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PRAKATA 

 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
Alhamdulillah dengan keizinanNya, “International Conference on Islam, Development and 

Harmony in Southest Asia (ICDIS) 2019 atau dalam bahasa melayunya “Persidangan Antarabangsa 

Islam, Pembangunan dan Keharmonian Sosial Di Asia Tenggara 2019 dapat kita laksanakan. Pada 

kali ini, persidangan ini bertemakan Cabaran dalam mencapai Integrasi dan Keharmonian Komuniti 

Asia ini dianjurkan secara sinergi antara Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia 

(UKM) dengan Princess of Naratdhiwas University (PNU). 

Selain itu, dari segi kertas pembentangan, sebanyak 68 kertas kerja akan dibentangkan 

dengan tema yang selari dengan tema utama persidangan ini. Oleh itu, sebagai ruang 

pengembangan ilmu, prosiding ICDIS ini diterbitkan sebagai rujukan dan tatapan kepada pengkaji 

sama ada di peringkat sarjana atau doktor falsafah. Terima kasih kepada pihak Fakulti Pengajian 

Islam khususnya sidang editor yang banyak membantu penerbitan prosiding ini. 

Bagi pihak jawatankuasa pengelola dan rakan sinergi ICDIS, saya merakamkan setinggi-

tinggi penghargaan kepada penaja iaitu Yayasan  Dakwah Islamiah Malaysia (YaDIM) Dan  Institut 

Darul Ehsan (IDE), para pembentang, urus setia serta semua pihak yang terlibat dalam penganjuran 

persidangan kali ini. Semoga program sebegini akan terus menjadi saham akhirat yang 

berpanjangan bagi memastikan sinar Islam terus dimartabatkan. 

 

Mohamad Zulkifli Abdul Ghani 

Al-Muslim Mustapa 

Muhammad Razak Idris 

Adawiyah Ismail 

Anis Pattanaprichawon 

 

  



iii 

 

 

 

PENGANTAR 

 

PENGAJIAN ISLAM MENANGANI CABARAN MEMBINA KEMAKMURAN 

PERADABAN ASIA TENGGARA  

Bidang Pengajian Islam (Islamic Studies) adalah satu jurusan penelitian ilmiah yang berakar umbi 

dari dasar berfikir keagamaan berteraskan wahyu, seterusnya tumbuh dan berkembang pesat 

dipandu oleh daya akliah para Muslim yang beridentiti tauhidik, objektif dan realistik mendepani 

realiti kehidupan yang mencabar sepanjang sejarah peradaban zaman.  

Pengajian Islam telah menekuni pelbagai persoalan kehidupan dan peradaban Muslim dengan 

jayanya sepanjang sejarah. Pertumbuhan pelbagai aliran dan perkumpulan berfikir samada dalam 

aspek perundangan, teologi, politik, falsafah, kerohanian dan kebudayaan adalah bukti-bukti tentang 

kehadiran pengajian Islam memberikan respon serta tindakbalas terhadap persoalan-persoalan 

peradaban yang timbul dalam situasi dan persekitaran yang rencam menerusi sejumlah pendekatan 

dan pengkaedahan yang khusus dan tersendiri.  

Dalam erti kata lain, pengajian Islam sentiasa bersifat responsif, tidak pasif terhadap cabaran-

cabaran yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan. Sifat responsif beerti pengajian Islam 

sentiasa proaktif menggubah pemikiran dan idea baru (tajdid) serta aktif membina penyelesaian-

penyelesaian praktikal (islah) terhadap cabaran dan persoalan yang wujud dalam realiti kemanusian 

dan alam kehidupan. Sifat-sifat yang dimiliki pengajian Islam inilah yang telah menjadikannya satu 

bidang keilmuan yang teras, mustahak dan relevan setiap era dan zaman.  

Keaktifan pengajian menangani cabaran kehidupan dan peradaban didorong oleh wawasan 

wahyu keagamaan Islam. Konsep kehidupan sepadu bertunjangkan prinsip tauhid dalam erti 

melestarikan nilai keseimbangan dan kesaksamaan dalam segenap aspek kehidupan insan adalah 

dasar utama perjuangan pengajian Islam. Wawasan agama juga memugarkan idea ‘khayra ummah’ 

– iaitu umat Islam sebagai warga terbaik kerana peranan besar yang dipertanggungjawabkan agama 

ke atas mereka sebagai golongan yang mampu mewujudkan keseimbangan dalam segenap segi 

peradaban kemanusiaan. Dalam mencapai tujuan itu, wawasan Islam mengemukakan pengkaedahan 

‘dakwah’ – seruan dan dialog bagi membina kefahaman dan persefahaman sesama manusia serta 

nasihat agar manusia tidak melewati garis-garis sempadan pemikiran dan perlakuan yang boleh 

mengundang kepada kerosakan kehidupan dan peradaban. Wawasan wahyu yang menjadi dasar 

serta dorongan pengajian Islam menganjurkan kesatuan kehidupan umat manusia berpaksikan 

sebuah persefahaman sejagat yang diperakui oleh semua (kalimatun sawa’) seterusnya membina 

sebuah ummah sedunia (ummatan wahidah) yang hidup secara aman bagi memakmurkan bumi dan 

alam kehidupan.  

Menjayakan wawasan besar Ilahiyah tentang kehidupan dan peradaban insaniyyah yang 

aman dan makmur ini adalah cita-cita utama pengajian Islam sepanjang zaman. Ia secara langsung 

adalah tanggungjawab yang diamanahkan kepada seluruh para pencinta, pendokong dan pemikir 

bidang pemikiran Islam untuk melestarikan wawasan besar kesejahteraan insan pada setiap era 

kehidupan.  

Pengajian Islam di Asia Tenggara hendaklah didorong ke arah mencapai cita-cita besar 

keagamaan bagi membina masyarakat Asia yang bersatu, berdaya maju, aman dan makmur 

sepanjang waktu. Cita-cita ini hendaklah menjadi paksi dalam setiap perancangan dan gerak kerja 

ilmiah pengajian Islam di Asia Tenggara meliputi kandungan kurikulum, wacana serta agenda 

penelitian dan penerbitan karya-karya. Pengajian Islam juga hendaklah bergerak secara sepadu 

antara individu, perkumpulan dan institusi pengajian di segenap peringkat kemasyarakatan bagi 

menjayakan cita-cita besar keagamaan. Para sarjana dan institusi pengajian Islam hendaklah 

melestarikan persefahaman, berkongsi idea dan sumber serta aktif melibatkan diri dalam 

pembangunan masyarakat Asia Tenggara bertujuan mencari penyelesaian baru terhadap cabaran-

cabaran politik, sosial dan ekonomi dalam peradaban Asia Tenggara semasa.  
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Masyarakat Asia Tenggara hari ini berada di era peralihan setelah melalui dekad-dekad 

keterjajahan yang panjang sepanjang sejarahnya. Era peralihan menuntut pengisian wawasan 

kehidupan bersama sebagai sebuah Keluarga Besar Asia Tenggara yang akrab dan harmoni. 

Cabaran mewujudkan integrasi komuniti Asian adalah sebuah agenda besar perjuangan pengajian 

Islam di era kontempori di Asia Tenggara. Cabaran ini amat besar terutama bagi mengikis taasub 

ras yang masih mandalam antara perkumpulan warga Asia, menanam rasa kebersamaaan sebagai 

sebuah keluarga besar Asian seterusnya membangunkan nilai-nilai kebersamaan dan kesejagatan 

dalam segenap aspek kehidupan.  

Pengajian Islam juga bertangggungjawab mencari jalan penyelesain terhadap saki baki 

permasalahan kehidupan yang ditinggalkan oleh era keterjajahan. Cabaran besar pengajian Islam di 

Asia Tenggara hari ini ialah membina model keseimbangan ekonomi bagi memastikan 

pertumbuhan pesatnya dapat dinikmati secara meluas oleh seluruh warga Asian. Asia Tenggara 

hakikatnya masih berdepan dengan jurang ketidakseimbangan pendapatan di mana perbezaan taraf 

hidup di antara kelompok kaya dan miskin keterlaluan. Ketidakseimbangan juga wujud dalam ruang 

pendidikan di antara golongan berpendidikan dan tidak berpelajaran yang juga berpunca akibat 

peluang ekonomi yang tidak setara. Pengajian Islam di Asia Tenggara mesti memperjuangkan 

agenda kesejahteraan ekonomi yang saksama serta dasar keadilan sosial yang seimbang sesama 

warga Asian ia meliputi agenda pendemokrasi pendidikan yang membuka peluang pengajian secara 

terbuka dan berpatutan.  

Pembangunan Asia Tenggara yang aman dan makmur menunut pengajian Islam melahirkan 

warga pemimpin masyarakat berkaliber yang menghayati aspirasi kesatuan warga Asian sebagai 

sebuah keluarga besar. Pendidikan politik berasaskan nilai-nilai mulia kemakmuran Asia Tenggara 

hendaklah menjadi salah satu dari agenda pendidikan dalam sistem pengajian Islam kontemporari di 

Asia Tenggara. Penekanan pengajian politik Islam mestilah menumpu kepada pembinaan kader-

kader politik berjiwa Asian yang gigih mempromosi perpaduan bukan perpecahan, tata kelola 

kerajaan yang baik serta mengemukakan dasar yang prihatin terhadap golongan terpinggir.  

Pengajian Islam di Asia Tenggara hari ini berhadapan dengan banyak cabaran kontemporari 

warga Asia yang telah berkembang dalam persekitaran sejarahnya yang unik dan rumit. 

Kerelevenan bidang pengajian Islam tergantung kepada sejauh mana keupayaannya memberi 

tindakbalas positif memberi penyelesaian terhadap cabaran-cabaran peradaban semasa yang 

dihadapi Asia Tenggara hari ini.  

Mendoakan pertemuan warga ilmiah pengajian Islam menerusi wadah ICDIS akan 

menemukan idea-idea terbaik demi keamanan dan kemakmuran Asia Tenggara di abad ini. 

Penghargaan setingginya kepada semua panitia penganjuran UKM dan PNU semoga peroleh 

kerjasama terus subur dan berkekalan menyumbang pembangunan peradaban Asia Tenggara. 
 

Dr. Muhamad Razak Idris 

Pengarah 

Persidangan Antarabangsa Islam  

Pembangunan dan Keharmonian Sosial Di Asia Tenggara 2019. 
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SINOPSIS 

 

Institusi Pengajian Tinggi merupakan pusat kecemerlangan ilmu sinomin dengan peranannya 

menjana kecemerlangan masyarakat. Dalam bidang pengajian Islam, Fakulti Pengajian Islam, 

Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai sebahagian daripada pusat tradisi keunggulan ilmu-ilmu 

Islam di peringkat pengajian tinggi mempunyai peranan besar dalam memacu keunggulan 

peradaban ummah. Matlamat ini akan tercapai antara lainnya melalui kegiatan penyelidikan ilmiah 

sama ada di peringkat prasiswazah mahupun di peringkat pascasiswazah. Justeru, Persidangan 

Antarabangsa Islam, Pembangunan dan Keharmonian Sosial Di Asia Tenggara 2019 adalah inisiatif 

yang diambil FPI, UKM dalam mengisi agenda tersebut. Kesungguhan mencapai matlamat ini 

terbukti dengan pemilihan tema  persidangan ini iaitu “Cabaran dalam mencapai Integrasi dan 

Keharmonian Komuniti Asia”. 

 Persidangan Antarabangsa ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar siswazah untuk 

membentangkan hasil kajian mereka yang bermutu kepada masyarakat. Di samping itu, ia 

memberikan pendedahan awal kepada pelajar siswazah untuk membentangkan hasil kajian 

penyelidikan mereka dalam persidangan antarabangsa ini. Selain itu, persidangan ini juga dapat 

menyemarakkan lagi kegiatan penyelidikan dalam bidang pengajian Islam terutama sekali dalam 

kalangan pelajar siswazah. Tambahan pula, ia juga merupakan pentas terbaik kepada para pelajar  

dan juga para penyelidik untuk berkongsi idea serta maklumat terkini berkaitan dengan 

penyelidikan mereka bagi menghasilkan penyelidikan yang lebih mantap dan berkualiti.
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Abstract: In this study, many working parents today spend less time with their children 

or do not have the time they need for their children. Therefore, there are some things that 

need to be addressed so that the problem can be addressed by all parties. There are 

various ways or means to solve this problem so as not to get worse. That is through 

observation of cases and questionnaires of parents and people involved. If this is not 

resolved properly, another problem will arise and it will continue. The implication is that 

successful modeling families in creating a happy family can enjoy life safely and safely, 

set an example to the public and reduce unhealthy and unwanted activities in society. 

 

Keywords: working parents, quality time, children, harmony 

____________________________________________________________________________________ 

 

1. Introduction 

 

Family and career are two important components of life especially for parents who want perfect 

family happiness. The involvement of both parents working specifically in Malaysia shows an 

increasingly significant increase due to rising economic demands or rising costs and personal 

factors referring to the high needs and desires to work for self-satisfaction. Due to this factor, 

most parents are willing to agree and go to work to cope with the shortage of existing income. 

Hence, the demands of the economic needs which are the main source of parents to work out 

until the role of imbalance in the workplace. (Noorazwana & Agnes, 2017) 

Psychological studies find that working parents have too little time to spend with their 

children. The study found that a father only had time to spend three minutes a day talking to 

their children while the mother spent much time with the child on the toilet instead of spending 

time with small children. This condition makes the gap between the child and the parents too far 

and causes the child to be unconvinced with his or her own parents. This situation, if left to 

influence the development of personal personality. Children will grow up as a person who is 

more sensitive and emotional because of lack of love from their parents since childhood. The 

process of raising children in modern times, is not easy, plus the busyness of parents in the 

office. 

Parents who are aware of their great responsibility will make them feel the need to 

double the role of being in the job (as a worker) and role in the family (as husband, wife and 

parents). This causes parents to have a high commitment in performing their role in the work 

and the family. Hence, parents need to balance their demands in the role of work and family in 

order to spend a lot of time together with their children and achieve maximum and satisfactory 

satisfaction. This is because it is due to the unequal claims of work roles and unequal families 

resulting in a negative impact on work and family life or otherwise (Greenhaus & Beutell, 

1985). 

 

2.Objectives 

 

1. Identify the problems that arise in meeting the quality of time with working parents 

2. Review the effects if children cannot afford enough time from parent to work. 

 

3.  Materials and Methods 

 

3.1 Documentation 
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This method is used to find definitions of concepts and articles related to cosmetics. Books, 

magazines, newspapers, and the internet have been used for this method. Information about the 

location of the study can also be found more easily through this method, if information obtained 

through other methods is inadequate. 

 

3.2 Questionnaire 

This method is used when identifying respondents' views on the cause and effect of quality 

parents working with their children. The questionnaire was carried out by the researcher after 

observation. Observation should be carried out first and respondents need to give their views 

and views. The best way to gather their views and opinions is through the questionnaire. 

Questionnaires were distributed to the respondents and retrieved after a period of time. 

 

4. Decisions and discussions 

 

4.1 Quality time source is ignored 

The use of quality time concepts is not something new in society. 50 years ago, for 

example, when the Malay family relies on agriculture as a source of income, parents are also 

busy seeking livelihoods. Of course, they also try to reach out to their children and teach 

children what they need to know. Some of them spend time with children while teaching them 

to make swords, punches, rubber machineries and so on. This can also be considered as a 

quality time outlay. 

The development of information technology will definitely leave an impact on the use 

of quality time concepts in our daily lives. The advanced tools in this information technology 

era, such as smartphones, tabs and other technology tools, can be used for the benefit of 

families, or vice versa. Some see it as an opportunity to improve the quality of family 

relationships, but no less is seen as a barrier to the family relationship itself. It all depends on 

our wisdom using it. 

Some people do not believe that the concept of this quality time can be successful. For 

them, quality time is just one reason parents have to spend some time for children without 

feeling guilty. For this group they think we need to spend a lot of time for our children if we 

want them to grow up perfectly. In other words, they believe in the time concept of quantity. 

Another group is for some reason only with children when there is an opportunity. However, for 

me, between these two extreme, the concept of good quality time is not the best alternative for 

today's families, especially their two husbands working. 

 

4.2 Survey Questionnaire in Kelantan, Malaysia 

A total of 30 questionnaires have been filled by parents and some students are 

randomized to know their views on quality time spent together. This questionnaire is conducted 

within a week. 

 

Table 1 Frequency and percentage of respondents based on demographic information Kelantan, 

Malaysia 

Socio-Demographic 

Data 

Categori Frecuency Percent % 

Gender Men 

Women 

6 

24 

20 

80 

Age 20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

22 

4 

3 

1 

73.3 

13.3 

10 

3.4 

Number of children 

(people) 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

5 

1 

3.3 

3.3 

13.3 

3.3 
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5 above 

Others 

16 

6 

56.1 

20.7 

Education status SPM 

STPM / Diploma 

Bachelor degree 

Master 

Doctorate 

Others 

0 

15 

2 

12 

0 

1 

0 

50 

6.7 

40 

0 

3.3 

Career Teacher 

Doctor 

Laborers 

Nurse 

Students 

Others 

4 

1 

1 

1 

1 

6 

16 

13.8 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

20.7 

52.3 

Income (RM) <999 

1000-1999 

2000-2999 

3000-3999 

4000-4999 

>5000 

None 

5 

3 

3 

4 

1 

6 

8 

17.4 

8.7 

8.7 

13 

3.3 

21.7 

27.2 

Duration of service 

(year) 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26 above 

None 

12 

3 

3 

3 

3 

0 

6 

40 

10 

10 

10 

10 

0 

20 

 

Based on the table above, the majority of parents who work in the age of 30s and below 

and the 6 students in the questionnaire about the time spent with working parents. The question 

is, how quality time can be spent on the best possible because at this time, parents are trying to 

earn income to cover their families. Most of them are also working within 5 years of age. So 

they need more energy and time to prove their work. 

Through the questionnaires there are several questions raised to know their own opinion 

about the quality time between children with a working parents. Most of them suggest that 

parents should divide the best possible time for work and family. This is because the children 

grow up with their parents. If they do not get it fully or as much as possible they may be 

neglected. If it's too busy at least on public holidays or other holidays take the family to spend 

some time together. However, if their children are big or mature in this way, parents need to be 

straightforward and to tell the truth about the career and so on so that the children understand 

their parents' condition. Respondents comprising students also think so, they want to spend time 

with their parents at least during weekend holidays and so on. 

 

4.3 Descriptive Analysis (References from University Malaysia Sabah) 

More than 400 questionnaires were distributed to working parents involving 40 public 

departments from the State Government and the Federal Government in Kota Kinabalu. Out of 

that, 288 questionnaires have been returned. Data obtained then analyzed to see the distribution 

of frequency and percentage of respondents based on demographic information for the purpose 

of descriptive analysis. 

A total of 288 respondents consisting of working parents were the respondents in this 

study. All 288 respondents had marital status. Of the total, 161 (55.9%) were women and 127 

(44.1%) were male. For the age category, working parents are in the range of 26 years to 59 
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years. Respondents aged 20 to 29 years old are a total of 13 respondents (4.4%), respondents 

aged between 30 and 39 were 144 (50.1%) and respondents aged 40 to 49 were 74 (25.7%). 

Next, 57 (19.8%) were aged between 50 and 59 years old. 

In addition, the number of children is also included in the demographic of this study. A 

total of 59 people (20.5%) had 1 child, 93 (32.3%) had 2 children, followed by 65 (22.6%) had 

5 children, 6 (2.1%) had 6 children people (0.3%) have 8 children and 2 (0.7%) have 10 

children. The demographic factors found in this study are also ethnics in which there are 6 

ethnics represented by 288 employees participating in the study. These ethnic groups comprised 

63 Malays (21.9%), 8 Chinese (2.8%), India with 1 (0.3%), Bumiputera Sabah with 205 

(71.2%), Sarawak Bumiputera with 5 (1.7 %) and other ethnic groups of 6 (2.1%). There are 3 

religions represented by 288 respondents in this study. These religions comprise of a total of 

201 (69.8%) of Muslims, of which Christians are 82 (28.5%) and Buddhists are 5 (1.7%). 

Educational status of study respondents found that the respondents with bachelor's degree were 

the highest among them, 121 (42.0%), followed by the Higher Education Certificate of 

Malaysia (STPM) / Diploma of 112 persons (38.9%). Meanwhile, the bachelor is the third 

highest among 27 people (9.4%). For Certificate of Education (SPM), others (Certificates) and 

Doctors are 20 (60.9%), 7 (2.4%) and 1 (0.3%) respectively. 

There are 5 grade posts involved in this study. Grade 29 to 40 positions are 188 

(65.3%), while grades 41 to 44 are 69 (24.0%). For grades 45 to 52, grades 53 to 54 and 

Primary / Special 'B' and 'C' grades showed 27 (9.4%), 3 (1.0%) and 1 (0.3%) respectively. In 

the income category, a total of 119 (41.3%) had a monthly income of between RM2000 and 

RM2999. Followed with income of RM3000 to RM3999 which is 85 people (29.5%). Income 

between RM4000 and RM4999 showed a total of 44 (15.3%), 33 with income between RM1000 

and RM1999. For income of more than RM5000 and below RM999 each represents 6 people 

(2.1%) and 1 person (0.3%). 

The demographics included in this study are also the length of service that refers to the 

long term served in the department. A total of 90 people (31.3%) who have served within 6 to 

10 years. A total of 59 (20.5%) were employed within 11 to 15 years. Meanwhile, the 

respondents who served 26 years and above were 56 (19.4%). A total of 41 people (14.2%) who 

have served for 16 to 20 years. For the 23 people (8.0%) it has been shown to have served for 

21 to 25 years. has 3 children. Meanwhile, 46 (16.0%) have 4 children, 16 (5.6%), 

 

Table 2 Frequency and percentage of respondents based on demographic information Sabah, 

Malaysia 

Socio-Demographic Data Categori Frecuency Percent % 

Marriage status Married 288 100 

Gender Men 

Women 

127 

161 

44.1 

55.6 

Age(Year) 20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

13 

144 

74 

57 

4.4 

50.1 

25.7 

19.8 

Number of children 

(people) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

59 

93 

65 

46 

16 

6 

1 

2 

20.5 

32.3 

22.6 

16.0 

5.6 

2.1 

0.3 

0.7 

Ethnic Malay 

Chinese 

India 

Bumiputera Sabah 

63 

8 

1 

205 

21.9 

2.8 

0.3 

71.2 



5 

 

 

 

Bumiputera 

Sarawak 

Others 

5 

6 

1.7 

2.1 

Religion Islam 

Christian 

Buddha 

201 

82 

5 

69.8 

28.5 

1.7 

Education Status SPM 

STPM / Diploma 

Bachelor degree 

Master 

Doctorate 

Others 

20 

112 

121 

27 

1 

7 

60.9 

38.9 

42.0 

9.4 

0.3 

2.4 

Position grade 29-40 

41-44 

45-52 

53-54 

Main / typical 'B' 

and ‘C’ 

188 

69 

27 

3 

1 

65.3 

24.0 

9.4 

1.0 

0.3 

Income (RM) <999 

1000-1999 

2000-2999 

3000-3999 

4000-4999 

>5000 

1 

33 

119 

85 

44 

6 

0.3 

11.5 

41.3 

29.5 

15.3 

2.1 

Duration of service 

(Year) 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26 above 

19 

90 

59 

41 

23 

56 

6.6 

31.3 

20.5 

14.2 

8.0 

19.4 

Data from the Conference: Social Psychology and Health Symposium-I 2017, At Universiti 

Malaysia Sabah (Noorazwana & Agnes Sombuling) 

 

Based on the table above, a large proportion of parents who work in the age of 30 of the 

respondents. The question is, how quality time can be utilized by such an age as it seeks to find 

personalities in the workplace and wants to balance positions at work and family at home. 

Furthermore, most of them have a grade of 40 and below. So they need more energy and time to 

prove their work. 

4.4 Effect of parents working cannot spend time with their children 

The busy moments of both parents are likely to rarely go with their children at home. 

Even worse when children are still young because at this time children are in great need of their 

parents' affection. Therefore, parents need to balance the best possible time for the family or 

another term is called stealing time for a loved one. 

In addition, parents will be less aware of their behavior and childish behavior that 

would violate others if they were the fault of their own child. Children can act according to what 

they want because they know their parents do not want to blame them instead. 

Normally, parents with little children who are difficult to adapt to them are happy to 

give their kids gadgets like smartphones to their silence. It is seen as an easy solution, but it will 

cause long-term effects on the child. But in other cases, Mirror.co.uk reports have interviewed 

these children. 1/3 of them say that parents are spending too much time in front of computers, 

tablets, or smartphones until they have time to play and chat with them (Kirstie McCrum, 2014) 

If children have entered school, if parents do not take into account the children, it is 

likely that parents do not know who their children are, who their teachers are and others. This 
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should be taken seriously because their children are likely to be involved with a widespread 

crime out there without us knowing. 

 

5. Conclusion 

 

As a result of this study, we find that many side effects will occur if working parents do not take 

the initiative in the formation of their own children's lives. Work satisfaction will decrease due 

to the role of conflict in the workplace and can be mixed with family entitlements if not handled 

properly. All parties should work together to play their respective roles in family institutions 

because this family is a social institution that can protect its members by using several steps in 

creating a harmonious family (sakinah) according to Islam to achieve happiness. Therefore, it is 

hoped that the results of this study will provide knowledge to individuals, parents, organizations 

and communities in terms of employment or family piety. Therefore, plan strategies to address 

this conflict, but the strategies used in the early stages are more effective because of the still a 

little more need then. 
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RELIGIOUS PEACEBUILDING IN A PLURAL SOCIETY: 

A Fundamentalist Perspectives 

 

Abdullah Latuapo & Muhammad Farid  
 

Abstract: The study of religious peacebuilding has always been a popular discourse. By 

experts, the development of this study was triggered by - one of them - the emergence of 

religious fundamentalism through a number of terrorism in the name of religion. 

Pluralism then appears as seemingly ideal. And fundamentalism appears as a common 

enemy. But our findings show the opposite. That the practices of religious pluralism in 

the city of Ambon turned out to present unrest for adherents of religion, such as mixing 

up interfaith religious practices, eroding faith so as to lead it to relativism. Meanwhile, 

the practice of fundamentalist life which has been assumed to be harsh and conservative 

actually shows the practice of living together with different beliefs for a long time. 

Religious fundamentalism has become a new alternative for religious peace building. 

 

Keywords: Religious Peacebuilding, Religious Pluralism, Fundamentalism 

____________________________________________________________________________________ 

 

Introduction 

 

Peacebuilding is a continuation of conflict control efforts through military instruments. The 

basic assumption is the importance of building peace by institutionalizing and implementing 

liberal democracy in an area of conflict (Richmond, 2004: 87-88). 

The concept of peacebuilding was first popularized by Bhoutros Ghali in 1992. As a UN 

Secretary General at the time, he defined this concept as follows: 

Comprehensive efforts to identify and support structures which will tend to consolidate 

peace and advance a sense of confidence and well-being among people. Through agreements 

ending civil strife, these may include disarming the previously warring parties and the 

restoration of order, the custody and possible destruction of weapons, repatriating refugees, 

advisory and training support for security personnel, monitoring refugees, advisory and 

training support for security personnel, monitoring elections, advancing efforts to protect 

human rights, reforming or strengthening governmental institutions and promoting formal and 

informal processes of political participation (Bhoutros-Bhoutros Ghali, 1992:32) 

According to Bhoutros, peace building is a comprehensive effort covering; restore self-

confidence and advance the welfare of citizens, returning refugees, monitoring elections, and 

protecting human rights. These include disarming parties, restoring order, destroying weapons, 

training support for security personnel, strengthening government institutions and promoting 

formal and informal processes of political participation. 

The idea of peacebuilding in the future was reinforced by Johan Galtung's conception, 

especially regarding the concepts of negative peace and positive peace. The first idea focuses on 

"the absence of organized collective violence", or violence between human groups (class, race, 

religion), especially between nations. The second idea is to refer to cooperation and integration 

between human groups, with an emphasis on the absence of violence (Galtung, 1967: 12).  

According to Andi Knight (2004) in Building Sustainable Peace states that there are 

two essential things in the effort to build peace; the first is the deconstruction of the structure of 

violence and the reconstruction of the structure of peace. Second, preventing or resolving 

conflicts and creating a peaceful situation through the transformation of a culture of violence 

into a culture of peace (Knight, 2004: 5-12). 

The peacebuilding discourse also attracted the attention of religious groups. This is 

caused by the problem of violence and conflict in the world which is generally nuanced in 

religion. All religious people face the same challenges this century. Where globalization has 

opened all possibilities for the encounter of various religious ideologies which then transformed 

into a kind of new ideology, and in the end collided with each other, thus creating threats of 
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violence and conflict everywhere. Religious teachings are understood to have many messages of 

peace, but in fact, religious adherents often fall into conflict and violence in the name of 

religion. Showing terror and oppression. Changing the face of religion is like a scary horror 

show. 

Judy Carter and Gordon S. Smith (2004), in Religious Peacebuilding: From Potential to 

Action, try to expose evidence and arguments that the traditions of world religions, in fact still 

has the potential to offer very rich perspectives and instructions in calling for this peace. 

Although both of them realize there are obstacles, especially in the Western secular world, 

namely how to bring such peaceful teachings of religion into the political agenda constructively 

and practically (Carter & Smith, 2004: 279). 

In the observation of Carter and Smith (2004), the challenges of religion today include 

two things: First, is how to clearly understand religion in various episodes of a particular 

conflict and its relationship with other factors causing violent conflict. The case of the 

September 11, 2001 WTC tragedy, for example, emphasized that the conflicts of the 21st 

century had become increasingly complex, and at the same time frightening everyone. So the 

world needs an effective prevention and the art of managing conflict. Second, is how to 

integrate wisdom (wisdom), spirit, and techniques of world religious traditions into politics and 

management, resolution, and conflict prevention. 

In other words, misconceptions about religion in the dynamics of conflict and peace 

(peacemaking) can cause misunderstandings, inaccuracies, and sometimes lead to adverse 

policies and actions. And more feared, missed opportunities. So on this basis, many religious 

leaders and peace activists have tried to integrate the potential for religious peace into social and 

political agendas (Carter & Smith, 2004: 280). 

In line with Carter and Smith, David Little's ideas in Religion and Peace divide four 

main areas in the context of religious peace; (1) peace enforcement, (2) peacemaking or 

settlement of peace agreements between parties involved in the conflict, (3) peacekeeping, or 

usually requires military assistance to maintain the implementation of a peace agreement, and 

(3) peacebuilding, or an effort to create institutions and joint power to support and maintain 

peace. 

Of these four main areas, Little and Appleby, reinforce the idea of religious 

peacebuilding, which is a maximum effort of religious institutions and actors to solve and 

change bloody conflicts towards efforts to build relationships and social life, even political 

institutions that are tolerant and non-violent . "Building peace" (peacebuilding), according to 

both, necessitates the transformation of conflict and the elimination of violence with 

nonviolence in resolving every dispute, which will occur if there is complementarity between 

conflict management and conflict resolution (Little and Appleby, t.th: 5). 

But the basic idea of peace in the context of peacebuilding is not without problems. The 

uniformity of the idea of peacebuilding is seen as able to trigger penetrative actions in 

positioning the model of liberal society with democratic governance as final, despite the fact 

that not all state communities are ready to accept the democratic system itself, which in turn is 

prone to cause conflicts afterwards. For example, the conflict after peacebuilding in Bosnia and 

Herzegovina in the 2002 elections (Richmond, 2004: 94). 

In this case, Widjajanto (2000), mentions three causative factors; First, the uniformity 

of peace does not provide an opportunity for local communities to develop their own conflict 

resolution alternatives that are suitable for resolving disputes. Second, the uniformity of peace is 

trying to be adopted directly by countries which has different contexts in the structure of 

society. And third, the normative ideas of liberals often do not heed the importance of the power 

politics factor which tends to play a negative role both in the democratization process and in the 

stabilization of the peace process. 

Johan Galtung (2003), then offers a peaceful formula by equating peace studies with 

health studies, by reducing negative relationships through increasing positive relationships (see 

Galtung, 2003: 1; 1967: 14). Some examples of positive relationships that can sow peace, 

according to Galtung are; (1) cooperation, (2) freedom from fear, (3) free will, (4) economic 

growth and development, (5) lack of exploitation, (6) equality, (7) justice, (8) freedom of action, 



9 

 

 

 

(9) pluralism, and (10) dynamism. These ten "peace recipes" are claimed to be a serum for the 

"disease" of conflict and violence in a number of countries. 

From the Galtung’s conception above, we then recognize the concept of religious 

pluralism which is often seen as a solution to religious violence and conflict. Some experts 

claim that a number of cases of religious violence in this country stem from problems of 

religious radicalism, or religious exclusivity that grows and develops in society. And exclusivity 

is seen in the truth claims of religions. As for the 'rescue' of religious truth claims, which are 

considered as the trigger of conflict, a new interpretation of religious doctrine should be made 

by the religious society in order to accept willingness to exist in other religions within the 

framework of religious pluralism. Pluralism then becomes the keyword for the ideas of living 

together. It is even considered as the ultimate solution for saving the religious life of 

fundamentalism. 

Pluralism seems ideal, carrying the ideas of equality of religious rights, religious 

tolerance, but there is no denying that pluralism also has a trap of religious relativism. On the 

other hand, religious fundamentalism seems frightening, but it cannot be ignored today that it 

turns out that people who are called fundamentals are not as alleged. 

This paper aims to uncover a fact about efforts to build peace that in fact can also be done 

from the fundamentalists by taking context on the lives of Ambonese people. But before that, I 

will try to criticize the ideology of pluralism and fundamentalism as two entities that are often 

seen as "angels and demons" for today's conflict discourse. 

 

Uncovering Pluralism 

 

Pluralism is derived from English word, plural, which means many or more than one. In the 

history of Ancient Greek metaphysics, the term pluralism is the antonym of “monism” which 

conveys unique perspective that the world is created by one entity. This concept is the opposite 

of pluralism concept which believes that the world is created by two or more entities. In the 

history of western philosophy, the tem pluralism was first used by a pragmatic philosopher, 

William James, in his book The Pluralistic Universe. This term was first used within the 

concept of politics, culture, ethics, moral, and religion (See James, paper formatted Blackmask 

Online, 2004) 

Initially, the term pluralism of religions was understood as the gesture of appreciation 

toward the diverse and unique religions, a true sociological definition, without any correlation 

with theological matters. Raimundo Panikkar (1973) identified this gesture as parallelism or the 

ability to maintain clear boundaries on one side, and display constant innovations of certain 

religion on the other side (Panikkar, 1978: xiii-xix).  

Thus, parallelism is defined as an act of admittance upon the plurality of religions without 

having to trespass the boundaries of each religions. In line with Panikkar, Karl Rahner (1979) 

also defined pluralistic theology in the context of distinctive plurality of the language method, 

direction, and theological environment. For Rahner, such diversity has led into the impossibility 

to have one language of philosophical theology that cope all the differences. Hans Kung, 

similarly suggested that religious pluralism should essentially be a theological reflection of all 

societies upon their own religious plurality to achieve one mutual purpose, that is an inter-

religions dialog.  

To establish those dialogues, it is necessary to make a theological consensus a sort of 

evaluation with reliability standard upon the theological reflection which highly respects each 

and every religion. David Tracy (1988) even offered “a new hermeneutical study” in response to 

plurality of religions aiming to establishing an inter-religions dialog. In his book, Blessed Rage 

for Order: The New Pluralism in Theology, Tracy proposed a model of dialog called “Theology 

Revisionists, referring to theological attitudes which may help preventing the theological 

mayhem in one side and the tendency to limit the theological diversity on the other side 

(Armada, 2010: 230). 

However, the term plurality of religions increasingly deviates from its sociological field 

and then penetrated into the core essence of theology. This plurality of religions, later on, 
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becomes identical with the concept of religions unification; not merely a surfaced unification 

but plunging deeply into the very essential level within religion—the unification of God. John 

Hick (1987), for example, stated that religion pluralism is a concept that justifies all diverse 

religions truth claims, as something relative, not absolute. (Hick, 2005:1-16). Charles Kimbal 

(2002) even appointed that a religion can be considered as evil if it persistently holds the 

absolute truth claim. Alister McGraith also stated that there is no religion superior to others 

(McGraith, 1994:12) 

In Indonesia, some scholars and Muslim intellectuals also get trapped into the acceptance 

of this definition of religion pluralism as a justification upon the religions truth claim which is 

basically relative. Some of them put their plural perspective as a basis of religious concept 

within perennial philosophy (see the writings of Komaruddin Hidayat, ect., in Agama Masa 

Depan Perspektif Filsafat Perennial, 1995). The core perspective is an analogy of the existence 

of God like a wheel—the center of wheel rotation is God, and the spokes of the wheel is the 

ways (religions) to God. From this, it is quite obvious that this concept is quite chaotic to 

comprehend the concept of God in each religion; not only they are different from the doctrine 

perspectives but also philosophical meaning. How is it possible to comprehend the unification 

concept of the Oneness of Allah SWT in Islam, with the Oneness in Christian Trinity? 

From the above illustration, it is obvious that the concept of Religious Pluralism has 

undergone metamorphosis into its radical form, in which it is not only aiming to unify religions 

within a dialogical concept, but there is also an implication of a mission to unify the core 

essence of all religions. In fact, there is an impression of an effort to diffuse the faith of each 

religion for one ridicule purpose-unity of religion. 

 

Ghost Of Fundamentalism 

 

Religious fundamentalism is increasingly becoming the enemy of the world because it is 

considered to carry a radical ideology that leads to acts of terrorism that threaten world 

civilization. That is the world belief today which is driven by superpower states in their project 

on the "war on terrorism". But in fact, the conception of fundamentalism is still very debatable. 

This is due to the difficulty of identifying various practices of violence that correlate with 

fundamentalist attitudes. Ironically, the terms "radical", "fundamental", "extremist" are actually 

increasingly used irresponsibly in the public sphere (farid, 2018: 48). 

Farid (2018) in his article entitled Religious Intolerance and the Problematic of Religious 

Radicalism in Indonesia", showed an actual case in Indonesia about the rising Islamic defense 

movement at the end of 2018, where they demanded that governor Ahok be imprisoned after he 

blamed the Qur'an as the main teaching of Islam. In fact, the movement remains stigmatized by 

almost all mass media (national and international) as a fundamentalist mass movement, which is 

driven by radical and  intolerant groups . But interestingly, the mass action ended in an orderly 

manner, safe, without causing any casualties (see farid, 2018: 49). 

Radical stigmatization is actually broken by a survey from professor John L. Esposito 

who tried to answering the question "what makes a Muslim radical?". The survey show that 

radical Muslims turned out to have many similarities with those who were moderate. From all 

the categories in that survey, Professor Esposito has proven that the difference between 

moderate Muslims and radical Muslims are only 5 percent (Esposito, 2006: 1-3). The findings 

indicate that in general, the society has been exposed to simplistic assumptions that radicals are 

definitely anti-Western, must be bearded, must have hijab, and so on. Those assumptions then 

arouse claims of who is the most moderate and who is radical. 

So, the assumption that fundamentalism is bad, even accused of being enemies of peace it 

is more like a blurred statement and tends to be misleading. Precisely, the results of scientific 

research above are far more clearer and straighten out to a more adequate understanding. 
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Pluralism Or Plurality? Ambon Historical Context 

 

Historically, Molukan people are plural. It because this island has long been known as the 

source of world’s spices, specifically nutmeg and clove, that attracted many countries in the 

world to visit the island. The migration of people to Maluku has also happened since centuries 

ago, and that what made the dichotomy between the islanders and the traders become 

scientifically weak. (See Alwi, 2007; Turner, 2011). 

The historical facts of migration for spices also explained the spread of new religions 

from outside Maluku. The entry phase of religions to Maluku can be traced as follows; (1) the 

period of Muslim traders, (2) the period of expansion area of Tidore and Ternate Islamic 

Kingdom, (3) the period of Portuguese-Catholicism, and (4) the period of VOC-Protestantism. 

These periods within the writer’s perspectives, have brought quite significant influence to the 

religious life of Maluku people up to this present time. 

Due to the religious diversity as historical fact, confirms that Maluku is a pluralistic 

religion. But is this fact can also be proven that religious believers in Maluku accepted religious 

pluralism? I doubt it. 

Referring to the findings of Farid (2016) in Religious Dialogue and Tolerance in the City 

of Ambon: A Perspective from the Ambon Muslim Ex-combatant, shows that in the post-conflict 

in 1999, it was found that between Muslims and Christians could return to friendship, dialogue, 

even though they had previously been enemies. They are able to build peace together as long as 

they do not sacrifice each other's beliefs. And this is done because they are aware that the affairs 

of religious beliefs cannot be mixed up (Farid, 2016:48).  

This fact also confirms that believers in Ambon will be difficult to accept pluralist 

thoughts that equate the truth of all religions. Because this way of thinking is not only 

impossible to be accepted, but also can be a trigger for conflict between them. 

 

The Fundamentalist Peacebuilding 

 

In Ambon nowadays, Muslims ex-combatants have been able to live side by side with 

Christians. Have they become a liberalist? No! They were still a person with fundamentalist 

thinking. The research findings of Muhammad Farid (2016) entitled Dialogue and Religious 

Tolerance in Ambon City, which examined the life of ex-combatant Muslim post-conflict in 

Ambon city, showed that they were still very rigid in their thinking and beliefs about the truth of 

their religion; that outside Islam is misguided and unsafe, even a Christian always seen as a 

person who at times can threaten their lives (see Farid, 2016: 49).  

But their negative thoughts, as Farid said, did not affect their daily behavior which 

showed openness and sharing with the different religion. In some cases, ex-combatants chose to 

be friends with Christians, even attending their best friend's Christmas celebrations, even though 

they were enemies (Farid, 2016: 48). 

The fundamentalists in Ambon city only want to tolerate others if they are not intervened 

by other with different faiths. Their tolerance model is a kind of two-sided tolerance; on the one 

hand it contains suspicious thoughts about other people of different religions, but on the other 

hand opens up to be friends with others. Apparently, the suspicions of the fundamentalists' 

minds did not arise from negative thoughts because of others, but rather a suspicion of being 

more careful than others.  

To understand the terms of "suspicion because" and "suspicion for" this could be easier in 

the theoretical frame of Max Weber and Alfred Schutz about social action. And in that context, 

the author considers that the act of making peace with fundamentalists in the city of Ambon is 

not based on their hatred of conflict in the past, but is reconciled to their shared goals in the 

future. 

Awang & Farid (2018) in his article entitled Interreligious peace in multicultural Society, 

also noted the term "basudara" as one of the concepts of peace with Muslim fundamentalists in 

Ambon. That the recognition of "basudara" or siblings for them must be applied in a high 

honesty attitude, in which it contains a very high value of friendship. Similar to the principle of 
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the Prophet Muhammad: "the best of human beings is that which benefits other human beings." 

This combination of the concept of basudara originating from culture and religion has been 

practiced by Ambon fundamentalists, by guarding, caring and sharing joy and difficulties 

(Awang & Farid, 2018: 1490). 

 

Conclusions 

 

An efforts to build peace practiced by muslim ex-combatant in Ambon city could be an 

alternative models for the future of religions. Even though they are (ex-combatant) living with a 

memory of a wounded past, they still try to rebuild a life of harmony with non-muslims, through 

dialoge and friendship, even with their old enemies. 

The model of dialogue and friendship that they carried out is to stay within the 

boundaries that respect each others beliefs. Even though the ex-combatants still have excessive 

belief to non-muslims, they still act openly and care for other people in their daily lives. 

The facts in Ambon refute the notion that the idea of religious pluralism which is 

considered ideal is not in accordance with the Ambonese life context. And at the same time 

prove that the groups claimed by hardliners and fundamentalists as enemies of peace are in fact 

able to coexist peacefully today. 
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Abstract: The people who live in Loksado (Meratus Dayak tribe) have a heterogeneous 

style where they interact with one another and embrace different religions, one of which 

is Islam. This resulted in the Meratus Dayak tribe which originally adhered to the 

ancestral belief (Kaharingan), changed to the Islamic religion. Some of the Meratus 

Dayak people formally have converted to Islam. However, in carrying out the 

distribution of inheritance they still carry out the distribution of inheritance using 

customary inheritance law. Religious differences for them are not barriers to inheritance, 

whereas in Islam religious differences are obstacles to mutual inheritance. This is 

contrary to the principle in terms of fiqh mawaris or Islamic inheritance law. 

The purpose of this study was to determine the factors that resulted in 

acculturation in the Meratus Dayak community. To be able to answer that goal, 

empirical legal research methods/ field research are used. The approach used is a 

sociological approach, by conducting interviews with the Meratus Dayak community. 

Data obtained through observation and interviews are then processed and analyzed 

through qualitative analysis. 

The results of this study indicate that acculturation in the Dayak Meratus 

community is influenced by several factors including: 1) they embraced Islam due to 

marriage not from their personal awareness; 2) they consider tradition to exist before 

religion, so tradition must be prioritized compared to religious law, especially in the case 

of inheritance. 

 

Keywords: Acculturation, Customary Inheritance Law, Meratus Dayak 

____________________________________________________________________________________ 
 

A. Background 

 

In Article 18 b paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that "the 

State recognizes and respects the customary law community units along with their traditional 

rights as long as they are alive and in accordance with the development of society and the 

principles of the Unitary State Republic of Indonesia, which is regulated in law ". The 

recognition includes traditional rights, as long as they are still alive and in accordance with the 

development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. 

When the customary law is no longer in accordance with the development and principles of the 

Unitary State of the Republic of Indonesia, it is automatically not recognized by the state. 

From the history of law, the customary legal system is the oldest legal system in 

Indonesian society. This legal system together with the public and religious belief systems have 

played a very important role in social control
1
. The existence of customary law in indigenous 

peoples has provided a picture of the order of life values that are believed to be true by the 

community in regulating their lives. This fact illustrates that in the customary law contained the 

very essence of life, which is a crystallization of various beliefs and ideologies of these 

                                                      
1
 Ahmadi Hasan, Adat Badamai Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat 

Banjar (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), page 68 
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communities that can only be understood by looking casually at the indigenous people
2
. The 

customary inheritance law has its own characteristics that are unique to Indonesia, which are 

different from Islamic law and western law. Because the difference lies in the background of the 

mind of the Indonesian people who philosophize with Pancasila and the people who have Unity 

in Diversity
3
. 

The native inhabitants of South Kalimantan consist of various ethnic groups, including: 

(1) Banjar tribes, who inhabit watersheds from Banjarmasin to Amuntai, and preliminary or 

inland areas from Banjarmasin, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai 

and Tanjung ; (2) Dayak Deyah Dusun tribe, who inhabit Upau Pangelak, Mount Riyut, 

Kawang, Haruai, Mangkupum, and Kinarum areas in Tabalong Regency (3) Balangan Dayak 

tribe, who inhabit Halong and surrounding areas in Balangan Regency; (4) Maanyan, who 

inhabit the Warukin and Pasar Panas areas in Tabalong Regency; (5) Lawangan tribe, who 

inhabit north Muara Uya area, Tabalong Regency; (6) the Abal tribe, who inhabit the area of 

Kampung Agung to Haratai, Tabalong Regency; (7) The Bukit Tribe, which inhabit the Meratus 

mountains, among others, in the mountainous area in Tabalong Regency, Hulu Sungai Tengah 

Regency, Hulu Sungai Selatan Regency, Tapin Regency, Tanah Laut Regency, Kota Baru 

Regency; (8) Bakumpai tribe, who inhabit the area of Barito Kuala Regency, namely 

Marabahan and its surroundings
4
. 

Mujiburrahman, Alfisyah, and Ahmad Syazali argued that the Meratus Dayak 

community had experienced quite dynamic developments in line with socio-political and 

cultural changes in the Meratus region in particular, and South Kalimantan in general
5
. Meratus 

Dayak itself looks closer to the Banjar Hulu people. This is based on the closeness of religion, 

language, and symbols that indicate the existence of syncretism of both
6
. In its development, 

these two ethnicities are often identified differently especially when viewed from their native 

religion. The Dayaks are identical with Kaharingan as their native religion while the Banjarese 

people are Muslim
7
. 

A study of the Loksado community has been carried out by a number of local and 

foreign researchers. Noerid Haloe Radam (2001) mentioned more about the religious life and 

beliefs of the Dayak tribe (Bukit). In addition to the Loksado region, according to Radam, 

Dayak Meratus people are widely spread in several areas such as Awayan District in Hulu 

Sungai Utara Regency (now including Balangan Regency), Batang Alai Selatan District and 

Batu Benawa in Hulu Sungai Tengah District, Padang Batung District in Hulu Sungai Selatan 

Regency, Padang Batung Sub-district in Hulu Sungai Selatan Regency, Tapin Utara Sub-district 

in Tapin Regency, Belimbing District in Banjar Regency, Sampanahan District and Kalumpang 

in Kota Baru Regency
8
. 

Some of the Meratus Dayak people in the Hulu Sungai Selatan Regency still live in 

groups in one traditional area, or the traditional hall where there are several umbun (head of 

family) in the traditional hall. At least there are 42 traditional halls in Loksado District. As an 

indigenous ethnic of Kalimantan, Meratus Dayak indigenous people uphold the customs, self-

esteem and local wisdom. Most of the Meratus Dayak people are still holding ancestral belief, 

namely Kaharingan and there are a small proportion who are Muslim. 

Most of Loksado's population comes from a family or group of Balai who live around 

this area. Residents living in these halls are natives who embrace Balian or Kaharingan religion. 

                                                      
2
 Gusti Muzainah, Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris 

Adat Masyarakat Banjar (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), page 1. 
3
 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), page 9. 

4
 Suriansyah Ideham, Urang Banjar Dan Kebudayaannya (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 

page 9. 
5
 Mujiburrahman, Badingsanak Banjar-Dayak; Identitas Agama Dan Ekonomi Etnisitas Di 

Kalimantan Selatan (Yogyakarta: CRCS UGM, 2015), page 4. 
6
 Noerid Haloei Radam, Religi Orang Bukit (Yogyakarta: Semesta, 2001), page 105. 

7
 J. J. Ras, Hikajat Bandjar: A Study in Malay Historiography (Neteherland: Koninklijk Instituut, 

1968), page 195 
8
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Meanwhile, the Muslim population - who are generally Banjar people - live in their respective 

homes outside the Balai. In addition, the Muslim population is also formed from a number of 

converts who live in the region. This fact shows that there is a socio-cultural relationship 

between adherents of the original religion and Islam
9
. 

Based on preliminary observations on the Meratus Dayak Muslim community in the 

village of Loksado, there are indications that they are still implementing a customary 

inheritance system. Specifically, in the case of inheritance of different religions, for example, a 

child (who is already Muslim) can still inherit from his parents who are native religion and other 

non-Muslims. This is when viewed from the perspective of Islamic law there is a gap between 

theory and practice. Islamic law stipulates that there is no inheritance between two people of 

different religions, even if it is parents or close relatives. In this context it is interesting to 

examine how social processes arise from religious and cultural relations. 

 

B. Problem Formulation 

 

Based on the background of the problems that have been raised, the formulation of the problem 

under study are: 

1. What is the Loksado Dayak community's customary inheritance law? 

2. How is the acculturation of Loksado Dayak community's customary inheritance’s law? 

 

C. Research Methods 

 

This type of research is field research, empirical legal research. In this study, the authors used 

several usual approaches, including
10

: (1) Legal sociology approach; (2) Legal psychology 

approach; and (3) Legal anthropological approach. 

The research location is in the Regency of  Hulu Sungai Selatan in Loksado District 

which consists of 11 villages. The focus of the study took the Loksado village because of the 

heterogeneous Dayak Meratus community.  

The data source in this study consisted of 3 (three), namely primary data sources, 

secondary data sources, and tertiary data sources. The primary data sources that are directly 

related to the object of research, include informants and respondents. The data collected through 

observation, interview, and documentation techniques. 

 

D. General Review of Inheritance Law in Indonesia 

 

Inheritance law in Indonesia consists of a customary inheritance legal system, an Islamic 

inheritance legal system, and a Western inheritance legal system. Customary inheritance law is 

essentially a natural continuation of the lineage to take responsibility for property owned by 

members of indigenous peoples. Therefore, the existence of death as a legal event will 

determine who is entitled to the inheritance
11

. 

Theoretically, the inheritance system in inheritance law can be distinguished in three 

patterns, namely: (1) Patrilineal system, namely the inheritance system that is drawn according 

to the line of the fathers, where the position of men is more prominent influence from the 

position of women in inheritance; (2) Matrilineal system, which is a hereditary system that is 

drawn according to the maternal line, where the position of women is more prominent than the 

position of men in inheritance; and (3) Parental or bilateral systems, namely inherited systems 

                                                      
9
 Mujiburrahman, Badingsanak Banjar-Dayak; Identitas Agama Dan Ekonomi Etnisitas Di 

Kalimantan Selatan, page 24. 
10

 Salim HS and Erlies Septiana Nurbaini, page 20. 
11

 Muzainah, Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat 

Masyarakat Banjar, page 5 
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that are drawn according to parental lines, or according to a two-sided line (father-mother), 

where male and female positions are not differentiated in inheritance
12

. 

In the customary law system there are at least 3 inheritance systems as follows: 

1. Individual Inheritance System 

Inheritance with an individual or individual system is a system of inheritance in 

which each inheritance gets a share to be able to control and or have inheritance according to 

their respective parts
13

. 

2. Collective Inheritance System 

Inheritance with a collective system is where inheritance is transferred and 

ownership is transferred from the heir to the inheritance as a unit that is not divided into its 

dominion and ownership. Regarding its use is regulated together on the basis of deliberation 

and consensus by all family members who are entitled to inheritance under the guidance of 

the head of the relative
14

. 

3. Major Inheritance System 

The major inheritance system is basically a system of collective inheritance in which 

the management and transfer of the right of ownership of the assets transferred to the eldest 

child is responsible for replacing the position of father or mother
15

. 

In customary law, the distribution of assets can be done when the testator is still alive. 

Even so, in general the property is counted on the distribution of inheritance, after his/ her 

parents died
16

. All children must receive an appropriate portion of their assets, but he also has 

the freedom of distribution and the determination of the amount of each part
17

. 

In the Islamic inheritance legal system, the distribution and settlement of inheritance are 

carried out after the heir dies. The property left behind must be distributed to the surviving 

heirs. According to Hazairin, this Islamic inheritance system is a bilateral individual
18

. Unlike 

the individual system of customary inheritance law, according to the Islamic inheritance legal 

system the heirs have been determined along with their respective parts. The terms of the 

division can be traced to the QS. Al-Nisa verses 8, 9, 11, 12, 13, 14, and 176, QS. Al-Baqarah 

verses 180 and QS. Al-Anfal verse 75. 

Islamic law stipulates, that the transfer of property of a person who lives the world to an 

heir applies automatically (ijbari) according to the decree of Allah. without depending on the 

will of the testator or the request of his heir
19

. Inheritance occurs when between heirs and heirs 

(who are still alive) there is kinship, marital relations (marriage), and the power of freeing 

slavery (al-wala ')
20

. 

One of the most important things to note about the distribution of inheritance is the 

hijab or barrier. A person who is initially entitled to inheritance, but due to a condition, his 

inheritance rights can be reduced or even not obtained at all
21

. Broadly speaking, in Islamic law, 

there are two kinds of inheritance barriers: (1) The difference in religion between ancestors and 

heirs. The reason for this barrier is the hadith of the Prophet Muhammad. which confirms that 

Muslims are not entitled to inherit the assets of non-Muslims, and vice versa; and (2) Murder. In 

the hadith of the Prophet Muhammad. explains that the killer has no right to inherit the legacy 
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of the person who was killed. The murderer in question is someone who intentionally killed in 

which there is a criminal clauses
22

. 

The inheritance system according to Western law is regulated in the Civil Code 

(Burgerlijk Wetboek/ BW) which adheres to the individual system. This system is mostly 

adopted by Indonesian citizens of foreign descent such as those of European descent, Chinese, 

even Arab descendants or others who no longer hold fast to their religious teachings
23

. 

According to Hilman, the Western inheritance legal system is not in accordance with the 

mindset of the Indonesian people because it is concerned with individual rights over material 

things. This is due to the heirs being able to choose between three attitudes, namely: (a) the 

attitude of accepting all inheritance including the inheritance's debts, (b) the attitude of 

accepting under certain conditions, and (c) the attitude of refusing or not accepting the 

inheritance because want to relinquish the responsibility of managing the inheritance
24

. 

The existence of an alternative attitude shows that Western inheritance law is purely 

individual, where the relationship between heirs and heirs is not based on the principle of 

kinship, but based on the principle of their respective interests. If viewed from the perspective 

of the nature of national development, namely the development of Indonesian people as a whole 

and the development of all Indonesian people based on the Pancasila and the 1945 Constitution, 

all matters that are contrary to the principles of harmony, balance and justice cannot be accepted 

in Indonesian law and legislation
25

.  

In relation to patterns of interaction between customary law and religious law in 

Indonesia, at least it can be seen in the following discourses namely Receptie Theory. In 

receptie theory, what exists is customary law while Islamic law is considered to be non-existent. 

Islamic law is considered to exist if it has been received by customary law
26

. In other words, 

local customary law is a benchmark against the validity of applicable law. This theory was 

developed by Snouck Hurgronje so that the indigenous people did not hold strong Islamic 

(legal) teachings and were closely related to Dutch political interests at the time
27

. 

  

E. Research Results 

 

1. The Customary Inheritance Law of the Meratus Dayak Community 

The distribution system of inheritance in Dayak customary law is by consultation, 

regardless of sex, only regulates the distribution of inheritance left to the wife, if the husband 

dies, or the eldest son of the family, the distribution of customary inheritance requires them to 

divide by agreement, as their compliance against customary law. Customary inheritance law is 

very thick with local customs. After the community converted to Islam, the law used was 

customary law, because customary law first existed since the time of ancestors
28

. 

The kinship system adopted by the Loksado Dayak community is a bilateral or parental 

system. This is evident from the position of heirs in the customary inheritance law of the Dayak 

Loksado community, both women and men are equally heirs. The heirs in the customary 

inheritance law are the family of the heir, be it children, siblings, grandchildren, if you do not 

have children, the siblings and cousins will get the inheritance, "sadikit saurang" (although a 

little but still gets an inheritance according to the results of deliberation)
29

 

In the Loksado Dayak Community there is customary law for the distribution of 

inheritance, citizens tend to use customary law rather than religious (Islamic) law, if the issue of 
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inheritance is left to the preacher or cleric then most likely will cause problems. Society 

considers preachers or religious teachers do not refer to the law, so it does not have legal power. 

In the Loksado Dayak community, most of the distribution system uses a grant system 

and not an inheritance legal system. Wealth is given to the heir before the heir dies. By using 

this grant system, wealth is only concentrated only on children and causes other families not to 

get it. Even if you get inheritance, the amount remains based on the results of deliberation
30

. 

Distributed heirs are shared assets, which are distributed to all heirs and left for adat cash, as 

explained by informant II. Joint assets are assets that are jointly owned, assets that can be in the 

form of land, gardens, houses, rice fields, and others
31

. 

Distribution of inheritance in the Loksado Dayak community is carried out by 

consultation in accordance with family agreements. In addition, they did not differentiate 

between male heirs and female heirs. If this is distinguished, the daughter will be disappointed, 

unless the girl marries without the knowledge of her parents or siblings, so that her share of 

inheritance can be reduced, depending again on the results of deliberation. If there is a missing 

child, while he is still there, then he usually gets less inheritance than other heirs, so also if a 

child is ungodly or kills his parents, then he can still inherit, but he gets customary sanctions. 

In the customary inheritance law of Dayak Loksado, whatever the child does, he 

remains a child, including if the child converts, is not an obstacle to inheritance. It's just that 

heirs who have converted are not Kaharingan anymore, get a smaller amount. Because, after all 

the conditions they are still native Dayak Loksado. 

In the distribution of inheritance, if the husband dies, the person who has the right to 

distribute inheritance to the child is the wife, and vice versa. If both are not available, then the 

eldest child who distributes, usually the eldest child gets two parts, the other child is one part, 

both inheritance in the form of land, gardens, rice fields, and money. If the inheritance is 

divided a little, the child is the heir preferred, while the wife and siblings get a smaller amount. 

By using customary inheritance law in the distribution of inheritance, inheritance 

disputes rarely occur, if there will be resolved by custom and family, the problem will be 

brought to the Pangulu Adat in partnership with the RT, if not finished also brought to Damang 

in partnership with the village head. To strengthen the agreement, the "tetuha adat" must be 

witnessed, which includes the Pangulu Adat for the "Kaharingan" community, the Customary 

Stake for the Christian community, and the Penghulu/ KUA for the Muslim community. 

By looking at the inheritance law that applies to the Loksado Dayak community, 

inheritance law establishes the basis of equal rights, this equal right to be treated equally by his 

parents in the process of continuing property in the family, besides also laying the foundation of 

harmony in the process of carrying out inheritance discussion. Customary inheritance law is 

closely related to the family characteristics of the Loksado Dayak community. The customary 

inheritance system that applies to the Loksado Dayak community is an individual inheritance 

system. In this system, inheritance can be distributed among heirs, this usually applies to people 

who embrace a bilateral kinship system. 

In addition to the individual inheritance system, there is another system of collective 

inheritance and a major inheritance system, and these two systems are not found in the Loksado 

Dayak community. This individual system applies a lot among people whose parental kinship 

system, as in the Javanese indigenous community or also where adat applies, "manjae" 

(Javanese: scatter, mentas) or also among people who are strongly influenced by Islamic law
32

. 

Interesting distribution of inheritance to the Loksado Dayak community here is a system 

of inheritance based on deliberation, regardless of gender and religion. This shows the nuances 

of kinship and emotional ties are very high. The existence of traditional leaders is highly 
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respected and heard by their advices. With deliberations, the possibility of disputes can be 

minimized. 

The customary inheritance law of Dayak Meratus, when compared with the Islamic 

inheritance law, there are things that are at the same time there are also things that are not 

compatible. For example, like the principle of ijbari, namely the transfer of property from a 

deceased person to a living person applies automatically without any effort from the deceased or 

the will to receive
33

. This principle also applies in Meratus Dayak customary inheritance law. 

The existence of inheritance-inheritance rights will only be realized if someone has died, so that 

automatically there is a transfer of ownership of property to people who are still alive. 

The other principle is bilateral principle, this means that everyone receives inheritance 

rights from both sides of the kin line, that is, the kin of the male line and the female line
34

. This 

also corresponds to the kinship system adopted by the Meratus Dayak community in Loksado. 

The kinship line adopted affects anyone who is a heir. In this case, both from the men's line and 

from the women's line, both are domiciled. 

Individual principle in Islamic law, that inheritance can be divided to be owned 

individually. Each heir receives its own portion without being bound by other heirs. The whole 

inheritance is stated in a certain value that may be divided, then the amount is distributed to 

each heir who is entitled according to their respective levels
35

. This also applies to the 

implementation of the distribution of indigenous heirs of the Dayak Meratus people. 

Deliberation conducted by the heirs accompanied by the "tetuha" will determine the part of each 

heir. 

The principle of balanced justice, in relation to rights concerning material matters, 

especially those relating to inheritance, this can be interpreted as a balance between rights and 

obligations and a balance between those obtained with needs and uses. Based on the above 

understanding, the principle of justice in the distribution of inheritance is seen, both men and 

women in obtaining the same rights
36

. 

In the distribution of inheritance to the Dayak Meratus community in Loksado, the 

distribution of inheritance is based on fair justice in which the division is not necessarily the 

same, but it is decided based on deliberation. Decisions on the outcome of deliberations are 

understood as the best decisions traditionally and provide an aspect of justice to the parties. In 

this context, the outcome of deliberation is what is called balanced justice. 

 

2. The Acculturation of Loksado Dayak Community's Customary Inheritance’s Law 

According to Soerjono Soekanto
37

, acculturation is a social process in which a cultural 

structure of society is confronted with foreign cultural elements in which foreign cultural 

elements which gradually fuse into the original culture, without losing the personality of the two 

elements of the culture. If related to acculturation in the Loksado Dayak Society are as follows: 

The Meratus Dayak people who live in Loksado have been following Kaharingan 

beliefs, then in the social process they interact with other communities of different religions 

with them. The result of this interaction resulted in them changing beliefs from Kaharingan into 

adherents of Islam. 

The majority of the Loksado Dayak community converted to Islam because they 

married a Muslim. Based on field data, it is very rare that they want to embrace Islam because 

of their own soul or awareness. In addition, they embraced Islam because they went to school 

outside Loksado, such as in Kandangan which is predominantly Muslim, so they are ashamed if 

they still adhere to Kaharingan, and tend to have difficulty finding work if they are not Muslim. 
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When they become Muslims they do not study the laws of the Islamic religion. After 

they returned to Loksado, they also returned to their customs and traditions, even though the 

identity written on the KTP (identity card) was Islam
38

. There is a religious study conducted for 

those who are Muslim. However, the study only revolves around the issue of daily worship and 

almost never addresses the issue of inheritance law
39

. 

According to interviews with informants, the religious differences between heirs and 

heiress are not a barrier to inheritance, even though the Loksado Dayak community has 

embraced Islam. In the distribution of inheritance, the customary inheritance law remains 

because customary law first existed since the time of their ancestors. Religion (Islam) is seen as 

something that comes later and cannot replace the existing customary provisions. Children as 

heirs, even though their religion is different from the heir is not a problem, because they remain 

as native people of Loksado
40

. 

In the Loksado Dayak community who are already Muslim, in terms of the distribution 

of inheritance, they still use the customary inheritance law from the ancestral heritage due to 

their minimal knowledge of Islamic religion. If divided according to Islamic inheritance law, it 

will cause problems. By using customary inheritance law, they do not distinguish between 

religions, all of whom are entitled to become heirs, although between heirs and heirs of different 

religions, heirs adhere to Kaharingan while heirs are Muslim. 

People who have embraced Islam should be subject to provisions based on Islamic law - 

that is, they cannot inherit each other due to religious differences. However, in reality the 

Muslim community there is still subject to the provisions of customary law which is believed to 

be stronger and first exist. This is interesting to see from the receptie theory which states that 

Islamic law can only apply if it has been accepted or entered into the customary law system
41

. 

Or, in this theory, if religious (Islamic) law conflicts with customary law, then what is used is 

customary law. This is what happened to the Meratus Dayak people in Loksado who had 

converted to Islam, that what they were using was customary law which, in this case, was 

contrary to religious law concerning barriers to inheritance. Because, in the customary 

inheritance law of Dayak Meratus in Loksado, there is no obstacle to obtaining inheritance - 

whether it is religious differences or lawless children to parents - all get a part as heirs, only 

parts are different, where the division is based on the results of deliberation . 

Acculturation that occurs in the Loksado Dayak community is that they have changed 

their faith, from Kaharingan to adherents of Islam, but the traditions that exist in particular the 

distribution of inheritance still follow the customary inheritance law of ancestral heritage - 

where in different religious matters is not an obstacle to inheritance. The reason they share the 

inheritance is still using the customary inheritance law from the ancestors, because the tradition 

must be carried down from generation to generation. Thus, it is clear that acculturation of 

customary inheritance law is apparent in the Meratus Dayak people who live in Loksado. 

Acculturation according to Koentjaraningrat is, a social process in which the entry of foreign 

culture can slowly be accepted without losing the original culture of a society. So, in a 

heterogeneous society in terms of ethnicity and religion in the village of Loksado, the people in 

it interact with each other, the Dayak people who were originally Kaharingan religion changed 

their religion to become Muslims. Here, the religion of Islam entered as a foreign culture that 

was slowly being accepted, but even though they had embraced Islam, they still maintained 

their traditions that were carried down for generations, namely in the case of the distribution of 

inheritance they continued to use customary inheritance laws from their ancestors. 
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Acculturation of customary inheritance law in the Meratus Dayak community in 

Loksado can be analyzed from this theory, in which the law is effectively or not dependent on 

these three elements. In this case the agency authorized to make national inheritance law still 

has not made laws on National Inheritance Law. Then from the substance of substance, 

regulations on customary inheritance law are not written, but apply in Meratus Dayak 

communities, whether Kaharingan or even Moslems, their existence is still recognized by 

prioritizing tradition - namely customary inheritance law rather than religious law. So, they still 

maintain the tradition carried on from generation to generation, even though they have 

embraced Islam. The legal culture here refers to people's behavior which prioritizes tradition, in 

this case customary inheritance law rather than religious (Islamic) law. 

 

F. Conclusions 

 

There are two main points that conclude this research, namely: First, the implementation of the 

customary inheritance law of the Dayak Meratus community in the village of Loksado is based 

on the results of deliberations. Men and women are both heirs. The inheritance system that 

applies is an individual system, where inheritance can be controlled directly by the heirs. The 

customary inheritance law of Dayak Meratus does not recognize any obstacle to obtaining 

inheritance, whether due to disobedience to parents or different religions between heirs and 

heirs, all of them are entitled to inheritance. Secondly, there is acculturation in the Meratus 

Dayak community in the village of Loksado as a result of their social interaction. Where the 

entry of foreign elements slowly accepted, but the tradition is still maintained. The results of 

social interaction in heterogeneous communities cause them to convert, from Kaharingan 

religion / beliefs to convert to Islam. However, in carrying out the distribution of inheritance, 

they still use the customary inheritance law of ancestral heritage. They assume the tradition of 

inheritance has been handed down from generation to generation must be respected, and 

tradition in this case the customary inheritance law of ancestral heritage comes first before the 

coming of religion (Islam). Therefore, according to them, customary law must be prioritized 

above religious (Islamic) law. 

Departing from this study, it is expected that the Ministry of Religion of the Hulu 

Sungai Selatan Regency will continue to pay special attention to the Meratus Dayak Muslim 

community in Loksado sub-district. The existence of those who are far from urban areas needs 

more attention especially related to their religious life. In addition, the local Indonesian Ulema 

Council (MUI) can also play an active role in providing education and counseling about the 

position of Islamic law for Muslims. This study on the acculturation of customary inheritance 

law in the Meratus Dayak community is only one side of their relatively complex religious life, 

so that there is still room for further studies from different sides. 
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BUILDING DIVERSITY IN A MULTICULTURAL SOCIETY BASED ON LOCAL 

CULTURE IN INDONESIA 

 

Kunawi Basyir 
 

Abstract: The religious experience of multicultural society in Indonesia has frequently 

been characterized by conflict and violence in various regions. This reality created 

anxiety and concern in our country that is full of “pluralist endowment. On this basis, 

Indonesia is not only known as the state with the motto Bhinneka Tunggal Ika, but also a 

nation with a number of challenges and problems that arise from plurality of ethnicity, 

religion, and culture. The thesis reveals that the presence of religious life (Hindu-

Muslim) in Denpasar Bali is not like other regions in Indonesia, which is always covered 

by conflict and violence in the name of religion. Multicultural society in Denpasar Bali 

indicates ideal collaboration between Muslims and Hindus to build religious activities. It 

is an integral part of Balinese life and the Balinese friendly character to sprout back to 

Bali Glow (Bali Aga). Of course, this takes a long time to proceed through the dialectical 

theology, ideology, and socio-cultural processes. Together with social institutions, the 

local government had tried to maintain and protect the essence of Hindu Balinese 

culture, by preserving the tradition of "Menyama Braya" for the realization of a 

harmonious religiosity as well as to boost the economy through tourism industry. 

 

Keywords: religiosity, menyama braya, harmony 

___________________________________________________________________________________ 

 

A. Pendahuluan 

 

Modernisasi dan globalisasi merupakan era kebangkitan spiritual (pemikiran keagamaan),
42

 era 

ini ditandai dengan maraknya kehidupan beragama dan kecenderungan spiritualisme manusia 

modern yang melanda dunia Barat yang dibarengi dengan maraknya konflik sosial di mana-

mana. Walaupun agama bukan satu-satunya faktor utama, dalam eskalasinya pemikiran 

keagamaan memainkan peranan penting. Kesetiaan umat terhadap agamanya secara negatif 

cenderung melahirkan ideologi eksklusif yang dapat melahirkan konflik intern dan antarumat 

beragama.
43

 Praktik sosial keagamaan eksklusif ini telah menggejala di berbagai kalangan umat 

beragama di dunia. Pola kehidupan keagamaan seperti ini merupakan salah satu bentuk 

ancaman bagi penciptaan integrasi dan kohesi sosial dalam masyarakat yang plural seperti di 

Indonesia. Keberagamaan eksklusif memandang hanya agama tertentu yang dibenarkan, 

sedangkan yang lain disalahkan, bila perlu ditiadakan dengan cara kekerasan.  

Keberadaan etnis-religious (etnisitas dan agama) mengantarkan masyarakat saling 

mengidentifikasi diri dan menjadikan mereka merasa berbeda satu sama lain. Dalam pada itu 

garis-garis pemisah antarbudaya (cultural fault lines) menjadi garis pertentangan yang amat 

mendasar. Dalam relasi kebudayaan yang penuh ketegangan itulah agama menjadi salah satu 

unsur pembeda paling determinan.
44

  

Beberapa peristiwa yang telah terjadi di tanah air menunjukkan bahwa persoalan 

pluralitas merupakan tantangan utama yang harus dihadapi oleh agama-agama di Indonesia. 

Terkait dengan hal itu, kesadaran akan eksistensi etnis-religious (pluralisme) perlu dipahami 

bersama sebagai realitas alamiah. Kenyataan ini akan membawa konsekuensi logis dalam 

kehidupan sosial keagamaan, yakni tuntutan untuk hidup damai antar-keyakinan. Paradigma dan 

sikap-sikap yang selama ini cenderung eksklusif kini diuji dan dipertaruhkan dalam lingkup 
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multi-religious di tengah-tengah masyarakat yang multikultural, sehingga paradigma yang 

bersifat inklusif,
45

 toleran bahkan pemahaman keagamaan yang moderat menjadi sebuah solusi 

atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat multikultural. Untuk membangun kompleksitas 

keragaman (etnis, budaya, dan agama) tersebut masyarakat Hindu-Islam Denpasar Bali 

berangkat dari potensi apa yang dimilikinya selama ini (local wisdom) dengan menggali budaya 

dan tradisi yang ada. Mereka membangun kesadaran keragaman dan perbedaan dalam hal etnis-

religious (pluralisme) berbasis pada budaya “menyama braya”, sehingga Bali bisa bangkit dan 

bersinar kembali sebagai bangunan masyarakat madani yang kuat untuk menuju industri 

pariwisatanya terutama pasca datangnya Bom Legian Bali tahun 2002.  

 

B. Konstruksi Sosial Kerukunan Antarumat Beragama di Bali 

 

Teori Konstruksi Sosial yang digagas Peter L. Berger dan Thomas Luckman menyatakan bahwa 

kenyataan (realitas sosial) tersirat dalam pergaulan sosial yang diungkapkan melalui komunikasi 

bahasa, bekerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Kenyataan sosial 

memiliki dimensi ganda; obyektif dan subyektif. Masyarakat sepertinya berada di luar diri 

manusia, sedangkan sebagai kenyataan subyektif, individu berada di dalam masyarakat. Dengan 

kata lain, manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, 

dan masyarakat membentuk individu yang mencerminkan kenyataan subyektif melalui proses 

internalisasi.
46

 Untuk memahami kenyataan sosial seperti kerukunan antarumat beragama di 

Denpasar Bali perlu menghubungkan kenyataan obyektif dan subyektif dalam konsep Berger 

dikenal dengan eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. 

Secara konseptual, momen eksternalisasi atau adaptasi diri komunitas Muslim-Hindu di 

Denpasar Bali dengan lingkungan sosio-kulturalnya dalam merespon gagasan dan praktik 

toleransi umat beragama dapat dijelaskan bahwa kedua komunitas tersebut memiliki kedekatan 

dengan tradisi keagamaannya yang keduanya berbasis pada kultural (Islam kultural dan Hindu 

kultural) sehingga momen adaptasi bagi Hindu dilakukan berdasarkan kitab sucinya Veda dan 

Bhagawadgita, sedang teks-teks dijadikan legitimasi terhadap gagasan praktik keberagamaan 

yang terkait dengan kerukunan antarumat beragama adalah Reg Veda X, 191: 2,
47

 Reg Veda X, 

191: 4.
48

 Sedang bagi Muslim, dilakukan berdasarkan kitab sucinya al-Qur’an dan al-Hadith. 

Berbagai ungkapan atau redaksi dalam teks-teks kitab sucinya dijadikan sebagai referensi untuk 

memberikan arah dan legitimasi terhadap gagasan praktik keberagamaan yang terkait dengan 

kerukunan antarumat beragama yang ada, seperti Q.S. al-Baqarah 49: !3,
49

 Q.S. al-Ka>firu>n 

109: 6.
50

  

                                                      
45

 Paradigma ini meyakini bahwa agama anutan yang memiliki kebenaran dan keselamatan yang 

lebih sempurna dari pada agama lain. Agama lain boleh jadi benar sejauh kebenaran yang diusungnya 

memiliki kriteria tertentu sebagaimana dimiliki agama anutan. Paham ini berkarakter terbuka sehingga 

klaim itu tidak dijadikan sebagai alasan untuk menegasikan kebenaran agama atau keyakinan lain. Paham 

ini selalu merapatkan pencarian common platform di tengah-tengah masyarakat pluralitas. Fatimah 

Husein, Muslim-Christian Relations in the New Order Indonesia: The Exlusivist and Inclusivist Muslims 

Perspectives (Bandung: Mizan, 2005), 31.  
46

 Peter Berger dan Thomas Luckman, The Social Contruction of Reality: A Treatise in the 

Sociology of Knowledge ( New York: Ancoor Book, 1967), 45. 
47

 Ayat tersebut berbunyi, “ Berkumpul-kumpulah, bermusyawarahlah satu  sama lain satukanlah 

semua pikiranmu, Dewa pada zaman dulu senantiasa dapat bersatu”. Departemen Agama RI, 

Bhagawadgita (Jakarta: Bimas Hindu, 1988), 135. 
48

 Ayat tersebut berbunyi, “Samakanlah tujuanmu, samakanlah hatimu, samakanlah pikiranmu, 

semoga kau hidup  bahagia bersama mereka”. Ibid., 147. 
49

 Arti dari ayat tersebut adalah “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu . 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan 

Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penterjemah al-Qur’an, 1983), 847.  
50

 Arti dari ayat tersebut adalah “Untukmulah agamamu, dan untuk kulah agamaku. Ibid., 112. 
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Penilaian dan legitimasi tersebut kerap dilakukan oleh kalangan tokoh-tokoh agama 

(Hindu-Islam), intelektual-intelektual yang bergelut dalam dunia akademik maupun pejabat-

pejabat pemerintahan di Denpasar yang dipandang memiliki otoritas dalam memberikan 

interpretasi terhadap ajaran-ajaran (Hindu-Islam) yang tertuang dalam kitab sucinya masing-

masing. 

Berbagai penafsiran dan pemahaman mengenai sikap keberagamaan terkait dengan 

kerukunan antarumat beragama yang disampaikan dalam setiap momentum seperti dalam 

upacara-upacara adat yang dijalankan oleh komunitas Hindu, dan juga dialog serta diskusi 

(Islam-Hindu). Bagi komunitas Muslim pemahaman mengenai sikap keberagamaan tersebut 

tercermin saat pengajian-pengajian keagamaan yang diadakan di kampung-kampung Muslim. 

Pada momen obyektivasi, kenyataan sosial dapat diartikan sebagai suatu konstruksi 

sosial produk sendiri (social construction of reality) melalui perjalanan sejarah yang ada. Oleh 

karena itu, dalam hal ini masyarakat dipandang sebagai realitas obyektif (society is an objective 

reality). Tetapi karena individu-individu yang mengkonstruksi masyarakat pada hakekatnya 

merupakan produk masyarakat itu sendiri (human is a social product), sehingga kenyataan 

sosial yang ada harus dipahami sebagai pengalaman intersubyektif yang tersirat dalam 

pergaulan yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, bekerja sama 

melalui bentuk-bentuk organisasi atau bentuk lain yang terlembaga dalam masyarakat. Dengan 

demikian, dapat dipahami bahwa kehidupan masyarakat sebagai realitas obyektif tersebut 

timbul dari proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus menerus. 

 Hal terpenting yang perlu digarisbawahi dalam proses konstruksi realitas sosial adalah 

apa yang disebut oleh Berger dan Luckman dengan pelembagaan atau institusionalisasi. Dalam 

proses institusionalisasi ini, nilai-nilai dan pengetahuan yang menjadi pedoman dalam 

melakukan pemaknaan terhadap tindakan merupakan bagian yang inhern sehingga apa yang 

disebut sebagai kesadaran sesungguhnya adalah apa yang terefleksi dari tindakan.  

Mereka yang mengakui dan yang mengimplementasikan keberagamaan dalam 

kaitannya dengan kerukunan antarumat beragama di Denpasar bukan merupakan tindakan yang 

pura-pura, akan tetapi tindakan yang memiliki beragam motif dan tujuan, seperti mengharap 

harmonisasi dalam kehidupan beragama sehingga tercipta keamanan dan kedamaian dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Proses institusionalisasi keberagamaan 

masyarakat multikultural di Denpasar akan terus dilakukan (Ajeg Bali ) melalui pembiasaan 

(habitualization) tindakan individu-individu yang selalu diulang-ulang, sehingga menampakkan 

pola dan terus direproduksi sebagai tindakan yang rasional. Proses ini jika berlangsung terus-

menerus akan mengendap dan akhirnya membentuk suatu tradisi dan akan menjadi bagian 

kehidupan sehari-hari seperti tradisi menyama braya. 

Dari keseluruhan proses di atas, terlihat adanya peranan yang dilakukan oleh individu 

atau kelompok pada dataran masyarakat. Individu atau kelompok di sini sebagai “agen”, yakni 

kata kunci yang memainkan peran dalam proses penyadaran, institusionalisasi dan habitualisasi. 

Hampir semua proses institusionalisasi dan habitualisasi senantiasa memerlukan agen. Oleh 

karena itu, dalam proses penyadaran dan pengakuan terhadap gagasan kerukunan umat 

beragama di Denpasar tidak dapat lepas dari peran agen-agen terkait seperti pemerintah, 

komunitas seperti yang terhimpun dalam  wadah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama 

(FKUB), Forum Komunikasi Antar Etnis Nusantara (FKAEN), dan Persaudaraan Hindu-

Muslim Bali (PHMB) yang selama ini melakukan kegiatannya secara intens dalam pembinaan 

kerukunan umat beragama di daerah penelitian. 

Sedang momen internalisasi adalah suatu proses individu mengidentifikasikasi dirinya 

di dalam dunia sosio-kulturalnya (lembaga-lembaga). Internalisasi merupakan momen 

penarikan realitas sosial ke dalam diri atau realitas sosial menjadi kenyataan subyektif. Realitas 

sosial itu berada di dalam diri manusia, dan dengan cara itu diri manusia akan teridentifikasi di 

dalam dunia sosio-kulturalnya. 

Dengan pengertian semacam itu akan tergambar bahwa realitas adalah produk sosial 

yang bersifat plural, karena bahasa dan pengetahuan individu yang ikut menentukan konstruksi 

realitas tersebut, secara soaial tidak dapat berdiri sendiri serta dibatasi oleh situasi dan kondisi. 

Atas dasar itu, maka kehidupan sosial sebenarnya secara kodrati meniscayakan adanya 
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pluralitas dan diversitas. Demikian juga masyarakat Islam dan Hindu di Denpasar, mereka 

mempunyai latar belakang pemahaman keagamaan yang berbeda walupun keduanya berasal 

dari teks kitab sucinya. Komunitas Hindu menerima dan mengaktualisasikan konsep 

keberagamaan dalam kaitannya dengan toleransi antarumat beragama didasarkan pada adanya 

habitualisasi atau tradisi yang telah dijalankan oleh Pinisepuh (ulama dalam Islam), nenek 

moyangnya sampai sekarang,
51

 sehingga tidak lagi dibutuhkan penafsiran terhadap tindakan 

boleh atau tidak dalam mempraktikkan toleransi umat beragama di tengah-tengah masyarakat 

yang plural. 

Sedang komunitas Muslim kita temukan dua varian: Pertama, kelompok Islam inklusif, 

bagi mereka yang memahami dan mempraktikkan keagamaan dalam kaitannya dengan toleransi 

antarumat beragama di daerah penelitian sesuai dengan yang dipahami oleh ‘ulama-‘ulama 

Islam tradisional (NU dan Muhammadiyah). Implikasinya adalah mereka meyakini bahwa 

tradisi menyama braya (toleransi umat beragama) tidak dilarang oleh agama karena memiliki 

landasan normatif dari ajaran Islam. Kelompok inilah yang populer di Kota Denpasar sehingga 

orang Hindu Bali menyebut komunitas Muslim sebagai Nyama Selam (Saudara Muslim). 

Sedang varian kedua adalah kelompok Islam eksklusif. Kelompok ini silent dalam 

menerima konsep menyama braya (toleransi antarumat beragama) karena menurut mereka 

toleransi antarumat beragama tidak sejalan dengan nash-nash al-Qur’an dan al-Hadith. 

Pemahaman keberagamaan seperti ini dimungkinkan akan berimplikasi terhadap adanya 

ketegangan-ketegangan dalam kehidupan keagamaan di daerah penelitian. Sikap seperti itu pada 

gilirannya akan mengancam keberadaan kerukunan antarumat beragama yang bertahun-tahun 

sudah melekat pada masyarakat multikultural di Kota Denpasar Bali. 

Dari paparan di atas dapat kita gambarkan bahwa pola kerukunan antarumat beragama 

Islam-Hindu di Denpasar melalui pemerintah bersama masyarakat (tokoh agama, tokoh adat) 

menghidupkan kembali tradisi nenek moyangnya yaitu budaya menyama braya untuk menuju 

Bali yang indah, aman, dan mempesona dengan industri pariwisatanya.  

 

C. Menyama Braya Sebagai Budaya Lokal Bali 

 

Keinginan Bali untuk mengatur perda-perda yang bernuansa syari’at Hindu mulai 

diberlakukan.
52

 Walaupun berdasarkan syari’at Hindu, perda-perda tersebut tetap memberikan 

peluang pada agama-agama lain untuk hidup berdampingan, karena kultur ini merupakan kultur 

yang telah lama dibangun sejak adanya kerajaan-kerajaan kecil di Bali seperti kerajaan 

Waturenggong di Klungkung, Kerajaan Badung di Denpasar.
53

 Pada masa kerajaan inilah istilah 

menyama braya dipopulerkan, akan.tetapi karena adanya modernisasi dan hegemoni politik 

Orde Baru tradisi tersebut sedikit demi sedikit tidak menampakkan diri pada masyarakat Bali.  

Dengan demikian salah satu Ajeg Bali yang harus diangkat kembali adalah “menyama 

braya” (aku adalah engkau dan engkau adalah aku). Budaya tersebut merupakan salah satu 

budaya yang meneguhkan kembali toleransi antarumat beragama di Kota Denpasar Bali. 

Menurut orang Bali, apabila kita menyayangi diri sendiri, mengasihi diri sendiri, maka harus 

berkata dan berbuat kepada orang lain sebagaimana berbuat pada diri kita sendiri. Jika prinsip-

prinsip ini bisa dijalankan, maka kedamaian hidup di dunia ini akan bisa diwujudkan. Wujud 
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 Semboyan yang sering dimunculkan dalam momen ini adalah tat twam asi (engkau adalah 

aku, aku adalah engkau). 
52

 Perda No. 3 tahun 1991 bahwa secara umum jenis pariwisata  yang dalam pengembangnya 

didasarkan kebudayaan Bali yang bernafaskan agama Hindu dengan menjaga keselarasan hubungan antar 

pariwisata dan masyarakat serta kebudayaanya. Demikian juga berkali-kali Gubernur Bali I Made 

Mangku Pastika  mengungkapkan bahwa dengan adat, budaya, dan agama yang satu, yaitu agama Hindu 

adalah modal dasar untuk mewujudkan  keamanan berlandaskan adat, budaya, dan agama. 
53

 Pada masa berdirinya kerajaan-kerajaan Nusantara, kerajaan Badung lagi mengalami konflik 

dengan kerajaan Mengwi. Kerajaan Badung memperoleh bantuan  keamanan (tentara Muslim dari 

kerajaan Bugis), dan kerajaan Badung berhasil memukul mundur kerajaan Mengwi. Fenomena inilah 

salah satu cikal bakal Muslim di Kepaon Kota Denpasar. Simak dalam “ Umat Islam Sudah Datang Ke 

Bali Semenjak Abad ke 15 M, Bali Pos, 2 Desember 2001. 
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nyata dari penerapan konsep itu dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti tradisi 

ngupoin, mapitulu
54

 mejenukkan
55

, ngejot,
56

 dan lain-lain. Semua itu merupakan bentuk jalinan 

kerukunan antarumat beragama di Denpasar Bali. 

Bentuk dan proses untuk menuju kerukunan antarumat beragama yang kuat 

sebagaimana pelaksanan “Ajeg Bali” atau “Ajeg Hindu” nampak tetap mengedepankan struktur 

sosial masyarakat Bali yang multi-kultur, multi- etnis dan pluralistik. Hal yang demikian 

tercermin dalam visi misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Denpasar yaitu “Denpasar 

Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisasian”. Ajeg Hindu 

sebagai ikon Bali di mata nasional maupun internasional nampaknya sejalan dengan teori 

multukultural
57

 yang digagas oleh George Ritzer, tokoh postmodern yang menekankan pada 

masalah keterpinggiran dan kecenderungan intelektual manusia. Pada intinya teori ini 

menyatakan bahwa kelompok-kelompok minoritas dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan 

diberdayakan untuk menempati posisi yang lebih penting dan diberi signifikasi yang sama 

dalam dunia sosial.
58

 

Ajeg Bali sebagai ikon untuk mempersatukan masyarakat multikultural di Bali terutama 

di Denpasar merupakan pilihan yang paling tepat untuk mewujudkan Bali sebagai daerah yang 

aman, damai dan sejahtera. Kalau kita simak dari segi sejarah diberlakukannya jargon yang 

begitu fundamentalistik dengan Hindu, bukan berarti mengakibatkan tertutupnya toleransi umat 

beragama di daerah setempat tetapi justru memberikan pintu bagi terbukanya keharmonisan 

dalam kehidupan keagamaan, karena jargon tersebut dibarengi konsep yang populer dengan 

istilah “menyama braya”. Diberlakukannya jargon (Ajeg Bali) tersebut, menurut orang Bali 

bahwa masyarakat kota Denpasar harus mandiri dengan kultur Bali, karena selama beberapa 

tahun, terutama pada masa Orde Baru, pemerintah  merupakan satu-satunya agency untuk 

mengelola pariwisata di Bali dengan jargon Sapta Pesona nya sehingga Bali kehilangan akarnya 

(jati diri) karena masyarakat Bali telah terhegemoni oleh pemerintah. Akibatnya mereka 

terpuruk dengan datangnya Bom Bali 2002.
59

  

Sebagaimana yang disampaikan oleh Antonio Gramsci bahwa ada dua level struktur 

utama dalam pemerintahan yaitu: masyarakat sipil dan masyarakat politik. Kelompok 

masyarakat sipil mencakup seluruh aparatur transmisi yang sering disebut swasta, seperti 

lembaga pendidikan, media masa,  dan termasuk lembaga-lembaga agama. Sementara kelompok 

                                                      
54

 Ngupoin, mapitulung  adalah membantu tetangga, teman, dan kerabat dalam hal persiapan 

upacara. Tradisi ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Denpasar seperti ketika akan diadakan 

upacara-upacara baik pernikahan, upacara adat maupun upacara yang lain umat Islam dan Hindu saling 

membaur untuk membantu mensukseskan acara yang akan dilangsungkan, mulai dari keamanan sampai 

pada masalah perlengkapan. Sedang bedanya ngupoin dengan mapitulung adalah kalau ngupoin biasanya 

digunakan dalam hal orang yang punya hajatan. Sedangkan mapitulung digunakan ketika akan 

mengadakan upacara keagamaan. 
55

 Majenukan artinya ikut mensukseskan acara, baik acara hajatan maupun acara-acara ritual 

keagamaan yang ada di Bali.  
56

 Ngejot adalah membagikan makanan (daging) kepada tetangga, kerabat terdekat yang ada di 

sekitarnya. Tradisi ini biasanya dijalankan menjelang hari Raya Nyepi bagi umat Hindu. Dan menjelang 

hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam.. 
57

 Teori ini memiliki tujuh karakter yaitu: Pertama, menolak teori universalistik yang cenderung 

membela yang kuat. Kedua,  mencoba menjadi inklusif dan memberi perhatian atas kelompok-kelompok 

lemah. Ketiga, teori ini tidak bebas nilai. Keempat, mencoba bersifat terbuka. Kelima, Tidak 

membedakan narasi besar dan narasi kecil. Keenam, bersiat kritis. Ketujuh, mengakui bahwa karya 

mereka dibatasi oleh karya tertentu baik dalam bentuk konteks kultur mauoun sosial tertentu. Lihat 

George Ritzer, Teori Sosial Postmodern, terj. Muhammad Taufiq (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 

322. 
58

 Ibid., 257.  
59

 Retaknya hubungan umat Islam dengan Hindu Bali setelah pengeboman tersebut, menurut 

pengamat sosial Agung Putri, lantaran faktor ambruknya kehidupan ekonomi Bali. Pariwisata lumpuh 

karena cap teror dan tidak aman yang menempel pada Bali. Kebetulan pelaku Bom Bali adalah Muslim 

sehingga muncul sentimen anti Islam. Lihat “Ngurah Agung Memulihkan Keretakan Hindu-Muslim”, 

Tempo, 21 Agustus, 2013.  
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masyarakat politik atau negara mencakup semua institusi publik yang memegang kekuasaan 

untuk melaksanakan pemerintahan. Menurut Gramsci, hegemoni adalah sebuah kelas politik 

yang berhasil membujuk kelas-kelas lain dalam masyarakat untuk menerima nilai-nilai moral, 

politik maupun kulturnya.
60

 

Dari fenomena itulah masyarakat Bali mulai sadar bahwa orang Bali harus bangkit dan 

berdiri di atas kakinya sendiri, meminjam bahasa A.S Hikam masyarakat Bali harus 

membangun civil society berbasis jati diri. Nampaknya bangunan Hindu di Bali sangat 

dibutuhkan untuk menginspirasi menuju Bali maksartham jagadhita ya ca iti dharma 

(kesejahteraan lahir batin) seperti yang diimpikan oleh komunitas Hindu maupun masyarakat 

Bali pada umumnya. Benteng dan wacana untuk menguatkan bangunan masyarakat sipil Bali 

“Ajeg Bali” bahkan “Ajeg Hindu” selayaknya dipopulerkan dan diangkat kembali agar Bali 

kembali lebih cerah, lebih aman, dan juga lebih mempesona, baik budayanya, ekonomi, maupun 

sosial keagamaannya sebagaimana Bali pada masa-masa pemerintahan kerajaan Bali pada masa 

lampau.
61

  

Nyama braya merupakan satu-satunya hal yang paling ideal dalam “Ajeg Bali atau Ajeg 

Hndu” karena istilah ini yang telah mencirikan pulau Dewata (Bali) di mana hidup 

berdampingan, bertetangga dan bersama-sama merupakan arti dari istilah tersebut. Melalui 

menyama braya kita belajar banyak hal seperti: berkomunikasi, berinteraksi untuk membangun 

persaudaraan yang kuat. Semua orang yang tinggal di Bali adalah saudara tak peduli mereka 

orang Bali asli atau bukan. Itulah yang membuat mengapa tradisi menyama braya ini sangat 

pantas dilestarikan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu yang mengarah ke modernisasi, 

pada waktu tertentu menyama braya seolah kehilangan filosofinya. Banyak perpecahan tak 

terduga yang akhirnya terjadi di pulau Bali. Masyarakat Bali seolah lupa bahwa ada tradisi yang 

sudah mengakar dalam kehidupannya yaitu menyama braya.
62

 

Gentha Khrisna, seorang aktifis kajian agama dan budaya di Bali mengungkapkan 

bahwa adanya keragaman dan perbedaan bangsa Indonesia dari segi agama cukup dominan 

yaitu enam agama besar yang mendiami di Bali antara lain Hindu, Islam, Kristen, Katholik, 

Budha dan Konghuchu. Keragaman dan perbedaan yang demikian biasanya mempunyai potensi 

konflik jika tidak mampu dimenej dengan baik dan tidak memiliki kebijaksanaan yang luas dan 

mantap dalam menumbuhkan dan membina kerukunan. Untuk ini, masyarakat beragama 

menghadapi tantangan yang begitu besar dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi 

di dunia ini. Bagi setiap agama mempunyai persoalan yang sala satunya adalah bagaimana 

menghubungkan dirinya sendiri dengan perubahan yang besar dan mendesak di zaman ini tidak 

lain adalah berusaha melenyapkan kemiskinan, kebodohan dan penghinaan. Perjuangan untuk 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia ini, munculnya struktur masyarakat baru dan 

datangnya perubahan yang berkesinambungan, dan bagaimana umat beragama dapat 

membangun peradaban yang kaya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai menyama 

braya. 

Persoalan-persoalan kemanusiaan tidak akan selesai jika hanya  diselesaikan oleh satu 

kelompok agama atau satu golongan agama tertentu. Oleh karena itu sebagai umat manusia 

yang memiliki iman atas nilai-nilai keagamaan sedang menghadapi persoalan yang diakibatkan 

oleh kesalahan menempatkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah 

konsepsi menyama braya menjadi sangat penting dan berarti bagi kehidupan umat manusia, 

sebagaimana dalam kitab Reg Veda yang berbunyi “Sam Gacchadhvan Sam Vadadhvam, Sam 

Vo Manamsi Janatam, Deva Bhagam Yatha Purvo, Sanjanano Upasate (Berkumpul-kumpullah, 
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 Antonio Gramsci, Selection From Prison Notebook (New York: International Publisher, 

1971), 57. 
61

 I Gede Mudana, “ Lolakisme dalam Politik Lokal Bali”, dalam I Made Suastika “ Jelajah 

Kajian Budaya” (Denpasar: Pusataka larasan Bekerjasama dengan Program Studi Magister dan Doktor 

Kajian Budaya Unversitas Udhayana, 2012), 59. 
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bermusyawarahlah satu sama lain, satukanlah semua pikiranmu, Dewa pada jaman duhulu 

senantiasa dapat bersatu).
63

  

Dari kutipan ayat tersebut dapat digambarkan bahwa semua manusia mendambakan 

adanya penyesuaian pikiran dan tujuan untuk mencapai hidup bersama yang bahagia. Hal 

tersebut sekaligus untuk mengantisipasi sikap-sikap negatif (seperti sikap fanatisme) yang 

sering muncul dalam masyarakat yang majemuk. Menyama braya adalah sebuah konsep ideal 

yang bersumber dari sistem nilai budaya masyarakat Bali yang religious. Sistem nilai budaya 

merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat Bali. Hal ini 

disebabkan oleh nilai- nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup 

dalam alam pikiran sebagian besar dari warga masyarakat. Konsep-konsep mengenai apa yang 

mereka anggap benilai, berharga, penting dan benar yang mesti dilaksanakan dalam hidup 

sehari-hari, nilai-nilai luhur itu diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang 

memberi arah dan orientasi kepada kehidupan masyarakat Bali. 

Menyama braya adalah salah satu kearifan lokal yang mampu mencirikan masyarakat 

Bali yang gemar menjalin persaudaraan. Menyama braya adalah salah satu kearifan lokal milik 

masyarakat Bali yang tidak kita temukan lagi di mana pun. Inilah rumah kita, di sinilah saudara 

kita, dan bersama merekalah kita hidup bersama. Jadi, apa lagi yang perlu diributkan. Walaupun 

bentrokan kecil pernah terjadi baik bentrok antarpemuda, antarbanjar, antarkelompok 

masyarakat. Tetapi karena tradisi menyama braya telah diwariskan secara turun-temurun maka  

bentrok itu bisa segera terselesaikan. Sebagai orang berpijak di atas tanah Bali dituntut untuk 

mampu hidup di tengah masyarakat yang heterogen, karena konsep nyama braya itu adalah 

berasal dari kita oleh kita dan untuk kita. Dengan demikian apabila istilah ini diamalkan oleh 

semua warga Bali maka segala jenis bentrokan akan dapat dihindari. 

Masyarakat Hindu Bali berpandangan bahwa menyama braya merupakan simbol atas 

kemenangan “Dharma”. Oleh karena itu kemenangan Dharma akan menjadi jelas ketika setiap 

masyarakat mampu menangkap signal perdamaian yang dipancarkan oleh Mulat Sarira. Jika 

signal perdamaian bisa ditangkap dengan jernih, maka akan menghasilkan gambar “Penyama 

Brayaan” yang sempurna. Menyama braya yang saling asah-asih dan asuh adalah gambar jernih 

yang dihasilkan oleh kejernihan gelombang perdamaian yang dipancarkan oleh stasiun 

pemancar Mulat Sarira ".
64

 

Ida Bagus Dharmika mengungkapkan bahwa salah satu konsep kunci yang dipegang 

teguh oleh umat Hindu di Bali sebagai pedoman di dalam hubungan antara manusia dengan 

manusia adalah konsep Tat Twam Asi dan Yama Niyama Brata. Tat Twam Asi yang berarti aku 

adalah engkau, sedang yama niyama brata yang berarti engkau adalah aku. Apabila kita 

menyayangi diri sendiri, mengasihi diri sendiri begitulah seharusnya kita berpikir, berkata, dan 

berbuat kepada orang lain. Apabila prinsip-prinsip ini bisa  dijalankan maka kedamaian hidup di 

dunia ini akan bisa diwujudkan. Wujud nyata dari penerapan konsep itu dalam kehidupan 

sehari-hari muncullah beberapa konsep operasional dalam kebudayaan Bali seperti ngoopin, 

mejenukkan, ngejot, mapitulung, dan lain-lain.
65

 

Budaya menyama braya dalam masyarakat Bali merupakan salah satu budaya yang 

meneguhkan kembali hubungan kerukunan antarumat beragama. Hal ini tampak ketika 

memperingati hari raya, upacara pernikahan, dan juga bila terjadi kematian. Kita temukan saat 

hari raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1935/ 2013 M) yang baru dirayakan masyarakat Hindu di 

Denpasar. Baik komunitas Muslim, Katolik, Kristen maupun komunitas Budha berpartisipasi 

ikut membantu proses pelaksanaan Nyepi di daerah masing-masing, mulai dari perlengkapan 

sampai pada sistem keamanan. Demikian juga dalam perayaan keagamaan yang terjadi bagi 

masyarakat Muslim di Bali, tradisi menyama braya mudah didapati di dalamnya. Misalnya saat 
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umat Islam memperingati  Isro’ Mi’raj di Masjid Darussalam Ubung  dan di masjid Raya Suci. 

Komunitas Hindu memberikan bantuan baik makanan maupun keamanan. Justru yang 

memegang keamanan adalah  para pecalang (polisi lokal Hindu Bali) yang berpakaian adat 

Hindu untuk menjaga keamanan demi kelancaran acara berlangsung. 

Tradsi menyama braya sangat dirasakan oleh komunitas Muslim di Denpasar seperti 

yang diungkapkan oleh .KH. Muhammad Sya’ban bahwa menyama braya adalah sebagai sarana 

untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama, artinya bahwa semua umat manusia 

adalah saudara baik Islam maupun Hindu. Dalam hal ini  Sya’ban berpegang pada ungkapan 

Raja Pemecutan bahwa Islam di sini adalah saudara, maka umat Islam harus dihargai dan 

diberikan tempat yang layak. Masih menurut Sya’ban bahwa ungkapan itu terbuki sampai 

sekarang di mana Raja Gusti Ngurah Manik (Dinasti Pemecutan sekarang) selalu memberikan 

pengarahan dan mendorong kaum Muslim di Denpasar untuk hidup berdampingan. Kalau 

kiranya akan ada tanda-tanda gesekan masalah agama ia terjun langsung untuk komunikasi 

dengan masyarakat setempat.  

Hal yang paling nampak dari kesadaran pluralisme bagi Raja Gusti Ngurah Manik 

adalah setiap hari besar Islam seperti hari raya Idul Fitri ia mengadakan acara halal bihalal dan 

mengundang semua komunitas Muslim yang ada di daerah Denpasar. Demikian juga ketika 

bulan Ramadlan, ia mengadakan buka bersama yang dihadiri oleh komunitas Muslim dan Hindu 

yang bertempat di Puri Pemecutan. Karena antusiasnya mempersatukan Islam dan Hindu di 

Denpasar dibentuklah Persaudaraan Hindu-Muslim Bali (PHMB) yang disponsori oleh Puri 

Pemecutan. Hal tersebut merupakan anjuran dari Gusti Ngurah Manik sendiri. Wadah ini 

sebagai tempat untuk membina kebersamaan Hindu dan Muslim di Denpasar. 

Masyarakat Islam Bali memberikan pengertian bahwa budaya menyama braya adalah 

tali persaudaraan atau hubungan sosial atas dasar kekeluargaan, semangat kebersamaan dan 

kesatuan seperti layaknya keluarga. Hal ini dibuktikan dengan sebutan: Nyama Selam, Nyama 

Kristen, Nyama Cina. Anshari (tokoh komunitas Muslim Denpasar) menambahkan bahwa 

budaya menyama braya di Bali identik dengan isi perjanjian masyarakat Madinah yang populer 

dengan “Piagam Madinah”.  

Dari beberapa butir isi piagam setidaknya perlu dikembangkan untuk memperkaya 

khazanah budaya menyama braya di Bali agar Bali tetap Berseri. Dari beberapa fenomena yang 

terjadi di Bali pada umumnya dan di kota Denpasar pada khususnya kearifan lokal yang dimuat 

dalam jargon menyama braya bagi masyarakat Bali telah teruji sebagai landasan moral dalam 

membangun integrasi dan harmoni sosial masyarakat multikultural yang ada.   

Budaya menyama braya dapat menjadi progam unggulan bagi masyarakat multikultural 

di Denpasar karena menyama braya mempunyai makna yang strategis bagi perkembangan Bali 

di masa yang akan datang. Jargon tersebut menjadi primadona bagi semua agama yang ada di 

Bali. Seperti acara dialog yang digelar oleh FKUB Bali pada tahun-tahun terakhir, semua wakil 

agama menyampaikan pandangannya mengenai konsep menyama braya dan relevansinya 

dengan ajaran agama masing-masing. Pandangan dan pengakuan dari beberapa tokoh agama 

dapat digambarkan bahwa jargon tersebut (menyama braya) merupakan salah satu sektor 

pendorong pelaksanaan toleransi interumat beragama maupun antarumat beragama di Bali, 

terutama di kota Denpasar.  

Istilah menyama braya bukan hanya populer di kalangan masyarakat Bali (Hindu) saja 

tetapi juga populer di kalangan pendatang (Nyama Selam) sehingga perbedaan dalam hal agama 

bukan merupakan tantangan tetapi merupakan sebuah solusi bagi kehidupan keagamaan 

masyarakat multikultural (Hindu-Islam). Mereka saling mempunyai sifat tenggang rasa, saling 

memahami, saling menghormati antarsesama, mereka bisa membedakan mana wilayah doktrin 

dan mana wilayah sosial. 

