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The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches is published 

quarterly, it is designed for whoever researcher seeking welfare that is based on 

knowledge. It seeks to provide a platform for the excellent researchers to present and 

consider the values and themes of various religious and social sciences acquired by 

learning and practice. It aimed at becoming a meeting point and channel for 

researchers to publish their innovative works, with regard to the interpretation of 

Islamic Sharia sciences and its regulations and the enhancing of social sciences to 

become adequate programs that serve the human and society in a significant and 

neutral way. 

Our mission is to maintain the efforts of researchers and their innovative works in 

Islamic Sharia sciences known for its human civilizational value, through which we 

can spread awareness among people and ensure respect and strength of Islamic 

identity in different scientific, cultural, and social environments. 

Therefore, this journal is designed to serve as a platform to identify the various 

religious and social dimensions of knowledge, such as considering the Holy Quran 

as the foremost and fundamental source of Islamic rules followed by the Sunah 

(biography of the Prophet Mohammed Peace and Blessings be Upon Him) that 

explains and clarifies the Holy Quran, along with its affiliated Sharia studies on the 

individual and society, such as studies concerned with Ijtihad which focuses on the 

studying of modern issues and finding solutions to them. 
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Abstract 

 

Both , The creativity and innovation is duty imposed by religion , also It is a need refer to 

reality , if the Quran addresses this issue in a brief, but the Prophet, peace be upon him 

implemented the whole of it , then we have found wide range texts and guidelines of the 

Prophet Muhammad , which calls in general for using reason in innovation and the useful 

and the beautiful creativity, for instance: Photos of construction , reform , innovation in 

science and work of art. In the research shedding light on a number of prophetic texts and 

guidelines that call for creativity and encourage people to the excellence and being talent, 

also it is investing literary, intellectual and material production in order to push the nation 

toward Excellencies 
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 ملخص ال

ّتمها الواقع، فإذا كان القرآن الكرمي تناول هذا املوضوع يف إُياءات موجزة،  إن اإلبداع واالبتكار واجب يفرضه الّدين وضرورة ُيح
د ذلر قوال وسم ، وترن وروة هاوةل  من النصللللللو  والتوجيهات الن وي  ال  تدسو يف  فإن النيب صللللللةلل ا  سةليه و للللللةلك قد جوللللللّ

م العقل يف االبتكار النافع واإلبداع اجلميل، واخرتاع ما جتود به القراوح امل دس  من صلللللللللور العمران جممةلها إىل ضلللللللللرورة ا لللللللللتخدا
 واإلص ح والتجديد يف العةلك والعمل والفن  

والتفّوق،  زالضوء سةلل سدد من النصو  والتوجيهات الن وي  ال  تدسو إىل اإلبداع وتشّجع سةلل التميّ   أ ةلطيف هذا ال حث 
 وتحشيد بامل دسني وأصحاب املواهب، وتوتثمر إنتاجهك األديب والفكري واملادي فيما يدفع باألم  حنو املعايل. 
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(، 4/108(، وكذا يف كتاب الزكاة، باب احلث سةلل الصدق  ولو بشق مترة، )8/392موةلك كتاب العةلك، باب من  ّن  ّن  حون  أو يئ  )شرح النووي -(1)
 س د ا .من حديث جرير بن 

 
 

 المقدمة
راحوا فبيننا وبني الغرب الكافر اليوم مفاوز وموافات ك رية، فالقوم قد اختذوا من اإلبداع واالبتكار سنوان حضارهتك و ّر تفّوقهك 

يضربون يف األرض يفجّرون أهنارها ويوتخرجون كنوزها ويكتشفون أ رارها، وطّوسوا كل ذلر لصناس  دنيا مألى بالعجاوب 
والغراوب يف سامل االخرتاسات واالبتكار. وأم  اإل  م يف مقابل هذه  الثورة اهلاوةل  تصارع التخةلف واجلمود وتعيش سةلل فحتاة ما 

شرق.جتود به احلضارة الغر 
ح
 بي ، وأ اءت بذلر إىل دينها وتارخيها امل

والوحؤال الذي يحطرح: أين مكمن اخلةلل؟، يف املوةلك الذي أ اء وسصل ونكص سةلل طريق اهلداي  فغوى. أم يف نصو  الّشرع 
 ال  مل جيد فيها ما يدفعه إىل حترير العقل وتفجري طاقات التفكري واإلبداع؟.

شرق  
ح
ال  صنعها األ  ف وال  فاضت خبرياهتا سةلل العامل طوال قرون ما كان هلا لتكون لوال إحوا هك أستقد أن احلضارة امل

ّتمها الواقع، َفِهموا كل ذلر من خ ل آيات الرمحن و ّن   يد ولد سدنان  بأن اإلبداع واالبتكار واجب يفرضه الّدين وضرورة ُيح
 سةليه أفضل الص ة وأزكل الو م.

الكرمي تناول هذا املوضوع يف إُياءات موجزة فإن النيب صةلل ا  سةليه و ةلك قد جّود ذلر قوال وسم  وترن فإذا كان القرآن 
وروة هاوةل  من النصو  والتوجيهات الن وي  ال  تدسو يف جممةلها إىل ضرورة ا تخدام العقل يف االبتكار النافع واإلبداع اجلميل، 

 صور العمران واإلص ح والتجديد يف العةلك والعمل والفن، ويف هذا جاء احلديث الصحيح: واخرتاع ما جتود به القراوح امل دس  من
 .( 1) )من  ّن يف اإل  م  ّن  حون  فةله أجرها وأجر من سمل هبا بعده من غري أن ينقص من أجورهك شيء...(

 " ."اإلبداع واالبتكار يف الوّن  الن وي من هذا املنطةلق توّلدت رغ   الكتاب  يف هذا املوضوع اهلام واخلطري. موضوع 
والتفّوق  زسةلل مجع سدد من النصو  والتوجيهات الن وي  ال  تدسو إىل اإلبداع وتشّجع سةلل التميّ  -بتوفيق ا –والعزم معقود 

 .يلوتحشيد بامل دسني وأصحاب املواهب، وتوتثمر إنتاجهك األديب والفكري واملادي فيما يدفع باألم  حنو املعا
 واخرتت أن أتناول هذا املوضوع من خ ل احملاور اآلتي :
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 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماج  و يأيت خترجيه تفصي  يف موضعه من ال حث. -(2)
   ق خترجيه. -(3)

 
 

من خ ل حماول  إزال  الغموض واالشت اه بني سدد من النصو  الن وي  حنو: )إياكك  الفرق بين اإلبداع واالبتداع: أوال:
    . ( 3) وحديث )من  ّن يف اإل  م  حّن  حون ...( .( 2) وحمدوات األمور ...احلديث(

نمَوا إالّ يف سةلل است ار أن اإلبداع واالبتكار ال ميكن أن يترغيب السّنة في طلب العلم النافع والحّث على االجتهاد:  ثانيا:
 أجواء العةلك واملعرف  واالجتهاد، والنصو  يف هذا كثرية.

 اإلبداع.ألن إتقان العمل مقدم  ضروري  النط ق شرارة  السّنة والحّث على العمل وإتقانه: ثالثا:
االهتمام واإلجيابي  ال ّناءة من ركاوز الفقه احلضاري ال  أكّدهتا الوّن  وذلر ب السّنة تدفع إلى اإليجابية وروح المبادرة: رابعا:

 بالعمل ال الك م وال ناء ال اهلدم. وبإضاءة الشموع ال بةلعن الظ م. واإلبداع قم  اإلجيابي .
ؤون فيما له تعةّلق بأمور الدنيا وش تاح على معارف وتجارب األمم والحضارات األخرى:السّنة والدعوة إلى االنف خامسا:
 احلياة.

 وضّمنتها سددا من النتاوج والتوصيات.الخاتمة: 
 ال  توّخيتها يف اختياري لةلكتاب  يف هذا املوضوع:  ومن األهداف

 .الكشف سن جانب من القيك احلضاري  ال  تزخر هبا الوّن  الن وي  -1
 حماول  إبراز النصو  الن وي  ال  تدسوا إىل اإلبداع واالبتكار تةلميحا أو تصرُيا إىل داورة الّضوء بعد أن طواها الّنويان. -2
 إسطاء هذه النصو  أبعادها ومعانيها احلقيقي  بعيدا سن حتريف الغالني وانتحال امل طةلني وتأويل اجلاهةلني. -3
ن خ ل إبراز هذه النصو  وتفعيةلها سةلل أرض الواقع لتنتقل من داورة اجلمود إىل داورة اإلجيابي  حماول  النهوض بواقع األم  م -4

 والتحرن واإلبداع.
 دفع ش ه  اجلمود والعداء لكل ما هو جديد سن الشريع  اإل  مي . -5

ساجل موضوع  من -اجتهادييف حدود –والبّد أن أسرتف بأنين قد وجدت صعوب  يف إسداد هذا املوضوع، ألنين مل أجد  
اإلبداع من هذه الزّاوي ، وإمنا هي أفكار وخواطر منثورة هنا وهنان ا تفدنا من بعضها، وكان لنا النصيب األوفر يف نوج حماور 

 وأفكار هذا املوضوع واختيار وترتيب أحاديثه. فاحلمد   سةلل التوفيق والوداد .
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 (.1/209بدع(، ))معجك مقاييس الةلغ  مادة  -(4)
 (.1/53املص اح املنري ) -(5)
 .43بدع(،  :)خمتار الصحاح مادة  -(6)
 .117ال قرة  -(7)
 (.2/87)اجلامع ألحكام القرآن  -(8)
 .118كتاب التعريفات،     -(9)
 (.1/104جامع ال يان يف تفوري القرآن ) -(10)

 
 
 ت أوال: تحديد المفاهيم وضبط المصطلحا  
 تعريف مصطلحي اإلبداع واالبتكار -1
  تعريف اإلبداع لغة: -أ

 اتفقت مجيع املعاجك الةلغوي  سةلل معىن موحد لإلبداع وإن اختةلفت قةلي  يف الصياغات، ومن هذه التعاريف.
 .( 4)قال ابن فارس: )أبدست الشيء قوال أو فع ، إذا ابتدأته ال سن  ابق مثال...(

 .( 5) ا  تعاىل اخلةلق إبداسا، خةلقهك ال سةلل مثال، وأبدست الشيء وابتدسته، ا تخرجته وأحدوته ..(وقال الفيومي: )أبدع 
 .( 6) وقال الرازي: )أبدع الشيء إذا اخرتسه ال سةلل مثال، وا  بديع الوموات واألرض أي م دسها(

وريه لقوله ما مل يو ق إليه، كما قال القرطيب سند تفوصف  امل دع هبذا املعىن ميكن أن تطةلق سةلل اإلنوان أيضا ما دام قد أنشأ 
َرأضِ  تعاىل : بَِديعح الوََّماَواِت َواألأ

 . ( 8) ()...وكل من أنشأ ما مل يحو ق إليه قيل له مح دع ( 7)
جياد شيء إويقول الشريف اجلرجاين: )اإلبداع هو إجياد الشيء من ال شيء، وقيل اإلبداع تأ يس الشيء سن الشيء، واخلةلق 

 .( 9)من شيء قال تعاىل: "بديع  الوموات واألرض" وقال: "خةلق اإلنوان" ومل يقل بديع اإلنوان
بَِديعح الوََّماَواِت  والعرب كانت تطةلق سةلل من هكذا صفته ا ك امل تدع يقول ابن جرير الطربي سند تفوريه لقوله تعاىل:

َرأضِ  )...كل حمدث فع  أو قوال مل يتقدمه فيه متقدم فإن العرب توميه م تدسا ومن ذلر قول األسشل ابن وعةل   يف  َواألأ
 مدح هوذة ابن سةلي احلنفي.

 .( 10) أبدوا له الحزم أو ماشاءه ابتدعا(  يدعى إلى قول سادات الرجال إذا
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. وهذا التعريف وردت معانيه يف كثري من املعاجك الةلغوي ، أنظر: معجك مقاييس الةلغ ، مادة   24املعجك املفصل يف الةلغ  واألدب مادة )ابتكار(     -(11)
 (.4/77(، لوان العرب مادة )بكر( )1/81، املص اح املنري مادة )بكر( )61ر(   (، وخمتار الصحاح مادة )بك1/287)بكر( )

 .11أنظر  يكولوجي  اإلبداع يف احلياة، د: س د العةلي اجلوماين،   -(12)

 
وما قيل سن اإلبداع يقال سن االبتكار أيضا، فما ورد من معانيه يف معاجك الةلغ  واحد مع اخت فات  تعريف االبتكار لغة: -ب

طفيف  يف الصياغات ميكن أن نوجزها يف هذا التعريف.)االبتكار هو احلصول سةلل الشيء باكرا أي غدوة واال تئثار ب واكريه أي 
 . ( 11) (بأول مثره

  الجمع بين المصطلحين: -ج
من التعاريف الوابق  نةلحظ أن مصطةلحي اإلبداع واالبتكار جيمعهما معىن اجلدة واالبتداء والو ق، لذلر استربا من املرتادفات 

هو فكر  مت زمان ومصدرمها واحد هبذا املعىن، وإن كان ي دوا سةلل ظاهريهما نوع من التفرد ولكنهما يف الواقع التط يقي 
 .( 12)اإلنوان

كثرة االخرتاع واإلنتاج سةلل املوتوى األديب والعةلمي واملادي، صار ال يذكر مصطةلح اإلبداع إال رديفا ل بتكار ويف سصرنا مع  
والعكس، وإذا ا تقل أحدمها بالذكر فهو يدل سةلل ما يدل سةليه اآلخر إذا كان  ياق الك م يف هذا املوضوع، لذلر فالتعريف 

  ار الذي   ق.االصط حي الذي  نختاره هو لكةليهما ل ست
 التعريف االصطالحي لإلبداع واالبتكار: -د
مل يكن اإلبداع موضوسا قاوما بذاته موتق  بدالالته، لذلر مل يفرده سةلماء األم  بالدرا   والتحةليل ومل يفردوا له تعريفا  

الطاسات من  شىت صنوف مصطةلحيا خاصا به، رمبا ألن دالالت هذا املفهوم متضمن  يف مفاهيك إ  مي  كثرية تتوزع سةلل
س ادات ومعام ت وأخ ق وإن كان بروزه يتجةلل أكثر يف مفاهيك خاص ، كطةلب العةلك واالجتهاد فيه، ويف جهود سظماء 
اإل  م حبثا وتصنيفا، ويف نظام احلكك وتنظيك مؤ واته، ويف إجنازات القادة والوالة والفقهاء والعةلماء، وذوي املواهب يف مجيع 

اة اإل  مي ، لكن من خ ل ما   ق ذكره من التعاريف الةلغوي  وما  يأيت سرضه من األحاديث واآلوار الن وي  وال  مناحي احلي
تتوزع سةلل شىت املوضوسات واملفاهيك اإل  مي  بدا يل أن لإلبداع من حيث االصط ح معنيني متقاربني أحدمها خا  ينط ق 

ال  ا من هذا. واملعىن العام الذي يّتوق واألخ ار الن وي  ال   نوردها يف سرضنا هذا و سةلل كل   ق واخرتاع ال سةلل مثال أو قري 
 يفهك منها أن صف  اإلبداع ميكن أن تطةلق سةلل كل سمل بّناء يتمّيز باجلودة واإلتقان   ق إليه صاح ه أم مل يو ق.
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 .-بتصرف يوري– 24املعجك املفصل يف الةلغ  واألدب،   -(13)
 .54 يكولوجي  اإلبداع يف احلياة،   -(14)
(، والرتمذي يف  4/200) 4607كتاب الوّن ، باب يف لزوم الوّن ، برقك   -والةلفظ له–رباض بن  اري  الذي رواه أبو داود هو جزء من حديث الع -(15)

، وابن ماجه، كتاب املقدم ، باب إت اع  ن  اخلةلفاء -ط ع  شاكر-(5/43) 2676كتاب العةلك، باب ما جاء يف األخذ بالوّن  واجتناب ال دس ، برقك 
( 2/341) 2157يف صحيح  نن الرتمذي برقك  (، وقد ذكره األل اين1/44(، الدارمي باب ات اع الوّن  )1/16،17) 4443ني، برقك الراشدين املهدي

 (. 1/14) 42وصحيح  نن ابن ماجه برقك 
ضي ، باب نقض (. وموةلك، كتاب األق5/301)الفتح  2697ال خاري، كتاب الصةلح، باب إذا اصطةلحوا سةلل صةلح جور فهو مردود، برقك  -(16)

 (. 6/213)موةلك بشرح النووي  1718األحكام ال اطةل  ورد حمدوات األمور، برقك 
 (.1/93)الفتح  39ال خاري، كتاب اإلميان، باب الدين يور، برقك  -(17)

 
  المعنى االصطالحي الخاص:

  .( 13)  وصفات غري معهودة أو باألقل يف شكل نادر جدا ومتمّيز أشّد متّيز  هو اإلنشاء واالخرتاع يف صورة غري مألوف
  المعنى االصطالحي العام:

 .( 14)كل سمل يؤّديه الفرد يف جمتمعه تكون غايته منه ال ناء، سةلل أن يدأب فيه ويثابر وينتج
 ثانيا: الفرق بين اإلبداع واالبتداع 

. ( 15)  اري  املرفوع )وإيّاكك وحمدوات األمور، فإن كل حمدو  بدس  وكل بدس  ض ل (إن كل من يقف سند حديث العرباض بن 
اما كما كانت مت مما ليس له فقه يف الدين وال حّظ من يقني، يظّن أّن اإل  م ُيارب كّل جديد موتحدث وكل بديع خمرتع،

ك هذا كار واملخرتسات. ورمبا زاد هؤالء إىل دليةلهالكنيو  تفعل مع أرباب العةلك وأصحاب النظريات من أهل االكتشاف واالبت
أدلّ  أخرى ال نشر يف صّحتها وال نرتاب يف قّوهتا من مثل حديث ساوش  املرفوع ) من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو 

البتداع يف احىت يؤكد صح  نظرته وصواب وجهته، ويعتمد سةلل فهمه القاصر هلذه النصو  الن وي  إلشهار  يف . ( 16) رّد(
الدين يف وجه كل من يضيف جديدا نافعا يف جمال العةلك واملعرف ، أو يف ميدان العمل واالبتكار. وغفل هؤالء سن مساح  الدين 

ديث ر ول ا  ، لعل من أبرزها حويور اإل  م ال  تأكدت حبشد وافر من النصو  الن وي  الثابت ، فض  سن نصو  القرآن
  .( 17) :)إّن الّدين يور ولن يشاّد الّدين أحد إالّ غةل ه(صةلل ا  سةليه و ةلك

إّن يف ديننا فوح  تّتوع لكل امل دسني ممن يعمةلون سةلل االبتكار والتجديد لصناس  غد  أفضل ألم  اإل  م ال  تعاين وهدة 
ةل  األحاديث واآلوار يف هذا  مجالتخةلف وهّك الت عي ، يتحركون لصناس  احلياة وهك موةلحون بنصو  وابت  وفهوم واق   جتمع بني

 املوضوع، وتفّرق بني ما هو مح تدع مشروع وم تدع ممنوع، يتحركون سةلل إيقاع حديث ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك )من  ّن 
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الصدق  ولو بشق مترة، (، وكذا يف كتاب الزكاة، باب احلث سةلل 8/392موةلك كتاب العةلك، باب من  ّن  ّن  حون  أو يئ  )شرح النووي -(18)
 (، من حديث جرير بن س د ا .4/108)
 (.4/110شرح النووي سةلل صحيح موةلك ) -(19)
 (.3/338املصدر نفوه، ) -(20)
 (.2/131جامع العةلوم واحلكك البن رجب احلن ةلي، ) -(21)
 (.2/131، )الوابقاملصدر  -(22)
 (.4/250)الفتح 2010رمضان برقكرواه ال خاري، كتاب ص ة الرتاويح، باب فضل من قام  -(23)

 
يئ    يف اإل  م  ّن  حون  فةله أجرها وأجر من سمل هبا بعده من غري أن ينقص من أجورهك شيء، ومن  ّن يف اإل  م  ّن  

 .( 18) كان سةليه وزرها ووزر من سمل هبا بعده من غري أن ينقص من أوزارهك شيء(
هذا احلديث استربه اإلمام الّنووي خمصصا لعموم النهي الوارد سن ال دع واملوتحدوات يف النصو  ال    ق ذكرها، ويف ذلر 

 سةليه و ةلك: :)ويف هذا احلديث ختصيص قوله صةلل ا -ا  رمحه-إقرار بوجود ال دس  احملمودة يف مقابل ال دس  املذموم . يقول 
 .( 19)"كل حمدو  بدس  وكل بدس  ض ل " وأن املراد به احملدوات ال اطةل  وال دع املذموم (

وأكّد ذلر يف موضع آخر سند تعةليقه سةلل قوله صةلل ا  سةليه و ةلك:"وكل بدس  ض ل " حيث قال:)هذا سام خمصو  واملراد 
 .( 20) ع(غالب ال د 

الذي يقول:)ال دس  بدستان، بدس  حممودة وبدس   واحلكك نفوه يفهك من ك م بعض األوم  األس م ومنهك اإلمام الشافعي 
 .( 21) مذموم  فما وافق الون  فهو حممود، وما خالف الون  فهو مذموم(

أو إمجاسا، فهذه ال دس  الض ل، وما أحدث من ويقول أيضا: )واحملدوات ضربان: ما أححدث مما خيالف كتابا أو  ّن  أو أورا 
دو  غري مذموم (  .( 22) اخلري ال خ ف فيه لواحد من هذا، وهذه حمح

َرأضِ   ويزيد اإلمام القرطيب األمر شرحا وبيانا فيقول سند تفوريه قوله تعاىل: : )كل بدس  صدرت من بَِديعح الوََّماَواِت َواألأ
خمةلوق ال خيةلو أن يكون هلا أصل يف الّشرع أو ال، فإن كان هلا أصل كانت واقع  حتت سموم ما ندب ا  إليه، وحّض ر وله 
سةليه فهي يف حيز املدح، وإن مل يكن مثاله موجود كنوع من اجلود والوخاء وفعل املعروف، فهذا فعةله من األفعال احملمودة، وإن 

ملا كانت من أفعال اخلري وداخةل  يف حيز  ( 23)"نعم  ال دس  هذه"لفاسل قد   ق سةليه، ويعّضد هذا قول سمر مل يكن ا
ا، وال مجع الناس إال أنّه تركها ومل ُيافظ سةليه  -يريد ص ة الرتاويح–قد صّ ها  صةلل ا  سةليه و ةلك، وهي وإن كان النيب املدح

سةليها، ومجع الناس هلا وندهبك إليها بدس  ولكّنها بدس  حممودة ممدوح . وإن كانت يف خ ف ما أمر  سةليها. فمحافظ  سمر 
 يف خط ته:"وشرّ  ه و ةلكصةلل ا  سةليا  به ور وله فهي يف حيز الذّم واإلنكار، قال معناه اخلطايب وغريه، قةلت: وهو معىن قوله 
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 (.2/87اجلامع ألحكام القرآن، ) -(24)
 .2األن ياء:  -(25)
 .105شرح األربعني نووي ، البن دقيق،   -(26)
 .3املاودة: -(27)
 25األن ياء: -(28)
 (.6/213األمور )شرح النووي احلديث األول   ق خترجيه، والثاين رواه موةلك يف كتاب األقضي ، باب نقض األحكام ال اطةل  ورد حمدوات -(29)
   ق خترجيه. -(30)

 
وقد بنّي هذا بقوله:"من  ّن يف اإل  م  األمور حمدواهتا، وكل بدس  ض ل " يريد مل يوافق كتابا أو  ن  أو سمل الصحاب  

 ّن  حون  كان له أجرها وأجر من سمل هبا من بعده من غري أن ينقص من أجورهك شيء، ومن  ّن يف اإل  م  ّن   يئ ،  
بعده من غري أن ينقص من أوزارهك شيء" وهذا إشارة إىل ما ابتدع من ق يح وحون، كان سةليه وزرها ووزر من سمل هبا من 

دث ليس  .( 24) وهو أصل   هذا ال اب( وسةلل نفس الّنوق  ار اإلمام ابن دقيق العيد فقال: )اسةلك أن احملدث سةلل قومني: حمح
له أصل يف الشريع  فهذا باطل مذموم، وحمدث ُيمل النظري سةلل النظري فهذا ليس مبذموم ألّن لفظ احملدث ولفظ ال دس  ال 

ِإنَّا أَنلأزَلأَناهح قلحرأآنًا َسَربِّياً  ض ل  وال يحذّم ذلر مطةلقا، فقد قال تعاىل:يحذّمان جملرد اال ك بل ملعىن املخالف  لةلوّن  والداسي إىل ال
َلَعةلَّكحكأ تَلعأِقةلحونَ 

  .( 26): نعمت ال دس  هذه(وقال سمر  .( 25)
  وقد خّلص فضيةل  الشيخ يو ف القرضاوي الفرق بني اإلبداع واالبتداع تةلخيصا بديعا نث ته هنا كحوصةل  ملا   ق إيراده يف املوأل

حيث قال:)ومن مفاهيك هذا الفقه احلضاري، أّن األصل يف أمور الّدين هو اإلتّ اع، ويف شؤون الدنيا هو االبتداع فالدين قد 
َمأتح َسةَليأكحكأ نِعأَمِ   سةلينا به النعم ، ف  يق ل الزيادة كما ال يق ل النقصان   أكمةله ا  تعاىل وأتّ  َمةلأتح َلكحكأ ِديَنكحكأ َوأمتأ  الأيَلوأَم َأكأ
 أ َم ِديناً َوَرِضيتح َلكحكح اإلأِ 

والّتع د   تعاىل يقوم سةلل أصةليني ك ريين، األول: أال يّع د إال ا  تعاىل، وكل ما س ده الّناس . ( 27)
َوَما أَرأَ ةلأَنا ِمنأ من جنك يف الوماء أو صنك يف األرض، أو ن ات أو حيوان أو إنوان فهو باطل، هذا ما جاء به كل ر ل ا . 

إِلَيأِه أَنَّهح ال إَِلَه ِإالَّ أَنَا فَاسأ حدحونِ قَل أةِلَر ِمنأ َر حول  ِإالَّ نحوِحي 
(28 ) . 

 جييء به قرآن وال  ّن  أمرا مل والثاين: أال يحع د ا  تعاىل إال مبا شرسه يف كتابه وسةلل لوان ر وله، وكل من أحدث يف دين ا  
رنا فهو رّد". "من سمل سمً  ليس سةليه أمفهو مردود سةلل صاح ه كما يف احلديث الصحيح "من أحدث يف أمرنا ما ليس منه 

وهبذا محل النيب صةلل . ( 30)ويف احلديث اآلخر: "إيّاكك وحمدوات األمور فإّن كل حمدو  بدس  وكل بدس  ض ل ". ( 29)فهو رّد"
منها، وسّورت  سا  سةليه و ةلك الدين من احملدوات وامل تدسات ال  دخةلت سةلل األديان الوابق  فحرّفتها، وأضافت إليها ما لي

 ن، وإجياب ويف مقابل هذا التشديد يف أمر الدي -إىل أن يقول فضيةلته–منها ما يّوره ا ، وحّرمت ما أحةّله، أو أحةّلت ما حّرمه 
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   ق خترجيه. -(31)
 (.246، 245الون  مصدرا ملعرف  واحلضارة  ) -(32)
 .19 ورة حممد:  -(33)
 (1/159( ومقول  ال خاري هذه هي سنوان ترمج  ألحد أبواب كتاب العةلك يف صحيحه )أنظر الفتح: 1/226شرح الون  لةل غوي ) -(34)
 183( وقد صححه األل اين يف صحيح ابن ماجه، برقك 1/81) 224ماجه.كتاب املقدم  باب فضل العةلماء واحلّث سةلل طةلب العةلك، برقك ابن  -(35)
(1/44) 
 . 116  يل النهض  منهج وهدف، حممد أمحد كنعان،    -(36)

 
ةلل ساإلت اع فيه، كان التوهيل يف أمر الدنيا وفتح باب اإلبداع واالبتكار يف كل ما يتعةلق هبا وال َغرأَو أن حّث الر ول الكرمي 

ابتكار مناهج اخلري، واخرتاع ما جتود به القراوح امل دس  من صور العمران واإلص ح والتجديد يف العةلك والعمل والفن. ويف هذا 
جاء احلديث الصحيح "من  ّن يف اإل  م  ّن  حون  فةله أجرها وأجر من سمل هبا من بعده من غري أن ينقص من أجورهك 

 .( 32) (( 31) شيء"
 ترغيب السّنة الّنبوية في طلب العلم والحث على االجتهادثالثا: 

إّن الك م  سن العةلك واالجتهاد هو نفوه احلديث سن اإلبداع، ألنه ال ميكن أن نتصور إبداسا ب  سةلك يصنعه واجتهاد يدفعه،  
كما ال ميكن لإلبداع واالبتكار أن ينموا إاّل يف أجواء العةلك واملعرف  واالجتهاد، هلذا الو ب وحرصا من  ر ول ا  صةلل ا  

ز هذه األم  يف سطاءاهتا الفكري  والعمةلي ، خّص جزءا محهما من توجيهاته لةلحث سةلل طةلب العةلك، سةليه و ةلك سةلل أن تتمي
والعمل سةلل بذل الو ع واالجتهاد لذلر ال خيةلو كتاب من كتب الرواي  من أحاديث وآوار تعاجل هذا املوضوع حىت غدا "كتاب 

وذلر  ال خاري صّدر به صحيحه ومل يقّدم سةليه  وى كتاب اإلميانالعةلك" وابتا أ ا يا يف كل دواوين الوّن  تقري ا، بل إّن 
الةلَّهح   ِإالَّ   فَاسأةَلكأ أَنَّهح ال إَِلهَ  جتويدا ملا أحور سنه:)العةلك ق ل القول والعمل لقول ا  

 .( 34)ف دأ بالعةلك( ( 33)
ولو أراد حمص سّد األحاديث الواردة يف فضل العةلك وأهةله والرتغيب يف طةل ه، ألسياه االجتهاد وسجز سن بةلوغ املراد نظرا لكثرة 

النصو  ووفرة األدل . وليس هنان دين من األديان، وال شريع  من الشراوع رفعت مرت   طةلب العةلك إىل درج  الواج ات 
العةلك النافع  ( 35) كل موةلك()طةلب العةلك فريض  سةلل   : ينا صةلل ا  سةليه و ةلك يقولوالفراوض كشريع  اإل  م. فهذا ن

مبفهومه الوا ع الذي يشمل سةلوم الدين والدنيا. يقول حممد أمحد كنعان:)وكةلم  "العةلك" ا ك لةلجنس، فهو شامل لةلعةلوم 
الواجب سةلل كل موةلك وموةلم ، وهو معرف  أركان اإلميان واإل  م،  النافع  كاف ، بدءا من العةلك الشرسي الديين الضروري

وكيفي  أداء الفراوض املتوج   سةلل املكةلف، وانتقاال إىل  اور العةلوم ال  تواسد املوةلمني سةلل إص ح دنياهك والعمل 
 .( 36) لصاحلهك يف أخراهك(
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ء والتوب ، باب فضل االجتماع سةلل ت وة القرآن والذكر أخرجه موةلك كجزء من حديث )من نّفس سن موةلك كرب ... احلديث( كتاب الذكر والدسا -(37)
(. وأبو داود كتاب العةلك، باب يف 4/137) 2784أبواب العةلك، باب فضل طةلب العةلك رقك  -والةلفظ له–(. والرتمذي 9/19)شرح النووي  2699رقك 

(. 1/82) 225برقك  -رواه بتمامه كما سند موةلك–ةلب العةلك (. وابن ماج  يف املقدم  باب فضل العةلماء واحلث سةلل ط3/317) 3643فضل العةلك برقك 
( كةلهك رووه من 13/161) 7421(. ورواه أيضا من نفس الطريق بطوله كما سند موةلك برقك 16/138) 8299وأمحد يف مونده )ط ع  شاكر( برقك 

 طريق األسمش  سن أيب صاحل سن أيب هريرة مرفوسا.
 3641(. وأبو داود كتاب العةلك باب يف فضل العةلك، برقك 4/153) 2823باب يف فضل الفقه والع ادة برقك رواه الرتمذي يف أبواب العةلك،  -(38)
(، كةلهك رووه 5/196(. أمحد يف مونده )1/81) 223املقدم  باب فضل العةلماء واحلث سةلل طةلب العةلك، برقك  -والةلفظ له–(. وابن ماجه 3/317)

يل سن كثري بن قيس سن أيب الدرداء مرفوسا متص  سدا الرتمذي الذي رواه سن ساصك سن قيس بن كثري وحكك سن ساصك بن رجاء بن حيوة سن داود بن مج
( وصحيح  نن الرتمذي برقك 2/407) 3641أنظره يف صحيح  نن أيب داود برقك  -رمحه ا -سةليه بعدم االتصال. وقد صّحح احلديث الشيخ األل اين 

 (.  1/43) 182ج  برقك ( وصحيح  نن ابن ما2/342) 2159
 (. 2/424( وقد حكك الويوطي بصحته يف اجلامع الصغري)4/155) 2827الرتمذي أبواب العةلك، باب فضل الفقه سةلل الع ادة، برقك  -(39)
 (. 7/380أنظر حتف  األحوذي بشرح جامع الرتمذي لةلم اركفوري ) -(40)
 4112(. ابن ماجه كتاب الزهد باب مثل الدنيا برقك 3/384) 2424ةلل ا ، برقك الرتمذي أبواب الزهد باب ما جاء يف هوان الدنيا س -(41)
ن، أنظر و( ك مها سن س د الرمحن بن وابت بن ووبان سن سطاء بن قّرة سن س د ا  بن ضمرة سن أيب هريرة مرفوسا، وقد حكك  سةليه األل اين باحلح 2/1377)

 (. 2/395) 3320 نن ابن ماج  برقك (، وصحيح 2/269) 1891صحيح  نن الرتمذي برقك 

 
ةلك وإجزال املثوب  يف توجيهاته سةلل تزيني طريق الع سةليه و ةلكصةلل ا  وحىت تكون الرغ   يف طةلب العةلك جاحم ، سمل النيب 

 لطال ه، وفتح أبواب اجلنان  الكه، ورفع مقام العةلماء لتجاور منازل األن ياء، وهاكك سددا من األحاديث يؤكد هذه املعاين.
  ( 37)قا إىل اجلّن (طريا  له به  :)من  ةلر طريقا يةلتمس فيه سةلما  ّهل صةلل ا  سةليه و ةلكقال: قال ر ول  سن أيب هريرة 

: )من  ةلر فيما رواه سنه أبو الدرداء صةلل ا  سةليه و ةلكويف حديث أّت من الذي   ق وأسمق منه معىن، يقول ر ول ا   
طريقا  يةلتمس فيه سةلما  ّهل ا  له طريقا إىل اجلّن ، وإّن امل وك  لتضع أجنحتها رضا لطالب العةلك، وإّن طالب العةلك يوتغفر 

إن العةلماء  ،له من يف الوموات واألرض حىت احليتان يف املاء، وإّن فضل العامل سةلل العابد كفضل القمر سةلل  اور الكواكب
 . ( 38)ورو  األن ياء، إن األن ياء مل يوّرووا دينارا وال درمها إمنا ورّووا العةلك فمن أخذه أخذ حبّظ وافر(

 (قال: )لن يش ع املؤمن من خري يومعه حىت يكون منتهاه اجلّن  صةلل ا  سةليه و ةلكسن ر ول ا   وسن أيب  عيد اخلدري 
 .( 40)العةلك . واملقصود باخلري هنا هو( 39)

يقول:)أال إن هذه الدنيا مةلعون  مةلعوٌن ما فيها إال ذكر ا  وما  صةلل ا  سةليه و ةلكقال مسعت ر ول ا   وسن أيب هريرة 
 .( 41) وااله وسامل أو متعةلك(
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(. والرتمذي أبواب األحكام باب ما 6/76)شرح النووي  1631رواه موةلك، كتاب الوصي ، باب ما يةلحق اإلنوان من الثواب بعد وفاته، برقك  -(42)
(، وأبو داود كتاب الوصايا، باب 6/561) 3653( والنواوي كتاب الوصايا، باب فضل الصدق  سةلل امليت، برقك 2/418) 1390جاء يف الوقف برقك 

(، كةلهك رووه سن الع ء بن س د الرمحن سن أبيه سن أيب هريرة سدا الرتمذي الذي رواه سن الع ء سن 3/117) 2880ما جاء يف الصدق  سن امليت، برقك 
 أيب هريرة م اشرة وقال: حون صحيح.

 (.1/46) 198أنظر صحيح  نن ابن ماجه، برقك .( وقد حونه األل اين 1/88) 242 ابن ماج ، املقدم  باب وواب معةلك الناس اخلري، برقك -(43)
من اهلدى والعةلك  (، وموةلك كتاب الفضاول، بيان مثل ما بحعث الّنيب 1/175)الفتح  79ال خاري، كتاب العةلك، باب فضل من سةلك وسةّلك، برقك  -(44)

 محاد بن  ةلم  سن بريدة سن أيب الدرداء سن أيب مو ل األشعري مرفوسا. (، ك مها سن حممد بن الع ء سن8/41)شرح النووي  2282
 (.1/231شرح الون  لةل غوي ) -(45)

 
وأجر هذا العةلك ال يتوقف مبوت صاح ه بل يوتمر يف الورود سةليه يف قربه ليثري رصيده من األجور واحلونات مادام هذا العةلك 

: )إذا مات اإلنوان انقطع سنه سمةله إالّ من و و : صةلل ا  سةليه و ةلكقال: قال ر ول ا   ينتفع به الناس، فعن أيب هريرة 
 .( 42) ينتفع به أو ولد صاحل يدسوا له( إال من صدق  جاري  أو سةلك

دا :)إّن مما يةلحق املؤمن من سمةله وحوناته بعد موته سةلما سةّلمه ونشره وولصةلل ا  سةليه و ةلكوسنه أيضا قال: قال ر ول ا  
 صحته وحياته يفصاحلا تركه، ومصحفا ورّوه أو موجدا بناه أو بيتا البن الو يل بناه أو هنرا أجراه أو صدق  أخرجها من ماله 

 .( 43)يةلحقه من بعد موته(
سةلل سقد املقارن   ا  سةليه و ةلك صةللوألن األمثال هلا أبةلغ األور يف التع ري سن املعىن املراد والتأوري يف نفوي  املوتمع  سمل النيب 

قال:)مثل  ةلل ا  سةليه و ةلكصالنيب بني الفقيه واجلاهل مبََثل  سمةلي شاهد، غاي  يف ال  غ  والتمّيز. فعن أيب مو ل األشعري سن 
ما بعثين ا  به من اهلدى والعةلك كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا فكانت منها بقع  ق ةلت املاء فأن تت الكأل والعشب الكثري 

أل فذلر كوكانت منها بقع  أموكت املاء فنفع ا  به الّناس فشربوا و قوا وزرسوا، وكانت منها طاوف  ال متور ماء وال تن ت  
مثل من فقه يف دين ا  ونفعه ا  ما بعثين ا  به، فعةلك وسمل وسةّلك، ومثل من مل يرفع بذلر رأ ا ومل يق ل هدى ا  الذي  

 .( 44) أر ةلت به(
ء فشّ ه ايقول ال غوي يف شرح هذا احلديث: )فالّنيب جعل َمَثلح العامل كمثل املطر، ومثل قةلوب الناس فيه كمثل األرض يف ق ول امل

 .( 45) من حتّمل العةلك واحلديث، وتفّقه فيه باألرض الطّي   أصاهبا املطر فتن ت وانتفع هبا الّناس...(
وال شر أن العةلك النافع هو ذان العةلك الذي ختةلص فيه   نّي  الطةلب، وُيمل من مواصفات اإلحوان واإلتقان واإلبداع، وهذا 

لوعي إىل نيةله، املثل األول يف طةل ه، وا صةلل ا  سةليه و ةلكهو العةلك الذي يَلرأَفع وسكوه الذي خيفض، لذلر كان ر ول ا  
 بالطةلب الةلحوح يف الدساء بأن يرزقه العةلك النافع ويحعيذه من العةلوم  إىل ا   صةلل ا  سةليه و ةلك وهذا ما يفّور كثرة التجاوه
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، أنظر اإلحوان برتتيب صحيح بن ح ان 82ابن ح ان يف صحيحه، كتاب العةلك، باب ما جيب سةلل املرء أن يوأل ا  جل وس  العةلك النافع، برقك  -(46)
 ( بةلفظ ) ةلوا ا  سةلما نافعا، وتعّوذوا با  من سةلك ال ينفع(.4/16) 1511ره األل اين يف الصحيح  برقك (، وقد ذك1/149البن بةل ان)

، أنظر اإلحوان برتتيب صحيح 83ابن ح ان، كتاب العةلك، باب ذكر ما يوتحب لةلمرء أن يقرن إىل ما ذكرنا يف التعّوذ منها أشياء معةلوم  برقك  -(47)
 (.1/149ابن ح ان )

ط ع  شاكر(، وابن ماجه، املقدم  باب االنتفاع بالعةلك والعمل،  58/540) 3599أخرجه الرتمذي كتاب الدسوات، باب يف العفو والعافي ، برقك  -(48)
 ( وقد صححه األل اين دون س ارة )احلمد   سةلل كل2/1260) 3833برقك  (، وأيضا يف كتابه الدساء، باب دساء ر ول ا  1/92) 251برقك 

 (. 2/325) 3091( وأيضا برقك 1/47) 202حال...إخل( أنظر صحيح  نن ابن ماجه، برقك 
 (.2/16الط قات الكربى، حملمد بن  عد ) -(49)
 .183الون  مصدرا لةلمعرف  واحلضارة، د: يو ف القرضاوي،   -(50)

 
قول: )الةلهك إيّن ي صةلل ا  سةليه و ةلكالضارة املؤذي ، فكان من مجةل  دساوه ما ورد سن جابر بن س د ا  قال: مسعت ر ول ا  

 .( 46) نفع(أ ألر سةلما نافعا، وأسوذ بر من سةلك ال ي
كان يقول: ) الةلهك إين أسوذ بر من سةلك ال ينفع، وسمل ال يحرفع،   صةلل ا  سةليه و ةلكأن ر ول ا   وسن أنس بن مالر 

 .( 47) وقةلب ال خيشع، وقول ال يحومع(
ال وأسوذ با  من حال حوما رواه أبو هريرة مرفوسا: )الةلهك انفعين مبا سةلمتين وسةلمين ما ينفعين، وزدين سةلما، احلمد   سةلل كل 

 . ( 48) أهل النار(
ود هذه األقوال والتوجيهات سةلل أرض الواقع حىت يراها الناس حيً   صةلل ا  سةليه و ةلكولقد حر  ر ول ا   سةلل أن جيح

يط نفوه بكوك   من العةلماء الناهبني الذين يرتقون مبوتوى األم  من مرحةل  جمرد  ودها يف املقربني إليه حىت ُيح توعل، وأن جيح
عةليمهك فداء أ رى بدر من املشركني ممن ال مال هلك مقابل تالقراءة والكتاب ، إىل موتوى اإلبداع واالبتكار، وأبرز مثال سةلل ذلر 

بدر   عني أ ريا،  يوم صةلل ا  سةليه و ةلكملن ال يقرأ من املوةلمني. فقد روى ابن  عد سن سامر الشعيب قال: )أ ر ر ول ا  
ه سشرة غةلمان كن له فداء دفع إليوكان يحفادي هبك سةلل قدر أمواهلك، وكان أهل مك  يكت ون وأهل املدين  ال يكت ون، فمن مل ي

 .( 49) من غةلمان املدين  فعةّلمهك فإذا حذقوا فهو فداؤه(
ن ممن أن زيد بن وابت أحد كحتَّاب الوحي، كا -أي ابن  عد-وسةّلق فضيةل  الشيخ يو ف القرضاوي سةلل هذا بالقول )وذكر 

ل ال تكن قاوم  سةلل جمرد "فر اخلط" كما يقولون، بمل  صةلل ا  سةليه و ةلكسةّلمهك أ رى قريش، ومعىن هذا أن خطّ  النيب 
 .( 50) بد من درج  "احلذق" و"اإلتقان" حىت ال ينول ويرتّد إىل األّمّي  من جديد(
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(، 7312و3116برقك ) (. وأخرجه يف مواضع أخر  1/164فتح )ال 71ال خاري، كتاب العةلك، باب من يرد ا  به خريا يفقهه يف الدين، برقك  -(51)
(. وكل منهما رواه من طريق مل يشرتكا فيه إال يف ا ك راوي احلديث سن 4/130)شرح النووي  1037وموةلك كتاب الزكاة، باب النهي سن املوأل ، برقك

 معاوي  بن أيب  فيان. ر ول ا  
 .220ل الشوكاين،  إرشاد الفحو  -(52)
 .303منهجي  الرتبي  الدسوي ،   -(53)
(، الرتمذي كتاب األحكام، باب ما جاء يف القاضي  3/303) 3592كتاب األقضي ، باب اجتهاد الرأي يف القضاء، برقك   -والةلفظ له–أبو داود  -(54)

سن احلارث بن سمرو سن أناس من أهل محص من أصحاب معاذ (، ك مها روياه من طريق شع   سن أيب سون الثقفي 3/616) 1227كيف يقضي، برقك 
خ حممد يبن ج ل، واختةلف العةلماء يف صحته من سدمها اخت فا شديدا، وممن قال بصحته أبو بكر بن العريب واخلطيب ال غدادي، وقد بوط الع م  الش

ةلغ حد بصحته، بل استرب مدلوله مع ما احتّف به من القراون والروايات قد بالقول فيه وسرض إىل مجةل  األراء وتوصل إىل احلكك  -رمحه ا –زاهد الكووري 
 ( 158-154التواتر املعنوي، أنظر مقاالت الكووري،   )

 
 مات اخلرييّ  والفضل، من س صةلل ا  سةليه و ةلكبل إن احلذق واإلتقان واإلبداع يف العةلك والفقه والفهك يف الدين جعةله النيب 

. وحديث  ( 51) دين(يقول: )من يرد ا  به خريا يفّقه يف ال صةلل ا  سةليه و ةلكفعن معاوي  بن أيب  فيان قال: مسعت ر ول ا  
رة يف و كهذا يدفع إىل اجلّد واالجتهاد ويحغري لةلوصول باملكتوب من العةلك إىل مرحةل  اإلتقان واإلبداع، والذي جتةلل يف أرقل ص

تراونا الفكري فيما يحومل "باالجتهاد" باملفهوم الفقهي األصويل سةلل است ار أن االجتهاد كما سرّفه األصوليون )هو بذل الو ع 
  .( 52) يف نيل حكك شرسي سمةلي بطريق اال تن اط(

ب من الفقيه ، ألن األمر  يتطةلواال تن اط ال يكون إال يف ظل غياب النص الشرسي الظاهر وامل اشر، وهنا تكمن سمةلي  اإلبداع
الفهك الثاقب والنظر العميق واإلحاط  الشامةل  باملوأل  املعروض  لةلوصول إىل حكك شرسي يحتوخل فيه الصواب قدر اإلمكان، 
 ريقول الدكتور حممد أمحد الراشد:)كما أن قضي  االجتهاد الفقهي هي قضي  إبداع أوال وأخريا، بل هي ذحروة اإلبداع، ألن شعو 

اجملتهد باملوؤولي  األخروي  وخضوسه لضغوط التقوى جيع نه ُيتاط حني اجتهاده أشّد االحتياط، فيعصر سقةله سصرا إلجياد 
  .( 53) خمرج من محشكةل  معروض ...(

جيتهد بر وله إىل اليمن معاذ بن ج ل حينما تعّهد له بأن يوتفرغ جهده و  صةلل ا  سةليه و ةلكومن هنا كانت إشادة ر ول ا  
يف حل املواول املعروض  سةليه وفق ما يصل إليه نظره يف حال غياب النص القرآين والن وي، فةلقد جاء يف الروايات أن ر ول ا  

قال:  رض لر قضاء، قال: أقضي بكتاب ا ،ملا أراد أن ي عث معاذا إىل اليمن قال:)كيف تقضي إذا س صةلل ا  سةليه و ةلك
ةلل ا  سةليه و ةلك ، قال: فإن مل جتد يف  ّن  ر ول ا  صصةلل ا  سةليه و ةلكفإن مل جتد يف كتاب ا ، قال: ف وّن  ر ول ا  

 الذي وّفق   سةلل صدره وقال: احلمد صةلل ا  سةليه و ةلكوال يف كتاب ا ؟ قال: أجتهد رأيي وال آلو، فضرب ر ول ا  
 .( 54) ر ول ر ول ا  ملا يحرضي ر ول ا (
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 .144لةلش اب   يشخصي  املوةلك مقال جمموع ضمن سدد من املقاالت يف كتاب بعنوان التوجيه اإل  م -(55)
 (. 4/303)الفتح  2072مةله بيده، برقك ال خاري،كتاب ال يوع، باب كوب الرجل وس -(56)
 (.4/306الفتح ) -(57)
( وقال املنذري: رواته وقات، 2/523(، والطرباين يف الك ري واألو ط سن س د ا  بن سمر كما يف الرتغيب والرتهيب )4/141أمحد يف املوند ) -(58)

 (.2/159) 607وقد ذكره الشيخ األل اين  يف "الصحيح " برقك 

  
إن هذا الزخك الك ري من التوجيهات الّن وي  وال  مل نعرض إال جلزء يوري منها، هو الذي جعل املوةلمني األواول يندفعون يف كل 

منه ال شري   لةلعةلك ومركز إشعاع حضاري ا تفادتاجتاه لنيل املعارف وحتصيل العةلوم فتحولت بذلر هذه األم  األّمي  إىل منارة 
ياة : )وكان من نتيج  ذلر أن اندفع املوةلمون إىل ال حث يف مجيع ميادين احل-رمحه ا -مجعاء، يقول الشيخ س د احلةليك حممود

، وابن اهليثك يمياءروحي  كانت أو سقةلي  أو مادي . ونشأ سن ذلر احلضارة اإل  مي  ال  أنتجت أمثال جابر بن حيان يف الك
يف الط يعيات، والرازي يف الطب، وابن  ينا يف الطب، كذلر والفةلوف ، والغزايل يف اجلانب الروحي، وابن رشد يف الفةلوف  

 .( 55) العقةلي ، وابن خةلدون يف االجتماع والتاريخ، وكثريين غريهك(
 رابعا: توجيهات نبوية في الحث على العمل وإتقانه

ال ميكن لشرارة اإلبداع أن تنطةلق إال بالعمل، فال طال  واإلبداع ضّدان ال يةلتقيان والكول واالبتكار سدوان ال جيتمعان، وألّن 
اإل  م حريص كل احلر  سةلل تغةليب اجلانب العمةلي سةلل اجلانب النظري تظافرت النصو  يف الدسوة إىل العمل لضمان 

 ل ا  سةليه و ةلكصةلأن ي اشر اإلنوان سمةله بيده، فعن املقدام بن معدي كرب سن النيب  مقومات احلياة، وليس هنان أفضل من
. قال ( 56) كان يأكل من سمل يده(  قال: )ما أكل أحد طعاما قّط خريا من أن يأكل من سمل يده، وإّن نيبّ ا  داود 

، واحلكم  يف ختصيص بنفوه سةلل ما ي اشره بغريه احلافظ يف الفتح: )ويف احلديث فضل العمل باليد وتقدمي ما ي اشره الشخص
داود بالذكر أن اقتصاره يف أكةله سةلل ما يعمةله بيده مل يكن من احلاج  ألنّه كان خةليف  يف األرض  كما قال ا  تعاىل، وإمّنا 

 .( 57) ابتغل األكل من طريق األفضل(
 .( 58) ور(بيع مرب وب أطيب قال: سمل الرجل بيده وكل ومثةله الذي رواه رافع بن خديج قال: قيل يا ر ول ا  )أي الك

حرتاف حىت ولو إىل اال رتزاق واال صةلل ا  سةليه و ةلكوحىت ال يعيش اإلنوان سال  سةلل غريه مدفوسا باألبواب، دساه النيب 
  رة ا دامت من ح ل. فعن أيب هريتعةّلق األمر مبهن وضيع  حوب العرف االجتماسي أو منهك  لةلجهد باملقياس ال دين م
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 (.3/335)الفتح  1470ال خاري، كتاب الزكاة، باب اال تعفاف سن املوأل ، برقك رواه  -(59)
 .1471رواه ال خاري يف نفس الكتاب وال اب، برقك  -(60)
 (.3/336الفتح ) -(61)
( بةلفظ تعني ضاوعا بالضاد املعجم  وهبمزة بدل النون، وقد 5/148)الفتح  2518رواه ال خاري، كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، برقك  -(62)

كتاب   -هوالةلفظ ل–(، ورواه أيضا موةلك 5/149وحجهت هذه الرواي  كما قال احلافظ بن حجر بأن املراد بالضاوع ذو الضياع من فقر أو سيال، أنظر الفتح )
(، وقال النووي:)والصحيح سند العةلماء رواي  الصاد املهمةل  واألكثر 1/278)شرح النووي  136اإلميان باب كون اإلميان با  تعاىل أفضل األسمال، برقك 

 (. 1/280يف الرواي  باملعجم ( شرح صحيح موةلك )
 (.5/149مع خحرأق بضك  م  كون، وامرأة خرقاء كذلر( أنظر الفتح )قال احلافظ بن حجر:)قال أهل الةلغ : رجل أخرق ال صنع  له، واجل -(63)
 .262صيان  صحيح موةلك من اإلخ ل والغةلط،   -(64)

 
قال:)والذي نفوي بيده ألن يأخذ أحدكك ح ةله فيحتطب سةلل ظهره خري له من أن يأيت  صةلل ا  سةليه و ةلكأن ر ول ا  

  . ( 59) رج  فيوأله أسطاه أو منعه(
ا وجهه خري له من أن في يعها فيكّف ا  هبويف رواي  الزبري بن العوام:)ألن يأخذ أحدكك ح ةله فيأيت حبزم  احلطب سةلل ظهره 

 .( 60) يوأل الناس أسطوه أو منعوه(
 يقول احلافظ يف الفتح تعةليقا سةلل الروايتني:) وفيه احلّض سةلل التعّفف سن املوأل  والتنزّه سنها ولو امتهن املرء نفوه يف طةلب

 .( 61) الرزق وارتكب املشّق  يف ذلر(
ا سندما استربت أن إسان  اآلخرين يف جمال الصناوع واحلرف وتعةليمهك ما ال ُيونون من أفضل ولقد رفعت الوّن  الوقف سالي

األسمال، ويف ذلر من تعميك املعارف وتصدير اخلربات ما ال خيفل سةلل أحد. فعن أيب ذر الغفاري قال:) قةلت يا ر ول ا : 
ا، قال: قةلت أّي الرقاب أفضل، قال: أنفوها سند أهةله وأكثرها مثنأّي األسمال أفضل، قال: اإلميان با  واجلهاد يف   يةله قال: 

قةلت فإن مل أفعل، قال: تعني صانعا أو تصنع ألخرق، قال: قةلت يا ر ول ا : أرأيت إن ضعحفأت سن بعض العمل، قال: تكّف 
 .( 63)و  تصنع ألخرق. وحمّل الشاهد سندنا قوله: تعني صانعا أ( 62) شّرن سن الّناس فإهّنا صدق  منر سةلل نفور(

 .( 64) فاسمةله له(يقول ابن الص ح: )واملعىن إذا رأيت من ُياول سم  فإن كان ُيونه فأِسنأه سةليه، وإن مل ُيونه 
ف  مانع سندنا بل من  ،صةلل ا  سةليه و ةلكوهذا احلديث ميّثل قيم  من القيك احلضاري  الراوع  ال  متّيزت هبا  ّن  ر ول ا  

صناوع املعروف أن نعةّلك اآلخرين بداوع الصناوع واحلرف ما يرفعون به خويوتهك ويوتعينون به سةلل ألأَواء احلياة، وهذا ما فعةله 
األ  ف من سةلماء املوةلمني الذين جّودوا هذه التعةليمات حىت أوصةلوا احلضارة إىل قةلب أوربا نفوها، فحّولت ظ مهك 

 إىل نور  اطع، تحرجك اليوم إىل هذه الطفرة الصناسي  الكربى، وهذا سةلل سكس ما يفعةلونه بنا اليوم إذ يرفضون ما يحومل الدامس 
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(.وقد ذكره األل اين 7/349) 4386(، وأبو يعةلل يف مونده برقك 4/334(، )5314، 5313، 5312رواه ال يهقي يف شعب اإلميان، برقك ) -(65)
 (.1/383) 1880( وصحيح اجلامع الصغري  برقك 3/106) 1113يف الصحيح  برقك 

 .123-122رواه العوكري كما ذكره الوخاوي يف املقاصد احلون ،   -(66)
 .1891(، وحّونه األل اين يف صحيح اجلامع، برقك 4/353) 5315ال يهقي يف شعب اإلميان، برقك  -(67)
 (7/94)شرح النووي  1955بح والقتل وحتديد الشفرة، برقك رواه موةلك، كتاب الصيد والذباوح، باب األمر بإحوان الذ -(68)
 (.7/95شرح صحيح موةلك لةلنووي ) -(69)
 .158دور القيك واألخ ق يف االقتصاد اإل  مي لةلقرضاوي،    -(70)

 
"بتصدير التكنولوجيا" إىل ساملنا اإل  مي حىت ال ميتةلر مقومات النهوض، ويكتفون بالتعامل معنا كأ واق ا ته كي  لتصريف 

 بضاوعهك.
  م ال تكمن يف جمرد أنّه سمل وفقط، بل مبا يتةلّ س به من خصاوص اجلودة واإلتقان واإلبداع، ف قدر ما وقيم  العمل يف اإل

ةلل ا  سةليه صيكون العمل بديعا بقدر ما ترتفع قيمته ويعظك نفعه وميتد. فعن ساوش  رضي ا  سنها قالت: قال ر ول ا  
كمه"( 65) (: )إن ا  ُيب إذا سمل أحدكك سم  أن يتقنهو ةلك . ويف لفظ آخر سن كةليب اجلرمي:)إن ( 66). ويف رواي  "أن ُيح

ون(  .( 67) ا  ُيب من العامل إذا سمل أن ُيح
، فإذا قال:)إن ا  كتب اإلحوان سةلل كل شيء صةلل ا  سةليه و ةلكوسن شداد بن أوس قال: )ونتان حفظتهما من ر ول ا  

 .( 68) قتةلتك فأحونوا الِقتةل ، وإذا ذحبتك فأحونوا الِذبح، وليححّد أحدكك شفرته ولريحح ذبيحته(
وهو األمر الذي ذهب إليه مجيع شراح احلديث،  ( 69)وقد استرب اإلمام النووي هذا احلديث من األحاديث اجلامع  لقواسد اإل  م

 ا يدسوا إليه من حتوني األسمال وإجادهتا.وذلر مل
وسةّلق فضيةل  الشيخ يو ف القرضاوي سةلل هذا املوضوع بالقول: )ومن القّيك املهم  يف جمال اإلنتاج بعد قيم  العمل، إحوان 

ديه بإحكام ؤ العمل وإتقانه وليس املطةلوب يف اإل  م جمرد أن يعمل بل أن يعمل سم  حونا وبع ارة أخرى أن ُيون العمل و ي
وإتقان، فهذا اإلحوان يف العمل ليس نافةل  أو فض  أو أمرا هامشيا يف نظر اإل  م بل هو فريض  ديني  مكتوب  سةلل كل 

 .( 70) موةلك(
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 (.404-7/403)شرح النووي ) 2240رواه موةلك من حديث أيب هريرة، كتاب الو م، باب ا تح اب قتل الوزغ، برقك  -(71)
 .161دور القيك   -(72)
 (.2/247منهج الرتبي  اإل  مي ، ) -(73)
 .400النظك اإل  مي  نشأهتا وتطورها،    -(74)
 .81بناء األجيال،    -(75)

 
حّث سةلل إتقان أي سمل ميار ه املوةلك ولو كان قتل وحزغ ، ففي  صةلل ا  سةليه و ةلكويقول يف موضع آخر: )إّن النيب 

. أي أقل من ( 71) احلديث:"من قتل وزغ  يف أول ضرب  كحتب له مئ  حون ، ومن قتةلها يف الضرب  الثاني  فةله كذا وكذا حون "
 .( 72) الثاني  ومعىن هذا أن اإلتقان مطةلوب يف أي سمل ولو كان تافها يف نظر الناس(

هذه التوجيهات الن وي  والتمور هبا حتّولت أّمتنا يف زماهنا األول إىل أّم  إنتاج وإبداع فا تحقت بكل جدارة وا تحقاق مبثل 
أن تقود العامل لقرون طويةل . يقول األ تاذ حممد قطب:)وقد ظةّلت األم  اإل  مي  حتافظ سةلل هذه التوجيهات بقدر حمافظتها 

. ويقول الدكتور ( 73)فكانت من أسظك األمك إنتاجا ومن أسظمها وروة ومن أسظمها خربة وإتقانا( سةلل الروح اإل  مي  احلقيقي ،
ص حي الصاحل بعد أن  رد سددا من هذه التوجيهات الن وي  ال  تدسو إىل العمل واإلنتاج :)ولقد كان هلذه التعاليك أبةلغ األور 

عد أن ا تتّب هنا وُياولون التفوق فيها سةلل غريهك من الشعوب وال  يما بيف نفوس املوةلمني، فأق ةلوا سةلل أنواع الصناسات يتقنو 
 .( 74) فر  العمل والتصنيع  متاح  لةلجميع( -سةلل أور الفتوح –هلك األمر ووجدوا 

 خامسا: السنة تدفع إلى اإليجابية وروح المبادرة
ىل اإلبداع يف والتط يق وجتاوزه جمرد العمل لتأمني لقم  العيش إ، ختطي املوةلك حدود النظريات إىل واقع العمل  ونقصد باإلجيابي

صناس  احلياة، فاإلجيابي  هبذا املعىن كفيةل  حبل مشك ت األم  الكثرية وحتقيق طموحاهتا العريض ، يقول الدكتور س د الكرمي 
ةلر لعوري حتقيق هذه واخل   من تبكار:)إن أم  اإل  م تعاين من مشك ت كثرية، وهلا أيضا طموحات وآمال سريض  ومن ا

من غري اإلبداع، والتوظيف املكثف لةلطاقات واإلمكانات العقةلي  ال  منةلكها، حني حنرتم اإلبداع وحنفز سةليه، ونوجد األطر ال  
 .( 75) ختدمه وترساه، يظهر امل دسون وتوري يف األم  حيوي  جديدة(

وال ين غي أن يرت ط العمل واإلبداع مبرحةل  من مراحل العمر، وإمنا هي سمةلي  طويةل  وموتمرة متتد إىل آخر حلظ  من حلظات 
 احلياة، ويف  ن  ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك ما يؤكد هذا املعىن يف أبةلغ  ورة وأدق تع ري وأروع متثيل، فعن أنس بن مالر 
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 ( وقال: صحيح سةلل شرط موةلك.1/38) 09( وقد ذكره األل اين يف "الصحيح " برقك 3/191أمحد يف مونده ) -(76)
 .110حول تشكيل العقل املوةلك،  :  -(77)
 .248الون  مصدرا لةلمعرف  واحلضارة،  :  -(78)
 .61 ورة هود:  -(79)
 (.10/56اجلامع ألحكام القرآن ) -(80)
 (.5/18)الفتح  2335ال خاري، كتاب املزارس ، باب من أحيا أرضا مواتا، برقك  -(81)
(. والرتمذي )ط ع  شاكر(، كتاب األحكام، باب ما ذكر يف 3/178) 3073أبو داود، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب إحياء املوات، برقك  -(82)

(، كما صّححه أمحد شاكر وبوط القول فيه ونوب القول 2/111) 568(. وقد ذكره األل اين يف "الصحيح " برقك 3/664) 1379إحياء أرض املوات، 
-80: ) . انظر تعةليقات أمحد شاكر سةلل كتاب اخلراج ليحي بن آدم،  بتصحيحه إىل الضياء املقد ي يف "املختارة" وحتوينه إىل ابن حجر يف اإلصاب

82.) 

 
   صةلل ا  سةليه و ةلك:)إن قامت الواس  وبيد أحدكك فويةل  فإن ا تطاع أال يقوم حىت يغر ها فةليفعل(قال: قال ر ول ا 

(76 ). 
والغراس هنا ليس مقصودا لذاته وإمنا يحؤشر إىل غريه من األسمال النافع  اجلةليةل  ال  ين غي أن توتمر مادامت احلياة. يقول 

)...فنعرف جيدا كيف أن الدور احلضاري لإلنوان املوةلك يقوم سةلل العمل الدكتور سماد الدين خةليل معةلقا سةلل احلديث 
واإلبداع املتواصةلني منذ حلظ  الوسي األوىل وحىت  اس  احلواب ونعةلك متاما كيف أن احلياة اإل  مي  إمنا هي فعل إبداسي 

 ( 77) موتمر(
ألرض، وأنه لذاته وأن املوةلك يتع د   بالعمل لعمارة ا ويقول الشيخ يو ف القرضاوي:) إنه َرَمز ملعىن ك ري، أن العمل مطةلوب

 .( 78) موتمر يف سمةله حىت تةلفظ احلياة آخر أنفا ها(
هو أَنأشأكحك ِمن األرِض وا تعَمرَكحك ِفيَها وألّن العمل لعمارة األرض هو جتويد لقوله تعاىل:

. أي أمركك بعمارة ما ( 79)
 .( 80)لألرض وغرس أشجار وحفر أهنار وغريها حتتاجون إليه فيها من بناء مواكن وحرث

جاءت توجيهات ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك لتدفع إىل مجةل  من األسمال النافع  ال  جتّود حقيق  العمارة ال  ميتّد نفعها 
دسوة إىل يل  جاءت الإىل اإلنوان واحليوان، مع ين غي أن يكون سةليه هذا اإلسمار من اجلودة واإلتقان واإلبداع. ومن هذا الق 

إحياء األرض املوات، فعن ساوش  رضي ا  سنها سن النيب صةلل ا  سةليه و ةلك قال:) من أسأَمر أرضا ليوت ألحد، فهو أحق( 
 . ( 81)قال سروة: قضل به سمر يف خ فته

 . ( 82)له صدق (هو العافي  منه فوسن جابر بن س د ا  سن النيب صةلل ا  سةليه و ةلك:)من أحيا أرضا ميت  فهي له، وما أكةلت 
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(. والعافي  واحد العوايف، والعوايف الطالب 2/267(، والدارمي يف  ننه كتاب ال يوع، باب من أحيا أرضا مواتا فهي له )3/372أمحد يف مونده ) -(83)
 لةلحاج ، ومجعه سوايف وسفاة، قال األسشل: 

 (.8/229انظر اال تذكار البن س د الرب )    طوف النصارى ب يت الوون.ك اة بأبوابلهيطلللوف العفل
 (.4/405شرح الوّن ، ) -(84)
(، وموةلك كتاب املواقاة باب فضل الغرس والزرع، 5/3)الفتح  2320ال خاري كتاب احلرث واملزارس ، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، برقك  -(85)

 (.5/379النووي )شرح  1553برقك 
 (.5/4الفتح ) -(86)
–(، وموةلك 5/22) 2340يوا ي بعضهك بعضا يف الزراس  والثمر، برقك  ال خاري كتاب احلرث واملزارس ، باب ما كان من أصحاب النيب  -(87)

 يرة.(، وقد رواياه أيضا من حديث أيب هر 5/365)شرح النووي  1536كتاب ال يوع باب كراء األرض، برقك   -والةلفظ له
 (.5/364موةلك يف نفس الكتاب وال اب )شرح النووي  -(88)

 
 .( 83) وسنه أيضا سن النيب صةلل ا  سةليه و ةلك: )من أحيا أرضا ميت  فةله فيها أجر، وما أكةلت العافي  فهو له صدق (

  ميةلر فإن أراد دارا فقال اإلمام ال غوي: )وإحياء املوات يكون بالعمارة، وذلر خيتةلف باخت ف مقصود احملحيي من األرض، 
ّوط ويشق األهنار ويغرس ويرّتب له املاء، وإن أراد الزراس  ف أن جيمع الرتاب  حىت ي ين حواليه ويوّقف، وإن أراد بوتانا، ف أن ُيح

 .( 84) حميطا هبا وُيرث ويزرع، ويعترب يف مجيع مقاصد سرف الناس(
داع واالبتكار وذلر مما يرتتب سةلل اإلحياء من منافع مّج  يتعّدى أورها هذا وإن الدسوة إىل إحياء األرض املوات هو سني اإلب

إىل سموم األم  ويقف سةلل رأس هذه املنافع احلرث وال ذر والغرا   والزرع والذي به يتحّقق األمن الغذاوي والذي بدوره يدفع 
 سجةل  التنمي  االقتصادي  ال  تعمل سةلل ختةليص األّم  من هّك الت عي  لةلغري.

صةلل ا  سةليه و ةلمعمةله يف األرض مبثاب   وحىت يق ل املوةلك سةلل هذا العمل برغ   وتفاِن، ويصنعه بإبداع وإتقان، استرب النيب 
صدق  جاري  ما دام نفعها قاوما، ويف ذلر قال ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك فيما رواه سنه أنس بن مالر )ما من موةلك 

 .( 85) فيأكل منه طري أو إنوان أو هبيم  إالّ كان له به صدق (يغرس غر ا أو يزرع زرسا 
 .( 86) قال احلافظ يف الفتح:)ويف احلديث فضل الغرس والزرع واحلّض سةلل سمارة األرض(

ويف مقابل ذلر أنكرت الوّن  الن وي  تعطيل األرض اخلص   سن الزراس ، فإذا مل يوتصةلحها صاح ها وُيحأِيها بالزراس  والغرس 
ةليتكّرم بإسارهتا ملن هو قادر سةلل ذلر. فعن جابر بن س د ا  قال: قال ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك:  )من كانت له أرض ف

 .( 88). ويف رواي  ملوةلك "فةليحزرسها أخاه" ويف أخرى سنه أيضا "فةليححروها أخاه"( 87) فةليزرسها، فإن مل يزرسها فةليمنحها أخاه(
الّنشط  وهذا اإلبداع املوتمر يف خدم  األرض وسمارهتا ا تطاست األّم  يف الزمن املاضي أن تكون أّم  قيادة ف مثل هذه احلركي  

 وريادة، وحمكوم سةلينا اليوم إذا أردنا املوارس  والّو ق، أالّ نصادم نواميس الكون وأن نوتغّل القوانني والنظريات ال تثمار الطاق 
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 .149حول تشكيل العقل املوةلك،  :  -(89)
مان ثذكره األل اين يف "الصحيح "، ونوب روايته إىل الطرباين وابن سدي والقحضاسي من طريق خالد بن إلياس سن حممد بن س د ا  بن سمر بن س -(90)

 (.4/168) 1627بن سةلي مرفوسا. انظر  ةلوةل  األحاديث الصحيح ، برقك سن فاطم  بنت احلوني سن حوني 

 
 يف ذلر سامل الزمن الذي ال يرحك، إذا أردنا أن حنّول حاضرنا الرديء إىل موتق ل زاهر، يقول الكامن  يف هذه األرض مراسني 

الدكتور سماد الدين اخلةليل: )إنّ سةلل العقل املوةلك اجلديد أن يأخذ بت بيب الطاق  ال  كحشف سنها النقاب، والقوانني العةلمي  
و ق سةليه ر برق   الزمن فيضيفه إىل املادة لتحقيق الةلحاق مبورية اخلصك، والال  حتيل الطاق  إىل حرك  وفعل وإبداع،  أن ميحو

 .( 89) مادامت ِقيك هذا الّدين تحؤكد بإحلاح سةلل فكرة الزمن، وسةلل أّن املؤمن احلق هو الذي يعرف كيف يوارع وكيف يو ق(
ايل األمور، لذي ال يقنع بالدون وال يرضل إالّ مبعوال   ق سةلل اخلصك من غري إبداع وإتقان يف كل شيء، واملوةلك احلّق هو ذان ا

 ويرتّفع سن التوافه والوفا ف والقشور كما جاء يف احلديث الشريف: )إن ا  ُيب معايل األمور وأشرافها، ويكره  فوافها(

(90 ). 
وة تتخّطل حدود واإلبداع هذه الدسويف احلديث دسوة صرُي  إىل ضرورة أن نرتقي بأسمالنا وإجنازاتنا إىل مرت   اجلودة واإلتقان 

املةلموس واحملووس الذي يدركه كل الناس أو معظمهك سةلل األقل، كما رأينا ق ل قةليل يف أحاديث إحياء األرض املوات، لت مس 
 اجلوانب الفني  واألدبي .

ه العدو ال يقل أمهي  و  حا يواجه بفهذا ن ينا صةلل ا  سةليه و ةلك ُيأتفي بالشعر وأهةله، ويتخَذ منه منربا من منابر الدسوة، 
سن الويف والرمح وقد يتعّدامها فتكا يف بعض األحيان، حىت لقد غدا حوان بن وابت شاسر ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك 

ز به ياألول دون منازع من دون الصحاب  مجيعا، ال يقنع ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك إال بشعره سند املةلّمات، نظرا ملا يتم
شعره من القوة والعمق و حر ال يان، فعن ساوش  رضي ا  سنها أن ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك قال: )"أهجوا قريشا فإنه 
أشّد سةليها من رشق  بالن ل"، فأر ل إىل ابن رواح  فقال: "اهجهك" فهجاهك فةلك يلحرأِض، فأر ل إىل كعب بن مالر.  م أر ل 

خل سةليه قال حوان: قد آن لكك أن تر ةلوا إىل هذا األ د الضارب بَذنَِ ه،  م أَدأَلع لوانه فجعل إىل حوان بن وابت. فةلما د
ُيرّكه. فقال: والذي بعثر باحلق! ألفريّنهك بةلواين فَلرأي األدمي، فقال ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك: "ال تعجل فإن أبا بكر 

نو ر،  ص لر نويب" فأتاه حوان.  م رجع فقال: يا ر ول ا  لقد خّلص يلأسةلك قريش بأنواهبا، وإن يل فيهك نو ا حىت يحةلخّ 
 والذي بعثر باحلق! أل حةلَّّنر منهك كما تحولُّ الشعرة من العجني، قالت ساوش : فومعت ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك يقول 
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(. كما رواه ال خاري من حديث الرباء بن سازب يف كتاب 8/233رواه موةلك، كتاب فضاول الصحاب ، باب فضاول حوان بن وابت )شرح النووي  -(91)
 معر(.بدء اخلةلق، وكتاب املغازي، وكتاب األدب بةلفظ )أهجهك أو هاجهك وجربيل 

 (.10/537)الفتح  انظر:ال خاري، من حديث أيب بن كعب، كتاب األدب، باب ما جيوز من الشعر والرجز واحلداء وما يكره منه،  -(92)

 
ول: عت ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك يقحلوان: "إن روح القحدس ال يزال يؤيدن، ما نافحت سن ا  ور وله" وقالت: مس

 "هجاهك حوان فشفل واشتفل". قال حوان:
 وعنـد اهلل في ذاك الجـــزاء  هجـوَت محمـدا فأجبُت عنه

 رسـول اهلل شيمتـه الوفــاء  هجـوَت محمـدا بـّرا حنيفا
 لعـرض محمد منكـم ِوقــَاء  فإن أبي ووالــده وعـرضي

 تُثير النقـع مـن كَنفّي َكـَداءِ   الـم تـروهثِكلُت بُنّيتي إن 
 على أكتافهـا األسـل الِظماء  يُباريـن األعنّـة ُمصعـدات
 تُلطِّمهن بالُخمــر النســاء  تظل جيــادنا ُمتِمطــرات

 وكان الفتـح وانكشف الغطاء  فـإن أعرضتمـو عنا اعتمرنا
 فيـه مـن يشـاءيُعــزُّ اهلل   وإال فاصبروا لضـراب يـوم
 يقــول الحق ليس به خفـاء  وقـال اهلل قـد أرسلت عبدا
 هُم األنصـار ُعْرُضتها اللقـاء  وقـال اهلل قـد يسّرت جندا

 سبـاٌب أو قتـال أو هجـاء  لنـا في كـل يـوم من معد  
 ويمدحـه وينصـره ســواء  فمن يهجـو رسول اهلل منكم

 .( 91)وروح القدس ليس له ِكفاء(  وجبريـل رسـول اهلل فينـا
واختيار ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك حلوان يف مثل هذه املواقع دون غريه سةلل كثرة من يقول الشعر من الصحاب  آنذان، هو 

 ول ا  ر اسرتاف باإلبداع وتشجيع له وإميان من ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك بر الي  الشعر إن رحوسي فيه املضمون، وصدق 
 .( 92) صةلل ا  سةليه و ةلك سندما قال: )إن من الشعر حكم (
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كما كان النيب صةلل ا  سةليه و ةلك شديد االحتفاء بالكةلم  املؤورة إذا صدرت من خطيب مفّوه، فاخلطاب  موه   وإبداع وهي 
  ح مؤور يف معرك  املفاهيك واألفكار، ال تقل أمهي  سن بقي  فنون القول األخرى، فقد روى ابن إ حاق قال: )فةلما قدم وفد 

وا ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك أن أخرج إلينا يا حممد، فآذى ذلر ر ول الةلهصةلل ا  سةليه بين متيك، دخةلوا املوجد، وناد
و ةلك من صياحهك، فخرج إليهك، فقالوا: جئنا لنفاخرن، فأذن لشاسرنا وخطي نا، قال: "نعك قد أذنت خلطي كك فةليقك"، فقام 

، لفضل سةلينا، والذي وهب لنا أمواال سظاما نفعل فيها املعروفسطارد بن حاجب، فقال: احلمد   الذي جعةلنا مةلوكا، الذي له ا
وجعةلنا أسز أهل املشرق وأكثره سددا، وأيوره سحدة، فمن مثةلنا يف الناس، ألونا رؤوس الناس وأويل فضةلهك، فمن فاخرنا فةليعّد 

أفضل  ذا ألن تأتوا مبثل قولنا، أو أمرمثل ما سددنا، فةلو شئنا ألكثرنا من الك م، ولكن نوتحي من اإلكثار ملا أسطانا، أقول ه
 من أمرنا،  م جةلس، فقال ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك لثابت بن قيس بن مشاس: "قك فأج ه"، فقام فقال: احلمد   الذي 
الوموات واألرض خةلقها، قضل فيهن أمره، وو ع كر يه سةلمه، ومل يكن شيء قط إال من فضةله،  م كان من فضةله أن جعةلنا 
 مةلوكا، واصطفل من خري خةلقه ر وال، أكرمه نو ا، وأصدقه حديثا، وأفضةله حو ا، فأنزل سةليه كتابا، واوتمنه سةلل خةلقه، وكان 

إىل اإلميان با ، فآمن به املهاجرون من قومه ذوي رمحه، أكرم الناس أحوابا، وأحونهك خرية ا  من العاملني،  م دسا الناس 
وجوها، وخري الناس فع ،  م كان أوىل اخلةلق إجاب    حني دساه ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك حنن، حنن أنصار ا ، ووزراء 

  أبدا ن آمن با  ور وله منع ماله ودمه، ومن نكث جاهدناه يف ار ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك، نقاتل الناس حىت يؤمنوا، فم
 وكان قتةله سةلينا يوريا، أقول هذا وا تغفر ا  العظيك لةلمؤمنني واملؤمنات والو م سةليكك.
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مطةلع  نيشري إىل أبيات كان قد قاهلا حوان بن وابت سةلل ال ديه  بطةلب من ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك لةلرد سةلل الزبرقان شاسر بين متيك وكا -(93)
 هذه األبيات:

 قد بينوا سنة للنـــاس تتبـع  إن الذوائب من فهر وإخوتهـم
 تقوى اإلله وكل الخير مصطنـع  يرضى بها كل من كانت سريرته

 إلى أن قال:
 إذا تفاوتت األهــواء والشيع  أكـرم بقـوم رسـول اهلل شيعتهم

 صنعفيمـا أحب لسـان حائك   أهـدي لهـم مـدحتي قلب يؤازره
 إن جد بالناس ِجّد القول أو شمعوا  فإنهـم أفضـل األحيــاء كلهـم

 
(، وقد ذكر ابن حجر بأن رواي  ابن إ حاق منقطع ، وأخرجها ابن منده يف ترمج  وابت بن قيس يف "املعرف " 1/273زاد املعاد، ابن قيك اجلوزي ، ) -(94)

 (.8/593من طريق أخرى موصول  )أنظر الفتح 
كتاب ص ة املوافرين   -والةلفظ له–(، وموةلك 9/92)الفتح  5048خاري، كتاب فضاول القرآن، باب حون الصوت بالقراءة لةلقرآن، برقك ال  -(95)

 (.3/270وقصرها، باب ا تح اب حتوني الصوت بالقرآن، )شرح النووي 

 
رع بن حابس: إن هذا ، فةلما فرغ حوان من قوله قال األق( 93) م ذكر قيام الزبرقان وإنشاده وجواب حوان له باألبيات املتقدم 

الرجل خطي ه أخطب من خطي نا، وشاسره أشعر من شاسرنا، وأقواهلك أسةلل من أقوالنا،  م أجازهك ر ول الةلهصةلل ا  سةليه 
 .( 94)و ةلك، فأحون جواوزهك

ت اإلنوان اوكك كان ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك يطرب لةلصوت اجلميل الشجّي الندّي، الذي تتزاوج فيه ه   الرمحان بةلمو
لتنتج موه   إبداسي  يف األداء الصويت الذي يزداد مجاال ورونقا وهباء إذا تغىّن صاح ه بالطيب من الك م. فعن أيب مو ل قال: 
 قال ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك أليب مو ل: )لو رأيتين وأنا أ تمع إىل قراءتر ال ارح  لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود(

(95 ) . 
يف ذلر لقد شحّد النيب صةلل ا  سةليه و ةلك هلذه املوه   الصوتي  ال  تتغىن بالقرآن، مما حدا به أن يحشيد بصوته، ويعرتف مبوه ته و 

 ب سةلل مزيد من اإلبداع واإلجادة.تشجيع له ولغريه من أصحاب املواه
سةلل أن خيرج من حناجر صّداح  ذات صوت ندّي بل إن النداء لةلص ة سةلل قصر مّدته كان سةليه الص ة والو م يحشجع 

 ليكون أبةلغ يف األور وأسمق يف التع ري، كما جاء يف قص  بدء األذان. فعن س د ا  بن زيد قال: )ملا أص حنا أتينا ر ول ا 
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شاكر( وقال الرتمذي: حون صحيح، وأبو داود، كتاب الص ة، ط ع   1/358) 189الرتمذي، أبواب الص ة، باب ما جاء يف بدء األذان، برقك  -(96)
(، والدارمي، كتاب الص ة، باب 1/232) 706(، وابن ماجه، كتاب األذان والون  فيها، باب بدء األذان، برقك 1/135) 499باب كيف األذان، برقك 

 (.269-1/268يف بدء األذان )
 (.8/382)شرح النووي  2664العجز واال تعان  با  وتفويض املقادير  ، برقك  موةلك كتاب القدر، باب باألمر بالقوة وترن -(97)
 .52حىت يتحقق الشهود احلضاري،  :  -(98)

 
ألِق سةليه ما قيل لر منر ف صةلل ا  سةليه و ةلك فأخربته بالرؤيا، فقال: إن هذه لرؤيا حق فقحك مع ب ل فإنه أندى وأمّد صوتا 

 .( 96) وليلحَناِد بذلر...(
إّن دنيا الناس اليوم ال تعرتف إاّل باألقوياء سةلما وسم ، وفكرا و ةلوكا، وإبداسا وإتقانا، ممّن ال يعرف العجز والكول إليهك  

  ي . وال يرضون العيش سةلل هامش احلياة بل يقتحمون صةل ها ويرك ون متنها بكل إجيابي  ودافعهك يف ذلر حديث ر ول ا  
ؤمن القوّي خري وأحب إىل ا  من املؤمن الضعيف، ويف كل  خري، احر  سةلل ما ينفعر وا تعن با  صةلل ا  سةليه و ةلك: )امل

 . ( 97)وال تعجز(
وقّم  العجز يف سدم الثق  يف النفس وإقناع الذات بأنّه ليس باإلمكان أبدع مما كان، هذه املقول  الياوو ح ال اوو  ال  حتّولت إىل 

لعطال  واخلمول، كما سرّب سن ذلر الدكتور سمر س يد حون  سندما قال: )"ليس باإلمكان أفضل مما  شعار يعرّب سن العجز وا
كان" شعار العاجزين الذي جيعل واقعهك مورتخيا، ومذه هك مرجئا يف الوقت الذي نرى فيه شعار العامل الداوك أنه باإلمكان 

س واالخت ار وإسادة قراءة املاضي لكشف جوانب القصور، وأ  اب با تمرار أفضل مما كان، وسندهك أنّه البد من مقابةل  الدر 
التقصري،ة وا تدران ذلر بصناس  واقع أفضل وا تشراف موتق ل أكثر  دادا وصوابا. وأستقد أن هذا الشعار الذي انقةلب إىل 

ها، ومن دة من ماضيها حلاضر محوةّلم  يف حياتنا، من األمور ال   امهت يف سطال  األم  وانطفاء فاسةليتها وسجزها من اإلفا
 .( 98)حاضرها ملوتق ةلها(

 سادسا: السنة والدعوة إلى االنفتاح على معارف وتجارب األمم والحضارات األخرى
إّن التفاسل احلضاري مع احمليط اخلارجي سنصر مهك يف صقل املواهب وتفّتق مةلكات اإلبداع، ألن العةلك واملعرف  واخلربة ليوت 

 األمك، لذلر مل جيد اإل  م غضاض  يف الدسوة إىل التفتح سةلل معارف وجتارب اآلخرين. بل إن توجيهاتحكرا سةلل أم  من 
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 .  55 ورة النور:  -(99)
 .01 ورة الفرقان:  -(100)
 .107 ورة األن ياء:  -(101)
 .158 ورة األسراف:  -(102)
(وقد ذكر احلافظ ابن حجر  أن 13/185أخرجه ال خاري معةلقا بصيغ  اجلزم يف كتاب األحكام باب ترمج  احلّكام وهل جيوز ترمجان واحد)الفتح  -(103)

ن وال خاري قد وصةله مطوال يف "كتاب التاريخ" وذكر من أخرجه من أصحاب الونن كأيب داود والرتمذي هذا األخري الذي قال سن احلديث بأنه: ح
ر الفتح ظصحيح،  م سمل احلافظ سةلل نفي ش ه  التفّرد سن هذا احلديث بذكر محتابع له وَخةلحص بذلر إىل صّح  احلديث كما جزم بتعةليقه ال خاري )ان

 (. 365-1/364(. وقد ذكره األل اين يف "صحيحته" وأشار إىل اخت ف طرقه وألفاظه. انظر  ةلوةل  األحاديث الصحيح  )13/186-187

 
النيب الكرمي صةلوات ا  و  مه سةليه كانت تدفع إىل اقتنا  املفيد ومن أي وساء خرج باست اره ضالّ  ين غي نشداهنا، وذلر 

 رض ف اجملاالت، ولتحقيق وسد ا  هلذه األم  باال تخ ف والتمكني يف األهبدف صناس  النجاح سةلل مجيع الصعد ويف خمتةل
ةلَف الِذيَن منأ ق أةلِهك ولَيح قال تعاىل:  َتخأ ةِلفنلَّهحك يف األرأِض كما ا أ تخأ الذيَن آَمنوحا ِمنأكك وَسِمةلحوا الصَّاحِلات َلَيوأ ِكنََّن هلك مَوسد ا  ح

ديِنهحك الذي ارأتَضل هلحك
(99 ). 

