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 شكر وتقدير
 

 اله.من واحلمد هلل والصالة السالم على رسول اهلل حممد وعلى آله وصحبه و
مت بفضل اهلل عز وجل إخراج هذا تأليف هذا الكتاب، حتت عنوان املختار يف  

 ملسلمنيال ايه إقبفزيد أسرار الفقه املعاصر، وقد جاء يف وقته املناسب يف الوقت الذي ي
 على التعمق بدراسة العلوم اإلسالمية. 

يف ذروة سعادتنا بإجناز املؤمتر الدويل للدراسات اإلسالمية واحلضارية والذي  
كر والتقدير ، نتقدم بأمسى آيات الش2021حزيران من العام  29انعقد يف تاريخ 

ية جتماعم االواالحترام لألستاذة الدكتورة زيدتن بن تاسري، عميدة كلية العلو
ارة ة احلضادميواإلنسانية، واألستاذ الدكتور نصر اهلشام بن نور حممد، رئيس أك

حل ارف صاعتور اإلسالمية، وصاحب الكلمة الرئيسية يف هذا املؤمتر األستاذ الدك
هورية ء من مجربارومسان والدكتور إلياس إسكندر تان، واملندوبون األكادمييون واخل

سيون يف الرئي دثوننغافورة ومن مملكة تايالند، وإىل املتحإندونيسيا ومن مجهورية س
 املؤمتر ومقدمو األوراق العلمية، وإىل األعزاء القراء. 

، كان الغرض من الندوة عرب اإلنترنت  IWISC 2021 يف ضوء أهداف 
 هللقال امية. اإلسال اساتهو تبادل جماالت اخلربة ، ال سيما املتعلقة بعلوم احلالل والدر

 :اىلتع

 
غالًبا ما تتم مناقشة قضية احلالل ألهنا تتعلق بالشريعة اإلسالمية والعلوم. لذلك  

، من الضروري بذل جهد لتوحيد هذين التخصصني يف املعرفة من أجل تزويد األمة 
اإلسالمية باملعرفة الالزمة والضرورية يف هذين اجملالني ، يف ماليزيا بوجه خاص والعامل 

م اجلامعة كمؤسسة للتعليم العايل بتطوير صناعة احلالل ، وخاصة يف بشكل عام. تلتز
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جمال البحث. أكادميية احلضارة اإلسالمية ، على سبيل املثال ، لديها خربة يف علوم 
 احلالل والفقه الطيب والدراسات اإلسالمية.

"الندوة الدولية األوىل عرب اإلنترنت حول الدراسات اإلسالمية واحلضارة"   
كادميية أظمتها يت نعنوان "صناعة احلالل العاملية يف اقتصاد العامل اجلديد" ال حتت

لتكنولوجيا لليزيا ة مااحلضارة اإلسالمية ، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ، جامع
(UTMقد جنحت بإشراك ثلة من العلماء واخلرباء والباحثني يف جم )احلالل  صناعة ال

 :توصل هذا املؤمتر إىل القرارات التالية من  الداخل واخلارج وقد
 

 مت ة واليتعتربتشجيع البحث يف علوم احلالل من خالل الرجوع إىل الكتب امل 
اء يف ني، سوعروفمجعها ونقلها إلينا عن طريق ثلة من العلماء املعتدين وامل
لتطبيقية الل ام احلاملاضي أو املعاصر ، يف حل القضايا احلالية املتعلقة بعلو

 وإدارة احلالل.
 

 علق يما يتفنشأ شرح أمهية االجتهاد املعاصر يف حل القضايا احلالية اليت ت
 بصناعة احلالل.

 
 شاف  استكيفكني التآزر بني املؤسسات األكادميية والصناعة وجمتمع  املستهل

عة احلالل يز صناتعز املعرفة بعلوم احلالل ، وزيادة الوعي والفهم باإلضافة إىل
 حملًيا وعاملًيا.

 
 القانونية ودميية ألكاتشجيع التعاون الدويل يف متكني صناعة احلالل من الناحية ا

 والتنفيذية والشهادات واالستثمار.
 

 ل ت وأصوامالإنشاء نظام إدارة حالل يغطي جوانب الشريعة والقانون واملع
 الدين واالقتصاد.
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  ة لشفافياضمان لأساس االمتثال للشريعة حتسني جودة نظام إدارة احلالل على
 واملساءلة.

 
 هات قة اجلثزيز إجراء حتسينات على تطبيق شهادة احلالل ونظام املراقبة لتع

 الفاعلة يف الصناعة واملستهلكني.
 

نتيجة للبحوث والدراسات املعمقة ، احتوى الكتاب املعنون "املختار يف أسرار  
ا ما ة حضرهوازيمتارة مت تقدميها يف جلسة عرض الفقه املعاصر" على تسع مقاالت خم

لف و املؤكتاب هأكادميًيا من داخل وخارج ماليزيا. يف الواقع هذا ال 30يقرب من 
 الثاين الذي نتج عن هذه الندوة عرب اإلنترنت.

يف اخلتام، من املؤمل أن تتمكن هذه الدراسة من تعريف املسلمني يف ماليزيا  
هد ذا اجلون هالبحوث والدراسات اإلسالمية. أمتىن أن يك على جماالت متنوعة من

 ية. راكماملتواضع مسامهة  نوعية يف تطوير وحتسني املعرفة اجملتمعية الت
 أخريًا وليس آخرًا نسأل اهلل العلي القدير أن يوفقنا ويهدينا ملا حيبه ويرضاه، 

ية البشر تنامسا ، كل خري أمل بنا هو من اهلل وحده، والضعف منوأن يسدد ضعفنا
 قيم.  ملستاألصيلة. واهلل أعلم بالسالم، وهو املوفق واهلادي إىل الطريق ا

 
 مت التحرير واإلصدار يف تاريخ 

 هـ  1442ذو احلجة  1م املوافق 2021متوز  11
 

 















vii 

 قائمة املقاالت العلمية
 

 شكر وتقدير
 قائمة احملتويات

 

v 

viii 

 

ية  ن اإلسالمي: دراسة فنية حتليلمجاليات اخلط العريب يف الف  

 

1 

 

 اإلعالن التجاري يف الفقه اإلسالمي
 

13 

 

راسة فس :دالن ظاهرة الغش يف االختبارات اإللكترونية بني الشريعة و علم
 حتليلية

 

27 

 

 

 ماذا خسرت االخالق البشرية باحنطاط املواد اإلباحية  
 

43 

 

دراسة تأصيليةتشجيع اإلسالم على تطوير صناعة احلالل   
 

59 

 

 قرآنية االجتهاد الفقهي وشواهدها استقراء واستنباطا
 

77 

 

العالقة التعاونية بني مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية واملنظمة اخلريية للدعوة اإلسالمية 
 مباليزيا الوقف اللييب املاليزي منوذجًا

 

101 

 
Behavioural Finance in Islamic Banking System: A 

New Approach for Bangladesh 

 

 

119 

 
The Phenomenon Of Assimilation Of Arabic Words 

Into The Malay Language 

 

 

137 

 

 

 



viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

 

 



1 

 مجاليات اخلط العريب يف الفن اإلسالمي: دراسة فنية حتليلية  
 

Duaa Mohammed Alashari 

Abd.Rahman Bin Hamzah 

Nurazmallail Bin Marni 

 

Academy of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia 

81310, Johor Bahru, Malaysia 

Tel: +6014-2372328 E-mail: duaa1983@graduate.utm.my 

 
 املقدمة

 حتسينهإن اخلط العريب يتميز بصفات وأنواع و أمناط متعددة نتيجة جلهود اخلطاطني يف 
ويقول السيد  .من أنواع اخلطوط األخرى هجعله يتفوق ويتميز على غريمما  وجتويده
ال نعلم بالتحديد أصول كثري من اخلطوط "فضائلي عن أصل اخلط العريب اهلل حبيب 

العربية كما أن أنواع اخلطوط العربية مل توجد بشكل مفاجئ حىت نستطيع حتديد تاريخ 
هورها بشكل دقيق، وال شك أن كل خط خضع لتجارب عدة إىل أن جتلى اخلط ظ

ها اليوم وتكامل، لذا فأن اخلط العريب جذوره قدمية وهلا تاريخ طويل، فالكتابة اليت نكتب
بل هي مثرة جلهود أجيال من البشر الذين يرجع هلم الفضل  ،مل توجد بشكلها احلايل

فاخلط فن مجيل ووسيلة للتعبري عن  .(1989)اجلبوري، "إليصاهلا لنا هبذه الصورة
 األفكار واملشاعر منذ القدم.

 
نية وبكتابة النصوص القرآ اإلسالميإن فن اخلط العريب ارتبطت مسريته بالدين 

وهو فن متيزت به احلضارة  وأشكاله أنواعهواالحاديث النبوي منذ نشأته وتعددت 
اإلسالمية دون احلضارات األخرى وهو حيمل بني طياته القيم اجلمالية اليت جاء هبا 

صوصية خقدسية وومكانه  ، كما أن فن اخلط العريب لهاإلسالم جلعل هذا الفن مميزًا
أن ظهور عدد من العباقرة واألستاذة ف فضاًل عن ذلك،. داخل احلضارة اإلسالمية

ابن املقلة الذي وضع الصفات القياسية اهلندسية  ونذكر منهماملؤسسني لفن اخلط 
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قواعد هذا الفن على  ىأرس اللذاني ابن البواب وياقوت املستعصم ، وأيضًاللحرف
راقم  ىن ومصطفجعلت أجيال من اخلطاطني أمثال احلافظ عثمامما أسس راسخة متينة 

وغريهم يأخذوا هذا الفن العريق وجيوده وحيسنوه إىل درجة ومكانة رفيعة من اجلمال 
 .(2009)األلوسي، والكمال والروعة

 
هو أهم أبزر و ،هو عبارة عن كتابة ورسم الكلمات خبط مجيل العريب اخلط

حروف تتشكل منها واخلط العريب عبارة عن  .الفنون اجلميلة اليت متيز هبا الفن اإلسالمي
بيد أن  .كلمات والكلمات تكون مجل واجلملة تنقل لنا معلومات نتواصل من خالهلا

وذلك ملا له من باقي فنون العامل  هفن اخلط العريب امتاز بصفات ومميزات مجالية عن غري
إن اخلط العريب عندما يكتب بطريقة  ،للتشكل ضمن االطار الفين التشكيليمن قابلية 

 لغةكيلية بناء على أسس وقواعد ونسب فاضلة فهو عند أذن يتعدى كونه كفنية تش
عد من ذلك ليصبح له كيانه اخلاص به وشكلة الفين أبلنقل اخلربات والتجارب إىل غاية 

ولفن اخلط العريب قواعده اخلاصة به واليت  الذي يعرب عن مجال وأصالة احلروف العربية.
و هناك  ،النقطة وحدة قياس يف اخلط العريبتعترب و ،والنقطتنطلق من التناسب بني اخلط 
حيث احلاد أو اجلاف  األول: وهو األسلوب األسلوب :أسلوبني أساسني لفن اخلط

 :واألسلوب الثاين .اخلط الكويف ،تكون فيه احلروف ذو زوايا حادة ومثال على ذلك
على ذلك خط  ومثااًلأخذ شكل القوس تهو األسلوب اللني وتكون فيه احلروف لينة و

 والديواينوالفارسي الثلث والرقعة  : خطاخلطوط العربية ونذكر من أنواع .النسخ
 . ( 1984)اجلبوري،

 
 الدراسات السابقة 

، ومن بني اآلراء األكثر الباحثني حول مصدر اخلط العريب لعدد من آراء عدةهناك 
اخلط  :أن اخلط العريب مشتق من خط املسند والذي يضم أربعة أنواع شيوعًا هو

أم األوربيون قالوا بأن اخلط العريب مشتق من  .احلمرييواللحياين  والصفوي واملودي 
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 خر صورة وصلت إليها كتابة األنباط اشتق العرب خطهمآاخلط اآلرامي ومن 
خلط الذي عرف يف احلجاز أن ا" (1968يقول إبراهيم مجعة )و (.2005)اجلبوري، 

إمنا جاء من احلرية عن طريق املناذرة ولكن يبدو أن اخلط إمنا جاء عن طريق الشام 
ألن الطريق التجاري يسهل انتقال هذا النوع من الثقافة، مث إن قبيلة بين عبد ضخم 
اليت كانت تسكن الطائف من القبائل اليت نزحت إىل هذه املنطقة بعد سقوط األنباط 

تدمريني وكانوا يكتبون اآلرامية وكذلك الغساسنة الذين سكنوا بادية الشام كانوا وال
على عالقة بالقبائل يف اجلزيرة العربية كاألوس واخلزرج يف املدينة مما سهل انتقال 

كانت نقطة التحول يف اجلزير العربية بالرغم من وجود اخلط الذي كان . "اآلرامية
ية على الرسول الكرمي حممد صلى اهلل عليه آنزول أول  عحمصور يف بعض املراسالت م

النيب بالكتابة ألمهيتها يف نشر املعرفة ويف  والرتباط القراءة بالكتابة عىن "أقر"وسلم 
كما شجع الناس مبا فيهم النساء على تعلم ، ن الكرمي وحفظة من الضياعآتدوين القر

حي وكتابة الرسائل اليت كان يبعثها لتسجيل الو القراءة والكتابة واختذ لنفسة كتابًا
 .(1968)مجعه،  إىل اململوك يف صدر اإلسالم

 
كان لظهور اإلسالم األثر األكرب يف تطور الكتابات العربية إذ مل يتم انتشارها 

بني املسلمني  واسعًا فلم تنتشر الكتابة انتشارًا ،إال بعد بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم
أن بيعرفون الكتابة  ىأمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم أسر ثيح ،إال بعد غزوة بدر

كما ساعدت الفتوح اإلسالمية  ،يفدوا أنفسهم بتعليم عشرة من صبيان املسلمني الكتابة
إن الرسول الكرمي كان يدرك . على انتشار الكتابة العربية يف األقطار الناطقة بغري العربية

نشر الدعوة اإلسالمية وكان أقرب الناس إليه هم بأن للكتابة أثر عظيم وعون كبري يف 
وكان الرسول يدعوا إىل العلم وحيث أصحابه  ،الكتاب وكتاب الوحي بصفة خاصة

وأن أول من تعلم الكتابة من الصحابة هم عمر بن اخلطاب و عثمان بن  .على التعلم
ومعاوية بن  بن أيب طالب وأبو عبيدة عامر بن اجلراح يعفان وطلحة بن عبيد اهلل وعل
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 أيب سفيان و قد مسي الصحايب زيد بن ثابت بكاتب النيب وذلك لكثرت كتابة للوحي
 .(1968)مجعه،

 
جلمع القران الكرمي أثر كبري يف تطوير الكتابة وتنظيم قواعدها وبسبب ولقد 

أن أول مركز كان لتطور  ،تفشي اللحن أدي إىل ظهور النقاط لتميز احلروف املتشابه
يب بعد ظهور اإلسالم كان يف املدينة املنورة و ملا أنتشر اإلسالم يف اجلزير اخلط العر

نتشار اللغة العربية ألهنا ارتبطت بلغة اذلك إىل ى العربية بسبب الفتوحات اإلسالمية أد
فاللغة العربية يف كلمة وحداة هي لغة اإلسالم وبسبب انتشار اإلسالم  ،ن الكرميآالقر

ة العربية اللغة الرئيسية يف مجيع املعامالت عند سائر املسلمني كما اسلفنا صارت اللغ
وأقبل عليها العرب و غري العرب لتعلمها و لتعلم القران الكرمي ومع انتشار اللغة العربية 

ومل يأخذ اخلط حقة إال بعدما أصبح للعرب دولة وأصبحت  .العريب اخلط فن انتشر
عرف ولقد مراكز ثقافية مثل الكوفة والبصرة والشام ومصر،  ةللدولة اإلسالمية عد

اخلط قبل عصر النبوة باخلط النبطي وبعد أن جاء اإلسالم عرف باخلط املكي واملدين 
ويف بداية األمر فقد كتبت اآليات القرآنية يف مكة واملدينة باخلط العريب وذلك يف صورة 

 مل يصبح له هذا القدر من اإلتقان واإلبداعاملستندة عن اخلط النبطي ولكن اخلط  األوىل
 إال بعد أن اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية وحلت اللغة العربية حمل اللغات احمليلة واجلمال

 .(1980)األعظمي،
 

ويف خالفة عمر بن اخلطاب أصبحت الكوفة هي عاصمة الدولة اإلسالمية 
روف العربية حىت أصبح ألهل الكوفة هتم أهل الكوفة بالكتابة العربية وقاموا بتطوير احلاو

هلم عن أهل احلجاز، ويف خالفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه قام بكتابة  خط مميزًا
املصحف على أربعة نسخ بعث هبا إىل الكوفة والبصرة والشام أما النسخة الرابعة أبقاها 

كانت و خلط العريب.ألثر البارز يف تطور اان الكرمي كان هلا آإن سبب كتابة القر .لنفسه
أمساء اخلطوط تنسب إىل املدن كخط الكويف نسبة إىل مدينة الكوفة واخلط الفارسي 
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نسبة إىل بالد فارس، ومن أشهر وأقدم اخلطوط العربية هو اخلط الكويف ويليه خط 
شتهر يف كتابة ونسخ املصحف الشريف ولكن اخلط الكويف اشتهر من االنسخ الذي 

من  أولويذكر بأن  لغ شأن رفيع من اجلمال واجلودة واإلتقان.بني سائر اخلطوط وب
بن يعمر ونصر بن عاصم ولقد  ىيوبعده حي الدؤيلأبو األسود هو صنع الشكل والنحو 

ويف زمن اخلليل بن  .وأزواجا ااحلروف املتشاهبة بوضع النقط على بعضها فراد واميز
والضمة والكسرة والشدة واملد  ضع مثاين عالمات وهي الفتحةقام بومحد الفراهيدي أ

 (.1984,اجلبوريواهلمزة ومهزة والوصل )
 

بعد من وصفة كفن من أشكال الفنون اإلسالمية وذلك ملا أهو العريب اخلط 
مجل حروف يف العامل أإن احلرف العريب يعترب من  .يتضمنه من قيم مجالية ودينية وروحية

ة ثقافية كبرية وله مدارس وأساتذة يف أزمان وميتاز جبمالية واختزالية فريدة وميتلك ماد
 ،هناك اخلط الكويف الذي نشأ يف الكوفة وخط الثلث والنسخفخمتلفة وأماكن خمتلفة 

واخلط الديواين الذي كان خيط به  ،صله بالد فارسأاخلط الفارسي الذي  أيضًاو
طاط اخليد  ىخط الرقعة الذي ظهر علكذلك و ،مسؤولني وخلفاء الدولة العثمانية

ظهر لنا أساتذة وعلماء كانوا مبثابة النور أنواع اخلطوط فقد ضافة إىل تعدد إلبا .تركيال
الذي أضاء مساء فن اخلط العريب مثل اخلطاط البغدادي ابن املقلة وابن البواب واخلطاط 

على ما وصل إليه اخلط من أد اهلل األماسي الذي وصل باخلط العريب إىل العثماين مح
حد الفنون التشكيلية أإن اخلط العريب وهو  ، بكلمة آخرى،خاصة خط الثلثجتويد و

والتعامل معه يتجاوز دورة من وسيلة لنقل املعلومات ليصبح غاية متكاملة روحانية 
معه حضارة  من اجلمال حاماًل اخلط العريب تطور وبلغ مبلغًاإن  مجالية وجتريدية املفهوم.

ومساجد إسالمية يف أحناء متخلفة من سائر العامل  عمائر على تركت معاملها وأثرها
وتنوعت اخلطوط العربية وتنوعت أعراق اخلطاطني وأجناسهم لكنها اتفقت يف كتابة 

 .(2003)احلسيين,  االحنناءات اجلميلة ذات املعاين القيمة
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 منهجية الدراسة
يقدمها هذا املنهج وذلك ألن النتائج اليت منهج حتليل احملتوى ولقد استخدمت الباحثة 

تتعلق بالشكل الظاهري ويقوم هذا املنهج على الوصف املوضوعي ومن أهداف هذا 
املنهج الدراسة والتحليل من منظور الشكل وهو أحد أساليب البحث العلمي الوصفي 

( بأنه أحد األساليب البحثية اليت يستخدم يف Berlson,1952والذي عرفة بريسون )
وقد عرف مسري  .وكمنًا منتظمًا موضوعيًا أو الصريح وصفًا الظاهري ىوصف احملتو

أنه أسلوب للبحث يستخدمه الباحث يف جماالت " ىحممد حسني مفهوم حتليل احملتو
 (.1983)عباس,  "حبثية متنوعة لوصف املادة املراد حتليلها من حيث الشكل واملضمون

 
 نتائج الدراسة

الفن اإلسالمي وتتجلي مجاليات هذا اخلط عندما إن اخلط العريب حيتل مكانة بارزة يف 
 ،بطابعة الفريدواخلط خبصائصه املميزة  يةينجز يف قوالب فنية ذو بعد مجايل تظهر لنا مجال

إن اخلط العريب يقوم على قواعد وأسس وإن هذه القواعد مل تفقد اخلط حيويته اليت 
 يب يف صورة مجالية تنبض باحلياةتتمثل يف االمتدادات واالحنناءات ليظهر لنا اخلط العر

بداع وإن معرفة أسرار هذا اخلط والتعمق فيه يوحي إىل التناغم واالنسجام واإل واجلمال.
للخط العريب جذور بعيدة متتد يف رغم وجود القواعد والنسب اليت يقوم عليها اخلط. 

وط ال ظهرت خط أقدم منها ومل تزل تلك اخلطوط تتطور حىت ىالقدم إىل خطوط أخر
تكاد متت لشكل اخلطوط األوىل بصلة إال باحلرف ولكنها مع ذلك ال تنفصل عنها فلم 

بفن  واهتمامهإن عناية العرب  ،تعن أمة بعلومها ومنها اخلط كما عنت احلضارة العربية
هو حب كتابة املصحف الشريف من حيث  أسباباخلط العريب وبتعلمه كان من أهم 

ذلك  ىأدمما  هاا للتفريق بني املتشابه منها ومن مث تشكيلحهالعربية وتنقي احلروفضبط 
وهذه دراسة موجزة عن  .طوط كان من أقدمها اخلط الكويفاخل من إىل ظهور عدد

اخلط العريب هو عامود وأساس الفن اإلسالمي كون شهر أنواع اخلطوط العربية أبعض 
 . (1989)اجلبوري،  سجل لنا التاريخ وحفظ لنا التراث هذا اخلط من خالل هنوأل
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 اخلط الكويف

إذ انه اشتق من اخلط النبطي  العرب،استخدم هذا اخلط يف أقدم الكتابات اليت عرفها  
من اخلطوط اليت  اخلط الكويف يعد ،ىل ذلكإباإلضافة  .اليابساملتأخر وقد عرف باخلط 

األندلس واملغرب ومل يقصر  الدوانتشر اخلط الكويف يف ب الشريفة، كتبت هبا املصاحف
اخلشب واحلجر  :عدة خامات خمتلفة مثل إىلعلى العمائر اإلسالمية بل جتاوز ذلك 

كما أنه  ،و هو خط له قواعده وأصوله اليت عرف عليها من قبل اخلطاطني ،والزجاج
ويتميز بطابعة اهلندسي لرسم احلرف ومن صفاته بأنه خط جامد  العريب صل اخلطأيعترب 

لخط لهناك عدة أنواع و .و قليل املرونة ومييل إىل االستقامة والتناسق بني حروفه وجاف
مشتق واخلط الكويف القدمي وهو خط بسيط خايل من النقاط  ،على ذلك الكويف مثاالً 

من  اخلطوط املعتمد للكتابة خالل القرون الثالثة األوىل من  ، وكانمن اخلط احلمريي
اخلط الكويف املضفور والذي تكون زخرفته على شكل  كوأيضًا هنا .اهلجرة النبوي

هذا النوع من اخلط يصعب التمييز بيد أن ماته، ضفائر مجيلة وميتاز باستطالة ألفاته وال
وهناك نوع ثالث من  .يف املغرب واألندلس بني حروفه، ويسمى املعقود، وقد انتشر

فيه احلرف شديد االستقامة هو الكويف املربع اهلندسي والذي يكون واخلطوط الكوفية 
من الصعب وداخل أشكال هندسية كاملربع واملثلث بشكل متشابك  حروفه وتكتب

 .(2002)فتوين، ل نباتية أو هندسية أو االثنني معًااشكأقراءته وتكون زخارفه إما على 
 

 اخلط النسخ
هو خط لني ابتكر يف القرن السادس ومن أوائل اخلطوط القدمية،  النسخ هو أيضًاخط و

ستخدمه يف نسج املصاحف الشريفة لذلك اوقد شاع  ،بعد اخلط الكويف ىوأت امليالدي،
بكتابته وإحداث طرق جديدة يف خطاطون العصر األموي وقد اشتهر مسي بالنسخ، 
يف و ،ابن عجالن وإسحاق بن محاد مث إبراهيم الشجريوقطبة والضحاك  كتابته ومنهم

وضع قواعد وأسس هذا اخلط سنة  من صر العباسي اشتهر بأن الوزير ابن مقلة هوالع
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ومبرور الزمن ، ن قلم النسخ مأخوذ من اجلليل والطومارأنه اقتبس من الثلث وأه و310
ويتميز خط النسخ جبمالة  .صبح خط النسخ اخلط املعتمد يف حروف الطباعة العربية،أ

ووضوحه وليونته و كثرة اإلستدارات واالمتدادات والتناسب بني احلروف وسهولة قرائه 
ن الكرمي مقارنه باخلط الكويف آستخدامه يف نسخ القرهم األسباب الأمن كان ذلك و

يف بعض األحيان, ومل يقتصر استخدام خط النسخ يف كتابة  ءتهالذي قد يصعب قرا
التحف املعدنية  ىعلجتلى  مهما زخرفيًا فسحب بل اعترب النسخ عنصرًا املصاحف

 خط النسخ يعدفضاًل عن ذلك، يف الفن اإلسالمي،  سيجيةوالزجاجية واخلشبية و الن
يف عصرنا احلايل داخل  العربية يف قواعده وأكثرها استخدامًا وطحد أسهل أنواع اخلطأ

 (.2011املطابع وآالت التحرير)علي،
 

 الثلثخط 
ما مل  ًاماهر ًاحيث ال يعترب اخلطاط خطاط العربية اخلطوطبسيد يوصف خط الثلث 

 ،يضبط هذا النوع ويتقنه، وهو من اخلطوط اليت حياسب عليها اخلطاط أكثر من سواه
من جانب،  صعب اخلطوط العربيةأمن  هو واحد  و ،لدقته وال يستطيع التصرف فيه كثريًا

إن ذلك، ف باإلضافة إىل. يف التكوين والتشكيل أمجل اخلطوطمن  ومن جانب آخر يعترب
خط الثلث اشتق من اخلط الكويف يف هناية العصر األموي وبداية العصر العباسي لكن 
خطاطون العصر العباسي ابدعوا يف هذا اخلط و جودوه وأضافوا عليه بعض التشكيالت 

وهو املقدر  :قلم الثلث الثقيل :نولقلم الثلث نوعا من اجلمال.  خاصًانوعًا منحتهاليت 
والنوع األخر هو قلم  .مساحته بثماين شعرات وتكون منتصبة ومبسوطة قدر سبع نقاط

والذي يكتب به يف قطع النصف وشكلة مييل إىل شكل الثلث الثقيل  :ثلث خفيفال
كما اشتهر كتابة خط الثلث على  .ولكن أدق والطف منه ويكون مقدار مخس نقاط

)   وحديثًابعض املنتجات الفنية اإلسالمية قدميًاواإلسالمية واملساجد والقصور العمائر 
  .(1939الكردي، 

 



9 

 خط الديواين
 عام وذلك وهو املعروف خط السلطان والذي وضع قواعده اخلطاط إبراهيم منيف

على ديوان السلطان مث انتشر وتنوع وقد عرف هناية القرن العاشر  ه  وكان حصرًا860
وشاع استخدامه يف األمور املتعلقة بالدولة ويف األمور الديوانية لذلك مسي  ،اهلجري

باخلط الديواين وهو خط مشتق من خط التوقيع القدمي ومسي بذلك ألنه صادر عن 
 ،الديوان اهلمايوين السلطاين, وقد اختص بالكتابات الرمسية يف ديوان الدولة العثمانية

ا يف العصر العثماين مث بدأ يف االنتشار يف مصر وكان من اخلطوط الشائع استخدامه
وهو قريب خلط الرقعة ولكن ميتاز بالزخرفة والتداخل مما يؤدي إىل  ،الشام والعراقو

وهناك نوعان للخط  .صعوبة يف القراءة والتركيز على حركة وإيقاع احلروف والكلمة
وهو خايل من التشكيل أو الديواين اخلفي  .الديواين اخلفي والديواين اجللي :الديواين

أما الديواين اجللي  .نه خيلو من اإلضافات التشكيلة وهو قريب من خط الرقعةأالتزين أي 
هو ملئ بالنقاط والزخارف والتشكيالت اليت متلئ الفراغ بني الكلمات ولكن هذا ف

اخلط وبشكل عام ب .النوع من الكتابة يصعب قراءته لتداخل حروفه وكثرت تشكيالته
هو خط عريب حيتوي على قيم فنية ومجالية عالية والتطويع  عالية على يواين له قابليةالد

 .(2011،ي)عل و يتميز بطابعة الزخريف الفين
 

 (التعليقالفارسي )خط 
أما يف بغداد والشام ومصر فيطلق عليه اخلط  العثمانيني،ومسي خبط التعليق نسبة إىل 

الفارسي بينما يطلق عليه اسم خط التعليق يف شرق العامل اإلسالمي و ظهر يف القرن 
السابع اهلجري وهو خط كثر استخدامه يف كتابة املخطوطات وفيه من التعرجات 

هو ن ابتكره وأول م ،واالسترسال االستلقاءكما أن حلروفه ميل شديد إىل  واالستدارة،
صبح له أشكال أوكان من أقالم النسخ والرقاع والثلث، مث  الفارسي،اخلطاط حسن 

ويتميز  العربية،وقد متت به كتابة اللغات الفارسية واهلندية والتركية إضافة إىل  وأنواع،
هذا النوع من اخلط بأنه ال ُيَشكَّْل وال ُيَجْمل، وميتاز بدقة بعض احلروف يف بدايتها أو 
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 طلق عليه اسم نستعليق.أه يف إيران وبعدها  919هنايتها ولقد طوره ميز التربيزي عام 
خط الشكسته وهو مشتق من التعليق ولكن بعض حروفه فيها  :وله عدة أنواع منها

تتميز بالصغر مقارنة بالتعليق  حروفهىل أن بعض إ باإلضافة .تكسري لذا مسي بالشكستة
يكون فيه القلم عريض ورى واملعروف خبط جلي التعليق والنوع األخ .قراءهتايصعب و

وقد استعمل  لكتابة األلواح الكبرية، وقد ذكر أن اخلطاطني األتراك قد تفوقوا ومتيزوا  
معروف خبط دقيق التعليق  ىوهناك نوع أخر اجللي،على اخلطاطني اإليرانيني يف القلم 

إن خط التعليق له أنواع عديدة  الدقيقة،وهو خط دقيق ويستعمل لكتابة املخطوطات 
خط له تراث فين مجيل واليزال  ، كما أنهخاصية مميزة اهواشتهر يف بالد خمتلفة مما أعط

 .(1988)رشاد، وقتنا احلاضر يستخدم حىت
 

 الرقعةخط 
أسهل من أنه  ، كماخط مجيل بديع يف حروفه وال حيتمل التشكيل وال التركيبو 

هو خط . قراءهتا بتهاويعترب من اخلطوط اليت يسهل كت نا،اخلطوط اليت ظهرت يف عصر
مييل إىل البساطة والوضوح والبعد عن التعقيد ويف أشكال حروفه  وبديعًاواضحاً 

سرعها يف أسهل اخلطوط العربية إتقان على اإلطالق وأوالتركب والتداخل  ويعترب من 
وعناوين الصحف والكتب يستعمل بكثرة يف اإلعالنات التجارية كما أنه  .الكتابة

وقد  .ن الرقعة هي قطعة من الورق أو اجللد يكتب عليهاومسي بالرقعة أل .واجملالت
والذي وضع قواعده هو اخلطاط التركي  العثماين،انتشر هذا النوع من اخلط يف العصر 

من اخلطوط  هوهو خط ال يقل أمهية عن غري خان،اجمليد  ممتاز بك يف عهد السلطان عبد
هم القواعد الواجب اتباعها بأن يكتب احلرف على أومن  ،بية وله قواعده اخلاص بهالعر

خط كما أن  .ميزان يقاس بالنقط وطول األلف يقدر بثالثة نقاط وهكذا باقي احلروف
 الرقعة هو خط سريع وسلس ومرن يف الكتابة ويكثر استعماله يف احلياة اليومية

 . (2002)طه،
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 اخلامتة
 بيد أنن أنواع اخلطوط العربية كثرية ومتنوعة وال ميكن حصرها إىل أتوصل البحث و

 الرقعة هي أحد أشهر األنواع تداوالً و التعليق، الديواين، الثلث، النسخ، الكويف،اخلط 
وهذه اخلطوط تنوعت يف أماكن وزمان ظهورها  احلاضر،قتنا يف و وحىت قدميًا واستعماالً 

ذوق كل خطاط ومهارته وإبداعية وملكته  يف جنسيات خطاطيها وهي تعرب عنو
إن فن اخلط العريب واحد من أهم الفنون اإلسالمية الذي متيز بطابعة الديين  .الفطرية

ن مسرية اجلمال يف اخلط العريب هلا تاريخ طويل ابتدأ أكما على مر العصور اإلسالمية. 
إن اخلط  اإلسالمي،الرفيعة يف الفن  نزلةمن ظهور اإلسالم إىل وصول اخلط إىل هذه امل

 فيه،عند املسلمني من العناية به والتفنن  ما نالهمن األمم ذوات احلضارة  أمةمل ينل عند 
كان جلمع القران  .من الدين قدسيًا مث البسوه لباسًا للمعرفة،وسيلة  األمرفاختذوه بادئ 

حات اإلسالمية ظهرت مدارس ثر كبري يف تطوير الكتابة وتنظيم قواعدها وبسبب الفتوأ
اخلط الكويف كما دخلت الزخرفة على احلرف ليتألق احلرف  يهالإخطية يف الكوفة نسب 
يف الزخرفة وأخذت اخلطوط العربية اجلميلة تزين القباب  رئيسًا ًاالعريب وليصبح عنصر

بصمة الفريدة له مالحمة و وعلمًا اخلط العريب فنًا . وأخريًا إنو املساجد واملأذنة والقصور
 على مستوى العامل.من نوعها بني اخلطوط األخرى 

 
 املراجع  

(.أصل اخلط العريب وتطوره حىت هناية العصر األموي. مطبعة 1984اجلبوري، سهيلة. )
 األديب، بغداد، العراق.

قيم ومفاهيم. دار -(. اخلط العريب والزخرفة اإلسالمية1998اجلبوري، حممود شكر. )
 والتوزيع، اربد، األردن.األمل للنشر 

(. حبوث ومقاالت يف اخلط العريب. دار الشرق 2005اجلبوري، حممود شكري. )
 للطباعة، بريوت لبنان.

 (. تاريخ اخلط العريب وأدبة. مكتبة دار اهلالل، القاهرة، مصر.1939الكردي، حممد . )
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وفق أسس  (. التكوين الفين للخط العريب2003احلسيين، إياد حسني عبد اهلل. )
 التصميم. دار الشؤن الثقافية العامة، بغداد، العراق.

(. البحث العلمي: مفهومه، أدواته، أساليبه. 2003العدس، عبد الرمحن، وآخرون . )
 دار أسامة للنشر والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية.

ر العربية للكتاب، (. اخلط العريب: نشأته وتطوره. مكتبة الدا2009األلوسي، عادل . )
 القاهرة، مصر.

 (.قصة الكتابة العربية. دار املعارف، القاهرة، مصر.1968مجعة، إبراهيم. )
(. خصائص اخلط العريب. جملة اجملمع العلمي العراقي، جملد 1980األعظمي، وليد.)

 ، بغداد، العراق.8292، العدد 31
صر تصميم امللصق. رسالة (. دور اخلط العريب كعنصر من عنا1980رشاد، مصطفى. )

 ماجيستري، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، القاهرة، مصر.
(. قابلية التحوير كخاصية فنية يف اخلط العريب وكمدخل ألثراء 2002طه، حسن. )

التصميمات الزخرفية. رسالة ماجيستر، كلية التربية للفنية، جامعة حلوان 
 القاهرة.

الفنون العربية واإلسالمية: دراسة حتليله نقدية. املعهد (. تصنيف 2011علي، سيد . )
 العلمي للفكر اإلسالمي، مكتبة التوزيع يف العلم العريب، بريوت، لبنان. 