Untuk menghindari ketersinggungan antarumat beragama di Denpasar,  para ‘ulama dan 

tokoh agama selalu aktif mengingatkan para mubaligh, ustadz, guru ngaji maupun para khotib 

Masjid di Denpasar agar dalam setiap ceramahnya mengangkat tema-tema toleransi umat 

beragama berdasarkan al-Quran maupun Hadith, dan perlu menghindari tema-tema yang 

memecah belah bangsa seperti tema tentang “kafir, babi, berhala”. Hal itu perlu dilakukan agar 

mereka terhindar dari jebakan definisi yang banyak dilontarkan oleh kelompok-kelompok 



32 

 

 

 

radikalis Islam. Tema-tema tersebut akan berdampak pada ketersinggungan bagi komunitas 

Hindu. 

Menyimak beberapa fenomena tersebut dapat digambarkan bahwa  masih adanya 

semangat untuk membangun kebersamaan sebagai landasan dalam mewujudkan kerukunan 

antar umat beragama, walaupun masih diliputi beberapa hal-hal yang dapat membawa rasa 

curiga, was-was, rasa aman dan tidak aman satu sama lain. Oleh karena itu, ide 

multikulturalisme belum sampai menyentuh ke tingkat akar. 

 

D. Menyama Braya : Antara Nyama Selam dan Nyama Hindu  

 

Nyama Selam, Nak Jawa, mungkin masih asing di telinga kita. Dua kalimat pendek tersebut 

merupakan sebutan bagi mereka (Islam) yang sudah mengintroduksikan budaya Bali dalam 

kehidupannya. Dalam bahasa Bali “nyama” berarti saudara dan “selam” berarti Islam. Jadi 

mereka (Orang Islam: Jawa) adalah saudara kita (Orang Bali). Istilah ini sudah diakui sebagai 

salah satu etnis yang mendiami pulau seribu Pura ini. Sementara mereka (orang Islam: nak 

Jawa) menyebut orang Bali dengan sebutan “Nyama Bali”.  

Dari penggunaan istilah tersebut jelas bahwa sesungguhnya kita adalah saudara yang 

mungkin dalam beberapa hal memiliki perbedaan dan juga persamaan akan tetapi perbedaan 

dalam hal agama bukan sebagai pemicu adanya konflik akan tetapi justru sebagai alat pemersatu  

antara Islam dan Hindu, karena jargon “menyama braya” sebagai Ajeg Bali (dipatenkan) 

mampu menjalin kebersamaan, hidup berdampingan, dan kedamaian begitu kental di Bali. 

Tidak peduli ras, suku, agama, budaya, maupun etnis yang berbeda bukanlah penghalang. 

Karena itu, tak heran ada yang menyebutkan orang Bali itu terbuka, mudah bergaul dan 

menerima hal baru.
66

  

Hal tersebut dapat kita lihat komunitas Muslim (Nyama Selam) yang tinggal di kota 

Denpasar, mereka tidak menghilangkan identitasnya sebagai masyarakat Islam. Dilihat dari segi 

pakaian dan pergaulan sehari-hari, mulai dari perempuan berjilbab, laki-laki bersarung dan 

menggunakan songkok putih. Bentuk rumah yang identik dengan bangunan rumah di Jawa, 

sampai penggunaan bahasa pun telah dimodifikasi percampuran antara bahasa Jawa, Madura 

dan bahasa Bali sehingga perkampungannya dijuluki Kampung Jawa (Dusun Wonosari), 

Kampung Muslim ( Dusun Kepaon dan Dusun Loloan Timur).  

Terlihat umat Islam yang disebut sebagai Nyama Selam dan umat Kristen yang disebut 

sebagai Nyama Kristen dapat dengan mudah beradaptasi dan hidup rukun bersama orang Bali 

yang identik dengan agama Hindu. Kerukunan ini merupakan aplikasi dari konsep menyama 

braya yang dimiliki Bali. Seperti halnya umat Hindu lainnya, umat Islam yang hidup 

berdampingan dengan umat Hindu itupun turut mebanjar, meseka, bahkan turut ambil alih 

dalam program subak mereka jalankan dengan senang hati.
67

 Tak heran ketika menyajikan 

makanan di Banjar akan dibagi menjadi dua golongan, yakni menggunakan daging babi untuk 

orang Bali (umat Hindu) dan makanan ’penyelam’ yang tanpa daging babi tentunya untuk 

Nyama Selam. Di sini tampak kehidupan berdampingan yang saling menghormati dan 

memperlihatkan ciri yang dipakai orang Bali untuk menandakan keislaman seseorang adalah 

                                                      
66

 I Gusti Made Ngurah, Saling Menerima dan Menghargai Perbedaan Melalui Dialog 

Antarumat Beragama dalam Masyarakat Multikultural (Denpasar: Yayasan Sari Kahyangan Indonesia, 

2010), 94.  
67

 Fenomena tersebut senada tesis Nathan Glazer ketika berbicara masalah “negara dunia tua dan 

negara dunia baru”, negara-negara dunia baru yang terdiri atas kelompok imigran yang tersebar, 

bercampur, terasimilasi dan terintegrasi. Para imigran meninggalkan akarnya sendiri dengan harapan 

memasuki masyarakat bangsa lain, mereka jarang mengajukan tuntutan etnis yang kongkret sebagaimana 

yang dapat kita lihat pada bangsa-bangsa di mana kelompok etnis membentuk entitas yang labih kompak. 

Mereka sadar bahwa dirinya sebagai negara dunia baru berada pada negara dunia tua. Nathan Glazer, 

Ethnic Dilemmas: 1964-1982 (Cambridge: Harvard Unuversity Press, 1982), 227. 



33 

 

 

 

tidak makan babi. Karena itulah orang yang tidak makan daging babi dan banten yang tanpa 

daging babi disebut sebagai banten selam.
68

  

Hanya saja, pada 12 Oktober 2002, dua bom berkekuatan amat dahsyat meledak di 

Legian Bali. Sikap multikultural orang Bali pun jadi ikut terguncang. Mereka lebih waspada dan 

curiga terhadap orang pendatang. Padahal, pada dasarnya orang Bali itu mudah percaya dan 

bekerjasama dengan orang lain walaupun berasal dari etnis dan agama yang berbeda. Bom yang 

meledak di tengah malam itu memberi ketakutan yang sangat mendalam pada orang Bali. 

Maklum tragedi ini merupakan tragedi pertama di Bali yang paling terasa dampaknya. Sebab 

yang merasakan dampaknya adalah orang Bali sendiri. Mulai dari tewasnya ratusan orang, 

limbungnya sektor pariwisata Bali yang memiliki pengaruh besar bagi perekonomian Bali 

sehingga orang Bali yang seakan kehilangan akal sehat dan tak tahu harus berbuat apa pasca 

bom Bali I dan II meledak.  

Guncangan akan nilai-nilai multikulturalisme di Bali tak berhenti sampai di sana. Pada 

tanggal 1 Oktober 2005, giliran bom Bali II yang beraksi. Tak banyak yang berbeda dari bom 

Bali I. Orang Bali tetap waspada dan curiga terhadap keberadaan orang asing bahkan orang Bali 

menjadi berubah sangat sensitif. Mereka mudah tersinggung dan marah pada orang yang berasal 

dari etnik dan agama yang sama dengan pelaku bom Bali. Secara tak langsung kondisi ini 

membuat sikap dan perilaku multikultural sebagian orang Bali jadi luntur. Setelah bom Bali 

hubungan antara Islam dan umat Hindu Bali menjadi tegang. Akhirnya konflik dan tindak 

kekerasan merebak di Bali. Konflik antara orang Bali asli dengan pendatang. Tak sedikit orang 

Bali yang menyalahkan orang luar Bali-lah yang telah merusak Bali. Meski tak sepenuhnya 

benar namun inilah fenomena yang terasa ketika itu dan hingga kini di Bali.
69

  

Begitu besar dampak peristiwa bom Bali terhadap hubungan multikultural di pulau 

Dewata. Orang Bali jadi siaga mereka tak lagi terbuka seperti di awal, tak lagi ramah seperti 

sediakala. Mereka sulit mengubah menjadi seperti dulu apalagi orang Bali sulit menerima 

perubahan, mereka tak suka yang cepat. Baginya lambat asal selamat. Saat itulah istilah “Nyama 

Selam”  atau “Nak Jawa” (sebutan orang Bali pada orang Jawa) menjadi lebih populer di 

kalangan masyarakat Bali terutama pasca bom Bali. Image penduduk pendatang (Nak Jawa/ 

Nyama Selam) semakin terpuruk. Bentuk kebencian dan frustasi orang Bali menghadapi 

pendatang diwujudkan dengan melakukan sweeping penduduk pendatang yang selama ini 

tinggal di Bali dan menghisap keberuntungan dari Bali. Penduduk pendatang yang telah dicap 

sebagai “perusak” dan sarang teroris menjadi alasan umum reaksi spontan untuk melakukan 

penertiban ini. Di seluruh kampung-kampung di Bali melakukan penertiban ini dengan 

membentuk Tim Pendataan Penduduk, satuan pecalang untuk pengamanan dan meminta 

bantuan Tramtib (Ketentraman dan Ketertiban) kabupaten dan kota di Bali. 

Setelah banyak mengalami citra buruk dan selalu menjadi korban dari kecurigaan, kini 

penduduk pendatang (Nak Jawa) menjadi primadona yang harus digarap oleh para tim sukses 

Pemilu maupun Pilkada Bali. Hal ini terjadi karena potensi suara mereka dalam pemilihan 

sangat besar. Menurut pengamatan di lokasi penelitian berbagai cara terus dilakukan untuk 

mendekati para pendatang dan meraup dukungan darinya. Di sinilah terbetik dilema dan 

kontradiksi dalam masyarakat Bali. Penduduk pendatang menjadi sasaran dan kambing hitam 

pada momen-momen tertentu (pencurian, Bom Bali dan lain-lain). Posisi mereka tersudut, 

menjadi sasaran amarah dan razia penduduk setempat. Pokok kecurigaan pada penduduk 

pendatang dengan rumah-rumah kumuh berderet di daerah-daerah pinggiran kota Denpasar. 

Kontradiksi ini terjadi saat warga Bali bertetangga dengan pendatang, mereka mengadakan 
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sweeping bagi pendatang liar tanpa adanya KTP yang ditampung oleh kos-kosan. Di sinilah 

terjadi politik kepentingan dan dilematis dari Ajeg Bali.
70

 

Fenomena tersebut berbeda dengan apa yang dirasakan oleh KH. Muhammad  Basyir 

maupun KH. Muhammad  Sya’ban (keduanya sebagai tokoh agama di Kampung Jawa 

Denpasar) mengatakan bahwa setiap Pilkada, nak Jawa justru menjadi rebutan dan sumber 

pertarungan para tim sukses calon walikota, maupun calon legislatif. Berbagai bujuk rayu dan 

janji-janji ditebarkan bagi pendatang ini. Politik dukungan dengan organisasi massa Muslim 

menjadi cara lain untuk mencari pengaruh. Pertemuan-pertemuan para calon legeslatif maupun 

calon walikota dengan tokoh-tokoh Muslim atau kehadiran mereka dalam acara-acara agama 

lain perlu dicermati dalam rangka meraup dukungan suara tersebut. Selain itu, dukungan dalam 

organisasi massa Muslim seperti organisasi keagamaan di bawah naungan Muhammadiyah 

maupun NU menjadi sasaran para calon. Di sinilah para calon mulia berelasi dengan kelompok 

penduduk pendatang (Nak Jawa) untuk merangkul suara mereka.   

Melihat fenomena tersebut nampaknya suara nak Jawa akan mudah dimainkan kartunya 

dengan kekuatan-kekuatan serta relasi-relasi seperti diungkapkan KH. Muhammad  Basyir di 

atas. Operasi para tim sukses para calon dalam menjalankan jurus-jurusnya mempengaruhi ke 

mana larinya suara nak Jawa dalam Pilkada maupun pemilu. Setelah lepas dari tudingan teroris, 

pengganggu Ajeg Bali dan “perusak kebudayaan” Bali, kini mereka (nak Jawa) dijadikan 

rebutan untuk proses politik menguatkan dan melestarikan Ajeg Bali. 

 

E. Penutup 

 

Bahwa kehidupan antarumat beragama yang dikemas dengan tradisi menyama braya khususnya 

Islam-Hindu di Bali memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri dibanding dengan daerah-

daerah lain di Indonesia yang selalu diselimuti konflik dan kekerasan atas nama agama. 

Masyarakat multikultural di Bali menunjukkan adanya kerjasama yang ideal dalam membangun 

masyarakat madani (civil society). Karakteristik ini merupakan bagian yang tak dapat 

dipisahkan dari kehidupan masyarakat Bali. Untuk membangun Bali Bersemi Kembali (Bali 

Aga) tentu membutuhkan proses dan waktu yang panjang, melalui dialektika teologis, ideologis, 

dan sosio-kultural. Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga sosial bersama masyarakat bekerja 

keras menjaga dan melindungi kultur Bali yang bernafaskan Hindu dengan melestarikan tradisi 

menyama braya-nya untuk mewujudkan bangunan masyarakat madani yang kuat, dan kokoh 

sehingga bisa meningkatkan perekonomian melalui industri pariwisata sehingga Bali bisa 

kembali bersemi kembali.  
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Abstract: The Cultural Heritage Act No. 5/1992, Chapter I Article 2, the manuscript of 

a library and museum collection as the most authentic source of knowledge about human 

identity and cultural history. Manuscripts will not last long without proper care; 

preservation of manuscripts is beneficial for future generations. Based on observation, 

476 manuscripts were stored in the Library and Archives Service (DISPERSIP) of South 

Kalimantan and Lambung Mangkurat Museum in South Kalimantan, which mostly did 

not receive good attention. Preservation effort is not easy and it is needed proper 

handling by the experts in their fields. 

The purpose of this research is to find out, describe the preservation process, the 

constraints and solutions carried out in preservation of manuscripts at DISPERSIP and 

Lambung Mangkurat Museum in South Kalimantan. 

This research was conducted using a qualitative approach and qualitative 

descriptive type in the form of describing data based on the recording. The research 

subjects in DISPERSIP and Lambung Mangkurat Museum with their objects are 

manuscripts in two places. Research data were in the form of respondents' identities, 

manuscripts, and the description of preservation efforts, obstacles, and preservation 

solutions. Sources of data were from informants, documents and supporting books. Data 

collection techniques were by using observation, in-depth interviews, and 

documentation. Data analysis techniques consisted of data reduction, data display, 

conclusion drawing/verification. Qualitative data analysis is carried out interactively and 

took place continuously until it is complete so that the data is already saturated. 

The results of research in conserving these two institutions have differed on the 

physical preservation and contents preservation of manuscripts. The physical 

preservation script was taken by giving chemical substance and sticking it to wider and 

stronger paper. The contents of the manuscript by scanning for digitization, giving 

names based on the main ideas, classification and brief outlines based on philology. 

Obstacles in conservation activities were due to the lack of budget for the purchase of 

conservation infrastructure and limited human resources in handling preservation.  

The solution that can be proposed is by having cooperation with another party in 

preservation process. DISPERSIP is working together with Indonesian National 

Archives (ANRI) in saving original manuscript. Lambung Mangkurat Museum 

cooperate with Universitas Indonesia and Indonesian National Library in the manuscript 

digitalization process  

 

Keywords: Preservation, manuscripts, physical preservation, content preservation 

___________________________________________________________________________________ 

 

INTRODUCTION 

 

A. Background of the Problem  
Indonesia is a country that has a very diverse culture with various forms that are a legacy of its 

ancestors. South Kalimantan is one of the provinces that have cultural diversity as a 

characteristic of the people that distinguishes it from other provinces in Indonesia.  

Manuscripts is one of the cultures which is a legacy from ancestors and has a very high 

value and important for us. Manuscripts are evidence of activities carried out in the past, 

manuscripts hold a lot of potentials that can reveal the historical values possessed by the owner, 

writer, and the province where the manuscript was written.  

Manuscripts store various kinds of information and local wisdom that illustrate the 

history of cultural diversity, manuscripts are usually more vulnerable / easily damaged, usually 

caused by air humidity and water, damaged by rodents (harmful insects, rats, and rodents), 
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carelessness, natural disasters, fires, theft, and coupled with the activities of buying and selling 

manuscripts to foreign countries, which are still often done by certain groups.  

Regrettably, efforts to preserve the manuscripts are still lacking in attention. As a result, 

not a few ancient texts of historical value, become corrupted, dirty (cannot be read anymore) 

and even lost. In the end, it will have an impact on the declining quality of the contents of the 

manuscript and they still neglected in the archipelago. The method of storage is only stored in a 

glass cabinet without security or any preservatives. There are manuscripts that are torn up and 

patched with other papers to reattach the tears (Thomas. 2012: 7). 

Most of the manuscripts in South Kalimantan are stored in the Provincial Library and 

Archives Service, Museums and private communities. Libraries and museums as scientific 

institutions cannot be denied having the main task of preserving manuscripts and other 

collections related to science, education, and research. Library and Museum are one means 

to access the information, where the existence in a country is one barometer for the progress of 

people's lives. 

According to Richard (1994: 19), Library and information science is a discipline-

oriented to provide access to vast amounts of accumulated knowledge and information: the 

processes include the origination, dissemination, collection, organization, storage, retrieval, 

interpretation and use of information.  

According to Wiji Suwarno (2010: 10), overall information or collections stored in 

libraries and museums are the result of humanity's creation, initiative and work both in the past 

and present. Information collected from various sources, created and is a manifestation or 

evidence of a real record of the history of human life in accordance with the conditions and 

developments of its time. Libraries should provide materials and information presenting all 

points of view on current and historical issues (Evans. 1992: 3).  

Cultural Heritage Law No. 5 of 1992, Chapter I Article 2 states that the manuscripts are 

one of the library and museum collections which are the most authentic sources of 

knowledge about the identity of mankind and the cultural setting of their predecessors. 

According to the laws of cultural preservation, the collection of manuscripts is any document 

that is written by hand or typed that has not been printed or made into a printed book that is 

more than 50 years old. 

Libraries and museums have the responsibility for the preservation of manuscripts, 

preservation referred to a work to preserve and protect collections in the form of manuscripts 

from factors that cause damage, so they do not experience impairment and can be used by the 

community for a long time. The purpose of preserving manuscripts is to preserve information 

content, historical evidence, and so that it can be utilized by the community. Manuscripts will 

not last long without proper care, the importance of preserving manuscripts so that they can be 

used by future generations (Mahawar. 2013). 

Based on the results of preliminary observations made by researcher, there are for about 

476 manuscripts stored in DISPERSIP (Provincial Library and Archives Service) and Lambung 

Mangkurat Museum of South Kalimantan. The manuscripts fall into several categories namely 

religious texts, secret mystics, rules and laws and the genealogies of kings. Most of the 

manuscripts did not receive good attention. Preservation effort of manuscripts is not easy and 

has to the proper handling and personnel who are experts in their field. 

Based on the background of the problem, the researcher felt interested to find out more 

about manuscripts in South Kalimantan, especially in Library and Archives Service and 

Lambung Mangkurat Museum and how the preservation efforts were made. Researcher 

conducted research under the title: Preservation of Manuscripts of South Kalimantan. 

 

THEORETICAL REVIEW 

 

A. Manuscripts  

1. Definition of Manuscripts 
According to Baried in Faizal Amin (2011: 91) manuscripts are handwritten writings 

that store various expressions of thoughts and feelings as a result of past national culture. Based 
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on the Complete Indonesian Dictionary, the ancient word has an old-fashioned meaning, long 

ago (Pratama. 2012: 373). Meanwhile, according to wikipedia.org Dictionary manuscript are 

(from Arabic:, nas, text; nasikha, copy; or, nuskhat, copy) are all kinds of documents directly 

made by human hands, either written or  typed, different from printed documents by machine or 

reproduced in an automated way or indirectly using human hands. 

Manuscripts are the results of writings that contain information about the national 

culture which has important values for national culture, history, and science. Manuscripts tell a 

lot about the behaviour, habits, and culture of the people of the Province (Gusnanda. 2013: 574). 

According to Nindya the manuscripts are important cultural treasures, both academically and 

socially culturally. The manuscript is a cultural heritage that contains a variety of texts of old 

people's copyright works that can be used for religious research, philosophy, history, literature, 

linguistics, issues of customs, legislation, and studies from other perspectives. So it can be 

concluded that the manuscripts are all forms of human work in the form of writings that are 

decades old, which must be preserved and maintained in such a way as to provide information 

to the next generation. (Gusnanda., 2013: 574) 

According to Alimin (2010: 18) In the world of library and information science, 

manuscripts as an ancient document that is written or handwritten.  Ordinary manuscripts are 

also called ancient texts. Manuscripts contain authentic facts and evidence about past 

knowledge, customs, and behaviour. Therefore, science, especially in the field of literature, the 

socio-political history of humans will be more objective if it is based on original sources which 

in this case are contained in manuscripts. 

2. Preservation of Manuscripts 
Conservation comes from the word 'sustainable' that can be interpreted as long life 

survivors, remain permanent, lasting and continue to be useful for human life. Preservation is an 

activity or an effort made to prevent damage so that it can live long and continue to be used for 

a purpose. Conservation is not only done to prevent damage but to maintain the use-value of 

goods that are important for a long period of time (Sitarno. 2005: 109). 

Conservation according to the IFLA (International Federation of Libraries) covers all 

aspects of efforts to preserve library materials, finance, personnel, methods, and techniques as 

well as storage. Preservation is the effort to preserve manuscripts that include elements of 

management and finance, including how to save and the tools used, labour requirements, 

policies, techniques, and methods are undertaken to preserve the manuscripts as well as the 

information content (Darmono 2004: 71). 

Preservation of manuscripts is very important and urgent to be done either by the 

policymakers or from the community because the manuscripts are unique historical evidence 

because of their scarcity that is priceless. 

B. Preservation Activity  
Preservation of manuscripts is not only the physical of the manuscript but also the 

information contained therein. According to Hazen in Ibrahim (2014: 32-36), the term 

preservation includes 3 types of activities, namely: 

a. Activities aimed at controlling the state of the environment in order to meet the 

conditions of preservation of library materials stored in it. 

b. Various activities related to efforts to extend the life of library materials, namely by 

means of deacidification, restoration, or re-binding. 

c. All activities related to the effort to divert information content from one format or another 

form of a matrix. Each activity according to these categories can still be developed into 

various other activities that are more specific and detailed.  

Within the scope of the library, preservation is a job to maintain and protect collections 

of library materials so that they do not experience a decline in value and can be used by the 

community for a long time. The main purpose of the preservation of library materials is to 

preserve the information content recorded in its physical form, or transferred to other media so 

that it can be utilized by library users.  

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_ketik
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METHOD OF RESEARCH 

 

A. Approach and Type of Research  
The type of research is field research, which is a study conducted by the author directly plunged 

into the study site to obtain the data needed.  

B. Subjects and Objects of Research  
Subjects in this study were librarians of the Library and Archives Service and the manager of 

the Lambung Mangkurat Museum of South Kalimantan. While the object of this study is the 

manuscripts preservation in the Department of Library and Archives, Lambung Mangkurat 

Museum in South Kalimantan and preservation efforts undertaken. 

C. Research Setting 
This research was carried out in South Kalimantan library, namely DISPERSIP and Lambung 

Mangkurat Museum. 

D. Data Analysis  
The techniques of data analysis in this study use the concept of Miles and Huberman analysis, 

which consists of data reduction, data display, conclusion drawing / verification. Activities in 

qualitative data analysis are carried out interactively and take place continuously until finished 

so that the data is already saturated.  

 

REPORT OF RESEARCH RESULTS 

 

A. Data Presentation 
It is based on the results of observations about the preservation of manuscripts in DISPERSIP 

and Lambung Mangkurat Museum with activities conducted by researcher related to the matter 

to be examined. 

Table 1. Observation Data of Preservation of Manuscripts 

No formulation of the 

problem 

Observations Theory 

1. Any manuscripts in the 

Department of Libraries 

and Archives 

(DISPERSIP) South 

Kalimantan and 

Lambung Mangkurat 

Museum in South 

Kalimantan? 

 

Manuscripts in DISPERSIP and 

Lambung Mangkurat Museum 

based on the results of initial 

observations were handwritten 

using Malay Arabic, Malay banjar 

language derived from the 

expressions of the minds and 

feelings of banjar people in the 

past. 

According to Baried in 

Faizal Amin (2011: 91) the 

manuscript was composed 

with handwritten pieces of 

various expressions of 

thoughts and feelings as a 

result of past national 

culture 

2. What are the efforts to 

preserve manuscripts in 

South Kalimantan 

Province Library and 

Archives Service and 

Lambung Mangkurat 

Museum in South 

Kalimantan? 

 

Preservation of manuscripts 

conducted at DISPERSIP is more 

on the contents of these 

manuscripts by digitization and re-

production. Lambung Mangkurat 

Museum in preservation of 

manuscripts prioritizes content and 

physical means doing physical 

repairs by way of conservation and 

restoration of manuscripts, 

preserving contents by digitization 

and re-production.  

According to Primadesi 

(2010: 121-122) Two things 

are done in the manuscripts 

preservation process, 

namely: Conservation and 

Restoration 

 

3. What are the obstacles 

and solutions that have 

been done in 

preservation of 

manuscripts in both 

Obstacles in preservation of 

manuscripts in DISPERSIP and 

Lambung Mangkurat Museum due 

to limited funds. 

The solution that can be proposed is 

Preservation according to 

IFLA (International 

Federation of Library), 

which covers all aspects of 

efforts to preserve library 
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Institutions by having cooperation with another 

party in preservation process 

materials, finance, 

personnel, methods and 

techniques as well as their 

storage. 

 

 

The results of this observation are confirmed by the results of direct interviews by 

researcher of the manager of the manuscripts at DISPERSIP and Lambung Mangkurat Museum. 

For more details about the preservation of manuscripts in DISPERSIP and the Lambung 

Mangkurat Museum, researcher describe at the point of the results of the interview on the 

discussion and data analysis part. 

 

B. Discussion  

1. Manuscripts in Library and Archives Service (DISPERSIP) of South Kalimantan and 

Lambung Mangkurat Museum in South Kalimantan 

a. DISPERSIP 
The Library and Archives Service (DISPERSIP) of South Kalimantan Province are located in 3 

(three) places separately: 1) Jl. A. Yani Km. 6,400 No. 6 Banjarmasin, 2) Jl. K.P. Tendean No. 

106 Banjarmasin, dan 3) Jl. Panglima Batur No. 1 Banjarbaru  

1) Research on Jl. A. Yani Km. 6,400 No. 6 Banjarmasin 

The research informants for this location were Jubaidah, S. Sos (Head of Deposit and 

Conservation), Muhammad Ade Chisty. A.Md (Deposit and Preservation Staff), Gusti Rifqi 

Ikhsan. S.Kom (Deposit and Preservation Staff) and Muhammad Anshari. S.Kom (Deposit and 

Preservation Staff). The research results of manuscripts in DISPERSIP were obtained from all 

informants and documents from DISPERSIP as follow: the collections owned by the Deposit 

section are 8,312 titles and 8,790 exemplars. 

Deposit Collection is printed material concerning South Kalimantan Province published 

in South Kalimantan or outside South Kalimantan since the past, now until the future includes: 

1) Issuance published in the area of South Kalimantan, 2) Published in other regions of its 

contents about South Kalimantan. This publication may be in the form of Printed works, all 

types of publications of any intellectual and/or artistic work that is printed and duplicated in the 

form of books, magazines, newspapers, maps, brochures and others which are intended for the 

public. And Recorded works, types of recordings of each intellectual and/or artistic work 

recorded and duplicated in the form of vinyl records and other forms in accordance with 

technological developments intended for the public (relatively rare), 3) Author of the area of 

South Kalimantan, 4) History of Banjar Kingdom , 5) Banjar customs, 6) Banjar culture, 7) 

Banjar literary language, 8) Banjar arts, 9) Banjar house meaning/symbols, 10) Banjar 

Language Dictionary, and 11) Banjar Petatah Petitih 

Deposit Collection deliberately collected and processed, stored and preserved for the 

benefit of the people of Indonesia and other nations for the purposes of researchers and relevant 

activities (collection and processing are regulated by the Republic of Indonesia Law No. 4 of 

1990 concerning handover of print and record works). Deposit collection is not served freely or 

openly, but rather to a closed service, the deposit collection service is for researchers and 

observers of the history. 

2) Archive Depo located at Jl. Panglima Batur No. 1 Banjarbaru 

Archive Depo Officer who directly handles archives and manuscripts were two people 

namely: Muhammad Alfajri, A.Md, and Fendi Trisunuaribowo .P.,S.Hut. 

Based on that reason, at the research location in this archive depo, researcher only found 

the results of the re-production of manuscripts and only one manuscripts is original.Original 

manuscripts that are more than 100 years old are from Dayak Bakumpai Foundation. 

b. Lambung Mangkurat Museum 
Officers who handle collections of manuscripts in Lambung Mangkurat Museum were 

Busri, S.Pd (Functional of Expert Associate Civil Society), and Khairul Fahmi (Preserver of 

Collections and museums) 
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Research on the location of Lambung Mangkurat Museum made 2 officers who handle 

the collection of manuscripts as informants, from 2 informants the researcher get information 

about what manuscripts there: Collection Lambung Mangkurat Museum based on data for 

December 31, 2018, is as follows: the total collections of manuscripts in Lambung Mangkurat 

Museum are 158 (manuscripts /Philology). From the explanations of the two informants that 

only a partial data breakdown was recorded (65 manuscripts). 

The informant also stated that some collections are not included listed as the original 

handwritten book of Sabilal from Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjary. Book of Gospel of 

Al-Qudus (The Gospel in Malay, published in 1886), Manuscripts in Lontar Leaf dan Mini 

Alquran. 

2. Efforts of manuscripts preservation in Library and Archives Service (DISPERSIP) of 

South Kalimantan and Lambung Mangkurat Museum in South Kalimantan 

a. DISPERSIP  

1) Research on Jl. A. Yani Km. 6,400 No. 6 Banjarmasin 
The results of research in the form of observations and interviews with all informants 

get an explanation that: preservation conducted includes physical preservation and content. In 

daily activities, content preservation is more dominant, while physical preservation is not too 

dominant. Preservation of content is done by digitizing and reproducing the manuscript. The 

digitization process is carried out as follows: 1) Scanning the collection, 2) Making the Pdf file, 

3) Inserting the pdf file into a CD, 4) Giving cover on the CD, and 5) Displaying it in the 

Display Cabinet. 

Collections that have been digitized are no longer catalogued, because the original 

books have been catalogued. For re-production CDs, they are arranged on existing shelves and 

cabinets, in the usual arrangement, not following a certain classification or grouping.  

   Collections that have been digitized are no longer catalogued, because the original 

collections have been catalogued. For re-production CDs, arranged in shelves and cabinets 

provided.        

2) Research at Archives Depo located at Jl. Panglima Batur No. 1 Banjarbaru 

Research at this place by conducting interviews with 2 officers who handled the 

manuscripts which were used as informants namely Mr. Fajri and Fendi.  

The activities of preservation of archives and manuscripts in the Archive Depot as they 

describe are as follows: 1) Each archive file is wrapped using casing / samson paper, then put in 

an archive box and stored in a rack / file cabinet. 2) In the box file camphor is given camphor, 

ideally given again every 6 months. 3) Every year the archive room is fumigated (fogging), pest 

control, and once termite injected is injected around the building every 30 cm. 4) Air-

conditioned room, but in place (Depo Archive) although not yet optimal, because it cannot be 

24 hours. Besides, not all archival storage spaces are air-conditioned, and 5) Restricted light 

with curtains on glass windows. The manuscripts in the Archives Depo are in the form of re-

production of manuscripts that have been re-produced into books. 

b. Lambung Mangkurat Museum 
Contrast to DISPERSIP which conducted in two places doing preservation of deposit 

collection or manuscript prioritize content / information contained in manuscripts, Lambung 

Mangkurat Museum priority to both the physical and content / information of existing 

manuscripts. This can be seen from the results of observations and interviews with two (2) 

informants namely Mr. Busri and Fahmi that: 

Preservation of manuscripts carried out at the Lambung Mangkurat Museum is carried 

out following SOPs that have followed National standards (According to Informant Bpk 

Fahmi). Preservation includes physical preservation and content. Physical preservation includes 

two main activities conservation and restoration, while preservation of content is done by 

digitizing and re-production of the manuscripts.  

The informant's explanation about the preservation activities of the manuscripts at 

Lambung Mangkurat Museum is as follows: 

1. Conservation carried out on manuscripts is to protect, preserve and maintain manuscripts so 

that they remain intact and undamaged, by doing some activities as follow: 
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a. Taking care naturally on manuscripts, namely by providing natural ingredients to maintain 

the physical so as not to be damaged. These materials are cloves placed around manuscripts 

which must be replaced every 3 months, when the cloves no longer smell nice. Besides 

Cloves, they also use "Silicagel" as a preservative. Silicagel is a preservative that is often 

used by people to preserve bags or shoes. Giving chemicals is only done if under forced 

conditions due to the condition of the manuscript, and still pay attention to a balanced size so 

as not to damage the manuscript.  

b. For security they place it in a special room, guarded by one officer and should only be seen 

by interested people for example for research reasons.   

c. There are some on display in the showroom which are superior collections, i.e. a large 

Qur'anic manuscripts containing only 10 juz. The paper looks old and worn but well 

maintained. This manuscript is the original handwritten work of Sheikh Muhammad Arsyad 

Al Banjary. 

2. Restoration. Each manuscript to be restored must be submitted to the Laboratory first, then 

examined and analyzed by experts to see the state of the manuscript and determine the 

appropriate steps, because physical damage needs to be handled differently. This is because 

there are various ways in which the manuscript is broken, depending on the cause and type 

of damage. The steps for restoring manuscripts at Lambung Mangkurat Museum are as 

follows: 

a) Covering with special paper (doorslagh) on fragile sheets of manuscripts. 

b) Repair damaged text sheets with archival material. 

c) Place in a safe place (cupboard). 

d) Place in an air-conditioned room with regular air temperature. 

e) Clean and fumigate. 

In the fumigation activity, Lambung Mangkurat museum worked together with Sucofindo. 

The Fumigation process with Sucofindo was based on the explanation of the two informants 

 On the first day of the warehouse survey and warehouse measurements. 

 The second day the closure of warehouse winds and spraying of Methyl Bromide and 

sulphur gas to kill Insects etc. 

 The third day sterilizes the warehouse room to be safe (July 19, 2019) 

 Done on the fourth day  

3. Digitalization of manuscript. Digitalization Activity of Lambung Mangkurat Museum was 

carried out in collaboration with the Universitas Indonesia and the National Library of the 

Republic of Indonesia. There are 39 collections had been digitized, as follow: 

Table 4.5. List of Manuscripts and Poetry Collections to be Conserved & Digitized at 

Universitas Indonesia and the National Library of the Republic of Indonesia Jakarta 

4. Re-production of manuscripts. The digitized collection was re-produced again into a book 

by Lambung Mangkurat Museum. The book contains a digitalized text completed with 

Transliteration/translation. For example: 

a) Poem of Ratu Anom Part 1: Transliteration of manuscripts 

b) Poem of Ratu Anom Part 2: Transliteration of manuscripts  

c) Indera Sumaya poem 

            Conclusions of preservation of manuscripts in Library and Archives Service 

(DISPERSIP) of South Kalimantan and Lambung Mangkurat Museum in South Kalimantan 

are DISPERSIP South Kalimantan prioritizes the contents/information contained in the 

manuscripts rather than physical, whereas in Lambung Mangkurat museum preserved the 

physical and content/information of the manuscripts. 

3. Obstacles and solutions carried out in the preservation of manuscripts in Library and 

Archives Service (DISPERSIP) of South Kalimantan and Lambung Mangkurat 

Museum in South Kalimantan.    

In carrying out activities, barriers are common; therefore obstacles must be analyzed 

first. In this study the obstacles in the preservation of manuscripts in the Library and 

Archives Service (DISPERSIP) of South Kalimantan and Lambung Mangkurat Museum in 
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South Kalimantan are funds and infrastructure as revealed by the 8 informants from 2 

research locations: Jl. A. Yani KM. 6,400 and Banjarbaru Archives Depot. 

Based on the results of research on the location at DISPERSIP South Kalimantan 

obstacles perceived in an effort to preserve manuscript is the lack of funds and infrastructure 

while the solutions to overcome it in order to preserve manuscripts could go well is the 

DISPERSIP cooperation with the National Archives Republic of Indonesia and the National 

Library of the Republic of Indonesia. 

Research at Lambung Mangkurat museum also found that the barriers that have been 

felt in the effort to preserve the manuscripts are also a problem of funds and infrastructure. 

Lambung Mangkurat Museum in cooperation with Universitas Indonesia and the National 

Library of the Republic of Indonesia to the preservation of manuscripts as a solution to 

overcome the limitations of funding and infrastructure in an effort of manuscripts preservation. 

 

C. Data Analysis 
Based on the results of the research above, preservation conducted at DISPERSIP South 

Kalimantan and Lambung Mangkurat Museum which is an effort to prevent damage, maintain 

the information content of the text for the benefit of the community in the long term from the 

analysis found that according to the theory of Sitarno (2005) in chapter 2 which states that: 

Conservation is an activity or effort made to prevent damage, so that it can live long and 

continue to be used for a purpose. Conservation is not only done to prevent damage but to 

maintain the useful value of goods that are important for a long period.  

The activities carried out in the preservation effort in DISPERSIP South Kalimantan 

and Lambung Mangkurat Museum namely restoration and conservation, digitalization, re-

production, maintaining the physical manuscripts and the information content of the 

manuscripts are also in accordance with the theory of Hazen in Ibrahim (2014: 32-36 ) the term 

preservation includes 3 types of activities, namely: 1) Activities aimed at controlling the state of 

the environment in order to meet the conditions of preservation of library materials stored in it. 

2) Various activities related to efforts to extend the life of library materials, namely utilizing 

deacidification, restoration, or re-binding, and 3) all activities which are related to the effort to 

transfer the contents of information from one form to another format or matrix. Each activity 

according to these categories can still be developed again into various other activities that are 

more specific and detailed.   

 

CLOSURE 

 

A. Conclusion 
Based on the results of research on Preservation of Manuscripts in the Library and Archives 

Service (DISPERSIP) of South Kalimantan and Lambung Mangkurat Museum in South 

Kalimantan can be concluded as follows: 

1. Manuscripts in DISPERSIP South Kalimantan in the first location namely Jln. A.Yani KM. 

6,400, the total collections owned by the Deposit section are 8,312 titles, 8,790 exemplars. 

While at the second location in the archive depot Banjarbaru obtained a manuscript of Dayak 

Bakumpai Foundation, the others are in the National Archives of the Republic of Indonesia 

and the National Library of the Republic of Indonesia. The total collections at Lambung 

Mangkurat Museum are 158 (Philology). 

2. Preservation efforts were undertaken by DISPERSIP of South Kalimantan to prioritize the 

contents of information from manuscripts that are carried out in each daily activity rather 

than the physicality of the manuscripts, preservation activities of the contents of the 

manuscript information by re-production by digitalization. Whereas at Lambung Mangkurat 

Museum conducts preservation activities in all aspects of both the contents of the manuscript 

or physical information of the manuscript, preservation activities of the contents of 

manuscript information are also carried out by re-production by digitizing while physically 

by maintaining the physical strength of the manuscript with air adjustments, put in special 

plastic with added camphor or with fumigation. 
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3. Preservation efforts undertaken by DISPERSIP of South Kalimantan and Lambung 

Mangkurat Museum experienced the same obstacled, which are the lack of funds and 

infrastructure in the preservation of manuscripts for solutions to these constraints. 

DISPERSIP collaborates with the National Archives of the Republic of Indonesia and the 

National Library of the Republic of Indonesia, while Lambung Mangkurat Museum 

collaborates with the Universitas Indonesia and the National Library of the Republic of 

Indonesia. 

 

B. Suggestions 
The suggestions made by researcher after knowing the results of research and direct observation 

are as follow: 

1. It should be added to the budget for the provision of funds and facilities needed for the 

preservation of manuscripts, so that preservation of the original manuscripts can be done, 

especially the original manuscripts from South Kalimantan. The addition of the budget 

includes the provision of facilities and equipment that support the preservation of 

manuscripts and providing training for employees who will be assigned to conservation 

activities  

2. Collection of manuscripts both in original and digital forms should ideally be catalogued in 

manual and digital form online so that the general public knows more about the treasures of 

South Kalimantan manuscript, as one part of promotional activities.  
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Abstract: Dakwah is one of the most vital obligations in Islam that has to be done 

persistently with wisdom and strategy. Whatever obstacles and challenges come, the 

massages of Islam need to be conveyed at all times and in all places. Dakwah in rural areas 

has its own narrative and perspective that attracting research to be run. On the other hand, 

Malaysia is a country with plural society consists of multi-ethnics and multi-religions 

citizens mainly in Sabah and Sarawak. The objective of this article is to outline the 

strategies in order to empower and enhance the dakwah activities particularly in rural areas 

of Sabah. This is a qualitative research. The method of collecting data is document analysis 

by reviewing related printed materials like articles, books and so on. Data obtained were 

analyzed descriptively. This research finds that in order to empower the dakwah activities 

in the interior parts of Sabah, there two categories must be focused on those are material 

and non-material. The author also suggests all groups of preachers (dua
c
t) should sit 

together to coordinate the dakwah activities in interior areas of Sabah by striving a 

constructive sharing of manpower, resources, information and expertise. So, this effort may 

happen effectively and efficiently. 

 
Abstrak: Dakwah adalah salah satu daripada kewajipan terpenting dalam Islam yang mesti 

dilaksanakan secara konsisten, bijaksana dan berstrategi. Walau apa jua halangan dan 

cabaran yang mendatang, mesej Islam mesti disebarkan pada setiap masa dan tempat. 

Berdakwah di kawasan pedalaman membentuk suatu naratif dan perspektif yang unik untuk 

dilakukan kajian. Di sudut yang lain, Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum dan 

agama terutamanya di Sabah dan Sarawak. Artikel ini bertujuan untuk menggariskan 

strategi-strategi bagi memperkasa dan mempertingkatkan lagi kegiatan dakwah khususnya 

di kawasan pedalaman Sabah. Kajian ini adalah kajian kualitatif. Data dikutip 

menggunakan metode analisis dokumen dengan meneliti bahan-bahan bercetak seperti 

artikel, buku, sebagainya. Data yang diperolehi dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian 

mendapati, untuk memperkasakan usaha dakwah di kawasan pedalaman Sabah, para 

pendakwah mesti memfokuskan kepada dua aspek utama iaitu dari segi material dan bukan 

material. Pengkaji juga mencadangkan semua kumpulan pendakwah menggembeling 

kekuatan untuk menyelaras aktiviti dakwah di pedalaman Sabah dengan mengusahakan 

bersungguh-sungguh satu bentuk perkongsian secara efektif semua sumber sama ada 

manusia, hasil, kepkaran dan pendataan. Diharapkan dengan cara ini, dakwah akan berjalan 

dengan lebih efisen dan efektif. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Introduction 

 

It is crucial to make sure the continuity of the message of Islam being spread in all places 

including remote areas. Every single person in this world has right to know about Islam. There 

are no barriers or boundaries either geographies, races, customs or languages will stop 

the dakwah activities at all times. Dakwah is something life and on-going process. Even though, 

Prophet Muhammad (P.B.U.H) has left us, it doesn’t mean dakwah activities are over. It is a 

mutual responsibility among Muslims of the ages to do dakwah without fail. For sure, hidayah 

is a great gift from Allah SWT to mankind, but its’ not deny the work of dakwah. On that basis, 
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many people in all over the world accepting deen al-Islam as way of life, as their 

the ultimate truth way of life. Islam is a universal and inclusive religion suits for all conditions 

and all groups of people. Plus, the effort to enjoin good and prevent evil (al-amr bil-ma
c 
ruf and 

al-nahy 
c
an munkar) among one of the most important obligation of a Muslim and need to be 

done continuously, so that all Muslims will remind and associate themselves with goodness by 

practicing all the commandments of Allah SWT.  

 In the process of doing dakwah, there are many aspects and details to be looked at. A 

good preacher (dai
c
e) should enrich himself with knowledge, skills, wisdoms and good 

characters. All Muslims are preachers at their own levels and capabilities. They are like little 

ambassadors to promote and portray Islam to the non-Muslims. In doing dakwah it is not a 

selective or exclusive work but for sure it is something inclusive in terms of conveying the 

message of Islam to as many people as possible.  Therefore, either remote ares, islands, rural or 

any places there must be a group of preachers doing dakwah. Otherwise, there will be place or 

group of people will not receive the message of Islam. On the other hand, the variety of 

religions, races, ethnics, customs and languages are another issue to be catered wisely in doing 

dakwah. Differences are something complicated so preachers must know how to manage it 

properly. That’s why knowledge and skills are important in doing dakwah. The good intention 

to do dakwah must be paralleled with right skill to achieve the actual aim of dakwah. On top of 

that, there must be researches to be done in order to set up and outline a concrete methodologies 

and strategies of dakwah to ensure dakwah always blooms in this world. 

 

Dakwah In Islam 

 

Dakwah is derived from Arabic word. The root word of dakwah is daa
c
a   )دعا(. Literally means 

to call or to invite (Baalbaki 1995: 544). Malay Language also using the word dakwah which 

means an activity to call and to convince people to accept a belief (Kamus Dewan Edisi 

Keempat: 448). According to Hasan Abdul Zahir in his book Fusul fi Da
c
wah Islamiyah, the 

technical meaning of dakwah is “to explain and deliver the message of Islam including the 

fundamentals, pillars, obligations and encouragement (Al-Rumi 2008: 8)”   

The ultimate objective of doing dakwah in Islam as Allah SWT sending all His 

Massagers is to call upon all people to worship Allah SWT Himself (tawhid) and leaving 

worshiping all kinds of idols (syirk). It is stated in the Quran for example in few verses Allah 

SWT said in Surah Al-Anbiya’ verse 25: 

 ُه ََّل ِإلَََٰه ِإَّلا َأََن فَاْعُبُدونِ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإَّلا نُوِحي ِإلَْيِه أَنا 
“And We sent not before you any messenger except that We revealed to him that, 

“There is no deity except Me”, so worship Me” (al-Quran Surah al-Anbiya’21:25). 

 

 ُبُدوا اَّللاَ َواْجَتِنُبوا الطااُغوَت َۖوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِف ُكلِ  ُأماٍة َرُسوَّلا َأِن اعْ 
“And We certainly sent into every nation a messenger, [saying], “Worship Allah and 

avoid Taghut”… (al-Quran Surah al-Nahl 16:36). 

 

 ِِن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوَّلا ِماْن َدَعا ِإََل اَّللِا َوَعِمَل َصاِِلاا َوقَاَل ِإنا 
“And who is better in speech than one who invites to Allah and does righteousness and 

says, “Indeed, I am of the Muslims” (al-Quran Surah Fussilat 41:33). 

 

According to Ibn Katsir in Tafseer Al-Quran Al-
c
Azim, Allah SWT has sent every His 

Massager to call people to worship Allah SWT as Only One God and not associating Him with 

others because it is human instinct. While the polytheists have no clear evidence, their 

arguments are objected, thus they will get Allah SWT anger and painful torment (Ibn Katsir 

2000: Vol. 9 398, Vol. 12 240). 

The creation of human beings is only to serve Allah SWT and not for other purpose. 

This message needs to be delivered universally to all people. Allah SWT said in the al- Quran:    
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ْنَس ِإَّلا لِيَ ْعُبُدونِ   َوَما َخَلْقُت اْلِْنا َواْْلِ
“And I did not create the jinn and mankind except to worship Me” (al-Quran Surah al-

Dzariyyat 51:56). 

 

This verse clearly stated that Allah SWT creates the man and jinn and commands them 

to do ibadah towards Him, as well Allah SWT does not wish any helps from His creations (Ibn 

Katsir 2000: Vol. 13 222). 

For sure, dakwah is very important and has certain position in Islam. The highest aim of 

doing dakwah is regarding the matter of tawhid (The Oneness of Allah SWT) or Iman (faith) 

because the biggest sin in Islam is kufr (infidel) or shirk (polytheism). No matter how many 

religions, ideologies, creeds or beliefs in this world, only Islam is recognized by Allah SWT as a 

true way of life for mankind as His word in the Quran: 

ْساَلُم ۗ يَن ِعْنَد اَّللَِّ اْْلِ  ِإنَّ الدِ 
 “Indeed, the religion in the sight of Allah is Islam”… (al-Quran Surah Ali 

c
Imran 

3:19). 

 

ْساَلِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِف اآْلِخَرِة ِمَن اْْلَا َر اْْلِ َتِغ َغي ْ  ِسرِينَ َوَمْن يَ ب ْ
“And whoever desires other than Islam as religion – never will it be accepted from him, 

and he, in the Hereafter, will be among the losers” (al-Quran Surah Ali 
c
Imran 3:85). 

 

State Of Sabah 

  

Sabah is the second largest state in Malaysia after Sarawak. It is  located on the northern portion 

of Borneo (West Malaysia). Malaya (Peninsular of Malaysia), Singapore, Sabah and Sarawak 

forms the Federation of Malaysia in 16
th
 September 1963. Before that, in 31

st
 August 1963 

Sabah had self-governing from British Colonial. The land area of Sabah covers 73,620 km
2
. The 

state consists of 7 regions, 25 districts, 25 parliamentary constituencies and 60 state legislative 

assembly areas. The capital city of Sabah is Kota Kinabalu previously known as Jesselton. 

The advent of Islam in Sabah is estimated around 14
th
 or 15

th
 century through Arabs and 

Indians traders. The progress became intensive in 16
th
 and 17

th
 century through the influence of 

Brunei and Sulu Sultanate. In 20
th

 century, Islam in Sabah is getting stronger by several actions 

for example the establishment United Sabah Islamic Association (USIA) in 10
th
 October 1969 in 

order to empower the dakwah activities in Sabah. USIA has succeeded converting about 

100,000 people to Islam and this led to the increase of Muslim population in Sabah up to 52%. 

In 26 April 1972 Majlis Agama Islam Sabah (MUIS) was formed to manage the Islamic affairs 

of the state. Yet in 23
rd

 September 1973, Islam has recognized by the State Assembly as Official 

Religion of Sabah (Syamruddin Nasution 2017: 152-182). According to 2010 census, there is 

2.1 million Muslim in Sabah from 3.2 million populations that covers 65% (Table 4.11 Total 

population by ethnic group, religion, sex and state, Malaysia, Department of Statistics Malaysia, 

2010)  

Almost every district in Sabah has remote area. For example in Kudat, Pitas, Kota 

Marudu, Kota Belud, Sandakan, Kinabatangan, Beluran, Telupid, Ranau, Sipitang, Keningau 

and so on. According to Department of Statistics Malaysia (2010) rural areas can be defined as 

an area where then populations is under 10,000 people, 60% of populations aged above 15 years 

old involved in agriculture activities such as crops, nurseries and husbandry. 

Dakwah in those rural ares of Sabah, is interested to be studied to know deeper, 

understand better as well as to get clearer narrative and perspective in order to draft the new 

strategies, approaches and contents to empower the dakwah activities. 
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Empowerment Of Dakwah Activities In Rural Areas Of Sabah  

 

Based on author personal experience, there are many government agencies and non-

governmental organizations (NGO’s) doing dakwah in Sabah such as MUIS, Jabatan Hal Ehwal 

Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), USIA, 

Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), Yayasan Amal Malaysia, Hidayah Centre, 

Sabah Relief, Persatuan Prihatin Sahabat Sabah as well as political parties’ activists. It is a big 

pleasure to see the intensiveness of dakwah activities particularly in rural areas of Sabah. 

 However, there are problems, challenges, constrains and obstacles to be looked at in 

order to improve the dakwah activities. For example, study by Selamat Amir and others (2013) 

the problems with Muslims community in Sabah are bad attitude, ignorance of Islamic 

teachings, infrastructural challenge, lack of religious programs and weakness of Islamic 

administration and management. While, according to Anuar Puteh and others (2014) stated that 

among problems with mualaf in Sabah is the reason to convert into Islam is because of marriage 

and wish to get financial aids. They propose the big amount of fund is needed to ensure the 

smooth running of the dakwah activities. On the other hand, according a study done by Zulkefli 

Aini and others (2015), several problems faced by the mualaf in Sabah related to family 

relationship such as torture, excluded by family, had no financial aids and referred to the court. 

These problems must be cater properly by the Muslim preachers so that their dakwah can be 

managed easier. Good preparation and skills are so crucial in this matter.   

 In another perspective, even though Sabah is a multi-ethnics State, they are able to live 

in peaceful and harmony. They can manage inter religious conflicts and issues wisely. For 

example the issue of using kalimah Allah. There 4 elements to build up the harmony life in 

Sabah; socialization, integration, acceptance and collaboration (Suraya Sintang 2014). So, 

Muslim preachers in Sabah particularly in rural areas have to study about this uniqueness to 

avoid any kinds of conflicts, provocations and humiliations to the local communities. This is 

very important to portray a good image and beauty of Islam. We have to respect others in order 

to be respected. Good attitude (akhlak) is one of the excellence preachers’ characteristics like 

Prophet Muhammad P.B.U.H.  

      From the several studies as mentioned above, it can be summarized into two categories 

of problems regarding dakwah activities in rural areas of Sabah those are materials and non-

materials as showed in the table 1 below: 

 

Table 1: Problems regarding dakwah activities in rural areas of Sabah 

Problems regarding dakwah activities in rural areas of Sabah 

No. Material aspects Non-material aspects 

1 Financial aids Muslim weakness; lack of Islamic 

knowledge  

2 Infrastructures Bad family relationship 

3  Institutions weakness 

 

 In order to improve and empower the dakwah activities in rural areas of Sabah, 

intensive actions must be taken by all groups of Muslim preachers either government 

institutions, NGO’s, Muslim teachers or individuals.  

 Firstly, we have to agree that fund or financial is important for this era, even though in 

dakwah and Muslims affairs. This massage can be understood from the verse of Quran 

regarding distribution of zakat as Allah SWT said in the Quran: 

“Zakah expenditures are only for the poor and for the needy and for those employed to collect 

zakah) and for bringing hearts together (for Islam) and for freeing captives (or slaves) and for 

those in debt and for the cause of Allah and for the [stranded] traveler - an obligation 

(imposed) by Allah . And Allah is Knowing and Wise” (al-Quran Surah al-Taubah 9:60). 
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In this verse, one of the eight groups (asnaf) has right to get zakat distribution that is portion for 

bringing hearts together for Islam (mualaf). This is one of the ways of dakwah to attract people 

to be Muslim. 

 Besides that, infrastructures in the rural areas of Sabah mainly related to Muslim 

communities for examples mosques, graveyard, Islamic classes, financial aid for small 

entrepreneurship, land grant for house and agriculture activities, scholarship to further study in 

Islamic studies and so on. 

 In terms of empowerment for non-materials aspects related to Muslim individuals, 

family and institutions. It is personal obligation (fardu ain) in Islam for every single Muslim to 

seek Islamic knowledge as well as implementing several commandments of Allah SWT such as 

five daily prayers, fasting in the month of Ramadan, paying zakat and performing hajj. Prophet 

Muhammad P.B.U.H said in one of his hadeeth pertaining seeking knowledge: 

 

“Seeking knowledge is compulsory for every single Muslim man and woman” (reported by Ibn 

Abdil Barr). 

 

As a good Muslim, one has to consistently seeking Islamic knowledge in order to 

perform all the obligations as Muslim and leave all the prohibitions in Islam.  

 To strengthen the family relationship between mixed families Muslims and non-

Muslims as well as to avoid any kinds of wrongdoings actions towards family member who 

converts into Islam, dialogue and engagement are among the best approach. The hatred, 

misunderstanding, prejudice and Islamophobia among non-Muslims towards Islam particularly 

when their family member converting into Islam cannot be managed through violence, 

offending and aggressive reactions. The beautiful methodology of dakwah as mentioned in the 

Quran as Allah SWT said: 

 

“Invite to the way of your Lord with wisdom and good instruction, and argue with them in a 

way that is best. Indeed, your Lord is most knowing of who has strayed from His way, and He is 

most knowing of who is [rightly] guided” (al-Quran Surah Al-Nahl 16:125). 

 

 Lastly in order to improve the Islamic institutions in Sabah particularly to function well 

in dakwah activities in rural ares, the basic is as mentioned in the Quran to appoint officers with 

capability and trust, Allah SWT said:  

 

“…Indeed, the best one you can hire is the strong and the trustworthy" (al-Quran Surah al-

Qosas 28:26) 

 

 Every single personnel in Islamic institutions like the frontlines of Islam. They will 

portray the beauty of Islam. The hold trust to implement the religious obligations towards 

Muslims communities, to convey the message of Islam, to distribute the Islamic financial aids, 

to develop the Muslim capability, to enjoin good and prohibit evil. 

 

Conclusion 

 

Dakwah activities in rural areas all over the world must be done consistently and progressively. 

We have to be thankful and show our highest gratitude to Allah SWT because Islam has been 

spread at all times and at all places. Dakwah is something life and on-going activities as world 

exists.  

 In the context of dakwah activities in rural areas of Sabah, all groups of preachers have 

to form a coalition to strengthen the effort. All forms of sources such as funds, logistics, 

facilities, infrastructures, skilled preachers, results of study, printed reading materials and so on 

have to be shared and distributed comprehensively. Don’t let any kind of waste and useless 

sources could happen. 
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 Materials and non-materials aspect have to be looked deeper and wider perspective. The 

best combination of those two aspects must be parallel at all time. For example, a mosque built 

must come with imam, mushaf al-Quran must come with Quranic teacher, religious book must 

come with class or program, financial aids must come with eradication of poverty programs, 

and conversion into Islam must have follow up actions. If any one of this aspect left, the 

effectiveness, efficiency, progress of dakwah activities cannot be improved or empowered 

successfully. 

 Finally, support from all segments of Muslims society is needed at all times to ensure 

the continuity of dakwah activities particularly in rural areas. Dakwah activities need all kinds 

of sources such as money, energy, manpower, ideas, skills, academic studies, reading materials, 

clothes and so on. 
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Introduction. 

 

Religious tolerance means respecting and accepting the existence of other forms of life, beliefs, 

and ideas, as well as non-belief in any religion. On the contrary, religious intolerance consists in 

considering certain religious beliefs or cults as anomalous, out of place or heretical simply 

because they are different. 

In order for religious tolerance to take place, it is necessary for individuals and institutions to 

recognize the plurality and diversity of the world in which we live, as well as the existence of 

concepts that are important to others, even if they belong to a minority. 

The United Nations Organization (UN) in article eighteen of the Universal Declaration of 

Human Rights says: "Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion; 

This right includes the freedom to change religion or belief, as well as the freedom to manifest 

their religion or belief, individually and collectively, both publicly and privately, through 

teaching, practice, worship, and observance." 

 

Buddhism and religious tolerance. 

 

In Southeast Asia, the different religions that exist have historically lived together peacefully 

and even had a great deal of syncretism. Although there were some clashes between Buddhism 

and some Hindu tribes by doctrinal differences, after the conversion of the Indian emperor 

Asoka to the Buddhism, he nonetheless, fostered religious tolerance and created ecumenical 

monuments with deities of different beliefs put together.  

Buddhism was briefly pursued by emperors of China and Japan for nationalistic reasons (since 

it was seen as a foreign religion versus national creeds) but these persecutions were the 

exception and not the rule. When Buddhism became the dominant religion of almost every 

Southeast Asian country, they did not incur religious persecution, and even in many cases lent 

itself to a syncretism with traditional religion as the case of Bön in Tibet, Taoism and traditional 

Chinese religion in China and Shinto in Japan. 

Tolerance towards other religions, whether large or small, is a philosophical principle within 

Buddhism. Episodes of intolerance created by Buddhist followers have seldom been described. 

Even during their time of expansion, Buddhists, when they reached new territories, adapted to 

local customs, including religious beliefs. Within the Buddha's teachings it has been clearly 

established that one should not compel other people to profess the Buddhist religion; rather, 

they should be drawn to it by example and by the permanent performance of good deeds.  

For Buddhists, followers of the Buddha's path should not criticize other religions or make 

comments of intolerance. For them, the existence of many religions in the world is not only 

practical but advantageous. In addition, each religion is designed to help its followers cultivate 

ethical discipline and a good heart. Since different explanations, symbolisms, and practices 

benefit different people, the existence of different spiritual paths allows each person to choose 

the one that is best adapted to their own personality. 

For the Venerable Thubten Chodron, a Buddhist nun in the Tibetan tradition. Abbess of Sravasti 

Abbey, in the United States and one of the most outstanding Western Buddhist Master: 

"Enlightenment does not depend on calling ourselves Buddhists. It depends on what we believe 
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in our heart and how we practice to transform our mind. Anyone who generates a determination 

to be free from cyclical existence, the altruistic aspiration of enlightenment and the wisdom that 

comprises emptiness, can become a bodhisattva and a Buddha. No matter how they identify 

themselves.” 

Buddhist teachings firmly establish the principles that should govern interpersonal relationships, 

which include Kindness, compassion, goodness, and non-interference. These principles should 

be followed and respected by Buddhists in their relationship with the whole world, whether they 

be followers of one's religion or any other, to foster the process of religious harmony. This is 

known within Buddhists as the most sublime form of religious life (Brahma-Vihara) and 

acquiring it has great value for them. 

 

Co-existence between Buddhism and Islam. 

 

Buddhism and Islam represent two of the greatest spiritual traditions of mankind and its faithful 

have been related to each other culturally, politically, economically and militarily for the last 

1,300 years, that is, almost from the very moment of the birth of Islam, the youngest of these 

two religions. 

Looking at the current state of Buddhist - Muslim interaction in the world, we find that at 

present there are seven major regions in which Buddhist and Muslim populations are living 

together or in the vicinity and interacting with each other. These places are in Tibet, Ladakh, 

southern Thailand, Malaysia, Indonesia, Burma, Myanmar, and Bangladesh. In all of them, the 

interaction between the two groups is influenced mainly by economic and political factors, 

rather than by their religious beliefs. 

For many years, Holiness the fourteenth Dalai Lama has on several occasions met with Muslim 

religious leaders at interreligious events held in many parts of the world. At a press conference 

in New Delhi, India, on October 2006, the Dalai Lama warned of the inconvenience of 

generalizing Islam as a religion of violence, saying “Muslims have been wrongly demonized in 

the West since the September 11 attacks." Promoting religious tolerance, the Buddhist leader 

said "a clash of civilizations between the West and the Muslim world is wrong and dangerous. 

Muslim terrorist attacks have distorted the opinions of people about Islam, making them believe 

that it is an extremist faith rather than a one based on compassion ... All religions have 

extremists and it is a mistake to generalize (about Muslims). They (the terrorists) can not 

represent the whole system.” 

As we saw in a previous paragraph, one of the countries where there has historically been a 

harmonious coexistence between Muslims and Buddhists is in Bangladesh. It is the eighth most 

populated country on planet earth, highlighting its high population density. The most 

widespread religion is Islam (89.7%) and an important minority adheres to Hinduism (9.2%). 

About 97% of Muslims are Sunnis, while the rest are Shiites. Other religious groups include 

Buddhists (0.7%, mostly Theravadas), Christians (0.3%, mainly Catholics) and animists (0.1%). 

Constitutionally, Islam is the state religion, but other religions can also be practiced in complete 

harmony, without persecution or discrimination. 

 

Historical overview of religious coexistence in Chittagong Hill Tracts. 

 

Currently, according to a government report, there are twenty-seven different ethnic groups in 

Bangladesh, of which at least thirteen different groups live in Chittagong Hill Tracts (CHT) and 

Chittagong plain. Buddhist communities were established in various regions of Bangladesh, 

known as Chittagong, Chittagong Hill Tracts, Comilla, Noakhali, Cox's Bazar and Barisal. Most 

of the inhabitants of Chittagong Hill Tracts are Buddhists from the Chakma and Marma tribes.  

The Buddhists of Bangladesh are predominantly followers of the Theravada tradition. The 

tradition and Buddhist cultures of Bangladesh are similar to the other cultures of South and 

Southeast Asia. The Buddhist Sangha of Bangladesh was divided into four sub-sects, namely 

the Sangharaja Nikaya, the Mahasthavira Nikaya, the Sudahma Nikaya, and the Doara Nikaya. 
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The administrative region or district of Chittagong Hill Tracts (CHT) is located in the 

southeastern part of Bangladesh and covers an area of 13,295 square kilometers. Politically it is 

divided into three sub-districts known as Rangamati, Khagrachari, and Bandarban. The 

Chittagong Hill Tracts shares borders with Myanmar to the south and southeast, with India to 

the north and India and the Chittagong plain district of Bangladesh to the west. 

With respect to the religions that currently cohabit in Chittagong Hills Tract we see that almost 

50% are followers of Buddhism, Theravada, 49% of the inhabitants are Muslim and Hindu, and 

1% are Christians.  

According to historical data, Buddhism was introduced in Bangladesh during the period of 

Emperor Asoka in the 3rd century Before Crist. At that time the Emperor sent Dhammadutas, in 

what is known as Dhamma mission to two monks towards Suvarnabhumi, or what is known 

today as Thailand, Myanmar, and nearby regions. During their trip, the two monks stayed for 

several days in Bengal, now part of Bangladesh, being pioneers in the introduction of the 

Buddhism in the region. 

Buddhism penetrated the region at the time of the Buddha himself, but the time of greatest 

penetration of Buddhism came several centuries later (between the 7th and 12th centuries Anno 

Domini, during the Pala dynasty, the time was known as the Buddhism Golden Age in Bengal.  

Some of the ancestors of the current Buddhists also migrated to CHT from Bihar, India, in the 

11th and 12th centuries AD. During this period of revival of Brahmanism in India, some devout 

Buddhists had felt in danger and many fled from parts of northern India, making a long and 

arduous trip to the Chittagong Hill Tracts. 

Between the 13th and 14th centuries AD there is sufficient evidence that Buddhism existed in 

CHT; however, between the 15th and 17th centuries AD, the region was under the control of 

three fire forces: The Mughal (Islam), the King of Tripura (Hindu) and the King of Chakma 

(Buddhist). During these 300 years, until the dominion of the British arrived in 1774, the 

Buddhism maintained a timid existence in this area. 

In the mid-nineteenth century, it was a turning point in the religious history of Buddhists in 

Bangladesh. From 1864, Theravada Buddhism became strong among the Chakmas, Marmas, 

and Tanchanyas in the Chittagong Hill Tracts. The Theravada-based religious reform movement 

inspired the monks and people of the region. They discarded tantric practices and other 

superstitions that had dominated the Buddhists since the fall of the Pala empire and the monks 

received new ordination and began in the Theravada monastic disciplines. This led to the 

establishment of a reformed Bhikkhu Sangha in the Chittagong Hill Tracts. 

This Theravada religious reform movement continued into the 20th century, however, religious 

persecution in the Chittagong Hill Tracts was a highly marked element since 1947 (Pakistani 

period), until the signing of the "Chittagong Hill Tracts Peace Agreement" in 1997. This period 

of violence was mainly promoted by the military force of Bangladesh and some settlers, Islamic 

fundamentalists.  

The forced assimilation of the people into the majority culture of Bengali Muslims was the 

policy of the Government and the armed forces between 1975 and 1997. Religious persecution 

occurred in different forms including the forced conversion of people of their native Buddhism, 

destruction and desecration of temples, and forced marriage. 

 

Current situation of the Chittagong Hill Tracts conflict. 

 

At present, the main problem in the Chittagong Hills Tract region is economic, which has 

resulted in low per capita income in particular for tribal communities, insufficient health 

coverage, low education level due to the poor infrastructure, and the difficulty of penetration 

through adequate roads due to the geography of the region.  

In the religious aspect, we observe that almost all the Buddhists in Chittagong Hills tract belong 

to the Theravada branch, characterized by their religious rites and customs, Although, it is 

interesting to note some differences between Buddhism practiced by the tribes of CHT and that 

practiced by the same Theravada Buddhists in the rest of the Banges Delta region and in general 

in Bangladesh. These differences are observed basically in the marriage and funerary rites; 
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however, this does not transcend in serious conflicts between them, recognizing as practitioners 

of the same religion. 

Traditionally Bangladesh is a land of harmony and religious coexistence. Inter-religious 

harmony and friendship are a remarkable feature of this country. This situation has historically 

been aided by the fact that members of the four major religions (Hindus, Muslims, Buddhists, 

and Christians) have ruled this country at different times. In recent years, members of the 

Muslim religion have governed the country, achieving in practice a model of understanding and 

tolerance with minorities, which allows people of other religions to live with dignity and full 

religious and social rights. In this reality, members of the Hindu, Buddhist and Christian 

communities coexist with each other and with Muslims in a climate of social interaction and 

religious tolerance commensurate with human rights. 

The Muslim majority in Bangladesh is an example to the rest of the world of an exercise in 

religious tolerance towards non-Muslim minorities, including Buddhists who make up about 0.7 

percent of the country's population and 49 percent in the Chittagong Hill Tracts. Not only 

Buddhism as a religion is practiced freely, but its believers constitute a dynamic force in the 

economy of Bangladesh and have freely participated in the politics of the country. During its 46 

years of Republican existence, Buddhists have had legislators, ministers, and vice ministers at 

the state and federal levels, as well as administrators in the Chittagong Hill Tracts region. 

In recent years, with the arrival of the Awami League to power in the 2009 elections, a lay party 

has taken steps to ensure the religious freedom of minorities, So, that they have equal access to 

positions in government and representation in decision-making, although they are still poorly 

represented. In August 2010, the Supreme Court overturned the fifth amendment to the 

Bangladesh Constitution that allowed religious political parties to form. This was promoted by 

attempting to return to the secular government attempting to carry out the Awami League. Also, 

as part of this policy, it has been seeking to reform the Constitution to eliminate the pre-

eminence of Islam as a religion in Bangladesh, as well as to reform the curricula of studies in 

Islamist schools. In response to these attempts to reform, in June 2011 there was a great protest 

on the streets of the country by Islamist groups. 

Progress has also been made in other social areas. For example, 11 men were convicted in May 

2011 for the rape of a Hindu girl, which occurred just after the 2001 elections when a wave of 

anti-Hindu violence broke out. In 2001, a commission was set up to investigate the post-election 

events of 2001, which among its conclusions suggested the conviction. The non-governmental 

organization, Bangladesh Minority Watch, has noted that violations of religious minority 

women are prevalent in the country. 

Specifically, in the Chittagong Hill Tracts region, the Peace Accord has not been effectively 

implemented by the Government, so that the struggles have not diminished without the 

administration doing anything to prevent or remedy the violence. The government failed when it 

did not prevent the Bengali settlers, those who came to repopulate the area, to confiscate the 

land to the indigenous tribes. 

According to Amnesty International, at the end of the first decade of the millennium (more than 

seven years after the signing of the Agreement), the Government had still not been able to 

implement its most crucial points, such as: "The rehabilitation of all refugees and internally 

displaced families who have returned, the colonization of confiscated lands to tribal peoples 

during the conflict, the withdrawal of non-permanent camps from the army of Chittagong Hill 

Tracts and the transfer of power, under the provisions of the Peace Agreement, to local 

authorities in the region.” 

The Chittagong Hill Tracts case has been treated for decades as a case of genocide and ethnic 

cleansing by international organizations. The origin of the conflict has been more for ethnic than 

religious reasons. However, the fact that most tribal communities in the region are Buddhist, 

incorporates the religious element.  

Sexual violence remains as one of the most common crimes. Only in 2014, one hundred 

seventeen indigenous women, including sixty-six girls, were victims of sexual violence by some 

settlers with the approval of the military force. In February 2010, Chittagong Hill Tracts army 

and settlers attacked a Jumma community, killing 4 people and thousands homeless after more 
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than four hundred indigenous homes were burnt. The flames also destroyed two Buddhist 

temples, two churches and one school. The tension increased as settlers, backed by soldiers, 

expanded their settlements on the land of the Jummas. 

Earlier, in April 2006, more than twenty Chakmas and Marmas were injured after an attack by 

the military force and settlers in the sub district of Khagrachari. Four Marma women, including 

one of sixteen years old, were raped and one Buddhist monk was declared missing. The attack 

was interpreted as a reprisal for protests in previous days because illegal settlers were farming 

on the grounds of a Buddhist temple. 

As we see in these and other cases, the fact that the Bengali settlers and members of the 

Bangladeshi military forces are Muslims and that the Chittagong Hill Tracts Indigenous are 

predominantly Buddhist, makes it appears as if the conflict is religious, when in fact its origin is 

social, economic by land tenure and political ideologies. 

In September 2012, if a case of interreligious violence occurred, when a group of Muslims set 

fire to a dozen temples and several houses of Buddhists in the Chittagong Hill Tracts, 

destroying several statues and idols, after rumors spread that a child from a Buddhist family 

allegedly hung on his facebook account an image of someone burning the Koran.  

In the face of this aggression, the Buddhist community of Chittagong did not seek the 

confrontation and reacted with tranquility avoiding a conflict of greater dimensions. The speech 

of the members of the Buddhist community also had a message of tolerance and peace, instead 

of taking violent action against the aggressors, avoiding what would inevitably have ended in a 

conflict with a high rate of deaths and injuries. 

Ideologies defined as a set of individual, group or social beliefs and ideas which determine the 

subject possessor and place it in the existing reality in a particular way. While on the one hand 

an ideology is understood as an individual way of thinking in which different preferences, 

choices, beliefs and ideas are present, it can also be understood as the system of ideas of a social 

group that expresses itself through it, in the rest of society. Therefore, ideology is one of the 

factors that unite a certain ethnic, religious, economic or political group. In most cases, ideology 

implies some dogmatism precisely because of this opposition to different systems of thought, 

this is the reason why some ideologies throughout history have gone from a simple dogmatism 

to a deep totalitarianism, and it is here, precisely where dogmas and ideologies violate tolerance. 

Therefore, ideology and dogmas can not exist in a religion that sponsors the freedom of the 

mind, as is the case of Buddhism. The attachment to ideology in religious induces to create 

feelings found in the multi-religious societies, and consequently to episodes of intolerance and 

conflicts. Buddhists, as followers of the Buddha's teachings, can not attempt to impose their 

faith through ideology, because the process of purifying the mind to attain full inner freedom is 

opposed to dogmatic rigidity. By principles, the Buddhist must be by his own independent 

desire, therefore, can not be Buddhist seduction or coercion, only by conviction. 
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Abstract: Recent developments in the field of gifted education have led to the 

identification of ‘twice exceptional’ students. These students are those who meet criteria 

for both high intellectual ability and also a disability, such as an academic disability or 

behavioural disorder. The main purpose of this article is to disscuss the effective strategy 

to include in teaching Arabic vocabulary for exceptional students. In fact, the level of 

student’s comprehension is based on gifted student’s situation. Therefore, it is relevant to 

understand how this strategy play significant role in building these interpretative 

explanations and pedagogical approach at a secondary level in the classroom. 

 

Keywords: Guidelines, twice exceptional, Arabic vocabulary, classroom 

__________________________________________________________________________  

 

INTRODUCTION 

 

The concept of students having both intellectual giftedness and learning disabilities was first 

bought to attention by advocacy groups almost 40 years ago, with the first conference on ‘gifted 

handicapped’ children occurring in 1976 (Nielsen, 2002). Journal publication of case studies 

emerged during the 1970’s with empirical research following during the 1980’s and 1990’s; 

including several early research reviews (Lovett & Sparks, 2013). 

It is estimated that 1/6 of all gifted students also meet criteria for being twice exceptional, 

although this prevalence is thought to be conservative as the actual prevalence has been largely 

unstudied (Silverman, 1989). In one large scale study, the TwiceExceptional Child Project, 

3.5% of 22, 000 students attending special education services in the south-western United States 

were identified as being gifted with learning disabilities. The authors also note that twice 

exceptional students can remain largely unidentified due to their average (or below average) 

academic performance. Many twice exceptional students perform in the ‘average’ range for 

their age; their intellectual abilities compensating for their learning or behavioural deficits 

(Nielsen & Higgins, 2005). This can be seen as dramatic strengths and weaknesses in the IQ 
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profiles of twice exceptional students on cognitive assessment, often resulting in an average 

overall score (Silverman, 1989).  
         Definitions of what constitutes ‘giftedness’ have evolved over the last 60 years, with 

a historical focus purely on academic excellence as determined by IQ scores (McClain & 

Pfeiffer, 2012). The majority of states in North America now use the label ‘gifted and 

talented’ to refer to both existing and potential excellence in academic, creativity, 

leadership and physical spheres (Stephens & Karnes, 2000). There is a growing movement away 

from IQ testing alone as a criterion of giftedness, with greater emphasis being placed on 

multiple approaches to identification (McClain & Pfeiffer, 2012). Post-modern approaches to 

giftedness further distance themselves from categorical definitions towards a concept of talent 

development, where talent is seen as developmental potential that requires nurturing towards 

adulthood (Pfeiffer, 2012). While mainstream education has not fully embraced this position, 

there is a shift towards broader definitions of giftedness. A recent nationwide survey of 48 states 

in North America showed that over half used multiple cut-offs for giftedness assessment. This 

was usually the top 3-5% on a variety of measures (such as cognitive assessment or 

achievement testing) or the average of several such measures. Most states also recognise at least 

two areas in which a student can be gifted, rather than focusing solely on IQ scores, 

acknowledging that high ability is multidimensional (McClain & Pfeiffer, 2012). 

             The New Zealand definition of what constitutes gifted and talented includes an 

acknowledgment of both giftedness as high intelligence or aptitude, and talent as a high level of 

performance in creative or physical pursuits (Ministry of Education, 2013). This definition 

avoids specific criterion referencing of giftedness (such as test scores or percentiles), focussing 

on flexibility and broadness of approach. New Zealand has no national policy for the 

identification of gifted and talented students, instead providing suggested criteria to schools for 

them to develop their own definitions. It is emphasised that students can be gifted in a wide 

variety of arenas, with high intelligence being only one such area. As such, each individual 

school must develop its own set of characteristics that reflect how they view giftedness. This 

then becomes their resource for identifying such students in the future (NZ Ministry of 

Education, 2012). 

 

TWICE EXCEPTIONAL STUDENTS 

 

There are several challenges that are faced by children who are identified as being twice 

exceptional. It is commonly reported that twice exceptional students experience immense 

frustration within the school environment, due to the discrepancy between their intellectual 

potential and their academic performance. This is compounded by the fact that their disability 

may affect their testing performance thus preventing them from being accurately identified as 

gifted, denying them the opportunity to engage in academic instruction to meet their individual 

needs. Secondly, the compensation strategies twice exceptional students employ may prevent 

their academic performance from dropping below average, thus preventing them from meeting 

the criteria for a learning disability also (Nielsen & Higgins, 2005).  

 Another issue faced by students who are identified as twice exceptional is the tendency 

for an emphasis to be placed on behavioural management issues, rather than addressing their 

individual intellectual needs. Many twice exceptional students are only referred for special 

education testing on the grounds of behavioural difficulties, resulting from the mismatch 

between ability and performance (Nielsen, 2002). Briggs & Reis (2003) mention the types of 

twice-exceptionality are such as the following: 

 

a) Gifted student with physical disabilities 

b) Gifted students with sensory disabilities 

c) Gifted students and Asperger Syndrome 

d) Gifted students with emotional or behavioral disorders 

e) Gifted students with ADHD 
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f) Gifted students and learning disabilities 
 

CLASSROOM INTERACTIONS 

Success in the school environment is linked to competency within that social context (Hamre & 

Pianta, 2001). Given that the social context of the classroom environment contains two main 

areas, student-peer interactions and student-teacher interactions, these are the interaction types 

that will be discussed in this article.          

           There are several challenges that are face by learners who are identified as being 

twice exceptional. It is commonly reported that twice exceptional students experience 

immense frustration within the school environment, due to the discrepancy between their 

intellectual potential and their academic performance. This is compounded by the fact that 

their disability may affect their testing performance thus preventing them from being 

accurately identified as gifted, denying them the opportunity to engage in academic 

instruction to meet their individual needs. Secondly, the compensation strategies twice 

exceptional students employ may prevent their academic performance from dropping 

below average, thus preventing them from meeting the criteria for a learning disability also  

(Nielsen & Higgins, 2005). Another issue faced by students who are identified as twice 

exceptional is the tendency for an emphasis to be placed on behavioural management issues, 

rather than addressing their individual intellectual needs. Many twice exceptional students are 

only referred for special education testing on the grounds of behavioural difficulties, resulting 

from the mismatch between ability and performance (Nielsen, 2002). According to Trail (2011) 

twice exceptional learners mostly have different characteristics such as the following: 

Table 1: Characteristics of Twice Exceptional Learners 
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STUDENT-PEER INTERACTIONS IN GIFTEDNESS AND LEARNING 

DIFFICULTIES 

 

It is well established that successful peer relationships are strongly associated with positive 

adjustment in the school environment (Buhs & Ladd, 2001). The quality of a student’s peer 

interactions are particularly important during middle childhood, as over 30% of all social 

interactions are with peers at this age (Gifford-Smith & Brownell, 2003; Hay, Payne, & 

Chadwick, 2004). Peer acceptance and perceived peer support have been shown to predict how 

well students like attending school, with degree of school liking thought to significantly 

contribute to independent learning skills (Boulton, Don, & Boulton, 2011). School engagement 

has been shown to be associated with peer relationship quality and social support levels (Perdue, 

Manzeske, & Estell, 2009), while peer acceptance and inclusion in social networks are also 

considered a key component to children’s overall emotional wellbeing (Gifford-Smith & 

Brownell, 2003). 

The social experiences and competence of gifted students presents a mixed picture. Peer 

acceptance may be of concern to gifted students, with many feeling socially and intellectually 

isolated within the classroom. This sense of isolation may arise from characteristics associated 

with giftedness, such as perfectionism and sensitivity or intensity, in addition to social skills that 

may lag behind their intellectual development (Smith, Dempsey, Jackson, Olenchak, & Gaa, 

2012). In one study, a sample of 1465 North American gifted students aged 14-18 years (with a 

mean age of 15 years) attending a four week residential summer holiday programme for gifted 

youth were asked to complete a Student Attitude Questionnaire on completion of the 

programme (Cross & Coleman, 1993). The authors reported on the “social experience of 

giftedness”, with questions in this section asking the students to note how others perceive them 

and how they perceive themselves in relation to their peers. Over two thirds of the sample 

reported their peers viewed them as different, and the majority felt their teacher viewed them as 

different to their peers also. 

The fear of stigmatisation was seen to impact the student’s social interactions by 

limiting their efforts to interact with their peers. While these findings are of interest, due to the 

method used in obtaining this information, it is not clear whether this result is an accurate 

reflection of the gifted student’s social interactions. It is unclear to what extent reports of social 

isolation and/or rejection amongst gifted students are coloured by the tendency towards 

perfectionism and hypersensitivity commonly associated with giftedness (Smith  et al., 2012). 

These students may experience the same developmental challenges as typical students (such as 

obtaining peer acceptance), but their subjective experience of these challenges may be 

qualitatively different (Peterson, 2009). This is supported by the fact that although gifted 

students tend to rate themselves as less popular with their peers than typically developing 

students, there is tentative evidence that gifted students may be in fact rated by their peers as 

more popular. This could be in part due to the gifted student’s tendency to perceive social 

success as more reliant on ability and effort, rather than luck (Bain & Bell, 2004). For the 

reasons identified above, it is important that direct observation of the classroom interactions of 

these students is conducted. This may be the only way to ascertain whether there are actual 

differences in their social interactions as compared to their typical peers. It may be that gifted 

students utilise deliberate positive social strategies in their peer interactions, such as humour 

and sensitivity to peer needs. Giftedness may be of social advantage or disadvantage it seems, 

depending largely upon self-perceptions of peer interactions (Barber & Mueller, 2011). 

Students with learning difficulties can struggle with peer relationships in the school 

environment. A meta-analysis of 153 studies involving social skill deficits amongst students 

with learning difficulties showed that 75% of this population were considered to have social 

difficulties with their peers and teachers in comparison to typical students (Kavale & Forness, 

1996). In a study of 77 students aged 5-18 years with learning difficulties (with a mean age of 

11.3 years), peer victimisation was correlated with reports of maladaptive psychosocial 

responses such as withdrawal, anxiety, and social and attention problems (Baumeister, Storch, 

& Geffken, 2008). Students with learning difficulties are more likely to be socially rejected by 
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their peers, with peer acceptance tending to decline over the course of the school year (Wiener, 

2004). In fact social skill deficits are so endemic amongst students with learning difficulties, 

that this is now thought to be one characteristic that differentiates those with a learning 

difficulty from those with other learning problems (Vaughn, Haager, Hogan, & Kouzekanani, 

1992). This highlights the importance of identifying students who are at risk of poor peer 

relationship development, as the outcomes of peer victimisation and rejection can be far 

reaching. Risk models for peer rejection in these students propose that the cognitive deficits 

involved in learning difficulties are also associated with social and communication deficits, 

making the formation and maintenance of peer relationships more challenging (Wiener, 2004). 

Although this may be a simplification of complex social processes, it remains that students with 

learning difficulties consistently demonstrate lower peer popularity and higher levels of peer 

victimisation than typically developing students (Kavale & Forness, 1996). 

The experience of social isolation or rejection in students with giftedness or learning 

difficulties could potentially be compounded in the twice exceptional student, negatively 

impacting on developing self-perception (Barber & Mueller, 2011). Twice exceptional students 

may have difficulty identifying with their peer group at school, as they share characteristics with 

many populations (gifted/talented, learning disabled and typical students) but also 

fundamentally differences. This may impact on how social relationships are formed, as twice 

exceptional students report the need for peers to have similar levels of ability for positive 

relationship development (Trail, 2008). Like gifted students, twice exceptional students may 

feel socially isolated at school, unable to relate confidently with any of their peers within the 

typical classroom (Nielsen, 2002). This is demonstrated by the fact that teachers perceive gifted 

students with learning difficulties as less socially competent and at higher risk of peer rejection 

than their gifted peers (McEachern & Bornot, 2001).  

 

TEACHING TWICE EXCEPTIONAL STUDENTS STARTING FROM BASIC WORDS  

  

Vocabulary learning strategies are the methods used by the students in learning vocabulary. 

There are various classifications of vocabulary learning strategies (VLS) suggested among the 

researchers like Cohen (1990), Nation (2001), Schmitt (1997) and Brown & Payne (1994). 

Schmitt’s classification is one of the classifications widely used among researchers. This 

classification system is one of the most crucial contributions in the terms of the provision of 

general classification framework for vocabulary learning strategies. It has the comprehensive 

features in most learning aspects of vocabulary. This classification system is based on the 

discovery, consolidation and categorized system (Oxford, 1990) in language learning strategies 

(LLS). Schmitt has classified the vocabulary learning strategies into two primary groups which 

are a) discovery strategies, and b) consolidation strategies. The discovery strategies involved the 

early stage of learning towards the meaning of new words found whereas the consolidation 

strategies involved the learning activity and remembering the word meanings which are already 

known. 

Generally, the findings, published in the Journal of Experimental Psychology: Human 

Perception and Performance, suggested that Arabic learners should learn the basic Arabic letter 

from the different perspectives.  
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Figure 1 Teaching Arabic letter from the different perspectives. 

 

 

 

 

 

Based on Figure 1, the more features a single letter had - such as horizontals, whorls and curves 

- the slower novices were slower to distinguish them, while experts were quicker the more 

complicated the letter seemed to be (Henderson, 2016). 

 

TEACHING TWICE EXCEPTIONAL STUDENTS TO USE COGNATES TO 

DEVELOP COMPREHENSION 

 

Biplab (2018) conducted a research regarding several techniques of teaching vocabulary in 

Bangladesh EFL Classrooms” and the authors prefer to mention here only one of them; using 

cognates to develop comprehension in Arabic vocabulary. 

 

Table 2. Cognates of language in Arabic that similar in Malay 

 

English Arabic 

Alkohol الكحول 
Algebra اجلرب 
Aluminium األلومنيوم 
Amerika أمريكا 
Bakteria بكترياي 
Bank بنك 
Biskut بسكويت 
Buddha بوذا 
Birokrasi  البريوقراطية 
Khalifah اْلليفة 
Kimia كيمياء 
Sinema/ Pagung Wayang سينما 
Cotton/ Kapas قطن 
Diplomasi دبلوماسية 
Dolpin/ Ikan lumba- lumba دولفني 
Fatwa فتوى 
Zirafah زرافة 
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GUIDING PRINCIPLES FOR TEACHING THE TWICE EXCEPTIONAL STUDENTS 

 

Four guidelines emerge from the literature: Focus attention on developing gifts; provide a 

nurturing environment that respects individuality; encourage compensation strategies; and 

encourage awareness of individual strengths and weaknesses (Baum, 1990; Campanelli & 

Ericson, 2014). Additionally, because twice exceptional students are often stressed by the 

constant demands of complying with social pressures and expectations, allowing simple choices 

where possible can provide needed relief. Students may also find stress relief by having access 

to prearranged “safety” places within the classroom or school environment (Amend, et al., 

2009; Kluth, 2004; Neilson, 2005). Sometimes the answer that makes a difference is a change in 

the environment (Webb & Deitrich, 2005). Research conducted by (Campanelli, 2014; Webb, et 

al., 2005) has proposed a set of questions that problem-solving teams should consider for all 

students who exhibit challenging behaviours: 

 Could the behaviours be responses to inappropriate placement, insufficient challenge or lack 

of intellectual peers?  

 Is the student is able to concentrate when interested in the activity? 

 Have any curricular modifications been made in an attempt to change inappropriate 

behaviors? 

 Has the student been interviewed/ What are his/her feelings about the behaviors? 

 Does the student s feel out of control? Do the parents perceive the student is out of control? 

 Do the behaviors occur at certain times of the day, during certain activities, with certain 

teachers or in certain environments? 

 

Sometimes, twice exceptional learners have their weakness; their unique characteristics 

can thrust twice-exceptional characteristics change into emotional frustration (Nielsen & 

Higgins, 2005). The extreme frustration of these gifted learners feel when they cannot meet 

their own and others’ expectations, combined with frustration of teachers who cannot 

understand why a bright child does not achieve, leads to conflict, misunderstandings, and failure 

in school. They can appear stubborn, opinionated, and argumentative, yet they also can be 

highly sensitive to criticism.  

Many twice-exceptional learners have limited interpersonal and/or intrapersonal skills 

(Nielsen, 2002; Reis et al., 1995) and can become the target of peer bullying, which leads to 

feelings of isolation when they are unable to experience normal peer relationships. In an effort 

to avoid failure, twice-exceptional learners may try to manipulate the situation. A refusal to 

complete assignments may be an attempt to avoid failure. When faced with failure, twice-

exceptional learners can become very anxious, angry and depressed. It is the contrast between 

the student’s abilities and disabilities that creates conflicts and tends to makes school a 

frustrating experience for the twice-exceptional learner, their parents, and teachers. Figure 1 

provides a visual representation of the combination of contrasting strengths and challenges that 

creates academic, social, and emotional problems for twice-exceptional learners. Figure 1 

provides a visual representation of the combination of contrasting strengths and challenges that 

creates academic, social, and emotional problems for twice-exceptional learners.  
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Figure 2: Frustrations Result from Conflicting Strengths and Challenges 

 

According to Lieberman (2019) there are ten tips for teaching the twice-exceptional students in 

the classroom: 

1. Build relationships.  

Work with twice exceptional students to improve their weaknesses and build on their 

strengths. The learners who trust their teacher is likely to ask for help when they needed. 

2. Differentiate instruction. 

Although these students receive accommodations and modifications, some may not self-

advocate. Differentiation based on learning profile, interest, and level of readiness will help 

students learn their strengths and continue to be challenged. Provide multiple, meaningful 

activities or learning centers to extend their thinking. I often use "Think Tac Toes" as a 

summative assessment, which lets students choose three activities to complete (create a 

video, make a Facebook page for a character, write an additional scene, etc.) from a board 

of nine. 

3. Group homogeneously. 

It may sound blasphemous, but giving advanced students opportunities to work with other 

students at the same level can often push their development. In a differentiated classroom, 

students are at different levels for different skills, so there is time to work in mixed groups 

as well. 

4. Reach out to staff. 

Asking psychologists, social workers, or counselors to observe your class can offer different 

perspectives and solutions to persistent challenges. 

5. Remediate. 

A frustrated student who comes across as lazy may simply need more guidance or 

encouragement to overcome his disability. 

6. Teach critical and creative thinking.  

Explicit strategies, like encapsulation, mind mapping, visualization, questioning, point of 

view, and analogies keep twice exceptional students engaged and draw on their problem-

solving skills. 

7. Communicate. 

Parents, or the students themselves, may hold the key to unlocking the social-emotional 

causes that precipitate academic or behavioral problems. Sometimes an honest discussion 

yields a simple solution. 

8. Modify with technology.  

Options to type instead of handwrite or record and play back notes or an essay draft can be 

a relief for twice exceptional students. Even low-tech solutions like graphic organizers can 

help with sequencing, organizing, and making connections. 

9. Teach organizational skills.  

Help students set up deadline reminders on their personal electronic devices, create study 

plans, and reflect on how their effort and planning relate to an assessment outcome.  

10. Flexible. 

Despite myths about giftedness, twice exceptional students are just as diverse as all our 

students. Become comfortable with a messy, noisy classroom; your students are learning. 

 

CONCLUSION 

 

The teaching principles especially students with exceptional students are indeed so important 

for their academics achievement. The reason is because the vocabulary assists languaguage 

learner in reading. The relationship between vocabulary and reading is reciprocal, meaning that 

an increase in vocabulary increases reading competence, and the increase in reading competence 

improves vocabulary. Vocabulary knowledge contributes positively to the understanding and 

comprehension of texts, and texts serve as a means of assessing degrees of vocabulary 
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knowledge. Because knowing vocabulary includes knowing both individual words and 

applications of words, texts provide opportunities for affirming vocabulary comprehension.    

            Reading skills enable the twice exceptional learners to recognize and remember 

language acquired in the initial stages of acquisition and the supplication of newly acquired 

vocabulary. When exceptional students face a failure, twice exceptional learners can become 

very anxious, angry, and depressed. It is the contrast between the student’s abilities and 

disabilities that creates conflicts and tends to makes school a frustrating experience for the 

twice-exceptional learners. As teacher, academician and educator probably could implemente 

any strategies as long as those strategies suit the exceptional students’ needs. In addition, 

teachers can instruct learners how to take action, rather than to simply memorize, supplying 

error explanations when learners fail to do so themselves. 
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Abstract: The paper examines the role of media in Islamic Da’wah in a multiracial 

society. Allah Almighty has declared that the excellence of Muslim Ummah lies in 

propagating the true message of Islam to humanity. It may be concluded that to retain the 

title of excellence, Muslims have to carry and delivered the message of Islam. For this 

purpose, Muslims have to utilize possible means including modern media and 

communication. Nowadays, media industry has brought a glorious revolution in 

propagating any messages and news. Therefore, media can be the great necessity of 

Islamic preachers to do work of da’wah in the plural and multiracial society. It can play 

a vital role in delivering the message of Islam. This article tends to investigate the 

various modes and principles of communication which can help in Islamic dawah 

activities in a multicultural society and multiracial culture. 

 

Keywords: role, media, Islamic Dawah, plural society, preache. 

____________________________________________________________________________________ 

 

Introduction 

 

During recent years, the proliferation of media has been seen in da’wah activities. Muslim 

preachers identified the significant role of media platforms in the work of da’wah globally. The 

Prophets had delivered the message of their Lord to humankind. In spreading the message of 

Allah Almighty, the Prophet Noah (May Allah sent peace and blessings upon him) had 

continued to perform the duty of communicating with the nation for 950 years continuously. 

The Prophet Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) completed the message of Allah and mission of the Prophets (ملسو هيلع هللا ىلص). 

Therefore, Muslim Ummah has been assigned the task of giving dawah to people for the sake of 

Allah Almighty.  

Da’wah is defined as “inciting people to do good things and hold right guidance; to 

command the right thing and forbid the wrong one” (Hamid, 1996, 13). This significant 

objective has provided Muslim Ummah high rank among the nations of the world. Therefore, it 

is pertinent to adopt media sources for conveying and promoting Islamic message to human 

beings globally. Media play a pivotal role in the promotion of communication in the 

community. In Arabic the term “Iblāgh” “بَلََغ یَبلُغُ  ابالغ” is used for “media”. In the Holy Qur’an, 

the term “Ṣahīfah” is used that is the origin of Urdu term “Ṣahīfah” and “Ṣahāfī.” Similarly, the 

term “Balāgh” is used that is origin of Urdu term “Iblāgh.” Both terms used to deliver a 

message that is similar to modern media in the contemporary world.  

The word media is derived from the Latin word “medium” “which means in the 

middle” (Henrico, 2008). In general meaning media refers to the means of communication 

including radio/ television, newspaper, magazines etc., which reach out or influence people 

widely (Hassan, 1993, 13). In media entrepreneurship, the media refers to “traditional mass 

communication system and content generators as well as other technologies for mediated human 

speech, which would include traditional publishing (newspapers, periodicals, or books), 

traditional electronic media (broadcasting, broadband, cable, or satellite), motion pictures, video 

gaming, recorded music, advertising, and adaptations of the Internet for any of these media” 
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(Anne, 2008). The terms media and communication refer to “mainstream journalism and 

broadcasting” (Dixit, 2013, 1). Curiosity is naturally found in humankind. Human life cannot 

run without talking, conversation, and expressing feelings and emotions to others. In daily 

routine, the human message can be conveyed to others through communication. From the 

inception of this worldly life, humankind has been engaged in the process of communicating his 

feelings and thoughts to others (Hassan, 1995, 15). 

 

Significance of Da’wah from Islamic Perspective 

 

Allah Almighty has sent the Prophets and Messengers (May peace and blessings upon them) for 

delivering the message of His Oneness and worship to humankind. Further, in order to introduce 

Islam as a code of conduct and ethics, the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) conveyed the message of Allah to all 

people, so that they become able to adopt a revolutionary ideology by abandoning the ignorant 

customs of their ancestors. The Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) had used different mediums of communication to 

convey the message of Islam to his Companions who embraced Islam and other people of Arabs 

like polytheists and unbelievers. Thus, the whole life of the Prophets and the Prophets and the 

Holy Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) lives in invitation and correction and communication. The Messenger of Allah 

 has given the principles of communication and components of preaching through his (ملسو هيلع هللا ىلص)

practical life. He communicated to the people of the Quraish, Hijaz, Yemen, Arab and Madinah 

effeciently. After the emigration of Madinah, the Islamic welfare state was founded, which laid 

foundations to the propagation of Islamic Da’wah.  

Allah Almighty has assigned the duty of da’wah to the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) by saying: “ اَي أَي َُّها
 O Messenger, announce that which has been revealed to you from“ ”الرَُّسوُل بَ لِ ْغ َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ كَ 

your Lord” (Qur’an, 5: 67). Further, the Qur’an states the duty of the Prophet as, “ ۗ َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ فَِإَّنَّ
 ”Your duty is only to convey the Message; and Allah is All-Seer of (His) slaves“ ”َواَّللَُّ َبِصرٌي ِِبْلِعَبادِ 

(Qur’an, 3: 20). The mission statement of Muslim Ummah is stated as: “ َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس ُتْم َخي ْ ُكن ْ
 You are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is“ ”ََتُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َوتَ ن َْهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 

right,  forbidding what is wrong, and believing in Allah” (Qur’an, 3: 110). Further, the Qur’an 

states: “ َوَن ِِبْلَمْعُروفِ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإََل اْلَْرْيِ َوََيُْمرُ  َويَ ن َْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۚ َوأُولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون ” “Let there be a 

community or Ummah among you, advocating what is good, demanding what is right and 

eradicating what is wrong. They are indeed successful” (Qur’an, 3: 104). 

Moreover, Allah Almighty encourages the person who invite people to Islam, as stated: 

“ ِمَّْن َدَعا ِإََل اَّللَِّ َوَعِمَل َصاِِلًا َوقَاَل إِنَِِّن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ  َوَمْن َأْحَسُن قَ ْواًل  ” “Who is better in speech than one who calls 

(men) to Allah, works righteousness, and says, I am of those who bow in Islam”? (Qur’an, 41: 

33). Further, the Qur’an highlights: “ ٌَوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ِمَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّللَِّ َوُهَو ُُمِْسن” “Who can be better in 

religion than one who submits his whole self to Allah, and does good” (Qur’an, 4: 125). The 

above mentioned verses demonstrate the importance and significance of conveying and 

delivering message of Islam, which can be done by modern media. Abdul Hameed Abbasi 

(2012) states that “there was no TV or radio in this era, yet it was nothing short of miraculous to 

revolutionize the Prophet Muhammad (peace be upon him) in a short time” (Abasi, 2012). 

Similarly, Liaqat Niazi writes (1995) that “the correspondence was an essential requirement for 

the continuation of Quranic communications in the regime of the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) (Niazi, 1995, 105-

106). 

 

Roles of Media for Islamic Da’wah in a Plural Society 

 

Media and communication are important means of dawah (Shuhaimi & Salihin, 2012, 263). 

Media is a medium that engages people in discussions and dialogues for clarification, 

expansion, and autonomy (Yahya & Sule, 2018, 31). The Qur’an declares that: “ لََّقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل
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 ,You (the Prophet Muhammad) are on an exalted standard of character” (Qur’an“ ”اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 

33:21). When Hazrat Aishah (R. A.) was asked about the personality (character) of the Prophet 

 :it was a reflection of the Noble Qur’an” (Muslim, 2007, H“ ”َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآنَ “ :she replied ,(ملسو هيلع هللا ىلص)

746).  

The Qur’an commands Muslims to avoid mischief, instead it calls them to do good or 

better, as stated: “َواَل تُ ْفِسُدوا ِف اأْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها” “And cause not corruption upon the earth after its 

reformation” (Qur’an, 7:56). The Qur’an prescribes the importance of the behaviour of being 

truthful in speech and actions: “ ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكمْ  -ِذيَن آَمُنوا ات َُّقوا هللَا َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديداً اَي أَي َُّها الَّ   “O 

believers! fear Allah and speak the truth, He will direct you to do righteous good deeds and 

forgive you your sins” (Qur’an, 33:70-71). The Qur’an recommends authenticating received 

reports, which is the key of traditional da’wah in a diverse society: “ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَ َبٍإ
 .O believers! If a Fasiq (liar) comes to you with any news, verify it” (Qur’an 49:6)“”فَ تَ بَ ي َُّنوا

During the Prophet’s (ملسو هيلع هللا ىلص) regime, Islamic dawah was carried out using verbal and written 

communication. In the contemporary world, the Prophetic modes of media and communication 

can be used effectively for Islamic dawah in a Plural Society. Social media can be used for 

social relationships, meet virtually to family, friends, or colleagues, and interaction with one 

another. Following modes of media frequently used to deliver Islamic dawah in any plural 

community and society: 

 

1) Traditional Da’wah and Media  

Islam is a responsive deen to all changes and circumstances through traditional da’wah, refers to 

preaching with the use of oral media (da’wah bil lisan) (Murthado, 2017, 86). Necessarily, oral 

media and communication are sophisticated tools for Islamic dawah, which can play an active 

role in delivering the message of Islam in a diverse culture and plural society. From the very 

first day of prophet-hood, the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) used the medium of oral communication to invite 

people of Makkah and Madinah towards Islam. The Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) stressed on conveying the 

message of Islam and said: “ ًبَ لِ ُغوا َعّنِ  َوَلْو آيَة” “Convey (my teachings) to the people even if it were 

a single sentence” (Bukhari, 1997, 4/ 417). Furthermore, he ordained and said: “ َفَ ْليُ ْبِلِغ الشَّاِهُد اْلَغاِئب” 

“Convey it (this information) to those who are absent” (Bukhari, 1997, 2/ 450). For the 

importance of Islamic da’wah, a Muslim preacher is advised to do da’wah with wisdom, good 

instruction and best way: “ ََِة اِلََْسَنةِ ادُْع ِإََل  َوَجاِدْْلُم ِِبلَِِّت ِهَي َأْحَسنُ   َسِبيِل َربِ َك ِِبِلِْْكَمِة َواْلَمْوِع ” “Invite to the way 

of your Lord with wisdom and good instruction, and argue with them in a way that is best” 

(Qur’an, 16: 125). Consequently, Islamic principles are vibriant for Islamic da’wah. Muslim 

preachers (da’i’s) use oral transmission for delivering da’wah to people having different 

ethnicity through direct communication, television, mobile phones, and telephones. It is 

effective tool to perform da’wah at the Islamic centers, multi-faith centers, cultural weeks, street 

da’wah, cultural exhibitions, and Eid festivals. 

 

2) Written Da’wah and Print Media  

For inviting rulers towards Islam, the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) has sent letters to rulers and leaders of 

different nations, which begins with the statement: “peace be upon him who follows true 

guidance and believes in Allah and His Messenger.” These letters were sent to a deputation to 

Abyssinia (Ethiopia), the Vicegerent of Egypt (Muqawqas), Chosroes (Emperor of Persia), the 

Envoy to Caesar (King of Rome), Mundhir bin Sawa (Governor of Bahrain), Haudha bin Ali 

(Governor of Yamama), Harith Al-Ghassani (King of Damascus), and the King of Oman (Jaifer 

and his Brother) (Qureshi, 2019). The message of the Qur’an has been promoted from 

generation to gereration using written transmission, which effectively provides grounds for 

da’wah towards Islam. Therefore, any written form through correspondence can be used for the 

purpose of Islamic da’wah. Liaqat Naizi (1995, 105-06) writes “The correspondence is an 

essential requirement for the continuation of the Quranic communications.” In recent times, 
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newspapers, pamphlets, brochures, magzines, and books (Akbar, et al., 2014, 64-65). Therefore, 

the preachers can use printed Qur’anic translations to deliver the message of the Qur’an 

effectively and effeciently. 

 

3) Social Media for E-Da’wah  

Common tools of social media includes: Facebook, MySpace, YouTube, Flicker, Bebo, Wechat, 

Badoo and Google+ (Yahya & Sule, 2018, 31). Da’wah activities can be done effeciently using 

internet sources, including, website, twitter, facebook, youtube, e-mail, and e-books, including, 

Tafsīr, Hadith, Seerah, History, Fiqah and other books. E-Da’wah is an effective tool for the 

preachers for which the audiences can freely access without any limits of time and space. The 

preachers can empower their Islamic da’wah through internet, as its users increasing day by 

day. It can help in spreading Islamic message to more audience geographically, showing the 

true face of Islam, improving the image of Islam, and performing da’wah efficiently. Generally, 

the preachers use facebook for da’wah messages including, motivation about life, performig 

prayer, being grateful and thankful, and respecting others (Murthado, 2017, 91-92). The face 

book is used in promoting teachings of Islam in western society (Abu Hatab, 2014, 221). 

Similarly, twitter is popular, solid, steady, and influential source to touch the hearts of its 

followers. The mobile phone is used as a medium of da’wah by using different softwares of 

Islam and sending the messages containing normative Islamic values. With the help of e-mails, 

the preachers can deliver messages directly effectively and efficiently for the development of 

Islamic da’wah (Murthado, 2017, 91-92). Islamic web sites have been playing important roles 

for bridges connection between Muslim minorities and others (Abu Hatab, 2014, 221). 