ومن أهّك األدوات ال  متّكن املوةلك من اال تفادة من معارف اآلخرين هو تعةّلك الةّلغ  ال  يتكةلمون هبا، يقول فضيةل  الدكتور 
يو ف القرضاوي: )ومن هذه التعاليك املهّم  إلجياد مناخ سةلمي، تعةّلك لغات اآلخرين سند احلاج  إليها، خصوصا إذا كان 

، س، ف    يل ل نتفاع هبا سند غرين إذا جهةلت لغته، ومل مينع اإل  م من تعةّلك لغات اآلخرينسندهك سةلك يؤخذ أو حكم  تحقت 
بل دسا إليها باست ارها و يةل  لنشر دسوته يف العامل، وذلر أن ر الته صةلل ا  سةليه و ةلك ر ال  ساملي  فهو وإن كان سربيا 

نّزل سةليه سريب، وقد أر ةله ا  بةلوان قو 
ح
لَِيكحون لةلعاملني نَِذيرا مه ليح نّي هلك أنّه قد بعث لةلناس كاف  والكتاب امل

(100 ) ، وَما
ً  لةلعاملنيَ  أَرأ ةلأنان إالَّ َرمحأ

(101 ) ، قحل يَا أَيُّها النَّاسح إيّن َر حول اِ  إليكحك مِجيًعا
، ف  بّد من ترامج  بينه وبني أرباب ( 102)

الةلغات األخرى حىّت ميكنه ت ةليغ الدسوة إليهك وتةلّقي اإلجاب  منهك، وقد كان سنده صةلل ا  سةليه و ةلك من أصحابه من يعرف 
يكتب هبا اليهود،  الفار ي  والّرومي  واحل شي  ويكفيه هّك الرتمج  منها وإليها، ولكن مل يكن سنده من يعرف الةلغ  الّورياني  ال 

ليتقنها قراءة وكتاب  ويوتغين هبا سن الو طاء من اليهود يف ذلر،  فأمر بذلر كاتب وحِيه األنصاري النابغ  زيد بن وابت 
قال زيد:" أمرين ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك فتعةلمأتح له كتاب يهود بالورياني  وقال: إيّن وا  ما آمن يهود سةلل كتايب، فما 

ولعةّله كان سةلل شيء من املعرف  هبا من  ( 103)مّر يب نصف شهر حىّت تعةّلمته وحذقته، فكنت أكتب له إليهك وأقرأ له كت هك"
 ق ل جملاورة األنصار لةليهود حىت أمأكنه أن ُيِذقها يف هذه املدة القصرية، ومن هنا حر  كثري من املوةلمني سةلل معرف  الةلغات 
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 .184-183الوّن  مصدرا لةلمعرف ،  :  -(104)
(105)- (7/393 .) 
 (. 7/399)الفتح  4106ال خاري كتاب املغازي، باب غزوة اخلندق، برقك: -(106)

 
اء، وقال يف ذلر اخلةلففرتمجوا منها وإليها، ونقةلت كتب العةلك من األمك األخرى، وتنافس يف ذلر املرتمجون، وكافأ سةلل ذلر 

 الشاسر:
 أعــوان فتلك له عند الملّمـاتِ   المـرء يكثُر نفعه بقـر لغـاتِ 

 ( 104) فكـّل لساٍن في الحقيقِة إنسان(  فأقبل على درس الّلغاِت وحفِظها
وسمل النيب صةلل ا  سةليه و ةلك سةلل إط ق روح امل ادرة لدى الصحاب  رضوان ا  سةليهك يف أن يح دسوا وي تكروا كّل ما من 
شأنه أن يرفع من موتوى األداء احلضاري لألم ، بل إنّه صةلل ا  سةليه و ةلك شّجع سةلل نقل إبداسات األمك واحلضارات 

 دني  والعوكري . األخرى فيما يتعةلق بشؤون احلياة امل
ولقد نقةلت لنا كتب الوّن  والورية سددا من أفكار وإبداسات األمك األخرى ال  وافق النيب صةلل ا  سةليه و ةلك سةلل اال تفادة 
منها وكانت يف معظمها إبداسات سوكري  تتعةّلق بآالت احلرب وخحططه، وذلر راجع إىل كثرة انشغال ر ول ا  صةلل ا  سةليه 

باحلروب داخل اجلزيرة وخارجها دفاسا سةلل الّدين أو نشرا له. ولعّل أبرز شيء يوأ ق إىل األذهان ممّا أمجعت كتب الورية و ةلك 
ك املعرك  لصاحل املوةلمني هو حفر اخلندق حول املدين  يف غزوة  والوّن  سةلل نقةله وصّح  وح وته ِلَما كان له من أور بالغ يف حوأ

ا بغزوة اخلندق. فاخلندق كان من اخلطط العوكري  الناجح  لدى الفرس فقام  ةلمان الفار ي باقرتاح األحزاب ال  تحوّمل أيض
 فكرته سةلل ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك ف ارن االقرتاح بل شارن يف حفره.

ا كّنا و ةلك: إنّ سن أيب معشر صاحب املغازي قوله: )قال  ةلمان لةلنيب صةلل ا  سةليه  ( 105)نقل احلافظ ابن حجر يف الفتح
بفارس إذا حوصرنا خندقنا سةلينا، فأمر النيب صةلل ا  سةليه و ةلك حبفر اخلندق حول املدين ، وسمل فيه بنفوه ترغي ا لةلموةلمني، 

 فوارسوا إىل سمةله حىت فرغوا منه، وجاء املشركون فحاصروهك(.
زاب وخندق ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك رأيته من حديث الرباء قوله:) ملّا كان يوم األح ( 106)وروى ال خاري يف صحيحه

 ينقل من تراب اخلندق حىت وارى سين الرتابح جةلدَة بطنه(.
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 (.2/58اال تيعاب يف معرف  األصحاب البن س د الرب املط وع هبامش اإلصاب  البن حجر ) -(107)
 .297فقه الورية،  : -(108)
 .403-402، والنظك اإل  مي  ص حي الصاحل،  :201حون إبراهيك حون،  :انظر النظك اإل  مي ،  -(109)

 
هذا االبتكار ال ديع مل يكن خيطر سةلل بال املشركني حىت قال أبو  فيان وأصحابه إذ رأوه: )هذه مكيدة ما كانت العرب 

 .( 107) تكيدها(
وقد سةّلق فضيةل  الدكتور حممد  عيد رمضان ال وطي سةلل هذه الو يةل  احلربي  ال  ا تعمةلها املوةلمون يف هذه الغزوة بالقول: 
 )وهذا من مجةل  األدل  الكثرية ال  تدل سةلل أّن احلكم  هي ضاّل  املؤمن فحيثما وجدها التقطها، بل هو أوىل هبا من غريه، وأن 

  دار ما تكره لةلموةلمني إتّ اع غريهك وتقةليدهك سةلل غري بصرية، حتّب هلك أن جيمعوا ألنفوهك أطراف اخلريالشريع  اإل  مي  مبق
كةله، وامل ادئ املفيدة مجيعها أينما الح هلك ذلر، وحيث ما وحجد، فالقاسدة اإل  مي  العام  يف هذا الصدد هي أن ال يحعطل 

سنقه  اّم  شؤونه وأحواله، وإذا كان املوةلك كذلر فهو ال ريب ال ميكن أن يربط يفاملوةلك سقةله احلر وتفكريه الدقيق يف  ةلوكه وس
زماما يوةّلك طرفه لآلخرين فيقودوه حيث ما أرادوا بدون وسي وال بصرية، وهو أيضا ال ميكن أن يتجاهل أّي م دإ أو سمل أو 

اال تفادة   مي  ال يتجاوزه وال يحتعب نفوه بأخذه و نظام يحوةّلك به العقل النرّي والفكر احلّر وينوجك مع م ادئ الشريع  اإل
 .( 108)منه(

كما تفّتقت قراوح اإلبداع لدى بعض الصحاب  رضوان ا  سةليهك يف غزوة الطاوف سندما اشتّد حصار املوةلمني حلصون الطاوف 
املنيع ، وصعب سةليهك اخرتاقها لقوهتا وا ت وال من فيها لةلدفاع سنها، فا تخدم املوةلمون ألول مرة آالت حربي  لضرب احلصون  

ل  ترمل هبا احلجارة وهو آ–، يقول الدكتور حون إبراهيك حون: )وتعةّلك املوةلمون صنع املنجنيق كاجملانيق والدبابات والض ُّور
حىت قال ابن هشام يف  رية الر ول: أن النيب صةلل ا  سةليه و ةلك كان أول من رمل يف اإل  م باملنجنيق،  -سةلل األسداء
اضطر حبصوهنك وطِفقوا يرمون املوةلمني من فوقها بن اهلك، ف ار إىل الطاوف مطاردا فةلول وقيف الذين استصموا  وذلر أنه 

غّطل باجلةلد دباب  مسوها "الّضرب" ومجعها الض ور  
ح
إىل نصب املنجنيق لريميهك به. وصنع املوةلمون يف سصر الّنيب من اخلشب امل
محنون فيها ليّتقوا الن ال املوجه  إليهك من احلصون، وكانوا كثريا ما يقرّبوهن  -أي املوةلمون–صوهنك وهك ا لقتال املعتصمني حبكانوا يكأ

ما يزالون يف ض ورهك كامنني، ويحش ه ذلر ما صنعه املوةلمون يف سصر النيب أيضا من الدبابات ال  يدخةلون جوفها ويدفعوهنا 
 .( 109) إىل جحدحر احلصون ُياولون نق ها وهتدميها(
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 .                   403النظك اإل  مي ، ص حي الصاحل،  : -(110)
 (.2/493انظر تاريخ اإل  م )قوك املغازي( لةلذهيب )-(111)
(، النظك اإل  مي ، ص حي الصاحل، 3/652وي  البن كثري )(، الورية الن 2/492(، تاريخ اإل  م )املغازي( )4/117انظر  رية ابن هشام ) -(112)

 (.                                                     2/509، الورية الن وي  الصحيح ، أكرم ضياء العمري )509

 
ويحعةّلق الدكتور ص حي الصاحل سةلل هذا الك م بالقول: )ورمبا كان الخت ط العرب بالفرس والروم أور يف حتوني أ ةلحتهك 

أن يت ّوؤوا مركزا  -ريف وقت م ك –وأزياوهك العوكري ، ولكن ا تعدادهك يف التفنن يف الصناس  احلربي  هو الذي أتاح هلك        
 .( 110) يكونوا مشع  حلضارة بين اإلنوان( مرموقا يف العامل كةله، وأن

اآلالت احلربي  غري ما ورد من أخ ار واهي  رواها الواقدي صاحب  ومل تنقل لنا كتب الورية من أين ا تفاد املوةلمون من هذه
 املغازي من كون  ةلمان الفار ي هو صاحب هذه الفكرة ال  كانت من ضمن الو اول احلربي  سند الفرس، وأنّه هو الذي صنع 

باملنجنيق ودبابتني  مع  هو الذي قدماملنجنيق بيده بأمر من ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك، أو روايات أخرى تقول بأن يزيد بن ز 
 .( 111)وقيل الطفيل بن سمرو

هو أن مدين  مياني  سظيم  تدسل جحَرش تقع شرقي ج ل الوواد من أرض  ( 112)غري أن الذي ا تفاض واشتهر يف كتب الّوري
ال ةلقاء جه  مك ، اشتهرت بصناس  املنجنيق والدبابات والض ور حيث ذكر ابن إ حاق أن اونني من وجهاء وقيف كانا يتعةّلمان 

ةلمان صنع  بن  ةلم  كانا جبحَرش يتع هذه الصناس  هنان فقال: )ومل يشهد ححنينا وال حصار الطاوف سروة بن موعود وال غي ن
 الدبابات واجملانيق والض ور(.

وما دمنا نتحدث سن اخلطط العوكري  وآالت احلرب فجدير بالذكر أن ننّوه بةلموات اإلبداع ال  جتةّلت أيضا يف غزوة بدر 
 سةليه و ةلك  ول ا  صةلل ا الكربى من خ ل بعض األفكار واملقرتحات اجلادة ال  قدمها بعض الصحاب  ونالت ا تحوان ر 

 بل وضعها موضع التنفيذ وكان هلا األور فيما آلت إليه هذه املواجه  من نصر مؤّزر م ني.
ومن ذلر إشارة احلح اب بن املنذر بضرورة تغيري املكان الذي سوكر فيه ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك وأصحابه بادئ األمر 

مد بن إ حاق قوله: )ححّدوت سن رجال من بين  ةلم  أهنك ذكروا أّن احل اب بن املنذر بن روى اإلمام الطربي بإ ناده إىل حم
 اجلموح قال: يا ر ول ا  أرأيت هذا املنزل أمنزل أنزلكه ا  ليس لنا أن نتقّدمه وال نتأّخره، أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ قال:

 ه،  مإّن هذا ليس لر مبنزل،فاهنض بالناس حىت نأيت أدىن ماء من القوم فننزلبل هو الرأي واحلرب واملكيدة فقال: يا ر ول ا  ف
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عيف " لةلشيخ حممد الغزايل وقال: هذا  ند ض( هذا احلديث ضّعفه األل اين يف خترجيه ألحاديث "فقه الورية2/29تاريخ األمك واملةلون، الطربي ) -(113)
لورية ا جلهال  الوا ط  بني ابن إ حاق والرجال من بين  ةلم ، وأشار إىل وصل احلاكك له يف موتدركه دون أن يصّححه وإنكار الذهيب له. انظر فقه

إىل سروة،  صاب  من طريق ابن  حاق يف الورية بإ ناده. وقد تعّقب الشيخ يو ف القرضاوي ك م األل اين بالقول:)ولكن وصةله ابن حجر يف اإل240 :
وات ألبناوهك،  ز وهو إ ناد صحيح إال أن احلديث مر ل، ولكنه يعضده شهرة القص  بني الصحاب  الذين أدركهك سروة وهك كثرة والذين كانوا يروون أن اء الغ

ا وقد نقةلت كتب الورية خرب احلح اب وتةلقته بالق ول(، انظر الون  مصدر  كما أن لةلحديث شاهدا بإ ناد ضعيف سند ابن شاهني كما يف اإلصاب  أيضا،
 . -بتصرف يوري– 55لةلمعرف ،  :

( فقال: ) وهذا  ند صحيح واحلافظ 1/302، حمتجا باإل ناد الذي  اقه ابن حجر يف اإلصاب  )115كما صّحح احلديث الشيخ ال وطي يف  ريته،  :
( يف احلكك سةلل هذا احلديث حيث استرب إ ناده 2/360د توّ ط الدكتور أكرم ضياء العمري يف " ريته الصحيح " )ابن حجر وق  فيما ينقل ويروي(. وق

 من جه  اإلر ال فإن م دأ الشورى وابت بنصو  القرآن الكرمي وأحداث الورية املطهرة.  -كما قال–حون إىل سروة لكنه مر ل، ورغك ضعف هذه الرواي  
 (.30-2/29)تاريخ الطربي  -(114)
 ذكرناه يف امل حث الذي خّصصناه لةلتوجيهات الن وي  ال  تدسوا إىل العةلك وحتث سةلل االجتهاد فانظره هنان. -(115)
 (.2/397)الفتح  917يف صحيحه، كتاب اجلمع ، باب اخلط   سةلل املنرب، برقك  -(116)

 
نغّور ما  واه من القحةلحب  م ن ين سةليه حوضا فنمةلؤه ماء،  م نقاتل القوم فنشرب وال يشربون، فقلال ر ول ا  صةلل ا  سةليه  

 .( 113) و ةلك: لقد أشرت بالرأي(
ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك بناء سريش له يراقب من خ له  ري املعرك  بعيدا سن ومن ذلر اقرتاح  عد بن معاذ سةلل 

األخطار، قال اإلمام الطربي حدونا ابن محيد قال حدونا  ةلم ، قال: قال حممد بن إ حاق فحّدَوين س د ا  بن أيب بكر أّن 
ا  وأظهرنا  عّد سندن ركاو ر  م نةلقل سدونا، فإن أسزّنا عد بن معاذ قال: يا ر ول ا  ن ين لر سريشا من جريد فتكون فيه ون

سةلل سدّونا كان ذلر ممّا أح  نا، وإن كانت األخرى جةلوت سةلل ركاو ر فةلحقت مبن وراءنا من قومنا، فقد ختةّلف سنر أقوام 
اهدون معر ك يحناصحونيا نيّب ا  ما حنن بأشّد ح ا لر منهك، ولو ظنوا أّنر تةلقل حربا ما ختةّلفوا سنر مينعر ا  هب ر وجيح

 .( 114)فأوىن ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك ودسا له خبري  م بحين لر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك سريٌش فكان فيه(
كما ا تفاد الّنيب صةلل ا  سةليه و ةلك من إبداع اآلخرين يف غري اجملال العوكري أيضا، ومن ذلر ما أشرنا إليه  ةلفا من ا تعان  

، كما ق ل النيب صةلل ا  سةليه و ةلك أن ( 115)نيب صةلل ا  سةليه و ةلك من أ رى املشركني يف غزوة بدر الكربى يف حمو األمّي ال
 يوت دل اجلذع الذي كان خيطب سةليه مبنرب خشيب تقول بعض الروايات أنه من صناس  رجل رومي.

اها امرأة قد مسّ -ل ا  صةلل ا  سةليه و ةلك إىل ف ن  أّن  هل بن  عد الواسدي قال: )أر ل ر و  ( 116)فقد روى ال خاري
محري غ مر الّنّجار أن يعمل يل أسوادا أجةلس سةليهن إذا كةّلمت الناس، فأَمَرتحه فعمةلها من طرفاء الغاب   م جاء هبا  - هل

 فأر ةلت إىل ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك فأمر هبا فوضعت هاهنا(.
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 (.2/398الفتح ) -(117)
 نفس املصدر واجلزء والصفح . -(118)
( وليس فيها ذكرا لةلرومي. وورد ذلر يف رواي  3627ط ع  شاكر برقك  5/554(، وقد اطةلعت سةلل رواي  الرتمذي )2/399لوابق )املصدر ا -(119)

خيطب إىل لزق جذع فأتاه رجل  ( سن أيب  عيد قال: كان ر ول ا  1/16حبنني املنرب ) أخرجها الدارمي يف  ننه يف املقدم ، باب ما أكرم النيب 
 ل: أصنع لر منربا ختطب سةليه فصنع هذا الذي ترون.رومي فقا

-(، وموةلك 10/324)الفتح  5875ال خاري، كتاب الةل اس، باب اختاذ اخلات ليختك به الشيء، أو ليكتب به إىل أهل الكتاب وغريهك، برقك  -(120)
 (.7/257ك )شرح النووي خامتا ملا أراد أن يكتب إىل العج كتاب الةل اس والزين ، باب اختاذ النيب   -والةلفظ له

 (.7/258موةلك، يف نفس الكتاب وال اب الوابق )شرح النووي  -(121)
 نفس املصدر والكتاب وال اب والصفح . -(122)

 
روايات كثرية اختةلفت يف ا ك من اقرتح سةليه هذه الفكرة ويف ا ك صانع املنرب، وأقوى األحاديث  ندا  وقد ورد يف قص  املنرب 

حديث س د ا  بن سمر أّن متيما الداري قال لر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك ملا كثحر حلمه أاَل  ( 117)يف الفتح كما قال احلافظ
ذ له منرب( وسزا روايته إىل أيب داود وال يهقي، وقد ورد يف بعض الروايات أّن متيما  نّتخذ لر منربا ُيمل سظامر؟ قال: بةلل، فاختح

 .( 118)الداري رأى ذلر يحصنع يف الشام
وايات ال  أوردها احلافظ بن حجر أيضا قال: )ووقع سند الرتمذي وابن خزمي  وصّححاه من طريق سكرم  بن سمار سن ومن الر 

 إ حاق بن أيب طةلح  سن أنس كان النيب صةلل ا  سةليه و ةلك يقوم يوم اجلمع  فيحوند ظهره إىل جذع منصوب يف املوجد 
تمل أن يكون الرومي متيما الداري ألنه كان كثري الوفر إىلليخطب فجاء إليه رومي فقال أال أصنع لر منربا(   قال احلافظ:ُيح

 .  ( 119)بةلد الروم
كما ق ل النيب صةلل ا  سةليه و ةلك أن يتخذ خامتا من فض  ليختك كت ه ور اوةله إىل  اور املةلون واألمراء، ومل يكن ذلر معروفا 

بن مالر قال: ملا أراد ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك أن يكتب سند العرب وإمنا هو إبداع أمك وحضارات أخرى، فعن أنس 
إىل الروم، قال: قالوا: إهنك ال يقرأون كتابا إال خمتوما، قال: فاختّذ ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك خامتا من فض  كأين أنظر إىل 

 .   ( 120) بياضه يف يد ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك، نقأشحه حممد ر ول ا (
واألمر مل يكن مقصورا سةلل الروم بل سام سند مجيع العجك، ففي رواي  ملوةلك سن أنس )أن نيب ا  كان أراد أن يكتب إىل العجك 

 .  ( 121) فقيل له إن العجك ال يق ةلون إال كتابا سةليه خات، فاصطنع خامتا من فض ، قال: كأين أنظر إىل بياضه يف يده(
 ا  أراد أن يكتب إىل كورى وقيصر والنجاشي، فقيل له: ال يق ةلون كتابا إال خبات.....احلديث(وسنه سن أنس أيضا ) أن نيب 

(122 )  . 
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لقد تعامل ديننا بكل إجيابي  مع إبداسات وابتكارات األمك واحلضارات األخرى دون أدىن سقدة أو تردد ما دامت تضيف جديدا 

اء والتشييد  اب وا عا لةلصحاب  والوةلف الصاحل من بعده ليشّقوا طريقهك حنو ال ننافعا، وإن مثل هذه التوجيهات الن وي  فتحت ال
 واالبتكار، فأبدسوا يف صناس  حضارة سظيم  ما زال الغرب يتفيؤ من ظ هلا إىل يوم الناس هذا.

 الخاتمة:
ا خنةلص إىل سدد من إىل االبتكار فإننوبعد هذه الوياح  املمتع  مع سدد من التوجيهات الّن وي  ال  حتّض سةلل اإلبداع وتدفع 

 النتاوج أمّهها:
غىن الوّن  الن وي  بعدد ك ري من النصو  سةلل اخت ف أنواسها )قولي  أو فعةلي  أو تقريري ( تشجع سةلل اإلبداع وتدسوا إىل  -1

 االبتكار.
فةلكها من  مبصطةلحات وألفاظ ومعان  تدور يفخةلو هذه النصو  من التع ري امل اشر مبصطةلحي اإلبداع واالبتكار، وغناها  -2

 مثل: العةلك، العمل، االجتهاد، اإلتقان، اإلحوان، اإلحكام ...إخل هذا سدا ما يحفهك من  ياق الّنص برّمته.
 كريا.وتّنوع هذه التوجيهات الّن وي  يف دسوهتا إىل خمتةلف أنواع اإلبداع النافع، سةلميا كان أو فكريا أو أدبيا أو ماديا أو س -3
 غىن هذه النصو  بروح احلركّي  امل دس  والتجديد اهلادف واالجتهاد املنض ط واالنفتاح الواسي. -4
 رساي  النيب صةلل ا  سةليه و ةلك لةلمواهب وامل دسني وتشجيعهك وا تثمار إبداسهك وتفوقهك يف ما يدفع باألم  حنو املعايل. -5
ني  وكذا ري األجواء املنا    واملناخ امل وك بالتعةلك واقتنا  احلكم  ولو من غري املومدسوة النيب صةلل ا  سةليه و ةلك إىل توف -6

 با تخدام املواهب وا تغ هلا والعمل سةلل تشجيعها وحتفيزها وإكرامها ماديا ومعنويا.
 وفي األخير نقترح عددا من التوصيات:

وشرحها  كار من كل دواوين الّون  وتقويمها تقويما موضوسيا،مجع كل النصو  الن وي  الصحيح  املتعةلق  باإلبداع واالبت -1
 شرحا موجزا لتوتفيد منها األجيال لةلنهوض من هذه الك وة ال  نعيشها.

 العمل سةلل التنقيب سةلل املواهب امل دس  ورسايتها وتوفري األجواء امل وم  هلا إلسانتها سةلل اإلنتاج املثمر واإلبداع اجلميل. -2
ل التواصل مع مدارس اإلبداع املتخصص  يف ب دنا اإل  مي  أو يف ب د الغرب، الكتواب مهارات اإلبداع العمل سةل -3

 املعاصرة مع ضرورة مراساة اخلصوصيات وضوابط الشرع.
نا عختصيص مةلتقيات يعاجل فيها موضوع اإلبداع واالبتكار معاجل  موتفيض ، من خ ل النصو  الن وي  نظرا ألمهيته يف واق -4

 واهلل من وراء القصد اليوم.
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 قائمة المصادر والمراجع

 
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

  
 إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من سةلك األصول، حممد بن سةلي الشوكاين، دار املعرف ، بريوت.  -1
، 1، ط:يو ف احلوتاإلحوان برتتيب صحيح بن ح ان، س ء الدين سةلي بن بةل ان الفار ي، حتقيق كمال   -2

 ، دار الكتب العةلمي  بريوت.1407/1987
، دار الكتب    1422/2002، 2اال تذكار، أبو سمر بن س د الرب، تعةليق  امل حممد سطا، حممد سةلي معوض، ط:  -3

 العةلمي ، بريوت.
، 1409/1989، 1اال تيعاب يف معرف  األصحاب، أبو سمر بن س د الرب، املط وع هبامش اإلصاب  البن حجر، ط:  -4

 دار إحياء الرتاث العريب بريوت.
الرتغيب والرتهيب، أبو حممد زكي الدين س د العظيك املنذري، تعةليق مصطفل حممد سمارة، املكت   العصري ،                     -5

 صيدا بريوت.
لكتب العصري ، ، دار ا1391/1971التوجيه اإل  مي لةلش اب، من حبوث مؤمترات جممع ال حوث اإل  مي ، ط:  -6

 صيدا بريوت.
 ، دار الفكر بريوت.1401/1981، 1اجلامع الصغري يف أحاديث ال شري النذير، ج ل الدين الويوطي، ط:  -7
 ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.1405/1985اجلامع ألحكام القرآن، أيب س د ا  القرطيب، ط:  -8
 ، دار الشروق القاهرة.1417/1997، 1القرضاوي، ط:الون  مصدرا لةلمعرف  واحلضارة، يو ف   -9
 ، مؤ و  الر ال ، بريوت.1421/2000، 1الون  وال دس ، يو ف القرضاوي، ط:  -10
 ، مكت   س يكان، الرياض.1418/1998، 3الورية الن وي  الصحيح ، أكرم ضياء العمري، ط:  -11
 ، دار الكتاب العريب، بريوت.1410/1990، 3ط:الورية الن وي  البن هشام، تعةليق سمر س د الو م تدمري،   -12
 ، دار املعرف ، بريوت.1403/1983الورية الن وي ، أبو الفداء إمساسيل بن كثري، ط:   -13
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، دار الكتب                   1410/1990، 1الط قات الكربى، حممد بن  عد، حتقيق حممد س د القادر سطا، ط:  -14

 العةلمي  بريوت.
م، دار العةلك              1987،   تمرب 1يف الةلغ  واألدب، ميشال ساصي، إميل بديع يعقوب، ط: املعجك املفصل  -15

 لةلم يني، بريوت.
املقاصد احلون  يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة سةلل األلون ، مشس الدين الوخاوي، تعةليق س د ا  حممد   -16

 ، مكت   اخلاجني، القاهرة.1412/1991، 2الصديق، ط:
 ، دار املعرف  بريوت. 1411/1991، 1النواوي،  نن النواوي، شرح احلافظ ج ل الدين الويوطي، ط:  -17
 النظك اإل  مي ، حون إبراهيك حون، مكت   النهض ، القاهرة.  -18
 ، دار العةلك لةلم يني، بريوت.1982، 6النظك اإل  مي ، نشأهتا وتطورها، ص حي الصاحل، ط:  -19
 ، مطابع أضواء املنتدى، الرياض.1423/2002، 1الكرمي بكار، ط: بناء األجيال، س د  -20
، 1تاريخ اإل  م وط قات املشاهري واألس م )قوك املغازي(، مشس الدين الذهيب، حتقيق حممد حممود محدان، ط:  -21

 .، دار الكتاب املصري، دار الكتاب الةل ناين1411/1991
 ، دار الكتب العةلمي ، بريوت.1411/1991، 3ط: تاريخ األمك واملةلون، حممد بن جرير الطربي،  -22
،  1410/1990، 1حتف  األحوذي بشرح جامع الرتمذي، حممد بن س د الرمحان بن س د الرحيك امل اركفوري، ط:  -23

 دار الكتب العةلمي ، بريوت.
 ، دار املعرف ، بريوت.1403/1983جامع ال يان يف تفوري القرآن، ابن جرير الطربي،   -24
العةلوم واحلكك، ابن رجب احلن ةلي، حتقيق شعيب األرنؤوط، إبراهيك باجس، دار اهلدى، سني                      جامع   -25

 مةليةل  اجلزاور.
 ، املكتب اإل  مي، بريوت.1412/1991، 1حىت يتحقق الشهود احلضاري، سمر س يد حون ، ط:  -26
 ، مط ع  الفيصل، الكويت.1410/1989، 1حول تشكيل العقل املوةلك، سماد الدين خةليل، ط:  -27
 ، مؤ و  الر ال ، بريوت.1412/2002، 1دور القيك واألخ ق يف االقتصاد اإل  مي، يو ف القرضاوي، ط:  -28
، دار اإلمام 1425/2004، 1زاد املعاد يف هدي خري الع اد، ابن قيك اجلوزي ، ختريج حممد ناصر الدين األل اين، ط:  -29

 مالر، اجلزاور.
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 ، دار ال شاور اإل  مي  بريوت.1412/1991، 1النهض  منهج وهدف، حممد أمحد كنعان، ط:  يل   -30
، مكت              1415/1995 ةلوةل  األحاديث الصحيح  وشيء من فقها وفواودها، حممد ناصر الدين األل اين، ط:   -31

 معارف الرياض.
 س د ال اقي، دار الفكر بريوت.  نن ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين، حتقيق حممد فؤاد  -32
 نن أيب داود، أبو داود  ةليمان بن األشعث الوجوتاين، حتقيق حممد حمي الدين س د احلميد، املكت                    -33

 العصري  بريوت
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 ملخص ال

) إذا عمل أحدكم عماًل فةليتقنه( من قال : تتم الصاحلات والصالة والسالم عةلىاحلمد هلل الذي بنعمته    

 ارد البشري نظم إدارة املو  تطويرمن أجل يهدف هذا البحث إيل توضيح أمهي  تطبيق  إدارة اجلودة الشامةل  ومفاهيمها 
،زيادة  ن عومل ماليت تواجه املنظمات وتؤثر يف عمةلها،  حيت تستطيع مواكب  التحوالت والتطورات والتحديات العاملي  

. فالعنصر البشري هو املورد احليوي الذي يعمل عةلي تقدم وجناح املنظمات وحتقيق منافس  وتطور تكنولوجي ...اخل
 . فسي ميزهتا التنا

 وفري بيئ  عمل آمن  من أهم وت وتقوميه تنميته وحتفيزه استقطابه ، اختياره ، ويشكل اإلهتمام بالعنصر البشري من حيث
                          ، مما يقتضي تطوير هذه النظم .  دعائم إدارة اجلودة الشامةل 

 ث لنتائج وتوصيات ومن مث توصل البح واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحةليةلي ،
  : النتائج ما يلي أهم من   

 يف ظل إدارة اجلودة الشامةل  لةلموارد البشري  ينظر لةلعامل بأنه :     
 العنصر الرئس يف حتقيق اجلودة الشامةل  باملنظم   . .1

 يقوم العمل يف املنظم  عةلي فرق العمل  .2

 هتتم املنظم  بتدريب موظفيها ملواكب  التغريات يف التكنولوجيا ويف البيئ  احمليط   .3

 مينح املوظفون صالحيات واسع  يف اختاذ القرارات اليت تساعد يف حتقيق اجلودة الشامةل   .4

 تقوم املنظم  بقياس رضا املوظفني لديها .5
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 التوصيات ما يلي :من أهم 
ملواجه  التحديات   كآف  نظمها مفاهيمها  يفو  ضرورة  أن تتبين إدارة املوارد البشري  فةلسف  إدارة اجلودة الشامةل   .1

 الداخةلي  واخلارجي  .
ضرورة أن تواكب إدارة املوارد البشري  املستجدات يف البيئ  الداخةلي  واخلارجي  ، وتكيف نظمها وأساليبها وفقاً  .2

 هلذه املستجدات .

 
 كلمات المفتاحية :ال
 ، نظم إدارة املوارد البشري إدارة املوارد البشري   املورد البشري ، إدارة اجلودة الشامةل  ، 
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 المقدمة

تعترب اجلودة الشامةل  فةلسف  وثورة ؛إداري  ، تسهم يف حتقيق متيز املنظمات وتقدمها ، ويشكل املورد البشري القوة الدافع   
ألداء األعمال باملنظمات ، وال تتحقق جودته إال حبسن إدارته ، وعةليه تطبيق إدارة اجلودة الشامةل  يف إدارة املوارد البشري  

 ائي  .حيقق أهداف تنظيمي  وأد
: تتمثل يف السؤال الرئس ما مؤشرات تطبيق مفاهيم إدارة اجلودة الشامةل  يف تطوير نظم إدارة املوارد  البحث مشكلة

 البشري  ؟ 
 وتنبثق عنه األسئةل  التالي  :

 دارة اجلودة الشامةل  ؟إما مفهوم  -
 ما مفهوم املوارد البشري  ؟ -
 املوارد البشري  ؟  ما كيفي  تطبيق مفاهيم اجلودة يف إدارة -

 فرضية الدراسة  :
تطبق  إدارة شؤون العامةلني جبامع  القرآن الكرمي مفاهيم إدارة اجلودة الشامةل  يف تطوير نظم إدارة املوارد البشري  ) 

 االختيار ، تصميم الوظائف ، االتصاالت ، التدريب ، التقييم ، نظم احلوافز ، الصح  والسالم  ( .
 أهمية البحث :

تنبع من أمهي  املوضوعني الذين يتناوهلما ، إذا تشكل إدارة املوارد البشري  رأس الرمح يف العمل اإلداري ،  .1
 ويشكل تطبيق نظم اجلودة يف إدارهتا مطمحاً رئساً وغاي  عظمي لتحقيق أهداف املنظمات .

 شري  ارة املوارد البكما تنبع أمهيته يف قةل  الدراسات اليت تناولت أمهي  تطبيق نظم اجلودة يف إد .2
 تشكل نتائجه بعداً مهماً ملساعدة متخذي القرار يف تطبيق نظم اجلودة الشامةل  .3
 يشكل إضاف  مهم  لةلمكتب  اإلداري   .4

 أهداف البحث : 
 إبراز مفهوم إدارة اجلودة الشامةل   .1
 إبراز مفهوم إدارة املوارد البشري  والوظائف احلديث  إلدارة املوارد البشري   .2
 توصيات تسهم يف مساعدة متخذي القرار يف إدارات املوارد البشري  لتبين تطبيق مفاهيم اجلودة تقدمي .3

 الشامةل  .
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 1/493معجم مقاييس الةلغ  ج  - 1 
 . 404 – 403/ ص ص ،  4تاج العروس ج - 2 
 136 - 135 -) بريوت : دار صادر ، د.ت ( ص ص   3ابن منظور ،  لسان العرب  ، ج - 3 
 350/ ص  1معجم مقايس الةلغ  ، مرجع سيق ذكره ، ج - 4 
 73/ ص 13لسان االعرب ، مرجع  سبق ذكره ، ج  -5 
 88/  18تاج العروس ، مرجع سيق ذكره ، ج  - 6 
 188/ 5معجم مقاييس  الةلغ    - 7 

 
 : املنهج الوصفي التحةليةلي  البحث منهج
: يتضمن مقدم  تبني إشكاليته ، أمهيته أهدافه ومنهجه وهيكةله . وثالث  مباحث يتناول املبحث األول  البحث هيكل

: اجلودة الشامةل  ، ويتحدث املبحث الثاين : عن إدارة املوارد البشري  ، مث يناقش املبحث الثالث أمهي  تطبيق مفاهيم 
 اجلودة الشامةل  يف إدارة املوارد البشري  .

 األول : إدارة الجودة الشاملةالمبحث 
 في اللغة العربية :تعريف الجودة 

:  . واجلواد 1: )ج ود( وهو أصل يدل عةلى التسمح بالشيء وكثرة العطاء إن األصل االشتقاقي لةلجودة هو     
. وجاد ء: ضد الردي : اجليد : هو الذي يعطي بال مسأل  صيان  لآلخر من ذل السؤال. ومن اشتقاقاته السخي، وقيل

: أتى باجليد من القول أو الفعل. ويقال أجاد فالن  : صار جيداً. وقد جاد جوًد، وأجاد الشيُء، جيود جودًة، وجودةً 
ُ اجلودة   يف عمةله وَأْجَوَد، وجاد عمةله جيود جودًة. ورجل جميد . ويقال هذا شيء 2: أي رائٌع. : أي جييد كثرياً. وبنين

 : العطاء الواسع وعةليه فإن املعىن الةلغوي يتضمن 3: أي صار رائعاً جيود ُجودًة. دة. وجاد الفرس: بنين اجُلودة واجَلو  َجيِّدٌ 
: و األصل االشتقاقي )ت ق ن( يدل عةلى إحكام  واألداء اجليد الذي يبةلغ حدًا فائقًا ومن مرادفات اجلودة اإلتقان

: رجل  والتقن الرجل احلاذق، وأيضاً   5: اإلحكام لألشياء. ورجل ت ْقٌن وتَق ٌن متقن لألشياء: حاذق. واإلتقان 4الشيء
: احلذق وإحكام األشياء وجودة األداء.  . ومما سبق يتضح أن املعىن الةلغوي يتضمن 6من الرماة يضرب جبودة رميه املثل.

:   صل االشتقاقي هلا )ك ف ا( يدل عةلى احلسب الذي ال مستزاد فيه. يقال: األ ومن املعاين املتصةل  باجلودة الكفاءة
 : القيام باألمر قياماً حسناً ال مزيد عةليه. . فاملعىن الةلغوي يتضمن7كفاك الشيء يكفيك، وقد كفى كفاي  إذا قام باألمر

 عجعةلها قادرة عةلى و اخلدم  اليتوبالتطبيق عةلى املنتجات واخلدمات تصبح اجلودة هي إمجايل الصفات واخلواص لةلمنتج أ
 حتقيق احتياجات مشمول  أو حمددة مبا ينعكس عةلى رضاء املتةلقي ومن مث فالبد ان 
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 8 - املرجع نفسه ص 32 .
  31( ص  2009عمان : دار اليازوري ، حممد عبد العال النعيمي وآخرون ، إدارة اجلودة املعاصرة )  - 9

 
يكون املنتج أو اخلدم  مطابقًا لةلمواصفات املوضوع  هلا وإال فإن القصور عن املواصفات مؤشر لعدم كفاءة األداء 

  من مث فإن اجلودة تقتضي منع األخطاء والوقاي  منها وليس جمردفاجلودة تعين التطابق مع احتياجات املستفيد و 
اكتشافها ومعيار اجلودة هو اخلةلو من العيوب ومقياسها هو التكةلف  سواء تكةلف  األخطاء وتكةلف  اإلصالح ومنع حدوث 

  8green Harveyمخس  مفاهيم لةلجودة وهي:) 1993اخلطأ مرة أخرى. وحدد هاريف وجرين 

: ان اجلودة تعين حتقيق الدق  واإلتقان يف العمل من خالل التحسني املستمر ، بإستخدام إدارة اجلودة  فهوم األولامل
 الشامةل  ، من أجل تكوين فةلسف  عن العمل والناس والعالقات اإلنساني  يف إطار قاسم مشرتك من القيم .

نوعي  معين   د ، يتحقق فقط يف ظروف حمدودة ، ويفاملفهوم الثاين لةلجودة يكمن يف اعتبار اجلودة نوعاً من األداء الفري
 من العامةلني .

 هم ومنوهم الشخصي ديدة إيل معارفاملفهوم الثالث لةلجودة : يري أهنا القدرة عةلي تغيري العامةلني باستمرار ، وإضاف  قيم ج
 شعبي  . املفهوم الرابع لةلجودة : يري أهنا القدرة عةلي تقييم قيم  املال ، وحبيث يكون مسؤولي 

املفهوم اخلامس لةلجودة : يؤكد أهنا شئ يناسب غرضاً منتجاً أو خدم  مطةلوباً تقدميها أو حتقيقها ، خاص  عندما يتحدد 
 هذا الغرض أو املنتج .  

 تعريف إدارة الجودة الشاملة :
عرفها معهد اجلودة الفيدرايل األمريكي بأهنا نظام إداري اسرتاتيجي متكامل يساعد عةلي حتقيق حال  من الرضا      

لدي العميل ، ويتضمن هذا النظام املديرين وأصحاب األعمال ، ويستخدم طرقًا كمي  إلحداث تطوير مستمر يف 
 عمةليات املنظم  

 9ا درج  أو مستوي من التمييز "وعرفها قاموس اكسفورد بأهنا " بأهن    
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 املرجع نفسه والصفح  نفسها . - 10
  39املرجع نفسه ، ص  - 11
 . 257( ص ،  2005عبد احلميد عبد الفتاح املغريب ، إدارة املوارد البشري  ، ) املنصورة : كةلي  التجارة ،  12 

 
ويعرفها معهد املعايري األمريكي ومجعي  ضبط اجلودة األمريكي  بأهنا املزايا واخلصائص الكةلي  لةلسةلع  أو اخلدم  واليت 

 10تشتمل عةلي قدرهتا يف تةلبي  االحتياجات " 
وعرفها حممد عبد العال النعيمي " بأهنا حال  ديناميكي  متغرية ترتبط باملنتجات واخدمات واألفراد واعمةليات والبيئ     

     11وتقوم عةلي تةلبي  توقعات الزبائن أو حيت تتجاوزها "
بكل من اإلدارة  ص وعرفها جابةلونسكي بأهنا عبارة عن شكل تعاوين إلجناز األعمال يعتمد عةلي القدرات واملواهب اخلا

 والعامةلني لتحسني اجلودة االنتاجي  بشكل مستمر عن طريق فرق العمل
هي ثورة إداري  جديدة وفةلسف  إداري  هتدف إيل حتقيق التميز يف أداء املنظم  ككل والتطور املستمر يف العمةليات من 

 اهتم اخةليني واخلارجيني وتوقعخالل ثقاف  تنظيمي  تعتمد بشكل أساسي عةلي رغبات واحتياجات العمالء الد
استخدام األساليب والطرق العةلمي  لدراس  وتطوير وحتسني العمةليات بشكل مستمر وكذلك التعامل مع األفراد العامةلني  
كفريق واحد من خالل العمل اجلماعي وفرق العمل وتدعيمهم وتأكيد خرباهتم وتقدير جهودهم وتشجيعهم عةلي 

 اتباع أساليب فعال  وإجيابي  لإلشراف والتعةلم والتدريب املستمر . االبتكار واإلبداع عن طريق
 ومن التعريفات السابق  ميكن أن تستنتج خواص إدارة اجلودة الشامةل  

 فائق  : حيث اجلودة تعين التفوق .1
 قائم  عةلي املنتج باختالف خصائصه وجودته  .2
 قائم  عةلي املستخدم حبيث مقدرهتا عةلي إرضاء الزبون  .3
 قائم  عةلي التصنيع حيث املطابق  لةلتصميم  .4
 قائم  عةلي القيم  حيث املنتج األقل قيم  واألكثر جودة هو الذي يةليب احتياجات الزبون  .5

 المالمح األساسية لمدخل إدارة الجودة الشاملة :
 12تتمثل املالمح األساسي  لةلجودة الشامةل  فيما يةلي :

مدخل شامل مبعين أنه  يشمل كل القطاعات ومستويات ووظائف املنظم  فكةلم  شامةل  تعين إدخال كل فرد وكل  -
 شئ يف نطاق التحسني 

 مدخل يهدف ايل التحسني املستمر  يف القدرة التنافسي  والكفاءة واملرون  لةلمنظم  ككل  وليس أجزاء منها  -
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  47( ص  2006عرف  ، زيد منري عبوي ، إدارة اجلودة الشامةل  ) عمان : دار كنوز امل 13 
  38( ص  2006نايف عةلوان احملياوي ، ادارة اجلودة يف اخلدمات )عمان : دار الشروق ،  14 
 املرجع نفسه والصفح  نفسها . 15 

 
 كل نشاط يف املنظم   مدخل يعتمد عةلي ختطيط وتنظيم وحتةليل -
 مدخل يعتمد عةلي تفهم ومشارك  واقتناع كل فرد يف املنظم  بأن اجلودة مسئولي  اجلميع  -
مدخل يعتمد عةلي تعاون وتفاهم وترابط وتشابك كل األجزاء  وإدارات املنظم  يف إجناز األعمال لتحقيق أهداف  -

 إدارة اجلودة الشامةل  
 أهداف إدارة الجودة الشاملة :

 13تتمثل يف اآليت :
 فهم حاجات ورغبات العميل ) املستهةلك / اجلمهور ( لتحقيق ما يريده  .1
 توفري السةلع  او اخلدم  وفق متطةلبات العميل وذلك من حيث اجلودة والوقت والتكةلف  واالستمراري   .2
 التكيف مع املتغريات التقني  واالقتصادي  واالجتماعي  مبا خيدم حتقيق اجلودة املطةلوب   .3
 توقع احتياجات ورغبات العميل يف املستقبل وجعل ذلكك عماًل مستمراً  .4
 جذب املزيد من العمالء واحملافظ  عةلي العمالء احلاليني  .5
التميز يف األداء واخلدم  ، وذلك عن طريق التطوير والتحسني املستمرين لةلمنتج أو اخلدم   وجعل الكفاءة  .6

 اإلنتاجي  عالي  املستوي 
 14( عةلي نوعني من األهداف  103ص ‘  1999وقسمها نايف عةلوان احملياوي نقال عن مأمون : 

أهداف ختدم ضبط اجلودة وهي اليت تتعةلق باملعايري اليت ترغب املنظم  يف احملافظ  عةليها وهي تصاغ عةلي  –أ 
 رضا الزبائن ل األمان و مستوي املنظم  ككل وذلك باستخدام متطةلبات ذات مستوي أدين تتعةلق بصفات مميزة مث

أهدف حتسني اجلودة وهي غالبا ماتنحصر يف احلد من األخطاء والفاقد وتطوير ملنتجات جديدة ترضي  -ب 
 الزبائن بفاعةلي  أكرب .

 15هذا وميكن تصنيف أهداف اجلودة بنوعيها إيل مخس فئات هي :
 ع ويتضمن األسواق والبيئ  واجملتم أهداف األداء الخارجي للمنظمة : .1
 : وتتناول حاجات الزبائن واملنافس   المنتج األداء أهداف .2
 : وتتناول مقدرة العمةليات وفاعةليتها وقابةليتها لةلضبط  العمليات أهداف .3
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 187 - 186نايف عةلوان احملياوي  ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  16 
  256عبد الفتاح املغريب ، مرجع سبق ذكره ، ص   عبد احلميد 17 

 
 وتتناول مقدرة املنظم  وفاعةليتها ومدي استجابتها لةلتغيريات وحميط العمل  أهداف األداء الداخلي : .4
 وتتناول املهارات والقدرت والتحفيز وتتطوير العامةلني أهداف األداء للعاملين :  .5

 فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
 16تتمثل فيما يةلي :

 اخنفاض شكاوي الزبائن عن جودة اخلدم  املقدم  هلم  .1
 تبين منط إداري فعال مع العامةلني ومع زبائن املنظم   .2
 خفض تكاليف تقدمي اخلدم  بصورة مةلحوظ  نتيج  قةل  األخطاء  .3
 زيادة إنتاجي  املنظم  من خالل حتسني أداء العامةلني ومن مث أداء املنظم  ككل  .4
 حتفيز العامةلني بسبب وجود اعجاهات إجيابي  لديهم حنو بيئ  العمل يف املنظم   .5
دمات   يف دفع أكرب مقابل لةلحصول عةلي خزيادة رحبي  املنظم  نتيج  جذب زبائن جدد لديهم الرغب .6

 متميزة 
 تساعد املنظم  لةلتعرف عةلي أدائها مقارن  باملنظمات املماثةل  األخري  .7
 تفعيل عمةلي  االتصاالت والعالقات عةلي مستوي املنظم  ووحداهتا التنظيمي  املختةلف   .8
دمات املقدم  زبائن عن اخلزيادة احلص  السوقي  لةلمنظم  بسبب ختفيض تكاليف اخلدم  وزيادة رضا ال .9

 هلم 
تساعد املنظم  يف التعرف عةلي جوانب اهلدر يف الوقت والطاقات الذهني  واملادي  ومن مث التخةلص  .10

 منها 
تساعد العامةلني يف صنع القرارات املتعةلق  بالعمل من حيث املشارك  يف مجع املعةلومات واقرتاح احلةلول  .11

 املناسب  هلا 
جودة خدمتها وضرورة االستفادة من أخطاء املرحةل  السابق  يف املرحةل  وجود مقاييس لةلحكم عةلي  .12

 املقبةل   
 أسس إدارة الجودة 

 17تتمثل
 الرتكيز عةلي اهتمامات العمالء  .1
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 الرتكيز عةلي العمةليات باإلضاف  إيل النتائج  .2
 الوقاي  والفحص املستمرين  .3
 استخدام خربة العامةلني  .4
 االعتماد عةلي احلقائق عند اختاذ القرارات  .5
 التغذي  املرتدة  .6

 متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
 تتمثل يف اآليت :

 بناء إسرتاتيجي  تعرب عن التوجهات املستقبةلي  لةلمنظم  وتضم العناصر التالي  : –أ 
تصورات مستقبةلي  لإلدارة العةليا لةلمنظم  ، ما ستكون عةليه املنظم  يف املستقبل من حيث  : رؤي  .1

 مركزها التنافسي ، نوع اخلدمات اليت ستقدمها 
وهي تتضمن االعجاهات الواسع  لةلمنظم  ، من حيث مربرات وجودها واخلدمات اليت :  الرسال  .2

 ستقدمها 
 املنظم  إيل حتقيقها خالل فرتة زمني  حمددة ، واليت عةليوهي متثل األهداف اليت تسعي :  األهداف .3

 ضوئها يتم هتيئ  املوارد الالزم  إلجنازها 
وهي متثل النظم اليت تتبعها املنظم  لقياس األداء واإلجراءات اليت تتخذها يف عمةلي   : اإلجراءات .4

 التطوير والتحسني 
اهلياكل التنظيمي  : تتمثل يف هياكل تنظيمي  مرن  ومالئم  ملتطةلبات األداء وقابةل  لةلتعديل والتكيف مع املتغريات  –ب 

الداخةلي  واخلارجي  ، والرتكيز عةلي العمةليات كأساس لنمط التنظيم اجلديد ، مع درج  أعةلي من الالمركزي  يف إجناز 
 األعمال 

 الشامةل  : نظام متطور لتوكيد اجلودة –ج 
لعمةليات وأسس حتديد املواصفات وشروط حتقق اجلودة ، وآليات ضبط اجلودة ، وأسةلوب احيدد آليات حتةليل      

 حتديد االحنراف وكيفي  معاجلته 
تنمي  اعجاهات إجيابي  لدي مجيع العامةلني بأمهي  التطور والتحسيني املستمرين جلودة اخلدم  املقدم  لةلزبون لكسب  –د 

 رضائه ووالئه 
 نظام معةلومايت دقيق إلدارة اجلودة الشامةل  يف اخلدم   –ه 
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 . 97( ص  2009مدحت حممد أبو النصر ، تنمي  املوارد البشري  ، ) القاهرة : الروابط العاملي  لةلنشر والتوزيع ،  18 
 املرجع نفسه والصفح  نفسها . - 19 
 . 351 – 350( ص ص2006حسني حرمي ، مبادئ اإلدارة  )عمان : دار احلامد ، - 20 

 
 التعةليم والتدريب جلميع املوارد البشري  العامةل  يف املنظم   –و 
فاعةل  تتويل وضع األسس واملعايري ، وتوفري مقومات التنفيذ السةليم لةلخطط والربامج ، وتؤكد فرص جناح قيادة  –ز 

 تطبيق إدارة اجلودة الشامةل  
نظام إلدارة األداء يتضمن قواعد وآليات تنفيذ األعمال والوظائف وأسس ختطيط األداء املستهدف وحتديد  –ح 

 اإلجنازات معدالته ومستوياته وتقومي النتائج و 
 التوُجه بإحتياجات الزبون الداخةلي واخلارجي لةلمنظم    -ط 
 هتيئ  مناخ تنظيمي وثقاف  لةلمنظم  تكون مالئم  لنجاح تطبيق إدارة اجلودة الشامةل  يف التحسني املستمر لةلجودة  –ي 

 المبحث الثاني :  إدارة الموارد البشرية
 مفهوم الموارد البشرية 

تعين املصادر أو الوسائل أو الثروة ، ومورد هي مفرد موارد ، واملورد هو املكان الذي يأيت الناس  :تعريف الموارد لغة 
وينقل مدحت عن ماكس سيبورن املورد هو أي شئ له قيم  وميكن استخدامه  18إليه لةلحصول عةلي شئ حيقق نفعا هلم .

 .19متاحاً ، ويستطيع اإلنسان االستفادة منه  ، وهو إما أن يكون متاحاً أو غري متاح ، ويتطةلب بعض اجلهد جلعةله
 تعريف إدارة الموارد البشرية 

هي إدارة النشاطات والربامج اليت من شأهنا توفري القوي العامةل  لةلمنظم  حسب احتياجاهتا من التخصصات املختةلف  
طات واملهام الدؤوب  ي  هي جمموع  النشاوالعمل عةلي حتفيزه واحملافظ  عةليها وتنميتها . وميكن القول أن إدارة املوارد البشر 

اليت تعين جبميع شؤون وجوانب القوي العامةل  يف املنظم  بدءًا باالستقطاب وجذب القوي العامةل  وتعيينها وتوصيف 
الوظائف هلا ، وتنميتها وتطويرها وحتفيزها وتوفري السياسات والنظم والظروف الكفيةل  باحملافظ  عةليها واستقرارها وحسن 

 (20وظيفها وتعزيز انتمائها لةلمنظم  ،وحتريك دافعيتها لةلعمل . )ت
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  15( ص  2005عبد احلميد عبد الفتاح املغريب ، ادارة املوارد البشري  ) املنصورة : كةلي  التجارة ،  21 
  13( ص  1999 – 1998راوي  حممد حسن ، إدارة املوارد البشري  ) اإلسكندري  : املكتب اجلامعي احلديث ،  22 
 .  351املرجع نفسه ، ص  - 23 

 
وعرفها املغريب بأهنا : مجيع األنشط  اإلداري  املرتبط  بتحديد احتياجات املنظم  من املوارد البشري  ، وتنمي  قدراهتا ورفع  

ل حتقيق ي من جهدها وفكرها من أجكفاءهتا ، ومنحها التعويض والتحفيز والرعاي  الكامةل  ، هبدف االستفادة القصو 
 21أهداف املنظم  

 22وتعرفها راوي  حسن بأهنا : جمموع  الربامج ، والوظائف واألنشط  املصمم  لتعظيم كل من أهداف الفرد واملنظم  
ت واملهام اويزاوج الباحث بني التعريفات ليكون التعريف أكثر مشواًل ، فيعرف  إدارة املوارد البشري  بأهنا جمموع  النشاط
 الدؤوب  اليت تعين جبميع شؤون وجوانب القوي العامةل  يف املنظم  بدءاً باالستقطاب وجذب القوي العامةل  

وتعيينها وتوصيف الوظائف هلا ،  وتنميتها وتطويرها وحتفيزها وإعداد البني  التحتي  لةلمنظم  من سياسات ونظم وقواعد 
 القوة البشري  واستقرارها وحسن توظيفها وتعزيز انتمائها لةلمنظم  وحتريكوإجراءات مما يكفل لةلمنظم  احلفاظ عةلي 

دافعيتها بتةلبي  احتتياجاهتا ، هبدف االستفادة القصوي من جهدها وفكرها من أجل حتقيق كل من أهداف الفرد و  
 أهداف املنظم  .

 أهداف وظيفة إدارة الموارد البشرية :
 (23(  األهداف الرئسي  إلدارة املوارد البشري  املتمثةل  يف اآليت :) 2002ن ) ونقل حرمي عن الذينيبات وآخري     

 استقطاب أفضل العناصر البشري  املؤهةل  لةلعمل .1
 احلفاظ عةلي أفضل العناصر املنتج  داخل املنظم   .2
 حتفيز العناصر البشري  لةلعمل بكفاءة وفاعةلي       .3
 استغالل طاقات وقدرات األفراد املختةلف  لتحقيق أهداف املنظم    .4
 حتقيق الكفاءة والفعالي  يف إدارة املوارد البشري  أداًء وانتاجياً ومالياً وسةلوكياً  .5
 التوفيق والتجانس بني أهداف األفراد وأهداف املنظم    .6
تاجي  ويتيح هلم املادي واملعنوي الذي يفضي إيل اإلنتوفري احلياة الكرمي  املناسب  لةلعامةلني ، وذلك بتهيئ  املناخ  .7

 الفرص  لتحقيق ذواهتم .
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 50 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 . 235 – 351املرجع نفسه ، ص ص  - 24 

 
 ويضيف ..منتدي مستقبل شباب سوريا.. األهداف التالي  . .8

طيط داء وحتقيق الكفاءة نتيج  التخدارات عةلى تطوير األ: ابتكار الطرق اليت تساعد اإل تنظيمي هدف 
 السةليم لةلعنصر البشري

حتياجات النوعي  والكمي  من القوى العامةل  ، مع حتقيق التوازن دارات الوظيفي  باإل: مد اإل وظيفي هدف  .9
 . بني العرض والطةلب لةلقوى العامةل 

 : التخةلص من اآلثار السةلبي  واملعوقات البيئي  اليت تواجه املنظم  اجتماعي هدف .10
 الكةلي  لةلمؤسس  : التنسيق بني األهداف الشخصي  لةلعامةلني مع األهداف شخصي هدف .11

 وظائف إدارة الموارد البشرية :
 (24تتمثل وظائف إدارة املوارد البشري  يف اآليت :)

حتةليل الوظائف / األعمال ؛ وتشمل حتديد مسؤوليات ومهام الوظائف  ومتطةلبات شغةلها من مؤهالت  عةلمي   .1
 ووتدريب وخربة وقدرات وخصصائص شخصي  .

ختطيط القوي البشري  ، وتشمل عمةلي  حتديد احتياجات املنظم  من الكفاءات والقدرات واملهارات  .2
 والتخصصات املختةلف  يف مجيع جماالت ونشاطات عمل املنظم  . 

البحث عن مصادر القوي البشري  والعمل عةلي جذهبا واختيار األشخاص املناسبني وباألعداد واملؤهالت  .3
 املطةلوب  .

اء العامةلني مبا يف ذلك وضع املعايري واإلجراءات والنماذج واألساليب املالئم  لعمةليات تقومي األداء يف تقومي أد .4
 املنظم  لةلوقوف عةلي مستويات أداء العامةلني ومدي استغالل طاقاهتم وقدراهتم يف العمل .

فادة القصوي من يق االستوضع وتنفيذ أسس وإجراءات النقل والندب واإلعارة والتدوير الوظيفي مبا يضمن حتق .5
 املوارد البشري  .

 تطوير وتنمي  قدرات العامةلني ومهاراهتم واعجاهاهتم وسةلوكياهتم اإلجيابي  مبا يضمن االرتقاء مبستويات أدائهم . .6
اقرتاح سياسات ونظم الرواتب والعالوات واحلوافز واملزايا اإلضافي  املختةلف  يف ضوء تكاليف املعيش  والرواتب  .7

 املنافس   ومبا يضمن جذب أفضل الكفاءات واالحتفاظ هبا وحتفيزها .
 اقرتاح األنظم   والتعةليمات اليت تنظم حقوق األفراد وواجباهتم ، والعالقات بينهم وبني املنظم   .8
وضع أنظم  وتعةليمات وإجراءات السالم  العام  والرعاي  الصحي  واإلرشاد املهين ، مبا يضمن توفري بيئ   .9

 آمن  وسةليم  اجتماعياً ونفسياً وإدارياً . صحي 
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 25  25 idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?id=220-www.tanmia 
  340راوي  حممد حسن ، مرجع سبق ذكره ، ص  26 

 
إجراء الدراسات واألحباث واملسوحات املتنوع  املتعةلق  مبختةلف جوانب إدارة املوارد البشري  ، مبا يف ذلك التعرف  .10

 عةلي اعجاهات العامةلني ومستويات رضاهم وانتمائهم وغريها 
رات فقد برزت وظائف حديث  قدمها ديف آرلش ، جعةلت إلدا بالرغم من أمهي  وظائف املوارد البشري  التقةليدي     

 املوارد البشري  يف املنظمات مسؤوليات جديدة . 
 الوظائف الحديثة إلدارة الموارد البشرية 

 “من أبرز االعجاهات احلديث  يف إدارة املوارد البشري  النموذج الذي طرحه اخلبري األمريكي ديف أرلش يف كتابه      
 25وهي كما يةلي : “ نصري املوارد البشري  

 إلدارة اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية :ا -أوالً 
 ويقصد هبا أن تشارك إدارة املوارد البشري  يف تنفيذ إسرتاتيجي  املنظم  بكل فعالي  وقوة.        

 إدارة التغيير والتحول : -ثانيا  
مبعىن أن تقوم إدارة املوارد البشري  بدور كبري يف إدارة التغيري والتحول الذي حيدث يف املنظم  نتيج  لةلمنافس      

 كوم  يف زيادة فعالي  األجهزة احلكومي  لتةلبي  احتياجات ومتطةلبات املواطنني. الشديدة، أو رغب  احل
 إدارة تطبيق البنية التحتية :  -ثالثا  
ويقصد هبا إعداد بني  حتتي  لةلمنظم  من سياسات وإجراءات وقواعد ونظم حبيث تكتب وتعد بصورة جيدة وتكون     

 متوافرة لةلموظفني مبوقع املنظم .
 إدارة مساهمة العاملين : -رابعا  

مبعىن إعداد السياسات واإلجراءات املناسب  ملعرف  احتياجات املوظفني وتةلبيتها، وتشجيع املوظفني املبدعني وإتاح  
الفرص  هلم يف تنفيذ إبداعاهتم املتعةلق  بتطوير العمل أو تطوير نظم وإجراءات العمل. تكامل كل من البيئ  التنظيمي  

 26، واملنظم  واألفراد ، واألنظم  
 رة املوارد البشري  إسرتاتيجيا: تعين جمموع  األفعال والتصرفات املنسق  اليت هتدف إىلإدا -
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  256عبد احلميد عبد الفتاح املغريب ، مرجع سبق ذكره ص  27 

 
 المبحث الثالث : تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في نظم إدارة الموارد البشرية :

 تمهيد : 
 هذا انطوى قد و ، لإلدارة حديث كمفهوم الباحثني جانب من كبري باهتمام حظيت و الشامةل  اجلودة إدارة ظهرت
 اجلودة إدارة تركز . إذ البشري  املوارد إدارة جمال نظم يف تطبيقها ميكن اليت املضامني العمةلي  من كثري عةلى املفهوم
 جودة إىل الوصول ميكن ال ، لألفراد الفعال  املشارك  املستمر و التعةليم بدون ألنه ، لألفراد املستمر التطوير عةلى الشامةل 
املعتقدات  و ، االعجاهات ،  القيم املنظم ، ثقاف  يف تكمن الشامةل  اجلودة مبادئ إدارة فإن هكذا و اخلدم  و املنتج

 الشامةل  اجلودة إدارة مديري الشامةل ، إال أنه ميكن القول إن اجلودة إدارة برامج عمق و جمال اختالف من بالرغم  ،
 جمال إدارة املوارد البشري  فقد ركز إدورد دمينج عةلي العنصر البشري وجعل له  يف قيم  ذا و كبريًا إسهاما قدموا

 فعندما ، األفراد إلدارة عمةلي  بيئ  حمتوى تقدمي خالل من هذا و القدح املعةلي يف منوذجه املكون من أربع  عشرا مبدأ .
 لةلتوظيف فرصعةلى  فرد كل حيصل ألن أكرب احتمال هناك يكون فإنه الشامةل  اجلودة إدارة ملبادئ تبًعا إدارة األفراد يتم

 .  عالي  جودة ذات خدمات و منتجات عةلى و أفضل،
 تطبيق إدارة الجودة الشاملة في نظم الموارد البشرية 

يعرف البعض إدارة اجلودة الشامةل  بأهنا الشكل املتكامل ألعمال املنظم  الذي يبين عةلي أساسه االستخدام الفعال  
لةلقدرات واملهارات واملوارد املتاح  لكل من قوة العمل واإلدارة ، هبدف حتقيق التأكيد عةلي اجلودة والتنمي  املستمرة 

  27يع اإلدارات لإلنتاجي  من خالل اجلهود املبذول  من مج
 وعةليه لتطبيق إدارة اجلودة الشامةل  يف إدارة املوارد البشري  البد من توفر القواعد واإلجراءات املساعدة يف حتقيق ذلك .

 القواعد واإلجراءات التي تساعد إدارة الموارد البشرية في تحقيق جودة العنصر البشري :
 تتمثل فيما يةلي :

 وضع أهداف واضح  مع توضيح األنظم  املتبع  لتحقيق األهداف  .1
 االستماع لشكاوي وانتقادات العامةلني  وكذا اقرتاحاهتم وأخذها بعني االعتبار  .2
 جذب األفراد حنو أدوار أكرب من املكةلفني هبا .3
 ملستقبل ا اليقظ  املستمرة ملتابع  أساليب وطرق التطوير اإلنساين احلالي  والتنبؤ باليت حتدث يف .4
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  265 – 264املرجع نفسه ص ص  28 
  29 حسني حرمي ، مبادئ اإلدارة احلديث  ) عمان : دار احلامد لةلنشر والتوزيع ، 2006 ( ص ص 274 – 275 

 
منح وقت معني لألفراد لةلقيام باملهام املوكول  إليهم وإعالمهم بأوقات التدخل لالطالع عةلي النتائج املتوصل  .5

 إليها
 التغيري الثقايف يف عجنب املقاوم     .6
 مشارك  العامةلني يف عمةلي  اختاذ القرار    .7
 العمل يف فريق العمل  .8
 التدريب .9

 اإلبداع  .10
 تبين منظوم  حوافز عجمع بني احلوافز املادي  واملعنوي   .11

 
 تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في نطم إدارة الموارد البشرية  
 28تتمثل يف اآليت :  

 أوال  : في نظام االتصاالت 
تشكل فعالي  االتصاالت عامالً مهماً يف حتقيق إدارة اجلودة الشامةل  ، إذ عن طريقها ميكن تعديل السةلوك الشخصي 
والتنظيمي ، كما أهنا تساعد يف توصيل قيم وثقاف  املنظم  ، وتؤسس لسياس  التحسني املستمر ، وتوضيح إسرتاتيجي  

ف ، والتنسق بني اإلدارات ،  وعةليه تكون االتصاالت يف ظل إدارة املنظم  ، وتساعد يف تنفيذ املهام وبةلوغ األهدا
 اجلودة الشامةل  صاعدة هابط  أفقي  يف مجيع االعجاهات 

 29وحتقق االتصاالت اهلابط  اآليت :
 توضيح رسال  املنظم  وأهدافها وسياساهتا  .1
 إطالع املرؤوسني  عةلي نشأة املنظم  وتطورها. .2
 ليومي توصيل معةلومات عن العمةليات ا .3
 تفسري األسباب اليت تدعو اإلدارة الختاذ القرارات املختةلف   .4
 إعطاء االرشادات والتوجيهات . .5
 التدريب والتحفيز والتقييم والثناء لةلمرؤوسني وحل مشكالهتم املتعةلق  بالعمل  .6
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 املرجع نفسه والصفح  نفسها . 30 
 املرجع نفسه والصفح  نفسها  31 

 
 30كذلك حتقق االتصاالت الصاعدة ما يأيت :

 تعرب عن آراء ومقرتحات العامةلني وشكاويهم ومشكالهتم  .1
 تؤكد عةلي تفهم سياس  املنظم  وقبول أهدافها   .2
 تعريف اإلدارة حباجات املرؤوسني وتطةلعاهتم ورغباهتم  .3
 املشارك  يف اختاذ القرارات         .4
 توجيه األسئةل  واالستفسارات املتعةلق   بأساليب العمل . .5
 31فقي  ما يةلي :كما حتقق االتصالت األ  

 توثيق التعاون بني الوحدات التنظيمي   .1
 حتسني نوعي  وفعالي  القرارات  .2
 تنسيق األعمال واألنشط  املختةلف        .3
 حل املشكالت اليت هتم  الوحدات املختةلف   .4

 وعةليه البد من فعالي  نظام االتصال وتوفر التغذي  األمامي  والتغذي  العكسي  .     
 االختيار والتعيينثانيا في نظام 

 استقطاب أفضل العناصر البشري  لةلعمل باملنظم   .1
 احلفاظ عةلي أفضل العناصر املنتج  باملنظم   .2
 االختيار والتعيني امتداد نطاق املهارات وتنوعها حلل كاف  املشكالت  .3
 اعتماد الرتقي  لتسهيالت اجلماع    .4
 االعتماد عةلي املسار األفقي  .5

وعةليه البد من استقطاب العنصر البشري متعدد املواهب واملهارات والقدرات واألمكانات اليت تعينه لةلعمل يف     
وظائف متعددة داخل املنظم  ، حيث يعتمد هنج إدارة اجلودة الشامةل  عةلي العمل اجلماعي من خالل فرق العمل 

ةلتعيني يار ليتم احلكم بواسطتها عةلي صالحي  الفرد ل. وال بد من حتديد معايري واضح  وموضوعي  ومكتوب  لالخت
 يف الوظيف  املعةلن عنها . 
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  21( ص  2008محدي عبد العظيم املنهج العةلمي إلدارة اجلودة الشامةل   ) اإلسكندري  : الدار اجلامعي  ،  32 

 
 ثالثا : في نظام تصميم الوظائف  

 الرتكيز عةلي اجلودة .1
 االهتمام بالعمالء   .2
 اإلبداع  .3
 اتساع املدي الرقايب .4
 االعتماد عةلي فرق العمل  .5
 التفويض والتوكيل  .6

فنظام تصميم الوظائف وفقا إلدارة اجلودة الشامةل  ينبين عةلي طريق  تسمح لةلموظفينن باختاذ القرارات اخلاص           
بوظائفهم بدون الرجوع لةلرؤوساء ، فالعامل هو املدير يف وظيفته يدرك مطالبها ، يستطيع أن حيل مشاكةلها ، دائم 

 ل املبتكرة لةلمشاكل اليت تواجهه .التفكري لةلتوصل إيل العمل اإلبداعي ، واحلةلو 
وال يركز تصميم الوظائف عةلي العامةلني كأفراد ولكنه يركز عةلي عمل الفريق ، ويؤهةله خلدم  أهداف جودة العمالء ، 

 وعةلي مستوي من الرقاب  الذاتي  والرقاب  اجلماعي  عةلي مستويات األداء .
 رابعا : نظام التدريب :

اهلام  اليت تعمل عةلي زيادة قدرة األفراد عل حل املشكالت وزيادة االنتاج واالستفادة من  يعترب التدريب من العناصر  
الطرق واألساليب اجلديدة يف أداء األعمال من أجل حتقيق نتائج جوهري  أفضل ، وتتطةلب معايري املواصفات الدولي  

فراد العامةلني يف   لةلتدريب املنتظم جلميع األلةلجودة التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبي  وتوفري األساليب املناسب
 32املنظم  باعتبارهم مجيعا يؤثرون يف حتقيق اجلودة . 

هود حنو هنج متكامل إزاء عمةلي  التدريب. جيَ ب َأن جلتطوير برامج تدريبي  إلدارة اجلودة الشامةل ، يَنبغي توجيه ا يف
َفضَّل لتحسني  تتطابق أهداف التدريب مع اسرتاتيجي  املؤسس . َتطبيق

ُ
نظاَم إدارة  اجلودة الشامةل  َأْصَبَح النهج امل

وعةليه ينبغي الرتكيز يف التدريب عةلي اآليت :اجلودة  و زيادة االنتاجي  يف املؤسسات.  
 املدي الواسع من املهارات  .1
 املعارف الوظيفي  املتعددة واملتداخةل   .2
 حل املشكالت ابتكاريا     .3
 اجلودة واالنتاجي   .4
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التطوير لعريب الثاين لةلموارد البشري  ، املوارد البشري  شريك اسرتاتيجي يف العمل و حوالف رحيم  ، تنمي  املوارد البشري  لةلمنظمات الصحي  ، املؤمتر ا 33 
  106، ص  2013مارس  13 – 12املؤسسي ، ديب : 

 . 17محدي عبد العظيم ، مرجع سبق ذكره ، ص  34 

 
 33ويضيف جوالف رحيم  ما يةلي : 

 إعداد خط  لةلتدريب والتعةليم لضمان انسجام املهارات واملعارف واالعجاهات بفةلسف  التحسني املستمر   .1
 استمرار النشاط التدرييب املخطط من حيث احملتوي ووقت التنفيذ . .2
 التدريب وفقا لتحديد االحتياجات التدريبي   .3

 34ص الستخدام املعارف واملهارات اجلديدة وأضاف محدي عبد العظيم خةلق الفر 
تدريب مجيهع العامةلني ابتداءا من عمال االنتاج واملشرفني واالدارة الوسطي حيت  -

 االدارة العةليا باملنظم  
 تنظيم وتوثيق التدريب  وانشاء او االحتفاظ بسجالت موثق  لةلتدريب  -
 مةل   تشجيع االفراد عةلي تةلقي التدريب وتطبيق نظام اجلودة الشا -

 
 فغحص ومراجع  موقف كاف  الوظائف وانشط  القوي العامةل  -
 التأكيد عةلي امهي  مشارك  والتزام كاف  العامةلني بتنفيذ -

  22ص  2008وتطبيق اجلودة الشامةل  يف التدريب جيب توفر ثالث  عناصر ) محدي 
 املعةلومات  .1
 االدوات  .2
 التحفيز .3

 خامسا : في نظام تقييم األداء :
 الربط بني االهداف اجلماعي  واألهداف الشخصي    .1
 مراجع  وتقييم ااملديرين والزمالء والعمالء    .2
 التأكيد عةلي اجلودة واخلدم   .3

وعةليه أصبح تقييم األداء يف ظل إدارة اجلودة الشامةل  خيضع لربامج ومعايري تقييمي  ترتكز عةلي العمل اجلماعي     
 ، ومشارك  العامةلني يف وضع أهداف تقييم األداء ، واالستفادة من التغذي  العكسي  اليت يتةلقوهنا نتيج  لتقييم 
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 . 10محدي عبد العظيم ، مرجع سبق ذكره ، ص  35 
  135 – 134(  ص ص  2004حمفوظ أمحد جودة إدارة اجلودة الشامةل  مفاهيم وتطبيقات  ) عمان : دار وائل لةلنشر والتوزيع ،    36 

 
ت متعددة منها يف املقام األول تقييم العامل ألدائه ، وتقييم الرئس أدائهم . كذلك يتم تقييم األداء من قبل جها

 املباشر ، وتقييم الزمالء بعضهم بعضا ، وتقييم الزبائن واملوردين 
 مما مييز تقييم األداء باملوضوعي  والعدال  والشمول ، وذلك  ينعكس إجيابا عةلي أداء العامةلني .

تقارير السنوي  وتقارير اجلدارة واالستحقاق من عالمات املرض القاتةل  اليت تنهي ويري إدورد دمينج أن تقييم األداء وال
 35دورة حياة املنظم  

 سادسا : في نظام العوائد والتحفيز :
اعتماد العوائد عةلي العمل اجلماعي لةلتشجيع عةلي حتقيق العوائد املالي  وغري املالي  ، ويف ذلك البد من اعتماد معايري  

 ذي ميثل األساس لةلتحفيز اجلماعي جودة أداء العامةلني ،والوقت والتكةلف  ،  ودرج  رضا العمالء ال
 36وافز ما يةلي : ووفق فةلسف  إدارة اجلودة الشامةل  ينبغي أن يتوفر يف احل

 العدال  : حبيث يشعر العامةلون أن نظام احلوافز قائم عةلي أسس موضوعي  . .1
 التوقيت : حبيث يكون قريبا من وقت إجناز العمل حيت يربط العامل بني احلافز والعمل املنجز . .2
 عةلني  احلوافز : من أجل فعالي  تأثريها . .3
 اجلمع بني احلوافز املادي  واملعنوي  : من أجل تدعيم جهود العامةلني املوجهني باجلودة الشامةل   .4
 استخدام احلوافز اجلماعي  من جل تعزيز روح الفريق  .5
 منح عالوة جودة سنوي  لكاف  العامةلني عةلي أساس نتائج املنظم   .6

 سابعا : في نظام الصحة والسالمة :
 الالزم إعداد سبل الوقاي   .1
 برامج السالم    .2
 برامج األمن  .3

إذ ميثل  العامل السةليم ، ذو الصح  اجليدة  ،والقدرة عةلي أداء العمل ، عنصر مهم يف جودة أداء األعمال ،     
 و تقةليل اهلدر يف الوقت والتكةلف .
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37 SEHDEV KUMAR SHARMA  ،Role of HUM in TQM 
 . 217 – 216ص ص  2009مدحت حممد أبو النصر تنمي  املوارد البشري  القاهرة الروابط العاملي  38 
 .   135أمحد جودة  ، مرجع سبق ذكره ، ص  حمفوظ 39 

  
 ثامنا : في المناخ التنظيمي وثقافة المنظمة 

      تقتضي إدارة اجلودة الشامةل  يف إدارة املوارد البشري  إيل إحداث تغيري يف ثقاف   املنظمات َحْيُث يتسم مناخ العمل 
 اجلديد باملميزات التالي :37

. مناخ عمل ُمنفتح، ُمْفٍض إىل حلِّ املشاكل؛1  
شارك ؛ال. صنع القرار 2

ُ
  قائم عةلى امل

. ثق  بني مجيع العامةلني سواء ُموظنفني، ُعمنال، ُمدراء ؛3  
  شعور باملةلكي   و املسؤولي   م ْن أجل حتقيق هدف و حلن املشاكل. 4
. حافز ذايت و ضبط نفس م ْن جانب اجلميع. ما بعد إبالغ فةلسف  إدارة اجلودة الشامل5  

 موعةليه البد إلدارة املوارد البشري  من تعزيز القيم واملبادئ املشرتك  بني العامةلني ملا هلا من أثر كبري عةلي أدائه     
 ودافعيتهم ووالئهم وانتمائهم لةلمنظم  . 

 تاسعا : المشاركة في اتخاذ القرار :
شارك  الذي ميكِّن مجيع 

ُ
نظام إدارة اجلودة الشامةل ، و الذي اعتمد بكربى الشركات الصناعي ، هو نظام قائم عةلى امل

لرائدة تعترب العامل مديراً يف موقعه إذ أن معظم الشركات االعامةلني لتحمُّل مسؤولي  حتسني اجلودة داخل املؤسس  .
ومتكنه من اختاذ ما يراه مناسباً من قرارات يف مواجه  ما يتعرض له من مواقف ، كما أن املشارك  تزيد الرضا الوظيفي 

 واالنتاجي  .38
ندماج من اإلوتذهب إدارة اجلودة الشامةل  إيل استخدام مصطةلح إندماج العامةلني بدال عن  مشارك  العامةلني ملاملفهوم 

 عمق ومشول ، وتدعيم لةلموظفني حيت يكونوا أكثر قربا والتصاقا بأهداف
  39منظماهتم 
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 . 217املرجع نفسه ص  40 
 . 53زيد منري عبوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  41 

  
كما يعترب إندماج العامةلني إحدي أساليب حفز العامةلني مما يؤدي إيل رفع الروح املعنوي  لديهم وزيادة رضاهم عن 

العمل وحتقيق أهداف املنظم  ، وذلك إلدراكهم لدرج  أمهيتهم يف ااملنظم  ، وأمهي  ما يدلون به من آراء وما يقدمونه 
 من مقرتحات . 

 عاشرا   : فرق العمل 
العمل حتقق وظيفيت الرقاب  والتنسيق وتوفر مزي  االستقاللي  املطةلوب  يف الوقت نفسه ؛ ألن اإلنسان كائن  إن فرق

اجتماعي بطبعه ، فهو يفضل العمل داخل جمموعات ، هذا باإلضاف  إيل أن فريق العمل حيدد شكل ونوع السةلوك 
 املقبول ، مما يؤثر إجياباً عةلي إنتاجي  الفرد داخل اجملموع  . 40

   وأهم من ذلك كةله مراعاة العوامل اإلنساني  : وعةليه جيب أن تنبين ثقاف  املنظم  عةلي احرتام الفرد وتقدمي أفضل 
 اخلدمات لةلعمالء .41

 الخاتمة : 
 و تتناول نتائجه وتوصياته :

 أوال  : النتائج : 
 يف ظل إدارة اجلودة الشامةل  يف إدارة املوارد البشري  ينظر لةلعنصر البشري بأنه :    

 يعترب العامل العنصر الرئس يف حتقيق اجلودة الشامةل  باملنظم   . .1
 يشارك يف وضع اخلطط االسرتتيجي  لةلمنظم   .2
 يقوم العمل يف املنظم  عةلي فرق العمل  .3
 حيفز العمل التعاوين الناجح  .4
 بني الرؤساء واملرؤوسني مبني  عةلي االحرتام املتبادل  العالق  .5
 ينظر لتدريب العامةلني بأنه استثمار طويل األجل  .6
 هتتم املنظم  بتدريب موظفيها ملواكب  التغريات يف التكنولوجيا ويف البيئ  احمليط   .7
 مينح املوظفون صالحيات واسع  يف اختاذ القرارات اليت تساعد يف حتقيق اجلودة الشامةل   .8
 تقوم املنظم  بقياس رضا املوظفني لديها .9

 إن مجيع نظم إدارة املوارد البشري  حتتاج لتطبيق نظم إدارة اجلودة الشامةل  . .10
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 ثانيا : التوصيات : 

ملواجه    كآف  نظمها مفاهيمها  يفو  ضرورة  أن تتبين إدارة املوارد البشري  فةلسف  إدارة اجلودة الشامةل   .1
 التحديات الداخةلي  واخلارجي  .

ضرورة أن تواكب إدارة املوارد البشري  املستجدات يف البيئ  الداخةلي  واخلارجي  ، وتكيف نظمها وأساليبها  .2
 وفقا هلذه املستجدات

 العامةلني  يف وضع أسرتاتيجي  املنظم  إشراك  .3
 إشراك العامةلني يف حتسني اجلودة  .4
 االهتمام بتكوين فرق العمل  .5
 حتفيز العمل اجلماعي  .6
 تدريب املوظفني ملواكب  التغريات يف البيئ   .7
 متكني العامةلني مبنحهم صالحيات واسع  يف اختاذ القرارات  اليت تساعد يف حتقيق اجلودة  .8
 تصاالت بأنواعها كاف  .االهتمام باال .9

 ضرورة تصميم نظم ادارة املوارد البشري  ملواكب  اجلودة الشامةل   .10
 ويوصي الباحث مبعاجل  هذا املوضوع من عدد من الباحثني لتاليف القصور .  .11

 قائمة المصادر و المراجع 
  القرآن الكرمي 
  احلديث الشريف 
 ، ابن منظور ، لسان العرب 
  احلسني ، تاج العروس من جواهر القاموس  ، القاهرة  : املطبع  اخلريي  ، د. ت .الزبيدي  حممد مرتضي 
 1/493معجم مقاييس الةلغ  ج 
  السيد عبد العزيز البهواشي وسعيد بن محد الربيعي ، ضمان اجلودة يف التعةليم العايل ،  القاهرة : عامل الكتب

 م 2005، 
 : 2006دار احلامد لةلنشر ، حسني حرمي ، مبادئ اإلدارة احلديث   ، عمان 
  ، 1999 – 1998راوي  حممد حسن ، إدارة املوارد البشري  ، اإلسكندري  : املكتب اجلامعي احلديث  
  ، 2005عبد احلميد عبد الفتاح املغريب ، إدارة املوارد البشري  ، املنصورة : كةلي  التجارة   
 بريوت: دار إحياء الرتاث اإلسالمي ،  6الثالث ط عبد الرمحن اجلزيري ، الفقه عةلي املذاهب األربع  اجلزء

 د.ت .
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  ، 2004حمفوظ أمحد جودة ، إدارة اجلودة االشامةل  ، عمان : دار وائل لةلنشر والتوزيع . 
  ، 2006نايف عةلوان احملياوي ، ادارة اجلودة يف اخلدمات )عمان : دار الشروق . 
   حوالف رحيم  ، تنمي  املوارد البشري  لةلمنظمات الصحي  ، املؤمتر العريب الثاين لةلموارد البشري  ، املوارد البشري

 . 2013مارس  13 – 12شريك اسرتاتيجي يف العمل والتطوير املؤسسي ، ديب : 
 عهد العريب عرب من امليوسف آل داوود ، نشرة حول تطبيق اجلودة الشامةل  يف التعةليم ، منتدي احملاسبني ال

 لةلتخطيط 
   حممد  فاحل اجلهين ، جمةل  املعرف 
 www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?id=220  
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Abstract 

After marketing communications tool to mislead and deceive and exploit consumers ' 

feelings, the need and adjust his Islamic laws of Islamic marketing, in order to achieve 

this objective the study to test the conceptual framework for the interpretation of the 

responses was development that can show the consumer marketing communications and 

recognize their Islamic. the current study sought in connection with the proposed 

framework to test to derive specific premises for the purpose of testing ground, and has 

been tested using a variety of data obtained from a sample number of individual 

consumers 315 in Algeria capital. 

And the field study results revealed for different responses to the sample towards 

adopting institutions for marketing communications as an alternative to increase 

consumer awareness and understanding of their rights and the results of regression 

analysis for the study hypotheses on their acceptance, which emphasizes the influence 

of Islamic marketing communications increased awareness and consumer awareness of 

their rights. 

Keywords: marketing communications, consumer rights, Islamic marketing, 

advertising, personal selling. 
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 ملخص ال

بط  ظ رت ضاااارلأو  أاااااةل ت  لضاااا بعد أن كانت االتصاااااالت التيااااوي ي  أداو تاااااةليغ ل داا لااااااتكنيل  شااااا ر ا ياااات ةل  ،
 للتح يق هذا اهلدف ا ت دت الدأاا   ةلى ا تباأ إطاأ  فاهي ي مت تن يت  لتفيري االاتجابات التيويق اإلاني ي، ب وان 

اليت مي ن أن يظ رها ا يت ةلك جتاه تةلك االتصاالت التيوي ي  اإلاني ي  لإدأاك ح وق م.لقد اعت الدأاا  احلالي  بصدد 
ن  دحددت  بكر  ا تباأاما  يدانيا،لقد مت ا تباأاما بااااااااااااااااتخدا  جم و    ا تباأها لإلطاأ ا  رتح إىل اشاااااااااااااات ا   رضاااااااااااااايت 

  فردو  ن  يت ةل ي اجلزائر العاص  . 315البيانات اليت مت احلصول  ةلي ا  ن  ين  بةلغ  دد  فرداهتا 

ت لنيتصاالت التيوي ي  القد كشفت نتائج الدأاا  ا يداني  بالنيب  لنياتجابات ا ختةلف   فردات العين  جتاه انت اج ا ؤاي
اإلااااني ي  كبديغ لزيادو ل ي لإدأاك ا يااات ةل   حب وق م.ك ا أاااافرت نتائج اةليغ اإلةداأ اياصااا  بفرضاااييت الدأااااا   ن 

 قبوهل ا،مما يؤكد  ةلى تأثري االتصاالت التيوي ي  اإلاني ي  يف زيادو إدأاك لل ي ا يت ةل   حب وق م. 

