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  دراسةملخص ال 
الدراسة دراسة (كمية وصفية) هدفت إىل التعرف على مدى اهتمام  هذه

اإلسالم حبق بالنوبة من خالل القرآن والسنة والوقوف على صور وأشكال النوبة، 
يف  ، أو الدورالفرد حبق النوبة التزاموصفية ميدانية لقياس مدى وأيضا كذلك دراسة 

ار السلبية املترتبة على عدم االلتزام الكويىت، والتعرف على أهم املعوقات واآلثاتمع 
  بالنوبة. 

  :  أسئلة الدراسة
  ما املقصود بالنوبة لغة واصطالحاً؟  -  ١
  ما أمهية النظام وحفظ احلقوق يف اإلسالم؟  -  ٢
  ما مدى اهتمام اإلسالم يف احلفاظ على حق النوبة وما شاه كمعىن التناوب؟  -  ٣
 ما أثر حفظ حق النوبة على الفرد واتمع؟  -  ٤
 ما واقع االلتزام حبق النوبة يف اتمع الكوييت من وجهة نظر طلبة كلية التربية.  -  ٥
  . التربية ما معوقات االلتزام حبق النوبة يف اتمع الكوييت من وجهة نظر طلبة كلية  -  ٦
 ما اآلثار السلبية املترتبة على عدم االلتزام بالنوبة على الفرد واتمع.   -  ٧
  لتشجيع الفرد يف االلتزام حبق النوبة. ما التوصيات املقترحة   -  ٨

  .املنهج الوصفي التحليلي م الباحث استخد : منهج الدراسة
طالبات كلية التربية من  )٤٠٦(تكونت عينة الدراسة من  : عينة الدراسة

األساسية باهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من مجيع التخصصات والدفعات حبيث 
   عشوائي.مت اختيارهن بشكل 

  : أداة الدراسة
أداة الدراسة وهي استبانة خاصة للطالبات بكلية التربية  بتصميمالباحث قام 

األساسية للتعرف على واقع االلتزام بالنوبة يف اتمع الكوييت من وجهة نظرهن وأهم 

٥٦٤



  
 ٣ 

وقد  لعدم االلتزام ا واملعوقات اليت تعيق االلتزام والتطبيق السليم. ؛اآلثار السلبية 
  عبارة. ٤٩من ثالث حماور بواقع  االستبانةتكونت 

  أهم نتائج الدراسة:
اإلسالم لكل حقوق االنسان ومن إىل نتائج منها احترام وقد توصلت الدراسة 

من آثار إجيابية على الفرد  ذلك احترام نوبة الفرد يف اتمع، وحفظ حقه؛ ملا يف أمهها
العناية ذا احلق وتطبيقه آثار سلبية على  واتمع، وعلى نقيض ذلك ينتج عن عدم

واقع االلتزام حبق النوبة يف اتمع  . وقد توصلت الدراسة الوصفية إىل أنواتمعفرد ال
يعد ضعيفا وفق املمارسات اليت تتخذ الكوييت من وجهة نظر طالبات كلية التربية 

اباة واحملسوبية يف اتمع) جاء باتمع بصورة متكررة من وجهة نظر العينه، (فانتشار احمل
كما جاء يف الرتبة الثانية إقرار العينة بتعرضها (لتعدي )، 4.75بالرتبة األوىل مبتوسط ( 

وجاء يف الرتبة . )٤.٦٨مبتوسط (الدور يف العديد من اخلدمات املتنوعة) باتمع و
األشخاص يف احترام يوجد يف اتمع متييز بني (الثالثة البند الثاين والذي ينص على 

  ).٤.٦٧مبتوسط ( )الدور والنوبة
وأما اآلثار السلبية املترتبة على تعدي حق النوبة فقد جاء أمهها حسب استجابة 

مبتوسط حسايب العينة هو (ضياع األمانات وانتشارالفساد بسبب انتشار الرشاوى)، و
يف التوظيـف اتـمع الذي تسـود فيه الواسـطة واحملسـوبـيـة (أن و) ٤.٧٣(

، كما أن عدم )٤.٥٥( مبتوسطو )والتعـييـن والقبول جمتمع يسوده الفساد والتأخر
نتشار الفوضى يف اتمعات اليت يسود فيها عدم احترام حق االلتزام بالنوبة يؤدي إىل (ا

   . )٤.٥٤مبتوسط حسايب (والذي جاء  )النوبة لآلخرين
احترام وجاء يف استجابة العينة يف احملور الثالث وهي أهم األسباب املعيقة؛ لعدم 

عدم اجلدية يف تنفيذ العقوبات على من يعتدي على حق هو (النوبة يف اتمع الكوييت 
انتشار الواسطة واحملسوبية وأن ( ،)٤.٤٤مبتوسط ( )نوبة غريه وراء تفشي هذا السلوك

غياب كما أن ()، ٤.٣٩(حساىب ط وسمبت )ة يف اتمع الكوييتوراء اإلخالل حبق النوب
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  .) ٤.٣٤مبتوسط ( )الوعي الديين من أسباب تعدي البعض على حقوق غريهم 
  أمهها: خرجت الدراسة بعدد من التوصيات قد و 

على الدعاة وطلبة العلم أن حيرصوا على تبصرة الناس مبثل هذه املسائل اليت يكثر  -  ١
 اخلطأ فيها، وينتج عن عدم مراعاا اآلثار السلبية على الفرد واتمع. 

ينبغي على العلماء والدعاة وطلبة العلم االهتمام بواقع الفرد واتمع ومعاجلة   -  ٢
 اليت كفلها الشرع.كل ما يؤدي إىل عدم احترام احلقوق 

ووسائطها حتويل احترام الدور اىل قيمة جمتمعية تغرس من خالل منابر التربية   -  ٣
 الوسائط. وغريهم مناالعالم  –املسجد  –األسرة  مثل

 اآلخرين.ونوبات يف التعدي على حقوق  والعقوبات الصارمةتفعيل القوانني   -  ٤
 ين وتولد احلقد والضغينة.ب حق الكثريلحماربة احملسوبية والواسطات واليت تس  -  ٥
نشر الوعي اتمعي خبطورة الرشوة وحرمتها وأا نوع من ضروب الغش   -  ٦

  والتعدي على حقوق الناس.
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 Abstract 
This study is (a quantitative descriptive) study. The 

objective of the study is to identify the extent of Islam's 
interest in the right of the turn through Quran and Sunnah, 
and to examine the images and forms of Turn. It is also a 
descriptive field study to measure the extent of the 
individual's commitment to the right of Turn or role in the 
Kuwaiti society and to identify the most important 
obstacles and negative effects resulting from non-
compliance to the Turn. 

Study Questions: 
1- What is the definition of the term of the Turn? 
2- What is the importance of discipline and the 

preservation of rights in Islam? 
3- What is the extent of Islam's interest in preserving 

the right of Turn and the alike as the meaning of 
rotation? 

4- What is the effect of preserving the right of Turn on 
the individual and the society? 

5- What is the reality of the commitment to the right of 
Turn in the Kuwaiti society from the perspective of 
students of the College of Basic Education? 

6- What are the commitment obstacles to the right of 
Turn in the Kuwaiti society from the perspective of 
students of the College of Basic Education? 

7- What are the negative effects of non-compliance to 
the Turn on the individual and the society? 

8- What are the proposed recommendations to 
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 encourage an individual to comply with the right of 
Turn? 

Study Methodology: The researcher uses the 
descriptive analytical approach. 

Study Sample: The sample of the study consists of 
(406) female students from the College of Basic Education 
in the Puplic Authority of Applied Education and Training 
of all majors and batches as they are randomly selected. 

Study Tool: 
The researcher designed the study tool, which is a 

special questionnaire for the students of the College of 
Basic Education to identify the reality of commitment to 
the Turn in the Kuwaiti society from their perspective and 
the most important negative effects of non-compliance and 
the obstacles that hinder commitment and proper 
implementation. The questionnaire consists of three axes 
including 49 statements. 

Main Study Outcomes: 
The study reached some results including the respect 

of Islam for all human rights and the most important of 
which is respect for the individual's Turn in the society 
and the preservation of his right for its positive effects on 
the individual and the society. On the contrary, the lack of 
care for this right and its implementation have negative 
effects on the individual and the society. The descriptive 
study concluded that the reality of the commitment to the 
right of Turn in the Kuwaiti society from the perspective 
of the female students of the Faculty of Education is weak 
according to the practices repeatedly applied in the society 
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 from the perspective of the sample (the prevalence of 
nepotism and favoritism in the society) came in the first 
rank with an average of (4.75) The second rank was the 
sample's acknowledgment of the exposure (to the violation 
of the Turn in many different facilities and services) in the 
community, with an average of (4.68). In the third rank 
came the second item which states that (there is a 
distinction among the people regarding the respect of the 
role and the Turn), with an average of (4.67). Regarding 
the negative effects of violating the right of the Turn; the 
most important according to the response of the sample 
was (the loss of honesty and the spread of corruption due 
to the spread of bribes), with an average of (4.73), and that 
(the society in which nepotism and favoritism prevail in 
recruitment, appointment, and acceptance is a society of 
corruption and delay) with an average of (4.55), as well as 
that non-compliance to the Turn leads to (the spread of 
chaos in societies where non-respect for the right of Turn 
of others prevails), with an average of (4.54). The 
response of the sample in the third axis, which is the most 
important reasons for the lack of respect for Turn in the 
Kuwaiti society was (the lack of seriousness in the 
implementation of sanctions on those who violate the right 
to Turn of others as the reason behind the outbreak of this 
behavior) with an average of (4.44); and that (prevalence 
of nepotism and favoritism is behind the violation of Turn 
in the Kuwaiti society) with an average of (4.39), and (the 
absence of religious awareness is one of the reasons for 
the violation of the rights of others) with an average of 
(4.34). 

 The study reached a number f recommendations, the 
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 most important of which are: 
1- The preachers and Scholars should be keen to 

enlighten people on such matters, which are often 
done wrongfully, and the non-compliance to whicoh 
results in negative effects on the individual and the 
society. 

2- Researchers, preachers, and Scholars should pay 
attention to the reality of the individual and the 
society and to address all that leads to the lack of 
respect for the rights granted by the Sharia. 

3- Transforming respect for the Turn into a community 
value that is instilled through the educational 
platforms and medium such as the family, the 
mosque, the media, and others. 

4- Activating laws and strict penalties for the violation 
of the rights and Turns of others. 

5- Fighting nepotism and favoritism, which rob the 
rights of many and generate hatred and indignation. 

6- Spreading community awareness about the dangers 
of bribery and its prohibition as a form of fraud and 
violation of people's rights. 
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  مقدمة 

ه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات نإن احلمد هللا نستعي
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، 

   ..وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً

  وبعد

جعلت أحكامه مراعية للفطرة اإلسالمية ن اإلسالم هو الدين اخلامت، فإنه ملا كا
ومتأقلمة مع كل ما هو جديد ومتطور،  ؛ ومتماشية مع دواعي الطباع السليمة،وأحواهلا

اليت تتعلق  - لذا فإن من أحكام اإلسالم العظيمة  ومواتية للتقدم والرقي واحلضارة،
، وعدم التعدي عليها احترام احلقوق - بالتعامل بني الناس عموما، واليت كفلها اإلسالم 

ملا يف تطبيق هذا احلق من آثار إجيابية  نوبة الفرد يف اتمع، وحفظ حقه؛اليت منها احترام 
على الفرد واتمع، وعلى نقيض ذلك ينتج عن عدم العناية ذا احلق وتطبيقه آثار 

ن اختياري ومن هنا كا ،من إثارة الشحناء والبغضاء بينهم سلبية على األفراد واتمعات
  من منظور شرعي. "النوبة" ملوضوع

نوبة الفرد من املواضيع املهمة اليت ينبغي دراستها دراسة جتمع ما بني  وموضوع
نظرا لقلة املؤلفات  ؛ إلظهار مدى احلاجة اليها يف الوقت احلايل؛والدعوياجلانب الفقهي 

  يف هذا املوضوع.

وقد مجعت بعض املسائل الفقهية اليت ختص موضوع النوبة، وركزت على وجه 
  الداللة فيها من أجل ضبط املسألة وعدم اخلروج عن موضوع البحث.  

  مشكلة البحث: 

من خالل مشاهدات الباحث لعدم االلتزام بالنوبة، من منظورها الشرعي 
ضاء ونزاع بني األفراد، باإلضافة الدعوي، وما يصدر عنها من آثار سلبية من شحناء وبغ

مل تتم دراسة وصفية ميدانية لقياس مدى التزام الفرد حبق النوبة من منظور إىل أنه 
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وأعين بالنوبة معىن كمعىن  اإلسالم يف اتمع الكوييت حبسب اطالع وقراءات الباحث، 
   حديث الدور والطابور. 

  أسئلة البحث:

  :تربز أسئلة البحث يف فيما يلي

  ما املقصود بالنوبة لغة واصطالحاً؟  -١

  أمهية النظام وحفظ احلقوق يف اإلسالم؟ما   -٢

  ما مدى اهتمام اإلسالم يف احلفاظ على حق النوبة وما شاه كمعىن التناوب؟  -٣

 ما أثر حفظ حق النوبة على الفرد واتمع؟  -٤

 .؟كلية التربية الباتواقع االلتزام حبق النوبة يف اتمع الكوييت من وجهة نظر ط ما  -٥

كلية  الباتمعوقات االلتزام حبق النوبة يف اتمع الكوييت من وجهة نظر طما   -٦
  .؟التربية

 . ؟ما التوصيات املقترحة لتشجيع الفرد يف االلتزام حبق النوبة  -٧

  . ؟السلبية املترتبة على عدم االلتزام بالنوبة على الفرد واتمع ما اآلثار  -٨
  أهداف الدراسة:

  بيان مدى دعوة اإلسالم للنظام واحلفاظ على حق النوبة ومشروعيتها.  -١

  الوقوف على أثر حفظ حق النوبة على الفرد واتمع.  -٢

 الباتالوقوف على واقع االلتزام حبق النوبة يف اتمع الكوييت من وجهة نظر ط  -٣
 كلية التربية األساسية.
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  التعرف على مدى معوقات االلتزام حبق النوبة.  -٤ 

 بيان اآلثار السلبية املترتبة على عدم االلتزام حبق النوبة.  -٥
  أمهية الدراسة:

  ميكن أن أمجل أمهية الدراسة يف األمور التالية:

هذه الدراسة متعلقة بقضية واقعية متس جانباً مهماً من جوانب احلياة االجتماعية من  -١
  املنظور اإلسالمي.

  بيان اهتمام االسالم باحلقوق بني الناس وتنظيمها.   -٢

  الوقوف على صور النوبة يف القرآن والسنة والشريعة اإلسالمية. -٣
باعتباره حقاً كفله اإلسالم يف اتمع الكوييت  - قياس مدى التزام الناس حبق النوبة  -٤

للتعليم التطبيقي  كلية التربية األساسية يف اهليئة العامة الباتمن وجهة نظر ط
  والتدريب.

 الباتالتعرف على مقومات االلتزام حبق النوبة يف اتمع الكوييت من وجهة نظر ط -٥
  كلية التربية األساسية. 

التعرف على اآلثار السلبية املترتبة على عدم االلتزام حبق النوبة من وجهة نظر  -٦
  كلية التربية األساسية. الباتط

  ضوع:أسباب اختيار املو

  دفعين إىل دراسة هذا املوضوع عدة أسباب؛ أمهها:

  إظهار مدى احترام اإلسالم حلقوق الفرد واتمع وتنظيمها. -١
من  خدمة أهل العلم وطلبته ببيان قضية النوبة وأمهيتها كقضية حياتية للفرد واتمع -٢

  . منظور شرعي دعوي
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  اإلسالم من الناحية الدعوية. قلة املؤلفات اليت حتدثت عن موضوع النوبة يف -٣ 

  حماولة تأصيل معىن النوبة يف اإلسالم. -٤

إمداد املكتبة العربية واإلسالمية مبؤلف جديد حماولةً لتأصيل معىن النوبة يف اإلسالم  -٥
  وإجياد التوصيات هلذا املعىن.

وجهة نظر قياس مدى التزام الفرد حبق النوبة وحتديد معوقاته يف اتمع الكوييت من  -٦
  طالبات كلية التربية األساسية.

  حدود البحث: 

 . بنات -  كلية التربية األساسية داخل أسوارالبحث  مت تطبيقاحلدود املكانية:  -١

-  ٢٠١٧الثاين لعام الدراسي يف الفصل مت تطبيق هذا البحث احلدود الزمانية:  -٢
 .  م٢٠١٨

مت تطبيق البحث على عينة عشوائية من طالبات كلية التربية احلد البشرى:  -٣
 األساسية. 
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  الفصل األول 
  دراسةاإلطار النظري لل

  املبحث األول
  وفيه مطلبان  

  املطلب األول
  تعريف االلتزام، واملعوقات، والنوبة، لغة واصطالحاً

  أوال: تعريف االلتزام:
االلتزام مصدر للفعل اخلماسي التزم، ووزنه الصريف افتعل، ومادته  :لغة االلتزام
  األصلية لزم. 

والتزم الشيء أو األمر، وبه: أوجبه على نفسه، وفُالن للدولة تعهد أَن يؤدي 
  .)١(قدراً من املَال لقَاء استغالله أَرضا من أمالكها فَهو ملْتزم

ما ذكرنا آنفاً، ومن معاين االلتزام العكوف وهو يتعدى بنفسه وبالباء والالم ك 
على الشيء واستالمه، ومنه امللتزم، وهو مكان بني احلجر األسود وباب الكعبة، فيه 
يسن الدعاء مع إلصاق اخلدين والصدر والذراعني والكفني يف هيئة املعانق واملتشبث 

م ما بينهما أحد يسأل بالشيء وامللتزم إياه، وكان ابن عباس يفعل ذلك، ويقول: ال يلتز
  . )٢( اهللا شيئاً إال أعطاه اهللا إياه

  ومنه قول حممود سامي البارودي: 
  إِذ كانَ صوغُ املَعانِي الغر ملتزمي.:.   لَم أَلتزِم نظم حبات البديعِ بِها 

                                                
  ، مادة لزم.الناشر: دار الدعوة، )عدة مؤلفني(، املؤلف: جممع اللغة العربية بالقاهرة، املعجم الوسيط  )١(
مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أسرار الفتح  الفتح الرباين لترتيب  )٢(

م  الطبعة: الثانية، الناشر: دار إحياء التراث العريب، هـ) ١٣٧٨لساعايت (املتوىف: ، لالرباين
١٢/٢٣٦.  