 

Conclusion 

 

The present paper demonstrates the importance of sources of media in Islamic da’wah in a 

plural society. Media is an important tool of cummunication between people without the 

restriction of time and space. Its different forms and types are key elements in preaching Islam 

in Muslim  and non-Muslim community. Undoubtedly, Islamic da’wah can be carried out 

actively and effectively by adhering the Prophetic principles and media strategies in a multi-

cultural and diverse plural soceity. Therefore, media in general and social media in particular 

offering effective roles in da’wah activities by projecting positive image of Islam in a diverse 

culture and plural society. 
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Abstract: The Life of Prophet (PBUH) is always a shining example for us in all walks 

of life. He was proved to be the best husband ever in the human history. He not only 

fulfilled all the right of his spouses but educated them and developed them as mentors 

and leaders for the feminine part of Ummah.He did not only bother about the material 

welfare of his spouses, but he advanced a system of spiritual and intellectual 

development for the wives, specially Sayyedah Aisha RA, who spent nine years with the 

Prophet (PBUH). Prophet (PBUH) had great affection with her. When she passed 

through this evolution process, she became the best of all women of human history.  

In modern era, the bonding of spouses is dying, both are not able to understand 

their responsibilities. The study solves the problem of faint relationships of spouses 

through the mentorship model of Prophet PBH and deliberates different styles of 

development adapted by the Holy Prophet (PBUH) in his whole life to develop his 

family, particularly his beloved wife Aisha RA. The styles are referred to different 

authentic Hadeeth and Seerah books to extract the real authentic knowledge about the 

life of Holy Prophet (PBUH) and there should be no mixing of unreliable information. 

 

Keywords: Spouse development, Family Ethics, Seerah, Aisha RA, Husband Mentor. 

___________________________________________________________________________________ 

 

Introduction: 

The life of Prophet Muhammad PBH has the solution for all the problems that have occurred or 

will occur in the human world. He can be the model for religious matters, political affairs, legal 

problems, economic concerns and social issues. It is the responsibility of Muslims to introduce 

his life for the morose humanity as an answer to their queries. The study uses this noble life as 

the solution for a social issue that is the role of a husband in developing his spouse.  

 

Research Problem:  

The faint relationship of spouses is one of the challenges of modern era, and this arose due to 

the wrong concepts of responsibilities of husband and wife. One of the roles of the husband is to 

mentor his wife and resolve her issues. Nye and Hoffman (1963) conducted a study to calculate 

the therapeutic responses of husbands to a depressing issue shared by their wives. Hardly 3-4% 

of them came with a solution for their life partners. It is necessary for husbands to find a model 

for themselves in mentoring their wives. 

 

Research Questions: 

 What do we mean by mentoring/developing spoude? 

 What would be the best way of mentoring wives in the light of Prophetic model? 

 

Research Objectives: 

 To clarify the notion of developing one’s spouse. 

 To form the model of developing through the Seerah of Prophet PBH. 

 

Method: 

The method of the present study is a qualitative grounded theory. For this purpose, data was 

collected from the study population which consisted of authentic Ahadith and the Life of 
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Prophet PBH written in books' on strengthening the relationship of spouse through mentoring. 

From his vast life, the marital relation of Ayesha RA, his beloved wife, is selected to find out 

his approach in mentoring his wives. Several ways are identified from his noble life to form a 

model for developing a spouse in all aspects. 

 

Importance of Spouse in life: 

It is rightly said that husband and wife are the two wheels of a bicycle, the rear one is as 

important as the front one. If any of these two is not up to the mark the cycle of life cannot run 

smoothly. So, the defects in one of these affects the other. Jackson and Solomon (2014) 

conducted an empirical research and concluded that: “In addition, given our longitudinal design, 

the results show that the influence of spouses’ personality is not limited to concurrent outcomes, 

but is also important for future success.” 

Prophet PBH connected the bliss of man with a Saliha woman (Muhammad bin Hibban 

,1988)
73

. He described the Saliha as the one when you see her, she pleases you, if you are not 

with her, she keeps your trust in her and your property (Ismaeel bin Muhammad,1351H)
 74

. 

 

Meaning of Personal Development: 

Linguistically, development is defined as: 

“Development: growth or the process in which someone or something grows or changes and 

becomes more advanced” (Cambridge English Dictionary
 
). 

Personal development includes activities that improve knowledge and identity, develop 

expertise and potential, embellish the quality of life and add to the realization of aspirations. 

The scope of Personal development the entire life of a person. Not only developing oneself, the 

concept covers activities for improving others in roles such as teacher, manager, guide, 

counsellor, or mentor. When discussed in institutions, it means the methods, tools, and 

techniques that aid human development at the individual level in organizations (Aubrey, 2010, 

p.9). 

 

Indicators of Development: 

We cannot measure the Human development in monetary terms only. There are several other 

aspects of development to be considered necessarily. UNDP (United Nations Development 

Programme) issued its first report in 1990 which highlighted this truth. The report introduces the 

development as: 

“Human development is a process of enlarging people's choices. The most critical of 

these wide-ranging choices are to live a long and healthy life, to be educated and to have access 

to resources needed for a decent standard of living. Additional choices include political 

freedom, guaranteed human rights and personal self-respect.” 

The report focuses on that the economic growth is not the right measure of 

development, but three indicators should be dealt with to find a real development level. These 

are: Health, Literacy and a better standard of living. 

In fact, the 17 SDGs (sustainable development goals) approved by United Nations, at 

the UN Sustainable Development Summit in September 2015 are a detail of these three core 

points (Human Development Report, 1990, p.14). 

A fourth aspect of development should be added to complete the process, that is, 

Spiritual development. Any human cannot be considered developed unless he fulfils the 

command of his creator because human does not mean a mere body made up of flesh and bones, 

it also comprises of a soul which is more important for human than his blood. In a developed 
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human, that soul should be strong enough to stop him from practicing anything forbidden by his 

Lord, the process may be termed as purification or Tarbiyyah. Allah said: 

Indeed, successful is the one who purified himself (Quran 87: 14)
75

 

Even, the West is now appreciating the role of spirituality in achieving mental and 

physical energy and satisfaction (Gary W. Hart, 2006). 

 

Mentoring/Developing one’s wife, a responsibility: 

Allah has made the husband responsible for the development of his wife and he will be 

accountable for that on the day of Judgment, as described by the Prophet PBH in a tradition: 

‘Every guardian is accountable….and man is the guardian of his family’
76

. He is assigned as the 

guardian not because he is a man, but due to the duty of improvement of his spouse. This 

improvement includes financial, spritual, ethical and other aspects. This is the meaning 

described by Ibne Kathir (1998, p.256) for the following verse.
77

   

Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has made one of them 

to excel the other, and because they spend (to support them) from their means (Quran 4:34) 
78

. 

It is quite rational because he really knows wife’s strengths and weaknesses in a way 

professional counsellor may not. He will be great at identifying just when her specific strengths 

should be use. But in the modern era, this relationship between spouses is diminishing, neither 

the husband considers themselves accountable more than two loaves of bread nor the wives feel 

any need to develop themselves through their husbands. Let us now see the best husband 

Prophet PBH, how he enhanced the brilliance of his wives and mentored them. 

 

Prophet PBH as Mentor for his spouse: 

This aspect from the life of Prophet PBH deserves to be highlighted much. Ali, K. (2004) 

concluded about the Muslim jurists that they do not attempt to sketch a broad image of 

Prophet’s conduct as the norm but notice the specific cases of his actions to support their legal 

arguments. I think to blame them for this, is not correct. To form a broader model for husbands 

of the Ummah is the scope of a mentor, not a jurist. However, this model should be elaborated 

to highlight his characteristics as a Murabbi (pedagogist/mentor) husband. 

However, Prophet PBH was the mentor of the entire Ummah, directly or indirectly. The 

comprehensive development program for females proposed by Prophet PBH was inclusive of all 

the above aspects. Specially, the Wives of Prophet were lucky enough to learn a lot from his 

company. He did not develop them financially but also groomed them to become the best 

females of the mankind and made them mentors for others. Females of Madina used to consult 

Prophet directly or through the wives of Prophet PBUH who were also his students (Al-

Baghwi,1983, p.272)
79

. 

Prophet PBH married several women. The first was Khadija binte Khiwaylid in Mecca 

in 595 AD. The youngest and the only virgin was Aisha binte Abi Bakar, married her just after 

the Hijra (Migration from Mecca to Madina) (Ascha G, 1995). Upon his death he had nine of 

them. Two died in his life, namely Khadijah and Zainab binte Khuzaima. 
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 (Surah A’ala: 14)افلح من تزکی قد 
76 Hadith no:2554. 

 ہبيت لہوالرجل راع علی ا ہرعيت عن مسئول وہاالمام الذی علی الناس راٍع و ہاال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيت
يها ومؤدهبا إذا يقول تعاَل : ) الرجال قوامون على النساء ( أي : الرجل قيم على املرأة ، أي هو رئيسها وكبريها واِلاكم عل 77

 اعوجت 
ُ بَ ْعَضُهْم َعَلىَٰ بَ ْعٍض َوِبَا أَنَفُقوا ِمْن أَْمَواِْلِمْ  78  . Surah: 4, Ayat 34الر َِجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النِ َساِء ِبَا َفضََّل اَّللَّ
اَل « اًًن َحاَجَة َمْن اَل َيْسَتِطيُع ِإْبالَغَها، ثَ بََّت اَّللَُّ َقَدَمْيِه يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ َوأَبِْلُغوِن َحاَجَة َمْن اَل َيْسَتِطيُع ِإْبالَغَها، فَِإنَُّه َمْن أَبْ َلَغ ُسْلطَ  79

 .ِِن َعَلى اْلَْرْيِ ، َوََُْرُجوَن أَِدلًَّة، يَ عْ يُْذَكُر ِعْنَدُه ِإال َذِلَك، َوال يُ ْقَبُل ِمْن َأَحٍد َغي َْرُه، َيْدُخُلوَن ُروَّاًدا، َوال يَ ْفرَتُِقوَن ِإال َعْن َذَواقٍ 
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Aisha RA, mentored by Prophet PBH:  

The scope of the article is limited to the relation of Prophet PBH with his beloved wife, Aisha 

binte Abi Bakar, the daughter of his beloved friend. The meaning of his saying about her: The 

excellence of Aisha among all the women is like the excellence of Thareed on all dishes 

(Bukhari ,1422H)
80

. The reason behind selecting her from eleven wives of Prophet PBH is that:  

 She was proposed for house of Prophet PBH in a young age and accepted by him being 

inspired from her intellect, so that she could learn from his company and propagate to 

others (Shakil Mansoor, 2008). 

 Her teenage, the real learning period, was spent with the Prophet PBH. 

 Prophet PBH used to prefer her in most of the cases (Bukhari,1422H)
81

. 

 One of her specialties quoted by herself, is that the Wahi was revealed when Prophet 

PBH used to be with her in the blanket.
82

 

 She is the consistent narrator of Hadith (Sayyed 2013). She has contributed 

approximately 2,210 hadith accounts (Kamal & Hamdani, 2012). 

The Prophet PBH mentored his beloved wife with numerous ways that resulted into a 

women leadership model. Ahmad, S. (2019) stated that personality can be grown through 

methods which coincide with these features, namely spiritual training (tarbiyah ruhiyyah), 

bodily training (tarbiyah jismiyyah) and cognitive training (tarbiyah fikriyyah). The Prophet 

PBH used all the models to form her personality. 

 

Reminding the wives of the hereafter:  

The discarnate improvement of the wife is husbands' responsibility, so whenever he finds the 

opportunity, he should discuss the hereafter. So that while living in the grandeur of this world, 

one should not forget the Akhira/hereafter as well. In the Houses of the Holy prophet, it was 

vigilantly discussed that ‘being from the family of the Holy prophet will not be sufficient for the 

salvation on the day of judgement (Bukhari,1422H)
83

.  

Once a thought of hell arose in Ayesha RA’s mind, she started grieving. Prophet PBH 

asked:"what made you cry?” She replied:" the thought of the fire of hell made me cry. Will you 

remember your family on the day of judgement?” He said :"there are three places where nobody 

will remember anyone ; when the balance will be set up, until and unless it is clear that the 

meezan will rise, when the record of deeds will be handed over ,unless he knows that it will be 

handed in his right hand or in the left one, and on the Sirat( the bridge) when he will be made to 

stand over the hell(Abu Dawood,2009,Hadith:4755)
84

. 

 

Taking care of their prayers: 

 

Prophet PBH used to take care of the spiritual training of wives. He used to wake up the spouse 

for night prayers, although it is not an obligation to perform (Asqalani 9731H, p.487)
85

. Rather 

the Subuh prayers are mandatory and Witr prayers are also imperative in Hanafi doctrine. 

                                                      
80

 Hadith no:7199 

 َوِإنَّ َفْضَل َعاِئَشَة َعَلى النِ َساِء َكَفْضِل الثَّرِيِد َعَلى َسائِِر الطََّعامِ 
81

 Hadith 1389. 

ُر ِف َمَرِضِه:  ت ََعذَّ ا َكاَن «  ْيَن َأًَن الي َْوَم، َأْيَن َأًَن َغًداأَ » َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: ِإْن َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َلي َ اْسِتْبطَاًء ِلي َْوِم َعاِئَشَة، فَ َلمَّ
ُ بَ نْيَ َسْحرِي َوََنْرِي َوُدِفَن ِف بَ ْيِِت   يَ ْوِمي، قَ َبَضُه اَّللَّ

82
 Hadith:3775 

 وأًن ِف ِلاِف امرأٍة منكن  غريها اي أمَّ َسَلَمَة، ال تُ ْؤِذيِن ِف عائشَة، فإنَّه وهللِا ما نَ َزَل عليَّ الَوْحيُ  
83

Bukhari, Hadith 2753. 

ًئا ٍد َسِليِِن َما ِشْئِت ِمْن َماِل الَ أُْغِِن َعْنِك ِمَن اَّللَِّ َشي ْ  اَي فَاِطَمُة بِْنَت ُُمَمَّ
84

 See also Mubarakpuri Abdurrahman (2008), Darul fikr V:7, P:101. 
َََْتصُّ َذِلَك ِِبْلَمْفُروَضِة  َوِفيِه اْسِتْحَباُب ِإيَقاظِ 85 ْدرَاِك الصَّاَلِة َواَل   النَّائِِم ِْلِ
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Aisha RA narrates that when the Holy Prophet offered his Witr prayers, he used to 

wake her up as well and she also offered her Witr prayers (Bukhari,1422H, Hadith:512). 

Al-Qaradawi (2004) said that performing night prayer (tahajjud) in the latter part of the 

night is one way to maintain the heart on the right way. 

 

Monetary Development: 

Although, Rasulullah PBH used to lead a simple life and the same was followed by the Mothers 

of Momineen (Bukhari 1422H)
86

, but he used to provide all the needful in the form of yearly 

maintenance. Prophet PBH also planned for his wives after his death because there was no 

inheritance (Tibi, 1997, p.3897). He said to his wives ‘I worry about you after my death, the 

patient people will take care of you and added Abdurrahman the pious will be solicitous to you, 

O’ Allah nourish him with Salsabeel’(Tirmizi, 1998)
87

. 

 

Tolerance  

Mentoring needs patience and tolerance. Tolerating bad temper maintain relationships (Nouri, 

1987). Messenger of Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) advised regarding women to act kindly towards them and 

described the reason that they are created from a rib of Adam AS, and the most crooked part of 

a rib is its uppermost. If one attempt to straighten it; he will break it, and if he leave it alone it 

will remain crooked (Bukhari, 1424H, Hadith:7779)
 88.

Once Umme Salma RA came and 

complained about the Sahaba that they do not send the gifts to Prophet PBH when he is at other 

than Ayesha RA’s house. Prophet PBH heard but tolerated and did not respond (Muslim, 

9124H, Hadith :6371). It teaches that when the wife complains something, in some 

circumstances, the best answer is silence.  

 

Rectification of his wives' innate thoughts:  

There are some narrations from Ayesha RA highlighting the patterns of rectifying used by 

Prophet PBH. 

One night the Holy Prophet exited Ayesha's RA home, she got suspicious. When the 

holy Prophet returned, he asked: “were you feeling antagonism?” She said: “a young wife like 

me will only get suspicious of her husband”. The holy Prophet said: “your Satan must have 

come”. She asked: “Is a Satan with me?” She agreed and asked: “do you also have Satan?”. He 

said: “yes, but my Lord Allah helped me, and my Satan converted to Islam” (Muslim,  91 24H, 

Hadith :7212).
89

 

On another occasion the holy prophet was resting in Aisha's home. When he thought 

Aisha is sleeping, he draped himself in his veil, wore his shoes silently and opened and closed 

the door gently. Aisha RA was awake. She also wore a veil on her head, covered her face, 

swaddled herself in another sheet and went after him. He reached Jannat Al-Baqi’ and kept 

standing for a long time, raised his hands three times in supplication and then started to go back. 

                                                      
86

 Hadith :5416 Muhammad PBH never ate the bread of wheat continuously three days 

in Madina. 
87

 Hadith :3749. 

 ة، فسقى هللا أِبك من سلسبيل اجلنةإن أمركن ملما يهمِن بعدي، ولن يصرب عليكن إال الصابرون. قال: مث تقول عائش
ْرَأَة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع، َوِإنَّ َأْعَوَج َشْيٍء ِف الضِ َلِع َأْعاَلُه، َفِإْن ذَ  88

َ
َهْبَت ُتِقيُمُه َكَسْرَتُه، َوِإْن تَ رَْكَتُه َلَْ يَ َزْل اْست َْوُصوا ِِبلنِ َساِء، َفِإنَّ امل

 أَْعَوَج، فَاْستَ ْوُصوا ِِبلنِ َساءِ 
ثَ ْتُه أَنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ   89 لََّم َخرََج ِمْن ِعْنِدَها لَْياًل، قَاَلْت: َفِغْرُت َعَلْيِه، أَنَّ َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َحدَّ

فَ ُقْلُت: َوَما ِل ال يَ َغاُر ِمْثِلي َعَلى ِمْثِلَك؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: «  َأِغْرِت؟ َما َلِك؟ اَي َعاِئَشةُ » َفَجاَء فَ َرَأى َما َأْصَنُع، فَ َقاَل: 
قُ ْلُت: َوَمَعَك؟ اَي َرُسوَل هللِا «  نَ َعمْ : » قُ ْلُت: َوَمَع ُكلِ  ِإْنَساٍن؟ َقالَ «  نَ َعمْ » َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا َأْو َمِعَي َشْيطَاٌن؟ َقاَل: «  َأَقْد َجاَءِك َشْيطَاُنكِ » 

 «نَ َعْم، َوَلِكْن َريبِ  أََعاَنِِن َعَلْيِه َحَّتَّ َأْسَلمَ »قَاَل: 
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When he walked fast, Ayesha RA also walked fast, when he ran Ayesha RA also ran. Aisha 

surpassed the holy prophet and reached home before him. When the holy prophet reached home 

and entered, she was already lying down. Upon looking at Aisha's condition, he asked: 'what 

happened? Why are you out of breath? She replied: “nothing”. The holy prophet said: “Allah 

the All Knowing will inform me”. Then she told him everything. Prophet replied 'I saw a 

shadow in front of me. That was you?” She admitted. He questioned: “Did u think that the Holy 

Prophet will deprive you of your right? Will he give your turn to another wife? Jibrael came to 

call me and did not talk to you because you had shed your outer clothes and I also thought you 

were asleep. Your Lord has also commanded you to go to graves of Baqee and supplicate to 

Allah for them”. Aisha RA asked: “How should I supplicate for them?” He advised this dua: 

،‘بکم لالحقون ہاملستقدمني منا واملستأخرين وأًن إن شاء الل َٰ  ہل الداير من املؤمنني واملسلمني ويرحم الل َٰ ہالسالم علی أ’  
The lesson from the story is how he turned the suspiciousness to Satan and rectified his 

wife’s thoughts and in addition taught her a supplication. 

 

Maintaining equality between many spouses: 

It is an arduous task to mentor more than one mentee simultaneously, specially when they are 

your wives. Prophet PBH maintained a balance in all his wives. He distributed his nights evenly 

between his spouses and did justice in this matter. Ayesha RA says the holy prophet did not 

prefer one of us over the other in fixing our turns. He used to visit all his spouses everyday but 

only spend the night with the spouse whose turn it was (Tirmizi, 1998, Hadith:1140).  

 

Teaching Medications: 

Ayesha RA narrates that the holy prophet instructed me to blow after reciting prayers as the 

remedy of evil eye (Bukhari, 1424H, Hadith:8375)
90

. She also advised that the sick person 

should take a bath from the residual water of the person suspected of an evil eye as a treatment 

(Abu Dawood, 2009, Hadith:3880)
91

. 

Urwa, the nephew of Ayesha asked her: “I am astonished to see you medicate the sick, 

how did you learn that?” She replied: “Prophet PBH was sick at my home, and different medical 

practitioners use to prescribe and I used to give these medicines to him. That is how I learnt the 

treatment” (Al-Afghani ,1957, p.18). 

 

Reproving on the mistake of the wife through displeasure: 

Sometimes mentoring requires strictness and scolding to rectify the vices. Let’s see how 

Prophet PBH scolded the wives for correction. 

Ayesha narrated that Rasulullah PBH had departed for a battle. I hung a pictured curtain 

on one side of the house. When he returned, I greeted with Salam and said: Thanks to Allah 

who has bestowed you with respect and honor. He glanced at the curtain and did not even 

answer my greetings. He took it off and said: Allah has not commanded us to use our resources 

and wealth in decorating stones and bricks. She narrates I tore the curtain and made two 

mattresses, He used to sit on these (Bukhari, 1424H, Hadith:2479). According to a source 

Ayesha RA had hung a curtain (which had pictures) on one side of the house. Rasulullah PBH 

said: ‘Remove these, the pictures on this curtain remind me of this world and disrupt the 

concentration of the salah’ (Bukhari, 1424H, Hadith:5959). 

Similarly, Ayesha RA narrates that Prophet PBH came to me and saw large silver rings 

in my hand and asked: ‘Ayesha, what is this?’ She replied: ‘I wore these to adorn myself for 

you’. He asked: ‘Have you paid their zakat?’ She denied. He said: ‘These are enough to take 

you to hell’ (Abu Dawood, 2009, Hadith:1565). 

Ayesha RA narrates I bought a pictured pillow. When Rasulullah PBH saw it, he stayed 

at the door and did not enter the house. I saw signs of displeasure on his face, so repented and 

                                                      
 أََمَرِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْو أََمَر أَْن ُيْستَ ْرَقى ِمَن الَعنْيِ 90

ُ َعن ْهَ  91  ا، قَاَلْت: َكاَن يُ ْؤَمُر اْلَعاِئُن فَ يَ تَ َوضَّأُ مُثَّ يَ ْغَتِسُل ِمْنُه اْلَمِعنيُ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ



79 

 

 

 

asked: ‘What sin occurred from me?’. He asked: ‘What is this pillow?’ I said: ‘I bought for you 

to sit and lean on it’. He said: ‘On the day of judgement those people who keep pictures with 

themselves, will be punished and it will be said to them to put life in the pictures they made. 

Angels do not enter the house where pictures are kept’ (Bukhari, 1424H, Hadith:2105). 

We can learn many things from the above-mentioned narrations.  

 The corrector/ mentor should ask before reprimanding, the holy prophet investigated 

first about the pillow and the bangles. 

 The Holy Prophet PBH urged people to adopt simplicity in their homes. 

 Upon return of the husband, the spouse should adorn herself and her house as well. 

 It is not permissible to keep unnecessary photos in homes unless they are in provocative 

place. 

 The mentor should strictly admonish the committer of a major sin.  

 Whether a mistake is determined or not, one must apologize like Ayesha did even when 

she did not know her mistake. This act cools down the anger of the other person. 

 It is quite sensible to use an impermissible thing to a permissible way, instead of 

wasting it.  

 

Outing with spouse: 

Informal outing is helpful in strengthening the bonds and mentoring the wives.  

Ayesha RA narrated that once in a journey, Prophet PBH took me to a place and we 

started competing in running and I won, on another occasion when I became corpulent, he 

overcame and said this victory is against yours (Abu Dawood, 2009) 
92

. 

In a hadith narrated by al-Tabrani, the Prophet PBH described that any action without 

the remembrance of Allah is either an aberration or heedlessness except four acts; practicing 

archery, training a horse, having fun with one’s family and learning to swim (al-Qaradawi 

2004). 

 

Loving his wives: 

The affection with the wives needs to be displayed, Prophet PBH used to show his love(Sindhi, 

2003,p.222)
93

.This creates a strong bond between mentor and mentee .Ayesha RA narrated that 

Prophet used to eat the bones exactly where I touched my mouth and he used to drink from the 

part of glass where I put my mouth(Abu Dawood, 2009, Hadith:259). 

 

Educational development: 

Prophet PBH educated his beloved wife Ayesha RA nine years. She was a very attentive and 

ambitious student, she used to ask what she did not know. By the passage of time, she became 

an intellectual and reference in the religious matters. The legends like Abdullah bin Abbas, 

Abdullah bin Masood and others used to consult her. The second Caliph Omar bin Khattab, 

used to advise everyone to ask feminine issues from her. Hakim Abu Abdullah claimed that 

fourth of the whole Sari’ah is through Ayesha RA (Al-Afghani ,1957, p.16). Zarkashi (1939) 

compiled a separate book and collected fifty-nine issues in which she gainsaid twenty-three 

legends of Sahaba. Abu burdah said that whenever Sahaba contradicted among themselves in a 

Hadith, they found an answer from Ayesha RA (Tirmizi, 1998)
94

. She even issued fatwas 

(rulings on dubious matters) (Haylamaz Raisat ,2013). 

                                                      
92
 Abu Dawood, Hadith:2578  

عن عائشة رضي هللا عنها أهنا كانت مع النب صلى هللا عليه وسلم ِف سفر. قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما محلت اللحم سابقته 
 "بتلك السبقة فسبقِن. فقال: "هذه

93
 Sindhi (2003), Hashiyah Ala Ibne Majah,Darul Fikr, Sirya. 

َْهِل بَ ْيِتهِ )فَ َيَضُع َفَمُه َحْيُث َكاَن َفِمي( ِإْظَهارًا لِْلَمَودَِّة َوبَ َياًًن لِْلَجَواِز َوِفيِه َما َكاَن َعَلْيِه ِمَن اللُّْطفِ   ِِ  . 
94

Hadith:3883 

 حديٌث قطُّ فسأَْلنا عائشَة إالَّ وَجْدًن عنَدها منه ِعْلًما -رسوِل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم أصحابَ -ما أشَكل علينا 
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Ayesha RA, as a women rights worker: 

As she was very near to Prophet PBH she used to resolve the matter of Muslim women. A girl 

came to Ayesha depressed that her father was pushing her for an arranged marriage, Ayesha 

brought the matter to the Prophet who established that woman’s choice is in marriage (Abu 

Dawood 2009, Hadith:2091).  Though arranged marriages exist still today in many cultures of 

various faiths with both good and bad outcomes but that was the established that forced 

marriages are not allowed in Islam. (Islamic perspective on child marriage, 2018).  

 

Conclusion: 

 One of the reasons of weak bonding between husband and wife is ignorance of duties. One 

of duties of husband is to mentor his wife and develop her personally. 

 The model of Prophet PBH as a mentor for his wives is exemplary. He used all the possible 

beneficial tools to shape their personalities, they tuned out to be the meritorious Mothers of 

Momineen.  Specially, Ayesha RA who is the most knowledgeable among the females of 

this Ummah. 

 The researcher suggests to each husband Muslim or Non-Muslim to follow his footsteps in 

this regard for a better and balanced marital life. 
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Abstract: The Hindu community is a minority group in Malaysia which its majority 

consists of a Malay Muslim. Since their migration to Malaysia during British 

colonization, the Hindus have faced a number of challenges either in economic, social, 

education and religion. As mostly Malaysian Hindus are the followers of Saivism, this 

paper focuses on the survival of the Hindus Saivite in dealing with the difficulties of 

practicing their religion in the Islamic Malaysian environment. The challenges that have 

been identified and raised much concern among the scholars namely Islamic revivalism 

and government policy. These challenges mentioned are analyzed based on literatures. 

The challenges highlighted are not always seen in a negative condition because in certain 

ways people make a revival due to challenges. Apart from challenges, some solutions to 

the issues are also discussed. 

 

Keywords: Hindu Saivism, challenges, Islamic revivalism, government policy, reform, 

solutions. 

_____________________________________________________________________________ 
 

INTRODUCTION 

 

Hinduism in Malaysia is a minority religion practiced by Malaysian and mostly by Indian 

community. According to the Malaysian Statistical Department 2016, over the whole population 

of Malaysian from 2014 until 2016, an ethnic of India has recorded 7.0% and was a second 

largest minority after the Chinese population. The coming of Hinduism can be traced to a 

various kind of time and the earliest period is believed to be since the 3
rd

 century through 

trading activities and Hindu missionaries (Maharaj 2008). However, the development of 

Hinduism in Malaysia is highly influenced by the migration of Indian people during the British 

colonization in Malaysia. Most of the Indian migrations were imported from the South India 

(Appudurai & Dass 2008) to serve for the British to work in plantations and labor sector. As a 

matter of fact, South India has been dominated by the Saivite school of Saiva Siddhanta. Hence, 

nearly all the researchers stated that Saivism which based on the Saiva Siddhanta philosophy is 

a majority and popular school among the Hindus in Malaysia (Arasatnam 1970; Sandhu 1969; 

Vishalache 2010).   

A bulk number of literatures has discussed about the challenges faced by the Hindu 

community in general without specifying any kind of schools or denominations (Arasatnam 

1970; Suryanarayan 1982; Ackerman & Lee 1990; Willford 2007). As in Malaysia, two 

denominations are popularly known adhered by the Hindus namely Saivism and Vaishnavism. 

However, the dominant denomination is Saivism of the Saiva Siddhanta. Lee (1988) provides a 
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summary of the dilemma encountered by the non-Muslims in Malaysia including the Hindus 

caused by the Islamic revivalism in Malaysia. The issue has been stressed upon considering the 

time of 1970s until 1980s. Similarly, Lal (2002) brought up his concern on Islamization in 

Malaysia as a challenge to the Hindus which he relates to the issues of conversion and temple 

demolition. The writer contends to say that those challenges were faced by each denomination 

in Hinduism specifically in this research the Hindu Saivite communities as it is the majority 

denomination practiced by the Malaysian Hindus.  

Since the migration of Indian people during British colonization they have faced 

hardship in their life either in economic, education, and social sphere. These challenges have 

been addressed many times by the scholars (Arasatnam 1970, Wiebe & Mariappen 1978 & 

Rajoo 1993) throughout the ages since before and after Malaysian independence. Surprisingly, 

these challenges are still taking place among the Malaysian Indians. In referring to Malaysian 

Indian Blueprint 2017, with regard to economic challenge the Indians are having problem in low 

income and poverty. As in education, it is stated that 9% of Indians age between 20-24 have low 

education attainment which means their education are only up to lower secondary compared to 

Malays 5% and Chinese 5%. The Indian pupils also have problem in dropout of school either in 

primary or secondary school. As for the social challenge, many issues pertaining to Indians are 

still rampant such as family issues involving domestic violence, alcohol or drug abuse, criminal 

activities and suicide (Malaysian Indian Blueprint 2017).  

 As far as this article is concerned, in the context of religion the challenges faced by the 

Hindu Saivite community were not really felt during the colonization. During the colonial time, 

British people encouraged Indian workers to build shrines and temples in plantations for them to 

carry out their religious ritual and practices. As a result, many small shrines or temples can be 

seen in plantations. There were no authority to control of their religious matter and the Gods 

worshipped and rituals practiced have been influenced by the norms of the society as well as the 

variety of caste of their place of origin. As for the Hindus who have settled down in urban areas, 

they also build temples in their place. The significant of temples to the Hindus is reflected in a 

saying that states there is no meaning for the Hindus if their living place has no temple. 

 However, after the Malaysian independence and till today, the Hindu communities 

particularly the Saivites in Malaysia are surviving in ensuring their religious perpetuity. Many 

of the Hindus feel that these challenges are threat to their religion and opine that they receive an 

unfair treatment from the government. The challenges that raised much concern among the 

Hindus are Islamic revivalism and government policy. Throughout the literatures the article 

would analyze how these challenges are considered as threat to the Hindus and also their 

reaction towards them. Although most of the scholars put forward the negative side of these 

challenges to Hinduism, but then still there are advantages from these challenges if they could 

see it from a positive way. These challenges become as a wakeup call for the Hindus to revive 

their religion. Apart from discussing the challenges, the writer also suggest some solutions to 

the arising issues highlighted. 

 

CHALLENGES: ISLAMIC REVIVALISM AND GOVERNMENT POLICY 

 

As a country which its dominant population is Malay and religious affiliation is Islam, the 

empowerment of Islamic community and Islamic system in Malaysia became the important 

agenda since the independence of Malaysia. The revival of Islam in Malaysia beginning in 

1970s was triggered by the world Islamic consciousness as well as the rivalry of political party 

between United Malay National Organization (UMNO) and Parti Islam Se-Malaysia (PAS) on 

the issue of the establishment of Malaysia as an Islamic state (Lee 1988). While before the 

independence of Malaysia Islamic revivalism was more towards freeing Malaya from the 

colonials, its resurgence in the 1970s was about to practice Islam in all aspects of life (Mashitah 

Sulaiman 2013). Islamic revivalism in Malaysia has increased the awareness of Muslim to 

enliven Islam in life and simultaneously create an Islamic character of Malaysia.  

According to Mashitah (2013), the group of individuals who believed to be responsible 

for the early movement of Islamic revivalism during that period was among the students from 
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Malay Language Association of Malayan University and Islamic Student Association of 

Malayan University in which by then National Union of Malaysian Muslim Students (PKPIM) 

and Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM) were formed. These Islamic movements got 

much influence from the overseas movements and scholars such as in Mesir, Pakistan, 

Indonesia and others. Indeed, the awareness to enliven Islam was not occur among the local 

university students alone but received supports from the students abroad through the formation 

of several organizations based on Islamic orientation specifically in United Kingdom.  At this 

period, the enforcement of Islamic way of life could be seen in urban areas among the Malay 

youths and professional Malays through the encouragement of Islamic dress code; the wearing 

of scarf for females and robe and turban for males. The appearance of literatures and speeches 

focusing on Islam also were voluminous (Lee 1988). 

Interestingly, Islamic awareness that began with the students’ movement earlier 

attracted the political parties of UMNO and PAS. As both parties represent the Malay Muslims, 

Islamic agenda was used to win the heart of Malay voters. The revival of Islam continued to 

develop for the period of 1980’s through the role of the leaders in permeating Islamic 

component within the government policy either in economic, politic, social, education and 

others. The important leader who was really committed and contributed to the process of 

transforming Malaysia into Islamization said to be Dato Seri Dr. Mahathir Mohamed (now 

entitled Tun) (Mashitah Sulaiman 2013). Throughout his leadership Islamic development was 

actively infused, showing the Malaysian government support on Islamization plan. The 

visibility of Islamic resurgence during that time apparent through the introduction of Islamic 

courses in universities and public schools, the establishment of International Islamic University 

in 1983, the support for Islamic banking and insurance scheme and other efforts taken by the 

government (Willford 2007). Apart from that, a concern to rejuvenate Muslim into an authentic 

Islamic teaching and practices that before was mixed with animistic and Hindus influence also 

became a priority. In Mahathir’s writing, it says: “Hinduism and animism…had shaped and 

controlled the Malay psyche before the coming of Islam…If the Malays were to become 

Muslims, these old beliefs must be erased and replaced with a strong and clear Islamic faith” 

(Mahathir 1986). 

 This Islamic revivalism however does not only involving the Muslim community but it 

has caused fear among non-Muslims in Malaysia because it is considered as threat for them. As 

highlighted by Ramanathan (1996), in spite of the universal values that Islamic resurgence 

offers, the movement also generates an extremist group among several Muslims who tend to 

regard non-Muslims as infidels (kafir). Some of them choose to cut off relation with non- 

Muslims and some went beyond the limitation by attacking the institutions of non-Muslims. 

Their action is justified by their belief that by fighting non-Muslims will assure them a road to 

heaven (Ramanathan 1996). As a consequence, several incidents of attacking Hindu temples 

occurred and the most well-known one was the Kerling incident that happened in 19 August 

1978 which involved the attack of the Kerling Subramaniar temple by the Muslim extremists.  

Two issues have been highlighted by Lee (1988) which cause disappointment among 

non-Muslims towards Islamic domination namely land and language. However as the concern 

of this article which focuses on the Saivite Hindus, only the issue of land will be stressed upon 

because the language issue relates more on Christians. The allocation of land for religious 

buildings such as shrines, temples and churches were hardly approved by the government. This 

situation was different compared to the time of British colonization where the non-Muslims, 

particularly Hindus as the concern of this article were easily given the land for the purpose of 

temple or shrine building. Lee (1998) added in 1950s to 1960s even though the acquisition of 

land faced a little difficulty due to rapid urbanization, nevertheless the process of Islamization in 

1970s make it even hard to attain the land from the government. The issue of this shrine 

restriction originally brought up at a conference in Johor Bahru in 1983 which was participated 

by the chief ministers. 

Likewise until 21
st
 century, the issue of Islamization was still regarded as a threat to 

non-Muslims particularly for the Indian Hindus as emphasized by Lal (2006). Being a minority, 

these people have to acknowledge their disabilities to the majority of Malay people and the 
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official religion of Malaysia which is Islam that obtain more privileges than they are. The first 

concern stressed by Lal (2006) is the supremacy of shariah court compared to the civil court in 

managing religious matters. For example is the case of deciding the religion of M Moorthy 

Mohamad Abdullah the first Malaysian who climbed the Mount Everest in 1997. Moorthy who 

converted to Islam in 2004 without the knowledge of his wife and family members died on 

December 20, 2005. The legal battle aroused when the Shariah court ordered Kuala Lumpur 

Hospital to release his body to the Federal Territory Islamic Religious Council (MAIWP) for 

burial according to Muslim rite even though his wife has claimed that Moorthy never embraced 

Islam (Marzuki 2008). The second concern is the problem of demolition of the Hindu temples 

by the government that caused a serious tension among the Hindu communities. The reason 

justified by the government is that the land where the shrine or temple located does not have 

title thus considered as illegal and another important thing is that the land or the road will be 

used for development such as highways and skyscraper buildings (Lal 2006). Lal (2006) 

stresses, it is hard to ask the authorities to understand the sacred values of the trees or places that 

the temple has been built where the deities are dwelling in.  

Until 2017, the challenges in religion faced by the Hindus particular to temples and 

shrines demolition and relocation still became the unresolved issue as highlighted in the 

Malaysian Indian Blueprint 2017. Malaysian Indian Blueprint 2017 points out that the Hindus 

as a minority group in Malaysia, while preserving their religion has to bear the rules and 

legislation set up by the government as well as aware about the sensitiveness of the majority 

group which is Malaysian Malays who are Muslims. 

 

HINDU SAIVITE’S REFORM  

 

Following the above discussion, it is undoubtedly that the Hindus in Malaysia have been facing 

challenges in various aspects particularly in religion as the concern of this article since the 

Malaysian independence and continue until present days. Many scholars have pointed out the 

feeling of dissatisfaction by the Hindus over their marginalization as a minority group in 

Malaysia. Though most of the literatures highlight the negative part of the challenges, 

nonetheless it should be noted that the challenges also have affected the Hindu masses in a 

positive way that turn them out to reform their religion too in order to preserve their religious 

institution. 

Essentially, Hindu reform in Malaysia has begun since the British occupation. 

However, the basis for the formation of this pre-independence Hindu reform was motivated by 

the reformist movements in India to ensure that popular Hinduism align with scriptural 

Hinduism. For instance, the formation of Tamil Reform Association (TRA) in 1931 was 

determined to eliminate a few practices such as fire-walking, animal sacrifices and kavadi 

bearing (Lee 1982, Lee & Rajoo 1987, & Jha 2019). Nonetheless, the movement was somewhat 

unsuccessful because it did not get the support from the state to get rid those folk practices like 

the case in India (Lee 1982). Following the TRA, several organizations that got influence from 

the Indian state reformist movements were established throughout the 20
th
 century namely the 

Ramakrishna Mission and the Vivekananda Society. These movements attracted the Hindu 

devotees due to its universalistic and tolerance viewpoint which overcome the sectarian 

differences among the Hindus. But after the post war time these movements had weaken and 

replaced by other movements that strive to revive the Hindu philosophy. 

According to Lee (1982) the rise of Hindu reform after the period of post war was a 

response towards several concerns, namely the lacking of religious awareness among the second 

generation of the Indian youth and the insignificant ritual practices, the disunity of the Hindu 

community due to unsystematized Hinduism as well as likelihood of the proselytisation of 

Indian youth by other religions. In reacting to these concerns, a number of efforts were done 

such as the organization of Saivism’s classes, the invitation of religious leaders from South 

India to conduct lectures, and the support for orthodox Hindu festivals. The school of Saiva 

Siddhanta of the Southern India gained popularity among the Hindus due to its close relation 

with the Tamil lineage. The movements at this period were actively involved by the Indian 
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middle class and centered within urban area. By 1965, the Malaysian Hindu Sangam was 

established to safeguard the matters pertaining to Hinduism with its members consisted of 

professionals, civil servants, teachers and businessmen. 

 As Islamic revivalism came to surface in the 1970s, the Hindu reform also continuing to 

be present. At this time, Islamic revivalism was considered as the important factor for the Hindu 

revitalization though in other point of view it rather may be seen as a threat (Lee 1988). 

Throughout 1970’s the process of transformation can be seen through the process known as 

sanskritization, though it possibly developed early than that time. The sanskritization is a 

process of absorbing the little tradition into great tradition ritual institutions involving the 

deities, rituals and local festivals being replaced by Sanskritic form (Prorok 1998). For instance, 

in 1978 it witnessed a conference held by the Hindus representations of Muṉiswaraṉ temples 

within Malaysia in which declaring the status of Muṉiswaraṉ to be raised to God Śiva. 

Therefore, the practicing of animal sacrifices and alcoholic offerings were banned from all 

Muṉiswaraṉ temples, while the celebration of Śivārāttiri, a fasting observation within the 

Śaivite temples was recognized as a major temple festival. This transformation marked the 

revival of Śiva worship. 

Looking at the positive part, Ramanathan (1996) emphasizes that Islamic revivalism 

which brought Islamic consciousness among Muslims in observing Islamic teachings, theology 

and ritual worship has influenced the Hindus too in having interest towards their religion. The 

Hindus have re-examined and make changes to their religious activities. Among the changes 

that took place, firstly, the observation of the worship rituals according to the religious text. 

This is visible through the phasing out of animal sacrifices practices in worship ritual that was 

commonly carried out in the past by the Hindus in the temples. Second, the observation of strict 

rules in personal food consumption as the preparation of festival enables to show their 

devoutness and agreement with others. Third, the growing interest in joining the religious 

festivals and ritual worship conducted in temples. Fourth, the emphasis on following the Hindu 

religious tenets that based on religious texts in an important event of life such as birth, death and 

marriage (Ramanathan 1996). 

 In addition, the Hindus also have shown a great interest to learn their religion by 

studying Tamil in order to understand the religious hymns contained in their religious texts. 

They also have been acquired a teaching and guidance from the well-known gurus from India as 

well as Malaysia. These gurus have been spreading their teachings through pamphlets writing 

and audio visual publication. Furthermore, their teaching on scriptures has been delivered in 

relevant way and easier to be understood by the Hindu masses. Therefore, it has caused an 

increasing interest among Hindus to attend religious festivals and ritual worships. Moreover, it 

has produced a movement among Hindus to seek for pure Hindu religious teachings and to 

remove non-agamic ritual and practices from the Hindu religious institution (Ramanathan 

1996). Obviously, some of the changes mentioned already taken place either during 

colonization or post colonization, yet perhaps with the advent of Islamic revivalism those 

transformations became more actively carried out. 

 

REACHING OUT THE HINDU COMMUNITY 

 

Following the argument and statement debated by the scholars we could see how those 

challenges are perceived by the Hindus as a threat and also safeguard in other way round. We 

understand how Islamic revivalism particularly has caused fear to this minority group of people. 

As a matter of fact, an important thing that we should do is to correct their misunderstanding 

about Islamic revivalism and Islam itself. Hindus should not fear of Islam because Islam as a 

religion of mercy to all creations protects the benefits of all people either Muslims or non-

Muslims. This is proven since the time of Prophet Muhammad S.A.W. where religious freedom 

was upheld between different religious communities. The same formula also is implemented 

throughout the Malaysian ruling of Islam.  

 An effective way to correct the Hindus and non-Muslims perception about Islam is 

through conducting a dialogue between diverse religious representatives in Malaysia. By having 
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an interfaith dialogue, it does not only correcting the misperceptions of non-Muslims towards 

Muslims but also increase Muslims understanding on other religions. Consequently, people 

either Muslims or non-Muslims will come to the ground when facing the sensitive issues and 

find a mutual agreement and respect between each other. This program of dialogue actually has 

been carried out by certain organizations in Malaysia either government or non-government in 

enhancing the harmonious Malaysian.  At the government side, the program of dialogue has 

been started by Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) and Jabatan Kemajuan Islam 

Malaysia (JAKIM). In 24 February 2010, the Malaysian government took an effort in 

establishing the Council of Promoting Mutual Understanding and Harmony between Religious 

Adherence (JKMPKA) by which IKIM and JAKIM are among the organizations involved 

(Mahfuzah et al.  2014). As for the non-government (NGO’s), several organizations have took 

part in promoting dialogue such as Academy of Civilization Studies, Kolej Darul Hikmah, 

Islamic Propagation Society (IPSI), Malaysia Interfaith Network (MIN) and Malaysia 

Consultative Council for Buddhism, Christian, Hinduism, Sikhism and Taoism (MCCBCHST) 

(Mahfuzah et al. 2014). Apart from that, at the media level, Al-Hijrah channel a television 

station in Malaysia for example has been leading in promoting and conducting a series of 

interfaith dialogue. The program titled ‘Dialog Harmoni’ which began its broadcasting in 2013 

involves representatives from Islam, Buddhist, Christian, Hindu and Sikh discussed on the 

concept of God from each religious perspectives and how religion become the guidance in 

everyday life of the adherents. Perhaps, through the dialogue the representative of Islam should 

explain how Islam treats non-Muslims as taught by al- Quran and the sunnah of Prophet 

Muhammad S.A.W.  

In referring to the issue of temple demolition which causes much dissatisfaction among 

Hindus, the dialogue should highlight regarding the Quranic principle on this matter. Allah 

forbids us from trespassing and destructing the other people house of worship. It is stated in the 

Qur’an “Did not Allah check one set of people by means of another, there would surely have 

been pulled down, monasteries, churches, synagogues, and mosques, in which the name of 

Allah is commemorated in abundant measure” (Al- Hajj 22:40). Through this ayah it is clear 

that if Allah did not forbid the destruction of houses of worship, definitely this matter would 

happen where the ruling power will demolish the house of worship of the minority arbitrarily 

(Khairul 2016). Khairul (2016) mentions about a general guideline set up by the Prophet 

Muhammad S. A. W in dealing with non-Muslims which is the affirmation on banning of the 

oppression of rights of the non-Muslims as long as they abide the agreement with the Muslims. 

This guideline has been continued throughout the caliphate reign. During the time of Abu 

Bakar’s ruling for example, the method has been implemented when he sent his army’s 

delegation under the leading of Usamah bin Zayd. Among the 10 mandates he pointed out 

regarding the ethics that should be followed by the Muslims army is the prohibition from 

destructing of the place of worships of other religious adherents (Khairul 2016).  

Looking from the evidences from Quranic ayah and sunnah of Prophet Muhammad 

S.A.W. it is crystal clear that Islam put much concern in preserving religious freedom of other 

people of faith. Islam does not allow the demolition of house of worship without a justified 

reason. In addition, Islam permits other people of faith to practice their religion as the way they 

believe. However, in the case of Malaysia which regards to the issue of temple demolition and 

limited allocation for temple it should be understood that it is a part of government policy in 

ensuring a well managed development of buildings in each area. Apart from that, the allocation 

of the temple also should consider the population of community who resides in the area 

proposed. This rule has been set up by the government in order to guarantee the full utilization 

of the temple or other places of worship by the devotees as well as to avoid the sensitivity of the 

community who forms the majority in that area. In the guideline of houses planning issued by 

the Department of town and rural plan of the Malaysian peninsula, the Ministry of Urban 

Wellbeing, Housing and Local Government on 18 September 2014 stated that the construction 
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of houses of worship either Muslim or non-Muslim should be available according to certain 

spaces and also residence population.
95

 

In order to solve the feeling of dissatisfaction among the Hindus regarding the issue of 

the temple, clear information should be explained to them regarding the rules and policies of the 

government on house of worship construction. In addition, the Hindus should understand that 

the situation in constructing of the temple in the time of British colonization and after the 

Malaysian independence is different. Perhaps, the Hindus were accustomed to build a shrine or 

temple wherever the place they migrated and which places or trees they perceive there are 

deities reside in. Consequently, those shrines and temples were built up in unorganized location 

and because of that in today’s cases certain shrines or temples need to be demolished in order to 

make way for the development of highways or other projects. However, the government did not 

simply demolish those temples but provide a place for the process of displacement. As 

mentioned in Yousif (2004), R. Thiagaraja the honorable Secretary General of MCCBCHST 

claims that the issue of the restriction on building of new house of worship commonly is caused 

by the non-Muslims themselves. The problem occurs due to reason of not knowing or does not 

follow the correct procedures in obtaining permission from the government authority. R. 

Thiagaraja also agrees that state government provides allocation for non-Muslims place of 

worship if they follow the rules and legislations available. Therefore in these present days the 

Hindus should acknowledge the rules and regulations set up by the government in order to 

ensure the construction of the Hindu temples follow the rules. Hence, the issue of illegal shrine 

or temple building would be resolved. 

Another important issue that needs to be clarified is related to legal matter which 

entitles Islam a special privilege compared to other religions in Malaysia. Even though Islam is 

considered as the official religion of Malaysia, religious freedom is also given to every person 

to profess and practice his own religion as stated in Article 11 of the federal constitution. 

Nonetheless, in relation to this Article 11 there are non-Muslims and sometimes certain 

Muslims themselves misunderstood this religious freedom as absolute freedom. Indeed the 

religious freedom given is not an absolute freedom by which each individual who has embraced 

any religion are bound to the obligations of his religion (Zulkifli & Norfadhilah n.d.). In the 

case of conversion, people always argue the reason of Muslims is not permitted to convert to 

other religion as it contrasts the Article 11. It should be clearly understood here that there is no 

compulsion in Islam as mentioned in surah al-Baqarah ayah 256. But then, if the person has 

embraced Islam he is not allowed to change his religion. In surah al-Baqarah ayah 217, its 

meaning: “…and whosoever of you turns back from his religion, then he dies as an unbeliever, 

and all his works shall go wasted in this world and the Hereafter, and they are the inmates of the 

Fire. They shall abide in it forever”.  

Additionally, all parties either Muslims or non-Muslims should understand that 

prohibition of conversion among Muslims to other religions is to ensure the sanctity of Islam 

itself. Once a person professes to be a Muslim he is bound to uphold Islam till the end of his 

life. As Muslims are asked to respect other religions, non-Muslims also should understand and 

respect Islam in this matter. Islam encourages tolerance towards other religions but there is 

limitation to it as long as it does not contradict Islamic principle. Therefore, with regard to the 

issue of religious conversion it needs to be well taking care of by the authority.  

 

CONCLUSION 

 

Undoubtedly as a minority the Saivite Hindus would feel the challenges within Malaysian 

Islamic environment specifically posed by Islamic revivalism and government policy as a threat 

to their religion. An important point that we could see from the discussion above is that the 

challenges faced by this community have made them to have misunderstanding towards Islam 

                                                      
95

For further information on the guideline of constructing houses of worship according to 

residences population, it can be referred to the attachment 3, in page 70. 

(http://jkt.kpkt.gov.my/jkt/resources/PDF/Pekeliling%20JKT/2104/GP_Perumahan.pdf) 
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and feel that their rights are ignored by the Malaysian government. In order to solve this matter, 

certain efforts can be done to correct their understanding regarding Islam and rules or 

regulations of the government. Therefore, the Saivite Hindus would not feel that they are 

marginalized but will be optimistic in facing the challenges. Indeed, the reality need to be aware 

is that, if they could see in a positive way the challenges had acted as push factor for them to 

revive their religion in assuring the security and protection of the Hindu tradition. 
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Abstract: Work family enrichment (WFE) can be described as bi-directional where 

resources gains from work may enrich quality of life in family role and resources gains 

from a family role may enrich the quality of life in the work role (Balmforth & Gardner, 

2005). This paper explores the mediating effect of work family enrichment in the 

relationship between lifelong learning and job satisfaction. Specifically, this paper will 

develop a proposed conceptual framework that can explaining the direction and 

relationship of each variable involve. Public primary and secondary school teachers in 

Malaysia who are furthering their study at tertiary level under ‘Hadiah Latihan 

Persekutuan’ (HLP) scholarship will become a population of this study. This propose 

conceptual framework prepare the grounds for the future, empirical investigation of this 

currently under-researched topic, which could be essential for multiple domains 

including academic, ministry and society. 

 

Keywords: Work Family Enrichment, Lifelong learning, Job satisfaction, Teachers. 

____________________________________________________________________________________ 

 

Introduction  

 

Learning has always been recognized as a way to improve personal quality of life (Centre for 

Research on the Wider Benefits of Learning, 2008; OECD, 2012), and as one of the most 

effective tools for fighting social exclusion. The continuous participation of citizens in learning 

and training is seen as key to assuring quality of life and work. November 2011 was a starting 

point of lifelong learning introduction in Malaysia. This is because the existence of Blueprint on 

Enculturation of Lifelong Learning for Malaysia (2011-2020). This Blueprint was published and 

launched in November 2011 by the Ministry of Higher Education (MOHE). From this 

Blueprint, it was declared that lifelong learning is the third pillar in human capital development.  

It is become a huge challenges to Malaysian government in increasing awareness, encouraging 

participation as well as improving engagement between the academia, industry and other 

relevant agencies in promoting lifelong learning. 

Malaysian government has invested in education and human capital training, 

particularly in lifelong learning (Mustapha & Abdullah, 2006), and has enlisted 14 ministries 

and various agencies to participate in the Blueprint initiatives. The Ministry of Education 

(MOE) is also included in this initiative. MOE always encouraging their staff to get involve in 

lifelong learning. Some scholars said that continuing education takes on a variety of goals and 

aims to develop the well-being of the individuals and their quality of life (Bermejo and Miguel 

2008; Kallen 1996; Mas-Torelló 2006; OMS 2002; Padilla et al. 2010; Pérez and De-Juanas 

2013). 

A lot of opportunities and programmes have been developed especially to teachers. 

Teachers should encourage to attend in-service courses and also to further their study in tertiary 

level. For an example, Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) scholarship will be offered annually 

to all public sector teachers who are plan and intend to further their study. This HLP scholarship 

will be given to qualified teachers and they are entitle to get paid study leave for two or three 

years depend on their study level i.e Master or PhD. Apart from that, teachers are also 

encourage to join short service courses to enhance their knowledge, skill, competency and 

ability especially in their related daily work which is teaching.  
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Meanwhile, Jamil et al. (2010) acknowledged “teachers are not only one of the 

‘variables’ that need to be changed in order to improve the educational system, but are also the 

most significant agents in this reform”. Malaysia government has instructed teachers to upgrade 

their skills and knowledge by furthering their study to upper level. Under 10th Malaysia Plan, 

MOE targeted to have 60% graduate teachers from primary school and 90% graduate teacher 

from secondary school by 2015. Apart from that, under 11th Malaysia Plan, one of the focus in 

education is strengthening the lifelong learning for skill enhancement to all people including the 

teachers.  

 According to Nguni (2005), well trained, motivated, committed and satisfied teacher are 

resulted from high quality of education system. Teachers’ job satisfaction is an important factor 

for any educational organization to be effective in terms of performance and progress (Masanja, 

2013).  Every organization needs to improve their employees’ satisfaction to produce a high 

quality of job. It is a topic that received a significant attention by managers and researchers. A 

huge body of research has been done as well as ongoing to explore and understand job 

satisfaction problems in developed country (Abdul Sattar, 2014), and developing world as well 

(Gamboa, Garcia-Suaza and Rodriguez-Acosta, 2011). 

Teachers in Malaysia are the highest number of workforce as a government servant in 

public sector. Issues on job satisfaction among them always been reported to National Union of 

Teaching Profession (NUTP), Malaysia. Every month, NUTP reported receive 30 to 50 cases of 

stressed teachers. Dealing with daily activities in school like teaching, coaching, mentoring, 

administrating and additional clerical workload lead to emerging on satisfaction issues both in 

daily life and work life. Work life balance has important implications for individuals, 

organizations, and society, and consequently, a growing body of research has explored the 

intersection of work and family domains. 

In this paper, it will be focused on the role of work family enrichment (WFE) as a 

mediator variables to examine the relationship between lifelong learning (independent) and job 

satisfaction (dependent) variables. Apart from that, this study also intend to look at the role of 

WFE as a potential mechanism by which the lifelong learning can produce changes on HLP 

programme teachers’ job satisfaction. 

The specific objective of this study is as followed: 

1. To examine the mediation role of teachers’ WFE on relationship between lifelong learning 

and teachers’ job satisfaction.  

 

 
Figure 1: Conceptual framework 
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Literature review 

 

Lifelong learning  

Lifelong learning is a conscious effort to acquire knowledge about one’s job or personal 

life and can occur at all ages. It can be acquired through formal, informal and non-formal ways 

and is an ongoing process. There are several factors that make lifelong learning a necessity for 

individuals who want to retain a level of knowledge and skills required for their occupation. 

These factors such as technology, complexity, globalization, geopolitical, multigenerations and 

longer lives. The concept of lifelong learning was introduced by UNESCO in 1965. Since then, 

the development of adult education through lifelong learning began all over the world. In 1976, 

The Mondale Bill, also known as the Lifetime Learning Act, was presented as an amendment to 

the Higher Education Act of 1965. It was the first legislative act that included the concept of 

lifelong learning and marked the establishment of lifelong learning in the United States. 

Moreover, early scholars also had an interest in continued, or lifelong learning. Since 1975, 

many scholars had produced and published their articles regarding lifelong learning and this 

situation keep going up until now.   

Lifelong learning become a main concern for each country in the world because lifelong 

learning is the characteristic of the society in the 21st century (Majhanovich & Napier, 2014). 

Merriam and Kee (2014) gave Thailand as an example of a country which has succeeded in 

enculturating lifelong learning for the whole country. It is required by the law and the Office of 

Non-formal and Informal Education (ONIE) plays an important role in promoting lifelong 

learning and creating a learning society. Besides that, year 1996, announced as the year of 

lifelong learning in Europe; 2000, emphasized the lifelong learning as the main elements of the 

European Union; and 2006, the key competencies of lifelong learning were published, are 

important years in terms of the concept itself. 

In Malaysia, the concept of lifelong learning has been introduced by our former Prime 

Minister Tun Abdullah Ahmad Badawi on his speech at the official opening of the ASEM 

Lifelong learning 2002. Malaysia also believes that lifelong learning will produce knowledge 

workers and societies through the participation of tertiary education. This is supported by 

Brown and Lauder (2003) where higher tertiary education has been identified worldwide as an 

engine of economic growth. By 2020, Malaysia aiming to become a developed and high income 

nation. This aiming can be achieved through education which emphasize on lifelong learning 

programme where regarded as “catalyst for industry transformation” (PEMANDU, 2010).  

Besides that, based on report from Economic Transformation Programme, (2010) almost RM27 

billions or 4 percent of its Gross National Income in 2009 came from education sector. It is 

estimated that approximately 20.6 million of lifelong learners in Malaysia in year 2020 and 

contributes 50% of the population. 

 

Job satisfaction  

According to Robbins (2010), job satisfaction can be defined as an attitude or feeling 

about the job itself. In other words, job satisfaction is connected to how people feel about their 

jobs and their different aspects. Spector (1997) defined job satisfaction is ‘an attitude toward the 

job and involves affective, cognitive and behavioural components about various related aspects 

such as pay, promotion, work tasks, co-workers, supervisors, and others’.     

Most organizations strive for employee satisfaction, but not all attain this goal. That is 

why it is important for human resources professionals to know more about the factors that can 

increase employee satisfaction, and how it fits into a company’s overall success. Spector (1997) 

lists three important features of job satisfaction;  

1. Organizations should be guided by human values.  

Any organization should treating their workers fairly and with respect. In such cases the 

assessment of job satisfaction may serve as a good indicator of employee effectiveness. High 

levels of job satisfaction may be sign of a good emotional and mental state of employees. 

Employees should be treated friendly and the organization try to avoid the gap between 
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employer and employees. Working as a team is much better and can build up a strong 

cooperation between employers and employees.  

2. The behaviour of workers depending on their level of job satisfaction will affect the 

functioning and activities of the organization's business.  

It can be concluded that job satisfaction will result in positive behaviour and vice versa, 

dissatisfaction from the work will result in negative behaviour of employees. Positive behaviour 

among the satisfied employees will enhance the productivity and negative behaviour resulting 

from dissatisfaction employees will give harmful and loss to the organization.  

3. Job satisfaction may serve as indicators of organizational activities.  

Through job satisfaction evaluation, different levels of satisfaction in different 

organizational units can be defined, but in turn can serve as a good indication regarding in 

which organizational unit changes that would boost performance should be made. 

Many studied had been done by the previous scholar to determine the factors of job 

satisfaction among employees. Until now, the study to identify and determine the factors of job 

satisfaction still develop and ongoing. When talking about factors of job satisfaction, must be 

also kept in mind that the factors that can cause dissatisfaction. There is no consensus regarding 

issues of job satisfaction and dissatisfaction among authors (Aziri, 2011). 

 

Work Family Enrichment (WFE) 

Work-to-family enrichment, as defined by Greenhaus and Powell (2006), is the extent 

to which experiences in the work role improve the quality of life in the family role. It is also 

offers the broadest conceptualization of the positive side of the work–family interface at the 

individual level of analysis. 

This concept of WFE is based on the theory of multiple roles or identities. Focusing on 

the net positive gains obtained from engaging in multiple roles, Marks (1977) and Sieber (1974) 

noted that the scarcity perspective only presents part of the picture of pursuing multiple roles. 

As opposed to the scarcity perspective, they suggested the accumulation perspective that posits 

the whole person is more than the sum of the parts, and resources from multiple roles are 

expandable, not fixed. Therefore, strong commitment to one role does not necessarily preclude 

strong commitment to another, and it can generate resources for use in the other role. This idea 

provides the theoretical foundation for WFE – an individual’s involvement in the work role can 

benefit that person’s involvement in the family role (Barnett and Hyde 2001; Rothbard 2001; 

Frone 2003; Greenhaus and Powell 2006). 

In another word, WFE can be described as bi-directional where resources gains 

(experiences, skills, opportunities) from work may enrich quality of life in family role (WFE), 

and resources gains (positive moods, behaviours, sense of accomplishment) from a family role 

may enrich the quality of life in the work role ( family work enrichment) ( Balmforth & 

Gardner, 2005).  Greenhaus and Powell (2006), also agreed that being involved in multiple roles 

can have benefits in physical, mental and relationship health. Apart from that, two conditions 

must fulfil in order for work family enrichment to be occurred: (1) not only must resource gains 

be transferred from the one role to the other, but (2) this must result in the improvement of 

performance in the receiving domain. 

 

The Mediating Role of Work Family Enrichment 

"In general, a given variable may be said to function as a mediator to the extent that it 

accounts for the relation between the independent and the dependent variables. Mediators 

explain how external physical events take on internal psychological significance. Whereas 

moderator variables specify when certain effects will hold, mediators speak to how or why such 

effects occur" (Baron & Kenny, 1986). 

 The general test for mediation is to examine the relation between the independent and 

the dependent variables, the relation between the independent and the mediator variables, and 

the relation between the mediator and dependent variables. It also explains how or why there is 

a relation between two variables. All of these correlations should be significant. The relation 
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between independent and dependent variables should be reduced (to zero in the case of total 

mediation) after controlling the relation between the mediator and dependent variables. 

In this paper, WFE used as a mediator variables to examine the relationship between lifelong 

learning (independent) and job satisfaction (dependent) variables. Apart from that, this study 

also intend to look at the role of work family enrichment as a potential mechanism by which the 

lifelong learning can produce changes on HLP programme teachers’ job satisfaction.  

Roles of WFE as mediating variable towards other antecedents of independent and 

dependent variables had been carried out by previous studies. For an example, a study was done 

by Daniel S. and Sonnentag S. (2015), to examine the relationship between boundary 

management, work family enrichment and job satisfaction.  It found that WFE mediated the 

relationship between permeability preferences and job satisfaction and also the relationship 

between perceived flexibility supplies and job satisfaction. 

Another example of study conducted among Malaysian nurses reported that the impact 

of both self-esteem and social support upon life satisfaction was mediated by work-life 

enrichment (Rashid et al. 2011). Similarly, Mustapha et al. (2011) found that work-life 

enrichment mediated the relationship between co-worker support and turnover intentions. Thus, 

based on literature discussed, we proposed: 

 

H1 :  Work-to-family enrichment mediates the relationship between lifelong learning

 and teachers’ job satisfaction. 

 

Methodology 

 

The present study will be conducted in all public universities in Malaysia. It will involve three 

variable which are lifelong learning as independent variable, job satisfaction as dependent 

variable and, lastly mediator variable is work family enrichment (WFE). A quantitative method 

through survey questionnaires will be conducted to the respondent from teachers in public 

primary and secondary school who are furthering their tertiary level of education i.e. Master and 

PhD under the MOE programme which is HLP for the year 2018. A sum of 555 population, the 

questionnaire will be distributed to the sample respondent by using a proportionate stratified 

random sampling technique. Seven Likert’s scale will be used in the questionnaire ranging from 

very strongly disagree to very strongly agree. 

All scales developed originally in English will be translated in Malay language by the 

first author and back-translated to English by a bilingual expert. All items in questionnaire were 

adapt and adopt from the previous studied. The information about the items as follows: 

 

Variables Number of items  Sources  

Lifelong Learning 18 Knapper and Cropley (2000) 

AARP Lifelong Learning Survey 

(2000) 

Work Family Enrichment 18 Carlson et al. (2006) 

Job Satisfaction  36 Spector’s Job Satisfaction Survey 

(1997). 

 

This study will use structured equation modelling (SEM) technique and relied on the uses of 

AMOS and SPSS for data analysis. Exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor 

analysis (CFA) will be conducted for all variables individually to ensure that the items are free 

from high correlational relationships. This is because to ensure the model fit achieved.   

 

Conclusion 

 

This study is vital in order to examine the mediation role of teachers’ WFE on relationship 

between lifelong learning and teachers’ job satisfaction. The relationship between exogenous 

and endogenous are expected to be occurred through the mediation variable which is WFE. 
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Through WFE, the HLP programme teachers’ will face job satisfaction because of their 

intention to pursue their study at tertiary level which is part of lifelong learning. Apart from 

that, this study will propose a conceptual framework to see the connection of each variables 

involve. All people especially teachers might be encourage to take part in any lifelong learning 

programme developed by the government because it is believe that, the continuous participation 

of societies in learning and training is seen as key to assuring quality of life and work. 
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Abstract: The internet has now become a primary need for all people, including 

teenagers. All the ease of access to information through the internet makes teens 

experience addictions to the internet. Self-control factor becomes an essential factor that 

is often associated with internet addiction, and besides that, internet addiction is also 

thought to be caused by a lack of internalization of religious values or religiosity and 

intellectual intelligence. The research method in this research is field research using 

descriptive quantitative and correlational approaches. The research subjects in this study 

were adolescents aged 14-24 years who lived in the city of Banjarmasin amounted to 

712. The sampling technique used in this study was to use the Proportionate Stratified 

Random Sampling procedure, which is the process of selecting samples in which all 

members of the population have the same opportunity to choose by considering the strata 

(levels) that exist in the population. Based on the results of the study that internet 

addiction has no significant relationship to teenage religiosity and adolescent intellectual 

intelligence in the city of Banjarmasin. 

 

Keywords: Internet Addiction; Reliugiusity; Intellectual Intelectual; Adolescents; 

Banjarmasin 

____________________________________________________________________________________ 

 

Background 

 

In line with the development of Information and Communication Technology in the era of the 

Industrial Revolution 4.0 today, it is very influential on the pattern of individual life. The rapid 

development of technology, among others, is the internet. The presence of the internet makes 

the world borderless and increasingly narrow. The internet helps individuals to communicate or 

look for things that are needed or information needed without visiting that place. Even that 

cannot be denied anymore that the internet has risen to the primary needs of most people, the 

internet has also been used by people of various ages and generations, especially teenagers. 

APJII data (Association of Indonesian Internet Service Providers) explained that in 

2018 based on the results of surveys and polling internet users in Indonesia increased by 27, 91 

million (10, 12%) to 171.18 million people, meaning that internet user penetration in the 

country has increased 64.8% of the total population of 264.16 million people and 64% are 

teenagers. APJII recorded the highest penetration coming from the age of 15-19 years by 91%. 

They are followed by age groups 20-24 years (88.5%) and 25-29 years (82.7%). The lowest 

penetration came from the 65 years group and above at 8.5%. The results of other surveys 

conducted by Yahoo and Taylor Nelson Sofres (TNS) Indonesia show that internet users are 

dominated by adolescents aged 15-19 years, the second rank is 20-24 years old, and the last 

rank is age 45-50 years. According to the News Sky report, most of them use the internet to play 

social media. The data above shows that teenagers or the current generation use the internet a 

lot.  

The internet is like a double-edged knife. The use of the internet by adolescents can 

have both positive and negative impacts, this happens because adolescents tend to be easily 

influenced by the social environment without considering the effects that will be received while 

doing internet activities (Ekasari & Dharmawan, 2012) On one positive side this technology can 

be beneficial if used for good and useful things, such as looking for school learning materials, 

mailto:yhairina@uin-antasari.co.id
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discussion materials, looking for scholarship programs, consulting with experts, distance 

learning, looking for multimedia-based teaching methods and so forth. However, on the other 

hand, the use of the internet can shift to negative things, and this should be of concern to the 

whole community. 

All the ease of access to information through the internet has made many teenagers 

addicted to the internet. This addiction is indicated by the following criteria: feeling happy when 

online, not happy when offline, attention is only focused on the internet, usage is increasing, 

unable to regulate internet usage, dare to lose because of the internet, and using the internet as a 

way to escape from problems ( Young, 1996). Internet use may be beneficial when it is at a 

reasonable level, but high-level internet use can disrupt daily life such as psycho-social decline, 

relationships, and neglect of academic and work responsibilities (Koc, 2011). 

The results of the study concluded that one of the internal factors in individuals who 

form addictions is self-control. The self-control factor becomes an essential factor that is often 

associated with problematic internet usage. For example, in a study conducted by Annisa 

Kurniawati (Kurniawati, 2017), who said the effect of self-control on internet addiction was 

8.4%. The same study was also conducted in Surakarta by Anang Ariyanto (Ariyanto, 2017), 

where self-control made a useful contribution of 23.6%. Also, another study conducted by 

Muna et al. (Muna & Tri Puji, 2014), "The relationship between self-control and the tendency of 

social media addiction in adolescents," resulted in a useful contribution of 15.1%. The ability of 

self-control is negatively related to internet addiction, meaning that the higher the self-control, 

the lower the internet addiction and vice versa. Individuals who have high self-control can 

change events and become the leading agent in directing and regulating behavior that leads to 

positive consequences. 

Also, internet addiction is thought to be caused by a lack of internalization of religious 

values in the daily lives of adolescents. Moreover, according to Elisabeth (Hurlock, 2000), in 

adolescence, the level of interest in religion is classified as less, due to the increasingly 

widespread social networks, and interact with various groups and different cultural and religious 

backgrounds. According to Erick Fromm stated that an individual, including adolescents, will 

not be comfortable to be negatively affected by a change that occurs in their environment if the 

individual gets an introduction and deepening of religiosity. This is because religion can reduce 

one's tendency to violate norms. Religion can help someone to have a moral sense, and religion 

becomes a guide in life. Religious life in individuals can be seen at the level of religiosity, and 

religiosity can affect individual behavior (Jalaluddin, 2008). Individuals who have a high level 

of religiosity are those who have personalities that are tightly bound to the religion they believe. 

Religiosity factor is an essential factor in adolescents to overcome Internet addiction 

behavior, especially accessing negative things. Understanding of religious teachings has a 

function as a means of controlling human attitudes and behavior in order to remain in line with 

current cultural values. The moral teachings of religion are used as the leading guide for its 

adherents to control attitudes. If the moral teachings of religion are well embedded in teenagers, 

they will control and refrain from excessive internet access.  

Also, one of the factors thought to be related to internet addiction in adolescents is 

intellectual intelligence. Intellectual intelligence is defined as the ability of logical thinking to 

find facts objectively, accurately, and to predict risks, see the consequences of every decision 

that exists (Putri, 2016). The existence of intellectual intelligence possessed by individuals will 

be able to analyze the dangers of excessive internet use, which can hurt the individual 

concerned. Intellectual intelligence owned by individuals will produce a conclusion and 

commitment to say no to unhealthy internet use.  

Paying attention to this background, the researchers are interested in examining the 

level of internet addiction in adolescents in the city of Banjarmasin and its relationship with the 

religiosity of adolescents and also the intellectual intelligence of adolescents in the city of 

Banjarmasin.  
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Research Methods 

 

This type of research used in this research is field research using descriptive quantitative and 

correlational approaches. Research subjects in this study were adolescents aged 14-24 years 

who lived in the city of Banjarmasin. Banjarmasin City Region consists of 5 Subdistricts, 

namely Central Banjarmasin Subdistrict, South Banjarmasin Subdistrict, North Banjarmasin 

Subdistrict, East Banjarmasin Subdistrict, West Banjarmasin Subdistrict, while the research 

object of the research is the religiosity (X1), Intellectual Intelligence (X2), and Internet 

Addiction (Y). Based on data from the Central Statistics Agency (BPS) of South Kalimantan 

Province. The population (population) aged 14-24 years is 677. In order to obtain a sample that 

can describe and illustrate the population, then in determining the sample of this study, a 

formula based on Proportions or Isaac and Michael's formula with an error rate of 5%. The 

sampling technique used in this study is to use the procedure of Proportionate Stratified 

Random Sampling, which is the process of selecting samples where all members of the 

population have the same opportunity to be chosen with due regard to the strata (levels) that 

exist in the population. The sampling criteria used in this study were 14-24 years old, male and 

female sexes, and domiciled in the city of Banjarmasin. 

In this study, the research paradigm that will be used uses a dual paradigm with one 

dependent variable and two independent variables. The research paradigm can be seen below: 

 
                                 Chart 1. Research Paradigm 

 

 

In order to obtain the desired data, the research instrument used by researchers is to use 

a scale method and tests, namely the Internet Addiction Test, the Scale of Religiosity and the 

CFIT (Culture Fair Intelligence Test). The statistical method used to test hypotheses is multiple 

linear regression. In this study, a tool used for data analysis in SPSS 24, while the perspective 

that will be used to describe the findings in this study, is to use psychological theories, 

especially religious psychology, social psychology, and developmental psychology. 

 

Results and Discussion 

 

A. Profile of Research Subjects 

The subjects in this study were teenagers aged 14 to 24 years and domiciled in the city of 

Banjarmasin. Complete data related to the profile of research subjects can be seen in the 

following table: 

 

Variabel Dependen: 

Kecanduan Internet 

Remaja 

Variabel 
Independen 2: 

Religiusitas 

Remaja 

Varibel 
Independen 1:  

Kecerdasan 

Remaja 
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Table 1. Profile of Research Subjects 

No Criteria amount Percentage 

1 Number of Subjects   

 N 712  

2 Gender   

 Male 324 45,51 

 Girl 388 54,49 

3 Subject Age   

 14 100 14,04 

 15 165 65,31 

 16 113 15,87 

 17 17 4,35 

 18 3 3,00 

 

B. Descriptive Analysis of the Level of Youth Religiosity 

By comparing each score obtained by the subject with the norm created by the researcher, the 

descriptive level of reliability data is obtained as follows: 

 

Table 4. Categories of Youth Religiosity Levels 

Criteria amount Percentage 

Low  1 0,14 

Average 61 8,57 

High 650 91 

 

Or if in the diagram, then it can be seen in the following diagram: 

 

Chart 2: Level of Teen Religiosity 

 
 

From the data, it can be seen that the level of religiosity of adolescents in the city of 

Banjarmasin is obtained by the low category of 1 person or 0.14%, then 61 or 8.57% for the 

medium category and 650 people or 91% which is considered high. From this explanation, it 

can be concluded that the level of religiosity of Banjarmasin youth is mostly in the high 

category. This means that the internalization of religious values in Banjar adolescents can be 

concluded well, internalization here is related to beliefs in the teachings of Islam, especially 

both in the heart and in speech. High religiosity of adolescents will be a teenager will be more 

obedient to carry out all his commandments and stay away from all that is prohibited and daily 

behavior carried out in reflecting the teachings of his religion. 

 

C. Descriptive Analysis of Adolescent Intelligence 

By comparing each score obtained by the subject with the norm made by Raymond B. Cotrell, 

the descriptive level of adolescent intellectual intelligence is obtained as follows: 

 

 

 

 

Rendah 

0% 
Sedang 

9% 

Tinggi 

91% 

Prosentase Tingkat Reliugisitas Remaja 
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Table 2. Table of Teens Intellectual Intelligence Levels 

Criteria amount Percentage 

Genius                  > 170  1 0,14 

Very Superior     140-169 0 0 

Superior              120-139 4 0,56 

High Avarage     110-119 1 0,14 

Avarage                90-109 83 11,66 

Low Avarage       80-89 192 26,97 

Boderline             30-69 222 31,18 

Mental Defective  <29 208 29,21 

 

From the data it can be seen that the general level of intellectual intelligence in 

Banjarmasin city adolescents is obtained defective mental categories totaling 208 people or 

29.21%, then 222 people are classified as borderline or 31.18% for the low average category 

192 people or 26.97 % and including the average only 83 people or 11.66% for the High 

Average category only 1 person or 0.14% as well as the genius category. From this explanation, 

it is seen from the intellectual intelligence of Banjarmasin teenagers that most of them are in the 

category below the average. This means that it can be concluded that adolescents in the city of 

Banjarmasin, most of the analytical skills in ideal situations, are still below average (within the 

norm of the CFIT test). IQ scores obtained from the results of the CFIT test are called IQ 

Original, because these values are potential values that are innate, and more due to age. IQ 

scores are not obtained because of the experience or learning process. This value may still 

change and develop in line with one's age. Therefore, IQ scores obtained from this test are not 

directly related to academic achievement. 

 

D. Descriptive Analysis of Teen Internet Addiction Levels 

By comparing each score obtained by the subject with the Internet Addiction Test norms 

revealed by Widyanto and McMurren (L. Widyanto & M. Mc Murren, 2004), the addiction 

level descriptive data is obtained as follows: 

 

Tabel 3. Table of Teens Internet addiction Levels 

Criteria Amount Percentage 

Normal,      0-30 229 32,16 

Low,           31-49 357 50,14 

Avarage,    50-79 124 17,42 

Weight,      80-100 3 0,28 

 

From the data it can be seen that the level of addiction of adolescents in the city of 

Banjarmasin is obtained in the low category of 357 people or 50.14%, then 229 people are 

classified as standard or 32, 16%, for the medium category only 124 people or 17.42% and are 

included only 3 people weighed or 0.28%. From this explanation, internet addiction in 

Banjarmasin city teenagers is mostly in the low category. This means that it can be concluded 

that most of the teenagers in Banjarmasin can use the internet as needed, able to adjust online 

activities with other activities in their lives, and do not need the internet as a place to escape 

from problems. 

 

E. Verification analysis of the level of adolescent religiosity with the level of internet 

addiction 
In this first test, the hypothesis proposed is 

H1 : adolescent religiosity variable has a significant effect on adolescent internet 

addiction 

H0 : adolescent religiosity variable does not significantly influence adolescent internet 

addiction 
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Based on SPSS testing, the analysis results are as follows: 

 

Table 4. Coefficient Level of Adolescent Reliability with Teen Internet Addiction 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

S

i

g

. B Std. Error Beta 

 (Constant) 35,645 6,779 

 

5,258 ,

0

0

0 

Intelligence -,004 ,039 -,004 -,106 ,

9

1

5 

Religiosity ,011 ,052 ,008 ,209 ,

8

3

5 

a. Dependent Variable: Addiction 

 

The data above shows that the Sig value for religiosity is 0.835 (P> 0.05); therefore, the 

hypothesis is rejected, or in other words, religiosity does not significantly influence internet 

addiction. However, from several studies, several factors cause other internet addictions 

(Widiana, Retnowati, & Hidayat, 2004) are interactions between internet users, availability of 

facilities, lack of supervision, the motivation of the internet users, and lack of ability to control 

behavior. 

 

E. Analysis Verify the level of intellectual intelligence with the level of adolescent 

addiction 

In this second test, the proposed hypothesis is: 

H1 : Intellectual intelligence variables significantly influence adolescent internet addiction 

H0 : intellectual intelligence variable does not significantly influence adolescent internet 

addiction 

 

Based on SPSS testing, the following analysis results are obtained: 

 

Table 5. Coefficient Levels of Adolescent Intellectual Intelligence with Teen Internet 

Addiction 
 

Coefficients
a
 

Modeyuiop[[yulia 

hikamyulial 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

S

i

g

. Byui.l Std. Error Beta 

1 (Constant) 35,645 6,779 

 

5,258 ,

0

0

0 
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Intelligence -,004 ,039 -,004 -,106 ,

9

1

5 

Religiosity ,011 ,052 ,008 ,209 ,

8

3

5 

a. Dependent Variable: Addiction 

 

The coefficient data shows that the Sig value for intelligence is 0.915 (P> 0.05), and 

therefore the hypothesis is rejected, or in other words, intellectual intelligence has no significant 

effect on internet addiction in adolescents. That we cannot measure that with high intellectual 

intelligence, so individuals will be able to use logic to predict risks and see the consequences, in 

this case, the behavior of internet addiction itself. Especially for teenagers, the internet is not a 

"dangerous" thing. The sensation felt by adolescents when using the internet that is feeling 

happy, happy, and feels that they have new things that must be obtained quickly, in addition to 

the internet the subject also feels able to know about the outside world, making the subject not 

enough to be able to analyze the risks that occur at that time done continuously.  

Millennials are very active in building their cognitive world. They already have their 

mindset in responding to problems, sorting out and organizing ideas, and creating new ideas. 

The internet can be a means for millennial adolescents to obtain information and answers to the 

problems they face. The internet can broaden the mindset of millennial adolescents. A 

millennial adolescent is no longer able to distinguish which things are real and which things are 

virtual. The share of the virtual is also real. Millennials become lost in their mindset (Ainiyah, 

2008). Some adolescents have been able, and some who have not been able to sort out the use of 

the internet that is useful, and that is less useful for their development, and this is not related to 

the intellectual intelligence of the adolescents themselves. 

 

F. Inferential Analysis of the Level of Teen Religiosity and Intellectual Intelligence with 

the Level of Teen Addiction 

In this third test, the proposed hypothesis is: 

H1 : variable intellectual intelligence of adolescents and adolescent religiosity have a 

significant effect together on internet addiction in adolescents. 

H0 : the variables of adolescent intellectual intelligence and religious religiosity do not 

have a significant effect together on addiction 

Based on SPSS testing the following analysis results can be obtained: 

 

Table 6. Coefficient Levels of Youth Religiosity, Intellectual Intelligence with Teen 

Internet Addiction 
 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10,849 2 5,424 ,029 ,972
b
 

Residual 133026,90

4 

709 187,626 
  

Total 133037,75

3 

711 
   

a. Dependent Variable: Addiction 

b. Predictors: (Constant), Religiosity, Intelligence 
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ANOVA data shows that the Sig value is 0.972 (P> 0.05), and therefore the hypothesis 

is rejected, or in other words, internet addiction is not significantly related to religiosity and 

intellectual intelligence of adolescents in the city of Banjarmasin. This could be because the 

causes for internet addiction itself are not yet known with certainty because some journals are 

still researching the topic of internet addiction in order to be categorized as a distraction given 

the increasing use of the internet today. 

Intellectual intelligence is not one of the factors in the process of individuals who are 

addicted, so far, it has not been found by researchers related to research about it. Teenagers 

become very dependent on accessing the internet to achieve satisfaction by spending protracted 

time, so adolescents experience addiction (Fauziawati, 2015). Addiction is an ongoing 

involvement with activity even though it has negative consequences (Ma'rifatul Laili & 

Nuryono, 2015). 

Researchers found that factors that were more influential compared to intellectual 

intelligence in the process of internet addiction, in particular, were emotional intelligence 

(Ferry, Elvinawanty, & Manurung, 2019); based on these results, it was concluded that 54.3 

percent of emotional intelligence influenced teenage internet addiction. Other studies were also 

carried out by Dr. Ravi Khan ((Khan, 2018). In his research, emotional intelligence can predict 

internet addiction by 76% and 56% on the Internet age range 16-18. 

Emotional intelligence determines how well a person uses his skills, including 

intellectual skills. Therefore we cannot measure that with high intellectual intelligence, so 

individuals will be able to use logic to predict risks and see the consequences, in this case, the 

behavior of internet addiction itself. Especially for teenagers, the internet is not a "dangerous" 

thing but makes it easy. Addiction is a condition bound to a powerful habit, and the individual is 

unable to escape from it. Internet addiction is also a disorder that arises in individuals who feel 

that the virtual world on their computer screens is more interesting than the real world. 

Someone who is addicted will feel punished if they do not fulfill their desires  

The sensation felt by adolescents when using the internet that is feeling happy, happy, 

and feels that they have new things that must be obtained quickly, in addition to the internet the 

subject also feels able to know about the outside world, making the subject not enough to be 

able to analyze the risks that occur at that time done continuously.  

Millennials are very active in building their cognitive world. They already have their 

mindset in responding to problems, sorting out and organizing ideas, and creating new ideas. 

The internet can be a means for millennial adolescents to obtain information and answers to the 

problems they face. The internet can broaden the mindset of millennial adolescents. A 

millennial adolescent is no longer able to distinguish which things are real and which are 

virtual. For him, the virtual is also real. Millennials become lost in their mindsets. His mindset 

is very much influenced by the mindset that exists on the internet (Ainiyah, 2008). Some 

adolescents have been able, and some who have not been able to sort out the use of the internet 

that is useful, and that is less useful for their development, and this is not related to the 

intellectual intelligence of the adolescents themselves. 

Based on the data seen as a whole the level of intellectual intelligence (CFIT norms) 

Banjarmasin City classified as Borderline, with 222 (31.18%) for the defective mental category 

totaling 208 people (29.21%), and the Low Average category 192 people (26, 97%) while those 

in the average category were only 83 people (11.66%). From this explanation, it is seen from the 

intellectual intelligence of Banjarmasin teenagers that most of them are in the category below 

the average. However, like a muscle, intelligence can develop throughout life as long as it is 

continually nurtured and improved. That is, in the right environment, people can become 

smarter. This is confirmed by research by neurophysiologists, including Marian Diamond at the 

University of California at Berkeley, in Linda Campbell (Campell & et al., 2002), who have 

found that the brain can change physiologically as a result of learning and experience, 

improving or deteriorating. Throughout life, we can continue to developmental abilities in a 

positive, sharpening, stimulating, and interactive environment.  

In addition, Anova data shows that the Sig value is 0.972 (P> 0.05). Therefore the 

hypothesis is rejected, or in other words, adolescent intellectual intelligence and adolescent 
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religiosity do not have a significant effect on internet addiction in adolescents. The research 

findings differ from studies by Charlton (Charlton, Soh, & et al., 2012), which confirm the 

negative correlation between internet use and religiosity. By taking a sample in Malaysia, 

Charlton also found that the higher the intensity of an individual in using the internet, the lower 

the religiosity. Likewise with research conducted by Basri (Basri, 2014) about the tendency of 

internet addiction disorder for students of the da'wah and communication faculty in terms of 

religiosity, describing that there is a significant and negative relationship between religiosity 

and the tendency of internet addiction disorder. 

The factor of religiosity is an essential factor in adolescents to deal with deviant 

behavior, lack of understanding of religious values,        and norms is a fundamental factor in 

the occurrence of deviant behavior. Understanding of religious teachings has a function as a 

means of controlling human attitudes and behavior in order to remain in line with current 

cultural values. The moral teachings of religion are used as the leading guide for its adherents to 

control attitudes. It is just that from the FGDs that are done accessing the internet is not a 

deviant behavior; the values of usefulness that are obtained are seen as something positive for 

the mobility needs of adolescents. 

 

Conclusions and suggestions 

 

Based on the results of the analysis and discussion of the influence of adolescent religiosity, 

adolescent intellectual intelligence with adolescent internet addiction in the city of Banjarmasin, 

the following conclusions can be drawn: 

1. As many as 91% (650 people) of adolescents have a high level of religiosity, 8.57% (61 

people) have a moderate level of religiosity, and 0.14% (1 person) have a low level of 

religiosity. 

2. As many as 31.18% (222 people) adolescents have intellectual intelligence Borderline, 29, 

21% (208) adolescents have intellectual intelligence that is Mental Defective, and 26.97% 

(192 people) have Low Average intellectual intelligence. 

3. As many as 50.14% (357) adolescents under conditions of low internet addiction, 32.16% 

(229) adolescents in normal conditions without internet addiction, 17.42% (124) 

adolescents in conditions of moderate addiction, and 0.28 (3) adolescents in conditions of 

heavy internet addiction. 

4. The influence of teenage religiosity with internet addiction in adolescents in the city of 

Banjarmasin is not significant 

5. The influence of adolescent intellectual intelligence with adolescent internet addiction in 

the city of Banjarmasin is not significant 

6. The influence of adolescent religiosity and adolescent intellectual intelligence on internet 

addiction in adolescents in Banjarmasin City is not significant. 

  

Based on the research results and conclusions obtained during the study, the researcher 

contributes suggestions that are expected to be useful for further researchers to research further 

researchers, and it is recommended to look for other variables besides religiosity and intellectual 

intelligence. Like internet content, parenting style, self-control, and so on, which are considered 

to influence the tendency of an Internet Addiction disorder, besides paying attention to cultural 

factors. 
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Abstract: Non-sharia patterns remains in the community and usury is still practice in 

Aceh.For instance, in the city of Meulaboh, where many street vendorswere complaining 

about capital loan, they had to borrow money from the loan sharks. This phenomenon 

inspired this study entitled "The Contribution of Sharia Banks in Financing Business 

Capital for Street Vendors in the Aceh Johan Pahlawan Market in West Aceh District". 

The research problems are: (1) What is the comparison between sharia and conventional 

banks in financing business capital for street vendors in the Johan Pahlawan Aceh 

Market, (2) How much does the contribution of capital financing provided by sharia 

banks to the street vendors, ( 3) How much isthe capital cost that must be paid by the 

street vendors for lending from the loan sharks, and (4) What is the business capital 

financing model for the street vendors to avoid the usury system?. The research 

employed a qualitative approachusing descriptive method. The subject of this research 

were the street vendors in Aceh Johan Pahlawan Market, while the research objectswere 

the information concerning the sources, systems and capital costs of the financing 

sources that have been used by street vendors. Data collection involved interview, 

observation, and documentation. A purposive sampling method was used to determine 

the informants and data analysis involved (1) data reduction, (2) data display, and (3) 

verification.The results showed thatthe distribution system of business capital financing, 

both in conventional and sharia bankssimilar is slightly different.Sharia banks requires 

the customer to provide the details of goods to purchase as the basis of financing 

(contract basis), while in conventional banks if the application meets the requirements, 

the customer will immediately receive the funds.The results also found that sharia banks 

has limited contribution concerning capital financing to the street vendors. The loan is 

limited to above 5,000,000 IDR, while many street vendors require financing that is 

below the bank financing limit and with a faster process. Sharia banks have not provided 

these facilities and the street vendors seek the financing solution from the loan sharks. 

This study also revealed that street vendors must pay huge capital costof the capital loans 

to the loan sharks, around 20%/month or 240% each year,much higher compared tothe 

cost in sharia or conventional banks. The business capital financing model for street 

vendors to avoid the usury system can be established through the cooperation between 

sharia banks and the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) ofthe market. The 

sharia bank acts asthe funder and the distribution of the funds is conducted by the market 

cooperatives or financial institutions formed,with the street vendors business as the 

collateral for the financing they propose.  

 

Keywords: Contribution, Sharia Bank, Capital Cost, and Street Vendors 

_____________________________________________________________________________ 
 

Introduction 

 

Rich Aceh is part of the economic growth cluster in the Great Aceh government program 2017-

2022 of Irwandi-Nova. The Rich Aceh program aims to stimulatethe entrepreneurship, 

mailto:nazar@unsyiah.ac.id
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supported by easy access to capital, skills and markets. This program is conducted by (1) 

increasing the participation of local financial and financing institutions to actively involve in 

fostering and supporting business capital for young entrepreneurs; (2) ensuring the participation 

of the private sectors and State-owned Enterprises (SOEs) to use the Corporate Social 

Responsibility (CSR) funds coordinatelyusing one door system to increase the sources of 

financing for entrepreneurs; (3) involving universities in the management of young 

entrepreneurs. 

The above vision will be achieved by nine missions, including: the mission of building 

and protecting production centers and creative service industries producing competitive 

products to expand employment and provide easy access to capital; and the mission of 

strengthening the implementation of Islamic law, Islamic values and the Acehnese culture in the 

community with the intention of AhlussunnahWaljamaah, originating from the law of Shafi’i 

school of thought while simultenouslyrespecting other schools. 

In the efforts to realize the Rich Aceh through the Sharia economic system, it is revealed 

that non-sharia patterns are still frequently practiced of in the society. The tabloid of Tabangun 

Aceh (Issue 65, June 2017) reported the existence of usury practice in Aceh, the case occurred 

in Meulaboh, West Aceh, where many street vendors (PKL) complained about capital loan 

cases to maintain their business by borrowing from the loan sharks. Zulbaidah, one of the street 

vendors, said that "if I need additional capital, I borrow from the loan shark. If you borrow 

1,000,000 IDR, you haveto return1,200,000 IDR within 30 days. If you are in arrears, you will 

be fined an additional interest. If you are in arrears for one month, you must pay 1,400,000 IDR 

of the 1,000,000 IDR load”. Zubaidah further explained that "many small traders use this “Bank 

88” style loan. The existence of the "Bank 88" in the market highly benefits the small traders 

who are in need of capital". He also mentioned that he really hoped that there would be an 

institution providing loans without interest. So far, he has only heard about sharia financial 

institutions helping small traders, but it is never available for the small traders in the market. 

The rich Aceh program has been running for more than a year. So, the community can 

evaluate the achievements of this government program, one of which concerning the easy 

access to capital financing and the mission to strengthen the implementation of sharia law, 

Islamic values and Acehnese culture in the community life, including the business capital 

assistance from Islamic financial institutions. Therefore, the efforts to free the economic system 

from the practice of usury is very urgent to realize the Great Aceh 2017-1022. 

The above explanation inspired the authors to conduct a study under the scheme of 

assistant professor research, entitled "The Contribution of Sharia Banks in Financing Business 

Capital for Street Vendors in the Aceh Johan Pahlawan Market in West Aceh District". The 

market is located in Meulaboh, the capital of West Aceh district.  

 

Method 

 

The research employed a qualitative descriptive approach. This research was conducted at the 

Aceh Johan Pahlawan Market, West Aceh district, from February to October 2019. 

The object of this study is the comparison between sharia and conventional banks in 

distributing business capital financing, the sharia banks’ contribution of capital financing, and 

the cost of capital. The respondents were selected using purposive sampling technique. This 

study used primary and secondary data. Primary data were obtained from the survey conducted 

at the research location, namely Aceh Johan Pahlawan Market, West Aceh district and the 

interviews withthe street vendors, while secondary data was from the relevant agencies, such as 

the head of the Aceh UPTD of Johan Pahlawan market and other online data sources. 

 

Data collection method used wasfield research, a data collection method that is carried 

out directly in the field, involving observation, interviews and documentation. The data analysis 

involved data reduction,data presentation, and drawing conclusions. 

 

 



110 

 

 

 

Results and Discussion 

 

The market of Aceh Johan Pahlawan, West Aceh district was called Inpres market of Johan 

Pahlawan. The sign of ‘UPTD PasarMeulaboh’ is written on the signboard of the market office, 

while ‘pasarInduk Bina Usaha’ is written on the market gate. However, people are more 

familiar with the name of ‘pasarMeulaboh’. During the data collection, the researchers 

interviewed 20 respondents, who were street vendors in the Meulaboh market,and the data was 

triangulated with some of sharia banks surrounding the market.  

 

1. The System Comparison of Sharia and Conventional Banks in the Distribution of Business 

Capital Financing. 

Based on data from the banks, it was found that the lending procedure between Islamic and 

conventional bankswas rather similar. The difference was only in the contract system, where the 

customers in sharia banks must specify the goods to purchase as the basis of the contract and the 

basis for determining the amount of financing provided by the bank. On the other hand, in 

conventional banks, if the customer’s application meets the requirements, s/he can immediately 

receive the funds. The surplus value paid to the sharia bank is considered as profit sharing of 

both parties, while the conventional banks refer it as interest. 

 

2. The contribution of sharia banks in financing the capital for the street vendors 

The results of the interviewswith respondents revealed that the contribution of sharia banks 

concerning capitalfinancing for the street vendors in the Meulabohmarket was very limited. The 

financing was only from bank of BRI in the form of Small Business Credit (KUK) financing. 

However, the street vendors experienced difficulties because the amount they accepted often not 

as expected. This discrepancy was due to the insufficient amount of money they received, but 

instead the street vendors often needed the funds below the minimum bank financing limit (less 

than 5,000,000 IDR) with a fast process and minimum requirements. The banks have not yet 

provided this financing program. 

The street vendors are mainly among the lower class economic groups who earn their 

income just to sustain their life. Thus, they do not want to burden themselves with an 

obligation/debts that are beyond their payment ability. The triangulation dataresultsof several 

sharia banks with the closest access to the Johan Pahlawanmarket revealed that the minimum 

amount of funding provided by the banks is 5,000,000 IDR. 

One of the banks provides a loan facility of at least5,000,000 IDR and also requires 

collateral. This circumstancelead to the traders to choose alternative financing for the loan 

sharks, even with a higher interest, as  do not need to provide collateral and they can 

immediately get the financing whenever they need. Even the loan sharks deliver the loan to their 

business place and directly pickthe installment payment. Thus,the  loans proposal and 

repayment process do not burden the traders. Besides, the amount of loans is also unlimited, 

depending on thetraders’ needs. The loan sharks are ready to provide capital loans ranging from 

small needs (1,000,000 IDR) to any amount that traders can make installments/repayments. The 

loan application procedure is very easy and the traders can call them whenever they need 

financing. 

 

3. Capital cost 

The street vendors in the Meulaboh market utilize the banks and loan sharks in meeting their 

capital financing needs. Another term for the loan sharks in Meulaboh market is "bank 47". 

Many street vendors have been trapped by loan sharking practices, yet many are not open to 

convey the truthbecause they are embarrassed of the high capital costs that must be paid as a 

result of borrowing capital from the loan sharks. The street vendors keep borrowing the capital 

loans from the loan sharks for several reasons, including: (1) the easy procedure to obtain the 

loan, (2) no collateralrequired, (3) the practical payment system, (4) the flexible amount of 

financing. On the other hand, negative sides that are burdensome for the street vendors are: (1) 

the high capital costs, (2) the high late fees, (3) the unsecured risk of defamation. 
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When a street vendor borrow 1,000,000 IDR, s/he will only receive 950,000 IDR because 

the administration fee is 50,000 IDR. Then, the street vendor has to pay 1,200,000 IDRwithin 

one month and s/he must repay the loan of 40,000 IDR / day.This condition causes the 

minimalcapital turnover because the street vendorsmust pay the installments everyday. The 

capital is reduced by 50,000 IDR for administration fee even before they use it. Thus, the actual 

capital cost is the administrative costplus the interest (50,000 IDR+ 200,000 IDR = 250,000 

IDR). With an interest of 200,000 IDR / month, then the amount of interest to pay every is 

20%/month  or 240%/year. If administrative costs are included as the capital cost, then it is 

equal to 250,000 IDR / month or 25% of the loan principal. Based on data from the respondents, 

the loan interest of the banks ranges from 7 to 14% per year, depending on the financing type. 

The street vendors still borrow from the loan sharks despite the high capital costs because 

theprocessis fast and there are no banks providing financing easily fulfilled requirements. 

In fulfilling the needs of business capital, the traders often need immediate funds because 

there is an incidentalneed or a good opportunity to obtain a profit. When it is not possible to 

obtain a fast capital loan from a bank or when they cannot get interest free capital from any 

party,they use an alternative solution of borrowing money from the loan sharks. 

Evaluating the conditions in the field, we can see that the presence of the loan sharks 

remains a prima donna for the traders as long as the sharia banks or other parties cannot provide 

capital loan for the incidental needsof the traders. All parties certainly do not want the practice 

of usury to develop in Aceh, but the alternative solutions to avoid people from the usury have 

not been maximally pursued. This circumstanceis still between the hope and reality. Many 

parties are still at the level of discourse instead of the stage of problem-solving. 

 

1. The Capital Financing Model for the Street Vendors 

The business capital financing model should be established to fulfill the capital needs of the 

traders that are small, incidental, and immediate, so that they do not fall into the usury system. 

The sharia banks can entrust a number of funds tothe market cooperative to be managed based 

on sharia or form a sharia financing institutions by collaborating with the UPTDmarket of 

Meulaboh. The UPTD market play a role in decidingwhether someone is eligible for a loan. 

This collaboration with the UPTDof marketis also as the collateral for traders’ loans. UPTD can 

use the land / trading place as the collateral for traders’ loan. Thus, without any collateral, the 

traders can immediately obtain loans through market cooperatives or financial institutions under 

the UPTD of market. The sharia banks have a role in providing the funding needs for the market 

cooperatives or financial institutions through cooperation. Fund management is managed by the 

market cooperatives or sharia financing institutions formed. In the other words, sharia banksare 

not directly involved in smallfinancing, but they contribute in financing both large and small 

amounts of business capital so that the traders no longer seek for other financing alternatives, 

especially those that lead to the usury system. The street vendors can propose the capital 

requests to the cooperatives or financial institutions formed. Next, the market cooperatives or 

financial institutions have a full responsibility for the capital trust managed for street vendors. 

These activities are supervised by the UPTD of market and the banks. The business capital 

financing model for street vendors is briefly illustrated in Figure 1. 
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Figure 1. Business capital financing model for street vendors 

 

Conclusion 

 

- Comparison of the business capital financing distribution system of the conventional and 

sharia banks are rather similar.Both require business owners to have collateral. The 

difference lies in the fund disbursement system, where sharia banksrequire the customers to 

submit details of the items to purchase as a basis for financing (the basis of the contract), 

while in conventional banks, if the application of the customers meets the requirements, 

theywill immediately receive the funds. 

-  The sharia bankscontribution in financingthe street vendors in the Aceh Johan Pahlawan 

market is limited andthe financing type received by the traders is only small business loans 

(KUK), which the amount is determined by the bank. Many traders need incidentalfinancing 

with an amount that is below the minimum limit of funding provided by sharia banks. 

However, the existing sharia banks only provide a minimum loan of 5,000,000 IDR. Traders 

are forced to seek for alternative solutions to meet their needs and tend to have a deal with 

the loan sharks. Finally, the financing of the loan sharks is the solution and the traders fall 

into the usury system. 

-  The street vendors must pay high capital costs for each capital loan from aloan sharks, around 

20%/month or 240% for one year. When the administrative cost is added, the capital costs 

will be even higher. The amount is higher than the banks, which is only 7 to 14% /year. 

Despite the high payment, the street vendors still borrow from the loan sharks considering 

the faster and easy procedure.To date, there has been no financing from sharia banks with 

easy requirements for the traders. 

-  The business capital financing model to avoid the street vendors deal with the usury system 

can be established through the cooperation between sharia banks and UPTD market. This 

collaboration focuses on small financing (<5,000,000 IDR), with a fast process, so that 

traders can obtain the financing whenever they need. The sharia banks act as the funder, 

while the distribution of funds is conducted by market cooperatives or financial institutions. 

With permission from the UPTD Market, the cooperatives or financial institutions can use 

the street vendors business as collateral for the thefinancing they propose. 
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 شعر الغزل املاليوي: تعريفه وموضوعاته 

Malay Ghazal Poems: Definition And Themes 
 

 عائشة إسحاق، روسِن سامه
 

أن الدراسات عنه تكاد تكون ًندرة،  تتناول الدراسة شعر الغزل املاليوي، حيث وجدت الباحثةملخص البحث: 
الدراسة إَل التعرف بشعر الغزل املاليوي، وقراءة  هتدف ولذلك، وكذلك قلة الدراسات الِت تركز على قراءة قصائده.

القصائد الغزلية املاليوية املختارة. وذلك عن طريق حتليل املوضوعات الِت اهتم هبا الشعراء الغزليون املاليويون. اعتمدت 
ي التحليلي، ِبطالعها على مصادر عديدة أمهها؛ مصادر أدبية، ودينية، واتَر ية ِف إعطاء نبذة على املنهج التاَر

ية لتاريخ شعر الغزل املاليوي. ولقد قامت بقراءة القصائد الغزلية املاليوية املختارة، ومت اختيارها نَرا إَل أن  اتَر
نصوصها الشعرية قد استوفت خصائص شعر الغزل، وتضمنت موضوعاته، ومع غلبة املفردات املؤدية إَل معاِن اِلب 

صلت إَل نتائج عدة؛ وأمهها، معرفة مفهوم شعر الغزل املاليوي؛ وهو شعر يتكون من والشوق ِف تلك النصوص. وتو 
اثِن عشر بيتاً، وقد يكون ستة عشر بيتاً، وإن مصطلح "غزل" ِف األدب املاليوي مأخوذ من العرب، ويقصد به شعر 

ة قدمت موضوعات ُمددة أيضا إَل أن القصائد املختار ت اِلب، وهو الشعر املاليوي القدمي الكالسيكي. وتوصل
وهي؛ اِلب اْلْلي، واِلب النبوي، وحب املرأة. وانطالقا من ذلك، قدمت الدراسة هذه النماذج الشعرية املتنوعة 

 ملوضوعات الغزل؛ ليتعرف القارئ إَل أسلوب الشعراء ِف نقل مشاعر اِلب وتطوره.
 تشعر، الغزل، املاليوي، التعريف، املوضوعا الكلمات املفتاحية:

______________________________________________________________________ 
 

 املقمدمة
بوصفه فناً موسيقياً، والقليل منهم الذين  املاليوي الباحثة أن الدراسات الِت قام هبا الدارسون قد ركزت على الغزلووجدت 

د هذا البحث من قراءة بعض البحوث واملقاالت، وعلى يتحدثون عن القصائد الغزلية ال سيما ِف العصر اِلديث. واستفا
، The Ghazal in Arabic Literature and in Malay Musicِما قال عبد هللا ُممد ِف مقاله بعنوان  املثال؛سبيل 

و  (2u,2u, najuB h RaaR) وِما ألفت رمحة ونور عزلني محيدون عن اتريخ وصول الغزل العريب إَل أرخبيل املاليو،
“Musik Melayu Ghazal Riau Dalam Kajian Estetika” الذي ألفه عصري (Asri) .وغريها 

ية أن الغزل العريب دخل ِف األرخبيل بعدة مراحل بدًءا من الفارسي الذي دخل الغزل  وسجلت الدراسات التاَر
 جنوب شرق آسيا واشتهر بدايًة ِبْلند، ومث إَل (Moghul)ِف القصور واشتهر فيها، وبعد ذلك انتقل إَل  قصر "مغول"  

 Riau- Lingga, Teluk“عند امللوك ِف القصور فقط كما ِف فارس واْلند  خاصة ِف رايو لينغا ، تلوك بالغا 

Belanga” ، وإَل قصور ِف تنجوغ فوتري“Tanjung Puteri” وتطور الغزل بدخوله إَل ِبتو فاهت ،“Batu Pahat” 
د ذلك، تطور الغزل ِف عاَل املاليو بشهرته  ليس فقط عند األمراء وكبار الرؤساء فحسب ِف بيوت الرؤساء واألمراء. وبع

ولكن عند اجملتمع خارجها، وِبْلضافة إَل أن الباحثني رأوا أن الغزل كان مشهورا ِف منطقة جوهور قدميا وما زال موجودا 
(2015irsA ,) حَّت عصرًن الراهن.