 ت التيوي ي ،ح و  ا يت ةلك،التيويق اإلاني ي،اإل نين،البي  الشخصي.االتصاالالكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
 

لانفجاأ اةلعي ل د ي كبري ازدادت حدو  عاناو ا يت ةل   نتيج  الكش لايداا التيوي ي  يف ظغ دحيط تنا يي شرس،
 الربح اليري   يتع ةل  أااليب  دو لتاةليغا  اأا   ةلي م. ةلطا ا هد ت ال ثري  ن ا ؤايات إىل البحث  ن 

ا يت ةل  ،لإا اط ح وق م ا شرل  .لقد أدى هذا إىل ضرلأو  طالب  ا ؤايات بابط أنشطت ا  اص  االتصالي   ن ا 
 ذات الطاب  الرتلجيي ألهنا األكثر احت اكا  لتأثريا باجل  وأ ا يت ةلك.

ى الرغم مبنأى  ن تأثريات العو   لاديات االنفتاح االقتصادي لالتجاأي.ل ةل إن اجلزائر لكب ي  أطراف اجملت   الدليل لييت
 ن اهت ا  ا حب اي  ا يت ةلك اجلزائري،إذ ااأ ت إىل إنشاء اإلداأات لا ؤايات ا عني  حب اي  ا يت ةلك لانت لذلك 

  .ال وان  لالتشريعات،إال أن ذلك مل ي ن كا يا حل اي  لتو ي  هذا األ ري حب وق

 أهمية الموضوع :

تيت د الدأاا  أاميت ا  ن  دى حيااي   وضوا محاي  ا يت ةلك هذا األ ري الذي أصبح  رض   خاطر  دو جراء الكش 
لايداا ا نتشر يف  صرنا احلايل،ل ا أ رزت  العو   االقتصادي   ن انفجاأ اةلعي ل د ي لصعوب  التفريق ب   ا هو جيد ل ا 

إىل هام لجتاهغ ح و  ا يت ةل   لااتكنيل ث ا ت م االات نيكي  ا تواضع ،مما تطةلب تو ري احل اي   هو ايء،هذا  ا أدى
الدائ   ل  بتبين  دو آليات  ن ا االتصاالت التيوي ي  اإلاني ي  ،لي ون ذلك بتفعيةل ا بالش غ ا طةلوب لةلوصول لتو ري 

 احل اي  النيز   لةل يت ةل  .

 أهداف ا وضوا يف:تت ثغ أهداف الموضوع:

 التعرف  ةلى االتصاالت التيوي ي  اإلاني ي  لدلأها يف محاي  ا يت ةلك. -
 تيةليط الاوء  ةلى كيفي  تفعيغ االتصاالت التيوي ي  اإلاني ي  يف محاي  ا يت ةلك يف اجلزائر. -
 التعرف  ةلى  فاهيم محاي  ا يت ةلك لأاباب االهت ا  هبذا األ ري. -
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 يرج  ا تياأ هذا ا وضوا لألاباب التالي :الموضوع:أسباب اختيار 

 أسباب ذاتية:
 .ا يول الشخصي لدأاا  االتصاالت التيوي ي  انطنيقا  ن  نظوأ  إاني ي 

 أسباب موضوعية:
 . حاج  الواق   ن  ؤايات لجمت   إىل  عر   األح ا ،لال يم اليت جيب أن تابط  ف و  االتصاالت التيوي ي 
  األ طاء الشائع ،هي   ةلي  ااترياد طر  لأااليب االتصاالت التيوي ي   ن الدلل األلألبي  اليت  يت الحظنا  ن

 قيم اجملت   اإلاني ي.
  قد يياهم هذا البحث يف تكيري نظرو ا ؤايات يف توظيف االتصاالت التيوي ي ،لاول   ن تأثري اةليب إىل تأثري

 . إجيايب  ةلى ا ؤاي  لاجملت    ةلى حد اواء
 مشكلة البحث:

 االتصاالت التسويقية اإلسالمية في حماية حقوق المستهلك من خالل زيادة وعيهم وإدراكهم بحقوقهم ؟ هل تساهم

 لتتفرا  ن هذه اإلش الي  تياؤالت  ر ي  تت ثغ  ي ا يةلي:

 اذا ي صد باالتصاالت التيوي ي  اإلاني ي ؟  
 اهي ح و  ا يت ةلك؟  
  التيوي ي  اإلاني ي  أن تزيد  ن ل ي لإدأاك ا يت ةلك اجلزائري حب وق ؟كيف مي ن لنيتصاالت 

 فرضيات البحث:

 يدأس البحث الفرضيت  التاليت :

ب  ا تكريات الدميكرا ي  لعين  البحث لمحاي  ح و   0.05توجد  نيق  ذل دالل  إحصائي   ند  يتوى ا عنوي    -1
 ا يت ةلك .
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 وي ي  اإلاني ي  لح و  ا يت ةلك ب  االتصاالت التي 0.05توجد  نيق  ذل دالل  احصائي   ند  يتوى ا عنوي    -2
لإلجاب   ةلى إش الي  البحث لإثبات صح  الفرضيات ااتع ةلنا ا ن ج الوصفي التحةليةلي المنهج المستخدم في البحث:

وقوف  ةلى مبوضوا البحث لاةليةل ا،باإلضا   إىل ااتخدا  االاتبيان لةللذلك بكر  دأاا  خمتةلف ا فاهيم النظري  ا تعةل   
 طبيع  العنيق  ب   تكريات اإلش الي  ا طرلح .

 تت حوأ حدلد هذا البحث إىل :حدود الدراسة:

 .2015إىل غاي  ابت رب  2015: ت ثةل  يف  دو الدأاا  ا يداني  حوايل أأبع  اش ر  ن بداي  جوان  حدود زمنية

الدأاا  ا يداني  يف  دين  اجلزائر العاص    ن حيث إجراء دأاا  ااتطني ي   ةلى بعض  يت ثغ   ان إجراءدود المكانية:الح
مماأاات االتصاالت التيوي ي   ختةلف ا ؤايات يف شواأا اجلزائر العاص  ،لكذا  نيحظ  أدو  عغ اجل اهري ا يت ةل   

 ين  ةلى  ين  الدأاا .هلا،لقد مت توزي  االاتبان  بش غ إل رتل 

 يتم تنالل ا وضوا  ن  نيل دحوأين اما:هيكل وخطة البحث:

 اإلطاأ النظري لةلدأاا المبحث األول:

 دأاا  ااتطني ي  آلأاء  ين   ن  يت ةل ي اجلزائر العاص  المبحث الثاني:

   رتحات(.-:)النتائجخاتمة

 :صعوبات البحث

 ن ص ا راج  اياص  مبوضوا البحث. -

 وب  إجراء الدأاا  التطبي ي  اياص  هبذا ا وضوا يف اجلزائر،بالنظر إىل التأ ر ال بري الذي يش ده  يدان التيويق.صع -

 ث ا   االنكني  اليت  ازالت تنت ج  ا ؤايات اجلزائري ،لأ ا ا التعالن    الباحث . -
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, (Paris : pearson éducation, 11éme édition, 2004) , p. Marketing Management, Philip Kotler et Dubois Bernard )
1

( 
603.   

 .66(،ص.2005)  ان:داأ احلا د،االتصاالت التسويقية والترويج ، ثا ر الب ري، )2(

 

 المبحث األول :اإلطار النظري للدراسة

 المطلب األول:إطار نظري حول االتصاالت التسويقية اإلسالمية 

 .با تباأ الرتليج ا تحدث الرمسي باام ا نتوج،ظ رت ضرلأو لتنالل  مبعر    ف و   ل  ونات  ل اجاء يف اإلاني 

 الفرع األول :تعريف االتصاالت التسويقية اإلسالمية:
ح ي ي ب  ا ؤاي  ل  نيئ ا لت وين  نيقات  ع م قبغ ل نيل   ةلي   رف االتصال التيوي ي بأن    ةلي  تن ي  حواأ 
 .(1)البي  لكذلك  نيل  راحغ االات نيك لبعدها 

ك ا  ر ت االتصاالت التيوي ي  بش غ  وا    ةلى أهنا:"الع ةليات االداأي  ال ائ    ةلى حواأ تفا ةلي    اجل  وأ ا يت دف 
ن م الراائغ ا وج   ةو اجملا ي  ا ختةلف   ن م باجتاه  ةلق   ان  لةل نظ   يف ذه ن  نيل تنظيم لتطوير لت ييم اةليةل   ن 

"(2). 
 ل ن  نظوأ الشريع  اإلاني ي  ال جيوز ااتخدا  األدلات الرتلجيي  ا نا ي  لأل ني  لال يم اإلاني ي .

 ن  نتجات  ليت قد حيتاج ا ا يت ةلكل ةلي  مي ن ال ول أن االتصاالت التيوي ي  اإلاني ي  هي   ةلي  ت دمي ا عةلو ات ا
ا ؤاي ،ليتم ذلك  ن  نيل ااتخدا  الربا ج الرتلجيي  ا ختةلف ) اال نين،البي  الشخصي،العنيقات العا   لتنشيط ا بيعات( 

 مبا يتوا ق    أح ا  لأ نيقيات اإلاني .

 الفرع الثاني:عناصر مزيج االتصاالت التسويقية اإلسالمية :
 زيج الرتلجيي)االتصال التيوي ي(آليات أل لاائغ االتصال أل الربط ب  أطراف الع ةلي  التيوي ي  أي ب  متثغ  ناصر ا

 ا نظ  /أجغ ا نظ   لا يت ةلك لكذلك اجملت   أل البيئ .
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 .246(،ص2010،)  ان:داأ ا يريو،أصول التسويق:أسسه وتطبيقاته أإلسالمية بد العزيز صطفى أبو نبع ، (3(
 .117-116اوأو النحغ اآليت : ال رآن ال رمي، (4(
 (.83-2/82()2079ألاه البخاأي يف كتاب البيوا،أقم) )5(

,"Islamic Marketing Ethics and It's impact on customer satisfaction in the Islamic )Abul Hassan & others 6(  
Banking Industry",Islamic Econ.,Vol.21No.1,pp:27-46(2008 A.D./1429 A.H).  

   .23(،ص.2006،)  ان: ؤاي  الوأا ،االتصاالت التسويقية االلكترونية:مدخل تحليلي/تطبيقيبشري  باس العني ، )7(
 .2-1اوأو الصف اآليت : ال رآن ال رمي، )8(

 
ي و  اإل نين لالد اي  يف األاوا  اإلاني ي   ةلى أااس الصد  يف كا   ا عا نيت  اإلعالن اإلسالمي :  -أ

 لترليج ا بيعات، اإلاني  حيض  ةلى قول احل ي   يف كا   األحوال، ني يبالغ البائ  يف التجاأي   ن بي  لشراء
 .(3)  أصنيتاجون زايا اةلعت  لتاةليغ ا شرتي لتفاي اةلعت   ةلى اآل رين أل إلقنا  م لشراء  ا ال حي

الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن  َواَل تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا َحَراٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ِإنَّ ﴿:قال تعاىل
 .(4)﴾(117َألِيٌم)( َمَتاٌع َقِليٌل َوَلُهْم َعَذاٌب 116َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب اَل يـُْفِلُحوَن )

ل ن األحاديث النبوي  اليت تأ ر بالصد  قول  النيب صةلى اهلل  ةلي  لاةلم"البيعان بايياأ  امل يتفرقا، إن صدقا لبينا بوأك هل ا 
 .5يف بيع  ا،لإن كت ا لكذبا،دح ت برك  بيع  ا"

 لاأل ني  اإلاني ي  كظ وأ جميم جليم ا رأو يفيف أ نيقيات اإلاني  ال جيوز ااتخدا  األدلات اإل نيني  ا نا ي  لةل يم 
اإل نين،أل ااتخدا  ا جلذب ا يت ةل   لةلشراء،أل إثاأو  واطف ايوف،أل التشجي   ةلى التبذير لاإلاراف،لتيتخد  هذه 

 .(6)وقي االواائغ الاتكنيل غرائز ا يت ةل   يف مجي  أةاء العامل بكي  احلصول  ةلى األأباح لاالاتحواذ  ةلى أكرب حص  
أاةلوب اتصال شخصي  باشر)لج ا لوج (يتواله أشخاص ميثةلون البيع الشخصي اإلسالمي:  -ب

 .(7)الشرك .لالبي  الشخصي ييت دف إبنيغ لإقناا لتذكري اال راد أل اجمل و ات باختاذ اجراء  نااب

ي  ليعر  صا يف آداء األنشط  الرتلجي  ن جانب األ ني  لال يم اإلاني ي  جيب أن ي ون  ندلب ا بيعات أ ينا لصادقا لخمةل
﴿ يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا :اليةلع  مبواصفاهتا لدحتوياهتا احل ي ي  دلن ت دمي انطبا ات كاذب  ال غا ا   ن ا،تأكيدا ل ول   ز لجغ

 .(8)﴾ (3 تـَْفَعُلوَن )( َكبـَُر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْن تـَُقوُلوا َما اَل 2ِلَم تـَُقوُلوَن َما اَل تـَْفَعُلوَن )

ل ن الصفات الواجب تو رها أياا يف  ندليب ا بيعات الي اح  يف ا عا ةل  لإحيان الع غ لإت ان ،إىل جانب  ظ ره لاةلوك  
 األ نيقي يف االاتعداد لنيات اا أل اإلصكاء لةلع يغ.
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 .377(،ص.2008أي :الداأ اجلا عي ،،)االا ندمدخل معاصر :إدارة التسويق(دح د  بد العظيم أبو النجا،9(
 .90ال رآن ال رمي،اوأو النحغ،اآلي  : (10(
 .93-92(،ص.2009دح د طاهر نصري،حي  دح د امسا يغ،التيويق يف اإلاني ،)  ان:داأ اليازلأي، (11(

 .280، ص.(2008اجلا عي ،االا ندأي :الداأ ،)التسويق في األلفية الثالثة نادي  أبو الو ا العاأف لآ رلن، (12(
 .177ال رآن ال رمي،اوأو الب رو،اآلي : (13(

 

عالي  ا وز   لةلشراء،لاليت قد ي ون  ن شأهنا أياا زيادو  تع غ  ةلى افيز ا يت ةلك لد ع  مبيعات اإلسالمي:لتنشيط ا-ج
 الذين يتعا ةلون با نتجات اليت ت د  ا الشرك  لألاوا .لينطوي تنشيط ا بيعات  ةلى بعض الواائغ  ثغ ت دمي العينات

لعديد  ن تةلك احل نيت الرتلجيي  ال ادو  ا تيتخد   لاهلدايا. لال وبونات، لا  ا آت،لالعرل  التجاأي ، لاجلوائز، اجملاني ، 
 .(9)األدلات اليت ينطوي  ةلي ا نشاط تنشيط ا بيعات

نَّ اللََّه إِ  ل ةلي  نيتطي  ال ول أن  ا ييتخد  يف احل نيت الرتلجيي  الصادق  ل  أصغ يف الدين اإلاني ي. ي ول اهلل تعاىل:﴿
ْحَسانِ   ر باإلحيان لهو اإلنعا   ةلى الكري،لبذل اهلدي  نوا  ن اإلحيان يف   و  ، في اآلي  األ(10)...﴾يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

اآلي .ل ن الين  النبوي  الشريف  قول  صةلى اهلل  ةلي  لاةلم:"هتادلا اابو" لج  الدالل  هنا ا ر النيب صةلى اهلل  ةلي  لاةلم باهلدي  
دي  تذهب لحر النيب صةلى اهلل  ةلي  لاةلم:"هتادلا، إن اهللحث  ةلي ا،لب  الكاي   ن ا لهي حصول احملب  ب  ا ت ادين. لقول 

 .(11)الصدأ"،لج  الدالل  أن اهلدي  تذهب العدالو لتأيت با ودو لاحلب

 إىل اجل ود اليت هتدف إىل االتصال    اآل رين  هبدف  ةلق اجتاهات لتشري العنيقات العا  العالقات العامة اإلسالمية:-د
ل نتجاهتا ا ختةلف .ل ةلى   س األدلات الياب  ، إن العنيقات العا   ال تتا ن أاال  بيعي  دحددو لال اجيابي  ةو ا نظ   

ي تصر اليو  ا يت دف لةلعنيقات العا    ةلى الع نيء.  د يش غ ذلك اليو  ا يت ةل   أل محةل  األا م أل بعض 
 نشر الت اأير الينوي  لةلشرك  لأ اي  بعض ا ناابات مجا ات أصحاب ا صاحل.لهناك أش ال  ديدو لةلعنيقات العا   ل ن ا

 .(12)أل ا نظ ات ايريي 

،للج  (13)...﴾يلِ َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّبِ  ﴿:لمي ن  نيحظ  ذلك يف قول  تعاىل
ال  ن  صال الرب،لهذا اإليتاء الذي ذكره اهلل يف هذه اآلي  يش غ الزكاو، يش غ الدالل  هنا أن اهلل جغ ل ني جعغ إيتاء ا 

 الصدق  لاأل  ال ايريي .
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 .9(،ص .2007،)ال اهرو: العريب لةلنشر لالتوزي ،اإلعالن وحماية المستهلكدح د حين العا ري،( 14(
,( new York: 1980), p .22.Marketing an LUt roduction)Kotler  p.&Armstrong G, 15( 

(new York. 2nd; 1980 )consumer protection: problems and prospect ) Laurence, D.F, 16(     
 .33(،ص.2007،)االا ندأي :الداأ اجلا عي ،حماية المستهلك في المعامالت االلكترونية الد ممدلح إبراهيم،  (17(

 

 المطلب الثاني:إطار نظري حول حماية حقوق المستهلك

 الفرع األل:تعريف حماية المستهلك: 
  ر ت حرك  محاي  ا يت ةلك  دو تعريفات أبرزها:

ب وهنا:"دأجات االهت ا  اليت يعطي ا  ديرل التيويق بالشركات ا ختةلف  جمل و ات ا يت ةل    ر  ا النجاأ  ةلى  -
إلشباا حاجاهتم لأغباهتم باختاذ ال راأ اليةليم الفعال  ن  نيل برنا ج  ت ا غ ل توازن لعناصر ا زيج التيوي ي 

 .(14)بش غ  رن يتنااب    ا تني ات اليو  لتوقيت التنفيذ"
لأأ يرتلنغ أن محاي  ا يت ةلك هي اجل ود ا نظ   لا يت رو ل غ  ن ا يت ةل   لاجل ات احل و ي  يرى كوتةلر  -

 (.15)لةلد اا  ن ح و  ا يت ةل   ل صاحل م جتاه الشركات اليت ت د  اليةل  لايد ات اليت تشب  أغباهتم
شرتي  ةلى قد  ا يالاو    أن محاي  ا يت ةلك  باأو  ن اجمل ودات اليت تبذل لوض  ا   Laurenceيرى  -

 .)16)البائ 
ي صد حب اي  ا يت ةلك بوج   ا  حفظ ح وق  ض ان حصول   ةلى تةلك احل و  قبغ ا  ني  يف كا   اجملاالت اواء   -

كانوا جتاأا أل صنا ا أل   د ي  د ات أل شركات،لذلك يف إطاأ التعا غ التيوي ي الذي ت ون دحةل  اةلع  أل 
 (.17) د  

 الثاني:حقوق المستهلك :الفرع 

  مثاني  ح و   شرل   لةل يت ةلك لقد بادأت دلل كثريو  ةلى اختاذها أاااا 1985أقرت اجل عي  العا   لأل م ا تحدو  ا  
 أمسيا ليياات ا لتشريعاهتا اياص  يف محاي  ا يت ةلك،لتت ثغ هذه احل و  يف: 

 االنتاج لايد ات ايطرو  ةلى صحت  لحيات .محاي  ا يت ةلك  ن ا نتجات ل  ةليات حق األمان: -1
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،العدد 17،جمةل  جا ع  د شق، حماية المستهلك ودورها في رفع مستوى الوعي االستهالكي لدى المواطن السوريطاأ  ايري،( 18(
 .100(،ص.2001األلل،)

 .37 الد ممدلح ابراهيم ، رج  ابق ذكره،ص. )19(
 ،  ال   نشوأو يف االنرتنت،إطار مقترح لحماية حقوق المستهلك من مخاطر التجارة االلكترونيةأمحد الييد كردي، )20(

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/links/42083 ،17/05/2015. 

تداعيات العولمة على حقوق المستهلك،مؤتمر إقليمي حول تنمية الصناعات الوطنية .....وحماية المستهلك في ظل صاد  هاشم، )21(
 .3،ص.2002،صنعاء،الي ن 2002ابت رب  16-14،العولمة

 
 

تزليد ا يت ةلك باحل ائق اليت تيا ده  ةلى قيا   باال تياأ اليةليم،لمحايت   ن اال نينات ا اةلةل ،ل ن  حق المعرفة: -2
 ) .18(بطاقات اليةل  اليت تش غ  عةلو ات غري صحيح 

ق يف أن ي ون لي صد هبا احلالمطابقة للمواصفات:الحق في االختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة  -3
ا يت ةلك قادأا  ةلى اال تياأ يف جمال ا نتجات لايد ات ا  د   بأاعاأ تنا يي     تأ   دأج  اجلودو ال ا ي  
ل  ا لةل واصفات ال يااي  ،لذلك حىت مياأس ا يت ةلك ح   اجلوهري يف اال تياأ احلر  ةلى أاس صحيح  لإأادو 

 )19)مبا هو   د   ةلي .لا ي  
أي إ طاء ا يت ةلك احلق يف إبداء أأي  حول  دى إشباا ا نتجات حلاجات ،لبا تباأ ا يت ةلك هو حق سماع رأيه: -4

احلةل   األااس يف الع ةلي  اإلنتاجي  لذا جيب  ةلى ا نظ ات أن تيعى لةلحصول  ةلى أضا ا يت ةلك لإقا    نيقات 
 ن  نيل بذل اجل ود احلثيث  يف تطوير لابت اأ ا نتجات احلديث  لمبا يةليب  طويةل  األ د  ع  ل يب لالءه،لذلك

 أغبات .
ليؤكد هذا احلق  ةلى ضرلأو ض ان حصول ا يت ةلك  ةلى حاجات  األاااي  اليت حق اشباع احتياجاته األساسية: -5

لتشري  ت األاااي  األ رى.تت ثغ يف:الكذاء،الرداء،ا ي ن،الصح ،األ ن،التعةليم،ا اء،الطاق  ،التوظيف،لايد ا
بعض الدأااات إىل هذا احلق ات اام حق الفرص .أي حق الفرد يف احلصول  ةلى حاجات  األاااي  لالع غ 

 (.20)لاحلياو ال رمي  لبدلن ضكوط أل تعذيب
لةل يت ةلك احلق يف احلصول  ةلى تيوي   ادل  لش واه مبا يف ذلك تعويا   ن االضراأ اليت حل ت حق التعويض: -6

  ن التاةليغ أل اال نينات  ،هذا  اني  ن التعويض(21)ب  جراء اات نيك اليةل  الرديئ  أل ايد ات غري ال ا ي 
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آليات التفتيش  ،الدلأو التدأيبي  يفالوعي االستهالكي -غياب الرقابة–تحرير التجارة  حماية المستهلك في ظل العولمة بين :محود البخيت، )22(
 .8،أبو ظيب اال اأات،ص.2008أ ريغ  1-4التجاأي لمحاي  ا يت ةلك،

 .207(،ص.2014،) اجلزائر:داأ هو  ،البعد االخالقي في التسويقاميان  يدلن، )23(

 
 

ل  و ا  إن ا ؤايات تةلتز  بالعديد  ن الن اط الرئييي   ن ا حق طةلب احب ا نتجات ا عطوب   ن  ال اذب ، -7
 لعطب.احلصول  ةلى  نتج بديغ حىت تتم  عاجل  ا اليو ، عاجل  ا نتجات)االاتبدال،ا عاجل ،ااتعادو الث ن(،حق

لةل يت ةلك احلق يف أن ي ون  ث فا ل ةلى دأاي  تا   ب غ  ا خيص  لي يب   عاأف ل  اأات،إذ أن  حق التثقيف: -8
  ةلي  تث يف ا يت ةلك هي جزء  ن   ةلي  بناء تطوأي ةو جمت   إنتاجي لغري اات نيكي،لينبكي أن تش غ برا ج 

اجلوانب اهلا   حل اي  ا يت ةلك  ن ا الصح  لاليني    ن اات نيك اليةل  لايد ات،لض   ةلص ات التث يف 
تعريفي   ةلى ا نتجات،ت دمي  عةلو ات  ن االلزان لا  اييس ل ن االاعاأ لالنو ي ،لض  شرلط االئت ان ل دى 

 .(22)توا ر الارلأيات األاااي 
   ا بعد ئ   ا يا كان نتيج   خالفات االنتاج لاإلامال احلاصغ لةليةلتةلوث البي حق التمتع ببيئة نظيفة وصحية : -9

االاتخدا  كالعبوات لال ناين الفاأغ  لالوأ  لالكازات ا تصا دو  ن ا عا غ لغريها  ن الظواهر انع يت بنتيجت ا 
حت محاي  البيئ  ا   د أصب ةلى ا ياه لاألأ  لاجلو مما د ت ا طالب  بوجود البيئ  النظيف  كحق  ن ح و  الفرد لذ

ألن ت ون أاااا يف ا يق ا يؤللي   C.E.Dلاحدو  ن ب  اجملاالت اليت حددهتا جلن  التطوير االقتصادي 
 (.23)االجت ا ي 

 المحور الثاني:دراسة استطالعية لعينة من مستهلكي الجزائر العاصمة

 : توصيف عينة الدارسة المطلب األول
مت إ داد منوذج اات اأو  ااتبيان ال رتلني  لمت توزيع ا  شوائيا  ةلى  يت ةل ي  دين  اجلزائر العاص    ةلى شب ات التواصغ  

 فردو  ن خمتةلف  315ااتبيان إل رتلين.ليبةلغ  دد أ راد العين  اليت حةلةلت احصائيا  315االجت ا ي،لقد مت ااتعادو 
 األ  اأ لالش ادات العةل ي .
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  و  بتوصيف أ راد العين  ل  ا جمل و    عايري ك ا يأيت:لان

 .الجنس: 1

 (:توزيع عينة البحث بحسب النوع01الجدول رقم)
 
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 
Pourcentage 
cumulé 

Valide 
 55,2 55,2 54,7 174 ذكر
 100,0 44,8 44,3 141 انثى
Total 315 99,1 100,0  

Manquante 
Système 
manquant 

3 ,9 
  

Total 318 100,0   

 
 "spss20المصدر:مخرجات استخدام برنامج "

، يف ح  بةلكت 54.7% ن اجلدلل اليابق ننيحظ أن  ين  البحث غةلب  ةلي ا الطاب  الذكوأي،إذ بةلكت نيب  الذكوأ
  فردو.315 ن جم غ العين  اليت بةلغ  دد أ رادها  44.3%نيب  االناث 
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 .السن:2

 (:توزيع عينة المستهلكين بحسب السن02الجدول رقم)
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

 25  ن أقغ
 ان 

120 37,7 38,1 38,1 

 إىل 26  ن
 ان  36

106 33,3 33,7 71,7 

 إىل 37  ن
 ان  48

51 16,0 16,2 87,9 

 48  ن أكثر
 ان 

38 11,9 12,1 100,0 

Total 315 99,1 100,0  

Manquante 
Système 

manquant 
3 ,9 

  

Total 318 100,0   
 

 "20spssالمصدر:مخرجات استخدام برنامج"
،مث %37.7ان  هي األكثر،إذ بةلكت نيبت م  25 ن اجلدلل اليابق ننيحظ أن نيب  ا يت ةل   الذين أ  اأهم أقغ  ن 

،يف ح  بةلكت نيب  ا يت ةل   الذين ترتالح %33.3ان  بنيب   36-26ا يت ةل   الذين ترتالح أ  اأهم ب  نيب  
 .%11.9ان    د بةلكت نيبت م  48،أ ا  ئ  ا يت ةل   األكثر %16ان   48-37أ  اأهم ب  
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 .المستوى الدراسي:4

 اسي(: توزيع عينة المستهلكين بحسب المستوى الدر 03جدول رقم )
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

 4,4 4,4 4,4 14 ابتدائي
 12,1 7,6 7,5 24  تواط
 28,3 16,2 16,0 51 ثانوي

 100,0 71,7 71,1 226 جا عي
Total 315 99,1 100,0  

Manquante 
Système 

manquant 
3 ,9 

  

Total 318 100,0   

 
 "spss20المصدر:مخرجات استخدام برنامج"

،تةلي ا يف ا رتب  %71.1(  ن أ راد العين  حي ةلون ش ادات جا عي  قد بةلكت نيبت م 226ننيحظ  ن  نيل اجلدلل أن )
،ل ن مث  األ راد الذين هم ممن ذل  يتوى %16(بنيب  51الثاني  األ راد الذين هم ممن ذل  يتوى ثانوي إذ بةلغ  ددهم)

(أي  ا نيبت  14،لأ ريا األ راد الذين هم ذل  يتوى ابتدائي بةلغ  ددهم )%7.5(بنيب  24إذ بةلغ  ددهم ) تواط 
4.4%. 
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 .الدخل:5

 (:الدخل ألفراد العينة04جدول رقم )

 
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 43,2 43,2 42,8 136 ا  غ ال
  ن أقغ

 دج 30000
63 19,8 20,0 63,2 

 30000  ن
 60000 إىل
 دج

100 31,4 31,7 94,9 

  ن أكرب
 دج 60000

16 5,0 5,1 100,0 

Total 315 99,1 100,0  

Manquante 
Système 

manquant 
3 ,9 

  

Total 318 100,0   
 

 "spss20المصدر:مخرجات استخدام برنامج"
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،تةلي ا  ئ  ا يت ةل   % 42.8 ن اجلدلل اليابق ننيحظ أن نيب  ا يت ةل   الذين ال يع ةلون هم األكثر،إذ بةلكت نيبت م 
 30000،مث  ئ  ا يت ةل   الذين ي غ د ةل م  ن %  31.4د.ج بنيب   60000-30000الذين يرتالح د ةل م ب  

 .% 5د.ج  ا نيبت   60000د غ الذي يفو   ،لأ ريا  ئ  ا يت ةل   ذلي ال% 19.8د.ج مبا نيبت  
 .الحالة االجتماعية6

 (:الحالة االجتماعية ألفراد العينة05جدول رقم )
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

 34,0 34,0 33,6 107 أ زب
 92,7 58,7 58,2 185  تزلج
 95,9 3,2 3,1 10 أأ غ
 100,0 4,1 4,1 13  طةلق

Total 315 99,1 100,0  

Manquante 
Système 

manquant 
3 ,9 

  

Total 318 100,0   

 
 "spss20المصدر:مخرجات استخدام برنامج"

،أ ا  دد األشخاص العازب    د بةلغ %58.2 ن أ راد العين  هم  ن ا تزلج  أي بنيب    185ننيحظ  ن اجلدلل أن 
( أي  ا نيبت  10،يف ح  كان  دد أ راد العين   ن األأا غ  نخفاا )%33.6(،أي  ا نيبت  108ةو) ددهم 

 .%4.1(لبنيب  13،أ ا  دد ا طةل     ان)3.1%
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 :االعتمادية والموثوقية لمقياس البحث المطلب الثاني

،األ ر الذي   ن ا يف التحةليغ االحصائي قا ت الباحث  بتبيان  دى ثبات ا  ياس ل صنيحيت  أل االاتبيان الذي ااتخد ت 
  ن الوقوف  ةلى  دى ا ت ادي  النتائج اليت مي ن الوصول إلي ا الح ا  رب اةليغ الفرضيات لذا قا ت الباحث  بعر :

 : Pearsonمعامل االرتباط لــ -1
   االأتباط ب   ي  بوضوح  صفو مت  ر  قائ   االتيا  الدا ةلي اليت ت يس  دى قدأو العباأات يف قياس البعد الذي ت ي

 .كغ بعد  ن أبعاد البحث لاحملالأ اليت ت يي 
 (:معامل االرتباط لـبيرسون06الجدول رقم)

 
  زيج 

 االتصاالت
 التيوي ي 
 اإلاني ي 

 لةل يت ةلك العا   احل و 

 التيوي ي  االتصاالت  زيج
 اإلاني ي 

Corrélation de 
Pearson 

1 **,299 

Sig. (bilatérale)  ,000 
N 315 315 

 لةل يت ةلك العا   احل و 

Corrélation de 
Pearson 

**,299 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 315 315 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 "spss20المصدر:مخرجات استخدام برنامج"
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ننيحظ أن العنيق  ب  احملوأين طردي  لذات دالل  إحصائي  ،حبيث بةلغ  عا غ االأتباط برياون ب  بعد دأاا  اجلدلل اليابق 
 .0.299احملوأين)األلل:ا زيج التيوي ي االتصايل اإلاني ي( ل)الثاين:احل و  العا   لةل يت ةلك ( 

 : Cronbach’s Alphaمعامل -2
كان   1( لك ا اقرتب  ن 1-0العباأات اليت ت يس  بعد  ا  لترتالح قي ت   اب  )ييتخد   عا غ آلفا كرلنباخ ل ياس ثبات 

ذلك دليني  ةلى صد  العباأات ل وضو يت ا يف قياس البعد الذي متثةل . لذا قا ت الباحث  أياا بالوقوف  ةلى  دى صنيحي  
 اجلدلل اآليت: لقد كانت النتائج ك ا يفاالاتبيان ل وضو يت  يف التحةليغ اإلحصائي بإجراء ا تباأ  عا غ آلفا كرلنباخ 

 (:معامل آلفا كرونباخ لمتغيرات الدراسة07الجدول رقم)

 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,554 8 

 
 
 
 

 
 

 "spss20المصدر:مخرجات استخدام برنامج"
اخ هي  رضي،إذ أن قي   آلفا كرلنب ن اجلدلل اليابق ينيحظ أن جم غ  باأات البحث تت ت  مبصداقي   رضي  لثبات 

 لهي  عا غ ثبات   بول. 0,554
 ثالثا:اختبار الفرضيات

 اختبار الفرضية االولى :
 ب  ا تكريات الدميكرا ي  لعين  البحث لمحاي  ح و  ا يت ةلك . 0.05توجد  نيق  ذل دالل  إحصائي   ند  يتوى ا عنوي  

للدأاا   دى جوهري  اال تنيف يف العنيق  ب  ا تكريات الدميكرا ي  لعين  البحث لمحاي  ح و  ا يت ةلك ،قا ت الباحث  
 (:07لدأاا  التباين،لقد كانت النتائج ك ا يف اجلدلل أقم) ANOVAبإجراء اةليغ 
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 (:تحليل التباين للعالقة بين المتغيرات الديمغرافية لعينة البحث وحماية حقوق المستهلك 08جدول رقم)
ANOVA à 1 facteur 

 Somme 
des carrés 
 جم وا ا ربعات

Ddl 
دأجات 

 احلري 

Moyenne 
des carrés 

 رب  الواط 
 احليايب

F Signification 

 اجلنس

Inter-
groupes 

7,230 13 ,556 2,369 ,000 

Intra-
groupes 

70,655 301 ,235 
  

Total 77,886 314    

 الين

Inter-
groupes 

48,486 13 3,730 4,092 ,000 

Intra-
groupes 

274,358 301 ,911 
  

Total 322,844 314    

 ا يتوى
 الدأااي

Inter-
groupes 

27,906 13 2,147 3,551 ,000 

Intra-
groupes 

181,980 301 ,605 
  

Total 209,886 314    
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 الد غ

Inter-
groupes 

34,668 13 2,667 3,026 ,000 

Intra-
groupes 

265,282 301 ,881 
  

Total 299,949 314    

 احلال 
 اإلجت ا ي 

Inter-
groupes 

20,794 13 1,600 3,642 ,000 

Intra-
groupes 

132,202 301 ,439 
  

Total 152,997 314    

 
 "SPSS20المصدر:مخرجات استخدام برنامج"

 ن اجلدلل اليابق ينيحظ لجود ا تني ات جوهري  ب  األ راد دحغ الدأاا ،لذلك حبيب ا تكريات الدميكرا ي   ي ا يتعةلق 
 ( للذلك:0.05( أصكر  ن )0.000يف اجلدلل ) Sigحب اي  ح و  ا يت ةلك.لهي  عنوي  ألن قيم 

ب  ا تكريات الدميكرا ي  لعين   0.05 نيق  ذل دالل  إحصائي   ند  يتوى ا عنوي   ئةل  :"ال توجدال ن بغ  رضي  العد  ال ا
ب   0.05وي   ند  يتوى ا عن ."لن بغ الفرضي  البديةل  :"توجد  نيق  ذات دالل  احصائي البحث لمحاي  ح و  ا يت ةلك

 ."ا تكريات الدميكرا ي  لعين  البحث لمحاي  ح و  ا يت ةلك
 الفرضية الثانية:

ال تباأ هذه الفرضي  قا ت الباحث  ألال بإجراء ا تباأ االأتباط  رب ااتخدا   عا غ برياون ب  كغ  ن ا تكريين " زيج 
 (يوضح ذلك:08اإلتصاالت التيوي ي  اإلاني ي  " ك تكري  يت غ ل"احل و  العا   لةل يت ةلك " ك تكري تاب .لاجلدلل )

 االرتباط بيرسون بين مزيج االتصاالت التسويقية اإلسالمية والحقوق العامة للمستهلك(:معامل 09الجدول)
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Corrélations 

  زيج 
 االتصاالت
 التيوي ي 
 اإلاني ي 

 العا   احل و 
 لةل يت ةلك

 التيوي ي  االتصاالت  زيج
 اإلاني ي 

Corrélation de 
Pearson 

1 **,299 

Sig. (bilatérale)  ,000 
N 315 315 

 لةل يت ةلك العا   احل و 

Corrélation de 
Pearson 

**,299 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 315 315 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 "SPSS20المصدر:مخرجات استخدام برنامج"
 غ التيوي ي االتصايل اإلاني ي لاحل و  العا   لةل يت ةلك إذ أن  عا ننيحظ  ن اجلدلل اليابق أن  يوجد اأتباط ب  ا زيج

.للتبيان جوهري  التأثري  تكري ا زيج التيوي ي االتصايل اإلاني ي  ةلى احل و  0,299االأتباط برياون قي ت   وجب  لهي 
 (:09ك ا يف اجلدلل)العا   لةل يت ةلك.قا ت الباحث  بإجراء ا تباأ اةليغ االةداأ البييط لالنتائج كانت  
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 (:تحليل االنحدار الخطي البسيط10جدول)
 

Modèle R R-
deux 

R-deux 
ajusté 

Erreur 
standard de 
l'estimation 

1 a,299 ,090 ,087 ,169 
 

 a. Valeurs prédites : (constantes),  
 

اإلاني ي  التيوي ي  االتصاالت  زيج  
R:ا غ التفيري  
R²:ا غ التصحيح  

 F(:ا تباأ جودو منوذج االةداأ بااتخدا  10جدلل)
aANOVA 

Modèle Somme 
des carrés 

ddl Moyenne 
des carrés 

D Sig. 

1 
Régression ,882 1 ,882 30,777 b,000 

Résidu 8,967 313 ,029   
Total 9,848 314    

a. Variable dépendante :  لةل يت ةلك العا   احل و 
b. Valeurs prédites : (constantes), اإلاني ي  التيوي ي  االتصاالت  زيج 
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 "SPSS20المصدر:مخرجات استخدام برنامج"

 

 (:تأثير المزيج التسويقي االتصالي اإلسالمي في حماية حقوق المستهلك11جدول رقم)
 aCoefficients 

Modèle Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur 
standard 

Bêta 

1 
(Constante) 3,683 ,181  20,388 ,000 

 التيوي ي  االتصاالت  زيج
 اإلاني ي 

,219 ,039 ,299 5,548 ,000 

a. Variable dépendante :  لةل يت ةلك العا   احل و 
 

 "SPSS20المصدر : مخرجات استخدام برنامج"
ننيحظ  ن  نيل اجلدلل اليابق أن ا زيج التيوي ي االتصايل اإلاني ي يؤثر يف محاي  ح و  ا يت ةلك .ل ند دأاا  جودو 

ل ن مثم  اال تباأ  0.05لهي أقغ  ن  0.000ننيحظ أن قي ت  ا عنوي  تيالي  Fمنوذج االةداأ بااتخدا  ا تباأ 
 ن تباين ا تكري التاب ) احل و   %9التيوي ي االتصايل اإلاني ي  حيث يفير  تكري ا زيج  R²=0.09 عنوي،ك ا أن 

( أن الثابت لهو 11إذ جند  ن اجلدلل) y=ax+bالعا   لةل يت ةلك(.لمي ن أياا تش يغ  عادل  االةداأ ايطي البييط 
ن  مي ن التنبؤ ب ي   احل و  .مبعىن أ0.219لقي    عا غ االةداأ ) يغ  ط االةداأ( الذي يتأثر هبا ا تكري التاب   3.683

يف حال تكري قي   اال نين دأج  لاحدو،أي أن  زيج االتصاالت التيوي ي   0.21العا   لةل يت ةلك،بأن  يزداد مب داأ 
 اإلاني ي  تزداد مبا ي ابةل ا تزايد يف إدأاك ا يت ةل   حل وق م العا   ةو االجتاه ا وجب.
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ب  االتصاالت  0.05توجد  نيق  ذل دالل  احصائي   ند  يتوى ا عنوي   ي  ال ائةل  :"  نيص  الفرضي  الثاني : ن بغ الفرض
التيوي ي  اإلاني ي  لمحاي  ح و  ا يت ةلك . لنر ض الفرضي  البديةل  ال ائةل  ال يوجد  نيق  ذات دالل  احصائي   ند  يتوى 

  عنوي  ب  االتصاالت التيوي ي  اإلاني ي  لح و  ا يت ةلك .
 النتائج والتوصيات:

 أوال النتائج:
مت التوصغ  ن  نيل البحث بش غ أئييي إىل لجود  نيقات ذات دالل  إحصائي  ب  ا تكريات الدميكرا ي   -1

لعين  البحث لمحاي  ح و  ا يت ةلك اجلزائري.ك ا مت التوصغ إىل لجود  نيق  ذات دالل  احصائي  ب  
  ني ي لمحاي  ح و  ا يت ةلك حبيث تياهم االتصاالت التيوي ي ناصر ا زيج التيوي ي االتصايل اإلا

 اإلاني ي  يف زيادو ل ي لإدأاك ا يت ةل   حب وق م .أياا توصغ البحث إىل  دد  ن النتائج أام ا:
 ي  غري اال نيقي   اأاات التيويبا  زيادو ل ي م يف االتصاالت التيوي ي  اإلاني ي   ث   ا يت ةل   بدلأ -2

 لا ؤايات. لةلتجاأ
 :ثانيا التوصيات
اات إىل ضرلأو الع غ  ةلى تو ي  ا يت ةل   مبف و  ايداا التيوي ي ل ر  مماأ  ا ؤايات ا ختةلف اتاج  -1

 .تبين  ف و  االتصاالت التيوي ي  االاني ي  تيوي ي   اد   لبعض ا يوق  لالتجاأ  ن  نيل
ت ةلك بت ثيف محنيهتا الرتلجيي  ل  د الندلات لا ؤمترات اليت توضح لةل ي ا ؤايات ا ختةلف ضرلأو قيا   -2

اجل ات     ن ا  اأاات التيوي ي  اياد   باال ت اد  ةلىتلتيا ده  ةلى إدأاك ح وق  للاجبات ،لكيفي  محاي
 . نيقي  يف اليو  اجلزائري ا يئول )أج زو ح و ي ،لحركات مجعوي ...( ن هذه ا  اأاات غري األ

اوا  ا ارو تو وي  مبخاطر بعض ا نتجات ا عرلض  يف األاإلاني ي  ال ضرلأو ت ثيف احل نيت اإل نيني   -3
 بيني   ا يت ةل  .

 يف األ  ال ايريي  لأ اي  بعض التظاهرات الوطني  لزيادو ث   لاقرتاب  ا ؤايات ا ختةلف ضرلأو  شاأك   -4
 لتواصغ ا يت ةل   هبا أكثر.
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احل اي   ةلى ج ود اهليئات ا  ةلف  بذلك   ط بغ جيب  ةلى ا يت ةلك أن ي ون لا يا بارلأو ال تتوقف  -5

محاي  نفي  لذلك بال يا  بإجراءات بييط  كالتأكد  ن صنيحي  ا نتجات قبغ شرائ ا لقراءو بيانات ا نتج 
ا يتعةلق بطر  االات نيك   لكيفي  ااتع ال  لا واد الدا ةل  يف تركيبت  بت عن  لالع غ  ةلى تث يف نفي  ب غ

 الع نيين اليةليم.
 قائمة األشكال والجداول

 
 قائمة األشكال رقم الشكل

 توزي   ين  البحث حبيب النوا 01
 توزي   ين  ا يت ةل   حبيب الين 02
 توزي   ين  ا يت ةل   حبيب ا يتوى الدأااي  03
 الد غ أل راد العين  04
 لابرياون عا غ االأتباط  05
  عا غ آلفا كرلنباخ  تكريات الدأاا  06
ث اةليغ التباين لةلعنيق  ب  ا تكريات الدميكرا ي  لعين  البح 07

 لمحاي  ح و  ا يت ةلك اجلزائري
  عا غ االأتباط برياون ب  ا زيج التيوي ي االتصايل لاحل و  08

 العا   لةل يت ةلك
 اةليغ االةداأ ايطي البييط 09
 Fا تباأ جودو منوذج االةداأ بااتخدا   10
تأثري ا زيج التيوي ي االتصايل يف محاي  ح و  ا يت ةلك  11

 اجلزائري
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 ( نموذج االستبيان الموزع على المستهلكين:01الملحق رقم )

ديري  التجاأو لوالي  باتن  هبا  اليني   ةلي م لأمح  اهلل،ي دف هذا االاتبيان إىل قياس  عالي  االتصاالت التيوي ي  اليت ت و  
( يف ا  ان  xحل اي  ح و  ا يت ةلك اجلزائري،لهلذا نرجو  ن م الت ر  لاإلجاب   ةلى أائةل  هذا االاتبيان بوض  العني    )

 .    التأكد  يب ا أن إجابات م لن تيتخد  إال ألغرا  البحث العةل ي   ط لش را  يب ا.ا نااب

 البيانات الشخصيةالمحور األول :  

 اجلنس : ذكر  )   (          أنثى )   (  -1
 الين :        -2

 ان  )   (  25أقغ  ن  -
 ان  )   (  36إىل  26 ن  -
 ان  )   ( 48إىل  37 ن  -
 ان  )   ( 48أكثر  ن  -

 ا يتوى الدأااي :  -3
 ابتدائي )   ( -
  تواط )   ( -
 ثانوي )   ( -
 جا عي )   ( -

 الد غ :  -4
 ال أ  غ )   ( -
 )   ( 30000 ن أقغ  -
 )   ( 60000إىل  30000 ن  -
 )   (  60000أكرب  ن  -
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 احلال  االجت ا ي :-5

 أ زب )   (-
  تزلج )   ( -
 أأ غ )   ( -
  طةلق )   ( -

 المحور الثاني : عناصر المزيج التسويقي االتصالي اإلسالمي ) المزيج الترويجي اإلسالمي (

 

 وا ق  العباأو  الرقم
 بشدو

غري  دحايد   وا ق
  وا ق

غري  وا ق 
 بشدو

 اإل نين اإلاني ي
جيب أن حيرص اإل نين  ةلى إ ني  ا يت ةل    01

لاييي م ب يفي  محاي  أنفي م  ن شىت أش ال 
 الكش لايداا ا  اأس  ةلي م يف األاوا 

     

جيب أن تتيم اإل نينات  ن اليةل  لايد ات  02
 شالتاةليغ لالتشويبالوضوح لالدق  لاالبتعاد  ن 

     

      ضرلأو جتنب ال ذب ا باح يف اإل نين 03
      االبتعاد  ن إ نينات النيلا ي 04
االبتعاد  ن اإل نينات ا ارو بالذل  العا  كال صص  05

لا وضو ات الياذج  لالتا   ،لت دمي إ نينات اةل  
 ل د ات   ر   لغري  يرو
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اجلنيي  لااتخدا  لاائغ التعري جتنب اإل نينات  06
 لاإلباحي  لا ثريات اجلنيي  بطري   ختدش احلياء العا 

     

 د  اإل نين  ن ا نتجات ا ارو بالصح  كاليجائر  07
 لا شرلبات ال حولي 

     

احلد  ن اإل نينات ا يتكةل  لرباءو األطفال نظرا لير    08
 ةلى  ياكطوا اقتنا  م لتعةل  م باألشياء  ن أجغ أن

 ذلي م لد ع م إىل شراء اةل  ل د ات ال حيتاجوهنا

     

 البي  الشخصي اإلاني ي
ينبكي أن يت ت  ممثةلو خمتةلف ا ؤايات بايةلق  09

 االاني ي لاإلميان أثناء تعا ةل م    ا يت ةل   
     

أثناء تواجد ا يت ةل   يف ن اط بي  ا ؤايات جيب  10
لاضح   ن كيفي  ااتخدا   أن ت د  هلم  عةلو ات

 ا نتجات بطر  آ ن 

     

ضرلأو اةلي ممثةلي ا ؤايات  بالث   لااللتزا   11
با صداقي  يف التعا غ    ا يت ةل   جلعةل م أكثر 

 اط ئنانا

     

 تنشيط ا بيعات اإلاني ي)ترليج ا بيعات( 
جيب أن تنظم ا ؤايات ا ختةلف   ياب ات لزيادو  12

 لالث ا   االات نيكي  الرشيدوالو ي 
     

ال بالنشرات لال تيبات ل واد االتص إن إأ ا  ا نتجات 13
ا صوأو لالدلأيات لإ راج ا  ةلى ةو  ين يتفق    

 الذل  العا  ليرا ي الناحي  اجل الي   

     

 العنيقات العا   اإلاني ي 
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إن أ اي  ا ؤايات ا ختةلف  لبعض التظاهرات  قد  14
 تزيد  ن ث ا   لإدأاك ا يت ةلك حب وق 

     

تد يم ا ؤايات ا ختةلف  لبعض اجل عيات لاأل  ال  15
ايريي  قد تشج  ا يت ةل    ةلى الث   هبا لالت رب 

  ن ا أكثر

     

 ح و  ا يت ةلك
 حق األ ان

إن لجود أنظ   ل  اييس دقي   لابط جودو ا نتجات  16
جراء ااتخدا   اليةل  تا ن األ ان لةل يت ةلك 
 لايد ات ا تو رو يف األاوا 

     

جيب أن ت و  ا ؤايات بت دمي ض انات  عاجل   17
ا نتجات ايطرو لكذا قيا  ا بتعويض ا يت ةل   إذا 

  ا حل ت هبم أي  أضراأ نتيج  ااتخدا  ا نتجات

     

 حق احلصول  ةلى ا عةلو ات
ا ؤايات  ن  نتجاهتا إن   ن الارلأي أن تعرف  18

 ال واصفاهتا لكيفي  ااتع اهلا لا واد الدا ةل  يف تركيب 
     

جيب تو ري ا عةلو ات الدقي    ن كغ  ا يتعةلق  19
 با نتجات ا وجودو يف اليو  لبش غ جماين

     

جيب أن تع س ا ةلص ات لالبيانات ا ثبت   ةلى  20
 ا نتجات  عايري اجلودو يف ا ؤايات

     

 حق اال تياأ
ت تاي الارلأو إتاح  ايياأات أ ا  ا يت ةل    ن   21

  نيل نطا  توا ر ا نتجات ك ا لنو ا يف األاوا 
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جيب أن تتو ر الفرص  ال ا ي  ال تياأ  ا يرغب  22
 ا يت ةلك بشرائ 

     

 حق مساا الرأي
 جيب أن تفيح ا ؤايات ا ختةلف  اجملال لةل يت ةل   23

 لي اا آأائ م  ن ا نتجات
     

 ن اجليد اهت ا  ا ؤايات ا ختةلف  جبوانب اإلبداا  24
لاالبت اأ  ي ا خيص االقرتاحات لقبوهلا خبصوص 

 التطوير  ن قبغ ا يت ةل  
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 ملخص ال

ديه لةلعاملني سيدنا حممد وعةلى آله وصحبه ومن اهتدى هب احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عةلى املبعوث رمح 
أصبحت املصارف اإلسالمي  خصوصا ومؤسسات التمويل  فقد وسار عةلى هنجه واسنت بسنته إىل يوم الدين وبعد :

خذت أاإلسالمي عموما من أكثر الظواهر اإلقتصادي  واملالي  واملصرفي  انتشارا وشيوعا يف أصقاع العامل اإلسالمي ، وقد 
تقوم بدور متعاظم يف املنظوم  اإلقتصادي  والتنموي  ،بل واإلجتماعي  أيضا يف البالد العربي  واإلسالمي  ، ليس هذا 
فحسب بل إن الصريف  اإلسالمي  أخذت تنتشر مبنتجاهتا املصرفي  والتمويةلي  واإلستثماري  خارج حدود العامل العريب 

ول ملؤسسات التمويل اإلسالمي عموما وما قيام احلووم  اليريااني  مؤخرا بصصدار واإلسالمي والذي كان ميثل احملضن األ
نظام الصووك اإلسالمي  إال جتسيد حي ملا أصبحت متثةله الصريف  اإلسالمي  باعتبارها ظاهرة عاملي  ينظر إليها عةلى 

عتمد يف منظومته ازات الفور الرأمسايل الذي ينااق واسع عةلى أهنا البديل املأمون لةلمنظوم  الربوي  ، واليت تعتير إحدى إفر 
اإلقتصادي  عةلى اإلقتصاد الرقمي ،خبالف اإلقتصاد اإلسالمي الذي يعتير يف مقوماته وتوجهاته إقتصادا سةلعيا وحقيقيا 

 بصمتياز .

ة يف اسواق ر ويف سعي املصارف اإلسالمي  الدائب لتنويع مصادر دخةلها ، وتعظيم عوائدها كي تتمون من املنافس  جبدا
يغ الصريف  احملةلي  واإلقةليمي ، بل والعاملي  ما فتئت قرائح املتمولني من أرباب الصناع  املالي  اإلسالمي  تتفتق عن طرائق وص

ومنتجات مصرفي  متون تةلك املصارف من إثبات وجودها وجدي  تنافسيتها يف األسواق املالي  يف العامل اإلسالمي 
 الي  العاملي  عموما خصوصا ، ويف األسواق امل

 واستقااب املزيد من العمالء لتةلك املصارف استدراجا ملدخراهتم وتقدمي املزيد من اخلدمات هلم .
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وتعتير العموالت املصرفي  من أكثر املنتجات املصرفي  تداوال يف تةلك املصارف نظرا لتعدد تةلك العموالت وتنوعها ، 
ات من موارد تةلك املصارف نتيج  لتوسع املصارف اإلسالمي  يف تقدمي اخلدم وتشعبها حبيث أصبحت تشول موردا مهما

 املتنوع  وما يستتبع ذلك من تنوع يف العموالت اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  نظري تقدميها لتةلك اخلدمات .

مدى مشروعيتها و وقد واكب فرض هذه العموالت وتقاضيها جدل فقهي بشأن أحقي  املصارف يف فرض تةلك العموالت 
، ومدى إبتعادها أو إقرتاهبا من األصول الشرعي  واملرعي  يف اإلقتصاد اإلسالمي عموما ويف باب الصريف  اإلسالمي  منه 
عةلى وجه اخلصوص األمر الذي حفز الباحث أن يديل بدلوه يف معمعان هذا اجلدل الفقهي من خالل دراس  يراها 

  إسهاما متواضعا يف توجيه الصريف 

اإلسالمي  كي توون أكثر إنسجاما مع مبادىء الدين الذي محةلت تةلك الصريف  لوائه يف هذا امليدان املهم من ميادين 
 اإلقتصاد اإلسالمي . 

وقد قام الباحث يف سبيل ذلك بعرض خمتصر جململ العموالت اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  مستبعدا تةلك العموالت 
املصارف اإلسالمي  كسائر العموالت الناشئ  عن عمةليات إقراضي  ،حيث بني الباحث يف  اليت ال تتقاضاها أغةلب

العموالت اليت عرضها مفهوم كل عمول  والتوييف الفقهي هلا وحوم أخذها بعد أن قدم لذلك كةله بيان موجز لبعض 
 أحوامها العام  من خالل املباحث التالي  :

 في  املبحث األول : مفهوم العموالت املصر 

 املبحث الثاين : أقسام العموالت املصرفي  وشروطها 

 املبحث الثالث : عموالت التسهيالت املصرفي  

 املبحث الرابع :عموالت اخلدمات املالي  

 املبحث اخلامس : عموالت اخلدمات اإلستثماري  
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 1إبن منظور : مادة عمل , اجلوهري : صحاح العربي  وتاج الةلغ  ،مادة عمل  1
 6الزلزل  : 2
 ( 925أخرجه البخاري يف كتاب اجلمع  ، باب من قال يف اخلاب  بعد العشاء : برفم ) 3

 
 المبحث األول

  مفهوم العموالت المصرفية :

العموالت ااملصرفي  من بيان مفهوم تةلك العموالت , ألن احلوم عةلى الشيء فرع عن ال بد وقبل احلديث عن أحوام 
 تصوره , وسيعمد الباحث إىل بيان ذلك املفهوم من خالل املاالب التالي  :

 املاةلب األول : تعريف العمول  لغ  و اصاالحا

 املاةلب الثاين : تعريف املصرف لغ  وإصاالحا 

 املاةلب الثالث : تعريف العموالت املصرفي  بصعتبارها مركبا وصفيا 

 املاةلب الربع :األلفاظ ذات الصةل  

 املاةلب األول :تعريف العمول  لغ  وإصاالها 

 أوال :العمول  يف الةلغ  :

لعه تةلك اإذا ميم الباحث وجهه شار معاجم الةلغ  مبتغيا اإلطالقات الةلغوي  لةلجذر الةلغوي )عمل ( فسرعان ما تا
 املعاجم 

 2الوسب ومن ذلك قوله تعاىل )فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ( -1:   1باملعاين الةلغوي  التالي  العمل

 والعامل هو املؤدي لةلعمل والقائم به 

 التولي  مبعىن تولي  الواليات ومن ذلك قوله صةلى اهلل عةليه وسةلم : )إين ألستعمل الرجل عةلى العمال  منوم فيقول -2
        3هذا لوم وهذا أهدي إيل ......احلديث (
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 80بدوي: أمحد زكي , معجم مصاةلحات العمل ,ص 4

           

 0والعمول  عةلى وزن محول  وهي مبثاب  اجلعال  تدفع مقابل عمل يؤديه العامل وهي هبذا اإلعتبار مبعىن األجرة  -3

لفظ حمدث إصاةلح  ألنهومما ينبغي اإلشارة إليه يف هذا املقام أن هذا املعىن ليس متداوال يف األدبيات املعجمي  القدمي  
 عةليه فئآم 

 من املتعامةلني كأرباب املصارف ، وجتار العقارات ، ومسوقي السةلع واخلدمات .

 العمولة في اإلصطالح :

كما مل تون كةلم  العمول  لفظا متداوال يف األدبيات الةلغوي  واملعجمي  القدمي  مل تون هذه الةلفظ  متداول  يف األدبيات 
 لك ،.بيد أن الةلفظ  املتداول  يف تةلك األدبيات هي لفظ  العمال  وهي مبعىن الوالي  كما سبق بيانه يفالفقهي  القدمي  كذ

حديث إبن الةلتبي  وفيه ما يل أستعمل الرجل عةلى العمال  ...احلديث لون كةلم  العمول  يوثر تردادها يف األدبيات 
 ذه األدبيات بتعريفات متعددة منها :اإلقتصادي  واملصرفي  والقانوني  , حيث عرفت العمول  يف ه

هي األجر الذي يدفع عادة بصورة نسب  مئوي  من قيم  املبيعات أو الصفقات اليت يتمها بعض فئات العامةلني  -1
 ويةلحظ عةلى هذا التعريف ما يةلي ،4,كالبائع واملمثل التجاري واملندوب اجلوال  نتيج  سعيهم لدى العمالء 

ل ض العموالت بقوله كالبائع واملمثل التجاري واملندوب اجلوال ومعةلوم أن التمثيأن هذا التعريف قد مثل لبع -أ
ال ينبغي أن يوون يف التعريفات ,ألن التعريفات هي بيان لةلماهي  , وحمل األمثةل  التوضيحي  هي شروح 

 التعريفات وليس متوهنا 

معةلوم لصفق  موضوع العمول  و إن هذا التعريف قد عرف العمول  عندما توون يف صورة نسب  مئوي  من ا -ب
ان العمول  ختتةلف يف أشواهلا وصورها فوما أنه ميون أن توون العمول  عةلى هيئ  نسب  مئوي  قد توون 

 عةلى شول موافأة مقاوع  وهوذا 
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 115هيول :موسوع  املصاةلحات اإلقتصادي  واإلحصائي  ص  5
 ابن منظور :لسان العرب مادة صرف , الفيومي : املصباح املنري مادة صرف الزبيدي تاج العروس مادة صرف  6
 53الوهف : 7

 

العمول  هي نسب  معين  من القيم  املتبادل  , حيصل عةليها الوسيط الذي ساعديف حتقيق عمةلي  التبادل ,وذلك  -2
 05خدماته  مقابل

وهذا التعريف وإن سةلم من املأخذ األول وهو التمثيل إال أنه مل يسةلم من املأخذ الثاين املتعةلق بالنسب  املئوي  , باإلضاف  
إىل أن هذا التعريف قد حصر العمول  يف عمةليات الوساط  املصرفي  أو املالي  أو التجاري  عموما , ومعةلوم أن العمول   

ام بوساطات إلمتام عمةليات تبادلي  جتاري  فصهنا ميون أن تؤخذ أيضا نظري خدمات خمتةلف  التوون كما تؤخذ نظري القي
اجله  اآلخذة فيها وسياا يف عمةلي  تبادلي  كما يف اخلدمات املالي  اليت يقدمها املصرف دون أن يوون وسياا بني العميل 

إستخراج كشف احلساب أو إصدار دفرت الشيوات وطرف ثالث كما يف عمول  إصدار بااق  الصراف اآليل وعمول  
  0وغريها 

وبناء عةلى ذلك ميون تعريف العمول  بأهنا مبةلغ خمصوص من املال يدفع لقاء خدم  تقدم لدافعه ,فقولنا مبةلغ خمصوص 
من املال يشمل العموالت الىت توون عةلى شول نسب مئوي  وتةلك العموالت الىت توون عةلى هيئ  مبالغ مقاوع  

ضاف   إىل أن التعميم يف اخلدم  يتناول كل أشوال اخلدمات ،ما يناوي منها عةلى وساط ، وما ال يناوي عةلى مثل باإل
 0هذه الوساط  

 املاةلب الثاين :تعريف املصرف لغ  وإصاالحا 

  املصرف لغ  : املصرف هو إسم موان لعمةليات الصرف ,ومادة صرف اليت اشتق منها هذا املصدر امليمي تدور يف

  6جممةلها حول مجةل  معان منها 

التغيري والتحويل فيقال :صرفه عن األمر أي حوله عنه إيل غريه ومنه قوله تعاىل : ) ورآى اجملرمون النار  -1
 أى متحوال وموانا آخر يصرفون إليه 7فظنوا أهنم مواقعوها ومل جيدوا عنها مصرفا (

 التبديل : فيقال صارف فالن فالنا أي أبدله ذهبا بفض  أودراهم بدنانري  -2
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 54الوهف: 8
 41امساعيل : عبد الورمي بن حممد بن أمحد ، العموالت املصرفي  حقيقتها وأحوامها الفقهي  ص 9

 ( 403عوض : عةلي ص ) 10
 (252املصرفيه ص ) حسين حسني عقود اخلدمات 11

 

 8الضرب والتمثيل ومنه قوله تعاىل : ) ولقد صرفنا يف هذا القرآن لةلناس من كل مثل ( -3

 المصرف اصطالحا

 تكةلم  املصرف إسم موان ملادة صرف ، فهو املوان الذي يتم فيه الصرف ، مسي بذلك ألن نشأة املصرف كان
مرتبا  بالصرف ، حيث إن العمةلبات الىت كانت متارسها املصارف يف البداي  كانت تتمثل يف صرف العمالت وتبادهلا 
وبقيت هذه التسمي  مالزم  لةلمصرف حىت بعد التوسع يف األعمال املصرفي  ومشوهلا لوثري من اخلدمات املالي  الىت 

  إلقراض وسائر اخلدمات املالي  املتنوع  تقدمها املصارف عادة من تقبل الودائع وعمةليات ا

وميون تعريف املصرف بأنه املنشأة املالي  اليت تقدم اخلدمات فيها والتسهيالت املالي  واإلئتماني  لقاء أعواض مالي  .، 
ا قد )البانك( حىت أهن–وتقوم بأنشا  استثماري  لتعظيم عوائدها املالي  ، وقد شاعت التسمي  الالتيني  لةلمصرف وهي 

  .9غةلبت عةليه يف التداول يف األدبيات املصرفي  والتجاري  

 املاةلب الثالث تعريف  العموالت املصرفي  باعتبارها مركبا وصفيا 

بعد أن عرفنا تعريف العموالت وتعريف املصرف باعتبارمها جزئي التعريف املركب الذي حنن بصدده )العموالت املصرفي  
 والت املصرفي  باعتبارها مركبا وصفيا .( فصنه ال بدمن تعريف العم

 ومث  مجةل  تعريفات هلذا املركب الوصفي منها :

املقابل الذي يتقاضاه البنك من العميل نظري اخلدمات الىت يؤديها له مبناسب  فتح احلساب ومسوه  -1
 10أوأعمال نفذها له

 11هي مبةلغ من النقود يدفعه العميل لةلبنك مقابل أداء األخري اخلدمه حمل العقد   -2



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 101 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 ( 71اساعيل سةليمان : عبد الورمي حممد بن امحد العموالت املصرفيه ص ) 12
 225شحادة : موسى ، أبو العز : عةلي ،عموالت السحب النقدي وخاابات الضمان واإلعتماد املستندي ص. 13
 ( 211( 241)/2( البهويت شرح منتهى اإلرادات 2/332( الشربيين مغين احملتاج )372/ 1حيدر : عةلي درر احلوام شرح جمةل  االحوام )14
، اليرغوثي :   179، جرجس : معجم املصاةلحات الفقهيه و القانوني  ص  180محاد : نزيه ، معجم املصاةلحات االقتصاديه يف لغه الفقهاء ص  15

   .                            9معني ، املفهوم القانوين لةلرسم ، سةلسةل  تقارير قانوني  ، ص
  131، محاد : نزيه ، معجم املصاةلحات اإلقتصادي  يف لغ  الفقهاء ص  111القاري : جمةل  األحوام الشرعي  ، ص  16

 

 : 12ويةلحظ عةلى هذين التعريفني ما يةلي

 استخدام التعريفني السابقني لفظ  البنك وهي لفظ  التيني  ، ينبغي اإلستعاض  عنها بةلفظ املصرف . -1

موجزة وقد وبتعريف العمول  ، واألصل يف التعريفات أن توون خمتصرة و أن التعريفني السابقني قد أطاال بذكر األمثةل  -2
 13عرف الدكتور عبدالورمي حممد العموالت املصرفي  بأهنا :)عوض يأخذه املصرف من العميل مقابل خدم  (

صرف ملبيد أن هذا التعريف وأن سةلم من املةلحظني السابقني إال أنه قد وقع فيما هو أشد منهما عندما أدخل لفظ  ا
يف التعريف حيث أدخل بعض أجزاء ااملعرف واشتقاقاته يف تعريفه مما يفضى به إىل الدور ، ولذا فصنه ميون تعريف 

 العمول  املصرفي  بأهنا عوض يدفعه العميل ملؤسس  مالي  لقاء خدم  تؤديها له  .

 المطلب الرابع 

يحه املرتبا  بالعموالت املصرفي  وفق املفهوم الذي مت توضاأللفاظ ذات الصةل  : هناك مجةل  من األلفاظ واملصاةلحات 
 آنفا وسيعرض الباحث هلذه األلفاظ موتفيا بالتعريف اإلصاالحي هلا ، دون التعريف الةلغوي جتنبا لإلطال  كما يةلي :

 14األجرة : حيث عرفت بأهنا : )العوض الذي يعاى مقابل منفع  األعيان ، أو منفع  آدمي ( -1

رسم وهذه الةلفظ  غري متداول  يف األدبيات الفقهي  القدمي  ،وإمنا هي متداول  يف املراجع  الرسوم : مجع -2
القانوني  واإلقتصادي  حيث عرفت الرسوم يف هذه املراجع بأهنا مقدار من املال يدفعه املنتفع لقاء خدم  أو 

 15منفع  مبين  يقدمها له مرفق عام .

 16ؤخذ  يف مقابةل  املبيع عينا كان أو سةلع  الثمن: عرف ا لثمن بأنه العوض الذي ي -3



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 102 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
  2/372، البهويت شرح منتهى اإلرادات  465/ 5الرمةلي هناي  احملتاج : 17
  266، معجم املصاةلحات اإلقتصادي ، نزيه :د. محاد، 347فهمي: عبد العزيز ، موسوع  املصاةلحات اإلقتصادي  واإلحصائي  ، ص  18
 . 178محاد: ص  19
  65الفرقان :  20
 . 2/638إبن كثري : خمتصر تفسري ابن كثري، 21

 

.العوائد  :هذه الةلفظ  شائع  ومتداول  يف األدبيات اإلقتصادي  عموما ويف أدبيات اإلستثمار خصوصا ،  -4
والعوائد مجع عائد  ، وميون تعريف العوائد بأهنا األرباح الناشئ  عن العمةليات واألنشا  اإلستثماري  سواء  

 ادالت التجاري  أو األنشا  املصرفي  والصناعي  والزراعي  املختةلف  .كانت عةلى صعيد املب

اجلعل : هذا الةلفظ يقل تداوله يف األدبيات الفقهي  واإلقتصادي  احلديث  ولونه شائع يف األدبيات الفقهي   -5
القدمي  ، بل إن الفقهاء القدامى قد خصصوا يف كتبهم الفقهي  يف جمال املعامالت بابا ملبحث اجلعال  ، 

 17تحقه إال بصمتام العمل واجلعل عندهم العوض الذي حيدده شخص ما ملن يؤدي له عمل وال يس

الفائدة : ال يعتير هذاالةلفظ شائعا ومتداوال يف األدبيات الفقهي  القدمي  وال يف األدبيات اإلقتصادي   -6
اإلسالمي  عموما أو أدبيات الصريف  اإلسالمي  خصوصا ، ألن هذا املصاةلح إمنا يرتبط بأدبيات اإلقتصاد 

وذلك إلرتباط هذا املصاةلح باإلقراض الربوي ا لذي متارسه   الوضعي والرأمسايل منه عةلى وجه اخلصوص ،
املصارف التقةليدي  ، وتعرف الفائدة هبذا اإلعتبار بأهنا نسب  مئوي  من رأس مال القرض يستحقها املصرف  

 18كل سن  مقابل إقراضه العميل 

ات التبادل حال يف عمةليالربح: عرف الربح بأنه ) زيادة عةلى رأس املال نتيج  تقةليب املال  من حال إىل  -7
 19املختةلف 

الغرام : ليست الغرام  مبصاةلح متداول يف األدبيات الفقهي  القدمي  باملعىن الشائع يف األدبيات القانوني   -8
واإلقتصادي  احلديث  وإمنا دأب الفقهاء عةلى  إطالق لفظ الغرام  يف أبواب الزكاة مبعىن الوجوب والةلزوم 

 20حيث أورده القرآن الورمي هبذا املعىن يف قوله تعاىل : ) إن عذاهبا كان غراما ( أخذامن املعىن الةلغوي  هلا

 21أي أن عذاب جهنم مالزم ألهةلها 
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، جنيب : حممود ، شرح قانون  10، عبد املنعم : فؤاد ، مفهوم العقوب  وأنواعها ص404مجع  عةلى : معجم املصاةلحات اإلقتصادي  اإلسالمي  ص  22

،  2وني  ، عدد ان،صاحل : فواز ، النظام القانوين لةلغرام  التهديدي  ، دراس  قانوني  مقارن  ، جمةل  جامع  دمشق لةلعةلوم اإلقتصادي  والق 735العقوبات ، ص
 .  12م ص 2012سن  

 136قةلعجي : حممد رواس ، مباحث قي اإلقتصاد اإلسالمي ص  23

 

وأما الغرام  يف األدبيات القانوني  واإلقتصادي  احلديث  فياةلق عةلى مبةلغ حمدد من املال يدفع تاديبا ملخالف  أو تعويضا 
 22عن ضرر الحق 

 المبحث الثاني 

 أقسام العموالت املصرفي  وشروطها :   

مث  أقسام متعددة لةلعموالت املصرفي  ، كما أن جواز أخذ هذه العموالت حماط جبمةل  شروط ينبغي توفرها ،وهذا ما 
 سيعرض له الباحث عير املاةلبني التاليني :

 املاةلب األول :أقسام العموالت املصرفي  

  املاةلب الثاين :شروط العموالت املصرفي

 املاةلب األول :أقسام العموالت املصرفي 

 ميون تقسيم  العموالت املصرفي  إىل أقسام متعددة وفق إعتبارات خمتةلف   ومتباين  وفبما يةلي نبذة عن هذه األقسام : 

 أوال:بصعتبار املصرف املستويف هلا : 

 تقسم العموالت املصرفي  هبذا اإلعتبار إىل :

  عموالت املصارف املركزي  :-1

يقصد باملصارف املركزي  : املؤسسات النقدي  الىت تنشئها الدول والىت من مهامها اإلشراف غةلى املصارف التجاري  ،   
 والبنوك املركزي  متارس أنشا  مصرفي  ورقابي  تستحق    23ورسم السياسات النقدي  لةلدول وإصدار العموالت النقدي  
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 214ياسني : فؤاد ، درويش :أمحد ، احملاسب  املصرفي  ص 24
  38السراج: رمضان ،البنوك املتخصص  ، ص  25
 . 361املركب  ،ص ، العمراين : د .عبد اهلل ،  العقود املالي  80امساعيل :عبد الورمي ، ص  26

 

تقع  ستوفيها تةلك املصارف عةلى املستوردين أو عةلى املصارف التجاري  اليتعةليها بعض العموالت ، كالعموالت اليت ت
    24يف دائرة إشرافها 

املصارف التجاري  : يقصد باملصارف التجاري  تةلك املؤسسات املالي  املصرفي  اليت أنشئت ألغراض رحبي  وغالبا ما -2
 توون شركات مسامه  عام  ، وتقسم هذه املصارف إىل قسمني :

صارف تقةليدي  : وهي املصارف اليت متارس أنشا  مصرفي  دون التقيد بأحوام الشريع  اإلسالمي  من خالل التعامل م-أ
 باإلقراض الربوي .

ب_مصارف إسالمي  : وهي مؤ سسات مالي  إسالمي  متارس أنشاتها املصرفي  واإلستثماري  وفق أحوام الشريع  
 اإلسالمي  السمح  . 

لتجاري  بنوعيها التقةليدي واإلسالمي عموالت عةلى األنشا  املصرفي  واإلستثماري  اليت تزاوهلا  وتستويف املصارف ا
كعموالت إصدار البااقات البنوي  وإستخراج كشوف احلسابات وصرف الرواتب لةلعمالء إىل غري ذلك من العموالت 

 الوثرية اليت تستوفيها تةلك املصارف 

املصارف املتخصص  : وهي املصارف اليت أنشئت ألغراض وغايات حمددة تتمثل يف تشجيع الزراع  أو الصناع  أو -1
  25اإلسوان أو غري ذلك من أوجه النشاط اإلقتصادي 

 وتستويف هذه املصارف بعض العموالت من عمالئها وهم يف الغالب شرحي  املستفيدين من اخلدمات اليت تقدمها . 

 : وتقسم العموالت املصرفي  هبذا اإلعتبار إىل :  26ثانيا: من حيث السبب املنشئ هلا 
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 ع  غالبا .و تعمد املصارف اإلسالمي  إىل إستيفاء العموالت ا ملستحق  هلا نظري إصدار خاابات الضمان أو اإلعتمادات املستندي  عةلى هيئ  مبالغ مقا 27
 . 82إمساعيل : عبد الورمي ، ص 28

 

عموالت السبب الوامن وراء دفعها يتمثل يف عمل يقوم به املصرف يستوجب بذل جهد وحتمل كةلف لةلقيام به -2
ع فواتري اخلدمات  في  أو تقبل دفومن تةلك العموالت ، العموالت اليت تستوفيها املصارف نظري قيامها باحلواالت املصر 

 كفواتري املاء والوهرباء واهلاتف .

عموالت تستوفيها املصارف بسبب قيامها بصقراض العميل ، ومن أمثةلتها عموالت القرض ،   وهي ختتةلف عن -3
 الفائدة اليت تستوفيها املصارف الربوي  ، ومن أمثةلتها أيضا عموالت القرض احلسن اليت

 املصارف اإلسالمي  نظري قيامها بصقراض عمالئها قروضا حسن  . تستوفيها  بعض 

عموالت يعد ضمان املصرف لةلعميل السبب املنشئ هلا : ومن أمثةلتها ,العموالت اليت تستوفيها املصارف التجاري  -4
 بنوعيها نظري إصدارها الوفاالت البنوي  ، وخاابات الضمان واإلعتمادات املستندي  . 

 كيفي  تسديدها  : تقسم العموالت املصرفي  هبذا اإلعتبار إىل :  ارثالثا : باعتب

 عموالت تدفع عةلى شول مبالغ مقاوع  ، كعموالت  إصدار البااقات البنوي  ، وعموالت القروض  -1

عموالت تدفع عةلى هيئ  نسب  مئوي  من املبالغ املغااة كعموالت إصدار خاابات الضمان  -2
 27ارف التقةليدي  واإلعتمادات املستندي  يف املص

 وتقسم العموالت املصرفي  هبذا اإلعتبار إىل :  28رابعا : باعتبار اخلدم  املقدم  

عموالت اخلدمات املالي  : وهي العموالت اليت تتقاضاها املصارف نظري خدم  تقدمها لعمالئها ، كعموالت  -1
 حتصيل األوراق التجاري  )الشيوات والومبياالت (

اإلستثماري  : وهي العموالت اليت تتقاضاها املصارف نظري قيامها بصدارة إستثمارات عمالئها  عموالت األنشا  -2
 كعموالت إدارة احملافظ اإلستثماري  .
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 (278أمحد :أمحد حميي الدين ، فتاوى اخلدمات املصرفي  ص ) 29

 

عموالت التسهيالت املصرفي  : وهي العموالت اليت تتقاضاها املصارف لقاء قيامها بالتسهيالت  املصرفي  لعمالئها -3
 لبنوي  . ، كعموالت إصدار البااقات ا

 المطلب الثاني : شروط العموالت المصرفية

إن العموالت املصرفي  هي مبثاب  عوض لقاء خدم  يقدمها املصرف لعمالئه  ، وهذه العمول   بصعتبارها عوضا يشرتط 
فيها ما يشرتط يف األمثان واألعواض املالي  من شروط عام  وتنفرد عن سائر األعواض بشروط ختتص هبا وبناءا  عةلى ما 

 ز اخذ العموالت او دفعها اىل طائفتني من الشروط : تقدم فصنه ميون تصنيف الشروط اليت تشرتط جلوا

الشروط العام  اليت تشرتط يف األعواض املالي  عموما  من كوهنا ماال متقوما ممةلوك  لةلمتعاقد أو  -أ
مأذونا .له التصرف فيها ، معةلوم  عةلما تاما ينفي اجلهال  مقدورا عةلى تسةليمها إىل غري ذلك من 

بالعموالت املصرفي  ، وإمنا هي شروط يف كل عوض مايل سواء الشروط العام  اليت ال ختتص 
أكان ذلك العوض بدل إجارة أو مثنا ملبيع أوغري ذلك ، وال جيد الباحث نفسه مةلزما ببيان تةلك 
الشروط عةلى جه  التفصيل ألن تةلك الشروط ليست خمتص  بالعموالت املصرفي  ، وإمنا هي 

  . شروط عام  يف عموم األعواض املالي 

 شروط خاص  ختتص بالعموالت املصرفي  ومن تةلك الشروط:  -ب

   29أن توون العمول  مقابل خدم  حقيقي  يؤديها املصرف لعمالئه .-1

وخيرج هبذا الشرط اخلدمات الومهي  وغري احلقيقي  ومن ذلك اخلدمات الناشئ  عن عمةليات أخاأ املصرف يف إجرآهتا ، 
يف تةلك العمةليات واإلجراآت ، فصن ذلك اجلهد مل تتمخض عنه خدم  حقيقي  فبالرغم من اجلهد الذي بذله املصرف 

 حصل عةليها العميل ، وأخذ العمول  مقابل ذلك بعد من قبيل اكل أموال الناس بالباطل وهو حمرم يف الشريع  ، كما دل 
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  29النساء، آي     30
 ضامر يأتني من كل فج عميق ليشهدوا منافع هلم قول اهلل تعاىل يأتوك رجاال وعةلى كلباب  « كتاب احلج « صحيح البخاري  31
 236شحادة ، ابو العز ، ص 32
   (3488أخرجه أبو داود، كتاب البيوع،باب يف مثن اخلمر وامليت  ، احلديث رقم ) 33
 236شحادة : أبو العز :ص 34

 

دل عةليه أيضا قوله صةلى اهلل عةليه و  30عةلى ذلك قوله تعاىل : )يا أيها الذين آمنوا ال تأكةلوا أموالوم بينوم بالباطل (
  31وسةلم : ) إن دمائوم وأموالوم عةليوم حرام كحرم  يوموم هذا يف شهركم هذا يف بةلدكم هذا (

كما يشرتط يف العمول  حىت تصح أخذا وإعااء ا أن توون مستحق  لقاء خدم  مباح    32أن توون اخلدم  مباح  -2
لعمول  لفتح إعتماد مستندي لتمويل صفق  من اخلمو ر أومتويل مصنع قد أذن هبا الشرع املاهر ، فال جيوز أخذ ا

إلنتاجها ألن هذه اخلدم  غري مشروع  فال يصح أخذ العوض عنها ،ويدل لذلك ما ثبت من قوله صةلى اهلل عةليه وسةلم 
  33: ) أن اهلل إذا حرم شيئا حرم مثنه (

 تسمى مثنا فندخل يف عموم النهي  وملا كانت العمول  املصرفي  عوضا عن خدم  مؤداة ، صح أن

ألن الربا حمرم يف الشريع  اإلسالمي  فال يصح أن يةلتف عةلى التحرمي بصسم 34أال تناوي العمول  عةلى فائدة ربوي  -3
العمول  ، فال يصح لةلمصرف أن يأخذ عمول  عةلى ما يعرف بعمةلي  كشف احلساب والذي يتمثل يف إقراض حمرر الشيك 

ال ، إذا كان املبةلغ املرصد يف حسابه ال يوفي لتغاي  قيم  الشيك ألن كشف احلساب هو إقراض من مثال مبةلغا من امل
املصرف لةلعميل ، وأخذ العمول  عةلى عمةلي  اإلقراض هذه يدخل املعامةل  يف دائرة الربا احملرم ، ومثل ذلك يقال أيضا يف 

ن يف م  املشرتيات يف البااقات البنوي  إذا مل يوأخذ العمول  عةلى تغاي  خااب الضمان غري املغاى أو تغايه قي
حساب العميل ما يغايها ألن ذلك كةله ال خيرج عن كونه إقراضا من املصرف لعميةله ، وأخذ العمول  عةلى القرض هو 
زيادة ربوي  أال توون اخلدم  مستحق  لعو ض    آخر غري العمول ،ألن يف ذلك إجتماعا لعوضني مقابل خدم  واحدة 

 أمر غري جائز . وهذا

 

 

http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=1
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=1
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=974
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=974
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 المبحث الثالث:التسهيالت المصرفية

تقدم املصارف عموما واإلسالمي  منها عةلى وجه اخلصوص تسهيالت مصرفي  لعمالئها، وهذه التسهيالت املصرفي  
 اتتنوع بني خصم األوراق التجاري  وخاابات الضمان، واإلعتمادات املستندي ، والبااقات البنوي  عةلى إختالف أنواعه

 وأصنافها.

 وسيقوم الباحت بدراس  هذه التسهالت املصرفي  من خالل املاالب التالي  :    

 املاةلب األول:عموالت البااقات البنوي .

 املاةلب الثاين: خاابات الضمان

 املاةلب الثالث : اإلعتمادات املستندي  

 المطلب األول: عموالت البطاقات البنكية

ل البنوي  يف اآلون  األخرية ملا حتققه حلامةلها ومصدرها من منافع تتمثل يف االستغناء عن محلقد شاع استعمال البااقات 
النقود والعمالت املختةلف ، وجتنب املخاطر الناجت  عن كل ذلك، باإلضاف  إىل مجةل  من اخلدمات اإلمتاني  والتجاري ، 

ى ما أكان حسابه يف املصرف املصدر حيتوي عةل حيث يتمون حامل البااق  من شراء السةلع واخلدمات املختةلف ، سواء
 يغاي قيم  السةلع  أو اخلدم  املشرتاه، أو مل يون حيتوي عةلى ذلك، فيما يعرف بالبااق  املغااة وغري املغااة.

ملاسرت  اوتتعدد األمساء التجاري  هلذه البااقات غري أن أشهرها، وأكثرها تداوالوأوسعها انتشارا بااقتان مها) الفيزا كارد(و )
 كارد(، وسيعمد الباحث إىل معاجل  هذا املاةلب من خالل الفروع التالي :

 الفرع األول : مفهوم البطاقات البنكية وأطرافها وأنواعها.

 لةلبااقات البنوي  تعريفات خمتةلف  ختتصر يف ثناياها بيان ماهيتها، وإبراز وظيفتها وأهم خصائصها ومن هذه التعريفات
 بنوي  بأهنا:) أداة دفع وسحب نقدي، يصدرها مصرف جتاري، أو مؤسس  مالي ، متون حامةلها من تعريف البااق  ال
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بن صاحل ، البااقات املصرفي  وأحوامها الفقهي  ،  احلجي : عبد الرمحن،  21ص 107بااقات اإلئتمان املصرفي  ص‘ البعةلي :عبد احلميد حممود   35
 . 27-26ص
 34- 33، احلجي ص 41-40أبو سةليمان عبد الوهاب ، البااقات البنوي  ص  36
 .  57احلجي : ص، 12-11البعةلي :ص 37

 

الشراء باألجل عةلى ذم  مصدرها أو من ماله، ومن احلصول عةلى النقد اقرتاضا من مصدرها، أو من غريه بضمانه، أو 
 35سحبا من احلساب اجلاري، ومتونه من احلصول عةلى خدمات خاص (

التعريف املتقدم تظهر أطراف البااق  املصرفي  واليت ال تزيد عن مخس  أطراف يف حدها األقصى ،وال تقل ومن خالل 
 : 36عن ثالث  يف حدها األدىن ، وهذه األطراف هي

مصدر البااق  : وهو املصرف أو املؤسس  املالي  اليت تصدر البااق  بصمسها ، ويوون هذا املصرف أو تةلك  -1
 يد قمي  السةلع أو اخلدمات املشرتاة لبائعها .املؤسس  خمولني بتسد

حامل البااق  : وهو املستفيد من خدماهتا واليت تصدر البااق  بصمسه ، ويوون ماالبا أمام اجله  املصدرة  -2
 بتحمل كاف  اإللتزامات الناشئ  عن إصدارهذه البااق  .

