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 محددات سلوك المستهلك في اإلسالم

 أ س تاذة جبامعة ادلكتور الطاهر مولي. طييب أ سامء

 اجلزائر-سعيدة

 0559449997رمق الهاتف: 

 taibi.asma@yahoo.frالعنوان الالكرتوين: 

 

م رئيس املؤمتر أ تقدم ابلشكر اجلزيل لاكفة أ عضاء هيئة املؤمتر العاملي للتسويق الإساليم وعىل رأ سه

 الرسحان عىل تنظميهم ملؤمتر عاملي هبذا املس توى. ادلكتور بكر أ محد

 كام أ شكر ال س تاذ احلبيب اثبيت عىل توجهياته القمية.

 املقدمة:

نقطة الصدارة يف العملية التسويقية احلديثة كونه بداية وهناية النشاط التسويقي للمؤسسات، حيتل املس هتكل 

لهذا فقد انل من الاهامتم الكثري وصار العنرص ال سايس اذلي توليه املؤسسة انتباهها كونه العنرص الوحيد اذلي 

 يضمن لها البقاء والاس مترار.

اول اكتشاف حاجات ورغبات هذا املس هتكل مبكرا لتمتكن من ولهذا صارت املؤسسات يف الوقت احلايل حت

نتاج ما هو قادر عىل تلبية هذه الاحتياجات، وهبذا حتقق مصلحته وتليب احتياجاته من هجة وتضمن لنفسها  اإ

 المنو والتطور يف السوق من هجة اثنية.

يتنعم بنعمه ويمتتع ابلطيبات من الرزق، حظي املس هتكل ابلكثري من العناية يف ديننا احلنيف فأ اتح هللا هل أ ن 

طار احلدود الرشعية، ويف نطاق الاعتدال والتوسط يف الانفاق  وأ ابح هل أ ن يش بع حاجته بنعم هللا اخملتلفة يف اإ

ن فاق الوسط صار  ن قل الانفاق عن الوسط صار تقتريا وهذا مهنيي عنه يف الاسالم، واإ وتلبية احلاجات ل نه اإ

 مر مهنيي عنه يف ديننا احلنيف.تبذيرا وهو أ يضا أ  

ل أ نه وضع هل حدودا وضوابط ل جيوز أ ن يتخطاها املس هتكل،  ن اكن يبيح الاس هتالك ويأ مر به، اإ فالإسالم واإ

وبذكل تلتقي ضوابط العمل بضوابط الاس هتالك لتصب يف مصب واحد وهو سد حاجة الفرد لتحقيق اخلالفة 

يف ال رض
1
. 

 مايه الضوابط اليت حتمك سلوك املس هتكل املسمل؟ونطرح الإشاكل العام اكلتايل: 

شاكلني فرعيني:  ولالس تعانة عىل الاجابة نطرح اإ

 ما املقصود بسلوك املس هتكل؟ -

 ما يه حمددات سلوكه يف الإسالم؟ -

                                 
 .44م، ص  2008 -هـ 1429كامل صكر القيسي، ترشيد االستهالك في االسالم، الطبعة األولى،   1

mailto:taibi.asma@yahoo.fr
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 أ ما فرضية ادلراسة فهيي:

فية والاقتصادية هناك عوامل دينية حتمك سلوك زايدة عىل العوامل النفس ية والشخصية والاجامتعية والثقا

 املس هتكل يف الاسالم.

ىل جزئني، حيث سوف نتناول يف اجلزء ال ول مفهوم سلوك  وملناقشة أ بعاد هذا املوضوع سوف نقسمه اإ

ىل اختاذه لقرار الرشاء، أ ما يف اجلزء الثاين فسوف خيصص دلراسة  املس هتكل والعوامل املؤثرة فيه ابلضافة اإ

 ضوابط الرشعية لسلوك املس هتكل املسمل.ال

Iمفاهمي عامة حول سلوك املس هتكل واختاذ قرار الرشاء . 

ىل مفهوم  ىل مفهوم البيع وصول اإ لقد ساعدت التطورات اليت شهدها املفهوم التسويقي، من مفهوم الإنتاج اإ

يقي، وبدل من أ ن حتاول التسويق، وأ عطت ال مهية الكربى للمس هتكل جبعهل نقطة البداية للنشاط التسو 

ىل املس هتلكني، صارت تنتج ما يطلبه املس هتلكون.  املؤسسات بيع ما أ نتجته اإ

I.1:مفهوم سلوك املس هتكل . 

I.1.1:تعريف املس هتكل . 

أ و املس هتكل هو الشخص اذلي يشرتي ويس هتكل واحدة أ و عدة سلع وخدمات من عند املنتج  .أ   

املس هتكل هو أ ي خشص يقوم ابس تعامل منتج معني، قد يكون من خالل هذا التعريف جند بأ ن  املوزع

 سلعة أ و خدمة ابقتناهئا مبارشة من املنتج أ و ابلعامتد عىل وس يط )موزع( قد يكون اتجر أ و وكيل.

املس هتكل هو الشخص اذلي يشرتي أ و اذلي دليه القدرة عىل رشاء السلع واخلدمات املعروضة  .ب 

ات الشخصية أ و العائليةللبيع هبدف اش باع احلاجات والرغب
2
. 

منا ميكنه  ويوحض لنا هذا التعريف بأ ن املس هتكل ل يشرتط أ ن يس هتكل املنتج خشصيا حىت يعترب مس هتلاك، واإ

 اقتناء املنتج ليس تعمهل أ شخاص أ خرون، مثال كرشاء ال ب للمنتجات اليت حيتاهجا طفهل.

ليه منتج السل .ج  عة أ و مقدم اخلدمة واذلي تس تقر ويعرف املس هتكل عىل أ نه الهدف اذلي يسعى اإ

عنده السلعة أ و يتلقى اخلدمة، أ ي هو حمط أ نظار مجيع من يعمل يف جمال التسويق
3
. 

من خالل هذا التعريف جند بأ ن املس هتكل هو احلجر ال سايس يف العملية التسويقية، وهو نقطة البداية اليت 

لهيا.  ينطلق مهنا املنتج، ونقطة الهناية اليت يصل اإ

التعاريف السابقة اذلكر نس تنتج بأ ن املس هتكل هو لك خشص قادر وراغب يف رشاء منتجات قد تكون سلع من 

 أ و خدمات أ و حىت أ فاكر بغية اس تعاملها بشلك خشيص أ و تقدميها للغري.

I.2.1:تعريف سلوك املس هتكل . 

                                 
 .16، ص 2003عيسى، سلوك المستهلك، عوامل التأثير البيئية، الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية، عنابي بن   2
 .15، ص 2006أيمن علي عمر، قراءات في سلوك المستهلك، الدار الجامعية، االسكندرية،   3



 2017 | ايارمايو   – الثانيالعدد  -المجلد الثاني                                                            مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية     

  
 - 7 - 

 
  

 هذه التعاريف نذكر ما ييل: اعطيت عدة تعاريف لسلوك املس هتكل واختلفت ابختالف الباحثني والكتاب، من بني

سلوك املس هتكل هو مجموعة ال نشطة والترصفات اليت يقدم علهيا املس هتلكون أ ثناء حبهثم عن السلع  .د 

ش باع حاجاهتم ورغباهتم فهيا، وأ ثناء تقيميهم لها واحلصول علهيا  لهيا هبدف اإ واخلدمات اليت حيتاجون اإ

معليات اختاذ القراراتواس تعاملها والتخلص مهنا وما يصاحب ذكل من 
4
. 

من خالل هذا التعريف جند بأ ن سلوك املس هتكل يتضمن لك ال نشطة اليت يقوم هبا الفرد عند حبثه عن املنتج 

اذلي يتوقع أ ن يش بع حاجاته، وقد تكون هذه ال نشطة ذهنية مثل القيام ابلتقيمي واملفاضةل بني املنتجات وقد 

ىل املتجر   للرشاء.تكون بدنية مثل التوجه اإ

ن سلوك املس هتكل يعرف بأ نه مجموعة ال نشطة اذلهنية والعضلية املرتبطة بعملية التقيمي واملفاضةل  .ه  اإ

للحصول عىل السلع واخلدمات واس تخداهما يف الواقع العميل
5
. 

فراد من أ جل احلصول عىل  Engelوعرف  .و  سلوك املس هتكل بأ نه ال فعال والترصفات املبارشة لل 

جراءات اختاذ قرار الرشاءمنتج )سلعة أ و خد مة( ويتضمن اإ
6
. 

ل ال فعال املبارشة اليت يقوم هبا  ال فراد بغية احلصول عىل يبني لنا هذا التعريف بأ ن سلوك املس هتكل ل يضم اإ

سلوك املس هتكل هو مجموعة ال فعال والترصفات اليت يقوم هبا املس هتكل الهنايئ لرشاء السلع . اي ان املنتج

الاس هتالك الشخيص لها واخلدمات بغرض
7
. 

ش باع  نفهم من هذا التعريف بأ ن سلوك املس هتكل يضم الترصفات اليت يقوم هبا املس هتكل الهنايئ فقط بغية اإ

 حاجاته الشخصية عن طريق اقتناء منتجات قادرة عىل تلبية هذه احلاجات.

I.3.1:خصائص سلوك املس هتكل . 

 بأ هنا متزي سلوك املس هتكل ويه:هناك مجموعة من اخلصائص اليت يقر اخملتصون 

  ن سلوك املس هتكل يكون انجتا عن تفاعل العوامل ادلاخلية والعوامل اخلارجية، حيث أ ن املس هتكل اإ

 تتحمك به قوى داخلية اكلشخصية والتعمل وقوى خارجية اكلثقافة والطبقة الاجامتعية مثال.

                                 
 .92هـ، ص 1432-م2011ر والتوزيع، عنبر ابراهيم شالش، إدارة الترويج واالتصاالت، الطبعة األولى، دار الثقافة للنش  4

هـ، 1428-م2008مؤيد الفضل، مدخل إلى األساليب الكمية في التسويق، الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،   5
 .428ص

شامل، اليازوري، ص حميد الطائي، محمود الصميدعي، بشير العالق، ايهاب علي القرم، األسس العلمية للتسويق الحديث، مدخل   6
113. 

 .196، ص 2008محمد عبد العظيم أبو النجا، إدارة التسويق، مدخل معاصر، الدار الجامعية، االسكندرية،   7
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 ل ترصف يقوم به الفرد لرشاء من ن سلوك املس هتكل ما هو اإ تج ما، حيث أ ن مجموع ال فعال اليت اإ

ش باع حاجاته ورغباته يقوم هبا الفرد من أ جل اختيار ما يالمئه من منتجات قادرة عىل اإ
8
. 

  ذ ل ميكن أ ن يكون هناك نساين ل بد أ ن يكون وراؤه دافع أ و سبب اإ ن لك سلوك أ و ترصف اإ اإ

ىل الصيدلية و  راءه دافع وهو الرغبة يف سلوك أ و ترصف برشي من غري ذكل، مثال توجه ال ب اإ

 احلصول عىل ادلواء لعالج ابنه.

  ن السلوك الانساين اندرا ما يكون نتيجة دلافع أ و سبب واحد، بل يف أ غلب احلالت يكون حمصةل اإ

ذ أ ن ادلوافع تتعدد وختتلف لينتج عهنا سلوك واحد، مثال التسجيل يف مدرسة  لعدة دوافع وأ س باب، اإ

ىل طبقة اجامتعية لتعمل اللغات ال جنبية يك ون وراءه عدة دوافع مثال تعمل اللغات ال جنبية، الانامتء اإ

 معينة، وحتقيق اذلات.

  ن السلوك الانساين سلوك هادف، مفن خالل قيام الفرد بسلوك معني فاإنه يسعى لتحقيق هدف اإ

 ما مثال قيام الفرد ابلتسوق بغية احلصول عىل ما يلزمه من أ غراض.

 ن السلوك الانساين ليس سلواك منعزل بل يرتبط بأ حداث تكون قد س بقته وأ خرى قد  اإ

جراء املاكملات اليت  تتبعه، مثال القيام بتعبئة رصيد الهاتف، س بقه الاحساس بنفاذ الرصيد ويليه اإ

 حيتاهجا الفرد.

  السلوك الانساين سلوك متنوع، أ ي أ نه يظهر يف صور متعددة حىت يواءم مع املوقف اذلي

لوك الفرد عند رشائه لس يارة خيتلف عن سلوكه عند رشاء قالب حلوى، ففي لك حاةل يواهجه مثال س

 منزي درجة عناية معينة وابلتايل سلوك خمتلف.

  كثريا ما يؤدي الالشعور دورا هاما يف حتديد سلوك الانسان، حيث غالبا ما جيهل الفرد

ذا س ئل املس هت ىل القيام بسلوك معني. مثال اإ كل عن سبب رشائه ملعطف هبذا السبب اذلي أ دى به اإ

جابته "ل أ عرف".  اللون فقد تكون اإ

  ذ ل توجد فواصل حتدد بدء لك سلوك أ و هنايته السلوك الانساين معلية مس مترة ومتصةل اإ

ىل البيت فال جند أ ي  مثال توجه املس هتكل لرشاء املواد الغذائية مث رشاء اخلرض والفواكه مث التوجه اإ

السلوكيات بل يه معلية مس مترة. فواصل ملموسة بني هذه
9

 

I.2العوامل املؤثرة عىل سلوك املس هتكل . 

                                 
 .، بتصرف114حميد الطائي، محمود الصميدعي، بشير العالق، إيهاب علي القرم، مرجع سابق، ص   8
 ، بتصرف.29-27محمد صالح المؤذن، مرجع سابق، ص   9
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هناك عدة عوامل تؤثر عىل سلوك املس هتكل وتقوده للترصف بطريقة معينة دون سواها،  وهناك من الباحثني 

ىل عوامل خاصة وأ خرى عامة، وهناك من قسمها عىل أ هنا داخلية وخارجية، وهناك من فصل  بأ ن من قسمها اإ

 هناك عوامل نفس ية، وأ خرى خشصية، وأ خرى اجامتعية وعوامل ثقافية وعوامل اقتصادية.

I.1.2:العوامل النفس ية . 

احلاجة تعين حاةل من النقص ينتج عهنا اإحساس بعدم الراحة احلاجة: -
10

، ويه تعين السلوكيات الرضورية من 

أ جل بقاء أ و حصة الفرد
11

لشعور ابجلوع أ و ابلربد، وميكن أ ن تكون نفس ية . ميكن أ ن تكون احلاجات طبيعية اك

ىل احلب.  اكحلاجة اإ

وحسب عنايب بن عيىس ادلافع: -
12
فاإن ادلافع و تكل احلاةل أ و القوة ادلاخلية النابعة من الفرد واليت  

 تنشط الفرد وحتركه وتدفع سلوكه جتاه أ هداف حمددة.

للفرد، حيث أ ن مجيع حراكته سواء اكنت وحسب محد غدير يه احلاجات والرغبات والغرائز ادلاخلية  -

شعورية أ و ل شعورية، تعترب حمراكت داخلية للسلوك، ويه ابلتايل ختتلف عن احلوافز اليت تعترب عوامل 

خارجية
13
. 

الإدراك من وهجة النظر التسويقية هو العملية اليت تشلك انطباعات ذهنية نتيجة ملؤثر معني داخل  الادراك: -

هتكل، ويعطي املس هتكل الكثري من املعاين ملا يراه ويالحظه. وتعمتد تكل املعاين عىل خربته حدود معرفة املس 

الشخصية وعىل اذلاكرة وعىل معتقداته
14
. 

التعمل ميثل التغريات احلاصةل يف سلوك ال فراد نتيجة للتجارب السابقة اليت مروا هبا، وكذكل يعرف  التعمل: -

نشطة التسويقيةالتعمل عىل أ نه التغريات يف سلو  ك الفرد حنو الاس تجابة حتت تأ ثري خرباته أ و مالحظته لل 
15
. 

املواقف يه حاةل ذهنية للتحضري املنظم عن طريق اخلربة، متارس تأ ثري مبارشا عىل  املواقف والاجتاهات: -

اس تجابة الفرد جتاه ال ش ياء والوضعيات اليت يكون هل عالقة هبا
16
. 

I.2.2:العوامل الشخصية . 

ختتلف حاجات ورغبات ال فراد ابختالف س هنم واملرحةل اليت ميرون هبا يف  السن واملرحةل من دورة احلياة: -

 حياهتم، مفثال احتياجات الطفل ختتلف عن احتياجات الشاب وختتلف أ يضا عن احتياجات الش يخ.

                                 
10 Sylvie martin Védrine, initiation au marketing, édition d’organisation, 2003, p50. 

11 Denis lindon, Frédéric jallat, le marketing, 5e édition, dunod, 2005, p49. 
 .32عنابي بن عيسى، مرجع سابق، ص  12
 .63، ص1999زهران، األردن، حمد الغدير، رشاد الساعد، سلوك المستهلك مدخل متكامل، دار   13
 .52، ص1992محمد سعيد عبد الفتاح، ادارة التسويق، الدار الجامعية،   14

 .152محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص  15
16 J.lendrevie, j.levy, et d.lindon, Mercator, dunod, 2001,p42. 
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 به تتناسب مع جنسه.اصة احتياجات الرجل فللك مهنام حاجات ختتباين احتياجات املرأ ة وختتلف عن  اجلنس: -

ذ جند بأ ن الطبيب تكون هل حاجات غري اليت  املهنة: - للوظيفة املامرسة تأ ثريا ملحوظا عىل سلواكت ال فراد، اإ

 تكون للمهندس العامري أ و الفالح.

ماكنه أ ن يشرتي. هذه الوضعية تتأ ثر بدخهل )اذلي  الوضعية الاقتصادية: - احلاةل الاقتصادية للفرد حتدد ماذا ابإ

(، مبمتلاكته La périodicité، وادلورية La régularité، الانتظام Le niveauيتحدد ابملس توى 

الفخمة  )س يولهتا(، بقدرته عىل الاس تدانة، وموقفه جتاه الادخار والاقرتاض. ذلا فاإن منتجي املنتوجات

)الراقية( يولون الاهامتم للتطورات املعيش ية وكذا لالدخار والاقرتاض، فاإذا دلت املؤرشات الاقتصادية أ ن 

عادة النظر ابلنس بة ملنتوجاهتم وأ سعارها حلاق للرضر عىل القدرة الرشائية فميكهنم اإ هناك اإ
17
. 

ه اخلصائص لها تأ ثري عىل سلواكت يه مجموع اخلصائص اليت متزي الفرد عن غريه، حيث أ ن هذ الشخصية: -

 وترصفات الفرد اليت يقوم هبا خالل مراحل حياته اخملتلفة.

هو التصور اذلهين والنفيس اذلي يكونه الفرد عن نفسه أ و يتخيل أ ن ال خرين يكونونه عنه مفهوم اذلات: -
18
. 

اليت نراها هممةا بغية حتقيق ال هداف نترصف هبأ ن هل أ ثر عىل الطريقة اليت جيب القمية يه اعتقاد أ سايس  القمي: -
19
. 

اة: - أ سلوب حياة الفرد هو خمطط حياة يعرب عنه بنشاطاته ومراكز اهامتماته وأ رائه، فهو يوحض  أ سلوب احلي

صورة الفرد يف مواهجة مع حميطه
20
. 

I.3.2العوامل الاجامتعية . 

تلعب ال رسة دورا همام يف بناء القرارات اخلاصة ابلفرد، حيث أ ن الكثري من العادات وخاصة  ال رسة: -

ىل ترصفات أ رسته. وتنبع أ مهية ال رسة كوهنا تفرض عىل أ فرادها تكرارية  الاس هتالكية يقوم هبا الفرد ابلنظر اإ

ىل تكوين مواقف أ و قمي سلو كية متشاهبة نسبيا دلى أ فرادها التصال مع بعضهم البعض ال مر اذلي قد يؤدي اإ

تتفق مع ال مناط احلياتية لها
21
. 

يه اجملموعة اليت حياول الفرد الانامتء الهيا يف سلوكه وترصفاته حبيث تصبح هذه اجملموعة  امجلاعات املرجعية: -

معيارا لترصفاته ومرجعا هل يف سلوكه
22
. 

وي عىل مواقف واجتاهات وسلواكت املس هتلكني قائد الرأ ي هو أ ي خشص هل تأ ثري مبارش وق قادة الرأ ي: -

                                 
17 Kotler & Dubois, marketing management, 11e édition, Pearson education, p214. 

 .179، ص 2003عنابي بن عيسى، سلوك المستهلك، عوامل التأثير النفسية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،   18
19 Alain d’astous, naoufeldaghfous, pierre balloffet, christèle boulaire, comportement du 
consommateur, 2e édition chenelière education, 2006, p55. 
20 Philip kotler, kevin keller, delphine manceau, marketing management, 12e édition, pearson 
international édition, 2006, p 183. 

 .324، ص 2004محمد ابراهيم عبيدات، سلوك المستهلك، مدخل استراتيجي، الطبعة الرابعة،  دار وائل للنشر،   21
 .31أيمن علي عمر، مرجع سابق، ص   22
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 نتيجة خربته السابقة وشعبيته الكبرية يف اجملمتع.

ىل العديد من امجلاعات داخل جممتعه اذلي يعيش فيه مثل أ رسته، النوادي  ال دوار واملراكز: - ينمتي الفرد اإ

ىل وضعية الاجامتعية، النقاابت املهنية، ومنظامت ال عامل وغريها من املؤسسات وا لتنظاميت ال خرى. ويشار اإ

وماكنة الفرد داخل لك جامعة من هذه امجلاعات ابل دوار واملراكز اليت يشغلها فهيا، وما هيمنا عند احلديث عن 

ذكل العامل هو أ ن ال فراد غالبا ما يقوموا ابختيار املنتوجات اليت تعكس مراكزمه وماكنهتم اليت حيتلوهنا داخل 

يعيشون فهيا، ال مر اذلي يفرض عىل رجال التسويق رضورة معرفة تكل ال دوار واملراكز اخلاصة جممتعاهتم اليت 

ابملس هتلكني يف القطاعات السوقية املس هتدفة املزمع التعامل معها وتسويق منتجاهتم فهيا
23
. 

I.4.2العوامل الثقافية . 

لطابع املادي واملعنوي(، وال فاكر واملواقف تعرف الثقافة عىل أ هنا تكل اجملموعة من القمي )ذات ا الثقافة: -

تباعها بواسطة أ فراد هذا اجملمتع  والرموز اليت يراها الفرد ثقافة ما حنو خمتلف نوايح حياهتم واليت يمت تطويرها واإ

واليت تشلك أ مناطهم السلوكية والاس هتالكية واليت متزيمه عن أ فراد اتبعني لثقافات أ خرى أ صلية أ و فرعية
24
. 

يه تكل الثقافات اليت دخلت و تعايشت مع ثقافة اجملمتع ال صلية ل س باب مهنا الهجرة أ و العمل  الثقافة اجلزئية: -

املؤقت، و اليت يكون ل فرادها قمي، معتقدات و أ مناط سلوكية متزيمه نسبيا عن أ فراد الثقافة ال صلية
25
. 

لهيا  الطبقة الاجامتعية: - يه عبارة عن تقس مي يتصف ابدلوام النس يب جملموعة من ال قسام املتجانسة واليت ينمتي اإ

ىل حد ال فراد أ و ال رس حبيث  بعيديقتسمون معا مجموعة من القمي وال مناط املعيش ية واهامتمات وسلواكت متشاهبة اإ
26
. 

I.5.2العوامل الاقتصادية . 

ىل اقتناء منتجات فلكام زاد دخل املس هت دخل املس هتكل: - كل لكام تطور سلوكه الاس هتاليك وزاد تطلعه اإ

ضافية وحيدث العكس يف حاةل اخنفاض ادلخل.  اإ

القدرة الرشائية للمس هتكل يه اليت توجه سلوكه الرشايئ والاس هتاليك، فلكام  القدرة الرشائية للمس هتكل: -

ش باع احلاج ىل اإ ىل احلاجات ال ساس ية، ولكن ارتفعت القدرة الرشائية لكام اجته املس هتكل اإ ات الكاملية ابلإضافة اإ

ش باع حاجاته الرضورية حفسب. ىل اإ ذا اخنفضت القدرة الرشائية فيتجه املس هتكل اإ  اإ

هامهل، ل نه يؤثر مبارشة عىل الاس هتالك، خاصة ملا يكون  الاس تدانة: - اس تدانة العائالت عنرص ل ميكن اإ

 داخيل التقديرية خالل فرتة الاسرتجاع.مرتبطا ابلقرض لالس هتالك، ويقلص من امل

 التوازن املايل للعائالت يعرب عنه ابملعادةل التالية:

                                 
 .206محمد عبد العظيم أبو النجا، مرجع سابق، ص   23
 .312محمد عبيدات، مرجع سابق، ص  24
 .325نفسه، ص  25
 .133اسماعيل محمد السيد، عبد السالم أبو قحف، محمد أحمد حسان، التسويق، الدار الجامعية، االسكندرية، ص   26
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 دخل + قرض = اس هتالك + استامثرات + توظيفات مالية + تسديد قروض.

حتليل توزيع ديون العائالت، من طرف القروض الاس هتالكية والقروض العقارية، تطور معدلت الاس تدانة 

معدلت دول أ خرى ميكن رجل التسويق من اس تخالص اس تنتاجات ول الطلب املس تقبيل وحول  ومقارنهتا مع

القرارات اليت سوف تتخذ
27
. 

I.3اختاذ القرار الرشايئ . 

ىل اختاذ القرار برشاء منتج معني أ و الامتناع عن الرشاء.   بعد تفاعل العوامل اذلكورة أ نفا يتوصل املس هتكل اإ

يف العملية الرشائية والاس هتالكية، حيث جند املبادر وهو صاحب الفكرة، وهو من وعادة يتدخل عدة أ طراف 

يقوم بعملية الاقرتاح نتيجة احساسه ابحلاجة، املؤثر وهو اذلي يؤثر برأ يه عىل معلية الرشاء، أ ما املقرر فهو 

ن يس هتكل املنتج، اذلي يتخذ قرار الرشاء، املشرتي وهو من يقوم بعملية الرشاء الفعيل، املس تعمل وهو م

 واملقمي هو من يصدر احلمك عىل جناح أ و فشل املنتج.

 وهناك مجموعة من املراحل يتبعها املس هتكل عند اختاذه لقرار الرشاء نوجزها فامي ييل:

I.1.3 :يه أ ول خطوة يف معلية اختاذ القرار وفهيا حيس املس هتكل بوجود مشلكة تتطلب . التعرف عىل املشلكة

شهار رأ ه احلل، قد تك ون هذه املشلكة داخلية اكلشعور ابجلوع والعطش وقد تكون خارجية كتأ ثر املس هتكل ابإ

 يف وس يةل من وسائل الاعالم.

I.2.3:بعد حتديد املشلكة تأ يت مرحةل مجع املعلومات الالزمة حلل هذه املشلكة، وقد يعمتد  . مجع املعلومات

خلية، أ ي مراجعة املعلومات اخملزنة بذاكرته الشخصية نتيجة املس هتكل يف مجعه للمعلومات عىل املصادر ادلا

خرباته وجتاربه السابقة واملرتبطة ابملشالك الاس هتالكية املشاهبة ملشلكته احلالية، وقد يعمتد عىل املصادر اخلارجية 

واليت قد تكون مصادر رمسية
28
ات واليت وتشمل املصادر العامة اليت تقوم بنرش املعلومات حول السلع واخلدم 

 تساعد املس هتكل يف معلية اختاذ القرار الرشايئ وهذه املصادر يه:

تنرشها مؤسسات ال عامل التجارية بوسائل متعددة مثل الاعالانت التجارية، مندويب  مصادر جتارية: -

 املبيعات، والنرشات والكتيبات التجارية.

 كل ابملعلومات املتعلقة ببعض السلع واخلدمات.تنرش معلومات دورية لزتويد املس هت مصادر حكومية خمتصة: -

منا احملافظة عىل الصحة  مصادر مس تقةل: - وتشمل امجلعيات العلمية وهيئات حامية املس هتكل غري الهادفة للرحب واإ

 العامة والبيئة وخدمة للعمل والانسانية، تقوم هذه الهيئات بنرش املعلومات هبدف التوعية وامحلاية والتعلمي.

كون املصادر غري رمسية وتشمل أ فراد العائةل وال قارب وال صدقاء واجلريان، وحتتل أ مهية خاصة دلى وقد ت

 املس هتكل لإدراكه بأ هنا توفر هل معلومات صادقة.

                                 
27 Yves chirouze, op.cit, p 258. 

 .80كاسر نصر المنصور، مرجع سابق، ص   28
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I.3.3 :بعد أ ن جيمع املس هتكل املعلومات املهمة ابلنس بة هل تأ يت مرحةل التقيمي واملفاضةل بني البدائل . تقيمي البدائل

ىل املنتج ال كرث مالءمة حلاجة املس هتكل.املتاح  ة ليمت يف ال خري الوصول اإ

I.4.3 :النتيجة اليت توصل الهيا املس هتكل من معلية التقيمي واملفاضةل تسمح هل ابختاذ قرار رشاء . اختاذ القرار

ش باع حاجته بشلك جيد.  منتج معني واذلي حيس بأ نه قادر عىل اإ

I.5.3:حساس ما بعد الرشاء صدار حمك حوهل، فقد يشعر ب . اإ عد رشاء املنتج وجتربته يمتكن املس هتكل من اإ

ذا توافقت النتيجة احملصل علهيا مع تطلعات املس هتكل، وابلتايل يكون قد حقق مس توى عاىل  املس هتكل ابلرضا اإ

ذا فاقت تطلعات املس هتكل النتيجة احملصل علهيا.  من الإش باع، وقد يشعر املس هتكل بعدم الرضا اإ

IIالضوابط الرشعية لسلوك املس هتكل املسمل . 

لقد أ وىل الإسالم الإنسان )املس هتكل( أ مهية ابلغة وفضهل عىل ابيق اخمللوقات ووضع هل قواعد حتمك معامالته 

نسان ولية يف ال رض عىل ماهل حيث جاء يف قوهل تعاىل:  وحتدد ترصفاته، ومبا أ ن هللا جعل لالإ

َا ايَ " ينَ  أَهيه ِ َ  أَْمَوالمَُك  تَألُْكُوا َل  أ َمنُوا اذلذ نذ اَّللذ
ِ
نمُكْ َوَل تَْقُتلُوا أَنُفَسمُكْ ا لذ أَن تَُكوَن جِتَاَرًة َعن تََراٍض م ِ

ِ
بَيْنمَُك اِبلْبَاِطِل ا

اَكَن بِمُكْ َرِحميًا"
29
 فعىل املسمل أ ن حيسن الترصف ويرعى ال مانة اليت اؤمتن علهيا حىت حيقق مصلحته ويش بع ،

 حاجاته وحاجات من يعول مبا يريض اخلالق عز وجل.

II.1ماهية الاس هتالك يف الاسالم . 

II.1.1تعريف الاس هتالك يف الاسالم . 

ن حتقيقها، أ جل من اليشء وجد اليت املنافع زوال هو أ و ينفع، فامي الإتالف هو الاس هتالك -  بقيت واإ

ذا الرشعي الاصطالح يف فالس هتالك قامئة، عينه  حيق ِق فامي واخلدمات، السلع اس تخدام عن عبارة هو اإ

الرشيعة بضوابط الالزتام مع للفرد، املنفعة
30
. 

فالس هتالك يف الاسالم هو لك الترصفات اليت يقوم هبا املس هتكل املسمل للحصول عىل السلع واخلدمات املباحة 

ش باع حاجات ورغبات ال فراد واليت متكهنم من   طاعة هللا عز وجل.والطيبة واليت ميكهنا اإ

II.2.1أ مهية الاس هتالك يف الاسالم . 

تربز أ مهية الاس هتالك يف الاسالم يف ما ييل
31
: 

نسان، فهو رضوري هل  :فطري تعود الاس هتالك - ينظر الاسالم لالس هتالك عىل أ نه تعود فطري ابلنس بة لالإ

ال رض ويكون خليفة فهيا ويعبد هللا ل من أ جل عيشه وبقائه حيا، حيث أ ن بقاء الانسان عىل قيد احلياة ليعمر 

                                 
 .29سورة النساء، اآلية   29
نجاح ميدني، آليات حماية المستهلك في االقتصاد االسالمي، مذكرة ماجيستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية العلوم االجتماعية   30

 .59، ص 2008-2007والعلوم االسالمية، 
د بوخاري ومحمد زرقون، دور االقتصاد االسالمي في ترشيد السلوك االستهالكي، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، عبد الحمي  31

 ، بتصرف.80-79، ص 2011، 12العدد 
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ل ابلس هتالك.  ميكن أ ن يكون اإ

ذا قصد به  :الطاعات من وطاعة عبادة الاس هتالك - يعد الاس هتالك نوعا من أ نواع الطاعات يف الاسالم، اإ

تعاد املسمل وجه هللا تعاىل، ويكون هذا يف حاةل حتري املسمل الكسب احلالل والمتتع ابلطيب من الرزق والاب

ىل العمل  عن لك ما هو حمرم وهبذا يكون هدفه من الاس هتالك هو التقوى وعبادة هللا تعاىل وحده والسعي اإ

 املمثر لصاحله ولصاحل جممتعه املسمل اكفة.

ىل يضاف ذا الطاعات؛ من طاعة نفسها الاس هتالك معلية أ ن ذكل اإ عن الانصياع ل مر هللا تعاىل  تعرب اكنت اإ

وحواء: " َوقُلْنَا اَي أ َدُم اْسُكْن أَنَت  السالم عليه أ دم خماطبًا س بحانه قال والمتتع هبذه احلياة،ابل لك والرشب 

الِِمنيَ  ِشئُْتَما َحْيُث  َرغًَدا ِمهْنَا َوُُكَ  َوَزْوُجَك الَْجنذةَ  َجَرَة فَتَُكواَن ِمَن الظذ ِذِه الشذ ." َوَل تَْقَراَب َه َٰ
32

 

َا س بحانه: " ايَ  قوهل أ خرى أ ية يف وجاء ينَ  أَهيه ِ بَاِت  ِمن لُكُوا أ َمنُوا اذلذ ُه  َرَزقْنَاُكْ  َما َطي ِ ايذ
ِ
ن ُكنمُتْ ا

ِ
ِ ا َواْشُكُروا َّلِلذ

تَْعُبُدوَن"
33
املقرتن ابلشكر رشط لتحقيق  -أ ي الاس هتالك-  فال لك :فيقول ال ية هذه عىل الباحثني أ حد يعلق .

فادة والانتفاع مبا خلق هللا أ مر طيب يف الاسالم طاملا أ نه ل يقوم عىل العبادة، ذلكل فالس هتالك والاس ت

دخال الرضر ابلنفس أ و الإرضار ابل خرين.  اإ

 تناول الطيبات من الرزق هبدف عىل الإنسان الإسالم حيث وال خرة: ادلنيا يف ثوابه الإسالم يف الاس هتالك -

ضافة الاس هتالك، هذا عىل ويثاب ووجوده، خلقه من الغاية حتقيق ىل اإ  حامية و وذلة متعة من هل يتحقق ما اإ

: منفعة أ نية ويه المتتع ابلس هتالك يف ادلنيا، ومنفعة أ جةل منفعتان هل مجعت قد احلاةل، هذه يف املسمل أ ن أ ي

ويرتتب عىل ذكل أ ن الإهامل يف الاس هتالك أ مر مذموم يف  ويه الثواب اذلي ينتظره املس هتكل يف ال خرة.

ذا قرص الفرد مع توافر املقدرة فهو ملوم.  الاسالم، واإ

الاس هتالك يف اجملمتعات الغربية هو الغاية الهنائية من حياة الإنسان،  الاس هتالك يف الاسالم وس يةل ل غاية: -

ن اس متتع من اس هتال طار ذكل فاإن الفرد يس هتكل ما شاء هبدف املتعة ادلنيوية، بيامن الإنسان املسمل واإ كه، ويف اإ

ل أ ن الاس هتالك يبقى وس يةل وليس هدفا هنائيا يف حد ذاته. فاملسمل يس هتكل ليعيش وهو يعيش ليعمر ال رض  اإ

 ويعبد هللا ويسعى يف نيل الثواب.

II.2مكوانت سلوك املس هتكل املسمل . 

 يتكون سلوك املس هتكل املسمل من أ ربعة عنارص أ ساس ية نذكرها فامي ييل:

ذ أ ن املس هتكل املسمل رش يد، يؤمن ابهلل ورسوهل  الرشد الاقتصادي: -1  ن الرشد يف الاسالم حقيقة واقعة، اإ اإ

 ويعيش وفق تعلاميت القرأ ن الكرمي والس نة النبوية فهو عقالين يتدبر أ موره ويترصف عىل حنو يريض هللا تعاىل.

ة أ ايت حيث يقول عز وجل يف ويأ مر هللا تعاىل يف كتابه الكرمي املسلمني عىل الالزتام والمتسك ابلشد يف عد

                                 
 .35سورة البقرة، اآلية   32
 .172سورة البقرة، اآلية   33
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تَِجيُبوا يِل َولُْيْؤِمنُو سورة البقرة: " َذا َدعَاِن فَلْيَس ْ
ِ
اعِ ا ين ِ قَرِيٌب أُِجيُب َدْعَوَة ادلذ

ِ
َذا َسأكََلَ ِعبَاِدي َعين ِ فَا

ِ
ا يِب لََعلذهُْم َوا

"يَْرُشُدونَ 
34
. 

ه قريب من عباده وأ نه جييب دعوهتم فليطيعوه فامي ويف هذه ال ية يقول هللا تعاىل لنبيه صىل هللا عليه وسمل بأ ن

ىل مصاحل ديهنم ودنيامه.  أ مرمه به لعلهم هيتدون اإ

ئِكَ ويقول أ يضا جل جاله يف سورة اجلن: " ْوا َوأاَنذ ِمنذا الُْمْسلُِموَن َوِمنذا الْقَاِسُطوَن فََمْن أَْسمَلَ فَأُولَ َٰ َرَشًدا" حَتَرذ
35
. 

رتباط  ل أ ن اجملمتع الاساليم ل خيلو من القرص اليتاىم اذلين ليست هلم وهذا دليل عىل اإ الاسالم ابلرشد، اإ

القدرة عىل تدبر أ مور ماهلم لعدم رشدمه ولها ذكرمه هللا تعاىل يف كتابه الكرمي وأ وىص بتدبر أ مورمه حىت 

َذا بَلَُغوا الن اِكَ 
ِ
ٰ ا نْ  حَ يرشدوا يف قوهل تعاىل: "َوابْتَلُوا الْيَتَاَمٰى َحىتذ

ِ
مُت  فَا هْنُمْ  أ نَس ْ لهَْيِْم أَْمَوالَهُْم َوَل  م ِ

ِ
ُرْشًدا فَاْدفَُعوا ا

تَْعفِْف َوَمن اَكَن فَِقرًيا فَلْيَألُْكْ اِب  وا َوَمن اَكَن غَنِيًّا فَلْيَس ْ افًا َوبَِداًرا أَن يَْكرَبُ رْسَ
ِ
لهَْيِْم تَألُْكُوَها ا

ِ
َذا َدفَْعمُتْ ا

ِ
لَْمْعُروِف فَا

ِ َحِسيبًا"أَْمَوا لَهُْم فَأَْشهُِدوا عَلهَْيِْم َوكَفَٰى اِبَّللذ
36
. 