(. موسوعة اخلط العريب والزخرفة اإلسالمية. شركة املطبوعات 2002فتوين، حمسن. )
 للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان.
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 اإلعالن التجاري يف الفقه اإلسالمي
 

Aiman M Omar Gaddour 

Syahirah Binti Abdul Shukor 

Syaryanti Hussin 

 

University Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai 

71800, Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia 

H/P: 0189191014 E-mail: aiman_mahmad@yahoo.com 
 

 متهيد
ُيعد اإلعالن التجاري من أخطر الوسائل يف التأثري على إرادة املستهلكني، بل مبتغاه 
احلقيقي هو حتقيق الكسب والربح ولو سلَك التُّجار ُسبًلا غري مشروعة، ومن مثَّ ُيعد 

أساليب التغرير القويل إذ ما تضمَّن الكذب يف اإلخبار عن  اإلعالن التجاري من
 .(282.ص  2004)أمحد، حممد.السلعة وتركيبها ومزاياها، تدفع املستهلك للتعاقد

 
وتقتضي دراستنا التعريض باألحكام العامة لإلعالن التجاري يف الفقه  

املدنية من اإلعالن التجاري ومن َثمَّ نتناول أحكام احلماية  -املطلب األول–اإلسالمي 
 .-املطلب الثاين-الكاذب أو املخادع يف الفقه اإلسالمي

 
 املطلب األول: األحكام العامة لإلعالن التجاري يف الفقه اإلسالمي

ومن َثمَّ ننتقل  -الفرع األول-نستعرض يف هذا املطلب بيان ماهيته وحكمه الشرعي 
 .-الفرع الثاين- لبيان الضوابط الشرعية لإلعالن التجاري

 
 الفرع األول: ماهية اإلعالن التجاري وحكمه الشرعي

 أواًل: ماهية اإلعالن التجاري يف الفقه اإلسالمي

mailto:aiman_mahmad_75@yahoo.com
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إنَّ مصطلح اإلعالن التجاري من املصطلحات القانونية حديثة النشأة، ومن َثمَّ مل يرد 
كتاباهتم الشخص القائم ذكره لدى الفقهاء املسلمني املتقدمني، وإْن كانوا ذكروا يف 

به ويسمى "الدّلال" وهو َمن ُينادي على السلع لُتباع وتنفق، وذكروا تغريره وأجره 
 .(283.ص  2004.)أمحد، حممدوما يتعلق به

 
: يأيت لفظ ففي اللغةَأمَّا عن تعريف اإلعالن التجاري يف الفقه اإلسالمي،  

اإلعالن؛ مبعىن اإِلظهار وامُلجاهرة، جاء يف القاموس احمليط ما لفظه "...علًنا، وعالنية، 
)الفريوز ..."واعتلن: ظهر، ...علنته: أظهرته، واملعالنة واإلعالن: اجملاهرة، 

، َأّما اصطالًحا فقد ُعرِّف بتعريفات عدة يف كتب (1216ه. ص817.آبادي
بأنَّه ( 283. ص 2004)أمحد، حممد. املتأخرين للفقه اإلسالمي، حيث عرَّفه 

، "الوسيلة املشروعة لتقدمي األفكار أو السلع أو اخلدمات لصاحل املعلن واملعلن إليه"
باح بالسلعة أو اخلدمة بأنَّه "فن التعريف امل (23. ص 2007)املناصري، علي.وعرَّفه 

 ،"أو املنشأة املباحة باستخدام وسائل االتصال، وذلك مقابل أجر معني يدفعه املعلن
بأنَّه "وصٌف بأسلوب مباح سلعة أو  (29. ص2004 )الصالحني، عبد اجمليد.وعرَّفه 

منفعة مباحة بغرض تروجيها بوسائل نشر عامة، وذلك نظري مبلغ معني يدفعه املعلن أو 
 .خالل االتصال الشخصي بني املنتج واملستهلكمن 

 
 ثانيًا: احلكم الشرعي لإلعالن التجاري

ونتناول هنا بيان مشروعية اإلعالن التجاري من حيث أصله، ومن َثمَّ بيان احلكم 
 التكليفي باعتبار حالته

 
 مشروعية اإلعالن التجاري -أ

واألثر النبوي الشريف دّل على مشروعية اإلعالن التجاري، كتاب اهلل الكرمي  
  وعمل الصحابة رضوان اهلل عليهم.
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 ﴾َعِليٌم َحِفيٌظ ِإنِّي ۖ  ﴿َقاَل اْجَعْلِني َعَلٰى َخَزاِئِن اْلَأْرِض قال تعاىل -1

، ووجه االستدالل: أنَّ سيدنا يوسف عليه (55: 12)القرآن.  يوسف 
أْن ميدَح السالم، قد امتدح نفسه، وأنَّ الشارَع الكرمَي قد أجاز لإلنسان 

نفسه أو يصفها مبزايا محيدة، إذ ما دعت احلاجة إىل ذلك، خبالف 
األصل العام أال وهو املنع، فمن باب أوىل جاز له َأْن ميدَح سلعته ويثين 

 .(37. ص2007)املناصري، علي. عليها بذكر خصائصها ومنافعها
طعام  مرَّ على صربة -صلى اهلل عليه وسلم-أنَّ النيبَّ عن أيب هريرة  -2

فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلًلا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ 
قال: أصابته السماء يا رسول اهلل، قال: أفال جعلته فوق الطعام حىت يراه 

، فالرسول (270ه. ص354 )بن حبان. الناس، من غشنا فليس منا
يه صلى اهلل عليه وسلم مل ينكر على البائع عرضه للطعام، بل أنكر عل

إعالنه عنها بطريق الغش والكذب، جبعل اجلاف منها ظاهًرا للعيان، 
وطريقة العرض وإْن كانت بدائية، إال أنَّها ُتعترب وسيلة من وسائل 

 .(249. ص2014 )سعد، إسالم. اإلعالن والتعريف بالبضائع
مل يرد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وال عن أحد من صحابته رضوان  -3

نَّهم أنكروا على التجار يف األسواق عرض بضائعهم وال اهلل عليهم، أ
املناداة عليها بنفسهم أو بغريهم، مما يدل على إقرار النيب صلى اهلل عليه 
وسلم وصحبه الكرام للمناداة، وهي بال شك صورة من صور اإلعالن 

 (.37. ص2007)املناصري، علي. التجاري رغم بدائيتها
ن، فإنَّ التُّجار ما برحوا ينادون على إمجاع األمة على جواز اإلعال -4

بضائعهم يف أسواقهم ومنتدياهتم، ويصفوهنا بكل ممدوح ومل ينكر عليهم 
 (.39. ص2007)املناصري، علي.العلماء والعوام من املسلمني هذا الفعل



16 

إنَّ اإلعالَن التجارَي يف حقيقته وماهيته ما هو إال مقدمة ألحد  -5
 تسب شرعيته من شرعية العقد املقدم له.العقود املالية ومن َثمَّ يك

توىل الفقهاء مشروعية اإلعالن من خالل حديثهم عن "الدّلال واملنادي"  -6
يف األسواق، وبينوا حكم ُأجرته وشهادته، وثبوت خيار الغنب، وغريها 

)املناصري،  من األحكام، مما يدل على مشروعية عمله وإباحته
 (.39. ص2007علي.

 
 لإلعالن التجارياحلكم التكليفي  -ب

التكليفية اخلمس  اإلعالن التجاري من حيث احلكم التكليفي يعتريه األحكام
إذ ما كان حمله ترويج ملنتج مباح التعامل فيه وملتزم  مباًحافيكون  باعتبار حالته،

إذ ما تضمن تروجًيا لسلعة أو خدمة يندب  مندوًبابالضوابط الشرعية، وقد يكون 
و استهالكها، كاإلعالن عن السواك، ألنَّه يروِّج لسلعة ندب النيب املسلمون حليازهتا أ

، مكروًهاعليه الصالة والسالم استعماهلا عند كل صالة، وقد يكون اإلعالن التجاري 
إذا ما كان يروِّج ملنتج مكروه، أو كانت طريقة تصميمه تتضمن أمًرا مكروًها، ومثاهلا 

الرجل الذي يأكل منه يأكل بيده اليسرى، وهو اإلعالن عن نوع من الطعام يبدوا فيه 
أمٌر مكروٌه  وليس من آداب األكل يف اإلسالم، وقد يكون اإلعالن التجاري حمرًما، 
إذا  كان حمله تروجًيا ملنتج حمرم كاخلمر والدخان والبنوك الربوية والنوادي الليلية 

إلعالن راجع لطريقة واإلعالن املتضمن الغش واخلداع والتغرير، وقد يكون حترمي ا
 (.52. ص2007)املناصري، علي. تصميمه كاالستعانة بالصور العارية

 
 الفرع الثاين: الضوابط الشرعية لإلعالن التجاري

بعد فراغنا من حكم اإلعالن التجاري، وبيَّنا أن األصَل فيه املشروعية واإلباحة، إلَّا أنَّ 
 -والشروط الشرعية، وهي:ذلك مشروط بالتزام اإلعالن التجاري للضوابط 
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: أنَّ الصدَق هو عماد املعامالت املالية، وهو أوىل التزام جانبه يف الصدق -1
اإلعالن التجاري، فال ُيبالغ البائع أو التاجر يف مدح مزايا سلعته لتضليل 
املشترين؛ ألن ذلك ضرٌب من ضروِب الكذِب ونوًعا من التغرير ُيلحق 

، فالواجب على املعلن أْن (286.ص  2004)أمحد، حممد. الغري بالضرر
ُيحِسن قصده وأْن يكوَن أساس اإلعالن عنده تعريف الناس على مزايا 
السلعة أو اخلدمة، وأْن ُيطلعهم على ما ال يعرفونه وما حيتاجون إليه من 

 .(29)السامرائي، مصعب. د.ت. ص معلومات
والغش : ُيعدُّ اإلعالن املنطوي على الكذب جتنب الغش واخلداع -2

والتدليس حمرًما شرًعا، وسوف نتعرض هلذا الضابط تفصيًلا يف املطلب 
 التايل.

: انطالًقا من قاعدة جلب املصاحل ودرء املفاسد عدم اإلعالن عن احملرمات -3
اليت ُتعترب من قواعد الفقه اإلسالمي املندرجة حتت القاعدة األم امُلتفق 

التجارِي مقدمًة لعقد البيع أو عليها: ال ضرر وال ضرار، ولكوِن اإلعالِن 
اخلدمة امُلعلن عنها، فإنَّه يلزم أّلا يكون حمله حمرًما شرًعا، ومن َثمَّ يقع 
حمرًما اإلعالن عن الترويج عن اخلمر، والدخان، وإعالنات البنوك بشأن 
عملياهتا اليت َتشتمل على الربا، واإلعالن عن احلفالت املوسيقية املاجنة، 

)سعد، إسالم.  ملواقع اإلباحية واحملرمة على اإلنترنتواإلعالن عن ا
 (.250. ص2014

جتنب اإلعالنات اليت تتعارض وعقيدة األمة، أو تلك اليت تؤدي إىل  -4
: ُتعد اإلعالنات منرًبا إعالمًيا، ومن َثمَّ إشاعة األفكار واملبادئ اهلدَّامة

جيب على القائمني على تصميمها احملافظة على ضرورة حفظ الدين وما 
ُيشتق منه من مصاحل شرعية ُمعتربة، وحبيث ُيحرَّم كل إعالن يشكك 
املسلم يف عقيدته ودينه، ومن َثمَّ ُتحرَّم مجيع اإلعالنات اليت تدعو ولو 

سحر والشعوذة، أو أعمال التنجيم بشىت صوره، أو بشكل غري مباشر لل
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اإلعالن عما يشيُع االضطراب يف عقيدة املسلم، كاإلعالن عن حماضرات 
 أو مؤمترات يف الشيوعية أو البوذية أو البهائية، أو الترويج لدور عباداهتم

 .(102. ص2004 )الصالحني، عبد اجمليد.
: عن أيب هريرة رضي ملنافسةجتنب الطعن يف السلع واخلدمات واملنشآت ا -5

ال َتحاسُدوا، َوال تناجُشوا، َوال : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عنه َقاَل: َقاَل رسوُل اللَّه 
َتباَغُضوا، َوال َتدابُروا، َوال يِبْع بْعُضُكْم َعَلى بْيِع بْعٍض، وُكوُنوا ِعباَد اللَّه 
ِإْخواًنا، امُلْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلم: ال َيظِلُمه، َوال َيْحِقُرُه، َوال َيْخُذُلُه، التَّْقَوى 

َثالَث مرَّاٍت "ِبحْسِب امرٍئ ِمَن الشَّرِّ َأْن َيْحِقر َهاُهنا" وُيِشرُي ِإَلى َصْدِرِه 
 َأخاُه امُلْسِلَم، ُكّل اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم حراٌم: دُمُه، وماُلُه، وِعْرُضُه 

، فالنظم االقتصادية يف اإلسالم ُبنَيت على (1986ه. ص261)مسلم. 
 الطعَن يف املنتجات التضامن والتكافل واحملبة بني املسلمني، وال شك َأنَّ 

، (79. ص2004)عبد الباقي، عمر.  املنافسة يتعارض مع هذه املقاصد
ولذا حرَّم كل عبارة تفيد هذا الطعن مثل: عبارات التفضيل املطلق 
كاألقوى، واألمجل، واألنظف، وعبارات التفضيل املقيد كالقول أفضل 

استعماهلا  من مسحوق كذا، واملقارنات احلوارية مثل من تشتكي من
 ملسحوق تنظيف معني، فيسعفها أحدهم باملسحوق حمل اإلعالن

 (.106. ص2004)الصالحني، عبد اجمليد. 
: من الفضائل املستحبة يف اإلسالم االعتدال يف جتنب اإلسراف والتبذير -6

لَّ ﴿َوَلا َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلٰى ُعُنِقَك َوَلا َتْبُسْطَها ُكاإلنفاق، قال تعاىل 
وقوله أيًضا (، 29: 17)القرآن. اإلسراء   اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما مَّْحُسوًرا﴾

 ﴿َوالَِّذيَن ِإَذا َأنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن ذَِٰلَك َقَواًما﴾

ويف جمال اإلعالن التجاري فِإنَّ االعتدال له (، 67: 25)القرآن. الفرقان 
االعتدال من جانب امُلعلن على محلته اإلعالنية،  الوجه األولوجهني: 

وهو ُيحقق درء ملفسدة َأْن يتحوَّل العامل لسوق سوداء للمنافسة غري 
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املشروعة بني التجار، كما َأنَّ زيادَة اإلنفاق على هذه احلملة سوف 
فِإنَّ االعتدال يف  وجه ثانرتفاع األسعار، ومن ينعكس سلًبا على ا

اإلعالن، جيب َألَّا يتضمن يف طيات رسالته كل ما من شأنه إشاعة 
 اإلسراف والتبذير، أو إشاعة ثقافة االستهالك بني أفراد اجملتمع املسلم

 (.128. ص2007)املناصري، علي.
وتأجيج  احملافظة على احلياء وجتنب كل ما من شأنه إثارة الغرائز -7

: فاحلياُء خلٌق إسالمٌي عظيٌم، فهو وثيق الصلة بالصفة اإلنسانية الشهوات
ومتيزها عن البهائم، ولذا وجب َأْن يتجنَب اإلعالن التجاري كل ما من 
شأنه خدش احلياء عند تصميم اإلعالن، كاإلعالن عن الواقيات الذكرية 

 (.134. ص2007)املناصري، علي. أو مزيل شعر النساء
 

هذا وقد حث اإلسالم أيًضا على التزام جانب الفضيلة وحسن اخللق، وِمْن   
َثمَّ فقد حرَّم كل ما ِمْن شأنه إثارة الغريزة وتأجيج الشهوة، كاخللوة بني الرجل واملرأة 
األجنبية، وكشف العورات وإظهار املفاتن أو اخلضوع يف القول أو الفعل، وكل ما 

ئز والشهوات، كإظهار جسد املرأة وصوهتا ِإْن كان فيه خضوع ِمْن شأنه َأْن يثرَي الغرا
 (.251. ص2014)سعد، إسالم.  وحنو ذلك مما يدعو إىل الفتنة
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املطلب الثاين: أحكام احلماية املدنية من اإلعالن التجاري الكاذب أو املخادع يف الفقه 
 اإلسالمي

مل تقتصر احلماية  -انني الوضعيةخبالف القو-سبق وَأْن أوضحنا َأنَّ الشريعة اإلسالمية 
فيها على معاجلة اآلثار املادية املخالفة للقواعد اآلمرة يف جمتمع ما فقط، بل َأرست 
العديد من القواعد الدينية واألخالقية املقوِّمة لشخصية املسلم وسلوكه، ِمْن َتحليه 

، فاخلوف والرهبة بالصدق والنزاهة يف التعامل، واالبتعاد عن كل ما ُيغضب اهلل تعاىل
من عقاب العلي القدير، ُتعَترب يف صدد اإلعالن التجاري رقابة ذاتية سابقة يف نفس 

. 2004)عبد الباقي، عمر.  البائع املهين، متنعه من الوقوع يف الكذب واخلداع
 .(186ص
 

هذا من جهة ومن جهة ثانية َأنَّه حىت وِإْن وقَع البائُع املهين يف الكذب  
يف اإلعالن التجاري، فِإنَّه ُيعد يف الفقه اإلسالمي نوًعا من أنواع التغرير، والتضليل 

وهو ما يقتضي التعرض له بالدراسة، مقسمني ذلك لفرعني، األول وندرس فيه ماهية 
التغرير وأنواعه، ويف الفرع الثاين نتعرض للجزاء على الكذب والتضليل يف اإلعالن 

غرير، مع التأكيد أنََّنا سوف نقتصر على ما له عالقة التجاري أو ما ُيعرف خبيار التَّ
جبانب الكذب والتضليل يف اإلعالن التجاري دون تفصيل ملوضوع التغرير، الذي 

 استجمعت شارده ووارده بطون أمهات الكتب يف الفقه اإلسالمي.
 

 الفرع األول: ماهية التغرير وأنواعه
 أواًل: التعريف بالتغرير

التَّغرير من مصدر "غرر" ويف القاموس احمليط جاء يف بيانه " غره غًرا التغرير لغة: 
وغروًرا وغًرة، بالكسر، فهو مغرور وغرير...: خدعه، وَأطعمه بالباطل، فاغتر هو، 

 .(449ه. ص817)الفريوز آبادي. والغرور: الدنيا،..."
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ه ظاًنا أنَّه يف َأمَّا يف االصطالح: فهو إغراء العاقد وخديعته ليأخذ املعقود علي 
، ويؤكد كفاح الصوري: على أنه مل (297. ص2007)الصوري. كفاح.  مصلحته

كما سيأيت –يقع على تعريف للفقهاء املتقدمني للتغرير، فيما عدا تعريف احلطاب 
يف تعريفه للتغرير الفعلي، وكل التعريفات املقول هبا قال هبا املتأخرين من  -بيانه

 .(47-46)ص الفقهاء
 

ويف هذا خيتلف التغرير عن بيع الغرر، فالتغرير هو محل املتعاقد اآلخر على العقد       
بطريقة جتعله يظن َأنَّ العقَد يف مصلحته، والواقع غري ذلك، كشراء سلعة نتيجًة 
إلعالٍن كاذب عن مزاياها، فالتَّغرير يكون بناًء على فعٍل أو قوٍل أو موقٍف َيَتخذه 

آخر، َأمَّا الغرر: فال نيَّة للخديعة فيه، فهو بيع اجملهول، والتَّغرير الشخص لَيخدع به 
 حّق الفسخ، َأمَّا الغرر جيعل العقد باطًلا -حبسب آراء الفقه-ُيعطي للمتعاقد 

 .(9. ص2015)ترميجان، ترحيان. 
 

 ثانيًا: أنواع التَّغرير
بعمل من العاقد يقصد به إىل والتَّغرير من حيث الوسيلة نوعان، التَّغرير الفعلي، وَيقع 

وقال  تضليل العاقد اآلخر يف حقيقة املعقود عليه، فيدفعه للتعاقد ولو كان بغنٍب يسري،
(، " وهو كما قال ابن شاس أن 133هـ. ص1101 يف تعريفه )اخلرشي. حممد.

يفعل يف املبيع فعال يظن به املشتري كماال فال يوجد..."، وهو ذات القول الوارد يف 
مواهب اجلليل. بنصه " أن التغرير الفعلي كالشرطي، وهو أن يفعل البائع يف املبيع فعال 
يظن به املشتري كماال فال يوجد، قاله ابن شاس، وهو أحسن من قول التوضيح 
والشارح، وهو أن يفعل البائع يف املبيع فعال يستر به عيبه فيظهر يف صورة السامل..." 

ومثاله َمْن يصبغ ثوًبا قدمًيا (، 738-437ص ـ .ه954)احلطاب. مشس الدين. 
لُيظِهره جديًدا، وكما ورَد يف األثر النبوي الشريف من تصرية اإلبل والبقر والغنم 

 لينتفخ ضرعها فيتوَّهم املشتري َأنَّها كثرية اللنب.
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َأمَّا النوع الثاين من التَّغرير فهو التَّغرير القويل: والذي يقوم على جمرَِّد 

َأنَّ  (109. ص2ج  )السنهوري، عبد الرزاق. د.ن.كذب، وهو حبسب رأي ال
الكذَب اجملرد، خيتلف يف ِمقدار َجسامِته حبسب نوع العقود الواقع فيها يف الفقه 

 اإلسالمي إىل ثالثة أقسام اختلف الفقه بشأن أثر الكذب فيها:
 

: ويفرض فيها َتوخي أقصى درجات الصدق، وال بياعات األمانة -1
ُيسمح فيها بأيِّ غش، ولو كذًبا يسرًيا، وهي البيوع اليت َيحَتكُم فيها 
املشتري ألمانة البائع بشأن السعر الذي اشترى به، وهي بيوع املراحبة 

 والوضيعة والتَّولية.
: وفيه يكشف املسترسل أو املستأمن عن خبيئة نفسه، بيع االسترسال -2

سبيل التعاقد بشأنه، وَأنَّه َيستأِمن ويبيِّن َأنَّه ال دراية له فيما هو يف 
امُلتعامل معه، ويطلب منه َأْن يبيَع منه أو يشتري مبا تبيع الناس أو تشتري 
به، فاألساس هو سعر السوق، ال سعر املبيع واملشتري، فِإْن َكَذَب ُيعترب 
غًشا وتدليًسا ُيوِجب للعاقد امَلغبون خيار الرد، على مذهب املالكية 

 واألحناف.
: وهي بيوع امُلماكسة واملساومة، وهنا ال يكفي يف البيوع األخرى -3

الكذب الَيسري بل ال بدَّ َأْن يكوَن كذًبا فاحًشا، وفيه خالف يف وجوب 
 خيار الرد لدى الفقه اإلسالمي.

   
( منها " 164وبالتغرير القويل أخذت جملة األحكام العدلية، بنصها يف املادة )  

ج  هـ.1353 ع للمشتري بغري صفته احلقيقية" )حيدر. علي.التغرير توصيف املبي
 (.130. ص1
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وبإيالء هذه األحكام على اإلعالن التجاري، جند َأنَّ التَّغرير هو الكذب    
والتضليل املقرر يف القانون الوضعي، ويشكل دافًعا للتعاقد بالنسبة للمستهلك الذي 

)عبد الباقي، عمر.  لصدق البائع املهيناطمئن أو وقع حتت تأثري الرسالة اإلعالنية 
 . (179. ص2004

 
الفرع الثاين: اجلزاء على الكذب والتضليل يف اإلعالن التجاري يف الفقه اإلسالمي 

 "خيار التغرير"
إذا وقع التَّغرير يف اإلعالن التجاري، فِإنَّ ذلك ُموِجًبا خلياره عند َمْن ُيوجبه من 

، وحىت عند امُلوجبني له، فِإنَّهم اختلفوا يف طريقة وقوعه، الفقهاء كما َمرَّ بنا سالًفا
وِمْن َثمَّ َوجَب دراسة موقف هؤالء الفقه من خيار التَّغرير، مسبوقني يف ذلك ببيان 

 دليل مشروعية هذا اخليار.
 

 أواًل: دليل مشروعية التغرير
اَل ُتَصرُّوا اإِلِبَل قالفعن أيب هريرة رضي اهلل عنه، َأنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

َشاَء  َوالَغَنَم، َفَمِن اْبَتاَعَها َبْعُد َفِإنَُّه ِبَخْيِر النََّظَرْيِن َبْعَد َأْن َيْحَتِلَبَها: ِإْن َشاَء َأْمَسَك، َوِإنْ 
، وكما أوضحنا (178. ص15ه. ج256)البخاري، حممد.  َردََّها َوَصاَع َتْمٍر

هي ربُط أخالف الناقة أو الشاة حَلبس اللَّنب يف الضرع، وهي سابًقا، فِإنَّ التَّصريَة 
طريقة خلداع املشتري والتَّغرير به وتعذيب للحيوان، وَيتمثَّل ذلك يف الكذب 
والتضليل يف اإلعالن التجاري، حبيث خيدع املستهلك، عن طريق إظهاِر السلعة يف 

)عبد الباقي، عمر.  تعاقدصورة أفضل من صورهتا يف حقيقة الواقع، بشكل َيدفعه لل
 (.180. ص2004
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 ثانيًا: موقف الفقه من خيار التَّغرير
ذهب مجهور الفقه إىل َأنَّ التغرير ُيعَترب تدليًسا ُموِجًبا خليار فسخ العقد، مع بقاء العقد 

)الصوري. كفاح.  التغرير مبطال للعقد أنصحيحا، بينما ذهب أيب بكر من احلنابلة 
وعلى العموم فِإنَّه ُيشترط إلعماِل خيار الفسخ عند  (،157-156. ص2007

القائلني به، َألَّا يكوَن املشتري َعامًلا بكذِب وتضليِل البائع، وِإلَّا يكون هو بنفسه قد 
 َوقع يف الغلط بإمهال وتقصري يف استبيان حقيقة حمّل العقد.

 
 النتائج

لإلعالن التجاري يف الفقه اإلسالمي، وكان اهلدف من ذلك، من خالل دراستنا 
معرفة أحكامه الشرعية، ومدى أثرها على احلماية املدنية للمستهلك، خالصني إىل 

 النتائج التالية؛
 

يف  -ولو بصورة بدائية–التجاري  اإلعالنسبق وجّود نظام  -1
 ، مع تنظيمه حبيث ال خيرج عن نواهي احلرم.اإلسالميةالشريعة 

اقتصار الفقه اإلسالمي على تنظيم التغرير الفعلي دون القويل،  -2
أو الذي رأى به بعض الفقه يف عقود خمصوصة سواء يف ذاتية احملل، 

أو يف السبب أو الباعث للتعاقد يف مقدار الثقة الواجبة يف التعامل، 
، ومل توضع تنظيما عاما للتغرير ومدى تأثريه على أرادة املتعاقد

 .لى منوال القانون الوضعيالقويل، ع
 

 قائمة املصادر واملراجع
ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، 

( صحيح ابن حبان بترتيب ابن 1993هـ. 354الدارمي، الُبسيت، )ت
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. بريوت: مؤسسة 11بلبان. احملقق: شعيب األرنؤوط. الطبعة الثانية. اجلزء 
 الرسالة.

أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف باحلطاب 
. مواهب اجلليل يف شرح خمتصر 1992هـ(. 954الرُّعيين املالكي )املتوىف: 

 خليل. دار الفكر. 
. محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي.  2004أمحد، حممد حممد أمحد أبو سيد.

 ر الكتب العلمية.بريوت. لبنان: دا
ه، د.ت. اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور 256البخاري، حممد بن امساعيل. 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه، املعروف )بصحيح البخاري( 
حتقيق: عبد القادر شيبة احلمد الطبعة األوىل الرياض: مكتبة امللك فهد 

 الوطنية.
الغرر وتطبيقاته يف املعامالت املالية املعاصرة. )رسالة  .2015ترميجان، ترحيان. 

 ماجستري(. جامعة سوراكرتا احملمدية. إندونيسيا.
. درر احلكام 1991هـ(. 1353حيدر. علي حيدر خواجه أمني أفندي )املتوىف: 

 .1يف شرح جملة األحكام. تعريب: فهمي احلسيين. دار اجليل. ج 
محاية املستهلك اإللكتروين. اإلسكندرية:  دار . 2016خالد، كوثر سعيد عدنان. 
 .2اجلامعة اجلديدة. ط

هـ(. ن. 1101اخلرشي. حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي أبو عبد اهلل )املتوىف: 
. ص 5ت. شرح خمتصر خليل للخرشي. دار الفكر للطباعة. بريوت. ج 

133. 
رم واألثر املترتب عليه السامرائي، مصعب سليمان أمحد. د.ت. اإلعالن التجاري احمل

يف إمتام البيع أو فسخه "دراسة فقهية". منشورات شبكة األلوكة على 
 .www.alukah.netاالنترنت. 
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. احلماية القانونية للمستهلك بني القانون 2014سعد، إسالم هاشم عبد املقصود.
 املدين والشريعة اإلسالمية. اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة.

عبد الرزاق أمحد. د.ن. "مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة  السنهوري،
. ص 2. ج 1بالفقه الغريب". بريوت. لبنان: دار إحياء التراث العريب. ط.

 وما يليها. 109
. "اإلعالنات التجارية أحكامها وضوابطها يف 2004الصالحني، عبد اجمليد حممود. 

انون. اإلمارات العربية املتحدة. جامعة الفقه اإلسالمي". جملة الشريعة والق
 . 21.العدد 13اإلمارات العربية املتحدة. السنة 

. التغرير أثره يف العقود. دار الفكر. عمان. 2007الصوري. كفاح عبد القادر. 
 االردن.

. احلماية العقدية للمستهلك. اإلسكندرية. منشأة 2004عبد الباقي، عمر حممد. 
 املعارف.

." القاموس 2005هجري. 817آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب. املتوىف الفريوز 
احمليط". حتقيق: مكتب التراث يف مؤسسة الرسالة. الطبعة الثامنة. بريوت: 

 مؤسسة الرسالة.
. 1991ه(261مسلم، أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، )ت 

.بريوت، 4طبعة األوىل اجلزء صحيح مسلم. حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، ال
 لبنان: دار الكتب العلمية.
. اإلعالنات التجارية مفهومها وأحكامها يف 2007املناصري، علي عبد الكرمي حممد. 

الفقه اإلسالمي. )رسالة دكتوراه(. اجلامعة األردنية. كلية الدراسات العليا. 
 األردن.  
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ظاهرة الغش يف االختبارات اإللكترونية بني الشريعة و علم النفس 
 :دراسة حتليلية

 
 أنيسة بنت حممد بن محد الكيومي

 طالبة دكتوراة فلسفة اإلدارة
 أكادميية احلضارة اإلسالمية

 اجلامعة  التكنولوجية  املاليزية
 

الدول إىل تغيري أنظمتها التعليمية، لتواكب الظروف  (covid19)دفع فريوس كورونا
الطارئة وتتالئم واألوضاع املستجدة، فأعتمدت األنظمة على النظام التعليمي اإللكتروين 
واستبدلت الصفوف العادية بالصفوف اإللكترونية االفتراضية واملدارس باملنصات،وقد 

غش يف االمتحانات اإللكترونية، استمرت شكوى املعلمني واملعلمني من جلوء الطلبة لل
فجاءت هذه الدراسة للبحث عن وجهة نظر الشريعة اإلسالمية يف غش الطلبة، وأيضا 
التعرف على نظرة علم النفس السلوكي والدراسات التربوية يف الغش، استخدمت 
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إىل أن الفقه اإلسالمي حيكم حبرمة 

غش مهما كانت أسبابه وأن صاحبه يقع عليه اإلمث،والعقوبة تعزيرية وتعود لتحديد ال
أويل األمر ،إال أن الغش ال يعاقب صاحبه إن كان صبيا غري مميز أو إن كان صبيا مميزا 
مل يبلغ اخلامسة عشر، وهذا الصيب ال تقع عليه العقوبة اجلنائية لكن تقع عليه عقوبة 

لعلم النفس السلوكي والدراسات التربوية فقد تعددت اآلراء يف  تأديبية، أما بالنسبة
تفسريه فالبعض يرى أن الغش وسيلة لتلبية دوافع ال شعورية وحتقيق املتعة،والبعض 
يفسره وفقا لنظرية املخاطر وأن الطالب يوازن بني خماطر حل االمتحان مع الغش وحل 

تني وخيتار األقل خطورة عليه، البعض االمتحان بدون غش ويوازن بني املخاطر يف احلال
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يرى أن قلة الروابط بني الطالب واملدرسة واملعلم تؤدي إىل ضعف الدافعية وبالتايل عدم 
االهتمام بالدراسة بشكل عام ولذا يلجأ الطلبة للغش للحصول على درجة النجاح ،بينما 

قصد اإلساءة أو هناك دراسات تؤكد أن الطالب يغش ليحقق ذاته اإلجيابية وهو ال ي
  .خمالفة القوانني

 
  املقدمة

أشد الفريوسات فتكا باإلنسان وقد صنفته منظمة  (covid19) يعد فايروس كورونا
الصحة العاملية بأنه جائحة، وقد دفع انتشاره املفاجئ واملنقطع النظري العامل بأكمله إىل 

ة اليت تتكبدها تغيري أساليب وطرق العمل، وذلك للتقليل من اخلسارات الفادح
 .املؤسسات يوميا جَراء التغيريات الصادمة يف أمناط احلياة والتعامل اإلنساين

 
وتعد املدارس واجلامعات بيئة خصبة النتشار الفايروس كوهنا حتتوي جتمع عدد  

كبري من األعداد البشرية حيدث بينهم تفاعل وتعامل يومي بصورة قريبة جدا،لذا جلأت 
عليق الدراسة يف مدارسها وجامعاهتا،مما أدى إىل فترة إنقطاع كبرية جدا دول العامل إىل ت

% من طالب العلم حول 94( كان 2020للمتعلمني واملعلمني وحبلول منتصف أبريل )
بليون من األطفال 1.58العامل تأثروا بالوباء وهو ما ميثل 

ع األنظمة (،لذا فإن اخليار الذي فرض نفسه على مجي2021والشباب)زمزمي،عولقي
 .(Electronic-learning)التعليمية هو التعليم)التعليم اإللكتروين(

 
التعليم القائم  ( (Electronic-learning)ويقصد ب)التعليم اإللكتروين( 

على توظيف تقنية املعلومات واإلتصاالت التفاعلية، لتقدمي الدروس  التعليمية واحملتوى 
ارات للطلبة يف أي وقت ويف أي مكان،بصورة التعليمي،هبدف توصيل املعارف وامله
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تفاعلية بني املعلم والطلبة وقد يكون هذا بطريقة متزامنة أو غري متزامنةويندرج حتت 
التعليم اإللكتروين التعلم عن بعد وهو أن يكون الطالب واملعلم يف مكانني خمتلفني)وزارة 

 .(2020التربية والتعليم،
 :مشكلة الدراسة

  
من الدول العربية اليت أعلنت تعليق الدراسة يف املدارس واجلامعات  سلطنة عمان 

م كإجراء احترازي للتصدي لفايروس كورونا، ولكن ألمهية 2020مارس//15بتاريخ
التعليم وكونه األسلوب األمثل لتعويض األمم واجملتمعات عن نقص مواردها وثرواهتا، 

اهليئة اإلدارية والتدريسية  أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استئناف دوام
،وقد أصدرت 2020أكتوبر 4والتحاق الطلبة هبم بتاريخ  2020سبتمرب27بتاريخ

وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان إطار عام لتشغيل املدارس خالل العام الدراسي 
حيتوي على مجيع (covid19)يف ظل استمرار جائحة كورونا2020/2021

ة التعلم والتعليم، وأعلن هذا اإلطار عن عودة املدارس بنظام التفاصيل املتعلقة بعملي
التعليم اإللكتروين املباشر وغري املباشر والتعليم عن بعد، وقد مت تطوير آليات تقومي 

 .الطلبة، وتفعيل االختبارات اإللكترونية عدا الصف الثاين عشر
 

ات املدارس ومع تطبيق االختبارات اإللكترونية تكررت شكوى معلمي ومعلم 
من غش الطلبة ومساعدة أولياء األمور هلم ولكون الباحثة مديرة مدرسة تضم طلبة 

،فقد قامت بلقاءات استطالعية مع جمموعة من معلمات املدرسة وأكدن 12-9صفوف 
بأن لديهن شك قوي بأن الطالبات يقمن بالغش من الكتب املدرسية مبفردهن وأحيانا 

فسار الرئيسي للدراسة)غش الطلبة بني نظرة الشريعة مبساعدة أهلهن، فجاء االست
  اإلسالمية له وتفسري علم النفس السلوكي( وجاءت األسئلة التالية
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 ما احلكم الشرعي للغش من وجهة نظر الفقه اإلسالمي ؟ -1
ملاذا يلجأ الطلبة للغش من وجهة نظر علماء النفس السلوكي والدراسات  -2

 التربوية ؟
 

  السابقةالدراسات 
 أوال الدراسات باللغة العربية

( للكشف عن أسباب الغش يف 288-2015,261هدفت دراسة خابور وحجازي) 
االمتحانات لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدارس تربية لواء رمثا، واستخدمت االستبانة 

(طالب ومعلم ،مت اختيارهم 300أداة جلمع البيانات، وطبق على عينة مكونة من )
ريقة العينة العشوائية، وأظهرت النتائج أن الدرجة الكلية ألسباب انتشار ظاهرة الغش بط