 -املالي   وهي املصرف أو املؤسس -ةلبااق  ، التاجر : وهو بائع السةلع أو اخلدمات املتعاقد مع اجله  املصدرة ل -3
 عةلى تقدمي تةلك السةلع واخلدمات لاالبيها من محةل  البااق  .

مصرف التاجر : وهو املصرف الذي يتعامل معه التاجر ، بائع السةلع واخلدمات ، وهذا الارف الرابع ال يوون  -4
در لةلبااق  أما إذا كان املصرف املصدر إال إذا كان املصرف الذي يتعامل معه التاجر هو غري املصرف املص

لةلبااق  ، هو ذاته املصرف الذي يتعامل معه التاجر فعندئذ ستوون اطراف البااق  املصرفي  أربع  أطراف وليس 
 مخس  .

املنظم  الراعي  لةلبااق  : هنالك منظمات عاملي  تشرف عةلى إصدار البااقات البنوي  ومن أشهر املنظمات  -5
 ) إكسيرس( و )فيزا (  العاملي  منظمتا

 : 37وتتنوع البااقات البنوي  اىل أنواع متعددة باعتبارات خمتةلف  ، لون الذي يهمنا من ذلك كةله نوعان رئيسان 
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 240شحادة ، أبو العز : ص 38
 . 23البعةلي : ص 39
صدر هلا، ملمن الباحثني من يويف هذه العالق  بني مصدر البااق  وحامةلها عةلى أهنا قرض باعتبار أن حامل البااق  ميتةلك حساباً جارياً يف املصرف ا 40

ملعامةل  جديد ال خيضع ا وبناءاً عةلى توييف احلسابات اجلاري  باعتبارها قرضاً، وقد سبق يف هذه الدراس  ترجيح الباحث اعتبار احلسابات اجلاري  منااً من
 لةلتوييفات الفقهي  بالعقود املسماة، وإن كان به شبه من القرض والوديع  

 48- 47البعةلي : ص 41

 

بااقات احلسم الفوري : وتعرف هذه البااقات بأهناأداة ألورتوني  تصدرها مؤسس  مالي  ، تتضمن إتفاقا  -أ
د من مصدرها أو من غريه ، كما متونه من احلصول عةلى السةلع مينح حامةلها إمواني  احلصول عةلى النق

 38واخلدمات من نقاط البيع املختةلف  

البااقات االئتماني : وهي تةلك البااقات اليت يعايها مصدرها لشخص طبيعي أو اعتباري بناءاً عةلى عقد  -ب
تزام املصدر الً لتضمنه البينهما ميونه من شراء السةلع أو اخلدمات ممن يعتمد البااقات دون دفع الثمن حا

 39بالدفع

 الفرع الثاني: التكييف الفقهي للبطاقات المصرفية

عرفنا يف الفرع السابق أنه ميون رد أنواع البااقات املصرفي  إىل نوعني رئيسني مها : بااقات احلسم الفوري، وبااقات 
 االئتمان، وفيما يةلي التوييف الفقهي لول من النوعني املتقدمني:

 أواًل: بااقات احلسم الفوري

خيتةلف التوييف الفقهي لبااقات احلسم الفوري باختالف العالئق التعاقدي  بني االطراف املتعاقدة يف هذا النوع من 
 البااقات وذلك عةلى النوع التايل:

، حيث يوكل 40العالق  بني املؤسس  املالي  املصدرة لةلبااق ، وبني حامةلها وتوييف هذه العالق  عةلى اهنا وكال  .1
حامل البااق  املصرف املصدر هلا بالنياب  عنه يف القيام ببعض اخلدمات اليت تتيحها هذه البااق ، كتسديد 
أمثان السةلع واخلدمات املشرتاة من خالهلا، والتحويل من حسابه وتوفري املبالغ النقدي  يف جهاز الصراف اآليل،  

 41اجهاكي يقوم حامل البااق  بسحب املبالغ اليت حيت
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 26، ص 2005البةلتاجي : حممد تاور العمل املصريف اإلسالمي ،  42
 233احلجي، ص 43
 220، ابوسةليمان:ص151احلجي:ص، 30البعةلي :ص 44
 .  12تمان املصرفي  من منظور إسالمي صحممد : سعد عبد ، بااقات اإلئ 45

 

العالق  بني حامل البااق  والتاجر: خيتةلف التوييف الفقهي لةلعالق  بني حامل البااق  والتاجر باختالف اخلدم   .2
أو السةلع  املاةلوب ، فقد توون العالق  بيعاً، وقد توون إجارة، فصذا اشرتى حامل البااق  من خالهلا سةلعاً من 

ها لتسديد أجرة سيارة سياحي  أو غرف  يف فندق كان ذلك أحد مراكز التسوق كان ذلك بيعاً، وإذا استخدم
 42إجارة

العالق  بني املصرف مصدر البااق  والتاجر: ال خترج هذه العالق  بني مصدر البااق  والتاجر عن كوهنا حوال ،  .3
لذي افحامل البااق  حييل التاجر عةلى املصرف كي يقوم هذا األخري بتسديد مثن السةلع ، أو اخلدم  املشرتاة و 

استقر دينا يف ذم  حامل البااق  لةلتاجر، وأما التاجر فهو احملال، بينما املصرف هو احملال عةليه ومثن السةلع  أو 
 43اخلدم  هو احملال به

 ثانياً: بااقات االئتمان : 

بااقات لخيتةلف التوييف الفقهي الفقهي لبااقات األئتمان باختالف العالقات التعاقدي   بني أطراف هذا النوع من ا
 :44وذلك عةلى النحو التايل

العالق  بني مصدر البااق  وحامةلها: ميون توييف العالق  بني مصدر البااق  وحامةلها باعتبارها مزيج مركب  .أ
 45من ثالث  عقود تتناوب وفق العمةلي  أو االستخدام هلذه البااق  كما يةلي:

ستقر معه حامةلها كل الديون اليت ت الضمان: حيث يضمن املصرف املصدر لةلبااق  لةلتاجر الذي يتعامل .1
 يف ذم  حامل البااق  لةلتاجر بعد كل عمةلي  استخدام هلذه البااق 
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 . 53البعةلي :ص 46
  52-51البعةلي : ص 47

 

عقد قرض حيث يقوم املصرف بالتسديد عن حامل البااق  لةلسةلع أو اخلدمات املشرتاة عن طريق هذه  .2
جد يف سحبه عندما ال يو البااق ، أو عندما يقوم املصرف باتاح  املبةلغ الذي يبادر حامل البااق  إىل 

 رصيده أي  مبالغ

عقد وكال : حيث ينيب حامل البااق  املصرف بتسديد املبالغ املستحق  عةليه أو حتويل هذه املبالغ إىل  .3
 االطراف اليت يتعامل معها حامل هذه البااق 

يضمن  الضمان حيثالعالق  بني مصدر البااق  والتاجر الذي يتعامل معه حامةلها: تقوم هذه العالق  عةلى  .ب
املصرف املصدر لةلتاجر املبالغ والديون املرتتب  عةلى حامل البااق  لصاحل التاجر، كما تقوم أيضًا عةلى عقد 
الوكال  من جه  التاجر الذي يوكل املصرف املصدر بتحصيل أمثان السةلع واخلدمات املشرتاة، وحتويةلها حلساب 

 46ف آخر لةلتاجر فيه حسابالتاجر يف املصرف املصدر لةلبااق  أو يف مصر 

العالق  بني حامل البااق  والتاجر: هذه العالق  ختتةلف باختالف العقود الناشئ  عن عمةليات استخدام البااق   .ت
 كما سبق بيانه يف بااقات احلسم الفوري47حيث توون بيعاً أو إجارة أو غري ذلك 

 الفرع  الثالث: حكم أخذ العمولة في البطاقات المصرفية

حوم أخذ العمول  يف البااقات املصرفي  باختالف نوع تةلك البااق  والعالقات التعاقدي  اليت جتمع بني أطرافها خيتةلف 
 وميون لةلباحث بيان ذلك من خالل ما يةلي:

 أواًل: بااقات السحب الفوري

موالت االصدار ا عتتقاضى املصارف االسالمي  عموالت غالبا ما توون من حامل البااق ، وهذه العموالت تتنوع، فمنه
 وعموالت جتديد البااق  بعد انتهاء مدهتا، وعموالت استبداهلا عند الفقد، أو التةلف إىل غري ذلك من العموالت،وبناءاً 
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  237شحادة ، أبو العز : ص 48

 

وبني العميل حامةلها، وأن هذه العالق  هي من باب الوكال ، فال  -مصدر البااق -عةلى توييف العالق  بني املصرف
 لعمول  سواءاً أكان ذلك جله  اخلدمات املوتبا  باصدار البااق  و جتديدها واستبداهلا ألنيبدو حمظور شرعي يف أخذ ا

هذه اخلدمات حتتاج إىل كةلف وجهد يستحق املصرف عةليها أجراً، أو كان جله  قيام املصرف بتسديد أمثان السةلع  
هذه  يست قرضًا حيث يتم حسم أمثانواخلدمات املشرتاة نياب  عن العميل حامل البااق  ألن عمةلي  التسديد هذه ل

السةلع واخلدمات من الرصيد، من خالل قيامه بتسديد الفرق بني مثن السةلع  املشرتاة واملبةلغ املتوفر يف رصيد العميل، 
فصنه ال جيوز يف هذه احلال  أخذ عمول  عن هذه العمةلي  ألن املصرف يصبح يف هذه احلال  مقرضاً لةلعميل فيوون أخذه 

 يف هذه احلال  من باب القرض الذي جر نفعاً فيدخل يف الربا.العمول  

وال تتقاضى املصارف االسالمي  يف الغالب أي عمول  من التاجر نظري قيامها بتحصيل امثان السةلع واخلدمات املشرتاة 
واخلدمات،  ععن طريق العميل، وغالبًا ما توتفي باخلصومات اليت مينحها التجار لتةلك املصارف من أمثان تةلك السةل

لون اخذ هذه العمول  يف هذه احلال  جائز أيضاً، ألن التاجر ليس مقرضاً لةلمصرف، فال يدخل يف مسأل  القرض الذي 
 48جر نفعاً لونه موكل له يف حتصيل أمثان السةلع واخلدمات املشرتاة من العميل

 ثانياً: حوم أخذ العمول  يف بااقات االئتمان

عن أنواع البااقات املصرفي  أن الغرض األساس من بااقات اإلمتان إمنا يتمثل يف إقراض  سبق وأن عرفنا لدى احلديث
حامل البااق  من خالل قيام املصرف بتسديد أمثان السةلع واخلدمات املشرتاة، وإما من خالل اتاح  مبالغ نقدي  ذات 

  قد ترتبط ت أخرى تتيحها هذه البااقسقوف متباين  يقوم العميل بسحبها من خالل تةلك البااق ، غري أن مث  خدما
بعمةلي  اإلقراض، وقد ال ترتبط هبذه العمةلي ، وال غرو واحلال  هذه أن خيتةلف حوم أخذ تةلك العموالت باختالف 

 طبيعتها، ومدى اقرتاهبا أو ابتعادها عن عمةلي  االقراض وفق ما يةلي:
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 240شحادة ، أبو العز ص 49
 (7/1/475جمةل  جممع الفقه االسالمي، بااقات االئتمان، مركز تاوير اخلدم  املصرفي  لبيت التمويل الووييت، ) 50
 3/509/ 12، جمةل  جممع الفقه االسالمي جبدة، محاد: نزيه، بااقات االئتمان 51
 1/325السعيدي: عبداهلل بن حممد بن حسن، الربا يف املعامالت املصرفي  املعاصرة،  52

 

 أخذ العمول  مقابل عمةلي  االقراض. .أ

نظري اإلقراض أو مراعى فيه اإلفراض كأخذ العمول  مقابل تقسيط القرض أو تأجيةله ، أو جتاوز إذا كان أخذ العمول  
العميل املبةلغ املتاح يف رصيده أو رفع سقف اإلئتمان أو غري ذلك من احلاالت الىت تويف عةلى أهنا إقراض فصنه  جيوز 

  49العمول  إلن ذلك يدخل يف باب القرض الذي جر نفعا ، وهو ذريع  اىل الربا احملرم . .واحلال  هذه أخذ 

أخذ العمول  عن اخلدم  املرتبا  باالئتمان: إذا كان أخذ العمول  عن خدم  مرتبا  باالئتمان، وال ميون فصةلها  .ب
هيئات أختةلف الباحثون و عنه، كأخذ العمول  عن السحوبات النقدي  إذا جتاوزت رصيد حامل البااق ، فقد 

 الفتوى التابع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي  يف حومها عةلى أقوال:

أن أخذ العمول  عن هذه اخلدمات جائز بغض النظر عن طريق  تقدير تةلك العمول ، سواءاً أكانت مبةلغاً  .1
شرعي  لبيت هليئ  المقاوعًا أو نسب  مئوي ، من املبةلغ الذي أتاحته هذه البااق ، وقد أخذت هبذا الرأي ا

، ألن املصرف يتحمل كةلفًا نتيج  قيامه ببعض األعمال اليت تتاةلبها إتاح  هذه  50التمويل الووييت
اخلدمات كتجهيز البااق  وإرسال االشعارات، وإتاح  األجهزة واستئجار مواقعها، وتغذيتها باملبالغ النقدي ، 

نتفع بدها املصرف املصدر لةلبااق ، وحامل البااق  هو املإلتاحتها أمام العمالء، وكل ذلك يتاةلب كةلفاً يتو
 51من هذه اخلدمات، وما يأخذه املصرف من عموالت هو ألجل هذه اخلدمات، وليس ألجل القرض

أنه ال جيوز أخذ العمول  عن هذه اخلدمات ماةلقًا ألن هذه العمول  هي مبثاب  األجر عةلى الضمان، أو  .2
 52عةلى القرض وكال األمرين حمرم.

التفرق  بني ما إذا كانت العمول  مبةلغًا مقاوعًا وما إذا كانت نسب  مئوي ، فيجوز يف احلال  األوىل دون  .3
 الثاني ، وقد أخذت هبذا القول هيئ  الفتوى والرقاب  الشرعي  ملصرف الراجحي، بناءاً عةلى أن ربط تقدير 
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 هـ 1422، سن  463اهليئ  الشرعي  ملصرف الراجحي، قرار رقم  53
  1946 باب احلالل بني واحلرام بني وبينهما مشبهات، حديث رقم « كتاب البيوع « صحيح البخاري 54
  . 62/ 29،ابن تيمي  : جمموع الفتاوى  3/109،مالك:مالك بن أنس ، املدون   7/181:فتح القدير إبن اهلمام  55
 . 593امساعيل:ص 56

 

املبةلغ املتاح  خبالف ما لو كانت العمول  مبةلغاً مقاوعاً ال يزيد بزيادةالعمول  باملبةلغ املتاح أو املسدد يؤول إىل شبه  الربا، 
 53وال ينقص بنقصه

ولعل هذا القول هو األرجح ألنه جيمع بني اعتبار اخلدمات املرتبا  ببااق  االئتمان، خدمات يستحق عةليها املصرف 
اجتناب الشبهات، أتاحته البااق ، وحنن مأمورون ب أجراً وبني جتنب شبه  الربا، عندما يرتبط تقدير العمول  باملبةلغ الذي

هلل عةليه صةلى ا-خاص  عندما توون هذه الشبهات قوي  وظاهرة، كما هو األمر يف هذه احلال ، وكما دل عةلى ذلك قوله
 أوسةلم يف حديث النعمان بن بشري: ) احلالل بني، واحلرام بني، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استير 

 54لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام...(

أخذ العمول  مقابل الضمان: إذا كان أخذ املصرف املصدر لةلبااق  العمول ، نظري قيامه بضمان تسديد املبالغ  .ث
املستحق  عةلى حامةلها لةلتاجر، فصن أكثر العةلماء قد ذهب إىل أن أخذ العمول  يف هذه ا حلال  غري جائز نظراً 

ن الضمان هو تيرع حمض، وال جيوز أخذ العمول  عن التيرع احملض، إذ الضمان والوفال  من عقود التيرعات، أل
مث إنه قد يعجز العميل حامل  55وقد استقر يف الفقه اإلسالمي أنه ال جيوز أخذ العوض عن عقود التيرعات.

املصدر  صيد يف حسابه لدى املصرفالبااق  عن تسديد املبالغ املستحق  عةليه لةلتاجر نظرًا لعدم وجود ر 
لةلبااق ، أو لعدم كفاي  ذلك الرصيد إن وجد لتغاي  تةلك املبالغ، فيؤول األمر واحلال  هذه إىل اإلقراض أي 
إقراض املصرف املصدر لةلبااق  العميل حامةلها، فيوون ذلك من قبيل القرض الذي جر نفعاً، فيحرم حينئذ 

 56إلفضائه إىل الربا احملرم

  ن الذي يظهر لةلباحث التفرق  بني حالتني:غري أ
 
 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3748&idto=4086&lang=&bk_no=52&ID=1293
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3748&idto=4086&lang=&bk_no=52&ID=1293
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إذا كان لةلعميل حامل البااق  رصيد يف حسابه يوفي لتغاي  أمثان السةلع واخلدمات املشرتاة، فصنه يف هذه  .1
احلال  جيوز أخذ العمول  عن جمرد االلتزام بالضمان، وذلك ألن كون الضمان من عقود التيرعات يفرق فيه بني 

 آلحاد الناس، وبني قيام مؤسسات مالي  يعتير الضمان جزءاً من عمةلها، فال يعقل واحلال  هذه احلاالت الفردي 

أن ياةلب من تةلك املؤسسات املالي  ما ياةلب من آحاد الناس، فيقال هلم تيرعوا بالضمان، ألن الضمان يف  
ادهم ا، وأما آحاد الناس وأفر املؤسس  املالي  هو احرتاف لتةلك املؤسس  حيث أن الضمان جزء من حرفتها ومهنته

فقد ياةلب منهم التيرع واالرتفاق بالضمان ألن الناس يتبادلون هذا التيرع ويتداولونه فمن كان ضامناً اليوم قد يوون 
 مضموناً غداً، وهوذا كل الناس حمتاج إىل الضمان.

مان، ألن العمول  عن الضإذا مل يون لةلعميل حامل البااق  رصيد يف املصرف مصدرها فصنه ال جيوز تقاضي  .2
الضمان يف هذه احلال  يفضي إىل القرض، ألن املصرف سيقوم بتسديد أمثان السةلع، واخلدمات املشرتاة نياب  
عن العميل، ويوون ذلك مبثاب  قرض لةلعميل، يستوفيه املصرف من أول دفع  نقدي  ترد إىل حسابه، أو ياالبه 

ملبالغ النقدي ، فيوون من باب القرض الذي جر نفعاً، وإن كان يف به إذا امتنع العميل عن تغذي  حسابه با
أصةله ضماناً، ألن العيرة ليست لةلحال وإمنا هي لةلمآل، ألن النظر إىل مآالت األفعال مقصود معتير شرعاً، 

 وبذا فصنه ال حيل لةلمصرف أخذ العمول  يف هذه احلال  ألهنا أجر عةلى قرض، وهو مفض إىل الربا احملرم.

 المطلب الثاني :عموالت  خطابات الضمان 

من التسهيالت املصرفي  اليت تقدمها املصارف اإلسالمي  ما يعرف خباابات الضمان ، وتتقاضى املصارف اإلسالمي   
عةلى إصدار هذه اخلاابات أجورا تعرف بالعموالت ، وسوف يعمد الباحث إىل معاجل  عموالت خاابات الضمان من 

 خالل الفروع التالي  :
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                                                                              29، البعةلي : عبد احلميد ، أساسيات العمل املصريف ص 14الندوي :خااب الضمان املصريف ص  57
، زعرتي :عالء الدين ، اخلدمات 186، ارشيد : حممود عبد الورمي أمحد ، الشامل يف معامالت وعمةليات املصارف اإلسالمي  ص 297شبري : ص 58

 333_332املصرفي  ، ص

 

 : ان وأنواعهالفرع األول :مفهوم خطاب الضم

تقوم فورة خااب الضمان عةلى قيام املصرف بضمان عميةله لدى طرف ثالث بقيم  املبةلغ الذي يتضمنه خااب 
الضمان ، ولةلباحثني يف أدبيات الصريف  تعريفات كثرية خلاابات الضمان ، خيتار منها الباحث تعريف خااب الضمان 

 ب  التزام مةلقى د عمالئه يف حدود مبةلغ معني اجتاه طرف ثالث مبناسبأنه :تعهد كتايب يتعهد مبقتضاه البنك بوفال  أح

عةلى عاتق العميل املوفول ، وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل بالتزاماته اجتاه ذلك الارف خالل مدة معبن  عةلى أن بدفع 
ال  فشل وافقته حالبنك املبةلغ املضمون عند أول ماالب  خالل سريان الضمان بغض النظر عن معارض  املدبن أو م

 57العميل بالوفاء بالتزاماته 

وتتنوع خاابات الضمان إىل أنواع خمتةلف  ومتعددة تبعا إلختالف اإلعتبارات الىت تقسم إليها اخلاابات ، وسيقتصر 
جزه حبالباحث عةلى التقسيم باعتبار واحد وهو التقسيم باعتبار التأمني النقدي ، أو العيين الذي بقوم العميل بصيداعه أو 

أو جتمبده ضمانا لوفاء العميل بالتزاماته لدى املصرف املصدر وذلك ألن هذا اإلعتبار هو األكثر تأثريا يف احلوم عةلى 
العمول  اليت يتقاضاها املصرف املصدر لقاء إصداره خااب الضمان ، وتقسم خاابات الضمان هبذا اإلعتبار إىل 

 58األقسام التالي  

ي  كامةل  : ويقوم العميل يف هذا النوع من اخلاابات بتغاب  كامل قيم  خااب الضمان خااب الضمان املغاى تغا
من خالل تأمني نقدي أو عيين ، وذلك ضمانا من قبل العميل لةلمصرف املصدر ليضمن من خالل التأمني النقدي أو 

م العميل إما مبةلغ نقدي يقو  -أ العيين اإللتزامات الناشئ  عن خاابات الضمان ، وهذ التأمني النقدي أو العيين هو :
بصيداعه يف حساب خاص لدى املصرف املصدر خلااب الضمان وجيمد هذا املبةلغ حبيث ال يستايع العميل التصرف 
به ريثما تنتهي إلتزامات املصرف الناشئ  عن خاابات الضمان إما بصنتهاء مدته , أو بصنتهاء الغرض الذي أصدر خااب 

 الضمان ألجةله 
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  295شبري :عثمان ، املعامالت املالي  املعاصرة ص 59

 

يف خمازن العميل توون قيمتها مساوي  لقيم  خااب الضمان ، وال بد أن توون هذه البضائع مما ال يسرع  بضائع-ب
اليه التةلف والفساد حبيث حتجز وال يستايع العميل التصرف هبا ريثما ينتهي الغرض من حجزها ، بصنتهاء التزامات 

يزا له عن أو التغاي  تأمينا عينيا أو تغاي  عيني  متي املصرف الناشئ  عن إصدار خاابات الضمان ، ويسمى هذا التأمني
 التأمني أو التغاي  النقدي  السابق ذكرها .

خاابات الضمان املغااة تغاي  جزئي  : حيث يقوم العميل بصيداع مبةلغ نقدي او حجز تـأمينا عينيا مبا ال يساوي -2
 ب الضمان أو ربعها أو ثةلثها وهوذا . قيم  خااب الضمان وإمنا ينقص عن تةلك القيم  كتغاي  نصف خاا

خاابات الضمان غري املغااة : ال يشرتط يف هذا النوع من اخلاابات أن يقوم العميل بصيداع مبةلغ نقدي أو  -1
حجز تأمني عيين نظري إصدار املصرف خلااب ا لضمان، وإمنا يوتفى يف هذه احلال  بالثق  اليت بتمتع هبا 

ذه الثق  رمبا توون قد تولدت عن السرية املصرفي  هلذا العميل لدى املصرف العميل لدى املصرف املصدر وه
 املصدر او بسبب مركزه  املايل اىل غري ذلك من اإلعتبارات اليت يعتمدها املصرف يف تووبن هذه الثق 

 الفرع الثاني: خصائص خطابات الضمان       

   59التالي  وبناء عةلى ما تقدم فصن خاابات الضمان تتميز باخلصائص 

 خااب الضمةلن مثثل مبةلغا من النقود -1

 خااب الضمان بات وهنائي يف مواجه  املستفيد ، فال جيوز لةلبنك أن يرجع عنه -2

 التزام البنك يف مواجه  املستفيد مستقل عن أي  جه  أخرى ، ولو كان العميل . -3

خااب الضمان ذو كفاي  ذاتي  ، فال حيتاج حامةله إلثبات حقه كما يف األوراق التجاري  ، بل جيب عةلى املصرف -4
 دفع قيمته مبجرد اإلطالع عةليه من غري حاج  إىل إجراءات قضائي  
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 . 5/488، املوسوع  العةلمي  والعمةلي  :639- 637موسوع  أعمال البنوك : ص 60
   1105، ص 2،ج   2أبوغده :عبد الستار ، خااب الضمان جمةل  جممع الفقه اإلسالمي عدد 61
األردني    الصوا : عةلي ، خاابات الضمان كما جتريها البنوك اإلسالمي  وأحوامها الشرعي  ، مؤمتر املستجدات الفقهي  يف البنوك اإلسالمب  اجلامع 62
  1047، األمني : حسن ، دراس  حول خاابات الضمان ، جمةل  جممع الفقه اإلسالمي ، العدد الثاين ص 15ص

 

 الفرع الثالث : التكييف الفقهي لخطابات الضمان 

 لدى تتبع أقوال العةلماء املعاصرين ، وتوييفهم الفقهي خلاايات الضمان تبني أهنا تدور حول التوييفات الفقهي  التالي  

بأجر : حبث يقوم العميل طالب إصدار خااب الضمان بتوكيل املصرف املصدر هلذا  60توييفه عةلى أنه وكال  -1
صعتباره وكيال أجرة من العميل طالب إصدار خااب الضمان اخلااب بصصداره ، ويتقاضى املصرف يف هذه احلال  ب

 مقابل وكالته هذه 

لوجود بعض أوجه الشبه بني خاابات الضمان وبني الوفال  ، حيث يوون املصرف 61توييفه عةلى أنه كفال  –ب 
اجله  غالبا  هاملصدر خلاابات الضمان مبثاب  الوفيل لةلعميل لدى اجله  املستفيدة من إصدار خاابات الضمان ، وهذ

ما توون ذات صةل  بعقود التوريدات واملقاوالت ، حيث تضمن هبذا اخلااب وصول املبةلغ إليها عند عجز العميل أو 
 مماطةلته ، كما تضمن أيضا جدي  العميل يف تةلك العقود . 

عاصرين أن حيث يرى بعض العةلماء امل62تتوييف خاابات الضمان عةلى أهنا مزيج بني عقدي الوكال  والوفال   -ج
خاابات ا لضمان هي مزيج بني كل من عقدي الوكال  والوفال  ، حيث يوون املصرف املصدر خلااب الضمان وكيال 
عن عميةله طالب إصدار اخلااب يف دفع قيمته ، إذا كان خااب الضمان مغاى مقابل عمول  عةلى قيامه هبذه الوكال  

اب ابات الضمان كفيال لعميةله لدى اجله  املستفبدة إذا مل يون خاتعتير أجرة لةلوكال  ، ويوون املصرف املصدر خلا
الضمان مغاى ، أما إذا كان خااب الضمان مغاى تغاب  جزئي  فصن التوييف الفقهي لتةلك اخلاابات يوون وكال  

مصريف  جيف اجلزء املغاى منها ، وكفال  يف اجلزء غري املغاى . كن الراجح من هذا كةله أن خاابات الضمان هي منت
 جديد ، ومعامةل  مالي  مستحدث  ، وهو وليد األعراف املصرفي  ، وإن كان فبه شبه من كل من الوكال  والوفال  ، فهو 
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  7خاابات الضمان مفهومها ، أقسامها ، وأحوامها صالصالحني : عبد اجمليد ،  63
  28الضرير : صديق ، خاابات الضمان ص  64
 .  1204،  1192، 1043، 1047، 1125، 2/1106جمةل  جممع الفقه اإلسالمي : عدد 65
 . 290،محاد نزيه ، قضايا فقهي  معاصرة ص105قةلعجي :حممد رواس ، املعامالت املالي  املعاصرة ص 66
 وما بعدها  14حني : عبد اجمليد ، خاابات الضمان صالصال 67

 

وإن كان حيمل بعض مالحمهما ومساهتما إال أنه ينفرد بأحوام ومزايا ختتةلف عن كل منهما ، فهو عقد جديد مستقل 
    63بعض أحوام الوكال  والوفال  عةلى بعض أنواعه قائم بذاته غري أن هذا ال مينع تنزيل 

 الفرع الرابع : حكم أخذ العمولة على إصدار خطابات الضمان

تقدم املصارف خدم  إصدار خاابات الضمان نظري عمول  تتقاضاها مقبل تقدمي هذه اخلدم  فما حوم أخذ هذه 
 العمول  أو األجرة ؟

إلسالمي  أن تتقاضى أي عموالت نظري إصدارها خلاابات الضمان نظرا يرى بعض الباحثني أنه ال جيوز لةلمصارف ا
ألن هذه اخلاابات هي مبثاب  الوفال  والوفال  هي عقد إرفاق وتيرع من قبل الوفيل طةلبا لألجر والثواب ورغب  يف اخلري 

خذ األجرة عةلى بينما برى باحثون آخرون جواز أ   64واإلحسان إىل الناس لتسهيل معامالهتم وقضاء حوائجهم 
خاابات الضمان املغاى بناء عةلى أنه يصبح يف هذه احلال  يف حوم الوكال  بأجر وعدم جواز أخذ األجرة عةلى خااب 
الضمان غري  املغاى بناء عةلى أنه يأخذ يف هذه احلال  حوم الوفال  ، . وأما خااب الضمان املغاى تغاي  جزئي  

ولون مجهرة الباحثني من العةلماء 65عةلى اجلزء املغاى منه إحلاقا له بالوفال  فيصح عند هؤالء الباحثني أخذ العمول  
املعاصرين يرون جواز أخذ األجرة عةلى إصدار خاابات الضمان وإن اختةلفوا فيما بينهم عةلى بعض الضوابط والشروط 

 66وطرق احتساب هذه األجرة 

 :67مان بقسميها املغاى ، وغري املغاى ملا يةلي والراجح من ذلك كةله ، جواز أخذ األجرة عةلى إصدار خاابات الض

ال إشوال يف أخذ األجرة عةلى إصدار خاابات الضمان املغااة ، ألن ذلك من باب الوكال  بأجر ، والوكال  بأجر -1
 جائزة وال خالف يف جوازها بني الفقهاء عموما ، ويةلحق خباابات الضمان املغااة تغاي  كامةل  القسم املغاى من قيم  
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خاابات الضمان املغااة تغاي  جزئي ، ألنه يأخذ يف هذه احلال  حوم خاابات الضمان املغااة تغاي  كامةل  فيةلحق 
 هبا 

إن إصدار خاابات الضمان هو من بني اخلدمات املالي  اليت تقوم هبا املصارف عموما ، واملصارف اإلسالمي  منها -2
ئها نظري مبالع مالي  ، واملصارف اإلسالمي  حني تتقاضى عموالت عةلى وجه اخلصوص ، وهي تقدم هذه اخلدم  لعمال

مصرفي  عةلى إصدار خاابات الضمان ، فصمنا تتقاضاها مقابل اخلدم  اليت تؤديها ، واملتمثةل  يف إصدار هذه اخلاابات 
به  الربا منتفي  يف ش، وليس مقابل املبالغ اليت تتعهد بدفعها لةلجه  املستفيدة من إصدار هذه اخلاابات ، وعةليه فصن 

هذه احلال  حىت يف خاابات الضمان غري املغااة ، أو يف القسم غري املغاى من قيم  خاابات الضمان املغااة تغاي  
 جزئي  

إن القول بأن عقد الوفال  هو عقد إرتفاق ال يصح أخذ العوض عنه  رمبا يصح يف الوفاالت الفردي  البسيا  بني -3
وفال  يف هذه احلال  نوعا من اإلحسان واملعروف الذي يتباذله الناس يف ما بينهم ويتداولونه،  فمن  األفراد ،حيث تعد ال

كان كفيال اليوم ، رمبا يوون موفوال غدا ، لون هذا القول ال ميون أن يابق عةلى الوفاالت املصرفي  أو اإلعتمادات 
ن القيام يت ييرز فيها جانب الوفال  يف دورها التوثيقي ، ألاملستندي  أو خاابات الضمان أو غريهامن اخلدمات املالي  ال

هبذه اخلدمات هو جزء من عمل املصارف اإلسالمي  ، فيوون إصدار مثل هذه اخلاابات جزءا من مهم  املصرف 
مي  الوظيفي  واإلحرتافي  ، فالوفال  هنا يف حق املصرف هي عمل ومهن  ، وليست تيرعا وإحسانا ، ألن املصارف اإلسال

هي مؤسسات متويةلي  وإستثماري  رحبي  قائم  عةلى مبدأ تعظيم العوائد وزيادهتا وليست مجعيات خريي  قائم  عةلى مبدأ 
 اخلري واإلحسان إىل الناس . 

هذا كةله عةلى التسةليم بأن التوييف الفقهي خلاابات الضمان إمنا ينحصر يف عقد الوفال  ، وقد مر معنا أن خااب -4
د مستقل قائم بذاته فيه بعض مالمح الوفال  ، والوكال  لونه ال ميون توييفه عةلى أنه كفال  أو وكال  الضمان هو عق

 وبناء عةلى ذلك فصنه ال ميون تنزيل أحوام الوفال  أو الوكال  عةليه . 

أتي  عن تإن القول بعدم جواز أخذ العموالت عةلى إصدار خاابات الضمان حيرم املصارف اإلسالمي  من العوائد امل-5
 إصدار مثل هذه اخلاابات مما حيد من قدرهتا عةلى منافس  املصارف التقةليدي  الربوي  يف سوق الصريف  ، كما حيد أيضا
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 . 72،سراج حممد أمحد ، األوراق التجاري  يف الشريع  اإلسالمي  ص 367-366الزعرتي : ص 68

 

 ل  تةلك املصارف زءا مهما من رسامن قدرهتا عةلى اإلطالع بدورها يف نشر الوعي بفورة الصريف  اإلسالمي  بصعتبارذلك ج 

ي  من تقاضي مثل هذه العموالت يدفع عمالء تةلك املصارف اىل التعامل مع املصارف كما أن منع املصارف اإلسالم-6
التقةليدب  الربوي  ، ألن شرائح كبرية من عمالء تةلك املصارف هي من فئ  التجار واملستوردين الذين حيتاجون إىل خدم  

الغالب  ملصارف اإلسالمي  ، فصهنم يفإصدار خاابات الضمان لتسهيل معامالهتم ، فصذا مل جيدوا مثل هذه اخلدم  يف ا
سيبحثون عنها يف املصارف التقةليدي  الربوي  ، مما يوقع هؤالء العمالء يف احملظور الشرعي عندما ال جيدون البديل احلالل 
الذي يفرتض أن توفره هلم املصارف اإلسالمي  ، باعتبار ذلك جزءا من رسالتها ودورها وواجبها حنو عمالئها أو حنو 

 جملتمع عموما .ا

 المطلب الثالث :عموالت اإلعتمادات المستندية 

من التسهيالت املصرفي  اليت تقدمها املصارف عموما ،و اإلسالمي  منها عةلى وجه اخلصوص ما يعرف باإلعتمادات 
سيعمد الباحث و  املستندي  ، واليت تعتير ذات أثر كبري يف تسهيل األعمال التجاري  عموما والتجارة الدولي  بوجه خاص ،

 إىل احلديث عن العمول  اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  نظري تقدميها هذه التسهيل من خالل الفروع التالي  : 

 الفرع األول : مفهوم اإلعتماد المستندي وأطرافه 

ختتةلف تةلك  هي صيغ  توثيقي  تعتمدها املصارف عموما سواء كانت تةلك املصارف تقةليدي  ربوي  أو إسالمي  ، وال
املصارف يف النواحي الفني  املرتبا  بتةلك اإلعتمادات وطبيعتها ، وإمنا قد تتمثل اإلختالفات بني تةلك اإلعتمادات يف 

 املصارف الربوي  التقةليدي  من جه  أخرى يف بعض األحوام الشرعي  كما سيتضح الحقا 

بدفع  ةلب من أحد عمالئه ، يتضمن التزام هذا املصرفواإلعتماد املستندي : هو تعهد كتايب حيرره مصرف بناء عةلى ط
 . 68أو قبول كمبياالت   مسحوب  عةليه عند تقدمي مستندات شحن البضاع  بالشروط املتفق عةليها 
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  367الزعرتي ص 69

 

أو هو تعهد كتايب يصدره املصرف بناء عةلى طةلب عميةله املستورد لصاحل املستفيد )املصدر ( ، يةلتزم املصرف مبوجبه 
بالوفاء لةلمستفيد بقيم  اإلعتماد أو بقبول كمبيال  أو كمبياالت مستندي  مصحوب  مبستندات شحن البضاع  املتعاقد 

 عةليها بني املصدر واملستورد . 

متاد املستندي يعتير عقدا مستقال منفصال عن عقد اإلسترياد أو الشراء التجاري ‘ومن اجلدير بالذكر يف هذا املقام أن ا
، حيث ميون أن ينص يف عقد اإلسترياد يف بند خاص عةلى وجوب قيام املستورد بفتح إعتماد مستندي لصاحل املصدر 

و اإلعتماد املستندي ال يعد جزءا من عقد اإلسترياد األصةلي ، وإمنا ه بقيم  البضاع  املنوي تصديرها ، وهبذا يظهر أن
  69عقد آخر منفصل تدخل فيه أطراف أخرى كاملصرف مصدر اإلعتماد ، واملصرف اآلخر )املصرف املراسل ( 

 ويشرتك يف اإلعتماد املستندي عدة أطراف هي :

خص قيم  اإلعتماد ومدته ... اخل ، وهو الشاملصرف املصدر لإلعتماد : يتقيد بالييانات اليت جيددها ك -1
 الذي ياةلب فتح اإلعتماد 

املصرف املصدر : وهو املصرف الذي ينشئ .اإلعتماد املستندي ، ويقوم بفتحه مث خياطب به مصرفا آخر  -2
 يسمى باملصرف املراسل ، أو خياطب املستورد مباشرة من خالل فروعه يف بةلد املستورد . 

 املراسل : حيث توون مهم  هذا املصرف خماطب  املسنورد أو املستفيد مبضمون اإلعتماد . املصرف املبةلغ أو -3

 املستورد : وهو البائع ويسمى أيضا باملستفيد ألن اإلعتماد إمنا فتح ملصةلحته وفائدته -4

 الفرع الثاني :حكم أخذ العمولة عن اإلعتمادات المستندية : 

 -عمول  عن قيامها بصصدار اإلعتمادات املستندي  فصنه ال بد من بيان ما يةلي : لبيان حوم تقاضي املصارف اإلسالمي 
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 . 71- 70،وانظر البعةلي ، عبد احلميد حممود ، أدوات اإلستثمار يف املصارف اإلسالمي  ص 369-368املرجع السابق ص 70
 77-73، وانظر البعةلي، أدوات االستثمار، ص 41الشحود، عةلي بن نايف، املفصل يف أحوام الربا، ص 71

  

إن األصل يف األعمال التوثيقي  والوساطات اليت تقوم هبا املصارف يف جمال اإلعتمادات املستندي   -1
مت ختريج  ءاجلواز ، بناء عةلى األصل قي املعامالت اجلواز خالفا لةلعبادات اليت األصل فيها املنع ، وسوا

 األعمال اليت تقوم هبا املصارف يف اإلعتمادات املستندي  عةلى أهنا كفال  أو وكال  بأجر أو حوال  فصن

هذه العقود أو التصرفات جائزة باجلمةل  ، واإلسالم ال يقف موقفا سةلبيا إزاء تقدم التجارة وتسهيل   -2
 املعامالت بني الناس . 

 70ال بد من أن توون البضاع  املشرتاة أو املستوردة مباح   -3

 جيوز فتح اإلعتمادات املستندي  يف املصارف اإلسالمي  وفق التفصيل اآليت: -4

إذا كانت اإلعتمادات املستندي  مغااة من قبل فاتح االعتماد )املستورد( فصن املصارف اإلسالمي  تتقاضى  .أ
، وهذه العمول  تتقاضاها املصارف اإلسالمي  71االعتماد وهذه العمول  جائزةيف هذه احلال  عمول  عةلى فتح 

مقابل ما تقدمه لعمالئها من خدم  ومقابل ما تتوبده من مصاريف إداري  وما تقوم به من مراسالت وما 
 يتاةلبه فتح االعتماد من أعمال وإجراءات تأخذ من املصرف وموظفيه جهدا ووقتا.

 املقام إىل أنه ال يشرتط أن توون العمول  اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  عةلى فتح اإلعتمادات وجيدر التنبيه يف هذا
املستندي  املغااة مساوي  لةلمصاريف اليت تتوبدها هذه املصارف ألن حساب ذلك عةلى شول وجه دقيق يبدو صعبا 

ها عةلى أهنا ذولني وألن هذه العمول  ميون توييفإن مل يون مستحيال إذا أخذنا بعني االعتبار تقدير اجلهد والوقت املب
أجرة لةلمصرف لون ينبغي عةلى املصارف اإلسالمي  أن توون معتدل  يف حتديد هذه العمول  كي تشجع األوساط 

 التجاري  عةلى فتح اإلعتمادات املستندي  من خالهلا.

حبيث تزيد  بط هذه العمول  مبقدار املبةلغ املغاىكما جيدر التنبيه أيضا إىل أنه ال جيوز أن تقوم املصارف اإلسالمي  بر 
 بزيادته وتنقص بنقصه من خالل احتساب العمول  بنسب  مئوي  حمددة من املبةلغ املغاى ألن املصاريف اليت تتوبدها هذه 
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 املرجع السابق 72
 263، ص 7ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار املعرف ، بريوت، ج 73
 107م،ص 199عهد العاملي لةلفور اإلسالمي، القاهرة، الابع  األوىل، عةلم الدين، حميي الدين إمساعيل، االعتمادات املستندي ، امل 74

 

ميرر إذن  املصارف وكذا األعمال واإلجراءات اليت تقوم هبا ال ترتبط بوير املبةلغ أو صغره، فهي واحدة يف احلالتني فال
 لربط العمول  بقيم  االعتماد املستندي.

 :72أ. وأما إذا مل تون االعتمادات املستندي  مغااة من قبل فاتح االعتمادات)املستورد( فيمون أن تأخذ املعامةل  منحيني

أسةلوب املضارب : واملضارب  هي نوع من الشركات املقرة يف الفقه اإلسالمي، وصورهتا أن يقدم أحد  -1
ني املال، بينما يقدم الشريك اآلخر العمل فيسمى من قدم املال رب املال، ويسمى من قدم العمل الشريو

، ويف هذه احلال  يتحمل رب املال اخلسارة إن حصةلت، وأما العامل)املضارب( 73العامل أو املضارب
هذا الربح  نفيتحمل خسارة اجلهد، وأما إذا حصل ربح فصنه يوون بني رب املال وبني املضارب يتقامسا

 حبسب ما اتفقا عةليه.

وميون تابيق هذا املبدأ يف االعتمادات املستندي  يف املصارف اإلسالمي ، وذلك بأن يدخل املصرف شريواً بنسب  معين  
، غري أن هذا األسةلوب ال يبدو عمةليًا أو قاباًل لةلتابيق عةلى نااق واسع 74يتفق عةليها مع فاتح االعتماد )املستورد(

ن الناحي  العمةلي ، وإن كان ممون التصور من الناحي  النظري ، حيث ال يقدم التجار واملستوردون عةلى مثل هذا وجتاري م
النوع من املعامالت نظرًا ألن حص  املصرف يف هذه احلال  ستوون مرتفع  كثريًا  عن الفوائد الربوي  اليت تتقاضاها 

ملصارف اإلسالمي  ذاهتا لن توون متشجع  ملثل هذا النوع من املصارف التقةليدي  يف مثل هذه احلاالت، كما أن ا
املعامالت نظراً لةلمخاطر اليت توتنفها، ومعةلوم أن املصارف اإلسالمي  ترتدد كثرياً يف اإلقدام عةلى صيغ توون فيها نسب  

ب اجلواز عمةلي ، ويوتساملخاطرة مرتفع ، وهبذا يظهر أن هذا النوع من املعامةل  وإن كان متصور الوقوع من الناحي  ال
واملشروعي  من الناحي  الفقهي ، إال أنه ال يبدو حمققًا ملصةلح  األطراف الداخةل  فيه من الناحي  العمةلي ، فضاًل عن أن 
املصرف املصدر لالعتماد وهو املصرف اإلسالمي سيوون مضاراً إىل التعامل مع مصرف آخر يف بةلد البائع أو املصّدر، 

بةلغ(، فويف ميون إذا كان ذلك املص
ُ
رف مصرفاً تقةليديا ربوياً، وهو ما سبق أن ذكرنا أنه يسمى )املصرف املراسل أو امل

 حل هذه اإلشوالي  يف العمةلي  املذكورة.
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 318، ص 36املوسوع  الفقهي  الوويتي ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي ، الوويت، الابع  األوىل، دار الصفوة، مصر، ج 75
، وانظر: البعةلي، أدوات االستثمار يف املصارف 1يل واالستثمار، صاخلايب، حممود إبراهيم مصافى، املراحب  الداخةلي  يف البنك اإلسالمي األردين لةلتمو  76

 76اإلسالمي ، ص

 

أسةلوب املراحب : صورة املراحب  أن يقوم البائع ببيع السةلع  اليت اشرتاها مبا قامت عةليه من رأس املال مع زيادة ربح  -1
، مسيت بذلك ألن حتديد مثن البضاع  وسعرها يعتمد عةلى أمان  البائع، 75واملراحب  هي إحدى بيوع األماناتمعني، 

وميون تابيق هذا األسةلوب من خالل االعتمادات املستندي  يف املصارف اإلسالمي  من خالل عمةلي  شراء وبيع 
ذه البضاع  الذي حيدده ذلك العميل، وتدخل هحبيث يقوم املصرف بشراء البضاع  اليت ياةلبها العميل من املصّدر 

يف مةلوه ويف ضمانه، مث يعيد بيعها لةلعميل فاتح االعتماد مع زيادة نسب  مراحب  غالباً ما توون أقل من النسب  اليت 
  هو يتتقاضاها املصارف اإلسالمي  يف بيوع املراحب  لآلمر بالشراء احلقيقي  اليت جتريها، نظرًا ألن املقصود يف النها

فتح االعتماد املستندي وليس التمويل كما هو يف بيوع املراحب  لآلمر بالشراء احلقيقي ، ولزيادة املسأل  إيضاحا فصنه 
 :76ميون وصف عمةلي  فتح االعتماد املستندي هبذه الاريق  من خالل إتباع اخلاوات التالي 

ريق املراحب ، ويذكر ته يف فتح االعتماد املستندي باأن يتقدم اآلمر بفتح االعتماد باةلب لدى املصرف يذكر فيه رغب .أ
 البيانات املاةلوب ، كنوع البضاع  وأسم املصّدر البائع وبةلده، وغري ذلك من البيانات الالزم .

 يقوم املصرف بشراء هذه البضاع  من البائع عن طريق املصرف املبةّلغ، وفق إجراءات مصرفي  معين . .ب

وره بتسةليم املستندات اخلاص  بالبضاع  إىل العميل فاتح االعتماد الذي يقوم بد يقوم املصرف املصدر لالعتماد .ج
 بتسةليمها إىل منفذ االسترياد حيث يتسةلمها بعد تقدمي الوثائق واملستندات املاةلوب .

 وأما فيما يتعةلق باملصرف املراسل أو املصرف املبةلغ، وهو الذي يقوم بتسةليم مثن البضاع  لةلمصدر البائع، ففيه -5
تفصيل: فصن كان هذا املصرف فرعاً لةلمصرف املصدر لالعتماد فال إشوال، ألنه يف هذه احلال  ال حيتاج إىل إضاف  
مبالغ أو عموالت حيث يوون املصرف األم قد تقاضاها، وأما إذا كان املصرف املبةلغ مصرفاً آخر ربوياً فصن املصرف 

ي  هذا املصرف املبةلغ كي يتم تغاي  قيم االعتمادات  املستنداملصدر لالعتماد ميونه أن يودع ودائع نقدي  لدى 
ودفع أمثان تةلك البضائع لةلمصدرين من خالهلا، وهبذا تتحاشى املصارف اإلسالمي  الوقوع يف دفع الفوائد الربوي ، 

 رب انتهاءقويف هذه احلال  ميون أن يتفق املصرف املصدر مع املصرف املبةّلغ عةلى تبةليغ املصرف املصدر لالعتماد ب
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تةلك الودائع قبل انتهاءها كي ال يضار إىل عمةلي  كشف حساب يضار معها إىل وضع فوائد ربوي ، وبعبارة أخرى   -6
فصن املصرف املبةلغ ميونه أن خيار املصرف املصدر لالعتماد بقرب نفاد املبالغ املودع  لديه كي يقوم املصرف املصدر 

 مببالغ جديدة.بتغذي  حسابه املخصص بتةلك االعتمادات 

وهبذا فصنه ميون لةلمصارف اإلسالمي  أن تستفيد من خدم  االعتمادات املستندي  يف تعظيم عوائدها وزيادة أرباحها، 
 وأن تقدم خدم  لعمالئها يف هذا اجملال دون أن تقع يف احملظور الشرعي الربوي.   

 المبحث الرابع: عموالت الخدمات المالية

دأبت املصارف عموما واإلسالمي  منها خصوصا عةلى تقاضي عموالت لقاء خدمات تقدمها لزبائنها ، وتتنوع هذه  
العموالت تبعا لتنوع اخلدمات املالي  اليت تقدمها املصارف لعمالئها ، وملا كان حبثنا منصبا عةلى العموالت اليت تتقاضاها 

جياز تةلك العموالت من حيث التوييف الفقهي هلا وحوم أخذها ، املصارف اإلسالمي  فصن هذا املبحث سيعاجل بص
ونظرا لتنوع هذه العموالت وتعددها وتعدد األسباب املنشئ  هلا ، فقد إرتأى الباحث تصنيفها إىل جمموعات معتمدا 

ملالي  إىل عدة امعيارا لذلك ، نوع اخلدم  وطبيع  العقد املنتج هلا ، وميون وفق هذا املعيار تقسيم عموالت اخلدمات 
 جمموعات جتعل كل جمموع  يف ماةلب مستقل عةلى النحو التايل :

 املاةلب األول :عموالت احلسابات اجلاري  

 املاةلب الثاين عموالت اخلدمات املرتبا  باحلواالت املصرفي  

 املاةلب الثالث : عموالت األوراق التجاري  

 املاةلب الرابع :العموالت عةلى تبادل العمالت 

 اةلب اخلامس : عموالت اإلكتتاب املصريف امل

 املاةلب السادس :عموالت تأجري الصناديق 

 املاةلب السابع :عمول  حتصيل الفواتري
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، العثماين  9/1/689،فهمي :حسني كامل ، جمةل  جممع الفقه اإلسالمي  158ارشيد: حممود، الشامل يف معامالت وعمةليات املصارف اإلسالمي  ص 77

  9/1/192اإلسالمي : حممد تقي ، أحوام الودائع املصرفي  جمةل  جممع الفقه 
 265محود :سامي تاوير األعمال املصرفي  ص -55 -52السالوس : عةلي ، حوم ود ائع البنوك وشهادات اإلستثمار يف الفقه اإلشالمي ص 78

 

 المطلب األول : عموالت الحسابات الجارية 

تعد اخلدمات املرتبا  باحلسابات اجلاري  ، من أكثر اخلدمات املالي  اليت تقدمها املصارف اإلسالمي  تنوعا ، وسيوون 
 الوالم عةلى عموالت احلسابات اجلاري  من خالل الفروع التالي  : 

 الفرع األول : التعريف بالحسابات الجارية والخدمات المرتبطة بها . 

 77ي  : املبالغ اليت يضعها صاحبها يف املصرف ، وحيق له سحبها يف أي وقت شاء يقصد باحلسابات اجلار 

 78وتسمى هذه احلسابات بالودائع اجلاري  أو احلسابات حتت الاةلب 

واخلدمات املالي  املرتبا  باحلسابات اجلاري  كثرية ومتنوع  ، كصصدار دفاتر الشيوات وحترير الشيوات املصدق  وصرف 
اج كشوف احلسابات ،وإصدار بااقات السحب اآليل واخلدمات اهلاتفي  املتعةلق  باحلسابات .كالرسائل الرواتب واستخر 

 النصي  القصرية  اليت تقدمها املصارف لعمالئها .

 املودعني ، والذين ميتةلوون حسابات جاري  لديها.

 :  الفرع الثاني : التكييف الفقهي لعموالت الحسابات الجارية

الفقهي لعموالت احلسابات اجلاري  يتوقف عةلى التوييف الفقهي لةلحسابات اجلاري  نفسها نظرا ألن تةلك إن التوييف 
العموالت مرتبا  بتةلك احلسابات ،وقد اختةلفت أنظار العةلماء املعاصرين يف توييف هذا النوع من احلسابات عةلى 

 قولني:
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 265محود :سامي تاوير األعمال املصرفي  ص79
 . 442لعمراين : عبداهلل بن حممد ، املنفغ  يف القرض دراس  تأصيةلي  تابيقي  صا 80
 .261اهلييت : عبد الرزاق ، املصارف اإلسالمي  ص  81
 450،العمراين: املنفع  يف القرض، 216امساعيل : عبد الورمي، العموالت املصرفي ، ص  82

 

ا ، عميل يف هذه احلال  مقرضا واملصرف مقرتضإن احلسابات اجلاري  هي قرض من العميل لةلمصرف فيوون ال -أ
بدليل أن املصرف يضمن املبالغ املودع  يف احلساب ، وقد ذهب إىل هذا القول مجاع  من العةلماء منهم سامي 

 وسعود حممد الربيع    80وعبد اهلل بن حممد العمراين   79محود 

ودع  يف ل أن املودع يستايع سحب املبالغ املالقول الثاين : إن احلسابات اجلاري  هي من قبيل الوديع  بدلي -ب
احلساب كةلها أو بعضها مىت شاء ، وهذا هو شأن الوديع  الىت يستايع املودع إسرتدادها من الوديع مىت شاء 

  81وممن قال هبذا الرأي الدكتور عبد الرزاق اهلييت 

عامةل  رجيه عةلى القرض، او الوديعه النه مويرى الباحث ان احلسابات اجلاري  هي منط من املعامالت جديد ،ال ميون خت
جديدة افرزهتا االعراف املصرفي  املعاصرة.، وإن كان هذا النمط من املعامالت املصرفي  حيتوي عةلى شبه بول من القرض 
 والوديع  ، غري أن هذا الشبه وحده ال يوفي إلعتبار احلسابات اجلاري  قرضا حمضا أو وديع  حمض  .

 م اخذ العمولة عن الخدمات المرتبطة بالحسابات الجارية.الفرع الثالث:حك

ان العمول  اليت تتقاضاها املصارف االسالمي  عن اخلدمات املرتبا  باحلسابات اجلاري  ،ال تعدو ان توون اعواضا عن 
الهنا يف  ،خدمات تقدمها تةلك املصارف لعمالئها ،وبناءا عةلى ذلك فصنه ال يوجد ما مينع من استيفاء تةلك العموالت 

مقابل خدم  يؤديها املصرف لةلعميل، وبغض النظر عن التوييف الفقهي لتةلك احلسابات فصن أخذ العمول  ال يناوي 
 عةلى حماذير شرعي .

فصذا اعتيرنا احلسابات اجلاري  قرضا فصن أخذ األجرة ال يناوي عةلى حمظور شرعي ألن آخذ األجرة  هو املقرتض وليس 
 82فاء تةلك العموالت حتت القرض الذي جر نفعا.املقرض فال يدخل استي
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، 223، ص،شبري: حممد عثمان، املعامالت املالي  املعاصرة220، اجلندي : فقه التعامل املايل واملصريف،ص41اجلمال: املصارف واالعمال املصرفي ،ص 83

 . 298اهلييت: املصارف االسالمي ، ص
  127عوض : عةلي مجال الدين ، عمةليات البنوك من الوجه  القانوني  ، ص 84
 .  244امساعيل : ص 85

 

 المطلب الثاني: عموالت الخدمات المرتبطة بالحواالت المصرفية 
حتظى احلواالت املصرفي  بأمهي  بالغ  لةلمصرف ولعمالئه عةلى حد سواء، فأما املصرف فيستفيد من تةلك احلواالت يف 

ك موالت عةلى تةلك احلواالت، واما العمالء فيستفيدون من تةلتعزيز دخوله وتعظيم عوائده من خالل ما يتقاضاه من ع
احلواالت من خالل توفري الوقت واجلهد جراء نقل املبالغ النقدي  من جه  اىل اخرى ، داخل الدول  الواحدة او من دول  

ن خالل ، وسيعاجل الباحث هذا املاةلب م83اىل دول  اخرى فضال عن جتنب املخاطر اليت توتنف عمةليات النقل هذه
 الفروع التالي :

 الفرع األول: تعريف الحواالت المصرفية:
يقصد باحلواالت املصرفي  عمةلي  نقل النقود، أو أرصدة احلسابات من حساب إىل حساب، أو من مصرف إىل مصرف، 

 84أو من بةلد إىل بةلد، وما يتبع ذلك من حتويل العمةل  احملةلي  إىل عمةل  أجنبي 
 85يظهر تنوع احلواالت املصرفي  واليت ميون ابراز أشهرها مبا يةلي: ومن خالل التعريف السابق

التحويالت النقدي  من حساب إىل حساب داخل املصرف ذاته، وقد يوون احلساب لعميل واحد أو لعميةلني  .1
 خمتةلفني 

 حتويل املبالغ من حساب يف مصرف إىل حساب يف مصرف آخر لعميل واحد، أو لعميةلني خمتةلفني. .2
الغ النقدي  من مصرف إىل مصرف آخر يف دول  أخرى، أو لفرع آخر يف الدول  األخرى لنفس حتويل املب .3

 املصرف، وقد يوون هذا أيضاً لعميل واحد أو لعميةلني خمتةلفني
حتويل املبالغ النقدي  من دول  إىل دول  أو من مدين  إىل مدين ، داخل الدول  الواحدة دون أن يوون لاالب  .4

 د منه حساب يف املصرف احملول أو املصرف احملول إليه التحويل أو املستفي
حتويل املبالغ النقدي  من عمةل  حمةلي  إىل عمةل  أجنبي  ،ويف هذه احلال  فصن املصرف يستفيد من خالل الفرق يف  .5

سعر الصرف بني العمةلتني، ومن خالل عمول  احلوال  اليت يتقاضها كما ويستفيد املصرف املستقبل لةلحوال  من 
 ل عمول  يتقاضاها عةلى صرفها لةلمستفيد.خال
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 154، الايار: البنوك االسالمي ،ص341العبادي: عبداهلل عبد الرحيم، موقف الشريع  من املصارف االسالمي ، ص 86
، املرتك: الربا واملعامالت 9/1/344، السالوس:عةلي ، جمةل  الفقه االسالمي،369احوام االوراق النقدي  والتجاري ،صاجلعيد:سرت بن ثواب،  87

 .379املصرفي ،ص
 299-3/298، قرارات اهليئ  الشرعي  لشرك  الراجحي املصرفي ،114قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي جبدة، ص 88

 
 الفرع الثاني:التكييف الفقهي للحواالت المصرفية

عرفنا يف الفرع السابق أن احلواالت املصرفي  متعددة، فمنها احلواالت املصرفي  داخل الدول  الواحدة سواءاً احتد املصرف 
م رى، سواءاً احتد املصرف أو اختةلف أيضاً، ومنها ما يتأو اختةلف، ومنها احلواالت اخلارجي  واليت تتم من دول  إىل أخ

فيه حتويل األرصدة من حسابات إىل أخرى، ومنها ما يتم فيه حتويل املبالغ النقدي  إن مل يون لةلعميل حساب كما أن 
 منها ما يتم حتويةله من عمةل  حمةلي  إىل عمةل  أخرى أجنبي .

ما يةلي خيتةلف إذا متت احلوال  بعمةل  واحدة، أو لعمةلتني خمتةلفتني، وفيواحلق أن التوييف الفقهي هلذه احلواالت إمنا 
 تفصيل ذلك:

اذا متت احلوال  بعمةل  واحدة فصن التوييف الفقهي هلا كان مثار إختالف بني العةلماء أواًل: الحوالة بالعملة الواحدة: 
 عةلى النحو التايل: 

 يث يوكل املصرف يف حتويل املبالغ النقدي  املودع  يفاعتبار هذا النوع من احلوال  من باب الوكال  بأجر ح .أ
 86حسابه أو اليت جةلبها معه مقابل أجر يتقاضاه املصرف نظري قيامه هبذه العمةلي 

 87اعتبارها بأهنا من باب احلوال  الفقهي ، فاحمليل فيها هو العميل، واحملتال هو املستفيد، واحملال عةليه هو املصرف .ب
م من ا باعتبارها حوال  فقهي  أو سفتج  هو االقرب لابيعتها، ولةلعمةليات املصرفي  اليت تتويظهر لةلباحث ان توييفه

 خالهلا
 

   88ويف هذه احلال  فصن احلوال  املصرفي  توون مركب  من عقدين خمتةلفنيثانياً: الحوالة بعملتين مختلفتين:  
يهما التماثل، جنسان خمتةلفان ال يشرتط فعقد الصرف : حيث يتم صرف العمةل  احملةلي  بالعمةل  األجنبي ، ومها  .أ

 ويشرتط التقابض حيث أن التقابض هنا حومي ال حقيقي.
عقد حوال : جتري فيه التوييفات الفقهي  الواردة يف التحويل بنفس العمةل ، وقد رجح الباحث أهنا من باب  .ب

 احلوال  الفقهي .    



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 132 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 192، قرارات جممع الفقه اإلسالمي ،جدة ص 381، املرتك الربا واملعامالت املصرفي  ص 301 -300، ص اجلنوو :عالء الدين عبد الرزاق 89
  240 - 239، الايار : البنوك االسالمي  ص  256، ص 69حمي الدين : امحد ، فتاوى اخلدمات املصرفي  ص  90
، بابةلي : حممود ، املصارف  258، الايار : البنوك االسالمي  ص  104مي  ص املعايري الشرعي  : هيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  االسال 91

 237االسالمي  ص

 
 الفرع الثالث : أخذ العمولة عن الحواالت المصرفية 

إن استيفاء املصارف اإلسالمي  لةلعموالت عن احلواالت املصرفي  اليت تنفذها لعمالئها إما أن توون مساوي  لسعر كةلف  
تةلك التحويالت أو مقارب  هلا ، وإما أن توون أزيد من سعر الوةلف  ، فصذا كانت مساوي  لسعر الوةلف  أو مقارب  له فال 

 تةلك العمول  ألن أخذها يعد إسرتدادا لوةلف تنفيذها . خالف بني العةلماء والباحثني يف جوازأخذ
وأما إذا كانت تةلك العموالت أزيد من سعر الوةلف  فقد اختةلف العةلماء والباحثون وهيئآت الفتوى والرقاب  الشرعي  قي 

 ذلك كما يةلي :
ا كانت ذها إذعدم جواز أخذ العمول  إذا كانت أزيد من سعر الوةلف  مببةلغ يعتد به عرفا وعادة ، وجاز أخ -1

 مساوي  لسعر الوةلف  أو مقارب  له 
ألن احلوال  املصرفي  ال تعدو أن توون سفتج  أو قرضا ، فصن كانت قرضا فصن أخذ العمول  يف هذه احلال  يعد ربا 
لدخوله يف قاعدة القرض الذي جر نفعا ، وكل قرض جر نفعا فهو حمرم ، وأما إن إعتيرنا ها سفتج  فال جيوز لةلمصرف 

   89يف هذه احلال  أخذ العوض لعدم جوازه يف السفتج  حبث بوفي إنتفاع صاحب السفتج  باملال أثناء سفره 
جواز أخذ العموالت اذا كانت العمول  عةلى شول مبةلغ مقاوع وان كانت ازيد من سعر كةلفتها ، واما ان   -2

اله ال جيوز اخذ العوض نه يف هذه احلكانت العمول  مرتبا  باملبةلغ احملول تزداد بزيادته ، وتنقص بنقصانه فا
الن اجلهد والوقت املبذولني واحد يف مجيع احلاالت ، فتوون الزياده من قبيل أكل أموال الناس بالباطل 

  90وتدخل يف شبه  الربا ايضا الهنا توون من قبيل القرض الذي جر نفعا باعتباران احلوال  املصرفي  قرض 
ول  ماةلقا بغض النظر عن طريق  احتساهبا سواء أكانت عةلى هيئ  مبةلغ مقوع او عةلى القول الثالث : جواز اخذ العم

 هيئ  نسب  مئوي  تزيد بازدياد املبةلغ احملول  وتنقص بنقصانه ، الن العمول  اليت يستوفيها املصرف لقاء احلوال  املصرفي 
واء عود لةلمصرف وحده تقدير هذا البدل سهي بدل اجارة عن قيامه هبذا العمل ، اي التحويل نياب  عن العميل ، وي

 . 91أكان ذلك عةلى شول مبةلغ مقاوع او نسب  مئوي 
 ويظهر لةلباحث رجحان القول الثالث جبواز اخد العمول  ماةلقا بغض النظر عن طريق  احتساهبا ملا يةلي :
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الوراق ا املقاص  : هي املوان الذي جيتمع فيه مندوبو املصارف يف البنك املركزي حيث يقومون بعمل املقاص  بني ديون تةلك املصارف من خالل تقدمي 92

 471- 470االت ، ليتم تسويتها بني تةلك املصارف ، طه :مصافى كمال القانون التجاري ص املالي  كالشيوات والومبياالت واحلو 

 
ان االصل يف املعامالت اجلواز وال يعدل عن هذا االصل اال بوجود دليل ناقل لةلحوم عن اجلواز اىل  -1

 غريه ، وال يوجد مثل ذلك الدليل 
ان ربط العمول  املصرفي  بسعر التوةلف  ال دليل عةليه فضال عن ان احتساب سعر التوةلفه هو يف غاي   -2

مي من ديده باالضاف  اىل انه حيرم املصرف اإلسالالصعوب  لتدخل عوامل كثرية وغري منضبا  يف حت
عوائد وارباح كانت ستمونه من االحتفاظ مبوقع مناسب يف سوق الصريف  عموما ومتنحه فرص  املنافس  

 يف هذا السوق .
ان مث  كةلفا تتوبدها املصارف عموما ، واالسالمي  خصوصا لقاء حتويل املبالغ النقدي  او االرصدة من  -3

اليت جيتمع فيها مندوبو املصارف حيث يتوبد املصرف كةلف   92من خالل غرفه املقاص  احلسابات 
هذه الغرف  ، وراتب مندوب املصرف وما يستتبع ذلك من نفقات نقل املبالغ ، وانتقال املندوبني 

 ونفقات القرطاسي  وغريها من النفقات املنظورة وغري املنظورة .
ئوي  مول  بينما اذا كانت عةلى هيئ  مبةلغ مقاوع ، او عةلى هيئ  نسب  ماما التفرق  يف طريق  استيفاء الع -4

فال تبدو هذه التفرق  متجه  ، الن العميل الذي حيول مبالغ اكير توون فائدته من تةلك احلوال  اعظم 
خبالف العميل الذي حيول املبالغ القةليةل  ، فان فائدته من تةلك التحويالت ستوون قةليةل  ايضا فال 

احلال  هذه أن حيمل العميل ذو املبالغ القةليةل  ما حيّمةله صاحب املبالغ الوبرية تابيقا لقاعدة يعقل ، و 
)الغرم بالغنم( ، فوما أن صاحب املبالغ الوبرية يغنم باحلوال  املصرفي  كثريا وجب ان يغرم لقائها كثرياً 

 نصاف بني العمالء.ايضاً ، وال بد ان يتناسب غرمه مع غنمه ويف ذلك ما فيه من العدل واال
 

 المطلب الثالث :عموالت االوراق التجارية 
حتظى االوراق التجاري  بأمهي  بالغه يف ايامنا هذه خصوصا لدى اوساط التجاروأرباب االعمال حيث يشيع التعامل هبذه 

كما وحتقق هلم مزايا    والوقت ، االوراق التجاري  باعتبارها اداة تقوم مقام النقود وتوفر عةلى املتعامةلني هبا كثريا من اجلهد
كثرية تتعةلق بسهول  التداول وحتقيق هامش من االمان وجتنبهم املخاطر اليت يناوي عةليها التعامل بالنقود كالسرق  وغريها 

 ، وسيعمد الباحث اىل معاجل  هذا املاةلب من خالل الفروع التالي  :
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  8طه : مصافى كمال القانون التجاري ص  93
  244شبري :حممد عثمان ، املعامالت املالي  املعاصرة  94
  5م، ص1999األردني  ،العف : بسام حسن ، احلوال  والسفتج  بني الدراس  والتابيق ، رسال  ماجستري ، اجلامع   95
 284امساعيل : العموالت املصرفي  ص  96
 .194، اهلمشري: األعمال املصرفي ،ص137الايار، البنوك االسالمي ،ص 97
 .  5/58،ابن قدام  ،املغين : 3/489، البهويت :2/231،الشربيين:5/215،اآليب :4/118:ابن جنيم 98
 .395املرتك: الربا واملعامالت املصرفي ،ص 99

 
 الفرع االول : التعريف باالوراق التجاري  وانواعها

يقصد باالوراق التجاري  تةلك الصووك احملررة وفق أشوال معينه ، قابةل  لةلتداول بالارق التجاري  ، متثل حقا  نقديا 
 93وتستحق الدفع مبجرد اإلطالع ، او بعد اجل   قصري 

 وتتنوع هذه االوراق اىل انواع ثالث  : 
ذن الدائن نفسه اريخ معني ، إلالومبيال :وهي حمرر يتعهد فيه املدين بأن يدفع مبةلغا معينا يف ت -أ

 94أو إلذن احلامل لةلمحرر 
الشيك : وهو عبارة عن ورق  جتاري  أو حمرر جتاري يتضمن أمرا من حمرره إىل املصرف بدفع مبةلغ  -ب

 95حمدد من املال لةلشخص املثبت إمسه يف الشيك أو حلامةله جملرد اإلطالع 
عني يتعهد فيه شخص يسمى ) احملرر( بان السند المر او السند اإلذين وهو صك حمرر وفق شول م -3

يدفع مبةلغا معينا من النقود مبجرد االطالع ، او يف ميعاد معني او قابل لةلتعيني لشخص آخر  يسمى 
 96) املستفيد ( 

 الفرع الثاني:التكييف الفقهي لعملية تحصيل االوراق التجارية
التوييف  حساب العميل، وقد اختةلف الباحثون املعاصرون يفتقوم املصارف بتحصيل قيم  األوراق التجاري  وايداعها يف 

 الفقهي هلذه العمةلي  عةلى قولني رئيسني:
، 98، والوكال  بأجر جائزة عند الفقهاء97ان عمةلي  حتصيل األوراق التجاري  ال تعدو ان توون وكال  بأجر .أ

  التجاري  وحتصيةلها الب  بقيم  الورقويستدل هؤالء الباحثون عةلى ما ذهبوا إليه بأن العميل يوكل املصرف يف املا
 99من الساحب أي املدين، وإيداعها يف حساب العميل وهذه هي حقيق  الوكال 
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 51، املصري: رفيق، املصارف اإلسالمي ،ص425الزعرتي: عالء الدين، اخلدمات املصرفي ، ص 100
 .282املعايري الشرعي  هليئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  واإلسالمي ، ص 101

 
إن هذه العمةلي  هي من باب اإلجارة حيث يعمل املصرف يف هذه احلال  باعتباره أجرياً مشرتكاً، ميتهن حتصيل  .ب

فأصحاب هذا القول يستدلون بقياس املصرف عةلى األجري األوراق التجاري  من املدينني لعمالئه ولغريهم، 
 100نفسه.

إن هذه العمةلي  هي من باب اجلعال  خاص  عندما توون العمول  مشروط  بتحصيل قيم  الورق  التجاري  حبيث،  .ت
 101ال يستحقها املصرف إال إذا قام بتحصيل قيم  الورق  التجاري  فعاًل.

 قيم  األوراق التجاري  هو منط جديد من املعامالت يعتير وليداً أفرزته األعرافوالذي يظهر لةلباحث رجحانه أن حتصيل 
ول  املصرفي ، فتحصيل قيم  األوراق التجاري  وإن كان يناوي عةلى شبه باملعامالت اليت أحلقته هبا التوييفات الفقهي  املتدا

منا أن كثرياً من اليت أريد إحلاقه هبا، خصوصاً إذا عةل إال أن هذا ال خيفي الفروق اجلوهري  بني هذا املنتج املصريف والعقود
املصارف ال تتقاضى عةلى حتصيل األوراق التجاري  أي  عموالت خصوصاً إذا مت التحصيل باريق املقاص  بني املصارف 

 داخل البةلد الواحد، بينما تفرتض التوييفات الفقهي  املتداول  وجود أجرة عةلى التحصيل.
ف قد تعمد إىل إيداع قيم  الورق  التجاري  قبل حتصيةلها من فرع املصرف املسحوب عةليه إذا كان كما أن بعض املصار 

العميل الساحب يتمتع بدرج  عالي  من املالءة واملصداقي ، ويوون هذا غالباً عندما توون الورق  التجاري  حمررة من قبل 
صل ب توييف العوض الذي يتقاضاه املصرف احملدائرة حوومي ، حيث يوون حتصيةلها يف حوم املؤكد، وعندها يصع

يف هذه احلال ، وفق التوييفات الفقهي  املتداول  ألن املصرف يف هذه احلال  يصبح مقرضًا لةلعميل املستفيد وقد يأخذ 
 العوض الذي يتقاضاه املصرف حوم القرض الذي جر نفعاً فيدخل حتت طائةل  الربا.

صيل قيم  األوراق التجاري  عةلى أنه منط من املعامةل  جديد أفرزته االعراف ومن خالل ما تقدم يظهر أن توييف حت
املصرفي  هو األقرب إىل طبيع  هذه العمةلي ، وإن كان به شبه من هذه التوييفات املتداول  أغرى الباحثني بصحلاقه بول 

ها أقالم هؤالء اليت تداولتمنها حسب ما ظهر لةلباحث املةلحق من شبه بني هذه العمةلي  وبني التوييفات الفقهي  
 الباحثني.

 الفرع الثالث: حكم أخذ العمولة عن تحصيل األوراق التجارية
إن العوض الذي تأخذه املصارف عموماً، واملصارف اإلسالمي  عةلى وجه اخلصوص إمنا كان لقاء عمل تقوم به هذه 

 بني حلامةلها ، وما يستتبع ذلك من مراسالت املصارف من خالل استالم الورق  التجاري  وتقييدها واعااء سند القبض
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 . 294ص 102
 . 294املعايري الشرعي  هليئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  واالسالمي ،ص 103

 
املصرف احملصل واملصرف املسحوب عةليه وما يرتبط بذلك كةله من كةلف لةلمقاص ، وبناءًا عةلى ذلك فصن أخذ هذا  

العوض هو أمر مشروع ،ألنه مقابل عمل، وحىت إذا قةلنا بأن حتصيل قيم  األوراق التجاري  ميون توييفه وإحلاقه بالعقود 
اة يف الفقه اإلسالمي فصن أخذ تةلك العموالت يعتير مشروعاً أيضاً بغض النظر عن التوييف الفقهي الذي أحلقت املسم

به عمةلي  حتصيل األوراق التجاري  سواءاً أكان وكال  بأجر أم إجارة أم جعال  ألن العوض يف كل هذه العقود مشروع، 
حق عايري الشرعي  هليئ  املراجع  واحملاسب  حيث جاء فيها: ) تستألنه إمنا كان مقابل عمل وجهد وهذا ما نصت عةليه امل

املؤسس  األجرة املتفق عةليها بينها وبني املستفيد، وإذا مل يوجد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد بني املؤسسات يف 
 102ذلك( 

 المطلب الرابع: العموالت على تبادل العمالت
ا عةلى وجه اخلصوص بتقدمي خدمات مرتبا  بتبادل العمالت وهذه اخلدمات تقوم املصارف عمومًا واالسالمي  منه

 103ميون امجاهلا فيما يةلي: 
خدم  اتاح  العمالت: ويقصد هبذه اخلدم  قيام املصرف بصتاح  العمالت لزبائنه الذين ياةلبون مبادلتها  .1

خلمسني ديناراً ق  نقدي  من فئ  ابعمالت أخرى، سواءاً أكانت هذه املبادل  تتم بني عمةلتني وطنيتني كصبدال ور 
أردنياً خبمس ورقات نقدي  من فئ  العشرة دنانري، واملصارف ال تأخذ عوضاً عةلى ذلك ألهنا يف الغالب ال تقدم 

 هذه اخلدم ، إال لعمالئها الذين ميتةلوون فيها حسابات مصرفي  
وتفي لقاء تقدمي هذه اخلدم  حيث ت مبادل  عمةل  وطني  بأخرى أجنبي  وال تأخذ املصارف يف الغالب عوضاً  .2

 يف الغالب باإلفادة من الفرق يف سعر الصرف بني العمةلتني 
مبادل  عمةل  أجنبي  بعمةل  أجنبي  أخرى: كمبادل  الدوالر باليورو، أو باجلنيه االسرتليين، وتوتفي املصارف أيضاً  .3

 يف هذه احلال  باإلستفادة من الفرق يف سعر الصرف بني العمةلتني 
التوسط يف مبادل  العمالت: إن اخلدم  اليت يؤديها املصرف يف هذه احلال  تتمثل يف التوسط بني بائع العمةل    .4

ومشرتيها، وتقوم آلي  هذه الوساط  من خالل قيام عميل املصرف )أ( بأمر حتويل ونقل الدوالرات مثاًل إىل 
 حرير أمر ما يقوم العميل يف مصرف)ب( بتمشرتيها والذي له حساب يف مصرف)ب( بالرياالت السعودي ، بين
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 .337ل : العموالت املصرفي ، صامساعي 104
 338املصدر السابق، ص 105
 181قرارات هيئ  الراجحي ص 106

 
والتقابض يف هذه احلال   104ملصرفه يتم من خالله نقل الرياالت السعودي  إىل حساب العميل يف مصرف )أ(  .5

يتم من خالل املصرفني ينوبان عن عميةليهما يف امتام هذه العمةلي ، وسيقوم الباحث يف معاجل  أخذ العموالت 
 ت من خالل الفرعني التاليني: لةلتوسط يف مبادل  العمال

 الفرع األول: التكييف الفقهي لعمولة التوسط
إن العوض الذي يأخذه املصرف مقابل إمتامه عمةلي  الوساط  هذه امنا هو يف مقابل اجلهد الذي بذله والوةلف اليت 

 نقل العمةل  املباع  ينيب مصرفه يفتوبدها إلمتام صفق  املبادل  بني هذين العميةلني عةلى مبدأ الوكال  بأجر، ألن العميل 
 105إىل مصرف املشرتي وايداعها يف حسابه واستقبال العمةل  املشرتاه وتسجيةلها يف حساب العميل

وذات العمةلي  تتم يف الارف اآلخر بنفس الويفي  ، فول من العميةلني بائع ومشرت يف آن واحد، فهو بائع لعمةلته ومشرت 
 إال بتسجيل املبالغ املتبادل  يف حساب كل من العميةلني  لةلعمةل  األخرى، وال يتم التقابض

 الفرع الثاني :حكم أخذ العموالت على التوسط في مبادلة العمالت
 خيتةلف حوم اخد العمول  عةلى التوسط يف مبادل  العمالت وفق احلالتني التاليتني :

لتقابض يف ارف  باالسعار الفوري  غري ان االتوسط  يف بيع العمالت باالسعار العاجةل   :يقصد بذلك ان تتم املص -1
هذه احلال  ال يتم اال من خالل مضي يومّي عمل نظرًا لفارق التوقيت بني املصارف املتباعدة ، كالفارق الذي يوون 

 مثال بني ماليزيا وامريوا ، وما يستتبع ذلك من اثبات القيود احملاسبي  وتقييد االيداعات .
او الفوري   جائز ، واخذ العوض عةليها جائز شريا  ان توون املبادالت من خالل مبالغ  والصرف باالسعار العاجةل 

 106مودع  يف حسابات العمالء ، او تتم تغذي  تةلك احلسابات بتةلك املبالغ قبل حترير أوامر الصرف او املناقةل  
ف عوضا عن ناقةل  ، فال يصح اخذ املصر اما اذا مل تون املبالغ مودع  يف احلسابات او مل تتم تغذيتها هبا قبل اوامر امل

عمةلي  املناقةل  واملصارف  هذه ، الن املصرف يف هذه احلال  يوون مقرضا لعميةله فاخذه العوض عةلى هذا القرض ال جيوز 
 النه من باب القرض الذي جر نفعه .

جةل  أاليتم آلالتوسط يف بيع العمالت باالسعار اآلجةل  ، يقصد بالتوسط يف بيع العمالت باالسعار ا- 2
 بيع العمةل  بسعر يومها ، وامنا باسعار آجةل  رمبا توون ازيد او اقل من سعر الصرف احلاضر ، وبيع 
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 105ابن املنذر االمجاع ص  107
  . 2/33، القرايف : شهاب الدين الفروق ، 11اجليزاين :حممد بن حسني،  أحوام الوسائل عند األصوليني ، ص 108
 2املائدة : ايه  109
 163، الايار : البنوك اإلسالمي  ص  333اهلييت : املصارف اإلسالمي  ص 110
 163، الايار ص  259النمري : خةلف بن سةليمان ، شركات اإلستثمار يف اإلقتصاد اإلسالمي ص 111

 
العمةل  باألسعار اآلجةل  فضال عن خماطره االقتصادي  فانه خيالف االمر اجملمع عةليه بني العةلماء الذين يشرتطون التقابض 

 .107عند مبادل  العمةل  بغري جنسها 
واذا كان بيع العمالت ، واملصارف  فيها غري جائز عند انتفاء التقابض حقيق  ، او حوما فان التوسط المتام هذه العمةلي  
ياخذ احلوم ذاته الن يف التوسط المتامها ذريع  لعمةلي  حمرم  ، فيحرم التوسط يف هذه العمةلي  سدا لةلذريع  ، والن 

.مث ان يف هذا التوسط اعانه  108ا استقر يف القواعد ان لةلوسائل حوم املقاصد التوسط وسيةل  حملرم فيوون حمرما ايضا مل
 109عةلى امر حمرم فيوون حمرما لقوله عز وجل : )وتعاونوا عةلى الير والتقوى وال تعاونوا عةلى االمث والعدوان (

ات بالعمالت وما املضارب وباالضاف  اىل ذلك فان التوسط يف بيع العمالت باالسعار اآلجةل  يؤدي ايل فتح الباب امام
يستجره ذلك من خماطر اقتصادي  ، وما ميثةله ايضا من احنراف بالنقد عن وظيفته االساسي  واملتمثةل  يف كونه اداة لتسهيل 
تداول السةلع واخلدمات اىل كونه سةلع  حبد ذاته االمر الذي يؤدي اىل تسةليع النقد مما يشول خارا عةلى هذه االداة 

 اىل تداعيات خارية يف اجملاالت املالي  والنقدي  ، بل واالقتصادي  عموما .ودورها ، ويؤدي 
 المطلب الخامس : عموالت اإلكتتاب المصرفي 

حترص بعض الشركات عةلى ان توسط املصارف يف عمةليات اإلكتتاب العام من خالل طرح األسهم أو السندات ، او 
اجلمهور ، وترمي الشركات من وراء ذلك اىل حتقيق مجةل  فوائد تتمثل الصووك اإلسالمي  لةلتداول ، وإتاحه شرائها أمام 

يف تسهيل عمةليات اإلكتتاب واإلستفادة من خيرة املصارف باإلضاف  اىل األغراض الدعائي  واإلعالني  املتمثةل  يف جذب 
  110عمالء هذه املصارف وزبائنها والتأثري عةليهم مبا يدفعهم اىل إختاذ قرار اإلكتتاب

 م الباحث مبعاجل  هذا املاةلب من خالل الفروع التالي  : وسيقو 
 الفرع االول : مفهوم اإلكتتاب المصرفي وتكييفه الفقهي 

يقصد باإلكتتاب املصريف إستناب  الشرك  املصرف يف طرح األسهم والسندات لةلجمهور بعد حتقق املصرف من توفر 
 111شروط اإلكتتاب لدى الشرك  املعني  
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 362امساعيل : العموالت املصرفي  ص 194الزعرتي : اخلدمات املصرفي  ص 112

 
الفقهي لإلكتتاب املصريف فهو يتنوع بتنوع األعمال واإلجراءات اليت يقوم هبا املصرف إلمتام عمةلي   وأما التوييف

 : 112اإلكتتاب ، واليت تتنوع بني الوساط  والضمان وغريمها ، واليت ميون تفصيةلها عةلى النحو التايل 
 املرحةل  التمهيدي  لإلكتتاب : -أ

قدمي واإلجراءات اليت تقوم هبا املصارف إلمتام عمةلي  اإلكتتاب ، تتمثل يف تيسبق عمةلي  اإلكتتاب مجةل  من العمةليات 
طةلب اإلكتتاب لدى اجلهات املختص  واحلصول عةلى الرتاخيص واملوافقات املاةلوب  ، وإعداد السجالت وتنظيم عمةليات 

من خيرة يف هذا  هبا مبا متتةلوهالرتويج ، واإلعالن اىل غري ذلك من اإلجراءات اليت تنيب الشركات املصارف يف القيام 
 املضمار .