ىل اليتاىم جند أ يضا فئة السفهاء اذلين ل ميكهنم المتيزي بني اخلطأ  والصواب ذلا فقد هنيى هللا تعاىل  وابلضافة اإ

عن تركهم ليديروا أ مواهلم بأ نفسهم ضامان للصاحل العام للمجمتع الاساليم فقال عز وجل: 

فَهَاءَ  تُْؤتُوا "َوَل  ُ لمَُكْ ِقيَاًما َواْرُزقُومُهْ ِفهيَا َواْكُسومُهْ َوقُولُوا لَهُْم قَْوًل مذْعُروفًا" أَْمَوالمَُكُ  السه ذيِت َجَعَل اَّللذ ال
37
 . 

فرشد املسمل ل يعين خبهل عىل نفسه وعىل أ ههل ول حرمانه لنفسه من بعض رضورايت العيش، ول الانفاق 

ن الرشد هو التوسط والإعتدال يف الترصف، كام جاء يف قوهل صىل هللا عليه بسخاء ع ىل أ مور غري هممة بل اإ

ذا أ لكنا ل نش بع " س ناد ضعيف: " حنن قوم ل نأ لك حىت جنوع واإ وسمل ولكن ابإ
38
  

ب عليه وهذا ميثل دعوة لعدم الإرساف يف ال لك أ ي ل جيب عىل املسمل أ ن يأ لك وهو غري جائع وابلتايل ل جي

ذا جاع فليأ لك ول يرسف يف ال لك ول يش بع ش بعا مرضا.  الإنفاق والتبذير من غري حاجة، واإ

عتبار أ ن الاس هتالك  يف الإسالم وس يةل لبلوغ غاية أ مسى ويه اإرضاء هللا عز وجل فال بد للمس هتكل املسمل من حتري ابإ

رضاء خالقه من هجة اثنية.ويمتالرشد يف اس هتالكه ليش بع حاجاته وحاجات من يعول من هجة،   كن من اإ

ن هناك ضوابط وتوجهيات وضعها الإسالم لتحدد املسار الرش يد ابلنس بة لالس هتالك، مىت ما الزتم املس هتكل  اإ

ىل  هبذه التعلاميت والتوجهيات اعترب رش يدا ومهنا حترمي حياة الرتف، وحترمي الإرساف والتبذير، وادلعوة اإ

اس هتالك السلع واخلدمات الضارة الاعتدال يف الإنفاق، وحترمي
39
. 

                                 
 .186سورة البقرة، اآلية   34
 .14سورة الجن، اآلية   35
 .06اآلية سورة النساء،   36
 .05سورة النساء، اآلية   37

http://www.binbaz.org.sa/node/38 38 
 .88عبد الحميد بوخاري ومحمد زرقون، مرجع سابق، ص   39

http://www.binbaz.org.sa/node/38
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نه البعد الزمين لسلوك املس هتكل:  -2 فاملس هتكل يف الإسالم ل يقوم ابلس هتالك فقط لتلبية حاجة دنيوية، بل اإ

ش باع حاجاته يف ادلنيا وكسب ثواب لل خرة وهبذا جند أ ن نتاجئ سلوك  يقوم بلك ال فعال والترصفات من أ جل اإ

ىل احلياة ال خرة، فال جر والثواب اذلي يكس به املس هتكل املسمل جراء قيامه ابلس هتالك املس هتكل املسمل متتد اإ 

منا يس تفيد منه يف ال خرة.  ل ينتفع به يف ادلنيا واإ

 َ اَكَة فَل اَلَة َوأ تُوا الزذ يَن ِقيَل لَهُْم ُكفهوا أَيِْديمَُكْ َوأَِقميُوا الصذ ِ ىَل اذلذ
ِ
َذا فَرِيٌق قال هللا تعاىل: "أَلَْم تََر ا

ِ
ا ُكتَِب عَلهَْيُِم الِْقتَاُل ا مذ

ذنَا لَِم كَتَبَْت عَلَْينَا الِْقتَاَل  يًَة َوقَالُوا َرب ِ أَْو أََشدذ َخش ْ يَِة اَّللذ َشْوَن النذاَس كََخش ْ هْنُْم خَيْ ىَلٰ أََجٍل قَرِيٍب قُْل م ِ
ِ
ْرتَنَا ا لَْوَل أَخذ

نْيَا َمتَاعُ  ذقَٰى َوَل تُْظلَُموَن فَتِياًل"َواْل خِ  قَلِيلٌ  ادله َرُة َخرْيٌ ل َِمِن ات
40

، وهذا دليل عىل أ ن أ ي سلوك يقوم به املسمل 

 يؤجر عليه يف ادلنيا ويف ال خرة.

ىل ال خرة ولكن  ويدعو هللا تعاىل عباده بأ ن يكون وراء سلوكهم هدف أ مسى من املنفعة ادلنيوية وهو التطلع اإ

 نيوية بطبيعة احلال يف قوهل تعاىل:دون الإحجاف يف حقوقهم ادل

 ُ ارَ  "َوابْتَغِ ِفميَا أ اَتَك اَّللذ لَْيَك َوَل تَْبغِ الْفََساَد يِف   اْل ِخَرةَ  ادلذ
ِ
ُ ا نْيَا َوأَْحِسن مََكَ أَْحَسَن اَّللذ َوَل تَنَس نَِصيبََك ِمَن ادله

به الُْمْفِسِديَن" َ َل حُيِ نذ اَّللذ
ِ
اْلَْرِض ا

41
. 

ن  نفاق ولو جزء قليل من ماهل فسوف حيصل اإ الإسالم دين حق وأ جر وثواب، فاملس هتكل املسمل مىت ما قام ابإ

ن مل حيصل  عىل منفعتني: ال وىل يه تلبية حاجاته يف ادلنيا والثانية يه الثواب اذلي ينتظره يف ال خرة، وحىت اإ

نفاقه عىل نفسه والتصدق عىل الفقراء أ و اليتاىم( فاإنه حيصل  املس هتكل عىل املنفعة ادلنيوية ) مثال يف حاةل عدم اإ

 عىل منافع مضاعفة أ ي أ جر وثواب يف ال خرة.

كام س بقت الإشارة فاإن املس هتكل املسمل جعل هللا هل املال كوديعة عليه أ ن يرعاها يف حياته احلرية املوهجة:  -3

مل ليست هل احلرية التامة لس تعامل هذا وأ ن حيسن اس تعاملها يف ما يريض هللا، وعىل هذا فاإن املس هتكل املس

املال، وعليه أ ن يأ خذ بعني الاعتبار مجموعة من ال مور قبل اس تعامهل ملاهل أ مهها التوفيق بني املصلحة الشخصية 

ويف هذا جاء قوهل تعاىل:  واملصلحة العامة، وأ ن يس تعمهل يف أ مور مرشوعة ل ترض ابلغري أ و تؤذهيم.

ارُ  "تكِْلَ  َعلُهَا ِخَرةُ اْل   ادلذ ينَ  جَنْ ِ ا يِف اْلَْرِض َوَل فََساًدا َوالَْعاِقبَُة لِلُْمتذِقنَي" لَِّلذ َل يُرِيُدوَن عُلُوًّ
42
. 

اَراْل ِخَرةَ  ُ ادلذ نْيَا  َوَل  كام قال هللا تعاىل انهيا عن الإفساد يف ال رض: "َوابْتَغِ ِفميَا أ اَتَك اَّللذ تَنَس نَِصيبََك ِمَن ادله

لَْيَك َوَل َوأَ 
ِ
ُ ا به الُْمْفِسِديَن"  اْلَْرِض  يِف  الْفََسادَ  تَْبغِ  ْحِسن مََكَ أَْحَسَن اَّللذ َ َل حُيِ نذ اَّللذ

ِ
ا

43
. 

فاملس هتكل املسمل مطالب بأ ن يراعي مصاحل من حوهل ول يؤذهيم ابس هتالكه، مثال أ ن ل يريم خملفات اس هتالكه 

                                 
 .77سورة النساء، اآلية   40
 .77سورة القصص، اآلية   41
 .83سورة القصص، اآلية   42
 .77القصص، اآلية سورة   43
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 ات كهرومزنلية مثال قد تصدر جضة تزجع من حوهل.أ مام أ بواب اجلريان ول يس تعمل أ دو 

ن الإسالم ل يثبط اهلمم يف السعي والكسب وحتقيق مس توايت معيش ية جيدة املنفعة املادية والروحية:  -4 اإ

ل أ نه يشرتط أ ن يكون حتقيق ذكل متسقا مع  ن ذكل يعد فضيةل أ و صفة من صفات املؤمنني اإ ل فراد اجملمتع، بل اإ

عالمي الاسالميةاملفاهمي والت
44
. 

منا تكون روحية أ يضا، فاملس هتكل من  فكام س بق وأ رشان فاإن منفعة املس هتكل املسمل ل تكون مادية حفسب واإ

نفاقه قد ل حيقق أ ي منفعة مادية لنفسه، ولكن تكون منفعته الروحية أ عظم بكثري مثال يف حاةل الإنفاق  خالل اإ

 عىل الغري من احملتاجني.

ينَ   تعاىل: "َوَمثَلُ ويف هذا يقول هللا ِ ذٍة بَِربَْوٍة  ابْتِغَاءَ  أَْمَوالَهُمُ  يُنفُِقونَ  اذلذ ْن أَنُفِسهِْم ََكَثَِل َجن ِ َوتَثِْبيتًا م ِ َمْرَضاِت اَّللذ

ُ بَِما تَْعَملُونَ  ذْم يُِصْْبَا َوابٌِل فََطلٌّ َواَّللذ ن ل
ِ
بَِصرٌي" أََصاهَبَا َوابٌِل فَأ تَْت أُلُكَهَا ِضْعفَنْيِ فَا

45
. 

نذ 
ِ
ِقنيَ  وقوهل أ يضا: "ا ِ د  قَاِت  الُْمصذ ِ د  نًا يَُضاَعُف لَهُْم َولَهُْم أَْجٌر كَِرمٌي" َوأَقَْرُضوا َوالُْمصذ َ قَْرًضا َحس َ اَّللذ

46
. 

ليه مضاعفا. ذا أ نفق عىل غريه )تصدق( فاإن هذا مبثابة قرض أ قرضه هلل تعاىل ويف ال خرة يرده اإ  حيث أ ن املسمل اإ

II.3. ضوابط سلوك املس هتكل يف الاسالم 

لقد س بق وأ ن ذكران يف اجلزء ال ول من هذه الورقة البحثية مجموعة من العوامل اليت تؤثر عىل سلوك املس هتكل 

وقراراته الرشائية، ويف هذه النقطة سوف نأ يت عىل ذكر أ مه العوامل اليت تضبط سلوك املس هتكل املسمل وحتدد 

 توهجاته وقراراته.

II.1.3:ايه مقيد بأ وامر هللا تعاىل  .  رشاء املنتجات احلالل ن ترصف املس هتكل يف املال اذلي اس تودعه هللا اإ اإ

ونواهيه، وقد أ مران هللا تعاىل ابس هتالك احلالل والابتعاد عن احملرمات، ولو يمتعن املس هتكل يف حمكة هللا تعاىل 

بيامن ما تبقى فلكه حالل ومباح لالس هتالك، واملس هتكل لوجد أ ن احملرم من املنتجات ياكد يعد عىل ال صابع 

املسمل يويل أ مهية كبرية لرشاء املنتجات احلالل والابتعاد عن احلرام ل نه مهنيي عنه، وقد جاء قول هللا تعاىل يف 

َا ايَ هذا الشأ ن: " ينَ  أَهيه ِ بَاِت  ِمن لُكُوا أ َمنُوا اذلذ ِ  َرَزقْنَاُكْ  َما َطي ِ ُه تَْعُبُدوَن"َواْشُكُروا َّلِلذ ايذ
ِ
ن ُكنمُتْ ا

ِ
 ا

47
. 

َا وقال تعاىل: " ايَ  ا لُكُوا النذاُس  أَهيه بًا َحاَلًل  اْلَْرِض  يِف  ِممذ ذُه لمَُكْ عَُدوٌّ مهِبنٌي" َطي ِ ن
ِ
ْيَطاِن ا ذِبُعوا ُخُطَواِت الش ذ َوَل تَت

48
. 

 ما هو حرام. ويف هتني ال يتني أ مر للمسلمني بأ لك احلالل والابتعاد عن لك

II.2.3 :فالإرساف والتبذير هام أ ساس فساد املال، وعىل املس هتكل املسمل أ ن . الابتعاد عن الإرساف والتبذير

                                 
 .51م، ص 2001-هـ1422زيد بن محمد الرماني، الرؤية االسالمية لسلوك المستهلك، الطبعة األولى، دار طويق للنشر والتوزيع،   44
 .265سورة البقرة، اآلية   45
 .18سورة الحديد، اآلية   46
 .172سورة البقرة، اآلية   47
 .168سورة البقرة، اآلية   48
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يقنع ابحلد املعقول من الإش باع املادي حلاجاته وأ ن يتطلع لالإش باع الرويح اذلي هو أ مسى، فاملس هتكل املسمل 

ضا فية غري رضورية، وأ ن يكتفي ابحلد ال قىص من املنتجات للحفاظ جيب أ ن يلزتم ابلبتعاد عن رشاء منتجات اإ

بُوا َوَل تُرْسِ  ذُه َل عىل ماهل من الضياع، قال هللا تعاىل: " اَي بيَِن أ َدَم ُخُذوا ِزينَتَمُكْ ِعنَد لُك ِ َمْسِجٍد َولُكُوا َوارْشَ ن
ِ
فُوا  ا

به الُْمرْسِِفنَي" حُيِ
49
. 

نذ وقال تعاىل: "
ِ
ْخَوانَ  اَكنُوا رِينَ الُْمبَذ ِ  ا

ِ
ْيَطاُن لَِرب ِِه كَُفوًرا" ا يَاِطنِي َواَكَن الش ذ الش ذ

50
. 

II.3.3 :ذ ل بد عىل . جتنب البخل والتقتري فبعكس الإرساف جند التقتري، وهو ال خر مهنيي عنه يف الإسالم، اإ

ىل الطعام  املس هتكل املسمل الابتعاد عن البخل حيث أ ن هللا أ اتح للمسمل املال ل ليكتزنه وهو حباجة ماسة اإ

ايه لريى نعمته ظاهرة عىل عبده يف حدود  والرشاب واللباس وغريها من ال مور الرضورية للحياة، بل أ عطاه اإ

تََطْعمُتْ َوامْسَُعوا َوأَِطيُعوا املعقول بطبيعة احلال، ويهناان هللا عز وجل عن البخل يف قوهل تعاىل: "  َ َما اس ْ ذُقوا اَّللذ فَات

َنُفِسمُكْ  ا ل ِ ئَِك مُهُ الُْمْفلُِحوَن" نَْفِسهِ  ُشذ  يُوَق  َوَمن َوأَنفُِقوا َخرْيً فَأُولَ َٰ
51
. 

َسَبذ وقوهل تعاىل: "وَ  ينَ  َل حَيْ ِ لُوا  يَْبَخلُونَ  اذلذ قُوَن َما خَبِ ُيَطوذ ذهُْم س َ ذهُم بَْل ُهَو رَشٌّ ل ا ل ُ ِمن فَْضهِلِ ُهَو َخرْيً بَِما أ اَتمُهُ اَّللذ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخِبرٌي" َماَواِت َواْلَْرِض َواَّللذ ِ ِمرَياُث السذ بِِه يَْوَم الِْقيَاَمِة َوَّلِلذ
52
. 

II.4.3:املس هتكل املسمل جيب أ ن يكون حريصا عىل حتقيق التاكفل  . احلرص عىل حتقيق التاكفل الاجامتعي

والتضامن الاجامتعي عن طريق خمتلف أ شاكل التأ زر َكساعدة احملتاجني واملساكني أ و تقدمي الزاكة أ و غريها من 

ذيَْس الرِْبذ وسائل التعاون حيث قال هللا تعاىل يف كتابه:"  ِق َوالَْمْغرِِب َولَ َٰكِنذ الرِْبذ  ل هوا ُوُجوَهمُكْ ِقبََل الَْمرْشِ أَن تَُول

ِ َوالْيَْوِم اْل ِخِر َوالَْماَلئِكَِة َوالْكِتَاِب َوالنذِبي ِني َوأ َت  َذِوي الُْقْرََبٰ َوالْيَتَاَمٰى َوالَْمَساِكنَي  ُحب ِهِ  عىََلٰ  الَْمالَ  َمْن أ َمَن اِبَّللذ

َذا عَاَهُدواَوابَْن 
ِ
اَكَة َوالُْموفُوَن بَِعهِْدمِهْ ا اَلَة َوأ َت الزذ ِقَاِب َوأَقَاَم الصذ ائِلِنَي َويِف الر  ِبيِل َوالسذ ابِرِيَن يِف الْبَأَْساِء  السذ َوالصذ

ئَِك مُهُ الُْمتذُقوَن" يَن َصَدقُوا َوأُولَ َٰ ِ ئَِك اذلذ اِء َوِحنَي الْبَأِْس أُولَ َٰ ذ َوالرضذ
53
ائِِل  َحقٌّ  أَْمَوالِهِمْ  وقوهل س بحانه: "َويِف ،  ل ِلسذ

َوالَْمْحُروِم"
54
. 

II.5.3 :يثار وترك ال اننية يثار الغري عن النفس والابتعاد عن ال اننية ل ن . الإ مفن صفات املس هتكل املسمل اإ

اننية والشح، وخري مثال يف ال اننية تعترب حجودا لنعم هللا تعاىل والاسالم يدعو لإقامة جممتع متاكفل بعيد عن ال  

هذه احلاةل هو عن اخلرض عليه السالم ملا طلب الطعام من أ هل القرية ومل يضيفوه هو وموىس عليه السالم 

تَْطَعَما أَْهلَهَا فَأَبَوْ ورمغ هذا قام ببناء اجلدار مثلام ورد يف قوهل تعاىل: " َذا أَتَيَا أَْهَل قَْريٍَة اس ْ
ِ
ٰ ا ا أَن فَانَطلَقَا َحىتذ

                                 
 .31األعراف، اآلية سورة   49
 .27سورة اإلسراء، اآلية   50
 .16سورة التغابن، اآلية   51
 .180سورة آل عمران، اآلية   52
 .177سورة البقرة، اآلية   53
 .19سورة الذاريات، اآلية   54
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َْذَت عَلَْيِه أَْجًرا" يَنقَضذ  أَن يُرِيدُ  ِجَداًرا ِفهيَا فََوَجَدا يَُضي ُِفومُهَا فَأَقَاَمُه قَاَل لَْو ِشئَْت َلختذ
55

يَن  ِ . كام قال تعاىل: "َواذلذ

لهَْيِْم َوَل 
ِ
بهوَن َمْن َهاَجَر ا ميَاَن ِمن قَْبلِهِْم حُيِ

ِ
اَر َواْل ُءوا ادلذ ا أُوتُوا َويُْؤثُِروَن عىََلٰ تَبَوذ مذ ُدوَن يِف ُصُدوِرمِهْ َحاَجًة م ِ جَيِ

ئَِك مُهُ الُْمْفلُِحوَن" نَْفِسهِ  ُشذ  يُوَق  َوَمن أَنُفِسهِْم َولَْو اَكَن هِبِْم َخَصاَصةٌ  فَأُولَ َٰ
56
. 

II.6.3:ىل الادخار ذا الفعل دخل جمال فاملس هتكل املسمل ل يس هتكل لك ماهل دفعة واحدة ل نه هب . ادلعوة اإ

حيتاج املساعدة كام أ ن املس هتكل املسمل مطالب ابلستامثر التبذير، بل يقوم ابدخار جزء من ماهل لوقت الشدة حىت ل 

 يشارك يف التمنية الاقتصادية.حىت ل يتأ لك رأ سامهل جراء دفع الزاكة منه، وحىت ل يبقى ماهل راكدا وابلتايل 

ىل أ ن  هناك مناطق لالس هتالك يتحرك داخلها املس هتكل املسملوجتدر الإشارة اإ
57
: 

منطقة مباحة ويه وسط بني الارساف والتقتري، ووسط بني  منطقة القوام )الوسطية والاعتدال(: -

ىل الرتف والرسف  ىل الزينة ويتجاوز بعضهم اإ ذ مه مييلون غالبا اإ الزينة والورع، وأ كرث الناس ل يأ خذ هبا اإ

 والتبذير.

ظهار الغىن(:منطقة الز  - منطقة مباحة فهيا التحدث ابلنعم والرفاهة عىل أ ن ل خيرج  ينة )الطيبات واإ

ىل منطقة الرتف املهنيي عنه، لقوهل تعاىل: "وأ ما بنعمة ربك حفدث" املسمل اإ
58
. 

ل أ ن اذلين يس تطيعون املكث فهيا  منطقة الورع )التقشف والزهد(: - منطقة مباحة ويه منطقة جيدة اإ

 قليلون وعىل رأ سهم ال نبياء علهيم السالم.

يه منطقة حمرمة، والتبذير أ شد من الإرساف فهو املغالة يف جتاوز  منطقة الإرساف )التبذير والرتف(: -

أ ن الرتف أ شد من التبذير، فهو التوسع يف احلد والتوسع يف الانفاق عىل احملرمات واملعايص والشهوات، كام 

ضاعة املال.  مالذ ادلنيا وشهواهتا وابلتايل اإ

يه منطقة حمرمة فالبخيل عدو هللا وعدو نفسه وعدو للك ما ينفع الغري  منطقة التقتري )البخل والشح(: -

ىل قتل نفسه شيئا فشيئا حبرماهنا من أ بسط الرضورايت.  وقد يؤدي به البخل اإ

 اخلامتة:  -

ماكنية تعمريه  لقد حظي الاس هتالك بأ مهية ابلغة يف الإسالم نظرا لرتباطه الوثيق ببقاء الانسان عىل قيد احلياة واإ

 لل رض اليت جعهل هللا مس تخلفا فهيا ومن أ جل عبادة هللا عز وجل.

 ادلراسة من ولهذا اكن املس هتكل هو الركزية ال ساس ية يف النظام الاقتصادي الاساليم واكنت هل ال ولوية يف

                                 
 .77سورة الكهف، اآلية   55
 .09سورة الحشر، اآلية   56
 .، بتصرف43-41زيد بن محمد الرماني، مرجع سابق، ص   57
 .11سورة الضحى، اآلية   58
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قبل الكثري من الباحثني، وقد معل الإسالم عىل توجيه اس هتالك املس هتكل املسمل بطريقة حتقق هل أ قىص منفعة 

 يف ادلنيا وال خرة، جامعا بني القمي وال خالق واملنفعة عىل حد سواء.

ن سلوك املس هتكل املسمل مقيد مبجموعة من الضوابط الرشعية اليت توهجه بطريقة تريض  العبد واخلالق، مفثال اإ

لزتام الوسطية والإعتدال حىت  جيب عىل املس هتكل املسمل الإبتعاد عن الإرساف والتبذير يف اس هتالكه وحماوةل اإ

عطاء الفقراء واملساكني  ىل اإ ل حيرم نفسه من بعض الرضورايت ول ينفق عهنا أ كرث مما حتتاجه، ابلضافة اإ

ىل رضورة الإدخار مع الإستامثر حىت ل يتأ لك واحملتاجني نصيْبم املفروض من الزاك ة، ولهذا يدعو الإسالم أ يضا اإ

املال ابزاكة املدفوعة كام حثه ادلين الاساليم أ يضا عىل الالزتام ابس هتالك احلالل من املنتجات والابتعاد عن 

 لك ما حرم هللا مهنا.

 التوصيات املقرتحة:

 ما خيص الرشاء الاس هتالك. رضورة الالزتام بتعالمي ادلين الاساليم يف -

 السعي لالبتعاد عن لك ما هو حرام يف املنتجات الاس هتالكية ولو اكن جد مرغوب. -

 حماوةل تعويد النفس عىل الالزتام ابلوسطية يف الاس هتالك والابتعاد عن الإرساف والتبذير. -

 التعود عىل الادخار لوقت احلاجة حىت ل يقع املس هتكل يف مأ زق احلاجة. -

 ةل استامثر ولو جزء قليل من املال حرصا عىل تمنيته.حماو -

كراهمم والتصدق علهيم لتحقيق غاية التاكفل الاجامتعي. -  التأ زر مع الفئات احملرومة من اجملمتع واإ
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 وقف جامعة الملك سعود نموذجا  : الوقف ودورة في دعم مؤسسات التعليم العالي

 الاردن -  اثمر النويران ادلكتور

 الاردن - هالل البقوم ادلكتور عيل

 امللخص

ىل يوم  امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل اهل وحصبة أ مجعني، ومن اتبع هديه اإ

 ادلين. أ ما بعد.

تعاين العديد من مؤسسات التعلمي العايل يف الوطن العريب من جعز مايل كبري يف مزيانياهتا نتيجة عدم توفر  

دامئ لتكل املؤسسات، وقد اثر هذا العجز بشلك واحض يف جحم ونوعية اخلدمات املقدمة من مصدر متويل 

هنا تعمتد عىل ادلمع احلكويم  قبل تكل املؤسسات، ويف سبيل مواهجة تكل املؤسسات التعلميية لهذه املشلكة فاإ

بشلك سليب عىل التعلمي  أ و الاقرتاض اخلاريج أ و رفع سعر اخلدمات املقدمة لطاليب العمل، ال مر اذلي اثر

 العايل يف الوطن العريب.

ولقد جاءت هذه ادلراسة لبيان دور مؤسسة الوقف يف حل مشلكة متويل مؤسسات التعلمي العايل يف     

 الوطن العريب، من خالل الإشارة لتجربة جامعة املكل سعود يف هذا اجملال.

 -وقد قسمت ادلراسة لثالث مباحث وعىل الشلك التايل:

 املبحث ال ول:  مقدمة عامة عن ال وقاف.

 املبحث الثاين: دور الوقف العلمي يف دمع مؤسسات التعلمي. 

نشاء أ وقاف علمية.  املبحث الثالث: جتربة جامعة املكل سعود يف اإ

 النتاجئ والتوصيات

 لكامت مفتاحية: الوقف، الوقف العلمي، جامعة املكل سعود

Summary 

All praise is due to Allah and peace and may blessing be upon His last Prophet, his family, 

and his companions. Many of the institutions of higher education in the Arab World suffer 

from a large financial deficit in their budgets as a result of the lack of permanent funding 

sources for these institutions. As a result, this deficit has affected the scope and quality of 

the services provided by these institutions. In order to face financial problems, the majority 

of the institutions of higher education depended on government support, external 

borrowing, or raising the prices of a variety of services provided for students. Such solutions 

proved to have negative impact on the field of higher education in the Arab World. 

This study investigates the role of endowments in solving the financial problems of the 
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institutions of higher education in the Arab world by referring to the experience of King 

Saud University in this field. 

The study was divided into three sections as follows: - 

Section I: General introduction to endowments. 

Section II: The role of research endowment in supporting educational institutions. 

Section III: King Saud University's experience in the establishment of research 

endowments. 

Section IV: Findings and recommendations. 

Keywords: Endowment, Research Endowment, King Saud University. 

 

 املقدمة 

 امحلد هلل رب العاملني, والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل اهل وحصبة وسمل تسلاميً كثريا ليوم ادلين، أ ما بعد.

تعاين العديد من مؤسسات التعلمي العايل يف الوطن العريب من جعز مايل كبري يف مزيانياهتا نتيجة عدم توفر 

املؤسسات، وقد اثر هذا العجز بشلك واحض يف جحم ونوعية اخلدمات املقدمة من قبل مصدر متويل دامئ لتكل 

هنا تعمتد عىل ادلمع احلكويم أ و  تكل املؤسسات، ويف سبيل مواهجة تكل املؤسسات التعلميية لهذه املشلكة فاإ

عىل التعلمي العايل  الاقرتاض اخلاريج أ و رفع سعر اخلدمات املقدمة لطاليب العمل، ال مر اذلي اثر بشلك سليب

 يف الوطن العريب.

ويف سبيل مواجه مشلكة متويل التعلمي العايل، تطرح العديد من احللول لهذه املشلكة، واليت أ خذت حزياً كبرياً  

جاءت هذه ادلراسة لبيان دور مؤسسة الوقف يف حل مشلكة متويل  من النقاش العلمي، ويف هذا اجملال فقد

يف الوطن العريب، مع الإشارة لتجربة جامعة املكل سعود يف هذا اجملال، فالوقف يف  مؤسسات التعلمي العايل

وقد اهمت به العلامء اهامتماً كبرياً ملا هل من أ اثر متعددة عىل اجملمتع  الترشيع الإساليم معروف منذ القرون ال وىل،

ثراء أ سهمت ال وقاف الإسالمية يف تمنية احلياة ادلينية والعلموالفرد، حيث  ية والاجامتعية والاقتصادية، واإ

قامة ال وقاف املتنوعة ك وقاف املساجد والكتاتيب واملدارس  املرافق اخملتلفة لدلوةل الإسالمية، من خالل اإ

واملعاهد واجلامعات واملراكز الإسالمية، ودور العمل، واملستشفيات، وغريها من ال وقاف، واليت خترج مهنا علامء 

رفة البرشية، مما سامه يف التقدم العلمي والفكري والثقايف لدلوةل الإسالمية، وميكن القول أ ن يف ش ىت فروع املع

العلمي هو املصدر الرئييس دلمع ومتويل املشاريع التعلميية والإنفاق عىل العلامء ومراكز العمل يف اجملمتعات الوقف 

 الإسالمية يف سابق العصور، حىت قيل أ ن الوقف صانع احلضارة.

وهذا ما تنْبت هل بعض اجلامعات الغربية حيث أ نشأ ت العديد من ال وقاف العلمية لالإنفاق عىل تكل   

ىل أ ن أ وقاف جامعة هارفرد مثالً تبلغ حوايل  مليار  35املؤسسات ودمع البحث العلمي وميكن الإشارة هنا اإ
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 دولر، تغطي احتياجات اجلامعة املالية.

مهية    ادلراسةأ 

ادلراسة تنبع من أ مهية ال وقاف يف دمع مؤسسات التعلمي والعلامء، فكام هو معلوم فان للعمل أ مهية أ ن أ مهية هذا 

عظمية ودور أ سايس يف ريق وتقدم الشعوب عىل مر العصور، ذلكل فقد اهمتت ادلول اخملتلفة ابلعمل والعلامء 

 عاملنا الإساليم فان صعوبة ووفرت هلم مجيع املس تلزمات الرضورية للقيام بواجْبم عىل أ َكل وجه، ويف

ال وضاع الاقتصادية دلى الكثري من ادلول الإسالمية انعكس بشلك مبارش عىل قمية ادلمع املقدم ملؤسسات 

التعلمي العايل، مما اثر عىل جحم النتاج العلمي لتكل ادلول، ولعل الواقع اذلي تعيشه ادلول الإسالمية خري دليل 

بدائل لدلمع احلكويم لتكل املؤسسات، فان ال وقاف عىل املؤسسات  عىل ذكل، ويف سبيل البحث عن

 التعلمية تعترب خري بديل ذلكل ادلمع احلكويم.

 هدف ادلراسة

هتدف هذه ادلراسة لبيان ادلور اذلي من املمكن أ ن تقوم به ال وقاف الإسالمية يف متويل مؤسسات    

 عن ادلمع احلكويم اذلي يقدم حالياً ملعظم تكل املؤسسات. التعلمي العايل يف الوطن العريب، واعتبارها بديالً 

 مشلكة ادلراسة

شعر الباحثان بوجود مشلكة تواجه الوضع املايل ملؤسسات التعلمي العايل، واليت تنعكس سلباً عىل أ داءها،   

كامل دراس هتم اجلامعية، وذكل بسبب ارتفاع ىل عدم قدرة بعض الطلبة املمتزيين من اإ التاكليف  ابلإضافة اإ

املرتتبة علهيم، فاكن البحث عن سبيل لتوفري ادلمع املايل لتكل املؤسسات، وذكل من خالل الوقف 

 الإساليم.

 سبب اختيار املوضوع

 -لقد مت اختيار هذا املوضوع لعدة أ س باب ويه:

 أ مهية ال وقاف يف اجملمتع الإساليم عامة، وكوهنا احد أ مه عوامل الازدهار العلمي فيه. -

 الوقف اكن احد أ مه مصادر ادلمع ال ساس ية ملعظم املؤسسات التعلميية يف البالد الإسالمية.أ ن  -

 حاجة الكثري من مؤسسات التعلمي العايل لوسائل دمع مادي. -

 حاجة املكتبة العربية دلراسات تبني دور الوقف يف دمع مؤسسات التعلمي العايل.  -

 املبحث ال ول:  مقدمة عامة عن ال وقاف.

 تعريف الوقف 

: : الوقف لغًة  أ ولً

عند الرجوع للمعامج اللغوية جند اتفاقاً بني أ حصاهبا حول تعريف الوقف لغتاً، فالوقف أ صالً مأ خوذ من املكث،   
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، ص 1991وهو مصدر وقف مبعىن احلبس واملنع، ويقال وقف اليشء وأ وقفه، ومجعة وقوف،)ابن فارس،

ا مبعىن واحد، ومسي الوقف وقفاً لن العني موقوفة ، وحبساً لن العني ( ، والوقف واحلبس والتسبيل لكه135

 (.369، ص 1996حمبوسة، وامجلع أ وقاف وأ حباس،) ابن منظور، 

: ا : الوقف اصطالًح اً  اثني

اختلف الفقهاء يف بيان معىن الوقف، وذكل لختالفهم يف بعض أ حاكمه، مثل لزومه وعدمه، ورشوطه     

لك تعريف ليعرب عن الوهجة اليت اختارها صاحب التعريف، وقد عرفه ابن قدامه يف املغين  أ يضاً، ذلا فقد جاء

بأ نة " حبس ال صل وتسبيل املنفعة"، ويدل هذا التعريف عىل انه يف الوقف يمت حبس العني، حبيث ل يترصف 

هنا ترصف جله ات الوقف عىل حسب رشوط هبا ل بيعاً ول رهناً ول هبة ول تنتقل ابملرياث، أ ما املنفعة فاإ

 (.23، ص 1999الواقف.) سعيد، 

ىل موارد تاكفلية ختصص منافعها وعوائدها  اقتصادايأ ما  فأ ن الوقف يعين " حتويل جزء من ادلخول والرثوات اإ

 (  48، ص2011لتلبية احتياجات الفئات املس تفيدة من هذا الوقف") العوشن، 

 مرشوعية الوقف

ن القول بصحة الوقف هو مذهب مجهور الفقهاء ومن بعدمه، ل دةل كثرية من الكتاب والس نة، يقول ابن      اإ

 (.  184، ص 1997قدامه: ) وأ كرث أ هل العمل من السلف ومن بعدمه عىل القول بصحة الوقف(،) ابن قدامه، 

 علية وسمل، مفن كتاب هللا وقد تعاىل:بأ ايت من كتاب هللا س بحانه وتعاىل، وأ حاديث الرسول صىل هللا

 -اس تدلوا ابل ايت التالية:

ا قوهل تعاىل :  - ُروهُ  يَْفَعلُوا ِمنْ  َوَم ُ عَلمٌِي اِبلُْمتذِقني َخرْيٍ فَلَْن يُْكفَ َواَّللذ
59،(.15.) أ ل معران 

لرِْبذ  وقوةل تعاىل: - الُوا ا ٰ  لَن تَنَ بهونَ  َحىتذ ا حُتِ َ بِِه عَلمِيۚ  َوَما  تُنفُِقوا ِممذ نذ اَّللذ
ِ
ٍء فَا ،)  تُنفُِقوا ِمن ََشْ

 (92أ ل معران،

ُكْنمُتْ تَْعلَُمونَ  وقوهل تعاىل :  - ْن 
ِ
َمُكْ ا قُوا َخرْيٌ ل ْن تََصدذ  (.280) البقرة، َوأَ

ذا مات ابن ادم انقط ل عأ ما من الس نة فاس تدلوا حبديث الرسول صىل هللا علية وسمل اذلي يقول فيه "اإ  معهل اإ

 (.886،  ص1992من ثالثة، صدقة جارية، أ و عمل ينتفع به، أ و ودل صاحل يدعو هل". ) مسمل، 

 أ راكن الوقف

أ ن للوقف أ راكن معينة وحمددة لبد من توفرها، مثهل مثل سائر الالزتامات والعقود وهذه ال راكن يه  

   -(:2008)حشادة، 
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الواقف: وهو اذلي بذل املال وحبسه يف سبيل هللا، واشرتط الفقهاء فيه رشوط، ويه البلوغ   -1

والعقل والرشد واحلرية واملكل، وان ل يكون الواقف حمجوراً عليه لسفه وغفةل حبمك القايض، وأ ن يكون 

أ ن ل يكون الواقف خمتاراً وأ ل يكون الواقف مدينا،ً وأ ن يكون الواقف غري مريض مرض املوت، و 

 الواقف مرتداً عن الإسالم.

املوقوف: وهو العني احملبوسة اليت جتري علهيا أ حاكم الوقف، واشرتط الفقهاء أ ن يكون مالً متقوماً،   -2

وان يكون قد ورد أ مر جبواز وقفة، وان يكون مملواك للواقف حني وقفة، وان يكون مفرزاً غري شائع ) 

 (.2008عبد السالم،

: وهو اجلهة املنتفعة من العني املوقوفة، واشرتط الفقهاء أ ن يكون أ هال للمتكل، وان املوقوف علية  -3

 يكون معلوما وان يكون هجة خري وبر.

رادة الوقف، أ و ما يصدر من العاقد من   -4 الصيغة: ويقصد هبا لفظ الوقف، هو اللفظ اذلي يدل عىل اإ

رادته  شارة مفهمة تعبرياً عن اإ  وبياانً ملا يف نفسه.قول أ و فعل أ و كتابة أ و اإ

 أ نواع الوقف

  -(:1435قسم العلامء الوقف لعدد من التقس اميت ويه:خمتلفة ويه) حشيش،

 الوقف ادليين: -1

 وهو الوقف ل غراض العبادة مبعناها الضيق مثل وقف املساجد ودور العبادة.

وهو الوقف اذلي ُجعل خرية وريعه ابتداًء عىل الواقف وذريته، اكل هل الوقف اذلري أ و ال هيل: -2

وال ولد وال حفاد وغريمه من ال هل وال قارب أ و علهيام معاً، أ و عىل خشص معني، مث من بعدمه عىل 

حدى هجات اخلري اخملتلفة، ويقصد هبذا الوقف احلفاظ عىل ال مالك من البيع أ و سوء ترصف الورثة.  اإ

 (. 1434احملسن، )أ ل عبد 

وهو الوقف اذلي جعل ابتداء عىل هجات الرب اليت ل تنقطع، وقد مسي خريايً  الوقف اخلريي العام:  -3

 لقتصار منفعته عىل اجملالت وال هداف اخلريية، اكلفقراء واحملتاجني وطلبة العمل.

اخلريي، حبيث جيعل ويشمل هذا النوع من أ نواع الوقف عىل الوقف اذلري والوقف  الوقف املشرتك: -4

 نصيب لَّلرية ونصيب لوجوه اخلري ال خرى.

