخول واخلروج"
...  (71)"وضعاً يستأجر له مقال:  هدم يف الطريق إذا كان ذلك يضر باملارة، فقيل لسحنون فكيف يعمل هبذا اهلدم؟

 .والبلدات لبلديات يف غالب املدنهذا األمر موجود يف األنظمة احمللية لكثري من اجند و 
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ما جاء يف  ،  باب:-صلى اهلل عليه وسلم  -الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة: سنن الرتمذي، كتاب: الرب والصلة عن رسول اهلل   (72(
. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ... ومعق قوله: "من منح منيحة ورق" إمنا يعين به: قرض الدراهم، قوله: 579، ص 1964ة، حديث املنح

 يعين به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل.« : أو هدَّى زقاقا»
 .623، ص 891ديث البخاري، حممد بن إمساعيل: األدب املفرد، باب: من هّدى زُقاقاً أو طريقاً، ح (73(

  
 اللوحات اإلرشادية. -ج

: مسعت  حديث الرباء بن عازب اللوحات اإلرشادية هامة جداً، ومتنوعة جداً وذات أهداف كثرية، ونستدل من 
 (72)"ةكان له مثل عتق رقب  أو هدَّى زقاقاً يقول: "من منح منيحة لنب أو ورق  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول  

واحلديث الذي رواه أبو ذر، يرفعه قال: " إفراغك من دلوك يف دلو أخيك صدقة، وأمرك باملعروف وهنيك عن املنكر 
ك الرجل وهدايت صدقة، وتبسمك يف وجه أخيك صدقة، وإماطتك احلجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة،

نسرتشد منهما مفهوم أن من ساعد اآلخرين على الوصول لغايتهم ومكاهنم املنشود   و (73)". يف أرض الضالة صدقة
كان يف عمله صدقة، بل وعتق من النار، والكيفية يف ذلك قد تتنوع وتتغري وتتطور فقد يكون اإلرشاد بالتوجيه 

ائل لضرر الذي قد ينتج للسالشفوي أو باإلشارة أو بلوحة إرشاد وما إىل ذلك، وما ذلك اإلرشاد واهلداية إال ملنع ا
 أو ختفيف العبء عنه وهو متاماً الغاية من لوحات إرشاد املواقع، لذا فإننا قد نسرتشد من هذين احلديثني وغريمها 

جهة أخرى،  من جهة، وضرورة اإللتزام هبا وتثبيتها من مشروعية لوحات اإلرشاد وأمهيتها احلاضرة يف املواقع اإلنشائية
 .للجميع واألجر والثواب ملن يقوم عليهاففي ذلك اخلري 

 الخــــــاتمـة:
وكفى، والصالة والسالم على الذي اصطفى، احلمد هلل الذي هدانا لدينه وما كنا لنهتدي لوال أن احلمد هلل محدًا 

جعل ديننا  يهدانا اهلل، احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبفضله ومننه تبارك العلوم واخلريات، واحلمد هلل الذ
شرعاً وتبياناً لكل شيء، وهدًى للعاملني،  وصالة وسالماً على شفيعنا يوم الدين، الذي بّلغ الرسالة وأدى األمانة، 

تكل عليك عبد نعم الوكيل. ما او نعم املوىل ريب إنك سبحانك وكان لنا هادياً للخري واخلريات يف الدنيا ويوم الدين. 
 .إين كنت من الظاملنيضل، ال إله إال أنت، سبحانك وُخذل، وما استعان بك أحد و 

إّن فيما عرضنا يف هذا البحث من بعض الدالالت والتشريعات والفوائد هلي جنم ساطع يف مساء،  من منطلق ما 
خاصًا حبقبة عله فلم جيلدين صاحلاً ألزمان تتواىل حىت يوم الدين، من أن يكون هذا ا -سبحانه وتعاىل –اهلل  هأراد

 معينة أو بيئة حمددة، إمنا ليغمر نوره أصقاع األرض، وخمتلف األزمنة، وتنوع الثقافات، وتطور العلوم واملفاهيم. هذا 
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 .93و 92سورة احلجر، اآليتان  (74(
 .164سورة األنعام، اآلية:  (75(
 –. 737، ص 1، ج2341ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين: سنن ابن ماجه، كتاب: األحكام، باب: من بق يف حقه ما يضر جباره، احلديث:  (76(

 ، يف جملة األحكام العدلية.19وهي نفسها  املادة 
 .281ورة البقرة: اآلية س (77(

 
ين، ومها كتاب اهلل وُسنة نبيه   ر اج نْي ن  ريِّ صلى  -األمر يدعونا دائماً لتلمس ُخطانا يف كافة العلوم املادية من خالل س 

اإلشارات القرآنية والدالالت النبوية يف معق الضمان والسالمة واضحة جلية تبني  ، وقد الحظنا - اهلل عليه وسلم
لنا مسؤولياتنا أمام اهلل يف جزئية بسيطة من نواحي األعمال اهلندسية، فكلنا مسؤول، وإىل يوم احلساب ذاهبون واهلل 

﴿و ال  ت ز ُر و از ر ٌة و ْزر   ويقول أيضاً: (74)ع مَّا ك انُوا ي  ْعم ُلون ﴾ ع ني  ﴿ ف  و ر بِّك  ل ن ْسأ ل ن َُّهْم أ مْج  سبحانه وتعاىل يقول: 
ُعُكْم ف  يُ ن بُِّئُكْم ِب  ا ُكْنُتْم ف يه  خت ْت ل ُفون ﴾ مؤمتن ومبتلى يف الدنيا ألجل اآلخرة، فال فاملسلم   (75)أُْخر ى مُثَّ إ ىل  ر بُِّكْم م ْرج 

يستحضر خمافة اهلل، ويعلم أّن اهلل سبحانه ناظر إليه، وهو يوم القيامة حماسب عن كافة أن أيّاً كان موقعه بد له، 
كس خشيته هذه حركة. وبالتايل فال بد أن تنع وله أيف عمله أو بيته، ويف كل سكينة –إال أن يغفر اهلل له  –أعماله 

ميمه، مث روع أو مبق، مث عند البدء بتصومعرفته هبا على كافة أعماله كمهندس، من ساعة التفكري بإنشاء أي مش
القيام بتنفيذه والعمل به مث تشطيبه وجتهيزه الستخدامه واستعماله، وهو عند كل مرحلة أو جزئية يتعرض لكثري من 

، ويتحمل فيها املسؤوليات، وعليه جرب الضرر احلاصل فيها، ومحاية من أُكل إليه رعايته، فيكون عمله عبادة النقاط
  ىل ما يقوم به من فروض وسنن علمت من الدين بالضرورة.ُيضاف إ

 –مفهوم الضمان والتعويض، ودفع الضرر وإقرار السالمة العامة يف مواقع اإلنشاءويف هذا البحث عرضت 
 "ال ضرر أن  متطبيق مفهو ومن عرضت بعض القواعد املستمدة من عموم شرعنا احلنيف، و  –  وأنعما يسر اهلل يلِب

الذرائع  سد ومفهومالذي قامت عليه أحكام كثرية أثْ ر ت أعمال العمل اهلندسي واحلركة العمرانية.  (76)وال ضرار"
ألجل وية دنيالصلحة إثبات امل وذلك من دافعأوىل من جلب املصلحة، الذي هو درء املفسدة  وكذا مفهوماملؤدية 

ب ْت ْوًما تُ ْرج ُعون  ف يه  إ ىل  اللَّه  مُثَّ تُ و ّفَّ ﴿ و ات َُّقوا ي   إعمار األرض وألجل اتقاء يوم نرجع فيه إىل اهلل   ُكلُّ ن  ْفٍس م ا ك س 
  (77)و ُهْم ال  يُْظل ُمون  ﴾

وال خيفى أن تناول هذا املوضوع يف هذا البحث كمن أخذ رقعة من ثوب أراد حياكتها، ويف الثوب رقع كثرية جداً 
 برية، هذا املوضوع الكبري بكل جزيئاته يف حبث صغري أو دراسة كحتتاج ملن يعمل عليها، إذ أنه ال ميكن أن يكتمل 
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 .85سورة اإلسراء: اآلية  (78(

 
أنه ال  –ك وال ش –ألمور كثرية، منها كثرة تشعب األمور املتعلقة بكل موضوع، وضعف الدراسات املذكورة فيها
 (78)ْلع ْلم  إ الَّ ق ل ياًل ﴾.اميكن لفرد اإلحاطة بالعلوم لقصوره الفطري، وضعفه، يقول جّل يف عاله: ﴿ و م ا أُوت يُتْم م ن  

 الخـــالصــة:
 تطبيق ُيستند إليها يف أن مفهوم الضمان والتضامن موجودة يف الشرع اإلسالمي وفيه دالئل ونصوص عدة -1

 وفهم هذا األمر.
يتهم وكذلك يف منع الضرر، وأقروا ذلك يف أقض ."ضمان الصناع" أن فقهاء املسلمني عرفوا وتعاملوا مع فقه -2

 فيما تعلق بالبناء.
 ضرار"  " ال ضرر واليف اإلسالم ينبين عليها كثري من العمل اهلندسي وهي قاعدةقاعدة عظيمة هناك أن  -3

 يف تصميمه وتنفيذه، بل ويف إشغاله. ،تدخل يف كثري من أحكام البنيانوكذلك فهي 
العادة حمكمة( قد نشأ عنهما قواعد كثرية وأسس مهمة يف بيان عالقة اإلنسان أّن هذه القاعدة، وقاعدة ) -4

 مع البناء ومع ما يلزمه من أعمال أو ما حييط به من أشياء.
أّن املهندس مسؤول شرعاً عن تأمني احلماية والسالمة لكل عامل أو ذو عالقة أثناء تنفيذ البناء، بل وبعد  -5

 إجنازه.
ألعمال تأيت من منطلقات شرعية كسد الذريعة أو درء املفسدة أوىل من جلب أّن تأمني السالمة يف ا -6

 املصلحة.
 نة.اجل –عند اهلل سبحانه الكرمي  –أّن يف تأمني السالمة ومنع األذى أجر عظيم قد يكون ثوابه  -7
)ال ضرر  ةأنه ينبثق من خالل املفاهيم السابقة قواعد شرعية نتلمس ظالهلا يف أعمال اهلندسة املدنية كقاعد -8

وال ضرار، والضرر يزال، وال يُزال ِبثله، ويتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام، والضرر األشد يُزال 
 بالضرر األخف، وهو يُدفع بقدر اإلمكان، وأّن درء املفسدة أوىل من جلب املنفعة(.

  أّن شرعنا حيافظ على النظافة وحيمي اإلنسان، ويغيث امللهوف، ويهدي الضال. -9
 ـــــــــــــــــــــــوائد:ف

 على اجملتمع. يف عمله، وزيادة يف املردود االقتصادي كفاءة الفرد  زيادة يفاملعرفة التشريعية تغليب  يف -1
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كل ذي حق   وإعطاء اإلضرار باآلخرين، وأاإلفساد يف األرض، يف معرفة ذلك احملافظة على اجملتمع من  -2

 حقه.
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وإعطاء الناس من  احلميدة،ألخالق لرفع ذلك معرفة أّن يف  -3

 واحرتام اآلخرين، وحبهم واحملافظة عليهم. حقوقها، ومعرفة الواجبات واحلقوق
بنا، ربز هويتنا، ويعلي مكانتنا، ويزداد نفعنا هبا، ويرضي ر إن دراسة هذه املواضيع من الزاوية الشرعية ي -4

غرب  نا منشي على ُخطى أسالفنا، فنكون األمة القائدة الورعة النقية، لنعّلم الويرسخ الثقة بأنفسنا، وجيعل
 مع احلضارة املادية واليت يفتخرون هبا. –واليت يفتقدوهنا  –كيفية دمج األخالق 

 توصيـــــــات: 
 ينبغي لنا يف دراستنا للعلوم الدنيوية املادية مراعاة اجلوانب الروحية والشرعية.  -1
 التخصصات العلمية توجب ضرورة التبحر فيها ومطابقتها للعلوم الشرعية مرضاة هلل سبحانه.كثرة  -2
ينبغي أن تقوم املؤسسات واجملامع الفقهية على تأسيس مؤسسة علمية شرعية تبحث كل نقطة من العلوم  -3

 املادية وتزهنا يف ميزان الشرع، لتأصيل العلوم، وحىت يكون عملنا كله عبادة هلل.
 على املشرعني والشرعيني والقانونيني وضع تشريع إسالمي ناضج يعاجل كل تفاصيل األمور اهلندسية ينبغي -4

تضبط موضوع  فشريعتنا مليئة بالضوابط والقوانني اليت ،نظام عقود "الفيديك"على غرار التنفيذية والعقدية 
 ب الربية.محاية للنفس يف الدنيا ومنجاة إىل ر وحتتاط لكل صغرية وكبرية ,العقود، 

لى ذلك قدير، ، إنه عوينجيين من النارأن يتقبل عملي ويغفر زللي العلي القدير أسأل اهلل  وأخريًا وليس آخراً،
 اإلجابة جدير.وب

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

الباره بنكوي، املركز العريب ، حتقيق: حممد إلياس األدب املفرده (:  256 -البخاري، حممد بن إمساعيل ) (1
 م.2004ه / 1424، 1للكتاب، الشارقة، ط
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، ختريج صدقي مجيل العطّار، دار الفكر، بريوت، صحيح البخاريه ( : 256 -البخاري، حممد بن إمساعيل ) (2

 م. 2008، 1ط
لندوي، الدار ، حتقيق: خمتار أمحد ااجلامع لشعب اإلميانه  (:  458 -البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني ) (3

 م.1989ه  / 1410، 1اهلند، ط -السلفية، بومباي 
ريوت، ختريج صدقي مجيل العطّار، دار الفكر، ب سنن الرتمذي،الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة:  (4

 م. 2005ال رقم طبعة، 
وأنباء أبناء  وفيات األعيانه (  681 -ابن خلكان، أبو العباس، مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر ) (5

 ، حتقيق: إحسان عباس، بريوت، دار صادر، د. ت.الزمان
 م.2005، 1ختريج صدقي مجيل العطّار،دار الفكر، بريوت، ط سنن أيب داود،أبو داود، سليمان بن األشعث:  (6
حتقيق سعيد أمحد أعراب، دار الغرب  املقدمات املمهدات،ابن رشد القرطيب، أبو الوليد حممد بن أمحد:  (7

 م.1988ه  / 1408، 1سالمي، بريوت،  طاإل
 أجزاء. 8، 1990/ 1410، دار املعرفة، بريوت، د. ط.، األمه (:  204 -الشافعي، حممد بن إدريس ) (8
يق حممد ، حتقالقضاء باملرفق يف املباين ونفي الضرره (:  386 -عيسى بن موسى بن أمحد ابن اإلمام التطيلي ) (9

 م.1999ه  /  1420إيسيسكو،  –مية للرتبية والعلوم الثقافية النمينج، منشورات املنظمة اإلسال
، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكامه (:  799 -ابن فرحون، ابراهيم بن علي بن حممد ) (10

 م، جزءان. 1986ه  /  1406، 1طمكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 
مام، ، مطبعة اإلبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع(: ه  587-الكاساين، عالء الدين أيب بكر بن مسعود ) (11

 صفحة. 4988جملدات،  10القاهرة، دون رقم طبعة، دون تاريخ، 
قم حتقيق صدقي مجيل العطّار، دار الفكر، بريوت، ال ر  سنن ابن ماجه،ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين:  (12

 م.2004طبعة،  
عة، ، مكتبة الثقافة الدينية،  القاهرة، ال رقم طبصحيح مسلممسلم، أبو احلسن بن احلجاج النيسابوري،  (13

 م.2001
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 ثالثاً: املراجع:

فهمي احلسيين، دار عامل الكتب، الرياض، ، تعريب احملامي درر احلكام يف شرح جملة األحكامحيدر، علي:  (1
 م.2003ه  / 1423طبعة خاصة، 

ه  /  1421، 1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عّمان،طمباديء يف الصحة والسالمة العامةخضري، حممد توفيق:  (2
 صفحة. 323م، 2001

 صفحة(. 632 م،2002ه / 1423، 1، دار الفكر، دمشق، طاملعامالت املالية املعاصرةالزحيلي، وهبة:  (3
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ر العلمي السنوي: ، يف املؤمتمسؤولية املهندس واملقاول أثناء فرتة التنفيذمنصور، حممد حسني: حماضرة بعنوان:    (6

اجملموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني ، جامعة بريوت العربية، كلية احلقوق، منشورات احلليب 
 2ج احلقوقية، بريوت،

ار البحوث للدراسات د ضرر وال ضرار )مقاصدها وتطبيقاهتا الفقهية قدمياً وحديثاً(، قاعدة الاهلاليل، عبد اهلل:    (7
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 ملخص ال

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وأصحابه األوفياء املتقني، وَمن تبعهم 
 بإحسان إىل يوم الدين.

يف هذه احلياة  القيام بدورهخلق اهلل سبحانه وتعاىل الزوجني الذكر واألنثى، وأودع يف كلٍّ منهما ما يساعده على 
الدنيا، على النحو الصحيح الذي حيقق السعادة والنعيم يف العقىب، ويكون ذلك يف بعض صوره مفتقراً إىل ارتباط 

 النوَعني، وتعاوهنما لتحقيق تلك الغاية.

"، فمع التسليم بأنَّ يةويأيت هذا البحث مبينًا للحقيقة السالفة الذكر، وهو بعنوان" اجلوانب العملية للقوامة الشرع

اَطب هبا الرجل، بدليل قول اهلل جل جالله: إال أنَّ   ٣٤/النساء، چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ الِقوامة ُيخ
تطبيقها وجناحها يف واقع احلياة يتطلب تعاون الزوجني يف جماالٍت متعددٍة، منها ما ُيص الرجل، ومنها ما ُيص 
املرأة، ومنها ما يشرتكان فيها مجيعاً، وبذلك يكون للِقوامة أثرها اإلجيايب يف األسرة واجملتمع، وعليه يأيت هذا البحث 

 وامة.لبيان هذا اجلانب من موضوع القِ 

 وقد قسمت البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة على النحو اآليت:

 مقدمة

 املبحث األول: جوانب القوامة املتعلقة بالرجل

 املبحث الثاين: جوانب القوامة املتعلقة باملرأة )دور املرأة يف جناح قوامة الرجل(
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، 1، )بريوت: مؤسسة التاريخ العريب، طالتحرير والتنويرراجع يف ذلك: حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي،  1

 م(،1985ه/1405، 11، )بريوت، القاهرة: دار الشروق، طيف ظالل القرآن، سيد قطب، 384، ص8م(، ج2000ه/1420
 

 

 املبحث الثالث: جوانب القوامة املشرتكة بني الزوجني

 النتائج والتوصيات( خامتة )

 المبحث األول: جوانب القوامة المتعلقة بالرجل

 المطلب األول: الرعاية والحماية

إنَّ ِفْطرة الرجل تؤهله للقيام هبذا الواجب املتعلق بالقوامة، وإْن كان هذا ال يعين جتريد املرأة منه، غري أنه ألصق 
ه، وهذا ليس رجٍل حيخْوطخها، ومينع عنها األخطار، تلجأ إليه وحتتمي ببالرجل، فإنَّ املرأة بطبيعتها تشعر باحلاجة إىل 

نقصاً يف املرأة، فإنَّ الرجل أيضاً بطبيعته يطلب الراحة والطمأنينة لدى املرأة، ولذا تْسري مشاعرخ األخْلفة واألخْنس بني 

  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ، وهو ما يظهر يف قول اهلل عز وجل:1الزوجني

 .١٨٩/األعرافچ چ

وبالنظر إىل الواقع املعاصر فإنَّ الرجل تقع عليه مسؤولياٌت كبريٌة للقيام هبذا الواجب، فمع التأكيد على أمهية الرعاية 
يَّة، ينبغي كذلك االهتمام باجلانب املعنوي والروحي، وذلك بدرء أسباب الفساد واملعاصي، وجتنيِب  واحلماية احلسِّ

يَ ْهدمخ الديَن واخلخلخق القومي، وهو ما يعين تطبيقاً عملّياً جلانٍب مهمٍّ ِمن وقاية األهل من النار املأمور هبا يف األسرة ما 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چقوله جل شأنه:

 . ٦/التحرمي، چى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

رخك ربُّ األسرة احلبَل على الغارب ألفراد أسرته يف مشاه فليس من الرعاية واحلماية مثاًل يف هذا العصر دة كل أْن يَ ت ْ
 الربامج واملسلسالت املعروضة على التلفاز، أو يف جْلب اجملالت اخلليعة إىل املنزل، أو يف مطالعة ومتابعة املواقع 
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، رقم 59، ص2، باب يف صلة الرحم، )بريوت: دار الكتاب العريب، د.ط، د.ت(، جسنن أيب داودأبو داود سليمان بن األشعث السجستاين،  2

بريوت: دار ، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، كتاب الزكاة، )املستدرك على الصحيحني، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري، 1694احلديث
 قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد.    1515، رقم احلديث575، ص1م(، ج1990ه/1411، 1الكتب العلمية، ط

، 1، )الرياض: دار القاسم للنشر والتوزيع، طالقوامة وأثرها يف استقرار األسرةميد بن صا ح بن عبد الكرمي الكرَّاين، عبد احلانظر يف ذلك:   3
 .91-90صم(، 2010ه/1431

 

هلواتف الذكية طويل على أجهزة ااملختلفة على شبكة املعلومات العاملية بال تقييٍم وال تقييٍد، أو يف املكوث ال
 واحلواسيب اللوحية، أو يف تْرك األوالد وقتاً طويالً يلعبون األلعاب اإللكرتونية، وغري ذلك من مظاهر املَدنيَّة احلديثة.