وال تقوم هذه املصارف هبذه العمةليات واإلجراءات اال مقابل عوض تتقاضاه من الشركات ، لقاء قيامها بتةلك األعمال 
املختةلف  ، وهذا العوض يويف عةلى أنه أجرة عةلى قيام املصرف هبذه اإلجراءات ، وعةليه فصن جمموع هذه اإلجراءات 

 معناها إمنا هو من قبيل الوكال  بأجر ، حيث توكل الشرك  املعنيه املصرف بالقيام هبذه اإلجراءات نياب  عنها .وما يف 
مرحةل  الوساط  : تعقب هذه املرحةل  املرحةل  التمهيدي  حيث تتم بعد إستومال إجراءات اإلكتتاب واحلصول  -ب

يم قسائم يام املصرف باإلعالن عن اإلكتتاب وتسةلعةلى الرتاخيص واملوافقات الالزم  ، وتتمثل هذه املرحةل  بق
اإلكتتاب أو الصووك وقيمتها ، وإستالم األموال النقدي  و إيداعها يف حساب الشرك  املوتتب  ، وميون توييف 
هذه املرحةل  بأهنا من باب اجلعال  ، حيث يستحق املصرف العمول  عن األسهم والسندات اليت أمت عمةلي  بيعها 

وال يستحق أي عوض عن األوراق اليت مل يتمون من تسويقها وبيعها ، فالعمل الذي يقوم به لةلجمهور ، 
املصرف يف هذه احلال  هو من باب السمسرة والوساط  ، ألن املصرف يف هذه العمةلي  يوون وسياا بني الشرك  

 املوتتب  وبني مجهور املوتتبني 
تم باإللتزام يف شراء األوراق التجاري  اليت مل ي مرحةل  الضمان تتمثل هذه املرحةل  يف قيام املصرف -4

تسويقها ، وهذا الضمان قد يأخد شول التيرع أو توون مقابل عوض فصن كان مقابل عوض أخد 
شوةلني أيضا ، أحدمها أخد عوض مسمى ، وثانيهما خصم من القيم  األمسي  لةلورق  فصذا كان مقابل 

 رد اإللتزام إجتاه الشرك  فيوون عوضا عن الضمان، عوض مسمى ، فهذا العوض يستحقه املصرف جمل
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 293-291محاد : نزيه ، قضايا فقهي  معاصرة ص  113

 
 وإن كان خصما من القيم  اإلمسي  لةلورق  كان بيعا ، مبعىن أن املصرف قد اشرتى هذه األوراق من الشرك  املوتتب  

 الفرع الثاني : حكم أخذ العموالت في اإلكتتاب المصرفي 
ب  لعمةليات صختالف اخلدم  اليت يقدمها املصرف لةلشرك  املوتتعرفنا يف الفرع السابق أن التوييف الفقهي خيتةلف ب

 اإلكتتاب املصريف ، وأن هذه اخلدمات تتنوع إىل ما يةلي :
اخلدمات املرتبا  بالتحضري لعمةلي  اإلكتتاب وهذه اخلدمات جيوز تقاضي العمول  عةلى القيام هبا  -1

  ةلى الوكال  ، وبناء عةليه فصن العمول، ألهنا من باب الوكال  بأجر ولقد جوز الفقهاء أخذ األجر ع
اليت تتقاضاها املصارف لقاء القيام  باخلدمات املرتبا  باألعمال التحضريي  لإلكتتاب جائزة وال 

 بأس هبا .
التوسط بني الشرك  املوتتب  وعمالء املصرف من باب السمسرة ، وجيوز أخذ العمول  عةلى الوساط   -2

. 
وراق املالي  اليت ال يتم شراؤها من قبل عمالء املصرف ، وأخذ الضمان عير اإللتزام بشراء األ -3

العوض يف هذه احلال  جائز أيضا ألنه أخذ لعوض عةلى منفعه مشروع  يقدمها املصرف لةلشرك  
املوتتب  ، وما دامت املنفع  مشروع  فصن العوض الذي تتقاضاه املصارف عن هذه املنفع  يوون 

 113مشروعا أيضا .
 المطلب السادس : عموالت تأجير الصناديق 

تتيح املصارف عموما واإلسالمي  منها عةلى وجه اخلصوص لعمالئها خدمات متنوع  رغب  منها باإلحتفاظ هبؤالء العمالء 
وإجتذاب املزيد منهم ورغب  منها أيضا يف تنويع مصادر دخةلها وزيادة عوائدها وتعظيم تةلك العوائد ، ومن بني هذه 

 ات خدمات تأجري الصناديق وسيتم حبث هذه اخلدم  من خالل الفروع التالي .اخلدم
 الفرع األول :مفهوم تأجير الصناديق والتكييف الفقهي له  

يقصد بتأجري الصناديق قيام املصرف بتأجري صناديق حديدي  يف الغالب ليقوم العميل بوضع بعض اجملوهرات أو 
 بعض املستندات اليت يرغب العميل باإلحتفاظ هبا يف امان وبعيدا عن مصادر املسووكات الفضي  والذهبي  ، وكذلك
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 125عمةليات البنوك من الوجه  القانوني  ص عوض : عةلي مجال الدين ،  114
 155الايار : ص  115
 547، طه : مصافى كمال القانون التجاري ص 1043البارودي : عةلي ، العقود وعمةليات البنوك ص  116
   . 300/ 6ابن قدام  املقدسي : املغين ،.117
 378-377، امساعيل : ص 340املصرفي  ص، محود : سامي ، تاوير األعمال  368اهلييت : املصارف اإلسالمي  ص  118

 
اخلار ، وهذا ما يوفره له املصرف من خالل اتاح  هذه الصناديق ، ومن خالل متتع املصرف بنسب  عالي  من األمن  

 114نظرا لوجود وسائل االمان املختةلف  اليت تتمتع هبا املصارف عموما 
يق يف قسم خاص ينظم كاف  األمور املتعةلق  هبا من إبرام العقود وصيانتها اىل غري ذلك من اخلدمات وتوون هذه الصناد

 115اليت تتقاضى املصارف نظري القيام هبا أعواضا نقدي  من العمالء الذين يرغبون باالستفادة من هذه اخلدم  
عمالء يودعون ثني اىل اعتبارها وديع  الن الوأما يف ما يتعةلق بالتوييف الفقهي هلذه اخلدم  ، فقد ذهب بعض الباح

غري أن املصارف تتقاضى عةلى  116ممتةلواهتم لدى املصرف امال يف حفظها وسعيا وراء تأمينها وهذه هي حقيق  الوديع  
هذه اخلدم  اجرا ، وهو جائز من وجه  نظر هؤالءالباحثني ملا استقر يف الفقه من أن الوديع  اذا احتاج حفظها لنفقات 

ان هذه النفقات توون عةلى املودع ، ال عةلى املودع عنده ، ألن املودع عنده متيرع وحمسن ، فال يصح أن يتوبد هو ف
نفقات حفظ الوديع  ، كما أن املودع هو املنتفع حبفظ وديعته فوجب أن يتحمل هو نفقات حفظها ، ألن الغرم بالغنم 

117 
 : 118جارة ملا يةليبينما ذهب مجهرة من الباحثني اىل اعتباره عقد ا

ان املصارف تسمي هذه اخلدم  عقد تأجري ، وقد جرى العرف عةلى هذه التسمي  ، واملعروف عرفا كاملشروط  -1
 شرطا 

ان املصرف ال يتسةلم األشياء املراد حفظها من العميل وان ما يسةلمه الصندوق ليضع فيه ما يرغب يف وضعه  -2
 وديع  أن يتسةلمها املودع عنده وحيفظها يف املوان الذي حيفظ، وهذا ال ميون ان يوون وديع  ألن األصل يف ال

 فيه أمثاهلا .
ان العميل ليس مبةلزم بوضع شيء يف الصندوق بعد استئجاره ، بل ميون أن يرتكه خاليا ، فال يتصور واحلال   -3

 هذه أن يويف العقد يف هذه اخلدم  عةلى أنه وديع  .
 اىل إذن يف وضع ما يريد يف الصندوق أو األخذ منه ما يريد ، بل ان العميل ال حيتاج بعد إستئجاره الصندوق -4

 وال حيتاج ايضا اىل إعالم املصرف وليس هذا هو شأن الوديع  .
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ادي و التقتصر خدم  تسديد الفواتري عةلى الوهرباء واملاء واهلاتف ، وامنا تشمل ايضا تسديد نفقات متنوع  كاإلشرتاك يف الصحف واجملالت والن 119

 الرياضي  وكذلك خدمات اإلنرتنت وغري ذلك من اخلدمات الوثرية املتنوع  واملتشعب   . 
 392ل : العموالت املصرفي  صامساعي 120

 
 الفرع الثاني : حكم أخذ العموالت على تأجير الصناديق.

أجري الصناديق ال تعدو يف تعرفنا يف الفرع السابق أن التويفات الفقهي  املتداول  يف ادبيات الصريف  اإلسالمي      
توييفي اإلجارة والوديع  ، وان الراجح من بني هذين التوييفني هو ان هذه اخلدم  هي من قبيل اإلجارة ،وان العوض 
الذي يتقاضاه املصرف هو مقابل حصول العميل عةلى هذه املنفع  ، وأخذ العوض عةلى اإلجارة جائز ، وال إشوال فيه 

مقابل منفع  مباح  معةلوم  وهو بدل اإلجارة هلذه الصناديق وحىت عةلى التوييف املرجوح ألن هذا العوض ، يوون 
بصعتبار هذه اخلدم  وديع  فال يبدو أي إشوال يف جواز أخذ هذه العمول  ايضا ، نظرا الن نفق  العني املودع  إذا 

تمثل يف متةلوات حيتاج اىل نفقات تاحتاجت اىل نفق  فصن هذه النفق  توون عةلى املودع ، وال شك أن حفظ هذه امل
حجز املوان وإضاءته وتوييفه ومراقب  الصناديق ، وحفظها وصيانتها وحراستها اىل غري ذلك من النفقات وال ميون 

 حتميل املصرف هذه النفقات ، ألن العميل هو املنتفع هبا وليس املصرف .
 المطلب السابع : عمولة تحصيل الفواتير

رف عةلى تنويع خدماهتا وتوسيع قاعدة العمالء الذين يتعامةلون معها ، وما يستتبع ذلك من تعظيم يف إطار حرص املصا
لةلعوائد ، تقوم املصارف بتقدمي خدم  تسديد الفواتري وحتصيةلها ، وسيعمد الباحث اىل معاجل  هذا املاةلب من خالل 

 الفرعني التاليني:
 يالفرع األول : مفهوم هذه الخدمة وتكييفها الفقه

تقوم هذه اخلدم  عةلى فورة قيام املصرف بقبض امثان فواتري اخلدمات العام  ، كاملاء ، والوهرباء ، واهلاتف من العمالء 
 119وايداعها يف حسابات الشرك  اليت انابت املصرف بالقيام عنها هبذه العمةلي  

وأما فيما يتعةلق بالتوييف الفقهي هبذه اخلدم  ، فان ذلك التوييف خيتةلف بصختالف الارف الذي يوون املصرف نائبا 
 : 120عنه يف امتام هذه العمةلي  عةلى النحو التايل 

اذا كان املصرف نائبا عن الشرك  املقدم  لةلخدم  وهي شرك  الوهرباء أو املاء أو اهلاتف فصن اخلدم  املقدم  يف  -2
هذه احلال  هي القيام بتحصيل أمثان هذه الفواتري من عمالء املصرف ، والذين هم ايضا عمالء لتةلك الشركات 
 ومتةلقون خلدماهتا ، فصن التوييف الفقهي يف هذه احلال  هو من قبيل الوكال  جبعل نظرا ألن امتام هذه العمةلي  
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قد هذه اخلدم  ويسددون امثان الفواتري عن طرق املصرف و ليس متيقنا ، وامنا هو مظنون فقد يستفيد العمالء من 

 ال يفعةلون ، وهلذا فان التوييف الفقهي لتةلك اخلدم  يف هذه احلال  لن يعدو الوكال  جبعل .
ان يوون املصرف نائبا عن العمالء يف تسديد هذه الفواتري وحينها فان التوييف الفقهي هلذه اخلدم  هو الوكال   -3

لعميل يوكل املصرف يف قبض مثن الفاتورة وايصاهلا لةلشرك  املقدم  لةلخدم  من خالل ايداع باجر وذلك ألن ا
تةلك االمثان يف احلساب العائد لةلشرك  يف ذلك املصرف ، وألن امتام هذه العمةلي  متيقن ، فان املصرف ال 

اجر نظرا قبيل الوكال  بيستحق العوض اال بامتام عمةلي  القبض ، فان اخلدم  املقدم  يف هذه احلال  هي من 
 لتحقق وتيقن امتامها.

 الفرع الثاني : حكم اخذ العمولة على تحصيل الفواتير 
رأينا يف الفرع السابق كيف أن التوييف الفقهي خلدم  حتصيل الفواتري خيتةلف باختالف الارف الذي أناب املصرف      

ةله خترج عن الوكال  جبعل أو الوكال  باجر ، وبناء عةلى ذلك ك عنه يف تقدمي هذه اخلدم  ، ورأينا ايضا أن هذه اخلدم  ال
فان تقاضي املصرف العمول  عن تةلك اخلدم  جائز وال شيء فيه ما دامت اخلدم  مباح  ومعةلوم  ، وهي كذلك يف 

وابري ط عمةلي  حتصيل الفواتري فالعميل ينتفع هبذه اخلدم  من خالل السرع  يف تسديدها وعدم اضاراره اىل الوقوف يف
طويةل  امام الشرك  املقدم  لةلخدم  ،بل قد ال يضار اىل الذهاب اىل املصرف ذاته اذا اصدر أمرا لةلمصرف بصقتااع قيم  
الفاتورة مع العمول  املستحق  من حسابه لدى املصرف وأصد رأمرا اىل الشرك  املقدم  لةلخدم  بايصال الفاتورة اىل فرع 

  ، وأما الشرك  املقدم  لةلخدم  فهي تنتفع ايضا من خالل توفري اجلهد والوقت والنفقاملصرف الذي يوجد له فيه حساب 
املرتتب  عةلى قيام تةلك الشرك  بنفسها بتحصيل قيم  الفواتري وما يتاةلبه ذلك من زيادة عدد املوظفني ، وغري ذلك من 

 الوةلف اليت تتاةلبها عمةلي  التحصيل.
 ماريةالمبحث الخامس:عموالت الخدمات االستث

متارس املصارف االسالمي  يف العادة مجةل  من األنشا  االستثماري  من اجل تعظيم عوائدها وتنويع مصادر دخةلها, وهذه 
 االنشا  االستثماري  ميون تقسيمها اىل قسمني رئيسني :

راكات مع يف ش أوهلما :االنشا  االستثماري  اليت متارسها املصارف االسالمي  منفردة من غري ان تدخل من خالهلا
العمالء والزبائن,كصنشاء الشركات,واقام  املصانع , وبناء اجملمعات السوني  والتجاري  واليت تعود مةلويتها بالوامل اىل 

 املصرف.



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 144 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 417امساعيل, العموالت املصرفي  ص  121
 419املرجع السابق ص  122

 
ثانيهما:االنشا  االستثماري  اليت متارسها تةلك املصارف , وتدخل من خالهلا يف شراكات مع العمالء ويوون اهلدف 

 لعمالء من خالل صيغ استثماري  تقوم عةلى مبدأ الشراك  بني املصرف املمول و العمالء املتمولني.هو متويل هؤالء ا
وال تتقاضى املصارف االسالمي  اي  عموالت يف القسم األول لعدم وجود شريك متمول تسعى املصارف إىل استقااب 

خلدمات اضى تةلك الشركات عموالت عن اشراكته, وتتقاضى عمول  عةلى اخلدمات املتعةلق  هبذه الشراك  بينما تتق
املتعةلق  باألنشا  االستثماري  املندرج  حتت القسم الثاين, فما حوم تةلك العموالت اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  

 عن هذه اخلدمات, هذا ما سيعمد الباحث اىل معاجلته من خالل املاالب التالي :
 إلستثماريةالمطلب األول: عموالت خدمات اإلستشارات ا

 المطلب الثاني: عموالت صكوك المقارضة 
 المطلب الثالث: صكوك اإلستثمار

 المطلب األول : عموالت خدمات اإلستشارات اإلستثمارية
قد حيتاج العميل قبل اإلقدام عةلى الدخول يف مشروع استثماري إىل مشورة حول هذا املشروع من أجل اإلطمئنان عةلى 

املركز املايل أو السةلوك املصريف واإلستثماري لألشخاص أو املؤسسات اليت قد حيتاج املستثمر جدوى هذا املشروع او عن 
لةلتعامل معها يف هذا املشروع االستثماري, وقد يةلجأ العميل املستثمر إىل احد املصارف االسالمي  من خالل استشارته 

ك حها لعمالئها جمانا, وامنا تتقاضى عةلى ذلذلك املصرف يف مجيع ما ذكر, والتبذل املصارف هذه املشورة أو تتي
 عموالت, وميون بيان حوم تةلك العموالت من خالل الفروع التالي :

 الفرع األول: مفهوم اإلستشارات اإلستثمارية والتكييف الفقهي لها.
عينني يتم ميقصد باإلستشارات االستثماري : طةلب العميل من املصرف تقدمي معةلومات عن املركز املايل ألشخاص 

التعامل معهم, أو إبداء الرأي يف كون النشاط االستثماري الذي يقوم به العميل جمديا من الناحي  االقتصادي , والتأكد 
 121  .من ذلك بصجراء الدراسات اليت يتاةلبها ابداء الرأي

قد إجارة بينما رأى ع وأما التوييف الفقهي لإلستشارات اإلستثماري  فقد ذهب بعض الباحثني إىل توييفه عةلى أنه
 122آخرون أنه عقد جعال 
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ك من أنواع لتتنوع عقود اإلستشارة بتنوع أغراضها وجماالهتا فهناك اإلستشارة القانوني  ، واإلقتصادي  ، والابي  واإلجتماعي  والنفسي  إىل غري ذ  123

 اإلستشارات . 
 69سستثمار ص خمتار : بنوك اإل 124

 
والذي يظهر لةلباحث أن هذا العقد, هو منط جديد من عقود األعمال, ويسمى بعقد اإلستشارة ال ميون رده إىل بعض 
العقود املسماة, كعقد اإلجارة أواجلعال  , وإن كان فيه شبه منهما , إال أنه ينفرد عنهما خبصائص وأحوام الجتعل رده 

 إليهما أو إىل أحدمها أمرا متجها ، وهلذا فصن هذا . 
يقوم من خالله املصرف بتقدمي املشورة لةلعميل املستثمر ، من خالل مجةل  من  123العقد هو عقد إستشارة مصرفي 
 الدراسات واألعمال املرتبا  هبا.

 لفرع الثاني : حكم أخذ العمولة عن اإلستشارة اإلستثماريا
إبداء املشورة لةلعميل املتمول بدراس  اجلدوى اإلقتصادي  لةلمشروع، واملخاطر املتوقع  ، كما  يقوم املصرف من خالل

يقوم أيضا بصعداد خا  تسويقي  إذا طةلب العميل ذلك، تستند إىل معرف  اجتاهات الاةلب واألسعار ، ومقدار املنافس  
ى ما تقدم فان املصرف يقوم جبمةل  من األعمال وبناء عةل 124، وحجمها ، وكيفي  التغةلب عةليها اىل غري ذلك من األمور

ختتةلف باختالف طبيع  املشروع اإلستثماري وهذا يتاةلب وقتا وجهدا وكةلفا يستحق املصرف ان يأخذ عةليها عوضا 
لون هذا العوض  وهو العمول  خيتةلف حوم أخذه بصختالف املشروع اإلستثماري الذي يراد إبداء املشورة بشأنه ، فصذا  

روع مباحا ، كمزرع  أو مصنع لألغذي  أو لةلسيارات كان أخذ العمول  عن ذلك مباحا ، وإذا كان املشروع كان املش
حمرما ، كصقام  مصنع لةلتبغ أو اخلمور كان أخذ العمول  عن ذلك حمرما ، ألن اإلستشارة يف هذه احلال  هي وسيةل  وذريع  

ذا  ذا كان املقصد مباحا كانت الوسيةل  املفضي  إليه مباح ، وإلشئ حمرم ، فتأخذ حومه ألن لةلوسائل حوم املقاصد ، فص
 انت الوسيةل  املفضي  إليه حمرم  كان املقصد حمرما ك

 المطلب الثاني : عموالت صكوك المقارضة
يف سعي املصارف اإلسالمي  لتعظيم عوائدها ، وألجل إجياد البدائل املباح  لةلمعامالت الربوي ، اليت تابقها املصارف 
التقةليدي  ، ظهر ما يعرف بصووك املقارض   أو سندات املقارض  ، فقد حيتاج املستثمر أو املتمول اىل السيول  النقدي  
إلمتام مشروعه اإلستثماري يف الوقت الذي ال يرغب فيه يف مشارك  غريه هبذا املشروع رغب  يف اإلستئثار بعوائد املشروع  

تمولني، قييد حلري  التصرف األمر الذي يرغب يف جتنبه الوثري من املستثمرين أو املكةلها وفرارا مما تقتضيه الشرك  من ت
 فيوون املستثمر يف هذه احلال  خمريا بني ان يويل وجه  شار البنوك التقةليدي  طالبا اإلقراض ، عن طريق تةلك
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  1967/ 3/ 4، العبادي : عبد السالم ، سندات املقارض  ، جمةل  اجملمع ،  189شبري :ص 125
  1973، 4/3/1896السالمي : حممد املختار ، محود : سامي :جمةل  اجملمع الفقهي ،  126
-198( ، امساعيل : عمر ، ص4/3/1952جبدة : ) (، السالوس :سندات املقارض  ، جمةل  اجملمع الفقهي1/374الشبيةلي : اخلدمات اإلستثماري  ) 127

200 . 

 
ملشروع جم عن اإلستمرار يف االبنوك أو من خالل  طرح سندات مضمون  القيم  تتحقق عةليها فوائد ربوي  أو أن حي 

فجاءت الصووك اإلسالمي  لتحل هذه املشوةل  ، وسيعمد الباحث اىل دراس  صووك املقارض  من خالل الفرعني 
 التاليني : 

 الفرع األول : مفهوم صكوك المقارضة والتكييف الفقهي لها
وذلك عةلى ا مقابل دفع القيم  احملررة هبا ،صووك املقارض  :هي حمررات موحدة القيم  ، صادرة بأمساء من يوتتبون فيه

أساس املشارك  قي نتائج األرباح واإليرادات املستحق  من املشروع املستثمر فيه حبسب النسب املعةلن  عةلى الشيوع عةلى 
 أن توون هذه 

     125املستثمر نسب  موزع  بني أرباح يستحقها املوتتب ،وبني تسديد تدرجيي لرأس املال حبيث تؤول مةلوي  املشروع اىل
 التكييف الفقهي لصكوك المقارضة 

 اختةلف العةلماء املعاصرون يف التوييف الفقهي لصووك املقارض  عةلى قولني رئيسني :
إن هذه الصووك هي من باب املضارب  لوجود الشبه الظاهري بني حقيق  هذه الصووك وحقيق  املضارب   .1

أن  ماله لةلجه  املصدرة )املصرف (، لتضارب فيه عةلى حيث يدفع املوتتب ، والذي هو مبثاب  رب املال
توون األرباح بينهما وهذه هي حقيق  املضارب  ، مث إن املوتتب يستايع إسرتداد رأس ماله ، كما هو احلال 

   126يف املضارب  أيضا 
ثاب  مبتوييف هذه الصووك عةلى أهنا قرض يوون املوتتب فيها مبثاب  املقرض واملستفيد من ذلك اإلقرتاض  .2

املقرتض ، فحقيق  القرض موجودة يف هذا النوع من الصووك ألن املوتتب يسرتد رأس ماله تدرجييًا من 
خالل  ما يعرف بعمةلي  اإلطفاء ، واسرتداد رأس املال يدل عةلى أن هذه العمةلي  هي قرض وال ميون 

 املضارب  خلسارة ، ألن اخلسارة يفتوييفها عةلى أهنا مضارب  ، ألن املضارب قد ال يسرتد رأس ماله يف حال  ا
 127هي عةلى رب املال 
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 . 484امساعيل :ص 128

 
والذي يظهر لةلباحث أن هذه الصووك ، وإن كان فيها شبه من القرض واملضارب  إال أن هذا التشابه الخيفى ما وراءه 
 من فروق وإختالفات بني هذا النوع من الصووك ، وبني كل من القرض واملضارب  فالقرض عقد إ رتفاق مبين عةلى
اإلحسان ، وال ميون القول بأن املوتتب أراد نفع اجله  أو املشروع اإلستثماري الذي جرى اإلكتتاب فيه ، وإمنا أراد 
نفع نفسه من خالل العوائد اليت يوفرها هذا اإلكتتاب مع عدم التعرض لةلمخاطرة وهو ما تتيحه هذه الصووك من 

ظور شرعي هلذا اإلسرتداد ألنه يوون مضمونا من طرف ثالث غالباً خالل اإلسرتداد التدرجيي لرأس املال، وال يوجد حم
 ما يوون الدول  ، لتشجيع اإلستثمار .

وتفرتق عن املضارب  يف ضمان رأس املال حيث ال توفره املضارب  ، كما ختتةلف عنها أيضا يف بعض الشروط واألحوام 
 اليت ليس هنا جمال ذكرها .

 لةلصواب إعتبار اإلكتتاب يف هذه الصووك أحد املنتجات املصرفي  لةلصريف  اإلسالمي  وبناء عةلى ما تقد م فصن األقرب
بصعتبارها صيغ  مستحدث  من صيغ التمويل اإلسالمي تنفرد بأحوام شرعي  جديدة مستمدة من القواعد الوةلي  ، 

 ضارب  .واملبادئ العام  لةلشريع  السمح  وإن كان فيها شبه ببعض العقود املسماة كالقرض وامل
 الفرع الثاني : حكم عموالت صكوك المقارضة

ى النحو ه الصووك وذلك عةلخيتةلف حوم عموالت صووك املقارض  بصختالف وضع املصرف بصعتباره طرفا يف هذ
 :التايل

أن يوون املصرف جمرد وسيط بني املوتتب وبني اجله  اليت متةلك املشروع اإلستثماري ،ويف هذه احلال  فصن  -أ
  إدارة حمفظ  ومتابع وتسويقها م مجةل  من اخلدمات  املرتبا   بالصووك تتمثل يف إصدارهااملصرف يقد

الصووك لدى اجله  املستثمرة ويف هذه احلال  فصن لةلمصرف أخذ العوض عن كل هذه اخلدمات وفق ما 
 يتم اإلتفاق عةليه بني املصرف وبني املوتتب ، أو بينه وبني اجله  اليت متةلك املشروع اإلستثماري 

 إما يف مشاريع حمددة أو غري حمددة ، أن يتوىل املصرف إصدار هذه الصووك ويون هو اجله  املستثمرة -ب
ويف هذه احلال  فصن لةلمصرف أن يأخذ عمول  إصدار هلذه السندات ، بينما عةليه أن يوتفي بالنسب  املتفق 
عةليها بينه وبني املوتتب من أرباح تةلك الصووك وعوائدها ، ريثما يتم إسرتداد رأس املال عير ما يعرف 

 .128باإلطفاء 
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 ( 9/2/91أبو غدة : اإلستثمار يف األسهم والوحدات اإلستثماري  )  129
لسةلع  بنفس امسيث بيوع األمانات العتمادها عةلى صدق املشرتي وأمانته يف حتديد مثن السةلع  ، وهي باإلضاف  إىل بيع املراحب  بيع التولي  وهو بيع  130

 الثمن الذي إشرتيت به وبيع الوضيع  وهو بيع السةلع  بأقل مما إشرتيت به . 
 .  79قاته يف املصارف اإلسالمي  ، صمةلحم : امحد سامل عبد اهلل ، بيع املراحب  وتابي 131
 .311املعايري الشرعي  هليئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي  ص  132

 
 صكوك اإلستثمار  المطلب الثالث : 

تعتير صووك اإلستثمار من املنتجات املصرفي  اإلسالمي  ، حيث ترمي املصارف من  خالهلا اىل تنويع مصادر         
دخةلها وإستدارج املزيد من مدخرات العمالء كي يتم توظيف تةلك املدخرات يف أوعي  استثماري  تساهم يف تعظيم عوائد 

أيضا يف إشاع  ثقاف  اإلستثمار وما يستتبع ذلك من منافع إقتصادي  تعود عةلى األطراف  املصارف اإلسالمي  كما تساهم
 املوون  هلذا النوع من الصووك والشهادات .

 وسيعمد الباحث اىل دراس  عموالت صووك اإلستثمار من خالل الفروع التالي  :
 الفرع األول : مفهوم صكوك اإلستثمار وأنواعها. 

متساوي  القيم  غري مضمون  القيم  واألرباح ، متثل حصصا شائع   يف مةلوي   .اإلستثمار :وثائق يقصد بصووك       
 .129أعيان ، أو منافع ، أو خدمات ، أو يف موجودات مشروع معني 

وقد جاء قيد )غري مضمون القيم  و األرباح (ليميز هذا النوع من الصووك عن صووك املقارض  يف املاةلب الثاين ، 
صووك املقارض  مضمون  القيم  من قبل جه  ثالث  كما سبقت اإلشارة إىل ذلك ، وتتنوع صووك اإلستثمار  حيث إن

إىل مجةل  من األنواع منبثق  عن مجةل  من العقود حيث ميثل كل نوع من هذه الصووك عقدا من العقود املسماة يف الفقه 
 ةلعقوداملةلحق  هبا ، ومن أهم هذه األنواع :اإلسالمي حيث تعتير هذه األنواع مبثاب  تابيقات مصرفي  ل

، وبيع املراحب  هو طةلب  130صووك املراحب  : تنبثق صووك املراحب  عن بيع املراحب  وهو أحد بيوع األمانات  -1
شراء لةلحصول عةلى مبيع موصوف مقدم من عميل اىل مصرف يقابةله قبول من املصرف ووعد من الارفني 

  131بثمن وربح يتفق عةليهامسبقا األول بالشراء والثاين بالبيع 
وصووك املراحب  هي: وثائق متساوي  القيم ، يتم إصدارها لتمويل شراء سةلع  املراحب ، وتصبح سةلع  املراحب  ممةلوك  حلمةل  

 132الشهادات ، ويستحقون الربح من شراء تةلك السةلع ، أو البضاع 
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 .37قحف: سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة ص  133
 311هيئ  احملاسب  واملراجع ، املعايري الشرعي  ص  134
 املرجع السابق. 135
 .  312-311واملراجع  لةلمؤسسات املالي  اإلسالمي  ص املايري الشرعي  هليئ  احملاسب  136
 .  431خري الدين : معاي اهلل ، الصووك اإلسالمي  كأداة لتمويل مشاريع التنمي  اإلقتصادي  ص 137
  431، إمساعيل :  577، الصاوي :  1/204الشبيةلي :ص 138

 
ـ صووك اإلجارة: وهي وثائق متساوي  القيم ، متثل مةلوي  أعيان مؤجرة، منافع، أو خدمات وميةلك محةل  تةلك الوثائق  2

 .133ما متثةله من أعيان أو خدمات أو منافع عةلى الشيوع 
 ـ صووك السةلم: وهي وثائق متساوي  القيم ، يتم إصدارمها لتحصيل رأس مال السةلم، وتصبح سةلع  السةلم ممةلوك 3

 134حلمةل  تةلك الوثائق، حيث تقسم إىل حصص متساوي  تارح لإلكتتاب مبوجب عقد السةلم
ـ صووك اإلستصناع: وهي وثائق متساوي  القيم  يتم إصدارها إلستخدام حصيةل  اإلكتتاب فيها يف تصنيع سةلع   4

 .135تصبح مةلويتها عائدة حلمةل  تةلك الوثائق عةلى الشيوع
تساوي  القيم  يتم إصدارها إلستخدام حصيةلتها يف متويل نشاط قا ئم عةلى أساس ـ صووك املشارك  : وهي وثائق م5

 136املشارك  حبيث تصبح موجودات ذلك النشاط ممةلوك  حلمةل  الوثائق بقدر حصصهم عةلى الشيوع
صووك املزارع  واملساقاة : وهي وثائق متساوي  القيم  يتم إصدارها إلستخدام حصيةل  اإلكتتاب فيها  -6

 137وع عةلى أساس املزارع  أو املساقاة لتمويل مشر 
 الفرع الثاني : التكييف الفقهي لصكوك اإلستثمار 

إن التوييفات املتداول  هلذا النوع من الصووك يف أدبيات الصريف  اإلسالمي  ال خترج يف اجلمةل  عن التوييفني التاليني 
138 

وأن  املستثمر يف هذا النوع من الصووك هو رب املال ،أـ توييفها عةلى أساس املضارب  : وهذا التوييف مبين عةلى أن 
املصرف هو العامل أو املضارب حيث يستقيل املصرف األموال من العمالء املستثمرين ويعيد استثمارها من خالل 

ما أضخها يف قنوات استثماري  خمتةلف ،عةلى أن توون األرباح موزع  بني املصرف واملستثمر بالنسب  اليت يتفقان عةليها، و 
 اخلسارة فتوون عاى املستثمر وهذه هي حقيق  املضارب .
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ب ـ توييفها عةلى أساس أهنا الوكال  بأجر: حيث ينوب املصرف عن املستثمر يف توظيف هذه األموال يف القنوات 

لقيود احملاسبي  لتةلك ااإلستثماري  املختةلف  ويف متابع  العوائد واألرباح املتأتي  عن العمةليات اإلستثماري  املختةلف ، وتتبع 
 األرباح وحتصيةلها وتقييدها يف حساب العميل.

والفرق بني هذا التوييف وسابقه أن املصرف يف هذا التوييف يستحق عوضا عن االعمال اليت ناب فيها عن املستثمر 
إلستثمار عةلى ابصرف النظر عن الربح او اخلسارة بينما ال يتقاضى املصرف أي  أعواض عن اخلسارة يف توييف صووك 

أهنا مضارب ، وهلذا فصن املصارف يف الغالب متيل من الناحي  العمةلي  والتابيقي  إىل التوييف الثاين لتستحق العمول  عن 
ملرتبا  ا العمل الذي تنوب فيه عن املستثمر بغض النظر عن الربح أو اخلسارة املتأتيني عن جممل العمةليات اإلستثماري 

 ك.هبذا النوع من الصوو 
 الفرع الثالث: أخد العمولة عن صكوك اإلستثمار. 

إن حوم أخذ العمول  عن صووك اإلستثمار مبين عةلى اإلتفاق امليرم بني العميل املستثمر واملصرف، فصذا كان مضمون 
لنسب  ا اإلتفاق يقتضي بأن يتقاضى املصرف نسب  شائع  من األرباح والعوائد الناشئ  عن العمةليات اإلستثماري  فصن هذه

 من األرباح ال ميون إعتبارها عمول  وإمنا هي نصيب مستحق لةلمصرف نظري قيامه بدور العامل أو املضارب.
وأما إذا كان اإلتفاق امليرم بني املستثمر وبني املصرف يقضي بأن يتقاضى املصرف مبةلغا مقاوعا نظري اخلدمات اليت 

ا سما عةلى كل مرحةل  من مراحل هذه العمةلي ، حبيث يتقاضى ىمبةلغيقدمها يف شىت مراحل العمةلي  اإلستثماري  أو مق
ثابتا ومقاوعا عن كل مرحةل  كان ذلك مبثاب  الوكال  بأجر، وقد سبق بيان جواز ذلك يف أكثر من موضع يف هذه 

إلستثماري  االدراس  ألن تةلك األعواض إمنا يستحقها املصرف نظري توبده الوةلف املختةلف  املرتبا  باألنشا  والعمةليات 
املتنوع  وهي أيضا نظري ما يبذله من جهد ويقوم به  من عمل إلدارة تةلك احملافظ والصناديق اإلستثماري ، واإلشراف 
عةلى أنشاتها املختةلف ، ومتابعتها يف شىت العمةليات اإلستثماري  املتالحق ،ويف هذا اإلطار فصن املصرف يتقاضى تةلك 

لك كةله مصةلح  لةلعميل املستثمر ولةلمصرف عةلى حد سواء ، فاملصرف ينوع مصادر العموالت عن تةلك العمةليات ويف ذ
دخةله ويعظم عوائده واملستثمر يول إدارة ومتابع  العمةليات اإلستثماري  وحتصيل العوائد واألرباح ، وتقييدها يف حساب 

 املستثمر الذي قد ال ميتةلك الوقت واخليرة الالزمني لةلقيام بذلك كةله  
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 الخاتمة

وبعد هذا التاواف والتجوال يف العموالت اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  عةلى إختالفها وتنوعها وتشعبها، وما يرتبط 
 بتةلك العموالت من أقوال وآراء، وتوييفات وخترجيات فقهي ،فصنه ميون لةلباحث رصد النتائج وإبداء التوصيات التالي  :

 النتائج : -أ
 س  إىل مجةل  من النتائج فيما يةلي أبرزها :لقد توصةلت هذه الدرا

تعتير العموالت املصرفي  موردا مهما من موارد املصارف اإلسالمي  ، واليت تعتمد عةليها كثريا يف تعظيم  -1
 عوائدها وتنويع مصادر دخةلها

لقد ساهم اإلختالف يف التوييف الفقهي لوثري من العموالت اليت مت عرضها يف هذه الدراس  يف  -2
إختالف الباحثني يف ميدان الصريف  اإلسالمي  باحلوم عةلى هذه العموالت إجازة ومنعا إباح  وحترميا، 
فمن أحلق هذه العموالت بعقود أو تصرفات حمرم  جزم حبرم  أخذ العمول ، إحلاقا هلا بالعقد أو 

 تها.ا وإباحالتصرف احملرم ،ومن أحلقها بعقود أو تصرفات جائزة ومباح ، مال إىل القول حبةله
لقد ظهر لةلباحث أن كثريا من هذه العموالت، التعد مرتبا  بتصرفات أوعقود فقهي  قدمي  حبثها  -3

الفقهاء يف مدوناهتم ،وإمنا هي مرتبا  مبعامالت مستحدث  تعتير من النوازل املستجدة ،حيث تعد 
عقود املسماة بالتصرفات أو ال تةلك املعامالت وليدة األعراف املصرفي  احلديث  األمر الذي جيعل إحلاقها

 أمرا جمانبا لةلصواب .
إن وجودبعض أوجه الشبه بني املعامالت املصرفي  املستحق  لةلعمول ، وبني العقود اليت حبثها الفقهاء  -4

قدميا، ال يستةلزم إحلاق تةلك املعامالت هبا، ألهنا وإن شاهبت تةلك العقود يف بعض األوجه ، إال أن 
الفروق املاثةل  لةلعيان بني هذه املعامالت وتةلك العقود مما جيعل تنزيل أحوام  تةلك املشاهب  ال ختفي

 تةلك العقود عةلى هذه املعامالت أمرا غري سديد.
مث  مجةل  من الشروط جيب توفرها يف اخلدم  املقدم  من املصرف كي يستحق املصرف عةلى تقدمي تةلك  -5

 اخلدم  عمول  ، أوجزها الباحث يف هذه الدراس  .
لعموالت اليت منشؤها قرض أو ترتبط بالعمةليات اإلقراضي  ، بأي وجه من الوجوه الحيق لةلمصرف إن ا -6

 تقاضيها الرتباطها خبدمات إقراضي  ، فتدخل واحلال  هذه يف دائرة القرض الذي جر نفعا ، فتوون 
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اضى عمول  تق ذريع  لةلربا .،ولذا فصنالباحث يقرتح أن توون تةلك اخلدم  جماني  ، وإن كان ال بد من

عةلى العمةليات اإلقراضي  أو تةلك الىت تؤول إىل إقراض فيجب أن يقتصر تقديرها عةلى الوةلف احلقيقي  
 واملباشرة لةلخدم  املقدم  . 

إن العموالت اليت منشؤها الضمان حبيث يوون املصرف ضامنا لةلعميل ، فصن املصرف يستحق عةلى  -7
  إحرتافي  يف املصارف عموما وهي خمتص  يف تقدميها تقدمي خدم  الضمان عمول  ، ألن الضمان خدم

، ومتفرغ  هلا ، وبالتايل فصنه ال يصح القول بأن الضمان هو عقد إرتفاق جيب بذله بال عوض ، ألن 
هذا القول وإن صح يف حق آحادالناس وأفرادهم، إال أنه اليصح وال يستساغ عندما يتعةلق األمر 

 مهما من عمةلها واختصاصها . باملصارف ألن الضمان ميثل جزءا 
وأما العموالت اليت يوون منشؤها عمال فصن املصرف يستحق عةلى تقدميها عمول ، وأن العمول  اليت  -8

يتقاضاها املصرف لقاء تقدميه هذه اخلدم  جائزة ومشروع  ألن األعواض اليت تتقاضاها املصارف نظري 
وكال  بأجر ، أو اجلعال  ، فأيا كانت طبيع  تقدمي تةلك اخلدمات ، إمنا هي من باب اإلجارة أو ال

 العوض الذي تتقاضاه تةلك املصار ف فصن هذا العوض هو مقابل خدم  مؤداة .
إن تقدمي بعض اخلدمات من قبل املصارف اإلسالمي  يناوي عةلى كةلف ومصاريف إداري  تتوبدها  -9

وةلف مل تةلك املصاريف والأن ياةلب من املصارف حت -واحلال  هذه -املصارف اإلسالمي  ،فال يعقل
 ،بتقدمي تةلك اخلدمات جمانا لعمالئها .

إن العموالت اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  نظري قيام تةلك املصارف بأعمال الوساط  تعد  -10
عموالت سائغ  ومشروع  آلن املصارف إمنا تستحقها نظري اجلهد والوقت الةلذين تبذهلما خالل قيامها 

 يعرف بالسمسرةبأعمال الوساط  أوما 
إن العموالت اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  نظري قيام تةلك املصارف خبدمات تسويقي  أو تروجيي ،   -11

كخدمات اإلكتتاب وطرح األسهم تعتير عموالت مشروع ، ألهنا توون مقابل جهد وعمل وتستةلزم  
 ذه املصارف.ظةل  عمالء هكةلفاً ومصروفات خمتةلف ، كما تستفيد الشركات املوتتب  من خالل اتساع م
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إن العموالت اليت تتقاضاها املصارف اإلسالمي  نظري قيام تةلك املصارف ببعض اخلدمات اإلستثماري   -12

 يفرق فيها بني حالني:
احدمها أن تقوم املصارف اإلسالمي  بدور الوساط  بني املستثمر املوتتب ومجهرة املوتتبني يف الصووك والسندات، ويف 

 هذه احلال  فصن املصارف اإلسالمي  تستحق العمول  لقيامها بدور الوسيط 
صرف أي عمول ، حلال  ال يستحق املثانيهما؛ أن يوون املصرف شريواً يف املشروع االستثماري متوياًل، أو إدارة ويف هذه ا

 ألنه ال جيوز اجلمع بني األجر وبني الربح يف الشرك .
 التوصيات -ب

 كما وتوصي الدراس  جبمةل  من التوصيات، فيما يةلي أبرزها:
اقتصار املصارف اإلسالمي  يف أخذ العموالت عةلى بعض األنشا  واخلدمات املرتبا  ببعض العمةليات اإلقراضي   .1

فقط، لئال تدخل املصارف اإلسالمي  يف دائرة القرض الذي جر نفعاً، وما يناوي عةليه ذلك من شبه  عةلى الوةلف  
 الربا.

عدم التوسيع أو املبالغ  يف استيفاء العموالت عةلى اخلدمات غري املرتبا  بالعمةليات االقراضي  ملا يرتتب عةلى ذلك  .2
 املتوقعني عن التعامل مع تةلك املصارف . التوسع ، وتةلك املبالغ  من إحجام العمالء احلاليني أو 

 ضرورة التحقق من توفر الشروط الشرعي  يف أي عمول  تقدم املصارف اإلسالمي  عةلى إستيفاءها .  .3
ضرورة عدم اجلمع بني فرض العموالت واملشارك  يف األرباح عندما توون املصارف اإلسالمي  طرفا  مشاركا يف  .4

 األنشا  اإلشتثماري  . 
دم تقاضى أُي عمول  عةلى اخلدمات البسيا  اليت تقدم لةلعمالء الذين ميتةلوون حسابات يف املصرف من ضرورة ع .5

 أجل اإلحتفاظ هبؤالء العمالء وحساباهتم وتشجيع غريهم ألن يوونوا عمالء منتظرين هلذه املصارف .   
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  ىابن تيمي  : جمموع الفتاو 

 جرجس : معجم املصاةلحات الفقهيه و القانوني  
 مجع  عةلى : معجم املصاةلحات اإلقتصادي  اإلسالمي  

 محاد : نزيه ، معجم املصاةلحات االقتصاديه يف لغه الفقهاء 
 حيدر : عةلي درر احلوام شرح جمةل  االحوام 

 احلجي : عبد الرمحن بن صاحل ، البااقات املصرفي  وأحوامها الفقهي  
 اخلايب، حممود إبراهيم مصافى، املراحب  الداخةلي  يف البنك اإلسالمي األردين لةلتمويل واالستثمار، 

 خري الدين : معاي اهلل ، الصووك اإلسالمي  كأداة لتمويل مشاريع التنمي  اإلقتصادي 
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 الزبيدي تاج العروس مادة صرف 

 يف الفقه اإلشالمي السالوس : عةلي ، حوم ود ائع البنوك وشهادات اإلستثمار
 السراج: رمضان ،البنوك املتخصص  

 أبو سةليمان عبد الوهاب ، البااقات البنوي  
 السعيدي: عبداهلل بن حممد بن حسن، الربا يف املعامالت املصرفي  املعاصرة، 

 شحادة : موسى ، أبو العز : عةلي ،عموالت السحب النقدي وخاابات الضمان واإلعتماد املستندي 
صاحل : فواز ، النظام القانوين لةلغرام  التهديدي  ، دراس  قانوني  مقارن  ، جمةل  جامع  دمشق لةلعةلوم اإلقتصادي  

 والقانوني  
الصوا : عةلي ، خاابات الضمان كما جتريها البنوك اإلسالمي  وأحوامها الشرعي  ، مؤمتر املستجدات الفقهي  يف 

 البنوك اإلسالمب  اجلامع  األردني 
 الصالحني : عبد اجمليد ، خاابات الضمان مفهومها ، أقسامها ، وأحوامها

 إبن كثري : خمتصر تفسري ابن كثري
 عبد املنعم : فؤاد ، مفهوم العقوب  وأنواعها 

 العبادي: عبداهلل عبد الرحيم، موقف الشريع  من املصارف االسالمي 

 العف : بسام حسن ، احلوال  والسفتج  بني الدراس  والتابيق ، رسال  ماجستري ، اجلامع  األردني  
 عةلم الدين، حميي الدين إمساعيل، االعتمادات املستندي ، املعهد العاملي لةلفور اإلسالمي، القاهرة، الابع  األوىل،

 ي  تابيقي  لعمراين : عبداهلل بن حممد ، املنفغ  يف القرض دراس  تأصيةل
 عوض : عةلي مجال الدين ، عمةليات البنوك من الوجه  القانوني  

 2أبوغده :عبد الستار ، خااب الضمان جمةل  جممع الفقه اإلسالمي عدد
 أبو غدة : اإلستثمار يف األسهم والوحدات اإلستثماري 

 فهمي: عبد العزيز ، موسوع  املصاةلحات اإلقتصادي  واإلحصائي 
 القاري : جمةل  األحوام الشرعي  

 قةلعجي : حممد رواس ، مباحث قي اإلقتصاد اإلسالمي
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 قةلعجي :حممد رواس ، املعامالت املالي  املعاصرة

 مالك بن أنس ، املدون   مالك:
 د : سعد عبد ، بااقات اإلئتمان املصرفي  من منظور إسالمي. محم

 مركز تاوير اخلدم  املصرفي  لبيت التمويل الووييت جمةل  جممع الفقه االسالمي، بااقات االئتمان،
 1204،  1192، 1043، 1047، 1125، 2/1106جمةل  جممع الفقه اإلسالمي : عدد

 إبن منظور : مادة عمل , اجلوهري : صحاح العربي  وتاج الةلغ  
 الندوي :خااب الضمان املصريف

 الدقائق، دار املعرف ، بريوتابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز 
 جنيب : حممود ، شرح قانون العقوبات 

 ياسني : فؤاد ، درويش :أمحد ، احملاسب  املصرفي  
 الابع  األوىل، دار الصفوة، مصراملوسوع  الفقهي  الوويتي ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي ، الوويت، 
 املعايري الشرعي  : هيئ  احملاسب  واملراجع  لةلمؤسسات املالي  االسالمي   

 . مةلحم : امحد سامل عبد اهلل ، بيع املراحب  وتابيقاته يف املصارف اإلسالمي 
 نزيه :د. محاد ، معجم املصاةلحات اإلقتصادي 

 النمري : خةلف بن سةليمان ، شركات اإلستثمار يف اإلقتصاد اإلسالمي 
 اهلييت : عبد الرزاق ، املصارف اإلسالمي  

 هيول :موسوع  املصاةلحات اإلقتصادي  واإلحصائي  
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 ملخصال

 إن لةلذهب والفض  أحكاًما ختتص هبما من بني املعادن كةلها، ومن ذلك حرم  املراباة فيهما، وقد ثبتت يف ذلك مجةل  
من األحاديث النبوي ، اليت استنبط منها الفقهاء األحكام الفقهي  املتعةلق  ببيع الذهب والفض  وشرائهما. مث جاء العصر 
احلديث بأساليب مستجدة يف جمال التعامل بالذهب والفض ، واليت تتطةلب بذَل اجلهد واالجتهاد الفقهي لةلوصول إىل 

تعراض بعض األحاديث النبوي  الواردة يف التعامل بالذهب والفض  بيًعا أحكامها الشرعي . ويهدف هذا البحث إىل اس
وشراًء، والكشف عن بعض األحكام الفقهي  املهّم  املستنبط  من تةلك األحاديث، وإبراز ما توصل إليه العةلماء املعاصرون 

راء واملنهج منهج االستق من األحكام الشرعي  لألساليب املستجدة يف التعامل بالذهب والفض . وقد انتهج البْحث
الوصفي والتحةليةلي، وخةُلص إىل مدى جواز إحلاق النقود املعاصرة بالذهب والفض  يف أحكامهما، وحكم بيع الذهب 
والفض  وشرائهما عرب وسائل االتصال احلديث ، وحكم بيع الذهب والفض  وشرائهما باألوراق التجاري ، وبطاق  االئتمان، 

 والقيد املصريف.

امثان، مقاصد ، الطرق املستحدث  لدفع األ، وسائل االتصال احلديث النقود املعاصرة الذهب والفض ،: مفتاحيةمات الالكل
 الشريع .
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 المقدمة

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عةلى نبينا حممد سيد املرسةلني، وعةلى آله وأصحابه أمجعني.
ونقود،  ان  عل منهما لةلناس أامثجُ حيث ائص ال توجد يف غريمها من املعادن، خبص الذهب والفض  خمتصانفإن  !أما بعد

فبهما تقدر األموال، وهبما يُتوصل إىل سائر األشياء واحلاجات. لذلك رتب اهلل عةليهما أحكاًما ختص هبما دون سائر 
ب بالفض  العوضني، أو يباع الذه ، وذلك أن يباع أحدمها جبنسه مع الزيادة يف أحدهمااملراباة في ، من ذلك حرم املعادن

 لفقهاء القدامىا وقد وردت مجةل  من األحاديث النبوي  الثابت  يف التعامل بالذهب والفض ، مث بنّي أو العكس إىل أجل. 
 ،هم، إال أن كالمهم كان منزَّاًل عةلى ظروف عصر أحكام التعامل بالذهب والفض  بيًعا وشراءً  -يف ضوء هذه األحاديث-

م.  ومتطةلبات د ت إىل اختفاء دور الذهب والفض  يف أداء وظيفتهما كنقو جاء العصر احلديث بعوامل عدة أدّ  مثزماِنه
وأامثان لةلسةلع، وقهيم لألشياء، واحتل مكاِنما يف ذلك العمةل  الورقي ، وما يتبعها من العمةل  املعدني ، كما ظهرت  ،لةلناس

، أن يتم خالهلا إبرام الصفقات والعقود، مثل اهلاتف، والتةلفازيف هذا العصر وسائل االتصال احلديث ، اليت ميكن 
ملصريف، وقبضها، مثل الشيك، وبطاق  االئتمان، والقيد ا أامثان السةلعظهرت طرق مستجدة ميكن هبا دفع كما   .واإلنرتنت

 جمال ساليب يفألوغري ذلك مما فرضته التقنيات احلديث . فجاء هذا البحث هادفًا إىل استعراض شيء مما استجد من ا
التعامل بالذهب والفض  بيًعا وشراًء، وما توصةلت إليه اجتهادات العةلماء املعاصرين يف إعطاء األحكام الشرعي  هلذه 

 األساليب. 
 بيًعا وشراءً  استعراض بعض األحاديث الواردة في التعامل بالذهب والفضة

ملةلح. لربوي "، وهي: الذهب، والفض ، والتمر، والرب، والشعري، واهناك ست  أشياء تعَرف يف الفقه اإلسالمي بـــ"األموال ا
ا، ويعرف بربا الفضل،  ا شرعً عترب ربا حمرمً بينهما ي أن بيع أي واحد منها جبنسه متفاضاًل  :ومعىن كون هذه األشياء ربوي 

 النسيئ . كذلك، وهذا يسمى رباا   يعترب ربا حمرمً كما أن بيع واحد من هذه األشياء مع ما يشاركه منها يف العةل  مؤجاًل 
 
 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 160 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
كتاب   ،م(1991هـ/1412، 1حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )القاهرة: دار إحياء الكتب العربي ، ط الجامع الصحيح،مسةلم بن احلجاج القشريي،  1

 .1587، رقم1311، ص3ف وبيع الذهب بالورق نقداً، جاملساقاة، باب الصر 
 .1587، رقم1311، ص3املصدر نفسه، كتاب املساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقًدا، ج 2
هـ/ 1351، 1، )حةلب: املطبع  العةلمي ، طمعالم السنن"الترب: قهَطع الذهب والفض  قبل أن تضرب وتطبع دراهم ودنانري". محد بن حممد اخلطايب،  3

 . 68، ص3ج ،م(1932
ع، باب يف الصرف، كتاب البيو   ،حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، )بريوت: املكتب  العصري ، صيدا( سنن أبي داود،أبو داود سةليمان بن األشعث،  4
 . وقال األلباين: صحيح. 3349، رقم248، ص3ج
هاء يعين هات، واملراد أِّنما يتقابضان يف اجملةلس قبل التفرق. انظر: حيىي بن شرف النووي،  "هاء وهاء": يقول أحدمها: هاء يعين خذ، ويقول اآلخر: 5

 .12، ص11هـ(، ج1392، 2)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط المنهاج،
م(، كتاب البيوع، 1987هـ، 0714، 3اليمام : دار ابن كثري، ط -حتقيق: مصطفى ديب البغا، )بريوت  الجامع الصحيح،حممد بن إمساعيل البخاري،  6

 .2134، رقم68، ص3باب ما يذكر يف بيع الطعام واحلهكرة، ج

 
 هذه األصناف كلها، منها: بذكرحاديث األ قد جاء بعضو  

 الذهب،الذهب ب: »صلى اهلل عليه وسلم، قال: قال رسول اهلل رضي اهلل عنهحديث أيب سعيد اخلدري  .أ
ا بيد، فمن زاد، أو ل، يدً ال مبثوالفض  بالفض ، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، واملةلح باملةلح، مث

 . 1«استزاد، فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواء
ذهب، الذهب بال: »صلى اهلل عليه وسلم، قال: قال رسول اهلل رضي اهلل عنهب. حديث عبادة بن الصامت،  

 ا بيد، فإذا اختةلفت بسواء، يدً   مبثل، سواءوالفض  بالفض ، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، واملةلح باملةلح، مثالً 
، والفضُ  بالفض  3الذهُب بالذهب تهربُها وعيُنها». ويف رواي : 2«ا بيدهذه األصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدً 

دي مبدي، م تربها وعينها، والرب بالرب ُمدي  مبدٍي، والشعري بالشعري مدي مبدي، والتمر بالتمر مدي مبدي، واملةلح باملةلح
وال بأس ببيع الرب  ا بيد، وأما نسيئً  فال،فمن زاد أو ازداد فقد أرىب، وال بأس ببيع الذهب، بالفض ، والفضُ  أكثُرمها، يدً 

 . 4«ا بيد، وأما نسيئً  فالبالشعري، والشعرُي أكثرمها، يدً 
 بذكر بعض هذه األصناف الربوية، منها ما يلي: أخرىواكتفت أحاديث 

با إال الذهب بالذهب ر »، قال: صلى اهلل عليه وسلم، عن رسول اهلل رضي اهلل عنهعمر بن اخلطاب  عن .1
 . 6«، والرب بالرب ربا إال هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء، والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء5هاء وهاء

 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 161 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
ّفوا": أي ال تزيدوا وال تـَُفضِّةلوا. "غائًبا": أي مؤجاًل. "بناجز": أي حباضر معّجل. انظر: حممد بن عةلي الشوكاين،  7 قيق: عصام الدين حت نيل األوطار،"ال ُتشه

 . 5/226م(، 1993هـ/1413، )1احلديث، طالصبابطي، )القاهرة: دار 
كتاب املساقاة، باب الربا،   الجامع الصحيح،؛ ومسةلم، 2177، رقم74، ص3كتاب البيوع، باب بيع الفض  بالفض ، ج  الجامع الصحيح،البخاري،  8
 . 1584، رقم1208، ص3ج
 .2182، رقم75، ص3كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق يًدا بيد، ج  الجامع الصحيح،البخاري،  9

 .1588، رقم1208، ص3كتاب املساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، ج  الجامع الصحيح،مسةلم،  10
 . الورهق: الفض . 1584، رقم1209، ص3املصدر نفسه، كتاب املساقاة، باب الربا، ج 11
 .1585، رقم1209، ص3املصدر نفسه، كتاب املساقاة، باب الربا، ج 12
 .1591، رقم1213، ص3كتاب املساقاة، باب بيع القالدة فيها خرز وذهب، ج  ،نفسهاملصدر  13
م(، كتاب البيوع، بيع 1986هـ/1406، 2حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )حةلب: مطبع  املطبوعات اإلسالمي ، ط المجتبى،أمحد بن شعيب النسائي،  14

 . وقال األلباين: صحيح.4572، رقم279، ص7الذهب بالذهب، ج

 
 الذهب إال مثاًل ال تبيعوا الذهب ب»قال: عليه وسلم  صلى اهلل: أن رسول اهلل رضي اهلل عنه. عن أيب سعيد اخلدري 2

ّفوا ّفوا بعضها عةلى بعض، وال تبيعوا منها  7مبثل، وال ُتشه بعضها عةلى بعض، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل، وال ُتشه
زغائبً   .   8«ا بناجه
بالذهب، إال  الفض  بالفض ، والذهب عنصلى اهلل عليه وسلم ، قال: "َِنى النيب رضي اهلل عنه. عن أيب بكرة، 3

 . 9بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفض  كيف شئنا، والفض  بالذهب كيف شئنا" سواءً 
ثاًل  االذهب بالذهب وزنً : »صلى اهلل عليه وسلم، قال: قال رسول اهلل رضي اهلل عنه. عن أيب هريرة، 4  مبثل، بوزن، مه

 .  10«ثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا مبا بوزن، مهثاًل والفض  بالفض  وزنً 
لورق، إال ال تبيعوا الذهب بالذهب، وال الورهق با»قال: صلى اهلل عليه وسلم . عن أيب سعيد اخلدري، أن رسول اهلل 5
 . 11«بسواء  مبثل، سواءً ا بوزن، مثاًل وزنً 
الدينارين، وال ال تبيعوا الدينار ب: »قالصلى اهلل عليه وسلم ، أن رسول اهلل رضي اهلل عنه. عن عثمان بن عفان، 6

 . 12«الدرهم بالدرمهني
ة فيها خرز وذهب، ُأيت وهو خبيرب بقالد صلى اهلل عليه وسلم، أن النيب رضي اهلل عنه. عن فضال  بن عبيد اهلل، 7

 .13«ا بوزننً ز الذهب بالذهب و »وهي من املغامن تباع، فأمر رسول اهلل بالذهب الذي يف القالدة فنزع وحده، مث قال: 
ا، فقال أبو الدرداء، رضي اهلل عنه. عن عطاء بن يسار، أن معاوي ، 8 ، باع سقايً  من ذهب أو ورهق، بأكثر من وزِنه

 .   14 مبثل"ينهى عن مثل هذا، إال مثاًل  صلى اهلل عليه وسلممسعت رسول اهلل ": رضي اهلل عنه
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 .2060، رقم55، ص3كتاب البيوع، باب التجارة يف الرب، ج  الجامع الصحيح، البخاري، 15

 
بن أرقم، رضي اهلل عنهما، عن الصرف، فقاال: "كنا تاجرين  . عن أيب املنهال، قال: سألت الرباء بن عازب، وزيد9

ا إن كان يدً »فقال:  ،"عن الصرفصلى اهلل عليه وسلم فسألنا رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم،عةلى عهد رسول اهلل 
  .15«ا فال يصةلحبيد فال بأس، وإن كان نسيئً 

 التعليق على هذه األحاديث المختارة:
 احد مناملتعةلق  ببيع الذهب والفض ، إال أن كل و  الفقهي  األحكام تشري إىل -يف اجلمةل -ختارة هذه األحاديث املإن 
  عةلى ، مثل كةلم  "اآلخذ واملعطي فيه سواء" الدالألفاظ أو مجل معين  تدل عةلى مسائل وقضايا حمددة خيتص بذكر منها

ا ةلم  "إذا كان يدً وك .ل الربا يف املضروب وغري املضروبوكةلم  "تهربُها وعيُنها" الدال  عةلى دخو  .إمث آكل الربا وموكةله
وكةلم  "وال  لعقد.جمةلس اوكةلم  "هاء وهاء" الدال  عةلى تقابض البدلني يف  .دة لكةلم  "فبيعوا كيف شئتم"بيد" املقيِّ 

ّفوا بعضها عةلى بعض" الدال  عةلى حترمي التفاضل بني املتجانسني ز" الوكةلم  "غائبً  .ُتشه  ةلى وجوب تسةليم دال  عا بناجه
 .اضل بني املتجانسني"، اليت فيها التصريح حبرم  التفصلى اهلل عليه وسلموكةلم  "َِنى النيب  .االبدلني يف اجملةلس أيضً 

وكةلم  "بيعوا الذهب بالفض ، والفض  بالذهب كيف  .ا بوزن"، الدال  عةلى كون الذهب والفض  موزوننيوكةلم  "وزنً 
وكةلم   .آخر عةلى الفض  بةلفظ  وكةلم : "الورهق بالورق" الدال .ل عند اختالف اجلنسنيشئتم" الدال  عةلى جواز التفاض

   "قالدة فيها وكةلم ."الدينار بالدينارين" و"الدرهم بالدرمهني"، الدال  عةلى دخول الربا يف الذهب والفض  املسكوكني
أو ورهق" الدال  عةلى دخول الربا يف  وكةلم  "سقايً  من ذهب .خرز وذهب" الدال  عةلى حكم بيع الذهب ومعه غريه

 واهلل أعةلم. وكةلم  "الصرف" الدال  عةلى حكم مبادل  النقدين. .الذهب والفض  املصنوعني
 بيًعا وشراءً  التعامل بالذهب والفضةب المتعلقةاستعراض بعض األحكام الفقهية 

رض هذه األحكام ، وُتستعوشرائهما والفض  ببيع الذهب املذكورة أحكاًما فقهي  خُتصاستنبط الفقهاء من األحاديث  
 :حتت شرطني أساسيني كتب الفقهيف  
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حتقيق:  القوانين الفقهية،؛ حممد بن أمحد ابن جزي، 272، ص5ج، م(2000هـ/1421، )بريوت: دار الفكر، رد المحتارحممد أمني ابن عابدين،  16

حتقيق: عادل أمحد، وآخرون،  المجموع،؛ حيىي بن شرف النووي، 254، ص1م(.، ج1982ب، حممد بن سيدي حممد موالي، )ليبيا: الدار العربي  لةلكتا
، 1)بريوت: دار الفكر، ط المغني،؛ عبد اهلل بن أمحد ابن قدام ، 69، ص10ج ،م(2003هـ/1423، 1)بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط

 .10، ص4ج ،م(1987هـ/1408
؛ 215، ص5ج ،م(2000هـ/1420، 1حتقيق: حممد خري طمع ، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط الصنائع، بدائعانظر: أبو بكر بن مسعود الكاساين،  17

؛ منصور بن 78، ص5ج ،م(1994هـ/1414، 1حتقيق: عةلي حممد معّوض، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط الحاوي الكبير،عةلي بن احلسن املاوردي، 
 .299، ص3ج ،هـ(1402حي، )بريوت: دار الفكر، حتقيق: هالل مصيةل كشاف القناع،يونس البهويت، 

 مواهب الجليل،؛ حممد بن حممد احلطاب، 556، ص4ج ،هـ(1313)القاهرة: املطبع  الكربى األمريي ،  تبيين الحقائق،انظر: عثمان بن عةلي الزيةلعي،  18
ي ، )القاهرة: املطبع  املنري  فتح العزيز، بن حممد الرافعي، ؛ عبد الكرمي306، ص4ج ،م(2003هـ/1423حتقيق: زكريا عمريات، )الرياض: دار عامل الكتب، 

 .35، ص5ج ،، د.ت(2)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط اإلنصاف،؛ عةلي بن سةليمان املرداوي، 78، ص4ج ،هـ(1352
مواهب ؛ احلطاب، 17، ص7ج ،هـ(3151، 1)بوالق مصر: املطبع  الكربى األمريي ، ط شرح فتح القدير،انظر: كمال الدين حممد ابن اهلمام،  19

، 3ج ،م(1991هـ/1412، 3حتقيق: زهري الشاويش، )بريوت: املكتب اإلسالمي، ط روضة الطالبين،؛ حيىي بن شرف النووي، 308، ص4ج الجليل،
 . 379ص
، 1، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طحتقيق: حممد حجي وآخرون الذخيرة،؛ أمحد بن إدريس القرايف، 234، ص4ج رد المحتار،انظر: ابن عابدين،  20

بيع الذهب والفضة ؛ صدام عبد القادر عبد اهلل، 36، ص4ج المغني،؛ ابن قدام ، 496، ص9ج المجموع،؛ النووي، 120، ص5ج ،هـ(1994
 .93 -91)األردن: دار النفائس، د.ت(، ص وتطبيقاتُه المعاصرة،

 
أمجع الفقهاء عةلى القول بوجوب قبض البدلني يف بيع الذهب والفض  قبل أن  شرط التقابض في المجلس: .أ

و بغري أيفرتق املتبايعان، سواء يف بيع الذهب والفض  جبنسهما، كبيع الذهب بالذهب، والفض  بالفض ، 
 .16جنسهما من األامثان، كبيع الذهب بالفض ، والفض  بالذهب، فإن افرتق املتبايعان قبل التقابض بطل العقد

والراجح الذي عةليه اجلمهور أن االفرتاق الذي يبطل به الصرف قبل قبض البدلني هو االفرتاق باألبدان، فةلو تراخى 
. 17ابض صح الصرفقتمث مت ال ،ا يف طريق واحد ميال أو أكثرةلس ومشيا معً القبض يف اجملةلس، أو قام املتبايعان من اجمل

 وإذا مت القبض قبل االفرتاق عةلى بعض أجزاء الصرف دون بعض بطل الصرف فيما مل يقبض اتفاقًا، وصح فيما قبض 
صح  ط لعدم جواز خيار الشرط يف عقد الصرف؛ ألن القبض شر : مهوراجل. مث الراجح الذي عةليه 18عةلى الصحيح

 . 19الصرف، أو شرط لبقائه عةلى الصح ، وخيار الشرط مينع إمتام انعقاد البيع، فيمنع ثبوت املةلك أو متامه
وهو ما يسمى -أن القبض يف الصرف إمنا يتحقق بتناول البدلني يف جمةلس العقد  :الراجح الذي عةليه اجلمهورذلك وك

 . 20كميأو ما يقوم مقامه من القبض احل -بالقبض احلقيقي
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؛ حممد بن 183، ص2ج ،هـ(1412)بريوت: دار الفكر.  حاشية العدوي،بن أمحد العدوي، ؛ عةلي 193، ص5ج بدائع الصنائع،انظر: الكاساين،  21

؛ إبراهيم بن حممد بن مفةلح، 24، ص2ج ،هـ(1415حتقيق: مكتب البحوث والدراسات، )بريوت: دار الفكر،  مغني المحتاج،أمحد اخلطيب الشربيين، 
 . 130ص ،4ج ،م(2003هـ، 1423)الرياض، دار عامل الكتب:  المبدع،

 .34، ص3ج ،)بريوت: دار الفكر، د.ت( الشرح الكبير،. وانظر: الدردير، أمحد بن حممد، 141، ص2ج حاشية العدوي،العدوي،  22
)بريوت: دار اآلفاق اجلديدة،  المحلى،؛ عةلي بن أمحد بن حزم، 317، ص5ج اإلنصاف،؛ املرداوي، 28، ص2ج مغني المحتاج،انظر: الشربيين،  23
 .431، ص7ج ،م(1984/هـ1405، 1ط
؛ حممد بن 5، ص14ج ،م(2001هـ/1421حتقيق: حممد حسن حممد، )بريوت: دار الكتب العةلمي ،  المبسوط،انظر: حممد بن أيب سهل السرخسي،  24

 المغني،قدام ،  ؛ ابن74، ص4ج فتح العزيز،؛ الرافعي، 43، ص3ج ،حتقيق: حممد عةليش، )بريوت: دار الفكر، د.ت( حاشية الدسوقي،أمحد الدسوقي، 
 .436، ص7ج المحلى،؛ ابن حزم، 8، ص4ج
 . 347، ص6ج ،م(2000هـ/1421، 1حتقيق: سامل حممد عطا، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط االستذكار،انظر: يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب،  25

 
ب اتفق الفقهاء عةلى اشرتاط متاثل البدلني يف الصرف عند احتاد اجلنس، كبيع الذه شرط التماثل بين البدلين: ب.

بالذهب، أو الفض  بالفض ، فإن اختةلف اجلنس جاز التفاضل، كبيع الذهب بالفض ، أو العكس. وال اعتبار يف ذلك 
املضروب سواء يف اشرتاط التماثل عند احتاد اجلنس، وجواز التفاضل عند لةلجودة وحنوها، فالرديء واجليد، والترب و 

 . 21اختالفه
واستثىن املالكي  من شرط التماثل "املسافر يكون معه العني غري مسكوك ، وال َتروج معه يف احملل الذي سافر إليه، فيجوز 

.. وإمنا ، وإن لزم عةليه الزيادة؛ ألن األجرة زائدة.دفعها لةلسَّكاك، ليدفع له بدهلا مسكوًكا، وجيوز له دفع أجرة السَّك 
ا"   .22أجيزت لةلضرورة؛ لعدم متكن املسافر من السفر عند تأخريه لضرهبه

بغريه، بل ال  اوالصحيح الذي عةليه اجلمهور أنه ال جيوز بيع الذهب أو الفض  جبنسه إذا كان الذهب أو الفض  خمةلوطً 
عن ذلك الشيء الذي خيالطه، وذلك حىت يُعَرف مقدار الذهب أو الفض  فبياع بد أن يفصل الذهب أو الفض  ومُيّيز 

 . 23ا مبثل. باستثناء ما إذا كان الفصل يؤدي إىل إتالف وختريب املبيع؛ فإنه يباع واحلال  هذه قيمي  ثاًل مه 
ماثل يف بيع مصوغ يشرتط التومجهور الفقهاء عةلى القول بعدم اعتبار الصنع  يف اشرتاط التماثل عند احتاد اجلنس، ف 

. وقال ابن رشد: 25. بل قد حكى ابن عبد الرب اإلمجاع عةلى هذا القول24الذهب والفض  من حةلي وغريه إذا بيع جبنسه
األحاديث املتقدم   ؛ لعموم"وأمجع اجلمهور عةلى أن مسكوكه، وتربه، ومصوغه سواء يف منع بيع بعضه ببعض متفاضاًل 

كان جييز التفاضل بني الترب واملصوغ؛ ملكان زيادة الصياغ ، وإال ما روي عن مالك، أنه سئل   يف ذلك، إال معاوي  فإنه
 عن الرجل يأيت دار الضرب بورقه، فيعطيهم أجرة الضرب، ويأخذ منهم دنانري، ودراهم وزن ورقه أو درمهه، فقال: إذا 
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 . 212، ص3ج ،م(2004هـ/1425)القاهرة: دار احلديث،  بداية المجتهد،حممد بن أمحد ابن رشد،  26
 .8، ص4ج المغني،ابن قدام ،  27
 . 9، ص4املصدر نفسه، ج 28
 .75هـ(، ص1329)مجالي  مصر: مطبع  كردستان العةلمي ،  االختيارات الفقهية البن تيمية،عةلي بن حممد البعةلي،   29
 . 14، ص5ج اإلنصاف،املرداوي،  30
 .111-107، ص2ج ،هـ(1973طه عبد الرؤوف، )بريوت: دار اجليل، حتقيق:  إعالم الموقعين،انظر: حممد بن أيب بكر ابن القيم،  31
؛ وعبد اهلل املنيع، يف 139-138، ص13م، ج2008املكتب  الشامةل ، اإلصدار الثالث،  "شرح زاد المستقنع"،منهم: محد بن عبد اهلل احلمد، يف  32

"أحكام ؛ ورفيق يونس املصري، يف 9/51م، 1996هـ/1417، عام 9العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،"حبث يف الذهب يف بعض خصائصه وأحكامه"، 
 . 54م(، ص1999هـ/1420، 1، )دمشق: دار القةلم، بريوت: الدار الشامي ، طبيع وشراء حلي الذهب والفضة"

)املنام :  سالمي،ن لالقتصاد اإلبحوث ندوة البركة الرابعة والثالثيكما فعل عةلي حميي الدين القره داغي، يف "أحكام التعامل يف الذهب والفض "،   33
 .158 -152م(، ص20013هـ/1434، 1جمموع  الربك ، ط

 
، وبه قال ابن القاسم من أصحابه، وأنكر ذلك كان ذلك لضرورة خروج الرفق ، وحنو ذلك، فأرجو أن ال يكون به بأس

 .26"...ابن وهب من أصحابه
ال جيوز بيع الصحاح باملكّسرة؛ ألن لةلصناع  قيمً ، بدليل حال  اإلتالف، فيصري كأنه  أنه -رواي -وحكي عن أمحد  

وأعطيك مثل وزنه،  ا وزنُه درهم،. وقال ابن قدام : "إن قال لصائغ: صغ يل خامتً 27َضم قيم  الصناع  إىل الذهب
ا، فةليس ذلك ببيع درهم بدرمهني، وقال أصحابنا: لةلصائغ أخذ الدرمهني؛ أحدمها يف مقابةل  اخلامت، والثاين وأجرتك درمهً 

  .28أجرة له"
مث جاء ابن تيمي  وابن القيم ليصرِّحا جبواز التفاضل من أجل الصنع ، جاعةَلني الزائد يف مقابةل  الصنع ، كما صرّح ابن 

هب والفض  ا. يقول ابن تيمي : "وجيوز بيع املصوغ من الذ، إذا مل يقصد كونه امثنً  ومؤّجاًل ي  جبواز بيع احلةلي حاال  تيم
 ا، . وقال املرداوي: "حيرم التفاضل فيهما مطةلقً 29جبنسه، من غري اشرتاط التماثل، وجيعل الزائد يف مقابةل  الصيغ ...."