٥٧٥



  
 ١٤ 

وعندنا يف الفقه اإلسالمي نظرية االلتزام، وهي واجب ثابت يستلزم من الشخص  
به واملداومة عليه لصاحل شخص آخر أو ملصلحة معينة هو املسؤول عنها، وال  القيام

  .)١(ميكنه تركها أو التخلف عن أدائها، مثل االلتزام بإعطاء شيء ما، أو أداء عمل
  االلتزام اصطالحاً: 

فهو التعهد بفعل الشيء أو أدائه شرعاً، أو قانوناً، أو عرفاً، إذا ما حان وعده 
  . )٢(والحت فرصته

  .  وذا نرى أن االلتزام يف االصطالح ال يكاد خيرج عن املعىن اللغوي
  ثانياً: تعريف املعوقات: 

  : لغةاملعوقات 
قدمنا تعريف املعوقات مع أا متأخرة يف الترتيب عن كلمة النوبة يف  وقد

  العنوان؛ ألن النوبة تستدعي منا تفصيالً طويالً وتوضيحاً واسعاً. فليعلم. 
واملعوقات مجع منته بألف وتاء لكلمة معوق، وهو اسم فاعل من عوق يعوق أي 

قَد يعلَم اللَّه ، ويف القرآن: )٣(يؤخر سري عمل ما أو حيجب نتيجته وما إىل ذلك
  . ١٨ األحزاب الْمعوقني منكُم والْقَائلني لإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولَا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَليالً 

  :  ومنه قول عمر بن أيب ربيعة
م يهـلَيالجـن د احلَي ةٌ   ـرٍ إِذأه   .:.ريم وإِذ هـومونِق ولُ اخلَميلَة  

  )٤( ا معوقـبِه لَم يكَدره علَين   .:.اِء ومجلساً   ـاً لَنا ذات العشـمقام
                                                

  .٣ قرةفوما بعدها  ١٠، ص: املدخل إىل نظرية االلتزام العامة للدكتور مصطفى الزرقا  )١(
  .٦/١٤٤ري، مادة لزم، واملوسوعة الفقهية الكويتية العرب واملصباح املن لسان  )٢(
د سليم حمم ترمجة: هـ)١٣٠٠املؤلف: رينهارت بيتر آن دوزِي (املتوىف:  تكملة املعاجم العربية  )٣(

الطبعة: األوىل، من ، الناشر: وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية، مجال اخلياطالنعيمي و
  ، مادة عوق.م٢٠٠٠ - ١٩٧٩

من ديوان عمر بن أيب ربيعة، من قصيدة أوهلا أمن رسم دار دمعك املترقرق*** سفاهاً وما استنطاق   )٤(
  .٢٤٨، ص: ١٩٩٦ما ليس ينطق، طبعة دار الكتاب العريب، الطبعة الثالثة، عام 

٥٧٦



  
 ١٥ 

هي الشواغل والصوارف واملثبطات اليت حتول دون حتقيق  : املعوقات اصطالحاً 
  . )١(اهلدف االجتماعي املتمثل يف توفري احلق للفرد واتمع ومنع االعتداء عليه

  : النوبةتعريف ثالثاً: 
وهي بالفتح: من ناب األمر نوبا ونوبة: نزل، وبالضم: االسم من  : النوبة لغة

وبالضم  .)٢(قولك نابه أَمر، وانتابه أَي أَصابه، ويقال: املَنايا تتناوبنا أَي تأْيت كُال منا لنوبته
 ودانواسعةٌ للس ةٌ"أيضاً: بِالدوبةُ: صحابِيون .يشعيد، منها: بِاللٌ احلَبنوبِ الص٣( بِج(.  

(بالفتح) الفُرصة والدولة، واجلمع نوب، نادر. وتناوب القوم املاَء:  والنوبة
تقاسموه على الـمقْلة، وهي حصاة القَسم. التهذيب: وتناوبنا اخلَطْب واَألمر، نتناوبه 

ذا قُمنا به نوبةً بعد نوبة. اجلوهري: النوبةُ واحدةُ النوبِ، تقول: جاءت نوبتك إِ
  ومنه قول مهيار الديلمي:  ،)٤(ونِـيابتك، وهم يتناوبون النوبة فيما بينهم يف املاِء وغريه

  وكلُّ نصييب من معيشتها اجلدب   .:.تناوب قوماً غَضها وهشيمها   
والفرصة تأيت مبعىن النوبة يف كثري من األحيان اعتماداً على السياق، وقد عرفوا 

الفُرصةُ: الشرب والنوبةُ. يقال: وجد فالن  الفرصة بذلك فقال اجلوهري يف الصحاح:
فُرصةً، أي نهزةً. وجاءت فُرصتك من البئر، أي نوبتك. وبنو فالن يتقارصون بئرهم، 

تناوبوا. وانتهز فالنٌ الفُرصةَ، أي اغتنمها وفاز ا. وأفْرصتين الفُرصةُ، أي إذا كانوا ي
بِ والنوبةرالذي يقارصك يف الش :ها: اغتنمتها. والفَريصتص٥(أمكنتين. وأفْر(  .  

                                                
رات البحوث العلمية واإلفتاء جملة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدا -جملة البحوث اإلسالمية   ) ١(

، : الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، تأليفوالدعوة واإلرشاد
٦٢/١٧٣.  

  ).١٤/١ظور(نالعرب البن م نلساينظر:   ) ٢(
  املعجم احمليط باب النون.  ) ٣(
  .)١٤/١ظور(نالعرب البن م نلساينظر:   ) ٤(
الناشر: دار ، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، اجلوهري، لإلمام اللغة وصحاح العربيةتاج الصحاح   ) ٥(

  ، مادة فرص.٣/١٠٤٨، م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الطبعة: الرابعة ، بريوت –العلم للماليني 
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 ١٦ 

  النوبة اصطالحا:  

وأما يف االصطالح فال جند يف الكتب الفقهية تعريفًا مستقالً للنوبة، بل وال جند 
بابا مستقالً حتت عنوان النوبة كما هو شأن األبواب الفقهية، وإمنا ورد املصطلح يف 

  بعض املسائل الفقهية، ومن التعريفات املختلفة اليت وقف عليها الباحث يف كتب الفقه: 

يفعل واحد فعلًا وميضي، وجييء آخر بعده فيفعله، فيرتل  وهو أن التعاقب: - أ
  .)١(هذا نوبة، وهذا نوبة

يقال: تناوب القوم النوبة يف املاء وغريه: إِذا تداولوها، من  التداول: - ب
  . )٢(التناوب أن تفعل الشيء مرة ويفعل اآلخر مرة أخرى

ة،  ومنه  تناوب اجلند تناوب األمر: قام به مرةً بعد مر التبادل والتقاسم: - ج
  .)٣(حراسةَ الثُّكنة، تداولوه بينهم وتقامسوه

وهي التناوب على االنتفاع بالعني املشتركة كاملة، كأن يتهايأ  املهايأة: - د
  .)٤(الشريكان على أن يزرعا األرض أو يسكنا الدار: هذا سنة وهذا سنة

املعىن فيما بينها، فالتعاقب ومن املالحظ رغم تعدد النوبة اصطالحاً لكنها قريبة 
والتداول واملهايأة كلها جيمعها معىن واحد، وهو احلصول على فرصة واحدة كحق من 
حقوق الفرد يتعاقب عليها، أو يتداول أو يتناوب، واإلسالم حفظ حق هذه الفرصة، 

ن يقَاتلُونكُم وال وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذي وحذر أخذها أو التعدي عليها، قال تعاىل:
يندتعالْم بحال ي وا إِنَّ اللَّهدتعت )اآلية من سورة البقرة.  )١٩٠ ،  

                                                
  ).١٥/٤٠)، اموع شرح املهذب (٧/٤٧٨)، جامع األصول (١٠/٦٨٠٨مشس العلوم (ينظر:   ) ١(
  ).٤/٧٩٣حبار األنوار (جممع ينظر:   ) ٢(
)، جامع العلوم يف ٩٤أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء (ص:  ينظر:  ) ٣(

  ).٣/٢٢٩٩)، معجم اللغة العربية املعاصرة (٢/٢١٢اصطالحات الفنون (
  ).٣٣/٢٥٤ينظر:  املوسوعة الفقهية الكويتية (  ) ٤(
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  املطلب الثاين 
  توضيح العالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي

موضوع البحث هنا ال خيرج عن املعىن االصطالحي من تعاقب أو  طلبهتوما ي
تداول أو تبادل، واملعىن املطلوب يف البحث من تعريف للنوبة هي دور الفرد أَو حلظة 
الوصول إىل درجة ترتيبية يف صف، والقيام بِقسط من عمل يتتابع بانتظام، فدور كل 

  الً للمعىن جاءت نوبته أي جاء دوره.واحد هو نوبته. وبذلك يكون شام

وليس املراد بالبحث هنا التناوب أو النيابة اليت مبعىن الوكالة يف القول أو الفعل 
على ما حتدثت عنه كتب الفقه والقانون، وإمنا هو احلفاظ على الترتيب والنظام واحلقوق 

  . من منظور دعوي هلذه القيمة األخالقية املضاربة لألفراد واتمعات
، فنوبته تعين دوره أو فرصتهودور الفرد أي حقه أو ترتيبه من أجل احلصول على 

 أو فرصته. نصيبه أو قسمته
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 ١٨ 

  املبحث الثاين 
  دعوة اإلسالم للنظام وأمهيته يف احلفاظ على احلقوق

  وفيه مطلبان
  املطلب األول 

  واحلفاظ على احلقوق دعوة اإلسالم للنظام
مصدر من مصدرين لفعل (نظم) مبعىن ألف، ومنه نظمت اللؤلؤ إذا  النظام لغة:

  ، وعليه قول كثري عزة: )١(ضممت بعضه إىل بعض يف سلك واحد
   هزمثنِ علَم ت زوالغ ها   .:.إِذا ما أَرادزيني رد ظملَيها نصانٌ عح  

والنظام اإلسالمي ذو خصائص معينة ليست يف غريه من النظم اليت عنيت حبقوق 
   اخلصائص:ومن تلك  وحتصيلها،اإلنسان وسعت إلقرارها 

يا أَيها الناس قَد جاءكُم برهانٌ من ربكُم  تعاىل:ربانية املصدر واملنهج، وقد قال  -١
 .١٧٤النساء مبِيناًوأَنزلْنا إِلَيكُم نوراً 

فغاية ما يسعى إليه اإلنسان أن يبلغ رضا ربه،  والقصد،ربانية الغاية والوجهة  -٢
  تعاىل.وحيصل على توفيقه، وجيين مثار قربه منه 

التوازن والوسطية حبيث ال يطغى أحد األطراف على اآلخر، وهو أمر ليس مبقدور  -٣
 وعقله احملدود وقدراته احملصورة.  اإلنسان أن حيصل عليه أو يدركه بعلمه القاصر

مراعاة احلقوق الفردية واجلماعية يف اتمع؛ إذ جاء النظام اإلسالمي يف أي جانب  -٤
  نتائجهما.ليوازن بينهما، ويوافق يف 

                                                
)، باب ٨/١٦٥باب (امليم)، فصل (النون)، مادة (نظم)، العني ()، ١٢/٥٧٨ينظر: لسان العرب (  ) ١(

  (النون والظاء، وما يثلثهما).
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 ١٩ 

التطور والثبات وذلك من خالل األهداف والغايات والكليات والقيم الدينية  -٥ 
وظة يف الوسائل واألساليب واحللول وكذلك املرونة امللح الثابتة،واألخالقية 

 والسلبيات.املوضوعة ملعاجلة األخطاء 

وهو أمر ال بد منه ملواجهة األخطاء اليت تضر مبصلحة اتمع  والعقوبة:اجلزاء  -٦
  فيه.ودد راحة أي فرد  ككل،

وهذه اخلصائص ال تكاد جتدها جمتمعة ومتوفرة يف أية أنظمة أخرى؛ لسبب واحد 
وشتان بني ما يضعه البشر بعلمهم  اإلنسان،ا من صنع البشر ووضع وبسيط هو أ

  القاصر، وبني ما خيتاره اهللا لإلنسان من منهج حياة ونظام عيش رغيد. 
يستعمل لتشريع معني، سواء أكان إهليا أم وضعيا، فللزكاة  اصطالحاً:النظام 

أو هو جمموعة عناصر متفاعلة فيما بينها ، نظام، ولإلرث نظام، وللمرور نظام وهكذا
وهو يعين فيما يعنيه نوعاً من  ،)١(عدةبقصد حتقيق هدف معني وأداء واجب أو واجبات 

   ومتقنة.الترتيب والتنظيم وإجراء األشياء وفق رؤية شاملة ونافعة 

  وإذا علمنا أن أي نظام فعال يتكون من ثالث مكونات رئيسية: 
العناصر: وهي األدوات أو األفراد أو الوسائل اليت وضعت بسبيل حتقيق اهداف  -١

 النظام. 
 احملتويات: كافة العناصر واألهداف اليت يتكون منها النظام.  -٢
 األهداف وهي ما تسعى اجلهات املنظِّمة حتقيقها واحلصول عليها بطرق مناسبة.  -٣

ة اإلسالمية على اختالف كل هذه العناصر واألركان متوافرة يف األنظمفإن 
أنواعها وتباين موضوعاا، ومن ذلك النظام اإلسالمي يف حفظ حقوق ورعاية 

                                                
استانبول، عام  –مدخل إىل دراسة النظم اإلسالمية، تأليف د. إمساعيل علي حممد، طبعة دار النداء   ) ١(

  .١٢، ص:٢٠١٤
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 ٢٠ 

، الواجبات، فهو وازن بني العناصر واحملتويات واألهداف وأوجد تواؤماً بينها مجيعها 
من األمور اليت دعا إليها اإلسالم وحث عليها وأمر  وقضية الدور وااللتزام بالنوبة

  .  ام ابااللتز

خالف الباطل، وهو مصدر حق الشيء، إذا وجب وثبت، ومجعه  احلق لغة:
حقوق، وحقاق، وفالن حقيق بكذا مبعىن خليق به، وهو مأخوذ من احلق الثابت، 

  وقوهلم: أحق بكذا أي: اختصاصه به من غري مشاركة.

هو اختصاص ثابت شرعاً لتحقيق مصلحة، يقتضي سلطة أو  اصطالحاً:احلق 
  .)١( تكليفاً، فاالختصاص هو جوهر احلق وميزته

وبعد استعراضنا ملعىن النظام واحلق جيدر بنا املرور سريعاً على بعض النصوص 
الشرعية اليت كفلت حقوق الناس أفراداً وجمتمعني يف نظام حمكم ودقيق ال يقاس به أي 

  نظام يف العاملني. 

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تحرمواْ طَيبات ما أَحلَّ اللّه لَكُم  فمن اآليات قوله تعاىل:
 بحالَ ي واْ إِنَّ اللّهدتعالَ تو يندتعالْم وال ريب أن التعدي على احلقوق ٨٧املائدة ،

كُم أُمهاتكُم وبناتكُم حرمت علَيوقوله تعاىل: تعاىل، نوع من أنواع الظلم الذي حرمه اهللا 
 كُمنعضي أَرالالَّت كُماتهأُمو تاُألخ اتنباَألخِ و اتنبو كُماالَتخو كُماتمعو كُماتوأَخو

م من نسآئكُم وأَخواتكُم من الرضاعة وأُمهات نِسآئكُم وربائبكُم الالَّتي في حجورِكُ
الَّذ كُمائنلُ أَبالَئحو كُملَيع احنفَالَ ج م بِهِنلْتخواْ دكُونت فَإِن لَّم م بِهِنلْتخي دالالَّت ين

 اً رحيماً من أَصالَبِكُم وأَن تجمعواْ بين اُألختينِ إَالَّ ما قَد سلَف إِنَّ اللّه كَانَ غَفُور
وقواعد النكاح وآدابه، واحلدود اليت ال  األزواج،. فهو تنظيم لعملية اختاذ ٢٣النساء

                                                
)، باب ١٠/٤٩لسان العرب ()، كتاب (احلاء)، مادة (حق)، ٢/١٥( ينظر: معجم مقاييس اللغة  ) ١(

)، كتاب ١/١٤٤(القاف)، فصل (احلاء)، مادة (حقق)، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري (
  .)٤٠/٣٦٠(احلاء)، مادة (ح ق ق)، جملة البحوث اإلسالمية (
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   عليها.ينبغي جتاوزها أو التعدي  

 ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر نِىشةَ الْخلَبوأما من السنة فقد روى الدراقطين عن أَبِى ثَع 
 » دحا، وهِكُوهتنفَالَ ت اتمرح مرحا، ووهعيضفَالَ ت ضائفَر ضلَّ فَرجو زع إِنَّ اللَّه

، ومنها: ما »حدودا فَالَ تعتدوها، وسكَت عن أَشياَء من غَيرِ نِسيان فَالَ تبحثُوا عنها 
أَنَّ رجال من اَألنصارِ خاصم الزبير  رضي اهللا عنهماللَّه بنِ الزبيرِ رواه الشيخان عن عبد ا

 بِيالن دنع َلَ، فَقخا النقُونَ بِهسي يالَّت ،ةاجِ احلَرري شحِ املَاَء ـفرس :ارِيصالَ اَألن
أَسقِ يا زبير، ثُم «للزبيرِ:  ، فَقَالَ رسولُ اللَّه لنبِي يمر، فَأَبى علَيه؟ فَاختصما عند ا

ارِكلِ املَاَء إِلَى جسأَر« هجنَ ولَو؟ فَتكتمع نفَقَالَ: أَنْ كَانَ اب ،ارِيصاَألن بضفَغ ،
 ولِ اللَّهسر :َقَال ثُم ،»اح ثُم ،ريبا زقِ يرِاسإِلَى اجلَد جِعرى يتفَقَالَ »بِسِ املَاَء ح ،

 :كي ذَلف لَتزةَ ناآلي هذه ِسبي َألحإِن اللَّهو":ريبالز ىتونَ حنمؤالَ ي كبرفَالَ و
مهنيب رجا شيمف وككِّمحي.  

ي كما أنه نظّم جانب األخالق ففي هذا احلديث نظّم اإلسالم اجلانب االجتماع  
يف الناس؛ وبين قواعد التعامل مع اآلخر اليت أمهها أخذ احلق على قدر الكفاية، مث بذله 

  لآلخرين على وجه ال يضر مبصلحة اجلميع. 