 احلمكة من مرشوعية الوقف

للوقف فوائد أ غراض وحمك كثرية ومتنوعة، فهو قربة من العبد لربة يف ادلرجة ال وىل، كام أ ن الوقف سامه 

ص فوائد وحمك مسامهة فعاةل يف تقدم اجملمتع الإساليم عىل مر العصور يف منايح متعددة، وميكن تلخي

 (.2008( ، )عبد السالم،2001) شافعي، -الوقف مبا ييل:

  ىل هللا س بحانه وتعاىل وحتصيل املزيد من ال جر والثواب، والامتثال ل مر فتح ابب التقرب اإ
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 هللا س بحانه وتعاىل ابلإنفاق والتصدق يف وجوه الرب اخملتلفة.

 معةل يف ادلنيا من خالل هذا الوقف. اس مترار اخلري وال جر للمؤمن حىت بعد موته وانقطاع 

  حتقيق الكثري من مصاحل ال مة الإسالمية، فأ موال ال وقاف فهيا اثر كبري وفوائد مجة عىل مصاحل

 املسلمني اخملتلفة، كبناء املساجد واملدارس ودور العمل.

 املسامهة يف تطوير مس توايت اخلدمات الطبية املقدمة للمجمتع، وذكل من خالل ال وقاف 

 اخملصصة للمستشفيات واملصحات، وال حباث العلمية املرتبطة ابجملالت الطبية.

  تعترب ال وقاف من أ مه وسائل حتقيق التاكفل والرتابط بني أ فراد اجملمتع، وذكل من خالل

 ال وقاف اخملصصة للفقراء واحملتاجني.

 ي عىل ال قارب تسامه ال وقاف يف حتقيق الرعاية الاجامتعية، وذكل من خالل الوقف اذل

 وال وقاف اخلريية اخملصصة لرعاية ال رامل وال يتام وال شخاص ذوو الاحتياجات اخلاصة.

  نشاء مشاريع البنية التحتية، اكلطرق للوقف اثر اجيايب عىل خزينة ادلوةل، وذكل من خالل اإ

 د الثغور.واجلسور وأ ابر املياه، كام أ ن هناك أ وقاف اكنت ختصص لدلفاع عن بالد املسلمني وس

 دور الوقف يف اجملال الاقتصادي

سهامه يف حفظ  للوقف أ اثر اقتصادية ابرزة وواحضة يف دفع جعةل التمنية الاقتصادية، وذكل من خالل اإ

ال صول املوقوفة من التالَش والضياع من خالل توليد دخل مس متر يوفر حاجات املس تفيدين يف احلارض 

) د أ مه حماور التمنية الاقتصادية املنشودة ويه ماكحفة الفقر. واملس تقبل، وذكل من خالل معاجلة اح

 (  2011العوشن، 

 املبحث الثاين: دور الوقف العلمي يف دمع مؤسسات التعلمي. 

 الوقف العلمي

كام ارشان سابقاً فان ال وق اف الإس المية تعت رب م ن أ مس ى ال نظم ة الاقتص ادية ال يت س امهت يف بن اء اجملمتع ات 

حدى أ مه مساهامت الوقف هو ما يتعل ق مبس امهته يف التق دم  الإسالمية وتطورها عىل مر العصور، ولقد اكنت اإ

وقاف يف نرش العمل وبناء رصوحه اخملتلفة، من العلمي والفكري والثقايف للمجمتعات الإسالمية، حيث أ سهمت ال  

خالل بناء ورعاية املساجد والكتاتيب واملدارس واملعاهد واملكتبات، واليت سامهت يف خترجي العديد من العلامء 

وطلبة العمل اذلين اثروا البرشية بعلوهمم واخرتاعاهتم اخملتلفة، ومل يقترص ال مر عىل العلوم الرشعية بل تع دى ذكل 

ويف ه ذا املبح ث س نتطرق للوق ف العلم ي ( ، 2009تلف العلوم البحثية والتطبيقية والاجامتعية ) العا،، خمل

من حيث تعريفة وأ مهيته وأ غراضه وامه املشالك اليت تواج ه التعل مي يف الع امل الإس اليم، ابلإض افة للتعري ف ب أ مه 

 دمع ال وقاف ملؤسسات التعلمي العايل. ال وقاف العلمية يف العامل، ومن مث تقدمي مقرتح حول كيفية
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 تعريف الوقف العلمي 

ل خيتلف تعريف الوقف العلمي عن الوقف بشلك عام، سواء أ ن مثرة الوقف توجه لل غراض التعلميية 

( ، وقد عرف بعدة تعريفات ولعل امشلها هو أ ن املقصود ابلوقف العلمي انه يعين" 2008اخملتلفة،)حشادة، 

لجوانب العلمية اخملتلفة واليت لها دور يف رفد احلركة العلمية كوقف املساجد واملدارس الوقف اخملصص ل

( ، 2006واملكتبات واجلامعات ونرش ال حباث وأ دوات التعمل اخملتلفة وكفاةل العلامء وطلبة العمل") راغب، 

نولويج، ويعمل عىل دمع "وقف مايل يس تخدم ل غراض حتقيق تقدم علمي وتك عرف الوقف العلمي أ يضا بأ نةكام ُ

ىل تمنية علمية واجامتعية واقتصادية يف جممتعاتنا"، ) العا،،   (.2009املشاريع والصناعات اليت تؤدي اإ

 ال وقاف العلمية

يعترب الوقف من املؤسسات الرائدة اليت اكن لها دور فعال يف تمنية التعلمي يف اجملمتعات الإسالمية سابقاً، من 

املقدم للمساجد واملدارس واملعاهد واملكتبات، حيث رعت ال وقاف اخلريية معلية التعلمي من مرحةل خالل ادلمع 

ىل جممتع مبدع  ادلراسة ال ساس ية حىت مرحةل ادلراسات العليا، مما ساعد يف نقل اجملمتع أ نذاك من جممتع بس يط اإ

ىل مد اجملمتع مبا حيتاجه من ال شخاص املؤهلني اذلين سامهوا يف  يف خمتلف العلوم، حيث أ دت تكل ال وقاف اإ

النشاطات الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للمجمتع، وقد اس تخدم لك ذكل الريق والتقدم العلمي فامي بعد 

 (.2011ك ساس رئيس ية لبناء احلضارة احلديثة اليت نعيشها اليوم،) عبد الغين، 

م معلية التعلمي، ومن أ مه تكل اجلوانب بناء املدارس ولقد مشلت ال وقاف العلمية مجيع اجلوانب اليت ختد

واجلامعات واملعاهد واملكتبات وجتهزيها، وتوفري مجيع مس تلزمات التعلمي وكفاةل املعلمني وتوفري مجيع احتياجاهتم، 

 -(:2009ومن أ مه تكل املرافق اليت اس تفادة من تكل ال وقاف، ) الرشجبي، 

 وقف املساجد.  -1

للمساجد دوراً علمياً معروفاً يف نرش العمل عىل مر التارخي الإساليم، من خالل  كام هو معروف فان

العلامء اذلين اكنوا يتخذون من املساجد ماكانً للتعلمي ونقل املعرفة، بل أ ن بعض املساجد حتولت 

رد جلامعات مثل جامع قرطبة واجلامع ال زهر وجامع الزيتونة، ولقد اكنت ال وقاف يه اليت تشلك املو 

 املايل الرئييس لتكل املساجد من خالل الإنفاق عىل بناء املساجد وكفاةل العلامء وطلبة العمل.

 وقف املدارس.  -2

لقد اكن لل وقاف الإسالمية دوراً أ ساس ياً يف بناء املدارس وال نفاق علهيا عىل مر التارخي الإساليم، سواء ما 

لالإنفاق عىل املعلمني فهيا وتوفري احتياجات طلبة العمل اكن ملحق ابملساجد أ و ما اكن مس تقالً، ابلإضافة 

 اخملتلفة.

 وقف املستشفيات.  -3

 لقد أ وقفت أ وقافاً كثرية عىل املستشفيات ونرش عمل الطب وتعلمية من خالل املعاهد واملدارس الطبية،
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ومل تكن تكل املستشفيات خمصصة فقط لعالج الناس، بل تعدت ذكل لتدريس علوم الطب ودمع 

 .  (1434)أ ل عبد احملسن،  حباث العلمية املتخصصة،ال  

 وقف املكتبات.  -4

لقد أ نشأ ت العديد من املكتبات الوقفية يف العامل الإساليم من خالل ال وقاف اليت انشات لهذه الغاية، 

مياان ابن العمل ل ينترش دون وجود كتب يتعمل مهنا.  وذكل اإ

 والوقف عىل املعلمني.  -5

ف عىل دفع رواتب املعلمني واملدرسني وتوفري مجيع مس تلزماهتم، ليتفرغوا فقد خصصت أ وقاف للرص 

 لتعلمي الناس. 

 الوقف عىل املتعلمني  -6

يف سبيل تشجيع املتعلمني عىل الاخنراط يف التعلمي فقد خصصت بعض أ موال ال وقاف العلمية للرصف 

ضافة لتوفري الاحتياجات عىل املتعلمني وتوفري مجيع مس تلزماهتم من مأ لك ومسكن وملبس، ابلإ 

ىل ذكل حيث قال  "وتكرث ال وقاف التدريس ية من كتب وأ قالم ودفاتر، وقد أ شار الرحاةل ابن جبري اإ

ىل  عىل طالب العمل يف البالد الرشقية لكها وخباصة دمشق، مفن شاء الفالح من أ بناء مغربنا فلريحل اإ

وأ دلها فراغ البال من أ مر املعيشة" )أ ل عبد هذه البالد فيجد ال مور املعينة عىل طلب العمل كثرية 

 (. 24، ص1434احملسن، 

 أ غراض الوقف العلمي

 (.2001) شافعي، -للوقف العلمي العديد من ال غراض اخملتلفة ويه:

 اإنشاء اخملتربات ومراكز البحث اخملتلفة ودمعها. -

 جتهزي اجلامعات ابملعدات واللوازم اخملتلفة. -

 دمع مؤسسات البحث العلمي. -

 اإقامة املكتبات العامة. -

 مساعدة الطالب لدلراسة داخل البالد وخارهجا.  -

 .(2009)الرشجبي،  تقدمي اخملتربات ومراكزمرشوعات العلمية اخملتلفة واليت تعود ابلنفع عىل اجملمتع، -

 كفاةل العلامء واملدرسني.  -

 التكفل بنفقات الكرايس العلمية. -

 رشاء الكتب ومس تلزمات التعلمي للطلبة. -

قامة اخملتربات  ومراكز ال حباث املتخصصة. -  اإ
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 بناء مساكن للمعلمني والطالب. -

 تقدمي اخلدمات الصحية لطلبة العمل. -

 .ادلمع اجلزيئ ملزيانية اجلامعات، ورشاء ال رايض اليت تقام علهيا تكل املؤسسات -

مهية ال وقاف العلمية  أ 

 (.2009)العا،،  -علميية وذكل من خالل ما ييل:تقدم ال وقاف العلمية العديد من املمزيات للمؤسسات الت 

 تعترب ال وقاف العلمية مصدر متويل اثبت ومس تقر للمؤسسات التعلميية. -

 حتقق ال وقاف العلمية الاكتفاء اذلايت ماليا للمؤسسات التعلميية. -

 تسهم ال وقاف العلمية يف تطوير التعلمي العايل. -

قامة املباين واخملتربات والتجهزيات  العلمية ملؤسسات التعلمي العايل,.توفر ال وقاف العلمية المتويل الالزم  -  لإ

 تعمق ال وقاف العلمية روح املسؤولية دلى أ فراد اجملمتع. -

 مشالك التعلمي يف العامل الإساليم

يف العامل حىت يتضح لنا أ مهية الوقف العلمي فأ نة لبد من التعرجي عىل بعضاً من املشالك اليت يعاين مهنا التعلمي 

 (.1998) عابد، -العريب ومن أ مه تكل املشالك ما ييل:
 قةل الكوادر العلمية املدربة واملؤهةل.  -1

انتشار الفقر يف اجملمتعات الإسالمية، مما يؤدي خلروج العديد من ال طفال من املدارس نتيجة لعدم قدرة  -2

عالهتم  واضطرارمه للعمل بدل من التعمل.  أ رسمه عىل اإ

سالمية، وذكل نتيجة لل وضاع الاقتصادية الغ املوهجة للتعلمي ومؤسساته يف اغلب تدىن املب -3  اليت تعاين مهنا.ادلول الإ

 تقليص مزيانية املؤسسات التعلميية. -4

 قةل عدد الكتب وال حباث العلمية املنشورة مقارنة بدول العامل ال خرى. -5

 الساكن. قةل عدد املكتبات العامة يف العامل الإساليم مقارنة بعدد -6

 عدم الاهامتم ابملبدعني من الطلبة والعلامء. -7

رة رسيعة للمشالك اليت يعاين مهنا التعلمي يف العامل الإساليم، يشري بوضوح حلجم املشلكة اليت يعاين ظأ ن ن

مهنا املسلمني، ولعل ذكل هو السبب الرئييس يف ختلف بدلان العامل الإساليم، ومبا أ ن العمل هو السالح 

لحت به ادلول املتقدمة لتتطور وتتقدم، فأ نة ميكن القول ابن الوقف عىل البحث العلمي يعد حالً اذلي تس

مجليع املشالك اليت يعاين مهنا التعلمي يف العامل الإساليم من خالل توفريه مجليع الاحتياجات واملس تلزمات 

 لطلبة العمل والعلامء.

 الوقف العلمي يف الغرب

الغرب من أ خضم ال وقاف عىل مس توى العامل، مفثالً يبلغ جحم ال وقاف العلمية يف أ مريكيا  تعد ال وقاف العلمية يف
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مليار  45مليار دولر، أ ما يف بريطانيا فقمية الوقف العلمي يف عرش جامعات بريطانية حوايل  135وحدها حوايل 

مليار  2،4نية فيبلغ جحم الوقف العلمي فهيا مليار دولر، أ ما جامعة كيوتو اليااب 7دولر، ويف اجلامعات الكندية حوايل 

دولر، أ ما عىل مس توى اجلامعات العاملية فتحتل جامعة هارفارد ال مريكية املرتبة ال وىل حيث يبلغ جحم ال وقاف فهيا 

 مليار دولر، حيث تس تخدم عوائد استامثر هذا ال وقاف يف تغطية نفقات اجلامعة، وتقدمي مساعدات مالية 35حوايل 

مليون دولر(، ودفع رواتب  160للطلبة املتفوقني، ) تقدر قمية املساعدات الس نوية للطلبة املتفوقني يف اجلامعة ب 

 .(2003أ عضاء الهيئة التدريس ية،  ومتويل العديد من الكرايس العلمية، وصيانة مرافق اجلامعة اخملتلفة،)أ بو الفتوح، 

 ( جحم ال وقاف العلمية يف بعض من اجلامعات العاملية1وميثل اجلدول رمق ) 
 قيمة األوقاف الدولة اسم الجامعة الرقم

 مليار دوالر 35 أمريكا جامعة هارفارد 1

 مليار دوالر 23 أمريكا جامعة ييل 2

 مليار دوالر 13 أمريكا جامعة تكساس 3

 جنية إسترلينيمليار  3،9 بريطانيا جامعة كامبريدج 4

 مليار دوالر 2،4 اليابان جامعة كيوتو 5

 مليار دوالر كندي 1،3 كندا جامعة تورينتو 6

 مليون دوالر 650 سنغافورا جامعة سنغافورا الوطنية 7

 مليون دوالر 280 ماليزيا جامعة كريغتون 8

، 2003أ بو الفتوح، عبد هللا، الوقف ودورة يف تقدم املسلمني، دار التجارة للنرش،الطبعة ال وىل، القاهرة، املصدر: 

 .  103ص

 ( قمية ال وقاف العلمية لبعض اجلامعات ال مريكية2كام ميثل اجلدول رمق )
 قيمة الوقف ) مليار دوالر( اسم الجامعة

 35 هارفارد

 22 يال

 17 ستانفورد

 16 برينستون

 16 تكساس

MIT 10 

 7 ميتشيغن

 7 كولومبيا

أ بو الفتوح، عبد هللا، الوقف ودورة يف تقدم املسلمني، دار التجارة للنرش،الطبعة ال وىل، القاهرة، املصدر: 

 .  104، ص2003

 تصور مقرتح لكيفية دمع ال وقاف ملؤسسات التعلمي العايل.

مما لشك فيه أ ن دمع مؤسسات التعلمي وخاصة التعلمي العايل هو املفت اح للتق دم العلم ي يف أ ي جممت ع وذكل م ن  

خ الل ت وفري ه ذا الن وع م ن التعل مي بش لك جم اين او برس وم بس  يطة، ابلإض افة لتق دمي امل نح ادلراس  ية للطلب ة 

نا ادلور اذلي اكنت تق وم في ه ال وق اف الإس المية يف املتفوقني دراس ياً ودمعهم ودمع أ حباهثم العلمية، وقد اتضح ل

الهنضة العلمية يف العصور السابقة،  فالبد من الاس تفادة من ال وقاف يف هذا اجمل ال وتوجي ه الرش اكت ورج ال 

جي اد هيئ ة مرجعي ة يف  ال عامل واملورسين لإنشاء مثل تكل ال وقاف واليت ترش ف علهي ا اجلامع ات بنفس ها، او اإ
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تعلمي العايل لهذا جملال من  خالل  نرش الوعي ابل وقاف العلمية، وبيان دورها يف تقدم اجملمتع، والتعري ف وزارة ال

ابجملالت اليت من املمكن أ ن يسهم فيه الوقف يف دمع مسرية التعلمي العايل، وضع الإجراءات والل وا  ال يت ت نظم 

 تكل ال وقاف.

ذا علمنا اب ن اجملمتعات العربية الي وم تمت زي ابن الش  باب يش لكون نس  بة كب رية م ن ويبدوا ذكل أ كرث أ مهية خاصة اإ

الساكن، واذلين جيب توفري التعلمي العايل هلم، كام أ ن الزايدة الساكنية العالية أ يضاً حتمت عىل احلكوم ات واجله ات 

 اللكف املالية.الرمسية رضورة فتح العديد من اجلامعات اليت تس تقبل أ ولئك الش باب، مما يعين املزيد من 

كام لبد من الإشارة هنا لوجود العديد م ن امل ربرات ال يت ت دفع لرض ورة تب ىن مؤسس ات التعل مي الع ايل للوق ف 

 العلمي لغاايت متويل تكل املؤسسات، ومن هذه املربرات: 

ح ث الرش يعة الإس المية ع ىل الوق ف يف س بيل هللا والرتغي ب في ه، ك ام أ ن الرش يعة الإس المية أ يض  اً  •

 حثت عىل طلب العمل والتشجيع علية.

 التقليل من ال عباء املالية اليت تتحملها ادلوةل يف الإنفاق عىل التعلمي العايل.  •

يعترب الوقف صامم ال مان ملؤسسات التعلمي العايل مبا يوفره من مورد مايل دامئ لها خاص ة م ع التوهج ات  •

 الزتاماهتا.العاملية حنو التخاصية وختيل ادلوةل عن الكثري من 

س يفتح الوقف العلمي الباب أ مام الكثري من اجلهات وال فراد للمس امهة يف ه ذه ال وق اف، وميك ن رب ط  •

 ذكل مبا يسمى ال ن املسؤولية اجملمتعية للمؤسسات.

قام ة مؤسس ات تعل مي ع ايل جدي دة أ و زايدة الطاق ة الاس تيعابية  • المنو الساكين املزتاي د واذلي يف رض اإ

 مئة حيث يوفر الوقف مصدر دامئ لمتويل تكل املؤسسات.للمؤسسات القا

نشاء أ وقاف علمية.  املبحث الثالث: جتربة جامعة املكل سعود يف اإ

 جامعة املكل سعود 

، ويه اثين اكرب جامعة يف اململكة العربية 1957يف مدينة الرايض، وقد مت افتتاهحا عام  تقع جامعة املكل سعود

السعودية بعد جامعة أ م القرى، واثين اكرب جامعة من حيث املساحة يف العامل، وبلغت مزيانية اجلامعة عام 

راحل ادلبلوم أ لف( طالب وطالبة، يدرسون يف م 70مليار رايل، ويدرس فهيا حوايل ) 8حوايل  2015

 (.2016والباكلوريوس واملاجس تري وادلكتوراه ) موقع جامعة املكل سعود،

 الوقف العلمي جلامعة املكل سعود

م، حيث متتكل جامعة املكل سعود 2007ة املكل سعود بتأ سيس الوقف العلمي للجامعة عام جامع قامت

ىل مليار د 1.5حمفظة استامثرية عقارية وقفية يبلغ قميهتا حوايل  مليار حبلول  25ولر، وتسعى لن تصل اإ

م، وذكل للمسامهة يف تعزيز املوارد املالية اذلاتية للجامعة، ودمع جمالت البحث العلمي اخملتلفة، 2040عام 
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نشاء وقف عقاري حيتوي عىل احد عرش برج، مت متويلها جزئياً من  وقد اكنت ابكورة أ عامل الوقف العلمي، اإ

، واجلزء ال كرب من مجموعة من رجال ال عامل السعوديني، وتبلغ لكفة هذه الوقف حوايل موارد اجلامعة نفسها

 (. 2012مليار دولر،) الشهراين، 1.3

وقد مت اختيار موقع الوقف بعناية ليك يكون لهذا املوقع مزية استامثرية، فهو يقع ابلقرب من العديد من 

العزيز للعلوم والتقنية، وواحة املكل سلامن للعلوم،  املؤسسات العلمية املهمة، مثل مدينة املكل عبد

ومؤسسة املكل عبد العزيز ورجاةل للموهبة والإبداع، ابلإضافة لن املوقع يقع ابلقرب من احلي ادلبلومايس 

يف الرايض، ومنطقة ادلرعية اليت تعترب معلامً اترخيياً همامً، كام أ ن املوقع يبعد عن مطار املكل خادل حوايل 

 (.2012لكم) الشهراين، 28

 أ هداف الوقف العلمي جلامعة املكل سعود

  -(:1434لوقف جامعة املكل سعود عدد من ال هداف اليت يسعى لتحقيقها ويه ) التقرير الس نوي،  

 .تعزيز القدرات املالية للجامعة لتحفزي الإبداع والمتزي عىل اكفة ال صعدة -1
 .خيدم اجملمتع احمليل، ويعزز اقتصادايت املعرفة لتحقيق التمنية املس تدامة للوطن متويل برامج البحث العلمي اخملتلفة ومبا -2

ىل حتسني مس توى اجلامعة يف التصنيفات العاملية وتعزيز هجود البحث والتطوير والتعلمي. -3  دمع ال نشطة اليت تؤدي اإ

 .كفاةل الباحثني واملبدعني واملوهوبني واملمتزيين ورعايهتم -4

 .من موارد اجلامعة البرشية والبنية التحتية والتجهزياتزايدة الاس تفادة  -5

جراء ال حباث املفيدة للبرشية -6  .ودمع املستشفيات اجلامعية، وال حباث الصحية لعالج ال مراض املزمنة واإ

 .املعرفةتفعيل العالقة بني اجلامعة واجملمتع، حتقيقاً لرساةل اجلامعة املبنية عىل حتقيق الرشاكة اجملمتعية لبناء جممتع  -7

 املسامهة يف تنفيذ مشاريع ممتزية رائده وذات نفع عام. -8

 .تعزيز أ عامل اخلري والتاكفل الاجامتعي يف اجملمتع -9

اس تقطاب كوادر تعلميية وحبثية عىل قدر كبري من الكفاءة والمتزي وهبذا تس تطيع اجلامعة تزويد اجملمتع مبخرجات  -10

 .تعلميية أ فضل

ثقال اكهل مزيانية اجلامعة للجامعة  دمع وتوس يع البنية التحتية -11  .دون اإ

 مشاريع وقف جامعة املكل سعود 

نشاء عدة مشاريع خمتلفة ذات أ هداف متعددة وهذه  دارة وقف اجلامعة ابإ قامت جامعة املكل سعود من خالل اإ

 -(:1434املشاريع يه )أ ل عبد احملسن، 

 .أ ولً: أ براج اجلامعة

وقف جامعة املكل سعود، ويه عبارة عن مرشوع استامثري مقام عىل ارض تعترب أ براج اجلامعة أ ول مشاريع 

اجلامعة، حيث يتكون املرشوع من احد عرش برجاً تس تخدم ل غراض متعددة فبعضها مرتبط مبجموعات فندقية 

 عاملية وقصور للمؤمترات ابلإضافة للخدمات التجارية وال سواق.
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ة مما يعكس اجلدوى الاقتصادية لالستامثر يف هذه ال براج. كام أ ن وقد مت اختيار موقع ال براج يف منطقة حيوي

موقع الوقف ميكن العاملني وادلارسني يف اجلامعة من الاس تفادة من اخلدمات املقدمة فيه، ابلإضافة للزائرين 

، 2015عام الفعيل لهذه ال براج والساكن احملليني، حيث تقع ال براج داخل املدينة اجلامعية. وقد بدا التشغيل 

مشغلني لهذه ال براج مجموعة هيلتون العاملية للفنادق واليت أ قامت فندقني يف ال براج وهام فندق هيلتون الرايض، 34وحموايل 

 هيلتون جامعة املكل سعود. وفندق وريزيدانس 

 يتكون املرشوع من عدد من العنارص متعددة الاس تخدامات وهذه العنارص يه:

جراء العديد من ادلراسات املتعلقة ابلتجارب العاملية لل وقاف ثبت   للمعرفة.منارة املكل عبد هللا  -1 بعد اإ

أ ن املشاريع متعددة الاس تخدامات يه ال كرث جدوى، حيث أ ن الاس تخدامات املتعددة تغذي بعضها 

نشاء منارة املكل  البعض مما يشلك التوازن املطلوب ملثل تكل املرشوعات، وقد اعمتدت هذه النتيجة يف اإ

 املعرفية، واليت تتكون من العديد من الاس تخدامات الفندقية واملكتبية والتجارية والرتفهيية عبد هللا

ابلإضافة ملركز مؤمترات، كام أ ن موقع املنارة املمزي عىل بوابة مدينة الرايض الشاملية الغربية يعطهيا بعداً أ خر، 

 (. 1434دور،) التقرير الس نوي،  49وتتكون  املنارة من 

ويتكون من  وهو الربج ال ول من اجلهة الشاملية ملنارة املكل عبد هللا للمعرفة جنحة الفندقية.برج ال   -2

 مخسة عرش طابقا لفندق مخسة جنوم. 

يقع ابلقرب من مدخل اجلامعة  برج ال مري سلطان بن عبد العزيز لل حباث الصحية وطب الطوارئ. -3

 قع احد عرش طابق.أ لف مرت مربع بوا 34اجلنويب وتبلغ مساحته حوايل  

يمتزي الربج مبوقعة جبوار املدخل اجلنويب للجامعة وتبلغ مساحة الربج  برج املعمل محمد بن لدن املكتيب. -4

 واحملالت جتارية ويتكون من س بعة ادوار.مربع، وقد خصص  لل عامل املكتبية ومواقف الس يارات أ لف مرت  65

املكل عرش طابق ويقع الربج ابلقرب من اجملمع الطيب جلامعة  يتكون الربج من اثنا مرصف الراحجي الطيب.برج  -5

عالية اجلودة، وعيادات خارجية، من خالل مراكز طبية متخصصة سعود، ويقدم خدمات حصية عالية اجلودة 

قامة  40وتبلغ مساحته   (.1434مستشفى عاملي، )التقرير الس نوي، أ لف مرت مربع، وقد مت تأ جريه لغاية اإ

أ لف مرت مربع، ومواقف  25 مبساحةوهو برج خمصص لل جنحة الفندقية   اكمل.برج الش يخ صاحل -6

 للس يارات وطوابق خدمات.

أ لف مرت مربع،  24يقع ابلقرب من مدخل اجلامعة اجلنويب مساحته حوايل  برج ادلكتور انرص الرش يد. -7

 ويتكون من س بع ادوار. 

أ لف مرت مربع  20معة اجلنويب ومساحته يقع ابلقرب من مدخل اجلا برج الش يخ عبد الرمحن الهليل. -8

 ويتكون من س بع ادوار. 

 مكون من اثنا عرش طابق ذو اس تخدامات متعددة.. برج الش يخ محمد العامودي -9



 2017 | ايارمايو   – الثانيالعدد  -المجلد الثاني                                                            مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية     

  
 - 34 - 

 
  

 : اً براج اجلامعة الطبيةاثني  أ 

ابلإضافة ملول جتاري يقدم خدمات متعددة.  ،ويه  مجموعة من ال براج اخملصصة للخدمات الطبية والتشخيصية

 (. 1435مليون رايل لهذه الغاية ) التقرير الس نوي،  950وقد مت مجع تربعات بقمية 

 نظام التربع والاس تقطاع

نشاء نظام للتربع للوقف وهو نظام الكرتوين حيث يس تطيع أ ي خشص التربع لهذا الوقف الكرتونياً، وقد  مت اإ

مت اإطالق مبادرة داخل حرم اجلامعة لس تقبال تربعات منسويب اجلامعة والطلبة فهيا ) التقرير الس نوي، 

1434 .) 

يرادات الوقف   اإ

يراد س نوي قميته حوايل أ ربعة مليار وس بعامئة مليون رايل، من املتوقع أ ن حيقق وقف جامعة املكل سعود اإ 

 (.2012% من مزيانية اجلامعة الس نوية) الشهراين، 30بواقع 

 اخلامتة

مما لشك فيه أ ن الوقف عىل مؤسسات التعلمي العايل ميكن تكل املؤسسات من خدمة طالب العمل وخاصة 

كامل دراس ته العليا، ال مر اذلي حيرم اجملمتع من أ ولئك  املتفوقني مهنم واذلين ل تسمح ظروفهم املادية من اإ

املتفوقني وأ حصاب الكفاءات يف اكفة اجملالت واليت تصب يف الهناية يف خدمة اجملمتع، أ ن أ مه جامعات العامل اليوم 

واليت تقوم عىل أ ساليب متويل مس تقاة من ال وقاف الإساليم، وهنا لبد من العودة لنظام ال وقاف اجلامعية 

ذا نظران مثال دلوةل مثل ال ردن فان مديونية  تسهم يف دمع مؤسسات التعلمي العايل يف العامل الإساليم، واإ

(، أ ن هذه املديونية تظهر 2016) الرأ ي،  2015مليون دينار وذكل عام  139.5اجلامعات احلكومية تبلغ 

ادلمع املايل لها، من خالل مصدر اثبت  احلاجة لوجود مؤسسات تعىن بدمع مؤسسات التعلمي العايل وتقدمي

 ومتجدد، وهذا ما تمتزي به ال وقاف العلمية اليت جيب استامثرها يف هذا اجملال. 

 النتاجئ

لهيا يف هذا املوضوع:  أ مه النتاجئ اليت توصلت اإ

الوقف جائز يف الإسالم, وهو مصدر وقف مبعىن احلبس واملنع، و  من املكث، وهو أ صالً يعرف الوقف  -1

ليه لفعهل صىل هللا علية وسمل وفعل أ حصابه، وللوقف أ راكن وأ نواع معينة وحمددة.  مندوب اإ

رشع الوقف لتحقيق العديد من املنافع سواء اكن ال مر يتعلق ابلواقف أ و اجملمتع بشلك عام من خالل  -2

 حتقيق مصاحل ال مة الإسالمية وحتقيق التاكفل والرتابط بني أ فراد اجملمتع املسمل.

نشاء املؤسسات التعلمية والبحثية اخملتلفة ودمعها، ومساعدة  -3 للوقف العلمي أ غراض متعددة وأ برزها اإ

الطالب عىل ادلراسة، وتقدمي المتويل ل حصاب املرشوعات العلمية اخملتلفة واليت تعود ابلنفع عىل اجملمتع، 

 وكفاةل العلامء واملدرسني. 
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م، حيث متتكل جامعة املكل 2007لعلمي للجامعة عام ة املكل سعود بتأ سيس الوقف اجامع قامت  -4

ىل  1.5سعود حمفظة استامثرية عقارية وقفية يبلغ قميهتا حوايل  مليار  25مليار دولر، وتسعى لن تصل اإ

 م.2040حبلول عام 

تعزيز القدرات املالية للجامعة،  لوقف جامعة املكل سعود عدد من ال هداف اليت يسعى لتحقيقها أ مهها   -5

يتكون وقف جامعة املكل سعود من عدة متويل برامج البحث العلمي، وكفاةل  الباحثني واملبدعني، وو 

 أ براج اجلامعة، وأ براج اجلامعة الطبية.مشاريع يه 

 التوصيات

 -يف ضوء النتاجئ اليت توصلت لها ادلراسة فاإننا نويص مبا ييل:

تعود عىل ال مة بشلك عام من خالل تفعيل ودمع لبد من بيان ورشح املنافع والفوائد اخملتلفة اليت  -1

هذا النوع من ال وقاف ويمت ذكل من خالل التعريف ابلوقف العلمي يف وسائل الإعالم، وادلروس 

 واحملارضات ادلينية، ابلإضافة لقد املؤمترات العلمية املتخصصة هبذا اجملال.

 قق املصلحة العامة.دراسة جتارب بعض ال وقاف العلمية والاس تفادة مهنا مبا حي -2

من خالل وزارات التعلمي العايل والشؤون ادلينية يف اإجياد مؤسسات حكومية تعىن هبذا املوضوع   -3

 البالد الإسالمية. 

قامة ال وقاف العلمية. -4  حتفز رجال ال عامل والرشاكت واملؤسسات اخلاصة للمشاركة يف اإ

 املراجع 
 القران الكرمي. -1

، حتقيق خادل سلامين، الطبعة الثانية، بريوت، دار معجم مقاييس اللغة(، 1991ابن فارس، امحد بن زكراي، ) -2

 .الطليعة

 ،  الطبعة الثانية، بريوت دار عامل الكتاب. املغين(، 1997ابن قدامه ، موفق ادلين، ) -3

 .دار الصياد، الطبعة ال وىل، بريوت، لسان العرب(، 1991، )ابن منظور، محمد بن بكر -4

لوقف ودورة يف تقدم املسلمني(، 2003أ بو الفتوح، عبد هللا،) -5  ، الطبعة ال وىل، القاهرة، دار التجارة للنرش.ا

، الطبعة ال وىل، الرايض، دار ال وقاف يف اململكة العربية السعودية وس بل تطويرهاأ ل عبد احملسن، سلامين،  -6

 .1434اجلريسان 

لتقرير الس نوي لوقف جامعة املكل سعود(، 1434جامعة املكل سعود، )  -7  .ا

لوصااي والوقف(، 1435حشيش، عادل،) -8  ، الطبعة ال وىل، الرايض، املطابع السعودية.ا

 ، الطبعة ال وىل، الإسكندرية، دار الكتاب الإساليم.رؤية اإسرتاتيجية للهنوض ابلوقف(، 2006راغب، حسني، ) -9

 ، الطبعة ال وىل، القاهرة، دار ش باب اجلامعة للنرش.ال وقاف يف العرص العبايس(، 1999سعيد، صاحل، ) -10

 ، الطبعة الثالثة، القاهرة، دار الرشوق.حنو تطوير صيغ الوقف الإساليم(، 2001شافعي زيك، ) -11

 ، الطبعة ال وىل، القاهرة، دار احملروسة للنرش.استامثر أ موال ال وقاف(، 2008حشادة، محمد، ) -12
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لوقف اقتصاد وحضارة(، 2009الرشجبي، عبد هللا ، ) -13  ، قطر.سالمية،  حبث مقدم ملؤمتر ال وقاف الاا

،   الطبعة ال وىل، السعودية، دار أ نوار ال وقاف ودورها يف دمع التمنية يف السعودية( 2012الشهراين، خادل، ) -14

 الرايض للنرش.

 هبة للنرش. ، الطبعة ال وىل، القاهرة، مكتبةدور الوقف يف نرش العمل(، 1998عابد، عبد هللا، ) -15

، حبث مقدم ملؤمتر ال وقاف ال وقاف السالمية ودورها يف حتقيق التمنية اجملمتعية(، 2009العا،، عبد امحليد، )  -16

 والتمنية، تونس.

 ، الطبعة ال وىل، جدة، دار أ نوار جدة للنرش، جدة.ال وقاف يف العرص العبايس(، 2008عبد السالم، خريي، )  -17

 ، الطبعة ال وىل، القاهرة، دار اجلامعة للنرش.دور الوقف يف تعزيز التقدم املعريف (،2011عبد الغين، عيىس، ) -18

حياء الوقف يف دول العامل الإساليمالعوشن، ساميان،  -19  .2011، حبث مقدم ملؤمتر ال وقاف الإسالمية، قطر، حنو اإ

 ..1988، الطبعة الثانية، دار النوادر، حصيح مسملمسمل بن احلجاج، النيسابوري،  -20

 ، .http://ksu.edu.sa /www موقع جامعة املكل سعود عىل ش بكة الانرتنت، -21
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 قدامة بن جعفر  نموذجا: مناهج المؤلفين المسلمين في كتب الخراج واألموال
سامعيل  د. محمد عيل محمد اإ

 ليبيا.-لكية ال داب/ جامعة مرصاتة

 

 امللخص

 رمحة للعاملني نبينا محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني. امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث

لقد تطورت مناجه املؤلفني طيةل القرون الثالثة ال وىل للهجرة النبوية الرشيفة، فأ ش متلت عىل عديد املناجه ش ىت، 

وأ ختذت مسارب متعددة، بني العلامء عىل خمتلف اجتاهاهتم الفكرية وختصصاهتم العلمية، ومن ه ذه التخصص ات 

براهمي املت و  س  نة اكن  التأ ليف يف كتب اخلراج وال موال، ويعترب كتاب اخلراج للقايض أ بو يوسف يعقوب بن اإ

م( من أ ول ما ُكتب يف هذا الشأ ن،وتبعه يف هذا املنحى أ يب عبيد القامس بن س الم املت و  س  نة 798ه /182)

 دلوةل، مث تتابع التأ ليف يف هذا الفن.م( اذلي أ لف كتااب سامه كتاب ال موال تناول فيه موارد ا838ه /224)

مهية هذا املوضوعتمكن  كون ه يق ف ع ىل بأ ن هل جوانب حضارية مض يئة ج ديرة ابلبح ث وادلراس ة والاه امتم  أ 

  ممزيات مناجه التأ ليف عند املسلمني، واليت يتضح لنا من خاللها تطور املهنج عندمه.

وصناعة الكتابة قدامة بن جعفر من حيث نش أ ته وحيات ه  سأ تطرق يف هذا البحث للتعريف مبؤلف كتاب اخلراج

وأ ساتذته وتالميذه والعرص اذلي عاش فيه، مث احلديث عن مؤلفاته واليت من بيهنا كتابه اخلراج وصناعة الكتاب ة،  

 .وسأ حاول أ ن أُعطي نبذة عن حمتواه يعقْبا مالحظات نقدية عىل املهنج اذلي اتبعه املؤلف

اة قدامة بن جعفر - حي
(60)

 و ونشأ ته: 

هو أ بو الفرج
.