فنا موسيقيا وليس شعرا كما أن الدراسات ويقصد املرجع هنا الغزل ِبعتباره  
وقلة منهم حتدثواعن شعر الغزل. وعالوة على ذلك،  (Muzik Ghazal)واملقاالت ركزت أكثر على "موسيقى الغزل" 

وجدت الباحثة أن الدراسات سجلت التطورات ِف األرخبيل، ولكن لألسف َل تذكر التاريخ ِبلضبط مَّت وصل الغزل من 
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دخل األراضي املاليوية، وتوقفوا فقط  عن جميء الغزل من العرب ِبختاذ نفس املصطلح، ومع تركيزهم أكثر الدول العربية و 
 على موسيقى الغزل ِف جوهور.

أو معروف ب دتوء بينرتا لوار  ”Mohd Salleh Perang“، فنشر ُممد صاحل فرياغ ”Johor“وأما جوهر 
“Dato” “Bentara Luar”  إليه، وهو فتح ِبتو فاهت الغزل إَل كل مكان ذهب“Batu Pahat”  م ومث 9517ِف العام

موسيقى الغزل مع مراقبة اآلالت املوسيقية احملددة مثل العود،  ِف هذه املنطقة وهو  م91aaبدأ دخل الغزل ِف العام 
لفنون بوجود مجاعة هبذا النوع من ا ”Johor“، والطبل، وغريها. ومتتع أبناء املاليو من منطقة  جوهر ”violin“والكمان 

من الشعب املاليوي الِت تقدم األشعار الغزلية ِبراقبة اآلالت املوسيقية، ودر س اجلماعة الغزلية مدرس خاص وامسه ألفا 
“Alpha” .وهو معلم ديِن من اْلند 

ال بد من تناول عامله املشهور وهو موسى بن يوسف أو  ،”Johor“وإذا حتدثنا عن موسيقى الغزل ِف جوهر 
 Datuk“م( وهو مغِن،  وورث موسيقى الغزل من جده داتوء بنتارا لوار 919a -م9551)  ”Pak Lomak “ فاق لوماق

Bentara Luar”  الذي أول من كان نشره ِف األرخبيل عامة  وِف جوهور خاصة، وِف الوقت نفسه، التحق معَم أهله
 (i ,allu,h 9139) ِبوسيقى الغزل ومن أبرزهم فاق لوماق، حفيده.

 

 تعريف الشعر الغزل املاليوي
 ,.elull, )فيتكون من اثِن عشر بيتاً، وقد يكون حَّت ستة عشر بيتا  (Syair Ghazal)وأما مصطلح "شعر الغزل" 

5uu2ush Ra98) وإن مصطلح "غزل" ِف األدب املاليوي مأخوذ من العرب ويقصد به شعر اِلب، وهو الشعر املاليوي .
  (0asuA,u,h Ra9ae)ذلك َل يستخدم هذا املصطلح ِف العصر اِلديث للشعرالقدمي الكالسيكي، ول

وبعضهم يرون أن الغزل ِف األرخبيل هو الغزل الفارسي اشتهر لدى الشباب والفتيات ِبعتباره وسيلة من وسائل 
خباري وأول شعر غزل وجده الباحثون هو شعر  (lula,ABh Raa3e ,,0 )إيصال شعور اِلب والعشق فيما بينهم 

 (:elull., 5uu2ush Ra98, )جوهاري 
 حبيب مثل الروح ِف أمهيتها وكرمها
 وإذا بعدت روحي عن تلك الروح

 وعشت ألف سنة ال قيمة ْلا
 إال إذا اقرتبت روحي ِما حتب

ألن تلك الروح أحيت كل أرواح 
 الناس

 وما زال اِلبيب وفياً بعد إزالة اِلب
 ويعرف اِلبيب قلب وكل أسراره

وجودا مع تلك  96ر "خباري"وصا
 الروح

Kekasihku seperti nyawa pun adalah terkisah dan mulia 

juga, 

Dan nyawaku pun mana daripada nyawa itu jauh juga, 

Jika seribu tahun lamanya pun hidup sia-sia juga, 

Hanya jika pada nyawa itu hampir dengan sedia suka 

juga, 

Nyawa itu yang menghidupkan senantiasa nyawa manusia 

juga, 

Dan menghilangkan cintanya pun itu kekasihku yang setia 

juga, 

Kekasihku itu yang mengena hatiku dengan rahsia juga, 

Bukhari yang ada serta nyawa itu adalah berbahaya juga. 

 

                                                      
 e(Bukhari Jauhari) "خباري" ِف املقطع يشري إَل اسم الشاعر، وامسه الكامل هو خباري جوهاري 96
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الغزل، إذ تتكون من مثانية أبيات، وَل متتد أكثر من ستة عشر بيتا، كما واستوفت القصيدة السابقة بتعريف 
حتدث عن اِلب والعشق للمحبوب، حيث يرجع الشاعر ِف الشعر السابق إَل حبه هلل عز وجل ِبعتباره حبيبه األول. 

إَل اِلبيب هو لقد كرر الشاعر كلمة "اِلبيب" ثالث مرات، وكلمة "الروح" ست مرات، حيث يقول الشاعر أن حبه 
الروح ِف حياته نَرًا إَل أمهية الروح ِف جسد اْلنسان، وبدون هذه الروح سيموت ال ُمالة. ويَهر الشاعر ِف املقطع 
السابق مدى حبه للخالق الذي ال يعادل حب الشاب للفتاة، وال الزوج لزوجته، ولكن حب العبد للخالق هو أمسى حب 

 و أقدس حب، وال ميكن مقارنته ِي حب. وأعاله، وأما حب اْلالق لعبده فه
وانقسم شعر الغزل العريب إَل أنواع متعددة وهي الغزل ِف املطالع، والغزل العفيف أو الغزل العذري، والغزل 

. وأما الغزل املاليوي فوجدْت الباحثة أن له ثالثة أنواع ِبعتبارها من أبرز م(٠٠١١)م حمد،  الصريح، والغزل الصوِف
 ملوجودة فيه؛ وهي الغزل العفيف، والغزل الصريح، والغزل الصوِف.األنواع ا

  

 موضوعات شعر الغزل املاليوي
ولقد قامت الدراسة بقراءة اثنِت عشرة قصيدة، ومت اختيار تلك القصائد ِبلنَر إَل موضوعات الغزل وحضورها، ومن 

أخرى مثل شعر السكر الصوِف. ِف السياق  أمهها؛ اِلب اْلْلي، واِلب النبوي، وحب املرأة، إَل جانب موضوعات
نفسه، سيسعى احملور إَل تقدمي َّناذج شعرية متنوعة ملوضوعات الغزل؛ ليتعرف القارئ إَل أسلوب الشعراء ِف نقل مشاعر 

 اِلب.
 أوَّلا: اِلب اْلهلي

ا بَهور الشعراء املعاصرين م حَّت اآلن( تطورًا كبريً 9177قد تطور شعر اِلب اْلْلي ِف العصر اِلديث )بدءًا من العام 
املتصوفني الذين اهتموا بكتابة قصائد الغزل الصوِف، ونشر دواوينهم، وكذلك ترمجت بعضها إَل لغات عدة. يرى 

م، حيث ظهر الكثري من الشعراء 911aم وحَّت عام 913aالباحثون أن الشعر الصوِف وصل إَل مرحلة النضج ِف عام 
   (Ahmad Kamal Abdullah, 2010) الصوفيني ِف تلك الفرتة

وهناك عدد من الباحثني الذين قاموا بدراساٍت متنوعٍة حول الشعر الروحي واْلسالمي والصوِف ما بني تلك 
 Samsina Abdul)ومشسينا عبد الرمحن  Ahmad Kamal Abdullah, 2010))الفرتة، منهم أمحد كمال عبدهللا 

Rahman,1998)لك الدراسات، وجدًن أن هناك مناقشات تركز على النصوص الِت تناولت ، وغريهم. وِف ضوء قراءتنا لت
موضوعات الغزل مثل حب املرأة، واِلب اْلْلي، واِلب النبوي، وكذلك شعر السكر الصوِف، ولكن َل يشر الباحثون إَل 

لكالسيكي الذي َل يعد كما قدم البحث سابًقا شعر الغزل هو نوع من أنواع الشعر املاليوي ا  –أنه شعر غزِل. هذا ألن 
نوًعا مستقاًل ِف العصر اِلديث. لكن جيب اْلشارة هنا إَل بقاء أفكار الغزل وخصائصه  ِف النصوص الشعرية املعاصرة؛ 

 حيث ميكن أن يعرفها املتلقي أثناء قراءه مضامينها. 
 Ahmad Kamal)عبد هللا من هؤالء الشعراء املعاصرين املتميزين ِف نَم شعر اِلب اْلْلي الشاعر أمحد كمال

Abdullah) أو معروف ب كماال ،(Kemala)  الذي اشتهر بنصوصه الصوفية والروحية. ففي ديوان "عني"، حاول أن
 :(Kemala, 2011)يصور حبه اْلالص بكل قدسية إَل هللا عز وجل، حبيبه األول قائالً 

 أَل تزل األحالم مجيلة!
 أَل يزل حبك أمحر

 ر؟بعد اْلعصار واْلدي

Masih indahkah mimpi 

Masih merahkah cinta-Mu 

Selepas taufan dan deru? 
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 لو َل تكن أنت
 أًن هو ذلك الذي يتقدم إليك

 يهمس ِبلشوق

Kalau bukan Kau 

Akulah menjelang-Mu 

Membisikkan rindu 
 

قدمي بعض التساؤالت عن مدى لقد حتدث كماال ِف املقطع السابق عن ُماولته التقرت إَل هللا تعاَل، ومن مث ت
 حب هللا له بعد سقوطه ِف املعاصي والكبائر.

ِف قصيدة أخرى، صور الشاعر ظمأ القلب الناتج عن اْلطيئة، ويشبهه ِبلسجني الذي ال ميلك اِلرية؛ لذا 
يصبح بعد ذلك حيتاج البحث عن هللا تعاَل والتقرب إليه للحصول على مغفرته وعفوه. وليمتلئ قلبه ِبلعشق اْلْلي، و 

 :(Kemala, 2011)ليشعر بنعمة اِلرية. إذ يقول ِف ذلك   عاشًقا خملًصا ِف قلبه الَمآن،
 "عشقت أًن!"

 بعد السجن وجدت حقيقة معّن اِلرية
 فعدت ماسًكا

 اِلبل الذي أطلقت. آه، الوقت املاكر
 يفلت. "أهذا هو الشوق املقدس؟"
 موسم بعد موسم والقلب ظمآن. 

“Asyiklah daku!” 

Selepas penjara ada suatu nilai kemerdekaan kiranya. 

Kurebut kembali  

tali yang lepas. Ah, waktu licik 

meranggas. “inikah Sang Rindu?” 

bermusim haus kalbu.  

 
 

اره من ِف السياق نفسه، صور كماال ِف بعض قصائده موعد اللقاء بينه وبني حبيبه األول ِف املسجد، ِبعتب
أحلى املواعيد؛ ألنه يسطيع أن يناجيه بسرور، ويتحدث معه دون حجاب، لقد عرب كماال ِف إحدى قصائده املعنونة ب  " 

 :(Kemala, 2011)الصبح ِف مسجد السعادة" عن لقائه ِف بيت احملبوب،  قائال 
 فتغمر العني الدموع حني ذاك

 يلمس الشوق الذي ُيصدر وميضا
 ر.ضوء املرم كلمعات

Cuma genang air mata  

menatap rindu yang terpercik  

seperti binar cahaya marmar. 

     

حتدث املقطع عن شوق اِلبيب حملبوبه الذي قد حضر من بعيد. وظهر جلًيا الشوق عليه. فاستطاع أن يفرغ ما 
جد السعادة جباكرات ِف إندونيسيا بعد ِف قلبه عن طريق صالته ومناجاته هلل. ولقد كتب الشاعر هذه القصيدة ِف مس

 (:Kemala, 2011)صالة الصبح.  وكذلك ِف قصيدة " صالة اجلمعة ِف مسجد احملمدي"، حيث قال 
 كرب  حب

 ِف حجرك
 لو أن هناك حبك منتَر

 بقي ِف بيتك
 وملسه إَل عيِن اِلزينة
 الذي ما زال يناجيك

 ويقابلك!

Dewasa kasihku 

Di ribaan-Mu 

Kalau ada sepenggal Cinta 

Bersisa di rumah-Mu 

Sapukan ke mata sayuku 

Yang tak puas-puas merayu 

Mencumbu! 
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 izAz)عن زايرة بيت احملبوب الِت جتعل شوقه يزداد حَّت ميأل قلبه  (Aziz Deraman)وحتدث عزيز درامان 

5.su2uBh Ra98: ) 

 زرت ًندرا
 بيتك هنا

 وطار الشوق من القلب

Sesekali kukunjungi 

Rumah-Mu di sini 

Terlepas rindu di hati 

  

وأما ِف قصيدة أخرى فيعرب عن حالة قلبه املمتلئ ِبِلب والشوق إَل احملبوب حَّت يصل للجنون ِف انتَار 
  (:9.2uluh 9151)اللقاء، كقوله 

 قلب هذا
 يسيطر عليه اِلب األبدي

 بلغت جنوًنً 

Hatiku ini 

dikuasai cinta abadi 

hingga aku seperti jadi gila 

 

 (:izAz 5.su2uBh Ra98)كما نَم عبد العزيز درامان قصيدة "رمل اِلب" إبظهار املشاعر نفسها، كقوله 
 Aku intai-Mu penuh rindu أنَر إليك اشتياقًا

 

 (: 9.2uluh 9151)وعرب أيًضا ِف قصيدة أخرى عن حبه اْلالص هلل وخوفه من الشهوات وابتعاده عنه قائالً 
 اجعل عباديت ألجلك
 اجعل حب لل وحدك

 ال شيء ِف  الفضاء إال أنت
 حَّت أستطيع أن أرى وجهك

Jadikanlah aku menyembah-Mu kerana cintaku 

Jadikanlah kecintaanku pada-Mu Cuma 

Tiada apa pun di alam maya 

Sehingga aku dapat melihat-Mu saja 

 

 ,Suhaimi)قة بني اِلب والدموع، إذ َل يعترب اِلب حًبا خالًصا إال إذا مزج ِبلدموع، كقوله قدم سحيمي العال

1982:) 
 ال تنقذِن من 

 تيار الدموع
 واجعلِن دموعا 

 تسيل دائما ِف حوض قلبك
 لتباشر 

 روح حبك

Janganlah bebaskan aku dari 

Aliran air mata ini 

Dan jadikan diriku air mata 

Yang sentiasa mengalir masuk Ke dalam tasik jantung-Mu 

Untuk bersatu dengan 

Roh Cinta-Mu. 

 

فقد صور ملعان الكعبة ِف مكة املكرمة بلمعان يلفت نَر البشر، ألنه  (Nahmar Jamil)أما َنمار مجيل 
 ذلك اللمعان، لذلك حاء أمجل من ضوء الشمس، وكذلك أمجل من اللؤلؤ، ويَهر شعر الشاعر ِمزوًجا ِبلشوق إَل

 :( 9.2uluh 9151) بشوقه من مكاٍن بعيٍد من أجل النَر إَل ذلك اللمعان، كقوله
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 ومن ملعات الشمس ومصابيح لؤلؤها
 ال أتصور مجالك ِف ِبِل                                             

 .بريق الروح الذي يتجلى ِف الصدر

Dari gemerlapan matahari, lampu dan permata 

Tak pernah kufikirkan yang tercantik 

Kilau rohani yang tak terucapkan dalam dada. 

   

إضافًة إَل ذلك، حتدث َنمار مجيل ِف موضع آخر عن حقيقة اِلب بني العبد واْلالق، فمن يؤمن ِبهلل وحيبه، 
 املعاِن العميقة حيث شبه اْلنسان ِبلطري الذي يطري من يطري إليه جبناحه وليس بلسانه. وهنا، يتضمن املقطع القصري

مكان إَل آخر حبثا عن املأكل واملشرب واألمان. وجيتهد هذا اْلنسان ِف طلب الرزق واِلفاظ على رضا هللا، فيبتعد عن 
 (Nahmar Jamil, 2016):السيئات واألقوال الكاذبة والرايء والنفاق. ويسعى إَل توثيق صلته ِبْلالق، كقوله 

 من يؤمن ِبهلل
 يطري ِجنحة
 ليس ِبللسان

Sesiapa beriman dan cinta akan Allah 

Terbanglah kepada-Nya dengan sayap 

Tidak dengan lidah 
 

م( فقد حتدث عن اِلب اْلْلي ِبستخدام الرموز الصوفية املشهورة مثل Ra91وأما مجال الدين داروس )ت 
لى سبيل املثال, يود الشاعر أن يرسل أنشودة اِلب إَل احملبوب، فيتخذ الرايح وسيلة، كقوله البحر، والطري، واملوج. وع

(Jamaludin Darus, 2013:) 
  حبيب

 - أًن هو اِلب
 أرسل كلماِت العشقِ 

 بلغة الريح مع اْليقاعات اجلميلة
 بلغة ريح اِلب ينفعِن الشعر

Kekasih 

Akulah cinta itu- 

Mengirimkan kata-kata rindu 

Dengan Bahasa angin asmara merdu 

Dengan Bahasa angin cinta, puisi bermanfaat sekali.               

 

يقصد الشاعر ِف املقطع السابق ارتفاع صوت األذان من قبة املسجد ألداء الصلوات اْلمس حيث يشبهه 
 الذي يريد أن يلتقي حبيبه ويسمع مناجاة عبده الصاحل ِبرتفاع أنشودة اِلب والعشق؛ ألنه يصدُّر من احملبوب الغاِل

 املخلص.
ختيل مجال الدين نفسه مثل رايح  تنتقل حبرية إَل كل مكان، وسجل كل ما رآه من حوادث وظواهر ِف و 

 (:Jamaludin Darus, 2013)قصائده وأشعاره. وقال 
 َنن الرايح نتسابق ِف أسفل العاَل

 نسخة القلب تروي الَواهر
  حقول الضمري هتمس اِلبيبة خجالً  ِف

   َييت الشوق عندما تسبح القمر والشمس .

Angin adalah kita berkejaran di asfal alam 

Senaskhah kalbu meriwayatkan fenomena 

Di ladang perkebunan jiwa, kekasih berbisik malu 

Rindu ketika bulan dan matahari bertasbih, aku dan 

kekasih 
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يبدو أن الشاعر عرب  ِف بعض أبياته السابقة عن شوقه إَل مساع تسبيح الشمس والقمر. وصور حالته ومناجاته 
 بصمت الربكة وهي رمحة من الرب.

جاءت هذه األمثلة من النصوص الشعرية؛ لتبني أن الشعراء الغزليني حتدثوا عن موضوع اِلب اْلْلي ِف 
إظهار شدة اِلب والشوق إَل احملبوب عن طريق نقل الصور املتنوعة التشبيهية والفنية، قصائدهم، واشتمل حديثهم على 

 إضافًة إَل أفعال الرجاء والتمِن للقاء اْلالق وإخباره عن تلك املشاعر للحصول على االطمئنان واألمان.
 نصوصهم؛ مثل اِلب، وِف سبيل إيصال مشاعرهم تلك إَل املتلقي، استخدموا املفردات الِت ذكرها احملبون ِف

واِلبيب، والشوق، واالشتياق، والعشق، والعاشق، واِلبيب، والسكر، واجلنون، واِلرق، والعالقة، واْلغراء، واللذة، 
والرغبة. وإَل جانب استخدام تلك املفردات، عربوا عن شعورهم بعباراٍت خمتلفة أدت إَل معاٍن عميقة، مثل "أكرم 

و"قلة النوم هنارا وليال، ستستمر ِف اِلياة  (،nsu ABrsnh9117) عر من يشربه ِبلعشق"الشرِبت من يد اْلالق، ويش
املسكرة"، و"اِلب املكرر لك وحدك"، و"يلمس الشوق الذي يصدر وميضا، و"عشقت أًن"، و"أهذا هو الشوق 

توحد بذاتك" و"من ذايت ما ي( 9.2uluhRa99)و"موسم بعد موسم والقلب الَمآن"  (9.2uluhRa99) املقدس؟"،
(Ada Aku-ku dalam Aku-Mu) ،(9.2uluhRa99)  "و"وجهك أيها اِلبيب، أحب اِلبيب، أًنجيه بسرور

(Parasmu wahai kekasih tercinta kucumbu sepuasku) ،(9.2uluhRa99)  و"وِف منتصف الليل لقي العاشق
اِلب من كل حب"، و"الوقت سيجمعنا و"إنك  ،و"قلبك ًنبض بعشقه وفمك صامت جبوفه"(، 9.2uluhRa99)حبيبه"

 ، وغريها.  (9.2uluhRa99)معا، حبيب امسح دموع الفراق" 
أن الشعراء حاولوا نقل مشاعرهم احملبة والودية إَل  -إضافًة إَل ذلك، وجدت الباحثة من املناقشات السابقة

رض، كما أظهروا حبهم وشوقهم للقاء هللا ِف  ُمبوهبم األول؛ وهو هللا عز وجل، بثنائهم وحبهم لكلِ  ما ِف السموات واأل
كل وقت، وال سيما ِف الليل بعدما يسرتيح اآلخرون من انشغاْلم ِف أعماْلم ِبلنهار. ولذلك، ميكن أن يلحظ املتلقي أن 

ة واْلالية بعض النصوص السابقة تصور طبيعة الليل ِبعتباره أنسب األوقات ملناجاة اِلبيب، نَرا إَل طبيعته اْلادئة واملرحي
 من املكدرات.  

 

 اثنياا: اِلب النبوي
يعدُّ اِلب النبوي أو املدائح النبوية من أشهر أبواب الشعر الصوِف الذي تطرق له الشعراء املاليويون، وِمن أشتهر ِبملدائح 

صفات املصطفى.  م( وله ديوان "كنز العال" ِف بيان9535 -م9351النبوية: الشيخ السيد ُممد زين العابدين العيدروس )
وحيتوي ديوان"  كنز  .م(٧١١٢)روسِن، ويعدُّ أوَل ديوان ِف األدب املاليزي يتضمن املدائح النبوية شعرًا ِبلكالم املنَوم 

ِبِب، تدور موضوعاته حول املدائح النبوية، والثناء على النب صلى هللا عليه وسلم،  15بيت موزعة على  9a75العال" على 
. وتدور مضامينه املدائج -صلى هللا عليه وسلم -وفضائله، ومشائله، وغريها، وذلك بتناول سرية النب وذكر كراماته، 

 :(nas,usA ua Arh9151) النبوية حول حب النب وشفاعته والتوسل به. يقول العيدروس
 :(nas,usA ua Arh9151)وقال ِف مكان آخر 
 أيها الوجه املنور 
 أنت قمر مضيئ
 أنت مشس منور

 تلك نورهامي

Hai muka yang punya cahaya pula yang terang 

Tuan itulah bulan yang sangat bercahaya 
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وصف الشاعر ِف بعض أبياته السابقة فضائل حب النب، الذي يشفع ألمته ِف يوم القيامة والتوسل إليه ملغفرة 
 الذنوب.

 صلى هللا عليه وسلم-صرين مثل "كماال" بقوله عن حبه للنب واستمر نَم الشعر عن اِلب النبوي عند الشعراء املعا
(nas,usA ua Arh9151): 

 إن اِلب الدائم اِلي
 مثل ملعات الثراي

 وقد دعا الطاووس مرارا
 حببه اليتيم

 "أال قد استجبت لدعوتك اي رسول هللا!"

Cinta yang hidup 

Umpama kemilau bintang subuh 

Merak yang asyik menyapa 

Kasihnya satu 

"sudah kudakap jihadmu, ya Rasulullah!" 
 

أما سحيمي ُممد اِلاج فعرب  عن شوقه إَل حبيب هللا، النب ُممد صلى هللا عليه وسلم، ِف قصيدة "مقربة 
 (:la,uA2Ah915R)ُممد" قائالً  

 من الشرق إَل الغرب
  أشم رائحة

 عطرته.
 ال أريد أن أشم

 عطرة غريها

Dari timur ke barat 

Aku masih mencium 

Harum baunya. 

Aku tidak mau mencium 

Haruman bau yang lain. 
 

 اثلثاا: حب املرأة
ال بد من اْلشارة هنا إَل أن هناك شعراء قدامى حتدثوا عن حب املرأة وهو؛ إما حب مرأة واحدة، أو جمموعة من النساء،  

ل تلك القصائد، بل توقفوا عند عناوينها فقط، بعد ذلك قاموا بدراسة تلك لكن لألسف الشديد َل يذكر الدارسون قائ
تعدُّ أوَل القصائد الِت حتدثت عن املرأة  (Syair Ken Tambuhan)النصوص. على سبيل املثال، قصيدة "كني متبوهان" 

الشاعر  ْلا، قال  (Raden Menteri) وحب رادين منرتي (Ken Tambuhan)وتتناول امسها كني متبوهان 
(nsu ABrsnh9115): 

 إذا كنِت تكونني ماء البحر
 سأصبح مسكة برملها

 سأكون وفياً لن أخلف بوعدي
 لص لِك ظاهرًا وِبطنًاحب اْلا

Jika tuan menjadi air, 

Kakang menjadi ikan di pasir, 

Kata nin tiada kakanda mungkir, 

Kasih kaka batin dan zahir, 

 

من مقاطع قصيدة "كني متبوهان" صورت مدى حب "رادين منرتي" ِلبيبته " كني متبوهان"  األبيات السابقة
ورغبته ِف التقرب منها، وجتنب االبتعاد عنها لو اثنية واحدة. مث َييت الشاعر ِبلتشبيهات الِت تعرب عن رجاء اِلبيب من 

 يوية ِف إظهار شدة الشوق واِلب بني احملبني.حبيبته لتتقرب منه دائما؛ حيث تشتهر تلك العبارات ِف الثقافة املال
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عن حب اِلبيب ِلبيبته عن طريق  (Siti Zubaidah) من جهة أخرى، قال شاعر آخر ِف قصيدة "سِت زبيدة"
  وصف جسدها ِبعتبارها أمجل النساء ِف العاَل، وكذلك يثِن على اِلبيبة ويعجب جبماْلا اْلَلقي واْلُلقي، كقوله:

 دةاسم ُمبوبِت زبي
 يناسب امسها خلقها

 أحسن النساء ليست ْلا مثيلة 

Puteri Zubaidah konon namanya 

Patutlah nama dengan rupanya 

Seorang pun tiada tolok bandingnya 

 

ميكن أن يلحظ القارئ أن الشاعر ِف املقاطع السابقة قد حاول أن يصف امرأًة امسها سِت زبيدة ِن لديها 
 الوقت نفسه، يتعجب الشاعر ومن حوله من سالمة عقلها وذكائها ِف مواجهة حتدايت اِلياة. أمجل جسٍد، وِف

، فلقد حاول الشاعر أن يصور حب الزوج لزوجته احملبوبة بوصفها كما (Bidasari)أما ِف قصيدة "بيداساري" 
ل مع مراقبة القمر ونوره ِف قصيدة "سِت زبيدة". كما عرب الشاعر عن أحواله معها ومها ميشيان معًا ِف اللي

(nsu ABrsnh9115:) 

 وسار مالك وزوجته،
 ، وقاد امللكة على كتفه

Berjalan baginda laki isteri, 

Sambil baginda mimpin puteri, 

 

بدأ بعد ذلك وصُف زوجته اجلميلة ِبستخدام الصور التشبيهية املتنوعة، وعلى سبيل املثال قال 
(nsu ABrsnh9115:) 

 اللني يهاجم القلب غمازها
 ابتسامتها داللة على اِلياء

 جلدها مثل زهرة خضراء

Ekor matanya mengerling manis, 

Senyumnya patut dengan memalis, 

Kulitnya seperti cempaka wilis, 

 

اق أهنا نصوص َل تنسب إَل قائلها، ِف السي -لقد وجدت الباحثة من خالل قراءة النصوص الشعرية القدمية
تفسه، ذهبت الدراسة إَل أن تلك النصوص َل جتمع ِف دواوين خاصة. إضافة إَل أن الدراسات السابقة َل تذكر مَّت 

 قيلت تلك النصوص ِبلضبط، بل اكتفت بذكر النصوص وحتليلها دون تفاصيل تتعلق خبلفية القصائد.
م إعجاًِب وثناًء، مثل عزيز درامان أما النصوص الشعرية اِلديثة، فهناك شعراء نَموا قصائدهم عن زوجاهت

(Aziz Deraman)  الذي يقول ِف إحدى قصائده مادحا زوجته(izAzh Ra98: ) 
 شوقي إَل الزوجة
  شوقِك إَل الزوج

 َلد متينا ِف القلب
 أحلى الذكرايت خمزونة اثبتة

 رجاء ال تغيب من قلبك

Rinduku pada isteri 

Rindumu pada suami 

Abadi berpadu di hati 

Kenangan di simpani baik 

Mohon tidak ditarik balik 
      

أظهر الشاعر مشاعر اِلب والعشق إَل زوجته اِلبيبة الوفية الِت تراقبه دائًما، راجيًا أن تبقى ِلَات اِلب ِف 
اليف اِلياة دون ملل القلب اثبتة حَّت خترج الروح من اجلسد. هبذا الشعور ينعكس دقة اِلب لزوجته الِت صربت على تك

 وسأم.
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أم ا الشاعر أ. صمد سيد فاشتهر ِف بداية أمره بقول شعر اِلب عن املرأة خاصة لكونه شاًِب يُ ْعَجُب ِبملرأة 
 (:A. Samad Said,2005)كقوله مجاْلا، ويبحث عن اِلب وحقيقته،  و 

 ما محل الليل قمرَه
 ما أظهرت اِلبيبة حبَّها

 كنُت متأملا جلرحي الشديد
 جرٌح خالٌد بقي لزمن طويل

Malam tidak membawa bulan 

Kekasih tidak menyembah sayang 

Aku remuk luka bersarang 

Luka tercuka sepanjang zaman. 
 

م عندما كان يعمل ِف سنغافورة بعد أن أهنى دراسته. لقد صور 9181كتب الشاعر القصيدة السابقة ِف عام 
ِبعتبارها أول النساء الِت  (A. Samad Said,2005)وهي كاتبة ِبنطقة جوهور  -شوق إَل ُمبوبتهالشاعر حالة اِلنني وال

زارت قلبه، ويفكر هبا ليل هنار. هذه القصيدة بنيت على الوحدة املوضوعية، وحتدثت عن موضوع واحد هو اِلب. ويبدو 
 (:A. Samad Said,2005) ودة َل تقبل حبه، كقولهأن الشاعر عرب  عن اِلنني واِلزن ِف الوقت نفسه؛ ألن املرأة املقص

  هل حياتنا واحدة مرتبطة؟
 ِف  محل السالم واألمن والسعادة؟ 

 اي حبيبِت ملاذا َل تقبلي
 قلوبنا متوحدة؟

Bukankah hidup kait-mengait 

Membawa abadi aman dan bahagia? 

Mengapa tidak adinda terima 

Hati kita berganding bersama? 
 

يبدو أن حياة الشاعر أصبحت فارغة ِملة نتيجة البتعاد تلك املرأة عنه، لذا يقدم الشاعر تساؤال هو ملاذا َل 
 (:A. Samad Said,2005)ترض حببه رغم أنه حب خالص كحب آدم ِلواء، وحب اجملنون لليلى، كقوله 

 ملاذا آدم حيب حواء
 واجملنون حيب ليلى كذلك؟

 حبيبِت ملاذا حب إليك اي
 َل يعرفه الناس؟

Mengapa Adam sayangkan Hawa 

Lela Majnun begitu juga? 

Mengapa sayangku padamu adinda 

Tidak pernah ditaburi bunga? 
 

 A. Samad) فضاًل عن ذلك، هذا اِلب اجملنون جعل الشاعر شريراً مثل الشيطان، كقوله ِف القصيدة نفسها

Said,2005):  
  أن أصبح  شيطاًن هل تريدين

 سوف أنسى كل اِلسنات، والفرح واِلب؟
Mahu kaulihat kujadi syaitan 

Lupa budi, cita dan cinta? 
 

هكذا حاول أ. صمد سيد التعبري عن مشاعره حَّت يشعر املتلقي ِبا شعره ِف حنينه، وشوقه، وحبه حملبوبته. 
إذ يعرب عن موسيقى قلبه املتأثرة ِبِلياة حوله. وكذلك وظف  وينسجم املضمون مع عنوان القصيدة " موسيقى اِلنني"

الشاعر صورًا حديثة مثل تشبيه حالته ِبْليدروجني وهو مصطلح فيزايئي، رِبا هذا التوظيف جاء انطالقًا من تغريات 
 طرأت ِف حياة الشاعر وطريقة تفكريه؛ ألن الشعر مرآة للحياة الِت يعيشها الشاعر.

 (: A. Samad Said, 2005)ِف قصيدة أخرى وقال أ. صمد سيد 

 Aku tidak sekaya raja yang dapat memberi أًن لسُت امللك لكنِن سأسعدِك، 

semua bahagia,  
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 حبيبِت،
  أنِت حتبني اِلياة الفاخرة،

 لذلك
 .لن تتوحد أنفسنا 

dinda  

lain pula pendiriannya – dinda selalu memuja 

mewah, lantas  

tiada perseimbangan jiwa. 

 

لعل الشاعر يعرب ِف النص السابق عن قلقه وحزنه بسبب متطلبات اِلياة الِت جعلته رجاًل ال ميلك شيئاً؛ لذا 
صعب عليه إجياد امرأة تقبل وضعه وحتبه كما هو. ولذلك، قدم الشاعر بعض اِلوارات بينه وبني اِلبيبة الِت تطلب منه ما 

 (:A. Samad Said, 2005)ه يعجز عن حتقيقه، كقول
سألِتِن مراٍت: "أين هي الثياب اجلديدة والقطن 

  اجلميل؟
  أين اْلامت الذهب  وقالدة اللؤلؤة؟ ... "كنُت هادئً 

 ."أجيب بصوٍت ًنعٍم: " نعم اي حبيبِت، اصربي

Berapa kali dinda bertanya: 

 “mana baju lawa dan kain indah?  

Mana cincin permata dan loket bercahaya?...” 

Aku tenang menjawabnya dengan selembut 

suara: “Dinda, nanti ya-  

manja, sabar ya.  
 

هنا، ميكن أن يلحظ املتلقي شعور الشاعر القلق واِلزين بسبب ضيق حياته، وال سيما بعد عصر االستعمار. 
 (:A. Samad Said,2005) بري عن حزنه بعد الفراق، قائالً ِف السياق نفسه يتابع الشاعر ِف املقطع التاِل التع

  أًن لسُت قاهرًا .أطلقي لنفسِك العنان
 "."مستقلًة، مستقلةً 

 نني. أرحُل وحيدا ِف غابة الصمتِ واآلن أتفرد ِبِل

Aku bukannya penjajah mau mencengkam 

dinda.  

Aku lepaskan dinda dengan penuh rela, 

 “Merdekalah, merdekalah.” 

Dan sekarang kami bercerai rindu.Merantau 

sendiri di rimba pilu. 
 

إن الشاعر يشعر ِبِلزن بعد فراق حبيبته؛ لذا صار قلبه فارًغا ِماًل. من جهة أخرى، يتذكر الشاعر ِلَاته معها 
زال يشم رائحة تلك اللحَات العطرة،   الِت أصبحت ذكرايت لن تعود مرًة اثنيًة. وعلى الرغم من اشتعال ًنر اِلب، ما

 (:A. Samad Said,2005)كقوله 
 آه، تعانقِن آالف األشواق على مر عالقتنا املاضية

 واآلن أعاِن بطعم الفراغ بعد الفراق.
 هل يوجد ِف الدنيا شيٌء ِبقٌي؟

Ah, kalau sewaktu berkenal dulu aku dipeluk 

sejuta rindu, maka  

pada perpisahan ini aku di tusuk seluruh sepi. 

Itu teradat  

sudahkah dalam dunia kekal tiada? 

 

 اخلامتة

ِف ضوء النصوص الغزلية السابقة، يبدو أن الشعراء قد قدموا حب املرأة ِمزوجا ِبشاعر الشوق واِلنني والعشق حملبوِبهتم 
اْلن اْللقي واْللقي. وعالوة على ذلك، حتدث وصاحباهتم، وجاء تعبريهم حسيًا بوصف أجسادهن، اْلعجاب جبم

بعضهم عن حب الزوجة احملبوبة الوفية الِت عاشت مع الشاعر ملدٍة طويلٍة، حَّت توحد اِلب والعشق فيما بينهما. إَل 
جانب ذلك، عرب بعضهم عن شعوره َنو تعدد النساء الاليت شغلن القلوب، ولفنت االنتباه ْلن  ليل هنار. ومن جهة 

، صور بعضهم التحدايت الِت واجهوها من أجل مقابلة النساء اجلميالت خلقياً وأخالقياً، حتديًدا ِف مرحلة التعرف أخرى
 على احملبوبة قبل الزواج. 
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إزاء ما سبق من َّناذج، تعود إَل اِلب اْلْلي، أو اِلب النبوي، أو حب املرأة، جند أنه فنٌّ يهدف إَل إيصال 
تخدام الصور الفنية والتشبيهية. وِف الوقت نفسه، جند أن الشعراء استخدموا الرموز الكونية املتعددة مشاعر احملبة والود ِبس

مثل: البحر، والنهر، واملوج، والقمر، والشمس، والرايح، والسحب وغريها، وكذلك األلوان؛ مثل البنفسجي، واألبيض، 
شخصيات اْلسالمية. حتدث البحث ِبلتفاصيل عن هذه واألخضر، إضافة إَل رموز اِليواًنت، واألماكن املقدسة وال

 .النقاط ِف الفصلني التاليني؛ الثاِن والثالث عن الغزل املاليوي شكالً ومضموًًن وإضافة إَل اجتاهات الغزل املاليوي
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ه. ومن نتائج هذه الدراسات الِت توصَّل يهدف هذا البحث إِل دراسة حكم بيع ِبلتقسيط وضوابط ملخص البحث:
إليها الباحُث أن البيع ِبلتقسيط مع مراعاة شروط البيع ِبلتأجيل، والضوابط الشرعية ، وخلوه من احملاذير الشرعية جائز 

 .شرعا، وال حرج ِف التعامل به ِف اجلملة؛ ِلاجة الناس، وعمال ِبألصل
ا  ِف معامالت الناس  أفرادا ومجاعات، ال سيما ِف جمال السلع املعمرة وقد انتشر البيع ِبلتقسيط انتشارًا كبريً 

الالزمة لألسر واملنشآت، كاآلالت واألدوات والتجهيزات والسيارات وغريها. فتشرتي هذه املنشآت من مورديها 
 (.لتقسيطِبلتقسيط، وتبيع إَل زِبئنها ِبلتقسيط، ورِبا جلأت إَل املصارف؛ لتمويل هذه العمليات )بيوع ا

وقد كانت املؤسسات االئتمانية اِلديثة عاماًل مساعًدا على انتشار بيع التقسيط، من طريق قيامها بعمليات اْلصم 
وعمليات أخرى كبطاقات االئتمان. كذلك فإن املصارف اْلسالمية اِلديثة قد قامت ِبزاولة بيوع التقسيط، وساعدت 

معجل، وتعيد بيعها إَل العميل بثمن مقسط، وذلك من خالل ما يسمى  على انتشاره؛ حيث أهنا تشرتي السلعة بثمن
 .ببيع املراحبة لآلمر )أو للواعد( ِبلشراء

وتعد هذه العملية مراحبة؛ حيث إن املصرف يبيع السلعة لعميله بثمن الكلفة مضافًا إليه ربح معلوم للمصرف، 
أحد أنواع بيوع األمانة )ملراحبة، التولية، الوضعية( وهو بيع تقسيط وهذا هو معّن بيع املراحبة ِف الفقه اْلسالمي ِبعتباره 

  .أيضا؛ إذ أن املصرف يقوم بتقسيط مثن البيع على أقساط معينة
 البيع، ِبلتقسيط، ِف ميزان الشريعة اْلسالمية :الكلمات املفتاحية

 

Abstract: This research aims to study the provision of the Buying by Installment in the 

Consideration of Islamic Law and its concept. some of the results of these studies reached by 

the researcher that of  the Buying by Installment with keep the conditions of buying by 

postponed, and concepts of Islamic Law, and free from the caveats of Islamic Law is 

permissible, because it accept the human need and according to the principle of Islamic Law. 

The Buying by Installment have spread widely in the transactions of people, 

individuals and groups, especially in the field of durable goods for families and enterprises, 

such as machinery, tools, equipment, cars and others. These establishments buy from their 

suppliers in installments, sell to their customers in installments, and may have resorted to 

banks to finance these operations (sales installments). 

Modern credit institutions have been instrumental in spreading the sale of 

installments, through debits and other transactions such as credit cards. Also, modern Islamic 

banks have practiced the sale of installments, and helped to spread it, as they buy the 

commodity at an accelerated price, and resell to the customer at a premium price, through the 

so-called Murabahah sale of the order (or promising) to buy. 
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 Faculty of Shariah and Law, Al- Azhar University. 
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This process is a Murabahah, as the bank sells the commodity to its client at a cost 

plus a known profit to the bank by selling in certain installments. 

 

Keywords: Installment sale, consideration of Islamic Law 
_________________________________________________________________________ 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

اِلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اْللق، وسيد املرسلني، سيدًن ونبينا ُممد، صلى هللا عليه وعلى آله 
 وصحبه أمجعني وبعد:

س ِف دنياهم، فإن الشريعة اْلسالمية إَّنا جاءت مراعية ملصاحل العباد ِف الدنيا واآلخرة، ومنَمة ِلركة حياة النا
فما من خري ِف هذه الدنيا إال وحثتنا عليه الشريعة اْلسالمية، وما من شر إال وأمرتنا الشريعة ِبجتنابه والبعد عنه، ومن 
ضمن املعامالت الِت انتشرت ِف هذه اآلونة األخرية البيع ِبلتقسيط لكل ما ينتفع به الناس ِف حياهتم، سواء أكان مأكال 

ا أو مركبا أو مسكنا؛ لذا كان من الالزم على الباحثني ِف جماالت الشريعة اْلسالمية أن يبينوا للناس أو مشرِب أو ملبس
 مدى مشروعية هذه البيوع؛ أخذا بيد عامة الناس إَل طريق اْلري والفالح ِف الدنيا واآلخرة.

 
 مشكلة الدراسة

ا اِلاضرة، حيث تزداد يوما بعد يوم، كما هتدف بيان تكمن أمهية الدراسة ِف معاجلة ظاهرة البيع ِبلتقسيط ِف جمتمعن
ه املعاملة ، حفاظا علي شريعة هللا من الضياع،  وحتقيقا ملقاصد الدين ِف اجياد الطرق ذأقوال العلماء والضوابط الشرعية ْل

  املناسبة ِف تداول األموال بني الناس تقوم على اِلالل وطيب النفس
 ب عن األسئلة اآلتية: ا البحث أن أجيذوسأحاول ِف ه

 ما أقوال العلماء ِف البيع ِبلتقسيط ؟.٠
 ؟ ذه املعاملةوما هي الضوابط الشرعية ِف ه.٧
 

 الدراسات السابقة
 ِبوضوع البحث، منها: متخصصة املعامالت من خالل كتاِبت متفرقة غري هذهعاجل عدد من العلماء املعاصرين 

 ، دار عاَل الكتب.4001 – 3241حيدر: ط : درر اِلكام شرح جملة األحكام ، علي  .٠
 مكتبة وهبة للطباعة والنشر.  3993.مقومات االقتصاد اْلسالمي : د. عبدالسميع املصري، ط : ٧
 .جملة جممع الفقه اْلسالمي التابع ملنَمة املؤمتر اْلسالمي جبدة ، جمموعة من املؤلفني.٣

 الِت اختذها الشارع قوال العلماء وبيان الضوابط االالزمة تبوا وإبرازا ألكا  وَتيت هذه الدراسة استكمااًل جلهود العلماء فيم
ومجع مباحثه من  جديد من حيث عنوانه -ِف ظِن -بصورة واضحة. وعلى هذا فاملوضوع من املعاملة املشروعة للحد 
 تب الفقه ِف حبث مستقل، ِما يعطي املوضوع أمهية علمية وعملية.كبطون  
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 مصادرهمنهج البحث و 
وأما عن منهجي ِف البحث فقد اعتمدت على املنهج االستقرائي، حيث تتبعت مسائله وأبرزهتا، وأجريت 
مناقشات فقهية حول بعض مسائله، وبينت الراجح منها حسب قواعد أهل العلم ِف ذلك، كما رجعت إَل املصادر 

 املختلفة من كتب اللغة والتفسري وفقه األحوال الشخصية.
دري ِف البحث، فقد رجعت إَل كتب املذاهب الفقهية وركزت على األربعة املشهورة منها؛ ألهنا كاألم وأما مصا

 ِبلنسبة ْلا، كما رجعت إَل الكتب الفقهية اِلديثة املتعلقة ِبملوضوع، وإَل املعاجم اللغوية، وكتب التفسري. 
 

 خطة البحث
 يدي ومبحثني وخامتة، وذلك على النحو اآليت:وأما خطِت ِف البحث فقد قسمتها إَل مقدمة ومبحث مته

 :ويتكون هذا البحث من مبحث متهيدي، ومبحثني، مها كما يلي
 : فيشتمل على مفهوم البيع ِبلتقسيط وأمهيته وصوره.أما املبحث التمهيدي

 وفيه ما يلي:
 : تعريف البيع ِبلتقسيط.أوَّل
 : أمهية البيع ِبلتقسيط.اثنيا
 تقسيط.: صورة البيع ِبلاثلثا

 املبحث األول: حكم البيع ابلتقسيط.
 وفيه ما يلي:

 : َتجيل دفع الثمن ِف البيع.أوَّل
 : الزايدة ِف الثمن مقابل َتجيل سداده.اثنيا
 : تقسيط سداد مثن املبيع.اثلثا
 : الرأي الراجح ِف املسألة.رابعا

 ضوابط جواز البيع ِبلتقسيط.املبحث الثاين: 
 النتائج والتوصيات الِت توصلت إليها ِف البحث. وفيها ذكرت أهماخلامتة: 

 
 املبحث التمهيدي

 مفهوم البيع ابلتقسيط
 أوَّل: تعريف البيع ابلتقسيط:

 :تعريف البيع ابلتقسيط ابعتباره مركبا
 :تعريف البيع لغة واصطالحا

 تعريف البيع لغة:
ق على الشيء وضده، فيقال: ِبع الرجل كذا إذا البيع مصدر ِبع، والبيع: ضد الشراء، وهو من أمساء األضداد الِت تطل

َوَشَرْوُه بَِثَمٍن أخرجه عن ملكه أو أدخله فيه، وذلك مثل لفظ الشراء، فيطلق أحدمها ويراد به اآلخر، كما ِف قوله تعاَل:
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ََبٍْس َدرَاِهَم َمْعُدوَدةٍ 
إذا أطلق البائع فاملتبادر ، أي: ِبعوه، فيسمى كل واحد من املتعاقدين: ِبئعا، أو مشرتاي، لكن (101)

 إَل الذهن عرفا ِبذل السلعة، وإذا أطلق املشرتي فاملتبادر إَل الذهن ِبذل الثمن ألخذ السلعة.
ويتعدى الفعل ِبع بنفسه إَل مفعولني، فيقال: بعت فالًن السلعة، كما أنه يكتفى معه على أحد املفعولني، 

 فيقال: بعت الدار.
ف للتوكيد، مثل: من، والالم، فيقال: بعت من فالن، أو لفالن، أما إذا قيل: ِبع وقد يزاد مع الفعل ِبع حر 

 على فالن ماله، فرياد به بيع ماله بدون رضاه.
فيكون البيع ِف اللغة ِبعّن املبادلة أو املعاوضة ِف حق كل من البائع واملشرتي؛ حيث َيخذ كل واحد منهما 

 .(102)شيئا من اآلخر
 :تعريف البيع اصطالحا

 عرف الفقهاء البيع بتعريفات متقاربة من حيث املضمون؛ حبيث تكاد تكون متفقة على تعريف للبيع، هي كما يلي:
مبادلة املال ِبملال ِبلرتاضي بطريق : هو وقيل. (103)مبادلة املال ِبملال ِبلرتاضي: هو تعريفه عند اِلنفية

 .(104)االكتساب
 .(105)ري منافع وال متعة لذةهو عقد معاوضة على غ: تعريفه عند املالكية

 .(106)مقابلة مال ِبال على وجه خمصوص: هو تعريفه عند الشافعية
 .(107)مبادلة املال ِبملال متليكا ومتلكا: هو تعريفه عند اِلنابلة

من خالل هذه التعريفات السابقة لعقد البيع يَهر لنا أن املقصود به: مبادلة مال ِبال على وجه خمصوص، وهذا يدل 
ن امللكية ِف عقد البيع حسب مفهوم الفقه اْلسالمي تنتقل ِبجرد العقد مباشرة؛ حبيث يصبح املشرتي مالكا على أ

 .(108)للمبيع، والبائع مالكا للثمن ِبجرد انعقاد العقد
 : تعريف التقسيط لغة واصطالحا .3

 :تعريف التقسيط لغة
 يطلق التقسيط ِف اللغة على عدة معان، أمهها ما يلي: 

                                                      

 (.40( )سورة يوسف جزء من اآلية:(101
 .99ص3، املصباح املنري ، ج 41ص8( لسان العرب ، ج (102
 .4ص2اِلقائق ، ج ( تبيني (103
 .429ص9( العناية شرح اْلداية، ج (104
 .4ص1ج  ( الشرح الكبري: الدردير،(105
 .144ص4ج  احملتاج،( مغِن (106
 .280ص1( املغِن: ابن قدامة، ج (107
 .421ص5( بدائع الصنائع، ج (108

لثانية: اِللول، وهو ثبوت امللك ِف وأما بيان صفة اِلكم فله صفتان: إحدامها: اللزوم ... وا":تعاَلالكاساِن رمحه هللا  يقول
البدلني للحال؛ ألنه متليك بتمليك، وهو إجياب امللك من اجلانبني للحال، فيقتضي ثبوت امللك ِف البدلني ِف اِلال خبالف البيع بشرط 

ن ثبوت امللك فيه موقوف على اْليار؛ ألن اْليار مينع انعقاد العقد ِف حق اِلكم، فيمنع وقوعه متليكا للحال، وخبالف البيع الفاسد فإ
 ."أعلم تعاَلالقبض، فيصري متليكا عنده، وهللا 
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 قسيط ِبعّن التفريق ومحل الشيء أجزاء، يقال: قسط الشيء، أي: فر قه، وجعله أجزاء، والد ين جعله أجزاء َييت الت
 .(109)معلومة تؤدى ِف أوقات معينة

  وَييت ِبعّن االقتسام ِبلسوية، يقال: تقسطوا الشيء بينهم، أي: اقتسموه بينهم ِبلسوية، ويطلق التقسيط على القسط
 .(110)والعدل والسواء

لى هذا املعّن فإنه يراد ِبلتقسيط: جتزئة الشيء إَل أجزاء متماثلة، كتأجيل دين خبمسمائة جنيه مثال إَل مخسة وع
 شهور على أن يقوم املدين يدفع مائة جنيه كل شهر.

 (111)وَييت التقسيط أيضا ِبعّن التقتري، فيقال: قسط على عياله النفقة تقسيطا؛ إذا قرتها عليهم. 
  ِبعّن اِلصة والنصيب، يقال: تقسطنا الشيء بيننا، أي: أخذ كل واحد حصته ونصيبه، ويقال: كما َييت القسط

 .(112)أعطاه قسطه، أي: نصيبه وحصته
من خالل هذه املعاِن لكلمة التقسيط يتبني لنا أن املعّن األول والثاِن مها أقرب املعاِن ملا يقصد ببيع التقسيط 

إَل أجزاء على وجه من العدل واملساوة، وإذا كان الشيء املقسط هو الد ين فاملراد اصطالحا؛ حيث أنه يفيد تفريق الشيء 
 جعله أجزاء معلومة تؤدى ِف أوقات معينة.

 
  :تعريف التقسيط اصطالحا

 .(113)هو َتجيل أداء الدين مفرقا إَل أوقات متعددة معينة
 :تعريف البيع ابلتقسيط ابعتباره علما على شيء خمصوص - أ

لِت ميكن اعتبارها بياًن للمراد ببيع التقسيط ِف املفهوم الشرعي:"أن يبيع التاجر السلعة مدفوعة الثمن فورا من املعاِن ا
 .(114)بسعر، ومؤجلة أو مقسطة الثمن بسعر أعلى"

: بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من الثمن اِلال، وتقسيم الثمن إَل وعلى هذا فيمكن تعريف بيع التقسيط أبنه
 تؤدى ِف أوقات ُمددة معلومة. أجزاء معينة،

 اثنيا: أمهية حبث البيع ابلتقسيط:
 لبحث البيع ِبلتقسيط أمهية نَرية، وأخرى عملية.

: تتمثل ِف أن بيع التقسيط ينطوي على َتجيل، كما أنه ينطوي على زايدة ِف الثمن مقابل هذا األمهية النظرية .3
 التأجيل.

                                                      

 .177ص7لسان العرب، ج ( (109
 .227ص7احمليط ِف اللغة، ج ( (110
 .178ص7لسان العرب، ج ( (111
 .451خمتار الصحاح، ص( (112
 .348ص3درر اِلكام شرح جملة األحكام، ج ( (113
 .307، ص سميع املصريمي: د. عبدال( مقومات االقتصاد اْلسال(114
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لنبوية على حرمة األجل فيها، كبيع الذهب ِبلذهب، أو الذهب مع العلم ِنه توجد بيوع نصت األحاديث ا
ِبلفضة، أو القمح ِبلشعري، كما أنه توجد بيوع أخرى نصت األحاديث النبوية على حرمة الزايدة فيها لألجل، كبيع 

 الذهب ِبلذهب، أو القمح ِبلقمح.
ل والزايدة لألجل، وبيع ال جيوز فيه أجل فال بد إذن من بيان الفروق الدقيقة الِت تفصل بني بيع جيوز فيه األج

 وال زايدة.
وبعبارة أخرى فإن ِف بيع التقسيط نساء وفضاًل، وهذا قد يلتبس برِب النساء ورِب الفضل احملرمني ِف بعض 

ض ورِب البيوع، ونَرية الرِب ِف اْلسالم ال يتكامل فهمها إال بفهم هذه البيوع املؤجلة وتفسريها، إَل جانب فهم رِب القرو 
 البيوع.

وهذا فضاًل عن فائدة نَرية أخرى، تضاف إَل ما تقدم، وهي الرغبة ِف التأكد من بيع التقسيط: هل يكون 
 حكمه هو نفس حكم بيع النسيئة )البيع ألجل(، أم ال؟

 ا ِف جمال السلعيم: تتمثل ِف أن بيع التقسيط قد انتشر انتشارًا كبريًا ِف معامالت األفراد واألمم، ال ساألمهية العملية .4
 املعمرة الالزمة لألسر واملنشآت، كاآلالت واألدوات والتجهيزات والسيارات وغريها.

فتشرتي هذه املنشآت من مورديها ِبلتقسيط، وتبيع إَل زِبئنها ِبلتقسيط، ورِبا جلأت إَل املصارف؛ لتمويل 
 هذه العمليات )بيوع التقسيط( .

أن البائع الذي يبيع ِبلتقسيط ميكنه أن َيخذ من املشرتي ورقة جتارية )سنًدا وقد ساعد على انتشار هذه البيوع 
إذنًيا ألمر البائع، أو سفتجة، أي: كمبيالة مسحوبة على املشرتي(، أو عدة أوراق جتارية بعدد األقساط املؤجلة، مث 

  النسيئة احملرم.َصمها لدى املصرف؛ ليحصل على قيمتها اِلالية، وهذا اْلصم املصرِف عندًن من رِب
وعليه: فإن املؤسسات االئتمانية اِلديثة قد كانت عاماًل مساعًدا على انتشار بيع التقسيط، من طريق قيامها 

 بعمليات اْلصم وعمليات أخرى كبطاقات االئتمان.
ا تشرتي كذلك فإن املصارف اْلسالمية اِلديثة قد قامت ِبزاولة بيوع التقسيط، وساعدت على انتشاره؛ حيث أهن

السلعة بثمن معجل، وتعيد بيعها إَل العميل بثمن مقسط، وذلك من خالل ما يسمى ببيع املراحبة لآلمر )أو للواعد( 
 ِبلشراء.

وتعد هذه العملية مراحبة؛ حيث إن املصرف يبيع السلعة لعميله بثمن الكلفة مضافًا إليه ربح معلوم للمصرف، 
(، (117)، الوضعية(116)، التولية(115)اْلسالمي ِبعتباره أحد أنواع بيوع األمانة )املراحبة وهذا هو معّن بيع املراحبة ِف الفقه

 وهو بيع تقسيط أيضا؛ إذ أن املصرف يقوم بتقسيط مثن البيع على أقساط معينة.
 اثلثا: صورة البيع ابلتقسيط:

                                                      

 .ربح معلوممع زايدة هو البيع برأس املال بيع املراحبة: ( (115
 .319ص2انَر املغِن البن قدامة، ج 

 وال نقصان. زايدة ثمن من غريالهو البيع ِبثل بيع التولية: ( (116
 .323ص2انَر املغِن البن قدامة، ج 

 .تك هذا به وأضع عنك كذاأن َرب برأس ماله مث يقول: بعبيع املواضعة: هو ( (117
 .321ص2انَر املغِن البن قدامة، ج 
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شراء حاجة ما، فيخريه تتم صورة بيع التقسيط ِبلشكل التاِل، وهو أن يذهب املشرتي إَل صاحب متجر بقصد 
صاحب السلعة بثمنها بني شرائها على سبيل النقد أو التقسيط، ويكون مثنها على سبيل التقسيط بطبيعة اِلال أعلى من 
؛ ألن البائع ِف هذه اِلالة حيسب لتأخري الثمن حسابه، ِبعّن: أنه يزيد ِف مثن السلعة مقابل َتجيل دفع الثمن،  مثنها حاال 

 عروفة، منها ما يلي:ودوافع ذلك م
 .خوف البائع من إفالس املشرتي ِف املستقبل أو وفاته، وعندئذ يفوت عليه رأس املال، وخسارته ِف هذه اِلالة ُمققة 
 (118)عدم دفع الثمن ِف اِلال يفوت عليه استغالله ِف أعماله التجارية؛ ِما حيرمه من فوائد ربح هذا اجلزء من املال. 
 

 املبحث األول
 يع ابلتقسيطحكم الب

 وفيه ما يلي:
 :أوَّل: أتجيل دفع الثمن ِف البيع

 :حكم أتجيل دفع الثمن ِف املبيع

لى ذلك ِبلقرآن والسنة اتفق الفقهاء رمحهم هللا تعاَل على جواز البيع مع َتجيل دفع مثن املبيع ِف اجلملة، واستدلوا ع
 هي كما يلي: واْلمجاع،

 :دليلهم من القرآن الكرمي
ُتْم ِبَدْيٍن ِإََل َأَجٍل ُمَسمًّى فَاْكتُ ُبوهُ :قول هللا  ََيأَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ن ْ

(119). 
: فهذه اآلية ظاهرة الداللة على مشروعية جواز َتجيل الديون؛ إذ أن حقيقة الدين عبارة عن معاملة أحد وجه الدَّللة

 .(120)طلق كلمة الدين عند العرب على ما كان غائًباالعوضني فيها نقًدا واآلخر ِف الذمة نسيئة؛ حيث ت
:" قد استدل هبا بعض علمائنا على جواز التأجيل ِف القروض على ما قال يقول اْلمام القرطيب رمحه هللا تعاَل

 .(121)مالك؛ إذ َل يفصل بني القرض وسائر العقود ِف املدائنات"
 : دليلهم من السنة النبوية

اْشتَ َرى َطَعاماا ِمْن يَ ُهوِديٍ  ِإََل   -صلى هللا عليه والسالم  -َأنا النايبا »ة رضي هللا عنها:ما أخرجه البخاري عن عائش
 .(122)«َأَجٍل، َوَرَهَنُه ِدْرعاا ِمْن َحِديدٍ 

: فهذا اِلديث ظاهر الداللة على جواز البيع مع َتجيل دفع الثمن لوقت بعد انعقاد العقد؛ وهذا لفعل وجه الدَّللة
 .   -صلى هللا عليه والسالم  -رسول هللا  سيدًن

                                                      

 .314ص9جملة جممع الفقه اْلسالمي، ج ( (118
 (.484)سورة البقرة آية: ( (119
 .159ص4احمليط ِف اللغة، ج ( (120
 .177ص1تفسري القرطب، ج ( (121
 (.4098، حديث رقم:)59ص1صحيح البخاري، ج ( (122
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:"قلت: ابلنسيئة   -صلى هللا عليه والسالم  -يقول العالمة ابن حجر رمحه هللا تعاَل عند قوله: ابب شراء النيب 
ال يشرتي ِبلنسيئة؛ ألهنا دين، فأراد دفع ذلك    -صلى هللا عليه والسالم  -لعل املصنف ختيل أن أحدا يتخيل أنه 

 .(123)يل"التخ
نقل غري واحد من العلماء إمجاع الفقهاء رمحهم هللا تعاَل على جواز َتجيل مثن املبيع ِف البيع، دليلهم من اْلمجاع: 

 منها ما يلي: 
:"وقد أمجعوا وقال البدر العيِن رمحه هللا تعاَل. (124)تعاَل:"الشراء ِبلنسيئة جائز ِبْلمجاع"قال ابن بطال رمحه هللا 

 .(125)ِبلدين جائز" على أن الشراء
 :شروط جواز أتجيل الثمن ِف البيع

 يشرتط جلواز َتجيل دفع مثن املبيع ِف البيع عدة شروط، هي كما يلي:
: أن يكون العوضان ِما ال جيري فيهما رِب النسيئة، فإن كان ِما جيري فيهما رِب النسيئة حرم التأجيل، وذلك الشرط األول

 ، وِما يدل على ذلك ما يلي:(126)ًننري بدراهم، الرب ِبلشعريمثل:  بيع الدراهم بدراهم، الد
   -صلى هللا عليه والسالم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه -ما أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت  -

، َوالشاِعرُي اِبلشاِعرِي، وَ :» التاْمُر اِبلتاْمِر، َواْلِمْلُح اِبْلِمْلِح، ِمْثالا الذاَهُب اِبلذاَهِب، َواْلِفضاُة اِبْلِفضاِة، َواْلبُ رُّ اِبْلبُ رِ 
ُتْم، ِإَذا َكاَن يَ  ا بَِيٍد، فَِإَذا اْختَ َلَفْت َهِذِه اأْلَْصَناُف، فَِبيُعوا َكْيَف ِشئ ْ ا بَِيدٍ ِبِْثٍل، َسَواءا ِبَسَواٍء، يَدا  .(127)«دا

   -صلى هللا عليه والسالم  -أن رسول هللا ، -رضي هللا عنه -ما أخرجه البخاري ومسلم عن أيب سعيد اْلدري  -
اِبلَوِرِق ِإَّلا  ََّل تَِبيُعوا الذاَهَب اِبلذاَهِب ِإَّلا ِمْثالا ِبِْثٍل، َوََّل ُتِشفُّوا بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض، َوََّل تَِبيُعوا الَوِرقَ »قال:

َها َغائِباا بَِناِجزٍ ِمْثالا ِبِْثٍل، َوَّلَ ُتِشفُّوا بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض، َوَّلَ تَ   .(128)«ِبيُعوا ِمن ْ
 

: يشرتط ِف املؤجل عند اجلمهور أن يكون دينا موصوفًا ِف الذمة، فال جيوز التأجيل ِف املعقود عليه )مثنا، أو الشرط الثاين
 مثمنا( إذا كان معينا.

:"األعيان ال تقبل ه هللا تعاَلويقول الرملي رمح. (129):"األعيان ال تقبل التأجيل"يقول ابن عابدين رمحه هللا تعاَل
 .(130)التأجيل، مثنا وال مثمنا"

                                                      

 .104ص2فتح الباري البن حجر، ج ( (123
 .104ص2فتح الباري البن حجر، ج ( (124
 .445ص34عمدة القاري: العيِن، ج ( (125
األموال الربوية إما أن تكون من جنس واحد أو ال: فإن كانت األموال الربوية من جنس واحد كأن تكون من الذهب أو ( (126

ض والتساوي. وإن كانت األموال الربوية قد اختلف جنسها، فإما الفضة أو غريمها فإنه جيري فيهما رِب الفضل والنََّساء؛ لذا يشرتط فيها التقاب
بيع  أن تكون متحدة ِف العلة أو ال: فإن كانت علة التحرمي فيها واحدة فإنه جيري فيها رِب النساء دون رِب الفضل، مثل: بيع الذهب ِبلفضة،

إن كانت علة التحرمي فيها خمتلفة فإنه ال جيري فيها رِب الفضل أو الرب ِبلشعري أو ِبلتمر أو ِبمللح؛ لذا فإنه يشرتط فيها التقابض فقط. و 
 النساء، مثل: بيع الرب ِبلذهب، بيع الرب ِبلفضة.

 وما بعدها. 1ص2انَر املغِن البن قدامة، ج 
 .3433ص1(، ج 3587صحيح مسلم، حديث رقم:)( (127
 .3408ص1(، ج 3582)، صحيح مسلم، حديث رقم:72ص1(، ج 4377صحيح البخاري، حديث رقم:)( (128
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: ِن املنع من التأجيل ِف املعني أن األجل قد شرع من أجل حتصيل املبيع، فإذا كان معيًنا فقد مت وعللوا لذلك
 حتصيله؛ لذا ال حاجة لألجل.

 
 ي ذلك إَل بيع الدين ِبلدين.يشرتط لتأجيل الثمن أن تكون السلعة حالة؛ حَّت ال يؤدالشرط الثالث: 

يقول ابن قدامة رمحه هللا تعاَل:"قال ابن املنذر: أمجع أهل العلم على أن بيع الدين ِبلدين ال جيوز، وقال أمحد: إَّنا 
 .(131)هو إمجاع"

ْيِع نَ َهى َعْن ب َ »    -صلى هللا عليه والسالم  -وِما يدل على ذلك ما روي عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن النب 
 .(132)«اْلَكاِلِئ اِبْلَكاِلئِ 

 
: أال يكون الثمن واملثمن من جنس واحد، وهذا الشرط عند اِلنفية فقط؛ ألن اِلنفية يرون حترمي النسيئة ِف  الشرط الرابع

 كل ما احتد جنسه، وإن َل يكن مكياًل، أو موزوًن، فيذهبون إَل حترمي النسيئة ِف بيع الثوب ِبلثوب، وِف بيع اِليوان
 .(133)ِبِليوان؛ إذا كاًن من جنس واحد

 .(134)ووافقهم املالكية ِف ذلك بشرط أن جيمع بني التفاضل والنساء، وأن تتفق األغراض واملنافع
وخالف ِف ذلك الشافعية واِلنابلة؛ إذ أهنم َل يشرتطوا ذلك ِف األموال الِت ليست ربوية، فأجازوا فيها التفاضل 

 والنساء.
 الثمن مقابل التأجيل:اثنيا: الزَيدة ِف 

: أمجعوا على أنه ال جيوز الزايدة مقابل األجل ِف عقد القرض، بل جيب ِف القرض أن يرد مثل ما حترير حمل اخلالف
 أخذ، دون اشرتاط أي زايدة.

 :"أمجعوا على أن املسل ف إذا شرط على املستسلف زايدة أو هدية، فأسلف على ذلك،قال ابن املنذر رمحه هللا تعاَل
 .(135)أن أخذ الزايدة على ذلك رِب"

وأما الزايدة ِف الثمن مقابل التأجيل ِف عقد البيع إما أن تكون بعد انعقاد العقد واالستقرار على الثمن، أو عند 
 االتفاق على البيع قبل استقرار الثمن. 

بعد انعقاد العقد واالستقرار على وقد اتفق الفقهاء رمحهم هللا تعاَل على عدم جواز الزايدة ِف الثمن مقابل التأجيل 
 .(136)الثمن؛ حيث يعد هذا التصرف مشتمال على الرِب احملرم ِف الشريعة اْلسالمية

                                                                                                                                                            

 .358ص5حاشية ابن عابدين، ج ( (129
 .252ص1هناية احملتاج، ج ( (130
 .17ص2املغِن البن قدامة، ج ( (131
 بيع الكالئ ِبلكالئ: بيع الدين ِبلدين.( (132

، وأخرجه اِلاكم ِف املستدرك وقال: حديث صحيح على شرط مسلم وَل َرجاه، 20ص2(، ج 1090أخرجه الدارقطِن، رقم:)
 .43ص2(، ج 5552، شرح معاِن اآلاثر: الطحاوي، رقم:)95ص4(، ج 4124م:)رق

 .319ص9البحر الرائق البن جنيم، ج ( (133
 .399القوانني الفقهية البن ُجَزي  الكلب، ص( (134
 .420ص2املغِن البن قدامة، ج ( (135
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واختلفوا ِف حكم زايدة الثمن مقابل التأجيل ِف عقد البيع عند االتفاق عليه، وهذه الصورة ْلا أكثر من حالة، فلنبدأ 
 ني حكم كل حالة من هذه اِلاالت، هي كما يليبذكر سبب اْلالف بني الفقهاء أوال، مث نب

 تعاَل: سبب اخلالف بني الفقهاء رمحهم هللا  ( أ
صلى هللا  -يرجع سبب اْلالف بني الفقهاء ِف هذه املسائل إَل اختالف فهمهم ْلذه األحاديث الواردة عن النب 

ِف أحاديثه الشريفة النهي عن    -م صلى هللا عليه والسال -ِف هذا الباب؛ حيث ورد عن النب    -عليه والسالم 
 البيعتني ِف بيعة، والصفقتني ِف صفقة، ومن األحاديث الواردة ما يلي:

َعٍة :»  -صلى هللا عليه والسالم  -قال: قال رسول هللا  ما رواه أبو داود عن أيب هريرة  - َعتَ نْيِ ِف بَ ي ْ َمْن اَبَع بَ ي ْ
 .(137)«فَ َلُه َأوَْكُسُهَما َأْو الرِ ابَ 

َعْن َصْفَقتَ نْيِ    -صلى هللا عليه والسالم  -نَ َهى َرُسوُل هللِا »قال: ما أخرجه أمحد عن عبدهللا بن مسعود  -
 .(138)قال مساك: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بَنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا«. ِف َصْفَقةٍ 

صلى هللا عليه  -نَ َهى َرُسوُل اَّللِا »، قال:-عنه رضي هللا -ما أخرجه أمحد والرتمذي وغريمها عن أيب هريرة  -
َعةٍ    -والسالم  َعتَ نْيِ ِف بَ ي ْ  .(139)«َعْن بَ ي ْ

وقد اختلف الفقهاء رمحهم هللا تعاَل حول تفسري هذه األحاديث النبوية اختالفا كثريا؛ ِما أدى إَل اختالفهم ِف 
 .(140)األحكام الفقهية املرتتبة عليها

 
 :مقابل التأجيل عند اَّلتفاق على البيعبيان حكم الزَيدة  ( ب

 تشتمل هذه الصورة على ثالث حاالت، هي كما يلي:
 اِلالة األوَل: ذكر التأجيل فقط ِف جملس العقد مع الزَيدة مقابل التأجيل:

                                                                                                                                                            

 .128ص1تفسري القرطب، ج ( (136
 .472ص1( سنن أيب داود، ج (137
 ."رواه أمحد والبزار، ورجال أمحد ثقات":هللا تعاَل رمحه ( قال اْليثمي(138

 .82ص2جممع الزوائد، ج ، 380ص5، نيل األوطار، ج 182ص5، مسند البزار، ج 142ص9مسند اْلمام أمحد، ج انَر 
 ."حسن صحيح-رضي هللا عنه -حديث أيب هريرة": تعاَل رمحه هللا ( قال الرتمذي(139
، صحيح ابن حبان، 495ص7، سنن النسائي، ح 542ص4نن الرتمذي، ج ، س158ص35مسند اْلمام أمحد، ج انَر 

 .380ص5ج  ،، نيل األوطار40ص4، سبل السالم، ج 127ص33ج 
رضي هللا  -تعاَل بعد ذكره ِلديث أيب هريرة تعاَل وأشهر هذه التفسريات كما قال الرتمذي رمحه هللاقلت    الباحث   : "( (140

العلم، وقد فسر بعض أهل العلم، فقالوا: بيعتني ِف بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة والعمل على هذا عند أهل ": -عنه
:  -رضي هللا عنه -قال الشافعي  بعشرين، وال يفارقه على أحد البيعني، فإذا فارقه على أحدمها فال ِس؛ إذا كانت العقدة على أحد منهما.

عن بيعتني ِف بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعِن غالمك بكذا، فإذا    -عليه والسالم صلى هللا  -ومن معّن هني النب 
 ."وجب ِل غالمك وجب لك داري، وهذا يفارق عن بيع بغري مثن معلوم، وال يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته

سنن الرتمذي، ، 40ص4، سبل السالم، ج 380ص5ج ، نيل األوطار، 53ص9، ج ابن تيميةانَر الفتاوى الكربى: 
 .542ص4ج 
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 إذا دخل العاقدان من ابتداء العقد على أن الثمن مؤجل، وَل يتعرضا لقيمة السلعة نقدا، لكن قد روعي عند حتديد
 مثنها كون الثمن مؤجال، فزيد فيه من أجل ذلك، فما حكم هذه الزايدة؟

ذهب عامة الفقهاء إَل جواز الزايدة ِف الثمن مقابل التأجيل ِف عقد البيع ِف هذه اِلالة، وهو مذهب اِلنفية 
 .(142)، إال خالفًا شاذا قال به بعض أهل العلم، وهو قول مرجوح(141)واملالكية والشافعية واِلنابلة

ويدل على مذهب عامة الفقهاء القائلني ِبجلواز ِف حالة ذكر البيع ِبلتأجيل فقط، مع الزايدة على مثن السلعة نقدا 
 ما يلي:

 فمن الكتاب الكرمي ما يلي:
 :قال هللا تعاَل َاْلبَ ْيَع َوَحراَم الر اب ُ َوَأَحلا اَّللا

(143) . 
يع مطلقا غري مقيد، وهو هبذا اْلطالق يشمل البيع نقًدا والبيع نسيئة، : قالوا: إن هللا تعاَل قد ذكر البوجه الدَّللة

فالبائع له أن يبيع ِبلنقد بسعر، وله أن يبيع ِبلنسيئة بسعر آخر أعلى، وهو ِف كلتا اِلالتني ِبئع البيع الذي أحله هللا 
 برِب. تعاَل ؛ إذ احملرم هو الرِب، والبيع نسيئة بسعر أعلى من سعر البيع ِبلنقد ليس

َنُكْم اِبْلَباِطِل ِإَّلا َأْن َتُكوَن ِِتَارَةا َعْن تَ َراقال هللا تعاَل: - ٍض ََي أَي َُّها الاِذيَن َآَمُنوا ََّل أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ
ِمْنُكمْ 

(144). 
يعني ربح حالل، : قالوا: إن اآلية تدل على أن الربح اِلاصل من التجارة على سبيل الرتاضي بني املتباوجه الدَّللة

 والربح الزائد الناتج عن البيع ِبلنسيئة من هذا القبيل، فيكون حالال.
كما أن اآلية بينت أن اِلرام هو أكل أموال الناس ِبِليلة والغش والتدليس والغصب وما إَل هذه األمور من 

 حملرمة.احملرمات، وزايدة السعر ِف البيع ِبلنسيئة ال يدخل حتت أي وجه من هذه الوجوه ا
 :ومن السنة النبوية

َا اْلبَ ْيُع »قال:   -صلى هللا عليه والسالم  -أن النب  -رضي هللا عنه -ما رواه ابن ماجه عن أيب سعيد اْلدري  ِإَّنا
 .(145)«َعْن تَ َراضٍ 

تمل على : هذا اِلديث ظاهر الداللة على جواز البيع ما دام أنه مت الرتاضي عليه بني الطرفني، وَل يشوجه الدَّللة
 شيء منهي عنه، وهذه الصورة من هذا القبيل.

 اِلالة الثانية: ذكر النقد والتأجيل ِف جملس العقد مع اَّلتفاق على التأجيل:
وصورهتا أن يقوق البائع للمشرتي:  بعتك هذه السلعة بعشرة نقًدا، أو بعشرين نسيئة، مع عدم قيامهما من جملس 

 سبيل التأجيل مع الزايدة ِف الثمن. العقد إال ِبالتفاق على البيع على
 وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة على رأيني، مها كما يلي:

                                                      

 .311ص2، املغِن البن قدامة، ج 335ص2ج  ،هناية احملتاج، 474ص5ج  ،منح اجلليل، 442ص5ج  ،( بدائع الصنائع(141
 .383ص5نيل األوطار، ج ( (142
 (.475 آية: سورة البقرة)( (143
 (.49 آية: سورة النساء)( (144
 ."هذا اِلديث رواه ابن ماجه، وصححه ابن حبان":تعاَل هللا ( قال ابن امللقن رمحه(145

 .401ص4، ج ابن امللقنحتفة احملتاج إَل أدلة املنهاج:  ،717ص4سنن ابن ماجه، ج  انَر
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: ذهب أصحابه إَل جواز هذه الصورة ما دام أنه قد انتهى اجمللس ِبالتفاق على البيع ِبلنسيئة، وبه قال الرأي األول
 .(146)اِلنفية واملالكية والشافعية واِلنابلة

 كر ِف الصورة السابقة من أدلة، كما استدلوا أيضا ِبْلِبحة األصلية؛ حَّت َييت دليل ينص على اِلرمة.واستدلوا ِبا ذ 
: ذهب أصحابه إَل عدم جواز البيع هبذه الصورة، وبه قال زين العابدين علي بن اِلسني، والناصر، الرأي الثاين

 .(147)واملنصور ِبهلل، واْلادوية، واْلمام حيىي
 : األحاديث التاليةواستدلوا بظاهر 

َمْن اَبَع :»  -صلى هللا عليه والسالم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه -ما رواه أبو داود عن أيب هريرة  -
َعٍة فَ َلُه َأوَْكُسُهَما َأْو الرِ ابَ  َعتَ نْيِ ِف بَ ي ْ  «.بَ ي ْ

   -صلى هللا عليه والسالم  -هللِا نَ َهى َرُسوُل »قال: -رضي هللا عنه -ما أخرجه أمحد عن عبدهللا بن مسعود  -
 قال مساك: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بَنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا.«. َعْن َصْفَقتَ نْيِ ِف َصْفَقةٍ 

صلى هللا عليه  -نَ َهى َرُسوُل اَّللِا »، قال:-رضي هللا عنه -ما أخرجه أمحد والرتمذي وغريمها عن أيب هريرة  -
َعةٍ    -والسالم  َعتَ نْيِ ِف بَ ي ْ  «.َعْن بَ ي ْ

هو مذهب اجلمهور القائلني جبواز هذه الصورة؛ النتفاء عقد البيع من اجلهالة الِت تؤدي إَل النزاع، وخلو والراجح: 
 العقد من الغرر والتدليس والرِب.

 اِلالة الثالثة: ذكر النقد والتأجيل ِف جملس العقد مع عدم اَّلتفاق على شيء منهما:
صورهتا أن يقول البائع للمشرتي: بعتك هذه السلعة بعشرة نقًدا، أو بعشرين نسيئة، ويتفرقا دون القطع ِحد و 

 الثمنني، وهذه اِلالة قد اختلف العلماء ِف حكمها على ثالثة أقوال، هي كما يلي:
، (149)والشافعية، (148): ذهب أصحابه إَل بطالن البيع هبذه الصورة مطلقا، وهو مذهب اِلنفيةالقول األول

 .(150)واملشهور من مذهب اِلنابلة
 :واستدلوا على ما ذهبوا إليه ِبا يلي

َعْن    -صلى هللا عليه والسالم  -نَ َهى َرُسوُل اَّللِا »، قال:ما أخرجه أمحد والرتمذي وغريمها عن أيب هريرة  -
َعةٍ  َعتَ نْيِ ِف بَ ي ْ  .(151)«بَ ي ْ

 الداللة على عدم جواز البيعتني ِف بيعة.: قالوا إن هذا اِلديث ظاهر وجه الدَّللة
                                                      

، 183ص4، مغِن احملتاج، ج 58ص1، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبري، ج  8ص31املبسوط: السرخسي، ج ( (146
 .133ص2اْلنصاف: املرداوي، ج ، 123ص5اِلاوي: املاوردي، ج 

 .383ص5نيل األوطار، ج ( (147
 .358ص5، بدائع الصائع: الكاساِن، ج 8ص31املبسوط: السر ْخسي، ج ( (148
 .123ص9، اجملموع: النووي، ج 10ص4أسّن املطالب: زكراي األنصاري، ج ( (149
 .372ص1، كشاف القناع: البهويت، ج 377ص2املغِن: ابن قدامة، ج ( (150
 ."حسن صحيح -رضي هللا عنه - حديث أيب هريرة "تعاَل: رمحه هللا ل الرتمذي( قا(151
، صحيح ابن حبان، 495ص7، سنن النسائي، ح 542ص4، سنن الرتمذي، ج 158ص35مسند اْلمام أمحد، ج انَر 

 .380ص5، نيل األوطار، ج 40ص4، سبل السالم، ج 127ص33ج 
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 : القول ِن هذا البيع بيعنت ِف بيعة غري صحيح، وإَّنا هو بيعة واحدة ِحد الثمنني.ونوقش هذا
واستدوا أيضا على املنع بوجود اجلهالة ِف الثمن؛ حيث أننا ال ندري، هل الثمن هو النقد، أو الثمن هو النسيئة،  -

 بعينه، وبذلك يبطل البيع.فلم يعقد البيع على مثن 
: ِن عدم حتديد أحد الثمنني ِف اْلجياب، ال مينع من صحة البيع، كما لو اتفقا على البيع بسعر يومه، ونوقش هذا

 أو ِبا يبيع به فالن، وكل ذلك ليس فيه حتديد للثمن.
نت هذه الصيغة غري واستدلوا على عدم الصحة ِبلقياس على ما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين، فإذا كا -

 صاِلة للبيع، فال جيوز بعتك ِلف نقًدا، أو ِلفني نسيئة.
ِن هناك فرقًا بني الصيغتني، فاملبيع ِف قول القائل:"بعتك أحد هذين العبدين"؛ َل يتحدد املبيع، وأما ونوقش هذا: 

  ِف الثمن.قوله:"بعتك ِلف نقًدا، أو ِلفني نسيئة"، فاملبيع واحد متعني، وإَّنا التخيري
: ذهب أصحابه إَل بطالن البيع ِف هذه الصورة إن وقع على وجه اللزوم، أما إن وقع على وجه االختيار القول الثاين

 .(152)-رمحه هللا  –فالبيع صحيح، وهذا مذهب اْلمام مالك 
له: أبيعك هذا الثوب  :"وأما الوجه الثالث: وهو أن يقوليقول ابن رشد رمحه هللا تعاَل معلال هذا الكالم ِبا يلي

نقدا بكذا أو نسيئة بكذا، فهذا إذا كان البيع فيه واجبا فال خالف ِف أنه ال جيوز، وأما إذا َل يكن البيع الزما ِف أحدمها 
 فأجازه مالك، ومنعه أبو حنيفة، والشافعي؛ ألهنما افرتقا على مثن غري معلوم.

لى اْليار َل يتصور فيه ندم يوجب حتويل أحد الثمنني ِف اآلخر، وجعله مالك من ِبب اْليار؛ ألنه إذا كان عنده ع
 وهذا عند مالك هو املانع.

فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي، وأيب حنيفة من جهة جهل الثمن، فهو عندمها من بيوع الغرر الِت هني 
 .(153)عنها"

، وهو اختيار ابن (154)، وبه قال اِلنابلة ِف وجه: ذهب أصحابه إَل صحة البيع هبذه الصورة مطلقاالقول الثالث
 .(155)القيم رمحه هللا تعاَل 

 :واستدلوا على ما ذهبوا إليه ِبا يلي
 : استدلوا بقول هللا تعاَل ْراا ِإين ِ أُرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْ نَ ََتا َهاتَ نْيِ َعَلى َأْن أَتُْجَرين ََثَاينَ ِحَجٍج فَِإْن َأمْتَْمَت َعش

َفِمْن ِعْنِدكَ 
(156). 

:"استدلوا هبذه اآلية الكرمية ملذهب األوزاعي، فيما إذا قال: بعتك هذا بعشرة نقدا، أو يقول ابن كثري رمحه هللا تعاَل
تار املشرتي ِيهما أخذه صح، ومحل اِلديث املروي ِف سنن أيب داود:))من ِبع بيعتني ِف  بعشرين نسيئة، أنه يصح، َو

 . (157)وكسهما أو الرِب(( على هذا املذهب"بيعة، فله أ

                                                      

 .390ص1 ، ج -رمحه هللا –املدونة: اْلمام مالك ( (152
 .371ص1بداية اجملتهد: ابن رشد، ج ( (153
 .133ص2، ج اْلِمْرَداِويُّ  اْلنصاف ِف معرفة الراجح من اْلالف:( (154
 .103ص1إعالم املوقعني: ابن القيم، ج ( (155
 (.47)سورة القصص: ( (156
 .410ص9تفسري ابن كثري، ج ( (157
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: ِن االستدالل هبذه اآلية على هذا املذهب فيه نَر؛ حيث يوجد فرق بني الصورتني؛ إذ أن إمتام واعرتض عليه
العشر تربع ُمض، والعقد إَّنا وقع على مثان سنني، خبالف الصورة املوجودة معنا، فإن العقد ِف الصورتني عقد معاوضة، 

 ا، وإما نسيئة.إما نقدً 
 ,َواْشتَ َرى بَ َياَض أَْرِضِهْم »واستدلوا ِبا رواه ابن أيب شيبة َعْن حَيْىَي ْبِن َسِعيٍد, أَنَّ ُعَمَر َأْجَلى أَْهَل جَنْرَاَن اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى

ِعْنِدِهْم فَ َلُهُم الث ُُّلثَاِن َوِلُعَمَر الث ُُّلُث, َوِإْن َجاَء ُعَمُر  وَُكُروِمِهْم , فَ َعاَمَل ُعَمُر النَّاَس ِإْن ُهْم َجاُءوا ِِبْلبَ َقِر َواِْلَِديِد ِمنْ 
اٍس, َوَعاَمَلُهُم اْلَكْرَم َعَلى أَنَّ َْلُُم ِِبْلَبْذِر ِمْن ِعْنِدِه فَ َلُه الشَّْطُر, َوَعاَمَلُهُم النَّْخَل َعَلى أَنَّ َْلُُم اْْلُُمَس َولُِعَمَر أَْربَ َعُة َأمخَْ 

 .(158)«َث َولُِعَمَر الث ُّلُثَانِ الث ُّلُ 
  ٍْلَعِة: ِهَي بِنَ ْقد ََِْس َأْن يَ ُقوَل لِلسِ  ِبَكَذا َوبَِنِسيَئٍة  واستدلوا ِبا رواه ابن أيب شيبة َعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما، قَاَل:"اَل 

 .(159)ِبَكَذا، َوَلِكْن اَل يَ ْفرَتِقَا ِإالَّ َعْن رًِضا"
  ََِْس أَْن واستدلوا ِبا رواه ، َعْن َعطَاٍء، قَااَل: اَل  ابن أيب شيبة َعْن طَاُوٍس، َوَعْن َعْبِدالرَّمْحَِن ْبِن َعْمرٍو اأْلَْوزَاِعيِ 

 .(160)«َهَذا الث َّْوُب ِِبلن َّْقِد ِبَكَذا، َوِِبلنَِّسيَئِة ِبَكَذا، َويَْذَهُب بِِه َعَلى َأَحِدمِهَا»يَ ُقوَل:
 هو صحة البيع؛ حَّت يوجد دليل من كتاب، أو سنة، أو إمجاع يبطل مثل هذا العقد، أو  كما استدلوا بقوْلم: األصل

يتضمن ُمذورًا يدعو إَل إبطال العقد كالرِب، واجلهالة، والغرر، فإذا كان ال يوجد مثل ذلك دل هذا على صحة مثل 
 نسيئة، وهذا ال حرج فيه. هذا العقد، وغاية ما ِف األمر أنه خري املشرتي بني أحد الثمنني، نقدا كان أو

: هو قول القائلني بعدم صحة البيع ِف هذه الصورة: وهي عدم اجلزم ِف جملس العقد ِبلنقد أو ِبلنسيئة؛ والراجح
 تعاَل أعلى وأعلم. حيث أهنا تشتمل على وجود اجلهالة الِت تؤدي إَل النزاع بني الطرفني، وهللا

 اثلثا: تقسيط سداد َثن املبيع:
على بيان واضح َص هذه املسألة ِف كتب الفقهاء؛ غري أن ابن عابدين رمحه هللا تعاَل يقول ِف حاشيته:" َل أعثر 

: اشرتاط أن يعطيه الثمن على التفاريق، أو كل أسبوع البعض، فإن َل يشرتط ِف البيع، بل -أي جهالة األجل  -ومنها 
 .(161)ذكر بعده َل يفسد، وكان له أخذ الكل مجلة"

بارة ابن عابدين رمحه هللا تعاَل هذه، وهي من العبارات النادرة ِف هذه املسألة، أن دفع الثمن على التفاريق فَاهر ع
)التقسيط( يصح إذا شرط ِف البيع أو بعده؛ علما ِنه ال يوجد ِف الشريعة اْلسالمية      فيما أعلم      ما مينع تقسيط سداد 

 الدين أو الثمن ِف البيع.
، قال: قال رسول هللا لى مشروعية تقسيط سداد الثمن ِف البيع أو الدين ما رواه أبو داود عن أيب هريرة وِما يدل ع

وزاد «. إَّل ُصلحاا أَحلا حراماا أو َحراَم َحالَّلا  -زاد أمحد-الصُّلُح جائٌز بني املسلمنَي »:  -صلى هللا عليه والسالم  -
 .(162)«املسلمون على ُشُروطهم:»  -هللا عليه والسالم صلى  -سليمان بن داود، وقال رسوُل هللا 

                                                      

، كما ذكره ِف 102ص1بن حجر ِف تغليق التعليق، ج ، وذكره ا249ص7(، ج 17031املصنف البن أيب شيبة، رقم:)( (158
 ، وقال: هذا حديث مرسل، لكنه يتقوى ِبا بغريه من اآلاثر الواردة ِف هذا الباب.34ص5فتح الباري، ج 

 .107ص2(، ج 40251املصنف البن أيب شيبة، رقم:)( (159
 .107ص2(، ج 40259املصنف البن أيب شيبة، رقم:)( (160
 .513ص2مع الدر املختار، ج  حاشية ابن عابدين( (161
 .225ص5(، ج 1592سنن أيب داود، رقم:)( (162
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وال أرى ِف اتفاق املتبايعني على تفريق الثمن آلجال معدودة ومعلومة أي شبهة، بل هو من التيسري الذي حث عليه 
 .  -صلى هللا عليه والسالم  -النب 

، قَاَل: قَالَ  ا :»-صلى هللا عليه والسالم  -َرُسوُل اَّللَِّ  روى ابن ماجه ِف سننه َعْن َجابِِر اْبِن َعْبِد اَّللَِّ رَِحَم اَّللاُ َعْبدا
 .(163)«ََسْحاا ِإَذا اَبَع، ََسْحاا ِإَذا اْشتَ َرى، ََسْحاا ِإَذا اقْ َتَضى

 وكل من املتعاقدين ملزم ِبلوفاء ِبا تعهد به كاماًل أمام الطرف اآلخر؛ ألنه مأمور بذلك.
 :رابعا: الرأي الراجح ِف املسألة

من خالل دراسة املسائل السابقة يتبني لنا أن البيع ِبلتقسيط مع مراعاة شروط البيع ِبلتأجيل، والضوابط الشرعية 
اآليت ذكرها، وخلوه من احملاذير الشرعية جائز شرعا، وال حرج ِف التعامل به ِف اجلملة؛ ِلاجة الناس، وعمال ِبألصل، 

 وهللا تعاَل أعلى وأعلم.
 

 املبحث الثاين
 ضوابط جواز البيع ابلتقسيط

تبني لنا فيما سبق أن مجهور الفقهاء من اِلنفية واملالكية والشافعية واِلنابلة اتفقوا على جواز البيع ِبلتقسيط إَل أجل 
 معلوم؛ مهما طال األجل.

معتربة وألجل خلو هذا العقد عن الرِب أو شبهته، وعن اجلهالة الفاحشة، وجدت بعد االستقراء ضوابط فقهية 
ْلذا العقد الذي تفشى اليوم تفشيا ملحوظا؛ حَّت صار أكثر وقوًعا من البيع النقدي ِف كثري من البلدان واِلاالت، ومن 

 أهم الضوابط ما يلي:
عن جملس العقد ِف هذا النوع من البيوع حقيقة أو حكما؛ كي ال يقع ِف شبهة  (164): افرتاق جملس السومالضابط األول
 زدِن أجاًل أزدك مااًل".الرِب، فيقال:"
 واألجل املتفق عليه؛ إذ أن اجلهالة الفاحشة مفسدة للعقد. (165): العلم ِبلنجمالضابط الثاين

، أو املؤجل ِجل قريب إَل أجل بعيد، مع عدم الزايدة عليه مقابل هذا التأخري.  وجيوز َتخري هذا الدين اِلال 
ئع مقابل تنازله عن جزء منه للمشرتي، وبه قال عبدهللا بن عباس كما جيوز تعجيل سداد هذا الدين عن موعده للبا

 .(166)رضي هللا عنهما، والنخعي، وزفر، وأبو ثور
ََّل :»فقد روى ابن أيب شيبة َعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قال: ِف الرَُّجِل يَ ُقوُل ِلُمَكاتَِبِه: َعجِ ْل ِل َوَأَضُع َعْنكَ 

 .(167)«أبََْس بِهِ 
 : ال بد أن تتوافر الشروط املذكورة سابقا جلواز َتجيل مثن املبيع ِف البيع.بط الثالثالضا

                                                      

 .727ص4(، ج 4401سنن ابن ماجه، رقم:)( (163
 عرض السلعة على البيع، و  ( السَّْوُم:(164

ُ
 ة: اجملاذبة بني البائع واملشرتي على السلعة وفصل مثنهامَ اوَ سَ امل

 .130ص34انَر لسان العرب، ج 
 روب.النجم: الوقت املض( (165

 .105انَر خمتار الصحاح، ص
 .394ص1بداية اجملتهد، ج ( (166
 (.44449، رقم:)273ص2املصنف البن أيب شيبة، ج ( (167
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 اخلامتة
فإن املؤسسات اْلئتمانية اِلديثة قد كانت عاماًل مساعًدا على انتشار بيع التقسيط، عن طريق قيامها بعمليات اْلصم 

اِلديثة قد قامت ِبزاولة بيوع التقسيط، وساعدت  وعمليات أخرى كبطاقات االئتمان ، كذلك فإن املصارف اْلسالمية
على انتشاره؛ حيث أهنا تشرتي السلعة بثمن معجل، وتعيد بيعها إَل العميل بثمن مقسط، وذلك من خالل ما يسمى 

 ببيع املراحبة لآلمر )أو للواعد( ِبلشراء.
ال، وتقسيم الثمن إَل أجزاء فيمكن تعريف بيع التقسيط ِنه: بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من الثمن اِل

معينة، تؤدى ِف أوقات ُمددة معلومة، وتتم صورة بيع التقسيط ِن يذهب املشرتي إَل صاحب متجر بقصد شراء حاجة 
ما، فيخريه صاحب السلعة بثمنها بني شرائها على سبيل النقد أو التقسيط، ويكون مثنها على سبيل التقسيط بطبيعة 

؛ ألن البائع ِف هذه اِلالة حيسب لتأخري الثمن حسابه، ِبعّن : أنه يزيد ِف مثن السلعة مقابل اِلال أعلى من مثنها حا ال 
َتجيل دفع الثمن، ودوافع ذلك معروفة، منها خوف البائع من إفالس املشرتي ِف املستقبل أو وفاته، وعندئذ يفوت عليه 

اِلال يفوت عليه استغالله ِف أعماله التجارية؛ ِما حيرمه من  رأس املال، وخسارته ِف هذه اِلالة ُمققة وعدم دفع الثمن ِف
 فوائد ربح هذا اجلزء من املال.

على جواز  -رمحهم هللا تعاَل-فأما حكم البيع ِبلتقسيط إذاكان بتأجيل دفع الثمن ِف البيع  فقد اتفق الفقهاء 
و أما إذا كان  ِف الثمن زايدة مقابل التأجيل فقد  بيع ذلك  ِف اجلملة إن توافر فيه شروط جواز َتجيل الثمن ِف البيع ،

على عدم جواز هذا البيع  بعد انعقاد العقد واالستقرار على الثمن؛ حيث يعد هذا  -رمحهم هللا تعاَل -اتفق الفقهاء 
املتبايعني على التصرف هومن الرِب احملرم ِف الشريعة اْلسالمية، وأما إذاكان  تقسيط سداد مثن املبيع فال أرى ِف اتفاق 

  -صلى هللا عليه وسلم  -تفريق الثمن آلجال معدودة ومعلومة أي شبهة، بل هو من التيسري الذي حث عليه النب 
ولذلك نقول إن البيع ِبلتقسيط مع مراعاة شروط البيع ِبلتأجيل، والضوابط الشرعية ، وخلوه من احملاذير 

  اجلملة؛ ِلاجة الناس، وعمال ِبألصل، وهللا تعاَل أعلى وأعلم.الشرعية جائز شرعا، وال حرج ِف التعامل به ِف
 

 فهرس املراجع
 القرآن الكرمي وعلومه : 

احمليط ِف اللغة: إمساعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاِن، املشهور ِبلصاحب بن عباد، احمليط ِف اللغة ، ط : 
3232 – 3992. 

 ن بن إمساعيل بن كثري القرشي، تفسري بن كثري، دار إحياء الكتب العربية.تفسري بن كثري: اِلافظ عماد الدي
لسان العرب: ُممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منَور األنصاري الرويفعى اْلفريقى، لسان العرب  ، 

 بريوت. –ه  دار صادر  3232 -ط : الثالثة 
ومي مث اِلموي، أبو العباس،  املصباح املنري ِف غريب الشرح الكبري، املكتبة املصباح املنري: أمحد بن ُممد بن علي الفي

 بريوت. –العلمية 
خمتار الصحاح: زين الدين أبو عبد هللا ُممد بن أيب بكر بن عبد القادر اِلنفي الرازي ، خمتار الصحاح ، ط: اْلامسة، 

 صيدا. –ت الدار النموذجية، بريو  -م ، املكتبة العصرية 3999ه  / 3240
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م،  4009 -ه 3243تفسري القرطب: أبو عبدهللا ُممد بن أمحد بن أيب بكر القرطب، اجلامع ألحكام القرآن، ط. 
 مؤسسة الرسالة.

 كتب اللغة:
الكتاب املصنف ِف األحاديث واآلاثر: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن ُممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسِت 

 الرايض. –مكتبة الرشد  3209ملصنف ِف األحاديث واآلاثر، ط: األوَل، العبسي، الكتاب ا
املستدرك على الصحيحني: أبو عبد هللا اِلاكم ُممد بن عبد هللا بن ُممد بن محدويه بن نُعيم بن اِلكم الضب الطهماِن 

ر الكتب ، دا3990 – 3233النيسابوري املعروف ِببن البيع ،املستدرك على الصحيحني ،ط: األوَل، 
 بريوت. –العلمية 

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان: ُممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، 
 بريوت. –مؤسسة الرسالة  3991 - 3232الُبسِت، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، ط: الثانية، 

م، دار  3993 -ه 3233لعسقالِن، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط. فتح الباري: ، أمحد بن علي بن حجر ا
 الفكر.

مسند اْلمام أمحد بن حنبل: أبو عبد هللا أمحد بن ُممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباِن ، مسند اْلمام أمحد بن 
 م، مؤسسة الرسالة. 4003 -ه   3243حنبل ، ط : األوَل، 

م، دار اِلديث  3999 -ه 3240، ط. 1سليمان بن األشعت السجستاِن، ج أبو داود : أبو داود  سنن أيب
 -القاهرة.

 صحيح البخاري: اْلمام أبو عبدهللا ُممد بن إمساعيل البخاري، صحيح البخاري، بيت األفكار الدولية للنشر.
ِبلبزار، مسند البزار املنشور مسند البزار: أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اْلالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي املعروف 

 املدينة املنورة. -م مكتبة العلوم واِلكم 4009م، 3988ِبسم البحر الزخار، ط: األوَل، 
 م، 3999 -ه 3239، ط. 1سنن الرتمذي: أبو عيسى ُممد بن عيسى بن سورة، سنن الرتمذي، ج 

 القاهرة. -دار اِلديث
بغدادي الدارقطِن، سنن بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار ال سنن الدارقطِن: أبو اِلسن علي بن عمر بن أمحد

 لبنان. –م ،مؤسسة الرسالة، بريوت  4002 -ه   3242، ط: األوَل، الدارقطِن
 السنة النبوية وعلومها :

م، 3991 -ه  3231نيل األوطار: ُممد بن علي بن ُممد بن عبد هللا الشوكاِن اليمِن ،  نيل األوطار، ط: األوَل، 
 دار اِلديث، مصر

سبل السالم: ُممد بن إمساعيل بن صالح بن ُممد اِلسِن، الكحالِن مث الصنعاِن، أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف  
 كأسالفه ِبألمري، سبل السالم ، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ دار اِلديث.

لك بن سلمة األزدي اِلجري املصري املعروف شرح معاِن اآلاثر: أبو جعفر أمحد بن ُممد بن سالمة بن عبد امل
 م، عاَل الكتب. 3992ِبلطحاوي ، شرح معاِن اآلاثر، ط: األوَل

عمدة القاري: أبو ُممد ُممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب اِلنفى بدر الدين، عمدة القاري شرح 
 بريوت. –صحيح البخاري، دار إحياء الرتاث العريب 
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ائي: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اْلراساِن، النسائي، اجملتىب من السنن، ط : الثانية، سنن النس
 حلب. –مكتب املطبوعات اْلسالمية 3989

 -ه 2، 3244صحيح مسلم: اْلمام أبو زكراي حيىي بن شرف النووي الدمشقي، صحيح مسلم بشرح النووي، ط. 
 القاهرة. -م، دار اِلديث 4003

ه ،  3232زوائد: أبو اِلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اْليثمي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، ط: جممع ال
 م مكتبة القدسي القاهرة.   3992

 كتاب أصول الفقه : 
، إعالم املوقعني: ُممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ، إعالم املوقعني عن رب العاملني

 يريوت. –م ، دار الكتب العلمية 3993 -ه  3233ط:األوَل، 
 كتب الفقه اِلنفي :

م،دار الكتب  3992 -ه 3235ط.  2رد احملتار: ُممد أمني الشهري ِببن عابدين، رد احملتار شرح تنوير األبصار، ج 
 لبنان. -العلمية، بريوت

عزيز عابدين الدمشقي اِلنفي، رد احملتار على الدر املختار، ط : رد احملتار على الدر املختار:ُممد أمني بن عمر بن عبد ال
 بريوت.-م،  دار الفكر3994 -ه  3234الثانية، 

 لبنان. -، ط. دار املعرفة، بريوت1البحر الرائق: زين الدين بن جنيم اِلنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 
ل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ مجال الدين العناية شرح اْلداية: ُممد بن ُممد بن ُممود، أكم

 الرومي، العناية شرح اْلداية، بدون طبعة وبدون اتريخ،  دار الفكر .
م،  3980 -ه 3200تبيني اِلقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي اِلنفي، تبيني اِلقائق شرح كنز الدقائق، ط. 

 دار الكتاب اْلسالمي.
م، دار الكتب العلمية،  3991 -ه 3232، ط. 4سوط: مشس الدين السرخسي، املبسوط، اجمللد الثالث، ج املب

 لبنان. -بريوت
 3997 -ه 3238بدائع الصنائع : عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساِن، بدائع الصنائع ِف ترتيب الشرائع، ط: 

 لبنان. -م، دار الكتب العلمية، بريوت
م،  3990ه  4، 3233، ط: 5ح اْلداية  : أبو ُممد ُممود بن أمحد العيِن، البناية ِف شرح اْلداية، ج البناية ِف شر 

 دار الفكر.
 كتب الفقه املالكي :

بداية اجملتهد: أبو الوليد ُممد بن أمحد بن ُممد بن أمحد بن رشد القرطب الشهري ِببن رشد اِلفيد، بداية اجملتهد وهناية 
 القاهرة –م ، دار اِلديث  4002 -ه  3245طبعة  املقتصد، ط: بدون

حاشية الدسوقي : ُممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، بدون طبعة وبدون 
 اتريخ، دار الفكر. 

ل، ط: بدون طبعة ، ، منح اجلليل: ُممد بن أمحد بن ُممد عليش، أبو عبد هللا املالكي ، منح اجلليل شرح خمتصر خلي
 بريوت . –دار الفكر 
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القوانني الفقهية  : أبو القاسم، ُممد بن أمحد بن ُممد بن عبد هللا، ابن جزي الكلب الغرًنطي ، القوانني الفقهية  
 ه ( 723)املتوىف: 

دار الكتب  م،3992 -ه  3235املدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدِن ، املدونة، ط : األوَل، 
 العلمية . 

