
The Journal of Sharia 
Fundamentals for 

Specialized Researches 
(JSFSR) 

 

chief-in-Editing 
Assoc. Prof. 

Dr. Adnan Mohamed Yusoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                           e-ISSN: 2289-9073 

VOL,4 NO,4  .2018 



Editor in Chief: 

Assoc. Prof. Dr. Adnan Mohamed Yusoff 

adnan@usim.edu.my 

:Manager Editing 

Assoc. Prof. Dr. Najm Abdulrahman Khalaf 

n.kalahf@siats.co.uk 

Assistant Editing Managers: 

 Dr. Ahmed Khalid Rashid Alani 

abuzaidalani73@gmail.com 

 Dr. Shumsudin Yabi 

shumsudin@usim.edu.my 

=========================================== 

Board of Consultants 

 د. عمار ناصح علوان/ بروناي

 األردن / عقلة محمد أ.د

 مصر الدفتار/ إسماعيل أ.د

 تونس النجار/ عبدالمجيد أ.د

 قطر / القرداغي الدين محيي علي أ.د

 عبدالعزيزالمصلح بن عبدهللا أ.د

 ماليزيا / بهجت مصطفى منجد أ.د

 االمارات / رخية أبو ماجد أ.د

 األردن / المشني مصطفى أ.د

 العراق / السعدي عبدالرزاق أ.د

 البحرين / الكبيسي عبدالغني أ.د

 اإلمارات / الكبيسي حمدان عمر أ.د

 

Contact  

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) 

:Email -Manager Editing -Khalaf Abdulrahman Najm Dr. Prof. Assoc. 

n.kalahf@siats.co.uk 

 
http://www.siats.co.uk/journal-of-sharia-fundamentals-for-specialized-researches/ 

 

mailto:n.kalahf@siats.co.uk
http://abuzaidalani73@gmail.com/
mailto:shumsudin@usim.edu.my
mailto:n.kalahf@siats.co.uk
mailto:n.kalahf@siats.co.uk
http://www.siats.co.uk/journal-of-sharia-fundamentals-for-specialized-researches/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

Journal home page: http://www.siats.co.uk  

 

لألبحاث التخصصيةأصول الشريعة جلة م  

م.8201 ،4عدد ال،  4لمجلدا    
e ISSN 2289-9073 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م                                                                                                                    2018
 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for 
Specialized Researches (JSFSR) 

 

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 

The dissertation explores an important and pressing necessity among sick Muslims in 

general and residents of Al Madinah Al Munawarah in particular. It focuses on the 

impact of seeking and applying cure in Quran and Sunnah on psychic, spiritual and 

organic diseases in a correct way that is entirely far from all kinds of swindle or 

associating anything with Allah.  

The dissertation presents an analytical study of seeking cure in Quran and Sunnah in 

the research coverage area, the diseases that are cured by the Holy Quran and Sunnah, 

and to what extent Al Madinah residents follow and apply correct cure seeking. The 

research is such a quantitative study that is based on collecting data via questionnaires 

and analyzing it (the data) using the SPSS program. The study includes 299 sick 

residents of Al Madinah Al Munawarah, Kingdom of Saudi Arabia. 

The results of the survey show that most patients in the area of study are keen on 

protecting themselves by the Holy Quran and Prophet Mohammad’s invocations 

before being caught by diseases. They also believe that the Quranic recitations have a 

huge impact on the remedy of psychic, spiritual and organic diseases. 

The results of the study indicate that almost all ruqyahas or Quranic recitations over  

patients are legitimate  due to the efforts exerted by al-amr bilma ‘ ruf wannahyu ‘an 

al-munkar authority (The Enjoining what is right and forbidding what is wrong 

Authority). The recorded median reached a high degree of 3.89. The researcher 

recommends establishing specialized centers in which people seek cure that is derived 

from the Holy Quran and Sunnah, and under the supervision of an integrated team of 

psychiatrics, social workers and the people who recite the ruqyaha.    
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 لخص امل

تناول هذا البحث أمراً مهماً وحاجًة ملحًة هتم املرضىىا املمىىلمو بصىىوة، وامة، واملرضىىا املمىىلمو د من اة املدينة املنوة، 
بصىوة، ااصىة، من يحية بياأ أ ر اتشىتشىااص الصىحي  ولا األمراف النامىية والروحية والعوىوية، وكياية ت بياع، والبعد 

حث بدةاشىة لليلية لسشىتشىااص ملن اة البحث املشىمولة الدةاشىة وبياأ األمراف ون مايشىوبع من دج  ورىر ، وياوم الب
اليت تمىتشىاا الار أ الميرو والمىنة النبوية، و مدط ت بيه أهامل املن اة لسشىتشىااص الصىحي ، وا   هذا البحث دةاشىة 

وينة من  299، وقد مشلت الدةاشىة SPSSكمية تعتمد ولا مجع البيايت من اتشىتبيايت ولليلها اشىتخدام برجم  
من اسل نتائ  اتشىىىىتبانة اليت أجرهتا الباح ة ضىىىىمن املنه   املرضىىىىا د من اة املدينة املنوة، د اململمية العربية المىىىىعودية، 

تبو أّأ معظم املرضىا د من اة البحث ررصىوأ ولا لصىو أنامىهم الار أ الميرو  املمىح  امليدا  الذ  أود لذل..
ذكاة النبوية قب  حدوث املرف، ويروأ أأ للرقية الشىىىىىىىىروية ج ا د وس  األمراف النامىىىىىىىىية والروحية والبدنية بدةجة واأل

معظم الرقا د املدينة املنوة، املوجود، د زمن البحث ه  ةقا مشىىىىىىىىرووة ويرجع ذل. كبا، جداً. وتشىىىىىىىىا النتائ     أأ 
مجيع أنواع الرقا د "املنمير مبن اىة البحىث، داىد حصىىىىىىىىىىىىىىلىت دار، اتشىىىىىىىىىىىىىىتبىانىة     جهود هيئىة األمر املعرو  والنه  ون 

 نشىىىىاص  . وتوصىىىى  الباح ة واليةوبدةجة  (3.89األو  ومبتوشىىىىا حمىىىىا  بل     د املرتبة" املدينة املنوة، ه  ةقا مشىىىىرووة
اد  يتميوأ من ال بيب  مراكز متخصىصىة للعس  الار أ الميرو والمىنة امل هر، ارىرا   تش، تشىم  دريه وسج  متمي

 النام  واإلجتماو  والراق .
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، كتاب المسم، اب:ت أبس 4، لايه: حممد دؤاد وبد الباق ، باوت: داة  حياص الرتاث العر ،  الصحيحالنيمابوة ، مملم بن احلجا ،  د.ت،  1

 1727، ص2200الرقا مامل يمين ديع رر ، حديث ةقم 
، أارجع وصححع: حمب الدين اخل يب، باوت: داة املعردة، د.ط، البخاريفتح الباري شرح صحيح ه، 1379العماس ، أمحد بن ول  بن حجر،  2
لايه: زها الشاويش،   ، تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد، م2002-ه1423/   ل الشيخ، شليماأ بن وبد هللا،195, ص 10 
 131، ص1،باوت: املميتبة اإلشسمية،  1 

 التمهيد
 أ معردة كياية اتشتشااص الار أ الميرو والمنة النبوية الشرياة أمر د غاية األمهية، وذل. حلاجة اململم لرقية نامع       

 مىىىتشىىىاوأقد كاأ أه  اجلاهلية يوأه  بيتع، ومن يهمع أمرهم، وتاتسط الرقا املشىىىرووة املمنووة البدوية أو الشىىىركية. و 
، دلما جاصت الرشىىالة ادمدية ولا نبينا أدوىى  الصىىس، والمىىسم مقنعت الرقا  ويتناقلوهنارقا رىىركية، وكاأ يتعلمها الناس  ب

كما وضىىىىع وليع الصىىىىس، والمىىىىسم أشىىىىاشىىىىاً للرقا د احلديث الذ  ةوا  وو  بن  حىت أقذأ مبا ليس ديع رىىىىر  من ذل.،  
نا ايةشىىىىول هللا كيى ترط د ذل. داال:   اورضىىىىوا ول  ةقاكم، ت أبس مال. األرىىىىجع ، قال: كنا نرق  د اجلاهلية دال

 1الرقا مامل يمين ديع رر ( 

قىد أمجع العلمىاص ولا جواز الرقا ونىد اجتمىاع  س ىة رىىىىىىىىىىىىىىروط: أأ يميوأ بميسم هللا تعىا  أو أب ىائىع وصىىىىىىىىىىىىىىاىاتىع، و        
 2 ر بذاهتا ب  بتادير هللا تعا مبا يعر  معنا ، وأأ يعتاد أأ الرقية ت تؤ  وأواللماأ العر  

وقد قامت الباح ة بتمىليا الوىوص ولا وس  اجلانب النامى  والروح  واجلمىد  د اتشىتشىااص الار أ والمىنة أمهها د 
قب  حدوث املرف، وجتايه الراحة النامية حال اتشتشااص، والتغلب ولا الاله   اجلانب النام : اللجوص    اتشتشااص

الشىىعوة اتشىىتاراة النامىى ، ولمىىو نبيعة النوم، والتالي  من حد، اتكتئاب ووسجع، كما تتناول اشىىتخدام  و التوتر و
العااقا ال بية د العس  النامىىىىىىىى . ومن اجلانب الروح : ةكزت الباح ة الوىىىىىىىىوص ولا اقراة األنباص أبأ املري  مصىىىىىىىىاب  

اع المىىىحر، كما يهتم مبشىىىميلة نمىىىبة بع  األرىىىخاص أمراضىىىهم  أبمراف ةوحية ، واقراةهم أبأ املري  يعا  من بع  أنو 
العوىىىىوية    العو أو المىىىىحر واملبالغة د ذل.. ومن اجلانب اجلمىىىىد  اهتمت الباح ة د بياأ أ ر اتشىىىىتشىىىىااص الار أ  

كالصىىىىىداع،     الميرو والمىىىىىنة النبوية د وس  األمراف اجلمىىىىىدية البمىىىىىي ة واملمىىىىىتعصىىىىىية، واألمراف املزمنة واملنتشىىىىىر، بمي ر،
 حالة املرف البد ، والعس  الرقية الشروية، واجلمع بينهما. وضغا الدم والممير ، والعس  ال يب د

أما النمىىىىىىىبة للجانب اهار  د هذ  الدةاشىىىىىىىة: وهو ما يتعله باياس مدط ت بيه أهامل املدينة املنوة، لسشىىىىىىىتشىىىىىىىااص       
 ت ديع الباح ة ولا  الاات الرقية الشروية، كاخللو، املرأ، األجنبية، الصحي  الار أ الميرو والمنة النبوية، وةكز 
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 167، ص 4،  27، باوت: مؤشمة الرشالة، طزاد املعاد يف هدي خري العبادم، 1994ه/ 1415بن أيوب، ابن قيم اجلوزية، حممد بن أ  بمير  5
 134، ص 5750،حديث ةقم: 7، كتاب ال ب،  الصحيحالبخاة  ،  6
، حميم األلبا : حديث  163،ص3522، حديث ةقم 2،  اب ما َووذ بع النيب صلا هللا وليع وشلم وماوقوذ بع ، كتاب ال ب،السننابن ماجة،   7

 صحي . 
 163، ص2ابن ماجة،   8

العس  الروح ، ومتتمة املعاجل بميسم غا ماهوم، واشىتخدام التمائم د  واشىتخدام بع  املعاجلو للوىرب والصىعه حبجة
اجلو  للمرضىىىىىا من اشىىىىىتخدام ذل.، واللجوص    املشىىىىىعوذين والعرادو د العس ، وتمىىىىىليا الوىىىىىوص ولا منع  بع  املع

العس  ال يب مع العس  الار أ، والرتكيز ولا نلىب املعىاجل ليى  املري  من أصىىىىىىىىىىىىىىىابىع العو، والميشىىىىىىىىىىىىىىى ون حاياىة  
اشىىىىىىتعانة بع  املعاجلو اجلن لتشىىىىىىخيش حالة املري ، وماةشىىىىىىة البع  من املعاجلو مهنتهم من أج  الميمىىىىىىب املاد  

ودم اقتصىىاة العس  الار أ الميرو ولا العلماص واملتخصىىصىىو، و   أدوىىلية الرقية الاردية  داا، كما ت رقت الباح ة    
واجلماوية وجدوط ك  منهما د العس ، ود  ار ماخيش نرق اتشىىىىتشىىىىااص الصىىىىحيحة التحاه من مشىىىىرووية الرقا د 

 ة.املدينة املنوة،، ولاه الشااص التام أو بعوع الار أ الميرو  والمنة النبوي
 الطرق الصحيحة لالستشفاء ابلكتاب والسنة: -أوالا 

 وقووع، من ومتَنعق  حصىىىىىولع، بعد  الداص ِمن تناعق  اإلهلية ال بيعية األدوية أأ " واولم   تعا :  هللا ةمحع الايم ياول ابن     
 واألذكاة،  ما دالتعوذاتق  الداص، حصىىىىول بعد  تناعق   منا ال بيعية واألدوية مؤذايً، كاأ  وٕاأ  موىىىىراً، ياع وقوواً  مل وقع  وٕاأ 
، ومن ال رق   5"وقوتع وضىىعاع التعوذ كمال حبمىىب ج اها كمالِ  وبو بينها لولَ  أأ  وٕاما األشىىباب، هذ  وقوعَ  متنعَ  أأ 

 هلل وليع وشلم د اتشتشااص من األمراف أبنواوها مايل : الصحيحة الواةد، ون النيب صلا
 قراءة آايت من القرآن واألدعية الواردة على املريض.و   بوضع اليد اليمىن  االستشفاء  .1
قراص،  ايت من الار أ الميرو وبعوىىىىىىاً من  ومن هديع صىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىلم د وس  نامىىىىىىع، وأه  بيتع، وأصىىىىىىحابع     

األدوية وممىىىىىى  يد  اليمم ولا ماجمل منهم. دعن وائشىىىىىىة ةضىىىىىى  هللا ونها قالت: كاأ النيب صىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىلم يعقوذ 
 6رى أنت الشاد، ت رااص  ت رااؤ ، رااص تيغادة شاما (.  أذهب الباس ةب الناس، وا  بعوهم، امحع بيمينع:

  ،وون و ماأ بن  أ  العاص ال اا ، أنع قال: قدمت ولا النيب صىىىىىىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىىىىىىلم، و  وجع قد كاد يقب لي     
أووذ بعز، هللا، وقدةتع من رىىىىىىر ما أجد،    داال مل النيب صىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىلم:   اجع  يد  اليمم وليع، وق  اشىىىىىىم هللا

تعوذ من وجع ومميرو  هو ديع وما يتوقع حصىىىىىولع د املمىىىىىتاب  من وال 7وأحاذة، شىىىىىبع مرات، دالت ذل. دشىىىىىاا  هللا (
   8. احلزأ واخلو . دإأ احلذة هو اتحرتاز من  و 
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 تطبيق كتاب لقط املرجان لعالج العني والسحر واجلانالعويد، أنس محد،  9

 207، ص 10،  فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  10
 5748، حديث ةقم 133،  ص7، كتاب ال ب، اب الناث د الرقية،  الصحيحالبخاة ،  11
 134، ص 5751حديث ةقم  7، كتاب ال ب،  ، الصحيحالبخاة  12
 1166، ص2،  السننابن ماجة،  13

موة اليت تايد الراق  د التشىىىىخيش وضىىىىع اليد ولا ةأس املري  أو ممياأ األمل ، ويميوأ ذل. مع الرجال واداةم من األد
 ، ومن دوائد ذل.:من النماص
 يسحظ املعاجل  ذا كاأ هنا  نبواً غا نبيع  لعروق الرأس. •
 يسحظ املعاجل  ذا كاأ هنا  ةوشة غا نبيعية. •
 اة، رديد، لر  من يد الراق .يشعر املري  حبر  •
 يشعر املري  ب ا  يد الراق  وكأهنا جب  ولا ةأشع أو صدة . •
 يشعر املري  بدوةاأ د ةأشع حىت أنع يمياد أأ يغما وليع. •
 9أحياي مبجرد اأ يوع الراق  يد  ولا ةأس املري  يصرع املري . •
الات  د اب وضىىىىىىىىىىع اليد ولا املري  ياول: ومن دوائد وضىىىىىىىىىىع اليد ولا ةأس املري  ما ذكر  ابن حجر د    •

لشىىىىىىىىىد، مرضىىىىىىىىىع ليدووا لع العادية ولا حمىىىىىىىىىب    قال ابن ب ال: د وضىىىىىىىىىع اليد ولا املري  جنيس لع وتعر 
 10مبا ينتاع بع العلي  اذا كاأ العائد صاحلا.  يبدوا لع منع ، وةمبا ةقا  بيد  ومم  ولا أملع  ما

 أو التفل: واألدعية الواردة مع النفث  الكرمي االستشفاء بقراءة آايت من القرآن  .2
، دعن وائشىىىىىىىة ةضىىىىىىى  هللا ونها قالت: كاأ  دع  ذل. عوكاأ وليع الصىىىىىىىس، والمىىىىىىىسم يناث ويتا  د الرقية ، ووةد أن     

ا ةشىىىىىىول هللا صىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىلم  ذا أوط    درارىىىىىىع، ناث د كايع با  هو هللا أحد واملعوذتو مجيعاً،   امىىىىىى   م
وونها ةضىىىىىىى  هللا   11وجهع، وما بلغت يدا  من جمىىىىىىىد  (. قالت وائشىىىىىىىة: دلما ارىىىىىىىتميا كاأ  مر  أأ أدع  ذل. بع (

كنت أي    َىاق ونها: أأ النيب صىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىلم   كاأ يناث ولا نامىىىىىىع د مرضىىىىىىع الذ  ققب  ديع املعوذات، دلما 
ن رىىىىهاب: كيى كاأ يناثل قال:" يناث ولا يديع   امىىىى  دمىىىىألت اب أناث وليع  ن، دأممىىىى  بيد نامىىىىع ل كتها (

 12 ما وجهع"
يناث( الناث الام وهو رىىبيع الناخ. وهو أق  من التا . ألأ التا  ت يميوأ  ت ومعع رىى ص من   ود رىىرا احلديث:  

 مبا هو أوظم من الناث وهو التا ، والناث  ارا  بع  الريه، قلي  من الريه مع  وأ ذا الرقية تميوأ الناث   .13الريه
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 2201، حديث ةقم اب ال ب واملرف والرقا ، اب المسم،4،  الصحيحمملم،  14
 165، ص 4،  يف هدي خري العباد زاد املعادابن الايم،   16
 املرجان لعالج العني والسحر واجلان تطبيق كتاب لقط العويد، أنس محد،  17
 ،شفاء ورمحةكحي ، وبد الدائم،   18
 126ابن الايم، ال ب النبو ، ص  19

أك ر ما  -معع البصىىىىىىىىىىىىىىاق-يارأ الاالة و ذا اتم يناث مع بع  الريه أو يتا  ومعع التاال   يرق  يعي  ذا أةاد أأ   ،اهلواص
 ق د أ الرج ".ا أ، وجيمع بزاقعق ويت"جع  يارأ أم الار : ةقية الاالة حديثِ ِد   وقد وةدد التا : .مع الناث

14  
كما ذكر ابن الايم ةمحع هللا  دوائدا للناث والتا  د اتشىىىىىتشىىىىىااص والعس  داال: "والروا  ذا كانت قوية وتمييات مبعا   

ملرضىا  اذكر أحد وقد   16الاالة، واشىتعانت الناث والتا ، قابلت ذل. األ ر الذ  حصى  من الناوس اخلبي ة دأزالتع". 
  الرقية الشىروية ، وكنت أرىعر وقت  وقد كاأ بع مس بمىبب المىحر ، ياول : كنت أذهب    الراق  الاس  واشىتمع  

الاراص، كأأ د جمىىىد  مجر، مشىىىتعلة ، دإذا ما ناث ول  الراق  ان اأت ، و ذا مل يناث ولا بعد الاراص، تتدهوة حاليت  
 .17 وأةجع أشوأ ما كنت وليع قب  الرقية

 االستشفاء بقراءة القرآن واألدعية الواردة على املاء.  .3
هنال. أيوىاً ج ا وجيب لاراص، الار أ ليس ولا اإلنمىاأ دحمىب ب  ولا املواد، وةاصىة املاص، دنحن وندما نارأ و      

واجملىىال   انتظىىام هىىذ  اجلزيئىىاتو  ايت من الار أ ولا كىىأس من املىىاص م سً، دىىإأ تركيىىب جزيئىىات املىىاص شىىىىىىىىىىىىىىو  خيتلى 
الميهرنيمى  هلا شىو  يتأ ر، وهذ  التجربة قام  ا وامل ايا  ووجد أأ هنال. ج ااً كبااً حىت  نع ار  بنتيجة وه : أأ 

ندة  اهلد  النبو  الشىىىىىىريى ومن هنا   18.املاص خيتزأ املعلومات أو أأ الرتددات الصىىىىىىوتية لتزأ د املاص بشىىىىىىمي  أو  ار
 وليع وشىلم يارأ ولا املاص، ويارأ ولا اإلنمىاأ، ويارأ ولا املري ، و د أأ الشىااص يميوأ جماً وندما كاأ النيب صىلا هللا

 .ورامًس اذأ هللا تباة  وتعا 
 كتابة شيء من القرآن واألدعية الواردة مث صب املاء عليه.  .4     

والناث أو التا  قد يميوأ مبارىىىىىىر، ولا البدأ، وقد يميوأ بواشىىىىىى ة ماص أو بواشىىىىىى ة زيت أو رىىىىىى ص  ار، ك  هذا      
وةأط مجاوة من المىىىىىىلى أأ تميتب ملن مأذوأ بع، أو بميتابتع ولا الشىىىىىى صة كتابة بع  اهايت ولا املرف و،و ذل.، 

يميتب الار أ، ويغمىىىلع، ويمىىىايع املري . ويذكر ون  أصىىىابتع وو اهايت من الار أ،   يشىىىر ا. قال جماهد: ت أبس أأ 
ابن وباس أنع أمر أأ يميتب تمرأ، تعمر وليها وِتدقها أ ر من الار أ   يغم  وتماا. وقال أيوب ةأيت أا قسبة كتب 

  19كتااً من الار أ  وأو ا  ةجسً كاأ بع وجع.
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 46شوة، النازوات، اهية  20
 35شوة، األحاا ، اهية  21
 64، ص19،   جمموع الفتاوىابن تيمية،  22
23 http://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2015/01/150120_drugs_dirt_scientists 

تاب هللا وذكر  املداد املباا ويغمى  ويمىاا كما نّش ولا ذل. وجيوز أأ يميتب للمصىاب وغا  من املرضىا رىيئاً من ك
ون حممد بن أ  ليلا  ة اإلمام أمحد  وغا  قال وبد هللا بن أمحد: قرأت ولا أ  حد نا يعلا بن وبيدة حد نا شىىىىىىىىىىىىىىاياأ 

رَ  ون احلميمة ون شىىىعيد بن جباة ون ابن وباس قال:  ت  لع  ت هللا احلليم  ولا املرأ، وتدهتا دليميتقب: بمىىىم هللا  َذا َومىىىِ
َحاَها    الميرو، شىىىىىىىىىبحاأ هللا ةب العر  العظيم، احلمد هلل ةب العاملو يهًة أَْو ضىىىىىىىىىق  ،20(َكَأهنهقْم يَىْوَم يَىَرْوهَنَا ملَْ يَىْلبَى قوا  ته َوشىىىىىىىىىِ

اَوًة ِمْن هَنَاة  بَ   اقوأ َكَأهنهقْم يَىْوَم يَىَرْوَأ َما يقوَودقوَأ ملَْ يَىْلبَى قوا  ته شىَ وزاد ديع وكيع: دتمىاا  21 (َسٌغ دَىَهْ  يىقْهَل.ق  ته اْلَاْومق اْلَااشىِ
مل أ  د ماص وناث ديع   أمر    أقد قال صىىىان بن اإلمام أمحد ةمحع هللا تعا : اوتللت مر، دار وينوىىى  مادوأ شىىىرهتا. و 

 22.بشربع وأأ أغم  ةأش ، وكذل. ةوط وبد هللا بن اإلمام أمحد د جواز ذل.
 .القراءة مع وضع الريق على اإلصبع مث الرتاب مث وضعه على املريض  .4
ة األةف ون مركبات امين  دوا ولماص أمريمييوأ الناس د رىىىت أةجاص العامل    املشىىاةكة د محلة للتنايب د تربلاد      

وددع اكتشا  حديث، بشأأ احتمال وجود موادات حيوية جديد، د تربة األةف،  .لويلها    وااقا دوائية جديد،
الاعى  لليى  وينىات مىأاوذ، من رىىىىىىىىىىىىىىوان    وبىدأ العلمىاص  .دريه جبىامعىة ةوكايلر    دةاشىىىىىىىىىىىىىىة الوحى  د كى  بلىداأ العىامل

وقد  .د رىىىىىت أةجاص اس قاةات، لمينهم حباجة    ممىىىىاود، من أج  احلصىىىىول ولا وينات أارط اة وغاات وصىىىىح
دعن نريه وينة   .وزمسؤ     مركبات قد مت   مشىىىىىتاات أدوىىىىى  لعااقا موجود، الاع  "  براد   الباحث " رىىىىىو توصىىىىى 

ل. املركبات اليت تنت   ممىىىىىىىىىىىىىتخرجة من ينبوع ماص شىىىىىىىىىىىىىاان د نيومميمىىىىىىىىىىىىىيميو، توصىىىىىىىىىىىىى  العلماص    مركبات رىىىىىىىىىىىىىبيهة بت
كما توصىىىى  العلماص من   ." يبوكمىىىىمايمىىىىو"، وهو جز ص نبيع  يمىىىىتخدم كنا ة بداية لعدد من وااقا مرف المىىىىرناأ 

اسل وينات من ال ازي     جينات وةا ية قد تتي   صىىىىىىىىىىىداةات جديد، لعااة  ار مهم لعس  مرف المىىىىىىىىىىىرناأ يعر  
رب أمريميا  م  العلماص د التوصىىى     مركبات رىىىبيهة بعااة "ةياامايمىىىو" ود تربة من جنوب غ  ."اشىىىم "بليومايمىىىو

وتمىىىتخر  العديد من العااقا اليت نمىىىتخدمها اليوم من الوح  م   املوىىىادات    .الذ  قد يمىىىاود د وس  مرف المىىى 
 23 .احليوية كالبنملو ودانمومايمو
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 أ  كاأ  اذ من ةياع ولا  صبعع ريئا   يوعها ولا الرتاب ديتعله بع منع ر ص ديمم   ا ولا املوضع اجلري   24
 1163، ص3521،  حديث ةقم:2، اب ال ب، اب ما َووذ بع النيب صلا هللا وليع وشلم وماوقوذ بع،  السنن ابن ماجة، 25
 1163، صالسنن ابن ماجة، 26
 133، ص7 ، الصحيحالبخاة ،  27
 ، املؤمتر العامل  ال امن للغعجاز العلم  د الار أ والمنة، اليمن: جامعة صنعاص، د. تإعجاز الشفاء ابلريق والرتابأمحد، أةوط وبد الرمحن،  28

مل مع أنع    قب  أك ر من أةبعة وشىىىىر قريً، وجود وسقة ما بو الرتاب وبو الشىىىىااصالنيب الميرو  رىىىىاة، ااية    وقد أرىىىىاة 
يعمد الراق   ذا  الزماأ. وديع يعلمنا النيب صىلا هللا وليع وشىلم نرياة اتشىتشىااص: وهو أأ  يمين هنا   ت ات وت أحباث

  ماوضىا أمر     الشىاد شىبحانع وتعا ، حمّ  الوجع    ب ِّ أصىبعع بريه نامىع،   اس  ا الرتاب،   امى  أبصىبعع ولا 
:    24الذ  ةوتع وائشىىة ةضىى  هللا ونها: أأ النيب صىىلا هللا وليع وشىىلم كاأ ما ياول للمري  ببزاقع اصىىبعع قائسً الدواص

أنع كاأ يتا  وند رياع بعوىىىىنا( يدل ولا  وقولع:   ب  25بمىىىىم هللا، تربة أةضىىىىنا، ِبرياة بعوىىىىنا، يقشىىىىاا شىىىىايمنا، اذأ ةبنا (
معم احلديث أنع أاذ من ةيه نامىىع ولا  صىىبعع المىىبابة   وضىىعها ولا الرتاب دعله بع رىى ص منع.  :الرقية. قال النوو 

  ممىىى  املوضىىىع العلي  أو اجلرا قائس الميسم املذكوة د حالة املمىىى .  ليشىىىا ( ولا بناص املاعول. متعله مبحذو  أ  
ع بعوىهم بريه النيب صىلا واصىّ  26.ذا الصىنيع ليشىا  شىايمنا.  اذأ ةبنا( متعله باولع ليشىا قلنا هذا الاول أوصىنعنا ه

 27.هللا وليع وشلم وتربة املدينة واألص  العموم والشااص من هللا شبحانع جيعلع ديما يشاص من األشباب
ريه والرتاب، ومن هذ  األمراف: وقد أق بت من اسل دةاشىىات وأحباث وجود أشىىباب الشىىااص للمي ا من األمراف د ال 

األمراف املعىديىة، أمراف الاروا واجلروا اخلىاةجيىة، أمراف األوةام و  ت بيا اخلساي املمىىىىىىىىىىىىىىببىة لألوةام، وكوقىايىة من بع  
الوائيىىات. أمىىا اللعىىاب ديتوىىىىىىىىىىىىىى  قىىدةتىىع الشىىىىىىىىىىىىىىاىىائيىىة د: أأ للعىىاب اواص قىىاتلىىة وحىىالىّىة للمي ا من اجلرا يم، وجود أنزو 

م الاّعال ضىىد اجلرا يم والذات تل. املمىىؤولة ون تايحات اجللد. وأأ اجلرا يم اهلوائية املوجود، د اللعاب تعم  الليمىىوزيو 
ولا توليد املاص األوكمىىىىىىىجيي ذو اخلواص امل هر،. ويوجد ديع نوع من األجمىىىىىىىام املوىىىىىىىاد، اليت متنع التصىىىىىىىاق امليميروات 

 28كما أنع خياى بصوة، كبا، من ت وة المرناأ.الواة، اخلساي ال سئية لألغشية املخانية،  
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 1727، ص 2200، حديث ةقم 4كتاب المسم، اب ت أبس الرقا مامل يميم ديع رر ،    الصحيح،مملم،  29
 3883، حديث ةقم: 9، ص4،  سنن أيب داود 30
، باوت: املميتبة 1، لايه: زها الشاويش،  تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيدم، 2002-ه1423 ل الشيخ، شليماأ بن وبد هللا، 31

 131اإلشسمية،ص
 1726، ص 2199ةقم ، حديث 4، كتاب المسم، ااشتحباب الرقية من العو والنملة واحلقمة والنظر،،  الصحيحمملم،  32

 املمارسات اخلاطئة لالستشفاء -اثنياا 
والمىىىىىىىىىنة النبوية   وند املعاجلو الار أ الميرو    أ رىىىىىىىىىاص هللا تعا     ذكر أهم وأك ر األا اص رىىىىىىىىىيوواً وشىىىىىىىىىتت رق الباح ة  

  وه :
 السنة.الستشفاء مبا مل يرد يف الكتاب وال يف .ا1

جاص د احلديث الذ  ةوا  وو  بن مال. األرىىىىىىىىىجع . قال: كنا نرق  د اجلاهلية دالنا: ايةشىىىىىىىىىول هللا كيى ترط د    
يتعانوأ  كانوا أ أه  اجلاهلية  يبو احلديث أ  29ذل.ل داال:   اورضىىىىىىوا ول  ةقاكم ت أبس الرقا مامل يمين ديع رىىىىىىر  (

أقذأ مبا ليس ديع  ، و الرقا تل. ، دلما جاصت الرشىالة ادمدية مقنعتهنا ومن قبلهميتناقلو ةقا رىركية، وكاأ يتعلمها الناس  
  .رر  من ذل.

وون امرأ، وبدهللا بن ممىىىىىىىىعود ون وبد هللا قال:  عت ةشىىىىىىىىول هللا صىىىىىىىىلا هللا وليع و لع وشىىىىىىىىلم ياول:    ّأ الر قا،       
: مل تاول هىذال وهللا ل اىد كىانىت ويي تاىذ  وكنىتق أاتلى    دسأ اليهود   والتمىائم، والتولىة رىىىىىىىىىىىىىىر  (، قىالىت: قلىتق

يرقيي دإذا ةقا  شىىىىىىىىىىىميَنْت، داال وبد هللا:  منا ذا  وم  الشىىىىىىىىىىىي اأ كاأ ينخمىىىىىىىىىىىها بيد  دإذا ةقاها كّى ونها،  منا كاأ  
يمياي. أأ تاومل كما كاأ ةشىىىىىول هللا صىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىلم ياول:   أذهب البأس ةب الناس، ارىىىىىِى أنت الشىىىىىاد، ت 

ه  الرقا   د احلديث    أأ الرقا املوصىىىودة بميوهنا رىىىرًكااحلديث يشىىىا و   .30رىىىااص  ت رىىىااؤ  رىىىااًص ت يغادة شىىىاما (
اليت ديها رىر ، من دواص غا هللا، واتشىتغا ة واتشىتعاذ، بع، كالرقا أب اص املسئمية واألنبياص واجلن و،و ذل.، أما الرقا  
الار أ وأ اص هللا وصىىىىىااتع ودوائع واتشىىىىىتعاذ، بع وحد  ت رىىىىىري. لع، دليمىىىىىت رىىىىىرًكا، ب  وت منووة، ب  ممىىىىىتحبة أو 

 31.جائز،
  هللا  صىىىلا هللا ةشىىىول    حزم بن ومرو  ل دجاص  الرقا، ون  وشىىىلم  وليع هللا  صىىىلا  هللا ةشىىىول  هنا: قال جابر، وون     
  وليع، دعرضىىىوها: قال  الرقا، ون  هنيت و ن. العارب، من  ا  نرق   ةقية وندي كانت   نع هللا ةشىىىول  اي: داالوا  وشىىىلم وليع
وند من مل -األصىىىى  د الرقا   أأ :وأداد هذا احلديث  32.(دليناعع أاا  يناع  أأ   منميم  اشىىىىت اع من  أبشىىىىاً  أةط ما:   داال
 .ديها املنع، وأْأ املرص  ذا أةاد أأ يرق  برقية يعرضها ولا من يعلم حىت يتأكد من شسمة الرقية من املخالاة -يعلم
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 http://saleh.af.org.sa/node/44، موقع الشيخ صان وبد العزيز  ل الشيخ، لرقى و أحكامهاا 33
 13، ص 19،  جمموع الفتاويابن تيمية،  34
  م2001-3-26/  1422حمرم  1، 7369وسقة اجلن اإلنس، دتوط ةقم:  38

تعا  لرقا الشركية اليت كاأ يمتعملها أه  اجلاهلية أو من را هم، وه  رر  اهلل د هذا احلديث: اوالرقا املاصود  ا 
أو أأ تميوأ  .وملأو  اشىىىتعانة بشىىىي اأ،   هللا تعا ، كأأ يميوأ ديها يميوأ ديها اشىىىتغا ة أو اشىىىتعانة أو اشىىىتعاذ، بغا عنأل

نلباً د   كاأ أه  اجلاهلية يتعانوأ الرقاو  ، س جيوز أأ تمىىىىتعمدقد تميوأ من الشىىىىيانو، و يقعر  معناها، ت ديها أ اص 
أو   ، هلتهم أو أبصىىنامهم أو اجلن، كأأ يمىىتعيذوأ أك ر ةقاهم يمىىتعيذوأ بغا هللا ج  ووس وا دة لمين كاناتشىىتشىىااص

ديها  ايت   ا المىىىحر، واملشىىىعوذوأ   الرقا الشىىىركية العزائم، اليت يميتبوقد تميوأ  33.يمىىىتعينوأ ديها بغا هللا ج  جسلع
ومن هنا وجب ولا نالب  ، أمروا بتعلياهاكتميمة د اجليب أو  أمروا املري  حباظها  أو ةمبا  ،كتابة  هاولمين ةمبا نميهمىىىىىىىىىىىىو 

إذا  دى مبىا مل يمين ولا هىدط وولم، ة ذهىب    كى  من قيى  أنىع ةاقة ألنىع يى س دمن أ  أحىد،  هىاابليالتحر ، وأأ ت الرقيىة  
لبياأ جوازها من ودمع. وقد هنا ولماص ولا أحد من أه  العلم دالواجب ورضىىىىىىىىىىىىها  من الميتاب والمىىىىىىىىىىىىنة    الرقية  نمل تمي

  34.اململمو ون الرقا اليت ت يااع معناهاة  ألهنا مظنة الشر  و أ مل يعر  الراق  أهنا رر  ٌ 
 االستعانة ابجلن لتشخيص حالة املريض .2

تؤد     مااشىىىىىىىىىىد  د أموة يظهر أهنا من أومال اخلا، ألأ اتشىىىىىىىىىىتعانة  م   كاأ ذل.ت جيوز اتشىىىىىىىىىىتعانة اجلن ولو      
وليهم اإلشىىىىىىىىسم، أو الميار، أو الصىىىىىىىىسا، أو ك ا،، وألهنم من األموة الغيبية اليت يصىىىىىىىىعب ولا اإلنمىىىىىىىىاأ ديها احلميم  

تاواهم، وهىذا ت امين اتشىىىىىىىىىىىىىىتي ىاق منىع  معردىة جمىة ةلاهم ودينهم والتزامهم و الناىاق، ألأ احلميم بىذلى. يميوأ بنىاص ولا 
لديد الصىىىىىىىادقو والمياذبو منهم النمىىىىىىىبة  لينا. ومل ي بت ون النيب صىىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىىلم، وت الاائع تنعدام مااييس 

ه  د ومع انتشىاة اجل أهنم دعلوا ذل.، أو اشىتعانوا  م، أو جلؤوا  ليهم د حاجاهتم.الرارىدين، وت الصىحابة وت التابعو،  
اتشىىىىىىتعانة اجلن د أومال اخلا، وقد ياع د مميرهم وصىىىىىىري وقلة العلم قد ياع اإلنمىىىىىىاأ د الشىىىىىىعوذ، والمىىىىىىحر، حبجة 

ذل. من دتنة لعامة الناس، ما قد جيعلهم ينحردوأ وةاص المىىىىىىىحر، واملشىىىىىىىعوذين حبجة  واداوهم وهو ت يشىىىىىىىعر،    ما د 
 38.اتشتعانة اجلن د أومال اخلا

ابن از: وأما اللجوص    اجلن دس ألنع وشىىىىىيلة    وبادهتم وتصىىىىىدياهم ألأ د اجلن من هو كادر ومن هو   قال الشىىىىىيخو  
 مملم ومن هو مبتدع وت تعر  أحواهلم دس ينبغ  اتوتماد وليهم وت يمألوأ. وألنع وشيلة لسوتااد ديهم والشر ،  
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 م 2004-10-12/  1425رعباأ  27، 02545حميم اتشتعانة اجلن د د. المحر، دتوط ةقم  40
 1729، ص 2204، كتاب المسم، اب لمي  داص دواص واشتحباب التداو ، حديث ةقم 4،  الصحيحمملم،  42
 1018،  ص3062، كتاب املناش.، اب الشرب من ماص زمزم، حديث ةقم:2،  السننابن ماجة،  43
  1919،  ص2473،كتاب دوائ  الصحابة،  اب من دوائ  أ  ذة، حديث ةقم: 4،  الصحيحمملم،  44

ة  م، دأةط أنع ت جيوز ألأ د ذل. اشىىىىىىتخداما هلم وقد ت خيدموأ  ت بتارب  وهو وشىىىىىىيلة ل لب الناع منهم واتشىىىىىىتعان
 40 ليهم واشتوعا  هلم.

 ترك التداوي ابألدوية احلسية يف األمراض العضوية.3     
وولا نالب اتشىىىىىىىتشىىىىىىىااص ودم اتمتناع ون الاذ األشىىىىىىىباب احلمىىىىىىىية د العس  م   الذهاب    املشىىىىىىىاد، وتلا       

العس  وند األنباص، ووليع اجلمع بو اتشىىىىىىىىىىىىىىتشىىىىىىىىىىىىىىااص الار أ الميرو والدواص واألدوية احلمىىىىىىىىىىىىىىية، وقد جاص جكيد ذل. 
أك ر من موضىىع داد جاص د احلديث أأ ةشىىول هللا صىىلا هللا وليع   النصىىوص الواةد، من الار أ الميرو والمىىنة امل هر، د

وقد مجع بو التداو  اتدوية املعنوية من   42وشىىىلم قال:  لمي  داص دواص، دإذا أصىىىيب دواص الداص برأ اذأ هللا وز وج  (
 قراص، الار أ واألحاديث وبو األدوية احلمية ومن أم لة ذل.:

 ماء زمزم
زم جدبث جابر بن وبد هللا ةضى  هللا ونع قال:  عت ةشىول هللا صىلا هللا وليع وشىلم ياول:   ماص وقد جاص د دوى  زم
 43زمزم، ملا ررب لع (

كذل. حديث أ  ذّة الغااة  ةضىىىىى  هللا ونع قال: وجاص ةشىىىىىول هللا صىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىلم حىت اشىىىىىتلم احلجر، ونا   
دمينت أي أول من حيا  بتحية اإلشىىسم، قال دالت:  -قال أبو ذة  –البيت هو وصىىاحبع،   صىىلا دلما قوىىا صىىستع 

ال:  من أنتل( قال قلت: من غااة، قال: دأهوط بيد  المىىىىىىىىىسم ولي. ايةشىىىىىىىىىول هللا، داال:   وولي. وةمحة هللا (   ق
دذهبت  اذ بيد ، داعد  صىاحبع، وكاأ أولم  دوضىع أصىابعع ولا جبهتع، دالت د نامى : كر  أأ انتميت    غااة،

كىاأ  :   مىا  ، قَىالَ  : قىد كنىت هىاهنىا منىذ  س و بو ليلىة ويومبىع مي،   ةدع ةأشىىىىىىىىىىىىىىىع،   قىال:   مىت كنىت هىاهنىا ( قلىت
خاة جوع،  ي عم.(ل قلت: ماكاأ مل نعام  ت ماص زمزم دمىىىىىمنت حىت تميمىىىىىرت وميم ب ي، وما أجد ولا كبد  شىىىىىق

     44قال:     هنا مباةكة،  هنا نعام نقعم (
قلو  غم املعىادأ املايىد، للجمىىىىىىىىىىىىىىم حيىث اىد اجلمىىىىىىىىىىىىىىم باىدة كبا من ال ىاقىة، ويعىادل األس  أنىع مىاص زمزمومن دوائىد 
 كما    ،للجمم ويزي  الاوست احلموية من اجلمم، كما أنع مواد قوط لألكمد، ومزي  قوط للمموماهليدةوجيي 
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 م، 2013يناير  22، جامعة اإلااأ، اإلعجاز يف ماء زمزمالنعيم ، دم اط ابراهيم،  45
 69شوة، النح ، اهية  47
 1736، ص2217، كتاب المسم، اب التداو  بما  العم ، حديث ةقم 4مملم، الصحي ،   48
 28، ص 1ابن الايم، ال ب النبو ،   49
 29، ص1ابن الايم، ال ب النبو ،   50
 29، ص 1ابن الايم، ال ب النبو  ،   51

يمىىاود ولا امتصىىاص العناصىىر الغذائية بميااص، أدوىى     داا  اجلمىىم ويمىىاود اجلمىىم د مت ي  املعادأ املؤينة بمىىهولة 
اواد، التوازأ للجمم، ويال  من جكمد األوواص  أك ، اإلضادة    أنع يماود ولا تنظيم اهلوم ولمينع بصاة وامة 

لتو  ولا ، كما احليوية ويدمر اساي المىىىىرناأ، ولع معام  أكمىىىىد، وااتزال شىىىىالب لذل. يعد وشىىىى اً معادايً للبميتااي
 ..14أ والصوديوم،كما أهنا ت تزال حمتاظة بعناصرها الغنّية األمسا واملعاد  واملغنيميوم، نمبة والية من الميالميوم،

 العسل 
ديع رىىىااص للناس داال:   خير  من ب وهنا رىىىراب  تلى ألوانع د رىىىااص و جع  هللا شىىىبحانع وتعا  أيوىىىاً ومىىى  النح  

. وقد حث النيب صىىىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىىىلم ولا التداو  بع، دعن أ  شىىىىىىىىعيد اخلدة ، قال: جاص ةج     النيب  47للناس (
أا  اشىىىت له ب نع داال ةشىىىول هللا صىىىلا هللا وليع وشىىىلم:   اشىىىاع ومىىىسً ( دمىىىاا ،   صىىىلا هللا وليع وشىىىلم داال:  أ 

جاص  داال:    شايتع ومسً دلم يزد   ت اشت سقاً، داال لع  سث مرات،   جاص الرابعة داال:   اشاع ومسً (، داال: 
م:   صىىىدق هللا، وكذب ب ن أاي. (، دمىىىاا  لاد شىىىايتع دلم يزد   ت اشىىىت سقاً،  داال ةشىىىول هللا صىىىلا هللا وليع وشىىىل

  دهذا الذ  وصىىىىىىى لع النيب صىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىلم العمىىىىىى ، كاأ اشىىىىىىت سق  ب نع ون لمة أصىىىىىىابتع ون امتسص، 48د أ.
 49.والعم  جسص، والعم  من أحمن ما ووجل بع هذا الداص، تشيما  أ مز  املاص احلاة

وهو أأ الدواص جيب أأ يميوأ لع ماداة، وكمية حبمىىىىىب حال الداص،  أ قصىىىىىر  ود تميراة شىىىىىايع العمىىىىى  معم نيب بديع،
دلما تميرة ترداد     النيب صىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىلمة   ، ونع، مل يزلع الميلية، و أ جاوز ، أوها الاوط، دأحدث ضىىىىىىرة  ار

ود قولع   50اص، برأ اذأ هللا.أكد وليع املعاود، ليصىىىىىىى     املاداة املااوم للداص، دلما تميرةت الشىىىىىىىرات حبمىىىىىىىب ماد، الد 
صىىلا هللا وليع وشىىلم:   صىىدق هللا وكذب ب ن أاي. (،  رىىاة،    لايه ناع هذا الدواص، و أ بااص الداص ليس لاصىىوة  

 وون ابن وباس، ون  51.الدواص نامع، ولمين لميذب الب ن، وك ر، املاد، الااشد، ديع، دأمر  بتميراة الدواص لمي ر، املاد،
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 123، ص 5681، حديث ةقم 7البخاة ، صحي  البخاة ،   52
 148، ص12  2، لايه: رعيب األةنؤوط، باوت: املميتب اإلشسم ، طشرح السنةم، 1983ه/ 1403البغو ، احلمو بن ممعود،  53
 1735، ص 2215، كتاب المسم، اب التداو  احلبة الموداص، حديث ةقم 4مملم، الصحي ،   54
55 Determination of mineral composition of Iraqi Nigella Sativa L. seed by Atomic  

absorption spectrophotometer: Iraqi National of Chemistry, Volume42,(2011) Nagham 
A. Jasim& Fadhil M. Abid؛ 

 08، ص 5445، كتاب األنعمة، اب العجو،، حديث ةقم:7البخاة ، الصحي ،   56
 32ص 24484، حديث ةقم:41املمند،   57

صىىىىلا هللا وليع وشىىىىلم قال:   الشىىىىااص د  س ة: د رىىىىرنة حمجم، أو رىىىىربة ومىىىى ، أو كية بناة، وأي أهنا أميت ون النيب 
 52(  المي 

 53قال يدع: كاأ ابن ومر ت يشميو قرحة، وتريئاً  ت جع  وليع ومسً حىت الدم .
 :احلبة السوداء

 ةوا  أبوهرير، الذ  احلديث د داد جاص األمراف، مجيع  وس  د اشىىىىتخدامها النيب صىىىىلا هللا وليع وشىىىىلم   أوصىىىىا وقد 
و   54المىىىىىىام(  ت  داص، ك   من رىىىىىىااص المىىىىىىوداص  احلبة  أ د:   ياول وشىىىىىىلم وليع  هللا صىىىىىىلا  النيب  ع  أنع  ونع، هللا ةضىىىىىى 

ية واليت امين  ولا كميات مهمة من العناصر األشاشواحتوائها    ،زيت احلبة الموداصالدةاشات الرتكيب املعد  لأوضحت 
حد املصادة األشاشية ال بيعية للعنصر األشاشية اليت رتاجها اجلمم وذات األمهية الواشعة د العمليات احليوية  أاوتباةها  
م   الميالمىيوم والمي يت والامىاوة واملغنيمىيوم والصىوديوم والبوجشىيوم د ممىتخلش زيت احلبة المىوداص وكذل.  :للجمىم

ومن  ال بية م   اخلاةصىىىىىو واحلديد والنحاس واملنغنيز والمىىىىىيلينيوم , والميروم. األمهيةيلة ذات  الوىىىىىئ األشىىىىىاشىىىىىيةالعناصىىىىىر 
دوائدها: أهنا موىىىىىىىىىىاد، للجرا يم واإللتهاات، دتمىىىىىىىىىىاود ولا تاوية املناوة، وحماةبة العديد من األمراف، وهلا دوة كبا د 
تعزيز صىىىحة الالب والشىىىرايو ون نريه د اا  الميوليمىىىرتول المىىى ص د الدم. ووس  التهاب احلله والربو، ولمىىىو 

 .55المموم  الذاكر،، كما تماود اجلمم د التخلش من
 العجوة 

ون وامر بن شىعد، ون أبيع، قال: قال ةشىول هللا صىلا هللا وليع وشىلم:   من تصىب  ك  يوم شىبع مترات وجو،، مل يوىر  
   ّأ د متر العالية   وون وائشىىىىة ةضىىىى  هللا ونها، أأ النيب صىىىىلا هللا وليع وشىىىىلم قال:  56د ذل. اليوم شىىىىم وت شىىىىحر (

 57رااًص ( أو قال:   ترايقاً أول بقمير، ولا الريه (
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 255، ص24735، حديث ةقم:41املمند،   58
 73ابن الايم، ال ب، ص 59
 82شوة، اإلشراص، اهية  61
 1727، ص2201، حديث ةقمال ب واملرف والرقا، كتاب المسم، اب 4مملم ، الصحي ،   62

وون وائشىىىىة ةضىىىى  هللا ونها، أأ ةشىىىىول هللا صىىىىلا هللا وليع وشىىىىلم قال:   د وجو، العالية، أول البقمير، ولا ةيه الناس  
وأما أه  املدينة، دالتمر هلم يمياد أأ يميوأ مبنزلة احلن ة لغاهم، وهو قوهتم ومادهتم،   58شىىىىىىحر أو شىىىىىىم (رىىىىىىااص من ك  

ومتر العالية من أجود أصىىىىىىىىىنا  مترهم، دإنع متو اجلمىىىىىىىىىم، لذيذ ال عم، صىىىىىىىىىادق احلسو،، وهو يواده أك ر األبداأ. وهذا 
من جاوةهم، وت ةيب أأ لألممينة ااتصىىىىىىىىاصىىىىىىىىاً بناع ك ا من احلديث من اخل اب الذ  أقةيد بع اخلاص، كأه  املدينة و 

 .59األدوية د ذل. املمياأ دوأ غا ، ديميوأ الدواص الذ  ينبت د هذا املمياأ يدعاً من الداص
وقد وةد من األدوية غا ذل. المي ا د جمال العس  البد  د ال ب النبو   كاحلجامة والمىىىىىىىىىنا والمىىىىىىىىىنوت، والامىىىىىىىىىا 

باأ اإلب  وأبواهلا وغاها، ولذل. وجب ولا املعاجل الميتاب والمىىىىىىىىىىىىىىنة ودم منع املرضىىىىىىىىىىىىىىا من تناول العس  اهلند ، وأل
اتشىىىتعانة ة ، األنباص املتخصىىىصىىىو د جمال ال ب العوىىىو  والنامىىى  ملعردة مزيد من املعلومات اهلامة ال يب مع الرقية و 

األدوية عاِل  د مراح  وسجع املختلاة، لسشىىىىىتااد، منهم ةصىىىىىوص والايمة املتعلاة ب بيعة اجلمىىىىىم البشىىىىىر  واليت تايد امل
املمىىىىىىتخدمة ونرياتها ودرت، اتشىىىىىىتخدام و،و ذل. من أموة هتم املعاِل  وذل. للمحادظة ولا شىىىىىىسمة املري  اجلمىىىىىىمية  

 0والنامية
 ختصيص آايت من القرآن الكرمي ألنواع من األمراض..4

وبع  الناس يريدوأ أأ  يت املعاجل حبديث أو دلي  اثبت ولا ك     61أ ماهو رىىىىىىااص (قال هللا تعا :   وننزل من الار 
 ية تارأ ولا املري . دالنيب صىىىىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىىىىلم مل خيصىىىىىىىىش  ايت معينة أو شىىىىىىىىوةاً حمدد، الرقية دتبو أأ الار أ كلع 

ع وشىلم كانوا د شىار، دمروا حب  من أحياص يشىاً من أصىحاب ةشىول هللا صىلا هللا ولي َأأه رىااص، ةوط أ  شىعيد اخلدة  
العرب، داشىىتوىىادوهم دلم يوىىياوهم، داالوا هلم: ه  ديميم ةاقل دإأ شىىيد احل  لدي  أو مصىىاب، داال ةج  منهم: نعم،  
دأج  درقا  باالة الميتاب، د أ الرج ، دأقو   ق يعاً من غنم،، دأىب أأ يابلها، وقال: حىت أذكر ذل. للتيب صىىىىىىىىىىىىىلا هللا  

ليع وشىلم، دأتا النيب صىلا هللا وليع وشىلم، دذكر ذل. هلم، داال: ايةشىول هللا وهللا ماةقيت  ت باالة الميتاب. دتبمىم  و
ومن هذا احلديث تبو للباح ة أأ أا  62وقال:   وماأدةا  أهنا ةقية (   قال: اذوا منهم، واضىىىىىىىىىىربوا مل بمىىىىىىىىىىهم معميم (

 النيب صلا هللا وليع وشلم أقر  ولا ذل.، وقد وضع النيب صلا هللا وليع وشلم   شعيد مل يممع هذ  الرقية من النيب لمين
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 1727، ص2200، حديث ةقم 4والرقا،  ، كتاب المسم، اب ال ب واملرف الصحيح مملم،  63
http://cms.ibn-.حميم لصيش  ايت معينة أبوداد حمدد، ألمراف معينة، ،  الفتاوى الذهبية يف الرقى الشرعيةاجل ين 64

jebreen.com/fatwa/home/book/14#sec460 
 اجل ين، الاتاوط الذهبية د الرقا الشروية، اب ماجاص د الرقا 67

قاود، اثبتع لمي  ةقية داد وةد ون وو  بن مال. الشىىىىىىجع  قال كنا نرق  د اجلاهلية دالنا: ايةشىىىىىىول هللا كيى ترط د 
  63اورضوا ول  ةقاكم، ت أبس الرقا مامل يمين ديع رر  ( (ذل. داال: 

وةويت  اثة ون المىىىلى من الصىىىحابة والتابعو د العس    أأ  ية الميرشىىى  شىىىبب للحاظ من وشىىىوشىىىة الشىىىي اأ و بت 
ببع  اهايت الار نية واألدوية النبوية وجربت  ايت المىىىىىىىحر ال سث د شىىىىىىىوة، األورا  ويونس ونع، دوجدت مؤ ر، د 

 64 أبس بتميراة الاراص، واتشتعاذ،،ح  المحر ود وس  ادبوس ون أهلع، وكذا قراص، املعوذتو، وت
 .خمالفات الرقية ابخللوة ابملرأة األجنبية5

حائ  حبجة الوىغا والتوىييه ولا  يدها أو جبهتها أو ةقبتها مبارىر، من غا ،املخالاات د الرقية مس جمىد املرأ،ومن 
الاتنة، و منا يارأ وليها بدوأ   ا د ذل. منمليعاجلها مّس رىىىىىىىىىىىىىى ص من بدأ املرأ، اليت للمعاجل س جيوز دما ديها من اجلاأ، 

ال بيب قد ت امينع العس   ت مبس املوضىىىىىىىىىىع الذ  يريد   ووم  ال بيبة ألأ املعاجل الار أ مس. وهنا  درق بو وم  
ليس من اخللو، مجع النمىىىىىىىىىىىىىىىاص د  و .وملىع  وهو الاراص، والناىث ( ت يتوقى ولا اللمس دىإأ األول أأ يعىاجلىع، ةس  
ياول الشىىىىىىىىىىىىىىيخ اجل ين د حيىث  أ اخللو، ادظوة، كوأ املرأ، وحىدهىا مع ةجى  أجنيبة وليهن مجيعىاً  مميىاأ واحىد للاراص،

مع ةجى  من الاراص املو وقو من أهى  الىدين واإلاىاأ واخلا   -ا نتو دىأك ر-د حىال وجود جممووىة من النمىىىىىىىىىىىىىىاص  دتوا :أمىا 
و وو أو مرف نامىا ، ت يميوأ ذل. حمظوةًا، لمين ياتصىر الااةع ولا والصىسا واتشىتاامةة ملعاجلة صىرع أو صىر  أ

الرقية وةاص المىىىىىىرت وت اس رىىىىىىيًئا من بدأ املرأ، األجنبية بدوأ حائ ، وحيث  أ األولياص حاضىىىىىىروأ دياوىىىىىى  حوىىىىىىوة من 
 67  .خيا  ولا موليتع من اإلغماص و،و ة ليتو  مبارر، جممها وتغ ية بدهنا، وهللا أولم

 .طلب املعاجل من املريض ختيل من أصابه ابلعني6

هنا  ظاهر، انتشىىىىىىىىىىىىىرت وند قلي  من الرقا، وه  من وبث اجلن والشىىىىىىىىىىىىىيانو اإلنس وه : ما يمىىىىىىىىىىىىىما و 
التخييى ، بع  الرقىا،  ذا قرأ ولا املري  ياول لىع: ونىدمىا أقرأ وليى. ليى  أرىىىىىىىىىىىىىىخىاصىىىىىىىىىىىىىىىاً مروا وليى. د 

التخيي  ت  و د ايال. هو الذ  شىىىىحر  أو أصىىىىاب. العو، حيات.، د جمالس ومناشىىىىبات، دالذ  ي بت
  نمايً  املري  ويوع د ايالالشي اأ أص  لع، ب  هو نوع من الدج  واألوهام، قد يدا  من اسلع 

 

http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/book/14#sec460
http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/book/14#sec460
http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/book/14#sec460


The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 17 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 العا ، يصر وبد الميرو، الرقية ماهلا وما وليها، موقع  شسم ويب.  68
 131، كتاب ال ب، اب الرقا باالة الميتاب، ص7،  1داة نوق النجا،، ط ، صحيح البخاره، 1422البخاة ، حممد بن ا اوي ، 69
 131، ص5737، كتاب ال ب،  اب الشرط د الرقية با يع من الغنم،حديث ةقم 7الصحي ،  البخاة ،  70
 345، صفتح احلق املبني يف أحكام رقى الصرع والسحر والعنياملعا ،  71

وهذا الذ  شىحر ، دتاع دتنة ودمىاد وظيم أاول: هذا الذ  واني ي، دأو غاهمااأ اجلو األقاةب بريئاً من 
، وحدث م   هذا ك ا، هذا خيتلا مبمألة مشرووة وه  اتهتام، اتهتام غا التخيي ، اتهتام  اململموبو  

تصىىىىوة الواقع، واحتمال أأ هذا املري  أصىىىىابتع وو، العو حه ولدث من بع  احلاشىىىىدين، لمين امين 
  جلمىت د جملس و عت كسماً ديع مدال تذكر، لعل. جاذ من أأ ناول للمري : تذكر من تتهمل ه

هنا  درق بو تذكر الواقع الذ  حص  ديع املرف د الذين حوروا هذا اجمللس كمبب ررو  لعس  العو.
وبو التخيي ، قد يدا  ولي. أوهام.، دتظن أأ أول واحد يصىىىا د ايال. هو الذ  ضىىىر ، وهو ةمبا 

 68.يميوأ بريئاً دتاع دتنة
 

 

 القراءة على املرضى لكسب املال الذي يكون أحياانا مبالغاا فيه:.7
ون أ  شىىعيد اخلدة  ةضىى  هللا ونع أأس أيشىىاً من أصىىحاب النيب أتوا ولا حّ  من أحياص العرب دلم ياروهم، دبينما هم  
كذل.،  ذ لقدغ شىىىىىىىىىّيد أولئ.، داالوا ه  معميم من دواص أو ةاقل داالوا:  نميم مل تاروي، وت ناع  حىت جتعلوا لنا جعًس، 

أق أبمِّ الميتاب، وجيمع بزاقع ويتا ، د أ دأتوا الشىىىىاِص، داالوا: ت ُاذ ق حىت نمىىىىأل  دجعلوا هلم ق يعاً من الشىىىىاص دجع  يار 
 69النيب صلا هللا وليع وشلم، دمألو  دوح. وقال:  وماأدةا  أهّنا ةقية، اذوها واضربوا مل بمهم(

يهم لدي  أو شىىليم، دعرف هلم  وون ابن وباس ةضىى  هللا ونع: أأ ناراً من أصىىحاب النيب صىىلا هللا وليع شىىلم مروا مباص، د
 ةج  من أه  املاص، داال: ه  ديميم من ةاق،  أ د املاص ةجسً لديغاً أو شليماً،

دان له ةج  منهم، دارأ باالة الميتاب ولا رىىىىىىىاص، د أ، دجاص الشىىىىىىىاص    أصىىىىىىىحابع، دميرهوا ذل. وقالوا: أاذت ولا 
هللا، أاذ ولا كتاب هللا أجراً، داال ةشول هللا صلا هللا وليع وشلم:  كتاب هللا أجراً، حىت قدموا املدينة، داالوا: ايةشول

 70   ّأ أحّه ما أاذمت وليع أجراً كتاب هللا (
وشىقئ  الشىيخ وبدهللا اجل ين ون جواز أاذ أجر، ولا الرقية الشىروية دوأ نلب أجر أو ارىرتاط، داال ةمحع هللا تعا : "  

 .دالنيب  71الشروية بشرط ال اص، من املرف وزوال أ ر ، واشتدل حبديث اللدي  المابهتمانع من أاذ األجر، ولا الرقية  
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 346، صفتح احلق املبني يف أحكام رقى الصرع والسحر والعنياملعا ،،  72
 .199، ص 220لي  ولا داول نوائى اململمو اجلنة بغا حماب وت وذاب،حديث ةقم: ، كتاب اإلااأ، اب الد1مملم، الصحي ،   75

صىىلا هللا وليع وشىىلم أقر الصىىحابة ولا اإلرىىرتاط واشىىهموا لع ليدل ولا  احتع، ولمين بشىىرط أأ يرق  ةقية رىىروية، وت  
وأأ تميوأ الرقية لتناع املمىىىلمو و زالة الوىىىرة  يشىىىرتط  ت بعد المىىىسمة من املرف وزوالع، واألو  الاراص ودم اإلرىىىرتاط، 

واملرف، و أ ددعوا لع رىىيئاً بدوأ ارىىرتاط أاذ  دوأ أأ يميوأ هو قصىىد ، و أ ددعوا لع رىىيئاً أك ر ما يمىىتحه ةد الزائد  
 72 ليهم، و أ اررتط دس يشدد د اتررتاط ب  بادة احلاجة الوروةية

، دالذ  وليع هد  المىىىىلى الصىىىىان والذ  دلت وليع المىىىىنة أأ يناع  الاراص، ت مانَع منعولا داملاصىىىىود أأ أاذ رىىىىيئاً 
 ، لمين تيبال  د زايد، ال لب.املرص  اوانع جبقع  أو بغا جع  د الرقية

 التعلق الشديد براق معني.8
قلت:   الباةحةل  انا ّ  لذ ا الميوكب ةأط  أيميم:  داال جبا ،  بن شعيد   وند  كّنا:  الرمحن، قال وبد   بن حصو حديث د

،: قال صىىىىىنعتل دما: قال. لدغت ولميي. صىىىىىس،   د أكن مل    أما: قلتق  أي،     ذل.ل ولا محل. دما: قال  اشىىىىىرتقيتق
 حصىىىىىيب األشىىىىىلم  أنع قال: ت  بريد، بن  داال. وما حد ميم الشىىىىىعيبل قلت حد نا ون  .الشىىىىىعيب حد نا  حديث: قلت
لها وباس  حد نا ابن ولمين  ع، ما     انتها من أحمىىىن قد : قال.  محة أو وو من  ت  ةقية لهمَ  َوَلْيعِ   هللاق  ون النيب صىىىَ    َوشىىىَ

األمم،درأيت النيب صىىىىلا هللا وليع وشىىىىلم ومعع الرهيا، والنيب ومعع الرج  والرجسأ، والنيب ليس معع  ول  قال:  ورضىىىىت
وقومع،  موشىىىا صىىىلا هللا وليع وشىىىلم هذا: مل  داي  أميت، هذ : دوىىىننت أهنا أميت، دالت  وظيٌم،  مل شىىىوادٌ   ذ ةدع  أحد،

ومعهم شبعوأ ألاا   أمت.، هذ : وظيٌم،داي  مل  شوادٌ   دنظرت، داي  مل انظر    األده اهار، دإذا ولمين انظر    األده
اب يدالوأ اجلنة بغا حمىىىىىاب وتوذاب،   هن  ددا  منزلع دخاف الناس د أولئ. الذين يدالوأ اجلنة بغا حمىىىىى 

داال بعوىىهم: دلعلهم الذين صىىحبوا ةشىىول هللا صىىلا هللا وليع وشىىلم، وقال بعوىىهم: دلعلهم الذين ولدوا د  ،وت وذاب
اإلشىىىىىسم ومل يشىىىىىركو اهلل، وذكروا أرىىىىىياص دخر  وليهم ةشىىىىىول هللا صىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىلم، داال:   مالذ  لوضىىىىىوأ ديعل  

رتقوأ، وت يت اونن وولا ة م يتوكلوأ ( داام وميارىىة بن حمصىىن، داال: (داا و ، داال:   هم الذين ت يرقوأ، وت يمىى 
ادع هللا أأ جيعلي منهم، داىال:   أنىت منهم (   قىام ةجى   ارأ داىال: ادع هللا أأ جيعلي منهم، داىال:   شىىىىىىىىىىىىىىباى.  ىا 

  ب  غا  من  الرقية ي لب أأ  اإلنماأ  واد، من يميوأ  ت أأ  األكم  أأه  ولا  يدل( يمرتقوأ  ت   هنا داولع،   75وميارة (
 جهة من هذا  الرقية، نلب د يدا  ت  دهنا أةقي.  لع دياول  داقيع أحد    تيع حىت  ينتظر أأ  و ما  نامىىىىىىىىىىىىع،  يرق  أأ  غما

 .صاتهم هذ  وذاب وت حماب  بس  اجلنة يدالوأ   الذين ألى المبعو يعي الميمالة
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 ، موقع الشيخ وبد العزيز صان  ل الشيخالرقى وأحكامهاوبد العزيز بن از ،  76
 وبد العزيز بن از ، الرقا وأحميامها، موقع الشيخ وبد العزيز صان  ل الشيخ  77

رَتْققوأَ  َوتَ . يَىْرققوأَ  تَ   هنا  الرقية ونا   املعم، جهة من  نظر  ديع هذا ألاا، المىبعو من خير   الراق  يعي  يرق  أنع نا  ،(َيمىْ
 يتعانا الذ  أأ  املاصىىىىود  .الشىىىىرع د  بع مأموة واإلحمىىىىاأ   تيمية،  ابن اإلشىىىىسم  رىىىىيخ ياول كما  حممىىىىن  الراق  أأ  وذل.
  كاأ  وهلذا نبعع، من هذا كاأ    ذا  توكلع ضىىىعى هذا  الراق  ويتعله  دائما ذل. ويتعانا نامىىىع  يرق  أأ  دوأ   الرقية نلب

   76الراق .  املرص قلب يتعله ت أأ  األكم 
أأ يميوأ ذا اشىىوع واوىىوع و ابات هلل ،   عمن صىىااتو  ، ت بنامىىع، وز وج املرق  اهلل يعله ومن صىىاات الراق : أأ 

يعله الناس بعة ب  يعله الناس األذكاة املشىىىىىىىىىىىرووة واألوةاد اليت دس  وأأ ت يتعاظم ويعظم نامىىىىىىىىىىىع، ويناع مبا أو ا  هللا, 
تع كذا الراق  من حيث هو، دسأ ةقيالتعله  , اك ا وقد انتشر  و مرهم اخلا وينهاهم ون الشر ،    النبوية،   بتت د المنة

وةمبا ما قرأ كلمة أبدا، أو ةمبا قرأ رىىىىىىىيئا يمىىىىىىىاا و،و ذل.ة يعي ما اجتهد ولرط الصىىىىىىىواب ولرط اهايت اليت تناع و،و 
ذل.، و منا هميذا اتشىىىىىىىىم، وهذا غا حممودة ب  الذ  ينبغ  أأ ينصىىىىىىىى  الراق  الناس أبأ النادع هو هللا ج  ووس، وأي 

 .علمهم األوةاد ادمود، ويعلمهم اخلا وينهاهم ون الشرصاحب شبب والرقية أيوا شبب، وي
هلىا تارغىا كىامس، واملعلوم أأ النىاس حبىاجىة    الرقيىة، والتارغ هلىا مل يمين   غأوهلىا وأوظمهىا أأ يتخىذ الاراص، والرقيىة حردىة يتار 

سَمق مع أأ ديهم ةاقو، ومل يمين  سَ،ق والمىىىىىىه من هد  الصىىىىىىحابة وت التابعو، و منا من هد  الصىىىىىىحابة د وهد  َوَلْيِع الصىىىىىىه
نشىىىىىأ د أوصىىىىىر متأار،، دالذ  وليع هد  المىىىىىلى الصىىىىىان والذ  دلت وليع المىىىىىنة أأ يناع املرص  اوانع جبقع  أو بغا 
جع  د الرقيةة ولمين ت يتارغ هلا ت يتخذ الرقية حردة يميوأ كال بيب املتارغ هلا، وهذا من جهة أنع مل يرد أو مل يمين د 

تعله مبمىبب األشىباب وهو  يتعله  ذ  األشىباب أهنا رىادية ب   وجيب ولا املري  ودم ال زمن األول د قيام احلاجة  ليعال
املرضىا ينمىا من ابتس  وجير  الى ك  جديد من العسجات ولمىاأ حالع ياول أ  وس  دبع  هللا شىبحانع وتعا . 

أدع  ل رد الشيانو من املنزل وأمهلوا أمر الدواص وأمر التورع   أقوط إلارا  المحر أ  ال ة أقوط لات  اجلن أ  ر ص
 77والبمياص واإلحلاا

 .العالج  ابلقرآن مقصور على العلماء واملتخصصني9
هلا   م، وأأ قراصاهتملشىىىىىايخأمر ياتصىىىىىر ولا أه  العلم وااتشىىىىىتشىىىىىااص الار أ الميرو والمىىىىىنة النبوية،  الناس أأ دئة من رط ت

والذ  جيب  . وذل. غا صىىىىىىىحي  من جمرد قراص، اإلنمىىىىىىىاأ ولا نامىىىىىىىع  واجلمىىىىىىىدية ج ا أك  د وس  األمراف الروحية
 اوتااد  أأ األشاس د الرقية الشروية أأ يارأ اإلنماأ ولا نامع وأه  بيتع وحماةمع وهذا هو األو  واألشلم واألتاا، 
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 ,alroqya.comيوليو  8والمنة، املوقع الرمسي للشيخ خالد بن إبراهيم احلبشي للعالج ابلرقية الشرعية من الكتاب احلبش ، االد ابراهيم،  78

2016  .www 

املتخصىىىىىىىصىىىىىىىو من أصىىىىىىىحاب العلم الشىىىىىىىرو  واخل ، بمىىىىىىىبب صىىىىىىىعوبة احلالة وقد يلجأ الناس د بع  األحياأ    بع  
واحتيا  تل. احلالة    معاجل متخصىىىش ك  يوجع احلالة املرضىىىية الوجهع الشىىىروية الصىىىحيحة، أما اتوتااد بذات املعاجل 

س  د، الناية الصادية، وأنع ال. الور والناع، أو الت   بع ولا وجع ما نرا  ونممعع اليوم، ك  ذل.  الى ألشس العايد 
جيوز اتوتااد أبرىىىىخاص معينو أو أأ قراص، دسأ هلا ميز، ااصىىىىة و،و ذل. من اتوتاادات اخلانئة ، والوىىىىابا د ك  
ذلى. النظر د حىال املعىاِل  من حيىث وايىدتىع ووةوىع وممىىىىىىىىىىىىىىلميىع وحمىادظتىع ولا الارائ  والنوادى  كى  ذلى. يع   ان بىاع  

غا  ، ومىا ت رىىىىىىىىىىىىىىى. ديىع أأ املعىاجل كلمىا كىاأ قريبىاً من هللا تعىا  حمىادظىاً ولا ال ىاوىات،   ون مىدط ج ا وناع ةقيتىع من
ومن هنىا ت بىد أأ يتحرط املرضىىىىىىىىىىىىىىا   جمتنبىاً للنواه  كىاأ ج ا ةقيتىع أناع اذأ هللا شىىىىىىىىىىىىىىبحىانىع وتعىا ، والعميس العميس،

 جهم ، املعاجلو الذين تتودر ديهم املواصاات اليت تؤهلهم لرقية الناس ووس
ون بع  الصىىىحابة وةد ما وقد وةد أأ أئمة من المىىىلى الصىىىان ةقوا  ايت مل يرد ديها نش خيتصىىىها الرقية، ومن ذل.   

أو التابعو من اشتخدامهم أنواًوا من الرقية شواًص  ايت قر نية أو أدوية مل يرد الدلي  بتخصيصها م  : وصى ابن وباس 
رت وتدهتا أبأ  أو أدوية مباحة ليمىىىىىت من دواص  ( َوألَات َما ِديَها َوَلَلهت      يىقَر  ولا ب نها مبحو  يةللمرأ، اليت تعمىىىىىّ

احللتيت مايد ل رد اجلاأ   بت أأ  :دم سً  املصى اا وليع الصىس، والمىسم. وهنا  بع  الوصىاات اليت هلا أ ر د العس 
املصىىروع يار اجلن من الرأس ويايه املصىىروع أو أأ   وال وم يايد د حالة صىىرع اجلي لسنمىى  دبمجرد أأ يوضىىع ولا انى

بعوىهم يصىى أنواواً من األوشىاب مارد، أو جمتمعة إلارا  المىحر أو نرد اجلاأ دس أبس اتشىتااد، من تل. اخل ات  
  78.والتجاةب وت بياها

د ممياأ واحد،   املرضىىىىىاجممووة من املعاجل الميتاب والمىىىىىنة  أأ جيمع  :املاصىىىىىود الاراص، اجلماوية.الرقية اجلماعية:10
ت يصىىىىرع، المىىىىليم واملري . وتمىىىىتخدم ممي ات الصىىىىوت د  األناال والشىىىىباب والميباة د المىىىىن، الذ  يصىىىىرع والذ 

غالب األحياأ حىت يمىمع اجلميع الراق  وهو يرت  الار أ، وندها يبدأ بع  من بع مس الصىرع والصىراا والتخبا ولا 
اغتنام الوقت ومعاجلة أك  ودد  :مشىىىىىىىىىىىىهد من مجيع املراجعو وهلذ  ال رياة  جيابيات وشىىىىىىىىىىىىلبيات، دمن هذ  اإلجيابيات

 نامىىىىىىع،  دت يب  املرضىىىىىىا من غا  مشىىىىىىاهد، للمري   يتمىىىىىىم ، والتنايس ون أك  ودد من املميروبو. ممين من املرضىىىىىىا
 ومن للمرضىىا الارصىىة  جحة .ذل. ولا  هللا ديحمد  منع، حاتً  أشىىوأ  هو من رىىاهد  وةمبا  املبتل ، الوحيد   ليس أبنع  ويشىىعر
  ظرودع تماود، ت املرضا من  ك اٌ  .املبارر اإلنسع نريه  ون الصحيحة  الشروية  الرقية لتعلم اجلانب   ذا  يهتم
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 http://www.ruqah.inم، موقع ةقا، اإللميرتو  2017د اير 7، إجيابيـات وسلبيـات الرقية اجلماعية 80
 . ة اجلماعيةإجيابيـات وسلبيـات الرقي  81

 د واملعاجل املري  تارغ  تاتوىى  الاردية  الاراص، .املشىىميلة هلذ  الوحيد   احل  ه  اجلماوية  والرقية  بيتع، د  للرقية اإلجتماوية
 ناس د احلوىىىىىىىىىىوة  املري   التزام ياتوىىىىىىىىىى  ت اجلماوية  الرقية    الذهاب  بينما كليهما،  ولا حر  ذل. ود معينة أوقات
 أهنا دوائدها ومن الرقا،، معظم وند   التواتر ناعها و بت الصىىوت ممي ات جربت اجلماوية  الاراصات ود  . اليوم أو الوقت
 ولا  ت غا أهنا كما  املمىىىاجد، د الصىىىوت ممي ات د  احلال هو كما  املري  أذأ     وضىىىوا  بمي   الراق  صىىىوت  توصىىى 
 79.النعاس  ونع وتصر   الراق  مع   تركيزاً  أك ر املري  وجتع  حمالة، ت  الرقية ديممعوأ  ولب ها الشيانو وشوشة
 ذل. أأ   الاراص بع   ذكر: دأجاب امليميردوأ  واحد  ممياأ  د اجلميع   ولا الاراص، ون  ج ين  ابن الشىىىىىىىىىىىىيخ  وشىىىىىىىىىىىىئ      
 اجلاأ د  يؤ ر واألوةاد  واألدوية اهايت لتل. املصىىىروع  اع أأ  وذل. املصىىىابوة من لمي ا الشىىىااص وحصىىى   دأداد، جقرِّب
 د  ديؤ ر -تعا - هللا وصىىىىىىىىاع كما  رىىىىىىىىااص  هو الار أ  هذا أأ  أو  اإلنمىىىىىىىى ، ويااةق  يتوىىىىىىىىرة أنع ديحدث  يسبمىىىىىىىىع، الذ 

 ويارأ  املري ، من  يارب  الراق  أأ   ه   الشروية  الرقية دإأ   ذل. ومع   املري ،  ولا ناث الااةع من رص  مل ولو المامع،
 دعلا بمىىىىىماوها،  يتأ ر حىت  واألدوية اهايت ويمىىىىىمعع بيد ، جمىىىىىد  ولا  الريه  أ ر وامىىىىى   وليع، ويناث اهايت، وند 
 أبأ العلم مع  املمي ، د  قرأ الاراص، من ذكر ما دع   وليع رىىىىه و أ  أدوىىىى ،  دهو منارًدا واحد  ك   يرق  أأ   تيمىىىىر مىت هذا

ودم دةاشىىة حالة املري  وأاذ    ، دمنها:أما شىىلبيات الاراص، اجلماوية  80. أولم وهللا  الاردية، الاراص، ج ا من  أق  ج اها
ذأ اد رىااص    املع يات الميادية اليت تمىاود الراق  د التشىخيش الصىحي ، ومن    و اص  اإلةرىادات اليت تميوأ شىبباً 

 اجلاأة من ممىىاً    م أأ   منهم ظناً  املصىىرووو، لبا  النامىىيع احلاتت بع  تتامش  ،(الومه    النامىى  الصىىرع .هللا تعا 
. للمري  الشىىىيانو  تلبس د شىىىبباً   الوهم هذا يميوأ  وقد  ب  الصىىىرع، وقت املممىىىوشىىىو ومشىىىاهد، ال ة  بمىىىبب وذل.