، قدامة بن جعفر بن قدامة، بن زايد، الاكتب، البغدادي
(61)

مل تذكر لنا املصادر اليت ترمجت هل،  ،

معلومات وافرة، عن حياته، ولك ما ذكر، ل يتناس ب م ع غ زارة علم ه، وس عة أ فق ه، وموس وعيته، وم ن خ الل 

قراءت ملن ترمجوا لقدامة، يتبني أ نه ودل يف الثلث ال خري من )القرن الثالث الهجرى/ التاسع امليالدى( ابلكوفة، 

أ سمل عيل يد اخلليفة العبايس املكتفي، ونس تنتج م ن ه ذا أ م رين: ال ول أ ن ه اكن س ليل ع ائةل  وأ نه اكن نرصانيًا مث

معروفة ابلعمل، فأ بوه جعفر بن قدامة تضاربت ال قوال يف الشهادة هل ابلعمل، فابن الندمي يصفه بأ نه ل عمل عنده
 (62)

، 

ملوخيالفه يف هذا اخلطيب البغدادي، اذلى يثىن عليه ويشهد هل ابلع
 (63)

وال مر الثاىن أ ن ه اكن م ن املق ربني م ن  ،

                                 
، الصفدي، 3/298، ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، 6/363، ابن الجوزي، المنتظم، 144( ابن النديم، المصدر السابق، ص 60)

 .8/128، الزركلى، األعالم، 4/242، كارل بروكلمان، تاريخ األدب 206 – 24/205الوافي بالوفيات 
علي كنيته، أبي الفرج، إال أبو حيان فيكتبه بأبي عمرو، وابن تغرى بردى يكنيه بأبي جعفر. أبوحيان ( يتفق كل من ترجم لقدامة 61)

 .1/108؛ ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، 1/108التوحيدي، علي بن محمد، اإلمتاع والمؤانسة، مكتبة الحياة، بيروت، دون تاريخ، 

 .188ابن النديم، الفهرست، ص  (62)

 .1/9البغدادي، تاريخ بغداد، الخطيب  (63)
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حدى ف رتات وزارة اب ن  السلطان وأ حصاب القرار، فذكر عنه أ نه اكن اكتبًا للوزير ابن الفرات، ويبدو هذا أ ثناء اإ

م(، وي روى ك ذكل أ ن ه اكن اكتبً ا ملع ز 932 – 907ه  /  320 – 295الفرات يف زمن اخلليفة العبايس املقتدر )

م( وكتابته ملعز ادلوةل البوهييي جتعلنا نؤيد الرأ ى بوفاته يف س نة 949 – 945ه /  338 – 334هييي )ادلوةل البو 

م(949ه /  338)
(64 )

م(939ه /  328بدل من س نة )
(65)

. 

ضافة لهذا جفده  بن زايد من النابغني بعلمى الكميياء والطب قدامةاإ
 (66)

. 

 أ ساتذته: -

 العمل عن أ بيه وعن مشاهري ال دابء يف تكل الفرتة مفمن أ خذ عهنم: من خالل الاطالع عيل سريته يتبني أ نه أ خذ

م( ال دي ب احمل دث، امل ؤرص، ص احب 889ه  /  267محمد بن عبد اجمليد ب ن قتيب ة ادلين ورى )ت  ابن قتيبة،

املصنفات العديدة، أ شهرها: عيون ال خبار، وأ دب الاكتب
 (67)

. 

م( وهو أ حد علامء اجلهابزة يف علوم البالغ ة 899ه /  286كرب )ت: أ بو العباس، محمد بن يزيد بن عبد ال   املربد،

والنح و والنق  د، املع  روفني بتش  عب مع  ارفهم وتن  وع ثق  افهتم، م  ن أ ش  هر مؤلفات  ه: الاكم  ل والفاض  ل واملقتض  ب 

وغريها
(68)

. 

ب      و العب      اس ثعل      ب،  م، 903ه        /  291أ مح      د ب       ن حي      ت ب      ن يزي      د الش      يباين، ت:  أ 

مام الكوفيني يف النحو واللغة، عرف ابلصالح والتقوى وال اكن راوية للشعر، حمداث، مشهورا ابحلف ظ صدق اكن اإ

وصدق اللهجة، ثقة جحة. ودل ومات يف بغداد
(69)

. 

 عرصه:  -

 – 869ه  /  279 – 256عارص قدامة بن جعفر أ كرث م ن خليف ة عب اىس بداي ة م ن اخلليف ة املعمت د ع يل هللا )

م(892
(70 )

اذلى أ درك فرتة ل بأ س هبا من عرصه، وتعترب فرتة حمك املعمتد فرتة حترر حم دودة ع ن النف وذ ال رت ، 

م( 861ه /  247اذلى س يطر عيل اخلالفة بعد مقتل املتولك س نة )
(71)

ومع هذا التحرر فاإن السلطة احلقيقية  ،

ىل بغ داد م  ن يف ه ذا العرص  اكن  ت ل خي ه أ يب أ مح  د املوف ق، قائ د اجل  يش، وش هد ه  ذا ال عرص  ع ودة اخلليف  ة اإ

م( ع يل ي د أ ح د العل ويني 868ه  /  255سامراء، وشهد هذا العرص اس متراًرا لثورة الزجن ال يت انطلق ت س  نة )

                                 
 .17/12( ياقوت، معجم األدباء، 64)

 .188( ابن النديم، المصدر السابق، ص 65)

 .5/95م، 1969( الجاحظ، عمرو بن بحر، الحيوان، تحقيق عبدالسالم هارون، دار الكتاب العربي، بيروت، 66)

، حاجى خليفة، كشف 554 – 553، ابن خلدون، المقدمة، ص 3/42،  ابن خلكان، وفيات األعيان،  1/48( ياقوت، معجم األدباء، 67)

 .1/48الظنون ، 
، ابن خلكان، المصدر السابق، 112 – 119/111، ياقوت، معجم األدباء، 387 – 3/380( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 68)

 .2/4دب ، كارل بروكلمان، تاريخ األ577 – 13/576، الذهبى سير أعالم النبالء، 322 – 4/313

  .85-1/84، ابن خلكان، المصدر السابق، 5/204( الخطيب البغدادي، المصدر السابق، 69)

 .5/122( ابن الجوزي، المنتظم، 70)

 .                                                5/123المصدر نفسه،  (71)
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ويدعى عيل بن محمد بن أ محد من نسل احلسني بن عيل بن أ يب طال ب، حي ث أ رق ت ثورت ه ادلوةل العباس  ية يف 

م( 883ه  /  270واكنت هناية هذه الث ورة مبقت ل زعميه ا العل وى س  نة ) لك من البحرين وابدية العراق والبرصة،
(72)

. 

م( وقد اكن هذا العرص عرص رخاء وأ م ان، فق د 901 – 892ه /  289 – 279اخلليفة العبايس املعتضد ابهلل )

ي ع كت ب أ سقط اخلليفة الرضائب عن الناس، وأ ما من الناحية الفكرية، فقد قام اخلليف ة املعتض د مبن ع لك م ن يب

الفالسفة، ومنع القصاصني واملنجمني من اع رتاض الن اس يف الطرق ات، واكن قلي ل الإرساف، مم ا أ دى لوص فه 

ابلبخل، واهمت كذكل ابلثغور، والغزو من النواىح الشاملية ابلشام
 (73)

. 

دم م(: اكن  ت بداي  ة عرص  ه بداي  ة طيب  ة، ف  أ مر هب  907 – 901ه   /  295 – 289اخلليف  ة العب  ايس: املكتف  ي )

السجون، وأ مر ببناء جامع ماكهنا، وأ مر برد ما اغتصب من حوانيت وبساتني ل حصاهبا، ومم ا حيس ب هل ك ذكل 

برام ه لتف اق لتب ادل ال رسى 903ه  / 291قضاؤه عيل القرامطة يف الش ام س  نة ) م( ووقف ه لهج امت ال روم، واإ

معهم
(74)

. 

دامة بن جعفر خالل هذه الفرتة م ن ص ناع الق رار م( وقد اكن ق932 – 907ه /  320 – 295اخلليفة املقتدر )

ابدلوةل، فاكن اكتبًا للوزير ابن الفرات، ومل متدان املصادر ابلتارخيية بتفاصيل عنه
 (75)

. 

م( 933 – 932ه /  322 – 320اخللفاء: القاهر ابهلل )
(76 )

م( 940 – 933ه  /  329 – 322ابهلل ) ال رايض
(77 )

( 944 – 940ه   /  333 – 329املتق  ي هلل )
(78 )

م( 945 – 944ه    /  334 – 333املكتف  ي ابهلل )
(79 )

(974 – 946ه  /  363 – 334وعارص ث الث س  نوات م ن ف رتة خالف ة اخلليف ة العب ايس املطي ع )
(80 )

وي ذكر 

ايقوت امحلوى
 (81)

أ نه توىل هذه الفرتة الكتاب ة ملع ز ادلوةل الب وهييي اذلى اكن مس  يطراً س  يطرة اتم ة ع يل اكف ة  ،

وةل العباس يةش ئون ادل
 (82.)

 

 مؤلفاته: -

                                 
 .249( ابن الطقطقي، الفخري في اآلداب السلطانية ، ص 72)

 .5/123زى، المصدر السابق، ( ابن الجو73)

 .5/68، ابن الجوزى، المصدر السابق، 1/3( مسكويه، تجارب األمم 74)

، آدم متز، الحضارة 378، السيوطى، تاريخ الخلفاء، ص 6/69، ابن الجوزى، المصدر السابق، 1/3( مسكويه، المصدر السابق، 75)

 .1/33اإلسالمية، 

 .6/234األثير، الكامل، ، ابن 1/267( مسكويه، المصدر السابق، 76)

 .1/36، آدم متز، المصدر السابق، 1/290( المصدر نفسه، 77)

 .284 – 6/283، ابن األثير، المصدر السابق،  6/328، ابن الجوزى، المنتظم،  2/25(مسكويه، المصدر السابق، 78)

 .6/314، ابن األثير، المصدر السابق، 2/87( مسكويه، المصدر السابق، 79)
، حسن إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم 1/208، الذهبى، دول اإلسالم ، 289طقطقي، الفخرى في اآلداب السلطانية، ص ( ابن ال80)

 ,Arnold .                   3/63م، 2010السياسي، الديني، الثقافي، االجتماعي، الناشر: دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، 
the caliphate, p. 62.    

 .17/12، معجم األدباء،  ياقوت (81)

 .11/212، ابن كثير، البداية، 6/315، ابن األثير، المصدر السابق، 4/372( المسعودي، مروج الذهب، 82)
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 ذكر اي قوت امحلوي أ نه أ لف أ حد عرش كتااب، ويه:

 كتاب صابون الغم. -

 كتاب جالء احلزن. -

 كتاب درايق الفكر. -

 كتاب الس ياسة. -

 كتاب الرد عيل ابن املعزت فامي عاب به أ اب متام. -

 كتاب حشوشاء اجلليس. -

 كتاب صناعة اجلدل. -

 كتاب زهر الربيع. -

 القلوب.كتاب نزهة  -

 كتاب الرساةل يف أ يب عيل بن مقةل، املعروفة ابلنجم الثاقب. -

كتاب رصف اهلم -
 (83)

. 

ل ثالث ة كت ب ابس  تثناء  ما مفقود، ومل يطب ع هل ع يل حس ب علم ى اإ ما خمطوط خبزائن الكتب واإ ولكن ما ذكر، اإ

 اخلراج وصناعة الكتابة ويه:

كتاب نقد الشعر -
(84)

: 

ىل عن ارصه ال وىل  يعترب هذا الكتاب، أ صال مجليع ادلراسات النقدية بعد قدامة بن جعف ر، حي ث قس م الش عر اإ

املفردة: اللفظ واملعىن والوزن والقافية، ورأ ى أ ن هذه املكوانت تأ تلف فامي بيهنا، فينتج عهنا ائتالفات بني اللف ظ 

ىل أ ن واملعىن، وائتالف اللفظ مع الوزن، وائتالف املعىن مع الوزن وائتالف املعىن م ع الق افي ة، وأ ش ار قدام ة اإ

الشعر صناعة، كباىق الصناعات، وأ نه تأ ثر يف صياغة مضامينه ابلثقافات العقلية اليت اكنت سائدة
 (85)

. 

لفاظ  - كتاب جواهر ال 
(86)

: 

عيل الاهامتم بثقافة الاكتب، فيسوق يف هذا الكتاب أ ربع ة عرش  نوع ا بالغي ا، تع د  احلرصيف  الكتابيأ ت هذا 

                                 
 .17/12ياقوت ، معجم األدباء،  (83)

يجية م بالمطبعة المل1934م( وطبع كذلك في سنة  1884هـ/ 1302( طبع مرات عديدة منها: مطبعة الجوانب بإسطنبول سنة )84)

بالقاهرة بمكتبة الكليات األزهرية، ومع هذا،  1972م طبع بمكتبة الخانجى بتحقيق، كمال مصطفي، وطبع سنة 1948بالقاهرة، وفي سنة 
 محمد حسين الزبيدى من بين الكتب التي مازالت مخطوًطا!. 1981وضعه محقق كتاب الخراج سنة 

 ( نقد الشعر، من صفحات الكتاب.85)
م، بيروت، بدار الكتب 1985م( بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، وطبع سنة 1932الخانجى بالقاهرة سنة )( طبع بمطبعة 86)

 العلمية.
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البالغة ويه: الرتصيع والسجع واتساق البناء واعتدال الوزن واش تقاق لفظ من لفظ، والاس تعارة عنده أ حسن 

وتوفر متام ال قسام، وتصحيح املقابةل مبعان متعادةل، وحصة التقس مي، وتلخيص ال وصاف واملبالغة، وتاكفؤ املعاىن 

رداف اللواحق ومتثيل املعاىن، ولعل هذين الكتابني جع ال من قدام ة ب ن جعف ر م ن مش اهري البلغ اء املتقابةل، واإ

 والفصحاء، اذلين يرضب هبم املثل يف البالغة.

كتاب نقد النرث -
(87)

: 

ىل ج زء م ن  ل أ ن بع ض احملقق ني ارجع وا ه ذا الكت اب اإ وهذا الكتاب ابلرمغ من نرش ه ابمس قدام ة ب ن جعف ر، اإ

براهمي بن سل حساق بن اإ م( 946ه /  335بعد س نة ) املتو امين كتاب: الربهان يف وجوه البيان لل ديب اإ
(88)

. 

ابة: -  كتاب اخلراج وصناعة الكت

( أ دبي ات ع ام1702اعمتد حمققو الكتاب عيل نسخة خملطوطة فري دة، مبكتب ة ك وبر ل يل برتكي ا ب رمق )
(89)

وتق ع يف  ،

( 1076( سطًرا يف لك صفحة، وتوجد مهنا صورة يف معه د اخملطوط ات العربي ة ابلق اهرة، ب رمق )17بعدد ) 254

( وقد أ خذ مهنا صورة للمكتبة املركزية جبامعة 5907اترخي، وتوجد خمطوطة يف دار الكتب الوطنية بباريس برمق )

 حنفي.( فقه 1971ودار الكتب املرصية برمق ) 18بغداد برمق 

م(1909( املت و  س  نة )De Goejeواكن أ ول حتقيق للكتاب من قب ل املسترش ق املع روف دي غوي ه )
(90)

، 

ىل ن وايح املرش ق واملغ رب ع ن  حيث حقق الباب احلادي عرش، وهو ذك ر دي وان الربي د والس كك والط رق اإ

املساكل وامل امكل" لب ن خرداذب ه خمطوطة كوبرليل، بعنوان: نُبذ من كتاب اخلراج وصناعة الكتابة ملحقا بكتاب" 

م( واكن  ت الطبع  ة الثاني  ة س   نة 1889م( يف لي  دن، وق  ام ع  يل نرش  ه مطبع  ة بري  ل س   نة )912ه   / 300)ت: 

م( مضن السلسةل اجلغرافية العربية1967)
(91)

. 

كذكل حقق ج زء م ن كت اب اخل راج، بعن وان: الس ياس ة ع ن كت اب اخل راج وص ناعة الكتاب ة
 (92)

وج زء أ خ ر  ،

: ادلواوين من كتاب اخلراج وصناعة الكتابةبعنوان
(93)

. 

م( وه و التحقي ق 1981وأ ما حتقيقه ابلاكمل فاكن بتحقي ق: محم د حس ني الزبي دى، ب دار الرش  يد ببغ داد س  نة )

 ملا وصلنا من هذا الكتاب. –عيل ما أ عمل  -الوحيد 

                                 
 م( بتحقيق طه حسين وعبد الحميد العبادى.1933( نشر سنة )87)

م، البرهان في وجوه ؛ ابن وهب، أبوالحسين إسحاق بن إبراهي122( محمد الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربى، ص 88)

 م.1967هـ/1387البيان، تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، بغداد: جامعة بغداد 

 . 4/243( كارل بروكلمان، تاريخ األدب العربى، 89)

 . 7/338؛ الزركلى، األعالم، 666 – 2/663( نجيب العقيقي، المستشرقون، الناشر: دار المعارف، دون تاريخ، 90)
م. جمع وترتيب: يوسف ألياس سركيس وأوالده، 1998سركيس، معجم المطبوعات العربية والمعربة، مكتبة الثقافة الدينية، ( ألياس 91)

 – 40م، ص 1947؛ جان سوفاجيه، رائد التراث العربي، ترجمة صالح الدين المنجد، بيروت، 2/1994م، 1927هـ/1346القاهرة، 

41. 

 م.1981امنة فقط، طبع بشركة المطابع النموذجية بعمان سنة ( حققه مصطفي الحبارى المنزلة الث92)

 وقامت بنشره الجامعة األردنية. 1986( حققه مصطفي الحيارى سنة 93)
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ابة:  حمتوى كتاب اخلراج وصناعة الكت

ل أ جزاؤه  ىل مل يصلنا من هذا الكتاب اإ ال ربعة ال خرية، وأ طلق قدامة عيل لك جزء لفظة "مزنةل" حي ث قس مه اإ

مثانية" منازل" حبسب تعب ريه
 (94)

ويب دو أ ن املن ازل ال ربع ة تتن اول: مقدم ة تبح ث يف أ ه داف ت أ ليف الكت اب  ،

ضافة ملعرفة الاكتب املش تغل ابدلواوي ن هبذه ال ش ياء، وترتيب منازهل وأ لت الكتابة وأ دواهتا، والبالغة والبيان، اإ

يتحدث كذكل عن ديواين اخلراج والضياع وأ قساهمام
 (95)

. 

ىل أ ب واب،  أ ما القسم البايق من الكتاب فيش متل عيل "املنازل" من اخلامسة وحىت الثامنة وق د قس م لك م زنةل اإ

نه: " يش متل عيل جعائب ال رض والبحار وفتح ال بالد وم عرف ة خراهج ا ووضع عنوااًن توضيحيًا للكتاب، قال فيه اإ

ليه من الرايسة، وهو مرتب عيل املنازل وابهلل التوفيق" وترتيب الاكتب وما حيتاج اإ
 (96)

. 

يبتدئ الكتاب من املزنةل اخلامسة، فيقسمها أ حد عرش اباب، يذكر يف الباب ال ول: ديوان اجليش، فيتحدث ع ن 

جلند، وغريهاأ قسامه اخملتلفة، كديوان الإنشاء، واملرامس، واملرتبات، وحصائف ا
(97)

. 

وي ذكر يف الب اب الث اىن م ن امل زنةل اخلامس ة: دي وان النفق ات
(98)

في ذكر في ه اكف ة نفق ات ادلوةل ع يل امل  وظفني  ،

مبختلف دواويهنا
 (99)

. 

ويذكر يف الباب الثالث: ديوان بيت املال
 (100)

فيوحض لن ا قدام ة الغ رض م ن ه ذا ادلي وان، في ذكر أ ن ه لغ رض  ،

ل "عيل ما يرد عليه من ال موال"حماس بة صاحب بيت املا
 (101)

. 

ويتحدث يف الباب الرابع عن: ديوان الرسائل
 (102 )

ىل وظيف ة الاكت ب يف  اذلى يش رتط في ه مل ن أ راد أ ن يتق دم اإ

هذا ادليوان، أ ن يكون فصيًحا، بليغاً، متواضًعا ملا ينش ئه يف موضعه
(103)

ويرض ب أ م ثةل ع يل كت اب مع روفني ،
 

(104)
فيستشهد ابلاكتب: أ محد بن يوسف بن القامس بن صبيح ،

 (105)
فيذكر أ مثةل عيل حسن كتابته للرس ائل مث  ،

قلمي معني، والغرض م ن ذك ر ه ذا المن وذج  يذكر منوذًجا ملراسةل طويةل ل حد اخللفاء، خماطبًا من والاه عيل حمك اإ

                                 
 .18( الخراج وصناعة الكتابة، ص.94)

 .18المصدر نفسه، ص  (95)

 .17( المصدر نفسه، ص 96)

 .22 - 21( المصدر نفسه، ص 97)

 .33( المصدر نفسه، ص 98)

 .35، 34ر نفسه، ص ( المصد99)

 .36الخراج وصناعة الكتابة، ص  (100)

 .36( المصدر نفسه، ص 101)
 .37( المصدر نفسه، ص 102)

 .37المصدر نفسه، ص  (103)

 .37( المصدر نفسه، ص 104)

م(، الخطيب  828هـ/ 223( كان يتولى ديوان الرسائل في زمن المأمون، معروف بالفصاحة وحسن الخط وبالشعر، توفي سنة )105)

 .183 - 5/161، ياقوت، معجم األدباء، 5/216غدادي، تاريخ بغداد، الب
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ب أ ن حتتويهتعلمي الكتاب، كتابة الرسائل، فيوحض هلم، مقدمة الرسائل وما جي
 (106)

. 

يوحض قدامة من خالل هذه الرساةل الطويةل ما جيب أ ن يتحىل به القايض من تقوى هللا وخمافته، والعمل مبا أ م ر 

س بحانه وتعاىل، وأ ن حيمك البالد اليت أ مر علهيا ابحلق والعدل، وأ ن تكون نيته خالصة لوجه هللا، وأ ن خيتار أ هل 

– )ص(  – وس نة نبيه الصالح وال مانة العاملني بكتاب هللا
 (107 )

وأ مره بأ ن يتخذ من املسجد اجلامع ماكانً يتحاك 

فيه الناس
 (108)

ويأ مره ك ذكل عن د اخل روج للح مك أ ن يك ون هادئً ا ع يل س كينة و وق ار، ول حي مك وه و حب اةل  ،

غضب ورفض
 (109 )

وأ مره كذكل بأ ن " ل جيايب رشيفًا لرشفه"
 (110 )

و" ل يزري بوضيع لضعفه"
 (111)

. 

وأ مره ابحلمك مبا أ نزل هللا س بحانه وتعاىل، وترك لك ما خيالفه
 (112)

ذْم  مس تدل بقول هللا س بحانه وتعاىل:  ، َوَمن ل

لُِمون ا ُولَئَِك مُهُ الظذ ُ فَأ َزَل اَّللذ ن ا أَ مُك بَِم (113)حَيْ
وأ م ره أ ن يتثب ت م ن ش هادة الش هود، ويس أ ل ع ن الش هود  ،

صالح واخلري املوث وقنيوأ حواهلم، ويكون ذكل بسؤال أ هل ال
 (114)

وأ م ره ك ذكل مبش اورة أ ه ل احلمك ة وس داد  ،

ىل اخلليف ة الرأ ى فامي استشلك عليه من حمك، وأ مره كذكل ابلتوقف عن احلمك ابلإع دام ح ىت يكت ب اإ
 (115)

وأ ل  ،

ل من عرفت توبته يقبل شهادة فاسق ول ُمهتم ول مشكوك يف أ مره ول جملوًدا يف حد من حدود هللا، اإ
 (116)

. 

ومما احتوته هذه الرساةل، أ ل يرد احلاك قض اء ق ام م ن قض اة املس لمني ول كتاب ه، ول يبط ل ذكل ول يدفع ه
 

(117)
وأ مره أ ن يس تمل من القام اذلى قبهل لك ما يتعلق حبجج وأ موال وودائع ،

(118)
. 

ش هادهتم ع يل املس لمني ومما يورده كذكل خبصوص أ هل اذلمة، أ ن يقب ل الق ام ش هادهتم يف بعض هم ول يقب ل 

وأ ن حيمك فهيم حبمك الإسالم
 (119)

. 

مامة املس لمني يف  ىل خشص يلكفه ابإ مث يعرض لنا قدامة بن جعفر، منوذًجا أ خر لرساةل من أ حد خلفاء املسلمني اإ

الصالة
 (120)

. 

                                 
( هذا جزء منها: " هذا ما عهد به عبد هللا فالن، أمير المؤمنين، إلى فالن بن فالن، حين واله الحكم بين أهل كور كذا، أمره بتقوى 106)

ه عالم بسعادة من لزم طاعته، وشقوة من أثر معصيته، هللا وخشيته، والعمل بالحق الذى يزلف عنده، العدل الذى يوافق مرضاته، فإن
 .39، ص الخراج وصناعةورجاء أن يكون لسبل هللا متبعا، ولما تناهي عنه من جميل لمذهب مصدقا". 

 .39، ص الخراج وصناعة الكتابة( 107)

 .40( المصدر نفسه، ص 108)

 .40( المصدر نفسه، ص 109)

 .40( المصدر نفسه، ص 110)

 .40ص  ( المصدر نفسه،111)

 .40المصدر نفسه، ص  (112)

 .45( سورة المائدة: اآلية 113)

 .40، ص الخراج وصناعة الكتابة( 114)

 .40( المصدر نفسه، ص 115)
 .40( المصدر نفسه، ص 116)

 .42( المصدر نفسه، ص 117)

 .42( المصدر نفسه، ص 118)

 .42، ص الكتابة الخراج وصناعة (119)

 .43( المصدر نفسه، ص 120)
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قام ة الص الة يف وقهت ا وع دم تأ خريه ا، وأ ن يك ون  دخ وهل يف وتتضمن هذه الرساةل النصح بتق وى هللا، وال م ر ابإ

ذا خط ب، وأ ن يض ع لك ُكم يف موض عه،  الصالة بسكينة ودعة، وأ ن يرتل القرأ ن الكرمي، وأ ن يُسِمع الن اس اإ

وأ ن يلكف من ينوب عنه يف غيابه من أ هل الفضل والصالح أ و من أ قرابء خليفة املسلمني
(121)

. 

احل رب بناحي ة معين ة، حي ث  ويس متر قدامة يف عرض من وذج لرس اةل أ خ رى، تتعل ق مب ن وله خليف ة املس لمني

عالمه بأ ن النرص  بي د هللا،  يوصيه ابلتقوى وخش ية هللا رًسا وعالنية وعيل جماهدة نفسه، واحملافظة عيل دينه، واإ

وأ ن يتجنب ظمل أ حد من الرعي ة
 (122)

وأ ن حُيس ن حصب ة م ن تبع ه م ن اجلن ود، وأ ن يك رم الق ادة املق ربني م ن  ،

ْبة دون أ ن تظهر هل ادللئل البينة والعالمات الواحضة عيل ما فع ل خليفة املسلمني، وأ ل يعاقب أ حًدا بش ُ
 (123)

، 

وأ ن يعطى ال مان ملن سمل وأ ن يتجنب الغ در وأ ن يراق ب الثغ ور، وأ ن يط الع ال ع امل بنفس ه، ول ينف ذ عقوب ة 

خبار خليفة املسلمني ل بعد اإ تتضمن تطبيق حد من حدود هللا اإ
(124)

. 

ىل القضاءوأ ن مينع اجلند من املىش ب دواهبم عيل الزرع، وأ ن يراقب أ حوال احملبوسني وحييلهم اإ
 (125)

. 

ىل من وىل عيل ثغر من الثغور، فيبدأ  الرساةل اكملعتاد  ويس تعرض قدامة منوذًجا أ خر من رسائل خليفة املسلمني اإ

من هل س لطة عل هيمابلوصية ابلتقوى، والابتعاد عام يغضب هللا س بحانه وتعاىل وأ مور أ خرى تتعلق بتعامالته مع 
 

(126)
. 

ىل من وله أ ع امل الربي د بناحي ة معين ة وخيمت قدامة ابب ديوان الرسائل بمنوذج أ خر لرساةل من خليفة املسلمني اإ
 

(127)
. 

يبدأ  ه ذه الرس اةل ك ام ج رت علي ه الع ادة، ابلوص ية ابلتق وى، ومراقب ة هللا س  بحانه وتع اىل يف الرس  والعالني ة، 

نة بذوي الكفاءات والزناهة، وغريه ا م ن ال م ور ال يت تتعل ق خبصوص يات مس  ئول والتحىل ابلصدق، والاس تعا

الربيد
 (128)

. 

ىل  وادلارالباب اخلامس من املزنةل اخلامسة، فيذكر ديوان التوقيع  ذكروينتقل قدامة اإ
(129 )

ويذكر فيه لك ما يتعلق 

السادس من هذه املزنةل ويسميه: ديوان اخلامت، بتوقيع الرسائل، وهو شبيه ابلش ئون الإدارية اليوم، مث يذكر الباب 

ىل خمتها خبمت أ مري املؤمنني ويوحض لنا أ ن املراد ابخلمت، يه الكتب اليت حيتاج اإ
(130)

. 

                                 
 .44، 43ص المصدر نفسه،  (121)

 .44( المصدر نفسه، ص 122)

 .45( المصدر نفسه، ص 123)

 .45( المصدر نفسه، 124)

 .46، ص الكتابة الخراج وصناعة( 125)
 .50 - 47( المصدر نفسه، ص 126)

 .50( المصدر نفسه، ص 127)

 .51 - 50( المصدر نفسه، ص 128)

 .54 - 53( المصدر نفسه، ص 129)

 .57 - 55( المصدر نفسه، ص 130)
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مث يذكر الباب السابع اذلى يسميه: بديوان الفض
(131)

ويقص د ابلف ض الرس ائل ال واردة، حي ث جتم ع الرس ائل  ،

ىل اكف ة ادلواوي ن، وه ذا أ م ٌر يق ول  للخليفة فيقرؤها مث يعقب علهيا حتت التوقيع وتعاد من جديد؛ حيث ترسل اإ

قدامة، أ نه اكن متعارفًا عليه من قبل
 (132)

. 

ائبويتطرق قدامة يف الباب الثامن للنقود والعيار وال وزان، وديوان دار الرض 
 (133)

ويبدأ  هذا الباب عيل غري  ،

عادته، فيعطينا حملة اترخيية عن اترخي النقود، في وحض كي ف اهن ارت العم ةل الفارس  ية بع د س قوط الف رس، وكي ف 

نشائه دلار طبعت فهيا العمةل بدأ ت قوية مع احلجاج بن يوسف زمن ادلوةل ال موية، ابإ
 (134)

حيث ازده رت ف امي  ،

ى هشام بن عبد املكلبعد يف عرص اخلليفة ال مو 
 (135)

أ صبح فامي بع د أ ك رث ج ودة يف ويذكر قدامة أ ن عيار العمةل  ،

العباس يني، الرش يد واملأ مون والواثقزمن اخللفاء 
 (136)

. 

ىل أ وزان ادلرامه، فيذكر دره ام وزن ه عرش ون قرياًط ا ودرمهً ا وزن ه اثن ا عرش  قرياًط ا، ودرمهً ا وزن ه  مث يتطرق اإ

(137) عرشة قراريط
ق قدامة دليوان الرضبويتطر  ،

 (138 )
وديوان الصريفة املعروف ابجلهبذة
 (139)

. 

وخيربان قدامة مبدى قدرة الصيارفة عيل التحمك يف ال مور املالية بطرق غري مرشوعة
 (140)

. 

وخيصص قدامة الباب التاسع للحديث عن: ديوان املظامل
 (141 )

وخيربان بأ ن هذا ادليوان لبد أ ن يتوله رجل ورع 

معروف ابلعدل والرأ فة، صبوٌر عيل الناس خياف هللا،
 (142)

ولبد من وجود م وظفني، ونُس اص لتس جيل اكف ة  ،

القضااي واس تخراهجا حني لزوهما من احملفوظات
 (143)

. 

ويتناول قدامة يف الباب العارش: الرشطة، فيذكر رشوط الاكتب، حيث يؤكد ع يل رضورة الاكت ب يف الرش طة 

ال مثةل عيل ذكل مستشهًدا ابلقتل العمد والش بيه ابلعم د واخلط أ ، ومي   يف ذك ر  ابلإملام بفنون الكتابة، ويرضب

ملام هبا حالت جنائية يؤكد أ نه لزاماً عيل الاكتب أ ن يكون عيل اإ
 (144)

. 

ىل نواىح املرش ق وحيدثنا يف الباب احلادى عرش عن: ديوان الربيد والسكك والطرق اإ
 (145 )

فيعطين ا معلوم ات 

                                 
 .58نفسه، ( المصدر 131)

 .58، ص الكتابة الخراج وصناعة( 132)

 .59( المصدر نفسه، ص 133)

 .59( المصدر نفسه، ص 134)

 .60( المصدر نفسه، ص 135)

 .60( المصدر نفسه، ص 136)

 .61( المصدر نفسه،  ص 137)

 .61( المصدر نفسه، ص 138)

 .62( المصدر نفسه، ص 139)

 .62( المصدر نفسه، ص 140)
 .63( المصدر نفسه، 141)

 .63، ص الكتابة راج وصناعةالخ( 142)

 .64( المصدر نفسه، ص 143)

 .76 – 65( المصدر نفسه، ص 144)

 .77( المصدر نفسه، ص 145)
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ني امل دن الإس المية وم ن أ مه م ا ذك ره طري ق بغ داد مبك ة املكرم ةتفص يلية ع ن الط رق ب 
 (146)

ابعتب اره طري ق  ،

عطائنا معلومات جغرافية قمية عن املسافات ب ني املن اطق احلجيج، ويبدأ  ابإ
 (147 )

ىل مك ة  مث مي دان باكف ة الط رق اإ

ىل ال  مين وم  ن مث اإ
 (148)

ىل ن  واىح املرش  ق اكل ه  واز وف  ارس ، ىل طري  ق بغ  داد اإ وأ ص  ْبان وكرم  ان  مث يتط  رق اإ

وجسس تان وما تبعه ا
 (149 )

عط اء معلوم ات دقيق ة ج ًدا ت دل ع يل معرف ة دقيق ة هب ذه الط رق في ذكر  ويس  متر يف اإ

املسافات وال سامء اخملتلفة لهذه املناطق الرشقية
 (150)

. 

فريقيا ىل مرص وبرقة وشامل اإ مث ينتقل للحديث عن طرق أ خرى لبغداد ببالد الشام ومهنا اإ
 (151 )

تفص يالته وبهناية 

للطرق يهنيي املزنةل اخلامسة؛ حيث اكنت هناية هذه املزنةل بباب يعترب مصدًرا للمعلومات اجلغرافي ة ادلقيق ة، بل غ 

 عدد صفحاته ثالاًث وس تني صفحة.

يبتدئ قدامة املزنةل السادسة دون ذكر عنوان رئيىس لها، حيث يذكر لنا مبارشة عن اوين مرتب ة ع يل أ بواهب ا
 (152 )

جاملً  لك ما حوته املزنةل السادسة غالبيهتا يتناول موضوعات جغرافيا والقليل ملواضيع تتعلق بعمل الفكل، في ذكر واإ

لنا يف الباب ال ول أ ن ما حيص ل علي ه الإنس ان م ن معلوم ات جغرافي ة اكن ت نتيج ة لت أ مهل يف ح الت الغ روب 

والرشوق عيل سبيل املثال
(153)

. 

ىل الباب الثاىن اذلى  يس ميه: " قس مة املعم ور م ن ال رض، ويب دأ  ه ذا الب اب ب ذكر قص ة اترخيي ة مث مث ينتقل اإ

ىل ن وح فكتب ا  ن هللا بعث ملكني فقسام ال رض ثالثة أ قسام وأ تيا ابلقس مة اإ يوحض لنا من أ ين نقلها يقول فهيا: " اإ

انء وقال: أ دخ ل ي دك ف أ خر  ج ع يل امس واح د، هل ثالث قرع عيل تسمية بنيه سام وحام وايفث وأ لقيا القرع يف اإ

ىل حد ال رتك مث أ دخ ل ي ده امل رة الثاني ة  فأ دخل يده عيل امس سام خفرج من وسط ال رض، وهو من حد النيل اإ

ىل امتداد نبات نعش، مث أ دخل يده املرة الثالث ة ع يل امس ح ام خف رج م ن  عيل امس ايفث خفرج هل من حد سام اإ

ىل مطلع سهيل..." حد سام اإ
 (154)

. 

ىل تقس  مي الع امل طبق ا له ذه الرواي ة، حي ث مي دان مبعلوم ات وافي ة ع ن أ ق المي  وبعد هذه البداي ة التارخيي ة ينتق ل اإ

املعمورة
 (155)

. 

ويف الباب الثالث يتناول قدامة حبار ال رض واجلزر، فيسمى هذا الباب: "يف وضع البحار من ال رض املعم ورة 

                                 
 .78( المصدر نفسه، ص 146)

 .81 -78( المصدر نفسه، ص 147)

 .87 -  81( المصدر نفسه، ص 148)

 .88( المصدر نفسه، ص 149)

 .111 – 89( المصدر نفسه، ص 150)
 .129 – 111( المصدر نفسه، 151)

 .130، ص الكتابة الخراج وصناعة( 152)

 .137 – 132( المصدر نفسه، ص 153)

 .1/31، المسعودى، المروج 138( المصدر نفسه، ص 154)

 .144 - 139( المصدر نفسه، ص 155)
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– )ص(  –أ اب بكر ومعر فعال مثلام فعل رسول هللا 
 (187 )

فتني ع امثن ب ن ول يذكر لنا ماذا حل هبا يف زمن اخللي

حيث يق ول: "ومل ا ويل معاوي ة أ قطعه ا م روان ب ن احل مك، وأ ن  –رم هللا عهنام  –عفان وعيل بن أ يب طالب 

مروان وهْبا لعبد العزيز ولعبد املكل ابنيه مث أ هنا صارت هل وللوليد ولسلامين"
 (188 )

ىل أ ن يص ل يف رسده لقص ة  اإ

ىل م ا اكن ت علي ه"معر بن العزيز عن أ رض فدك لقول معر بن عبد ال عزيز: " أ شهدوا أ ىن قد رددهتا اإ
 (189)

ومم ا  ،

عطاهئ ا ل ودل فاطم ة، واكن ه ذا ك ام يق ول س  نة  يرسده قدامة بشأ ن قصة هذه ال رض، أ ن اخلليفة املأ مون أ مر ابإ

م(825ه /  320)
(190 )

هبا – )ص(  –حيث اكن يعتقد بأ حقية فاطمة بنت رسول هللا 
 (191)

. 

القرى لوادى – )ص(  –النيبمث يذكر فتح 
 

وتفاص يل فتح مكة
  

وغزوة حن ني
 

والط ائف
 

وغ  زوات تب وك 
 

وابيق 

الفتوحات الإسالمية زمن اخلالفة الراشدة وادلوةل ال موية
(192)

. 

ىل اث ىن  ويتناول قدامة بن جعفر يف اجلزء ال خري من كتابه الُنظم الاجامتعية والس ياس ية، فيقسم امل زنةل الثامن ة اإ

تة أ بواب تتناول النظم الاجامتعية والس تة ال خرى للنظم الس ياس ية، فيعن ون الب اب ال ول عرش اباب يبدؤها بس 

بق وهل: " يف ص دور ه ذه امل  زنةل"
 (193 )

حي ث يرك ز ع  يل عظم ة هللا س  بحانه وتع  اىل وخلق ه للمالئك ة واحلي  وان 

ىل الاجامتع والمتدن ىل نتيجة أ ن الإنسان حيتاج اإ والإنسان، مث يصل اإ
(194 )

ع حيت اج لس ياس ة أ م ورهوبعد الاجامت
 

(195)
. 