 إال أن الشيخ تقي الدين، رمحه اهلل، جّوز بيع املصوغ املباح بقيمته حاال   عةلى الصحيح من املذهب، وعةليه األصحاب،
 .30ا"وكذا جّوزه نساًء، ما مل يقصد كوُِنا امثنً  -قةلُت: وعمل الناس عةليه-
ولعل  ،31وقد استطرد ابن القيم يف ذكر معتَمده يف القول باجلواز، والرد عةلى املخالفني، وذلك يف كتابه "إعالم املوقعني" 

 تمل استعراض ذلك. فممكن مراجعته هناك.حتهذه العجال  ال 
ال إليه ملا عةليه مجهور العةلماء إال أنه قد م اهذا الرأي الذي اختاره ابن تيمي  وابن القيم، ودافعا عنه، خمالفً  كونومع  

؛ ملا 33ري صريح، واكتفى بعضهم بتأييد غ32ح بعضهم برجاح  هذا الرأيبعض العةلماء املعاصرين يف حبوثهم، بل صرّ 
 حيث إنه قد ُحكي اإلمجاع عةلى خالفه. ويرجع سبب ميل هؤالء إىل هذا الرأي إىل ما ظهر  ؛هلذه املسأل  من احلساسي 
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قاصد الشريعة موال شك أنَّ التيسري ورفع احلرج واملشق  مقصد عظيم من مقاصد الشريع  اإلسالمي ، وأصل  من أصوهلا. انظر: حممد الطاهر ابن عاشور،  34

)الرياض: مكتب   علم المقاصد الشرعية،؛ نور الدين بن خمتار اخلادمي، 236م(، ص2001هـ/1421, 2ط األردن:  دار النفائس, -)عمان  اإلسالمية,
. ويعترب هذا األصل ميزة من أهم املميزات اليت يتميز هبا هذا الدين الذي تُبىن أحكامه عةلى التخفيف والتيسري، 21م(، ص2001هـ/1421، 1العبيكان، ط

؛ حممد سيد طنطاوي، 300، ص5م(، ج1995هـ، 1415)بريوت: دار الفكر،  أضواء البيان،الشنقيطي، حممد األمني، وليس عةلى الضيق واحلرج. انظر: 
. يقول ابن العريب يف تعةليقه عةلى قول اهلل تعاىل: ﴿اَل ُيَكةلُِّف الةلَُّه نـَْفًسا إهالَّ 348، ص9م(، ج1998، 1)القاهرة: دار ِنض  مصر، ط التفسير الوسيط،

ا، فةلم حيمةلنا إصرًا، وال كةلفنا يف مشق286)البقرة: ُوْسَعَها﴾    (: "هذا أصل عظيم يف الدين، وركن من أركان شريع  املسةلمني، شرفنا اهلل سبحانه عةلى األمم هبه
الطيب سالم : . وقال 347، ص1، ص1م(، ج2003هـ/1424، 3، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، طأحكام القرآنأمرًا". ابن العريب، حممد بن عبد اهلل، 

دم النكاي  باألم ، ع "لقد أصبح معةلوًما من تضافر األدل  الواردة يف الكتاب والسن ، أن من خصائص الشريع  اإلسالمي ، ومن األصول اليت قام عةليها تشريعها،
فطرت عةلى كره ما يشق  قد -عموًما-ألن النفوس  وتيسري العمل بأحكامها عةلى املكةلفني، حتصياًل القتناعهم هبذا الدين، وإلقباهلم عةليه دون حرج وال مةلل؛

مع الفقه مجلة مجأو يعسر لديها، كما جةلبت عةلى النفور من كل ما يضنيها، أو يوقعها يف العنت واحلرج". الطيب سالم ، "األخذ بالرخص وحكمه"، 
 .329ص، 8م(، ج1993هـ/1413التابع ملنظم  املؤمتر اإلسالمي جبدة. العدد الثامن، ) اإلسالمي،

؛ 149ص لتعريفات،االُعرف هو ما تعارفه الناس، واستقرت نفوسهم عةليه، وساروا عةليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى أيًضا: العادة. انظر: اجلرجاين،  35
فقهي  تقول: "العادة حمكَّم "، . والقاعدة ال89شباب األزهر )عن الطبع  الثامن  لدار القةلم(، ص -مكتب  الدعوة   علم أصول الفقه،عبد الوهاب خالف، 

، 1، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، طاألشباه والنظائرأي أن العادة ُُتعل َحَكًما إلثبات حكم شرعي. انظر: زين الدين بن إبراهيم ابن جنيم، 
يعه؛ وعةلى املفيت تهد مراعاته يف تشر . فالعرف الذي ال خيالف الشرع جيب مراعاته يف التشريع، والفتوى، والقضاء، فعةلى اجمل89م(، ص1999هـ/1419

م ومتفًقا ومصاحلهم، فما دام   خيالف الشرع وجبت المراعاته يف فتواه، وعةلى القاضي مراعاته يف قضائه؛ "ألن ما تعارفه الناس، وساروا عةليه، صار من حاجاِته
يف األصول: "املعروف ُعرفًا كاملشروط شرطًا، والثابت بالعرف   . ومن العبارات املشهورة90 - 89ص علم أصول الفقه،مراعاته". عبد الوهاب خالف، 

: دار )دمشق القواعد الفقهية وتطبيقاُتها في المذاهب األربعة،؛ حممد مصطفى الزحيةلي، 84ص األشباه والنظائر،كالثابت بالنص". انظر: ابن جنيم، 
 . 345، ص1م(، ج2006هـ/1427، 1الفكر، ط

خلروج من اخلالف مستحب". أي: أنه إذا وجد اختالف يف مسأل  اجتهادي ، فإنه يستحب أن خيرج املكةلف من اخلالف، بفعل القاعدة الفقهي  تقول: "ا 36
ريوت: دار الكتب )ب األشباه والنظائر،ما هو َأحوط لدينه، وذلك أوىل وأفضل. وهذا ما يسمى مبراعاة اخلالف. انظر: عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، 

هـ(، 1403)بريوت: دار الكتب العةلمي ،  األشباه والنظائر،؛ عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، 111، ص1م(، ج1991هـ/1411، 1طالعةلمي ، 
ن  ثابت . أن ال خيالف س والثاني:أن ال توقع مراعاته يف خالف آخر.  األول:. وقد ذكر العةلماء الستحباب مراعاة اخلالف شروطًا ثالث : 137 - 136ص

 
هلم من قوة استدالل القائةلني به، ووجاه  توجيههم ألدل  املخالفني، مع ما يتسم به هذا الرأي من املرون  والتيسري عةلى 

 . 34ملشق  عن املتعامةلني يف جمال الذهب والفض الناس، ورفع احلرج وا
الصاغ  يف عند عرف ال، فإذا كان 35يف هذه املسأل أن جُيعل العرف والعادة هو احَلكم هو يبدو أن الموقف األمثل، و 

ثاًل ا، فال يباع جبنسه إال وزنً أي زمان ومكان هو بيع حةلّي الذهب وزنً  رفهم يف ا كان عأما إذ .ا بيد مبثل، يدً ا بوزن، مه
ذلك هو بيعه بال وزن، فال بأس ببيعه كأي سةلع  من السةلع. أما القول بأن صف  الوزن يف الذهب والفض  منصوص 

هما ا بالعرف، فيمكن القول بأن هذا هو األصل فيهما ما مل يدخةلعةليها، فال يتغري بالصنع  وال خيرج عن كونه موزونً 
بأن النص يشمةلهما حينئذ. مع اإلشارة بأن األحسن واألسةلم هو عدم بيع الصنع ، أما إذا دخةلتهما الصنع  فال يسةّلم 

   . واهلل أعةلم.36ا من اخلالفالذهب املصنوع بالذهب، بل ينبغي أن يباع بغريه من األامثان، خروجً 
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 ألشباه والنظائر،اأن يقوى مدركه، أي أن يكون مستند كل واحد من املختةلفني قويّا؛ حبيث ال تكون املخالف  يف املسأل  هفوة وسقط . السبكي،  ث:والثال
 .137ص األشباه والنظائر،؛ السيوطي، 112، ص1ج
إعالم ؛ ابن القيم، 16 -15، و4، ص5ج إلنصاف،ا؛ املرداوي، 395، ص9ج المجموع،؛ النووي، 97، ص2ج بداية المجتهد،انظر: ابن رشد،  37

 .105، ص2ج الموقعين،
 . 224، ص2ج ،م(2001هـ/1422، 1، )الرياض: مكتب  الرشد، طتقويم النظر في مسائل خالفية ذائعةحممد بن عةلي أبو شجاع،  38
؛ 472، ص29م(، ج1995هـ/1416اع  املصحف الشريف، ، )املدين  النبوي : جممع املةلك فهد لطبمجموع الفتاوىأمحد بن عبد احلةليم ابن تيمي ،  39

ام  لةلبحوث الرئاس  الع مجلة البحوث اإلسالمية،؛ خالد بن عةلي املشيقح، "التورق املصريف عن طريق بيع املعادن"، 80ص بيع الذهب والفضة،عبد اهلل، 
 .304هـ، ص1425، عام 73العةلمي  واإلفتاء، املمةلك  العربي  السعودي ، العدد

القبس في شرح ؛ حممد بن عبد اهلل ابن العريب، 105، ص2ج إعالم الموقعين،؛ ابن القيم، 270، ص29ج مجموع الفتاوى،نظر: ابن تيمي ، ا 40
 .823، ص1ج ،م(1992، 1، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طالموطأ

؛ الفوزان، "الفرق 81ص بيع الذهب والفضة،بد اهلل، ؛ ع6، قرار رقم:375-373، ص31هـ، ج1411، 31العدد  مجلة البحوث اإلسالمية،انظر:  41
 . 118، ص10هـ، ج1404، 10العدد مجلة البحوث اإلسالمية، "،بني البيع والربا يف الشريع  اإلسالمي  خالف ما عةليه أهل اجلاهةلي 

 
 بيًعا وشراًء  ألساليب المستجدة في التعامل بالذهب والفضةبعض ال فقهيةاستعراض األحكام ال

 : حاق النقود المعاصرة بالدينار والدرهم في أحكامهماإلأواًل: حكم 
إن أساس إحلاق النقود املعاصرة بالدينار والدرهم يف أحكامهما؛ مبين عةلى العةل  الذي من أجةلها حرمت املراباة يف 

  عةل  نأوالشافعي  يف وجه شاذ عندهم، واحلنابةل  يف قول:  املالكي  يف قول، والصحيح الذي ذهب إليهالذهب والفض . 
ألن التعةليل بالثمني   ؛37امثًنا الناس يتخذه ما كل  ويف فيهما، الربا فيجري الثمني ، مطةلق هي والفض  الذهب يف الربا

ب؛ ملا فيه من مزيد شرف، وأما التعةليل بالوزن فوصف تعم اخلسائس والنفائس  غري الثمني   وصف . 38وصف ُمَناسه
ربا يف ا هلم؛ ألن الشريع  ملا قضت جبريان الكل ما يتخذه الناس نقدً مقصورة عةلى الذهب والفض ، بل هي كائن  يف  

ما، بل ملعىن فيهما، فهما أامثان املبيعات، وقيم املتةلفات، وأصل املكاسب، وهذا  الذهب والفض  مل يكن ذلك ألعياِنه
النقود الورقي  يف القدمي، و  ا هلم، كالفةلوس الرائج  يفما يتخذه الناس نقدً كل ا عةليهما، بل موجود يف  املعىن ليس حكرً 
 . 39العصر احلديث

، 40، وابن القيمي ابن تيموهذا القول هو الراجح الذي عةليه احملققون من العةلماء يف القدمي واحلديث، مثل ابن العريب، و 
 .41وهو الذي عةليه أكثر العةلماء املعاصرين، وعةليه فتاواهم وقرارات جمامعهم الفقهي 

ناء عةلى مراعاة مقاصد الشريع  يف املسأل ؛ حيث إن جعل مطةلق الثمني  عةل ً لربوي  الذهب والفض ، وهذا الرتجيح إمنا متّ ب
هو الذي يتوافق مع احلكم  اليت ألجةلها حرمت الشريع  املراباة يف هذين املعدنني؛ فإن هذا التحرمي مل يتم لكوِنما ذهًبا 

 ل، ومقياًسا لةلمتةلفات. فإذا اختذ الناس أي شيء آخَر أداًة ألداء هذه وفضً ، وإمنا لكوِنما أامثانًا لةلسةلع، ومعيارًا لألموا
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؛ وانظر: حممد بن عبد اهلل ابن 823، ص1ج، م(1992، 1، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طالقبس في شرح الموطأحممد بن عبد اهلل ابن العريب،  42

 .107، ص6ج ،م(2007هـ/1428، 1، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طالمسالك في شرح الُمَوطَّأالعريب، 
 .310 - 309، ص5ج ،)بريوت: دار الكتب العةلمي ، د.ت(. عارضة األحوذي،حممد بن عبد اهلل ابن العريب،  43
حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، )املدين  النبوي : جممع املةلك فهد لطباع  املصحف الشريف،  مجموع الفتاوى،ي ، أمحد بن عبد احلةليم ابن تيم 44

 .  472 – 471، ص29ج ،م(1995هـ/1416

 
الوظائف، حرَمت فيه املراباة كما حرمت يف الذهب والفض ؛ ملا يرتتب عةليه من املفاسد واألضرار اليت تةلحق الناس يف 

 أمواهلم واقتصادهم.
 سواء من املتقدمني أو املتأخرين. ولتوضيح ذلكالذين اختاروا هذا الرأي،  ويتضح ما ذكرنا جليًّا من كالم العلماء

 عراض شيء من أقواهلم يف املسأل :ميكن است
ك العةل  فيهما  وقال الشافعي وماليقول ابن العريب يف معرض ذكره ألقوال الفقهاء يف عةل  الربا يف الذهب والفض : "

الفةلوس من  إذا أجرى الناس :ال زائًدا عةلى الشافعيإالَّ أن مالًكا ق ،  ختتص هبمافوتةلك عةل  واق، كوِنما أامثان األشياء
بين عةلى قاعدة وهذا ين -عةلى أحد القولني-جرى الربا يف ذلك عنده  ،النحاس والرصاص بينهم أامثانًا بداًل من النقدين

 .42ما التزموا" لزمهم حكمُ  ،فإن الناس ملا اختذوها أامثانًا بداًل من النقدين ؛املقاصد
ا لألشياء، ذ أامثانً : "ونبه بالذهب والفض  عةلى ما يتخاحلديث اليت تنص عةلى ربوي  الذهب والفض  وقال يف تعةليقه عةلى

 . 43ما غاص عةلى جوهرها إال مالك" كم  كالفةلوس وحنوها. وهذه حه ،  ا لةلمتةلفاتوقيمً 
ا  اوقال ابن تيمي : "والتعةليل بالثمني  تعةليل بوصف مناسب؛ فإن املقصود من األامثان أن تكون معيارً  الألموال، يتوسل هبه

ا التجارة اليت تناقض قصد هبه  ،إىل معرف  مقادير األموال، وال يقصد االنتفاع بعينها، فمىت بيع بعضها ببعض إىل أجل
ا إىل حتصيل املطالب؛ فإن ذلك إمنا  مقصود الثمني ، واشرتاط احلةلول والتقابض فيها هو تكميل ملقصودها من التوسل هبه

ا يف الذم ؛ مع أِّنا امثن من طرفني، فنهى الشارع أن يباع امثن بثمن إىل أجل، فإذا صارت حيصل بقبضها، ال  بثبوِته
 .44صار فيها املعىن، فال يباع امثن بثمن إىل أجل" االفةلوس أامثانً 

طرد حمض،  يه مناسب ، فهو: "فالتعةليل بالوزن ليس فةلتعةليل مبطةلق الثمني  عةلى التعةليل بالوزنوقال ابن القيم عند اختياره ل
ب فإن الدراهم والدنانري أامثان املبيعات، والثمن هو املعيار الذي به يعرف تقومي األموال، فيج ؛خبالف التعةليل بالثمني 

ا امثن نعترب به مل يكن لن ،أن يكون حمدودا مضبوطا ال يرتفع وال ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسةلع
الناس إىل امثن يعتربون به املبيعات حاج  ضروري  عام ، وذلك ال ميكن إال بسعر  املبيعات، بل اجلميع سةلع، وحاج 

  م به األشياء، ويستمر عةلى حال  واحدة، وال يقوم هو بغريه؛ إذ يصريعرف به القيم ، وذلك ال يكون إال بثمن تقوَّ تُ 
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 .105، ص2ج إعالم الموقعين،ابن القيم،  45
 .28ص ،م1988ه/1407، 2ددالع مجلة البيان،أقسام الناس فيه،  -العثيمني، حممد بن صاحل، الربا.. صوره  46

 
ِتم والضرر من فساد معامال سةلع  يرتفع وينخفض، فتفسد معامالت الناس، ويقع اخلةلف، ويشتد الضرر، كما رأيت

د وال وحصل الظةلم، ولو جعةلت امثنا واحدا ال يزدا، الضرر مَّ فعَ  ،عد لةلربحتُ  ،الالحق هبم حني اختذت الفةلوس سةلع 
 د التوصل هبا فاألامثان ال تقصد ألعياِنا، بل يقص... وال تقوم هي بغريها لصةلح أمر الناس ،م به األشياءبل تقوَّ  ،ينقص

ا صارت يف أنفسها سةلعا تقصد ألعياِنا فسد أمر الناس، وهذا معىن معقول خيتص بالنقود ال يتعدى إىل إىل السةلع، فإذ
  .45"سائر املوزونات

فهكذا تكةلَّم كل من ابن العريب، وابن تيمي ، وابن القيم، يف إبراز احلكم  الكامن  من وراء حترمي الربا يف الذهب والفض ، 
لكوِنما ذهًبا أو فضً ، وإمنا لكوِنما أامثانًا لةلناس، يتوصل هبما إىل غريمها من السةلع واألموال، فذكروا أن هذا التحرمي ليس 

ويقيم هبما األشياء. كما أبرزوا املفاسد واألضرار املرتتب  عةلى املراباة فيهما، إذن،  فُكةلَّما قام شيء آخر مقام الذهب 
 حترميع من ها، وبالتايل يأخذ حكمهما، حىت يتحقق مقصود الشار والفض  يف أداء وظيفتهما هذه، حتققت فيه العةل  نفس

 املراباة يف الذهب والفض .
  ما يأتي:في هذه المسألة   في إبراز هذه الجوانب المقاصديةمن كالم العلماء المعاصرين و 

يان واملنافع، ا لألعمً العثيمني: "لقد كان الذهب والفض  منذ أزمن  بعيدة حمل التعامل بني الناس قيصاحل  حممد قول
ن  عنها، والبدل له حكم املبدل، فإذا بيعت ورق  من النقود بورق  أخرى، فال بد مفأصبح التعامل باألوراق النقدي  بداًل 

التقايض قبل التفرق، سواء كانت من جنسها أم من غري جنسها... فةلو صرفت ورق  نقدي  سعودي  من ذوات املائ ، 
فال بد  ،قد سعودي ا بأوراق نولو صرف دوالرً  ،ني فال بد من التقابض من الطرفني قبل التفرقبورقتني من ذوات اخلمس

الطرفني  ولو اشرتى حةلي ذهب أو فض ، بأوراق نقدي  فال بد من التقابض من ،يف التقابض من الطرفني قبل التفرق أيًضا
 . 46"...قبل التفرق

سواء احتد اجلنس أو اختةلف، وسواء كان النقد من الذهب أو الفض   وقال صاحل الفوزان: "إن الصرف هو بيع نقد بنقد
أو من األوراق النقدي  املتعامل هبا يف هذا الزمان، فإِنا تأخذ حكم الذهب أو الفض ؛ الشرتاكها معها يف عةل  الربا، 

ةله، أو دراهم ورقي  ثوهي الثمني . فإذا بيع نقد جبنسه؛ كذهب بذهب، أو فض  بفض ، أو ورق نقدي جبنسه؛ كدوالر مب
 سعودي  مبثةلها؛ وجب حينئذ التساوي يف املقدار والتقايض يف اجملةلس. وإن بيع نقد بنقد من غري جنسه؛ كدراهم سعودي  
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 .40، ص2هـ(، ج1423، 1)الرياض: دار العاصم ، ط الملخص الفقهي،صاحل بن فوزان الفوزان،  47
 .210هـ، ص1416، عام 46العدد  مجلة البحوث اإلسالمية،عبد اهلل بن سةليمان املنيع، "حبث يف الربا والصرف"،  48

 
ورقي  بدوالرات أمريكي  مثاًل، وكذهب بفض ؛ وجب حينئذ شيء واحد، وهو احلةلول والتقابض يف اجملةلس، وجاز التفاضل 

  .47يف املقدار"
د اهلل بن سةليمان املنيع: "إن جلريان الربا يف النقدين أكثر من معىن موجب لذلك، وإن من أبرز املعاين يف جريانه وقال عب

فيهما كوِنما حمال لةلظةلم والعدوان، وأخذ أموال الناس بالباطل، وملا حيصل لةلعباد من ارتباك واضطراب يف معامالِتم، 
بًعا لطبيع  يطرأ عةليهما ما يطرأ عةلى السةلع من ارتفاع يف القيم ، أو اخنفاض، تحينما يُتخذ النقدان سةلًعا تباع وتشرتى، ف

 العرض والطةلب، والعدم والوجود، حيث تفسد بذلك امثنيتهما عةلى العباد، فيقعون يف ضرر بالغ واضطراب خمل. وال 
الربا كجريانه  ، فيجري فيهتتحقق فيه هذه املعاين -كاألوراق النقدي  أو الفةلوس-شك أن ما حل حمةلهما يف الثمني  

 .48فيهما"
 :ما يةلي قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي مبك  املكرم ، حول العمةل  الورقي  وجاء من

أنه بناء عةلى أن األصل يف النقد هو الذهب والفض ، وبناء عةلى أن عةل  جريان الربا فيهما هي مطةلق الثمني  يف  أواًل:
ا أن الثمني  ال تقتصر عند الفقهاء عةلى الذهب والفض ، وإن كان معدِنما هو ومب ..أصح األقوال عند فقهاء الشريع 

ا تقوَّم األشياء يف هذا  ا، وهبه األصل.. ومبا أن العمةل  الورقي  قد أصبحت امثًنا، وقامت مقام الذهب والفض  يف التعامل هبه
ا، رغم أن  ، وحيصل الوفاء واإلبراء العامالعصر؛ الختفاء التعامل بالذهب والفض ، وتطمئن النفوس بتموهلا وادخارها هبه

ا، كوسيط يف التداول والتبادل، وذلك هو سر  ا، وإمنا يف أمر خارج عنها، وهو حصول الثق  هبه قيمتها ليست يف ذاِته
مناطها بالثمني .. وحيث إن التحقيق يف عةل  جريان الربا يف الذهب والفض  هو مطةلق الثمني ، وهي متحقق  يف العمةل  
الورقي ، لذلك كةله فإن جمةلس اجملمع الفقهي اإلسالمي، يقرر أن العمةل  الورقي  نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من 

 ... ونسًياالذهب والفض ، فتجب الزكاة فيها، وجيري الربا عةليها بنوعيه، فضاًل 
يعترب الورق النقدي    وغريمها من األامثان، كمايعترب الورق النقدي نقًدا قائًما بذاته كقيام النقدي  يف الذهب والفض ثانًيا:

وأن الورق  ،أجناًسا خمتةلف ، تتعدد بتعدد جهات اإلصدار يف البةلدان املختةلف ، مبعىن أن الورق النقدي السعودي جنس
 . وهذا كةله يقتضي ما يةلي:..النقدي األمريكي جنس، وهكذا

ئ  األجناس النقدي  األخرى من ذهب أو فض  أو غريمها، نسي)أ( ال جيوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغريه من 
  نسيئ  بدون تقابض.ا، فال جيوز مثال بيع ريـال سعودي بعمةل  أخرى متفاضاًل مطةلقً 
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 .6قرار رقم ،375 – 373، ص31العدد  مجلة البحوث اإلسالمية، 49
؛ ابن قدام ، 163، ص9ج المجموع،؛ النووي، 228، ص4ج مواهب الجليل،؛ احلطاب، 49، ص3ج شرح فتح القدير،انظر: ابن اهلمام،  50

 ،هـ(1422، 1حتقيق: أمحد بن حممد اخلةليل، )الدمام: دار ابن اجلوزي، ط القواعد النورانية الفقهية،؛ أمحد بن عبد احلةليم ابن تيمي ، 562، ص3ج المغني،
 . 4ص
، 1حتقيق: زكريا عمريات، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط البحر الرائق،؛ زين الدين بن إبراهيم ابن جنيم، 512، ص4ج رد المحتار،ابن عابدين،  51

 .229، ص4ج مواهب الجليل،؛ احلطاب، 290، ص5ج ،م(1997هـ/1418
، 6العدد ،سالميالتابع ملنظم  املؤمتر اإل مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،قود بوسائل االتصال احلديث "، انظر: عةلي حميي الدين القره داغي، "حكم إجراء الع 52

)من  العقود اإللكترونية،؛ الناصر، عبد اهلل، 24-23)من الشبك  العاملي ( ص حكم التجارة اإللكترونية،؛ الذيب، 599م، ص1990هـ/1410عام 
 . 10، وص2الشبك  العاملي ( ص

 
بيد، فال جيوز  ا، سواء كان ذلك نسيئ  أو يدً )ب( ال جيوز بيع اجلنس الواحد من العمةل  الورقي  بعضه ببعض متفاضاًل 

 ا بيد.ا، نسيئ  أو يدً  سعودي  ورقً ا، بأحد عشر ريااًل الت سعودي  ورقً  بيع عشرة ريامثاًل 
ناني ، بريال ا بيد، فيجوز بيع الةلرية السوري  أو الةلبا، إذا كان ذلك يدً )ج( جيوز بيع بعضه ببعض من غري جنسه مطةلقً 

 . ..ا بيدإذا كان ذلك يدً ... ا كان أو فض ، أو أقل من ذلك أو أكثرورقً  ،سعودي
وجوب زكاة األوراق النقدي  إذا بةلغت قيمتها أدىن النصابني من ذهب أو فض ، أو كانت تكمل النصاب مع  ا:ثالثً 

 األامثان والعروض املعدة لةلتجارة غريها من
  .49واهلل أعةلم... .جواز جعل األوراق النقدي  رأس مال يف بيع السةلم والشركات رابًعا:

  ظرة املقاصدي  الشرعي  اليت من أجةلها يرتجح القول بأن مطةلق الثمني  هو عةلجيًدا تةلك الن اتضحتولعةله إىل هنا قد 
 حترمي املراباة يف الذهب والفض ، وبالتايل إحلاق النقود املعاصرة هبما يف أحكامهما. واهلل أعةلم. وباهلل التوفيق.

 :عبر وسائل االتصال الحديثةأو شرائهما الذهب والفضة  بيع ثانًيا: حكم
عقد البيع اجلائز يف الفقه اإلسالمي هو الذي يكون مبناه عةلى الرضا بني املتبايعني، وإن اإلجياب والقبول مها الةلذان إن 

. والوسيةل  املعربة عن اإلجياب والقبول يف الفقه اإلسالمي تكون بالةلفظ، أو 50حصول هذا الرضا من عدمه هبماعرف يُ 
ي ه -يف العرف املعاصر-. وال شك أن اهلاتف، والراديو، والتةلفزيون 51سولأو الكتاب ، أو الر  ،التعاطي، أو اإلشارة

وغري ذلك  -سواء العادي أو اإللكرتوين-آالت لنقل الةلفظ إىل األمساع. كما أن الربقي ، والتةلكس، والفكس، والربيد 
أن  -اشرعً - دوات كةلها مقبول من أدوات املراسةل  عرب احلاسوب، كةلها أدوات لنقل الكتاب  إىل القارئني، فتكون هذه األ

 . 52تكون وسائل لةلعقد الصحيح
 إ  
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 . 12ص العقود اإللكترونية،صر، النا 53
 . 169، ص9ج المجموع،النووي،  54
 . 341، ص3ج روضة الطالبين،. وانظر: النووي، 103، ص8ج فتح العزيز،الرافعي،  55
ـ(، ه1427هـ، إىل 1404)الكويت: وزرة األوقاف والشؤون اإلسالمي ، من الموسوعة الفقهية الكويتية، ؛ 148، ص3ج كشاف القناع،البهويت،  56
 .218، ص30ج
 .54/3/6،  قرار رقم6/958، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي 57

 
ذن فأمامنا نوعان من وسائل االتصال احلديث : األول منها جيمع فيه بني املتكةلم والسامع الزمُن دون املكان، والثاين إ

ل واملرَسل إليه زمان  وال مكان ذه الوسائل . والتكييف الفقهي لةلنوع األ53منها ال جيمع فيه بني املرسه  ول، هو أن العقد هبه
هو عقد بني شخصني جيمعهما الزمان دون املكان، وكون العاقدين يف مكانني متباعدين ال يؤثر يف صح  العقد، يقول 

. وذكر الرافعي مسأل  أخرى، وهي أنه لو 54وتبايعا، صح البيع بال خالف" -ومها متباعدان-اإلمام النووي: "لو تناديا 
 . 55فةلما بةلغه اخلرب قال: قبةلت، ينعقد البيع؛ ألن النطق أقوى من الكتاب " -وهو غائب-من فالن قال شخص: "بعت 

تبه، البائع، أو ا عن اجملةلس فكاأنه إذا "كان املشرتي غائبً  ،وأما التكييف الفقهي لةلنوع الثاين، فهو كما ذكر الفقهاء
خلرب، قبهل داري بكذا، فةلما بةلغه، أي: املشرتي ا -ا ميّيزهونسَبه مب-ا راسةله: إين بعتك داري بكذا، أو إين بعت فالنً 

 .56البيَع، صح العقُد؛ ألن الرتاخي مع غيب  املشرتي ال يدل عةلى إعراضه عن اإلجياب..."
 :، أنهموضوعهذا البخصوص  ولذلك قرر مجمع الفقه اإلسالمي

يرى أحدمها اآلخر معاين ، وال يسمع كالمه، وكانت إذا مت التعاقد بني غائبني ال جيمعهما مكان واحد، وال  .1     
وسيةل  االتصال بينهما الكتاب  أو الرسال  أو السفارة )الرسول(، وينطبق ذلك عةلى الربق والتةلكس والفاكس وشاشات 

 ه.ففي هذه احلال  ينعقد العقد عند وصول اإلجياب إىل املوجه إليه وقبوله ، احلاسب اآليل
، فإن ومها يف مكانني متباعدين، وينطبق هذا عةلى اهلاتف والالسةلكي ،د بني طرفني يف وقت واحدإذا مت التعاق .2     

 ...التعاقد بينهما يعترب تعاقًدا بني حاضرين
 يكون مةلزًما بالبقاء عةلى إجيابه خالل تةلك املدة، وليس له ،إذا أصدر العارض هبذه الوسائل إجيابًا حمدد املدة .3     

 الرجوع عنه.
إن القواعد السابق  ال تشمل النكاح الشرتاط اإلشهاد فيه، وال الصرف الشرتاط التقابض، وال السةلم الشرتاط  .4     

 تعجيل رأس املال.
 . 57يرجع فيه إىل القواعد العام  لإلثبات ،ما يتعةلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغةلط .5     
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  قرطب  لةلبحث حتقيق: سيد عبد العزيز، وعبد اهلل ربيع، )مكتب تشنيف المسامع بجمع الجوامع،انظر: بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي،  58

حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع حسن بن حممد بن حممود العطار، ؛ 54، ص3م(، ج1998هـ/1418، 1العةلمي وإحياء الرتاث، ط
 .276، ص2)بريوت: دار الكتب العةلمي ، د. ت(، ج الجوامع،

 .6/707جمةل  جممع الفقه اإلسالمي،  حكم إجراء العقود بوسائل االتصال الحديثة،القره داغي،  59

 
 التعليق على قرار المجمع:

كن يف ظل ول هذا القرار. ا عةلى ما كان عةليه احلال يف وقت إصدارجاء مبني   من اجملمع إمنا االستثناء أن هذا ويبدو 
ات االئتمان، والقيد بطاقعن بُعد، ب دفع الثمن اليت ُتعل باإلمكانيف جمال التقني  احلديث ،  الذي حصل هذا التطور

 ؛ ديث عرب هذه الوسائل االتصالي  احلأو الفض  شراء الذهب هناك ما مينع من  مل يُعداملصريف، وحنو ذلك، يبدو أنه 
حيث زالت العةل  اليت ألجةلها قرروا حينذاك بعدم اجلواز، فطاملا أن العةل  زالت فإن احلكم يزول كذلك؛ ألن احلكم يدور 

  .58مع عةلته وجوًدا وعدًما، كما يقرره أهل األصول
، أما إذا بيع إمنا تصح فيما ال يشرتط فيه القبض الفوري ،ةليفون وحنوهيقول عةلي القره داغي: "إن العقود بالت ويف هذا

فال يصح العقد بالتةليفون، إال إذا مت القبض، كأن يكون لكل واحد منهما وكيل بالتسةليم عند اآلخر، أو  ،ربوي مبثةله
  .  59."عن طريق بنك لدى كل واحد منهما فيه رصيد لكةليهما، أو حنو ذلك مما يتعةلق مبوضوع القبض..

ا العقد: فإذا مت التعاقد عةلى  قالو  عبد اهلل الناصر: "والتصارف بطريق اإلنرتنت خيتةلف حكمه حبسب الطريق  اليت مت هبه
، أو الربيد اإللكرتوين املباشر، أو احملادث ، ومت تنفيذ (bصةلى اهلل عةليه وسةلمW)الصرف مباشرة، سواء عرب شبك  املواقع 

من حساب كل من الطرفني إىل اآلخر، عن طريق الشيك املصريف، أو النقود  -حمل العقد-بتحويل املبةلغ  ؛العقد
يف احلال  ااإللكرتوني  )البينز(، أو احلوال  البنكي  املباشرة، أو غري ذلك من الوسائل والطرق اليت ُتعل التقابض متحققً 

 مباشرة، وإمنا تقابض احلقيقي بني الطرفنيا عةلى الفإن العقد صحيح. وذلك ألن التقابض ليس مقصورً  ،بني الطرفني
صريف. وعةلى بطريق  احلوال  املصرفي ، أو اإلنرتنت امل ،يكون أيًضا بالقبض احلكمي، كالقيد املصريف يف حساب العميل

ذلك فإن ما ذهب إليه قرار اجملمع السابق ذكره فيما يتعةلق باستثناء عقد الصرف من صح  التعاقد بطريق اإلنرتنت 
ا يف حال  كون التعاقد قد مت عرب الربيد اإللكرتوين بشكل غري مباشر، كما هو احلال حني صدور القرار  صحيحً يعترب

 ويل ا، وأصبح باإلمكان حتفاألمر تغري عما كان عةليه العمل سابقً  ،م(. أما يف العصر احلايل1990هـ, 1410)سن  
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 .21 – 20ص العقود اإللكترونية،الناصر،  60
اإلسكندري : ) أحكام التعامل بالكمبيالة والشيك،)من الشبك  العاملي (. وانظر: ناصر أمحد النشوي،  تعريف األوراق التجارية وخصائصها،بن إعراب، ا 61

، 1وزي، ط)الدمام: دار ابن اجل أحكام األوراق التجارية في الفقه اإلسالمي،؛ سعد بن تركي اخلثالن، 9ص ،م(2006، 1دار اجلامع  اجلديدة، ط
 .43 - 42ص ،م(2004هـ/ 1425

 
 متعددة، مما حيقق شرط التقابض احلكمي الذي يقوم مقام النقود مباشرة من كال الطرفني إىل اآلخر عن طريق وسائل

 . 60التقابض احلقيقي"
إذن، فالشيخ عةلي القره داغي، والشيخ عبد اهلل الناصر، قد نظرا يف العةل  اليت ألجةلها قرر اجملمع عدم جواز عقد الصرف 

ذي صدر فيه هذا ني يف ذلك الزمان العرب التةلفون أو اإلنرتنت وحنومها، وهي عدم إمكان حتقيق التقابض بني املتبايع
القرار. أما وقد تطور األمر اآلن، فأصبح دفع الثمن إىل حساب البائع فور اإلجياب والقبول ممكًنا؛ فةلم يُعد احملظور 

 قائًما. وهذا املوقف منهما إمنا قادمها إليه االلتفات إىل املقصد الشرعي يف هذه املسأل ؛ ففي الزمن الذي مل يكن 
مكان إيصال الثمن إىل البائع مباشرة بعد إبرام هذه الصفق ، كان عقد الصرف عرب هذه الوسائل احلديث  غري جائز، باإل

 فةلما أصبح ذلك ممكنا أصبح هذا العقد جائزًا. واهلل أعةلم.
وباهلل  صريف.ملالقيد ا وأببطاق  االئتمان  أو الفض  عند احلديث عن حكم شراء الذهب سأل ،وسيأيت مزيد بيان هلذا امل

 .التوفيق
 :باألوراق التجاريةأو شرائهما الذهب والفضة  بيع ثالثًا: حكم

ابةل  لةلتداول حيددها القانون، غري معةلق  عةلى شرط، ق ،"حمررات مكتوب  وفق أوضاع شكةلي  :تُعرَّف األوراق التجاري  بأِّنا 
، أو قابل يستحق الوفاء مبجرد االطالع، أو يف ميعاد معنّي  موضوعه مبةلغ من النقود، ،ابالطرق التجاري ، متثل حق  

 . 61لةلتعيني، ويستقر العرف عةلى قبوهلا كأداة لةلوفاء، شأُِنا يف ذلك شأن النقود"
 واألوراق التجارية على ثالثة أنواع:  

ا من صادرً  ا، تتضمن أمرً ا لشكل قانوين معنّي ، وهي: "ورق  ُتاري  ثالثي  األطراف، حترر وفقً (Bill)الكمبيال   أ.     
ثالث  ا من النقود إىل شخصا معيّـنً شخص يسمى الساحب، إىل شخص آخر يسمى املسحوب عةليه، بأن يدفع مبةلغً 

 مبجرد االطالع، أو يف ميعاد معنّي، أو قابل لةلتعيني". -هو املستفيد-
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األردن: دار ) المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي،، )من الشبك  العاملي (. وانظر: حممد عثمان شبري، فقه المعامالت المالية المعاصرة 62

 .23-238ص ،النفائس، د.ت(
 ،م(2004، 4)بريوت: دار الفكر املعاصر، ط الفقه اإلسالمي وأدلته،زحيةلي، ؛ وهب  بن مصطفى ال350، ص5ج رد المحتار،انظر: ابن عابدين،  63
 .449، ص5ج
 .631، ص7العدد  ،م1992هـ/1412، العدد السابع، عام مجلة مجمع الفقه اإلسالميانظر: رفيق يونس املصري، "البيع بالتقسيط"،  64
 .287ص أحكام األوراق التجارية،انظر: اخلثالن،  65

 
وهو: "ورق  ُتاري  ثنائي  األطراف، ا: السند ألمر، ، ويسمى أيضً (Promissory Not - PN)السند اإلذين  ب.

ميعاد معنّي، أو  ألمره، مبجرد االطالع، أو يف -هو املستفيد-رها بدفع مبةلغ معنّي، إىل شخص آخر د حمرِّ تتضمن تعهّ 
 قابل لةلتعيني"

ا من صادرً  اا لشكل قانوين معنّي، تتضمن أمرً ، وهو: "ورق  ُتاري ، ثالثي  األطراف، حُترَّر وفقً ( (Chckالشيك ج. 
ا معيـَّنً  ابأن يدفع مبةلغً -الذي جيب أن يكون أحد البنوك-شخص هو الساحب، إىل شخص آخر هو املسحوب عةليه 

 .62مبجرد االطالع" -إن كان الشيك حلامةله-لشخص ثالث هو املستفيد، أو حلامةله 
أن يقرض شخص  السُّفتج ، وهيبسالمي يف الفقه اإلما يعَرف والتكييف الفقهي لألوراق التجاري  هو أِّنا يف حكم 

. والصحيح الذي عةليه 63ا من املال يف بةلد، عةلى أن يوفيه هو أو نائبه أو َمدينُه يف بةلد آخرا آخر مبةلغً معنّي شخصً 
وى إذن فتأخذ األوراق التجاري  حكم السُّفتج ، وهو ما عةليه الفت .احملققون من أهل العةلم هو جواز التعامل بالسُّفتج 

  . 64عاصرالوقت  امليف 
و الذي ه -هذه األوراق من بني-وحده )املصّدق( ن الشيك فإباألوراق التجارية: والفضة  أما حكم بيع الذهب 

دفع  ره إال من عنده رصيد يف املصرف، وجيبصده حيث إنه ال يُ  والفض ؛ الذهب بيع لةلدفع يف ميكن أن يكون أداةً 
 فيمكن إصدارها سواء كان لةلمصدر رصيد يف املصرف أو ال، وكذلك  ،أما الكمبيال  .حمتواه عند االطالع عةليه مباشرة

ن لةلدفع من وأما السند اإلذين، فهو ال ميّثل إال وثيق  ضما .ال جيب دفع حمتواه عند االطالع، بل جيوز فيه تأجيل الدفع
 . 65قبل الدائن
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جامع  القدس، عمادة الدراسات العةليا،  أحكام الشيك دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالقانون،؛ عيسى حممود العواودة، 288ص ،ع نفسهانظر: املرج 66

 .56ص ،م(2011هـ/1432فةلسطني: رسال  املاجستري، عام -)القدس 
المجلة امل بالذهب والفض  يف الفقه اإلسالمي"، ؛ حسني راتب ريان، "أحكام التع297-296، وص288ص أحكام األوراق التجارية،اخلثالن،  67

 .89-88، وص13ص أحكام الشيك دراسة فقهية،؛ العواودة، 311ص ،م2007، 2، العدد10اجملةلد  األردنية للعلوم التطبيقية،
 .55/4/6، قرار رقم592، ص6العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،  68
 . 9/د88/1ار رقم، قر 255، ص9العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 69
 . 7، قرار رقم374-373، ص51العدد مجلة البحوث اإلسالمية، 70

 
؛ 66والفض  ق وسيةلً  لةلدفع يف شراء الذهبون الشيك املصدَّ فإن أكثر العةلماء املعاصرين جييزون أن يك هذا،وبناء عةلى 

ا حممّيً  يف قوانني مجيع الدول .الناس اليوم تقوم مقام النقود الورقي عرف ألن الشيكات يف  وألن القبض  .إضاف  إىل كوِنه
 .67 اجملةلسيفا ملضمونه، فإن أخذه مبثاب  قبض النقود رجع فيه إىل العرف، فبما أن قبض الشيك يعترب قبضً يُ 

وبذلك يتحقق مقصد الشارع يف إجياب قبض البدلني يف الصرف. فما دام هذا املقصد متحقًقا يف الدفع بالشيك؛ مل 
 يكن املتوقع من الشريع  اإلسالمي  إال ُتويزه.

تالف خأن كيفي  قبض األشياء ختتةلف حبسب حاهلا، وا ولذا جاء من قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن القبض وصوره،
إذا كان له رصيد  ،م الشيكتسةلُّ  :األعراف فيما يكون قبًضا هلا، وأن إن من صور القبض احلكمي املعتربة شرًعا وعرفًا

ا عند استيفائه، وحَجزَه املصرف  . ومن قرار اجملمع بشأن ُتارة الذهب، واجتماع 68قابل لةلسحب بالعمةل  املكتوب هبه
. وجاء من قرار 69والفض  بالشيكات املصدق ، عةلى أن يتم التقابض باجملةلس" الصرف واحلوال : أنه "جيوز شراء الذهب

ل يقوم استالم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه يف مسأل  صرف النقود بالتحويأنه "جمةلس اجملمع الفقهي اإلسالمي 
 . 70يف املصارف..."

ه يف راء الذهب والفض  بالشيك املصّدق؛ لكونإذن، فتوظيًفا ملقاصد الشريع  يرى هؤالء العةلماء املعاصرون جواز ش
درج  النقود احلقيقي . مث تطبيًقا لةلنصوص الواردة يف إجياب التقابض يف الصرف، قرروا وجوب التقابض يف شراء الذهب 

 والفض  هبذا النوع من الشيك. واهلل أعةلم. وباهلل التوفيق.
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مجلة مجمع ؛ 562ص ،م(.2008، 2)دمشق: دار الكةلم الطيب، ط الخدمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها،عالء الدين زعرتي،  71

 .1509، ص12العدد الفقه اإلسالمي،
؛ إبراهيم حممد شاشو، بطاق  االئتمان، حقيقتها وتكييفها 187-186ص بيع الذهب والفضة،؛ عبد اهلل، 182ص رة،المعامالت المالية المعاصشبري،  72

 .658-657ص ،م2011، العدد الثالث، عام 27الشرعي، جمةل  جامع  دمشق لةلعةلوم االقتصادي  والقانوني ، اجملةلد
 .184ص عاصرة،المعامالت المالية الم؛ شبري، 658ص بطاقة االئتمان،شاشو،  73
 مغني المحتاج،؛ الشربيين، 525، ص3، جحاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 443، ص5ج فتح القدير،لةلوقوف عةلى أحكام احلوال ، ينظر: ابن اهلمام،  74
 . 383، ص3ج كشاف القناع،؛ البهويت، 193، ص2ج

 
 : قة االئتمانببطاأو شرائهما الذهب والفضة  بيع رابًعا: حكم

بطاق  االئتمان هي بطاق  مصنوع  من البالستيك، حتمل قيم  نقدي  كان قد أودعها شخص لدى املصرف املْصدر 
لةلبطاق ، أو كان املصرف قد تعاهد بإقراضه ما حيتاجه من النقود، فتخوله هذه البطاق  سحب ما حيتاجه من النقود يف 

 . 71ن السةلع واخلدماتاآلالت املصرفي ، ودفع امثن ما يشرتيه م
وتُعد بطاقات االئتمان من أهم اخلدمات املصرفي  يف الوقت املعاصر، حيث انتشر استخدامها انتشارًا واسًعا يف مجيع 

 أحناء العامل، وفرضت نفسها يف التعامالت التجاري  واالستهالكي  كإحدى وسائل الدفع املعاصرة.
 ا ترجع إلى نوعين أساسيين:جميعً ولبطاقة االئتمان أنواع عدة، إال أنّها 

وهي اليت تعتمد عةلى   (:bit Cardصةلى اهلل عةليه وسةلمD)بطاق  احلسم الفوري، أو بطاق  االئتمان املدين   األول:
رصيد صاحبه لدى املصرف املصدهر هلا، فيستطيع حامةلها من احلصول عةلى السةلع واخلدمات والسحب النقدي، فتخصم 

  .  72ا من حسابهته أو مسحوباته النقدي  فورً قيم  مشرتياته أو خدما
: وهي اليت مينح فيها البنك املصدهر حامَل (Charg Card)بطاق  االئتمان العادي ، أو بطاق  احلسم اآلجل  الثاني:

د خري عن السداوقد يرتتب عةلى حامةلها عند التأ .ا يف أوقات حمددة متفق عةليهاتسديده الحقً  يتم عةلى أنا البطاق  قرضً 
 .  73زيادة مالي  ربوي ، أو تشرتط عةليه هذه الزيادة سواء تأخر السداد أْو ال

ى املصرف يف حيث حييل حامل البطاق  البائع عةل ؛ا حوال هو أِنَّ  لعمةلي  شراء شيء ببطاق  االئتمان:التكييف الفقهي و 
املعاصرين شراءَ الذهب أو الفض  ببطاق  . وقد أجاز أكثر العةلماء 74اقبض امثن السةلع  أو اخلدم . وهي حوال  جائزة شرعً 

االئتمان اليت هلا رصيد عند املصرف؛ ألن العرف املعاصر يف هذا اجملال: أن املبةلغ حيّول حلساب البائع مباشرة عند الدفع 
ذه البطاق ، فيكون القبض قد مت يف جمةلس العقد.   هبه
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م، 2001هـ/1421، عام 12التابع ملنظم  املؤمتر اإلسالمي جبدة، العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمينزيه كمال محاد، "بطاقات االئتمان غري املغطاة"،  75
 .1361ص
 .195-193ص المعامالت المالية المعاصرة،انظر: شبري،  76
 (.2/12) 108، قرار رقم1510-1509، ص12العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 77
  ثالن(.)موقع الشيخ سعد اخل بطاقات االئتمان، حقيقتها وأحكامها،اخلثالن،  78

 
يعترب ما اشرتاه منها يف اجملةلس، ودفع إليه ببطاق  االئتمان، ف يقول نزيه كمال محاد: "إذا قبض مشرتي الذهب أو الفض 

ها،  ا؛ ألن تسةلم البائع قسيم  الدفع املوقع  من حامل البطاق  قبض حكمي لقيمتالتقابض املطةلوب يف البدلني متحققً 
 . 75"...قكقبض الشيك املصدّ 

غ لةلبائع عند استخدام ؛ لتأخري دفع املبةلهب أو الفض  هباأما البطاق  اليت ليس هلا رصيد )غري املغطاة( فةلم جييزوا شراء الذ
ال جيوز إصدار بطاق  االئتمان غري  :أواًل أنه " قرار جمةلس جممع الفقه اإلسالمي، من جاءكما .  76هذا النوع من البطاق 

ا، إذا كانت مشروط  بزيادة فائدة ربوي  طاة إذا مل تتضمن غري املغجيوز إصدار البطاق   ا:ثانيً . ..املغطاة، وال التعامل هبه
 "السحب النقدي من قبل حامل البطاق   أن وأنه يتفرع عن ذلك أمور، منها: ،شرط زيادة ربوي  عةلى أصل الدين"

ا إذا مل يرتتب عةليه زيادة ربوي ... وال جيوز شراء الذهب والفض ، وكذا العمالت اقرتاض من مصدرها، وال حرج فيه شرعً 
  .77ملغطاة"النقدي  بالبطاق  غري ا

اقات الفيزا، فإن فعندما تشرتي ذهًبا ببط ؛ألن هذه البطاقات غري املغطاة فيها تأجيلذلك قائاًل: " سعد اخلثالنويعةّلل 
 . 78صاحب  الذهب ال حيصل عةلى حقه مباشرة، وإمنا يأخذ وقًتا حىت حيصل عةلى حقه..."

الفض  ا العةلماَء املعاصرين إىل القول جبواز شراء الذهب و يقود االلتفاُت ملقاصد الشريع  واعتباُره -مرة أخرى-فهكذا 
ا لةلنصوص الواردة يف ربوي  تطبيقً -ببطاق  االئتمان املغطاة، حيث إِنا تؤدي الوظيف  اليت تؤديها النقود احلقيقي ، ولكنهم 

 ، والتوقيع عةلى قسيم  حبأوجبوا فيه التقابض يف اجملةلس، وذلك بأن يتم مترير البطاق  عةلى اآلل  السا -الذهب والفض 
 الدفع، وتسةليم الذهب أو الفض  يف جمةلس العقد قبل التفرق. ولذلك قالوا بعدم جواز ذلك عندما تكون البطاق  ليس 

ف هلا رصيد )غري املغطاة(؛ ملا حيصل فيه من التأخري يف إيصال النقود حلساب البائع، وبالتايل يعترب التقابض فيه قد ختةل
 عن اجملةلس.

اليت جيب أن  هودةاملع دةعن نطاق امل التأخري الذي حيصل يف الدفع بالبطاق  غري املغطاة، ال خيرج إذا كان :نقول ولكن
. وهذا إىل مراجع  حباج  القول باحلرم فةلعل  قبل أن يصل املبةلغ حلساب البائع، ،عاصرةيف العمةليات املصرفي  امل متر هبا

 طاق  ي، حيث كانت قد قررت يف البداي  أنه "ال يعترب شراء الذهب والفض  ببالراجح صرفما فعةلته اهليئ  الشرعي  مب



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 179 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 هـ.28/10/1414، بتاريخ 183، قرار رقم: 296 - 295، ص1ج قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، 79
 هـ.19/3/1422، بتاريخ: 465. قرار رقم: 689 – 688، ص1املصدر نفسه، ج 80
 (.55/4/6. قرار رقم: )6/1764 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 81
 )من الشبك  العاملي (. صرة،بحث في صور القبض المعااهلاليل،  82
 .465، قرار رقم689-688، ص1ج قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، 83

 
. 79ا"هو حمرم شرعً  عن التعاقد و ا يف جمةلس العقد، حيث إن التسديد ال يتم إال بعد زمن جيعل القبض مؤجاًل الفيزا قبضً 

 ةلم الع عةلى أقوال أهل الع"وبعد اطالعها عةلى مجةل  من البحوث والقرارات والفتاوى يف هذا املوضوع، وبعد االط
 املعاصرين يف هذه املسأل ، ما بني مانع وجميز، وبعد النظر يف توجيهات وتعةليالت القائةلني باملنع، والقائةلني باجلواز، وبعد

ا يف عرفهم قبًضا كالشي  كاالستماع إىل إيضاحات اجله  املعني  بالبطاقات يف الشرك ، وما ذكروه من أِّنم يرون التعامل هبه
املصدق، بل إِّنا أقوى منه، وهي كالقيد املصريف، ذلك أن البطاق  مبجرد إعطاء القبول عةليها من البنك املْصدهر، يتم 

ش  قررت اهليئ  ا. وبعد الدراس  والنظر واملناقخصم القيم  يف احلال من سقف البطاق  االئتماين، وتكون قابةل  لةلدفع فورً 
ا يعد قبضً أنه ال مانع من شراء الذهب والفض  ني بعد الدراس  ا... وقد تبا حكمي    بالبطاقات االئتماني ؛ ألن الدفع هبه

ا عند أهل العرف، خاص  بعد تطور التعامل بالبطاقات واتضاح أمره. ومن املعةلوم أن القبض يُرجع فيه أن ذلك يعد قبضً 
  . 80ا..."وعدمً  اإىل العرف، واحلكم يدور مع عةلته وجودً 

ا الرأي ما قرره جمةلس جممع الفقه اإلهسالمي أنه "يغتفر تأخري القيد املصريف بالصورة اليت يتمكن املستفيد هبه ومما يؤيد هذا 
من التسةلم الفعةلي، لةلمدد املتعارف عةليها يف أسواق التعامل. عةلى أنه ال جيوز لةلمستفيد أن يتصرف يف العمةل  خالل 

 واهلل أعةلم. وباهلل التوفيق.. 81صريف بإمكان التسةلم الفعةلي"املدة املغتفرة إالَّ بعد أن حيصل أثر القيد امل
 :بالقيد المصرفيأو شرائهما الذهب والفضة  بيع خامًسا: حكم

القيد املصريف هو: "إجراء كتايب يقوم به املصرف يف سجالته )أو أجهزة احلاسب اآليل عنده( يثبت به استحقاق شخص 
. ويُعد القيد املصريف يف هذا الزمان من أنواع القبض احلكمي لثمن املبيع، 82ف"معني ملبةلغ حمدد من املال يف ذم  املصر 

 لذلك املبةلغ،  اا؛ ألن املتعارف عةليه اليوم أن من قـُّيد يف حسابه مبةلغ من املال فإنه يُعترب قابضً وهو قبض معترب شرعً 
ةلى الذهب إذا حصل التعاقد بني شخصني عوماهي  القبض إمنا يرجع فيها إىل العرف. لذلك يرى العةلماء املعاصرون أنه 

. ومن 83قيد امثن املبيع يف حساب البائع من فوره، فقد حصل التقابض يف اجملةلس، وبالتايل يصح البيع ا وشراء، ومتّ بيعً 
البيع  تمياحلاالت اليت يتم فيها دفع امثن املبيع عن طريق القيد املصريف: عندما يتم الشراء عن طريق البطاق  االئتماني ، أو 

  عن بُعد بواسط  إحدى الوسائل االتصال احلديث .
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 .55/4/6، قرار رقم1764، ص6العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 84
 .7، قرار رقم374-373، ص51العدد مجلة البحوث اإلسالمية، 85
 .55/4/6قم، قرار ر 1764، ص6العدد مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 86

 
 وقد جاء من قرار مجمع الفقه اإلسالمي بشأن القبض وصوره ما يلي:

ا يف حال  األخذ باليد، أو الكيل أو الوزن يف الطعام، أو النقل والتحويل إىل حوزة قبض األموال كما يكون حسي   :أواًل "
تةلف كيفي  قبض ا. وختولو مل يوجد القبض حس   ،ًما بالتخةلي  مع التمكني من التصرفالقابض، يتحقق اعتباًرا وحك

 ألعراف فيما يكون قبًضا هلا.ف اواختال ،األشياء حبسب حاهلا
إن من صور القبض احلكمي املعتربة شرًعا وعرفًا: القيد املصريف ملبةلغ من املال يف حساب العميل يف احلاالت  ثانًيا:

    التالي :
 )أ( إذا أودع يف حساب العميل مبةلغ من املال مباشرة أو حبوال  مصرفي . 

  عمةل  أخرى حلساب العميل.)ب( إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبني املصرف يف حال  شراء عمةل  ب
مبةلًغا من حساب له إىل احلساب آخر بعمةل  أخرى، يف املصرف نفسه أو  -بأمر العميل-)ج( إذا اقتطع املصرف  

  .84غريه، لصاحل العميل أو ملستفيد آخر، وعةلى املصارف مراعاة قواعد عقد الصرف يف الشريع  اإلهسالمي ..."
 أنه "يعترب القيد يف دفاتر املصرف يف حكم القبض ملن يريد استبدال عمةل  إلسالمياجملمع الفقهي ا جمةلسكما قرر 

 .85بعمةل  أخرى، سواء كان الصرف بعمةل  يعطيها الشخص لةلمصرف، أو بعمةل  مودع  فيه"
 ءفتطبيًقا لةلنصوص املوجب  لةلتقابض لصح  عقد الصرف، أو إلمتام صحتها، أفتت هذه اجملامع الفقهي  ببطالن عقد شرا

 الذهب والفض  إذا مل يتّم تقابض البدَلني يف اجملةلس. وتوظيًفا لةلمقاصد الشريع ، أفتوا بأن قيد املبةلغ قيًدا مصرفي ا يف
 حساب البائع يعترب قبًضا لةلنقود، فيجوز شراء الذهب والفض  هبذه الطريق .

يج  لةلظروف ةلغ إىل حساب العميل، نتيف وصول املب -اغالبً -ستشَكل من التأخري الذي حيصل يُ قد خبصوص ما لكن، 
ن املستفيد جممع الفقه اإلسالمي، أنه "يغتفر تأخري القيد املصريف بالصورة اليت يتمك قرراحمليط  باإلجراءات املصرفي ، قد 

ا من التسةلم الفعةلي، لةلمدد املتعارف عةليها يف أسواق التعامل..."  .86هبه
 ما يةلي:ك  ، وهوذه املسأل هلفيه زيادة بيان  وخرجت اهليئ  الشرعي  مبصرف الراجحي بقرار
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 هـ.17/4/1415، بتاريخ: 195. قرار رقم: 318-317، ص1ج قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، 87

 
)أ( األصل الشرعي يف املصارف  وجوب التقابض يف جمةلس العقد. ويتعني هذا طاملا كانت املصارف  واقع  مباشرة  :أواًل " 

 بني طرفني حاضرين عةلى أوراق نقدي ، أو عمالت حاضرة ذهبي ، أو فضي ، أو ذهبا وفض  حاضرين غري مسكوكني.
ولو مسحوبًا عةلى بنك يف -ا(، )ب( إذا كان أحد البدلني، أو كالمها شيًكا واجب األداء فور اإلطالع )مصدقً      

 ا وجيب أن يتم استالمه يف جمةلس العقد.فإن استالم الشيك يعترب قبًضا حكمي   -بةلد آخر
ارف دون استخدام يف احلسابات بني املص )ج( إذا كانت املصارف ، أو بيع الذهب والفض  يتم التقابض فيهما بالقيد     

الذي ينطوي عةلى مهةل  يومي  (spot)شيكات، فال بأس بأن تتم وفق العرف السائد اليوم يف شأن التبادل الفوري 
  عمل جيب أن ينجز خالهلما قيد البدلني يف حسايب الطرفني، وذلك لالعتبارات التالي :

ن  طريف العقد يف بةلدين خمتةلفني خالل جمةلس العقد نفسه متعذر متاًما، كما أ( يالحظ أن قيد العوضني يف حسايب1)
من املتعذر ضبط وقوع القيدين يف وقت واحد خالل اليوم نفسه، أو اليوم التايل، فال مفر من وقوع القيدين يف ساعتني 

 -واحلال  هذه- تسع". فةلعل املناسبخمتةلفتني، ورمبا يف يومني خمتةلفني. والقاعدة الشرعي  تقول: "إن األمر إذا ضاق ا
 أن تـَُعد مهةل  يومي عمل مبثاب  امتداد جملةلس العقد يف هذا النوع من العقود خاص ، واجملةلس جيمع املتفرقات.

، اا عقد مباح، واحلاج  إليه عام ، وال تتأتى املصارف  باحلسابات املصرفي  يف الساع  نفسها أبدً ( أن املصارف  أساسً 2)  
تتأتى يف اليوم نفسه إال مبشق  وكةلف  زائدة، ولعل هذه احلاج  العام  يصح تنزيةلها منزل  الضرورة اخلاص ، فيعفي  وقد ال

  عن مهةل  اليومني عةلى أساس الضرورة لتحقيق هذا التعامل الذي تتعةلق به احلاج  العام  مع أِنا خالف األصل.
ذه تعورف فيه عةلى مهةل  اليومني، فيمكن اعتبار وقوعه يف ه( أن قبض العوضني يف هذا النوع من املصارفات 3)   

 املهةل  تقابًضا فوريًا حكًما مبقتضى هذا العرف من حيث إن هذا العرف نشأ مراعاة حلاج  حقيقي ، كما تقدم ذكره.
ثاًل قبل م( أن القبض احلكمي متحقق مبا ذكر، وإذا أورد عةلى ذلك احتمال امتناع القبض الفعةلي إلفالس املصرف 4)

 القبض بواسط  القيد، فاجلواب عن هذا أنه احتمال نادر جًدا، واألحكام ال تبىن عةلى النادر وإمنا عةلى الغالب األغةلب.
يع ما جيب التنبه يف املصارف  الفوري  العرفي  اليت ترخص فيها هذا القرار بأنه ال جيوز لةلشرك  )أو املشرتي عموًما( ب ثانًيا: 

القبض الفعةلي العريف، أي بعد وقوع التسجيل فعاًل يف حسابات الطرفني فمهةل  يومي عمل لألسباب اشرتاه إال بعد 
املذكورة ال تةلغي هذا الشرط الشرعي األساسي، وال تبيح لةلمشرتي أن يتصرف فيما اشرتى قبل متام التسجيل يف 

  . 87حسابه..."
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 .272، ص1م(، ج2006هـ/1427، 1)دمشق: دار الفكر، ط القواعد الفقهية وتطبيقاتُها في المذاهب األربعة،حممد مصطفى الزحيةلي،  88
حتقيق: مصطفى أمحد الزرقا،  شرح القواعد الفقهية،؛ أمحد حممد الزرقا، 78ص األشباه والنظائر،ابن جنيم، ؛ 88ص األشباه والنظائر،انظر: السيوطي،  89

 .245، ص1م(، ج1989هـ/1409، 2)دمشق: دار القةلم، ط
 .89ص األشباه والنظائر،؛ ابن جنيم، 89ص األشباه والنظائر،أي أن العادة ُُتعل َحَكًما إلثبات حكم شرعي. انظر: السيوطي،  90
؛ عبد العزيز بن أمحد 134، ص2ج األشباه والنظائر،أي: النادر ال يعطي حكم الغالب، بل يسقط االعتبار به، ويصري وجوده كعدمه. انظر: السبكي،  91

 .53، ص3)القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، د. ت(، ج كشف األسرار شرح أصول البزدوي،البخاري، 

 
ن ذا اإلشكال يف هذه املسأل  الشائك . وميكن االستنتاج مهكذا صدر من هذه اهليئ  الشرعي  هذا البيان الوايف حلل ه

 هذا البيان عدة حقائق:
. وجوب التقابض بني املتصارفني يف جمةلس العقد. ويتعني هذا التقابض حس ا يف العقد الذي تكتنفه ظروف عادي ، 1

 حاضرة. بكون املتعادين حاضرين بأجسامهما، وكون العقد عةلى ذهب وفض ،  أو نقود، أو شيكات
. جواز التقابض يف املصارف  بالقيد املصريف وفق العرف السائد اليوم يف العمةليات املصرفي . ومع ما حيصل فيه عادة 2

قبل إيصال املبةلغ حلساب املستفيد، إال أن هناك أمورًا ُتكسب هذه العمةليَ   -ملدة يومي عمل عةلى األقل-من التأخري 
 الشرعي ، وهي:

رخص فيه فإنه ي ،إذا ظهرت مشق  يف أمرفقهي  اليت تقول: "إن األمر إذا ضاق اتسع"، واملراد هبا: أنه "أ. القاعدة ال
فبمثل هاتني القاعيني ميكن اعتبار  .88"ويوسع، وهذه القاعدة قريب  املعىن من قاعدة: املشق  ُتةلب التيسري ومتفرع  عنها

ا لةلمدة اليت يستغ  رقها إيصال املبةلغ حلساب املستفيد.جمةلس العقد يف هذه الصفق  ممتد 
 تتعةلق العام  اليت". أي: أن احلاج  عام  كانت أو خاص ب. القاعدة الفقهي  اليت تقول: "احلاج  تنزل منزل  الضرورة 

ا من حيث إباح  هعطى حكمَ فتُ  ،تنزل منزل  الضرورةمن الناس، اليت ختتص بفئ   احلاج  اخلاص  بأغةلب الناس، وكذلك
. فنظرًا ألن املصارف  عقد مباح، واحلاج  إليها عام ، وإجناز املصارف  بالقيد املصريف يف الساع  نفسها متعذر، 89احملظور

 وإجنازه يف اليوم نفسه حتيط به مشق  وكةلف  زائدة، فتنزل هذه احلاج  منزل  الضرورة اليت تبيح احملظورات.
فما دام يف العرف والعادة اليوم أن عمةلي  إيصال املبةلغ لةلحساب ، 90ج. القاعدة الفقهي  اليت تقول: "العادة حمكِّم "

تستغرق مثل هذه املدة، فإن هذه العادة حتكم بأن التقابض يف هذه املدة يعترب قبًضا فوريّا ُحكًما. أما ما قد يوَرد عةلى 
 -الس املصرفمثل إف-تًا هذا من أنه قد يعرض عارض خالل هذه املدة، جيعل إيصال املبةلغ حلساب العميل ممتنًعا بتا

  .91فاجلواب عةليه أن يقال بأن هذا االحتمال نادر وقوعه، والنادر ال حكم له، كما تقرر يف األصول
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وهذه احلقائق كةلها جاءت منسجمً  أساًسا مع مقاصد الشريع ، من جةلب املصاحل، ودفع املفاسد، وحتقيق التيسري، 

  التوفيق. ص. واهلل أعةلم. وباهللعام، ويف معامالِتم املالي  بشكل خا ودفع املشق  عن الناس يف شؤون حياِتم بشكل
 الخاتمة 

 مع نِهاية هذا البحث، يمكن استعراض ما تضمنه من النقاط المهمة كالتالي:
 ، "الذهب بالذهب، والفض  بالفضمنها حديث: إن هناك أحاديث صحيح  وردت يف ربوي  الذهب والفض ، . 1     

 ، فإذا اختةلفت هذه األصناف، ا بيدوالشعري بالشعري، والتمر بالتمر، واملةلح باملةلح، مثالً مبثل، سواء بسواء، يدً  والرب بالرب،
ّفو "ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثاًل . وحديث: ا بيد"فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدً  ا  بعضها عةلى بعض،  مبثل، وال ُتشه

ّفوا بعضها عةلى بعض، وال تبيعوا منها غائبً  مبثوال تبيعوا الورق بالورق إال مثاًل  ز" ال، وال ُتشه  .بناجه
 وتأيت هذه، همايعببَ  الواردة يف ربوي  الذهب والفض  أحكاًما فقهي  ختتصمن األحاديث  استنبطوا الفقهاء . إن2     

ذهب، أو الفض  بالفض  لفإذا بيع الذهب با .شرطني: شرط التقابض يف اجملةلس، وشرط التماثل بني البدلني يف األحكام
 وجب التقابض يف اجملةلس، والتماثل يف البدلني، وإن بيع أحدمها باآلخر، أو بغريمها من األامثان، وجب التقابض دون 

من   قةل  ذلكيف وخالفهم، مهور عةلى القول بعدم اعتبار الصنع  يف اشرتاط التماثل عند احتاد اجلنساجلو  التماثل.
، إليهعاصرين فمالوا لبعض العةلماء امل وجاهتهان تيمي  وابن القيم، واستدلوا لرأيهم بأدل  تبّينت العةلماء، وعةلى رأسهم اب

 ذا، فإاملسأل  ه. ولعل املوقف الوسط هو أن يُراعى العرف يف هذَخرينولكنهم مل َيسةلموا من الردود القوي  من العةلماء اآل
يعه  ا بوزن، أما إذا كان العرف هو بيعه بال وزن، فيجوز بوزنً  جبنسهب بيعه وجا بيع ُحةلي الذهب وزنً هو كان العرف 

 ا بيد.بنقود أخرى غري الذهب، يدً  هو أن يباعكغريه من السةلع. مع أن األحوط 
ما يف أحكامهما كل : الصحيح من أقوال الفقهاء. إن 3  أن عةل  الربا يف الذهب والفض  هو مطةلق الثمني ، فيةلحق هبه

و اشرتاط التماثل ه، واألحكام الفقهي  املهم  يف التعامل بالنقود ة.، مثل النقود الورقي  املعاصر اما يتخذه الناس نقودً 
اليزي، املجت ينر الب "اليزياملنجت ير الوالتقابض يف اجملةلس عند بيع نقد جبنسه، مثل الذهب بالذهب، والفض  بالفض ، و"

ض ، ض فقط، عند بيع نقد بغري جنسه، مثل بيع الذهب بالفواشرتاط التقابو"الدوالر األمريكي" بالدوالر األمريكي، 
 ، أو العكس.مريكياألدوالر الاليزي بـاملنجت ير الأو العكس، أو بيع 

جود هذا الرضا من يعرف و و  .املتبايعني رضاهو الذي يكون مبناه عةلى  الشريع  اإلسالمي إن عقد البيع اجلائز يف . 4  
 يةل  املعربة عن اإلجياب والقبول تكون بالةلفظ، أو التعاطي، أو اإلشارة، أو الكتاب ، أو الوسإن و  .اإلجياب والقبولب عدمه
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والتةلكس، والفكس،  كما أن الربقي ،  ،اهلاتف، والراديو، والتةلفزيون يف العرف املعاصر آالت لنقل الةلفظ ويعترب .الرسول

 القارئني، أدوات لنقل الكتاب  إىل تُعترباحلاسوب، وغري ذلك من أدوات املراسةل  عرب  ،أو اإللكرتوينم والربيد العادي
عرب  الفض و  جواز بيع الذهبشرًعا، لذلك قرر العةلماء املعاصرون  فتكون هذه األدوات كةلها وسائل لةلعقد الصحيح

 ، إذا مت دفع املبةلغ من فوره.وسائلالهذه 
ًضا حكمي ا لةلثمن، يعترب قب جرد االطالع عةليه،مب القابل لةلدفع، الشيك املصّدققبض هو أن اليوم  السائدالعرف  إن .5 

ون جواز والدفع بالقيد املصريف، لذلك قرر العةلماء املعاصرون املعترب ببطاق  االئتمان الصاحل  لةلدفع، الثمن دفع  وكذلك
يف هذه  ائعوصول امثن السةلع  حلساب الب ما دامشراء الذهب والفض  وتصارف النقود عرب هذه الوسائل احلديث  لةلدفع، 

 عاصر.ا يف الوقت املاملتعارف عةليهاملعهودة، و  دةال يتأّخر عن املاحلال  
فهذا ما تيسر طرحه يف هذا املقال، فما كان منه من صواب فبتوفيق من اهلل وفضةله. ونستغفر اهلل من كل زل  وهفوة،   

 ه وصحبه أمجعني.إنه هو العفو الغفور. وصّل الةلهّم وسةلِّم عةلى عبدك ورسولك حممد، وعةلى آل
 المصادر والمراجع

وزي، حتقيق: أمحد بن حممد اخلةليل، )الدمام: دار ابن اجل القواعد النورانية الفقهية،ابن تيمي ، أمحد بن عبد احلةليم، 
 هـ(. 1422، 1ط

نبوي : جممع املةلك لحتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، )املدين  ا مجموع الفتاوى،ابن تيمي ، أمحد بن عبد احلةليم، 
 م(.  1995هـ/1416فهد لطباع  املصحف الشريف، 

ي، حتقيق: حممد بن سيدي حممد موال في تلخيص مذهب المالكية، القوانين الفقهيةابن جزي، حممد بن أمحد، 
 م(.1982)ليبيا: الدار العربي  لةلكتاب، 

 م(. 1984هـ/1405، 1ديدة، ط)بريوت: دار اآلفاق اجل المحلى باآلثار،ابن حزم، عةلي بن أمحد، 
 م(.2004هـ/1425)القاهرة: دار احلديث،  بداية المجتهد ونِهاية المقتصد،ابن رشد، حممد بن أمحد، 
 م(.2000هـ/1421)بريوت: دار الفكر،  رد المحتار على الدر المختار،ابن عابدين، حممد أمني، 

ردن:  األ -ودراس  حممد الطاهر امليساوي, )عمان  :يقحتق مقاصد الشريعة اإلسالمية,ابن عاشور, حممد الطاهر،  
  (.م2001هـ/1421, 2دار النفائس, ط
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، 1حتقيق: سامل حممد عطا، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط االستذكار،ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل، 

  م(. 2000هـ/1421
وت: دار حتقيق: حممد عبد اهلل ولد كرمي، )بري  ،إ مالك بن أنسالقبس في شرح موطابن العريب، حممد بن عبد اهلل، 

 م(. 1992، 1الغرب اإلسالمي، ط
)بريوت: دار  ،حتقيق: حممد بن احلسني السُّةليماين ،إ مالكالمسالك في شرح موطابن العريب، حممد بن عبد اهلل، 

 م(.2007هـ/1428، 1الغرب اإلسالمي، ط
 م(.1987هـ/1408، 1)بريوت: دار الفكر، ط ،مام احمد بن حنبلفي فقه اإل المغنيابن قدام ، عبد اهلل بن أمحد، 

يل، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، )بريوت: دار اجل إعالم الموقعين عن رب العالمين،ابن القيم، حممد بن أيب بكر، 
 هـ(.  1973

 (.م2003هـ، 1423)الرياض، دار عامل الكتب:  المبدع شرح المقنع،ابن مفةلح، إبراهيم بن حممد، 
عمريات، )بريوت:  ازكري: حتقيق األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان،إبراهيم،  بن الدين زين ابن جنيم،

 م(.1999هـ/1419، 1العةلمي ، ط الكتب دار
، تب العةلمي حتقيق: زكريا عمريات، )بريوت: دار الك البحر الرائق شرح كْنز الدقائق،ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم، 

 م(. 1997هـ/1418، 1ط
 هـ(.1315، 1)بوالق مصر: املطبع  الكربى األمريي ، ط شرح فتح القدير،ابن اهلمام، كمال الدين حممد، 
، يداحتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، )بريوت: املكتب  العصري ، ص سنن أبي داود،أبو داود، سةليمان بن األشعث، 

 . د. ت(
مكتب   حتقيق:  صاحل بن ناصر اخلزمي، )الرياض: تقويم النظر في مسائل خالفية ذائعة، أبو شجاع، حممد بن عةلي،

 م(.2001هـ/1422، 1الرشد، ط
، 3ثري، طاليمام : دار ابن ك -حتقيق: مصطفى ديب البغا، )بريوت  الجامع الصحيح،البخاري، حممد بن إمساعيل، 

 م(.  1987هـ، 1407
 هـ(. 1329)مجالي  مصر: مطبع  كردستان العةلمي ،  الفقهية البن تيمية، االختياراتالبعةلي، عةلي بن حممد، 

 هـ(.1402حتقيق: هالل مصيةلحي، )بريوت: دار الفكر،  كشاف القناع عن متن اإلقناع،البهويت، منصور بن يونس، 
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 الكتب، ملحتقيق: زكريا عمريات، )الرياض: دار عا مواهب الجليل شرح مختصر الخليل،احلطاب، حممد بن حممد، 

 م(.2003هـ/1423
ي جبدة، التابع ملنظم  املؤمتر اإلسالم مجلة مجمع الفقه اإلسالميمحاد، نزيه كمال، "بطاقات االئتمان غري املغطاة"، 

 م. 2001هـ/1421العدد الثاين عشر، عام 
 م. 2008املكتب  الشامةل ، اإلصدار الثالث، شرح زاد المستقنع، احلمد، محد بن عبد اهلل، 

، 1)الدمام: دار ابن اجلوزي، ط أحكام األوراق التجارية في الفقه اإلسالمي،خلثالن، سعد بن تركي، ا
 م(.2004هـ/1425

 م(.2001هـ/1421، 1)الرياض: مكتب  العبيكان، ط علم المقاصد الشرعية،اخلادمي، نور الدين بن خمتار، 
 م(. 1932هـ/ 1351، 1حةلب: املطبع  العةلمي ، ط)شرح سنن أيب داود(، )معالم السنن اخلطايب، محد بن حممد، 
 )بريوت: دار الفكر، د.ت(. الشرح الكبير على مختصر خليل،الدردير، أمحد بن حممد، 

 حتقيق: حممد عةليش، )بريوت: دار الفكر، د.ت(. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، حممد بن أمحد، 
 هـ(.1352هرة: املطبع  املنريي ، )القا يز في شرح الوجيز،فتح العز الرافعي، عبد الكرمي بن حممد، 

لة األردنية للعلوم المج ،"أحكام التعامل بالذهب والفض  يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاتُه املعاصرة"ريان، حسني راتب، 
  م. 2007اجملةلد العاشر، العدد الثاين،  التطبيقية،

 م(.2004، 4)بريوت: دار الفكر املعاصر، ط ته،الفقه اإلسالمي وأدلالزحيةلي، وهب  بن مصطفى، 
، 2: مصطفى أمحد الزرقا، )دمشق: دار القةلم، طحتقيق شرح القواعد الفقهية،الزرقا، أمحد بن حممد، 

  م(.1989هـ/1409
 لعزيز، وعبد اهللحتقيق: سيد عبد ا تشنيف المسامع بجمع الجوامع،الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر، 

 م(.1998هـ/1418، 1ربيع، )مكتب  قرطب  لةلبحث العةلمي وإحياء الرتاث، ط
، 2)دمشق: دار الكةلم الطيب، ط الخدمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها،زعرتي، عالء الدين، 

 م(.2008
 هـ(.   1313 ، )القاهرة: املطبع  الكربى األمرييتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيةلعي، عثمان بن عةلي، 
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، 1)بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط والنظائر، األشباه الدين، تقي بن الوهاب عبد الدين تاج السبكي،
 م(.1991هـ/1411

 ، حتقيق: حممد حسن حممد، )بريوت: دار الكتب العةلميالمبسوط في شرح الكافي، السرخسي، حممد بن أيب سهل، 
 م(.2001هـ/1421

 .(هـ1403 العةلمي ، الكتب دار: )بريوت والنظائر، األشباهبكر،  أيب نب الرمحن عبد السيوطي،
 مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية، "بطاق  االئتمان، حقيقتها وتكييفها الشرعي"شاشو، إبراهيم حممد، 

 م.2011، العدد الثالث، عام 27اجملةلدوالقانونية، 
 )األردن: دار النفائس،د.ت(.الفقه اإلسالمي،  المعامالت المالية المعاصرة فيشبري، حممد عثمان، 

راسات، حتقيق: مكتب البحوث والد مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،الشربيين، حممد بن أمحد اخلطيب، 
 هـ(. 1415)بريوت: دار الفكر، 

ة: دار احلديث، لقاهر حتقيق: عصام الدين الصبابطي، )ا نيل األوطار شرح منتقى األخبار،الشوكاين، حممد بن عةلي، 
 م(.1993هـ/1413، )1ط

ردن: دار النفائس، )األبيع الذهب والفضة وتطبيقاتُه المعاصرة في الفقه اإلسالمي، اهلل، صدام عبد القادر،  عبد
د.ت(. أصل هذا الكتاب هو رسال  مقدم  لنيل درج  املاجستري، يف قسم الفقه وأصوله، كةلي  الدراسات العةليا، اجلامع  

 م.2003ردني ، عام األ
 البحث نورة: عمادة)املدين  امل للتيسير، المتضمنة الفقهية والضوابط القواعد صاحل، بن الرمحن عبد الةلطيف، العبد

 م(.2003هـ/1423، 1املنورة، ط املدين  اإلسالمي ، باجلامع  العةلمي
 القةلم(. لدار الثامن  بع الط عن) األزهر شباب - الدعوة مكتب   الفقه، أصول علم خالف، الوهاب عبد

 م.1988ه/1407العدد الثاين، مجلة البيان، ، "أقسام الناس فيه -الربا.. صوره "العثيمني، حممد بن صاحل، 
 هـ(. 1412)بريوت: دار الفكر.  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب،العدوي، عةلي بن أمحد، 
لعةليا، جامع  القدس، عمادة الدراسات ا صيلية مقارنة بالقانون،أحكام الشيك دراسة فقهية تأالعواودة، عيسى حممود، 

 م(.2011هـ/1432فةلسطني: رسال  املاجستري، عام -)القدس 
 هـ(، 1423، 1)الرياض: دار العاصم ، طالملخص الفقهي، الفوزان، صاحل بن فوزان، 
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 م(. 2010هـ/1431، 1)الرياض: دار كنز إشبيةليا، طقرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، 

بركة الرابعة بحوث ندوة الالقره داغي، عةلي حميي الدين، "أحكام التعامل يف الذهب والفض  وتطبيقاته املعاصرة"، 
 م(.20013هـ/1434، 1)املنام : جمموع  الربك ، ط والثالثين لالقتصاد اإلسالمي،

لتابع ا مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،احلديث "، القره داغي، عةلي حميي الدين، "حكم إجراء العقود بوسائل االتصال 
 م.1990هـ/1410العدد السادس، عام  ملنظم  املؤمتر اإلسالمي جبدة،

ر الكتب حتقيق: حممد خري طمع ، )بريوت: دا بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الكاساين، أبو بكر بن مسعود، 
 م(.2000هـ/1420، 1العةلمي ، ط

، 1حتقيق: عةلي حممد معّوض، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط الحاوي الكبير، املاوردي، عةلي بن احلسن،
 م(.1994هـ/1414

الرئاس  العام  لةلبحوث العةلمي  واإلفتاء، املمةلك  العربي  السعودي ، العدد احلادي والثالثون،  مجلة البحوث اإلسالمية،
 هـ. 1411عام 

احلادي واخلمسون،  دالعةلمي  واإلفتاء، املمةلك  العربي  السعودي ، العدالرئاس  العام  لةلبحوث  مجلة البحوث اإلسالمية،
 هـ، 1418عام 

 م. 1996هـ/1417التابع ملنظم  املؤمتر اإلسالمي جبدة، العدد التاسع، عام مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، 
 م(.2000هـ/1421عام  التابع ملنظم  املؤمتر اإلسالمي جبدة، العدد الثاين عشر، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،

 م.1990هـ/1410جمةل  جممع الفقه اإلسالمي، التابع ملنظم  املؤمتر اإلسالمي جبدة، العدد السادس، عام 
 ، د.ت(.2)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،املرداوي، عةلي بن سةليمان، 

حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )القاهرة: دار إحياء الكتب العربي ،  الجامع الصحيح،مسةلم بن احلجاج القشريي، 
 م(.1991هـ/1412، 1ط

العام  لةلبحوث  الرئاس  مجلة البحوث اإلسالمية،املشيقح، خالد بن عةلي، "التورق املصريف عن طريق بيع املعادن"، 
 هـ.1425عام العةلمي  واإلفتاء، املمةلك  العربي  السعودي ، العدد الثالث والسبعون، 

دة، العدد التابع ملنظم  املؤمتر اإلسالمي جب مجلة مجمع الفقه اإلسالمياملصري، رفيق يونس، "البيع بالتقسيط"، 
 م.1992هـ/1412السابع، عام 
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، 1)دمشق: دار القةلم، بريوت: الدار الشامي ، ط أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة،املصري، رفيق يونس، 

 م(. 1999هـ/1420
ث العةلمي  الرئاس  العام  لةلبحو  مجلة البحوث اإلسالمية،املنيع، عبد اهلل بن سةليمان، "حبث يف الربا والصرف"، 

 هـ.1416، عام 46العدد  واإلفتاء، املمةلك  العربي  السعودي ،
 هـ(. 1427هـ، إىل 1404)الكويت: وزرة األوقاف والشؤون اإلسالمي ، من الموسوعة الفقهية الكويتية، 
، 2حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )حةلب: مطبع  املطبوعات اإلسالمي ، ط ،المجتبىالنسائي، أمحد بن شعيب، 

 م(.1986هـ/1406
سكندري : دار )اإل أحكام التعامل بالكمبيالة والشيك في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،النشوي، ناصر أمحد، 

 م(. 2006، 1اجلامع  اجلديدة، ط
، 3ط حتقيق: زهري الشاويش، )بريوت: املكتب اإلسالمي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، بن شرف، النووي، حيىي

 م(.1991هـ/1412
، 1حتقيق: عادل أمحد، وآخرون، )بريوت: دار الكتب العةلمي ، ط المجموع شرح المهذب،النووي، حيىي بن شرف، 

 م(.2003هـ/1423
، 2)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط سلم بن الحجاج،المنهاج شرح صحيح مالنووي، حيىي بن شرف، 

 هـ(.1392
 العالمية )اإلنترنت(مواقع الشبكة 

 ابن إعراب حممد، تعريف األوراق التجاري  وخصائصها: -
http://bصةلى اهلل عةليه وسةلمnarab.forumactif.nصةلى اهلل عةليه وسةلمt (28/03/2009). 
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www.iasj.nصةلى اهلل عةليه وسةلمt/iasj?func=fulltصةلى اهلل عةليه وسةلمxt&aId=48234 
(01/10/2013). 
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، مقدم  صحححححححححري، الوخابد،  اا أن االحححححححححناد مب الديب، داب ا ب  12، ص1( صحححححححححري، الوخابد، أ و دود اإ اعد  ب  إاديه  ب   راري  الوخابد  1)
 م. حتقيق: مصطفى ديب الوغا.1987، 3 ريوت، ط –كثري، اليعام  

 ، مقدم  صري، الوخابد،  اا أن االناد مب الديب.12، ص1( املصدب السا ق،  2)
 ، مقدم  صري، الوخابد،  اا النهى دب الرواي  دب الضعفاء واالحتياط ىف حتعةلها.12، ص1( املصدب السا ق،  3)
، كتاا التفسححححري،  اا  ما يفاء ذ الذد يفسححححر القر.ن  رأيأل. اال ا لواين: 200، ص5الرتمذد،   . لححححنب423، ص2الويهقي،   –( شححححعب اا ان 4)

ر القر.ن وغرير  أهن  شددوا ذ رذا ذ أن يفس -صةلى اإ دةليأل ولةل   -ضعيف. اال أ و ديسى: ركذا بود دب  عض أره العةل  مب أصراا النيب 
ريمها مب أره العةل  أهن  فسروا القر.ن فةليس الظب هب  أهن  االوا ذ القر.ن أو فسروه  غري دةل  أو مب اوه  غري دةل  وأما الذد بود دب جمارد و اتادة وغ

 أنفسه  واد بود دنه  ما يدل دةلى ما اةلنا أهن  مل يقولوا مب اوه أنفسه   غري دةل .
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 ملخص ال

 ن مب نع  اإ تعاىل دةلى رذه ا مأل أن حوارا وفضةلها دةلى غريرا مب ا م  السا ق  حيث خصها  االناد، فهي أم  
االناُد ِمَب : "واب اإ  ب امل دود، واال أن االناد مب الديبالتوثيق والتدايق والترقيق، واد  وا اامام الوخابد  اا 

يِب َوَلْواَل اِاْلَناُد َلَقاَل َمْب َشاَء َما َشاءَ  ِ نَّ َرَذا اْلِعةْلَ  ِديٌب فَاْنظُُروا َدعَّْب تَْأُخُذوَن  : "اعد  ب لرييب واال (1). "الدِّ
ثُوَنُكْ  َلَيُكوُن ىِف .ِخِر أُمَِِّت أُنَ » : أنأل اال - صةلى اإ دةليأل ولةل  -دب أىب رريرة دب بلول اإ و  (2). "ِديَنُك ْ  َُُدِّ  ٌٌ ا

صةلى اإ دةليأل  - دب يفندا  ب دود اإ اال اال بلول اإ و  (3)«. َما ملَْ َتْسَعُعوا أَنْحُتْ  َواَل . َاؤُُكْ  فَِإيَّاُكْ  َوِ يَّاُرْ  
  (4). أَ : َمْب ااَل ذ اْلُقْر.ِن ِ َرأْيأِِل فََأَصاَا فَحَقْد َأْخطَ - ولةل 

ورذا أص، فإمنا أباد ح واإ أدةل  ح الرأد الذد يغةلب دةلى القةلب مب غري دليه اام دةليأل فعثه رذا الرأد اال الويهقي: "
 ،ال جيوز احلك   أل ذ النوازل فكذلك ال جيوز تفسري القر.ن  أل وأما الرأد الذد يسنده  رران فاحلك   أل ذ النوازل يفائز

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 193 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 .512، ص10. مصنف ا ب أيب شيو ،  423، ص2الويهقي،   –( شعب اا ان 5)

  

 ورذا رو املعىن أيضا فيعا بود دب أيب  كر الصديق بضي اإ دنأل كان يقول: َأدُّ َإَاء   ، أل يفائزوكذلك تفسري القر.ن 
 (5). "ُتِظةلُِِّن َوَأدُّ أَْبض  تُِقةلُِِّن  َذا اُحةْلُت ِذ ِكَتاِا اِإ َما الَ َأْدةَل ُ 

  د مب احلرص الوالغ دةلى أالو ذا كان رذا حال السةلف الصاحل كذلك فنرب ذ رذه ا يام  أوىل  ذلك. حيث ال 
 دجد فعب صرا تأل صةلى اإ دةليأل ولةل ، فإن مل –خنوض ذ تفسري اآليات املتشاهب   ال  ربران ودليه ثا ت دب النيب 

 الكرام، ومب شهدوا هل  مب التا عني ا خياب، ومب توعه  مب ا مائه والصفوة مب أره العةل .

 دم الكتاا اجمليد، والسن  املشرف ، والفقأل وا حكام، والسرية والشعائه، وصنفواامام أ و  كر الويهقي دامل مولودي خ
ذ دةلوم االالم دام  املصنفات املوابكات اجلياد، ودِن أدظ  ما دِن  التفسري املسند املأثوب، فسعع ومجع وتتوع، مث 

 ةلعي  و قوة ووفرة.ذ مجيع أدعالأل العصنف وألف  عناي  ودا  ومتييز مصنفاتأل النافع ، وكانت بوايات التفسري حاضرة 

ولنعرض ذ رذا الورث املتواضع ملرويات اامام الويهقي ذ تفسري لوبة الفاحت  مما أخريفأل ذ مصنفاتأل منها، لتكون 
  تمنوذيفا ملا وباءرا مب النصوص التفسريي  املأثوبة املسندة اليت فسر فيها أغةلب .يات القر.ن الكرمي موزد  ذ ثنايا مؤلفا

 خيريفها  ألانيدرا حسب لياااهتا مصرو    النقد والتويفيأل.
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، طوع  إذن بئالححححح   دابات الوروث العةلعي  واالفتاء 520، ص2ت التفسحححححري ذ القرن الرا ع دشحححححر، فهد  ب دود الراب  ب لحححححةليعان الرومي،  (  اجتارا6)
 م.1986، 1والددوة واالبشاد ذ املعةلك  العر ي  السعودي ، ط

 .520، ص2( اجتارات التفسري ذ القرن الرا ع دشر،  7)

 
 منهج البحث:

وليكون منهجنا ذ دعةلنا املتواضع رذا اائ  دةلى التتوع هلذه املرويات ذ  طون مصنفات احلافظ أيب  كر الويهقي، 
لعقةليات  عض التعريج دةلى الةلطائف مب اوااللتفادة مب الرصيد اجلةليه الوالع مب املأثوب مب املرويات، مضعوما  ليها 

 وااللتنواطات والفوائد اليت يفادت هبا دقول دةلعائنا الصاداني املتقنني مب السالفني واحملدثني.
وغب حرصنا دةلى التفسري  املأثوب ال  نعنا مب التثعاب مثاب العقول، وفوائد الفرول مب العةلعاء واملفسريب، ومب الةلطيف 

ذ التفسري  وليس مب احلق االدتقاد  أن التصنيف؛ حيث اال: "فهد الروميأل فضيةل  ا لتاذ الدكتوب أن نعر  دةلى ما اال
 املأثوب دعه .يل ليس لصاحوأل مب دعه فيأل  ال النقه؛  ه  ن رذا النوع مب التفسري ُتا   ىل يُفْهد مب املفسر ويُفْهد 

د  ىل ليجعع حول اآلي  "ما يرى" أهنا متجه   ليأل، فيقصمب القابئ لةلتفسري لتررد مذرب املفسِّر، يُفْهد مب املفسر 
رويًّا حني ال م "ما يتوادب  ىل ذرنأل" مب معنارا، وحتت رذا التأثري اد يقوه مرويًّا ويُعىَن  أل ولو مل يكب صريًرا، ويرفض

 . (6)"عدم موافقتها لألل يرتاح  ليأل، ويُفْهد مب القابئ اللتشفاف مذرب املفسر و.بائأل، وحترد اآلثاب اليت بفضها املفسر
ز ذ النفس أين مل أكد أيفد َمب يُعىَن هبذا النوع مب التفسري، ويوليأل يفه ارتعامأل مب واال أيضا " مما يؤلف لأل ُو

 عةلعه   الظب ئهب  الظب فأدتقد أهن  ينكرونأل، وحاشا أن ألي ئالقرن الرا ع دشر اهلجرد، وحاشا أن أل مفسرد
تعست هل  دذبًا  عد ذلك فال أظنأل  ال أهن  اكتفوا مب التفسري  املأثوب مبعانيأل دب ألفاظأل فأظنه  ال يدبكونأل. و ن ال

ونصوصأل، فإن درضت هل  .ي  مب القر.ن يفسروهنا ذكروا التفسري مب غري أن يذكروا اآلي  املفسرة، أو ذكروه مب غري 
 (7). "ذكر احلديث الصري، فيأل

  يان أمهي  الرويات التفسريي  املسندة ذ تفسري القر.ن الكرمي، كعا كان دةليألو ن مب أرداف رذا الورث املتواضع رو 
العهد ا ول ذ زمب الصرا   والتا عني وتا عيه ، ورو مبثا   تذكري  نفسنا ولطةلو  العةل  معنا وذ ا يفيال التالي  لنا أن 

 عاىل أدةل .الذد يتس   التوثق والترقق، واإ تنعىن وحنرص دةلى رذا النوع مب العةل  النافع، واملنهج السديد احملك ، 
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اعد  -م. حقيق: ددنان دبويش 1998، 1 ريوت، ط –، مؤلحسح  الرلحال  736، ص1يوا  ب مولحى احلسحيِن الكفومي،  ( الكةليات، أ و الوقاء أ8)
 املصرد.

 ( املصدب السا ق.9)
 ( املصدب السا ق.10)
 .43( ا حزاا/11)
 ( املصدب السا ق.12)
 ( املصدب السا ق.13)

 
 سورة الفاتحة في ضوء مرويات اإلمام البيهقي تفسير

 البسملة
 :معاني الكلمات

العةلعاء ذ مسأل  االل   عضه  يراه مأخوذاً مب الول  ورو العالم ، و عضه  يرونأل مأخوذاً مب السعو ورو سم: اال
االل  ما إي  أل املسعى أو ما كان دالم  دةلى املسعى، فاالل  دالم  دةلى مسعاه  نأل  يزه مب غريه ورو و االبتفاع، 

ذ نفس الوات يسعو  أل  نأل ذ الغالب يكون فيأل مدح أو فيأل بفع لصاحوأل ونادباً ما يضع االل  صاحوأل، و ن ا صه 
أو أنثى  ديب ولدمها أن خيتابا لأل ما  يز رذا الولد ذكراً كانذ التسعي  أن تكون بفع  لصاحوها وا صه ذ تسعي  الوال

 (8)ال أن خيتابا لأل ما يضعأل. 
ةلها وحرف التعريف فيأل مل يعد حرفًا مستقاًل دب الكةلع  و منا الكةلع  ك -تعاىل -لفظ اجلالل  رو دةل  دةلى اإ اهلل: 

 (9). لورانأل وتعاىل -دةل  دةلى ب نا 
لصيغ  يراد هبا الشعول، فهو وصف يشعه كه أنواع الرا ، فهي تشعه املؤمب والكافر صيغ  فعالن رذه االرحمن: 

 (10)ورو وصف شامه  ن صيغ  فعالن تأيت لةلشعول والععوم، وري كةلع  خاص  ال توصف  حد  ال إ تعاىل. 
 (12). (11)ًعا(ِننَي َبِحييقول: )وََكاَن  ِاْلُعْؤمِ  -لورانأل وتعاىل-وري خاص  لتشعه املؤمنني فقط، واإ الرحيم: 

 :اختلف العلماء في كلمة الرحمن والرحيم هل هي علم أو صفة
 وأص، ا اوال أن أإاء اإ أدالم وصفات. 

فإذا اال القابئ:  س  اإ الراب الرحي . معناه: أنأل يقول: أ دأ و ذا اال العامه أو املشتغه:  س  اإ الراب الرحي  
وكه لياق أو كه مقام تذكر فيأل رذه الوسعةل   كب تقدير فعه ينالب املقام الذد ري فيأل،  كب فكأنأل يقول: ألتعني 

إ ام  س  اإ أ دأ  س  اإ أدعه،  س  اإ ال  غريه، فهو يقدم ال  اقأن نعةلقها  فعه منالب، واال  عضه  ري مب
 .(13)دةلى كه دعه يقوم  أل
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 .457، ص2( السنب الكربى،  14)
. وأخريفأل الداباطِن، 69، ص1صححححححححححححري، وضححححححححححححعيف اجلامع لةلشححححححححححححي  ا لواين، اال ا لواين: حديث صححححححححححححري،،  . 45، ص2( السححححححححححححنب الكربى،  15)

 .312،ص1 
، جمعع الزوائد ومنوع الفوائد لةلرافظ نوب 191، ص5. جمعع الزوائد، اال: بواه الطرباين ذ االولححححححط وبيفالأل ثقات،  45، ص2( السححححححنب الكربى،  16)

م. وأخريفححأل الطرباين ذ 1988 -لونححان – تررير احلححافظني اجلةليةلني: العرااي وا ب حجر، داب الكتححب العةلعيحح   ريوت الححديب دةلي  ب أيب  كر اهليثعي، 
 (.2325(، وشعب اا ان)5102ا ولط)

، اعد  ب 493، ح248، ص1، وصحححححححححححري، ا ب خز  ،  44، ص2. بواه ا ب خز   ىف كتا أل دب الصحححححححححححغا . 472، ص2( السحححححححححححنب الكربى،  17)
 ، حتقيق: د. اعد مصطفى ا دظعي.1970 ريوت، - ب خز   أ و  كر السةلعي النيسا وبد، املكتب االالمي  لراق 

، مركز نوب االحححالم  حباث القر.ن والسحححن  2، ص1. صحححري، وضحححعيف لحححنب أيب داود، اعد ناصحححر الديب ا لواين،  42، ص2( السحححنب الكربى،  18)
 (.8007(، والنسائي)3086(، والرتمذد )399حديث ضعيف. وأخريفأل أاد ) م. اال ا لواين2002، 1 االكندبي ، ط

 
 م آية من القرآن الكريم:الدليل على أن بسم اهلل الرحمن الرحي

  باأل اإ: الدليه دةلى أن ما مجعتأل مصاحف الصرا   بضي اإ دنه  كةلأل ار.ن و س الويهقي واد يفاء ذ توويب اامام
 اإ الراب الرحي  ذ فوات، السوب لوى لوبة  راءة مب مجةلتأل.