مشىاهد، األناال للمصىرووو وقت التخبا ااصىة وما يصىدة منهم من صىراا وبمياص وشىب وهتديد، ما جيعلهم يصىابوأ  
 81.املصاناهللع والازع واخلو  واألحسم املزوجة، ودةص املااشد أو  من جلب 

 نتائج التحليل اإلحصائي 
، و  وقووها  قب  منها والتحصىىىىو  والبدنية والروحية النامىىىىية األمراف وس  د الشىىىىروية  الرقية أ ر هتد  الباح ة    بياأ  

، د من اة املدينة املنوة، د اململمية العربية  والمىنة الميتاب  أشىاشىع الذ  الصىحي  لسشىتشىااص  ت بيه ماياسون   الميشىى
( وينة من الذكوة واإليث، حيث بل  ودد 299المىعودية، اشىتخدام اشىتبانة مؤلاة من قمىمو، وقد مشلت الدةاشىة    

 (، كما مت ااتياة العينة بشمي  وشوائ  من املرضا الذين تعاجلوا د املمتشايات  128(، وودد اإليث  171الذكوة    
 

http://www.ruqah.in/%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
http://www.ruqah.in/%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
http://www.ruqah.in/%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
http://www.ruqah.in/%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%84/
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%  من 42.8% من الذكوة، و   57.2أو وند الرقا، الشىىىىىىىىروو د املدينة املنوة، ، وقد ارىىىىىىىىتملت وينة الدةاشىىىىىىىىة ولا 
  42.8املئة هم ما بو العشىىىرين وال س و، وأأ  28.8% هم الائة العمرية األق  من وشىىىروأ شىىىنة، وأأ 1اإليث، وأأ 

دوق األةبعو،  و ىذا يتبو أأ الائىة األك ر مشوًت الىدةاشىىىىىىىىىىىىىىة هم  % هم الائىة مىا27.4هم مىابو ال س و واألةبعو، وأأ 
%، بينما بلغت نمىىبة املرضىىا  6.7الشىىباب مابو ال س و واألةبعو، وأأ نمىىبة املرضىىا الذين لديهم مرف ووىىو  ه  

 %، ونمىىىىىىىىبة الذين مل30.1%، ويبو اجلدول أأ نمىىىىىىىىبة من لديهم مرف ةوح  هم 54.5الذين لديهم مرف نامىىىىىىىى  
%، و ذا يتبو للباح ة اةتااع معدل اإلصىىىىىىىىىىىىابة املرف النامىىىىىىىىىىىى  ون غا  من املرف 8.7يشىىىىىىىىىىىىتميوا من أ  مرف هم  

%، والذين تعاجلوا الرقية هم   25.1العوىىىىىىو  والروح ،كما يبو اجلدول أأ نمىىىىىىبة املرضىىىىىىا الذين تعاجلوا لدط نبيب 
%، و ىىىذا يتبو أأ األك ريىىىة هم من تعىىىاجلوا   29.8م %، والىىىذين مجعوا بو العس  الار أ والعس  ال يب ه 45.2

 .الار أ الميرو والمنة النبوية
 نتائج الدراسة

ألثر الرقية الشـــرعية يف عالج األمراض النفســـية    املتوشىىى ات احلمىىىابيةأأ من اسل للي  اتشىىىتبانة تبو   أوالا_       
حيث جاصت   وهذا ترتيبها حمب املتوشا احلما  لمي  منها: ،(4.17-1.65  قد تراوحت مابو والروحية والبدنية

تسها د  ،واليةوبدةجة  (4.17د املرتبة األو  ومبتوشىىىىىىا حمىىىىىىا  بل   " غالباً ما تال  الرقية من حّد، اكتئا ": ،الاار 
. تسها واليةوبدةجة  (4.15 " ومبتوشىىىا حمىىىا  بل  الراحة النامىىىّية وند الرقية الشىىىروية غالباً ما أرىىىعر"  :املرتبة ال انية

، بينما جاصت واليةوبدةجة  (4.00 " مبتوشىىىىا حمىىىىا  بل  للرقية ج ا دّعال د رىىىىاائ  من الصىىىىداع":  د املرتبة ال ال ة
  (1.65 املرتبة األاا، ومبتوشىىىىىىىىا حمىىىىىىىىا  بل  "  العام أو النز  م   شىىىىىىىىحر ياّر بع  األنباص ببع  أنواع المىىىىىىىىحر"

 اً. ويتو  من هذا أأ أك ر األنباص ت ينمبوأ العام    المحر ب     واةف صح  د املريوة.  منخاوة جد وبدةجة 
أّأ معظم املرضىىىىىىىا د من اة البحث ررصىىىىىىىوأ ولا لصىىىىىىىو أنامىىىىىىىهم الار أ الميرو  ومن خالل ماســــــبق تبني للباحثة

األمراف النامىىىىىىىىية والروحية والبدنية بدةجة  واألذكاة النبوية قب  حدوث املرف، ويروأ أأ للرقية الشىىىىىىىىروية ج ا د وس 
وس  حاتت احلزأ اليت قد تاوى   ةاحة الناس ونمئنينتها، كما يمىاود د الار أ الميرو يمىاود أيوىاً دد كبا، جداً.

ويمىىىىىاود أيوىىىىىاً د رىىىىىااص أك ر األمراف اليت تعرف  ، وتذهب الاله واألةق،من األرىىىىىخاصالمي ا كتئاب لدط ات    
أ وهو الصىىىىداع، ود التخايى من حد، األمراف املزمنة كالوىىىىغا والمىىىىمير ، كما تحظت الباح ة حرص أدراد  لسنمىىىىا

 العينة ولا اجلمع بو العس  ال يب والعس  الار  .
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املتوش ات أأ    : ومن اسل الدةاشة امليدانية تبو للباح ة  مدى تطبيق أهايل املدينة املنورة لالشتشفاء الصحيح  -اثنياا 
مجيع أنواع الرقا د املىىدينىىة املنوة، ه  ةقا  " الاار، : ، حيىىث جىىاصت(3.89-1.76  احلمىىىىىىىىىىىىىىىابيىىة قىىد تراوحىىت مىىابو

نظر  أأ الرقية  د "  :، تسها د املرتبة ال انيةواليةوبدةجة  (3.89د املرتبة األو  ومبتوشىىىىىىىىىا حمىىىىىىىىىا  بل   " مشىىىىىىىىىرووة
يتعّله بع  " :. تسها د املرتبة ال ال ةواليةوبدةجة  (3.65 " ومبتوشىىىىىىا حمىىىىىىا  بل  الاردية أدوىىىىىى  من الرقية اجلماوية
  حاتت أور وجاصت د املرتبة الرابعة:   ،واليةوبدةجة  (3.56 " مبتوشىىىىا حمىىىىا  بل  الناس تعلااً رىىىىديداَ براق  مقعو

ي لب الراق  من " :بينما جاصتوبدةجة والية.  (3.52) ومبتوشىا حمىا  ،الار أ  رىايت وأصىحاب مل ألقراص  مرضىّية
.منخاوة جداوبدةجة  (1.76 املرتبة األاا، ومبتوشا حما  بل  " املري  لي  من أصابع العو ًً 

زمن البحىث ه  ةقا مشىىىىىىىىىىىىىىرووىة   ومن دةاشىىىىىىىىىىىىىىة بيىايت اجلدول تبو للبىاح ىة أأ معظم الرقا د املدينىة املنوة، املوجود، د
ويرجع ذل.    جهود هيئة األمر املعرو  والنه  ون املنمير مبن اة البحث، وحرصىىىىىىهم ولا تسد املخالاات الشىىىىىىروية  

 من ااةس الرقية الشروية.
 اخلامتة
لاد متمينت الباح ة من اسل دةاشىىتها لسشىىتشىىااص الار أ الميرو والمىىنة النبوية د املدينة املنوة، من اشىىتنتا  بعوىىاً       

 من األموة، ومن أمهها:
  واللمىىىىىىاأ وصىىىىىىااتع، أب ائع أو تعا  هللا بميسم يميوأ  أأ : رىىىىىىروط   س ة  اجتماع وند   الرقا جواز ولا العلماص أمجع  •

 .تعا  هللا  بتادير ب   بذاهتا تؤ ر  ت  الرقية أأ  يعتاد  وأأ  معنا ، يعر   مبا أو العر 
التحصىىىىىىىو من العو، واملس، والمىىىىىىىحر، ومجيع  جاص  ا الار أ الميرو والمىىىىىىىنة امل هر،، اليت الوقاية شىىىىىىىب  أهم ومن •

 .بعد حدو ع املرف وإلزالة الصحة قب  حدوث املرف، األمراف، حلاظ
مع وضىىىىىع الريه ولا اإلصىىىىىبع   لاد  بت جدوط وناع اتشىىىىىتشىىىىىااص الدواص الواةد ون النيب صىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىلم   •

، وذل. من اسل دةاشات وأحباث قام  ا  تصوأ، وهذا ما ولمنا  اي  النيب صلا هللا  الرتاب   وضعع ولا املري 
 .أك ر من أةبعة وشر قريً   وليع وشلم قب 

 .تؤد     مااشد ك ا،د أومال اخلا، ألأ اتشتعانة  م  ولوكاأ ذل.  الرقية نة اجلنت جيوز اتشتعا •
 اجلمع بو اتشتشااص الار أ الميرو والدواص واألدوية ال بية املوصودة من قب  األنباص املختصو.  •
 أأ الار أ كلع رااص. أ النيب صلا هللا وليع وشلم مل خيصش  ايت معينة، أو شوةاً حمدد، الرقية دتبو   •
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حيىث  أ اخللو، ادظوة، كوأ املرأ، وحىدهىا مع  ،وليهن مجيعىاً  ليس من اخللو، مجع النمىىىىىىىىىىىىىىىاص د مميىاأ واحىد للاراص،  •
 .ةج  أجنيب

 الشىي اأ اسلع من يدا   قد  واألوهام، الدج  من نوع  شىحراً  وم  أوالذ  العو يصىيب الذ  الشىخش  لي   أ  •
 .غاهم  أو واجلااأ  األقاةب من  بريئاً   نمايً   املري  ايال د ويوع 

، لمين بشىرط  وليع هد  المىلى الصىان والذ  دلت وليع المىنةوهذا الذ  ،  ديعولا الاراص، ت مانع  أ أاذ أجر،  •
 أأ تيبال  د ذل..

، و أ احتا     ةاق   األشىىىىىاس د الرقية الشىىىىىروية أأ يارأ اإلنمىىىىىاأ ولا نامىىىىىع وأه  بيتع وحماةمع وهذا هو األو  أّ   •
للرقية  س بد أأ يتحرط املعاجلو الذين تتودر ديهم املواصىىىىىىىىاات اليت تؤهلهم  د لعدم متمينع من الرقية أو لصىىىىىىىىعوبة احلالة

 الشروية.
 .ررونها  تودر ديجب اجلماوية  الرقية من تبد  كاأ   و ذا اجلماوية،  الرقية من أدو   الاردية  الرقية  أ  •
 واألذكاة الميرو  الار أ  أنامىىىهم لصىىىو ولا ررصىىىوأ  البحث من اة د  املرضىىىا اتشىىىتبانة أأ معظمجاص د نتائ   •

  للرقية أأ  كما يروأ   (، وه  نمىىىىىىىىىبة والية.3.62املرف، حيث بل  املتوشىىىىىىىىىا احلمىىىىىىىىىا  لذل.   حدوث  قب   النبوية
  الناس ةاحة د أيوىىىىىىىىىىىىاً  وتمىىىىىىىىىىىىاود . جداً  كبا،  بدةجة  والبدنية والروحية  النامىىىىىىىىىىىىية األمراف وس  د ج ا  الشىىىىىىىىىىىىروية

 واألةق، الاله وتىذهىب منهم ، المي ا لىدط اتكتئىاب    تاوىىىىىىىىىىىىىى  قىد  اليت احلزأ  حىاتت وس  ود ونمئنينتهىا،
  كالوغا  املزمنة األمراف  حد،  من  التخايى  ود الصداع،  هلم وهو  تعرف  اليت  األمراف  أك ر  رااص  د  أيواً  وتماود 

 الار  . والعس  ال يب العس   بو اجلمع  ولا  العينة  أدراد حرص الباح ة تحظت كما  والممير ،
مشىىىىىىرووة، وقد بل  املتوشىىىىىىا احلمىىىىىىا  هلذ   ةقا  ه  البحث  زمن  جراص د املوجود،  املنوة، املدينة د  الرقا معظم  أ  •

 ولا  وحرصىىهم املن اة،  املنمير ون  والنه  املعرو  األمر  هيئة جهود     ذل. ويرجع ( 3.89الاار، د اتشىىتبانة  
 .الشروية  الرقية ااةس  من الشروية املخالاات تسد

 التوصيات
ولا املبتلا واملري  اإللتجاص    هللا شىىبحانع وتعا  واإلوتصىىام الميتاب والمىىنة، دهما الشىىااص والدواص اذنع تعا .  •

 املرف أو اإلصابة العو.ووليع التحصن  ايت الار أ واألدوية النبوية قب  حدوث 
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 من واملعايا الوىىىوابا وضىىىع  و  والمىىىنة،  الميتاب د ال ابت اتشىىىتشىىىااص د الاوو   واملنه  الصىىىحيحة العايد،  يوىىىاا •
  وامة  رىىىىىىىروية مصىىىىىىىلحة  اإلجراص ذل. ود اتاتصىىىىىىىاص، هذا د يدا  أأ  أةاد ملن اجملال هذا د املختصىىىىىىىو العلماص

 للمملمو.
  بو الشىىىىىروية  التووية نشىىىىىر  والمىىىىىنة الار أ  اتشىىىىىتشىىىىىااص ولم د املتخصىىىىىصىىىىىو املخلصىىىىىو املعاجلو ولا الواجب من •

 . المامية  النبيلة وغاايتع وأهدادع العلم هذا ون  ناية صوة، وتادو  املعاجلو
 .الرقا، بع   قب  من  الرقية  اشم  املرضا من  ديها املبال    األموال وأاذ  املتاجر، منع  •
  األدراد مهمة وهذ  والدجالو واملشىعوذين المىحر، أمر وكشىى وةدوهم،  املهنة، هذ  مزاولة من العلم   ذا اجلهلة منع  •

 ت الار أ  داملعاجل  واملشىىىىىىىىىىىىعوذين، الدجالو حبال الار أ  املعاجل حال  يشىىىىىىىىىىىىتبع ولا املري  أأ   ينبغ  ت .واجلماوات
 داحلذة من الذهاب    المحر، واملشعوذين والدجالو..النبوية  واألدوية الار أ   ت  ةقيتع د يمتعم 

وتوصىىىىى  الباح ة املهتمو والباح و من املدينة املنوة، أباذ وينات من تراب مدينة ةشىىىىىول هللا صىىىىىلا هللا وليع وشىىىىىلم  •
 والايام بدةاشتها وللي  مميويهتا ومعردة تركيباهتا.

الار أ الميرو والمىىىىىىنة النبوية، دتاوم بتنظيم وم  الرقا،   وتوصىىىىىى  الباح ة أبأ تاوم هيئة ااصىىىىىىة تعم  اتشىىىىىىتشىىىىىىااص •
مبراقبتهم واإلررا  وليهم، وتدةيبهم ولا أصول الرقية الشروية. دسبد من اووع املعاجلو الار أ للتدةيب والتاوو 

 واإلجاز، اليت خيوع  ليها ال بيب النام .
اتشتعانة ة ، األنباص املتخصصىو  العس  ال يب مع الرقية و ولا املعاجل الميتاب والمنة ودم منع املرضا من تناول  •

د جمال ال ب العوىىىىو  والنامىىىى  ملعردة مزيد من املعلومات اهلامة املتعلاة ب بيعة اجلمىىىىم البشىىىىر  واليت تايد املعاِل   
 .د مراح  وسجع املختلاة

تش، تشىىم  دريه وسج  متمياد  يتميوأ  نشىىاص مراكز متخصىىصىىة للعس  الار أ الميرو والمىىنة امل هر، ارىىرا    •
 من ال بيب النام  واإلجتماو  والراق .

العم  ولا دةاشىىىة نتائ  اتشىىىتبانة اليت حصىىىلت وليها الباح ة، دةاشىىىة واقعية، والرتكيز وليع د وملية التووية الرقية   •
 الشروية الواةد، د الميتاب والمنة، وحماولة لتصحي  املااهيم اخلانئة.

 اح ة اإلهتمام جبانب اتشتشااص الار أ والمنة وذل. اجراص األحباث العلمية، واإلحصائية ومتابعتها.توص  الب •
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 واملراجع:  قائمة املصادر

، باوت: مؤشىىىىىىىمىىىىىىىة  ، زاد املعاد يف هدي خري العبادم1994ه_1415ابن قيم اجلوزية، حممد بن أ  بمير بن أيوب، 
 .4، 27الرشالة، ط
، لايه: حممىد دؤاد وبىد البىاق ، داة  حيىاص الميتىب العربيىة، د. ط،  الســـــــــــنن  حممىد بن يزيىد الازويي، د.ت،ابن مىاجىة، 

 2اجلزص  
ــنن  م،2010أبو داود، شىىىىىليماأ بن األرىىىىىعث،  ، لايه: حممد حمي  الدين وبد احلميد، باوت: املميتبة العصىىىىىرية،  الســ

 ، د.ط.4، 3 
ــرح كتاب التوحيدم، 2002ه/1423 ل الشىىىىىىىىيخ، شىىىىىىىىليماأ بن وبد هللا، ــري العزيز احلميد يف شــــ ، لايه: زها تيســــ

 ، باوت: املميتبة اإلشسمية.1الشاويش،  
م، معجز، اتشىىىىتشىىىىااص العمىىىى  والغذاص امللمي  حاائه وبراهو، دمشىىىىه:داة  1994ه/ 1415ارىىىىا، حمىىىىاأ مشمىىىى ، 

 .5الالم، ط
، األجزاص  1د زها الناصىىىىىر، داة نوق النجا،، ط، لايه: حممصــــحيح البخاريه، 1422البخاة ، حممد بن ا اوي ،

6 ،7. 
، لايه: رىىعيب األةنؤوط، باوت: املميتب اإلشىىسم ، شــرح الســنةم، 1983ه/1403البغو ، احلمىىو بن ممىىعود، 

 12،  2ط
  الفتاوى الذهبية يف الرقى الشرعية،اجل ين، وبدهللا بن وبد الرمحن، 

jebreen.com/fatwa/home/book/-http://cms.ibn14#sec460 
  8،والمنةاملوقع الرمسي للشيخ خالد بن إبراهيم احلبشي للعالج ابلرقية الشرعية من الكتاب احلبش ، االد ابراهيم،  

 alroqya.com 2016  .wwwيوليو
، صىىىىيدا، املميتبة العصىىىىرية، حممد حمي  الدين وبد احلميد لايه: ،، الســـنن أبو داود شىىىىليماأ بن األرىىىىعث المىىىىجمىىىىتا ، 

 ،  4د.ط،  
 ، قدا  كتب اانة: كراتش .شرح سنن ابن ماجةالميون ، جسل الدين وبد الرمحن، د.ت،  

 

http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/book/14#sec460
http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/book/14#sec460
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 د.ط، د.م.   لقط املرجان يف عالج العني والسحر واجلان،، م1986،جسل الدين وبد الرمحن بن أ  بمير الميون ، 
، 1، لايه: رعيب األةنؤوط، مؤشمة الرشالة، طاملسند م،2001 - هىىىىىىىىى  1421 حنب ،الشيبا ، أمحد بن حممد بن  

 األجزاص...
، أارجع وصىىىىىححع: حمب الدين فتح الباري شــــرح صــــحيح البخاريه، 1379العمىىىىىاس ، أمحد بن ول  بن حجر، 

 9،10اخل يب، باوت: داة املعردة، د.ط، األجزاص:
، وّماأ: داة  تح احلق املبني يف أحكام رقى الصـــــرع والســـــحر والعنيفم، 2000ه/ 1421املعا ، أشىىىىىىىامة ايشىىىىىىىو، 

 .1املعامل، ط
باوت:داة  حياص الرتاث العر ،    لايه: حممد دؤاد وبد الباق ، ،صـــــــحيح ال د.ت، النيمىىىىىىىىىىابوة ، ممىىىىىىىىىىلم بن احلجا ،

 1،4 
 الرسائل العلمّية:

، الميويىىت: املؤمتر العلم  ال ىىامن إعجــاز الشـــــــــــفــاء يف الريق والرتابم، 2006ه /1427أمحىىد، أةوط وبىىد الرمحن، 
 لسوجاز العلم  د الار أ والمنة.
، أبوظيب: مؤمتر العس  معجزة امـلاء والرقـية الشـــــــــــرعـيةم، 2007ابريى    12    10وبىد احلليم، دشىىىىىىىىىىىىىىوق  أمحىد، من 

 الار أ بو الدين وال ب. 
 املقاالت:

 http://www.eajaz.org ، موقع اوجاز اإللميرتو :احلبة السوداء شفاء من كل داءالصاو ، وبد اجلواد،  
  /(، موقع وبد الدائم كحي  اإللميرتو شفاء ورمحة للمؤمننيكحي ، وبد الدائم،  

http://www.kaheel7.com/ar/index.php 
 دوائد حبة ال كة جلمم. وبشرت.، موقع ويب نب م،2014املالمي ، رروق،

 
 املراجع األجنبية

http://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2015/01/_drugs_dirt_scientists 

https://www.abjjad.com/author/6801357/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
http://www.eajaz.org/
http://www.kaheel7.com/ar/index.php
http://www.kaheel7.com/ar/index.php
http://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2015/01/_drugs_dirt_scientists
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ABSTRACT 

The international conventions affirm on respecting the policies and laws of all 

countries as well as condemning the interventions in their interior policies. These 

conceptions should be respected, and no one has the right to violate or break these 

laws. However, there are some international actions that violate these laws which 

destroy the sovereignties of the countries. Hence, the study concerns with the 

relationship of the different types of the international interventions with the 

principles of the international laws and the Islamic Sharia. The study seeks to 

understand the relations between the certain principles of the agreements and their 

applying on the countries with the practical actions of other countries. The researcher 

adopts the qualitative approach to examine the relations of practical actions with the 

international interventions regarding the international laws and the Islamic Sharia. 

The study concludes that the international interventions decided by the international 

community in some positions violate the international laws. Otherwise, if the Islamic 

Sharia is applied on the relationship between the countries specifically during the 

time of the war and peace, it is more practical and applicable regarding respecting 

the international agreements because those laws and values are exposed from the 

Islamic moralities and principles of Islam. Thus, based on the Islamic Sharia Laws, 

the international interventions will be more positively applicable 

Key Words  

 Deficiencies -International Interventions -Principles of Sovereignty-Islamic Sharia 

-International Law   
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 لخص امل

  يشتتتتتتت    شتتتتتتتدوخا الدا ليتتتتتتة، و تتتتتتت ا ا  تتتتتتر  يف  التتتتتتتد    احتتتتتتتدام لتتتتتتياد  التتتتتتتدول و  تتتتتت    علتتتتتت   الدوليتتتتتتتة  املواثيتتتتتت   نصتتتتتت 
  الدوليتتتتتتتة أد      كتتتتتتت   بعتتتتتتتس امل ا لتتتتتتتا     تتتتتتا   ول تتتتتتتن  ااتفتتتتتتاخم علتتتتتتت   الفت تتتتتتتا،  جيتتتتتتتو   قانونيتتتتتتتة   تتتتتتتر  ا  قاعتتتتتتد 
التتتتتتتتدول، و تتتتتتتتن  تتتتتتتتال  لتتتتتتتتؤ تدكتتتتتتتتم  شتتتتتتتت الية الد التتتتتتتتة علتتتتتتتت  الت تتتتتتتتا ل التتتتتتتتر ي  املت  تتتتتتتت  يف   تتتتتتتتا   يعتتتتتتتتة    لتتتتتتتتياد 

هتتتتتتتدا الد التتتتتتة     شتتتتتت اليا  التتتتتتتد   التتتتتتدويف  تتتتتت    تتتتتتدأ ال تتتتتتياد  يف ال تتتتتتانو  التتتتتتدويف والشتتتتتتريعة ا لتتتتتتا ية، حيتتتتتت 
لتعتتتتتترا علتتتتتت  التوصتتتتتتي  ال  تتتتتترة والتل يتتتتتت  الع لتتتتتتل لل تتتتتتياد  الدوليتتتتتتة يف ال تتتتتتانو  التتتتتتدويف والشتتتتتتريعة ا لتتتتتتا ية،  ا    

 تتتتت  تولتتتتتيل التتتتتتد   التتتتتدويف واشتتتتت اليتب  تتتتت  ال تتتتتياد  الو  يتتتتتة، وات تتتتت  ال احتتتتت  املتتتتت    الوصتتتتتفل الت ليلتتتتتل لد التتتتتة  
نو  التتتتتدويف والشتتتتتريعة ا لتتتتتا ية، ووصتتتتتوا     أ تتتتت  ال تتتتتتا     شتتتتت اليا  التتتتتتد   التتتتتدويف  تتتتت    تتتتتدأ ال تتتتتياد  يف ال تتتتتا

التتتتتت    لتتتتتت  يف أ  التتتتتتتد ا  الدوليتتتتتتة  تتتتتتن ق تتتتتت  اجملت تتتتتت  التتتتتتدويف   ت تتتتتتن  و  تتتتتتة يف بعتتتتتتس ا تتتتتتاا ،  مل ابتتتتتت      
 ُ  تتتتت  أح تتتتتام الشتتتتتريعة ا لتتتتتا ية  ي تتتتتا يتعلتتتتت  بعاقتتتتتا  ال تتتتتل  وا تتتتتر  بتتتتت  التتتتتدول  تتتتتد ا أك تتتتتر حرصتتتتتا  علتتتتت   

لتتتتتياد  التتتتتدول، أل  تلتتتتتؤ ال واعتتتتتد ال تتتتتا ية ت  تتتتت   تتتتتن تعتتتتتالي  وقتتتتتي  الشتتتتتريعة ا لتتتتتا ية وبتتتتت لؤ ت تتتتتو     احتتتتتدام   تتتتتدأ
 التد ا  الدولية أك ر  جيابية.

 كلمات مفتاحية:  

 اش اليا 

 التد   الدويف  

   دأ ال ياد   

 الشريعة ا لا ية 

 ال انو  الدويف
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 األ    د ر  تام يف  ران ي  و لا   يف 1945 يونيب/حميرا   26 يف  املت د  األ    ي اخم وق  ،ميثاق األمم املتحدة( ان ر نص املاد  ال انية  ن  1)
 . لل ي اخم   ت  ا جمءا الدولية العدل حمل  ة األلالل ال  ام ويعترب. 1945 أكتوبر/األول تشرين 24 يف ان  ا وأص ل الدولية اهليئة ب  ام اخلاص املت د 

 
 

 

 :مقدمة

  أو    اشتتتتتر   بصتتتتتو    شتتتتتدوخا الدا ليتتتتتة لتتتتتواء  يف  التتتتتتد    لتتتتتياد  التتتتتدول وح تتتتتراحتتتتتدام    علتتتتت   الدوليتتتتتة  املواثيتتتتت   أكتتتتتد  
ااتفتتتتتاخم    جيتتتتتو   وا  بتتتتتب  االتتتتتتمام  وجيتتتتت   التتتتتدويف  ال تتتتتانو    قواعتتتتتد    تتتتتن    تتتتتر   قاعتتتتتد   يشتتتتت    ا  تتتتتر  و تتتتت ا    اشتتتتتر ،  غتتتتتر

األ تتتتتتر   يف اآلونتتتتتتة    ول تتتتتتن   شتتتتتترو ،  وغتتتتتتر    تتتتتتا    ي تتتتتتو    التتتتتتتد    ح تتتتتتر  قاعتتتتتتد   خيتتتتتتال   اتفتتتتتتاخم  وكتتتتتت   علتتتتتت   الفتتتتتتتب
ك تتتتتر  امل ا لتتتتتا  التتتتت   تتتتت  لتتتتتياد  التتتتتدول،  لتتتتترغ  أ   ي تتتتتاخم األ تتتتت  املت تتتتتد     ال تتتتتا د   ا تتتتتر   و اصتتتتتة بعتتتتتد انت تتتتتاء

علتتتتتت    تتتتتتدأ عتتتتتتدم التتتتتتتد   يف الشتتتتتتدو  الدا ليتتتتتتة للتتتتتتدول واحتتتتتتدام  (  1)يتتتتتت ص ويدكتتتتتتد بشتتتتتت   والتتتتتتل يف املتتتتتتاد  ال انيتتتتتتة  
 الدولية.ليادهتا، وك لؤ عل    دأ ح ر التخدام ال و  يف العاقا  

 مشكلة الدراسة: 

ح  تتتتتتا يف الوجتتتتتتود واالتتتتتتت ال واحتتتتتتدام لتتتتتتيادهتا الو  يتتتتتتة وعتتتتتتدم التتتتتتتد    يف  التتتتتتدول  تتتتتتو   تتتتتتوخم  حأ تتتتتت         تتتتتتن   
يف الوجتتتتتتتتود    التتتتتتتتدول  شتتتتتتتتدوخا الدا ليتتتتتتتتة، وت ابتتتتتتتت   تتتتتتتت غ ا  تتتتتتتتوخم تلتتتتتتتتتمم  تتتتتتتت غ الدولتتتتتتتتة ق  تتتتتتتت    غر تتتتتتتتا  حتتتتتتتتدام حتتتتتتتت 

ا، ب تتتتتتاء علتتتتتت   لتتتتتتؤ ت  تتتتتتن ا شتتتتتت الية األلالتتتتتتية    يف شتتتتتتدوخواالتتتتتتت ال واحتتتتتتدام لتتتتتتيادهتا الو  يتتتتتتة وعتتتتتتدم التتتتتتتد   
يف التتتتتتتد ا  الدوليتتتتتتتة وعاقت تتتتتتا ت تتتتتتتدأ ال تتتتتتياد  يف ال تتتتتتتانو  التتتتتتدويف والشتتتتتتتريعة ا لتتتتتتا ية،  تتتتتتت غ التتتتتتتد ا  غتتتتتتتر  
املشتتتتتروعة والتتتتت  ت تتتتتو  ألغتتتتترا  ليالتتتتتية أو اقتصتتتتتادية  لتتتتترغ   تتتتتن  تتتتتو  تتتتتد  ا املعلتتتتتن، تتتتتتددة يف خايتتتتتة األ تتتتتر     

 ال ياد  صو اي .  ي ا   دأ  ك    دأ ال ياد  الو  ية، ويص ل  انت ا  أو

 أمهية الدراسة:

 ترب  أمهية املولو  يف اآليت 
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 ن رية ال ياد  يف ال انو  الدويف والشريعة ا لا ية.ي لط الضوء عل  -1

 و اث غ.يولل املشروعية ال انونية ل  رية ال ياد ،   لا ة    د الة التد   الدويف  -2

 

املواثي   ب  حت  وت ص عل  احدا ، و و   دأ عدم التد   ال ة لتالتية ال  ت وم علي ا الدولاأل امل ادئأحد يرب   -3
شتتتتتتتتتتتتتدوخا الدا لية يف ح   التصتتتتتتتتتتتتتر ا وحبر ية   ة   دأ ال ة يعلل للدولة  ا امل  ،وال را ا  واألعراا الدولية وا قلي ية

 ا.شدوخ واخلا جية، وحت  ر ك  تد    يف

 أهداف الدراسة:

 ي ع    ا ال       حت ي  األ داا التالية 

 يف ال انو  الدويف والشريعة ا لا ية. والتل ي  الع لل لل ياد  و دى  شروعيت ا  لتوصي  ال  رةاالتعرا عل   -1

 والشريعة ا لا ية.توليل  ف وم التد   الدويف و ش اليتب    ال ياد  الو  ية يف ال انو  الدويف  -2

 منهج الدراسة:  

  رية ال تتياد  يف ال انو  الدويف  ي تتتخدم ال اح  امل    االتتت را ل الوصتتفل والت ليلل ال  دة  علاء وصتت  كا   ل
وك لؤ  دى  شتتتتروعيت ا ال انونية،   لتتتتا ة    تولتتتتيل  شتتتت الية التد   الدويف    ال تتتتياد  والشتتتتريعة ا لتتتتا ية، 

 الو  ية.

 م الدراسة:تقسي

 مي ن ت  ي  الد الة عل  ال  و التايف 

 لتوصي  ال  رة والتل ي  الع لل لل ياد  الدولية يف ال انو  الدويف والشريعة ا لا ية.اامل    األول  

 امل    ال اين  التد   الدويف و ش اليتب    ال ياد  الو  ية يف ال انو  الدويف والشريعة ا لا ية.
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 .85، ص1986   ت ة ال ا ر  ا دي ة،، ال ا ر    صر، 4ط، السياسي  للتنظيم العامة واألسس ية الدولةنظر اجلرا،  عي ب،  (2)

 

 
 

 ولاملبحث األ
 لتأصيل النظري والتطبيق العملي للسيادة الدولية يف القانون الدويل والشريعة اإلسالميةا

تعرل  ن رية ال ياد      ظ و  ا كف ر  لتلو اُ ك را  عرب العصو  والي ا     ا ت ا  ا ب شو  الدولة يف بداية    
ال ر  ال ادس عشر،    أ  أص     كن ألالل  ن أ كا  قيام الدولة، و  ا يف   ا امل    ليت  ت اول  ف وم 

 والشريعة ا لا ية.الدويف  يف ال انو   ال ياد ، مث يلي ا ن راي  و صا ص ال ياد   
 أوالً: مفهوم ونظرايت وخصائص السيادة يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية:

 ر  ن رية ال تتتتياد  تراح   تعدد      نشتتتتوهتا وأثر     بداية عصتتتتر ال  ضتتتتة األو وبية، وصتتتتا  جدا   ل تتتتفيا  حول  
  يد  و ن ي و  صتاح  ال تياد  ا  ي ية يف الدولة، و   للشتع    علاء ال تياد  تعريفا  دددا  وأيضتا  كوخا  لل ة أم 
 ح ا   ي ا، أم  ل لل لو  واأل  ر  و   ة ال  اء.  

 املفهوم العام للسيادة:-1

 يف   ا ا  ا  لوا أتلرخم     

  املفهوم الغريب للسيادة: -

ب يتعود أصتتتوهلا    الف تف و  ا ا دي  شتتت ب   ا  ب  عل اء الف ب الدلتتتتو ة ا دي  عل  أ  ن رية ال تتتياد     ا  
، ال ة يرى أ  صتتاح  ال تتللة األصتتلية وال  تصتتد  ع ب وتعفيب  ن اخلضتتو  ل رغ،  ل Jean .Bodanجا  بودا  

ل ا  ا اخلضتتتتتتتتتتتو  واللاعة  ن جان  األ راد، مث  ل تلؤ ال و  ال اد   عل  حت ي  الوحد  ال تتتتتتتتتتتيالتتتتتتتتتتتية، حبي  ا ي اب
، و   كا  بودا  قد عاجل ال تتتتتتتتياد   ن  اوية الشتتتتتتتتدو   )2)ال تتتتتتتتللة الدا  ة غر املدقتة ال  ا ت    التام ة وا التفويس

قد عاجل  ف وم ال ياد   (Hugo Grotius1583-1645جروشيوس )الدا لية وعاقة الدولة  ملوا     د أ  
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 .401ص، 2016 ،6ط العربية،،دا  ال  ضة ال ا ر    صر،  ،6، طالعامالوسيط يف القانون الدويل  ،أمحد الو اء،أبو  (3)
 .17ص، 2009جا عة ابن  لدو  اجلما ر، دا  اجلا عة اجلديد ، ، التدخل الدويل اإلنساين وتراجع مبدأ السيادة( بو اس، ع د ال اد ، 4)
كلية اآلدا  والعلوم   األولط،د الا  الشرخم  ،   لالة  اج تر  ،النظام العاملي ومستقبل سيادة الدولة يف الشرق األوسط، ح ن   خم لل ا    ( ع دو،5)

 .45، ص2010، غم  -جا عة األ  ر ال يالية،ق   التا يخ والعلوم  ا ن انية،
 .20، ص2016 ال ا ر    صر،   ت ة األ رام، ،1ط القانون الدويل والشريعة اإلسالمية،( الص ر، ع د العميم د د، 6)
 86، برو   ل  ا ، الش  ة العربية لألحباث وال شر، ص1ط  الشريعة، تطبيق االمة قبل سيادة( املال ل، ع د هللا، 7)
 21، ص2008  ت ة  دبويف، الل عة األو ، ، ال ا ر    صر، 1ط، حق الشعب يف اسرتداد السيادةاين، أمين أمحد، الو د (8)

يف كتابب قانو  الشتتتتتتتتتتعو  ليدل  أ  ك  دولة  لؤ قرا  ا ب ف تتتتتتتتتت ا وب لؤ تصتتتتتتتتتت ل الدول   ن  اوية الشتتتتتتتتتتدو  اخلا جية  
 ، ويرى "دة  الربغ كا ة" أ  ال ياد   ل صفة أو  اصية  ن  صا ص ال للة العا ة ال  (3)  ال ياد  ت اوية 

 

  ال تتتتياد   و  ف وم  ف وموو  ا ملا لتتتت       ، (4)توج  ا ا ترلتتتت  اة حال  ن األحوال وجود لتتتتللة أ رى  وق ا  
( )األعل ( و ع اغ superanus شتتتتتتت ة  ن ااصتتتتتت  الاتي  ) (souveraineteقانوين  دج   ن كل ة  رن تتتتتتية )

 .(5)العليا يف الدولةل ا يلل  عل  ال للة 

 السيادة يف الفقه اإلسالميمفهوم -

ا ن تتتانية   العاقا  لي    كا ا  ن ا ا   ت و   وأح ام  لتتتوابط عل    ا ر ا أول يف  ا لتتتا ية  اشتتتت ل  الشتتتريعة   
 عل   قا   ودولة  دين  ا لتام  ال شترة، اجملت    أعضتاء ب   وال تام الوحد  حت ي     تت د ا    بي  ا،  ب  الشتعو  وي  ت 

 ا لتتا ل  تراث ا يف  تداوا  ي ن و  وحدي  أج يب ال تتياد    و  صتتللل ، أ ا عن  صتتللل(6) لتتولبولتت ة   هللا كتا 
 الرشتتيد   ال  وية  ال تتيالتتية  التاربة يف  ونراغ التا خيية،  ال احية  ن  تا تتدا    واقعا   كا    لتتيالتتل ك ضتت و    ل  ب  االتت  هب ا
 رت لة  لع يد  الدي ية ال  ي تتتتتتتتتتل  ا اجملت  ، وال  تع  "واية أ ر ،  ال تتتتتتتتتتياد   ملف وم الدي  (7)الراشتتتتتتتتتتدين   ن ويف

لتتت     ع ا  ، وب اء(8)األ راد دا   اجملت   وت تتتير أ و  الدولة دا ليا  و ا جيا  و  ا للتعالي  الدي ية وال صتتتوص الشتتترعية"
 يف صتتر ا   نصتتا   خيال  تا  التشتتري   امل تتل   جل  و  جيو  وا  الشتتر  ب صتتوص كليا    ا ت ا ا  يرت ط ا لتتام يف ا اك      

  وحت    واحد  دولة لإللتتتتام كا    و  ا أ التتتتي ا، ك   يف  اثبتة ا لتتتتا ية الدولة لتتتتياد   لتتتتولب، وأ    ولتتتت ة هللا كتا 
 ا لتتتتتتا ية للدولة  ا ألحد   التتتتتتعة ت و   ا وال  ا   األ التتتتتتل      و لتايف شتتتتتتا لة، ت و     خا ا لتتتتتتا ية، الوحد 
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 .62ص،1995،  صر، دا  الف ر العريب، العالقات الدولية يف االسالم، القاهرة  ر ، د د،  أبو (9)
األ د ، دا  ع ا ،   ع ا   ،1ط  (االســـــالمية )الدبلوماســـــية –االحالف–املعاهدات)  النبوية للواثئق  الســـــياســـــي  الفقه لتتتتتتلي ا ،   الد  الف داوة، (10)

 .36، ص1998
 31-30، اآلية التوبةلو   ( 11
   341، ص1ج ،يف ظالل القرآنقل ، ليد، ( 12)

  كا   و ا عليب لتتتتللاان    هلا جتع  أ     لتتتتا ية غر دولة ألة و مل اب  لي   ا لتتتتا ية، ال تتتتياد   نلاخم يف   لؤ ويد  
 (9)د عب جي   اعتداء

 

 

ت ع  أح ام الشتريعة ا لتا ية تا وعة  ن اخلصتا ص ال   يم ا عن غر ا  ن األن  ة ال انونية،   ل لي ت  قواعد و 
 ولعية مي ن أ  تت اول أصوهلا يد ال شر  لتعدي  والت دي  كل ا أ ادو  لؤ، ب   ل أح ام  رل ا الشر  ون   هبا 

      ن  ارتب األول العام يف ولتتتتل   عليب هللا  صتتتتل   الرلتتتتول  توا  ة  كت   املدي ة ال  وثي ةك  جوان  ا يا ، و  ل  
   ل انو  ا دي  العصتتتر يف ي تتت    ا  و و الي ودة، والوث ( اآل ر)     ا لتتتا ية للدولة الدا لية  ال تتتيالتتتة املدي ة،
 عليب أصتتتتتتتتتللل  ا  و و والدول والشتتتتتتتتتعو  ال  ا       اخلا جية للعاقا  ن ا  ا  ت ا ا   ل  وك لؤ اخلاص، الدويف
 (10)العام الدويف  ل انو   بعد   ي ا

ا تل     اء الف ب ا لتتتتتتتتتا ل حول  ن  و  صتتتتتتتتتد  ال تتتتتتتتتياد  يف الدولة ا لتتتتتتتتتا ية، حي   أى بعس الف  اء أ   و 
ُْ  أ ْ        ْن ُدو   هللا  اَّتخ ُ وا " ال تتتياد  ح وحدغ يف التشتتتري  وا ت و  ل رغ، ودليل   يف  لؤ قولب تعا   أ ْح  ا  ُ ْ  و  ُْ   اخ 

ر كُ  ْ   ان ُب ع  خا ُيشتتتتتتتْ ا   ل ب    ا ُ و  لتتتتتتتُ ا   د  يل  اْبن    ْرَ   و   ا أُ  ُروا   ا ل يت ْعُ ُدوا   هل  ا و اح   ا اك ية ع د   ح عم  ،  (11)"و   و اْل   تتتتتتت 
ولتتتتت ة  لتتتتتولب عليب الصتتتتتا  وال تتتتتام والدولة  الا ت تتتتتت د لتتتتتيادهتا  ن  ال وج  وحدغ،  ت  لة يف شتتتتترعية كتا  هللا  

التما  ا  ألح ام الشتتتتتترعية وت في  ا هلا ولأل ة بعد  لؤ ح  تولية ا  ام و ا لتتتتتتتب وعملب و راق ة ال تتتتتتللة ا اك ة يف 
، ويرى  ري    ر  ن الف  اء أنب (12)التما  ا  دود هللا ولي  هلا وا لل تتتتتتتللة ا اك ة ا   يف العدول عن شتتتتتتتريعة هللا

جي  التفري  ب  ال تياد  وا   ،  ال تياد  با شتؤ ح لت  انب وتعا ، أ ا لتللة ا      و  فولتة    أ ة  ا لت ا 
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 58، ص1974دا  ااحتاد العريب للل اعة، احلرايت العامة يف الفكر والنظام السياسي يف اإلسالم، العيلل، ع د ا  ي ، ( 13)
 .4406( ص يل ال خا ة، حدي   ق  14)
 لالة  اج تر يف العلوم ال يالية والعاقا   -دراسة حالة االحتاد االورويب -تطور مفهوم السيادة يف ظل املتغريات اجلديدة  ال،  را ،بن  (15)

 .25ص، 2008  د ،جا عة بن يول  بن اجلما ر،  الدولية،ق   العلوم ال يالية والعاقا   دولية،َّتصص عاقا   الدولية،
 .27ص، 2000دا  ا  ي ة، بت ط، برو   ل  ا ،  ،العالقات الدوليةحداد،  ميو ، ( 16)

ألتتتتتتت د بعس    اء العصتتتتتتتر ا دي  ال تتتتتتتياد  يف الدولة ا لتتتتتتتا ية    األ ة، وي تتتتتتتتدلو     بي  ا( 13)يف حدود ال تتتتتتتياد 
 ( 14)"ا جتت   أ   عل  لالة"    دي  الشري 

 

 

 

 مفهوم السيادة يف قاموس القانون الدويل-

يعد   دأ ال تتتياد    دأ ألتتتالتتتل  ن   ادئ ال انو  الدويف والعاقا  الدولية، و و املعيا  األلتتتالتتتل ال ة بدو غ يضتتت   
تفع   ا تشتتتتتتتتتاء لتتتتتتتتت ن حدود  الدولة كشتتتتتتتتتخص  اع  يف اجملت   الدويف، و ت  ا  و ا  هب ا ال يا  ي تتتتتتتتت ل هلا أ  

ال   اجملمأ ،يعرا ال انو  الدويف ال تتتتتياد  اخا "تلؤ ال تتتتتللة العليا غر   ،أ التتتتتي ا دو  التعدة عل  غر ا  ن الدول
، ولل تتتتتتتياد  (15)وتل ي  ا عل   ي  ااشتتتتتتتخاص وامل تل ا  وا وادث لتتتتتتت ن حدودغ"  قواني  ا،لة ل تتتتتتتن و  تل  ا الد 

و ا جل، دا لياُ تت    يف اَّتا  ال را ا  وولت  ال وان  واألن  ة وااحت ا  الشترعل لفر  ال انو ،  وج ا   دا لل 
أ ا  ا جيا       ضتتت و  ال تتتياد   و عدم ت عية الدولة ألة لتتتللة،  ا ي يد ا يف اجملال الدويف  ا الع ود الدولية ال  

 .(16)ا يف أ ر اع دهتا  ل إب ادهتا  عرب   ي ا عن ليادهتا والت اهل

 نظرايت السيادة:-2

 نظرية السيادة املطلقة:  -

ح  لل لو       ر  ال تتتياد  امللل ة كان  يف  د  ال رو  الولتتتل   تلؤ الفد  ال  كان  توصتتت     اخم، وي و  
لتتتتتا  ا مي ن ت تتتتتير شتتتتتدو  األ راد والرعية، و  اخم لتتتتتللة األ ر وال  ل،   ا األ ر جع   ن   ر  ال تتتتتياد  شتتتتتيئا    د 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 38 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 .155-154، ص2000، اجلمء األول،   شو  املعا ا، 3، ط حممد سامي، التنظيم الدويلد ا  يد، ع  (17)
،  ت ل ( 18)  .93، 1984 ال ا ر ، و  ة،   ت ة  صر،  ال ا ر   ،2ط   ا نة، د الة اإلسالمي، الفقه يف والسيادة  الدولة ،ع د ال َر
ــيادة نظرية  ،صتتتتتتتتتتتتتا  الصتتتتتتتتتتتتتاوة، (19) ــعية  األنظمة شــــــــــرعية على وأثرها  الســــــــ  لل شتتتتتتتتتتتتتر،   ي ة دا   ال تتتتتتتتتتتتتعودية،  العربية امل ل ة   الراي  ،1ط  ،الوضــــــــ

 .16، ص1991/. ت1412
 .50، صمرجع سابق  ر ، د د،  أبو( 20)

امل تتتتتاس بب، واُعترب  ال تتتتتياد   ن لتتتتت ن الصتتتتتفا  ال ابتة لل لو  بعد أ  لتتتتتيلر  ال  ي تتتتتة عل  ا    ولتتتتتاد ن ام 
 (17)ا قلا ، ال ة ي ت د األ راد، وي يد حرايهت  وقد يص  األ ر    حر اخ   ن ح وق   ال يالية  

ــيادة األمة: - جاء    ر  لتتتتتتياد  األ ة ال    ل     اصتتتتتتا  ال و   الفرن تتتتتتية، وادعاءا  ا رية ا ن تتتتتتانية، نظرية ســ
 و أى "جا  جا   ولو" و و أحد  ف رة الع د ااجت اعل، أ  ال ياد      "ا  اد  العا ة" وأ  ألال ا  ل 

 

 

مي ن ألة أحد أ  مي   صتاح  ال تياد  أو األ ة،  ال تياد  ع دغ تت    يف ا  اد  العا ة وا مي ن التصترا  ي ا، وا 
 (18) ي و  ع ب

ــيادة الشــــعب: - و  ا  هل غ ال  رية     ال تتتتتياد  انت ل   ن األ ة    الشتتتتتع  بوصتتتتتف ا   ونة  ن عدد  ن نظرية ســ
  األ راد، وعل    ا     ال تتتتتتتتياد    تعد ُكا ا يتامأ، ب  أصتتتتتتتت    شتتتتتتتتركة ب   ي  أ راد   غ اجل اعة ل    رد  ي ا 

 .(19)نصي  

    أغل  الُ تا     ال ول ا  ن رية ال ياد   ل ن رية  عرو ة يف الف ب ا لا ل، نظرية السيادة يف اإلسالم:  -
أ    عل  يدكد   ا الف  اء  ي تت  ط الشتريفة،  ال  وية  وال ت ة ال تا  يف جاء ك ا  الشتريعة ا لتا ية، أح ام   ع د التت راء

 ال  ال واعد   ن ألتتتالتتتية قاعد   مي   امل دأ     ا الدول،  ب  أم  األ راد ب  األ ر كا    لتتتواء ال تتتياد  ت دأ أ    ا لتتتام
 وامل تاوا  والت تا ل  والتآ ل ال تام عل  ي وم الدين ا لتا ل لتواء، أل   حد  عل  والدول  األ راد  ب  العاقا   ت   

 ال ف  و غاثة املل وا "ا لي "، عن  الد ا  بعس ا اا  ك الة يف  ا ب  ال شتتر والدول، ومي   ااعتداء عل  ال ر
  وا ر   كل  ،  ال اس ب  ااجت اعية ا يا   دا  و و والدول والشتتتتعو  األ   ب  للتعايش األعل   امل    و  ال تتتتام

، وو  ا  ملا لتت    يولتتل أ   (20)هبا  احمليلة وظرو  ا ب د  ا ت د  أ   دا  ا   جي  ال  الضتترو   ع د   االتتت  ا ية ا الة  ل
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 .146-145ص  ت ة دا  الداث،   د، ، ال ا ر ،  صر، 7ط، النظرايت السياسية اإلسالميةالري ، لياء الدين،  (21)
 .123ص ، 1988 ال ا ر    صر، العصر ا دي  لل شر والتو ي ، ،2ط، نظام احلكم يف اإلسالم ول ، د د يول ،  (22)
 .118، ص1983،   ت ة الفا ، 1، طمعامل الدولة اإلسالمية  دكو ، د د لام،  (23)
 ، د الة نشر  عل  ش  ة ااندني  يف  وق  الام وي  ،والعوملةجدلية الدولة ...  السيادة ليل ، حاو ،( 24)

شتعو  ب ر  ييم ب ت   الدين أو الل ة أو الأح ام الدين ا لتا ل هتدا    ت  ي  العاقا  يف جمت   يشت    ي  
 ،ا لتتا ل الف ب يف  اصتتة  عاير      ولتتو  لي ا     ك ا  ال تتياد   امل تتل   قد أ  وا ب  رية اللو ، و  ا يدكد أ  
  الع د أ    ا خم عديد ، وعل  ب رو    وات اعب  ولتتتتتتتتو جملء  اجملال ق     ا يف   را  وع ا    لتتتتتتتت اق ب  وكانوا امل تتتتتتتتل   

    خيل، بر ا   علي ا يوجد  ا  التتتتتتتتية عصتتتتتتتتو  يف َّتيل ا حالة عل   ب اغ ألنب  ا دا  جمرد كا     ولتتتتتتتتو ع ب  ت ل  ال ة
،  (21)ا لتتتام يف ال  يب العصتتتر  ال  ن األ ة جتربة   و اثب    خيل  التتتل     ت تتتت د  ا لتتتا ل الع د   ن رية  بي  ا

 وي و  اخلليفة  و عل   أس الدولة بصفتب  ليفة ا بصفتب الشخصية  ا دا   األ ة 

 

قد أقا تب عل    ا امل صتتت  األ  ، و لؤ لي تتتولتتت ا حب   هللا وشتتتريعتب ويدير شتتتدوخا  أل انة والعدل، وهب ا   و  رد  
وكل  لب أ و  الدين والدنيا و ن مث لي  لب أ  يمع  أنب  صتد  ال و  وال تللا  وال تياد ، ويعترب اخلليفة  ن أب اء األ ة 

 و الر ي  األعل  ل  ب لي   صتتتتتد  ال تتتتتياد ، ويعترب وكيا  ع  ا يف أ و  الدين ويف  دا   شتتتتتدوخا ح تتتتت  شتتتتتريعة هللا 
 ن امل صتتتت  لي و  و  ا  لل  ل  أخا  ل  صتتتتد  ال تتتتياد  ولأل ة ا   يف نصتتتت ب وتوجي ب وت وميب    ألتتتتاء ب  وعملب 

وتت يم ن رية ال تياد  يف ا لتام اخا ا  لؤ اللاب  ال تليب ال ة عر تب ن رية ال تياد  بوجب  ،(22)و ل املوك  األصتلل
 ا  و كتا  هللا عام، ل و  الدولة ا لتتتا ية ا لتتتياد   ي ا عل  األ ة لفرد أو  ا فة،  األلتتتاس ال ة ت ا عليب ن ا 

ولتتت ة  لتتتولب صتتتل  هللا عليب ولتتتل ، وهب ا تتااو  ن رية ال تتتياد  يف ا لتتتام املشتتت ا  والت اقضتتتا  ال  وقع   ي ا  
 .(23)ن رية ال ياد  ال ربية

 خصائص السيادة:  -3

 تتلخص ال ياد  يف اآليت 

تعا أنب لي    ا  لتتتتتتتتتتتتللة أعل     ا يف الدولة، و لتايف  تد لتتتتتتتتتتتتللة الدولة عل  ك  املوا    دا   : ا  اخم-1
 .(24)الدولة 
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mafahem/2005/05/08/ articl.htm. / www.islamonline.net 
  .463، ص1980ال ا ر    صر، دا  ال  ضة العربية،  مبادئ القانون الدويل العام،لرحا ، ع د العميم، ( 25)
 .80، ص1993 ،ديوا  املل وعا  اجلا عية اجلما ر، ، قانون اجملتمع الدويلتون ل، عا ر، ( 26)
أ روحة ل ي  ش اد  الدكتو اغ يف الفل فة، جا عة اجلما ر، بو  يعة،   ،الدولة الوطنية بني متطلبات السيادة وحتدايت العوملةالرمحن،  بن شريط، ع د(  27)

 .47، ص2010-2011
 .09، صمرجع سابقصا ،  الصاوة،( 28)
 ن  ي اخم األ     أ   يئة األ   املت د  ت وم عل    دأ امل اوا  يف ال ياد  ب   ي  أعضا  ا" ميثاق األمم املتحدة ن  1الف ر   2املاد  نص  ( 29)

 " املت د 

ا ت ا  ا  التتتت ال ال تتتيالتتتل     االتتتت ال ال تتتيالتتتل يتيل للدولة  ا لتتتة   ا ر ال تتتياد  لتتتواء عل   قلي  ا -2
 (25)أشخاص ال انو  الدويفالدا لل أو عل    توى عاقاهتا الدولية    

 .(26)غر قابلة للتام ة  أة أنب ا مي ن أ  ي و  يف الدولة أك ر  ن لياد  واحد  أل  جتم ت ا يع  ال ضاء علي ا  -3

 

 

دا  ة   املا أ  الدولة  ت تعة بشتخصتيت ا ال انونية و  تت ر    ل ا ت ت ط  لت ادم، وأ  لتيادهتا ا تمول بف داخا  -4
ال انونية الدولية ألة لتتتتتت   كااند اج يف دولة أ رى أو أخا تتامأ    عد  دول، أو تعرلتتتتتت ا لعوا    لشتتتتتتخصتتتتتتيت ا 

 د   ن قد هتا عل   ا لتة   ا ر لتيادهتا عل   قلي  ا ويف عاقاهتا الدولية املت ادلة، كو  تولت  الدولة حت  محاية 
 .(27)دولة أ رى أو َّتض  احتال  ن دولة أ رى 

ال تتتتتتتتت و    ل يف جماهلا   اد  تعلو  ي  ا  ادا ، ولتتتتتتتتتللة تعلو كا ة ال تتتتتتتتتللا ، حبي  ا توجد  ي ا ت   ب  ن -5
 .(28)عاقا  لللة أعل     ا وا لللة   اوة هلا 

 ملمارسة السيادة يف القانون الدويل: األساس القانويناثنيًا: النطاق العملي و

يف أوا   ال ر  العشتتتتتتتترين ا داد اا ت ام ب  رية ال تتتتتتتتياد ، وتلو   العاقا  ب  اجل اعة الدولية، األ ر ال ة أدى     
املت د  ال ة نص عل    دأ امل تاوا  يف ال تياد   ي اخم األ   تلو  ال انو  الدويف،  ااء  بداية ع د عصت ة األ   مث 

تتد ت  يف  ي تاخم جتا عتة التدول العربيتة  ن  ال جم وعتة امل تادئ ال  ت تتتتتتتتتتتتتتع   جتاء   تدأ حتَر ال، و (29) 2/1يف املتاد  
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   ال ر   ن اجلا عة توثي  الصا  ب  الدول املشدكة  ي ا، وت  ي   لل ا ال يالية حت ي ا   " ميثاق جامعة الدول العربيةاملاد  ال انية  ن  (30)
 للتعاو  بي  ا وصيانة الت اهلا ال يالل وليادهتا وال  ر بصفة عا ة يف ال اد العربية و صا  ا" 

 .421-420، ص2000، اال  د ية   صر، املنظمات الدويل املعاصرةلا ة، الدقاخم، د د لعيد، وح ن،  صلف  ( 31)
 .211-210ص، 1981، ا ل  د ية،   شو  املعا ا, القانون الدويل العامأبو  ي ، علل صادخم، ( 32)
"  ا ادع  أحد أ راا ال ما ، ا  ال ما  يتعل  ت ولة يعترب ا ال انو  الدويف  ن اا و  الدا لة يف نلاخم    عهد عصبة األمم ن  8/ 15املاد   (33)

 اا تصاص املان  لألعضاء، وث   لل ال  أ  ال ما  يتعل  ت ولة تد    ن ل ن اا تصاص الدا لل ألحد  ريف ال ما ، تع  عل    ا األ ر
  ت ا  عن  صدا  أية توصيا  بشو  ت وية  لؤ ال ما " اح ة  لؤ يف ت ريرغ    اا

 " لي    ا املي اخم  ا ي وغ لأل   املت د  أ  تتد   يف الشدو  ال  ت و   ن ص ي  ال للا  الدا لل لدولة  ا" ميثاق األمم املتحدة 2/7املاد ( 34)

، و  دأ صتتتتتتيانة االتتتتتتت ال (30) الدول العربية    احدا  ا وحت ي  ا، ك  دأ امل تتتتتتاوا  يف ال تتتتتتياد  ب  الدول األعضتتتتتتاء
واحدام ن ام ك  دولة وال ة ا مي ن تصتو غ  ا  ا ت ا  عن التد   يف الشتدو  الدا لية واخلا جية للدول األعضتاء،  

، ويت    ال لاخم الع لل مل ا لتتتتة ال تتتتياد   (31)  لتتتتا ة    تعميم   دأ عدم االتااء    ال و  لفس امل ا عا  الدولية 
 األتية   يف امل ادئ 

 

 

 مبدأ عدم التدخل واألساس القانوين له:-1

       علي ا تدت   ال  ال تتتياد    ر  عن  الدويف، وان    ال انو   يف الرالتتتخة  الت ليدية امل ادئ  ن التد   عدم   دأ يعد 
  الدويف ال  ام ويعر  ل تتتتيادهتا  انت اكا   يعد  التد   أ    عت ا  أ رى، لدولة الدا لية الشتتتتدو   يف التد    ن دولة أية

ب ر ا،  اخلاصتتتتة الشتتتتدو   يف التد   عدم واج  علي ا يفر  ال عس بعضتتتت ا ح وخم  حدام الدول  التمام للخلر، وأ  
 الرأة هب ا ،1947 عام الدول وواج ا  حب وخم اخلاص  شتتتتتتتتتتتتروع ا يف املت د  لأل   الدويف ال انو    جل ة أ    ك ا

   (32)أ رى" لدولة  واخلا جية الدا لية الشدو   يف تد   أة عن  اا ت ا  أنب "جي  عل  3يف املاد   نص  ع د ا

و  ا امل دأ مي   نتياة   يعية  تا  ة مل دأ امل تاوا  يف ال تياد  ب  الدول، وال ة يعترب األ ر األلتاس ال ة قا       
بداية نشتتتوهتا،  ع د ظ و  عصتتت ة األ   وامل ادئ الدولية  عليب الت  ي ا  الدولية، كعصتتت ة األ  ، و يئة األ   املت د  يف 

اجلديد  ال  أت  هبا، املت  لة يف حتَر االتتتع ا ، و حال ال تتام الدا   وامل تتاوا  ب   ي  األ   والشتتعو  والدول، 
املاد  أل   يف عليب يف ع د عصتتتت ة ا  ص ُ أ     دأ عدم التد   ك رغ  ن امل ادئ يفر  نف تتتتب يف العاقا  الدولية،  

 ن  ي تاخم األ   املت تد    لتتتتتتتتتتتتتتتا تة     لتة  ن قرا ا  اجل عيتة (34) 7الف ر   2املتاد   وكت لتؤ يف( 33) 8الف ر   15
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، ال ة ت د   بب دول العا  ال ال ، 1965كانو  األول/دي  رب   21يف دو هتا العشرين يف   اجلمعية العامة لألمم املتحدةحضل   ا ال را  توا  ة  (35)
 عضو    ت ي  واحد   ط عن التصوي   و امل ل ة املت د .  109وصد  ال را  اغل ية لاح ة بل   

 25، صمرجع سابق( أبو الو اء، أمحد، 36)

 .28حب    دم لل ولوعة الف  ية  ل وي ، ص الدولة اإلسالمية،( المحيلل، و  ة، 37)
 . 119، ص2000 ،، د ش   لو اي، دا  امل تيب لل شر والتو ي 1ط،العالقات الدولية يف اإلسالم المحيلل، و  ة، ( 38)
ــ ولية احلماية،  محد،  جدالا  (39) ــاين إة مســ ــان من التدخل الدويل اإلنســ  لتتتتتتالة  اج تتتتتتتر يف ال انو  الدويف والعاقا  الدولية،   ،محاية حقوق اإلنســ

 .42ص، 2016-2015اجلما ر، جا عة اد د بوقر  بو رداس، 

  ن اعت ا    دأ عدم التد   لتتت   مي ن  ا  لتتتوء ، وعل (35)1965ل تتت ة   2131 ق   العا ة و ن أ   قرا اهتا ال را  
 العام. ال  ام ل ن   ادئ

وتدكد الشتتتريعة ا لتتتا ية أيضتتتا  عل    دأ عدم التد   يف شتتتدو  ال ر ويعد  لؤ انع التتتا  لل اعد  الف  ية ال  ت ول 
"اانشتتت ال ب ر امل صتتتود  عرا  عن امل صتتتود"، ول ن    امل دأ  يب التتتت  اءا     ا األ ر  ملعروا وال  ل عن امل  ر  

   را  وامل  ر  عرو ا  و  ا  ا  جييمغ ا لام و   ا التد    ن أج   حىت ا يددة ال  و     أ  ي و  املعروا  

 

التتتتتتتتت  ا  امل تتتتتتتتتضتتتتتتتتعف  و    ال ل  عن املضتتتتتتتتل دين، وأيضتتتتتتتتا    ا كا    ا  اتفاخم ي يل التد   بشتتتتتتتترط ال د   عل  
   (36)التد  

و ال ة      لعدل والشتتو ى وو  ا  ل لؤ  لي  ألة دولة أ  تتد   يف الشتتدو  الدا لية لدولة ا لتتام،  ا اك   
وامل تتتاوا  و  ا ألح ام الشتتتريعة ا لتتتا ية، ويف امل اب  أ  دولة ا لتتتام ا تعتدة عل  أة دولة أ رى  ا لرد عدوا   

 فل ال لاخم الدا لل  ي  األ راد امل ي   يف دولة ا لتتتتتتتتتام يتع دو   ل تتتتتتتتت   ( 37)أو محاية حرية الدعو  ا لتتتتتتتتتا ية
دود الشتتتتتر  وخيضتتتتت  ا اك      قابة األ ة لتتتتت ن أوا ر الشتتتتتر ،  ت ن اللاعة لل اك  حي  حدود  واللاعة لتتتتت ن ح

 (  38)الشر  ا لشخصب ويلتمم بت  ي  قواعد الشريعة واحدا  ا، وحت ي   أ دا  ا

  بني الدول احملفوظ ومبدأ املساواة يف السيادة  النطاق-2

ي و   ن لتتتتتتتت ن ا تصتتتتتتتتاصتتتتتتتتا  الدولة، وهلا واية قضتتتتتتتتا ية عليب، وهلا حرية    ال لاخم احملفوظ  و  لؤ اجملال ال ة 
عرب ع د عصتت ة األ   ال  عرب   احملفوظ ، وي و  األلتتاس ال انوين لل لاخم(39)التصتترا دو  ت ييد  ن ال انو  الدويف
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"  ا أدع  أحتد أ راا ال ما ، وث ت  لل ال  أ  ال ما  يتعل  ت تتتتتتتتتتتتتتتولتة تتد ت  و  تا  لل تانو  التدويف يف  عهـد عصــــــــــــبة األمم ن  8  ر   15املتاد  ( 40)
 اا تصاص الدا لل ال    ألحد  ريف ال ما   لي  لل ال  أ  ي دم أية توصيا  بشو  ت وية  لؤ ال ما "

يف عاقاهت  الدولية عن الت ديد  لتع ال ال و  والتخدا  ا لد لا ة األ الل   "ميت   أعضاء اهليئة  يعا    ميثاق األمم املتحدة ن  4  ر   2املاد  ( 41)
 أو االت ال ال يالل ألية دولة أو عل  أة وجب   ر ا يتف  و  اصد األ   املت د "

ال  أشتتتتتتا   عل  عدم   2/7وك لؤ يف  ي اخم األ   املت د  يف املاد  ( 40) 15/8عن اا تصتتتتتتاص الدا لل يف املاد  
التد   يف الشتتتتدو  ال  ت و   ن صتتتت ي  ال تتتتللا  الدا لل للدولة، وخيول ألة دولة أ  تد   هب ا ا   أ ام اهليئا   

 الدولية.

 

 

 

 يف العالقات الدولية   القوةمبدأ حترمي استخدام -3

 لتتتتتتت ن  اصتتتتتتتة لل و  يف العاقا  الدولية،  واللاوء ا رو   ت ادة ت     ال انية ا ر  العاملية بعد  عد  داوا  ظ ر 
َ ( 41) 2/4نص عليتب يف املتاد   الت ة املت تد  األ    ي تاخم   تا    اللاوء لل و  ويتضتتتتتتتتتتتتتت ن عتد    تادئ هتتدا    حتر

الدولي ، وك لؤ أصتتتد   اجل عية العا ة ال را   واأل ن  ال تتتل  عل  وت تتتع  لل  ا  ة يف العاقا  الدولية  والتتتتع اهلا
ال ة تضتتتت ن   دأ واج  الدول  ا ت ا  عن اللاوء    ال و  أو الت ديد هبا يف العاقا  الدولية لتتتتواء   25/26   ق 

 لد لا ة األ الل أو االت ال ال يالل ل   الدول، أو بلري ة  تعا لة و  اصد األ   املت د .

 املبحث الثاين

 التدخل الدويل واشكاليته مع السيادة الوطنية

الت تا   ب  التدول ودع    ر  املصتتتتتتتتتتتتتتل تة التدوليتة املشتتتتتتتتتتتتتتدكتة ال  أحتدثت  ت را  جت  يتة يف ب يتة ال تانو  التدويف، أدى 
و ل ا  يف   ر  ال تتتياد ،   د ق ل  الدول توج  املواثي  الدولية ت را  جو رية يف   ر  ال تتتياد ، وعل  املصتتتل ة  
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 .12-10ص، 1978  ل  ا ، برو  ،1ط ،السيادة يف ضوء التنظيم الدويل املعاصرنع ب، عدان ، ( 42)
دا  اجلا عة اجلديد  ال ا ر    صتتر،  التدخل الدويل بني املشــروعية وعدم املشــروعية وانعكاســاته على الســاحة الدولية، ال تتيد، لتتا ل ع د ال وة،   (43)

 .144ص،2012لل شر، 

  ن جبمء وأصت    التضت ية ،دى    ولت  قيود عل  ال تياد  الو  يةالدولية عل  املصتا  الو  ية الفردية،   ا األ ر أ
 .(42) الدولية اجل اعة ل ن نف  ا الدولة  الت را  أج   ن لرو اي   شر ا   الو  ية  ال ياد  ح وخم

 التدخل يف القانون الدويل:  -1

 وا قلي يتة، واألع تال التدا ليتة امل تتتتتتتتتتتتتتل  تة ال ماعتا   ب تتتتتتتتتتتتتت ت  للخلر، حيتاهت  وتعر   بعس اجل تاعتا   عتاان  بمايد  
 تلل  ا  ال شتتترية،   ا   لتل ية الدولية اجل اعة أ ام املصتتتاع  بر   األشتتتخاص،  اي  لتتت يت ا      وال  ا   ابية،

 واتفاقياهتا وع ود ا و عاانهتا وال واعد الدولية  املواثي  جب ي    ن تتتتتتانية أللتتتتتت ا  الدويف التد       ا اجة اصتتتتتتلد  
 الدولية.  املواثي    غ يف  علي ا امل صوص الدا لية الدول شدو   يف التد    وعدم  ال ياد    د ل و صوص ا و  اد  ا،

 

  ن األ ر  اجلمء يف  االتت  اء   ا و د  التد   الدويف لب أشت اا  تعدد  ويعترب التت  اء عن   دأ ال تياد  الو  ية، وقد 
 يف الوا د  ال     تدابر  بتل ي  خي  ا امل دأ   ا أ    ...عل "ب وهلا  املت د  األ    ي اخم  ن 2 املاد   ن 7 الف ر  نص

قد ا   ك را   ن ا رية يف تل ي    - ت  لة يف جمل  األ ن-ال تتتتتاب "، و  ا االتتتتتت  اء أعل  هليئة األ   املت د   الفصتتتتت 
أو ا  ال بب، حىت و   كا  تل ي    غ التدابر يد    ن لتتتتتتتتتتتتت ن واَّتاد التدابر الا  ة يف حاا  هتديد ال تتتتتتتتتتتتتل   

، ويتد ج تد    يئة األ   املت د   ن الولتتتا   ال تتتل ية    الولتتتا   الع تتت رية  ن أج  (43)الشتتتدو  الدا لية للدول
ا ن تتتتتاين ل ل ي و  وق  املعاان  ا ن تتتتتانية لتتتتتواء أكان  انجتب عن كوا ث   يعية أو كوا ث  ن تتتتتانية، و  ا التد   

 .   شروعا  جي  أ  ي ف   ن  ال ع ليا  ت ر  ا األ   املت د .

 مفهوم التدخل يف اإلسالم:

جاء  اآلاي  ال رمية يف ال ر   ال َر لتدكد عل      ال ل  عل  امل تتل   والتتت ااد امل تتل   مل تتل  وشتترعية التد   
   ن     ا  ف ت ا    ضتتتتتتتعفة عل  ال املة حي  قال يف د   ت ميلب "و      ن أج  ا صتتتتتتتا  ب   ئت  ُ  تتلت  ونصتتتتتتتر  امل تتتتتتتت

ل ُ وا اقْتتت تت ُلوا اْلُ ْد        ا  ت و صتتتتتتتتتتتتتتْ امهتُ ا بت  ت  ْ   ت      ۖ   بت يتْ ت ُ  ت  د  ات ُلوا اأْلُْ ر ى   ع ل     حتْ    ت     اّللخ   أ ْ ر          ت ف لء   ح ىتخ   تت ْ   ل الخ     ت  ت 
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  القرآن الكرمي ن  .9( لو   ا ارا ، اآلية 44)
 .516،ص1430امل و    امل ل ة العربية ال عودية، جم   امللؤ   د لل اعة املص   الشري ، ، املدي ة 2، ، طالتفسري امليسر( خن ة  ن العل اء، 45)
  .17،ص1981، برو  ل  ا ، امل ت ة العل ية، 2، ط4ج معامل السنن أيب داود،(ب  اخللا ، أبو للي ا  بن أمحد، 46)
  .102، ص2003برو   ل  ا ، دا  ال ت  العل ية، ، 3، ط8، جهناية احملتاج إة شرح املنهاج (محم ، د د أمحد، 47)

ل ُ وا   اء  ْ  ْلع ْدل   بت يتْ ت ُ   ا    و صتتتتتتتتتْ لُوا    ل   "  ُ     اّللخ      خ   و أ ْق تتتتتتتتت  وتدل   غ اآلاي  عل  دعو  اللا فتا      (44)اْلُ ْ  تتتتتتتتت 
كتا  هللا ولت ة  لتولب صتل  هللا عليب ولتل ، والرلتا حب    ا، واصتل وا بي      نصتاا، واعدلوا يف ح    ،    ا  

، وأيضتتتتتتتتا    ا أقا وا امل تتتتتتتتل   يف أ    (45)وأب ،   اتلو ا حىت ترج     ح   هللا و لتتتتتتتتولباعتد   حدى اللا فت  
املشتتترك  وُ  عوا  ن حرايهت  الدي ية والشتتتخصتتتية والتتتل دوا ألج  دي   ،   ا وج  عل  امل تتتل   نصتتترهت   عت ا     

  ت ص عل      ال ل  عن امل لوم    تتتتتتتتضتتتتتتتعف ، أ ا عن التد   يف ال تتتتتتت ة ال  وية   د و د   لة  ن األحادي  ال
 ونصرتب    ا قولب صل  هللا وعليب ولل  "امل ل  أ و امل ل ، ا ي ل ب وا خي لب" أة أ  يعي ب  ىت  ل  عونب وقولب 

 

 

أيضتتتا  "أُنصتتتر أ ا  ظاملا  أو   لو ا    ال  ج  أنصتتترغ    كا    لو ا  أ أي    ا كا  ظاملا  كي  أنصتتترغ، قال   عب  ن 
 (46)ال ل       لؤ نصرتب"

وُياحظ أ    ا    ا   ن الف  اء امل تتل   حول   تتولة التتت  ا  امل تتل   امل تتتضتتعف  واأللتترى  ن أيدة ال فا   
والتتتتتتتتتتتخاصتتتتتتتتتت   واج ، وقال صتتتتتتتتتتاح  خاية احملتاج أنب ا ُع   لل  تتتتتتتتتتل   يف التتتتتتتتتتت  ا   ن مي ن التتتتتتتتتتت  ا غ  ن 

 (47)امل ل  

 أنواع التدخل:  -2

لوجود عد  أنوا  للتد   وا تاا   غ األنوا  عن بعضتتتتت ا ال عس، لتتتتتيت  الدكيم عل  التد   الدويف ا ن تتتتتاين    ن را  
  عت ا غ أك ر شيوعا  يف الوق  املعاصر  

 التدخل دفاعاً عن رعااي الدولة:-
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 .222ص، 1990، اال  د ية   صر، دا  املعا ا، 2، طالقانون الدويل العام( أبو  ي ، علل صادخم،  48)
 .146 رج  لاب ، ص أبو  ي ، علل صادخم،( 49)
 .305ص ،1990 املدل ة الو  ية لل تا ،اجلما ر،  ،املعاصر الدويل القانون يف التدخل عدم مبدأبوكرا،   د ي ،( 50)

ت فتت  هل  التتدولتتة ا  تتايتتة    ل تت  دولتتة ح  محتتايتتة  عتتااي تتا وهلتتا أ  تتتتد تت  لتتدى أة بلتتد أج يب للتتد تتا  ع      ا   
الا  ة، أو تعرل   اعتداء غر  شرو  و  حت ي   ال للا  احمللية أو   ي صف   ال ضاء يف  لؤ ال لد األج يب، و ن  

 (48)ظوا ر   غ ا  اية  ا ُي       اية الدبلو الية

 حق الدفاع املشروع:-

تتداء بشتتتتتتتتتتتتتترط أ  ي و   ت ا ااعتتداء حتاا  واخللر واقعتا ، توجت   ت ا ا      للتدولتة التد تا  عن نف تتتتتتتتتتتتتت تا و د ااع
 ن  ي اخم األ   املت د  وقو  ااعتداء  عا ، وع د الرد تُعل  الدولة املعتدة علي ا جمل  اا ن  51واشتتتتتتتتتتتتتتد   املاد  

  لتدابر ال  اَّت هتا هل غ ال اية وا تدثر   غ التدابر يف الصاحية ال  يت ت  هبا اجملل .  

 

 

 التدخل السياسي:  -

ت و   ت غ التتد ا  بت تدَ  ل تا  كتتابيتة   يتة  ن التدولتة املتتد لتة، وغتال تا   تا ي و  التتد ت  ال تتتتتتتتتتتتتتيتالتتتتتتتتتتتتتتل   تد تة  
للتد   الع تتتتتتتتتتتت رة،    ا   جت  الدولة املتد لة يف أ ر ا للل  الدولة املتد لة جلو  األ ر     أع ال ع تتتتتتتتتتتت رية 

الدولة األو ، وك ا ي   التد    ن دولة   فرد  جيو  أ   صتتت   ن عد  دول هتديدية ك شتتتد ألتتتلوهلا أ ام شتتتوا   
جمت عة، وك ا ي و  التد   صتتتتتتتتتتر ا  قد ي و   فل و  ا أ لر أنوا  التد  ، حي  ت وم لتتتتتتتتتتللا  الدولة املتد لة  

 (.49) لتخدام أ راد و ئا  لي و وا اع ال غر  شروعة لد الدولة أو ن ام ح   ا

 ق تقرير املصري:التدخل حل-

ك    واأل راد  ن الشتتتتعو   محاية حنو يتاب أيضتتتتا   ول  ب   ط  والتتتتت ا ا الدول ا   ل لتتتتياد  العام الدويف    ال انو  
جييم  الدويف ال انو          وهل ا املصتتتتتتتتر،  وت رير  وا رية  االتتتتتتتتت ال يف ح  ا       اشتتتتتتتتيا و لؤ  وا كراغ، الضتتتتتتتت ط أنوا 

َ  التد    (50) صر ا ت رير يف الت ا ا وح  ا  عل  لل صول للشعو  امل اعدا  لت د
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، دا  ال  ضتتتة العربية  ال ا ر    صتتتر،  ،الدويل  القانون قواعد ضــوء يف  وتطبيقية فقهية  دراســة  االنســاين  الدويل  التدخل   داوة، ح تتتام أمحد د د،( 50)
 .44ص، 1997

، وال ة حدد لل ر  األو  ح وخم ا ن تتتتتا  األلتتتتتالتتتتتية 217توج  ال را    1948كانو  األول/ دي تتتتت رب    10قر  ن ق   اجل عية العا ة يف   ي  أُ ( 52)
 ال  يتع  محايت ا عامليا . 