ىل التغذي ة" جعفرويعلل قدامة بن  يف الباب الثاىن: " السبب اذلى احت اج هل الن اس اإ
 (196 )

ن الإنس ان  فيق ول اإ

حباجة للغذاء "لئال يبطل جسمه" ونفس الىشء يف الباب الثالث املُعنون ب  "يف السبب اذلى احتاج هل الن اس 

ىل اللباس والكسوة" اإ
 (197 )

يقول: "وملا خالل الإنسان من الشعر والوبر والريش والصوف والقشور"حيث 
 (198 )

صنع لنفسه املالبس
 (199)

. 

ىل التناسل ويتناول قدامة يف الباب الرابع: " السبب اذلى احتاج فيه الإنسان اإ
(200 )

فيؤكد عيل أ ن التناسل بقاء 

                                 
 .260، ص الكتابة الخراج وصناعة (187)

 .260المصدر نفسه، ص  (188)

 .260( المصدر نفسه، ص 189)

 .260( المصدر نفسه، ص 190)

 .260( المصدر نفسه، ص 191)

 .425 – 262( المصدر نفسه، ص 192)

 .426( المصدر نفسه، ص 193)

 .427ص ( المصدر نفسه، 194)

 .427( المصدر نفسه، ص 195)
 .428، ص الكتابة الخراج وصناعة( 196)

 .429( المصدر نفسه، ص 197)

 .430( المصدر نفسه،  ص 198)

 .430( المصدر نفسه، ص 199)

 .430( المصدر نفسه، ص 200)



 2017 | ايارمايو   – الثانيالعدد  -المجلد الثاني                                                            مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية     

  
 - 50 - 

 
  

نسان من الفناء لالإ
 (201)

. 

ىل: " السبب اذل ىل املدن والاجامتع فهياويتطرق يف الباب اخلامس اإ ى احتاج هل الناس اإ
 (202 )

ويعلل ه ذا ب أ ن 

الإنسان حمب للمؤانسة ومؤثر لالجامتع مع ذوى جنسه؛ وبسبب هذا اختذ الناس املدن والبدلان واجمتعوا فهيا"
 

(203)
. 

ىل اذلهب والفضة البابويتناول يف  السادس: " حاجة الناس اإ
 (204)

لس لع ، ويعلل ذكل بص عوبة املقايض ة ب ني ا

ولهذا اختاروا اذلهب" لطول بقائه
 (205 )

مث اكنت الفضة مث اكن النحاس
(206)

. 

بواب  ىل  الس تةبعد عرضه لل  ىل ابب س ابع خيتل ف ع ام س  بق فيعنون ه ابمس "يف الس بب ادلاع ى اإ ينتقل قدامة اإ

مام أ و مكل للناس جيمعهم" قامة اإ اإ
 (207)

ىل رشع ، يقرر قدامة من خالل هذا الباب أ ن الناس مأ مورون ابلت ح اك اإ

يتفقون عليه مجيعا
 (208)

ل ب دين ورشع" ، ويؤكد عيل ذكل بقوهل " فاإن ه ل م كل اإ
 (209 )

ويؤك د ع يل وج ود رئ يس 

ل مبكل وضبط" بقوهل: " ول دين اإ
 (210 )

ابحل ق اذلى  يق ومويرى رضورة التفرد ب أ مر امل كل بق وهل: " فل يس ي اكد 

ل واحد" هو واحد اإ
 (211)

. 

ن النظر يف عمل الس ياسة واجب عيل امللوك وال مئة"ويؤكد يف الباب الثامن  قائال: ".. اإ
 (212)

. 

هذا الباب امللوك عيل التعمل والتثقيف ليك تس تقمي أ راؤمه وتصلح أ فعاهلم وينتفع بذكل رعاايمه خالل منحيث قدامة 
 

(213 )
عيل أ ن صالح وفساد الناس من صالح وفساد ملوكهمويؤكد 

 (214 )
قام ة  ويعرفن ا قدام ة ابمل كل اذلى يري د اإ

العدل، أ نه لبد هل: أ ن يكون هميبًا يرهب الناس أ كرث مما يرغْبم، ويستبد علهيم بأ زيد مما يلني هلم
(215)

. 

وخيصص الباب التاسع للحديث عن: أ خالق املكل وما جيب أ ن يكون عليه
(216)

فيؤكد عيل رضورة حتىل املكل  ،

ابل خالق احلس نة والاس تقامة ورجاحة العقل
 (217 )

وجماهدة الهوىوالعمل 
 (218 )

ىل  والشجاعة اليت يقس مها قدام ة اإ

                                 
 .431( المصدر نفسه، ص 201)

 .432( المصدر نفسه، ص 202)

 .433( المصدر نفسه، ص 203)
 .434المصدر نفسه، ص  (204)

 .435( المصدر نفسه، ص 205)

 .435( المصدر نفسه، ص 206)

 .436، ص الكتابة الخراج وصناعة (207)

 .436( المصدر نفسه، ص 208)

 .436( المصدر نفسه،  ص 209)

 .436( المصدر نفسه، ص 210)

 .437( المصدر نفسه، ص 211)

 .438( المصدر نفسه، ص 212)

 .438( المصدر نفسه، ص 213)
 .439( المصدر نفسه، ص 214)

 .440المصدر نفسه، ص  (215)

 .442( المصدر نفسه، ص 216)

 .442( المصدر نفسه، ص 217)

 .443( المصدر نفسه، ص 218)
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قسمني: ال ول الصرب عيل النوازل، والثاىن اجلرأ ة عيل املالقاة واملنازةل، ويؤكد ك ذكل ع يل نظ ر امل كل لعواق ب 

ال مور
 (219)

ويس متر يف ذكر ابىق ال خالق امحليدة، اليت جيب أ ن يتحىل هبا املل ،
(220)

. 

العارش ص فات خ دام امل كلويعد قدامة يف الباب 
 (221 )

في ذكر عرش ين ص فة، أ وله ا العق ل مث الع مل وال ود للن اس 

والنصيحة وكامتن الرس والعف ة ع يل الش هوات وجمانب ة احلس د
 (222 )

والرص امة والص دق والتغاف ل وحس ن ال زى 

والهيئة وبشاشة اللقاء والرأ فة
 (223 )

يك ون ثقي ل ادلم، مث وال مانة والإيثار وترك البذص والك رب وع دم احل رص وأ ل 

يس تدل ببعض ال مثةل التارخيية
 (224)

. 

ذا حتفظ مهنا زادت حماس نه وانرصفت املعايب  يتناول يف الباب احلادى عرش: " أ س باب بني املكل وبني الناس اإ

عنه ومتكنت هل س ياس ته"
 (225)

. 

يرى قدامة أ ن املكل تزيد حماس نه يزجره ملن ميدحه وبطلبه للمشورة من أ هلها
 (226)

 يذكر أ م ثةل اترخيي ة ملل وك مث ،

اكن  وا يأ خ  ذون ابملش  ورة اكلإس  كندر
 (227)

ىل عل  وة الس  فةل  ، ويؤك  د ك  ذكل ع  يل أ ن س  بب فس  اد ادلوةل يرج  ع اإ

واحنطاط ال رشاف، فبعلو السفةل و وصوهلم للمراتب املالي ة يك رث اجله ل، ويبع د الرج ال الفض الء ع ن ال م اكن 

املناس بة هلم
 (228)

. 

ال خري من كتاب اخلراج وهو الباب الثاين عرش  م ن امل زنةل الثامن ة بعن وان: "يف اس  تزيار ويُعنون قدامة الباب 

ليه امللوك مهنم وما يلزم هلم" الوزراء وما حيتاج اإ
 (229)

. 

وحيدد قدامة يف هذا الباب أ فضل الوزراء ابلنس بة للمكل فيجعل املرتبة ال وىل للوزير اذلي ولؤه املطلق مللكه، 

الوزير بأ ربع عرشة صفة، فيشرتط فيه أ ن يكون اتم ال عضاء وجيد الفهم وكث ري الع مل وحس ن ويصف قدامة هذا 

التصور ومجيل الوجه وحسن العقل والعبارة وامللبس وصادق القول وقنوعًا يف ال لك والرشب وقليل الش هوة يف 

وي العزمي ة ع يل الىش ء، وأ ن الناكح، غري متلهف لدلرمه وادلينار وحمبا للعدل وأ ه هل ومبغًض ا للج ور والظ مل، ق 

يكون اكتبًا مرتسال خطاًطا أ دبيا، حافًظا للتوارخي وأ ايم الناس وبسري امللوك وأ خب ار املتق دمني م ن ال مم الس ابقة 

وأ ل يكون كثري الالكم وأ ل يكون من أ حص اب امل َّلات، وأ ن يك ون م ن املتق ني
(230)

ويش رتط ك ذكل لل وزراء  ،

                                 
 .444، ص الكتابة الخراج وصناعة (219)

 .444( المصدر نفسه، ص 220)

 .464 - 445( المصدر نفسه، ص 221)

 .465( المصدر نفسه، ص 222)

 .465( المصدر نفسه، ص 223)

 .466( المصدر نفسه، ص 224)

 .471 – 467( المصدر نفسه، ص 225)
 .472المصدر نفسه، ص  (226)

 .478-473( المصدر نفسه، ص 227)

 .479-478( المصدر نفسه، ص 228)

 .480، ص الكتابة الخراج وصناعة (229)

 .480-475( المصدر نفسه، ص 230)
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ص والعمل عيل قوة اململكة وادلفاع عهنا، ويستشهد قدام ة ب أ قوال ل فالط ونأ ثناء معلهم مع امللوك الإخال
 (231 )

ومعاوي ة ب ن أ يب س فيان
 (232)

وامل أ مون ،
 (233)

خ الص وطاع ة ال وزراء ملل  وكهم ، ولك ه ذه القص ص ت دور ح ول اإ
 

(234)
ىل هناية هذا الكتاب فيخمته بعبارة "املشورة يف ال مور، ويه أ ن اكنت مش رتكة ب  ، ني العق الء ويأ ت قدامة اإ

ل أ هنا ابلوزراء أ لزم" اإ
 (235)

. 

 مالحظات نقدية:

يكتب قدامة بن جعفر وك نه يلكم تلمي ًذا جالس اً ب ني يدي ه، يب ني هل م ا جي وز وم ا ل جي وز، وم ا يص لح، وم ا ل 

اب يصلح، يف الكتابة لدلواوين، وهو هبذا يس تعرض هماراته اللغوية، والثقافية، ولس امي وهو يعلق عيل من اجه كت 

ادلواوين السابقني، وما ينبغى أ ن يكون عليه كتاب ادلواوين يف عرصه، وتظه ر خشص ية قدام ة العلمي ة بوض وح 

خالل صفحات هذا الكت اب، فغ زارة معلومات ه، وتن وع ثقافت ه، جعل ت من ه اكتبً ا موس وعيًا ب لك م ا لللكم ة م ن 

يقة واحدة. ففي املزنةل اخلامس ة اكن ت طريقت ه معىن، ومن خالل قراءتنا لهذا الكتاب جند أ ن قدامة مل تكن هل طر 

تعلميية لكتاب ادلواوي ن ويف امل زنةل السادس ة اكن ت مث ل طريق ة ابىق اجلغ رافيني م ن حي ث حديث ه ع ن ال هن ار 

ن أ غل ب أ ب واب ه ذه امل زنةل  واجلبال والتجار والبدلان ويف املزنةل السابعة اكنت طريقته، طريق ة الفقه اء؛ حي ث اإ

ادلوةل الإس المية املالي ة، ف اكن مناقًش ا للعش ور واخل راج وال خ امس، ومرحج ا ل ل راء الفقهي ة، ويف  تتعلق مبوارد

املزنةل الثامنة اكنت طريقته اس  تفهامية اكن فهي ا قدام ة مم زًيا ومنف رًدا ع ن ابىق معارصي ه وس ابقيه فتن اوهل ملوض وع 

لهيا أ حد، مفا تناوهل قد امة بن جعفر تناوهل عبد الرمحن ب ن خ دلونحاجة الإنسان والاجامتع مل يس بقه اإ
 (236 )

بع ده 

حبوايل أ ربعة قرون، ومع حرص ابن خدلون عيل صياغة ال فاكر بأ سلوبه ه و، وتوس عه يف التنظ ري لع مل الاج امتع 

ىل هذا يف املزنةل الثامنة وال خرية من كتابه اخلراج وصناعة الكتابة بق وهل:  ل أ ن قدامة س بقه اإ من خالل مقدمته، اإ

ىل امل  دن والاج  امتع"" الس  بب اذلى أ حت  اج هل الن  اس اإ
 (237)

ن  ، وتبع  ه اب  ن خ  دلون يف مقدمت  ه املعروف  ة: " اإ

الاجامتع الإنساىن رضوري"
 (238 )

وُكهام يستشهد عيل رضورة الاج امتع وب أ ن الف رد ل ميك ن هل أ ن يق وم باكف ة 

ذ أ ن هذه السابقة لقدامة جتعهل يف ال عامل فالبد من  الاجامتع، وُكهام جاء بنفس ال فاكر ولكن للك أ سلوبه اخلاص به، اإ

 ولكن مل نسمع عن أ حد حتدث عن دور قدامة بن جعفر يف عمل الاجامتع!.مصاف املفكرين يف ذكل العرص 

                                 
 .482( المصدر نفسه، ص 231)

 .483المصدر نفسه، ص  (232)

 .484( المصدر نفسه، ص 233)

 .485-482نفسه، ص ( المصدر 234)

 .485( المصدر نفسه، ص 235)

م(، 1332هـ / 732هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ، اإلشبيلي أصاًل، والتونسي مولًدا ومنشأً، ولد سنة ) (236)

وأخذ ذلك عن أبيه وغيره  وحفظ القرآن، والشاطبيتين، ومختصر ابن الحاجب، والتسهيل في النحو، واعتنى باألدب وأمور الكتابة والخط
ومهر في جميعه، وحفظ المعلقات، وحماسة األعلم، وشعر حبيب بن أوس، وقطعة من شعر المتنبي، وسقط الزند للمعري، وقد توفي في 

 .3/330، الزركلي ، األعالم ،  9/114، ابن العماد ، شذارات الذهب ، 7/451م( . تاريخ ابن خلدون ، 1406هـ / 808مصر سنة )

 .432، ص الكتابة الخراج وصناعة (237)

 .1/340، المقدمة( 238)
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ن ص فحات الكت اب فنج د اباًب ل يؤخذ عيل قدامة مأ خذ عديدة يف كتابه اخلراج وصناعة الكتاب مهن ا: ع دم ت واز 

يتجاوز ثالثة أ سطر
 (239)

واباًب أ خر تصل صفحاته ل كرث من مائة وس بع وس  تني ص فحة ،
 (240)

ومم ا يؤخ ذ علي ه  ،

هامهل ل مر الإس ناد فال جتد هل حديثا عن النيب  مس نًدا. – )ص(  –كذكل اإ

ت رشقا وغرابول جتد هل مصادر تدل عيل معلوماته الوفرية فقد تناول اترخي الفتوحا
(241)

وال هن ار ووصف اجلبال  ،

والبدلان
 (242 )

مناقش ته أ ثناء ومل يذكر لنا من أ ين اس تقى معلوماته ورمبا من املرات القليةل اليت ذكر فهيا كتب أ خذ مهنا، اكنت 

ملوارد ادلوةل املالية فنجده يذكر أ اب يوسف و حيت بن أ دم وكتاب ال موال ل يب عبيد بن سالم
 (243)

. 

ىل ول  ىل الرشق مث من الرشق اإ يسري قدامة يف كتابه عيل وترية واحدة، فأ ثناء تناوهل للفتوحات الإسالمية يبدأ  من الغرب اإ

ىل ال ندلس وبعدها يعود للحديث عن بالد النوبة الغرب اإ
 (244)

. 

ىل الباب اخل امس عرش   وخيرج أ حيااًن عن الس ياق العام فنجده يذكر موارد ادلوةل املالية يف املزنةل السابعة من الباب ال ول اإ

متناولً مواضيع تتعلق ابملوارد املالية اكلعشور واخلراج واجلزية والفيء وحنوها، ونفاجأ  به يف الباب السادس عرش ي تلكم ع ن 

موضوع فقهيي رصف خيتص مبقامسة مياه ال ابر وحرمهتا
 (245)

. 

ىل س نة )ومما يمتزي به قدامة انفراده بقامئة للموارد املالية لدلوةل  م( اإل أ ن هذه القامئ ة وم ا ورد فهي ا 819ه / 204املالية ترجع اإ

م ا خلط أ  يف احلس اب أ و  من جداول تبني قمية الغالل وقميهتا ابل موال ختتلف عام جاء مبنت الكتاب، ورمبا يرجع هذا ل مرين، اإ

لختالف يف نسخ الكتاب
 (246)

. 

م دادان بس  يٍل م ن حيسب لقدامة تناوهل لاكفة أ مور احلياة الس ياس ية و  الإدارية واملالية والقضائية والعس كرية والاجامتعي ة، واإ

املعلومات اجلغرافية
(247 )

والتارخيية
(248 )

مور الفقهية خبصوص املوارد املالية لدلوةل الإسالمية ومناقش ته لل 
(249)

. 

ة ل ل دب اجل م وحس ن اختي ار يتبني لنا من خالل ما كتب اتص افه ابملوض وعية واحلي اد وغ زارة الع مل وتن وع الثقاف ة، اإض اف

 ال لفاظ، ولعل هذه ال خالق ما دفعت لتقريبه من اخللفاء وال مراء وُصناع القرار.
 

                                 
 .240، ص الكتابة الخراج وصناعة (239)

 .424 – 256( المصدر نفسه، ص 240)

 .424 – 256( المصدر نفسه، ص 241)

 .203-77( المصدر نفسه، ص 242)

 .236، 218، 209، 208( المصدر نفسه، ص 243)

 .252المصدر نفسه، ص  (244)
 .246المصدر نفسه، ص  (245)

 .166 – 162، ص الكتابة الخراج وصناعة (246)

 .200 – 132( المصدر نفسه، ص 247)

 .424 – 256( المصدر نفسه، ص 248)

 .256 – 204ه، ص ( المصدر نفس249)
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 دور الطب اإلسالمي في تطور في تطور العلوم الطبية الحديثة في أوروبا

  

 مديوين معر ادلكتور

 املرشف عىل املشاريع اخلارجية )الس نغال(

 قطر -ادلوحة الش يخ عيد أ ل اثين اخلريية  مؤسسة 

 00221781390699هاتف 

archiomhf@gmail.com 

 مديوين مجيةل ادلكتورة

دارة ال عامل بلكية الاقتصاد  أ س تاذ التسويق واإ

 جامعة الشلف ابجلزائر -والتس يري والتجارة 

 00213670304415رمق الهاتف: 

yahoo.fr @ mediouni_djamila2000 

 

كرب مؤمتر  انالباحثيتوجه  فضل وأ  جبزيل الشكر وخالص العرفان للك من سامه يف تنظمي وحتكمي واس تضافة أ 

اء الإسالم وعزة املسلمني... حي  للتسويق الاساليم عامليا، ونشكر لمك هجودك املضنية يف اإ

ذن هللا حارضين يف طبعات املؤمتر س نواي  لك احملاور هممة وجديرة ابلبحث، نأ مل أ ن نكون ابإ

 

 ملخص البحث:

ن تقدم مهنج العلوم الطبية واذلي أ صبح اليوم عالمة فارقة ومزية يمتتع هبا الغرب، اكن أ حد هدااي العرب      اإ

للغرب الاورويب اذلي معل ول زال يعمل عىل تطويرها، ذلا ليس من الغريب أ ن نرى مدخل لكية الطب يف 

حداهام لبن سينا وال خرى  ل بو بكر الرازي. كام أ ن ليس من الغريب جامعة ابريس يزدان بصورتني كبريتني اإ

أ يضا شهادة الطبيب الفرنيس )وغريه من املنصفني املسترشقني( لوس يان لولكريك يف ماكنة الزهراوي )مؤسس 

اجلراحة عند العرب(عندما قال عنه: " لقد احتل الزهراوي يف معاهد فرنسا ماكنة بني أ بقراط وجالينوس فأ صبح 

 لعلمي". من أ راكن هذا الثالوث ا

نشأ  الطب الإساليم كنتيجة للتفاعل اذلي حدث بني الطب التقليدي العريب واملؤثرات اخلارجية. حيث     

اش هتر العرب واملسلمني بقدرهتم الفائقة يف حتصيل العلوم انطالقا من ثقافة ال قدمني واجهتاداهتم اخلاصة، فأ لفوا 

لطب اليت اكنت معروفة وقتئذ، ابتداء بعمل الترشحي وعمل كتبا عديدة برسومات وأ شاكل منظمة يف ش ىت فروع ا

وظائف ال عضاء )الفزييزلوجيا( وعمل ال جنة وعمل ال مراض وعمل ال دوية )ال قرابذين(، فضال عىل الطب الباطين 

وطب ال طفال وطب العيون واجلراحة مبختلف أ نواعها وأ خريا عمل أ داب الطب وسلوك ال طباء أ و ما يعرف 

 أ خالقيات ممارسة املهنة واذلي يعتربه الكثريون يف الغرب بأ نه عمل حديث.حاليا ب

 اذلي اكنت تعيش فيه أ ورواب )يف عصورها الوسطى( ظلامت اجلهل والتخلهف، واكن الوقتحصل هذا، يف 

نسان أ ن يرصفه معن  الكنيسة حيرمون الطب وصناعتهرجال  معتقدين أ ن املرض عقاب من هللا ل ينبغي لالإ

يل غاية القرن الثاين عرش للميالد، فامي عدا بعض الطرق البدائية اليت  اس تحقه، وظل الطب حمجورا علهيم اإ

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22الوقت%22
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 تعمتد عيل السحر والشعوذة أ و عىل أ ساليب يف غاية القسوة.

 

ذا تأ   ثري ال طباء العرب واملسلمني يف جمال تطور العلوم الطبية يف أ وراب واحضا وذكل من خالل أ مرين لقد اكن اإ

ىل الالتينية، حيث اكنت ترمجة كتاب " أ حد أ عظم أ عامل  لبن سينا" القانون يف الطباثنني؛ أ وهلام الرتمجة اإ

قرون  حىت بداية العرص الرتمجة لكتب طبية، واذلي طبع وانترش يف أ ورواب َكرجع أ سايس يف الطب لعدة 

احلديث. أ ما ال مر الثاين فقد اكن من خالل انتقال اخلربات العملية اليت اكتس ْبا العرب نتيجة ملامرس هتم للطب 

يف الباميرس تاانت )املستشفيات الإسالمية( اليت اكنت منترشة يف اكفة أ رجاء البالد الإسالمية ومل تعرف يف 

ل بعد احلروب الصليبية  .أ ورواب اإ

براز أ مه التوجهيات الوقائية والعالجية للطب النبوي مث اس تعراض  ىل اإ عىل أ ساس ما تقدم هيدف هذا البحث اإ

جنازات ال طباء العرب ال وائل يف جمال العلوم الطبية، ومن مث تبيان مدى وكيفية اس تفادة أ وراب أ و الغرب  أ مه اإ

 واملقارنة. والتحليل النقدعىل  معوما من تكل الإجنازات وذكل وفق مهنج حبث اترخيي قامئ

 : الطب الإساليم، الطب النبوي، احلضارة الإسالمية، احلضارة الغربية، أ ورواب.اللكامت املفتاح

 

Resume : 

Le progrès et le développement  des programmes d'études de la science médicale  

qui est aujourd'hui un avantage marquant au profit de l'Occident, il n était que 

l'un des apports arabo-musulmans pour l'Europe occidentale. Il est donc pas 

étrange de voir l'entrée de la Faculté de médecine de l'Université de Paris décoré 

avec deux grandes photos une est pour Ibn Sina et l'autre pour Al-razi, et sans 

surprise également une attestation du médecin français Louisiane Leclerc  ( et 

celui d'autres équitables orientalistes) sur la place d' Al-Zahrawi ( fondateur de la 

chirurgie chez les arabes) quand il a dit " Al - Zahrawi a occupé une haute place 

aux instituts de France avec Hippocrate et Galien et il est devenu l'un des piliers 

de cette Trinité scientifique" 

 

     L'impact des médecins arabes et musulmans dans le domaine du 

développement de la science médicale en Europe était si clair, à travers les deux 

principaux points: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
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Premièrement c'est la traduction en latin ou la traduction du livre la loi en 

médecine était parmi les grand travaux de la traduction des livres de sciences 

médicales et ce qui a été imprimé et se répandre en Europe comme une référence 

essentielle en médecine pendant plusieurs siècles jusqu'à ce que le début de l'ère 

moderne. 

Et le deuxième point c'est la transition des expériences arabes acquises par la 

pratique de la médecine dans les pimearstanes (les hôpitaux islamiques) qui ont 

été connus  partout dans le pays islamique et que ne savait pas en Europe 

seulement après les Croisades. 

Sur la base de ce qui précède, Cet article vise à mettre en évidence le plus 

important des conseils préventifs et thérapeutiques de la médecine du Prophète 

Mohammed (que la paix de Dieu soit sur lui) 

 et l'examen des réalisations les plus importantes des premiers  médecins arabes  

dans le domaine de la science médicale, puis indiquer  comment l'Europe ou 

généralement l'occident a bénéficier de ces réalisations. 

Mots clés : la médecine prophétique, arabo-musulmans,  la civilisation 

musulmane,  l’occident 

 مقدمة

ن بعض ال قسام واملؤسسات العلمية يف الغرب تشكك بل وحىت تشوه ادلور احلضاري اذلي اضطلع به اإ     

عي بأ ن العقل العريب وعىل مر العصور مل يمتكن من  العرب واملسلمون ال وائل خالل حقبة القرون الوسطى، وتد 

ل  امتالك انصية العمل واملعرفة وتسمل زمام البحث العلمي، وأ ن تفسري ما حدث يف القرون الوسطى، ما هو اإ

زاء هذا الزيف من أ ن نضع ال مور يف ماكهنا  اجرتار لعلوم ال قدمني من اليوانن والإغري وغريهام. ذلكل لبد لنا اإ

احلقيقي، ونبني ادلور احلقيقي والهام للعلامء العرب يف تطوير العلوم اليت ورثوها عن ال قدمني، فدرسوها وأ ضافوا 

لهيا مث قدموه  ا للغرب ال وريب، اذلي بدوره معل ول زال يعمل عىل تطويرها. اإ

نسان      ففي الوقت اذلي اكنت فيه الكنيسة الغربية حترم صناعة الطب، ل ن املرض عقاب من هللا ل ينبغي لالإ

أ ن يرصفه معن يس تحقه، وهو الاعتقاد اذلي ظل سائًدا يف الغرب حىت القرن الثاين عرش. بدأ  املسلمون يف 

القرن التاسع امليالدي يف تطوير نظام طيب يعمتد عىل التحليل العلمي واملنطقي ومبرور الزمن، بدأ  الناس 

جياد س بل العالج حيث أ فرز الطب الإساليم يف  يقتنعون بأ مهية العلوم الصحية، واجهتد ال طباء ال وائل يف اإ
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تشفيات )الباميرس تاانت(، ومارسوا اجلراحة العصور الوسطى بعض أ عظم ال طباء يف التارخي، اذلين طوروا املس

 عىل نطاق واسع.

س يف املدارس الطبية الإسالمية  وابن سينا الرازيويعد  والزهراوي من أ عظم هؤلء ال طباء، وظلت كتْبم تدر 

 أ ورواب يف العصور الوسطى، ويف هذا لفرتات طويةل، كام اكن هلم وابل خص ابن سينا أ ثًرا عظميًا عىل الطب يف

الشأ ن يصف الطبيب الفرنيس لوس يان لولكريك ماكنة الزهراوي يف تطور الطب العاملي بقوهل أ ن الزهراوي يعد 

يف اترخي الطب أ مسى تعبري عن عمل اجلراحة عند العرب، وقد احتل الزهراوي يف معاهد فرنسا ماكنة بني أ بقراط 

 ن هذا الثالوث العلمي".وجالينوس فأ صبح من أ راك

سهاب عن هذا املوضوع الهام لكن س نحاول تسليط الضوء عىل بعض جوانبه من  ول يسعنا اجملال للحديث ابإ

 حيث النقاط التالية:

 القدمية ال مم عند والطبية الصحية أ ول: الرعاية

: التدابري ا ائية والعالجية يف الطب النبوي الصحية اثني  الوق

ىل أ ورواباثلثا: طرق انتقا  ل خدمات الطب الإساليم اإ

 رابعا: مظاهر اس تفادة أ ورواب من خدمات الطب الإساليم

 القدمية ال مم عند والطبية الصحية الرعاية عن أ ول: نبذة خمترصة

ساد الاعتقاد يف العصور الغابرة بأ ن املرض أ و ال مل لعنة ال لهة حلت مبن ارتكب خطيئة، أ و هوحلول     

زاةل اللعنة أ و طرد الش يطان  زاةل املرض )كنتيجة( يكون ابإ ش يطان أ و روح رشيرة فيه، اكن يرافقه الاعتقاد بأ ن اإ

أ و الروح الرشيرة)كسبب للمرض(،
250
مينة يف هذا اجملال، نظرة روحانية حبتة، وعىل هذا اكنت النظرة امله  

حرصت ممارسة الطب فمين مه خمتصون ابجلوانب الروحانية ومه الكهنة والقديسون والسحرة واملشعوذون من 

عطاء املريض مواد  خالل ادلعاء أ والصالة لل لهة طلبا لشفاء املريض، أ و اس تخدام القوة لطرد الش يطان أ و اإ

ىل موته.كرهية لطرد ال رواح الرشير  ة، ولو أ دى ذكل اإ
251
 

نسان كوكبه اذلي  كام اعتقد ال قدمون أ ن الكواكب تس يطر عىل الاكئنات مجيعا، ومهنا الإنسان وأ ن للك اإ

هنم اكنوا يصلون لتكل الكواكب، ويبهتلون من أ جل شفاء املرم.  يس يطر عىل حياته، ذلكل فاإ

شاكلته، حتل أ هنامل وجد وعندما      وحرشات، وهوام، حشائش وأ عشاب، من فهيا مبا الطبيعة يتفحص أ خذ اإ

 والصواب، اخلطأ   خالل من املطاف هناية يف فتوصل بتكل، ذاك وخيلط تكل، ويصنع هذه، من يأ لك فأ خذ

 أ وجاعه. من والتخفيف أ مراضه بعض ملعاجلة الطبيعة من املس تخلصة العقاقري من جملموعة
 

                                 
 .17ص 2007ردينة عثمان يوسف، التسويق الصحي واالجتماعي، عمان، دار المناهج،  250

251
مة في المستشفيات الحكومية األردنية: دراسة تقييمية من وجهة نظر االطباء العاملين فيها، رسالة ماجستير في العلوم االدارية، فيصل مرعي الشلبي، مستوى الخدمات الصحية المقد 

 .12ص 1999األردن، جامعة اليرموك، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
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 خالل من يتضح وهذا قصوى، أ مهية ال مراض ومعاجلة للصحة أ عطوا الفراعنة أ ن ادلراسات تذكر كام ويبدو    

نسانية، قدموه ما جنازات من لالإ  من ويظهر والتحنيط، ال مراض وحرص تشخيص يف برعوا فقد اجملال، هذا يف اإ

 املومياوات، تكل حتملها اليت ال اثر خالل من وذكل اجلراحة، يف برعوا الفراعنة أ ن املومياوات بعض دراسة

لها ،(أ منحوتب) من جعلوا املرصيني أ ن يالحظ العامل، متاحف يف احملفوظة املرصية الربدايت تأ مل وعند  اإ

ىل عندمه طبيب أ ول وعدوه للطب،  عىل تس يطر الطبية علومه وظلت وهمندساً، واكتبا، حامًَك، كونه جانب اإ

 فيه، وجنحوا ابلتحنيط انفردوا املرصيني أ ن (م.ق 425 ت)هريدودت  ويذكر الفرعوين، العهد طوال الطب همنة

 يف ختصص من ومهنم النساء، أ مراض يف ختصص من مفهنم فروعه يف وختصصوا جيدة معرفة الطب عرفوا وأ هنم

 يف ختصص من وهناك الباطنية، يف من ختصص وهناك الرأ س، بأ مراض ختصص من العيون،ومهنم أ مراض

أ رضحهتم  يف علهيا عرث اليت اذلهبية وال س نان العظام وهيالك احملنطات عليه تدل ذكل ولك ال س نان، طب

 واكنوا أ ول من دون السجالت الطبية املكتوبة للمرم. 

 وحرص خوف عىل تدل العبارة وهذا خالفها، من لك هبا عاقبوا وقوانني س بال عالجاهتم يف اتبعوا أ هنم أ يضا وذكر

 وتزنيل مريض، أ ي حق يف خيطئ) طبيب أ ي مع تساهلهم وعدم العامة حصة عىل القدماء املرصيني ال طباء

(س نوها اليت القوانني هذه خالل من به العقوبة أ قىص
 252

.
 
  

 أ كرث يأ لك الإنسان بأ ن لعتقادمه ابلصيام مرضامه ينصحون اكنوا القدماء املرصيني ال طباء أ ن ادلراسات وتؤكد

غذائه.  من الفائض ليرصف حني بعد حينًا الطعام عن ميتنع أ ن عليه اكن وذلكل حاجته، من
(253) 

 بسبب رمبا العادل، اس تحقاقها تنل مل أ هنا ال جنبية املراجع بعض ذكرت فقد الرافدين بالد يف الطب مسعة أ ما    

 حني يف اببل، يف معروفني يكونوا مل ال طباء أ ن تدعي واليت هريودتس، أ وردها اليت املشوهة املالحظات تكرار

اببل، حضارة مظاهر أ مه من اكنت الرافدين بالد يف والطبية الصحية الرعاية أ ن تؤكد املصادر بعض أ ن
(254)

 

بداعاهتم ومن مرضامه، عالج يف املرصي الطب من وال شوريون البابليون اس تفاد حيث  خربات من لالس تفادة اإ

 يتصلوا حىت املارة، عىل عرضهم لغرض مدهنم خارج العامة الساحات يف مرضامه يضعون اكنوا أ هنم الصحية ال مة

ىل املصاب هذا أ رشد منه ادلاء وشفي هذا مبثل أ صيب قد مهنم اكن مفن معضلهتم، عن لالس تفسار هبم  اإ

.شفته اليت وال دوية الوسائل نفس اس تعامل
(255) 

الإنسان تتعلق كام ترتبط الرعاية الصحية حبمورايب مكل اببل، حيث حيتوي قانونه عىل أ قدم قوامئ عرفها 

بتاكليف ورسوم اخلدمات املقدمة، واذلي مجع بني اجلودة وتلكفة الرعاية الصحية، وتضمن قانون محورايب بنودا 

خاصة ابلعقوابت املرتبطة ابل خطاء الطبية وكذا حالت التقصري والإهامل مما جعل الفرد يعرض عن العمل يف 

                                 
252
 .17،ص2008فريد توفيق نصيرات، إدارة المستشفيات، الطبعة االولى،  عمان األردن، إثراء للنشر والتوزيع،  

 .12 -8 ص م، 1956 ريةالسو الجامعة مطبعة دمشق،الطبعة األولى،  ،(األول السفر)الطب تاريخ موفق الشطي، شوكت 253
254 Joan Otes. BABYLON,Germany, Interdruck Leipzig, 1994, p, 180. 
 .32-30م، ص1977 الموصل، جامعة العراق، العرب، الطبعة األولى، عند العلوم تاريخ في دراسات الرحمن، نجيب عبد حكمت 255
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جمال الطب خش ية اخلطأ  والعقاب
256
. 