إنَّ احلكمة يف تقدير األمور املتعلقة باحلياة املعاصرة، واملخاطر اليت تخسببها حيخَتِّمخ على الرجل أْن يكون باستمراٍر يف 
ًفا أو جاهاًل؛ ألنَّ اجلهل ليس عذرًا وقد أصبح القوَّام  ثقَّ متابعٍة وحذر، وعلى اطالٍع دائٍم باملستجدات، سواًء كان مخ

رخ  يح ه باستشارة العقالء وذوي اخلربة، حبيث يستطيع وْضَع احلماية والرعاية يف موضعها الصحعلى أسرته، وميكن جب ْ
يَّة يتجنَّب َسَخط اهلل  من غري إفراٍط وال تفريط، وهو برعايته ومحايته املخِلصة ألفراد أسرته يف اجلوانب الرُّوحية واحلسِّ

، فكلُّ ما 2«قخْوتخ َكَفى بِاْلَمْرِء ِإْْثاً َأْن يخَضيَِّع َمْن ي َ »قال:  عز وجل، وقد جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنَّه
 .  3يؤدي إىل االحنراف عن منهج اهلل تعاىل القومي فهو َضياٌع وشرٌّ ينبغي الب خْعد عنه، والنَّْأيخ باألسرة أن َتْسلخك مسالَكه

يِبنْي بشكٍل بار تكليفها برعاية بيت الزوجية، وهو ما سومع ذلك فاملرأة عليها قْدٌر من املسؤولية يف هذا اجلانب، باعت
 أوضح عند دراسة واجبات الِقوامة املتعلقة هبا.

 المطلب الثاني: اإلنفاق

ترتبط النفقة بالرجل باعتبارها أحد أسباب تكليفه بالقوامة، وقيامخه بذلك َجِليٌّ ال َُيْفى، وقد أسهب الفقهاء يف 
دم يتعلق هبا من املسائل واألحوال، مبا ال ينبغي أْن يتعرَّض له الباحث هنا؛ مْنعاً لتكراٍر ال ُيدراسة وبيان النفقة وما 

 املوضوع حمل الدراسة.

َعب  وِمن لطائف الفوائد اليت تخْذَكر يف ارتباط النفقة والسعي الكتساب الرزق بالرجل أنَّ اهلل جل جالله ذكر معىن الت َّ
اِطبًا نبيه آدم عليه  والكدِّ وبْذل اجلهد يف جانب ه ُمخ الرجل ومل يأت ذِْكر املرأة فيه، وذلك حني قال تعاىل َجدُّ

 ومل يقل  ١١٧/طه ،چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڎچالسالم:
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 .2194، ص4م ، )مطابع أخبار اليوم التجارية، د.ط، د.ت(،تفسري الشعراويحممد متويل الشعراوي، راجع:  4
 .282م(، ص1997ه/1418، 2، )األردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، طأحكام الزواج يف ضوء الكتاب والسنةانظر: عمر سليمان األشقر،   5
، حتقيق: شعيب األرنؤوط و عادل مرشد وآخرون، إشراف: عبد اهلل ابن عبد احملسن الرتكي، مسند الصديقة عائشة مسند أمحد بن حنبلأمحد بن حنبل،  6

، قال احملقق: حديث صحيح، 24864، رقم احلديث356، ص41م(، ج2001ه/1421، 1نت الصديق رضي اهلل عنهما، )د.م: مؤسسة الرسالة، طب
ة، سة الرسال، حتقيق: بكري حياين، صفوة السقا، )د.م: مؤسكنز العمال يف سنن األقوال واألفعالعالء الدين علي بن حسام الدين املتقي اهلندي برهان فوري،  

نبع جممع الزوائد ومنور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي، ، قال اهليثمي: إسناده حسن. 34348، رقم احلديث132، ص12م(، ج1981ه/1401، 5ط
 .361، ص9، جه(1412، )بريوت: دار الفكر، د.ط، الفوائد

 

عز وجل"فتشقيان"، فحني جاء الكفاح والشقاء خوطب به الرجل دون املرأة، فهو من تقع عليه أصاًل مهمة طلب 
    .  4فاق على األسرةالرزق واإلن

شارِكٍة يف نفقة البيت جبانب زوجها،  وما يتعلق باملوضوع هنا ما عليه الواقع املعاصر ِمْن بروز املرأة بشكٍل أكرب كمخ
، فما هو تأثري ذلك على القوامة؟  وقد تبوَّأْت املناصب العالية، وهلا راتٌب شهريٌّ

، ولعل أبرز مثاٍل على 5جديداً، فقد كان موجوداً وإْن مل يكن بالظهور احلايليخنبِّه الباحث على أنَّ هذا الواقع ليس 
ذلك ما كان عليه احلال مع النيب صلى اهلل عليه وسلم وزوجه أم املؤمنني خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها، فقد  

لى اهلل عليه وسلم هذا ورد قوله صكانت ذات َسَعٍة من املال بتجارهتا، وتساعد النيب عليه الصالة والسالم مباهلا، ويف 
َبيِن النَّاس، َوَواَسْتيِن مبَاهِلا إِ »يف بيان فضلها:  قَ ْتيِن ِإْذ َكذَّ ْذ  َحَرَميِن النَّاس، ... َقْد آَمَنْت يبْ ِإْذ َكَفَر يب النَّاس، َوَصدَّ

 .6«َوَرَزَقيِن اهللخ َعزَّ َوَجلَّ َوَلَدها ِإْذ َحَرَميِن أَْوالَد النِّساء

وهذا الواقع التأرُيي وإْن كان ُمتلفاً عن عصرنا يف مظهره من حيث نظام العمل وغريه، ولكنَّه مختَّحٌد معه يف األساس 
 واجلوهر باجتماع العناصر األساسية، فهناك العمل، واملال، واملشاركة يف النفقة ِمن جانب املرأة.

 امرأة لعله أقوى داللًة يف موضوع املشاركة يف النفقة، وهو ما ورد أنَّ ويدعم الواقع التأرُيي السالف ذِْكرخه واقٌع آخر، 
 عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه َسأََلْت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن التصدق مباهلا لزوجها وولدها، فقال 
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ألقارب، )بريوت، ، حتقيق: مصطفى ديب البغا، باب الزكاة على ااملختصرصحيح البخاري اجلامع الصحيح أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي،   7

 .1393، رقم احلديث531، ص2م(، ج1987ه/1407، 3اليمامة: دار ابن كثري، ط
)بريوت:  ،نيباب فضل النفقة والصدقة على األقرب، اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلمأبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري،  8

 .2365، رقم احلديث80، ص3ج دار اجليل، دار اآلفاق اجلديدة، د.ط، د.ت(،
 الفطام: قطع الرضاع عن الولد. 9

 

ْقِت بِ »هلا النيب عليه الصالة والسالم: ِك َأَحقُّ َمْن َتَصدَّ ِك َوَوَلدخ ، ويف رواية أنَّه صلى اهلل عليه وسلم 7«ِه َعَلْيِهمْ َزْوجخ
 .8«هَلخما َأْجران، َأْجرخ اْلَقرَابَِة َوَأْجرخ الصََّدَقةِ »أجاهبا وامرأًة أخرى من األنصار بقوله: 

ها بأنَّ تأثرَي مخشاركة املرأة يف النفقة على ِقوامة زوجها هو تأثرٌي حمكوٌم هبا، يرجع إىل مدى وْعي يرى الباحثوِمن هنا 
مبا يفرضه عليها دينها من التحلي بالقيم واألخالق الرفيعة يف معاملة اآلخرين عموماً، وهو ما يتأكد من باٍب أوىل 

أثري عاينَ الروحية للحياة الزوجية، فإْن كانت من الصاحلات كان التيف حال املعاملة مع الزوج، باإلضافة إىل إدراكها امل
السليب معدوماً، بل ويكون منها األْخذخ بِيد زوجها للقيام بواجباته املتعلقة بالقوامة، ومساعدته بشىت الطرق والوسائل، 

راً لألسرة، وي خَعرِّضخها  ا إْن كانت غرَي ذلك، فالتأثري ال شك سيكون مخَدمِّ ناقضة ِلما ينبغي للتشتت، فهي الصورة املأمَّ
 أْن تكون عليه العشرة الزوجية.

 المطلب الثالث: المشاورة      

أداء هذا الواجب من الرجل يخْسهم يف إعطاء صورٍة صحيحٍة للِقوامة، يتعلَّق جبانٍب مهمٍّ منها، وجد فيه بعضهم  
 غاء اآلخر.قول إنَّ معىن الِقوامة يلتصق بالقهر واالستبداد، وإلْ َمْدَخالً للطَّْعن يف شريعة اهلل سبحانه وتعاىل، بال

تظهر مشروعية الشورى يف احلياة الزوجية جبالٍء ال ُيفى للمتدبر آيات اهلل عز شأنه يف كتابه الكرمي، فاملوىل العزيز 

  ٢٣٣/البقرة، چ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئچيقول يف شأن التشاور يف الرضاع: 

 ، وربطخ اإلرادة يف ذلك 9فاشرتاطخ التشاور يف أمر الِفطام ٦/الطالق، چ ڤ  ڤ  ڦچويقول سبحانه:
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، 1ط ، )بريوت: دار الكتب العلمية،التفسري الكبري أو مفاتيح الغيبانظر يف ذلك: فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن الرازي،  10

مد سالمة، ، حتقيق: سامي بن حمتفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، 106، 101، ص6م(، ج2000ه/1421
 .635، ص1م(، ج1999ه/1420، 2)دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

، )دبلن"إيرلندا": اجمللة العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، العدد السابع، مجادى أسس البناء األسري يف اإلسالمانظر يف ذلك: حممد اهلواري،  11
كر العريب، ، )القاهرة: دار الفقضايا املرأة بني تعاليم اإلسالم وتقاليد اجملتمععبد احلميد إمساعيل األنصاري، ، 140م(، ص2005ه/متوز)يوليو(1426الثانية

 .11ص م(،2000ه/1420، 1ط
، 199، 2م(، ج1980ه/1400، 1، )الكويت: مؤسسة الصباح، طاألسرة حتت رعاية اإلسالم "احلجاب بني التشريع واإلجتماع"راجع: عطية صقر،  12

 . 149، صأسس البناء األسري يف اإلسالماهلواري، 

 

بالرضا ِمن كال الزوجني، يدل على عدم إباحة االستبداد والتفرد يف الرأي، وفيه إرشاٌد للزوجني بوجوب النظر فيما 
   .  10خالل املشاورة يعود باملصلحة هلما ولولدمها يف أمور حياهتما الزوجية ِمن

إنَّ إدراك الرجل للواقع املعاصر الذي تكثر فيه الدعوات واألصوات املنادية حبقوق املرأة، وحريتها وغري ذلك، حيخَتِّمخ 
عليه عدم الغفلة عن تطبيق هذا الواجب، فإذا كان ِديْ نخه يفرض عليه ذلك يف األصل، فإنَّ واقعه يطلب منه وْضَع 

ب عملّياً ال نظريّاً فقط، حبيث يعطي املرأة حقها يف إبداء رأيها، وال يعيبه األخذ به حاَل كونه األنس املشاورة تطبيقاً 
 .   11واألصلح، وي خَعدُّ ذلك إسهاماً منه يف احلفاظ على رابطة الزوجية، ومْنِعها من االهنيار 

أْن ال يخلغي ذلك  ا يتعلق هبما أو باألسرة، ينبغيوأخرياً ينبه الباحث إىل أنَّه مع أمهية املشاورة بني الرجل وزوجه فيم
مخشاورة أوالدمها فيما يتعلق بشؤوهنم، أو فيما يتعلق باألسرة كذلك قدر اإلمكان، ومىت ما كان ذلك مناسباً، فذلك 

رياً ونْفعًا على خله أثٌر إجيايبٌّ يف تنمية املهارات وتوسعة املدارك، ويخقوِّي الروابط بينهم وبني والَديهم، وهو ما يعود 
 األسرة.

 المطلب الرابع: التعليم

يقع على عاتق الرجل تعليمخ أهل بيته، وهذا الواجب بقْدر تعلُّقه بالزوجة، كذلك يتعلق باألوالد، فالرجل مسؤوٌل   
، 12عن بْذل وقته وجهده يف سبيل تبصري أهل بيته ما جيب عليهم من أمور دينهم، وما تتوقف عليه مصا ح دنياهم

ٍة من وسائل ِوقاية األهل من النار اليت سبقت اإلشارة إليها.    وهو ما ميكن تقريره كوسيلٍة مهمَّ
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، صحيح مسلممنه مسلم قي صحيحه. مسلم،  ، وروى حنواً 97، رقم احلديث48، ص1، باب تعليم الرجل أَمته وأهله، جصحيح البخاريالبخاري،  13

 .404، رقم احلديث93، ص1باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم إىل مجيع الناس ونْسخ امللل مبلته، ج
 .190، ص1ه(، ج1379، )بريوت: دار املعرفة، د.ط، فتح الباري شرح صحيح البخاريراجع: أمحد بن علي بن حجر العسقالين،   14
 .86، ص7، )  (، جنيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبارانظر: حممد بن علي بن حممد الشوكاين،  15
راهيم، )الرياض: ، حتقيق: أبو متيم ياسر بن إبشرح صحيح البخاريانظر يف ذلك: أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري القرطيب،  16

 .296،ص7، ج167، ص1م(، ج2003ه/1423، 2ط مكتبة الرشد،

 

وهنا يشري الباحث إىل جانٍب الينبغي إغفاله، وهو أنَّ املرأة تكون يف َكَنف أبيها أو وليِّها بادئ األمر، وهذا يعين 
على النحو املطلوب واملستطاع، كان ذلك أدعى لنشأة ووجود  أنَّ األب أو الويل بقدر ما حيقق أداء هذا الواجب

 الزوجة الصاحلة املتعلمة، وهو ذات األمر الذي ينطبق على الرجل.

ها ما تدفع به  ولكْن يف حاِل َوجَد الرجل نقصًا يف مدارك زوِجِه فيما جيب عليها شرعاً كان من حقها عليه تعليمخ
سمعية ة التعليم فله االستعانة بالوسائل التعليمية احلديثة األخرى، املكتوبة والذلك اجلهل، وإذامل تتوفر فيه َمَلكَ 

واملرئية، واملفيد واملناسب من املواقع على شبكة املعلومات العاملية، أو بتمكينها من حضور جمالس العلم والدورات 
 املتخصصة اليت ميكن أْن تسهم يف دفع اجلهل، ورفع املستوى العلمي. 

ت اإلشارة إىل العناية بتطبيق هذا الواجب يف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم عندما ذََكر األصناَف الثالثة وقد ورد
ني َأْجَرين، وذََكر منهم:  ستِحقِّ ٌل كاَنْت ِعْنَدهخ أََمةٌ َيَطؤخها، فََأدَّهَبا فََأْحَسَن أََدهَبا، َوَعلََّمه»اْلمخ  ا فََأْحَسَن تَ ْعِلْيَمها،... َوَرجخ

، وقد ورد احلديث يف باب تعليم الرجل أَمته وأهَله، و علَّل ابنخ حجر هذه التسمية للباب 13«ُثخَّ أَْعتَ َقها فَ َلهخ َأْجران
بأنَّ احلديث ينطبق على األهل بطريق القياس، ذلك ألنَّ اإلهتمام بتعليم احلخرَّة ِديَن اهلل تعاىل من الكتاب والسنة 

دخ بشكٍل أكرب من اإل  .14هتمام بتعليم األَمةيتأكَّ

ومما يخْذَكر يف هذا املوضوع أنَّ أَبَ َوين حتاكما وتنازعا يف حضانة ابنهما، فخريَّ القاضي الولد فاختار أباه، فطلبت األم 
لَّ يوٍم إىل  ه ت خْرِسلخه كخ من القاضي أْن يسأل االبن عن سبب اختياره ألبيه، فَسأله عن ذلك، فأجاب الصيب بأنَّ أمَّ

 .15تَّاب، والفقيهخ يضربه، أما أبوه فيرتكه يلعب مع الصبيان، عندها حكم القاضي لألم حبضانة ولدهاالكخ 

فال ينبغي للرجل التفريط والتساهل يف هذا الواجب، سواء كان ذلك مع زوجه أو أوالده، فهو َمْسلٌك ضروريٌّ  
 .16ة، والتصرفات املذمومةلصالح أفراد األسرة، وإبعاد صخَور الفساد عنهم من األخالق الدنيئ
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، اعتىن بتصحيحها: أمني حممد عبد الوهاب، حممد الصادق العبيدي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، لسان العربابن منظور،  17

 مادة)نشز(، ج، ص. ، د.ت(،3ط

 

 المطلب الخامس: التقويم

قَصَد الباحث وْضَع هذا الواجب آخراً تنبيهاً على أنَّ تقومي اخللل واالعوجاج لدى الزوجة ينبغي أْن يسبقه تقييٌم من 
دَّاها كما أالزوج لعالقته مع زوجه خاصًة، ومع األسرة بشكٍل عامٍّ، وينظر يف واجبات القوامة املفروضة عليه، وهل 

جيب، أْم أنَّه فرَّط يف شيٍء منها أدَّى إىل عدم استقامة حال زوجه، وخروجها عن الوضع الطبيعي للمرأة املسلمة 
 الصاحلة.

وينبِّه الباحث إىل أنَّ تطبيق واجب التقومي حال احلاجة إليه ي خَعدُّ عاماًل مخهّماً ِمن عوامل احلفاظ على رابطة الزوجية 
سرة، ومْنِعها من التفرق واالحنالل، فال ينبغي للزوج اللجوء إىل الطالق قبل استيفاء مراحل التقومي واستقرار األ

الشرعية، اليت تتطلب منه وعيًا وإدراكًا ألمهيتها، وحكمًة يف كيفية ووقت استخدامها، على الرتتيب الشرعي اآليت 
 بيانه.  

 ڤ ٹ  ٹ ڤچ  وتطبيقه هلذا التقومي بقوله:يذكر اهلل تبارك امسه املنهَج الذي جيب سلوكه 

ڦ ڦڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ     چ   ڤ ڤ

 .٣٤/النساء، چچ  چ 

ْونخ بَ نْيَ الزَّْوَجنْيِ ِبَكراِهَيةِ  ْوزخ َيكخ ْرَتِفعخ ِمَن اأْلَْرِض، والنُّشخ ما َصاحِ   النِّْشزخ والنََّشزخ يف اللغة: اْلَمكانخ اْلمخ هخ لِّ واِحٍد ِمن ْ َبهخ، كخ
ْوِء ِعْشَرتِِه َله  ، وهذا املعىن اللغوي يشمل النشوز من الرجل أيضاً كما يظهر، وهو ما ستأيت اإلشارة إليه الحقاً.17َوسخ

وجاء املعىن االصطالحي لنشوز املرأة موافقاً للمعىن اللغوي، بزيادِة بياِن بعض صور هذا النشوز، وأنَّه يكون بالقول 
 املرأة تغيرٌي يف معاملة زوجها خبالف املعتاد، كأْن ال تستقبله بسعادٍة، أو يكون يف كالمها  أو الفعل، بأْن يكون من
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عبد  ، دراسة وحتقيق وتعليق:عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض و زكرياالبحر احمليطتفسري أبوحيان حممد بن يوسف األندلسي، راجع يف ذلك:  18

مهيان الزاد إىل حممد بن يوسف أطفيش، ، ، 251، ص3ج م(،2001ه/1422، 1اجمليد النويت و أمحد النجويل اجلمل، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
، التحرير والتنوير، ابن عاشور، 528، ص4ج م(،1983ه/1403عمان: وزارة الرتاث القومي والثقافة، د.ط، ، حتقيق: عبد احلفيظ شليب، )سلطنة دار املعاد

 . 117، ص4ج
 م(،1999ه/1420، 3، )بريوت: دار الكتب العلمية، طتفسري الطربي املسمى جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: أبو جعفر حممد بن جرير الطربي،  19

 الكتب، ، حتقيق: هشام مسري البخاري، )الرياض: دار عاملاجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب، 64، ص5، ج4م
 .    119، ص5، ج3م(، م2003ه/1423د.ط، 

حه: علي عبد الباري ، ضبطه وصحالقرآن العظيم والسبع املثاين روح املعاين يف تفسريراجع: أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي،  20
اجع ، ر أحكام القرآنأبو بكر حممد بن عبد اهلل املعروف ب "ابن العريب"، ، 25، ص3، ج3م(، م2001ه/1422، 1عطية، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط

 .532، ص1م م(،2003ه/1424، 3تب العلمية، طأصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد عبد القادر عطا، )بريوت: دار الك
، 5م(، ج2007ه/1428-ه1427، 1، )بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طتفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنارحممد رشيد رضا،  21

 .53ص

 

اِلفًا ِلما ينبغي أْن تكون عليه  ٌ ُيلو من مشاعر الوخّد، أْو َعَدم إجابة بْعض طلباته أو حنو ذلك مما ي خَعدُّ ُمخ جفاٌء بَ نيِّ
 .18العشرة بنْي الزوجني

فقيل معناه العلم  ٣٤/النساء، چٹ ٹ   ڤچاملراد باخلوف يف قوله جل وعال:ووقع اخلالف يف 
، وعلى كال املعنيني فالتعبري القرآين يوحي باملسارعة إىل تصفية كل خلٍل يطرأ 20، وقيل هو الظن والتوقُّع19واليقني

اَل َجَرَم ار: " يقول صاحب املنعلى احلياة الزوجية من جانب املرأة، وهذا التعبري يخراعي املشاعر ويوجهها، ويف ذلك 
وَن اْلَمِعيَشةخ  بُّ َأْن َتكخ ا َكاَن حيِخ نْيَ الزَّْوَجنْيِ َمِعيَشَة حَمَبٍَّة َوَمَودٍَّة ب َ  أَنَّ يف تَ ْعِبرِي اْلقخْرآِن ِحْكَمًة َلِطيَفًة، َوِهَي َأنَّ اهللَ تَ َعاىَل َلمَّ

لُّ َعَلى َأنَّ ِمْن َشْأنِِه َأْن يَ َقَع مِ  مْل َيَشْأ َأْن يخْسِندَ  َوتَ رَاٍض َواْلِتَئامٍ  وَز ِإىَل النَِّساِء ِإْسَناًدا َيدخ َر َعْن النُّشخ نَّ ِفْعاًل، َبْل َعب َّ هخ ن ْ
رخوٌج َعِن اأْلَْصِل الَِّذي يَ قخومخ بِِه ِنظَ  ِفْطرَِة، َوَتِطيبخ ِبِه اْلَمِعيَشةخ، امخ الْ َذِلَك بِِعَبارٍَة تخوِمئخ ِإىَل َأنَّ ِمْن َشْأنِِه َأالَّ يَ َقَع؛ أِلَنَّهخ خخ
َو اأْلَْوىَل يف َشْأهِنَا، َوِإىَل َما جيَِ  ْعِبرِي تَ ْنِبيٌه َلِطيٌف ِإىَل َمَكانَِة اْلَمْرأَِة، َوَما هخ َياَسِة هَلَا بخ َفِفي َهَذا الت َّ ِل ِمَن السِّ  َعَلى الرَّجخ

َعاَمَلِتَها َلطُِّف يف مخ ْسِن الت َّ  .21"َوحخ

 القول بأنَّ التقومي يف احلياة الزوجية ينبغي أْن مَيخرَّ بثالث مراحل: رأي الباحثوميكن يف 
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 .154م(، ص2004ه/1425، 1ار الكتب العلمية، ط، )بريوت: دضوء السماء شرح عشرة النساءراجع يف ذلك: علي أمحد عبد العال الطهطاوي،  22
ْحَفةخ: إِنَاٌء ِمْن آنَِيِة الطََّعاِم، واجلَْْمعخ: ِصَحاف. إبراهيم مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد النجار،  23 حتقيق: جممع اللغة  ،املعجم الوسيطالصَّ

 ٧١/الزخرف، چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۆ  ۈ  چ                    العاملني: ويف تنزيل رب 508، ص1العربية، ) دار الدعوة، د.ط، د.ت(، ج
سنن أيب ، وروى حنواً منه أبو داود يف سننه وأمحد يف مسنده. أبو داود، 4927، رقم احلديث2003، ص5، باب الغرية، جصحيح البخاريالبخاري،  24

، 21، مسند أنس بن مالك رضي اهلل تعاىل عنه، جمسند أمحد بن حنبلد، ، أمح3569، رقم احلديث322، ص3، باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله، جداود
 .13772، رقم احلديث297ص

 

املرحلة األوىل: مرحلة التذكرة النفسية، واملقصود هبا وْعيخ الزوج أنَّ االختالف وتبايخَن وجهات النظر ال ختلو منها -
عن اآلخر،  كل واحٍد منهما يعيش يف بيئٍة وأحواٍل ختتلف  احلياة الزوجية، بل ذلك هو الوْضع الطبيعي لشخصني كان

 وبعد ذلك اجتمعا حتت سقٍف واحٍد.