 .53، ص2010دا  األكادميية،اجلما ر،  ،دراسات يف التدخل اإلنساينلل علل، أمحد،  (53)

  :مشروعيته القانونيةاإلنساين و التدخل -

يعد التد   ا ن تتتتتتاين  ن أك ر املوالتتتتتتي   اث   للادل يف ال انو  الدويف والعاقا  الدولية، وتعدد  التعريفا  حولب  
عا ة  و لتتت ط ق تتترة اقتصتتتادة أو ع تتت رة  ا لتتتب اجمل وعة الدولية  ن كر    ا اايت  "   التد   ا ن تتتاين بصتتتفة 

عل  دولة  ا ب صتد  لما  ا بع   أو اا ت ا  عن ع   لوق   ا لتت ا التع تفية حب   عااي ا أو امل ي   عل  أ التي ا، 
 و  أُل   ، وو  ا  هل ا التل(51)أو العدول عن الل اد ا لألقليا ، أو للا اعا  عل  ألاس دي  أو ليالل"

 

 

 

ال ة   ي ا أث اء ال ل  و   ال انو  الدويف  ( 52)قواعد حت ل ح وخم ا ن ا  بداية  ن ا عا  العاملل   وخم ا ن ا  
 ا ن اين ال ة   ي ا أث اء ال ماعا  امل ل ة، و و تع اغ الوال  جم وعة ال واعد ال انونية الدولية ال  ت ف  االتمام  

ا ن تتتتتتتتا ،   ا التلو  ال ة شتتتتتتتت دتب ح وخم ا ن تتتتتتتتا  يف العصتتتتتتتتر ا ايف أدى    ظ و   ليا   تلفة   حدام ح وخم 
ولع  أ     غ اآلليا   ،  ايت ا،   غ اآلليا  جتاو   قد ا  الدول  ود   لضتتتترو      التعدة عل  لتتتتياد  الدول

 .(53) ا   ن  را اجل اعة الدوليةوأك ر ا  اث   للادل  و التد   ا ن اين ال ة أص ل للوكا  ك ر ا ت 

وقد أكد  الشتتتريعة ا لتتتا ية     ظ و  ا عل  أمهية ح وخم ا ن تتتا  ق   أ  تعرا تلؤ اا     غ ا  وخم ونصتتت   
عل  محتايت تا والتد تا  ع  تا وعتدم ااعتتداء علي تا، وجتاء  لتؤ  ن   لل  ا  وخم وا راي ،  تاح لتتتتتتتتتتتتتت  تانتب وتعتا   و 

 ويريد   أ  ي ونوا أحرا ا  وأي ر     فاظ عل    غ ا  وخم ال  شتتتتتتتتتتتتتترع ا هل ، و  غ ا  وخم ال ة  ل  ال اس أحرا ا  
شتتتا لة ل   أنوا  ا  وخم ااقتصتتتادية وال تتتيالتتتية وااجت اعية، وك لؤ عا ة ل   األ راد اخلالتتتع  للدولة ا لتتتا ية 
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  www.islamweb.net، خصائص ومميزات حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالميةالش  يلل، د د  تا ،  (54)
  .78، صمرجع سابق( أبو الو اء، أمحد، 55)
 .145ص، مرجع سابق  داوة، ح ام أمحد، ( 56)
 لالة  اج تر يف بران   ال انو  العام ب لية الد الا  ، انبل    ل ل ، الدولة سيادة مع واشكاليته االنساين التدخل( حشاش،  ا ل الر  الل، 57)

 .144، ص2015، العليا يف جا عة ال اا  الو  ية

ا  وخم لي   لل ة ب    يد  ت اصتتتتتتتد الشتتتتتتتريعة  ، و  غ(54)دو   ييم بي    ب تتتتتتت   الدين أو اللو  أو الل ة أو اجل  
ا لتتتا ية، وأقر  الشتتتريعة ا لتتتا ية ب  رية التد    ن أج  ا ن تتتانية محاية لل ضتتتل دين واملتعرلتتت  لل ل ، و لؤ 

  لر   ال ل  ونصتتر  امل لو   وحترير امل تتتضتتعف  و    تع ي  األبرايء و غاثة املل و  ، و ن ا     ن اهلا  أ ر واج
 (55) ا دام أ  ن حت ي ب

 صور التدخل اإلنساين:  -3 

 ت و  صو  التد ا  ا ن انية ك ا يلل 

يت  ت  أغلت  الف  تاء    وصتتتتتتتتتتتتتت  ال را ا  ال  تصتتتتتتتتتتتتتتد  عن اجل عيتة العتا تة  الـتدخـل بواســـــــــــطـة اجلمعـية العـامـة: -
  لتوصيا  ال  ا تعدو عن كوخا جمرد التما ا  أدبية يد  للدول حرية األ   هبا  ن عد ب، األ ر ال ة ا يعلل 

 

ا تعد تد ا يف  هل غ األع ال قي ة قانونية  لم ة وي تتتتتتتتت ت   ن  لؤ أ  ك  قرا ا  اجل عية بشتتتتتتتتو  ح وخم ا ن تتتتتتتتا  
 .(56) الشدو  الدا لية للدول ألخا ا تعدو كوخا توجي ا  وتوصيا  يد  للدول ا رية يف االتمام هبا أو  ن عد ب

ي و  دو  اجملل  ااقتصتتتادة وااجت اعل يف جمال التد ا  التدخل بواســـطة اجمللس االقتصـــادي واالجتماعي: -
التدابر وا جراءا  غر الع تتتتتتتتتتتت رية عن  قل األج م  األ رى لأل   املت د ، حي  ت ص  ا ن تتتتتتتتتتتتانية عرب اللاوء    

 ن  ي اخم األ   املت د  عل  أنب "...ولب أ  ي دم التوصتتتتتتتتتتتتتيا   ي ا خيتص إبشتتتتتتتتتتتتتاعة ح وخم ا ن تتتتتتتتتتتتتا   62/3املاد  
 ا اجملال بوالتتلة جل ة ح وخم  وا راي  األلتتالتتية و راعاتب، ويت  التتلا  اجملل  ااقتصتتادة وااجت اعل ت ا ب يف  

 ( 57) ا ن ا "

ــطة أللس األمن: - يعد جمل  األ ن  و اجل ا  األلتتتتتتتالتتتتتتتل امل تتتتتتتدول عن ع لية حفظ ال تتتتتتتل  واأل ن التدخل بواســـ
 ن املي اخم، و لتايف   ا اجل ا  ميلؤ ا   يف  صتتتتتدا  قرا ا  لتتتتتد قضتتتتتااي انت ا    24الدولي  ح تتتتت   ا ت ر غ املاد  
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 .233-232دا  ال تا  ا دي ، ص ،1ط مبدأ عدم التدخل والسيادة ملاذا؟ وكيف؟(  و ة أو صدي ، 58)
 .161,ص1987 ،43، اجمللة املصرية، عدد اإلنسانية يف القانون الدويل العامنظرية التدخل لصاحل ( اجل دة، غ ا ، 59)
- 10-29,بتا يخ11433العدد ،ص يفة ال فر الل  اين ،، تر ة  ج ا   عاوةمرحلة القطبية األحادية وعصر أوابماتشو   ل، نعوم، ( 60)

2009. 

ي  ا يتعل  األ ر   فاظ عل  ال تتتتتتتتتل  واأل ن الدولي ، التتتتتتتتتت ادا  ملي اخم اا   املت د  يف الفصتتتتتتتتت   ح وخم ا ن تتتتتتتتتا  ح
ال تتتتادس ال ة يدعو الدول    ح  ال ماعا   ي ا بي    لتتتتلي ا ، أو عن  ري  الفصتتتت  ال تتتتاب  ال ة ي تتتتتدعل جمل  

 عت ا    ا التد   الع ت رة يعرب ، و 41/42اا ن    تفعي  صتاحياتب امل تت د   ن  ي اخم األ   املت د  يف  ادتب 
عن دوا    ن تتتتانية ت و    غ األع ال الع تتتت رية امل ا لتتتتة يف   ا  االتتتتت  اء الوا د عل    دأ حتَر ال و    احة، أل   
  الصتتتتتتتتتتو  املختلفة لانت اكا  املت ر   واجل تتتتتتتتتت ية   وخم ا ن تتتتتتتتتتا  دا    قلي   ا تعد  ن ق ي  املرب ا  ال  ت يل الرد 

و لتايف     التد   ا ن تتاين أي   أشتت اا   تلفة تتد ج  ن الولتتا   ال تتل ية    ، (58) الع تت رة دا     غ الدول
الولتتا   الع تت رية  ن أج  وق  املعاان  ا ن تتانية لتتواء كان  انجتب  ن كوا ث   يعية أو  ن تتانية،  التتلرا  اجل اعة 

 الا  و ح    فول ت تضتتتتتتتتتت  املواثي   الدولية للتد   يف حاا  ك الة التد   ا ن تتتتتتتتتتاين ا يعد انت اكا  لل تتتتتتتتتتياد  و 
الدولية، ول ن ا شتتتتتت الية أث اء تل ي   ف وم ال انو  الدويف ا ن تتتتتتاين  لتتتتتتت الب بشتتتتتت   انت ا ل أو لل صتتتتتتول عل  

 أ    ا االت  اء     يف  ياتب   ادئ  ن انية ن يلة  ا أنب  ا تيا ا  و صا  ليالية واقتصادية للدول ال ربى،  غ  

 

أكدتب نتا   امل ا لتتتتتتتتتا  الدولية      ي  التد ا  ا ن تتتتتتتتتانية لي تتتتتتتتت  بريئة ب  حت   يف  ياهتا ب و   وح تتتتتتتتت   ا 
و صا  جيوليالية، وح ا    صل ية  تعدد  ح    ا تفتضيب املصل ة ا يوية لتلؤ الدول املتد لة و لتايف     

، و ا يدل عل   لؤ (59)التتتتتع ا   ن نو  جديد ال  ر  ن التد ا  ال  ت تتتتاخم  لتتتت  الشتتتترعية الدولية يف ح ي ت ا 
حالة بعس الدول بعد التد   أصتتتتتتت    دول لتتتتتتتعيفة أك ر  ا كان  عليب، و ايد  يف حد  اان  تتتتتتتام و  م الولتتتتتتت   
احمللل ولتتتتتتتتتتتتت وط املميد  ن الضتتتتتتتتتتتتت ااي، وتردة ااقتصتتتتتتتتتتتتتاد احمللل، وعدم وجود ت  ية، وكوخا داولة  لتتتتتتتتتتتتتعاا الدولة  

ال  ام العاملل قام  بت ا   ف وم ا   املمعوم بتد    ن تتتتتتتاين و  تتتتتتتدولية   ب    ا   ن قال أ  و  ضتتتتتتتاع ا لل تتتتتتتيلر ، 
ا  اية الدولية ك اة للتد  ، حي  ميا س   تتتتتتتتتتتتتتدولية ا  اية بلري ة انت ا ية لل اية تت اشتتتتتتتتتتتتتت     املصتتتتتتتتتتتتتتا  ولي  

ع ليتا  التتد ت ، ن را    ا  ال تانونيتة لأصتتتتتتتتتتتتتت  ت  تت تايت  يف  جيتاد املرب  ال ربى التدول، و ت ا يتدل عل  أ  (60)امل تادئ
 . ياد ال دأ م  حدالعدم وجود  عاير وال ة مي ن االتمام هبا ا
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 نتائج الدراسة:

  ن  ال  ا ت دم توص  ال اح     ال تا   التالية 

أكد  الد الة أ    دأ ال ياد   و األلاس ال ة قا   عليب ك  املواثي  الدولية  ا  الصلة، كع د عص ة األ  ، -1
األ راد دا ليا   ب  يف الشتريعة ا لتا ية ألنب ي    العاقا   ألتالتية قاعد   مي   امل دأ و  او ي اخم  يئة األ   املت د ، 

ب  ال شتتتتر والدول، و    ااعتداء   وامل تتتتاوا  والت تتتتا ل  ال تتتتام عل  ت وم  الشتتتتريعة ا لتتتتا ية  ا جيا ، أل   الدول و   
 الشرعل. الد ا  بعس ا اا  ك الة يف  ا عل  ال ر

ن رية ال تتتياد   ر  بعد   راح  بداية كوخا  لل ة مث قُيد  بعد  قيود، بي  ا ن رية ال تتتياد  ولتتت   الد التتتة أ  -2
ا ية كان  وا  ال  اصتتتتتتتتتول اثبتب ألخا ت     ن أح ام الشتتتتتتتتتر   غ  اجت اد الف  اء حول بعس يف الشتتتتتتتتتريعة ا لتتتتتتتتت 
للتام ة، وك لؤ كوخا    قابليت ا ال تتتيالتتتل وعدم  التتتت ال  صتتتا ص ال تتتياد  يف ا  اخم وا ت ا  اامل تتتا  ، و  ل  

 ا  ادا  وال للا  دا   الدولة. دا  ا  تعلو عل   ي  

 

الد التتتتتة أ  بعس التد ا  الدولية ال  ت و  حباة محاية ح وخم ا ن تتتتتا  أو   ا  ة ا   ا ،  ا  ل أكد  -3
 ا  ليا  ت ف  ا الدول أو امل   ا  نتياة   تا   لتيالتية  رت لة تصتا  ا ت تع   ي ا خلرخم لتياد  الدول و ر  

أ  بعس  اث  تد ا  جمل  األ ن   ت ن   املصتتتتتل ة، و  ا يع  التتتتتت ال قضتتتتتااي ح وخم ا ن تتتتتا ، واملاحظ أيضتتتتتا  
 تف ة    أ داا و  اصتتتتتد  يئة األ   املت د ، وأ   اصتتتتتة جتا   اجملت   الدويف يف ح   التد   ا ن تتتتتاين   ت ن  
 و  ة يف بعس ا اا ،  مل اب    ا  ُ    أح ام الشتتتتريعة ا لتتتتا ية  ي ا يتعل  بعاقا  ال تتتتل  وا ر  ب  الدول  

 ر حرصتتا  عل  احدام   دأ ال تتياد  الدولية،    تلؤ ال واعد ال تتا ية ت     ن تعالي  وقي  الشتتريعة ا لتتا ية  د ا أك
 وب لؤ ت و  محاية ح وخم ا ن ا  أك ر  اعلية.

 توصيات الدراسة:

  ن  ال نتا   ال    يوصل ال اح  اآليت 
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التد   الدويف و  دأ ال ياد   ن  بد الة ك   ا يتعل  ت ولةيوصل ال اح  املراكم ال   ية واجلا عا  أ  ت وم  -1
  ال  ف وم الشريعة ا لا ية وال انو  الدويف.

يوصتتتل ال اح  بضتتترو   ا لتمام  حدام   دأ لتتتياد  الدول ال ة ُنص عليب يف املواثي  الدولية، و لمام الدول ال ربى -2
  لت يد  ل واعد ال انونية اآل ر  وعدم امل اس هبا والتوكيد الفعلل عل   ا لة ال ياد .  

دويف والع   عل  حتديد  عاير ولوابط وال ة يوصل ال اح  ا  تع    يئة األ   املت د  عل  ل ط التد   ال-3
وأ  ت تتتتتتع  اح ام الشتتتتتريعة ا لتتتتتا ية  ا  الصتتتتتلة  عت ا  ا األن تتتتت  واألك ر التم ا  وأخا أصتتتتتل  و ا لتتتتت    غ  

 ال واعد ق   أ  ت ص علي ا املواثي  الدولية.
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 .2009-10-29، بتا يخ 11433

 .2003، برو   ل  ا ، دا  ال ت  العل ية، 3، ط8، جهناية احملتاج إة شرح املنهاجمحم ، د د أمحد، -9
، انبل    ل تتل ،  لتتالة  اج تتتر  الدولة ســيادة مع واشــكاليته  االنســاين التدخلالر  التتل،   حشتتاش،  ا ل -10

 .2015يف بران   ال انو  العام ب لية الد الا  العليا يف جا عة ال اا  الو  ية، 
 .2000، بت ط، برو   ل  ا ، دا  ا  ي ة، العالقات الدوليةحداد،  ميو ،  -11
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ABSTRACT 

The questions that concern on the agreements of Human Rights are regarded as the 

most complicated issues focusing on the framework of the International Laws. 

Furthermore, these agreements should strongly be associated with the Islamic Sharia 

Laws from one hand, and the International Law from the other hand. Consequently, 

the study concerns with the main matter; What is the position of the Islamic Sharia 

Law for restricting the Human Rights Agreements? The study seeks to understand   

the position of the Islamic Sharia Laws for the constraining of the Human Rights 

Agreements. The researcher adopts the qualitative approach to examine the position 

of the Islamic Sharia for such agreements. The study concludes that some Islamic 

countries willingly attempt to restrict the applying of some Human Rights 

Agreements since they want to function the International Laws in a way that suits 

their ideological purposes and stanzas. In addition, some countries attempt to practice 

these international agreements based on what is appropriate for their perceptions and 

benefits which create some type of divergence between the laws of these countries 

and their adopting to the Islamic Sharia Laws regardless what exactly the Islamic 

Sharia expresses this case. In addition, some countries try to distort and reform the 

laws of the Islamic Sharia in a way that serves their conceptions and interests 

regardless the certain position of the Islamic Sharia from these issues.  
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 لخص امل

حقددددددددددددددوق ااملمددددددددددددددال  ددددددددددددددن أ قددددددددددددددد ا  ا  ددددددددددددددا  الدوليددددددددددددددة  لدددددددددددددد  ال  ددددددددددددددام  يعددددددددددددددد الددددددددددددددت     لدددددددددددددد   عا دددددددددددددددا   
  التعا ددددددددددذ الددددددددددوي و لددددددددد  لصدددددددددلتلا يللشدددددددددريعة اا ددددددددد  ية  دددددددددن  لدددددددددة ويللقددددددددداملول الددددددددددوي  دددددددددن  لدددددددددة أ دددددددددر ،

دددددددددد   قدددددددددد   وترتيبددددددددددا  لدددددددددد   ددددددددددا تقدددددددددددم تملكدددددددددد    دددددددددد الية الد ا ددددددددددة  لدددددددددد  التمددددددددددا ل الددددددددددر ي  ا ت  دددددددددد      ددددددددددا    دوقد
، حيددددددددددددد  ىلدددددددددددددد  الد ا دددددددددددددة      ددددددددددددددا  حقدددددددددددددوق ااملمدددددددددددددال   ية  دددددددددددددن الدددددددددددددت     لددددددددددددد   عا ددددددددددددد الشدددددددددددددريعة اا

،   ددددددددددددن الددددددددددددت     لدددددددددددد   عا دددددددددددددا  حقددددددددددددوق ااملمددددددددددددال   ةاا دددددددددددد  يالشددددددددددددريعة     وقدددددددددددد   قدددددددددددد   التعددددددددددددر   لدددددددددددد   
، وأتبددددددددددددد    دددددددددددددن الدددددددددددددت     لددددددددددددد   عا ددددددددددددددا  حقدددددددددددددوق ااملمدددددددددددددال الددددددددددددددوي     وقددددددددددددد  ال قددددددددددددد   وكددددددددددددد ل  تو دددددددددددددي   

دددددددددددد   قدددددددددددد  الشددددددددددددريعة اا دددددددددددد  ية  ددددددددددددن الددددددددددددت       الباحدددددددددددد  ا دددددددددددد ل  الوصدددددددددددد   لد ا ددددددددددددة لدددددددددددد   عا دددددددددددددا    دوقد
اا دددددددددددد  ية للددددددددددددت     لدددددددددددد     مما  ددددددددددددة الدددددددددددددول، ووصددددددددددددوت    أ دددددددددددد  ال تددددددددددددا   ا ت  لددددددددددددة   أل  حقددددددددددددوق ااملمددددددددددددال 

 ي حتجدددددددددددي  مما  دددددددددددة بعدددددددددددق ا قدددددددددددوق    هبدددددددددددا    مدددددددددددع بعدددددددددددق  عا ددددددددددددا  حقدددددددددددوق ااملمدددددددددددال و ددددددددددديلة أ دددددددددددر   ت
ن بددددددددد  أمل  دددددددددة  ملو دددددددددا   دددددددددن التبددددددددداي  ةالقددددددددداملول الددددددددددا ل  ممدددددددددا ععللدددددددددا أحيدددددددددا     تعمددددددددد ا    ا دددددددددتع ال ا ددددددددد    رتبددددددددد 

  شدددددددددددددددريعة ددددددددددددددددم  يددددددددددددددد   ال قددددددددددددددد  الد دددددددددددددددتو ذ ، أو  قددددددددددددددد  ال، وكددددددددددددددد ل    دددددددددددددد ت الددددددددددددددددول و ر عيتلدددددددددددددددا التشدددددددددددددددريعية
اا دددددددددددددد      جمددددددددددددددال القدددددددددددددداملول  الشددددددددددددددر    اا دددددددددددددد  ية   ايددددددددددددددة وا ت ا ددددددددددددددا    اصدددددددددددددد  وت ددددددددددددددي ا دو  ال قدددددددددددددد   

، لي ددددددددددول قدددددددددداملو        شددددددددددر يةويللددددددددددرل   ددددددددددن كدددددددددد   لدددددددددد  و ددددددددددد    دددددددددداوت  لتق دددددددددد   قدددددددددد  ا عددددددددددا    ال،  العددددددددددام
 يمتجيب  ا  د   واق  ا ياة  ن أحداث و عا   .  ، للدولة يليب  حتيا ا  العصر

 كلمات مفتاحية:
  حقوق اإلنسان -معاهدات-التحفظ  -فقه الشريعة اإلسالمية    -مـوقـف
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، 1996ال ال ،   الطيب الب وش   أثر حقوق ااملمدددال   تطوير ا  ا ي  ال قا ية   اجمللة العربية  قوق ااملمدددال، ا علد العر   قوق ااملمدددال، العدد( 1)
، وأيضددددددددددا أ مل   ق  القاملول الدوي والت  ي  الدوي يلل حقوق ااملمددددددددددال       ا ت ام اجملت   الدوي مكال  وأصددددددددددب   ن ل  ا   ن 110 – 97ص 

 .49، ص1997اتحتجاج يللوتية القاملوملية الدا لية وحد ا، حتداي  ا ركة العربية  قوق ااملمال،  رك  القا رة، لد ا ا  حقوق ااملمال، 

 

 املقدمة
اتت اقيا  ب  األطرا  الدولية، أو   د مما  دتلا  ل اا د اليا  ا تعلقة ععا دا  حقوق ااملمدال، ت تبدأ   د  برام  

ال حقدة للت   ، بد    د  رلو  الع قدا  ال  ثيدة، ب  الطبيعدة، وااملمددددددددددددددال وا قددة ، وا  دا ي   ا  الصددددددددددددددلدة يل ويدة  
  ا  ا ي    أت ددددددي الشددددددريعة اا دددددد  ية ومل را  لدو  وأثر  ق ، (1)والت ا ة ول  ا، واليت حتولت  ن ال ي   ي الصدددددددا ة

 .وا  ا  ا  ال حقة  ليلا
 مشكلة الدراسة:

وترتيبا  ل   ا تقدم تملك  ، ت  ن  شددد لة الد ا دددة   حتديد صدددياة الت   ا  وأثر ا  ل   عا دا  حقوق ااملمدددال 
وق    ية  ن الت     ل   عا دا  حق  دوقد   ق  الشريعة اا   الية الد ا ة  ل  التما ل الر ي  ا ت        ا 

 ؟ااملمال 
 أمهية الدراسة:

 تملك  أمهية الد ا ة   
 حتديد  عاي  ل  ام تعا دذ ي    كا ة األمل  ة القاملوملية. -1
 الت يي  ب  ا قوق و رتبتلا   الشريعة اا   ية.-2
 حتديد  وق  ال ق  الدوي  ن  مألة مما  ة الت     ل  حقوق ااملمال.-3

 أهداف الدراسة:
 لت قي  األ دا  التالية تمع  الد ا ة 

   . ن الت     ل   عا دا  حقوق ااملمال   ةاا   يالشريعة     وق   ق التعر   ل   -1
 . ن الت     ل   عا دا  حقوق ااملمال الدوي     وق  ال ق تو ي   -2

 منهج الدراسة:
 . دوقد   ق  الشريعة اا   ية  ن الت     ل   عا دا  حقوق ااملمال أتب  الباح  ا  ل  الوص   لد ا ة
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 ل    قة جمت ع  ال ق  اا ددد   ،  و جم و ة األح ام والقوا د ا شدددرو ة   اا ددد م، اليت ت      قة ا مدددل  برب ، م راد اجملت   ال ذ يعي   ي ، وك-2
 . 139ل شر، ص يلجملت عا  األ ر ،  ل    صو ، ا د   للعلوم القاملوملية وال ق  اا    ،  قا    ب  الشريعة والقاملول، دا  ال ت  ل

 

 
 تقسيم الدراسة:

 ت قم  الد ا ة    
   . ن الت     ل   عا دا  حقوق ااملمال   ةاا   يالشريعة     وق   ق ا ب   األول   
 . ن الت     ل   عا دا  حقوق ااملمال الدوي     وق  ال ق ا ب   ال اين  

 األول  ملبحثا
 من التحفظ على معاهدات حقوق اإلنسان    ةاإلسالميالشريعة    موقف فقه

ب   أتكيد ت مي ن كشددددددددددد  العلة اليت تت  ا هبا الدول العربية واا ددددددددددد  ية    مما  دددددددددددة الت     ل  بعق أح ام   
؛  تة  ن   ِل  عر ِة  رتبة حقوق ااملمدددال، وا راي  العا ة   الدايملِة اا ددد  يِة، أو (2)1  عا دا  حقوق ااملمدددال 

 .ةاا   يالشريعة صلتلا هبا ل   يتمىن ا قا بِة ب  مما  ِة الت    وصلة  ل  مثر  ق  
 من ممارسة احلرايت واحلقوق األساسية  ةاإلسالميالشريعة  فقه    موقفأوال:  
اا د  ية، وت دي ا   ر    مدألِة  ن أدق ا مدا   اليت ت   ا ال صدوص الد دتو يِة والقاملوملية   الدولتعترب   ت ا     

التقيد إبتباا    ب  دد،  ا يت اىف و بادئ اا دددددددددد م اليت حت   ل  ات تلاد  عااة ا مددددددددددا   ا ختل ة  ل   ددددددددددو   
  ن األح ام وات تلادا  اليت توصددد   ليلا ال قلا     ا قتضددديا  وال رو ؛ عا ي مدددج  والشدددريعة اا ددد  ية،     

املع ا دددا  ل  ن  ع  أو  الةد  ددةد ، حبي  ت مي ن   طا  ا الصددد ةق ا طلقةق وال  اد األبدذ، ول ن  ا   قة  ل  
ريعا   ل  عمدددألة مما  دددِة الت  ِ   ل   عا دا  حقوق ااملمدددال، أقول   ل ا كال و ا  ال لل ق  دو    تق   التشددد 

 .(2)ا متو  الدا ل ، و ن َثقَّ    ا  ة الت  ِ    حد  اىلا تعرب   ن  ق د  ددد أ ل    أت ي  قاملول أو  ر   ع 
،  ن  مددددددألة ا قوق    الت   ا  ك    ةاا دددددد  ي الشددددددريعة وب ل  تد و الضددددددرو ة للوقو   ل   وق   ق        

 اتملتخاِب، و بدأ ا ماواة، و اصة    ر  تو  د  ن قب  بعق ال قلا  اا   ي  للقبول يللتعددية؛ حي  بىن   ؤت   
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 . 47، ص2004 طوت  بد العال، ا د      الميا ة الشر ية، دا  اا ام، اادا ة العا ة لل قا ة وال شر، المعودية، الطبعة ال املية،  -3

 
 لمددد ة تمدددت د    أمل  ت يو د دلي  أو ملا ترم التعدديِة،    أل ا    تتاج    ملا وت يو د ملا مي    ل ؛ ب   ل  

لتعدد قد ي ول  دددددرو ة      ا العصدددددر؛ ألمل  مي   صددددد ام األ ال  ن ا دددددتبداِد  ردد أو  سةد  عي ةد يل    والتمدددددل   ل  ا
 ددددا ر الشددددعب مما عمددددد  بادئ اا دددد م اليت ترا   ا تا ا  وا مددددتجدا  و  ق األ رول  ل  حبجة وحدة األ ا    

 ( 3)  يا  اليت بىن  ليلا أللب ال قلا   دم  وا  التعدد الم
وات تلاِد ا ختل ،  وا    للتمددددددا ل أيضددددددا  تعدد ا  ا ي   اِ  الصددددددلِة يلل قا ِة الدي يِة،  ال صددددددوص  اىلا قابلة  للتأويِ ،

وأيضدددددا  التطبيقا  ا تباي ِة حبي  يمدددددتو ب الوقو   ل  ا قاصدددددِد العا ِة والاصدددددِة؛ كقضددددديِة الع قِة ب  ال قا ِة الدي يِة  
  وثقا ِة حقوق ااملمددال اليت تعد  ن أك ر القضددااي  دت  ب   قلا  ا مددل  ، وا  قمدد ة  واق ل  حو ا    اا دد  يِة،

 ث ثة  واق   قليةد.
 شرعي:املوقف ال  -1
ر ة الدين، وأل  در ة حقوق ااملمدال بد ة د يلة قب  قاو تلا،  و و  وق  أصدوي    ر ةق  تة  دِ حي  يعترب أل ت  دِ
 تم    الاالب يللتعصب  ا يعترب  قد ا  ت يقب  ملقا ا ، أو تاي ا ، أو تطويرا   ل ا تا   األو اا. 
 :املوقف املدين  -2
يعترب   ا اتقات أل األدايل   و ا  ت ت    حقوق ااملمدددددددال، ل ل  يد و أملصدددددددا ت    ال صددددددد  ب  الدين وحقوق     

املمدددال، و صدددوصدددية القي  الدي ية، اليت يتل   ن دين    دين، و ن جمت    ااملمدددال،  ل  أ دددا  كوملية قي  حقوق ا
ويمددددت د   ا ا وق     ا تبا  الدين قضددددية  ردية ب  ااملمددددال، و الق ، ت د   لطر      أو ل          آ ر،

 دولية. قا ة القوامل  الو عية  ل  أ ا   ا ملصت  لي  ا واثي  ال  يلا )دولة، أو     ة(، و  
 :التوفيقي املوقف  -3

ي طل   ن ا     ات تلداد، وقرا ة ال صددددددددددددددوص الددي يدة قرا ة  تتجداو  ردا ر ال ا، أو حر يتد  أو رر يتد ، وأل  بددأ       
 ال ص  ت عدذ مل عا ، و  ا  ا يت   و ا املتلت  لي  الشريعة اا   ية،  ل  ا تبا  أل األ راد    ا خاطبول  
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،  ا عة الدول العربية، القا رة،  بد االي  أمحد  بد االي ، حقوق ااملمددال ب  الصددوصددية والعا ية،   ددالة دكتو اة،  علد الب وث والد ا ددا  العربية - 4

 ، ل    شو ة.2004
 
لة متيي ا    ا  عب الت ري  ب  الت يي  وات ت  ، وأو ددددددد ت ا ة األ   ا ت دة  قوق ااملمدددددددال، ال رق بي ل ا مما يل   )ت يشددددددد   ك  ت ري    ا عا  - 5

 يلا ا ِة    أل ا د  حتقي  لاية   ر ية (. كاملت ا عاي  اليت ا ت    ليلا   ا الت ري    طقية  و و و ية ؛
 

 
ااملمدددددددددال، و ا أ دددددددددا   لي  بعق  قلا  القاملول الدوي،    أل ال رد  اطب  مح ا لا، و  ا يت   و عا دا  حقوق 

 (.4)مح ام  عا دا  حقوق ااملمال 
ول ن  ا أثر  ل   ل   مدألة المديادة التشدريعية، و  صدر ات دتس ا  والشد ول، وأيضدا   مدألة ا  اية اليت يقر ا القاملول  

 الدوي؟
ت يال  أح ام الشدددريعة اا ددد  ية، و ل ت تمدددت د   لا، و   مي ن  و اصدددة وأل   اف حت  ا  أبديت  ل  أح ام

رد املت ا لا  صدد   جملالقيا   قلا    ل ا مت تشدريعا  بعدم  لاا  أو تعدي  تشدريعا  ل   تعا  دة    الشدريعة اا د  ية، 
 آ ر؟
 :يف خصوصية حقوق اإلنسان ةإلسالميالشريعة افقه ا  أثر :اثنيا  

  دد اليا   ديدة، واحتدام  قل  حو ا أ ددد؛ ي شدد   ن صددراا يدو  ب   ا ية و صددوصددية حقوق ااملمددال، وب  
حقيقة   اد ا أل الارب لي  واحدا ، وك ا الشددددرق مما يدل ببمدددداطةد  ل  امل  ت مي ن التعا      ال ا   ل  أ   أ راد  

 ال ذ مي ن أل ملتعا    ل  أ ا  أمل ا  ب و آدم  ل   حا ات ، وا ت ا ات  وحقوق .منطيول  تشاهبول،   الوقت 
  ا اا ددددددددد ال العصددددددددد  ترتبت  لي    ا ي  ومما  دددددددددا  تحقةد أك ر ا تباي ا  وأثرا ، كال الت     ل  بعق أح ام     

 رأة   عا دا  حقوق ااملمال  ا  الصلة عبدأ ا ماواة   اا ث ويل شا كة الميا ية لل 
 :من مبدأ املساواة يف اإلرث ةإلسالميالشريعة افقه ا موقف  -1

 ل  ا خيا  مددددددألة اا ث، يرت    ل    بدأ ا مدددددداواِة ، ا مدددددداواة   ا قوق والوا با ، وبا   ل  ت ت   ا مدددددداواة، 
اة بي لا تصدددب  ملو ا   ن ال ل ،  ا مددداواة     مددداواة   ا راك  القاملوملية الواحدة، أ ا   د ا يتل    ت ا راك   ا مددداو 

 .(5)و  ا يت   و بادئ العدالة
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 62 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 .11 و ة ال ما  األية  - 6
 .12 و ة ال ما  األية  - 7
 

 
و ن مت ت صددددددي  ح  ا رأة   اا ث ت يدل  ل  الدوملية    ملمدددددداملية ا رأة  ن حي  ا رتبة؛ ب  يدل  ل  طبيعة حركة 

اا    ، ال ذ مح  الر  ق  مؤولية  تو ي  ال روة تبعا  لل مؤولية اليت يت  للا الو ثة،   الو   اتقتصادذ   التشري   
 اامل اق  ل  بيت ال و ية وتقدمي  لل لر، و و  ا ت ت ل  لل رأة

األ ر ال ذ اقتضددددد  ملو ا   ن التوا ل   حتديد حصدددددِة  الر  ، و  ا  ا مل ح   أيضدددددا      ردا  ا صدددددا اليت تعلو  
 ل  األيل    القي ة ااملماملية أو   التشري ، وأيضا   ع    يلا حصة األب ا   ل  األيل ، و ل  ت يعين ت ضي  األب ا   

ملصيب الب ت   اا ث ملص  الولد، و ع  مل قة ا رأة  ل  الر  ؛ أ ةا  كاملت أم  و ة،و قِ نق لل رأة بش    ام  وا    
 يةد ع    ا ي طب   ل  أكاملت أ ةا  أو  و ة  أو ب تا  ملصددددددديبا    رو دددددددا    ا  اث ت مي ن أل حترم      تة أل دددددددبابد  دددددددر 

الر   و ضدددددددلت ا رأة م ا ت حتجب  ن ا  اث أبدا ، حجب حر ال   ح  أل الو ثة ال كو  قد تر ول  ن ا  اث، 
     األخ، والع ، وأوتد  ؛ ب  تو د بعق ا ات  اليت أت    يلا ا رأة ملصيب الر   ،   ا كاملت أ ا  وتوىف ولد ا

    ِد ْ  ممقا تدقرقْف ِ ْل كقالق لق   وقلقْد  قِ ْل تْق يق  ْن لق   وقلقد  وقوق ثق   أقبقوات   قأل  دِ وألقبدقوقْيِ  ل ِ  ال دُّلد     قِ ل كقالق لق         وقاِحد  ِ  دْل  دقا المدددددددددددددد 
   (6 )ِ ْ وقة   قأل  ِةِ  المُّد    ِ ْن بدقْعِد وقِصيَّةد ي وِص  هِبقا أقْو ِدْيِن  

ا     وة واأل وا   ن األم وكد لد    حدال اا وِ ْل كدقالق  ق د ْ  ي وِ ْث ِك قلدقة أقْو اْ رقأقة  وقلدق   أقخ  أقْو أق دْت   قِل د ِ  وقاحدقدد ِ  دْل  دق
هللا   يدددْدرق  المُّد     قِ ل كقامل وا أقْك دقرق ِ ْن  قِل ق  دقل ْ    رقكقآ   ِ  ال دُّل ِ  ِ ْن بقِعْد وقِصيَّةد ي وِص  هِبقا أقْو ِدْيند لق    ضقآ د وقِصيَّة ِ ْن هللِا وق

   .(7) قِلي   حقِلي     
 ضددددد    ن  ل   ث الر     أللب األحوال ، ي ول  اصدددددبا    ت را   ا ي ضددددد   ن أصددددد اب ال رو  ، واألمل        

" األب ، % تقريبا  أت   ملصددديبلا  ر دددا  ،     املب أل األمل     الشدددريعة اا ددد  ية ، وليلا 90أللب أحوا ا بدددددددددددددددددد  
ت ل  مل تد   دي ا ا  واحدا  ،  ت  ن طيب  اطر ، و ل كاملت   ل م بمد  لا ومل قتلا ، ومل قة أوتد ا ، وت  الزوج "

ل ية ، و ا األ لية ا الية     الر   ، و ا ح  التصددددددددر  يللبي  ، وااقالة ، واليا  ، والشدددددددد عة ، واا ا ة ، والر ن ، 
لقداملول الددوي  للقول ، أل  ، ممدا حددا ببعق  قلدا  ا والقمدددددددددددددد دة ، وااقرا  ، وال  دالدة ، ول  دا  ن العقود واتلت ا دا 

  لوم الت    وات اقيا  التدوين ت يتوا  ال ، ت تباط مما  دددة الت    ع لوم ا صدددل ة العا ة   ال مددديب وا تا     ن 
 مل ام    أ ر ، ولصوصية ا قوق  ا  الصلة يل رأة  واليت أاث      اليا   ا  اثر كب  ، و دت  قليا ،  ل  
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، واليت د لت حي  الت  ي     ام  1952  قد  اا دددا ة    أل اا عية العا ة لأل   ا ت دة ،قد أ ت د  ات اقية ا قوق المددديا دددية لل رأة ،    ام  - 8

 مددددا  أكد  ديبا ة اتت اقية  ل   بدأ ا مدددداواة ب  الر ال وال مددددا ،   ا شددددا كة و دا ة الشددددسول العا ة لبلد   والرلبة    ع  الر ال وال، حي   1954
 ة ، ومما  ة الورا   ا، تماوول   الت ت  يل قوق الميا ية و  مما  تلا   حي  ملصت ا ادة ال ال ة  ن اات اقية  ل  أل   لل ما  أ لية تقلد ا  اصب الع

 العا ة ا  شأة عقتض  التشري  الوطين ، بشروط تماوذ بي لن وب  الر ال دول متيي    .
 .35، ص1970  144الربذ  كراي، ح  ا رأة   الوتاي  العا ة و  اتملتخايل  حب    شو ، عجلة العر  ال ويتية، العدد،   - - 9
 

 
   املية التصدر  والتج ئ ، ل   ا قوق واألح ام ال ار ة  ا ا عا دا   ا  الصدلة ، و  ر  الب    ل  ا مداواة  
 ل  الصددعيد الوطين وااقلي   والدوي ، والد وا  ا تتالية    ا ددتسصددال كي  أ دد ال الت يي  ، و يضدداي وحتديد  أذ 

حتديد األثر الدقي  ل   ل  القوامل  الدا لية  ا  الصددددلة واا صدددداي   حت   أو    ل صددددد   ن أية دولة طر  وتربيرت و 
  ن أذ حت  ا  أو       مماثلة أبديت.

مما  ددددددة ا تلاد أصددددددي  و ع   لبعق األ دددددد   لل   دول  ت أل  ل  ي ضدددددد     تعقيدا  أ ر ي   تعا   ل  قاب    
وت دددي ا وال  قلا  الشدددرا   المددد اوية يعتربول أل األح ام اليت  ا قوق ،اليت أ دددمدددت ل ي ية مما  دددة بعق  والقوا د،

يمددددد و ا     أح ام أقر ا هللا بي  ا ا  ط  ت عي  ملمدددددبة ك  تل  األح ام    هللا  دددددب امل  وتعا  ،تحت ال  ر دددددية  
 أمل مل   ملك  لإل ادة اا ية . التجاو  ،  قد يتجاو  ال قلا   لطتل  ،   د ا يعتربول 

   :(8)من مبدأ املشاركة السياسية للمرأة ةاإلسالميالشريعة فقه  موقف  -2
ا رأت   ن و د األملصدا    العقبة ال املية   كاملت  شدا كة ا رأة   ا قوق المديا دية ا ختل ة  قد يلي  الر دول ال ر     

، مما يدل  ل   شددا كة ا رأة   ا قوق المدديا ددية؛ ألل البيعة تعد ع ابة      دديا دد  ععىن ال ل ة ك ا أ ا  الر ددول 
  أ ال أم  اين  ، لل رأة أل مت   ا مددددددل  ، وتت دث   ل ، وتعط  األ ال ا ل م يل ل ،  قد قب  الر ددددددول  ال ر  

 يوم  ت    ة، وقال  )لقد أ ر   ن أ ا   أم  املئ(.
أ ا  مألة  ائ تلا للدولة اا   ية؛  ل   و       طوي  ومل ت   عا أو دت الدكتو     د أمل  قا    ع ر  أل  

ن َثقَّ  ن ألل اا ددد م  ددداو  بي ل ا  ، و  ا رأة   اا ددد م  ا ا      با دددرة كا ِة ا قوق المددديا دددية أ دددوة يللر  ،
ح  ا رأة ا شدا كة   ا ياة المديا دية  طلقا ، وتو  الورا   العا ة  دريطة اتلت ام مح ام الشدريعة اا د  ية حي  ت 

 يو د ملا صري  تول بي لا وب  مما  ة   ت ا قوق.
ج قب  ك   د      العل      أ ا  ي ا خيا التشدري   لي    اف  ا مي   أل ت ول ا رأة  شدر ة؛ ألل التشدري  تتا        

 .(9) عر ة حا ات  و رو ات ،  اليت تبد   لا ، واا د م ي ر  ويعط    ا العل  للدر   وا رأة
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دولية ا تعلقة حبقوق ااملمددال والقاملول الدا ل ، أت    حول ا دد الية ا طابقة، ا    ة والتقريب، بدول ملشددر لوة حول أد يوش أمحد، اتت اقيا  ال -10
 .101حقوق اتملمال يل  ل ة ا اربية، ص

 
 
 الثاين  بحثامل

 من التحفظ على معاهدات حقوق اإلنسانالدول    موقف الفقه
أح ام  عا دا  حقوق ااملمددددددال، و   حدةد  ا مت   ا  لوم ل  الديين  قوق ااملمددددددال، لايتلا   ل مي ن القول        

حتقي  أ دا  واقعية؛  تة أل  ل  ت يعين تعا  دلا كليا      ا تتضد    ال صدوص  ا  األصد  اا  ، أو ا مدت دة     
 ن   ا بدأ اا  ال. ل  ت طل   ن أ ا    ملماملية ااملمال ، ولي  املت ا ت الديين، و 

 :أوال : أثر الفقه يف األنظمة التشريعية
يل   ن ا مددددل  ب  أل  ددا   ن ا  ا  ددددا  ال حقِة، واليت أملع مددددت  ل   عا دا  حقوق ااملمددددال، كاملت           

مددددي ية، وليدة تراك ا  ثقا ية وا ت ا ية، ودي ية،    ا  ددددة  صدددد  الدين  ن الدولة، تو دددد   ا تعر ددددت ل  الدايملة ا 
 ن املت ا دددددا  و لاا  ل     ن األصدددددول  يلا؛ كالقصددددداص،  عتقدين أل  ل   د ة   قوق ااملمدددددال، وأيضدددددا  مي ن 

،  كالعرق، واا مدددديةاا م مل   اف  ل   ا  ال قا  ا    األ  ال ب   دة   اصددددر أ ر   ا  صددددلة حبقوق ااملمددددال  
 واتملت ا  الديين.

اقية دول  را اة الت وا ال قا ددددددددددددددد  والقاملوين،  ل  الصدعيد الدوي و اولة ت ري    لوم  ويللتاي  أل صديالة أذ  واد ات 
ــاواة، وـعدم التمييز بني الر ـ  واملرأة( ددد  د ا ا   أو  اف، ) ي      دا  ب  الددول   د  البددايدة، أذ  كمـبدأ املســـــــــ

      رحلة الت او ، و  ا  ا تع م  الت   ا  وات ملا ا .
ج    ت الد ا دددة القاملوملية  لتأكيد  ا ية بعق ا قوق وا طالبة يل د  ن الت     ل  األح ام الضدددا  ة  ا وتت       

و اع  الصددددددددددوصددددددددددية ال قا ية، والقاملوملية تعين العا ية ، كا طالبة إبد اج ح  ال  الة  دددددددددد ن أح ام اتت اقية ا تعلقة 
 ت اذ  ا تعلقة يلت تصدددداص، والقاملول الوا ب التطبي ، وأيضددددا   ي ا يتعل   ، وأيضددددا   دددد ن ات اقية  (10)حبقوق الط  

 إب  الية اا مية .
 ل ت اا دددددددد اليا  تتطلب ملقا ددددددددا   ع قا  و ريسا   ن أ   التوصدددددددد     صددددددددياة تبىن  ليلا   قة الدولة يللدين،      

 ،وحقوق األقليا ، وقي  ا واط ة ، وحتديدا  أل بعق  و اصة   ي ا يتعل  عمألة ا قوق ال ردية واا ا ية وحقوق ا رأة
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-160، ص ص  1991، الطبعة األو  ،  أ.  بد اابا    د، الدميقراطية ب  العل املية واا دددددد م، دا  ال  ر ا عاصددددددر و قة اا دددددد م  والدميقراطية - 11

161 . 
 .د. ا متشا  ، ا ر ،  و  ، تقرير ا قدم ا  ا ة  الربا  اليت و عت األ ا  ال  رذ ال ذ املب       اا  ل العا   للدميقراطية  - 12
، ص  2003 ددر ية وقاملوملية  قا ملة ، دا  وا   ، الطبعة األو  ،  البيايت     ، ال  ام  دديا دد  اا دد    ،  قا    يللدولة القاملوملية ، د ا ددة د ددتو ية  - 13

392 . 
  وق  الع    ) الشيخ  بد هللا بن بي  ( ،   قة الدين يللدولة و لة مل ر     ية ،  ب ة ااملململت . - 14

 
واليت ال يو د نص شـرعي على اإلالالق تل  ا قوق ت تت اىف   مما  دتلا    قوا د، وأح ام الدين  كالدميقراطية) 

 اليف الكتاب وال يف السنة وال يف الفقه العام ، مينع من اعتماد الدميقراالية وأساليبها ومؤسساهتا يف هذا 
، و اليت تتضدددد ن ا قوق وا راي  اليت ىلد      احة ال رصددددة ا ي  األ راد   ا  ددددة مل و   ، و قابتل    (11)(احلق  

 .(12)  ل  ا  و ة
و لد  ت يتعدا      الددين ، وكي يدة   تيدا  ا  و دة و راقبتلدا ،  و شددددددددددددددا كدة األ دة وتطبي  ال  دام الددميقراط  ، عدا    

 .(13) يت   والشريعة اا   ية
و ن مت ي با   ل  الدول أل أت     ا تبا  ا األثر ال ل  ل   الت   ا  اليت تؤدذ  ي  دم الوصددددددددول  مددددددددتوذ    

 ية. ا عاي  الدول
و ن  لة أ ر  أيضددددا  مي ن ال  ر  ي الت    ، يل تبا ت  اولة     شدددد لة ات ت   ب  أح ام  عا دا  حقوق  
ااملمددال ، والطري األيديولو   المددا د   الدولة ا ت   ة ول    لي  ح    ا يا   ا ، ورلر  ل   ليا    الت   ا   

  بشدددأل القضدددا   ل  كي  أ ددد ال التعصدددب والت يي  القا     ل  1981اليت  ا  دددتلا بعق الدول ،  ل     ل  
أ دددددددا  الدين أو ا عتقد وال ذ تب ت  اا عية العا ة  يسة األ   ا ت دة بدول تصدددددددويت ، و  ا  ا أ دددددددا   لي  المددددددديد   

ل ا الد دتو    حي  تطرق  يلا 2005/ 2/12 و تي   ا مدتشدا  ال يد اي    ا عة  لو ال     ا درة ألقا ا    
ــة  المددددويمددددرذ ال ذ ي ا  ل   ــسـ ــة دولة مع ترتيا التزامات  ا  املؤسـ ــتها كنيسـ ــرا دولة دينية وكنيسـ ــويسـ ) أن سـ

 (14) الدينية (
ويللتاي  أل مما  دة الت     ل   عا دا  حقوق ااملمدال، والصدياة ل  اةددة للت    وطبيعة ا ؤ دمدا  القاملوملية  

  الدول العربية واا دددددددد  ية، واليت  ن ا  مل  أل يشدددددددد   القاملول اا دددددددد   ، ال  ام ا ؤ دددددددد   يلا  ل   مددددددددتوذ 
 يي  وتقو ، لإلملتلا    ا  ة حت   يت   واأل باب عو و ية.    ادة تق الع قا  الدولية أو الدا لية، تتاج   
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 .115، ص  2000 رو   ت  ، ا  اية الد تو ية لل قوق وا راي ، دا  الشروق،  -15
، اجمللد ال اين ، اا   األول  1999ة القاملول الدوي ، خبصوص الت     ل  ا عا دا  الشا  ة ، جم و ة واث    تعليقا  اللج ة ، حولية  أ  ال ا  - 16

 ،   ال مخة ال رملمية   .  215، ص 
 

 
ك ا أل اا ددددددد الية لي    مما  دددددددة الت   ا    مدددددددب، ب    القرا ا  وات تلادا  ال قلية ا ختل ة، لل صدددددددوص  

لي  وا صدددداد  اليت أ ددددتقت   لا تل  ا رب ا ، لتتضدددد  األ ددددباب بدقة و ن مت ت ول الت   ا   توا  ة     ا ت ا  
 ال صوص وا صاد  التشريعية.  

حوصدددلة  ا تقدم ت ول القوا د اا ددد  ية    الضددداب  وا عيا  ال ذ ت   وق ا  ل   ل  مما  دددة الت     بىن و عين،   
 حبي  عب أل ت ول ا رب ا   اىلا  طابقة للشريعة اا   ية، اليت تم وا  ل  قوا د القاملول الدوي الو ع .  

 األمل  ة القاملوملية   الدول العربية واا د  ية، و ن متقَّ ت عدذ    عااة  مدألة مما  دتلا للت     و  ا ل   تأ   
 ل   عا دا  حقوق ااملمدال، وحتديدا   ي ا يتعل  عبدأ ا مداواة وك ا قال الع يد  دع    ل ا مداواة ا طلقة )بطريقة 

، وقدميا  قال أ  دطو   ل ا مداواة     دم ا مداواة ب   ( 15)  ا مداواة  اي دية( ب  ال ا  تؤدذ   حقيقة األ ر     دم
ل  ا تمدددداوين بي  ا  دم ا مدددداواة    ا مدددداواة ب  ل  ا تمدددداوين ، و ن َثقَّ   ل ا مدددداواة القاملوملية ت عو   ل لا ععىن  

  ي ؛  ل  ت تعين  و   دم الت يي   
 :اثنيا : أثر الفقه يف نظام وتقييم آلية التحفظ

ت    ل  اةدد  دات ت مي ن تقيي  ، حي  ي ول  ول     الع و ية وت ي مدددددددددددددج  وأح ام ا عا دة،  اصدددددددددددددة   ال   
  دد دا ير       لادا  الرقدابدة الددوليدة،  دالرقدابدة والضدددددددددددددد دال اا دا   ع دابدة المدددددددددددددد دة اليت يت ي  هبدا القداملول الددوي  قوق  

 ااملمال.
ة، يطعن   ك دا ة  عدا ددا  حقوق ااملمدددددددددددددددال،  ل  ا ددددددددددددددتيعداب ا قوق و ل الت    الد ذ يلدد       الدة الرقدابد 

وا مدددددؤوليا ، و ل و ود صدددددياة  و دددددو ية أو  ؤ دددددمددددداتية  راقبة الت   ا ، أ ر يمدددددت      ات   دددددريل   ن التدقي ،  
ل  عع   ت ددددددددية ا و ل تل  الصددددددددياة ت     ي ة  قابة دولية  تعددة و ت و ة؛ لتطبي  ت  ي  أح ام   ت ا عا دا ، و 

 مل ام التقو  الدوي للت   ا  ل   شلول وأك ر  ا لية    حدةد  ا.
و  ا ال   ا ا    ن الت   ا ، يؤكد أل   اف أ را  يتعل  خبصدددددوصدددددية  مدددددألة حقوق ااملمدددددال حتديدا ، و و  ا أاث     

 ، وحتديدا  حول مل ام وآلية الت   ا ،   ر  (16) ملتبات ا ة القاملول الدوي،   ل أ  ا ا حول الت   ا 
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لياب مل ام  اص   ت ا عا دا ،ويللتاي  ا املع ا   ل   ل  األ ددددددددددددباب اليت تد   هبا الدول العربية واا دددددددددددد  ية  

 لتربير حت  اىلا،و ن مت    ت  صر ا ش لة   أح ام ا عا دا ، أم   التشريعا  ؟.
أذ أل مما  دة الت     ل   عا دا  حقوق ااملمدال ، وأثرت  ل  ا ؤ دمدة القاملوملية تتاج      ادة تقيي  وتقو        

، ل ملتلا    ا  ددددة تت   واأل ددددباب اليت تبديلا بعق الدول العربية واا دددد  ية ،  ل  بعق أح ام  عا دا  حقوق  
مدددب ، ب    القرا ا  وات تلادا  ال قلية ا ختل ة لل صدددوص  ااملمدددال،  اا ددد الية ليمدددت   مما  دددة الت      

وا صدددداد ،  اليت ا ددددت د   ليلا تل  ا رب ا  لتتضدددد  األ ددددباب بدقة و ن مت ت ول الت   ا ،   توا  ة    ا صدددداد   
 .التشريعية

  نتائج الدراسة:
 عا ددددددددددددا  حقدددددددددددوق ااملمدددددددددددال  اا ددددددددددد  ية للدددددددددددت     لددددددددددد  بعدددددددددددق    مما  دددددددددددة الددددددددددددولأكدددددددددددد  الد ا دددددددددددة أل    -1

 ي حتجدددددددددي  مما  دددددددددة بعدددددددددق ا قدددددددددوق   القددددددددداملول الددددددددددا ل  ممدددددددددا ععللدددددددددا أحيدددددددددا      هبدددددددددا    مدددددددددع و ددددددددديلة أ دددددددددر  ت
 ملو ا   ن التباين ب  أمل  ة   ت الدول و ر عيتلا التشريعية.    ةتعم ا    ا تع ال ا     رتب

وا ت ا دددددددددددا   اا ددددددددددد  ية   ايدددددددددددة    شدددددددددددريعةأو  قددددددددددد  ال  الد دددددددددددتو ذ، ددددددددددددم  يددددددددددد   ال قددددددددددد   أل    و ددددددددددد ت الد ا دددددددددددة-2
ويللددددددددددددرل   ددددددددددددن كدددددددددددد   لدددددددددددد   ،  اا دددددددددددد      جمددددددددددددال القددددددددددداملول العددددددددددددامالشددددددددددددر    وت ددددددددددددي ا دو  ال قدددددددددددد      اصددددددددددد 

،  لي ددددددددددول قدددددددددداملو     للدولددددددددددة يلدددددددددديب  حتيا ددددددددددا  العصددددددددددر  الشددددددددددر ية،لتق دددددددددد   قدددددددددد  ا عددددددددددا       و ددددددددددد   دددددددددداوت 
 يمتجيب  ا  د   واق  ا ياة  ن أحداث و عا   .  

تلدددددددددددددد  ا  املددددددددددددددة   الطدددددددددددددداب الد ددددددددددددددتو ذ   بعددددددددددددددق الدددددددددددددددول اا دددددددددددددد  ية    ة  لدددددددددددددد  أل كشدددددددددددددد ت الد ا دددددددددددددد -3
  يدددددددددددد  يدددددددددددد ا الطدددددددددددداب الد ددددددددددددتو ذ  لدددددددددددد  أل    والقضددددددددددددا ،كشدددددددددددد ت  ددددددددددددن   دددددددددددد اليا   دددددددددددد    التشددددددددددددري   

وت    الددددددددددد ا،َث تمدددددددددددن تشدددددددددددريعا   ال دددددددددددة لددددددددددد ل     للتشدددددددددددري ، ددددددددددد  ا صدددددددددددد  األ ا ددددددددددد     اا ددددددددددد  ية،الشدددددددددددريعة  
 مي ن الطعن    دم د تو يتلا.

عدددددددددددددب   دددددددددددددادة صددددددددددددديالة الد دددددددددددددات  والقدددددددددددددوامل   ا  الصدددددددددددددلة حبقدددددددددددددوق ااملمدددددددددددددال   أمل  دددددددددددددة الددددددددددددددول  وبددددددددددددد ل   
 .واا   ية، عا يت   و ا تقتضي  الشريعة اا   ية
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 توصيات الدراسة:

حتديددددددددددد الددددددددددت    وحتديددددددددددد الدددددددددد ا أو ال قددددددددددرة ا تعا  ددددددددددة،  يوصدددددددددد  الباحدددددددددد   لدددددددددد   ددددددددددرو ة الع دددددددددد   لدددددددددد    -1
  لدددددددددددد   ددددددددددددددة تدددددددددددد ع    لدددددددددددد  ا  ا  ددددددددددددة والقدددددددددددداملول بشدددددددددددد     دددددددددددد  ا  دددددددددددد  التعا دددددددددددددذ حدددددددددددد  ت تملتددددددددددددب أاث

  ام.  
التقو  ا و دو   لصد ة الت   ا  وات ملا دا  ا بد ية  ل   عا دا  حقوق ااملمدال،  ن   ل الع    ل   -2

و را داة  بددأ التوا ل الد ذ تقرت الشددددددددددددددريعدة   أمل  دة  قدابيدة تضدددددددددددددد ن     اا  ل مح دام  عدا ددا  حقوق ااملمددددددددددددددال،
 بعق ا قوق.اا   ية ل

ممدددددددددددا يت ددددددددددد      را عدددددددددددة وتعددددددددددددي  بعدددددددددددق أح دددددددددددام ا واثيددددددددددد  ااقلي يدددددددددددة، الددددددددددديت أبر تلدددددددددددا الددددددددددددول اا ددددددددددد  ية،   -3
وت ددددددددددددي ا  ي ددددددددددددا يتصدددددددددددد  حب ايددددددددددددة ا ددددددددددددراي  وحدددددددددددد     و قتضدددددددددددديا  الشددددددددددددريعة اا دددددددددددد  ية وا تادددددددددددد ا  ال حقددددددددددددة،

 التعب ، والقضا   ل  بعق أ  ال الت يي   د ا رأة. 
 ي ددددددددددا يتعلدددددددددد  ع ا  ددددددددددة ا قددددددددددوق وا ددددددددددراي   دددددددددد     ، عدددددددددداد  عدددددددددداي  و ددددددددددواب  لل  ا  ددددددددددة الدولددددددددددة لمدددددددددديادىلا   -4

 األ     ات تبا    ا ا  اامل ا  اليت تب لا  يسا  الرصد ا ع ية حبقوق ااملمال.
 املصادر واملرا ع:

أد يوش أمحدد، اتت داقيدا  الددوليدة ا تعلقدة حبقوق ااملمددددددددددددددال والقداملول الددا ل ، أت    حول ا دددددددددددددد داليدة ا طدابقدة، -1
 .يةا    ة والتقريب، بدول ملشر لوة حول حقوق اتملمال يل  ل ة ا ارب

جم و ة واث   تعليقا  اللج ة، حولية  أ  ال ا ة القاملول الدوي، خبصددددددددددددوص الت     ل  ا عا دا  الشددددددددددددا  ة، -2
 ، اجمللد ال اين، اا   األول،  ال مخة ال رملمية  .1999

   144الربذ  كراي، ح  ا رأة   الوتاي  العدا دة و  اتملتخدايل  حبد    شددددددددددددددو ، عجلدة العر  ال ويتيدة ، العددد، -3
1970. 

يللدولة القاملوملية، د ا دددة د دددتو ية  دددر ية وقاملوملية  قا ملة، دا  وا  ،  البيايت    ، ال  ام  ددديا ددد  اا ددد   ،  قا    -4
 .2003الطبعة األو ، 

   قة الدين يللدولة و لة مل ر     ية ،  ب ة ااملململت .  بد هللا،بن بية،  -5
 .2006حقوق ااملمال،   جمال ملشأة ا قوق الميا ية، د ا ة  قا ملة، دا  ال تب القاملوملية، القا رة، -6
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 .2000 رو   ت  ، ا  اية الد تو ية لل قوق وا راي ، دا  الشروق، -7
 .1986أح ام ا عا دا    الشريعة ات   ية ، دا  ال لضة العربية ،   الا ي  ،طلعت و -8
ا علد العر   -10لطيب الب وش   أثر حقوق ااملمددددال   تطوير ا  ا ي  ال قا ية   اجمللة العربية  قوق ااملمددددال، -9

   .1996 ال ال ، قوق ااملمال، العدد 
الطبعة   المددددددعودية،دا  اا ام، اادا ة العا ة لل قا ة وال شددددددر،    ، طوت  بد العال، ا د      المدددددديا ددددددة الشددددددر ية-11
 .2004  ة،ال املي
 .  رل    صو  ، ا د   للعلوم القاملوملية وال ق  اا     ،  قا    ب  الشريعة والقاملول ، دا  ال ت  لل ش -12
 بد اابا    د ، الدميقراطية ب  العل املية واا ددددد م ، دا  ال  ر ا عاصدددددر و قة اا ددددد م  والدميقراطية ، الطبعة -13

 .1991األو ، 
محد  بد االي ، حقوق ااملمدال ب  الصدوصدية والعا ية،   دالة دكتو اة،  علد الب وث والد ا دا   بد االي  أ-14

 ، ل    شو ة.2004العربية،  ا عة الدول العربية، القا رة، 
ا ر،  و  ، تقرير ا قدم ا  ا ة  الربا  اليت و ددددددددددددددعت األ ددددددددددددددا  ال  رذ ال ذ املب       اا  ل      ىن ق ر،-15

 العا   للدميقراطية.
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 

 
 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 لألحباث التخصصية أصول الشريعة لة جم   
م.8201  أكتوبر، تشرين األول ،   4عددال ،  4جمللدا    

 

ALTATBIQAT ALFAQHIAT LILQIAS EIND AL'IMAM 'ABI HANIFAT 

ALNAEMAN (RHAMH ALLAH TAEALAA) 

   (رمحه هللا تعاىل)يب حنيفة النعمان أ التطبيقات الفقهية للقياس عند اإلمام 

 الدكتور محدي فهد حممد

اجلامعة العراقية  –للبنات كلية الرتبية   –قسم الشريعة   

hamdifahad@aliraqia.edu.iq 

 

 م                                                                                                                     2018  -  هـ  1440
 

 

 

 

 

e ISSN 2289-9073 

mailto:hamdifahad@aliraqia.edu.iq


The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 71 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 31  /7 / 2018 

Received in revised form 23/8/2018 

Accepted 20/9/2018 
Available online 15/ 01 /2018 

Keywords: 

 

 

            

 
ABSTRACT 

 

  Speaking of the research entitled (doctrinal, applications measurable (Imam Abu 

Hanifa Al-No'man) the mercy of God on the Life of Imam Abu Hanifa, from birth to 

death, are summarized in the first tells us that tells us that life deals with scientific 

and practical efforts forward in establishing the doctrine systematization cluster and 

the imam of the say of the instrument panel and respond to this evidence that proves 

the commitment of the imam of the mercy of God in the curriculum, based on the 

Book and the sunna and the rest of the testimonies of the Sahaba, measurement and 

custom confiscation adopted by the I so that I reconcile the doctrinal effort forward 

at the mercy of God, Praise be to Allah, the Lord of the Worlds. 
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 لخص امل

يب حنيفة أرمحه هللا تعاىل( حياة اإلمام )يب حنيفة النعمان أيبني البحث املوسوم )التطبيقات الفقهية للقياس عند اإلمام 
ما املبحث الثاين أ ،ل من مبحثيو وذلك يف املبحث األ ،ىل الوفاة بصورة ملخصةإمن الوالدة  (رمحه هللا تعاىل)النعمان 

يف ارساء قواعد املذهب احلنفي ومنهجه   (رمحه هللا تعاىل)واليت بينت جهود اإلمام    ،فيتنأول احلياة العلمية العملية لإلمام
ثر أبدلة تثبت التزام اإلمام ابملنهج وخصوصا يف القياس والرد فيما قيل عنه بتقدمي القياس على األ  ،يف االستنباط الفقهي

قياس مث ال (رضوان هللا عليهم)قوال الصحابة الكرام أو  (صلى هللا عليه وسلم)وسنة نبيه  ،القائم على كتاب هللا تعاىل
كون قد وفقت أن  أسالمية، راجيا بعملي هذا  مة اإلوالعرف وبقية املصادر الفقهية اليت اعتمدها السلف واخللف من األ

 واحلمد هلل رب العاملني.   (رمحه هللا تعاىل)يب حنيفة النعمان  أظهار ذلك اجلهد الفقهي لإلمام إيف  
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 املقدمة
له وصحبه على آعبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً، وأصلي وأسلم على سيد اخللق وحبيب احلق و احلمد هلل الذي نّزل على  

 وبعد.

خص ابلذكر منهم السادة أمة و ن خنرجه للقراء الكرام ليتسىن هلم معرفة اجلهود اليت بذهلا علماء األأهذا حبث مبارك نروم  ف
وما قدم من نتاج فقهي مثمر  )رمحه هللا تعاىل( يب حنيفة النعمانأعظم ، وخصوصا اإلمام األ)رمحهم هللا تعاىل( احلنفية

 قيسة اليت برع هبا اإلمام وعلماء املذهب بصورة عامة.عين جمال األأيف هذا اجملال, و 
مهية املوضوع وسبب اختياري أىل مقدمة ومبحثني وخامتة فقد وضحت يف املقدمة  إن يقسم  أوكانت خطة البحث تتطلب  

 له.
ية املوضوع تتجلى يف معاجلة هذا النتاج ملا استجد ويستجد من املسائل اليت تتطلب حلوال سريعة ورصينة ن أمهإحيث 

ويف فقهه، فكانت تلك املعطيات سببا  أيب حنيفة النعمان )رمحه هللا تعاىل( ومقنعة وهذا واضح ومشهود عند اإلمام
ل طالب علم لتكون دراسته وتوجهاته قائمة على قواعد ليها كإكتب يف مثل هذه املوضوعات اليت حيتاج أقنعين كي أ

 سالمي.رصينة من صلب الفقه اإل
 ربعة مطالب.أىل الوفاة وذلك يف  إمن الوالدة   تعاىل(  رمحه هللا)ل فتنأولت فيه حياة اإلمام  و ما املبحث األأ

 امسه، ونسبه، ووالدته، ونشأته العلمية.  -ل:و املطلب األ
 خذ العلم منهم وتتلمذ عليهم رمحهم هللا مجيعا.أشيوخه الذين    -املطلب الثاين:

 تالميذه الذين الزموه ودونوا فقهه.   -املطلب الثالث:
 هم ما قيل عنه بعد وفاته. أو   تعاىل(  رمحه هللا)وفاته   -املطلب الرابع:

رمحه )فكان يف التطبيقات الفقهية للقياس يف منهج االستنباط الفقهي لإلمام ايب حنيفة النعمان  -أما املبحث الثاين:  
 :يف مطلبني اثننيتعاىل(  هللا  

 حكام من مصادره الفقهية اليت اعتمدها.وقد خصصته ملنهجه يف استنباط األ  -ل:و املطلب األ
 قدمي والتأخري لتلك املصادر واملربرات املعتمدة يف ذلك التدرج.يف طريقته يف الت  -املطلب الثاين:

وبينت فيه اخلط  (رمحه هللا تعاىل)ليه من نتائج يف ذلك اجلهد الذي قدمه اإلمام إمث ختمت خبامتة ضمنتها ما توصلت 
 املتميز الذي انتهجه.
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ن أثري سها وسنة متصريها،فقد ذكر ابن األاوقد اختلف يف  (رضي هللا عنه)سالمية ,اليت بنيت يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب حدى احلواضر اإلإهي  - 1

. معجم 2/527هـ  1385ثري/دار صادر للطباعة والنشر ط  الكامل يف التاريخ/البن األ-كل رملة وحصباء خمتلطة خمتلطتني هي كوفة ومن هذا مسيت الكوفة:
, 4/490هـ ,1376ن, للشيخ اإلمام حممد بن شهاب الدين ايب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا احلموي البغدادي: دار صادر للطباعة والنشر, بريوت, البلدا

 ابب كوف.
، وسري 6/836م، دار صادر، بريوت:1957-هـ 1377هـ، ط230الطبقات الكربى: حملمد بن سعد بن منيع اهلامشي البصري املعروف اببن سعد، ت -2

، وشذرات الذهب يف اخبار من ذهب، البن العماد احلنبلي،  527/ 5اعالم النبالء: لإلمام مشس الدين حممد بن امحد بن عثمان، دار احلديث القاهرة،
م: 1993-هـ    1413اخلامسة،، وأبو حنيفة النعمان امام االئمة والفقهاء: لوهيب سليمان، دمشق، الطبعة  1/227املكتبة التجارية للطباعة والنشر، بريوت:  

 .48ص 

 
ن إتعينا يف ذلك كله على هللا الواحد املتعايل فجبدي لذلك السياق مسمث رتبت قائمة املصادر واملراجع وفق الرتتيب األ

ساتذتنا ومشاخينا ما نصحح اخللل ونقوم به الزلل أخرى فلنا من توجيه  ن كانت األإوفقنا يف ذلك فلله احلمد والفضل و 
 ىل سواء السبيل. إوهللا املوفق  

 لو ملبحث األا     

 (رمحه هللا تعاىل)يب حنيفة النعمان من الوالدة حىت الوفاة  أعظم  حياة اإلمام األ

 -ربعة مطالب:أوذلك يف 

 مسه، ونسبه، ووالدته، ونشأته العلمية.ا  -ل:و املطلب األ

 سرة شريفة يف قومه.أىل  إحرار، ينتسب بناء فارس األأهو النعمان بن اثبت التميمي الكويف من    -أمسه ونسبه:  -ا

ىل الكوفة واختذها إوحتول بن اخلطاب )رضي هللا عنه( ايم عمر أسلم جده أفغانستان اليوم، أه من كابل، عاصمة أصول
 .له  سكنا

سنة مثانني هجرية يف خالفة عبد امللك بن  1يف الكوفة)رمحه اله تعاىل( حنيفة النعمان  أبوولد اإلمام  -والدته: -2
خربان امساعيل بن محاد بن النعمان أ  -نه قال:أيب حنيفة،  أىل أمساعيل بن محاد بن  إمروان، روى اخلطيب البغدادي بسنده  

 ىل عليإحرار، وهللا ما وقع علينا رق قط، ولد جدي سنة مثانني وذهب اثبت بناء فارس األأبن اثبت بن املرزابن من 
ن يكون قد استجيب ذلك لعلي بن أبن ايب طالب، وهو صغري فدعا له ابلربكة فيه ويف ذريته، وحنن نرجو من هللا تعاىل  

 .2ايب طالب
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ويف يف اإلمام أبو عمرو عامر بن شراحيل احلمريي الشعيب الكويف، عالمة التابعني, ولد لست سنني خلت من خالفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وت - 3

ام ايب عبد هللا مشس الدين حممد بن امحد بن م, وتذكرة احلفاظ لإل6/246-هـ:1377هـ, الطبقات الكربى البن سعد دار صادر بريوت،104الكوفة عام 
 . 1/76-م:1976عثمان الذهيب, لطبعة الثانية, حيدر اابد الدكن،اهلند 

 . 51هـ ص1416لنعمان امام االئمة, لوهيب سليمان غاوجي, دار العلم دمشق , الطبعة اخلامسة,اينظر: أبو حنيفة  - 4
م, 1975-هـ1395 2ط لقدرية والعدلية, انظر امللل والنحل للشهرستاين, دار املعرفة للطباعة والنشر,ويسمون اصحاب العدل والتوحيد, ويلقبوهنم اب - 5

 . 1/43-حتقيق حممد سيد كيالين:
انظر الفرق بني الفرق لعبد القاهر البغدادي االسفراييين  -كل من خرج على اإلمام احلق الذي اتفقت اجلماعة عليه سواء يف زمان الصحابة او التابعني:  - 6

  17ص -م،االزهر:1950هـ حتقيق حممد حمي الدين ط,429-ت
 رمجته مع التالميذ الحقا ان شاء هللا تعاىل. زفر ابن اهلذيل: احد تالميذ ايب حنيفة رمحه هللا تعاىل وستأيت ت - 7

 

مثاله أنه شأن  أيف صغره ش  الكرمي  نآسرة غنية كرمية، فحفظ القر أابلكوفة يف    (رمحه هللا تعاىل)نشأ    -نشأته العلمية:  -3
مره يف مساع دروس العلماء وحضور حلقاهتم بل كان يصاحب أمن ذوي النباهة والصالح، ويبدو انه مل يعلق يف بداية 

فكان ذلك اللقاء فاحتة خري  3(رمحه هللا تعاىل)ىل أن وافق لقاء بينه وبني اإلمام الشعيب إكثر وقته أوالده يف حمل عمله 
 عظيم.  

، ومسجده، وكان (صلى هللا عليه وسلم)بيه ألداء فريضة احلج وزايرة النيب  أوحني بلغ السادسة عشر من عمره خرج مع    
، فناقش جهم بن صفوان حىت 4حلاد والضاللهل اإلأالدين، ومناقشة  أصولهو علم  ليه من العلوم:إل علم اجته أو 
لزمهم احلجة، وجادل غالة الشيعة أف 6،واخلوارج5قرهم على الشريعة، كما انظر املعتزلةأملالحدة حىت وجادل ا سكتهأ
 قنعهم.أو 

ليه عن اجلدل، فلقد رأى ولده محاداً يناظر يف علم إصحابه واملقربني أوهو مع مناقشاته وجمادلته زمنا طويال كان ينهى 
ن يزل أناظر فيه وتنهاان عنه ؟ فقال كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطري خمافة الكالم فنهاه، فقال محاد: اي أبيت رأيناك ت

ن يكفر أراد أن يكفر صاحبه،ومن أراد أراد ان يزل صاحبه فقد أنتم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم، ومن أصاحبنا، و 
صبح أالدين حىت    أصوليف هذه السبيل من علم الكالم و   (رمحه هللا تعاىل)مضى    ن يكفر صاحبه.أصاحبه فقد كفر قبل  

ليه فيها إوجيلس    ليه ابلبنان وهو ما يزال يف العشرين من عمره، وقد اختذ حلقة خاصة له يف مسجد الكوفة،إعلما يشار  
الفقه كما ىل إىل الفقه، وكان سبب وجهته تعاىل( إرمحه هللا )حنيفة  أبوطالب هذا النوع من العلم، وبعد ذلك اجته 

 نظر يف الكالم حىت بلغت فيه مبلغا أقال: مسعت أاب حنيفة يقول كنت    7 (رمحه هللا تعاىل)روى تلميذه اإلمام زفر  
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 محاد ابن ايب سليمان:شيخ اإلمام ايب حنيفة ستايت ترمجته مع الشيوخ.  - 8
 . 6/452-دار احلديث القاهرة:–سري اعالم النبالء, تصنيف اإلمام مشس الدين حممد بن امحد بن عثمان الذهيب  - 9

 .111هـ _ص 1424-واالحزاب املعاصرة أشراف وختطيط: مانع بن محاد /الطبعة اخلامسة املوسوعة امليسرة يف االداين واملذاهب  - 10

 

رجل له امرأة   -فجاءتين امرأة يوما فقالت:  8يل فيه ابألصابع، وكنا جنلس ابلقرب من حلقة محاد بن ايب سليمانإيشار  
ن تسأل محاد مث ترجع فتخربين، فسألت محاداً، فقال: يطلقها وهي طاهرة أا؟ فأمرهتا راد ان يطلقها للسنة كم يطلقهأ

ىل فهي ثالث حيض فإذا اغتسلت فقد و من احليض واجلماع تطليقة واحدة، مث يرتكها حتيض حيضتني بعد احليضة األ
مسع مسائله فاحفظ قوله مث أىل محاد إفجلست  حلت لألزواج، فرجعت فأخربتين فقلت: ال حاجة يل بعلم الكالم،

 .9يعيدها من الغد فأحفظ وخيطئ أصحابه فقال: ال جيلس يف صدر احللقة حبذائي غري ايب حنيفة

عجب بعلمه وما عنده من العلوم الفقهية، أىل شيخه الذي إبكليته )رمحه هللا تعاىل( حنيفة النعمان  أبووهكذا حتول 
دبه مع شيخه، وقبل هذا وذاك صدقه مع هللا يف طلب أوسابقيه يف حلقة شيخه حلفظه و  مثالهأقرانه وجتأوز أحىت تقدم 

حلاجته  أوالعلم ويف ذلك ما يذكر عن عالقته بشيخه، أنه كان يقصده يف بيته وينتظره عند الباب حىت خيرج لصالته 
جلس يف بيته   إذاامه لشيخه كان  دبه واحرت أىل شيء قام هو على خدمته، ومن  إاحتاج شيخه    إذاله وكان  أفيصحبه ويس

صلى دعا لشيخه محاد مع والديه واستمر على هذه احلال من الصحبة  إذاال ميد رجليه جهة بيت شيخه محاد، وكان 
صحاب حلقة الدرس على أ، واتفق تعاىل(  رمحه هللا)واملالزمة مثاين عشر سنة حىت مات شيخه محاد سنة عشرين ومائة  

كرب، يب حنيفة عدة مؤلفات منها الفق األأثر عن أري سلف، وقد الدرس فكان خري خلف خل حنيفة يف أبون خيلفه أ
ماله على تالمذته أال ما  إوكتاب العامل واملتعلم، ورسالة الرد على القدرية، ومل يرتك كتااب فقهيا حمددا    ،ومسنده يف احلديث

 .10 (رمحه هللا تعاىل)وما مجعه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين  

 (رمحهم هللا تعاىل)شيوخه    -املطلب الثاين:

عندما نريد ان حنصي الشيوخ الذين اخذ عنهم اإلمام رمحه هللا تعاىل فيما طلبه من العلم طيلة ذلك العمر املبارك والذي 
خالل ذلك السفر املتواصل للحج والعمرة وما قام به من لقاءت مع العلماء الذين كانوا  ظفاره ومن أبدؤه من نعومة 

  فالآقلنا كان شيوخه رمحهم هللا ورضي عنهم قرابة ربعة    إذاحيضرون تلك املواسم املباركة، فال غرابة يف ذلك وال عجب  
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لشهاب الدين  ، وهتذيب التهذيب،6/506-سري اعالم النبالء تصنيف اإلمام مشس الدين حممد بن امحد بن عثمان الذهيب،/دار احلديث القاهرة،: - 11

 .1/157-هـ:11326 اهلند، دار صادر بريوت،طعلي بن حجر العسقالين، مطبعة جملس دائرة املعارف يف
 .1/70 -م,حيدر اابد اهلند:2،1976تذكرة احلفاظ لألمام ايب عبد هللا مشس الدين حممد بن امحد بن عثمان الذهيب ,ط - 12
 .7/246-م:1957-هـ1377, الطبقات الكربى البن سعد, دار صادر بريوت, 6/196-سري اعالم النبالء: - 13
هـ(، دار الكتب العريب،بريوت 430صفياء، للحافظ ايب نعيم امحد بن عبد هللا االصفهاين ـت )،حلية االولياء وطبقات األ7/466-ن سعد:الكربى الب -14
 .11/488-,وهتذيب التهذيب:5/250-م:1983-هـ1407لبنان، الطبعة اخلامسة،–

 

حنيفة النعمان  أبوستاذ وهيب سليمان غأوجي يف كتابه )، كما ذكر ذلك األ(رمحهم هللا تعاىل)ردان تصنيفهم أ إذاشيخ 
 تباعهم أ، وثالثة وثالثني من التابعني، والباقي من  (رضي هللا عنهم)ئمة والفقهاء( منهم سبعة من الصحابة  مام األإ

ام يف مكة قأسبعني سنة وحج مخسا ومخسني حجة، و  (رمحه هللا تعاىل)حنيفة  أبو. لقد عاش اإلمام (رمحهم هللا مجيعا)
تيسر لإلمام وهو املعروف حبرصه على التلقي  جباره على ذلك،إراد ابن هبرية أهراب من تويل القضاء يف الكوفة عندما 

لة ولقد أمس أون أيخذ عنهم ما بني مكثر منه ومقل له حديثا  أالف شيخ و آن يلتقي أبربعة  أهل العلم  أواالستفادة من 
 -لئك الشيوخ:أو ومن    -ى حروف املعجمصنف مجاعة من العلماء ورتبوهم عل

عوانة  أبوبراهيم بن حممد املنتشر بن االجدع اهلمداين الكويف من الطبقة اخلامسة روى عنه اإلمام، والثوري و إ -1
 .11وابن عيينة وغريهم

يف الورع وكان عجبا    ذكره ابن حبان يف ثقات التابعني،  نه كان يرسل،أال  إبراهيم بن يزيد النخعي الكويف، ثقة  إ -2
حنيفة عن محاد قال: بشرت ابراهيم مبوت احلجاج فسجد ورايته يبكي من  أبو قال والتقوى متوقيًا للشهرة،

 .12الفرح 
بكر بن كيسان الفري موالهم البصري , ثقة حجة من كبار الفقهاء والعباد من اخلامسة،   أبويوب السختياين،  أ -3

 .13ئمة الستةقال فيه شعبة: ما رأيت مثله كان سيد الفقهاء خرج له األ

 صبهان,أشعريني, أصله من  امساعيل بن مسلم الكويف موىل األ  أبويب سليمان, العالمة اإلمام فقيه العراق  أمحاد ابن    -4  
سنة عشرين ومائة وقيل سنة  (رمحه هللا تعاىل)خرون, مات  آحنيفة وابنه امساعيل, واحلكم بن عتبة و   أبوروى عنه تلمذه  
 .14تسع عشرة ومائة
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 . 1/281 -،وهتذيب التهذيب:5/195 -البن سعد:طبقات الكربى,  -15
 املصادر السابقة.  -283.4/ 1-.وهتذيب التهذيب:197/ 5-ت الكربى،البن سعد:الطبقا -16

 

 , كان ثبتا عابدا فاضال(رمحه هللا تعاىل)حد الفقهاء السبعة  أ،)رضي هللا عنه(سامل بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب    -5
 .15يف اهلدي والسمت، من كبار الطبقة الثانية خرج له الستة   (رضي هللا عنه)بيه عبد هللا  أيشبه  

 .16نس وغريه خرج له الستة أحد الفقهاء السبعة روى عن أسليمان بن يسار اهلاليل املدين، ثقة فاضل   -6

عالم كابر وغريهم من األء األ. هؤال4ذكره ابن حبان يف الثقاة    عمر بن دينار املكي، ثقة ثبت خرج له الستة،  -7
 .(رمحهم هللا مجيعا)يديهم اإلمام أبو حنيفة النعمان  أخذ عنهم وتتلمذ على أالرابنيني من  

 املطلب الثالث: تالميذه:

بتالميذ كانوا عظاما يف العلوم يقرر معهم املسائل، ويقعد  تعاىل( رمحه هللا)اب حنيفة أ تعاىل اإلمامو  سبحانه كرم هللاأ
 أبووكان يف العشرة املتقدمني منهم  ،ربعني رجالأيب حنيفة الذين دونوا كتبه كان عددهم أصحاب أن أالقواعد، ويذكر 

يب أكان تالميذ  و   سد بن عمرو, ويوسف بن خالد السميت، وحيىي بن زكراي بن ايب زائدة،أوزفر, ودأود الطائي, و   ،يوسف
شهد بعلو قدرهم   دولق  الطريقة واملنهج، ومنهم من يالزمه،  امت  نأىل بلده بعد  إليه ويستمع منه مث يعود  إحنيفة من يرحل  

فقال: هؤالء ستة وثالثون رجال منهم مثانية وعشرون يصلحون للقضاء، )رمحه هللا تعاىل( حنيفة  أبوومكانتهم شيخهم 
 رابب الفتوى.أيوسف وزفر يصلحان لتأديب القضاة و   أبوان ثناوستة يصلحون للفتوى و 

ان مقل املال فجاء إيل أيب وأان عند اإلمام فقال أطلب احلديث و أيب يوسف: كنت  أىل  إوذكر يف مناقب الكردي بسنده  
يب، فسأل أفقعدت عن كثري من الطلب واخرتت طاعة  نت حمتاج،أن خبزه مشوي و إيل: اي بين ال متدن رجلك معه، ف
يل إردت االنصراف دفع أفلما رجع الناس و  طلب املعاش,أ قلت: ين: ما خلفك عنا؟آعين اإلمام وتفقدين وقال حني ر 

ا ن تلميذه احلسن بن زايد، كان فقري أيضا أوذكر  ،علمين والزم احللقةأنفذت  إذانفق هذا فأصرة فيها مائة درهم وقال: 
لنا بنات ليس لنا ابن غريك، فاشتغل هبن فلما بلغ اخلرب  ه يقول له:أبو ، وكان )رمحه هللا تعاىل( اب حنيفةأوكان يالزم 

 ين ما رأيت فقيها معسرا قط.إف  وقال: الزم الفقه، ،جرى عليه رزقاأاإلمام  
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 . 1/298-,شذرات الذهب:7/269-سري اعالم النبالء:- 17
احسان عباس, دار  ، ووفيات األعيان وانباء ابناء الزمان، اليب العباس مشس الدين امحد بن ايب بكربن خلكان،حققه: د،269/ 7-سري اعالم النبالء:- 18

 . 7/144،سري اعالم النبالء،1/243-.وشذرات الذهب:6/387.وطبقات ابن سعد 567،ترمجة 4لبنان , -الثقافة، مطبعة الغريب،بريوت
 . 112ص -, واملوسوعة الفقهية:7/505-سري اعالم النبالء: - 19
 . 112ص -املو سوعة الفقهية: - 20

 

 توا من طاقة.أو ونذكر من تالميذه الذين كانوا مالزمني له وحافظوا على تدوين الفقه مبا     

يب حنيفة أوقد تتلمذ على    ،هـ ( فقيه العراق182  -هـ  133نصاري الكويف )يوسف يعقوب بن ابراهيم األ  أبو -1
ب وذلك عندما توىل منصب تالميذ اإلمام وله الفضل يف انتشار املذهمن  كان انبه  و وسلك طريقته االجتهادية  

لف كتب مهمة منها ألزم مكة بضع سنني و  وذكاء وقاد، يوسف ذو نزعة عقلية، أبوقاضي القضاة، وكان 
 .17ل من كتب ابلسياسة املالية أو كتاب اخلراج بتكليف من اخلليفة هارون الرشيد، وهو  

ذو عقل   تعاىل(  رمحه هللا)ة, وكان  ولد بواسط ونشأ ابلكوف  18هـ (189-هـ 135حممد بن احلسن الشيباين )   -2
 يفيب حنيفة أخذ عن اإلمام مالك وله مناظرات مع اإلمام الشافعي، سجل فقه أراجح نبغ يف حياة شيخه، و 

كرب املوسوعات يف أوحملمد يرجع الفضل يف تدوين املذهب، تعد كتبه من  صل،منها كتاب األ كتب ستة،
 الفقه احلنفي.