من خالل املستشفيات اليت بنيت  القدمية، الهند حضارة يف البارزة املعامل من والطبية الصحية لرعايةا واكنت    

أ نذاك )الس يكس تا( واليت تعين معابد الشفاء واكنت متتاز هذه ال ماكن بنظافة بيئهتا
257 

 الكتب هذه بني من واكن ، الوسطى القرون هناية حىت الطبية ابلعلوم العامل تزود طبية بقيت كتب وجدت كام

 من املصادر الكتاب هذا واكن امليالدي، الثاين القرن حدود يف عاش اذلي " شاراك " الشهري كتاب الطبيب

 أ ما( يف كتابه احلاوي، م 1037 ه / 923 ت)الرازي  بكر أ يب مثل املسلمني العرب ال طباء من للكثري املهمة

ىل ترمج اذلي الثاين الهندي الكتاب  س نة حوايل) صنفه اذلي املؤلف امس وهو ،(سورسوات) كتاب فهو العربية اإ

ىل وصل هندي كتاب أ خضم وهو ،(م.ق 300  الطب عن قمية معلومات (سورسوات) كتاب ويف العرب، اإ

 والتداوي مهنا، واحد لك صنع وكيفية والسموم العالج اجلراحية يف وال دوات ال دوية من يس تعمل وما الهندي

 .وتربيته الطفل تغذية يف وفصل العرسة، الولدة ومعليات احلامل، برعاية خاص فصل وفيه الطبيعية، ابلوسائل

 وعالقهتا املالراي محى :ومهنا الرسيرية، ومراحلها خصائصها ودرسوا ال مراض من الكثري القدماء الهنود عرف لقد

 التجميل معليات ومارسوا اجلدري، معاجلة يف التلقيح واس تعملوا ابجلرذان، وعالقته الطاعون ووابء ابلبعوض،

 العمليات هذه يف ادلم نزف لتوقيف واس تعملوا العرسة، الولدة عند القيرصية العملية وعرفوا اجلدل، وترقيع

أ حياان.  واليك احلارة وادلهون الضغط
(258) 

ومع مطلع ادلاينة املس يحية، بنيت بيوت للكهنة َكستشفيات صغري وقد ركزت هذه ال خرية عىل الناحية     

يف  (monastères)الانسانية أ كرث من تركزيها عىل الناحية العالجية، واكنت تبعية هذه الاماكن اىل ال ديرة

رية.يف املدن الكب (cathédrales)املناطق الريفية واىل الاكثدرائيات 
259
 

 من عندمه الطب حيث يتكون ال خرى، القدمية ال مم عن اليواننيني عند والطبية الصحية الرعاية ختتلف ول    

 وتقول املعرفة، عىل قامئ واقعي موضوعي وقسم والشعوذة، اخلارقة ابلقوى يرتبط أ سطوري قسمني: قسم

(اسقبيلوس) أ ن اليواننية ال سطورة
(260)

ىل يف برع  هل الطب دلهيم وقد  درجة الطب اإ أ ن قدماء اليوانن جعلوه اإ

لهيا من أ جل الشفاء وتعلق الناس ابلسحر والشعوذة  قامة املعابد والهيالك هلم واللجوء اإ اس متر تأ ليه الاطباء واإ

ق.م( واذلي اكن أ ول من أ عطى تفسريا منطقيا  377-460والكهنة ردحا طويال من الزمن حىت جاء أ بوقراط)

ختالل ال خالط ال ربعة: الرتاب، املاء، النار والهواء واكن أ ول من أ قر أ ن املرض عارض للمرض، بناء عىل ا

                                 
خالد بن سعد بن عبد العزيز بن سعيد، إدارة الجودة الشاملة: تطبيقات على القطاع الصحي، الطبعة األولى، الرياض، مكتبة الملك  256

 .07، ص1997فهد الوطنية،  

  .14، ص1980يروت أدموند هنتر، قصة الطب، سلسلة اإلنجازات الحضارية، ترجمة محمد العدناني، مكتبة لبنان، ب   257

 .50م، ص 1995رحاب خضر عكاوي، الموجز في تاريخ الطب عند العرب، الطبعة األولى، بيروت، دار المناهل للنشر،  258

 .23ص 1990ض، معهد االدارة العامة، ، الرياادارة المستشفياتحسان محمد نذير حرستاني،   259

 :أنظر اسقيبلوس، صناعة والطب والنور، البهاء اسمه ومعنى الشام، أرض مسكنه وكان مصر، لهرمس تلميذ اسقبيلوس  260
 القاهرة،بعة الثانية، طال السيد، ؤادف  :تحقيق والحكماء األطباء طبقاتم(، 994ه/  383) األندلسي سانح بن سليمان داود أبو جلجل، ابن 

 .12-11ص  م(،1995ه/ 1374 ) الفرنسي، العلمي المعهد

http://lib.neelain.edu.sd/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61498&query_desc=au%3A%22%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%86%D8%B0%D9%8A%D8%B1%20%D8%AD%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%22
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ل كرد فعل اجلسم هل، وأ ن معل الطبيب هو  طبيعي، وليس من فعل ال رواح والش ياطني، وأ ن ظواهره ليست اإ

ن والفلسفة، وتوجيه معاونة قوى اجلسم ادلفاعية. هذا ويشهد التارخي ل بوقراط أ نه اندى بفصل الطب عن ادلي

الطب حنو الاجتاه املنطقي.
261 

 دخل وقد والهندي واملرصي، اليوانين الطب من مزجيًا اكنت فقد الفرس عند والطبية الصحية الرعاية أ ما    

ىل الرواايت بعض حسب اليوانين الطب ثر فارس بالد اإ  )سابور(، الفرس مبكل )أ ولينوس(، ابنة القيرص زواج اإ

ذ ىل اليوانين الطب اليواننيني، فنقلوا ال طباء من عدد حاشيهتا يف اكن اإ  فارس ملوك اس تقدم كام فارس، اإ

تعلمي التحنيط، يف ليشاركوا املرصيني ال طباء
(262)

 بدراسة اهمتت اليت طبقة)الزرادشتية(، فارس يف برزت وقد 

 :املعاجلني من ثالث فئات الطبقة هذه من وتكونت يف صناعته، وملعت الطب

 يف ادلقيقة ال دوات تس تعمل اكنت والثالثة والعقاقري، ابل غذية والثانية ابل دعية والصالة، تعاجل ال وىل اكنت 

جراء العمليات اجلراحية.  اإ
(263) 

 سبب أ ن - ال مم السابقة من كغريمه لعتقادمه- (ابلنار العرب)اليك عند العالج وسائل أ برز من ولعل    

 ووجع املفاصل)الروماتزم(، عالج أ مراض يف واس تخدموه الرشيرة، ال رواح يه الإنسان تصيب اليت ال مراض

للشوكة، اليك واس تعملوا والقروح، الرأ س،
(264)

 واليت ال مراض بعض لعالج النبااتت من العديد كام اس تخدموا 

 ( فقداحللبة) وللهضم، أ ما املعدة يف الصدرية، والرحي الزنلت يف معاجلة اس تعملوه حيث مهنا)المكون(،

 والبلغم، والسعال، الربو، مثل الصدر أ مراض يف معاجلة اس تخدموها
(265 )

واس تخدموا)الُقسط(
(266)

 خبوًرا 

وصنعوا )السعوط( ودواء،
(267)

 أ و ادلم من حلقه، هييج يف الطفل يأ خذ وجع مداواة )العذرة( وهو يف واس تعمل 

 واحللق. ال نف بني هو اذلي )اخلرم(، يف

 وحاول به، تفتك اليت وال دواء ال مراض عىل التعرف اترخيه، جفر منذ حاول الإنسان أ ن ال مر وخالصة    

                                 
 .17، ص2007سليم بطرس جلدة، إدارة المستشفيات والمراكز الصحية، الطبعة األولى، عمان األردن، دار الشروق للنشر والتوزيع  261
262 
 الشارقة، دولة ، جامعةاإلسالمي التاريخ في ماجستيرسالة األول، ر القرن في والطبية الصحية ذياب، الرعاية آل أحمد يوسف أسماء 

 .29، ص2011-2010المتحدة،  العربية اإلمارات
 .46 -44ص  1995للنشر، المناهل دار بيروت،بعة األولى، طال العرب، عند الطب تاريخ في الموجز :خضر رحاب عكاوي،  263
 :أنظر كذلك، بالرقي الشوكةن يسكنو وكانوا كالطاعون، داء الشوكة وقيل الجسد، من وغيره الوجه في تظهر حمرة وهي  :الشوكة  264

 .393-392، ص 8م، ج1976ه/ 1396 للماليين، العلم دار بيروت، ،، الطبعة الثانيةاإلسالم قبل العرب تاريخ في المفصل، جواد علي 
 الناس، ألسنة على األحاديث منر أشته عما اإللباس ومزيل الخفاء كشف ،(م 1749 ه/ 1162 ) العجلوني الجراحي محمد بن إسماعيل  265

 .217، ص 2م، ج 1985ه/ 1405  الرسالة، مؤسسة بيروت،الطبعة الثانية،  القالش، أحمد :تحقيق
 ،' نهاية ' وهو ؛ كسط : رواية وفي ، وكشط ( الكست) له ويقال الهندي، بالقسط لذلك فعرف الهند، من به يجاء عود وهو  :القسط  266

 :أنظر بالظفر، شبيهة منه قطعة أو ، أسود العطر من شيء هو : وقيل . لفظه من له واحد ال الطين من جنس : واألظفار

ه/ 1419،  عفان ابن دار القاهرة، الطبعة األولى،الحلبي، حسين علي :تحقيق الندية، الروضةم( 1889ه/ 1307) خان حسن صديق

 .297، ص 2م، ج1999
 الهندي، والعود، الهندي والقسط البان، ودهن الخردل، دهن من مكون) األنف في يصب الذي الدواء اسم :السعوط  267

 من السعوط ويستعمل والسعيط، المسعط لإلناء ويقال األنف في منه ويصب السعوط فيه يجعل إناء في الدواء يوضع نأب وذلك (والكافور
 .الدهون مختلف
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 عىل وتعرف ، الطب علوم وقعد والبحث، فأ بدع ابلتجربة واترة والكهانة، والشعوذة ابلسحر اترة لها التصدي

 املعمورة، أ رجاء خمتلف يف الإنسان أ خيه جتارب من مس تفيًدا واجلراحة، ابلعقاقري ال مراض، معاجلة أ ساليب

 الإجنازات هذه لك رمغ ولكن مجيعا، مهنم والعريب والهندي اليوانين من والفاريس الهندي من الصيين فاس تفاد

يف  اكنوا والعرافيني الكهنة أ ن جند بل والشعوذة، ال سطورة حبيسة القدمية ال مم عند الصحية والرعاية الطب بقي

ىل الطب بال منازع، زعامء القدمية احلضارات معظم  وجشع واخليال، ال سطورة من العقل وحرر الإسالم جاء أ ن اإ

وشلك  الإنسان حصة خلدمة واسعة خطوات والطبية الصحية الرعاية امجليع، لتخطوا أ مام وفتحه التجرييب العمل

بذكل ظهور املستشفيات صفحة مرشقة يف اترخي الطب العريب الاساليم.
268
 

: التدابري ا ائية والعالجية يف الطب النبوي الصحية اثني   الوق

 النصا  من العديد النبوية وال حاديث القرأ نية ال ايت قدمت فقد العالج، من خري الوقاية أ ن منطلق من    

عن سلمى خادمة الرسول )صىل هللا عليه وسمل(  اجلسم، حصة عىل واحملافظة ال مراض، من للوقاية والتوجهيات

ل قال احتجم ول وجعا يف  ىل رسول هللا )صىل هللا عليه وسمل( وجعا يف رأ سه اإ قالت: "ما اكن أ حد يش تيك اإ

ل قال اخضْبام"  رجليه اإ
(269        )

        

 الغذايئ، الإنسان بسلوك متعلق هو ما ومهنا الطعام، بنوعية متعلق هو ما مفهنا التوجهيات هذه تنوعت وقد

 التدابري هذه أ برز من ولعل ومركز، ترصخم بأ سلوب ذكل ولك واملرشوابت، ال طعمة بعض من حيذر ما ومهنا

 : الوقائية والعالجية ما ييل

ل أ نزل هل شفاء"، احلث عىل طلب العمل: -1 قال صىل هللا عليه وسمل: " ما أ نزل هللا داء اإ
(270)

و هو توجيه  

رصحي للبحث والتقيص لل مراض، ومعرفة سبْبا، وطرق عالهجا وابلتايل ربط الرعاية الصحية والطبية ابلعمل 

واذلي يعد نقهل نوعية يف الفكر الصحي العاملي أ نذاك.
(271) 

 منه ثارالإك ولكن الإنسان، حياة يف كبرية أ مهية يشلك الغذاء أ ن املعروف من الاعتدال يف تناول الطعام: -2

ىل يؤدي ىل الشديدة والرغبة وامخلول ابلكسل الشعور اإ  وعدم الاعتدال عىل املسمل الإسالم حث لهذا النوم؛ اإ

به الُْمرْسِِفنَي" :تعاىل قال الطعام، تناول يف الإرساف ذُه َل حُيِ ن
ِ
بُوا َوَل تُرْسِفُوا ا " َولُكُوا َوارْشَ

 (272) 

                                 
الشاملة: دراسة تحليلية لمواقف األطباء والمرضى بالمستشفى الجامعي لتلمسان، أطروحة حوالف رحيمة، تطبيق إدارة الجودة  268

 .33، ص2010-2009دكتوراه في علوم التسيير، جامعة تلمسان الجزائر،
ولى، شرح منتقي األخبار، الطبعة األ األخيار سيد أحاديث من األوطار نيل (، م 1839/ه 1255 ت)محمد بن علي بن محمد :الشوكاني  269

 .100، ص: 9م، ج1973ه/ 1393بيروت، دار الجيل، 

 بالطب يتعلق فيما الصحيحة النبوية واألحاديث الكريم، القرآن في ذكر ما كل :وهو النبوي الطب اسم التوجيهات هذه على العادة في يطلق *
 :ظرأن عالًجا، أو وقاية كان سواء
 .11-10م، ص 2005ه/1427الطبعة األولى، القاهرة، دار الوفاء للطباعة،  النبوي، الطب رضا، أكرم
م(، صحيح البخاري، تحقيق الدكتور: مصطفى ديب 870ه/ 256) بردزية بن المغيرة بن إسماعيل بن محمد هللا عبد أبو البخاري،  270

 .2151، ص 5م، ج1987ه/1407البغا، الطبعة الثالثة، بيروت، دار ابن كثير، 
 .17-15م، ص 1986ه/1406 والتوزيع، للنشر األهلية بيروت،الطبعة األولى،  العرب، عند الطب يفة الخطيب،حن  271
 .33سورة األعراف، اآلية   272
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ىل ليه توصل ما مع يتطابق الطعام،تناول  يف الإرساف عدم وادلعوة اإ  يف الإفراط أ رضار من احلديث العمل اإ

ذ الطعام، تناول  السكري، أ مراض مثل للهالك وتعرضه الإنسان حياة هتدد اليت ال مراض من العديد عنه ينشأ   اإ

 .ال مراض من وغريها الرشايني وتصلب ادلم، ضغط وارتفاع

ىل الانتباه (وسمل عليه هللا صىل)املصطفى وجه لقد الاهامتم بنوعية الغذاء: -3  الوقاية يف الغذاء نوعية أ مهية اإ

 الطبية ال طعمة بعض أ مهية عىل تؤكد اليت وال حاديث ال ايت من العديد فوردت املناعة وتقوية من ال مراض،

 :املثال سبيل عىل مهنا واليت والصحية

اٌب عظمية، قال تعاىل: " * العسل: أ مهية العسل يف عالج ال مراض والوقاية مهنا ُرُج ِمْن بُُطوهِنَا رَشَ خَيْ

َٰكِلَ َل يًَة لِ قَْوٍم يَتَفَكذُروَن ُمْختَلٌِف أَلَْوانُُه ِفيِه ِشفَاٌء لِلنذاِس   نذ يِف َذ
ِ
 ا

( "273 )
وقد أ كد صىل هللا عليه وسمل أ مهية 

أ يخ يش تيك بطنه، فقال صىل هللا عليه وسمل: اسقه العسل جلسم الإنسان حيامن جاء النيب رجل قال: " 

صىل هللا عليه وسمل: -: اسقه عسال، مث أ اته الثالثة فقال -صىل هللا عليه وسمل-عسال، مث أ اته الثانية، فقال 

اسقه عسال، فقال الرجل: فعلت، فقال صىل هللا عليه وسمل: صدق هللا وكذب بطن أ خيك، اسقه 

عسال، فسقاه فربئ"
274 

 الكرمي القرأ ن جند ذلا للبدن، املفيدة وال لياف ابلفيتامينات الغنية ال طعمة من المتر : يعدر* المت

قميته الغذائيةن  عىل تؤكد اليت الرشيفة النبوية ال حاديث تعددت وكذكل فوائده، عىل ويؤكد بذكره، ينوه

ْذعِ النذْخةَلِ تَُساِقطْ  لَْيِك جِبِ
ِ
ِي ا ِي َعْينًا"قال تعاىل: "َوُهز  يِب َوقَر  ي َوارْشَ  عَلَْيِك ُرَطبًا َجنِيًّا * فلَُكِ

وقال صىل هللا عليه وسمل: "من تصبح لك يوم س بع مترات جعوة مل يرضه يف ذكل اليوم مس ول حسر" 
(275) 

جَشََرٍة وطعاهما وخش ْبا، قال تعاىل: " يُوقَُد ِمن  بزيهتا فائدة الشجر أ كرث من يه الزيتون * الزيتون: وجشرة

ِقيذةٍ  بَاَركٍَة َزيُْتونٍِة لذ رَشْ َوَل غَْربِيذٍة ياََكُد زَيْهُتَا يُِ ُء َولَْو لَْم تَْمَسْسُه اَنٌر " مه
(276)

 هللا صىل الرسول أ وىص وقد 

لكوا الزيت ، وادهنوا ابلزيت ، فاإنه من جشرة مباركة" منافع، " من فهيا ملا الزيتون بزيت وسمل عليه
277
 

ن هذه  النبوية الس نة يف ذكرها احلبة السوداء: وقد ورد*  املطهرة، قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "اإ

ل من السام، قلت: وما السام؟ قال: املوت  احلبة السوداء شفاء من لك داء، اإ
(278) 

نذ لمَُكْ الإبل، قال  أ لبان وخاصة عظمية فوائد من للب ما ادلراسات أ ثبتت * اللب: قال تعاىل: وقد
ِ
تعاىل " َوا

ا يِف بُُطوهِنَا َولمَُكْ ِفهيَا َمنَاِفُع كَثرَِيٌة َوِمهْنَا تَألُْكُونَ  ًة نُْسِقيمُكْ ِممذ "  يِف اْلَنَْعاِم لَِعرْبَ
(279 )

وورد يف احلديث الصحيح 

                                 
 .69سورة النحل، اآلية   273

  274(. 5684(، رقم )146/ 10صحيح البخاري )بشرح فتح الباري(، كتاب: الطب، باب: الدواء بالعسل، ) 

 .2310، ر: 165الجامع بين الصحيحين، )كتاب الطعام والشراب(، ص:  البخاري ومسلم،  275
 .35سورة النور، اآلية   276

 القادر عبد مصطفى :الصحيحين، تحقيق على المستدرك ،(م/1014ه 405 ت) الحاكم النيسابوري، هللا عبد أبو هللا عبد بن محمد  277
 .3504ر ، 432 ص ،2 ج ،(م /1990ه1410 )العلمية، الكتب دار بيروت، الطبعة األولى،عطا،

 (.5687(، رقم )150/ 10صحيح البخاري )بشرح فتح الباري(، كتاب: الطب، باب: الحبة السوداء، )  278
 .21سورة المؤمنون، اآلية   279

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCy4qZn6rKAhUFKB4KHWwVBWEQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.jazan.org%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D64269(1-5-2015)&usg=AFQjCNGWsXaPd1e6uYTmpnvtFm27EWZEvA&bvm=bv.111677986,d.bGQ
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCy4qZn6rKAhUFKB4KHWwVBWEQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.jazan.org%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D64269(1-5-2015)&usg=AFQjCNGWsXaPd1e6uYTmpnvtFm27EWZEvA&bvm=bv.111677986,d.bGQ
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCy4qZn6rKAhUFKB4KHWwVBWEQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.jazan.org%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D64269(1-5-2015)&usg=AFQjCNGWsXaPd1e6uYTmpnvtFm27EWZEvA&bvm=bv.111677986,d.bGQ
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ن املدينة ومخة  فأ نزهلم احلرة يف ذود أ ن أ انسا اكن هبم سقم قالوا اي رسول هللا أ وان وأ طعمنا فلام حصوا قالوا اإ

هل فقال ارشبوا أ لباهنا..."
280
 

 اكنت أ هنا " هللا عهنا: ريض عائشة املؤمنني أ م فعن املطهرة، النبوية الس نة يف ذكرها ورد * التلبينة: التلبينة

ذا ل تفرقن مث النساء، ذلكل فاجمتع أ هلها، من امليت مات اإ َمٍة ِمْن  أ هلها وخاصهتا، اإ تَلِْبينٍَة أََمَرْت برُِبْ

يِن  مَسِْعُت َرُسولَ 
ِ
َن ِمهْنَا، فَا ُ عَلَْيِه  فَُطِبَخْت، مُثذ ُصنَِع ثَرِيٌد فَُصبذْت التذلِْبينَُة عَلهَْيَا، مُثذ قَالَْت: لُكْ ِ َصىلذ اَّللذ اَّللذ

َ يَُقول: ِۚ "ُحْزنالتذلِْبينَُة ُمِجمذٌة لُِفَؤاِد الَْمرِيِض، تَْذَهُب بِبَْعِض الْ   َوَسملذ
281
 

ن عن النيب صىل  .مهنا الطعام وتقتلها وتنقي اجلراثمي عىل وتق  لل طعمة، مطهرة مادة اخلل مادة * اخلل: اإ

ل خل، فدعا  به جفعل يأ لك به ويقول: نعم ال دم اخلل، هللا عليه وسمل سأ ل أ ههل ال دم، فقالوا: ما عندان اإ

نعم ال دم اخلل"
282
 

ىل المثر  فوائد ولها واللميون( امحلضيات)الربتقال لفصيةل تنمتي * ال ترج: وال ترجة مثرة عظمية من القرش اإ

: )َمثَُل الْمُ  َ ُ عَلَْيِه َوَسملذ ِ َصىلذ اَّللذ ي وطيب الراحئة، َعْن أيَِب ُموىَس اْلَْشَعرِي ِ قَاَل: "قَاَل َرُسوُل اَّللذ ِ ْؤِمِن اذلذ

ٌب"يَْقَرأُ الُْقْرأ َن ََكَثَِل الُتُْرجذِة؛  ٌب َوَطْعُمهَا َطي ِ رحُِيهَا َطي ِ
283
 

بعض  مع وادلهون، والسكرايت، والنشوايت، ابلربوتينات، غنية ويه البطاطس * المكأ ة: وهذه تش به

"للجسم،وسمل أ نه قال: " المكأ ة من املن  وماؤها شفاء للعني الالزمة ال مينية ال حامض وجود
284
 

 ويسمى يف مكة، ويكرث ال رض يف النابت احلشيش هو النبوي احلديث يف ورد والإذخر كام: ال ذخر *

 فوائد عظمية. الزيت ، ولهذا زيت)السرتونيال( عىل وحيتوي مكة، أ وحلفاء مكة تني

" :* ماء زمزم: قال َصىلذ هللُا عليه وأ هل وَسملذ  "َماُء زَْمَزَم لَِما رُشَِب هَلُ
285 
قال صىل هللا عليه وسمل أ يضا: " و  

قِم"خرُي ماٍء  عِم وِشفاٌء ِمن السه عىل وجِه ال رِض ماُء زَْمَزَم فيه َطعاٌم ِمن الطه
286
 

 الصحة عىل سلبية أ اثر لها اليت ال طعمة بعض من والنبوية، التحذير القرأ نية التوجهيات تغفل هذا، ومل

 :أ برزها من واليت احملرمة عهنا ابل طعمة عرب واليت والنفس ية، البدنية

ْن معََ امخلر: قال *  ذَما الَْخْمُر َوالَْميْرِسُ َواْلَنَصاُب َواْلَْزَلُم رِْجٌس م ِ ن
ِ
يَن أ َمنُوا ا ِ َا اذلذ ِل تعاىل يف امخلَر "ايأَهيه

                                 
 .2153ر ،5ج البخاري، صحيح البخاري، 280
 ماء من يتخذ ءحسا :التلبين من هي والتلبينة .2308ر ، 164 ص ،(والشراب الطعام كتاب )الصحيحين، بين الجامع ومسلم، البخاري 281

 باللبن تشبيها تلبينة سميت عسل، فيها ويجعل نخالة أو دقيق من يعمل حساء التلبينة :األصمعي ويقول .كالتمتين اسم وهو ،نلب فيه النخالة
 .ورقتها لبياضها

 .2052، برقم: 1622/ 3صحيح مسلم   282
 (.797واللفظ له، وصحيح مسلم، برقم: ) (،5427صحيح البخاري، برقم: )  283

 (.5708(، رقم )172/ 10صحيح البخاري )بشرح فتح الباري(، كتاب: الطب، باب: المن شفاء للعين، )  284
 (3062، باب الشرب من زمزم: )(المناسك)أخرجه ابن ماجه في   285
 عبدالملك الدكتور :تحقيق وحديثه، الدهر قديم في مكة ارأخب ،(م/ 888 ه 275 ت)عبدهللا أبو العباس بن إسحاق بن محمد :الفاكهي   286

 .4ص ،2 ج ،(م /1994ه1414) خضر، دار بيروت، الطبعة الثانية،دهيش، عبدهللا
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ْيَطاِن فَاْجتَنُِبوُه لََعلذمُكْ تُْفلُِحوَن" الش ذ
287
ٌر، َولُكه ُمْسكٍِر   وقال صىل هللا عليه وسمل:" لُكه ُمْسكٍِر مَخْ

َحَراٌم"
288
  

 .احملرمات لإرتاكب الإنسان وتدفع العقل تذهب ل هنا اخلبائث، فامخلر أ م

َِمْت  الرشيعة يف احملرمة ال طعمة * ابلإضافة اىل الإسالمية واليت تضمنهتا ال ية الكرمية يف قوهل تعاىل:" ُحر 

ُم َولَْحُم الِْخزنِيِر َوَما أُِهلذ لِغرَْيِ  يَُة َوالنذِطيَحُة َوَما ألََكَ عَلَْيمُكُ الَْمْيتَُة َوادلذ د ِ ِ بِِه َوالُْمْنَخنِقَُة َوالَْمْوقُوَذُة َوالُْمرَتَ اَّللذ

لذ َما َذكذْيمُتْ 
ِ
ُبُع ا " الس ذ

289
  

ىل الإشارة وجتدر  حيواانت حلوم تتغذى عىل اليت واجلارحة املفرتسة احليواانت حلوم أ لك حرم الإسالم أ ن اإ

ىل ابلضافة لالكب،وا والقطط الس باع مثل أ خرى،  والعقاب. والنرس مثل الصقر اجلارحة الطيور اإ

قال تعاىل:  وفضائل حيث فوائد من عليه يرتتب ملا للصيام تدعو: من الكتاب والس نة نصوصا كثرية الصيــام -4

يَن ِمن قَْبلِمُكْ لََعلذمُكْ تَتذُقونَ  ِ يَاُم مََكَ ُكتَِب عىََل اذلذ ِ يَن أ َمنُوا ُكتَِب عَلَْيمُكُ الص  ِ َا اذلذ "اي أ هيا اذلين أ منوا كتب عليمك  اَي أَهيه

الصيام كام كتب عىل اذلين من قبلمك لعلمك تتقون"
(290)

 

 النوافل. صوم عىل حيرصون الصحابة ريض هللا عهنم اكن ذلا "، تصحوا أ و كام جاء يف ال ثر "صوموا

 القرأ ن الكرمي تعلاميت من به بأ س ل حزًيا شغلت وقد الإسالمية، للحضارة شعاًرا النظافة تعد: النظــافة -5

"وحيب املتطهرين" :تعاىل قال املؤمنني صفات من والطهارة النظافة جعلت حىت املطهرة، النبوية والس نة
(291) 

 وأ وجه النظافة كثرية، مهنا نظافة البدن، نظافة الثوب، نظافة املسكن والطريق وغريها.

لهيا دعا اليت الوقائية التدابري من: الريــاضة -6  اجلسم وحتريك البدن رايضة (وسمل عليه هللا صىل)املصطفى اإ

صىل هللا عليه وسمل: "املؤمن الرسول  قول الاجتاه لهذا الرشعي وال صل الشلك، وجامل البدنية اللياقة وحتصيل

ىل هللا من املؤمن الضعيف"  القوي خري وأ حب اإ
(292)

 

 حتريك يمت ففهيا امخلس الصلوات خالل من ال عامر للك منظمة بطريقة يمت الإساليم املفهوم يف الرايضة وممارسة

 ادلموية. وادلورة القلب وتنش يط والباسطة، القابضة اجلسم عضالت مجيع

ممارس هتا: الرماية، الس باحة، املبارزة وركوب  وسمل( عىل عليه هللا الرسول)صىل حث اليت الرايضات أ برز ومن

 اخليل)الفروس ية(.

ىل تدعو كثرية حصيحة نبوية أ حاديث : هناكاحلجر الصحي -7  وال مراض العدوى جتاه الوقائية التدابري اختاذ اإ

                                 
  90.287سورة المائدة، اآلية  

 .1587، 3رواه مسلم في صحيحه، ج 288
 .3اآلية المائدة، سورة 289
 .183سورة البقرة، اآلية  290
 .222سورة البقرة، اآلية  291
 .2052، ر 4مسلم، المرجع السابق، ج 292
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"وفر من اجملذوم كام تفر من ال سد" :والسالم الصالة عليه قال املعدية،
(293) 

ذا وقع بأ رض وأ نمت فهيا فال خترجوا  ذا مسعمت الطاعون بأ رض فال تدخلوها واإ وعنه صىل هللا عليه وسمل: "اإ

مهنا"
294
 به يعمل ما اجملاورة، وهذا البالد يف العدوى تنترش ، وهذا حرص من الرسول صىل هللا عليه وسمل ل 

 اليوم.

 والك بة، فالقلق، الإنسان، حصة عىل النفس ية ال مراض خطورة احلديث الطب أ كد : لقدةالصحة النفس ي -8

 يدع مل والإسالم وحصته، اجلسم أ عضاء أ نسجة عىل سيئة أ اثر لها النفس ية والاضطراابت والغضب، واحلزن

ىل أ رشده بل ال مراض، هذه به تفتك الإنسان النيب  لسرية فاملتأ مل عالهجا طرق عىل ودهل رشها من حيميه ما اإ

 يصاحْبا وما الاضطراابت من املسمل الإنسان حيمي متاكمال نفس يًا برانجًما وضع أ نه جيد عليه الصالة والسالم

 الرتكزي عىل تعميق الإميان ابهلل، جتاوز الوساوس، ادلعاء واذلكر... :الربانمج هذا معامل أ برز ومن أ مراض، من

ِ َوالَْحَزِن َوأَُعوُذ بَِك ِمْن الَْعْجِز َوالْكََسِل : "والسالمدعائه عليه الصالة  من فاكن ين ِ أَُعوُذ بَِك ِمْن الْهَم 
ِ
اللذهُمذ ا

يِْن َوقَهِْر الر َِجال" َوأَُعوُذ بَِك ِمْن الُْجْبِ َوالُْبْخِل َوأَُعوُذ بَِك ِمْن غَلَبَِة ادلذ
295
 

طفال والنساء -9 نالرعاية الصحية والطبية لل  ىل تسعى اليت فال مة أ طفالها، حصة يف ال مم مس تقبل : اإ  حامية اإ

 وضعت وقد ابل مل، ويبرش ابخلري ينبض أ فضل غد صنع يف سلمية تسامه حصية أ سس عىل وتربيهتم أ طفالها

 ال م اختيار عىل احلرص خالل من وذكل يتكون أ ن قبل حىت الطفل محلاية وقائية تدابري الإسالمية الرشيعة

 هل. الصاحلة

 الصغرية التفاصيل من تكل ينْبر الصحي، اجملال يف الإسالمية الرشيعة كفلهتا اليت الطفل حلقوق املتأ مل ولعل

 يف احلضانة حلقه ابلإضافة مودله، قبل حقوقه حىت وكفاةل أ مه، بطن يف حياته ضامن من ابُتدئ حيث والكبرية،

 .مرشوع غري بطريق ودل لو والكفاةل حىت والرعاية واخلتان، والرضاعة، واحلياة،

وسمل رعاية املريض وبيان فضل  عليه هللا املصطفى صىل علهيا وحث الإسالم، هبا جاء اليت ال داب ومن

ذ اعتربها  املسمل. أ خيه عىل املسمل حقوق من عيادته، اإ

 هبذه الفئة وسمل عليه هللا صىل املصطفى ابلضافة اىل فئة املعوقني أ و ذوو الاحتياجات اخلاصة، حيث أ همت

شعارمه وحتفزيمه، بطمأ نهتم، وتشجيعهم، خاصا،ً اهامتماً  من  والسالم الصالة رفع عليه حيث هلم، اجملمتع حبب واإ

ىل تدعو اليت أ حاديثه خالل من معنوايهتم  ال جر ببيان عظم املعاق قلب وربط البالء، ذكل عىل الصرب اإ

 والثواب.

اليت  والصحية للهنضة الطبية الرئيسة ادلعامئ متثل والطبية لصحيةا النبوية التوجهيات ال مر أ ن وخالصة    

                                 
 .2158، ر 5البخاري، صحيح البخاري، ج 293
 .2163ص ،5ج البخاري، صحيح البخاري،  294
 1059 ص ،3 ج ،صحيح البخاري البخاري، 295
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ذ بعد، فامي العامل شهدها  اكنت مبثابة واليت جيل، بعد جيال منه ال طباء رشب اذلي املعني التوجهيات هذه تعد اإ

 عظم يوم لك يؤكد فالعمل والطبية، الصحية اجملالت يف البحث والتقيص س بل العلامء عىل سهلت اليت املفاتيح

 الطب اترخي يف ومصداقيهتا العلمية، فال سس اليت أ رساها الطب النبوي متثل نقطة حتول التوجهيات تكل

ىل والشعوذة والكهانة ال سطورة العامة فانتقل الطب من والصحة  .والتجربة العمل اإ

ىل أ ورواب.  اثلثا: طرق انتقال خدمات الطب الإساليم اإ

ابن فرتة القرون الوسطى، قد مما ل شك فيه أ ن احلضارة  العربية الإسالمية، اليت شهدت ازدهارا واحضا اإ

اضطلعت بدور هام وأ سايس يف تطور خمتلف ميادين العلوم اذلي شهدته أ وراب يف فرتة عرص الهنضة. ولعل من 

 أ وراب واحضا أ مه تكل العلوم يه العلوم الطبية. لقد اكن تأ ثري ال طباء العرب يف جمال تطور العلوم الطبية يف

وجليا من خالل أ مرين اثنني؛ أ ولهام تكل الرتجامت اليت قام هبا ال طباء العرب للكتب الطبية القدمية الإغريقية 

ىل اللغة الالتينية يف بداايت عرص الهنضة. ويف  ىل اللغة العربية واليت بدورها ترمجت اثنية اإ والهندية والفارس ية اإ

يس والإغريقي من الضياع، فأ كرث مؤلفات أ بقراط وجالينوس يف الطب مثال ذكل حفظ للرتاث الهندي والفار

اكن الغرب قد تعرف علهيا من خالل الرتجامت الالتينية املنقوةل عن العربية. أ ما التأ ثري ال خر لل طباء العرب فقد 

نوا قد اكتس بوها اكن من خالل ما أ ضافوه وما أ بدعوه يف جمال الطب وذكل من خالل اخلربات العملية اليت اك

نتيجة ملامرس هتم للطب يف الباميرس تاانت
296
اليت اكنت منترشة يف اكفة أ رجاء البالد الإسالمية. 

(297) 

 عن طريق الرتمجة- 1

ىل الالتينية وذكل راجع للتخلف اذلي اكنت تعيشه أ ورواب يف  اقرتنت بداية الهنضة ل ورواب برتمجة كتب العربية اإ

ل يولون اهامتما بشؤون العمل والثقافة. مما جعل دار الإسالم  املسلمني. هذا التخلف جعلهمم مقارنة مع 12القرن 

مصدرا للعمل واملعرفة للعديد من ال وروبيني اكلاكهن الإفرجني 'جريبريت' اذلي يعترب أ ول من عرف ال وروبيني 

ثر مقامه ابملدن الإسالمية، تاكثر  أ مثال هذا الشخص مع امتداد احتاكك ابل رقام العربية لشدة ما اش هتر به اإ

ىل 1187-1114املسلمني ابل وروبيني فكرث املرتمجون ومن أ مههم جريارد الكرميوين ) يطاليا اإ ( اذلي قدم من اإ

ىل الالتينية ما يناهز  ىل  13مؤلفا. يف القرن  70طليطةل لطلب العمل فتعمل العربية وترمج اإ ازدادت حركة النقل اإ

م( اذلي لقب ابحلكمي لهامتمه ابلرتمجة  1284-1252يد مكل قش تاةل الفونسو العارش ) الالتينية توسعا عىل

  وحتصيل العمل. 

                                   عن طريق ال ندلس - 2  

ىل أ ورواب حبمك املدة الطويةل  تعترب ال ندلس من أ مه اجلسور اليت ساعدت عىل انتقال احلضارة العربية الإسالمية اإ

اليت حمك فهيا العرب واملسلمون هذه البالد واليت جتاوزت مثانية قرون. وتعد مدن طليطةل، قرطبة، قش تاةل 

                                 
الذي يعالج البيمارستانات: لفظ فارسي يتكون من كلمتين هما )بيمار( وتعني مريض أو عليل و)ستان( وتعني دار، أي المكان  296

  المريض.
297 (2006)The Role of Arab Physicians on Medicine Development in Europe Abdul Nasser Kaadan 
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اليت اكنت متش بعة مبظاهر احلضارة العربية الإسالمية، حيث اكن العديد من  وغرانطة من أ مه املراكز ال ندلس ية

لهيا لالطالع عىل الكتب العربية خاصة املرت  ىل الالتينية واملنقوةل عن اليوانن والفرس. الطالب يفدون اإ مجة اإ

حيث اش هترت يف هذا اجملال مدرس تا برشلونة وطليطةل اليت مت اختاذها كنافدة تطل مبارشة عىل احلضارة العربية 

 الإسالمية.

ذا ما مرض ذهب اىل أ قر  وقد كثفت سلطة اخلالفة يف ال ندلس من رعايهتا ب الصحية للمواطنني، فاكن املسمل اإ

املواطن املس يحي يذهب اىل الكنيسة عندما ميرض ينتظر الشفاء عىل يد الرهبان،  مركز طيب للعالج بيامن اكن

فاإنه اكن يشد الرحال ويسافراإ  أ ما ابلنس بة اىل حاكم ال قالمي ال وروبية فاإذا ما احتاج أ حدمه اىل املعاجلة الطبية

 . العامصة قرطبة ليكون حتت اإرشاف طبيب مسمل

ة أ خرى لعب التجار واملهاجرون اذلين يتنقلون بني بالد ال ندلس وخمتلف بقاع البالد العربية الإسالمية من هج

ىل ابيق أ حناء أ ورواب املس يحية. هذا دون أ ن ننىس ادلور اذلي  دورا همام يف انتقال احلضارة العربية الإسالمية اإ

ووقوع بعض املدن الإسالمية حتت احلمك  ا اجملالاكن يلعبه السفراء واملدجنني واملوريسكيني والهيود يف هذ

املس يحي اترة وعودهتا للحمك الإساليم اترة أ خرى أ و العكس
298
 . 

يطاليا - 3  عن طريق صقلية وجنوب اإ

عاما( معلوا عىل اس تغالل خرياهتا املعدنية  130ملا اس توىل العرب عىل جزيرة صقلية يف عهد ال غالبة )مدة 

ساكهنا ال صليني دون املس بعاداهتم وقوانيهنم وحريهتم ادلينية، واكنت هذه املدة اكفية  وأ قاموا عالقات مودة مع

لنرش مبادئ احلضارة العربية الإسالمية. وعندما اس توىل النورمانديون علهيا خاصة يف عهد املكل روجه 

جعابه ابحلضارة الإسالمية وتأ ثر هبا بشلك كبري، خاصة من خالل ا 1113-1154)) رتدائه لعباءة مكتوب أ بدى اإ

علهيا ابحلروف العربية واخلط الكويف. ويعترب كتاب )نزهة املش تاق يف اخرتاق ال فاق( من أ مه الكتب اليت 

يطاليا. كام أ ن حركة الرتمجة عرفت نشاطا كبريا من خالل ترمجة العديد من  حتدثت عن وصف صقلية وجنوب اإ

ىل ال   اثر اليت تركها العرب يف صقلية خاصة القصور واملساجد واملصانع الكتب يف جمال الطب والفكل، ابلإضافة اإ

 واليت اختذها النورمانديون فامي بعد قدوة لصناعهتم. 

 عن طريق احلروب الصليبية-4

شلكت احلروب الصليبية فرصة كبرية للتقاء الغرب ال ورويب ابلرشق الإساليم، فطيةل قرنني من الزمن اليت 

العريب، اقتبسوا الكثري من أ ساليب احلياة واملعرفة يف اكفة اجملالت، كام حصلوا عىل كثري بقي الصليبيون ابلوطن 

من الكتب العربية، فساعد ذكل عىل ظهور روح البحث ودراسة ال قدمني ول داهبم وفنوهنم وعلوهمم. كام أ ن 

تعرف عىل العديد من الوسائل الصدامات العسكرية بني املقاتلني املسلمني واملقاتلني الصليبيني مكنهتم من ال

                                 
 العشرون، بغداد، العدد  5 لدا والبحوث للدراسات اليوزبكي، الحضارة اإلسالمية في األندلس وأثرها في أوروبا، ثقافتنا سلطان توفيق 298

 .119م، ص2010 /   ه1431
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 احلربية واخلطط اليت يس تعملها العرب.

ذن اكنت هذه يه أ مه القنوات واجلسور اليت من خاللها متكنت أ ورواب من الاس تفادة من احلضارة العربية  اإ

الإسالمية يف اكفة جمالهتا: ال دبية، الفنية، العلمية، الاقتصادية، الاجامتعية والس ياس ية
299
. 