من املؤاخاة بني  ومما يبني لنا دعوة اإلسالم للنظام واحترام احلقوق ما قام به 
املهاجرين واألنصار، وما ذاك إال لكي يعيش أفراد اتمع الواحد أخوة متحابني يعرف 

  .)١(كل واحد منهم قدر أخيه املسلم، وما بينهما من حقوق وواجبات متبادلة
   

                                                
، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب، بينظر: السرية النبوية البن هشام  ) ١(

 -هـ ١٣٧٥الطبعة: الثانية، ، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر
  ).١/٥٠٤م ( ١٩٥٥

٥٨٣



  
 ٢٢ 

  املطلب الثاين 
  أثر حفظ احلق لصاحبه على الفرد واتمع

ما مييز نظام اإلسالم عن غريه من النظم األرضية اليت وضعها البشر هو  أهممن 
يستشعر عند  املؤمن أو الضمري الديين والرقابة الذاتية اليت جتعل ذلك الوازع الديين

وااللتزام بالنظام املعمول به أن اهللا سبحانه وتعاىل قد أوجب عليه الطاعة  :قيام بواجبهال
، فيؤنبه ضمريه ويردعه وازعه الديين عن اإلخالل واملعمول بهواحترام القانون القائم 

بنظام الدولة أو التمرد والعصيان على أي أمر من أمور الدولة اليت وضعتها لصاحل األمة، 
وإن غابت عنه عني الرقيب واحلارس هلذا النظام؛ ألنه يشعر بأن الرقيب حي قيوم ال 

بأحواله يف كل حلظة وأوان، وهذا ما ال وجود  تأخذه سنة وال نوم، وهو مطلع عليه، عامل
له يف النظم األرضية، فكل منهم يراقب عني الرقيب وحارس النظام، وهو بشر مثلهم، 
ومن طبيعة البشر الضعف والغفلة والتقصري، فإن غاب عنه فال رقيب وال حارس وال 

ه، فالطاعة دعامة من وازع دينياً أو خلقياً يردعه من التمرد على هذا النظام املراد حفظ
دعائم احلكم يف اإلسالم، وقاعدة من قواعد نظامه السياسي، وهي من األمور الضرورية 
لتمكني اإلمام من القيام بواجبه امللقى على عاتقه، وضرورية أيضاً لتمكني الدولة من 

اجبة فطاعة اهللا ورسوله و«تنفيذ أهدافها وحتقيق أغراضها، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
على كل أحد، وطاعة والة األمور واجبة ألمر اهللا بطاعتهم، فمن أطاع اهللا ورسوله 
بطاعة والة األمر هللا فأجره على اهللا، ومن كان ال يطيعهم إال ملا يأخذه من الوالية واملال 

  .)١(»فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له يف اآلخرة من خالق
رها على األفراد واتمعات من حتقيق العدالة بني احلقوق ألصحاا آثا وحلفظ

أفراد اتمع الواحد من إعطاء كل ذي حق حقه، وذلك كله بنشر الوازع الديين يف 
املكفولة هلم؛ حىت ال تنشأ الفوضى،  اتمع املسلم ببيان وجوب احلفاظ على احلقوق

                                                
  ).١٦-٣٥/١٥جمموع الفتاوى البن تيمية (  ) ١(

٥٨٤



  
 ٢٣ 

تعدي على حقوق اآلخرين، وتعم األنانية، وينظر اإلنسان أنه حر فيما يفعل فيجنح لل 
ما، رضي اهللا عنه )١(فعن النعمان بن بشريٍ مثلًا ملثل تلك احلالة؛  ولقد ضرب الرسول

 بِينِ النع  َلَى «قَالوا عمهتمٍ اسثَلِ قَوا، كَميهعِ فاقالوو اللَّه وددلَى حمِ عثَلُ القَائم
 نا مقَوتا إِذَا اسهفَلي أَسف ينا، فَكَانَ الَّذفَلَهأَس مهضعبا والَهأَع مهضعب ابفَأَص ،ةينفس

فَو نلَى موا عرا، فَإِنْ املَاِء مقَنفَو نم ذؤن لَمقًا ورا خيبِنصي نا فقْنرا خأَن فَقَالُوا: لَو ،مقَه
 ،)٢(»يتركُوهم وما أَرادوا هلَكُوا جميعا، وإِنْ أَخذُوا علَى أَيديهِم نجوا، ونجوا جميعا

 فإذا حاول اإلنسان اإلضرار بغريه من أجل احلصول على ما يراه حقًا؛ وجد النظام
  .)٣(اإلسالمي يقيده، فإذا تعارضت املصاحل قدمت أعظم املصلحتني

   

                                                
النعمان بن بشري: هو الصحايب اجلليل النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة األنصاري األمري العامل   ) ١(

  هـ). ٦٥(وابن صاحبه توىف سنة صاحب رسول اهللا 
)، كتاب (الشركة)، باب (هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه)، رقم ١/١٢أخرجه البخاري (  ) ٢(

)٢٤٩٣.(  
  ).٧/٤٣٠)، التحرير والتنوير (٤/٢٨٨ينظر: الفتاوى الكربى البن تيمية (  ) ٣(

٥٨٥



  
 ٢٤ 

  املبحث الثالث 
  النوبة يف الشريعة اإلسالمية

  وفيه ثالثة مطالب
  املطلب األول

 صور ودالالت النوبة يف القرآن والسنة

الدور أو النوبة واحترامهما ليس مظهراً حضارياً غربياً أفرزته اإلنسانية يف إجياد 
عصورها احلالية، أو سبيالً لعدم قيام خالف بني الناس ارتآه العقالء يف األزمان املتأخرة، 
بل هو دين وشريعة وقانون إهلي وإرشاد نبوي، ولقد تعددت صور النوبة يف القرآن 

والنصوص اليت مرت يف بيان مشروعية التناوب، وكان فيها والسنة يف مجيع األبواب 
  تأصيل مجيل وتأسيس رائع لقضية النوبة، وأا تفصل بني احلقوق وال توغر الصدور.

  وبإمكاننا استعراض ذلك من خالل التقسيمات التالية:   

  صور التناوب يف القرآن: -  أوالً
  النوبة يف السقيا باملاء، والوضوء منه.  -١

   .)١(ونبئْهم أَنَّ الْماَء قسمةٌ بينهم كُلُّ شربٍ محتضرقال تعاىل:

ففي اآلية بيان صورة من صور التناوب اليت تبني أمهية االلتزام يف احلصول على 
أن  -  عليه السالم - احلق، وهي التناوب يف سقيا املاء؛ حيث بني اهللا تعاىل لنبيه صاحل

  . )٢(بينهم وبني الناقة، هلا شرب يوم وهلم شرب يوم آخر معلوم املاء قسمة
ولَكُم شرب يومٍ قَولُه: هـ):   ٧٤٣وقال فخر الدين الزيلعي احلنفي (املتوىف: 

] أَخبر أَنَّ االنتفَاع بين قَومِ صالحٍ وبين الناقَة علَى التناوبِ، ١٥٥[الشعراء:  معلُومٍ

                                                
  ).٢٨سورة القمر: (  ) ١(
  ).٥/٢٧٥)، تبيني احلقائق (٨٢٦تفسري السعدي (ص: )، ٦/١٥٧ينظر: تفسري ابن كثري (  ) ٢(

٥٨٦



  
 ٢٥ 

  .)١(وشرِيعةُ من قَبلَنا تلْزمنا علَى أَنه شرِيعتنا ما لَم يرِد النسخ. اهـ 

حلق النوبة فقالوا:  لو أن لقد ذكر الفقهاء مسألة صغرية تعكس احترام اإلسالم و
مجاعة على بئر يتناوبون يف الوضوء، وال يأيت دور أحدهم إال بعد مضي الوقت جاز له 

  .)٢(أن يتيمم، وال يزاحم على الوضوء وأخذ نوبة اآلخرين

  النوبة يف هيئة أداء الصالة يف احلرب وهي صالة اخلوف:  -٢
وإِذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طائفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُوا قال تعاىل:

حذرهم من عدوهم ولْيأْخذُوا أَسلحتهم فَإِذا سجدوا فَلْيكُونوا من ورائكُم ولْتأْت طائفَةٌ 
كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي رى لَمأُخ  مهتحلأَسو مهذْرذُوا حأْخلْيو)٣( .  

ففي اآلية بيان صورة من صور التناوب يف القرآن، وهي التناوب يف الصالة مع 
  .)٤(يف حال احلرب واخلوف من هجوم العدو النيب 

  مراحل تأديب الزوجة حال نشوزها:  -٣

الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما قال تعاىل: 
أَنفَقُواْ من أَموالهِم فَالصالحات قَانِتات حافظَات لِّلْغيبِ بِما حفظَ اللّه والالَّتي تخافُونَ 

نوهرجاهو نظُوهفَع نهوزشن  هِنلَيواْ عغبفَالَ ت كُمنفَإِنْ أَطَع نوهرِباضاجِعِ وضي الْمف
أَمر اللَّه أَنْ يبدأَ النساُء . قال القرطيب: ٣٤النساء سبِيالً إِنَّ اللّه كَانَ علياً كَبِرياً 

إِنه هو الَّذي يصلحها لَه ويحملُها بِالْموعظَة أَوال مث باهلجران، فإن مل ينجعا فَالضرب، فَ
                                                

)١ (   ،لْبِياملتوىف:  تأليفتبيني احلقائق شرح كرت الدقائق وحاشية الش) ٧٤٣فخر الدين الزيلعي احلنفي 
 -هـ)، الناشر: املطبعة الكربى األمريية  ١٠٢١شهاب الدين الشلْبِي (املتوىف: لهـ)، احلاشية: 
  .٥/٢٧٥هـ، ١٣١٣الطبعة: األوىل، بوالق، القاهرة، 

  .)١/٧٤( الطالب روض شرح يف املطالب أسىنينظر:   ) ٢(
  ).١٠٢سورة النساء، اآلية: (  ) ٣(
  ).٥/٣٦٨تفسري القرطيب ( )،١/٦٨٩تفسري البغوي ( )،٩/١٤١تفسري الطربي ( ينظر:  ) ٤(

٥٨٧



  
 ٢٦ 

 قِّهح ةيفولَى تبة دون ختطي  .)١(عويتضح هنا أن وسائل تأديب الزوجة يصار إليها مرت
  دور كل وسيلة كما جاءت ذا الترتيب.

  .١٩االنشقاق طَبقٍلَتركَبن طَبقاً عن  تعاىل:قال  -٥

: لَتركَبن طَبقاً عن طَبقٍ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه قال القرطيب يف تفسري اآلية: 
 بِيقَالَ الن ثُم (ٍالح دعاال بح) : "ِيمظالْع وا بِاللَّهينعتا فَاسيمظا عرأَم كُمامإِنَّ قُد،"  فَقَد

 كُلُّهثُ، وعبنيِ يإِلَى ح لَقخنيِ يح نانَ، مسرِي الْإِنتعالٍ تولَى أَحيثُ عدذَا الْحلَ همتاش
دائدش هذه نالٍ مي كُلِّ حفاٌء، وزج ثٌ ثُمعب ثُم ،توم اةٌ ثُميح ،ةدش دعةٌ بد٢(ش(.  

ذه اآليات الكرميات أا رتبت األشياء مث بنت عليها قضية الدور، ويالحظ يف ه
وهذا يعين فيما يعنيه أن الدور واحترامه قضية متفرعة عن الترتيب الذي يوضع من قبل 
سلطة ما، وال يصار إىل مرحلة إال بعد االنتهاء من اليت قبلها، وما ذلك إال النوبة 

  .ية وضرورة احترامهماوالدور، وهي إشارة من طرف خفي إىل أمه

  عدم التعدي على احلقوق: -  ٦

وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم وال تعتدوا ومنها حق النوبة، قال اهللا تعاىل: 
) يندتعالْم بحال ي فهذه آية عظيمة فيها حتذير )، اآلية من سورة البقرة١٩٠إِنَّ اللَّه ،

من التعدي على فرص وحقوق الناس، ولو كانت على شكل الدور أو الوقوف يف 
    الطابور. 

                                                
تفسري القرطيب، املؤلف: أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  ،اجلامع ألحكام القرآن  ) ١(

هـ)، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم ٦٧١األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب (املتوىف: 
م،  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانية،  –أطفيش، الناشر: دار الكتب املصرية 

٥/١٧٢.  
)١٩/٢٧٩  ) ٢.  

٥٨٨



  
 ٢٧ 

  صور النوبة يف السنة النبوية: : ثانيا 

  : النوبة بني األعرايب وأيب بكر الصديق   -١

أيت بلنب قد شيب مباء، وعن ميينه  قال: أن رسول اهللا  عن أنس بن مالك 
   .)١( فشرب مث أعطى األعرايب، وقال:(األمين فاألمين) بكر  أعرايب، وعن مشاله أبو

أَراين أَتسوك بِِسواك فَجاَءنِي رجالن أَحدهما "قال ابن بطال يف شرحه حلديث 
 اكوالس لْتاورِ، فَناآلخ نم ررِ أَكْبإِلَى األكْب هتفَعفَد ،ريلَ يل: كَبا، فَقمهنم رغاألص

فيه تقدمي ذي السن يف السواك، وكذلك ينبغي تقدمي ذي السن يف الطعام  ":منهما
والشراب والكالم واملشي والكتاب وكل مرتلة قياسا على السواك واستدالالً من قوله 

  :ر"حلويصة وحميصةر كبيريد ليتكلم األكرب، وهذا من باب أدب اإلسالم.  "،كب
وقال املهلب: تقدمي ذي السن أوىل يف كل شيء ما مل يترتب القوم يف اجللوس، فإذا 
ترتبوا فالسنة تقدمي األمين فاألمين من الرئيس أو العامل، على ما جاء يف حديث شرب 

  . )٢( اللنب

  وغالم:النوبة بني األشياخ  -٢
أيت بشراب، فشرب منه، وعن ميينه  أن رسول اهللا  :عن سهل بن سعد 

فقال الغالم: واهللا يا  هؤالء؟غالم، وعن يساره األشياخ، فقال للغالم: أتأذن يل أن أعطي 
     .)٣(يدهيف  ال أؤثر بنصييب منك أحد، فتلّه رسول اهللا  اهللا،رسول 

  عنهما:رضي اهللا  النوبة بني خالد بن الوليد وابن عباس  -٣
قد أيت بلنب، وعن ميينه ابن  أن رسول اهللا  –ما رضي اهللا عنه –عن ابن عباس 

                                                
  ).٥٦١٩) رقم(٦/٦٠٩صحيح البخاري () ١(
 –السعودية  –شرح صحيح البخاري البن بطال بتحقيق أيب متيم ياسر بن إبراهيم، طبعة دار الرشد ) ٢(

  .١/٣٦٤م، ٢٠٠٣الرياض، الطبعة الثانية عام 
  ).٥٦٢٠) رقم(٦/٦٠٩صحيح البخاري() ٣(

٥٨٩



  
 ٢٨ 

أتأذن يل أن " البن عباس: فقال رسول اهللا  عباس، وعن يساره خالد ابن الوليد  
على نفسي أحداً،  قال ابن عباس: ما أُحب أن أوثر بسؤر رسول اهللا  "،أسقي خالدا

ومجيع ما ورد يف هذا اجلانب يدل على مدى ، )١(فأخذ ابن عباس فشرب وشرب خالد
  حبفظ نوبة الفرد حىت وإن كان صغريا. اهتمام النيب 

ومساع  واألنصاري لطلب العلم من رسول اهللا  النوبة بني عمر   - ٤
  : الوحي

 نم يهو دينِ زةَ بينِي أُمي بارِ فصاَألن ني مل ارجا وأَن تقَالَ: كُن ،رمع نع
 ولِ اللَّهسلَى رولَ عزالن باونتا نكُنو ةيني املَدالوع ا، فَإِذَاموزِلُ يأَنا وموزِلُ يني ،

نزلْت جِئْته بِخبرِ ذَلك اليومِ من الوحيِ وغَيرِه، وإِذَا نزلَ فَعلَ مثْلَ ذَلك، فَنزلَ صاحبِي 
 ا، فَقَالَ: أَثَميددا شبرابِي ضب برفَض ،هتبون موي ارِيصاَألن ،هإِلَي تجرفَخ ت؟ فَفَزِعوه

 طَلَّقَكُن :ي، فَقُلْتكبت يةَ فَإِذَا هفْصلَى حع لْتخقَالَ: فَد .يمظع رثَ أَمدح فَقَالَ: قَد
 ولُ اللَّهسر بِيلَى النع لْتخد رِي، ثُمالَ أَد :؟ قَالَت َأ :ما قَائأَنو فَقُلْت طَلَّقْت

ففي احلديث بيان صورة من صور التناوب، ، )٢(فَقُلْت: اللَّه أَكْبر» الَ«نِساَءك؟ قَالَ: 
وهي النوبة يف طلب العلم، إذا مل يتيسر لكل واحد احلضور بنفسه لكل حلقات 

  .)٣(العلم
   املسلمني:تعاقب املالئكة على  -٥

يتعاقَبونَ فيكُم مالَئكَةٌ  قال أنَّ رسولَ اهللا  روى البخاري عن أَيب هريرة 
بات ينالَّذ جرعي رِ، ثُمصالع الَةصرِ والفَج الَةي صونَ فعمتجيارِ، وهكَةٌ بِالنالَئلِ وموا بِاللَّي

                                                
  ).٢٧٦٦) رقم(٢/٢٥٠ماجه( ناب ننس  ) ١(
  ).٨٩)، كتاب (العلم)، باب (التناوب يف العلم) رقم (١/٢٩(أخرجه البخاري   ) ٢(
)، شرح ١/١٦٩البن بطال ( يشرح صحيح البخار )،١/١٨٥ينظر: فتح الباري البن حجر (  ) ٣(

  ).١٠/٨٦النووي على مسلم (

٥٩٠



  
 ٢٩ 

 بع مكْترت فكَي :بِهِم لَمأَع ووه مأَلُهسفَي ،يكُملُّونَ، فصي موه ماهكْنرقُولُونَ: تي؟ فَياد
  وأَتيناهم وهم يصلُّونَ.

ومعىن: يتعاقبون، تأيت طَائفَة عقيب طَائفَة، ومنه: تعقيب  العيين:قال اإلمام 
التعاقُب بني اجليوش، وهو أَن يذهب قوم ويأْتي آخرونَ. وقَالَ ابن عبد الْرب: وإِنما يكون 

طائفتني أَو رجلَينِ بِأَن يأْتي هذَا مرة ويعقبه هذَا، ومنه: تعقيب اجليوش، أَن يجهز اَألمري 
بعثا إِلَى مدة، مثَّ يأْذَن لَهم في الرجوع بعد أَن يجهز غَريهم إِلَى مدة، مثَّ يأْذَن لَهم في 

  .)١(ولنيالرجوع بعد أَن يجهز اَأل

  التناوب يف رعاية اإلبل: -٦

  ولِ اللَّهسر عا مرٍ، قَالَ: كُنامنِ عةَ بقْبع نروى أبو داود ع  ،افُِسنأَن امدخ
فَكَانت علَي رِعايةُ اِإلبِلِ، فَروحتها بِالْعشي، فَأَدركْت  - رِعايةَ إِبِلنا  -نتناوب الرعايةَ 

الْوضوَء، ثُم  ما منكُم من أَحد يتوضأُ فَيحِسن«رسولَ اللَّه يخطُب الناس، فَسمعته يقُولُ: 
بجأَو إِال قَد ،هِهجوو ا بِقَلْبِههِملَيقْبِلُ عنِ، ييتكْعر كَعرفَي قُوما »يخٍ، مخٍ بب :فَقُلْت ،

تظَرا، فَنهنم دوةُ، أَجقْبا عا: يلَهي قَبالَّت يدنِ ييب نلٌ مجفَقَالَ ر ،هذه دوأَج  وفَإِذَا ه
 اتجِيَء: "معمر بن الْخطَّابِ، فَقُلْت: ما هي يا أَبا حفْصٍ؟ قَالَ: إِنه قَالَ آنِفًا قَبلَ أَنْ 

 أَنْ ال إِلَه دهأَش :هوئضو نغُ مفْري نيقُولُ حي وَء، ثُمضالْو ِسنحأُ فَيضوتي دأَح نم كُمنم
 ةنالْج ابوأَب لَه تحإِال فُت ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ،لَه رِيكال ش هدحو إِال اللَّه

يةُ، يدخلُ من أَيها شاَء". فتناوب الرعاية عند عقبة يدل على معىن ترتيب عملية الثَّمانِ
  .الدور يف تناوب الرعاية

  التناوب على املكان:  -  ٧
 :عائشة قَالَت نى؟ قَالَ:"«عنبِم لُّكظاًء يبِن نِي لَكبأال ن ،ولَ اللَّهسا را: يال،  قُلْن

                                                
الناشر: ، هـ)٨٥٥(املتوىف:  العيين، تأليف اإلمام بدر الدين عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ) ١(

  .٥/٤٤، بريوت –إحياء التراث العريب دار 

٥٩١



  
 ٣٠ 

  اخنى منمقبس نم ."«.يارِمالدو ،هاجم نابو ،يذمرالت اهور  

 يهف اصصتى أَنَّ االخنعالْمو ،ةاخالْإِن عضوم :يمِ أَيالْم مقال علي مال القاري: بِض
َألح يهف اصصتال اخ قَامذَا مه :أَي ،يهاِء فقِ ال بِالْبِنببِالسويدل السبق على حق )١(د ،

  الفرصة اليت حصل عليها من خالل سبقه للمكان. 
   