يب حنيفة متسكا ابلقياس، أصحاب أكثر أ (رمحه هللا تعاىل)كان   19هـ(158-هـ 110) اهلذيلبن كان  زفر   -3
كره على القضاء فأىب واختفى مدة فهدم داره مث خرج أعابدا ثقة مأموان،  ،  حنيفة جيله ويعظمه زاهدا  أبووكان  

حبه اهل البصرة وفيها أيف الدنيا, و كره وهدم داره, ومل يتول القضاء واشتغل ابلعلم والعبادة وزهد أصلحه مث أف
 .(رمحه هللا تعاىل)تويف  

ال مث ابلفقه, وكان فطنا أو يب يوسف مث حملمد, اشتغل ابلسنة  تتلمذ أليب حنيفة مث أل  -احلسن بن زايد اللؤلؤي: -4
 .20هـ304سنة    (رمحه هللا تعاىل)يقظا نبيها حافظا للرواايت, تويف  

 تعاىل وما قيل عنه بعد وفاته  املطالب الرابع: وفاته رمحه هللا  

 -وفاته: -أ
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 80 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 .366-365 -أبو حنيفة النعمان امام االئمة والفقهاء: - 21

 

ىل إيف النصف من شوال سنة مخسني ومائة، روى املوفق املكي بسنده  (رمحه هللا تعاىل)حنيفة النعمان  أبومات اإلمام 
 به من إذاجسما حنيفا    صب املاء عليه فرأيت جسمه،أاب حنيفة، وكنت  أعبد هللا بن واقد قال: غسل احلسن بن عمارة 

وكانت الكلمات اليت تكلم هبا احلسن كما ذكر  كثر من يومئذ,أر ابكيا أالعبادة واجلهد، فلما فرغ رفعت جنازته مل 
 رمحك هللا وغفر لك، مل تفطر منذ ثالثني سنة، ومل تتوسد ميينك ابلليل منذ اربعني سنة (.  املوفق يف مناقبه:)

رض اخليزران, فنفذت وصيته ومحل اليها، وحضر جنازته مجع ن يدفن أبأ صىأو قد  )رمحه هللا تعاىل( حنيفة أبووكان 
 .21اب حنيفة النعمان أعظم  خرها صالة ولده محاد، رحم هللا اإلمام األآغفري وصلي عليه ست مرات كان  

 -ب: ما قيل فيه بعد وفاته:  

فقيها معروفا ابلفقه معروفا ابإلفضال على كل من   حنيفة رجال  أبوقال العابد الورع الفضيل بن عياض املعاصر له: كان  
 أوقليل الكالم حىت ترد مسالة يف حالل  يضيق به احلال صبورا على التعلم ابلليل والنهار؛ حسن امليل, كثري الصمت،

 ن مال السلطان.ن يدل على احلق, هارابً مأحرام فكان حيسن 

هل مكة يف أمام إحنيفة جليال كبريا عظيما, وقال فيه احملدث ابن جريج  أبووقال معاصره مليح بن وكيع: كان وهللا 
ين إ: (رمحه هللا تعاىل)نه الفقيه, وقال اإلمام الشافعي  أنه الفقيه  أوقال فيه   ،ن عظيمأمطلع حياته سيكون له يف العلم ش

ىل إيعين زائرا عندما كان يف بغداد، فإذا عرضت يل حاجة صليت ركعتني وجئت  ،ىل قربهإيء جأيب حنيفة و ألتربك أب
يب يقول، رأيت يف النوم كأن ألت هللا احلاجة عنده فما يتعدى علي وقت حىت تقضى. وقال احلماين: مسعت أوس قربه،

فذكر ذلك حملمد بن مقاتل فبكى وقال  (رمحهم هللا تعاىل)حنيفة مث مسعر مث سفيان  أبوثالثة جنوم سقطت فمات 
 رض.العلماء جنوم األ

اب حنيفة يف املنام فقلت له اي أاب حنيفة ما فعل هللا بك؟ قال: غفر يل, قلت أي الرأي أوقال حفص بن غياث: رأيت 
 اليمان شحيحا بدينه، وقال روح بن عبادة: كنت عند   ي عبد هللا بن مسعود، ورأيت ابنأي ر أمحدت؟ قال: نعم الر 
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 .76ص -أبو حنيفة النعمان امام االئمة والفقهاء: - 22

 

وملا بلغ شعبة موته  ،يب حنيفة فاسرتجع وتوجع وقال: أي علم ذهبأموت خرب اته أابن جريج سنة مخسني ومائة و 
 .22هنم ال يرون إاسرتجع وقال: طفي عن الكوفة نور العلم, 

 املبحث الثاين
ل و املطلب األ  -وذلك يف مطلبني: وتطبيقاته الفقهية يف القياس.  حكام,استنباط األيب حنيفة النعمان يف  أمنهج اإلمام  

يف استنباط تلك املسائل اليت  (رمحه هللا تعاىل)حكام الفقهية ومصادر فقهه اليت اعتمدها اإلمام منهجه يف استنباط األ
 ليها.إتوصل  

 ثري حوهلا والرد على ذلك.أوما    تعاىل(  رمحه هللا) حنيفة  يبأالتطبيقات الفقهية يف القياس عند اإلمام    -املطلب الثاين:

 لو املطلب األ

 .يف استنباط تلك املسائل اليت توصل اليها  (رمحه هللا تعاىل)حكام الفقهية ومصادره اليت اعتمدها  منهجه يف استنباط األ

ال على منهجه الذي اعتمده يف ذلك االستنباط ومصادره، ففي أو ن نتعرف  أينبغي    عظم،ن نتكلم يف فقه اإلمام األأقبل  
ما ذكره املعرتضون وخصوصا يف القياس وما فيه من اعرتاضات  أويثري الشبهات  أواثر أمعرفة ذلك رد قوي لكل من 

 ثر وما على شأكلة ذلك وهللا املستعان.ترتكز يف تقدمي اإلمام القياس على األ

حنرافات اليت كانت موجودة يف زمانه آنذاك وكذلك ما حنيفة لال أبوثرة تصدي اإلمام ن سبب ذلك كأراه أوالذي    
عداء مغرضون وحساد منافسون يف بيئة كانت أن يكون له أفليس من املستغرب  اشتهر به من العلم الشرعي وروايته،

حنيفة منهجه   أبوفكار والنزعات وضع اإلمام  يف هذه الفرتة الشائكة املتضاربة األ  فكار املتصارعة،صحاب كل األأحتتوي  
حكام الشرعية فكان هذا الصرح الشامخ من الفقه احلنفي منهجا واستنباطا وتدريسا االستنباطي وسار يف استنباط األ

وقواعد كلية يعتمدها العلماء والدارسون متجددة بنفسها ملا له نضرة مستقبلية اثقبة افرتاضية ومبا غرس يف طالبه من 
 رق للتجديد يف تلك القواعد واملصادر.ط 
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 .1/270-أبو عمران بن يزيد وابن النخع تويف سنة ست وقيل مخس وسبعني للهجرة.انظر الطبقات الكربى البن سعد: - 23
والورع ت، سنة عشر ومائة بعد احلسن مبائة يوم، هتذيب   واحلديث وتعبري الرؤاي واملقدم يف الزهد ريموالهم أبو بكر البصري التابعي، اإلمام يف التفس - 24

 . 1/84.وهتذيب االمساء واللغات،ق9/214-التهذيب:
من اصحاب  احلسن البصري: اإلمام اجملمع على جاللته أبو سعيد التابعي ولد لسنتني بقيتا من خالفة الفاروق عمر رضي هللا عنه، ادرك مائة وثالثني - 25

 . 7/156يه وسلم، ت، سنة مائة وعشرا، انظر الطبقات الكربى البن سعد،رسول هللا صلى هللا عل
ات هو أبو حممد عطاء بن ايب رابح موىل بين فهرمن مولدي اجلند ومن اجالء الفقهاء واتبعي مكة وزهادها تويف سنة مخس عشرة ومائة انظر وفي - 26

 .  3/263-األعيان:
حزن امام التابعني اتفق العلماء على امامته وتقدمه يف اهل عصره يف العلم والفضل ووجوه اخلري كان اعلم  اإلمام اجلليل أبو حممد سعيد بن السيب بن - 27

ا من خالفة الناس مبا روى أبو هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، تويف سنة ثالث وتسعون وكانت والدته عام مخس عشرة للهجرة، اي لسنتني مضت
 . 1/548.وتذكرة احلفاظ2/44- هـ القاهرة:1411 1هـ،دار الصفا،ط597عنه،صفوة الصفوة لالمام مجال الدين ابن اجلوزي ت،الفاروق عمر رضي هللا 

 . 129ص -. أبو حنيفة لوهيب سليمان:13ا/-:5،املسوعة امليسرة ط370-اتريخ املذاهب االسالمية ص: - 28

 

ن مل يكن مفصال جلميع الفقرات, إصلية والتبعية و ألنواع االجتهادات من مصادرها األ  احنيفة جامع  يبأكان منهج اإلمام  
ليه، إشار أوهذه ميزة له ال عليه كي يعطي فسحة لآلخرين يف بذل ما لديهم من جهد وطاقة وذلك فيما تكلم به وما 

جد، فبسنة رسول هللا أن مل إ)آخذ بكتاب هللا تعاىل، ف تعاىل(: رمحه هللا)ووضح لتالمذته وطالبه فقال  ،جه بهوما و 
صحاب أخذت أبقوال أ، (صلى هلل عليه وسلم)جد يف كتاب هللا وال سنة رسول هللا أ، فان مل (صلى هللا عليه وسلم)

مر انتهى األ إذاىل قول غريهم، فأما إخرج عن قوهلم أال دع من شئت منهم، أرسول هللا، آخذ بقول من شئت منهم و 
جتهد أفقوم اجتهدوا ف 27، وسعيد بن املسيب26، وعطاء25، واحلسن24، والشعيب، وابن سريين23براهيم النخعيإىل إ

وكذلك  ،واالستحسان  ،والقياس ،مجاعواإل ،والسنة ،حنيفة يف منهجه على الكتاب أبوفاعتمد  .28كما اجتهدوا(
عالم ي اليت حتتاج منه االجتهاد الذي سلكه من ذكرهم من العلماء األأخرى اليت تتطلب البث والتحري  مصادر الفقه األ

 .(رمحهم هللا مجيعا)

ل للشريعة الغراء وهذا ال خيتلف فيه اثنان وما من خالف حوله فليس خالفا ابالحتجاج به، و هو املصدر األ :ن آفالقر 
 ا هو خالف يف فهم الفاظه ومعانيه. منإو 

 حد واخلالف يف جزئيات مما يتعلق ابلسنة الغراء،وهي املصدر الثاين للشريعة، وال خالف يف هذا أل والسنة النبوية:
 يدي الثقات.أاثر اليت فشت يف  فاإلمام أبو حنيفة أيخذ ابلسنة الصحيحة وابآل
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 376ص-, اتريخ املذاهب االسالمية:2/226 -االندلسي:بداية اجملتهد وهناية املقتصد لإلمام القاضي ابن رشد  - 29

 

مور فرعية تتعلق ببعض صور أمنا هو يف إصل الثالث للشريعة، واخلالف احلاصل بني العلماء حوله مجاع: وهو األواإل
 مجاع.اإل

ن ختيري الفقيه اجملتهد ليس انجتا عن أحنيفة خيتار منها ما شاء، ومن املعلوم  أبو: و (رضي هللا عنهم)قوال الصحابة أو 
 ه.منا يقارن بينها ويرجح منها ما ترجح على غري إهوى، و 

قضية الصحابة رأاي وال حكما أمل جيد يف الكتاب وال يف السنة وال يف  إذاشباه ابلنظائر, وذلك والقياس: وهو قياس األ
 وال قضاء.

وهذا هو االجتهاد  بعضها، أوقيسة من تفويت املصاحل ليه بعض األإن يالقي به ما يؤدي أواالستحسان: الذي ميكن 
خذ آ)  :    بقوله (رمحه هللا تعاىل)وص وكان منهجه كذلك حيتوي ما ذكره هو االجتهاد بغري النص أوابلنصوص 

مور على القياس، ميضي األ  مورهم،أابلثقة،وفرار من القبح، والنظر يف معامالت الناس وما استقاموا عليه وصلحت عليه  
فإذا قبح القياس ميضيها على االستحسان مادام ميضي له، فإذا مل ميض له رجع اىل ما يتعامل املسلمون به، وكان يوصل 

فق يرجع أو يهما كان أمجع عليه مث يقيس عليه ما دام القياس سائغا مث يرجع اىل االستحسان و أاحلديث املعروف الذي 
السبعة اليت ذكرها يف توجيهه هي املنهج الذي اعتمده الستنباطه تلك  صوليف منهجه األليه، وعلى هذا مجع اإلمام إ

مقدرة يف معرفة علة القياس يف اجتهاده قل  (رمحه هللا تعاىل)يت أو . فلقد (رمحه هللا تعاىل)توصل اليها 29املسائل اليت 
مر العلة اليت وصل اليها ولقد أتقع ليطبق عليها خذ يتخريها ويفرض الفروض ويقدر وقائع مل أليها إنظريها، فإذا وصل 

حنيفة ذا خربة  أبواحلرية الشخصية, فلقد كان اإلمام  :والثانية ،الروح التجارية فيه :حدمهاأ :اتسم فقهه بشيئني ابرزتني
رادة مع اإل جتارية انعكست على منهجه الفقهي وكان فقيها حيرتم يف غريه ما حيرتم لنفسه وكان منهجه متسم يف تعامله

 1ن ال والية على املرأة البالغة العاقلة يف الزواجأنسانية وظاهر ذلك يف طريقة تعامله حيث يرى يف جمموعة من آرائه اإل
ن يتصرف حبدود ملكه ما دام ال يتجأوز حد أابحته للمالك  إكذلك يرى منع احلجر على السفيه وذي الغفلة واملدين و 

 ما ميلك.
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،وبداية اجملتهد للقاضي ابن رشد 1/196-اهلداية شرح بداية املبتدي للمرغينياين، الطبعة االخرية،شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب واوالده: -1
 . 376ص0،واتريخ املذاهب االسالمية:2/8-االندلسي:

 . 78ص -واصول الدين عند ايب حنيفة:املصادر السابقة،  - 31

 

خرى له، ففي املرأة العاقلة اآلراء وتلك املسائل متسك هبا وبني مسوغاهتا رغم خمالفة كثري من علماء املذاهب األوهذه 
البالغة يف اهنا تزوج نفسها وال والية عليها ينفرد رمحه هللا من بني الفقهاء بذلك الراي، وانفراده هبذا الراي دليل على 

لوالية على احلر العاقل ال تثبت اال ملصلحته وإذا فاتت هذه املصلحة تتقيد تقديره للحرية الشخصية وهو يقدر ات ا
احلرية فال تفرض هذه الوالية وذلك الن تقييد احلرية ضرر فال تقييد اال لدفع ضرر اشد وملا كانت الوالية املالية تثبت 

فكما ان  1ني الفتاة والفىت يف الزواجهلا كاملة فكان جيب ان تثبت هلا يف التزويج ليس هذا فحسب بل يقرر املسأواة ب
لكن ااب حنيفة يالحظ مع هذا ان املرأة قد تسيء 30له الوالية الكاملة يف الزواج فلها ايضا الوالية الكاملة يف شأن الزواج

الزواج اال االختيار، وإذا أساءت االختيار فان ذلك يكون سببا لعار يلحق اسرهتا وهذا ما الحظه الفقهاء فمنعوها من  
 مبوافقة وليها فكيف حيتاط أبو حنيفة ملنع ذلك الضرر.

ان ااب حنيفة حيتاط لألسرة يف الوقت الذي يعطي املرأة احلرية، يشرتط ان يكون زواجها بكفء يكافئ اسرهتا وإذا 
وبني الفقهاء  اختارت بغري كفء من غري ان يرضى عنه وليها فاصح االقوال عنه يكون العقد فاسدا.وان اخلالف بينه

أما أبو حنيفة فريى ان تقييد   31يف هذا خالصته ان مجهورهم مينعون احلرية خشية ان يقع سوء االختيار وما جيلب العار
احلرية ذاته ضرر شديد فال يصح ان تنزل هبا ضررا شديدا احتياطا لضرر حمتمل يكون أو ال يكون، بل انه يطلق احلرية 

يكون قد احتاط للحرية ولألولياء معا. ويف احلجر فأن ااب حنيفة ال حيجر وال على ذي فان أساءت فسد العقد وبذلك  
غفلة ألنه يرى ان الشخص ببلوغه عاقال سواء أكان سفيها ام غري سفيه قد بلغ حد االنسانية املستقلة فمن كان يبذر 

يه سبيل وهو صاحب الشأن يف ماله ماله سفها وال حيسن استغالله غفلة ليس الحد ان جيرب عليه ألنه ليس الحد عل
ما دام ال ضرر فيه على احد, وال مصلحة يف ان حيجر عليه ومينع من ادارة ماله اذ ان احلجر عليه اهدار ألدميته وإيذاء 
لكرامته،فمن الكرامة االنسانية اليت يستحقها االنسان مبقتضى انسانيته ان يكون مستقال يف ادارة امواله اليت ميلكها وان 
ينال اخلري من تصرفاته احلسنة وينال مغبة تصرفاته السيئة، ويقرر رمحه هللا تعاىل ان احلجر يف ذاته ال يعدله اذى ضياع 
ماله اذ ال شيء آمل للحر من اهدار ارادته، وال يصح الحد ان يقول ان مصلحة اجلماعة يف احلجر على السفهاء أو 

 تنتقل االموال اىل االيدي اليت حتسن استغالهلا بدل ان تبقى على ذمة من ذوي الغفلة العقالء الن مصلحة اجلماعة ان  
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 . 379ص68كتاب البيوع ابب  -لبنان، الطبعة االوىل–اجلامع الصحيح سنن الرتمذي اليب علي حممد بن سورة, دار احياء الرتاث العريب بريوت  - 32
 18اجلن /  - 33
 3/262م:1420/1999للعام  21فقه السنة سيد سابق دار الفتح لالعالم العريب ط  - 34

 

ال حيسنون القيام عليها ويقام غريهم حلراستها، فمصلحة اجلماعة ان تنتقل االموال من االيدي اخلاملة اىل االيدي 
وذلك دليل قوي على مقدار   حجر على رجل بلغ اخلامسة والعشرينأن  أستحيي  العاملة، وقد كان أبو حنيفة يقول اين أل
 .2نسان يف نظره رمحه هللا تعاىلاحرتامه لإلنسانية واحلرية وعلو شأن اإل

ومن منهجه رمحه هللا تعاىل عدم احلجر على املدين وال مينع مالك من التصرف يف ماله ولو كانت ديونه مستغرقة ملاله، 
) يل -اه البدين ألنه ظامل، والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول:ولكن جيرب املدين على االداء ابملالزمة وابحلبس وابإلكر 

مضاء قوله، ومجهور الفقهاء يقرون هذه البدنية ويقرون إ أوولكن ال هتمل أرادته يف التصرف 32الواجد ظلم حيل عقابه(
لو مل يستغرق الدين و  ،معها اهدار كالمه يف املال فال حيل له التصرف فيما ميلك حىت يويف دينه ويباع ماله جربا عنه

ترتب   إذاال  إن يتدخل يف تقييد حرية املالك  أحنيفة يف سبيل محاية حرية التصرف يف امللك ال جييز للقضاء    أبوما  أماله،  
ن تدخل أذى للغري ويرتك ذلك للضمري الديين املستيقظ وله يف هذا مسوغ كبري فهو يرى  أعلى تصرفاته يف داخل ملكه  

جاره  أوخيه أشعار كل مسلم أبن مصلحته مع إضعاف الوازع الديين وان إالقصاء يؤدي اىل املشاحنة واخلصومة و 
صلحة املشرتكة ويكون النزاع حساس ابملجاء تدخل القضاء ليلزم أبحكامه ضعف اإل إذاىل اخلري و إمشرتكة قد يدفعه 

اب حنيفة يؤثر يف تعامل أن هذا الوازع وحده كاف لقطع ومنع االعتداء، وان أولذلك يؤكد  ،بدل التعأون احلر املختار
الناس دائما احلرية املتساحمة املقيدة ابلدين عن القضاء امللزم املقيد القاطع ملعاين التسامح ومن قواعده اليت تدل على 

ن يكون املالك غري قادر على التصرف أنه الزم الن لزومه يقتضي يف نظره  أرساء احلرية نراه مل جيز الوقف على  إ  منهجه يف
ن الوقف خيرج العني عن أذ هو مينعه من التصرف فيه، فهو ال يتصور مالكا ال ميلك التصرف وال يتصور إيف ملكه 

جرى علية امللك مث ينقلب غري مملوك, وما يقالب من انه يصري   مالك الوقف الهنال اخترج اىل غري مالك وال يعرف شيء
ن كل شيء ملك هلل تعاىل حبكم سلطانه تعاىل على كل شيء ومل يتصور حنيفة الفاظ ال مؤدا هلا أل أبوملك هلل يعتربه 

فله  33(( ا احد ن املساجد هلل فال تدعوا مع هللاأال يف املساجد ألنه خالص هلل تعاىل اليه ملكه بقوله )) و إالوقف 
 أبو هلا مسوغاهتا املقبولة الواضحة مل يكن اإلمام  ومع كل هذه اآلراء املستنرية واليت ،34اختصاص ابهلل تعاىل دون غرية 

 ومع ما اتفق عليه ائمة املسلمني  (صلى هللا عليه وسلم)فلقد كان ملتزما بكتاب هللا تعاىل وسنة نبيه   ،ال متبعاإحنيفة  
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واتريخ املذاهب  ،143-حلب: االستشفاء، تصنيف ايب عمر يوسف بن عبد هللا بنت علي االندلسي )ابن عبد ربه ( مؤسسة الرسالة، دار الوعي، - 35

 . 133ص  -واملدخل لدراسة الشريعة االسالمية، للدكتور عبد الكرمي زيدان مؤسسة الرسالة: ،379-االسالمية:
 .1/51-وهاب الشعراين،الطبعة االوىل شركة ومطبعة البايب احلليب واوالده:امليزان الكربى، لإلمام عبد ال - 36
 . 397ص  -ية:م ،واتريخ املذاهب االسال135ص -أبو حنيفة امام االئمة: - 37

 

وقائما  ،فلقد كان بصريا يف الدين عاملا أبصوله ووسائله وحافظا لكتاب هللا تعاىل ،وجمتهديهم من الصحابة ومن بعدهم
خذه من حفاظ العراق واحلجاز أ  (صلى هللا عليه وسلم)به آانء اليل واطراف النهار، كما كان حافظا حلديث رسول هللا  

ما اجتمعوا عليه وما اختلفت فيه آراؤهم، كما رزقه هللا فهما قلما يؤته  (رضي هللا عنهم)وكان حافظا ألقوال الصحابة 
يب أقوال اإلمام أ. ولدينا طائفة من 35قبال على هللا تعاىليف احلفظ والفهم واإل ورزقه هللا شيوخا جباال ،رجل من الناس

السنة، روى  أوكان يف الكتاب أابلنص سواء نورد بعضا منها ليتبني لنا عالقة اإلمام رمحه هللا  (رمحه هللا تعاىل)حنيفة 
)كذب وهللا وافرتى علينا من  :انه قال (رمحه هللا تعاىل)ىل اإلمام ايب حنيفة إبسنده  (رمحه هللا تعاىل)اإلمام الشعراين 

يقدم السنة ولو كان  (رمحه هللا)فلقد كان  ،36النص وهل حيتاج بعد النص اىل القياس ( على ننا نقدم القياسأيقول 
: بنقض الوضوء من الدم السائل من البدن، وبقوله (رمحه هللا تعاىل)حديثا مرسال على القياس ودليل ذلك قول اإلمام 

قوال اليت ذكرها ومن تلك األ واحلديثان مرسالن. ،ضحك قهقهة يف صالته إذاابنتقاض وضوء املصلي وفساد صالته 
قضية أننا ننظر دليل املسألة من الكتاب والسنة و أال عند الضرورة الشديدة، وذلك إ) حنن ال نقيس : اإلمام كذلك

اب حنيفة يقدم القياس على أن اب جعفر املنصور أبأالصحابة، فان مل جند قسنا مسكوات على منطوق ( وقد بلغ اخلليفة 
مر كما )ليس األ -سالة جاء فيها:حنيفة بر  أبونك تقدم القياس على احلديث، فرد عليه أليه بلغين إاحلديث، فكتب 

يب بكر وعمر أمث أبقضية  (صلى هللا عليه وسلم)ال بكتاب هللا مث بسنة رسول هللا أو عمل أمنا إمري املؤمنني، أبلغك اي 
بكر  أبووقد ذكر اإلمام  ،37اختلفوا وليس بني هللا وخلقه قرابة ( إذاقيس بعد ذلك أوعثمان وعلي وبقية الصحابة مث 

 -يب حنيفة مخسة وهي:أن شروط العمل ابلقياس يف مذهب  أد بن سهل السرخسي محأبن  

  ن ال يكون حكم االصل خمصوصا بنص اخر.أ  -1

 ن ال يكون معوال به عن القياس.أ  -2

 ن ال يكون التعليل للحكم الشرعي الثابت ابلنص بعينه حىت يتعدى به اىل فرع هو نظريه وال نص فيه.أ -4



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 87 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 . 30/209-للسرخسي: املبسوط - 38
شركة الطباعة  هـ، تعليق طه عبد الرؤوف سعد،751اجلوزية ت،اعالم املوقعني عن رب العاملني لشمس الدين بن عبد هللا حممد بن ايب بكر بن قيم  - 39

 . 1/20-م:1968الفنية،مصر،
، 2/222-هـ الطبعة االوىل،مصطفى البايب احلليب، مصر:1252حاشية ابن عابدين رد احملتار على الدر املختار حملمد امني الشهري اببن عابدين ت - 40

- فر امحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، حتقيق أبو الوفا االفغاين، مطبعة دار الكتاب العريب، القاهرة:وخمتصر الطحاوي لإلمام احملدث والفقيه ايب جع 
 .270ص -،واتريخ املذاهب االسالمية حملمد ايب زهرة:130ص
ححه ورقم كتبه وبوب احاديثه،حممد املصنف يف االحاديث واالاثر، لألمام احلافظ ايب بكر عبد هللا بن حممد الكويف املسمى مصنف ابن ايب شيبة ضبطه وص   -41

 ،دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 7/276عبد السالم،

 

 احلكم يف املنصوص بعد التعليل على ما كان قبله.ن يبقى  أ  -4
 .38بطال شيء من الفاظ املنصوصإن ال يكون التعليل  ا  -5

ن ضعيف احلديث عنده أن مذهبه )أ،جممعون على  (رمحه هللا تعاىل)يب حنيفة  أصحاب  أ  -وقال ابن القيم رمحه هللا تعاىل:
ما ذكره  (رمحه هللا تعاىل)ليه مما له تعلق أبصل من أصول منهج اإلمام إشارة ومما جتدر اإل، 39ىل من القياس والراي (أو 

)ال ينكر   مني الشهري اببن عابدين وهو طائفة من املسائل القائمة على العرف واليت تدخل حتت قاعدةأالفقيه حممد 
ائمة على النصوص اختالف االحكام ابختالف االزمان ( اي اختالف االحكام القائمة على العرف اما االحكام الق

تضمني اخلياط والكواء وامثاهلما إذا احرقا القماش أو اضاعاه،  -فهي ماضية على االزمان واالمكنة وذكر من ذلك:
 40وقد كان أبو حنيفة يرى ان القماش عندهم امانة ال تضمن

عنها اىل القياس وممن ذكر ولقد وجه بعض احملدثني واصحاب املصنفات نقدا اىل ايب حنيفة لكونه رد آاثرا وردت وعدل  
،وقد جعلت تلك االقيسة وتطبيقاهتا الفقهية 41ذلك من اصحاب املصنفات اإلمام أبو بكر ابن ايب شيبة يف مصنفه

 والرد على 

   ما اثري من اعرتاضات على ذلك املطلب الثاين يف املبحث الثاين الذي حنن بصدده.

 املطلب الثاين

 القياس عند اإلمام ايب حنيفة رمحه هللا وما اثري حوهلا والرد على ذلك.لتطبيقات الفقهية يف  ا
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 ، 133ص -، أبو حنيفة النعمان امام االئمة وهيب سليمان:270،اتريخ املذاهب االسالمية اليب زهرة: ص3/279-مصنف ابن ايب شيبة: -42
 .74-73 ص- ،واجلامع الصحيح سنن الرتمذي:325/ 7-املصدر السابق: - 43

 

ذكر اإلمام أبو حنيفة النعمان طائفة كبرية من املسائل الفقهية اليت استخدم فيها القياس مصدرا إلثبات الدليل على 
اثبت أولئك العلماء ان هناك ااثرا   صحتها،نذكر منها مناذج مما هو موجود عند اإلمام ايب حنيفة النعمان رمحه هللا، وقد 

ختالف ما ذهب اليه أبو حنيفة يف اقيسته وهذ ما نريد ان نوضحه يف هذا املطلب ان شاء هللا تعاىل فأقول مستعني ابهلل 
تعاىل، ان للعلماء الذين ذهبوا اىل صحة ما ذهب اليه أبو حنيفة رمحه هللا من االقيسة الفقهية كالما مقبوال قائما على 
 ادلة علمية رصينة يف هذا املوضوع تبني صحة منهج اإلمام أبو حنيفة النعمان. منها ان اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا قال:

 ان ااب حنيفة قال فيمن صلى منفردا خلف الصف جتزئه صالته( على دليل القياس واالثر ان صالته ال جتزئه  -1
ا يرجع ابملطالبة ابلنقص(قياسا وذكر ابن ايب شيبة االثر يف ذلك يف رد املصراة قال أبو حنيفة ال حيق له الرد وامن -2

 .الرد
)قال أبو حنيفة يف رد السالم ابإلشارة ملن سلم عليه وهو يصلي ابن ال يفعل، وذكر ابن ايب شيبة ابن االثر  -3

 .يشري بيده (
النماذج وملا كانت مهمتنا يف هذا  هذه امثلة مما ذكره العلماء من التطبيقات الفقهية على القياس عند ايب حنيفة ومن

البحث تتجلى يف الرد والدفاع وايضاح منهج اإلمام جتاه ما قيل اكتفينا هبذه االمثلة الثالث كي ال نثقل على القارئ يف 
 فهم راي اإلمام ايب حنيفة يف القياس، فنقول وابهلل التوفيق يف املسألة الفقهية األوىل وكما روى صاحب املصنف ابن ايب

قال حدثنا ابن ادريس عن حصني عن هالل بن يساف قال اخذ بيدي زايد بن ايب اجلعد فأوقفين   -شيبة رمحه هللا تعاىل:
.وحديث اخر 42على شيخ ابلرقة يقال له وابصة بن معبد، قال صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النيب ان يعيد

د هللا بن بدر قال حدثين عبد الرمحن بن شيبان عن ابيه استدل به ابن ايب شيبة قال ))حدثنا مالزم بن عمرو عن عب
علي بن شيبان وكان من الوفد خرجنا حىت قدمنا على نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فرأى رجال 

 ) استقبل صالتك فال صالة  -يصلي خلف الصفوف،قال فوقف عليه نيب هللا صلى هللا عليه وسلم حىت انصرف فقال:
 .43للذي صلى خلف الصف(
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 .146أبو حنيفة النعمان: ص  - 44
،نصب الراية الحاديث اهلداية، لألمام 3/116هـ، دار حياء الرتاث العريب: 855عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، للعالمة بدر الدين العيين ت  - 45

م،  1938هـ _1357ملعي من ختريج الزيلعي،الطبعة االوىل،  هـ مع حاشية اال762احلافظ العالمة مجال الدين ايب حممد عبدهللا بن يوسف احلنفي الزيلعي ت  
 .2/38مطبعة دار املأمون بشربا شارع األزهار ر، 

 . 148ص-أبو حنيفة النعمان: - 46

 

ول املهتمون هبذا) سند احلديث ( فقالوا ان ابن ادريس اي رأوي احلديث هو عبد هللا األودي وعنه يقول شريك يف اتن
 رواية معلم ولد عيسى بن موسى، ولقد قال اإلمام الشعيب رمحه هللا تعاىل دأود بن يزيد ال ميوت حىت جين فما مات حىت 

م بن بشار، وحصني هو بن عبد الرمحن السلمي خمتلط ذكره يف الضعفاء البخاري والعقيلي وابن عدي، كوى راسه ابراهي
وقال البزار يف مسنده املعلل: حصني مل يكن ابحلافظ فال حيتج حبديثه يف حكم، وهالل مل يسمع من وابصة فمرسل، 

ي بن شيبان مل حيدث عنه اال ابنه عبد الرمحن، وقالعن مالزم ال حيتج به، وعن عبدهللا بن بدر: وليس ابملعروف، وعل
وابنه هذا غري معروف وامنا ترتفع جهالة اجملهول إذا روى عنه ثقتان مشهوران، واما إذا روى عنه من ال حيتج حبديثه. مل 
يكن ذلك احلديث حجة، وال ارتفعت به جهالة، ولكن وثق حصينا مجاعة واخرج عنه البخاري قبل اختالطه ومالزم 

ثقه اانس، وعلي بن شيبان صحايب مقل، على ان احلديث مضطرب االسناد، فمرة يروي هالل عن عمرو بن راشد و 
عن وابصة ومرة عن زايد بن ايب اجلعد مقام ايب علي الشيخ يقال له وابصة فقال زايد حدثين هذا الشيخ وليس عند بن 

من ال يؤخذ ابنفراد ضد مجاعة وعمرو بن راشد رجل ال   ماجه فالشيخ يسمع يعد عرضا وامنا انفرد به يف فالشيخ جامع 
يعلم انه حدث اال هبذا احلديث وليس معروفا ابلعدالة فال حيتج حبديثه كما يقول البزار، وقال ابن عبد الرب انه مضطرب 

حده وهو االسناد وال يثبته مجاعة من اهل احلديث،وقال الرتمذي قال قوم من اهل العلم: جيزيه إذا صلى خلف صف و 
انه احرام دون الصف فقال له صلى هللا عليه وسلم:   :. ودليل هؤالء حديث أبو بكرى الصحيحني44قول سفيان الثوري  

وهذا الكالم يفيد الصحة مع الكراهة ال البطالن ومن ادعى بطالن الصالة بدون خلل يف 45)زادك هللا حرصا فال تعد(  
االخرون وعلى فرض صحتها حتمل على نفي الكمال مجعا بني االدلة، كيف ولو االركان متسك ابحاديث مل يصححها  

كان املصلي وحده خلف الصف يف ابطل ملا انتظره النيب صلى هللا عليه وسلم اىل انتهائه من صالته ليقول له وال صالة 
اي حديث وابصة لقلت   وقال اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل: لو ثبت احلديث46للذي صلى خلف الصف وهذا ظاهر.

به وقال احلاكم: امنا مل خيرجه الشيخان لفساد الطريق اليه وقال البدر )العيين( وبصحة صالة املنفرد خلف الصف قال 
 الثوري وابن املبارك واحلسن البصري وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأبو يوسف وحممد لكنه أيمث اما اجلواز 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 90 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 .74- 73جامع الصحيح سنن الرتمذي أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة: ص - 47
 .362-:29اجلامع الصحيح اليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة، ابب  - 48
 .139-2/138 -بداية اجملتهد وهناية املقتصد: - 49

 

واما االساءة فلوجود النهي عن ذلك وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: ال صالة ملنفرد  نه يتعلق ابألركان وقد وجدتفأل
. ومعناه ال صالة كاملة كما يف ال وضوء ملن مل يسم هللا، وال صالة جلار املسجد اال يف املسجد وهبذا 47خلف الصف

من بني املذاهب االربعة ومذهب جيمع بني االحاديث فظهر ان بطالن صالة من انفرد خلف الصف مذهب اإلمام امحد  
الظاهرية يف التصحيح، فيعد أبو حنيفة خمالفا لألثر يف مسالة متسك فيها هكذا حبديث متفق على صحته مع رجوع 
ابقي االاثر اليه حيملها على الكمال مجعا بني االدلة وقد اتبعه يف ذلك معظم علماء االمة غري الذين يتساهلون يف 

 هجر صحيح االخبار وهللا سبحانه اهلادي اىل االرشد واألقوم.تصحيح ضعاف االاثر و 

االثر النبوي الذي ورد فيها خالفا ملا ذهب   شيبة يف مصنفه ابن ما املسألة الثانية من املسائل الفقهية اليت ذكرها ابن ايب  أ
رضي )يب هريرة  أأبو حنيفة،وذلك يف املصراة كما تقدم، قال حدثنا وكيع حدثنا محاد بن ايب سلمة عن حممد بن زايد عن  

متر ) من اشرتى مصراة فهو يف اخليار ان شاء ردها وزد معها صاعا من : قال (صلى هللا عليه وسلم)عن النيب  (هللا عنه
( وذهب أبو حنيفة اىل عدم ردها وامنا الرجوع ابلنقص على صاحبها،وقد بني العلماء املهتمون هبذا الشأن ومنهم اإلمام 
الكوثري رمحه هللا تعاىل ان اغلب طرق هذا احلديث عن ايب هريرة رضي هللا عنه مرفوعا وقد روي عن غريه من الصحابة 

أبو حنيفة ايضا عن اهليثم عن ابن سريين عن ايب هريرة مرفوعا وال كالم يف  رضي هللا عنهم، كذلك احلديث مما رواه
احلديث من جهة االسناد، ولكن افق اجملتهد أوسع ونظره يف احلديث غري انظر على انحية فيظهر هلذا من علة متنع 

ها فوق اعتناء ذاك اجملتهد هبذا االخذ بظاهرة ما ال يظهر لألخر، ويعتين هذا اجملتهد مبوافقة احلديث لألصول اجملمع علي
. وقد اخذ بظاهر احلديث مالك يف املشهور عنه والليث والشافعي وامحد واسحاق وغريهم 48وهكذا يتسع نطاق الكالم

وقالوا ان املشرتي إذا وجد مصراة البقرة حبس البائع لبنها يف ضرعها اايما ليظن املشرتي اهنا غزيرة اللنب يردها املشرتي 
ائع مع صاع مقابل حلبها اايم كانت عنده وخالفهم كما سبق ذكره اإلمام أبو حنيفة يف ذلك الرد ومن ذهب اىل اىل الب

ذلك مع اهنم يقولون بسالمة االسناد ولكنهم ذكروا امورا اخرى فقالوا ان فيه اضطراب واختالف شديد يف املدة وفيما 
، وليس جمرد سالمة اسناد 49الفاظ احلديث يف الرواايت يدفع حبيث يسري اىل اصل احلديث كما يظهر من استعراض

 احلديث بكاف يف االخذ بظاهره بل البد من سالمة املنت من خمالفة ما هو اقوى منه من كتاب وسنة واصل جممع عليه 
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 .151ص -أبو حنيفة النعمان: - 50
 . 194البقرة: - 51
 . 129البقرة،: - 52
 .365ص -اجلامع الصحيح سنن الرتمذي: - 53

  .151أبو حنيفة النعمان , ص -7
هـ ( , شركة مصطفى البايب احلليب وأوالده   681السيوسي السكندري املعروف اببن اهلمام )ت  فتح القدير , أتليف العالمة كمال الدين حممد عبد الواحد    -8

 .1/219مبصر , 
 . 151أبو حنيفة النعمان , ص -9

 

تعاىل يف  ، وهذا احلديث معلول ملخالفته لعموم كتاب هللا50فالشذوذ والعلة مينعان االخذ به فيتوقف عن العمل بظاهره
وقال تعاىل ) وان عاقبتم   51ضمان العدوان ابملثل قال تعاىل:) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم (

، واآليتان حتتمان الضمان ابملثل وصاع التمر ليس مبثل وال قيمة للنب احمللوب املستهلك 52فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ( 
ده بل تدر املصراة اايم بقائها عند املشرتي من اللنب ما يسأوي اضعاف صاع التمر يف القيمة عند املشرتي مدة بقائها عن

،واخذ به مجهور الفقهاء فال يكون هذا 53وهو ظاهر، مث حديث ) اخلراج ابلضمان ( الذي صححه اإلمام الرتمذي
ا، حيث يوجب ضمان اللنب بصاع اللنب مضموان حيث كانت املصراة حتت ضمان املشرتي، واحلديث السابق خيالف هذ 

من متر بل أوضحوا وجوه خمالفة حديث املصراة لألصول فقالوا: انه أوجب الرد من غري عيب وال شرط وقدر اخليار 
بثالثة اايم، وامنا يتقيد ابلثالثة خيار الشرط وأوجب البدل مقام املبدل وقدر التمر والطعام واملتلفات امنا تضمن ابملثل 

وجعل الضمان ابلقيمة مع ان الطعام مثلى ويؤدي اىل الراب إذا كان مثن املصراة ابلتمر حيث يزيد صاعا منه أو ابلقيمة 
كما يؤدي اىل اجلمع بني العوض واملعوض وتلك مثاين خمالفات لألصول تقتضي ترك العمل بظاهره, وإن حأول ابن 

شىت, وقال عيسى بن أابن: كان هذا أايم العقوبة  عريب اجلواب عن مجيعها, فللخروج من هذا التعارض سلكوا طرقاً 
, وقال الطحأوي بل حبديث ) اخلراج ابلضمان ( وقال العالمة الكشمريي 54أيخذ املال مث نسخ آبيـة ضمان العدوان ابملثل

جتب به يف التصرية غرر فعلي والغرر القويل به جتب اإلقالة ايضًا قضاء , والغرر الفعلي ال يدخل حتت القضاء ولكن 
فيكون حديث املصراة من ابب اإلقالة داينة, فال يكون احلديث مرتوكاً وال   55اإلقالة داينة على ما نص عليه ابن اهلمام

خمالفاً لألصول , وقول ابن القيم كيف التوضؤ ابلنبيذ الشديد موافقاً لألصول وخرب املصراة خمالفاً لألصول, وال خيفى أن 
مل يكن سواه موجوداً وهو ماء ماحل جيعله املسافر يف قربته ويرمى فيه مترات ليحلو املاء يسرياً,  النبيذ الذي يتوضأ به إذا

 وأما ذكر فقه الرأوي هنا وعّد أيب هريرة غري فقيه فيربأ   56كما هو عادة العرب وليس النبيذ الشديد مبرادهم اصالً هنا 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 92 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 .154, أبو حنيفة النعمان , ص 1/222فتح القدير  -1
ي ابن ايب شيبة ضبطه وصححه ورقم كتبه ورتب احاديثه حممد عبد املصنف يف االحاديث واآلاثر لالمام احلافظ ايب بكر عبد هللا بن حممد الكويف العنس -2

 . 154, أبو حنيفة النعمان , ص 7/326السالم , 

 

ترجيح احدى الروايتني على األخرى بفقه الرأوي ال سيما يف  منه أبو حنيفة وأصحابه بل ال يثبت عّمن رواه , وأما
موضع الرواية ابملعىن كما فعل أبو حنيفة مع األوزاعي يف مسألة رفع اليدين عند الركوع فأمر جيب األخذ به , حكى ابن 

ال أاب لكم ال ترفعون عند عيينة أن أاب حنيفة اجتمع مبكة مع األوزاعي رمحهما هللا تعاىل يف دار اخلياطني فقال األوزاعي  
الركوع وعند الرفع منه ؟ فقال أبو حنيفة ألجل أنه مل يصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه شيء , فقال األوزاعي 
كيف مل يصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد حدثين الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه 

ه إذا افتتح الصالة وعند الركوع وعند الرفع منه , فقال أبو حنيفة حدثنا محاد عن إبراهيم أن علقمة وسلم كان يرفع يدي
واألسود عن عبد هللا بن مسعود أن النيب كان ال يرفع يديه إال عند افتتاح الصالة مث ال يعود بشيء من ذلك فقال 

اد عن إبراهيم , فقال أبو حنيفة كان محاد أفقه من األوزاعي أحدثك عن الزهري عن سامل عن أبيه , وتقول حدثين مح
الزهري, وكان إبراهيم افقه من سامل , وعلقمة ليس بدون ابن عمر يف الفقه , وإن كان البن عمر صحبة وله فضل 
واألسود له فضل كثري, وعبد هللا عبد هللا, قال الكمال بن اهلمام بعد ذكر هذه القصة, فرجع بفقه الرواة كما رجع 

 .57ألوزاعي بعلو اإلسناد ا

ومما ذكر عن اإلمام أيب حنيفة يف خمالفة األثر يف مسألة رد السالم يف الصالة ابإلشارة , قال ابن أيب شيبة حدثنا سفيان 
بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسجد بين عمرو بن عوف فصلى 

ل من األنصار ودخل معهم صهيب, فسألت صهيباً كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه ودخلت عليه رجا
 .58يصنع حيث كان يسلم عليه ؟ قال ) يشري بيده ( وذكر أن أاب حنيفة قال: ال يفعل 

 عليه وبعد التحري ممن هم أهل يف هذا اجملال تبني أن هناك أحاديث تدل على أن انساً سلموا على رسول هللا صلى هللا
 وسلم وهو يصلي فرد عليهم بيده أو أصبعه تعد ذلك طائفة رداً للسالم ابإلشارة يف الصالة , فرخصوا يف الرد ابإلشارة 
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 1204رقم )  عمدة القاري شرح صحيح البخاري , للشيخ اإلمام العالمة بدر الدين حممد حممود بن امحد العيين , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , -3

 راف صدقي مجيل العطار., إش 5/584( , 
 .1216, رقم  5/601عمدة القاري شرح صحيح البخاري ,  -1
 . 114, اجلامع الصحيح سنن الرتمذي , ص 156أبو حنيفة النعمان , ص -2

 

يف الصالة على السالم, منهم اإلمام مالك, والشافعي, وامحد, وهناك ايضاً أحاديث تدل على أن السالم أانساً سلموا  
 فذلك   59ال ابإلشارة وال بغريها وقال هلم بعد فراغه من الصالة: )إن يف الصالة لشغالً ( عليه وهو يصلي ومل يرد عليهم

دليل على أن املصلي معذور بذلك الشغل عن رد السالم على املسّلم عليه وهني لغريه عن السالم عليه كما يقول 
عليه وسلم وهو يف الصالة فريد علينا الطحأوي , ويف حديث عبد هللا عن مسلم ) كنا نسلم على رسول هللا صلى هللا 

, فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا (, ففي هذين احلديثني نص لرد السالم مطلقاً فشمل القول 
 واإلشارة ألن الرد أعم منهما وقد نقاه احلديث كما ترى.

هللا بن سعيد حدثنا يونس بن بكري عن حممد بن منهما وقد نفاه احلديث كما ترى , وحديث أيب دأود حدثنا عبد 
إسحاق عن يعقوب عن عتبة ابن األخنس عن ابن غطفان عن أيب هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )التسبيح 

يعين يف الصالة من أشار يف صالته إشارة ففهم عنه فليعد هلا يعين الصالة قال أبو دأود   60للرجال والتصفيف للنساء (
 .61ذا احلديث وهم أهـه

ومل يذكر وجه ذلك فعبد هللا ثقة عند احملدثني ويونس صدوق من رجال مسلم وحممد بن إسحاق قد طال األخذ والرد 
فيه وكثري من النقاد وثقوه إطالقاً واستقر األمر عند اجلمهور أنه مدلس ال حيتج حبديثه وحده إذا عنعن لكن ال يستلزم 

ايته إذا كانت تدل على ما هو األحوط وال سيما عند وجود قرائن  هذا رد كل ما عنعن فيه , فاألحناف أيخذون برو 
تؤيدها , وكان علي بن املديين شيخ البخاري حيتج حبديث ابن إسحاق فال يكون رد عنعنه موضع اتفاق فيحسب 

ل حساب حديثه يف ابب االحتياط عند احتفائه بقرائن , ويعقوب بن عتبة ثقة , وأبو غطفان بن طريف ثقة غري جمهو 
إال عند من كثر جهله , فأبو حنيفة وأصحابه أخذوا هبذه األحاديث فمنعوا اإلشارة لرد السالم يف الصالة وإن مل يقولوا 
ببطالن الصالة مبجرد اإلشارة وعدوا أحاديث اإلشارة دائراً أمرها بني ان تكون للنهي عن السالم على املصلي وبني أن 

ل ألن احتمال األول يؤيده حديث )ان يف الصالة لشغاًل ( وعند االحتمال تكون للرد على ال سالم على أكرب تنز 
 يسقط االستدالل فيكون ما ذهب إليه األحناف هو املوافق جلالل الصالة ولالحتياط الذي تقضيه تلك األحاديث 
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و حنيفة النعمان  , وأب  126م , كتاب املساجد ومواضع الصال ة1981  -هـ    1401صحيح مسلم بشرح النووي , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ,    -3

 .156, ص
 . 1/349-، واعالم املوقعني البن القيم:581-20/504انظر:جمموع الفتاوى لشيخ االسالم ابن تيمية، - 63
 . 2/174اصول السرخسي حملمد بن امحد بن ايب سهل مشس االئمة السرخسي، دار املعرفة، بريوت: - 64
 . 2/144.وبدائع الصنائع:2/275انظر اصول اجلصاص: - 65
. واالنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،لعلي بن سليمان املرادي أبو احلسن، حتقيق الدكتور حممد حامد الفقي، نشر دار 2/423الشرح الكبري: - 66

 . 7/424احياء الرتاث العريب، بريوت: 

 

. و بناءاً 62لعلم وهللا أعلماملانعة من اإلشارة يف الصالة لرد السالم على أن احلاضر يقدم يف األخذ على املبيح عند أهل ا
على ما تقدم نرى أبن موقف اإلمام االعظم رمحه هللا ال خيتلف عن بقية العلماء، بل ان كثري ممن يرى ان القياس حجة 
شرعية قد سار بنفس الطريق الذي سلكه اإلمام أبو حنيفة بل زاد على ذلك فقد ا نكر شيخ االسالم بن تيمية وابن 

 63اثبتة على خالف مقتضى القياس الصحيح بل احكام الشريعة كلها على مقتضى القياس الصحيحالقيم وجود احكام  
ومما ذهب اليه يف القياس فقهاء اخرين ليسوا من األحناف وامنا ذهبوا اىل ابعد مما ذهب اليه اإلمام أبو حنيفة ومل يتكلم  

حد شروط القياس والذي امتنع األحناف عن االخذ عليهم احد، من ذلك القياس الذي اخذ به احلنابلة رغم خمالفته ال
هـ ( رمحه هللا تعاىل 505به وهو) ان ال يكون حكم االصل معدوال به عن سنن القياس ( وقد عرف اإلمام الغزايل)ت

فاحلنفية ذهبوا اىل اشرتاطه  64هذا بقوله املعدول به عن سنن القياس، ان يرد نقضا على قياس معترب شرعا ابالتفاق (
فال جيوز عندهم القياس على ما ثبت على خالف مقتضى القياس، وذهب اكثر احلنابلة اىل عدم اشرتاطه فيجوز عندهم 
القياس على ما عدل به عن سنن القياس، واألصول اليت يقال اهنا اثبته على خالف القياس كثرية مما يعين ان احلنفية 

حلنابلة فان مقتضى مذهبهم قبول تلك االحكام املستثناة أصوال ميتنعون عن اجراء القياس على أصول كثرية خبالف ا
 قياسية مامل يوجد مانع اخر ولدينا امثلة يف هذا نذكر بعضها لالستيضاح مل أيخذ هبا األحناف.

إذا أكل أو شرب انسيا مل يفسد صومه، وهو حكم معدول به عن سنن القياس، ولذا مل يقس عليه احلنفية  -1
 66واملكره.  ئ، وقاس احلنابلة فلم يفسدوا صوم املخط65و كرهااألكل والشرب خطأ أ

جواز بيع العرااي، وهو: بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا مبثله من التمر كيال، حكم معدول به عن سنن  -2
سائر الثمار عند احلاجة، وامتنع األحناف القياس   -القياس، وقد قاس عليه احلنابلة يف احد الوجهني يف املذهب

 .  فيه
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 س. . مبطبعة،جاويد بري2/547، اصول فخر االسالم البزدوي بشرح كشف االسرار 650شفاء العليل ص: - 67
م طبع ونشر االدارة العامة للبحوث العلمية 1983-هـ1403 3رفع املالم عن االئمة العالم، للشيخ امحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية،ط - 68

 .26-25ص -واالفتاء والدعوة واالرشاد، الرايض:

 
حكم معدول به عن سنن القياس وقد قاس عليه احلنابلة يف رواية ارض السواد)   جواز شراء املصاحف دون بيعها، -3

 االراضي اخلراجية( فجوزوا شرائها دون بيعها.
جواز البيع مع شرط اخليار يعتربه احلنفية اصال معدوال عن سنن القياس لذلك مل يقيسوا عليه عقد السلم، ما  -4

 حدمها.أاشرتطوا فيه ان يكون العقد ابات عاراي عن شرط اخليار للعاقدين أو  
ذا القياس ملا جواز السلم حكم معدول به عن سنن القياس عند احلنفية ولذا مل جيوزوه حاال استدالال حنو ه   -5

 جاز السلم مؤجال جاز حاال ملا تقدم من ان االصل املقيس عليه معدول به عن سنن القياس.
رّد صاع من التمر عند رد املصراة، حكم معدول به عن سنن القياس ومل مينع ذلك احلنابلة من ان يلحقوا به  -6

ا من متر وايضا لو اشرتى شاة غري مسألة من رضي ابلتصرية فامسكها مث وجد عيبا اخر فان له ردها وصاع
 67مصراة فاحتلبها مث جد هبا عيبا فله ردها ويرد معها صاعا من التمر.

 اخلامتة

ىل يوم الدين، من العلماء العاملني إصحابه والتابعني هلم أانم و سلم على سيد األأصلي و أاحلمد هلل يف البدء واخلتام و    
لئك أو خص من أصلوا هذا الكم العظيم من العلم النافع و أو الذين كانوا جنوما يف دايجري الظالم، بذلوا وجاهدوا حىت 

ذكر أن أ. وأود يف هذه اخلامتة (رمحه هللا تعاىل)يب حنيفة النعمان أعظم عالم الذي كان حمور البحث وهو اإلمام األاأل
مة يف هذا اخلصوص عالما من علماء األأليها ما بينه إليها من خالل هذا البحث مضافا إالنتائج اليت توصلت بعض 

ثر، ومن خالل رصد كثار فيه على حساب األيب حنيفة وتقدميه القياس واإل أرأيت فيه اجلواب الكايف ملن تكلم عن و 
ن تلك الشبهات ولقد نفى ذلك بنفسه يف كونه يقدم ليه شبهة مععظم ال تنطبق ن اإلمام األأتلك الشبهات رأيت 

ن مل جند إننا ننظر دليل املسألة من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة فإ)  -ثر فأجاب رمحه هللا بقوله:القياس على األ
اب سبمجل األأحيث  68عالم ئمة األسالم يف كتابه رفع املالم عن األقسنا مسكوات على منطوق (، وما ذكره شيخ اإل

 -مجاال ابلنقاط التالية:إحنيفة فذكر ذلك   أبوىل االستزادة من القياس وخصوصا اإلمام  إعالم  ئمة األاليت دعت األ

 ثر.قال ذلك األ  (صلى هللا عليه وسلم)ن النيب  أعدم اعتقاده   -1
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 ثر.رادة املسالة بذلك األإعدم اعتقاده   -2
 ن ذلك احلكم منسوخ.أاعتقاد   -3

ن اإلمام كان أحد  أدري بعد هذا هل يرى  أقيسته وال  أحنيفة يف    أبوليه اإلمام إردان ان نبينه فيما ذهب أهذا ما 
بشهادة العلماء املعتد بشهادهتم ومنهم وكيع   (صلى هللا عليه وسلم)ثر وهو اإلمام املتبع لسنة املصطفى  يعرض عن األ

مانة، وكان يؤثر حنيفة عظيم األ  أبو) كان   هو يثين عليه ويقول:و   )رمحهما هللا تعاىل(  ابن اجلراح شيخ اإلمام الشافعي
وهو   (رمحه هللا تعاىل)وكذلك اإلمام الشافعي    ،خذته السيوف يف هللا الحتملها (أولو   ،رضا هللا تعاىل على كل شيء

يب حنيفة(، وعنه أعقل من أوما قامت النساء على رجل  ،يب حنيفةأال كان عياال على  إحد الفقه أ) ما طلب    يقول:
حد ولقد ضرب أخرة مبحل ال يدركه يثار اآلإاب حنيفة من العلم والورع والزهد و أن إ )  محد بن حنبل:أقال اإلمام  

دوة من فلقد كان منوذجا وقالنعمان،  اب حنيفة  أم هللا اإلمام حفلم يفعل (، ر   - أي القضاء  -ابلسياط ليتوىل للمنصور  
ن حيقق اهلدف أن يكون عملنا هذا خالصا لوجهه الكرمي و أنسأل هللا تعاىل    (رمحهم هللا مجيعا)عالم السلف الصاحل  أ

 (.رمحه هللا تعاىل)يب حنيفة النعمان  أبراز احلقيقة املضيئة يف سرية  إجله وهو أالذي كتب من 

 املصادر واملراجع

 ن الكرمي.آالقر   -ال:أو 

-هـ 1413ئمة والفقهاء لوهيب سليمان غأوجي، دار العلم دمشق، الطبعة اخلامسة، مام األإحنيفة النعمان  أبو -1
 م.1993

أصول الدين عند اإلمام ايب حنيفة أتليف حممد بن عبد الرمحن اخلميس، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الطبعة  -2
 م.1996-هـ  1416األوىل، 

 بو زهرة، طبع ونشر دار الفكر العريب.أصول الفقه، أتليف حممد أ  -3

هـ(، تعليق طه عبد الرؤوف 751عالم املوقعني عن رب العاملني، مشس الدين حممد ابن ايب بكر بن قيم اجلوزية)تأ  -4
 م.1968سعد، شركة الطباعة الفنية مصر،  
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د بن رشد القرطيب االندلسي، طبعة بداية اجملتهد وهناية املقتصد، لإلمام القاضي أبو الوليد حممد بن امحد بن حمم -5
 م.2001-هـ 1421لبنان،  –جديدة ومنقحة، دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت  

 القاهرة.  -اتريخ املذاهب االسالمية، أتليف اإلمام حممد أبو زهرة، دار الفكر  -6

عة األوىل، مطبعة السعادة، اتريخ بغداد أو مدينة السالم للحافظ ايب بكر امحد بن علي اخلطيب البغدادي، الطب -7
 م،مبحافظة مصر.1931-هـ1345

-تذكرة احلفاظ لإلمام ايب عبد هللا مشس الدين حممد بن امحد بن عثمان الذهيب الطبعة الثانية،  حيدر اابد الدكن -8
 م.1976هلند،  ا

 لبنان.  -ملعرفة، بريوتهـ ( الطبعة األوىل، مطبعة دار ا852تقريب التهذيب، امحد بن علي بن حجر العسقالين)ت  -9

هـ( الطبعة 676هتذيب االمساء واللغات لألمام العالمة الفقيه احلافظ ايب زكراي حممد بن شرف النووي) ت -10
 م،دار ابن القيم، القاهرة.1990-هـ 1410األوىل،

رة املعارف هتذيب التهذيب لشهاب الدين امحد بن علي بن حجر العسقالين، الطبعة األوىل، مطبعة جملس دائ -11
 هـ، دار صادر بريوت.1326النظامية يف اهلند،

( الطبعة األوىل، دار احياء هـ297اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، اليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة)ت  -12
 لبنان.  -الرتاث العريب، بريوت

هـ( الطبعة األوىل، مطبعة مصطفى البايب 1252حاشية ابن عابدين رد املختار حملمد امني الشهري اببن عابدين)ت-13
 احلليب مصر. 

هـ( دار الكتاب العريب، 430حلية األولياء وطبقات االصفياء، للحافظ ايب نعيم امحد بن عبدهللا االصفهاين)ت -14
 م.1983-هـ 1407لبنان، الطبعة اخلامسة-بريوت

 م. 1999-هـ1411رجال من التاريخ، لعلي الطنطأوي، طبعة جديدة ومنقحة، دار املنار، جدة، الطبعة الثامنة  -15
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م، طبع ونشر 1983-هـ 1403رفع املالم عن االئمة االعالم للشيخ امحد بن عبد السالم ابن تيمية، طبعة  -16
سري اعالم   -17اململكة العربية السعودية.     -لدعوة واالرشاد، الرايضالرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واالفتاء وا

 النبالء تصنيف اإلمام مشس الدين حممد بن امحد بن عثمان الذهيب دار احلديث القاهرة.

هـ( 1089شذرات الذهب يف اخبار من ذهب للمؤرخ والفقيه االديب ايب الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي)ت  -18
 الرتاث العريب.دار احياء  

 م.1981-هـ  1401صحيح اإلمام مسلم بشرح اإلمام النووي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع القاهر،طبعة  -19

هـ( دار الصفا، الطبعة 597صفوة الصفوة، لإلمام مجال الدين ايب الفرج عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي )ت -20
 قاهرة.هــ مطابع املدينة املنورة ال1411 األوىل،

 هـ ( دار القلم بريوت.476طبقات الفقهاء اليب اسحاق الشريازي)ت -21

 م.1957-هـ  1377الطبقات الكربى، البن سعد، دار صادر، بريوت  -22

عمدة القارئ شرخ صحيح البخاري للشيخ العالمة بدر الدين حممد حممود بن امحد العيين، دار الفكر للطباعة  -23
 والتوزيع، اشراف صدقي مجيل العطار.والنشر  

فتح القدير شرح هداية املهتدي، للعالمة كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيوسي االسكندري املعروف اببن  -24
 هـ ( شركة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر.681اهلمام )ت  

 لدين،اهـ(، حتقيق حممد عبد احلميد حمي 429الفرق بني الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي االسفرايين )ت-25
 جامعة االزهر.  م،1950

لبنان، حتقيق  –هـ( دار اجليل، بريوت 426الفصل يف امللل واالهواء والنحل أتليف اإلمام ابن حزم الظاهري)ت -26
 حممد ابراهيم نصر والدكتور عبد الرمحن عمرية.

 م.1995-هـ 1420يب، الطبعة الثانية،فقه السنة، سيد سابق، دار الفتح لإلعالم العر   -27
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 لبنان.  -املبسوط، لشمس الدين السرخسي، الطبعة الثانية. دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت-28

م، 1995  -هـ1416املدخل لدراسة الشريعة االسالمية، لألستاذ الدكتور عبد الكرمي زيدان، الطبعة الثانية عشر  -29
 مؤسسة الرسالة.

 ديث ورجاله، لألستاذ الدكتور حسن االهدل، مطبعة اجليل اجلديد، صنعاء، الطبعة السابعة.  مصطلح احل  -30

املصنف يف االحاديث واالاثر، لألمام احلافظ ايب بكر عبد هللا بن حممد الكويف العسي ابن ايب شيبة، ضبطه  -31
 وصححه ورقم كتبه وبوب احاديثه، حممد عبد السالم.

-هـ 1365رستاين، دار املعرفة للطباعة والنشر، حتقيق حممد سيد كيالين، الطبعة الثانية،امللل والنحل للشه -32
 لبنان.  –م بريوت  1975

هـ 1424املوسوعة امليسرة يف االداين واملذاهب واالحزاب املعاصرة أشراف وختطيط مانع بن محاد، الطبعة اخلامسة،  -33
-2003. 

الشافعي املعروف ابلشعراين، الطبعة األوىل، شركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب امليزان الكربى لعبد الوهاب  -34
 وأوالده.

هـ ( مع حاشية  االملعي يف ختريج الزيلعي، الطبعة األوىل 762نصب الراية الحاديث اهلداية، لإلمام الزيلعي )ت -35
 م، مطبعة دار املأمون بشربا شارع االزهار.  1938-هـ   1357

 يف شرح بداية املبتدي، للمرغيناين، الطبعة االخرية، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده. اهلداية -36
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس مشس الدين امحد بن ايب بكر بن خلكان، حققه الدكتور احسان   -37

 لبنان. –عباس، دار الثقافة، مطبعة القريب، بريوت  
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ABSTRACT 

Now a days there are a lot of problems affecting our Islamic nations, different 

concepts and thoughts, rules are not the same, everything was changed, Its 

globalization era in which we live with double-edged, and unfortunately our 

countries didn’t understand the game we are going through,  and how to use the 

globalization rules to enhance our reality and improve our future. 

One of our God mercies to our Islamic nations is that we’ve got everything to create 

real contemporary civilization. We’ve got the power resources for whole future, we 

have human resources ready to be activated, and the most important thing that we all 

following and believe into one religion, a true religion which can support us to lead 

the world; if we work hard and search for our true selves through the real Islam.                                     

In our attempts to discover the self-esteem -as an Arab or Islamic nation that we 

cannot ignore the importance of the Revival of Islamic Heritage; since the 

exploration of self-reliance requires a search for natural assets, historical, social , 

exploration of the homegrown religious conceptual -in my view- search in the history 

of the Islamic thoughts and philosophy derived from the Holy Qura’an. 

Here came this research within the framework of deeper understanding of some 

atheistic terms contained in the Holy Qura’an, this is one of our roles as contemporary 

artists and intellectuals, is researching in this appointed tremendous holy book. My 

decision to research for the meanings of the tow atheistic terms (AlZina and 

AlZakhrafa) in the holy Qura’an trying to find true features extraction of this tow 

terms and find the clear- verbal and philosophical-differences between them. 

Keywords  

Qura’anic philosophy – Interpretation – Qura’anic Expression– Decoration – 

Decorative terms –Alzina –Al zakhrafa – Art Criticism. 
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 لخص امل

، تبدلت الثوابت واختلط احلق ابلباطل وذابت الفوارق، من أزمات تعصف هبااإلسالمية يف ظل ما تعاين منه أمتنا 
حممد ـ صلي هللا عليه وسلم ـ مل  ةسف حنن امعصر العومله الذي نعيشه سالح ذو حدين، ولأل !احلدود ةاختلطت كاف
نفتاح العاملي وتفعيله خلدمتنا كشعوب ذاقت من ويالت اجلهل وانعدام الفكر من هذا اإل ةاالستفاد ةنعي بعد كيفي
 ماهلا من قرار.ة، ي هبا ايل هوه من التشرذم والفرقأدالسليم ما 

هنا أي أ ة،متتلك مصادر الطاق أمة ال ينقصها شي، ةمأحبيبه حممد ـ صلي هللا عليه وسلم ـ اننا  ةومن نعم هللا علي ام
هم من هذا ن مت تفعيلها ـ ولديها األإـ فقط ة اهلائل ةالبشري ةمة لديها الطاقأـ  ستخدامهااحسن أن إمتتلك املستقبل ـ 

ن مت التمسك هبا والبحث يف منابعها اإلسالمية إمتنا أشالء أن توحد أ ةهلا من القو ة اثبت ةدستور واحد وعقيد . وذاك.
 .حبث عن الذات  ةاليت ال تنضب، وهو مبثاب

وملا كان ؛ ة عربية أو إسالمية أن نتجاهل أمهية إحياء تراثنا اإلسالميأموىف حماوالتنا الكتشاف الذات، ال نستطيع ك
إعادة البحث عن أصولنا الطبيعية والتارخيية واالجتماعية يف الزمان واملكان، فإن استكشاف   يقتضياستكشاف الذات  
 البحث نفسه يف اتريخ الفكر اإلسالمي وفلسفته املستمدة من القرآن الكرمي.  -  يف تصوري -ذاتنا الدينية تقتصر

يف القرآن الكرمي، وهذا أحد أدواران كفنانني   ةالوارد  ةبعض املصطحات الفني  وهنا جاء هذا البحث يف اطار التعمق يف فهم
 ةختياري ملصطلحي )الزينإوقد كان  حيث اعاده البحث يف هذا املعني اهلائل الذي الينضب، ومفكرين معاصرين،

ابلقرآن ٍة كثر من مر أن الواقع غري ذلك، ونظرا لتكرارمها أشارات ايل تشاهبهما، ابلرغم من لتعدد اإل ( نظرا   ةوالزخرف
بني املصطلحني املرتبطني بعلم اجلمال  ةوالفلسفي ةللفروق املعنوي ةاستخالص معامل واضح ةأدت ايل قابلي ةالكرمي لدرج

 نواع الفن والتصميم. ألكافه    ةالفعلي  ةوكذلك ابملمارس

 :تاحيةكلمات مف

 ـ علم اجلمالةـ الزخرفة  ـ التعبري القرآين ـ املنهج العقلي يف التفسري ـ الزين  ةالقرآني  ةالفلسف
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 . 60ص،اإلسكندرية – 2003 –عباس،د.راوية: " احلس اجلمايل واتريخ التذوق الفين عرب العصور،دار املعرفة اجلامععية-عبداملعطى حممد،د.على 1
 . 62ص،اإلسكندرية – 2003 –عباس،د.راوية: " احلس اجلمايل واتريخ التذوق الفين عرب العصور،دار املعرفة اجلامععية-عبداملعطى حممد،د.على 2

 
 املقدمة

منبع اجلمال واإلعجاز يف   سراج اهلداية والنجاح ىف كافة األمور احلياتية،  دستور أمة حممد إىل يوم الدين،  القرآن الكرمي
اجلمال  ناولإن كل فكر عظيم وحىت وإن مل يت كتابه الشهري " أصول علم اجلمال ":  يف "سوريو"يقول  .شىت املواطن

والفن بصورة مباشرة إال أنه يتميز إبشراقه مجالية " وكان يقصد بذلك أن األفكار العظيمة واحلكم واملذاهب إمنا تنطوى 
ومجال،  وأعتقد أن هذه العبارة تنطبق على جوهر القرآن الكرمي املعجز   ةشراقإىف مضموهنا الداخلي على  و يف حد ذاهتا  

،فضال عن دعوته للناس إىل أتمل الطبيعة واستكشاف أسرارها األسلوب ه وإعجاز يفمبا ينطوي عليه من جماز وتشبي
 .1والتحدث بنعم هللا 

رأ" فإنه ينوه ويعطى كل القيمة ألكثر إمياءات اإلنسان عمومية، ويدعو للقراءة املتعمقة إق" وإذ يبدأ القرآن بفعل األمر
 يف معاين هذا الدستور، وإقامة عالقة معه.

الناس للتأمل يف سبيل تقدم سبل احلياة،   تدعوحدامها  إلعنا آايت القرآن الكرمي الحظنا أهنا تشتمل على دعوتني  وإذا طا
،  يف سبيل رفعة شأن البشرية وتنمية احلس 2 الكون   يف  نبثوسعادة اإلنسان، والثانية تدعوهم إىل االستمتاع ابجلمال امل

 اجلمايل لديها.

وحول هذا الشأن اجلمايل وردت يف القرآن بعض املعاين املتعلقة بعملية اجلمال والفن، ولكن مبفاهيم متعددة، بعضها 
وعلى هذا فإن حماولة استيضاح املفاهيم املتعددة ، ومن هذه املعاين " الزينة " و " الزخرفة" "روحي"واآلخر  "مادي"

 ايت يف هذا السياق.اآلشتملتها  ا،  يف حماولة الستنباط املفاهيم املتعددة اليت  دراسةال  ههذ ر واخلاصة هبذين املعنيني هو حمو 

ولكل اجلهود اليت بذلت يف  وبدون أي إنكار للجهود اليت بذلت حىت اآلن يف سبيل توضيح معاين القرآن منذ نزوله،
يزال مطلواب وابب احملاولة  اجلهد ال العصر، فإن من عقل  املعاين، وتقريبهاسبيل استكشاف جوانب جديدة يف هذه 

 واالجتهاد ال يزال مفتوحا.
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  الظاهره موضوع البحث

 ةالدراسات الديني ىوال تقتصر عل ةمفكرين اآلم ةن الكرمي ظاهره فكريه وفلسفيه جديره ابلدراسه والتعمق من كافآالقر 
 .ةواجلمالي  ةفقط بل متتد لتشمل الدراسات الفني

 هدف البحث 

 ” تبعا لورودمها يف القران الكرمي.ة” “والزخرفةاحملدده ملصطلحي “الزين  ةواملعاين الواضح  ةالفروق الفلسفيحتديد  

 دعاء البحثإ

يف االستعمال اللغوي  ةغري تلك املعاين والفروقات الدارج ةوفروق فلسفي ةمعاين متنوعة والزخرف ةحيمل مصطلحي الزين
 العادي.