ويوتدئها "فهذا يدل دةلى أن الوسعةل  .ي ، والوايفب ارأهتا ذ كه لوبة، فقد يفاء دب اامام الشافعي باأل اإ تعاىل: 
 (14)".  وس  اإ الراب الرحي ،  ن النيب صةلى اإ دةليأل ولةل  ارأ أم القر.ن وددرا .ي 

 احلَْْعُد لةلَّأِل فَااْحَرُءوا ِ َذا اَحَرْأتُُ : » -إ دةليأل ولةل صةلى ا-دب أىب رريرة بضى اإ دنأل اال اال بلول اإ اال الويهقي: 
 (15)«. أِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( ِ ْحَداَرا َو)ِ ْسِ  الةلَّ  املثاين)ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( ِ نحََّها أُمُّ اْلُقْر.ِن َوأُمُّ اْلِكَتاِا َوالسَّْوُع 

ْوُع ِمَب  َوِرىَ وذ بواي  أخرى اال:  دب أم لةلع : و  (16). «َواْلُقْر.ِن اْلَعِظيِ  َوِرَى أُمُّ اْلُقْر.ِن َوِرَى فَاحِتَُ  اْلِكَتاِا  املثاينالسَّ
اِّ اْلَعاَلِعنَي( ةلَّأِل بَ اَحَرأَ ىِف الصَّاَلِة )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( فَحَعدََّرا .يًَ  )احلَْْعُد لِ  - صةلى اإ دةليأل ولةل  -أن بلول اإ 

يِب( أَْبَ َع .يَات  َواَاَل َرَكَذا )ِ يَّاَ  نَحْعُوُد َوِ يَّا َ  .يَحتَحنْيِ )الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( َثاَلَث .يَات   َََْس )َمةِلِك يَحْوِم الدِّ  َنْسَتِعنُي( َومَجََع 
ْ  َأْن َدَعْدُتْ ِ ىَل ُعْثَعاَن َبِضَى الةلَّأُل َدْنأُل: َما َاةََلكُ دب ا ب دواٌ بضى اإ دنهعا اَاَل اُحةْلُت لِ اال الويهقي:  (17)َأَصا ِِعأِل. 

نَحهُ  املثاين َحرَاَءَة َوِرَى ِمَب اْلِعِئنَي َوِ ىَل ا َنْحَفاِل َوِرَى ِمَب  نَحُهَعا، ومََلْ جَتَْعةُلوا  َحيحْ  «ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحي ِ »َعا َلْطرًا ِفيأِل فَحَقَرنْحُتْ   َحيحْ
 صةلى اإ دةليأل ولةل  -ةلَّأِل لَوَضْعُتُعوَرا ىِف السَّْوِع الطَُّوِل، َما َاةََلُكْ  َدةَلى َذِلَك؟ فَحَقاَل ُدْثَعاُن َبِضَى الةلَّأُل َدْنأُل: ِ نَّ َبُلوَل اوَ 
َضُعوا َرِذِه اآليَاِت ىِف َمْوِضِع  » اُت يَحُقوُل: ْت َدةَلْيأِل اآليَ َكاَن ممَّا يَحْنزُِل َدةَلْيأِل ِمَب السَُّوِب الَِِّت يُْذَكُر ِفيَها َكَذا وََكَذا، فَِإَذا أُْنزِلَ   -

وََكاَنِت ا َنْحَفاُل أُوََّل َما أُْنزَِل َدةَلْيأِل  «.َضُعوا َرِذِه ىِف َمْوِضِع َكَذا وََكَذا » وََكاَن ِ َذا أُْنزَِلْت َدةَلْيأِل السُّوبَُة يَحُقوُل: «. َكَذا وََكَذا 
 -صةلى اإ دةليأل ولةل  -اَنْت  َحرَاَءُة ِمْب .ِخِر اْلُقْر.ِن نُحُزواًل، وََكاَنْت ِاصَّتُحَها ُتْشِوأُل ِاصَّتَحَها، فَحُقِوَض َبُلوُل الةلَّألِ  ِاْلَعِديَنِ  وَكَ 

نَحهُ  نَحُهَعا وملَْ َأيْفَعْه  َحيحْ َها ِمْب َأيْفِه َذِلَك اَحَرْنُت  َحيحْ ْ أَْمَرَرا، َفظَنَحْنُت أَنحََّها ِمنحْ « ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحي ِ »ا َلْطرًا ِفيأِل عَ وملَْ يُحوَحنيِّ
 (18)َوَوَضْعتُحَها ىِف السَّْوِع الطَُّوِل. 
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 ،  اا صف  الصالة وغريرا ، الني  ذ الصالة وما يدخه  أل.421، ص2( معرف  السنب واآلثاب لةلويهقي،  19)
  و ما أخريفها  حد اوةلك ، . رذا حديث صححري، دةلى شححرط الشححيخني ومل خيريفاه، ويفاءت  صححيغ  فأخريفها اإ لك44، ص2( السححنب الكربى،  20)

 م .1990، 1 ريوت، ط –، داب الكتب العةلعي  2020، ح736، 1مستدب  احلاك ، اعد  ب دوداإ أ و دوداإ احلاك  النيسا وبد،  
 ، كناا فضائه القر.ن، املستدب  دةلى الصريرني.2021، ح 736، ص 1، مستدب  احلاك ،  2/47 -15-( السنب الكربى حديث با  21)
 (.2353، وشعب اا ان، )313، ص1.  أخريفأل الداب اطِن،  475، ص2( السنب الكربى،  22)
 مب طريق نافع، دون اول ا ب دعر.108،ص1(، والشافعي  2336(، وشعب اا ان)400. السنب الصغرى)43، ص2( السنب الكربى،  23)
، داب الكتب العةلعي ، 115، ص2الوصحححرد الوغدادد، الشحححهري  املاوبدد،   ( احلاود ذ فقأل الشحححافعي، أ و احلسحححب دةلي  ب اعد  ب اعد  ب حويب24)

 م.1994، 1ط

 
اد دةلعنا  الرواي  الصرير ، دب ا ب دواٌ: أنأل كان يعد  س  اإ الراب الرحي   .ي  مب الفاحت ، اال اامام الويهقي: "

 (19)".  عد إاع رذا احلديث مب دثعان  ب دفان
َناَ  َلوحْعً : "أىب أن لعيد  ب يفوري أخربه فقال لأل أخربيناال ا ب يفريج اال الويهقي:   أُمُّ  ري( اَاَل: املثاينا ِمَب َوَلَقْد .تَحيحْ

اَاَل )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ (  )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( َحِتَّ َخَتَعَها مُثَّ : اْلُقْر.ِن. اَاَل َأىِب: َواَحرََأ َدةَلىَّ َلِعيُد ْ ُب يُفوَحرْي  
ٌ  َكَعا اَحرَأْتُحَها َدةَلْيَك، مُثَّ  اَاَل )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ (  اآليَُ  السَّا َِعُ . اَاَل َلِعيُد ْ ُب يُفوَحرْي  َ ىِب: َواَحرَأََرا َدةَلىَّ اْ ُب َدوَّا

ةَلُكْ . اآليَُ  السَّا َِعُ ، اَاَل اْ ُب  : َفَذَخَرَرا الةلَّأُل َلُكْ  َفَعا َأْخَريَفَها َ َحد  اَحوحْ ٌٌ ٌ  ذ بواي  أخرى اَالَ و  (20)َدوَّا : اَحَرأََرا اْ ُب َدوَّا
يًعا.   (21)ِا )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( ىِف الرَّْكَعتَحنْيِ مجَِ

َا املثاينلئه دةلى بضى اإ دنأل دب السوع اال الويهقي: و  . فَحَقاَل )ِ ْسِ   ير؟ فَحَقاَل: احلَْْعُد لةلَّأِل َفِقيَه َلأُل: ِ منَّ ِلتُّ .يَات 
ِب دب ا ب دعر بضى اإ دنهعا: أَنَّأُل َكاَن ِ َذا افْحَتَتَ، الصَّاَلَة َكوحََّر مثَّ اَحَرَأ )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّاَْ و  (22)الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( .يٌَ . 

 (23)ْصَرِف ِ ْن مَلْ تُحْقَرْأ. عُ احلَْْعُد لةلَّأِل( فَِإَذا فَحرََغ اَحَرأَ )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( اَاَل: وََكاَن يَحُقوُل مِلَ ُكِتَوْت ىِف الْ الرَِّحيِ  
الوسعةل   بورذا التنتا  بائع يفدا مب الصرايب اجلةليه، ولو حبثنا ذ مجيع املصاحف ما ويفدنا االلتعاذة اد كتوت، ولك

مكتو   ذ  داي  كه لوبة ما ددا لوبة التو  ، فإن كان حكعها كرك  االلتعاذة فةلعاذا كتوت ذ املصاحف كعا اال 
 ا ب دعر بضي اإ دنأل.

دندنا .ي  مب كه لوبة مب الفاحت  وغريرا  ال مب ؟  س  اإ الراب الرحي  ره ري .ي  مب كه لوبة"واال املاوبدد: 
واختةلف أصرا نا ره ري .ي  مب كه لوبة حكعا أو اطعا؟ فالذد دةليأل مجهوبر  أهنا . ةليست .ي  منهالوبة التو   ف

 . (24)".ي  مب كه لوبة حكعا  ال لوبة النعه فإهنا .ي  منها اطعا
 معاني المفردات:

.خررا لوبة الناٌ، و  اتفق العةلعاء دةلى أن ددد لوب القر.ن أب ع دشرة ومائ  لوبة أوهلا ذ ترتيب املصرف لوبة الفاحت 
 واس  العةلعاء لوب القر.ن  ىل أب ع أاسام وري:
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، داب  حياء الكتب 1، حتقيق: اعد أ و الفضحححه   راري ، ط245، ص1( الربران ذ دةلوم القر.ن،  دب الديب اعد  ب دود اإ  ب هبادب الزبكشحححي،  25)
 م.1957العر ي ، 

 .245، ص1(  املصدب السا ق،  26)
 .23( الزمر/27)
 .87( احلجر/28)
 .245، ص1( املصدب السا ق،  29)
 .245، ص1( املصدب السا ق،  30)
 .92( يونس/31)
 .50( املؤمنون/32)
 .73( ا دراف/ 33)
 .252( الوقرة/ 34)
 م.1980/ جمعع الةلغ  العر ي ،  ،   راري  مصطفى ح أاد الزيات ح حامد دود القادب ح اعد النجاب، داب الددوة، حتقيق35، ص1( املعج  الوليط،  35)

 
وري الوقرة، .ل دعران، النساء، املائدة، ا نعام، ا دراف والتو  . وايه السا ع  ا نفال والتو   معا السبع الطوال: 

 (25)لعدم الفصه  ينهعا  الوسعةل . 
 . (26)ائ  أو يقابهبا. وايه املئني مب لوبة يونس  ىل الشعراءوري السوب اليت يزيد ددد .ياهتا دةلى املالمئين: 

وري اليت تةلي املئني ذ ددد اآليات. وري مثه لوبة يس والصافات والزمر وغافر واحلوامي ، رذه كةلها مب المثاني: 
 َأْحَسَب احلَِْديِث ِكَتا ًا نَحزَّلَ  املثاين،  هنا يكثر تكرابرا و دادهتا وتالوهتا ذ الصالة وغريرا، وكعا اال اإ دز ويفه: )اإُ 

مَُّتَشاهِبًا مَّثَاينَ(
، يعِن تُحثَحىنَّ فيأل ا حكام وا خواب والعقائد والقصص مرة  عد أخرى، وإيت الفاحت  السوع املثاين، (27)

ًعا مَِّب .  هنا لوع .يات تثىن أد تكرب وتعاد ذ كه بكع  مب بكعات الصالة، اال اإ لورانأل وتعاىل: )َوَلَقدْ  َناَ  َلوحْ تَحيحْ
 (29). (28)اْلَعثَاين َواْلُقْر.َن اْلَعِظيَ (

مب اصاب السوب. إي مفصال لكثرة الفصول اليت  ني السوب  وس  اإ الراب الرحي ، يودأ  املثاينما يةلى المفصل: 
 (30) سوبة ق، وينتهى  سوبة الناٌ. 

، (31)(فاليوم ننجيك  ودنك لتكون ملب خةلفك .ي : )اال تعاىل، والعربةالعالم  واامابة ، وري مجع: .د و.ياتاآلية: 
مجةل  أو مجه أثر الواف ذ هنايتها : مب القر.ناآلي  و ، (32)(ويفعةلنا ا ب مرمي وأمأل .ي : )اال تعاىل، و املعجزةوتأيت مبعىن 

يات يؤلف ط  واف. وجمعوع اآلال  دةل  مؤنث دريب  لالمي، وري اآلي  القر.ني  اليت تنتهي  نق، وايه اآلي  غالوا
، واولأل: (33)﴾ " ذ القر.ن مفردة ومجعاً دشرات املرات، كقولأل تعاىل: ﴿ َرِذِه نَاَاُ  الةلَّأِل َلُكْ  .يَ ً  لوبة. واد وبدت " .ي 

ةُلوَرا َدةَلْيَك  ِاحلَْقِّ﴾ ، وهلا معاين كثرية لإلنسان": املعجزة، العالم  اخلابا   .ي  . ومب معاين "(34)﴿ تةِْلَك .يَاُت الةلَّأِل نَحتحْ
 (35)ذ القر.ن الكرمي.  احبسب ليااه
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 م.1997، داب العاصع  لةلنشر والتوزيع، 3، ص2( معج  املناري الةلفظي  ويةليأل فوائد ذ ا لفاظ،  كر  ب دوداإ أ و زيد،  36)
 .42، ص2،  2205( السنب الكربى، ح 37)
 .253، ص1. لنب أيب داود،  42، ص2( السنب الكربى،  38)
 .315، ص1. مستدب  احلاك ، رذا حديث صري، دةلى شرط الشيخني ومل خيريفاه،  43، ص2( السنب الكربى،  39)
 .921، ح12،ص2. صري، مسةل ،  43، ص2( السنب الكربى،  40)
 .43، ص2،  2209( السنب الكربى، ح 41)
 ، لوبة الفاحت .93، 1( اجلامع  حكام القر.ن،  42)

 
  ن أنأل ال جيوز  طالاها دةلى ما ذ الكتب السا ق  دةلى القر.ن الكرمي" –باأل اإ تعاىل  - نيَّ الشي  أاد شاكر واد 

كتب اادجاز، ومل توصف ال نأل اصطالح  لالمي ِصْرف، مأخوذ مب معىن ، اآلي  ال تطةلق  ال دةلى .ي  القر.ن الكرمي
 (36). "السا ق   اادجاز، ومل تكب موضعاً لتردد ا ُم  وتعجيزرا

 دراسة النص:
اا افتتاح القراءة ىف  ، و .ي  تام  مب الفاحت  - س  اإ الراب الرحي  -الدليه دةلى أن يفاء ذ توويب اامام الويهقي: 

صرا   رذا ما دل دةلى أهنا  منا كتوت ىف مصاحف ال، و  ذا يفهر  الفاحت الصالة ا ) س  اإ الراب الرحي  واجلهر هبا 
مع دالل  املشاردة. واد بوينا دب ا ب دواٌ ما دل دةلى أهنا  منا كتوت ىف فوات، السوب لنزوهلا، ودند نزوهلا كان يعةل  

 (37)انقضاء لوبة وا تداء أخرى. 
مع  داي  كه  وسعةل  .ي  مب القر.ن الكرمي تتنزل مع  قي  اآليات، فهي تأيتذ اولأل: )لِنُحُزوهِلَا( أن ال اامام الويهقيويشري 
 .لكي يقود مذروأل صري، يستشهد حبديث، مث كعا رو مويفود ذ املصاحف  لوبة

 تَحْنزَِل َدةَلْيأِل )ِ ْسِ  الَ يَحْعِرُف َفْصَه السُّوبَِة َحِتَّ  - صةلى اإ دةليأل ولةل  -دب ا ب دواٌ اال: كان بلول اإ اال الويهقي: 
أِل الرَّْاَِب َكاَن اْلُعْسةِلُعوَن اَل يَحْعةَلُعوَن اْنِقَضاَء السُّوبَِة َحِتَّ تَحنَحزََّل )ِ ْسِ  الةلَّ وذ بواي  أخرى اال:    (38)الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ (. 

 (39). الرَِّحيِ (
ًة، مُثَّ َبَفَع بَْأَلأُل ذات يْوم   َحنْيَ أَْظُهرِنَا ِ ْذ أَْغَفى ِ ْغَفاءَ  -صةلى اإ دةليأل ولةل  -مالك اال:  ينعا بلول اإ دب أنس  ب و 

َناَ  ْسِ  الةلَّأِل الرَّ فَحَقَرأَ  ِ «. نَحَزَلْت َدةَلىَّ .نًِفا ُلوبٌَة » ُمَتَوسًِّعا فَحُقةْلَنا: َما َأْضَرَكَك يَا َبُلوَل الةلَّأِل؟ اَاَل:  ْاَِب الرَِّحيِ  )ِ نَّا أَْدطَيحْ
 (40)اْلَكْوثَحَر( ِ ىَل .ِخرَِرا َوذََكَر احلَِْديَث. 

لف أن رذه السوبة مكي ، ولفظ حديث دةلى  ب حجر ال خيا واملغازداال الويهقي: واملشهوب فيعا  ني أره التفسري 
 (41)اوهل  فيشوأل أن يكون أوىل. 

أهنا .ي  و اامام الويهقي ورو اول لةلشافعي أيضا أن الوسعةل  .ي  مب القر.ن الكرمي،  وذ رذا احلديث يقود ما ذرب  أل
مب لوبة الفاحت ، وتردد اولأل ذ لائر السوب، حيث يقول ري .ي  مب كه لوبة، ومرة يقول ليست  آي   ال ذ الفاحت  

 (42)وحدرا. 
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 .43، ص2،  2210( السنب الكربى، ح 43)
 ،  اا صف  الصالة وغريرا ، الني  ذ الصالة وما يدخه  أل.420، ص2واآلثاب لةلويهقي،  ( معرف  السنب 44)
 ،  اا مد القراءة.4759، ح 1925، ص 4. صري، الوخابد،  46، ص2( السنب الكربى،  45)
ري يأل، و ن خر  لأل مسححححححححححححححةل ، ووثقأل غ. يفاء ذ كتاا اا ان مب فت، الوابد: ورذا مما تفرد  أل أ و أويس، واد تكةل  ف46، ص2( السححححححححححححححنب الكربى،  46)

 .306،ص1. وأخريفأل الداباطِن،  276، ص7واحد. كتاا اا ان مب فت، الوابد،  
 .52، 51، ص2. ،ينظر خمتصر اخلالفيات،  46، ص2( السنب الكربى،  47)
 .200، ص1(، والطراود،  4176. أخريفأل ا ب أيب شيو ، )48، ص2( السنب الكربى،  48)
 (.399، والسنب الصغرى)2/491الكربى، ( السنب 49)
 (.404(، السنب الصغرى)4175، أخريفأل ا ب أيب شيو )2/496( السنب الكربى، 50)

 
قرأرا دند افتتاح دند افتتاح لوبة ومل ي -لراب الرحي  س  اإ ا -ارأ  -صةلى اإ دةليأل ولةل  -اال الويهقي: فالنىب 

سوبة، وىف ذلك تأكيد ملا بوينا دب ا ب دواٌ بضى اإ دنهعا وأهنا  منا كتوت ىف املصاحف مب أول ال.يات مل تكب 
 (43)حيث نزلت واإ أدةل . 

اا الوحي يث أنزلت ويأمر كتويؤكد ويكرب أن الوسعةل  كانت تنزل دةلى بلول اإ صةلى اإ دةليأل ولةل  ويضعها ح
مب  - الرحي   س  اإ الراب - وأحسب ما ُتج  أل أصرا نا ذ أناال اامام الويهقي:  كتا تها مع  قي  السوبة. 

القر.ن، وأهنا ذ فوات، السوب، لوى لوبة  راءة، ما بوينا مب مجع الصرا   بضي اإ دنه  كتاا اإ دز ويفه ذ 
دةلى بأٌ كه لوبة لوى لوبة  راءة مب غري التثناء، وال  - س  اإ الراب الرحي   - مصاحف، وأهن  كتووا فيها

يها  نفي اخلالف دب القراءة، فكيف يتور  دةليه  أهن  كتووا ف تقييد، وال  دخال شيء .خر فيها، ور  يقصدون  ذلك
 (44) .مائ  وثالث دشرة .ي  ليست مب القر.ن؟ والذد بود ذ ذلك دب دثعان  ب دفان بضي اإ دنأل يؤكد ما اةلنا

 دليل الجهر ببسم اهلل الرحمن الرحيم:
؟ اال: َكاَنْت -صةلى اإ دةليأل ولةل  -ُلِئَه أنس  ب مالك بضى اإ دنأل كيف كانت اراءة بلول اإ اال الويهقي: 
ا، مُثَّ اَحَرأَ   النيب: َأنَّ اال دب أىب رريرةواال الويهقي:   (45). ) الرَِّحيِ ( َ ُدُّ )الرَّْاَِب( َوَ ُدُّ  -ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحي ِ  -َمدًّ

ٌَ اَحَرأَ )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ (.   -اإ دةليأل ولةل  صةلى -  (47)َكاَن جَيَْهُر هِبَا. وذ بواي  ا ب دواٌ:   (46)َكاَن ِ َذا أَمَّ النَّا
الةلَّأِل الرَّْاَِب ِ ْسِ  )   دب لعيد  ب دود الراب  ب أ زى دب أ يأل اال: َصةلَّْيُت َخةْلَف ُدَعَر ْ ِب اخلَْطَّاِا َفَجَهَر ِا واال: 
. ِب الرَِّحيِ (دب الشعىب اال: بَأَْيُت َدةِلىَّ ْ َب َأىِب طَاِلب  َوَصةلَّْيُت َوبَاَءُه َفَسِعْعُتأُل جَيَْهُر ِا )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّاَْ و  (48). الرَِّحيِ (

ُهَعا َيْستَحْفِتُ، اْلِقرَاَءةَ  َكاَن اْ ُب الزُّ َحرْيِ و  (49) َها ىِف الصَّاَلِة ِا )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّ  َبِضَى الةلَّأُل َدنحْ ْاَِب الرَِّحيِ ( َويَحُقوُل: َما َ ْنَحُعُهْ  ِمنحْ
 اَحرََأ  ِأُمِّ رَِّحيِ ( مُثَّ لَدْب نُحَعْي   اْلُعْجِعِر اَاَل: ُكْنُت َوبَاَء َأىِب ُرَريْحرََة َبِضَى الةلَّأُل َدْنأُل فَحَقَرَأ )ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب او  (50)ِ الَّ اْلِكوَحُر. 

ٌُ .ِمنَي، َويَحُقوُل ُكةلََّعا َلَجَد: الةلَّأُل َأْكوحَ  ٌِ اَاَل: اْلُقْر.ِن َحِتَّ  َحةَلَغ )َواَل الضَّالِّنَي( اَاَل: .ِمنَي َواَاَل النَّا ُر، َوِ َذا اَاَم ِمَب اجْلةُُلو
 . َوىِف َحِديِث -صةلى اإ دةليأل ولةل  -ِ  ِّ َ ْشوَحُهُكْ  َصاَلًة ِ َرُلوِل الةلَّأِل الةلَّأُل َأْكوَحُر، َويَحُقوُل ِ َذا َلةلََّ : َوالَِّذى نَحْفِسى  َِيِدِه 
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،  اا صححف  الصححالة، اعد  ب حوان  ب أاد أ و حات التعيعي الوسححيت، مؤلححسحح  104، ص5. صححري، ا ب حوان،  46، ص2( السححنب الكربى،  51)
 .232،ص1( واحلاك ، 904(والنسائي)499حتقيق: شعيب ا بنؤوط.وأخريفأل ا ب خز   )م، 1993، 2 ريوت، ط –الرلال  

، رذا حديث صححححري، دةلى شححححرط مسححححةل ، دةليق الذريب اي التةلخيص: دةلى شححححرط 357، ص1. مسححححتدب  احلاك ،  49، ص2( السححححنب الكربى،  52)
، 1ولحححححححنب الداباطِن،   –م1990 –لكتب العةلعي   وريوت ، داب ا37،ص1مسحححححححةل . مسحححححححند الشحححححححافعي ، اعد  ب  دبيس أ و دود اإ الشحححححححافعي ، 

 . 311ص
 -مصحححححر –، املطوع  الشحححححرفي   111، ص2( مجع الولحححححائه ذ شحححححرح الشحححححعائه، دةلي  ب لحححححةلطان اعد، أ و احلسحححححب نوب الديب املال اهلرود القابد،   53)

 ه.1318
 .116، ص1( تفسري القر.ن العظي ،  54)
 .301، ص1جلزيرد،  ( الفقأل دةلى املذارب ا ب ع ،ا55)

 
واه حيوة  ب شري، املصرى دب وكذلك ب اال اامام الويهقي: اْ ِب َدْوِد احلََْكِ : َصةلَّْيُت َوبَاَء َأىِب ُرَريْحرََة َبِضَى الةلَّأُل َدْنأُل. 

 (51)ورو  لناد صري، ولأل شوارد.  كتاا الداباطِن  ذو خالد  ب يزيد هبذا االناد حنوه ور
أن أنس  ب مالك اال: صةلى معاوي   املدين  صالة فجهر فيها  القراءة فقرأ ) س  اإ الراب الرحي (  م اال الويهقي: 

القر.ن، ومل يقرأ هبا لةلسوبة الِت  عدرا حِت اضى تةلك القراءة، ومل يكرب حني يهوى حِت اضى تةلك الصالة، فةلعا لةل  
ألرات الصالة أم نسيت؟ فةلعا صةلى  عد ذلك ارأ )  س   ناداه مب شهد ذلك مب املهايفريب مب كه مكان: يا معاوي 

 (52)اإ الراب الرحي ( لةلسوبة الِت  عد أم القر.ن وكرب حني يهوى لايفدا. 
 معاني المفردات

صري، مدا مصدب ذ الت: اجلزبد واملراد  أل تطويه النفس ذ حروف املد والةلني، واال،  ةلفظ املصدب أد: ذات مد: َمدًّا
والقول  أهنا مداء دةلى وزن فعالء تأنيث ا مد الذد رو نعت املذكر خطاء، واملعىن أنأل كان  كب  أد: ذات مد،

احلروف، ويعطيها أكعه حقها مب ااشواع وال ليعا ذ الواف الذد جيتعع فيأل الساكنان فيجب املد لذلك، وليس 
 .(53) املراد املوالغ  ذ املد  غري مويفب

 لهم أكثر من رأي في البسملة: العلماء أن مما تقدموالخالصة 
أفتت، هبا الصرا ُ  كتاا اإ، واتّفق العةلعاء دةلى أهنا  عض .ي  مب لوبَة النعه، مّث اختةلفوا: ره ري .ي  مستقةل  ذ 
 أّول كه لوبة، أو مب أول كه لوبة كتوت ذ أّوهلا، أو أهنا  عض .ي  مب أّول كه لوبة، أو أهنا كذلك ذ الفاحت  دون

 غريرا، أو أهنا كتوت لةلفصه، ال أهنا .ي ؟
ز ري، وأ و ا ب دواٌ، وا ب دعر، وا ب ال، ااهلا أهنا .ي  مب كه لوبة  ال  راءةالبسملة عند بعض الصحابة والتابعين: 

 رريرة، ودةلّي.
 . (54)، ولعيد  ب يفوري، ومكرول، والزررد، و أل يقول دود اإ  ب املواب ٌوطاوو ومب التا عني: دطاء، 

ري لن  دندر ، و  ليست .ي  مب الفاحت  وال مب غريرا مب السوب  ال مب لوبة النعه ذ أثنائهاالبسملة عند الحنفية: 
 (55). يسعي اامام واملنفرد لرا ذ أول كه بكع  لواء كانت الصالة لري  أو يفهري 
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 .1/301( املصدب السا ق، 56)
 .1/301( املصدب السا ق، 57)
 م.2005، 5دمشق، ط –لوبي   -/، داب الفكر 22/26/30، ص2( الفقأل االالمي وأدلتأل، أ.د. ورو  الزحيةلي،  58)
 .93/94، ص1( اجلامع  حكام القر.ن،  59)
أاد وا صععي وأ و حات السجستاين واهلرود و.خرون اخلدا  النقصان اال يقال خديفت  . ) خدا  ( اال اخلةليه  ب38، ص2( السنب الكربى،  60)

اليد أد نااص  دو الناا   ذا ألقت ولدرا اوه أوان النتا  و ن كان تام اخلةلق  وأخديفتأل  ذا ولدتأل نااصحححا و ن كان لتعام الوالدة ومنأل ايه لذد اليديب خم
أد ذات خدا  واال مجاد  مب أره الةلغ  خديفت وأخديفت  ذا ولدت لغري متام ) اسحححعت الصحححالة  يِن و ني  االوا فقولأل صحححةلى اإ دةليأل ولحححةل  خدا 

، اا ويفوا 395، ح296، ص1دودد نصحححححفني ( اال العةلعاء املراد  الصحححححالة رذا الفاحت  إيت  ذلك  هنا ال تصححححح،  ال هبا   صحححححري، مسحححححةل ،  
 فاحت  وال أمكنأل تعةلعها ارأ ما تيسر لأل مب غريرا.اراءة الفاحت  ذ كه بكع  و نأل  ذا مل ُسب ال

 
حك  الفاحت   فااتيان هبا فرض ال لن  فركعهاالوسعةل  .ي  مب الفاحت  : البسملة عند الشافعية وعند اإلمام البيهقي

ذ الصالة السري  أو اجلهري  فعةلى املصةلي أن يأيت  التسعي  يفهرا ذ الصالة اجلهري  كعا يأيت  الفاحت  يفهرا و ن مل يأت 
لِ  :ما  وا  أل اامام الويهقيدةلى أن الوسعةل  .ي  تام  مب لوبة الفاحت  ، وخري دليه هبا  طةلت صالتأل يِه َدةَلى َأنَّ الدَّ

 (56))ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( .يٌَ  تَامٌَّ  ِمَب اْلَفاحِتَِ . 
ت لري  يكره ااتيان  التسعي  ذ الصالة املفروض  لواء كان، و ليست الوسعةل  .ي  مب الفاحت : البسملة عند المالكية

ه ااتيان هبا أول الفاحت  لرا مندو ا واجلهر هبا مكروه ذ رذأو يفهري  اال  ذا نوى املصةلي اخلرو  مب اخلالف فيكون 
 . (57)احلال  أما ذ صالة النافةل  فإنأل جيوز لةلعصةلي أن يأيت  التسعي  دند اراءة الفاحت 

 . (58)الوسعةل  .ي  مب الفاحت  جيب اراءهتا ذ الصالة، لكب يقرأ هبا لراً، وال جيهر هباالبسملة عند الحنابلة: 
وال اول الصري، مب رذه ا ا"ها، اال القرطيب: فياخلالف  واعأهنا لو كانت .ي  مب القر.ن الكرمي ملا  :اال ورنا  مب

 ن القر.ن ال يثوت  أخواب اآلحاد و منا طريقأل التواتر القطعي الذد ال خيتةلف فيأل. اال ا ب العريب: "ويكفيك  ؛مالك
أن  ال خيتةلف فيأل". وا خواب الصراح اليت ال مطعب فيها دال  دةلى أهنا ليست مب القر.ن اختالف الناٌ فيها، والقر.ن

 (59). "الوسعةل  ليست  آي  مب الفاحت  وال غريرا  ال ذ النعه وحدرا
ليأل رو  رب أن ما ذ اليت لااها واحلجج الكثرية الويهقي،اامام  خريفهاحاديث الصرير  اليت أولكب  عد تتوع ا 

 واإ تعاىل أدةل . ،الوسعةل  .ي  مب لوبة الفاحت   أناملذرب الصري، وا حوط 
 حكم قراءة سورة الفاتحة في الصالة:

صةلى  - ب أىب رريرة بضى اإ دنأل اال إعت بلول اإدالعالء  ب دود الراب  ب يعقوا دب أ يأل  بداال الويهقي: 
 فَحَقاَل: «.  (60)ِخَدا ٌ  ري، مُثَّ ِخَدا ٌ  ريِخَداٌ ، مُثَّ  فهيِكَتاِا ُكهُّ َصالَة  اَل يُحْقَرأُ ِفيَها  ِأُمِّ الْ » يقول:  -اإ دةليأل ولةل 

ْعُت َبُلوَل الةلَّأُل  فإيننَحْفِسَك،  ذااْحرَْأ هِبَا  فابلييَا أَ َا ُرَريْحرََة فَِإ ِّ َأُكوُن َأْحَيانًا َوبَاَء اِاَماِم. اَاَل: يَا  صةلى اإ دةليأل  -إَِ
ُد )احلَْْعُد لةلَّأِل َباِّ اَاَل الةلَّأُل َدزَّ َويَفهَّ: َاَسْعُت الصَّالََة  َحْيىِن َو َحنْيَ َدْوِدى، َولَِعْوِدى َما َلَأَل، فَِإَذا اَاَل اْلَعوْ » يَحُقوُل:  -ولةل 

َدِ  َدْوِدى.  يِب( اَاَل: َوِ َذا اَاَل )الرَّْاَِب الرَِّحيِ ( اَاَل: أَثْحىَن َدةَلىَّ َدْوِدى. َوِ َذا اَاَل )مَ اْلَعاَلِعنَي( اَاَل الةلَّأُل: اَِ  اِلِك يَحْوِم الدِّ
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لنيب صةلى ا ( يفاء ذ مسند اامام أاد:حدثنا دود اإ حدثِن أيب ثنا اعد  ب يفعفر اال ثنا شعو  اال إعت العالء ُدث دب أ يأل دب أيب رريرة دب61)
،   لحححححناده صحححححري، دةلى شحححححرط 457ص 2ا  فهي خدا  غري متام، اإ دةليأل ولحححححةل  أنأل اال كه صحححححالة ال يقرأ فيها  أم الكتاا فهي خدا  فهي خد

 مسححةل ، وبود رذا احلديث دب دائشحح  االت إعت بلححول اإ صححةلى اإ دةليأل ولححةل  يقول كه صححالة ال يقرأ فيها  أم الكتاا فهي خدا ، صححري، ا ب
 وا القراءة الفاحت  ذ كه بكع .،  اا ويف395، ح296، ص1، واال:حسب صري،، وصري، مسةل ،   16ص 3مايف  حملعد ا لواين،  

 . اال ا لواين: صري،.820، ح 301، ص1.  لنب أيب داود،  62، ص2( السنب الكربى،  62)
، 1، وأخريفأل الوخابى مب ويفأل .خر دب الزررى،  9، ص2. بواه مسححححححةل  ىف الصححححححري، دب حرمةل  دب ا ب ورب،  59، ص2( السححححححنب الكربى،  63)

 ة لإلمام واملأموم ذ الصةلوات كةلها ذ احلضر والسفر وماجيهر فيها وما خيافت.،  اا ويفوا القراء723، ح 263ص 
 . اال ا لواين: صري،.2، ص1.  صري، وضعيف لنب أيب داود،  60، ص2(السنب الكربى،  64)
م، حتقيق: شعيب 1983دمشق حححححححححححححححح  ريوت ،  -، املكتب االالمي 2، ط48، ص3( شرح السن  حححححححححححححححح لإلمام الوغوى، احلسني  ب مسعود الوغود،  65)

 اعد زرري الشاويش. -ا بناؤوط 
 .253، 1اجلزيرد،   –( الفقأل دةلى املذارب ا ب ع  66)

 
 َحنْيَ َدْوِدى َولَِعْوِدى َما ْيىِن وَ  حَ  جَمََّدِ  َدْوِدى َأْو اَاَل فَحوََّض ِ ىَلَّ َدْوِدى. َوِ َذا اَاَل )ِ يَّاَ  نَحْعُوُد َوِ يَّاَ  َنْسَتِعنُي( اَاَل: َرِذهِ 
ْ  َواَل الضَّالِّنَي( فَحَهَذا لَِعْوِدى َلَأَل، فَِإَذا اَاَل )اْرِدنَا الصِّرَاَط اْلُعْسَتِقيَ  ِصرَاَط الَِّذيَب أَنْحَعْعَت َدةَلْيِهْ  َغرْيِ اْلَعْغُضوِا َدةَلْيهِ 

اَل » َأْن أُنَاِدَى:  -صةلى اإ دةليأل ولةل  -: أََمَرِ  َبُلوُل الةلَّأِل دب أىب رريرة االاال الويهقي: و  (61)َولَِعْوِدى َما َلَأَل. 
 (62)«. َصالََة ِ الَّ  ِِقرَاَءِة فَاحِتَِ  اْلِكَتاِا َفَعا زَاَد 

اْلُقْر.ِن   يَحْقَرأْ  ِأُمِّ الَ َصالََة ِلَعْب ملَْ : » -صةلى اإ دةليأل ولةل  -دب دوادة  ب الصامت اال اال بلول اإ واال الويهقي:  
 (64)دب أيب لعيد اال: أمرنا بلول اإ صةلى اإ دةليأل و لةل  أن نقرأ  فاحت  الكتاا ومبا تيسر. و  (63)«. 

 معاني الكلمات:
ِن واخلدا : ال  مو .ولدرا ورو دم تقول العرا: أخديفت الناا :  ذا ألقت .نقص فساد و طالن نااص : "أد ِخَدا ٌ 
 مقام الفعه، كعا االوا: أاي  املصدب، وايه: فهي خدا ، أد ذات خدا ، أد: نقصان، وايه: معناه: خمديف  .دةليأل

ام اخلةلق، ت دود اإ  اوال و د اب، أد: مقوه ومد ر، ويقال: خديفت الناا :  ذا ألقت ولدرا اوه أوان النتا  و ن كان
 (65) ".احلعه وأخديفتأل:  ذا ولدتأل نااص اخلةلق و ن كان لتعام

 (مالك والشافعي وأحمد)أقوال العلماء في حكم سورة الفاتحة في الصالة 
و تركها املصةلي حبيث ل ؛دةلى أن اراءة الفاحت  ذ مجيع بكعات الصالة فرض مالك والشافعي وأاد فقد اتفق ا ئع   

ال فرق ذ ذلك  ني أن تكون الصالة مفروض  أو غري مفروض . أما لو تركها  ،دامدا ذ بكع  مب الركعات  طةلت الصالة
ا لهوا فعةليأل أن يأيت  الركع  اليت تركها فيها. وخالف احلنفي  ذ ذلك فقالوا:  ن اراءة الفاحت  ذ الصالة ليست فرضا و من

 (66)ري وايفب. و ن شئت اةلت: لن  مؤكدة حبيث لو تركها دعدا فإن صالتأل ال توطه. 
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. لحححححححححنب الرتمذد، اال أ و ديسحححححححححى رذا حديث حسحححححححححب صحححححححححري،، ومل خيريفأل اامام الرتمذد مبثه الزيادة دند اامام 375، ص2( السحححححححححنب الكربى،  67)
واه دود احلعيد  ب يفعفر دب العالء دب أ يأل دب أىب رريرة بضححححححححححى اإ دنأل دب أىب  ب كعب مبعناه ىف اصحححححححححح  . اال الويهقي: وب 155، ص5الويهقي،  

وىل دامر م الفاحت  دون اص  اايفا   وبواه يفهض   ب دود اإ دب العالء دب أ يأل دب أىب رريرة وخالفه  مالك  ب أنس فرواه دب العالء دب أىب لعيد
اال  ىب  ب كعب فذكره مرلال وبواه اعد  ب  لراق  ب يساب دب دود اإ  ب أىب  كر دب أىب الزناد  -اإ دةليأل ولةل  صةلى- ب كريز أن بلول اإ 

 دب ا در  دب أىب رريرة.
 .312،ص1. وأخريفأل الداباطِن،  69، ص1( صري، وضعيف اجلامع لةلشي  ا لواين، اال ا لواين: حديث صري،،  68)
(، 5102، وأخريفأل الطرباين ذ ا ولحححط)191، ص5. جمعع الزوائد، اال: بواه الطرباين ذ االولحححط وبيفالأل ثقات،  45، ص2( السحححنب الكربى،  69)

 (.2325وشعب اا ان)
. ذ أغةلب الرويات يفاءت اسححححعت الصححححالت،  ال  هنا رنا   صححححيغ  اسححححعت رذه السححححوبة، واد وبدت ذ كتاا معرف  39، ص2( السححححنب الكربى،  70)

، حتقيق جلن   حياء الرتاث العريب ذ داب االفاق اجلديدة 177، ص1لالمام احلاك  أيب دود اإ اعد  ب دود اإ احلافظ النيسححححححا وبد،  دةلوم احلديث 
 م . 1980 4منشوبات داب االفاق احلديث  ريوت، ط

 
 فضل البسملة:

ُأىَبِّ ْ ِب َكْعب  َوُرَو اَاِئٌ   َدةَلى -صةلى اإ دةليأل ولةل  -دب أىب رريرة بضى اإ دنأل اال: َمرَّ َبُلوُل الةلَّأِل اال الويهقي:   
فَحَقاَل:  -صةلى اإ دةليأل ولةل  -َبُلوِل الةلَّأِل  فَحَعِجَه ُأىَبٌّ ىِف َصالَتأِِل، مُثَّ يَفاَء ِ ىَل «. تَحَعاَل يَا ُأىَبُّ » ُيَصةلِّى، َفَصرََخ  أِِل فَحَقاَل: 

«. َتِجيُووا لةلَّأِل َولةلرَُّلوِل ِ َذا َدَداُكْ (لْ َما َمنَحَعَك يَا ُأىَبُّ َأْن جتُِيَوىِن ِ ْذ َدَدْوُتَك؟ أَلَْيَس الةلَّألُ تَحَعاىَل يَحُقوُل )يَا أَيحَُّها الَِّذيَب .َمُنوا ا» 
بُّ َأْن أَُدةلَِّعَك ُلوَبًة ملَْ يَحْنزِْل ىِف التحَّْوابَِة حتُِ » ُلوَل الةلَّأِل اَل َتْدُدوِ  ِ الَّ َأيَفْوُتَك، َوِ ْن ُكْنُت ُمَصةلًِّيا. اَاَل: اَاَل ُأىَبُّ: يُفْرٌم يَا بَ 

يِه َواَل ىِف الزَّ ُوِب َواَل ىِف اْلُفْراَاِن ِمثْحةُلَها؟  اَل ََتْرُْ  ِمْب  َاِا اْلَعْسِجِد » وَل الةلَّأِل. اَاَل: َبلُ فَحَقاَل ُأىَبُّ: نَحَعْ  يَا «. َواَل ىِف اِادجِْ
ا  َحةَلَغ ا -صةلى اإ دةليأل ولةل  - والنيب«. َحِتَّ تَحَعةلََّعَها ْلَواَا لَِيْخرَُ  اَاَل َلأُل ُأىَبٌّ َ ِْشى يُرِيُد َأْن خَيْرَُ  ِمَب اْلَعْسِجِد، فَحةَلعَّ

صةلى اإ  -أُمَّ اْلُقْر.ِن فَحَقاَل َبُلوُل الةلَّأِل  فَحَقَرأَ ُأىَبٌّ «. نَحَعْ ، َكْيَف تَحْقَرأُ ىِف َصالَِتَك؟ » فَحَقاَل:  السُّوبَُة يَا َبُلوَل الةلَّأِل؟ فَحَوَافَ 
يِه َوالَ ىِف الزَّ ُوِب َوالَ ىِف اْلُفْراَ : » -دةليأل ولةل  السَّْوُع  يِن ِمثْحةُلَها، َوِ نحََّها هلَِ اَوالَِّذى نَحْفِسى  َِيِدِه َما أُْنزَِل ىِف التحَّْوبَاِة َوالَ ىِف اِادجِْ

َوِرَى السَّْوُع وذ بواي  أخرى:  (68)ِ نحََّها أُمُّ اْلُقْر.ِن َوأُمُّ اْلِكَتاِا. وذ بواي  أخرى: " (67)«. الةلَّألُ َدزَّ َويَفهَّ  أتاينالَِّذى  املثاين
دةليأل  صةلى اإ -اال بلول اإ  :دب أىب رريرة االواال الويهقي:  (69). "َواْلُقْر.ِن اْلَعِظيِ  َوِرَى فَاحِتَ ُ اْلِكَتاِا  املثاينِمَب 
)ِ ْسِ  الةلَّأِل الرَّْاَِب  اْلَعْودُ  :يَحُقوُل الةلَّأُل تَحَواَبَ  َوتَحَعاىَل: َاَسْعُت َرِذِه السُّوبََة  َحْيىِن َو َحنْيَ َدْوِدى ِنْصَفنْيِ، فَِإَذا اَالَ : » -ولةل 

َدِ   :الرَِّحيِ ( يَحُقوُل الةلَّأُل: ذََكَرِ  َدْوِدى. فَِإَذا اَالَ  )الرَّْاَِب  :َدْوِدى. فَِإَذا اَالَ  )احلَْْعُد لةلَّأِل َباِّ اْلَعاَلِعنَي( يَحُقوُل الةلَّأُل: اَِ
يِب( يَحُقوُل الةلَّأُل: جَمََّدِ  َدْودِ الرَِّحيِ ( يَحُقوُل الةلَّأُل: أَثْحىَن َدةَلىَّ َدْوِدى. فَِإذَ   )ِ يَّاَ  نَحْعُوُد َوِ يَّاَ   :ى. َوِ َذا اَالَ ا اَاَل )َماِلِك يَحْوِم الدِّ

 َحنْيَ وَ اَاَل الةلَّأُل َدزَّ َويَفهَّ: َاَسْعُت الصَّاَلَة  َحْيىِن وذ بواي  أخرى: " (70)«َنْسَتِعنُي( اَاَل: َرَذا لَِعْوِدى َولَِعْوِدى َما َلَأَل 
َدِ  َدْوِدى. :َدْوِدى، َولَِعْوِدى َما َلَأَل، فَِإَذا اَاَل اْلَعْودُ  َوِ َذا اَاَل )الرَّْاَِب الرَِّحيِ (  )احلَْْعُد لةلَّأِل َباِّ اْلَعاَلِعنَي( اَاَل الةلَّأُل: اَِ

يِب( اَا :اَاَل: أَثْحىَن َدةَلىَّ َدْوِدى. َوِ َذا اَالَ   )ِ يَّاَ  نَحْعُوُد  :ْوِدى. َوِ َذا اَالَ َل: جَمََّدِ  َدْوِدى َأْو اَاَل فَحوََّض ِ ىَلَّ دَ )َماِلِك يَحْوِم الدِّ
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 بكع . ،  اا ويفوا القراءة الفاحت  ذ كه395، ح296، ص1.  صري، مسةل ،  38، ص2( السنب الكربى،  71)
م، حتقيق : اعد الصحححححححادق 1984 ريوت  –، داب  حياء الرتاث العريب 2، ط28، ص1( أحكام القر.ن، أاد  ب دةلي الرازد اجلصحححححححاص أ و  كر،  72)

 اعراود.
 .112، ص1  -القرطيب-( اجلامع  حكام القر.ن73)
 .23( الزمر/74)
 .114، ص1( أحكام القر.ن ال ب العريب،  75)
 .6، ص1ال ب بيفب،  ( تفسري الفاحت  76)
 .6، ص1( املصدب السا ق،  77)
 م، حتقيق : لعيد املندوا.1996 -لونان  -، داب الفكر 2، ط133، ص1( ااتقان ذ دةلوم القر.ن، يفالل الديب دود الراب السيوطي،  78)

 
َعْعَت صِّرَاَط اْلُعْسَتِقيَ  ِصرَاَط الَِّذيَب أَنحْ )اْرِدنَا ال :َوِ يَّاَ  َنْسَتِعنُي( اَاَل: َرِذِه  َحْيىِن َو َحنْيَ َدْوِدى َولَِعْوِدى َما َلَأَل، فَِإَذا اَالَ 

 (71)"َدةَلْيِهْ  َغرْيِ اْلَعْغُضوِا َدةَلْيِهْ  َوالَ الضَّالِّنَي( فَحَهَذا لَِعْوِدى َولَِعْوِدى َما َلَألَ 
 دراسة النص:

وايه:  (72) .ذ كه بكع  وذلك مب لنتها وليس مب لن  لائر القر.ن  دادتأل ذ كه بكع  أهنا تثىنأد المثاني: السَّْبُع 
املراد  املثاين القر.ن كةلأل، فاملعىن:  وايه: (73)إيت  ذلك  هنا التثنيت هلذه ا م  فةل  تنزل دةلى أحد اوةلها ذخرا هلا. 

 ن  ،ولقد .تينا  لوعا مب املثاين مما ثىن  عض .يأل  عضا، ويكون املثاين مجع مثناة، وتكون .د القر.ن موصوف   ذلك
}ِكَتا ًا ُمَتَشاهِبًا  :فيعرف انقضاء اآلي  وا تداء اآلي  اليت  عدرا، وذلك اولأل تعاىل  عضها تال  عضا  فصول  ينها،

َمثَاينَ{
تعه أن يكون}َمثَاينَ{  ن املعاين كربت فيأل والقصص. واد ايه:  هنا إيت مثاين، (74)  ن اإ التثنارا  ،ُو
 (75)و متأل دون لائر ا مِ .  دةليه  السالم،دون لائر ا نوياء  صةلى اإ دةليأل ولةل  حملعد

وايه: إيت فاحت   ن احلعد  .الفتتاح لوب القر.ن هبا كتا  ، واراءة ذ الصالة« فاحت  الكتاا»إِّيت : فَاِتَحةُ اْلِكَتابِ 
 (76). فاحت  كه كالم  

ا تتقدم دةلى  قيَّ  ُلوِب الكتاا ذ اخلطِّ، فهي تؤمُّ السوب: ُأمُّ اْلِكَتابِ  فالكتاا كةلأل بايفع  ىل ، ةليها تقدمها د ايه:  هنَّ
إيت  ذلك لتقدمها  وايه: (77)معانيها، فهي كا صه لأل، كعا إِّيت مكَّ  أّم القرى،  ن الوةلدان ُدِحيت مب حتتها. 

ال ملا مضى مب لِن ويق ،وتأخر ما لوارا توعا هلا أمتأل أد تقدمتأل وهلذا يقال لراي  احلرا أم لتقدمها و تواع اجليش هلا
 ائها دةلى وري أصه القر.ن النطو  ،أم الشيء أصةلأل :وايه .وملك  أم القرى لتقدمها دةلى لائر القرى ،اانسان أم لتقدمها

أم القوم  :إيت  ذلك  هنا أفضه السوب كعا يقال لرئيس القوم :وايه. مجيع أغراض القر.ن وما فيأل مب العةلوم واحلك 
 .كر  ليهاأم  ن مفزع العس :كعا يقال لةلراي   ، ن مفزع أره اا ان  ليها :وايه .كررم  القر.ن كةلألوايه  ن حرمتها  

 (78). واحملكعات أم الكتاا ، هنا اكع  :وايه
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، 11، ص1رحححححححححح(،  795الدمشقي، احلنوةلي )املتوىف: ( بوائع التفسري،  زيب الديب دود الراب  ب أاد  ب بيفب  ب احلسب، الَسالمي، الوغدادد، مث 79)
 م.2001، 1املعةلك  العر ي  السعودي ، ط -داب العاصع  

 .134، ص1( ااتقان ذ دةلوم القر.ن،  80)
، 1داب الكةل  الطيحب، ط -، داب ا ب كثري 112، ص4( املفه  ملحا أشحححححححححححححححكحه مب تةلخيص كتحاا مسحححححححححححححححةل ، أ و العوحاٌ أاحد  ب دعر  ب   راري ،  81)

 م.1996
 .94، ص1( اجلامع  حكام القر.ن،  82)
 .110( االراء/ 83)
 .78( االراء/ 84)
 .108، ص1( تفسري القر.ن العظي ،  85)

 
فيكون رذا العطف حينئذ مب  اا دطف الصفات دةلى الصفات، ال مب دطف املوصوفات دةلى : اْلُقْرآِن اْلَعِظيمِ 

ومب املفسريب مب اال:  ن القر.ن العظي  املراد  أل  قي  القر.ن، فجعةلأل مب  اا ذكر اخلاص اوه العام  ورو . املوصوفات
 (80) .املعاين اليت ذ القر.ن إيت  ذلك الشتعاهلا دةلىايه:  (79)اةليه، واملعروف دكسأل، ورو ذكر اخلاص  عد العام. 

 "وبين عبدى نصفين بيني -الصالة  -السورة -قسمت هذه قوله تعالى: "
، عاين ال هبا. ومعىن القسع  رنا: مب يفه  امل -أو ال تص،  - ن الصالة ال تت  ، إارا صالةواد ، لوبة الفاحت يعِن: 

 ن نصفها ا ول ذ اد اإ ومتجيده، والثناء دةليأل وتوحيده. والنصف الثاين ذ ادرتاف العود  عجزه وحايفتأل  ليأل، 
ا ول  فجعه الثالث اآلياتاال القرطيب باأل اإ تعاىل ذ تفسريه:  (81). دايتأل ومعونتأل دةلى ذلكولؤالأل ذ تثويتأل هل

لنفسأل، واختص هبا تواب  اإأل، ومل خيتةلف املسةلعون فيها. مث اآلي  الرا ع  يفعةلها  ينأل و ني دوده،  هنا تضعنت تذله 
أطةلق واال ا ب كثري:  (82)مث ثالث .يات تتع  لوع .يات. العود وطةلب االلتعان  منأل، وذلك يتضعب تعظي  اإ تعاىل، 

، أد:  قراءتك (83)لفظ الصالة، واملراد القراءة كقولأل تعاىل: }َوال جَتَْهْر ِ َصالِتَك َوال َُتَاِفْت هِبَا َوا ْحَتِغ  َحنْيَ َذِلَك َلِويال{
كعا   ،العوادة وأبيد هبا يفزء واحد منها ورو القراءةفدل دةلى دظ  القراءة ذ الصالة، وأهنا مب أكرب أبكاهنا،  ذ أطةلقت 

، واملراد صالة الفجر، (84)أطةلق لفظ القراءة واملراد  أل الصالة ذ اولأل: }َواُحْر.َن اْلَفْجِر ِ نَّ اُحْر.َن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا{
 (85)فدل رذا كةلأل دةلى أنأل ال  د مب القراءة ذ الصالة، ورو اتفاق مب العةلعاء. 

 :عبدى ذكرنييقول اهلل:  "بسم اهلل الرحمن الرحيم": فإذا قال العبد له تعالىقو 
أن رذا يدل دةلى و فههنا ملا أادم العود دةلى ذكر اإ ال يفرم ذكره تعاىل ذ مأل خري مب مالئأل. : فخر الديب الرازد اال

 أن مقام الذكر مقام دال شريف ذ العوودي ،  نأل واع اال تداء  أل، ومما يدل دةلى كعالأل أنأل تعاىل أمر  الذكر فقال: 
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 .41( ا حزاا/ 86)
 .191( .ل دعران /87)
 .201( ا دراف/88)
 م.200، 1 ريوت، ط –، داب الكتب العةلعي  165، 1( مفاتي، الغيب، فخر الديب الرازد، ص89)
 .2694، ص6الوخابد،  ( صري، 90)
 .113، ص4( املفه  ملا أشكه مب تةلخيص كتاا مسةل ،  91)
 ، حتقيق : لامي اعد يفاد اإ.30، ص1(  بوائع التفسري ال ب بيفب،  92)
 م.1988، 3ط –الرياض  -، مكتو  اامام الشافعي 353، ص2( التيسري  شرح اجلامع الصغري، اامام احلافظ زيب الديب دود الرؤوف املناود،  93)
 .113، ص4( املفه  ملا أشكه مب تةلخيص كتاا مسةل ،  94)
 م.1969، 1مصر، ط –، املكتو  التجابي  الكربى 82، ص1( تنوير احلوالك شرح موطأ مالك، دودالراب  ب أيب  كر أ و الفضه السيوطي،  95)

 
 َواُحُعوداً مث اال: }الذيب يَْذُكُروَن اإ اياما  (86)}اذكرو  أَذُْكرُْكْ { مث اال: }ياأيها الذيب ءاَمُنوْا اذكروا اإ ذِْكراً َكِثريًا{

فةل  يوالغ ذ  (88)مث اال: }ِ نَّ الذيب اتقوا ِ َذا َمسَُّهْ  طائف ّمَب الشيطان َتذَكَُّرواْ فَِإَذا ُر  مُّْوِصُروَن{ (87)ودةلى يُفُنوهِبِْ {
 ليقو واد اال بلول اإ صةلى اإ دةليأل ولةل :  (89)تقرير شيء مب مقامات العوودي  مثه ما  الغ ذ تقرير مقام الذكر. 

أنا دند ظب دودد يب وأنا معأل  ذا ذكرين فإن ذكرين ذ نفسأل ذكرتأل ذ نفسي و ن ذكرين ذ مأل ذكرتأل ذ : "اإ تعاىل
. "مأل خري منه  و ن تقرا  يل شربا تقر ت  ليأل ذبادا و ن تقرا  يل ذبادا تقر ت  ليأل  ادا و ن أتاين  شي أتيتأل ررول  

(90) 

 :عبدى حمدنييقول اهلل:  (هلل رب العالمينالحمد ): : فإذا قالقوله تعالى
خواب ااو رو ابتضاء صفات احملعود احلسن  وااخواب دنها  الةلسان، وايه:  (91)أد: أثىن دةلي  صفات كعايل ويفاليل. 
 (92)مبرالب احملعود مع احملو  هلا والرضا هبا. 

 ي:يقول اهلل: أثنى على عبد (الرحمن الرحيم): : فإذا قالقوله تعالى
 (93). الشتعال الةلفظني دةلى الصفات الذاتي  والفعةلي 

 ي:عبدى أو قال فوض إلى عبد مجدنييقول اهلل:  (مالك يوم الدين): : فإذا قالقوله تعالى
 منا اال ادين وأثىن و  (94). أد: ادتقد شرذ ونطق  أل. واجملد: هناي  الشرف، ورو الكثري صفات الكعال، شرّفِنمبعىن 

الترعيد والثناء جبعيه ا فعال والتعجيد الثناء  صفات اجلالل ويقال أثىن دةليأل ذ ذلك كةلأل وهلذا يفاء دةلي وجمدين  ن 
 (95). يفوا ا لةلراب الرحي  الشتعال الةلفظني دةلى الصفات الذاتي  والفعةلي 
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 .113، ص4( املفه  ملا أشكه مب تةلخيص كتاا مسةل ،  96)
 .82، ص1وطأ مالك،  ( تنوير احلوالك شرح م97)
 م.2002-، داب الكتب العةلعي  ح  ريوت2، ط37، ص1( الورر املديد ذ تفسري القر.ن اجمليد، أاد  ب اعد  ب املهدد  ب دجيو ،  98)
 .82، ص1( تنوير احلوالك شرح موطأ مالك،  99)
 .56( الذابيات/ 100)
 .500، ص4( فت، الوابد،  101)

 
 :وبين عبدى ولعبدى ما سأل بينيقال: هذه  (إياك نعبد وإياك نستعين): : وإذا قالقوله تعالى

 (96)ما طةلب منأل.  وادبتأل دةلى  هنا تضّعنت تذله العود إ، وطةلب االلتعان  منأل، وذلك يتضّعب تعظي  اإ تعاىل
  .(97)معناه أن  عض اآلي  تعظي  لةلوابد تعاىل و عضها التعان  مب العود  أل دةلى أمر دينأل ودنياهو 

 (ينمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنع): : فإذا قالقوله تعالى
 :فهذا لعبدى ولعبدى ما سأل

 يقول: " يا دوادد اادوين وجمدوين وأفردوين  القصد وُخصُّوين  العوادة، وكونوا ذ ظاررك  مشتغةلني "لورانأل"فكأن احلق
   عواديت، وذ  اطنك  مستعينني حبويل واويت، أو كونوا ذ ظاررك  متأد ني خبدميت، وذ  اطنك  مشارديب لقدبيت ودظع

اؤه  التوفيق  ىل صراط مب أنع  دةليه  والعصع  مب صراط ن رؤالء اآليات خمتص   العود  هنا دد  (98)ب و ييت ". 
 (99). املغضوا دةليه  والضالني

ةلي حيث  فهذا احلديث يدل دةلى أن اإ يستعع لقراءة املصالشريف فقال: "مث خلص لنا ا ب بيفب ذ معىن رذا احلديث 
كريره، مث مث ثناء، ورو تثني  احلعد وتكان منايفيا لأل، ويرد دةليأل يفواا ما ينايفيأل  أل كةلع  كةلع ، فأول الفاحت  اد، 

متجيد، والثناء دةلى اإ  أوصاف اجملد والكربياء والعظع ، مث ينتقه العود مب احلعد والثناء والتعجيد  ىل خطاا احلضوب،  
ذه الكةلع  اد ور" ِ يَّاَ  نَحْعُوُد َوِ يَّاَ  َنْسَتِعنيُ : "كأنأل صةل، حينئذ لةلتقريب مب احلضرة فخاطب خطاا احلاضريب، فقال

َما َخةَلْقُت اجلِْبَّ وَ  ) ن اخلةلق  منا خةلقوا ليؤمروا  العوادة، كعا ااَل: ، ايه: أهنا جتعع لر الكتب املنزل  مب السعاء كةلها
منا أبلةلت الرله وأنزلت الكتب لذلك، فالعوادة حق اإ دةلى دواده، وال ادبة لةلعواد  و ، (100)(َواِ ْنَس ِ الَّ لِيَحْعُوُدونِ 

، واادان  مب  ن العوادة حق اإ دةلى دوده، دةليها  دون  دان  اإ هل ، فةلذلك كانت رذه الكةلع   ني اإ و ني دوده
ء وأتواده  مب صراط املنع  دةليه ، ور  ا نويا، اإ فضه مب اإ دةلى دوده. و عد ذلك الدداء هبداي  الصراط املستقي 

لتقام دةلى رذا الصراط حصه لأل لعادة الدنيا واآلخرة، والتقام لريه دةلى الصديقني والشهداء والصاحلني. فعب ا
الصراط يوم القيام ، ومب خر  دنأل فهو  ما مغضوا دةليأل، ورو مب يعرف طريق اهلدى وال يتوعأل كاليهود، أو ضال دب 

رذا  "فقال:  اإ دداءه طريق اهلدى كالنصابى وحنور  مب املشركني. فإذا خت  القابئ ذ الصالة اراءة الفاحت ، أيفاا
 وحينئذ تؤمب املالئك  دةلى دداء املصةلى، فيشرع لةلعصةلني موافقته  ذ التأمني معه ، فالتأمني " لما لألعودد ولعودد 

 (101). "مما يستجاا  أل الدداء
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،  وأخريفأل مسحححححححححةل  مب 782، ح 156، ص1الوخابى ىف الصحححححححححري، دب دود اإ  ب يولحححححححححف دب مالك،  . بواه47، ص2( السحححححححححنب الكربى،  102)
 حديث لهيه  ب أىب صاحل دب أ يأل. اال الوخابى: تا عأل اعد  ب دعرو دب أىب لةلع .

، 1245ح ، 314، ص 1. لححححححنب الدابمي،  لححححححناده حسححححححب مب أيفه اعد  ب دعرو ولكب احلديث صححححححري،،  55، ص2( السححححححنب الكربى،  103)
م، حتقيق: فواز أاد زمريل , خالد السححوع العةلعي. وأخريفأل اامام 1986، 1 ريوت، ط –دوداإ  ب دودالراب أ و اعد الدابمي، داب الكتاا العريب 

 (.9804أاد)
يب دةلي املتقي  ب حسححححححححام ، كنز الععال ذ لححححححححنب االاوال واالفعال لةلعالم  دالء الد242، ص39. كنز الععال،  56، ص2( السححححححححنب الكربى،  104)

الديب اهلندد الربران فوبد، ضححوطأل وفسححر غريوأل صححررأل ووضححع فهابلححأل ومفتاحأل الشححي   كرد حياين الشححي  صححفوة السححقا،  مؤلححسحح  الرلححال . ومسححند 
 ، اال شعيب ا بنؤوط : حديث صري،.260ص 1اامام أاد،  

يدة  ب احلصحححيب بضحححي اإ دنأل، الوزاب أ و  كر أاد  ب دعرو الوصحححرد، اام ، مسحححند  ر 146، ص2. مسحححند الوزاب، 57، ص2( السحححنب الكربى،  105)
،  اا التأمني وباء اامام، اال ا لواين : 351، ص1 فهرلححححححتأل دةلى املسححححححانيد الواحث ذ القر.ن والسححححححن  دةلي  ب نايف الشححححححرود. لححححححنب أيب داود،  

 صري، .
، ح 381، ص1أو حسب، خالص  ا حكام ذ مهعات السنب واوادد االالم،   . بواه الشافعي  إلناد صري،،59، ص2( السنب الكربى،  106)

1191. 
 ،  اا دطاء.463، ص6. وأخريفأل الوخابد ذ التابي  الكوري،  444، ص11.  فت، الوابد،  59، ص2( السنب الكربى،  107)

 
 فضل التأمين في سورة الفاتحة:

َغْيِر اْلَمْغُضوِب َماُم )ِ َذا اَاَل ااِ » اال:  -دةليأل ولةل صةلى اإ  -دب أىب رريرة بضى اإ دنأل أن بلول اإ اال الويهقي: 
َم ِمْب َذنْوِ َعَلْيِهْم َوالَ الضَّالِّينَ  وذ بواي  أخرى  (102)«. ألِ ( فَحُقوُلوا .ِمنَي، فَِإنَّأُل َمْب َواَفَق اَحْولأُُل اَحْوَل اْلَعالَِئَكِ  ُغِفَر َلأُل َما تَحَقدَّ

اعد  ب ا شعث اال: دخةلت دةلى دائش  بضى  باال الويهقي: ود (103)ْرِه السََّعاِء .ِمنَي. فَحَواَفَق َذِلَك اَحْوَل أَ اال: 
َنَعا أَنَا اَاِدَدٌة ِدْنَد َبُلوِل الةلَّأِل  فردثتِناإ دنها  الَثَُ  نَحَفر  ِمَب اْليَحُهوِد فَاْلَتْأَذَن يَفاَء ثَ  -صةلى اإ دةليأل ولةل  -االت:  َحيحْ

اُحةْلُت: الةلَّأُل َوَبُلولأُُل «. ونَا َتْدبِيَب َدةَلى َما َحَسدُ » اَاَل:  -صةلى اإ دةليأل ولةل  - النيبِديَث َوِفيأِل َدِب َأَحُدُرْ . َوذََكَر احلَْ 
ةَلِ  » أَْدةَلُ . اَاَل:  َها، َوَدةَلى اجلُُْعَعِ   اليتفَِإنحَُّهُ  َحَسُدونَا َدةَلى اْلِقوحْ َها، َوَدةَلى ُرِديَنا هلََ  ليتاُرِديَنا هَلَا َوَضةلُّوا َدنحْ ا َوَضةلُّوا َدنحْ

«. نَي .مِ » ِ َذا اَاَل:  -صةلى اإ دةليأل ولةل  - النيبدب وائه  ب حجر اال: َكاَن و  (104)«. اَحْولَِنا َخةْلَف اِاَماِم .ِمنَي 
أإع ا ئع  ا ب دب دطاء اال: كنت واال الويهقي:  (105)الصالِة.  ذَبَفَع هِبَا َصْوتأَُل. وىف بواي  السةلِعىِّ بفع هبا صوتأل 

وبوينا دب ا ب دعر بضى اإ دنهعا  (106)ومب خةلفه  .مني حِت  ن لةلعسجد لةلج .  ،.مني :الز ري ومب  عده يقولون
 -يأل ولةل صةلى اإ دةل -دب دطاء اال: أدبكت مائتني مب أصراا النىب و أنأل كان يرفع هبا صوتأل  ماما كان أو مأموما. 

ً   آمني. )غَ  ىف رذا املسجد  ذا اال اامام  (107)رْيِ اْلَعْغُضوِا َدةَلْيِهْ  َواَل الضَّالِّنَي( إعت هل  بيفَّ
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 .129، ص1( اجلامع  حكام القر.ن،  108)
 .283،ص1اجلزيرد،   –( الفقأل دةلى املذارب ا ب ع  109)
 ( املصدب السا ق.110)
 ( املصدب السا ق.111)
السعودي  / الرياض،  -، ، مكتو  الرشد 396، ص2( شرح صري، الوخابى حححححححححححححححح ال ب  طال، أ و احلسب دةلي  ب خةلف  ب دود املةلك  ب  طال،  112)

 م، حتقيق : أ و متي  يالر  ب   راري .2003 – 2ط

 
 معاني الكلمات:  

.مني دند أكثر أره العةل : الةله  التجب لنا، ُوِضع موضع الدداء. واال مقاته: رو اوة لةلدداء والتنزال لةلربك . : آِمينَ 
 (108)واال الرتمذد: معناه ال َتيب بيفاءنا. 

 :(آمين  )قال علماؤنا رحمة اهلل عليهم في حكم قول 
ام كان ذلك دقب فراغأل مب اراءة الفاحت  أو  سوب إادأل ختأالتأمني يكون لرا ذ اجلهري  والسري  لواء الحنفية: 

 (109). الفاحت  مب اامام
فيأل فقط و منا يؤمب  إلمام فيعا يسرمطةلقا أد فيعا يسر فيأل وفيعا جيهر فيأل ول واملأمومالتأمني يندا لةلعنفرد المالكية: 

 (110). املأموم ذ اجلهري   ذا إع اول  مامأل: " وال الضالني "  وذ السري   عد اولأل رو: وال الضالني
فإذا فرغ مب اراءة الفاحت   ؛ويفهرا ذ الصالة اجلهري  ،الشافعي  واحلنا ةل  دةلى أنأل يؤتى  أل لرا ذ الصالة السري  تاتفقو 

 يقرأ فيها أما ذ  ااي الركعات اليت ،يفهرا ذ الركع  ا وىل والثاني  مب صالة الصو، واملغرا والعشاء اال: .مني يفهرا
 (111). حنومهاوري الظهر والعصر و  ،ومثه ذلك  ااي الصةلوات اليت يقرأ فيها لرا ،لرا فإنأل يقول: .مني ذ لره أيضا

 (112) .: صوتًا، والتجت ا صوات: اختةلطتأداختالط ا صوات، وَأَلَّ القوم:  ذا إعت هل  جل ، وتعِن : لََلجَّة   
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 الخاتمة

ة وذ ختام حبثنا يتوني لنا لع  ووفرة املادة التفسريي  املأثوبة املسندة دند اامام أيب  كر الويهقي، وما يتعتع  أل مب اخلرب 
ومروياتأل، مصرو    دباي  أخرى تتعثه ذ فه  رذه النصوص، والرباد  ذ حسب تويفيهها  والدباي  والعةل   نصوصأل

وتوظيفها، ورذا يؤكد ردف الورث ا لاٌ  أن احلافظ الويهقي رو مفسر  ابع مجعا ودناي ، وفهعا ودباي ، كعا 
ل ما يقطع  ذلك مب شوارد وأمثاتأكدت دنايتأل  املأثوب مب التفسري وفق ما بأينا مب طريقتأل وألةلو أل حسب ما لقناه 

 ويؤكده، وذ ذلك انتصاب و حياء ملنهج السةلف  العناي   التفسري املأثوب، وادتعادر  دةليأل.
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 ملخص ال

والتحوالت اجملتمعي   بل من أهم السبل الكفيةل  مبواجه  املتغريات تعد املواطن  جبميع جتةلياهتا الركيزة األساسي  يف التنمي ،
من حروب وأزمات ... اخل. وهلذا جيب أن ينعكس بناء القدرات عةلى بناء اإلنسان كمواطن فاعل من خالل زيادة 

 ألخرى.االفرص املتاح  أمامه وتنمي  وترسيخ الشعور بالوالء واالنتماء لةلوطن واالبتعاد عن مجيع االنتماءات 
يم التعرف عةلى التأصيل النظري واملفاهيمي لةلتنمي  البشري  واملواطن . ودور التنمي  البشري  يف تدع ويهدف البحث اىل:

 وترسيخ قيم املواطن . ومن مث اقرتاح منوذج أصالحي )سياس  اجتماعي ( يهدف إىل حتقيق الرفاهي  االجتماعي .
ة موزعات عةلى /(مبحوث400ملسح االجتماعي باختيار عين  مكونه من )ولتحقيق هذه االهداف مت اعتماد منهج ا

ةليةلها لةلحصول عةلى املعةلومات الالزم  لغرض حت وباستخدام اداة االستبيان, كردستان,  إلقةليمثالث حمافظات تابع  
 وتفسريها.

 هم النتائج اليت توصل اليها البحث فتتةلخص مبا يةلي:أما أ

 من االزمات.ضعف املواطن  يف جمتمع يعاين  -1
 انتشار االمراض واالوبئ  والتسرب من التعةليم وعدم االلتحاق به اصال, ساهم يف ضعف املواطن . -2
 التمييز وعدم املساواة بني املرأة والرجل يف مجيع اجملاالت وامهها جمال العمل السياسي. -3
 انتشار الفقر والبطال  بني افراد اجملتمع. -4

 روح املواطن  وتعزيز املشارك  الفعال  هي:واالسرتاتيجيات املقرتح  لتنمي  
 .اسرتاتيجي  التحول حنو جمتمع خايل من األمي  -1
 اسرتاتيجي  تشغيةلي . -2
 .اسرتاتيجي  متكيني  لةلنساء والشباب واالهتمام بالطفول  من خالل -3
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 المقدمة:   

بارات عده أمهها أن هذه تمعات النامي ,العتالقضي  اجلوهري  والرئيسي  اليت شغةلت ومازالت تشغل بال اجملتعترب التنمي   
اجملتمعات تواجه العديد من مظاهر التخةلف,السيما يف ظل تعرضها)اجملتمعات( إىل العديد من االختالالت البنيوي  

رين فكوقد حظيت التنمي  جبميع أبعادها باهتمام كبري من جانب العةلماء وامل املعاصرة. هذاالنامج  عن التحوالت اجملتمعي  
أصبح اهلدف األساسي هو حتقيق التالزم ألسبيب بني اجلانبني االجتماعي واالقتصادي  سواء, حىتوالساس  عةلى حدا 

 لتحقيق الرفاهي  االجتماعي  لإلنسان.

 1990ري  عام تقرير التنمي  البش اإلمنائياملتحدة  األممهو غاي  التنمي  ووسيةلتها، فقد طرح برنامج  اإلنسانومبا أن 
 دأ االهتمام يزداد بالتنمي  البشري  من أجل بناء القدرات البشري  واالنتفاع منها.وب

تحوالت اجملتمعي  يف التنمي ، بل من أهم السبل الكفيةل  مبواجه  املتغريات وال األساسي الركيزة وتعد املواطن  جبميع جتةلياهتا 
كمواطن فاعل من خالل زيادة   اإلنسانةلى بناء ... اخل. وهلذا جيب أن ينعكس بناء القدرات ع وأزماتمن حروب 

 الفرص املتاح  أمامه وتنمي  وترسيخ الشعور بالوالء واالنتماء لةلوطن واالبتعاد عن مجيع االنتماءات األخرى.
 أواًل: عناصر البحث.

 مشكةل  البحث. .1
 1990بعد عام تمع العراقي، فأسهمت التحوالت اجملتمعي  املعاصرة إىل إنتاج العديد من االختالالت البنيوي  يف اجمل

وما بعدها، شهد  2003وبداي  احلصار االقتصادي املفروض عةلى جمتمعنا وصواًل إىل االحتالل األمريكي لةلعراق عام 
 ,العراق حتوالت وأمراض اجتماعي  خطرية. فقد احتل العراق املرتب  الثالث  عاملياً يف الفساد اإلداري بعد الصومال ومنيمار

 171أما آخر تقرير فقد أشار إىل أن العراق حيتل املرتب   ,ان العراق حيتل املرتب  الثامن  2011قرير التنمي  لعام وأشار ت
يف عمةلي  الفساد، أي حيتل املرتب  السابع ، هذا وقد ازدادت ظاهرة العنف. وأشارت نتائج مسح  177من جمموع 
عنف الداخةلي واخلارجي ال ينسجم مع القيم االجتماعي . أسرة حول أمن اإلنسان ان مصدر ال 3375ميداين مشل 

وازدادت نسب الفقر والبطال  وانعدام فرص العمل، حىت وصةلت إىل أرقام خميف ، أما عدد األرامل يف العراق فقد بةلغ 
، أما عدد املهجرين داخةلياً فقد %11، واألسر اليت تعيةلها نساء بةلغت %8أرمةل  أي ما نسبته  1200000عددهن 

 مةليون حسب إحصائيات قدمتها منظمات دولي  وحمةلي  خمتةلف . فيما أشار أحد التقارير  2.2وخارجياً  ,مةليون 1.5بةلغ 
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( من األطفال %73يف جمال التعةليم، السيما بعدما أضطر ) 178من جمموع  131الدولي  مؤخراً ان العراق حيتل املرتب  

 .2006 -2005إىل ترك دراستهم لةلعام الدراسي 
ةلها هو اخلطوة األوىل باجتاه ح -أي مشكةل  –ماً أننا ال منةلك حةلواًل سحري  سريع  لكن اإلحساس بوجود املشكةل  عةل

 أو احلد من خماطرها.
 .أمهي  البحث-2

أمهي  البحث كونه يةلقي الضوء عةلى أحد املتغريات املهم  وهي التنمي  البشري  ودورها يف ترسيخ قيم املواطن  لدى  تتأتى
اجملتمع العراقي، بعد بروز العديد من املشاكل اجملتمعي  وأثرها عةلى الفرد واألسرة واجملتمع، وإلقاء الضوء من خالل أفراد 

األرقام واإلحصائيات الرمسي  وغري الرمسي  سوف يساعدنا إىل إثراء املعرف  العةلمي  هلذا املوضوع من جه  ومن مث رسم 
 اعد الدول  يف حتقيق الرفاهي  االجتماعي .اخلطط واالسرتاتيجيات اليت ميكن ان تس

 .أهداف البحث -3
 التعرف عةلى التأصيل النظري واملفاهيمي لةلتنمي  البشري  واملواطن . .أ

 التعرف عةلى العوامل املساعدة عةلى تنامي ضعف املواطن  لدى شرحي  الشباب. .ب
 .لدى الشباب دور التنمي  البشري  يف تدعيم وترسيخ قيم املواطن  .ج
 )سياس  اجتماعي ( يهدف إىل حتقيق الرفاهي  االجتماعي . إصالحيح منوذج اقرتا  .د

 ثانياً: تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية.
 التنمي . .1

. أي العمةلي  اليت (1)بأهنا: شكل خاص من أشكال التغري االجتماعي، اي ظروف معيشي  مرفه عرف هوبرد التنمي  
، مما يعين أهنا (2)ارده املادي  والبشري  بصورة أكثر فعالي  لتحسني مستوى املعيش جتعل اجملتمع قادرًا عةلى استخدام مو 

عمةلي  يكون لإلنسان دور كبري فيها، فالعنصر البشري هو قائد عمةلي  التغيري اهلادف واملقصود عةلى املستويني الفردي 
 .(3)أو اجلماعي

ادي  املتاح  فق ختطيط مدروس لةلتنسيق بني اإلمكانيات املو  ف التنمي  بأهنا: جهود منظم  بذلتوارتضى الباحث ان تعر 
 واملوارد البشري  لةلوصول إىل حتقيق أعةلى مستوى من الرفاهي  االجتماعي .
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 التنمي  البشري . .2

 د.لةلقرن اجلدي منوذجاالتنمي  البشري  مفهوم غري خاضع ألي قيود ملا ميتةلكه من القوة واحليوي  ليكون 
بأهنا: توسيع خيارات  1990عام  )UNDP(بشري  يف تقرير التنمي  البشري  األول الصادر من وقد عرفت التنمي  ال

. وعرفت أيضًا بأهنا: تنمي  الناس من أجل الناس وبواسط  الناس، فتنمي  الناس معناها االستثمار يف قدرات (4)الناس
س معناها  منو منتج وخالق، والتنمي  من أجل الناالبشر، سواء يف التعةليم أو الصح  أو املهارات حىت ميكنهم العمل عةلى 

كفال  توزيع مثار النمو االقتصادي الذي حيققوه توزيعًا عاداًل وواسع النطاق، والتنمي  بواسط  الناس معناها إعطاء كل 
 .(5)فرد فرص  املشارك  يف حتقيقها

 القيم. .3
كريه وتؤثر كم سةلوكه وتصرفاته هبا، وحيدد جماالت تفالقيم هي أحكام مكتسب  من الواقع االجتماعي يتعةلمها الفرد وحي

. (6)فالصدق واألمان  والشجاع  والوالء واملسؤولي  االجتماعي  مجيعها قيم يكتسبها الفرد من اجملتمع يف سةلوكه وتعةلمه،
عاً، م( القيم بأهنا: ظواهر اجتماعي  ثقافي  تساهم يف ربط متاسك أجزاء البناء االجتماعي Mertonفيما عرف )

 .(7)وحتقيق الوظائف االجتماعي ، مبا تقوم به من ضبط لةلسةلوك وحتقيق االمتثال لةلمجتمع
 املواطن . .4

تعرف املواطن  بأهنا: صف  املواطن اليت حتدد حقوقه وواجباته وتتميز من قبةله بنوع من الوالء لبالده، وخدمتها يف أوقات 
. مبعىن أهنا جمموع  القيم اليت جتعل الفرد (8)حتقيق األهداف القومي  السةلم واحلرب والتعاون مع املواطنني اآلخرين يف

 .(9)يتفاىن يف خدم  وطنه، ويضحي بنفسه يف سبيل ذلك
 الشباب. -5
بذلت عده حماوالت لتحديد مفهوم واضح وحمدد ملعىن الشباب, فمنهم من يرى ان الشباب مرحةل  عمري  حمددة من   

-15عشرين, او من حيدد هذه الشرحي  بصورة اكثر دق  فيذهب اىل اهنم يقعون بني ال مراحل العمر ملن هم دون سن ال
ومنهم من يرى ان الشباب حاله نفسي  مصاحب  متر باإلنسان وتتميز ( 10)عام. 30سنه, واحيانا متتد حىت ال 25

ويعتقد احيانا ان مرحةل    (11)ولي .باحليوي  والنشاط وترتبط بالقدرة عةلى التعةلم ومرون  العالقات االنساني  وحتمل املسؤ 
سنه وهي الفرتة اليت يكون فيها الشباب قد اكمل تعةليم  وبدأ مرحةل   30-22الرشد والنضج االجتماعي ميتد من سن 

 (12)جديدة يف حياته ختتةلف فيها مسؤولياته واحتياجاته.
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 م المواطنة وبناء اإلنسان.ثالثاً: التنمية البشرية )المكونات والمؤشرات( ودورها في تدعيم قي
 األبعاد االجتماعية لمفهوم المواطنة.-1

أو  بعاداألمواطنًا إال بعد توفر عدد من  اإلنسان، وال ميكن أن يصبح اإلنساناملواطن  هي الوطن، والوطن حمل إقام  
 رك  والتفاين ...اخل.واملشا عواإلبدا  واإلجنازاليت تكسبه هذه الصف ، وتدفعه حنو املثابرة والعمل  األساسي التجةليات 

فاجلذور التارخيي  لةلمواطن  وجدت يف الفةلسف  اليوناني ، والسيما املمارسات الدميقراطي  البدائي  يف أثينا، ولو أهنا كانت 
تستبعد النساء وهتمشهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسياً. ومن مث احنرفت بصورة رمسي  بعد الثورة الفرنسي ، حيث صدر 

تشمل احلقوق املدني  والسياسي  واالقتصادي  واالجتماعي  املواطن   فأصبحت. 1789املواطن سن   اإلنسانان حقوق بي
يف عصرنا احلديث فقد تغريت املواطن  لتشمل االنتماء إىل عدة دول وليس دول  واحدة فقط، كما يف  أماوالثقافي . 

 .األصةليملوطنه  اإلنساننتماء دور كبري يف ا لإلقام ، لكن تبقى األوريباالحتاد 
 :والتجةليات, أمهها األبعادولةلمواطن  عدد من 

 االنتماء أو الوالء.-1
الرابط  اليت جتمع املواطن بوطنه تعةلو وتسمو عن مجيع العالقات احلزبي  والعشائري ، وال خضوع إال لسيادة  أنوتعين 

تقاد وإمنا تتجةلى إىل جانب االرتباط الوجداين يف اعنتماء، القانون، وان هذه الرابط  ال تنحصر يف جمرد الشعور باال
 .(13)وإدراك املواطن ان هناك التزامات وواجبات حنو الوطن، وال تتحقق املواطن  دون التقييد الطوعي هبا

 الحقوق والواجبات.-2
خصي  اإلنسان، يًا يف بناء شحقوق اإلنسان وواجباته جتاه جمتمعه متثل أحد أبعاد املواطن  الصاحل  وتشكل ركنًا أساس

فالفرد إذا حصل عةلى حقوقه كامةل ، وتوفرت له ضمانات احلفاظ عةليها من جانب احلكوم  وبقي  املؤسسات األخرى، 
. ومثةلما يطالب (14)فان هذا يعين ان هذا املواطن سيكون أقدر عةلى العيش بكرام  يف إطار اجتماعي صغري وهو الوطن

زام   بـ)العمل والسكن والرتشيح والتصويت باالنتخابات والتعبري عن الرأي... اخل(. فعةليه التاإلنسان حبقوقه واملتمثةل
 أخالقي يفرض عةليه القيام بواجباته حنو نفسه من جه  والوطن من جه  أخرى.

 المشاركة.-3
ردي واجلماعي، توى الفسويقصد هبا قدرة املواطن عةلى املشارك  الفعال  يف صنع القرارات العام  واخلاص ، أي عةلى امل

 فمن املهم أن يتمكن املواطن وعةلى حنو ثابت من املشارك  يف صنع القرار، حىت يساهم وبشكل فعال يف رسم السياسات 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 221 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
عةلماً أن هناك مخس  بةلدان جنحت يف حتقيق التنمي  . (15)االقتصادي  واالجتماعي  والثقافي  والسياسي  اليت تؤثر يف حياته

 وريا اجلنوبي ، ماليزيا، النروج، كندا وتونس(.باملشارك  وهي )ك
 رابعاً: دور التنمية البشرية في ترسيخ قيم المواطنة وبناء اإلنسان.