                                                
، لبنان –الناشر: دار الفكر، بريوت  علي املال القاري،، تأليف مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  ) ١(

  .٢٦٢٥، برقم: م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الطبعة: األوىل، 

٥٩٢



  
 ٣١ 

  املطلب الثاين 
  صور من األحكام الشرعية املتعلقة بالنوبة يف بايب العبادات واملعامالت

مثة يف تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف أحكام توفر حقوق الناس، وحتفظها من 
   :  ذلكومن  ترهيباً،اعتداء اآلخرين ترغيباً أو 

  :  يف باب العبادات :أوال
اتفق الفقهاء على أنه ال جيوز التيمم عند وجود املاء والقدرة على استعماله، 

خوفًا من فوات الوقت، وهنا جند مسألة: إذا  -  لواجد املاء - واختلفوا يف حكم التيمم 
لضيق املوقف أو الحتاد آلة ازدحم مجع على بئر ال ميكن االستقاء منها إال باملناوبة 

فإن كان يتوقع وصول النوبة إليه قبل خروج الوقت مل جيز  -االستقاء وحنو ذلك 
التيمم، وإن علم أا ال تصل إليه إال بعد خروج الوقت، فقد حكى مجهور اخلراسانيني 

  .)١(عن الشافعي رمحه اهللا أنه نص على أنه يصرب ليتوضأ بعد الوقت

   : عموم الفقهاء على قولنيواملسألة عند 
من احلنفية، وقول  )٢( أنه يتيمم ويصلي يف الوقت وهو قول زفر : القول األول

  . )٣( ، ورواية للحنابلة اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية املالكية يف الراجح عندهم
، ولو صلى خارج الوقت، وهو قول احلنفية،  يتوضأ وال يتيمم:  القول الثاين

  .)٤( للمالكية اختاره املغاربة، وهو قول الشافعية واحلنابلةوقول 
                                                

  ).١/٢٨٤ووي(نال نشرف الدي ناموع شرح املهذب؛ حيىي ب  ) ١(
حبور العلم، ولد  نربي، إمام حبر منالع ناهلذيل ب أبو نسلم ب نقيس ب ناهلذيل ب نهو زفر ب  ) ٢(

العلم والعمل، تويف  مجع بني نمم نيفة وهو أكرب تالمذته، وكان، تفقه بأيب ح هـ )١١٠ة(نس
  . هـ )١٥٨ة(نس

اإلسالم )، جمموع فتاوى شيخ ١/٤٤ة(ن)، املدو١/٣٦٦)، رد احملتار (١/١٣٩شرح فتح القدير(  ) ٣(
  ).٢١/٤٥٤تيمية ( ناب

 احملتاج ين)، مغ١/١٩٩)، العزيز (١/٣٣٧)، الذخرية (١/٢٩)، اهلداية (١/٣٢٩ائع (نبدائع الص  ) ٤(
  ).١/٢٨٧صاف (ن)، اإل١/٣٤٥ (ين)، املغ١/٢٤٧(

٥٩٣



  
 ٣٢ 

وإذا أمرتكم بأمر  ... " : ستدل أصحاب القول األول حبديث أيب هريرة او 
  . )١( فأتوا منه ما استطعتم"

فَتيمّمواْ صعيداً  تجِدواْ ماء فَلَم :  ستدل أصحاب القول الثاين بقوله تعاىلاو
   . )٢( طَيباً

  : ةـوجه الدالل

أن رأي العلماء على الرغم من اختالفهم يدل على احترام نوبة الفرد، واحلفاظ 
، وعدم نشر الفوضى والتعدي على دوره، والبحث عما يف صاحله من أجل حفظ حقه

    على حقوق اآلخرين.

وهناك الكثري من أقوال العلماء يف باب التيمم ما يعرب عن احترام نوبة الفرد  
واحلفاظ على دوره. مثل التيمم ملن خاف صالة العيدين واجلنازة وحنومها، وكذلك 

  التيمم ملن خاف صالة اجلمعة.
إذا كان  :" قال: قال النيب  وكذلك النوبة يف باب الصالة فعن أيب هريرة 

ة كان على كل باب من أبواب املسجد املالئكة يكتبون األول فاألول فإذا يوم اجلمع
  . )٣( " جلس اإلمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر

  :  ةـوجه الدالل
أمهية النوبة يف حتصيل األجر الكثري، وحيازة القسط األوفر، دون من تأخر عن  

                                                
االقتداء باب ( ؛)ةنعتصام بالكتاب والسكتاب (اال) ٦٨٥٨رقم () ٦/٢٦٥٨(أخرجه البخاري   ) ١(

)؛ كتاب(احلج)؛ باب(فرض احلج ١٣٣٧) رقم (٢/٩٧٥)، أخرجه مسلم (رسول اهللا  ننبس
  مرة يف العمر).

  .٦، سورة املائدة اآلية٤٣ساء اآلية نسورة ال  ) ٢(
) كتاب (بدء اخللق) باب (ذكر املالئكة)، أخرجه ٣٠٣٩) رقم (٣/١١٧٦أخرجه البخاري (  ) ٣(

سائي نال ننباب (الطيب والسواك يوم اجلمعة)، س) كتاب (اجلمعة) ٨٥٠) رقم (١/١٤٠٣مسلم (
  ) كتاب (اجلمعة) باب (التبكري إىل اجلمعة).١٣٨٥) رقم (٣/٩٨(

٥٩٤



  
 ٣٣ 

  األول فاألول.  

  صالة عراة حيث ال ثوب إال واحداً:  -  ٤

قال الرافعي: ولو حضر مجع من العراة وليس مث إال ثوب واحد يصلون فيه على 
التناوب، وعلم أن النوبة ال تنتهى إليه اال بعد الوقت، نص أنه يصرب أيضاً وال يصلي 

  .)١(عارياً يف الوقت
  : صور من األحكام الشرعية املتعلقة بالنوبة يف باب املعامالت:  ثانيا

املعامالت يف كتب الفقه واألحكام الشرعية تضم البيوع وغريها من شىت أنواع 
 مسلم،وقد جاء يف باب البيوع ما يدل على احترام اإلسالم وتقديره لنوبة كل  التعامل،

  : ذلكومن 
 عدم التعدي على حق الغري يف البيع والشراء:  -  ١

فإنه ال جيوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، وال أن يشتري على شرائه؛ ملا ثبت 
فتقدم األول بإبرام  )٢( "ال يبع الرجل على بيع أخيه" قال: يف الصحيحني أن النيب 
، ومينع املتأخرين عنه عن التعدي على حقه بإبرام عقد جديد  عقد البيع حيفظ له حقه

  على ذات املبيع.  
واحلكمة من هذا النهي ما فيه من إثارة العداوة والبغضاء بني املسلمني، وكل ما 

   . أوجب العداوة والبغضاء بني املسلمني

 العدل بني الزوجات يف احلضر والسفر:  -  ٢
إِذَا أَراد سفَرا أَقْرع  كَانَ رسولُ اللَّه  ":  ا، قَالَترضي اهللا عنهوعن عائشةَ 

                                                
عبد الكرمي بن حممد  هـ)، تأليف: ٥٠٥فتح العزيز بشرح الوجيز أليب حامد الغزايل (املتوىف:   ) ١(

  .٢/٢١٩الناشر: دار الفكر، ، هـ)٦٢٣الرافعي القزويين (املتوىف: 
  ).١٤١٢)،وأخرجه مسلم (٢١٣٩أخرجه البخاري(  ) ٢(

٥٩٥



  
 ٣٤ 

 نهتفَأَي ،هائنِس نيا  بهموي نهنم أَةركُلِّ امل قِْسمكَانَ يو ،هعا مبِه جرا خهمهس جرخ
 بِيجِ النوةَ زشائعا لهلَتلَيا وهموي تبهةَ وعمز تةَ بِندوأَنَّ س را، غَيهلَتلَيو يغتبت ،

 ولِ اللَّهسا ررِض كبِذَل " )١( .  

  : ووجه الداللة

أنه دل على مشروعية النوبة يف اإلسالم، وكيف أن اإلسالم  :يف هذا احلديث
مع نسائه يف املبيت؛ حيث كان جيعل  عظم هذا احلق، ومن هنا ما كان يفعله الرسول 

لكل واحدة منهن دوراً عن طريق القسمة بينهن، فال جيوز التعدي منهن على حق 
  .)٢(األخرى أو إظهار عدم الرضا بذلك

واشتد به  ملا ثقل رسول اهللا  "قالت:   وروي عن عائشة زوج النيب 
وجعه استأذن أزواجه أن ميرض يف بييت؛ فأذنَّ له، فخرج وهو بني الرجلني ختط رجاله يف 

  .)٣("األرض
ستأذن ا، وحىت يف أشد أيام مرضه  حريص على نوبات زوجاته فنبينا  
 .فكان ذلك بطيب خاطر بينهن  

 القرعة من أجل حلف اليمني عند توافر مجاعة:  -  ٣
عرض علَى قَومٍ اليمني، فَأَسرعوا، فَأَمر أَنْ  أَنَّ النبِي :" وعن أَبِي هريرةَ  

فلحي مهنيِ أَيمي اليف مهنيب مهس٤("ي( .  
                                                

) كتاب (اهلبة وفضلها والتحريض عليها)، باب (هبة املرأة لغري زوجها ٣/١٥٩أخرجه البخاري(  ) ١(
  ).٢٥٩٣وعتقها، إذا كان هلا زوج فهو جائز، إذا مل تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة مل جيز) برقم (

)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٧/١٠٧البن بطال ( يينظر: شرح صحيح البخار  ) ٢(
  ).٥/٩٥فيض القدير ( )،١٣/١٥٣(

  ) كتاب املغازي.٤١٨٧أخرجه البخاري (  ) ٣(
  ).٢٦٧٤) كتاب (الشهادات)، باب (إذا تسارع قوم يف اليمني)، برقم(٣/١٧٩أخرجه البخاري (  ) ٤(

٥٩٦



  
 ٣٥ 

عرض على قوم اليمني  ففي احلديث بيان مشروعية النوبة؛ حيث إن النيب   
نهم يف اليمني أيهم حيلف أي قبل اآلخر، أي يقرع بينهم فأسرعوا، فأمر أن يسهم بي

  .)١(أيهما يأخذ نوبته أوالً يف اليمني

  الفقه:باب العارية يف  -  ٤
والعارية مشددةً وخمففةً هي: هبة املنافع، وقد قيل يف تسميتها بذلك أا من  

ويتناوب عليها من ،  ، أي أن العارية تكون ملن طلبها أوالً )٢( وهو التناوب ، التعاور
   .  بعده، مما يفيد ترتيب النوبة يف العارية

   

                                                
  ).٥/٢٨٥ينظر:  فتح الباري البن حجر (  ) ١(
  .٥/٢٤١، ١٣٧٩بريوت،  -دار املعرفة طبعة فتح الباري البن حجر.   ) ٢(

٥٩٧



  
 ٣٦ 

  املطلب الثالث 
  صور النوبة يف الواقع املعاصر

للنوبة يف واقعنا املعاصر جماالا املتعددة، وتتصور يف ميادين كثرية وعديدة 
  احلصر:ووفرية، منها على سبيل املثال ال 

 : االنتفاع باملسكنالنوبة يف  -  ١
لكل مواطن، وخباصة  لإلسكان دور حيوي يف حياة اإلنسان وهو الشغل الشاغل

إذا كان مقبالً على الزواج أو كان من ذوي الدخل احملدود، واهللا عز وجل امنت علينا 
واللّه جعلَ لَكُم مما خلَق ظالَالً بالسكن، وهو مما يوجب علينا شكره تعاىل عليه فقال: 

م من الْجِبالِ أَكْناناً وجعلَ لَكُم سرابِيلَ تقيكُم الْحر وسرابِيلَ تقيكُم بأْسكُم وجعلَ لَكُ
، ويف سبيل  متكني املواطنني من ٨١النحل كَذَلك يتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلمونَ 

احلصول على السكن املالئم تلجأ الدول واحلكومات إىل اتباع طريقة جتعل ذلك ممكناً 
لكل أحد وفق ضوابط وشروط وأولويات، مما يستوجب التقيد ا وعدم التعدي عليها 

  . دراستناوااللتزام مبفهوم النوبة الذي هو عنوان 

 يف والعمل:الدور يف التوظ -  ٢
قضايا التوظيف والبطالة أصبحت تشغل حيزاً كبرياً من االهتمام والبحث يف كل 
بلد، وليس من املعقول أن توظف الدولة مجيع مواطنيها دفعة واحدة، وخباصة يف ظل 
خترج املئات من شىت الفروع اجلامعية واملعاهد التطبيقية، وال حميد عن اتباع آلية يف ذلك 

احلصول على الوظيفة اليت يتنافس عليها املواطنون بشكل  والنوبة يفدور تضبط عملية ال
عادل ومنصف، مما يرفع من قلوب الناس الشحناء والبغضاء على بعضهم يف احلصول 

  على الوظيفة املطلوبة. 

 الدور يف الترقية: -  ٣
 الوظيفي،يطمع كل فرد يعمل يف جهة حكومية أو خاصة أن يترقى يف السلم  

٥٩٨



  
 ٣٧ 

تقدم يف الترتيب املهين، وإذا كان األمر فوضى، أو ختلله حمسوبيات أو واسطات وأن ي 
فإن احلقوق ستضيع، والنفوس تشحن باحلسد والبغضاء، وعليه فال بد من وضع دور أو 

 ترتيب يأخذ بعني االعتبار مراعاة احلقوق وعدم االعتداء عليها. 
 الدور يف املناصب: -  ٤
فمن حق الفرد أن ينال املنصب التايل دون  الترقية،يقال يف هذا ما قيل سابقاً يف  

 أن يتعدى على نوبته أحد، وهذا احلق يوفره له الدور أو الشروط املوضوعة.  
 واستخدامها: الدور يف الشارع والطرق -  ٥
إال  الشرع يتشوف لرتع أي فتيل للخصومة او الرتاع، وهذا ال يتأتى يف العادة 

بوضع قوانني املرور اليت تضبط حق الدور والنوبة يف الطرقات اليت تزدحم فيها العربات 
 املختلفة للوصول إىل مبتغاهم.ووسائل النقل 

 الدور يف إجناز املعامالت: -  ٦
يف البيع والشراء  كما هو معلوم يف إجناز مصاحل الناس ومعامالم اخلاصة م 

ظام يضبط عملية الدور والنوبة يف إجناز تلك املصاحل بد من وجود نوغريها، فال 
 .  واملعامالت
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  الرابعاملبحث 
  من منظور شرعي ةأحكام النوب

  انوفيه مطلب

  : تحريم اإلسالم لوسائل اإلخالل بحق النوبة. المطلب األول
   النوبة.: استثناءات دور  المطلب الثاني
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  املطلب األول 
  اإلسالم لوسائل اإلخالل حبق النوبةحترمي 

مل يشرع اإلسالم حق النوبة فقط، بل شرع كل ما حيفظ لإلنسان حقه يف حاجات 
نفسه ومتطلبات عيشه، وكان من بني ذلك حترمي كل ما خيرم حظوظه ويغتال مستحقاته 

ستعرض أهم تلك نمن وسائل وحيل وأساليب ملتوية، من رشوة وغريها، وفيما يلي 
   :ل وموقف اإلسالم منهاالوسائ

 :حترمي اإلسالم للرشوةأوالً: 
  .)١(هي املال أو املنفعة اليت تعطى بطلب ألخذ حق ال يستحقه صاحبه الرشوة:

ولقد حرمت الشريعة اإلسالمية الرشوة؛ حيث كوا وسيلة للحصول على حق 
  حق النوبة.الغري، وحرمان صاحب احلق من حقه املكفول له من قبل الشارع، ومن ذلك 

  ومن األدلة الدالة على حرمة الرشوة:
وال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ  قال تعاىل: -١

  .)٢(لتأْكُلُوا فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ بِاِإلثْمِ وأَنتم تعلَمونَ 
حرمة الرشوة؛ حيث هي نوع من أنواع أكل أموال الناس ففي اآلية داللة على 

 بالباطل، لكون اآلخذ هلا ليس له فيها أي حق مشروع.
 والرشوة نوع من أنواع السحت الذي حذر منه ربنا جل وعال؛ فقال سبحانه:

 واا كَانم لَبِئْس تحالس هِمأَكْلو انودالْعي اِإلثْمِ وونَ فارِعسي مهنا مريى كَثرتو
) لَوال ينهاهم الربانِيونَ واَألحبار عن قَولهِم اِإلثْم وأَكْلهِم السحت لَبِئْس ما ٦٢يعملُونَ (

عنصوا يونَ كَان )٣(.  
                                                

  ).٢١٢/ ١١ينظر: اإلنصاف للمرداوي (  ) ١(
  ).١٨٨سورة البقرة، اآلية: (  ) ٢(
  ).٦٣، ٦٢سورة املائدة، اآلية: (  ) ٣(

٦٠١



  
 ٤٠ 

أي: يبادرون إىل ذلك من تعاطي املآمث واحملارم واالعتداء على الناس، وأكلهم   
   .)١(أمواهلم بالباطل

 حترمي اإلسالم للمحسوبية.ثانياً: 
حرم اإلسالم احملاباة واحملسوبية وتفضيل أحد على أحد لقرابة أو نسب أو غري 

 دبع نرِذلك من مال أو جاه أو سلطان؛ فعيبنِ الزب أَنَّ رضي اهللا عنهما اللَّه :ثَهدح هأَن ،
نال مجر  بِيالن دنع ريبالز ماصارِ خصاَألن  ،َلخا النقُونَ بِهسي يالَّت ،ةاجِ احلَرري شف

، فَقَالَ رسولُ اللَّه اختصما عند النبِي فَقَالَ اَألنصارِي: سرحِ املَاَء يمر، فَأَبى علَيه؟ فَ
  :ِريبلزل"ارِكلِ املَاَء إِلَى جسأَر ثُم ،ريبا زقِ يفَقَالَ: أَنْ كَانَ "أَس ،ارِيصاَألن بضفَغ ،

 ولِ اللَّهسر هجنَ ولَو؟ فَتكتمع ناب :َقَال ثُم ،"قِ يى استبِسِ املَاَء حاح ثُم ،ريبا ز
فَالَ  ، فَقَالَ الزبير:"واللَّه إِني َألحِسب هذه اآليةَ نزلَت في ذَلك:"يرجِع إِلَى اجلَدرِ

مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤالَ ي كبرو  :٢(]"٦٥[النساء(.  

ألنه قضى باحلق وظن الرجل أن هناك حمسوبية ؛ ففي احلديث غضب النيب 
  .)٣(وليس كما ظن

بِالْجِعرانة منصرفَه من  قَالَ: أَتى رجلٌ رسولَ اِهللا ، وعن جابِرِ بنِ عبد اِهللا
يقْبِض منها، يعطي الناس، فَقَالَ: يا محمد  ،حنينٍ، وفي ثَوبِ بِاللٍ فضةٌ، ورسولُ اِهللا 

ويلَك ومن يعدلُ إِذَا لَم أَكُن أَعدلُ؟ لَقَد خبت وخِسرت إِنْ لَم أَكُن "اعدلْ، قَالَ: 
: دعنِي، يا رسولَ اِهللا فَأَقْتلَ هذَا الْمنافق، فَقَالَ:  فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ  "أَعدلُ

                                                
عون املعبود وحاشية ابن القيم  )،٢٣٢)، تفسري السعدي (ص: ٣/١٤٤تفسري ابن كثري (ينظر:   ) ١(

  ).٥/٢٢١)، املبسوط للسرخسي (١٣الرشوة لعطية حممد سامل (ص:  )،٩/٣٥٩(
  ).٢٣٥٩)، كتاب (املساقاة) باب (سكر األار) برقم (٣/١١١أخرجه البخاري(  ) ٢(
 املوطأاملنتقى شرح  )،٦/٥٠٠البن بطال ( البخاري)، شرح صحيح ٤/١٨١معامل السنن ( ينظر:  ) ٣(

)٦/٣٤.(  
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 ٤١ 

معاذَ اِهللا، أَنْ يتحدثَ الناس أَني أَقْتلُ أَصحابِي، إِنَّ هذَا وأَصحابه يقْرُءونَ الْقُرآنَ، ال " 
الس قرما يكَم هنقُونَ مرمي ،مهاجِرنح اوِزجيةيمالر نم م١("ه( .  