 البحث  ةمنهجي

نهج االستقرائي والتحليلي، حيث استقراء اآلايت اليت تندرج هبا املصطلحات املطلوب دراستها ومن مث يتبع البحث امل
 االدعاء من عدمه.  ةحتليل النتائج الستخالص صح

 حدود البحث 

 عصور )حمي الدين بن عريب/ الشيخ الشعراوي /السيد قطب( ةاته من ثالثري لقرآن الكرمي بتفسابعض آايت من  

 علم اجلمال ومفاهيمه القرآنيه

ن املنهج القرآين يف حال أولكننا جند ، موره ومواضيعهأ ةيف كاف مستوعبا   مشوليا   من املعروف ان القرآن الكرمي له منهجا  
وهذا  ،يف الكون  ةتفصيليال بتوضيح دقيق للعديد من الصور اجلماليوصف اجلمال املرتبط خبلق الكون و مفرداته جاء 

ميان ابلغيب يف العقائد، بشأن جلل كاإل  ةمور املتعلقال يف األإاملنهج القرآين املفصل واملتعمق يف الوصف والتوضيح مل يرد  
وهلذا كان ة، يف املعامالت املاديوالراب والقروض ، يف العبادات ةوالصال ،ةحوال الشخصيوالزواج والطالق واإلرث يف األ

  وكيف يكون األمر حمريا  ،  ن جند الوصف السابق ينطبق كذلك علي موضوع اجلمال متام االنطباقأمن الالفت للنظر 
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  1986مقاالت فلسفية دار الثقافة والنشر والتوزيع  ،، حنو فلسفة قرآنية" حنو الواقع ":هويدى، د. حيىي 3

 

وهذا يؤكد لنا ان القرآن الكرمي ال ؛ اجلمال وواهبه للموجودات منشئوالكالم كالم من وصف نفسه ابجلميل بل هو 
ايل ذلك ديوان ينبض ابجلمال  ابإلضافةانه ؛ إالحواله ليس أرشاد وإخبار عن الغيب و إاب وعظ و يقتصر علي كونه كت

 .ةاملؤثر ة  والوصف املفعم ابلصور الذهني

 مصطلحات اجلمال يف القرآن

عن هذا   بل أنه فضال    ثقايف،اإلنسان ليس فقط هدف كل تنمية، وليس فقط احملك لكل نظام سياسي أو إجتماعى أو  
 املتألقة.  املنتظمة، وزخرفته  املطلق، وزينتهخلق العامل، جبماله    وذاك الغاية من اخللق كله،

مساءه بكواكب وجنوم وجعلها  ون، زينالكفقد خلق هللا السماوات واألرض وما بينهما وسخر لإلنسان معظم ما يف 
اىل نعام األ من حلياته، وهداية لصالته وهكذا لكل خملوقات هللا يف الكون وحفظا ، ومواقيت وشهبا ، ومصابـيححرسا 

أنه دعوة للتأمل والتفكر يف خلقه ومن مث ابإلضافة إىل هذا ، خدمة اإلنسان وملنفعته وراحته يفكل ؛  لنباتإىل ا ملاءا
واآلخر أتملي روحاين، وكل هذا   ،ا نفعي ماديمهحد أان املطلق بعظمة هللا، فكل مجال يف خملوقات هللا له جانبان:  مياإل

 .3 اجلمال تولد منه الزينة اليت وهبها هللا لتلك املخلوقات

يف وصف التعبري عن  ةالقرآنيساليب لفاظ واألابلقرآن الكرمي تنوعت األ ةاملتنوع ةهذا ويف وصف وشرح الصور اجلمالي
 ة.والزخرف  ة، الزينةالتسوي،  مصطلح اجلمال فقط فنجد من هذه املصطلحات: احلسن  علىومل تقتصر  ،  هذا الصور

اللغوي العادي   االستخدامالبعض يف جماالت    ىالختالط املفهومني لد   نظرا    ةوالزخرف  ةهنا مبصطلحي الزين  االهتماموكان  
واستخدامهما ة الزين ال خيتلف عن معىن ةالزخرف حيث الظن أبن معىن، و نقاد الفن أنفسهمأبني الفنانني  حىتو أ

 كمرتادفني لنفس املعين!! 
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 .167دار اهلالل ص 1970جملة اهلالل عدد ديسمرب ، بعنوان " املعتزلة والقرآن": منهج عقلي جرئ يف فهم القرآنل مقا :حممد.عمارة،أ 4

 

  املنهج العقلي 

  استنباط حماولة  ومالمح متغرية اجلوانب، ويفمتعددة، ومبعان  ةيف القرآن الكرمي مرات كثري  ةوردت كلميت الزينة والزخرف
 هذه املالمح جلأت الباحثة إىل املنهج العقلي لفهم معان املصطلحني يف القرآن.

املصطلحات اليت استخدمت يف  أحد سبله هو البحث عن التحديد الدقيق ملعاينة وهذا املنهج العقلي، قدمه املعتزل
،  فيحصون املواضع اليت وردت فيها ن إىل استقراء آايت القرآن و اجلدل حول موضوع ما مثل )الكفر اآلذان..( فيلجأ

اليت  املعاينهذه املصطلحات،  مث حيددون معناها على ضوء تفسري اآلايت بكلمات أخرى،  مع إبصار الفروق يف 
تسهم كل هذه العوامل يف التحديد األدق ملعاين هذه املصطلحات، وهذا  جاءت بسبب مالبسات النزول وظروفه،

بداايت األوىل للمحاوالت املعاصرة اليت يطلق عليها " التفسري البياين للقرآن " فهو بعد أن املنهج العقلي إمنا ميثل ال
 واآلخر:  ،يصل إىل أن له معنيان: أحدامها كفر وجحود وإنكار وتعطيل- مثال  -الكفر يفوردت  اليتاآلايت  ئيستقر 

        4كفر نعمة 

لبحث عن ابالزينة والزخرفة، مث  يتكلملنية اليت وردت فيها املعاين املتعددة آتتبع اآلايت القر بهذا وقد قامت الباحثة 
يف فرتات وذلك  ،ملعاصرة يف التفسريمن تلك الروح ا  من خالل اللجوء إىل أكثر املفسرين قراب  ،  امالتفسريات الواردة حوهل

 وهم:متنوعة  

 كية البن عريب(.)الفتوحات امل  ،عريب  نالفيلسوف اإلسالمي الصويف: حمىي الدين ب ▪
 )يف ظآلل القرآن(سيد قطب    أ.  اإلسالمي:املفكر   ▪
  )تفسري القرآن للشعراوي(.الشعراوي  الشيخ حممد متويل    اإلسالمي:الداعية واملفكر   ▪

ومن مث تلمس املضمون    حاولت الباحثة استنباط املعاين املتعددة الواردة حول هذا املوضوع،  ومن خالل تلك التفسريات،
 الفلسفي الفاصل بينهما.



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 107 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

ــة "،اجلــــــزء الرابــــــع الفتوحات املكيــــــة ىف معرفــــــة األســــــرار املالكيــــــة وامللن:"حمــــــىي الــــــدي  ،ابــــــن عــــــريب 5 ــلى قــــــدم لــــــه:  –كيــــ دار  –حممــــــد عبــــــد الــــــر ن املرعشــــ
 .31ان،صلبن –بريوت  –إحياء الرتاث العريب 

 

إىل من خالل املقارنة بني أتويالت الثالثة مفسرين ملعين الزينة تبعا  لورود املصطلح ابلقرآن الكرمي  ةتوصلت الباحثوقد 
بينما ورد مصطلح  ؛مفهومان أحدمها مادي واآلخر روحاين - يف القرآن الكرمي  مرة 43اليت وردت  - لزينةا لكلمةأن 

 الزخرفة أربع مرات حامال  ملفاهيم متنوعة بني املادي والروحي كما سيتضح فيما يلي من البحث.

 أوال: الزينــــــــــــة

 تعريف الزينة 

 خلقا   تاملكوانتاجلامع أو التناسب واملوافقة يف الصورة بني أجزائها وهى تسوية هذه  -كما عرفها ابن عريب  - الزينه  
 ،تفتقد روح هذا الواقع وهو اإلنسان ىف كمال ةوهذه الزينة احملسنة للواقع ال تنظر لقبح الواقع إال جزئية عارض 5.آخر

الروح  هيدة لتقوم الصورة حسيا جمسمه هلذ فتضيف هذه الروح للوجه القبيح فيصوره املصور حسنا ولكن من مواد جد 
 ح.اجلمال على القبيضفي    إمجاال

ويتم ذلك عن   ، يبدأ ابلشهوة إن تعلقت بكمال رؤية احلق يف العاملنيرادات فالتزي الشهوات إلبراز اإلينيز توالزينة أيضا    
يق الذات إبداعا ما ليس جبسم ىف صورة قوهذا يعد ميل الشهوة وتعلقها ألجل حت  يصور ت  عن ختيل  لتذاذاإلميل بطريقة  

اة،  فإن اخليال إذا جسد ما ليس جبسد فإن ذلك من فعل الطبيعة،  والطبيعة هى قوة جسم اإلنسان أى شهوته ّ  مسو
الدنيا واجلنة (  يفة اجلنة ) تتعلق ابحملسوس فقط ) واحملسوس جسم الطبيعة ( وشهو  اليتوالشهوة نوعان:  شهوة الدنيا 

 على السواء وتتعلق مبا هو حمسوس ومبا هو معقول على صورة ما يقع ابحملسوس.
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  192،193ابن عريب:  " الفتوحات املكية "،ص6
 . 270،276املرجع السابق:ص 7
 .3958،ص7الشعراوي،حممد متويل:تفسري القرآن للشعراوي،جملد 8
 . 4113املرجع السابق،ص 9

 . 6166،ص10املرجع السابق،جملد 10
 . 6382،ص10املرجع السابق،جملد 11
 . 8925،ص14السابق،جملداملرجع  12

 

غاية اجلمال والكمال خلقا وإبداعا فإنه تعاىل حيب اجلمال وما مث مجيل إال هو فأحب نفسه مث  يفد هللا العامل جأو  لقد
على صورة مجاله ونظر إليه فأحبه حب من قيده النظر مث جعل عز وجل اجلمال   أحب أن يرى نفسه يف غريه فخلق العامل

 6 .بفضل أحاد العامل فيه بعضه على بعض بني مجيل وأمجل  مقيدا    ا  عرضي املطلق الساري يف العامل مجاال  

  كتب ابن عريب:  "،املفهوم الروحي للزينة"  وحول جتميل األعمال

إمنا رأى الزينة اليت زين له هبا، فإذا  ّ  فما رأى سوء العمل حسنا ،(8)فاطر:  فرآه حسنا"أفمن زين له سوء عمله " 
منه فيقال له: هذا الذي كنت حتبه وتتعشق به وهتواه، فيقول املؤمن: مل يكن حني ر   كان يوم القيامة ورأى قبح العمل ف

؟  فإما تعلقت إال ابلزينة ال به، لكن عين  ّ  ترد  ؛ته إىلب  احللية أين الزينة اليت كانت عليه وحبذه  ذه الصورة وال هبهبأحببته  
ي لوال الزينة ما استحسنه فردوا عليه زينته فيبدل هللا  صدق عبد : ة، فيقول هللا هلميملا كان حملها كان حىي له حبكم التبع

هبا ربان خي ة اليتجقول هللا لنا " أفمن زين له سوء عمله" إمنا هى احله. ففريجع حبه فيه إليه ويتعلق ب سوء عمله حسنا  
 لألعمال.إما لألشياء أو    إذا  فالتزيني لدى بن عريب يعين التجميل،  ..7هللا ليعرفها عبده إذا كان فطنا

 -تبعا  لتعدد معانيها الواردة يف اآلايت كما يلي:  الشيخ حممد متويل الشعراويوقد كان تعريف الزينة لدى        

o   8.هليإإدخال عنصر التحسني على شيء لشدة اجنذاب النفس  
o  9جتميل فوق قوام الشيء: وهى ما فوق ضرورايت احلياة 
o 10.األمر الزائد عن ضرورايت احلياة ومقوماهتا األولــى  
o 11. ات احملدودةذ ريبة والقاملنافع ال   
o 12ليس من ضرورايت احلياة ) جمرد شكل وزخرف (  كل ما   
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 . 8841،ص14املرجع السابق،جملد 13
 . 2141،ص4يف ظالل القرآن الكرمي،اجمللد:قطب،أ.سيد 14

 
o 13لزخرف الذي يربق أمام األعني فيغريها، مث يندثر ويتالشىا   
o  حتسني الشيء بغريه،والشيء احلسن يستغىن عن الزينة،  وهذا التحسني يف املظهر وليس ىف اجلوهـر 
o  )مجال العرض إلستمالة اإلجنذاب )تصعيد احلسن 

كما سيتضح فيما   يف سياق تفسريه لآلايت ذات الدالالت املختلفة، ؛ فقد عرف الزينة ضمنيا  سيد قطب أما األستاذ
 يلي من البحث.

  وم الروحي للزينــــــــــــةاملفه

 )سيء أو حسن(  ألعمال بنوعيهاملتاع او اهو املفهوم الذي يشمل تزيني ا  روحيالفهوم  ملا

 :األعمال احلسنةتزيني    -١

 ىف القرآن الكرمي مرة واحدةىف نظر العبد بفعل هللا تعاىل )حتسني احلسن( وقد ورد هذا املعىن  األعمال احلسنةتزيني   
من سورة  ٧اآلية  كما يف) دمله هللا وحيببه لقلوب العباالزينة اخلاصة ابألعمال احلسنة )كاإلميان( حيث جيحيث 

 احلجرات(  

 مره ابلقرآن الكرمي: ١٦٥وقد ورد   -من األعمال أو من الظن السيئ- تزيني السوءـ  ٢

وكما قال أ/ سيد قطب فإن عدة إبليس يف املعركة .  يف الفعل والعمل  ابالحنرافالفاعل هنا هو الشيطان بوسوسته للعباد    
ميله واإلغراء بزينته املصطنعة عن ارتكابه،  وهكذا فال جيرتح اإلنسان الشر مع البشر هي ) التزيني (  تزيني القبيح وجت

  14  ورداءتهغري حقيقته   يفإال وعليه من الشيطان مسحة تزينه وجتمله وتظهره 

  :  أن هناك تزيينا لسوء العمل والظن، ويرجع ذلك اىل للمجهول يف أغلب املواضع، وقد صاغ احلق فعل التزيني مبنيا  
 والذي ينشئ هذا التزيني ابتداء هو مشيئة هللا اليت أودعت فطرة هذا الكائن اإلنساين االستعداد املزدوج حلب   والكفر،
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 .3863،3861،ص6الشعراوي:مرجع سابق،جملد 16
 .374،ص1سيد قطب: مرجع سابق،جملد 17

 

 .ار للخري والشر، فإذا اختار الشر زينه له وإذا اختار اخلري زينه له أيضاتيخبتليه اباليالنور واخلري وحب الظلمة والكفر،  
15 

 " كذلك زيينا لكل أمة عملهم" الشعراويحممد متويل  الشيخ اجلليليفسر  -(تزيني األعمال)- وحول هذا املفهوم
 : كما يلي "١٠٨:  األنعام

 تزيينا    -أيها املسلمون-  نزينكم  حمدودا ، فنحن ومكاان    حمدودا    وزمنا    حمدودا    صرا  عإذا كانت األمم السابقة زينت لتناسب  
 وهذا.بد أن يكون يف دعوتكم استمالة هلذا وهذا    األمم، فاله  يناسب كل األذواق يف الدنيا ألنكم ستواجهون كل هذ 

ومن  هيدي ولو فطن غريكم إىل ما ىف منهجكم من زينة لبحثوا يف هذا املنهج ولقام كل منهم ابستقراء الوجود الذي بني
  16نضم إىل املنهج التعبديولوجد أنه لكل كائن مهمة والخلفه،  

خالدا خبلود  أزليا   ولفلسفته ليصبح فنا   هالفنان املسلم انبع من تزيني هللا ألعماله، ولفكر ومن هنا يتضح أن إبداع 
 .اإلنسانية، لكل عصر ولكل أمة

 مره ابلقرآن الكرمي   ١٣وقد تكرر هذا املعين    -  من متاع الدنيا البائد - تزيني السوء    -٣

،... من شهوات ومال ونساء- مرتبط ابلدنيا ومتاعها الزائلهناك معىن آخر للزينة ذو طبيعة روحانية، معىن  
وحتت هذا السياق تندرج تعريفات الزينة للشيخ حممد متويل ، ابلرغم من ابطنه الفاسد  هظاهر  نوحيس   ث يزي نحي -اخل

 .القبح ()حتسني    بفعل الشيطان   ديف نظر العبا -هذا التزيني للسوء  -ويتم  فيما سبق من البحث     الشعراوي

إىل الشهوات املزينة،  فهو حمبب  إىل أن الرتكيب الفطري للبشر قد تضمن ميال   أ/سيد قطب:وىف موضع آخر يشري 
أي أهنا شهوات مستلذة،  والتعبري القرآين ال يدعو إىل كراهيتها،  إمنا فقط إىل معرفة طبيعتها ووضعها يف مكان ،  ومزين

  17.كرم وأعلى يف احلياةال تتعداه حبيث ال تطغى على ما هو أ
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 اثنياً:ا ملفهوم املادي للزينة   

 بلغ عدد اآلايت اليت تتحدث  (.واليتاخلبفعل هللا  )كالسماء،األنعام،األرض والكون أبسره،..  –  تزيني خملوقات هللا  ١
  (آايت.  ٨عن زينتها)

هذه السماء صفحة من كتاب  :األستاذ / سيد قطب كتب ،الدنيا السماءتتحدث عن تزيني  اليتوحول اآلايت       
فما السماء الدنيا؟ لعلها األقرب إىل األرض وسكاهنا املخاطبني   سبحانه،نطق ابحلق الذي فارقه من كفر ابحلق  تالكون،  

اكب (، هي النجوم والكو  ٥ ، آيةامللك سورةهبذا القرآن،  ولعل املصابيح املشار إليها يف عدد من اآلايت كما يف )
نراها حيث ننظر للسماء،  فذلك يتسق مع توجيه املخاطبني للنظر إىل السماء، وما كانوا ميلكون  ،  اليتللعنيالظاهرة 

تتعدد ألوانه بتعدد   السماء مجيل، مجاال متجددا    يفومشهد النجوم  إال عيوهنم،  وما تراه من أجرام مضيئة تزين السماء،
وهكذا اجلمال الكوين،  اجلمال الذى ميلك   18ء ومن شروق إىل غروب....إخل "إىل مسا أوقاته،  خيتلف من صباحٍ 

هذا الكون  فطرة ال جيد له وصفا فيما ميلك من األلفاظ والعبارات  فاجلمال هو اإلنسان أن يعيشه و يتأمله ولكنه
حيث نظرة  آلايت متعدد ة تتبعنا وهذا ما يتأكد لنا من خالليه، عنصر مقصود ف وهو الذي أبدعه اخلالق جال وعال

الزينة،  ليتضح أن صنعة الصانع يف هذا الكون بديعة التكوين مجيلة تلك واحدة للسماء كافية لرؤية هذا اجلمال و 
ن اجلمال فيه فطرة عميقة ال عرض سطحي وأن تصميمه قائم على مجال التكوين كما هو قائم على كمال وإ، التنسيق

 19جمموعه مجيل يفيؤدى وظيفته بدقة وهو   شيءفيه بقدر، وكل    شيءفكل    الوظيفة سواء بسواء،  

 ٨اية  ،النحلسورة هيئتها املخلوقة عليها )  وزينتها املتمثلة يف "األنعام " ذات املنفعة من الزينة املكملة ملخلوقات هللاو 
ضرورايت البشر وتلبية ألشواقهم حيث اجلمال ل( فالقرآن إذ يعرض هذه النعمة ) األنعام ( لينبه إىل ما فيها من تلبية 

املرئي يف أشكاهلا،  مجال االستمتاع مبنظرها، فارهة رائعة صحيحة ومسينة، وأهل الريف يدركون هذا املعىن أبعماق 
حيث قال املوىل "  ()الزينة رورة يف )الركوب (، وتلبية حلاسة اجلمال يفهذه األنعام تلبية للض، و نفوسهم ومشاعرهم
 (  ٨آية   النحل،سورة  لرتكبوها وزينة " )  
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 . 2161، ص4املرجع السابق:جملد 20
 . 3363،ص6املرجع السابق:جملد 21
 .72،ص 2ابن عريب:  " الفتوحات املكية،ج 22

  

وليست النعمة هي   هلا قيمتها يف بيان القرآن ونظرة اإلسالم للوجود واحلياة، فاجلمال عنصر أصيل يف احلياة،  ةوهذه اللفت
وشراب وركوب بل تلبية لألشواق الزائدة عن الضرورايت، تلبية حاسة اجلمال  جمرد تلبية لضرورايت احلياة من طعام

  20احليوان وحاجة احليوان  ووجدان الفرح والشعور اإلنساين املرتفع على ميل

( وإىل مجال الكون كله اخلأرض.. –أنعام  –يوجه النفس إىل مجال خملوقات هللا ) مساء  الكرمي  ن القرآنفإ وهكذا...  
ألن إدراك مجال الوجود هو أقرب وأصدق وسيلة إلدراك مجال خالق الوجود، وهذا اإلدراك هو الذي يرفع اإلنسان إىل 

برئ من  مجيل، ليقعامل ط  يفة اخلالدة،  أعلى أفق ممكن أن يبلغه ألنه حينئذ يصل إىل النقطة اليت يتهيأ منها للحيا
هي اللحظات اليت يتقبل فيها مجال اإلبداع  ين أسعد حلظات القلب البشر إشوائب العامل األرضي واحلياة األرضية، و 

 21اإلهلي يف الكون،  ذلك أهنا هي اللحظات اليت هتيئه ومتهد له،  ليتصل ابجلمال اإلهلي ذاته ويتماله.

 بــــــــ:الزينة اخلاصة  منها  لنفسه و تزيني اإلنسان    ٢

واليت حتدث االنبهار  ( - ٧٩آية  /القصصسورة – قارون ،-٨٧سورة طه/آية  - ) فرعون  :الدنيا يفالطواغيت 
  .يتمناه احملرومون   عظيما    حظا    واالخنداع أبنه قد أويت

 ختتلف من عصر إىل عصر، ولكن أساسها يف الفطرة واحد هو الرغبة يف يهي من الزينة املادية امللموسة، وه: فملرأةا  
 .(٦٠، آية ٣١آية  /النور  )سورةليته للرجال  حتصيل اجلمال أو استكماله أو جت

أمران هللا أن نتزين له " خذوا زينتكم  فقد عند كل مسجد من لباس طيب، أن يتخذها لنفسه علي املرءلزينة اليت ا ٣
مجال الزينة فهو مجال  يهال أضيفوال شك أن اجلمال حمبوب لذاته فإذا  الصاله واملناجاهوقت  أي"  عند كل مسجد 

وليس جلماله ما يشهده من مجال العامل  –من أحب ا هلل جلماله فنور إىل نور فتكون حمبة إىل حمبة كإضافة إىل مجال  
   22إال العامل   يفمن أحب العامل جلماله فإمنا أحب هللا وليس للحق منزه وال جمل  –ده على صورته  نه أوجفإ
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 3878،ص7جملد  مرجع سابق، الشعراوي: 25

 

، ٥٩، آية  سورة طهالنيل ) يوم جيتمع فيه كل سكان مصر (    وفاءيوم      -23الشعراوي  تبعا لتفسري    -وهويوم الزينــة     ٤
 .من املعاين املادية األخرى للزينةوهو  

 "  ةــــــــــــــــالزخـــرف"  اثنيا:  

الزخــرف : هو الشيء اجلميل املستميل للنفس، وتسر عندم تراه فهو خداع  ألن  ابطنه ليس طيبا كمظهره ؛ 
  24فال ينخدع الناس بزخرف الدنيا وال زينتها.

 : عىنأكثر من م هلا  ،وردت أربع مرات يف القرآن  اليت  "الزخرفة "وكلمة  

" الذهب  وللزخرف وه املادياملعين  وهو ل،متاع الدنيا الزائوهو بشكل عام  ،الذهب أي "الزخرف: "ماديمعين  -
أو هو تلك الزينة املادية الظاهرة لألرض كما يف   ،٣٥اية    الزخرف، وكذلك يف سورة٩٣آية    اإلسراء  سورة  يف وقد ورد"  

 .٢٤، آيه  سورة يونس

املزين ظاهره لكن ابطنه فاسد   شيءفهو ال" سورة األنعام  " زخرف القولمن  ١١٢:  كما ىف اآلية  يروحـ معىن  -
حيث أن شياطني اإلنس واجلن يدخلون " الوسوسة" ، واملقصود بزخرف القولأو من متاع الدنيا سواء كان قوال او فعال
   25فيزينون للناس الشهوة.  على املسائل ابلتزيني،

يف جمملها تصحيح القيمة الزائفة والناجتة عن األساطري الوثنية  ي" واليت حتو  سورة الزخرف كما أن هناك "
 .بدايتها  واالحنرافات اإلعتقادية، اليت كانت تواجه الدعوة اإلسالمية يف

حداث أتثري خادع وقيت وهبذا تعترب الزخرفة يف القرآن دراب من دروب الزينة احملسنة للواقع السيء يف ابطنه إل
 غري دائم.
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 ةاخلامت

هذا ومن خالل هذه الدراسه املتعلقه بدراسه الفروق الفلسفيه بني مصطلحي الزينه والزخرفه يف القران الكرمي 

وذلك عن طريق حتليل وتصنيف التآويالت والتفسريات املتعلقه بتلك املصطلحات خالل عصور اسالميه 

اايت االويل لتاريخ الفلسفه االسالميه متنوعه: الفيلسوف والعامل االسالمي اجلليل حمي الدين بن عريب يف البد 

يليه الفيلسوف االسالمي واملفسر ذو احلس الفين املتفرد يف آتويالته آلايت الذكر احلكيم السيد قطب من 

بداايت العصر احلديث، واخريا الشيخ حممد متويل الشعراوي كعامل ومفسر جليل لكتاب هللا من العصر املعاصر، 

لكال املصطلحني   ةعلي معان واضح  ةومفسري تلك العصور املتنوع  ةاتفاق بني ائم  وهكذا فقد وجدت الباحثه

 ةهذا وبعد ان اصبح تداوهلما يف وقتنا احلايل مبثاب، تضع فروقات يف املعين واملضمون اخلاص بكل منهما معانٍ 

للجمال فجاءت مرات   ةوسلبي  ةمعان اجيابي  ةن للزينأوهذا ما نفته الدراسه حيث    !لآلخر  ان كال منهما تفسريا  

وقلما   جمال واالستمتاع خبلق هللا،لل  ةالكامل  ةصال حبثا عن الصور أجتميل الشي ذو الباطن اجلميل    ةمبثاب  ةعديد

فقط املعين  حامال   ةينما جاء مصطلح الزخرف، بللمعين السيئ من التجميل الظاهري لألشياء ةما جاءت حامل

 هلذا الواقع،   ةالغري مجيل  ةث حتسني الواقع ذو الباطن واملضمون السيئ كنوع من تزييف احلقيقالسليب للجمال حي

 االلتفاتوهنا وجب علينا كممارسني ومعلمني للفن التشكيلي وكذلك نقاد الفن املعاصرين وجب علينا مجيعا  

 .يف املعين املراد من املصطلحني العظيمة  ةيف اللغة  ايل تلك الفروق البسيط

 خلالصـــــةا

ة تذخر مبعان جليلة ضئيل ةآو لفظ آو مصطلح أو حىت امياء ةالقرآن الكرمي معني ال ينضب كل كلم •
 تنري العقول وتريح البصائر.ة  وفارق
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 ابلقرآن الكرمي.  ةعن املعاين اجلمالي  ةتنوعت املصطلحات املعرب  •
 .ةالذهنية  والشعور السليب املراد توضيحه ابلصور جيايب  يتأرجح املعين الفعلي للزينه بني الشعور اإل •
 . ةو الغايأ ةسلبيا للصور  دائما ما أييت مصطلح الزخرف يف القرآن الكرمي حامال معين   •
 يف القرآن الكرمي.  ةوالزخرف  ةهناك فرق بني معين مصطلحي الزين •
وأخذ احلذر عن توضيح هذا الفرق بني ممارسي الفنون بشكل عام ونقاد الفن بشكل خاص،  ةضرور  •

 ي عمل فين.أو تصنيف أاللجوء ايل أي من هذين املصطلحني يف شرح 
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 1990-جمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب)الكويت(ا
 سعاد: الفنون اإلسالمية، اهليئة املصرية العامة للكتاب،ص  ماهر، د. .11
عبد املعطى، عباس،  د. راوية: " احلس اجلمايل واتريخ التذوق الفين عرب العصور،    يعل  حممد،  د. .12
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 .1998حممد: اآلاثر اإلسالمية،مكتبة زهراء الشرق، القاهرة   د.حسين  نويصر، .15
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ABSTRACT 

 
Unemployment is one of the most serious risks that threat the stability and cohesion 

of societies whether in the advanced or developing countries.  If one of these several 

economic, social, security and political problems occurs, It has a negative impact on 

the individual, family and society. The aim of the research is to identify the concept 

and causes of unemployment among university graduates in the Libyan municipality 

of Tragan, and to clarify the effects of unemployment risks on graduates of 

universities and their families from the perspective of Islamic Sharia. In the Libyan 

municipality of Tragan, to reach the most important results that unemployment is 

considered an economic threat at the community level with the existence of idle 

power from the labor force within the municipality of Tragan without work , which 

negatively affects the growth of economic activity and weakens it, and considers the 

unemployment of university graduates in the municipality of Tragan is a 

loss.Besides, it leads to the destruction of building social fabric, and the low ties of 

ties carried by people towards the official institutions and systems and the values of 

Islamic Sharia prevailing in the society of the Libyan Tragan . 

 
Keywords: Unemployment - Effects - Risks - Treatment - Society 
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 لخص امل

 ذ تسببهتدد االستقرار ومتاسك اجملتمعات سواء يف الدول املتقدمة أو الدول النامية إ  تعد البطالة من أشد املخاطر اليت
؛ وعليه فإن مشكلة الدراسة واجملتمع   واألسرةالفرد    ىعل  سيئةاثر  آ  وهلا  عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية، أمنية وسياسية؛

 ذلك  يف  الشريعة اإلسالمية  ونظرة  واألسر  اجلامعات  خرجيي  على  البطالة   أثر  طبيعة  سؤال رئيس املتمثل يف ما  ترتكز على
 تراغن بلدية يف خرجيي اجلامعات البطالة لدى واسباب مفهوم الليبية، ومن أهداف البحث التعرف على تراغن ببلدية

 اإلسالمية، وأتبع الباحث منهج الشريعة منظور من وأسرهم اجلامعات ىخرجي على البطالة خماطر آاثر الليبية، وتوضيح
 الشريعة ونظرة واألسر اجلامعات خرجيي على البطالة  أثر طبيعة  وحتليل وصف على يقوم الذي التحليلي االستقرائي
 مستوى  علي  اقتصاداي  تعترب خطرا  ووصوال إىل أهم النتائج املتمثلة يف أن البطالة  الليبية،  تراغن  ببلدية  ذلك  يف  اإلسالمية

 النشاط  النمو  علي  سلبا  يؤتر  مما  عمل،  بدون   بلدية تراغن الليبية  داخل  العاملة  اليد   قوة  من  معطلة  طاقة  بوجود  اجملتمع 
 خسارة  تراغن ببلدية  اجلامعات  خرجيني بطالة  وتعترب  ويضعفه،  االقتصادى

 الرمسية  املوسسات  اجتاه   الناس   حيملها  الىت  الروابط  أواصر اخنفاض  واىل   االجتماعي،  النسيج  البناء  هدم  إىل  تؤدي
 جمتمع تراغن الليبية.  يف  السائدة  اإلسالمية  وقيم الشريعة  واالنظمة

 اجملتمع .  -املعاجلة  -املخاطر  -اآلاتر  -البطالة  كلمات مفتاحية:

 
 
 
 
 
 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 120 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 

 املقدمة
تشكل البطالة يف خمتلف دول العامل املشكلة األخطر بني املشاكل الىت تواجهها، فالبطالة توجد يف مجيع دول العامل،   

الدول الغنية والدول النامية والدول املتخلفة, ولكن بنسب خمتلفة عن بعضها البعض, لذا جيب الوقوف على هذه الظاهرة 
ها على الفرد واألسرة واجملتمع ووضع احللول هلا أو احلد والتقليل من انتشارها، وهلذا ملعرفتها ومعرفة أسباهبا وأاثرها وخماطر 

 هي حباجة إىل املزيد من الدراسة  التحليل يف وقتنا احلاضر.

 اشكالية البحث:

تفاقم البطالة وازدايدها املستمر يف اجملتمعات بشكل عام، وجمتمع بلدية تراغن الليبية   نتيجة فيما نلمسه اليوم من   
قتل الطاقات للشباب ، بشكل خاص يوم بعد يوم، نتج عن تلك الزايدة عدة ظواهر سلبية كالفقر واالحنراف، و 

جيي اجلامعات واألسر ونظرة البطالة على خر أثر    وإشاعة الفوضى فيها، ولذلك ترتكز مشكلة البحث على ما طبيعة
 الشريعة اإلسالمية يف ذلك ببلدية تراغن الليبية؟

 أمهية البحث: 

 ميكن إبراز أمهية البحث على النحو التاىل:

 لدى خرجيى اجلامعات ببلدية تراغن الليبية.  مفهوم البطالة  توضح الدراسة  1-  

 اآلاثر واملخاطر النامجة من ظاهرة البطالة على اخلرجيني واألسر ببلدية تراغن الليبية.  تربز -2

 تسعي الدراسة على إجياد احللول املعاجلة للبطالة وفق منظور شرعي اسالمي.  -3

 :أهداف البحث

 ترتكز أهداف البحث يف: 

 بلدية تراغن الليبية.مفهوم واسباب البطالة لدى خرجيى اجلامعات يف التعرف على  -1

 يف بلدية تراغن الليبية. توضيح آاثر خماطر البطالة على خرجيى اجلامعات وأسرهم من منظور الشريعة اإلسالمية2- 
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 منهج الدراسة:

خماطر البطالة على خرجيى اجلامعات, و الدراسة منهج االستقرائي التحليلي الذي يقوم على وصف وحتليل  ستخدم ت
  أسر بلدية تراغن الليبية.

 تقسيم الدراسة:

مت تقسيم الورقة البحثية إىل مبحثني متفرعة إىل مطالب خمتومة بنتائج وتوصيات للدراسة. فقد بنين املبحث األول     
خماطر البطالة وااثرها على وحلنل املبحث الثاين مفهوم البطالة وأسباهبا لدى خرجيى اجلامعات يف بلدية تراغن الليبية,  

 الليبية.  خرجيى اجلامعات وأسرهم يف بلدية تراغن

 وذلك على النحو التايل:

 املبحث األول: مفهوم واسباب البطالة لدى خرجيى اجلامعات يف بلدية تراغن الليبية. 

 املطلب األول: مفهوم بطالة خرجيى اجلامعات يف بلدية تراغن.

 املطلب التاين: أنواع بطالة خرجيى اجلامعات يف بلدية تراغن.

 جيى اجلامعات يف بلدية تراغن.املطلب الثالث: اسباب بطالة خر 

 املبحث الثاين: أاثر خماطر البطالة على خرجيى اجلامعات وأسرهم من منظور الشريعة اإلسالمية يف بلدية تراغن الليبية.  

 املطلب االول:  أاثر وخماطر البطالة علي مستوى اخلريج. 

 املطلب التاين: أاثر وخماطر البطالة علي  مستوى األسرة.

 الثالث: أاثر وخماطر البطالة على مستوى اجملتمع.املطلب  

 طرق وأساليب عالج البطالة من منظور الشريع اإلسالمية .املطلب الرابع:  
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جملة  م.غسان رشاد دوش، امنودج مقرتح للقطاع اخلاص هبدف معاجلة مشكلة بطالة اخلرجيني ,دراسة استطالعية الارء عينة استاذة جامعة الكوفة ، -1
      376م ، ص 2015العدد اخلامس والثالثون ، –اجمللد التاىن عشر –السنة احلادية عشر –الغرى للعلوم االقتصادية واالدارية 

  62، سامية صاحل ، البطالة بني الشباب حديثى التخرج العوامل ، االاثر ، العالج وعالقاهتا ابلزايدة السكانية  ، ص  خضر-2
www.kotobarabia.com  

  http://dx.doi.org/10.1596/978 - 3-1-4648-0714-12،5دينكاميكيات سوق العمل يف ليبيا ، ص  -دراسة للبنك الدويل -

 

 

 املبحث األول: مفهوم واسباب البطالة لدى خرجيى اجلامعات يف بلدية تراغن الليبية.

التخصصات واجملاالت العلمية واإلدارية واالقتصادية واخلدمية يتم أتهيل خرجيي اجلامعات واملعاهد للعمل يف خمتلف 
حىت تكون قادرة وجاهزة لسوق العمل سواء كان يف القطاع العام والقطاع اخلاص ويف نفس الوقت العمل على استحداث 

اين مواطن شغل جديدة من للباحثني عن فرص عمل وفق ختصصاهتم ومؤهالهتم للقضاء على مشكلة البطالة اليت تع
 .  (1)منها دولة ليبيا  ومبا يف ذلك بلدية تراغن يف اجلنوب اللييب

 مفهوم بطالة خرجيى اجلامعات يف بلدية تراغن.  -املطلب األول:

يعترب التعليم بكل مستوايته استثمارا للمستقبل ووجود بطالة معناه  فاقد يف ذات االستثمار وخسارة  اقتصادية وما يتبعها 
 .(2)ية  من مشاكل اجتماع

فرد يف عام  358300% ، اي 19م ارتفعت البطالة يف ليبيا ارتفاعا مطردا لتصل ايل 2011" يف اعقاب ثورة عام 
م، ويعد معدل البطالة يف ليبيا من اعلي املعدالت بني ابلدان متوسطة 2010% يف عام  13.5ارتفاعا من حنو    2012
 . (3)الدخل"  

البطالة يف بلدية تراغن هي عبارة عن وجود عدد من اخلرجيني اجلامعات الليبية يف البلدية  مل حيصلوا على فرصة عمل      
ابلرغم اهنم ابحثون عنه  ، وان هوالء اخلرجيني هم  مسجلني يف منظومة الباحثني عن العمل  لدى مكتب العمل والتاهيل  

 تسجيله اقل من سنه  ، ومنهم من مضى عليه اكثر من سنه ايل سنوات.  ابلبلدية ، منهم من مضى علي خترجه و 

وكما مت مالحظة ان ختصصات هوالء الباحثني عن العمل  التتناسب او تتالئم مع ما يتطلبه سوق العمل ابلبلدية،     
 وجية  العصرية  احلديثة  حيث ما يتطلبه سوق العمل يف البلدية هى  التخصصات التقنية والفنية ملواكبة التطورات التكنول
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  428-27القتصاد السياسي للبطالة ، مرجع سابق ، صزكي ، رمزي، ا - 
 5. 30اجلمل ، امحد حممد عبد العظيم ، البطالة مشكلة اليعرفها االسالم  ، ص   - 

 

لكل من " االالت و املعدات الكهرابئية جبميع انواعها ، وادوات االتصاالت ، وصيانة السيارت احلديثة  ، ..  .. أخل 
." 

وان الزايدة يف اعداد اخلرجيني هي زايدة مستمرة كل عام  نتيجة ملخرجات التعليم العايل املتمثلة يف اجلامعات واملعاهد   
يا، وان هده الزايدة اليقابلها اى تعينات هلوالء اخلرجيني  سواء يف القطاع العام اخلدمي او االنتاجي وال يف القطاع العل

 اخلاص ، لذا جيب دراسة هذه الظاهرة دراسة جيدة ملعرفة اسباهبا وخماطرها وانواعها واجياد احللول هلا او احلد منها.

ناصر العميلة االنتاجية ، وهو عنصر العمل واملتمثل يف اخلرجيني من اجلامعات بطالة اخلرجيني  تعين تعطل عنصر من ع
الذين حيملون شهادة جامعية " بكالوريس ، ليسانس , دبلوم عايل ، ماجستري ، دكتوراه " واليت اخذت زمنا من اعمار 

اجل تعليمهم سواء كانت دراستهم   هوالء اخلرجيني  ليحصلوا على هذه الشهائد اجلامعية ، وكذلك املبالغ الىت صرفت من
 علي حساب الدولة " اخلزانة العامة للدولة " او علي حساب انفسهم .

 املطلب التاين: أنواع بطالة خرجيي اجلامعات ببلدية تراغن.     

 هناك عدة أنواع من البطالة بشكل عام، إال أن أنواع بطالة خرجيى اجلامعات الليبية ببلدية تراغن تنحصر يف اآليت:   

( ذلك النوع من التعطل الذي (structural Unemploymentالبطالة اهليكلية:" يقصد ابلبطالة اهليكلية   1- 
   (  4 )يصيب جانبا من قوة العمل ، بسبب تغريات هيكيلية حتدث يف االقتصاد القومي.  

والبطالة اهليكلية يف بلدية تراغن نشأت نتيجة للتغريات اهليكلية يف قطاع االقتصاد يف البلدية ، حبيث هذه التغريات      
 ل علي العمل وبني مؤهالت وختصصات اخلرجيني الباحثني عن العمل يف البلدية  ال تتوافق  بني فرص التوظيف او احلصو 

 و البطالة الصرحية:   "وهي عبارة عن (    Explicit Unemploymentالبطالة السافرة )  -2

 ( .5)وجود افراد قادرين علي العمل ، لكنهم اليستطيعون احلصول علي الوظائف "  
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  6.  111السراحنة ، مجال حسن امحد عيسي ، البطالة وعالجها دراسة مقارنة بني القفه والقانون ، مرجع سابق ، ص   -
  7 33العظيم ، البطالة مشكلة اليعرفها  االسالم ، مرجع سابق ص اجلمل ، امحد حممد عبد - 
  8. 34اجلمل ، امحد حممد عبد العظيم ، البطالة مشكلة اليعرفها االسالم ، مرجع سابق ، ص -

 

هذه البطالة موجودة ببلدية تراغن  بسبب وجود فائض يف عرض القوى العاملة  " الباحثني عن العمل "مقارنة و 
 ابلطلب علي االيدى العاملة يف سوق العمل، ويقصد ابلبطالة السافرة هي وجودعدد من االفراد القادرين علي العمل 

 السوق دون جدوى ، ولذلك هم يف حالة تعطل  كامل والراغبني فيه والباحثني عنه عند مستوى االجر السائد  يف
 الميارسون اي عمل او نشاط  لفرتة قد تطول او تقصر حسب الظروف االقتصادية ابلبلدية.

 .(6)البطالة االجبارية: "هذه البطالة ال دور للفرد العامل فيها ، فهي مفروضة عليه"  -3

ري او قسري عن العمل، اي ان من غري ارادته اواختياره ، وحتدث هذه وهي البطالة الىت يتعطل فيها العامل بشكل اجبا
البطالة عندما الجيد الداخلون اجلدد اىل سوق العمل فرصا للحصول علي عمل ، على الرغم من حبثهم اجلدى عنه 

 وقدرهتم عليه وقبوهلم ملستوى االجر  السائد. 

عدم وجود العدد الكافئى من الوظائف  يف االبلدية ملقابلة اعداد البطالة االحتكالية: وهي البطالة الىت تنشأ  عن  -4
 الباحثني عن العمل من اخلرجيني اجلدد من اجلامعات واملعاهد العليا وغريها. 

(: و تسمى البطالة الفنية او التقنية وهي  Technological Unemploymentالبطالة التكنولوجية )  -5
 (.  7لة  ابلتقدم التقين )  اليت تنتج عن استبدال اليد العام

يف بلدية تراغن وكغريها من البلدايت  االخرى ، اخذت التقنية احلديثة تستخدم يف مجيع املشروعات االنتاجية   
 واخلدمية ، حيث يتم استبدال  العمال او  " الباحثني عن العمل "  ابالالت واملعدات التقنية اجلديدة واملتطورة حديثا 

( وهي  بطالة املثقفني ، ويقصد هبهم  محلة  املؤهالت  Educated Unemployment املتعلمني)بطالة  -6
العليا   بصفة خاصة ، وحتدث  بسبب الزايدة  الكبرية يف اعداد املتخرجيني من املدراس واملعااهد عن حاجة احلكومة  

 (.8للعمل احلر  )   والقطاع اخلاص ،و الىت تزيد سنة عن سنة  مع عدم توفر فرص االستعداد
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يوجد هذا النوع من البطالة ببلدية تراغن وذلك يف النسبة الكبرية اليت متثلها بطالة اخلرجيني من اجلامعات الليبية  من    
ذكورا   842بني اعداد الباحثني عن العمل واملسجلني ابملنظومه لدى مكتب العمل ابلبلدية ، حيث بلغت عددهم 

% (،  وان عدد الباحثني عن العمل من املعاهد 76لباحثني عن العمل  من خرجيني اجلامعات ) واانات، ,وان نسبة ا
 (  1108%(، من امجاىل عدد الباحثني عن العمل )  24( ذكورا واانات ، وان نسبتهم )    266املتوسطه ) 

 املطلب الثالث: أسباب بطالة خرجيى اجلامعات الليبية يف بلدية تراغن الليبية.

عدة اسباب للبطالة ختتلف حسب االطر احمليطة  ابملكان الىت حتدث فيه  او الدول  واقتصادايهتا ،فمثال اسباب   هناك   
البطالة يف الدول املتقدمة ختتلف عن اسباهبا يف الدول النامية واملتخلفه، وهذه اهم  اسباب تفشي ظاهرة البطالة بشكل 

 عام:

 معدل النمو السكاين العايل. .1
 معدالت االمية العالية. .2
 تدهور نوعية التعليم .  .3
 تدين املهارات الصناعية.  .4
 ختلف مستوي البحوت وانشطة التنمية.  .5
 اجتاهات العمل املتحيزة حنو الوظائف االدارية، والتقليل من شان العمالة اليدوية. .6
 قلة خربة القطاع اخلاص.  .7
 اخنفاض مشاركة القطاع اخلاص يف التنمية. .8

 جهود التعاون االقليمي بني الدول.تدين   - 9

بطالة خرجيى اجلامعات الليبية  يف بلدية تراغن  اسباهبا ذكرها االخوه املسؤولني ابجمللس البلدي تراغن خالل املقابالت     
 معهم وهم:

 االخ عبدالسالم ابراهيم عبدهللا / عميد البلدية املكلف.

 االخ علي ابراهيم امحوده / عضو اجمللس البلدي.  
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 .  االخ اشرف محزه املهدى ابراهيم / عضو اجمللس البلدي

  ي.االخ ابراهيم حممود الطيب / عضو اجمللس البلد

 االخ علي ابوه حممد اخزام / عضواجمللس البلدي. 

 االخت مربوكه عبداهلادى قدايف /عضو اجمللس البلدي.

 . االمني املهدى / مدير مكتب اخلدمات الزراعية  ابلبلدية  االخ املهدى 

  ة.االخت ام السعد ايقة امحوده / رئيس فرع الشؤون االجتماعية  ابلبلدي

 االخت خدجيه علي حممد هلواج / مدير مكتب االقتصاد.

 والصناعه.االخ عبدهللا ايسني ابراهيم / رئيس جملس ادارة شركات جنات اخلري ورئيس غرفة  التجارة  

 االخ عبد القادر ابوغراره علي / عميد كلية االدب والرتبية /تراغن، ورئيس جملس احلكماء ابلبلدية.

 وهي: 

 تراجع دور الدولة يف تعني اخلرجيني اجلدد من اجلامعات واملعاهد العليا. -1
 الزايدة  السكانية ابلبلدية. -2
عدم وجود خطة تنموية جيدة النشاء مشروعات انتاجية  جديدة تستوعب اعداد اخلرجيني الباحثني  -3

 عن العمل. 
عدم مواءمة  او عدم التوافق بني خمرجات التعليم العايل " اجلامعات واملعاهد العليا " مع ما يتطلبه   -4

 سوق العمل ابلبلدية.
النظرية " العلوم االنسانية" مقابل اعداد قليله من اخلرجيني من االقسام تزايد اعداد اخلرجيني من االقسام   -5

 التطبيقية " العلوم العلمية البحثية  الفنية والتقنية ".
عدم تقبل بعض اخلرجيني  للعمل يف جماالت االعمال املهنية واحلرفية املوجودة يف القطاع اخلاص ،    -6

 مع اصرار بعض اخلرجيني يف التعني يف جمال ختصصه .   وانتظار التعني يف القطاع العام  احلكومى،
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، جملة جامعة تشرين للبحوث  د. خالد عليطو ، د. كرمي ابوحالوة ، فاتن علي منصور ، اتر البطالة على التنمية االجتماعية  يف حمافظة الالذقية -9
 .  299، ص 2014،  3، العدد  36والدراسات العلمية ، سلسلة  العلوم االقتصادية والقانونية ، اجللد 

 
صغر سوق العمل يف القطاع اخلاص وعدم زايدة االستثمار والتوسع فيه، الستيعاب اعداد اخلرجيني    -7

 اجلدد " الباحثني عن العمل "، وذلك حملدودية  االدخار لدي افراد اجملتمع 
 امعات وأسرهم من منظور الشريعة اإلسالمية املبحث الثاين: آاثر خماطر البطالة على خرجيى اجل

 يف بلدية تراغن الليبية

للبطالة اثر علي التنمية االجتماعية على مستوى الفرد العاطل، ويتمثل ذلك بصورة اسياسية يف قبول العاطل عن العمل   
 قادر على تقدمي خربته ابى عمل حىت لو كان اليتناسب مع مؤهالته العلمية، حيث يتولد لدى املتعطل شعور ابنه غري

واملسامهة ىف بناء اجملتمع مما خيلق انطباعا لديه ابنه عالة على اجملتمع، كما تولد البطالة لديه اضطرب واحباط شديد  من 
 (.   9ضعف االمل ىف وجود فرصة للعمل، وتؤدى ايل أتخره الزاوج نظرا لتكاليفه )

 ملطلب األول:  خماطر البطالة على مستوى اخلريج نفسه ببلدية تراغن ا

 للبطالة ااثر عدة علي مستوى اخلريج نفسه  ذكرها املسؤولني يف مقابالهتم معي وهي:   

* االاثر االقتصادية للبطالة  علي مستوى  اخلريج وهي تتمثل يف عدم حصول الفرد علي اى مرتب لتغطية مصروفاته مما 
يدفعه ايل االجتاه احلصول عليه ابلطرق الغري املشروعه مثل القيام بسرقة االالت او معدات وبيعها ، او القيام بتجارة 

 املخدرات وغريها.

 * االاثر النفسية  علي اخلريج وهي شعوره ابالحباط والتوتر النفسى واالكتئاب وامللل وعدم الثقة يف الدولة .

 خلريج وهي تتمثل تشرد اخلريج واخلروج عن ترابط ومتالسك االسرة.* االاثر االجتماعية علي ا

 ببلدية تراغن     املطلب الثاين: ااثر وخماطر البطالة على  مستوى األسرة  
" للبطالة اثر على التنمية االجتماعية علي مستوى اسرة الفرد العاطل عن العمل ، ويتمثل ذلك بصورة اساسية يف   

 حتمل االسرة عبء معيشة املتعطلني ، حيث تضطر الكثري من االسر الىت يعاين فيها رب االسرة من البطالة  اىل توجيه 
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  10299د. خالد عليطو ، د. كرمي ابوحالوة . فاثن علي منصور ، اثر البطالة علي التنمية االقتصادية يف حمافظة الالذقية ، مرجع سابق ، ص  -
-1435تصاد،فاثن منصور ،البطالة واثرها علي التنمية االجتماعية ، رسالة ماجستري ) دراسة ميدانية حملافظة الالذقية ( ، جامعة تشرين /كلية االق - 11

2014  
لغرىب حول املخل ملنظومي ، املؤمتر ا2004االردن ،ابريل –الصمادى، ا.د عدانن امحد ، منظومة االحكام الشرعية يف مواجهة البطالة ، جامعة جرش -12

 . 232ىف التدريس والتعلم ، ص 

 
مل ، كما اهنا غالبا ما تلجا اىل االستدانة  نتيجة زايدة االعباء املالية ابنائه لرتك مقاعد الدراسة وزجهم يف سوق الع

 (.10لالسرة امللقاة علي عاتقها)
 للبطالة ااثر وخماطر على مستوي االسرة ببلدية تراغن  ذكرها املسؤولني ابجمللس خالل مقابالهتم املباشرة معي يف 

مل االسرة ملصاريف ابناءهم بعد خترجيهم وعدم القدرة علي تلبية االاثر االقتصادية علي مستوى االسرة هو زايدة حت-
متطلباهتم مما يؤتر سلبا عليهم، وابلتايل يتجه العاطلون ايل البحث عن العمل ابتباع الطرق الغري املشروعة مثل السرقة 

 وجتارة املخدرات. 

السرى بني افرادها، اى ان البطالة حتد من الاثر االجتماعية للبطالة  لالسرة هي تؤدى اىل عدم ترابط والتماسك ا-
فعالية سلطة رب  االسرة  على افراد اسرته، حبيث ال يستطيع ان يقوم او ميارس دوره يف عملية الضبط االجتماعي 

     ) .11 البناءه )

اخلريج واالسرة،   االاثر االمنية  وهي انجتة  نتيجة  عدم االستقرارللوضع االجتماعي واالقتصادي وااثرمها علي مستوى-
 فان ذلك يؤدى اىل  انتشار اجلرائم و السرقة وجتارة املخدرات، كلها تؤدى ايل  عدم استقرار االمن ابجملتمع.

 ناثر وخماطر البطالة على مستوى اجملتمع ببلدية تراغآاملطلب الثالث:  

إن مشكلة البطالة من أعظم املشاكل اليت تواجه اجملتمعات املعاصرة، حيث تفاقمت بسببها مشكلة الفقر واالحنراف، "    
 (.12وهدم اجملتمعات، وقتل الطاقات، وإشاعة الفوضى واالضطراب" ) 

تعددة االطراف، " حيث ان حالة التعطل ال تعد مشكلة ذاتية تتعلق ابلفرد العاطل فقط، بل اهنا مشكلة معقدة وم   
حيث التاثر والتاثري، اذ تتاثر البطالة بسياسات وانظمة الدولة ذات العالقة ابلتعليم والعمل من جانب، كما اهنا تتاثر 

 ابلقيم االجتماعية السائدة يف اجملتمع من جانب آخر، أما من حيث التاثري  فان حالة التعطل ال تقتصر علي الفرد 
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ص  51، العدد  26 البكر ، حممد عبدهللا، ، البطاله واالاثر النفسية معهد االدارة العامة ، الرايض، اجمللة العربية للدراسات االمنية والتدريب اجمللد -13
177  

   14300، اثر البطالة علي التنمية االجتماعية فيمحافظة الالذقية ، مرجع سابق ،ص  د. خالد عليطو ، د. كرمي ابوحالوة ، فاثن علي منصور  -
 أ . خمتارى فيصل ، البطالة والنمو االقتصادي واالاثر علي السياسات االقتصادية ، املركز اجلامعي مصطفي اسطنبويل معسكر،  -   15

http:// kantakji.com/media/4130/7841. doc   ،14-7-2018 ، 12.30 AM 
 فاثن منصور ، البطالة واثرها على التنمية االجتماعية ، مرجع سابق .  -  16

 

بل متتد اىل التاثري  على البناء االجتماعي واملتمثل ابجلوانب االمنية واالقتصادية واالجتماعية العاطل عن العمل فقط، 
 .)13 والصحية للمجتمع )

" للبطالة اثر على التنمية االجتماعية على مستوى اجملتمع  احمللي ، ويتمثل ذلك بصورة اسياسية ىف حتمل  اجملتمع       
 عبء معيشة املتعطلني، حيث تؤدى البطالة احياان اىل سوء توزيع الثروة والدخل يف اجملتمع، كما متثل قلة فرص العمل 

اس املال البشرى، كما تؤدي البطالة اىل ضعف يف النمو االقتصادى والتكافل امام الشباب عقبة يرتتب عليها هدر لر 
 . (14)االجتماعي وتسهم يف التخلف  احلضاري، وضعف االنتماء للوطن"  

ومن أهم هذه اآلاثر واملخاطر البطالة على مستوى اجملتمع ببلدية تراغن يف االيت ومن خالل اجاابت املسؤولني ابملقابالت 
 ت معهم:اليت اجري

االاثر االقتصادية علي مستوى اجملتمع هي وجود طاقة معطلة من قوة  اليد العاملة داخل البلدية  بدون عمل، هذا -1
(، وتعترب بطالة خرجيني اجلامعات ببلدية 15يؤتر سلبا علي النمو النشاط االقتصادى  ويضعفه، وهذا متوافق مع ذكره )

والىت تتمثل يف قيمة االنتاج والدخل الذى كان من املمكن احلصول عليه من  تراغن خسارة كربى لالقتصاد الوطىن ،
 خالل عمل هوالء اخلرجيني الباحثني عن العمل داخل البلدية.

اآلاثر االجتماعية علي مستوى اجملتمع  تتمثل زايدة حتمل اجملتمع مزيدا من املشاكل االجتماعية تؤدي اىل هدم البناء -2
ويصبح اجملتمع مفككا بكل ما تعينه الكلمة، مبعىن ان البطالة تؤدى اىل اخنفاض اواصر الراوبط  النسيج االجتماعي، 

الىت  حيملها  الناس  اجتاه املوسسات الرمسية واالنظمة والقيم االجتماعية السائدة يف اجملتمع، واآلاثر االمنية علي مستوى 
العاطلني وعدم توفر االمن فيه اليضمن لبقية افراده البقاء والعيش  اجملتمع  تنتشر يف  اجملتمع  كافة اجلرائم بسبب هوالء

 (.16فيه بسالم وحرية، وهذا متوافق  مع اشارت اليه الدراسة البطالة واترها علي التنمية االجتماعية  )
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جامعة بغداد ، أ.دطه جزاع مزاين ، ا .د مازن كامل جاسم  ، بطالة اخلرجيني يف العراق املشكلة واحللول املقرتحة، جملة البحوت الرتبوية والنفسية ، - 17

 17-1، ص  2012،  35العدد 

 

 املطلب الرابع: طرق وأساليب عالج البطالة من منظور الشريعة اإلسالمية.
ابت من املؤكد أن البطالة داء خطري إذا أصاب اقتصاد أي بلد فانه حتما سوف يصيبه يف مقتل فيما لو غض الطرف     

عنه وتباطأ وتعثرت جهود احلد من انتشاره ومعاجلته بشكل علمي مدروس. وليس من املنطقي والعدل ان تلقي تبعات 
عات األخرى حيث انه كما معروف يف علم االقتصاد أن مجيع وتكاليف املعاجلة على قطاع ما بعينه دون بقية القطا

القطاعات املنتجة للسلع واخلدمات بشقيها العام واخلاص ترتبط مبصري مشرتك تؤثر وتتأثر فيما بينها. وعليه فان طرق 
 من حقوق.معاجلة البطالة تتقامسها مجيع القطاعات دون استثناء الن اجلميع تقع عليه واجبات والتزامات كما هلم 

إن مشكلة البطالة من اخطر املشكالت اليت تواجه اقتصادايت العامل النامي عموما واقتصادايت البلدان العربية خصوصا   
نظرا ملا هلا من آاثر سلبية خطرية على املستوايت االقتصادية واالجتماعية واألمنية  فعلى املستوى االقتصادي تفقد األمة 

نمية أال وهو عنصر املوارد البشرية وذلك سواء من خالل تعطيل قدراهتم نتيجة البطالة أو من عنصرا هاما من عناصر الت
خالل هجرهتم إىل اخلارج أما على املستوى االجتماعي فان البطالة توفر األرض اخلصبة لنمو املشكالت االجتماعية 

وصيات اليت من شاهنا أن جتعل من عملية وجرائم العنف والسرقة والقتل واالغتصاب واالنتحار. وفيما يلي أهم الت
مكافحة البطالة أمرا ممكنا فيما لو خلصت النية وتوفر القابلية على التضحية من اجل اجلميع دون الرتكيز على املنافع 

 ( :   17)   والعوائد اخلاصة منه

م ألقصى حد مبا يقوم عالج خمتلف صنوف البطالة على إجياد فرص عمل كافية يوظف فيها العاملون قدراهت (1
حيقق كفاءة إنتاجية عالية ومتزايدة من انحية ويوفر كسباً مرتفعاً ومتنامياً يكفل إشباع احلاجات األساسية للناس 
ىف اجملتمع وارتقاء مستوى الرفاه البشرى مع الزمن من انحية أخرى. ويعىن هذا اهلدف املركب خلق فرص عمل 

اجية والكسب على حد سواء وأكثر بكثري من املطلوب جملرد مواجهة أفضل من املتاح حاليا على جانيب اإلنت
 البطالة السافرة حبيث ميكن للمشتغلني فعاًل يف أي نقطة زمنية االنتقال ألعمال أعلى إنتاجية وأوفر كسباً.

يتعني االرتقاء بنوعية رأس املال البشرى من خالل االستثمار املكثف ىف التعليم والتدريب املستمرين وىف الرعاية  (2
 الصحية مع إيالء عناية خاصة للمستضعفني الفقراء والنساء حىت يتأهل األفراد ىف سوق العمل لفرص العمل 
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زى ،  ملهدى الناجم حممد ، راس املال البشرى كمحرك للنمو االقتصادى والتنمية املستدامه ىف االقتصاد اللييب ، كلية االقتصاد / جامعة بنغاخالد ا -  18

  2012دراسة استكماال ملتطلبات احلصول على االجازة العليا ماجستري ، 
"دراسة ميدانية على الصناعات الصغرى ىف مدينة بنغازي ، بكالوريس اقتصاد /كلية   سليمه علي خليل ، دور الصناعات الصغرى يف توفري فرص العمل  -    19

  2002االقتصاد/جامعة بنغازى ، 

 
د وفائها هبذه املهمة سيتحدد مدى خدمتها لغاية التقدم األفضل. وهذه مهمة اترخيية ليس هلا إال الدولة وعلى ح

(18.) 
وحيث ال يُتوقع أن يتمكن رأس املال الكبري من خلق فرص العمل الكافية ملواجهة حتدى البطالة نظرًا لرتكيزه  (3

املواتية لقيام املشروعات على األنشطة االقتصادية كثيفة رأس املال وخفيفة العمالة فيتعني توفري البنية املؤسسية 
الصغرية بدور مهم ىف خلق فرص العمل مع ختليق تضافر فعال بني املشروعات الصغرية وقطاع األعمال احلديث. 
ويطلب حتقيق ذلك اهلدف، متكني عموم الناس خاصة الفقراء من األصول اإلنتاجية ابإلضافة إىل رأس املال 

ن بشروط ميسرة واألرض واملاء ىف املناطق الريفية حيث يعيش أكثر البشرى. وأيتى على رأس القائمة االئتما
الفقراء. كذلك يتعني توفري البيئة القانونية واإلدارية لتسهيل قيام املشروعات الصغرية ورعايتها حيث تتسم هذه 

االستثمار حتواًل جذرايً ىف بيئة   -إن قام  -املشروعات ابلضعف وارتفاع احتمال الفشل. وميثل ذلك التوجه 
احلالية اليت توفر احلوافز كل احلوافز لرأس املال الكبري بينما ترتك املستثمر الصغري قليل احليلة ابلتعريف يرزح حتت 

 (.19ثقل أقسى العوائق التمويلية واإلدارية والتسويقية )
لى مشروعات توفري فرص عمل من خالل اإلنفاق احلكومي ع-خاصة ىف البداية-وقد تتطلب مكافحة البطالة (4

 البنية األساسية مما حيقق غرضاً مزدوجاً:
 تشغيل مكسب للفقراء.   .أ

 حتسني البنية األساسية واليت هى حباجة لتطوير ضخم ومستدام.  .ب
ويتضح من التوجهات املوصى هبا ضخامة العبء امللقى على الدولة ولن يقوم به طرف آخر مما يثري مفارقة قوية  (5

سياق إعادة اهليكلة الرأمسالية ىف إطار سياسات التكيف اهليكلي من انحية وبني بني احلد من دور الدولة يف 
 مهام الدولة يف حفز التنمية املولدة لفرص العمل الكافية ملكافحة فعالة للفقر من انحية أخرى. وىف النهاية فإن 
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، ص  2014هامشى بريقل ، البطالة واثرها علي الفرد واجملمتع ، مركز جيل للعلوم االنسانية واالجتماعية ، العدد الثالث تشرين اول اكتوبر  -    20

141-160  
من استاذة جامعة الكوفة م. غسان رشاد دوش، منودج مقرتح للقطاع اخلاص يهدف اىل معاجلة مشكلة بطالة اخلرجيني " دراسة استطالعية الراء عينة  - 21

 .  383-369، ص2015،جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية ، السنة احلادى عشر ، اجمللد التاين عشر ، العدد اخلامس والثالثون ،

 
ت مؤسسية بعيدة املدى يف البنية االقتصادية  بلوغ التوجهات اإلسرتاتيجية السابقة غاايهتا ىف مكافحة البطالة يتطلب تغيريا

 (:20والسياسية تشمل)  
 زايدة كفاءة سوق العمل يف سياق تدعيم تنافسية األسواق عامة وضبط نشاطها يف إطار من سيادة القانون التامة.-أ

 إصالح اخلدمة احلكومية وإقامة نظم فعالة للضمان االجتماعي.-ب
 عن الناس بشفافية ومسؤولة أمامهم بفعالية.إصالح نظم احلكم لتصبح معربة -ج
متكني وتقوية مؤسسات اجملتمع املدين اجلماهريية حبق حىت يصبح لعموم الناس وللفقراء خاصة صوت مسموع يف -د

 الشأن العام.
ص دعم وتشجيع القطاع اخلاص احمللي ليأخذ دوره يف املشاركة يف تقليل نسب البطالة عن طريق مسامهته يف خلق فر -ه

 (.21عمل تناسب وقدراته)
التوسع يف برامج التدريب وإعادة التدريب والتأهيل للقوى البشرية العاملة تلك اليت تقف يف طابور البحث عن فرصة -و

 للعمل.
البنية  االرتقاء مبستوى التعليم والصحة واإلسكان والرعاية االجتماعية من خالل االستثمارات املوجهة واملدروسة ابجتاه  -ز

 التحتية.
إصدار القوانني اخلاصة جبذب االستثمار األجنيب مع مراعاة حتديد سبل ووسائل االستثمار األجنيب حبيث ال تؤدي -ح

إىل نتائج ضارة وسلبية على االقتصاد حيث أن رأس املال األجنيب ال يهتم إال بتحسني مستوايت عوائده الرحبية سواء 
زات املمنوحة له أو من خالل مسامهاته يف هتريب رؤوس األموال إىل اخلارج دون إعادة عن طريق االستفادة من االمتيا

استثمارها من جديد يف اقتصاد الدولة املضيفة. فضال عن دور رأس املال األجنيب الذي يعمل وفق أجندته اليت تكفل 
 لة اخلارجية اليت تتسم ابلكفاءة املتطورة له محاية عوائده املتحققة فضال عن سياساته التشغيلية من خالل استخدام العما
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قتصادية واالدارية ، جامعة االنبار سامي محيد عباس ، امهية االستثمار االجنيب املباشر يف تفعيل االقتصاد العراقي ، جملة جامعة االنبار للعلوم اال-  22

 .  353-329، ص  2010

 .   2009تشرين االول  31االردن،  -أ . د جمدالدين مخش ، االسباب االجتماعية للبطالة وسبل معاجلتها ، املومتر الرابع للبحث العلمي ، عمان -  23

 
واالبتعاد عن استخدام العمالة احمللية اال يف حدود العمل الغري ماهر األمر الذي يضعف من إمكانية استفادة العمالة 

 (.22احمللية من تطوير إمكانياهتا )
والتفريعات األساسية، وذلك نظراً   العمل على وضع قاعدة معلومات حديثة للقوى العاملة تشتمل على التصنيفات-ط

  ألمهيتها يف تسهيل عملية البحث العلمي، ولدعم دقة نتائجه يف متثيل الواقع ووصفه وتقييمه.
نظراً الرتفاع نسبة متثيل املرأة يف الرتكيبة السكانية وحمدودية خيارات العمل املتاحة هلا يف الوقت الراهن يتعني إاتحة -ق

أكرب لإلسهام يف قوة العمل وذلك من خالل توسيع جماالت نطاق عمل املرأة وتنويعها وعدم الفرصة أمامها بشكل 
 (.23حصرها يف مهن حمددة )

اختاذ اإلجراءات املناسبة لتسهيل حركة انتقال األيدي العاملة من مهنة اىل أخرى ، وإزالة ما يعرتض هذه احلركة من -ل
نفسية معينة أو إدارية، وحتقيق منو متوازن يف نسب العمالة الوطنية يف مجيع صعوابت تتعلق ابعتبارات اجتماعية أو 

 . املناطق إبتباع سياسة مناسبة لتوطني الصناعة وفق ظروف كل منطقة

اختاذ اإلجراءات والوسائل لزايدة عائد الصادرات و جتنب التقلبات العنيفة يف هذا العائد و تشجيع االستعانة برأس -م
 ووضع التسهيالت املناسبة له حىت ال تتعرض سياسات العمالة اىل صعوابت تؤدي اىل فشلها نتيجة اختالل املال األجنيب

 . يف ميزان املدفوعات يف الدولة

وأخريا فإن مستوى حجم االستثمارات و ابلتايل مدى سرعة التغلب على البطالة أو مدى امتصاص العاطلني يتوقف 
م حلجم االستثمارات املطلوبة و اختاذ الوسائل الكفيلة بتقييد االستهالك وإعادة توزيعه على مدى كفاية رأس املال الالز 

حبيث تتجه كل زايدة ممكنة من الناتج القومي إىل االستثمار، ويف مقدمة هذه الوسائل إتباع سياسة مالية فعالة و 
 لعمل اباليت:يتم معاجلة البطالة من خالل ا  سياسة هادفة لألجور وسياسة إدارية حازمة،

التخطيط االسرتاتيجى اجليد علي مستوى الدولة ، ويشمل مجيع القطاعات االنتاجية واخلدمية ، والتنسيق بينها   -1
 يف معاجلة  اي خلل حيول دون تنفيده  ابلصورة الىت وضع عليها  ، خدمة للسكان يف الدولة لتحقيق الرفاهية
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 http:Alphabetaعمار اهلامشي ، دراسات اجلدوى االقتصادية وامهيتها للمشاريع االستثمارية ،   -  24 
.argaam.com.artical/detail190591    2018-7-12، زايرة املوقع  

الستكمال متطلبات احلصول   ، رسالة 2010-2000مسعود املختار حممد ابوراوي ، ختطيط هيكل القوى العاملة يف االقتصاد اللييب خالل الفرتة  -  25
 .  2012على درجة الدكتوراه الفلسفة يف الدراسات االفريقية من قسم السياسة واالقتصاد ، معهد البحوت والدراسااتالفريقية ، جامعة القاهرة ، 

 
والرخاء والتقدم اىل االفضل  يف احلياة ، ودراسة اجلدوى االقتصادية  للمشروعات التنموية  الىت ميكن اقامتها  بكل   

منطقة ،وذلك حسب خصائص وطبيعة املواد الطبيعية  املتوفرة هبا والىت متيزها عن بقية املناطق االخرى يف الدولة، 
النتاج احلبوب الغداء الرئيسي  للسكان، فيجب  توجيه خرجيني كليات  فمثال املناطق الزراعية وما هلا من مميزات

الزراعة  حلل مشكلة العمالة فيها وعدم االعتماد علي العمالة الوافدة، سواء كانت هذه العمالة عادية او  فنية  
ب اجلدوى متخصصة ، وهكذا لبقية املناطق يف الدولة واملشروعات الىت ميكن  جناحها ىف منطقة دون اخرى.حس

    (.24االقتصادية)
جيب  ان يكون هناك ختطيط مستقبلي بني ختطيط القوى العاملة واحتياجات سوق العمل وختطيط التعليم  -2

والتنسيق بينهما فيما خيص املناهج التعليمية والتدريبية  وفق خطط التنمية االقتصادية  للدولة وقبل توجه 
العليا، حبيث يكون  بعد استكمال دراساهتم وخترجهم، تكون  ووظائفهم يف الطالب ايل اجلامعات واملعاهد 

 ( .  25انتظارهم  حسب مشروعات خطط التنمية االقتصادية  للدولة.)
جيب علي االدارات احمللية  ابملناطق  متابعة املشروعات املستهدفة هبا حسب خطط التنمية االقتصادية وتعني  -3

طق  يف هذه املشروعات اوال ابول وحىت تكون هناك ثقة ما بني  اخلرجيني من  اخلرجيني  من ابناء هذه املنا
اجلامعات واملعاهد العليا  وبني املسؤولني علي تنفيد خطط التنمية االقتصادية واجلهات املسؤوله عليها من قبل  

 الدولة. 
ويل املايل وكيفية احلصول جيب على الدولة دعم القطاع اخلاص وتشجيع العمل به، وذلك من خالل توفري التم -4

عليه ابيسر الطرق املشروعة لذلك، وكذلك النظر يف التشريعات القانونية اخلاصة ابلضرائب والرسوم ملزاولة 
االعمال ىف هذا القطاع من حيث تبسيط اجراءاهتا وتكلفاهتا وخاصة اعمال تسويق املنتجات احمللية  سواء 

 ا يعطي دافع وحافز للكل االستمرار يف العمل. للسوق احمللي او لالسواق العاملية، مم
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، ص  2010لعلوم االنسانية ، العدد التاين ، مؤيد منفي حممد الدليمى ، املخاطر االجتماعية للبطالة يف اجملتمع العراقي ، جملة جامعة االنبار ل -  26

326-362 . 
 . 264.ص  2000السراحنة، مجال حسن امحد عيسي ، مشكلة البطالة وعالجها ، مراجع سابق ، -  27

 
الشباب الذين لديهم مواهب فكرية ومتميزون  ولديهم هواايت يف اعمال فنية وهندسية ويتم اكتشافهم من  -5

خالل النشاطات املدرسية، جيب علي ادارات املدراس االهتمام هبم وحتفيزهم على بدل املزيد، وعمل احصائية 
 هات االعلى  يف الدولة  لتتوىل املزيد من االهتمام والعناية هبم.بعددهم وابالغ اجل

مؤسسات اجملتمع املدين  جيب ان تقوم بدورها واملسامهة يف حل مشكلة بطالة اخلرجيني، ذلك من خالل  -6
التمويل املايل  للشباب علي اقامة مشروعات انتاجية صغرية، واقامة الندوات واحملاضرات والدروس الدينية  

 (.26لرتبوبية الىت حتث علي العمل  والكسب ىف االسالم) وا
مبا ان االقتصاد هو قوام احلياة وعمارة االرض  يف هذا الكون الذى نعيش فيه، ولتحقيق هذا ال بدا من معرفة  -7

اهدافه وحتديد اسسه  ومبادئه، فالسالم قدم الينا احللول لكافة مشاكل  الىت تواجهنا ىف حياتنا، ومنها 
الت االقتصادية مثل البطالة والفقر وكيفية معاجلتها من وجة نظر االسالم، فيجب علينا حنن العرب املشك

واملسلمني  بتدريس االقتصاد االسالمى منذ املراحل االوىل البناءان وتربيتهم على العمل به  يف مجيع املعامالت 
للمشاكل االقتصادية، ومن مت  نشرها ىف وسائل فيما بينهم، واتبات فعالية االقتصاد االسالمي يف اجياد احللول  

 (.27االعالم املختلفة  لغرض توصيلها اىل بقية شعوب العامل )
 اإلسالمية:  الشريعة  منظور  من البطالة  عالج وأساليب  طرق

وال: احلث علي العمل والسعي يف مناكب االرض واالكل من رزقه  ومجع وكسب االموال ابلطرق املشروعة أ  
 وحرم كسبها ابلطرق الغري املشروعة. 