 كتب الفقه الشافعي : 
أسّن املطالب: زكراي بن ُممد بن زكراي األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي، أسّن املطالب ِف شرح روض الطالب، 

 بدون طبعة وبدون اتريخ، دار الكتاب اْلسالمي.
 -فاظ املنهاج للنووي، ط: إحياء الرتاث العريب، بريوتمغِن احملتاج : ُممد الشربيِن اْلطيب، مغِن احملتاج إَل معرفة أل

 لبنان.
اِلاوي الكبري: أبو اِلسن علي بن ُممد بن حبيب املاوردي البصري، اِلاوي الكبري ِف فقه اْلمام الشافعي وهو شرح 

 لبنان. -، ط. دار الكتب العلمية بريوت3خمتصر املزِن، ج 
، ط. مكتبة اْلرشاد  38النووي الدمشقي، اجملموع شرح املهذب للشريازي، ج اجملموع: اْلمام أبو زكراي حيىي بن شرف 

 اململكة العربية السعودية. -جدة
 -ه   3157حتفة احملتاج: أمحد بن ُممد بن علي بن حجر اْليتمي، حتفة احملتاج ِف شرح املنهاج، ط: بدون طبعة، 

 م ، املكتبة التجارية الكربى ِبصر. 3981
 بلة: كتب الفقه اِلن

الفتاوى الكربى: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد اِلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن ُممد ابن تيمية 
م ، دار الكتب 3987 -ه  3208اِلراِن اِلنبلي الدمشقي، الفتاوى الكربى البن تيمية، ط : األوَل، 

 العلمية.
 -ه 5، 3208بن قدامة املقدسي، الكاِف ِف فقه اْلمام أمحد بن حنبل، ط: الكاِف: أبو ُممد موفق الدين عبدهللا 
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 الزراعة ودورها التنموي اَّلقتصادي ِف ضوء القرآن الكرمي
  الدكتور هشام

 

رها التنموي االقتصادي ِف ضوء القرآن الكرمي، حيث قام تناولت هذه الدراسة موضوع الزراعة ودو  ملخص البحث:
الباحث ِبستخدام املنهج اْلستقرائي جلمع آايت القرآن املرتبطة ِبلزراعة، مث املنهج التحليلي لتحليل النصوص القرآنية 

ا ِف تنمية اجملال املتعلقة ِبوضوع الدراسة ليصل ِف النهاية إَل إبراز مدى اهتمام القرآن ِبلزراعة، وليكشف عن دوره
االقتصادي، لقد كشفت الدراسة أن الزراعة تؤدي دوراً مهماً ِف حتقيق التنمية االقتصادية، من حيث توفري فرص العمل 
للمجتمع، وزايدة الدخل ْلم، وَّناء اِلصيلة الزكوية الِت تعاجل هبا مشكلة الفقر وبعض أنواع البطالة، كما تبينت أهنا هي 

 ِف تنمية الصناعة والتجارة وتطورمها. القاعدة األساسية

 
Abstract: This study addresses agriculture and its economic development role in the 

light of the Qur’an.  the researcher applied the inductive approach to collect verses of the 

Qur’an related to agriculture, The analytical approach was used to analyze Qur’anic texts 

related to the subject of the study in order to highlight the extent to which the Qur’an 

gives attention to agriculture, and to reveal its role in the development of economics, the 

study reveales that agriculture plays an important role in attaining economic 

development by providing employment opportunities to the community. This increases 

their revenue, and develops taxes proceeds that address the problem of poverty and some 

types of unemployment. It also reveales that agriculture is the fundamental basis in the 

development of industry and commerce. 
____________________________________________________________________________ 

 

 املقدمة
املصطفى ُممد، وعلى آله وصحبه  إن اِلمد هلل رب العاملني، وحده ال شريك له، والصالة والسالم على حبيبنا وسيدًن

 أمجعني، وعلى من اتبع سنته، وعمل واهتدى هبديه إَل يوم الدين. 
فإن املتأمل ِف كتاب هللا عز وجل يرى أنه قد حتدث ِف كثري من آايته عن الزراعة وُماصيلها الرئيسة لغذاء 

ا، فضاًل عن ذكره للثمار والفواكه الِت تسقى ِباء الناس، كالقمح، والبصل، والثوم، والقثاء، والعدس، والبقوليات، وغريه
واحد، ومع ذلك تتفاضل ِف مذاقها، وتتفاوت ِف خواصها. وشجع املسلمني على اْلنتاج الزراعي، وحفز مهمهم على 

صة ِف نشاطه، وأعطى األولوية ِف التنمية ْلذا القطاع، وذلك ألن اْلنتاج الزراعي هو القاعدة األساسية لتطور الصناعة خا
صناعة املواد الغذائية فإهنا حتتاج إَل مواد أولية حيث ال ميكن اِلصول عليها إال عن طريق الزراعة، كما أن تنمية اْلنتاج 
الزراعي تعترب عامال مهما ِف تنمية القطاع التجاري لكونه ميثل السوق الطبيعي للتبادل المتصاص جانب كبري من السلع 

 ِما يؤدي إَل التنمية االقتصادية اِلقيقية، ويساهم ِف القضاء على  املشكالت االقتصادية.  الِت تنتجها الزراعة. وهذا
 وقد قسم الباحث هذا البحث إَل ثالثة مباحث ليتناول فيها األمور اآلتية:

 املبحث األول: معّن التنمية االقتصادية ومفهومها اْلسالمي.
 ة، ومسامهة الزراعة  ِف حل املشكالت االقتصادية.املبحث الثاِن: حوافز القرآن ِف تنشيط الزراع

 املبحث الثالث: دور الزراعة ِف تنمية الصناعة والتجارة ِف ضوء القرآن الكرمي
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 املبحث األول: معىن التنمية اَّلقتصادية ومفهومها اْلسالمي
صطالح، والثاِن التنمية االقتصادية ِف حيتوي هذا املبحث على ثالثة مطالب: األول معّن التنمية االقتصادية ِف اللغة واال

 املفهوم اْلسالمي، والثالث أولوايت التنمية االقتصادية ِف القرآن الكرمي.
 

 املطلب األول: معىن التنمية اَّلقتصادية
والتنمية تعِن زايدة النماء   التنمية لغًة: من ََّنَا يَ ْنُمو َُّنُوًّا أي زاَد وكثر. ويقال: َّنا الزرع، وَّنا الولد، وَّنا املال، أي زاد وكثر.

 .   168كماً ونوعاً 
 .169ويعر ف التنمية اصطالحاً ِهنا "حتسني نوعية اِلياة الفرد أو جمموعة من األفراد"

وِف اآلايت القرآنية َل نعثر على كلمة "التنمية" بذاهتا، وإَّنا وجدًن لفَا حيقق اْلدف املقصود منها، وهو 
[، أي: طلب منكم عمارهتا. 93]هود: جزء من اآلية،  َأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيَهاُهَو أَْنشَ  :"العمارة"، قال 

فمفهوم التنمية ِف القرآن هو: "طلب عمارة األرض للحياة الطيبة أو نقل اجملتمع من الوضع الذي ال يرضاه هللا إَل الوضع 
 .170الذي يرضاه"

هو "القصد"، والقصد إذا يقال ِف "األمور" يعّن ال إفراط فيه، وِف )النفقة( هو االقتصاد لغة: أصل كلمة "االقتصاد" 
التوسط بني التبذير والتقتري، وِف )الرجال( هو بني النحيف واجلسيم، وِف )املشي( هو املستوي الذي ال عوج فيه، وِف 

 . 172ستقامة واِلياد واالستواء. فكلمة "االقتصاد" ِف اللغة تعِن: الوسطية واالعتدال واال171)الطرق( املستقيم
وقد وردت آايت ِف القرآن الكرمي تضمنت كلمة "اقتصاد"، بصور متعددة، وبصيغ خمتلفة، وِبعان قد تبدو 

 .173خمتلفة إال أهنا اجتمعت كلها ِف مفهوم واحد عام وهو االعتدال
 

 التنمية اَّلقتصادية ِف املفهوم اْلسالمياملطلب الثاين: 

                                                      
 .959، ص4ج )استانبول: املكتبة اْلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، د.ت(املعجم الوسيط  إبراهيم مصطفى،168
 .7م(، ص4030ه /3213، 3ر زهران للنشر، ط)عمان: دااْلعالم والتنمية عيسى ُممود اِلسن،  169

 م(،4001/4002 د.ط، ،)االسكندرية: الدار اجلامعةدراسات ِف علم اَّلقتصاد اْلسالمي عبد الرمحن يسري أمحد،   170
 . 327ص

 .718، ص4ج املعجم الوسيط،انَر: إبراهيم مصطفى،  171
)اْلمارات: عني للدراسات والبحوث  اترخيية مقارنةاَّلقتصاد الوضعي واَّلقتصاد اْلسالمي نظرة زينب صاحل األشوح،  172

 .312م(، ص3997، 3اْلنسانية واالجتماعية، ط
[، أي: مجاعة 99]املائدة:  ِمن ُْهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثرٌي ِمن ُْهْم َساَء َما يَ ْعَمُلونَ منها: جاءت بصفة "مقتصدة"، قوله تعاَل:  173

[ أي: سفراً 24]التوبة:َلْو َكاَن َعَرًضا َقرِيًبا َوَسَفرًا قَاِصًدا اَلت َّبَ ُعوكَ لنصارى. وجاءت ِبسم فاعل، قوله تعاَل: معتدلة ِمن أسلموا من اليهود وا
ا جَنَّاُهْم ِإََل اْلبَ رِ  َفِمن ُْهْم ُمْقَتِصدٌ متوسطًا بني القريب والبعيد. وجاءت بصيغتها اِلالية، قوله تعاَل:  َل يقم : متوسط [ أي14]لقمان: فَ َلمَّ

[، ويقصد ب "الَاَل" هو 14]فاطر: َفِمن ُْهْم ظَاَلٌ لِنَ ْفِسِه َوِمن ُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمن ُْهْم َساِبٌق ِِبْْلَي ْرَات، وقوله تعاَل: بشكر هللا على وجه الكمال
هو االعتدال والتوسط بينهما. وجاءت بلفظ املصدر، املقتصر ِف العمل، والسابق ِبْلريات هو املسارع واجملاهد ِف األعمال الصاِلة، واملقتصد 

َواْقِصْد ِِف [، والسبيل القاصد يعّن الطريق املستقيم. وجاءت بصيغة األمر، قوله تعاَل: 9]النحل: َوَعَلى اَّللَِّ َقْصُد السَِّبيلِ قوله تعاَل: 
 تَ َوسَّْط ِف املشي بني اْلبطاء واْلسراع.[ أي: 39]لقمان: َمْشِيكَ 
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تنمية االقتصادية مصطلح جديد، حيث َل يستخدم علماء املسلمني األوائل هذا املصطلح للداللة على ومن املعلوم أن ال
ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن العملية اْلنتاجية االقتصادية، وإَّنا كانوا يستخدمون لفظ "عمارة األرض" الذي جاء ِف قوله تعاَل: 

[، للداللة على ذلك، كما جاء ِف "العهد" الذي كتبه أمري املؤمنني 93اآلية ]هود: جزء من  اأْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيَها
علي بن أيب طالب رضي هللا عنه إَل واليه على مصر: "وليكن نَرك ِف عمارة األرض أبلغ من نَرك ِف استجالب 

 .174اْلراج، ألن ذلك ال يدرك إال ِبلعمارة، ومن طلب اْلراج من غري عمارة أخرب البالد"
املوج ه إَل ًنئبه على أحد أقاليم الدولة حني سأله: "ماذا  ما يفهم من قول خطاب عمر بن اْلطاب  وكذلك

تفعل إذا جاءك سارق؟ قال أقطع يده، قال وإذن فإلن جاءِن منهم جائع أو عاطل فسوف أقطع يدك، ْلن هللا 
ا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها، اي استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم، ونسرت عورهتم، ونوفر ْلم حرفتهم، فإذ

هذا: إن هللا خلق األيدي لتعمل، فإذا َل جتد ِف الطاعة عماًل، التمست ِف املعصية أعمااًل، فاشغلها ِبلطاعة قبل أن 
 ، فاصطالح "عمارة األرض" ال شك أنه يشمل التنمية االقتصادية. 175تشغلك ِبملعصية"

م اْلسالمي ميكن أن نعرفها ِهنا: القيام ِبلنشاط اْلنتاجي لزايدة الدخل، ورفع فالتنمية االقتصادية ِف املفهو 
مستوى املعيشة، ِما يوفر ضمان اِلياة السعيدة، والعيش الكرمي للفرد واجملتمع، وهذا النشاط البد أن يقوم على القيم 

 هللا. واألخالق اْلسالمية، ويتوافر فيه اْلميان والتقوى، وحيقق أهدافه ِف عبادة
 

 املطلب الثالث: أولوَيت التنمية اَّلقتصادية ِف القرآن الكرمي
لعل البعض قد يتساءل ما هي جماالت العمل اْلنتاجية الِت يعطيها القرآن األولوية ِف التنمية؟ هل يعطى األولوية ِف 

 التنمية للزراعة، أم للصناعة، أم لشيء آخر؟. 
ى األولوية للطعام الضروري الذي به يتحقق قوام األجسام واألبدان، مث واملتدبر آلايت القرآن جيد أنه قد أعط

الكساء الذي يُدفع اِلر والربد والضرر، وبيان ذلك عندما جعل هللا الواجب ِف الكفارات هو اْلطعام؛ فهو واجب على 
صيام كاِلنث ِبليمني، من َعَجَز عن صيام رمضان، وواجب على من َعَجَز عن الصيام ِف الكفارات الِت جيب فيها ال

 .176والَهار والقتل، وكفارات خمالفات اْلحرام ِف اِلج والعمرة
َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِ ِه وكما جعل هللا من صفات املؤمنني األبرار إطعام الطعام ملن حيتاج إليه، قال تعاَل: 

َا نُْطِعُمُكمْ 8ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا ) [. وِبلعكس، فإن 9-8]اْلنسان:  (9ِلَوْجِه اَّللَِّ اَل نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َواَل ُشُكورًا ) ( ِإَّنَّ
أَرَأَْيَت الَِّذي من صفات األشرار من ال يطعم الطعام للفقراء واحملتاجني إليه، وال حيث غريهم على إطعامهم، قال تعاَل: 

يِن ) [، وقال تعاَل: 1-3]املاعون:  (1( َواَل حَيُضُّ َعَلى طََعاِم اْلِمْسِكنِي )4دُعُّ اْلَيِتيَم )( َفَذِلَك الَِّذي يَ 3ُيَكذِ ُب ِِبلدِ 
( 38( َواَل حَتَاضُّوَن َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي )37َكالَّ بَْل اَل ُتْكرُِموَن اْلَيِتيَم) 177[38-37]الفجر . 

                                                      
ه (، 3208، 3)قطر: رئسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية، ط التنمية اَّلقتصادية ِف املنهج اْلسالميعبد اِلق الشكريي،  174

 .25-22ص
 .25املرجع السابق، ص  175

)بريوت: دار النفائس للطباعة والنشر مباحث ِف اَّلقتصاد اْلسالمي من أصوله الفقهية انَر: ُممد رو اس قلعة جي،  176
 .399-398م(، ص4002ه /3245، 5توزيع، طوال

 .399-398انَر: املرجع السابق، ص 177
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، قال تعاَل: 178ة من آايته إال ويقدم الغذاء على الكساءوكما نرى أن القرآن ال يقرُن الغذاء والكساء ِف آي
 َِوَعَلى اْلَمْوُلوِد لَُه رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ ِِبْلَمْعُروف  [. وهذا ِما يدل على أن القرآن أعطى 411]البقرة: جزء من اآلية

 صناعة ِف الدرجة الثانية.األولوية ِف التنمية االقتصادية لقطاع الزراعة ِف الدرجة األوَل، مث َتيت ال
وبناء على هذا اْلدي القرآِن، نرى أنه جيب علينا أن نعطي األولوية ِف التنمية للقطاع الزراعي، مث الصناعي،  
كما راعى القرآن هذه األولوية، وِبل تأكيد فإن إعطاء األولوية للقطاع الزراعي يؤدي إَل التنمية االقتصادية ألن ِمارسة 

 شاط اْلنتاجي اِلقيقي.الزراعة هو الن
 

 املبحث الثاين: حزافز القرآن ِف تنشيط الزراعة ومسامهة الزراعة ِف حل املشكالت اَّلقتصادية
يناقش هذا املبحث حوافز القرآن ِف تنشيط الزراعة هبدف التنمية االقتصادية، ومسامهة الزراعة ِف حل املشكالت 

 االقتصادية، وبيان ذلك فيما يلي:
 

 ول: حوافز القرآن ِف تنشيط الزراعة للتنمية اَّلقتصاديةاملطلب األ
 ومن حوافز القرآن الِت تدفع املسلمني إَل ِمارسة الزراعة ونشاطها ميكن إجيازها ِف النقاط التالية:

 أوَّلا: الزراعة عبادة هللا وجهاد ِف سبيله
االقتصادية األخرى، وتعترب نوع من أنواع  إَل مزاولة الزراعة والنشاطات179إن القرآن يوجه اْلنسان ِف أكثر من موضع

 العبادة إذا خلصت فيها النية، وروعيت فيها أحكام اْلسالم. 
َمْن َعِمَل َصاِِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو  :، فقد قال 180ويرغب املسلمني للعمل بني األجر الدنيوي واألجر األخروي

َِِْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَي ِ  ِف اآلية أنه  [ بني  هللا 97]النحل:  َبًة َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهْم 
 وعد ملن عمل صاِلا ِن حيييه حياة طيبة ِف الدنيا وأن جيزيه ِحسن ما عمله ِف الدار اآلخرة.

لبعد عن املعاصي، أي العمل ِبا جاء ِف كتابه وسنة والعمل الصاحل هو طاعة هللا ِبمتثال أمره واجتناب هنيه، وا
 ، على مستوى الفرد واألسرة واألمة مع اْلخالص ِف ذلك.رسوله 

والعمل الصاحل ليس قاصراً على الشعائر التعبدية فقط، كالصالة والصيام واِلج والذكر املعروف، وإَّنا هو معّن 
 زء من العمل الصاحل. أمشل من ذلك وأعم، فالسعي ِف طلب الرزق اِلالل ج

َعِلَم َأْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم  :وهللا يرفع العمل اجلاد ِف طلب الرزق إَل مقام اجلهاد ِف سبيله، وذلك ِف قوله 
تَ ُغوَن ِمْن َفْضِل اَّللَِّ َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ فَاق ْ  ]املزمل: جزء  َرُءوا َما تَ َيسََّر ِمْنهُ َمْرَضى َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِِف اأْلَْرِض يَ ب ْ

[. أي: أمر هللا بتخفيف قيام الليل حَّت ال يشق على املرضى، واملسافرين للتجارة، والعمال واملزارعني الذين 40من اآلية 
 يبتغون من فضل هللا، وجعل ذلك عذراً يدعو إَل التخفيف كشأن اجملاهد ِف سبيل هللا.

                                                      
 .399انَر: املرجع السابق، ص 178
: [، وقوله 35]امللك:  ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا ِف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوإِلَْيِه النُُّشورُ  :مثل: قوله  179

 َِّفَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانْ َتِشُروا ِف اأْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اَّلل  [.30]اجلمعة: جزء من اآلية 
 .101م(، ص4005ه /3249، 3)بريوت: دار اْلادي، ط مقدمة ِف اَّلقتصاد اْلسالميانَر: رايض صاحل، عودة،  180
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ه القرآِن هو الذي يدفع املسلمني إَل ِمارسة الزراعة، ويرغبهم ِف األكل من كسب وال ريب أن هذا التوجي
أيديهم، ويُبعدهم عن التسول، واالعتماد على الغري، وينقلهم من املتلقني إَل املعطني، ألهنم يعملون الزراعة ِبعتبار أهنا 

 عبادة. 
 ض العمارة اثنياا: اَّلستشعار أبن الكون خلقه هللا تسخريا لإلنسان لغر 

ِف القرآن أشارت إَل أن هذا الكون وما فيه خلقه هللا تكرمياً وتسخرياً لإلنسان، وهذا التسخري جعله  181هناك آايت كثرية
هللا لتمكني اْلنسان من العيش، وتلبية حاجاته للحياة على هذا الكوكب بعزة وكرامة. فعجز اْلنسان وكسله، وتقصريه 

 ه هو املانع من حتقيق االستفادة منها ومن مكوًنهتا وموجوداهتا.عن االنتفاع ِما سخر هللا ل
وبناء على هذه اِلقيقة، فإن اْلنسان يشعر أنه ينفذ إرادة هللا حني يستثمر األرض ويستغلها ِبلزراعة، ويبذل ما 

اْلنتاج الزراعي  منحه هللا من املواهب والطاقات لتحقيق مشيئته. وهذا الشعور يعد من أكرب الدوافع الِت تشجع على
 وتساهم ِف التنمية االقتصادية. 

 اثلثاا: شعور اْلنسان أبنه يقوم بدوره ِف اَّلستخالف ِف األرض
]البقرة: جزء  َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإِن ِ َجاِعٌل ِف اأْلَْرضِ لقد قر ر القرآن أن اْلنسان خليفة هللا ِف أرضه، قال تعاَل: 

[. واْلليفة مسألة اعتقادية، ومن مهام اْلليفة وواجباهتا أن يتعاون اْلنسان مع غريه ِف كل جماالت اْلنتاج 10من اآلية 
الشريف ال سيما اجملال الزراعي ابتغاء مرضاة هللا، وعماًل لصاحل اجلماعة، وكسبًا للرزق، لذا حث اْلسالم على املزارعة 

. فتنمية هذا 182ت االقتصادية اْلنتاجية لكي يصبح اجملتمع متعاوًًن متكافالً واملساقاة، واملضاربة وغري ذلك من النشاطا
الشعور جيعل املسلم الصاحل يدرك أنه يعمل اْلنتاج ليس لنفسه فقط، وإَّنا مسؤولية عامة أمام الناس مجيعاً. وبناء على 

يفة ِف اْلنتاج وتوفري املواد الغذائية هذه اِلقائق، فاْلنسان حني ميارس النشاط الزراعي يشعر أنه يقوم ِبقتضيات اْلل
 للمجتمع، ِبْلضافة إَل كوهنا مصدرا لالقتصاد.

 
 املطلب الثاين: مسامهة الزراعة ِف حل املشكالت اَّلقتصادية

أن مشكلة الفقر والبطالة من أهم مَاهر املشكالت االقتصادية الِت تواجهها معَم اجملتمعات، فيما يلي بيان مسامهة 
 حل املشكالت االقتصادية، وحتقيق التنمية: الزراعة ِف

 أوَّلا: املسامهة ِف إجياد فرص العمل 
لقد كره اْلسالم البطالة، ودعا إَل العمل، وأمر ِبالنتشار ِف األرض والضرب فيها جبميع جماالته املشروعة، خاصة ِف 

ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم مالة، قال تعاَل: جمال الزراعة، ألن النشاط ِف هذا اجملال سوف يقضي على البطالة، وحيقق الع
فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانْ َتِشُروا [، وقوله تعاَل: 35]امللك:  اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا ِِف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوإِلَْيِه النُُّشورُ 

َ َكِثريًا َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ ِف اأْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اَّللَِّ َواْذ   [. 30]اجلمعة:  ُكُروا اَّللَّ
                                                      

اْلُفْلَك السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخرََج ِبِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا َلُكْم َوَسخََّر َلُكُم منها قوله تعاَل: "اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق  181
َْمرِِه َوَسخََّر َلُكُم اأْلَنْ َهاَر ) ِِ يًعا ِمْنُه ِإنَّ ِِف [، وقوله تعاَل:"َوَسخََّر َلُكْم َما ِف 14]إبراهيم: ("14لَِتْجرَِي ِف اْلَبْحِر   السََّماَواِت َوَما ِف اأْلَْرِض مجَِ

يًعا مُثَّ اْستَ َوى ِإََل السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع 31]اجلاثية: " َذِلَك آَلاَيٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ  [، وقال تعاَل: "ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِف اأْلَْرِض مجَِ
 [.49]البقرة: " ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليمٌ  مَسَاَواٍت َوُهوَ 

)األزاريطة: مركز االسكندرية للكتاب، د.ط.(، اَّلقتصاد اْلسالمي: مبادئ، وأهداف، وخصائص انَر: حسن سري،  182
 .325ص
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حث املسلمني على الزراعة بتملك األرض املوات حملييها، وأقام إبقطاع األراضي الِت ملسو هيلع هللا ىلص  ولذا جند أن الرسول 
نشاط الزراعي، ويتيح ال ميلكها أحد، وَل يستثمرها أو َل يستفد منها لغرض العمل على زراعتها لكي يدفع األفراد إَل ال

 . 183فرص العمل للعاطلني، ويقضي على البطالة، وحيقق العمالة بني أفراد اجملتمع 
كانوا ال ميلكون أراضي زراعية واألنصار الذين كانوا  بني املهاجرين الذينملسو هيلع هللا ىلص ولعل املؤاخاة الِت قام هبا الرسول 

، ألن 184مهة ِف القضاء على البطالة فيهم بقطاع الزراعةأهل الزرع واألمالك هو إجياد فرص العمل للمهاجرين، واملسا
الزراعة حاجة إَل العمل الدائب واملستمر من حرث، وجلب املاء إَل األرض، أو إزالته عنها، وغسل األرض ْلزالة ما هبا 

 إعمال الفكر من األمالح، مث تقويتها ِبلتسميد، وما إَل ذلك من األعمال الالزمة لنجاح الزراعة. وهذا ِبْلضافة إَل
للوقوف على ما هبا من عيوب واستعمال أفضل األساليب ِف العالج، واختيار البذور الِت تتناسب مع تلك الرتبة لتؤيت 
مثارها أضعافًا مضاعفة. وِف هذا تساهم الزراعة مسامهة كبرية ِف إجياد فرص العمل للعاطلني، وزايدة الطلب على األيدي 

األفراد على الدخول املرتفعة، وتساعدهم على حتسني أوضاعهم االقتصادية، وِبلتاِل تعاجل العاملة، وتؤدي إَل حصول 
 .185مشكلة البطالة

 اثنياا: املسامهة ِف زَيدة الدخل الفردي 
لقد ورد ِف القرآن العديد من اآلايت الِت حتث على اْلنتاج الزراعي بوجه خاص، وتعترب أنه مورد من موارد االقتصاد 

نَا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ ومن اآلايت املباركة الِت تدل على ذلك، قوله تعاَل: لإلنسان،  َونَ زَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارًَكا فَأَنْ بَ ت ْ
ية الغيث [. وقد وصف هللا ِف هذه اآل33-9]ق:  ( رِْزقًا لِْلِعَباِد ...30( َوالنَّْخَل َِبِسَقاٍت َْلَا طَْلٌع َنِضيٌد )9اِلَِْصيِد )

 ينبت به األشجار، واِلب، والنخيل ليكون ذلك رزقاً وأقوااتً لعباده، والعباد هنا يشمل املؤمن والكافر.  ِبلربكة ألنه 
وأمام هذه اآلية يرى ابن منَور أن انتصاب الرزق يكون على وجهني: أحدمها على معّن رزقناهم رزقًا ألن 

 . 186معّن فأنبتنا هذه األشياء للرزق إنباته هذه األشياء رزق. واثنيهما: على
املطر املسبب عنه النبات الذي هو ، "أي: [44]الذارايت:  َوِف السََّماِء رِْزُقُكْم َوَما تُوَعُدونَ وكذلك قوله: 

، فالرزق مذخور ِف هذا الكون، وهللا يقدر ِف سننه األرزاق ترتبا على جهد اْلنسان وكسبه ِف الزرع والغرس، 187رزق"
توبيخاً للكساَل القاعدين عن طلب الرزق: "ال يَ ْقُعَدنَّ أحدُكم عن طلب الرزق، ويقول:   ذا؛ يقول عمر بن اْلطابوْل

 .188اللهم ارزقِن، وقد علم أن السماء ال مُتِْطُر ذهًبا، وال ِفَضًة"

                                                      
 .27م(، ص3985)القاهرة: مطبعة السعادة، د.ط، اَّلستثمارات املالية اْلسالمية  انَر: علي البدري أمحد، الشرقاوي، 183
 اخلصائص والقواعد األساسية لالقتصاد الزراعي ِف اَّلقتصاد اْلسالمي،انَر: خلف بن سليمان بن صاحل، النمري،  184

 .18م(، ص3999)أسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة، د.ط.، 
 .28-27صاَّلستثمارات املالية اْلسالمية، انَر: الشرقاوي،  185
 لسان العرب،ه (، 3232، 1ي، لسان العرب )بريوت: دار صادر، طانَر: أبو الفضل، مجال الدين ابن منَور األنصار  186

 . 335، ص30ج
 .991، د.ت.(، ص3)القاهرة: دار اِلديث، طتفسري اْلاللني احمللي والسيوطي،  187
، 2م(، ج3990)مصر: اْليئة املصرية العامة للكتاب، د.ط،  تفسري القرآن اِلكيم = تفسري املنارُممد رشيد بن علي رضا،  188

 .372ص
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قال: كم رزقك ِف والرزق ِف لغة العرب: كل ما ينتفع به ِما يُؤكل ويلبس وما يصل إَل اجلوف ويتغذى به. وي
 . 189الشهر؟ أي: كم راتبك؟

َها َحبًّا َفِمْنُه ََيُْكُلوَن )ونتأمل قوله تعاَل:  َناَها َوَأْخَرْجَنا ِمن ْ َتُة َأْحيَ ي ْ ( َوَجَعْلَنا فِيَها َجنَّاٍت 11َوآيٌَة َْلُُم اأْلَْرُض اْلَمي ْ
-11يس: ] (15( لَِيْأُكُلوا ِمْن مَثَرِِه َوَما َعِمَلْتُه أَْيِديِهْم أََفاَل َيْشُكُروَن )12)ِمْن َنَِيٍل َوأَْعَناٍب َوَفجَّْرًَن ِفيَها ِمَن اْلُعُيوِن 

ولو َل يعملوا ذلك ملا حييت األرض، وملا  ،[،  كيف أن هللا قد أحىي للناس األرض، وأخرج ْلم الثمار ِبا زرعته أيديهم15
 .190جنوا الثمار

ُ وْلذا يقول تعاَل:  َمَثاًل َعْبًدا َِمُْلوًكا اَل يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمْن َرَزقْ َناُه ِمنَّا رِْزقًا َحَسًنا فَ ُهَو يُ ْنِفُق ِمْنُه ِسرًّا َضَرَب اَّللَّ
يقدر  [. أي: ال يستوى بني من يعجز عن العمل، وال75]النحل:  َوَجْهرًا َهْل َيْستَ ُووَن اِْلَْمُد َّللَِِّ بَْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ 

على النفقة، مع الذي يقدر على العمل ويفيض هللا عليه بذلك الرزق الواسع، فينفع به نفسه وعياله، وينفقه للمسلمني 
 . 191وملن حوله

ومن خالل استعراضنا السابق للنصوص القرآنية يتبني لنا أن القرآن جعل الزراعة وسيلة للتنمية االقتصادية، 
عة من أهم القطاعات اْلنتاجية، وزايدة الدخل وارتفاعه مرتبط ارتباطا وثيقا ِبوضوع ومصدرًا للدخل، وذلك ألن الزرا

اْلنتاح، فبزايدة اْلنتاج الزراعي ِبلتأكيد سوف يزيد الدخل للمزاعني، وحيقق الغّن ألنفسهم وأهاليهم مث غريهم من 
 ها.املسلمني، وِف هذا يساهم مسامهة كبرية ِف معاجلة مشكلة الفقر أو اِلد من

 اثلثاا: املسامهة ِف زَيدة أموال الزكاة 
( الَِّذيَن ُهْم ِِف 3َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن )الزكاة هي ركن من أركان اْلسالم، وضرورة من ضرورات اْلميان، يقول تعاَل: 

[، ويقول 2-3]املؤمنون:  (2ْم لِلزََّكاِة فَاِعُلوَن )( َوالَِّذيَن هُ 1( َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضوَن )4َصاَلهِتِْم َخاِشُعوَن )
 [.1]النمل:  (1الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم ِِبآْلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن )تعاَل: 

موال الِت أوجب هللا ومن املعلوم أن الناتج الزراعي مثل القمح، والشعري، والفول، واألرز، والعدس ... إخل من األ
َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َجنَّاٍت على أصحاهبا أن يؤدوا زكاهتا إذا توافرت الشروط املوجب ْلا، والدليل على ذلك قوله تعاَل: 

َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع خُمَْتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّيْ ُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمَتشَ  َر ُمَتَشابٍِه ُكُلوا ِمْن مَثَرِِه ِإَذا أمَْثََر َوآتُوا َحقَُّه َمْعُروَشاٍت َوَغي ْ اهِبًا َوَغي ْ
[. وِف املراد هبذا اِلق قوالن: أحدمها: الزكاة املفروضة، 323]األنعام:  يَ ْوَم َحَصاِدِه َواَل ُتْسرُِفوا إِنَُّه اَل حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ 

شر فيما سقي آبلة، وهذا قول أنس بن مالك، وابن عباس، وسعيد بن العشر فيما سقي بغري آلة، ونصف العوهي 
وهو والثاِن: أنه اِلق غري الزكاة ُفرض يوم حصاده،  ،192 واِلسن، وطاوس، وجابر بن زيد، وابن اِلنفية، وقتادةاملسيب، 

 . 193إطعام من حضر، وترك ما سقط من الزرع والثمر، وهو قول عطاء وجماهد

                                                      
 .124، ص3ج املعجم الوسيط،انَر: إبراهيم مصطفى،  189
 .97ص مباحث ِف اَّلقتصاد اْلسالمي من أصوله الفقهية،انَر: قلعة جي،  190
 )جدة: دار حافظ للنشر والتوزيع، د.ط(، اَّلقتصاد التحليلي اْلسالمي التصرفات الفردية،انَر: عفر، ُممد عبد املنعم،  191

 . 81-84ص
حتقيق: عبد الرزاق املهدي )بريوت: دار الكتاب  زاد املسري ِف علم التفسري،ن بن علي بن ُممد، اجلوزي، انَر: عبد الرمح 192

 .82، ص4ه(، ج3244، 3العريب، ط
 انَر: املرجع السابق. 193
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نني ِن ينفقوا ِف سبيل هللا من طيبات ما أخرجه ْلم من األرض من اِلبوب والثمار والزروع وهناك أمر هللا املؤم
ُتْم َوِمَّا َأْخَرْجنَا َلُكْم ِمَن اأْلَْرضِ  :وغري ذلك من احملاصيل الزراعية، يقول   اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيِ َباِت َما َكَسب ْ

[. واألمر إبنفاق الطيب ِف هذه اآلية، وبتصدق الثمار يوم حصادها ِف اآلية السابقة، ال 497ن اآلية، ]البقرة: جزء م
ميكن أن ينفذه إال على من كان ميلك أرضاً، أو كان ميلك حق االنتفاع واستغلها وأنتجها ِبلزرع والغرس، مث آتت أكلها، 

 .194واحملتاجني لسد حاجاهتم الغذائية فيؤدي اِلقوق املرتتبة على هذه املنتجات إَل الفقراء
والزكاة ِف كل نوع منها تلعب دورا فعاال ِف عالج مشكلة الفقر، وتساهم ِف القضاء عليها، وتعترب أهنا وقاية 
اجتماعية وضمانة للفقري الذي ال يستطيع أن يعمل لسبب خارج عن إرادته كمرض أو عجز، أو الفقري الذي يبذل 

 . 196، "فتكفلت له بذلك الدولة من أموال الزكاة"195د دون الكفاية أو جيد جمرد الكفافجهده مث ال جيد أو جي
وِما سبق يتضح لنا أن الزراعة هي عامل هام ِف زايدة اِلصيلة الزكوية، خاصة حصيلة زكاة الزروع والثمار، 

لت وتركت. وبعبارة أخرى أن الزراعة وذلك ألن نسبة املوارد من هذه الزكاة تزيد إذا زادت ونش طت الزراعة، وتنقص إذا أمه
هي مرحلة مقدمة على تنمية أموال الزكاة، ألن زايدة هذه األموال وارتفاعها هي نتيجة جلادة اجملتمعات اْلسالمية ِف 

 الزراعة، والتزامهن إبداء هذا اِلق. 
 

 املبحث الثالث: دور الزراعة ِف تنمية الصناعة والتجارة ِف القرآن الكرمي
 هذا املبحث ِف إبراز دور الزراعة ِف تنمية قطاعي الصناعة والتجارة، وبيان ذلك ِف املطلبني اآلتيني:يناقش 

 
 املطلب األول: دور الزراعة ِف تنمية الصناعة ِف القرآن الكرمي

 إنتاجها ال شك أن تطور الزراعة هو القاعدة األساسية لتطور الصناعة وتقدمها، خاصة ِف تطور الصناعات الِت تعتمد ِف
على املنتجات الزراعية مثل صناعة اِلبوب، وصناعة الزيوت النباتية، وصناعة التمور، وصناعة املربيات والسكرايت، 

 .197وصناعة خمتلف أنواع األلبان، وغريها
ولقد أشار القرآن ِف العديد من آايته إَل أمهية املنتجات الزراعية ِف الصناعة التحويلية، واعترب أهنا مصدر 

 ْعِقُلونَ َوِمْن مَثَرَاِت النَِّخيِل َواأْلَْعَناِب تَ تَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكرًا َورِْزقًا َحَسًنا ِإنَّ ِِف َذِلَك آَليًَة لَِقْوٍم ي َ  :اقتصادي لإلنسان، قال 
 [.97]النحل: 

 منني.  وقد يتبادر ِف الذهن أن ِف اآلية إشارة إَل السكر )اْلمر( وكيف يكون رزقاً حسناً للمؤ 

                                                      
، 3مي، ط)بريوت: املكتب اْلسالإعمار األرض ِف اَّلقتصاد اْلسالمي واستثمار خرياهتا ِبا ينفع الناس ُممود ُممد ِببللي،  194

 .90م(، ص3988ه /3208
)اْلمارات: عني للدراسات والبحوث اَّلقتصاد الوضعي واَّلقتصاد اْلسالمي نظرة اترخيية مقارنة انَر: زينب صاحل األشوح، 195

 . 344م(، ص3997، 3اْلنسانية واالجتماعية، ط
، 1عة والنشر واالعالم، ط)الرايض: دار الوطن للطبااْلسالم واملشكلة اَّلقتصادية ُممد شوقي الفنجري،  196

 .70م(، ص3987ه /3208
)طنطا: الرتكي عناية اَّلقتصاد اْلسالمي ابلزراعة على املستويني النظري والعملي انَر: بيلى إبراهيم أمحد العليمى،  197

 .22م(، ص4004ه /3241، 3للكمبيوتر وطباعة األوفست، ط
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أنه من أمساِء اْلمر، ومنهم من يرى أنه ِف األصل وللعلماء أقوال ِف توضيح املراد ب  "الَسَكر" ِف اآلية: منهم من قال 
للَخلِ   مصدٌر، مث مُسِ ي به اْلمُر. يقال: َسِكر َيْسَكُر ُسْكراً وَسَكراً، َنو: َرِشد يَ ْرَشُد ُرْشداً وَرشداً. ومنهم من قال أنه اسمٌ 

،  وقيل: أنه اسٌم 198لغِة اِلبشة، ومنهم من قال أنه اسٌم للعصري اِللو اِلالل، ومُسِ ي بذلك ألنه قد يصري مسكراً إذا تُرِكَ ب
 .199للطُْعم

مجهور العلماء يرون أن املراد ِبلسكر هو اْلمر، نَرًا ألن اآلية نزلت ِبكة، وحترمي اْلمر كان ِبملدينة. واملراد و 
ابن كثري: "أن  . كما قال200ل والتمر والزبيب ومجيع ما يؤكل ويشرب حالال من هاتني الشجرتنياْلِبلرزق اِلسن هو 

الرزق اِلسن يعِن ما يبس من النخيل واألعناب من متر وزبيب، وما عمل منهما من ِطالء )الدبس( وخل ونبيذ، حالل 
للمغايرة، وهو األصل ِف ، فاجلمهور يرى أن عطف الرزق اِلسن على السكر يكون 201يشرب قبل أن يشتد"

 .202العطف
جند أن القرآن من خالل هذه اآلية يصور لنا أن مثرات النخيل واألعناب تصنع منهما الشراب. وكأن القرآن ِف 
هذه اآلية يريد أن يلفت أنَارًن إَل االهتمام بثمرات هاتني الشجرتني، وكذلك الثمرات األخرى من املنتجات الزراعية ِف 

َفأَْنَشْأًَن َلُكْم بِِه  :التحويلية، ألن القرآن ِف آية أخرى ذكر نفس الثمار ولكنها ذكرت لألكل، يقول جمال الصناعة 
َها ََتُْكُلونَ  [، فثمرات النخيل واألعناب وفواكه أخرى 39]املؤمنون:  َجنَّاٍت ِمْن َنَِيٍل َوأَْعَناٍب َلُكْم ِفيَها فَ َواِكُه َكِثريٌَة َوِمن ْ

 . 203ِف هذه اآلية ِبألكل، ألن الصيغة جاءت بكلمة "َتكلون" خصها القرآن
وهناك عدة مواضع من آايت القرآن تشري إَل أمهية األشجار ومثارها ِف جمال الصناعات الغذائية، وخمتلف 

 الصناعات األخرى، منها:
ُبُت ِِبلدُّْهِن َوِصْبٍغ َوَشَجرًَة خَتْرُُج ِمْن طُ  :أشار إَل أن شجرة الزيتون تستخرج منها الزيوت، يقول  َناَء تَ ن ْ وِر َسي ْ

 [. 40]املؤمنني:  ِلآْلِكِلنيَ 
اَّللَُّ نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل نُورِِه   :توضح أن هذه الزيوت تستخدم ِف اْلضاءة، يقول  وِف آية أخرى

ُة َكأَن ََّها َكوَْكٌب ُدر ِيٌّ يُوَقُد ِمْن َشَجرٍَة ُمَبارََكٍة َزيْ ُتونٍَة اَل َشْرِقيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِف ُزَجاَجٍة الزَُّجاجَ 

                                                      
، 4الربدوِن وإبراهيم أطفيش )القاهرة: دار الكتب املصرية، طحتقيق: أمحد  اْلامع ألحكام القرآن،انَر: القرطب،  198

 .348، ص30م(، ج3992ه/3182
الدر املصون ِف علوم الكتاب انَر: أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف ِبلسمني اِللب،  199

 .493-490، ص7د.ت.(، جحتقيق: الدكتور أمحد ُممد اْلراط )دمشق: دار القلم، د.ط،  املكنون،
، 3)القاهرة: دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، طالتفسري الوسيط للقرآن الكرمي،  ُممد سيد طنطاوي،انَر:  200

 .387-389، ص8ج م(،3998
 ه(،3239، 3حتقيق: ُممد حسني مشس الدين، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط تفسري القرآن العظيم،امساعيل بن كثري،  201

 . 583، ص2ج
 .389، ص8ج التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، انَر: طنطاوي، 202
)املؤمتر العاملي السابع لإلعجاز العلمي ِف القرآن  الشجرة املباركة من خالل يقني القرآن وحبوث العلماءُممد ُممد فائد،  203

 .1والسنة، علوم النبات واِليوان(، ص
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لِلنَّاِس َواَّللَُّ ِبُكلِ  َشْيٍء  اأْلَْمثَاَل َيَكاُد َزيْ تُ َها ُيِضيُء َوَلْو َلَْ مَتَْسْسُه ًَنٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يَ ْهِدي اَّللَُّ لُِنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضِرُب اَّللَُّ 
 .204[15]النور:  َعِليمٌ 

مُثَّ ُكِلي ِمْن   :وأشار ِف سورة النحل إَل أن األشجار تكون مثارها مصدر غذاء النحل ِف إنتاج العسل، يقول 
ََْرُُج ِمْن بُطُوهِنَا َشرَاٌب خُمَْتلِ  ٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس ِإنَّ ِف َذِلَك آَليًَة لَِقْوٍم ُكلِ  الثََّمرَاِت فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِ ِك ُذُلاًل 

 [. 99]النحل:  يَ تَ َفكَُّرونَ 
وهذا ِبلنسبة لألشجار املثمرة، وهي أشجار ُتستهلك مثراهتا غالبًا كأشجار الفواكه واْلضروات، سواء 

رهتا الصناعية التحويلية كتحويل العنب إَل اْلل واملريب، يستهلكها اْلنسان بصورهتا الطبيعية الطازجة، أو يتناوْلا بصو 
 وحتويل القصب إَل السكر، وما إَل ذلك. 

وأما األشجار غري املثمرة، وهي أشجار ُتستخدم أخشاهبا أو أغصاهنا ِف البناء والتعمري، وخمتلف الصناعات، 
ناعة أاثث البيت وأبوابه ونوافذه، وصناعة األدوات مثل بناء البيوت، واجلسور، والقناطري، واملساجد، وصناعة السفن، وص

واآلالت واملعدات الزراعية، وصناعة األقالم، وإخل. فهذا النوع من األشجار ذات أمهية كربى ِف التطور الصناعي للتنمية 
 . 205االقتصادية

ِذي ِمَن َوأَْوَحى رَبُّ  :ومن اآلايت الِت تشري إَل أمهية األشجار ِف البناء والتعمري، قوله  َك ِإََل النَّْحِل َأِن اختَِّ
 . 206[، أشارت هذه اآلية إَل أن الشجر تبّن منه البيوت98]النحل:  اجْلَِباِل بُ ُيواًت َوِمَن الشََّجِر َوِمَّا يَ ْعرُِشونَ 

َْعُيِنَنا َوَوْحِيَناِف بناء السفن:  ويقول  ِِ ينة حبراستنا لك، [. أي: وأعمل السف17]هود:  َواْصَنِع اْلُفْلَك 
 َوَلُه اجْلَواِر اْلُمْنَشآُت ِِف اْلَبْحِر َكاأْلَْعالمِ  وِف آية أخرى، يقول . 207وحفَنا لك، وِبا أوحينا إليك كيفية صنعتها

. 208ملك السفن الضخمة الِت جتري ِف البحر ِبنافع الناس، رافعة سواريها وأشرعتها كاجلبال [. أي: وهلل 42]الرمحن: 
 بفتح الش ني، أي: املرفوعات الُشرُع وهي الِت رُفع خشبها بعضها على بعض. ْنَشآتُ اْلمُ و

ُه ِمْن  :وِف الشجر أيضا إشارة إَل أنه تصنع منه األقالم، يقول  َا ِف اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقاَلٌم َواْلَبْحُر مَيُدُّ َوَلْو أَّنَّ
َعُة َأحْبٍُر َما نَِفَدْت   َ َعزِيٌز َحِكيمٌ بَ ْعِدِه َسب ْ  . 209[47]لقمان:  َكِلَماُت اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّ

ال سيما الصناعة التحويلية، وذلك ألن  –وفيما سبق، يتضح لنا أن الزراعة تلعب دورا هاما ِف تطور الصناعة 
توفريها بكميات جيدة الصناعات تعتمد غالبًا على املنتجات الزراعية كمواد أولية ْلا. وهذه املنتجات الزراعية ال ميكن 

 . 210وكافية للصناعة إال بوساطة تطوير الزراعة وحتديثها

                                                      
، 3)بريوت: دار الكتب العلمية، ط الكرمي رف والصناعات ِف القرآناِلانَر: أنوار أمحد خان البغدادي،  204

 .347-349م(، ص4031ه /3212
 . 340انَر: املرجع السابق، ص 205
 .349انَر: املرجع السابق، ص 206
 ،ه (3232، 3ط دمشق: دار ابن كثري، بريوت: دار الكلم الطيب،)فتح القدير الشوكاِن، ُممد بن علي بن ُممد، انَر:  207

 .592ص ،4ج
، 4)السعودية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ط التفسري امليسرانَر: َنبة من أساتذة التفسري،  208

 .514م(، ص4009ه /3210
 .347-349، صالكرمي اِلرف والصناعات ِف القرآنالبغدادي،  209
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ولذا نرى أن الكثري من الصناعات تتأثر إذا َل يزد اْلنتاج الزراعي، وَل يطور كما هو اِلال ِف صناعات السكر 
ذلك إَل زايدة ِف األسعار  والقهوة والقطن وغريها، وأن أي ترد ِف اْلنتاج سوف ختسر هذه الصناعات، وِبلتاِل يقود

 . 211واَنفاض ِف الطلب على املواد الصناعية ِما يؤدي إَل ختفيض معدالت التوفري ِف القطاع الصناعي نفسه
 

 املطلب الثاين: دور الزراعة ِف تنمية التجارة ِف القرآن الكرمي
ا، خاصة ِف الصناعات الغذائية التحويلية الِت ذكرًن فيما سبق أن الزراعة ْلا دور ِف تطور الصناعة بتوفري املواد اْلام ْل

تعتمد على املواد الزراعية كمواد أولية ْلا. وجبانب تطور الصناعة، فالزراعة كذلك ْلا أمهية كربى ِف تطور التجارة وتقدمها 
بني املستهلكني  ، ألن التجارة ِف مفهومها هي تبادل212بتوفري خمتلف أنواع املنتجات الزراعية كالسلع التجارية للتبادل

 . 213واملنتج للسلعة، فاملستهلك حيقق احتياجاته ورغباته، والتاجر حيصل على الربح ورأس املال لنمو ماله
وقد أخرب هللا أن لقريش رحلتان ِف كل عام، رحلة ِف الصيف إَل الشام، واألخرى رحلة الشتاء إَل اليمن لشدة 

ياَلِف قُ رَْيٍش ) :برد الشام، يقول  َتاِء َوالصَّْيِف )3ِْلِ ( الَِّذي أَْطَعَمُهْم 1( فَ ْليَ ْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَ ْيِت )4( إِياَلِفِهْم رِْحَلَة الشِ 
، واِلصول على 214[. يرى مجهور املفسرين أن الرحلتني كانتا للتجارة2-3]قريش:  (2ِمْن ُجوٍع َوآَمنَ ُهْم ِمْن َخْوٍف )
، ألن مكة املكرمة كانت أرضها جرداء 215ع والبضائع الِت جيلبها التج ار من مناطق أخرىاملواد الغذائية  وغريها من السل

 ال زرع وال غرس فيها. 
ملا هاجر إَل املدينة، وِف َتسيس بناء اجملتمع اجلديد فيها، كان حيث املسلمني على ملسو هيلع هللا ىلص ولذا نرى أن الرسول 

حيث وضع الوسائل املختلفة الِت تشجعهم على استثمار  -مياهها  نَراً ألن املدينة تتميز خبصوبة أراضيها ووفرة -الزراعة 
األرض بطريقها، وتنَيم العالقات الزراعية بني أصحاب األراضي واملزارعني، كما كان يستخدم اْلربة الزراعية من اليهود، 

وازدهار حركة اِلياة  ويعامل معهم على أراضيهم مقامسة على النصف من الثمار، وذلك من أجل زايدة اْلنتاج الزراعي
 االقتصادية. 

وال شك أن انشغال سكان املدينة ِبلزراعة ِما جعل املدينة ملئت ِنواع احملاصيل الزراعية، فاستدعي إَل فتح 
 . 216األماكن واألسواق للتبادل، بل فائض إنتاجها اقتضى تصديره َنو اْلارج
املهمة السترياد السلع ال سيما الزراعية منها إَل  وِف قصة يوسف أيضًا تؤكد لنا أن مصر كانت ْلا األسواق

 البلدان اجملاورة، وهي نتيجة لنشاط أهلها ِبلزراعة.
                                                                                                                                                            

-3205والتجارة، د.ط،  )سوراي: منشورات جامعة حلب كلية االقتصاد التنمية اَّلقتصاديةتيسري داودي،  210
 .  474م(، ص3989-3985ه /3209

 .101م(، ص4005ه /3249، 3)بريوت: دار اْلادي، طمقدمة ِف اَّلقتصاد اْلسالمي انَر: رايض صاحل، عودة،  211
 .401املرجع السابق، ص 212
، 3دار املسرية للنشر والتوزيع، ط)عمان:  النظرية اَّلقتصادية ِف اْلسالمانَر: إبراهيم ُممد البطاينة، زينب نوري الغريري،  213

 .351م(، ص4033ه /3214
حتقيق: عبد الرزاق املهدي )بريوت: دار الكتاب  زاد املسري ِف علم التفسري،عبد الرمحن بن علي بن ُممد، اجلوزي، انَر:  214

 .292، ص2جه(، 3244، 3العريب، ط
 .351ص النظرية اَّلقتصادية ِف اْلسالم،انَر: البطاينة، الغريري،  215
 . 17، 14ص اخلصائص والقواعد األساسية لالقتصاد الزراعي ِف اَّلقتصاد اْلسالمي،انَر: النمري،  216
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فََأْرِسْل َمَعَنا َأَخاًَن َنْكَتْل  فَ َلمَّا َرَجُعوا ِإََل أَبِيِهْم قَاُلوا اَي أََِبًَن ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيلُ على لسان إخوة يوسف:  وقد قال 
فلما رجع إخوة يوسف إَل أبيهم أخربوه أن العزيز )يوسف( لن يعطيهم مستقبالً [. أي: 91]يوسف:  ُه َِلَاِفَُونَ َوِإًنَّ لَ 

إذا َل حيضروا معهم أخاهم الذي أخربوه به، فطلبوا من أبيه أن يرسل معهم أخاهم لكي حيصلوا على الطعام وافًيا، 
 َوَجاَء ِإْخَوُة يُوُسَف َفَدَخُلوا َعَلْيِه فَ َعَرفَ ُهْم َوُهْم َلُه ُمْنِكُرونَ َل: وِف آية أخرى، قال تعا .217ويتعهدون له أن حيفَوه

[، أي: أن يوسف كان يسمح لكل 74]يوسف:  َوِلَمْن َجاَء بِِه مِحُْل بَِعرٍي َوأًََن بِِه َزِعيمٌ [. وقال أيضاً: 58]يوسف: 
. ففي هذه اآلايت الكرمية إشارات 218عامل معهم ِبعاملة املقايضةمن جاء إليه ليأخذ منه اِلبوب بقدر محل مجل، وكان ي

 أن مصر كانت ُمطة مهمة يتوجه إليها الناس لتبادل السلع واِلصول على الطعام.إَل 
ُتْم فَاِعِلنيَ على لسان إخوة يوسف:  وكما يفهم من قوله  أن  [.30]يوسف:  يَ ْلَتِقْطُه بَ ْعُض السَّيَّاَرِة ِإْن ُكن ْ

  اآلية يَهر فيها اْلشارة إَل أن القوافل التجارية بني مصر وفلسطني كانت ال تنقطع، وذلك ألن إخوان يوسف هذه 
يعِن املارة من املسافرين، ولو ال هذا التوقع موجود ِف الواقع ملا كانوا  –سوف يلتقطه السيارة  كانوا يتوقعون أن يوسف 

]يوسف:  َجاَءْت َسيَّاَرٌة فََأْرَسُلوا َوارَِدُهْم فََأْدََل َدْلَوُه قَاَل اَي ُبْشَرى َهَذا ُغاَلمٌ وَ يتوقعون بذلك. وحقاً أن ما توقعوه حدث: 
 . 219[39جزء من اآلية 

ال يقتصر ِف التجارة وفيما سبق يَهر لنا أن الزراعة تلعب دوراً مهماً ِف إنتاج السلع التجارية، واْلنتاج الزراعي 
، بل فائضه يستدعي إَل تطوير أساليب التجارة لصرفها إَل األسواق اْلارجية عن طريق على األسواق احمللية فقط

. وهذا سوف يؤدي إَل 220التصدير، أو عن طريق االسترياد عندما ال يكفي الستفاء احتياجات اجملتمع املرغوب فيها
م التنمية ل اجليدة واملنوعة، ِما َدإنتاجية العمل للسكان ِف نقل البضائع، فضاًل على أن يقود إَل تطوير وسائل النق

 االقتصادية بشكل شامل.
 

 اخلامتة
اِلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم إبحسان إَل 

أن جيعل هذا العمل املتواضع  على فضله وتوفيقه، وإعانته على إكمال هذا البحث، وأسأله  يوم الدين؛ أمحد هللا 
َفُع َماٌل َواَل أن جيعل عملي هذا ِف ميزان حسنايت يوم القيامة  خالصاً لوجهه الكرمي، ًنفعاً لعباده، كما أسأله  يَ ْوَم اَل يَ ن ْ

موي االقتصادي ِف ضوء القرآن . وِف ختام هذا البحث الذي تناول الزراعة ودورها التنبَ ُنوَن ِإالَّ َمْن أََتى اَّللََّ بَِقْلٍب َسِليمٍ 
الكرمي ميكن أن نستخلص ِن الزراعة تساهم مسامهة كبرية ِف معاجلة مشكلة الفقر والبطالة وحل املشكالت االقتصادية 
ِف إجياد فرص العمل للعاطلني إبحياء األرض املوات، واْلقطاع، وكما أن الزراعة حتتاج إَل العمل املستمر من حرث، 

رض، أو إزالته عنها، وتسميد الزروع، وغري ذلك من األعمال الِت تتطلب األيدي العاملة فيها، فيؤدي إَل وجلب املاء لأل
حصول األفراد على الدخل املرتفع، إضافة إَل زايدة حصيلة زكاة الزروع والثمار الِت تكون مرتبطة بنشاط الزراعة وتطورها. 
                                                      

 .424ص التفسري امليسر،انَر: َنبة من أساتذة التفسري،  217
جتماعية، ، )اليمن: جامعة العلوم والتكنولوجيا، جملة الدراسات االاْلوانب األمنية ِف سورة يوسف انَر: هالل حزم سند،  218

 .420م(، ص4031، 19عدد 
 .83ص م(،3999ه/3240، 4)عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع، طسورة يوسف دراسة حتليلية انَر: أمحد نوفل،  219
)جدة: دار البيان العريب للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، التخطيط والتنمية ِف اْلسالم انَر: عفر، ُممد عبد املنعم،  220

 .404(، صم3985ه /3205
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لصناعة وتطورها، خاصة ِف صناعة األغذية التحويلية الِت تعتمد على املواد وكما أن الزراعة هي القاعدة األساسية لتنمية ا
الزراعية كمواد أولية ْلا، فهذه املواد ال ميكن اِلصول عليها إال من تطور الزراعة وتقدمها، كما أن تنمية الزراعة ْلا أمهية  

 ع التجارية املتبادلة.كبرية ِف تنمية التجارة ِف توفري خمتلف أنواع املنتجات الزراعية كالسل
 

 قائمة املصادر واملراجع
م(. النَرية االقتصادية ِف اْلسالم. عمان: دار املسرية 4033ه /3214إبراهيم ُممد البطاينة، زينب نوري الغريري. )

 .3للنشر والتوزيع، ط
سيط. استانبول: املكتبة إبراهيم مصطفى، أمحد حسن الزايت، حامد عبد القادر، ُممد على النجار. )د.ت(. املعجم الو 

 اْلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط.
ه(. تفسري القرآن العَيم، حتقيق: ُممد حسني مشس الدين. بريوت: دار الكتب 3239ابن كثري، إمساعيل بن عمر. )

 .3العلمية، ط
 .1ط ه(. لسان العرب. بريوت: دار صادر،3232ابن منَور، أبو الفضل مجال الدين األنصاري. )

أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف ِبلسمني اِللب. )د.ت(. الدر املصون ِف علوم 
 الكتاب املكنون، حتقيق: الدكتور أمحد ُممد اْلراط. دمشق: دار القلم، د.ط.

 .4لتوزيع، طم(. سورة يوسف دراسة حتليلية. عمان: دار الفرقان للنشر وا3999ه /3240أمحد نوفل. )
ية مقارنة. اْلمارات: عني للدراسات 3997األشوح، زينب صاحل. ) م(. االقتصاد الوضعي واالقتصاد اْلسالمي نَرة اتَر

 .3والبحوث اْلنسانية واالجتماعية، ط
م(. إعمار األرض ِف االقتصاد اْلسالمي واستثمار خرياهتا ِبا ينفع الناس. 3988ه /3208ِببللي، ُممود ُممد. )

 .3بريوت: املكتب اْلسالمي، ط
م(. اِلرف والصناعات ِف القرآن الكرمي. بريوت: دار الكتب العلمية، 4031ه /3212البغدادي، أنوار أمحد خان. )

 .3ط
م(. عناية االقتصاد اْلسالمي ِبلزراعة على املستويني النَري والعملي. 4004ه/3241بيلى إبراهيم أمحد العليمى. )
 .3بيوتر وطباعة األوفست، ططنطا: الرتكي للكم

م(. التنمية االقتصادية. سوراي: منشورات جامعة حلب كلية االقتصاد 3989-3985ه /3209تيسري داودي. )
 والتجارة، د.ط.

م(. زاد املسري ِف علم التفسري، حتقيق: عبد الرزاق املهدي. بريوت: دار 3244اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن ُممد. )
 .3ط الكتاب العريب،

 م(. االقتصاد اْلسالمي مبادئ وأهداف وخصائص. األزاريطة: مركز االسكندرية للكتاب، د.ط.4007حسن سري. )
 م(. تفسري القرآن اِلكيم = تفسري املنار. مصر: اْليئة املصرية العامة للكتاب، د.ط.3990رضا، ُممد رشيد بن علي. )

 .3تصاد اْلسالمي.  بريوت: دار اْلادي، طم(. مقدمة ِف االق4005ه /3249رايض صاحل، عودة. )
 م(. االستثمارات املالية اْلسالمية. القاهرة: مطبعة السعادة، د.ط.3985الشرقاوي، علي البدري أمحد. )
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ه (. التنمية االقتصادية ِف املنهج اْلسالمي. قطر: رئسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية، 3208الشكريي، عبد اِلق. )
 .3ط

 .3ه (. فتح القدير. دمشق: دار ابن كثري، بريوت: دار الكلم الطيب، ط3232اِن، ُممد بن علي بن ُممد. )الشوك
م(. التفسري الوسيط للقرآن الكرمي. القاهرة: دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 3998طنطاوي، ُممد سيد. )

 .3ط
 قتصاد اْلسالمي. االسكندرية: الدار اجلامعية، د.ط.م(. دراسات ِف علم اال4001/4002عبد الرمحن يسري أمحد. )
م(. التخطيط والتنمية ِف اْلسالم. جدة: دار البيان العريب للطباعة والنشر 3985ه /3205عفر، ُممد عبد املنعم. )
 والتوزيع، د.ط.
: دار حافظ للنشر م(. االقتصاد التحليلي اْلسالمي التصرفات الفردية. جدة3989ه /3209عفر، ُممد عبد املنعم. )
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 التفاعل اَّلجتماعي وأثره ِف تنمية مهارة اِلوار بني الطلبة والدارسني
 للغة العربية أبكادميية الدراسات اْلسالمية والعربية جبامعة األمرية َنراديواسِف قسم ا

  د / مجال عبد العزيز ُممود نصر
 أ / سورايِن علي مامأ

 جامعة األمرية ًنراديواس –أكادميية الدراسات اْلسالمية والعربية 
 

اليومية للدارس واملتعلم املتخصص ِف اللغة  يهدف هذا البحث إَل إبراز دور اللغة العربية ِف اِلياة ملخص البحث:
العربية وأمهية ذلك له، من حيث كونه مسلمًا وتفعيل ذلك ِف حياته اليومية من خالل التفاعل اْلجيايب واملشاركة 

ئة اِلوارية فيما بينه وبني زمالئه ِف الدرس أو إخوانه ِف جمتمع األسرة واملسجد لتحقيق نسبة يطمئن إليها ِف إجياد بي
 لغوية تتحدث اللغة العربية .

وقد توصل هذا البحث إَل االهتداء لطريقة مرضية ِف معرفة مفردات العربية وتراكيبها ؛ وذلك حبمل النفس على حفظ 
مفردات العربية بواقع مخس كلمات يوميًا للوصول إَل أقصى درجة لإلحاطة ِبصطلحات العربية مع تفعيل ذلك من 

املناسبة على مستوى األكادميية وجمتمع األسرة واملسجد، وإغراء النفس بذلك ِف ضوء ما أثر عن خالل البيئة اللغوية 
علمائنا ِن هذه اللغة ال حييط هبا إال نب جيعل الطالب حيقق لنفسه وِف يقينه ِن طلب علم العربية من القرِبت إن َل 

 يكن من الشريعة الِت تدعو إَل فهم .
 عي.مفهوم التفاعل اْلجتما -3
 إبراز دور التفاعل االجتماعي ِف التحصيل اللغوي. –4
 تنمية مهارة اللغة العربية لدي طلبة قسم اللغة العربية جبامعة األمرية ًنراديواس -1

______________________________________________________________________ 
 

 مقدمة
امعة األمرية ًنراديواس بوالية ًنراتيوات جنوب اتيالند موقعا متميزاً، حبيث تشغل أكادميية الدراسات اْلسالمية والعربية جب

تقع األكادميية من اجلامعة موقع الدرة من التاج بني كليات تلك اجلامعة، من حيث إحداثها توازًًن ال أقول لصاحل 
جملس أمنائها من غريهم ألشقائهم ِف املسلمني، وإن كان ذلك كائنا إَل درجة ال ِس هبا، ِف ظل رئسة اجلامعة ورئسة 

الوطن البوذيني، وإَّنا أقول من حيث كوهنا تعكس جهدًا يستحق الذ كر، وجهادًا يستوجب اْلقرار ِبلشكر لإلخوة 
 املسلمني الذين يشغلون أقلية بني أغلبية "بوذية" غري مسلمة .

 أخواهتا من كليات اجلامعة مثل اآلداب، وال يقتصر اْلسالم ِف وجوده على وجود األكادميية، وإَّنا ميتد بني
 واْلدارة، والعلوم، والزراعة، واْلندسة، والتمريض، والطب... وغريها .

وحيثما كان اْلسالم فثم اللغة العربية، فكالمها صنو لآلخر ال يفارقه ومتس اِلاجة إَل وجود اللغة العربية بشكل 
خصصني ِف اللغة العربية، والشريعة اْلسالمية، والدراسات اْلسالمية بصفة حيوي بني املسلمني بعامة ، وبني الدارسني املت

خاصة، من حيث كون اْلدف األساسي لتعليم اللغة العربية هو :" إكساب املتعلم القدرة على االتصال اللغوي الفعال 
اِلاجة إَل وجود بيئة لغوية، لتحقيق ، كما أن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها حيتاج إَل املمارسة، ِما متس معه  (221)"

 االتصال اللغوي الفعال عرب وسائل االتصال" االستماع، التحدث، والقراءة، والكتابة " .                                        
                                                      

 4ص استخدام األنشطة اللغوية ِف تعليم اللغة العربية وفاعليتها ِف تنمية االتصال اللغوي، أ /عائشة وي مامأ( (221
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ي وجدير ِبلذكر أن هناك جهداً مشكورًا من جانب املؤسسات التعليمية ِف النَام التعليمي للتعليم قبل اجلامع
لتعليم اللغة العربية، إضافة إَل جهد الطلبة أنفسهم ِف تعلم اللغة العربية، لكن الذي ينبغي أن ننوه إليه، هو حتقيق التفاعل 
واملشاركة اِلوارية الِت ينبغي أن توجد فيما بينهم بدرجة ال تقل عن درجة حرصهم على تعلم العربية وإتقاهنا ؛ ألنه بدون 

 ة فيما بينهم تصبح تلك اجلهود املبذولة هباءاً منثوراً .هذا التفاعل واْلجيابي
 

 مفهوم التفاعل :
جاء ِف معجم املعاِن :"تَفاَعَل يتفاَعُل تفاُعاَل فهو متفاِعل، وتفاَعَل الشيئان : أثر كل منهما ِف اآلخر، تفاعل مع اِلدث 

 : َتثر به، أاثره اِلدث فدفعه إَل تصرف ما ".
"تفاَعل الشيئان : أثر كل منهما ِف اآلخر، وتفاَعل ماداتن كيماويتان تفاُعل تبادِل وِف املعجم الوسيط :  

)حي(، التفاعل بني مولد املضاد وبني جسم مضاد...، وتفاَعل مع اِلدث : َتثر به أاثره اِلدث، فدفعه إَل تصرف ما ، 
طينية، تفاعل الطالب مع أستاذه... وتفاعل : تفاَعل مع األحداث األخرية، تفاَعلت اجلماهري العربية مع األحداث الفلس

)ف،ع،ل( )فعل مخاسي الزم( ، تفاعلت، أتفاعل، تفاعل مصدر تفاُعال، تفاعلت املاداتن : تداخلتا، أي : أثرت كل 
 (222) مادة ِف األخري ..."

ني، سواء أكان مادتني  وعلى هذا فإن املادة اللغوية تدور حول املشاركة والتأثري املتبادل والفعل الصادر بني اثن  
كيماويتني أو شخصني كطالبني، أو معلم وتلميذه، أو مؤثر ومتأثر...؛ وهكذا العملية التعليمية تدور حول التأثري بني 
املعلم وتالميذه ِف غرفة الدرس واحملاضرة، أو بني الطالب بعضهم البعض ِف تبادل املعرفة، واستعراض املهارات الفردية 

 واجلماعية .
د التفاعل االحتماعي مفهوما أساسيًا وإسرتاتيجيًا ِف علم النفس االجتماعي وأهم عناصر العالقات ويع

االجتماعية، وينَر البعض إَل اجلماعة على أهنا وحدة شخصيات متفاعلة، ويتضمن التفاعل االجتماعي نوعني من 
حني يبكي يتوقع أن يستجيب أفراد األسرة  التوقع أو جمموعة من التوقعات، من جانب كل من املشرتكني فيه، فالطفل

خاصة أمه لبكائه، كذلك يتضمن التفاعل االجتماعي إدراك الدور االجتماعي وسلوك الفرد ِف ضوء املعايري االجتماعية 
 الِت حتدد دوره االجتماعي وأدوار اآلخرين ..، ويتضمن التفاعل االجتماعي التفاعل أو التأثري املتبادل لسلوك األفراد

واجلماعات الذي يتم عن طريق االتصال الذى يتضمن بدوره العديد من الرموز ، وهناك عالقة بني أهداف اجلماعة وما 
 . (223) يتطلبه حتقيق تلك األهداف من تفاعل اجتماعي ييسر وصول اجلماعة إَل حتقيق أهدافها..

قييم الذات واآلخرين، وإعادة التقييم ومن أهم مَاهر التفاعل االجتماعي كما يراه علماء النفس االجتماعي ت
والتقومي املستمر، وإن التأثري ِف التفاعل االجتماعي يتوقف على شخصية الفرد ومكانته االجتماعية ، والشبكة االجتماعية 
للفرد تتكون من األشخاص الذين له معهم اتصال ورابطة اجتماعية بينه وبينهم تفاعل اجتماعي، وتشري نَرايت التفاعل 
االجتماعي إَل أمهية اِلب واملودة والتعاطف والوفاق ِف عملية التفاعل االجتماعي، وهذا يعِن ضرورة املشاركة ِف القيم 

 أي : تفاعل، وأي مجاعة وأي لغة ؟ (224) وامليول واالجتاهات واالهتمامات ..

                                                      

 يراجع معجم املعاِن، واملعجم الوسيط، والقاموس احمليط، ولسان العرب : مادة فعل، وتفاعل( (222

 يراجع التفاعل االجتماعي( (223

 . التفاعل االجتماعي( (224
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ة األمرية ًنراديواس إحدى هذا هو ما جييب عليه هذا البحث، فأكادميية الدراسات اْلسالمية والعربية جبامع
املؤسسات التعليمية الِت تعِن بدراسة اللغة العربية، ومتنح ْلرجييها درجة الليسانس ِف اللغة العربية، وعملت مؤخرًا على 
تطوير مناهجها ِف قسم اللغة العربية لتواكب مناهج اجلامعات العربية، وفتح اجملال ْلرجييها ِبواصلة دراساهتم العليا ِف 

امعات العربية واْلارجية، وشهدت إقبااًل متميزًا من الراغبني ِف االلتحاق هبا رغم حداثة عهدها ِما يدل داللة أكيدة اجل
 على رغبة أبناء اجملتمع ِف تعلم اللغة العربية .

 م 4031-4033وهذا جدول بعدد املتقدمني للدراسة ِف قسم اللغة العربية خالل العام اجلامعي         
 اجملموع 4031 4034 4033 م اجلامعيالعا

 120 94 88 390 عدد املتقدمني
 

وبناءًا على ذلك ينبغي للطالب امللتحق ِف قسم اللغة العربية ِكادميية الدراسات اْلسالمية والعربية أن يكون 
غوية، وِبألخص القراءة الواعية، لديه بنية معرفية ِبللغة العربية أو على أقل تقدير متمكن من اللغة العربية بكل مهاراهتا الل

وفهم املفردات اللغوية، وكيفية استخدام املعجم العرىب، كي يتم توصيل املقررات ْلم على أكمل وجه دون االستطراد ِف 
  (225)اْلربات السابقة له"

 
  مشكلة الدراسة :

هناك ضعفا واضحا ِف مستوى من خالل عملي ِبألكادميية، وتدريسي للطلبة ِف قسم اللغة العربية، تبني ِل أن 
الدارسني ِف اللغة العربية، سواء منه ما كان على املستوى االتصاِل أو املستوى األكادميي ِما يثقل كاهل عضو هيئة 
التدريس ِف عملية التوافق بني اْلربات السابقة له، وبني البنية املعرفية اجلديدة الِت سوف يتلقاها ِف هذه املرحلة، وعليه 

تفاعل ِف البيئة اللغوية اجلديدة َفت ضوؤه، ويقل أثره، ِما حيتاج معه إَل مضاعفة اجلهود لتوفري اجلو املناسب فإن ال
 للحوار واملشاركة واِلديث ِبللغة العربية . 

 
 مؤشرات ضعف املستوى ودَّلئله :           

النصوص  ى القدرة على استيعابضعف مستوى الطلبة ِف مهارة االستماع، ويتمثل ذلك ِف ضعف مستو  أوَّلا :
 املسموعة، وغالباً ما َييت نتيجة احتياج الطالب للمفردات العربية، وقلة ِمارسة مهارة االستماع .

 ضعف القدرة على قراءة النصوص املكتوبة، والنطق الصحيح للمفردات اللغوية . اثنياا :
املعاجم اللغوية، وعدم القدرة على أن يبحث الطالب بنفسه عدم التمكن من حبث الكلمات الصعبة ِف القواميس و  اثلثاا :

 ِف قواميس منت اللغة ومعامجها .
قلة اِلصيلة اللغوية بسبب ضعف مستوى التحصيل، وحَّت وإن وجدت تلك اِلصيلة تبقى املشكلة ِف عدم  رابعاا :

 القدرة على توظيفها وِمارستها .

                                                      

يراجع حبث أ/عائشة وي مامأ بقسم اللغةالعربية ِكادميية الدراسات اْلسالمية والعربية، استخدام األنشطة اللغوية ِف تعليم ( (225
  ِبجلامعة الوطنية ِباليزاي ukmمقال منشور ِبجلة 3ص اللغة العربية وفاعليتها ِف تنمية االتصال اللغوي 
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ني الضعف الواضح ِف عدم القدرة على التحدث بطالقة، واستعمال خالل التفاعل واِلديث واِلوار يتب خامساا :
 األساليب والرتاكيب العربية بطريقة  صحيحة .

وبناءًا على ما سبق َتيت مهارة الكتابة ِف أضعف مستوايهتا، بسبب اعتمادها على املهارات السابقة، وعليه  سادساا :
ها واستعراضها وشرحها بطريقة صحيحة،     والتعرف على واقع فالطالب ال يستطيع أن يعرب عن أفكاره وآرائه بعرض

تعليم اللغة العربية ِبملدارس عموما، والتعليم اجلامعي خصوصاً يضع أيدينا على نقاط القوة والضعف ِف هذا الباب، ومدى 
 فاعلية طرق التدريس املستخدمة ِف تعليم اللغة العربية .

 
 منهج البحث:

اْلستقرائي سبياًل له,حيث يقوم علي استقراء الَاهرة , وحتديد أبعادها, مث تشخيص اِلل  يتخذ هذا البحث املنهج
 األمثل للوصول إِل املستوي املطلوب بناء علي رؤية واقعية.

 الدراسات السابقة :
 دراسات خاصة ِبلتفاعل اْلجتماعي ِف بيئة اجملتمع غري العريب وذلك ألن-فيما أعلم –اِلقيقة أنه ال توجد 

التفاعل اْلجتماعي هو من علم النفس اْلجتماعي الذي اشتهر مؤخرًا ِف اجملتمعات األوربية والعربية متعلقًا ِبلدراسات 
الرتبوية والنفسية حِت أنشأت له أقسام ِف كليات الرتبية واآلداب ,وإسقاط الدراسات اْلجتماعية ِف غري بيئاهتا إَّنا يعِن 

ِف إحياء لغة ِف غري بيئاهتا املعهودة ,واْلستعانة ِبلدراسات امليدانية ونتائجها ال يعِن ان إجياد بيئة لغوية جديدة أماًل 
البحث ينحو ًنحيتها بقدر ما يستعني بنتائجها لإلطالع ِبملهمة املنوطة به,وهي كيف نوجد بيئة لغوية ينفعل هبا الدارس 

                                                            ويتفاعل معها                                            
هناك دراسات عديدة حبثت ِف أثر استخدام استرياتيجيات التدريس على متغريات كثرية، وِف مواد وموضوعات 

َل الواقع، خمتلفة، بينما الدراسات اجلديدة الِت تقوم على استبياًنت ورصد ومتابعة الَواهر والنتائج، قد تكون أقرب إ
ولعل من نتائجها ما قام به أحد الباحثني عن مشكالت تعليم اللغة العربية ِف املعاهد اْلسالمية جبنوب اتيالند، وأن 

؛ ولعل ِف البحث عن  (226)السبب الرئيسي وراء املشكلة هو قلة املعلمني املؤهلني، وانعدام املشرف املتخصص للمعلمني
و تالشي األخطاء ونقاط الضعف عند الدارسني ما يوصلنا إَل حتقيق تفاعل اجتماعي طريقة مناسبة للتدريس، وجتنب أ

 مناسب إن َل يكن جيداً خاصة ِف التعليم اجلامعي عند الدارسني املتخصصني ِف اللغة العربية .
ف توجد استرياتيجيات وطرق عديدة ميكن أن يستخدمها املعلم ِف التدريس، ولكن يناسب كل طريقة منها موق

تعليمي معني، أو خربات معينة، فالتجربة طريقة يفضل استخدامها ِف حاالت إمكان إجراء التجارب ْلثبات ظواهر معينة 
بينما ِف بعض املواقف يكون إجراء التجارب أمرًا غري مستحب أو غري ِمكن، بينما قد يلجأ املعلم إَل استخدام طريقة 

موضوع الدرس وارتباطه ِبا سبق دراسته، وِف موقف آخر قد يستخدم املعلم اْللقاء أثناء الدروس النَرية أو لتوضيح 
طريقة العروض العملية ِف حالة توفري عدد قليل من العينات واألجهزة واملواد لتدريس موضوع معني حيث ميكن أن يقوم 

هناك إسرتاتيجيات متعددة  يتضح ِما سبق أن (227)املعلم ِبفرده إبجراء العرض العملي، وقد يشرتك معه طالب أو طالبه"

                                                      

 .7ص للغة العربية ِبملعاهد الثانويةد/ُممد حسني والينج، مشكالت تعليم ا( (226

ص طرق التدريس واسرتاتيجياته، إعداد أعضاء هيئة التدريس ِف قسم املناهج بكلية الرتبية جبامعة األزهر الشريف القاهرة ( (227
 دار نور اْلسالم للطباعة والنشر38
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ِف التدريس، ولكل طريقة موقف تعليمي معني يستدعيها ويتطلبها ولكن البد أال يقتصر املعلم ِف تدريسه على طريقة 
 معينة، بل عليه أن ينوع طرق تدريسه حسب ما تتطلبه طبيعة الدرس .

 : ، منهاوهناك بعض اآلراء واملبادىء الَت تعني املعلم على حتقيق تدريس أفضل
يتعلم الطالب ِبقدار مشاركته ِف العملية التعليمية سواء مت داخل الفصل أو خارجه، أي يزداد تعلم الطالب ِبزدايد  - ٠

هذه املشاركة، وهذا هو التفاعل املقصود الذي رمى هذا البحث إليه ، وقصد إايه أن يكون الطالب فاعال ومتفاعالً، 
، وهنا َييت أمهية تشجيع املعلم للطالب على التجريب واملناقشة واملالحَة، ويتضح ذلك لتحقيق أكرب إفادة له وملن حوله
 ِف إسرتاتيجيات التعلم النشط .

التدعيم اْلجيايب املتمثل ِف التشجيع والثناء املعتدل أكثر َتثرياً ِف تعلم الطالب من التدعيم السلب حيث إن العقاب  - ٧
 ي إَل نفور الطالب من املعلم .واللوم والتوبيخ كثرياً ما يؤد

املواد الِت ْلا معّن وأمهية عند الطالب تكون أسهل تعلماً، وأبقى أثراً من املواد الِت تكون بعيدة عن إدراكه وليس ْلا  - ٣
 صلة حبياته .

 يكون التعلم أسهل عندما يكون اْلدف من التعلم واضحاً لدى الطالب وُمدداً حتديداً إجرائياً . - ٤
 يتعلم الطالب املفاهيم احملسوسة قبل املفاهيم اجملردة . - ٥
 يتعلم الطالب من بعضهم البعض، وهذا يشري إَل العمل اجلماعي وتبادل وجهات النَر واملناقشة والتعليم التعاوِن. - ٦
تعلم ؛ وذلك بدالً االهتمام ِبلطالب وجعله ُمور العملية التعليمية، والتدريس هو عامل أساسي ِف مساعدته على ال - ۷

 . (228)من أن يكون املعلم هو ُمور العملية التعليمية ؛ إذ يؤدي ذلك إَل سلبية الطالب وانصرافهم عن التدريس
  : اِللول حسب تصور الباحث ورؤيته بناء على مالمسته لواقع العملية التعليمية واَّلطالع هبا

ا بني الطالب بعضهم البعض ، وأيضا مالزمة األستاذ املعلم الختاذ االستقراء ومطالعة التفاعل واِلوار املتبادل فيم - ٠
أسلوبه ِف اِلوار واِلديث َّنط حياة وأسلوب تعامل بداية إَل أن تتحدد شخصية الطالب املتعلم ِسلوب يتميز به، 

النفس والعقل وبذل حشاشة  وينفرد فيه عمن سواه، وأًن أتكلم عن نفسي وحاِل بصفة خاصة زمن الطلب والسعي إليه،
 ِف التحصيل والفهم .

َوِإْذ قَاَل رَبَُّك  مطالعة ومراجعة واستقراء حوارات القرآن وُماوراته من أول حوار هللا تعاَل مع مالئكته، قال تعاَل :" - ٧
، وحوار األنبياء مع رهبم ، اقرأ مثالً ، مرورًا حبوار هللا تعاَل مع األنبياء  (229) لِْلَماَلِئَكِة ِإِن ِ َجاِعٌل ِِف اأْلَْرِض َخِليَفًة ..."

"... ، ِما ينىبء عن مدى التفاعل املستمر  (230)قول إبراهيم عليه السالم:" َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َربِ  أَِرِن َكْيَف حُتِْيي اْلَمْوَتىَٰ
ر إبراهيم عليه السالم مع ملك واْلجيابية املتناهية ، أو حوار األنبياء مع أعداء دعوهتم وخمالفيهم ِف العقيدة ، كحوا

أو حوار  (231)  الَِّذي حُيِْيي َومُيِيُت ..."العراق:" أَلَْ تَ َر ِإََل الَِّذي َحاجَّ ِإبْ رَاِهيَم ِف رَب ِِه َأْن آاَتُه اَّللَُّ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َريبِ َ 
حواره عليه السالم مع سحرة فرعون ......؛ وهكذا يطلع هللا عز وجل مع بِن إسرائيل، أو حوار موسى مع فرعون ، أو 

                                                      

 ملناهج وطرق التدريسالتقومي، إعداد : أعضاء هيئة التدريس بقسم ا-طرق التدريس وإسرتاتيجياته( (228

 10البقرة :آية: ( (229

 490البقرة، آية:( (230

 458البقرة ، آية:( (231
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الطالب ِبراجعة وحتديد اآلايت القرآنية املنوطة ِسلوب اِلوار وقراءهتا واستقرائها ومراجعتها ، كي تكون هادية له إَل تعلم 
 دال واملناقشة .العربية أواًل، واختاذها أسلوب حياة يتعايش معه وتتهذب به لغته ِف القراءة والتحصيل ، واجل

إجياد بيئة لغوية جديدة ِف البيت واملسجد مثال من خالل األسلوب التعليمي النَري ِف جمتمع األسرة واملسجد، من  - ٣
خالل األصدقاء بتعليمهم مفردات العربية ، واستطالع خربهتم هبا ، وتعبدهم ، وعبادهتم ِبفرداهتا الدينية ، وكل ذلك ِما 

 ن طلب علم العربية من القرِبت إن َل يكن أمراً تعبدايً حتركه الفطرة ، للتعبد بطلبها إَل هللا .يؤدى إَل القناعة ِ
ُماولة كسر حاجز اْليبة والتهيب من دراسة العربية وِمارستها يتطلب فهمها ، وحفظ مفرداهتا كأن حيفظ الدارس أو  - ٤

مة، وِف العصر كلمة، فيحفظ ِف اليوم مخس كلمات ، وِف الطالب مع  كل فرض كلمة ، ففي الفجر كلمة، وِف الَهر كل
الشهر مائة ومخسون  كلمة؛ وذلك ِف ُماولة تعلم العربية واْلحاطة ِبفرداهتا ؛ وتلك هي طريقة أستاذي / عبد املنعم سرور 

وتراكيبها، وهو ما  للتغلب على صعوبة اللغة اْلجنليزية ، وحفظ مفرداهتا -مدرس اللغة اْلجنليزية ِف املعهد الديِن  -
أقرتحه أًن للطالب والدارس للغة العربية ِمن ال يتحدث العربية حَّت يفهمها إَل أن ميهرها، وإغراء النفس بذلك لتحقيق 
إمكانية اْلحاطة ِبفردات العربية، وُماولة استيعاهبا، ومعرفة أسرارها، أمر ال طاقة للنفس به ِف ضوء ما أثر عن علمائنا 

 ة ال حييط هبا إال نب .ِن هذه اللغ
تفعيل جانب التفاعل بقوة وبيان قيمته وأمهيته بصفة عامة ِف اجملتمع أواًل، وبصفة خاصة وعلى وجه اْلصوص مع  - ٥

الطلبة بعضهم البعض، واألساتذة والزمالء والزميالت اثنياً، ِف مجيع سنوات الدراسة، وِف كل املستوايت والتخصصات، 
 الدراسات واللغة العربية .واألقسام الشريعة و 

وأخرياً وليس آخراً ف :" اعلم أن الصرب وطول املراجعة، وشدة اليقَة، وتكرار النَر، كل ذلك يوسع آفاق املعرفة الِت  - ٦
تدرسها، ويكشف خباايها، وأسرارها، وإننا َنطئ خطًأ ظاهرًا حني نعتقد أننا نفرغ من الكتاب بقراءته مرة أو مرتني أو 

والكتب الِت أسست املعرفة أو شاركت ِف بنائها تربو بتكرار املدارسة، وطول املالبسة، وقد قال األخفش :"مات  ثالثة؛
سيبويه وهو أعلم ِبلكتاب مِن ، وأًن اآلن أعلم ِبلكتاب منه، وهذه كلمة نبيلة قاْلا جمرِ ب حي ، وإنك لتعجب كيف 

ا، وراجعها، وصفاها، وليس معّن هذا إال ما قلته من أن طول يكون أعلم ِبلكتاب ِمن كتبه، وخرج مسائله، ووعاه
املالبسة للفكرة جيعلها تربو وتتغازر وتتسع، والفكرة كالبذرة ميكن للعقل الطيب اْلصيب أن ينبت فيها شجرة متد 

 .(232)ِبلثمار"
 

 املراجع واملصادر
 القرآن الكرمي .

فاعليتها ِف تنمية االتصال اللغوي ، األستاذة عائشة وي مامأ، مقال استخدام األنشطة اللغوية ِف تعليم اللغة العربية و 
 ( .ukmِبجلة اجلامعة الوطنية املاليزية )

حبث منشور على شبكة املعلومات  wiki:  HTTPS:HAR.WIKIPEDIA.orgالتفاعل االجتماعي : ويكبيداي
 اْلنرتنت .

                                                      

م أستاذ ورئيس قسم البالغة ِف   4039اكتوبر 4-من ُماضرات الدكتور ُممد ُممد أبو موسى شيخ البالغيني ِبجلامع األزهر( (232
 ريف القاهرةكلية اللغة العربية ِبلقاهرة وعضو هيئة كبار العلماء ِبألزهر الش
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أستاذ مساعد  -ة جبنوب اتيالند ، د/ ُممد حسني والينج مشكالت تعليم اللغة العربية ِبملعاهد اْلسالمية الثانوي
 ِكادميية الدراسات اْلسالمية والعربية جبامعة األمرية ًنراديواس .

 القاهرة .–جامعة األزهر –طرق التدريس واسرتاتيجياته ، إعداد أعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج ِف كلية الرتبية 
 –هر ُممد بن يعقوب الفريوزآِبدي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت القاموس احمليط، جمد الدين أبو طا

 م .  4005 -ه  3249لبنان، الطبعة الثامنة 
 .ه  3232بريوت، الطبعة الثالثة  –لسان العرب، ُممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين بن منَور، دار صادر 

م ، كيفية بناء املعرفة، ومتابعة  4039أكتوبر  4سى ِبجلامع األزهر الشريف بتاريخ ُماضرات الدكتور ُممد ُممد أبو مو 
جهود العلماء ِف الفكر البالغي . احملاضر عضو هيئة كبار العلماء ِبألزهر الشريف ، وأستاذ ورئيس قسم 

 البالغة جبامعِت أم القرى ِف مكة املكرمة واألزهر الشريف ِبلقاهرة .
 عريب، على شبكة املعلومات اْلنرتنت .  –موس عريب معجم املعاِن، قا

م  4033مصر، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة اْلامسة  -املعجم الوسيط، جمموعة املؤلفني، جممع اللغة العربية، القاهرة 
. 
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 منهج مذهب املنهوان وأثره ِف جمتمع الصني دراسة مقارنة
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THE COMPARATIVES STUDY OF MANHWAN BRANCHES AND ITS 

EFFECTS IN CHINA SOCIETY 
  

اعتمد ، و منهج مذهب املنهوان وأثره ِف جمتمع الصني دراسة مقارنةدراسة يهدف هذا البحث إَل  ملخص البحث:
 أمهها:  . وتوصل إَل عدة نتائجمع املقارنة يعلى املنهج التاَرالباحث ِف كتابة هذا البحث 

رفعت شيوخهم ملنزلة ذلك لالِت أدت إَل الشرك ِبهلل، و  نفوشيوسية والطاويةو ك من األفكار الريادخال املنهوان لكث -3
 .األلوهية

 .انتشار أفكار خاطئة حول الرسول وأنه ينفع ويضر من دون هللا، وأن الكون وما فيه من كائنات خلق من نوره-4
 عاليم  اْلسالمية واتباع طرق غري مستقيمة أدت إَل الشرك األكرب أو اْلروج من اْلسالم.خمالفة أفكار املنهوان للت-1
أصبح َييت ِبملعجزات، وال جيب فعل أي شيء إال إبذنه، ألنه القادر  وضعت املنهوان درجة الشيخ ِف قمة عالية حَّت -2

 .على اْلداية، وبسبب ذلك أنشئت ْلم قباب وأضرحة للتربك هبم
 ألمور.اطلب العون والرزق وتصريف و د املنهوان أن لألولياء ْلم معرفة ِبلغيب وجيب التوجه إليهم ِبلدعاء اعتقا -5
وهم بذلك َالفون الشريعة  ،حتريف املنهوان لفرائض الصالة والصوم واِلج والزكاة بوضع ذكر خاص لكل عبادة -9

 اْلسالمية وأركان اْلسالم.
ريعة اْلسالمية الِت تدعو إَل اْلمتثال ألوامر ونواهي هللا عز وجل، واتباع الرسل مجيعا نهوان اتباع الشاملجيب على  -3

 شرائعه واتباع منهجه اْلادي للطريق املستقيم. ألهنم أرسلوا للناس واخراجهم من الَلمات إَل عبادة هللا عز وجل، وإقامة
 .اتباع الرسل، تاملعجزا، أفكار، نفوشيوسيةو كال، املنهوان الكلمات املفتاحية: 

 

Abstract: This study aims to find out about the comparatives study of Manhwan branches 

and its effects in China. In this study the researcher followed historical and comparative 

methods, then, reached some results. Such as: 

1. Manhwan call” introduced many of the ideas of Confucianism and Taoism in its call, led 

to polytheism in God and raised their elders to the status of divinitye 

2. The spread of false ideas about the Prophet that he can benefits and harms without God, 

also the universe and its beings are creatures of his lighte 

3. Manhwan call”done Contrary to the degenerate ideas of Islamic teachings and followed 

wrong ways, led to polytheism or exit from Islame 

4. The degree of the Sheikh in Manhwan opinion was set at a high peak until he can comes 

to miracles and nothing must be done except with his permission; because he is able to 

guide therefore; that was built for them domes and tombs to rub theme 

5. In Manhwan thought that the Guardians of God know the unseen and must be addressed 

and pray to them for help, livelihood and conduct matterse 

6. Misrepresentation of Manhwan toward the duties of prayer, fasting, Hajj and zakat by 

placing a specific mention for each worship, and thus violating the Islamic law and the 

pillars of Islame 

7. Manhwan must follow the Islamic law that calls for obedience to the commands of God 

and following to of all the prophets; because they sent to the people and take them out of 

the temptations to worship God and set up his laws and follow the path of the Pacific 

straighte 

Keywords: Manhwan, Confucianism, ideas, miracles, following to of all the prophets. 
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 املقدمة
من خلقه، وأمينه على اِلمد هلل رب العاملني، وال عدوان إال على الَاملني، والصالة والسالم على عبده ورسوله وخريته 

 أما بعد: وسيدًن ُممد بن عبد هللا وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتداه إَل يوم الدين. وحيه، نبينا
األمان الرئيس، والعلم الشرعي األول الذي جيب على كل املسلم اجلزم به، تعد العقيدة اْلسالمية الركن الشديد، و 

وربط القلب عليه، معتقدا غري شاك وال متشكك، فهو العلم الذي عِن ِبلتوحيد، دين األنبياء عليهم السالم من لدن آدم 
قصى الشرق من بالد الصني إَل يومنا هذا، وملا كان اْلسالم رسالة للعاملني كافة فقد أشرقت مشس اْلسالم على أ

 العَيمة، فكانت هذه الدراسة لتقدمي سهم جديد ِف بيان هذا األثر وحجمه.
وملا كانت املكتبة اْلسالمية تفتقر إَل كتب تبني حال املسلمني ِف الصني، وبيان اجتاهاهتم العقدية والفقهية، فقد  

لعقدية ِف الصني وبيان املذهب السائد والدارج ِبْلضافة كانت أمامنا مهمة ليست من السهولة ِبكان لبيان االجتاهات ا
إَل بيان أهل السنة واجلماعة الذي بدأ ِبلَهور على نطاق ضيق فجاءت هذه الدراسة لتوضيح  منهج مذهب املنهوان 

 مع بيان آاثره ِف الصني.
 

 خلفيات البحث:
لية ِبللغة العربية حول معرفة أحوال املسلمني ِف الصني َل جند الكتب التفصيِف من خالل دراسة اتريخ دخول اْلسالم 

الصني منذ أن أضاءت مشس اْلسالم على الصني إَل يومنا هذا، كما َل جند كتب تتحدث عن الفرق اْلسالمية والطرق 
قد وجدًن خالل تتبع الباحث لكتب العقيدة ِبللغة الصينية وما مت َتليفه وترمجته، ل الصوفية ِف الصني ِبللغة العربية، ومن

هناك نقص ِف َتليف وتدوين كتب العقيدة العقدية، وخاصة عقيدة أهل السنة واجلماعة واملنهوان، ألن املذهب السائد ِف 
الصني هو املذهب اِلنفي فقها، ولذلك ال توجد البحوث العلمية الِت تبني حقيقية مذهب املنهوان بشكل خاص، وبناء 

بني مذهب املنهوان وأهل السنة واجلماعة وبيان آاثرمها ِف الصني، وهناك نقص ِف  عليه جاءت هذه الدراسة لعمل مقارنة
إيصال املعلومات للمسلم الصيِن بشكل سليم، إما لضعف ِف الفهم والرتمجة، وأحياًن لعدم وضوح ِف الفرق الدقيق بني 

ل سليم وواضح، ِما جعل للباحث رغبة ِف املذاهب العقدية، كما أن أعراف الناس وعاداهتم ْلا أثرا ِف عرض املعلومة بشك
 توضيح أحوال املسلمني ِف الصني وخاصة عن منهج مذهب املنهوان وآاثره ِف اجملتمع املسلم ِبلصني.

 
 مشكلة البحث:

دخل اْلسالم إَل الصني ِف وقت مبكر عن طريق الدعاة والتجار، وانتشر بفضل جهودمها مع حتمل املشاق ِف سبيل 
مرور الوقت انتشرت مذاهب متعددة عملت على تشويه صورة اْلسالم وتغيري كثري من مبادئه وإدخال ذلك، ولكن مع 

مفاهيم خمتلفة َل تكن من صميم اْلسالم، ومن تلك املذاهب مجاعة املنهوان الِت عملت وعمدت على نشر مفاهيم 
ة، كالكونفوشوسية والطاوية، فاختلطت جديدة ال متت لدين اْلسالم بصلة، مستنبطة ذلك من العقائد الصينية القدمي

على الناس الكثري من األفكار الِت يتمسك هبا أهل السنة واجلماعة ومجاعة املنهوان، لذا ِف هذه الدراسة سنبني حقيقة 
مجاعة املنهوان، واألفكار الِت عملت على نشرها بني املسلمني ِف الصني، مع االعتماد على املقارنة بني مذهب أهل 

 ة واجلماعة وهذه اجلماعة، وتوضيح ذلك للمسلمني ِف الصني.السن
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 الدراسات السابقة
م، رسالة ماجستري، 4031، العالقات األسرية: دراسة مقارنة بني الكونفوشيوسية واْلسالمسليمان عبد الرمحن،  -٠

 قسم التاريخ واِلضارة اْلسالمية، جامعة فطاِن.
م، رسالة ماجستري، قسم 4033، خ ما وان فو: دراسة وصفية حتليليةالفكر اْلصالحي للشييوسف ما جون،  -٧

 التاريخ واِلضارة اْلسالمية، جامعة فطاِن.
م، رسالة دكتوراه، جامعة 4005، عوامل جناح العرب ِف حكم الشعوب األخرى  عبد الرزاق سليمان ُممد أمحد، -٣

 النيلني، اْلرطوم.
 سبب اختيار املوضوع:

 ألفكار واملعتقدات الباطلة ِف اجملتمع املسلم الصيِن. / ظهور كثري من ا٠
 / انتشار تلك األفكار بني فئات اجملتمع املختلفة. ٧
 / معرفة أسباب ظهور هذه الفرق واجلماعات الِت دعت إَل عقيدة اِللول واْلِلاد. ٣
 / إدراك أهداف َتسيس هذه الفرق وما هي أفكارهم. ٤
 ألفكار الِت أدت لتشوية صورة اْلسالم ِف الصني./ معرفة أسباب عدم رفض هذه ا٥

 
 : أمهية البحث

 تكمن أمهية الدراسة من الناحية العلمية ِف:    
 .اِلاجة املاسة للتعريف ِحوال املسلمني ِف الصني من النواحي اْلقتصادية واْلجتماعية والسياسة للمسلمني. 3
 ن املنتشر ِف الصني..حاجة الدراسات اْلسالمية ملعرفة منهج املنهوا 4
 .حاجة املكتبة اْلسالمية لبيان االختالف بني املنهوان وأهل السنة واجلماعة وأثرمها ِف اجملتمع املسلم ِبلصني. 1
.بيان آاثر منهج املنهوان على الفرد املسلم الصيِن وأثر االختالف وما ينتج عنها من مسائل التكفري والتبديع واْلخراج  2

 سنة واجلماعة.عن مذهب أهل ال
 .بيان نقاط االتفاق واالختالف والتقريب بني املنهوان وأهل السنة واجلماعة. 5

 
 يهدف هذا البحث إَل ما يلي :

 .معرفة األفكار الِت جاء هبا املنهوان ِف املاضي املستمدة من العقائد السابقة.3
 .معرفة أفكار املنهوان املخالفة ملذهب أهل السنة واجلماعة.4
 راك حتريف املنهوان لتعاليم اْلسالم..إد1
 

 اتريخ دخول اْلسالم إَل الصني
ية واالجتماعية، وال ميكن فهم حالة املسلمني  إن الدراسات اْلسالمية ِف بلد ما ال ميكن انفصاْلا عن ظروفها التاَر

ها ولو بشكل جممل، فلكل بلد أحوال ختتص هبا، ومن الصعب أن تُفهم  الفكرية فيها بشكل متكامل إال إذا فهمنا اتَر
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ية واالجتماعية والسياسية، لذلك ال بد من عرض مقدم لفهم دراسة الفكر اْلسالمي  أفكارها قبل اْلملام بَروفها التاَر
 ِف الصني.

وِبلرغم من عراقة اتريخ التواصل بني الصني والعرب، إال أنه ال يوجد اتريخ دقيق لدخول اْلسالم إَل الصني، 
اآلراء حول وقت دخول اْلسالم الصني، فال يوجد كتاب واضح واٍف حد د بشكل قطعي أو أر خ لذلك،  لذلك ختتلف

إال أن هناك بعض الكتب القدمية الِت أشارت بشكل خمتصر إَل وقت دخول اْلسالم إَل الصني وطريقة دخوله، ونذكر 
 هنا احملورين اللذين دخل هبما اْلسالم للصني:

 احملور الربي أ:
ِف العصر األموي، ِف منطقة كاشغر، فقبل أن ينتهي  ، ومتثل ِف فتح تركستان الشرقيةالغرباْلسالم إَل الصني من جاء 

اِلدود الغربية للصني، ِبلرغم من أن الفتوحات اْلسالمية َل  قتيبة بن مسلم الباهليالقرن اْلجري األول وصلت غزوات 
والصني له أثره ِف انتشار اْلسالم عن طريق التجار  آسياتجارية بني غرب تتوغل ِف أرض الصني، إال أن طريق القوافل ال

، كما أن جملاورة اْلسالم ِف منطقة تركستان وسط آسيا للحدود الغربية بطريق اِلريرِف غريب الصني، ولقد عرف هذا 
 (.14،ص3م، ج4035شيا يون، حاضر العاَل اْلسالمي ِف الصني، للصني له أثره ِف بث الدعوة ِف غريب البالد. )

 ب: احملور البحري
، وصل مبعوث مسلم عثمان بن عفان، ِف عهد اْللفاء الراشدينْلسالم إَل شرقي الصني، ففي عصر وقد متثل ِف نقل ا

-ه 13بعثة ِف الفرتة بني سنِت ) 48ه ، مث توالت البعثاث اْلسالمية على الصني حَّت بلغت 44إَل الصني ِف سنة 
بعثاث الدبلوماسية، والتجارية، وأخذ اْلسالم م(، وتوالت على الصني عرب هذا احملور البحري ال800 -م953ه /382

ه، 3191سيد عبد اجمليد بكر، األقليات املسلمة ِف آسيا واسرتاليا، ينتشر عرب الصني من مراكز ساحلية َنو الداخل )
  (80ص

 ظهور مذهب املنهوان ِف الصني:
ورة عامة. وِف القرن السابع عشر، دخلت املنهوان: عبارة عن املذاهب الصوفية وفروعها ِف مناطق الصني الداخلية بص

املذاهب الصوفية املختلفة إَل شينجيان مرورا ببخارى ومسرقند، وقد تشكلت طائفتان مها: ِبيشان وخهشان، وِف 
شينجيانغ يطلق على طوائف الصوفية اسم "ايشان" بصورة عامة. وِف القرن الثامن عشر، دخلت الكربية، القادرية، 

)أي الفروع األربعة "منهوان" الكبرية( وغريها من املذاهب الصوفية، برا وحبرا، من بالد العرب أو آسيا اْلفية، اجلهرية 
الوسطى وشينجااينغ إَل قانسو، نينغشيا، تشينغهاي وغريها من املناطق. وبتأثري ثقافة الصني التقليدية تشعب منها 

، داقونغب، هواسي، قوانتشيوان اخل. َل يكن هناك اسم موحد تدرجييا كثري من الطوائف الفرعية ، مثل املفِت، اتوانتو
للطوائف الصوفية ِف املناطق الَّت تقطنها قومية هوي، ومسي بعضها إبسم الطائفة األصلية مثل القادرية ، الكربية، ومسي 

نغ، ِبيتشوانغ، ومسي بعضها وفقا ْليئة صوت الذكر مثل اْلفية، اجلهرية، ومسي بعضها ِبسم مكان العبادة مثل بيجياتشا
بعضها إبسم مؤسسها مثل شياَّنن، تشانغمن، ومسي بعضها حسب حجم القبة مثل داهونغب )القبة الكبرية( هواس، 

مي شو جيانغ ويو جيا،  وأيضا أطلق على بعض الطوائف الصوفية االسم الذي منحته اِلكومة احمللية مثل املفِت. )
 (90م، ص4002اْلسالم ِف الصني ،

وان، شكل نَامي ديِن ذو سلطة مركزية، يتشكل على أساس االقتصاد االجتماعي، وينتشر على نطاق ومنه
واسع بني قومية هوي، وقومية دونغشيانغ، وقومية ساالر ِبوآن وغريها من القوميات. والطوائف الصوفية الَّت 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
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ْلسالمية إَل الصني تشعبت منها أربعة تشمل"منهوان" َل تتشكل مجيعا ِف مرحلة واحدة. بعد دخول وانتشار الصوفية ا
املرجع  مذاهب كبرية ِف منطقة مشال غريب الصني تسمى ِف الصني "الفروع األربعة للمنهوان الكبرية" بصورة عامة.)

 (93السابق، ص
 ب: نشأة املنهوان ِف الصني

الصني كان ِف عهد )يوان(،  ملا دخل اْلسالم إَل الصني وانتشر فيها دخل التصوف معه، وبداية دخول التصوف إَل
وكان سبب الدخول انتقال اِلرفيني من بالد فارس، وأصبح التصوف جزءاً من تراث الصني وحضارته، حيث أثر ِف أهله، 
ولكن من خالل االطالع َل جند كتاِب وافيا شامال عن اتريخ التصوف اْلسالمي ِف الصني من حيث نشأته وخصائصه 

الدراسات القصرية كتبها املتصوفون أنفسهم، ولكن بناء على ما تقدم من العالقات بني الصني  وتطو ره، إال أن هناك بعض
وبالد اْلسالم املتشابكة ِف التجارة ومن خالل زايرة الوفود، ميكننا القول: إن التصوف اْلسالمي دخل إَل الصني مبكراً 

ه شيء، والذي نعرفه أنه ابتدأ من عصر مينغ، وتشينغ بعدما نشأ ِف العاَل اْلسالمي بفرتة يسرية، ولكن َل يدو ن عن
 (94مي شو جيانغ ويو جيا، املرجع السابق، ص املنشورية إَل اليوم اِلاضر. )

أما أبرز الطرق الصوفية ِف الصني فهي النقشبندية )اجلهرية واْلفية( والقادرية والكربية، كل هذه نسمي "املنهوان" ِف 
 الصني.