من وجهة نظر املعلمني جاءت بدرجة متوسطة، وأن األسباب اليت تتعلق بالطالب جاءت 
يف املرتبة األوىل، مث جاءت األسباب اليت تتعلق باجملتمع احمللي يف املرتبة الثانية، واألسباب 

ق باملناهج واإلدارة املدرسية باملرتبة الثالثة واألسباب املتعلقة باملعلم جاءت يف اليت تتعل
 املرتبة األخرية

  
( للتعرف على 43-2017,22جاءت دراسة أبو خشيم وعزمي ونصار ) 

أسباب الغش من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والتعرف على أشكال الغش، 
لعالجية والوقائية من الغش، أوصت الدراسة مبجموعة والتعرف أيضا على األساليب ا

من التوصيات منها أمهية تعزيز الوازع الديين، والتنسيق بني مجيع املؤسسات القائمة على 
التربية للقيام مبهمة التوعية األخالقية، وتوضيح العواقب القانونية للغش، والتنويع يف 

 .ول الطلبة عند اختيار ختصصاهتم اجلامعيةأشكال وأنواع األسئلة االمتحانية ومراعاة مي



31 

 
(للكشف عن واقع الغش 470-2018،455وجاءت دراسة بوتة)  

اإللكتروين يف االمتحانات اجلامعية، مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، ومت مجع 
طالب وطالبة يف جامعة باتنة، وقد 960البيانات عن طريق استمارة، وزعت على 

دد من النتائج من أمهها انتشار الغش بني الطلبة والطالبات بنسبة توصلت الدراسة لع
%،وأن اهلاتف هو أهم وسيلة يستخدمها الطلبة اهلاتف الذكي ومن مث 48,02

الساعات اإللكترونية ومن مث السماعات اإللكترونية، كما كشفت الدراسة أن الطالب 
وسائل الغش اجلامعي يلجأ لالطالع على املعلومات املدرجة يف إحدى 

%،ومن مث طلب مساعدة 53,57اإللكتروين)اهلاتف الذكي والساعة اإللكترونية(بنسبة
 %،28,58من صديق داخل القاعة االمتحانية بنسبة

 
(للوقوف  175-2018،144بينما هدفت دراسة املقيمي واألطرش )  ومن مث 

يعة إىل على ما يف كتب التراث اإلسالمي من حديث عن السلوك وكيف تنظر الشر
السلوك املضطرب  ومقارنته مبا كتب يف علم النفس، وتوصلت هذه الدراسة مصطلح 
السلوك هو تعبري عام يطلق على جممل العمل الذي يصدر من اإلنسان أما ما يتعلق 
بالسلوك املضطرب فإن الشريعة هلا تفصيالهتا املستندة لإلطار الشرعي وهي يف نفس 

 .ب إذا ما وصفه علم النفس بذلكالوقت تستوعب السلوك املضطر
 

(إىل الوقوف على أسباب الغش يف 19-2019،1وجاءت دراسة حسني )  
املدرسة، ودور املدرسة يف مواجهة هذا السلوك، استخدمت الدراسة املقابلة كأسلوب، 

معلمة ومعلم من احللقة الثانية، وتوصلت الدراسة إىل أن شعور  25وتكونت العينة من 
  .لق والتوتر واخلوف من الرسوب  يدفعه إىل الغشالطالب بالق
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( إىل التعرف على واقع 33-2019,1وهدفت دراسة الفضالة والطاعن ) 

ظاهرة الغش يف االختبارات ومدى انتشارها وأشكاهلا وعالقتها بااللتزام الديين وبعض 
لوصفي املتغريات مثل اجلنس والعمر والتخصص األكادميي استخدمت الدراسة املنهج ا

التحليلي، وكانت االستبانة هي أداة مجع البيانات، حيث مت استخدام استبيانني األول 
جلمع البيانات حول الغش واالستبيان الثاين حول االلتزام الديين، وتألف جمتمع الدارسة 
من مجيع طلبة وطالبات كلية التربية األساسية بدولة الكويت، وتوصلت الدراسة جملموعة 

% من عينة الدراسة مارسوا شكال من أشكال الغش ولو 81,8ج أمهها أن من النتائ
ملرة واحدة على األقل، وتوصلت الدراسة لعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني 
ممارسة الغش تعزى ملتغري اجلنس ،كما توصلت الدراسة لوجود عالقة ارتباطية عكسية 

بارات وااللتزام الديين والعمر واملعدل ذات داللة إحصائية بني ممارسة الغش يف االخت
 .الدراسي

 
-2021,192بينما هدفت دراسة عبداملعطي وإمساعيل و أمحد ) 

(للكشف عن العوامل الثقافية اليت تساهم يف منو ظاهرة الغش اإللكتروين يف كليات 220
جامعة أسيوط، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي واستخدمت استبانة إلكترونية 

 .الدراسة تصور مقترح يساعد اجلامعة يف مناهضة سلوك الغش وقدمت
 

 الدراسات األجنبية
لتحديد األسباب احملتملة وراء ميل  POLAT(2017,203-222) جاءت دراسة

الطالب يف تركيا لسلوك الغش، استخدمت الدراسة أسلوب املنهج النوعي من خالل 
، وتوصلت الدراسة إىل أن ما نسبة حتليل جمموعة من األطروحات واملقاالت األكادميية
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% معرضون للغش يف االختبارات، وأن هناك عالقة ذات داللة 85%إىل 81من 
 .إحصائية بني متغري اجلنس والغش لصاحل الذكور

  
 بينما جاءت دراسة 

Martinez&Ramirez&Hoyos(2019,1145-1158)  الستكشاف
الدراسة تصميم جترييب من ثالثة  التفكري املنهجي الكامن وراء امليل للغش، اعتمدت

سيناريو مت  12عوامل أسلوب التدريس ونوع االختبار وطريقة االختبار، فتكَون لدينا 
طالب من كلية اهلندسة يف جامعة عامة يف 327الطلب من العينة اليت مشلت على 

 املكسيك، وطلب من كل أفراد العينة االختيار يف أي سيناريو احتمالية غشهم واردة،
توصلت الدراسة إىل نتائج منها أن هناك تأثري للدافع اخلارجي والفاعلية اخلارجية إذ 

 .يدفعان الطلبة للرغبة الشديدة للحصول على درجات عالية
 

للتحقق  Shapira & Dolev& Amzalag((2021 وهدفت دراسة 
كوفيد  من سلوكيات الطالب األخالقية عند تأدية االختبارات عرب اإلنترنت يف جائحة

،وهدفت أيضا الستنباط تصورات الطلبة واحملاضرين عن عدم األمانة األكادميية 19_
للطالب خالل نفس الفترة، وهدفت أيضا للكشف عن األسباب غري النزيه ،مشلت 

من عدة جامعات وكليات إسرائيلية، تشري النتائج أن الطالب 50طالب و 81العينة
إىل الغش أكثر يف االمتحانات عرب اإلنترنت، عالوة األصغر سًنا والطالب العرب مييلون 

على ذلك أشارت النتائج إىل عدم وجود ثقة متبادلة بني الطالب واحملاضرين فيما يتعلق 
 .بعدم األمانة األكادميية
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 التعقيب على الدراسات السابقة
جلامعات، مجيع الدراسات السابقة تؤكد انتشار الغش يف االمتحانات بني طلبة املدارس وا

وختتلف الدوافع وختتلف أيضا الوسائل املستخدمة، وختتلف أيضا األسباب فهناك أسباب 
 .خاصة بالطلبة وأخرى باملعلمني  وأخرى خاصة باملدرسة

 
  الغش من وجهة نظر علماء الفقه اإلسالمي

الني حبسب رأي ابن عثيمني أن الغش يف االمتحانات حرام،استنادا إىل قوله تعاىل )ياأيها 
آمنوا ال ختونوا اهلل والرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون(*عليه الصالة والسالم )من 
غشنا فليس منا(،وأن خطر الغش يف االمتحانات أشد عن الغش يف املال، ألن الطالب 
بالدرجة اليت حتصل عليها بطريق الغش سيتبوأ مكانة يف اجملتمع مل تكن من حقه، وهو 

 .(212-2011،163لثقايف يف اجملتمع)عامل،مفتاح للهبوط ا
 
وجاء على لسان مفيت عام مجهورية مصر العربية عند سؤاله عن حكم الغش   

يف ااالمتحانات، أن الغش حرام شرعا ملا حيتويه من مفاسد أخالقية واجتماعية، وهو إمث 
يف  دار اإلفتاء املصرية.الغش)  .وعدوان وفيه خرق لفضائل األعمال

 (https://www.dar-alifta.org/3/5/2021االمتحانات،
 

,   (،أن العقوبات ٌشًرعت ملصلحة 2013 391-384ويوضح عودة )  
اجلماعة وإن كان الفعل يؤدي ملصلحة الفرد كشرب اخلمر والسرق الذي قد جير فائدة 

فعال على صاحبه ولكنه يضر باجلماعة ومصاحلها ومتاسكها  وبقاءها كما أن هذه األ
 ____________________________تدفع صاحبها  للمفاسد، 

 (27) سورة األنفال اآلية*
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لذا حرمته الشريعة اإلسالمية القائمة على مراعاة ملصلحة اجلماعة، ودعوة ملكارم 
األخالق إال أهنا جعلت اإلدراك واالختيار مها أساس املسؤولية اجلنائية، ،فمىت أنعدم 

سؤولية وبالتايل املسؤولية اجلنائية،والواقع أن التمييز أو اإلدراك ليس اإلدراك انعدمت امل
له سن معينة فقد يظهر التمييز على الصيب قبل بلوغ السابعة وقد يتأخر عنها، ولكن 
احلكم يبىن على الغالبية ال على الفرد، لذا حدد العلماء سن معني لإلدراك وبالتايل 

 يبلغ السابعة حىت لو ظهر منه خالف ذلك، فإن ارتكب املسؤولية، فالصيب غري مميز مامل
جرمية أو جناية فهو ال يعاقب ال تأديبيا وال جنائيا، وأما الصيب بعد السابعة وحىت البلوغ 
فيعترب يف مرحلة اإلدراك الضعيف فهو ال يعاقب جنائيا لكن يعاقب تأديبيا، وقد حدد 

أبو حنيفة سن الثامنة عشر هو سنا  العلماء سن اخلامسة عشر حىت لو مل يبلغ وعند
للبلوغ، وهناك رأي بأن سن البلوغ للرجل تسعة عشر وسبعة عشر للمرأة ويف املذهب 
املالكي سن البلوغ سن الثامنة عشر، ويف هذه املرحلة ال يتحمل الصيب مسؤولية جنائية 
ا عن جرائمه، فهو ال حيد إذا سرق أو إذا زنا ولكن جيب أن يؤدب، ويضرب ضرب

تأديبيا ويوبخ على أفعاله، وإن بلغ الصيب اخلامسة عشر فيكون يف مرحلة اإلدراك التام 
فتقع عليه املسؤولية اجلنائية وتوقع عليه العقوبات إن سرق أو زنا، وقياسا على ما ورد 
أعاله فإن الصيب الذي مل يتجاوز اخلامسة عشر وقام بالغش يف االمتحان فإنه توقع عليه 

 .بية تربية له وردعا عن تكرار هذا السلوك يف املستقبلعقوبة تأدي
 

الغش من وجهة نظر علماء النفس ويف الدراسات التربوية،تعددت اآلراء اليت  
تناول موضوع الغش لدى الطلبة، هنا نسرد بعض هذه اآلارء، حماولني الوصول إلجابة 

 . التساؤل ملاذا يلجأ الطلبة له
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البشرية نظرة قدرية مبعىن أن اإلنسان مسري ال خمري، وأن ينظر فرويد إىل الطبيعة  
سلوك اإلنسان حمكوم بعوامل غري عقالنية، عبارة عن دوافع الشعورية ودوافع غريزية 
وبيولوجية، وأن هذه الغرائز تشمل كل األفعال اليت جتلب وتنتج اللذة والبهجة، وحبسب 

للذة والسعادة وجتنب هذا التفسري يكون أكرب هدف لإلنسان هو اكتساب ا
، واعتمادا على نظرة فرويد فإن دافع الطلبة للغش (Gerald,2011,95-96)األمل

هو حتقيق لذة ومتعة تتجلى يف صورة ختطي االمتحان واحلصول على درجات فيه وجتنب 
 الفشل وما يصحبه من مشاعر إحباط وفشل

. 
غش دافعه الرغبة يف وحبسب رأي الباحثني يف االقتصاد العقالين فإن سلوك ال 

جلب تدفق ثابت يف الدخل أو املنفعة، وأن الطلبة مييلون للغش ألن العقوبة الواقعة عليهم 
يف حال مت كشفهم ليست شديدة مقارنة بفائدة الغش كونه سيتخطى االختبار، فهو 
يقارن عقليا بني خسارته يف حال فشله يف االختبار وبني فشله يف حال انكشاف غشه، 

  ن بني خماوف األمرين، ويقارن بني املخاطر احملتملة، وذلك وفقا لنظريةفيواز
(Kahneman and Tversky, 1979)  نظرية املخاطر، ويقترحون تغليظ

 .عقوبة الغش
 

وفسر بعض الباحثني سلوك الغش بناءا على نظرية صيانة املفهوم الذايت، وأن  
ق مفهوم الذات اإلجيابية، وأن الطلبة الدافع للغش حسب هذه النظرية هو الرغبة يف حتقي

عندما يلجؤون للغش يكون دافعهم أخالقي وأهنم يقومون باملقارنة بني ما ال ميكن فعله، 
وما ميكن القيام به وما هي الصفات اليت جيب أن ميتلكها، بعد عملية التفكري هذه يلجأ 

 (Wu& Zhong& Ruan& Liang&Yan.2020,1-7 ).للغش
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 النوعية اليت قام هباويف الدراسة  

Hamzah&Santoso&Imaduddin(2020,432-443)  أن  ،
املشاركني الذين جلأوا للغش يعرفون أنه غري أخالقي، لكنهم يلجأون إليه، فهو قرار 
شخصي واعي اهلدف منه ربح  مكاسب هي احلصول على درجات عالية وجتنب غضب 

 .املدرسني
 

اط باملدرسة وبني الدافعية األكادميية هناك أيضا رأي آخر يربط بني االرتب 
والتحصيل لدى الطلبة املراهقني، حيث أن العالقة العاطفية اليت يشكلها الطالب مع 
معلميه وزمالءه وشعوره بالرضا والطمأنينة يف املدرسة تؤثر على مثابرته واجتهاده، 

، وهذا يعين أن الطلبة فالعالقة  موجبة ودالة بني االرتباط باملدرسة والدافعية األكادميية
األكثر ارتباطا باملدرسة واألكثر ارتباطا باملعلم يبذلون جهدا أكثر يف 

(،وباالستناد هلذا الرأي فإن اخنفاض دافعية الطلبة 69-2018،52تعلمهم)أبوغزال،
للتعلم وجلوؤهم للغش يف االختبارات قد يكون سببه ضعف االرتباط باملدرسة وباملعلمني 

بينهم يف فترة فايروس كورونا عن بعد وال يوجد تواصل مباشر ،وهذا  لكون التواصل
  .يؤدي إىل ضعف االرتباط وبالتايل الدافعية

 
  منهج الدراسة وإجراءاته

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، الذي يعمل على وصف الظاهرة وصفا 
دقيقا وحتليلها، وتفسري املعلومات اليت مت التوصل هلا، واستخدامها للوصول إىل رأي أو 
تعميم أو حكم على الظاهرة املدروسة ،وقد قامت الباحثة يف مجع آراء الفقهاء وعلماء 

من الطلبة يف االختبارات اإللكترونية وقامت بوصفها الشرع يف حكم الغش الصدر 
وصفا دقيقا، مث تقدمي ملخص هذه اآلراء، مث قامت الباحثة أيضا ب تتبع آراء علماء 
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النفس والباحثني يف هذا اجلانب وما توصلت إليه الدراسات والبحوث من تفسري لظاهرة 
 . لبةالغش، وسردها وحتليلها، مث تقدمي تفسري علمي لسلوك الط

 
 مناقشة

من خالل ما تقدم نتوصل إىل أن الطلبة الفقه اإلسالمي حرم الغش واعتربه خيانة لألمة 
وأن املتعامل به يسلب حقوق اآلخرين، وهو يف ذات الوقت وضح نوعية العقوبة الواقعة 
على مرتكبه وأيضا أوضح حكم غش الصيب غري املميز والصيب املميز ونوعية العقوبة 

 .عليهاالواقعة 
 

وجند أن علم النفس السلوكي والدراسات التربوية وضحت دوافع الطلبة  
الستخدام الغش وأهنا أسباب نفسية تعود للطالب نفسه، وأن الغش يكون استجابة 

  . للغرائز وأحيانا يكون قرارا عقليا لتحقيق منفعة وردء خماطرة
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 ماذا خسرت االخالق البشرية باحنطاط املواد اإلباحية  
 

 علي مراد البلوشيمراد 
 عارف صاحل بن رومسن

كلية العلوم االجتماعية واالنسانية، أكادميية احلضارة اإلسالمية، جامعة التكنولوجيا 
 املاليزية، جوهور باهرو، ماليزيا

murad99491006@gmail.com :املؤلف املراسل  
 0096899203789رقم اهلاتف:

 

تعترب االخالق اللبنة األساسية لبناء اجملتمعات ورقيها وتطورها والوصول إىل املراتب 
العالية  االخالقالعليا من احلضارة الراقية املستمدة من الوحي الرباين العظيم، تدفع 

ب عاين القوة الروحية البشرية، وتلعشتملة بكل ماألمم إىل التقدم بشكٍل متني م
االخالق دورًا بارزًا يف تنمية اإلرادة البشرية واليت بدورها تضع حدًا واضحًا 

هاٌم يف الترابط دوٌر  ولألخالقها بالطرق الصحيحة السليمة، للشهوات بإشباع
ت، ولكل جمال يف فراد وإضفاء احملبة واملودة والتعاون يف شىت اجملاالاجملتمعي بني األ

، ومن التأثريات السلبية احلياة تأثري من طرف آخر سواء كان التأثري إجيابيًا أم سلبيًا
نر ه هيفمريكي كينسي مث رديفواد اإلباحية اليت بدأت بقلم األخالق البشرية املعلى األ

ه املواد اآلثار السلبية هلذهذه الدراسة يف بيان  ن أمهيةمبجلته اهلابطة بالي بوي، وتكم
ويرجع سبب اختيار البشرية، السامة على الفرد واجملتمعات وكيف تأثرت األخالق 

لى اجملتمع املسلم ومدى تأثري هذا اخلطر على عهذا املوضوع إىل التحديات الواقعة 
كتروين لإلالسريع هلذه املواد يف الفضاء ا نتشاراالاألجيال القادمة وخصوصًا يف ظل 

مفهوم وحقيقة بيان  األول إىل حتقيق شقني أساسيني: ه الدراسةوهتدف هذاملفتوح،  
نشاء صناعة ، والثاين كيفية إهذه املواد اإلباحية من خالل الدراسات النوعية السابقة 

أو املعاجلة يف حال التعايف  احلالل يف شخصية وعقيدة الفرد املسلم ملواجهة هذا اخلطر
املواد اإلباحية على احلياة الفرضية: تأثري  ومن خالل هذه الدراسة مت طرح هذهمنه، 

mailto:murad99491006@gmail.com
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بتعاد من دائرة التأثري الواقع هلذه ة والدافعة لإلة والعالقة بينها وبني الثقافة املانعياجملتمع
وإدراك مدى  حقيقة هذه املوادتوضيح ومن أهم النتائج املتوقعة هلذه الدراسة ،  املواد

طرق التخلص والتعايف من خالل صناعة اخلطر والشعور مبسؤولية املواجهة وإجياد 
حتليل  منهجوأما منهج الدراسة فيتبع الكاتب ، احلالل يف شخصية وعقيدة الفرد املسلم

الواردة يف هذا اجملال، ومت تقسيم هيكلة البحث إىل ثالثة احملتوى للدراسات النوعية 
 مباحث رئيسية.

 
 املقدمة 

 ، أما بعد:لياًل وهناراعلى النيب املصطفى احلمد هلل محدًا كثريا، والصالة والسالم 
 

فإن رقي ومسو االخالق البشرية هي أصل النجاح والسعادة وإن دنوها هي  
أصل الشقاوة والتعاسة، وإن النصوص الشرعية محلت يف طياهتا الكثري من التوجيهات 

هبذا الوصف العظيم  à، وما أعظم وصف النيب باألخالق يف االهتماموالترغيبات 
بل جعلها يف رتبة  (uran,Q 68:4)﴾َوِإنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيٍم﴿: Îاجلليل يف قوله 

 Imam] " اْلَقاِئِم الصَّاِئِمَلُيْدِرُك ِبُخُلِقِه َدَرَجَة  الرجلِإنَّ :" àالصائم القائم، قال النيب 

Ahmed,verse 11,p.6033]، ات فإن ومبا أن النفس البشرية تتأثر مبا حوهلا من البيئ
حداث والوقائع، ومن هذه التأثريات املواد البشرية تتأثر مبا يالمسها من األخالق األ

صغري والكبري فنتج خالق على الفرد املسلم الكان هلا األثر البليغ يف كيان األاإلباحية ف
اخلارجة من دائرة الفطرة األخالقية والتعامالت والتصرفات  عن ذلك بعض االحنرافات

      .السليمةالبشرية 
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 املبحث األول: تعريف املصطلحات
 يف اللغة واالصطالح خالقاألاملطلب األول: 

واخللق يف لغة العرب: هو الطبع والسجية، وقيل: املروءة خالق مجع مفرده ُخلق، األ
والدين، قال العالمة ابن فارس: احلاء والالم والقاف أصالن: أحدمها تقدير الشيء، 

( اخللق يعين: Ibn mandour,2010)وقال(، Ibn fari,2002ة الشيء )واآلخر مالمس
al-)﴾َوِإنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيٍم﴿:قة ؛ أعين: الطبيعة، ويف التنزيلاخللي

quran,alqlm,68:4 ) أما يف املعىن االصطالحي للخلق فهي كما يذكر ،
(Alaidroos,2021 )ن غري عارضة هيئة ثابتة راسخة ُمستِقرة يف نْفس اإلنسا

طارئة، فهي ُتمثِّل عادة لصاحبها تتكرَّر كلما حانت فرصتها، فإن كان 
الصفة عارضة فليست جديرة بأن ُتسمَّى ُخُلًقا، فَمن بذل املال مرة أو مرتني 
ال يقال: إنه كرمي سخي، كما ينبغي عدم التكلف يف صدور الفعل حبيث 

ْفوية، ال ختضع للحساب َيصُدر بشكل تلقائي من غري تردُّد وبصورة َع
واملراجعة وتقليب الرأي وإعمال الِفكر، وال ُيقَصد بذلك أن يكون العمل ال 
إراديًّا، وإمنا املقصد أنه من شدة تلقائيَّة العمل وَتساُرع أدائه تكون مساحة 

واألخالق هي جمموعة صفات نفسية وأعمال االنسان  ،التفكري يف األداء ضئيلة، 
 باختالفسن، واألخالق االجتماعية عادات أو قيم اجتماعية ختتلف اليت توصف باحُل

  .(Almaany,2021)خالق احلميدةظروف، ومكارم االخالق أي: األال
 

  باحيةاإلاملطلب الثاين: 
  او Porn  كلمةومت اختصارها اىل  Pornographia  تعىنبالالتينية  باحيةاإل

 Pornoرئية كالصور والقصص والفيديوهات وهى ترمز اىل املواد املطبوعة أو امل
مفرد، اسم باحية ، واإل(Ahmed,2013)احملتوية على األشياء املخلة باآلداب  واأللعاب

صناعي من إباحة: حتلل من قيود  ر". مصد مؤنث منسوب إىل إباحة:" عقائد اإلباحية
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اجتناب دين، اإلباحية فرقة تبطل قدرة اإلنسان على القوانني واألخالق واآلداب وال
تيان باملأمورات، وتنفي ملكية الفرد وتشرك اجلميع يف األموال واألزواج املنهيات واإل

(Omar,2008.) 
 

 التأثري: الثالثاملطلب 
ويطلق عليه بعض  -علم اآلثار  ومنه: الشيء،ما بقي من رسم  آثار، عمج أثر،من 

األثر الرجعي: و ،هآثار يريدون: مثال،أحكام النكاح  فيقولون: األحكام، الفقهاء:
 (Qlaji,1988) رجوع األثر املترتب على حتقق الشرط إىل املاضي

 
 االحنطاطاملطلب الرابع: 

 .(ood,2016uMas) القوىتدهور، إحنالل: إحنطاط األدب، إحنطاط : إحنط در:مص
 

 الدراسات النوعية يف مدى تأثري هذه املواد على اجملتمعاملبحث الثاين: 
بعنوان " املواد اإلباحية لألطفال جرمية  (Yousif,2013) اسةدراملطلب االول: 

  معلوماتية
تناول الكاتب يف دراسته العالقة بني تأثري املعلومات على فئة األطفال وطبعًا املقصود 
حّيز وجزء من هذه املعلومات املتعلقة مبواد تسمى بـــــ " اإلباحية"، حيث 

وأمهيتها يف هذا العصر يف دفع عملية  تقنيةاملعلومات والبدأ الكاتب مبقدمة حول 
التطور والتحسني والتطوير وكسف املعارف والعلوم يف شىت جماالت احلياة، وقد 

، ت إىل كثري من املشاكل واجلرائمأّد الذي باحيةمة عامل اإلاعترى هذه املنظومة القّي
هة هذا اخلطر احملدق باجلانب القانوين والتقين ملواج فأشار الكاتب إىل أمهية االهتمام

على السلوك البشري والقيم اإلنسانية فهي يف جنس اجلرائم املعلوماتية، فبدأ الكاتب 
بتعريف اجلرمية املعلوماتية بذكر اجتاهني األول: من ضّيق التعريف بقوله:" كل فعل 

بتكنولوجيا الكمبيوتر بقدٍر كبري الزمًا الرتكابه من ناحية،  يكون العلمغري مشروع 
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"، واالجتاه الثاين من توّسع يف التعريف بقوله:" كل سلوك  ومالحقته من ناحية أخرى
بنقلها. غري مشروع أو غري أخالقي أو غري مّصرح به يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات أو 

ذلك ذكر الكاتب ست خصائص للجرمية املعلوماتية: األول: اجلرمية املعلوماتية  دبع
ثبات اجلرمية املعلوماتية، والثالث: عدم وجود والثاين: صعوبة إ ة عابرة للحدود،جرمي

تعريف مشترك للجرمية املعلوماتية، والرابع: يشترط وجودها أثناء املعاجلة اآللية 
جلرمية املعلوماتية، واخلامس: ، ويف حال ختلف هذا الشرط تنتفي هذه االبيانات

ة، والسادس: اجلرمية املعلوماتية جرمية حجام عن اإلبالغ عن وقوع اجلرمية املعلوماتياإل
وتكونت املقالة من مبحثني األول: املواد  مستحدثة، ومرتبطة بالتقدم التكنولوجي.

: يف هذا املبحث تبّين يف (1)اإلباحية لألطفال كجرمية معلوماتية يف اتفاقية بودابست
ألطفال جرمية معلوماتية يف حق ااإلقرار القانوين بأن هذه املواد اإلباحية  هذه االتفاقية

 ااحلدث. أموحقوق األطراف يف هذا كر يف هذه االتفاقية تفاصيل هذه اجلرمية وُذ
املبحث الثاين هلذه الدراسة فكانت حول املواد اإلباحية كجرمية معلوماتية يف التشريع 
املصري، حيث بدأ الكاتب عن جهود احلكومة املصرية يف مكافحة هذه اجلرمية من 

ن القوانني والتشريعات اضافًة على تشريعات اجمللس األورويب، وذكر أركان خالل س
( من التوصيات 11اجلرمية يف التشريع املصري، ويف ختام هذه الدراسة ذكر الكاتب )

راسة الوافية للواقع لداوصدار قانون خاص للجرمية املعلوماتية، منها: العمل على إ
األساليب واإلجراءات املتبعة يف مجع األدلة يف حتديث والقائم،  التنظيمي والتشريعي

                                                           

حيث  م مبنطقة بودابست،23/11/2001اتفاقية بودابست: هي اتفاقية وقعت بتاريخ  )1(
ب تدابري الواجين: الالثا املصطلحات، أما تتكونت هذه االتفاقية على أربعة أبواب: األول: تعريفا

ة، وتكونت لقضائياحكام القضائية، والرابع :األ ةثالث: الوالياختاذها على الصعيد الوطين، وال
اية كة، ومحجنائية مشتر ( مادًة، ومن أهم أهداف هذه االتفاقية: إتباع سياسة48االتفاقية على )

ئم بني لتوازن املالاتأمني وويل، اجملتمع من اجلرمية املعلوماتية، وتبين تشريع مالئم ودعم التعاون الد
 (Council of Europe,2001)تصلة املصاحل امل
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اجلرائم املعلوماتية وحتديثها، وتعزيز دور املؤسسات التعليمية والثقافية يف نشر العلم 
     والتوعية يف اجملتمع لتجنب هذه اآلفات.

 
بعنوان " إدمان املواقع اإلباحية لدى املراهقني  (Rabia,2017)دراسة املطلب الثاين: 

  التكنلوجيا التواصلية يف انتشار الظاهرة: دراسة ميدانية"ودور 
 ئة املراهقني للمواقع اإلباحية عربعند فذكر الباحث يف دراسته مدى اإلدمان احلاصل 

لوجيا احلديثة، حيث ذكر يف املقدمة مدى االنبهار الواقع على املسلمني ووسائل التكن
ل شيء ومنها هذه املواد اإلباحية من الغرب الذي من خالله جعلهم يأخذون منهم ك

خالق يف صل التأثري الكبري السليب على األالسامة على الفرد واجملتمع لذلك ح
اجملتمعات املسلمة، مث شرع الكاتب يف تعريف وشرح مصطلحات الدراسة وهي 

لوجيا احلديثة، والتكنواملراهقني، واملواقع اإلباحية، ومخسة مصطلحات: اإلدمان، 
عتمد الكاتب يف دراسته على نظرية يورغن هاربرماس يف دور ا دالقيمية. وق املنظومةو

، وتدخلها يف تفكيك يب العالقات االجتماعيةلوجيا التواصلية يف إعادة ترتوالتكن
الروابط االجتماعية، وذلك نظرًا للدور املؤثر الذي أصبحت تلعبه اآللة بصفة عامة يف 

وكانت  20_12ينة من الفترة العمرية من ع 100وقد أخذ الكاتب  حياة البشر.
 الدراسة على اجملاالت يف األسئلة التالية:

 
هل و، باالتصال التكنلوجية احلديثة هتماماال، اليت متتلكها تصالوسائل اال 

سامهت هذه الوسائل على التعرف على  هلو، هذه الوسائل مربوطة شبكة االنترنت
هل تستخدم ، ات تتناسب مع الثقافة احملليةهل تعتقد أن هذه الثقاف، ثقافات أخرى

ما ، نترنتى اإلما هو عدد الساعات اليت تقضيها عل، الوسائل التواصلية بشكل يومي
هل تشعر أن مشاهدة املواقع اإلباحية ، نترنت فيهاي األماكن اليت تقوم باستخدام اإله

كيف ، ئلهل كونت عالقات اجتماعية عرب هذه الوسا، سرتكمع أ التواصلتقلل 
، هل االسرة قادرة على اإلباحية هل بشكل يومي وأين وما هي أنواعهاتتابع املواقع 



49 

املراقبة، وهل ميكن التوقف عن متابعة املقاطع اإلباحية. وبعد هذه الدراسة توصل 
الكاتب إىل نتائج تدل على التأثري اخلطري هلذه املواد على هذه الفئة العمرية مما نتج عن 

تأثري هذه نحرفة املخالفة لشرع اهلل تعاىل، لذلك نرى مدى سلوكيات املذلك بعض ال
 خالق البشرية. املواد املنحطة على األ

 
 بعنوان " أثر العوملة على املرأة املسلمة " (Banona,2015) دراسةاملطلب الثالث: 

ها من شىت أمهية بالغة يف اجملتمع خطط الغرب إىل التأثري علي اتمّلا كانت مكانة املرأة ذ
اجملاالت السلوكية واألخالقية والفكرية، فكانت هذه العوملة عامل من عوامل التغّير يف 

يح لنفسها مشاهدة املواد اإلباحية مما املسلمة، حىت جعلت البعض منهن تب حياة املرأة
سرية واألخالقية يف حياة املرأة وتفاقم املشكلة وزادت املشاكل األزاد رقعة اخلطر 

بأن ة، تناولت الكاتبة يف البداية متهيدًا عن ماهية العوملة وحقيقتها حيث ذكرت املسلم
للعوملة وال ميكن حصر التعريف بشيء معني أو حمدد لكن  هناك تعاريف كثرية

حيث ذكرت تعريفًا ينسب لبعض  التعريف الشامل تعريفًا قالت إهنا هيرجحت 
 الواضح ألمور االقتصاد واالجتماعة هي:" التداخل املفكرين حيث قالوا إن العومل

والسياسة والثقافة والسلوك، دون اعتداد يذكر للحدود السياسية  للدول ذات 
  السيادة، أو انتماء إىل وطن حمدد لدولة معينة، ودون حاجة إىل إجراءات حكومية". 

 
مث ذكرت الكاتبة أثر العوملة السياسية واالقتصادية على املرأة املسلمة،  
أن العوملة االقتصادية هدفها إعادة هيكلة أقطار العامل، وتفكيك األوطان  فذكرت

عرقية أو دينية، وهتدف أيضا إىل والقوميات إىل كيانات هزيلة قائمة على نزعات قبلية 
فشاء ثقافة السالم املزعوم، السالم الذي حيقق مصاحل الدول الكربى، فأتقنت هذه إ

نسان وحقوق اإل والدميوغرافيةباستخدام شعار احلرية  الدول استخدام العوملة السياسية
جملاالت وحقوق املرأة، حىت جعلت املرأة منخرطة يف ميادين العمل يف معظم ا

اليت هتدف إىل قيام والسياسية، أما من حيث العوملة االقتصادية  االجتماعية واالقتصادية
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املسلمة حيث نزلت إىل اقتصاد عاملي بال حدود وال مجارك، فقد أثرت على املرأة 
األمن العاطفي للمرأة، والتماسك أثر على  اوهذسوق العمل املفتوح وشاركت الرجل 

االجتماعي، ومت استغالل املرأة استغالاًل غري الئقًا فوضعوا  األسري، واالستقرار
الشروط املخالفة لشرع اهلل يف تزين املرأة يف بعض الوظائف مثل االستقبال والبنوك 

حنو الثقافة  فتح شهية املرأة حنو التسوق واالنبهار على ادق، وعملت هذه العوملةالفنو
الترفيهية وأمناط احلياة الغربية، أما أثر العوملة الثقافية واالجتماعية على املرأة املسلمة 

باحية واملسلسالت اهلابطة والربامج اليت جدًا خصوصًا ما حتمله األفالم اإلفهي كبريه 
لمة  اجلنس والعنف والسحر، وقد أثرت هذه العوملة على حياة املرأة املسال تعلم إال

، سرية والزوجية وكذلك أثرت على منط تربية األطفالوأدت إىل كثري من املشاكل األ
 يف قرارات : أن املرأة هلا حق احلرية يف كل شيء حىتيقولالبعض  أنواملستغرب 

ملنطلق على املرأة الغربية، عون كيف أثر هذا ا، وهم ال يسماحلياة املعيشية واالجتماعية
دقيقة حماولة انتحار يقوم هبا كل  14حصائيات موثقة يذكر أن يف  أمريكا كل ففي إ

بسبب العنف واجلرائم، ومليون من الفتيات حيملن كل  65شخص، ويقتل يوميًا 
حاالت الطالق مليوين جهاض، وتفوق ألف يقدمن على  عمليات اإل 400، وعام

غرب، فيجب على املرأة املسلمة حالة سنويًا، فكل هذا من آثار العوملة اليت تنادي هبا ال
يف هذه اهلاوية. واختتمت الكاتبة هذه الدراسة مببحث  من االنزالق واحلذر االنتباه

ها: التمسك بالكتاب والسنة، ومن أمه حول طرق مواجهة عوملة املرأة املسلمة
، مع االهتمام بتحقيق وحمافظة املرأة املسلمة على حجاهبا باللغة العربية، واالعتناء

التنمية االجتماعية واالقتصادية لسد الفجوة بني الفقراء واالغنياء، وتنمية مهارات 
 الفهم والنقد والتفكري املبين على العقيدة الصحيحة.
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ية نترنت مسؤولبعنوان "الفضائيات واإل (Hassen,2008) دراسة: الرابعاملطلب 
 مشتركة "

يذكر الكاتب يف دارسته أثر الفضائيات على األطفال والشباب حيث ذكر أن هذه 
الفضائيات سالح ذو حدين ميكن أن يكون نافعًا إذا ُأحسن اختيار مضمون الرسالة 
اإلعالمية، ولكن يذكر الكاتب اجلانب املظلم يف استخدام هذه القنوات ويذكر كيف 

فئة األطفال والشباب خصوصًا فيما يتعلق بالتأثر باملواد  أثرت مضامينها السيئة على
اإلباحية، وذكر الكاتب مبحثًا مهمًا بعنوان " السلبية والعنف واجلنس" ذكر بعض 

افساد القيم، استضافة السحرة والكهان  اآلثار السلبية للفضائيات وهي كالتايل:
صفة العنف لدى األطفال، والدعاية لبعض البدع، ضياع الوقت أمام التلفاز، تنمية 

ثارة الغرائز واجلرائم اجلنسية، وكذلك يذكر الكاتب مبحث مهم بعنوان " أضرار إ
 وخماوف" فيه ستة أقسام: األول: التأثريات الصحية الناجتة من كثرة اجللوس على هذه

واجللد، أما الثاين: التأثريات  عضالت الرقبة والركبةالشاشات ومنها إصابات العيون و
عامل بديل وهذا من الواقع حنو  : العزلة، واالنطوائية، واالنفالتالسيكولوجية ومنها
ضعاف قدرة الشباب واألطفال على مواجهة التالية: إ ضرار النفسيةحبد ذاته حيدث األ

ك لسلوضعافهم كذلك على الرفض واملقاومة، وتكريس اللواقع، وإ احلقيقيةاملشكالت 
وهذا يؤدي كذلك إىل تعطيل الفكر  السليب الطفويل املعتمد على االتكالية واالعتماد

ن هذه الفضائيات وسيلة لث: التأثريات األخالقية ومنها: أ، أما القسم الثاالناقد
 للوصول إىل جمتمع استهالكي يتميز بالرخاء املادي واللذة واملتعة والبعد عن النشاط

لعالقات االجتماعية وتنمية حب االمتالك ا ي، وكذلك تشويهاالستثماري التنمو
، وكذلك هذه الفضائيات دعوة واحلصول على الثروة والتطور السريع واالستمتاع

، أما القسم الرابع: التأثري اجلنسي: حيث أن هذه االجتماعي لإلخالل بالنظام
  وخصوصًا أن هذه املوادالفضائيات تقدم املواد اإلباحية لغًة وإشارًة وسلوكًا وممارسًة

، أما القسم اخلامس: العنف باجملان عرب املواقع على االنترنت متاحةً  غالبًا ما تكون
حيث أن العنف ينتشر بشكل واسع يف الفضائيات ويف احصائيات لليونسكو وضحت 
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الداخلية إىل  العدوانيةأن مشاهدة العنف يف املسلسالت الكرتونية جترد الطفل من 
% من أفالم كرتون األطفال حتوي على مشاهد 80ن ، ويف دراسته تقول أ ةاخلارجي

، أما القسم األخري: التأثريات الثقافية: حيث تقوم القنوات والفضائيات املشهورة عنيفة
املالئمة، وحتدث الكاتب  تإىل الفئات املستهدفة حسب األيدولوجيابنقل الثقافات 

 ةبعنوان" األلعاب اإللكتروني بحث السابقكذلك ال يقل أمهيًة عن امل على مبحٍث
حيث سرد مجلًة من اآلثار ومنها: اإلدمان املفرط على األلعاب  ها السلبية"،وآثار

% منها 44ىل الكرتونية وحسب دراسة بريطانية إن نسبة جرائم األطفال ارتفعت إ
بأن  قراهنم، وطفل يقتل والديه، ويف دراسة أقيمت يف مصرجرائم أطفال حيرقون أ

حادثة يف برامج  25إىل  20هناك مخسة أحداث عنف نشهدها كل ساعة ترتفع حنو 
حنو العنف، وأوضحت دراسة فالم األطفال، وأشارت الدراسة إىل ميل األطفال وأ

أقيمت يف حتليل مضمون الرسوم املتحركة املستوردة من الغرب، بأن مظاهر العنف 
% 23والتهديد واالنتقام بنسبة % 49اللفظي حيث ظهر السب والشتم بنسبة 

، مث ختم  %3% والقذف 12% واالستهزاء والسخرية باآلخرين 14والتحريض 
 الكاتب دراسته ببعض آثار هذه الفضائيات وقد ذكرت يف املباحث السابقة.