علي العمل ابعتباره الوسيلة الكرمية لكسب املال للعيش الكرمي  وتلبية لسداد قيمة  حتثنا  الشريعة االسالمية  
يف القران الكرمي اايت كثرية تدلنا  علي العمل  واحلث عليه والسعي يف مناكب شراء احتياجات االنسان ، و 

االرض لكل اقسامها  جلمع املال وانفاقه ابلطرق املشروعة  علي النفس والغري ، ابستخدام اساليب العمل يف 
 ُهَو ﴿ع ، قال هللا تعايل  الزراعة والصناعة والتجارة وهي كافية لتلبية احلاجات املادية الضرورية ال ابناء اى جمتم
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  28(والطرباين8741يف شعب االميان ) قيهراوه البي 
 (3/191في مسند انس )  –رواه احمد  -   29
 ( 1382( والترمذى )6012راوه  البخاري )  -  30

 

ضَ َجعََل لَُكُم  ٱلَِّذي َرأ ُشوا  ذَلُوٗلا فَ  ٱۡلأ قِهِ  ٱمأ زأ ِه  ۦۖفِي َمَناِكِبَها َوُكلُوا  ِمن ر ِ  ﴾١٥ٱلنُُّشورُ َوإِلَيأ
َسُن ﴿، وجعل االسالم للعمل مكانة كربى  وصلت ايل حد العبادة  قال تعايل   [15]الملك:  َوَمنأ أَحأ

ن َدَعآ إِلَى  مَّ ٗلا م ِ ِ قَوأ ا َوقَاَل إِنَِّني ِمَن أ ٱّللَّ ِلحا ِلِمينَ َوَعِمَل َصَٰ وهني عن   ،  [33]فصلت:  ﴾٣٣ُمسأ
العمل عري املشروع  وحرمه  مثل العمل مبا يفسد العقل والصحة ) اخلمر،حلم اخلنزير ( او حتصيل املال ابساليب 

َنُكم ِب ﴿قال تعايل  امليسر والرقص  لَُكم َبيأ َوَٰ ُكلُٓوا  أَمأ ِطلِ َوَٗل تَأأ َبَٰ لُوا  بَِهآ إِلَى  ٱلأ ُحكَّامِ َوتُدأ ا  ٱلأ ُكلُوا  فَِريقا ِلتَأأ

ِل م ِ  َوَٰ مِ ِب  ٱلنَّاِس نأ أَمأ ثأ ِ لَُمونَ  ٱۡلأ الحيل للمسلم ان يتكاسل ، وكذلك  [188]البقرة:  ﴾١٨٨َوأَنتُمأ تَعأ
عن طلب الرزق ابسم التفرغ للعبادة  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" طلب كسب احلالل فريضة بعد 

   (28)  الفريضة "
ضَ وَ ﴿فالكتساب عن طريق الزراعة قال تعايل   َرأ ََنامِ  ٱۡلأ ِكَهٞة وَ  ١٠َوَضعََها ِلۡلأ لُ فِيَها َفَٰ ذَاُت  ٱلنَّخأ

َمامِ  َكأ َحبُّ وَ   ١١ٱۡلأ فِ ذُو    ٱلأ َعصأ َحانُ وَ   ٱلأ يأ ، وكذلك حيثنا رسولنا الكرمي   [12-10]الرحمن:    ﴾١٢ٱلرَّ
ىت يغرسها ، على العمل ابلزراعة  حيث يقول " ان قامت الساعة وبيد احدكم فسيلة فاستطاع ان  اال يقوم ح

( ، ويؤكد على الزراعة بقوله " ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طريا وال 29فله بذلك اجر ")
( ،  اما االكتساب عن طريق الصناعة ذكر لنا القران الكرمي بعض االنبيا 30انسان اال كان له به صدقة ") 

تَِوي  ﴿عملوا  ابلصناعة قال تعايل َرانِ َوَما َيسأ َبحأ ٞب فَُراٞت َسآِئٞغ َشَرابُهُ   ٱلأ ذَا َعذأ ٌح أَُجاٞجۖ   ۥ َهَٰ ذَا ِملأ َوَهَٰ

َبُسوَنَهۖا َوتََرى  َيةا تَلأ ِرُجوَن ِحلأ تَخأ ا َوتَسأ ا َطِري ا ما ُكلُوَن لَحأ كَ َوِمن ُكل ّٖ تَأأ فُلأ تَغُوا   ٱلأ فِيِه َمَواِخَر ِلتَبأ

ِلهِ  ُكُرونَ َولَعَلَُّكمأ  ۦِمن فَضأ َملأ أَِن ﴿، وقال تعايل  [12]فاطر:  ﴾١٢تَشأ رأ فِي  ٱعأ تّٖ َوقَد ِ بِغََٰ َسَٰ

دِۖ  َملُوا  وَ  ٱلسَّرأ َملُوَن َبِصيرٞ  ٱعأ ِلًحۖا إِن ِي بَِما تَعأ َمن َكاَن يُِريُد ﴿، وقال تعايل   [11]سبأ:  ﴾١١َصَٰ

ةَ  ِعزَّ ِ  ٱلأ َّ ةُ لِلََفِ ِعزَّ عَُد  ٱلأ ِه َيصأ كَ َجِميعًۚا إِلَيأ عََملُ وَ  ٱلطَّي ِبُ  ِلمُ ٱلأ ِلحُ  ٱلأ فَعُهُ  ٱلصََّٰ ُكُروَن  ٱلَِّذينَ وَ  ۥۚيَرأ َيمأ

ِئَك ُهَو َيبُورُ  اتِ   ٱلسَّي ِ 
ٓ لََٰ ُر أُو  ُ وَ  ١٠لَُهمأ َعذَاٞب َشِديٞدۖ َوَمكأ فَةّٖ ثُمَّ  ٱّللَّ ن تَُرابّٖ ثُمَّ ِمن نُّطأ َخلَقَُكم م ِ

ِمُل ِمنأ أُ  ۚا َوَما تَحأ جا َوَٰ ِمهِ َجعَلَُكمأ أَزأ رّٖ َوَٗل يُنقَُص ِمنأ  ۦۚنثَىَٰ َوَٗل تََضُع ِإٗلَّ ِبِعلأ َعمَّ ُر ِمن مُّ َوَما يَُعمَّ

ِلَك َعلَى  ۦُٓعُمِرهِ  ب ۚ إِنَّ ذََٰ ِ إِٗلَّ فِي ِكتََٰ قال تعايل  11-10فاطر [11-10]فاطر:  ﴾١١يرٞ َيسِ  ٱّللَّ
عَةَ لَبُوسّٖ لَُّكمأ  ﴿ هُ َصنأ َنَٰ ِكُرونَ َوَعلَّمأ ۖ َفَهلأ أَنتُمأ َشَٰ ِسُكمأ ۢن َبأأ ِصَنُكم م ِ ،اما    [80]اۡلنبياء:    ﴾٨٠ِلتُحأ

 فيتقضي العمل فيها ابلصدق واالمانة وحذران سبحانه وتعايل من الغش يف     االكتساب عن طريق التجارة
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قَوأ ﴿الكيل وامليزان  قال تعايل  ۚا قَاَل َيَٰ با َيَن أََخاُهمأ ُشعَيأ بُُدوا  ِم َوإِلَىَٰ َمدأ َ  ٱعأ ُرهُ  ٱّللَّ ه  َغيأ نأ إِلََٰ   ۥۖ َما لَُكم م ِ

فُوا    ۖ فَأَوأ ب ُِكمأ ن رَّ ُكم َبي َِنٞة م ِ لَ قَدأ َجآَءتأ َكيأ ِميَزانَ وَ   ٱلأ َخُسوا     ٱلأ ِسُدوا  فِي   ٱلنَّاسَ َوَٗل تَبأ َيآَءُهمأ َوَٗل تُفأ أَشأ

 َ ٞر ٱۡلأ ِلُكمأ َخيأ ِحَهۚا ذََٰ لََٰ َد إِصأ ِض َبعأ ؤأ رأ ، واحل البيع وحرم  [85]اۡلعراف:  ﴾٨٥ِمِننين لَُّكمأ إِن ُكنتُم مُّ
ُكلُوَن    ٱلَِّذينَ ﴿الرابء قال تعاىل   ا  َيأأ َبوَٰ نُ َيتََخبَُّطهُ    ٱلَِّذيَٗل َيقُوُموَن إِٗلَّ َكَما َيقُوُم    ٱلر ِ َطَٰ ۚ ِمَن    ٱلشَّيأ َمس ِ  ٱلأ

ِلَك ِبأَنَُّهمأ قَالُٓوا  إِنََّما 
عُ ذََٰ َبيأ ُل مِ  ٱلأ ا   ثأ َبوَٰ ُ َوأََحلَّ  ٱلر ِ عَ  ٱّللَّ َبيأ َم  ٱلأ ا ۚ َوَحرَّ َبوَٰ ن  ۥفََمن َجآَءهُ  ٱلر ِ ِعَظٞة م ِ َموأ

ب ِهِ  ُرهُ  ۥفَلَهُ  ٱنتََهىَٰ فَ  ۦرَّ ِۖ إِلَى  ۥَٓما َسلََف َوأَمأ ُب  ٱّللَّ َحَٰ ِئَك أَصأ
ٓ لََٰ ُهمأ فِيَها  ٱلنَّارِۖ َوَمنأ َعاَد فَأُو 

 .  [275]البقرة:  ﴾٢٧٥ِلُدونن َخَٰ 
ومن جانب اخر فان الشريعة االسالمية  تشجع املسلمني علي اهلجرة  ممن ضاقت عليهم فرص العمل يف 
اوطاهنم االصلية ، الن االسالم اليعرتف ابحلدود السياسية  الىت تفصل بني  الدول االسالمية واساس ذلك 

ِذهِ ﴿قوله تعايل ِحَدةا َوأََن۠ا َربُُّكمأ فَ  ۦٓإِنَّ َهَٰ ةا َوَٰ تُُكمأ أُمَّ بُُدونِ أُمَّ ، فارض هللا    [92]اۡلنبياء:  ﴾٩٢ٱعأ
واسعة وال يتحدد خريها  مبنطقة دون اخرى فال حجةللعاطلني عن العمل البقاء يف مسقط راسهم دون السعي 

ُهُم  ٱلَِّذينَ إِنَّ ﴿قال تعايل  ئَِكةُ تََوفَّىَٰ
ٓ َملََٰ عَِفيَن فِي  َظاِلِميٓ  ٱلأ تَضأ ۖ قَالُوا  ُكنَّا ُمسأ أَنفُِسِهمأ قَالُوا  فِيَم ُكنتُمأ

ِضۚ  َرأ ُض  ٱۡلأ ِ قَالُٓوا  أَلَمأ تَُكنأ أَرأ ُهمأ َجَهنَُّمۖ َوَسآَءتأ  ٱّللَّ َوىَٰ ِئَك َمأأ
ٓ لََٰ ِسعَةا فَتَُهاِجُروا  فِيَهۚا فَأُو  َوَٰ

ئَِكةُ ُهُم تََوفَّىَٰ  ٱلَِّذينَ إِنَّ ﴿[97]النساء:  ﴾٩٧َمِصيًرا
ٓ َملََٰ ۖ قَالُوا  ُكنَّا  ٱلأ َظاِلِمٓي أَنفُِسِهمأ قَالُوا  فِيَم ُكنتُمأ

عَِفيَن فِي   تَضأ ِضۚ ُمسأ َرأ ُض   ٱۡلأ ِ قَالُٓوا  أَلَمأ تَُكنأ أَرأ ُهمأ َجَهنَُّمۖ   ٱّللَّ َوىَٰ ِئَك َمأأ
ٓ لََٰ ِسعَةا فَتَُهاِجُروا  فِيَهۚا فَأُو  َوَٰ

ِ ۞َوَمن يَُهاِجرأ فِي َسِبيِل ﴿، وقال تعايل  [97 ]النساء: ﴾٩٧َوَسآَءتأ َمِصيًرا َيِجدأ فِي  ٱّللَّ

ِض  َرأ ِتهِ  ٱۡلأ ُرجأ ِمۢن َبيأ  َوَمن َيخأ
ا َوَسعَةاۚ ا َكِثيرا َغما ِ ُمَهاِجًرا إِلَى  ۦُمَرَٰ هُ  ۦَوَرُسوِلهِ  ٱّللَّ ِركأ ثُمَّ يُدأ

تُ  َموأ ُرهُ  ٱلأ ِ  َعلَى  ۥفَقَدأ َوقََع أَجأ ُ َوَكاَن  ٱّللَّ ِحيما  ٱّللَّ ا رَّ  .  [100]النساء:  ﴾١٠٠اَغفُورا
ِلِهمأ َحق ٞ  ٱلَِّذينَ وَ ﴿و هي الركن الثالث يف االسالم ، والدليل عليها يف القران الكرمي اثنيا الزكاة    َوَٰ فِٓي أَمأ

لُومٞ  عأ ُرومِ ل ِلسَّآئِِل وَ  ٢٤مَّ َمحأ له عليه ، واما في الشريعة  في قو  [25-24]المعارج:  ﴾٢٥ٱلأ

الصالة والسالم" بني اٗلسالم علي خمس : شهادة ان ٗل اله اٗل هللا وان محمدا عبده 

ورسوله واقامة الصالة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيال 

" رواه  البخاري ومسلم . وعن مصاريف الزكاة فقد بينتها اٗلية الكريمة قال تعالي  

تُ ۞إِنََّما ﴿ َدقََٰ فُقََرآِء وَ  ٱلصَّ ِكينِ ِللأ َمَسَٰ ِمِلينَ وَ  ٱلأ َعَٰ َها وَ  ٱلأ ُمَؤلَّفَةِ َعلَيأ قَابِ قُلُوبُُهمأ َوفِي  ٱلأ  ٱلر ِ

ِرِمينَ وَ  غََٰ ِ َوفِي َسِبيِل  ٱلأ نِ وَ  ٱّللَّ َن  ٱلسَِّبيلِۖ  ٱبأ ِ  فَِريَضةا م ِ ُ وَ  ٱّللَّ  [60]التوبة:  ﴾٦٠َعِليٌم َحِكيمٞ  ٱّللَّ
 المصاريف التمانية  نحجت في محاربة الفقر  ونزعت الحقد والحسد من قلوب وهذه 
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الفقراء اتجاه اٗلغنياء وعودت المؤمنين  على البذل والعطاء  لمن يستحق المال ، وقال 

ةَ َوأَقِيُموا  ﴿تعالي  لَوَٰ ةَ َوَءاتُوا   ٱلصَّ َكوَٰ َكعُوا  وَ  ٱلزَّ ِكِعينَ َمَع  ٱرأ ، وايضا  [43]البقرة:  ﴾٤٣ٱلرََّٰ

تََك َسَكٞن لَُّهمأ  ﴿قال تعالي   ۖ إِنَّ َصلَوَٰ ِهمأ يِهم بَِها َوَصل ِ َعلَيأ ُرُهمأ َوتَُزك ِ ِلِهمأ َصَدقَةا تَُطه ِ َوَٰ ُخذأ ِمنأ أَمأ

ُ وَ   [103]التوبة:  ﴾١٠٣َسِميٌع َعِليمٌ  ٱّللَّ

دو معا  بدافع الشعور الوجداين النابع  ابمياهنم ان يتضامن افراد اجملتمع ويتسان  وهو مبعينالتكافل االجتماعي:    
ابلشريعة االسالمية الختاذ مواقف اجيابية يف اجتاه ملن يستحق املساعدة فيهم، مثل الفقري ، ورعاية اليتيم .ومن 

 ذلك مت اختيار  النذور والكفارات .
مال او حنوه وعليه واجب  الوفاء به  االجثماعي وهو ما ينذره املسلممن من    التكافل   وسائل  وهو منالنذور  

فُوا  ِب ﴿لقوله تعايل َيطَّوَّ يُوفُوا  نُذُوَرُهمأ َولأ ُضوا  تََفثَُهمأ َولأ َيقأ تِ ثُمَّ لأ َبيأ عَِتيقِ  ٱلأ    [29]الحج:  ﴾٢٩ٱلأ
من وسائل التكافل االجتماعي مبا اوجبه هللا على املسلم من اطعام املساكني عمال بقوله   وهيالكفارات  

ُ َٗل يَُؤاِخذُُكُم ﴿عايل ت وِ ِب  ٱّللَّ ِكن يَُؤاِخذُُكم بَِما َعقَّدتُُّم  ٱللَّغأ نُِكمأ َولََٰ َمَٰ نَۖ فِٓي أَيأ َمَٰ َيأ َرتُهُ  ٱۡلأ عَاُم  ٓۥ فََكفََّٰ إِطأ

ۖ َفَمن لَّ  ِريُر َرقََبةّٖ َوتُُهمأ أَوأ تَحأ ِليُكمأ أَوأ ِكسأ ِعُموَن أَهأ َسِط َما تُطأ ِكيَن ِمنأ أَوأ فَِصَياُم   َيِجدأ مأ  َعَشَرةِ َمَسَٰ

تُمأۚ وَ  ِنُكمأ إِذَا َحلَفأ َمَٰ َرةُ أَيأ
ِلَك َكفََّٰ ۚ ذََٰ ثَِة أَيَّامّٖ

فَُظٓوا  ثَلََٰ ِلَك يَُبي ُِن  ٱحأ نَُكمأۚ َكذََٰ َمَٰ ُ أَيأ ِتهِ  ٱّللَّ لَعَلَُّكمأ  ۦلَُكمأ َءاَيَٰ

ُكُرونَ    [89]المائدة:  ﴾٨٩تَشأ
 من اخلرجيني بطالة معاجلة يف املسامهة هلا ميكن واليت اجليدة، االسالمى التمويل صيغ احد هي املضاربة

 لتكوين مايل دعم ايل احملتاجون  هم و العمل، لسوق  اجلدد العمل،اوالداخلون عن الباحثون اجلامعات،او
 أنْدىنن   ت نُقومُ   أنكن  ي نْعلنمُ   رنبَّكن  أن ﴿  تعايل  قال واألنتاج،  العمل  يف والبداية  األنطالق  يف  تناسبهم  صغرية  مشروعات

رُ  وناّللَُّ  منعنكن  الَِّذينن  ِمنن  ونطنائِفنة   ونثُ لُثنهُ  ونِنْصفنهُ  اللَّْيلِ  ثُ لُثنيِ  ِمنْ   عنلنْيُكمْ  ف نتنابن  حُتُْصوهُ  لننْ  أن  عنِلمن  ونالن َّهنارن  اللَّْيلن  يُ قندِن
ت نُغونن  اأْلنْرضِ  يف  ينْضرِبُونن  ونآخنُرونن  منْرضنى ِمْنُكمْ  سنينُكونُ  أن عنِلمن  اْلُقْرأن ِمنن  ت نينسَّرن  منا فناقْ رنُءوا  اّللَِّ  فنْضلِ  ِمنْ  ي نب ْ

ةن  ونأنِقيُموا ِمْنهُ  ت نينسَّرن  منا فناقْ رنُءوا اّللَِّ  سنِبيلِ  يف  يُ قناتُِلونن  ونآخنُرونن   ونمنا حنسنًنا ق نْرًضا اّللَّن  ونأنْقرُِضوا الزَّكناةن  ونآتُوا الصَّالن
ُموا ُدوهُ  خنرْير  ِمنْ  أِلنُفِسُكمْ  تُ قندِن  سورة﴾ ) رنِحيم   غنُفور   اّللَّن  أن  اّللَّن  وناْست نْغِفُروا أنْجرًا ونأنْعظنمن  خنرْيًا ُهون  اّللَِّ  ِعْندن  جتِن
 املال  االطراف  احد  يقدم  حيث  اكثر،  او  طرفني  بني  عقد  أهنا  تعريفها  خالل  من  واملضاربة(.    20  االية.:  املزمل

 أن   علي  ،"  العمل  عن  الباحثني"    جبهده  يشارك  االخر  الطرف  و  ،"  اعمال  رجال  املصرفية،  املالية  املؤسسات"  
  وسيلة هي  املضاربة  وتعترب  االيراد،  من معلومة  بنسبة  ابلربح  االطراف  من  طرف  كل  نصيب  على  االتفاق  يتم
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 اليت  الوسيلة  تعترب  أهنا  وكما  استثمارها،  اصحاهبا  يستطيع   ال  الىت  االموال  استثمار  بقصد  واملال  العمل  بني  جتمع 
. يف جمتمعهم  صغرية مشروعات ألنشاء الالزم املال الميلكون الذين العلمية خربات من االستفادة علي تقوم

 املشروع الستمرارية والتشجيع والتوجيه الدعم من مزيد ايل حتتاج بل اخلرجيني، علي سهلة ليست وهذه املرحلة
 مضاراب. الشام خدجية إيل  السيدة  مال يف  هللا رسول  سافر  حيث  حسنة،  اسوة  هللا  رسول يف ولنا  وجناحه،

 خاص  حق  الحد  وليس  الحد   ملكية  عليها  يسبق  مل  البلد   نطاق  خارج  اليت  االرض  : هياملوات  االرض  احياء
 من مصدر اهم هي االرض تعترب و مستصلحة وقد التكون  وغري للزراعة صاحلة تكون  قد  االرض وهذه هبا،

 ُهون ﴿قال تعايل  االقتصادية،  املختلفة  القطاعات  يف  األنتاج  و  النشاط  يتم  ال  وبدوهنا  االخري،  االقتصاد  مصادر
 ففي  (15   االية:  امللك  سورة﴾ )النُُّشورُ   ونإِلنْيهِ   رِْزِقهِ   ِمنْ   ونُكُلوا  مننناِكِبهنا  يف   فناْمُشوا ذنُلواًل   اأْلنْرضن   لنُكمُ   جنعنلن  الَِّذي
 االراضي  توزيع   فمثال  الزراعية،  احملصوالت  وأنتاج  للعمل  اساس  للزراعة  الصاحلة  الزراعية  االرض  تعترب  الزراعة  قطاع

 وأنتاج  زراعتها  علي  ملساعدهتم  املايل  الدعم  وتقدمي  العمل  عن  والباحثني  الزراعة  كليات  من  اخلرجيني  علي  الزراعية
 فيها ينشط زراعية الغري االرض وكذلك وجد، اينما األنسأن  حلياة ضرورية أنواعها بكافة الغدائية احملصوالت

 من  املصأنع  هذه يف واملهنية العاملةالفنية االيدى وتشغيل املختلفة املصأنع  بناء خالل من الصناعي، القطاع
  األنسأن   جهد   بواسطة  معا القطاعني  هذين  يف  وتطورا األنتاج  زاد كلما  الفنية،وكذلك  واملعاهد  الكيات  خرجيى
 والصناعية،  الزراعية  املنتجات  تسويق  علي  العمل  خالل  من  التجاري  القطاع  تنشيط  علي  يعمألن  سوف  وفكره،

 من احلرص مت  لو متنوعة، كثرية  عمل فرص ختلق االرض فعمارة خارجها، او البلد  داخل التسويق مت  سواء
واستغالهلا  فيها ابلعمل( االعمال رجال االفرادو_  احلكومة ومؤسساهتا يف الدولةممثلة) اجلميع متمثال يف 
 االستغالل اجليد . 

 نتائج الدراسة:
 من خالل ما تقدم ميكن استخالص أهم النتائج واملتمثلة يف:

خرجيي اجلامعات ببلدية تراغن الليبية بسبب البطالة. فمن تلك أكدت الدراسة ان هناك آاثر وخماطر على  1- 
 اآلاثر:
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* اآلاثر االقتصادية للبطالة على مستوى  اخلريج وهي تتمثل يف عدم حصول الفرد علي اى مرتب لتغطية مصروفاته مما 
ات وبيعها ، او القيام بتجارة يدفعه ايل االجتاه احلصول عليه ابلطرق الغري املشروعه مثل القيام بسرقة االالت او معد 

 املخدرات وغريها.

 * اآلاثر النفسية  علي اخلريج وهي شعوره ابالحباط والتوتر النفسى واالكتئاب وامللل وعدم الثقة يف  الدولة.

 * اآلاثر االجتماعية علي اخلريج وهي تتمثل  يف تشرد اخلريج واخلروج عن ترابط ومتالسك االسرة.

 شخصت الدراسة خماطر البطالة على مستوى األسرة ببلدية تراغن املتمثلة يف اآليت:  -  2   
* عدم القدرة علي تلبية متطلبات األبناء بعد خترجهم مما يؤتر سلبا عليهم، وابلتايل يتجه العاطلون ايل  البحث عن     

 العمل ابتباع الطرق الغري املشروعة مثل السرقة وجتارة املخدرات. 
* تؤدى اىل عدم ترابط والتماسك االسرى بني افرادها ، اى ان البطالة حتد من فعالية سلطة رب  االسرة  على     

 اسرته، حبيث ال يستطيع ان يقوم او ميارس دوره يف عملية الضبط االجتماعي البناءه.     افراد  
 ببلدية تراغن فظهرت نتائج التالية:حللت الدراسة ااثر و خماطر البطالة على مستوى اجملتمع     3-

* تشكل البطالة خطرا اقتصاداي علي مستوى اجملتمع بوجود طاقة معطلة من قوة  اليد العاملة داخل البلدية  بدون 
عمل، مما يؤتر سلبا علي النمو النشاط االقتصادى ويضعفه ، وتعترب بطالة خرجيني اجلامعات ببلدية تراغن خسارة 

لوطىن، والىت تتمثل يف قيمة االنتاج والدخل الذى كان من املمكن احلصول عليه من خالل عمل كربى لالقتصاد ا
 هوالء اخلرجيني الباحثني عن العمل داخل البلدية.

* تؤدي اىل هدم البناء النسيج االجتماعي،  واىل اخنفاض اواصر الراوبط الىت  حيملها  الناس  اجتاه املوسسات الرمسية 
 يم االجتماعية السائدة يف اجملتمع.واالنظمة والق

 *انتشار اجلرائم  يف اجملتمع بسبب العاطلني عن العمل, وعدم توفر االمن والعيش فيه بسالم وحرية.

من األساليب الناحجة لعالج البطالة هي زايدة كفاءة سوق العمل يف سياق تدعيم تنافسية األسواق عامة وضبط   4-  
 دعم وتشجيع القطاع اخلاص احمللي ليأخذ دوره يف املشاركة يف تقليل   نشاطها يف إطار من سيادة القانون التامة, وكذلك
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ناسب وقدراته، و التوسع يف برامج التدريب وإعادة التدريب نسب البطالة عن طريق مسامهته يف خلق فرص عمل ت

 والتأهيل للقوى البشرية العاملة تلك اليت تقف يف طابور البحث عن فرصة للعمل.
 توصيات الدلراسة:

 من خالل دراسة املوضوع توصل الباحث إىل التوصيات التالية:
البحثية ىف هذا اجملال ألن هذة املعضلة تعد من االولوايت   يوصي الباحث القيام مبزيد من االحباث والورقات العلمية-1

القصوى للسياسات واالسرتاتيجيات االقتصادية العاملية وهلذا فأن اجياد احللول هلا ليس ابالمر اليسري مامل تكثف اجلهود 
 البحثية ىف املستقبل.

ترب الركيزة االساسية يف عملية التنمية يوصي الباحث العمل على تعزيز تنمية واستثمار العنصر البشري الذي يع-2
 االقتصادية الى جمتمع ويف أي منطقة من العامل.

ىف كل دولة، وذلك بتقليل الفرتة الزمنية ىف   ضرورة إقامة قاعدة بياانت خمصصة لكافة العاطلني والراغبني ىف التوظيف-3
 يبحث او يرغب ىف وظيفة اخرى عند تركه للعمل السابق.العثور على وظيفة والىت تؤثر على نفسية املواطن ىف حال كأن  

على الدولة تشجيع اخلرجيني اجلدد ابلعمل يف القطاع اخلاص من خالل تسهيل االجراءات االدارية ملزاولة االعمال -4
 ىف هذا القطاع.

 املصادر واملراجع:
 القرآن االكرمي. 

 األحاديث الشريفة. 
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ABSTRACT 

 

The article is to highlight the true picture of the suspended conversations that the 

board is related to matters of metaphysical or legislative, so it is difficult to say that 

this is purely jurisprudence, and therefore it is judged that it has a lifting rule, and the 

approach of Sheikh Al-Albani in dealing with those conversations; Ahaadeeth when 

it was ruled that some of them had the rule of lifting . 

And the definition of the language and terminology, and the importance of these 

conversations and their status in the law, and how the scholars of the modern and the 

owners of modern books have taken care of them, but promised those conversations 

that have suspended the rule of lifting such as raised speeches, this is shown when 

they are quoted in several places of their books, Under the doors you pict on in their 

books . 

Then I mentioned the words of Shaykh al-Albaani on this subject, and his comments 

also regarding the hadiths of the hadeeth contained in the interpretations or the 

legislations or the matters that are not subject to ijtihad in it. Then I mentioned the 

conditions that he was obliged to observe in the hadeeth. Al-Albani in ruling on the 

hadeeth that is related to things that are strange, which revealed to me that the Shaykh 

(may Allaah have mercy on him) was keen to deal with them in accordance with a 

proper and proper approach based on the approach that the modernists had used in 

the past and the present . 
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 لخص امل

يتلخص املقال يف إبراز الصورة احلقيقية لألحاديث املوقوفة اليت يتعلق متنها أبمور غيبية أو تشريعية، حبيث يصعب القول 
الشيخ األلباين يف التعامل مع تلك األحاديث؛ إذ ، ومنهج فيها أبن هذا اجتهاد حمض، وهلذا حيكم أبن هلا حكم الرفع 

 أنه أكثر من إطالق تلك األحكام على تلك األحاديث حني كان حيكم لبعضها أبن هلا حكم الرفع.

وذكرت تعريفها لغة واصطالحا، وأمهية تلك األحاديث ومكانتها يف الشريعة، وكيف أن أهل العلم من احملدثني وأصحاب 
أعتنوا هبا، بل وعدوا تلك األحاديث املوقوفة اليت هلا حلكم الرفع كاألحاديث املرفوعة، يظهر ذلك الكتب احلديثية قد 

 حني استدالهلم هبا يف عدة مواضع من كتبهم وكذلك حيث إيرادها حتت األبواب اليت يبوبون عليها يف كتبهم.

تعلق ابألحاديث املوقوفة الواردة يف التفاسري أو وتعليقاته أيضا فيما ي يف هذا املوضوع، الشيخ األلباينوردت كالم مث أ
التشريعات أو األمور اليت ال جمال لالجتهاد فيها، مث ذكرت الشروط اليت كان يتقيد هبا رمحه هللا يف احلكم على تلك 

موٍر مثاال حديثي على صنيع الشيخ األلباين يف احلكم على احلديث املوقوف الذي يتعلق أبوذكرت  األحاديث ابلرفع، 
معها وفق منهج سليم وقومي بناء على املنهج الذي سار عليه الشيخ رمحه هللا كان حريص التعامل    أن مما ظهر يل،  غيبيةٍ 

 احملدثون قدميا وحديثا، وهللا املوفق.

 الكلمات املفتاحية:

 احلديث املوقوف الذي له حكم الرفع، حكم املرفوع، منهج، املتقدمون، املتأخرون.
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 مقدمة

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله، وصحبه، ومن وااله.

من املعلوم أنَّ أحاديث السنة النبوية على صاحبها أفضل السالم وأمت التسليم عدداً غري قليل، وقد تكفل هللا حبفظها، 
 .[٩احلجر:  ] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   ژ  قال عز وجل: حني

فيه أنَّ السنة النبوية هي املصدر الثاين من مصادر التشريع، فهي مبينة للقرآن، وشارحة له، فال ميكن  ومما ال شك   
 ألحٍد من املسلمني االستغناء عنها يف كل مكاٍن، أو زمان.

أقواماً يقومون حبفظها، يذودون عنها، وحيرسوهنا   فإن كانت هبذه األمهية الكبرية، وتلك املكانة العظمى؛ فقد هيأ هللا  
ا، ومردودها، وميزوا صحيحها، من سقيمها، وهكذا،،  من كل دخيٍل، ففرقوا بني مقبوهله

تتميز هبا تلك احلاالت، مما يدل   فحكموا على أحاديث ابلصحة، وأخرى ابلضعف، وأطلقوا عبارات، ومصطلحاتٍ 
 على براعتهم، ودقتهم يف ذلك.

، وأما املرفوع هو ما أسند إىل ومن تلك العبارات "املوقوف" والذي يقابله "املرفوع" ، فاملوقوف ما أسند إىل الصحايب  
النيب صلى هللا عليه وسلم، واملرفوع النيب صلى هللا عليه وسلم، فيكون املوقوف منقطعًا ابلنظر إىل احلكم بنسبته إىل 

 موصواًل.

بيد أن بعض األحاديث املوقوفة قد تلحق ابملرفوع حكماً، وعمالً؛ ألن يف متنها أمورًا ال ميكن أن تقال ابلرأي، أو 
 االجتهاد، من ذلك الصحايب، كاألمور الغيبية، وما شابه، فمثلها يلحقها أهل العلم ابملرفوع، قواًل وحكماً.

ه تعطي أمهية ابلغة يف معرفة تلك األحاديث املوقوفة واليت هلا حكم الرفع؛ ألنه كما أسلفنا الذكر قد تكون مرفوعة وهذ 
 حكماً، وابلتايل حيكم على تلك الرواية بصحة ثبوهتا من حيث التلقي عن النيب صلى هللا عليه وسلم.

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 148 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 .131، ص2، مهـ1416. 1العرب. دار املعارف القاهرة. ط( ابن منظور.حممد بن مكرم. لسان 1)
 . 259، ص9( املصدر السابق. م2)

 

وقد تعامل معها أهل العلم يف كتبهم وفتاويهم حمتجني مبا جاء فة هلا أمهية كبرية يف السنة النبوية، و فاألحاديث املوق
منها مما  فيها من أحكام، بل وعقائد حسب شروط وقرائن ذكروها مما يدل على أمهية تلك األحاديث، ال سيما أنَّ 

 .كما أسلفنا  حيكم هلا ابلرفع 

 مشكلة البحث
 :يتأيما  ص مشكلة البحث فيختتل 

 .التعامل مع تلك األحاديثغموض املنهج احلديثي يف   .1
 .طلبة احلديث أن هناك أحاديث موقوفة قد حيكم هلا ابلرفع بعض    نفي .2
 احلكم على األحاديث املوقوفة اليت هلا حكم الرفع.  غموض منهج الشيخ األلباين يف .3

 الباب.وسترتكز املقالة على النقطة الثالثة، وهي غموض منهج الشيخ األلباين رمحه هللا يف هذا  
 املبحث األول: احلديث املوقوف الذي له حكم الرفع

 املطلب األول :تعريف احلديث املوقوف لغة       

 معىن احلديث لغة:      

 احلديث يف اللغة: ضد القدمي، ويطلق على اجلديد، واخلرب.

  (.1)والكثري واجلمع َأحاديُث((قال ابن منظور: ))اجلديُد من اأَلشياء واحلديث اخَلرَبُ أْييت على القليل  

 :املوقوف لغةمعىن      

 فهو واقف.  ووقوفاً   املوقوف يف اللغة: الوقوف خالف اجللوس وقف ابملكان وقفاً 

 . (2)((الُوقوف خالف اجلُلوس وَقف ابملكان وْقفاً وُوقوفاً فهو واقف:  وقف))  قال ابن منظور:
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 .27م، ص1948، 1( أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري. مقدمة علوم احلديث، مكتبة الفارايب، ط3)
 املسجلة يف أشرطته، أو عرب املواقع اإللكرتونية.  وسأحاول اإللتزام بفتاويه املطبوعه يف حياته،أو عرب تالمذته رداً على أسئلة أحدهم له. مث الفتاوى الصوتية( 4)

 

 االصطالحي:املطلب الثاين: التعريف  

عن الصحابة رضي هللا عنهم من أقواهلم أو أفعاهلم وحنوها فيوقف عليهم وال  ى))ما يرو  :احلافظ ابن الصالحقال 

 .(3)((صلى هللا عليه وسلميتجاوز به إىل رسول هللا  

الرفع؛ ألنه ، ويثبت فيه حكم  إىل الصحايب  ثبت إسنادههو ما  ف  أما تعريف احلديث املوقوف الذي له حكم الرفع:
 ال مسرح لالجتهاد فيه، سواء ابلرأي أو الفتيا.

 الشيخ األلباين يف األحاديث املوقوفة اليت هلا حكم الرفع.كالم  :  يناملبحث الثا

يف هذا العلم الشريف، وبرع فيه حىت أصبح علمًا ابرزًا يقتدى به ويؤخذ أبحكامه  -رمحه هللا-برز الشيخ األلباين 
 .وده العظيمة يف خدمة السنة وتقريبها لألمة، مقتدايً وسائراً على خطى من سبقه من احملدثنيعلى األحاديث، جله

رمحه هللا أقوال كثرية يف هذا الباب، وأحكام متعددة على األحاديث املوقوفة اليت تتعلق أبمور الغيب أو األحكام   وله
ولبيان سالمة املنهج احلديثي   لقبول والرفض أو التوقف.أحكامه من حيث ا  د، وتتعد سابقاالتشريعية والتفاسري كما ذكران  

 اويه عند الشيخ األلباين ومدى التزامه ابلقواعد اليت جرى عليها احملدثون من قبله؛ نورد أقواله يف كتبه، وبعٍض من فت
ابلرفع، وذلك ابستقراء ما ، اليت تبني منهجه احلديثي يف احلكم على األحاديث املوقوفة اليت قد حيكم هلا (4)احلديثية

 سطره هو يف كتبه أثناء تعامله مع تلك األحاديث، والنظر يف أحكامه عليها.

مث نذكر الشروط اليت وسنورد أقواله رمحه هللا لبيان منهجه يف احلكم على تلك األحاديث، وكيف كان يتعامل معها،    
 كان يُعملها حني احلكم على تلك األحاديث.

ل أنبه على أنَّ هذه األقوال ال تصنف كقاعدة مطردة بل لكل حديث حكمه اخلاص به والذي وقبل ذكر األقوا
 .خيتلف عن اآلخر حبسب القرائن احمليطة به
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 .629، ص2هـ، م1427، 1، مكتبة املعارف، السعودية، طاأللباين. أصل صفة صالة النيب  (5)
 . 313، ص6األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، مكتبة املعارف، السعودية، م (6)
 .384األلباين، سلسلة اهلدى والنور )مفرغة( شريط رقم  (7)
 .188، ص3األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة ، م (8)

 

 املطلب األول: أقوال الشيخ األلباين يف األحاديث املوقوفة اليت هلا حكم الرفع 

 :ما يتعلق مبا ال جمال فيه للرأي واالجتهاد -
"وهذا حكمه حكم الرفع؛ ألن الصحايب إذا قال: السنة كذا. أو: َسنَّ كذا. كان الظاهر  األلباين:قال الشيخ 

ُ َعَلْيهه َوَسلََّم"  .(5)انصراف ذلك إىل سنة النيب َصلَّى اَّللَّ

الوقف، فال خيفى أن مثله ال يقال  "وخالصة القول: إن احلديث صحيح، ألنه وإن كان األرجح سنداً  وقال أيضاً:
 .(6)ابلرأي، فله حكم الرفع. وهللا أعلم"

 ميكن أن يقال ابالجتهاد الذي يتعرض للخطأ اترة مل"إن كان قول الصحايب يف حكم املرفوع حبيث  وقال أيضاً:
 .(7)كان يف حكم املرفوع أخذ به, وإال ترك لقائله"وللصواب اترة أخرى إذا  

كالم الشيخ األلباين هذا يدل على أنه رمحه هللا يرى أن احلديث املوقوف حيكم برفعه إذا مل يكن للرأي   قال الباحث:
  .فيه جمال وال نصيب يف حال تعلق ابألمور الغيبية أو التشريعية، وهذا ما ذكره أهل العلم

 : الصحابة للقرآن الكرميما يتعلق بتفسري -
بعد أن رجح  -ويف تفاسري الصحابة للقرآن يف قول هللا تعاىل: "سراي" قال رمحه هللا يف احلديث الوارد عن الصحابة

: " وهو أصح لكن تفسري الصحايب للقرآن له حكم الرفع كما قرره احلاكم يف"مستدركه -الطريق املوقوف على املرفوع
"(8) . 

داللة على أن الشيخ االلباين رمحه هللا يرى أن تفسري الصحايب مما حيكم له ابلرفع   ويف هذا النقل أيضاً   الباحث:قال  
 بشروط وضوابط عنده سنذكرها يف املبحث اآليت مبشيئة هللا.
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 .102، ص2األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة، م )9(
 .1355، ص6الصحيحة، م األلباين السلسلة )10(

 .6، فتوى رقم267تفريغ سلسلة اهلدى والنور، شريط رقم 11

 

 ما يتعلق يف أسباب النزول -
ألنه يف أسباب النزول وذلك ال يكون إال بتوقيف من  ؛فهو يف حكم املرفوع "وهو وإن كان موقوفاً  قال رمحه هللا:  

فإن ظاهرها وجوب إنفاق  ،يف تفسري آية اإلنفاق هذه وحديث ابن عمر هذا هام جداً  ،الرسول صلى هللا عليه وسلم
ومل يلتفتوا    ،ر احلاضروقد أخذ هبذا الظاهر بعض األحزاب اإلسالمية يف العص ،مجيع ما عند املسلم من الذهب والفضة

وبينت أن  ،وأهنا كانت قبل فرض الزكاة املطهرة لألموال، فلما نزلت قيدت اآلية ،إىل هذا احلديث املبني للمراد منها
 .(9)املقصود منها إنفاق اجلزء املفروض على األموال من الزكاة"

 :يف العباداتما يتعلق  -
"فصح اإلسناد واحلمد هلل. ال يقال: هذا موقوف، ألننا نقول: هو يف حكم املرفوع، ألن  قال رمحه هللا:

مثله ال يقال ابلرأي كسائر هيئات الصالة، فإهنا عبادة حمضة، والسيما وقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 .(10)األمر بوضع الكفني يف السجود واالدعام عليهما"

هل له حكم الرفع؟ فقال: "ال،  عن احلديث املوقوف يف النهي عن أكل الطعام قائماً حني سئل  :وقال رمحه هللا
ألنه ممكن شرط احلديث املوقوف أن يكون يف حكم املرفوع أن ال يكون فيه جمال للرأي واالجتهاد وهذا فيه جمال أي 

 .11نعم"

حيكم برفعه حىت وإن جاء يف متنه وهذا نص صريح من الشيخ األلباين أن احلديث املوقوف قد ال  :ال الباحثق
أموراً غيبية أو تشريعة؛ ذلك ألنه قد يكون مما اجتهد فيه صاحبه، أو ذكر على سبيل الرأي والفتوى، وكل هذا وذاك مما 

 يسلبه حكم الرفع، وهذا هو كالم النقاد احملدثني من قبل.

المه يف احلكم على األحاديث املوقوفة اليت قد حيكم وبناء على ما سبق نقله من كالم الشيخ األلباين يتبني لنا أن ك   
هلا ابلرفع موافقاً لكالم أئمة احلديث من حيث الشروط والقرائن اليت من خالهلا يتم التعامل مع تلك األحاديث، وليس 

 ة أو ياملوقوفة الغيباملنهج قائم وفق منهج قومي ودقيق، البد من التعامل مع تلك األحاديث  وهذا  أو هوى،    اعتباطاً 
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 مل أعثر على العدد املذكور للجريدة؛ لقدمها.  12
 .75، ص8األلباين. السلسلة الضعيفة. م 13

 

، وإال نتج خلل كبري بل وطعن يف السنة من خالل الطعن يف رواهتا وهم الصحابة رضوان هللا ئهالتشريعية على ضو 
   .عليهم

ملا عليه أهل العلم من احملدثني، وسنبنين   يتبنين لنا أن كالم الشيخ رمحه يف هذا الباب موافقاً   وبعد عرض تلك النصوص
  الشروط اليت كان الشيخ األلباين يتقيد هبا يف احلكم على األحاديث املوقوفة اليت هلا حكم الرفع.  يتاآل  طلبيف امل

 : شروط الشيخ األلباين يف األحاديث املوقوفة اليت هلا حكم الرفع املبحث الثاين

ورأينا يف ثنااي كالمه أنه ال  ،الرفع بعد أن أوردان كالم الشيخ االلباين رمحه هللا يف األحاديث املوقوفة اليت هلا حكم 
حيكم على كل حديث موقوف غييبن أو تشريعين أبن له حكم الرفع، فتارة حيكم برفعه واترة ال حيكم له ويقول هو موقوف 

 أو غري ذلك، وكل ذلك كما أسلفنا وفق شروط سنذكرها آتياً:  ،سنداً وحكماً لكونه اجتهادا أو رأايً 

 املطلب األول: الشروط

 األول: أن يصح السند إىل ذلك احلديث املوقوف.

" قال: ))وقد يف تعليقه على حديث"خريكم يف املئتني كل خفيف احلاذ؛ الذي ال أهل له وال ولد  قال رمحه هللا   
/ذي احلجة 28اغرت ابلتصحيح املتقدم بعض الكتاب من املغرب يف كلمة نشرهتا له جريدة "املسلمون" بتاريخ السبت 

، والكلمة انفعة لكنه تسرع، فقال بعد أن نقل تصحيح احلاكم والذهيب:"وهذا من املوقوف 12(690العدد ) 1418
 ال جمال للرأي فيه".الذي له حكم الرفع؛ إذ 

 .(13)األلباين: وهذا فيه نظر لو صح، فكيف وفيه ما علمت من العلل"قال  

الحتجاج به، فالبد أن يكون احلديث املوقوف قد ثبت سنده اأي أن املوقوف فيه علة فال يصلح  قال الباحث:
 لباين رمحه هللا.ن هذا من الشروط اليت وضعها أهل العلم ومنهم الشيخ األإإىل ذلك الصحايب؛ إذ 
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 .14هـ، ص1420، 1األلباين، ختريج أحاديث فضائل الشام ودمشق، مكتبة املعارف، الرايض، ط )14(
 .324، ص13األلباين. السلسلة الضعيفة. م  (15)

 . 103، ص11األلباين، سلسلة األحاديث الضعيفة، م )16(
العقيدة، مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق آل نعمان، شادي. موسوعة العالمة اإلمام جمدد العصر حممد انصر الدين األلباين يف  (17)

 .791، ص5ه، م1431، 1الرتاث والرتمجة، صنعاء، ط

 

ا.وقال رمحه هللا:  ُصننهُف إبخراجه من هذا الوجه, وهو ضعيف اإلسناد جدًّ
لكن  " قلت: حديث صحيح, تفرََّد امل

 ُ َّ َصلَّى اَّللَّ أخرجه اإلمام أمحد، ومن طريقه ابن عساكر, من وجٍه آخر يف حديٍث أليب ذر موقوفًا عليه، وفيه َأنَّ النَّيبه
 .(14)َعَلْيهه وسلم أقره على ذلك، ومل ينكره عليه، فهو يف حكم املرفوع، بـَْيَد أن إسناده ضعيف"

وقال أيضاً متعقباً احلافظ ابن حجر رمحه هللا: "وحينئذ فال فائدة تذكر يف تعقيب احلافظ عليه بقوله :"ومثله ال يقال 
 .(15)يقال فيما صح ، وإال؛ فال"من قبل الرأي ؛ فله حكم الرفع "! ألن هذا إمنا  

فالشيخ األلباين رمحه هللا مل يصونهب ما ذكره احلافظ ابن حجر رمحه هللا حني حكم على ذلك احلديث   :ال الباحثق
املوقوف أبن له حكم الرفع؛ ألن السند مل يصح يف األصل إىل ذلك الصحايب، ومعلوم كما أسلفنا أن من شروط احلديث 

حيكم له ابلرفع أن يثبت ذلك السند إىل ذلك الصحايب الذي رواُه ومبتنه أمورا ال تقال برأي أو اجتهاٍد، املوقوف الذي قد  
 وهللا تعاىل أعلم.

 الثاين: أن ال يكون من قبيل الرأي أو االجتهاد.

 .(16): "وهي وإن كانت موقوفة؛ فلها حكم الرفع ألهنا ال تقال ابلرأي؛ كما هو ظاهر"قال رمحه هللا  

أن يكون مما ال يقال مبجرد الرأي واالجتهاد واالستنباط، وإمنا يقطع وقال أيضاً حني ذكر شروط احلكم بلرفع: "
الواقف على معناه أنه ال بد أن يكون بتوقيف من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم الذي كان هذا الصحايب مصاحباً 

يكون معناه مما ال يقال ابالجتهاد والرأي واالستنباط اثنياً، فهو يف  له، فإذا وجد هذان الشرطان: الثبوت أواًل، وأن
 .(17)حكم املرفوع
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 . 276، 9املصدر السابق. م (18)
 . 327، ص13السلسة الضعيفة، م (19)

 .1135، ص13األلباين، السلسلة الضعيفة. م )20(

 

وقال أيضاً: "وأما اآلاثر عن الصحابة املصرحة ابملهدي فهي كثرية أيضاً هلا حكم الرفع إذ ال جمال لالجتهاد يف مثل 
 .(18)ذلك"

سابقة عنه أن احلديث املوقوف الذي قد حيكم برفعه جيب فالشيخ األلباين يشرتط من خالل النقول ال  قال الباحث:
أن ال يكون من قبيل الرأي واالجتهاد؛ وذلك ألن الرأي وحنوه من املسائل االجتهادية اليت يصيب فيها املرء وخيطئ، 

دقيقة، ففرقوا بني  عية أو االعتقادية رابنية، ال فيها خلل وال خطأ، وقد راعى أهل العلم هذه املسألة رعاية  يشر تواألمور ال
يتعبد هللا على ؛ لمن أمره ودينه  ةٍ حىت ال ختتلط األمور بعضها ببعض، ويكون املسلم على بينن  ؛األمور التوقيفية والتوفيقية

والسنة حفظت عرب أجيال من القرون هنض  وسنة، فالكتاب جاءان متواتراً  بصرية، بشريعة قد تكفل هللا حبفظها، كتاابً 
 هللا سبحانه وتعاىل لذلك، فلله احلمد واملنة.هلا رجال قيضهم  

فنقول إنن األحاديث املوقوفة اشرتط هلا العلماء أن ال تكون من قبيل الرأي واالجتهاد حىت حيكم برفعها، وهذا شرط 
 لباين رمحه هللا كما نقلنا عنه آنفاً ذلك، وهللا تعاىل أعلم.الشيخ األ

 .فيه خمالفة ألحاديث أخرى صحيحة مرفوعة، أو  الثالث: أن ال يكون املنت منكراً 

"ويبقى النظر يف متنه املوقوف، هل هو يف حكم املرفوع أم ال؟ ورأيي أن األمر حمتمل، ولكن فيه  قال رمحه هللا:  
نكارة من انحيتني: األوىل: أنه قد صَح خمتصراً من حديث ابن عمر وغريه، واآلخر: أن اخلسف املذكور فيه خيالف قوله 

ر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل مائة َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهه َوَسلََّم :"ال تقوم الساعة حىت حيس
 (.19)تسعة وتسعون"

ى  ائ  ژ مث إن منت احلديث منكر جداً، بل هو موضوع؛ ملخالفته ملثل قوله تبارك وتعاىل يف املالئكة :  وقال أيضاً:

ُ ؛ فلعله من اإلسرائيليات اشتبه على  [٦التحرمي:  ]  ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   بعض الرواة؛ فرفعه إىل النيب َصلَّى اَّللَّ
 .(20)َعَلْيهه َوَسلََّم"
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 . 628، ص12املصدر السابق، م )21(
 .820، ص1ماأللباين سلسلة األحاديث الصحيحة.  )22(
 .820، ص1ماأللباين سلسلة األحاديث الصحيحة.  )23(

 

"وليس كل موقوف هو يف حكم املرفوع كما هو معلوم، وخباصة إذا احتمل أنه من اإلسرائيليات كهذا،    وقال أيضاً:
 .(21)وهو مما نقطع به؛ ملا فيه من املخالفات للشرع"

نه يشرتط أن ال يكون احلديث املوقوف الذي قد حيكم له ابلرفع أرمحه هللا  يظهر لنا من كالم الشيخ    قال الباحث:
أبن ذلك احلديث املوقوف من قبل الرأي وحنوه   فيه نكارة، أو خمالفة ألحاديث أخرى صحيحة مرفوعة؛ ألنه حيكم قطعاً 

كرواية أهل الكتاب؛ ألنه خالف نصوص أخرى صحيحة، ومعلوم أن احلديث املوقوف الذي حكم له ابلرفع إمنا حكم 
ألن متنه ال ميكن أن يصدر برأي أو اجتهاد ومما وافق الشريعة، فإذا خالف مل حيكم له بذلك، والنصوص الشرعية  ؛له

من العقائد أو االحكام ال تعارض فيها وال تناقض، فكلها مبينة وواضحة شرعت من لدن حكيم خبري، فإذا   وما حوته
وجدت خمالفة يف أحد الرواايت املوقوفة وإن كان يف متنها أمرًا من أمور الغيب مل تقبل ومل حيكم برفعها؛ وهلذا اشرتط  

 أو فيه خمالفة ألحاديث أخرى صحيحة مرفوعة، وهللا تعاىل أعلم. ،  هل العلم ومنهم األلباين أن ال يكون املنت منكراً أ

 الرابع: أن ال تكون الرواية من اإلسرائيليات.

إسناده جيد موقوف وليس له حكم املرفوع الحتمال أن يكون ابن عباس تلقاه عن أهل " قال األلباين:  
 .(22")الكتاب

: " فهذا كله من اإلسرائيليات اليت ال جيوز -حني تكلم على حديث موقوف فيه من األمور الغيبية- وقال أيضاً   
 .(23)األخذ هبا، ألهنا مل ترد عن الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم"

ألن لوائح غيبية؛  موراً أذكر فيه  وهنا داللة أن الشيخ رمحه هللا ال حيكم للحديث املوقوف ابلرفع وإنْ  قال الباحث:
معلوم تروى للعظة والعربة، وال تقبل البتة إن كان فيها هو وم حوله، والرواايت اإلسرائيلية كما األساطري اإلسرائيلية حت

خمالفة لديننا، وإن كانت موافقًة لشرعنا ومل تكن فيها خمالفة فال أبس أن تروى وال حرج يف ذلك لألحاديث الواردة عن 
 لم يف ذلك. النيب صلى هللا عليه وس
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 حرصاً  -من املعاصرين–نقطة مهمة وهي أن الشيخ األلباين رمحه هللا من أشد أهل العلم  أركز علىوهنا أود أن 
ما كان يبنين  يف تنقية السنة النبوية من الرواايت اإلسرائيلية، ال سيما الباطلة منها، وأنه رمحه هللا كثرياً  وأكثرهم متحيصاً 

وحديثاً، ويظهر حرصه يف  للناس تلك األحاديث ويظهر نقدها إما سنداً أو متناً، وهذا هو دأب علماء احلديث قدمياً 
 .، حىت تصفى السنة النبوية من تلك املروايت  نقد تلك املروايت جلياً من خالل كتبه احلديثية

يف األمة ظهر له ذلك، بل ويظهر له أن الشيخ األلباين   ءومن نظر يف كتاب سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها السي
يف تصحيح األحاديث املوقوفة اليت هلا حكم الرفع، بل دائرة التصحيح   -كما يدعيه بعض الطلبة–رمحه هللا مل يكن يتوسع  

عن طلبة  من العلماء فضالً  لتلك االحاديث ضيقة وحمدودة، مع العلم أن التعامل مع تلك االحاديث ال حيسنه كثري
، أو تبقى التعامل مع النصوص الواردة يف تلك األحاديث املوقوفة اليت قد حيكم برفعها وسبب ذلك هو صعوبة العلم،

؛ إذ حيتاج إىل دراسة موسعة ومفصلة ملا حيويه من املعاين مور غيبيةويزداد األمر صعوبة إذا ورد يف متنها أ على وقفها،
واألحكام، والنظر إىل النصوص ما قد يوافقها من تشاريع أو عقائد مث احلكم هلا إما ابلرفع حكماً، وإما ابلوقف سندا 

  وحكما.

ور غيبية، يظهر فيه شدة الشيخ على تعامل الشيخ األلباين مع حديث موقوف ورد يف متنه أم  مثالوبني يدينا اآلن    
ال تقولوا قوس األلباين يف احلكم على تلك األحاديث وأنن دائرة القبول عنده فيها ضيقة، قال رمحه هللا يف حديث: "

 ".قزح، فإن قزح شيطان، ولكن قولوا: قوس هللا عز وجل، فهو أمان ألهل األرض من الغرق

 موضوع.

. وقال كراي بن حكيم احلبطي عن أيب رجاء العطاردي عن ابن عباس مرفوعاً أخرجه أبو نعيم، واخلطيب من طريق ز 
 أبو نعيم:" غريب من حديث أيب رجاء، مل يرفعه فيما أعلم إال زكراي بن حكيم ".

ويف ترمجته ساقه اخلطيب مث عقبه بقول ابن معني فيه وكذا النسائي: "ليس بثقة". وقال ابن حبان: "األلباين: ال ق
واحلديث أورده ابن اجلوزي يف ، األثبات ما ال يشبه أحاديثهم، حىت يسبق إىل القلب أنه املتعمد هلا"يروي عن 

"املوضوعات" من رواية اخلطيب مث قال: "مل يرفعه غري زكراي، قال فيه حيىي والنسائي: ليس بثقة، قال أمحد: ليس بشيء، 
 بو نعيم يف "احللية "، قال النووي: "يكره أن يقال: قوس قلت: أخرجه أ  ،قال ابن املديين: "هالك". وتعقبه السيوطي
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 .264، ص2األلباين. سلسلة األحاديث الضعيفة م  (24)

 .265، ص 2السلسلة الضعيفة، م االلباين  )25(

 

: وهذا تعقب يغين حكايته عن رده! ألن احلديث القو   قزح"، واستدل هبذا احلديث، وهذا يدل على أنه غري موضوع.
، فكيف جداً  يف "احللية" من هذه الطريق اليت فيها ذلك اهلالك املتفق على تضعيفه، فمثله ال يكون حديثه إال ضعيفاً 

 يستدل به على حكم شرعي وهو الكراهة؟! بل ال جيوز االستدالل به عليه ولو فرض أنه ضعيف فقط، أي ليس موضوعاً 
 .(24")، ألن األحكام الشرعية ال تثبت ابحلديث الضعيف اتفاقاً جداً  وال ضعيفاً 

األقل املتقدم عن ابن عباس  هذا ويغلب على الظن أن أصل احلديث موقوف، تعمد رفعه ذلك اهلالك، أو على
بلفظ: " إن القوس أمان ألهل األرض من الغرق   عليه خمتصراً   عليه، وقد رواه الطرباين من طريق أخرى عنه موقوفاً   موقوفاً 

 ". ورجاله كلهم ثقات، وقال احلافظ ابن كثري: "إسناده صحيح ".

بل اختلط يف  ،تغريقد وامسه حممد بن الفضل وكان  ألن يف سنده عارما أاب النعمان  ؛األلباين: وفيه عندي نظرال ق
 آخر عمره.

 .عليه أيضاً  أن ابن وهب رواه يف "اجلامع" والضياء من حديث "علي" موقوفاً  ويؤيده أيضاً 

مث رواه ابن وهب عن القاسم بن عبدالرمحن من قوله. وإذا ثبت أن احلديث موقوف، فالظاهر حينئذ أنه من 
اإلسرائيليات اليت تلقاها بعض الصحابة عن أهل الكتاب، وموقف املؤمن جتاهها معروف، وهو عدم التصديق وال 

 . اهـ.(25). وهللا أعلم"أو عقالً  التكذيب، إال إذا خالفت شرعاً 

 عموماً  أن الشيخ األلباين رمحه هللا كان شديد احلرص يف التعامل مع تلك األحاديث يظهر لنا جلياً  قال الباحث:
ال ميكن أن يدرك  غيبياً  ، وأننه رمحه هللا مل حيكم له ابلرفع ابلرغم أنه ورد يف متنه أمراً ويف هذا احلديث املوقوف خصوصاً 

برأي أو قياس أو اجتهاٍد، ومع هذا مل حيكم برفعه كما فعل مع بعض األحاديث، وكما نقول هذا أمر ال يدرك التعامل 
 بصرية ، ونظرة اثقبة، وكل ذلك بتوفيق من هللا سبحانه وتعاىل.و   اً معه إال من رزقه هللا علم
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ْنَسانه مهْن َرمْحَةه اَّللَّه تـََعاىَل، حديث رقمابب النَـّْهىه َعْن صحيح مسلم،  )26(  .6847تـَْقنهيطه اإله
بل العمل( أي  )قال رجل ال يغفر هللا لفالن( أي العامل للمعاصي )فأوحى هللا تعاىل إىل نيب من األنبياء إهنا( أي الكلمة اليت قاهلا )خطيئة فليستق 27))

قدير شرح اجلامع الصغري، دار يستأنف عمله للطاعات فإهنا قد أحبطت بتأليه على هللا وهذا خرج خمرج الزجر والتنفري ال احلقيقة. عبدالرؤوف املناوي، فيض ال
 .661، ص4هـ، م1391، 2املعرفة بريوت، ط

 

 

حكامه وأقواله على أتلك هي أهم الشروط اليت توصلت إليها عرب استقرائي لكتب الشيخ األلباين من خالل 
وضوابط، فإن حتققت حكم األحاديث املوقوفة اليت هلا حكم الرفع، ورأينا أن الشيخ رمحه هللا تعامل معها وفق شروط 

 ومتناً.  هلا ابلرفع وإن مل حتقق تبقى على وقفها سنداً 

هذا وإن تلك الشروط مل يتفرد هبا الشيخ األلباين رمحه هللا بل هو مسبوق هبا من قبل أهل العلم، وإمنا أردان بيان أن 
كما قد يظن بعض ممن يعدون   اعتباطاً يسري على منهج احملدثني يف التعامل مع تلك األحاديث وليس  هللا الشيخ رمحه

 أهنم من أصحاب هذا العلم.

 أحكام الشيخ األلباين يف األحاديث املوقوفة اليت هلا حكم الرفع.املطلب الثاين:  

يف هذا املبحث سنذكر مثاالً حديثياً واحداً يف تعامل الشيخ األلباين مع حديث موقوف تعلق متنه أبمر غييب واحلكم 
 عليه.

ُ َعَلْيهه َوَسلَّمَ   -رضي هللا عنه    -: َعْن ُجْنَدٍب  األولاملثال   َواَّللَّه اَل يـَْغفهُر   :َحدََّث َأنَّ َرُجاًل قَالَ   َأنَّ َرُسوَل اَّللَّه َصلَّى اَّللَّ
ُ لهُفاَلٍن َوإهنَّ اَّللََّ قَاَل َمْن َذا الَّذهي يـََتَأىلَّ َعَليَّ َأْن اَل َأْغفهَر لهُفاَلٍن فَإهيننه   .(26) َقْد َغَفْرُت لهُفاَلٍن َوَأْحَبْطُت َعَمَلَك"اَّللَّ

"أخرجه مسلم والطرباين يف "املعجم الكبري" من طرق عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن أيب  قال الشيخ األلباين:
عمران عن جندب قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فذكره. مث أخرجه الطرباين من طريق محاد بن سلمة أخربان 

عز وجل إىل نبيه صلى هللا عليه وسلم أو إىل   آىل أن ال يغفر هللا لفالن، فأوحى هللا أبو عمران عن جندب: " أن رجالً 
 .(27)"نيب إهنا مبنزلة اخلطيئة فليستقبل العمل
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 .25، ص5األلباين السلسلة الصحيحة، م (28)
 .1680الطرباين، املعجم الكبري، حديث رقم  ((29
 .47ابن أيب الدنيا. حسن الظن ابهلل. حديث رقم  )30(
 .256-255، ص4األلباين السلسلة الصحيحة، م )31(
 .1679ملعجم الكبري، حديث رقم الطرباين ا )32(

 

وإسناد صحيح موقوف، ولكنه يف حكم املرفوع بدليل ما قبله، وقد ساق السيوطي احلديث من رواية "  :ال األلباينق
تعاىل إىل نيب من األنبياء إهنا خطيئة فليستقبل العمل". وأنت الطرباين بلفظ: " قال رجل: ال يغفر هللا لفالن، فأوحى هللا  

 .(28")ترى أنه لفظ ملفق من لفظي الطرباين، مع تصرف يسري يف بعض ألفاظ اللفظ الثاين منهما

، عن أيب عمران اجلوين عن جندب رضي هللا عنه مرفوعاً، وإسناده:   قال الباحث: روى هذا احلديث سليمان التـَّْيمهيُّ
ُّ، َعْن جُ َحدَّ  ثـََنا أَبُو عهْمرَاَن اجْلَْوينه ْنَدٍب، َأنَّ َرُسوَل هللاه َصلَّى ثـََنا ُسَوْيُد ْبُن َسعهيٍد، َعْن ُمْعَتمهره ْبنه ُسَلْيَماَن، َعْن أَبهيهه، َحدَّ

 هللاُ َعَلْيهه َوَسلََّم به.

موقوفاً، وقد صحح الشيخ االلباين كال الطريقني، عن أيب عمران  (30)، وجعفر بن سليمان (29)وروى محاد بن سلمة  
فقال عن الطريق املرفوعة: واإلسناد األول ضعيف، فإن سويد بن سعيد مع كونه من شيوخ مسلم، فقد ضعف، بل روى 

...وقد أورده الذهيب يف "الضعفاء" وقال: "قال أمحد: مرتوك احلديث. وقال ابن  الرتمذي عن البخاري أنه ضعيف جداً 
: كذاب. وقال النسائي: ليس بثقة.. وقال الدارقطين: ثقة غري أنه كرب فرمبا قرىء عليه حديث فيه بعض النكارة معني

فمثله ال تطمئن النفس لالحتجاج خبربه، السيما مع جميئه موقوفا من الطريق األخرى، ورجاهلا "األلباين: ال ق ،فيجيزه
 ثقات غري أيب حفص الصفار فلم أعرفه اآلن.  

، أخرجه البيهقي يف "شعب اإلميان" من طريق سويد بن سعيد وأيب سلمة حيىي وجدت لسويد بن سعيد متابعاً   لكن
. والباهلي هذا ثقة من شيوخ مسلم الذين احتج هبم بن خلف الباهلي كالمها قاال: حدثنا معتمر بن سليمان به مرفوعاً 

 .  (31)يف" الصحيح ". فبه صح احلديث، واحلمد هلل على توفيقه"

"مث وجدت له متابعني آخرين، فرواه الطرباين من طريق صاحل بن حامت بن وردان وهرمي بن عبداألعلى   :مث قال أيضاً 
 .(32)"قاال: حدثنا معتمر بن سليمان به



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 160 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 ما قبله: أي املرفوع  )33)
 310، ص1شادي آل نعمان، موسوعة األلباين يف العقيدة، م (34)

 

فالشيخ األلباين رمحه هللا قـَوََّم طريق سويد بن سعيد مبتابعة حييي الباهلي وغريه عن معتمر بن سليمان   قال الباحث:
 .بيه عن أيب عمران عن جندب رضي هللا تعاىل عنه مرفوعاً أعن  

 مث ذكر رمحه هللا الرواية املوقوفة من طريق محاد بن سلمة وجعفر بن سليمان عن أيب عمران عن جندب رضي هللا
، معتدًا هبا وقد حكم عليها ابلرفع من حيث احلكم وليس السند، فقال رمحه هللا: "وإسناد صحيح تعاىل عنه موقوفاً 

 .(33)"موقوف، ولكنه يف حكم املرفوع بدليل ما قبله

، واآلخر موقوف ومتناً  على األول أبنه مرفوع سنداً  وهبذا يكون الشيخ رمحه هللا قد صحح كال الطريقني حاكماً 
حاديث املوقوفة اليت هلا حكم الرفع اليت ، مرفوع متناً، وتلك قاعدة استخدام الشواهد واملتابعات يف احلكم على األسنداً 

 كان الشيخ رمحه هللا ينطلق مها يف احلكم على تلك األحاديث.

ى أنه لفظ ملفق من لفظي الطرباين، مع تصرف يسري يف بعض ألفاظ اللفظ "وأنت تر   تنبيه يف قول الشيخ األلباين:
 الثاين منهما".

وهذه دقة من الشيخ رمحه هللا يف التعامل مع النصوص احلديثية وإيرادها يف موضعها املناسب، ومجعها   قال الباحث:
 ون بعلم احلديث، وهللا املستعان.مع الرواايت املوافقة هلا يف الباب، وهذا األمر ال يفطن له كثري ممن يشتغل

وهبذا نعلم عظم هذا املوضوع ووجوب التعامل معه بدقة وحرص وأتين، وال حيسن هذا إال من رزق توفيق ربه، وشاب 
أن حيكم عليها  ن األحاديث املوقوفة ليس من السهل أبداً إلباين حني قال: "شعر رأسه يف هذا املضمار، وصدق األ

 .(34)، وذلك ال يستطيعه إال كبار أهل العلم"راسة دقيقة ودقيقة جداً حبكم املرفوع إال بد 

وبعد كل ما ذكر يتبني لنا أن الراجح يف احلديث هو صحة املرفوع، وكذلك املوقوف إال أن له حكم الرفع، وإن كال 
 الروايتني صحيحتني كما قال الشيخ األلباين، فلنله دره.
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 اخلالصة، وأهم النتائج:

أن األحاديث املوقوفة هلا أمهية كبرية يف الشريعة اإلسالمية، ومكانة عالية  لدى علماء املسلمني، وقد اهتموا     -1
بتلك األحاديث خترجيًا واحتجاجًا من خالل إيراد تلك األحاديث يف مصنفاهتم وتراجم األبواب عليها، وهذا دليل 

 االحتجاج.
كانوا على منهٍج سواء يف التعامل مع تلك األحاديث املوقوفة اليت قد   أن أئمة احلديث من املتقدمني واملتأخرين -2

حيكم هلا ابلرفع، إما تصرحياً بعبارة تدل على ذلك كـ "له حكم الرفع" أو " يف حكم املرفوع" وحنو ذلك من األلفاظ اليت 
 تفيد ذلك، أو عرب االحتجاج هبا حسب املواضع اليت يوردون فيها تلك األحاديث.

أن منهج الشيخ األلباين يف التعامل مع تلك األحاديث كان سليماً وإطالقه األحكام عليها كان وفق شروط    -3
 وقواعد حسب القرائن اليت حتتف بكل حديث، ومل يكن اعتباطاً أو هوى.

جنده حيكم أن الشيخ األلباين مل يتوسع يف إطالق األحكام على األحاديث املوقوفة اليت قد حيكم هلا ابلرفع، بل     -4
 لبعضها أبن هلا حكم الرفع، وكثري منها ال حيكم هلا بذلك، بل يردها ويعدها موقوفة سنداً ومتناً.

أن الشيخ رمحه هللا قد خدم أحاديث السنة النبوية، وتعامل معها مبا ينبغي، ورعاها حق رعايتها مبا قدر هللا له  -5
الصحة، مث بيان احلكم لذلك املنت من خالل رفعه حكماً ذلك؛ وذلك ببيان درجة تلك األحاديث من حيث الثبوت و 

واالحتجاج به أو خالف ذلك، مبقابل أن كثرياً من الباحثني ممن حققوا الكتب احلديثية مل يقوموا بذلك؛ مكتفني ابحلكم 
 على سند احلديث فقط، مما جيعل الباحث أو طالب العلم يف حرية يف التعامل مع تلك األحاديث.

ن هناك أحاديث موقوفة قد حيكم هلا ابلرفع فقد أخطأ خطأً كبرياً، ونتيجة ذلك هدم السنة الواردة من أنكر أ -6
يف تلك األحاديث املوقوفة، بل ويفتح ابابً للطعن يف الصحابة أمام املستشرقني وأذانهبم بدعوى أن الصحابة يتكلمون 

 ابلكلية ألحاديثهم.  يف أمور الغيب بال مستنٍد وال دليل، وابلتايل يسقط االحتجاج
أن عدد األحاديث املوقوفة يف الكتب احلديثية وغريها من املصنفات عدد غري قليل، مما يدل على أمهيتها وعلى  -7

اهتمام العلماء هبا، فلو أسقطت تلك األحاديث وجب على كل حمقق أو ابحث أن حيذف تلك األحاديث من تلك 
 ل بعدم وجود أحاديث موقوفة قد حيكم برفعها.الكتب؛ ألن ال قيمة هلا، وهذا انتج من يقو 

 وصلى هللا وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني...
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ABSTRACT 

In the light of the tremendous development that the world has experienced in 

Information Technology field (IT), it becomes necessary to protect the electronic 

information particularly that featured with the confidentiality & privacy; Since some 

cybercrimes have surfaced up didn’t exist earlier, cybercrimes might consider as one 

of most dangerous crimes that put the international community in big challenge to 

limit the level of such crime at least, so enormous of international conventions has 

constructed to combat cybercrimes in general and cyber espionage particularly, this 

research paperaimed to shade the light on such danger cybercrimes in perspective of 

Sharia’ law and international law to highlight the aspect of defaults in in the law in so 

far.   

The paper will tackle the problem of to how extent the international law appropriate 

in combating this crime and the legal loopholes that the researcher suggests to close it 

to stop such cybercrimes. This reach paper is divided into five chapters; The first 

chapter discusses the perception of cyber espionage, while second chapter discusses 

the different between the cyber espionage and hacking, third chapter examines actus 

rues and men's rea elements of cyber espionage crime with elaborating in physical 

section, the modern   means & tools of cyber espionage, as well as what is the 

significant fields that cyber criminals focus on it, whereas chapter four examines the 

combating of cyberespionage through applying Sharia’ law and the fifth chapter 

discusses combating of cyberespionage through applying international law, then 

conclusion and recommendations. This research paper will apply inductive, analysis 

and comparative approaches.  

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 167 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 لخص امل

املعلومات أصبحت احلاجة ماسة وضرورية إىل محاية املعلومات يف ظل التطور اهلائل الذي يشهده العامل يف جمال تقنية 
( Cyber Crimesاإللكرتونية خاصًة منها ما يتسم بطابع السريَّة؛ حيث برز على السطع أنواعاً من اجلرائم اإللكرتونية )

مل تكن موجودة يف السابق، ولعل التجسس اإللكرتوين أييت يف مقدمة هذه اجلرائم اليت وضعت اجملتمع الدويل يف حتٍد كبري 
عاجلت موضوع التجسس بصفته  -بصالحيتها لكل زمان ومكان -والشريعة اإلسالمية للحد منه على أقل تقدير، 

وأتيت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على ه القواعد الفقهية املناسبة،  التقليدية ووضعت له األحكام املختلفة، وأطَّرت ل
؛ قدر اإلمكان   يف القانون الدويلالشريعة اإلسالمية والقانون الدويل لتقف على مكامن اخللل    هذه اجلرمية اخلطرية من منظور

الثغرات القانونية اليت يرى الباحث  بعضإشكالية مدى مالئمة القانون الدويل يف مكافحة هذه اجلرمية، و حيث ستعاجل 
مطالب؛ تناول األول منها مفهوم التجسس  مخسةتقسيم البحث إىل  ومتضرورة سدَّها ملنع هذا النوع من اإلجرام، 

وتناول الثاين أركان جرمية التجسس اإللكرتوين املادي والفرق بينه وبني القرصنة اإللكرتونية، اإللكرتوين لغًة واصطالحاً، 
التجسس   جمرموعنوي، مع التطرق يف الركن املادي إىل وسائل التجسس اإللكرتوين احلديثة، واجملاالت اليت يركز عليهما  وامل

بينما تناول املطلب الرابع رأي   ،طرق إىل رأي الشريعة اإلسالمية يف التجسس اإللكرتوينتف  الثالثاإللكرتوين، أما املطلب  
اإللكرتوين، واملطلب اخلامس واألخري تطرَّق إىل طرق احلماية من التجسس اإللكرتوين،   القانون اجلنائي الدويل يف التجسس

 .وستعتمد الدراسة على املنهج االستقرائي والتحليلي واملقارن مث اخلامتة والتوصيات، 
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 املقدمة
لقد نتج عن التطور املتسارع يف جمال تقنية املعلومات جرائم جديدة مل تكن موجودة يف السابق، فظهر ما يُعرف ابجلرائم 

أو جرائم تقنية املعلومات، واليت وفرت للمجرمني مالذاً آمناً لتنفيذ جرائمهم بعيداً عن   (Cyber Crimes)السيربانية  
أعني السلطات اليت تسعى جاهدًة حلماية أمن معلوماهتا خاصًة السرية منها حىت ال تقع يف أيدي املنظمات اإلرهابية 

اجلرائم احلديثة اليت ابتت هتدد أمن املعلومات  وأجهزة االستخبارات املعادية، ولعل التجسس االلكرتوين أييت ضمن أهم
السرية منها وغريها، واليت وضعت اجملتمع الدويل يف حتٍد كبري لسن القوانني الالزمة للحد من سطوته وانتشاره قدر اإلمكان، 

الباحث لسرب نصوص   بيد أنه يبقى القصور التشريعي والثغرات القانونية مالزمًة هلذه التشريعات البشرية، األمر الذي دفع 
الشريعة اإلسالمية للوقوف على مدى معاجلتها هلذا املوضوع، وللربهنة على عاملية الشريعة اإلسالمية وصالحيتها لكل 
زمان ومكان، ولعل السؤال احملوري يف هذا البحث هل يف الشريعة اإلسالمية ما يعاجل موضوع التجسس االلكرتوين 

جلنائي الدويل لتعديل أو سن قانون مستقل يعاجل موضوع التجسس االلكرتوين؟، وسيفرتض ويكافحه؟ وهل حيتاج القانون ا
ــ ما الفرق بينه وبني القرصنة 2ــ ما مفهوم التجسس االلكرتوين لغًة واصطالحاً؟، 1البحث عدة أسئلة فرعية كالتايل: 

ـ ما هو رأي الشريعة اإلسالمية وموقفها 4هدافه؟،  ـ ما أركان جرمية التجسس االلكرتوين؟ وما هي وسائله وأ3االلكرتونية؟،  
 ــ ما هي النتائج اليت توصل إليها الباحث؟6ــ ما هو رأي القانون اجلنائي الدويل؟،5من التجسس االلكرتوين؟،  

ان والباحث يفرتض من خالل البحث أن الشريعة اإلسالميةـ ـ أبحكامها وتراثها الفقهي الغزير وبصالحيتها لكل زمان ومك
ــ ستعاجل مشكلة التجسس االلكرتوين كما عاجلت مشكلة التجسس التقليدي، وأن القانون اجلنائي الدويل يعاين من 

وستعتمد الدراسة على املنهج االستقرائي والتحليلي  القصور الذي حيول دون القضاء على هذا النوع من اجلرائم احلديثة، 
وسيتم تقسيم يعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية املتعلقة بقضااي االنرتنت، ، وستكون حدود الدراسة أحكام الشر واملقارن 

والفرق بينه وبني القرصنة مطالب؛ يتناول األول منها مفهوم التجسس اإللكرتوين لغًة واصطالحاً،  مخسةالبحث إىل 
لتطرق يف الركن املادي إىل وسائل ويتناول الثاين أركان جرمية التجسس اإللكرتوين املادي واملعنوي، مع ااإللكرتونية، 

فيتطرق إىل رأي  الثالثالتجسس اإللكرتوين، أما املطلب  جمرموالتجسس اإللكرتوين احلديثة، واجملاالت اليت يركز عليهما 
بينما يتناول املطلب الرابع رأي القانون الدويل يف التجسس اإللكرتوين،  ،الشريعة اإلسالمية يف التجسس اإللكرتوين

 طلب اخلامس واألخري سيتطرق إىل طرق احلماية من التجسس اإللكرتوين، مث اخلامتة والتوصيات، ولعل الصعوابت اليت وامل
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من طريق األعمش  4776من طريق أيب طاووس عن أبيه عن أيب هريرة، ورواه مسلم يف صحيحه برقم  6373البخاري يف صحيحه، برقم احلديث رواه  (1)

 من طريق سليم عن أبيه عن أيب هريرة. 9915بن أيب صاحل عن أيب هريرة، ورواه أمحد يف مسنده برقم 
  www.sonnaonline.comيُنظر: املوقع اإللكرتوين 

 25-23م( ص1985، 2)القاهرة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، ط التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالميةحممد راكان، الدغمي،  (2)
م(، وأبو غليون، عطوة مضعان 1981من كلية الدراسات العليا ابجلامعة األردنية عام بتصرُّف )الكتاب أصله رسالة ماجستري للباحث يف السياسة الشرعية 

، رسالة ماجستري يف القضاء الشرعي من كلية الدراسات العليا ابجلامعة األردنية عام  اجلرائم اإللكرتونية بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعيَّةمسلم، 
  64م، ص 2009

 

واجهت الباحث متثلت يف حداثة املوضوع وحداثة الكتابة فيه؛ فندرت املصادر واملراجع يف هذا اجلانب؛ األمر الذي دفع 
عاجلت موضوع اجلرائم االلكرتونية بصفة عامة وبعض املقاالت واألحباث  ابلباحث إىل االعتماد أكثر على الكتب اليت

  املنشورة يف شبكة االنرتنت.

ولعلنا سنمهد البحث مبطلب يتناول مفهوم التجسس اإللكرتوين، نتناول فيه مفهوم التجسس لغًة، ومفهومه اصطالحاً، 
 اإللكرتوين والقرصنة اإللكرتونية.ومفهوم التجسس اإللكرتوين، والفرق بني التجسس  

 املطلب األول: مفهوم التجسس اإللكرتوين  

 أوالا: مفهوم التجسس لغةا: 

التجسس من اجَلّس، ومعناه اللمس ابليد، يُقال: َجسَُّه الطبيب بيده واْجَتسَُّه، أي مسه بلطٍف ليعرف موضع األمل،       
 "النيب صلى هللا عليه وسلَّم قال:وَجسَّ اخلرب حبث عنه وتفحصه، ويف احلديث عن  

والتَّجسس ابجليم: التفتيش عن  (1)إايكم والظن فإن الظن أكذب احلديث، وال جتسسوا وال حتسسوا وال تباغضوا"
 (2)بواطن األمور واألخبار بتلطٍف وختّفي حبيث ال يُفطن له، وأكثر ما يستعمل يف الشر

 اثنياا: مفهوم التجسس اصطالحاا:

َعرّ  
ُ
فة"، املعىن االصطالحي للتجسس أييت يف سياق املعىن اللغوي ومل خيرج عنه، فقد عرَّفه الغزايل بقوله:" طلب األمارات امل

واجلاسوس هو شخٌص يرسله اإلمام ليطلع على عورات العدو ويعلم حاهلم، وقد ورد التجسس صراحًة يف القرآن الكرمي 
  بَـّْعُضُكم  يـاْغتاب  واالا  جتااسَُّسوا واالا   ۖ  ايا أايُـّهاا الَِّذينا آماُنوا اْجتاِنُبوا كاِثرياا مِ نا الظَّنِ  ِإنَّ بـاْعضا الظَّنِ  ِإْْثٌ  يف قوله تعاىل: ﴿  

 

http://www.sonnaonline.com/
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 12ية سورة احلجرات، اآل (3)
اجلرائم اإللكرتونية بني الشريعة  ، وأبو غليون عطوة مضعان، 26، مرجع سابق، ص التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية الدغمي حممد راكان،  (4)

 65، مرجع سابق، ص اإلسالمية والقوانني الوضعيَّة
 65، ص املرجع نفسه أبو غليون،   (5)
)القاهرة، دار النهضة العربية، ط األوىل،  مي يف القانون البحريين املقارن ابلنظام السعودي والقانون املصرياإلرهاب الرقالعاديل حممود صاحل،  (6)

 بتصرف.  71م(، ص 2016
، 1)بريوت، لبنان، مكتبة زين احلقوقية واألدبية، ط جرائم تكنلوجيا املعلومات احلديثة الواقعة على األشخاص واحلكومة "دراسة مقارنة"علي جعفر،  (7)

 569م(، ص 2013

 

ُكلا   أان  أاحادُُكمْ   أاُيُِبُّ   ۖ    بـاْعضاا تاا  أاِخيهِ   حلْاما   َيْا والنهي وإن كان   (3)﴾،رَِّحيمٌ   تـاوَّابٌ   اّللَّا   ِإنَّ   ۖ    اّللَّا   وااتَـُّقوا  ۖ    فاكارِْهُتُموهُ   مايـْ
موجهاً آلحاد املسلمني عن تتبع عورات املسلمني والبحث عنها دون مسوٍغ شرعي، إال أنه يتناول اجلماعات واملؤسسات 

 والدول أيضاً أبي صورٍة أو سبٍب غري مشروع يهدف إىل كشف أسرار األفراد أو اجلماعات أو الدول

ب إطالق اجلزء وإرادة الكل، فهو مستغرٌق يف الرؤية والتتبع وكأن مجيع ويُطلق الفقهاء على اجلاسوس لقب " العني" من اب
بدنه وسائر حواسه صارت عيناً، واملالحظ أن املعىن اللغوي يشمل املعىن االصطالحي وزايدة؛ فهو أخص من املعىن 

 (4)اللغوي.