 أ.النقشبندية
قة النقشبندية هي إحدى أكرب الطوائف الصوفية ِف الصني، والِت تنتسب إَل ُممد هباء الدين شاه نقشبند البخاري الطري

عبد العال بديعة ُممد، النقشبندية نشأهتا وتطورها م(. )3189-3138واشتق امسها منه، وامللقب ِبحمد البخاري )
 (33م، ص4009لدى الرتك،

، وجمددية واْلالدية، حبسب اسم اْلليفة املؤسس للطريقة، ومعّن نقشبند أو وتسمى أيضا خوحكانية وأحرارية
ِبألحرى نقش بندر ربط النقش، والنقش هو انطباع الذكر على القلب، وربطه أي بقاؤه من غري ُمو، والطريقة على ذلك 

 (985م،ص4001حفِن عبد املنعم، املوسوعة الصوفية، أساسها الذكر. )
من منطقة شينغجانغ بشمال الصني، والذي درس  م(3992-3945الشيخ هداية هللا )أما ِف الصني فنجد 

على الطريقة النقشبندية ِف آسيا الوسطي، مث انتشرت أفكاره وأسلوبه، وتشكلت الصوفية النقشبندية الصينية اْلفية، وله 
وانتشارًا ِف أَناء الصني، وتفرقت دور كبري ِف انتشار التصوف اْلسالمي ِف الصني، والذى تعد طريقته أكثر أتباعا 

النقشبندية ِف الصني إَل طريقتني: الطريقة اْلفية والطريقة اجلهرية، مث جاء إبراهيم وقاية هللا وتشكلت الطريقة اجلهرية، وَل 
رجع ختتلفا ِف األصول وإَّنا ِف بعض العادات والسلوك، أما اليوم فيوجد أكثر من عشر طرق صوفية صغرية ِف الصني، وي

 (99م، ص3981أصلها إَل النقشبندية. )ما تونغ، التاريخ املوجز للفرق اْلسالمية الصينية ونَام أهل القباب، 
 

 / اْلهرية1
وأما اجلهرية تعِن ذكر هللا بصوت عال، ولذلك تسمى أيضا"الطائفة العالية الصوت" عكس اْلفية.تسمي هبذ اْلسم ْليئة 

 (1م، ص4009الصني،  بني حضارة اْلسالم وحضارة ما مينغ لنغ، اتريخ تعاونذكره. )
م دخلت إَل 3773ونشأت فرقة اجلهرية ِف القرن السادس عشر ودخلت إَل ايرقند وكاشغر بشينجيانغ. وِف عام 

م ( وانتشر أتباعها ِف يوننان، وقوتشو ومنطقة 3783-3739قانسو، نينغشيا، تشينغهاء على يد اْلمام ما مينغ شني ) 
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مقاطعة. واجلهرية تنتمي إَل أهل السنة متمسكة ِبِلنفية، ومنبع النقشبندية  مينية وهي فرع 31الصني وهي  مشال غريب
 (1النقشبندية وكلها مبنية على القرآن الكرمي واِلديث الشريف. )ماتونغ، املرجع السابق، ص

 / اخلفية:2
ربعة ِف الصني. تنتمي اْلفية إَل أهل السنة، وأما اْلفية تعِن ذكر هللا بصوت منخفض، هي إحدى طرق الصوفية األ

الف بعضها بعضاً. وأصل أفكار اْلفية ترجع إَل النقشبندية مثل  متمسكة ِبِلنفية. وتنقسم اْلفية إَل فروع كثرية، َو
 (15م، ص4009ما كغ لني، اتريخ هوي هوي ِف الصني، اجلهرية. )

م( ِف آسيا الوسطى، وِف القرن السادس 3188-3138على يد ُممد هباء الدين )ونشأت اْلفية ِف الصني 
عشر تقريبا دخلت إَل شينجيانغ على يد ُممد يوسف، ومسيت طائفة ِبشان وِف الوقت نفسه دخلت إَل ايرتشيانغ  
بشينجيانغ على يد إسحاق، وهو شقيق ُممد يوسف، ومسيت طائفة خهشان. وِف القرن السابع عشر دخلت اْلفية من 

د العرب إَل قانسو، نينغشيا، تشينغاهاي وغريها من املناطق الصينية )أكثرها جاء من شينجيانغ إَل هذه شينجيانغ وبال
املناطق( وبعد أكثر من مائَّت عام من اْلنتشار و التطور واندماجها ِف ثقافة الصني التقليدية تشعبت منها فروع عديدة. 

يت ِبسم اْلفية ْلخفاء هيئة صوت الذكر. )مي شو جيانغ ويو واْلفية تنتمي إَل أهل السنة، ومتمسكة ِبِلنفية. ومس
 (91جيا، املرجع السابق،  ص

 ب.القادرية
 تعريف القادرية:

(، وينتشر أتباعها ه  593 - 273) عبد القادر اجليالِنوالِت تنتسب إَل  السنية الصوفيةالطريقة القادرية، إحدى الطرق 
، وِف وآسيا أفريقياِف قارة  اْلسالم. وقد كان لرجاْلا األثر الكبري ِف نشر أفريقياوشرق  ومصر والعراق بالد الشامِف 

 (438املرجع السابق، ص. )ما تونغ، املغرب العريبالوقوف ِف وجه املد األوريب الزاحف إَل 
 دخول القادرية ِف الصني:

م(، ِف القرن الثاِن عشر، وقد شاعت ِف بغداد، 3078-3399َتسست الطريقة القادرية على يد عبد هللا جالل )
وتعترب من أكرب الطوئف الصوفية. ِف بداية عهد كانغشي ِف أسرة تشيتغ، أدخلها خوره عبد هللا الذى زعم أنه من اجليل 

سع والعشرون آلل البيت النبوي، إَل قانسو، نينغشا، وتشينغهاي أوال، وإنتهى األمر بتشعبها إِل ثالث طوائف، هي التا
تشمن، شيواَّنن )حولت إَل اْلفية ِف هناية األمر، مامن، وبعد ذلك تشعب منها كثري من الطوائف الفرعية املستقلة، وِف 

كة املكرمة إَل داخل الصني مباشرة على يد كثريين غري عبد هللا، الوقت نفسه دخلت القادرية من شينجيانغ أو م
وانتشرت ِف قانسو، تشينغاهاي. القادرية تنتمي إِل أهل السنة متمسكة ِبِلنفية. )مي شو جيانغ ويو جيا، املرجع 

 (92السابق، ص
 ث.الكربية

سست الكربية ِف القرن الثالث عشر وهي إحدى الطرق الصوفية ِف الصني. وقد دخلت الصني ِف  عهد أسرة منغ وَت
ية  من أدخل الكربية إَل 938-520على يد الفيلسوف الصوِف الفارسي جنم الدين كربوي ) م(. وتقول السجالت التاَر

الصني هو شيخ عريب يدعى ُمي الدين، الذي جاء إَل الصني ثالثة مرات، وقام بنشر التعاليم الكربية ِف هوًنن وهويب، 
ثالثة ايت إَل قاسون، وغري امسه إَل تشانغ يوى هوانغ للتكيف مع عادات الصينيني، وأصبح عضوًا من أنباء وِف املرة ال

قومية دونغشيانغ، ولذلك عرفت طائفته ِبسم تشانغ. وقد أتى معه ابنه أمحد ًنجي ًنقش من بغداد، وأصبح رئيس 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/471_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/561_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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ليني إَل هذه الطائفة. وانتشر أتباعها ِف قانسو. ُمافَة الطائفة الثاِن بعد والده، وقد انضم بعض أبناء قومية هان احمل
 (92دونغشيانغ، وُمافَة كانغله والنتسو اخل. )مي شو جيانغ ويو جيا، املرجع السابق، ص 

 خمالفات املنهوان لعقيدة املسلمني ِف الصني
 أ/ ِف العقيدة

وعقائدهم خطرية جداً خاصة ِف هللا وِف الرسول وِف ختتلف بعض عقائد املنهوان الصينية عن عقيدة الكتاب والسنة كثرياً 
األولياء. وعندما انتشرت املنهوان ِف الصني َتثرت ِبلطاوية والكنفوشيوسية واألفكار التقليدية الصينية وأفكار الشيعة، 

في اْلسالم ال تثبت وكثرة دخول التجار الفرس إَل الصني، وجيب على أئمة طرق ااملنهوان إجادة اللغة العربية والفارسية. ف
عقيدة إال ِبلقرآن والسنة لكن ِف التصوف الصيِن تثبت العقيدة ِبْلْلام والوحي املزعوم لألولياء وِبلفناء ِف هللا، حَّت 
يَهر الغيب كله لوِل املنهوان حسب زعمهم. )ما مينغ لنغ، اتريخ تعاون بني حضارة اْلسالم وحضارة الصني، 

 (14م، ص 4009
واِلديث عند املنهوان ْلا تفسريًا ِبطنًيا حيث يسمونه أحياًًن تفسري اْلشارة، وِف معاِن اِلروف وأما القرآن 

يزعمون أن لكل حرف ِف القرآن معّن ال يطلع على معناه إال الصوِف املتبحر، املكشوف عن قلبه. ويهتمون ِبلتفسري 
يدهتم اْلاصة الِت ختتلف ِف أصوْلا وفروعها عن الباطِن على التفسري الَاهري وعلى هذا األساس كان للمنهوان عق

 (58العقيدة اْلسالمية. )ما تونغ، املرجع السابق، ص
 ب/ عقيدهتم ِف هللا تعاَل

وعقيدة املنهوان الصينية مثل عقيدة الصوفية عامة الخالف بينهم ويعتقد املتصوفة ِف هللا عقائد شَّت منها "اِللول" الذي 
ورِبً يعلم الغيب كله كما يعلمه هللا تعاَل حيث أن اْلدف الصوِف هو الوصول إَل مقام النبوة  يعِن أن يكون الصوِف إْلا

ِف زعمهم إَل مقام األلوهية والربوبية. قال البسطامي من أعالم القرن الثالث ِف  أواًل مث الرتقي حَّت يصل الفرد منهم
حيبون أن يروك، فقلت: زيِن  ال ِل: اي أِب يزيد أن خلقيومن أئمة الصوفية: "رفعِن مرة فأقامِن بني يديه، وق التصوف

"تعاَل هللا عما يقول علوا كبريا، وَتكيد الصوفية على القول ِبِللول ...بوحدانيتك، وألبسِن اًننيتك، وارفعِن إَل احديتك
ِف عقيدة املنهوان أنه  يتشبهون بصفات هللا جعلهم يصلون ِف النهاية إَل القول "بوحدة الوجود" الِت تعِن الِت جعلتهم

ليس هناك موجود إال هللا تعاَل فليس غريه ِف الكون، وما هذه الَواهر الِت نراها إال مَاهر ِلقيقة واحدة هي اِلقيقة 
 م(www.bbs.china.sufi.com 10/8 /4038)اْلْلية. ويؤمن املنهوان هبذه العقيدة حَّت يومنا هذا. 

ويعتقد بعض املنهوان ِف الصني بعقيدة اِللول حيث يعتقدون بوجود اْلله مع هللا يعلم الغيب ويستغيثون هبم 
ويدعوهنم ويدبر أمورهم، مث يصلون إَل اعتقاد بوحدة الوجود حيث أن ِف هذا الكون ليس املوجود إال هللا وحده، ويدعي 

الوجود وحده أما الكائنات واملخلوقات فهي معدومة أزاًل وأبدا، ويعتقدون أن هللا يَهر املنهوان أن هللا تعاَل هو الذي له 
م، 3،4001ويتجلى ِف صور املخلوقات املختلفة. )أمحد بن جمد العزيز القصري، عقيدة الصوفية وحدة الوجود اْلفية،ج

 (49ص
ه ليس هناك دين أرفع وال أرقى من ويعتقدون ِن من أحب أي شيء ِف هذا الكون فقد أحب هللا. ويعتقد ِن

دين اِلب و الشوق إَل هللا ِي طريق كان هذا اِلب مشروعا أو غري مشروع. )شا اين كاي، املوسوعة اْلسالمية ِف 
 (10م، ص3،4008الصني، ج

 

http://www.bbs.china.sufi.com/
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 صلى هللا عليه وسلمج/ عقيدهتم ِف الرسول 
م أن النب ظاهره نب حقيقة وهو مثل اْلنسان َيكل بعض عقائد املنهوان الصينية ِف النب خطرية كذلك ويقول بعضه

ويشرب و يتزوج... ولكن ِبطنه هو هللا ِبجلملة يغلون غلوا شديدا ِف النب وهني اْلسالم عن الغلو ألن الغلو هو السبب 
 على وجه الرئيس ِف حدوث الشرك ِبهلل ألول مرة ِف اتريخ البشرية وال شك أن الشرك ِبهلل يعترب أعَم ما عصي به هللا

ُن لِٱبِنِهۦ َوُهَو يَِعَُهُۥ يََٰبُ َِنَّ اَل ُتشرِك  بِٱَّللَِّ ِإنَّ األرض ِما يدل على هذا قول هللا تعاَل علي لسان لقمان: ﴿ َوِإذ قَاَل ُلقمََٰ
َِيم﴾    ُلٌم َع ِلَك ِلَمن َيَشاءُ .  وقال تعاَل: ﴿ إنَّ ٱَّللََّ اَل يَغِفُر أَن ُيشَرَك بِِهۦ (31سورة لقمان، )ٱلشِ رَك لََ َويَغِفُر َما ُدوَن ذََٰ

َِيًما﴾   .(28سورة النساء، )َوَمن ُيشرِك بِٱَّللَِّ فَ َقِد ٱفتَ َرىَٰ ِإمثًا َع
وذكر من هذه النصوص موقف املعاند فلم يلقوا ْلا ِباًل وَل يتقيدوا هبا بل أتوا بنقيضها فغلوا ِف الرسول ونسبوا 

وتوجهوا إليه بطلب املنفعة ودفع املضرة واألخذ ِبليد يوم اِلشر وشكوا إليه نوائب الدهر إليه أمورًا لو كان حيا لقاتلها، 
ونسوا هللا الذي بيده مقاليد كل شيء وَل يقف املتصوفة ِف غلوهم ِف الرسول بل غلوا أيضا ِف مشائخهم فاعتقدوا فيهم 

ريس، مَاهر االَنرافات العقدية عند الصوفية وأثرها أمورًا ال تليق إال ِبهلل عز وجل. )أبو عبد العزيز إدريس ُممود إد
 (320م، ص3،4001السئ على األمة اْلسالمية،ج

حِت رفعوه فوق منزلته الِت أنزله هللا  صلى هللا عليه وسلملقد غال املتصوفة الصينية غلوا مفرطًا ِف الرسول ُممد 
وَنن هنا ال نريد أن نناقش كل معتقدات املنهوان املنحرفة فيها واعتقدوا فيه عقائد فاسدة ِبطلة ال أساس ْلا من الصحة، 

جتاه الرسول ُممد، وإَّنا سنضرب َّناذج فقط ِن من أهم العوامل الِت أدت إَل إَنراف املتصوفة عن اْلط املستقيم هو 
 (324. )املرجع السابق، صصلى هللا عليه وسلمغلوهم الزائد جتاه  الرسول 

صني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له منزلة فوق منزلته، حيث يعتقدون أنه صلى فيعتقد بعض املنهوان ِف ال
لقد غال املتصوفة الصينية غلوا مفرطًا ِف الرسول هللا عليه وسلم يسمع دعاءهم، وأنه ينفع ويدفع الضر، ويستغيثون به، 

 (359من الصحة. )املرجع نفسه، صوإعتقدوا فيه عقائد فاسدة ِبطلة ال أساس ْلا   صلى هللا عليه وسلمُممد 
 د/ عقيدهتم ِف األولياء  

يهتم املنهوان ِف الصني ِبشائخهم جدًا ولكل طريقة شيخ واحد الذي يقوم ِمور مريديه ِف الدين. ويسمى مؤسس 
أكثرهم من طريقتهم وِل، ويسمي وريثته شيخ أو خليفة واختيار اْلليفة إما إبذن شيخه قبله وإما انتخاب املريدين ولكن 

تلف نَامهم بعضهم عن بعض. ويعتقدون ِف األولياء اعتقادات خطرية جداً فمنهم من يفضل الوِل على النب  أبنائهم َو
وعامتهم جيعل الوِل مساواًي هلل ِف كل صفاته فهو َلق ويرزق وحييي ومييت، ويرى املنهوان مثل رأي صوفية العاَل ال 

"من يتوَل هللا تعاَل أمره فال يكله إَل نفسه ِلَة، ومن يتوَل عبادة هللا وطاعته، خالف بينهم ويقول أن الوِل هو: 
الصفات البشرية  على التواِل من غري أن يتخللها عصيان" وحقيقة الوِل عند املنهوان أنه يسلب من مجيع فعبارته جتري

 حيث يعتقد املنهوان ِف األولياء ِن ْلم القدرة ويتحلى ِبألخالق األْلية ظاهرًا وِبطنا، ويصل إَل املساواة مع هللا تعاَل
على هذه  األمراض وأحياء املوتى وحفظ العاَل من الدمار. وال شك أن هناك آاثرًا خطرية ترتتب على إنزال املطر وشفاء

 م(www.china-sufi.com7a/5/ Ra95العقيدة من أمهها الوقوع ِف شرك الربوبية والعياذ ِبهلل. )
لقد غال املتصوفة ِف األولياء كما غلوا ِف الرسول غلوًا شديدًا حَّت رفعوهم إَل منزلة األنبياء وَل يقفوا عند هذا 
 بل جتاوزوا هبم منزلة األنبياء حَّت أوصلوهم إَل منزلة األلوهية والربوبية فوقعوا بذلك ِف عقائد ِبطلة تصطدم متاما مع

 (359، ص3العقيدة الِت جاء هبا ُممد صلى هللا عليه وسلم. )أبوعبد العزيز إدريس ُممود إدريس،املرجع السابق، ج

http://www.china-sufi.com30/8/
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 بعض اآلراء املخالفة للمنهوان ِف جمتمع الصني:
صة يعتقد املنهوان الصينية أن الصالة والصوم واِلج والزكاة هي عبادات العوام وأما هم فيسمون أنفسهم اْلاصة، أو خا

اْلاصة ولذلك ْلم العبادات املخصوصة واألطعمة املخصوصة، واملالبس املخصوصة واِللقات اْلاصة. )مانع بن محاد 
 (455ه، ص3240اجلهِن، املوسوعة امليسرة ِف األداين واملذاهب واألحزاب، 

طريقة وقد شرعت كل طريقة منهم شرائع خاصة هبم كالذكر املخصوص هبيئات خمصوصة، واْللوة . مثل 
اجلهرية ميدحون النب بصوت عاِل والطريقة اْلفية ميدحون النب بصوت منخفض. ولكن خالفهم على هيئة مدح النب 
فقط. وِف فرع من اْلفية نسمي به مفِت وشرعته شرب الدخان. ويشربون الدخان قبل ذكرهم إما ذكر هللا أو مدح النب. 

ألداء الصلوات وصوم رمضان وأداء الزكاة ألهنم يقولون إن شيخهم أكمل وقبل ذبح األضحية. ويقولون هم ال حيتاجون 
 (1فرائضهم وكل أحد منهم يعمل آباثر شيوخهم من ذكر خاصة ْلم. )ما مينغ لنغ، املرجع السابق، ص

ع ومقاصد املنهوان الصينية خمتلفة عن املسلمني العوام، كانت العبادات ِف اْلسالم لتزكية النفس وتطهري اجملتم
ولكن العبادات ِف املنهوان الصينية هدفها ربط القلب ِبهلل للتلقي عنه مباشرة حسب زعمهم، والفناء فيه واستمداد الغيب 
من الرسول والتخلق ِخالق هللا حَّت يقول الصوِف للشيء كن فيكون ويطلع على أسرار اْللق، وينَر ِف كل امللكوت، 

 ويتصرف ِف الكون.
أن ختالف شريعتهم ظاهر الشريعة احملمدية اْلسالمية. فاِلشيش واْلمر واختالط النساء ِبلرجال ِف وال يهم ِف املنهوان 

املوالد وحلقات الذكر كل ذلك ال يهم ألن للوِل شريعته تلقاها من هللا مباشرة فال يهم أن يوافق ما شرعه الرسول ُممد 
عوام وشريعة الصوِف للخواص. )برهان الدين البقاعي، مصرع صلى هللا عليه وسلم، ألن لكل واحد شريعته فشريعة ُممد لل

 (21م، ص3،3991التصوف،ج
كثر االهتمام ِبلوعظ والقصص مع قلة العلم والفقه والتحذير من حتصيلهما ِف الوقت الذي اقتدى أكثرهم 

لصحابة وأئمة التابعني. بسلوكيات رهبان وُنسَّاك أهل الكتاب حيث حدث االلتقاء ببعضهم، ِما زاد ِف البعد عن مست ا
ونتج عن ذلك اختاذ دور للعبادة غري املساجد، يلتقون فيها لالستماع للقصائد الزهدية أو قصائد ظاهرها الغزل بقصد 
مدح النب صلى هللا عليه وسلم ِما سبَّب العداء الشديد بينهم وبني الفقهاء، كما ظهرت فيهم ادعاءات الكشف واْلوارق 

 (457كالمية. )مانع بن محاد اجلهِن، املرجع السابق، صوبعض املقوالت ال
خلطت الزهد بعبارات الباطنية، وانتقل فيها الزهد من املمارسة العملية والسلوك التطبيقي إَل مستوى التأمل 

، التجريدي والكالم النَري، ولذلك ظهر ِف كالمهم مصطلحات: الوحدة، والفناء، واالحتاد، واِللول، والسكر، والصحو
والكشف، والبقاء، واملريد، والعارف، واألحوال، واملقامات، وشاع بينهم التفرقة بني الشريعة واِلقيقة، وتسمية أنفسهم 
أرِبب اِلقائق وأهل الباطن، ومسوا غريهم من الفقهاء أهل الَاهر والرسوم ِما زاد العداء بينهما، وغري ذلك ِما كان غري 

ب القرون املفضلة وال عند الطبقة األوَل من املنتسبني إَل الصوفية، ِما زاد ِف معروف عند السلف الصاحل من أصحا
 (458اَنرافها، فكانت حبق متثل البداية الفعلية ملا صار عليه تيار التصوف حَّت اآلن. )ما تونغ، املرجع السابق،ص:

 قوهلم ِف اِلج:
اؤها.ومقصودهم زايرة لقبة مشائخهم بدل عن بيت هللا. هم يروا أن اِلج إَل البيت اِلرام ليس من الفرائض الواجبة أد

 (41م، ص4001، 3)هو ايو، الفلسفة الصينيىة،ج
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يقول فرع من الطريقة اْلفية مينع أكل اللحوم وشرب اللنب وأكل البيض قبل عيد األضحية عشرة أايم. 
ألرنب ألهنم يقولون األرنب الصغري ِف ومينع ملتابعيهم أكل ِلوم ا (،34،ص3هوا، شرح املنهوان ِف الصني، ج تشونغما)

بطن أمه مثل رضيع اْلنسان ِف بطون األم. والسبب الثاِن: أن األرنب َيتيه ااِليض مثل املرأة. وهم يهتمون حبديث 
الرسول ِف رأي اْلالل عند اْلفطار والصيام . وهم ِف شهر رمضان ال يفطرون إال عند ظهور ثالثة جنوم. وهذه كلها من 

 (.31شائخهم ولكن هذا ال يتناسب مع أدلة من الشريعة اْلسالمية. )ما تشونغ هوا، املرجع السابق، ص: آاثر م
 أثر منهج مذهب املنهوان ِف جمتمع الصني

 أ. إختيار اخلليفة:
طفل مث  40أطفال أو  30يتم ِف هذه الطريقة إختيار اْلليفة بطرق أخرى خمتلفة. وحيث يقوم مسئول القبة اختيار 

بيتهم وتعلمهم علوم الدين وإطعامهم وسكنهم وال مينع عنهم الرجوع إَل أسرهتم ولكن مينع عنهم الزواج طول عمره. مث تر 
 (78اختار خليفتهم ِبلوارثه قبل وفاته. )مي شو جيانغ ويو جيا، املرجع السابق، ص:

كم. من أجل توارث وتطوير الطوائف وإختيار اْلليفة عند اجلهرية واْلفية والكربية: يهتمون ِبلنَام الوراثي احمل
حيث تشكل لكل طائفة من املنهوان نَام وراثي خاص ْلا، ويسمى هذا النَام "التعاليم املتوارثة" ترث وتطور هذه 
التعاليم املتوارثة أفكار مؤسس الطائفة الصوفية إبنتَام. وهناك ثالثة أساليب للتوارث، هي وراثة اْلبن لألب، الوراثة 

ية شفوية أو كتابية. )املرجع العائلي ة، وراثة اِلكام. وهتتم كل طائفة من املنهوان ِبلتعاليم املتوارثة، وهناك رواايت اتَر
 (79السابق، ص 

ِما سبق من املعلومات يتبني لنا إن إختيار خليفة املنهوان يتم إبسلوب تقليدي، وْلم طريقتهم ااْلاصة املرتبطة 
 ، ويوجد اختالط كبري مع أفكار الكنفوشيوسية ِف داخل تعاليمهم.ِبلعادات الصينية التقليدية

 ب.إكرام الرئيس:
جيب إحرتام زعيم الطائفة عند الطرق الصوفية الصينية األربعة املسمى "الشيخ"، ِبعتبار أن الشيخ يهديهم إَل الدين القي م، 

الوِل، واحرتام األتباع للزعيم لدرجة عدم فعل أي لدرجة اْلعتقاد ِن زعيم الطائفة ميكن أن َييت ببعض املعجزات مثل ا
شيء إال إبذنه والتأثر به ِف اِلياة الدنيوية الروحية. وحيكم زعيم الطائفة اجلماعات كلها ِف املناطق املختلفة، ويعني رؤساء 

 (91اجلماعات وأئمة املساجد. )املرجع نفسه، ص
ية األربع تكرم شيخها، وتسمع كالمهم  وال يستطيع أحد نرى ِما سبق من املعلومات أن الطرق الصوفية الصين

أن يفعل أي شيء إال إبذنه، ِف رأي الباحث اهتم اْلسالم ِبلسلوك والشخصية واألخالق والعالقات اْلنسانية، ولكن 
 عند املنهوان يتبعون شيوخهم، وهذا يؤدي إَل هضم ِلقوق الفردية. 

 
 ث. إنشاء األضرحة:

طائفة، وزعيم الطائفة وأفراد عائلته. بعد وفاة زعيم الطائفة ينشئ األتباع قبة ِف ضرحيه، وأيضا ينشئ أي القباب ملؤسس ال 
بعض األتباع قباِب أي أضرحة ألجيال من الزعماء وأفراد عائالهتم وأصحاهبم، لدرجة بناء قباب لرجال الدين العرب أو 

 (92ا جعل القبة عالمة دينية للمنهوان. )نفس املرجع، صرجال الدين من آسيا الوسطى، الذي َتثرت هبم طوائفهم، ِم
 ج.اْلهتمام بتهذيب النفس:
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ة، مسينقسم التهذيب الديِن إَل ثالث درجات، درجة الدين، أي أداء الفرائض اْلمسة والتمسك ِركان اْلميان اْل
لروحي عرب التهذيب العملي ودرجة الروح، أى التهذيب الصوىف بصور متنوعة، ودرجة اِلقيقة، أى دخول العاَل ا

والنفسي. خالل التهذيب ختتلف الطائفة مع غريها من حيث األساليب واملتطلبات، ولكن التهذيب الصوِف استوعب 
بعض عناصر أفكار الكونفوشوسية والبوذية والطاوية. وهتتم كل طائفة من املنهوان بذكر هللا من أعماق القلوب، وختتلف  

 (92يث األساليب، ولكن لكل طائفة مسات خمتلفة. )نفس املرجع، ص:كل طائفة مع غريها من ح
 ح.النظام الديِن:

برغم أن األشكال النَامية للسلطة الدينية خمتلفة بني الطوائف، ينقسم نَام السلطة الدينية إَل ثالثة درجات بصورة 
يوي لألتباع والرئيس هو مبعوث شيخ عامة، هي شيخ املنهوان، الرئيس، اْلمام. وشيخ املنهوان أعلى قائد روحي ودن

املنهوان إَل رعاية الشؤون الدينية نيابة عن الشيخ. واليكون الرئيس إال بتعيني أو تفويض من الشيخ، ولو رئيسا وريثا. 
وتعترب اجلماعة الدينية وحدة أساسية لنشر أفكار الطوائف من املنهوان، وِف كل مجاعة مسجد، ويكون لكل مسجد إمام 

ة املراسم الدينية ورعاية الشؤون الدينية للحي. على هذا النحو، ولنَام املنهوان نَام عبادة إقطاعية، واضطهادي، ْلدار 
واستغالِل، ظهر من خالل إجراءات تشكل وتنَم طوائف املنهوان، وهو ذو مسة دينية، وأيضا له مسات النَام اْلقطاعي 

 (41م، ص3،3995ِف اتريخ الصني،جِبلصني. )ما كه لينغ، حتليل حضارة أمة اْلوي 
 

 اخلامتة:
يتبني من تلك املعلومات أن اْلسالم دخل إَل الصني على يد التجار العرب ِف وقت مبكر والذين محلوا معهم ِف نفس 
الوقت مسئولية الدعوة لإلسالم، ووصلوا الصني برًا وحبرًا ومسحت ْلم السلطات ِبْلقامة دون مضايقات، ِما ساهم ِف 

اره وانتشاره، وبسببه بلغوا مكانة اجتماعية وسياسية رفيعة، وِف نفس الوقت انقسموا لسنة وشيعة، ِما أدى لَهور ازده
طوائف متعددة ومن ضمنهم مذهب املنهوان الذي حيوي عددًا من الطرق الصوفية كالُكربية والقادرية واْلفية واجلهرية، 

شرح تعاليم الدين اْلسالمي، فغريوا ِف كثري منها فكانت ْلم آراء واستخدمت هذه الطرق مصطلحات الكونفوشوسية ِف 
خمالفة ِف العبادات والشرائع والنَم الدينية ومكانة األولياء، وأدخلوا كثري من البدع ِف حياة الناس، ومن أهم النتائج الِت 

 الِت توصلت إليها ما يلي:
 .طاوية الِت أدت إَل الشرك ِبهلل، ورفعت شيوخهم ملنزلة األلوهيةنفوشيوسية والو ادخال املنهوان لكثر من األفكار الك -٠
 انتشار أفكار خاطئة حول الرسول وأنه ينفع ويضر من دون هللا، وأن الكون وما فيه من كائنات خلق من نوره. -٧
 اْلروج من اْلسالم.خمالفة أفكار املنهوان للتعاليم  اْلسالمية واتباع طرق غري مستقيمة أدت إَل الشرك األكرب أو  -٣
وضعت املنهوان درجة الشيخ ِف قمة عالية حِت أصبح َييت ِبملعجزات، وال جيب فعل أي شيء إال إبذنه، ألنه القادر  -٤

 على اْلداية، وبسبب ذلك أنشئت ْلم قباب وأضرحة للتربك هبم.
 اء مطالب العون والرزق وتصريف لألمور.اعتقاد املنهوان أن لألولياء ْلم معرفة ِبلغيب وجيب التوجه إليهم ِبلدع -٥
حتريف املنهوان لفرائض الصالة والصوم واِلج والزكاة بوضع ذكر خاص لكل عبادة وهم بذلك َالفون الشريعة  -٦

 اْلسالمية وأركان اْلسالم.
واتباع الرسل مجيعا جيب على منهوان اتباع الشريعة اْلسالمية الِت تدعو إَل اْلمتثال ألوامر ونواهي هللا عز وجل،  -۷

 ألهنم أرسلوا للناس واخراجهم من الَلمات إَل عبادة هللا عز وجل، وإقامة شرائعه واتباع منهجه اْلادي للطريق املستقيم. 
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي

السئ على م، مَاهر االَنرافات العقدية عند الصوفية وأثرها 4005ه/3249أبو عبد العزيز إدريس ُممود إدريس، 
 ، الرايض، مكتبة الرشد ًنشرون.3، ج4األمة اْلسالمية، ط

 ،مكتبة الرشد ًنشرون.3،ج3م، عقيدة الصوفية وحدة الوجود اْلفية، ط4001أمحد بن جمد العزيز القصري،
 ، رئسة إدارة البحوث العلمية واْلفتاء.3، ج3م، مصرع التصوف، ط3991برهان الدين البقاعي، 

 ، ِبب النون.3م، املوسوعة الصوفية، دار مكتبة مدبوِل، ط4001، حفِن عبد املنعم
 ه ، األقليات املسلمة ِف آسيا واسرتاليا، دار األصفهاِن للطباعة جبدة.3191سيد عبد اجمليد بكر، 

 .3م، النقشبندية نشأهتا وتطورها لدى الرتك، دار الثقافية للنشر، ط4009عبد العال بديعة ُممد، 
، الرايض، الندوة العاملية 3،ج2ه، املوسوعة امليسرة ِف األداين واملذاهب واألحزاب، ط3240جلهِن، مانع بن محاد ا

 للطباعة والنشر والتوزيع.
 املراجع الصينية

 .3مكتبة الصني ج م، املوسوعة اْلسالمية ِف الصني،3999شا اين كاي، 
 .3جم، حاضر العاَل اْلسالمي ِف الصني، مكتبة بكني، 4035شيا يون، 

 .3م، شرح املنهوان ِف الصني، مكتبة البكني، ج 3998هوا،  تشونغما 
 ، دار النشر للشعب، نينشيا.3م، التاريخ املوجز للفرق اْلسالمية الصينية ونَام أهل القباب،ط1983ما تونغ، 

 م، اتريخ هوي هوي ِف الصني، مكتبة البكني.4009ما كغ لني، 
 .3ة اْلوي ِف اتريخ الصني، مكتبة اْلجتماعية الصني ، جم، حتليل حضارة أم4003ما كه لينغ،
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 الصور البيانية ِف القرآن الكرمي : سورة يوسف َّنوذجاا 
THE AL-BAYAN IMAGES IN THE HOLY QURAN: SURAH YUSUF AS 

MODEL 
 

 235لقمان جئ كا
 

بيانية ِف القرآن الكرمي سورة يوسف َّنوذجًا ، وقد أشار هذا البحث إَل تضمن هذا البحث الصور ال ملخص البحث:
 بيان الصور البيانية وداللتها الِت وردت من ثنااي آايت سورة يوسف دراسة حتليلياً.

وتوصل البحث إَل نتائج : أوال: الصور البيانية الِت وردت ِف هذه السورة جاءت ِف صورة التشبيه ِف موضع 
رة االستعارة ِف موضعني، وِف صورة اجملاز ِف ثالثة مواضع، وِف صورة الكناية ِف موضع واحد. اثتيا: واحد، وِف صو 

الصورة البيانية هي السمة املميزة واجلوهرة الِت تؤديه لغة القرآن الكرمي ، وهي أحد املالمح التعبريية األساسية ِف 
قرآن الكرمي خري ما يوضح املثل األعلى ِف األدب وإبداعه، ومن األسلوب القرآِن. اثنيا: ِف هذه الصور البيانية من ال

خالل تلك الوقفات التحليلية لبعض اآلايت ِف سورة يوسف يتجلى كثري من اْلصائص التصويرية البيانية ِف جماالت 
 متعددة وقيم تعبريية معجزة خالدة. 

 الصور البيانية ، سورة يوسف ، القرآن الكرمي .  املصطلحات:
 

Abstract: This research included the Al-Bayan images in the Holy Quran: Surah Yusuf 

as model, this research has referred to the statement of the concept of Al-Bayan images 

and their significance received from the folds of the verses of Surat Yusuf an 

analytically e 

The researcher has reached the following results: First: The Al-Bayan images that 

appeared in this Surah came in the form of Simile (Al-Tasbeeh) in one place, and in the 

form of Metaphor (Al-Mayaz) in two places, and in the form of Metonymy (Al- 

Istikorah) in three places, and in the form of Imagery (Al-Kinayah) in one place. Second: 

In this Al-Bayan images of the Holy Qur'an the best illustrates the ideal in literature and 

creativity, and through those analytical pauses of some of the verses in Surat Yusuf 

many of the graphical characteristics of art are reflected in multiple fields and expressive 

values miracle immortale 

 

Keywords: Al-Bayan images, Surah Yusuf, Holy Qur'an. 
_____________________________________________________________________________________  

 

 :قدمةم
أنزل على عبده ورسوله املمنوح من ربه اِلكمة وفصل اْلطاب، فيه وهذا کتاب إن هذا القرآن يهدي للِت هي أقوم ، 

، واالعتماد  صان هللا هذا الكتاب من كل ما يؤدي إَل الشك ِف الثقة بهو ، وهدى ورمحة لقوم يؤمنون،  تبيان كل شيء
َ َنَْ  َ َلُه َِلاَِفَُْوَن﴾عليه، فقال تعاَل: ﴿إًن   . (9اِلجر:) ُن نَ ز ْلناَ الذِْكَر َوإًن 

، كما وعد هللا  ، واِلافظ األكرب للغة العربية من االنقراض هو املصدر األول للتشريع اْلسالميوهذا القرآن 
هذا اعتّن العلماء النحاة الباري جل وعال حفَه من الباطل كله، ال َيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه. وانطالقاً من 

والبلغاء قدميًا وحديثًا بكتاب هللا، وجعلوه املعيار األمثل ملقاييس القواعد اللغوية والبالغية ، واملرجع األعَم ِف كل ما 

                                                      

 جامعة األمرية ًنراديواس. ،أكادميية الدراسات اْلسالمية والعربية  ،)املنهج العاملي(  ُماضر بقسم اللغة العربية235 
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 أشكل عليهم من أمر هذه اللغة ، وْلذه املزية ذاهتا اهتم به كل من يكتب شيئًا من العلوم املتعلقة ِبللغة العربية قدمياً 
            .وحديثا ، لكونه جامعاً مانعاً 

،  وعدد آايهتا مئة وإحدى عشرة آية، ِف القرآن الكرمي وهي مكية  رة يوسفسو  روقد اختار الباحث ِبدئ األم
ذكر هللا قصص األنبياء ِف القرآن وكررها ، ِبعّن واحد ِف وجوه خمتلفة ، ِلفاظ متباينة على درجات البالغة ، وقد ذكر و 
 .  ، واْلعجاز ملن َتمل ، وال على معارضة غري املتكرر صة يوسف وَل يكررها ، فلم يقدر خمالف على معارضة ما تكررق

، ليزداد إقبال الناس عليها  ، أن يقف عليها وينشرها بني املتلقني أحب الباحث خدمة ْلذه اللغة املعجزة الكرمية
ليست بسيطة أو يسرية التأثري على البحث ِف القرآن الكرمي، الذي ال هذه اْلالصة الِت نراها  . بعد فهمها وتدبرها

،  ، فاألمر عَيم والكتاب أعَم من أن جياريه بشر أو أن ينافسه منافس يستطيع الباحثون إَل اآلن كشف أسراره كله
 .وهللا وِل التوفيق

 أهداف البحث:
 يهدف هذا البحث إَل ما يلي: 

 دت ِف سورة يوسف.بيان الصور البيانية الِت ور  .3
 استخراج داللة الصور البيانية من ثنااي آايت سورة يوسف.  .4

 
 أسئلة البحث:

 أسئلة البحث کما يلي :
 ما هي الصور البيانية الِت وردت ِف سورة يوسف.. 3 

 . ما هي داللة الصور البيانية من ثنااي آايت سورة يوسف.4
 

 طريقة البحث:
را املنهج الوصفي التطبيقي التحليلي ِف کتابة هذا البحث ، حيث يبحث فيه صو املنهج الذي يستخدمه الباحث هو 

سورة يوسف املختارة فقط ، ويقتصر هذا البحث على صور التشبيه واالستعارة والكناية واجملاز ال ِف القرآن الکرمي بيانية 
 غري من الصور البالغية.

 
 نتيجة حتليل النص:

 املبحث األول: الصور البيانية 
 املطلب األول: الصور البيانية لغة

الصور البيانية : مركب من كلمتني )الصور( و )البيانية(، فكلمة )الصور( مجع مفرده الصورة، وتشتق هذه الكلمة 
)الصورة( أي: مصدر من الفعل اجلذر الثالثي )صور(، وْلا معان متنوعة ، بيد أن من معانيها املناسبة ِف هذا املقام، ما 

جلوهري: صوره هللا صورة حسنة ، أي: فتصور. ورجل صري شري، أي: حسن الصورة والشارة. وتصورت الشيء: قال له ا
 .  (3987، الصحاح،اجلوهري تومهت ، صورت الشيء: تومهت صورته فتصور ِل )
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إيصاِل  هو العلم اللغوي  البالغي  الذي يبحُث عن، و اسم مؤنَّث منسوب إَل علم البيان والثانية )البيانية(: 
املعّن الواحد، أو الفكرة ِكثِر من أسلوب، وأيضاً يُعرُف علم البيان ِن ه أسلوٌب لتوضيح داللِة الكلمات من خالل فهم 

)اْلطيب القزويِن ،  التشبيه واالستعارة والكناية واجملاز معانيها ِف سياق الن ص، ويُقسُم علم البيان إَل أربعة أقسام، وهي:
(4001.) 

 الثاين: الصور البيانية اصطالحااملطلب 
عرفها ُممد قطب عبد العال بقوله: )الصورة البيانية هي السمة املميزة ِف القرآن الكرمي، وأحد املالمح التعبريية األساسية 

اْلاص( ِف األسلوب القرآِن، ومنهج كامل وطريقة متبعة ال ختطئها العني، ِما يصبح ظاهرة أدبية ْلا متيزها وتفردها وجماْلا 
 (.   3984)لويس، الصورة الشعرية، 

، والشكل ونلحظ ِف ضوء ما سبق ، اقرتان كل من الشكل والصورة ِف املعّن اللغوي ، فالصورة هي الشكل 
، هذا على وجه العموم، ولكن على وجه اْلصوص مثة تفريق أدق بني كل من اللفَني: فالصورة هي: اْليكل  هو الصورة

نسه، أما التشكيل فهي : املواد أو األدوات احملسنة املضيفة على هذا الشيء أو العنصر. وأما كل الشيء مهما كان ج
الصورة : فاملصطلح يرتبط غالبًا حباسِت السمع والبصر، الِت متد اْليال ِبِلركة واالنطالق، فما: )يتجلى أمام العقل من 

اطه بباقي اِلواس، فالسمع ندرك به اجلمال املوسيقى، صورة خيالية وعاطفية ... يرتبط ِبلسمع والبصر أكثر من ارتب
. وتعد الصورة البيانية مدخاًل هامًا ِف فهم  (3983)عبد هللا، الصورة والبناء الشعري، والبصر ندرك به مجال التصوير(

دداً ْلنتاج عمل بالغي العمل البالغي، ومعرفة قيمتها اجلمالية والفنية ، إهنا استخدام وحدات تتكرر تكراراً أحادايً أو متع
ْضُمْونُ 

َ
 ) :، ضمن ما يسمى حديثاً )الَشْكُل وامل

الشكل: هو هيئة النص الِت تضم: اللفظ املفرد، واأللفاظ املركبة الِت تدخل ضمن السياق، كما أنه ميثل الكيفية الِت  -3
غة ، والبيان ِف عناصر التكوين النغمي مت من خالْلا االلتحام والرتتيب بني أبيات القصيدة ، وأغراضها عرب أساليب الل

وما ذكره ابن سيده . (3992والِت منها: الوزن والقافية )الزبيدي، بناء القصيدة ِف النقد العريب القدمي واملعاصر ،
ه ( يقول: )وشكل الشيء صورته احملسوسة واملتومهة ، واجلمع كاجلمع. وتشكل الشيء، أي: تصوره. وشكله أي: 258)

( . إذن، يرى الباحث أن املراد ِبلتشكيل هنا ، هو: صورة الشيء احملسوسة احملكم واحمليط األعَمن سيده، صوره( )اب
 .واملتومهة

املضمون: هو ما وراء النص من مشاعر، وأحاسيس، وقيم وأفكار مرئية ، وهذا التحديد ال َتلف ِف حقيقته عن  -4
إليه املتكلم، أو األفكار الفلسفية واْللقية ، أو التصورات العامة ، املفهوم القدمي للمعّن، بوصفه الغرض الذي يقصد 

 .نَرية املعّن ِف النقد العريب( ضمن هيكل الصياغة )ًنصيف مصطفى،
 

 املبحث الثاين: الصور البيانية من ثناَي آَيت سورة يوسف ِف القرآن الکرمي
 :املطلب األول: التشبيه ِف القرآن الكرمي

لقرآن الكرمي، فقد تفرد عن غريه ومتيز بعدة خصائص، وعند النَر ِف التشبيهات الواردة ِف أما التشبيه ِف ا
آايت القرآن، جند أن ْلذه التشبيهات أهدافًا تسعى إَل حتقيقها ، وأغراضًا حترص أن تصل إَل غاايهتا وإدراكها ، فنراه 

( ليتقرر 3994،خصائص التعبري القرآن ومساته البالغية املطعِن،هبذا التشبيه يرغب ويرهب، ويبشر وينذر ، ويقبح ويزين )
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حسن فضل ذلك األمر املرغب فيه حَّت تقبل عليه النفوس ونؤمن به، حَّت تنفر منه النفوس، وتعرض عنه ) –ِبلتشبيه–
 (. 3997عباس، البالغة فنوهنا وأفناهنا،

ه )وتتمثل قيمة التشبيه الفنية ِف أنه أسلوب ويرى الباحث أن له أمهية ِف التعبري عن املعّن مع إضفاء اجلمال علي
شائق من أساليب البيان، يعمد إليه الشعراء ألداء املعّن املراد على أكمل وجه، وهناك إحياءات شَّت تستفاد من التشبيه 

زجنري، فن التشبيه ِف الشعر وتثري األسلوب، لذا كان غيابه من السياق، يذهب جبمال الكالم، وينقص مقداره( )
( . وهذا يوضح مدى اهتمام العرب ِبلتشبيه ِف ما مضى، وأنه أساس ِف كالمهم، والقرآن الكرمي الذي 4004لعباسي، ا

ينزل بلسان العرب، حافل بوسائل بيانية َيلفوهنا ويفتنون ِف توظيفها ِف كالمهم ومنها التشبيه، مث إن القرآن الكرمي أراد أن 
  .يعجزهم ِبا برعوا فيه

: التشبيه هو مصدر مشتق من أصل مادة الفعل الثالثي )شَبه( بتضعيف الباء، )الشبه، واملشبه، التشبيه لغة
املثل، تقول: أشبه الشيء: ماثله، وأشبهت علي، وتشابه الشيئان واشتبها: أشبه كل واحد أي: والشبيه(: واجلمع أشباه 

  .(4001لسان العرب، ابن منَور،) منهما صاحبه، والتشبيه: التمثيل
)أسلوب ِف تصوير املعّن يقوم على مقارنة  :التشبيه ِبملعّن االصطالحي اتجاء تعريفالتشبيه اصطالحاا: 

، كمقارنة القلوب ِبِلجارة ، أو مقارنة السماء ِبلزيت،  (3989، هدارة،، ِف البالغة العربية علم البيان) شيء آبخر(
، قصد اشرتاكهما ِف صفة أو أكثر،  أو أكثر عقد ِماثلة بني أمرينواجلبال ِبلصوف املنفوش. وذكره أمحد اْلامشي: أنه: )

 (.   4005جوهر البالغة،  ،اْلامشي( )ِداة ، لغرض يقصده املتكلم

يرى الباحث أن املعّن اللغوي للتشبيه: املثل واملماثلة يلتقى مع املعّن االصطالحي: صورة تقوم على متثيل و 
جمرد، الشرتاكهما ِف صفة حسية ، أو جمردة ، أو أكثر ، والتماثل ال يعِن  شيء حسي أو جمرد، بشيء آخر حسي أو

املشاكلة التامة املتوافقة بكل جوانبها ، فمنطقيا إذا تشابه شيئان ِف كل جوانبهما ، وخصائصهما ، فهما واحد، بل إن 
 .مجالية التشبيه تكمن ِف ربط شيئني، بينهما تنافر كبري ِبلشكل عن وجه شبه غريب

 :ة التشبيهية ِف سورة يوسفبيانيال صورةاْلانب التطبيقي: َّنوذج ال
 ﴾٣٠َمَلٌك َكِرمٌي﴾ ﴿ ِإالَّ  َهَذا ِإنْ  َبَشرًا َهَذا ﴿َما: تعاَل قوله

وهذه اآلية نوع من التشبيه البليغ: فقد شبه يوسف ِبمللك من دون ذكر األداة ، واملقصود منه إثبات اِلسن، ألنه تعاَل 
  .ِبِلسن شبهه ِبمللك -عليه السالم-ئع، أن ال شيء أحسن من امللك، فلما أرادت النسوة وصف يوسف ركب ِف الطبا

هذه اآلية الِت َنن بصددها ، هي من القسم املنفي فقد جتاوز التشبيه، تشبيه العرب كل من راعهم حسنه من 
ئتالقه، ووسامته املألوف املعهود من روائع البشر ِبجلن إَل تشبيه يوسف، حني كان حسنه ِبدي الروعة ، متجاوزا ِف ا

اِلسن، وله مع روعته البادية نور ورواة ، وطالقة وهتلل، وعليه مسحة من سكينة ، تؤمن ًنظره من تلك الروعة ، وتثبت 
 لكرميقلبه ِبا يسري إليه من سكينة وامياءة ِبْلري، واستهواء ملا فيه راحة النفس ولذهتا ، فكان كذلك تشبيهه ِبمللك ا

 د وآخرون، البالغة والتطبيق(.  مطلوب أمح)

ولكن األسلوب القرآِن شاء أن يتجاوز املألوف من تشبيهات العرب، لكل ما راعهم حسنه من البشر ِبجلن، 
فأدخل فيه فنا آخر، ال يبدو للناظر للوهلة األوَل، وهو فن عرفوه ِنه سؤال املتكلم عما يعلمه، حقيقة جتاهال منه، 

على شدة الوله ِف اِلب، وقد يقصد به الذم، أو التعجب، أو التوبيخ، أو  -كما هنا  -كالمه خمرج املدح، أو ليدل  ليخرج
 ، الصناعتني(.  العسكري) التقرير، ويسمى هذا الفن جتاهل العارف



182 

 

 

 

 :الثاين: اَّلستعارة ِف القرآن الكرمي املطلب
أقسامها ، وشواهدها املتعددة من القرآن الكرمي وشعر العرب ، كما  قد حتدث العلماء عن االستعارة ، وأطنبوا فيها بذكر

ذكره سيد القطب ِف كتابه )التعبري الفِن ِف القرآن(، فقد بلغت حد اْلعجاز فيه، فهي لون من ألوان التصوير الِت اختذها 
مسها فيعطيها ألواهنا وظالْلا ، مث ال ، وأداة من األدوات املفضلة ِف التعبري عن معانيه، فهو )يعمد إَل هذه الصورة الِت ر 

 (.   التعبري الفِن ِف القرآن ،سيد القطب( )يلبث بعد ذلك أن يضيف إليها اِلركة فاِلوار، فإذا هي شاخصة تسعى

ه( : قال ابن منَور: )استعار طلب العارية ، واستعار الشيء واستعاره منه: طلب منه أن يعريه إاياَّلستعارة لغة
واالستعارة ِف اللغة من قوْلم، استعار املال، إذا طلبه عارية. وهي رفع الشيء وحتويله  (3988لسان العرب،)ابن منَور، 

. وأهنا (3985)عتيق، علم البيان،  من مكان إَل آخر، يقال: استعار فالن سهما من كنانته، رفعه وحوله منها إَل يده
  .، حَّت تصبح تلك العارية من خصائص املعار إليهِف اللغة من العارية أي نَ ْقُل الشيء من شحص إَل آخر

الرماِن بقوله: )االستعارة تعليق العبارة على  هاعرففقد االستعارة ِبملعّن االصطالحي،  أما: اَّلستعارة اصطالحاا 
ة . وأما االستعار  (3998،النكت ِف إعجاز القرآن  رماِن،ال) ما وضعت له ِف أصل اللغة ، على جهة النقل لإلِبنة(

: )اللفظ املستعمل ِف غري ما وضع له لعالقة املشاهبة ، مع قرينة مانعة من إرادة من املعّن يهفعند البالغيني احملدثني 
 ..  واالستعارة تشبيه حذف أحد طرفيهقزروِن، اْليضاح(ال اْلطيب) األصلي(

 :ة اَّلستعارية ِف سورة يوسفبيانيال صورةاْلانب التطبيقي: َّنوذج ال
–﴾ أي: ال تقنطوا من فرجه ٧٢﴾ ﴿إال القوم الکافرين اَّللَِّ إِنَُّه اَل يَ ْيَأُس ِمْن َرْوِح اَّللَِّ  َرْوحِ  ِمنْ  تَ ْيَأُسوا ﴿َواَل : َلتعا قوله

معتلني بطول مدة البعد الِت يبعد معها اللقاء  -عليه السالم-وتنفيسه، واملعّن: ال تيأسوا من الَفر بيوسف  -سبحانه
 ، وهو مصدر ِبعّن الرمحة ، والسرور، والفرح-ِبلفتح–. وأن الَرْوح  تفسري القرآن التحرير والتنوير( )ابن عاشور، عادة

، ألن الرمحة  ، وفسر ِبلرمحة على أنه استعارة من معناها املعروف ستعري للفرجا، مث  )جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط(
. واستعارة كلمة الروح للرمحة  )أبو موسى، التصوير البياِن(ألهنا منه سبحانه، وإضافتها إَل هللا تعاَل  سبب اِلياة كالروح

 .درويش، إعراب القرآن الکرمي وبيانه(ال) ، وأصله: اسرتاحة القلب من غمه، واملعّن: ال تقنطوا من راحة َتتيكم من اَّلل  
 اآلية ِف هذه ةاالستعار  ﴾٠٧﴿ الرَّامِحِنَي﴾ أَْرَحمُ  َوُهوَ  َلُكمْ  اَّللَُّ  يَ ْغِفرُ  اْليَ ْومَ  َعَلْيُكمُ  تَ ْثرِيبَ  اَل  ﴿قَالَ : تعاَل قوله 

، وأصله من  )خملوف، کلمات القرآن تفسري وبيان( متمثلة ِف قوله )ال تثريب( أي: )ال َتنيب وال لوم وال تقريع )عليكم(
عري لل وم الذي ميزق األعراض ستا، و  (4031بن منَور،ا))الثرب(، وهو الشحم الرقيق ِف اجلوف وعلى الكرش واألمعاء

ويذهب هباء الوجه، ألنه إبزالة الشحم يبدو اْلزال، وما ال يرضى، كما أنه ِبلل وم تَهر العيوب، فاجلامع بينهما طراين 
 .معرتک األقران ِف إعجاز القرآن( سيوطي،ال) النقص بعد الكمال

 
 :الثالث: اجملاز ِف القرآن الكرمياملطلب 

اْلصائص، جند أنه ال يعدل عن اِلقيقة إَل اجملاز، سواء كان ذلك اجملاز لغوايً أو مرسال ، إال ْلفادة  هعند النَر ِف هذ
أسرار متنوعة ، وحتقيق أغراض بالغية متعددة ، لكون هذا اجملاز يؤدي وظيفة جليلة القدر ِف البيان العريب. ذلك أن 

من البيان، ومتيزًا عن غريه، وتفردًا خبصائصه عن أسلوب البشر  للمجاز ِف القرآن الكرمي قدرًا رفيعا ، ومستوى عالياً 
 .أمجعني
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اسم للمكان الذي جياز فيه، يقال: جزت الطريق، وجاز  –حسب ما جاء ِف معاجم اللغة– اجملاز: اجملاز لغة
وضع إَل آخر، فأخذ ، وحقيقته االنتقال من م بن منَور، لسان العرب(ا) املوضع جوازا ، وجاز به، وجاوزه، وأجازه غريه

  .هذا املعّن، وجعل لنقل األلفاظ فيما بينهما ، لتحل كل واحدة منهما ُمل األخرى، ملعان شَّت، وأغراض متعددة
: )كل كلمة أريد هبا غري ما وضعت له ِف وضع واضعها ملالحَة اجملاز ِنه اجلرجاِن عرف: اجملاز اصطالحاا 

ل كلمة جرت هبا ِف وضع الواضع، إَل ما توضع له، من غري أن تستأنف فيها بني )الثاِن( و )األول(، وإن شئت قلت ك
. وال  (اجلرجاِن، دالئل اْلعجاز) وضعا ، ملالحَة بني ما جتوز هبا إليه، وبني أصلها الذي وضعت له ِف وضع واضعها(

  ة .بد ْلذا اجملاز من عالقة وقرين
ِلقيقة هي استخدام األلفاظ فيما وضعت له ِف أصل اللغة. ومن هنا يتبني أن اجملاز ضد اِلقيقة ، وذلك أن ا

وقد جاء هذا اجملاز كثريًا ِف كالم العرب، وِف القرآن الكرمي خاصة ، وهذه وقفة مع بعض اآلايت، لتتبني لنا بالغة هذا 
 .اجملاز، وأثره ِف حتقيق أغراضه ومعانيه

 :ورة يوسفاْلانب التطبيقي: َّنوذج الصورة البيانية اجملازية ِف س
﴾ ِف هذه اآلية جماز عالقته ما يؤول ٣٦قوله تعاَل: ﴿َوَدَخَل َمَعُه السِ ْجَن فَ تَ َياِن قَاَل َأَحُدمُهَا ِإِن  أَرَاِن أَْعِصُر مَخْرًا﴾ ﴿

( ، لكونه املقصود من العصر. خملوف، كلمات القرآن تفسري وبيانإليه، فقد مسى العنب مخرا ، ألنه يؤول إَل اْلمر )
وقيل: اْلمر هو العنب، حقيقة بلغة عمان. وعن املعتمر: لقيت أعرابيًا حاماًل عنبًا ِف وعاء، فقلت: ما حتمل ؟ فقال: 
مخرا ، وعلى هذا يكون الكالم حقيقياً ال جمازاي ، واألول أرجح. وهو من اجملاز املرسل. ومسيت لكوهنا خامرة ملقر العقل، 

 .(قعدان، معجم القرآن) وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر
﴾ واملراد ب)أصحاب العري(: أصحاب القافلة ، ٢١قوله تعاَل: ﴿مُثَّ أَذََّن ُمَؤذِ ٌن أَي َّتُ َها اْلِعرُي ِإنَُّكْم َلَسارُِقوَن﴾ ﴿

د يستعمل واملراد بكلمة )العري( ِف القرآن الكرمي: القوم معهم املرية، وذلك اسم للرجال، واجلمال اِلاملة للمرية، وإن كان ق
( ، وهذ جاء على صورة اجملاز املرسل، وعالقته اجملاورة 4033، قعدان، معجم القرآن، ) ِف كل واحد منهما على حدة

  (.الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه)
﴾ وهذا من اجملاز املرسل: ٧٧ َلَصاِدُقوَن﴾ ﴿قوله تعاَل: ﴿َواْسَأِل اْلَقْريََة الَِِّت ُكنَّا ِفيَها َواْلِعرَي الَِِّت أَقْ بَ ْلَنا ِفيَها َوِإًنَّ 

 وهذا: (سيبويه يقول مث) القرية أهل يريد إَّنا: (بقوله) ه 181ت( سيبويه أوضحه فقد،  واسأل القرية ، أي: واسأل أهلها
مطلوب، والبصري، ) ( . وحذف املضاف، وإقامته مقام اآلخر3988الکتاب، سيبويه،) ) حُيْصى أن من أكثر الكالم

العمري، املباحث ) ( ، وعبارة عن سؤال أهلها جمازًا ِف القرية ، ْلطالقها عليها بعالقة اِلالية واحملليةلبالغة والتطبيقا
( ، وحاصل املعّن: أرسل من تثق به إَل أهل القرية ، واسأْلم عن القصة. وأراد البالغية ِف ضوء قضية اْلعجاز القرآِن

فاسأْلم عن تفاصيل هذه القصة ، وكذلك قوله: )والعري الِت أقبلنا فيها( أي: أصحاب  ِبلقرية مصر، أي: أرسل إَل أهلها
 (.الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانهالعري )

 
 :املطلب الرابع: الكناية ِف القرآن الكرمي

ت معروفة عندهم. حيث كان –ِف القرنني الثاِن والثالث–الكناية أحد املصطلحات البالغية الِت تعارف عليها القوم، 
وهي ضرورة تعبريية للتعبري، عما ال يراد إظهاره للناس كرها ، أو ملا فيه من كشف غري مستحب كشفه، أو ُماولة للتأنق 

 .واْلغراب ِف التعبري
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ذکر الدكتور ُممود السيد شيخون ِف كتابه )األسلوب الكنائي ِف القرآن الكرمي(: )فإهنا فوق طاقة بِن 
يها من روعة التعبري، ومجال التصوير، وألوان األدب والتهذيب، ما ال يستقل به بيان، وال يدركه إال من اْلنسان، ملا ف

( ، فال جتد معّن من املعاِن ِف القرآن 3978، القرآن الكرميشيخون، األسلوب الكنائي ِف ) تذوق حالوة القرآن(
سرار بالغية ، ما كانت لتكون لو جاء األسلوب على الكرمي، جاء هبا األسلوب الكنائي إال وفيه نكت بيانية ، وأ

حقيقته، كما سيتضح أثر هذا األسلوب ِف آايت القرآن، من خالل بعض اآلايت الِت سأذكرها ، للنَر ِف بالغة هذا 
خر املراد األسلوب، وأسراره البيانية. وبعبارة أخرى هي: )عالقة التالزم بني املعّن الذي يدل عليه ظاهر اللفظ واملعّن اآل

 (.البياِن العمار، التعبري) منه
: الكناية: مصدر )كنيت( أو )كنوت( بكذا عن كذا ، أي: تتكلم بشيء وتريد غريه، وكّن عن الكناية لغة

األمر بغري يكِن كناية: إذا تكلم بغريه ِما يستدل عليه، وِبملعّن اللغوي يلتقى للكناية هنا ِبعّن )السرت(: وسرت املقصود 
فظ، أو عبارة ، أو تركيب. ومأخوذة من السرت والتغطية ، يقال: كنيت الشيء إذا سرتته، ومسيت هبذا االسم، ألهنا وراء ل

  ( .القاموس احمليط،  الفريوز آِبدي) تسرت معّن، وتَهر غريه، ولذلك مسيت كناية
 : الكناية اصطالحاا 

ن املعاِن، فال يذكره ِبللفظ املوضوع ِف اللغة ، عرفها عبد القاهر اجلرجاِن: )أن يريد املتكلم إثبات معّن م
( ، وللصورة اجلرجاِن، دالئل اْلعجاز) ولكن جيئ إَل معّن هو اتليه وردفه ِف الوجود، فيومئ إليه وجيعله دلياًل عليه

   .الكنائية دور مهم ِف إبراز املعّن، والكشف عن رؤية املبدع
ور(. والثاِن: ظاهر )واضح(. واملستور فيهما هو اجملاز، ألن اِلقيقة وِف الكناية معنيان: األول: غري ظاهر )مست

تفهم أوال ، ويتسارع الذهن إليها قبل اجملاز. وال يفهم املعّن اآلخر املقصود إال بدليل من سياق العبارة ، ومقتضى اِلال، 
 عاِن واجملردات، وإظهارها بصورة مادية ُمسةواملقام. وأنه أقوى ِف أداء املعّن املراد، من التعبري الصريح، وفيه جتسيد للم

 .(إمساعيل، علم البالغة التطبيقي)
وأما الكناية ِف االستعمال: فأنك تريد املعّن وتعرب عنه بغري لفَه أو بعبارة أخرى ِهنا لفظ أطلق وأريد به الزم 

  .(القزرويِن، اْليضاح) معناه مع قرينة ال متنع من إرادة املعّن اِلقيق.
 :البيانية الكنائية ِف سورة يوسف ةانب التطبيقي: َّنوذج الصور اْل

﴾ ِف هذه اآلية كناية تلوحيية عن خلوص احملبة. واملراد هبا: سالمة ٠قوله تعاَل: ﴿ََُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكْم﴾ ﴿
 . (مات القرآن تفسري وبيانخملوف، كل) ُمبته ْلم، ِمن يشاركهم فيها وينازعهم إايها. واملراد ب)َل لكم( أي: َلص لكم

 

 :والنتائج اخلامتة
 :والنتائج کما يلي اْلامتةمتخض البحث عن 

وهي: أوال: وردت  جند أهنا تستقي حيثياهتا من علم البيان كالتشبيه، واالستعارة ، واجملاز، والكناية ،يوسف  ةور سِف  -٠
ِف ثالثة مواضع.  ازاجملموضعني. اثلثا: وردت صورة ِف االستعارة ِف موضع واحد ، اثنيا: وردت صورة  التشبيهصورة 

اجلميلة ترتبط ارتباطاً لغوايً وخياليًا ِبلتعبري اِلسي، وهذا  بيانيةأن الصورة الِف موضع واحد. و ة يالكناورابعا: وردت صورة 
ًنجتاً عن تضافر امللكات  ةانيبيال صورة، ويصبح املعّن غنياً ومؤثراً ِف النفس. ومجال ال يؤدي إَل تعميق الداللة وتوضيحها

 الذهنية ، واِلسية تضافراً كاماًل. والربط بني األشياء املتآلفة أو املتنافرة يثري العواطف األخالقية واملعاِن الفكرية.
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، إذ يستطيع من خالْلا َتدية معانيه ِساليب قرآن الکرميتَهر بالغة اليوسف  ةور سة ِف بيانيالأما داللة الصور  -٧
القرآن  ِف وَتکدت الصور البيانية . ةور س، حسب ذوقه وأدبه، وعلى حسب مقتضى اِلال الذي تذكر فيه هذه الشَّت

فالقرآن   .كالم هللا تعاَل املعجز، وهو معجز ِف كل شيء ِف ألفاظه ومعانيه وسياقه وتفصيله وِف كل حرف منه  أنهالكرمي 
 .ساليبها وعدد طرقها وأن جيلو صورة توضح للناظر فيهاالكرمي احتضن البالغة العربية وَل شتاهتا وطور أ

 

 :املراجعاملصادر و 
 القرآن الكرمي

 .4001اْلطيب القزويِن ، اْليضاُح ِف علوم البالغة )الطبعة األوَل(، لبنان: دار الكتب العلمية، 
احملقق ُممد خلف هللا،  الرماِن، علي بن عيسى، النكت ِف إعجاز القرآن ضمن كتاب ثالث رسائل ِف إعجاز القرآن،

 م.3998، 4وُممد زعلول سالم، دار املعارف ِبصر، ط
-الزبيدي، مرشد، بناء القصيدة ِف النقد العريب القدمي واملعاصر، وزارة الثقافة واْلعالم، والشؤون الثقافة عامة ، بغداد

 .م3992العراق، 
 .م4004، 3، طزجنري، ُممد رفعت، فن التشبيه ِف الشعر العباسي، دار األمان

ه (، التعبري الفِن ِف القرآن، دار الشروق الطبعة، الطبقة الشرعية السابعة 185سيد القطب، إبراهيم حسني الشاريب، )ت
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 التعايش السلمي ِف ضوء مقاصد الشريعة اَّلسالمية " ِف اتيالند "
 وي عمري وي فا

 

PEACEFUL CO-EXISTENCE IN THE LIGHT OF OBJECTIVES OF 

SHARIA’E 
Waeamrene Waepa 

 

مقاصد الشريعة  ِف ضوءالدراسة تركز علي إيضاح مفهوم التعايش السلمي، وأسسه، ومبادئه هذه إن ث: ملخص البح
المن ا علي الدين والنفس والعقل والنسل واملال، وإقامة املقاصد الشريعة وذلك ِبِلفاظ ، ألن من أهم غاايتاْلسالمية

ي مرتكزاته وأسسه من الفطرة ، والعدل، واِلرية، واملساواة، ِبِلفظ عل لميِبلتعايش الس نةواجلوار، وحتقيق اِلياة األمي
ِف ظل تعدد الدايًنت بني املسلمني وغري املسلمني ِف دولة اتيالند، بسبب قلة املعرفة  عن ماهية مقاصد الشريعة 

عي وتطوير للنَام االجتما األلوان وفق الرتابط بني املقاصد والتعايش الذى يعترب عمودا هامااألجناس و ختالفوا
على  ايضا  تعتمد الدراسةوالتحليلي و ستقرائيمنهج الدراسة على املنهج االو .اجملتمعات وتنميتها تنمية شاملة

بني املسلمني وغري املسلمني يف دولة اتيالند بسبب مي الَّت تعرقل حتقيق التعايش السل شاكلاملعوقات أو امل بعضإبراز
 وعالقتها ِبلتعايش السلمي .عة قلة املعرفة عن ماهية املقاصد الشري

  .  الشريعة ، اتيالند، ، املقاصد  سلميالتعايش ، ال األساسية : الكلمات
 

ABSTRACT: The study Focuses on Clarifying the concept of peaceful Coexistence, and 

its principles in the perspective of The “ Maqasid Al- Shariah, ( Objeetives of Islamic 

“Shariah”) because, the most important purposes of “ Maqasid Al-Shariah” are 

protection of soul, Family, dignity and Money. and also the establishment of security 

and peaceful life through the peaceful coexistence by following the basic fonndattions 

Which are considered as importent pillars of peaceful co-existence, there are hature, 

justice, Freedem, and equality under the multiplicity of religians, different races and 

colors. Therefore, according to the interdependance batween the abjectives of “shariah” 

and co-existence which is considered an important pillar of the social system, and the 

development of communities, the study focuses on higlighting some of the important 

problems that hinder the achicvement of peacful coexistance between Mulims and non 

Muslims in the “ Thailand” due to the lock of Knowledge about the reality of “ Maqasid 

Al Shariah” and its relationship. To peace ful-co existence. 

 

Keywords: Co-Existence, Peace, Objectives, Law, Thailand. 
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 املقدمة
اِلمدهلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدًن ُممد وعلى آله وصحبه  أمجعني. وبعد . وال ريب أن موضوع التعايش 

لعلوم وأنفعها، إذ به ِف وجهة نَر اْلسالم ال يفهم إالِبعرفة حقيقته وُماسنة ومقاصدة، وإن معرفة املقاصد من أجل ا
يتضح عدل الشريعة ومساحتها وحكمتها ِف تشريعها العام واْلاص، ووضع فيها من املصاحل والفوائد ما يصلح أحوال 
الناس ِف كل زمان، ألن األوضاع الراهنة ألقلية مسلمي " اتيالند" تَهرأمهية هذا املوضوع، وهم تعيش وسط اجملتمع 

ة األداين من البوذية والنصرانية واْلندوسية، وهم كغريهم من األقليات ِف العاَل كله خاضعون البوذي األغلب وأقوام خمتلف
للتعصب الذي متارسة األغلبية واِلكومة، وتعتمد الدراسة على إبراز بعض املعوقات أو املشاكل الِت تعرقل حتقيق التعايش 

ماهية املقاصد الشريعة وعالقتها ِبلتعايش السلمي .فهم السلمي بني املسلمني ِف دولة اتيالند بسبب قلة املعرفة عن 
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حباجة ِلل من املشاكل املعاصرة، وإثبات حقوقهم األساسية ومستقبل أبنائهم . فتقدم الدراسة الوسائل املهمة الِت 
 توصلهم إِل حياة أمنية ِبلتعايش السلمي ِف ضوء مقاصد الشريعة اْلسالمية.

 
 .مفهوم التعايش السلمي وأسسه

مث مل تلبث أن  الَفى على أحد أن فكرة التعايش برزت مع تكوين اجملتمعات، وقامت على أساس التشابه بني أفراده ،
تطورت بعد ذلك لتقوم بقاء على األرجح، ومن مث فإنه كلما اتسع نطاق املنضوين يف تكتل بشري معني، ضعف عنصر 

 “  التعايش ”التعايش على أمهية االحتياج له، ومعه زادت ضرورة 
يف مدلولة اللغوي العام يعين أن يعيش البعض مع البعض اآلخر ،  فإنه يف مفهومه “ التعايش ”وإذا كان هذا 

 االصطالحي املعاصر، يقصد أن يكون هذا العيش املتبادل قائما على املساملة واملهادنة.
من حيث عمق داللته، “ مي التعايش السل” ومن هذا جاءمصطلح التعايش السلمي، واملتأمل يف مصطلح

وحىت من حيث صرفه وتركيبه يف خمتلف اللغات، ينتهي إىل أنه يعكس وضعية تتأرجح بني السلم من معناه الواضح 
 الصريح وبني احلرب يف مدلوهلا القدمي املتعارف عليه.

حيث شهدت العامل بعد ويف احلقيقة فإن هذا البعد جاء منبثقا عن املرحلة اليت ظهر فيها السالح النووي، وظهر 
احلربني الكونيتني ميالد قوتني عظيمتني تتصارعان علي النفوذ العاملي،ومعهما حلفاؤمها، ولكن يف سياق جديد حيفظ هلما 
عالقتهما الدبلوسية وكذا بعض مظاهرالتعاون الناجتة عن اإلحسان ابحلاجة إىل األمن حلماية وضرورة رد كل عوامل 

نفس الوقت ببعض املصاحلة املشرتكة املرغوب يف حفظها،وجيعلهما ابلتايل تتفاداين االصطدام االعتداء واحملققة يف 
التقليدي املباشر، ملا قد جير إليه من تبادل التدمري، وتسعيان إىل احملافظة على بعض التوازن داخل إطار اخلالف املذهيب 

 .   236الذي يفرق املعسكرين
الذي يدعو إليه اإلسالم ، مبا “ التعايش ”ن بصدده إىل إظهار حقيقةمن هذه الزاوية يسعى البحث الذي حن

وإنه جتاوز يتيح إمكانية عيش البعض اآلخر، خارج “ السلمي ”يتجاوز مدلول املصطلح املتداول حىت حني يوصف ب
يه من حرية للبشر  بكل مع تعن“ التسامح ” خل إطار إحدى أهم قيم هذا الدين ومساته املميزة أال وهيادائرة الصراع، ود

، ويف نفي كل عداء متوارث، وبكل ما يعينه كذلك من ىكافة، ومن مساوة بينهم، ويف غري تفوق جنسي أومتييز عنصر
شعور تقديري نبيل لإلنسانية يسعى إىل احلرية ويتغلب على كل حب أانين ميكن أن يستبد ابلذات، وغالبا ماكان يشد 

 جملاالتامية اليت سجلها التاريخ واليت كان فيها أثر كبري للنزاعات الناشئة عن تباين اعلى النحو الذي تكشفه الصحافة الد
 الفكرية والعقدية وما اليها مما يكشف الرأي وحرية التعبري عن إيل العوامل الثقافية .

ؤى اليت وال ختفى أمهية هذه اجملاالت وعظيم أثرها على األحداث ، وعلى الصراعات واحلرب بغض النظر عن الر 
 تنظر من خالهلا الدول والشعوب إيل الثقافة.  

فالتعايش قائم على تعلم العيش املشرتك والقبول ابلتنوع، مبا يضمن وجود عالقة إجيابية مع اآلخر ضمن ضوابط 
الشرع ، دون ترك فسحة ليؤثر طرف ماعلى ثقافة الصحيحة . إذن فإن معىن التعايش يف اللغة واالصطالح يدل علي 

ىن شامل من التسامح ، والتقارب والتساكن والتكامل، والتالقي ، والتجانس، ومن ذلك قول هللا ( ايأيها الناس مع
اِلجرات إانخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبري) (

                                                      
 70، ص: 3999عباس اجلواري، مفهوم التغايش ِف اْلسالم ، املنَمة اْلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ، تونس،   236
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م مع بعض والتعايش بينهم سنة كونية، رغم كون أجناسهم وأدايهنم ) فطبيعة حياة بين اإلنسان وتعامل بعضه31اآلية:
 خمتلفة.

 
 أسس التعايش السلمي

سية، وهي: حق الفطرة، واحلرية، األسا إن من أهم مرتكزات وأسس التعايش السلمي هي القيم األخالقية ، ومظاهرها
اهتماما ابلغة هبا يف فكرته املقاصدية حىت  -ه هللا رمح-، فلذلك يهتم هبا اإلمام ابن عاشور واملساواة، والعدل، واملساحمة

اإلسالم وتعاليمه وتشريعاته وهي تتعلق مبقاصدية التشريع العام من حفظ الدين والنفس  يعتربها من أساسيات عقائد
 ي:. فيمكن لنا أن نقسم مبادئ وقواعد أساسية تعترب عمودا هامة للتعايش السلمي كما تل237لنسل واملالو ا والعقل

      األوىل : الفطرة
أن اإلنسان يف قيمه مكرم أبصل خلقه كإنسان، وهذا هومعىن الفطرة كما يقول اإلمام ابن عطية: (  اْلسالمقد اعرتف 

مصنوعات هللا تعاىل ، ويستدل هبا على ربه ، مييزهبا  أهنا اخللقة واهليئة اليت يف نفس الطفل اليت هي معدودة ومهيئة ألن
فلذلك لقد وضع القرآن الكرمي قواعد واضحة للعائلة البشرية ، وأعلن اإلسالم أن الناس  .238، ويؤمن به)ويعرف شرائعه

مجيعا خلقوا من نفس واحدة ، وهذا يعين وحدة األصل اإلنساين، فقال تعاىل :(ايأيها الناس إانخلقناكم من ذكر وأنثى 
 ). 31اِلجرات اآلية:اكم إن هللا عليم خبري) (وجعلناكم شعواب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتق

 الثانية : املساواة
متكن معىن األخوة أجلى املَاهر الِت ن املساواة، هي أول آاثر األخوة وأصدق شواهدها، والتخلق هبا، والتدريب عليها إ

واة وعلى أمهيتها العامة واخلاصة من النفوس. حقيقة أن املساواة وارد يف كآفة االداين السماوية ، ولكن التأكيد على املسا
ابلنسبة لالفراد قدتكرريف اإلسالم ، فهي من أهم القواعد االساسية يف اإلسالم ، وقد ورد يف القرآن والسنة التأكيد على 

 -اس املساواة بني البشر كبشر، مث على املساواة بني املسلمني. ويبدو االطالق فيما يتعلق مبفهوم املساواة من أن كلمة  الن
مرة يف القرآن مما يؤكد على االخوة البشرية ، كما ذكرت كلمة االنسان حنو  041ذكرت  -الدالة على اجلنس البشرى 

، ِف ذهن علم آية. وكثرة التكرار هذه املقصود هبا ترسخ معىن االنسانية العام65مرة ، أما كلمة البشر فقد ذكرت يف 56
 ملساواة يف القيمة االسانية. ووحدة اجلنس البشر ، أى التأكيد على ا

وعلى هذا جند أن االسالم ركز على مفهوم املساواة دون أن يقبل األمر أى شك أو أتويل . وبطريقة منطقية 
أو غريها : حيت اجلميع  لدأكد على االصل الواحد للبشر ، يصرف النظر عن اللون ، أو اجلنس، أو اللغة ، أو املو

ومروا  -من طني  -، أى إىل نفس واحدة . وفضال عن أن األفراد جاءوا من نشأة واحدة  مرجعهم إىل آدم عليه السالم
بنفس االطوار على الرغم  من اختالفاهتم الظاهرية ، والنهاية واحدة ابلنسبة للجميع فإن االفراد مآهلم خلالق واحد . 

 .239فاالسالم ال يفرتض وجود أبناء جارية كأساس للتفرقة بني البشر
 ة : العدلالثالث

                                                      
 م3922ب االستقامة ,ابن عاشور , ُممد الطاهر,  مقاصد الشريعة اْلسالمية, تونس, املكت  237
، مقالة إجات، “سريالنكا “سيوطي عبد املناف ،ُممد ابراهم ُممد صديق، التعايش السلمي ِف ضوء الشريعة اْلسالمية   238
 .4039العددالسادس، 
 89نَمى ساَل، ُممد عزيز. الفكر السياسى واِلكم ِف اْلسالم، االسكندرية، الناشر مؤسة شباب اجلامعية، ص   239
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إن العدالة تعترب من إحدى القيم اإلسالمية األساسية اليت قررها القرآن الكرمي، وطبقها الرسول واخللفاء يف خمتلف األزمنة، 
وهي من أمسى مقاصدها وأمهها، بل إن العدل إسم من أمساء هللا احلسىن، وصفه من صفاته العلى. يقول هللا سبحانه ( إن 

 )90النخل آية:حسان وإيتاء ذي القر ى وينهى عن الفحشاءواملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) (هللا أيمر ابلعدل واإل
مرة . والقرآن يدعو احلكام واالفراد ابحلكم على أساس العدل، والتأكيد   28وكلمة العدل كررت يف القرآن حنو 

لرسول التأكيد على النفس املعىن . والعدل يتطلب على أمهية سواء ىف األمور اخلاصة أو العامة ، كما تردد ىف أحاديث ا
سواء ىف تعامل املسلمني مع بعضهم ، أو يف تعامل أوىل األمر مع املسلمني أو غري ملسلمني . فدولة االسالم تتضمن األمة 

هل الفطرة (أى ( مجاعة املسلمني ) ، وأهل الكتاب ( اليهود والنصارى أى الدايانت العاملية السابقة على االسالم ) ، وأ
ممن مل تصلهم رسالة االسالم ، وهم ىف نفس الوقت يؤمنون ابخلالق  -دايانت اجلداد  -من يتبعون الدايانن التقليدية 

 . 240االعظم ) واملشركني والكفار ( واملشركني هم الذين يعبدون آهلة من عندهم، أما الكفار فهم من مل يؤمنوا ابهلل )
العدل والقسط أن يسود التعايش السلمي بني األمم والشعوب ابملعىن الراقي ختصار ، إن من مثرات فباْل

 للتعايش الذي يقوم على أساس العدل يف املعاملة، واملساواة يف العالقة.
 الرابعة : احلرية

يء يف إن اإلنسان حر منذ الوالدة إىل أن ميوت. قرر اإلسالم هذا املبدأ ووضع له الضماانت الكفيلة، واحلرية أغلى ش
حياة الناس، هبا ميلك اإلنسان شخصيته ويثبت كيانه. وهي أكرب مظاهر الكرامة اإلنسانية والطريق إىل اإلميان الصحيح 

 واملسئولية .
ن، واحرتام إرادته وفكره ويف هذا املبدأ يتجلى تكرمي هللا لإلنسا:” يف هذه املناسبة “ يف ظالل ” قال صاحب

ما خيتص ابهلدى والضالل يف االعتقاد، وحتميله تبعة عمله وحساب نفسه،وهذه هي أخص ، وترك أمره لنفسه فيومشاعره
.فهي تشمل حرية االعتقاد وحرية التفكري وحرية الكلمة وحرية التصرف، وأعطى 241“خصائص التحرراإلنساين .. 

البقرة تبني الرشد من الغى.....(اإلسالم لكل هذه اجلوانب جماهلا الفسيح، ومن أجلها قرر مبدأ: ( ال إكراه يف الدين قد 
) ومن أجلها شرع اجلهاد إلزاحة النظم اجلائرة اليت حتول من حرية اختيار شعوهبا يل دين تطمئن إليه. على أن 349آية:

احلرية ال تعين التحلل من كل الضوابط اتباعا للهوى ، حىت يسع املرء أن ميس حبقوق اآلخرين وينتهك حرماهتم، وإال فهي 
إن احلرية احلقيقية تبتدئ بتحرير النفوس من سيطرة األهواء والشهوات وجعلها خاضعة لسلطان العقل ” ى والفسادالفوض

هبذا يشعر اإلنسان ابلعلو النفسي وحيس إبحساس دقيق حبق اآلخرين ، يقف عند ذلك حقه ليلتقي مع حق “ والضمري 
 .  242إخوانه  ، فتنسجم احلياة

لمون يف عالقتهم مع أهل األداين املختلفة، فكان يبحثون ألهل البلد الذي يفتحونه سار املس املبدأوعلى هذا 
أن يبقوا على دينهم مع أداء اجلزية ، وكانوا يف مقابل ذلك حيموهنم ضد كل اعتداء، وال ميسون عقائدهم وشعائرهم 

يعطل عبادة أخرى، ألنه يقبل يف إن احلكم اإلسالمي اليصادر عقيدة أخرى ، وال ” ومعابدهم.كمايقول الشخ الغزايل
 .243“يسر أن جتاوزه أداين أخرى، وأن يعش مع أتباعها يف اإلسالم 

                                                      

 01سامل، حممد عزيز ، مرجع سابق،ص  نظمى 240 
 001، اجلزء األول ، ص 1410دارالشروف، القاهرة، الطبعة العاشرة “ يف ظالل القرآن “سيد قطب  241 
 61،ص 0111سورمحن هداايت، التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم داخل دولة واحد، دارالسالم  شارع األزهار، مصر، 242 

 118ابراهم حممد صديق، مرجع سابق، ص  سيوطي عبد املناف ،حممد243 
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 اخلامسة : التسامح 
حىت الحيدث خلط بني  املفهومحول هذا املبدأ حيدث كالم كثري قد يضطرب معه املفهوم ، فالبد إذن من حتديد 

 ع . التسامح الطيب وبني جمرد اجملاملة أو النفاق الشني
ومعىن التسامح : أن نتحمل عقائد غريان وآراءهم وأعماهلم وإن كانت ختالفنا أو ابطلة يف نظران ، وال نطعن 
فيهم مبا يؤملهم رعاية لعواطفهم ، وأحاسيسهم وال نلجأ اىل وسائل اجلرب واإلكراه لتصريفهم عن عقائدهم أو منعهم من 

 اإلدالء آبرائهم أو القيام أبعماهلم .
هذا بفعل مستحسن فحسب ، بل هو أمر البد منه إلبقاء جو السالم وحسن التفاهم بني أفراد أو وليس 

يقال أو رأى يطرح ونقر    كالممجاعات خمتلفة العقائد متباينة اآلراء واملبادئ . ولكن ليس معىن التسامح  أن نصدق كل 
الن ، وليس معناه أن اليقال للحق أنه حق . ونبارك كل تصرف أو موقف وإن كان على خطأ أو بط أكل عقيدة أو مبد

وجند تقرير هذا املبدأ يف آايت كثرية ، منها : قوله تعاىل : (والتسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدوا بغري علم  
 )118:  آيةمبا كانوا يعملون )( األنعام فينبئهمكذلك زينا لكل أمة عملهم مث إىل رهبم مرجعهم 

تسامح اإلسالمي واإلنساين يف نفس الوقت يتيح للبشرية أن جتري أشكال التعامل بكل حيوية، وأن هكذا فال
تثري احلوارات املنضبطة . واحلق لن خيسرشيئا بسبب التسامح احلقيقي ، ألن احلق مبقدوره إبراز قوة حججه يف ساحة 

  244احلوار. ويف آخر املطاف فاحلق أحق أن يتبع.
 

 اتيالند معوقات التعايش يف
 ألول الفقر والثاين األحزاب السياسة و الثالثة التسرع يف اختاذ القرار (احلزب احلاكم )ا معوقاث التعايش يف اتيالند

  األول : الفقر
لقد تزايدت معدالت الفقر بنسبة كبرية يف اجزاء واسعة من العامل وأصبح الفقر يشكل قضية هتتم هبا كل الدول 

 حثني من جهة أخرى وأخذ اهتماما كبريا يف اآلونة األخرية.من جهة العلماء والبا
ولعل هذا االهتمام له دوافعه سواء على املستوى العاملي أم على املستوى احمللي. فهناك من يدفعه على معاانة 

 الفقراء وحرماهنم من ضرورات احلياة.
، فعند املسكني الفرق بني لفظي الفقري والفقري يف اللغة ( الذى الشئ له ) وجتد يف كتب اللغة دائما يشار إىل

إن الفقري الذي ال شئ له واملسكني مثله. ولفظ املسكني  :، ويقول ابن األعرايبالفقرياألصمعي املسكني أحسن حاال من 
أيضا معىن العجز  واإلعاقة ومن معاين الفقري يف اللغة أيضا املكسور  لفقريحيمل معىن الذل والضعف، كما حيمل لفظ ا

 245فقار الظهر.
يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان،  الذي يقول صلى هللا عليه وسلم يف معىن املسكني وليس املسكني

 246.والتمرة والتمراتن، ولن املسكني الذي الجيد غين يغنيه، وال يعطى له فيتصدق عليه، وال يقوم فيسأل الناس

                                                      

.60سورمحن هداايت، التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم داخل دولة واحد، مرجع سابق،ص - 244  
.4م،ص 0116حممد عبدهللا مصطفي النقرايب، معاجلات الفقريف الدولة اإلسالمية،هيئة األعمال الفكرية،- 245  
.1160ومسلم وكتاب الزكاة ابب املسكني الذي ال جيدغين برقم  ،1440أخرجه البخاري وكتاب الزكاة برقم - 246  
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دون أخرى ورغما عن أننا جند مداخل كثرية  تمعاتاجملو األفراد اآلخرينومقصود الفقر هنا هو ما خيص 
جيمع بينها حماولة حتديد هذا الفقر اخلاص وقياسه  نهللتعامل مع هذا املفهوم يف العلوم اإلجتماعية واإلقتصادية إال أ

 وعالجه ابعتباره شر ينبغي التخلص منه، آلاثره السالبة على الفرد واجملتمع .
كما يتم نقاشها يف السياق االقتصادي والسياق السوسيولوجي تشري إىل هذا املعىن   ومن الواضح أن كلمة الفقري

الضيق  طاركان قد خرج هبا من اإل  وإناملرتبط ابألشياء كما أن التناول الفقهي للكلمة أيضا تقتضيه احلاجة والكفاية 
 للنظر املادي.
 

 نظرة عامة للفقر يف اتيالند
كلم، أراض زراعية خصبة وعرفت يف املاضي أبهنا واحدة من أكرب    513,120ها متتلك اتيالند اليت تبلغ مساحت

م وأهم حاصالهتا الزراعة األرز وأييت  1,995اجملتمعات الزراعية فقرا، عملت على تنفيذ تنمية اقتصادية منذ أوائل العام 
لعامل يف إنتاج املطاط بعد إندونيسيا يف املقدمة، الذرة، قصب السكر، واملوز وشجرة املطاط، واتيالند هي اثلث دول ا

، والزنك والفحم، وقد تقدمت لرصاصوماليزاي ولديها ثروة كبرية من املواشي إىل جانب ثرواهتا من املعادن مثل احلديد وا
ق الصناعة فيها تقدما كبريا يف السنوات األخرية، وخاصة صناعة االلكرتونيات واآلالت الكهرابئية اليت تصدر إىل األسوا

 العاملية.
فة ابلزراعة ومعظم سكاهنا ميارسون وم. إن اتيالند دولة معر 1990إن هذا البحث سيرتكز على اتيالند قبل 

 ويعتمدون على الزراعة املومسية. ℅80الزراعة بنسبة 
م بلغت   0111-1005العام  إن املزارعني يف اتبالند معظمهم فقراء وهم املقرتضون كثريا من البنوك ويف

 247.℅80ة االقرتاض نسب
 الثاين:  األحزاب السياسة 

لقد تعددت تعريفات احلزب السياسي بتعدد االيدولوجيات من انحية، وابلنظر إىل األنشطة من انحية أخري. وميكن 
وصف احلزب السياسي من خالل اهلدف الذي أنشئ من أجله أو من خالل طبيعة عضويته أو من خالل تركيبة بنيته أو 

 األحزاباليت يقوم هبا، ولذلك  اليوجد تعريف واحد متفق عليه بني العلماء واملفكرين والدستور بني  وظائفال من خالل
 السياسة بل جند عدة تعريفات .

ملميزة احلزب للحزب ا أن اخلاصة” فهناك تعريف يركز على املبادئ واألهداف وهو تعريف د. عبد احلميد متويل
أما ماكس فيرب فإن “.العمل على تويل زمام السلطة من أجل تنفيذ مبادئ سياسة معينة على غريه من اجلماعات إمنا هي 

تعريفه للحزب السياسي يركز على الطبيعة التنظيمية اليت تقوم على أساس من االنتماء للحزب هذه إعطاء رؤساء للحزب 
 .248دية لألعضاءسلطة داخل اجلماعة التنظيمية من أجل حتقيق هدف معني أواحلصول على مزااي عا

أبنه جمموعة اجتماعية  :ينظر فيه بروفيسور سامويل من الناحية السلوكية حيث يعرفه ِلزبهناك تعريف آخر 
متارس منطا نشاطيا داخل وحدة اجتماعية معينة يف حماولة للحصول على حتقيق أهداف معينة، واحلزب يشبه الدولة 

يف داخله سلطة، وعندما يفوز احلزب يف املنافسة االنتخابية يتوىل مهمة  املصغرة أو النظام السياسي  املصغر ألنه ميلك
                                                      

 118ص  ،0118السياسى يف اتيالند ، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف العلوم السياسية جبامعة النيلني ، السودان، 247 
 161، ص 0116محد عمر حاوي ، املدخل للعلوم السياسة , السودان للكتب الطبعة األول  248 
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احلكم يف النظام السياسي واذا مل يفز يكون يف املعارضة ليقوم مبهمة سياسية أخرى تتمثل يف حماولة الكسب للفوز يف 
 249االنتخاابت املقبلة.
ألول : حزب املعارضة والثاين : احلزب تنقسم إىل قسمني ا اتيالندجند أن األحزاب السياسية يف   وكذلك

احلاكم ، إن حزب املعارضة الكثري املوجود يف السياسة التايالندية يسمى ابحلزب الدميقراطي ويقوم بدور املعارضة للحزب 
بكل الوسائل والطرق املختلفة حىت يصل املرء إىل حد السعى إىل إزالة السلطة احلاكمة للحلول مكاهنا كشف عن اخلطاء 

 املختلفة وبيان وجه الصواب للشعب.
م (يف عهداتكسني) 0115وقام الشعب مبظاهرات ضد احلكومة يف األقاليم املختلفة كما حدث يف السنة 

احلاكم يف داخل  اِلزبم(عهد يني الت). لكن حزب املعارضة يعارض أي برانمج يتقدم به 0116وايضا يف السنة 
نه الشعب العام كمثل برانمج ثالثني ابت التايالندي للعالج، وبرانمج حماربة املخدرات الربملان سواء كان برانجما ليستفيد م
 وبرانمج مكافحة البطالة يف البالد.

وهذا املشروع الذي يتقدم به احلزب احلاكم للشعب للصاحل العام وفيما حزب املعارضة يعارض بكل الوسائل 
 250من انحية سلبيات بدون إجيابيات جتاه الشعب العام. والطرق ملا يقدمه احلزب احلاكم للشعب وكشف بيان

إذن حزب املعارضة ميارس العارضة من أجل املعارضة فقط بدون أن يقدم شيء للدولة و الشعب وينشئ 
 مشكلة يف اجملتمع خاصة انحية التعايش بني األجناس يف البالد.
 إن املشروع اليت عارضها يعارض حزب املعارضة هي :

 ثالثني ابت لعالج األمراض. مشروع -1   
 مشروع حماربة املخدرات. -0            
 مشروع مكافحة البطالة يف البالد. -6            

وقيل أن املشروع األول غري انجح على حسب نظرة حزب املعارضة ألن استفتاء الشعب ومعظم املمرضني وأطباء          
ن بعض األدوية ابهضة الثمن واحلكومة الىت دلت على هذا املشروع تريد  يشعرون ابلكسل وليست لديهم روح معنوية أل

 كرسي احلكم فقط.
م تعلن 0115م إىل 0111واملشروع الثاين حيث أصبحت املخدرات حتت الطلب، وجاءت احلكومة اجلديدة يف         

التايالندي أبمجعه أبن املخدرات  حماربة املخدرات ابلوسائل املختلفة للتخلص منها، وإعالن هذه اخلطة طمأن الشعب
ستحارب من أراضي اتيالند ولكن إعالن حماربة هذه املخدرات جاء بدون دراسة جدوى مما يرتتب عليه ضرر للشعب 
التايالندي واملواطن الذي ال عالقة له برتويج املخدرات ومثال ذلك موت املواطنني يوميا على أيدى الشرطة دون أسباب 

 ة آنذاك مل تتعمق يف دراسة املوضوع.وذلك ألن احلكوم
ومن الناحية األخرى على حسب كالم املعارضة إن حماربة املخدرات ال ميكن التخلص منها يف اتيالند            

 وسيكون هذا اإلعالن ضارا ابملستقبل ألهنم يريدوا السيطرة على احلكم.

                                                      

.166مر حاوي ، مرجع سابق ، ص محد ع- 249  
.115وي عمري وي فا،  مرجع سابق، ص - 250  



193 

 

 

 

م غري صحيح ألهنم تؤيت الشباب والشاابت 0115-م0111ن ومشروع حماربة البطالة الذي مارسته احلكومة م          
يف أحناء اتيالند ملدة ستة شهور، وحزب املعارضة يف هذا الرأي جيد ولذلك البد أن تعمل حكومة برامج مدروسة تؤدي 

 إىل حتسن الوضع االقتصادي يف البالد. 
 الثالث:  التسرع يف اختاذ القرار احلاسم للحزب احلاكم

-م0114م ومن 0114-م0111ة اجلديدة حلزب اتي رات اتي بفوز كبري يف انتخاابت الدورين جاءت احلكوم
النظام اجلديد والسياسة اجلديدة واالقتصاد اجلديد واالجتماع اجلديد بدون تقييم  لتغيري م وجاءت هذه احلكومة0115

 يت :لرأي الشعب التايالندي كله وخاصة فيما يتعلق إبلغاء إدارة أمن الدولة كاآل
 لوزارة الداخلية يف املنطقة اجلنوبية يف كلمة التايالند هي (سو، أو، بو، تو). أمن الدولةحل مركز إدارة  -3

 املركزية إىل اجلنوب. قوةإرسال  -4

حل مركز إدارة األمن للدولة التابع لوزارة الداخلية اجلنوبية وهي والية انراتيوات، وفطاين، وجاال، وستول، -1
 وسوجنال.

 ن الوجباته:وكان م
 واملراقبة والتعاون ملمارسة األعمال املختلفة اجلنوبية يف تلك الوالايت.ِلفاظ ا-3

 نظر وإرشاد قائد املنطقة اجلنوبية بشأن حتويل وتغيري املوظفني غري الالئقني من الوالايت اجلنوبية وإبعادهم.-4

 زايدة كفاءة املوظفني وخرباهتم لكل الوزارات واهليئات يف املنطقة.-1

النظر يف وضع اخلطط واملشاريع املختلفة واملتابعة واحلصول على النتائج وتعيني املستشار اباملشاركة مع الرؤساء -2
 احملليني.

وايضا وضعت  (سو، أو، بو، تو )  خطة أعماله خاصة للمسلمني املقيمني هناك بشأن رفع مستوى املسلمني يف كل 
يلتحقوا ابملدارس االبتدائية ومشروع التقريب الدينني  ِناسة اللغة التايالندية جمال مثل مشروع إعداد أبناء املسلمني لدر 

(البوذي واإلسالمي) ومشروع فوزي إلدخال الرتبية الدينية يف املدارس احلكومية احمللية لكل املراحل ومشروع التدريب 
 251يف جمال التعليم والعالقات الديننة. املهين يف املدارس اإلسالمية (األهلية)ومشروع التتبع واحلصول على النتائج

اجملتمع اجلنويب يف  الشارع التايالندي وخاصة الشارعوبعد حل مراكزإدارة اجلنوب برزت كثريا من التساؤالت يف       
من  اتيالند من الناس من ينظر إىل الناحية اإلجيابية ومن الناس من ينظرإىل السلبيات، والذي ينظر إىل الناحية اإلجيابية

م إىل 0115 سنة أنصار احلزب سابقا وهو احلزب الديقمراطي ألنه مؤسس هذا املركز، وبعضهم من ينظر إىل احلاكم يف
البالد وازدواج القرار بني احلكومة املركزية ومع حكومة  اجلنوب ولذلك  بة تنميةإدارة اجلنوب بصعو السلبيات هذه املركز

مركز إدارة اجلنوب بدون دراسة واسعة لتنمية هذه املنطقة ومل ينظروا إىل  حبلالقرار حنن نقول إن احلكومة تسرعت يف اختاذ 
 املشاكل اليت تواجه املستقبل من الشعب املعارض. 
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إدارة اجلنوب وجاءت مشاكل كثرية من أنصارهم وخاصة املوظفني وكبار املوظفني فمنهم قائد  سسةوبعد حل مؤ
 نفسها بدأ أعماال غري مشروعي أوخمالفة لقوانني البالد يف هذه املنطقة. اجليش واجلنراالت من داخل احلكومة

م األستاذ الدكتور 0118-0114دراسة أحداث العنف يف اجلنوب اتيالند بعد حل مركز إدارة اجلنوب من خالل السنة 
 شهرم الوطين ويف بداية ألجل التقدم إىل السال سي ثوم فون بكلية العلوم السياسية جبامعة أمرية سوجنكال. شطر فطاين

 فرباير املاضي، ليكون دراسات حل كل املشاكل واخلروج من األزمة.
من  411العنف بشكل جديد يف اتيالند، حيث احلرابة وهنب  خطوة من أحداثكأول   0116يناير   4ويف 

ت أحداث العنف واالغتيال حىت منها بدأ نطالقامن املعسكرات، يف دائرة جوعي روع، والية انراتيوات وا ريةاألسلحة النا
 اآلن.

 إَلإن هذا العنف الذي حدث بصورة االشتباكات واستخدام القنابل، أو املواد االنفجارية إىل غري ذلك يؤدي 
 فقدان األرواح البشرية واخلسائر املادية. 

قد بدأ منذ وجند أن العنف يف والايت فطاين وانراتوات وجاال وكذلك وسوجنال ستون ىف بعض األحيان، ف
 مرة. 48م ) قدحدث العنف كلمة  0116 - 1006احدى عشر سنة ( 

والناحية الدينية تؤثر أتثريا مباشراوفعلماال يف أحداث العنف يف الوقت احلايل، وابإلضافة إىل أسباب أخرى هى 
م (سو أو بو ، تو ) وهذا ي املنطقه اجلنوبية حيث أوقفت أوعطلت السلظة الننفيذية اجلنوبية وهي معروفة ابس6التغيري 

من سبب يؤدي اىل اندالع العنف، وتوجد أسباب أخرى، مثل غياب العدالة من ظرف احلكومة، األزمات االقتصادية، 
الفقر وسوء التعليم  وكذالك أسالب انتشار املخدرات والتعامل غري القانوين، وكل تلك األسباب حتتاج إىل دراسة بصورة 

  252الح احلقيقي.عميقة للحصول على االص
ويفهم من أحداث العنف جتاه الشعب قلق املواطنني وخوفهم من هذه األحداث بصورة واضحة. وبذلك ينعدم 
االستقرار  ومن أخطاء احلكومة اإلسراع يف اختاذ القرارات بدون دراسة حلل اهليئات املوجوده فيها وحىت يعيش الشعب 

 بدون التعايش ديين.
 لمنطقة اجلنوبية )اتيالند(إرسال القوة املسلحة ل .2

إن إرسال القوة املسلحة للمنطقة اجلنوبية لوقف إطالق النار بني احلكومة واملتمردين، وجاء القرار احلاسم من 
احلزب احلاكم ( اتي راك اتي ) بدون دراسة حول األحداث. وأن القوة املسلحة ترسل إىل املنطقة املركزية ومعظم العسكرمل 

 ثقافات وأعرف املواطنني األصليني ( قبائل املاليوي ) فهي تزيد بذلك اإلشكاالت وحتقق نتيجة عكسية.يعرفوا تقاليد و 
لذاك كثري من املفكرين وأساتذة اجلامعات والفقهاء والعلماء من املسلمني والبوذيني رفضوا إرسال القوة املسلحة 

 إىل اجلنوب ألهنا تزيد من املشاكل.
لمنطقة اجلنوبية يف اتيالند جعل الشارع التايالندي أبمجعه مبا فيه احتاد احملاميني وإرسال القوات املسلحة ل

بتايالند جعل يشارك يف معارضة القرار احلاسم من احلزب احلاكم ، وبدأ احملامون يلعبون دورا يف حل هذه القرار غري 
فردا وقعوا ضد القرارورفع ذلك 6111املالئم للشعب. وبدأ حتريك ذلك وأخذ توقيعات من الشعب وصلت إىل حوايل 
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للمحكمة الدستورية يف البالد إللغاء هذا القرار. ومل ينجح احملامي املسلم حيث مت اغتياله وهو احملامي سوجماي تيالت 
 253فليجيت (رئيس احتاد احملامني املسلمني بتايالند.).

 

 ةمتاخلا
ابلتعايش السلمي، والعراقيل والبواعث  ث عن عالقة املقاصدتوصل الباحث إىل بعض النتائج يف اخلتام الدراسة اليت تبح

 اليت يواجهها مسلمواتيالند يف إثباته، واحللول من هذه املشاكل يف ضوء املقاصد، وهي ماأييت :
تركيز الباحث على توضيح دور املقاصد يف إجياد التعايش السلمي، موضحا مفهوم التعايش، هو العيش املتبادل مع -3

 اليكون التعايش إال بوجود األلفة واملودة.و  اآلخرين،
إبراز املرتكزات واألسس على إثبات التعايش السلمي يف ضوء املقاصد الشريعة بنيت على القيم اليت فطر هبا اإلنسان -4

 من املساواة، والعدل، و احلرية، والسماحة، وهي اليت تعترب أسسا مهمة للتعايش السلمي.
والعراقيل اليت تكون بني املسلمني وغري املسلمني يف اتيالند يف إثبات التعايش إظهار بعض املشاكل ومعوقات -1

 السلمي.
 تقدمي احللول املناسبة هلذه الشاكل وفق األسس اليت يقدمها املقاصد إلثبات التعايش السلمي.-2
 مام ابملعاجلة العامة.دعوة مجيع األحزاب املوجودة يف اتيالند إىل ممارسة السياسة يف الدولة ابإلخالص هلا واالهت-5
 وضعت احلكومة خطط التنمية والرتكيز على التفاوت والعدل قي إدارة التنمية يف البالد-9

 

 املراجع
 .41، ص: 1005جلواري، مفهوم التغايش يف اإلسالم ، املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ، تونس، 

 م1044مية, تونس, املكتب االستقامة ,ابن عاشور , حممد الطاهر,  مقاصد الشريعة اإلسال
، مقالة “سريالنكا “سيوطي عبد املناف ،حممد ابراهم حممد صديق، التعايش السلمي يف ضوء الشريعة اإلسالمية  

 . 0115إجات، العددالسادس،
 .80 نظمى سامل، حممد عزيز. الفكر السياسى واحلكم يف اإلسالم، االسكندرية، الناشر مؤسة شباب اجلامعية، ص

 .001، اجلزء األول ، ص 1410دارالشروف، القاهرة، الطبعة العاشرة “ يف ظالل القرآن “سيد قطب 
 ،0111سورمحن هداايت، التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم داخل دولة واحد، دارالسالم  شارع األزهار، مصر،

 .61ص 
 .4م،ص 0116المية،هيئة األعمال الفكرية،حممد عبدهللا مصطفي النقرايب، معاجلات الفقريف الدولة اإلس

وي عمري وي فا، التعايش السياسى يف اتيالند ، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف العلوم السياسية جبامعة النيلني ،  
 .118،ص 0118السودان، 

 . 161، ص 0116محد عمر حاوي ، املدخل للعلوم السياسة , السودان للكتب الطبعة األول 
 .45م، ص 0111ن بواله، الدعوة اإلسالمية ومشكالهتا يف اتيالند، عبدالرمح
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 مجهورية الصني الشعبية -واقع تعليم اللغة العربية ِف املعاهد اْلسالمية ِبقاطعة يوننان 

 (Mat Yu Gong) يوسف أيوب
254 

 255وإبراهيم تيه هي
 

 -بية ِف املعاهد اْلسالمية ِبقاطعة يوننانواقع تعليم اللغة العر  هتدف هذه الدراسة إَل البحث عنملخص البحث: 
، مستخدما املنهج الوصفي التحليلي ِف معاجلة املعلومات والبياًنت، وتوصلت الدراسة إَل أن مجهورية  الصني الشعبية

مناهج تعليم اللغة العربية ِف هذه املعاهد نقصان وقصور من حيث األهداف  واحملتوى وطرائق التدريس، والوسائل 
آلخر ليس موحداً، بل املنهج الدراسي ِف تعليم اللغة العربية َتلف من معهد  ومن أبرز مشكالهتا أنليمية والتقومي، التع

سليمة. ومن حيث طرائق التدريس أسس علمية  كما يفقدهتخصصون،  امل  هوَل يضع منهج مستعار من املعاهد العربية،
السبورة والطباشري والكتاب املقرر، ويتم تلقني الدروس للطلبة عن  ووسائلها كان معَمها من األنواع التقليدية مثل:

طريقة إلقاء احملاضرة والرتمجة، وَل يلجأ املعلم إَل استخدام الوسائل التعليمية اِلديثة املالئمة للموقف التعليمي.ومن 
م غري اللغة العربية، تنقصهم من خرجيي الدول العربية لدرجة البكالوريوس، وختصصاهت كان أكثرهمحيث نوعية املعلمني  

خربات ومهنة التدريس، ِما يؤدي إَل قلة اجلدوى والتأثري ِف ختريج املتعلمني املؤهلني. ومن حيث نوعية الطلبة كانوا 
خمتلفني من حيث النشأة ودرجة التلقي ِف البيئة الِت عاشها، فمنهم من نشأ ِف األسر الثقافية، ومنهم من نشأ دون 

يرجع ذلك إَل قلة وجود املهن والوظيفي ملتعلمي اللغة  رز مشكالهتم أيضاً هي قلة الدافعية لدى املتعلمني،ذلك ولعل أب
العربية إال وظيفة التدريس ِف املعاهد العربية األهلية، ومن حيث البيئة التعليمية كانت بيئتهم غري عربية ومعاهدهم أهلية 

ِما يدل على أن أكثر املعاهد الِت ُدرَِسْت فيها اللغة العربية ِف  -ية% من املعاهد كانت أهل80لنا أن كما يَهر -
 مقاطعة يوننان هي املعاهد األهلية ينقصها الدعم اِلكومي من معدات وامدادات مالية وغريها.