ويف هذا احلديث ظن اخلارجي أن هناك حمسوبية؛ ألن النيب يقسم بغري ما يرجو 
  . )٢(هو، وليس كذلك، فانظر بسوء ظنه كيف قال، وماذا قيل فيه

، أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ املَرأَة املَخزومية الَّتي سرقَت، رضي اهللا عنهاوعن عائشةَ 
 ولَ اللَّهسا ريهف كَلِّمي نمفَقَالُوا: و بح ،ديز نةُ بامإِال أُس هلَيع رِئتجي نم؟ فَقَالُوا: و

ولِ اللَّهسر  َةُ، فَقَالامأُس هفَكَلَّم  ولُ اللَّهسر :"  ثُم ،اللَّه وددح نم دي حف فَعشأَت
 رِيفالش يهِمف قروا إِذَا سكَان مهأَن ،لَكُمقَب ينالَّذ لَكا أَهمقَالَ: إِن ثُم ،طَبتفَاخ قَام

هلَيوا عأَقَام يفعالض يهِمف قرإِذَا سو ،كُوهرت  دمحم تةَ بِنمأَنَّ فَاط لَو اللَّه مأيو ،احلَد
  .)٣("سرقَت لَقَطَعت يدها

ففي احلديث بيان حرمة احملاباة، وأن الناس أمام نظام اإلسالم وحدوده سواء ال 
  .)٤(فرق بني شريف ووضيع، وغين وفقري، وغري ذلك من جماالت التفريق بني البشر

  خلق األنانية:  ثالثاً:

من وسائل اإلخالل بنظام النوبة كنظام شرعي وحق كفله الشرع، حب اإلنسان 

                                                
  ).١٠٦٣)، كتاب (الزكاة)، باب (ذكر اخلوارج وصفام)، رقم (٢/٧٤٠أخرجه مسلم(  ) ١(
عون املعبود وحاشية ابن القيم ، )١٦/١٤٢ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (  ) ٢(

  ).٣/٥٠٥)، مشارق األنوار الوهاجة (١٣/٧٢(
)، ٣٤٧٥األنبياء)، باب (حديث الغار)، رقم ()، كتاب (أحاديث ٤/١٧٥أخرجه البخاري (  ) ٣(

)، كتاب (احلدود)، باب (قطع السارق الشريف وغريه، والنهي عن الشفاعة يف ٣/١٣١٥ومسلم (
  ).١٦٨٨احلدود)، رقم (

)، كشف املشكل من حديث الصحيحني ٨/٤٠٨البن بطال ( البخاريينظر: شرح صحيح   ) ٤(
  ).٢/٨٣٢جامع العلوم واحلكم ( )،٢/٩٤(
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، ومن مث فالشخص )١(لنفسه مما جيعله ال يرى إال نفسه وال يهتم إال بقضاء مصاحله هو 
األناين ال حيترم نظاماً، بل هو يسعى بكل سبل لقضاء مصاحله دون النظر لآلخرين، مع 

ميدح  فاحلق سبحانه وتعاىلأن الشرع قد حث املسلم أن حيب ألخيه ما حيبه لنفسه؛ 
األنصار على حبهم للمهاجرين والعمل على إيثارهم على أنفسهم يف قضاء احلوائج، 

اين الذي يسعى لقضاء مصلحته دون الوقوف على ما هو من حقه وما على عكس األن
والَّذين تبوُءوا الدار واِإلميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر قال تعاىل:    هو ليس حبق له،

ونَ عرثؤيواْ وآ أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدالَ يو هِمإِلَي كَانَ بِهِم لَوو لَى أَنفُِسهِم
  .)٢(خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسه فَأُوالئك هم الْمفْلحونَ

 ولَ اللَّهسأَلَ رس هأَن ،اذعم نوع  :َقَال انلِ اِإلميأَفْض نأَنْ «ع انلُ اِإلميأَفْض
قَالَ: وماذَا يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: ». تحب للَّه، وتبغض في اللَّه، وتعملَ لسانك في ذكْرِ

»كْرا تم ملَه هكْرتو ،فِْسكنل بحا تاسِ ملنل بحأَنْ تو ا أَوريقُولَ خأَنْ تو ،فِْسكنل ه
تمصفيجب على املسلم أن يعود نفسه على حب التعاون واحترام حقوق  .)٣(»ت

  .اآلخرين، ومنها حق النوبة

  :من التأين وعدم العجلةيب هالتررابعاً: 

وهي بذلك تكون من مقتضيات ، )٤(العجلة هي فعل الشيء قبل أوانه الالئق به 
الشهوة البغيضة، خلروجها عن إطارها املشروع هلا، واملطالع لتعاليم الدين اإلسالمي جيد 
أن الدين اإلسالمي هو دين وسط فال إفراط وال تفريط، وال املغاالة وال اافاة، والعجلة 

                                                
  .)١/١٢٦( املعاصرة العربية اللغة معجم ،)١/٢٧٤( والعلوم الفنون اصطالحات كشافينظر:   ) ١(
  ).٩سورة احلشر، اآلية (  ) ٢(
 )١٦٥١، رقم ()٢/١٥٧( يف املعجم الكبري لطرباين)، ا٢٢١٣٢، رقم ()٣٦/٤٤٦( أمحدأخرجه   ) ٣(

  .ضعيف هليعة، ابن : فيه )١/٨٩(، قال اهليثمي يف جممع 
  ، كتاب (العني)، مادة (ع ج ل).)٢/٣٩٤( الكبري الشرح غريب يف املنري املصباحينظر:   ) ٤(
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 ٤٣ 

ولذا ذمها  ؛ية املرءهي داء اتمعات يف القدمي واحلديث، كما أا ثغرة ضخمة يف إنسان 
ويدع اِألنسانُ بِالشر دعاَءه  اهللا عز وجل يف أكثر من موضع يف كتابه فقال سبحانه:

وقال جال  ،)٢(خلق اِإلنسانُ من عجلٍوقال تعاىل:  ،)١(بِالْخيرِ وكَانَ اِألنسانُ عجوالً
ال تحرك ، وقال سبحانه: )٣(قَبلِ أَنْ يقْضى إِلَيك وحيهوال تعجلْ بِالْقُرآن من  وعال:

لَ بِهجعتل كانسل بِه)٤( .  
فكم من متعجل يتعدى على نوبة اآلخرين بسبب عجلته، ويربر ذلك بفوات 
مصاحله الشخصية اليت جتعله عجالً يف الوصول إليها، ولو تطلب ذلك التعدي على نوبة 

  اآلخر. 
   

                                                
  ).١١، اآلية: (اإلسراءسورة   ) ١(
  ).٣٧سورة األنبياء، اآلية: (  ) ٢(
  ).١١٤سورة طه، اآلية: (  ) ٣(
  ).١٦سورة القيامة، اآلية: (  ) ٤(
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  املطلب الثاين 
  استثناءات دور النوبة

كثري من األحكام الشرعية بل حىت العقلية والعلمية والعرفية وغريها يعتوره 
االستثناء ويطاله إخراج بعض جزئياته وفروعه منه؛ العتبارات يراها الشارع احلكيم أو 

املشرع واتهد يف النص، وهذه املستثنيات يكون بعضها حمل اتفاق وبعضها حمل  يلحظها
إخراج بعض اجلملة من  اختالف إال أا تبقى من املستثنيات، وقد عرفوا االستثناء بأنه:

  .)١(اجلملة بلفظ إال أو ما أقيم مقامه
اماً أساسية، ويف فقهنا اإلسالمي العريق الكثري من صور االستثناء اليت دخلت أحك

ال سبق إِال في خف أَو في حافرٍ أَو "ومنها على سبيل املثال قوله عليه الصالة والسالم: 
واستثىن عمر من  ، فقد خص من عموم حترمي الرهان أو السباق هذه الثالثة،)٢("نصلٍ

اخلراج: مر  فرض اجلزية املسن اهلرم من أهل الكتاب، قال أبو يوسف القاضي يف كتابه
بِبابِ قَومٍ وعلَيه سائلٌ يسأَلُ: شيخ كَبِري ضرِير الْبصرِ، فَضرب   عمر بن الْخطَّابِ

عضده من خلْفه، وقَالَ: من أَي أَهلِ الْكتابِ أَنت؟ فَقَالَ: يهودي. قَالَ: فَما أَلْجأَك إِلَى 
جةَ والسن. قَالَ: فَأَخذَ عمر بِيده، وذَهب بِه إِلَى منزِله ما أَرى؟ قَالَ: أَسأَلُ الْجِزيةَ والْحا

فَرضخ لَه بِشيء من الْمنزِلِ، ثُم أَرسلَ إِلَى خازِن بيت الْمالِ فَقَالَ: انظُر هذَا وضرباَءه؛ 
ا شبيته ثُمأَن أكلن اهفْنصا أَنم اللَّهمِ"إ فَورالْه دنع ذُلُهخاء  ندقَات للْفُقَرا الصمِن

 هنع عضوابِ، وتلِ الْكأَه ننيِ ماكسالْم نذَا مهونَ وملسالْم ماُء هالْفُقَرني"، واكسالْمو
هائبرض نعةَ وي٣(الْجِز(.  

                                                
الناشر: مؤسسة ، دراسة وحتقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين، فخر الرازي، للاحملصول  ) ١(

  .٣/٢٧، م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الطبعة: الثالثة، ، الرسالة
  .٢٥٧٤رواه أبو داود يف سننه برقم   ) ٢(
وف ؤحتقيق: طه عبد الر، الناشر: املكتبة األزهرية للتراث يوسف يعقوب بن إبراهيم، يبأل اخلراج  ) ٣(

  .١٣٩، ص: حممدسعد، سعد حسن 
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خلها االستثناء، مبعىن أنه جيب على والنوبة والتزام الدور من القضايا اليت يد 
اتمع وجوباً أخالقياً وإنسانياً أن يستثين من قضية النوبة والدور بعض احلاالت اخلاصة، 
على اعتبار أنه مثة يف حياة الناس ظروف صحية واجتماعية قاهرة قد تدفعهم إىل جتاوز 

اظاً على وضعهم الصحي، القانون ال اعتداء بل مراعاة منهم حلاالم االستثنائية وحف
  وعلى اتمع من حوهلم مالحظة ذلك ومراعاته وتقديره هلم وتوفريه بني أيديهم. 

الذي رواه البخاري عن أَبِي مسعود  وميكن أن يستشهد لذلك حبديث النيب 
ةَ مما يطَولُ بِنا فُالَنٌ، فَما اَألنصارِي قَالَ: قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّه، الَ أَكَاد أُدرِك الصالَ

 بِيالن تأَير  :َفَقَال ،ذئموي نا مبغَض دأَش ظَةعوي مف" نونَ، فَمفِّرنم كُمإِن ،اسا النهأَي
، ويف رواية عند مسلم "جةصلَّى بِالناسِ فَلْيخفِّف، فَإِنَّ فيهِم املَرِيض، والضعيف، وذَا احلَا

 بِيةَ، أَنَّ النريرأَبِي ه نع  :َقَال" ،ريغالص يهِمفَإِنَّ ف ،فِّفخفَلْي ،اسالن كُمدأَح إِذَا أَم
. وأصرح منه ما "والْكَبِري، والضعيف، والْمرِيض، فَإِذَا صلَّى وحده فَلْيصلِّ كَيف شاَء

 بِيالن رِيدي خياَء شقُولُ: جي كالم نس بروي عن أَن ،وا لَهعسوأَنْ ي هنع مطَأَ القَو؛ فَأَب
 بِيفَقَالَ الن» :انكَبِري قِّرويا ونريغص محري لَم نا منم س١(»لَي(.  

  يلي:  وميكن حصر تلك احلاالت فيما

كأن يكون على سفر، أو يكون مشغوالً بتطبيب مريض يأنس  ذوي احلاجات: -١
 بوجوده، أو خيشى فوات طائرة تقله، أو خيشى عقوبة تطاله، وما إىل ذلك. 

كأن يكون ذا مرض يعاين منه على كل حال، أو ال يطيق معه الوقوف أو  املرضى:  -٢
 االنتظار، أو أنه ستكون له مضاعفات كثرية وعديدة. 

                                                
)، باب (ما جاء يف رمحة الصبيان) أخرجه الترمذي يف سننه (أبواب الرب والصلة عن رسول اهللا ) ١(

)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب وزريب له أحاديث مناكري عن أنس ١٩٢١) برقم (٤/٣٢٢(
  بن مالك وغريه.
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 ،الضعيف هو الذي ال يقوى على االنتظام يف الطابور ال ملرض ظاهر به الضعفاء:  -٣ 
ضعفاً واضح فيه، ومثله يف ذلك املرأة فقد يعترب أنوثتها  أو كرب سن ولكن هلزال

وخباصة يف بعض املواقف واالزدحامات والطوابري اليت تؤذيها وتضر أنوثتها 
 ومشاعرها وأحاسيسها. 

وال خيفى أن هلم أولوية يف التقدمي على أصحاب النوبة نظراً ملا تنطوي  الصغار: -٤
 عليه طفولتهم من خصوصية ينبغي أن تراعى يف اتمع. 

الت وأشباهها، وهو أمر من صلب الدين فعلى عموم الناس أن يراعوا هذه احلا
ومن معني األخالق ويتماشى مع األعراف يف كل بلد، وينبغي أن يكون ثقافة عامة لدى 

  كل الشعوب، ومدعاة النتشار الرمحة والعطف وبذل اخلري بني الناس. 
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  املبحث اخلامس 
  الدراسات السابقة
مل أقف على دراسة سابقة  اال،من خالل البحث والقراءة املستفيضة يف هذا 

حول هذا املوضوع تصف وتقيس املشكلة من أبعادها االجتماعية املعاصرة، وحسب 
هذا املوضوع جديرا بالبحث والدراسة، خاصة وهو ميثل قضية علم الباحث؛ لذا كان 

  .املعاصرة، ويطرحها بصورة وصفية علمية ودقيقة من القضايا االجتماعية اجلوهرية
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  فصل الثاينال 
  اإلطار الوصفي التحليلي للدراسة

  

  املبحث األول
   اواجراءا دراسةالمنهجية 

يعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي؛ لتوضيح وحتليل آراء واجتاهات   -  ١
  العلماء يف املسألة حمل الدراسة.

ويعترب بعض الباحثني أن املنهج الوصفي يشمل كافة املناهج األخرى، باستثناء   -  ٢
املنهجني التارخيي والتجرييب؛ حيث إن عملية الوصف والتحليل للظواهر تكاد 
تكون مسألة مشتركة وموجودة يف كافة أنواع البحوث العلمية، ويعتمد املنهج 
الوصفي على تفسري الوضع القائم؛ أي ما هو كائن، وحتديد الظروف والعالقات 

ي جمرد مجع بيانات وصفية حول املوجودة بني املتغريات، كما يتعدى املنهج الوصف
الظاهرة، إىل التحليل والربط والتفسري هلذه البيانات وتصنيفها وقياسها 

 .)١(واستخالص النتائج منها
  : منهج الدراسة

من أجل حتقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي التحليلي 
ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، الذي يعتمد على دارسة الظاهرة كما توجد يف الواقع، 

ويعرب عنها تعبرياً كمياً أو تعبرياً كيفياً، فضالً عن أن هذا املنهج هو املناسب لطبيعة هذه 
  الدراسة.

   :جمتمع وعينة الدراسة
يعترب موضوع البحث من املواضيع احلديثة اليت مل يتطرق هلا يف البحث 

                                                
  م.١٩٨٦القاهرة،  –عامل الكتب  ١٠)، ط٩٦وسعد مرسي (ص دالتربوي "ألمحتطور الفكر ) ١(
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من باب كشف املالمح املبدئية  لذا فإن العينة كانت ؛والتحليل حسب علم الباحث 
كانت عينة  وبالتايل ؛للموضوع إذا يعتربها الباحث دراسة مبدئية ملا بعدها من حبوث

الدراسة هي طالبات كلية التربية األساسية باهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من 
طالبات مجيع التخصصات والدفعات حبيث مت اختيارهن بشكل عشوائي. حيث بلغ عدد 

خر إحصائية لكلية التربية آحسب  ١٥١٧٢طالبة من أصل  ٤٠٦عينة البحث 
) يوضح ١ن اجلدول (إ% حيث  ٢,٥) واليت تشكل ما يعادل نسبة ١األساسية (مرفق 

  : خصائص العينة
  

  التخصص  ةـاجلني  الدفعـة
 ٣٢٦  طالبة ٤٦  ٢٠١٣ – ٢٠١٢

  التخصصات األدبية ٢٢٠  كويتية
  طالبة ٧٨  ٢٠١٥ – ٢٠١٤
غري  ٨٠  طالبة ١٨٥  ٢٠١٧ – ٢٠١٦

  التخصصات العلمية ١٨٦  كويتية
  طالبة ٩٧  ٢٠١٨

) يتبني أن عينة الدراسة من الطالبات بكلية التربية ١باستقراء اجلدول رقم (
طالبة، وقد تنوعت عينة الدراسة من حيث التخصص  ٤٠٦األساسية تكونت من 

طالبة من امجايل العينة، فيما  ١٨٦فكانت العينة من طالبات التخصصات العلمية بلغت 
طالبة، فيما اتضحت الدفعة الدراسية  ٢٢٠بلغ عدد الطالبات يف التخصصات األدبية 

 ٢٠١٢لعينة الدراسة مبا ينبأ بدقة النتائج وعشوائيتها، حيث كان عدد الطالبات لدفعة 
 -  ٢٠١٦طالبة ودفعة  ٧٨عدد  ٢٠١٥ -  ٢٠١٤طالبة ودفعة  ٤٦عدد  ٢٠١٣ - 

طالبة. كما أن  ٩٧عدد  ٢٠١٨طالبة بينما عدد طالبات دفعة  ١٨٥عدد  ٢٠١٧
طالبة وبلغ عدد الطالبات  ٣٢٦إذ بلغ عددهن  تالكويتيابينت عدد الطالبات  االستبانة

  طالبة. ٨٠غري الكويتيات 
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  :أدوات الدراسة 

والقراءة املتأنية لألدبيات التربوية والشرعية والدراسات السابقة  االطالعبعد 
ذات الصلة مبوضوع الدراسة متكن الباحث من بناء أداة الدراسة وهي استبانة خاصة 

  للطالبات بكلية التربية 

األساسية للتعرف على واقع االلتزام بالنوبة يف اتمع الكوييت من وجهة نظرهن 
  ية لعدم االلتزام ا واملعوقات اليت تعيق االلتزام والتطبيق السليم.وأهم اآلثار السلب

  ين كما يلي:أوقد تكونت االستبانة يف صورا النهائية من جز

البيانات األساسية والشخصية عن عينة الدراسة واشتملت هذه  اجلزء األول:
  التخصص العلمي. –الدفعة  - البيانات على: اجلنسية 

    .عبارة ٤٩ثالث حماور بواقع  بإمجايلاور االستبانة وجاءت حم اجلزء الثاين:
  :صـدق األداة

وللتأكد من أا سوف تقيس  الظاهري) (الصدقللتحقق من صدق أداة الدراسة 
يف صورا املبدئية  (االستبانة)ما أعدت من أجل قياسه قام الباحث بعرض أداة الدراسة 

اخلربة من أعضاء هيئة التدريس بكلية و االختصاصعلى جمموعة من احملكمني ذوي 
التربية األساسية قسم الدراسات اإلسالمية ختصص الدعوة والثقافة اإلسالمية وذلك 
دف حتديد صالحية الفقرات وانتمائها حملاور الدراسة فضال عن التحقق من أن 

مة العبارات اليت احتوا االستبانة صاحلة ومناسبة من حيث أسلوب الصياغة والسال
اللغوية، الشمولية، األمهية، والوضوح. وقد قام السادة احملكمون بإبداء مالحظام 

وفقراا وقد استجاب الباحث ملالحظات ومقترحات  االستبانةومقترحام حول حماور 
التعديالت الالزمة يف ضوء مقترحام من حذف وإضافة  وأجرىالسادة احملكمني 

  وتعديل. 
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   :ثبات األداة 

قام الباحث من خالل تطبيق االستبانة على عينة استطالعية مت اختيارها عشوائياً، 
حبساب االستبانة ككل، وحساب ثبات كل حمور من حماورها، وذلك باستخدام معامل 
ألفا كرونباخ، ويقصد بثبات االستبانة أا تعطي نفس النتائج تقريباً إذا مت إعادة تطبيقها 

  لظروف والشروط.أكثر من مرة ويف نفس ا
   لكمل الثبات للمحاور واالستبانة كا) مع٢جدول (

  

  قيمة ألفا كرونباخ  عدد البنود  احملاور

  ٠.٥٣  ١٩  احملور األول: واقع االلتزام بالنوبة يف اتمع الكوييت.