 اثلثاا: مفهوم التجسس اإللكرتوين:

ال خيتلف التجسس اإللكرتوين عن التجسس التقليدي إال يف األداة املستخدمة وهي تكنلوجيا املعلومات اليت وفّ رت 
للجاسوس اإللكرتوين احلرية والسهولة يف التجسس بعيدًا عن أعني الرقيب، وقد تباينت تعريفات القانونيني للتجسس 

ات والدول، وبني حصره يف نطاق الدولة وأسرارها فقط دون األفراد،  اإللكرتوين بني جعله عامًا يشمل األفراد واجلماع
لذلك عرَّفه الفريق األول أبنه:" االطالع على معلوماٍت خاصة ابلغري حمفوظة على جهاز إلكرتوين وليس مسموحًا لغري 

كالدول أو املنظمات سواٌء  أو هو " التلصص وسرقة املعلومات من األفراد أو املؤسسات أو  (5)املخولني ابالطالع عليها"  
سة"،  (6)كانت سياسيَّة أم عسكريَّة أم اقتصاديَّة أم شخصيَّة بواسطة تكنلوجيا املعلومات لتوظيفها  ألهداف اجلهة املتجسّ 

ة بينما عرَّفه الفريق الثاين أبنه" استخدام وسائل تقنية املعلومات  احلديثة للدخول بشكل غري مسموح وغري قانوين إىل أنظم
املعلومات اإللكرتونية اخلاصة ابلدول واحلكومات والتنصت عليها بقصد احلصول على ما لديها من معلومات مهمة تتعلق 

 أو هو " (7)بنظامها وأسرارها، تشمل مجيع املعلومات العسكرية واألمنية والسياسيَّة واالقتصاديَّة والعلمية واالجتماعية "،
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  164صم( 2017، 1)عمَّان، دار األايم للنشر والتوزيع، ط  القصد اجلرمي يف اجلرائم اإللكرتونية يُنظر: عنانزة، حممد عبد الرمحن، (8)
القرصنة  ، وحممد احلسن، 97م(، ص 2011، 1بة زين احلقوقية واألدبية، ط)بريوت، مكت اإلجرام اإللكرتوين. دراسة مقارنةالفيل، علي عدانن،   (9)

، مقاالن منشوران يف جملة التقدم العلمي، 12، صأمن املعلومات يف فضاءات انرتنت األشياء، ومأمون حرب، 34، ص اإللكرتونية أتريخ من األخطار
 م، تصدر عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 2017أكتوبر  99العدد 

 

غش للحصول على معلومات سريَّة خمزنة يف ذاكرة النظام اإللكرتوين تتعلق ابألمن القومي السعي بسريَّة أو عن طريق ال  
 (8)والسياسة اخلارجية اليت متارسها الدولة، والدفاع الوطين، واالقتصادي للدولة".

س على ويرى الباحث أنه ال ميكن حصر التجسس اإللكرتوين على نطاق الدول واجلماعات فقط؛ ال سيَّما وأن التجس
سة نتيجًة لألسرار البالغة احلساسية اليت حيتفظون هبا؛ فضاًل عن أن الكثري  األفراد قد ُيشكل أمهيًة قصوى للجهة املتجسّ 
من اجلماعات اإلرهابية قد تُعوّ ل على املعلومات الشخصية لألفراد يف سبيل استقطاهبم وجتنيدهم ضمن تنظيماهتم ومجاعاهتم  

 اإلرهابية.

  فرق بني التجسس اإللكرتوين والقرصنة اإللكرتونيةرابعاا: ال

البعض ال يرى مثة فرق بني التجسس اإللكرتوين وبني القرصنة اإللكرتونية فكالمها عبارة عن ممارسات غري مشروعة تتم 
القانون يتجهون عرب شبكة االنرتنت وتستهدف املعلومات املوجودة يف أجهزة احلاسب اآليل، غري أن الكثري من فقهاء 

إىل التفريق بينهما من حيث اجلهة املنفذة لكٍل منهما يف الغالب ومقدار اخلطر املرتتب بواسطتهما؛ فالقرصنة عادًة ما 
ينفذها  اهلواة العابثون من حمرتيف األنظمة املعلوماتية الذين يبحثون عن التسلية أو إثبات قدراهتم أو العبث وإتالف 

ن التغلب عليها من خالل استعادة نسخة أخرى من الربانمج خمزنة يف ماكن آمن، بينما يقتصر احملتوايت، اليت ميك
التجسس اإللكرتوين يف الغالب على التنظيمات اإلرهابية وأجهزة االستخبارات اليت تسعى للحصول املعلومات واألسرار 

الدولة أو بيعها لدولٍة معادية هلا، وعليه فإن مقدار املتعلقة بدولٍة ما بشىت الطرق من أجل استغالهلا مبا يضر مصلحة تلك  
اخلطر يكون فيها أشد وحجم الضرر فيها أكرب وابلتايل ال توصف القرصنة اإللكرتونية إرهاابً كما يوصف هبا التجسس 

لق على من اإللكرتوين، على أن القرصنة عندما بدأت مل تكن أتخذ الطابع السليب ) الشرير( يف بداية األمر بل كانت تط
لديه عبقرية يف ابتكار برامج سريعة ومدهشة يف أنظمة احلواسيب مث تدرج هبا األمر إىل أن طغى عليها اجلانب السليب ) 

 (9)الشرير ( يف وقتنا احلايل.
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 : أركان جرمية التجسس اإللكرتوينالثايناملطلب  

التطرق يف الشق املادي إىل وسائل التجسس اإللكرتوين وجماالته سيتناول الباحث ركين هذه اجلرمية املادي واملعنوي، مع   
 والفرق بينه وبني القرصنة اإللكرتونيَّة.

 أوالا: الركن املادي جلرمية التجسس اإللكرتوين 

قة غري الركن املادي يف هذه اجلرمية عبارة عن السلوك اجلرمي الذي يتَّبعه اجملرم يف مجعه للمعلومات املهمة واحلسَّاسة بطري
مشروعة وابستخدام وسائل تقنية املعلومات لتحقيق النتيجة اليت يصبو إليها واملتمثلة يف استخدام هذه املعلومات ألغراض 
إرهابية ضد الدول أو املؤسسات أو األفراد، وال يُتصور السلوك اجلرمي يف هذه اجلرمية إال ابلتطرق إىل الوسائل اليت ينتهجها 

 للتجسس واحلصول على املعلومات واألسرار، واجملاالت اليت يركز عليها جمرمو التقنية يف جتسسهم. ويستخدمها اجملرمون 

 وسائل التجسس اإللكرتوين: .1
يتبع اإلرهابيون واجملرمون عدة وسائل يف سبيل احلصول على املعلومات وهتريبها والتجسس عليها، وهي آخذٌة يف التقدم 

 التقنية بشكل مساير هلا أو غالب عليها، ومن هذه الوسائل:والتطور كلما تطورت  

 الربيد اإللكرتوين -أ
( عن طريق قيام اجلماعة اإلرهابية إبرسال ملفات e-mailكثرياً ما حيدث التجسس اإللكرتوين بواسطة الربيد اإللكرتوين )

وعند فتح هذه املرفقات )واليت يف الغالب   مرفقة ضمن رسالة عادية واليت تكون يف الغالب جمهولة املصدر ابلنسبة للضحية،
تكون ملفات جتسس وتتبع( يتم الدخول على مجيع امللفات املوجودة يف جهاز الكمبيوتر وتتبع حركة صاحب احلساب 

قامت به شركة عالقات عامة من عملية جتسس بواسطة برانمج يقوم بتتبع الرسائل اإللكرتونية ونشاطه، ومن أمثلة ذلك ما  
، حيث يقوم هذا الربانمج (deep packet inspectionرسلها الشخص املتاَبع يُدعى: فحص الكتل العميقة )اليت ي

بكشف كل ما يطبعه الضحية أو خيزنه يف جهازه الكمبيوتر، وابلتايل يستطيع االطالع على مجيع أسراره اليت ميكن أن 
تستغلها أية جهة إرهابية يف ابتزازه والضغط عليه يف سبيل جتنيده أو هتديده من أجل تنفيذ بعض خمططاهتا اإلرهابيَّة، أو 

 هذه املعلومات يف تنفيذ عملياهتا اإلرهابيَّة،  وتبقى اخلطورة أكرب فيما لو كان الربيد اإللكرتوين خاصاً  االستفادة من
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، مقال منشور على الرابط اإللكرتوين  التجسس على الربيد اإللكرتوين، وموقع مين برس اإللكرتوين،  97، صاإلجرام اإللكرتوينيُنظر: الفيل علي عدانن،    (10)

https://yemen-press.com  ،ورقة حبثية منشورة على املوقع اإللكرتوين  اإلرهاب اإللكرتوين يف عصر املعلومات  ، والعجالن عبد هللا بن عبد العزيز(  
http://www.shaimaaatalla.com اب اإللكرتوين  دور اآلليات احلديثة للحد من اجلرائم املستحدثة "اإلره، والقيسي أيسر حممد، 25، ص

نية عمَّان ، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى العلمي " اجلرائم املستحدثة يف ظل املتغريات والتحوالت اإلقليمية والدولية" املنعقد ابلعاصمة األردوطرق مواجهته" 
 .  15ص ، https://repository.nauss.edu.saم، واملنشور على الرابط اإللكرتوين: 4/9/2014-2خالل الفرتة من 

 بتصرف.   323ص  م(2017،  1)بريوت، لبنان، مكتبة زين احلقوقية واألدبية، ط  جرائم احلاسوب واإلنرتنت ـ اجلرائم املعلوماتيةاحلسيين عمار عباس،    (11)

 

مبسؤول ُعهد إليه حبفظ أسرار مهمة يف الدولة، أو كان متعهداً على برانمج عسكري خطري أو اقتصادي مهم، أو كان 
 على اإلرهابيني االستيالء على املعلومات املهمة واحلسَّاسة خصوصاً  الربيد اتبعاً ملؤسسة أو جهة حكومية  مما ُيسهّ ل

السياسية والعسكرية واالقتصادية منها، وال ميكن التعويل دائماً على برامج احلماية اليت تُنتجها الشركات األجنبيَّة؛ حيث 
 (10)تظل غري آمنة وال ميكن الوثوق هبا.

 لكمبيوتر دون علم الشخصدس وحدات نقلة للبيانت داخل جهاز ا -ب
تُعترب هذه الطريقة أقرب إىل الطريقة التقليدية يف التجسس، وهي تقوم على دس وحدات انقلة للبياانت داخل جهاز 
الكمبيوتر عند توصيله )بكابل( شحن خارجي وذلك لنقل البياانت املوجودة يف جهاز الكمبيوتر املستهدف، وهذه 

ُتستخدم يف األماكن العامة لبعض الدول )كاملطارات وحمطات النقل والقطارات ومباين بعض املؤسسات(، الطريقة عادًة ما  
وبعض املطاعم واحملالت التابعة لبعض مافيا املعلومات، حيث يقوم الشخص بوصل جهازه ) كمبيوتر أو هاتف( بنقطة 

ت داخل جهازه تقوم بنقل كافة البياانت املوجودة شحن كهرابئي موجودة يف تلك األماكن فيتم دس وحدات انقلة للملفا
، وقد تطورت العملية يف وقتنا احلايل ليتم التجسس بواسطة خدمة الواي فاي (11)فيه وليسهل بعدها تتبع حركته ونشاطه

  (WI FI( املوجودة بصورة جمانية يف األماكن العامة لبعض الدول ) كاملطارات أو حمطات القطارات أو النقل ال ،)عامة
أو املوجودة يف بعض املطاعم وأماكن التسوق العامة أو الفنادق، حيث يتم التجسس على اهلواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر  
مبجرد االتصال هبذه اخلدمة مما مُيَكّ نهم من االطالع على حمتوايت اهلاتف وقوائم االتصال املخزنة فيه والرسائل سواٌء كانت 

وجودة على بعض برامج التواصل االجتماعي كالواتس أب أو الفيسبوك أو السناب شات، واالطالع النصيَّة منها أم امل
أيضًا على الصور ومقاطع الفيديو ورسائل الربيد اإللكرتوين ابإلضافة إىل الكلمات السريَّة املخزنة يف اهلاتف أو جهاز 

 الكمبيوتر.

https://yemen-press.com/
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3937
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العالقة بني اإلرهاب املعلومايت واجلرائم ، والعراين عبد احلميد ابراهيم، 324، مرجع سابق، ص جرائم احلاسوب واإلنرتنتاحلسيين عمار عباس،   (12)

 .97، مرجع سابق، ص اإلجرام اإللكرتوينبتصرف، والفيل علي عدانن،  61-59، مرجع سابق، ص املنظمة 

 

 ج ـــ زرع حصان طروادة

( الربيد اإللكرتوين؛ حيث يتم إرسال هذا امللف عرب 1يف جهاز  الضحية بعدة طرق أمهها: )  مجهذا الربان  وتتم عملية زرع
( الذي أنتجته إحدى الشركات ICQ( بعض برامج احملادثة مثل برانمج )2الربيد اإللكرتوين للشخص املطلوب، )

( عند اتصال جهاز اهلاتف 4( اخلاص بنقل امللفات، )Telnet( أو ) FTP( نقل امللف عرب برانمج )3اإلسرائلية، )
( على code number( عند كتابة الرقم التسلسلي للربانمج )  5أو احلاسب اآليل بشبكة أنرتنت داخلية أو دولية، )

 ( عند حتميل بعض الربامج من املواقع غري املوثوق هبا.6اجلهاز حيث يعمل بعدها مباشرًة خالل دقائق معدودة، )

خرتاق هذا الفريوس كثريًا ما يعتمد على سذاجة الضحية الذي حياول معرفة الرسالة املرسلة إليه مباشرًة مبجرد رؤيتها وا
فيقوم بفتحها معتقداً أن هبا برانجمًا مفيداً بينما هو يف األساس فريوس جتسس، وعندما يرى الضحية أن امللف املرفق ال 

أنه ختلص منه بينما هو يف حقيقة األمر قد أخذ موقعه يف حاسوب الضحيَّة وابشر  يعمل يقوم إبمهاله أو حذفه ظناً منه
مهام التجسس، ولعل خطورة هذا الربانمج تكمن يف عدم قدرة برامج مكافحة الفريوسات على اكتشافه، ويف قدرته 

اب يكون مفتوحاً لكل شخص احلصول على كلمات املرور املخزنة يف اجلهاز، فضاًل عن أنه مبجرد زرع الفريوس فإن الب
( مما جيعل من حاسوب الضحيَّة وكأنه Port scanningليتمكن من الدخول على اجلهاز مبجرد قيامه مبسح للمنافذ )  

   (12)مركزاً عاماً متاحاً للجميع.

 د ــ التجسس بواسطة األقمار الصناعية 

حيث يتم اعرتاض االتصاالت سواٌء كانت هاتفية أو فضائية؛ فيتم اعرتاض البياانت اليت تنقل عرب االتصاالت اهلاتفية من 
خالل قيام املتجسس بزرع جهاز التجسس بصورة خفية يف صناديق التوزيع اليت متر عربها وسائل االتصال السلكية 

َبث من حمطات االتصال األرضية ابجتاه األقمار الصناعية عرب أجهزة تقوم والالسلكية، كما يتم اعرتاض االتصاالت اليت تُـ 
 ابستغالل ثغرات تقنية يف النتوءات اجلانبية واخللفية، كما ميكن التقاط املعلومات والبياانت املرسلة من األقمار الصناعية 
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،  178راه فلسفة يف القانون العام من كلية القانون، جامعة عمَّان العربية، ص، رسالة دكتو دراسة مقارنة   اإلرهاب يف الفضاء اإللكرتوينبدرة هوميل،  الزبن،    (13)

 .336م( ص 2017، 1)بريوت، لبنان، مكتبة زين احلقوقية واألدبية، ط جرائم احلاسوب واإلنرتنت ـ اجلرائم املعلوماتيةواحلسيين، عمار عباس، 
 ، منشور على الرابط اإللكرتوين:تعرف على علم االختزالتكناوي اإللكرتوين، ، وموقع 97، ص االجرام اإللكرتوينالفيل علي عدانن،   (14)

https://www.technawi.net  

 

الشاسعة اليت يغطيها الشعاع املرسل من القمر إىل احملطات األرضية  بواسطة أجهزة خاصة تقوم ابستغالل املساحة 
الصناعي إىل األرض العرتاض املعلومات والتنصت عليها، وأقرب مثال على ذلك أن البياانت املرسلة من القمر الصناعي 

 (13)يف كاليفورنيا إىل نيويورك ميكن ألي شخص  يف فلوريدا اعرتاضها والتقاطها.

 لومات داخل املعلومات ه ــ التجسس عن طريق إخفاء املع

( وهو من الطرق احلديثة يف التجسس اإللكرتوين؛ حيث steganographyوهو ما يطلق عليه بعلم االختزال )
س اإلرهايب بتهريب ونقل املعلومات الرقمية احلساسة عن طريق إخفاءها  تجسّ 

ُ
يف وسيط  –يف بداية األمر  –يقوم امل

ويه يف الرسالة املرسلة حبيث ال ميكن اكتشافها والتفطن هلا حىت لو مت ضبط الشخص إلكرتوين دون إحداث أية تغيري أو تش
متلبسًا ابجلرمية، وهو خيتلف عن علم التشفري، فاألخري يكون فيه املستخدم على علٍم ودراية بوجود معلومات ولكنَّها 

عادي دون علم املستخدم بوجود بياانت سرية  مشفرة، بينما االختزال يتم نقل املعلومات السرية يف الوسيط اإللكرتوين ال
خمفية، فضاًل عن أن التشفري يرتك أثراً واضحاً على الرسالة املرسلة وال يتطلب وسطاً انقاًل يتم إخفاء البياانت فيه، بينما 

أنسب طريقة لبناء نظام ولذلك فإن  ،  ال يرتك االختزال أثراً على الرسالة املرسلة ويتطلب وسطاً انقالً إلخفاء البياانت فيه
محاية إلكرتوين قوي مينع االخرتاق والتجسس من قبل املنظمات اإلرهابية هي اجلمع بني طريقة التشفري وطريقة 

  (14)االختزال.

 

 

 

https://www.technawi.net/
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بتصرف، والنوايسة عبد اإلله، ،  135-133، مرجع سابق، ص التجسس التكنولوجي. سرقة األسرار االقتصادية والتقنيَّةممدوح الشيخ، يٌنظر:   (15)

، 361ص  م(،  2017،  1)عمَّان، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، ط  جرائم تكنلوجيا املعلومات ـ شرح األحكام املوضوعية يف قانون اجلرائم اإللكرتونية
العالقة بني اإلرهاب املعلومايت واجلرائم  ا بعدها، والعراين عبد احلميد إبراهيم،  وم  320، مرجع سابق، ص  جرائم احلاسوب واالنرتنتاحلسيين عمار عباس،  و 

، مقال منشور على املوقع اإللكرتوين: التجسس االقتصادي هدف استخبارايت جديد، وإلياس جرول، 36، مرجع سابق، ص املنظمة 
http://www.alittihad.ae  . 

 جماالت التجسس اإللكرتوين .2

هابية أو األجهزة تتنوع جماالت التجسس اإللكرتوين يف وقتنا احلايل حسب املعلومات اليت تستهدفها التنظيمات اإلر 
املخابراتيَّة للدول، فقد تكون هذه املعلومات اقتصادية، وقد تكون عسكرية وأمنية، وقد تكون سياسية، وقد تكون 

 اجتماعية ومدنية.

 أ ــ املعلومات االقتصاديَّة

ت االقتصادية ومصادرها مع التطور التقين وربط التجارة يف وقتنا احلايل بشبكة االنرتنت فقد حتولت الكثري من املعلوما  
م إىل 1994% عام 36إىل أهداف للتجسس اإللكرتوين، فعلى سبيل املثال زادت نسبة التجسس على الشركات من 

م حسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الربيطانية، ولعل أكثر الدول ممارسًة للتجسس 1999% عام 45
ت املتحدة وفرنسا والصني والياابن وإسرائيل وروسيا، مما يثبت أن التجسس السياسي االقتصادي يف وقتنا الراهن هي الوالاي

والعسكري تنازل عن عرشه يف مقابل التجسس االقتصادي، وسهَّل ذلك التطور التقين الذي أزاح عن كاهل اجلواسيس  
 (15)كلفة وخماطر االنتقال إىل األماكن املراد التجسس عليها.

املستقبل سيشهد تسابقاً حثيثاً حول حرب املعلومات االقتصادية؛ فاالقتصاد يشكل عصبة األمم وقوهتا ويرى الباحث أن  
سيشل كيان األمم  -ال سيما املنظمات اإلرهابية منها -وهنضتها وأمنها، وتعرضه ألي اخرتاق من قبل جواسيس التقنية 

 ويعرضها لالهنيار رويداً رويداً.

 

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=79337
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م، منشورة  2015، رسالة ماجستري نوقشت يف جامعة الشرق األوسط عام  دور القانون الدول يف مواجهة التجسس الدبلوماسي حممد عدانن عثمان،    (16)

وما بعدها، واحلسيين،    55، مرجع سابق، ص  اإلنرتنت اخلطر القادم  إرهاب، وبوادي، حسنني احملمدي،  https://meu.edu.joعلى الرابط اإللكرتوين:  
جرائم ، وعلي جعفر، 360، مرجع سابق، ص جرائم تكنلوجيا املعلومات، والنوايسة، عبد اإلله، 319، ص جرائم احلاسوب واإلنرتنتعمار عباس، 

جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت" إجياز يف املفهوم والنطاق واخلصائص والصور والقواعد  ، ويونس عرب،  570ص  ، مرجع سابق،  تكنلوجيا املعلومات احلديثة
م ومنشورة على موقع املركز الوطين للتوثيق 12/2/2002-10، ورقة حبثية مقدمة ملؤمتر األمن العريب أببوظيب خالل الفرتة من  اإلجرائية للمالحقة واإلثبات"

 بتصرف.  39و37، ص//:doc.abhatoo.net httpsاإللكرتوين:

 والعسكريةب ــ املعلومات األمنية  

إذا كان للمعلومات االقتصادية أمهيٌة قصوى يف جمال التجسس اإللكرتوين فإن للمعلومات العسكرية واألمنية أمهيًة ال تقل 
عنها ملا حتويه من معلوماٍت حسَّاسة تتعلق ابألمن القومي للدول؛ ولعل أبرز ما يستهدفه التجسس العسكري واألمين ما 

تها ومعداهتا احلربية من صواريخ وذخائر وجتهيزات ومواقع عسكرية، كما يستهدف اخلطط يتعلق منها ابجليوش وأسلح
احلربية وأسرار الدفاع ومقدرة األلوية العسكرية وعدد أفرادها وأمساء الضباط النافذين وبياانهتم العائلية، ومراكز أجهزة 

وة والضعف فيها، يضاف إىل ذلك الربامج العسكرية االتصاالت وأماكن متركز القوة العسكرية ومدى جاهزيتها ومكامن الق
والنووية وأماكن تواجدها وطرق الوصول إليها، وطرق خلخلة االستقرار واألمن يف الدول مبعرفة نقاط الضعف األمنية 

 .(16)فيها،

ن اجلواسيس واملخرتقني ويرى الباحث أن األسرار العسكرية واألمنية احملفوظة إلكرتونياً ينبغي وضع كافة السبل حلمايتها م
خمافة وقوعها يف أيدي منظمات إرهابية تستغلها يف زعزعة استقرار الدول وابتزاز احلكومات خاصًة ما يتعلق منها ابلتسلح 
النووي الذي تسعى كثرٌي من املنظمات اإلرهابية للوصول إليه لتفرض سيطرهتا ووجودها على أرض الواقع، وال أجنع من 

لعسكرية عن الشبكة العاملية )االنرتنت( ووضع نظام صارم للمخولني ابالطالع عليها مينعهم من تسريبها، عزل املعلومات ا
وحصر طبيعة املعلومات العسكرية واألمنية املطلع عليها بشكل دقيق جداً مع وضع كافة االحتياطات الالزمة ملنع نسخها 

 أو سرقتها.  
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وما   106، مرجع سابق، ص إرهاب االنرتنت اخلطر القادم، وبوادي، حسنني احملمدي، 361، ص جرائم تكنلوجيا املعلوماتالنواسية، عبد اإلله،  (17)

جرائم تقنية نظم  ة أمحد والزعيب، جالل حممد، ، واملناعسة ، أسام178، مرجع سابق، ص اإلرهاب يف الفضاء اإللكرتوين بعدها، والزبن، بدرة هوميل، 
 .302، مرجع سابق، ص املعلومات اإللكرتونية

 ج ــ املعلومات السياسية

املعلوم أن التجسس السياسي ال يقل خطورًة عن بقية أنواع التجسس االقتصادي والعسكري؛ ألنه يستهدف املعلومات من  
املتعلقة ابحلركة السياسية يف الدولة من نشاط سياسي داخلي وخارجي، ومن مواقف سياسية تنتهجها الدولة على الصعيد 

طات القادة والرؤساء واألحزاب السياسية يف الدولة يف حماولٍة منها الداخلي واخلارجي، ابإلضافة إىل رصد حتركات ونشا
للتكهن ابخلطوات املستقبلية اليت ستتبعها الدولة يف املستقبل، كما قد يستهدف هذا النوع من التجسس املعلومات املتعلقة 

فة مواطن القوة والضعف السياسي يف بقيم اجملتمع وثقافته وعوامل الوحدة والتفرقة فيه والشخصيات الفاعلة فيه وذلك ملعر 
الدولة، األمر الذي تنتهجه أغلب الدول الكربى يف حماولٍة منها لفرض سيطرهتا على الدول سياسياً، ولعل أغلب السفارات 
يف الدول متارس هذا الدور مبا تقوم به من رصٍد للحالة السياسية يف الدول املوجودة فيها عن طريق ممارسة التجسس بكافة 
الطرق ومنها التجسس اإللكرتوين عن طريق زرع أجهزة تنصت عالية الكفاءة يصعب اكتشافها للتنصت على بعض 

 (17)مؤسسات الدولة ومسؤوليها.

 د ــ املعلومات السكانيَّة االجتماعية

جمتمٍع من تعد املعلومات السكانية واالجتماعية من أهم املعلومات اليت تعكس الوضع االجتماعي واملعيشي يف أي 
اجملتمعات، وهي حتظى ابهتمام الكثري من أجهزة االستخبارات العاملية واملنظمات اإلرهابية ملا تشكله هلا من معلومات 
قيّ مة ميكن الولوج من خالهلا إىل الثغرات اجملتمعية املوجودة يف الدول واملتعلقة بعدد السكان األصليني والوافدين والتجار 

علمية واخلربات العملية، ابإلضافة إىل أماكن التوزيع اجلغرايف للسكان ومستوى معيشتهم ودايانهتم وأصحاب املؤهالت ال
ونسبة الذكور إىل اإلانث ومستوى البطالة واملتقاعدين، واملشاكل االجتماعية اليت يعانون منها، والتنوع القبلي والطائفي 

ائف، ونسبة الشباب من الطاعنني، ورصد رضا اجملتمع من احلكومة من املوجود يف الدولة وأمساء النافذين من القبائل والطو 
 عدمه، وهي معلومات يتم ختزينها يف الغالب يف أجهزة إلكرتونية يسهل تصيدها والتجسس عليها، ولعل من أبرز أمثلة 
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، والنواسية، عبد  108، ص إرهاب االنرتنت اخلطر القادم، وبوادي، حسنني احملمدي، 322، ص جرائم احلاسوب واإلنرتنتاحلسيين، عمار عباس،  (18)

 .361، ص  جرائم تكنلوجيا املعلوماتاإلله، 
 168-166، مرجع سابق، ص القصد اجلرمي يف اجلرائم اإللكرتونية، وعنانزة، حممد عبد الرمحن، 334، ص املرجع نفسهاحلسيين، عمار عباس،   (19)

 بتصرف. 

ى ليبيا قبل ثورة التجسس ما مارسته بعض أجهزة االستخبارات احملسوبة على بعض الدول من عملية جتسس معلومايت عل
الربيع العريب حيث متكنت تلك األجهزة من رصد معلومات مهمة تتعلق ابجملتمع اللييب من حيث عدد السكان والتنوع 
الطائفي واألشخاص املؤثرين يف اجملتمع واملشاكل اجملتمعية املوجودة املتعلقة بنقاط الضعف والقوة يف اجملتمع، واليت استغلتها 

األجهزة االستخبارية يف إشعال الثورة الليبية والنزاعات الطائفية بني أبناء اجملتمع الواحد، ومنها أيضاً تلك  -بعد ذلك –
قيام بعض العاملني يف مركز حاسوب ابلسويد بنسخ برامج خمزن عليها إحصاءات وبياانت سكانية مهمة وبيعها لبعض 

هذه املعلومات يف أيدي املنظمات اإلرهابية حيث ميكنها  املكاتب اخلاصة بثمٍن زهيد ، ولعل مكمن اخلطورة يف وقوع
من الوقوف على املعلومات الشخصية لبعض األفراد النافذين مما ميكنها من االتصال هبم وبث أفكارهم اإلرهابية يف 

تخبارات وجداهنم أو هتديدهم حلملهم على ارتكاب جرائم معينة وفق خططهم، أو بيع هذه املعلومات احلساسة ألجهزة اس
    (18)معينة.

 اثنياا: الركن املعنوي جلرمية التجسس اإللكرتوين

تعترب جرمية التجسس االلكرتوين من اجلرائم العمدية اليت تتطلب قصداً عاماً يتمثل يف العلم واإلرادة، علم اجلاين أبنه أييت 
مصرح هبا واطالعه على معلوماٍت سريَّة تتعلق ابالقتصاد فعالً خمالفاً للقانون؛ وذلك بولوجه إىل نظام إلكرتوين بطريقة غري  

أو األمن والدفاع أو السياسة أو السكان لبلٍد ما، فاجلاين يعلم أبنه يعتدي على حٍق محاه القانون وعاقب على انتهاكه 
ة اجلرمية املقصودة يتمثَّل يف معلومات وواثئق سرية ال حيق خله االطالع عليها، وتكون إرادته متجهة إىل إحداث النتيج

املتمثلة يف دخول النظام االلكرتوين بغري حق واالطالع على معلومات سرية محاها القانون وغري متاحة للجمهور، كما 
تتطلب هذه اجلرمية قصدًا خاصًا يتمثل يف قصد اجلاين من دخوله إىل النظام اإللكرتوين احملمي االطالع على معلومات 

 (19)ع عليها .سرية ال جيوز له االطال
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(، 4321)احلديث رواه البخاري يف صحيحه من طريق أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري، كتاب األحكام، ابب طاعة اإلمام وأهل مشورته برقم      (20)

كل والرتمذي يف سننه من طريق سلمة بن عبد الرمحن، كتاب الذابئح، أبواب الزهد، وابن حبان يف صحيحه، كتاب التأريخ، ابب ذكر البيان أبن  
 نيب له بطانتان معلومتان.

  http://www.sonnaonline.comينظر يف ختريج احلديث موقع اجلامع للحديث النبوي: 

ويرى الباحث أن طبيعة هذه املعلومات وما تفتضيه من سريٍة اتمة كوهنا متس كيان الدولة وأمنها االسرتاتيجي فإن القصد 
العام يعدُّ كافياً إلدانة الشخص أو اجلهة اليت تورطت يف عملية التجسس طاملا كان على علٍم أبنه أييت فعالً خمالفاً للقانون 

حٍق محاه املشرعّ  وأحاطه ابلسرية التامة؛ ألنه من الصعوبة مبكان إثبات قصد ونية اجلاين من الدخول إىل  ويعتدي على
 .النظام اإللكرتوين خاصًة إذا كان من املصرَّح هلم بذلك

  التجسس اإللكرتوين: رأي الشريعة اإلسالمية يف  الثالثاملطلب  

َكوّ ن أيخذ التجسس اإللكرتوين حكم التجسس 
ُ
التقليدي يف الشريعة اإلسالمية ألنه يشتمل على ذات الفعل املادي امل

 جلرمية التجسس التقليدي مع اختالف الوسيلة فقط، ولذا يرى كثرٌي من فقهاء الشريعة اإلسالمية أن التجسس نوعان:

 النوع األول: التجسس املباح 

خارج حدودها ونطاقها املكاين،  يكون أوونطاقها املكاين داخل حدود الدولة وهذا النوع من التجسس إما أن يكون 
فاألول مثل التجسس على األفراد واجلماعات ملعرفة طاقاهتم وقدراهتم لالستفادة منها يف تصريف شؤون الدولة وتعيني 

من تفقد أحواهلم الرجل املناسب يف املكان املناسب، فعالقة رئيس الدولة مبواطنيه كعالقة رب األسرة أببنائه ولن يتمكن 
ومعرفة القادر منهم على املسامهة يف إدارة الدولة إال عرب أجهزٍة يستعني هبا يف رفع التقارير والتوصيات عنهم ليكونوا البطانة 
الصاحلة واملعينة له يف إدارة شؤون البالد، ففي احلديث عن النيب ــ صلى هللا عليه وسلم ــ أنه قال:" ما بعث هللا من نيب 

استخلف من خليفٍة إال كانت له بطانتان، بطانٌة أتمره ابملعروف وحتضه عليه، وبطانٌة أتمره ابلشر وحتضه عليه،  وال
وال شك أن تعيني البطانة الصاحلة لن يتأتى إال بعد البحث عن أحواهلم بواسطة أجهزٍة (20)واملعصوم من عصم هللا تعاىل"،

خمتصة ترفع له التقارير والتوصيات عنهم، ولو كان ذلك ال يتأتى إال ابالطالع على بعض املعلومات اإللكرتونية عن هؤالء 
 ص فإهنا تربر الوسيلة املستخدمة يف األشخاص، فإذا كانت الغاية شريفًة وال يرتتب عليها ضرٌر على األشخا
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 .49، ص8م( ج1984)لبنان، دار الفكر، ط األخرية،  هناية احملتاج إىل شرح املنهاج الرملي، حممد شهاب الدين،   (21)
 . 58، ص9م، حتقيق: حممد عبد القادر عطا( ج1994)مكة املكرمة، مكتبة دار الباز، ط  السنن الكربىالبيهقي، أمحد بن احلسني بن علي،  (22)
 12سورة احلجرات، اآلية   (23)
من طريق األعمش   4776من طريق أيب طاووس عن أبيه عن أيب هريرة، ورواه مسلم يف صحيحه برقم    6373احلديث رواه البخاري يف صحيحه، برقم      (24)

 من طريق سليم عن أبيه عن أيب هريرة. 9915هريرة، ورواه أمحد يف مسنده برقم  بن أيب صاحل عن أيب
 . www.sonnaonline.comيُنظر: املوقع اإللكرتوين 

احلصول على هذه املعلومات، ومنه أيضًا التجسس على اجملرمني وأهل الريب وتعقبهم درًأ لشرهم وخطرهم عن الناس 
ولتنتشر الطمأنينة والراحة يف اجملتمع، وال شك أن ذلك لن يكون إال من خالل املراقبة الدقيقة هلم وتتبعهم ابستمرار، وقد 

ذ النيب ــ صلى هللا عليه وسلم ــ األعوان واملساعدين حلماية اجملتمع من من خطر املنافقني وأهل الريب والسوء، وجاء يف اخت
كتاب هناية احملتاج إىل شرح املنهاج:" وليس ألحٍد البحث والتجسس واقتحام الدور ابلظنون، نعم إذا غلب على ظنه 

 (21)ثقٍة جاز له بل وجب عليه التجسس إن فات تداركها كقتٍل وزان وإال فال.."،وقوع معصية ولو بقرينٍة ظاهرة كإخبار 
والثاين مثل التجسس على األعداء اتقاًء لشرهم خاصًة عند نشوب احلروب، فاالنتصار يف املعارك يتوقف على حجم 

ته فيها وحجم قواته ومعداته العسكرية، املعلومات اليت ميكن احلصول عليها من العدو واليت تظهر خمططاته احلربية واسرتاتيجي
وقد استعمل النيب ــ صلى هللا عليه وسلم ــ اجلواسيس وقت احلرب، ومن ضمن الصحابة الذين استخدمهم هلذا الغرض 
حذيفة ونعيم بن مسعود وعبدهللا بن أنيس وخوات بن جبري وعمرو بن أمية وسامل بن عمري وعبدهللا بن جحش، فعن 

قال: بعث رسول هللا ــ صلى هللا عليه وسم ــ عبدهللا بن جحش إىل خنلة فقال له: " كن هبا حىت أتتينا خبرٍب   عروة بن الزبري
وال شك أن وسائل التجسس تتطور بتطور األمم حىت ظهرت التقنية اليت سهلت الوصول إىل  (22)من أخبار قريش"،

 املعلومة أبقل اخلسائر. 

 النوع الثاين: التجسس احملظور 

ايا أايُـّهاا الَِّذينا آماُنوا اْجتاِنُبوا كاِثرياا ﴿عنه مبوجب اآلية الكرمية    حمرم ومنهيٌ إىل فضح العورات، فهو    يؤديجتسس  وهو كل  
تاا  أان أاحادُُكمْ  أاُيُِبُّ  ۖ   بـاْعضاا بَـّْعُضُكم يـاْغتاب واالا  جتااسَُّسوا واالا  ۖ  مِ نا الظَّنِ  ِإنَّ بـاْعضا الظَّنِ  ِإْثٌْ  ُكلا حلْاما أاِخيِه مايـْ َيْا

إايكم والظن فإن الظن  وحبديث النيب ــ صلى هللا عليه وسلم ــ " (23)﴾،رَِّحيمٌ  تـاوَّابٌ  اّللَّا  ِإنَّ  ۖ   اّللَّا  وااتَـُّقوا ۖ  فاكارِْهُتُموُه 
 وقد عدَّ كثرٌي من الفقهاء االستماع إىل حديث القوم وهم   (24)أكذب احلديث، وال جتسسوا وال حتسسوا وال تباغضوا"،
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 بتصرُّف. وما بعدها  152ص ، التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالميةالدغمي، حممد راكان،   (25)
 . 92ص، املرجع نفسهالدغمي، حممد راكان،   (26)

 

له كارهون من التجسس احملرم، ويشمل عورات الناس مساكنهم وأسرارهم اليت يكرهون أن يطلع عليها غريهم، كما أن من 
التجسس احملرم التجسس لصاحل األعداء ألنه يقوي شوكة العدو ويوهن قوة الوطن، بل عدَّه بعضهم من خيانة هللا ورسوله، 

دوج حلساب دولتني خمتلفتني، بل عدَّه بعضهم من أشد أنواع التجسس التجسس املز ويدخل يف التجسس احملرم أيضًا 
ضرراً  ألنه يتعامل مع األسرار مبقدار الثمن الذي يُدفع له، وقد حذَّر عبد احلميد الكاتب يف رسالته إىل أحد قواد مروان 

انوا لك وعليك، فنصحوا بن حممد من هذا فقال له: " اعلم أن جواسيسك وعيونك رمبا صدقوك ورمبا غشوك، ورمبا ك
 (25)لك وغشوا عدوك أو غشوك ونصحوا عدوك، وكثرياً ما يصدقونك ويصدقونه".

وابلتايل فإن أي جتسٍس إلكرتوين ينطبق عليه نفس احلكم الشرعي املطبق يف التجسس التقليدي؛ فالعربة ابلغاية واهلدف   
عليه ضرر للغري، وهو مباٌح إن كانت الغاية منه حسنة ومل  من هذا التجسس، فهو حمرٌم إن كانت الغاية منه سيئة وترتب

، وال شك أن الشريعة اإلسالمية كانت سباَّقة يف معاجلة موضوع التجسس عامًة من مجيع النواحي، يرتتب عليه أية ضرر
عشى حىت تطرقت بعض كتب الفقه القدمية إىل موضوع اجلاسوس ومواصفاته وطريقة إعداده، كما يف كتاب صبح األ

األمر الذي يشري إىل مدى صالحية الشريعة اإلسالمية لكل زمان (26)للقلقشندي وكتاب خمتصر سياسة احلروب للهرمثي،
 ومكان.

 يف التجسس اإللكرتوين  رأي القانون الدول  :املطلب الرابع

املعلومات من أن تطاهلا يد اجملرمني من مع ظهور أنظمة املعلومات اإللكرتونية أصبحت احلاجة ماسة إىل محاية هذه 
العابثني واإلرهابيني وأجهزة االستخبارات املعادية األمر الذي دفع ابلكثري من الدول إىل تعديل قوانينها وخاصًة تلك اليت 

احلديثة، ومن   تتعلق ابلتجسس والدفاع عن أمن الدولة، واالنضمام إىل االتفاقيات الدولية اليت تعاجل جرائم تقنية املعلومات
 هذه االتفاقيات:
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اجلرائم اإللكرتونية بني الشريعة اإلسالمية والقوانني  ، وأبو غليون، عطوة مضعان، 574، ص جرائم تكنلوجيا املعلومات احلديثةعلي جعفر،   (27)

م،  2017لسنة  5634، جملة احلوار املتمدن، العدد فحة اجلرائم السيربانية فعالية القوانني الوطنية والدولية يف مكا، وليلى احلنايب، 133، ص الوضعية
 .http://www.ahewar.orgوما بعدها بتصرف، منشور على املوقع اإللكرتوين:  44ص

 م( 2001االتفاقيَّة األوربية ملكافحة جرائم اإلنرتنت )اتفاقية بودابست  أوالا:  
( منها على أن " يقوم كل طرٍف من الدول األطراف يف االتفاقية إبقرار هذه 3فقد نصَّت هذه االتفاقية يف املادة )

اإلجراءات األخرى كلما كان ذلك ضرورايً إلصدار نص قانوي أو تشريعي أبهنا تشكل اإلجراءات التشريعية وغريها من 
جرائم مبوجب القانون الوطين احمللي اخلاص هبا، وذلك من حيث اعرتاض خط سري البياانت دون وجه حق ويتم ذلك 

ن أو داخل منظومة الكمبيوتر، مبا ابلوسائل الفنية لقطع عمليات البث واإلرسال الغري عمومية لبياانت الكمبيوتر إىل أو م
يف ذلك ما ينبعث من منظومة الكمبيوتر من موجات كهرومغناطيسيَّة حتمل معها البياانت ..."، كما أن االتفاقية عاجلت 

 illegal( واالعرتاض غري القانوين )illegal access( جرائم منها: الدخول غري القانوين املتعمد )9عدد )
interceptionأوجبت االتفاقية على الدول األعضاء اختاذ التدابري التشريعية الالزمة لتضمني قوانينها موضوع  (، كما

املسئولية عن الشروع والتحريض والتدخل يف ارتكاب هذه اجلرائم من قبل األشخاص الطبيعية أو املعنوية، وال شك أن 
إليها خاصًة منها ما يتعلق ابلدخول واالعرتاض غري جرمية التجسس اإللكرتوين تدخل ضمن نصوص مواد االتفاقية املشار  

املصرَّح هبما لالطالع على بياانٍت أحاطها املشرع ابلسرية التامة سواٌء تلك اليت تتعلق ابألشخاص أم احلكومات 
 (27)والدول.

 م. 1999االتفاقية األمريكية املتعلقة جبرائم احلاسب اآلل واالنرتنت  اثنياا:  

وقد متخضت هذه االتفاقية عن اجتماع العديد من اهليئات واملنظمات الدولية يف جامعة ستانفورد يف والية كاليفورنيا 
م هبدف تعزيز احلماية من اإلرهاب، حيث أوجبت هذه االتفاقية على األعضاء  1999ديسمرب  7-6خالل الفرتة من 

( من االتفاقية جرائم 3احلاسب اآليل واالنرتنت، فقد بيَّنت املادة )تبين معايري موحدة يف سبيل احلماية واحلد من جرائم 
احلاسب اآليل واالنرتنت املتمثلة يف التوصيل غري املصرَّح به، و تعديل وحذف البياانت هبدف اإلضرار ابملؤسسات اليت 

( من 4ادية، أما املادة )متلك هذه اخلدمات، و حذف البياانت بتغيريها إلعطاء معلومات كاذبة هبدف إيقاع أضرار م
 االتفاقية فقد أشارت إىل األحكام املتعلقة ابحملاولة أو املساعدة والتحريض واإلغراء والتآمر هبدف ارتكاب جرائم احلاسب 
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، واحلنايب ليلى، املرجع نفسه، 21، ص  https://www.iasj.net، ورقة حبثية منشورة على الرابط:  اجلرمية املعلوماتيَّةيُنظر: حمروس نصَّار غايب،      (28)

 47ص 
 م. 12/4/2000( بتأريخ 63/55االتفاقية صادرة عن منظمة األمم املتحدة مبوجب القرار رقم ) (29)

 330، صاإلجرام اإللكرتوينيُنظر: علي الفيل،     
ملتحدة على الرابط يُنظر: نص اتفاقية مكافحة إساءة استعمال تكنلوجيا املعلومات ألغراض إجرامية، الواردة يف املوقع اإللكرتوين للجمعية العامة لألمم ا  (30)

    http://www.un.org/arabic/documents/GARes/55/A_RES_55_063.pdf اإللكرتوين: 

ومن املعلوم أن التجسس االلكرتوين ما هو إال توصيل ووصوٌل للبياانت غري مصرح به، لكوهنا معلومات اآليل واالنرتنت،  
   (28)احة للجمهور حلساسيتها وتعلقها أبمن الدول أو املنظمات أو األشخاص.غري مت

 (29)اتفاقية األمم املتحدة حول مكافحة إساءة استعمال تكنلوجيا املعلومات ألغراض إجراميةاثلثاا:  

ومكافحة استعمال تكنلوجيا هذه االتفاقية عبارة عن تدابري موجهة للدول األعضاء يف األمم املتحدة ترمي إىل منع و 
املعلومات ألغراض إجرامية، وقد ورد يف املادة األوىل من االتفاقية فقرة )ه( ما َنصُّه " ينبغي للُنظم القانونية أن حتمي سرية 
البياانت ونظم احلواسيب وسالمتها وتوافرها من أي عرقلة غري مأذون هبا، وأن تضمن معاقبة من يقوم إبساءة استعماهلا 

، وال شك أن جرمية التجسس اإللكرتوين ما هي إال اعتداٌء على سرية املعلومات واستعماٌل هلا يف (30)غراض إجرامّية "أل
 .أغراٍض إجرامية، وابلتايل فهي داخلٌة يف عموميات هذه التدابري اليت حوهتا االتفاقية

قانون مفصل يغطي جانب القصور الذي يعرتي واملالحظ من خالل هذه االتفاقيات أن احلاجة ال زالت ماسة إىل وضع  
بعض هذه االتفاقيات اليت يغلب عليها طابع اإلمجال واالطالق، األمر الذي يفتح اجملال للتأويل وفقاً لالعتبارات السياسية 

 واملصاحل اخلاصة لبعض الدول األعضاء يف االتفاقية.

 املطلب اخلامس: طرق احلماية من التجسس اإللكرتوين

 عدة طرق للحماية من التجسس اإللكرتوين والتقليل من املخاطر املرتتبة عليه أمهها:هناك  

( حلماية الشبكات الالسلكية الداخلية؛ ألنه  Ip Address( عوضًا عن )Mac Addressاستخدام تقنية )ــ 1
حتديد عدد األجهزة املصرَّح هلا يصعب اخرتاقها، فهي حتمل أرقامًا ال تتكرر أبدًا ويستطيع مدير الشبكة من خالهلا 

 ابالتصال واستخدام الشبكة.

 

https://www.iasj.net/
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/55/A_RES_55_063.pdf
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 .  http://alqabas.com، ورقة حبثية منشورة على موقع القبس اإللكرتوين: التجسس اإللكرتوين وطرق مكافحتهأسامة الكسواين،   (31)

( وابستخدام مفتاح كبري للتشفري يصعب Wired Equivalent Privacyتشفري البياانت ابستخدام تقنية )ــ 2
 كسره واخرتاقه، على أن يتم تغيريه بشكل دوري.

من الشركات املصنّ عة بكلمات سرية وصعبة جتمع بني  ةتغيري الكلمات السرية لنقاط الوصول يف املنتجات املشرتاــ 3
 احلروف الكبرية والصغرية واألشكال حبيث يصعب اخرتاق الشبكة مستقباًل.

الذي ال يقتصر دوره فقط   spyware blasterاستخدام بعض برامج مكافحة التجسس اإللكرتوين الشهرية مثل:  ــ  4
يقوم بدور املراقب ملنع أية ملفات جتسس من اقتحام اجلهاز أو الشبكة، على القضاء على برامج التجسس اإللكرتوين بل  

( الذي يُعدُّ من أشهر برامج مكافحة التجسس، حيث يقوم إبزالة ملفات التجسس غري Ad Awareومثل برانمج )
 ( وهو من أقوى الربامج املكافحة للتجسسWebroot Spy Sweeperاملرغوب فيها مباشرًة، وأيضًا برانمج )

اإللكرتوين حيث يقوم مبراقبة وإزالة ملفات التجسس، كما يقوم إبعطائك شرحًا موجزاً عن خطورة وامللف املضبوط قبل 
 مسحه هنائياً.

ابإلضافة إىل اتباع كافة االحتياطات األمنية املعهودة حلماية سريَّة البياانت مثل: تثبيت برامج احلوائط النارية على أجهزة ــ  5
عدم االتصال ابلنقاط اجملانية قدر اإلمكان، واالبتعاد عن مشاركة امللفات قدر اإلمكان، وضغط امللفات الكمبيوتر، و 

السريَّة وإحاطتها بكلمة مرور قوية، قطع االتصال ابلشبكة الالسلكية قبل غلق أجهزة الكمبيوتر، واحلرص على عمل 
 .(31)حتديثات األمان ابستمرار

 النتائج 

مفهوم التجسس االصطالحي عن مفهومه اللغوي؛ فكالمها يهدف للكشف عن أموٍر حماطة ابخلفاء، ال خيتلف   (1
كما ال خيتلف مفهوم التجسس اإللكرتوين عن التجسس التقليدي إال من حيث األداة املستخدمة فقط وهي 

 تكنلوجيا املعلومات.
وراً يف نطاق الدولة وأسرارها فقط، وبني يوجد تباين واضح يف حتديد نطاق التجسس اإللكرتوين بني جعله حمص (2

 جعله عاماً يشمل األفراد واجلماعات والدول.
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 186 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

خيتلف التجسس اإللكرتوين عن القرصنة اإللكرتونية من حيث اجلهة املنفذة لكٍل منهما ومقدار اخلطر املرتتب  (3
 عليهما.

يتَّبعه اجملرم يف مجعه للمعلومات السريَّة  يتمثل الركن املادي جلرمية التجسس اإللكرتوين يف السلوك اجلرمي الذي (4
واحلسَّاسة عن طريق الربيد اإللكرتوين، أو بواسطة دس وحدات انقلة للبياانت داخل جهاز الكمبيوتر، أو بزرعه 
حصان طروادة يف جهاز الضحية، أو عن طريق األقمار الصناعية، أو ابستخدام طريقة االختزال اإللكرتوين 

 لومات املتعلقة ابالقتصاد أو الدفاع واألمن أو السياسة أو اإلسكان واجملتمع.ومستهدفاً   املع
القصد العام إلدانة الشخص أو اجلهة اليت تورطت يف عملية التجسس طاملا كان  -يف الركن املعنوي -يكفي  (5

ابلسرية التامة؛ إذ من الصعوبة على علٍم أبنه أييت فعاًل خمالفًا للقانون ويعتدي على حٍق محاه املشرعّ  وأحاطه 
إثبات القصد اخلاص املتمثل يف استظهار نية اجلاين من الدخول إىل النظام اإللكرتوين خاصًة إذا كان من ن  مبكا

 .املصرَّح هلم بذلك
جاءت الشريعة اإلسالمية أكثر تفصيالً يف موضوع التجسس وعاجلته من مجيع جوانبه، وهي الوحيدة اليت قامت  (6

التجسس إىل مباح وحمظور، ومواصفات اجلاسوس وطريقة إعداده، األمر الذي يربهن على صالحية  بتقسيم
 الشريعة اإلسالمية لكل زماٍن ومكان.

، وهو قصور مل يفرد القانون الدويل جرمية التجسس بنص خاص بل أوردها ضمن عموم جرائم احلاسب اآليل (7
 للمصاحل السياسية وغريها لبعض الدول.يفتح اجملال واسعاً للتأويل وفقاً  

ال ميكن احلفاظ على سريَّة املعلومات واحلماية من التجسس اإللكرتوين إال ابتباع كافة االحتياطات األمنية  (8
وعدم االتصال ابلنقاط املعهودة حلماية سريَّة البياانت، وأقلها تثبت برامج احلوائط النارية على أجهزة الكمبيوتر،  

در اإلمكان، واالبتعاد عن مشاركة امللفات قدر اإلمكان، وضغط امللفات السريَّة وإحاطتها بكلمة مرور اجملانية ق
قوية، وقطع االتصال ابلشبكة الالسلكية قبل غلق أجهزة الكمبيوتر، واحلرص على عمل حتديثات األمان 

 .ابستمرار
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 القانون، جامعة عمَّان العربية

)القاهرة، دار السالم للطباعة والنشر  التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالميةحممد راكان، الدغمي،  (3
 أصل الكتاب رسالة ماجستري يف السياسة الشرعية من اجلامعة األردنية  ،م(1985، 2ة، طوالتوزيع والرتمج

، رسالة ماجستري نوقشت يف دور القانون الدول يف مواجهة التجسس الدبلوماسيحممد عدانن عثمان،  (4
 م2015جامعة الشرق األوسط عام 

 اثلثاا: األوراق البحثيَّة

)ورقة حبثية منشورة على املوقع اإلرهاب اإللكرتوين يف عصر املعلومات العجالن، عبد هللا بن عبد العزيز،  (1
 http://www.shaimaaatalla.com  اإللكرتوين  

، هاب املعلومايت واجلرائم املنظمة. ما هو رد فعل القطاع اخلاصالعالقة بني اإلر العراين، عبد احلميد إبراهيم،   (2
-9ورقة حبثية ُمقدَّمة يف الدورة التدريبة بعنوان "مكافحة اجلرائم اإلرهابيَّة املعلوماتيَّة " خالل الفرتة من 

م ابلقنيطرة ابململكة املغربية، ومنشورة على الرابط اإللكرتوين: 13/4/2006
https://repository.nauss.edu.sa 

، دور اآلليات احلديثة للحد من اجلرائم املستحدثة "اإلرهاب اإللكرتوين وطرق مواجهته"القيسي أيسر حممد،   (3
ولية" املنعقد ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى العلمي " اجلرائم املستحدثة يف ظل املتغريات والتحوالت اإلقليمية والد 

م، واملنشور على الرابط اإللكرتوين: 4/9/2014-2ابلعاصمة األردنية عمَّان خالل الفرتة من 
https://repository.nauss.edu.sa 

 https://www.iasj.net، ورقة حبثية منشورة على الرابط:  اجلرمية املعلوماتيَّةحمروس نصَّار غايب،   (4
 
 

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3937
https://repository.nauss.edu.sa/
https://www.iasj.net/
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جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت" إجياز يف املفهوم والنطاق واخلصائص والصور والقواعد اإلجرائية يونس عرب،  (5

م 12/2/2002-10، ورقة حبثية مقدمة ملؤمتر األمن العريب أببوظيب خالل الفرتة من للمالحقة واإلثبات"
 //:doc.abhatoo.net httpsومنشورة على موقع املركز الوطين للتوثيق اإللكرتوين:  

 رابعاا: املقاالت العلمية

فضاءات انرتنت أمن املعلومات يف ، ومأمون حرب، القرصنة اإللكرتونية أتريخ من األخطارحممد احلسن،  (1
م، تصدر عن مؤسسة الكويت 2017أكتوبر  99، مقاالن منشوران يف جملة التقدم العلمي، العدد األشياء

 للتقدم العلمي.
، مقال منشور على املوقع اإللكرتوين: التجسس االقتصادي هدف استخبارايت جديدإلياس جرول،  (2

http://www.alittihad.ae 
 5634، جملة احلوار املتمدن، العدد  فعالية القوانني الوطنية والدولية يف مكافحة اجلرائم السيربانيةليلى احلنايب،   (3

وما بعدها بتصرف، منشور على املوقع اإللكرتوين:  44م، ص2017لسنة 
http://www.ahewar.org 

 خامساا: املواقع اإللكرتونية

، مقال منشور على الرابط اإللكرتوين التجسس على الربيد اإللكرتوينموقع مين برس اإللكرتوين،  (1
https://yemen-press.com 

 الرابط اإللكرتوين:، منشور على تعرف على علم االختزالموقع تكناوي اإللكرتوين،  (2
https://www.technawi.net 

، منشور على الرابط اإللكرتوين: طرق التجسس اإللكرتوينموقع القدس اإللكرتوين،  (3
www.alquds.co.uk 

 املتحدة:  املوقع اإللكرتوين للجمعية العامة لألمم   (4
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/55/A_RES_55_063.pdf 

 .www.sonnaonline.comموقع السنة لتخريج األحاديث اإللكرتوين   (5
 

 

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=79337
http://www.ahewar.org/
https://yemen-press.com/
https://www.technawi.net/
http://www.alquds.co.uk/
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/55/A_RES_55_063.pdf
http://www.sonnaonline.com/
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ABSTRACT 

Legal legislation has concerned with providing the necessary protection means for 

juvenile delinquents and those who are exposed to delinquency, through dividing the 

period of their juvenility into different ages according to their physical & mental 

development, through which the criminal responsibility shall be defined as well as 

the reformation & punishment that should be applied in each stage. In spite of these 

stages seem from the first sight are obvious and clear and easy to be implemented, 

however the practices and legal embranchment  create many issues that require to 

examine and suggest appropriate solutions for such issues, therefore the problem of 

the study is to examine to how extent the legal texts in Omani law are comprehensive 

to cover all the aspects of criminal responsibility of juvenile and the consequences of 

such divisions from the effect on applied  measures and punishment, as well as the 

judiciary stand without doing anything against confuse in some legal text regarding 

methods of identifying the actual age of the juvenile, fearing that the justice of the 

court may effect, furthermore it is important to know the conformity of this division 

that Omani legislator has followed with what have been stipulated in Sharia’ law & 

international conventions. 

This research aims to find applicable picture of stages of criminal responsibility 

according to division of Omani legislator, taking in consideration what is useful in 

comparative laws and produce such stages in the light of provisions of Islamic Law 

and international conventions, by examining the consequence effects from such 

divisions through sorting out the criminal responsibility, so the applicable punitive 

policy may determine through such classification whether are caring or reformation 

measures or even reduced sentence. The study has applied inductive, analysis and 

comparative approaches. The research has concluded many results most important is 

that the division & classification of criminal responsibility of juvenile in Omani law 
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 Conformities with what is stipulated in Sharia’ law and there are many defects & 

defaults in Omani law that need to be corrected by constructing legislative 

amendments on the law. 

 

Keywords: stages, responsibility, criminal, juvenile, measures, punishment. 
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 لخص امل

 

عنيت التشريعات القانونية بتوفري كافة وسائل احلماية الضرورية لألحداث اجلاحنني أو املعرضني للجنوح، ومن أمهها تقسيم 
فرتة حداثتهم إىل مراحل عمرية خمتلفة تبعاً لنموهم اجلسدي والفكري اليت على ضوئها تتحدد املسؤولية اجلنائية ووسائل 

والعقاب اليت تستوجبها كل مرحلة. ورغم أن هذا املراحل تبدو للوهلة األوىل واضحة الغاية سهلة التطبيق إال اإلصالح 
أن املمارسات العملية والتفريعات القانونية ُتظهر الكثري من اإلشكاليات اليت تستدعي الوقوف عليها واقرتاح املعاجلات 

بيان مدى مشولية النصوص القانونية يف التشريع العماين لتغطية كافة  املناسبة، وعليه فإن إشكالية الدراسة تكمن يف
جوانب مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث وما يرتبه هذا التقسيم من أثر على التدابري والعقوابت اليت تفرض عليه، كما 

ا يوجد خشية حقيقة أن القضاء يقف حائراً أمام غموض بعض النصوص القانونية يف بيان وسائل إثبات سن احلدث مم
من التأثري على عدالة احملاكمة، إضافة إىل أنه ال بُدَّ من معرفة مدى توافق هذا التقسيم الذي سار عليه املشرع العماين 
مع ما هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل. ويهدف البحث للوصول إىل صورة قابلة للتطبيق ملراحل املسؤولية 

ًا لتقسيم املشرع العماين مع األخذ مبا هو مفيد يف القوانني املقارنة، وعرض ذلك على أحكام الشريعة اجلنائية وفق
اإلسالمية والقانون الدويل، واستعراض األثر املرتتب على هذه التقسيمات من حيث ترتيب املسؤولية اجلنائية واليت يتحدد 

ت تدابري رعائية أو إصالحية أو عقوابت خمففة. ويرتكز البحث على ضوئها السياسة العقابية واجبة التطبيق سواء كان
على املنهج اإلستقرائي، واملنهج التحليلي واملنهج املقارن. وقد خلص البحث إىل نتائج أمهها؛ أن تقسيم مراحل املسؤولية 

تشريع العماين قد احتوى اجلنائية للحدث يف القانون العماين جاء متفقًا مع ما هو مقرر يف التشريع اإلسالمي، وأن ال
 على مجلة من مواطن اخللل اليت يلزم معاجلتها إبجراء تعديالت تشريعية على القانون.

 الكلمات املفتاحية: املراحل، املسؤولية، اجلنائية، احلدث، التدابري، العقوابت.
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 املقدمة
وألجل اعتبار الشخص مسؤواًل جنائياً  ،شخص بتحمل نتائج أفعاله اجملرمةالالتزام تقوم املسؤولية اجلنائية على مفهوم 

املبدأ الذي تقوم عليه املسؤولية اجلنائية يستند إىل إدراك الفاعل  ، إذ أنيلزم أن يكون أهاًل لتحمل نتائج هذه األفعال
على حنو  -وهو ما ال يتوفر ، الفعل عن وعي وإرادة والذي يسمى ابألهلية اجلنائيةلعدم شرعية فعله وإقدامه على هذا 

حيث أن قواه العقلية يف طور النمو والتكامل، يقول هللا تعاىل  اجلنائي، لغ سن الرشد بللحدث نظراً لكونه مل ي -كامل 
َبًة..( اَّللَُّ الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن َضْعٍف ُُثَّ َجَعَل مِ يف كتابه الكرمي )  -ن بَ ْعِد َضْعٍف قُ وًَّة ُُثَّ َجَعَل ِمن بَ ْعِد قُ وٍَّة َضْعًفا َوَشي ْ

 (.54)سورة الروم: اآلية 
أن   حيثونظراً ألن احلدث ال يتمتع بقدرات عقلية انضجة، فإن مسؤوليته اجلنائية ختتلف عن مسؤولية الكبار البالغني،  

مسؤوليته ترتبط بسنوات عمره اليت تشي عن مدى اكتمال نضجه العقلي واإلدراكي، فيكون يف مرحلة من مراحل عمره 
، وهو ما تبنته التشريعات القانونية املعاصرة خمففانقص أو  أخرى مسؤوالً على حنو    مراحلعدمي املسؤولية بينما يكون يف  

 يعة اإلسالمية السمحة وواضعة يف احلسبان املبادئ الدولية املقررة يف ذلك.اخلاصة ابألحداث مستنرية بذلك هبدي الشر 
وليس هذا التقسيم ملراحل املسؤولية اجلنائية تقسيمًا نظرايً، بل أن له أثر ينعكس على تطبيق التدابري والعقوابت اليت 

ملية تظهر الكثري من الثغرات تتخذ يف مواجهة احلدث حبسب مراحل عمره املختلفة، ورغم ذلك فإن التطبيقات الع
القانونية والفراغ التشريعي الذي تضمنه القانون العماين عند تقسيمه هلذه املراحل مما جعل السؤال امللح الذي يطرح 
نفسه: هل هذا التقسيم حيقق عدالة منصفة وانجزة للحدث؟. إن البحث يسعى إىل إجياد إجابة شافية هلذا السؤال 

ىل سد الثغرات اليت تضمنها القانون عن طريق اقرتح تعديل تشريعي أو تنظيم عملي تكون حاضرة احملوري كما يهدف إ
بني يدي املشرع العماين والسلطة التنفيذية املختصة، ومجع الباحث يف حبثه بني املنهج اإلستقرائي واملنهج التحليلي 

ة اجلنائية للحدث اقتضى تقسيم البحث إىل ثالثة واملنهج املقارن لتحقيق غاايت البحث. واحلديث عن مراحل املسؤولي
 مباحث على النحو التايل:

 والقوانني املقارنة واألثر املرتتب عليها.  األول: مراحل املسؤلية اجلنائية للحدث يف القانون العماين  املبحث
 .املقارنةوالقوانني    إثبات سن احلدث وتقديره يف القانون العماينوسائل الثاين:   املبحث
 الثالث: مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل.  املبحث
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 .305، ص2ج ،م(1985، 1)بريوت: مؤسسة نوفل، ط ،املسؤولية اجلنائية -القانون اجلنائي العام  مصطفى، العوجي، (1)
( بتاريخ  859الرمسية العدد )م، نشر يف اجلريدة 9/3/2008م( بتاريخ 30/2008، الصادر ابملرسوم السلطاين رقم )قانون مساءلة األحدث( 2)

 .وهذا يعين أن احلدث يف سن الثامنة عشر ال يعترب راشداً حىت متامه هذه السن ودخوله يف سن التاسعة عشر/ج(، 1املادة ) م،15/3/2008

 
 :ثر املرتتب عليهااألوالقوانني املقارنة و   األول: مراحل املسؤلية اجلنائية للحدث يف القانون العماين  املبحث

 املقارنة،  واننيالقو البحث يف مراحل املسؤولية يف القانون العماين يستدعي بيان مراحل هذه املسؤولية يف القانون العماين  
 .املبحثاليت يتناوهلا هذا    الفروعوهي    ُث االنتقال إىل بيان األثر املرتتب على هذا التقسيم،

 نون العماين والقوانني املقارنة:األول: مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث يف القا  املطلب
 النظرايت القانونية يف مراحل مساءلة احلدث اجلانح:  -

اختلفت النظرة إىل احلدث مع اختالف الثقافات واحلضارات ومع تطور العلوم البيولوجية والنفسية واالجتماعية، فذهب 
املسؤولية اجلنائية ألن أفعاله تشكل احنرافًا سلوكيًا يستوجب البعض إىل وضع احلدث يف ظل قرينة مطلقة جتعله عدمي 

العالج االجتماعي والرتبوي والنفساين، بينما رأى البعض اآلخر التفريق بني وضع احلدث املميز واحلدث غري املميز، 
املسؤولية وخيضع لتدابري   حيث تقوم مسؤولية األول اجلنائية وخيضع لعقوبة خمففة نظراً لصغر سنه، بينما يعترب الثاين عدمي

وقد تبلورت نتيجة لذلك فكرة تقسيم املسؤولية اجلنائية للحدث إىل مراحل  .(1)عالجية وإصالحية ال طابع عقايب هلا
جسداًي وفكرايً، وتبنت هذه السياسة اجلنائية احلديثة مجلة من األنظمة القانونية وخاصة تلك  هعمرية خمتلفة تبعًا لنمو 

وقد تباينت القوانني بشكل عام يف حتديد الفرتة العمرية ملسؤولية احلدث اجلنائية، ، وانني خاصة لألحداثاليت أفردت ق
 كما تباينت يف تصنيف نوع املسؤولية اجلنائية املرتتبة على كل فئة عمرية.

سن أدىن  إىل عدم جعل-ومنها قانون مساءلة األحداث العماين  –وقد هنجت أغلب القوانني اخلاصة ابألحداث 
قد عرَّف قانون مساءلة األحدث العماين "احلدث" بصفة عامه أبنه "كل ذكر أو أثىن مل يكمل الثامنة عشر فللحداثة،  
مرحلة احلداثة متتد من امليالد وحىت إمتام احلدث فاملادة مل حتدد بداية سن احلداثة، إال أنه يُفهم منها أن ،  (2)من العمر"

ومن املالحظ أن القانون العماين حدَّد سن الرشد اجلنائي الذي يدخل فيه احلدث مرحلة . عمرهسن الثامنة عشر من 
 املسؤولية اجلنائية الكاملة إبمتام سن الثامنة عشر من العمر، وهذا السن أصبح اليوم األكثر شيوعاً ليس على املستوى 
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 . 54ص ،(م2015احلليب احلقوقية، )بريوت: منشورات  ،احلدث املنحرف أو املهدد خبطر اإلحنراف يف التشريعات العربية مصطفى، العوجي،( 3)
 (. 2م، املادة )16/4/1968( بتاريخ 2089ة رقم )ي، اجلريدة الرمس1968( لسنة 24قانون األحداث املصري وتعديالته رقم ) (4)
 /اثنياً(. 3م املعدل، املادة )1983( لسنة 76، قانون رقم )قانون رعاية األحدث العراقي (5)
 (. 2(، املادة )6371ة رقم )يم، اجلريدة الرمس2014( لسنة 32، قانون رقم )األردينقانون األحداث  (6)
 (. 1/1م، املادة )1974( لعام 18، رقم )قانون األحداث اجلاحنني السوري (7)
 (. 1املادة )م، 2002حزيران  6(، صدر يف 422، قانون رقم )قانون محاية األحداث املخالفني للقانون أو املعرضني للخطر اللبناين  (8)
 (. 1، املادة )1983( لسنة 3، قانون رقم )قانون األحداث الكوييت (9)
 (. 1، املادة )م1976( لسنة 9، قانون إحتادي رقم )قانون األحداث اجلاحنني واملشردين اإلمارايت (10)
 (.1، املادة رقم )م1976( لسنة 17، مرسوم بقانون رقم )قانون األحداث البحريين (11)
 ( 1/1م، املادة )1994( لسنة 2م، اجلريدة الرمسية، العدد )1994( لسنة 1، قانون رقم )قانون األحداث القطري (12)
 /د(.1، املادة )قانون مساءلة األحداث (13)

سن الرشد اجلنائي إىل جماوزة الثامنة عشر من  لعماين برفع وقيام القانون ا، (3)العريب فحسب، بل على املستوى العاملي
 العمر يعترب أحد ضماانت احلماية املقررة للحدث اجلانح.

 الكاملة ذات املنوال، حيث جعلت دخول احلدث مرحلة املسؤلية اجلنائية على وقد سارت أغلب التشريعات العربية
 (7)والسوري (6)واألردين (5)والعراقي (4)القانون املصري إبمتام سن الثامنة عشرة من العمر كما سار على ذلك

إىل خفض سن احلداثة   (12)والقطري  (11)، بينما ذهب قانوين األحداث البحريين(10)واإلمارايت  (9)والكوييت  (8)واللبناين
وأما السن األدين للمسؤولية  جبعله جماوزة مخسة عشر سنة، أي ببلوغ سن السادسة عشر يدخل مرحلة الرشد اجلنائي.

اجلنائية؛ فهي املرحلة العمرية اليت يكون احلدث قبلها غري مسؤول جنائياً عن أفعاله اجلرمية، بينما يكون ببلوغها مسؤول 
إىل حتديد هذا السن مع تباين بينها   قد ذهبت أغلب التشريعات اخلاصة ابألحداثقص أو خمفف، و جنائياً على حنو ان

 يف ذلك على حنو ما سيأيت بيانه.
 مراحل املسؤلية اجلنائية للحدث يف القانون العماين:  -

وابت لغاية عودة محيدة بناء على حاجتها إىل التدابري والعق سن احلداثةيف كيفية تقسيم  التشريعات القانونية تباينت
 مراحل على النحو التايل:  ةللحدث، وبدراسة قانون مساءلة األحداث العماين خيلص الباحث إىل أنه وضع ثالث

 أوالً: مرحلة انعدام املسؤولية اجلنائية:
انعدام املسؤولية بداية سنِ  احلداثة يكون من ميالد اإلنسان حياً، وابلتايل ميكن اعتبار ذلك بداية مرحلة سبق بيان أن 

، وهي تكون (13)وأما هناية هذه املرحلة فقد حددها قانون مساءلة األحداث العماين بشكل واضح، اجلنائية للحدث
 بعدم بلوغ احلدث سن التاسعة من العمر، أي بلوغه هناية سن الثامنة من العمر فإذا دخل يف عمر التاسعة خرج من 
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قانون رتكاب اجلرمية..". ورد النص على ذلك صرحياً يف قانون اجلزاء العماين، حيث نص على أن "ال يسأل جزائياً من مل يبلغ التاسعة من عمره وقت ا (14)
  ، م 14/1/2018( بتاريخ  1226م، نشر يف ملحق اجلريدة الرمسية العدد )11/1/2018( بتاريخ  7/2018الصادر ابملرسوم السلطاين رقم )  ،اجلزاء العماين 

 (. 49املادة )
 (.18) املادة، قانون مساءلة األحداث (15)
، "حبث منشور يف جملة م1983لسنة  3دراسة يف معاملة األحداث املنحرفني وفقًا لقانون األحداث الكوييت رقم حممد، فاضل نصر هللا عوض، ( 16)

الطفل والقانون ، والظفريي، فايز،  159م"، ص1987ه/1407احلقوق، تصدر عن كلية احلقوق جبامعة الكويت، العدد األول، السنة احلادية عشرة، رجب  
، "حبث منشور يف جملة احلقوق، جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، دولة الكويت، 2000-1999معاملته ومحايته اجلنائية يف ظل القانون الكوييت 

 . 183م"، ص2001السنة اخلامسة والعشرين، العدد األول، مارس 
 /ز(.3، املادة )قانون مساءلة األحداث (17)
قانون  (، و6، املادة )قانون األحداث اجلاحنني واملشردين اإلمارايت(، و2، املادة )قانون األحداث املصري: من التشريعات ذهب إىل هذا الرأي  (18)

، لخطر اللبناين قانون محاية األحداث املخالفني للقانون أو املعرضني ل(، و5، املادة )وقانون األحداث الكوييت(، 2، املادة )األحداث اجلاحنني السوري
 (. 3املادة )

 (.3املادة )قانون رعاية األحدث العراقي،  (19)
 (.49، املادة )قانون العقوابت اجلزائري، و /ب(4املادة )قانون األحداث األردين، أخذ هبذا النهج كل من التشريعني:  (20)
حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف احلقوق لدى كلية احلقوق والعلوم  "، اجلزائريإجراءات حماكمة األحداث يف التشريع الطالب، السنية حممد،  (21)

)مصر: دار املطبوعات  ،جرائم األحداث عبداحلميد، ، والشواريب،62-58ص "،م2013/2014السياسية جبامعة حممد خضري بسكره للعام اجلامعي 
 .51ص  (،م1988يع، ز اجلامعية للنشر والتو 

وال تطبق عليه أية عقوابت وال حيق  (14)وهو يف هذه املرحلة ال يالحق جزائياً  هذه املرحلة ودخل يف املرحلة اليت تليها.
، فاألحداث اجلاحنون يف هذه املرحلة ال يكونون (15)من تدابري الرعاية مها: التسليم والتوبيخأن يوقع يف حقه إال تدبريين  

أهالً للمسؤولية اجلنائية النعدام عنصري اإلدراك والقصد لديهم، فقد افرتض فيهم القانون انعدام التمييز بقرينة قاطعة ال 
، وإن أمكن إخضاعهم لتدابري هتذيبية، ألهنم بذلك (16)يقبل إثبات عكسها وابلتايل حمى عنهم كل مسؤولية جنائية

 .(17)يكونون عرضة لالحنراف، ولذا فقد صنفهم القانون أبهنم "أحداث معرضون للجنوح"
واجلدير ابلذكر أن قيام املشرع العماين برفع سن انعدم املسؤولية إىل التاسعة من العمر يعترب من وسائل احلماية اجلنائية 

كما جتدر اإلشارة أن التشريعات العربية   فق مع القواعد الدولية اليت تقضي برفع سن عدم املسؤولية.للحدث اليت تت
تباينت يف حتديد هناية مرحلة انعدام املسؤولية اجلنائية للحدث، فجعلته أغلب القوانني ببلوغ احلدث سن السابعة من 

،  (19)مر بنا يف التشريع العماين وسار على هنجه املشرع العراقي، بينما رفعته بعض القوانني إىل سن التاسعة كما  (18)العمر
، وعلى الصعيد الدويل؛ فإن التشريع اإلجنليزي يقر أنه ال (20)وأوصلته بعض التشريعات إىل بلوغ سن الثانية عشر

 .(21)لية على الصغري حىت السابعة من عمره، ويف فرنسا حددت سن عدم املسؤولية ببلوغ سن الثالثة عشرؤو مس
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 (.27، املادة )مساءلة األحداثقانون  (22)
احنراف ، واحلسيين، عمر الفاروق، 167، ص1983لسنة  3دراسة يف معاملة األحداث املنحرفني وفقًا لقانون األحداث الكوييت رقم نصر هللا،  (23)

 .70م(، ص1995، 2، )القاهرة: دار النهضة العربية، طاألحداث املشكلة واملواجهة
 (.28، املادة )ثقانون مساءلة األحدا (24)

 حلة املسؤولية اجلنائية الناقصة:اثنياً: مر 
بعد مرحلة انعدام املسؤولية اجلنائية، وضع القانون العماين مرحلتني اتليتني تقوم فيهما املسؤولية اجلنائية للحدث اجلانح 

فإنه  ةيبلغ السادسة عشر فإذا بلغ احلدث التاسعة من العمر ومل  لكنها على حنو خيتلف عن املسؤولية الكاملة للبالغني.
يكون مسؤواًل جنائياً على حنو انقص حبيث يوقع عليه تدابري الرعاية وتدابري اإلصالح فحسب وال توقع عليه أية عقوابت 

ويف هذه املرحلة يكون احلدث يف بداية متييزه لكنه متييز غري كامل فهي مرحلة وسطية من العمر (. 22)مقيدة للحرية
انعدام التمييز إال أن قلة خربته  مرحلةىل تقومي وإصالح أكثر من حاجته إىل عقوبة، فهو وإن جتاوز يكون فيها حباجة إ

وجتاربه يف احلياة يتالءم معه التدابري اإلحرتازية متمثلة يف تدابري الرعاية وتدابري اإلصالح، إذ أهنا أفضل من العقوبة يف 
 صلحة احلدث.تقومي احلدث وإصالحه، فهي محاية جنائية مقررة مل

 اثلثاً: مرحلة املسؤولية اجلنائية املخففة:
من العمر فإنه يكون قد دخل   ةأتيت املرحلة األخرية قبل بلوغ احلدث سن الرشد اجلنائي، فإذا بلغ احلدث السادسة عشر 

 من العمر. ةمرحلة املسؤولية اجلنائية املخففة حىت مرحلة الرشد اجلنائي إبمتام الثامنة عشر 
ويفرتض القانون يف هذه املرحله أن احلدث اشتد عوده وأن مداركه صارت أوسع ومتييزه على وشك االكتمال غري أنه 

مؤداها أن احلدث يف هذا السن ميكن أن يتحمل مسؤولية العمل اجلنائي    يستفيد من عذر صغر السن، فهي قرينة بسيطة
، وابلتايل ميكن أن توقع عليه العقوابت اجلزائية السالبة للحرية (23)الذي يرتكبه، ألنه أصبح يقوى على تقدير نتائج عمله

عليه تبعًا لظروف كل جرمية املخففة واملتمثلة يف السجن املخفف إضافة إىل إمكانية توقيع أحد تدابري اإلصالح 
، وهذا يعترب من قبيل تفريد العقوابت والتدابري الذي يصب يف محاية احلدث اجلانح (24)واملالبسات اليت أحاطت هبا

( من املالحق توضيح هلذه املراحل والعقوابت والتدابري 2، ويف الشكل رقم )جنائياً ويقيه مساوئ املالحقة اجلنائية املشددة
 ا.املقررة هل
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 (.3، املادة )قانون رعاية األحداث العراقي (25)
 (.2، املادة )قانون األحداث املصري (26)
 .93م(، ص2013، 1)املنصورة: دار الفكر القانوين، ط ،املسؤولية اجلنائية للطفل، ، هنلة سعدعبدالعزيز( 27)
  م(، 2010، 2)القاهرة: مطابع جامعة املنوفية، ط ،يف تشريعات الدول العربية والشريعة اإلسالمية املسؤولية اجلنائية للطفل محدي رجب، عطية، (28)

 .153ص

هذا التقسيم ملراحل املسؤولية إمنا استخلصه الباحث من خالل مواد قانون مساءلة األحداث، وإال وجتدر اإلشارة أن 
أحسنت   –ومن بينها املشرع العراقي    -بعض التشريعات القانونية  فإن هذه التسميات مل ترد يف القانون، ويف املقابل؛ فإن  

 مرحلة املسؤولية اجلنائية للطفل، فسمته يف املرحلة صنعاً حني فرقت يف املصطلحات بني مرحلة انعدم املسؤولية و 
، بينما ذهب املشرع املصري إىل تفصيل أكثر، فسمى من أمت (25)األوىل "صغرياً" بينما أمسته يف املرحلة الثانية"حداثً"

ى من أمت اخلامسة السابعة ومل يتم الثانية عشر "ولداً"، ومسى من أمت الثانية عشرة ومل يتم اخلامسة عشرة "مراهقا"، ومس
، ويرى الباحث أن هذا التمييز يرفع الكثري من اللبس ويضع املسميات يف مكاهنا (26)عشرة ومل يتم الثامنة عشرة "فىت"

الصحيح، ومل أيخذ املشرع العماين هبذه التفرقة يف املصطلحات على حنو تقدم، وابلتايل فإنه يدعو املشرع العماين إىل 
 األخذ هبذه التفرقة.