وجانٌب آخر هلذه املرحلة أيضًا تتمثل يف نظرة الزوج إىل امرأته على أهنا ُملوٌق مثله، فيها َكَما ِفيِه جوانبخ نقٍص 
متباينٌة،  رتيها أحواٌل متعددٌة، وتتملكها مشاعر وأحاسيستخالزم كلَّ إنساٍن من حيث إنَّه غريخ مختَّصٍف بالكمال، وتع

 .   22فالنظرة والتقييم حلال املرأة ال يكون مبعايرَي خياليٍة، بل البد أْن تكون واقعيةً 

ويأخذ الزوج هذه التذكرة النفسية من حياة رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم، الذي مل تكن حياته مع زوجاته رضي 
ودة عنهن خاليةً من هذه العوارض اليت تخْضفي على احلياة الزوجية ب خْعداً آخر، قد تكون سبباً لزيادة األخْلفة واملاهلل تعاىل 

 23بني الزوجني، فقد ورد أنَّ النيب صلى اهلل عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني بَصْحفةٍ 
جمع النيب صلى ه وسلم يف بيتها يد اخلادم فسقطت الصحفة فانفلقت، ففيها طعام، فضربت اليت النيب صلى اهلل علي

مْ َغاَرْت أخ »اهلل عليه وسلم فلق الصحفة، ُث جعل جيمع فيها الطعام الذي كان يف الصحفة ويقول:  كخ ، ُث حبس «مُّ
ِسرت صحفت ا، وأمسك هاخلادم حىت أخيَت بصحفٍة من عند اليت هو يف بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إىل اليت كخ

 .24املكسورة يف بيت اليت َكَسَرت

وذكرى أخرى من حياته عليه أفضل الصالة وأزكى السالم، وهو ما جاء عن طريق السيدة عائشة رضي اهلل عنها، 
ْنِت َعَليَّ »قالت: قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  ْ رَاِضَيًة، َوِإَذا كخ ْنِت َعينِّ  ، قالت: «َغْضىَب  ِإينِّْ أَلَْعَلمخ ِإَذا كخ
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، 7، باب يف فضل عائشة، جصحيح مسلم، مسلم، 4930، رقم احلديث2004، ص5، باب غرية النساء ووجدهن، جصحيح البخاريالبخاري،  25

، رقم 375-374، ص40الصديقة عائشة بنت الصديق رضي اهلل عنهما، ج، مسند مسند أمحد بن حنبل، أمحد، 6438، رقم احلديث134ص
 .24318احلديث

 .353-350، 7، جشرح صحيح البخاريانظر يف ذلك: ابن بطال،  26
 .192، ص26، جالتحرير والتنوير، ابن عاشور، 313، ص16، جاجلامع ألحكام القرآنراجع: القرطيب،  27

 

نْ »فقلت: "ِمن أين تعرف ذلك"؟، قال:  د، َوِإَذا كخ : اَل َوَربِّ حمخَمَّ ْ رَاِضَيًة فَِإنَِّك تَ قخْوِلنْيَ ْنِت َعينِّ ا ِإَذا كخ ِت َغْضىَب أَمَّ
 .25، قالت: قلت: "أجل واهلل يا رسول اهلل، ما أهجر إال امسك"«ق خْلِت: اَل َوَربِّ ِإبْ رَاِهْيم

ِبَلت عليه من الصفات والطبائع اليتففي   احلديَثني السابَقني تنبيٌه للزوج بضرورة مراعاة أحوال ومشاعر زوجه، وما جخ
 .         26تتطلب منه صرباً وحكمًة يف معاجلة األحداث، وعدم التسرع يف احلكم على األقوال واألفعال الصادرة منها

ثبت منها عن ت، فقبل شروع الزوج يف تقومي زوجه ال ينبغي له الغفلة عن التاملرحلة الثانية: مرحلة البحث والتثبُّ -    
ل الذي طرأ عليها، فقد يكون هذا التغريُّ بسبٍب خارجيٍّ ال عالقة له بالزوج، أو حلالٍة نفسيٍة طارئٍة  سبب التحوُّ

، أو ألمٍر آخر ال يرتقي ليخسّمى نشوزاً، وهذه املر  ٍ عنيَّ ْت هبا لسبٍب مخ بقًا عن مراجعة حلة ختتلف عن املذكور ساأَلمَّ
الزوج لعالقته مع أهله، ومدى أدائه لواجباته حنو أسرته، فذلك أمٌر يتعلق به وحده، وتقييٌم يقوم به دون اشرتاٍك 

 لزوجه معه يف ذلك، وهي مرحلٌة تسبق مراحل التقومي املبسوطة يف هذا املقام.

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چمٍّ، قرره املوىل جل ثناؤه يف كتابه الكرمي حيث قال:والتَّثبُّتخ يرجع إىل أصٍل اجتماعيٍّ عا

، فإذا كان ٦/احلجرات، چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
يف اآلية األمرخ بالتبنيُّ والتمحيص فيما يكون بني املؤمنني عامًة، وعدم التسرع يف احلكم على اآلخرين قبل التثبُّت، 

، فما يكون بني الزوجني من ذلك هلو أدعى للتطبيق وأَوىل، ِلما يف ذلك من حتصيِل 27احلسرة والندم خشية الوقوع يف
 أسباٍب مهمٍة الستقرار األسرة واستمرار العشرة الزوجية، وهو ما يعود خرياً ونفعاً للمجتمع.

االت االختالف والنفور والبخعد كثري من حاملرحلة الثالثة: مرحلة التطبيق، فتفعيل املرحلتني السابقتني ميكن أْن متنع ال-
التقيد  بني الزوجني، ولكن حيثخ طبَّق الزوج املرحلتني السابقتني، ومل جيد بخّداً من تطبيق التقومي الفعلي، فهنا ينبغي له

 ىل الضرب، وهذا إبالرتتيب املذكور يف اآلية الكرمية، فيبدأ بالوعظ، فإْن مل جيخِْد انتقل إىل اهلجر يف املضجع، وإال جلأ 
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حاشية حميي الدين شيخ زاده على تفسري القاضي ، حممد بن مصلح الدين مصطفى القوجي احلنفي، 529، ص4، جمهيان الزادراجع يف ذلك: أطفيش،  28

، اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، 317، ص3م(، ج1999ه/1419، 1، حتقيق: حممد عبد القادر شاهني، )بريوت: دار الكتب العلمية، طالبيضاوي
، )بريوت: ، حتقيق: خليل عمران املنصورالروض املربع بشرح زاد املستنقع، منصور بن يونس البهويت،  73، ص 10، جمفاتيح الغيب، الرازي، 172، ص5ج

 .350-349م(، ص2003ه/1423، 1عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 .154، صضوء السماء شرح عشرة النساءراجع: الطهطاوي،  29

 

الذي ي خْفَهم من سياق اآلية ويدل عليه العقل، فحرف الواو ال يدل على الرتتيب، ولكنَّ القرينة العقلية دالٌَّة على أنَّ 
 .28حصول املراد يف صالح أمر املرأة بالطريق األخف، يلزم معه االكتفاء بذلك، وعدم تقومي حاهلا بالوسيلة األشد

 رين جيب مراعاهتما يف مرحلة التطبيق:إىل أم وينبه الباحث

راد زمانًا ومكاناً، مما يخْسهم يف استجابة املرأة وإدراكها  األول: احلكمة، أي الوعي بكيفية تفعيل طريق التقومي اْلمخ
 للخطأ الذي وَقعْت فيه. 

رِّية، فمراحل التقومي املتعلقة بالقوامة هنا ال ينبغي أْن يطَِّلع عليها ألوالد يف البيت، والُيفى أحٌد، حىت ا الثاين: السِّ
 . 29ما يف ظهور اخلالف بني الزوجني ِمن أثٍر سليبٍّ قد يؤخر حصول الِوفاق بينهما، وجيلب ألوالدمها الضرر النفسي

ح أو صإىل أنَّه ميكن للرجل تطبيَق أموٍر أخرى تساعد على هتيئة الظروف املناسبة لتَ َقبُّل املرأة النُّ  وينبه الباحثهذا، 
التوجيه، أو جيعلها تخدرك اخلطأ الذي وقعْت فيه حىت بدون أْن يبني هلا ذلك صراحًة، كأْن يدعَو زوجه لتناول الطعام 

م هلا هديًَّة حمبَّبًة إليها أو حنو ذلك، وهي أمورٌ   يف أحد املطاعم، أو ُيرجا سويّاً يف نخزهٍة قصريٍة، أو يخسافرا معاً، أو يقدِّ
دخ مبر  دَّ  حلٍة معينٍة من مراحل التقومي، قبلها أو بعدها، فللرجل اختيار الوقت املناسب الستخدامها.       ال حتخ

وحيث إنَّ املوضوع يتعلق بأمٍر ال ُيرج عن حدود األسرة، فلم يتطرق الباحث إىل أساليب شرعيٍة أخرى تتصل حبل 
يطخها األسرة، وال ينبغي أْن خترج عن هاخلالفات الزوجية، كالتحكيم، أو رفع األمر إىل القاضي، فالِقوا ذا اإلطار مة حمخ

 يف ُمتلف تطبيقاهتا.  
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 .249ص، 3، جتفسري البحر احمليطراجع: أبو حيان،  30
 .72، ص10، جالتفسري الكبريانظر: الرازي،  31

 

 المبحث الثاني: جوانب القوامة المتعلقة بالمرأة)دور المرأة في نجاح القوامة(

 المطلب األول: التحلي بصفات الصالحات

  ٿ  ٿٺ ٺ  چاألصل يف هذا الواجب هو قول اهلل سبحانه وتعاىل يف آية الِقوامة:

 وهنا تفصيل الصفات الواردة يف اآلية الكرمية: ٣٤/النساء، چ ٿ  ٿ  ٹ

الصالح: أول صفٍة من الصفات هي صفة الصالح، وحني تكون املرأة صاحلًة فذلك يخعطي قوامة الرجل على -
رة  قدِّ احلياة الزوجية،  والواعية ملعىناألسرة عاماًل مهماً من عوامل جناحها؛ فاملرأة الصاحلة هي املستقيمة يف دينها، اْلمخ

، والرجل حني ُيتار شريك حياته 30ذات اخلخلخق احلميد، املؤدية للحقوق والواجبات اليت فرضها عليها رهبا جل وعال
ته، وهي هبذه الصفة ممتثاًل توجيه نبيه صلى اهلل عليه وسلم باختيار ذات الدين فإنه يقرتن مبَن تكون له سنداً يف بي

ينء، فال  وعوناً على مصاعب احلياة، جيد لديها الراحة والسكينة واملعاملَة الطيبَة، البعيدَة عن األذى واْلَمنِّ واخلخلخق الدَّ
ات احلياة الدنيا، فال ترى السعادة والراحة إال يف تلبية طلباهتا املتعددة، اليت  هي مثاًل ِمْن اللوايت تأخذ بعقلهنَّ ملذَّ

اْلَمنِّ ودوَرها احليوي يف األسرة، وال هي اليت تبذل بعض ماهلا لزوجها أو ألسرهتا ُث ت خْتِبعخه ب ال تراعي فيها حاَل زوجها
 واألذى، فهي تنأى بنفسها عن كل ما يناقض وينقض الصالح واالستقامة.  

، فحيث كانت يف بيت أبيها من الصاحلات، 31وصفة الصالح هي اليت جتعل الصفات األخرى متحققًة يف املرأة
فإهنا تنقل هذا الصالح وتالزمه يف بيت زوجها، الذي اختارته كذلك بناًء على توجيه نبيها عليه الصالة والسالم 
حبيث يكون من ذوي الدين واخلخلخق احَلسن، فتسعد ويسعد زوجها وأوالدمها، ويتحقق بذلك ِكيان األسرة الصاحلة، 

ا يعم اخلري لقاٌت مرتابطٌة من الصالح والتقوى، باجتماعها واحتادهاليت تكون لَِبنًة إجيابيًة يف اجملتمع، فهي إذًا ح
 والنفع، وال يبقى حبيس األسرة وأفرادها فقط.
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 .52، ص5، جتفسري املنار، رضا، 24، ص3، ج3، مروح املعاين، األلوسي، 61، ص5، ج4، مجامع البيان يف تأويل القرآنانظر يف ذلك: الطربي،  32
 ، يف ظالل القرآنانظر: سيد قطب،  33
، 315، ص3، جحاشية حميي الدين شيخ زاده على تفسري حاشية القاضي البيضاوي، شيخ زاده، 532-531، ص1، مأحكام القرآنراجع: ابن العريب،  34

 .2199-2195، 4، متفسري الشعراوي، م، ص  الشعراوي، يف ظالل القرآن، سيد قطب، 53-52، ص5، جتفسري املناررضا، 

 

القنوت: ومعناه الطاعة، واليت تكون متوجهًة إىل اهلل جل جالله، ومن ذلك طاعة اهلل تعاىل بطاعة زوجها باملعروف -
 مسألة الطاعة يف املطلب القادم إن شاء اهلل. ، وسيأيت تأصيل احلكم يف32فيما ال معصية فيه

ْن وليس بلفظ "طائعات"؛ ألنَّ لفظ القنوت يدل على الطاعة الناشئة ع چٺچوقد جاء التعبري القرآين بلفظ
 وجية منانزعاٍج، وهذا التعبري يخالئم ما جيب أْن تكون عليه احلياة الز رغبٍة وحبٍّ وإرادٍة شخصيٍة، ال عْن َجرٍب وقْهٍر و 

تتأثر مبوقع صدورها، فحيث صدرت يف  -في رأي الباحث-، فحىت الطاعة 33مودٍة وَسَكٍن وانسجاٍم بني الزوجني
وجبها وهو ما يصدر من الرجل من رغباٍت أو طلباٍت جيب أْن يكون بأسلوٍب مجيٍل رفيٍق، وتوقيٍت  حميط األسرة فمخ

ر مشاعَر وحاَلةَ زوجه وشريك  الصًة حياته، ويف املقابل تكون استجابة الزوجة لزوجها استجابًة خمناسٍب حكيٍم، يخقدِّ
ه مبا تقوم به ِمْن طاعة زوجها باملعروف، وأهنا بذلك تتصف بصفٍة  َمرِحًة، مخْدرِكًة عظيَم األجر عند خالقها تعاىل َجدُّ

 جتسيد هذه الصفة واقعاً ا التفريط يفجليلِة القْدر، ذكرها اهلل جل ثناؤه يف غرِي موضٍع مْن كتابه الكرمي، فال ينبغي هل

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے ے  ۓ  ۓ  ڭ  چملموسًا يف حياهتا الزوجية، فقد قال تعاىل:

وقال عز وجل يف وصف السيدة مرمي عليها  ٥/التحرمي، چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ

ې  ې   ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چالسالم:

           ١٢/التحرمي، چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ 

حفظ الغيب: هو حفظ العالقة املقدسة بني الزوجني حبفظ ما يكون بينهما من أسراٍر وأحداٍث خاصٍة حبياهتما، -
وجانٌب آخر هو حفظ املرأة نفسها وبيتها ومال زوجها، فال تأيت ما ال حيبه حال َغيبته، ومن باٍب أوىل حال حضوره، 

وفق انه وتعاىل هلا يف سلوك درب طاعته، وباملنهج الذي بينه عز وجل، و وهذا احلفظ يكون بتوفيٍق من اهلل سبح
 ، فهي التقوم هبذا احلفظ كواجٍب أسريٍّ حبٍت، وإمنا كجانٍب تعبُّديٍّ تتقرب 34الضوابط اليت وضعها الشرع احلنيف
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 ،سنن النسائي"اجملتىب من السنن"محن أمحد بن شعيب النسائي، ، أبو عبد الر 9658، رقم احلديث411، ص15، جمسند اإلمام أمحد بن حنبلأمحد،  35

، وقد ورد احلديث يف 3231، رقم احلديث68، ص6م(، ج1986ه/1406، 2حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، ط
، رقم 175، ص2، جاملستدرك على الصحيحنيم، مستدرك احلاكم مع بعض اإلختالف يف اللفظ وصححه ووافقه على ذلك الذهيب. انظر: احلاك

، ، )الرياض: مكتبة املعارف، د.ط، د.ت(السلسلة الصحيحةحممد ناصر الدين األلباين،  ، وصحح األلباين احلديث بقوله: حسن. راجع:2682احلديث
 . 1838، رقم احلديث453، ص4ج
 .469-467، ص6م(، ج1985ه/1405، 3جدة: مكتبة اإلرشاد، ط، ) شرح كتاب النيل وشفاء العليلراجع: حممد بن يوسف أطفيش،  36

 

، فهي تخسهم ِمْن سيأيتبه خلالقها احلكيم جل وعال، وتستهدي يف ذلك مبا شرعه هلا دينها من أسباب احلفظ كما 
 على استمرار الرابطة الزوجية. -وفق هذا الواجب الواقع عليها-جانبها 

 يف عنصرين اثنني: في رأي الباحثواحملافظة على هذه العالقة الزوجية من جانب املرأة ميكن وضعها 

 أحدمها: جْلب كل أمٍر يعمل على زيادِة أواصر احملبة واأللفة بني الزوجني.

 : إبعاد كل ما ِمْن شأنه زعزعةخ هذه العالقة، والنيلخ ِمْن الثقة املتبادلة بني الطرفني.الثاين

ئل عن خري النساء:  الَّيِتْ »وما سبق ميكن إدراكه ِمْن حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي يقول فيه حني سخ
َالِ  عخهخ ِإَذا أََمَر، َواَل ختخ رُّهخ ِإَذا َنَظَر، َوتخِطي ْ هخ ِفْيَما َيْكرَهخ يفْ نَ ْفِسَها َوَماِلهِ َتسخ  .35«فخ

فاملرأة الصاحلة َفِطَنٌة، فهي مع التزامها مبنهج دينها الداعي إىل حفظ عالقتها الشرعية مع زوجها، فإهنا ت خْبدع يف هذا 
مل الزينة اليت تعلم أنَّ  وجها حيب أْن يراها عليه ز  احلفظ مبََلكاهتا اليت أودعها اهلل سبحانه وتعاىل فيها، فمثاًل: ال هتخ

ستحَسن، فهي بتزيُِّنها لزوجها حتفظه من خالل نفسها ، وهكذا كل ما هو مجيٌل يبعث على 36يف حدود اجلائز واْلمخ
 الراحة يف املنزل ال ينبغي هلا الغفلة عن فعله، مما يزيد من قوة رابطة الزوجية.