 
 طرق الوقاية والعالج اجملتمعي املبحث الثالث: 

ه اآلفة، أذكر احلكم الشرعي قبل التطرق إىل الطرق الالزم اختاذها للتعايف من هذ
صوصًا حكم مشاهدهتا، وقبل سرد والفتاوى للمسائل املتعلقة باألفالم اإلباحية خ

ال وهي أن نعلم أن اهلل جل جالله وى الشرعية أذكر مسألة مهمة هنا أحكام والفتااأل
فى عليه خافية، يسمع صوت دبيب النملة السواء يف الليلة لع على كل شيء ال ختمّط
ِإنَّ اللََّه َلا َيْخَفٰى َعَلْيِه َشْيٌء ِفي اْلَأْرِض َوَلا ﴿ ظلماء على الصخرة الصماء، قال تعاىل:ال

، [Quran, 31:28]﴾ ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصرٌي﴿ ، وقال تعاىل:[Quran, 3:5]﴾ ِفي السََّماِء
 لتايل:أما االحكام والفتاوى الشرعية فهي كا مسيع ألقوالنا، بصرٌي ألفعالنا،
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 السؤال: ما حكم مشاهدة األفالم اإلباحية؟ -1
احلمُد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وَصْحِبه  اجلواب:

وَمن وااله، أمََّا بعُد: فال َيجوز ِللمسلم ُمشاهدُة األفالم اإلباحيََّة؛ ألنََّها 
وإطالُق النََّظر تؤدَِّي إىل قساوِة الَقلب، والغفلة عن اهلل تعاىل وعن ِذْكره، 

، والزَُّهِد يف يف مثل هذه األفالم يؤدي إىل إمراض النََّفس، وقسوة القلب
على ارِتكاب الفواحش واملعاصي، والتََّهاون فيها. وقد  ؤراحلالل، والتََّج

ُقل ﴿أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل بغضَِّ الَبصر عن احلرام؛ قال تعاىل: 
اِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ِإنََّ اللَََّه لَِّْلُمْؤِمِننَي َيُغضَُّوا ِمْن َأْبَص

. ومِن اطََّلع على مثل هِذه األفالم، [Quran, 24:30] ﴾َيْصَنُعوَنَخِبرٌي ِبَما 
 فْلُيباِدْر ِبالتََّوبة إىل اهلل  تعاىل  فإنََّ التََّائَب من الذََّنب َكَمن ال َذْنَب له

(Islamway,2012) 

 
 : ما هو رأي اإلسالم يف حكم مشاهدة األفالم اإلباحية؟السؤال -2

د تسلط على العبد األفالم اإلباحية هي واحدة من الذنوب اليت ق اجلواب:
عنها والتوبة منها، وحكمها يف الشريعة اإلسالمية هو  بتعاداالوال بدََّ من 

 ُقل﴿النور:مجاع أئمة أهل العلم والفقه، قال تعاىل يف سورة أب التحرمي
 ۚ  ذَِٰلَك َأْزَكٰى َلُهْم  ۚ  لَِّْلُمْؤِمِننَي َيُغضَُّوا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم 

إىل  ستنادباال، إًذا هي حمرمة [Quran, 24:30] ﴾ِإنََّ اهلَل َخِبرٌي ِبَما َيْصَنُعوَن
النص القرآين السابق، فاإلنساُن مسؤوٌل عن جوارحه فالعني تزين وزنا 

النظر إىل املنكرات اليت حرمها اهلل تعاىل، وأمََّا عواقب مشاهدة  العني هو
األفالم اإلباحية يف اإلسالم فهي تقسي القلب ومتيت فيه حالوة اإلميان 
واحلالل، وتدعو إىل ارتكاب الفاحشة فيتوق العبد إىل تطبيق ما يشاهده 

ذي يف تلك األفالم اخلليعة، وتؤثر بشكٍل كبرٍي على نفسية الشخص ال
يعكف على تلك األفالم، فيصبح كئيًبا شارد الذهن بعيد الفكر أقرب ما 
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 يكون إىل البالهة، وخيسر توقده وذكاءه يف حياته العملية

(Sotor,2020). 
 

 يدعي االلتزام ومدمن على القنوات اإلباحية؟ زوٌجالسؤال:  -3
لى هذه وُيخشى عليه إن استمر ع عظيمة،ال شك أن زوجك واقع يف فتنة  اجلواب:

ها آثار سيئة ذلك أن فتنة النظر احملرَّم تعقب عليه؛واخلري الذي هو  احلال أن يترك الصالة
والنظر أصل عامة احلوادث اليت تصيب : قال ابن القيم،  العاصيلق على دين وُخ

اإلنسان ، فإن النظرة تولد اخلطرة ، مث تولد اخلطرة فكرة ، مث تولد الفكرة شهوة ، مث 
شهوة إرادة ، مث تقوى فتصري عزمية جازمة ، فيقع الفعل وال بد ما مل مينع ال  تولد 

وهناك ،  مانع ، وهلذا قيل : الصرب على غض البصر أيسر من الصرب على أمل ما بعده
أنه طهارة القلب و، غض البصر ، منها : أن غض البصر امتثال ألمر اهلل يف فوائد 

أثر السهم املسموم ؛ فإن النظرة سهم مسموم  أنه مينع وصولووزكاة النفس والعمل ، 
أنه خيلص القلب ومن سهام إبليس ، تعويض من غض بصره حبالوة اإلميان يف القلب ، 

عض الوسائل املعينة على ب، وهذه من أسر الشهوة فإن األسري هو أسري هواه وشهواته
اهلل لك ، استحضار اطالع اهلل عليك ، ومراقبة كما عند ابن القيم  : غض البصر

جماهدة النفس وتعويدها على غض و، نطراح بني يديه ودعائه تعانة باهلل واإلاالسو
كما يذكره ابن  بعض آثار املعصية على صاحبها، وهذه  البصر والصرب على ذلك

حرمان العلم ، حرمان الرزق ، وحشة حتصل للعاصي بينه وبني ربه ، وبينه : القيم 
ليه ، وأن العاصي جيد ظلمًة يف قلبه ، حرمان الطاعة ، وبني الناس ، تعسري أموره ع

وأن املعاصي تزرع أمثاهلا ، وُيولِّد بعضها بعضًا ، وأن املعاصي ُتضعف القلب عن 
إرادته ، فتقوى إرادة املعصية ، وتضعف إرادة التوبة شيئًا فشيئًا إىل أن تنسلخ من قلبه 

استقباح املعصية فتصري له عادة ، ال إرادة التوبة بالكلية ، وأنه ينسلخ من القلب 
 .(Islamqa,2004)يستقبح من نفسه رؤية الناس له
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من أفالم الفيديو  أخونا يذكر بعض تأثريات الفيديو ويقول: إن كثرًيا السؤال: -4
ما يقع بني  تأيت من الغرب، وميثلها أناس هم من الكفرة، وميثلون أيًضا

أن نذكرها يف هذا املقام،  ال يليق بنا الرجل وزوجته، ويذكر صوًرا
ويرجو من مساحة الشيخ التوجيه: هل يتأثر الناس فيما بينهم فيما خيص 

 احلياة الزوجية مبا يكون يف تلك األفالم أم جيتنبوه؟
، الواجب احلذر من هذه األفالم اخلبيثة اليت جتناباالاجب ولا اجلواب:

ين مع من زىن هبا، تصور النساء العاريات، أو الرجل مع زوجته، أو الزا
أو تذكر اللواط والالئط مع من الط به أو ما أشبه ذلك، كل هذه أفالم 
منكرة، وخبيثة وخليعة، جيب أن حتارب، وجيب أال يسمح هلا، وجيب أن 
يعاقب من يوردها إىل البالد اإلسالمية، وجيب على والة األمور يف كل 

يق الشرطة، ومن طريق بلد إسالمي أن حيارب هذه األفالم اخلبيثة من طر
مراقبة الكتب، ومن طريق مراقبة األفالم، ومن طريق اإلعالم، من كل 
طريق، مهما أمكن، جيب على والة األمور أن حياربوها بكل وسيلة، حىت 
ال تدخل البالد، فإنه يترتب عليها فساد األمة، واجلرأة على ما حرم 

 بيث، نسأل اهلل العافيةفالواجب احلذر من ذلك ومنع هذا التيار اخل، اهلل
(Ibn baz,2021). 
 

  املطلب األول: الطرق الفردية
حية، تتوفر إحصائية تبّين مدى االنتشار وقبل الكالم عن الطرق الواقية من آفة اإلبا

دف يهموقع "واعي" الذي  هنترنت حسب ما وضحالواسع هلذه املواد على شبكة اإل
من طلبات حمرك البحث  %25 يذكر أنكون اجملتمع بدون إباحية حيث يإىل أن 

٪ من 70، ومن التنزيالت من اإلنترنت هي مواد إباحية% 35تتعلق باجلنس، و
عاًما يزورون موقًعا إباحًيا مرة واحدة  24و 18الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني 

 ءعلى األقل شهرًيا، وثلث مستخدمي اإلباحية على اإلنترنت هم من النسا
(Wai,2020.) 
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خالق اإلسالمية النبيلة، يف احملافظة على كيان األ ن املسؤولية عظيمة واألمانة جسيمةإ
 َراٍع،ُكلُُّكْم  ":àفالفرد املسلم مسؤول على نفسه أواًل مث على عائلته، قال النيب 

 َأْهِلِه،ُجُل َراٍع ِفي َوالرَّ َرِعيَِّتِه،اْلِإَماُم َراٍع َوَمْسُؤوٌل َعْن  َرِعيَِّتِه،َوُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن 
 َوَمْسُؤوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها.." َزْوِجَها،َواْلَمْرَأُة َراِعَيٌة ِفي َبْيِت  َرِعيَِّتِه،َوُهَو َمْسُؤوٌل َعْن 

[Bukhari, verse 2, p. 5-Sahih al]افظ على نفسه وعلى عائلته من هذا، فالفرد حي 
حسب  البشرية، ومن الطرق الفردية خالقطر احملدق والذي يضرب يف صميم األاخل

: طلب العلم الشرعي حىت يتّعرف العبد على خطورة هذه املعصية ما يراه الباحث
وحىت يكون لديه الوازع اإلمياين املانع من التأثر من هذه املواد وأثرها على االميان 

فرائض السامة، ومن الطرق كذلك احملافظة على قراءة القرآن الكرمي وعلى الصلوات ال
النفس عن الفواحش  وهنيفإن يف ذلك األثر العظيم على استقرار وطمأنينة القلب 

َعِن اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصََّلاَة ِإنَّ الصََّلاَة َتْنَهٰى  ﴿: Îواملعاصي، قال 
، ومن (uranQ, :4529)﴾ َيْعَلُم َما َتْصَنُعونَ  َوَلِذْكُر اللَِّه َأْكَبُر َواللَّهُ  اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر

استغالل وقت الفراغ مبا ينفع، فالنفس إذا مل تشغلها بالطاعة شغلتك باملعصية، الطرق 
ومن الطرق كذلك طرد امللل والكسل واخلمول من خالل ممارسة بعض اهلوايات 

 العملية.
 

 املطلب الثاين: الطرق اجملتمعية
 هام يف سد هذه الثغرة اجملتمعية اخلطرية وذلك من خالل على اجملتمع كذلك دوٌر

 تبث هذه املواد لكترونية اليتما يراه الباحث: حجب املواقع اإل الطرق التالية حسب
، وإقامة الندوات نشاء مراكز للتأهيل والتعايف ملدمين املواد اإلباحيةالالأخالقية، وإ

ة من تأثريات هذه املواد، وكذلك من الطرق واملؤمترات ملناقشة القضايا اجملتمعية الناجت
  حماسبة املسؤولني الذي يروجون هلذه املواد.
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 اخلامتة 
يف خامتة هذا البحث املتضمن على ثالثة مباحث رئيسية: مصطلحات الدراسة، 

تمعية، حيت تبّين يف املبحث األول معىن السابقة، وطرق الوقاية اجملوالدراسات 
على بعض  بحث الثاين مت االطالع، ويف املالتأثري واالحنطاطاألخالق واإلباحية و

التجارب العلمية يف املواضيع املتعلقة بالتأثري اجملتمعي للمواد اإلباحية حيث كانت هذه 
حكام ويف املبحث األخري مت ذكر بعض األالدراسات قيمه يف النتائج والتوصيات، 

، مث ذكر أهم الطرق الفردية واد اإلباحيةوالفتاوى الشرعية لبعض املسائل املتعلقة بامل
ملهمة خالق البشرية من الركائز ار تأثري هذه املواد، والشك أن األواجملتمعية لصد خط

خالق ن املنابع احلقيقية هلذه األنسان أن يبحث عيف حياة البشر فيجب على اإل
على صاحبها حممد  ، فاحلياة النبوية فيها الكثري من الكنوز األخالقيةوتعلمها وتعليمها

à العظيمة صمام أمان للفرد املسلم،  خالق النبويةعلى األ للنشء، فالتربية الصحيحة
أيضًا الدعوة إىل قراءة كتاب يف غاية األمهية لكل مسلم وهو كتاب ومن التوصيات 

الداء والدواء أو اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف البن القيم اجلوزية فهو 
 مراض واآلفات النفسية.ري من األم يف بابه ومعاجل لكثكتاب قي
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 دراسة تأصيلية صناعة احلاللتشجيع اإلسالم على تطوير 
 

 أ.د. عبد القادر بن ياسني بن ناصر اخلطيب
 جامعة األمري سلطان –كلية القانون 

 الرياض –اململكة العربية السعودية 
Email: Aqk223@gmail.com 

Mobile: 00966504261771 

 
 الدراسةمستلخص 

على التطوير واالرتقاء  –وهو الدين اخلالد، الصاحل لكل زمان ومكان  -يشجع اإلسالم 
 يف جماالت احلياة كلها، 

  
ومن أمهها جماُل صناعة احلالل؛ فإن حاجة الناس تدعو إىل تطوير منتجات هذه  

وسائل الصناعة بصفة مستمرة، وخاصة يف العصر احلاضر الذي يشهد تناميًا مطردًا يف 
التقنية واإلنتاج، وأيضًا ألمهية هذه الصناعة اليت تضافرت نصوص الشريعة على بيان 
أحكامها، وراعت الشريعة حفظها فجعلتها من مقاصدها اليت هتدف إىل حفظ دين 
الناس ونفوسهم وعقوهلم ونسلهم وأمواهلم، وتنميتها، وإن مما يسهم يف تطوير هذه 

واملؤسسة  -يف هذه الصناعة  –ي، فإذا عرف العامل الصناعة بياَن حكمها التكليف
املشرفة عليه أن ما يقومون به يعترب عبادة، وقد يرتقي ألن يكون فرض كفاية أو فرض 

حَفَزهم ذلك إىل بذل ما يف وسعهم  -بناء  على تلك املعرفة  –عني، وأخلصوا يف نياهتم 
ائل واآلليات؛ طلبًا للثواب، للوصول بعملهم إىل أعلى مستوى يف األداء وبأفضل الوس
املهمة يف اإلتقان والتطوير  -وخوفًا من العقاب، وتلك النية ستولد لديهم الرقابة الذاتية 

 على اعتبار أهنم يعملون لوجه اهلل وابتغاء ما عنده من األجر. -
 
 

mailto:Aqk223@gmail.com
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، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما احلمد هلل 
 بعد:

 
فقد اتسمت الشريعة اإلسالمية خبصائص جتعلها صاحلة لكل زمان ومكان،؛  

وارتقت هبم ، فتمّيزت بالشمول والتوازن والكمال، وراعت ضرورات الناس وحاجاهتم
 والترقي يف اجلانب األخالقي، باستمرار هتمإىل مرتبة التحسينات اليت ُتعىن بتحسني حيا

بل أهله املتخصصني، وفق اجتهاد منضبط من ِق ، والتطور اإلبداعي واحلضاري،والقيمي
أحكامًا منظمة وتشريعات  -من نصوصها وقواعدها ومقاصدها  –الذين يستنبطون 

 شاملة ألفعال الناس.
  
وهلذا ال غرو أن تدعو الشريعة اإلسالمية إىل تطوير األعمال واإلبداع فيها  

عليه ؛ إذ ؛ ألمهيته الكبريةاحلالل عةصنا، وخباصة يف جمال كلهاوإتقاهنا يف جماالت احلياة 
أردت أن ُأسلط الضوء على ذلك من خالل موضوع ف، عصريف كل  صاحل البشريةاملتقوم 

ألتقدم به إىل   دراسة تأصيلية( -)تشجيع اإلسالم على تطوير صناعة احلالل عنوانه: 
كلية العلوم واحلضارة، اليت تنظمها  ةالندوة الدولية األوىل حول الدراسات اإلسالمي

الرائدة يف نشر ثقافة  UTMاالجتماعية واإلنسانية، بأكادميية احلضارة اإلسالمية 
 التطوير واإلبداع املنضبط.

 
 أهداف املوضوع:

 تسليط الضوء على حرص اإلسالم على التطوير واإلبداع يف جماالت احلياة كلها. -
 .مقاصد الشريعة وعالقته حبفظ، مبجال صناعة احلاللإبراز اهتمام اإلسالم  -
 .صناعة احلاللالتطوير واالبتكار يف ضوابط  بيان -
ذات الصلة  الدراسات السابقة: بعد البحث واالطالع يف كشافات املوضوعات (1

"موسوعة صناعة احلالل" نشرهتا وحدة البحث العلمي يف دار اإلفتاء وجدت  مبوضوعي،
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تطوير الم، ولكنها مل تتناول تشجيع اإلسالم على 2020ه/1441بدولة الكويت عام 
 .الصناعة بشكل خاص تطوير هذهال ، وبشكل عام

 
 اهج التالية:اعتمدت يف كتابة هذا البحث على املن منهج الدراسة وإجراءاته: 

 التطوير.على  املنهج االستقرائي، حيث تتبعت النصوص الشرعية ومقاصدها اليت تشجع
 الكتب يفاملنهج الوصفي والتحليلي: وذلك بدراسة شروح تلك النصوص واملقاصد 

ها بتطوير صناعة والدراسات واألحباث القدمية واملعاصرة. مث حتليلها ألستنتج عالقت
 احلالل.

 
؛ اترب يف أمثاهلمنهج البحث العلمي املع ااتبعت فيهفقد : دراسةالأما إجراءات  

 األحاديث الواردةب واكتفائي ات القرآنية بذكر رقم السورة ورقم اآلية.اآلي مثل توثيق
 .أو يف أحدمها يف الصحيحني

 
الترقيم  ع عالماتووض   املعلومات من مصادرها املعتربة يف كل فن. وتوثيق 

ج الدراسة يف خامتة وإيراد نتائ .لبالشْك ط الكلمات اليت حتتاج إىل ضبطب املناسبة، وض
 البحث.

 
 اإلسالم بالتطوير م: اهتماولاملطلب األ

املراد بالتطوير: مواصلة النظر والتفكري والبحث يف أمر من األمور ُبغية تغيريه تدرجييًا، 
وخبطة واضحة، لنقله إىل واقع أفضل من واقعه األول، والوصول به إىل الغاية املرجوة 

اجملال مفتوحًا إزاء إمكانية منه على الوجه األكمل حبسب اإلمكان يف وقته، مع إبقاء 
 . (1)تغيريه إىل ما هو أفضل من ذلك مستقباًل

                                                           

إدارة التغيري والتطوير التنظيمي ، مجال حممد عبداهلل، مادة "طور" 4/507لسان العرب ، ابن منظور انظر:  (1)
15 ،57. 
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اف املستقبل فالتطوير يتعامل مع الواقع، مع متابعة البحث والتفكري واستشر 
 وصواًل إىل االبتكار، ضمن خطة حمكمة.

  
التكنولوجيا ووتزداد أمهية التطوير يف ظل التغري السريع يف وسائل االتصال  

 اراهتممهوذلك بصقل  وتقنية املعلومات، ولذا فإنه من املهم تشجيع أفراد اجملتمع عليه،
حمليطة هبم، برفع اقيمهم، حبيث ميّكنهم ذلك من االستجابة للتغيريات الكبرية توجيه و

اقات مهدرة، م اإلنتاجية، خصوصًا وأن لدى كثري منهم طمستواهم الوظيفي وكفاءهت
 .كما ينبغيمل يستفيدوا منها 

  
ونظرًا هلذه األمهية فينبغي نشر ثقافة التطوير يف الوسط املؤسسي سواء يف  

القطاع العام أو اخلاص، وعلى مستوى األفراد ليصبح ثقافة تتعاقب عليها األجيال. وقد 
 الدول الصناعية املتقدمة العديَد من الربامج الدراسية يف تبنت اجلامعات املتميزة يف

، كأحد وسائل نشر هذه (1)التطوير، مثل مقرر "التطوير اإلداري" ومقرر "إدارة التغيري"
قادة املؤسسات يف ميادين احلياة، ومنها  اأن يكونو على أملالثقافة بني أوساط الشباب، 

 . صناعة احلالل مؤسسات
 

شجع على التطوير  –وهو الدين اخلالد، الصاحل لكل زمان ومكان  -واإلسالم  
يف جماالت احلياة كلها، وعرف ذلك علماؤه املتقدمون؛ لعلمهم بأن األفكار وأحوال 
األمم غري مستقرة وال سائرة على نسق واحد، بل هي متغرية آخذة يف التطور يف كثري 

القدم؛ فاختذوا التطوير منهجًا هلم يف  واستجاب املسلمون هلذه الدعوة منذ من اجملاالت،
خمتلف جوانب حياهتم، ومل ُيعرف عن حضارة حرصها على التطوير كما ُعرف عن 
احلضارة اإلسالمية، ذلك أن التطوير من عوامل عمارة األرض ومنائها، كما أمر اهلل، 

                                                           

 16بتاريخ  14794، مقال يف "جريدة اليوم" العدد والتطويرأمهية ثقافة التغيري عبدالوهاب القحطاين، انظر:   (1)
 .2013ديسمرب 



63 

، صانعهااملنتجات ومليس استثناء من ذلك؛ فإن احلاجة تدعو إىل تطوير  وصناعة احلالل
وخاصة يف العصر احلاضر الذي يشهد تناميًا مطردًا يف وسائل التقنية أدت إىل تطوير 

صناعة يف جماالت احلياة، وقد جتّلى اهتماُم اإلسالم بالتطوير والدعوة إليه يف أمور، هذه ال
 أمهها: 

 
ة، دعوة اإلسالم إىل إتقان العمل، مبعىن إحكام أدائه وإحسانه، وذلك يف نصوص كثري .1

)صحيح مسلم رقم احلديث  : )إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء( النيب قولمنها 
على الوجه األكمل، وبأفضل ما توصل إليه العلم  العمل ، واإلتقان يقتضي أداء(1955

احلديث من وسائل أدائه وأساليب تطبيقه، والسعي إىل تطويره، ومتابعة ما يستجد بصفة 
 .(1)هو مشروع منهما مستمرة، مع احلرص على 

الدعوة إىل إعمال العقل، وذم التقليد: فقد تكرر يف القرآن الكرمي دعوة الناس إىل النظر،  .2
واالعتبار، والتفّكر، وإعمال العقل، وذم التقليد األعمى لآلباء بعد أن حرر اهلل تعاىل 

سؤولية، امل بين آدم بالعقول النّيرة، وأنكر ختليهم عن التفكري باستقاللية وعدم حتملهم
 .(2)[23: 43القرآن ]حني قالوا:

بناء عقلية اإلنسان املطوِّر: فقد أثبت اإلسالم أن تطوير األشياء ينبع من داخلنا أواًل،  .3
وهلذا كان منطلق التغيري يف العامل هو النفس اإلنسانية املوجهة هبدي النقل، ونور العقل، 

العقل البشري، وإمنا وضع قواعد التغيري [ فاإلسالم مل يكتف بتطوير  11: 13القرآن ]
، وبتغيري (3)والتطوير احملمية بالشريعة السمحة؛ لتجعلها نرباسًا ُيهتدى هبا يف كل العصور

 .[53: 5 القرآن]تعاىل: قالالفرد نفَسه حنو األفضل يتغّير اجملتمع، 

                                                           

 مادة "تقن". 422/ 34 تاج العروس، لزبيديا، 13/117لسان العرب،  ،ابن منظورانظر:   (1)
 .2/213 ، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيبانظر :   (2)
 – 40 ؟كيف تغري نفسك بنجاح، نبيل كاظم حممد، 118 ،44الفاضلة  األخالق ،عبداهلل الرحيليانظر :   (3)

 .119وتطبيقاهتا  أسسها التربية مناهج ،على أمحد مدكور ،43
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التحسينية، وهي الرتبة الثالثة من مقاصد الشريعة إىل  املقاصُدمن مقاصد شريعة اإلسالم  .4
، وكمال ومسو أخالقهم، جانب الضروريات واحلاجيات، وهتدف إىل حتسني حياة الناس

حال األمة، ومراعاة مدارك البشرية الراقية، وحتسني السلوكيات، ورفع مستوى التحضر 
 تراعت ضروراهتا، وسدبعد أن  ،(1)التطور اإلبداعي واحلضاريتتغيا والتمدن، و

 .(2)وهي بذلك ُتظهر كمال األمة، وحسن أخالقها، وبديع نظامهاحاجاهتا، 
 
 صناعة احلالل: اهتمام اإلسالم بالثاين طلبامل

: األعمال واإلجراءات ا، وُيقصد هب"صناعة احلالل" من اجملاالت املهمة يف احلياة جماُل
 .(3)خدمات تتوافق مع ضوابط الشريعة اليت تقوم هبا جهات متخصصة لتقدمي منتجات أو

 وقد حَلَظ هذا التعريف عمل املؤسسات املهتمة بصناعة احلالل.
 

خدمات إجياد منتجات وهي وإذا نظرنا إىل منتجات صناعة احلالل نقول:  
 مشروعة، تضمنها جهات متخصصة.

 
 والدواءواللباس والشراب وبناء على هذا التعريف تشمل صناعة احلالل: الغذاء  
اهتمت هبا شريعة لذا و كما سبق، ،البالغة وحنوها، وهذه األمور هلا أمهيتها والسياحة
يف نصوصها الشرعية، وجعلتها من مقاصدها  -وهي اليت تراعي مصاحل الناس  –اإلسالم 

وغاياهتا، أما ما يتعلق بالنصوص الشرعية اليت وردت يف أمهية صناعة احلالل فقد ذكرها 
صناعة احلالل ل املتينة عالقةال وأود التركيز هنا على،  (4)يف صناعة احلالل لف أن ممكثري 

                                                           

 .273أصول التربية احلضارية يف اإلسالم،  ،هشام األهدل، 2/11 املوافقات ،لشاطيباانظر: (  1)
شورانظر: (  2) صد ،ابن عا شريعة مقا سالمية  ال شريعة ،ليويبا، 2/142اإل صد ال سالمية مقا وعالقتها باألدلة  اإل

 .334 الشرعية
  .1/21صناعة احلالل موسوعة انظر: ( 3)

وكتاب ، للشيخ صاحل الفوزان األطعمة وأحكام الصيد والذبائحوكتاب ، موسوعة صناعة احلاللكتاب  مثل:( 4)
 .عبداهلل الطريقي كتوردلل أحكام األطعمة يف الشريعة اإلسالمية
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 ؛احملافظة على مصاحل اخللقإىل  اتوجيهاهتمن خالل هتدف  ا؛ حيث إهنمبقاصد الشريعة
احملافظة عليها ب. وحفظها يكون (1)اهلموموأهلم ونسلهم ووعق منفسهأيف حفظ دينهم و

حملافظة عليها من وبا ما يقيم أركاهنا ويثبت قواعدها. من جانب الوجود، وذلك حبفظ
ويف ذلك  .(2)جانب العدم، وذلك حبفظها مبا يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها

إشارة إىل الوسائل اإلنشائية أو التنموية والتطويرية "ما يقيم األركان ويثبت القواعد" ، 
ع" ، والوسائل  الوقائية " درء االختالل والوسائل العالجية "درء االختالل الواق

   ، وأبني ذلك فيما يلي:.(3)املتوقع"
 

د منها توفري جلية، إذ إن املقصوحبفظ مقصد الدين فعالقة صناعة احلالل أما  
جيهات الشريعة من االستجابة لتو املسلمني املنتجات واخلدمات املشروعة اليت متكن

  .، وإجياد العلماء املتخصصنيماآلمرة باحلالل والناهية عن احلرا
 

 الطعام مبقصد حفظ النفس فظاهرة، وذلك بتوفري لوأما عالقة صناعة احلال 
إنشاء املستشفيات واحلالل، وتوفري األدوية اخلالية من كل حمرم خبيث، الطيب والكساء 

علم ليت توصل إليها واملراكز الصحية لعالج املرضى وتقدمي الرعاية هلم، بأفضل الطرق ا
 منروع املش واحلرص علىالطب، وما يناسب ذلك من أجهزة ومعدات طبية حديثة، 

لفنيني واملمرضني ذلك كله. وتظهر تلك العالقة أيضًا يف توفري األطباء والصيادلة وا
م الفنية يف ختصصهم العاملني العارفني بصناعة احلالل يف جماالت عملهم، وتنمية مهاراهت

 بصفة مستمرة.
 

                                                           

 .1/174املستصفى  ،لغزايلا:  انظر( 1)

 .2/8 الشاطيب، املوافقات:  انظر(  2)

 .251املنظور اإلسالمي ملمارسة اخلدمة االجتماعية  ،عفاف الدباغ:  انظر(  3)
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افظة على عالقتها مبقصد حفظ العقل فظاهرة يف دورها الكبري يف احملوأما  
افظة على عقله، سالمته وتنميته، فإن اإلنسان إذا حافظ على صحته، ساعده ذلك يف احمل

نسان وشرابه، وحتميه فالعقل السليم يف اجلسم السليم، كما أهنا تسهم يف سالمة طعام اإل
لعقول أو تشغلها او اليت تشتمل عليها، واليت تضر من املنتجات ااملخدرة واملسكرة، أ

 عن أداء وظيفتها يف التفكري والفهم واإلبداع.
 

على وأما عالقة صناعة احلالل مبقصد حفظ النسل فتربز يف مساعدة الزوجني  
يف السياحة  هم علىوتشجيع ،نتجاة املباحةتوفري املصحتهما وصحة األسرة، من خالل 

حيافظ اجملتمع وبذلك الفواحش بشكل عام،  منن الزنا ودواعيه ومبيئة مناسبة خالية 
تؤدي إىل اختالط حيث إهنا ا، كم  قتل لألوالد ُح الزنا والفواحش ؛ ألنسالمة أفرادهعلى 

 .(2)( وإىل تفكك اأُلسر، ومن مث انقطاع النَّسل، وخراب العامل1األنساب وتضييعها)
 

وتنميته، وذلك  فإلسهامها الكبري يف حفظ املالمبقصد حفظ املال عالقتها وأما  
رتب عليه من إجياد ببيع املنتجات املتنوعة، وتطوير صناعتها واإلبداع يف ذلك، وما يت

تصادية فرص عمل للمواطنني وتدريبهم وتأهيلهم، واستحداث مصانع ومؤسسات اق
ظ على صحته اتسهم يف الرفع من مستوى التنمية، وتطوير رأس املال البشري، واحلف

لذي كان سيصرف على اا، وتوفري املال اجلسدية والنفسية بتوفري املنتجات اليت يطمئن هل
 .اجلنسيةو اجلسدية األمراض

 
، وأن ان يهتموا هبفحريٌّ باملسلمني أهبذا القدر  وإذا كانت أمهية صناعة احلالل 

 يسهموا يف تطويرها ورقيها.
 

                                                           

 . 1/105 اجلواب الكايف ،ابن القيم:  انظر(  1)
 . 5/221احملصول  ،لرازيا:  انظر(  2)
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 د املكلفني، ومقاصمن خالل احلكم التكليفي املطلب الثالث: تطوير صناعة احلالل
ومقاصَد املكلفني  مما يدل على اهتمام الشريعة بصناعة احلالل أن أحكاَمها التكليفية

 ذلك فيما يلي: وأبني، واالرتقاء هبا تشجُع على تطوير هذه الصناعة
 

 املسألة األوىل: تطوير صناعة احلالل من خالل احلكم التكليفي 
اإلباحة، ومع النية اخلرية يكون  اصناعة احلالل من أعمال اخلري، فاألصل فيهوملا كانت 

هذا العمل عبادة مندوبة يثاب عليها، وقد يرتقي هذا العمل ليكون واجبًا كفائيًا ، ورمبا 
؛ فإذا كان املسلمون حباجة إىل توفري احلالل يف مطعمهم وملبسهم (1)يكون واجبًا عينيًا

ومل يكن لديهم إال مؤسسات معدودات تقوم هبذا العمل أصبح ودوائهم وحنو ذلك، 
صنع احلالل يف هذه احلالة واجبًا كفائيًا، فإن مل يكن يف اجملتمع إال مؤسسة واحدة، أو 
مل ميكن دفع هذه احلاجة إال باملؤسسات املوجودة مجيعها، صارت صناعة احلالل يف 

 حقهم واجبًا عينيًا.
 