: م  ظاهر اس تفادة أ ورواب من الاجنازات الصحية العربية الإسالمية.رابعا

 لغة التواصل املشرتك، واليت اكنت بلغة عربية، وكتب العرص اذلهيب لالإسالملقد تطور الطب وش ىت العلوم يف 

زمن احلضارة الإسالمية. نشأ  الطب الإساليم كنتيجة للتفاعل اذلي حدث بني الطب التقليدي العريب  يف

ن الطب الإساليم، وهكذا  واملؤثرات اخلارجية. اكنت الرتجامت ال وىل للنصوص الطبية، عامالً أ ساس يًا يف تكو 

طوروا املستشفيات، ومارسوا اجلراحة  أ فرز الإسالم يف العصور الوسطى بعض أ عظم ال طباء يف التارخي، اذلين

عىل نطاق واسع، بل ومارس النساء همنيت المتريض والتطبيب.
300 
  

 املقتدر ابهللوقد انترشت ممارسة همنة الطب حىت أ نه بلغ عدد ال طباء يف بغداد وحدها يف زمن اخلليفة العبايس 

طبيب، بل ظهرت مصنفات لل طباء حبسب الفرتة الزمنية اليت عاشوا فهيا أ و حبسب املناطق  860أ كرث من 

 عيون ال نباء يف طبقات ال طباءو" لبن جلجلاليت اس توطنوها، ولعل أ مهها كتايب "طبقات ال طباء واحلكامء" 

 .ةلبن أ يب أ صيبع

" يف القرن التاسع امليالدي، كام اكن لكتبه اجلامع احلاوي يف الطبكتابه " محمد بن زكراي الرازيكتب  -

الكبري شهرته اخلاصة، ملا جسهل فيه الرازي من حالت رسيرية عاجلها الرازي بنفسه، وقدم فيه تسجيالت 

جمدل، لك مهنا ترشح أ جزاء من اجلسد أ و أ مراض معينة،  23مفيدة جًدا عن أ مراض خمتلفة. وقد نرشه يف 

صنفها حبسب فهمه. وقد ظلت معظم اجلامعات ال وروبية تس تخدم كتاب احلاوي َكرجع طيب هام حىت 

 القرن السابع عرش. 

ن اكتشاف ادلورة ادلموية الصغرى من قبل الطبيب الربيطاين وليام هاريف   -  William Harveyاإ

ل أ ن الاكتشاف ال مه ابلنس بة لتارخي الطب 1628وذكل عام  ، اكن أ حد احملطات الهامة يف اترخي الطب. اإ

ثبات أ ن ابن النفيس ادلمشقي اكن  قد س بق هاريف يف عند العرب هو ما مت يف بداايت القرن املايض من اإ

هذا الاكتشاف بنحو مخسة قرون. وابلرمغ من أ ن هذا الرأ ي قد مت تبنيه من  قبل العديد من ادلوائر 

ل أ ن هناك بعض اجلهات العلمية لزالت  العلمية املعنية يف الغرب وعىل رأ سها جامعة أ كسفورد الربيطانية، اإ

دراك هذه احلقيقة.  تتعاىم عن اإ

                                 
 -العالقات الثقافية الخارجية  ،دور الحضارة العربية اإلسالمية في النهضة االوربية كنموذج لحوار الحضارات، عبد المنعم الجميعي 299

  .14، ص2003،وزارة الثقافة المصرية
300 Bruno halioua, la médecine contemporaine occidentale doit beaucoup à la médecine arabo-

islamique, le journal de la santé, France 5, le 10 mai 2010. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%84%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
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نسان  لياسترشحي بدن اإ  ملنصور بن اإ

 

 
يتحدث فيه عام أ سامه برائد نظرية التجبري املتأ خر الطبيب  1982كتااب س نة  Apleyكام أ صدر أ بيل  -

  George Perkinsالربيطاين جورج بركزن 
301
لكن املطالع لكتب الطب الرتاثية اليت أ لفها ال طباء العرب  

ث عهنا الطبيب العريب الكبري ابن سينا يف كتابه "القانون يف الطب" وقبل  ال وائل جيد أ ن هذه النظرية حتد 

 فسور الربيطاين جورج بركزن حبوايل أ لف عام.الربو

لقد خلص الطبيب الفرنيس لوس يان ل ولكريك ماكن ة الزه راوي يف تط ور الط ب الع املي بق وهل "يع د أ ب و  -

القامس يف اترخي الطب أ مسى تعبري عن عمل اجلراحة عند العرب، وهو أ يضا أ كرث املراجع ذك را عن د اجل راحني 

وقد احتل الزهراوي يف معاهد فرنسا ماكن ة ب ني أ بق راط وج الينوس فأ ص بح يف العرص الوس يط". مث قال: "

من أ راكن هذا الثالوث العلمي".
302

 

من  ا يؤك  د هب  ذا الق  ول ال خ  ري م  ا س   بق أ ن ردده ركس   يوس   يف الق  رن اخل  امس عرش    Ricciusول ولكريك اإ

ىل الفرنس  ية مقالت  ه يف  امل يالدي. ويع د ل  ولكريك أ ح د املتخصص  ني يف دراس ة الزه  راوي، فه و اذلي ت  رمج اإ

م حن و عرش ين ص فحة مضهن ا 1876اجلراحة، وكتب عنه يف كتابه "اترخي الط ب الع ريب" اذلي أ ص دره ع ام 

 جامت الالتينية والعربية لكتاب "الترصيف".معل ومات مفيدة عن ه ذا اجلراح ال ندليس ولس امي عن الرت 

ن أ ول من ترمج املقاةل الثالثني لكتاب "الترصيف" )ويه املتعلقة ابجلراحة( هو جريارد الكرميوين اذلي  اإ

ىل اللغة الالتينية وذكل يف مدينة طليطةل يف النصف الثاين من القرن الثاين عرش. وعن طريق هذه  ترمجها اإ

ك فضل جرايح العصور الوسطى. وتوجد الرتمجة اش هتر الزهراوي وأ صبح معروفاً من قبل ال طباء الغربيني 

يف مكتبة مونبلييه يف فرنسا ترمجة عربية للمقاةل الثالثني مع رسوم لل دوات اجلراحية. ويف القرن الرابع عرش 

كتابه املسمى "اجلراحة الكربى" ابللغة  Guy de Chauliacنرش اجلراح الفرنيس الشهري غي دي شولياك 

                                 
تعني نظرية التجبير المتأخر باختصار وتبسيط شديدين أن هناك أنواعا من الكسور وألسباب عديدة يجب التريث عدة أيام قبل القيام  301

 بتجبيرها النهائي.
 .36ردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص 302

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mansur1911.jpg
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د استشهد ابلزهراوي أ كرث من مائيت مرة. وقد بقي هذا الكتاب أ مه وأ شهر م. وق1363الالتينية وذكل عام 

 مرجع يف اجلراحة لعدة قرون.

يطاليا عام  م. وقد تبعها طبعات 1471لقد مت ل ول مرة طبع املقاةل الثالثني لكتاب "الترصيف" يف فيينا ابإ

سادس عرش يف مدن أ وروبية أ خرى يف املدينة نفسها. مث ظهرت حوايل عرشون طبعة أ خرى يف القرن ال

م قام جاهانيس نشاجن بنرش النص العريب مع 1778م. ويف عام 1531عديدة مثل طبعة بيرتو أ و جيالات عام 

نلكرتا. ويف عام  م قام الطبيب الفرنيس الشهري لوس يان 1861ترمجته ابلالتينية يف جمدلين يف أ كسفورد ابإ

ىل اللغة   الفرنس ية.لولكريك برتمجة املقاةل الثالثني اإ

فكرته ابللجوء لربط ال وعية ادلموية هذا، ومن الإسهامات الطبية للزهراوي عىل سبيل املثال ل احلرص 

 بعدة قرون. Ambroise Pareكوس يةل لإيقاف الن زف وذكل قبل اجلراح الفرنيس 

ىل ما يعرف اليوم بوضعية جراء خياطهتا، أ شار اإ صابة ال معاء وطريقة اإ ترندملبورغ  وعن جروح البطن واإ

Trendelenburg .واليت كثريا ما تس تخدم اليوم يف بعض الإجراءات الطبية...وغريها الكثري والكثري جدا 

" املس توىح من الطب النبوي، واكنت الطب الوقايئكام اهمت ال طباء املسلمون أ يًضا مبا يعرف ال ن " -

هلم كتب هتمت بكيفية احلفاظ عىل الصحة، عن طريق احلفاظ عىل نظافة البيئة احمليطة وس بل التغذية 

اذلي اكنت  لبن بطالن" تقومي الصحةالسلمية، وممارسة الرايضة للحفاظ عىل اجلسم. لعل أ شهرها كتاب "

هل شعبيته يف أ ورواب يف العصور الوسطى، وبه يدلل عىل تأ ثري الثقافة العربية عىل بداايت احلضارة ال وروبية 

 احلديثة.

ن ابن أ يب ال شعث مالحظاته وتفسرياته عن وظائف املعدة بدقة عىل أ سد يح، يف كتابه "الغادي  - دو 

وصف تكل الوظائف، مما جيعل ابن أ يب  ولمي بومونتعام، أ عاد  900، وبعد حنو 959واملغتدي" عام 

 ال شعث رائًدا يف عمل وظائف ال عضاء التجرييب.

ال مريكية للعلوم التقليدية أ ن العالج ابحلجامة هذا وقد أ كد ادلكتور أ مري صاحل رئيس امجلعية  -

 cupping)املس توىح من الطب النبوي( يمت تدريسه يف مناجه الطب يف أ مرياك كفرع همم يسمونه 

therapy  كام أ ن هذا ال سلوب الطيب أ ثبت فعاليته امليدانية يف معاجلة عديد ال مراض املس تعصية واليت

طان، البدانة والسكري وغريها...جعز الطب احلديث عن عالهجا اكلرس 
303

 

سقاط  - ساعد ترشحي ابن الهيمث للعني، عىل وضع أ ساس نظريته حول تكون الصورة، واليت رشهحا عرب اإ

أ شعة الضوء خالل وسطني خمتلفي الكثافة، أ ي أ نه أ ثبت نظريته ابلتجارب املعملية واكن ذكل يف القرن 

                                 
 2012يونيو 1، روبورتاج تم بثه على قناة العربية بتاريخ حية للبدناء تتحسن مع الحجامةالمؤشرات الص 303

http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/01/217855.html 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA
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س يف العامل الإساليم املناظراحلادي عرش. ويف القرن التايل، ترمج كتابه " ىل الالتينية، وظل يدر  " اإ

 .17وأ ورواب، حىت القرن ال 

ر بن عيل املوصيل اذلي كام اس تفاد ال وروبيون كثرياً من كتاب "تذكرة الكحالني" لصاحبه أ بو القامس عام -

 اش هتر بطب العيون.

 خمطوطة عربية عن ترشحي العني

 
وقد ترمجت كتب احساق بن معران، واحساق بن سلامين وهام من أ عالم مدرسة القريوان -

304
، ومن 

م( وقد اكنت هل منجزات طبية 1005ه/ 295أ عالهما الكبار، أ محد بن اجلزار وهو أ شهرمه )تويف س نة 

عظمية مثل "اقرتاح رضورة فصل الطب عن الصيدةل بوصفهام اختصاصيني خمتلفني" كذكل رضورة الفصل 

الطبية. وقد ترك ابن بني بقية الاختصاصات، واكتشافه أ مهية الفصل كذكل بني الفكر الطيب واملامرسة 

( مؤلفاً يف الطب بعضها حقق وطبع والبعض ال خر مازال خمطوطاً ، ومن أ برزها كتابه 30اجلزار أ كرث من )

همامً من   "زاد املسافر" اذلي حيتوي عىل أ وصاف ممتازة لعدد كبري من ال مراض. لكن مما ل شك فيه أ ن قسامً 

ىل أ ورواب. ابلإضاف ىل كتب غريه من أ عالم هذه املدرسة اليت لعبت دوراً مؤثراً مؤلفاته عرفت طريقها اإ ة اإ

ىل كتب غريه من أ عالم هذه املدرسة اليت لعبت دوراً مؤثراً عىل الطب  ىل أ ورواب. ابلإضافة اإ عرفت طريقها اإ

 ال ورويب لفرتة تزيد عىل مخسة قرون. 

نشاء الباميرستنات )املستشفيات الإسالمية  - ( اكنت مسة متبعة يف لك ماكن هذا، وجدير ابذلكر أ ن اإ

ابدلوةل الإسالمية يقدم هبا اخلدمة اجملانية من العالج وادلواء والغذاء ومساعدة أ رس املريض املعوزين، 

عكس املستشفيات يف أ ورواب وقهتا ،اكنت عبارة عن غرف للضيافة ملحقة ابلكنائس وال ديرة لتقدم الطعام 

ميان واملقعدين ومل تكن للتطبيبلعابري السبيل أ و ماليجء للعجزة والع
305

. واكن يطلق عيل هذه الغرف 

، واكن أ ول مستشفي يف الإسالم Hospitalityويه مش تقة من لكمة ضيافة   ،Hospitalلكمة مضيفة 

                                 
بعد  وبلغ ازدهارها أنها أصبحت ثالث مدرسة طبية في العالم اإلسالمي  ،ةازدهرت في القرنين التاسع والعاشر في عهد دولة األغالب 304

 .مدرستي بغداد وقرطبة
305 Journal la liberté, HISTOIRE VIVANTE : Ce que l’Occident doit au monde arabe, SUISSE, vendredi 18  
fevrier2011, P08. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Cheshm_manuscript.jpg
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نشاء  88م ) 706بناه الوليد بن عبد املكل س نة ه ( يف دمشق. واكن اخللفاء املسلمون يتابعون اإ

هامتم ابلغ. وخيتارون مواقعها املناس بة من حيث املوقع والبيئة الصاحلة املستشفيات الإسالمية اخلري  ية ابإ

وأ ول مستشفى للجذام بناه املسلمون يف التارخي  .لالإستشفاء والإتساع املاكين بعيدا عن املناطق السكنية

جنلرتا يف القرن  707س نة  حنسار احلروب الصليبية عيل 14م بدمشق وأ ول مستشفي بين ابإ املرشق م. بعد اإ

العريب، بعدما أ خذ الصليبيون نظام املستشفيات الإسالمية و الطب العريب عن العرب، يف حني أ ن أ ورواب 

نه غضب من هللا يس تحق الإنسان عليه العقاب حىت أ صدر املكل فيليب أ مره  ىل اجلذام عىل اإ اكنت تنظر اإ

العارش م. حىت اكن يف قرطبة م حبرق مجيع اجملذومني يف النار، ومل يأ ت منتصف القرن  1313س نة 

ابل ندلس وحدها مخسون مستشفي وأ كرث مهنا يف دمشق وبغداد والقاهرة والقريوان عالوة املستشفيات 

املتنقةل واملستشفيات امليدانية جلريح احلرب ، واملستشفيات التخصصية َكستشفيات امحليات اليت اكن هبا 

يربد اجلو وتلطف احلرارة بنوافري املياه أ و ابملالقف الهوائية. معزل طيب لعزل ال مراض املعدية . وفهيا اكن 

ومستشفيات للجراحة اليت اكن يشرتط فهيا اجلو اجلاف ليساعد عىل التئام اجلروح. لكرثة حروب املسلمني 

فقد طوروا أ ساليب معاجلة اجلروح فابتكروا أ سلوب الغيار اجلاف املغلق وهو اسلوب نقهل عهنم ال س بان 

ل ول مرة يف احلرب الاهلية ال س بانية مث معم يف احلرب العاملية ال وىل بنتاجئ ممتازة. ومه أ ول من  وطبقوه

اس تعمل فتيةل اجلرح ملنع التقيح ادلاخيل وأ ول من اس تعمل خيوطا من أ معاء احليوان يف اجلراحة ادلاخلية. 

ل النحل)من الطب النبوي( واذلي ومن أ مه وسائل الغيار عىل اجلروح الىت أ دخلها املسلمون اس تعامل عس

 ثبت حديثا أ ن هل خصائص واسعة يف تطهري اجلرح ومنع منو البكرتاي فيه.

ومن هجود العلامء يف الصيدةل ويف عمل طب ال عشاب اكتشاف أ لوف النبااتت اليت مل تكن معروفة  -

الطبيب املعاجل هو الصيديل وبينوا فوائدها. واكنت معظم ال عشاب جترب عىل احليواانت اكلقرود أ ول. واكن 

وتسمى )ال نعات(.  أ و العشاب يف أ ن واحد. مث انفصلت التخصصات وأ صبح الطبيب يكتب الوصفات

ىل العشاب أ و العطار اذلي يركْبا هل. كام اكن ابن البيطار )ش يخ العطارين( جيوب  واكن يسلمها املريض اإ

 300يف ش ىت أ حواهل واطواره ومنوه. وقد اكتشف وحده العامل ومعه رسام يرمس هل يف كتبه النبات ابل لوان 

نبات طيب جديد رشهحا يف كتبه واس تجلْبا معه.وقد أ لف كبار العشابني العديد من الكتب واملوسوعات 

ىل اللغة الالتينية وانترشت يف أ ورواب انتشاراً واسعاً ومن أ مه هذه  العلمية يف هذا العمل واليت ترمجت اإ

 الكتب:

 كتاب "الصيدةل" للبريوين.هؤلء صاحب  •

دواء  600كتاب "حقائق ال دوية" ل يب منصور موفق بن عيل الهدوي وصف فيه قرابة ال   •

 .وكتاب    ال دوية وال غذية
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ومؤلفات ماسوية املارديين وكتاب "منافع ال دوية وال غذية" لبن البيطار اذلي ظل يدرس يف  •

 أ ورواب عدة قرون.

فاكر  كامل ادلين الفاريسترشخي للعني أ جراه   ابن الهيمثيف القرن الثالث عرش اعامتداً عىل أ 

 
ىل الالتينية أ حد أ عظم أ عامل الرتمجة لكتب طبية،  لبن سينا" القانون يف الطبواكنت ترمجة كتاب " - اإ

مث طبع وانترش يف اكمل أ ورواب. ظل هذا الكتاب املرجع ال سايس يف الطب يف أ ورواب، حىت بداية العرص 

ديثاحل
306

مرة. لحظ  35، وخالل القرنني اخلامس عرش والسادس عرش وحدهام، طبع الكتاب أ كرث من 

خشص مريض، ورشح  اليت تنتقل عرب الهواء من قبل ال مراض املعديةابن سينا ظاهرة نقل العدوى لبعض 

، واذلي اكن مبثابة كتاب الشفاءكيفية اختبار بعض ال مراض اجلديدة حيهنا. وقد كتب ابن سينا أ يًضا 

 والفلسفة، وقد حظي هذا الكتاب أ يًضا بشعبية يف أ ورواب.موسوعة عامة يف العلوم 

  

نيكسون الطبية التارخيية  ، ويه حمفوظة يف مكتبة1484نسخة لتينية من كتاب القانون يف الطب ترجع لعام 

ابعة جلامعة تكساس للعلوم الصحية يف سان أ نطونيو  الت

 
. 

 احلصبة، واذلي وصف فيه بعناية بل ومزي  بني مريض احلاوي يف الطبكتاب  أ بو بكر الرازيكتب  -

 ، وقد اكن لهذا الكتاب أ يًضا أ ثره يف أ ورواب. واجلدري

                                 
306 Journal la liberté, HISTOIRE VIVANTE, Op.Cit, p08. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86.jpg&filetimestamp=20121230111607&
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Canons_of_medicine.JPG
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هذا وجتدر الاشارة اىل أ ن املسلمني مه أ ول من ابتكر نظام الإجازة يف الطب كغريه من العلوم ول بد  -

ملامرسة املهنة من اجتياز الامتحان. ووضعت أ داب وأ خالقيات للمهنة .واكن لك من يقوم مبامرسة همنة 

يؤخذ عليه قسم الطبيب املسمل واذلي اكن يعمتد عىل احملافظة عىل رس املريض وعالجه دون متيزي  الطب،

ه  ( يف عهد اخلليفة املأ مون قد صدر أ ول  2 1 8 -م 833وأ ن حيفظ كرامة املهنة وأ رسارها. واكن يف س نة )

م جيزي هل العمل وأ خضع قانون للرخص الصيدلية ومبوجبه جيري امتحان للصيدلين مث يعطي مبوجبه مرسو 

 القانون الصيدليات للحس بة )التفتيش(. 

اذلي اعمتد فيه  أ خالقيات الطبأ قدم ال عامل العربية يف جمال  للرهاويويعد كتاب "أ دب الطبيب"  -

تابه ال طباء بأ هنم "رعاة الروح واجلسد"، وكتب عىل أ عامل أ بقراط وجالينوس، وقد وصف الرهاوي يف ك

فيه عرشين فصالً يف خمتلف العناوين املرتبطة ابل خالقيات الطبية.واكن اخلليفة املأ مون قد لكف الرازي 

ش يخ ال طباء بتأ ليف كتاب بعنوان "أ خالق الطبيب" ليدرس للطلبة، وقد رشح فيه العالقة الانسانية بني 

 م وبني بعضهم كام مضنه نصا  للمرم يف تعاملهم مع الطبيب.ال طباء واملرم وبيهن

 خـــامتة

من هنا يتبني لنا أ ن احلضارة العربية الإسالمية قد أ سهمت يف وضع أ ساس احلضارات احلديثة بنصيب       

 موفور وأ ن فضلها علهيا واحض غري منكور، وذكل ل ن:

ىل والسحر الشعوذة وال سطورة من فنقهل العامل، يف والصحي الطيب الفكر يف انقالابً  أ حدث الإسالم -  العمل اإ

  واسعة. خطوات الطب تقدم يف أ سهم مما والتجربة واملنطق،

 السلمية الراكئز وضعت جيد أ هنا والطب الصحة بشأ ن املطهرة النبوية والس نة الكرمي القرأ ن لتعالمي املتأ مل -

 .الشامةل والطبية الصحية للرعاية والصحيحة

لقد اكن تأ ثري ال طباء العرب واملسلمني يف جمال تطور العلوم الطبية يف أ وراب واحضا وجليا من خالل أ مرين     

ىل  اثنني؛ أ وهلام تكل الرتجامت اليت قام هبا ال طباء العرب للكتب الطبية القدمية الإغريقية والهندية والفارس ية اإ

ىل ا للغة الالتينية يف بداايت عرص الهنضة. ومما ل لبس فيه أ ن يف ذكل اللغة العربية واليت بدورها ترمجت اثنية اإ

حفظ للرتاث الهندي والفاريس والإغريقي من الضياع، فأ كرث مؤلفات أ بقراط وجالينوس يف الطب مثال اكن 

فقد اكن  الغرب قد تعرف علهيا من خالل الرتجامت الالتينية املنقوةل عن العربية. أ ما التأ ثري ال خر لل طباء العرب

من خالل ما أ ضافوه وما أ بدعوه يف جمال الطب وذكل من خالل اخلربات العملية اليت اكنوا قد اكتس بوها نتيجة 

 ملامرس هتم للطب يف الباميرس تاانت اليت اكنت منترشة يف اكفة أ رجاء البالد الإسالمية.

ىل شهادات الكثري من املنصفني من املسترشقني الغر  بيني اذلين درسوا العلوم عند العرب، كام ل بد أ ن نشري اإ

فأ جعبوا واندهشوا مبا أ جنزه هؤلء العلامء، بل اعتربوا أ ن ما حتقق يف تكل الفرتة اكن مبثابة ثورة علمية حقيقية 

وبلك املقاييس. ولعل من أ مه هؤلء املسترشقني والكتاب: جونشاكل ال ملاىن   كتابه "الإسالم قوة عاملية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
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اف لوبون   كتابه "حضارة العرب" ال ملانية زيكريد هونكه يف كتاهبا "مشس العرب تسطع متحركة" ، وغوس ت

عىل الغرب". حيث تقول يف معرض حديهثا عن مساهامت العرب يف تطوير اجلراحة: "فهذا الفرع ابذلات يدين 

ىل للعرب بتقدمه وصعوده املفاجئ من مرتبة املهن احلقرية ادلنسة اليت تاكد تكون مبزنةل  همنة اجلالدين واجلزارين اإ

ىل املس توى اذلي  القمة اليت عرفها عىل أ يدي العرب، فاإىل العرب وحدمه يعود فضل رفع هذا الفن العظمي اإ

لهيم وحدمه يرجع فضل بقاء هذا العمل".  يس تحقه، واإ

أ ن الرجال وريتشارد نيكسون رئيس الولايت املتحدة ال مريكية ال س بق اذلى أ كد ما قاهل ول ديوانت من 

العظام اذلين محلوا عبء الهنضة ال وربية اس تطاعوا ذكل ل هنم وقفوا عىل أ كتاف العاملقة املسلمني من أ مثال ابن 

 سينا والبريوىن والرازى وجابر بن حيان وغريمه.

ر  وارتأ ينا يف هذا املقام أ ن خنتمت هذا البحث هبذه الرساةل الهادفة من احتفال أ قمي يف جامعة برلني      بأ ملانيا، أ شا

هيا  نسانية يف عمل الطب فقال: أ  ىل فضل العلامء املسلمني عىل الإ ادلكتور غريسيب رئيس فرع الطب فهيا اإ

الطالب املسلمون، وال ن قد انعكس ال مر، فنحن ال وروبيني جيب أ ن نؤدي ما علينا جتاهمك. مفا هذه العلوم 

ل امتدادا لعلوم أ ابئمك، ورشحا ملعارفهم ونظر هيا الطلبة اترخيمك، وعليمك ابلعمل املتواصل اإ ايهتم، فال تنسوا أ 

لتعيدوا جمدك الغابر، طاملا أ ن كتابمك املقدس، عنوان هنضتمك، ما زال موجوداً بينمك وتعالمي نبيمك حمفوظة عندك، 

ىل املايض لتؤسسوا للمس تقبل. ففي قرأ نمك عمل وثقافة، ونور ومعرفة، وسالم عليمك اي ن كنا يف فارجعوا اإ  طالبنا اإ

 املايض طالبمك.
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 جريمة االتجار بالبشر في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية
 

 الباحث نرص محمد سعيد البلعاوي

 طالب دكتوراة قانون

 لكية الرشيعة والقانون / جامعة العلوم الإسالمية العاملية .

 

 امللخص

من مزااي الرشيعة السمحة أ هنا جاءت بأ حاكم سامية أ غلقت منافذ اخللل، فالناس حتت مظةل الرشيعة السمحة 

نذ يمتتعون باكمل حريهتم قال تعاىل: 
ِ
اَرفُوا ا َل لِتََع ائِ ُكْ ُشُعوابً َوقَبَ ا ن َذكَرٍ َوأُنََث َوَجَعلْنَ انذ َخلَْقنَاُك م ِ

ِ
َا النذاُس ا }اَي أَهيه

ْكَر  َ عَلِمٌي َخِبرٌي{أَ نذ اَّللذ
ِ
ُكْ ا ا تْقَ أَ  ِ نسان مما  مَمُكْ ِعنَد اَّللذ فهذه ال ية وغريها  الكثري من ال ايت تقرر وحدة ال صل لالإ

يقت  عدم الامتيز، ومن مظاهر حترمي الاسرتقاق يف الرشيعة التحرمي باكفة صور ومظاهر الاجتار ابلبرش 

َيِن أ َدَم{ فالإنسان خملوق مكرم لقوهل تعاىل: ْمنَا ب رذ ْد كَ  . }َولَقَ

فظاهرة الاجتار ابلبرش حمرمة يف الإسالم ويه من كبائر الإمث والفواحش. والإسالم يعمل بأ حاكمه ومبادئه عىل 

نسان. وترتيباً عىل هذا  نسان من حيث هو اإ قامة العدل والكرامة واحلرية لالإ رفع الظمل والقهر عن الإنسان واإ

ولية من خالل التفاقيات ادلولية وحث ادلول عىل سن الترشيعات للحد من هذه الظاهرة، تسعى املنظامت ادل

وقد تناولت هذه ادلراسة احلديث عن مفهوم الاجتار ابلبرش والتطور التارخيي ملشلكة الاجتار ابلبرش، مث 

صور الاجتار ابلبرش وأ س بابه احلديث عن مرجعية ماكحفة الاجتار ابلبرش يف الرؤية الفقهية الإسالمية والقانونية و 

ىل أ ن الرشيعة  وأ اثره وحترمي الاجتار ابلبرش يف الرشيعة الإسالمية والقوانني الوضعية. وتوصلت ادلراسة اإ

ىل ماكحفة هذه الظاهرة.  الإسالمية معلت عىل جتفيف لك منابع الرق والعبودية، كام تسعى املنظامت ادلولية اإ

مببادئ الرشيعة السمحة للقضاء عىل هذه اجلرمية وسن القوانني عىل املس توى وتويص ادلراسة برضورة الالزتام 

 احمليل وادلويل اليت تاكحف هذه اجلرمية وتفعيل أ ساليب امحلاية من هذه اجلرمية.

Abstract  

Of the advantages of Sharee'a they came to the provisions Semitic closed bugs outlets, people 

under the umbrella of Sharee'a enjoy full freedom he says: {O people, we created you from a 
male and a female, and made you into nations and tribes so that the sight of God that God knows 
expert} This verse and many others verses decide the parent unit of the human person which 

requires a lack of differentiation, and the manifestations of the prohibition of slavery in the law 
prohibition of all images and manifestations of human trafficking Man is a creature Makram 

says: {We have honored the sons of Adam.} 
The phenomenon of human trafficking are prohibited in Islam and is a major sin and immorality. 
Islam and its provisions and principles of working to lift the injustice and oppression for the 

rights and the administration of justice, dignity and freedom of man from where he is a human 



 2017 | ايارمايو   – الثانيالعدد  -المجلد الثاني                                                            مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية     

  
 - 77 - 

 
  

being. Consequently the international organizations seeking through international conventions 
and urged States to enact legislation to reduce this phenomenon, this study has addressed the talk 

about the concept of human trafficking and historical development of the problem of trafficking 
in human beings, and then talk about the reference to combat human trafficking in the vision of 

Islamic jurisprudence, legal and images of human trafficking The causes and effects and the 
prohibition of human trafficking in Islamic law and man-made laws. The study concluded that 
Islamic law worked on drying all the headwaters of slavery, servitude, and international 

organizations seeking to combat this phenomenon. The study recommends the need to adhere to 
the principles of Sharia tolerant to eliminate this crime and enact laws at the local and 

international level that are struggling this crime and activate the protection methods of this 

crime. 

 املقدمة:

بني ل خيفى عىل مسعه خفي ال نني ول يغرب عن برصه امحلد هلل القوي املتني القاهر الظاهر املكل احلق امل

ل  هل اإ حراكت اجلنني ذل لكربايئه جبابرة السالطني، أ محده محد الشاكرين وأ سأ هل معونة الصابرين وأ شهد أ ن ل اإ

 هللا وحده ل رشيك هل يف ال ولني وال خرين وأ شهد أ نذ محمداً عبده ورسوهل املصطفى عىل العاملني.

مُهْ  قال تعاىل: ا لْنَ ي ِبَاِت َوفَضذ َن الطذ ِ َوالْبَْحرِ َوَرزَقْنَامُه م ِ لرَْب  ْد كَرذْمنَا بيَِن أ دَمَ َومَحَلْنَامُهْ يِف ا ْن َخلَْقنَا  }َولَقَ مذ عىََل كَثرٍِي م ِ

}  (.70)الإرساء:  تَْفِضيالً

ن قضية الاجتار ابلبرش قضية واقعية بني ال مم ول س امي يف أ ايمنا هذه،  وقد ظهرت هذه الظاهرة وانترشت يف اإ

العامل انتشاراً واسعاً حىت أ صبحت هذه الظاهرة لها وقعها يف اجملمتعات اخملتلفة وأ صبحت تشلك خطراً داهامً 

 للكثري من ادلول.

( مليار دولر يف 32فالإجتار ابلبرش جتارة حمرمة وتشلك جرمية نكراء وقد بلغت قمية التجارة الس نوية هل حوايل )

ال عوام ال خرية وابلتايل فهيي تعد اثلث أ كرب جتارة بعد جتارة اخملدرات والسالح، ويصل عدد ال شخاص اذلين 

ماليني( خشص وغالبية هؤلء مه من ال طفال والنساء وذلكل تعد هذه الظاهرة من  3يمت الاجتار هبم حوايل )

تؤرق الضمري العاملي يف هذه ال ونة واليت تعد  أ برز التحدايت اليت تواجه القرن احلايل حىت ابتت هذه اجلرمية

 انهتااكً صارخاً حلقوق الإنسان وأ بسط حرايته ال ساس ية.

ىل أ خرى وأ ن  وأ صبحت هذه الظاهرة دولية غري مقترصة عىل دوةل بعيهنا ولها أ شاكل وأ مناط خمتلفة من دوةل اإ

  عىل املس توى ادلويل أ و احمليل.هذه ال شاكل تتطور يف ظل ثورة التصالت ويه جرمية منظمة قد تمت

واكنت دعوة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قامئة عىل أ ساس ادلعوة حلرية الإنسان والقضاء عىل عبودية البرش 

للبرش، فاكن من أ برز دلئل تكرمي الإنسان احلرية الإنسانية فعمل صىل هللا عليه وسمل عىل تضييق منابع 

ير فعمل عىل الرتغيب بتحرير العبيد يقول املسترشق ال ملاين )أ دم مزت( أ ن العتق الاسرتقاق ووسع منافذ التحر 

يعد مبدأ  من مبادئ  الإسالم ويضيف اكن من الرب والعادات احملمودة أ ن يويص الإنسان قبل مماته بعتق بعض 
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العبيد(
(307)

. 

العبدان وال حابيش سواس ية وملوك ويقول املفكر نظمي لوقا )أ ن الرسول محمد صىل هللا عليه وسمل قد جعل 

قريش(
 (308)

. 

فوجد العبيد الكرامة واحلرية يف تعالمي الإسالم الإصالحية وجعل الإسالم مهنم سادات املسلمني ووقفت 

ىل حترير العبيد وتنادي ابملساواة التامة بيهنم وبني  قيادات قريش الاس تقراطية يف درجة ادلعوة اليت ترنو اإ

 السادة.

ىل لك ما تقدم تسعى املنظامت ادلولية للحد من هذه الظاهرة وذكل من خالل التفاقيات ادلولية وترتيباً ع

 وحث ادلول عىل سن الترشيعات اليت جترم الوقائع املرتكبة لصور الاجتار ابلبرش.

مهية البحث:  أ 

 تسليط الضوء عىل جرمية الاجتار ابلبرش. -1

ريف هبذه اجلرمية والبحث يف س بل الوقاية مهنا ومنعها الإسهام يف نرش املعرفة العامة عن طريق التع -2

 واملعاقبة علهيا.

شاكلية البحث:  اإ

شاكلية هذه ادلراسة فامي ييل:  تتلخص اإ

 ماهية الاجتار ابلبرش ومدى عناية الإسالم والترشيعات ادلولية هبا. -1

 أ س باب الاجتار ابلبرش وأ شاكهل ونتاجئه. -2

 رمية الاجتار ابلبرش.مدى عناية الإسالم واجملمتع ادلويل جب -3

 الوسائل املتبعة ملاكحفة الاجتار ابلبرش وس بل تطويرها. -4

 ادلراسات السابقة :

تعرض الباحثون ملوضوع ) الاجتار ابلبرش ( يف العديد من ادلراسات ولكن الباحث مل يقف عىل دراسة توحض 

 أ و تبني احلديث عن )جرمية الاجتار ابلبرش يف الرشيعة الإسالمية والقوانني الوضعية ( ومن تكل ادلراسات : 

معة انيف للعلوم حضااي الهتريب البرشي من ال طفال للباحث خادل سلمي احلريب، جا .1

 ، حتدث فهيا الباحث عن حضااي الاجتار ابلطفال والعقوابت املرتتبة عىل ذكل.2011ال منية،

الاجتار ابلبرش بني الواقع والقانون، ادلكتور هشام عبد العزيز مبارك، مركز ال عالم ال مين،  .2

 .، حتدث فيه الباحث عن الاجتار ابلبرش يف القانون البحريين2010البحرين، 

                                 
 .1/290القاهرة، متز، آدم، الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري،  (307)
 .185نظمي محمد، الرسالة والرسول، دار الكتب العلمية، بيروت، ص لوقا، (308)
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الاجتار ابلشخاص، ادلكتور أ محد أ بو الوفا، الندوة ال قلميية اليت ينظمها برانمج الالمم املتحدة  .3

، حتدث فهيا الباحث عن الاجتار ابلبرش 2007الإمنايئ حول اجلرامئ املنظمة والعابرة للحدود يف القاهرة، 

 واهجود ادلولية يف ماكحفة هذه الظاهرة.

اجلهود املرصية ملاكحفهتا والقضاء علهيا، للباحث هاين فتحي جوريج، جرمية الاجتار ابلشخاص و  .4

الندوة ال قلميية اليت ينظمها برانمج الالمم املتحدة الإمنايئ حول اجلرامئ املنظمة والعابرة للحدود يف 

 ، حتدث  فيه الباحث عن اجلهود املرصية يف ماكحفة الاجتار ابلبرش.2007القاهرة، 

 مهنج البحث :

 هذه ادلراسة عىل: تقوم

مجع معلومات ادلأ ب عىل املهنج الوصفي؛ القامئ عىل دراسة موضوع الاجتار ابلبرش فأ ول خطوة اكنت   -

 وافية ودقيقة عن لك ما يتعلق مبوضوع الاجتار ابلبرش ومن مث مناقش هتا.

 املهنج الاس تقرايئ؛ وذكل بتتبع مفردات املوضوع من مصادرها ومجعها من مظاهنا.  -

 ج املقارن؛ والقامئ عىل ادلراسة املقارنة بني حماربة الاجتار ابلبرش يف الرشيعة الإسالمية والقانون.املهن -

ليه حول موضوع حماربة الاجتار ابلبرش يف الرشيعة  - املهنج التحلييل؛ القامئ عىل صياغة ما مت التوصل اإ

 وضوع.الإسالمية والقانون  وتقدميه لدلارس لتكمتل عنده الصورة عن هذا امل

 املبحث ال ول:

 ماهية الاجتار ابلبرش

 املطلب ال ول: مفهوم الاجتار ابلبرش:

اجتر اجتاراً والتجارة حرفة التاجر والبرش يطلق عىل الإنسان املفرد  الاجتار يف اللغة: ممارسة البيع والرشاء تقول

وغريه
(309)

. 

يواهئم أ و اس تقباهلم بواسطة الهتديد ابلقوة أ و  والاجتار ابلبرش يعين: جتنيد أ شخاص أ و نقلهم أ و تنقيلهم أ و اإ

ساءة اس تعامل السلطة أ و اس تعاملها أ و غري ذكل من أ شاكل القرس. أ و الاختطاف أ و الاحتيال أ و اخلداع أ و  اإ

ساءة اس تغالل أ و تلقي مبالغ مالية أ و مزااي لنيل موافقة خشص هل س يطرة عىل خشص أ خر لغرض اس تغالل  اإ

ويشمل الاس تغالل كحد أ دىن اس تغالل دعارة الغري أ و سائر أ شاكل الاس تغالل اجلنيس أ و السخرة أ و 

ءاملامرسات الشبهية ابلرق أ و الاس تعباد أ و نزع ال عضا
(310)

. 