ْرضي خالقها اً للزوج أو نفوراً منها أو من البيت، فهي تطيعه مبا ي خ ويف املقابل، فعلى املرأة جتنُّب كل ما يسبب إزعاج
الفه يف شيٍء مما قد يورث البغض والكراهية، أو يبعث على الشك وعدم الثقة، كاحلديث مع الرجال  عز وجل، وال ختخ

لك مما مل، وغري ذاألجانب من غري حمارمها بال حياٍء ودون قيٍد، أو إكثار الطلبات على الزوج حال عودته من الع
 ال ُيفى تأثريه السليب بالنظر لظْرِف وقوعِه زماناً ومكاناً.
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 .170، ص5، جاجلامع ألحكام القرآنراجع: القرطيب،  37
لرتاث ، حتقيق: حممد عدنان بن ياسني درويش، )بريوت: دار إحياء ابدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظر: عالء الدين أبو بكر بن سعود الكاساين،  38

 .650، ص2م(، ج1998ه/1419، 2يخ العريب، طالعريب، مؤسسة التار 
: مؤسسة الرسالة، ، حتقيق: شعيب األرنؤوط، باب يف اخلالفة واإلمارة، )بريوتصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبانحممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت،  39

، مسند مسند أمحد بن حنبلأمحد يف مسنده. أمحد،  ، وروى حنوا منه4163، رقم احلديث471، 9م(، باب معاشرة الزوجني، ج1993ه/1414، 2ط
، قال احملقق: حسن لغريه له شواهد، وقال األلباين يف احلديث: حسن لغريه. 1661، رقم احلديث199، ص3عبد الرمحن بن عوف الزهري رضي اهلل عنه، ج

 .1931، رقم احلديث196، ص2، د.ت(، ج5ط، )الرياض: مكتبة املعارف، صحيح الرتغيب والرتهيبحممد بن ناصر الدين األلباين، 
، رقم 1182، ص3، باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء فوافقت إحدامها األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، جصحيح البخاريالبخاري،  40

 .3614، رقم احلديث157، ص4، باب حترمي امتناعها من فراش زوجها، جصحيح مسلم، مسلم، 3065احلديث
 .143، ص3م(، ج1960ه/1379، 4، ) مكتبة مصطفى البايب احلليب، طسبل السالمراجع يف ذلك: حممد بن إمساعيل األمري الكحالين الصنعاين،  41

 

 المطلب الثاني: الطاعة

 اإلستدالل على الطاعة من القرآن والسنة، فمن القرآن يأيت الدليل من جانبني:

أة زوَجها، مع مرخ بطاعة املر اجلانب األول: ما ورد يف آية القوامة بعد ذِكر الصاحلات ِمن صفاٍت كله خرٌب، غايته األ
 .37الوفاء حبقه باملعروف

لِّف هبا الزوج حاَل نشوز زوجته تدل على وجوب طاعتها له، فاهلل سبحانه وتعاىل  اجلانب الثاين: وسائل التقومي اليت كخ

ن فجاء النهي ع  چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچمع األمر بالتقومي أوَّاًل، قال عقب بيان وسائله:
التقومي عندما تكون الزوجة مطيعًة لزوجها، قائمًة حبقه، فدلَّ ذلك على أنَّ التقومي كان لعدم حتقق تفعيل وسائل 

 .38طاعة املرأة زوَجها، فدلَّ على وجوب الطاعة

أما من السنة النبوية فتربز أحاديث متعددٌة تدل على وجوب طاعة املرأة زوَجها، منها ما سبق ذكره يف املطلب 
ا، َوَأطَاَعْت ِإَذا َصلَّْت اْلَمْرأَةخ ََخَْسَها، َوَصاَمْت َشْهَرَها، َوَحصََّنْت فَ ْرَجهَ »وله صلى اهلل عليه وسلم: السابق، ومنها ق

لخ اْمرَأََتهخ إِ »، وقال عليه أفضل الصالة وأزكى السالم: 39«بَ ْعَلَها، َدَخَلْت ِمْن َأيِّ أَبْ َواِب اجْلَنَِّة َشاَءتْ   ىَل ِإَذا َدَعا الرَّجخ
َها اْلَماَلِئَكةخ َحىتَّ تخْصِبح َها، َلَعَنت ْ كم وجوب الطاعة 40«ِفرَاِشِه فَأََبْت، فَ َباَت َغْضَباَن َعَلي ْ ، ويف احلديث األخري يخؤَخذ حخ

 .41من لْعن املالئكة ملن تعصي زوجها حني يدعوها للجماع، فاللعن عقوبٌة، والعقوبة ترتتَّب على تْرك واجبٍ 
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 .502، ص1م(، ج1994ه/1415، 1، )بريوت: دار الكتب العلمية، طفيض القدير شرح اجلامع الصغريراجع: عبد الرؤوف بن تاج العارفني املناوي،  42
لرتاث ، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، )بريوت: دار إحياء االكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلنظر: حممود بن عمر الزُمشري، ا 43

 .519، ص4العريب، د.ط، د.ت(، ج
 .380، رقم احلديث87، ص1، باب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار، جصحيح مسلممسلم،  44
. قال احملقق: رجاله رجال الشيخني وهو مرسل. احلديث صححه 4493، رقم احلديث345، ص10، جصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، ابن حبان 45

 .1636، رقم احلديث179، ص4، جالسلسلة الصحيحةاأللباين. األلباين، 
مت االطالع  www.maghress.com  الرجال أيضاً؟كة حكم امتناع الزوجة عن زوجها أو العكس، هل تلعن املالئانظر يف ذلك: كمال املصري،  46

 م.2014)أغسطس(/11/08ه املوافق له 1435/شوال/14بتأريخ يوم اإلثنني 

 

روَف بوجوب طاعة املرأة زوَجها، فإنَّ التنبيه يقع على أنَّ املطالَبة بالطاعة ال بخدَّ أْن تأخذ بعني االعتبار ظومع التسليم 
، فاهلل تبارك امسه 42الزمان واملكان، واالستطاعَة البدنية والنفسية للزوجة، وكوَن هذه الطاعة يف املعروف ال يف معصيةٍ 

مع اليقني بأنَّه عليه الصالة والسالم  ١٢/املمتحنة، چ ڤ  ڦڤ  ڤ  چقال يف شأن مبايعة املؤمنات:
ال يأمر إال باخلري واملعروف، فنبَّه العليُّ القدير بذلك على ضرورة االجتهاد يف طاعته، واجتناب تقدمي طاعة املخلوق 

 .43على طاعة اخلالق يف مجيع األحوال

عليه  شهد بوجوهبا مبا ورد يف لْعن َمْن تعصي زوجها،ومن جهٍة أخرى، فالرجل حني يطلب الطاعة من امرأته، ويست
ر يف واجبات الِقوامة املكلَّف هبا، كما يف قوله صلى اهلل عليه  أن ال يغفل عن وجود وعيٍد أشد يقع عليه إْن قصَّ

َو َغاشٌّ »وسلم:  ، وقوله عليه 44« َحرََّم اهللخ َعَلْيِه اجْلَنَّةَ ِلَرِعيَِّتِه ِإالَّ َما ِمْن َعْبٍد َيْستَ ْرِعْيِه اهللخ َرِعيًَّة مَيخْوتخ يَ ْوَم مَيخْوتخ َوهخ
لخ َعْن َأْهِل بَ ْيتِ »الصالة والسالم:  لَّ رَاٍع َعّما اْستَ ْرَعاهخ َأَحِفَظ أَْم َضيََّع، َحىتَّ يخْسَأَل الرَّجخ ، فاللعن 45«هِ ِإنَّ اهلَل َساِئٌل كخ

نظر يف فقْبل طلب الرجل الطاعَة ِمن امرأته، ينبغي له اليف جانب الرجل، يف جانب املرأة يقابله احلرمان من اجلنة 
أداء ما عليه ِمن واجبات القوامة، وهل أداها بإخالٍص وإتقاٍن، فهو بذلك جيعل التوافق مع امرأته متحققاً، وجيعل 

 .46ري بواجب الطاعةمن العشرة احلسنة بينهما واقعاً، دون احلاجة إىل اللجوء بني احلني واآلخر إىل التذك
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، رقم 7، ص6، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم، جصحيح مسلممسلم،  47

، چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ ، باب قول اهلل تعاىلصحيح البخاري، وروى البخاري حنوه يف صحيحه، البخاري، 4828احلديث
 .6719، رقم احلديث2611، ص6، ج٥٩ /النساء

 
 .318، ص4، جتفسري املناراجع: رضا، ر  48

 

 المطلب الثالث: بيت الزوجية

البيت هو مملكة الزوجة، واحملل الرئيس للعشرة الزوجية، وقد جعل الرسول صلى اهلل عليه وسلم رعاية البيت من 
ْم...َعن ْ َواْلَمْرأَةخ رَاِعَيٌة َعَلى بَ ْيِت بَ ْعِلَها َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسؤْوَلةٌ ... »واجبات املرأة حني قال:  كما –وهذه الرعاية  ،47«هخ

قانًا يف تتطلب وعياً من املرأة مبعناها الصحيح، واقتناعاً بأمهيتها، وإخالصاً وإت -سبقها من الواجبات املتعلقة باملرأة
 تطبيقها.

تمثل فيما حترص ت إىل أنَّ رعاية املرأة للبيت ميكن تقسيمها إىل رعايٍة معنويٍة وماديٍة، فالرعاية املعنوية ويشير الباحث
عليه ِمن تنمية معاين االستقرار وحسن العشرة بينها وبني زوجها، وِمن صوره املهمة: دْرء أدران املعاصي عن البيت، 

تمع يف جْعل بيت الزوجية منبعًا للخري والفضيلة، ليس ألفراده فقط، وإمنا للمج -كما جيتهد زوجها-حبيث جتتهد
 من حوله.

اعي املرأة يف حتقيقه ِمْن خالل اهتمامها بالبيت نظافًة وترتيبًا ورائحًة زكيًة، حبيث جتعلهأما الرعاية املادية  للزوج  فرتخ
 مأوًى مجياًل، حيرص على العودة إليه حبثاً عن الراحة والسكينة.                   

 المبحث الثالث: جوانب القوامة المشتركة بين الزوجين

 عروفالمطلب األول: المعاشرة بالم

هت األمر إىل الرجل بذلك يف  هذه املعاشرة تتحقق وتتكامل بتطبيقها من الرجل واملرأة، فمع أنَّ اآلية الكرمية وجَّ

ه: ولكنَّ املعاشرة فيها معىن املشاركة، فكما يعاشر الزوج  ١٩/النساء، چ ۉ ۉچقوله تعاىل َجدُّ
 .48امرأته باملعروف، جيب عليها معاشرته باملعروف أيضاً 
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 .81، ص6، جالتفسري الكبريالرازي،  49
 .123، ص3، جاجلامع ألحكام القرآنانظر يف ذلك: القرطيب،  50
 .242، ص2، جتفسري القرآن العظيمراجع يف ذلك: ابن كثري،  51
، وروى حنواً منه ابن حبان 26277، رقم احلديث313، ص43، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي اهلل عنهما، جمسند أمحد بن حنبلأمحد،  52

، باٌب يف السبق سنن أيب داود، أبو داود، 4691، رقم احلديث545، ص10، باب السبق، جصحيح ابن حبانيف صحيحه وأبو داود يف سننه. ابن حبان، 
 .131، رقم احلديث254، ص1، جالسلسلة الصحيحة. وقد صحح األلباين احلديث. األلباين، 2580ديث، رقم احل334، ص2على الرجل، ج

 

وتتحقق هذه املعاشرة يف صوٍر كثريٍة، منها: عدم العبوس، وطالقة الوجه، والتجاوز عن اهلفوات، واجلميل احلسن من 
 القول والفعل.

 چومنها التزين والتطيب للطرف اآلخر، فقد جاء عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف تفسري قول اهلل عز وجل: 

، ويكون ذلك مبا يليق 49ألتزيَّنخ المرأيت كما تتزيَّنخ يل" قوله: "إين ٢٢٨/البقرة، چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ
بكلٍّ منهما جتاه اآلخر، فزينة املرأة ختتلف عن زينة الرجل، وزينة الشاب ختالف زينة الشيخ، وللوقت واملكان اعتباٌر 

 . 50يف ذلك أيضاً 

عليه، ال  فإنَّ ذلك من املعروف الواجب ومن املعاشرة باملعروف ما ُيص الرجل؛ كالقيام بواجبات الِقوامة املنوطة به،
من املنكر املنهي عنه، ومنها أيضاً: مالعبة زوجه ومالطفتها قواًل وفعاًل، فذلك مما يؤلف القلوب، ويزيل احلواجز، 
ي املشاعر، والنيب صلى اهلل عليه وسلم خري أخسوٍة يف ذلك، فقد كان عليه الصالة والسالم يدخل على أهله بعد  وي خَنمِّ
العشاء، جيلس معهم، مؤانسًة منه هلم، وكانت نساؤه صلى اهلل عليه وسلم جيتمْعَن معه كل ليلٍة يف بيت اليت يبيت 

ْسن العشرة أنَّ الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان يسابق عائشة 51معها النيب صلوات اهلل وسالمه عليه ، ومما ورد يف حخ
وأنا  الت: "خَرْجتخ مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف بعض أسفارهرضي اهلل عنها وتسابقه، فقد جاء عنها أهنا ق

ْن، فقال للناس:  مخْوا»جاريٌة مْل أمْحل اللحَم ومْل أْبدخ ، فسابْقتخه، «أخَسابَِقكِ  تَ َعايَلْ َحىتَّ »، فتقدموا، ُث قال يل: «تَ َقدَّ
، ونِسْيت، خ ْنتخ قال للناس: رْجتخ معه يف بعض أسفاره، ففسبْقتخه، فسكَت عين، حىت إذا محَْلتخ اللحَم، وبَدخ

مخْوا» َهِذِه »وهو يقول:  ، فسابْقتخه، فسبقين، فجعل يضحك«تَ َعايَلْ َحىتَّ أخَساِبَقكِ »، فتقدموا، ُث قال يل: «تَ َقدَّ
 .52"«بِِتْلكَ 
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 .81، ص6، جالتفسري الكبرييراجع: الرازي،  53
 . 6857، رقم احلديث37، ص8، باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء، جصحيح مسلممسلم،  54
، 50، ص1املنكر من اإلميان، وأن اإلميان يزيد وينقص، وأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان، ج، باب بيان كون النهي عن صحيح مسلممسلم،  55

 .186رقم احلديث

 

ها، ومنها كذلك: ِقوامة زوجومن املعاشرة باملعروف ما ُيص املرأة؛ كالقيام بواجباهتا اليت تخسهم من خالهلا يف جناح 
عدم إكثار الطلبات، ومراعاة حال الزوج، فال ينبغي من املرأة مثاًل إبداءخ طلٍب يف وقِت دخول زوجها املنزَل راجعاً 

 من عمله، أو طلب أموٍر غري ضروريٍة يف ظرٍف تعرف أنَّ زوجها مير فيه بضائقٍة ماليٍة.

سد املعاشر  قًة مقاصَد احلياة الزوجية، حبرصه على مواحلاصل أنَّ كال الزوجني جيخ قِّ راعاة ة باملعروف، وجيعلها واقعاً، حمخ
، وال يستصغر القيام بأيَّ أْمٍر َحَسٍن، مهما بدا له تافهاً أو ال قيمة له، فلعل 53الطرف اآلخر، وإصالحه وسعادته

 َشْيئاً، َوَلْو أَْن اَل حَتِْقَرنَّ ِمَن اْلَمْعرخْوفِ »األثر يكون عظيماً لدى الطرف اآلخر، وقد قال النيب عليه الصالة والسالم: 
 . 54«تَ ْلَقى َأَخاَك ِبَوْجٍه طَِلقٍ 

 المطلب الثاني: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر        

يرى الباحث التأكيد على هذا الواجب، مع أنه يدخل يف التطبيق العملي لبعض واجبات القوامة اليت سبق بياهنا،  
 واملتعلقةخ بطريف احلياة الزوجية.

وهذا الواجب عمومًا نادى به القرآن الكرمي، وسنة النيب املعصوم صلى اهلل عليه وسلم، فاهلل سبحانه وتعاىل 

آل ، چ ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچيقول:

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  چ، ويقول جل شأنه:    ١١٠/عمران

ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  

ْم َمْن رََأى ِمنْ »، وَورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قوله: ٧١/التوبة، چہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    كخ
ْرهخ بِيَ  مْيَانِ ِدِه، فَِإْن ملْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضعَ مخْنَكراً فَ ْلي خَغي ِّ  .55«فخ اإْلِ
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 .2361، رقم احلديث882، ص2، باب: هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه، جصحيح البخاريالبخاري،  56
 وما بعدها. 84، العدد السابع، صلة العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث"مقاصد الشريعة يف أحكام األسرة "اجملانظر يف ذلك: النجار،  57

 

س، وِمن  ة صالحخ هذا الفرد املؤسِّ ِلحَّ وحيث كانت األسرة أساَس أي جمتمٍع، والفرد أساسخ األسرة، فمن الضرورة اْلمخ
املوىل  اجب، الذي ي خَعدُّ صورًة ِمن صخَور التعاون على الرب والتقوى، املأمور به يف قولطخرق حتقيق ذلك: تطبيقخ هذا الو 

 .٢/املائدة، چ ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئچتبارك امسه:

واملثال املقابل للتطبيق هو عدم التطبيق، ولنا أْن نتصور حاَل أسرٍة يغيب فيها النُّْصح، واألمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، وال يكون لذلك واقٌع يف حياة أفرادها، حبيث يكون كل واحٍد منهم مشغوالً بنفسه، يرى اخلطأ أو املنكر فال 

لطيبة، واألسلوب اجلاذب، يف مقابل حاِل أسرٍة أخرى تأخذ واجب األمر يبادر إىل التوجيه واإلصالح بالكلمة ا
ه  باملعروف والنهي عن املنكر سبياًل إلصالح وهتذيب أفرادها، فال شك أن املآل ُيتلف ويتباين، وهو ما ميكن فْهمخ

ْوِد اهلِل َواْلَواِقِع ِم َعلَ َمَثلخ اْلَقائِ »من خالل حديث النيب األمي عليه أفضل الصالة وأزكى السالم الذي يقول فيه:  دخ ى حخ
ْم َأْسَفَلَها، َفَكاَن الَّ  ْم أَْعاَلَها، َوبَ ْعضخهخ َنٍة، فََأَصاَب بَ ْعضخهخ ْوا َعَلى َسِفي ْ َها َكَمَثِل قَ ْوٍم اْستَ َهمخ ِذْيَن يفْ َأْسَفِلَها ِإَذا اْستَ َقْوا ِفي ْ

ْم، فَ َقا ْوا  لخْوا: َلْو أَنَّا َخَرقْ َنا يفْ َنِصْيِبَنا َخْرقاً، ومََلْ ن خْؤِذ َمْن فَ ْوقَ َنا،ِمَن اْلَماِء َمرُّْوا َعَلى َمْن فَ ْوقَ هخ ْم َوَما أَرَادخْوا َهَلكخ ْوهخ رخكخ فَِإْن يَ ت ْ
ْيعاً  ْوا َعَلى أَْيِدْيِهْم جَنَْوا، َوجَنَْوا مجَِ ْيعاً، َوِإْن َأَخذخ  .56«مجَِ

ق على جوانب كثريٍة  بيٌل من يف احلياة، ومنها األسرة، فاألمر باملعروف، والنهي عن املنكر سفاملثال يف احلديث َيْصدخ
بخل استقرار األسرة، وسالمتها واستمرارها، وحتقيقها ملقصٍد عظيٍم ِمن مقاصد الشريعة املتعلقة باألسرة املسلمة، أال  سخ

لدراسة، فِمْن بيانه ِمْن هذه ا وهو مقصد التبليغ أو الشهادة على الناس، وهذا يظهر جلّيًا يف ثنايا بعض ما مضى
أمهية إدراك حقيقة الزواج والطالق، مروراً باالختيار السليم من الطرفني، وصواًل لضرورة االلتزام  بالواجبات املتعلقة 
بالقوامة من الزوجني، وتطبيقها تطبيقاً سليماً، كل ذلك وغريه يشري إىل أمهية وجود أسرٍة مسلمٍة مستقيمٍة ناجحٍة، 

َعثاً لخآخرين على سلوك مْسَلكها، صاحل ٍة يف نفسها، وِمْن خالل صالحها وجناحها تكون قدوًة لغريها يف اجملتمع، ومب ْ
وصلة لتحقيقه  .57وهو ما يخعطي األسرَة ب خْعداً رَِسالّياً ال ينبغي هلا الغفلة عنه، مع األخذ باألسباب اْلمخ
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 ،حترير املرأة يف عصر الرسالة"دراسة عن املرأة جامعة لنصوص القرآن الكرمي وصحيحي البخاري ومسلم"عبد احلليم حممد أبو شقة، انظر يف ذلك:  58

 .125-124، ص5، ج)الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت(
 ، مادة: ربب، ج، ص.لسان العربيراجع يف ذلك: ابن منظور،  59
، )االسكندرية: دار القمة لتوزيع الكتاب والشريط والسي دي، دار اإلميان مسؤولية اآلباء جتاه األوالدانظر يف ذلك: عبد الرب نواب الدين آل نواب،  60

  .44للطبع والنشر والتوزيع، د.ط، د.ت(، ص
، 16، ص1م(، ج2011ه/1432، 3، باٌب يف ذكر القرآن، )مسقط: مكتبة مسقط، طاجلامع الصحيحالربيع بن حبيب بن عمرو األزدي البصري،  61

 .4رقم احلديث
 . 2788، رقم احلديث163، ص3، باب النهي عن عن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوَّت به حقا، جصحيح مسلممسلم،  62

 

 المطلب الثالث: التربية

ترتبط الرتبية ارتباطًا وثيقًا باألم، ويف كثرٍي من األحيان عند احلديث أو الكتابة عن الرتبية يتم إسناد واجب تربية 
األوالد إىل األم، وهذا يرجع إىل أسباٍب منها: قوة االتصال بني األم وأوالدها، خاصًة يف مراحل حياهتم األوىل، يف 

 بيت لساعاٍت طويلٍة. ظل اشتغال األب بالعمل وغريه خارج ال

وهذه احلقيقة مع وجودها واقعاً يف حياتنا، ومَحْلها جانباً من الصحة، إال أنَّه يف املقابل ينبغي بيان وتأكيد دور األب 
، وهو ما يوافق معىًن جوانَب 59، فالرتبية فيها معىن احلفظ والرعاية58يف الرتبية مقروناً باألم، وأمهية تعاوهنما يف ذلك

لي مسؤولية األب يف الرتبية، أخرى  سبق بياهنا، فيها جالٌء هلذا الدور املبذول من األب كما هو من األم، واليت ال ختخ
 .  60بل جتعله مسؤواًل عنها، وركناً رئيساً يف جناحها

، حبيث بوبالنظر إىل بعض النصوص الشرعية املتعلقة بالرتبية، يظهر فيها هذا اجلمع بني الزوجني يف أداء هذا الواج

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  چيشملهما التوجيه واخلطاب، وذلك حنو قوله سبحانه وتعاىل:

 ٦/التحرمي، چۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
لخ َما يَ ْنَبِغْي َأْن »وقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم:  مخ اْلقخْرآَن؛ فَِإنَّهخ أَوَّ ْوا أَْواَلدَكخ وَ ي خ َعلِّمخ ، وقوله 61«تَ َعلََّم ِمْن ِعْلِم اهلِل هخ