 - فة أنه عبادةباإلضافة إىل معر -ي لصناعة احلالل وإن بيان احلكم التكليف 
ن عمل، واقتناعًا مبا ُيكسب العامل واملؤسسة املشرفة عليه رؤيًة واضحة ملا يقومون به م

ل قويًا، واستجابتهم دافعهم حنو العم ما جيعل، ُيطلب منهم، والتزامًا مبا يريدون عمله
إىل بذل ما  -أيضًا  -، وسيدفعهم قانًا أسرع، وتنفيذهم ملا ُيطلب منهم يكون أكثر إت

واآلليات؛  يف وسعهم للوصول بعملهم إىل أعلى مستوى يف األداء وبأفضل الوسائل
ون إن مل يقوموا هبذا لقناعتهم بأهنم سينالون األجر العظيم، جزاء امتثاهلم، وأهنم سيأمث

ى باهلم احلكم علأو مل خيطر العمل، خبالف ما لو عرفوا أن هذا العمل مشروع فحسب، 
دى العاملني يف جمال ل؛ وبذلك يتبني لنا أن توفر الوعي واالقتناع الشرعي ملا يقومون به

 صناعة احلالل مهم يف تطويره واإلبداع فيه. 
 

                                                           

 . 1/99يف أصول األحكام  اإلحكام: األمدي،  انظر(  1)
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 ."النيات" تطوير صناعة احلالل من خالل مقاصد املكلفنياملسألة الثانية:  
 

النيات، ويرى بعض العلماء أن ، وهو (1)وهناك لفظ له صلة مبقاصد املكلفني 
 النية هي القصد.

 
فإذا عرف العاملون يف صناعة احلالل احلكَم التكليفي لصناعة احلالل، بقي عليه  

إىل القيام هبذا العمل؟  فقد  مهبذا العمل، مبعىن ما الذي يدعوه محتديد دوافعه جتاه قيامه
يكون الدافع لديهم هو احلصول على املال فقط، أو احلصول على اخلربة العملية يف هذا 
اجملال، أو احلصول على اإلقامة الشرعية يف بلد املؤسسة، أو الرغبة يف احلصول على 

قد يكون مكانة اجتماعية، أو احلاجة إىل االتصال مبجاالت العمل واحلياة املهنية، و
قصدهم األول رجاَء الثواب من عند اهلل تعاىل، وتكون لديهم مقاصد تبعية ال تتعارض 

بعض الدوافع السابقة، وهذا القصد وتلك  ممع قصده األول واألساس، كأن يكون لديه
، فإن من ِحكمة تشريع النية: متييز العبادات فاعلها عبادة يثاب عليها العملالنية جتعالن 
 .(2)عن العادات

 
مهم جدًا يف تطوير صناعة احلالل، فهو يساعد على  "نيته"فمقصد املكلف  

حفز دافعية العاملني يف هذا اجملال، ويشحذ مهتهم، ويولد لديهم الطاقة الالزمة للقيام 
باألعمال املوكلة إليهم، كما أنه ينّمي الرقابة الذاتية لديهم بشكل عام، على اعتبار أهنم 

لوجه اهلل وابتغاء ما عنده من األجر، وهذا يؤدي إىل إتقاهنم  -بالقصد األول  –يعملون 
لألعمال املوكلة إليهم، وينّمي رغبتهم يف االرتقاء هبا وتطويرها؛ ألن اإلتقان والتطوير 

 : )إمنا األعمال بالنيات(، وهبذا نتبني أمهية قول النيب كما سبق مطلبان شرعيان

                                                           

صد املكلفني: الدوافع والدواعي اليت جتعل املكلفني يتجهون إىل عمٍل ما.   (1) سنياملراد مبقا قاعدة  ،يعقوب الباح
 .28"األمور مبقاصدها" 

 .2/324املوافقات  ،لشاطيبا  (2)
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، وإىل هذا تشري القاعدة الفقهية "األمور (1ديث )صحيح البخاري رقم احل
، أي: إن أعمال املكلفني وتصرفاهتم ختتلف نتائجها وأحكامها اليت تترتب (1)مبقاصدها"

 .(2)هاعليها باختالف غايتهم وأهدافهم من
  
ويضاف إىل ذلك أن الشريعة تريد من املكلف أن يكون قصده موافقًا لقصد  

، وهو فعل ملنتجات صناعة احلاللالشارع، وحمصاًل للمصلحة اليت أرادها من إباحته 
خمالفًا لقصد  املكلف اخلري للناس بتحصيل مصاحلهم ودفع املفاسد عنهم، فإن كان قصد

اعة احلالل وسيلةً إىل حتصيل مفسدةٍ أو تفويت ه املشروع يف صنالشارع، كأن جيعل عمَل
قصد اإلضرار بالغري حتت غطاء صناعة احلالل،  مصلحٍة، أو يكون قصده بعمله جمردَ 

 .(3)فهذا كله يؤدي إىل َخر م مقصد الشريعة، فال جيوز القيام هبذا العمل
 

 صناعة احلاللتطوير : ضوابط لرابعاملطلب ا
وير منضبط حيقق تطوير صناعة احلالل فإهنا هتدف إىل تطإذا كانت الشريعة تشجع على 

 مقاصدها.
  
فكل ما خلق اهلل [، 29:  2القرآن]األصل يف األشياء اإلباحة؛ لقوله تعاىل: و 

فإن األصل فيه احلل واإلباحة ما مل يرد دليل حيرمه، وكل ما صنع اإلنسان من اآلالت 
وهذه القاعدة تنطبق على  ،(4)يرد دليل حيرمهواألجهزة فاألصل فيه احلل واإلباحة ما مل 

، أو ما يستجد من تلك املنتجات ستجد يف عصرنا احلاضروما يصناعة احلالل، منتجات 

                                                           

 .123الكلية  هالوجيز يف إيضاح قواعد الفق ،لبورنوا انظر:  (1)
 .27األشباه والنظائر  ،ابن جنيميف معىن هذه القاعدة:  وانظر، 2/980املدخل الفقهي العام  ،مصطفى الزرقا  (2)
 .1/176املوافقات  ،لشاطيبا، 3/260إعالم املوقعني  ،ابن القيم:  انظر  (3)

 .56 األشباه والنظائر ،ابن جنيم، 60 والنظائراألشباه  ،لسيوطيا انظر:(  4)



70 

وإذا كان وبناء على ذلك فإن احملرم يعترب استثناء من هذا األصل،  (1)منها يف املستقبل
 :أمور، أمههااألمر كذلك فإن أي منتج يف صناعة احلالل جيب أن يالحظ فيه 

 
؛ يهااشتمل علكان ميتة حمرمة أو نتج، كما لو امليرد نص شرعي يدل على حترمي ال أن  .1

يوم   النيبهنى )وقد ، أو كان من حلوم احلُمر األهلية؛  [3: 5القرآن ] لقوله تعاىل:
التداوي  ه، ومثل( 4219صحيح البخاري رقم احلديث ) ن حلوم احلمر األهلية(خيرب ع

 .(2)مبحرم أو مبا اشتمل على حمرم
ل، مثل كونه ذا ناب من يقوم باملنتج وصف اعتربته شريعة اإلسالم مانعًا من احِلال أن  .2

فقد ، هذين املنتجني، وقد هنتنا الشريعة عن أكل (3)السباع، أو كونه ذا خملب من الطري
هنى عن كل ذي ناب من الساع،  )أن رسول اهلل  رضي اهلل عنهماابن عباس  روى

، وكاتصافه بوجود (1932 )صحيح مسلم حديث رقم  وعن كل ذي خملب من الطري(
 أن النيب  رضي اهلل عنهمايف حديث ابن عمر  (4)املسكر فيه؛ لورود حرمة هذا املنتج

 . (2003( )صحيح مسلم رقم احلديث حرام ُمس ِكٍرمخر، وكل  ُمس ِكرٍ قال: )كل 
يكون املنتج خبيثًا مستقذرًا ال تقبله الطبائع السليمة، كاحلشرات واهلوام واخلنزير ال أن  .3

  نث مث زث رثُّٱ يت م هذه اخلبائث يف قوله: ، ألن اهلل تعاىل حرّ (5)والروث والربغوث
، واملعترب يف ذلك ما استخبثته العرب يف أحواهلم العادية من [157: 7القرآن ] َّ ىث

غري ضرورة؛ ألهنم املخاطبون ابتداء بالقرآن الكرمي، وقد نزل القرآن بلساهنم ولغتهم، 

                                                           

صود هنا(  1) ستخدمه، أما غري اململوك له، ومل يأذن له  :واملق شرع يف تناوله مما هو مملوك ملتناوله أو م ما أذن ال
سروق،  صوب وامل ستخدامه، كاملغ ضًا فيحرم تناوله أو ا صاحبه أي شرع فيه، ومل يأذن له   ،: عبداهلل الطريقيانظرال

 .116  أحكام األطعمة يف الشريعة اإلسالمية
 .9/423ابن قدامة، املغين  ،3/17بداية اجملتهد ابن رشد احلفيد،  ،1/122البحر الرائق ابن جنيم، : انظر(  2)
يد، ،8/340ابن جنيم، البحر الرائق  انظر:(  3) هد، ابن رشددد احلف ية اجملت بداهلل الطريقي، أحكام ، 3/20بدا ع

 .171األطعمة يف الشريعة اإلسالمية 
 .234 أحكام األطعمة يف الشريعة اإلسالمية ،الطريقيعبداهلل ، 2/223انظر: تفسري القرطيب (  4)
 .216، 196، 81 صاحل الفوزان، األطعمة وأحكام الصيد والذبائحانظر: ( 5)
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وهم معتدلون يف مستواهم املعيشي؛ ليسوا بفقراء يغلب عليهم االهنماك على 
 .(1)هو مستخبثاملستقذرات، وال متنعمني فيضيقون على الناس يف ما 

أو لوقوع النجاسة فيه مثل يكون املنتج جنسًا، سواء كان جنسًا لذاته مثل العذرة، ال أن  .4
  :قال رضي اهلل عنهماالسمن املائع الذي ماتت فيه فأرة؛ ملا روى عبد اهلل بن عبَّاس 

على َقربيِن، فقال: أَما إنَّهما لُيعذَّبان، وما ُيعذَّبان يف كبرٍي، أمَّا أحُدمها  )مرَّ رسوُل اهلِل 
)صحيح البخاري  فكان ميشي بالنَّميمِة، وأمَّا اآلَخرُ فكان ال َيسَتِترُ من بوِله ...( احلديث

فدّل احلديث على أن البول جنس جيب التحرز منه، وأن من ترك . (  216حديث رقم 
 .   (2)األمة جممعة على ُحرمة تناول النجاساتو، ها استحق العقوبةالتحرز من

ضرر حمقق، مثل األشياء السامة من احليوانات والنباتات أو لبسه يترتب على تناوله ال أن  .5
، ملا روى أبو ، واجللود واألقمشة الضارةأو غري ذلك، كالسمك السام، واملخدرات

يف نار  َيَتَحسَّاُهيف يده  َفُسمُُّهفقتل نفسه  ُسمًّا َتَحسَّىوفيه: )ومن  عن النيب  هريرة 
، وكون املنتج ضارًا ( 5778)صحيح البخاري رقم احلديث  جهنم خالدًا خملدًا فيها(

 . (3)ُيعرف بواسطة املتخصصني من أهل اخلربة كاألطباء وحنوهم
بدين املسلم  ضارةة يأو يترتب عليها ضرر يلحق مستخدمها، بأن تكون البيئة السياح

 .، أو لعب القمارلت الزنا، أو شرب اخلمر،  أو تناول املخدراتأو صحته، كما لو سهَّ
أن تكون الوسائل املستخدمة يف منتجات صناعة احلالل مباحًة؛ ألن للوسائل حكم  .6

وسيلة للمحرم،  ااملقاصد، فاخلمر حمرمة، واإلعانة على شرهبا، وتسهيل احلصول عليه
 .(4)الوسيلةفتحرم هذه 

                                                           

 .9/424، ابن قدامة، املغين 9/26اجملموع انظر: النووي، (  1)
أحكام األطعمة يف الشددريعة  ،عبداهلل الطريقي، 9/426ابن قدامة، املغين ، 9/68النووي، اجملموع انظر: (  2)

 .115 اإلسالمية
صيد والذبائح (  3) شريعة  ،عبداهلل الطريقي، 196، 14صاحل الفوزان، األطعمة وأحكام ال أحكام األطعمة يف ال

 ، 31، موسوعة صناعة احلالل 113 اإلسالمية
 .347قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية  ،مصطفى خمدوم   (4)



72 

 هذه احلالة يفوينبغي القول هنا: إن الشريعة شرعت للضرورات ما يناسبها، فأباحت 
مما حرمته الشريعة،  بعض املنتجات احملرمة بقدر ما يدفع هذه الضرورة، وُيعترب استثناء

 .[119: 6القرآن ] ، وقوله تعاىل[173: 2القرآن ]كما يف قوله تعاىل: 
 

، وقاعدة: "الضرورة قاعدة: "الضرورات تبيح احملظورات"ولذلك وضع العلماء  
 .(1)ُتقدر بقدرها"

 
 :  توصلت هذا الدراسة إىل نتائج أمهها:نتائج الدراسة

  اجملتمعات واألوطان؛ واألفراد  يف حياةأن اإلسالم اهتم بصناعة احلالل ألمهيتها الكبرية
 لى تنميتها.فهي حتفظ عليهم دينهم، ونفوسهم وعقوهلم ونسلهم وأمواهلم، وتعمل ع

  جماالت احلياة كلها،  بناء على هذه األمهية فقد شجع اإلسالم على التطوير واالبتكار يف
 وصناعة احلالل ليس استثناء من ذلك.

 موافقًا  –ومنها صناع احلالل  –األمور كلها  من اهلم أن يكون التطوير واإلبداع يف
 لقصد الشارع، وهو حتقيق مصاحل العباد ودفع املفاسد واملضار عنهم.

 ة من تشريع ولذا ُضبط تطوير صناعة احلالل بضوابط تضمن حتقيقها ملقاصد الشريع
 األحكام.

  ملقصد  قًةموافل العاملني يف صناعة احلالومن املهم أيضًا أن تكون مقاصد املكلفني
لتطوير اقان واإلتهلم إىل ؛ فهي أكرب حافز ، بعد معرفتهم حلكم العمل فيهاالشارع

 واإلبداع.
 
 
 
 

                                                           

 .187، 185شرح القواعد الفقهية  ،أمحد الزرقا، 73 األشباه والنظائر ،ابن جنيم  (1)
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  واملصادر املراجع فهرس
 القرآن الكرمي

اآلمدي، علي بن حممد، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق: سيد اجلميلي، بريوت، دار 
 هد1404 1الكتاب العريب، ط
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 م1999ه/1419 1ط

البخاري، أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، حتقيق: د. مصطفى ديب 
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 ه. 1414

 .2الرائق، عمان، دار الكتاب اإلسالمي، طابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر 
الدباغ،عفاف بنت إبراهيم، املنظور اإلسالمي ملمارسة اخلدمة االجتماعية، الرياض، 
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الرحيلي، عبداهلل بن ضيف اهلل، األخالق الفاضلة قواعد ومنطلقات الكتساهبا، الرياض، 

 مطبعة سفري. 
 ابن رشد احلفيد، حممد بن أمحد، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، القاهرة، مكتبة ابن تيمية.

 الزبيدي، حممد بن حممد احلسيين ، تاج العروس، دار اهلداية.



74 

، 2، أمحد بن حممد، شرح القواعد الفقهية دمشق، دار القلم ، طالزرقا
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وشواهدها استقراء واستنباطا الفقهي قرآنية االجتهاد  
 

 الدكتور املهابة حممد مياره أستاذ مشارك
 بقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية

 جبامعة االمارات العربية املتحدة
lmahfoudh@uaeu.ac.ae 

00971504690835 

 
  املقدمة

رسوخ مدى  وبيان الرئيسية للبحثاملفهومات واملصطلحات  اىل ضبطهتدف الورقة 
االستنباط مركزية عمق  القرآنية وتوضيحمعاين االجتهاد الفقهي من خالل النصوص 

كشف منزلة مصطلحات الفقه كما ت يف القرآن الكرميالذي هو أحد مناهج االجتهاد 
ومستقبل  العقل ذلك ببناء احلضارة وتطوير وعالقةالقرآن واالجتهاد والعقل والنظر يف 

 .  احلياة
 

وهي القرآن البحث ضبط املصطلحات األولية اليت عليها مدار   تتناول الورقةو 
رسوخ االجتهاد يف القرآن ودالئل ذلك وتكشف مدى   واالجتهاد والفقه واالستنباط

املعاين الدقيقة والعميقة لكلمة وتوضح  من كثرة االستعمال وتنوع الصيغ وتنوع اجملاالت
 الفقه يف القرآن والسنة وكيف اختلفت معانيها يف التراث عن معناها القرآين العظيم

إمنا يوكل االجتهاد إىل بسبب التحريف يف املفاهيم  وخصوصا مفهوم االجتهاد، و
هم أصحاب التحقيق واملؤهالت املتميزة يف علوم الفروع واألصول واملقاصد والفروق و
لذا  أصحاب الرتب العالية يف املعرفة والتزكية والتجربة العلمية ومعايشة الواقع ومهومه

جمموع و جمموع االحكام القرآنية منوطة مبجموع أدلتها ونصوصهاركزت الورقة  على 
معاين االستنباط واآليات املتضمنة ملشتقات كلمة الفقه وصلتها باالجتهاد الفقهي 

ة يف الداللة على رسوخ الفقه يف القرآن من خالل قوله تعاىل والوقوف عند أمجع آي

mailto:lmahfoudh@uaeu.ac.ae
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)فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
جمموع اآليات املتضمنة ملشتقات النظر والفكر والعقل وااللفاظ  -8.(حيذرون.لعلهم 
 ذات.

 
 املوضوعجوهر 

 مصطلحات مركزية هي "القرآن" و"االجتهاد" و"الفقه".ربع أعندنا يف هذا العنوان 
 و"االستنباط"

 
 اجمليد: القرآن-1

صلى اهلل عليه وسلم املنقول بالتواتر، كتاب اهلل اخلامت الذي نزل ر على النيب اخلامت  وهو
 .املتعبد بتالوته ،املعجز بلفظه

 
واملهيمن  ،السابقةوهو الكتاب املهيمن على مصادر التشريع والكتب السماوية  

كذلك على احلضارات واألخالق والقيم وقدرات العقل واكتشافات العلم. إنه خطاب 
 الفطرة وزمام العقل ودليل العلم ومنهاج الوسطية واالعتدال والتسامح والرمحة واهلداية. 

 
جاء إلخراج البشرية من الظلمات إىل النور وحتقيق قيم السعادة يف حياة البشرية  

ومن أهم خصائصه  لوهية والعبودية والنبوة والرسالة واملعاد.معاين األ جاء به منمبا 
القرآنية يقينية املصدر ومشوليته، وكونه كتاب الثوابت واملتغريات واهليمنة املعرفية على 

ومن هنا كان  .الكتب السماوية والبشرية مبا له من الدقة واالحاطة والسمو واحلكمة
هيمن الذي يضمن ألي نشاط فكري أو علمي الوجهة الصحيحة املعيار املعريف امل

 والسليمة.
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 االجتهاد: -2

ذكر وقد  .مرالوسع واجملهود يف طلب األ واملشقة وبذلتدل معاين االجتهاد على الطاقة 
 :لالجتهاد هامني املعجمون معنيني

 
أن مصطلح  االفريقي حيث ذكر العالمة ابن منظور إليه أشار املعىن األول: وقد 

وهو الطاقة وقيل إن املقصود به هو  االجتهاد مشتق من الفعل َجهد ومصدره اجَلهد
 1طابن منظور الطاقة. املشقة. وقال بعض اللغويني: إن اجَلهد هو املشقة واجُلهد هو 

 477 -476ص  -1اجمللد-1997در صادر 
 

املعىن الثاين: أشار إليه بطرس البستاين يف حميط احمليط حيث صرح أن االجتهاد  
دار صادر  -بطرس البستاين وبذل الوسع فيه وتكلف اجملهود. هو اجلديف االمر 

 131-130ص،1977ط
 
 الفقه:  -3

الفقه هو العلم بالشيء وفهمه ومعرفته معرفة جيدة. وقد ارتبط هذا املصطلح بعلم الدين 
 سالمي لشرفه وأمهية فهمه.اإل
 

   الفقه اصطالحًا
يطلق على العلم الذي ُيعىن بفهم أحكام الشريعة اإلسالمية واستنباطها من أدلتها 
التفصيلّية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية يف كل مناحي حياة املسلم مبا عليه من أفعال 
وعبادات مكّلف هبا، وهو العلم الذي يقّرر حكم الشيء حبالله وحرامه ووجوبه وندبه 

إلسالمّي نظريُا يشتمل دراسة علوم أساسية فيه، أال وهي علم فروع وكراهيته. والفقه ا
 الفقه، وأيضًا علم أصول الفقه، وعلم االستدالل، وغريه. 
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واألحكام الفقهية اليت تضم هذا العلم تشمل املعرفة بأحكام العبادات، وأحكام  

ئيات، واألحكام املعامالت املدنّية بني الناس، وأحكام األحوال الشخصية وأحكام اجلنا
 .القضائية، واألحكام الدولية، باإلضافة إىل األحكام املتعلقة باإلمامة واخلالفة والسياسة.

والفقه يف املصطلح التداويل الرمسي هو أحكام الشرع العملية املستفادة من أدلتها 
التفصيلية )كاحلالل واحلرام والواجب واملندوب واملكروه واملباح( وهي مستفادة من 

خالق سرة واألنصوص القرآن والسنة روحا ولفظا ومن فقه العبادات واملعامالت واأل
 وهذا املعىن هو املشتهر على السنة الفقهاء. ،واجلنايات

 
 :االستنباط :4

 نبط مادة اللغة مقاييس شيء. استخراج وهو واحد أصل على اللغة يف (نبط) مادة تدور
  2/537م-

 الذين )لعلمه تعاىل قوله ومنه كذا أنبطت من استفعال االستخراج واالستنباط:
 واستخراجه. إخراجه واستنباطه: املاء وإنباط يستخرجونه أي منهم( يستنبطونه

 310/ 7 العرب لسان
  
 أظهرته شيء وكل وفهمه. باجتهاد الباطن الفقه استخرج إذا الفقيه واستنبط 

 فظهر. فيه فكر إذا االمر هذا واستنبط .. واستنبطته أنبطته فقد خفائه بعد
 

  خفاء. بعد اإلظهار أو االستخراج هو االستنباط أن هنا اللغوية التعريفات وتدل 
 كان شيئا مستخرج وكل الطربي:" جرير ابن قال كما هو االصطالح يف االستنباطو

 مستنبط" له فهو القلوب، معارف عن أو العيون أبصار عن مستترا
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 وقال النصوص". من املعاين باستخراج خمتص واالستنباط املاوردي:" قال كماو 
 اجلرجاين:" وقال اللفظ". من به املراد خفي ما استخراج االستنباط العلماء: قال النووي:

 القرحية". وقوة الذكاء، بفرط النصوص من املعاين استخراج
 

 صحيح". بطريق النص من خفي ما استخراج هو الوهيب:" فهد قال كماو 
 .45 ص الكرمي القرآن من االستنباط منهج

 
  مصطلح االجتهاد

العامل الرباين املتبصر الذي بلغ رتبة االجتهاد  االجتهاد وهو اجملتهد منوتشتق كلمة 
ذكاء وفطنة وعلما وخربة وتزكية واستنباطا ويطلق عليه يف الدوائر املعرفية اإلسالمية 

 .املدقق" املفيت"" وتارة تارة" الفقيه: وتارة " االصويل
 

 يقول اجلرجاين:"هو استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن حبكم شرعي" 
 

وقال االمدي:"هو استفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء من االحكام الشرعية  
 على وجه حيس من النفس العجز عن املزيد فيه"

 
 وقال الشوكاين:" هو بذل الوسع يف نيل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط" 

 
وقد أوضح العالمة ابن عاشور اجملاالت اليت يتعني فيها االجتهاد وتظهر فيها  

 تعين الوجوه باألحناء وهي ومساها” مقاصد الشريعة اإلسالمية:"براعة اجملتهدين يف كتابه 
 :أو اجملاالت
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النحو األول: فهم أقواهلا واستفادة مدلوالت تلك االقوال حبسب االستعمال  
اللغوي وحبسب النقل الشرعي بالقواعد اللفظية اليت هبا عمل االستدالل الفقهي وقد 

 تكفل مبعظمه علم أصول الفقه. 
 

البحث عما يعارض األدلة اليت الحت للمجتهد واليت استكمل  النحو الثاين: 
يف استفادة مدلوالهتا ليستيقن أن تلك األدلة ساملة مما يبطل داللتها ويقضي إعمال نظره 

 عليها باإللغاء والتنقيح.
 

النحو الثالث: قياس ما مل يرد حكمه يف أقوال الشارع على حكم ما ورد  
حكمه فيه بعد أن تعرف علل التشريعات الثابتة بطريق من طرق مسالك العلة املبينة يف 

 أصول الفقه.
  
عرف حكمه فيما الح ُي للناس الالنحو الرابع: إعطاء حكم لفعل أو حادث  

 الشريعة وال له نظري يقاس عليه. للمجتهدين من أدلة
 

النحو اخلامس: تلقي بعض أحكام الشريعة الثابتة عنده تلقي من مل يعرف علل  
 حكمة إدراكأحكامها وال حكمة الشريعة يف تشريعها، فهو يتهم نفسه بالقصور عن 

 ، فيسمى هذا النوع بالتعبدي.سعة الشريعة، ويستضعف علمه يف جنب الشارع منها
 
بعقل اجتهادي يستنبط من النصوص املتناهية  اجملتهد يتمتعفإن ويف كل احلاالت   

للوقائع غري املتناهية، وهو املؤهل والقادر على تنزيل النصوص واالحكام احللول الشرعية 
ويثبت خلود الشريعة وكفاءهتا على تقدمي  ،ويدفع املفاسد ،مبا حيقق املصاحل على القضايا

البدائل حلل املشكالت ورفع التحديات وتقدمي الرؤية الشرعية واملنهجية الشاملة رفعا 
 .للحرج وتيسريا على العباد وحتقيقا ملقاصد الشريعة
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املقاصدي، ومنها  ولالجتهاد يف جمال العلوم الشرعية دوائر منها االجتهاد  

وهو الذي  االجتهاد يف جمال القواعد الفقهية، ومنها االجتهاد األصويل واالجتهاد الفقهي
 . نشتغل عليه يف هذه العجالة

 
وتعين قرآنية االجتهاد أن القرآن مصدر لعلوم االستنباط ومناهج التفكري  

من األدلة اإلمجالية. ومن والتجديد والتأصيل اليت يناط هبا استخراج األحكام التفصيلية 
هنا فاإلمام الشافعي كان الرائد األول فبسبب قوة عالقته بالقرآن فهما وتدبرا واستنباطا 
وتأويال، وبسبب قوة قدراته العقلية ودقة علمه وغزارته، وعمق الوعي عنده حبقائق 

لفقه الدين؛ فقد وضع أصوال لفهم القرآن واستخراج األحكام منه عندما وضع أصوال ل
 والفهم يف كتابه )الرسالة( صارت علما جديدا قائما بذاته مل يسبق إليه هو علم األصول.

 
ته قرآنيعلى رسوخ ونركز ى وحنن هنا خنتار االجتهاد يف اجملال الفقهي  

ونكشف عن دالئل ذلك وشواهده وعيناته من خالل النصوص وتطبيقاهتا وتنزيلها على 
 الواقع.

  
بالذكر أنه مما متيز به هذا العصر التطور اهلائل يف علوم االتصال ومن اجلدير  

بني  املعرفة وتداوهلاوسرعة احلصول على  واحلاسوب وشبكات التواصل االجتماعي
واملؤسسية والتخصصية  الدوائر اجلماعيةانتقال االجتهاد من الدائرة الفردية إىل و الناس

سواء كان اقتصاديا أو طبيا أو تربويا أو حيث جيتمع املتخصصون يف اجملال املقصود 
 .سياسيا او اجتماعيا أو غري ذلك مع اجملتهدين يف جمال العلوم الشرعية وفقه الواقع

 
 فهو اإلسالمية؛ملا لالجتهاد من قوة وأصالة ومركزية يف العلوم واملعارف و 

  منهج مستخدم يف كافة العلوم الشرعية واإلنسانية والكونية والفلسفية. 
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حتظى كلمة االجتهاد بعناية التداويل والتخصصي وورغم اختالف اجملال العلمي  

 يف القرآن الكرمي هي مصطلح علمي راسخففائقة يف دوائر املعارف شرعا وفقها وأصوال 
 . كذلك

 
ويستمد رسوخه من أمهيته ومنزلته يف الفهم والنظر واالستنباط، وملا له من  

وإجياد البدائل اليت تثبت خلود الشريعة  ،العويصة واملشكالتالقدرة على حل النوازل 
 وإعجاز القرآن وكمال اإلسالم.

شرعيا وضرورة من ضرورات احلياة  حقيقة إميانية ومطلبا ويتجلى االجتهاد يف القرآن
 املعاصرة. 

 
والفكر  اجلامح جمرد عمل العقل -وهو صنو االجتهاد ورديفه- االستنباطوليس  

 وحمتسب ومسدد هو عمل إنساين وحضاري راسخ الوجودية بللفلسفة وا املتحرر
واالجتهاد واالستنباط من مثرات الشجرة القرآنية الوارفة اليت أصلها  .مصدره القرآن

ولئن كان االستنباط من أهم ثابت وفرعها يف السماء تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا. 
االجتهاد ولوازمه ومناهجه ليكون رسوخه القيم العقلية يف القرآن فإنه يتقيد بضوابط 

تاما ومقدماته صادقة، وأصوله مهيمنة، وخمرجاته جديدة وأصيلة وموصولة باملصدر 
 األم.

 
  منزلة االجتهاد يف القرآن

إال أنه عظيم  االنسان وبدنهرغم أن االجتهاد عمل عقالين وإنساين صادر عن إرادة 
باعتبار تنوع السياقات يستغرق كثريا من  تعاىل فهواملكانة عميق اجلذور يف كتاب اهلل 

املفردات ويشكل كثريا من احلاالت اليت تدل على العناية والرعاية هبذا املفهوم يف جمموع 
 .النصوص القرآنية
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 40ومبنهج اإلحصاء فقد وردت هذه العبارة)االجتهاد( ومشتقاهتا يف أكثر من  

واملصطلحات املرادفة أو املوافقة أو املقاربة أو اجملانسة نصا قرآنيا هذا فضال عن املفاهيم 
من الداللة أو املقصود واالثر. ومن ذلك جاهد وجهد وجماهدة وجهاد وغريها.... 

 ونسجل هنا ما يلي:
 

كثرة هذه االلفاظ واملشتقات هو ما يعكس اهتمام القرآن مدلوالهتا وسياقاهتا  -
 وآثارها

تقات حيث جاءت بصيغ األفعال يف كل األزمنة تنوع صيغ هذه االلفاظ   واملش
 .وباألساليب الفردية واجلماعية وبالصيغ الفعلية واملصدرية

 
ومن اجلدير بالذكر يف هذا املقام أن:" الفعل االجتهادي قد استغرق االطوار  

الزمنية وأحوال الشعوب واحلضارات سواء كانت فردية أو مجاعية رمسية او شعبية مع 
الشرعية للفقهاء  والسياق. )املوضوعاتاحلرص على التخصص واملوضوع واجملال 

صحية للمتخصصني الطبيني وهكذا مراعاة والعلماء الشرعيني واملوضوعات الطبية وال
 .(واجملال واخلرباتلتخصص ل

 
تنوع جماهلا حيث وردت الفاظ اجلهاد مقرونة بالنفس واملال وباجملاهدة يف اهلل  

تعاىل وبالقرآن الكرمي وباألميان واجملاهدة للنفس توطينها على الطاعة واالنقياد وترك 
 ،واجلهاد بالقرآن عظيم الفائدة  صحية والقوميةاملنهيات حىت تكون مهدية إىل السبل ال

وأبرزه االفهام  وأعاله التلقي والتفهم والتعقل والتدبر ،وفري الدالالت ،كثري الضروب
وأبلغه التحلي والتجلي  ،وأدومه املالزمة والتجديد والتفعيل ،التفسري والتوجيهووالتبيني 

هذا فضال عن صنوف الفرائد والفوائد واحملاسن والعجائب القرآنية  ،والتمثل والتأدب
 .جدد من عصر إىل عصرتاليت ت
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   منزلة االجتهاد الفقهي يف القرآن

االجتهاد وقد بينا مدلوله والفقهي وهي  كلمتني مهاهذا مركب وصفي من  مفهومه:
والدقة قال تعاىل:) قالوا يا  اإلحاطة والعمقنسبة إىل الفقه وهو العلم بالشيء على وجه 

 91شعيب ما نفقه كثريا مما تقول( هود
 
وكما يف قوله تعاىل:) فمال هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا( ومن ذلك   

 خرجه البخاري.أ الدين()من يرد اهلل به خريا يفقه يف  قوله صلى اهلل عليه وسلم
 

والفهم واالستنباط والدقة والتعمق وهكذا يتبني أن معاين الفقه تدور على العلم  
والشمول واجلمع بني الكلي واجلزئي، واألصل والفرع واملقصد والوسيلة وربط ذلك 

 برباط األصول القرآنية اجلامعة اليت هي أم الكتاب وحمكماته.
 

والفقه يف املصطلح التداويل الرمسي هو أحكام الشرع العملية املستفادة من  
مستفادة واملباح( وهي  واملندوب واملكروهواحلرام والواجب  )كاحلاللأدلتها التفصيلية 

واالخالق نصوص القرآن والسنة روحا ولفظا ومن فقه العبادات واملعامالت واالسرة  من
 وهذا املعىن هو املشتهر على السنة الفقهاء. واجلنايات

 
واالجتهاد الفقهي جمموع النظر واألداء الصادرين من الفقهاء يف التعامل مع  

والتطبيق  واالستيعاب والتنزيلهذه األقسام وتفاصيلها وهو امر يشمل التحصيل 
 واملقارنات واملقاربات والتجديد والتفعيل.

 



87 

 األولاملستوى  :وندرك أن االجتهاد الفقهي يشمل مستويني من التحمل واألداء 
هل التخصص والعلم الذين ميارسون اإلفتاء والقضاء والتخريج واإلحلاق والتفريع أ

 والتأصيل واملقارنة والترجيح.
 

عموم املكلفني الذين يطبقون االحكام املستوى الثاين: وهو اجلاري على  
هبذا ميارسون ضربا  الشريعة وهمالشرعية يف ضوء معرفتهم الفقهية ودرايتهم مبقاصد 

لتحصيل احلكم استيعابا جتهاد العام وهو بذل اجلهد العقلي والبدين والروحي من اال
 وتطبيقا وتبليغا وفكرا وتنزيال.

 
ويفلح هؤالء يف عملهم إذا ظلوا على تواصل معريف وروحي وفكري مع محلة  

لواء االجتهاد والتخصص الفقهي الدقيق وابتعدوا عن ممارسة اإلفتاء واالستنباط 
واالجتهاد وردوا االمر إىل العلماء املستنبطني قال:) ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل 

  83لنساء:االمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم( ا
 

وال يتصدى لالجتهاد سواء كان فقهيا أو أصوليا أو مقاصديا أو يف جمال  
القواعد الفقهية إال من أعطي املؤهالت الالزمة لذلك والشروط املقررة عند العلماء يف 

 ذلك الباب.
 

النصوص  كثري من االجتهاد الفقهي يف القرآن حقيقة قطعية راسخة جتري يف 
 االجتهاد وفوائدهتضمن القرآن من الشواهد املقررة ملعىن  حيث واملقاصد واالحكام

 بالضرورة ومبجموعما جيعل هذا املبدأ يرقى إىل مراتب املعلوم من الدين  وضوابطه وهذا
شواهده ومبا ورد يف السنة وكالم السلف يتبني ان االجتهاد ضرورة دينية وإنسانية 

 راسخة يف القران والسنة. وحضارية وفكرة
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االحكام القرآنية الواردة يف خمتلف أقسام الفقه اإلسالمي  األول: جمموعاملثال  
 ومن ذلك

التوثيق يف املعامالت  واحلج وأحكاموالصيام  الصلوات والزكواتقرآنية أحكام مواقيت 
.... توالت هذه االحكام يف القرآن واملعاشرة واملواريث واجلناياتالزواج  املالية وأحكام
تة األساليب من إمجال وتفصيل، وتصريح وتلميح، وقطع وظن... وذلك بطرق متفاو

 كله يف الداللة على االحكام واملعاين املستخرجة من القرآن العظيم.
 
 ونسوق على ذلك املالحظات اآلتية:  
أمهية تفاوت أساليب الورود ففي ذلك جمال واسع للمجتهد نظرا واستنباطا وتقريرا  -1

 للفروع واملسائل.
الفهم الختبار العقل ومتحيصه يف جماالت  التفاوت مطلوبورودها بأمناط خمتلفة من  -2

" معدود من قبيل والتفعيل والتنزيل.... وورودها هبذه الكيفيات  والتحمل والتطبيق
 تالوته  به يفالقرآن الذي ينبغي أن يتعبد 

 
نور الدين خمتار اخلادمي  وتدبر معانيه واستخالص فوائده وترتيب آثاره عليه" 

 رسالة القرآن.  
أن هذا الورود اجململ أو املبهم أو املختصر أو غريه من حاالت الورود والنزول....   -3

قد أحيل إىل السنة إما للتأكيد أو التفصيل أو التفسري أو التوضيح مبا تقدمه من لوائح 
 تنظيمية وتطبيقية لألصل القرآين.