  ٠.٨٧  ١٤  احملور الثاين: اآلثار السلبية املترتبة على عدم االلتزام بالنوبة.

  ٠.٨٣  ١٦  أسباب عدم احترام النوبة يف اتمع الكوييت.احملور الثالث: 

  ٠.٨٤  ٤٩  االستبانة ككل

 ٠.٨٤ن استبانة البحث حازت على معامل ثبات عال إيتبني من اجلدول 
   .وكذلك كانت معامالت الثبات للمحاور واليت متكننا من الوثوق بنتائج اجلداول التالية
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  املبحث الثاين 
  املعاجلات اإلحصائية

كما قام الباحث حبساب ارتباطات حماور االستبانة واليت أظهرت ارتباطات عالية 
) معامالت ٣ودالة احصائياً بني احملاور والدرجة الكلية لالستبانة. يظهر اجلدول (

االرتباط بني حماور االستبانة والدرجة الكلية على االستبانة، وتشري األرقام اىل ارتباطات 
  جلميع االرتباطات يف اجلدول. ٠.٠١ستوى دالة احصائياً عند م

  ل) معامل الثبات للمحاور واالستبانة كك٣ول (جد

احملور   احملاور
احملور   احملور الثاين  األول

  الثالث
الدرجة 
  الكلية

احملور األول: واقع االلتزام بالنوبة 
  .٥٥٢**  .١٣٨**  .١٥٢.**  ١  يف اتمع الكوييت.

السلبية املترتبة احملور الثاين: اآلثار 
  .٨٠٥**  .٦٢٠**  ١  .١٥٢**  على عدم االلتزام بالنوبة.

احملور الثالث: ما أسباب عدم 
  .٨٣٥**  ١  .٦٢٠**  .١٣٨**  احترام النوبة يف اتمع الكوييت.

  ١  .٨٣٥**  .٨٠٥**  .٥٥٢**  الدرجـة ككل
**. Correlation is significant at the 0.01 Level (2-tailed). 
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  :          نتائج الدراسة امليدانية 
  : سيتم عرض النتائج وفقاً ألسئلة الدراسة كما يلي

ما هو واقع االلتزام حبق النوبة يف اتمع الكوييت من وجهة  : السؤال األول
  . ؟ نظر طالبات كلية التربية األساسية

واالحنرافات لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية 
،  املعيارية الستجابات عينة الدراسة على كل فقرة من الفقرات املتعلقة باحملور األول

  : ) يبني هذه النتائج٤واجلدول (
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  الفقرات  م

غري موافق 
  موافق بشدة  موافق  ال أدري  غري موافق  بشدة

 االحنراف  املتوسط
  املعياري

ترتيب 
البنود 
حسب 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  املتوسط

A1 

كثريا ما اتعرض 
لدى وقويف يف 
 انتظار اخلدمات

لتعدي دوري 
لسبب أو لغري 

  سبب

٢  ٠.٥٩٦  ٤.٦٨  ٧٢.٩  ٢٩٨  ٢٣.٧  ٩٧  ٢.٤  ١٠  ٠.٥  ٢  ٠.٥  ٢  

A2  

يوجد يف اتمع 
متييز بني األشخاص 
يف احترام الدور 

  والنوبة

٣  ٠.٦٠٦  ٤.٦٧  ٧٣.٦  ٣٠١  ٢١.٣  ٨٧  ٤.٤  ١٨  ٠.٥  ٢  ٠.٢  ١  

A3  
توجد ممارسات يف 
اتمع الكوييت 
تدل على انتشار 

١  ٠.٥٢٣  ٤.٧٥  ٧٨.٠  ٣١٩  ١٩.٣  ٧٩  ٢.٠  ٨  ٠.٧  ٣  ٠.٠  ٠  

٦١٦



  
 ٥٥ 

 

  الفقرات  م

غري موافق 
  موافق بشدة  موافق  ال أدري  غري موافق  بشدة

 االحنراف  املتوسط
  املعياري

ترتيب 
البنود 
حسب 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  املتوسط

احملاباة واحملسوبية 
  يف مجيع القطاعات 

A4  

يوجد وعي كايف 
أفراد اتمع لدى 

 حبق النوبة لآلخرين
  و مدى أمهية ذلك 

١٢  ١.٠٥٢  ٣.٨٨  ٣٢.٨  ١٣٤  ٣٧.٢  ١٥٢  ١٧.٨  ٧٣  ٩.٨  ٤٠  ٢.٤  ١٠  

A5  

االلتزام  يعترب
الدور يف ب

هي املستشفيات 
السمة السادة يف 
 اتمع الكوييت

حىت وإن مل يكن 
املرضى من كبار 

٩  ١.٣٥٧  ٣.٩٧  ٥٢.١  ٢١٣  ٢١.٨  ٨٩  ٥.٦  ٢٣  ١١.٧  ٤٨  ٨.٨  ٣٦  

٦١٧



  
 ٥٦ 

 

  الفقرات  م

غري موافق 
  موافق بشدة  موافق  ال أدري  غري موافق  بشدة

 االحنراف  املتوسط
  املعياري

ترتيب 
البنود 
حسب 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  املتوسط

السن أو الفئات 
  اخلاصة.

A6  

تجاوز اتعرض ل
النوبة أو الدور 
أثناء قياديت ملركبيت 

  كثريا الشارعيف 

٦  ٠.٨٧٢  ٤.٢٩  ٤٩.٦  ٢٠٣  ٣٥.٧  ١٤٦  ١٠.٠  ٤١  ٣.٤  ١٤  ١.٢  ٥  

A7  

يرى الكثريون أن 
حق النوبة قيمة 
إنسانية عامة اهتم 
وحث عليها الدين 

  اإلسالمي

١٣  ١.٢٥٩  ٣.٧٨  ٣٨.٤  ١٥٧  ٢٦.٩  ١١٠  ١٤.٩  ٦١  ١٣.٧  ٥٦  ٦.١  ٢٥  

A8  
أعتقد أين أحق يف 
  ٨  ١.١٨٨  ٤.٠٠  ٤٥.٢  ١٨٥  ٢٩.٨  ١٢٢  ٨.٣  ٣٤  ١٢.٥  ٥١  ٤.٢  ١٧النوبة من غريي يف 

٦١٨



  
 ٥٧ 

 

  الفقرات  م

غري موافق 
  موافق بشدة  موافق  ال أدري  غري موافق  بشدة

 االحنراف  املتوسط
  املعياري

ترتيب 
البنود 
حسب 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  املتوسط

  بعض األعمال

A9 

توجد عقوبات 
صارمة ملن يتعدى 
حق النوبة أو 
الدور لدى 

  اآلخرين
  

١٧  ١.١٢٨  ٢.٩٨  ٧.٨  ٣٢  ٢٩.١  ١١٩  ٢٥.٩  ١٠٦  ٢٧.٤  ١١٢  ٩.٨  ٤٠  

A10  

تلعب الرشوة دورا 
كبريا يف تسيري 
املعامالت و خاصة 
العالق منها  يف 

  اتمع 

٤  ٠.٦٥٨  ٤.٥٩  ٦٥.٨  ٢٦٩  ٣٠.٦  ١٢٥  ١.٥  ٦  ١.٧  ٧  ٠.٥  ٢  

A11   ١٥  ١.٣٧٥  ٣.١٩  ٢٤.٤  ١٠٠  ٢٠.٥  ٨٤  ١٦.٩  ٦٩  ٢٦.٢  ١٠٧  ١٢.٠  ٤٩تشجع القوانني  

٦١٩



  
 ٥٨ 

 

  الفقرات  م

غري موافق 
  موافق بشدة  موافق  ال أدري  غري موافق  بشدة

 االحنراف  املتوسط
  املعياري

ترتيب 
البنود 
حسب 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  املتوسط

واللوائح املدنية 
اتمع على ممارسة 
احترام حق النوبة 
وعدم التعدي على 

  الدور يف كل شئ

A12  

من أسس اختيار 
األفراد للمناصب 
 والوظائف العامة 
يف اتمع الكوييت 
هو األقدمية 

  واخلربة.

١٦  ١.٣٣٣  ٣.١٨  ٢٢.٥  ٩٢  ٢٣.٥  ٩٦  ١٢.٥  ٥١  ٣٣.٠  ١٣٥  ٨.٦  ٣٥  

A13  
يوجد العديد من 
املمارسات الغري 

٥  ٠.٨٩٩  ٤.٣٩  ٥٨.٤  ٢٣٩  ٢٩.٨  ١٢٢  ٥.٦  ٢٣  ٤.٦  ١٩  ١.٥  ٦  

٦٢٠



  
 ٥٩ 

 

  الفقرات  م

غري موافق 
  موافق بشدة  موافق  ال أدري  غري موافق  بشدة

 االحنراف  املتوسط
  املعياري

ترتيب 
البنود 
حسب 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  املتوسط

عادلة يف ترقي 
الشخص بالوظائف 
العامة وتقلدهم 

  املناصب العليا

A14  

التزامي يف أعترب 
حق النوبة هو 
احترام الناس 
وحفظاً حلقوقهم 
وعدم االعتداء 

  عليها

٧  ١.١٢١  ٤.٠٤  ٤٥.٠  ١٨٤  ٣٠.٣  ١٢٤  ١١.٠  ٤٥  ١٠.٨  ٤٤  ٢.٩  ١٢  

A15  
يوجد العديد من 

العالمات 
اإلرشادية 

١٤  ١.٢٣٧  ٣.٢٩  ١٩.١  ٧٨  ٣٠.١  ١٢٣  ١٩.٦  ٨٠  ٢٣.٥  ٩٦  ٧.٨  ٣٢  

٦٢١



  
 ٦٠ 

 

  الفقرات  م

غري موافق 
  موافق بشدة  موافق  ال أدري  غري موافق  بشدة

 االحنراف  املتوسط
  املعياري

ترتيب 
البنود 
حسب 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  املتوسط

واللوحات 
التوعوية يف توضيح 
أمهية االلتزام 

  بالدور والنوبة.

A16  

مل أتعرض يوماً قط 
لتعد أو جتاوز حلقي 
يف الدور أو النوبة 
يف مكان ما يف 

  اتمع الكوييت.

١٨  ١.٢١٩  ٢.٥٦  ٩.٥  ٣٩  ١٠.٣  ٤٢  ٣٠.٣  ١٢٤  ٢٦.٩  ١١٠  ٢٣.٠  ٩٤  

A17 

كثريا من أرى أن 
مواطنني ووافدين 

ملتزمني يف اتمع 
حقوق يف 

١٩  ١.٣١٨  ٢.٥٥  ١١.٥  ٤٧  ١٦.٩  ٦٩  ٩.٨  ٤٠  ٣٨.٩  ١٥٩  ٢٣.٠  ٩٤  

٦٢٢



  
 ٦١ 

 

  الفقرات  م

غري موافق 
  موافق بشدة  موافق  ال أدري  غري موافق  بشدة

 االحنراف  املتوسط
  املعياري

ترتيب 
البنود 
حسب 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  املتوسط

وواجبات متكافئة 
ومبنية على مبدأ 

  العدل واملساواة 

A18  

التعدي على حق 
نوبة اآلخر هو يف 
احلقيقة اعتداء على 
أحد حقوقه اليت 

  كفلها اإلسالم.

١٠  ١.١٥٤  ٣.٩٧  ٤٦.٠  ١٨٨  ١٩.٣  ٧٩  ٢٤.٢  ٩٩  ٦.٤  ٢٦  ٤.٢  ١٧  

A19  

أن  أرى كطالبة
للواسطة  السلطة 
و األثر الواضح يف 
 الوسط األكادميي

  يف الكلية  

١١  ١.٢٤٨  ٣.٩٢  ٤٥.٠  ١٨٤  ٢٣.٠  ٩٤  ١٨.٣  ٧٥  ٦.١  ٢٥  ٧.٦  ٣١  

٦٢٣



  
 ٦٢ 

 
ألفراد العينة على كل بند من  االستجابات) تتبني نتائج ٤باستقراء اجلدول رقم (

  بنود احملور األول والذي يقيس واقع االلتزام بالنوبة يف اتمع الكوييت. 

العينة يف حتديد أهم بنود احملور األول حيث جاء يف الرتبة األوىل  شرعتوقد 
البند الثالث والذي ينص على: (توجد ممارسات يف اتمع الكوييت تدل على انتشار 

أحد صور والذي يعكس  )٤.٧٥(مبتوسط حسايب  يف مجيع القطاعات)ة واحملسوبية احملابا
مث جاء يف الرتبة الثانية البند األول والذي ينص على  تعدي النوبة يف اتمع الكوييت.

 لتعدي دوري لسبب أو لغري سبب) لدى وقويف يف انتظار اخلدماتكثريا ما اتعرض (
يوجد يف اتمع (الثالثة البند الثاين والذي ينص على  ). وجاء يف الرتبة٤.٦٨ومبتوسط (

) كما جاء يف الرتبة الرابعة ٤.٦٧مبتوسط ( )متييز بني األشخاص يف احترام الدور والنوبة
البند العاشر والذي ينص على (تلعب الرشوة دورا واضحا يف تسيري املعامالت وخاصة 

  ). ٤.٥٩العالق منها يف اتمع) ومبتوسط (

سبق يتبني لنا ومن خالل استجابات العينة لبنود احملور األول لالستبانة أنه ال  مما
يوجد التزام حقيقي حلق النوبة والدور لدى اآلخرين يف اتمع الكوييت والذي بينته 
إجابات العينة للمراتب األوىل األربعة واليت انعكست كممارسات متنوعة يف عدم 

ار احملسوبية والواسطة وكذلك تعدي الدور يف انتظار احترام حق النوبة لآلخر كانتش
اخلدمات العامة. كما أنه انتشار الرشوة يف أوساط العمل تسهم وبشكل كبري يف تعدي 

  الدور وأخذ حقوق الناس بغري وجه حق.  

  أما الرتب األخرية يف إجابات العينة للمحور األول جاءت كالتايل:

والذي ينص  باملرتبة األخرية من بني بنود اإلجابات البند السابع عشرفقد حل 
حقوق وواجبات متكافئة ملتزمني يف مواطنني ووافدين يف اتمع كثريا من على (أرى أن 

) وسبقه البند السادس عشر والذي ٢.٥٥مبتوسط ( )ومبنية على مبدأ العدل واملساواة
دور أو النوبة يف مكان ما يف ينص على (مل أتعرض يوماً قط لتعد أو جتاوز حلقي يف ال

٦٢٤



  
 ٦٣ 

توجد كما سبقه البند التاسع والذي ينص على ( ).٢.٥٦(ط اتمع الكوييت) مبتوس 
). وقد ٢.٩٨) ومبتوسط (عقوبات صارمة ملن يتعدى حق النوبة أو الدور لدى اآلخرين

من أسس اختيار األفراد جاء قبله يف الترتيب البند الثاين عشر والذي ينص على (
). ٣.١٨) مبتوسط (هو األقدمية واخلربةيف اتمع الكوييت صب والوظائف العامة للمنا

وحيث مما سبق من اختيارات يتبني لنا مدى التوافق يف استجابات العينة واليت تؤكد عدم 
  التزام العديد من الناس يف حقوق اآلخرين من حيث النوبة الدور.

ماهي اآلثار السلبية املترتبة على عدم االلتزام يف حق النوبة باتمع  السؤال الثاين:
  الكوييت من وجهة نظر طالبات كلية التربية األساسية؟

 واالحنرافاتلإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية 
حملور الثاين عينة الدراسة على كل فقرة من الفقرات املتعلقة با الستجابات املعيارية

  ) يبني هذه النتائج:٥واجلدول (

  

  

  

  
  

  

  

  
   

٦٢٥



  
 ٦٤ 

  : ود احملور الثايننوية واملتوسطات واالحنرافات املعيارية لبئ) التكرارات والنسب امل٥جدول ( 

  م
غري موافق   الفقرات

  بشدة
  موافق بشدة  موافق  ال أدري  غري موافق

سط
ملتو

ا
  

اف
حنر

اال
 

ري
ملعيا

ا
ب   

حس
ود 

البن
ب 

ترتي
سط

ملتو
ا

رار    
لتك

ا
  

سبة
الن

رار  
لتك

ا
  

سبة
الن

رار  
لتك

ا
  

سبة
الن

رار  
لتك

ا
  

سبة
الن

رار  
لتك

ا
  

سبة
الن

  
B1 

عدم االلتزام حبق النوبة يورث العداوة والبغضاء 
  ٦  ٠.٧٥٣  ٤.٤٥  ٥٦.٢  ٢٣٠  ٣٦.٧  ١٥٠  ٤.٢  ١٧  ٢.٠  ٨  ١.٠  ٤  يف اتمع

B2  
أرى أن عدم االلتزام حبق النوبة هو اعتداء على 

  ١٠  ٠.٧٩٠  ٤.٤١  ٥٤.٣  ٢٢٢  ٣٦.٩  ١٥١  ٥.١  ٢١  ٢.٧  ١١  ١.٠  ٤  حقوقه املشروعة 

B3  
يسود الظلم وتنعدم العدالة عند انتشار التعدي 

  ١١  ٠.٧٩٥  ٤.٣٨  ٥٢.٣  ٢١٤  ٣٧.٤  ١٥٣  ٦.٦  ٢٧  ٢.٩  ١٢  ٠.٧  ٣  على نوبات وأدوار اآلخرين

B4  
يف اتمعات اليت يسود فيها عدم تنتشر الفوضى 

  ٣  ٠.٧٠٧  ٤.٥٤  ٦١.٩  ٢٥٣  ٣٣.٣  ١٣٦  ٢.٩  ١٢  ٠.٧  ٣  ١.٢  ٥  احترام حق النوبة لآلخرين

B5  
عدم االلتزام حبق النوبة يعزز خلق األنانية يف 

  ٩  ٠.٧٩٣  ٤.٤٣  ٥٧.٠  ٢٣٣  ٣٣.٧  ١٣٨  ٥.١  ٢١  ٣.٧  ١٥  ٠.٥  ٢  الفرد واتمع

B6  
رضاهم قد يقود التعدي على نوبة اآلخرين دون 

  ١٤  ٠.٩٨٧  ٤.١١  ٤٢.٥  ١٧٤  ٣٥.٩  ١٤٧  ١٣.٠  ٥٣  ٦.٨  ٢٨  ١.٧  ٧  اىل افتعال اجلرمية