 ، ويف هذا احلديث داللٌة على حق الولد يف احلصول على 62«...َوِإنَّ ِلَوَلِدَك َعَلْيَك َحّقاً »عليه الصالة والسالم: 
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، 8ه(، ج1392، 2، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، طاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج بن شرف بن مري النووي، راجع: ، أبو زكريا حيىي 63

 .44ص
ان: دار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت: دار ابنتربية الطفل يف اإلسالم: أطوارها، وآثارها، وْثارهاانظر: عبد السالم عطوة الفندي،  64 م حز  ، )عمَّ

 .97م(، ص2003ه/1424، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 .34(، ص2000، )األزاريطة: دار املعرفة اجلامعية، د.ط، أسس تربية الطفل بني النظرية والتطبيقراجع يف ذلك: سهري كامل أمحد،  65
 .158، 128، 100، صتربية الطفل يف اإلسالمانظر: الفندي،  66

 

عود صالحاً ونفعاً ا مبا ي، فالرتبية مسؤوليٌة مشرتكٌة بني الزوجني، يتعاونان فيه63رعايِة أبَ َويه، وتربيتهما له تربيًة صاحلةً 
 .     64لذريتهما

وأمهية تعاون الزوجني يف الرتبية هو ما يؤكد عليه العلم احلديث، الذي يبني أنَّ وجود الزوجني يف حياة أوالدمها، 
حلرمان ا وقيامهما معًا بالعناية والتوجيه، له أثٌر إجيايبٌّ يف حتقق الراحة النفسية والسلوك احلسن لألوالد، يف حني ِإنَّ 

يَّةٌ   .65من رعاية وتوجيه األبوين له سلبياٌت متعددٌة، معنويٌَّة وحسِّ

وحيث كانت الرتبية ِمن واجبات الزوجني، فعليهما أداء جانَبيها بإخالٍص وإتقاٍن، أي الرتبية املعنوية واملادية، فليست 
هتماٌم بالعقل املادية، ولكنها أيضًا عنايٌة واالرتبية حمصورًة يف توفري املأكل وامللبس واملسكن وغريها من اجلوانب 

والسلوك، وغرٌس للقَيم واألخالق احلميدة، وتعليٌم للمبادئ والواجبات، مع التوجيه واملراقبة احلكيمة، حبيث حيظى 
 األوالد مبا يكون هلم عونًا وإصالحًا يف تكوينهم النفسي واجلسدي، مما يؤهلهم ليكونوا أفرادًا صاحلني، نافعني

 .66ألنفسهم وأهلهم، وجمتمعهم وأمتهم

 الخاتمة

 بعد هذا العْرض للموضوع ميكن اخلروج بالنتائج اآلتية:

 القوامة تكليٌف على الرجل، جيب عليه أداؤه بإخالٍص وإتقاٍن.-1

الرعاية و تتعدد واجبات القوامة املفروضة على الرجل، باعتبار أهنا تندرج يف معىن القوامة الدال على احلفظ -2
واإلصالح وغريها من املعاين اليت دل عليها القرآن الكرمي، وأشارت إليها السنة النبوية، فتشمل بذلك احلماية والرعاية، 

 واإلنفاق، واملشاورة، والتعليم، والتقومي.
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والطاعة،  ،للمرأة دوٌر يف جناح قوامة الرجل، بالتزامها بأداء واجباٍت تتعلق هبا، كالتحلي بصفات الصاحلات-3
 ورعاية بيت الزوجية.

َلها -4 مشاركة املرأة زوَجها يف جناح قوامته أمر ضروري، فبدون هذا التكامل والتعاون بني الزوجني ال تؤيت القوامة أخكخ
وَّ منها.  اْلَمْرجخ

عروف والنهي ملعلى الزوجني االهتمام بأداء واجبات القوامة املشرتكة بينهما، وهي املعاشرة باملعروف، واألمر با-5
 عن املنكر، والرتبية، فإنَّ هلا األثر اإلجيايب الذي ال يظل حبيس األسرة فقط، وإمنا يتعداها إىل اجملتمع واألمة.

توصية: السعي إىل وضع برنامج تثقيفي للمقبلني على الزواج خاصة، وللمتزوجني عامة، يكون ِمن ضمن حمتواه 
 علق هبا من اجلوانب األخرى.التعريف بالقوامة، وواجباهتا، وما يت

 المصادر والمراجع
ية، ، األزاريطة: دار املعرفة اجلامعأسس تربية الطفل بني النظرية والتطبيقم، 2000أمحد، سهري كامل،  -

 د.ط.
، األردن: دار النفائس أحكام الزواج يف ضوء الكتاب والسنةم، 1997ه/1418األشقر، عمر سليمان،  -

 .2للنشر والتوزيع، ط
، جدة: مكتبة اإلرشاد، شرح كتاب النيل وشفاء العليلم، 1985ه/1405أطفيش، حممد بن يوسف،  -

 . 3ط
، سلطنة عمان: وزارة الرتاث القومي مهيان الزاد إىل دار املعادم، 1983ه/1403أطفيش، حممد بن يوسف، 

 والثقافة، د.ط.
 كتبة املعارف، د.ط.، الرياض: مالسلسلة الصحيحةاأللباين، حممد ناصر الدين، د. ت،  -

 .5، الرياض: مكتبة املعارف، طصحيح الرتغيب والرتهيباأللباين، حممد ناصر الدين، د.ت، 
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم م، 2001ه/1422األلوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود،  -

 .1ب العلمية، ط، ضبطه وصححه: علي عبد القادر عطية، بريوت: دار الكتوالسبع املثاين
-  
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 ،قضايا املرأة بني تعاليم اإلسالم وتقاليد اجملتمعم، 2000ه/1420األنصاري، عبد احلميد إمساعيل،  -

 .1القاهرة: دار الفكر العريب، ط
 ،صحيح البخاري اجلامع الصحيح املختصرم، 1987ه/1407البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل،  -

 .3ت: دار ابن كثري، طحتقيق: مصطفى ديب البغا، بريو 
كنز العمال يف سنن م،  1981ه/1401برهان فوري، عالء الدين علي بن حسام الدين املتقي اهلندي،  -

 .5، حتقيق: بكري حياين وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، طاألقوال واألفعال
حتقيق: ، شرح صحيح البخاريم، 2003ه/1423ابن بطال، أبو احلسني علي بن خلف بن عبد امللك،  -

 .2أبو متيم ياسر بن إبراهيم، الرياض: مكتبة الرشد، ط
، حتقيق: خليل عمران الروض املربع بشرح زاد املستنقعم، 2003ه/1423البهويت، منصور بن يونس،  -

 .1املنصور، بريوت: عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ط
، املستدرك على الصحيحنيم، 1990ه/1411احلاكم، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل النيسابوري،  -

 .1حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بريوت: دار الكتب العلمية، ط
 ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبانم، 1993ه/1414ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد التميمي،  -

 .2ت: مؤسسة الرسالة، طحتقيق: شعيب األرنؤوط، بريو 
، بريوت: دار املعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخاريه، 1379ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين،  -

 د.ط.
، حتقيق: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد مسند اإلمام أمحد بن حنبلم، 2001ه/1421ابن حنبل، أمحد،  -

 .1وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط
، حتقيق: عادل أمحد عبد تفسري البحر احمليطم، 2001ه/1422دلسي، أبو حيان، حممد بن يوسف األن -

املوجود وعلي حممد معوض وزكريا عبد اجمليد النويت وأمحد النجويل اجلمل، بريوت: دار الكتب العلمية، 
 .1ط

 ، بريوت: دار الكتاب العريب، د.طسنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين، د.ت،  -
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التفسري الكبري أو مفاتيح م، 2000ه/1421فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن، الرازي،  -

 .1، بريوت: دار الكتب العلمية، طالغيب
، مسقط: مكتبة مسقط، اجلامع الصحيحم، 2011ه/1432الربيع، الربيع بن حبيب بن عمرو األزدي،  -

 .3ط
ريوت: ، بكيم الشهري بتفسري املنارتفسري القرآن احلم، 2007ه/1428-ه1427رضا، حممد رشيد،  -

 .1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
حتقيق:  ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلالزُمشري، حممود بن عمر، د.ت،  -

 عبد الرزاق املهدي، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط.
 ، مطابع أخبار اليوم التجارية، د.ط.شعراويتفسري الالشعراوي، حممد متويل، د.ت،  -
 ، د.ط.، الكويت: دار القلم للنشر والتوزيعحترير املرأة يف عصر الرسالةأبوشقة، عبد احلليم حممد، د.ت،  -
 ،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبارالشوكاين، حممد بن علي بن حممد،  -
حاشية حمي الدين شيخ زاده م، 1999ه/1419شيخ زاده، حممد بن مصلح الدين مصطفى القوجي،  -

 .1، حتقيق: حممد عبد القادر شاهني، بريوت: دار الكتب العلمية، طعلى تفسري القاضي البيضاوي
ويت: ، الكاألسرة حتت رعاية اإلسالم احلجاب بني التشريع واالجتماعم، 1980ه/1400صقر، عطية،   -

 .1مؤسسة الصباح، ط
، مكتبة مصطفى البايب سبل السالمم، 1960ه/1379الصنعاين، حممد بن إمساعيل األمري الكحالين،  -

 .4احلليب، ، ط
تفسري الطربي املسمى جامع البيان يف تأويل م، 1999ه/1420الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير،  -

 .3، بريوت: دار الكتب العلمية، طالقرآن
، بريوت: دار ضوء السماء شرح عشرة النساءم، 2004ه/1425أمحد عبد العال، الطهطاوي، علي  -

 .1الكتب العلمية، ط
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، بريوت: مؤسسة التحرير والتنويرم، 2000ه/1420ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر،  -

 .1التاريخ العريب، ط
، راجع أصوله وخرج أحاديثه القرآن أحكامم، 2003ه/1424ابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهلل،  -

 .3وعلق عليه: حممد عبد القادر عطا، بريوت: دار الكتب العلمية، ط
، تربية الطفل يف اإلسالم: أطوارها، وآثارها، وْثارهام، 2003ه/1424الفندي، عبد السالم عطوة،  -

ان: دار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت: دار ابن حزم للطباعة و   .1النشر والتوزيع، طعمَّ
، حتقيق: اجلامع ألحكام القرآنم، 2003ه/1423القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر،  -

 هشام مسري البخاري، الرياض: دار عامل الكتب، د.ط.
 .11، بريوت، القاهرة: دار الشروق، طيف ظالل القرآنم، 1985ه/1405قطب، سيد،  -
قيق: ، حتبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعم، 1998ه/1419ر بن سعود، الكاساين، عالء الدين أبو بك -

 .2حممد عدنان بن ياسني درويش، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، ط
، حتقيق: سامي بن حممد تفسري القرآن العظيمم، 1999ه/1420ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر،  -

 .2لنشر والتوزيع، طسالمة، دار طيبة ل
، القوامة وأثرها يف استقرار األسرةم، 2010ه/1431الكراين، عبد احلميد بن صا ح بن عبد الكرمي،  -

 .1الرياض: دار القاسم للنشر والتوزيع، ط
، لماجلامع الصحيح املسمى صحيح مسمسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، د.ت،  -

 دار اآلفاق اجلديدة، د.ط.بريوت: دار اجليل، 
، هل تلعن املالئكة الرجال أيًضا؟ حكم امتناع الزوجة عن زوجها والعكس،املصري، كمال،  -

www.maghress.com 
 ، حتقيق: جممع اللغة العربية، دار الدعوة، د.ط.املعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم وآخرون، د.ت،  -
، بريوت: دار فيض القدير شرح اجلامع الصغريم، 1994ه/1415ي، عبد الرؤوف بن تاج العارفني، املناو  -

 .1الكتب العلمية، ط
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، اعتىن بتصحيحها: أمني حممد عبد الوهاب وحممد الصادق العبيدي، لسان العربابن منظور، د.ت،  -

 .3بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، ط
، مقاصد الشريعة يف أحكام األسرةم، 2005ه/متوز)يوليو( 1426ر، عبد اجمليد، مجادى الثانية النجا -

 دبلن: اجمللة العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، العدد السابع.
، حتقيق: سنن النسائي اجملتىب من السننم، 1986ه/1406النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب،  -

 .2غدة، حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، طعبد الفتاح أبو 
اب ، االسكندرية: دار القمة لتوزيع الكتمسؤولية اآلباء جتاه األوالدآل نواب، عبد الرب نواب الدين، د.ت،  -

 والشريط والسي دي، دار اإلميان للطبع والنشر والتوزيع. د.ط.
، بريوت: دار إحياء لم بن احلجاجاملنهاج شرح صحيح مسه، 1392النووي، أبو زكريا، حيىي بن شرف،  -

 .2الرتاث العريب، ط
، دبلن: أسس البناء األسري يف اإلسالمم، 2005ه/متوز)يوليو( 1426اهلواري، حممد، مجادى الثانية  -

 اجمللة العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، العدد السابع.
         .ط.د الفكر، دار: بريوت الفوائد، ومنبع الزوائد جممع ه،1412 بكر، أيب بن علي الدين نور اهليثمي، -
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 ملخص ال

ال شركات المساهمة ومهامها في اإلشراف على أعمالرقابة الداخلية في هتدف هذه الورقة البحثية إىل تناول )
، وذلك (مجلس اإلدارة في ظل قواعد الحوكمة: دراسة قانونية في القانون البحريني مقارنة بالشريعة اإلسالمية

هبدف التعرف على وظائف الرقابة الداخلية يف اإلشراف على أعمال شركة املسامهة يف ظل قواعد احلوكمة، وقد متت 
وضوع الورقة من خالل بيان مفهوم شركة املسامهة، ومفهوم احلوكمة، مث تناول الرقابة الداخلية للشركة يف معاجلة م

ظل قواعد احلوكمة، من خالل عرض األحكام العامة لنظام الرقابة الداخلية، ومهامها يف اإلشراف على أعمال جملس 
بة الداخلية يف ظل قواعد احلوكمة، وقد خلص الباحث اإلدارة، مث مناقشة موقف الشريعة اإلسالمية من نظام الرقا

إىل عدد من النتائج أمهها؛ أن مفهوم نظام الرقابة الداخلية لشركات املسامهة يتوافق يف اجلوهر مع أحكام الشريعة 
 جاإلسالمية، وال يتعارض معها، وقد تناول الباحث املوضوع باستخدام املنهج الوصفي، واملنهج التحليلي، واملنه

 االستقرائي، ومنهج املقارنة
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وتعديالته يف حتقيق حوكمة الشركات  1997لسنة  22مدى كفاية نصوص قانون الشركات األردين رقم م(. 2012انظر يف هذا املعىن؛ عبابنة، حممود. ) 1 
، عمادة البحث العلمي، اجلامعة األردنية، 1، العدد39جملة دراسات، علوم الشريعة والقانون. اجمللد  املسامهة العامة يف األردن يف ضوء مبادئ احلوكمة الدولية.

 .323عمان. ص
 OECD: http://www.oecd.orgانظر مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  2 
ار اإلسكندرية: الد املفاهيم، املبادئ، التجارب، املتطلبات.حوكمة الشركات، شركات قطاع عام وخاص ومصارف، م(. 2007)العال.  محاد، طارق عبد 3 

  .240ص، 2اجلامعية، ط
 .Principles (6) of Corporate Governance Code of Bahrain انظر:4 

 

 المقدمة
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد بن عبد اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله.

 ا اختصاصاهتقوم باألعمال اليت تدخل يفهتا؛ تجملس إدار إدارة شركة املسامهة ممثلةً يف أن  تنص على القاعدة العامةفإن 
 ،فات متعمدةيرتكب جتاوزات وخمالقد وأنظمة الشركة السائدة، لكن اجمللس يف الواقع  ،على وجه يتماشى مع القانون

من خالل  ،والتزوير، أو يقوم بالتدليس على املسامهني وإضالهلم ،مثل جرائم االختالس ،جرائم ماليةإىل حد ارتكاب 
كبار   ال طموحات إركة، أو تكون القرارات الصادرة عنه ال تلِّب تقدمي تقارير ال تعكس حقيقة املوقف املايل للش

على حساب مصاحل صغار املسامهني، ومن هذه الوقائع تأيت هنا أمهية الرقابة على ورغباهتم،  هم،ومصاحل ،املسامهني
 .1، وحسابات الشركةأعمال اجمللس
 ا، بعدما قامت منظمة التعاونملحً  اأضحى أمرً  جملس اإلدارة عموًمافإن فرض الرقابة على أعمال  وتبًعا لذلك؛

بإصدار مبادئ احلوكمة اليت تعد مبثابة دليل اسرتشادي جلميع الشركات، إذ  (OECD)االقتصادي والتنمية 
، وحىت يتم الوصول 2يشتمل املبدأ السادس على تعهد جملس اإلدارة بضمان سالمة التقارير احملاسبية واملالية للشركة

؛ فقد أوكل أمر الرقابة إىل أنظمة رقابية داخلية حلماية الشركة من الوقوع يف األخطاء بالنسبة للتقارير دفإىل هذا اهل
املوضحة حلسابات الشركة، وتعزيز الثقة مبصداقية البيانات املالية الصادرة عن الشركة، وحتقيق الرضا لدى شرحية 

 .3واسعة من املستثمرين
م قواعد احلوكمة، يف تبنيه لنظام رقابة داخلي على 2010ت البحريين الصادر عام وقد ساير ميثاق حوكمة الشركا

 .4( املتعلق بوظائف الرقابة الداخلية6أعمال جملس اإلدارة، والشركة، من خالل املبدأ رقم )
أجل التعرف  نولذا ارتأى الباحث أن يتناول نظام الرقابة الداخلية يف شركات املسامهة بشيء من الرتكيز، والعناية، م

 على وظائف الرقابة الداخلية يف اإلشراف على أعمال شركة املسامهة يف ظل قواعد احلوكمة.
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يعرف السهم بأنه "النصيب الذي يشرتك به املساهم يف الشركة، وهو يقابل حصة الشريك يف شركات األشخاص، ويتمثل السهم يف صك يُعطى  5 
وزي فللمساهم ويكون وسيلة يف إثبات حقوقه يف الشركة، ويندمج احلق يف الصك حبيث يكون التنازل عن السهم يف درجة التنازل عن احلق"، سامي، 

 .288، ص5عمَّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط األحكام العامة واخلاصة. -الشركات التجاريةم(. 2010) حممد.
قد نشأت عام و جدير باإلشارة إىل أن هذه املنظمة هي منظمة دولية، مكونة أساًسا من جمموعة من الدول املتقدمة اليت تتبىن نظام اقتصاد السوق احلر،  6 

لتعاون االقتصادي األورويب، للمساعدة على إدارة خطة مارشال إلعادة إعمار أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية، وبعد مدة مت توسيع م عن منظمة ا1948
 ،دةاجليديد املمارسات م مت إصالحها لتكون منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومن أهم أهدافها حت1960عضويتها لتشمل دواًل غري أوروبية، ويف عام 

 
 المبحث األول: مفهوم شركة المساهمة

ورد تعريف شركة املسامهة يف العديد من قوانني الشركات العربية، ومنها قانون الشركات البحريين، إذ عرّفتها املادة 
( من القانون املذكور بأهنا تلك الشركة اليت "تتكون من عدد من األشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول، 63)

 هتا إال مبقدار قيمة أسهمهم".  وال يكونون مسؤولني عن ديون الشركة والتزاما
ويالحظ الباحث من خالل التعريف السابق أنه يشتمل على عناصر أساسية متيز شركات املسامهة عن غريها من 

 الشركات األخرى، وتتلخص وفًقا لآليت:
 كمكن ال شركة املسامهة تتكون من عدد من األشخاص املسامهني الذين يعدون أعضاء يف الشركة، وبالتايل فإنه -1

 أن تتكون من شخص واحد.
الشركة املتساوية القيمة اليت متثل يف الواقع رأس  5ه الشركة املالية بعملية االكتتاب يف أسهمذيقوم الشركاء يف ه -2

 ماهلا، وبعد متكن املسامهني من أداء قيمتها، تكون هذه األسهم قابلة للتداول يف سوق األوراق املالية.
 املسامهني يف الشركة عن التزامات الشركة إال بقدر قيمة األسهم اليت اكتتبوا فيها. ال تتم مساءلة  -3

غري أنه يف املقابل توجد خصائص أخرى متتاز هبا أيًضا هذه الشركة، وهو أن االسم الذي حتمله مستمد من غرض 
امهني، كون من عدد من املسإنشائها، ولذا كمكن للباحث تعريف شركة املسامهة بأهنا شركة من شركات األموال تت

وينقسم رأس ماهلا إىل أسهم متساوية القيمة يكتتب فيها املسامهون، وكمكن تداول هذه األسهم على الوجه املبني يف 
القانون، وتقتصر مسؤولية املسامهني عن التزامات الشركة مبقدار قيمة أسهمهم، ويكون للشركة اسم جتاري مستمد 

     من الغرض من إنشائها.   
 : مفهوم حوكمة شركات المساهمةالثانيالمبحث 

بأهنا النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات،  حلوكمةا (OECD) 6االقتصادي والتنمية منظَّمة التعاون عرفت 
 ومراقبتها، وتوجيهها، وإنَّ هيكل حوكمة الشركات حيِدد توزيع احلقوق واملسؤوليات بني خمتلف األطراف املعنية 
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ن أري ملزمة كمكن وتنفيذها عن طريق سن قوانني غ ،ا لتحسني السياساتا قويً كون حافزً يتشكل منتدى كمكن أن  ، فهيوتنسيق السياسات احمللية والدولية
، ويوجد هبا حالًيا أربعة وثالثون عضًوا، للتفصيل انظر موقع املنظمة اآليت: لزمةمعاهدات ما إىل تؤدي أحيانً 

http://www.oecd.org/about/history 
 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6778انظر يف تعريف املنظمة للحوكمة موقع املنظمة ذاهتا اآليت:  7
 .9-3ص مصدر سابق، التجارب(. -املبادئ -حوكمة الشركات )املفاهيمم(. 2007محاد، طارق عبد العال. ) 8 
ورقة عمل مقدمة إىل املركز املصري للدراسات . حمددات احلوكمة ومعايريها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصرم(. 2007يوسف، حممد حسن. )9

. حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد املايل واإلداريم(. 2006، سليمان، حممد مصطفى. )15ص االقتصادية، املركز املصري للدراسات االقتصادية، القاهرة.
مقدمة إىل  ورقةفصل السلطات وصالحيات جملس اإلدارة والشركات العائلية. م(. 2007وما بعدها، اليايف، موفق. ) 15اإلسكندرية: الدار اجلامعية. ص

 .138مؤمتر حوكمة الشركات وأسواق املال العربية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، القاهرة. ص

 
بالشركة، مثل جملس اإلدارة، واملديرين التنفيذيني، واملسامهني، واألطراف األخرى ذات املصلحة يف الشركة، ويوضح 

 .7هيكل احلوكمة املبادئ والقواعد عند اختاذ القرار يف الشركات
ل لضبط إدارة محنو تعريف احلوكمة بأهنا نظام، أو إطار كا توجه املنظمةيظهر للباحث  السابق؛ ومن خالل التعريف

شركة املسامهة، والتحكم بقراراهتا، واحلد من تأثريات قرارات املديرين يف احنراف الشركة عن مسارها الصحيح، من 
خالل تعزيز قيم الشفافية، واإلفصاح عن املعلومات املرتبطة، وتعزيز أعمال الرقابة الداخلية، واخلارجية على إدارة 

 اء الشركة، وضبط املصاحل املتشابكة بني مجيع األطراف املرتبطة بالشركة.    الشركة، مبا يكفل رفع كفاءة أد
"النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال املنظمة، ومراقبتها على أعلى كما يعرف بعض الباحثني احلوكمة بأهنا 

 افية".مستوى، من أجل حتقيق أهدافها، والوفاء باملعايري الالزمة للمسؤولية، والنزاهة، والشف

ويضيف أيًضا "هي اإلجراءات املستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب املصلحة يف املنظمة، لتوفري إشراف على املخاطر، 
 .8ورقابة املخاطر اليت تقوم هبا اإلدارة"

هات إدارة املخاطر، واختاذ التدابري الرقابية، وخصوًصا من اجلوواضح من خالل التعريف السابق؛ أنه يؤكد على أمهية 
لتعامل من احتماالت تعرض الشركة خلسائر مالية، وكيفية ا -إىل أدىن قدر ممكن-الرقابية الداخلية يف الشركة، للحد 

 معها يف حال وقوعها، يعد من الوظائف الرئيسة للجهات الرقابية الداخلية. 