تأويل وتفسري ال شك أن التعامل مع هذه األحكام القرآنية باملناهج املقررة من  -4
... إمنا يظهر حقيقة االجتهاد يف فقه هذه االحكام واستنباط   وحتقيق وحترير واستدالل

 ومستوياهتا املختلفة وهي ثالثة:
 
 مستوى الفقيه املتطلع إىل االستقراء وتقرير القواعد واألصول. -أ
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 وقضاء. توى اجملتهد املمارس لالستنباط وتنزيله على الوقائع إفتاءمس -ب
حكام االف الذي يتلقى من السلطة املرجعية يف االفتاء والقضاء ويفهم مستوى املكل -ج

  يف حياته اليومية.  وبتمثلها
 

 املثال الثاين: جمموع أدلة األحكام يف القرآن 
 

 :أدلتها ونصوصها ومن ذلكمنوطة مبجموع جمموع األحكام القرآنية  
 196لبقرة ام احلج العمرة قال تعاىل )وامتوا احلج والعمرة هلل...( احكم وجوب إمت -1
 275لربا قال تعاىل:) وأحل اهلل البيع حرم الربا( القرة حكم حترمي ا -2
ط منها وفق منهج ومعروف أن تقرير هذه االحكام قد ثبت بالنظر يف أدلتها واالستنبا 

قه هذه األحكام يفيته وضوابطه. وهو ما يقرر ضمنا الدعوة إىل االجتهاد يف فذلك وك
مقاصدها  به تقريرد يرا املتضمنة فيها كما به أحكامهااألدلة إمنا يراد  وضع هذهأي أن 

النظر وفعل  عمالإآثارها عليها. وكل ذلك موقوف على  الواقع وترتيبيف  وحتقيقها
 يف ذلك. االجتهاد وفق املنهاج املعتمد

 
م واملصطلحات لقد جاء القرآن الكرمي بتحول جذري وهائل يف املفاهي             

 جمال تداويل وسياقي والقيم والدالالت، مبوجبه انتقلت االلفاظ من جمال تداويل جزئي إىل
 جديد وشامل ومعرب عن رؤية القرآن وأهدافه وأصالته. 

 
احلضاري الناتج عن التغيري اجلذري البنيوي  يقول ابن فارس واصفا التحول           

يف الوجهة واملصطلح واملفهوم:" كانت العرب يف جاهليتها على إرث من إرث آبائهم 
يف لغاهتم وآداهبم ونسائكهم وقرابينهم، فلما جاء اهلل جل ثناؤه باإلسالم حالت أحوال، 



90 

إىل مواضع أخر ونسخت ديانات، وأبطلت أمور، ونقلت من اللغة ألفاظ عن مواضع 
 . 1بزيادات زيدت، وشرائع شرعت، وشرائط شرطت، فعفَّى األول اآلخر"

 
ن أمحد املروزي بويورد الزركشي خترجيا لطيفا عن القاضي احلسني بن حممد           

ا الشارع من اللغة إىل يف بيان العالقة بني الشرعي واللغوي حيث قال:" األمساء اليت نقله
 أقسام:الشرع على ثالثة 

قاها الشارع على معىن زاد فيه من كل وجه، كالصالة فإهنا يف اللغة الدعاء فأب األول: ما
 الدعاء وزاد القراءة والركوع والسجود.

 قصد إىل بيته احلرام.الثاين: ما نقص من وجه، كاحلج فإنه يف اللغة القصد، ويف الشرع ال
كالصوم فإنه يف اللغة اإلمساك، ويف الثالث: ما نقص فيه من وجه وزاد فيه من وجه 
 .2الشرع إمساك خمصوص مع شروط كالنية وغريها"

 
ريف يف املصطلحات ويشري االمام الغزايل إىل ما حصل من تغيري وتبديل وحت            

ملفاهيم والرؤى والدالالت اللغوية والفكرية أدى إىل إصابات بالغة يف التصورات وا
اعلم أمنا "واحلضارية:  كاساته يف القيم السلوكية واملناحي العلميةواملناهج مما جتلت انع

يلها ونقلها باألغراض منشأ التباس العلوم املذمومة بالعلوم الشرعية حتريف األسامي وتبد
 الفاسدة إىل معان غري ما أراده السلف الصاحل والقرن األول".

 
تحريف ة حلقها الوقد فصل اإلمام الغزايل القول يف مخس مصطلحات مركزي 

 وهي الفقه والعلم والتوحيد والتذكري واحلكمة.
 

                                                           
 س، أمحد أبو احلسن، الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمهاابن فار- 1
 23-22ص/3الزركشي، ج - 2
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مام إلاحسب ه ونبني كيف حصل التغيري يف مفهوم "الفقه" ونقف عند مصطلح 
نقل والتحويل، الغزايل الذي يقول خبصوص الفقه:" فقد تصرفوا فيه بالتخصيص ال بال

لها واستكثار إذ خصصوه مبعرفة الفروع الغريبة يف الفتاوى والوقوف على دقائق عل
وأكثر اشتغاال هبا  الكالم فيها وحفظ املقاالت املتعلقة هبا، فمن كان أشد تعمقا فيها

 يقال هو األفقه". 
 

فهذا ونظائره هو املعىن احلادث للفقه بالتخصيص حيث أخرج من سياقه القرآين  
اإلمياين القائم على معاين الفهم والعلم واالستنباط واإلنذار والتخويف واليقني حبقائق 
البعث واآلخرة إىل هذا السياق اإلفتائي الفرعي املنقطع عن األصل الشرعي العام يف 

اسم الفقه يف العصر األول مطلقا على علم اآلخرة، ومعرفة  "ولقد كان القرآن والسنة:
دقائق آفات النفوس ومفسدات األعمال، وقوة اإلحاطة حبقارة الدنيا وشدة التطلع إىل 
نعيم اآلخرة، واستيالء اخلوف على القلب. ويدل على ذلك قوله عز وجل: "ليتفقهوا 

 . 3يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم" 
 
وما حيصل به اإلنذار والتخويف هو الفقه دون تفريعات الطالق والعتاق واللعان    

والسلم واإلجارة، فذلك ال حيصل به إنذار أو ختويف بل التجرد له على الدوام يقسي 
القلب وينزع اخلشية منه كما نشاهد من املتجردين له" وال يقصد الغزايل أن االحكام 

يف مسمى الفقه بل يكشف ذلك اللبس وجيلي األمر بقوبه: الفرعية العملية ليست داخلة 
"ولست  أقول إن اسم الفقه  مل يكن  متناوال  للفتاوى  يف األحكام الظاهرة  ولكن 
كان بطريق العموم والشمول، أو بطريق االستتباع فكان إطالقهم له على اآلخرة أكثر 

له واإلعراض عن علم فبان من هذا التخصيص تلبيس بعث بعض الناس على التجرد 
 .4اآلخرة وأحكام القلوب، ووجدوا على ذلك معينا من الطبع"

                                                           
 122التوبة:- 3
 33-1/32الغزايل، إحياء علوم الدين ج- 4
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 املثال الثالث: جمموع اآليات املتضمنة ملشتقات لفظة )الفقه(  
سراء  إليسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم( ا شيء إالإن من  و)تعاىل: كقوله 

44 
أمري، واحلل عقدة من لساين يفقهوا وكقوله تعاىل: )رب اشرح يل صدري، ويسر يل 

 28قويل( طه 
 

وغريها من اآليات اليت تضمنت صراحة هذه املشتقات وهي مبجموعها تعطينا  
التفقه  تؤصل مبدأأهنا  فيه كماوالعمل واالجتهاد  وأقطع للفقهمعىن أكرب وأوسع وأبلغ 

 التنزيل ومتشاهبه وعملياته وتداعياته وتقرره على أنه أصل راسخ وحقيقة ثابتة يف حمكم
 وهي من باب 

 (.الكتاب بقوة )خذ
 

ومشتقاهتا الفقه  جمموع آياتإىل  املشترك الثابت بالنظر واحلاصل اجلوهري 
واالحاطة يف ذلك ودقته والوعي  والفهم واالدراك والعمقالعلم  جامعا وهو يقرر معىن

 ، مع تفاوت العقول واألساليب واملقامات.به
 

 ونورد مالحظتني على اآليات املتعلقة بالفقه والتفقه والتفقيه 
أهنا جسدت إحدى طوائف األدلة القرآنية على حقيقة الفقه وتعريفه املالحظة األوىل: 

 القرآن.ومشروعيته ومدى رسوخ معانيه ومقاصده ومناهجه يف 
هذه اآليات جسدت املعىن املشترك واملدلول الرئيس للفقه اإلسالمي  الثانية: أناملالحظة 

 وهو العلم الدقيق والفهم العميق واالحاطة والغزارة....
 

 .لداللة على منزلة الفقه يف القرآناوفقه مع أمشل وأمجع آية يف  
 الكرمي:ع آية يف الداللة على رسوخ الفقه يف القرآن مجأ-
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هي قوله تعاىل: )فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين 
(. ومن 122ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون( )التوبة:

 دالئلها: 
أهنا تضمنت عبارة النفري، الذي يطلق يف الغالب على اجلهاد والقتال. -1

: من حيث إعداد القوة الذهنية فكأن التفقه يف الدين مبنزلة اجلهاد والقتال
واملادية والنفسية، واعتماد العمل اجلماعي، وتراص الصفوف، واستمرار 

 اجلهود، ودوام العطاء، والصرب والثبات عند مواجهة الشدائد والنوازل.
أهنا تضمنت عبارة الطائفة للداللة على أن النفري الفقهي يقوم به  -2

واجب يتعلق بذممهم، ودون أن يعفي  أصحابه املتخصصون واملتقنون، فهو
باملعىن العام  والتفقيهاألمة من احلث والتحريض والتلقي والتحمل والتفقه 

الذي ال يفوت حق هذه الطائفة يف االستنباط واالجتهاد، وىف العمل الفقهي 
 الدقيق واملتخصص واملوقوف عليها دون غريها.

ة على أن هذا الفعل إمنا هو أهنا تضمنت عبارة التفقه يف الدين للدالل -3
طلب األحكام الشرعية والتوجيهات الدينية يف شىت أحوال الناس وأفعاهلم 

 ومبتكراهتم وحوادثهم.
أهنا تضمنت اإلنذار، وهو أحد أسلويب اخلطاب املوجه إىل الناس، -4

 والذي ينضاف إىل أسلوب التبشري.
فقه ومفرداته ويف كل أحوال هذا اخلطاب يتقرر مشوله ألحوال ال -5

ومسائله وحلوله وبدائله وإسهاماته؛ وذلك بناء على مبدأ نوط اإلنذار 
بالتحرمي واملنع واإلمث والعقاب، ونوط التبشري بالواجب والندب والثواب 

 وحسن اجلزاء.
 

 نظر والفكر والعقل ومترادفاهتا:للاملثال الرابع: جمموع اآليات املتضمنة   
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(، 17الغاشية:خلقت( )وذلك كآية:)يتفكرون(، وآية:)أفال ينظرون إىل اإلبل كيف 
(، وآية:)ولتنظر نفس ما قدمت لغد( 24نظر اإلنسان إىل طعامه( )عبس:وآية:) فلي
(، 101(، وآية:) قل انظروا ماذا يف السماوات واألرض( )يونس:18)احلشر:

 (، وآيات أخرى كثرية.82النساء:وآية:)يعقلون(، وآية:)أفال يتدبرون القرءان( )
 

إن جمموع هذه اآليات تؤسس ملبدأ النظر والتفكري والتعقل بوجه عام، وملبدأ  
التفقه يف الدين واألحكام بوجه خاص؛ وذلك ألن النظر املدعو إليه يشمل النظر يف 

 املوجودات الكونية ويف املشروعات الدينية.
 

(، 21)الذاريات: كقوله:) وىف أنفسكم أفال تبصرون( :فاألول  
فالدعوة هنا هي دعوة إىل إعمال النظر يف النفس وخلقها وخصائصها ووظائفها 

 ودالئل اإلعجاز واالستخالف والتكليف واالمتثال يف ذلك.
 

(، والذي دعي 24وكقوله تعاىل:) فلينظر اإلنسان إىل طعامه()عبس:  
يف طعامه، من حيث عدة أمور، كالتأمل يف أمهيته يف قيام حياة  فيه اإلنسان إىل التأمل

اإلنسان واستمراها وحتقيق ضرورياهتا وحاجياهتا وحتسيناهتا، والتأمل يف وسائل كسبه 
، والتأمل يف داللته على عظمة اخلالق يف تنوع األطعمة هوحيازته واستهالكه وتوزيع

لته على تقرير مبدأ املناسبة للفطرة واألشربة والفواكه واللحوم واخلضروات، ودال
واملالئمة للطبيعة و أثر ذلك يف التعايش والتجاوب والتوافق، ويف القيام بشأنه كسبا 

 وحتصيال، واستفادة وانتفاعا، وتصرفا وتوزيعا، واستثمارا وتأمينا، وتقوية ومتكينا.
 

القرآن  أما الثاين، وهو املراد بقولنا املشروعات الدينية اليت دعي يف  
(، 18الكرمي إىل النظر فيها، فمثاله قوله تعاىل:) ولتنظر نفس ما قدمت لغد( )احلشر:

فهو دعوة إىل النظر يف األعمال الصاحلة اليت تقدمها النفس يف حاضرها وحياهتا لتأمني 
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مستقبلها وآخرهتا؛ وهو األمر الذي يقتضي تقرير األساس الشرعي هلذه األعمال، من 
 مها على خطاب التكليف وفقه األحكام واآلداب.حيث لزوم قيا

 
ومن هنا ميكننا اعتبار هذه اآلية تؤسس للنظر الفقهي الذي تقوم عليه   

، أي أن هذه اآلية تؤسس لفقه األحكام املتعلقة هبذه األعمال أعمال اإلنسان وتصرفاته
 والتصرفات اليت يعد هبا اإلنسان مستقبله وسعادته يوم لقاء ربه.

 
ونالحظ شدة االرتباط بني مشتقات النظر والفكر والعقل يف نوعي   

املشروعات الكونية والدينية، وذلك عند مزاولتها لبعض التفسري والـتأويل والتعليل، 
إن النظر املدعو إليه يف  :-مثال-وعند التزامنا ببعض اعتبارات ذلك وحيثياته؛ كقولنا 

ظر يف املشروعات الدينية؛ بناء على مالحظة لكونية ميكنه أن يتعلق بالنااملشروعات 
 التداخل والتجاذب والتقارب بني املشروعني.

 
ومثال ذلك: النظر إىل الطعام يكون نظرا دينيا وفقهيا، إضافة إىل أنه   

نظر كوين وطبيعي؛ وذلك عندما يتصل هذ الطعام مبوضوع الفقه واألحكام، كأن 
 ومباحا، أو من جهة اعتبار طعاما ضروريا يتصل بالفقه من جهة كونه معدودا حالال

كفائيا إذا تعلق  باأو حاجيا تتوقف عليه اإلنسان وقيام أمره، أو من جهة اعتبار واج
بالسلطة أو الدولة أو بفريق علماء التغذية وخرباء األطعمة، أو اعتبار شرطا لتحقيق 

 حتقيق ما يصطلح األمن والتمكني والسيادة واالستقرار، وهو األمر الذي يدعو إىل
عليه باألمن الغذائي واملائي أو االستقرار الغذائي واملائي، ولكل هذا أحكامه الفقهية 

 ومدركاته الشرعية.
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إن الطعام هبذه االعتبارات الفقهية يكون فعال إنسانيا ووطنيا ودوليا   
، وتناط به أحكام الشرع اخلمسة )الوجوب والندب والتحرمي والكراهة واإلباحة(

 ه.اتحبسب متعلقاته ومنطلقاته ومآالته ومالبس
 

ومن املمكن أن تستوعب اآلية الكرمية )فلينظر اإلنسان إىل طعامه(   
من هذه املعاين والتأويالت بأحد طرق البيان والتأويل والداللة،  ا(، أقدار24)عبس:

 كالداللة بالعبارة أو اإلشارة والتالزم واالستغراق والتضمن. 
 

 ل العامل الفقيه هبذه اآلية ليقول:دبأس أن يستفال   
م للفرد واجلماعة، من حيث إعداده الزإن اآلية الكرمية تدعو إىل النظر يف الطعام ال -1

 .وتأمينه واستمراره، ومن حيث حبث سبله وتوفري مستلزماته
 .ومن حيث التخطيط حلاضره ومستقبله، ومن حيث منع معوقاته وعراقيله -2
 ث البلوغ به إىل طور األمن الغذائي الكامل والشامل. ومن حي -3
وله أن يضيف ما ذكره املتقدمون من أن النظر هنا هو نظر يف دالئل اإلعجاز  -4

هد اإلنعام ودواعي الثناء واالمتثال، واليت تضمنها وجود الطعام ومناولة اإلنسان اوشو
 له وانتفاعه به وترتيب فوائده وآثاره عليه.

 
هنا وهناك، يتكامل نوعا النظر إىل الطعام يف تقرير نوعي ومن   

املشروعني الكوين والشرعي؛ ليكون املشروع الكوين موضوع األشياء واألفعال اليت 
 .سبحانه تناط هبا أحكام املشروعني الديين والفقهي ومراد اخلالق واآلمر
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 اخلالصات
وبيان موقعها  وتعمقها يف النصوصتأصيل قرآنية االجتهاد الفقهي ومدى رسوخها 

عقالنية وال منطقا  الفقهي فلسفةالعظيم يف القرآن الكرمي، فليس االجتهاد 
 من مرجعيته القرآنية. وجذوره أرسطيا بل هو منهج إسالمي يستمد قوته

الذي هو  تصحيح وحترير مفهوم الفقه من معانيه الفرعية اجلزئية إىل املعىن القرآين الكلي
 .األصل واملعيار الضابط.

بل معظمه يتعلق بالعقائد وبواطن  والتفاصيل يتبني أن القرآن ليس مقصورا على الفروع
 .اجلزئياتاالخالق وكليات االحكام واألصول اجململة اليت تندرج حتتها 

مة إىل وضع علم أصول تأويل القرآن كما أشار إىل ذلك العال ومن هنا فاحلاجة ماسة
 تأويل القرآنأن انفصال علم أصول الفقه عن علم أصول  نالفراهي الذي بيَّ

 أدى إىل " خلل فاحش يف بناء العلم الذي يهدي إىل فهم القرآن"
يتجلى أن مدار اخللل الذي حصل هو يف املفهومات والقيم اإلسالمية نتيجة لدراستها 

 القرآن الذيإىل  شاملة بالعودةالذي يستوجب مراجعة مر األ ،مبعزل عن القرآن
فال  ،يستحقه يف ميزان القرآن نصيبه الذيويعطي كال منها  ،يعيد إليها توازهنا

التكامل وال ختتزل حقيقة يف حقيقة بل يكون  ،تطغى حقيقة على حقيقة
هو املعيار الضابط لكل اجملاالت والشعب احليوية للفكر  والتوازان والتناسق
 .واحلضارة تمعوالعقل واحلياة واجمل
لوضع األصول اجلامعة والضوابط  واملؤسسي واالجتهاديضرورة اجلهد اجلماعي 

منهجية يف التفكري والقراءة والتأويل وتنزيل  القرآن لتكوينالناظمة املستنبطة من 
فيصال بني و مهيمنا مًااألحكام على مناطاهتا ومداركها مما جيعل القرآن حكَ 

 الناس.
 كل الفقه حىتال يفقه االنسان القرآن )مقولة يرى الدكتور أمحد حسن فرحات أن 

حىت يستطيع وللقرآن وجوها" متثل نصف احلقيقة والنصف اآلخر هو "  يرى
 أن يرجح واحدا من هذه الوجوه".
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ويعلق على هذه املقولة اجلديدة املتكاملة بقوله: "ذلك أن رؤية وجوه ملعىن اآلية يدل  
لتبحر وسعة املعرفة األفقية ولكن ترجيح واحد من هذه املعاين يدل على على ا

 333رسالة القرآن ص، الرسوخ يف العلم والتعمق يف الفهم". 
واملعريف  املرجعي واملنهجيالنسق  وهو ،والفكر االجتهاد والنظرالقرآن هو مصدر 

 لالجتهاد الفقهي وغريه
 (.واملقاصدي والقواعدي)االصويل  من صنوف االجتهاد األخرى

ربط االجتهاد بالقرآن الكرمي سوف حيث أهل العلم لالستزادة وتعظيم اإلفادة وسوف 
يوسع دوائر البحث والتفكري والتأليف والتحقيق واملراجعة والنقد وسوف يكون 

 اإلطار اجلامع جلمهور الفقهاء واالصوليني واملفسرين واملفكرين.
 

 ن لالجتهاد الفقهي سيقرر األمور اآلتية:تأكيد مرجعية القرآ 
 

األمر األول: بيان عظمة االجتهاد وقرآنيته وعقديته ومكانته وأثره يف الواقع  
 الشرعي والنهضة الشاملة لألمة.

 
األمر الثاين: حتقيق االتفاق والتضييق من دائرة االختالف والتفرق مبوجب هيمنة  
 التفكري وحدود الفهم والعمل. على ضبط مسارات وقداسته وقدرتهالقرآن 

 
ورسوخ ثوابته وقواعده يف القرآن جتعله من مناهج األمر الثالث: قوة االجتهاد  

 االستنباط الضرورية يف احلياة العلمية اإلسالمية ومن أسباب الشهود احلضاري الالزم.
  
والتدبر  واالستنباط واالجتهادمناهج الفقه  إعمال النص يف الواقع وإعمال 

 ستئناف احلياةال الضرورية القرآن من األولوياتيف التعامل مع لتأويل لوضبط أصول 
 لألمة. احلقيقية احلضارية



99 

 املراجع 
 لسان العرب البن منظور

  القاموس احمليط للفريوزابادي
  املصباح املنري للفيومي

 وهبة الزحيلي –أصول الفقه اإلسالمي 
 كتاب التعريفات للجرجاين 

  اإلحكام يف أصول االحكام لالمدي 
  إرشاد الفحول للشوكاين 

   مقاصد الشريعة حممد الطاهر بن عاشور
  حسن أمحد مرعي للدكتور  االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية

    تفسري القرآن العظيم البن كثري 
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العالقة التعاونية بني مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية واملنظمة اخلريية للدعوة 
 اإلسالمية مباليزيا الوقف اللييب املاليزي منوذجًا

  

                                                    خالد سعد حسني كامجان
khaald.kagman@gmail.com 

                                                                 يعقـــوب ــرــأزه  
azahar.kl@utm.my 

 
 ومنظمة العاملية اإلسالمية الدعوة مجعية بني التعاونية العالقة أوجه لبيان الدراسة هتدف
 يف الباحث واعتمد أهداف، ثالثة وضع إىل الباحث عمد وقد مباليزيا، الدعوة يف بركيم

 ملوضوع أساسية كأداة الشخصية املقابلة على بالدراسة املتعلقة املعلومات على احلصول
 املتوقعة النتائج أهم ومن التارخيي، املنهج إىل باإلضافة الوصفي املنهج مستخدما الدراسة

 الدعوة مجعية بني التعاونية العالقة فهم بيان يف بطبيعتها تساهم نتائج تقدمي الدراسة من
 إبراز الدراسة من املتوقعة التوصيات أهم ومن( بركيم) منظمة وبني العاملية اإلسالمية

 احملافظة هبدف آلخر وقت من الدعوية واجلمعيات املؤسسات بني التعاونية العالقات دور
 .واملسلمني اإلسالم خلدمة السابق من بأفضل وتطويرها عليها

  
 املقدمة

بدأت مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية مع دولة ماليزيا باتفاقية تعاون مع مؤسسة بركيم 
القرآن ونشره إنشاء وهي مؤسسة خريية تقوم باألعمال اخلريية واألعمال الدعوية وتعليم 

املدارس ودعم املراكز اإلسالمية وغريها من املؤسسات اإلسالمية اليت تصب يف هذا 
م ملدة ثالثني عامًا ومددت عشر سنوات 1976اجلانب فعقدت  معها اتفاقية تعاون سنة 

م وكان ممثالً عن اجلانب املاليزي تنكو عبدالرمحن وعن اجلانب اللييب الشيخ 2016 حىت
بناء مبىن منظمة بركيم يف العاصمة املاليزية  االتفاقيةد صبحي نتج عن هذه حممو

mailto:khaald.kagman@gmail.com
mailto:azahar.kl@utm.my
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الورقة يسعى الباحث لبيان وفهم العالقة التعاونية املوقعة بني  هذهكواالملبور ومن خالل 
 اجلانبني اللييب واملاليزي، يف جمال الدعوة اإلسالمية.

 
 مشكلة الدراسة

ية مع دولة ماليزيا باتفاقية تعاون مع مؤسسة بركيم بدأت مجعية الدعوة اإلسالمية العامل
وهي مؤسسة خريية تقوم باألعمال اخلريية واألعمال الدعوية وتعليم القرآن ونشره إنشاء 
املدارس ودعم املراكز اإلسالمية وغريها من املؤسسات اإلسالمية اليت تصب يف هذا 

الثني عامًا ومددت عشر سنوات م ملدة ث1976اجلانب فعقدت  معها اتفاقية تعاون سنة 
م وكان ممثالً عن اجلانب املاليزي تنكو عبدالرمحن وعن اجلانب اللييب الشيخ 2016حىت 

حممود صبحي نتج عن هذه االتفاقية بناء مبىن منظمة بركيم يف العاصمة املاليزية 
ملوقعة بني كواالملبور ومن خالل هذه الورقة يسعى الباحث لبيان وفهم العالقة التعاونية ا

 اجلانبني اللييب واملاليزي، يف جمال الدعوة اإلسالمية.
 

 الدراسةأهداف 
بيان العالقة التعاونية بني مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية وبني منظمة بركيم من  .1

 خالل الوقف اللييب املاليزي.
التعاونية بني مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية وبني منظمة  االتفاقيةفهم بنود  .2

 .بركيم من خالل الوقف اللييب املاليزي
 

 تعريف مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية
غري بأهنا مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية مجعية أهلية  جاء يف الكتاب التعريفي باجلمعية:

وتقوم بتقدمي خدماهتا اإلنسانية يف العامل  ظةاألشذات شخصية مستقلة متعددة  ةحكومي
تعصب بعيدًا عن التدخل يف السياسة أو الصراعات العرقية اقتداء باملثل  بدون متيز أو
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داء حلق اهلل من غري مًناوال أالعليا للعمل اإلسالمي بأن يكون عملها خالصًا لوجه اهلل و
 (.211)جملة كلية الدعوة ص أذى

 
مت إعالن تأسيس مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية يف التاسع والعشرين من شهر  

-5-13من وفاة الرسول )حممد( صلى اهلل عليه وسلم املوافق 1381ربيع األول 
لقرارات وتوصيات املؤمتر العام األول للدعوة اإلسالمية والذي  تنقيدام وذلك 1972

م وذلك مبشاركة علماء ومفكرين 1970سمربعقد بالعاصمة الليبية طرابلس يف شهر دي
من مجيع أحناء العامل وعدد من رؤساء اهليئات واملؤسسات واملنظمات اإلسالمية والذين 
أمجعوا خالل هذا اللقاء بضرورة إنشاء هيئة خاصة ذات نفع خاص وكذلك نفع عام 

ة يف مجيع جماالهتا هتتم بشؤن الدعوة  اإلسالمية ونشر ثقافاهتا وتقدمي املساعدات اإلنساني
 (16م ص1996املختلفة والتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية. )مسرية ربع قرن 

م بتأسيس هيئة عاملية تسمى مجعية الدعوة 1972لسنة  58وبذلك صدر القانون رقم 
)جملة كلية الدعوة طرابلس. اإلسالمية العاملية ويكون املقر الرئيسي هلا يف العاصمة الليبية 

 (212ص
 

توىل الشيخ حممود صبحي أول أمني عام للجمعية وتوىل بعده الدكتور حممد  
 الشريف وهناك أمساء أخرى.

 
 التعريف جبمعية بركيم

بركيم اختصار للمنظمة اإلسالمية املاليزية لتقدمي اخلدمات اإلنسانية اليت  تعترب كلمة
م من قبل األمري تنكو عبد الرمحن بوترا الذي كان 19/8/1960تأسست مجعية سنة 

يشغل يف ذلك الوقت منصب رئيس وزراء ماليزيا، وعدد من الشخصيات املاليزية 
مته وقد قبل تنكو عبد الرمحن يف نفس األول يف مقر إقا االجتماعالبارزة. ومت عقد 

 أن يتوىل مركز الراعي هلذه املؤسسة واألمني على شؤوهنا.  االجتماع
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وقد انتخب تن سري داتؤ أس. أو. كي. عبد اهلل أول رئيس جلمعية بركيم  

السياسية كرئيس لوزراء دولة ماليزيا ولعدم  همبسؤولياتبسبب انشغال تنكو عبد الرمحن 
لتفرغ للجمعية، وقد استفادت اجلمعية من تأثري شخصيته ومركزه يف احلكومة متكنه من ا

واجملتمع إلسنادها يف بداية نشأهتا وقام تنكو عبد الرمحن بإقناع وتشجيع بقية املسؤولني 
 (18م، ص1978يف الدولة ملساعدة ودعم اجلمعية بكل الوسائل. )بركيم لعام 

 
 )بركيم( اإلسالمية العاملية واملنظمة اخلريية للدعوة اإلسالمية العالقة التعاونية بني مجعية الدعوة

 تبعض ما نصماليزيا وكان  اإلسالمية يفيف دفع عجلة الدعوة الثنائية  االتفاقية سامهت
 :يتكاآل عليه االتفاقية

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

عية الدعوة اإلسالمية اتفاقية للتعاون بني املنظمة اخلريية للدعوة اإلسالمية يف ماليزيا ومج
 يف اجلمهورية العربية الليبية يف جمال الدعوة اإلسالمية.

 
تدعيماُ ألواصر التعاون بني )املنظمة اخلريية للدعوة اإلسالمية يف ماليزيا( ومجعية  

الدعوة اإلسالمية يف اجلمهورية العربية الليبية من أجل نشر الدعوة اإلسالمية مبا حيقق 
 اإلنسان املسلم.سعادة ورفاهية 

 
 :يما يلفقد اتفقا على 

( مليون ونصف 1،5مجعية الدعوة اإلسالمية باجلمهورية العربية الليبية ) تقدم .1
( اثين عشر مليون دوالر ماليزي لغرض تشييد مبىن 12) لدينار لييب أي ما يعاد

 اإلسالميةوفقا للرسوم واملواصفات اليت تقدمها املنظمة اخلريية املاليزية للدعوة 
 )بركيم(.
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 يلي: خيتص اجمللس مبا
 اإلشراف على تنفيذ البناء. (أ

إدارة البناء وصيانته وأجراء الترميمات والتجديد وإبرام عقود إجياره حتصيل  (ب
 إجياراته وفتح احلساب لدى املصارف ومسك الدفاتر احلسابية.

ملدة ثالثني عامًا وتعطى يف هنايتها مجعية الدعوة  االتفاقيةري أحكام هذه ست .2
اإلسالمية يف اجلمهورية الليبية أولوية شراء العقار للمنظمة اخلريية للدعوة 

 .)بركيم( اإلسالمية مباليزيا
 

م 1976ديسمرب 11 ه املوافق96ذو احلجة  20بتاريخ حررت مبدينة طرابلس  
القانونية. النصيني متساويني يف القوة  باللغة املاليزية والعربية وكال نسختني أصليتنيمن 

 ( 77-76ص ،2018 ،)بركيم
 

دستور مصغر ينظم اختصاصات  عامة مبثابةقواعد  االتفاقيةنتج عن هذه  
وصالحيات جملس أمناء الدعوة اإلسالمية الليبية املسجلة مباليزيا معتمدة من قبل مجعية 

واملنظمة اخلريية اإلسالمية  االشتراكيةللجماهريية العربية الليبية الشعبية  الدعوة اإلسالمية
 .ه1399األول ربيع 4م 1979فرباير 1املاليزية ويدخل يف حيز التنفيذ يف 

 
 31يف ( PERKIM)حررت يف مدينة كواالملبور مبوافقة وتصديق اجلمعية و 

ع من قبل ستة أشخاص ه.ومت التوقي1399ربيع األول  3م املوافق 1979يناير 
 عن وشاهدين ثالثة أشخاص وشاهد ممثاًل عن اجلمعية وثالثة أشخاص وشاهد ممثاًل

(PERKIM )م2021-23 لقاء مع عضو جملس األمناء بروف مجال بادي بتاريخ. 
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 الدراسات السابقة
 ( بعنوان دور اجلمعيات اخلريية يف الدعوة2015حممد إدريس آدم )سنة  سةدرا .1

إىل اهلل يف غانا  من األهداف اليت يهدف إليها الباحث يف هذه الدراسة هو بيان 
دور اجلمعيات اخلريية يف نشر الدعوة إىل اهلل يف دولة غانا اتبع الباحث يف 
دراسته املنهج الوصفي الذي توصل من خالله إىل نتائج حبثية منها أن اجلمعيات 

عصر احلايل اليت تتمثل يف أعماهلا الدعوية اخلريية من أهم الوسائل الدعوية يف ال
واخلريية وأكدت الدراسة بوجود مجعيات خريية إسالمية يف الدول العربية وصل 

داء بعض أتساهم بدور كبري يف تطوير  امما جعلهانتشارها إىل الدول اإلفريقية 
املنظمات واجلمعيات اخلريية اإلسالمية املوجودة يف الدول اإلسالمية يف كل 

 مكان من العامل.
( بعنوان: دور املؤسسات الدعوية اإلسالمية يف التنمية 2015 ،دراسة )اجلاك .2

هدف الباحث يف دراسته إىل -الدعوة اإلسالمية  حالة منظمةالبشرية دراسة 
إبراز دور املؤسسات الدعوية اإلسالمية يف التنمية البشرية بدراسة حالة منظمة 

احث املنهج الوصفي التحليلي واملنهج استخدم البالدعوة اإلسالمية و
 .االستقرائي

هلا  اإلسالميةتوصلت نتائج الدراسة عند عاطف اجلاك أن منظمات الدعوة 
العديد من  تنفيذاستراتيجية واضحة حددت من خالهلا أهدافها حىت استطاعت 

املشروعات الناجحة اليت سامهت يف توصيل رسالتها إىل عدد كبري من 
اخلطة اإلستراتيجية التنموية سامهت يف متكينها من تاليف  ذهاجملتمعات. وه

التقصري واملشكالت اليت تنتاب العمل الدعوي وبينت الدراسة وضوح العالقة 
بني استراتيجيات الدعوة والتنمية البشرية من خالل الرعاية التعليمية وتأهيل 

 الدعاة وغريها.
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داء أقات العامة يف تطوير ( بعنوان فعالية العال2016-2015هاشم الطيب ) .3
املنظمات الدعوية اإلسالمية )دراسة وصفية حتليلية بالتطبيق على منظمة الدعوة 

 .اإلسالمية(
هدف الباحث من هذه الدراسة على تقييم فعالية العالقات يف تطوير املنظمات 

بالتطبيق على منظمة الدعوة اإلسالمية حيث أكدت الدراسة أن  الدعوية وذلك
ات العامة خصوصًا بني املنظمات واجلمعيات الدعوية اإلسالمية. تؤدي العالق

دورًا هامًا وأساسيًا يف نشاطاهتا يف جمال الدعوة وأن هذه العالقات حتتاج إىل 
 .تطوير وتعزيز يف جوانب الكوادر العاملة يف جمال العالقات العامة

لتفعيل دور م( بعنوان: تصور مقترح 2016دراسة شكري التالوي )سنة  .4
املؤسسات الدعوية يف تنمية قيم التعلم مدى احلياة للجميع. اتبع شكري املنهج 
املختلط وتوصلت الدراسة إىل اهلدف املنشود وهو وضع تصور مقترح لتفعيل 

 .املؤسسات الدعوية يف تنمية قيم التعلم مدى احلياة للجميع
 

 منهجية الدراسة
 هتبطة هبذه الدراسة للوصول إىل حتقيق أهداف هذاعتمد الباحث على مجع احلقائق املر

الدراسة وتفسري املعلومات من خالل الوثائق واملصادر ونظرًا لقدم وجود املؤسسات 
الدعوية يف اجملتمع املاليزي إىل جانب قدم العالقة بني مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية 

 على املنهج الوصفي والتارخيي.
 

 مصدرين أساسيني للمعلومات:وقد استخدم الباحث  
اجته الباحث إليها يف معاجلة اإلطار النظري للبحث واليت تتمثل  املصادر الثانوية: .1

يف الكتب واملراجع العربية واألجنبية احلديثة ذات العالقة، والدوريات واملقاالت 
والتقارير، واألحباث والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدارسة، واليت 
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أن يصل الباحث من خالهلا إىل مؤشرات مهمة وذات فائدة عن العالقة  ميكن
 التعاونية بني مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية ومنظمة بركيم يف الدعوة مباليزيا.

ملعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع الدراسة جلأ الباحث  املصادر األولية: .2
صيات البارزة يف منظمة للمقابالت الشخصية الرمسية املسجلة مع بعض الشخ

 )بركيم( والوقف اللييب املاليزي وموظفو مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية.
 