B7  
التعدي على نوبات اآلخرين ال يؤثر سلباً على 

  ١٢  ٠.٨٢٨  ٤.٣٢  ٤٩.٤  ٢٠٢  ٣٨.٩  ١٥٩  ٧.١  ٢٩  ٣.٩  ١٦  ٠.٧  ٣  مفهوم املساواة بني أفراد اتمع

B8 
ما  أشعر بالظلم والقهر عندما يتعدى شخص

  ٧  ٠.٨٩٨  ٤.٤٥  ٦٣.١  ٢٥٨  ٢٦.٧  ١٠٩  ٣.٧  ١٥  ٥.١  ٢١  ١.٥  ٦  لنوبيت أو دوري يف تلقي اخلدمة

٦٢٦



  
 ٦٥ 

 

  م
غري موافق   الفقرات

  بشدة
  موافق بشدة  موافق  ال أدري  غري موافق

سط
ملتو

ا
  

اف
حنر

اال
 

ري
ملعيا

ا
ب   

حس
ود 

البن
ب 

ترتي
سط

ملتو
ا

رار    
لتك

ا
  

سبة
الن

رار  
لتك

ا
  

سبة
الن

رار  
لتك

ا
  

سبة
الن

رار  
لتك

ا
  

سبة
الن

رار  
لتك

ا
  

سبة
الن

  
B9 

يف التعدي على حق النوبة يف التوظيف وغريه 
  ٨  ٠.٨٠٥  ٤.٤٤  ٥٩.٧  ٢٤٤  ٢٧.٦  ١١٣  ٩.٨  ٤٠  ٢.٤  ١٠  ٠.٥  ٢  تضيع األمانة

B10  
أرى أن اتمع الذي تسود فيه الواسطة 

التوظيف والتعيني والقبول جمتمع واحملسوبية يف 
  يسوده الفساد والتأخر

٢  ٠.٧٧٩  ٤.٥٥  ٦٧.٥  ٢٧٦  ٢٣.٧  ٩٧  ٦.١  ٢٥  ١.٥  ٦  ١.٢  ٥  

B11  
قبول الرشاوي يؤدي اىل ضياع األمانات 

  ١  ٠.٦٢١  ٤.٧٣  ٧٨.٥  ٣٢١  ١٨.١  ٧٤  ٢.٠  ٨  ٠.٥  ٢  ١.٠  ٤  وانتشار الفساد يف العمل

B12  
تقلل من أعتقد أن انتشار احملسوبية والواسطة 

  ٤  ٠.٨٦٤  ٤.٥١  ٦٨.٠  ٢٧٨  ٢٠.٥  ٨٤  ٧.٨  ٣٢  ١.٧  ٧  ٢.٠  ٨  ظهور وإبراز الكفاءات واملتميزين يف اتمع

B13  
التعدي على نوبات اآلخرين يولد الشعور 
باإلحباط لدى املخلصني واملتقنني وامللتزمني 

  بواجبام وحبقوق اآلخرين
٥  ٠.٧٧٠  ٤.٤٧  ٥٩.٧  ٢٤٤  ٣١.٥  ١٢٩  ٥.٤  ٢٢  ٢.٩  ١٢  ٠.٥  ٢  

B14  
ال ينمي لآلخرين والدور التعدي على حق النوبة 

  العجلة املذمومة وعدم التأين لدى األفرادخلق 
  

١٣  ٠.٨٦٩  ٤.١٢  ٣٩.٤  ١٦١  ٣٦.٩  ١٥١  ٢٠.٨  ٨٥  ٢.٠  ٨  ١.٠  ٤  
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لبنود احملور الثاين (اآلثار السلبية املترتبة  االستجابات) نتائج ٥يظهر اجلدول (

  املساواة بني أفراد اتمع)  على عدم االلتزام حبق النوبة

ينص على (قبول الرشاوي  األوىل والذيفقد جاء البند احلادي عشر جاء بالرتبة 
)، وجاء يف ٤.٧٣يؤدي اىل ضياع األمانات وانتشار الفساد يف العمل) مبتوسط حسايب (

بة الثانية البند العاشر والذي ينص على (أرى أن اتمع الذي تسود فيه الواسطة الرت
واحملسوبية يف التوظيف والتعيني والقبول جمتمع يسوده الفساد والتأخر) والذي هو 

 انتشار)، أمـا الرتبة الثالثة فكانت للبند الرابع والذي ينص على (٤.٥٥مبتوسط (
د فيها عدم احترام حق النوبة لآلخرين) وهو مبتوسط الفوضى يف اتمعات اليت يسو

. أما الرتبة الرابعة فقد جاءت يف البند الثاين عشر والذي ينص على )٤.٥٤حسايب (
أعتقد أن انتشار احملسوبية والواسطة تقلل من ظهور وإبراز الكفاءات واملتميزين يف (

  ).٤.٥١اتمع) ومبتوسط (

وقد جاء يف املرتبة األخرية البند السادس والذي ينص على (التعدي على نوبة 
) وسبقه البند الرابع ٤.١١اآلخرين دون رضاهم قد يقود اىل افتعال اجلرمية) مبتوسط (

العجلة ال ينمي خلق  والدور لآلخرينعشر والذي ينص على (التعدي على حق النوبة 
). كما سبق البند السابع مبتوسط ٤.٤٧) مبتوسط (املذمومة وعدم التأين لدى األفراد

) والذي ينص على (التعدي على نوبات اآلخرين ال يؤثر سلبياً على مفهوم ٤.٣٢(
يسود الظلم وتنعدم وسبقه البند الثالث والذي ينص على (املساواة بني أفراد اتمع) 

  ). ٤.٣٨() مبتوسط العدالة عند انتشار التعدي على نوبات وأدوار اآلخرين

وقد جاءت اإلجابات متطابقة مع ما جاء يف تقرير نزاهة الصادر من اهليئة العامة 
أن انتشار الرشوة واحملسوبية يقود اىل الفساد  ١٣/٠٥/٢٠١٨ملكافحة الفساد بتاريخ: 

الوظيفي وايار املنظومة القيمية واألخالقية والدينية يف اتمع، كما أا تفتقد الثقة 
ا وموظفيها، كما أنه تبني وفق الدراسات أن الرشوة تؤثر بشكل سليب على مبؤسسا
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  الصحة واألمن وشيوع الشعور بالظلم العام وعدم املساواة.  
كما وضع التقرير خسائر دولة الكويت سنوياً بسبب الرشوة واليت قدرت ب 

  .)١( ٢٠١٨مليار دوالر سنوياً حبسب تقرير (النقد الدويل) لسنة  ٢.١

الواسطة واحملسوبية العديد من اآلثار السلبية النفسية واملعنوية  النتشارأن كما 
واملادية فضعف الوازع الديين وضعف القوانني واألنظمة الرادعة لذلك كفيل بانتشارها 

لماجستري واليت كانت لطروحته أوتفشيها، وقد بني ذلك الباحث ماهر موسى عايش يف 
: أن )٢(الوظيفة العامة يف فلسطني وأثرها على التنمية) بعنون (الوساطة واحملسوبية يف 

احملسوبية وتعدي الدور يف التوظيف أو املناصب يورث صاحب احلق أو الدور عدم 
احترام العمل كالتأخر واالمتناع عن أداء العمل املكلف به وعدم االلتزام بتعليمات 

المباالة الناجتة عن الشعور رؤساء العمل كما أنه يورث التراخي والكسل والسلبية و ال
  بالظلم يف فواته حق من حقوقه.

من البحوث والدراسات اليت تثبت األثر السليب املترتب  هناك العديدكما أن 
  حق النوبة لآلخر فردياً وجمتمعياً. الوساطة واحملسوبية، واليت تؤثر يفعلى 

ما هي أسباب عدم احترام النوبة يف اتمع الكوييت من وجهة  الثالث:السؤال 
  األساسية؟ نظر طالبات كلية التربية 

 واالحنرافاتلإلجابة على هذا السؤال قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية 
 الثالث،باحملور  الفقرات املتعلقةعينة الدراسة على كل فقرة من  الستجاباتاملعيارية 
  النتائج:يبني هذه  )٦(واجلدول 

   
                                                

  )www.nazaha.gov.kw(                .  املوقع الرمسي للهيئة العامة ملكافحة الفساد  ) ١(
(الوساطة  ،ماهر موسى م،٢٠١٥كلية الدراسات العليا  ،جامعة النجاح الوطنية ،اطروحة ماجستري  ) ٢(

  التنمية).واحملسوبية يف الوظيفة العامة يف فلسطني وأثرها على 
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  . ) التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالحنرافات املعيارية لبنود احملور الثاين٦جدول ( 
  

  الفـقــرات  م
  موافق بشدة  موافق  ال أدري  غري موافق  غري موافق بشدة  
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C1  انتشار الواسطة واحملسوبية وراء اإلخالل حبق

  النوبة يف اتمع الكوييت
  ٢  ٠.٨٩٦  ٤.٣٩  ٦٠.٤  ٢٤٧  ٢٤.٠  ٩٨  ١١.٢  ٤٦  ٣.٢  ١٣  ١.٢  ٥  

C2   اإلخالل الرشوة سبب أساسي من أسباب
  باإلنابة

  ١٠  ٠.٩٠٣  ٤.٢١  ٤٦.٧  ١٩١  ٣٣.٧  ١٣٨  ١٤.٧  ٦٠  ٣.٩  ١٦  ١.٠  ٤  

C3   احملاباة سبب من أسباب اإلخالل بالنظام واحترام
  حق النوبة

  ١١  ٠.٩٤٨  ٤.١٨  ٤٨.٧  ١٩٩  ٢٦.٤  ١٠٨  ٢٠.٥  ٨٤  ٣.٢  ١٣  ١.٢  ٥  

C4   األنانية وحب الذات وراء عدم احترام حق
  النوبة عند كثري من الناس

  ٧  ٠.٨٦٦  ٤.٢٨  ٤٩.٤  ٢٠٢  ٣٤.٢  ١٤٠  ١٢.٠  ٤٩  ٣.٧  ١٥  ٠.٧  ٣  

C5   غياب الوعي الديين من أسباب تعدي البعض
  على حقوق غريهم

  ٣  ٠.٨٧٧  ٤.٣٤  ٥٤.٥  ٢٢٣  ٣١.٣  ١٢٨  ٨.٨  ٣٦  ٤.٦  ١٩  ٠.٧  ٣  

C6   العجب بالنفس من أسباب عدم احترام حقوق
  اآلخرين

  ١٢  ١.٠١٣  ٣.٩٨  ٣٧.٧  ١٥٤  ٣٤.٧  ١٤٢  ١٦.٩  ٦٩  ٩.٨  ٤٠  ١.٠  ٤  

C7   العجلة وعدم التأين تؤدي اىل اإلخالل بنظام
  النوبة

  ٥  ٠.٧٦٠  ٤.٣١  ٤٧.٢  ١٩٣  ٣٨.٤  ١٥٧  ١٣.٠  ٥٣  ١.٢  ٥  ٠.٢  ١  

C8  غياب القوانني املنظمة وامللزمة الحترام النوبة
  وراء التعدي على حق اآلخرين يف النوبة

  ٤  ٠.٨٢٩  ٤.٣٤  ٥٢.٣  ٢١٤  ٣٤.٠  ١٣٩  ٩.٨  ٤٠  ٣.٤  ١٤  ٠.٥  ٢  

C9  يعترب التعدي على نوبات اآلخرين ثقافة مكتسبة
  يتلقاها الفرد يف األسرة منذ الصغر

  ١٤  ١.١٩٣  ٣.٨٠  ٣٧.٤  ١٥٣  ٢٧.٤  ١١٢  ١٦.٩  ٦٩  ١٤.٧  ٦٠  ٣.٧  ١٥  
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  الفـقــرات  م

  موافق بشدة  موافق  ال أدري  غري موافق  غري موافق بشدة  
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C10   تمع الكوييت على ثقافةيشجع الوالدان يف ا
  أخذ احلق وعدم االلتزام بالدور والنوبة

  ١٦  ١.٣٦٥  ٣.١١  ٢٠.٥  ٨٤  ٢٣.٠  ٩٤  ١٧.٨  ٧٣  ٢٤.٢  ٩٩  ١٤.٤  ٥٩  

C11   تمع الكوييت نظرة عنصرية تشجعيوجد يف ا
على أحقية املواطن للنوبة دون غريه من الوافدين 

  وغري املواطنني

  
١٥  ١.٢٩٢  ٣.٦٩  ٣٦.٢  ١٤٨  ٢٥.٢  ١٠٣  ١٨.٣  ٧٥  ١٢.٢  ٥٠  ٨.١  ٣٣  

C12   عدم كفاءة الشخص يف جماله جتعله يلجأ اىل
ما يريد دون التقيد احملسوبية والواسطة ليصل اىل 

  بالضوابط واللوائح

  
٨  ٠.٩٣٨  ٤.٢٥  ٤٩.٤  ٢٠٢  ٣٤.٠  ١٣٩  ١١.٧  ٤٨  ٢.٢  ٩  ٢.٧  ١١  

C13   ضعف ثقة الشخص بنفسه وامكانياته جتعله يلجأ
  اىل تقدمي الرشاوي والتعدي على نوبات الغري

  ١٣  ١.٠٩٩  ٣.٩٣  ٣٩.٤  ١٦١  ٢٩.٨  ١٢٢  ١٨.٣  ٧٥  ٩.٨  ٤٠  ٢.٧  ١١  

C14  تمع من األسباب الرئيسة انتشار الفوضى يفا
  لتجاوز األفراد نوبات وحقوق اآلخرين

  ٦  ٠.٨٢٤  ٤.٣١  ٤٩.١  ٢٠١  ٣٦.٤  ١٤٩  ١٠.٨  ٤٤  ٣.٢  ١٣  ٠.٥  ٢  

C15  ضعف قيمة االحترام لإلنسان من دواعي التعدي
  على النوبات واحلقوق

  ٩  ٠.٩٠٥  ٤.٢٣  ٤٧.٢  ١٩٣  ٣٥.٠  ١٤٣  ١٢.٢  ٥٠  ٤.٦  ١٩  ١.٠  ٤  

C16   تنفيذ العقوبات على من يعتدي عدم اجلدية يف
  على حق نوبة غريه وراء تفشي هذا السلوك

  ١  ٠.٩٠٣  ٤.٤٤  ٦٣.٣  ٢٥٩  ٢٣.٢  ٩٥  ٩.٣  ٣٨  ٢.٠  ٨  ٢.٢  ٩  

   

٦٣١



  
 ٧٠ 

 
أسباب عدم هي لبنود احملور الثالث (ما  االستجابات) نتائج ٦اجلدول ( يظهر 

قد و ،الكوييت من وجهة نظر طالبات كلية التربية األساسية)احترام النوبة يف اتمع 
هي صاحبة أعلى املتوسطات، والثامن البنود السادس عشر واألول واخلامس  جاءت

حيث جاء البند السادس عشر والذي ينص على (عدم اجلدية يف تنفيذ العقوبات على 
) يف املرتبة ٤.٤٤من يعتدي على حق نوبة غريه وراء تفشي هذا السلوك) مبتوسط (

األوىل، تاله البند األول والذي ينص على (انتشار الواسطة واحملسوبية وراء اإلخالل حبق 
)، مث البند اخلامس يف املرتبة الثالثة والذي ٤.٣٩ط (سالنوبة يف اتمع الكوييت) مبتو

ينص على (غياب الوعي الديين من أسباب تعدي البعض على حقوق غريهم) مبتوسط 
غياب القوانني املنظمة مث جاء يف الرتبة الرابعة البند الثامن والذي ينص على (، ٤.٣٤(

  ).٤.٣٤) و مبتوسط  (النوبة وراء التعدي على حق اآلخرين يف النوبة الحتراموامللزمة 
يف حني جند أن البند العاشر جاء يف الرتبة األخرية ونص على (يشجع الوالدان يف 

) ٣.١١توسط (مبفة أخذ احلق وعدم االلتزام بالدور والنوبة) اتمع الكوييت على ثقا
وسبقه البند احلادي عشر والذي ينص على (يوجد يف اتمع الكوييت نظرة عنصرية 
تشجع على أحقية املواطن للنوبة دون غريه من الوافدين وغري املواطنني) مبتوسط 

عدي على نوبات اآلخرين )، وسبقهم البند التاسع والذي ينص على (يعترب الت٣.٦٩(
. كما سبقه البند )٣.٨٠ثقافة مكتسبة يتلقاها الفرد يف األسرة منذ الصغر) مبتوسط (

مكانياته جتعله يلجأ اىل إضعف ثقة الشخص بنفسه والثالث عشر والذي ينص على (
  ).٣.٩٣) مبتوسط (والتعدي على نوبات الغري ىتقدمي الرشاو

 غيابىل إااللتزام حبق النوبة واحترام الدور  وتعزو العينة أسباب التسيب وعدم
ىل التنشئة إالقانون الرادع لذلك وعدم جدية تطبيق القوانني املوجودة، كما عزت العينة 

كما أن الوازع الديين يعد  يف انتشار الواسطة واحملسوبية يف اتمع،االجتماعية للفرد 
وااللتزام بالنوبة، فااللتزام احلقيقي  عنصراً أساسياً يف مدى احترام الفرد حلق اآلخرين

ألا من حق املسلم  ؛املبين على الفهم الصحيح يلزم صاحبه حبفظ احلقوق واحترامها
٦٣٢
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على اآلخر مسلماً كان أو غري مسلم، فالدين اإلسالمي مبين على درء املفاسد وجلب  
 من أجلها واليت املصاحل وصالح حال اإلنسان ليتمكن من أداء رسالته اليت استخلفه اهللا

 منها احترام حقوق ودور اآلخرين حىت ال يشعر صاحب احلق أو النوبة بالظلم والعجز
فيقوده إىل مفسدة عظيمة، كما تشري العينة مدى تأثري اتمع السليب على الفرد الذي 

  يترىب يف أسرته عند الوالدين.
  ) املتوسطات واالحنرافات املعيارية الكلية٧جدول (

االحنراف   املتوسط  احملاور  م
  املعـياري

A 
احملور األول: واقع االلتزام بالنوبة يف 

  ٠.٣٥٦  ٣.٨٢  اتمع الكوييت.

B  
احملور الثاين: اآلثار السلبية املترتبة على 

  ٠.٤٨٨  ٤.٤٢  عدم االلتزام بالنوبة.

C  
احملور الثالث: أسباب عدم احترام النوبة 

  ٠.٥٢٣  ٤.١١  يف اتمع الكوييت.

TOTAL  ٠.٣٣١  ٤.٠٩  االستبانة ككل  

املعيارية الكلية حملاور  واالحنرافات) املتوسطات ٧اجلدول ( عام يظهروبشكل 
استبانة النوبة من منظور اإلسالم، ويأيت احملور الثاين: اآلثار السلبية املترتبة على عدم 

)، يليه احملور الثالث: ما أسباب عدم ٤.٤٢االلتزام بالنوبة باملرتبة األوىل مبتوسط (
ألول: واقع االلتزام )، وأخرياً احملور ا٤.١١احترام النوبة يف اتمع الكوييت مبتوسط (

   )٣.٨٢بالنوبة يف اتمع الكوييت مبتوسط (
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  اخلامتة 
  وتشمل النتائج والتوصيات

  : النتائج : أوالً

من معاين النوبة: التعاقب، والتبادل، واملهايأة والوصول لتعريف شامل هلا، وهي  -١
بِقسط من عمل دور الفرد أَو حلظة الوصول إىل درجة ترتيبية يف صف والقيام 

وبذلك يكون شامالً للمعىن جاءت نوبته  يتتابع بانتظام، فدور كل واحد هو نوبته
  أي جاء دوره.