هوم حوكمة الشركات إىل جمموعة القوانني، والتشريعات اليت حتدد العالقة التعاقدية بني إدارة وبعبارة أخرى يشري مف
الشركة من ناحية، ومحلة األسهم، واألطراف األخرى ذات املصاحل املتشابكة، مثل الدائنني، والعاملني، واملوِردين من 

 .9افناحية أخرى، حيث حتدد تلك القوانني حقوق، وواجبات مجيع األطر 
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 Principle (6/2) of Corporate Governance Code of Bahrain. انظر: 10 

 
يم عمل إدارة تقوم بتنظ، حيث ويرى الباحث أن قواعد احلوكمة متثل إطارًا، أو حزمة كاملة من التشريعات القانونية

الشركات، وحتديًدا عمل جملس اإلدارة يف شركات املسامهة، ومسألة تعيينه، وجلانه املنبثقة عنه، وبيان سلطاته، 
كما   ،عات الرقابة الداخلية، واخلارجية على أعمال الشركة وحساباهتاوواجباته، ومسؤوليته، وتنظيم قواعد، وتشري

هتدف تلك التشريعات إىل توفري احلماية الكاملة حلقوق األطراف كافة، املرتبطة مصاحلهم بالشركة، من خالل تفعيل 
ة مع الشركة على ملني كافمشاركة املسامهني يف اجتماعات اجلمعية العامة العادية، وغري العادية للشركة، واطالع املتعا

 املعلومات، والسجالت، والبيانات املتعلقة هبا.
يرى الباحث أنه كمكن تعريف حوكمة شركات املسامهة بأهنا جمموعة من القواعد، واملعايري هتدف وبناء على ما تقدم؛ 

 األطراف بني مصاحل إىل توجيه سلطات إدارة الشركة، وتنظيم عملها حنو حتقيق مصاحل الشركة، وإقامة التوازن
املختلفة، من خالل فرض جمموعة من اآلليات الرقابية الداخلية، واخلارجية على أعماهلا، وتعزيز قيم املسؤولية، 
واإلفصاح، والشفافية، الكفيلة حبماية أصول الشركة، ورفع كفاءهتا يف األداء، ومنع احنراف اإلدارة عن مسارها 

 الصحيح.    
 قابة الداخلية للشركة في ظل قواعد الحوكمة:المبحث الثالث: الر 

يف الواقع؛ يُفرتض أن يوجد يف شركة املسامهة نظام رقابة داخلي حمكم كمارسه املراقب، أو املدقق الداخلي، وسيتناول 
الباحث هذا املبحث من خالل تقسيمه إىل مطلبني؛ يتم ختصيص املطلب األول للحديث عن األحكام العامة للرقابة 

خلية، أما املطلب الثاين فيتم ختصيصه للحديث عن وظائف الرقابة الداخلية، ومهامها يف اإلشراف على أعمال الدا
 جملس اإلدارة، وحسابات الشركة يف ظل قواعد احلوكمة.  

 المطلب األول: األحكام العامة للرقابة الداخلية:
 سيعرض الباحث يف هذا املطلب املقصود بنظام الرقابة الداخلية، وحتديد عوامل النشأة، ومقومات هذا النظام. 

 الفرع األول: المقصود بالرقابة الداخلية:  
( إىل ضرورة قيام جملس اإلدارة بإنشاء إدارة للرقابة الداخلية، تكون 6/1لقد أشار ميثاق حوكمة الشركات يف املبدأ )

 .10 مهمتها تقدمي مراجعة مستقلة لعمليات الشركة، وحساباهتا املالية، ومدى فاعلية نظام إدارة املخاطر للشركة كافة
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م، وهو يشكل منظمة مهنية عاملية، متخصصة يف أعمال التدقيق الداخلي، ومقره الرئيس يف والية فلوريدا 1941جدير بالذكر أن املعهد تأسس عام  11 
 اآليت: عضو باملهنة، لالستزادة انظر املوقع 180000األمريكية، ويضم أكثر من 

https://na.theiia.org/about-us/Pages/About-The-Institute-of-Internal-Auditors.aspx  
of-guidance/Pages/Definition-guidance/mandatory-https://na.theiia.org/standards-املوقع اآليت،  انظر 12 

Internal-Auditing.aspx 
مدى قدرة املراجع الداخلي من خالل تطبيق معايري األداء املهين للمراجعة الداخلية الدولية على مواجهة ظاهرة م(. 2009العفيفي، مؤمن حممد. ) 13 

 وما بعدها.  28رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، كلية التجارة، قسم احملاسبة والتمويل، غزة. صالفساد املايل يف املؤسسات االقتصادية. 
 

 

املقصود بالرقابة الداخلية بأهنا نشاط مستقل،  11وقد حدد معهد املراجعني الداخليني يف الواليات املتحدة األمريكية
هبدف إضافة قيمة للمؤسسة، وحتسني عملياهتا، ويساعد هذا  وموضوعي، يقدم تأكيدات، وخدمات استشارية

النشاط يف حتقيق أهداف املؤسسة، من خالل اتباع أسلوب منهجي منظم، لتقومي فاعلية عمليات احلوكمة، وإدارة 
 :13وكمتاز التعريف السابق للرقابة الداخلية باخلصائص األساسية اآلتية، 12املخاطر، والرقابة

 نشاط مستقل: -1

يعد هذا النشاط مستقاًل يف ذاته، ضمن بنيانه التنظيمي املستقل أيًضا، وذلك لتوثيق نشاط املراقب الداخلي، وإفساح 
 اجملال له، ألداء واجباته حبرية تامة، بعيًدا عن أية ضغوطات يف حتديد منهجية أعمال املراجعة، أو حدودها.

 نشاط موضوعي: -2

قل تقوم على أساس عرض عمليات الشركة، وأدائها، للفحص املوضوعي احملايد، واملستالرقابة الداخلية هي يف احلقيقة 
 عن فحوصات اآلخرين، وأحكامهم.

 حتمل صفة استشارية:  -3

الرقابة الداخلية تقدم خدمات استشارية تتعلق بالشركة، وذلك باالتفاق مع الشركة، لتعزيز أعمال الرقابة، والتحكم 
 بعملياهتا.
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 ) of Corporate Governance Code of BahrainPrinciple (6/2. انظر: 14  

 

 قيمة: إضافة  -4

الواقع أن الغرض األساسي من الرقابة الداخلية املساعدة يف حتقيق أهداف الشركة، وختفيف درجات املخاطر املهددة 
 لسري العمل بالشركة، مبا حيقق مصاحل مجيع األطراف املرتبطة بنشاط الشركة. 

 إدارة املخاطر: -5

ن أن ذها، هبدف حتديد األحداث احملتمل وقوعها، واليت كمكواملقصود بإدارة املخاطر جمموعة اإلجراءات اليت يتم اختا
 تؤثر بشكل سلّب على حتقيق األهداف، وكيفية التعامل معها يف حال وقوعها، ودرجة حتمل الشركة حلدوثه.

 احلوكمة: -6

لرقابية، هبدف اتوفر أعمال الرقابة الداخلية اإلشراف على املخاطر، وإدارهتا، ومراقبتها، والتأكد من كفاية الضوابط 
 إجناز أغراض الشركة.   

ومن خالل التعريف السابق؛ كمكن للباحث تعريف الرقابة الداخلية، بأهنا نظام إداري، يتبع يف اهليكل التنظيمي 
جملس اإلدارة، أو جلنة التدقيق الداخلي املنبثقة عن جملس اإلدارة، ويهدف إىل التأكد من أن عمليات الشركة تسري 

، لتحقيق أهدافها، واحملافظة على أموال الشركة، وجتنيبها االحنراف عن املسار الصحيح، مبا حيافظ بشكل صحيح
 على مصاحل مجيع األطراف املرتبطة بنشاط الشركة. 

وجدير بالذكر إىل أن جملس إدارة الشركة هو الذي يقوم بتشكيل نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وحتديد صالحيات 
قة عن الداخلية، وواجباهتا، ومسؤولياهتا املتعلقة بتقدمي التقارير الدورية، بالتعاون مع جلنة الرتشيحات املنبث إدارة الرقابة

 .14اجمللس، والرئيس التنفيذي للشركة
ويف السياق ذاته؛ فإن ميثاق احلوكمة البحريين مل يشتمل على تفاصيل معينة ختتص بتنظيم عمل الرقابة الداخلية يف 
الشركة، مثل مسألة تعيني مدير الرقابة الداخلية، وعزله، وحتديد مكافآته، والتقارير اليت جيب أن يقدمها، واملوعد 

يين ه، ولذا يرى الباحث ضرورة أن يتضمن دليل حوكمة الشركات البحر احملدد للتقدمي،  والشروط الواجب توافرها في
 تفصياًل للبنيان التنظيمي إلدارة الرقابة الداخلية، مبا يساهم يف تعزيز كفاءة أداء هذه اإلدارة. 
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اصرة، جملة البحوث التجارية املع إطار مقرتح ملعايري املراجعة الداخلية يف ظل تطور تكنولوجيا املعلومات.م(. 1994انظر عبد الاله، حممد الرملي. ) 15 
 .250سوهاج، جامعة أسيوط. ص -اجمللد الثامن، العدد الثاين، كلية التجارة

 .227عمَّان: دار وائل للنشر. ص علم تدقيق احلسابات: الناحية النظرية.م(. 1999عبد اهلل، خالد أمني. ) 16 
 ( من قانون مصرف البحرين املركزي واملؤسسات املالية. 112املادة ) 17 

 
 الفرع الثاني: نشأة الرقابة الداخلية:

 أيت:للرقابة الداخلية يف شركات املسامهة، ومنها ما ييف الواقع؛ توجد أسباب كثرية لظهور احلاجة إىل إنشاء نظام 
 القسم األول: الفصل بين الملكية، واإلدارة، وتفويض الصالحيات:

أدى الفصل بني ملكية املسامهني، وإدارة الشركة إىل تركز مسائل اإلدارة يف جملس تقوم اجلمعية العامة بانتخابه، 
طر كن جملس اإلدارة من توجيه أعمال الشركة بالشكل الصحيح، فإنه يضوحيدد القانون حقوقه، وواجباته، وحىت يتم

إىل تفويض صالحياته، وتوزيع مسؤولياته الضخمة على جمموعة من اإلدارات املختلفة، مثل إدارة املبيعات، وإدارة 
 املوارد البشرية، واإلدارة املالية، وما إىل ذلك من اإلدارات األخرى.

 يشتمل على خماطر عدة، إذا استغل املفوضون، أو الوكالء تلك الصالحيات. وهذا التفويض للصالحيات
وترتيًبا على ذلك؛ فإنه ينبغي على جملس اإلدارة أن يتأكد من أن اإلدارات املختلفة يف الشركة، تسري يف أداء عملها،  

تطمني اجمللس  قابة الداخلية يفكما هو مرسوم هلا، ووفًقا للتفويض املمنوح هلا من اجمللس، ومن هنا جاءت وظيفة الر 
 .15على حسن سري العمل يف الشركة

 القسم الثاني: اتساع حجم نشاط الشركات:
أدى اتساع حجم نشاط الشركات إىل تعدد فروعها، وتشغيل عدد كبري من العاملني يف الشركة، وإنشاء العديد من 

ان ات الصف األول، واإلدارة العليا يف الشركة، فكاألقسام املختلفة، مما إدى إىل ضعف الصالت املباشرة بني إدار 
 .16لزاًما إدخال نظام إداري يراقب نشاطات الشركة احملاسبية، ويراجع تقسيمات العمل داخلها، بفعالية تامة

 القسم الثالث: تلبية متطلبات الرقابة على بورصة األوراق المالية: 
ها على بورصة األوراق املالية من شركات املسامهة املدرجة أوراقيف بعض األحيان؛ قد تطلب جهات الرقابة احلكومية 

 ، ويف حال تقصري إدارة الشركة يف تقدمي البيانات يف 17املالية يف سوق املال، تقدمي بياناهتا املالية خالل مدة حمددة
 ا
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 ( من قانون مصرف البحرين املركزي واملؤسسات املالية.163املادة ) 18 
 .228ص مصدر سابق،علم تدقيق احلسابات: الناحية النظرية. م(. 9991عبد اهلل، خالد أمني. ) 19 
تطور املراجعة الداخلية بني النظرية واملمارسة العملية يف ضوء التحديات االقتصادية واالجتماعية اليت تواجه م(. 1999انظر العبادي، مصطفى راشد. ) 20 

 .640صاد والتجارة، العدد األول، كلية التجارة، جامعة عني مشس، القاهرة. صاجمللة العلمية لالقت دراسة ميدانية.-الوحدات االقتصادية
اجلامعة رسالة ماجستري،  معوقات عمل وحدات املراجعة الداخلية واآلليات املقرتحة لزيادة فاعليتها.م(. 2007العفيفي، عبري حممد فتحي. ) 21 

 . 27اإلسالمية، كلية التجارة، قسم احملاسبة والتمويل، غزة. ص
 .231-230مصدر سابق، ص علم تدقيق احلسابات: الناحية النظرية.م(. 1999عبد اهلل، خالد أمني. ) 22 

 
داخلي، يضمن متابعة  ، وبالتايل برزت احلاجة إىل وجود نظام رقابة18لوقت احملدد، فإن الشركة تتعرض لعقوباتا

 .19تلك البيانات، وسرعة استخراجها، وتقدكمها يف الوقت املناسب لتلك اجلهات
 القسم الرابع: بروز الحاجة إلى نظام يمنع، أو يخفف من حاالت التالعب والفساد:

م إدارة مهاتعد احملافظة على أصول الشركة من الفساد، والغش من أوىل واجبات أعضاء جملس اإلدارة، لذا كانت 
 .20الرقابة الداخلية واضحًة، يف السعي الكتشاف حاالت التالعب حبسابات الشركة، واحلد منها قبل تفاقم آثارها

 القسم الخامس: حاجة مدقق الحسابات الخارجي إلى مساعد من داخل الشركة:
ظرًا لضخامة الشركة، ن يف احلقيقة؛ فإنه يصعب على مدقق احلسابات اخلارجي، أن يقوم مبراجعة مجيع حسابات

العمليات احملاسبية اليت تقوم هبا الشركة، واليت حتتاج يف الواقع إىل وقت وجهد كبريين، لذلك جرت العادة يف تدقيق 
احلسابات اخلارجي، أن تقتصر على حتديد نسبة اختبارية، بناء على وجود نظام رقابة داخلي، مطبق يف الشركة 

 .       21بشكل سليم
 لثالث: مقومات الرقابة الداخلية، وخصائصها: الفرع ا

 هناك جمموعة من املقومات، واألسس يقوم عليها نظام الرقابة الداخلية، وفًقا لآليت:
 القسم األول: وجود هيكل تنظيمي في الشركة:

تم حتديد ي يعد وجود هيكل تنظيمي يف الشركة من املقومات الرئيسة لعملية الرقابة، إذ إنه من خالل هذا اهليكل،
اإلدارات، واألقسام، وأيًضا حتديد سلطات مديري هذه اإلدارات، واألقسام، وواجباهتم، بدقة تامة، وجدير باإلشارة 

 .22إىل أن شكل اهليكل التنظيمي خيتلف من شركة إىل أخرى، حسب طبيعة نشاط الشركة
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لعدد ا اجمللة العلمية لكلية التجارة،دور املراجعة الداخلية يف تفعيل الرقابة االقتصادية يف منظمات األعمال. م(. 2005انظر بكري، علي حجاج. ) 23 
  .107ص الثالثون، جامعة األزهر.

 . 40اإلسكندرية: الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع. ص الرقابة واملراجعة الداخلية مدخل نظري تطبيقي.م(. 1996الصبان، حممد، آخرون. ) 24 
 .228عمَّان: مطابع الشمس. ص مفاهيم التدقيق املتقدمة.م(. 2001اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني، ) 25 

 
 القسم الثاني: وجود خطة للتحقق من صحة البيانات المحاسبية:

الواقع؛ فإنه البد من توافر خطة، أو نظام حماسّب يضع السياسات املعتمدة، حلماية أصول الشركة، وضمان دقة يف 
 .   23بياناهتا املالية، وصحتها، وإيضاح إجراءات تنفيذ عملياهتا

 القسم الثالث: وجود خطة لرفع مستوى أداء العاملين في الشركة:
 .24ةالعاملني فيها، وتطوير قدراهتم، مبا يعزز مستوى أدائهم يف الشرك جيب أن تتوافر يف الشركة برامج لتدريب

ومن خالل ما سبق؛ يتضح للباحث أن املقومات املذكورة آنًفا متثل ركائز أساسية لنجاح أي نظام للرقابة الداخلية، 
ها املالية، سياستواستمراره، مبا يعمل على حتقيق أهداف الشركة، من خالل التأكد من مطابقة عمليات الشركة ل

 وكشف أي حاالت احنراف، كمكن أن تشكل خطرًا على بقاء الشركة، واستمراريتها.   
 المطلب الثاني: مهام الرقابة الداخلية في اإلشراف على أعمال مجلس اإلدارة في ظل قواعد الحوكمة:

كة، من اإلدارة، وحسابات الشر  تقوم الرقابة الداخلية مبهام واضحة يف تعزيز عمليات اإلشراف على أعمال جملس
خالل محاية أصوهلا من األخطاء، والغش، واإلسراف، ومراجعة العمليات والبيانات احملاسبية، وتقومي أنظمة إدارة 

 املخاطر، وهو ما سيوضحه الباحث، وفًقا لآليت:
 الفرع األول: حماية أصول الشركة:

ى أصول الشركة، وأمواهلا من حاالت اخلطأ، وأعمال الغش، يعد نظام الرقابة الداخلية ذا أمهية يف احلفاظ عل
واإلسراف، أو أية أعمال أخرى، مثل االختالس الذي كمكن أن ترتكبه اإلدارة العليا للشركة، أو موظفيها، وذلك 

 .25حينما تنحرف إدارة الشركة عن املسار الصحيح يف اإلدارة، وتقوم باإلخالل بواجباهتا اإلدارية واملهنية
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 تة على األخطاء غري املتعمدة األخطاء احلسابية، واألخطاء يف ترحيل األرقام، ومن األمثلة على األخطاء الواقعة عمًدا التالعب بالسجالمن األمثل 26 
مصدر علم تدقيق احلسابات: الناحية النظرية. م(. 1999احملاسبية، وإدراج أمساء ومهية، تشغل مناصب ومهية يف كشوفات األجور، عبد اهلل، خالد أمني. )

 .56-52ص سابق،
إثبات و من أمثلة األفعال غري املشروعة اليت تدخل يف نطاق االختالس، أو السرقة، أو الغش، االستيالء على جانب من أموال الشركة دون وجه حق،  27 

واقعية،  ألمثلة على الغش حتديًدا، التالعب يف احلسابات، هبدف إظهار نتائج غريمدفوعات ومهية يف دفاتر الشركة، لتغطية اختالس خبزينة الشركة، ومن ا
 .59-58ص مصدر سابق،علم تدقيق احلسابات: الناحية النظرية. م(. 1999عبد اهلل، خالد أمني. )

 حقيقية هلا، أو شراء كماليات ال تستفيدمن األمثلة على سلوك اإلسراف؛ شراء أصول من عقارات، أو آالت، أو بضائع عالية التكلفة، دون حاجة  28 
 وما بعدها.  27القاهرة: مكتبة عني مشس. ص املراقبة الداخلية، أسلوب حتقيق الرقابة الوقائية وتنمية الكفاية.م(. 1978منها الشركة، اجلزار، حممد حممد. )

 Principle (6/2) of Corporate Governance Code of Bahrain. انظر: 29 

 
 القسم األول: حماية أصول الشركة من األخطاء:

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بعمل جليل للشركة، فتحفظها من حاالت األخطاء يف البيانات اليت تكون يف أغلب 
احلاالت غري متعمدة، وتقع سهًوا، كما قد تكون متعمدة يف أحوال أخرى، ويف تلك احلالة فإن على الشركة التحرك، 

 .26ملعرفة أسباب ذلك الفساد املايل، واختاذ اإلجراءات املناسبة حياهلا
 القسم الثاني: حماية أصول الشركة من االختالس، والسرقة، والغش:

تسعى الرقابة الداخلية إىل احلفاظ على أصول الشركة من حاالت السرقة، واالختالس، والغش، وتعد هذه األفعال 
 يف القانون، ويكون قصد الشخص يف تلك األفعال تضخيم أرباح الشركة، أو ختفيضها،غري مشروعة، ومعاقًبا عليها 

 .27أو رفع قيمة أسهم الشركة يف البورصة
 القسم الثالث: حماية أصول الشركة من اإلسراف:

 يشكل اإلسراف عبًئا ثقياًل على الشركة، فيزيد من نفقاهتا، دون حاجة تستدعي ذلك البذل، وكمارس هذا السلوك
 .28عادة أعضاء جملس اإلدارة، واملديرون يف اإلدارة التنفيذية

 الفرع الثاني: مراجعة العمليات، والبيانات المحاسبية، وتقويمها:
، واملتمثلة يف االتفاقيات 29تقوم إدارة الرقابة الداخلية مبراجعة حسابات الشركة، وبياناهتا، يف الدفاتر والسجالت

 لية، والشيكات، وغريها من املستندات، للتأكد من صحتها، ومطابقتها لسياسة الشركة املا املكتوبة، وفواتري املبيعات،
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مصدر سابق،  حوكمة الشركات، شركات قطاع عام وخاص ومصارف، املفاهيم، املبادئ، التجارب، املتطلبات،م(. 2007محاد، طارق عبد العال. ) 30 
 وما بعدها. 239ص

 .51ص املصدر نفسه، 31 
يق على البنوك بالتطب -يف ضوء توجهاهتا املعاصرةمنوذج مقرتح إلدارة وتقييم أداء وظيفة املراجعة الداخلية م(. 2003انظر خليل، عبد اللطيف حممد. ) 32 

 .413جملة البحوث التجارية، العدد الثاين، اجمللد اخلامس والعشرون، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر. ص التجارية.
 Principle (6/2) of Corporate Governance Code of Bahrain.انظر:  33 

 
ووضع النتائج بني أيدي املستخدمني املعنيني، كما تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإبداء رأيها يف البيانات املالية، من 

 .30خالل إبراز نقاط القوة والضعف يف النظام احملاسّب للشركة
 الفرع الثالث: تقويم أنظمة إدارة المخاطر:

كمكن تعريف إدارة املخاطر بأهنا "عبارة عن منهج، أو مدخل علمي، للتعامل مع املخاطر البحتة، عن طريق توقع 
اخلسائر العارضة احملتملة، وتصميم وتنفيذ إجراءات، من شأهنا أن تقلل إمكانية حدوث اخلسارة، أو األثر املايل 

 .31يت تقع إىل احلد األدىن"للخسائر ال
وترتيًبا على ذلك؛ فإن جملس اإلدارة يعهد للرقابة الداخلية مهمة تقومي نظام إدارة املخاطر، من خالل وضع إدارة 
الرقابة الداخلية اخلطط املناسبة، حسب أنواع املخاطر الرئيسة، ودرجتها املتوقعة اليت تواجه الشركة، للتخفيف من 

انات، واملعلومات بالبي  يكن باإلمكان تالفيها، وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بتزويد جملس اإلدارةهذه املخاطر، إن مل
عن خمتلف عمليات الشركة، واليت من املتوقع حدوث خماطر فيها، مع تقدمي النصح واملشورة للمجلس، عن طريق 

 .32التقارير الدورية
 البحريين على املراقب الداخلي للشركة مراجعة مدى فاعلية نظاموبناء على ذلك؛ فقد أوجب دليل حوكمة الشركات 

 .        33إدارة املخاطر للشركة، ومدى كفايته
المبحث الرابع: موقف الشريعة اإلسالمية من نظام الرقابة الداخلية على أعمال مجلس اإلدارة في ظل قواعد 

 الحوكمة:
قيقة من يام بالعمل الذي ُكلف به الفرد بوازع من ضمريه، مع متابعة دعِرفت الرقابة يف الشريعة اإلسالمية بأهنا "الق

 القادة، للتأكد من حتقيق األهداف املرجوة من أي عمل سلوكي، أو اقتصادي، أو اجتماعي، أو سياسي، مع تفادي 
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 .49املنصورة: دار اليقني للنشر والتوزيع. ص الرقايب يف اإلدارة اإلسالمية وأثره يف الدعوة إىل اهلل. النظامم(. 2003يس، عماد حممد. ) 34 
الكتاب ه(. 1409، ابن أيب شيبة، أبو بكر. )34459، حديث رقم ¢رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه، يف كتاب الزهد، كالم عمر بن اخلطاب  35 

 .  96، ص7الرياض: مكتبة الرشد. ج كمال يوسف احلوت.  حتقيق:املصنف يف األحاديث واآلثار. 
 .صحيح البخاريهـ(. 1422البخاري، حممد بن إمساعيل. )، 6979أخرجه البخاري يف كتاب احليل، باب احتيال العامل ليهدى له، حديث رقم  36

 .28، ص9ج، 1، طبريوت: دار طوق النجاة ،حتقيق: حممد زهري ناصر الناصر

 
حتت يد  ما وضعاالحنرافات قبل وقوعها، ووضع كلٍّ يف مكانه، مع مراعاة عدم اإلسراف أو التبذير، وصيانة كل 

 .34العامل، لتحقيق اخلري لألفراد واجلماعات"
 ويالحظ الباحث أن التعريف املذكور آنًفا كمتاز باخلصائص اآلتية:

متتاز الرقابة يف النظام اإلسالمي؛ بأن العامل املسلم فيه، مبا كملك من قوة إكمان باهلل، وخوف من املساءلة يوم  -1
د عن كل  وحياسب نفسه يف عمله قبل أن حياسبه غريه، فيقبل على مرضاة اهلل، ويبتع القيامة، يراقب اهلل يف نفسه،

أسباب سخطه، وقد ورد يف األثر عن عمر بن اخلطاب )رضي اهلل عنه( أنه قال: "حاسبوا أنسكم قبل أن حتاسبوا، 
 .35"وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض األكرب، يوم تعرضون ال ختفى منكم خافية

يقوم احلكام والقادة، وخمتلف اجلهات اإلدارية املختصة، مبراقبة العاملني، ونصحهم، وحماسبتهم عن تصرفاهتم  -2
 اخلاطئة، والتدخل لتصحيحها. 

 الغرض من الرقابة هو التأكد من أن األعمال تسري وفًقا للغايات واخلطط املوضوعة، تلبية ملصلحة الفرد واجلماعة.  -3
 يف اإلسالم تشمل نواحي احلياة كافة، ومنها االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية. الرقابة -4

يف  ليه وسلمصلى اهلل عالرقابة اإلدارية، وحتديًدا حينما قام مبمارسة مهامه  صلى اهلل عليه وسلموقد مارس النّب 
صلى سول اهلل استعمل ر قال:  اهلل عنه(اإلشراف، وحماسبة العمال على جباية الزكاة، فعن أيب محيد الساعدي )رضي 

 ،وهذا هدية ،قال هذا مالكم ،فلما جاء حاسبه ،يدعى ابن اللتبية ، على صدقات بين سليمرجاًل  اهلل عليه وسلم
مث  "انت صادقً حىت تأتيك هديتك إن ك ، جلست يف بيت أبيك وأمكفهالَّ " :صلى اهلل عليه وسلمفقال رسول اهلل 

 :فيأيت فيقول ،هللين استعمل الرجل منكم على العمل مما والَّ أأما بعد فإين " :مث قال ،ثىن عليهفحمد اهلل وأ ،خطبنا
ا منكم شيئً  واهلل ال يأخذ أحد ،أفال جلس يف بيت أبيه وأمه حىت تأتيه هديته ،هذا مالكم وهذا هدية أهديت يل

أو شاة  ،و بقرة هلا خوارأ ،ا له رغاءاهلل حيمل بعريً  منكم لقي افألعرفن أحدً  ،بغري حقه إال لقي اهلل حيمله يوم القيامة
 .36بصر عيين ومسع أذين" اللهم هل بلغت" :يقول ،بياض إبطيهرؤي  مث رفع يده حىت"، تيعر
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 .125، ص1بريوت: دار الكتب العلمية. ج عيون األخبار.ه(. 1418ابن قتيبة، عبد اهلل. ) 37 
حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض. بريوت: دار الكتب العلمية.  اإلصابة يف متييز الصحابة.ه(. 1415العسقالين، أمحد بن حجر. ) 38 

 .  28، ص6ج
، 2مصر: وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب. جالنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة. م(. 2003أبو احملاسن، يوسف بن تغري بردي. ) 39 

 .114ص
 .371ص القاهرة: دار احلديث. األحكام السلطانية.املاوردي، أبو احلسن. )د.ت(.  40

 
بول قد حاسب ابن اللتبية، مع أنه مؤمتن على الصدقات، وأوضح يف احلديث أن ق صلى اهلل عليه وسلمفها هو النّب 

 العمال ال جيوز، وأنه لو مل يكن عاماًل، ملا أهدي إليه شيء.اهلدايا يف حق 
م، ومن ذلك أن يف حماسبة العمَّال، والرقابة عليه صلى اهلل عليه وسلموقد قام اخللفاء الراشدون باقتفاء هدي النّب 
ه(، فقال له: نعلى أيب بكر الصديق )رضي اهلل ع صلى اهلل عليه وسلممعاذ بن جبل قدم من اليمن بعد وفاة النّب 

 .37ارفع حسابك، فقال: أحسابان، حساب من اهلل، وحساب منكم، ال واهلل ال أيل لكم عماًل أبًدا
وكان عمر بن اخلطاب )رضي اهلل عنه( يستعني مبحمد بن مسلمة يف كشف أحوال والته، وأخبارهم، وكان مبثابة 

 .38احلاصلةمراقب أو مفتش إداري، يقوم بالكشف عن األخطاء واالحنرافات 
وسار من جاء بعدهم من حكام املسلمني على هذه الطريقة يف الرقابة، فقد كان الليث بن الفضل عامل هارون 

 .39الرشيد على مصر كلما غلق خراج سنة، وفرغ من حساهبا، وفرَّق أرزاق اجلند، خرج باملال واحلساب إليه
م املتقاعسني، وحماسبتهم عن أداء عملهم، كي يؤدوا أعماهلكما مارست الدولة اإلسالمية مهامها يف مراقبة املوظفني 
بدار أيب  ،غدادوايل احلسبة جبانّب ب ،مر إبراهيم بن بطحاءعلى أكمل وجه، وحتديًدا يف عصر الدولة العباسية، إذ "

عاىل ت وقد ،ينتظرون جلوسه للنظر بينهم ،ا على بابهفرأى اخلصوم جلوسً  ،وهو يومئذ قاضي القضاة ،عمر بن محاد
وقد  ،وقال: تقول لقاضي القضاة اخلصوم جلوس على الباب ،رت الشمس، فوقف واستدعى حاجبهوهجَّ  ،النهار

 .40"أو عرفتهم عذرك فينصرفوا ويعودوا ،وتأذوا باالنتظار ، فإما جلست هلم ،بلغتهم الشمس
 تتعرض رة، لكنها يف املقابل ملوترتيًبا على ذلك؛ فقد عرفت الشريعة اإلسالمية أسس الرقابة على أعمال اإلدا

بالتفصيل ملبدأ الرقابة يف الشركات، اعتماًدا على الثقة املوجودة بني الشركاء يف الشركة، إذ تكون تلك الثقة مبنية 
 على قوة الوازع الديين الذي يعمر أفئدة املؤمنني كما ذكرنا آنًفا، وهذا الوازع؛ يدفع الشركاء إىل استشعار مراقبة اهلل 
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 مكة املكرمة: منشورات جامعة أم القرى.شركات املسامهة يف النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي. م(. 1982صاحل بن زابن. )املرزوقي،  41 
 .497ص

، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصحََّحه األلباين يف  2417أخرجه الرتمذي يف أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب يف القيامة، حديث رقم  42 
م(. 2000األلباين، حممد ناصر الدين. )، 612، ص4، ج اجلامع الكبري.م(. 1975)  الرتمذي"، الرتمذي، حممد بن عيسى،كتابه "صحيح سنن 

   .572، ص2الرياض: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع. ج صحيح سنن الرتمذي.
 .61، ص2العلمية. ج بريوت: دار الكتبأنوار الربوق يف أنواء الفروق. م(. 1998القرايف، أمحد بن إدريس. ) 43 
ة هلا معتربة هبا، كانت طرقها وأسباهبا تابع  ،ملا كانت املقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق تفضي إليهايقول اإلمام ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل: " 44 

حبسب  ،حبسب إفضائها إىل غاياهتا وارتباطاهتا هبا، ووسائل الطاعات والقربات يف حمبتها واإلذن فيها ،فوسائل احملرمات واملعاصي يف كراهتها واملنع منها
بن قيم اجلوزية، حممد ا..."،  وهي مقصودة قصد الوسائل، قصود قصد الغايات إفضائها إىل غايتها؛ فوسيلة املقصود تابعة للمقصود، وكالمها مقصود، لكنه

 .108، ص3حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، بريوت: دار الكتب العلمية. جعالم املوقعني عن رب العاملني. إم(. 1991بن أيب بكر. )

 
صلى اهلل ، عماًل بقول رسول اهلل 41تعاىل هلم يف السر والعلن، فينتج عن ذلك احلرص أن يكون كسب املال حالاًل 

ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين : "عليه وسلم
 .  42"اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أباله

تفعيل نظام الرقابة على أعمال جملس اإلدارة، يعد يف احلقيقة من الوسائل اليت حتقق أهداف مجيع الشركاء  لكنَّ 
املسامهني، ومصاحلهم، لضمان سري العمل يف الشركة سريًا جيًدا، مبا يؤدي إىل حتقيق أغراض الشركة، وأيًضا يسعى 

ة األمانة امللقاة على عاتقها، وتوجيه أعمال الشركة للمصلح نظام الرقابة للحيلولة دون متكن إدارة الشركة من خيانة
 اخلاصة، مبا يساهم يف إعطاء صورة غري حقيقية عن مركز الشركة املايل.

ي املتضمنة وه ،مقاصد ؛وموارد األحكام على قسمنيوالوسائل تأخذ حكم املقاصد، يقول اإلمام القرايف رمحه اهلل: "
 ،وحتليل ،ن حترميم ،وحكمها حكم ما أفضت إليه ،وهي الطرق املفضية إليها ،ووسائل ،للمصاحل واملفاسد يف أنفسها

، فوسيلة احملرَّم حمرَّمة، ووسيلة املكروه مكروهة، ووسيلة املباح مباحة، ووسيلة 43"غري أهنا أخفض رتبة من املقاصد
الشرع  مواهلا من املقاصد الواجبة يفاملندوب مندوبة، ووسيلة الواجب واجبة، لذا فإن احلفاظ على أصول الشركة، وأ

احلنيف، وإجياد منظومة للرقابة الداخلية على أعمال جملس اإلدارة، وحسابات الشركة وسيلة فاعلة، لتحقيق ذلك 
حكم املقصد من ناحية  -حسب رأي الباحث –، فأخذت الوسيلة 44املقصد السامي، املتمثل يف حفظ مال الشركة

 الوجوب.
القانون حينما أوضح سلطات نظام الرقابة الداخلية يف ممارسة أعمال اإلشراف، فقد أوجب على  وتبًعا لذلك؛ فإن

 شركات املسامهة تبين ذلك النظام وتطبيقه، وااللتزام بالقوانني اليت تصدرها الدولة واجبة فيما يباح لتنظيم حياة الناس 
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ا من حاالت املصلحة، وتصون أموال الشركة، ومصاحلهواجملتمعات، بوصفها من قبيل القضايا التنظيمية اليت حتقق 

 الفساد املايل، واإلداري.
وبناء على ما تقدم؛ كمكن للباحث القول بأن نظام الرقابة الداخلية على أعمال الشركة، من الوسائل اليت حتقق 

صاحلهم يف بقاء أصول تتمثل ممصاحل مجيع األطراف املرتبطة بالشركة، كاملسامهني فيها، والدائنني، والعاملني فيها، و 
الشركة حممية، وتوافر القدرة لديها على االستمرار يف أداء أعماهلا، وهذا كله جيعل من تلك الوسائل مصلحة جديرة 

 باعتبار الشريعة اإلسالمية حلفظ األموال.
 الخاتمة

عد احلوكمة ين من خالل قواأن القانون البحري –بعد هذه اجلولة السريعة يف موضوع هذا البحث  -يظهر للباحث 
اهتم بقضية الرقابة على أعمال جملس اإلدارة، وخصوًصا أن يكون لدى شركة املسامهة ذا النظام، قد املوجودة يف ه

نظام للرقابة الداخلية، يعىن مبراجعة عمليات الشركة كافة، وحساباهتا املالية، وتقييم نظام إدارة املخاطر بالشركة، 
 لشركة، ومصاحلها.للحفاظ على أصول ا

كما يتضح للباحث أن أعمال نظام الرقابة الداخلية على إدارة الشركة وحساباهتا يعد موافًقا ألحكام الشريعة 
اإلسالمية، ومن الوسائل املؤدية إىل محاية أصول الشركة، وحتقيق أغراضها، والوسائل تأخذ حكم املقاصد يف وجوب 

 اتباعها وتعزيزها.            
ويوصي الباحث بضرورة قيام اجلهات الرقابية املختصة حبوكمة شركات املسامهة، بإضافة أحكام تفصيلية تتعلق بتنظيم 

 عمل إدارة الرقابة الداخلية بشركة املسامهة، لرفع كفاءة هذا اجلهاز.
 المصادر والمراجع

حتقيق: كمال يوسف احلوت. الرياض: ه(. الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار. 1409ابن أيب شيبة، أبو بكر. )
 مكتبة الرشد.

 ه(. عيون األخبار. بريوت: دار الكتب العلمية.1418ابن قتيبة، عبد اهلل. )
م(. إعالم املوقعني عن رب العاملني. حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، 1991ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر. )
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 ملخص ال

احلمد هلل رب العاملني الذي أنزل القرآن العظيم معجزة أبدية خالدة ، والصالة والسالم على من بعثه اهلل رمحة  
 وعلى آله وصحبه أمجعني. للعاملني سيدنا حممد 

فإن من عظمة القرآن الكرمي أنه جاء هداية ورمحة، وإعجازًا أنزله اهلل عز وجل منهج صالح للبشرية، أما بعد:    
 يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، رمحة مهداة للناس كافة يف كل الدهور والعصور.ال

وحنن يف عصر العلم وتوسع املعرفة والتقنيات واملخرتعات والبحث العلمي؛ جند أن ما توصل إليه العلم اليوم من 
وتأيت هذه الوسائل  يف علم الغيب، وسائل البحث واملنهج التجرييب يف شىت العلوم، يكشف لنا علوماً كانت باألمس

والتقنيات لتساهم يف إيضاح وتفسري احلقائق العلمية، والنظر إليها عن قرب وبتفاصيل أكثر دقة مما سبق؛ ومن هذه 
َّكن الباحث من  الوسائل استخدام تقنية الرؤية للحقيقة العلمية بأبعادها الثالثة بداًل من بعد واحد أو بعدين مما ُيم

 إىل تقاصيل احلقيقة العلمية واكتشافها من جوانب عدة.الوصول 

ومن أجل اإلحاطة بالبحث فإنين سأتعرض لبعض األمثلة لتقنية األبعاد الثالثية ودورها يف إيضاح الصورة اإلعجازية، 
يب يف الوصول يو حماولة تقدمي تفاصيل أدق فيما يتعلق باآليات الكونية يف اآلفاق، ومسامهة هذه التقنية يف العلم التجر 

إىل فهم احلقيقة العلمية بشمولية تقربنا من فهم إشارات اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي، وذلك بعد التعرض لثالثة 
 حماور ذات الصلة باملوضوع:

 اإلعجاز العلمي وأمهيته يف عصر التقنيات املعاصرة. المحور األول:
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مي يف من خالل استخدام تقنية األبعاد الثالثية يف كشف اإلعجاز العلدور املنهج التجرييب املعاصر  المحور الثاني:
 القرآن.

 اإلعجاز العلمي من أكرب األدلة على خلود القرآن وعاملية اإلسالم.المحور الثالث: 
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، والنجار، زغلول، من آيات اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي 23و19النابلسي، حممد راتب ، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ص - 1

 .33ص
 .66، وينظر: حسني، مجال نصار، اخلطاب القرآين املعاصر ص247ص القطان، مناع، مباحث يف علوم القرآن الكرمي،  - 2

 

 المحور األول

 اإلعجاز العلمي وأهميته في عصر التقنيات المعاصرة

اإلعجاز العلمي يف عصر التقنيات احلديثة، البد يل وأن أذكر املصطلح الذي يكاد أن إذا ما أردنا التحدث عن 
 جيمع عليه علماء اإلعجاز يف عصرنا احلاضر:

وهو إخبار القرآن الكريم بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن 
 . 1أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى مما يُظهر ويؤكد صدقه فيما الرسول 

من خالل النظر يف هذا التعريف يتبني لنا طبيعة العالقة بني اإلعجاز العلمي واملنهج التجرييب املعاصر، فباملنهج    
التجرييب املعاصر مت كشف احلقائق العلمية القرآنية، ومن اخلطأ لتحديد معىن اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي هو 

سنة النظريات أهنا يف جتدد دائم، ويف نقص وغموض دائمني تبعاً لتضمينه كل نظرية علمية، ومنشأ اخلطأ يف هذه 
 التقدم، واخلطأ أحياناً أخرى حىت تقرتب من الصواب. 