 آلية الدراسة
اعتمد الباحث يف احلصول على معلومات الدراسة احلالية على نوع أساسي من أدوات 

 :يما يلالدراسة، هي املقابلة الشخصية وفق 
 

الة ميكنها اإلجابة على معظم تساؤالت الدراسة، تعترب املقابلة الشخصية أداًة فّع 
وقد اعتمدها الباحث للحصول على املعلومات من مصادرها املباشرة واليت تستهدف 

الذين شغلوا مناصب عليا سواًء يف املنظمة اخلريية يف الدعوة  الشخصياتجمموعة من 
ملية بليبيا، حيث حرص )بركيم( مباليزيا وموظفو مجعية الدعوة اإلسالمية العااإلسالمية 

 مBraun and Clarke (2006)الباحث عند وضع األسئلة لتحقيق اهداف الدراسة يسرد 

عدًدا من مزايا املقابالت، بدًءا من حقيقة أن التنسيق يسمح للباحث بشرح سبب 
 الدراسة وهدفها )أهدافها( بشكل أفضل. 

 
التعاونية  على العالقةيق وتأيت أمهية املقابلة الشخصية للتعرف بشكل واضح ودق 

يف جمال  واملنظمة اخلريية للدعوة اإلسالمية)بركيم( ةاإلسالمية العامليبني مجعية الدعوة 
الدعوة خلدمة اإلسالم واملسلمني يف ماليزيا، وسوف جترى مقابلة واحدة لكل شخصية 

 من الشخصيات التالية:
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حماضر يف اجلامعة اإلسالمية العاملية  بادي أستاذ لبروفيسور. مجا (1 )مشارك 
م وبعد  2012أحد أعضاء اللجنة اإلدارية جلمعية الدعوة اإلسالمية العاملية ديسمرب 

م وعضو جملس األمناء الوقف اللييب 2013ذلك مدير مكتب اجلمعية يف ماليزيا فرباير 
مد ونظرًا لتزايد املاليزي إىل هذا اليوم وذلك برسالة رمسية من الدكتور تون مهاتري حم

 عدد املوظفني يف السفارة الليبية مت نقل مكتب اجلمعية إىل منظمة بركيم.
 

رئيس إدارة املمتلكات واملرافق صندوق الدعوة  Raja Mazyah (2 )مشارك 
 .م2007اإلسالمية الوقف اللييب املاليزي مسجل سنة

 
عوة اإلسالمية يف مجعية الد فالح موظفالشيخ سعد عبد السالم  (3 مشارك) 

 زمبابوي،عامًا يف اجملال الدعوي يف خمتلف الدول اإلفريقية أوغندا، موزنبيق،  27لفترة 
وختامًا ماليزيا ممثاًل ملكتب مجعية الدعوة وعضو من األمناء بالوقف اللييب  النيجر،

 املاليزي.
 

دكتور حممد عثمان إمام موظف يف مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية  (4 )مشارك 
لفترة ستة عشرة عامًا رئيس مكتب الدراسات القرآنية ومكتب الفروع والعالقات 

م مدير املكتب 2015اخلارجية منسق مركز البحث العلمي والعمل باخلارج منذ سنة 
ضو مقرر يف جملس فرع كلية اإلقليمي الذي يشرف على جمموعة دول غرب افريقيا وع

وة اإلسالمية بدولة لبنان. مدير مكتب الدعوة الذي يشرف على مجيع املكاتب عالد
 .باخلارج ومن ضمنها مكتب ماليزيا

 
 الدراسة إجراءات

اعتمد الباحث يف احلصول على معلومات الدراسة احلالية على نوع أساسي من أدوات 
 :يا يلمالدراسة، هي املقابلة الشخصية وفق 
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حبث وحتديد ملصادر املعلومات ذات الصلة مبشكلة واهداف البحث حتديد افراد  .1

 عينة الدراسة
اجراء املقابالت مع العدد املقترح من الشخصيات الفاعلة اليت من تقدم  .2

معلومات قيمه ختدم مشكلة واهداف ومت اعتماد طريقة التسجيل اليدوي 
 والصويت للمقابالت.

 حتليلها ومقارنتها مع الدراسات السابقةاستخراج النتائج و .3
 وضع التوصيات املقترحة. .4

 
ولكي يستطيع الباحث حصر كل األهداف واألسئلة املساعدة يف املقابلة مت  

الرجوع إىل الدراسات السابقة الواقعية والكتب واملراجع ذات الصلة باملوضوع كما 
خربات العلمية والبحثية متت استشارة ذُوي االختصاص واالهتمام واالستفادة من 

التعاونية بني مجعية الدعوة  االتفاقية( كمنصة الستكشاف دور 2012 ،)محيدشة
 ومتاإلسالمية العاملية واملنظمة اخلريية للدعوة اإلسالمية )بركيم(يف جمال الدعوة مباليزيا 

 تقسيم أسئلة املقابالت وفقًا لفئتني من املستجوبني كاآليت:
 

ي مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية ومقابالت مع موظفي مقابالت مع موظف 
 الوقف اللييب املاليزي.

 
 حتليل املقابالت

اتفق املشاركون على أن جتربة مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية مباليزيا بشكل عام بالتجربة 
الناجحة واملوفقة، ومن أبرز العوامل اليت ساعدت يف جناح العالقة أنه عندما مت كتابة 
االتفاقية مع مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية مع احلكومة املاليزية التزمت اجلمعية هبذه 
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م حىت سنة 1976طيلة هذه السنوات من سنة  ءبشيتفاقية حبذافريها ومل خيالفوا اال
 م.2016

 
ومن أبرز ما جاء يف إجابة أحد املشاركني من ذوي اخلربة والعمل يف جمال  

سنة يف خمتلف الدول اإلفريقية أوغندا، موزنبيق، زمبابوي،  27الدعوة اإلسالمية تفوق 
ث قال " إن دولة ماليزيا متتلك مكانة حمترمة مع جرياهنا يف النيجر، وختامًا ماليزيا حي

 تاملسؤولياجنوب شرق آسيا مما محلها مسؤولية الدعوة اإلسالمية فكانت تتكفل بكل 
مما جعل مجعية الدعوة تساهم معها يف أغلب األحيان مسامهات مادية حسب اخلطط 

ا التعاون هو إنشاء مكتب إدارة اليت وضعتها الدولة املاليزية"، وأبرز ما انبثق عن هذ
الدعوة باخلارج اليت من مهامه بناء املراكز الدعوية يف مجيع الدول اليت هبا مكاتب 
للجمعية. حول مستقبل اجلمعية يف ماليزيا وتوقعات املشاركني لنشاطها، اتفق 

خطط جديدة يف جمال الدعوة أفضل  لبناءاملشاركون على أن هناك جهودا حثيثة تبذل 
 ن السابقة وتسهيل األمور وجتديد االستثمار. م
 

العاملني جبمعية الدعوة من قبل املشاركني بالتجربة املميزة  تقييم جتربةمت  
والناجحة على املستوى الدعوي والعلمي واألكادميي. كما نوه أحد املشاركني أن ماليزيا 

الدعوي شخصيات هلا متقدمة مبراحل عن عمل مجعية الدعوة يف ليبيا فمن يسري العمل 
مكانتها وخربهتا الطويلة يف هذا اجملال باختصار دعم اجلمعية كان على صورة دعم 
مادي، فاجلانب املاليزي ال تنقصه اخلربة ورؤيته للعمل الدعوي واضحة وفق خطة 
مدروسة منظمة وال حيتاج إال الدعم املادي لتمويل خططه، وهذا ما قام به اجلانب 

شاركون من موظفي اجلمعية على أنه لو أن األمور رجعت إىل نصاهبا اللييب. اتفق امل
وهذا ما نتمناه واستقرت كما كانت يف السابق بإمكان الطرفني وهم مجعية الدعوة 
وماليزيا بتطوير العالقة التعاونية بأفضل من السابق يف األعمال والربامج باعتبار ماليزيا 
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وير جمال الدعوة يف املنطقة وشعارهم الطيبة رائدة يف جمال الدعوة ومسؤولة عن تط
 والدفاع عن اإلسالم.

 
وفقًا الستجابات املشاركني حول تقييم جتربة عملهم يف ماليزيا تبني تأكيدهم  

على أن أهم ما مييز ماليزيا أهنا املسؤولة وقائدة يف العمل اإلسالمي يف جنوب شرق آسيا 
تها وبالطريقة اليت تتماشى مع ظروف بطرق مدروسة ومنظمة حسب اخلطط اليت وضع

املنطقة. بالنسبة جلمعية الدعوة مل تعارضها الدولة املاليزية بالقيام بأي عمل خريي أو 
دعوي انطالقًا من مكتبها إىل الدول اجملاورة ومسامهة اجلمعية يف بركيم قائم ويؤيت أكله 

راء باعتباره املسؤول عن متروك لرئيس الوز األمروال تتدخل اجلمعية يف التصرف فيه، 
 واملسؤول عن وزارة األوقاف. بركيم هومجعية 

 
 حتليل املقابالت

اتفق املشاركون على أن جتربة مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية مباليزيا بشكل عام بالتجربة 
الناجحة واملوفقة، ومن أبرز العوامل اليت ساعدت يف جناح العالقة أنه عندما مت كتابة 
االتفاقية مع مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية مع احلكومة املاليزية التزمت اجلمعية هبذه 

م حىت سنة 1976طيلة هذه السنوات من سنة  ءبشيتفاقية حبذافريها ومل خيالفوا اال
 م.2016

 
ومن أبرز ما جاء يف إجابة أحد املشاركني من ذوي اخلربة والعمل يف جمال  

سنة يف خمتلف الدول اإلفريقية أوغندا، موزنبيق، زمبابوي،  27الدعوة اإلسالمية تفوق 
ث قال " إن دولة ماليزيا متتلك مكانة حمترمة مع جرياهنا يف النيجر، وختامًا ماليزيا حي

 تاملسؤولياجنوب شرق آسيا مما محلها مسؤولية الدعوة اإلسالمية فكانت تتكفل بكل 
مما جعل مجعية الدعوة تساهم معها يف أغلب األحيان مسامهات مادية حسب اخلطط 

ا التعاون هو إنشاء مكتب إدارة اليت وضعتها الدولة املاليزية"، وأبرز ما انبثق عن هذ
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الدعوة باخلارج اليت من مهامه بناء املراكز الدعوية يف مجيع الدول اليت هبا مكاتب 
للجمعية. حول مستقبل اجلمعية يف ماليزيا وتوقعات املشاركني لنشاطها، اتفق 

خطط جديدة يف جمال الدعوة أفضل  لبناءاملشاركون على أن هناك جهودا حثيثة تبذل 
 ن السابقة وتسهيل األمور وجتديد االستثمار. م
 

العاملني جبمعية الدعوة من قبل املشاركني بالتجربة املميزة  تقييم جتربةمت  
والناجحة على املستوى الدعوي والعلمي واألكادميي. كما نوه أحد املشاركني أن ماليزيا 

الدعوي شخصيات هلا متقدمة مبراحل عن عمل مجعية الدعوة يف ليبيا فمن يسري العمل 
باختصار دعم اجلمعية كان على صورة دعم  اجملالمكانتها وخربهتا الطويلة يف هذا 

مادي، فاجلانب املاليزي ال تنقصه اخلربة ورؤيته للعمل الدعوي واضحة وفق خطة 
مدروسة منظمة وال حيتاج إال الدعم املادي لتمويل خططه، وهذا ما قام به اجلانب 

شاركون من موظفي اجلمعية على أنه لو أن األمور رجعت إىل نصاهبا اللييب. اتفق امل
وهذا ما نتمناه واستقرت كما كانت يف السابق بإمكان الطرفني وهم مجعية الدعوة 
وماليزيا بتطوير العالقة التعاونية بأفضل من السابق يف األعمال والربامج باعتبار ماليزيا 

وير جمال الدعوة يف املنطقة وشعارهم الطيبة رائدة يف جمال الدعوة ومسؤولة عن تط
 والدفاع عن اإلسالم.

 
وفقًا الستجابات املشاركني حول تقييم جتربة عملهم يف ماليزيا تبني تأكيدهم  

على أن أهم ما مييز ماليزيا أهنا املسؤولة وقائدة يف العمل اإلسالمي يف جنوب شرق آسيا 
تها وبالطريقة اليت تتماشى مع ظروف بطرق مدروسة ومنظمة حسب اخلطط اليت وضع

املنطقة. بالنسبة جلمعية الدعوة مل تعارضها الدولة املاليزية بالقيام بأي عمل خريي أو 
دعوي انطالقًا من مكتبها إىل الدول اجملاورة ومسامهة اجلمعية يف بركيم قائم ويؤيت أكله 

راء باعتباره املسؤول عن وال تتدخل اجلمعية يف التصرف فيه، األمر متروك لرئيس الوز
 واملسؤول عن وزارة األوقاف. بركيم هومجعية 
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 النتائج والتوصيات
أظهرت الدراسة وجود عالقة وثيقة بني مجعية الدعوة االسالمية والوقف اللييب املاليزي 

 ، ويتضح ذلك من خالل اآليت: بركيم()
 

م بني مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية ومنظمة 1976وجود اتفاقية موقعة سنة  -
 )بركيم( واليت انبثق عنها تأسيس الوقف اللييب املاليزي وأساس التعاون. 

انبثق من االتفاقية التعاونية ميثاق عمل ينظم العمل بالوقف اللييب املاليزي يف ما  -
 خيص نشاطات بركيم.

مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية أكثر من عشرين سنة فهذا استمرت العالقة مع  -
 أهم ما مييز مجعية الدعوة.

فتح مكتب جلمعية الدعوة اإلسالمية العاملية بالسفارة الليبية يف دولة ماليزيا  -
ليقوم عن كثب بتنشيط العمل الدعوي واإلسالمي ونشر اللغة العربية، وطباعة 

اء املراكز اإلسالمية وإرسال الطالب الذين الكتب وتعليم الناشئة ودعم وإنش
 يرغبون يف الدراسة إىل كلية الدعوة يف طرابلس ليبيا.

ما تضمنه ميثاق لالتفاقية التعاونية أن ريع املبلغ املتبقي من استثمار املبىن  أبرز -
 ينفق على الدعوة.

نت أخذت العالقة بني بركيم ومجعية الدعوة طورين خمتلفني فاملرة األوىل كا -
 مبسامهة واملرة الثانية كانت بشكل قرض ومت إرجاعه. 

قدمت احلكومة املاليزية تسهيالت جلمعية الدعوة حىت تقوم بعملها الدعوي  -
 على أكمل وجه والذي يتمثل يف اآليت:

 
  أصبح عضو إدارة مجعية الدعوة مسجاًل رمسيًا يف مكتب رئيس الوزراء

 املاليزي.
  باعتبارها تتبع مكتب رئيس الوزراء ومدير بركيم.إعطاء مكتب للجمعية 
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  أن احلكومة املاليزية متنح موظفي مكتب مجعية الدعوة اإلقامة بالتفاهم مع
 وزارة اخلارجية عن طريق السفارة الليبية بكواالملبور.

  .اإلعفاء من مجيع الضرائب وكافة الرسوم املترتبة 
 ظمها مجعية الدعوة اإلسالمية دعم املؤمترات والندوات واللقاءات اليت تن

 العاملية يف ماليزيا.
 

 التوصيات
توصي هذه الدراسة مجيع الباحثني والطالب املقبلني على دراسات حبثية جديدة  -

بني  واالتفاقياتأن جيعلوا جل اهتمامهم بالبحث عن إبراز دور العالقات 
دمة لإلسالم اجلمعيات واملؤسسات واملنظمات اخلريية يف الدعوة مبا يف ذلك خ

 واملسلمني وغري املسلمني يف مجيع أحناء العامل.
توصي الدراسة بتطوير العالقة التعاونية بأفضل من السابق باعتبار ماليزيا رائدة  -

يف جمال الدعوة يف املنطقة ومسؤولة عن تطوير جمال الدعوة يف املنطقة وشعارهم 
نبيلة وعالية وهي نشر  والدفاع عن اإلسالم. ومجعية الدعوة أهدافها الطيبة

كل  تنفيذاإلسالم اخلايل من التعصب والتحزب والنواحي السياسية يسهل 
 الربامج اليت ختدم العمل الدعوي يف ماليزيا وغريها.

توصي الدراسة بضرورة استمرار التواصل مع مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية  -
يف العشر السنوات األخرية اليت متر هبا  االستثنائيةوالوقوف معها يف الظروف 

واحملافظة عليها باعتبارها صرح إسالمي عاملي قدم والزال يقدم الكثري 
 للمسلمني يف شىت بقاع مدن العامل.

إبراز دور وأداء املؤسسات واجلمعيات الدعوية من وقت آلخر هبدف احملافظة  -
 عليها وتطويرها خلدمة اإلسالم واملسلمني.
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Abstract 

This research seeks to examine the factors affecting the intention of 

individuals to adopt Islamic banking system and service in Bangladesh. 

Most of the studies used reasoned action theory and planned behavior 

theory, but relatively few studies have used the deconstructed and robust 

planned behavior theory. Bangladesh is a country that contributes to 

economic development by Islamic as well as traditional banks. Although 

relatively new to Bangladesh, Islamic banks have played a crucial role in 

enhancing the bank industry by providing services more rooted in 

Muslims' values, which are also a minor share of the banking sector. The 

purpose of this study is to examine consumers' attitudes towards various 

Banking features in order to find which bank is more effective from the 

customer's standpoint. A total of 300 customers have been interviewed to 

generate this descriptive study. The study reveals that Islamic banks 

precede conventional banks on all factors but still the Behaviour Finance 

(Customer’s satisfaction) and Government Action is not enough to attract 

the customers in Bangladesh. The study will help not only conventional 

banks but also Islamic banks to understand in which sectors they need to 

focus to develop more positive attitude in the minds of the customers. 

 

Introduction 

Behavioural finance is a newly developed sub-discipline of Behavioural 

Economics. The main purpose of conduct finance is to understand how 

people decide on investments and what they do when taking financial 

decisions (DeBondt et al. 2010). The conventional finance or standard 

finance theories depend on the two principal assumptions that man is 

rational and competitive on the market. Neither rationally nor effectively, 

however, does the market work. Standard finances do not clarify the 

turbulent and abnormal conditions on the market. Furthermore, suppose 

mailto:Khaledkalam135@gmail.com
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monetary or financial decisions (especially money management 

difficulties) are made. In that case, psychological factors and emotional 

factors affect human behaviour, and investors lose the capacity to take the 

right and reasonable decision and sometimes take mistaken decisions. 

They are undermined and anxious. The basic principles of conventional 

financial theories have been accepted globally, but such assumptions have 

never been called into question. With time, however, earlier assumptions 

are no longer valid for correct investment decisions, so a new approach to 

the analysis of finance, called behavioural finance, has arisen. Behavioural 

finance with its origin in human decision-making psychological research. 

It takes into account various psychological inclinations possessed by 

humans. These prejudices ultimately contribute to unreasonable decisions. 

Behavioural funding considers psychological hypotheses to clarify 

financial market anomalies. Competency finance is nothing but an 

understanding of how psychology influences investment decisions 

(Shefrin, 2001). Fear, affection, greed, optimism and herd instinct include 

the pattern of investment or behavioural factor that affect investments 

(Fischer and Gerhardt, 2007). Besides causes, emotion, overconfidence, 

insufficient confidence, bubble bursaries, etc., also affect it. Three 

psychological stands can be known, according to DeBondt et al. (2010). 

 These psychologies are cognitive or behavioural, mental and social 

psychological. There are a variety of considerations that are inherent to the 

decision to make an investment. These considerations are not taken into 

account yet have the capacity to influence the investment. This paper is 

designed to explore how psychology influences the decision-making of 

investors. Markets are extremely financial and social stakes, and thus 

irrational emotions dominate more objectively and logically. Competence 

finance sees human emotion in every financial decision-making process. 

 As it is a new area in modern finance, emotion is indispensable in 

every criterion for human decision-making along with inspiration and 

feeling. (Mitroi and Oproiu 2014, respectively). Behavioural   finance   

developed   because   of   the   limitations   of   traditional   finance   theories   

or standard   finance   theories. According   to Copre (2015), “Expected   

Utility, Markowitz Portfolio Model, Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

and the Efficient Market Hypothesis (EMH) are the pillars of the 

traditional finance theories”. The   two   major   assumptions   i.e. investors 

are rational and the market is efficient are based on traditional finance 

theories. But when the investors are involved in the money management 

phenomena, they often tend to be nervous   and   behave   irrationally   and   

hence   the   traditional   finance   theories   do   not   fit   in   the modern 

world of complex decision making. 
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 Ricciardi et. al. (2000) defined behavioural finance as, an influence 

in the financial decision making of an investor because of the 

psychological and the sociological factors Lubis et. l. 2015) argued that 

the three major components that influence the investors’ risk-taking 

behaviour include the emotional intelligence, defence mechanism, and 

personality trait. While Boda and Sunitha (2018) stated that behavioural 

finance identified the reasons for the irrational decision of investors and 

also focused on the behavioural bias of the investors that influence the 

investor’s decision-making process. They also identified the factors that 

explain the reasons behind taking irrational decision making.  

 The aim of the research to understand the attitude of the people of 

the Bangladesh towards to Islamic Banking system in Bangladesh. As 

there are Forty-Three Private Commercial Bank but still there are only Ten 

(10) Islamic Bank. To understand what extend the attitude influence of the 

management and customer towards to adopting Islamic Financing system 

in Bangladesh. 

 

Islamic Behavioural Finance 

Islamic behavioural financing is seen as a major area, which can play a 

crucial role in understanding investor behaviour. Some research has been 

done to assess the impact of psychology and other social factors on 

investor conduct and their intention to invest. Ali et. al., (2014) examine 

how investors plan to invest in the Malaysian Islamic unit's trust sector, 

using Structural Equation (SEM) as an analysis tool in terms of attitude, 

social impact, and perceived behavioural power. Their findings illustrate 

the importance of attitude and perceived behavioural regulation in 

investing in the Islamic Unit's trusts. 

 For the same reason, Structural Equation Modelling (SEM) was 

used to analyse the position of Adam and Shauki's (2014) socially 

responsible investments in Malaysia and their role, subjective rules, 

perceived behavioural regulation, and moral standards. You found a strong 

correlation between attitudes, subjective norms, and ethical norms and the 

intention to invest in SRI. Amin (2014) has explored the factors that 

influence Malaysian bank customers to choose Islamic Credit Cards with 

the use of the Theory of Motivated Action (TRA), using partial lower-

quadrants and the factor analysis, in the same industry, but in a different 

field, i.e., in Islamic credit card products. He examined the following 

variables: behaviour, subjective standards, and perceived financial costs 

with the purpose of choosing Islamic credit cards. He found that the 

intention to choose Islamic credit cards in Malaysia was significantly 

affected by mind set, subjective standard, and perceived financial costs. 
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 In Malaysia as well, but also concerning Properties of Islamic 

home finance, Abdul-Rahman Amin and Abdul-Rahman Razak (2013) 

investigates in Kota Kinabalu city (East Malaysia) using an integrated 

theory: TPB (Theory of the planned behaviour) and IDT (the theory of 

innovation and diffusion) as tools in analysis for examining the 

hypothesized relationships among different structures, the effects of 

subjective norm, relative profitability, simplicity and perceived 

behavioural control on Muslim home financing. In the case of Islamic 

home finance in Malaysia, they use an integrated approach and consider it 

valid. Its findings do not, however, support the impact of compatibility on 

Islamic domestic financing. You also report that the Compatibility-Islamic 

Home Finance relationship in Malaysia is not governed by attitude. 

 From a regional standpoint, the impact on young adults in 

Southeast Asia of religious engagement is being studied by Sun, Goh, 

Fam, and Xue (2012) to use a technology acceptance model for Islamic 

mobile banking (TAM). They look at religious conviction and devotion, 

the perceived authenticity, the subjective standard, the perceived cost of 

finance, and perceived credibility and usefulness to Islamic mobile 

banking intentions. They conclude that religious belief, engagement, and 

intention to use Islamic mobile banking services are positively linked. 

 Echchchabi et. al., (2014) examine Tunisia's uncertainties, relative 

advantages, compatibility, social and knowledge impact in the Islamic 

insurance sector (Takaful), the emerging sector in Islamic finance, with 

SEM and one-sample t-tests to determine factors that influence their 

decision-making. They show that Tunisian clients are prepared to accept 

Islamic insurance. 

 Bialkowski et. al., (2012) research the significance of religion on 

stock investor’s behaviour with 14 Muslim-majority countries in their 

stock returns: Bahrain, Jordan, Indonesia, Egypt, Kuwait, Malaysia, 

Morocco, Oman, Pakistan, Qatar, and others. In 1989–2007 Saudi Arabia, 

Tunisia, Turkey, and the United Arab Emirates employed regular equities 

and ten different checking methods, among them pooled OLS and panel 

estimates, during the holy month of Ramadan. Their inference is that 

inventories in Ramadan are substantially higher and less volatile in relation 

to inventory income in the remainder of the year. Furthermore, Ramadan 

has positively influenced the psychology of investors and encourages 

feelings of unity and social identity among Muslims throughout the world, 

which leads to optimistic convictions that rise to investment decisions 

because of changes in the psychology of investors. 

 Canepa and Ibnrubbian (2014) investigate in a single country 

sample, using descriptive analysis and stochastic domination analysis, the 

effect of Religious beliefs on stock price movements in the Saudi Arabia 
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stock market. Their results suggest that religious principles affect the 

actions of investors in their selected portfolio of investment. They 

conclude, therefore, that conventional finance is not so strong to explain 

stock price patterns. Conduct finance theories are more effective in 

understanding Saudi Arabia's market stock volatility. 

 Wahyuni (2012) studied factors influencing the Muslim 

community's behaviour in Surakarta, Indonesia, in terms of acceptance of 

Islamic banking services. They measure their mind set, social impact, and 

awareness of Islamic mobile money services using factor analysis and 

hierarchical regression methods. The findings suggest that the Muslim 

community's behaviour towards Islamic banking services significantly 

impacts attitudes and awareness. 

 

Behavioural Finance (BF) on Islamic System in Bangladesh 

While Islamic banking in Bangladesh has made substantial progress over 

the last three decades, Bangladesh has not had a great deal of quality 

research and documentation dealing with Islamic banking's key issues. 

The majority of studies carried out in Bangladesh under Islamic banking 

focused so far on banks' performance and legal issues based on small 

samples or limited perspectives or a short period of time. Since research 

gaps are present in Islamic banking, in order to adequately disseminate 

information among regulators, managers, investors, and general 

custodians in Bangladesh, exhaustive and detailed research are needed into 

the current status of Islamic banking in Bangladesh. Following intense 

public demand for the scheme, Bangladesh experienced remarkable 

growth in Islamic banking. Islamic banks have been performing robustly 

since they began in 1983, representing more than 20% of Bangladesh's 

entire banking industry. While Bangladesh's Islamic Bank industry has 

achieved over 20 percent annual growth, Bangladesh is a majority Muslim 

country with a vibrant six percent economy of real economic growth over 

the past decade with tremendous potential for further expansion. It is 

essential to access Bangladesh's current status as a Muslim banking 

industry and examine additional potentials and design appropriate policy 

options to harness the full potential of Islamic banking. This study 

examined the current status of the Islamic banking industry and its 

comparative success with the banking industry as a whole. Finally, the 

paper highlights Islamic banking industry problems and prescribes policy 

options in order to address the challenges. Hassan, M. Kabir (1999) 

explained the essential elements of interest- free banking in detail and its 

practical experience in a developing Muslim majority country, 

Bangladesh. The paper analysed the performance of Islami Bank 

Bangladesh Limited (IBBL), the first Islami Bank in Bangladesh based on 
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growths in deposits, investment, profit, international trade, remittances, 

and expansion of branch network during the period of 1983-94. The paper 

also compared IBBL’s performances with those of other private banks 

during the same period. The key recommendations made in the report 

included diversification of lending portfolios into long-term financing 

under Musharaka and Mudaraba, selection of customers based on quality 

and genuineness of projects, imparting knowledge of Islamic banking 

among customers, and creation of interest-free money market instruments 

by the central bank. 

 

Literature Review on Behavioural Finance  

During the period 1988 to 1997, Sarker, Md. A. A., (1999) assessed 

Islamic banks' success in Bangladesh. This paper used five metrics to 

assess the performance of Islamic banks (mainly financial ratios). The 

paper stated that the only trend in deposits, advances and income during 

the reporting period is that of Islamic Bank Bangladesh Limited, the first 

Islamic Bank to remain in Bangladesh. The ideal relationship mode of 

investments under Musharaka was below 3% of the overall investment and 

there was no investment under Mudarabah, another ideal way during the 

reporting period. 

 In 1983-94 Alam, M. N. (2000) tried, in the context of Bangladesh 

'Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL),' to examine growth patterns in 

the first and major Islamic bank deposits and investments. The paper 

revealed that the bank made investments mainly under Murabaha, 

Musharaka, Bai-Muajjal, Hire Purchase, and Quard E Hasana mode of 

investments. Among different mode of operations, the bank concentrates 

on the Murabaha, Bai-Muajjal and other related mode of investments. 

Musharaka and Quard E Hasana modes recorded below 3% of the total 

investment and no investment has been made under Mudaraba. 

 The current legal and regulatory questions of Islamic banking have 

been discussed by Ahmad, A. U. F., and Hassan, M. K. in Bangladesh. The 

paper points out that the effective functioning of Islamic banks, in 

accordance with Shariah principles, lacks a well-defined regulatory and 

supervisory structure. The other main problems included the absence of an 

interbank Islamic money market, a discriminatory obligation to provide 

Islamic and traditional banks with legal reserve, the prevalence of a 

restrictive climate on the capital market and the failure of Bangladesh 

Bank to provide legal support and security to avoid the related risks to 

Islamic banks. The paper proposed the creation of an autonomous banking 

act by Islamic banks in Bangladesh, which would monitor, direct and 

supervise their functions and provide legal assistance to interested parties. 
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 Mamun, Dr Muhammad Z (2008) has made clear in Bangladesh 

the prospects and development prospects that Islamic and traditional 

bankers perceive. The paper examined the factors driving banks to adopt 

Islamic banking practices, why consumers are being attracted to Islamic 

banks, and what is attributable to Islamic banks' growth. The paper 

identified compliance with Shariah regulations as the main factor in 

selecting Islamic banking services for customers. The paper indicates the 

views of traditional bankers, and this aspect has a key influence on 

encouraging some conventional banks to provide Islamic banking as a 

parallel operation, that the preferential treatment that is provided by the 

central bank is contributing to their profits. The paper found that the failure 

of a legal support system is the main obstacle to Islamic banking 

development in Bangladesh. 

 A full comparative study of performance of the traditional and 

Islamic banking system in Bangladesh during the years 2000-2005 will be 

based by Mahmud, Abdullah Al & Islam M. Muzahida (2010), in the 

paper. Certain widely used measures have been applied to extract the aims 

of the document, including general business measures, profitability rated, 

sound management and social profitability. The paper found that while 

traditional and Islamic banks have played a major role in Bangladesh's 

economy, two important functional differences exist. First of all, 

traditional banks follow systems of borrowing and loans while Islamic 

banks comply with trade and investment mechanisms. Secondly, 

traditional banks provide and collect deposit and advances interest but 

Islamic banks do not accept or pay interest in any of their operations and 

operate as a pricing mechanism on the basis of benefit instead of interest. 

Compared to traditional banks, the study showed better results for Islamic 

banks. 

 The aim was to examine the effectivity and output of five (5) major 

Islamic banks in Bangladesh, Muhamad, Abduh et.al. (2013). This paper 

appeared to assess the performance and efficiency of Islamic banks 

through data obtained from publicly available annual reports during the 

period 2006 to 2010, based on ratio analysis and data enhancement 

analysis. The paper found that all Islamic banks were growing in trend 

from 2006 to 2010, indicating that over the study period the performance 

of Islamic banks improved. Further study has also been proposed using 

stochastic boundary approaches, increasing the time frame and comparing 

traditional and Islamic banking. 

 The results, development and growth of the selected five (5) 

Islamic Banks of Bangladesh were analysed in Sadekin, Md. Nazmus et.al. 

(2014). The paper's findings have been derived from seven variables, 

namely branch count, number of workers, total deposits, total investment, 
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total refunds, net revenue and income per share between 2008 and 2012. 

The different activities of Islamic banks were tested in eight pattern 

equations. In the case of all selected banks, they considered the trend value 

of branches, staff, deposits and net revenue to be positive. The trend in all 

selected banks is positive for branches, workers, deposits and net incomes. 

Correlation square (r2) for all pattern equations has also been checked. The 

R2 of the branch, deposits and net income has been shown to be over 0.5 

which suggests that Bangladesh has a bright future for the Islamic Banks. 

Six Islamic banks coded at Dhaka Stock Exchange (DSE) & Chittagong 

Stock Exchange, Ibrahim Md et al. (2014) have evaluated their success 

(CSE). Includes deposits, investments, international transfers, earnings per 

share (EPS), dividend declaration (DBR), pay-out ratio, price earnings and 

net asset value. The information has now been obtained from the annual 

reports of the selected banks and the variables chosen to assess the results 

(NAV). The study found that the Islamic banks performed well by 

analysing these variables. 

 The IFSB (2014) tried to share perspectives and challenges, 

initiatives and experience in Islamic finance and the development of 

Islamic finance, with particular attention to the Bangladesh experience, in 

a publication on papers delivered at a seminar in Dhaka, the capital of 

Bangladesh. The IFSB publication contains six chapters dealing in 

Bangladesh and other countries with various main questions relating to 

Islamic finance. 

 

H1: Behavioural Finance have a significant impact on customer’s 

attitude towards using Islamic bank. 

 

Muslim Religiosity (MR) 

The influence of religiosity on buying behaviour varies across countries, 

even those with the same religion. For example, Sood and Nasu (1995) 

and Siguaw et al. (1995) found the impact of Christian religiosity to be 

stronger for American consumers, less strong for New Zealand consumers 

and non-significant for Japanese consumers. Similarly, some evidence 

suggests that religion does not necessarily predispose a customer to select 

an Islamic bank (Gait, 2009). A study of Jordanian customers found that 

factors such as fast and efficient services, the bank’s reputation and image 

and the confidentiality of the bank were considered to be more important 

than religiosity (Erol and El-Bdour, 1989). However, most of the literature 

on Muslim religiosity and buying behaviour suggests that in Muslim-

majority countries like Kuwait, Saudi Arabia and Egypt, religious factors 

are the main reason for choosing Islamic banks (Hegazy, 1995). Similar 

results have been found for Islamic bank customers in Bahrain (Metawa 
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and Almossawi, 1998), Malaysia (Alam et al., 2011; Zainuddin et al., 

2004), Indonesia (Dahari et al., 2015) and Turkey (Okumuş, 2005) where 

Muslim consumers expressed religion as their primary motivation for the 

use of Islamic banking. Religiosity has been found to be the main 

influencing factor for Muslims when purchasing IFPs (Omer, 1992), 

selecting an Islamic bank (Khan et al., 2007; Metawa and Almossawi, 

1998) and procuring Islamic home financing (Alam et al., 2011). These 

studies indicate that Islamic banks enjoy a relatively strong power base 

among those customers who emphasise adherence to Islamic principles in 

the practices of the financial institutions they select.  

 The intention to purchase is the main determining factor of actual 

buying behaviour (Morwitz et al., 2007). The positive relationship 

between religiosity and purchase intention is widely accepted (Al-Hyari et 

al., 2012; Lindridge, 2005; Mokhlis, 2009). However, the impact of 

religiosity on the buying behaviour of Muslim consumers is more 

profound (Ismail et al., 2012) as Islamic society is affected by a distinct 

Islamic worldview based on Sharia. Islamic tenets are very clear about 

what a practising Muslim is and is not permitted to consume. The more 

pious a Muslim consumer is, the more likely the consumer will exercise 

caution in purchasing the product. Highly religious Muslims tend to view 

even low involvement goods like food products and personal hygiene 

products as high involvement since they want to ascertain whether these 

products conform to Sharia guidelines (Razzaque and Chaudhry, 2013). 

 Specifically, these Muslim consumers will consider buying a 

product if they are assured that the product does not violate or contradict 

their sacred beliefs. Muslim religiosity impacts Muslim consumers’ 

purchase involvement (Rehman and Shabbir, 2010) and intention to 

choose Sharia-compliant products (Mukhtar and Butt, 2012). With Islamic 

financial institutions offering IFPs and services that adhere to Islamic 

principles, values and goals, we predict that religious reasons are the 

principle motivator for Muslims in dealing with Islamic financial 

institutions (Amin et al., 2011; Omer, 1992). Despite the fact that all 

Muslims are supposed to live both their material and spiritual life as per 

Sharia guidelines, it is naïve to claim that all Muslims have the same level 

of religious commitment (Fam et al., 2004). Pious Muslims are likely to 

be more dogmatic and conservative than less religious individuals 

(Delener, 1994). The choice of halal products is influenced by a Muslim 

consumers’ level of religiosity as highly religious Muslims are likely to 

live their lives according to Islamic rules. 
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H2: Muslim Religiosity has significant effect on customer’s attitude 

towards Islamic bank. 

 

Government Support (GS) 

Government Support refers to a governmental actions and agenda that 

affect the behaviour and decisions of household, local companies and 

international businesses (Amin et al., 2011). The study by Amin et al. 