                                 
 .1/450، 2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 1لسان العرب، طجمال الدين بن محمد بن مكرم، ابن منظور،  (309)

(310)  http://www.child-trafficking.info/upload/files/13043390265198.pdf. 
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نسان ويقصد بقضية الاجتار ابلبرش يف الاصطالح القانوين: )لك ترصف بطريق القوة اخلش نة أ و النامعة يقع عىل  بقصد اإ

اس تغالل جسده فامي ميس حياته أ و حريته أ و كرامته يف داخل البالد أ و عرب احلدود الوطنية لتكل البالد(
(311)

. 
 املطلب الثاين: التطور التارخيي ملشلكة الاجتار ابلبرش:

قدمياً فهيي  -الاجتار ابلبرشمصطلح -مشلكة الاجتار ابلبرش ليست وليدة احلارض حيث ظهر هذا املصطلح 

 مشلكة ضاربة يف التارخي وحىت يمت فهم هذه الظاهرة بشلك حصيح ل بد من الوقوف عىل تطورها التارخيي.

ومن املعلوم أ نه ويف عصور ما قبل امليالد سادت قاعدة: )القوي يس يطر عىل الضعيف(، ومن هنا بدأ ت 

ىل سادة وعبيد نسان،  جذور املشلكة وانقسمت البرشية اإ وظهرت مع هذا الانقسام أ بشع صور الاس تغالل لالإ

وعندما جاءت ادلاينة املس يحية أ قرت الرق اذلي أ قرته الهيودية من قبل، وأ كد القديسون عىل رشعية خدمة 

الرقيق لسادهتم، كام أ كد هؤلء عىل أ ن الطبيعة جعلت بعض الناس أ رقاء وبعضهم سادة وهبذا أ صبحت هذه 

 الكتب الساموية احملرفة عىل أ يدي القديسني، ومع ظهور حركة الاس تكشاف اليت معت املشلكة رشعية يف

العامل يف القرنني السادس والسابع عرش ظهرت حركة القنص ال ديم عىل سواحل القارات واملناطق 

املكتشفة
(312)

يا دور ، ومن هنا عرف العامل ظاهرة الاجتار ابلبرش وذكل من خالل جتارة الرقيق، واكن لربيطان

كبري يف تعزيز هذه املشلكة والتارخي ميلء ابلشواهد عىل ذكل فلقد بلغت هذه التجارة أ وهجا قبل حرب 

لزيابيث ال وىل اليت  الاس تقالل ال مريكية واكنت قواعدها يف لندن وليفربول وبروس تول ولقد اكنت امللكة اإ

عارة التجار 1603-1558حمكت من ) بعض أ ساطيلها جللب الرقيق واكنت ( تشارك فهيا، حيث معلت عىل اإ

جعاابً ببطولته،  ىل مرتبة النبالء، اإ رشيكة جلون هوكزن واذلي عرف بأ كرب خناس يف التارخي حيث رفعته امللكة اإ

ضفاء الصبغة الرشعية عىل هذه التجارة فطلبت من رجال ادلين مربراً لهذه  ولقد حاولت حكومات اجنلرتا من اإ

توراة، وابلتايل اكن اس تعباد الزنوج عند ال وروبيني مباحاً واكن الرقيق يعاملون التجارة فأ سعفوها بنصوص ال

بشدة تودي حبياهتم أ حياانً 
(313)

، وعىل الرمغ من ذكل فقد وضعت قوانني للرقيق ولكهنا اكنت يف أ غلب ال حيان 

لزام العبيد مبقاتةل ا ذن من ضدمه ومهنا قانون )برتونيا( اذلي ينص عىل: )حيرم عىل السادة اإ ل ابإ لوحوش اإ

القايض(
(314)

. ولقد انترشت أ فة جتارة العبيد وصور اس تغالل البرش يف أ مريكيا ويف الكثري من دول أ ورواب 

الغربية واس متر هذا احلال حىت ظهرت حراكت ماكحفة الاس تعباد واس تغالل البرش بش ىت أ نواعه خالل القرون 

ىت أ صبحت أ سوأ  حال مما يه عليه يف العصور الوسطى حىت الثالث املاضية وتزايدت هذه املشلكة يف اخلفاء ح

ليه يف أ ايمنا احلالية عىل الرمغ من كرثة الترشيعات ومبادئ العداةل واحلرية واملساواة اليت  ىل ما وصلت اإ وصلت اإ

ىل القول أ ن ادلول ال وروبية وأ مرياك مه منشأ  هذه املشلكة وذكل بسبب ممارس هتم  تكفلها القانون. وخنلص اإ

                                 
(311)  Harith Faruqi: Faruqi's Law Dictionary, Libareirie, Duliban, Beirut, 2006, P.55. 
 .2014، عّمان، دار الثقافة، -دراسة مقارنة –ارتيمة، وجدان سليمان، األحكام العامة لجرائم اإلتجار بالبشر   (312)
(313)  Edward Wsaid: Orentalism, Vintage Books, 25th Ed, New York, 2003, P. 77. 
 .2010األصفر، أحمد عبدالعزيز، وآخرون، مكافحة الهجرة غير المشروعة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،   (314)
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خلاطئة، يف حني جاء الإسالم بتعالميه السمحة ليجتث ال فاكر اليت تعمل عىل تعزيز الرق والاس تعبادا
(315)

. 

انونية:  املطلب الثالث: مرجعية ماكحفة الاجتار ابلبرش يف الرؤية الفقهية الإسالمية والق

 الفرع ال ول: املرجعية الإسالمية يف ماكحفة الاجتار ابلبرش:

من املعلوم أ ن الرشيعة الإسالمية جاءت محلاية مقاصد الإنسان عىل اختالف درجاهتا ومهنا )ادلين والنفس 

ْلُكَِة{والعقل والعرض واملال( وذكل لعموم ال ايت القرأ نية ومهنا قوهل تعاىل:  ىَل الهتذ
ِ
مُكْ ا ِدي َيْ أ )البقرة:  }َولَ تُلُْقوْا بِ

َ (، وقوهل تعاىل: 195 َمُكْ اِبلْبَاِطِل{}اَي أَهيه بَيْن أَْمَوالمَُكْ  أ َمنُواْ لَ تَألُْكُواْ  ِيَن  ن دماءك )ص((، وقوهل 29)النساء:  ا اذلذ : "اإ

وأ موالمك وأ عراضمك عليمك حرام كحرمة يوممك هذا يف شهرك هذا يف بدلك هذا أ ل هل بلغت اللهم اشهد"
(316)

. 

{ومن درجاهتا كذكل ال هل وال قارب لقوهل تعاىل:  ِ اِب اَّلل  ِكتَ ْوىَل بِبَْعٍض يِف  الَْرحَاِم بَْعُضهُْم أَ )ال نفال:  }َوأُْولُواْ 

لِهِْم َحقٌّ (، مث اكن من درجاهتا أ ولئك الضعفاء واملهمشني لعموم ال ايت ومهنا قوهل تعاىل: 75 ْمَوا أَ يَن يِف  ِ ذلذ }َوا

( ْعلُومٌ  {24مذ ائِِل َوالَْمْحُرومِ (. ومن حيث حترير الوسائل فلها حمك املقاصد والغاية ل تربر 25-24)املعارج:  ( ل ِلسذ

يقاع الظمل عىل ال خرين أ و الاحتيال أ و اخلداع أ و الغش، وال ايت ادلاةل  الوس يةل وعليه فليس للمسمل احلق يف اإ

الِْقيَامَةِ{}َومَا اَكَن لِنيَِب ٍ أَن يَُغلذ َومَن يَْغلُْل يَأِْت بِمَا غَلذ يَوْ عىل ذكل كثرية مهنا:  (، وكذكل فاإن 161)أ ل معران:  مَ 

ا الضامن فالعربة فيه  برام العقود أ م  برام العقود منوطان ابلإرادة ابمجلةل وحترير الإرادة يتعلق ابلتلكيف واإ التلكيف واإ

ابلعدوان
(317)

. 

انونية ملاكحفة الاجتار ابلبرش:الفرع الثاين: امل  رجعية الق

هو بداية الانطالق لالإعالن عن ماكحفة الاجتار  1948اكن الإعالن العاملي حلقوق الإنسان الصادر عام 

ابلبرش
(318)

ناس أ حراراً متساوين يف الكرامة واحلقوق( ونصت ( منه: )يودل مجيع ال1حيث جاء يف نص املادة ) 

نسان حق المتتع باكفة احلقوق واحلرايت الواردة يف هذا الإعالن دون أَي متيزي(، 2املادة ) ( فيه عىل: )للك اإ

( عىل: )للك فرد احلق يف احلياة واحلرية وسالمة خشصه(. وبناًء عىل ذكل قامت العديد من 3ونصت املادة )

 لترشيعات والاسرتاتيجيات الوطنية ملاكحفة هذه الظاهرة.ادلول بوضع ا

وعليه فاإن الرشيعة الإسالمية اعمتدت يف ماكحفة هذه اجلرمية ويه جرمية متعددة ال شاكل والصور عىل ادلين 

حيث توعدت الرشيعة اجملرم ابلعقاب ال خروي وعىل القضاء من خالل زجره ابلعقوبة املنصوص علهيا ليكون 

 لل خرين، أ ما القانون فيتضح أ نه مجع لك جرامئ الاجتار ابلبرش جبرمية وهذه يه )الاجتار ابلبرش(. ذكل زاجراً 

 املبحث الثاين:

                                 
(315)  http://www.xzx4ever.com/vb/showthread-php?t=7736. 

 ، حديث صحيح.5156رواه أبو داود، حديث رقم  (316)
 .24/157وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت الموسوعة الفقهية الكويتية،  (317)
 .2000المسودة األولية لبروتوكول األمم المتحدة لمنع وقمع معاقبة اإلتجار في األشخاص وبخاصة النساء واألطفال،  (318)



 2017 | ايارمايو   – الثانيالعدد  -المجلد الثاني                                                            مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية     

  
 - 82 - 

 
  

 صور الاجتار ابلبرش وأ س بابه وأ اثره

 املطلب ال ول: صور الاجتار ابلبرش:

 لالجتار ابلبرش العديد من الصور واليت عرفهتا اجملمتعات البرشية عىل مر التارخي ومن أ برز هذه الصور:

: ادلعارة أ ولً
(319)

: 

 ويه من أ برز صور املتاجرة ابلنساء وتظهر بصور خمتلفة:

هيام الفتيات يف احلصول عىل ال عامل ش باكت الفجور والبغا -1 ء حيث يمت من خالل هذه الش باكت اإ

ىل دول تقوم ابس تغاللهن  املناس بة مقابل أ جور مالية ابهضة ليمت بعد ذكل تسفريهن بطريقة غري رشعية اإ

 ملامرسة البغاء.

ابحية. -2  الإاثرة عرب ش باكت الانرتنت الإابحية حيث يمت تصوير النساء يف مشاهد خليعة واإ

ذ اعتربت العديد من ادلول الس ياحة اجلنس ية مصدر من مصادر دخلها القويم. -3  الس ياحة اجلنس ية اإ

: وذكل من خالل تشغيل العامل ابل عامل الشاقة والصعبة جداً وتعرض هؤلء العامل اثنياً: اس تغالل العامةل الوافدة

ىل أ و  طاهنم فضالً عن اس تعبادمهللمعامةل السيئة وعدم حصوهلم عىل حقوقهم ومنعهم من العودة اإ
(320)

. 

وتمت هذه التجارة حتت وطأ ة احلاجة للامل حيث ميارس العاملون هبذه التجارة أ حد  اثلثاً: جتارة ال عضاء البرشية

أ مه صورها واليت توفر هلم املال الوفري ويه جتارة ال عضاء البرشية واليت تمت بسهوةل ويرس حتت وطأ ة الهتديد أ و 

احلاجة
(321)

. 

: اس تغالل ال طفالرابعاً 
(322)

: 

 وذكل من خالل:

 الاس تغالل اجلنيس لهؤلء ال طفال وذكل بعد التحايل علهيم. -1

التسول حيث يمت اس تعامل ال طفال يف ال ماكن العامة بعد القيام بتشويه صورمه وقطع أ طرافهم  -2

لباسهم الثياب الرثة.  واإ

 اس تغالهلم يف الكشف عن حقول ال لغام.التجنيد حيث يمت جتنيد ال طفال يف صفوف اجليش ليمت  -3

 اس تغالهلم للعمل يف املصانع بأ قل ال جور. -4

 العمل القرسي هبدف احلصول عىل لقمة العيش. -5

                                 
(319)  Gane Mayer: The Dark Side, Doubleday, New York, 2008, P. 79-80. 
(320)  http://www.manaralyemen.com/news.4746.html. 
(321)  cato/topics/64598/posts/127474. 
(322)  PatrickBurnett & Fairoze Manji: from the slave Trade to "Free" trade: How Trade Under 

Mines democracy and Justice in Africa, Fahamu Net Work for Social Justice. Oxford/ Nairobi, 
2007. 
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ل أ قل ال موال. -6  اس تخداهمم كقطع غيار برشي حيث يمت بيع أ عضاهئم بعد اختطافهم ولحظ هلم اإ
(323)
 :املطلب الثاين: الفئات املس هتدفة من الاجتار ابلبرش

الاجتار ابلبرش، وابلسؤال ملاذا هذه الفئات يه  ال طفال والنساء والعامل مه الفئات املس هتدفة يف معلية

املس هتدفة بعيهنا؟ هل السبب: اجلوع، الفقر، املرض! وجند أ ن تكل ال س باب جممتعة يه ال س باب احلقيقية لمنو 

ىل السلوك اذلي فرضته القوى ادلولية املتنفذة. وهذه الفئات يه: ضافة اإ  هذه الظاهرة وادلوافع وراء ذكل اإ

انصبت ممارسة الاجتار عىل النساء هبدف اس تغاللهن جنس ياً بش ىت صور الاس تغالل ومعظم  اء:أ ولً: النس

اللوايت يقعن حضية هذا الاس تغالل من صغريات السن
(324)

. 

: ال طفال: اً ومه فئة مس هتدفة للمتاجرة ابتداء من الاس تغالل اجلنيس وتشغيلهم ابملهن الشاقة وبيعهم  اثني

كعبيد
(325)

. 

: العام اً ومه من يعملون عند صاحب العمل مقابل أ جر حتت اإرشاف صاحب العمل، وكثرياً ما  ل:اثلث

يتعرض العامل لالس تعباد وال عامل القرسية وعندها يكون عقد العمل عقد اس تعباد ويتحول العامل من 

ىل عبد ل حقوق هل وهؤلء العامل قد يكونوا من النساء والرجال وال طفال عامل اإ
(326)

. 

 املطلب الثالث: أ س باب الاجتار ابلبرش:

 أ س باب الاجتار ابلبرش عديدة ولكهنا تتداخل مع بعضها البعض ومن الصعب فصلها فالفقر الناجت عن س ياسة

توزيع الرثوة والسلطة يف العامل بطريقة غري عادةل يتحمك فهيا يف الغالب شامل الكرة ال رضية ومع انفتاح السوق 

رادهتم والهجرة  العاملي وأ سواق اجلنس املنظم سواء بواسطة الانرتنت أ و الوقوف عىل الطرقات لبيع اجلسد دون اإ

املصانع واملزارع ويف خدمة البيوت ويف املطامع كام تلعب كذكل ل جل العمل حيث يمت أ يضاً اس تغالل الكثري يف 

احلروب وعدم الاس تقرار الس يايس والكوارث الطبيعية دوراً يف وقوع حضااي الاجتار بأ يدي اجملرمني واليت 

نسانيهتم ىل اجملهول حيث يمت انهتاك ما تبقى من اإ تأ خذمه اإ
(327)

. 

ع: أ ثر الاجتار ابلبرش:  املطلب الراب

 ال اثر املرتتبة عىل هذه املشلكة متعددة سواء عىل املس توى الفردي أ و امجلاعي ومهنا:

: الانعاكسات الاجامتعية ومهنا أ ولً
(328)

: 

                                 
(323)  http://www.manaralyemen.com/news-4746/html. 
  .29/3/2007-28أبو الوفا، أحمد، االتجار باألشخاص، الندوة اإلقليمية حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة في مصر، (324) 

قدم للندوة اإلقليمية التي جورجي، هاني فتحي، جريمة اإلتجار باألشخاص والجهود المصرية لمكافحتها والقضاء عليها، بحث م  (325)

 .29/3/2007-28ينظمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول الجرائم المنظمة العابرة للحدود في القاهرة، 
 .2011الحربي، خالد سليم، ضحايا التهريب البشري من األطفال، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،   (326)
(327)  http:/www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/115-2009-01-24-08-25. 

 2003، 2سوزي عدلي ناشد، االتجار بالبشر بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسمي، مجلة الحقوق للبحوث القانونية، العدد  (328)

 وما بعدها. 172كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، ص
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ىل انتشار اجلرمية.التفكك  -1  ال رسي واهنيار خشصية ال طفال قبل بناهئا واذلي قد يؤدي اإ

شاعة الفساد وخرق ال داب لدلول املصدرة بعد عودة العنارص اليت احرتفت السلوك الإجرايم. -2  اإ

ىل اهنيار البنية الاجامتعية  -3 انهتاك حقوق الإنسان ويه حقوق احلياة، احلرية واملأ لك، العمل مما يؤدي اإ

 واخنفاض املعدلت الصحية.

 هدر الصحة العامة لدلول والقضاء عىل مقومات ادلول بسبب املتاجرة ابل عضاء البرشية. -4

: ال اثر الاقتصادية والس ياس ية ومهنا اً اثني
(329)

: 

ارتفاع معدل اجلرمية والتأ ثري عىل النظام الس يايس لدلول الناجت عن تزايد البطاةل والفقر واخنفاض  -1

دراك ما حققه اجملرم من ماكسب معدلت التمن هدار قمية الردع العام للجرمية بعد اإ ىل اإ ية لك هذا يؤدي اإ

 هائةل من النقود.

دمع اجلرمية املنظمة فادلول املصدرة للبرش مسؤوةل بطريق غري مبارش عن الاشرتاك يف دمع اجلرمية  -2

ىل تنايم معدل  املنظمة بدلً من العمل عىل ماكحفهتا والتعاون مع املنظامت ادلولية هبذا الشأ ن مما يؤدي اإ

 اجلرمية ادلولية.

هدار قمية العداةل الرضيبية. -3  اإ

ىل حدوث اختالل يف  -4 زايدة معدل التضخم والقضاء عىل الطبقة الاجامتعية الوسطى يف اجملمتع مما يؤدي اإ

 املزيان الاقتصادي.

القوى البرشية حفرمان تكل ادلول هدر املس تقبل الاقتصادي والس يايس لدلوةل من خالل حرماهنا من  -5

من عنارص البناء الاجامتعي يعمل عىل حرماهنا من كيان س يايس واقتصادي لها، وأ مه تكل العنارص ال طفال 

 فهم دعامئ بناء اجملمتعات.

 حترمي الاجتار ابلبرش املبحث الثالث:

رية وال من يف حياته، فالجتار الاجتار ابلبرش َشء خيالف فطرة الإنسان، ل ن الإنسان يف فطرته حيب احل

ابلبرش حقيقته انهتاك يف حقوق الإنسان، ذلكل هنيى الإسالم عنه كام سعت احلكومات يف معظم دول العامل 

 لوضع أ نظمة وقوانني فاعةل لتحرمي هذه الظاهرة.

  الاجتار ابلبرش يف الرشيعة الإسالمية:املطلب ال ول: حترمي

يف  -رمحه هللا-الإسالم أ ول من حارب الاجتار ابلبرش ومما يدل عىل ذكل ما ذكره أ هل التفسري، يقول ابن كثري 

ا{ }َول تُْكرُِهوا فَتَيَاتمُِكْ تفسري قوهل تعاىل:  نْيَ دله اِة ا لَْحيَ ل ِتَبْتَُغوا َعَرَض ا اً  ن َرْدَن حَتَصه ْن أَ
ِ
)سورة النور:  عىََل الِْبغَاء ا

ذا اكن ل حدمه أ مة، أ رسلها تزين، وجعل علهيا رضيبة يأ خذها مهنا لك وقت فلام جاء 33 (، اكن أ هل اجلاهلية اإ

                                 
(329)  http://kenanaonline.com/users/elstehaAveocato. 
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عبد هللا بن أ يب بن سلول املنافق فاإنه اكن هل الإسالم حرم هذا؛ واكن سبب نزول هذه ال ية الكرمية يف شأ ن 

ماء فاكن يكرههن عىل البغاء طلباً خلراهجن ورغبة يف أ ولدهن ورئاسة منه فامي يزمع لعنه هللا اإ
(330)

. 

ا{ويقول القرطيب يف قوهل تعاىل:  نْيَ دله ا ق أَي اليشء اذلي تكس به ال مة بفرهجا والودل يسرت  }ل ِتَبْتَُغوا عََرَض الَْحيَاةِ 

فيباع
(331)

. 

 والاجتار ابلبرش: يف ماكحفة الرق )ص(الفرع ال ول: هجود النيب 

ن املتأ مل يف التوجهيات النبوية اليت رخسها نيب الإنسانية محمد  يف العمل من رفع شأ ن العبيد والإماء  )ص(اإ

 يعرف حبق أ هنا اكنت مكرمة للعبيد يف الإسالم ومن التوجهيات النبوية يف ماكحفة الرق والاجتار ابلبرش:

يذاء العبيد )ص(أ ولً: حتذيره  عىل مشاعر هذه الفئة من البرش أ نه اكن يغضب  )ص(: ومن شدة حرصه ممن اإ

لهيم، يذاهئم أ و الإساءة اإ فعن أ يب مسعود ال نصاري قال: كنت أ رضب غالماً يل فسمعت من خلفي صواتً  من اإ

فقلت اي رسول هللا هو حر  )ص()اعمل أ اب مسعود أ ن هللا أ قدر عليك منك عليه( فالتفت فاإذا هو رسول هللا 

لوجه هللا فقال: )أ ما لو مل تفعل للفحتك النار أ و ملس تك النار(
 (332)

. 

: وصيته  اً وهو جيود بروحه وقد حرضه املوت يويص ابلعبيد والإماء، فعن عيل   )ص(: اكن ابلعبيد )ص(اثني

ميائمك( )ص(قال: )اكن أ خر ُكم رسول هللا  الصالة الصالة اتقوا هللا فامي ملكت اإ
 (333)

. 

رشع الإسالم منفذاً لتحرير العبيد عن طريق ترشيع قاعدة )كفارة اثلثاً: ترشيع قاعدة )كفارة رضب العبد عتقه(: 

ذا رضبه س يده، يقول  : )من لطم )ص(رضب العبد عتقه( وهذا مل يكن أ ايم اجلاهلية مفنح حق احلرية للعبد اإ

مملوكه أ و رضبه فكفارته أ ن يعتقه(
 (334)

. 

لهيم )ص(رابعاً: أ مره  أ رفق الناس ابلعبيد، فعن املعرور بن سويد  ()ص: اكن ابحرتام العبيد والإماء والإحسان اإ

قال رأ يت أ اب ذر وعليه ُحةل وعىل غالمه مثلها فسأ لته عن ذكل قال: فذكر أ نه ساب رجالً عىل عهد رسول هللا 

خوانمك جعلهم  )ص(فذكر ذكل هل فقال  )ص(فعريه بأ مه قال فأ ت الرجل النيب  )ص( نك امرؤ فيك جاهلية اإ )اإ

هللا حتت أ يديمك مفن اكن أ خوه حتت يديه فليطعمه مما يأ لك وليلبسه مما يلبس ول تلكفومه ما يغلْبم فاإن لكفمتومه 

فأ عينومه عليه(
(335)

. 

 وحذر الفقهاء من اس تخداهمم الوقت الطويل، وها هو من الاس هتزاء أ و السخرية ابلعبيد )ص(خامساً: منع 

                                 
ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق سامي بن محمد السالمة، تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير(، دار طيبة  (330)

 .2/324، 1999، 2للنشر، ط
تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم طفيش، تفسير القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )تفسير  ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد القرطبي، (331)

 .3/169، القاهرة، 1964، 2القرطبي(، دار الكتب المصرية، ط
 .5/92صحيح مسلم،  (332)
 صحيح وهذا إسناد حسن. 1/78مسند أحمد بن حنبل  (333)
 .5/90صحيح مسلم،  (334)
 .5/93صحيح مسلم،  (335)
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نك امرؤ فيك جاهلية( )ص(رسول هللا  يقول ملن عري  العبد )اإ
 (336)

. 

)سلامن منا أ هل البيت( )ص(من أ جل حترير العبيد يقول  يف حشد اجلهود الشعبية )ص(سادساً: هجود النيب 
 

(337)
. 

 ر ابلبرش يف الرشع:الفرع الثاين: حرمة الاجتا

قال: قال هللا تعاىل  )ص(معل الإسالم عىل حترمي صور ومظاهر الاجتار ابلبرش فعن أ يب هريرة  عن النيب 

ورجل اس تأ جر أ جرياً  )ثالثة أ ان خصمهم يوم القيامة: رجل أ عطى يب مث غدر ورجل ابع حراً فأ لك مثنه،

فاس تو  منه ومل يُعط أ جره(
 (338)

. 

فالإسالم يرى أ ن الاجتار ابلبرش من أ بواب اخليانة والظمل وهللا عز وجل خصم مجليع الغادرين وقد شدد عىل 

هذه ال صناف الثالثة ومه اذلين ارتكبوا جرماً شنيعاً يتعلق حبقوق الإنسان فأ حدمه غدر بأ خيه الإنسان فعاهده 

عهداً وحلف عليه ابهلل مث نقضه والثاين ابع أ خاه الإنسان احلر والثالث أ لك مال أ خيه الإنسان ال جري وهو 

مث املتاجرة ابلبرش اكلثاين ل نه اس تخدمه بغري حق وخالف ال مر النبوي داخل يف اإ
(339)

. 

ارسها اجملمتع اجلاهيل املايض )أ عط ال جري أ جره قبل أ ن جيف عرقه( وجرمية الاجتار ابلبرش اليت حرهما الإسالم م

واكنوا ميارسون هذه التجارة بصور خمتلفة فاكنوا  )ص(واحلارض وقبائل العرب والفرس والرومان قبل بعثة النيب 

يقطعون الطرق عىل ال حرار ويرسقون أ مواهلم ويبيعوهنم يف ال سواق عىل أ هنم عبيد وقد مارس ال مرياكن مثل 

وا الهيئات اليت تبيع وتشرتي فهيم ومه أ حرار ومارسوا لك صور المتيزي العنرصي يف هذا السلوك مع الزنوج فأ قام

ىل  حقهم، كام ظهرت امجلاعات الرحبية املتاجرة ابل طفال والنساء من أ جل الاس تغالل اجلنيس التجاري ابلإضافة اإ

الضحااي يف البوس نة  اس تغالل هذه امجلاعات للكوارث الطبيعية واحلروب ملامرسة نشاطها، وهذا ما حدث مع

والهرسك بعدما قام اجليش الرصيب بذحبه فمت بيع ال لف من الفتيات وال طفال، والعامل يسمع ويرى كام كشفت 

اكرثة تسوانيم عن أ رقام خميفة لنساء وأ طفال مت الاجتار هبم
(340)

ىل مراكز كربى  ، وحتولت أ ورواب وأ مرياك اإ

ة اليت حتصد س نوايً عرشات املليارات من ادلولرات بسبب الاجتار لالجتار ابلبرش من جانب العصاابت املنظم

ابل طفال والنساء وذكل وفقاً لإحصائيات املنظامت ال مريكية
(341)

، وقد معل الإسالم عىل حترمي بيع ال حرار 

كراه الفتيات عىل ممارسة البغاء فقال تعاىل:  ْن }َول تُْكرُِهوا فَتَيَ وحارب جتارة البرش ابلبرش وحرم اإ
ِ
اتمُِكْ عىََل الِْبغَاء ا

                                 
 (.1550بخاري، كتاب األدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، حديث رقم )رواه ال(336)
( رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد 130/ 6( قال الهيثمي في المجمع )261/ 2(، والطبراني )598/ 3رواه الحاكم في المستدرك )(337)

 هللا المزني وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثة وبقية رجاله ثقات.
 .2/776صحيح البخاري، (338)

(339) http://www.saaid.net/mohamed/232htm. 
عبدالحميد، عبدالحافظ عبد الهادي، اآلثار االقتصادية واالجتماعية وظاهرة االتجار باألشخاص، الرياض، جامعة نايف العربية  (340)

 .1، ط2005للعلوم األمنية، 
 .1978كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  –وراه حتاتة، محمد نيازي، جرائم البغاء، رسالة دكت (341)
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ا{ نْيَ دله اِة ا لَْحيَ ل ِتَبْتَُغوا َعَرَض ا اً  ن َرْدَن حَتَصه  (.33)سورة النور:  أَ

وجرمية الاجتار ابلبرش تعمل عىل انهتاك حقوق الإنسان وتنهتك حقوقهم يف العيش يف بيئة أ منة فهيي تعمل عىل 

ىل ان حمرمة يف الإسالم اجلنيس والتعذيب وهذه املظاهر ر الاس تغالل نزعهم من أ رسمه ومن بني أ ابهئم وأ هماهتم اإ

 .)ص(حارهبا الرسول ال كرم 

)وهكذا اكن املهنج النبوي يف التعامل مع مظاهر الاسرتقاق والاجتار ابلبرش ليسجل أ مام هللا تعاىل مث التارخي 

ب املتاجرة ابلبرش(أ ن النظام الإساليم هو أ ول نظام يف اترخي البرشية انهض الاسرتقاق وحار 
(342)

. 

 املطلب الثاين: ماكحفة الاجتار ابلبرش يف القوانني الوضعية:

هرة وسنت ذلكل الترشيعات الوطنية وبينت العقوابت املرتتبة عىل لقد معلت دول العامل عىل ماكحفة هذه الظا

هذه اجلرمية، فعىل الصعيد العريب حرصت جامعة ادلول العربية عىل الاهامتم ابلبعد اخلاص حبقوق الإنسان هبذه 

ودخل حزي  يف مؤمتر القمة العريب بتونس 2004املسأ ةل تنفيذا للميثاق العريب حلقوق الإنسان اذلي اعمتد يف عام 

( عىل: )حظر الرق والاجتار ابل شخاص يف مجيع صورهام واملعاقبة 10واذلي نص يف املادة ) 2008التنفيذ عام 

عىل ذكل وعىل حظر السخرة والاجتار ابل شخاص من أ جل ادلعارة والاس تغالل اجلنيس أ و اس تغالل دعارة 

 سلحة(.الغري أ و أَي شلك أ خر أ و اس تغالل ال طفال يف الزناعات امل

وقد وقعت اجلامعة العربية عىل بروتوكول منع ومقع ومعاقبة الاجتار ابل شخاص وخاصة النساء وال طفال، كام 

تعمل اجلامعة عىل حث ادلول ال عضاء ببذل اجلهود ولإصدار القوانني الوطنية ملاكحفة الاجتار ابلبرش ونرش 

عيةالربامج الرتبوية والثقافية لتوعية اكفة الفئات الاجامت
(343)

. 

كام معلت اجلامعة العربية عىل اإطالق املبادرة العربية لتعزيز القدرات الوطنية ملاكحفة الاجتار ابلبرش يف شهر 

ابلتعاون مع املؤسسة القطرية ملاكحفة الاجتار ابلبرش ومكتب ال مم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية،  2010أ ذار/

 الاهامتم.وقد اس تجابت ادلول العربية لهذا 

: القانون ال ردين أ ولً
(344)

: 

عىل أ نه: "يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن  2009لس نة  9( من قانون منع الاجتار ابلبرش رمق 8نصت املادة )

س تة أ شهر أ و بغرامة ل تقل عن أ لف دينار ول تزيد عىل مخسة أ لف دينار أ و بلكتا هاتني العقوبتني لك من 

حدى جرامئ الاجتار ( يف نفس القانون عىل أ نه: "يعاقب ابل شغال 9ابلبرش". ونصت أ يضاً املادة ) ارتكب اإ

الشاقة املؤقتة مدة ل تزيد عىل عرش س نوات وبغرامة ل تقل عن مخسة أ لف دينار ول تزيد عىل عرشين أ لف 

 دينار لك من:

                                 
(342)  http://www.saaid.net/mohamed/232htm. 
 الشافعي، محمد بشير، قانون حقوق اإلنسان، مكتبة الجالء الجديدة، المنصورة.  (343)
(344)  http://www.lob.gov.jo/ui/laws/searchno.jsp?no=98year-2009. 
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 ( من هذا القانون.3( من املادة )( من الفقرة )أ  2ارتكب اإحدى اجلرامئ الاجتار ابلبرش املنصوص علهيا يف البند ) -1

 ارتكب أ ايً من اجلرامئ الاجتار ابلبرش يف اإحدى احلالت التالية: -2

لهيا أ و شارك فهيا. - ذا اكن مرتكب اجلرمية قد أ نشأ  أ و نظم أ و أ دار جامعة اإجرامية منظمة لالجتار ابلبرش أ و انضم اإ  اإ

عاقة. - ذا اكن من بني اجملين علهيم اإانث أ و ذوي اإ  اإ

ذا ارت -  كبت اجلرمية من خالل الاس تغالل يف ادلعارة أ و أَي شلك من أ شاكل الاس تغالل اجلنيس أ و نزع ال عضاء.اإ

ذا ارتكبت اجلرمية ابس تعامل السالح أ و الهتديد ابس تعامهل. -  اإ

ذا أ صيب اجملين عليه نتيجة لرتاكب اإحدى اجلرامئ املنصوص علهيا يف هذا القانون مبرض عضال ل يرىج شفاءه. -  اإ

ذا -  اكن مرتكب اجلرمية زوجاً للمجين عليه أ و أ حد ال صول أ و الفروع أ و الويل أ و الويص. اإ

 ذا اكن مرتكب اجلرمية موظفاً عاماً وارتكْبا من خالل اس تغالل وظيفته أ و خدمته العامة.اإ  -

: القانون البحريين اً اثني
(345)

: 

ماكحفة الاجتار ابلبرش، حيث أ صدرت اململكة قامت حكومة البحرين ابلتفاعل مع التوهجات ادلولية املعارصة خبصوص 

خبصوص ماكحفة الاجتار ابل شخاص وتضمن القانون العقوبة املقررة واملساعدات املقدمة  2008( لس نة 1القانون رمق )

التنفيذية لضحااي اجلرمية والإجراءات اليت تقوم هبا السلطات ملاكحفة هذه اجلرمية، كام قامت السلطات الرمسية ابختاذ التدابري 

للحد من هذه الظاهرة، وقامت اململكة ابلتوقيع عىل العديد من التفاقيات ادلولية املتعلقة مباكحفة الاجتار ابلبرش وتسلمي 

 اجملرمني أ و املهتمني واحملكوم علهيم يف هذه اجلرامئ كام معلت مؤسسات اجملمتع املدين عىل ماكحفة هذه اجلرمية.

: القانون الكوييت اً اثلث
(346)

: 
عىل أ ن: "لك من خطف خشصاً بغري رضاه وذكل حبمهل  1960( لس نة 16( من قانون اجلزاء الكوييت رمق )178تنص املادة )

ىل ماكن أ خر حبجزه فيه يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن ثالث س نوات ول  عىل الانتقال من املاكن اذلي يقمي فيه عادة اإ

ذا اكن اخلطف ابلقوة أ   و الهتديد أ و ابخليةل اكنت العقوبة احلبس مدة ل تقل عن س بع س نوات ول جتاوز عرش س نوات فاإ

ذا اكن اجملين عليه معتوهاً أ و جمنوانً أ و اكنت س نه أ قل من الثامنة عرش س نة اكنت العقوبة احلبس  جتاوز مخس عرشة س نة فاإ

ىل عقوبة احلبس غرامة ل تقل عن مخسة أ لف دين ار ول تزيد عىل مخسة عرش أ لف املؤبد، ويف مجيع احلالت تضاف اإ

 دينار".

القانون العامين
(347)

: 

م عىل أ نه "يعاقب ابلسجن من 1974( لس نة 4( من قانون اجلزاء العامين الصادر ابملرسوم السلطاين رمق )260تنص املادة )

ىل مخس عرشة س نة لك من اس تعبد خشصاً أ و وضعه يف حاةل تش به العبودية". كام تنص امل ( من 261ادة )مخس س نوات اإ

                                 
 .57، ص 2010بالبشر بين الواقع والقانون، مركز اإلعالم األمني، البحرين، عبدالعزيز، هشام، اإلتجار  (345)

(346)  http://www.nauss.edu.sa/ArDigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master1426-

1427 CJ cj12006.pdf.  

(347)  http://www.nauss.edu.sa/ArDigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master1426-

1427 CJ cj12006.pdf. 
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ىل ال رايض العامنية أ و أ خرج مهنا اإنساانً  ىل مخس لك من أ دخل اإ القانون ذاته عىل أ نه "يعاقب ابلسجن من ثالث س نوات اإ

 حباةل العبودية أ و الرق أ و ترصف به عىل أَي وجه اكن أ و اس تمل أ و حاز أ و اكتسب أ و أ بقاه عىل حالته".
: القانون املرصي خامساً
(348)

: 

عقوابت تكل اجلرمية يف الفصل الثاين منه وخصص  2010( لس نة 64ماكحفة الاجتار ابلبرش رمق ) بني  قانون

الفصل اخلامس لبيان حامية اجملين علهيم ووضع عقوبة عامة جلرمية الاجتار ابلبرش ويه السجن املشدد وغرامة ل 

 جنيه. 200.000أ لف جنيه ول تتجاوز  50تقل عن 

ل أ ن ماكحفة هذه اجلرمي ة ل بد لها من منظومة عربية شامةل، ملواهجهتا ويكون ذكل من خالل رشاكة فعاةل بني اإ

 احلكومات ومنظامت اجملمتع املدين والقطاع اخلاص وذكل مبحاربة الفقر ودمع التمنية والقضاء عىل اجلهل.

 اخلامتة:

 ويف ختام هذا البحث نعرض ل مه النتاجئ يف النقاط ال تية:

أ ولً: أ ن أَي جرمية ضد الإنسان يه جرمية منافية للرشيعة ل ن الإنسان خملوق مكرم وهو خليفة هللا عىل أ رضه 

 .)ص(وأ ن أ فضل وس يةل للقضاء عىل هذه الظاهرة هو الاقتداء هبدي رسول هللا 

 اثنياً: أ ن جرمية الاجتار ابلبرش تأ خذ ابلمنو بشلك ملحوظ وبأ شاكل وصور خمتلفة.

 يعد الفقر من أ مه أ س باب ظهور هذه اجلرمية.اثلثاً: 

 التوصيات:

 الالزتام مببادئ الرشيعة السمحة للقضاء عىل هذه اجلرمية. -1

 سن القوانني عىل املس توى احمليل وادلويل اليت تاكحف هذه اجلرمية. -2

 تفعيل أ ساليب امحلاية من هذه اجلرمية. -3

 اجلرمية.التنس يق ما بني اجلهات اخملتلفة للحد من هذه  -4

 معاقبة وجترمي لك من ثبت صلته هبذه اجلرمية. -5

 عقد املؤمترات والندوات الإعالمية لوضع احللول اجلذرية لهذه اجلرمية. -6

 معرفة أ س باب وقوع حضااي هذه اجلرامئ حضية لها. -7

 وأ خر دعواان أ ن امحلد هلل رب العاملني

 

 

  

                                 
 .2010مبارك، هشام عبدالعزيز، االتجار بالبشر بين الواقع والقانون، البحرين، مركز اإلعالم األمني،  (348)