بعد ان كان االهتمام مقتصرًا عةلى زيادة النمو االقتصادي أو الدخل الفردي، اصبح اآلن أكثر مشولي  بعد أن حتول 
وفري والسياسي  والثقافي  من أجل حتويل اإلنسان إىل مواطن منتج بعد تحي  االهتمام إىل مجيع اجلوانب التعةليمي  والص

 مجيع املتطةلبات اجملتمعي .
ولةلتنمي  البشري  جمموع  من املكونات األساسي ، اليت جيب ان يتبناها كل جمتمع من أجل بناء قدرات اإلنسان وتوسيع 

 :(16)خياراته، وتشمل
 اإلنصاف. (1
 االستدام . (2
 التمكني. (3
 .(17)شارك امل (4
 اإلنتاجي . (5
 احلري . (6

وعندما حناول حتةليل وتفسري أي مكون من مكونات التنمي  البشري  املذكورة سةلفاً وحماول  تطبيقه عةلى جمتمعنا العراقي، 
سنجد أن األمر يف غاي  الصعوب ، والسيما يف الوقت احلاضر ملا مير به اجملتمع من ظروف استثنائي  )حروب، أزمات، 

 يف أغةلب مؤسسات اجملتمع ان مل أقل مجيعها. اختالالت بنيوي .. اخل( أدت إىل عومل ، .
  عةلى والذي يعين توفري حاجات اجليل احلاضر من دون املساوملو مت الرتكيز بشيء من التفصيل إىل مكون )االستدام ( 

رد وتنويعها دون االعتماد عةلى مو ، مبعىن ان يكون هناك عمةلي  استثمار وتدوير لةلمشاريع (18)مقدرة األجيال القادم 
 :(19)مادي واحد )النفط مثاًل( ولكي تبقى التنمي  عمةلي  قابةل  لالستمرار يتطةلب ذلك

 عدم توريث األجيال القادم  ديوناً اقتصادي  أو اجتماعي  تعجز عن مواجهتها. .1
 عقةلن  استثمار املوارد الطبيعي . .2
 حتقيق العدال . .3
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ع لبشري  العاملي  واحملةلي  عةلى موضوعني أساسيني مها الفقر والالمساواة. وبالرغم من ارتفا تقارير التنمي  اوركزت أغةلب 

 بدأ بالتدهور يف ظل انتشار ظاهريت الفقر والبطال .، إال أن الوضع املعيشي 2003دخل العائةل  العراقي  بعد عام 
ينذر بتفاقم وتردي املستوى املعيشي  ، ان اخلطر بات2004وقد أظهرت دراس  حول مسح املعيش  يف العراق لعام 

العراقي  تعتمد إىل حد كبري يف غذائها عةلى البطاق  التمويني . وأشارت الدراس  أيضاً  والصحي، كما وأظهرت ان األسرة
. أما إحصائيات (20)الف أسبوعياً لةلحاالت الطارئ  100000( من األسر العراقي  ال تستطيع تأمني %35إىل أن )
( ألف شهرياً لألعوام 325000طيط العراقي  فقد ربطت بني احنسار نسيب لةلفقر وارتفاع متوسط الدخل إىل )وزارة التخ
دون النظر إىل الغالء الفاحش الذي صاحب تةلك الزيادة واليت أفقدهتا القدرة الشرائي .  2005 -2004 -2003

. فيما أظهرت نتائج التشغيل والبطال  لعام (21)( يف ضوء مكوناته الفرعي %18.8وقدرت قيم  دليل الفقر البشري بـ)
 %29.7لةلذكور مقابل  %30.1مبعدل  %30( عام بةلغ حوايل 24 -15أن معدل البطال  لةلفئ  العمري  ) 2008

. إضاف  إىل املشاكل االقتصادي  األخرى ومشاكل السياس  (22)%15لإلناث، يف حني بةلغ معدل البطال  بصورة عام  
عي  اليت بدأت تشكل حجر عثرة أمام حتقيق التنمي ، وهنا يتبادر إىل أذهاننا عدد من التساؤالت منها،  واملشاكل االجتما

كيف ميكن ان نبين إنساناً قادر عةلى العطاء يف ظل الظروف احمليط  باجملتمع؟ وكيف ميكن أن حنقق الرفاهي  االجتماعي  
طور اهرة البطال  جبميع أشكاهلا؟ وكيف ميكن ان نبين ونونسب الفقر بدأت تتصاعد يومًا بعد يوم يف ظل ازدياد ظ

 ونصف اجملتمع يعيش يف املطبخ )النساء(؟
منائي لةلدالل  عةلى املتحدة اإل األممولةلتنمي  البشري  أيضاً عدد من املقاييس واملؤشرات اليت مت اعتمادها من قبل برنامج 

التنمي ،  هذه املعايري هي اليت تعكس مدى جناح الدول  يف حتقيقحال  التنمي  البشري  هي: )التعةليم، الصح ، الدخل(، و 
 وسنركز عةلى مؤشر التعةليم ملا له من أمهي  كبرية يف تعزيز قيم املواطن .

 :(23)( وينقسم إىل ثالث  مستويات هي1 -وقد اعتمد برنامج األمم املتحدة مؤشر لةلتنمي  البشري ، ويرتاوح بني )صفر
 ثر.فأك 0.84مستوى عايل:  .1
 .0.77 -0.5مستوى متوسط:  .2
 .0.5مستوى ضعيف: اقل من  .3
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م مؤشرا يف حتقيق التنمي  البشري  من عدمها. ومبا أن التعةليوهذا املؤشرات هي اليت تعكس مدى جناح الدول  أو احلكوم  

عةليمي  هادف  ت أساسي من مؤشرات التنمي  وأيضاً حق دستوري لكل مواطن، والتنمي  البشري  ال تأيت إال من خالل ثورة
 :(24)  وتناولت التنمي  البشري  التعةليم من خالل االهتمام بـتعتمد عةلى النوع ال عةلى الكم فقط. 

 التعةليم أداة الكتساب التقان . -

 طرح التعةليم كحق أساسي يهدف وضع البشر. -
رفني )التعةليم والتنمي (، فالرتبي  الط توجيه التعةليم لتحقيق التنمي  البشري ، وبذلك تصبح العالق  تبادلي  بني إعادةومن مث 

عةلى املواطن  ترتكز عةلى مبدأ أساسي هو ان التعةليم حق لةلجميع وتضمن تكافؤ الفرص واملساواة بني مجيع أفراد اجملتمع، 
مي وتن اإلنسانقوق إىل ذلك بقيم املواطن  وح باإلضاف وهذا ال يقتصر عةلى إعطائهم الرتبي  والتعةليم فقط وإمنا تشبعهم 

 باملسؤولي  االجتماعي  والعمل اجلماعي. اإلحساسلديهم 
ان حصول املواطن عةلى التعةليم والرعاي  الصحي  والعمل ال يقل أمهي  يف حصوله عةلى  2000وأشار تقرير البشري  لعام 
كي ينتج ل . وبالتايل ان احلصول عةلى التعةليم كحق أساس جيب ان يتمتع به كل مواطن(25)احلقوق السياسي  واملدين 

املشارك   -باتالواج -احلقوق -القيادات احملةلي  والكفاءات العةلمي ، وهذه احلقوق هي إحدى جتةليات املواطن  )االنتماء
 قيق التنمي  البشري  يستةلزم:وحت الفعال (.

 املساواة أما القانون. -

 احلصول عةلى التعةليم. -

 توفر اخلدمات الصحي . -

 القضاء عةلى الفقر. -

 توفري فرص عمل. -
ال ميكن بناء اإلنسان وحتويةله إىل مواطن دون إعطاءه احلقوق الدستوري  واليت تكفل له احلياة الكرمي  بدون أي متييز  إذن

جنوسي أو مذهيب أو عرقي أو عشائري، من أجل ان يقوم بالواجبات املفروض  عةليه عةلى أكمل وجه، وتفعيل املشارك  
من    االجتماعي ، فال ميكن أن يطبق املواطن مجيع القرارات والقوانني الصادرةاجملتمعي  النوعي  من أجل حتقيق الرفاهي

بالتايل فان و  سةلط  عةليا، ويعتقد أن هذه القوانني والقرارات يف جمتمع تزداد فيه نسب الفقر واجلرمي  والبطال  ..اخل.
 اعي  ترتبط بالقضاء فرص، واملسؤولي  االجتماملشارك  اجملتمعي  لةلمواطنني ترتبط أساساً بتوسيع خيارات الناس وتكافؤ ال
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عةلى البطال  والفقر وتوفري فرص العمل، والشعور باالنتماء بتحقق من خالل توفري الرعاي  االجتماعي  لةلعوائل املهمش  

 وحتقيق املساواة والعدال  االجتماعي  بني الذكور واإلناث.
 فعالة.خامسا: الشباب العراقي: الواقع ومقومات المشاركة ال

يعترب الشباب الركيزة االساسي  لتحقيق التنمي , والسيما يف اجملتمعات النامي , وذلك من خالل املشارك  الفاعةل  يف بناءة, 
وعةليهم تقع مسؤولي  امناء اجملتمع وصناع  مستقبةل , لكن التحدي االكرب هو كيف ميكن االستفادة من هذه الطاقات 

السيما    اجملتمعي  االجيابي  لتحقيق التغيري املطةلوب واهلادف اىل حتقيق الرفاهي  االجتماعي ,ألدماجها وحثها عةلى املشارك
وان اجملتمع العريب بصورة عام  واجملتمع العراقي بصورة خاصه يعج بالعديد من الطاقات الشبابي  املعطةل  وغري املنتج , 

 اث والدراسات املختص  هبذا الشأن.وهذه ما اشارت اليه مجيع تقارير التنمي  البشري  واالحب
 واهلدف حتقيق احلري  والعدال  والكرام , وهم ايضا رواد حرك  التحريرهم قادة احلرك  االحتجاجي  يف تونس فالشباب 

والتغيري يف مصر العربي , واالن هم من يقودون حرك  االصالح يف العراق, وجندهم يواصةلون النضال من اجل املبادئ 
ن بيد اجملتمع حنو حتويل املواطن  اىل هوي  حقيقي  جلميع افراد الشعب عرب ترسيخ القيم والسةلوكيات يف جماالت لياخذو 

شباب عرب القومي ...اخل(, والسيما وان ال-املنطق -العشرية-املواطن  واالبتعاد عن الوالءات واالنتماءات اجلانبي ) احلزب
....؟ التغيري والتجديد قادر عةلى التفاعل والتكيف واالندماج واملشارك . ولكن. والنزع  حنو باإلبداعاتطاقاته املتفجرة 

 من قبل رجال السياس  واالقتصاد وعةلماء النفس واالجتماع واالخصائيني اجلهود, والسيماهذا حيتاج اىل التكاتف بذل 
 ليسانفسهم, و عةلى مساعدة  االجتماعيني من خالل الدراس  والتشخيص والعالج, والعالج هنا هو مساعدة الشباب

التعامل معهم كما يتعامل الطبيب مع مرضاة, بل االخذ بيدهم)الشباب( حنو حتقيق التنمي , عرب تنمي  قدراهتم وتوظيفها 
ذه وترك مسال  تقرير املصري بيدهم ال بيد االخصائيني, لكي تكون عمةلي  التغيري هادف  وترتسخ هالصحيح,  االجتاهيف 

 بح صورة منطي  يعتمد عةليها الشباب يف املستقبل.السةلوكيات لتص
فال ميكن ان تتحقق التنمي  ومؤشرات الفقر والبطال  والتهميش واالقصاء والتمييز تزداد يوما بعد يوم, مع ان هذه     

ادر اىل اذهاننا باملؤشرات تزداد مع زيادة املؤمترات والندوات والبحوث والدراسات احملةلي  والعربي  وحىت العاملي . وهنا يت
اسئةل  مهم هو: ما هي االسباب؟ واين هي مكامن اخلةلل؟ وهل هي مقصودة ام ال؟ فهل اخلةلل يف اجملتمع ام الدراسات 

 واالحباث ام يف الشباب انفسهم؟
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عةلى  ذن اخلةلل كبري وواضح, ويتجسد يف السياسات االقتصادي  واالجتماعي  واالسرتاتيجيات كافه, اليت مل تأخأعتقد أ

 عاتقها عمةلي  التغيري الفعةلي والواقعي, وامنا االكتفاء بالتنظري فقط.
ة ستحل باجملتمع, , ينذر وسينذر بكارث  كبري فالواقع اجملتمعي لةلشباب, ان كان اقتصاديا او اجتماعيا او ثقافيا او سياسيا

 اذا ما تركت هذه الظواهر واملؤشرات دون اهتمام او معاجل .
 لتطرق اىل واقع الشباب يف اجملتمع وما هي اهم احتياجاهتم من اجل التطوير وتنمي  القدرات والتغيري.وسيتم ا

 .ضعف االنتماء لدى الشباب: االسباب والنتائج.1
لقد اتسعت النداءات ملشارك  الشباب يف اجملال العام, السيما واقرارها بندا اساسيا يف السياسات الدولي  من خالل 

, واشار اىل ان 1998الشباب املنعقد عةلى هامش املؤمتر الدويل لةلسياسات الثقافي  لةليونسكو يف استكهومل عام  منتدى
الشباب هم قوة كبرية وراء االنتاج واملهارة واالبتكار, ومن حقهم ان يستمع اليهم واضعوا السياسات واالسرتاتيجيات 

 الوطني  والعاملي .
هم باالستبعاد واالقصاء والتجاهل والتهميش من جه  والشعور او الرغب  باملشارك  من اجل ن الشباب ازداد شعور أال إ

التغيري واحلصول عةلى مركز اجتماعي مرموق من جه  اخرى. لكن بشرط ان تتاح هلم الفرص من خالل االسرتاتيجيات 
 التنموي  التمكيني  لةلقيام بأدوارهم عةلى اكمل وجه.

وحتويل  التأهيلو ه احلكوم  العراقي  من حماوالت جادة وحثيث  لدفع الشباب اىل املشارك  والتدريب وعةلى الرغم مما تقوم ب 
هذه الطاقات املعطةل  اىل طاقات منتج  عرب تطوير قابةلياهتم البدني  والذهني , والسيما وزارة التخطيط ووزارة العمل 

 شري اىل عكس ذلك.والشؤون االجتماعي  ووزارة الشباب...اخل. اال ان الواقع ي
والعوز والبطال , وقد مت االشارة اليها سابقا, اال ان هناك حاالت ومؤشرات اخرى ال تقل فاملؤشرات اخلاص  بالفقر  

امهيتها وخماطرها عن املؤشرات االقتصادي . وهي اهلروب او اهلجرة اىل خارج البةلد وزيادة حاالت االنتحار والعزوف عن 
 اجملال السياسي والشعور بعدم القدرة عةلى التغيري والشعور باالغرتاب والالمباالة.....اخل.الزواج واالهتمام ب

 %17,2والفقر املادي  %13,3فقد اشار احدث تقارير التنمي  البشري  اىل ازدياد حاالت الفقر متعدد االبعاد اىل 
فيما ينخفض بعد  0,808لةلشباب, حيث بةلغ االفضل بني االبعاد االخرى بالنسب   واشار الدليل اىل ان الصح  هو

وهذا يعكس االثر الواضح الخنفاض معدل االلتحاق بالتعةليم, والسيما التعةليم الثانوي  0,695التعةليم ليصل اىل 
 واحلري  والتواصل فكان االقل بني  0,600واملشارك  واالمن  0,741وارتفاع معدل االمي , فيما يبةلغ معدل التشغيل 
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عند اضافه مؤشرات استخدام االنرتنيت, اما النوع االجتماعي,  0,433وينخفض اىل  0,535فبةلغ مجيع االدل  

 (27).0,535-0,694فعكس الدليل التفاوت الواضح بني الشباب والشابات ليبةلغ 

اه هو , واهم ما يثري االنتب29-15من امجايل الفئ  العمري   %38,4فيما بةلغ امجايل النشطني اقتصاديا من الشباب   
الفجوة الواضح  يف معدالت النشاط االقتصادي بني كال اجلنسني, فيالحظ ان الفروق النسبي  تتصاعد كةلما زادت 

عام, وتتناسب معدالت بطال  الشباب طرديا مع ارتفاع املستوى التعةليمي بعمر  30يف عمر  %76اعمارهم لتصل اىل 
من جمموع العاطةلني عن العمل,  %15,4الشهادة االبتدائي  , فقد شكةلت نسب  العاطةلني عن العمل من محةل  15-29

, ونسب  بطال  شرحي  الشباب مرتفع  يف املناطق %31,6يف حني بةلغت نسب  العاطةلني ممن حيمةلون الشهادة اجلامعي  
, ويالحظ ارتفاع %10والريف  %58, اما بطال  الشابات فبةلغت يف احلضر %14,9والريف  %20احلضري  وبنسب  

 %20,7بطال  الشابات فيما لو قورن ذلك ببطال  الشباب, حيث بةلغ املعدل العام لةلبطال  عند الشابات  نسب
 (28).لإلناث %38مقابل  %10. اما يف اقةليم كردستان العراق, فقد بةلغت نسب  بطال  الذكور %11,1والشباب 

ي واخلدمي لفقر والبطال  وتدين املستوى التعةليماليت بذلتها احلكوم  من اجل التصدي ملشاكل اوهذا يفسر ان اجلهود 
ال تزال دون مستوى الطموح, وهذا ينطبق  Gender)لةلشباب ومشكةل  التمييز القائم عةلى اساس النوع االجتماعي )

 ايضا عةلى مشكةل  العمال  والعمال  الناقص  اليت شهدت ارتفاعا مةلحوظا يف اجملتمع.
, فا دور كبري بعدم رغب  الشباب يف املشارك  وانعدام الثق  مبؤسسات اجملتمع كاف واعتقد ان لةلمؤشرات اليت ذكرت سةل

 وعةلى وجه اخلصوص املؤسس  السياسي .
اما من يرى ان لرأيه  %41,4ان نسب  من يثق بالعمل السياسي  2009فقد اشار املسح الوطين لةلفتوة والشباب لعام 

 (29).%62الشباب يف اجملال السياسي  ط, فيما بةلغت نسب  املؤيدين لعملفق %6وصوته يف املنظمات السياس  فقد بةلغ 
واعتقد لو تكررت هذه املسوح يف الوقت احلاضر لوجدت ان النسب ستتغري, ولكن حنو االسوأ. والسيما املشارك   

 يع جماالت العمل السياسي وغريهاالشبابي  يف مج
دادت وترية اهلجرة واهلروب من البةلد يف السنوات الثالث  املاضي  بسبب احلروب اهلجرة الداخةلي  واخلارجي , فقد از  أما

 والنزاعات املسةلح  وما رافقتها من امراض اجتماعي .
دت ومما الشك فيه, اىل زيادة اهلجرة واهلروب من الواقع ومن اجملتمع, وعةلى وجه اخلصوص هجرة الشباب اىل دول أ 
 ماليني نازح لغاي  هناي  اذار من عام 3ير اىل ارتفاع نسب  النزوح اىل اكثر من شارت احدى التقار أحيث  ،وروباأ
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فعدم االستقرار والظروف االستثنائي  لةلمجتمع العراق اسست وبشكل كبري اىل إظهار الرغب  اىل اهلروب ( 30).2015 

ان نسب  الشباب الراغبني  اىل 2012حنو اخلارج, فقد اشارت نتائج مسح استطالعات الرأي وتطةلعات الشباب لعام 
, ومن اهم االسباب هو احلصول عةلى %35,5اما يف اقةليم كردستان فقد بةلغت  %22,2يف اهلجرة اخلارجي  بةلغت 

 (31), اضاف  اىل اكمال الدراس  والتخةلص من الواقع املرير.%45,3, حيث شكل هذا السبب ما نسبته فرص عمل
بالطرق غري املشروع , واليت ادت اىل حشد اكثر زيادة اهلجرة اىل اوروبا اىل  2015وشهدت االشهر االخرية من عام 

شخص من بينهم اطفال ونساء يف املنطق  احملصورة بني اليونان ومقدونيا من اجل الدخول اىل مقدونيا ومن  2000من 
ن الشباب والعوائل واالطفال يف وهذه اهلجرة غري الشرعي  ادت اىل غرق املئات م (32)مث اىل صربيا مث التوجه اىل املانيا.

املياة االقةليمي  الفاصةل  بني تركيا واليونان, او جعةلهم فريس  سهةل  لةلمهربني, حيث يقوموا بابتزازهم او سرق  امواهلم او 
, وقد وجدت العديد من العوائل مقتول  عمدا داخل احلاويات, بعد ان سرقوا تركهم ميوتون من العطش واجلوع واخلوف

 وتركوهم. امواهلم
يضا انتشرت ظاهرة غريب  لةلتخةلص او اهلروب اىل خارج العراق مثل)زواج الفيزا(, حيث يةلجأ بعض الشباب اىل هذا أو 

النوع من الزواج الذي يعد منفذا من منافذ اهلروب وترك العراق, وقيام بعض الشباب والطالب اىل الزواج من النساء 
 جلنسي  االوكراني .االوكرانيات لةلحصول عةلى االقام  وا

وانتشرت ايضا ظواهر االنتحار والقتل بصورة انتحار, فقد ذكرا مصدرا طبيا يف حمافظ  كربالء ان هناك ارتفاعا مةلحوظا  
فيما اشار تقرير التنمي  البشري  العراقي  (33)يف حاالت االنتحار, فقد استقبةلت مستشفى احلسني حاليت انتحار اسبوعيا.

واظهرت احصائي  مهم  ملستشفى الطوارئ ( 34)امرأة.287د النساء املنتحرات يف اقةليم كردستان بةلغ ان عد 2008لعام 
عام  812ليصل اىل  2003لعام  329ازدياد حاالت االنتحار يف املدين  اذا ارتفع العدد من اخلاص  يف السةليماني  

س انتحار وامنا قتل النساء غسال لةلعار او اال ان هناك من يشكك يف ذلك, فذهب البعض اىل ان هذا لي (35).2006
 دفعهن لالنتحار, وهذا ما اشارت اليه العديد من املنظمات احملةلي  والدولي .

 ما االسباب والعوامل املؤدي  اىل ارتفاع مؤشرات االمراض االجتماعي  اليت عاىن ويعاين منها الشباب, تتةلخص مبا يةلي:أ 

, وادت اىل نزوح سكان مخس 2003اجتاحت اجملتمع العراقي, السيما بعد النزاعات واحلروب املسةلح  اليت  -
 حمافظات عةلى االقل اىل داخل وخارج العراق, لتؤدي اىل السكن يف اماكن غري مالئم  من الناحي  الصحي  
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ق  والتهديد ر , والسيما االمراض اجلةلدي  واجلهاز التنفسي....اخل. وتعرض البعض اىل السباألمراضوارتفاع نسب االصاب  

 واالبتزاز, وتدين املستوى التعةليمي.
, الذي اصاب مجيع مؤسسات الدول  واحدث اختالالت بنيوي , سامهت يف ارتفاع نسب الفساد االداري واملايل -

الفقر والبطال  وانعدام فرص العمل وظهور املافيات املسةلح  لتهدد وتقتل وتبتز الناس, ومجيع هذه العوامل 
 انتماء العديد من الشباب اىل هذه اجلماعات املسةلح  او حماول  اهلروب اىل خارج البةلد اسهمت ايضا اىل

حفاضا عةلى حياته وعائةلته, حىت اصبح العراق حيتل مراتب متقدم  يف الفساد عةلى مستوى العاملي ومنها املرتب  
ساد املايل ب  الثامن  عامليا يف الف, فيما شار التقرير العاملي اىل ان العراق بات حيتل املرت2008الثالث  لعام 

واالداري, واعتقد لو كانت املؤشرات اليت حتصل عةليها املنظمات العاملي  حقيقي , الحتل العراق املرتب  االوىل 
وبدون اي منازع او منافس. ويف كةلتا احلالتني بات اجملتمع يعاين ويفقد عموده الفقري الذي يرتكز عةليه اال 

  وهم الشباب.
نمطي  التزال تعاين من تدين املركز االجتماعي وترسيخ الصورة ال املرأةييز اجلندري, مجيع املؤشرات تؤكد ان التم -

لعمل النساء يف اجملال اخلاص من جه  والتهميش واالقصاء والتمييز والفصل املهين العمودي من جه  اخرى. 
احدة غري مؤمن  باملساواة, وهذه املشارك  ووزيرة و  %25وبنسب   امرأة 82سوى  ال توجدففي قب  الربملان 
ال اخلاص, العمل والفقر والبطال  والعمل يف اجمل تأنيثالطموح حنو التغيري, وابقى مظاهر  املرأةالصوري  افقدت 

 اضاف  اىل العنف الوظيفي واملهين, ادى اىل زيادة معاناة النساء, والسيما الشابات.
قاف  العربي  عةلى وعدم قدرة الث املواجه العومل  والياهتا واملبالغ  بضعف مصدات العومل , اعتقد ان املبالغ  بقوة  -

وحماول   والنظر فقط اىل اجلوانب السةلبي , ومن جه  اخرى ترك اجلوانب االجيابي  لةلعومل  جه , هذا من املواجه 
ع املنظوم  سب م  ال تتناوافالم ذات مضامني هابط من اعالنات مييزهوما تطبيقها, والسيما االعالم الغريب 

أدى ومما الشك فيه اىل الشعور باإلحباط واالغرتاب والعزل  االجتماعي , السيما بعد مقارن   القيمي  لةلمجتمع,
منظومتنا القيمي  مبا هو وافد عرب الفضاء من قيم ومفاهيم العدال  واحلري  واملساواة وحقوق االنسان, لكن ما 

 اف جاءت لتكريس الدوني  واالغرتاب وفقدان اهلوي  والذات يف ان واحد.خفي خةلف هذه املبادئ من اهد
 شار اليه عةلماء البنائي  الوظيفي , السيما روبرت مريتون واميل دوركهامي.أوهذا ما   
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الجزاء الواجب , وما هي وظائف امن خالهلا العالق  بني اجزاء اجملتمع نشأتفالوظيفي  حاولت تفسري الكيفي  اليت 

تقدميها لةلكل, ومبعىن اخر, ان التكامل الوظيفي لألجزاء ينتج عنه انعكاسات اجيابي  عةلى الفرد واالسرة واجملتمع, اما 
 (36)اخلةلل الوظيفي فتنتج عنه اضرار تؤدي اىل اختالالت بنيوي  يف اجملتمع.

د منهم, وحسب االدوار احملددة لكل واح وحدد مريتون الطرق املختةلف  اليت حياول هبا الناس احراز النجاح يف احلياة, 
بول  لتحقيق لرتاكم السةلع املادي  او الوسائل املق ويرى ان بعض الناس قد ال يشرتكون يف اهلدف املتفق عةلي  اجتماعيا,

( 38)واكد ان اجزاء النظام اذا فشةلت يف حتقيق اهدافها سوف ينجم عن ذلك ما يسمى باخلةلل الوظيفي. (37)هذا اهلدف.

رى الوظيفيون ان النظام والتوازن طبيعيان يف اجملتمع, ومن مث فان حال  عدم التوازن هي حال  اجتماعي  غري طبيعي , وي
واكد ذلك تالكوت (39)ويشبهون عدم التوازن يف اجملتمع باملرض يف الكائنات احلي , واساس التوازن وجود امجاع اخالقي.

ن القيم واملعايري واالدوار االساسي  من خالل التنشئ  االجتماعي , والنجاح بارسونز , حيث اشار اىل ان الناس يكتسبو 
  (40)يف استدماج قيم اجملتمع ومعايريه وأدواره شرط الزم لتحقيق النظام االجتماعي.

او فقدان املعايري وتعين انعدام القانون, واستخدم هذا  Anomiفيما استخدم اميل دوركهامي مصطةلح الالمعياري  
املفهوم يف نظريته)االنتحار(, واكد ان حاله االضطراب وانعدام النظام الناتج عن االزمات بصورة عام , ميكن ان يؤدي 

ووجد ان اي اضطراب يف النظام ينتج عنه  (41)يف التكيف مع اجملتمع, االمر الذي يؤدي اىل االغرتاب.اىل اخفاق الفرد 
 (42)وت االرادي, حىت ان كان حيقق راح  اكرب وزيادة يف النشاط العام.اضطراب يف التوازن, ليكون دافعا اىل امل

هلذا اجد ان الواقع االجتماعي لةلشباب والشابات اضاف  اىل كاف  افراد اجملتمع, يعكس الواقع املضطرب وعدم التوازن 
تمع, وبدأت اثارة ونتائجه اجملاحلاصل يف مجيع مؤسسات اجملتمع العراقي, لينتج عنه خةلال وظيفيا اثر وبشكل كبري عةلى 

تزداد يوما بعد يوم, حىت اضحى الشباب)ذكورا ونساء( يضحون بكل شيء) االرض واملوارد واهلوي  واالنتماء....اخل( 
 جملرد العيش بأمان وسالم واستقرار ويف اي مكان من العامل.

رهم راد عةلى اداء ادوارتبط بعدم قدرة االفما تالكوت بارسونز احد منظري الدور االجتماعي, فريى ان املشاكل تأ
عات املشاركني هلذه الداء وتوقاالجتماعي  باملدى املطةلوب, ويتطةلب جناح االنسان يف إدائه ألدواره التوفيق بني االدوار وا

  (43)دوار, واذا ما فشل وقع صراع االدوار.األ
 , وعدم ث الوالءات احلزبي  والعشائري  واملناطقي  والقوميولعل السبب املباشر يف صراع االدوار هو الشباب ايضا, حي 

 القدرة عةلى اختاذ القرارات املناسب , والسيما يف العمةلي  السياسي , حيث انصبت عمةلي  االقرتاع او التصويت عةلى 
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الت بنيوي  اختيارات متحيزة بعيدة عن املوضوعي , وهذا سبب مباشر يف ختةلخل االوضاع االجتماعي , لينتج عنها اختال

 خطرية.
 .حاجات الشباب في ظل البناء التنموي.2
االنتماء او املواطن  تزداد قوة وارتباط مع زيادة املشارك  اجملتمعي  الفعال  لةلشباب ومن مث االحنياز لةلوطن وترك الوالءات  

ر باالنتماء يعزز  . عةلما ان الشعو االخرى مهما كانت امهيتها ودورها يف الرتابط املصريي بني الشاب وجمتمع  او مستقبةل
واالقتصادي   السياسي  من مكان  الشباب, لكن هذا حيتاج اىل جهود كبرية من قبل املختصني يف عده جماالت امهها:

 والثقافي  والرتفيهي ....اخل.
والدول   من قبل اجملتمعلذلك جند او اجد ان زيادة االهتمام بقضايا الشباب وزيادة الدعم املادي واملعنوي املقدم هلم 

ومعاجل  قضاياهم, والسيما الفقر والبطال  وانعدام فرص العمل واهلجرة, سيسهم وبشكل فعال يف زيادة االرتباط املصريي 
 .بني الشباب)ذكورا واناثا( وجمتمعهم, وهذا سيؤدي اىل حتقيق التنمي 
 صحي وفري كل االجواء الالعامل بتأ االهتمام بومثال بسيط عةلى ذلك, ما حدث يف الشركات الياباني , حيث بد

واالجتماعي  من سكن مالئم وتوفري القروض امليسرة, والسيما لغرض الزواج, والتعاقد معهم مدى احلياة, هذه اسهمت 
 (44)وبشكل كبري يف زيادة االنتماء لةلوطن من جه  والشركات من جه  اخرى.

الذكور واالناث(, والسيما الشباب) اجملتمع،تتحقق بدون مسامه  مجيع فئات  أن ال ميكنبان التنمي  الشمولي   فاإلقرار 
ومن اجل مسامه  كامةل  وفعال  ومؤثرة لةلشباب يف اجلهود التنموي  الشامةل  البد من حتديد بعض املنطةلقات لةلبناء التنموي 

ي  قائم عةلى ت احلاضر, الن حتقيق التنمالناجح يف العراق, ومن مث التطرق اىل اهم احتياجات الشباب, السيما يف الوق
 التالزم السبيب واملنطقي بني املنطةلقات واحلاجات. 

 هم هذه املنطةلقات التنموي  هي:أو 

 اجلنوبي ،وريا مثل جترب  تونس وك العراق،والسيما البةلدان القريب  من  الناجح ،االستفادة من التجارب التنموي   -
 لعاملي  ومنها جترب  كندا والنروج.ومن مث االنتقال اىل التجارب ا

 تعزيز مبدأ التكامةلي  يف العمل التنموي, والرتكيز عةلى االستمراري . -

العمل عةلى حتديد اهم االحتياجات وحسب االولوي  واالمهي , ومن مث اذكاء الثق  لسد هذه االحتياجات  -
 باالعتماد عةلى املوارد املتاح .
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 يفي .ريفي, السيما يف ظل اجلمود والتخةلف الذي بدأ يستشري يف املناطق الر العمل عةلى تنمي  اجملتمع احملةلي ال -
اما اهم االحتياجات اليت اصبح الشباب بأمس احلاج  اليها يف جمتمع عاىن وال يزال من العديد من االزمات واحلروب 

 . واهم هذه االحتياجات هي:2003والنزاعات, السيما بعد 

 الشعور باألمن االنساني.  -

 رية.الح -

 االبداع واالبتكار. -

 المنافسة. -

 العمل. -

 الحصول على المكانة االجتماعية. -

 الشعور باالنتماء وحب الوطن. -

 الخدمات الصحية والتعليمية.  -

 الضمان االقتصادي واالجتماعي. -

 الشعور باألهمية. -

 المساواة الجندرية. -

 تكافؤ الفرص. -
 تنمية وترسيخ قيم المواطنة لدى الشباب..3
شخصي  الشباب, البد ان ترتسخ وتنمو قيمها يف االسرة واملدرس  بح املواطن  مكونا اساسيا من مكونات لكي تص   

واجلامع  والسوق والشارع والعمل, وبوجود بيئ  اجتماعي  واقتصادي  وسياسي  وثقافي  مالئم  لنموها, لكي تضحى هوي  
 واضح  املعامل واالفق وجلميع الشباب.

 دى الفئ  اليت تعترب العمود الفقري لكل جمتمع, والفئ  احملرك  واملنتج  والقادرة عةلى احداث التغيريوتنمي  القيم ل    
, تتطةلب العمل اجلاد من قبل جمموع  من (Social Walfer) االجيايب اهلادف اىل حتقيق الرفاهي  االجتماعي  

 االلتزام -اماالحرت -ى الشباب تتمثل) املساواةاملؤسسات االجتماعي , عةلما ان القيم االساسي  الواجب ترسيخها لد
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حب -الفضيةل -عدلال-التفكري االجيايب-االيثار-الثق  بالنفس وتقدير الذات-املشارك  يف احلياة العام -نيبالقوان

 املشارك  اجملتمعي  الفاعةل ....اخل(.-االجناز-االبتكار-االبداع-الوطب
جتماعي  وجمموع  القيم املواطن  لدى الشباب, فهذه متارس من قبل املؤسسات اما الكيفي  املالئم  واملناسب  لتنمي  أ 

 العالج(.-التشخيص-من االخصائيني, يف مقدمتهم االخصائي االجتماعي عرب ثالث خطوات اساسي  هي)الدراس 
ترب من اهداف اخلدم  ع, يعوتنمي  االفراد وتوظيفهم بالشكل السةليم ملمارس  ادوار تنال الثناء والتقدير من قبل اجملتم 

 االجتماعي  والسياس  االجتماعي  عةلى حدا سواء, من اجل حتقيق الرفاهي  االجتماعي .
فاألخصائي االجتماعي يعترب حةلق  الوصل االساسي  بني مجيع املؤسسات العامةل  عةلى تنمي  قيم املواطن  من جه   

اليت متارس وسيةل  ضغط عةلى احلكوم  من اجل زيادة NGO) )وايضا هو العنصر الفعال يف منظمات اجملتمع املدين
 االهتمام بقضايا الشباب من جه  اخرى.

 األسرةبوتنمي  قيم املواطن  لدى الشباب تعتمد عةلى ثالث قنوات اساسي  تتفاعل فيما بينها, وتتكامل اهدافها, تبدأ اوال 
-وسائل ترفيهي هيئات عام  و -منظمات جمتمع مدين-جملتمع)اعالممث املدرس  والكةلي  واخريا البيئ  االكرب واملتمثةل  با

 نوادي ثقافي  ورياضي ...اخل(.
عةلى سبيل املثال, تعترب الةلبن  االوىل يف كيان اجملتمع واجملال االول الذي حتدد داخةل  مالمح شخصي  الفرد, وتتم  فاألسرة

جيل.  قل الرتاث من فضيةل  واخالق وقيم وتعاون من جيل اىلفيه ادراك قيم املواطن  عرب التنشئ  االجتماعي  اليت تن
وايضا تغرس يف االبناء حب الوطن واالنتماء وحتديد االدوار لكل عضوا من اعضائها ومراقب  االبناء وتوعيتهم وتوجيههم 

 ذكريهم بإجنازات اجملتمع وتارخيه, وما يتطةلب  املستقبل لةلنهوض دائما هبذا اجملتمع.وت
االسرة جزءا من الكل, فأدوار االسرة تتكامل مع ادوار بقي  املؤسسات اليت يتكون منها البناء االجتماعي. فهي ومبا ان 

تقوم بتهيئ  ابنائها لةلمشارك  يف االنشط  السياسي  واالجتماعي  والثقافي  والرياضي . فمن خالل تعاوهنا مع املؤسس  
اجملتمع(, -ملدرس ا-ل النشاطات واملشاركات عةلى مستويات ثالث )املنزلالتعةليمي , ميكن تعزيز مبادئ االنتماء من خال

 ومن خالل املنزل واملدرس  نستطيع تنمي  االحساس بالواجبات اجملتمعي  والفخر واالعتزاز بالوطن.
يهي  اليت تعد عاملهم جما املدرس  فتعد من اهم املرجعيات اليت ينتمي اليها الشباب, نظرا لةلمهام التعةليمي  والرتبوي  والتو أ 

ومتكنهم من التعةلم واكتساب املعارف واملهارات وتةلقي اخلربات والتجارب والتدريبات اليت تؤهةلهم عةلى مواصةل  التعةلم 
 وهي اداة لتحرير الذهن من مجيع اشكال الضيق واالنغالق  (45)والتخصص يف املهن واالعمال اليت حيتاجها اجملتمع.
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ليت مترر املعةلومات وفق منظور منهجي مدروس, لتةلعب املدرس  دورا يف نشر ثقاف  املشارك  والتحجر, وهي الوسيةل  ا

 لدى الطالب.
وبالتايل تساهم املدرس  يف تاسيس كيان التالميذ وترسخ فيهم قيم ومبادئ اجملتمع لتسهل اندماجهم وتثبت   

تمع ارادة اجملتمع, فاملؤسس  الرتبوي  تاخذ عن اجمل فالغاي  االساسي  لةلمدرس  هو حنت مالمح االنسان الذي( 46)هويتهم.
  (47)مجةل  من املعارف املنتقاة واملهارات املكتسب  والقيم السائدة, فتهذهبا وتنقةلها اىل الشباب يف صيغ مواد تربوي  وتكويني .

 (48)والرتبي  من اجل املواطن  تركز عةلى اربع  ابعاد هي:   

 والواجباتالتربية من اجل معرفة الحقوق  -

 التربية من اجل فهم الهوية الوطنية. -

 التربية من اجل تعزيز االنتماء. -

 التربية من اجل تعزيز المشاركة. -
ففي املكسيك مت ختصيص مواد دراسي  ولساعات طويةل  لتدريس املواطن  وتنميتها وترسيخها لدى الطةلب , اما اليابان   

اىل  رب العاملي  الثاني , واعتربت ان االصالح التعةليمي هو نقط  االنطالقفقد اهتمت بالتحول اىل دول  عاملي  بعد احل
العاملي  من خالل احملافظ  عةلى الثقاف  املوروث , وتعميقها يف نفوس االفراد وتربيتهم عةلى االنتماء واالخالص اىل جمتمعهم,  

 (49)م من العيش بنجاح.ول  اليت متكنهكما اهتمت اليابان بتزويد شباهبا بالقيم والسةلوكيات املقب

 (50):عددا من االهداف اليت تستهدفها من تعةليم املواطن  وهي الياباني  فوضعت الوزارة  

 تنمية القدرة على العمل بإيجابية. -

تعميق التفاعل الواسع بين الطالب وبين مدرستهم ومجتمعهم كأداة لتنمية مهارات المشاركة وتنمية  -
 االحساس بالمسؤولية االجتماعية.

زيادة الوعي بمشاكل المجتمع المحلي والدولة ومعرفة الطرق التي يمكن من خاللها يستطيع الفرد  -
 االسهام في اقامة المجتمع والدولة.
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اىل خةلق هوي  وطني  توحد املاليزيني بتنوعاهتم املختةلف ,  1975ليزيا منذ حصوهلا عةلى االستقالل عام فيما سعت ما

ومن مث اعتمدت مبدأ املواطن  هدفا اساسيا من اهداف النظام التعةليمي, ويف الدمنارك يعترب تعةليم املواطن  عةلى راس 
االسباين,  اسبانيا مت دمج منهج تعةليم املواطن  بداي  من الدستور اولويات منظوم  التعةليم العام بدأ من رياض االطفال, ويف

مت اقرار قانون يعرتف بان التعةليم الي  قوي  لدمج قيم املساواة وحقوق االنسان والتماسك االجتماعي  2006ويف عام 
 ( 51)واحرتام التنوع الثقايف.

راء واملعةلومات سيةل  االعالمي  يتم من خالهلا نقل االفكار واآلالبيئ  اجملتمعي , حيث تنشط فيها بقي  املؤسسات, فالو  ماأ
 وهذا ما ينطبق عةلى اجملالت والصحف اليومي  والشهري .....اخل. (52)فراد.األىل عدد كبري من إ
اهيم واطنني مبفبتثقيف امل اخلاص منظمات اجملتمع املدين, فةلها دور كبري يف اقام  الدورات التوعوي  وورش العمل أما  

املواطن  واالنتماء وقيمهما, وايضا املشارك  اجملتمعي  املطةلوب  والفعال  لةلشباب وهذا ينطبق عةلى النوادي الثقافي  والرياضي  
 ايضا.

وضمن هذا التطور الشمويل تصبح مؤسسات البناء االجتماعي فضاءا مفتوحا لتفاعل تةلك االدوار وجلميع املؤسسات   
طةلب  ومنظمات اجملتمع املدين واملربني والفاعةلني ومبشارك  او قيادة االخصائيني االجتماعيني, ومن من خالل اولياء امور ال

( يوضح 1تسم رقم )مر  وتنمي  قيم املواطن  لدى الشباب.خالل التفاعل االجتماعي الذي ميثل االطار التشاركي لتفعيل 
 ذلك
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 املؤسسات اجملتمعي  يف ترسيخ قيم املواطن  ( يوضح دور1مرتسم رقم )

ويف ضوء هذه احلقائق, جند ان دور اخلدم  االجتماعي  واالخصائيني االجتماعيني يف العمل مع الشباب ينصب عةلى 
 جمتمعهم ووطنهم, عن طريق زيادة وعيهم بقضايا اجملتمع. اجتاهتقوي  روح املسؤولي  لديهم 

 ؟ وهل ستنجح االحباث والدراسات والسياسات؟ وهل ينجحوالتوجيه باإلرشادي  التوعي  لكن....؟ هل ستنجح عمةل  
الشابات( -ذوي االختصاص؟ وهل تنجح االسرة واملدرس ؟ هل ينجحون مجيعا يف حتويل هذه الطاقات املعطةل )الشباب

بح مستشريا يف راقي, حيث الفساد اصواالستثنائي  اليت مير هبا اجملتمع العاىل طاقات منتج ؟ يف ظل االوضاع املازوم  
مجيع املؤسسات وعةلى راسها املؤسس  السياس  والديني , وانتشار مظاهر الفقر والبطال  والقتل والتشرد والتسول وعمل 

 النساء واالطفال واالبتزاز والتهديد وزيادة هجرة العقول واملوارد البشري  اىل اخلارج.
ىل وامنا اخلةلل يف اجملتمع ككل, وهذا اثر سةلبا عةلى الشباب, وبالتايل حنن حباج  ا اذن اخلةلل ليس يف الشباب فحسب, 

 معاجل  اصل املشكةل , لكي حنقق االندماج واملشارك  الفعال  لةلشباب وغريهم يف بناء اجملتمع ومن مث حتقيق التنمي  جبميع 
 

يم ترسيخ ق
المواطنة 
من خالل

االسرة

المدرسة 
والجامعة

منظمات 
المجتمع 
المدني

النوادي 
الثقافية 
والرياضية

االعالم 
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( يوضح ما هي متطةلبات 2مرتسم رقم) دم الشباب.وليس االعتماد عةلى احلةلول الرتقيعي  او النظري  اليت ال خت ،شكاهلاأ

 التغيري اجملتمعي لتعزيز املواطن .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح اليات ترسيخ املواطن 2مرتسم رقم )
 
 
 
 
 
 
 

المواطنة
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مشاركة فعالة لكال 
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 سادسا: االطار المنهجي للبحث.

 الدراسات. نمنهج البحث: اعتمد الباحث منهج املسح االجتماعي بالعين , النه افضل املناهج هلذا النوع م 
  ادوات مجع البيانات: مت اعتماد طريقتني جلمع البيانات واملعةلومات اخلاص  بالبحث مها)املقابةل  مع بعض

 استمارة االستبان (.-القيادات احملةلي  ومنظمات اجملتمع املدين
 ( شاب وشاب , وذلك لع400عين  البحث: استخدم البحث عين  عشوائي  بسيط , اما حجم العين  هو ) دم

وجود احصائي  رمسي  ثابت  لعدد الشباب والشابات يف االقةليم, والسيما بعد حرك  النزوح االخرية اليت شهدها 
 اجملتمع العراقي.

  :مجاالت البحث 
 دهوك(-اربيل-اجملال املكاين: اقةليم كردستان) السةليماني  -أ

-1/4/2015دة بني اجملال الزماين: مت اجراء بشقي  النظري وامليداين خالل الفرتة املمت  -ب
15/10/2015 

اجملال البشري: ويشمل عين  من الشباب والشابات يف اقةليم كردستان ويشمل مجيع العراقيني عربا   -ت
 واكرادا من الشباب والشابات.

 سابعا: عرض وتحليل البيانات.
 اوال: البيانات االولية.

ث حتديد مي, فمن خالله يستطيع الباحاجلنس: يعد متغري اجلنس من املتغريات الرئيسي  يف البحث العةل .1
اخلصائص االجتماعي  لةلعين , السيما وان هذ املتغري يعد مؤشرا يف بيان نوعي  مشاكل الشباب, وتتأثر طبيع  

 االسئةل  جبنس املبحوثني/ات وتكوينهم/ن البيولوجي.
 (يوضح توزيع العينة حسب الجنس1جدول رقم)

 % ت اجلنس
 %50 200 الذكور
 %50 200 االناث
 %100  اجملموع
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العمر: يؤثر عمر املبحوثني/ات يف اإلجاب  عةلى االسئةل  املطروح  يف استمارة االستبان , السيما بني الشباب  .2

 . اإلجاب يف الفئات املتقدم , فةلةلخربة املرتاكم  عرب السنني دور كبري ومهم يف 
 ( يوضح اعمار المبحوثين/ات2) جدول رقم                                              

 % ت العمر
19-24 124 31% 
25-30 276 69% 

 %100 400 اجملموع
 

املستوى التعةليمي: هو اعةلى مستوى تعةليمي او شهادة حصل عةليها املبحوثني/ات, فةلةلتحصيل العةلمي دور   .3
وع ذات فائدة  ا وان املوضعةليها مبصداقي  كبرية, والسيم اإلجاب ومن مث كبري ومهم يف فهم وحتةليل االسئةل  

 كبرية لةلمجتمع.
 ( يوضح التحصيل العلمي للمبحوثين/ات3جدول رقم )

 % ت التحصيل العةلمي
 %5,5 22 ابتدائي 
 %13,5 54 متوسط 
 %19,25 77 اعدادي 

 %18,75 75 دبةلوم
 %43 172 سبكالوريو 
 %100 400 اجملموع

 
 اعي  من املتغريات املهم , السيما وان الشخص املتزوج خيتةلف يفاحلال  االجتماعي : يعد متغري احلال  االجتم .4

 النفسي واالجتماعي عن املطةلق واالعزب واالرمل, لكن املشاكل االسري  ايضا قد تؤثر عةلى اجابات  استقراره
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تمع جملاملبحوثني/ات, لتختةلف اجاباهتم عن االخرين, والسيما االعزب والعزباء الذين ال يهتمون كثريا ان تركوا ا .5

 او ال.
 ( يوضح الحالة االجتماعية للمبحوثين/ات4جدول رقم)                           

 % ت احلال  االجتماعي 
 %52,5 210 متزوج/ة

 %42,5 170 اعزب/عزباء
 %3,25 13 مطةلق/ة
 %1,75 7 ارمل/ة
 %100 400 اجملموع

 
شري بحوث/ة, وتعد املهن  من املقاييس االقتصادي  اليت تامل يزاولهاملهن : وهو اجلهد العضةلي او العقةلي الذي  .6

 اىل احلال  املادي  اليت يتمتع هبا املبحوث.
 

 ( يوضح مهن المبحوثين/ات5جدول رقم)                                  
 % ت املهن 

 %11 44 طالب/ة
 %22 88 كاسب

 %15,5 62 موظف/ة
 %13 52 عامل/ة
 %8 32 رب  بيت

 %30,5 122 ل عن العملعاط
 %100 400 اجملموع
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اع عةلى االوضاع املعيشي , السيما وان انقطكفاي  الدخل: لةلدخل الفردي او االسري اثر كبري وبالغ االمهي   .7

الدخل او استقطاع جزء منه سوف يؤثر عةلى االندماج واملشارك  اجملتمعي , ويؤثر يف اجاباهتم/ن عةلى االسئةل  
 ايضا.

 اتين/( يوضح مدى كفاية الدخل الشهري للمبحوث6جدول رقم)                       
 % ت كفاي  الدخل الشهري

 %5,25 21 يكفي ويزيد
 %24,75 99 يكفي

 %70 280 ال يكفي
 %100 400 اجملموع

 
 ثانيا: المشاكل المجتمعية ودورها في اضعاف االندماج االجتماعي وقيم المواطنة لدى الشباب.

اجملتمع العراقي من العديد من االزمات اليت ادت اىل اختالالت بنيوي  اثرت وبشكل كبري عةلى مجيع افراد اجملتمع) يعاين  
 رجال و نساء و شباب و اطفال(,.

وهذه املشاكل اثرت عةلى الشباب حبيث ادت اىل اضعاف االندماج االجتماعي وبشكل خطري, ادى اىل العديد من    
 ليت اجتاحت جمتمعنا العراقي, وسيتضح بصورة اكرب يف البيانات التالي :املظاهر والسةلوكيات ا

 ( يوضح مدى معاناة الشباب العراقي:7اما اجلدول رقم)  
 ( يوضح مدى معاناة الشباب/ات في العراق7جدول رقم)                          

 االجابات ت %
91,5%  نعم 366 
8,5%  ال 34 
100%  اجملموع 400 
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, اىل مدى معاناة الشباب والشابات يف اجملتمع العراقي وعةلى مجيع االصعدة, وشكةلت ما بيانات اجلدول اعالهوتشري 
 .%91,5نسبته 

يوضح ادناه  (8هبا الشباب يف العراق, وترتيبها حسب االمهي  او اخلطورة, فاجلدول رقم) تأثرما اهم املشاكل اليت أ
 ذلك:

 ( يوضح نوع المشاكل التي اثرت على الشباب/ات8جدول رقم)                       
 % ت املشاكل
 %36,5 146 اقتصادي 
 %27,75 111 سياسي 
 %16,25 65 ثقافي 

 %10 40 اجتماعي 
 %5 20 نفسي 
 %4,5 18 مجيعها
 %100 400 اجملموع

 
م/ن وادت /ات واليت اثرت وبشكل كبري عةليهاىل ان اهم املشاكل اليت يعاين منها الشباب بيانات اجلدول اعالهتظهر  
من بقي   %64,25 نسبتهىل ابتعادهم عن اجملتمع وحماول  اهلجرة, هي املشاكل االقتصادي  والسياسي  واليت شكةلت ما إ

 مجيع املشاكل(.-نفسي  -ثقافي –املشاكل االخرى)اجتماعي  
طموح الشباب, ان كانت خدمات صحي  او تعةليمي  او اما عن اخلدمات املقدم  من قبل احلكوم , فهل كانت تةليب    

د كانت اجاباهتم ان اخلدمات دون مستوى الطموح, بل ولدت لديهم صدم  اجتماعي , السيما تدريبي .....اخل, فق
 يوضح ذلك: ادناه (9, واجلدول رقم)2003بعد رفع شعارات التغيري بعد 
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 ية الحكومة لمتطلبات الشباب/ات( يوضح تلب9جدول رقم)                          

 االجابات ت %
92,5%  نعم 370 
7,5%  ال 30 
100%  اجملموع 400 

 
 يوضح ذلك: ( ادناه10مستقبةلهم, فاجلدول رقم) ما نظرهتم )شباب/شابات( حولأ    

 ( يوضح نظرة الشباب/ات حول مستقبلهم10جدول رقم)                         
 % ت االجابات

 %8,5 33 متفائل
 %40,75 163 متشائم

 %33,5 134 ال يهمين
 %17,5 70 ال اعرف
 %100 400 اجملموع

 
وال  %40,75ان نظرة الشباب/ات حول مستقبةلهم يف اجملتمع انقسمت بني متشائم  بيانات اجلدول اعالهتشري 

همت يف اطن/ة يف اجملتمع, واليت اس, ويف كال احلالتني تظهر لنا النتائج بؤس املو %33,5يهتمون مبستقبةلهم/ن بنسب  
 ظهور االغرتاب والعزل  االجتماعي  من جه  او اهلروب من العراق من جه  اخرى.

باهتم, ااما حول العالق  بني مستقبل الشباب والشابات من جه  ومستقبل العراق من جه  اخرى فقد تباينت اج   
 يوضح ذلك: ( ادناه11واجلدول رقم)
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 ( يوضح العالقة بين مستقبل الشباب/ات ومستقبل العراق11جدول رقم)                  

 االجابات ت %
67,5%  نعم 270 
32,5%  ال 130 
100%  اجملموع 400 

, اىل ان النسب االعةلى من اجابات الشباب/ات, اكدت وجود عالق  بني مستقبل العراق عالهأنتائج اجلدول وتشري 
ىت ما وجدت االزمات ادت اىل انتشار البطال  والفقر والتهميش واالقصاء.....اخل, , فم%67,5ومستقبةلهم وبنسب  

ادت ومما الشك فيه اىل التفكري باملستقبل اجملهول لةلشباب/ات, وهذا ما ساهم وبشكل كبري يف هجرهتم وتركهم لةلبالد) 
 هذا ما اكدة اغةلب املبحوثني واملبحوثات(.

اجلدول  وضحهيالشباب والشابات يف احلاضر واملستقبل يف العيش حياة كرمي ,  االشياء اليت هتموفيما خيص اهم   
 :( ادناه12رقم)

 ( يوضح اهم ما يهم الشباب/ات في الوقت الحالي12جدول رقم)                     
 االجابات ت %

21%  العمل 84 
8,5%  الزواج 34 
18,25%  اهلجرة 73 
15,5%  التعةليم 62 
11% وتكافؤ الفرص العدال  44   
3,5%  اخلدمات الصحي  14 
10,5%  مشاريع شبابي  42 
4,25%  قروض ميسرة 17 
7,5%  التعيينات 30 
100%  اجملموع 400 
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وتشري بيانات اجلدول أعاله اىل ان اهم متطةلبات العيش الكرمي اليت هتم الشباب/ات, تراوحت بني العمل والتعةليم    

 ه  واليت احتةلت االولوي , اما التعيينات والزواج واخلدمات الصحي  واملشاريع الشبابي ...اخلوالعدال  وتكافؤ الفرص من ج
  من جه  اخرى.

( 13لكن هل هناك استجاب  هلذه املتطةلبات من قبل احلكوم  او واضعي السياسات  وصانعي القرار, فاجلدول رقم)   
 ادناه يوضح ذلك:

 يوضح استجابة الحكومة في توفير متطلبات الشباب/ات  (13جدول رقم)                       
 االجابات ت %

97,25%  نعم 389 
2,75%  ال 11 
100%  اجملموع 400 

ن نستنتج من بيانات اجلدول اعاله, ان مجيع املؤسسات مبا فيها احلكوم  او منظمات اجملتمع املدين, مل تستجيب أوميكن 
. التصادم بني %97,25وبنسب   اليت حيتاجها الشباب لتدعم مشاركتهم اجملتمعي او توفر اه املتطةلبات الضروري  

املتطةلبات وعجز احلكوم  عةلى تفريها سبب التفكري باهلجرة او االخنراط يف اجملاميع املسةلح  او االحنراف واالنتقام من 
 اجملتمع....اخل.

 ( ادناه يوضح ذلك:14ي  فاجلدول رقم)ما اهم متطةلبات الشباب لةلمسامه  يف حتقيق التنمي  الشمولأ  
 ( يوضح اهم متطلبات الشباب/ات للمشاركة في تحقيق التنمية الشمولية14جدول رقم)                 

 % ت االنواع
 %42,5 170 املعرف 
 %40 160 العدال 

 %15 60 التمكني
 %2,5 10 التدريب والتأهيل

 %100 400 اجملموع
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ول اعاله, اىل ان اهم متطةلبات الشباب لتحقيق التنمي , توزعت عةلى حتقيق جمتمع املعرف  والعدال  نتائج اجلدوتشري 

. وهذا دليل واضح عةلى اهتمام الشباب/ات %17,5والتمكني والتدريب والتأهيل بنسب   %82,5االجتماعي  وبنسب  
 مبستقبل اجملتمع, لكن بشرط توفري املتطةلبات املذكورة سةلفا.

 حاله مواجه  الشباب ملشكةل  ما, فان اجله  القادرة عةلى حل املشاكل حسب اعتقادهم, يتضح يف بيانات ما يفأ
 ( ادناه:15اجلدول رقم)

 
 ( يوضح الجهات الفعالة لحل مشاكل الشباب/ات حسب رأيهم15جدول رقم)                       

 % ت اجلهات
 %14,5 58 الشرط 
 %50 200 العشرية
 %5,5 22 احلزب
 %16 64 العائةل 

 %11 44 اعاجلها بنفسي
 %3 12 ال اعرف
 %100 400 اجملموع

 
, اىل ان نصف املبحوثني/ات يؤكدون ان اغةلب املشاكل اليت تواجههم يف الوقت احلايل بيانات اجلدول اعالهتشري     
 البةلد واملؤسسات القادرة عةلىميكن ان حتل اال عن طريق العشرية, وهذا دليل واضح عةلى ضعف القانون يف  ال

همت يف انعدام اليت انتشرت وبشكل كبري, واساجليش....اخل(, السيما يف ظل املصاحل الفئوي  واحلزبي  -فرض )الشرط 
ثقه الشباب/ات مبؤسسات الدول  كافه, وهذا ادى اىل اضعاف الشعور باالنتماء لةلوطن, وزاد من قوة االنتماء لةلعشرية 

 نطق  او القومي , القادرة عةلى محايتهم من املخاطر واملشاكل اليت تعرتضهم/ن.او احلزب او امل
 ( ادناه يوضح ذلك:16ما حول اهم العقبات اليت وقفت حائال امام املشارك  اجملتمعي  الفاعةل  لةلشباب, فاجلدول رقم)أ
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 اركة المجتمعيةهم عقبات منع الشباب/ات من المشأ( يوضح 16جدول رقم)

 % ت العقبات
 %2,75 11 االنشغال يف العمل

 %13,5 54 الالمباالة يف قضايا اجملتمع
 %13,5 54 غةلب منظمات اجملتمع املدين هدفها الربحأ

 %25,5 102 عدم الثق  بصانعي القرار
 %5,5 22 الفساد االداري واملايل
 %7 28 املصاحل احلزبي  والقومي 

 %10 40 اهلوي الشعور بفقدان 
 %3 12 عدم االميان بقدراهتم عةلى التغيري

 %4,5 18 انتشار العصابات واملسةلحني الرافضني لةلتغيري
 %11,25 45 التفكري برتك البةلد واهلجرة اىل اخلارج

 %3,5 14 ضعف املنظوم  القيمي  والقانون
 %100 400 اجملموع

ان الشباب/ات اصبحوا يعانون من العديد من العقبات اليت وقفت امام  ميكن ان نستنتج من بيانات اجلدول اعاله,    
املشارك  اجملتمعي  لتحقيق ما يطمحون اليه, ولذلك كانت اغةلب قراراهتم ذات طابع سةليب, السيما املشارك  السياسي , 

 ( ادناه, حول مدى االهتمام بالربامج السياسي :17وهذا ما سيتضح يف بيانات اجلدول رقم)
 ( يوضح اهتمام الشباب/ات بالبرامج السياسية17جدول رقم)                             

 االجابات ت %
24,5%  نعم 98 
75,5%  ال 302 
100%  اجملموع 400 
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ثالث  ارباع بيانات اجلدول اعاله, بعدم اهتمام الشباب/ات بالربامج السياسي , السيما يف ظل الظروف املأزوم  تشري  

ار الذات السياسي  ال يتميزون بالكفاءة وانك يعيشها البةلد من جه  واالعتقاد بان القائمني عةلى ادارة املؤسسات اليت
 ( ادناه, يوضح اسباب عدم االهتمام بالربامج السياسي :18من جه  اخرى, واجلدول رقم)

 السياسية ( يوضح اسباب عدم االهتمام بالبرامج18جدول رقم)                           
 االسباب ت %

19,8%  الربامج السياسي  جمرد ثرثرة 60 
10,6%  ال افهم عةلى السياسيني 32 
10,6%  ال افهم بالسياس  32 
27,5%  ال يهمين ذلك 83 
17,9%  اغةلب السياسيني غري كفؤين  54 
13,9%  املصاحل احلزبي   41 
100%  اجملموع 302 

 
( ادناه, يوضح اجابات البحوثني/ات 19صويت عةلى االنتخابات القادم , فاجلدول رقم)ما فيما خيص املشارك  يف التأ

 حول املشارك  من عدمها:
 

 ( يوضح مدى مشاركة الشباب/ات في االنتخابات القادمة19جدول رقم)                         
 االجابات ت %

27,75%  نعم 111 
72,25%  ال 289 
100%  اجملموع 400 
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من جمموع العين  يرفضون املشارك  يف االنتخابات القادم . وهذا يرجع  %72,25شري بيانات اجلدول اعاله, اىل ان ت

 ( ادناه:20اىل جمموع  اسباب اشاروا اليها يف اجلدول رقم)
 ( يوضح اسباب رفض المشاركة في االنتخابات القادمة20جدول رقم)                          

 االسباب ت %
16,3%  صويت غري فعال 47 
30,8%  انتخابات غري نزيه   89 
21,5%  دميقراطي  مزيف  62 
13,8% الربملانيني مل يقدموا شيء  40 

 لةلمجتمع
7,6 %  تزداد فيها شراء الذمم 22 
10% سيطرة االحزاب عةلى  29 

 االنتخابات
100%  اجملموع 289 

 
 الثق  باالنتخابات وعدم جدوى املشارك  فيها, ويرجع اىل الشعور بعدمحجم عدم  نستنتج من بيانات اجلدول اعاله,   

 القدرة عةلى التغيري واالوضاع االمني  غري املستقرة اليت يعيشها البةلد.
ليت يعاين ا ما حول االعتقاد بأن تشكيل او تأسيس كيان شبايب مستق بفكر ورؤى شبابي  يعترب هو احلل لةلمشاكلأ  

 ( ادناه:21يتضح يف بيانات اجلدول رقم)ة خاص  واجملتمع بصورة عام , منها الشباب/ات بصور 
 في حل مشاكل الشباب/ات( يوضح دور تأسيس كيان شبابي 21جدول رقم)                       

 االجابات ت %
54,25%  نعم 217 
45,75%  ال 183 
100%  اجملموع 400 
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ثناء قبول والرفض تبدوا متقارب  والسبب)مناقش  بعض الشباب والشابات ااىل ان نسب  ال ،عالهأتشري بيانات اجلدول  

مةلئ االستبان ( يعود اىل الفساد االداري واملايل املستشري يف مجيع مؤسسات اجملتمع واخلوف من االحزاب املتنفذة 
 والتعود عةلى اخطاء املاضي, هذا ما اشار اليه اجمليبني عةلى السؤال بالرفض.

 ( ادناه يوضح ذلك:22د مشاريع شبابي  قادرة عةلى فرض نفسها يف اجملتمع, فاجلدول رقم)اما حول وجو   
 ( يوضح قدرة المشاريع الشبابية في فرض نفسها على المجتمع22جدول رقم)                     

 االجابات ت %
8 %  نعم 32 
92 %  ال 368 
100%  اجملموع 400 

 
ىل عدم وجود مشاريع شبابي  قادرة عةلى فرض نفسها عةلى اجملتمع او فيه, والسبب يعود تشري بيانات اجلدول اعاله, ا

حسب رأي الشباب اىل االعتماد عةلى االسترياد وخصخص  املعامل واملصانع وفتح احلدود لتتدفق اىل السوق املنتجات 
 ا ان وجدت.ع الشبابي  او حماربتهالرديئ  والرخيص  الثمن, وسيطرة االحزاب عةلى السوق وعدم اعطاء الفرص  لةلمشاري

( ادناه يوضح 23ولكي حتوز املشاريع الشبابي  عةلى ثق  اجملتمع, جيب ان تتوفر هلا عددا من املتطةلبات, واجلدول رقم)  
 ذلك:

 ( يوضح متطلبات دعم المشاريع الشبابية23جدول رقم)                                
 املتطةلبات ت %

45,6% م احلكوميالدع 168   
18,2%  القروض امليسرة 67 
18,2%  مساندة اعالمي  67 
5% توعي  اجملتمع بأمهي  املشاريع  18 

 الشبابي 
5%  توعي  الشباب بدور مشاريعهم 18 
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8% ورش عمل تدريبي  وتثقيفي   30 
 لةلشباب

100%  اجملموع 368 
 

تمع واملواطن ن تؤدي اىل جناح املشاريع الشبابي  لتنال ثق  اجملتشري بيانات اجلدول اعاله, اىل ان هناك متطةلبات ميكن ا   
 .%45,6عةلى حدا سواء, ومن اهم املتطةلبات هو الدعم احلكومي وبنسب  

( يوضح اجابات 24ما الشابات ايضا عانن من مشاكل ختصهن كأناث, والسيما التمييز اجلندري, واجلدول رقم)أ  
 طرح  عةلى االناث فقط: املبحوثات, عةلما ان هذا السؤال مت

 ( يوضح مدى معاناة الشابات في المجتمع24جدول )                                        
 االجابات ت %

89%  نعم 178 
11%  ال 22 
100%  اجملموع 400 

 
س النوع, من حجم العين , اشرن اىل وجود متييز قائم عةلى اسا %89حيث تشري بيانات اجلدول اعاله, اىل ان     

ظةلما اىل  رجاعهإوهذا التمييز ناتج عن املنظوم  القيمي  اليت تشجع عةلى عمل النساء يف اجملال اخلاص فقط, وايضا مت 
 ( ادناه, يوضح اهم عوامل التمييز اجلندري:25. واجلدول رقم)البيولوجيالعامل 

 عوامل التمييز الجندري( يوضح اهم 25جدول رقم)                                         
 العوامل ت %

55%  قيم اجملتمع الذكوري 98 
6%  التنشئ  االجتماعي  اخلاطئ  11 
5,6%  معارض  االهل لعمل النساء 10 
2,3%  مستقبل االناث هو الزواج 4 
9,6%  الظروف االمني  غري املستقرة 17 
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16,9%  االنسحاب من العمل 30 
4,6%  االجازات املتكررة 8 

010%  اجملموع 178 
 

تشري بيانات اجلدول اعاله, اىل ان اهم اسباب او عوامل التمييز اجلندري يرجع اىل ان اجملتمع العراقي جمتمع ذكوري     
, اضاف  اىل الوضع االمين غري املستقر واالنسحاب املتكرر من العمل او ترك  %55سةلطوي, ومت االشارة اليه بنسب  

 يق بني العمل خارج املنزل وداخةل .هنائيا بسبب عدم التوف
 ( ادناه يوضح ذلك:26اما اهم اشكال التمييز اجلندري, فاجلدول رقم )    

 ( يوضح اهم اشكال التمييز الجندري26جدول رقم)                                        
 االشكال ت %

6,8%  التمييز باألجور 12 
7,9%  التمييز بالرتقي  14 
3,9%  التمييز باملناصب 7 
11,8% التمييز بالدورات التدريبي   21 

 والتأهيةلي 
28% التمييز بااللتحاق بالتعةليم  50 

 والعمل
41,6%  التمييز بالتنشئ  االجتماعي  74 
100%  اجملموع 178 

 
ز بالتنشئ  ن التمييوال زالت تعاين, واظهرت ا املرأةتظهر بيانات اجلدول اعاله, اشكال التمييز اليت عانت منها   

 لينتج عنها بقي  اشكال التمييز الواضح  يف اجلدول اعاله. %41,6االجتماعي  حصل عةلى اعةلى نسب  فشكةلت 
ما فيما خيص اهم املشاكل اليت تركتها تكنولوجيا االعالم عةلى الشباب والشابات, وادت اىل ضعف االندماج أ   

 ( يوضح ذلك:27واملشارك , فاجلدول رقم)
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 ( يوضح اهم مشاكل التكنولوجيا الحديثة لألعالم27جدول رقم)                                  

 املشاكل ت %
4,25%  االغرتاب والعزل  االجتماعي  17 
4,25%  ضعف التنشئ  االجتماعي  17 
11,25% زيادة حاالت السرق   45 

 /القتل/االبتزاز
5,5% الشعور بعدم القدرة عةلى  22 

واجه  امل  
3%  املبالغ  بضعف الثقاف  العربي  12 
2,5%  الالمباالة باألمور اجملتمعي  10 
24,75%  التقةليد االعمى لةلثقاف  الغربي  99 
5%  غةلب  منط االستهالك املظهري 20 
12,5%  الرغب  بالسفر اىل الدول املتقدم  50 
12,5%  احنسار قيم حب الوطن 50 
2%   انتشار قيم الفرداني 8 
2,5% انتشار تعاطي املخدرات وحبوب  10 

 اهلةلوس  واملشروبات الكحولي 
7,5%  زيادة حاالت االنتحار 30 
2,5%  زيادة حاالت االغتصاب 10 
100%  اجملموع 400 
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اهلاتف -نيتانرت -تظهر بيانات اجلدول اعاله, اىل حجم املشاكل الناجت  عن تكنولوجيا االعالم احلديث)فضائيات

العاب االطفال....اخل(, لينتج عنها سةلوكيات طارئ  بعيدة عن ثقاف  اجملتمع, ادت اىل اختالالت بنيوي  عةلى -مولاحمل
 صعيد االسرة واجملتمع.

 ( ادناه يوضح ذلك:28وفيما خيص الشعور بفقدان اهلوي  واملواطن , اجلدول رقم )
 ر الشباب/ات بفقدان الهوية والمواطنة( يوضح شعو 28جدول رقم)                                

 االجابات ت %
90,5%  نعم 362 
9,5%  ال 38 
100%  اجملموع 400 

 
من اجابات العين , وميكن  %90,5تشري بيانات اجلدول اعاله, ان فقدان الشعور باالنتماء واملواطن  شكل ما نسبته 

ن العوامل اجملتمعي  اليت دفعت الشباب اىل الشعور بفقدا ن نستنتج من بيانات املذكورة اعاله, اىل وجود عدد منأ
 املواطن  واالنتماء.

 ( ادناه, يوضح اهم االسباب والعوامل املؤدي  اىل فقدان الشعور باملواطن , ومت ترتيبها حسب االمهي :29واجلدول رقم)
 بالمواطنة لدى الشباب/ات( يوضح اهم عوامل فقدان الشعور 29جدول رقم)                          

 االسباب ت %
45%  الوالء احلزيب والطائفي والعشائري 162 
22,6%  فقدان احلقوق 82 
8,2%  انتشار الواسط  واحملسوبي  30 
6%  الفقر والبطال  22 
5%  ازم  السكن 18 
4,4%  انتشار الفساد املايل واالداري 16 
4,4%  انتشار جرائم اخلطف والتهديد 16 
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4,4%  انعدام الثق  بالسياسيني 16 
100%  اجملموع 362 

 
وتشري بيانات اجلدول اعاله, اىل ان اهم العوامل اليت ادت اىل فقدان الشعور باالنتماء لةلوطن تتمثل بالوالء لةلحزب 

االمتيازات , اما العامل الثاين فهو فقدان احلقوق و %45والطائف  واملذهب والعشرية عةلى حساب الوالء لةلوطن وبنسب  
, لتايت بقي  العوامل تباعا وحسب %22,6املؤدي  اىل االيثار واالندفاع وحتمل املسؤولي  االجتماعي  ليشكل ما نسبته 

 ورها يف فقدان الشعور باالنتماء.د
حتمل و هم العوامل اليت ميكن ان تؤدي اىل تعزيز وترسيخ قيم املواطن  لدى الشباب/ات, والشعور حنو االنتماء أأما 

 ( يوضح ذلك:30املسؤولي ,, فاجلدول رقم)
 ( يوضح عوامل ترسيخ وتعزيز قيم المواطنة30جدول رقم)                                   

 العوامل ت %
22,5%  االستقرار 90 
23%  الشعور باألمان 92 
7,5%  معاجل  مشاكل التعصب 30 
8%  القضاء عةلى االرهاب 32 
20% ى الوالءات اجلانبي القضاء عةل 80   
17%  التحول حنو جمتمع املعرف  68 
2% قيام منظمات اجملتمع املدين  8 

 بأدوار اكثر فعالي 
100%  اجملموع 400 

 
واالستقرار  باألمانعور عةلى الش باألساسوميكن ان نستنتج من بيانات اجلدول اعاله, ان تعزيز وترسيخ قيم املواطن  يعتمد 

 .%82,5لتشكل ما نسبتها جمتمع   ول حنو جمتمع املعرف  والقضاء عةلى الوالءات االخرىيف البةلد والتح
 ( يوضح ذلك:31وحول طموح الشباب يف اهلجرة اىل اوروبا وترك البالد, فاجلدول رقم)  
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 ( يوضح مدى طموح الشباب/ات في الهجرة الى اوروبا31جدول رقم)                             

تاالجابا ت %  
69,5%  نعم 278 
30,5%  ال 122 
100%  اجملموع 400 

 
يرفضون ذلك, عةلما  %30,5من افراد العين  لديهم الطموح برتك البالد, و  %69,5تشري بيانات اجلدول اعاله, ان 

وتصادم   ان اغةلبي  من رفض ذلك هم من النساء, وارجعن السبب اىل اخلوف من احلري  املطةلق  لةلنساء يف اخلارج من جه
 القيم العربي  مع قيم الغرب من جه  اخرى.

سباب اهلجرة فقد مت االشارة اليها مسبقا, وهذا ما اشار اليه اغةلب املبحوثني الشباب, وحول هذا املوضوع فقد أما أ
اء يف العراق ويف قاشار احد املبحوثني حول خماطر اهلروب املتمثةل  باالبتزاز وسرق  االموال او الغرق يف البحار, ان الب

 هذه الظروف الصعب  هي ال ختتةلف عن املخاطر اليت ميكن ان تعرتض طريقنا او تؤدي اىل املوت.
 ( ادناه يوضح ذلك:32وفيما خيص دور الشباب يف عمةلي  االصالح والتنمي , فاجلدول رقم )

 
 ية االصالح والتنمية( يوضح دور الشباب/ات في عمل32جدول رقم)                             

 االجابات ت %
 نعم 186 %46,5
 ال 214 %53,5

100%  اجملموع 400 
 

من افراد العين  اشاروا بان ليس لديهم اي دور يف االصالح والتنمي . عةلما  %53,5تشري بيانات اجلدول اعاله, ان 
 ان مجيع الدول يعتربون الشباب هم عماد اجملتمع ومستقبةل .
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( يوضح 33و العوامل اليت وقفت حجر عثرة امام الشباب يف عمةلي  االصالح والتنمي , فاجلدول رقم )أسباب األوحول 

 مهها:أ
 ( يوضح العوامل المؤدية الى اضعاف دور الشباب/ات في التنمية واالصالح33جدول رقم)                     

 العوامل ت %
 املصاحل احلزبي  24 %11,2
حل القومي املصا 4 %1,9  
 انتشار الفساد جبميع أشكاله 20 %9,4
 اخلوف من القتل واالختطاف 52 %24,2
 التهديدات املتكررة لةلشباب 54 %25,3
 تدخل االجندات اخلارجي  28 %13
 الشعور بعدم القدرة عةلى التغيري 32 %15

100%  اجملموع 214 
 

( 34  الشعور باملواطن  وحتمل املسؤولي  االجتماعي , فاجلدول رقم)هم املؤسسات اجملتمعي  القادرة عةلى تنميأوحول 
 وحسب امهيتها: يوضح دور املؤسسات ،دناهأ

 ( يوضح دور المؤسسات في تنمية الشعور بالمواطنة 34جدول رقم)                              
 املؤسسات ت %
 االسرة 200 %50

25,5%  املدرس  والكةلي  واملعهد 102 
01%  االعالم 40 

6%  املؤسس  الديني  24 
5%  منظمات اجملتمع املدين 20 
3,5%  النوادي واملنتديات الثقافي  14 
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100%  اجملموع 400 
 
تشري بيانات اجلدول اعاله, بأن جلميع املؤسسات دور يف ترسيخ قيم املواطن , فيما لو توفرت االجواء املناسب  واملالئم   

بحوثني واملبحوثات اىل ان اهم املؤسسات اليت تقع عةلى عاتقها ترسيخ قيم املواطن  هي االسرة  وبنسب  لذلك. واشار امل
, والسيما ان التنشئ  االجتماعي  املبكرة تقع عةلى عاتقها, وميكن من خالهلا نقش قيم املواطن  وترسيخها يف 50%

واجلامع  عةلى عاتقها تنمي  هذا الشعور)االنتماء(  املدرس  تأخذمنذ الصغر, وهو مهيئ لذلك, ومن مث  النشءذهان أ
 من اجابات املبحوثني واملبحوثات, %75,5ليشكل اهلوي  الوطني  لةلشباب/ات, لتشكل هاتني املؤسستني ما نسبته 

 وتساعدهن بقي  املؤسسات يف ذلك.
 :االستنتاجاتالنتائج و  :سابعا

 وال: النتائج:أ
 وصل اليها الباحث هي:هم النتائج امليداني  اليت تأ

 77%  . من افراد العين  ال يكفيهم الدخل الشهري لسد احتياجاهتم االساسي 
 91,5% .من عين  البحث اكدوا وجود معاناة كبرية لةلشباب يف اجملتمع العراقي 
  16,25وثقافي   %27,75وسياسي   %36,5تشري النتائج اىل ان سبب املشاكل هي اقتصادي  وبنسب%. 
 92,5% 2003الشباب/ات اشاروا اىل ان اخلدمات احلكومي  مل تةليب طموحهم, والسيما بعد  من. 
  ال يهمه االمر. %33,5متشائم حول مستقبةل /ن يف العراق, و %40,75كشفت نتائج البحث اىل ان 
   18,25اهلجرة بنسب   %21توصةلت نتائج البحث اىل اهم ما حيتاجه الشباب/ات هو العمل بنسب% 

 .%15,5التعةليم 
 97,25% .من عين  البحث اكدوا بان احلكوم  مل تستجب هلم يف توفري املتطةلبات اليت حيتاجها الشباب 
  ان اهم متطةلبات حتقيق التنمي  تعتمد عةلى توفري املعرف  والعدال . %82,5اكد 
 ان مشاكةلهم ال حتل اال عن طريق العشرية.%50اشار نصف عين  البحث , 
  ال ميهم االمر  %19,8بالربامج السياسي , والسبب هو ان الربامج جمرد ثرثرة  بعدم اهتمامهم %75,5اكد

 .%13,7واملصاحل احلزبي   27,5%
  باالمتناع عن املشارك  يف االنتخابات القادم .  %72,25اكد 
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 89%  من عين  النساء الشابات اشرن اىل وجود متييز جندري واضح يف اجملتمع العراقي, وارجعن السبب يف

متييز  %41,6: متييز بالتنشئ  االجتماعي  اهم اشكاله. اما %55قام االول اىل قيم اجملتمع الذكوري  وبنسب  امل
 . %11,8يف االلتحاق بالتعةليم

 90,5%  من عين  البحث اكدوا اهنم بدأوا يشعرون بفقدان املواطن . وارجعوا اهم االسباب اىل الوالء احلزيب
 .%22,6احلقوق  فقدان %45والطائفي والعشائري 

  من الشباب/ات اصبح لديهم الرغب  والطموح باهلجرة اىل اوروبا وترك البةلد. %69,5توصةلت النتائج اىل ان 
  من عين  البحث بأن االسرة قادرة عةلى تنمي  الشعور باملواطن  وحب الوطن, واملدرس  واجلامع   %50اكد

 .%25,5متارس نفس الدور وبنسب  
 ثانيا: االستنتاجات:

  ان الشعور باملواطن  اجتاه األرض والتاريخ والوطن بدأت بالضعف والرتاخي، السيما يف حمارب  الفساد، لتنتج لنا
 والءات وانتماءات جانبي  أضعفت وبشكل كبري املشارك  اجملتمعي  الفعال .

 .املواطن  ارتباط صميمي وبناء إنسان فعال يشعر باملسؤولي  االجتماعي  جتاه الوطن 
 واملواطن بني الوطن لصميميهم التنمي  البشري  يف تعزيز االرتباط تسا 

 المواطنة. قيم لترسيخ تمكينيه استراتيجيات :ثامنا
االسرتاتيجي  إطاراً عامًا ومنهجاً متناسقاً ومنسجمًا مع أهداف اجملتمع وغاياته، لتعكس فن العالقات بني السياسيات 

. واالسرتاتيجي  ليست بالعمةلي  السهةل ، فةلها (53)قيق تةلك األهداف والغاياتوالتخطيط واملمارسات وحتدد منهج حت
ن  وتعزيز طأبعاداً عةلمي  ومعرفي  ومهاري ، تعتمد عةلى زوايا نظري  ومهاري  وأدائي . واالسرتاتيجيات املقرتح  لتنمي  روح املوا

 املشارك  الفعال  هي:
  االسرتاتيجيات التمكيني  لرتسيخ قيم املواطن
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 استراتيجية التحول نحو مجتمع خالي من األمية )ويتطلب تنفيذها ما يلي(:-1

تفعيل قانون التعةليم اإللزامي، ومتابع  تنفيذ هذا القانون، ومن يعارض هذا القانون أو تنفيذه حياسب ويتعرض   _     
 إىل أشد العقوبات.

 ذري  يف جماالت التعةليم ومراحةله.حتقيق املساواة اجل  _    
 حمو األمي ، والسيما النساء، وبالذات يف املناطق الريفي .  _    
 اجملتمع. اجتاهحماول  فهم الطالب حلقوقه وواجباته  _    
 ناث.تشجيع فتح املدارس األهةلي ، والسيما يف املناطق الريفي ، بشرط أن تكون األجور مناسب ، ورمزي  بالنسب  لإل _    
 استراتيجية تشغيلية: )وتتمثل بالنحو اآلتي(:-2
اجل  ظواهر احلكومي ملع اإلنفاقالدعم االقتصادي لةلمواطنني، والسيما النساء، من خالل التشجيع والتوعي  وزيادة  _

 الفقر والبطال .
 اص.زيادة نسب التعيينات وتوفري فرص عمل مناسب  ذات محاي  قانوني ، السيما يف القطاع اخل _
 يف الصني. %9تدر دخالً قومياً يعادل الصغرية، السيما ان هذا الصناعات  االعتماد بشكل كبري عةلى الصناعات _
 تشريع قوانني تةلزم األسر مبنع األطفال من العمل، والسيما األعمال املؤذي  جسدياً ونفسياً وبيولوجياً. _
 يف جماالت العمل. حتقيق العدال  أو تكافؤ الفرص بني الذكور واإلناث _
 للنساء والشباب واالهتمام بالطفولة من خالل: تمكينيهاستراتيجية -3
 منح النساء فرصاً متساوي  مع الرجال يف املشارك  باختاذ القرارات أو صياغ  القوانني والتشريعات املهم . _

طنة ترسيخ قيم الموا
لدى الشباب

ينية استراتيجية تمك
للنساء والشباب

غيليةاستراتيجية تش
التحول مجتمع 

المعرفة
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 مجيع املشاكل املؤدي  إىل إفقار النساء والشباب.القضاء عةلى  _
 اث وتشجيعهن عةلى املشارك  الفعال  يف مجيع اجملاالت، والسيما املشارك  السياسي .توعي  اإلن _
 توفري مشاريع صغرية وإعطاء القروض امليسرة أو بدون فائدة لةلنساء والشباب. _
 توفري املدارس ورياض األطفال، واالهتمام بالطفل وتوفري الرعاي  املناسب  هلم. _
 اإلبداع واملهارة واالبتكار، وإقام  مهرجانات سنوي  هادف  إىل تشجيع األطفال.تشجيع األطفال والشباب عةلى  _
إجياد نوع من التنسيق والتعاون املشرتك بني وزارات العمل واملرأة والرتبي  والتخطيط من أجل االهتمام بالشباب  _

  واألطفال، وتوفري املناخ املناسب لةلمشارك  يف مجيع اجملاالت.
والشباب حبقوقهم/ ن من خالل التوعي  والتوجيه عةلى االطالع عةلى املواثيق احملةلي  والدولي  وكذلك  تعريف النساء _

 الدستور، لكي يعرف اجلميع احلقوق والواجبات املةلقاة عةلى عاتق كل مواطن.
 ط.قحث اجلميع عةلى ترك مجيع الوالءات اجلانبي  وان يكون االنتماء أو الشعور باالنتماء اجتاه الوطن ف _

وقبل هذه االسرتاتيجيات ميكن ان اتبىن مشروعا عامليا لرتسيخ قيم املواطن  لدى الشباب ومنعهم من اهلروب عن الواقع 
ية واالنتماء وحب األم مشروعا للهو او البةلد واالندماج بصورة فعال  يف بناء اجملتمع واملسامه  يف حتقيق التنمي  وهو )

ناء قدرة كبرية يف التأثري عةلى االبناء من خالل التنشئ  االجتماعي  والعالق  املصريي  بني االبملا متتةلكه االم من الوطن( 
 وامهاهتم, وهناك مؤشرات ودالئل كبرية جنحت من خالهلا االمهات يف هذا اجملال.
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 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه، رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر  أبحاثنا شكالً علميا

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست العلمي

  

 تعليمات للباحثين:

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1

 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات )يُكتب البحث بواسطة    -2

  ( Traditional Arabic) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 عن

بما في ذلك الجداول والصور والرسومات , ويستنى من   ،( Time New Roman) اإلنجليزية للغة 12 و

 مالحق واالستبانات.هذا العدد ال

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة  العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري والميالدي.العربية واإلنجليزية باللغتين

والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل العناوين الرئيسية    -4

 (KEYWORDS وتحته  ABSTRAC) العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات المفتاحية،

 المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر والمراجع.

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على

 مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.

 الصفحة بخط سميك.يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط  -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7

 .في كل أجزاء البحث …) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من ذلك أبحاث الشريعة واللغة   من المراجع األجنبية ويستثنى % 20 ه ما نسبتكل بحث يجب أن يشمل على   -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة الحق  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها  -9 

 بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية     -10

 .متابعة إجراءات النشر

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


 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع  قائمة) )التوثيق -12
المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب تسلسلها في المتن؛ تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام   •

 .على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم بعد أن  •

ي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع طريقة ذلك من ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواش

 ( تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة واحدة) خالل هذا الفيديو التوضيحي

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

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد  2007) .ـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــباب

 .145، ص: 2. ج: 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3العزيز. مرجع سابق، ج: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 

للمؤلف، وذلك باتباع  في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع  توثق •

 الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد  ب العزيــزالمحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـا (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

يمان العثيمين. القاهرة: مكتبة . تحقيق: عبد الرحمن بن سلإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

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

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:

 لعالمية الماليزية.. كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية االتجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء". 2002راضي، فوقية محمد. )

 .36-27. ص 36. العدد:  12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر الدولي  الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".(. "أثر المرأة في  2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

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


 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 المؤلفات المترجمة:

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

  

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

إجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب لهيئة التحرير الحق ب   -14

 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نش -16  ر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

 

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من  مالحظة:

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال  

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

لألخذ  أشهر(  3يوماً )    90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 بالمالحظات .

البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم ينشر 

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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