(2011) shows that the stronger the Government Support is, the less likely 

that Islamic personal financing is going to be used. Such assertion 

contradicts the earlier studies by Rosly (2005), Haron (2005) which claim 

that the government in fact has a strong positive influence on the demand 

for Islamic banking products. In 2009, Bangladesh Bank (Central Bank of 

Bangladesh) issued guidelines on the operation and management of 

Islamic banks. These guidelines are considered the first attempt by 

Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh) to provide an operational 

framework for Islamic banking. The guidelines include the mechanism of 

Shari’ah and corporate governance, product definition and operational 

framework, alternative investment modes, and conversion procedures for 

a conventional bank to an Islamic bank. However, these guidelines have 

shortcomings. A major issue is that, under these guidelines, it is optional 

for an Islamic bank to have a Shariah board, which contradicts global 

practice (BMB Islamic, 2011). The guidelines state that: It will be the 

responsibility of the board of directors of the respective banks to ensure 

that the activities of the banks and their products are Shariah compliant. 

The Board of the Islamic banks/ Subsidiary company/Conventional 

commercial banks having Islamic branches, therefore, be constituted with 

directors having requisite knowledge and expertise in Islamic 

Jurisprudence. The Board may form an independent Shariah Supervisory 

Committee with experienced and knowledgeable persons in Islamic 

Jurisprudence. However, the Board shall be responsible for any 

lapses/irregularities on the part of the Shariah Supervisory Committee 

(Bangladesh Bank, 2009) 

 Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh) does not have a 

Shari’ah board to supervise Islamic banks in Bangladesh. However, there 

is a private non-corporate body called the Central Sharia Board for Islamic 

Banks of Bangladesh (CSBIB). Almost all Islamic banks in Bangladesh 

are members of the CSBIB. It consists of a number of prominent scholars 

from Bangladesh and arranges regular meetings to discuss Shari’ah issues 

related to the country’s Islamic banking industry. It also conducts research 

and publishes books and journals to serve its members (BMB Islamic, 

2011). However, Shari’ah resolutions issued by Central Shariah Board for 

Islamic Banks of Bangladesh (CSBIB) are not mandatory for IFIs: it only 
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provides advisory services. Nevertheless, no Islamic bank in Bangladesh 

contravenes the resolutions of the CSBIB due to reputational risks (Uddin, 

2014). Every Islamic bank in Bangladesh has a Shari’ah supervisory 

committee which consists of Shari’ah scholars. Likewise, every 

conventional bank with an Islamic banking window also has a Shari’ah 

supervisory committee. Shari’ah scholars hold monthly meetings where 

they discuss issues raised about the operation of Islamic banks. If an 

Islamic bank wants to introduce a new product, it brings the matter to the 

Shari’ah supervisory committee for their opinion on the product’s Shari’ah 

status. The Shari’ah supervisory committee consists of a chairman, vice-

chairman, member secretary and a few ordinary members. Banks publish 

the Shari’ah advisory committee’s resolutions in their annual reports. 

Islamic banks in Bangladesh usually appoint some prominent Shari’ah 

scholars in the country as members of Shari’ah advisory committees. 

 

H3: Government Support has significant effect on customer’s attitude 

towards Islamic bank. 

 

Social Influence (SOF) 

Studies related to intention to use Islamic banking products often look into 

the role of subjective norm or social influence (Amin et al., 2013). The 

findings of studies by Lada et al. (2009), Amin et al. (2009), Md-Taib et 

al. (2008) indicate that subjective norm motivates the use of banking 

products. When being under significant social influence or pressure, an 

individual would perform the expected behaviour even though he might 

not be in favor of performing the behaviour (Venkatesh and Davis, 2000). 

It is also documented that opinions voiced by Ulamak (panel of chief 

priests), Shariah board members, family members and peers have 

significant influence on one’s intention to use diminishing partnership 

home financing (Md-Taib et al., 2008). Given its relevance in the present 

study, social influence is adopted to assess its effect on intention to use 

Islamic banking products. 

 

H4: Social influence has significant effect on customer’s attitude 

towards using Islamic bank. 

 

Awareness of Islamic Bank Services (AIBS) 

Several research studies in different contexts have emphasize the 

importance of customer understanding of Islamic banking adoption 

(Haron et al., 1994; Metawa and Almossawi, 1998; Naser et al., 1999; 

Rammal and Zurbrugg, 2007; Khattak and Rehman, 2010; Daud et al., 

2011; Lateh et al., 2009; Keong et al., 2012; Thambiah et al., 2012). 
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Positive links between consumer awareness and variables like attitude 

(Gait and Worthington, 2008; Gait, 2009; Rahim and Amin, 2011; 

Thambiah et al., 2012; Abdul-Hamid et al., 2011; Wahyuni, 2012: Ayinde 

and Echchabi, 2012; Wahyuni and Arifin, 2013: Wahjuni, 2012; 

Echchchabe and Aziz, 2012; Faisal et al., 2014). However, several studies 

on the status of Islamic banks in Tunisia have found that Tunisian 

customers are unfamiliar with Islamic finance ideas and mechanisms 

(Boulila and Ben Slama, 2014; Ajili and Ben Garra, 2013; Thomson, 2013; 

Kaabachi and Obeid, 2014). Bougatef et al. (2012) interviewed 80 teachers 

and found that 65% of respondents overlooked the basic values and 

benefits of Islamic finance. The findings of Thomson (2013) national retail 

financial services survey on representative target samples (701 

respondents) for key geographic areas of Tunis also indicated that there is 

a significant difference in understanding Islamic banking concepts (64 

percent did not understand Islamic financial concepts) as well as the 

financial structure 

 

H5: Awareness of Islamic Bank Services has significant effect on 

customer’s attitude towards Islamic bank. 

 

Methodology 

The study is based on primary data collected from 300 customers of 

different Bank in Bangladesh through convenience sampling method. A 

good response rate of 300 out of 368 was received which is 88.33% of total 

distributed questionnaires. Partially filled questionnaires were left aside to 

avoid the element of biasness. 

 Each of the regression coefficients represents the change in Y 

relative to a unit change in the respective control variable. The models 

further take the following:  

 

ATIBi=α+β1i (MR)+β2i (GS)+β3i (SOF)+β4i 

(AIBS)+β5i(BF)+εi……….. (1) 
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Data Analysis 

 

The demographic analysis showed in to the Table 1, where Religion, Age 

Occupation and Bank’s Type where the respondent have account has 

explored.  

 

Table 1: Demographic Analysis (Source: Survey 2021) 

  Freq. Percent Cum. 

Freq. 

 

Religion 

Muslim 232 77.4 77.4 

Non-Muslim 68 22.6 100 

 

Gender 

Male 210 70 70 

Female 90 30 100 

 

 

Age 

18 – 28 38 12.6 12.6 

29 – 38 50 16.7 29.3 

39 - 48 105 35 64.3 

49 - 58 47 15.7 80 

59 - 68 60 20 100 

 

 

 

 

Occupation 

Academic/Teachi

ng 

20 6.7 6.7 

Admin/Managem

ent  

25 8.3 15 

Banking/Finance 38 12.7 27.7 

Business 40 13.3 41 

Engineer  27 9 50 

Medical 33 11 61 

Student 45 15 76 

Unemployed 29 9.7 85.7 

Retired  43 14.3 100 

 

Bank’s 

Type 

Conventional 

Bank 

197 65.7 65.7 

Islamic Bank 63 21 86.7 

Both  40 13.3 100 

 

Correlation Analysis 

The correlation values of Attitude Towards Islamic bank with Muslim 

Religiosity, Government Action, Social Influences, Awareness of Islamic 

Bank Services and Behavioral Finance is .267, 485, .507, .594, and .216 

respectively. The correlational value of Government Action, Social 

Influences, Awareness of Islamic Bank Services and Behavioral Finance 

is .492, .317, .217, and .551 respectively, all the relationships are positive 

and highly significant. The correlational value of Government Action, 
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Social Influences, Awareness of Islamic Bank Services and Behavioral 

Finance is .444, .582, and .206. All the relationships are positive and 

highly significant. The correlational value of Awareness of Islamic Bank 

Services and Behavioral Finance is .341, and .362 as all the relationship 

are positive and highly significant. The correlational values of Awareness 

of Islamic Bank Services with Behavioral Finance is -.029 representing 

that there is negative relationship of intention to use with government 

support but highly insignificant while the relationship of intention to use 

and service facilitation is positive but highly insignificant.  

 

Table 2: Correlation Analysis (Source: Survey 2021) 

 ATIB SI RC CE IU GS SOF 

ATIB 1       

MR .267** 1      

GS .485** .492** 1     

SOF .507** .317** .444** 1    

AIBS .594** .217** .582** .341** 1   

BF .216** .551** .206** .362** -.029 1  

 

Regression analysis was run to evaluate which factors significantly impact 

attitude towards Islamic banking. The table of model summary R 

represents the relationship between variables, R square explains the 

variance in the dependent variable because of the variance in the 

independent variable. F change represents the statistical significance of the 

model with significance level (p value <.05).  

 

Table 3: Model Summary (Source: Survey 2021) 

R R-Square F Sig 

.823 .612 45.121 .000 

 

The value of r is .716 representing that there is 82.3% relationship between 

independent and dependent variables. The value of R square is .612 

representing the 61.2% variance in the dependent variable is explained by 

the variation in the independent variables. The value of F change is 45.121 

which is greater than 3.78 at 5% significance level with significance level 

= .000 (P<.05) representing that model is statistically highly significant. 
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Table 4: Coefficient of the Variables (Source: Survey 2021) 

Unstandardized Coefficients 

 B Std. Error t Sig. 

(Constant) .896 .217 4.136 .000 

MR .114 .066 2.737 .001 

GS -.105 .067 -1.582 .115 

SOF .295 .060 4.919 .000 

AIBS .381 .047 8.110 .000 

BF .073 .059 1.241 .216 

 

From the study of coefficients, it is representing the Beta value which 

means percentage in the dependent variable because of one-unit increase 

in the independent variable. The t-value enables the researcher to decide 

upon the acceptance or rejection of hypotheses with significance value less 

than .05. The Beta values for Muslim Religiosity, Government Action, 

Social Influences, Awareness of Islamic Bank Services and Behavioral 

Finance are .114 -.105, .295, .381, .073 representing the percentage of each 

variable in the dependent variable with the increase by one unit in the 

independent variable. The t value for Government Action is -1.582, p=.115 

shows that Government Action had insignificant impact on attitude 

towards Islamic banking. The t value for Muslim Religiosity is 2.737 with 

p=.001 which represents that Muslim Religiosity have significant impact 

of attitude towards Islamic banking. The t value for Social Influences is 

4.919 with p=.000 representing that Social Influences had significant 

impact of attitude towards Islamic banking. The t value for intention to 

use is 8.110 with p=.000 representing that Awareness of Islamic Bank 

Services have significant impact on attitude towards Islamic banking. The 

t value for Behavioral Finance is 1.241 with p=.216 representing that 

government support had insignificant impact on attitude towards Islamic 

banking.  

 

Findings 

A number of observations were made based on the study. First of all, 

behavioural finance studies study partialities of actual investors, while 

Islamic behavioural finance research usually focuses on investment 

intentions or Islamic investment perceptions. This could mainly be owing 

to the long history and the considerable number of empirical studies 

covering such preferences. It may also be attributable to the nature of 

conventional financing that has no agreed explanation. Conversely, 

behavioural Islamic finance is a relatively recent field of research since it 

is a new sector itself. Thus, the equivalent data may not have been enough 
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to undertake comparative studies, and the use of modern statistical tools in 

Islamic finance studies was also likely limited. 

 The notion of planned behaviour components, such as perceived 

conduct control, subjective standards, etc., focuses on Islamic behavioural 

finance studies. In contrast, classic behavioural finance studies focused on 

specific behavioural patterns and preferences. This is because of the 

factors mentioned earlier. At this level, it is essential to emphasize that an 

integral framework of behavioural financing is needed instead of simply 

using the social, behavioural, psychological theories that have roots in 

classical human conduct and are not verified against the Islamic 

worldview. Following the findings above, the majority of behavioural 

financing studies are being undertaken in a traditional scenario. The 

development of Islamic behavioural financing theory and an extensive 

framework for studies of this kind, founded on Islamic principles, are 

urgently required. More crucially, in future studies on Islamic behaviour 

finance, Islamic ideas on financial behaviour should be accepted. From the 

analysis it is clearly understand that the Behavioural Finance (Customer 

satisfaction) and Government Action is insufficient to grow positive 

attitude for Islamic bank.  

 

Conclusion 

The current research also sought to investigate the role Behaviour Finance 

(Consumer’s Satisfaction) play in developing a positive intent in him to 

adopt Islamic banking services. The results of the analysis posited that all 

the factors (Muslim Religiosity, Social Influences, and Awareness of 

Islamic Bank Services) significantly affect the consumers’ intention in the 

context of Islamic banking services (Amin et al., 2011). Except 

Government Action and Behaviour Finance (Consumer’s Satisfaction) 

have lower negative relation during accepting Islamic Banking in 

Bangladesh.  When the SNs were decomposed into normative beliefs, the 

results confirmed. 

 Furthermore, this research set out to find whether a Behavioural 

Finance (consumer’s satisfaction) has any effect on the adoption of Islamic 

banking services. The Behavioural Finance was influenced by self-

efficacy and resource facilitation. It was found out that in the context of 

Islamic banking both the above-mentioned antecedents had a significant 

role in forming the BF. The findings revealed that Behavioural Finance 

does not affect the intention of the consumer’s Behavioural Finance 

signalling the importance of attitude in determining the consumer intention 

to adopt Islamic banking system. These research findings are consistent 

with the previous findings (Taylor and Todd, 1995; Beiginia et al., 2011). 

Hence as a result, the findings of the current research can be easily 
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generalized and provide important implications to the Islamic banking 

management in a Bangladesgh context. 
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Abstract  

Language plays an important role in achieving convergence between 

different people and different nationalities. This article aims to highlight 

the linguistic comprehension factors of Arabic words in the Malay 

language and take into consideration the changes that occurred to the 

western words when they were absorbed into the Malay language. To 

achieve these goals, the researcher relied on historical records and from 

Malay dictionaries that compiled the assimilated Arabic vocabulary. It also 

researched language books that contained the Arabic vocabulary according 

to its grammar and it took into consideration the method of pronouncing 

the Arabic vocabulary that was comprehended by the Malay speaker. The 

results revealed the great influence Arabic language had on the Malay 

language and culture. It also showed the flexibility of the Malay language 

and its ability to accommodate 2,500 Arabic words that were incorporated 

into various aspects of life. 

 

Keywords: Arabic language, Malay language, the phenomenon of 

linguistic assimilation, Arabic vocabulary and Malay pronunciation scale. 

 

Introduction 

Language plays an important role in human life (Musdalifa, 2017). It is an 

essential tool for communication, whether oral or written, in other words, 

language is a tool for progress and for the development of ideas, views, 

experiences and feelings. Language is also a common communication tool 

in society and the communication that occurs as a result of cultural overlap 

that leads to borrowing or borrowing between the convergent languages 

whose speakers may combine religion or culture.  
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 The interlanguage metaphor is a natural process. It is a process that 

demonstrates the flexibility and speed of learning the vocabulary of other 

languages. (Ahmad, Jalaluddin, & Osman, 2013).  

 This article sheds light on the phenomenon of linguistic 

assimilation of Arabic words in the Malay language by analysing these 

terms and explaining the factors of linguistic comprehension of these 

terms, analysing the changes that have taken place in the Arabic 

vocabulary, and the reasons for these changes, by reference to the 

dictionaries of the Malay language and the linguistic encyclopaedias that 

collected these terms, and also the previous scientific articles that were 

written in the history of the Malay language, basically presenting a 

historical overview of the evolution of this language that these terms are 

absorbed into.  

 This article followed the historical and descriptive approaches to 

achieve the research goals of highlighting the close relationship between 

the Arabic and Malay languages, and explaining to Arabic researchers and 

linguists, the ways to assimilate Arabic words in the languages of Islamic 

peoples. It will be a key to the joint work of Arab researchers and linguists 

with their Malay researchers and linguistic peers, by explaining the 

linguistic rules adopted by Malay linguists to convert Arabic words and 

make them suitable for Malay grammar for usage by the Malay 

community.   

 

Language Learning Skill 

It’s wildly explained in the Noble Qur’an the purpose of creating human 

beings different in race, colour and language, and that the main purpose of 

creating unequal human beings is acquaintance, and acquaintance leads to 

harmony, and harmony leads to union and cooperation, and to complement 

one another. This has become clear in the impact and influence that 

emerged between the Arabic language and the Malay language. (Al-

Quran.Al-Hujurat,13)  

 The Malay people got acquainted with the Arabic language 

through Islam, so they spoke it and transferred from the Arabic language 

many of its vocabulary to their language, Base of the data collected by this 

research from the Friday sermon which conducted in the Malay language, 

In total 20% of the Friday sermon use Arabic vocabs, Some of this vocabs 

can be understood easily by the Audience, because it’s been used for every 

Friday sermon and during normal religion lessons that took place at the 

mosque after normal prayers.    

 This approved that Arabic is one of the most widely used languages 

in the world (Salam, 2020), one of the five official languages of the UN 

and its institutions. It is the first language of more than 300 million Arabs, 
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and the official language in 18 Arab countries. It is also known or learned 

by more than 200 million non-Arab Muslims, in addition to their native 

languages or dialects and many others from around the world accepted it 

for reasons related to religion, trade, work, culture, etc.  

 

The Phenomenon of Linguistic Assimilation 

The phenomenon of linguistic assimilation is one of the natural 

phenomena associated with living languages (Kassar, 2013). It is one of 

the most important factors for the continuity of this language, which is 

based on the principle of vulnerability and influence. Living language is 

the language that takes what it deems appropriate, while giving what it 

needs to other languages. The assimilation of foreign words into Arabic 

language was obvious, Rafael Nakhla, in his book "The Mysteries of the 

Arabic Language," collected the number of words the Arabic language 

borrowed from other languages and they numbered at 521 words in total 

and it is divided as follows: 220 Persian, 130 Greek, 63 Syriac, 25 Turkish, 

24 Italian, 22 Hebrew, 16 French, 13 Latin, 8 from other languages, and 

as for what the world's languages borrowed from Arabic language is far 

greater in number, for example: 7584 Urdu, 3303 Malay and 160 English. 

(Rafael, 1960) 

 From studying Arabic words that used at the Malay dictionaries 

shows that the method that used by Malay language for each borrowed 

word is modifying it vocabulary and terminology and placing it in a 

grammatical melting pot that suits the nature of Malay language which 

make it easy-to-use letters from the speakers of the Malay language.   

 As for Malay language the assimilation from Arabic into Malay 

happened since Islam began to spread in the states and islands of the 

Sumatran archipelago, and Indonesian Java. The Arabic language has 

influenced the language of the Malay peoples in various social, religious 

and cultural fields because Islam is a universal religion, a religion of life, 

and a religion that addresses all aspects of life.  

 This study shows that this metaphor is focused on vocabulary that 

carries the imperative form in most of them, Although the Arab expatriates 

who married with Malay women have become fluent in speaking the 

Malay language, they still mix the Arabic vocabulary with the Malay 

language and they even pronounce Arabic words borrowed by the Malay 

language in its original Arabic. For example, words like “habis” are 

pronounced by the Arabs (حابيس) with Arabic sound, meaning finished. 

The word “nikmat” is pronounced by the Arabs (نعمة) and so on. This made 

the wife's family, wife and children believe that this is the correct 

pronunciation of the word, and they began to pronounce it in its authentic 

Arabic pronunciation. 
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The Influence of Islam in the Malay Language 

This study shows that there are many Arabic words used in the Malay 

language, which is common in Islamic languages such as Persian and 

others. But what is remarkable is that there are some words and phrases 

used in the Malay language with its Arabic pronunciation but have a 

different meaning, and the recruitment formulas for Arabic words came in 

multiple forms.  

 This study believed that Allah, The Most Gracious and Highest, 

chose Arabic to be the language of revelation, the language of heaven, with 

which He, The Mighty and Majestic, addressed His successor on earth and 

He preferred it to other languages out of divine wisdom, and pledged to 

preserve it, as he pledged to preserve the Qur’an that was revealed in it; 

Allah says:  

 

Verily! We, it is We Who have sent down the dzikr (i.e. the 

Qur’an) and surely, We will guard it (from corruption).  

[Al-Hijr, Chapter 15, verse 9] 

 

In the Qruan it’s stated that The Qur’an came to all people in the 

eastern and western parts of the world, and the Companions - may Allah 

be pleased with them - carried the message of Islam to various parts of the 

world, to the Arab and non-Arab countries, and so the Arab met with 

Persian, Syriac, Berber, Turkish, Malay, Senegalese ... etc. And the people 

of Muslim nations that didn’t speak Arabic began to learn the Arabic 

language because it is the language of the Qur’an, whereby one learns to 

recite the Noble Qur’an, which is considered as an act of worship. The 

reader is not rewarded for it unless he reads it in the Arabic tongue not to 

mention learning the principles of the true religion, so Muslim peoples 

from non-Arabs hastened to learn and preserve Arabic, thus becoming the 

language of religion, culture, civilization and governance in all Arab and 

non-Arab Islamic lands alike (Sejarawi, 2006).  

The influence of the Arabic language on other languages was 

evident. It led to the extinction of some languages, and Arabic has replaced 

them, as happened in Iraq, the Levant, Egypt and in some other languages 

the letters of their writing were replaced by Arabic letters, which became 

part of their languages such as Persian, Swahili, Malay and others. The 

Arabic language has become a religious language that attracts hundreds of 

millions of people and a civilized language in which many Islamic nations 

of different tongues and colours have subscribed to it and for it to be the 

language of civilization, science, politics and literature. 
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 Since Islam began to spread in the vast archipelago of Sumatra, the 

Arabic language began to influence the Malay language, increasing its 

vocabulary and diversifying its uses. The influence of the Arabic language 

on the Malay language is particularly evident in terms of Islam. Studies 

indicate that the Arabic language is second only to the English language 

in influencing the Malay language, as the number of words adapted from 

the Arabic language reaches 2,500 words. 

 It should be noted that there is a discrepancy in usage between 

speakers of the Malay language, who originate from the four main 

countries, namely Indonesia, Malaysia, Singapore and Brunei. This study 

find that the language of the Dutch colonizer has more influence over the 

population of Indonesia than the Malay speakers in other countries, which 

were British colonies. It is also worth mentioning that the words borrowed 

from Arabic are not restricted to metaphors in religious aspects only but 

included other purposes. For example, the following words: (daftar, which 

means a record, kitab which means a book, kertas which means a paper, 

kursi which means a chair), and many others. 

The adopted words from the Arabic language have been subjected 

to many modifications in order to adapt to the base of comprehension in 

the Malay language. Some adapted words were subjected to formal 

modification only and the meaning remained similar, and others remained 

the same, but the meaning became different, such as the word (Saat), which 

in Arabic means a period of time that contains sixty minutes, but in the 

Malay language it means a second of time. This, according to this study, 

led to a radical change in the meaning of the word. 

The influence of the Arabic language on the Malay language 

extended from borrowing Arabic vocabulary to writing in Arabic alphabet. 

Many religious books and popular novels are still written in Arabic letters, 

which came to be called the Arabic Malay word, or Javanese script. 

Hussein Abbas points out that in the beginning the Malay language was 

written in the Latin script until Islam came, and people began writing their 

books in Arabic script. This began in the thirteenth century 

(Dardjowidjojo, 1996). The influence also extended to the syntax of the 

Malay language, although at the beginning this effect was limited to 

translating the Quran. (Badudu, 1976) 

 

Malay Linguistic Absorption Factors 

The thirteenth and fourteenth century witnessed a period of decline in the 

influence of Hindu civilization in the Malay society (Shariff, 1988), and 

the flourishing of the influence of Islamic civilization. This is due to the 

dynamism of the Islamic religion, which is has one of the most rational 

characteristics and motivates critical and contemplative thinking skills. 
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Hence the conflict of values is beginning to erupt between the segments of 

society, some of which have embraced Islam and the other group that still 

adhered to the Hindu religion based in many of its beliefs on superstition, 

and mythical gods that does not exist in human reality.  

There have been many opinions and theories regarding the ways 

and method Islam entered into the archipelago of Sumatra and the 

scattered islands of Java, which spread the Arabic language along the way, 

(Rahimi, Baharudin, Yusri, Teh, & Embi, 2010). Professor Muhammad 

Tayyip Uthman summarized the theories of the famous Filipino historian 

Kasir Adeeb Majool about the way Islam entered this archipelago with the 

following theories: 

 

1- The first theory is related to the introduction of Islam through Arab 

merchants, who influenced the inhabitants of this archipelago with 

their honesty, good morals and advocacy activity among the local 

community groups. 

2- The second theory is the spread of Islam through the preachers, who 

used to follow the Sufi order. 

3- The third theory goes that Islam spread out of a political motive, 

competing with the control and influence of the dominant religions 

in the archipelago at that time. 

4- The fourth theory refers to the influence of the Muslim sultans who 

converted to Islam and influenced their subjects which accelerated 

the spread of Islam among them.  

5- The fifth theory, which refers to the reason for the entry of Islam into 

the archipelago because of the preference to the pure Islamic creed 

over other beliefs that call for polytheism and superstition. 

6- The sixth theory indicates that Islam spread rapidly as a result of the 

emergence of Islamic resistance movements to the forces of 

Christian colonialism represented by the Dutch colonialism and 

Spanish colonialism at that time. 

 

There is no doubt that there are many factors for the spread of Islam 

in this archipelago (Shariff, 1988), and the Islamic religion is still 

expanding continuously, and it is no longer restricted to the sultans and 

rulers of the country, but has also attracted the hearts of the common 

people. It is well known that the increased interest in Islam calls for 

increased interest in the sciences of the Arabic language and its 

vocabulary, and since the Islamic jurisprudential, doctrinal and moral 

legislation has developed new terms, which adherents of other religions 

and non-Arab peoples have never used, so the linguistic need has 
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necessitated to borrow these new terms and use them as they are. In legal 

books written in languages other than Arabic.  

Words such as: (jurisprudence, obligations, zakat, pilgrimage ...) 

and many others are used as they are, because there are no analogues for 

them in the languages of Islamic peoples, including the Malay language. 

This enriched the Malay language with many new terms that, according to 

some studies, number 2,500 words. 

 One of the factors that led Malay speakers to assimilate Arabic 

words in their language is the intensity of their admiration for this 

language, and their assimilation was not limited to words related to Islamic 

legislation, but also to other areas, including social, political, literary, 

poetic and others. 

 There is no doubt that the richness of the Arabic language in 

vocabulary and terminology in various fields of life has made it a living 

source for other languages, especially the new ones. According to sources, 

references and dictionaries of the Arabic language (Shawki, 1982), the 

number of words in the Arabic language without repetition is 12,302,912 

words which is 25 times the number of words in the English language 

which stood at 600,00 words. 

 

Forms of Linguistic Assimilation 
The Malay and linguistic dictionaries illustrate the clear reference to the 

number of Arabic words assimilated into the Malay language. They also 

show the forms of this assimilation. They have written dictionaries of the 

Malay vocabulary (Big, 1983), and these dictionaries collectively indicate 

that the number of Arabic words absorbed in the Malay language ranges 

between 1,700 and 2000 Arabic words and these dictionaries are:  

 

1- The Al-Humaidi Dictionary, written by Abdul Hamid Ahmed, contains 

2,000 Arabic words that were assimilated into the Malay language.  

2- The Malay Arabic Encyclopedia, by Muhammad Sayyid, which 

contains 1,725 Arabic words.  

3- The Law dictionary, written by Mohamed Sanussi, which contains 2000 

Arabic words.  

 

 This study also points out that the movement of linguistic 

assimilation from the Arabic language to the Malay language is still 

ongoing. This, if anything, indicates the flexibility and vitality of this 

language, and linguistic assimilation is an important factor in the 

continuation and survival of any language.  

 The following table indicates the number of words absorbed and 

the time period during which this absorption was made:  
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Table (1.1) 

Encyclopedia / Dictionary Year Word Count 

Encyclopedia of Hoyson Words 1801 150 

Malay English Dictionary 1901 1400 

Encyclopedia of Words by Schilbert 1902 385 

Encyclopedia of Words for 

Swettenham 

1910 219 

Encyclopedia of Words by Linji 

Winsteade 

1921 1001 

Winsdt Dictionary 1952/1964 892 

Diwan Dictionary 1970 1100 

Qadir Dictionary 1975 1125 

 

 It should be noted that the Arabic words in the Malay language are 

either directly from Arabic or indirectly from other languages to Malay, 

such as the Arabic words used in Persian to the Malay language. Like the 

word "abdi" derived from the word "abd", which is an Arabic word used 

in the Persian language.  

 The method of comprehension of the Malay language of Arabic 

words differs from the method of comprehension in other languages 

(Ahmad, Jalaluddin, Sultan, Radzi, & Yusof, 2011). When it comprehends 

any word, it is subjected to change, whether in pronunciation or writing 

according to the phonetic and grammatical system in the Malay language.  

 The change also occurs as a result of the difficulty of pronouncing 

this comprehensible word by Malay speakers, and if these words are 

pronounced as they are in the Arabic language, it will be difficult for the 

speaker to differentiate in usage if there is no grammatical change in which 

the form of this word changes with the change of its position in the 

sentence or with change in the way it is used. Phonetically, the 

pronunciation of an assimilated word cannot be the same as the way it is 

pronounced in Malay, and if it is pronounced as it is, the Malay speaker 

will not be able to differentiate in the pronunciation between the 

comprehended word and the method of pronouncing Malay words. 

 

Pronunciation of Comprehended Words 

From studying the Malay letters this study find that the Malay language 

contains 18 consonants, which are: (p, b, t, d, k, g, tS, dZ, s, h, m, n, ø, N, 

l, r, w, j) It is romanized as follows: (p, b, t, d, k, g, c, j, s, h, m, n, ny, ng, 

l, r, w, y). When foreign words contain consonants other than the spelling 

of Malay letters, they are replaced by letters of Malay character similar to 
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its pronunciation. The following tables illustrates some examples of 

changes that occur in comprehensive words when they are written or 

pronounced in Malay.  

 

Table (1.2) 

Arabic Malay 

 Ilmu ِعْلمْ 

 Fardu َفر ض 

 Kalbu َقْلب 

 Salji َثْلج 

 Faham َفه م 

 Fatwa َفت وى

 Berkat َبَرَكْة

 Kemah َخي َمةْْ

 Akad َعْقدْ 

 Fasal َفص ْل

 Laknat َلع َنةْْ

 Nikmat ِنع َمةْْ

 Takrif َتع ِريف 

 Ijmak إج َماعْ 

 Ijtimak إج ِتَماعْ 

 Rukuk ُرُكوعْ 

 

Morphological Changes to the Accommodated Words  
Arabic words may change in structure when they are assimilated into the 

Malay language (Kassar, 2013), by adding tribal or lateral letters that add 

a temporal dimension to the word or make the word a source or add to it 

the meaning of affirmation, and merge the pre- or posterior additions with 

the absorbed Arabic words to serve a purpose purely for a specific word, 
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so the word (benefit) is borrowed in Malay to give the same Arabic 

meaning, but it becomes a verb if the letters (m and e) are added to it to be 

(memanfatkan), and the letters (ber) may precede it to become a verb. Like 

(Bermanfaat). Linguists may add at the end of the word (kan) to take the 

place of the infinitive in the Arabic language, and they may also add the 

letters (lah) to emphasize the verb. 

 And there are changes that occur in the construction of the word 

by replacing some Arabic letters with other letters, to facilitate the 

pronunciation of such a word as (َْْمْعَمل), where the letter ( ع) is replaced in 

most of the absorbed Arabic words with a letter (k) such as  (Makmal), and 

the hamza may be replaced at the end of the word with the letter (k) as 

well, like the word (َْْجاِمع) it becomes (Jamik) when written in Latin. The 

researcher believes that the change to the comprehensible Arabic words 

may happen sometimes due to the wrong pronunciation of the word, as the 

extended letters may become short or long.  

 And his example in the word (َْْماِهر) may be written like (َْْمِهر) as a 

result of a mistake in pronunciation, and this applies to the pronunciation 

of words that end with theْ(Taa Marbutah ْْْْ ة ), so the correct one in it when 

written in Latin is that it is symbolized by the letter Haa (ه) and not Ta, but 

the change in pronunciation in some Arabic words sometimes is due to a 

confusion in the adverbs of the Arabic letter at the stop point or when it 

joined with following word, so it may be thought that the letters Ta-

Marbutah, for example, are pronounced T always, in contrast to the 

common rule. 

 The ta`a marbutah is pronounced Taa when it’s joined with the 

following word and it is pronounced silently at the stop point, but the 

change in some words that end with the ta`a marbutah, which has been 

absorbed into the Malay language, was noticed that it remained a T. The 

words (ْْنِْعَمة) become (ْْنِْعَمت), And the word (ِْْحْكَمة) become (ِْْحْكَمت) and so 

on. 

 There are Arabic sounds not included in the Malay language that 

are replaced by other sounds close to them in the director, and the 

following table clarifies this issue:ْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

Table (1.3) 

No Arabicْ

Pronunciation 

Malay  

Pronunciation 

The absorbed 

word 

 Original 

Pronunciation  

ثاءْ–ثْ 1  T Salji  ْ َثْلج 
حاءْْ–حْ 2  H Sahur   َسُحور 
ذالْْ–ذْ 3  Z Zikir   ِذْكر 
صادْْ–صْ 4  S Sabar   َصب ر 
ضادْْ–ضْ 5  D Darab   َضر ب 
طاءْْ–طْ 6  T Khat  َْْخط 
ظاءْْ–ظْ 7  Z Hafaz  ِْحْفْظ 
عنيْْ–عْ 8  A Akal  َْْعْقل 
قافْْ–قْ 9  K Fikir   ِْفْكر 

 

Conclusion  

At the end of this article, the researcher acknowledges that navigating in 

the languages of the world broadens human cognition and increases human 

language experience. He gives him a new dimension and a logical 

perspective so that these languages may be shaped and influenced by each 

other. The words of Allah, the Mighty and Majestic, are true as recorded 

in the His Book, The Noble Qur’an in which He says:  

 

O mankind! We have created you from a male and female, and 

made you into nations and tribes so that you may know one 

another. Verily, the most honourable of you with Allah is the 

one who has At-taqwa (i.e. one who is a pious believer). 

Verily, Allah is All-Knowing, All-Aware.  

(Al-Hujuraat, Chapter 49, verse 13)  

 

 This study notes that one of the most important results that 

obtained by delving into the alphabets of the Malay language and how it 

absorbed this huge amount of words not from the Arabic language only 

but from many languages, is that the Malay language is one of the modern 

languages, as the people of Malaysia and the state of Riau began to speak 

Malay officially in the thirteenth century AD, and among the results 

obtained by the researcher is that the Malay language is similar to the 
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Indonesian language in terms of origin and the nationality of its speakers 

who descended from the roots of the Malay nation.  

 This study also concluded that the Malay language is a living 

language and able to survive for a long period of time, and this is due to 

the ability of the Malay language to accommodate new vocabulary and 

terms from various languages with flexibility and comfort, and then the 

ability to place these assimilated words in linguistic forms that makes them 

very similar to native Malay words.  

 The researcher also concluded that the Malay language has made 

changes to the comprehensible words by changing the fundamental aspects 

either by adding, deleting, lengthening or shortening. In terms of 

pronunciation, the Malay language has replaced the pronunciation of some 

letters to the closest letters that resemble them in Malay so that it is easier 

to pronounce for the speakers. And so that they do not see in it an 

unpalatable difference from their mother tongue. 

 This study also does not overlook the greatness of the Arabic 

language and its ability to spread, and its merit to be the language of Islam, 

the language of communication and the language of science and thinking 

not only for Arabs, but for all Muslim peoples, who have facilitated their 

learning and use in the fields of their scientific, educational, religious, 

social and commercial life. 

 Through the researcher's observation of the assimilated Arabic 

words in the Malay language, this study sees that some changes that have 

occurred in the assimilated Arabic words have been used differently to 

their original use in the Arabic language, or have been pronounced or 

written differently, and this is due to the data that collected by this study 

refere to the lack of understanding of these Words, or not knowing the 

nature of the Arabic letters that are written and not pronounced sometimes, 

and they may be pronounced and not written at other times, and some 

Arabic letters have been lengthened and do not accept lengthening and 

vice versa.  

 The researcher recommends the Malay language scholars in the 

linguistic complex to delve into the background and nature of the Arabic 

words assimilated in the Malay language, and to consult with their 

counterparts in the Arabic Language Academy of the League of Arab 

States, and to make logical changes that make the absorbed words more 

similar and related both in pronunciation and in the Arabic language. 

 At the end of this study, the researcher believes that the 

phenomenon of linguistic comprehension of Arabic words in the 

languages of other peoples requires researchers to delve into its history and 

the factors affecting it, in order to clarify the greatness of the Arabic 
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language, and the intensity of its adhesion to the hearts of Muslims and 

those affected by it directly or indirectly.  

 I ask Allah, The Almighty and Majestic, to make this article a 

useful reference for those who want to increase and elaborate more on the 

field of linguistic comprehension of Arabic words in the languages of other 

peoples, and Allah is the Grantor, and He is the source of strength. 
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