 املرتتب على تقسيم مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث:  األثرالثاين:    املطلب
 :أثر تقسيم املسؤولية اجلنائية للحدث يف التدابري والعقوابت  -

يالحظ الباحث مما سبق عرضه أن قانون مساءلة األحداث تدرج يف تصنيف مسؤولية احلدث ابلنظر إىل مراحله العمرية 
اإلدراكيه، وهذا التقسيم ليس تقسيماً تنظيمياً فحسب بل له أثر يرتتب عليه قصده املشرع العماين بشكل وتطور ملكاته  

، وقد اليت توقع على احلدث يف كل مرحلة من املراحل  والعقوابت  والذي يظهر جلياً يف التدابري  ،أساس من هذا التقسيم
 ري والعقوابت.تعددت وسائل التقومي والتهذيب للحدث إىل نوعني: التداب

 النوع األول: التدابري:
ُعرِ ف التدبري أبنه: "إجراء أتمر به احملكمة يف مواجهة الطفل ملواجهة ارتكابه اجلرمية أو إتيانه فعاًل أو وجوده يف حالة 

اخلطورة ( وعليه فإن التدابري هي جمموعة من اإلجراءات القانونية اليت تواجه 27تكشف عن خطورته االجتماعية")
 بري إىل نوعنياوقد قسم القانون العماين التد (،  28اإلجرامية الكامنة يف شخصية احلدث بقصد محاية اجملتمع مبنع اجلرمية)

 :على التفصيل التايل
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 (.21، املادة )قانون األحداث املصري (29)
  يوسف،  إلياس،انونية". علق الدكتور يوسف إلياس على تقسيم التشريع العماين أبنه "أقرب إىل أن يكون تقسيماً علمياً أكثر من كونه تقسيماً له قيمة ق (30)

)املنامة: سلسلة الدراسات االجتماعية والعمالية تصدر عن املكتب التنفيذي جمللس وزارء العمل وجملس وزارء  ،قوانني األحداث يف دول جملس التعاون
النظرة، إذ أن التقسيم له أثر قانوين من . وخيتلف الباحث مع هذه 107م(، ص2014، 1الشؤون االجتماعية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، ط

 انحية فئة األحداث املستهدفة بكل نوع من نوعي التدابري. 

، وال يوجد يف القانون العماين تعريفًا هلا إال أن (29)امستها بعض التشريعات بتدابري احلماية وقد تدابري الرعاية:    -1
الباحث ميكن أن يعرفها من خالل نصوص القانون أبهنا: وسائل احلماية اليت يصح لقاضي األحداث أن يوقعها 

 على احلدث اجلانح أو املعرض للجنوح عند ارتكابه جرمية من اجلرائم لتكون بديالً عن العقوابت التقليدية واليت 
تدبري  هذه التدابري: وتشمل، إىل إبقاء احلدث يف حميطه االجتماعي وإبعاده عن مواطن اجلنوح ومضاهنا هتدف

منع ارتياد تدبري  و   ،التوبيختدبري  تسليم احلدث إىل أبويه أو أحدمها أو أقاربه أو أسرة بديله أو دار توجيه األحداث، و 
 منع مزاولة عمل معني.تدبري  و  ،أماكن معينة

مل يضع املشرع العماين تعريفاً حمدداً للتدابري اإلصالحية، ويستخلص الباحث مفهومها من خالل إلصالح:  تدابري ا -2
النصوص القانونية أبهنا: وسائل قانونية أتخذ صفة اجلزاء اجلنائي توقع على احلدث اجلانح لغاية تقوميه وإصالحه 

وتعترب تدابري اإلصالح أشد صرامة من تدابري الرعاية لتعرضها وأتهيله ليعود فرداً صاحلًا ومنتجًا وانفعًا يف اجملتمع. 
حلرية احلدث اجلانح ابحلدِ  منها أو تقييدها ضمن إطار معني، خبالف تدابري الرعاية اليت تسعى إىل العناية ابحلدث 

إخضاعة يف ضمن بيئته الطبيعية، وتفرتض تدابري اإلصالح أن هناك اعوجاجًا يف سلوك احلدث اجلانح يستلزم 
لتدابري إصالحية تعاجل وضعه الشخصي وتبحث يف أسباب جنوحه لكي تعاجلها وأتهل احلدث مرة أخرى ليعود 

الوضع حتت االختبار تدبري  و  ،اإليداع يف دار إصالح األحداثتدبري    هذه التدابري:  وتشملفرداً صاحلاً يف اجملتمع. 
  اإليداع يف مؤسسة صحية.تدبري  و   ،اإللزام بواجبات معينةتدبري  و   ،اإلحلاق ابلتدريب املهينتدبري  و  ،القضائي

وحسب اطالع الباحث، فإن التشريع العماين يعترب متفردًا هبذا التقسيم الذي اختطه مستفيدًا من جتارب األنظمة 
إصالحية هو (. ويظهر من هذا أن الغاية اليت قصدها املشرع من التدابري سواء كانت رعائية أو 30)القانونية املختلفة

معاجلة حالة اجلنوح اليت اكتنفت احلدث والوصول به إىل املسلك القومي والطريق املستقيم، وهذا يعين قطعًا أن التدبري 
ليس عقوبة ابملعىن احلريف للكلمة، وإمنا هو عالج حلالة مرضية طارئة مما يستلزم إخضاع احلدث اجلانح إىل برانمج أتهيلي 

 عاىف من اخلطورة اليت تكتنفه ويعود فرداً منتجاً وصاحلاً يف اجملتمع.وعالجي حىت ميكن أن يت
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 .483م(، ص1995ه / 1415، 1، )الرايض: مطبوعات جامعة امللك سعود، طاألحكام العامة للنظام اجلزائيالصيفي، عبد الفتاح مصطفى،   (31)
 .151ص، املسؤولية اجلنائية للطفلعطية،  (32)
 (. 53، املادة )قانون اجلزاء العماين  (33)
 (.28، 27، 10، املواد )قانون مساءلة األحداث (34)

 
 النوع الثاين: العقوابت:

نطوي على إيالم مقصود تنزل مبرتكب جرمية ذي أهلية لتحملها بناء على حكم قضائي يجزاء تقوميي العقوبة هي: "
ملرتكب اجلرمية أو مصلحة له أو ينقصهما أو يعطل يستند إىل نص قانوين حيددها، ويرتتب عليها إهدار حق 

 (.31)استعماهلا"
وإذا كانت العقوبة تعترب تكفرياً عن سلوك خاطئ فال ميكن تطبيقها على من ال ميكن نسبة اخلطأ إليهم كاألحداث دون 

وافرت شواهد هذه اخلطورة سن معينة، وأتيت بدالً عنها التدابري اليت تقوم على أساس اخلطورة االجتماعية، فتطبق كلما ت
(، ومع ذلك فإن التشريعات 32دون اعتبار للمسؤولية الشخصية للجاين لكوهنا ذات وسيلة نفسية يقصد هبا اإلصالح)

القانونية مل تتخلَّ مطلقًا عن العقوابت التقليدية يف مواجهة احلدث اجلانح، بل فرضتها يف تشريعاهتا حىت احلديثة منها 
وتنقسم العقوابت بشكل املشرع العماين، إال أهنا جعلتها بصورة خمففة عن تلك املطبقة على البالغني.  كما هو احلال مع  

 عام إىل نوعني:
املشرع العماين ثالثة  العقوابت األصلية: وهي اجلزاء األساسي الذي نص عليه املشرع ملواجهة اجلرمية، وقد وضع  -1

ويف جمال تطبيق هذه العقوابت على احلدث؛ فإن   ،(33)والغرامة  هي: اإلعدام والسجن  من العقوابت األصلية  أنواع
اإلعدام والسجن املطلق والغرامة من العقوابت األصلية، بينما جيوز توقيع عقوبة السجن املشرع منع توقيع عقوابت 

ألصلية ، وهو العقوبة الوحيدة من بني العقوابت ا(34)على احلدث اجلانح ويكون يف دار إصالح األحداث  املؤقت
 لكنها على حنو خمفف على حنو ما سيأيت بيانه. اليت جيوز توقيعها على احلدث

العقوابت الفرعية: ال يوجد حتديد تشريعي ملفهوم العقوابت الفرعية يف القانون العماين، إال أنه من خالل استقراء   -2
نصوص قانون اجلزاء العماين يستظهر الباحث مفهوم العقوابت الفرعية أبهنا: اجلزاءات اليت توقع على اجلاين تبعاً 

تعريف يتبني أن العقوابت الفرعية أيضاً تنقسم إىل قسمني: عقوابت للعقوابت األصلية أو إضافة عليها، ومن هذا ال
 تبعية وعقوابت تكميلية، وتكون العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي هبا كأثر حتمي للحكم ابلعقوبة األصلية، 
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 (. 56، املادة )قانون اجلزاء العماين  (35)
 (. 57، املادة )املرجع نفسه (36)
 (. 3) ، املادةقانون مساءلة األحداثأورد القانون سبع حاالت إذا وجد فيها احلدث يعترب معرضاً للجنوح.  (37)

(، والعقوابت 35توقيعها)بينما تكون العقوبة تكميلية إذا كان توقيعها متوقفاً على نطق القاضي هبا إذا أجاز القانون له  
الفرعية اليت أوردها املشرع العماين أحد عشر عقوبة، هي: احلرمان من احلقوق واملزااي، واملصادرة، ومنع اإلقامة يف 
مكان معني أو ارتياده، واحلرمان من مزاولة املهنة، وإلغاء الرتخيص، وإبعاد األجنيب، وإغالق املكان أو احملل، وحل 

(، وخيتلف إيقاع 36، والوضع حتت مراقبة الشرطة، ونشر احلكم، والتكليف أبداء خدمة عامة)الشخص االعتباري
 هذه العقوابت على األحداث حبسب املرحلة العمرية على حنو ما سيأيت بيانه.

 فئات األحداث املستهدفة ابلتدابري والعقوابت:   -
اجلنائية للحدث على حنو ما تقدم، إال أنه يظهر جلياً للباحث أن نصوص رغم تقسيم املشرع العماين ملراحل املسؤولية 

قانون مساءلة األحداث جاءت غري واضحة الداللة يف بيان فئة األحداث املستهدفة ابلتدابري أو العقوابت، ومن خالل 
فئة بنوع أو أنواع تقصي مواد القانون يستخلص الباحث أن املشرع العماين قسم األحداث إىل فئتني، واستهدف كل 

 معينة من التدابري والعقوابت على التفصيل التايل:
 الفئة األوىل: األحداث املعرضون للجنوح: 

( 3وهم فئة من األحداث مل يرتكبوا أفعااًل جمرمة قانوانً إال أهنم وجدوا يف أحد حاالت التعرض للجنوح الواردة يف املادة )
وحاالت التعرض للجنوح ال متثل جرائم يعاقب عليها القانون أو يفرض جزاًء على (. 37من قانون مساءلة األحداث)

من وقع فيها وإمنا هي عبارة عن أوضاع اجتماعية وأسرية ونفسية حمددة تنم عن ميول حنو اإلجرام أو بيئة تشجع على 
تنحصر بسن معينة، فهي تشمل مجيع   ارتكاب اجلرمية أو تكون سبباً دافعاً هلا، وفقاً لفهم الباحث فإن هذه احلاالت ال

مراحلة احلداثة من بدايتها وحىت بلوغ احلدث سن الرشد اجلنائي. وهذه الفئة من األحداث ال يصح أن يوقع عليها 
سوى تدابري الرعاية فحسب دون تدابري اإلصالح أو العقوابت املخففة، ويف جمال تطبيق تدابري الرعاية عليهم فإن املشرع 

 م هذه الفئة إىل قسمني:العماين قسَّ 
القسم األول: األحداث املعرضون للجنوح الذين مل يبلغوا التاسعة من العمر: فهؤالء ال يطبق يف حقهم سوى تدبريي 

 التسليم والتوبيخ نظراً إىل صغر سنهم وتالئم هذه التدابري مع مرحلتهم العمرية.
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 (. 18، املادة )املرجع نفسه (38)
 /د( 1، املادة )املرجع نفسه (39)
 (. 27، املادة )املرجع نفسه (40)
 (. 28املادة ) املرجع نفسه (41)
 (.28، املادة )قانون مساءلة األحداث (42)

 
الذين بلغوا التاسعة من العمر: وهؤالء يطبق عليهم سائر تدابري الرعاية بال القسم الثاين: األحداث املعرضون للجنوح 

 (.38استثناء)
 الفئة الثانية: األحداث اجلاحنون:

(، وقد قسم 39وهم األحداث الذين بلغوا التاسعة من العمر ومل يكملوا الثامنة عشرة وارتكبوا أفعاًل يعاقب عليها القانون)
 تفصيلها كالتايل:  -كذلك    -مني القانون هذه الفئة إىل قس

القسم األول: األحداث اجلاحنون الذين بلغوا التاسعة ومل يبلغوا السادسة عشرة من العمر: وهم الفئة األقل سناً من بني 
األحداث اجلاحنني، والذين يكونون يف مرحلة املسؤولية الناقصة وفقًا للتقسيم الذي عرضه الباحث، وهؤالء يوقع يف 

بري الرعاية أو تدابري اإلصالح، كما جيوز أن يوقع يف حقهم عقوبيت املصادرة وإغالق احملل من بني العقوابت حقهم تدا
 (.40الفرعية)

القسم الثاين: األحداث اجلاحنون الذين بلغوا السادسة عشرة وحىت سن الرشد اجلنائي: ويوقع يف حقهم عقوابت أصلية 
وز للمحكمة توقيع أحد تدابري اإلصالح املنصوص عليها يف قانون مساءلة خمففة، وإضافة إىل العقوبة األصلية جي

األحداث، كما جيوز أن يوقع على احلدث يف هذه املرحلة سائر العقوابت الفرعية املقررة يف قانون اجلزاء، إال أن عقوبة 
 (.41السجن اليت حيكم هبا على احلدث اجلانح تنفذ يف دار إصالح األحداث)

طريقة ختفيف العقوابت، جيد الباحث أن القانون العماين خفف العقوبة احلبسية املؤقتة إىل نصف احلد األقصى وأما عن  
املقرر قانوانً للجرمية املرتكبة مبا ال يقل عن ثالث سنوات يف اجلناايت، بينما أبدل عقوبة السجن املؤقت مبا ال يقل عن 

(، وميكن القول أن عقوبيت اإلعدام 42اإلعدام والسجن املطلق)ثالث سنوات وال يزيد على عشر سنوات بعقوبيت 
( ابملالحق توضيح 1والسجن املطلق هبذا اإلبدال قد ألغامها املشرع العماين يف مواجهة احلدث اجلانح، ويف الشكل رقم )

 لذلك.
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، ينظر: عبدالعزيز، 209، ص33ق  32لسنة    1م، جمموعة أحكام النقض  4/3/1981درجت على ذلك أحكام حمكمة النقض املصرية منها: نقض    (43)
 .29، ص املسؤولية اجلنائية للطفل

 حداث القطري بصيغة مقاربة. ( من قانون األ3( من قانون األحداث الكوييت واملادة )2وقد جاءت املادة ) .( 2، املادة )قانون مساءلة األحداث (44)

 
املرحلة املتأخرة من عمر احلدث اجلانح جعلها ويالحظ الباحث أن املشرع العماين يف جمال تطبيق التدابري اإلصالحية يف  

على سبيل التخيري لقاضي األحداث دون أن يتنازل عن إيقاع العقوبة األصلية، ويقرتح الباحث أن جيعل للقاضي خيار 
 توقيع العقوبة األصلية أو أحد التدابري اإلصالحية ألجل حتقيق عودة محيدة للحدث اجلانح يف هذه املرحلة احلامسة من

 حياته.
 والقوانني املقارنة: إثبات سن احلدث وتقديره يف القانون العماين   وسائل الثاين:  املبحث

أيخذ إثبات عمر احلدث أو تقديره أمهية كبرية يف حتديد سن عدم املسؤولية ومرحلة املسؤولية الناقصة أو املخففة وسن 
 الرشد اجلنائي، ولذا يلزم من احملكمة حبث سن احلدث والتحقيق فيه قبل الدخول يف موضوع الدعوى، وإغفاهلا لذلك 

يف هذا املوضوع يستدعي معرفة وسائل إثبات سن احلدث يف القانون   ، والبحث(43)يعين أن احلكم معيب بعيب القصور
 العماين ومقارنته مع األنظمة القانونية املقارنة.

 :األول: وسائل إثبات سن احلدث يف القانون العماين  املطلب
 اإلثبات بشهادة امليالد واملستندات الرمسية األخرى:  -

األحداث على أنه "يعتد يف حتديد عمر احلدث بشهادة امليالد الرمسية، فإذا مل تكن نص املشرع العماين يف قانون مساءلة  
، وشهادة امليالد الرمسية اليت عناها املشرع هي عبارة عن وثيقة (44)واقعة امليالد مقيدة قدر العمر مبعرفة وزارة الصحة.."

ة اجلهات الطبية املختصة، يثبت فيها واقعة امليالد رمسية تصدر عن شرطة عمان السلطانية )دوائر األحوال املدنية( مبعرف
 زماانً ومكاانً، كما حتتوي على اسم املولود وأمساء والديه على حنو دقيق يرفع كل غموض.

ومن خالل النص السابق يظهر للباحث أن املشرع العماين ضيق طريق إثبات سن احلدث عن طريق األوراق الرمسية 
الد الرمسية الصادرة عن جهة االختصاص، ومقصود املشرع من ذلك اعتبار شهادة امليالد وجعله حمصورًا بشهادة املي

 الوثيقة الرمسية الوحيدة اليت تثبت واقعة امليالد، وهذا يعين نفي اإلثبات أبي مستند رمسي آخر.
سفر والبطاقة ويف ظل النص السابق؛ يثور التساؤل عن مدى حجية بقية املستندات الرمسية األخرى مثل جواز ال

 الشخصية، ورغم أن ُمصِدَر مجيع تلك املستندات هو واحد، حيث تتوىل إصدارها شرطة عمان السلطانية مبعرفة جهات 
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 (. 49، املادة )قانون اجلزاء العماين  (45)
 (. 2، املادة )املرجع نفسه (46)

االختصاص، غري أنه يبقى لكل مستند استقالليته وحجيته يف اإلثبات، فكيف إذا تنازعت هذه املستندات واختلفت 
ال إذا مل توجد شهادة امليالد الرمسية ووجدت املستندات الثبوتية األخرى خاصة يف بياهنا لتاريخ ميالد احلدث؟ وكيف احل

ابلنسبة للمقيمني األجانب الذين ال حيملون عادة معهم سوى جوازات السفر فقط؟ هل ُيَصار إىل التقدير مع وجودها 
 أم يعتد هبا؟

الطريق الوحيد يف اإلثبات عن طريق املستندات الرمسية إن النص احلايل لقانون مساءلة األحداث جيعل شهادة امليالد 
ويرى الباحث  وابلتايل يطرح ما عداها ويصار إىل التقدير عند عدمها رغم وجود مستندات أخرى تثبت واقعة امليالد.

 عة امليالدأن النص املذكور قد ضيق واسعاً، وكان األجدر به أن يُبقي للمستندات الثبوتية الرمسية اليت يدون فيها واق
بشكل موثق حجيتها يف اإلثبات، ويرتك للقاضي سلطة تقديرية يف وزن قوهتا التدليلية عند اختالف بياهنا لتاريخ امليالد،   

 فليس من املنطق أن ُيَصاَر إىل التقدير مع وجود مستند رمسي يثبت اتريخ امليالد.
اجلزاء اجلديد نص على أنه "..ال يعتد يف تقدير السن   وابلبحث عن معاجلات تشريعية للمسألة، جيد الباحث أن قانون
، والنص جاء يف معرض تقدير سن احلدث الذي (45)بغري وثيقة رمسية، فإذا مل توجد قدرت سنة مبعرفة اجلهة املختصة"

قانون مساءلة مل يبلغ التاسعة من العمر، ويبدو جلياً أن النص اجلزائي العام جاء أوسع نطاقاً من النص اخلاص الوارد يف  
 األحداث.

وينتقل احلديث إىل معرتك أي النصني جيب األخذ به يف هذه املسألة، إذ يوجد نص خاص ابألحداث يضيق وسيلة 
اإلثبات وحيصرها يف شهادة امليالد الرمسية، والقاعدة تقضي أنه ال يصار إىل النص العام عند وجود النص اخلاص، ويف 

فرتة متأخرة عن النص األول يوسِ ع من دائرة اإلثبات ليشمل أي مستند رمسي يثبت املقابل؛ يوجد نص عام صدر يف 
 اتريخ امليالد.

ضرورة تطبيق النص بورغم أن الباحث يذهب يف رأية إىل ما ذهب إليه النص العام، إال أن القواعد القانونية تقضي 
م الكتاب األول الواردة يف القسم العام من اخلاص، وهذا ما قرره قانون اجلزاء نفسه حني أكد على أن تسري أحكا

، وهنا يوجد لدينا نص خاص، (46)القانون على اجلرائم املنصوص عليها فيه ويف أي قانون آخر ما مل يرد فيه نص خاص
 ( من 2ويرى الباحث أن املخرج من هذا املعرتك القانوين هو إجراء تعديل تشريعي يف املادة )  فال حميص من تطبيقه.
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ن "تثبت مجلة من القوانني سارت على هذا النهج، ومن أمثلة ذلك، قانون األحداث اجلاحنني واملشردين اإلمارايت حيث نص يف املادة الثانية على أ  كهنا  (47)
نون األحداث البحريين ( من قا29السن بوثيقة رمسية، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو احملكمة طبيباً خمتصاً لتقديره ابلوسائل الفنية"، ونصت املادة )

تعذر ذلك  على أنه "ال يعتد يف تقدير سن احلدث بغري وثيقة رمسية، فإذا ثبت عدم وجودها قدرت سنه بواسطة الطبيب الشرعي أو من يقوم مقامه، وإذا
 قدرت احملكمة سن احلدث".

 .25، ص املسؤولية اجلنائية للطفلعبدالعزيز،  (48)
يقة الرمسية، جاء النص يف قانون اجلزاء اجلديد على حنو مقارب ملا هو وارد يف قانون األحداث، حيث نص على أنه )..ال يعتد يف تقدير السن بغري الوث (49)

 (.49، املادة )قانون اجلزاء العماينفإذا مل توجد قدرت سنه مبعرفة اجلهة املختصة(. 
 (. 49، املادة )وقانون اجلزاء العماين (،2، املادة )قانون مساءلة األحداث( 50)

حىت تكون متفقة مع قانون  (47)قانون مساءلة األحداث وذلك إببدال عبارة "وثيقة رمسية" ب " شهادة امليالد الرمسية"
 ( من قانون مساءلة األحداث نفسه وشاملة جلميع املستندات الرمسية.44اجلزاء اجلديد ومتسقة مع املادة )

 إثبات سن احلدث بواسطة خبري خمتص:  -
خبري خمتص مبعرفة وزارة الصحة لتحديد   إىل  ، فإن القانون نص على إحالة احلدثشهادة امليالد الرمسيةيف حال عدم توفر  

 .(48)سن احلدث، وال يلجأ للخبري يف تقدير سن احلدث إال يف حالة عدم وجود الوثيقة الرمسية
ددة هلذا التقدير، واملطلق يبقى على إطالقه ما مل يقيده ومل حيدد قانون مساءلة األحداث العماين آلية معينة أو مرحلة حم

مقيد، وعليه فإن ميكن تقدير عمر احلدث يف أي مرحلة من مراحل احملاكمة املختلفة سواء يف مرحلة مجع االستدالالت 
ما أن للجهة الطبية أمام الشرطة أو يف مرحلة التحقيق االبتدائي أمام االدعاء العام أو يف مرحلة احملاكمة أمام القضاء، ك

 املختصة مطلق احلرية يف اختيار األساليب العلمية املناسبة يف تقدير عمر احلدث.
، إذ أن مفهوم (49)"مبعرفة وزارة الصحةورغم ذلك فإنه يرد التباس يف نص املشرع على أن يكون تقدير عمر احلدث "

 ر سن احلدث، هل يعد ذلك معترباً يف نظر القانون؟ هذه املعرفة غري واضح، َهْب َأنَّ جهة طبية خاصة قامت بتقدي
جواابً على ذلك فإنه وفقاً للنص املذكور فإن تقدير السن جيب أن يكون بواسطة وزارة الصحة نفسها أو إبسناد منها، 
 وهذا يضيق طريق اإلثبات خاصة إذا كانت هناك جهات طبية ذات مسعة نزيهة وخربة عالية من غري وزارة الصحة، وال

ميكن نكران أنه له جانب إجيايب أبن جعل عمل اخلربة يف هذه املسألة مسند إىل خبري حكومي، وهو ما يتفق مع االجتاه 
 السائد جبعل أعمال اخلربة وظيفة عامة لبث الطمأنينة لدى املتقاضني وتقليل حاالت التالعب فيها.

دي يف جمال حتديد مراحل مسؤوليته كما نص على ذلك واجلدير ابلذكر أن احتساب عمر احلدث يكون ابلتقومي امليال
 .(50)صراحة املشرع العماين
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 (.4، املادة )قانون رعاية األحدث العراقي (51)
ويرى الباحث أن إمهال الوثيقة الرمسية مع وجودها يشكل إهداراً لقيمتها التدليلية ابعتبارها وثيقة رمسية مكتوبة (، 14، املادة )قانون األحداث املصري (52)

 اجملالني اجلنائي واملدين. هلا قيمتها يف اإلثبات يف 
 .(29، املادة رقم )قانون األحداث البحريين (53)

 وحاالت اخلطأ فيه: الثاين: تقدير سن احلدث يف بعض القوانني املقارنة ووقت احتسابه  املطلب
 تقدير سن احلدث يف بعض القوانني املقارنة:  -

أن القانون العراقي خوَّل احملكمة يف إمهال الوثيقة الرمسية   جيد الباحثعند مقارنة ما تقدم مع بعض التشريعات القانونية،  
، (51)إذا كان ذلك يتعارض مع ظاهر حال احلدث وابلتايل حيق هلا إحالته للفحص الطيب لتقدير عمره ابلوسائل العلمية

 الذي اعترب قيد األحوال املدنية بيِ َنة على اتريخ امليالد إىل أن يثبت تزويره،  وعلى حنو مقارب ذهب القانون املصري
ورغم ذلك فإن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على ادعاء املتهم أنه غري مقيد يف األحوال املدنية أو أنه أصغر مما   

يبدو، وكان ذلك يؤثر على نتيجة الدعوى ابعتباره حداثً من غريه، للمحكمة أن حتيل احلدث إىل اللجنة الطبية لتقدير 
 .(52)سنه

نص على عدم اإلعتداد يف تقدير سن احلدث بغري وثيقة رمسية، فإذا ، فقد ذلك وذهب القانون البحريين على عكس
ثبت عدم وجودها ُقدِ رت سنة بواسطة الطبيب الشرعي أو من يقوم مقامه، وإذا تعذر ذلك قدرت احملكمة سن 

ة أو عدم مقدرة اجلهة وحيسب للقانون البحريين اعتماد تقدير احملكمة كملجأ أخري عند تعذر الوثيقة الرمسي(،  53)احلدث
الطبية املختصة على تقدير سن احلدث، ألنه بذلك استوعب مجيع األوضاع احملتملة الوقوع، خبالف القانون العماين 

، وهدايً على منهج املشرع البحريين فإن الباحث يقرتح تعديل الذي اعتمد على الوسيلتني األوليني دون خيار اثلث هلما
اءلة األحداث ليكون نصها التايل )يُعتد يف حتديد عمر احلدث بوثيقة رمسية، فإذا مل تكن واقعة ( من قانون مس2املادة )

 ..(.وإذا تعذر ذلك قدرت احملكمة سن احلدثامليالد مقيدة قدر العمر مبعرفة وزارة الصحة،  
 :وقت حتديد سن احلدث  -

جلرمية وليس من اتريخ تقدميه للمحاكمة، إذ أن جتدر اإلشارة إىل أن املعترب يف حتديد سن احلدث من اتريخ وقوع ا
إجراءات التحقيق واحملاكمة قد متتد إىل بلوغ احلدث سن الرشد اجلنائي، ومع ذلك فإنه حياكم أمام حمكمة األحداث 

 وتطبق عليه أحكام قانون مساءلة األحداث، ولو دخل يف سن الرشد اجلنائي واعترب قانوانً من البالغني.
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( بتاريخ  52م، نشر يف ملحق اجلريدة الرمسية العدد )16/2/1974( بتاريخ 7/74الصادر ابملرسوم السلطاين رقم )، قانون اجلزاء العماين امللغي( 54)
( على اعتبار السن "حني ارتكابه 106اعتبار السن "عند ارتكابه اجلرمية"، ونصت املادة )( على 107( و)105. وقد نصت املادتني )م1/4/1974

 اجلرمية".
 (.49( و)12، املاداتن )قانون اجلزاء العماين  (55)
 . 256، ص1، جم(1983،  2، مطبوع مع املستصفى للغزايل، )بريوت: دار الكتب العلمية، طفواتح الرمحوتاألنصاري، عبدالعلي بن نظام الدين،    (56)

 
حداثة صدور قانون مساءلة األحداث العماين غري أنه ال يوجد فيه نص يوضح هذه املسألة رغم أن مواد قانون ورغم 

، كما أن قانون اجلزاء اجلديد نص كذلك على اعتبار (54)اجلزاء امللغي نصت على اعتبار السن من اتريخ وقوع اجلرمية
 على األحداث كذلك لكونه شريعة عامة تسري على كافة   ، ورغم أن النص األخري يسري(55)السن وقت وقوع اجلرمية

اجلرائم اجلزائية الواردة يف قانون اجلزاء أو أي قانون آخر، إال أن الباحث يرى أن هذا قصور تشريعي جيب تداركه والنص 
 عليه صراحة يف قانون مساءلة األحداث قطعاً لشأفة أية أتويالت حمتملة يف املوضوع.

 الثالث: مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدول:  املبحث
ينتقل بنا احلدث إىل مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث يف الفقه اإلسالمي، ُث ختاماً يكون احلديث عن القواعد الدولية 

 بني القادمني.وذلك من خالل املطل  وما قررته يف جمال مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث
 األول: مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث يف الشريعة اإلسالمية:  املطلب

 أقسام األهلية:  -
يبحث فقهاء الشريعة اإلسالمية أحكام احلدث يف ابب األهلية اليت يقصد هبا: صالحية اإلنسان أن يتعلق به احلكم 

وختتلف أهلية اإلنسان حسب مراحل تطوره   قدرة اإلنسان على اكتساب احلقوق وحتمل الواجبات.  تعين، و (56)الشرعي
يف احلياة، فتبدأ منذ كون اإلنسان جنينًا يف بطن أمه ُث تتدرج أهليته حىت تصل كماهلا ببلوغه سن الرشد، وقد قسم 

ألداء، ُث قسموا كاًل منهما إىل نوعني: انقصة فقهاء الشريعة اإلسالمية األهلية إىل قسمني: أهلية الوجوب وأهلية ا
 وكاملة.
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 م(، 1986، 1)القاهرة: دار الفكر للطباعة والنشر، ط ،مقاراًن بقانون األحداث جرائم األحداث يف الشريعة اإلسالمية حممد الشحات، اجلندي، (57)
 .11ص

لشافعية ورأي عند  حتديد سن السابعة لنهاية مرحلة انعدام اإلدراك هو على قول مجهور احلنفية ومجهور احلنابلة والظاهرية، وذهب بعض احلنفية وامللكية وا   (58)
، )القاهرة: دار الفكر لألطفال نطاق احلماية اجلنائيةاحلنابلة أن التمييز ليس له سن معني، وإمنا يرتك لكل حالة على حدة. احملالوي، أنيس حسيب السيد، 

 .311-309(، ص2016، 1اجلامعي، ط
التشريع  ، وعودة، عبدالقادر، 407، )بريوت:دار الفكر العريب، ب.ت(، صاجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالميينظر فيما تقدم: أبو زهرة، حممد،  (59)

، وهو أيضاً ما سار عليه قانون املعامالت املدنية العماين  601، ص1العريب، ب.ت(، ج، )بريوت: دار الكتاب اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعي
، الصادر ابملرسوم السلطاين رقم قانون املعامالت املدنية .( على أنه "كل إضرار ابلغري يلزم فاعله ولو كان غري مميز ابلتعويض"176/1حيث نص يف املادة )

 م. 15/5/2013( بتاريخ 1012يف اجلريدة الرمسية العدد )م، منشور 6/5/2013م( بتاريخ 29/2013)

 
 أوالً: أهلية الوجوب:

تعرف أهلية الوجوب أبهنا: صالحية اإلنسان لوجوب احلقوق املشروعة له وعليه، وهي تثبت له ابعتباره إنساانً، فكل 
غري مميز، عقاًل أو غري عاقل، طاملا دبت من اتصف ابإلنسانية كانت له أهلية وجوب بصرف النظر عن كونه مميزاً أو 

 ، وأهلية الوجوب تنقسم إىل قسمني: انقصة وكاملة.(57)فيه احلياة وسرت فيه الروح
فأهلية الوجوب الناقصة هي: صالحية الشخص لثبوت احلق له ال عليه، وهي تثبت للجنني يف بطن أمه قبل والدته 

ويه واملرياث واستحقاق الوصية له أو الوقف عليه بشرط والدته حياً، وال حياً، فتثبت له بعض احلقوق مثل النسب من أب
 جتب عليه اإللتزامات، سواء كانت مدنية أو جزائية.

وأما أهلية الوجوب الكاملة فهي: صالحية الشخص لثبوت احلق له وعليه، وتثبت إبنفصاله حياً عن أمه ويعرف ذلك 
 احلركة لداللتها على احلياة بعد انفصاله عن أمه، وتستمر هذه املرحلة حىت بلوغهابستهالله صارخاً وما يف حكمه مثل  

ويف جمال املسؤولية اجلنائية؛ ففي هذه املرحلة   ، وهي املرحلة اليت يسميها الفقهاء ب "الصيب غري املميز".(58)سن السابعة  
أن توقع عليه عقوبة جنائية، فال يُقتص منه إذا  يكون إدارك الطفل منعدمًا ألنه ال يستطيع التمييز، وابلتايل ال يصح

وال يعاقب ابلعقوابت التعزيرية اليت تدخل يف  ارتكب جرمية موجبة للقصاص، وال حُيَدُّ إذا ارتكب جرمية موجبة للحد،
ملرتتبة عن اجلرمية غري أنه مسؤول من الناحية املدنية عن األضرار ا  نطاق العقوبة التأديبية ألنه مل يقصد اجلرمية وال يعقلها،

اجلزائية، فيكون مسؤواًل مدنياً عن تعويض الضرر الذي يلحقه ابلغري ألن صغر السن ال يهدر التعويض وال يسقطه حىت 
 .(59)وإن سقطت العقوبة
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 . 11، صجرائم األحداث يف الشريعة اإلسالميةاجلندي،  (60)
 . 12، صاملرجع نفسه (61)
نطاق احلماية  ، واحملالوي، 63-62، صاملسؤولية اجلنائية للطفل، وعبدالعزيز، 602، ص1، جالتشريع اجلنائي اإلسالميينظر فيما تقدم: عودة،  (62)

، "حبث مقدم لنيل شهادة  العقوابت والتدابري املقررة لألحداث اجلاحنني وأثرها يف إصالحهم وتقومهم ، وإبراهيم، حممود علي، 317، صاجلنائية لألطفال
 .231م"، ص2011ه/1433السودان،  –الدكتوراه، جامعة أم درمان اإلسالمية 

 . 441، صجرائم األحداث يف الشريعة اإلسالمية ، واجلندي، 602، ص1جاجلنائي اإلسالمي، التشريع عودة،  (63)

 
 اثنياً: أهلية األداء:

ويؤدي ما جيب عليه، هي صالحية الشخص لصدور تصرفات منه ترتتب عليها اآلاثر الشرعية، فيستويف ما جيب له، 
وهذا يستلزم توافر نوعاً من القوى العقلية والبدنية يقدر هبا على الفهم والقيام مبتطلبات التكليف، وهو الذي يطلق عليه 

وأهلية األداء على نوعني: انقصة وكاملة، فأهلية األداء الناقصة تثبت للصغري املميز الذي بلغ سن السابعة   .(60) "التمييز"
والصيب املميز يتحمل املسؤولية املدنية، فتجب عليه يف  البلوغ، ومعتمدها العقل القاصر والبدن غري املكتمل.حىت سن 

تكون   املميز  ، وأما يف جمال املسؤولية اجلنائية، فإن الطفل(61)ماله، فهو أهل للضمان املايل الناشيء عن أية جرمية جنائية
ملرحلة ال يسأل جنائياً بشكل كامل، فال حُيَدُّ وال يقتص منه إذا ارتكب موجب أهليته انقصه، وعليه فإن الطفل يف هذه ا

 ، فيجوز تعزير الصيب عنتوجب عليه التعزير ابعتباره عقوبة أتديبية وليست جنائية  ذلك، وإمنا تقع عليه مسؤولية أتديبية
د أماكن معينة أو حظر مزاولة عمل طريق ضربه أو توجيه اللوم له أو وضعه يف مدرسة إصالحية أو منعه من ارتيا  

 .(62)معني
وصول احلدث إىل  –وفق إطالق فقهاء الشريعة اإلسالمية  –والبلوغ وأما أهلية األداء الكاملة فتكون ببلوغ احلدث، 

مرحلة من العمر يبلغ فيها مبالغ الرجال، وهم يقصدون من ذلك قدرة احلدث على ممارسة املعاشرة اجلنسية )النكاح(، 
َوِإَذا بَ َلَغ اأْلَْطَفاُل ِمنُكُم احْلُُلَم فَ ْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما د أطلق عليه عليها القرآن الكرمي لفظة "بلوغ احلُُلم" كما يف قوله تعاىل )وق

كاملة، (، ويف هذه املرحلة يكون الطفل مسؤواًل مسؤولية جنائية  59)سورة النور: اآلية  –( اْسَتْأَذَن الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهمْ 
( من املالحق توضيح ملراحل األهلية 3(، ويف الشكل رقم )63وتطبق عليه كافة العقوابت من احلدود والقصاص والتعزير)

 يف الفقه اإلسالمي.
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، ص  1م(، ج1970، 1، )اإلسكندرية: منشأة املعارف، طعلم اإلجرام، وهبنام، رمسيس، 21-20، ص املسؤولية اجلنائية للطفلعبدالعزيز، هنلة،   (64)
365. 

، 205، ص1، )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية(، جشرح التحرير تنقيح اللباب يف فقه اإلمام الشافعياألنصاري، زكراي بن حممد بن أمحد،  (65)
تيب بدائع الصنائع يف تر الكاساين، عالء الدين، و ، 510، ص4، جه (1405، 1، )بريوت: دار الفكر، طاملغينواملقدسي، عبدهللا بن أمحد بن قدامه، 

 .172، ص7، جم(1982، 2: دار الكتاب العريب، ط، )بريوتالشرائع 
 . 172، ص7، جبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،  (66)
 .270، ص9م(، ج1977، 2، )بريوت: مطبعة دار الفكر، طتكلمة فتح القديرقاضي زاده أفندي، مشس الدين أمحد بن قدور،  (67)
 .688، ص5، طبعة حتقيق أمحد حممد شاكر، )بريوت، مطبعة دار الفكر(، جاحمللى ابآلاثرالظاهري، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم،  (68)

 
 معيار حتديد سن البلوغ يف الفقه اإلسالمي:  -

ُعمري، فاملعيار العضوي يهتم ابخلصائص يتنازع حتديد سن البلوغ يف الفقه اإلسالمي معياران، أوهلما عضوي والثاين 
البيولوجية جلسم الطفل وما يظهر عليه من عالمات تدل على انتقاله من مرحلة احلداثة إىل مرحلة البلوغ والتكليف، 
ومن هذه العالمات االحتالم وإنبات الشعر يف الذكر وظهور النهدين وبدء الدورة الشهرية عند األنثى. وميتاز هذا املعيار 
أبنه واقعي يعكس التغريات اجلسمية لدى احلدث، غري أنه يعاب عليه أبنه ال يعكس دائمًا النضج العقلي فضاًل عن 

(، ولذا فإن التشريعات الوضعية مل تعتد هبذا املعيار يف حتديد 64الصعوبة اليت تعرتي التحديد املرحلة االنتقالية هلذا السن)
فقهاء الشريعة اإلسالمية إىل اعتبار هذا املعيار هو األصل يف حتديد سن   مفهوم احلدث، وعلى العكس من ذلك ذهب

 البلوغ.
أما املعيار العمري فيأخذ ابلسن بداًل من احلالة اجلسمية للحدث، وابلتايل يستند ابألساس إىل حتديد اتريخ ميالد 

الوضعية إىل األخذ هبذا املعيار بينما أخذ به بعض احلدث ملعرفة مرحلة املسؤولية اجلنائية له، وقد ذهبت التشريعات 
 فقهاء الشريعة اإلسالمية. وقد تباينت أقوال الفقهاء يف حتديد سن البلوغ، فذهب الشافعية واحلنابلة والصاحبان من

البلوغ ( إىل أن سن البلوغ هو مخسة عشر سنة ال فرق يف ذلك بني الذكر واألنثى، ورأى أبو حنيفة أن سن  65احلنفية)  
(، وذهب مجهور املالكية إىل أن سن البلوغ مثانية عشر سنة ال فرق 66للصيب مثانية عشر سنة وللفتاة سبعة عشر سنة)

(، وغين 68(، وذهب ابن حزم الظاهري إىل أن سن البلوغ جتاوز الفىت أو الفتاة سن التاسعة عشر)67بني الصيب والفتاة)
إذا بلغ احلدث كان ذلك عالمة على عمار إمنا يكون حساهبا ابألشهر القمرية. و عن البيان أن اعتماد الفقهاء هلذه األ

اكتمال عقله فيصبح مكلفًا ابلعبادات واألحكام الشرعية قاباًل لكل أنواع اإللتزامات، كما يتحمل املسؤولية اجلنائية  
 حيث تقام عليه العقوابت الشرعية مثل احلدود والتعازير.
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 . 14، صجرائم األحداث يف الشريعة اإلسالميةاجلندي،  (69)

 واملسؤلية اجلنائية للحدث:  الفرق بني األهلية  -
يظهر جلياً أن الفقه اإلسالمي عاجل أحكام املسؤولية اجلنائية للحدث اليت قررها القانون يف أبواب األهلية، ومن حيث 
العموم فإن هناك نقاط اشرتاك كبرية بني املصطلحني، إذ أنه ال يسأل جنائيًا عن اجلرمية إال من كان أهاًل هلا، فالصيب 

إال أن الباحث يرى أن مفهوم (، 69)املميز ال يسأل عن اجلرمية ألنه ال تتوافر فيه األهلية، فاألهلية شرط للمسؤوليةغري 
األهلية أوسع نطاقاً من املسؤولية اجلنائية، ذلك ألن األهلية تشمل مجيع مراحل احلدث بدأً من كونه جنيناً يف بطن أمه 

من امليالد وحىت بلوغ سن الرشد القانوين،   تهل املسؤولية اجلنائية للحدث فرتة حداثوحىت بلوغه الرشد اجلنائي، بينما تشم
حصر املسؤولية اجلنائية للحدث نويف املقابل أيضاً؛ تشمل األهلية مواضيع املسؤولية املدنية واجلزائية على السواء، بينما ت

 يف جمال اجلزاء فقط.
 خالصة املقارنة بني الشريعة والقانون:  -
هر مما تقدم، أن القانون العماين يتفق مع أحكام الفقه اإلسالمي يف اعتبار صغر السن عارضاً من عوارض املسؤولية يظ

أن صغر السن ال مينع من قيام املسؤولية املدنية، وال عربة يف  اجلنائية اليت تعدمها أو ختففها حبسب األحوال، كما يتفقان  
 طاملا أن مؤدى الفهم واحد فيهما. يةقانونوال  الشرعيةيف اختالف بعض املصطلحات  

كما يتبني أن سن املسؤولية اجلنائية لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية يبدأ من البلوغ، الذي يتم حتديده لدى غالب الفقهاء 
بظواهر جسدية تبدو على احلدث على اختالف جنسه ذكراً كان أو أنثى، ومنهم من يرى اعتماد السن يف الداللة على 

ويكون احتسابه ابألشهر القمرية ابعتبارها التقومي املعتمد يف األحكام الشرعية،  -على حنو ما سبق تفصيله  -لبلوغ ا
بينما يذهب املشرع العماين إىل اعتماد السن فيصالً يف حتديد بلوغ الرشد اجلنائي ويكون احتساب هذا السن ابألشهر 

 الشمسية.  
املسؤولية اجلنائية يف القانون العماين تقتبس من أنوار التشريع اإلسالمي يف قاعدة التدرج ابملسؤولية كما يظهر أن مراحل  

على حسب التدرج يف النمو الذهين يف اإلدراك والوعي والتمييز، والنمو اجلسدي من خالل املراحل العمرية اليت يقطعها 
مرحلة انعدام املسؤولية واملسؤولية الناقصة، فبينما جيعلها احلدث، مع وجود اختالف يف تقدير السن الذي يفصل بني 

 الفقه اإلسالمي يف عمر السابعة حسب القول السائد؛ يرفعها القانون العماين إىل سن التاسعة.
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م وبدء النفاذ يف 1989/نوفمرب/30يف  44/35املتحدة ، "عرضت للتوقيع والتصديق مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم اتفاقية حقوق الطفل (70)
 (".49م طبقاً للمادة )1990/ديسمرب/3

ويف الفقه اإلسالمي، مل يُفصِ ل يف تقسيم مرحلة التمييز؛ إذ اعتربها مرحلة واحدة تبدأ من سن السابعة وتنتهي ببلوغ 
الرشد، بينما قسمها املشرع العماين من حيث املسؤولية اجلنائية إىل قسمني: املسؤولية الناقصة واملسؤولية املخففة، وجعل 
لكل مرحلة معاملة عقابية ختتلف عن األخرى، ومع ذلك فإنه ميكن القول أن يف هذا التقسيم ما ميكن أن يكون مستمداً 

سؤولية الناقصة تشابه إىل حد كبري مرحلة التمييز اليت قررها الفقه اإلسالمي، من من التشريع اإلسالمي، إذ أن مرحلة امل
وأما مرحلة  -على حنو متقارب جدًا  -حيث األحكام املرتتبة يف هذه املرحلة، ومن حيث بداية وهناية هذه املرحلة 
شرع القانوين اعتربها مرحلة حيتاج معها املسؤولية املخففة فإن التشريع اإلسالمي يعتربها من مرحلة البلوغ؛ غري أن امل

احلدث إىل معاملة عقابية أخف وطأة من تلك اليت يعامل هبا البالغني، وهي يف النهاية ال تتعارض مع أحكام الفقه 
كم اإلسالمي إلمكانية اعتبار أن هذه املعاملة العقابية من قبيل التعازير الشرعية غري احملددة عقوبتها مسبقاً ويكون للحا 

، مما ميكن فيها مراعاة عامل العمر وما يكتنفه من نقص اإلدارك وعدم اكتمال امللكيات العقلية فيها سلطة تقديرية واسعة
 واإلداركية.

ومن خالل ما تقدم، ميكن للباحث القول بطمأنينة اتمة أن األحكام القانونية الواردة بشأن األحداث يف حتديد مراحل   
التشريع العماين أخذت حبظ وافر من أحكام الفقه اإلسالمي، بل ميكن اعتبارها أهنا مستمدة منه  املسؤولية اجلنائية يف

 بشكل أساس مع إجراء بعض التعديالت عليها مبا تقتضيه الضرورة ومبا ال خيرجها عن اإلطار العام للفقه اإلسالمي.
 القانون الدول:: مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث يف  الثاين  املطلب

 اتفاقية حقوق الطفل:  -
ر السن  مل يهتم القانون الدويل بوضع مراحل معينة للمسؤولية اجلنائية للحدث اتركاً ذلك لقانون كل دولة على حدة لِتُ َقدِ 

 املناسب وفق ما تفرضه التقاليد واألعراف والبيئة االجتماعية واإلرث الثقايف والديين لكل دولة.
ألزامت الدول على حتديد سن أدىن للمسؤولية اجلنائية للحدث يف قوانينها الوطنية،  (70)ية حقوق الطفلغري أن اتفاق

نصت على /أ( من االتفاقية على حتديد سٍن أدىن لقيام مسؤولية األطفال اجلنائية حيث 40/3فقد أوجبت املادة )
ؤسسات منطبقة خصيصًا على األطفال الذين "تسعى الدول األطراف لتعزيز إقامة قوانني وإجراءات وسلطات ومأن 

يُدَّعى أهنم انتهكوا قانون العقوابت أو يُ َتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام مبا يلي: )أ( حتديد سن دنيا 
 واملالحظ أن االتفاقية مل تضع حتديداً للسن   "...يفرتض دوهنا أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك قانون العقوابت
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: دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص ابلقضاة واملدعني العامني واحملامني، الفصل العاشر: حقوق الطفل يف جمال حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل (71)
 http://www.un.org/ar/events/childrenday/key.shtml وقع الرمسي لألمم املتحدة:من امل، 365إقامة العدل، األمم املتحدة، ص

املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني أوصى ابعتمادها مؤمتر األمم  ،  ( )قواعد بكني  قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنياإلدارة شؤون األحداث  (72)
م،  1985نوفمرب    /تشرين الثاين  29املؤرخ يف    40/22واعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها    1985أيلول/سبتمرب    6آب/ أغسطس إىل    26املعقود يف ميالنو من  

 (. 4القاعدة )
 (.4، التعليق على القاعدة ) املرجع نفسه (73)

 
األدىن ملسؤولية احلدث، وهلذا فقد أوصت جلنة حقوق اإلنسان على أن يتم حتديد هذه السن مبوجب القانون وأعربت 

 –املثال على سبيل  -عن قلقها فيما خيص القوانني اجلنائية اليت حتدد سن املسؤولية اجلنائية عند السابعة أو العاشرة 
وهي سن تعترب يف نظر اللجنة متدنية جداً، وأعربت اللجنة عن قلقها اخلاص حني ُعومل األطفال الذين ترتاوح أعمارهم 
ما بني السادسة عشرة والثامنة عشرة معاملة الكبار يف تطبيق القانون اجلنائي، ويف نظر اللجنة أن الدول األطراف يف 

 .(71)القاصرين الذين هم دون الثامنة عشرة محاية خاصة ينص عليها قانون جنائياالتفاقية ينبغي أن توفر لكافة  
 قواعد بكني:  -

سارت قواعد األمم املتحدة النموذجية إلدارة شؤون األحداث )قواعد بكني( على ذات املنوال، حيث مل حتدد سناً معينة 
فت ابإلشارة إىل عدم حتديد هذا السن على حنو للمسؤولية اجلنائية للحدث اتركة ذلك الختيار الدول األعضاء واكت

يف النظم القانونية اليت تسلم مبفهوم حتديد سن ( من القواعد املذكورة على أنه "4مفرط االخنفاض، حيث نصت املادة )
 للمسؤولية اجلنائية لألحداث ال حيدد هذا السن على حنو مفرط االخنفاض، وتؤخذ يف االعتبار حقائق النضوج

وقد جاء يف التعليق على هذه املادة أنه "يتفاوت السن األدىن للمسؤولية اجلنائية  .(72)العاطفي والعقلي والفكري"  
تفاواتً كبرياً نظراً لعوامل التاريخ والثقافة، والنهج احلديث يتمثل يف النظر فيما إذا كان الطفل يستطيع أن يتحمل التبعات 

نائية، أي هل ميكن مساءلة الطفل، مع مراعاة قدرته الفردية على التمييز والفهم، عن املعنوية والنفسية للمسؤولية اجل
فاذا حدد سن املسؤولية اجلنائية عند مستوى منخفض جدًا أو إذا مل يوضع له حد ، سلوك ابلضرورة مناواًئ للمجتمع 

وثيقة بني فكرة املسؤولية عن السلوك  أدىن على اإلطالق، فان فكرة املسؤولية تصبح بال معىن، وهناك بوجه عام عالقة
اجلانح أو اإلجرامي وغري ذلك من احلقوق واملسؤوليات االجتماعية األخرى )مثل احلالة الزوجية وبلوغ سن الرشد املدين، 

ورغم أن القوانني   .(73)ولذلك ينبغي بذل جهود لالتفاق على حد أدىن معقول للسن ميكن تطبيقه دولياً"(  وما إىل ذلك
 ( 6/5دولية مل حتدد سن املسؤولية إال أهنا منعت تطبيق عقوبة اإلعدام على األحداث بشكل قاطع، فقد نصت املادة )ال
 

http://www.un.org/ar/events/childrenday/key.shtml
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 16( يف  21-)د  2200، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  الدول اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية العهد    (74)
 (.5/ 6م، املادة )1976آذار/ مارس  23م وبدأ النفاذ يف 1966كانون/ ديسمرب 

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على أنه "ال جيوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص 
 .(74)دون الثامنة عشرة من العمر.."

القول من خالل ما تقدم، أن قواعد القانون العماين جاء متسقة يف تشريعها مع ما هو مقرر دولياً، والمست  وميكن
اليت أبداها  تبذلك املستوايت الدولية يف احملافظة على احلماية اجلنائية املقررة للحدث اجلانح، وفيما خال املالحظا

 قررها املشرع العماين تعترب منوذجية وجديرة ابإلشادة.الباحث فإن تقسيم مراحل املسؤولية اجلنائية اليت  
 اخلامتــــــــــــــة:

راحل املسؤولية مببعد هذا التطواف بني مخائل العلم وبساتني املعرفة، نرجع وأيدينا مألى بثمار اينعة من املعارف املتعلقة  
 .نون الدويل، وميكن تلخيص ذلك يف عنصريناجلنائية للحدث يف القانون العماين على ضوء الشريعة اإلسالمية والقا

 النتائج:  -
 سن احلداثة يف القانون العماين ميتد من امليالد وحىت إمتام احلدث سن الثامنة عشرة من العمر. ▪
قسم املشرع العماين سن احلداثة إىل ثالث مراحل: مراحلة انعدام املسؤولية اجلنائية، ومرحلة املسؤولية اجلنائية  ▪

 الناقصة، ومرحلة املسؤولية اجلنائية املخففة.
التدابري اليت توقع على احلدث إما أن تكون تدابري رعاية أو تدابري إصالح، وهي وسائل تقوميية شرعت ألجل معاجلة  ▪

 جوانب اجلنوح يف شخصية احلدث وإعادته إىل جادة الصواب.
يف حقهم سوى تدبري التسليم والتوبيخ من بني تدابري األحداث املعرضون للجنوح دون التاسعة من العمر ال يطبق  ▪

 الرعاية، بينما يطبق على بقية األحداث املعرضني للجنوح سائر تدابري الرعاية وفقاً ألحكام القانون العماين.
 األحداث اجلاحنون الذين بلغوا التاسعة ومل يبلغوا السادسة عشرة من العمر تطبق عليهم تدبري أو أكثر من تدابري ▪

 الرعاية أو اإلصالح دون سائر العقوابت فيما خال املصادرة وإغالق احملل من بني العقوابت الفرعية.
وفقاً للقانون العماين، ال يطبق على احلدث اجلانح الذي بلغ السادسة عشرة من العمر سوى عقوبة السجن املؤقت  ▪

م أحد تدابري اإلصالح، كما جيوز للمحكمة أن املخففة من بني العقوابت األصلية، إضافة إىل جواز أن توقع عليه
 توقع عليهم سائر العقوابت الفرعية املقررة يف قانون اجلزاء.
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ضيق املشرع العماين طريق إثبات سن احلدث وجعله حمصوراً يف اإلثبات بشهادة امليالد. ويف حالة عدم توفر شهادة  ▪
 خمتص مبعرفة وزارة الصحة. ويكون حتديد سن احلدث امليالد الرمسية فإن إثبات سن احلدث يكون بواسطة خبري

 وقت ارتكاب اجلرمية، وليس وقت اإلحالة للمحاكمة أو صدور احلكم عليه.
قسمت الشريعة اإلسالمية األهلية إىل أهلية وجوب وأهلية أداء، فأهلية الوجوب تثبت للجنني وهي أهلية انقصة،  ▪

بلوغه السابعة من العمر، وأما أهلية األداء فتثبت للطفل من سن وتكون كاملة إذا خرج حيًا من بطن أمه حىت 
 السابعة وخىت البلوغ وهي انقصة، وتكون أهلية أداء كاملة ببلوغ الطفل مبالغ الرجال.

أيخذ الفقه اإلسالمي ابملعيار العضوي يف حتديد سن البلوغ للحدث، وهو معيار يهتم ابخلصائص البيولوجية جلسم  ▪
 يظهر عليه من عالمات تدل على انتقاله من مرحلة احلداثة إىل مرحلة البلوغ والتكليف.الطفل وما  

ر  ▪ مل يهتم القانون الدويل بوضع مراحل معينة للمسؤولية اجلنائية للحدث اتركاً ذلك لقانون كل دولة على حدة لِتُ َقدِ 
 .رث الثقايف والديين لكل دولةالسن املناسب وفق ما تفرضه التقاليد واألعراف والبيئة االجتماعية واإل

 التوصيات:  -
يوصي الباحث إبجراء تعديل تشريعي يف قانون مساءلة األحداث يسمي احلدث يف كل مرحلة من مراحل املساءلة  ▪

 اجلنائية له مبسمى حمدد على غرار ما فعله املشرع املصري، ألجل التمييز بني مراحل منو احلدث املختلفة.
يوصي الباحث إبجراء تعديل تشريعي يعطي قاضي األحداث سلطة تطبيق العقوبة األصلية املخففة أو أحد تدابري  ▪

ويقرتح الباحث لتحقيق ذلك تعديل عجز الفقرة اإلصالح على احلدث اجلانح الذي بلغ السادسة عشرة من العمر،  
لتايل: )...وللمحكمة بداًل من احلكم ابلعقوبة ( من قانون مساءلة األحداث ليكون نصها ا28األوىل من املادة )

( وذلك دون إخالل ابلعقوابت الفرعية املقررة يف قانون 20املخففة توقيع أحد التدبري املنصوص عليها يف املادة )
 .اجلزاء العماين(

عبارة "وثيقة رمسية" ( من قانون مساءلة األحداث وذلك إببدال  2جراء تعديل تشريعي يف املادة )إبالباحث    يوصي ▪
( من قانون مساءلة 44ب " شهادة امليالد الرمسية" حىت تكون متفقة مع قانون اجلزاء اجلديد ومتسقة مع املادة )

 .األحداث نفسه وشاملة جلميع املستندات الرمسية
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يد عمر احلدث ( من قانون مساءلة األحداث ليكون نصها التايل )يُعتد يف حتد 2يوصي الباحث بتعديل املادة ) ▪
وإذا تعذر ذلك قدرت احملكمة سن بوثيقة رمسية، فإذا مل تكن واقعة امليالد مقيدة قدر العمر مبعرفة وزارة الصحة، 

 ..(.احلدث
 املصادر واملراجع:

 الكتب: ▪
 .، على خمتصر أبو القاسم اخلريف، )مكتبة ابن تيمية لطباعة ونشر الكتب السلفية(املغينابن قدامه،  

 .، )بريوت:دار الفكر العريب، ب.ت(اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالميأبو زهرة، حممد،  
)املنامة: سلسلة الدراسات االجتماعية والعمالية تصدر عن   ،قوانني األحداث يف دول جملس التعاون  يوسف،  إلياس،

، 1لس التعاون لدول اخلليج العربية، طاملكتب التنفيذي جمللس وزارء العمل وجملس وزارء الشؤون االجتماعية بدول جم
 .م(2014

، )القاهرة: دار إحياء الكتب شرح التحرير تنقيح اللباب يف فقه اإلمام الشافعياألنصاري، زكراي بن حممد بن أمحد،  
 .العربية(

العلمية، ، مطبوع مع املستصفى للغزايل، )بريوت: دار الكتب فواتح الرمحوتاألنصاري، عبدالعلي بن نظام الدين، 
 .256، ص1م(، ج1983،  2ط

 .م(1970، 1، )اإلسكندرية: منشأة املعارف، طعلم اإلجرامهبنام، رمسيس، 
)القاهرة: دار الفكر للطباعة   ،مقارانً بقانون األحداث  جرائم األحداث يف الشريعة اإلسالمية  حممد الشحات،  اجلندي،

 م(.1986،  1والنشر، ط
 .م(1995، 2، )القاهرة: دار النهضة العربية، طاحنراف األحداث املشكلة واملواجهةاحلسيين، عمر الفاروق،  

 (.م1988)مصر: دار املطبوعات اجلامعية للنشر والتويع،   ،جرائم األحداث  عبداحلميد،  الشواريب،
، 1، )الرايض: مطبوعات جامعة امللك سعود، طاألحكام العامة للنظام اجلزائيالصيفي، عبد الفتاح مصطفى، 

 .م(1995ه / 1415
 (.، طبعة حتقيق أمحد حممد شاكر، )بريوت، مطبعة دار الفكراحمللى ابآلاثرالظاهري، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم،  

 
 .م(2013، 1)املنصورة: دار الفكر القانوين، ط  ،املسؤولية اجلنائية للطفل،  ، هنلة سعد عبدالعزيز
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)القاهرة: مطابع  ،يف تشريعات الدول العربية والشريعة اإلسالمية املسؤولية اجلنائية للطفل محدي رجب، عطية،
 م(.2010، 2جامعة املنوفية، ط

)بريوت: منشورات احلليب  ،اإلحنراف يف التشريعات العربيةاحلدث املنحرف أو املهدد خبطر  مصطفى، العوجي،
 .(م2015احلقوقية،  
 .م(1985،  1)بريوت: مؤسسة نوفل، ط  ،املسؤولية اجلنائية  -القانون اجلنائي العام    مصطفى،  العوجي،

 .العريب، ب.ت(، )بريوت: دار الكتاب  التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  
 .م(1977،  2، )بريوت: مطبعة دار الفكر، طتكلمة فتح القديرقاضي زاده أفندي، مشس الدين أمحد بن قدور،  

 .م(1982،  2، )بريوت: دار الكتاب العريب، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، عالء الدين،  
 .(2016،  1، )القاهرة: دار الفكر اجلامعي، طفالنطاق احلماية اجلنائية لألطاحملالوي، أنيس حسيب السيد،  

 .ه (1405،  1، )بريوت: دار الفكر، طاملغيناملقدسي، عبدهللا بن أمحد بن قدامه،  
 األحباث واملقاالت: ▪

حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف احلقوق "،  إجراءات حماكمة األحداث يف التشريع اجلزائريالطالب، السنية حممد،  
 ".م2013/2014احلقوق والعلوم السياسية جبامعة حممد خضري بسكره للعام اجلامعي  لدى كلية  

، "حبث منشور يف 2000-1999الطفل والقانون معاملته ومحايته اجلنائية يف ظل القانون الكوييت  الظفريي، فايز،  
ن، العدد األول، مارس جملة احلقوق، جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، دولة الكويت، السنة اخلامسة والعشري

 .م"2001
لسنة  3دراسة يف معاملة األحداث املنحرفني وفقًا لقانون األحداث الكوييت رقم حممد، فاضل نصر هللا عوض، 

، "حبث منشور يف جملة احلقوق، تصدر عن كلية احلقوق جبامعة الكويت، العدد األول، السنة احلادية عشرة، م1983
 .م"1987ه/1407رجب 

 :القوانني ▪
 .(6371ة رقم )يم، اجلريدة الرمس2014( لسنة 32، قانون رقم )قانون األحداث األردين

 م.1976( لسنة 17، مرسوم بقانون رقم )قانون األحداث البحريين
 

 .م1974( لعام  18، رقم )قانون األحداث اجلاحنني السوري
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 م.1976( لسنة  9)، قانون إحتادي رقم  قانون األحداث اجلاحنني واملشردين اإلمارايت
 .م1994( لسنة  2م، اجلريدة الرمسية، العدد )1994( لسنة 1، قانون رقم )قانون األحداث القطري
 م.1983( لسنة 3، قانون رقم )قانون األحداث الكوييت

 م.16/4/1968( بتاريخ  2089ة رقم )ي، اجلريدة الرمس1968( لسنة  24قانون األحداث املصري وتعديالته رقم )
م، نشر يف ملحق اجلريدة 16/2/1974( بتاريخ  7/74الصادر ابملرسوم السلطاين رقم )،  قانون اجلزاء العماين امللغي

 .م1/4/1974( بتاريخ 52الرمسية العدد )
م، نشر يف ملحق اجلريدة 11/1/2018( بتاريخ 7/2018الصادر ابملرسوم السلطاين رقم ) ،قانون اجلزاء العماين

 .م14/1/2018( بتاريخ  1226الرمسية العدد )
م، منشور يف اجلريدة 6/5/2013م( بتاريخ 29/2013، الصادر ابملرسوم السلطاين رقم )قانون املعامالت املدنية

 م15/5/2013( بتاريخ  1012الرمسية العدد )
حزيران  6(، صدر يف 422، قانون رقم )قانون محاية األحداث املخالفني للقانون أو املعرضني للخطر اللبناين

 .م2002
 .م املعدل1983( لسنة  76، قانون رقم )قانون رعاية األحدث العراقي

م، نشر يف اجلريدة الرمسية 9/3/2008م( بتاريخ  30/2008، الصادر ابملرسوم السلطاين رقم )قانون مساءلة األحدث
 .م15/3/2008( بتاريخ  859العدد )

 املعاهدات الدولية: ▪
يف  44/35توقيع والتصديق مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة "عرضت لل ،اتفاقية حقوق الطفل

 .("49م طبقاً للمادة )1990/ديسمرب/3م وبدء النفاذ يف 1989/نوفمرب/30
: دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص ابلقضاة واملدعني العامني واحملامني، الفصل حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل

: جمال إقامة العدل، األمم املتحدة، املوقع الرمسي لألمم املتحدةالعاشر: حقوق الطفل يف 
http://www.un.org/ar/events/childrenday/key.shtml 
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والتصديق مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ، اعتمد وعرض للتوقيع العهد الدول اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية
 .م1976آذار/ مارس    23م وبدأ النفاذ يف  1966كانون/ ديسمرب    16( يف 21-)د  2200املتحدة  

أوصى ابعتمادها مؤمتر األمم املتحدة ، ()قواعد بكني قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنياإلدارة شؤون األحداث
واعتمدهتا  1985أيلول / سبتمرب  6آب/ أغسطس إىل  26ومعاملة اجملرمني املعقود يف ميالنو من السابع ملنع اجلرمية 

 .م1985تشرين الثاين / نوفمرب    29املؤرخ يف    40/22اجلمعية العامة بقرارها  
 :املالحق 

 ( العقوابت املخففة1شكل رقم )
 

 
 

 مساءلة األحداث( مراحل املسؤولية اجلنائية للحدث يف قانون  2شكل رقم )
 

 التدبري/ العقوبة  الفئة العمرية املرحلة 

 انعدام املسؤولية
 من امليالد وقبل بلوغ التاسعة 

(0 – 8 ) 
 تدبريي الرعاية:
 التسليم والتوبيخ

 املسؤولية الناقصة
 بلغ التاسعة ومل يتم اخلامسة عشر 

(9 – 15 ) 
 تدابري الرعاية وتدابري اإلصالح

 املصادرة وإغالق احملل من العقوابت الفرعيةعقوبيت 

 املسؤولية املخففة 
 بلغ السادسة عشر ومل يتم الثامنة عشر 

(16 – 18 ) 
 والعقوابت الفرعية العقوابت املخففة

 وتدابري اإلصالح
 
 

عقوبة اإلعدام 
والسجن المطلق

السجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على عشر

السجن المؤقت أو 
السجن

السجن مدة ال تجاوز نصف الحد األقصى المقرر قانوناً للجريمة المرتكبة 
وبما ال يقل عن ثالث سنوات في الجنايات
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 ( مراحل أهلية اإلنسان يف الفقه اإلسالمي3شكل رقم )
 

 مميزاهتا  نوع األهلية  فرتهتا املرحلة 
من بدأ تكوينه وحىت   اجلنني 

 انفصاله عن أمه حياً 
أهلية وجوب  

 انقصة 
تثبت له بعض احلقوق مثل النسب واستحقاق الوصية له والوقف عليه  

 وال جتب عليه التزامات مدنية أو جنائية. 
الطفولة  

 قبل التمييز
تبدأ من انفصاله عن أمه  
حيًا وحىت متييزه ببلوغه  

 العمر السابعة من 

أهلية وجوب  
 كاملة 

يصبح أهاًل لثبوت احلقوق له وثبوت أنواع من االلتزامات املالية عليه  
أبسباهبا الشرعية ويتصرف عنه وليه أو وصيه وال يكون أهاًل للتكاليف 

 الدينية أو املسؤولية اجلنائية. 
تبدأ بعد سن السابعة وإىل   التمييز 

 البلوغ 
أهلية أداء  

 انقصة 
التصرفات النافعة يف حقه نفعاً حمضاً، وال يعتد ابلتصرفات الضارة متضي  

به ضرراً حمضاً، وأما الدائرة بني النفع والضر فتكون موقوفة على إجازة 
 وليه، وال يسأل جنائياً وإمنا تقع عليه مسؤولية أتديبية. 

تبدأ من ظهور عالمات   البلوغ 
البلوغ الطبيعية أو بلوغه  

 سناً معينة. 

أهلية أداء  
 كاملة 

يصبح مكلفًا ابلعبادات واألحكام الشرعية ويكون قاباًل لكل أنواع  
 اإللتزامات عدا التصرفات املالية، ويتحمل املسؤولية اجلنائية كاملة. 

أهلية مدنية   ليس له وقت حمدد  الرشد املال 
 كاملة 

وهبا تسلم تكون بعد أهلية األداء الكاملة وتثبت حبسن التصرف ابملال،  
 إليه أمواله وتنفذ تصرفاته والتزاماته ويتحرر من الوالية أو الوصاية. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل النشر 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
 رفع شأهنا من اليت الدولية املعايري أعلى )معتمد( والدراسات املتقدم للتدريب العلمي املعهد  جمالت جمموعة تعتمد 

 وكذلك  حبثه،  ملستوى  حقيقة  ترقية  هبا  الباحث  التزام  حال  يف  للبحث  وتضيف  العاملية،  مستوى  إىل  األحباث  مستوى
 أحباثنا  على تضفي التوجيهي؛ الدليل هذا يف الواردة املواصفات مجلة إن  العلمي؛ النشر جمال يف خربته من تعزز

 مما ومعارفه، العلمي لنشرا ضوابط تطور مع تتناسب بصيغة القارئ إىل وخيرجه مضموهنا من يعزز علمياا  شكالا 
 املعريف  النشر  ملستجدات فاعلة  مواكبة  حيقق

 :جيب  أن   يتكون   البحث  من  الفقرات  التالية وحسب  الرتتيب  املذكور حرفياا 

 الغالف :أوال
 إجنليزي(  –  البحث)عريب  عنوان           -

 إجنليزي( –  )عريب )الباحثني(  الباحث  أسم          -

 العمل  جهة          -

 الدولة          -

 اإلليكرتوين  الربيد           -

 ميالدي هجري  النشر  سنة          -

 :منت  البحث… ويتكون  من :اثنياً 
 عن  تعرب  مفتاحية(  كلمات  8-5  –  ابلغتني  –  امللخص  )تعقب  إلزامي إجنليزي(  –  )عريب  امللخص          -

 البحث.  مضامني أبرز

 مجيع استعراض مها: أساسيتني نقطتني يستهدف فهو -مضغوط حبث– عن عبارة هو شديد  ابختصار امللخص
 كامالا،  البحث  قراءة  على  وحثه  القارئ  وترغيب  ،  البحث  عن  للقارئ؛  وافية  صورة  إلعطاء  للبحث  الرئيسة  املفاصل
 عن للحديث مدخل ) اآلتية: العناصر على تشتمل بعناية ومدروسة جداا  قصرية عبارات من امللخص ويتكون
 مقارنة؛  موضوعية؛  }حتليلية؛  الدراسة  منهج  –  اإلشكالية  معاجلة  أسلوب  –الدراسة  موضوع  يتضمن  لبحثا  إشكالية



 الدراسة  نوع  –  املفرتضة  النتائج  -البحث  موضوع  يف  األصالة  مكمن  –  األهداف  خمتصر  –  حتقيق(  دراسة  وصفية؛
 النتائج.  تطبيقية{خالصة  ميدانية  –  مكتبية  }نظرية

 كلمة.  012  عن  امللخص  يزيد  ال

 –  املوضوع  أمهية  –  للموضوع  أساسية  )فكرة  للموضوع  )مدخل  اآلتية:  عشر  األحد العناصر  على وتشتمل  املقدمة
 –  ذاتية< أسباب -ب موضوعية أسباب ->أ – املوضوع اختيار أسباب – املفاهيم بعض ) املوضوع أهداف
 إجاابت : الفرضيات – البحث فروع :أسئلة يةالفرع األسئلة – سؤال شكل يف العنوان  بلورة أي: احملوري السؤال
 تزيد  ال البحث(. صعوابت – البحث خطة و هيكل – الدراسة حدود – املستخدم املنهج – لألسئلة مبدئية
 كلمة  250  عن  املقدمة

 واملطالب  املباحث  عناوين  تكون   بينما  الوسط  يف  الفصول  عناوين  تكون   واملطالب:  واملباحث  الفصول          -
 اإلجنليزية.  ابللغة لألحباث  ابلنسبة  اإليسر  اجلانب  وعلى العربية  ابللغة  لألحباث  ابلنسبة  األمين  اجلانب  على

 املواصفاتًًالتفصيليةًًلألحباث
 ابللغة  والثاين:  العربية  ابللغتني  األول:  ملخصني،  على  تشتمل  أن حيب  العربية؛  ابللغة  املكتوبة  األحباث
 أعاله،  املذكورة  العناصر  من  امللخص  يتكون   أن   على–  كلمة  300 نهمام الواحد   يتجاوز  ال –  اإلجنليزية
 1 متقنة.  لغوية وبصيغة

 2 وامللخص.  املقدمة  يف البحث  أصالة  موضوع على  الضوء  تسليط  يتم

 3 .خيضع   البحث لتدقيق  السالمة العلمية  والفكرية وجيب أال  يتضمن جترحياا   ابألشخاص  واهليئات

عاصرة واألقرب  إىل  حاجة  الواقع  اإلنساين معاجلة -نظرية  تطبيقية
ُ
 4 يعاجل  البحث  القضااي  امل

 5 .تنويع   املصادر ألكثر من لغة  حتقيقاا  ملعيار  الرصانة  العلمية

 6 .يالزم  الباحث  املوضوعية  والتجرد  من  امليول  واالجتاهات  الشخصية

 7 الشخصية.  وقناعاته الباحث  اعتقاد  لتأييد  وليس  البحث  ومعاضدة  لتأييد  أتيت  واألدلة  الشواهد 

 8 .يتصف  البحث  ابلدقة يف  توثيق  وختريج  املصادر  والشواهد 

 9 .مراعاة  السالمة  اللغوية  وفق  لغة  البحث  وملحقاته



 10 الرتقيم.  عالمات  البحث  يراعي

 صفحة  آخر  يف  الباحث  يرفقه  األمر  هبذا يفيد   خطي بتعهد   ذلك  ويوثق حمّكمة جملة  يف  سابقاا   ينشر  مل
 11 للمجلة.  إرساله  عند  ابلبحث

 12 آخره.  إىل  البحث  بداية  من  متسلسالا  البحث  هوامش  ترقيم  ويكون   أسفلها صفحة  كل  هوامش  توضع 

 13 البحث.  آبخر  يلحق  فهرس  يف البحث  ومراجع  ومصادر  نتائج  تثبت

 14 .توضع   مناذج مصورة  من  املخطوطات  واملالحق يف مكاهنا  املناسب                  

 15 .ترفق  مجيع   الصور  والرسوم  والبياانت  املتعلقة  ابلبحث  بصورة  واضحة  متاماا 

 16 (.A4)  صفحة  20  عن  البحث  صفحات  تزيد   وال مطالب ث  مباحث  إىل البحوث  تقسم

 املكتوبة  للبحوث  (Arabic Traditional)  اخلط  ونوع  (،12)  اهلامش  وخط (16)  املنت  خط
 ونوع  (10)  واهلامش  (21)  اخلط  حجم فيكون   الالتينية  ابحلروف  املكتوبة  النصوص  أما  العربية،  ابللغة
 Roman New Times  . 17  اخلط

تنسيق  اهلوامش  إليكرتونياا   يف  أسفل  كل  صفحة وبتسلسل  واحد  من  أول  البحث إىل  آخره،  وتوضع  
اهلوامش  بني  أقواس  )1( )2( )3(   سواء  يف  املنت  أو  يف  اهلامش،  ميكنك  متابعة  النموذج  املرفق  لألطالع 

 18 .على  تنسيق  األحباث  املعتمد  لدى  املعهد 

.Word 19 ترسل  األحباث إىل العناوين  اخلاصة  مبوقع  اجمللة  بصيغة 

 20 للمعاجلة.  املعروضة  الفكرة  دقة  تظهر  فرعية  عناوين  ذكر  دون   الفقرات  إطالة جتنب

 21 األقل.  على احملكمني  من  اثنني  ِقبل  من اجمللة  يف للنشر  املقدمة  والدراسات  البحوث  حُتكَّم

 22 .تُعاد  البحوث  إىل  الباحثني  بعد  حتكيمها  لغرض  التعديل

 حني  من منشورة حبوثا   وتعترب احملّكمني  قبل  من إجازهتا  بعد  للمجلة  الرمسي  املوقع  على  البحوث  تنشر
 23 الطبع.  ابنتظار  الدور  إىل وحتال  النشر  صالحية  خطاب  صدور



 24 السنوية.  الورقية  بنسختها اجمللة  من  بنسخة  الباحث  يزود

 
 من حبثك مستوى من تعزز وهي ُمعتمدة، دولية لوائح عن مأخوذة املواصفات هذه إن  الباحث عزيز مالحظة:

 حال يف جتنبه ميكن إضافياا  أتخرياا  ستكلفك هلا خمالفة أية وإن املضمون، عن أمهية يقل ال الذي الشكل حيث
 هبا.  االلتزام

  

 آلياتًًالنشرًًواإلحالة
 يوماا  30 عن تزيد  ال مبدة وتلتزم احملكمني، إىل إبحالتها تقوم الباحث، من البحث نسخة اجمللة إدارة تسلم بعد

 ابملالحظات  لألخذ   يوم  30  عن  تزيد   ال  مدة  البحث  ميهل  بعدها  املالحظات،  يتضمن  حبثه  عن  بتقرير  الباحث  لتزويد 
عهد، خاص مصريف حساب لصاحل النشر رسوم ودفع 

َ
عدلة ابلنسخة وإرفاقه الرسوم تسديد إيصال وتصوير ابمل

ُ
 امل

ساعد.  التحرير  مدير  أو التحرير،  مدير إىل  للبحث؛
ُ
 امل

  

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

ُ
 .األحباث  امل
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