 تعليم اللغة العربية، املعاهد اْلسالمية، الدافعية.  واقع الكلمات املفتاحية:
 
Abstract: This study aims to investigate the state of teaching Arabic language in Islamic 

institutes in Yunnan Province, People's Republic of China, using descriptive analytical 

method in processing information and data. The study found that the curricula of 

teaching Arabic language in these institutes decreased and deficient in terms of 

objectives, content, teaching methods, teaching aids and evaluation. One of its most 

prominent problems is that the curriculum in teaching Arabic varies from one institute to 

another, indeed the curriculum was borrowed from Arab institutes. In terms of teaching 

methods and teaching aids were mostly traditional types such as: blackboard, chalk, and 

scheduled book. The lessons are taught to students by lecturing and translation, 

meanwhile the teacher did not resort to the use of modern teaching aids appropriate to 

the educational situation. In terms of the quality of teachers, we found that most of 

teachers were graduated from the Arab countries having a bachelor's degree in the field 

of non-Arabic specializations, lack the teaching experience and profession, which leads 

to a lack of feasibility and influence in the graduation of qualified learners. In terms of 

the quality of the students they were different background, in terms of origin and level of 

receiving in the environment in which he lived, some of them grew up in cultural 

families, and some of them grew up without it. In terms of the educational environment, 

we found that student living environment was non-Arab and their institutes are 

indigenous. It also shows that 80% of the institutes were private, which indicates that the 

most taught institutes where Arabic was taught in Yunnan Province are the private 
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institutes lacking the governmental support of equipment and financial supplies and 

others.  

 

Keywords: The state of teaching Arabic language, Islamic institutes, motivation. 

__________________________________________________________________________ 
 

 املقدمة:
اِلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسولنا ُممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إَل يوم الدين 

 . أمابعد،، 
م( شهدت الصني جبميع أَنائها 3978فبموجب تطبيق سياسة اْلصالح واالنفتاح للحكومة الصينية ِف سنة )

عليميا، حيث حدث التغري الكبري ِف ساحات التعليم عامة وتعليم العلوم اْلسالمية و اللغة تغريات هائلة سياسيا وثقافيا وت
العربية خاصة ، فأصبحت مضامني التعليم ومستقبله تتجه َنو األفضل وأكثر حرية، كما أن أساليبه وأهدافه وجودته 

األول االنتقال من التعليم املسجدي  تتطور وترتقي كذلك. وعلى األقل حدث ِف الساحة التعليمية تغريان عَيمان:
التقليدي إَل التعليم املدرسي اِلديث، والثاِن انتشار تعليم اللغة العربية ِف أوساط املعاهد األهلية، وهبذه الفرصة ظهر ِف 

ية الصني وِف مقاطعة يوننان عدد من املدارس واملعاهد اْلسالمية األهلية.ومن ضمنها : كلية شيدا لالربية اْلسالم
(Xida):املعهد اْلسالمي بنا جيا يننغ ، (NAJIAYING) :املعهد اْلسالمي بوالية دا ِل (DALI) و مدرسة التقوي ،

 ( KUNMING) ، املعهد اْلسالمي بكوَّنينغ:(SHADIAN) العربية بشادَين:
م املعهد الثانوي وإن للمعاهد األهلية دورا كبريا للطالب الصينيني ىف جمال تعليم اللغة العربية بعد إكماْل

اِلكومي حيث يلتحقون ِبملعاهد اْلسالمية األهلية لتعلم اللغة العربية أكثر عمًقا، يدرسون فيها ملدة أربع سنوات، سنتان 
أوليتان منها يدرسون أساسيات العلوم اْلسالمية واللغة العربية، وسنتان أخرياتن يدرسون العلوم اْلسالمية واللغة العربية 

لتعمق األكثر، وكان حصص املواد العربية الكلية ِف حدود مائتني ساعة معتمدة وزايدة فمثال جند حصص املواد ِبلتوسع وا
 27 (NAJIAYING) بنا جيا يننغ: ساعة معتمدة فصليا وِف املعهد اْلسالمي  50 (Xida) العربية ِف كلية شيدا

، ومدرسة التقوي العربية ساعة معتمدة فصليا  51( DALI) املعهد اْلسالمي بوالية دا ِل:ساعة معتمدة فصليا 
ساعة معتمدة  27 (  KUNMING)، واملعهد اْلسالمي بكوَّنينغ: ساعة معتمدة فصليا 22 (SHADIAN) بشادَين:

 فصليا.
وعندما خترج هؤالء الطلبة ِف هذه املعاهد صار لديهم شيء من املقدرة وامللكة ِف اللغة العربية لفهم الكتب 

واللغة العربية. وِبلتاِل سافر العديد منهم إَل البالد العربية ْلكمال دراسة املرحلة اجلامعية هناك، وكانت أدوار  اْلسالمية،
 وفرصة تطويرها كبرية. املعاهد األهلية ِف هذا اجلانب جيدة، ويتوقع ْلا مستقبل منري،

 
 مشكلة البحث:

ِبقاطعة يوننان الوقوف على املشكالت الِت يواجهها واقع تعليم استطاع الباحث من خالل دراسته وعمله ِف جمال التعليم 
اللغة العربية للناطقني بغريها. وأن املناهج املتوفرة حاليا مستوردة من الدول العربية، ال تراعى خصوصية أبناء دولة الصني 

ج يوِف ِبتطلبات اجملتمع ويالئم الِت تعيش فيها مخس ومخسون قومية، لكل قومية لغتها اْلاصة هبا، ِما يتطلب إجياد منه
قلة  َتلف من معهد آلخر بسببو ليست موحَّدة،  تلك البيئة.وكذلك أن املناهج الِت تستخدم ِف املعاهد اْلسالمية

اْلرباء ْلعداد املناهج. وعدم مشولية منهج تعليم اللغة العربية اِلاَل، إذا ما قورن ِبناهج تعليم اللغات األخرى حيث اليزال 
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طور احملاولة والنشوء. وأن الطريقة املتبعة ِف تعليم اللغة العربية قدمية وعدم تنوع أساليب التعليم. وعدد املعلمني املؤهلني  ىف
لتدريس اللغة العربية غري متوفر. وخلفيات الطلبة خمتلفة وليس لديهم دافعية قوية على تعل م اللغة العربية وهكذا..، وانطالقاً 

 مجهورية الصني الشعبية.  -الدراسة لتقدم صورة جلية عن واقع تعليم اللغة العربية ِف مقاطعة يوننان من ذلك َتيت هذه
 

 أهداف البحث:
 هتدف هذه الدراسة إَل حتقيق ما َييت.

 مجهورية الصني الشعبية. -وصف واقع تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ِف املعاهد اْلسالمية بيوننان -3
 ذا الواقع التعليمي لللغة العربية ِف مقاطعة يوننان ِف مجهورية الصني الشعبية.تشخيص ه -4
 

 منهج البحث:
الوصفي هو الذي يقوم على دراسة   يتبع البحث اِلاِل املنهج الوصفي التحليلي، وهو كما يقول ذوقان وآخرون:" املنهج

عنها كمًّا أو كيًفا؛ فالتعبري الكيفي يصف لنا الَاهرة، الواقع أو الَاهرة كما هي، وذلك بوصفها وصفا دقيقا، والتعبري 
ويبني لنا خصائصها، أما التعبري الكمي فيعطينا وصفا رقميا، ويوضح مقدار هذه الَاهرة، أو حجمها، ودرجات ارتباطها 

على مجع ( ويقول صابر وخفاجة ِنه أي املنهج الوصفي"َتص  439: 4039: مع الَواهر املختلفة" )عبيدات، ذوقان
البياًنت واِلقائق وتصنيفها وتبويبها، ِبالضافة إَل حتليلها التحليل الكاِف الدقيق املتعمق، بل يتضمن أيضا قدرا من 
التفسري ْلذه النتائج، لذلك يتم استخدام أساليب القياس والتصنيف والتفسري هبدف استخراج االستنتاجات ذات الداللة، 

 (.87: 4004لَاهرة موضوع الدراسة)صابر، فاطمة عوض: مث الوصول إَل تعميمات بشأن ا
 الصني -منهج تعليم اللغة العربية ِف املعاهد اْلسالمية ِبقاطعة يوننان

يعرف املنهج ِنه الطريق الذي يسلكه املتعلم أو املضمار الذي جيري فيه بغية الوصول إَل هدف التعليم 
مية اْلمسة بيوننان ْلا مناهج تعليم اللغة العربية، إال أن هناك مشكالت، األمسى، وكما سبق أن أشرًن أن املعاهد اْلسال

وكان أبرزها أن مناهج تعليم اللغة العربية بيوننان ختتلف من معهد آلخر وَل يضعه أساتذة متخصصون ِف املناهج وطرق 
لمية سليمة مع إمهال أساسيات التدريس، بل أُسند هذا األمر إَل بعض مدرسي املعاهد، وعدم بناء املناهج على أسس ع

 وأركان بناء املنهج اجليدة.
وإضافة إَل ذلك، فإن املنهج مستعار من معاهد الدول العربية وهي ال تناسب البيئة التعليمية ألن الفوارق  بني تعليم  

ة الطلبة وخلفيتهم اللغوية، اللغة العربية ِف الصني وتعليمها ِف العاَل العريب واسعة، ألن الوضع البيئي خمتلف، وكذلك طبيع
والكتابة والرتمجة وقلما تراعي الفروق اللغوية  واملناهج املعتمدة ِف تعليم العربية لدى املعاهد تركز على مهارة القراءة

ية فنياً، املوجودة بني اللغة العربية واللغة القومية للمتعلم كما أهنا تعتمد على لغة راق )الصوتية، الصرفية، النحوية والداللية(
 (70-95:  4031يوسف أيوب ما يوي قونغ، ) والِت تشكل عبئاً على املتعلم.

إن املقررة الَّت تقدمها للطالب وهو جزء من املناهج التعليمية قد تكون جافة وال متس حاجات الطلبة وال 
إليه حياة الطلبة واهتماماهتم. وهذا  تتصل ِبلتيارات اجلارية ِف اجملتمع، وقد تكون غري رابط بدروس اللغة العربية ما حتتاج

ما اتضح للباحث عند قيام بفحص دفاتر واجبات بعض معلمي اللغة العربية؛ حيث ختلو كل الدروس من أية إشارة لربط 
دروس اللغة العربية حبياة الطالب واهتماماهتم، حيث ميكن الزعم أن املعلم والطالب كالمها ال ميتلكان رؤية واضحة أو 
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منطقيا للوقت واجلهد املبذولني ِف دراسة مقررات اللغة العربية سوى اجتياز سنة دراسية بنجاح، لكنه ليس تعليما مربرا 
 للحياة واملواطنة كما يفرتض أن يكون.

وقد يكون عدم بناء املناهج على أسس علمية موضوعية صحيحة مع إمهال أساسيات املادة، ومتطلبات الطالب،  
 ح العصر تنعدم أركان  أسس بناء املنهج اجليد.وحاجات اجملتمع ورو 

وإن اللغة العربية عندما حتولت إَل جمموعة من الكتب الِت حولت تعليمها إَل اِلانب املكتوب وأمهلت اجلانب الشفوي 
:  4033يه ليانغ ينغ، من اللغة،  أهنا ال حتقق األهداف املرسومة سوى أهنا جترب الطالب على كراهية اللغة وتعلمها.)

907) 
 قد الحظ الباحث ِف أثناء عمل التدريس أن الطرائق التدريسية املتبعة ِف تعليم اللغة العربية ِف املعاهد اْلسالمية

تتبع طريقة القواعد والرتمجة الِت ال جتدي كثريًا ِف تعليم املهارات اللغوية األربع الِت شاع اجتاهها لدي معاهد تعليم غالبا 
يا هي األبرز من بني الطرق  ِف تعليم اللغات األجنبية ِف العصور اللغات هذ ا العصر . ذلك ألن هذه الطريقة تعد اتَر

الوسطى حَّت بداية القرن اِلاِل، ولقد شاع استخدامها ابتداء من الثالثينات ِف هذا القرن، وهذه الطريقة هتتم ِبعرفة 
اللغة خصوصا ِف القراءة والكتابة، وكان أكثر التدريبات  القواعد اللغوية وحفَها، مث تطبيقها بعد ذلك ِف استخدام

شيوعا هو الرتمجة من اللغة األجنبية وِبلعكس. وهتمل مهارتني لغويتني أساسيتني) االستماع والكالم(، وْلذا كان معَم 
 (204:  4033ني، اْلرجيني ِبملعاهد اْلسالمية بيوننان لديهم إشكاليات الكفاءة اللغوية.) مسية دفع هللا أمحد األم

وِف صعيد الوسائل التعليمية فتعريفها هو كل ما يساعد املعلم ِف تدريسه جلعل درسه أكثر إاثرة وتشويقا 
لطالبه، وهي تعترب عنصرا هاما من عناصر املنهج، وآاثرها ملموسة على كثري من مَاهر عملية التعلم. فالوسائل التعليمية 

رة واْلرائط العادية ِنواعها البارزة والصماء والكرات األرضية، والنماذج املبسطة، واملناظر َتتى على أنواع خمتلفة مثل السبو 
اجملسمة، وعينات األشياء، والرحالت ِنواعها، والتمثيليات املدرسية، سواء ىف الفصل أو خارجه، واللوحات والصور 

التعليمية، والتسجيالت، والشرائح أو الصور الشفافة،  واملعارض، والصور املتحركة السينمائية والتليفزيونية، واْلذاعات
منصور، أمحد حامد،  واألفالم الثابتة، والشرائح اجملهزة، والرسوم البيانية، اِلاسوب، والشبكة الدولية واْلكرتوِن وغريها.)

ثل السبورة ( والوسائل املستخدمة ِف املعاهد اْلسالمية بيوننان معَمها من النوع التقليدي م15-17:  3987
والطباشري والكتاب املقرر، وعادة ما يعتمد املعلم ِف شرح املادة بطريقة املعتادة واملشهورة وهي الشرح والتلقني، وقل  ما 
يستخدم املعلم الوسائل التعليمية ِف توصيل املعلومات الِت تناسب املوضوع وتالءم املوقف التعليمي؛ ْلذا كان من املهم 

يوسف   ِبْلربات ِف التعامل مع الوسائل التعليمية لتعليم العربية للناطقني بغري العربية كلغة اثنية. )جدا توظيف املعلمني
 (75:  4031أيوب ما يوي قونغ، 

 البيئة التعليمية:
( ومنذ ذلك الوقت يتعلم 319:  3990دخلت اللغة العربية إَل الصني مع دخول اْلسالم إليها،)ُممود شاكر 

يون اللغة العربية والعلوم الدينية، وذلك بتعليمها ِف املساجد  والدورات التدريبية ِف العطلتني: الشتوية املسلمون الصين
والصيفية، وحفظ القرآن الكرمي لكونه منزاًل ِبللغة العربية. وِف األربعينيات من القرن العشرين بدأوا ِف إنشاء معاهد 

 ومدارس لتعليم اللغة العربية وتعلمها.
ويل املرحلة من املساجد إَل املعاهد حتدث عملية تعليم اللغة العربية  تغريات هائلة ِف كل األصعدة وكان حت

وثقافيا كان أوتعليميا، فأصبحت مضامني الدراسة تتجه َنو األفضل، والبيئة التعليمية أخذت تتوسع دوائرها ِما هتيئ البيئة 
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أن أساليب التعليم وأهدافه أخذت تتطور َنو األجود أيضا، ِما يؤدي إَل الساَنة لتعلم العربية لدى أبناء الصينيني، كما 
 (4:  4009ظهور معاهد تعليم اللغة العربية ِف مقاطعة يوننان كما ذكرًن سابقا.) دينغ جون، 

 
 نوعية الطالب والطالبة خلفيتهم اللغوية

م وهي املعلم واملتعلم واملنهج، وهو املستهدف الذي يعد املتعلم أحد العناصر األساسية الثالثة ِف عملية التعليم والتعل
وضعت من أجله كل اْلمكاًنت املتاحة؛ ليفهم اللغة العربية ِبعتبارها األداة الِت يعرب هبا الطريق إَل فهم كتاب هللا وسنة 

 رسوله الكرمي وعقيدته اْلسالمية لينقلها إَل اجليل املستقبل.
ينيني كانوا على أَّناط خمتلفة من حيث النشأة ودرجة التلقي ِف البيئة الِت عاشها، فمنهم وال حَنا أن هؤالء املتعلمني الص 

من نشأ ِف األسر الثقافية، وحصل على قدر من الفكر والثقافة. ومنهم من نشأ ِف األسر العادية، وَل يتيسر له إال قدر 
ني بسمات شخصية قد يكون ْلا عالقة اجيابية أو بعض املتعلم ضيق من العلم واملعرفة. وكذلك شخصية املتعلم، ويتميز

املتعلم املنطوى على  الثانية، فمثال الطالب الذي يتميز ِبملرح ستكون عملية التعليم لديه أفضل من سلبية ِف تعليم اللغة
اِلافز  دافع أونفسه ِف تعلم اللغة الثانية. وإضافة إَل ذلك كان أبرز مشكالت هؤالء الطلبة هي قلة الدافعية لديهم، وال

الثانية، وِف تقدير الباحث أن هذه مشكلة ترجع إَل  يشكل أمهية كبرية ِف جناح املتعلم أو فشله ِف العملية التعليمية للغة
قلة وجود املهن والوظائف الِت تلب متعلمي اللغة العربية بعد خترجهم . وِف العادة وظائفهم هي تدريس ِف املعاهد العربية 

 ولو خترجوا ِف اجلامعات العربية، واِلاملون الشهادات اجلامعية أو الشهادات العليا التوجد املهن أو الوظيفة األهلية، حَّت
لدى اِلكومة لتلبيتهم. وكذلك عدم اعرتاف اِلكومة بشهادة املعاهد العربية وحَّت الشهادات اجلامعية العربية أو 

 الشهادات العليا ال اعتبار ْلا عند اِلكومة.
وخلفيات الطالب، رأينا بعضهم ليس لديهم إال قليل من خلفيات اللغة العربية ويستطيع أن يقرأ شيئاً من القرآن           

قبل التحاقه ِبملعاهد لدراسة اللغة العربية والعلوم الدينية، وهوكان الطلبة اْلالني من خلفية العربية يبدأون تعلمهم من 
رق ثالث أو أربع سنوات، من الصعوبة أن يتمكن الطالب من الكفاءة اللغوية كما اِلروف اْلجائ، ووقت الدراسة تستغ

 (47-45:  4031 شينغ هوا، ِلهو مطلوب. )
 

 نوعية املعلمني:
قام الباحث إبجراء املس اللغوي مع عدد من معلمي املعاهد اْلسالمية بيوننان وهم عشرون أستاذا وأستاذة، وتفصيل 

 ِف اجلداول أدًنه:  مواصفاهتم كما هو املوضح
 
 توزيع أفراد معلمي اللغة العربية وفقا ملتغري اجلنس: -3

 (1اجلدول رقم )
 النسبة املئوية اجملموع الكلي التكرار الرتتيب املتغري  

 اجلنس
 11 ذكور

02 
51% 

 %01 1 إًنث
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عربية وفقا ملتغري اجلنس، حيث ( يَهر لنا توزيع أفراد جمتمع الدراسة من معلمي اللغة ال1من خالل اجلدول رقم )
% ، 01% من اجملموع الكلي للمجتمع من املعلمني، ِف حني بلغت النسبة املئوية لإلًنث 51بلغت النسبة املئوية للذكور 

 ويَهر أن هناك تفوق الذكور على اْلًنث.
 
R- :توزيع أفراد معلمي اللغة العربية وفقا ملتغري درجاهتم العلمية 

 (4رقم )اجلدول 
 النسبة املئوية اجملموع الكلي التكرار الرتتيب املتغري  

 املؤهل

 11 بكالوريوس

02 

02% 

 %11 3 ماجستري
 %1 1 الدكتوراه

( يَهر لنا توزيع أفراد اجملتمع حسب درجاهتم العلمية، حيث أن الذين حيملون درجة 0من خالل اجلدول رقم )
%، 1% ، والذين حيملون درجة الدكتوراه نسبتهم 11جة املاجستري نسبتهم %، والذين حيملون در 02البكالوريوس نسبتهم 

 وهذا يدل على أن من ْلم خربة ودرجة الدكتواره واملاجستري أقل من الذين حيملون البكالوريوس.
 

 توزيع أفراد معلمي اللغة العربية وفقا ملتغري حسب عدد سنوات اْلربة ِف التدريس: -7
 (1رقم )اجلدول 

 املتغري

 النسبة املئوية اجملموع الكلي التكرار سنوات اْلربة
 12 سنوات(1من سنة إَل)

02 
12% 

 %31 5 سنوات(12سنوات إَل)(1من)
 %11 3 سنوات12(﹤أكثر من )

% منهم لديهم خربة أكثر 31منهم لديهم خربة أكثر من سنة، ونسبة %12( يَهر لنا أن نسبة 3من خالل اجلدول رقم )
منهم لديهم خربة أكثر من عشر سنوات. هذا يدل أن عدد سنوات خربة التدريس أكثر  %11نوات، ونسبةمن مخس س

 من عشر سنوات قليل، وأكثر املعلمني لديهم خربة التدريس أقل من مخس سنوات.

 
 توزيع أفراد معلمي اللغة العربية وفقا ملتغري مستوى املهارة اللغوية: -1

 (1رقم )اجلدول   

 املتغري

 النسبة املئوية اجملموع الكلي التكرار مستوى مهارة اللغوية
 11 ِمتاز

02 
02% 

 %11 3 جيد جدا
 %1 1 متوسط
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( يَهر لنا توزيع أفراد جمتمع الدراسة من معلمي اللغة العربية وفقا 1(، والشكل رقم )1من خالل اجلدول رقم )
% منهم مستوى مهارة 11نهم مستوى مهارة اللغوية ِمتاز، ونسبة% م02ملتغري مستوى املهارة اللغوية، حيث أن نسبة 

% منهم مستوى مهارة اللغوية متوسط.  هذا يدل أكثر معلمي اللغة العربية مهارهتم اللغوية 1اللغوية جيد جدا، ونسبة 
 .أمس اِلاجة إليهاِمتازة، وهم يتقنون اللغة املدروسة من حيث هي اللغة، ولكن من حيث اْلربات ومهنة التدريس هم ِف 

 
 اجتاهات اجملتمع َنو تعليم اللغة العربية

 :توزيع املعاهد اْلسالمية ِبقاطعة يوننان وفقا ملتغري نوعية املعاهد
 (1رقم ) الشكل

 
 
 
 
 
 
 

 % من املعاهد املعهد40األهلي، و % من املعاهد املعهد80( يوضح لنا أن 3من خالل الشكل رقم )
 ن أكثر املعاهد ِف مقاطعة يوننان املعهد األهلي.اِلكومي، وهذ يدل على أ

% من املعاهد العربية هي األهلية، وهذا يدل على أن أكثر اْلسالمية هي املعاهد األهلية، وهي اتبعة 02وأن 
 للمساجد. واملعاهد اِلكومية ليس فيها أية مادة اللغة العربية. والطالب ال يستطيع أن يلتحق ِبجلامعات اِلكومية بعد

 يصل إَل املرحلة الثقافية التعليمية الِت تعيشها أكثر الدول َلجمتمع الصني إَل اآلن خترج من املعاهد العربية األهلية. و 
 .رمسيا وال أهليا لديها ال تستخدم اللغة العربية،  إذ املتقدمة

 
 املصادر واملراجع:

دار أكادميية العلوم االجتماعية الصينية،  ،ا وحديثادراسات حول تعليم اللغة العربية ِف الصني قدميم، 4009دينغ جون،
 ،.3ط ،بكني

، منشورات املؤمتر الدوِل لتعليم شكالت تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهام، م4033مسية دفع هللا أمحد األمني، ديسمرب،
 .اللغة العربية، كلية اللغة العربية جبامعة الدراسات األجنبية ببكني

، مكتبة ومطبعة الشعاع الفنية، أسس ومبادئ البحث العلمي ،م4004مريفت على، و خفاجة، و وض؛ صابر، فاطمة ع
 .3اْلسكندرية،مصر، ط

 .1، دار أسامة للنشر، الرايض، طالبحث العلمي مفهومه وأدواته أساليبه ،م4039 عبيدات، ذوقان، وآخرون،

 ،بكني  ،للشر الدوَل ةصني اليوم  التابعة للمجموعة الصينيدار جملة ال ،اللغة العربية ِف الصني م ،4031 ، شينغ هواِل
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 .4، دار الوفاء للنشر والتوزيع، طتكنولوجيا التعليم وتنمية القدرة على التفكري االبتكارىم، 3987منصور، أمحد حامد، 
 .44،  ج 4املكتب اْلسالمي، بريوت، طاتريخ اْلسالم م، 3990،ُممود شاكر

رسالة ماجستري )غري  تقومي منهج تعليم اللغة العربية بكلية شيدا للرتبية اْلسالمية، م ،4031ونغ، يوسف أيوب ما يوي ق
 منشورة( جامعة جاال اْلسالمية، قسم اللغة العربية، اتيالند. 

ر متمنشورات املؤ ، خصائص السلسلة اجلديدة من الكتب املدرسية لتعليم اللغة العربية ديسمرب، ،م4033يه ليانغ ينغ،
 اللغة العربية، كلية اللغة العربية جبامعة الدراسات األجنبية بكني.   الدوِل لتعليم
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يتوخى من هذا البحث إبراز شيء من مجاليات الدين اْلسالمي، وعنايته واهتمامه بكل جوانب ملخص البحث: 
 اِلياة، فاِلق اسم من أمساء اْلالق املصور، والدين اْلسالمي دين حق وعدل وإنصاف، والنب ُممد نب حق ال ريب

ِف رسالته، وقيام الساعة حق واِلساب واجلنة حق والنار حق، والقرآن الكرمي حق، فبيان مفهوم ذلك اِلق ِف تراثنا 
اْلسالمي، وتسليط الضوء الفقهي على أركان اِلق وبيان الفرق بني اِلق وبني الواجب ِف الفقه اْلسالمي ِمهية 

ب اِلق والعدل واْلنصاف، وحيرم الَلم واجلور على نفسه وقد ِبكان؛ ألن اْلالق موصوف ِبِلق وهو نفسه اِلق وحي
جعله ُمرمًا بني خملوقاته أمجعني، واملنهج املعتمد ِف تناول جزئيات الورقة االستقرائي والتحليلي الوصفي لقصد اْلروج 

نا اْلسالمي، وأن الشرع بنتيجة راجحة من املرجوح، ومن نتائج البحث: أن هناك فرقاً شاسعاً بني اِلق والواجب ِف تراث
اْلسالمي َل يهمل جانبًا ويهتم جبانب آخر ِف ديننا اْلسالمي، وإَّنا أمشل عنايته واهتمامه الشرعي على مجيع جوانب 
الدين اْلسالمي، وعلى مجيع مصاحل اِلياة الدنيوية واألخروية، وبيان حقوق هللا اْلالق على املخلوقات وحق العباد 

ه وتقدست أمساؤه، ومن أهداف البحث إحياء الفقه اْلسالمي الذي قد ال يلقي بعض ِباًل على على ِبرئهم جل جالل
 مثل هذه املوضوعات، مع أن األمة اْلسالمية ِف أمس حاجة إَل معرفة كل كبري وصغري ِف الشرع اْلسالمي.

 

Abstract: The aim of this research is to highlight some of the aesthetics of the Islamic 

religion, and its care and interest in all aspects of life, the right name of the Creator, the 

Islamic religion is a religion of right and justice and fairness, and the Prophet 

Muhammad peace upon him is absolutely right in his message, and the establishment of 

the hour is right and arithmetic and paradise right and fire right, and the Holy Quran is 

right in our Islamic heritage, highlighting the jurisprudence on the pillars of the right and 

the difference between the right and duty in Islamic jurisprudence is important; because 

the Creator is described by the right and the same right and loves the right and justice 

and equity, and deprives injustice and injustice on Himself has made it a taboo between 

His creatures wholes, the unfair approach In dealing with others, the paper inductive and 

analytical descriptive in order to come up with a preponderant outcome of the likely, and 

from the results of the research: that there is a huge difference between the right and duty 

in our Islamic heritage, and that Islamic law did not neglect one side and interested in 

another aspect in our Islamic religion, but more comprehensive attention and legitimate 

attention on all aspects the aim of the research is to revive Islamic jurisprudence which 

may not pay any attention to such subjects, even though the Ummah is in desperate need 

of the Islamic religion.  

_____________________________________________________________________________________ 

 مقدمة  البحث:
اِلمد هللا الذي أنزل كتابه ِبِلق، وجعله آخر الكتب السماوي ة، وجعله شاماًل لكل ما سبق من الكتب السالفة، وأرسل 
رسوله ونبيه ُمم د بن عبد هللا صلوات ريب وسالمه عليه ِبِلق، ليبني ويفرق بني اِلق والباطل، ولئال يكون هناك حجة 
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تعاَل جعل اِلق نرباسًا ودلياًل بني احملق وغريه، لذا منذ ِف صدر اْلسالم وِف أول وهلة من فإن هللا  ألحد من البشر.
اختيار النب اْلدى بني  هللا تعاَل أمهية اِلق، وذلك ِبجيء الرسول اِلق، ونو ر به الكعبة املشرفة، لكوهنا مَلمة ِبألصنام 

طل كان زهوقاً، وألنه ال ميكن أن جيتمع ضداد ِف آن واحد وِف قبل رسالة ُممدية، وملا جاء اِلق زهق الباطل ألن البا
مكان واحد، وجعل اِلُق الكعبَة مشرقة ومنورة؛ ألن الَلم ال ينفع وال يدوم وإن طال، وِبِلق يغلب املرء على غريه وإن  

مع كثرة الكفار ِف كان صغري اِلجم وقليل الُعدة، لذلك غلب املسلمون مع قلة املسلمني ِف ذلك الوقت على الكفار 
وأساسًا على ما سلف بيانه َييت هذا  .ذلك الزمن ِف عديد من املعارك اْلسالمية لكون املسلمني على اِلق من رهبم

البحث ليتناول شيئًا من مفهوم اِلق، من حيث فكرة اِلق ِف الفقه اْلسالمي، ومفهومه عند القدامى، وأركانه، وعالقة 
بني اِلق والواجب، واْلامتة مع أهم النتائج فيها، ليكون ذلك بداية اْلطوة ملن أراد التوسع اِلق ِبلواجب وبيان الفرق 

ومن أهداف البحث إبراز مزااي الدين اْلسالمي على سائر الدايًنت األخرى، وأن منبع هذا الدين اْلسالمي  والتعمق فيه،
يقوى رسالة ُممدية وأهنا رِبنية املصدر وأن هذا الدين من هللا تعاَل، وبيان اِلق بني خملوقات هللا تعاَل ِم ا يدل و 

اْلسالمي ليس من وضع البشر، ومن نتائج البحث أن اْلسالم َل يهتم جبانب ويهمل جانبًا آخر  بغض النَر عن أن 
قات هللا، يكون ِف الشؤون الدينية أو االجتماعية، وإَّنا ألقى نَرته اهتمامية على كل ما قد حيتاجه اْلنسان وسائر خملو 

من اجلمادات واِليواًنت فضاًل عن اْلنسان، وعلى هذا الدرب مشى عليه النب اْلدى ُممد بن عبد هللا صلوات ريب 
وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه الكرام ألن هللا أرسله رمحة للعاملني، واقتدى به صحابته األكارم والعلماء الرِبنيون على 

نصاف بني خملوقات هللا تعاَل، وهذا املوضوع يعترب من املوضوعات الِت حتتاج إَل دراسة بيان اِلق وإقامة العدل واْل
معمقة ومفصلة؛ ألن البشرية حتتاج إَل أمثاْلا ِف اِلياة الدنيا الفانية لبناء دار اآلخرة الباقية، وِبهلل تعاَل أستمد العون 

 .يعطي العمل حقهوالتوفيق على إكمال هذا العمل، ألن بتوفيقه ينجز إنسان و 
 املطلب األول: نشأة فكرة اِلق 

نشأت فكرة اِلق ِف وقت مبكر جداً، وذلك ألن اْلسالم مبِن على اِلق وعليه، فإن اِلق هو أساس اْلسالم وعموده، 
ودليالً  مهيمناً عليه،ملسو هيلع هللا ىلص وبسبب البيان بني اِلق وضدده الذي هو الباطل، أنزل هللا تعاَل كتابه اِلق، واختار رسوله ونبيه 

على حقية القرآن الكرمي؛ ألن اْلسالم لو ما كان على اِلق ملا دام إَل هذا الوقت لكثرة عداوة اْلسالم وُماربته وُماولة 
أعداء اْلسالم على خرابه وانعدامه من زمن البعثة إَل عصرًن املعاصر، وكم محالت من أعداء اْلسالم واملسلمني 

كان أساسه على اِلق، ما زال ولن يزال اْلسالم ومصادره ِبقياً إَل أن يرث هللا األرض   ومكائدهم على اْلسالم، ولكن ملا
 ومن عليها.

فإن فكرة اِلق ِف حد ذاهتا هي مثرة التفكري االجتماعي ِف الرأي  العام البشري، واجملتمع حباجة ماسة إَل اِلق، 
تمع ال يستطيع أن يستغِن عن الكساء والغذاء واملاوى ألهنم ال يستغنون عنه ِف إصالح اِلياة الدنيوية، كما أن اجمل

 . 260وكذلك اِلق ِف اِلياة البشرية
تعترب فكرة اِلق أهنا النَام الذي يضع للحرايت االكتسابية مسالكها، لغرض حصول كل اِلرية إَل حوائج 

اِلرية الضرار ِبآلخرين. ، ألنه ليس الغرض من إطالق كلمة 261صاحبها بدون أن تصطدم حرية أحد بغريه من األفراد

                                                      
م(، 3929ه /3195، 3)دمشق: دار القلم، ط مصطفى أمحد الزرقا، املدخل إَل نَرية اْللتزام العامة ِف الفقه اْلسالمي، 260

 .37ص
 .38املصدر نفسه، ص  261
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وبعبارة أخرى: ليس معّن اِلرية أن يضر شخص غريه حبريته، مثل: اجلوال أو احملمول الذي ابتلينا به ِف هذا العصر 
الراهن، له حرية أن يستخدمه ِف أي وقت ومَّت شاء، ولكن ال تعِن هذه اِلرية أن يتضرر غريه هبذه اآللة؛ ألنه ال ضرر 

اْلسالمي، كمن كان ًنئماً ِف مسكنه وجاره يتحدث بصوت مرتفع سيستيقظ من النوم، وهذا إضرار  وال ضرار ِف الدين
 وهو أمر ُمرم شرعاً، فإن للحرية حدود وشروط.
 املطب الثاين: معىن اِلق ِف اللغة واَّلصطالح

ات، كقوله تعاَل هللا تعاَل: للحق ِف اللغة العربية عدة معان، الكل يدور حول معّن الثبوت والوجوب، واْلجياب، واْلثب
لُِيِحقا اِْلَقا َويُ ْبِطَل (، أي وجب وثبت. وقوله تعاَل: ﴿7﴾، )ي س: َلَقْد َحقا اْلَقْوُل َعَلى َأْكثَرِِهْم فَ ُهْم ََّل يُ ْؤِمُنونَ ﴿

َوُقْل بل اآلخرة. وقوله عز وجل: ﴿(. أي يثبت اِلق ويَهره للناس ِف الدنيا ق8﴾، )األنفال: اْلُمْجرُِمونَ  اْلَباِطَل َوَلْو َكرِهَ 
ُممد بن عبد  -(، ظهر وثبت اِلق ِبجيء الرسول اِلق83﴾ )اْلسراء:َجاء اِْلَقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنا اْلَباِطَل َكاَن زَُهوقاا

ني وذهب الباطل وبطل بسبب جميء اِلق، ويطلق اِلق على النصيب كما نص عليه القرآن الكرمي حوارًا ب -ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
(،أي نصيب الفقراء ِف أموال األغنياء، وقد تكون 42﴾،  )املعارج: َوالاِذيَن ِف َأْمَواهِلِْم َحقٌّ ماْعُلومٌ الفقراء واملساكني، ﴿

 صدقة، أو زكاة، أونفقة واجبة وغريها من اِلقوق ِف األموال. واآلايت القرآنية هبذا الصدد كثرية ومعلومة. 
َوََنَدى َأْصَحاُب اْْلَناِة َأْصَحاَب النااِر َأن َقْد الثابت املوجود، كما ِف قوله تعاَل: ﴿ وقد جاء اِلق ِبعّن األمر

﴾ لظااِلِمنيَ نَ ُهْم َأن لاْعَنُة اَّللِ  َعَلى اَوَجْدََن َما َوَعَدََن رَب َُّنا َحقًّا فَ َهْل َوَجدُّتُّ ماا َوَعَد رَبُُّكْم َحقًّا قَاُلوْا نَ َعْم فََأذاَن ُمَؤذِ ٌن بَ ي ْ 
﴾ قَاَل فَاِْلَقُّ َواِْلَقا َأُقولُ (، أي وجدًنه أمرًا اثبتًا موجوداً. كما يطلق اِلق على الصدق لقوله تعاَل: ﴿22)األعراف: 

 .262(، وكذلك يطلق اِلق على العدل، ِف مقابلة الباطل، وَييت وصفاً إجيابياً لإلسالم82)ص: 
اِلق: حق الشيء وجب وثبت، وحققت الشيء أثبته، ومعّن قوله  واِلق عند البقاء الكفوي الذي نصه: "

﴾، ثبت اِلكم وسبق العلم، وحتققته: تيقنته وجعلته اثبتاً الزماً، وهو أحق ِباله أي ال حق لغريه َلَقْد َحقا اْلَقْولُ تعاَل: ﴿
 ".263ها آكدفيه، بل هو خمتص به بغري شريك، واألمي أحق بنفسها من وليها أي مها مشرتكان لكن حق

وِف القاموس احمليط، "اِلق من أمساء هللا تعاَل، أو من صفاته، والقرآن حق، وضد الباطل، واألمر املقضي، 
والعدل، واْلسالم، واملال، وامللك، واملوجود الثابت، والصدق... وحق الشيء أوجبه كأحقه وحققه، وحق األمُر حيق وحِيق 

 ".264حقه إذا وجب ووقع بال شك
 : وقد عرف العلماء اِلق بتعاريفات عدة، ومنها ما َييت: اَّلصطالحواِلق ِف 

". هذا التعريف، هو تعريف اِلق ِبلغاية واملقصود 265وقد عر ف علي اْلفيف بقوله: "اِلق هو مصلحة مستحقة شرعاً 
عند ما يقول  من حتقيق اِلق وتطبيقه ِف حياة الناس، ألن اِلق يستفيد منه صاحب اِلق فهو مصلحة له ومثرة جينيها

 اِلق، ويطبقه ِف حياته. 

                                                      
،  )مصر: دار السالم، نظرية اِلق بني الفقه اْلسالمي والقانون الوضعيينَر تفصيل هذا القول عند: أمحد ُممود اْلوِل،  262

 .31-9م(، ص4001، 3ط
 يق: عدًنن درويش وُممد املصري،، حتقكتاب الكلياتأبو البقاء أيوب بن موسى اِلسيِن الكفوي،   263

دار )بريوت:  لسان العرب،، وابن منَور ُممد مكرم، 193-190م(، ص3998ه / 3239)بريوت: مؤسسة الرسالة،  
 .95، ص3، د.ت(، مادة اِلق. ج3، طصادر

 . 95، )د.ط، د.ت(، صالقاموس احمليطُممد بن يعقوب الفريوزآِبدي،  264
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"، وليس هذا تعريفًا جامعًا ألن هناك حقوقاً 266وِف حاشية قمر األقمار ِن اِلق، "هو اِلكم الثابت شرعاً 
ليست حكماً ِف الشرع، مثل املال اململوك لشخص معني، والوالية على اليتيم، وحق اِلضانة، وغريها من اِلقوق ليست 

 عليه َرج هذا التعريف عن ماهية تعريف اِلق.حكماً شرعياً، و 
"، وهذا التعريف وجيه 267وبينما عر فه مصطفى الزرقا بقوله: "اِلق هو اختصاص يقرره الشرع سلطة أو تكليفاً 

وسديد، ملوافقته معّن ظاهر للحق ِف الشرع بل حَّت ِف عرف الناس، وعليه شرع الشيخ الزرقا ِف تعليل تعريفه، لزايدة 
 ولتقوية تعريفه، الوضوح 

 ومفاد حتليل هذا التعريف ما َييت: 
 حق الوِل ِف التصرف على من حتت واليته، فإنه سلطة لشخص على شخص. -
 وحق البائع ِف طلب الثمن من املشرتي، فإنه تكليف على الثاِن ملصحلة األول.  -
ي سبب كان، والذي واالختصاص: عالقة تشمل اِلق الذي موضوعه ماِل كاستحقاق الَدين ِف الذمة ِ -

موضوعه ِمارسة سلطة شخصية، كممارسة الوِل واليته، والوكيل وكالته، وكالمها حق لشخص فيجب أن يتناوله 
 التعريف.

وهذه العالقة لكي تكون حقاً جيب أن ختتص بشخص معني أو بفئة معينة، إذ ال معّن للحق إال عندما يتصور  -
ه، فالثمن َتص البائع، وِمارسة الوالية أو الوكالة َتص هبا الوِل أو فيه ميزة ِمنوحة لصاحبه وِمنوعة عن غري 

 الوكيل، فال وجود لفكرة اِلق إال بوجود االختصاص الذي هو قوامها وحقيقتها.
وسبب اشرتاط الشرع ْلذا االختصاص، ألن نَرة الشرع هو أساس االعتبار، بل هو أساس كل شيء ِف اِلياة،  -

شرع فهو اِلق، وما كان ملغياً ومرفوضاً ِف الشرع فهو ِبطل وإن أحسنه ومجله بعض الناس. فما كان معترباً ِف ال
 وبعبارة أخرى: اِلق ما جعله الشرع حقاً، والباطل ما أبطله الشرع.

ومراد قوله ِف التعريف "سلطة أو تكليفاً" ألن اِلق أحياًنً قد يكون سلطة أو تكليفاً، وعليه السلطة َتيت على  -
  وجهني:

: سلطة على شخص، كحق الوالد على ولده، والوِل على موليته، من ِبب التأديب، أو التعليم، أو األول
 التزويج.

سلطة على شيء معني، كسلطة شخص على ملكية العقار، أو السيارة. واِلق على الشخص إما  الثاين: 
 .268تكليف أو سلطة كما سبق بيانه آنفاً 
 ا ما أييت: وهناك استعماَّلت أخرى للحق منه

                                                                                                                                                            
 .19م، ص4033، 3، )بريوت: دار الفكر العريب ، طمةمذكرات اِلق والذعلي اْلفيف،  265
، )بريوت: دار الفكر، حاشية قمر األقمار لنوار األنوار على  شرح املنارُممد بن عبد اِلليم بن ُممد أمني اللكنوي،  266

 .439، ص4م(، ج3995، 3ط
 .39، صاملدخل إَل نظرية اَّللتزامالزرقا،  267
 .43-39، صاماملدخل إَل نظرية اَّللتز الزرقا،   268



208 

 

 

 

ِف الثابت املوجود، يقولون ِف حق اْلنسان: من حق فالن أن يفعل كذا، ومن حقه أن ميلك كذا، ومن حقه  -
أن يلي كذا من املال، وكلها اثبتة له. وِف حق مرافق العقار الذي يعرف حبقوق، وكلها اثبتة موجودة متصلة 

 ِبلعقار.
ن، وهذه العني حق فالن. ومنه حق الفقري ِف الزكاة، وحق ِف اِلظ والنصيب، فيقولون: هذا املال حق فال -

 الوارث ِف املرياث. ذلك ألن كل هذه اِلقوق تثبت ألصحاهبا.
ومن اجلدير ِبلذكر أنه لومر أي إنسان على أبواب الفقه اْلسالمي ِف أي مذهب من املذاهب لوجد 

هللا تعاَل ِف الصالة، وحق الفقري ِف الزكاة،  مصطلح اِلق يتطلب فيها مجيعاً، ففي العبادات نرى اِلديث عن حق
وِف املعامالت املالية اِلقوق املرتتبة على العقود ما كان منها إبرادة واحدة أو إبرادتني، وِف املعامالت غري املالية  
 كالزواج، فهناك حقوق مالية كاملهر، والنفقة للزوجة، وحقوق غري مالية كحسن العشرة، وحق الطالق، وجند حق

الوالية سواء ما كان منها على النفس أو املال، وحق اِلضانة والوصاية، وحق التعويض ِف ِبب الضمان، وحقة الدية 
 .269ِف ِبب اجلناايت، بل وحق القصاص. وِف كل هذا معّن الوجوب، والثبوت، واْلجياب، واْلثبات

 املطلب الثالث: مفهوم اِلق عند القدامى:
املعّن اللغوي واالصطالحي عند علماء اللغة وعند بعض العلماء املعاصرين، فناسب ِف هذا  تنب فيما سبق معان اِلق ِف

 املطلب التحديث ولو بقليل عن تعريف بعض الفقهاء واألصوليني للحق.
الشيخ مصطفى الزرقا، وعلي اْلفيف، وأمحد اْلوِل وغريهم، أن  -الذي يَهر من مالحَة الفقهاء املعاصرين

ى َل يضعوا تعريفًا للحق، ولذا حاول الشيخ علي اْلفيف لتعريف اِلق، كما استعرض الباحث آنفاً، وهنا الفقهاء القدام
تعريف آخر له للشيخ علي نصه: "اِلق املطلوب قد يكون عيناً، وقد يكون منفعة، وقد يكون غري ذلك، كحق 

 ". وصراحة ليس هذا تعريفاً للحق بل شرح ألقسام اِلق.270الوالية
ذر للفقهاء القدامى ِبلقول لعل سبب عدم تعرضهم لتعريف اِلق، أهنم َل يعنوا بذكر حداً، أو رمساً وقد يعت

للحق، فيما وصل إلينا من كتبهم، وكأهنم رأوه أن معّن اِلق واضح وغِن عن التعريف لديهم ِبلسليقة، وكذلك األصوليني 
عريفًا عامًا شاماًل جامعًا مانعًا ملصطلح اِلق، كما ميكن . ويسلم القول ِن الفقهاء َل يضعوا ت271حيث َل يعرفوا اِلق

التسليم ِهنم َل يعرفوه لوضوح معناه، أو أهنم َل َرجوا ِف استخدامه عن املعاِن اللغوية املذكورة آنفاً، وِف املقابل ال يسلم 
 اِلق، ودليل ذلك ِما َييت:   القول ِهنم َل حياولوا تعريفه، ألن هناك مالمح ِما تبدئ أهنم حاولوا تعريف مصطلح

". وقد ُوجه االنتقاد على هذا التعريف، وملخص الكالم: أنه 272تعريف صاحب قمر األقمار ِنه: "حكم يثبت -
 273بيان عام ليس جامعاً مانعاً، وأنه يوضح بعض جوانب اِلق دون البعض اآلخر.

                                                      
 .35-32، صنظرية اِلق ِف الفقه اْلسالمي والقانون الوضعياْلوِل،  269
 .19، صاِلق والذمةعلي اْلفيف،  270
 ، وما بعدها.39ص املدخل إَل اَّللتزام،، والزرقا، 39، صنظرية اِلقاْلوِل،  271
 .439، ص4، جقمر األقمار على شرح املنار املسمىي بنور األنواراللكنوي،  272
 .14-13، صنظرية اِلقوِل، اْل  273
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هذا التعريف، ِنه تكفيه الغموم لعموم  ". وكذلك انتقد274تعريف صاحب البحر الرائق ِنه: "ما يستحقه الرجل -
لفظ ما، وإن االستحقاق الوارد ِف التعرف متوقف على تعريف اِلق، وهذا يتوقف على معرفة االستحاق فليزم 

 .275الدور
 ". 276تعريف صاحب كتاب طريقة اْلالف بني الشافعية واِلنفية، ِنه: " اختصاص مَهر فيما يقصد له شرعا -
ِن: "اختصاص يقرر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداء من آخر، حتقيقًا ملصلحة تعريف الدكتور الدري -

 ".277معينة
تعريف الشيخ عيسوي أمحد عيسوي: "مصلحة اثبتة للشخص على سبيل االختصاص واالستئثار يقررها املشرع  -

 ".278اِلكيم
االختصاص، ويقرر ْلا تعريف الدكتور ُممد اِلسيِن حنفي: "مصلحة يقررها الشرع لشخص على سبيل  -

 ".279اِلماية
التعريف املختار لدى الباحث هو تعريف الشيخ مصطفى الزرقا، وذلك لكثرة ثناء العلماء املعاصرين عليه، بعد 
ما يعرضون تعريفات الفقهاء القدامى واملعاصرين، وِما يؤيد ويقوي تعريف الزرقا راجحًا ما نقل اْلوِل ِف قيمة هذا 

في الذي بنصه: "تعبريه ِبالختصاص هروِبً من التعبري ِبملصلحة، ألن األخرية مثرة اِلق وليست اِلق التعريف عن املكاش
ذاته، كما أنه ليس ِبلضرورة أن تكون هناك مصلحة لصاحب اِلق. كما أن هذا التعبري إبقرار الشرع َرج ما َل يقره 

للغاية. ومنح اِلق صاحبه سلطة أو تكليفاً، من ًنحية  الشرع، وهذا التحديد ملصدرية اِلق ِف الشريعة اْلسالمية مهم
 ".280يوسع دائرة أصحاب اِلقوق لتشمل األشخصاص الطبيعية واالعتبارية كما تشمل حقوق هللا تبارك وتعاَل

 املطلب الرابع: أركان اِلق
لغة واالصطالح، وملا كان اِلديث فيما سبق عن تعريف أهل العلماء قدميًا وحديثًا عن مصطلح اِلق من حيث ال

واستعماالت أهل العلم ملصطلح اِلق، ومفهوم اِلق للفقهاء القدامى واألصوليني، واملعاصرين، فناسب اِلديث هنا عن 
أركان اِلق، لكل شيء ركن أو أركان يتقوى به، وبدون ركن قد ال يثبت، لذا شرع املوَل أركاًًن ألعَم عبادته وهي 

هذا إن دل على شيء فإَّنا يدل على أمهية األركان ِف كل شيء، وال سيما ِف الشريعة الصالة، وكذلك بقية العبادات، و 
 اْلسالمية، وعليه سيكون اِلديث عن أركان اِلق، فيما َييت: 

                                                      
 . على املوقع:108، ص  39، ج البحر الرائقزين الدين بن إبراهيم ابن جنيم،  274

 http://www.al-islam.com 
 .382-382م(، ص3982، 4، )بريوت: مؤسسة الرسالة، طاِلق ومدى سلطان الدولة ِف تقييدهفتحي الدريِن،   275
، نقال عن اْلوِل ِف نَرية اِلق، طريقة اخلالف بني الشافعية واِلنفيةوزي الشافعي، القاضي أيب علي اِلسني بن ُممد املر  276

 . 37ص
 .391، صاِلق ومدى سلطان الدولة ِف تقييدهالدريِن،   277
ه، مصادره، نَرية امللك والعقد، قواعده الكلية، )مصر: مطبعة دار املدخل للفقه اْلسالميعيسوي أمحد عيسوي ،  278 ، اتَر

 .119م(، ص3990، 3ط التأليف،
الذمة واِلق واَّللتزام وأتثريها ابملوت ِف ، نقال عن املكاشفي طه الكباشي،109، صاملدخل لدراسة الفقهُممد اِلسيِن،  279

 .93م(، ص3989ه / 3209، 3، )الرايض: مكتبة اِلرمني، طالفقه اْلسالمي، دراسة مقارنة
 .53، صن الوضعينظرية اِلق ِف الفقه اْلسالمي والقانو اْلوِل،  280
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 وملا كان اِلكم على شيء فرع عن تصوره، يتحتم على الباحث معرفة الركن لغة واصطالحاً: 
 فهو عينه. : جانب الشيء القويالركن ِف اللغة العربية

ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم، إذ قوام الشيء بركنه ال من القيام، وإال يلزم أن يكون الفاعل ركناً  وِف اَّلصطالح:
 . 281للفعل، واجلسم ركناً للعرض. وقيل ركن الشيء: ما يتمُّ به وهو داخل فيه، خبالف شرطه وهو خارج عنه

  .282جزء من أجزاء حقيقته البيت، الركن من الشيء:  كركن  يستند إليها،أحد اجلوانب القوية الِت :الركن من الشيء
: صاحب اِلق وهو املستحق، وُمل اِلق: وهو ما يتعلق به اِلق ويرد عليه. وهو إما الشيء وللحق ركنان

 املعني الذي يتعلق به اِلق، كما ِف اِلق العيِن، أو الدين.
املدين ركن اثلث: وهو املدين املكلف ِبِلق. ونوع تكليف إما ويضاف للحق الشخصي كالعالقة بِن الدائن و 

 أن يكون قياماً بعمل كأداء الدين أو الثمن، أو امتناعا عن عمل.
: هو هللا تعاَل ِف اِلقوق الدينية، والشخص الطبيعي )اْلنسان( أو االعتباري )كالشركات صاحب اِلق

 .283الذي يتمتع ِبلسلطات الِت ميارسها على ُمل اِلق -كالدين على الشخص-واملؤسسات( ِف اِلقوق األخرى، 
 املطلب اخلامس: العالقة بني اِلق والواجب

بيان العالقة بني الشيئني يتحتم التعرف على كل واحد منهما على حدة ليتبني وجه العالقة بينهما، وقد استعرض تعريف 
 جه العالقة بني املصطلحني )اِلق والواجب(.أهل العلم ملصطلح اِلق، وهنا يتم تعريف مصطلح الواجب ليتضح و 

 
 Obligation, order, dutyتعريف مصطلح الواجب ِف اللغة: 

َهاهناك عدة إطالقات ملصطلح الواجب، ومنها السقوط، كما قال هللا تعاَل: ﴿ ﴾ )اِل ج: فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبُ َها َفُكُلوا ِمن ْ
19.) 

﴿فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبُ َها َفُكُلوا ِمن َْها﴾  : ومنه قوله تعاَل ِف النسك ويقال ِف اللغة: وجب اِلائط إذا سقط،
الثبوت واللزوم، فإن ما يسقط يستقر بسقوطه ويلزم  معّن وفيهأي: ذحبت فسقطت ووقعت إَل األرض. (. 19)اِل ج: 

ِف  الواجب معّن عليه، ومن مث قيل: )وجب البيع( أي: ثبت واستقر ولزم، وهذا أصل الوضع الذي يسقط
 .284االصطالح

 .285وهو ما يثاب بفعله ويستحق اتركه ِبلعقوبة لوال العذر حَّت يضلل جاحده وال يكفر به وِف اَّلصطالح: 
الشارع من املكلف فعله طلباً جازماً، بدليل ظِن ، أو قطعي ، ِن اقرتن طلبه بصيغ وألفاظ تدل  أو هو ما طلب

 على حتتيم فعله، أو ترتب على تركته عقاب املكلف.
. أو 286أو هو ما طلب الشارع من املكلف فعله طلبًا جازماً، بدليل ظِن ، ثبواتً، أو داللًة، أو ثبواتً وداللًة معاً 

 .287عا اتركه مطلقاهو ما ذم شر 

                                                      
 .335م، ص4000، 33، )بريوت: دار الكتب العلمية، طالتعريفات أيب اِلسن علي بن ُممد بن علي اجلرجاِن اِلنفي،  281
 م2/07/4034ِف يوم األربعاء، املوافق:  ،.http://www.almaany.com/homeعثرت على هذه املعلومة من املوقع:  282
 .31-30م(، ص3995، 3، )الدار الشامية  للطباعة والنشر، طالفقه اْلسالمي ومدارسهمصطفى الزرقا،   283
284 http://www.karom.net/vb/showthread.php  
 .422، صالتعريفاتاجلرجاِن،  285

http://www.karom.net/vb/showthread.php?t=17932
http://www.karom.net/vb/showthread.php?t=17932
http://www.karom.net/vb/showthread.php?t=17932
http://www.karom.net/vb/showthread.php?t=17932
http://www.almaany.com/home
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وعلى تركه مع القدرة الذم هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، ورتب على امتثاله املدح والثواب، 
 .بوالعقا

 وقد عرفه الشيخ العيثمني بقوله: "ما أمر به الشارع على وجه اْللزام"
أنه ال يدخل فيه بعض ما يستفاد منه  هقد تعقبه الشيخ عطاء ِف شرحه لرسالة األصول ِنه غري جامع فذكر ما ُمصلت

 ِنه فريضة، أو إنه مكتوب على املخاطبني، أو ِبْلخبار ِن تركه كفر، أو الوجوب من غري صيغة األمر َنو وصف الفعل
فسق، أو ظلم وغري ذلك، وذكر أيضا أنه ال يشمل الواجب املوسع، أو الكفائي، أو املخري، وأفاد أنه البد من إضافة 

 ما على التعريف الذي اختاره وهو: ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم  بعض الوجوه، أو بوجه ما، أو حبالةقيد: ِف
 ليكون جامعا مانعاً. 

التعريف للواجب الكفائي، أو  هذا القيد الذي ذكره الشيخ عطاء قد يكون مفيداً للتعقب الثاِن من عدم مشول
  الوارد ِبلتعقب األول. شكالاملوسع، أو املخري، ولكنه ال حيل اْل

)ما طلب ... فعله( والطلب  ومن املالحظ أن الشيخ استبدل كلمة )ما أمر( ِف تعريف الشيخ العثيمني لكلمة
وهو يؤدي مع الفصل الذي ذكره بقوله )فعله( مؤدى كلمة األمر  ِبلنسبة للواجب جنس بعيد ألنه يشمل الفعل والرتك،

ولكنها ليست على صيغة األمر   ِف التعريف ليدخل ِف اِلد بعض الصيغ الِت تؤدي معّن األمرهذا التطويل  ولعله جلأ إَل
 .288التمثيل به كوصف الفعل ِنه فريضة، وَنو ذلك ِما سبق

فيكون تعريف الواجب ِبِلد اِلقيقي:  وأنه البد من إضافة قيد: )بصيغة ما( على التعريف ِلل اْلشكال األول
 (.289صيغة ما على وجه اِلزم بوجه ما)ما طلب الشارع فعله ب

التالزم والتضايف  "والغالب أن فكرة "اِلق" قد ظهرت هي وفكرة "الواجب" ِف وقت واحد وذلك لعالقة
اللغة الِت تعّن ِبلبحث ِف أصل الكلمات. ففي اللغة العربية  القائمة بينهما، وهي عالقة ما زالت حية قائمة ِف معاجم

 فهوم "الواجب" ارتباط تناوب وتالزم. وهكذا: "حق له" يفيد معّن "وجب له"، متامًا مثلما أن"اِلق" ب م يرتبط مفهوم
فعل "حق" جاء متعداًي حبرف "على"  "حق عليه" هو ِبعّن "وجب عليه"، أو ثبت عليه. وأغلب ما ورد ِف القرآن من

َرِفيَها فَ َفَسُقوْا ِفيَها َوِإَذا َأرَ مثال قوله تعاَل: ﴿ ليفيد ثبوت الشيء ولزومه ووجوبه. من ذلك ْدََن َأن ن ُّْهِلَك قَ ْريَةا َأَمْرََن ُمت ْ
َها اْلَقْوُل َفَدماْرََنَها َتْدِمرياا َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ُرُسالا ِإََل قَ ْوِمِهْم َفَجاُؤوُهم (، وأيضا: ﴿39﴾، )اْلس راء: َفَحقا َعَلي ْ

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِننيَ اِبْلبَ يِ َناِت فَانتَ َقْمَنا مِ  (، ويشرح الزخمشري هذه اآلية بقوله: 27﴾، )الروم: َن الاِذيَن َأْجَرُموا وََكاَن َحقًّا َعَلي ْ
ويَفرهم" ويورد ِف هذا املعّن  )يعِن املؤمنني( مستحقني على هللا أن ينصرهم، مستوجبني عليه أن يَُِهرهم "حيث جعلهم

يرد عن عرض أخيه إال كان حقًا على هللا أن يرد عنه ًنر جهنم يوم  ن امرئ مسلمجاء فيه: "ما مملسو هيلع هللا ىلص  حديثا للنب
وما حق العباد على هللا؟  القيامة" وِف حديث آخر أن الرسول سأل معاذاً: "اي معاذ هل تدري ما حق هللا على عباده

                                                                                                                                                            
، 1، )بريوت: دار الفكر املعاصر، ودمشق: دار الفكر، طحات أصول الفقهمعجم مصطلقطب مصطفى سانو،  286

 299م(، ص4009
ه  / 3207.ط، ص، خمتصر شرح الروضة، )بريوت: مؤسسة الرسالة، دجنم الدين أبو الربيع سليمان بن سعيد الطوسي 287

 http://www.islamweb.net/newlibrary/displaye م(، وعلى املوقع:3987
اتريخ اِلصول ، http://www.ahlalhdeeth.comوجدت هذا التعريف والتعقيب عليه على موقع ملتقى أهل اِلديث،  288

 م.2/07/4034عليه، يوم األربعاء: 
 أبو املنذر ُممود بن ُممد املنياوي، على الوقع نفسه. 289
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212 

 

 

 

 ئاً، وحق العباد على هللا أن ال يعذب منالعباد أن يعبدوه وال يشركوا به شي قلت: هللا ورسوله أعلم قال: فإن حق هللا على
 ال يشرك به شيئا".

و"الواجب" يفيد أن ما جيب على طرف هو حق للطرف  وواضح أن هذا النوع من التالزم والتناوب بني "اِلق" 
  املقابل: فما جيب على هللا هو حق لإلنسان، وما جيب على اْلنسان هو حق هلل.

جيب على "الراعي" هو حق للرعية  قة بني حقوق اِلاكم وحقوق احملكومني فماوعلى هذا املنوال مت ترتيب العال
 عليها واِلق الذي يرتدد ِف هذا اجملال هو حق العدل وحق الطاعة: من حق عليه، وما جيب على الرعية هو حق للراعي

على الراعي، أما الطاعة فهي  للراعية وواجب الرعية أن يعدل فيها الراعي ومن حق الراعي أن تطيعه الرعية؛ فالعدل حق
واجبة على الرعية وحق للراعي. والعدل على مستوى عالقة الراعي ِبلرعية يقتضي اجلمع بني االثنني حبيث يكون عدل 

اِلق والواجب على مستوى العالقة بني الناس:  الراعي ِبثابة تعويض لطاعة الرعية ومثل هذا يقال ِف ترتيب العالقة بني
واملسألة ِف هناية  يكون شرطًا ِف التمتع ِبِلقوق، والتمتع ِبِلقوق يفرض القيام بواجبات. فرضه الواجب قدفالقيام ِبا ي

التحليل مسألة معاملة ِبلعوض، وِبلتاِل مسألة تعامل جتاري: "مقايضة" ذلك أن "اِلق" هبذا املعّن هو دوما حق ل فالن 
"املشرتي" على "البائع". وسواء ذكر الطرفان معاً أو ذكر أحدمها فقط  ل "البائع" على "املشرتي" أو حق ل  على فالن: حق

 .290فالعالقة مع ذلك تبقى اثبتة، عالقة مبادلة
 

 اخلات مة وأهم النتائج:
اِلمد هلل تعاَل الذي بنعمته تتم الصاِلات، وبفضله ومن ه وكرمه َعلَم البشَر ِبا َل يعلم، أثّن عليه وأمحده بعدد كلماته 

 وم مسائه وخملوقاته، أن يسر الوقوف على بعض آراء العلماء القدامى واملعاصرين ِف بيان مصطلح اِلق.وعدد جن
 

 أهم النتائج الَت توصل إليها الباحث: 
جهود العلماء ِف كل صغري وكبري من فنون العلوم اْلسالمية، إهنم َل يرتكوا شيئًا إال حاولوا اِلصول إَل  أوَّلا:

 لفقهاء القدامى لوضع تعريف ملصطلح اِلق، بغض النَر أن يكون التعريف جامعاً ومانعاً.حقيقته، كما حاول ا
إبراز أمهية قيمة اِلق ِف الشريعة اْلسالمية، حيث أن اِلق اسم من أمساء هللا اِلسّن، وكذلك كون وصفه اثنياا: 

 ميزة وفضل ملصطلح اِلق. رسوله ونبيه ُممد ِبِلق وكذلك رسالته، وكذلك وصف اْلسالم ِبِلق، كفى هبذا
: تبني ِل رجحان تعريف فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا ملصطلح اِلق، الذي هو: "اِلق هو اختصاص يقرره اثلثاا 

 الشرع سلطة أو تكليفاً".
: علماء الشريعة ال َافون ِف هللا وِف بيان اِلق لومة االئم، لذا تعقب الشيخ عطاء على تعريف الشيخ رابعاا 

ثمني على أن تعريفه ملصطلح الواجب غري جامع، واستبدل كلمة "أمر" بكلمة " ما طلب"، وصراحة هو أمشل صاحل العي
 من كلمة األمر.  وتعقيب العلماء على تعريف الشيخ علي اْلفيف، وغريهم كما سبق العرض ِف البحث.

 اِلق يتمركز على ثالثة أركان، صاحب اِلق، وُمل، واملكلف ِبلدَّين. خامساا:

                                                      
اتريخ اِلصول عليها، يوم األربعاء:  ،http://etudiantdz.net/vb/t7771.htmlحصلت على هذه املعلومات من املوقع:  290

 م.2/07/4034
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: العالقة بني اِلق والواجب، عالقة التالزم والتناوب، ألن حق هللا على عباده أن يعبدوه وحده، وواجب أن يدخل سادساا 
 من عبده وحده وَل يشرك به شيئاً.

 
 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي
 .3، طدار صادر)د.ت(، بريوت:  لسان العرب،ابن منَور، ُممد مكرم،  

، حتقيق: عدًنن درويش وُممد املصري، كتاب الكلياتموسى اِلسيِن الكفوي،  أبو البقاء، أيوب بن
 م(، بريوت: مؤسسة الرسالة.3998ه /3239)

 .3م(، مصر: دار السالم، ط4001، )نظرية اِلق بني الفقه اْلسالمي والقانون الوضعيأمحد ُممود اْلوِل، 
 ، بريوت: دار الكتب العلمية.التعريفات ،م4000 اجلرجاِن، أيب اِلسن علي بن ُممد بن علي اِلنفي،

 .3، الدار الشامية  للطباعة والنشر، طالفقه اْلسالمي ومدارسهم(، 3995الزرقا، مصطفى أمحد، )
م(، دمشق: دار القلم، 3929ه /3195،)املدخل إَل نظرية اَّللتزام العامة ِف الفقه اْلسالميالزرقا، مصطفى أمحد، 

 .3ط
، بريوت: دار الفكر املعاصر، ودمشق: دار الفكر، معجم مصطلحات أصول الفقه(، م4009سانو، قطب مصطفى،)

 . 1ط
ة الرسالة، ، بريوت: مؤسسخمتصر شرح الروضةم(، 3987ه /3207،جنم الدين أبو الربيع سليمان بن سعيد الطوسي، 

 د.ط.
 .3م(، بريوت: دار الفكر العريب، ط4033، )مذكرات اِلق والذمةعلي اْلفيف، 

ه، مصادره، نَرية امللك والعقد، قواعده الكلية، املدخل للفقه اْلسالميم(، 3990عيسوي أمحد عيسوي ،) ، اتَر
 .3مصر: مطبعة دار التأليف، ط

 .4م(، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط3982،)قييدهاِلق ومدى سلطان الدولة ِف تفتحي الدريِن، 
 ، )د.ط، د.ت(. القاموس احمليطالفريوزآِبدي، ُممد بن يعقوب، 

، بريوت: حاشية قمر األقمار لنوار األنوار على  شرح املنارم(، 3995اللكنوي، ُممد بن عبد اِلليم بن ُممد أمني،)
 .3دار الفكر، ط

 . طريقة اخلالف بني الشافعية واِلنفيةمد الشافعي، املروزي، القاضي أيب علي اِلسني بن ُم
الذمة واِلق واَّللتزام وأتثريها ابملوت ِف الفقه اْلسالمي، دراسة م(، 3989ه /3209املكاشفي طه الكباشي، )

 .3، الرايض: مكتبة اِلرمني، طمقارنة
 مواقع الشبكة العنكبوتية 
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 حروف املعاين العاطلة ِف سورة األعراف ) نَ َعْم وبَ َلى َّنوذجاا(: دراسة حتليلي ة دَّللية
 296، ُممد علي عمر شيذو295ًندية  يوسف

 

บทคัดย่อ: งานวิจัยฉบับนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ค าบุพบทเชิงความหมายที่ไม่ท าหนา้ที่ในการผันค าใน ซู
เราะฮ อัล- อะอรอฟ ได้แก่ค าว่า (นะอมั) และ(บะลา) รวมถึงศึกษาหน้าทีแ่ละต าแหน่งของสองค าบุพบทเหล่านี้ตาม
ทัศนะของบรรดานักไวยกรณ์อาหรับ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความหมายต่างๆของค าบุพบท รวมถึงศึกษาจ านวน
การกล่าวค าเหล่านี้ในซูเราะฮ อัล-อะอรอฟ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจยัได้ใช้ระเบียบวิธกีารวจิัยเชิง พรรณนา วิเคราะห ์
และเชิงส ารวจ ผลจากการศึกษาวิจยัทีส่ าคัญมีดังนี้ ค าบุพบทแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ ค าบุพบทที่ท าหนา้ที่ผันค า
ในประโยค, ค าบุพบทที่ไม่ท าหน้าที่ผนัค าในประโยค, และค าบพุบทที่ทั้งท าหน้าที่ผันค าและไม่ท าหน้าที่ผันค าใน
ประโยค ค าว่า (นะอัม) เป็นค าบุพบททีไ่ม่ท าหน้าที่ผันค าในประโยคที่ให้ความหมายว่าใช่และยืนยันหากเป็นการตอบ
รับในเรื่องราวที่พูดมาก่อนหนา้ แตถ่้าหากว่าเป็นการร้องขอในประโยคที่กล่าวมากอ่นหน้านีจ้ะมีความหมายวา่ ใช่
เพียงอย่างเดียว และถ้าหากว่าประโยคก่อนหน้านี้เป็นประโยคบอกเล่าจะมีความหมายว่ายืนยันเพยีงอย่างเดียว ส่วน
ค าว่า(บะลา) เป็นค าที่ใช้ตอบรับในประโยคค าถามเชิงปฏิเสธ ค าวา่(นะอัม)ที่ปรากฎในซูเราะฮ อัล-อะอรอฟมีจ านวน 
2 ครั้งด้วยกัน ครั้งที่1 ให้ความหมายวา่ใช่ และครั้งที่2 ให้สองความหมายด้วยกัน คือทั้งใช่และยืนยัน สว่น(บะลา)มี
ครั้งเดียวปรากฎในซูเราะฮ อัล-อะอรอฟที่ให้ความหมายว่าปฏิเสธ 
ค าส าคัญ: ค าบุพบทที่ไม่ได้ท าหน้าที,่ ค า (นะอัม), ค า (บะลา), ซูเราะฮ อัล- อะอรอฟ, การศึกษาวิเคราะห์
ความหมาย 
 

Abstract: This study aimed to identify the literal meanings of two litters (نعم، وبلى) in 

Surat Al-A'raf, to know their semantic functions, highlighting their positions at 

grammars, as well as their significance and the number of times was used in Surat Al-

A'raf. The researcher followed the inductive and descriptive analytical method to collect 

the data. It was found some results. The most important were the letters meaning are 

divided into three sections: active letters, inactive letters, and some letters can be active 

and inactive at the same time. The letter (نعم) is one of the inactive letters that have two 

semantic meaning: promise and ratification, And usually be an answer to what came 
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before it unless that is no demand, then only promise. If what came before it is news, 

then it's ratification only. The letter ( لىب ) is an Answer character for the negative 

question signifying a retraction. The letter   نعم)  (stated in Surat Al-A'raf two places with 

the meaning of promise, and letter   بلى) ( in one place with a negative answer, and to 

prove annulment.  

Keywords: Inactive meaning letters; (نعم بلى); Surat Al-A'raf; Semantic study 

 

نَ َعْم وبَ َلى( العاطلتني ِف سورة األعراف ملعرفة  هتدف هذه الدراسة إَل الوقوف على حرِف املعاِن ) :ملخص البحث
ودمها ِف سورة األعراف. واتبعت وظيفتيهما الداللي ة، وإبراز مواضعهما عند النحاة، عالوة على داللتيهما وعدد مرات ور 

الباحثة ِف إجراء هذه الدراسة املنهج االستقرائي واملنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت إَل عدة نتائج أمهها: إنَّ حروف 
املعاِن تنقسم إَل ثالثة أقسام: حروف عاملة إعرابًيا، وحروف عاطلة إعرابًيا، وحروف جيوز أن تكون عاملة وعاطلة 

نَ َعْم( حرف من اِلروف اْلوامل معناها العدة والتصديق، وتكون جواًِب ملا قبلها أبداً، إال إذا كان ما قبلها  مًعا. إن )
بَ َلى( حرف جواب االستفهام ِف  طلبًا فهي حينئٍذ عد ة ال غري، وإن كان      ما قبلها خرباً فهي تصديق ال غري. و)

سورة األعراف ِف موضعني موضع ِبعّن العدة وموضع حيتمل املعنيني: نَ َعْم( ِف  حرف ) النفي تفيد اْلضراب. ووردت
 بلى( موضًعا واحدا إبجياب النفي وإفادة إبطاله. العدة والتصديق، و)
 حروف املعاِن العاطلة، حرف نعم، حرف بلى، سورة األعراف، دراسة داللي ة الكلمات املفتاحية:

______________________________________________________________________________________ 

 املقدمة
اِلمد هلل الذي نَ زَّل القرآن الكرمي، وجعله معجزة بيانية خالدة ْلري املرسلني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

 وعلى آله وصحبه ومن تبعه إبحسان إَل يوم الدين، وبعد: واملرسلني، نبينا ُممد 
رابطة بني الكلمات، وله كل األثر ِف توجيه املعّن، ولذا يرى أبو اْلري أنَّ ثقافة العرب الِت فكان اِلرف أداة 

استقر ت ِن األساس ِف اللغة، هو الفعل واالسم، وليس اِلرف، غري صحيح؛ إذ اِلرف له دور ِف داللة اجلملة العربية، 
 (.727م، ص4034وِف تغيري معناها. ) 

باِن وحروف املعاِن، حروف املباِن هي ماكان ِف بنية الكلمة أو ما ترتكب منها واِلروف نوعان: حروف امل
 الكلمات. وأما حروف املعاِن فهي ماكان له معّن ال يَهر إالَّ إذا انتَم ِف اجلملة.

واعتّن العلماء األوائل بدراسة حروف املعاِن ألمهيتها، يقول املرادي: "فلما كانت مقاصد كالم العرب على 
الف صنوفه مبنياً أكثرها على معاِن حروفه، ُصرفت اْلمم إَل حتصيلها ومعرفة مجلتها وتفصيلها، وهي مع قلتها وتيسر اخت

الوقوف على مجلتها قد كثر دورها، وبعد غورها، فعزت على األذهان معانيها، وأبت اْلذعان إال ملن يعانيها". ) 
 حاة ْلا بقصد فهم كالم العرب. (، فهنا يؤكد املرادي على اهتمام الن39م، ص3994

وكذلك اشرتط العلماء على اجملتهد أن يكون ملًما ِمور اللغة، خاصة اجلانب النحوي الدالِل ملا له من أمهية  
كربى ِف فهم القرآن الكرمي وِف استنباط األحكام الشرعية؛ "ألن اِلكم الذي يدل على النص َتلف ِبختالف معّن 

د اختلف العلماء ِف معان حروف كثرية، ونشأ من ذلك اختالف ِف املسائل الفقهية الِت ُتدار اِلرف الذي يتضمنه، وق
(، وهذا شيء مسل م به؛ ألنه مادام فيه خالف ِف حتديد 391م، ص4000، 4عليها وِف التفريع"، ) عبد السالم، ط

ستنباط؛ ولذا رأت الباحثة أن دراسة حروف داللة اِلرف ِف السياق، فبطبيعة اِلال ينشأ اْلالف بني الفقهاء ِف قضية اال
املعاِن العاطلة مهمة جدا إذ ال ميكن ألحد أن يستنبط األحكام ويفسرها بدون معرفة حروف املعاِن، ولكن لكثرة تلك 
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اِلروف وُمدودية الصفحات املسوحة للبحث اِلاِل اكتفت حبرِف ) نعم وبلى( كنموذج للحروف املعاِن العاطلة ِف سورة 
 عراف.األ
 

 مشكلة الدراسة:
 ِف هذا البحث إَل إبراز حروف املعاِن العاطلة ِف سورة األعراف من خالل اْلجابة عن األسئلة اآلتية:  وتسعى الباحثة

 ما وظيفة اِلروف وداللتها؟ -3 
 ما موضع حرِف ) نعم وبلى( عند النحاة ؟ -4
 ألعراف؟ وما داللتهما؟نعم وبلى( العاطلتني ِف سورة ا ما عدد تكرار حرِف ) -1

 

 أهداف الدراسة:
 هتدف هذه الدراسة إَل حتقيق األمور اآلتية:

 معرفة وظيفة اِلروف وداللتها. -3
 إبراز موضع حرِف ) نعم وبلى( عند النحاة. -4
 معرفة عدد مرات ورود حرِف ) نعم وبلى( العاطلتني ِف سورة األعراف وداللتهما. -1

 

 حدود الدراسة:
نعم وبلى( ِف سورة األعراف وال تتعدامها إَل غريمها من حروف املعاِن  الدراسة حول حرِف املعاِن العاطلتني )تدور هذه 

 العاطلة، وال إَل السور األخرى من خالل مجع مادتيهما ووصفهما وحتليل داللتيهما وحصر عددمها ِف سورة األعراف.
 

 منهج الدراسة:
 لتحقيق أهداف الدراسة، وهي:تتبع الباحثة بعض املناهج العلمية 

 حيث تقوم الباحثة ِبستقراء حرِف املعاِن العاطلتني ) نعم وبلى( ِف كتب اللغة العربية. املنهج اَّلستقرائي: -3
تصف الباحثة املعلومات املتعلقة حبرِف املعاِن العاطلتني ) نعم وبلى( بعد مجعها  املنهج الوصفي التحليلي: -4

 تحليل داللتيهما ِف سورة األعراف.من مَاهنا. مث تقوم ب
 

 املفهوم اللغوي واَّلصطالحي للحرف 
يقول ابن فارس إنَّ: "اِلاء والراء والفاء ثالثة أصول: حد الشيء، والعدول، وتقدير الشيء". فاألصل األول: اِلرف لغة: 

أمره على حرف واحد، أي هو اِلدُّ، فحرف كل شيء حد ه، كالسيف وغريه. ومن معّن اِلرف الوجه. تقول: هو من 
رَافًا. وَحرَّفْ ُتُه أًن عنه، أْي َعَدلْ  رَاُف عن الشيء. يقال اَْنََرَف عنه يَ ْنَحِرُف اَنِْ ُت بِِه عنه. طريقة واحدة. واألصل الثاِن: اْلَنِْ

. ]29سورة النساء، اآلية: [{حُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعهِ } وذلك كتحريف الكالم، وهو َعْدلُُه عن جهته،كقوله تعاَل:
(. وزاد الطربي معًّن آخر 24، ص4م، ج3993واألصل الثالث: اْلِمْحرَاُف، حديدة يقدر هبا اجلراحات عند العالج. ) 

( ويسنده قول رسول 29، ص3م، ج4000وهو أنه ميكن إطالقه على القراءة ألن القراءة هي الِت تُقرأ على أوجه. ) 
َعِة َأْحُرفٍ إنَّ َهَذا ا: » هللا  ( واملقصود  ب " سبعة أحرف" 382، ص9ه ، ج3244، ) البخاري، «لقرآَن أُْنزَِل َعَلى َسب ْ

 أي سبع قراءات.
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وتستخلص الباحثة ِما سبق أن  اِلرف يرجع إَل ثالثة معاِن، طرف الشيء، وًنحيته، وتقدير الشيء، وأما ما 
ن  القراءة ميكن إطالقها على حرف، تعترب الباحثة أن ه من استعمال زاده الطربي وجاء ِف اِلديث الن بوي الش ريف من أ

 اْلاص على العام، ألن اللغات تتكون من اِلروف، فاِلرف طرف أو جزء من اللغات، فأطلق اجلزء وأريد به الكل. 
 لقد تعددت التعريفات ِف اصطالح كلمة اِلرف، ويرجع ذلك إَل اختالف فهم العلماء ِفاِلرف اصطالحا: 

 حتديد مفهوم اِلرف، ومن هذه التعريفات ما يلي:
عرف ابن جِن اِلرف ِن ه: "ما َل حتسن فيه عالمات األمساء، وال عالمات األفعال، وإَّنا جاء ملعّن ِف غريه، 

( وقال ابن مالك ِف ألفيته:"كالمنا لفظ مفيد كاستقم 29م، ص3985، 4َنو: ) هل(، و) بل(، و) قد( وغريها". ) ط
(، قال ابن عقيل: إن دلت الكلمة على معّن ِف نفسها غري مقرتنة بزمان فهي 9وفعل مث حرف الكلم" ) د.ت، صواسم 

م، 3980، 40االسم، وإن اقرتنت بزمان فهي الفعل، وإن َل تدل على معّن ِف نفسها بل ِف غريها فهي اِلرف. )ط
 (.35، ص3ج

، مثل أداة الشرط ) إْن( وقد تكون امسا، مثل أداة هناك فرق بني اِلرف واألداة؛ فاألداة قد تكون حرفا
االستفهام ) مَّت(. واملشهور بني النحاة أن اِلرف يدل على معّن ِف غريه، غري أن ابن النحاس ًنزعهم ِف ذلك، وزعم أنه 

ن ذلك ِف شرح دال على معّن ِف نفسه وأن املعّن املفهوم منه مع غريه أمت من املفهوم منه حال إفراده، واتبعه أبو حيا
 (43، ص3أبو حيان، د.ت، ج التسهيل. )

فتميل الباحثة إَل تعريف ابن النحاس؛ ألنه تعريف جامع مانع، فاِلرف يدل على معّن ًنقص ِف نفسه واتم 
 مع غريه، مثال: حرف ) الالم( للملكية فهذا معناه ِف اِلقيقة، ولكن هذا املعّن ال يتصور إال إذا كان هناك شيء يراد به

ذلك، كقولك: الكتاب حملمد، ِبعّن أن الكتاب ملك حملمد وليس لغريه، لكن اِلرف ال يكتمل معناه إال مع غريه، يعِن 
 إال إذا أدخل ِف اجلملة، ولذلك ترى الباحثة أن أنسب التعريفات جتسيداً لداللة اِلرف هو تعريف ابن النحاس.

 
 أنواع اِلروف

قسم ) حروف اْلجاء( أو حروف املباِن، وقسم حروف املعاِن، وسيأيت تفصيلها ِف  فاِلروف ِف اللغة العربي ة قسمان،
 النقاط اآلتية:

(، وللنحاة 451، ص1هي ما كان ِف بنية الكلمة أو ما ترتكب منها الكلمات ) الغاليني، ج حروف املباين -أ
العربية َنوها وصرفها( ِن اِلروف مثانية  اختالف ِف حتديد عددها، منها ما ذكره علي رضا ِف كتابه ) املرجع ِف اللغة

(، وذكر عيسى اجلزوِل ِف  392، ص3وعشرون حرفا أوْلا األلف وآخرها الياء، أما اْلمزة فهي ألف ايبسة )د.ت، ج
كتابه ) املقدمة اجلزولية ِف الن حو( أن اِلروف العربية األصلية تسعة وعشرون حرفا وترتيبها على نسق املخارج وهي: ء، 

ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، ه، و، ي. )  ا،
 ( 135د.ت، ص

وترى الباحثة أن حروف املباِن تسعة وعشرون حرفا، حيث إنَّ حرِف األلف واْلمزة حرفان مستقالن ألن كل 
 ف اِللق والفم، وخمرج اْلمزة من أقصى اِللق.واحد منهما قائم بنفسه وله خمرج مستقل به، فاأللف اللينة خمرجها جو 

إَل قسمني: قمرية ومشسية. فالقمرية جيمعها حروف قولك: ) ابغ حجك وخف  -أيًضا -وتنقسم حروف املباِن
عقيمة( وحكمها إظهار الم التعريف عندها، َنو: ) اْلَفْجِر(، ) اْلَقَمَر(، ) اْلَعاِداَيت( ..إخل. والشمسية ما عداها، 
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، 3ا إدغام الم التعريف فيها، َنو: ) السَّماَِء(، ) الشَّْمِس( ) الطَّارِِق(، وغري ذلك. ) ُممد بن بدر الدين ، طوحكمه
  (.19م، ص4003

 وهناك حروف أخرى ْلا مسميات غري الِت ذكرت وفق أصواهتا أو أحكام التالوة أو القافية وغريها. 
، 3ال إذا صحبت االسم أو الفعل، وكلها مبنية. ) علي رضا، د.ت، جهي الِت ال تدل على معّن إ حروف املعاين: -ب
 ( وتنقسم حروف املعاِن إَل قسمني: عاملة، وعاطلة.392ص

هي ما حُيِْدُث تغيريا ِف آخر الكلمة الِت يصحبها كحروف اجلر فإهنا تلحق كسرة ِف  اِلروف العاملة -1
 روف العاملة إَل أربعة أقسام: االسم الذي تصحبه َنو: ُممد ِف املدرسة. وتنقسم ح

حروف تعمل الرفع والنصب ِف األمساء، وهي نوعان: كالمها مركب: نوع يرفع االسم وينصب اْلرب، وذلك  -
ثالثة أحرف وهي: ما، ليس، ال، ونوع ينصب االسم ويرفع اْلرب وذلك تسعة أحرف وهي: أنَّ، إنَّ، إْن، أْن، كأنَّ، لكنَّ، 

 نَّ.لَْيَت، َلَعلَّ، غَ 
حروف تعمل اجلر وهي إما مفردة أومركبة، فاملفردة مخسة أحرف: الباء، التاء، الواو، الكاف، الالم، وأما  -

، ُمذ، ِمْن، ُمْن، ُمْنذ، مع، كي، لوال، على، َعلَّ، عدا،  املركبة فهي سبعة عشر حرفا وهي: إَل، حاشا، حَّت، خال، ُربَّ
 َعْن، على، ِف.

 عال، وهي مخسة أحرف: أْن، َلْن، إذن، كيما، كي.حروف مركبة تنصب األف -
حروف مفردة جتزم األفعال، وهي حرف واحد، وهو الالم، وأخرى مركبة وهي أربعة أحرف: َل، ملَّا، إْن، إْذ  -

 (303م، ص3994مقرونة ب  ) ما(. ) املرادي، 
خر الكلمة الِت يصحبها بسبب هي على عكس حروف العاملة، ما ال حُيِْدُث تغيريا ِف آ اِلروف العاطلة -2

ما، كَهْل، نَ َعْم، بَ َلْى ...إخل. وقد جيوز أن تكون عاملة وعاطلة مًعا، ِبعّن جيوز أن تكون عاملة ِف سياق معني وعاطلة ِف 
ْن  قَاَل اَتَّللَِّ إِ  }سياق آخر، مثال ذلك حرف ) التاء( تكون عاملة إذا كانت للقسم وتُلحق كسرة بعدها َنو قوله تعاَل:

[، وتكون مهملة عندما تكون للتأنيث َنو: َذَهَبْت ًندية، فالتاء ِف َذَهَبْت حرف معّن 59]الصافات:  {ِكْدَت لَتُ ْرِدينِ 
 يدل على َتنيث فاعله لكن ال تؤثره ِف اْلعراب. 

 تعريف حرِف املعىن ) نعم وبلى( ووظيفتيهما الدَّللي ة
ة والتصديق، وتكون جواِبً ملا قبلها أبداً، إال إن كان ما قبلها طلباً حرف من حروف اْلوامل معناها العد ) نَ َعْم(

فهي عد ة ال غري، وإن كان ما قبلها خربًا فهي تصديق ال غري، فمثال األوَل أن تقول ِف جواب مْن قال: أتضرُب زيداً، 
وعد السائل به. ومثال الثانية: أن أو أال تضرب ُممداً، وَنو ذلك من أنواع الطلب: نعم، واملعّن اْلخبار بفعل الضرب و 

تقول ِف جواب من قال: َضرَْبُت زيدًا أو قتلُت عمرًا وَنو ذلك من اْلخبار: نعم، واملعّن قد ضربَت أو قتلَت، جماوِبً  
كالمه ِبْلجابة إَل الفعل وصدقته، وهي ِف اجلواب نقيضة ) ال( النافية، ونقيضة )بلى( أيضاً، إال أنَّ ) بلى( تنفي 

 (249، ص1م، ط4004(، و) املالقي، 302م، ص3983، 4وجب قبلها. ) الرماِن، طامل
حرف من حروف اْلوامل كذلك، وتعطي من اْلضراب ما تعطي ) بل( إالَّ أهنا ال تكون أبدًا إال  ) بَ َلى(إنَّ 

النفي عاراي من اْلمزة، إذا  جواًِب للنفي، دخلت عليه مهزة االستفهام أو التقرير أو التوبيخ أو َل تدخل، فتقول ِف جواب
قال قائل: ما قام زيٌد: بلى، ومعناه: قام زيٌد. وكذلك تدخل عليه اْلمزة للمعاِن املذكورة، فتقول ِف جواب: أَل يقم زيٌد: 

 (.412بلى، واملعّن: قام زيٌد. ) املالقي، ص
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 دَّللة حرِف املعىن )نَ َعْم، وبَ َلى( العاطلتني ِف سورة األعراف
}فَ َهْل َوَجْدمُتْ َما َوَعَد رَبُُّكْم  قوله تعاَل:حثة أن كلمة ) نَ َعْم( وردت ِف سورة األعراف ِف موضعني، من ذلك ألفت البا

، فاجلواب ب  ) نَ َعْم( هنا حتقيق للمسؤول عنه هبَْل، ألن السؤال هبَْل يتضمن ترجيح [22َحقًّا قَاُلوا نَ َعم{ ]األعراف: 
، فاملقصود من اجلواب هبا حتقيق ما أريد ِبلسؤال من املعاِن و جواب املقر املتحسر املعرتفالسائل وقوع املسؤول عنه، فه

( وكذلك 317، ص8ه ، ج3982. ) ابن عاشور، حقيقة أوجمازًا، ِإْذ ليسْت نَ َعْم خاصًة بتحقيق املعاِن اِلقيقية فقط
أَلَْجرًا ِإْن ُكنَّا ََنُْن اْلَغالِِبنَي  قَاَل نَ َعْم َوِإنَُّكْم َلِمَن اْلُمَقرَِّبنَي{ ]األعراف: قوله تعاَل: }َوَجاَء السََّحَرُة ِفْرَعْوَن قَاُلوا ِإنَّ لََنا 

) إنَّ لَنَا أَلَْجراً( استئناٌف بياِنٌّ بتقدير سؤال من يسأل: ماذا صدر من الس حرة حني مثلوا [ فقول الس حرة 332، 331
وحفص، وأبو جعفر )إنَّ لَنَا أَلَْجراً( ابتداء حبرف ) إنَّ( دون مهزة استفهام، وقرأ  بني يدي فرعون؟. وقرأ ًنفع، وابن كثري،

الباقون هبمزة استفهام ) أَئِنَّ لنا أَلَْجراً(. وعلى القراءتني فاملعّن على االستفهام، كما هو ظاهر اجلواب لفرعون ) نَ َعْم( 
لى االحتمالني املذكورين ِف قوله تعاَل: ) إنَّ لَنَا أَلَْجراً( آنًِفا، َفَحْرُف ) نَ َعْم( إجابًة َعمَّا استفهموا، أو تقرير ملا تَ َومسَُّوا: ع

يقر ر مضمون الكالم الذي جُيَاُب به، فهو تصديق بعد اْلرب، وإعالم بعد االستفهام، حبصول اجلانب اْلُمْستَ ْفَهُم عنه، 
ُ املعّن الثاِن، وهو وأمَّ واملعنيان ُمتمالن هنا على قراءة ًنفع وَمْن وافقه،   وإعالم بعد االستفهام.ا على قراءة غريهم فَ يَ تَ َعنيَّ

 (.25، ص9) ابن عاشور، ج
قوله تعاَل: ) قالوا نَ َعْم(. أربع لغات: املشهورة منها بفتح النون والعني )قالوا نَ َعْم(. والثانية: )  واخُتلف ِف قراءة

وهبا قرأ (، 95ه ، ص3215) الفراء، ّن نَ َعْم، وهي لغة ُهذْيٌل وبنوِكَنانََة، قالوا نَِعْم( بكسر العني ِف كل القرآن ِبع
(، وقال أبو منصور: مها لغتان:)نَ َعْم، ونَِعْم( موقوفة امليم ِف اللغتني؛ 330م، ص3982، 4الكسائي وحده. ) الداِن، ط

ْم( كسر النون والعني. والرابعة: ََنَْم لغة ( والثالثة: ) قالوا نِعِ 120، ص4م،ج3988ألنه حرٌف جاء ملعًّن. ) الزجاج، 
م، 3999ًنٍس من العرب وهبا قرأ ابن مسعود، بفتح النون وقلب العني املفتوحة حاء، حكاها النضر بن مشيل. ) الرضي، 

 (.3195، ص3ج
زيٌد؟ فيقول  ف  ) نَ َعْم ونَِعْم( لغتان ِبعّن العدة والتصديق، فالعدة إذا استفَهْمَت عن موجب َنو قولك: أيقومُ 

نعم. والتصديق إذا أخربت عما وقع، تقول: قد كان كذا، فيقول نَ َعْم.كما ِف هذه اآلية الس ابقة )نَ َعْم( جلواب االستفهام 
( وقال الزخمشري: " إنَّ ) نَ َعم( تصديق ملا سبقها من كالم 430، ص31م، ج3992الداخل على اْلجياب. ) القرطب، 

( وقال الرضي: " نَ َعْم، بعد 132، ص4002زيٌد أو َل يقم زيد: نعم، تصديقًا لقوله. ) منفي أو مثبت، تقول: قام
االستفهام ليست للتصديق؛ وإَّنا مقررة ملا سبقها، أي مثبتة ملا سبقها من كالم خربي سواء كان موجبا َنو: نعم ِف 

ما قام زيد، أي: نعم ما قام، وكذا تقرر ما جواب من قال قام زيد، أي: نعم قام، أو منفيا، َنو: نعم، ِف جواب من قال: 
بعد حرف االستفهام مثبتا، َنو: نعم ِف جواب من قال أقام زيد، أي نعم قام، أو منفيا َنو: نعم ِف جواب من قال أَل 

، 3يقم زيد، أي: نعم، َل يقم، فنعم، بعد االستفهام ليست للتصديق، ألن التصديق إَّنا يكون للخرب". ) الرضي،ج
 (.3191ص

ط، .وقد صرح النحويون ِهنا تقع جواًِب للمثبت واملنفي، فهي تصديق ملا قبلها إثبااًت ونفياً. ) عضيمة، د
 (299، ص1ت،ج.د

فهي حرف جواب جُيَاب هبا النفي خاصة وتفيد إبطاله سواء أكان هذا النفي مع استفهام أم دونه  أما بلى
َعُثوا ُقْل بَ َلى َوَريبِ   ي بدون استفهام:( كقوله عزوجل ِف النف70، ص3)إبراهيم مصطفى، ج }َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا أَْن َلْن يُ ب ْ
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َعُثنَّ{ ]التغابن:   ََيِْتُكْم [، أما مع االستفهام فقوله تعاَل: }َتَكاُد مَتَي َُّز ِمَن اْلَغْيِظ ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فَ ْوٌج َسَأَْلُْم َخَزنَ تُ َها أَلَْ 7لَتُ ب ْ
بْ َنا{ ]امللك:   نَِذيرٌ   [.9، 8قَاُلوا بَ َلى َقْد َجاَءًَن نَِذيٌر َفَكذَّ

قوله تعاَل: }َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن قد وجدت الباحثة أن بلى وردت ِف سورة األعراف ِف موضع واحد، من ذلك 
قوْلم: ) [، ف374ُت بَِربِ ُكْم قَاُلوا بَ َلى َشِهْدًَن{ ]األعراف: َبِِن آَدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذر ِي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنْ ُفِسِهْم أََلسْ 

(، 227، ص3أي: أنت ربنا، شهدًن على أنفسنا وأقر رًن على ربوبيتك ووحدانيتك والتزمنا بذلك. )الصابوِن، جبلى(، 
م لكفروا، يريد أن النفي إذا ُأجيب ب  نعم  ( قال ابن عباس: "لو قالوا: نعأََلْسُت بَِربِ ُكمْ جواٌب لقوله تعاَل: ) إن ) بلى( هنا 

م". ) أبو العباس، ج ( فهذا يعِن أن  ) بلى( خمتصة إبجياب 534، ص5كان تصديقًا له، فكأهنم أقرُّوا ِنه ليس برهبِ 
م، أو النفي، وتنقض النفي املتقدم، سواء كان ذلك النفي جمردا، َنو: بلى ِف جواب َمْن قال: ما قام زيد، أي: بلى، قد قا

 (.3197، ص4مقروًن ِبستفهام، فهي لنقض النفي الذي بعد االستفهام كما ذكرت اآلية آنفا. ) الرضي، ج
وزعم الفراء أن أصل بلى ) بَْل( زيدت عليها األلف للوقف، فلذا كانت للرجوع عن النفي، كما كانت ) بَْل( 

 رفا برأسها. ) املرجع نفسه، والصفحة نفسها(للرجوع عن اجلحد ِف: ما أكل ُممد، بل ُممود، واألوَل كوهنا ح
ومن خالل ما سبق الحَت الباحثة أن هناك فرقا بني ) نعم( و) بلى( فنعم تصديق للخرب أي تعيينها بنفي أو 

 إجياب، وأما بلى فهي خمتصة إبجياب النفي، وتنقض النفي املتقدم.
 

 النتائج
 تائج، أمهها ما يلي:قد توصلت الباحثة من خالل هذه الدراسة إَل عدة ن

إنَّ حروف املعاِن تنقسم إَل ثالثة أقسام: حرف عاملة، وحرف عاطلة، وحروف مشرتكة جيوز ْلا أن تكون عاملة  -3
 وعاطلة.

) نَ َعْم( حرف من حروف اْلوامل معناها العدة والتصديق، وتكون جواِبً ملا قبلها أبداً، إال إن كان ما قبلها طلباً فهي  -4
 ري، وإن كان ما قبلها خرباً فهي تصديق ال غري.عد ة ال غ

 إنَّ ) بَ َلى( حرف االستفهام ِف النفي تفيد اْلضراب. -1
حرف ) نَ َعْم( ِف سورة األعراف ِف موضعني موضع ِبعّن العدة وموضع حيتمل املعنيني: العدة والتصديق،  وردت -2

 بطاله.وجاءت ) بَ َلى( ِف موضع واحد ِبعّن إجياب النفي وإفادة إ
 

 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي

 ،تونس: دار التونسية.8، جالتحرير والتنويره ، 3982ابن عاشور، ُممد الطاهر بن ُممد، 
،حققه: 3، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكم،3980ه  / 3200ابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرمحن العقيلي، 

 رة: دار الرتاث.، القاه40ُممد ُمىي الدين عبد اِلميد،ط
،حققه: عبد السالم ُممد هارون،بريوت: 4، جمعجم مقاييس اللغةم، 3993ه / 3233ابن فارس، أيب اِلسني أمحد، 

 دار اجليل.
 ، القاهرة:دار التعاون.ألفية ابن مالكابن مالك، ُممد بن عبد هللا الطائي، 

 .727دار األصدقاء ِبملنصورة، ص ،دستور اللغة العربيةم، 4034ه / 3211أبو اْلري، أمحد مصطفى، 
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، حققه: 3، جالتذييل والتكميل ِف شرح كتاب التسهيلاألندلسي، أبو حيان، ُممد بن يوسف بن علي بن يوسف، 
 حسن هنداوي، دمشق:دار القلم.
،حققه: ُممد زهري بن ًنصر الناصر، دار 9، جصحيح البخاريه ، 3244البخاري، ُممد بن إمساعيل أبو عبد هللا، 

 طوق النجاة.
 ، حققه: شعبان عبد الوهاب ُممد، مطبعة أم القرى.املقدمة اجلزولية ِف النحواجلزوِل، عيسى بن عبد العزيز، 

، بريوت: 4، حققه: اوتوريزل، طالتيسري ِف القراءات السبعم، 3982ه / 3202الداِن، عثمان بن سعيد بن عثمان، 
 دار الكتاب العريب.
،حققه: حسن بن 3، جشرح الرضي الكافية ابن حاجبم، 3999ه ،/ 3237سرتاِبذي، الرضي، ُممد بن اِلسن اْل

 ُممد بن إبراهيم  وحيىي بشري مصطفى، الناشر جامعة اْلمام ُممد بن سعود اْلسالمية.
، 4، حققه: عبد الفتاح إمساعيل الشلب، طمعاِن اِلروفم، 3983ه / 3203الرماِن، أيب اِلسن علي بن عيسى، 

 الشروق. جده: دار
،حققه: عبد اجلليل عبده الشلب، 4، جمعاِن القرآن وإعرابهم،3988ه / 3208الزجاج، إبراهيم بن السري بن السهل، 

 بريوت: عاَل الكتب.
،عمَّان:دار 3، حققه: فخر صاحل قدارة، طاملفصل ِف العربية، 4002ه / 3245الزخمشري، أبو القاسم ُممود بن عمر، 

 عمار.
 ، القاهرة: دار الصابوِن.4، جصفوة التفاسريم، 3997ه / 3237علي،  الصابوِن، ُممد

، حققه: أمحد ُممد 3، ججامع البيان ِف َتويل القرآنم، 4000ه / 3240الطربي، ُممد بن جرير بن يزيد بن كثري، 
 شاكر، مؤسسة الرسالة.

،بريوت: املكتبة 10عم خفاجة، ط،حققه: عبد املن1، ججامع الدروس العربيةم، 3992ه / 3232الغاليني، مصطفى، 
 العصرية.

 .كتاب فيه لغات القرآنه ،  3215الفراء، أبو زكراي حيىي، بن زايد بن عبد هللا، 
،حققه: أمحد الربدوِن وإبراهيم 31، جاجلامع ألحكام القرآنم، 3992ه / 3182القرطب، أبو عبد هللا ُممد بن أمحد، 

 .، القاهرة: دار الكتب املصرية4أطفيش، ط
، 1، حققه: أمحد ُممد اْلراط، طرصف املباِن ِف شرح حروف املعاِنم، 4004ه / 3241املالقي، أمحد بن عبد النور، 
 دمشق: دار القلم.

 ، ، حققه: فخر الدين اجلّن الداِن ِف حروف املعاِنم، 3994ه / 3231املرادي، اِلسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي 
 :دار الكتب العلمية.قباوه وُممد ندمي فاضل، بريوت
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التحليلي إَل تسليط الضوء على الزكاة ودورها ِف هنضة األمة، حيث إن الزكاة هي  يسعى هذا البحث ملخص البحث:
الركن الثالث من أركان اْلسالم وهي عبادة مالية، ْلا أثر كبري ِف رفع مستوى الفرد واجملتمع، وهي أحد أعمدة اْلسالم 

يجب عليه إخراجها ملستحقيها. ويهدف الذي ال يقوم بناؤه إال هبا، وهي فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها، ف
 ( دراسة أمهية الزكاة ودورها ِف هنضة األمة وفقاً للمبادئ اْلسالمية،1هذا البحث إَل 

( دراسة وجهات النَر للزكاة وطرق إدارهتا عند علماء املسلمني لقصد هنضة األمة ِف العصر اِلديث. ويدرس تلك 2
ألحاديث النبوية الشريفة، وكتب الرتاث واِلديث، ووجهات النَر وآراء علماء البياًنت احملصلة من القرآن الكرمي، وا

 املسلمني فيما َص الزكاة ودورها ِف هنضة األمة، ومن مث حتليل تلك البياًنت وتلخيصها للقضااي الوصفية.
ء املسلمني؛ ( حتقيق دور الزكاة على سد خلة احملتاجني وإغناء الفقراء واملساكني من أبنا1نتائج البحث: 

ليتحرروا من العبودية للمادة واملال، ويقوموا ِبلعبودية اْلالصة هلل عز وجل، دون أن تستعبدهم الضرورايت واِلاجيات، 
( اِلرص على مدى اعتبار مبدأ التمليك ِف صرف الزكاة، إذ يرتتب 2أو يستذْلم غريهم من أصحاب الدثور والقصور 

فقهية ِف جمال صرف الزكاة، كما حتتاج إليه املؤسسات الزكوية الِت تتوَل مجع الزكاة، عليه كثري من الفروع والقضااي ال
ظهور بعض الكيفيات اجلديدة ِف صرف  -ِف هذا العصر-وصرفها ِف مصارفها الشرعية، وِما يزيد هذا املوضوع أمهية 

من بناء املراكز اْلسالمية واملدارس واملعاهد  الزكاة: كصرفها ِف إنشاء املؤسسات الدعوية، والتعليمية والطبية واالجتماعية
واملستشفيات ودور العجزة واأليتام، ومؤسسات التأهيل اْلنتاجي للفقراء واملساكني وغري ذلك. ويشري هذا البحث 
املتواضع إَل وجوب الزكاة لتحقيق التكافل االجتماعي ِف اجملتمع املسلم بصفة مستمرة، ويستعان هبا على التعاون 

  واساة بني األفراد َنو رفع جودة مستوايت اِلياة لإلنسان ِف اجملتمع اْلسالمي.وامل
 الزكاة، النهضة، األمة. الكلمات املفتاحية:

 
Abstract: This research aims to discuss about the Zakat and its role in the development 

of the ummah. Zakat is the third pillar of Islam, it is the giving of property. It has a great 

impact on improving the status of individuals and communities, it is one of the pillars of 

Islam built by itself, it is obligatory for every Muslim to qualify, and must give his 

property to those who qualify. This research aims to: 1) examine the importance of Zakat 

and its role in the development of the Ummah in accordance with Islamic principles. 2) 

To study the Zakat theory and the way of management among Islamic scholars for the 

development of the Ummah in modern times. Data were collected from the Qur'an, 

hadiths, books of turath, and views of Muslim scholars on Zakat and its role in the 

development of the Ummah. 