  دعوة اإلسالم للنظام واحلفاظ على احلقوق. -٢

يتميز نظام اإلسالم عن غريه من النظم األرضية اليت وضعها البشر بذلك الوازع  -٣
  الديين الذي يغرسه يف ضمري املؤمن.

  احلفاظ على احلقوق له آثار إجيابية عظيمة على الفرد واتمع. -٤

  كفالة الشرع حلق النوبة كحق من حقوق األفراد. -٥

  للنوبة صور متعددة يف القرآن والسنة، والواقع املعاصر. -٦

  حرص اإلسالم على حتقيق العدالة واملساواة بني أفراد اتمع. -٧

 ق النوبة.حرم اإلسالم كل ما يؤدي إىل عدم احترام ح -٨
 ضعف التزام اتمع الكوييت حلق النوبة أو الدور من وجهة نظر العينة.  -٩

عدم االلتزام بالنوبة أو الدور يورث العديد من اآلثار النفسية واالجتماعية  - ١٠
 واملادية واليت توثر بشكل واضح على اتمع الكوييت وازدهاره.

حلقوق اآلخرين وانتشار احملسوبية عدم اجلدية يف تفعيل القانون جتاه املتعدين  - ١١
 . اإلخالل حبق النوبة يف اتمع الكوييت والواسطة وغياب الوعي الديين وراء
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 : التوصيات : ثانيا 

على الدعاة وطلبة العلم أن حيرصوا على تبصرة الناس مبثل هذه املسائل اليت يكثر  -١
 اخلطأ فيها، وينتج عن عدم مراعاا اآلثار السلبية على الفرد واتمع. 

ينبغي على العلماء والدعاة وطلبة العلم االهتمام بواقع الفرد واتمع ومعاجلة كل  -٢
 ليت كفلها الشرع.ما يؤدي إىل عدم احترام احلقوق ا

عقد احملاضرات واللقاءات الثقافية لتبصرة الناس مبثل هذه القضايا الواقعية من  -٣
  منظور شرعي.

 .وغري النظاميةالنظامية  ووسائط التربيةغرس قيمة احترام النوبة والدور يف وسائل  -٤

 مثلووسائطها حتويل احترام الدور اىل قيمة جمتمعية تغرس من خالل منابر التربية  -٥
 الوسائط. وغريهم مناالعالم  –املسجد  –األسرة 

 .ونوبات اآلخرينيف التعدي على حقوق  والعقوبات الصارمةتفعيل القوانني  -٦

 .والضغينة وتولد احلقدحق الكثريين  والواسطات واليت تسلبحماربة احملسوبية  -٧

وييت بسبب تعزيز قيمة املسؤولية الفردية كعالج ملفهوم خاطئ منتشر يف اتمع الك -٨
اتمع. فيعاقب  والنوبة يفعدم معاقبة املتجاوزين وانتشار التعدي على الدور 

 هلا. ويفلت املتعديامللتزم بالنوبة 

والتعدي من ضروب الغش  وحرمتها وأا نوعنشر الوعي اتمعي خبطورة الرشوة  -٩
 حقوق الناس. على

يف التعدي على نوبات اآلخرين معاجلة بعض املفاهيم اخلاطئة واليت تزيد من الرغبة  - ١٠
 الذات والنظرة العنصرية. واألنانية وحبمنها االستعجال 
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 واملسموعة ووسائل التواصلحث املنابر الدعوية جبميع اشكاهلا املقروءة منها  - ١١ 
 التعدي عليها. القيمة وعدماالجتماعي على احترام هذه 

شأا  واليت منالتوصية يف إعداد حبوث ذات صلة مبوضوع حبث االلتزام بالنوبة  - ١٢
 الواقع ونتائجها تطور من اتمع املسلم وترفع من مستواه احلضاري. أن متس

 واليت تتضافرالتعدي  اآلخرين وخماطرإعداد امللتقيات لنشر الوعي يف حفظ نوبة  - ١٣
رمسية من قطاعات متنوعة كالتربية غري الويف اقامتها املؤسسات الرمسية احلكومية 

 عالم وعلم النفس واألمن الداخلي. والشريعة واإل
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  فهرس املراجع واملصادر 

االستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب   -  ١
بن عاصم النمري القرطيب، احملقق: علي حممد البجاوي، الناشر: دار اجليل، 

  ت).- (د، ط)-بريوت، (د

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان   -  ٢
املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي، الناشر: دار إحياء التراث العريب، الطبعة: 

  ت).- ط)، (د-الثانية (د

نفي، أنيس الفقهاء، تأليف: قاسم بن عبد اهللا بن أمري علي القونوي الرومي احل  -  ٣
 ،هـ١٤٢٤: حتقيق: حيىي حسن مراد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة

  م.٢٠٠٤

حبر املذهب، الروياين، أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل، احملقق: طارق فتحي   -  ٤
  .م ٢٠٠٩السيد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين   -  ٥
  هـ.١٣٢٨، ١احلنفي، مطبعة اجلمالية مبصر، ط

 البناية شرح اهلداية، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب  -  ٦
، ١بريوت، لبنان، ط - احلنفي بدر الدين العيين، دار الكتب العلمية 

  م٢٠٠٠هـ/١٤٢٠

تاج العروس من جواهر القاموس، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، أبو   -  ٧
، : جمموعة من احملققني، الناشر: دار اهلدايةالزبيدي، احملققالفيض، امللقّب مبرتضى، 

  ت).- (دط) -(د
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 ٧٦ 

ئق شرح كرت الدقائق وحاشية الشلْبِي، لعثمان بن علي بن حمجن تبيني احلقا  -  ٨ 
البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي، احلاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد 

 - بن يونس الشلْبِي، الناشر: املطبعة الكربى األمريية ابن يونس بن إمساعيل 
  هـ. ١٣١٣، ١بوالق، القاهرة، الطبعة: 

ر والتنوير، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي، التحري  -  ٩
  ط).-هـ، (د ١٩٨٤تونس، سنة النشر:  –الناشر: الدار التونسية للنشر 

زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن،  تفسري ابن رجب احلنبلي  -  ١٠
اذ طارق بن السالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي، مجع وترتيب: أيب مع

اململكة العربية السعودية، الطبعة:  - عوض اهللا بن حممد، الناشر: دار العاصمة 
 م. ٢٠٠١ - ١٤٢٢األوىل 

تفسري ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث   -  ١١
الدمشقي، احملقق: سامي بن حممد سالمة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، 

  م.١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ية الطبعة: الثان

تفسري البيضاوي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، الناشر: جامعة   -  ١٢
كلية الدعوة وأصول الدين، اململكة العربية السعودية، عام النشر:  -أم القرى 

  م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٤

عبد الرمحن بن الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي، احملقق: تفسري السعدي، عبد   -  ١٣
 م. ٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠معال اللوحيق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل 

تفسري الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر   -  ١٤
الطربي، حتقيق: الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، بالتعاون مع مركز 

الدكتور عبد السند حسن ميامة،  البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر
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 ١٤٢٢الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة: األوىل،  
 م. ٢٠٠١ - هـ 

جامع األصول يف أحاديث الرسول، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن   -  ١٥
در حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري، حتقيق: عبد القا

 - مطبعة املالح  -التتمة حتقيق بشري عيون، الناشر: مكتبة احللواين  -  األرناؤوط
  ت).- مكتبة دار البيان، الطبعة: األوىل، (د

حسن السلوك احلافظ دولة امللوك، ابن املوصلي، حتقيق: فؤاد عبد املنعم أمحد،   -  ١٦
  . الرياض –دار الوطن 

ر، حممد بن علي بن حممد احلصين الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحا  -  ١٧
املعروف بعالء الدين احلصكفي احلنفي، احملقق: عبد املنعم خليل إبراهيم، الناشر: 

  م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 

حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق   -  ١٨
جبوار حمافظة مصر،  - األصبهاين، الناشر: السعادة بن موسى بن مهران 

  م.١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤

دستور العلماء، القاضي عبد النيب بن عبد الرسول األمحد نكري، عرب عباراته   -  ١٩
لبنان / بريوت،  - الفارسية: حسن هاين فحص، الناشر: دار الكتب العلمية 

  م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة: األوىل، 

املختار، البن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز رد احملتار على الدر   -  ٢٠
بريوت، الطبعة: الثانية، - عابدين الدمشقي احلنفي، الناشر: دار الفكر

  م.١٩٩٢ - هـ١٤١٢

بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن  عاصم، أبوالسنة ابن أيب   -  ٢١
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 –شر: املكتب اإلسالمي خملد الشيباين، احملقق: حممد ناصر الدين األلباين، النا 
  ١٤٠٠بريوت، الطبعة: األوىل، 

حممد كامل قره بللي  - عادل مرشد  - ؤوط ااحملقق: شعيب األرن سنن ابن ماجه،  -  ٢٢
 ١٤٣٠عبد اللّطيف حرز اهللا، الناشر: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل،  - 

  م. ٢٠٠٩ - هـ 

حاق بن بشري بن شداد بن سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إس  -  ٢٣
عمرو األزدي السجِستاين، احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، الناشر: املكتبة 

  ت). -  د (ط)  -  بريوت، (د –العصرية، صيدا 

سنن الترمذي حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو   -  ٢٤
  هـ)٢٧٩عيسى (املتوىف: 

)، ٣)، وحممد فؤاد عبد الباقي (ج ٢، ١شاكر (ج حتقيق وتعليق: أمحد حممد   -  ٢٥
)، الناشر: شركة ٥، ٤وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف (ج 

 - هـ  ١٣٩٥مصر، الطبعة: الثانية،  –مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 
  م. ١٩٧٥

و السرية النبوية البن هشام، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أب  -  ٢٦
حممد، مجال الدين، حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ 
الشليب، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، 

  م.١٩٥٥ - هـ ١٣٧٥الطبعة: الثانية، 

شرح الطييب على مشكاة املصابيح، شرف الدين احلسني بن عبد اهللا الطييب،   -  ٢٧
احلميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة املكرمة احملقق: د. عبد 

  م. ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧الرياض)، الطبعة: األوىل،  - 
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شرح النووي على مسلم، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، الناشر:   -  ٢٨ 
 .١٣٩٢الطبعة: الثانية، ، بريوت –دار إحياء التراث العريب 

ب من الكلوم، نشوان بن سعيد احلمريى اليمين، مشس العلوم ودواء كالم العر  -  ٢٩
د يوسف حممد  - مطهر بن علي اإلرياين  - احملقق: د حسني بن عبد اهللا العمري 

 - لبنان)، دار الفكر (دمشق  - عبد اهللا، الناشر: دار الفكر املعاصر (بريوت 
  م. ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠سورية)، الطبعة: األوىل، 

ة، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربي  -  ٣٠
بريوت،  –الفارايب، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للماليني 

  .م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الطبعة: الرابعة 

بقات الكربى، أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصري، الط  -  ٣١
اد حممد منصور، الناشر: مكتبة العلوم البغدادي املعروف بابن سعد، احملقق: زي

  .١٤٠٨املدينة املنورة، الطبعة: الثانية،  - واحلكم 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن   -  ٣٢
أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن، الناشر: دار إحياء التراث العريب 

  ت).-(دط) - بريوت، (د –
املعبود شرح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: ذيب سنن أيب داود عون   -  ٣٣

وإيضاح علله ومشكالته، حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، أبو عبد 
 –الرمحن، شرف احلق، الصديقي، العظيم آبادي، الناشر: دار الكتب العلمية 

  هـ. ١٤١٥بريوت، الطبعة: الثانية، 
خلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، العني، أبو عبد الرمحن ا  -  ٣٤

احملقق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة اهلالل، 
  ت).- (د ط)-(د
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الفتاوى الكربى البن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد   -  ٣٥ 
مية احلراين احلنبلي الدمشقي، بن أيب القاسم بن حممد ابن تياالسالم بن عبد اهللا 

  م.١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، املؤلف: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن   -  ٣٦
رجب بن احلسن، السالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي، حتقيق: حممود بن 

املدينة  - شعبان بن عبد املقصود، وآخرون، الناشر: مكتبة الغرباء األثرية 
 ١٤١٧هرة، الطبعة: األوىل، القا –: مكتب حتقيق دار احلرمني النبوية. احلقوق

  م. ١٩٩٦ - هـ 

فتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار، الصنعاين، حتقيق: الشيخ علي   -  ٣٧
  هـ.١٤٢٧، ١العمران، دار عامل الفوائد، ط

لسان العرب، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور   -  ٣٨
بريوت،  –)، الناشر: دار صادر هـ٧١١األنصاري الرويفعى اإلفريقى (املتوىف: 

  هـ.  ١٤١٤ -الطبعة: الثالثة 

املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي، الناشر: دار املعرفة   -  ٣٩
  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ط)، تاريخ النشر: - بريوت، (د –

جملة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات  - جملة البحوث اإلسالمية   -  ٤٠
واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، املؤلف: الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية 

  البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.

جممع حبار األنوار يف غرائب الترتيل ولطائف األخبار، مجال الدين، حممد طاهر بن   -  ٤١
علي الصديقي اهلندي الفَتنِي الكجرايت، الناشر: مطبعة جملس دائرة املعارف 

  .م١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧العثمانية، الطبعة: الثالثة، 

٦٤٢



  
 ٨١ 

جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين،   -  ٤٢ 
احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف 
الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام النشر: 

  م.١٩٩٥هـ/١٤١٦
اموع شرح املهذب، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، الناشر: دار   -  ٤٣

 ت).- ط)(د- الفكر، (د
، املؤلف: املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا   -  ٤٤

مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، احملقق: حممد فؤاد عبد 
  بريوت. –إحياء التراث العريب  الباقي، الناشر: دار

مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد   -  ٤٥
  هـ)٢٤١الشيباين (املتوىف: 

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهللا بن عبد  -  طاألرناؤواحملقق: شعيب   -  ٤٦
 - هـ  ١٤٢١احملسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

  م. ٢٠٠١
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث   -  ٤٧

  ت).- ط)(د- بريوت، (د –احلموي، أبو العباس، الناشر: املكتبة العلمية 

املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم   -  ٤٨
بن عثمان بن خواسيت العبسي، احملقق: كمال يوسف احلوت، الناشر: مكتبة 

  .١٤٠٩الرياض، الطبعة: األوىل،  –الرشد 
معامل السنن، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف   -  ٤٩

 - هـ ١٣٥١حلب، الطبعة: األوىل  –طايب، الناشر: املطبعة العلمية باخل
  م.١٩٣٢

٦٤٣



  
 ٨٢ 

أمحد خمتار عبد احلميد عمر (املتوىف:  .د معجم اللغة العربية املعاصرة،  -  ٥٠ 
 ١٤٢٩هـ) مبساعدة فريق عمل، الناشر: عامل الكتب، الطبعة: األوىل، ١٤٢٤

 م. ٢٠٠٨ - هـ 

هرة، (إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقا  -  ٥١
  ت).- ط)(د- حامد عبد القادر / حممد النجار)، الناشر: دار الدعوة، (د

معجم مقاييس اللغة، جممع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى / أمحد   -  ٥٢
  ت). -ط)(د-الزيات / حامد عبد القادر/ حممد النجار)، الناشر: دار الدعوة، (د

أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن  ،معرفة الصحابة  -  ٥٣
مهران األصبهاين، حتقيق: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: دار الوطن للنشر، 

  م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الرياض، الطبعة: األوىل 

 املغين، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي  -  ٥٤
املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي، الناشر: مكتبة 

  ت).- ط)(د- القاهرة، (د
املفاتيح يف شرح املصابيح، احلسني بن حممود بن احلسن، مظهر الدين الزيداينُّ   -  ٥٥

 الكويف الضرير الشريازي احلَنفي املشهور باملُظْهِري، حتقيق ودراسة: جلنة خمتصة
من احملققني بإشراف: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، وهو من إصدارات 

هـ ١٤٣٣وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة: األوىل،  - إدارة الثقافة اإلسالمية 
  م. ٢٠١٢ - 

منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري، محزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد   -  ٥٦
نشره: بشري حممد عيون، الناشر: مكتبة دار القادر األرناؤوط، عين بتصحيحه و

اململكة  - اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف  - البيان، دمشق 
  م.  ١٩٩٠ - هـ  ١٤١٠العربية السعودية، عام النشر: 

٦٤٤



  
 ٨٣ 

 –املوسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية   -  ٥٧ 
هـ)،  ١٤٢٧ - ١٤٠٤زءا الطبعة: (من ج ٤٥الكويت، عدد األجزاء: 

 -  ٢٤الكويت، األجزاء  – دار السالسل: الطبعة الثانية، ٢٣ -  ١األجزاء 
: الطبعة ٤٥ -  ٣٩ مصر، األجزاء –: الطبعة األوىل، مطابع دار الصفوة ٣٨

 الثانية، طبع الوزارة.
 اية املطلب يف دراية املذهب، عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد  - ٥٨

اجلويين، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام احلرمني، حققه وصنع فهارسه: أ. 
- هـ١٤٢٨عبد العظيم حممود الديب، الناشر: دار املنهاج، الطبعة: األوىل،  .د

  م.٢٠٠٧
  
  

   

٦٤٥



  
 ٨٤ 

 فهرس املوضوعات 
  

  ٩  .........................................................................  مقدمة

  ١٣  .........................................  للدراسة النظري اإلطار:  األول الفصل

  ١٣  ...............  واصطالحاً لغة والنوبة، واملعوقات، االلتزام، تعريف : األول املطلب

  ١٧  ....................  واالصطالحي اللغوي املعىن بني العالقة توضيح:  الثاين املطلب

  ١٨  ...............  احلقوق على احلفاظ يف وأمهيته للنظام اإلسالم دعوة:  الثاين املبحث

  ١٨  .......................  احلقوق على واحلفاظ للنظام اإلسالم دعوة:  األول املطلب

  ٢٢  ........................  واتمع الفرد على لصاحبه احلق حفظ أثر:  الثاين املطلب

  ٢٤  .....................................  اإلسالمية الشريعة يف النوبة:  الثالث املبحث

  ٢٤  ..........................  والسنة القرآن يف النوبة ودالالت صور:  األول املطلب

  ٣١  ...  واملعامالت العبادات بايب يف بالنوبة املتعلقة الشرعية األحكام من صور:  الثاين املطلب

  ٣٦  ...................................  املعاصر الواقع يف النوبة صور : الثالث املطلب

  ٣٨  ..................................  شرعي منظور من النوبة أحكام:  الرابع املبحث

  ٣٩  .........................  النوبة حبق اإلخالل لوسائل اإلسالم حترمي:  األول املطلب

  ٤٤  ............................................  النوبة دور استثناءات:  الثاين املطلب

  ٤٧  ............................................  السابقة الدراسات:  اخلامس املبحث

  ٤٨  .................................  للدراسة التحليلي الوصفي اإلطار:  الثاين الفصل

  ٤٨  ......................................  واجراءاا الدراسة منهجية:  األول املبحث

٦٤٦
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  ٥٢  .............................................  اإلحصائية املعاجلات:  الثاين املبحث 

  ٧٢  ........................................................................ اخلامتة

  ٧٥  ........................................................  واملصادر املراجع فهرس
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٦٤٧


	07  الالتزام بالنوبة في الإسلام