فأي نظرية منها تبدأ بالتخمني وختضع للتجربة حىت يثبت يقينها، أو يتضح زيفها وخطؤها ، وهلذا كانت عرضة 
، أهنا مسلمات تزعزعت بعد ثبوت، وتقوضت بعد رسوخ للتبديل، فكثري من القواعد العلمية اليت ظن الناس

 .2فاْست مْؤنَِفِت التجارب فيها مرة أخرى 

ومن ذلك يتأكد لنا خطأ االعتقاد الذي يظنه كثري من املهتمني بالدراسات القرآنية املعاصرة أن اإلعجاز العلمي 
ديثة؛ ألننا آن الكرمي على ضوء املعارف احلللقرآن الكرمي هو كل ما باإلمكان الوقوف عليه من مكتشفات بتدبر القر 

إذا فسرنا القرآن الكرمي هبا تعرضنا يف تفسرينا للنقائض كلما تبدلت القواعد العلمية، أو تتابعت الكشوف جبديد 
ينقض القدمي، أوبيقني يبطل التخمني، إذ غاية اإلعجاز العلمي حث املسلمني على التفكر والتفكري ، والتدبر والنظر 

 الكون وآياته، وفتح األبواب أمام املعرفة، ودعوهتم إىل الدخول هبا، والتقدم فيها، وقبول كل راسخ وجديد من يف 
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 . 249-247مباحث يف علوم القرآن ن مرجع سابق، ص - 3
ن القصص ممن الكتاب الذين اهتموا هبذا األمر املهندس: عالء الدين مشس الدين املدرس، حيث أورد يف كتابه ) القرآن يقوم وحده ( عددا البأس به  - 4

ء اقصة إسالم علماء ومشاهري تأثروا بالقرآن العظيم من خالل اطالعهم وإعجاهبم باآليات الكونية املذكورة يف القرآن الكرمي. وكتاب ) علماليت تبني 
 ومشاهري أسلموا ( للمهندس نايف منري فارس. 

 . 29النابلسي، حممد راتب، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، مرجع سابق، ص  - 5

 

العلوم، فال تتوقف حركة العقل يف تفكريه، أو حيول بينه وبني االستزادة من املعارف والعلوم مااستطاعوا إىل ذلك 
عظيم، فهو  يان السابقة يكفل هذا اجلانب مبثل ما يكفله القرآن السبيال، وليس مثة كتاب من كتب اهلل تعاىل يف األد

كتاب إعجاز معريف وعقيدة وهداية، يرقى فوق الزمان وخياطب الضمري فيحيي بواعث اخلري والفضيلة وعوامل النمو 
 . 3واالزدهار

رنا احلاضر بدخول اإلسالم يف عصوأما أمهية اإلعجاز العلمي يف عصر التقنيات احلديثة، فتبني مبا تواترت فيه األخبار 
عدد البأس به من علماء الغرب ومفكريه، الذين تكشفت هلم احلقائق القرآنية فوقفوا أمامها منبهرين، وأعلنوا 

، فهذا من أهم أساليب الدعوة إىل دين اهلل عز وجل مناسبة لعصرنا احلاضر، لغة العلم واملعرفة، وتطور 4إسالمهم 
، وما من شيء جيعلهم يذعنون إليه كإذعاهنم للعلم  الوسائل التقنية الذي نعيش فيه، ليتبني أن القرآن الكرمي حقٌّ

 على اختالف أدياهنم وأجناسهم.

لقد جعل اهلل عز وجل النظر يف ملكوت السموات واألرض، الذي تقوم عليه العلوم التجريبية طريقًا إىل اإلُيان به 
ه احلق الذي يدعو إىل العلم والعلم يدعو إليه، وسيجد الباحثون املسلمون يف  ، وطريقاً إىل اإلُيان بدين وبرسوله 

كالم اخلالق سبحانه عن أسرار خملوقاته أدلة هتديهم يف أثناء سريهم يف أحباثهم ما تقّرب هلم النتائج، وتوفر هلم 
 . 5اجلهود

له أمهية كربى  ن أهم فروض الكفاية؛ ملافيتضح لنا أن القيام بأحباث اإلعجاز العلمي يف عصر التقنيات احلديثة م
يف تقوية إُيان املؤمنني، ودفع الفنت اليت حياول امللحدون إلباسها على عقول املسلمني، كما أهنا تساعد على فهم 
خطاب القرآن الكرمي وحتفيز املسلمني لألخذ بأسباب النهضة العلمية اليت تتوافق مع ديننا احلنيف، واليت سبقتها 

سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أو مل يكف بربك أنه  القرآنية يف قوله تعاىل:  اإلشارة
 [ . 53] فصلت : اآلية  على كل شيء شهيد 
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 المحور الثاني

 لقرآنادور المنهج التجريبي المعاصر من خالل استخدام تقنية األبعاد الثالثية في كشف اإلعجاز العلمي في 

لبيان هذا احملور البد لنا وأن نوضح كيف تتم عملية تقنية األبعاد الثالثية ، هذا التصوير ثالثي األبعاد يسجل وصفاً  
 جمسماً لألجسام، وهذه الطريقة تقلد عمل العينني. فالعينان تمكونان صورتني من زاويتني خمتلفتني قليالً للجسم املرئي

مامنا ني، وترسل العينان الصورتني إىل املخ حيث يتم دمج الصورتني فيظهر الشيء أبسبب فرق املسافة بني العين
جمسماً، أي أننا نستطيع تقدير عمق الشخص أو الشجرة يف الصورة، وكذلك تقدير القريب والبعيد. أما إذا استخدمنا 

 عيناً واحدة فال ُيكننا حتديد العمق أو بعد األشياء املرئية.

ني، ت عدستني للتصوير الثالثي األبعاد حبيث تكون املسافة بني العدستني مثل املسافة بني العينتستخدم كامريا ذا
(سم تقريباً، وتتم عملية التصوير كااملعتاد ولكن 7.5فالعينان تبعدان الواحدة عن األخرى مبقدار ثالث بوصات )

وم بتصويره، نسبياً بالنسبة للشيء الذي نقيف كل لقطة تصور صورتني واحدة من اليمني نسبياً، وواحدة من الشمال 
وملشاهدة الصور اجملسمة ينظر بالعني اليمىن إىل الصورة اليمىن، وينظر بالعني اليسرى إىل الصورة اليسرى. تقوم 

 العينان واملخ برتكيب الصورة اجملسمة تلقائياً وتبدو لنا صورة جمسمة. 

 معاصر من خالل استخدام تقنية األبعاد الثالثية في كشفدور المنهج التجريبي الولكي نضرب مثااًل على 
 نقرأ اآلية الكرُية من قول اهلل سبحانه وتعاىل: اإلعجاز العلمي في القرآن

   َوَأنَّهُ َخَلَق ٱلزَّْوَجْيِن ٱلذََّكَر َوٱألُنَثى  [  أي وأنه ابتدع إنشاء الزوجني الذكر واألنثى، وجعلهما  45النجم: آية ، ]
يكون كّل واحد منهما زوجًا لآلخر. فالزوجني ليس  زوجني، ألن الذكر زوج األنثى، واألنثى له زوج فهما زوجان،

 املقصود هبما أزواج االنسان كآدم وحواء أو الرجل واملرأة فقط، وإمنا النوعني أو الصنفني من أزواج كل شيء حي 
ِسِهْم َوممَّا اَل ي َ  لََّها ممَّا تمنِبتم ٱأَلْرضم َوِمْن أَنفم ْبَحاَن ٱلَِّذي َخَلق ٱأَلْزَواَج كم وَن سم ، الكلمات يف تفسري اآلية خمتارة ْعَلمم

يِء : َبَدَعه، ابتكره واستحدثه، أْنَشأه على غري م ف معىن كلمة ابتدعبعناية،  " ثاٍل سابقٍ يف قاموس املعاين "ابتدع يف الشَّ
فهو "حَدث وجتّدد". أي أن اهلل تعاىل ابتكر مبدأ التزاوج على غري مثال سابق. ففي علم  معىن كلمة انشاءبينما 

 وهي اللبنة األساسية  Base Pairsاألساسية أو تسمى نقاط التقاء اجلينات علمياً ب  األزواج  اجلينات، وباملصادفة!

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=1&tSoraNo=53&tAyahNo=45&tDisplay=yes&Languageid=1
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%B9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D8%B4%D8%A3/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D8%B4%D8%A3/
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  http://fussilat.org/2015/06/15/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-انظر:  - 6

 

انو ال  ن مبقياسهي عبارة عن عدة اجراءات  ، عملية اإلنشاء هذهاحلمض النوويأو  أزواج الكروموسومات إلنشاء
مات املخزنة ين والذي يعادل حجم املعلو مرت )واحد باملليار من املرت( مصممة بدقة عالية حيث يتم ختزين الرمز اجلي

باملليون من  30ويبلغ طوله ما يقارب املرتين، حيث خيّزن داخل نواة اخللية اليت ال يتجاوز قطرها  جيجا بايت 3به 
فريق تبطريقة مبهرة ومن مث لفه مرة أخرى لتصغري طوله. عند انقسام اخلاليا يتم  لف احلمض النووياملرت، إذ يتم 

حيتاجها اجلسم وذلك من  اليت إلنتاج الربوتينات ترمجتهاجلني املعين بالعملية املطلوبة ومن مث  نسخومن مث  اللولب
حظة، هذا يف هذه اللخالل رسائل كيماوية تنتجها غدد اجلسم، عملية االنشاء هذه تتم يف كل خلية من جسمك و 

هو نظام التزاوج الذي خلقه اهلل، وهكذا خيلق اهلل التنوع يف احلياة، وهكذا جعلنا شعوبا وقبائل. عندما وجد العلماء 
وا أن اخلالق ومل يقول… واحد ، قالوا أن هذه املخلوقات نشأت من أصل صبغة جينية مشرتكة بني كافة املخلوقات

ونَ   ف  واحد! لََّها ممَّا تمنِبتم ٱأَلْرضم َوِمْن أَنفمِسِهْم َوممَّا اَل يَ ْعَلمم ْبَحاَن ٱلَِّذي َخَلق ٱأَلْزَواَج كم   . 6سم

ومن مث لفه مرة أخرى لتصغري طوله ( فبهذا العلم التجرييب احلديث من   لف احلمض النوويهذه العملية )عملية 
خالل التصوير ثالثي األبعاد، توصل العلماء إىل إثبات اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي فكانت أكثر وضوحاً هبا 

ُيان ملن كان غري مؤمن،  وأهنا ليست فقط عند اإلنسان وإمنا  زادت إُيان املؤمن إُيانًا وكانت طريقًا للدعوة إىل اإل
 كما قال اهلل تعاىل مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما اليعلمون. 

 المحور الثالث

 اإلعجاز العلمي من أكبر األدلة على خلود القرآن وعالمية اإلسالم 

هي خامتة الرساالت، وديننا اإلسالمي هو خامت األديان والشرائع، ولوجود العالقة بني  مبا أن رسالة النيب حممد    
اإلعجاز العلمي واملنهج التجرييب املعاصر، عرفنا أن حكمة الباري سبحانه وتعاىل قضت أن تكون معجزة اإلسالم 

لبقاء ، فكان تكون معجزة تصلح لمعجزة باقية وخالدة جبانبه تؤيده وتعززه إىل قيام الساعة، فاختار سبحانه أن 
 القرآن الكرمي مبا اشتمل عليه من اإلشارات حلقائق وسنن ونواميس علمية كثرية ، أخرب عنها قبل أكثر من ألف 

 

http://fussilat.org/2015/06/15/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-
http://www.dnalc.org/resources/3d/25-basepairing.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/25-basepairing.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/
http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/
http://en.wikipedia.org/wiki/Base_pair
http://www.dnalc.org/resources/3d/07-how-dna-is-packaged-basic.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/07-how-dna-is-packaged-basic.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/23-dna-unzip.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/23-dna-unzip.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/12-transcription-basic.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/12-transcription-basic.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/12-transcription-basic.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/12-transcription-basic.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/15-translation-basic.html
http://www.dnaftb.org/40/
http://www.dnalc.org/resources/3d/07-how-dna-is-packaged-basic.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/07-how-dna-is-packaged-basic.html
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 . 49. والندوي، أبو احلسن ، دراسات قرآنية ص 19-18أمحد، يوسف احلاج، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة املطهرة ص  - 7
 .7-6. والسويدي، يوسف، اإلسالم والعلم التجرييب ص 7/ص1النجار، زغلول، ومن آيات اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي ج - 8
 املصدر السابق. - 9

 

مشتملة على مجلة من املظاهر واحلقائق املوجودة يف آفاق هذا  وأربعمائة سنة دليالً واضحاً على أنه وحي من اهلل 
 يصل إليها العلماء يف املنهج التجرييب املعاصر مبا لديهم من وسائل علمية حديثة ومتطورة يوماً بعد  الكون، واليت قد

رسول اهلل ورسالته خامتة  يوم ؛ فكانت للجميع برهانًا على أن القرآن الكرمي هو كالم اهلل تعاىل، وأن حممدًا 
 كتب اهلل عز وجل للقرآن الكرمي البقاء واخللود إىلالرساالت، وأنه الينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى، فقد  

يوم الدين، حىت يرث اهلل األرض ومن عليها، ألن مسرية العلم خالدة مادامت السموات واألرض، فهو قائم يف الدنيا 
 يتحدى كل منكر إىل قيام الساعة، قال اهلل تعاىل:

 تتبع اب ومهيمنًا عليه فاحكم بينهم مبا أنزل اهلل والوأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقًا ملا بني يديه من الكت 
أهواءهم عما جاءك من احلق لكٍل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء اهلل جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم يف ما 

 .7[ 48] املائدة: آية  آتاكم فاستبقوا اخلريات إىل اهلل مرجعكم مجيعاً فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون 

وما دامت الرباهني مبنية على احلقائق العلمية هي اليوم من أكثر القناعات فاعلية للتحقق هبذا اليقني يف صحة    
وخلود القرآن الكرمي وعاملية الرسالة اإلسالمية ، فهو دعانا إىل التدبر والتأمل والتنقيب والبحث، ومل يكن ذلك هو 

ث ئم على النظر والتفكر والسري بال قيد على النظر العقلي والبحموقف اإلسالم فحسب لكنه جتاوز إىل حثه الدا
 .8العلمي دون حدود

ومما جيب علينا أن ال ننسى حقيقة يف غاية األمهية وهي أن العلماء املسلمني قاموا بدورهم البناء ملا استجابوا لدعوة   
نسانية، ق كونية ومواكبة للحركة العلمية اإلالقرآن الكرمي، فازدهرت عصور حضارة اإلسالم مبا توصلوا إليه من حقائ

وابتكارهم للمنهج العلمي الذي يعد من أعظم إجنازات علماء املسلمني، فأفادوا النهضة العلمية املعاصرة اليت توصلوا 
إليها من خالل املنهج التجرييب، إىل كشف الكثري من حقائق الكون اليت أشار إليها قرآننا العظيم، فأصبحت 

تهم للقرآن سبباً مباشراً يف اكتشاف هذه احلقائق مبا قدموه من إجنازات علمية كانت وما زالت مبثابة املرتكزات استجاب
 .9اليت قامت عليها النهضة العلمية احلديثة يف اكتشاف أسرار الكون املبهرة 
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 .55. والندوي أيب احلسن، دراسات قرآنية ص150دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ص  –وريس بوكاي، القرآن والتوراة واإلجنيل م - 10
 . 158موريس بوكاي، املرجع السابق ص - 11
 .291املرجع السابق ص  - 12
 .291موريس بوكاي، املرجع السابق  - 13

    

ية اإلسالمية، ملية الرسالة السماو إن تفصيل الرباهني العقلية من اإلعجاز العلمي على صحة وخلود القرآن الكرمي وعا
ال حيتويها حبث واحد، أو دقائق معدودة، فجميع الكتب واملؤلفات يف اإلعجاز العلمي هي شواهد على هذا 

القرآن والتوراة ابه ) يف كتموريس بوكاي الربهان، وأكتفي مبا ورد من كتاب الطبيب الباحث الفرنسي الربوفيسور 
 يقول فيه: لمقدسة في ضوء المعارف الحديثة ( دراسة الكتب ا –واإلنجيل 

" لقد أثارت هذه اجلوانب العلمية اليت خيتص هبا القرآن دهشيت العميقة يف البداية، فلم أكن أعتقد قط بإمكان 
اكتشاف عدد كبري إىل هذا احلد من الدعاوى اخلاصة مبوضوعات شديدة التنوع، ومطابقة متاماً للمعارف احلديثة ، 

تَب منذ أكثر من ثالثة عشر قرناً" وذلك يف ، ويقول يف مكان آخر موضحاً صحة القرآن الكرمي: " صحة  10نٍص كم
القرآن اليت التقبل اجلدل تعطي النص مكانة خاصة بني كتب التنزيل، وال يشرتك مع نص القرآن يف هذه الصحة ال 

 قرآن الكرمي والتوراة يف ضوء الكشوف احلديثة يف، مث توصل بعد موازنات بني ال 11العهد القدمي وال العهد اجلديد "
عامل الطبيعة، والفلك، وعلم احلياة، والطب، والتاريخ، إىل نتيجة حامسة بقوله: " إن مقارنة عديد من روايات التوراة 

 نيمع روايات نفس املوضوعات يف القرآن الكرمي تربز الفروق األساسية بني دعاوى التوراة غري مقبولة علميًا وب
 . 12مقوالت القرآن اليت تتوافق متاماً مع املعطيات احلديثة "

كتابه الرائع بقوله: " وال يستطيع اإلنسان تصور أن كثرياً من املقوالت ذات السمة العلمية  موريس بوكاي مث خيتم 
، لذا فمن املشروع متاماً أن ينظر إىل القرآن  كانت من تأليف البشر، وهذا بسبب حالة املعارف يف عصر حممد 

على أنه تعبري الوحي من اهلل، وأن تعطى له مكانة خاصة جداً، حيث إن صحته أمر الُيكن الشك فيه، وحيث إن 
احتواءه على املعطيات العلمية املدروسة يف عصرنا تبدو كأهنا تتحدى أي تفسري وضعي عقيمة حقاً احملاوالت اليت 

 . 13اد تفسري للقرآن باالعتماد فقط على االعتبارات املادية "تسعى إلجي

فهل بعد هذه الشهادة من هذا العالم ومن غيره من كبار علماء الغرب شك في برهان اإلعجاز العلمي على 
      . صحة وخلود القرآن الكريم وعالمية رسالة النبي محمد
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 دليل النشر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع  املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت
مستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا ترقية حقيقة ملستوى حبثه، وكذلك 

؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا شكاًل النشر العلمي تعزز من خربته يف جمال
ومعارفه، مما حيقق مواكبة  ضوابط النشر العلمي  يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطورعلمياً 

 فاعلة ملستجدات النشر املعريف.

 

 تعليمات للباحثني:

Microsoft  برانمج حتت jistsr@siats.co.uk على اإلمييل: ملدير اجمللة ترسل نسختني من البحث -1
Word ( واحدة بصيغةWord( وأخرى بصيغة ، )PDF.) 

( بني األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصفيُكتب البحث بواسطة احلاسوب )الكمبيوتر( مبسافات )  -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم اخلط  5000عن و اليزيد  3000 عن

Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   , مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات
 ويستىن من هذا العدد املالحق واإلستباانت.

، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني -3
 ، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي.واإلجنليزيةالعربية   ابللغتني

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل   -4
 (KEYWORDS  وحتته  ABSTRAC)  املفتاحية، العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات

 املقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر واملراجع.

http://www.siats.co.uk/
mailto:jistsr@siats.co.uk


كلمة،  (150) على أال تزيد كلمات امللخص على  ،ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  -5
ة ، مع مالحظ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية

 إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.

 يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط الصفحة خبط مسيك.  -6

تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7
 .يف كل أجزاء البحث…) 3,2,  1 (ألرقام العربيةإىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم ا

من املراجع األجنبية ويستثىن من ذلك أحباث الشريعة واللغة  % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.احلق بعد  

يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم   -10
 .متابعة إجراءات النشر

 .حوال ومهما كانت األسبابال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األ  -11

 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12

هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلسلها يف  •
 .املنت؛ على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع 

سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث بعد وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية   •
أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل هناية البحث عن طريق اتباع طريقة 

 (تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة واحدة) ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول، هكذا:

(. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. 2007) .ـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــباب
 .145، ص: 2. ج:  2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 ويف املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص:  3ع سابق، ج:  ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. مرج

للمؤلف، وذلك  يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق •
 ابتباع الطريقة التالية:

 الكتاب ملؤلف واحد:

. حتقيـق: عبــد السالم حممد. العزيــزاحملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب   (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بريوت: دار الشروقاحلجة يف القراءات السبع  (.1979ابن خالويه، احلسني بن أمحد اهلمذاين. )

 ان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.. حتقيق: عبد الرمحن بن سليمإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الكتاب ملؤلَفني اثنني:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح يف علوم القرآن  (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، حمي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفني أو أكثر:

 اإلسالمية العاملية املاليزية. . كواالملبور: اجلامعة  التجديد  (.2005حممد كامل حسن وآخرون. )

 



 املقالة يف جملة علمية:

. اجمللة املصرية للدراسات النفسية (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية حممد. )
 .36-27. ص 36. العدد:  12اجمللد:  

 املقالة يف مؤمتر:

املؤمتر الدويل للقرآن  ة يف الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".(. "أثر املرأ2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 . ماليزاي: جامعة السلطان زين العابدين.الكرمي يف اجملتمع املعاصر

 الرسالة العلمية:

. يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات"  "منهج ابن زجنلة (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 املؤلفات املرتمجة:

 . )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجنانو: املؤسسة الدينية.اتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 البحث اىل إدارة معتمد  عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية  -13

هليئة التحرير احلق إبجراء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب    -14
 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسباب   -15

 كن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً مي  -16

عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من حيث  مالحظة:
 .افياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام هباالشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إض

 



 آليات النشر واإلحالة:

يوماً لتزويد  30 بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن
لألخذ  أشهر( 3يومًا )  90 الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن

 ابملالحظات .

ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 
حالة للنشر

ُ
 .األحباث امل
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