The result of this study 1) Zakat plays a role in fulfilling the needs of the poor 

and to keep from slavery to things and money and to enslave only to the almighty of 

God. 2) Managing Zakat payments, as it involves many branches and issues of fiqh in 

the aspect of Zakat, as it is necessary for a zakat institution to collect zakat and carry out 

its distribution, it is very important today. The emergence of several new modalities in 

zakat payments: such as expenses in missionary work, education, medical and social and 

construction of Islamic centers, schools, institutes, hospitals, nursing homes, orphans and 
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productive recovery for the poor and others. This simple research shows that zakat is 

required to achieve social unity in the Muslim community on a regular basis, and is used 

to collaborate and entertain individuals to improve the quality of human life in the 

Muslim community. 

 

Keywords: Zakat, Development, Ummah 

______________________________________________________________________ 

 املقدمة:
إن اِلمد هلل، َنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ِبهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، 

من يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، فرض الزكاة على عباده وأمرهم إبقامتها وحسن و 
أدائها، وعلق الفالح والنجاح ودخول اجلنة ملن جاء إبميان معها؛ تزكية للنفوس، وتطهرياً للقلوب، وتنمية لألموال، وسداً 

، ومصطفاه واْلخاء، والرأفة والرمحة والصفاء، وأشهد أن ُممدًا عبده ورسوله لعوز احملتاجني، وحتقيقًا لروح املودة 
نصح وخليله، وجمتباه وحبيبه، وأرسله هادايً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إَل هللا إبذنه وسراجاً منرياً، فبل غ الرسالة، وأد ى األمانة، و 

سلني، واْلادي إَل سبيل اِلق والرشاد، والشافع املشف ع يوم األمة، وجاهد ِف هللا حق جهاده، وهو خامت األنبياء واملر 
 املعاد، صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني، ومن تبعهم إبحسان إَل يوم الدين، وسل م تسليماً كثرياً. أما بعد؛

 فقد قال هللا تعاَل ِف ُمكم كتابه: 
ُرُهْم َوت ُ  يٌع َعِليٌم﴾ ﴿ُخْذ ِمْن أَْمَواِْلِْم َصَدَقًة ُتَطهِ  ُ مسَِ يِهم هِبَا َوَصلِ  َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن ْلَُّْم َواَّللَّ  .103التوبة/ زَكِ 

فالزكاة فريضة شرعية، وهي أحد أركان اْلسالم اْلمسة الِت ُتكوِ ن دعائم الدين، واجملتمع اْلسالمي،  ودخلت  
ْلسالمي، وحَّت يومنا اِلاضر، وإن تفاوت التطبيق بنسبة كبرية، ، وطوال التاريخ احيز التطبيق منذ العهد النبوي 

ولكنه فاق التصور والتوقعات ِف بعض األزمنة واألماكن. وأدت الزك اة وظيفته ا ِف اجملتمع اْلسالمي، وحقق ت األهداف 
ذلك إَل حد كبري ِف عصرًن، مع السامية ْلا ِف اجلوانب اْلميانية والنفسية والرتبوية واالجتماعية واالقتصادية. وال تزال ك

ضعف تطبيقها ِف العصور املتأخرة، وكادت أن تصبح ِف بعض األحيان، وبعض البلدان، الفريضة املنسية أو الغائبة، مث 
عادت اِلياة إَل بعض جوانبها، وارتفعت الدعوة ْلا، والتذكري هبا، والتوعية إَل أمهيتها ودورها، حَّت فرضت نفسها من 

لساحة، وصدرت فيها األنَمة واللوائح والقوانني ِف بعض البالد اْلسالمية، وأقيمت ْلا املؤسسات جديد على ا
 .(7-6 سلبيات، –)تقومي التطبيقات املعاصرة للزكاة إجيابيات واألجهزة، مع تنامي الفكر االقتصادي اْلسالمي والفكر العام 

ي عبادة مالية، ْلا أثر كبري على مستوى الفرد واجملتمع، وكانت الزكاة هي الركن الثالث من أركان اْلسالم، وه  
وهي أحد أعمدة اْلسالم الذي ال يقوم بناؤه إال هبا، وأن الزكاة فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه 

ها مسبوقة بفعل . ومعَم(59 /1الزكاة،  فقه)إخراجها ملستحقيها. وقد وردت كلمة "الزكاة" ِف القرآن الكرمي ثالثني مرة 
األمر بصيغة اجلمع )وآتوا(، ملا ْلذه العبارة من روح التضامن االجتماعي واملواساة ِف اجملتمع اْلسالمي، إذ إهنا تدل على 

اَة َوَما َوأَِقيُموْا الصَّالَة َوآُتوْا الزَّكَ ﴿أن الزكاة مفروضة على كل األغنياء لصاحل الفقراء. ومن هذه املواضع القرآنية قوله تعاَل: 
ُموْا ألَنُفِسُكم مِ ْن َخرْيٍ جتَُِدوُه ِعنَد اَّللَِّ  َة َوآُتوا الزََّكاَة َوأَْقرُِضوا َوأَِقيُموا الصَّال، وقوله سبحانه ﴿110البقرة، جزء من اآلية:  ﴾تُ َقدِ 

ُموا ألَنُفِسُكم مِ ْن َخرْيٍ جتَُِدوُه ِعنَد اَّللَِّ  َََم َأْجرًااَّللََّ قَ ْرًضا َحَسًنا َوَما تُ َقدِ  رًا َوأَْع ، وقوله عز 20املزمل، جزء من اآلية:  ﴾ ُهَو َخي ْ
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َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة  ، وقوله سبحانه وتعاَل: ﴿43البقرة/  ﴾َوأَِقيُموْا الصَّالَة َوآُتوْا الزََّكاَة َوارَْكُعوْا َمَع الرَّاِكِعنيَ وجل: ﴿
  ...56النور/  ﴾لَُّكْم تُ ْرمَحُونَ َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َلعَ 

وهكذا نرى أن كلمة الزكاة وردت ِف القرآن الكرمي ِف أكثر من موضع وجاءت دائماً بصيغة اجلمع للداللة على  
وجوب التضامن والتعاون بني األفراد ِف اجملتمع اْلسالمي، وجاءت دائمًا مقرونة ِبلصالة للداللة على أمهيتها، إذ إن 

من األركان اْلمسة الِت ُبِن عليها اْلسالم ِببادئه السمحة السامية، وألن الصالة هي عمود الدين اْلسالمي،  الزكاة ركن
فإن الزكاة جاءت مقرتنة هبا ِف كل اآلايت القرآنية الِت ذكر فيها الصالة والزكاة، ألن الزكاة هي املبدأ الِت على أساسها 

 .(183)جملة البحوث الفقهية املعاصرة، د ِف اجملتمع املسلم تنشر روح التضامن االجتماعي بني األفرا
قال:  -رضي هللا عنهما–كما وردت ِف األحاديث النبوية الشريفة ِف مواضع متعددة منها: عن ابن عمر 

 يقول: "بِن اْلسالم على مخس: شهادة أن ال إله إال هللا، وأن ُممدًا رسول هللا، وإقام الصالة، مسعت رسول هللا 
 .(2534، وجامع الرتمذى، رقم: 21، وصحيح مسلم، رقم: 7)صحيح البخاري، رقم: وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان" 

: "أمرت أن أقاتل الناس حَّت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن ُممداً رسول هللا، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، فإذا وقوله 
، وصحيح مسلم، 42 ،24)صحيح البخاري، رقم:  مواْلم، إال حبق اْلسالم وحساهبم على هللا"فعلوا ذلك عصموا مِن دماءهم وأ

حروًِب شديدة لقتال من امتنع من أدائها  -رضي هللا عنهم–وقد خاض الصحابة  .(7، وسنن الدارقطِن، رقم: 33رقم: 
)صحيح البخاري، فرق بني الصالة والزكاة(  قولته املشهورة: )وهللا ألقاتلن من -رضي هللا عنه–وإخضاعه، وقال أبو بكر 

، وقد قامت بدرو كبري ِف حل مشكلة الفقر ِف اجملتمعات (1331، وسنن أيب داود، رقم: 29، وصحيح مسلم، رقم: 1312رقم: 
 اْلسالمية، وحققت ْلا التكافل واملواساة.

ليوم حباجة ماسة للزكاة، وقد عضهم وْلا دور كبري ِف حل مشكلة الفقر ِف اجملتمعات اْلسالمية، واملسلمون ا
الفقر بنابه داعيًا إَل إعادة تطبيق الزكاة لتقوم بدورها ِف معاجلة األوضاع املرتدية الِت يعيشها املسلمون، حَّت مد  بعضهم 

أن  أيديهم إَل أعدائهم ليسدوا جوعهم، ويطعموا أيتامهم، ويداووا جرحاهم، فأكلوا لقمتهم بكثري من الذل واْلوان، مع
أمواْلم كثرية وأغنياءهم كثر، وحق هللا ِف أموال األغنياء فيه غّن للفقراء، وختفيف ملصائبهم وآالمهم. والزكاة تشكل 
موضوعًا من مواضيع الساعة، اجلدير ِبالهتمام، نَرًا ملا يواجه اجملتمع اْلسالمي من مشاكل اجتماعية واقتصادية، قد 

  .(8)الزكاة وانعكاساهتا ِف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، منها ثري تتمكن الزكاة من املسامهة ِف حل ك
إن جباية أموال الزكاة وحتصيلها مهم جداً، ولكن األهم من ذلك هو مصرف هذه األموال بعد حتصيلها، فهنا  

بحانه وتعاَل قسمتها قد تؤثر األهواء واألطماع، فيأخذ املال من ال يستحقه، وحيرم منه من يستحقه؛ وْلذا توَل هللا س
بنفسه ِف القرآن الكرمي، فبني اجلهات الِت تصرف ْلا الزكاة، وَل يدعها ألحد من البشر يقسمها، ويتصرف فيها وفق رأي 
قاصر، أو هوى متسلط أو عصبية جاهلية، كما َل يدعها ملطامع الطامعني الذين ال يتورعون أن متتد أيديهم إَل ما ليس 

 .(54 لفقهية املعاصرة،)جملة البحوث اْلم 
ولعل دور الزكاة يتمحور ِبألساس ِف حتقيق هنضة األمة وتطويرها ِف شَّت امليادين االجتماعية واالقتصادية، وكذا  

حل املشكالت واملعضالت الِت تعاِن منها األمة اْلسالمية ذلك من خالل صرف ما حصل من أموال الزكاة ِف مشاريع 
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ما فرضت من أجله أال وهو التخلص من آاثر الفقر ومقامسة الغّن مع املعوزين  مهمة وذات أغراض تتماشى مع
 واحملتاجني.

 

 أهداف البحث:
 دراسة أمهية الزكاة ودورها ِف هنضة األمة وفقاً للمبادئ اْلسالمية. (1 
 ديث.دراسة وجهات النَر للزكاة وطرق إدارهتا عند علماء املسلمني لقصد هنضة األمة ِف العصر اِل (2 

 

 سبب اختيار املوضوع:
 ُماولة إيصال املفهوم اِلقيقي الذي من أجله شرعت الزكاة. (1
وأوساط األقليات املسلمة وكذلك البالد اْلسالمية  ُماولة إجياد املؤسسة الزكوية وإدارهتا ِف ِملكة اتيالند (2

 ء املسلمني.بتحقيق مشاريع قوية ِموال الزكاة يعود ريعها على احملتاجني من أبنا
 حدود البحث:

 الرتكيز على أمهية الزكاة ودورها ِف هنضة األمة وفقاً لكتب الرتاث اْلسالمي. (1 
التحديد على املناهج وطرق إدارهتا عند علماء املسمني ألجل إجياد املؤسسة الزكوية ِف أوساط األقليات  (2 

 املسلمة.
 منهج البحث:

 مجع املادة العلمية من مَاهنا. (1 
 االعتماد على النصوص الشرعية. (2

 عزو اآلايت القرآنية إَل املصحف الشريف بذكر السورة ورقم اآلية. (3 
 ختريج األحاديث النبوية الشريفة.  (4 

 وضع اْلامتة وأهم النتائج. (5
 

 صعوابت وإشكاَّلت البحث؛ أمهها: 
 صعوبة اِلصول على املراجع واملصادر والفتاوى املعاصرة. - 
 صعوبة الوصول إَل بعض ميادين املعلومات، وصعوبة مجع البياًنت الالزمة. - 

 

 خطة البحث:
 يتكون البحث من فصلني على النحو اآليت:

 وفيه ثالثة مباحث؛ الفصل األول: فريضة الزكاة،
 :املبحث األول: تعريف الزكاة ومشروعيتها وحكمتها وحكم مانعها     

 الحاً األول: تعريف الزكاة لغة واصط 

 سبب اختيار الموضوع
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زكاة وزكاًء وزكوا"، يقال :"زكا الشيء" إذا َّنا وزاد، و"زكا  –يزكو  –الزكاة مصدر للفعل "زكى  الزكاة ِف اللغة:  
وقال  .(358 /14، ولسان العرب، 398 /1)املعجم الوسيط، فالن" إذا صلح؛ فالزكاة هي: الربكة والنماء، والطهارة والصالح 

 .(83 /4)املصباح املنري، والزايدة، وتطلق أيضاً على التطهري واملدح"  صاحب املصباح املنري :" النماء

فقد اختلفت أقوال العلماء ِف تعريفها، فعر فها اِلنفية ِهنا: )متليك جزء مال  وأما الزكاة ِف االصطالح: 
وعر فها  .(1788 /3)الفقه اْلسالمي وأدلته، خمصوص من مال خمصوص لشخص خمصوص، عينه الشارع لوجه هللا تعاَل( 

)املوطأ، املالكية ِنه: )إخراج جزء خمصوص من مال بلغ نصاِبً ملستحقه، إن مت امللك، وحول ِف غري معدن وحرث وركاز( 
)نيل  وعر فها الشافعية ِهنا: )اسم ملا َرج عن مال وبدن على وجه خمصوص( .(56 /3، وبداية اجملتهد وهناية املقتصد، 93 /2

وعر فها اِلنابلة ِهنا: )حق  .(409، والدراسات الفقهية على مذهب اْلمام الشافعي ِف العبادات وأدلتها، 170-169 /4األوطار، 
 .(1789 /3، والفقه اْلسالمي وأدلته، 368 /1)مغِن احملتاج،  واجب ِف مال خمصوص لطائفة خمصوصة ِف وقت خمصوص(

ة حق فرضه هللا تعاَل على أصحاب األموال ِف أموال وذكر الدكتور ُممد سليمان عبد هللا األشقر أن الزكا 
  .(245)احمللى ِف الفقه اِلنبلي، خاصة، ِبقادير خاصة، ينفق ِف مصارف خاصة. 

 

 الثاِن: مشروعية الزكاة 

الزكاة ركن من أركان اْلسالم اْلمسة، وفرض من فروضه، وفرضت ِف املدينة ِف شوال، السنة الثانية من اْلجرة،   
ض رمضان وزكاة الفطر، ولكن ال جتب على األغنياء إمجاعاً؛ ألن الزكاة طهارة ملن عساه أن يتسنس، واألنبياء بعد فر 

 .(1792/ 3)الفقه اْلسالمي وأدلته،  مربؤون منه، وألن ما ِف أيديهم ودائع هلل، وألهنم ال ملك ْلم، وال يورثون أيضاً 

مرة، كررت ِف سبع وعشرين  (30)ِف القرآن الكرمي ثالثني  (59 /1)فقه الزكاة،  وقد تكررت كلمة الزكاة معرفة 
منها مقرتنة ِبلصالة ِف آية واحدة، وِف موضع منها ذكرت ِف سياق واحد مع الصالة وإن َل تكن ِف آيتها، وذلك  (27)

عاَل: ﴿الَِّذيَن ُهْم ِِف َصالهِتِْم َخاِشُعوَن﴾ . وبعد آية واحدة من قوله ت4/املؤمنون قوله تعاَل: ﴿َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة فَاِعُلوَن﴾ 
 .2/املؤمنون 

 منها ِف السور املكية وسائرها ِف السور املدنية (8)واملتتبع للمواضع الثالثني الِت ذكرت فيها الزكاة جيد أن مثانية  

 .(407)املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، 
ِبلصالة ِف القرآن الكرمي ِف اثنني ومثانني موضعاً، ِما يدل على كمال وقد ذكر بعض املؤلفني أن الزكاة قرنت  

 .(1792 /3، والفقه اْلسالمي وأدلته، 60 /1)فقه الزكاة،  االتصال بينهما
 

 الثالث: حكمة الزكاة 

د اجملتمع الزكاة ِف اْلسالم هي أول نَام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجني والعدالة االجتماعية بني أفرا 
 حيث يعاد توزيع جزء من ثروات األغنياء على الطبقات الفقرية واحملتاجني.

والزكاة طهرة ألموال املزكي وطهرة لنفسه من األًننية والطمع واِلرص وعدم املباالة ِبعاًنة الغري؛ وهي كذلك 
إَل زايدة متاسك اجملتمع  ا أهنا تؤدي طهرة لنفس الفقري أو احملتاج من الغرية واِلسد والكراهية ألصحاب الثروات ؛ كم
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وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اقتصادية واجتماعية وأخالقية إذا أحسن استغالل أموال الزكاة 
 وصرفها ملستحقيها.

ل والشح، تطهري النفس البشرية من رذيلة البخ وذكر صاحب "منهاج املسلم" أن من اِلكمة ِف مشروعية الزكاة
والشره والطمع، ومواساة الفقراء، وسد حاجات املعزين والبؤساء واحملرومني، وإقامة املصاحل العامة الِت تتوقف عليها حياة 
األمة وسعادهتا، والتحديد من تضخم األموال عند األغنياء، وِيدي التجار واحملرتفني، كيال حتصر األموال ِف طائفة 

 .(221-220منهاج املسلم، ) نياءُمدودة، أو تكون بني األغ
 

 الرابع: حكم مانع الزكاة
ِف املدينة فرضية الزكاة، وبني مكاهنا ِف دين هللا، وأهنا أحد األركان األساسية ْلذا الدين،  وأكد النب 

لعصاة، ورغب ِف أدائها ورهب من منعها ِحاديث شَّت، وأساليب متنوعة. ووضع الدين اْلسالمي مانع الزكاة ِف خانة ا
وكذلك صرح التاريخ  املشهور لقتال املتمردين  ،(4)دور صندوق الزكاة ِف اِلد من البطالة، واللذين ْلم عقاب ِف الدنيا واآلخرة 

، متردت قبائل شَّت من العرب على أداء الزكاة واكتفوا من اْلسالم على الزكاة، ففي عهد اْلليفة األول لرسول هللا 
ظاهروا ِبوقفهم املرتدين املارقني الذين اتبعوا زعماءهم من أدعياء النبوة. كما بني اْلسالم حكم ِبلصالة دون الزكاة، و 

وإذا كان هذا هو مكان فريضة الزكاة من شرائع اْلسالم، فمن منع الزكاة جاحدًا لفريضتها كفر، ومن منع  مانعي الزكاة؛
)منهاج ، وإن قاتل دوهنا قوتل، حَّت َضع ألمر هللا ويؤدي الزكاة خباًل مع إقراره بوجوهبا إمث، وأخذت منه كرها مع التعزير

 .(221املسلم، 

أيب بكر الصديق رضي هللا –وتقاتل اجلماعة مانعة الزكاة جحوداً، كما فعل الصحابة ِف عهد اْلليفة األول 
ال، وجب على اْلمام قتاْلم، وإن : إذا منع واحد أو مجع الزكاة وامتنعوا ِبلقت-رمحه هللا–. وقد قال اْلمام النووي -عنه

وقوله أيضاً: )إذ امتنع من أداء الزكاة منكرًا لوجوهبا، فإن كان ِمن َفى عليه  منعها جهاًل بوجوهبا أو خباًل هبا َل يكفر.
ذلك لكونه قريب عهد ِبْلسالم، أو نشأ ببادية بعيدة أو َنو ذلك: َل حيكم بكفره، بل يعرف وجوهبا، وتؤخذ منه، فإن 

وإن كان ِمن ال َفى عليه ذلك، كمسلم خمتلط ِبملسلمني: صار جبحدها كافراً، وجرت  جحدها بعد ذلك حكم بكفره.
عليه أحكام املرتدين، من االستتابة والقتل وغريمها، ألن وجوب الزكاة معلوم من دين هللا تعاَل ضرورة، فمن جحد وجوهبا 

 .(334 /5)اجملموع، ه( فحكم بفكر  فقد كذب هللا تعاَل، وكذب رسوله 
  

 :املبحث الثاِن: موارد الزكاة    

 األول: شروط وجوب الزكاة 
)بداية اجملتهد وهناية اتفق مجهور العلماء على أن الزكاة واجبة على املسلم اِلر البالغ املالك للنصاب ملكًا اتمًا   

  .(120ام السنة أمحد بن حنبل الشيباِن، ، والعدة شرح العمدة ِف فقه إم280 /5، واجملموع، 187 /1 املقتصد،
فقد ذكر الشيخ خالد بن عبد هللا الشقفة ِن الشروط العامة لوجوب الزكاة مخسة: اْلسالم، اِلرية، امللك  

وذكر ُممد علي  .(410)الدراسات الفقهية على مذهب اْلمام الشافعي ِف العبادات وأدلتها، التام، النصاب وتعيني مالك 
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)ِن الشروط لوجوب الزكاة مخسة: أن يكون مسلماً، وأن يكون حراً، وأن ميلك النصاب، وأن مير عام كامل الصابوِن 
 .(21 /3)فقه العبادات، على املال، وأن ال يكون عليه دين( 

ه )الفقوذكر الدكتور وهبة الزحيلي ِهنا تسعة  ،(81)القوانني الفقهية، أهنا ستة  -رمحه هللا–لكن ذكر ابن جزي  
 ، وهكذا.(1797 /3اْلسالمي وأدلته، 

 

 الثاِن: شروط املال الذي جتب فيه الزكاة 
 وقد اشرتط العلماء شروط وجوب الزكاة، كاآليت:  

، ذلك ألن الزكاة فرضت (22 /3)فقه العبادات، وهو املقدار الذي حدده الشرع لفريضة الزكاة  ملك النصاب: - 
ال ميتلك نصاب الزكاة، فال زكاة عليه؛ ألنه يعد من مستحقي مال الزكاة وال يعد غنياً على األغنياء ملصلحة الفقراء. ومن 

والنصاب ليس مبلغًا كبريًا من املال، إَّنا هو مقدار يسري، اعتربه الشارع بداية للثراء،  .(184)جملة البحوث الفقهية املعاصرة، 
عشرون دينارًا من  (20)، أو (209 /4)املغِن، الفضة مائتا درهم من  (200)ودخول صاحبه ِف عداد األغنياء، وهو 

: الذهب، فمن ملك هذا القدر من املال، فهو غِن جتب عليه الزكاة. واألصل ِف هذا التحديد للنصاب، قول النب 
، من كل أربعني درمهًا درهم -يعِن الفضة-فهاتوا صدقة الرقة  -يعِن العبيد-"قد عفوت لكم عن صدقة اْليل والرقيق 

، وجامع الرتمذى، رقم: 1574)سنن أيب داود، رقم: وليس ِف تسعني ومائة شيء، فإذا بلغت مائتني ففيها مخسة الدراهم" 
620). 

اشرتط مجيع الفقهاء لوجوب الزكاة ِف املال أن يكون ًنميًا حتقيقًا أو تقديراً ِبلفعل أو ِبلقوة، واملال  النماء: - 
لتناسل والتجارات، أو تقديرًا ِبلتمكن من االستنماء كالنقود ويكون ِف يد املالك أو يد يكون ًنميًا حقيقة ِبلتوالد وا

 .(171)مقاصد الشريعة اْلسالمية، ًنئبه، وْلذا اشرتط العلماء ِف املال أن يكون قابالً للتداول 

ملا جاء ِف اِلديث عن اتفق الفقهاء على أن الزكاة ال جتب إال فيما بلغ نصاِبً من األموال،  بلوغ النصاب: - 
إعفاء  وروي عن رسول هللا  .( 18)صحيح البخاري، رقم:قال: "ال صدقة إال عن ظهر غِن"  أيب هريرة أن النب 

ما دون اْلمس من اْلبل، واألربعني من الغنم، فليس فيهما زكاة، وكذلك ما دون مائِت درهم من النقود الفضية )الورق(، 
 بوب والثمار، واِلاصالت الزراعي.وما دون مخسة أوسق من اِل

صرح اْلمام الشاطب ِف هذا الشأن قائالً: فإذا قلنا الَدين مانع من الزكاة فمعناه أنه  السالمة من الَدين: - 
سبب يقتضي افتقار املداين إَل ما يؤدي به دينه، وقد تعني فيما بيده من النصاب فحني تعلقت به حقوق الغرماء انتفت 

 .(186-185 /1)املوافقات، النصاب وهي الغِن الذي هو علة وجوب الزكاة فسقطت حكمة وجود 

، وهو اثنا عشر (24 /3)فقه العبادات، وهو أن ميضي على ملك النصاب عام هجري كامل  حوالن اِلول: - 
خل حتت اسم "زكاة رأس شهرًا عربياً، وهذا الشرط إَّنا هو ِبلنسبة لألنعام والنقود، والسلع التجارية وهو ما ميكن أن يد

املال". أما الزروع والثمار والعسل واملستخرج من املعادن والكنوز وَنوها فال يشرتط ْلا حول، وهو ما ميكن أن يدخل 
وذكر ابن رشد أن مجهور الفقهاء يشرتطون ِف وجوب الزكاة ِف الذهب  .(177 /1)فقه الزكاة، حتت اسم "زكاة الدخل" 

، والنتشار العمل به، -رضي هللا عنهم–، لثبوت ذلك عن اْللفاء األربعة، والنتشاره ِف الصحابة والفضة واملاشية اِلول
-261 /2)بداية اجملتهد وهناية املقتصد، والعتقادهم أن مثل هذا االنتشار من غري خالف، ال جيوز أن يكون إال عن توقيف 
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)سنن ابن  : "ال زكاة ِف مال حَّت حيول عليه اِلول"أنه قال وقد روي مرفوعاً من حديث ابن عمر عن النب  .(262
 .(325، واملوطأ، رقم: 1792ماجه، رقم: 

 

 ، واألموال الِت جتب فيها الزكاة، كاآليت:الثالث: األموال الِت تؤخذ منها الزكاة 
 أواًل: الثروة اِليوانية وشروطها 

وهو يشمل –: وهي اْلبل والبقر (1914 /3لته، )الفقه اْلسالمي وأدأمجع العلماء فرضية الزكاة ِف األنعام   
َواألَنْ َعاَم َخَلَقَها َلُكْم والغنم، ويسمل الضأن واملاعز، وهي الِت امنت هللا تعاَل هبا على عباده، قال جل وعال: ﴿ -اجلواميس

َها ََتُْكُلونَ   شرعياً، وأن حيول عليها حول كامل ِف بشرط أن تكون األنعام ِبلغة نصاِبً  .5النحل/  ﴾ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمن ْ
وأال تكون عاملة، أي: الِت يستخدمها  ،(185 /1)فقه الزكاة، ملك صاحبها، وأن تكون سائمة، أي: ترعى ِف كأل مباح 

وقد  صاحبها ِف حرث األرض وسقي الزرع ومحل األثقال وما شابه ذلك من األشغال، وهذا الشرط خاص ِبْلبل والبقر.
، وجاء عن جابر بن عبد هللا: (1918)سنن الدارقطِن، رقم: بيد عن علي قال: "ليس ِف البقر العوامل صدقة" روى أبو ع

 .(1919)املصدر نفسه، رقم: "وليس على اِلراثة صدقة" 
 

 اثنياً: الثروة الزراعية 
)بدائع ِف التفاصيل فقد أمجعت األمة على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرجته األرض ِف اجلملة، وإن اختلفوا   

كما اتفق العلماء على وجوب الزكاة ِف األربعة أنواع من الزروع الِت كانت تؤخذ   .(359 /1، وفقه الزكاة، 54 /2الصنائع، 
)سنن الزكاة ِف اِلنطة والشعري والتمر والزبيب"  : "إَّنا سن رسول هللا منها على عهد رسول هللا، وذلك لقوله 

 .(143 /4، ونيل األوطار، 1882، وسنن الدارقطِن، رقم: 1815ابن ماجه، رقم: 
 

 اثلثاً: الثروة املعدنية واملستخرجات البحرية 
والركاز دفني أهل اجلاهلية،  .(81 /3)النهاية البن األثري، يقصد ِبملعدن ما استخرج من األرض من ذهب أو فضة   

  .(187لة البحوث الفقهية املعاصرة، )جمأما ما كان من آاثر املسلمني فليس بركاز، ويعد لقطة 
آي قال تعاَل: ﴿ .(14 /2)األم، وجتب الزكاة فيما خرج من األرض من املعادن، وما وجد ِف األرض من الركاز  

ُتْم َوِمَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مِ َن اأَلْرضِ  وقد قال أبو  .267/ جزء من اآلية: البقرة ﴾...أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَنِفُقوْا ِمن طَيِ َباِت َما َكَسب ْ
زهرة: وَنن َنتار ِف ملكية الثروة املعدنية القول املشهور عن املالكية وهو أهنا ملك لبيت املال، أي: ملكية عامة للدولة 

ا حَّت أن وللواجد أجر العامل ونصيب العمل؛ وذلك ألن البرتول والثروة املعدنية ْلا من املنزلة األوَل ِف ثروة الدولة وقوهت
)دور الزكاة ِف عالج الفقر وحتقيق قوة األمم تقاس ِبا متلكه من ينابيعه أو ما يكون حتت سيطرهتا من أراضي جتري فيها عيونه 

 .(109التكافل االجتماعي، 
–ونصاب الزكاة ِف املعادن عشرون ديناراً أو مائتا درهم. أما عن مقدار الزكاة فهو العشر، صرح اْلمام مالك  

ِف ذلك قائال: )واملعدن ِبنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من املعدن من يومه  -ه هللارمح
وأما الركاز  .(170)املوطأ/ ذلك، وال ينتَر به اِلول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد، العشر وال ينتَر أن حيول عليه اِلول( 

وابن إدريس: الركاز دفن اجلاهلية ِف قليله وكثريه اْلمس، وليس املعدن بركاز، وقد  فيجب فيه مخس قيمته، وقد قال مالك
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، واملوطأ، رقم: 1710، وصحيح مسلم، رقم: 6514)صحيح البخاري، رقم: : "ِف املعدن جبار وِف الركاز اْلمس" قال النب 
سن "ما كان من ركاز األرض اِلرب ففيه ، وأخذ عمر بن عبد العزيز من املعادن من كل مائتني مخسة، وقال اِل(583

اْلمس وما كان من أرض املسلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة ِف أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها 
  .(1428)صحيح البخاري، رقم: اْلمس" 

 

 رابعاً: زكاة التجارة 
)دور الزكاة ِف عالج الفقر وحتقيق التكافل فيها  التجارة هي تقليب املال ِبملعاوضة لغرض الربح، والزكاة اثبتة  

. وهي تشمل األرِبح الِت تعود على التاجر من عمليات الشراء والبيع، وال تكون ِف األموال الِت (109االجتماعي، 
 لالستهالك أو االقتناء أو االستفادة. فيتعني أن تكون من أجل البيع واِلصول منها على ربح، وِف ذلك قال 

ُتْم َوِمَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مِ َن اأَلْرضِ ال: ﴿جل وع  .267البقرة/ جزء من اآلية:  ﴾...آي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَنِفُقواْ ِمن طَيِ َباِت َما َكَسب ْ
 .(1562)سنن أيب داود، رقم: َيمرًن أن َنرج الصدقة ِما نعد للبيع"  وعن مسرة بن جندب، قال: "كان رسول هللا 

حال الشراء،  قد اشرتط العلماء لوجوب زكاة التجارة شروطاً، منها بلوغ النصاب، وحوالن اِلول، ونية التجارةو  
وملك العروض ِبعاوضة، وأال يقصد ِبملال القنية، وأال يصري مجيع التجارة ِف أثناء اِلول نقداً وهو أقل من النصاب، وأال 

)الفقه اْلسالمي  ،(103، والقوانني الفقهية، 264-260 /1وبداية اجملتهد وهناية املقتصد، ، 21 /2)البدائع، تتعلق الزكاة بعني العرض 
 .(1869-1866 /3وأدلته، 

 

 خامساً: زكاة النقود 
. (187)جملة البحوث الفقهية املعاصرة، هي النقود من الذهب والفضة، أو ما يقومهما من فلوس أو أوراق نقدية   

ْرُهم بَِعَذاٍب أَلِيٍم* يَ ْوَم حُيَْمى َعلَ َوالَِّذيَن قال تعاَل: ﴿ َها ِف ًَنِر َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل يُنِفُقونَ َها ِف َسِبيِل اَّللَِّ فَ َبشِ  ي ْ
  نقودمها الزكاة.، فدلت اآلية على أن الذهب والفضة ِف35-34التوبة/  ﴾َجَهنََّم فَ ُتْكَوى هِبَا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبُ ُهْم َوُظُهوُرُهمْ 

)املستدرك أنه قال: "ليس ِف أقل من عشرين مثقااًل من الذهب وال ِف أقل من مائة درهم صدقة"   وعن النب 
وقال: "قد عفوت لكم عن صدقة اْليل فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعني درمهاً درهم وليس ِف تسعني  ،(400 /1للحاكم، 

 .(8)سبق خترجيه، ص: ا مخسة دراهم" ومائة شيء فإذا بلغت مائتني ففيه

، قال صاحب "نيل (257 /1)فقه الزكاة، فقد اتفق املسلمون ِف كل العصور على وجوب الزكاة ِف النقدين  
. كما اتفق (198 /4)نيل األوطار، األوطار" إن اِلديث يدل على وجوب الزكاة ِف الذهب والفضة ال أعلم خالفاً ِف ذلك 

غراماً  4.25، وهو يساوي (129 /1)سبل السالم، ال الذهب َل يتغري وزنه ال ِف جاهلية وال إسالم الفقهاء على أن مثق
)فقه الزكاة، جراماً  86=01×4.06وعلى هذا يكون نصاب الذهب هو أن يبلغ مقداره عشرين مثقااًل أو عشرين ديناراً هو 

حرك فيستفيد منها كل الذين يتداولوهنا ألن اكتنازها واِلكمة من فرضية الزكاة فيها أن تتداول النقود وتت .(260 /1
 /1)فقه الزكاة، وحبسها يؤدي إَل كساد األعمال وانتشار البطالة وركود األسواق وانكماش اِلركة االقتصادية بصفة عامة 

257). 
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عن عائشة  ويكون مقدار الزكاة إذا بلغ هذا النصاب أو زاد عنه ومضى عليه اِلول ربع العشر، وذلك ملا روت 
، وسنن الدارقطِن، رقم: 1791)سنن ابن ماجه، رقم: : "أنه كان َيخذ من كل عشرين مثقااًل نصف مثقال" -رضي هللا عنها-

: )فاعلم أن اْلمجاع منعقد منذ صدر اْلسالم وعهد الصحابة والتابعني أن -رمحه هللا-وقد قال ابن خلدون  .(1873
، وعلى هذا يكون وزن الدرهم هو (263)املقدمة، منه سبعة مثاقيل من الذهب( الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة 

، ودرو الزكاة ِف عالج الفقر 260 /1)فقه الزكاة، جرامًا  595 =01×0.046، إذن فنصاب الفضة هو 0.046=4×4.06
 .(113وحتقيق التكافل االجتماعي، 

 

 سادساً: زكاة العمالت واجلارية 
آلن يتم غالبًا ِبلعملة الذهبية أو الفضية وكل دولة ْلا عمالهتا ونقودها السائدة الِت قد إن التعامل اجلاري ا  

تكون من َناس أو نيكل أو غريها، وقيمة هذه العمالت مرتبطة ِبلعملة الورقية؛ لذا ميكن حتويلها إليها فإذا بلغت قيمتها 
وحتسب زكاة العملة الورقية على أساس نصاب الذهب  جراماً من الذهب الذي هو النصاب ففيها الزكاة ربع العشر، 85

وقد قال الدكتور شحاتة: )وإنه ملا كانت النقود النحاسية أو  .(188 /1)بداية اجملتهد وهناية املقتصد، إذ هو أحوط للفقري 
س بقطع اجللد وغريها، النيكل أو غريها جيري هبا التعامل اآلن كعملة جارية فهي نقود جتب فيها زكاة النقود ولو تعامل النا

فإهنا َتخذ حكم النقود من غري الذهب والفضة بتنزيل قيمتها الوضعية منزلة القيمة اْللقية واختاذها أمثاًًن رائجة يلحقها 
ونقل غري واحد من احملققني  .(114)نقالً عن دور الزكاة ِف عالج الفقر وحتقيق التكافل االجتماعي، ِبلنقدين من الذهب والفضة( 

تفاق مجهور فقهاء اِلنفية واملالكية والشافعية على وجوب الزكاة فيها؛ ألهنا نقود إما ِبثابة دين قوي على خزانة الدولة أو ا
 /1)الفقه على املذاهب األربعة، سندات دين أو حوالة مصرفية بقيمتها ديناً على املصرف وهو مقر ومستعد للدفع ِف اِلال 

605). 

 تسابعاً: زكاة املستغال 
هي األموال الِت ال جتب الزكاة ِف عينها، وَل تتخذ للتجارة ولكنها تتخذ للنماء، فتغل ألصحاهبا فائدة وكسباً   

ويقصد ِبالستغالل فتبقى عينه، وتتجدد منفعته  .(462 /1)فقه الزكاة، بواسطة َتجري عينها، أو بيع ما حيصل من إنتاجها 
العلماء َل ينصوا على وجوب الزكاة ِف هذا النوع من املستغالت، فقالوا: ال زكاة ِف ورغم أن مجهور  .(462 /1)فقه الزكاة، 

. ولكن بعض العلماء من املالكية (1947 /3)الفقه اْلسالمي وأدلته، دور السكّن وأاثث املنزل وأدوات اِلرفة ودواب الركوب 
وذكر  .24املعارج/  ﴾َوالَِّذيَن ِف أَْمَواِْلِْم َحقٌّ مَّْعُلومٌ اَل: ﴿واِلنابلة وأيب زهرة وغريهم ذهبوا إَل الوجوب فيها، بدليل قوله تع

صاحب "بدائع الصنائع" أن املتبصر ِف حكمة الزكاة يدرك أن هللا عز وجل ما شرع هذا املورد إال لسد حاجات الفقراء 
ن ِبب شكر النعمة وأقدر العاجز وابتالء األغنياء ِبلنعمة، ومن الثابت أن لكل نعمة شكرا، وأداء زكاة املستغالت م

وتقويته على القيام ِبلفرائض ومن ِبب تطهري النفس من الشح ومن الذنوب وتزكيتها ِبلبذل واْلنفاق وكل ذلك الزم 
 .(54 /2)بدائع الصنائع، عقالً وشرعاً 

 اثمناً: زكاة األسهم والسندات والودائع وواثئق التأمني 
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هم ِبملفهوم املعاصر هي حصة ِف رأس مال الشركة املقتسم إَل أسهم ويتحدد عائد السهم األس زكاة األسهم: -1         
ِف هناية السنة املالية طبقًا لنتيجة أعمال الشركة من ربح أو خسارة، وهي صورة من صور االستثمار املشروعة ِف الفقه 

هم للتجارة فإهنا تكون عروضاً جتارية جيب فيها ما إذا اختذت األس أوْلما:اْلسالمي. وزكاة األسهم تتحدد طبقاً ِلالتني: 
جيب ِف عروض التجارة من زكاة وتكون ربع العشر من األصل والنماء على حسب ما قرره مجهور الفقهاء وجتب على 

: إذا كانت األسهم تتخذ لالستثمار وهي ِمثلة ِف رأس مال الشركة مسامهة فإن دفع الشركة يغِن واثنيهما حامل السهم.
، ودور 774 /2)نقاًل عن والفقه اْلسالمي وأدلته، من صاِف اْليرادات  %10عن دفع حامل السهم وتؤخذ الزكاة من الغلة أي 

 .(117الزكاة ِف عالج الفقر وحتقيق التكافل االجتماعي، 
إصدار السندات وليس وهي ديون اثبتة مرجوة على األولياء، ومالكها ِبنزلة الدائن جلهة  زكاة السندات: -2          

ِبنزلة الشريك املساهم. وهي صورة من صور االقرتاض بفائدة اثبتة ُمددة، ومن مث فهي رِب حرام وكسبها وعائدها خبيث، 
وقد ذهب بعض العلماء إَل وجوب الزكاة ِف احملرم غري املشروع والِت هي ملك لصاحبها، كما ذكر ُممود شلتوت ِف 

م شرعًا فعندي أن الشريعة اْلسالمية تقر خضوعه للضريبة، فاملال املكتسب من حرام مآله فتاويه: )وحَّت فيما هو حرا
الصدقة، ذلك أن األصل أال يستفيد املخالف من خمالفته فيصبح إبعفائه من الضريبة ِف وضع أفضل من ذلك الذي التزم 

امهته ِف التكاليف الالزمة للمصاحل العاملة، اِلالل، والشريعة ال تقر دفع الضرر بضرر مثله، والضرر الثاِن هو عدم مس
  .(353)فتاوى الشيخ شلتوت، حني يعفى من الضريبة( 

يرى أهنا ِبثابة استثمارات اثبتة كزكاة الزروع والثمار  أوْلما:وقد اختلف الفقهاء ِف كيفية زكاهتا على قولني: 
على األولياء جيري فيها ما جيري ِف زكاة الديون اجليدة  : يرى أهنا تعترب ديوًًن مرجوة اثبتةواثنيهما .%10بسعر العشر 

 .)املرجع نفسه(فيجب فيها ربع العشر مَّت حال عليها اِلول وبلغت نصاِبً 
الودائع هو كل ما استودعه اْلنسان من مال لدى البنك أو اْليئات اِلكومية أو صناديق  زكاة ودائع البنوك: -3          

آلحاد من الناس، فإهنا على ملك أصحاهبا فكأهنا حتت أيديهم وملكهم التام َل يزل عنها ويدهم التوفري أو كانت لدى ا
ليست مغلولة عن التصرف فيها، ويد البنوك أو اْليئات أو صناديق التوفري يد ًنئبة عن أيديهم وإن اعتربًنها ديوًنً. لذا 

أن الودائع احملفوظة ِف البنوك اْلسالمية البعيدة عن الرِب ال تؤدى عنها الزكاة بنسبة بربع العشر، ونقل عن بعض اِلنابلة 
تؤدى عنه الزكاة إال إذا قبض املالك قيمته ذهباً أو فضة وحال على هذه القيمة حول كامل، وهذا مناف ِلكمة التشريع 

 .(119)دور الزكاة ِف عالج الفقر وحتقيق التكافل االجتماعي، وفيه ضياع ِلق الفقراء 

والتأمني هو اتفاق بني املؤمن شركة واملؤمن شخص أو عدة أشخاص على أن يدفع واثئق التأمني: زكاة  -4
الطرف األول مبلغاً من املال أو يساويه ِبجرد وقوع حادث مبني ِف وثيقة العقد، مقابل أن يدفع الطرف الثاِن مبلغاً يتفق 

التأمني على اِلياة ومشروعيته وحله أو حرمته، وأاي كان  عليه الطرفان يسمى قسط التأمني، وقد اختلف الفقهاء ِف عقود
الرأي ِف عقد التأمني على اِلياة ِبِلل أو اِلرمة، والفقهاء اتفقوا على وجوب الزكاة ِف احملرم غري املشروع وذلك بنسبة 

 .(120-119)دور الزكاة ِف عالج الفقر وحتقيق التكافل االجتماعي، ربع العشر 
 فطرةالرابع: زكاة ال 
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. قال بعض السلف املراد ِبلتزكي هو: إخراج زكاة 14 /األعلى ﴾َقْد أَفْ َلَح َمن تَ زَكَّىانطالقًا من قول هللا تعاَل: ﴿  
زكاة الفطر من رمضان صاعاً من  قال: "فرض رسول هللا  -رضي هللا عنهما–الفطر. وِف الصحيحني عن ابن عمر 

. وزكاة الفطرة (5463، ومسند أمحد، رقم: 678، وجامع الرتمذى، رقم: 984رقم: )صحيح مسلم، متر أو صاعًا من شعري..." 
. كما جيب (985، وصحيح مسلم، رقم: 1505)صحيح البخاري، رقم: واجبة على مجيع املسلمني الكبري والصغري ذكراً أو أنثى 

 عياله يوماً وليلة. أن يدفعها املسلم عن نفسه وعمن يعول، وعن اِلمل قبل أن يولد وذلك إذا ملك قوت
أما عن مقدارها واألصناف الِت خترج منها، وقد قال أبو سعيد اْلدري: "كنا َنرج زكاة الفطر إذ كان فينا  
: صاعًا من طعام أو صاعًا من متر أو صاعًا من شعري أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط، فلم نزل  رسول هللا 

فقال: إِن ألرى مدين من مسراء الشام يعدل صاعاً من متر فأخذ الناس بذلك، قال كذلك حَّت قدم علينا معاوية املدينة، 
أبو سعيد: أما أًن فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه". وكانت الزكاة من التمر والشعري ألهنا غالب أقوات أهل املدينة، قال 

 .(12255)مسند أمحد، رقم:  عمر: "فجعل الناس عدله مدين من حنطة"

صاع وهو ما يقارب ثالثة أكيال ِما يتيسر من أقوات كل إقليم، ويستفاد ذلك من كلمة "عدله" فإذا  فمقدارها
. وذهب (69 /2)حاشية مسلم، فتحت العني فاملعّن ما يعادله من غري جنسه، وبكسر العني مثله من جنسه ومقداره 

. (162)فتاوى الزكاة لعبد هللا بن عبد الرمحن اجلربين، لدًننري اِلنفية إَل جواز إخراج القيمة، وهو إخراجها نقداً من الدراهم أو ا
 .(199)جملة البحوث الفقهية املعاصرة، ونرى إن كان ِف مصلحة املستحق أن خترج هذه الزكاة نقداً فإن ذلك يكون أفضل 

 

 :األصناف الذين تصرف ْلم الزكاة املبحث الثالث:  
 /3)فقه العبادات، م أخذ الزكاة، أي من تصرف ْلم الزكاة، ويعطون منها يراد ِبملصارف: األشخاص الذين حيق ْل  

َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َوِِف الر ِقَاِب وَ . قال هللا تعاَل: ﴿(102 َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ اْلَغارِِمنَي َوِِف ِإَّنَّ
. وروى عن زايد بن اِلارث رضي هللا عنه أنه قال: 60التوبة/  ﴾ِن السَِّبيِل َفرِيَضًة مِ َن اَّللَِّ َواَّللَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ َسِبيِل اَّللَِّ َوابْ 

: "إن هللا تعاَل َل يرض فبايعته، فأاته رجل فقال: أعطِن من الصدقة، فقال له رسول هللا  أتيت رسول هللا 
)سنن أيب داود،  حكم هو فيها فجزأها مثانية أجزاء، فإن كنت منهم أعطيتك حقك" حبكم نب وال غريه ِف الصدقات، حَّت

)الدراسات الفقهية أي : تدفع الزكاة املفروضة: سواء كانت زكاة مال أو زكاة بدن  .(2038، وسنن الدارقطِن، رقم: 1630رقم: 
 ية.، ألصنافها الثمان(437على مذهب اْلمام الشافعي ِف العبادات وأدلتها، 

 

 األول والثاِن: الفقراء واملساكني 
والفقري ِف رأي الشافعية واِلنابلة : هو من ليس له مال وال كسب يقع موقعًا من كفايته أو حاجته. فليس له   

زوج وال أصل وال فرع يكفيه نفقته، وال حيقق كفايته مطعماً وملبساً ومسكناً كمن حيتاج إَل عشرة وال جيد إال ثالثة، حَّت 
 .(1952 /3)الفقه اْلسالمي وأدلته، إن كان صحيحاً يسأل الناس أو كان له مسكن وثوب يتجمل به و 

وأما املسكني فهو الذي يقدر على كسب ما يسد مسدًا من حاجته ولكن ال يكفيه، كمن حيتاج إَل عشرة  
 وعنده مثانية ال تكفيه الكفاية الالئقة حباله من مطعم وملبس ومسكن.
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، 16 /البلد ﴾أَْو ِمْسِكيًنا َذا َمت ْرَبَةٍ ة واملالكية إَل أن املسكني أسوأ حاال من الفقري، لقوله تعاَل: ﴿وذهب اِلنفي
أي ألصق جلده ِبلرتاب ليواري به جسده، ِما يدل على غاية الضرر والشدة. وذهب الشافعية واِلنابلة إَل أن الفقري أسوأ 

أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ، لقوله تعاَل: ﴿(105 /3، وفقه العبادات، 1953-1952 /3 )الفقه اْلسالمي وأدلته،حااًل من املسكني 
 . فأخرب أن ْلم سفينة يعملون فيها.79الكهف/ جزء من اآلية:  ﴾ِلَمَساِكنَي يَ ْعَمُلوَن ِِف اْلَبْحرِ 

 

 الثالث: العاملون عليهم
، أو الذين يقومون جبمع الزكاة من أصحاهبا (105 /3)فقه العبادات، وهم اجلباة الذين جيمعون الصدقات   

فيعطون من مال الزكاة كفايتهم، وما يقوم  .(202)جملة البحوث الفقهية املعاصرة، وحيفَوهنا حَّت يتم توزيعها على مستحقيها 
مسة: لغاز : "ال حتل الصدقة لغِن، إال ْلبسد حاجتهم وحاجة أهليهم وذويهم ويعطون منها ولو كانوا أغنياء، لقوله 

ِف سبيل هلل، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشرتاها ِباله، أو لرجل كان له جار مسكني، فتصدق على املسكني، 
 .(11144، ومسند أمحد، رقم: 604، واملوطأ، رقم: 652، وجامع الرتمذى، رقم: 1635)سنن أيب داود، رقم: فأهداها املسكني للغِن" 

ومعّن ذلك أنه يتعني على العاملني على الزكاة أن يكونوا  ،(425 ،5)مسند أمحد،  العمال غلول" أيضاً: "هدااي وقوله 
وال ِس أن يكون العامل موسرًا وَيخذ منها أو َيخذ راتبه الذي حيدده وِل  ،(74 /2)األم، مستعففني وال يقبلوا هدااي 

 .(165)املسند، األمر وإن كان ال يريده يتصدق به 
وأن يكون  العلماء ِف العاملني شروطاً؛ منها: أن يكون مسلماً، وأن يكون مكلًفا، أي ِبلغًا عاقاًل، قد اشرتط

، 167 /6)اجملموع، أميناً أو عداًل ، وأن يكون عاملاً ِحكام الزكاة، وأن يكون كافياً لعمله، أهالً للقيام به، قادراً على أعبائه 
 .(598-589 /2وفقه الزكاة، 

 

 ملؤلفة قلوهبمالرابع: ا
أن املؤلفة قلوهبم: هم الذين يراد َتليف قلوهبم ِبالستعمالة إَل اْلسالم أو  (606 /2)ذكر صاحب "فقه الزكاة"   

التثبيت عليه، أو بكف شرهم عن املسلمني، أو رجاء نفعهم ِف الدفاع عنهم، أو نصرهم على عدو ْلم، أو َنو ذلك ؛ 
 إَل كفار ومسلمني . وهم ينقسمون

له  الكفار منهم من يرجى بعطيته إسالمه أو إسالم قومه وعشريته، كصفوان بن أمية الذي وهب النب ف
األمان يوم فتح مكة. وأمهله أربعة أشهر لينَر ِف أمره بطلبه، وكان غائبًا فحضر وشهد مع املسلمني غزوة حنني قبل أن 

، وقد (33 /5، وسنن النسائي، 3562سنن أيب داود، رقم: )استعار سالحه منه ملا خرج إَل حنني  يسلم، وكان النب 
إباًل كثرية ُمملة كانت ِف واد، فقال: هذا عطاء من ال َشى الفقر. كما ورد ِف اِلديث إبسناد  أعطاه النب 

اء  َل يكن يسئل شيئاً على اْلسالم إال أعطاه، قال: فأاته رجل فسأله، فأمر له بش صحيح عن أنس: "أن رسول هللا 
كثرية، بني جبلني من شاء الصدقة. قال: فرجع إَل قومه فقال: اي قوم أسلموا، فإن ُممدًا يعطى عطاء من ال َشى 

 .(12051، ومسند أمحد، رقم: 2312)صحيح مسلم، رقم: الفاقة" 
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ومن الكفار من َشى شره ويرجى إبعطائه كف شره وشر غريه معه، كما جاء عن ابن عباس أن قومًا كانوا 
)تفسري فإن أعطاهم من الصدقات مدحوا اْلسالم وقالوا: هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا  َيتون النب 

 .(313 /14الطربى، 
 فينقسمون إَل أقسام : وأما املسلمون

منهم من دخل حديثاً ِف اْلسالم، فيعطى إعانة له على الثبات على اْلسالم، سئل الزهري عن ذلك، فقال:  -
 .(314 /14)تفسري الطربى، لم من يهودي أو نصراِن، قيل: وإن كان غنياً؟، قال: وإن كان غنياً( )من أس

ومنهم قوم من سادات املسلمني وزعمائهم ْلم نَراء من الكفار إذا أعطوا ُرجي إسالم نَرائهم، واستشهدوا  -
، مع حسن إسالمهما (577-574 /10املنار، )تفسري له إبعطاء أيب بكر رضي هللا عنه لعدي بن حامت والزبرقان بن بدر 

 .(12 /1)صحيح البخاري، ملكانتهما ِف أقوامهما 
ومنهم زعماء ضعفاء اْلميان من املسلمني، مطاعون ِف أقوامهم، ويرجى إبعطائهم تثبيتهم، وقوة إمياهنم  -

ازن، وهم بعض الطلقاء من أهل العطااي الوافرة من غنائم هو  ومناصحتهم ِف اجلهاد وغريه، كالذين أعطاهم النب 
-179 /8)تفسري القرطب، مكة الذين أسلموا، فكان منهم ضعيف اْلميان، وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسالمهم 

181). 
ومنهم قوم من املسلمني ِف الثغور وحدود بالد األعداء، يعطون ملا يرجى من دفاعهم عمن وراءهم من  -

 .(233 /4يل األوطار، )ناملسلمني إذا هامجهم العدو 
ومنهم قوم من املسلمني حيتاج إليهم جلباية الزكاة ِمن ال يعطيها إال بنفوذهم وَتثريهم إال أن يقاتلوا، فيختار  -

بتأليفهم وقيامهم هبذه املساعدة للحكومة أخف الضررين وأرجح املصلحتني، وهذا سبب جزئي قاصر، فمثله ما يشبهه 
 .(196 /6وع، )اجملممن املصاحل العامة 

  
 اْلامس: فك الرقاب   

املراد ِبلرقاب : العبد أو األمة، وقد ذكرت الرقاب ِف القرآن الكرمي ِف معرض التحرير أو الفك، مشريا إَل أن  
ي الرق لإلنسان كالغل ِف العنق، والنري ِف الرقبة، وحترير العبد من الرق هو فك لرقبته من غلها، وختليص ْلا من النري الذ

 وذلك يكون بطريقتني: .(626 /2)فقه الزكاة، ترزح حتته 

أن يعان املكاتب: وهو العبد الذي كاتبه سيده واتفق معه على أن يقدم له مبلغًا معينًا من املال يسعى ِف  -1 
َخي ْرًا َوآُتوُهم مِ ن مَّاِل اَّللَِّ الَِّذي َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم حتصيله، فإذا أد اه إليه حصل على عتقه وحريته. لقوله تعاَل: ﴿

 /2)فقه الزكاة، . وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأصحاهبما والليث بن سعد 33النور، جزء من اآلية:  ﴾آاَتُكمْ 

627). 
يشرتى وِل أن يشرتى الرجل من زكاة ماله عبداً أو أمة فيعتقها أو يشرتك هو وآخرون ِف شرائها وعتقها أو  -2 

  األمر ِما جيبيه من مال الزكاة عبيداً وإماء فيعتقهم، وهذا هو املشهور عن مالك وأمحد وإسحاق.
 

   



236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادس: الغارمون
وقد اختلف العلماء ِف حتديد الغارم، فهو ِف مذهب أيب حنيفة: من عليه دين وال ميلك نصاِبً فاضاًل عن دينه،   

  :(633 /2)فقه الزكاة، ارمون نوعان وعند مالك والشافعي وأمحد، الغ
غارم ملصلحة نفسه، وهو استدان ِف مصلحة نفسه، كأن يستدين ِف نفقة، أو كسوة أو زواج أو عالج  -1 

مرض أو بناء مسكن أو شراء أاثث أو تزويج ولد أو أتلف شيئًا على غريه خطأ أو سهواً أو َنو ذلك؛ واشرتط ْلعطائه 
يقضى به الدين: فلو كان غنيًا قادرًا على سداده بنقود أو عروض عنده َل يعط من الزكاة  أن يكون ِف حاجة إَل ما

ولو وجد ما يقضي به بعض الدين أعطى بقدر ما يقضي به الباقي فقط، وأن  .(155 /6، وهناية احملتاج: 207 /6)اجملموع، 
وزًن وقمار وغري ذلك من ألوان احملرمات فال يكون قد استدان ِف طاعة أو أمر مباح، أما لو استدان ِف معصية كخمر 

يعطى، وأن يكون الدين حااًل: فإن كان مؤجاًل فقد اختلف فيه: قيل يعطي؛ ألنه يسمى غارماً، فيدخل ِف عموم النص. 
وقيل: ال يعطى؛ ألنه غري ُمتاج إليه اآلن. وقيل: إن كان األجل حيل تلك السنة أعطى، وإال فال يعطي من صدقات تلك 

وأن يكون شأن الدين ِما حيبس فيه: فيدخل فيه دين الولد .(155–154 /6، وهناية احملتاج، 209–207 /6)اجملموع، لسنة ا
 .(233 /1)حاشية الصاوي، على والده، والدين على املعسر 

اِليني أو غارم ملصلحة اجملتمع، وهو الذي يتحمل الدين من أجل إصالح ذات البني؛ وذلك ِن يقع بني  -2        
القبيلتني أو غريمها تشاحن وخصام فيتوقف الصلح بينهما على من يتحمل ذلك، وقد كان ذلك معروفًا عند العرب فلما 
جاء اْلسالم مدحهم على ذلك وفرض لصاحبها عطاء من الزكاة. وَل يشرتط العلماء أن يكون الصلح بني املسلمني بل 

ولو كان القائم  .(202 /1)بداية اجملتهد وهناية املقتصد، بني مجاعتني من أهل الذمة  ذهبوا إَل أن الغارم يعطى ولو كان الصلح
 به غنياً.

 السابع : ِف سبيل هللا
فقد اتفق األئمة األربعة على أن اجلهاد داخل ِف سبيل هللا ومشروعية الصرف من الزكاة ألشخاص اجملاهدين،    

ح العامة من بناء السدود والقناطر، وإنشاء املساجد واملدارس، وإصالح وعدم جواز صرف الزكاة ِف جهات اْلري واْلصال
الطرق وتكفني املوتى وَنو ذلك وإَّنا عبء هذه األمور على موارد بيت املال األخرى من الفيء واْلراج وغريها؛ لعدم 

 .(655 /2)فقه الزكاة، التمليك فيها، أو ْلروجها عن املصارف الثمانية 
ماء إَل أن املقصود بسبيل هللا هم الغزاة اجملاهدون وموضع الرِبط فيعطون ما ينفقون ِف غزوهم  وذهب بعض العل  

، واِلجاج وقاصدي العمرة فيعطى الفقري من الزكاة ما  (238 /4، ونيل األوطار، 334 /3)فتح الباري، كانوا أغنياء أم فقراء 
 /3)إرواء الغليل، قال: "أما إن اِلج ِف سبيل هللا"  - عنهرضي هللا–حيج به حجة اْلسالم أو يعينه فيها، فعن ابن عمر 

)نقالً . وكتب عمر بن عبد العزيز إَل أحد عماله: )انَر من أراد من الذرية أن حيج فعجل له مائة حيج هبا( (372-373
 .(147عن دور الزكاة ِف عالج الفقر وحتقيق التكافل االجتماعي، 

ضر وقالوا إن ِف سبيل هللا يشمل كل األعمال املوصلة إَل مرضاة هللا وجناته، وتوسع العلماء ِف العصر اِلا  
واجلهاد ْلعالء كلمة هللا تعاَل، فيعطى الغازي ِف سبيل هللا وإن كان غنياً، ويشمل هذا السهم سائر املصاحل الشرعية 

أول ما يبدأ به اجلهاد من إعداد السالح العامة كعمارة املساجد وبناء املستشفيات واملدارس واملالجئ لليتامى، غري أن 
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، 135-134، والسياسة الشرعية، 161 /10)تفسري الطربي، والزاد والرجال وسائر متطلبات اجلهاد والغزو ِف سبيل هللا تعاَل 
 .(663 /2، وفقه الزكاة، 229ومنهاج املسلم، 

 الثامن: ابن سبيل  
هور العلماء كناية عن املسافر الذي جيتاز من بلد إَل بلد، ذكر الطربي ِف تفسريه أن "ابن السبيل" عند مج  

. وقال (320 /14)تفسري الطربي، وروي عنه عن جماهد قال: البن السبيل حق من الزكاة وإن كان غنياً، إذا كان منقطعاً به 
جته ِف غربته، وإن كان صاحب املنهاج إن ابن السبيل هو املسافر املنقطع عن بلده البعيد، فيعطى من الزكاة ما يسد حا

بشرط أن يكون ُمتاجاً إَل ما يوصله إَل بلده ألن املقصود إَّنا هو اْليصال إَل بلده،  .(229)منهاج املسلم، غنياً ِف بالده 
وأن يكون سفره ِف غري معصية كقتل نفس أو قطع طريق أو غريمها؛ فال  (689 /2، وفقه الزكاة، 498 /1)حاشية الدسوقي، 

 /6)اجملموع، من كان سفره مطلوِبً شرعاً كنشر دعوة اْلسالم أو طلب التجارة أو العلم أو زايرة األقارب وغريها يعطى إال 
215). 

نرى أن عناية اْلسالم ِبملسلمني الغرِبء واملنقطعني ْلي عناية فذة َل يعرف ْلا نَري ِف نَام من األنَمة أو   
ل االجتماعي فريد ِف ِببه، إذ َل يكتف اْلسالم بسد حاجة اْلنسان ِف بلده شريعة من الشرائع وهي لون من ألوان التكاف

)دور الزكاة ِف عالج الفقر وحتقيق التكافل وبني أهله، بل فرض له العطاء حَّت وهو ِف قضاء حوائجه من سفر أو غريه 
 .(151 - 150االجتماعي، 

 

 باحث:الزكاة ودورها ِف هنضة األمة، وفيه ثالثة م الفصل الثاِن:
 املبحث األول: مفهوم النهضة واألمة 

ذكر حافظ صاحل أن النهضة هي الرقي الفكري، والفكر الراقي هو الفكر املتصف ِبلشمول والعمق، حبيث   
 -يشمل الوجود بكامله، الكون واِلياة واْلنسان، هذا من حيث الشمول؛ أما من حيث العمق فلتقرير حقيقة هذا الوجود

، وبناء على ذلك فإن النهضة ال ميكن أن تتحقق إال ِببدأ يقوم على عقيدة عقلية ينبثق عنها -وق ْلالقأهو أزِل أم خمل
)كتاب إلكرتوِن، نَامها مبينًا األساس الفكري ِف حياة الناس، والذي حيدد معّن وجود اْلنسان ِف اِلياة( 

www.elaphblogs.com). 
رابطة اجتماع يعتربون هبا واحداً، وتسوغ أن يطلق عليهم اسم  وأما األمة فهي )تلك اجلماعة الذين تربطهم 

أو هي: اجلماعة املؤلفة من أفراد ْلم رابطة تضمهم، ووحدة يكونون هبا كاألعضاء ِف بنية  ،(220 /2)تفسري املنار، واحد 
تلف هذا الرابط ِبختالف مفهوم األمة، فأمة اْلسالم  تربطها عقيدة اْلسالم( الشخص؛ سواء أكانت كبرية أو صغرية، َو

 .(30 /4)املصدر نفسه، 
وظهر من خالل مفهوم سابق لألمة أنه يضيف أبعادًا أخرى ملفهوم األمة ِف اِلضارة اْلسالمية؛ ِبعتباره 
مفهومًا وعقداًي ذا مكانة خاصة ِف الفكر السياسي اْلسالمي، وِبعتباره جتمعًا عقداًي قيميًا ًنمجًا عن تفاعل أفراد من 

شر من مبادئ كلية، وقيم عامة، تتجاوز اْلصوصياب الطبيعية الِت متايز بني الناس: من لون، أو عرق، أو لغة، أو إقليم الب
ويتجاوز االجتماع املوحد والتجانس املشرتك الذي قصدته اِلضارة  ،(67)العقيدة والسياسة معاَل نَرية عامة للدولة اْلسالمية، 

 .(405سية، )موسوعة العلوم السياالغربية 
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ِف رسالته أهنا اْلطار السياسي، مث اشرتط أن يكون أفراد األمة من  وأشار عبد الوهاب عصام زيدان األمة
عنصر واحد، وْلم لغة واحدة، وهذا التعريف أقرب إَل الدولة منه إَل األمة، واألمة ختتلف عن الدولة، فاألمة: ْلا وجود 

ي امتد عرب العصور، وأما الدولة:  ،-مساهتا، مقوماهتا، وأهدافها-)األمة اْلسالمية فهي كيان سياسي اقتضاه الواقع  اتَر
وقيل إن األمة: مجاعة كبرية من الناس، تنتمي إَل أصل عرقي واحد، يوجد بني أفرادها لغة مشرتكة، أو اتريخ  .(14

ي، لقرون طويلة ِف أرض   .(11)األمة الوسط، بعينها مشرتك ومصاحل كربى، فضالً عن الوجود اجلغراِف والتاَر
 

 املبحث الثاِن: الزكاة ودورها ِف هنضة األمة

ال تعد الزكاة ركناً من أركان اْلسالم فحسب، بل ْلا من اآلاثر االجتماعية واالقتصادية والتنمية ما جيعلها ذات 
. ولذلك تعترب الزكاة إحدى (3من البطالة، )دور صندوق الزكاة ِف اِلد أمهية كربى ِف وقتنا اِلاِل، ِف كل اجملتمعات اْلسالمية 

اآلليات الشرعية العملية لتطبيق مبدأ التكافل االجتماعي، فاْلسالم بتشريعه ْلذه املالية يروم استئصال شأفة الفقر 
 والتخفيف من حدة الفوارق االجتماعية وكفالة مستوى الئق من املعيشة، وإن ِف عملية إخراج الزكاة سد خلة احملتاجني

وحفظ كرامتهم، وصون عفتهم، وختفيف من معاًنهتم، ومحاية ْلم من رق العوز وقسوة العيش. وذلك أن أموال الزكاة يتم 
 صرفها من خالل مراعاة جلوانب واالعتبارات التالية:

ختصيص جزء من أموال الزكاة لضمان وسد اِلاجيات الضرورية ذات الطابع االستهالكي للفئة العاجزة عن  -3
 سب وغري القادرة عن العمل.الك

ختصيص جزء من أموال الزكاة لتشغيل الطاقات العاطلة ومتكني القادرين على العمل من سبل العيش  -4
 الكرمي، وذلك من خالل توفري األدوات اْلنتاجية ْلم وحتسني أوضاعهم اِلرفية واملهنية وحتفيزهم على اْلنتاج واالستثمار.

أساسية للتحفيز على العمل من خالل إجياد للشغل للعاطلني، ومتكينهم ومساعدهتم إذن فدور الزكاة هي وسيلة 
على شراء أدوات العمل واْلنتاج، وكذلك حتويل الفقراء من وضعية العوز واِلاجة إَل قوة منتجة قادرة على توفري متطلباهتا 

)أساسيات مهارات إبداعية ِف جماالت خمتلفة ِبالعتماد على نفسها واستغالل ما متلكه من مواهب وقدرات بدنية وعقلية و 
. وحتقق الزكاة ِبصاحل العباد واألمة، وتعترب أداة فعالة لتحقيق التنمية، وآلية شرعية لضمان (189-188االقتصاد اْلسالمي، 

اجتهم وكف ، وهي إغناء الفقراء هبا وسد ح(167)املصدر نفسه، الكرامة اْلنسانية وصوهنا من مَاهر اِلاجة واالستغالل 
 أيديهم عن اآلخرين، ومن مث رفع مستوى حياة اْلنسان واألمة.

 

 مبدأ التمليك ِف صرف الزكاة املبحث الثالث: مدى اعتبار  

حبثا مستقال عن  وما بعدها( 397 /1)أحباث فقهية ِف قضااي الزكاة املعاصرة، وقد كتب الدكتور ُممد عثمان شبري   
من املوضوعات املهمة ِف فقه الزكاة، إذ يرتتب عليه كثري من الفروع والقضااي الفقهية ِف  التمليك ِف صرف الزكاة، ألنه

جمال صرف الزكاة. وهو موضوع حيتاج إليه املفتون ِف قضااي الزكاة املعاصرة، كما حتتاج إليه املؤسسات الزكوية الِت تتوَل 
ظهور بعض الكيفيات اجلديدة  -ِف هذا العصر–وضوع أمهية مجع الزكاة، وصرفها ِف مصارفها الشرعية، وِما يزيد هذا امل

ِف صرف الزكاة: كصرفها ِف إنشاء املؤسسات الدعوية، والتعليمية والطبية واالجتماعية: من بناء املراكز اْلسالمية، 
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راء واملساكني، واملدارس، واملعاهد واملستشفيات، ودور العجزة واأليتام، وحفر اآلِبر، ومؤسسات التأهيل اْلنتاجي للفق
 وغري ذلك ؛ ففيما يلي تفاصيل ذلك:

 

 األول: شراء اْلذاعات الِت تبث اْلسالم 
جيوز صرف الزكاة ِف شراء اْلذاعات الِت تبث اْلسالم وتعرف به، ألهنا تدخل ِف سهم "ِف سبيل هللا"، وألهنا 

اعة ِملوكة جلهة إسالمية موثوقة ْلا صلة حتصن املسلمني من أفكار املالحدة واملبشرين. ويشرتط لذلك أن تكون اْلذ
 ِبصارف الزكاة، وأن تتخذ اْلجراءات القانونية الِت تضمن بقاء تلك اْلذاعة ملكاً لتلك اجلهة.

 الثاِن: إنشاء كليات ومعاهد لتأهيل الدعاة 
تدخل ِف سهم  جيوز صرف الزكاة ِف إنشاء كليات ومعاهد لتأهيل الدعاة الذين يقومون بنشر اْلسالم، ألهنا  

"ِف سبيل هللا" وقد جاء ِف تفسري املنار: )ومن أهم ما ينفق ِف سبيل هللا ِف زماننا هذا إعداد الدعاة إَل اْلسالم، 
وإرساْلم إَل بالد الكفار من قبل مجعيات منَمة متدهم ِبملال الكاِف، كما يفعله الكفار ِف نشر دينهم... ويدخل ِف 

 .(506 /10)تفسري املنار، الشرعية وغريها، ِما تقوم به املصلحة العامة(  النفقة على املدارس للعلوم
 

 الثالث: شراء مطبعة لطباعة كتب الدعوة اْلسالمية 
جيوز صرف الزكاة ِف شراء مطبعة لطباعة كتب الدعوة اْلسالمية إذا دعت اِلاجة املاسة إَل ذلك، ألهنا تدخل   

أن ذلك جائز ِف إحدى حالتني: إما أن  توى اْليئة الشرعية لبيت الزكاة الكويِتِف سهم "ِف سبيل هللا"، وقد ورد ِف ف
يقتصر ما تطبعه تلك املطبعة على كتب الدعوة إَل اْلسالم بشَّت اللغات، وتوزع ِف اجملاالت املناسبة، وإما أن تطبع ما 

ن الكتب ِف مصارف الزكاة. ويشرتط أن يعرض عليها من كتب، جيوز طباعتها شرعاً، ويوزع الريع عن التكاليف، أو أمثا
 .(162)فتاوى الزكاة، إعداد بيت الزكاة الكويِت، تَل عني املطبعة من مال الزكاة، حبيث إذا بيعت يصرف مثنها ِف الزكاة. 

 

 الرابع: إنشاء مستشفيات للفقراء واملساكني 
دعت اِلاجة املاسة إليه، ألنه يدخل ِف جيوز صرف الزكاة ِف إنشاء مستشفى ملعاجلة الفقراء واملساكني إذا   

سهم "الفقراء واملساكني" ويشرتط فيه أن يكون ِملوكًا جلهة إسالمية موثوقة ْلا صلة ِبصارف الزكاة، وأن تتخذ كافة 
اْلجراءات القانونية الِت تضمن بقاءه ملكًا لتلك اجلهة، وقد صرح بذلك أبو زهرة ِف ُماضرات ِف اجملتمع اْلسالمي 

:" الفقري هو احملتاج الذي ال يستطيع العمل واملسكني هو املريض الفقري، ففيه صفتان من صفات اِلاجة. إحدامها: قائالً 
الفقر، والثانية: املرض، والصفة الثانية توجب ِف مال الزكاة أمرًا جديدًا وهو مداواته، وكأن هذا يشري إَل وجوب إنشاء 

 .(121)ُماضرات ِف اجملتمع اْلسالمي، ى الفقراء". مصاحل من مال الزكاة، ليعاجل فيها مرض

وجاء أيضا ِف فتوى اْليئة الشرعية لبيت الزكاة الكويِت أن بناء مستشفى ملعاجلة الفقراء واملساكني جائز من  
وى الزكاة، )فتاأموال الزكاة، بشرط أال يعاجل غري املسلمني، أو من أغنياء املسلمني إال ِجر، لدخوْلا حتت بند "الفقراء" 

 .(171إعداد بيت الزكاة، 

 اْلامس: بناء دار لأليتام
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جيوز صرف الزكاة ِف بناء دار لأليتام الفقراء إذا دعت اِلاجة املاسة إَل ذلك، وروعيت الضوابط السابقة ؛ وقد   
افق الدار، هذا إذا كان ورد ِف فتوى اْليئة الشرعية لبيت الزكاة الكويِت :" جيوز ذلك من الزكاة، ويشمل اْلنفاق على مر 

النفع فيها قاصرًا على األيتام الذين تتوافر فيهم شروط اليتيم، على أنه إذا كانت دار األيتام ِف بلد غري إسالمي، 
واستخدمت ِلفظ أبناء املسلمني من محالت التنصري أو اْلِلاد، أو الجتذاب أوالد غري املسلمني على سبيل دعوهتم إَل 

ز شرعًا من مصرف: "ِف سبيل هللا"، و"املؤلفة قلوهبم"، وجيب التأكد من اختاذ اْلجراءات الِت تضمن اْلسالم، فهو جائ
بقاء هذه الدار ملكًا جلهة إسالمية عامة ِف ذلك البلد، وتعترب من مصارف الزكاة، حبيث إذا استغِن عن الدار، أو مت 

)فتاوى الزكاة، ل لتلك اجلهة أو ملصرف من مصارف الزكاة". تصفيتها ال يصري إَل ملك خاص أو للدولة الِت تقع فيها، ب
 .(171إعداد بيت الزكاة، 

 السادس: إنشاء مدارس لتعليم الفقراء واملساكني 
جيوز صرف الزكاة ِف إنشاء مدارس لتعليم الفقراء واملساكني إذا دعت اِلاجة املاسة إَل ذلك من سهم "الفقراء   

بط السابقة ؛ وقد أجابت جلنة اْلفتاء بوزارة األوقاف الكويتية عن سؤال : هل جيوز دفع واملساكني"، مع مراعاة الضوا
الزكاة ْلنشاء املدارس الدينية والعصرية ِف جيبويت، ودفع رواتب املدرسني، وشراء حاجيات الدراسة للطالب احملتاجني، 

ناك نشاطًا تبشريايً َشى منه، وله آاثر سيئة على وهناك الطالب غري احملتاجني، ِمن يدفعون رسوم الدراسة، علمًا ِن ه
الشباب، وأدى إَل تنصري قلة من املسلمني هناك؟ قائلة : )جيوز صرف أموال الزكاة على بناء مثل هذه املدرسة، وَتمني 

ل الزكاة ْلذا نفقاهتا ما دامت تنشأ لتعليم الطلبة الفقراء، ولدرء أخطار التنصري عنهم، كما جيوز استئجار مبّن من أموا
الغرض، ويكون هذا الصرف من بند "الفقراء واملساكني"، كما جيوز تدريس الطلبة األغنياء فيها، على أن يؤخذ منهم أجر 
مناسب يوضع ِف مصاحل املدرسة نفسها، وِف حال اْلشية على الطالب من أخطار اْلِلاد والتنصري جيوز أن يستفيد 

 .(156-155)نقالً عن فتاوى الزكاة، إعداد بيت الزكاة الكويِت،  سبيل هللا"(. وهللا أعلم. الطلبة مطلقاً، ويكون من مصرف "ِف
 السابع: بناء مركز إسالمي لنشر الدعوة اْلسالمية 

جاء ِف فتوى اْليئة الشرعية لبيت الزكاة الكويِت ِف اجلواب عن سؤال: هل جيوز بناء مركز إسالمي لنشر الدعوة 
نه )جيوز من الزكاة إذا كان هدفها تبليغ اْلسالم لغري املسلمني بشَّت الوسائل واألنشطة املوافقة للكتاب من أموال الزكاة؟ أ
  .(163)فتاوى الزكاة، والسنة واجلماعة( 

 الثامن: التأهيل اْلنتاجي للفقراء واملساكني 
ملصلحة للمستحقني من ذلك جيوز إنشاء مشروع لتعليم الفقراء اِلرف من أموال الزكاة لكن بشرط أن تتحقق ا 

املشروع، وأن يكون مشروع التأهيل اْلنتاجي ِملوكاً ملؤسسة الزكاة، وأن ال ينتفع بذلك املشروع غري الفقراء واملساكني، وأن 
 تتخذ كافة اْلجراءات القانونية الِت تكفل بقاء هذا املشروع ِف ملكية املؤسسة الزكوية الِت أنشأته.

 

 طارالتاسع: والئم اْلف 
ال جيوز صرف الزكاة ِف والئم اْلفطار، ألهنا بوضعها ِف املسجد أصبحت عرضة النتفاع األغنياء والفقراء، وغري   

 خمتصة ِبلفقراء واملستحقني، وال مانع من صرف الصدقات التطوعية فيها.
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 العاشر: ختصيص بعض األسرة ِف مستشفى خاص للفقراء 
أن َصص فيه عشرين سريراً للفقراء واملساكني، فال جيوز اعتبار ذلك  إذا كان لشخص مستشفى خاص، فأراد  

من الزكاة؛ لعدم حتقق أداء الزكاة احملددة املقدار من املالك، فمقدار الزكاة ُمدد ال يزيد وال ينقص، فمن كان عنده أربعون 
ق حتديد مقدار الزكاة، ألن انتفاع ألف دينار جيب أن َرج عنها ألف دينار. وِف حالة حتديد عدد من األسرة ال يتحق

الفقراء بتلك األسرة قد حيصل وقد ال حيصل، ولكنه جيوز اعتباره من الصدقات التطوعية ويشجع أصحاب املؤسسات 
 على هذه األعمال.

 

 اِلادي عشر: ختصيص بعض املقاعد ِف مدرسة خاصة للفقراء 
اعد النتفاع الفقراء واملساكني من الزكاة؛ لعدم حتقق أداء ال جيوز اعتبار ما َصصه مالك املدرسة اْلاصة من مق  

 .(448 /1)أحباث فقهية ِف قضااي الزكاة املعاصرة، الزكاة احملددة املقدار 
 

 نتائج البحث كاآليت:
إن الزكاة تؤخذ من األغنياء وترد على الفقراء ْلغنائهم هبا وسد حاجتهم وكف أيديهم عن اآلخرين، لقول  -1 
)صحيح البحاري، : "فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة ِف أمواْلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"  رسول هللا

 .(567ى، رقم: ذم، وجامع الرت27، وصحيح مسلم، رقم: 1401رقم: 
لعمالت تؤخذ الزكاة من أصناف األموال؛ كالزروع والثمار، وهبيمة األنعام، واألمثان، واملعادن والركاز، وا -2  

 اجلارية، واملستغالت، وزكاة األسهم والسندات والودائع وواثئق التأمني.
َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاء َواْلَمَساِكنِي ينبغي ِال  تصرف الزكاة إال ِف األصناف الثمانية، لقوله تعاَل: ﴿ -3  ِإَّنَّ

َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َوِف ال التوبة/  ﴾ر ِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َوِف َسِبيِل اَّللَِّ َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة مِ َن اَّللَِّ َواَّللَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ
60. 

 حث اْلسالم األغنياء على اْلنفاق لألفراد ِف اجملتمع اْلسالمي عن طريق الصدقات والزكاة. -4
ِف اجملتمع اْلسالمي ِف اِلاجة والنقص، بل فرض عليهم سد النقص ال جيوز لألغنياء أن يرتكوا إخواهنم  -5 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ واالحتياج، لقوله تعاَل: ﴿ : "املسلم أخو املسلم ال  وقال رسول هللا  ،10اِلجرات/ جزء من اآلية:  ﴾ِإَّنَّ
، وجامع الرتمذى، رقم: 4895ن أيب داود، رقم: ، وسن6743، وصحيح مسلم، رقم: 2442)صحيح البخاري، رقم: يَلمه وال يسلمه" 

 .(5779، ومسند أمحد، رقم: 1493
: ودفع جزء من املال إَل الفقري من -رمحه هللا–كما ذكر الكاساِن  تزكية النفس تكون ِبلبذل واْلنفاق. -6

ح ومن الذنوب، وتزكيتها ِبب شكر النعمة وإقدار العاجز وتقويته على القيام ِبلفرائض، ومن ِبب تطهري النفس من الش
 .(54 /2)بدائع الصنائع، ِبلبذل واْلنفاق وكل ذلك الزم عقاًل وشرعاً 

إن كل مال ِف حاجة إَل أن يتطهر، ملا قد يشوبه من شبهات ِف أثناء كسبه وتنميته. وطهارة املال إَّنا  -7 
 تكون إبخراج زكاته.
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الجتماعي ِف اجملتمع املسلم بصفة مستمرة؛ فأوجبها إن الشارع اِلكيم أوجب الزكاة لتحقيق التكافل ا -8 
، فليس هناك داع لتأخري صرفها 14امللك/  ﴾َأال يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْْلَِبريُ سنوايً، وعند نضج الثمار والزروع: ﴿

 ِف وجوهها حبجة االستثمار.
 دايً؛ ألهنا الطريقة املعهودة ِف التوزيع.األصل ِف توزيع الزكاة أن متلك للمستحقني متليكاً فر  -9 
جيوز صرف الزكاة للمستحقني دون متليك فردي ْلم إذا دعت اِلاجة املاسة إَل ذلك، فيمكن الصرف  -10 

من أموال الزكاة ِف إنشاء مؤسسات حتقق املقصد األساس لكل مصرف من املصارف كإنشاء مؤسسات لسد حاجة 
أو الطعام والشراب أو التعليم، أو العالج، أو التأهيل اْلنتاجي، أو غري ذلك. وينبغي أن الفقراء واملساكني من: السكن 

 يراعى ِف صرف الزكاة هبذه الكيفية الضوابط التالية:
 أ( أن يكون الغرض من إنشاء تلك املؤسسات متفقاً مع املقصد األساسي لتشريع الزكاة. 
املستحقني للزكاة. أما إذا انتفع هبا غري املستحق كالغِن، فال  ب( أن يقتصر ِف االنتفاع بتلك املؤسسات على 

 جيوز إال إذا دفع مقابل ماِل، ويصرف ِف مصاحل تلك املؤسسة.
ج( أن يكون صرف الزكاة ِف إنشاء تلك املؤسسات ِبعرفة جهة إسالمية موثوقة: كالقاضي الشرعي، أو مجعية  

 ِبصارف الزكاة.من مجعيات الزكاة، أو غري ذلك، ِمن له صلة 
د( أن متلك تلك املؤسسات جلهة إسالمية ْلا صلة ِبصارف الزكاة، وتتخذ كافة اْلجراءات القانونية الِت تضمن  

 بقاء ملكيتها لتلك اجلهة.
)أحباث فقهية ِف قضااي الزكاة ه ( أن يعلن عن تلك املؤسسات أهنا مؤسسات زكوية، مت إنشاؤها من أموال الزكاة  

 .(449 /1 املعاصرة،
 

 اخلامتة:
بعد هذا العرض تبني أن الزكاة جدير ِبالهتمام، ألهنا مفروضة على األغنياء لصاحل الفقراء؛ لتحقيق روح  

التضامن االجتماعي، إذ ال يتم املسلم إسالمه إال هبا؛ ألهنا ركن من أركان اْلسالم، وهي املبدأ األساسي لنشر قيم 
األفراد ِف اجملتمع املسلم، ورفع مستوايت حياة األمة ِف اجملتمعات اْلسالمية. وكذلك التكافل االجتماعي اْلسالمي بني 

على املناهج وطرق إدارهتا عند علماء املسمني ألجل إجياد املؤسسة الزكوية ِف أوساط األقليات املسلمة لقصد  التحقق
زكاة ْلو أمر حيمسنا إَل الغوص ِف أغواره هنضة األمة هبا ِف العصر اِلديث. ولعل املوضوع الذي أجريناه ِف ِبب ال

وأعماقه لنهل منابع الفكر الذي يتعلق هبذه الفريضة املميزة الِت اكتشفنا أنه ميكن من خالْلا حتقيق أهداف وقيم 
ومشاريع، قد تشكل اِلل األمثل للتخلص من الفقر والعوز واِلاجة، ِبْلضافة إَل ما ستسهم فيه من فتح آفاق جديدة 

وتواكب العصر اِلديث من خالل بعث وإحياء اآلراء واالختالفات الفقهية املسامهة ِف هنضة وتطور هذا اجليل  تساير
اْلسالمي املعاصر. ونسأل هللا عز وجل أن ميدًن ِبلعون والتوفيق والسداد، وأن جيعل هذا اجلهد املتواضع خالصًا لوجهه 

وعلى آله وأصحابه الطيبني  ناً، وصلى هللا على نبينا ورسولنا ُممد الكرمي، واِلمد هلل أواًل وآخراً، وظاهرًا وِبط
 الطاهرين، وآخر دعواًن أن اِلمد هلل رب العاملني.
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 قائمة املصادر واملراجع:

 القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم.
 إصدار جممع  .م الوسيطاملعجإبراهم مصطفى وأمحد حسن الزايت وحامد عبد القادر وُممد علي النجار. )بدون اتريخ(. 

 تركيا. -اللغة العريبة، املكتبة اْلسالمية، استانبول 

 املوافقات  .(م4009 / ه1427) .( ه790أبو إسحاق الشاطب وهو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرًنطي املالكي )ت: 
 ية مصر العربية.مجهور  –حتقيق: الشيخ عبد هللا دراز، الطبعة: دار اِلديث، القاهرة  .أصول الشريعةِف 

  حاشية السندي على صحيح مسلم. .(م2011 /ه1432ه(. )1138أبو اِلسن ُممد بن عبد اْلادي السندي )ت: 
 حتقيق: علي بن أمحد الكِن املرر، الطبعة األوَل: مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع، دولة اْلمارات العربية املتحدة.

 . صحيح مسلم.(. )بدون اتريخ( ه261وري )ت: أبو اِلسن مسلم بن اِلجاج القشريي النيساب
  .لسان العرب .(م1994  /ه1414) .( ه711أبو الفضل مجال الدين ُممد بن مكرم بن منَور اْلفريقي املصري )ت: 

 الطبعة الثالثة: دار صادر، بريوت.
 حتقيق وختريج: عبد  .قهيةالقوانني الف .(م2005  /ه1426) .( ه741أبو القاسم ُممد بن أمحد بن جزي الغرًنطي )ت: 

 مجهورية مصر العربية. –املنشاوي، الطبعة: دار اِلديث، القاهرة  هللا
 طبعة جديدة  .منهاج املسلم كتاب عقائد وآداب وأخالق وعبادات ومعامالتأبو بكر جابر اجلزائري. )بدون اتريخ(. 

 مجهورية مصر العربية. –رة خمرجة األحاديث ومشكولة مع شرح غريب األلفاظ، دار السالم، القاه
 مراجعة  سنن أيب داود.(. )بدون اتريخ(. ه 475أبو داود سليمان ابن األشعب السجستاِن األزدي )ت: 

 وتعليق: ُممد ُميي الدين عبد اِلميد، دار الفكر.
 مله نقصانه: حققه وعلق عليه وأك اجملموع شرح املهذب. .(م4001 / ه1423أبو ذكراي ُميي الدين بن شرف النووي. )

 اململكة العربية السعودية. –ُممد جنيب املطيعي، الطبعة: دار عاَل الكتب، الرايض 
 اجلامع ألحكام القرآن )تفسري  .(م4002 / ه1424) .( ه671أبو عبد هللا ُممد بن أمحد األنصاري القرطب )ت: 

 لبنان. –علمية، بريوت حتقيق: ساَل مصطفى البدري، الطبعة الثانية: دار الكتب ال القرطب(.
 الطبعة األوَل: دار الفكر، بريوت. األم. .(م1980 / ه1400) .( ه204أبو عبد هللا ُممد بن إدريس الشافعي )ت: 

 حققه: ُممد فؤاد عبد  سنن ابن ماجه.(. )بدون اتريخ(. ه 275أبو عبد هلل ُممد بن يزيد القزويِن ابن ماجه )ت: 
 وت.الباقي، املكتبة العلمية، بري 

 حققه: عبد الوهاب عبد  جامع الرتمذى. .(م1983  /ه1403) .( ه279أبو عيسى ُممد بن عيسى الرتمذى )ت: 
 بريوت. -اللطيف، الطبعة الثانية: دار الفكر  

 على خمتصر أيب  املغِن. .(م1981 /ه 1410) .( ه620أبو ُممد عبد هللا بن أمحد بن ُممد بن قدامة املقدسي )ت: 
 ر بن حسيِن بن عبد هللا بن أمحد اْلرقي، الطبعة األوَل: مكتبة الرايض.عم القاسم

 الطبعة األوَل: مكتبة املعرفة،  .دور الزكاة ِف عالج الفقر وحتقيق التكافل االجتماعي .(م2006أمحد أُمرزي علوي. )
 املغرب. -مراكش  
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 احملقق: شعيب  .سند اْلمام أمحد بن حنبلم(. )بدون اتريخ(.  ه241أمحد بن جنبل أبو عبد هللا الشيباِن )ت: 
 األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة.

 الطبعة األوَل: دار الراين للرتاث،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري. .(ه1407أمحد بن علي بن حجر العسقالِن. )
 مجهورية مصر العربية. –القاهرة 

 طبوع ِف هامش الشروح الصغري.م .حاشية الصاويأمحد بن ُممد الصاوي. )بدون اتريخ(. 
تصحيح:  املصباح املنري ِف غريب الشرح الكبري.(. )بدون اتريخ(.  ه770أمحد بن ُممد علي املقري الفيومي )ت: 

 مصطفى السقا، مطبعة مصطفى البايب اِللب وأوالده، مجهورية مصر العربية.
"ابن رشد اِلفيد".  ب  قرطب األندلسي الشهريالقاضي أيب الوليد ُممد بن أمحد بن ُممد بن أمحد ابن رشد ال

 حتقيق: فريد عبد العزيز اجلندي، اجمللد األول، الطبعة: دار  بداية اجملتهد وهناية املقتصد. .(م4002 /ه1425)
 مجهورية مصر العربية. –القاهرة  اِلديث، 

 العمدة ِف فقه اْلمام السنة أمحد بن  العدة شرح .(م1997 /ه 1417هباء الدين عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسي. ) 
 طبعة جديدة مصححة مرقمة وخمرجة اآلايت واألحاديث؛ إعتّن هبا الشيخ خليل مأمون شيما،  .اِلنبل الشيباِن

 لبنان. –اْلامسة: دار املعرفة، بريوت الطبعة  
 منشورات  االقتصادي واالجتماعي.الزكاة وانعكاساهتا ِف اجملالني  .(م2004  /ه1424جامعة ُممد اْلامس ِبلرِبط. )

 –، الطبعة األوَل: مطبعة النجاح اجلديدة 30اآلداب والعلوم اْلنسانية، سلسلة: ندوات ومناظرات رقم: كلية 
 الدار البيضاء.

الدراسات الفقهية على مذهب اْلمام الشافعي  .(م2004 /ه 1424خالد بن عبد هللا الشقفة رئيس مجعية علماء مجاة. )
 مجهورية مصر العربية. -وقدم له سعيد جوى، الطبعة الثالثة: دار السالم، القاهرة  .عبادات وأدلتهاِف ال

 هناية احملتاج إَل شرح  .(م1938) .( ه1004 مشس الدين ُممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي )ت:
 رية مصر العربية.مجهو  –الطبعة: مطبعة مصطفى البايب اِللب، القاهرة املنهاج. 

 دار  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري.(. )بدون ذكر التاريخ(. ه 1230مشس الدين ُممد بن عرفة الدسوقي )ت: 
 مجهورية مصر العربية. –إحياء الكتب العربية. القاهرة 

 ة معاِن ألفاظ املنهاج مغِن احملتاج إَل معرف(. )بدون اتريخ(. ه 977مشس الدين ُممد بن ُممد اْلطيب الشربيِن )ت: 
 مجهورية مصر العربية. –وحققه: ُممد ُممد اتمر والشيخ شريف عبد هللا، دار اِلديث، القاهرة  نصه.ضبط 

 خرج أحاديثه وعلق عليه: ُممود بن اجلميل أبو  .الفقه على املذاهب األربعة .(م2003  /ه1424عبد الرمحن اجلزيري. )
 ة الصفا.عبد هللا، الطبعة األوَل: مكتب

 جملة البحوث  .(م4001-4004ه/ 3241-3144عبد الرمحن بن حسن النفيسة )صاحب اجمللة ورئيس حتريرها(. )
والسنة الرابعة  السنة الثالثة عشرة، العدد اْلمسون، .-الزكاة وأثرها االقتصادي واالجتماعي–املعاصرة الفقهية 

/ نوفمرب )تشرين الثاِن(، ديسمرب )كانون األول(،  رمضان -شعبان  –عشرة، العدد السادس واْلمسون، رجب 
 اململكة العربية السعودية. -يناير )كانون الثاِن(، دار البحوث، الرايض 
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 لبنان. -الطبعة التاسعة: دار الكتب العلمية، بريوت  مقدمة ابن خلدون. .(م4009 / ه1427عبد الرمحن بن خلدون. )
 الوطن  الطبعة: دار فتاوى الزكاة. .(ه1417داد أيب أنس علي بن حسني أبو لوز. )عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربين، إع

 للنشر. 
 الطبعة األوَل: وزارة الشؤون  .األمة الوسط واملنهاج النبوي ِف الدعوة إَل هللا .( ه1418عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. )

 سعودية.اْلسالمية واألوقاف والدعوة واْلرشاد، اململكة العربية ال
 الطبعة الثانية: الرسالة. .السياسة الشرعية .(ه1404عبد الوهاب خالف. )

 األمة اْلسالمية )مساهتا، مقوماهتا، وأهدافها( دراسة موضوعية من  .(م2013 / ه1434عبد الوهاب عصام زيدان. )
قسم اِلديث الشريف حبث مقدم استكمااًل ملتطلبات اِلصول على درجة املاجستري ِف  خالل السنة النبوية.

 وعلومه.
  بدائع الصنائع ِف ترتيب الشرائع. .(م3989 / ه1406) .( ه587عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساِن اِلنفي )ت: 

 لبنان.  -الطبعة الثانية: دار الكتب العلمية، بريوت 
ميِن املدِن ِبملدينة املنورة، دار  حتقيق: السيد عبد هللا هاشم .سنن الدارقطِن .(م1966علي بن عمر الدار قطِن. )

 مجهورية مصر العربية. –القاهرة احملاسن، 
 الطبعة األوَل: طبعة دار الفكر. .العقيدة والسياسة معاَل نَرية عامة للدولة اْلسالمية .(م2002لؤي صاِف. )

طبعة عيسى البايب اِللب، حتقيق: ُممد فؤاد عبد الباقي، الطبعة: م املوطأ. .(ه1370) .( ه179مالك بن أنس )ت: 
 مجهورية مصر العربية. 

 .جمد الدين أيب السعادات املبارك بن ُممد اجلزري ابن األثري احملدث. )بدون اتريخ(. النهاية ِف غريب اِلديث واألثري
 حتقيق: 

 طاهر أمحد الزاوي، ُممود ُممد الطناحي، املكتبة اْلسالمية، بريوت.

  ي حملمد أيب زهرة.ُماضرات ِف اجملتمع اْلسالم
سلبيات. الطبعة: التمهيدية، كلية الشريعة  –ُممد الزحيلي. )بدون اتريخ(. تقومي التطبيقات املعاصرة للزكاة إجيابيات 

  والدراسات اْلسالمية، جامعة الشارقة، اْلمارات العربية املتحدة.
السالم شرح بلوغ املرام من  سبل .(م2005 ه /1426)  .(ه1182ُممد بن إمساعيل األمري اليمِن الصنعاِن )ت: 

األلباِن، الطبعة: دار  نسخة ُمققة وخمرجة ومفهرسة األحاديث مع بعض خترجيات العالمة .أدلة األحكاممجع 
 مجهورية مصر العربية. –الفجر للرتاث، القاهرة 

 ريخ(. صحيح البخاري. ُممد بن إمساعيل البخاري، مع شرحه فتح الباري للحافظ بن حجر العسقالِن. )بدون ات
 .املطبعة السلفية ومكتبتها

 الطبعة: دار املعرفة،  جامع البيان ِف َتويل القرآن )تفسري الطربي(. .(م1983) .( ه310ُممد بن جرير الطربي )ت: 
 لبنان. –بريوت 



246 

 

 

 

 

 

 

 

 

حتقيق: مصطفى  .املستدرك على الصحيحني .(م1990  /ه1411ُممد بن عبد هللا أيب عبد هللا اِلاكم النيسابوري. )
 القادر عطا، الطبعة األوَل: دار الكتب العلمية، بريوت.عبد 

اجمللد الثاِن،  .نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتفى األخبار .(م1982ُممد بن علي بن الشوكاِن. )
 مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة. الطبعة:

 خرج آايته وأحاديثه  .تفسري القرآن الكرمي املشهور بتفسري املنار .(م2005 /ه 1426) .(م1935ُممد رشيد رضا )ت: 
 لبنان. –وشرح غريبه: إبراهيم مشس الدين، الطبعة الثانية: دار الكتب العلمية، بريوت 

أحباث  .(م2004 /ه 1424ُممد سليمان األشقر، وُممد نعيم ايسني، وُممد عثمان شبري، وعمر سليمان األشقر. )
 األردن. –الطبعة الثالثة: دار النفاس، عمان  ااي الزكاة املعاصرة.قضفقهية ِف 

 اجلزء األول. الطبعة األوَل: دار البشري  احمللى ِف الفقه اِلنبلي. .(م1998  /ه1419ُممد سليمان عبد هللا األشقر. )

 دمشق. –بريوت، ودار العلم  – 
الطاهر  حتقيق ودراسة: ُممد  .صد الشريعة اْلسالميةمقا .(م2001  /ه1421) .( ه1393ُممد طاهر بن عاشور )ت: 

 امليساوي، الطبعة الثانية: دار النفائس، األردن.
 الفقه الشرعي امليسر ِف ضوء الكتاب والسنة فقه العبادات )أحكام الصالة  .(م2006 / ه1426ُممد علي الصابوِن. )

 بريوت. -الطبعة: املكتبة العصرية، صيدا  .والطهارة(
 الطبعة:  .معجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حباشية املصحف الشريف .(م4003 / ه1422فؤاد عبد الباقي. )ُممد 

 مجهورية مصر العربية. –دار اِلديث، القاهرة 
 الطبعة  إرواء الغليل ِف ختريج أحاديث منار السبيل. .(م3985 / ه1405) .( ه1420ُممد ًنصر الدين األلباِن )ت: 

 لبنان. –املكتب اْلسالمي، بريوت الثانية: 
 دار القلم. فتاوى.ُممود شلتوت. )بدون اتريخ(. 

 موسوعة العلوم السياسية. )بدون اتريخ(. إصدار جامعة الكويت.
 ورقة حبثية مقدمة غلى امللتقى الوطِن األول:  دور صندوق الزكاة ِف اِلد من البطالة.هواري عامر. )بدون اتريخ(. 

 كومة ِف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة.إسرتاتيجية اِل
 ، إعداد بيت الزكاة 84 /ع44فتوى رقم:  جلنة الفتوى. –فتاوى الزكاة وزارة األوقاف الكويتية. )بدون اتريخ(. 

 الكويِت.
 سورية. -شق الطبعة اْلعادة التاسعة: دار الفكر بدم .الفقه اْلسالمي وأدلته .(م4009 / ه1427وهبة الزحيلي. )

 الطبعة:  فقه الزكاة دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها ِف ضوء القرآن والسنة.يوسف القرضاوي. )بدون اتريخ(. 
 مجهورية مصر العربية. –اْلامسة والعشرون "مزيدة ومفتحة"، مكتبة وهبة، القاهرة 

 الطبعة: مطبعة طوب بريس،  عاصرة.أساسيات االقتصاد اْلسالمي وتطبيقاته امل .(م2011سيدي ُممد الوردي. )
 املغرب.  –الرِبط 

 م.2017 /3 /29يوم  www.elaphblogs.comاملوقع اْللكرتوِن: 
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 حق اَّلستمتاع بني الزوجني أحكامه واآلاثر املرتتبة عليه
 د/عبد الرمحن هيباوي أستاذ الفقه جبامعة القرويني اململكة املغربية

 
وغوائل الشهوة املغروزة بني اجلنسني الذكر واألنثى، هذه الغريزة الِت تعترب من أشد الغرائز شرع هللا النكاح لدفع التوقان 

وأقواها عند اْلنسان، ولذا جعلها هللا ِف كتابه هي رأس الشهوات الِت زينها هللا للناس فقال: )زين للناس حب الشهوات 
عّن سبق إليه القرآن وأكدته الدراسات اِلديثة ففي ، وقدمها على شهوة حب البنني واألموال، هذا امل(299)من النساء(

(، يؤكد فيه اْلرباء والباحثون أن اجلنس أفضل من املال من أجل webmdمقال نشر حديثا على املوقع الطب العاملي )
يك ِف السعادة، وورد ِف نفس املقال أن ديفيد بالشفلور االقتصادي ِف كلية دارمتوث، وأندرو أوزوالد من جامعة وارو 

إجنلرتا يؤكدان أن اجلنس "يدخل بقوة )و( بشكل إجيايب ِف معادالت السعادة" حَّت أهنم قدروا زايدة اجلماع من مرة 
واحدة ِف الشهر إَل مرة واحدة ِف األسبوع ِبا يعادل مقدار السعادة الناجتة عن اِلصول على دخل إضاِف قدره 

در علماء االقتصاد أنه يعادل السعادة الناجتة عن اِلصول على دوالر أمريكي. وأما الزواج الدائم فيق 50.000
 .(300)دوالر أمريكي إضافية كل عام 300.000

إن ربط حتقيق الرغبة اجلنسية ِبلسعادة ِف هذه الدراسة، والتأكيد على أن الشعور ِبلسعادة يتضاعف عند 
للنسل فقط، ولكنه استجابة ِلاجة نفسية ملحة تدفع حتقيقها ِف ظل الزواج املستقر، جيعلنا ندرك أن الزواج ليس ابتغاء 

إن غريزة التزاوج ِف الرجل واملرأة ليست وسيلة لتأمني استمرار اِلياة وحفَها »اجلنسني إَل االقرتان، يقول أكسنز: 
إذا فحسب، بل لتأمني قيام الشخصية بوظائفها وأعماْلا بصورة صحيحة متناغمة، ولتحقيق اِلب. وقد ال أكون غاليا 

قلت أنه ِف حني أن التوالد من الناحية البيولوجية يَل الوظيفة الرئيسة للجنس ِف اِلياة البشرية، فإن وظيفته الرئيسية من 
 . (301)«الناحية السيكولوجية قد انتهت إَل أن تكون إغناء اِلب وإَّناؤه

تعة ِمتدة ِبعّن أهنا تبدأ صغرية مث تنمو إن هذا الكالم العميق يقربنا إَل حقيقة املتعة املقصودة ِبلزواج، وأهنا م
وتتخذ أشكاال جديدة، فالنسل هو أيضا مَهر من مَاهر هذه املتعة، وهذا املعّن قد أدركه اْلمام اِلسن البصري قدميا 

 ِف قول هللا سبحانه:                             

       
 ، وأحدمها يفضي إَل اآلخر، فاملودة (303)لد، فروي عنه أن املودة تكون ِبجلماع، والرمحة تكون ِبلو (302)

تكون أوال مث إهنا تفضي إَل الرمحة، وْلذا فإن الزوجة قد خترج عن ُمل الشهوة بكرب أو مرض، ويبقى قيام الزوج هبا 
 . (304)وِبلعكس

                                                      

 سورة آل عمران من اآلية . (299)
-https://www.webmd.com/a-to-z-guides/features/sex-better-than-money-for: رابط املقال (300)

happiness#1 

 .30اجلانب اجلنسي من الزواج: ص  (301)
 .44وم االية: سورة الر  (302)
 .4/995ينَر مدارك التنزيل وحقائق التأويل:  (303)
 .45/93مفاتيح الغيب، تفسري الرازي:  (304)
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يرى بعض الفالسفة االجتماعيني أن اجلنس ليس حاجة بيولوجية حبتة شبيهة ِبجلوع والعطش، ولكنه حاجة 
ية أيضا ترتبط ِبلشخصية، والدليل أن العوامل النفسية تؤثر ِف هذه الرغبة سلبا وإجياِب أكثر من العوامل البيولوجية، نفس

وهذا اجلانب النفسي هو الذي جعل هذه الرغبة عند اْلنسان ختتلف عن الرغبة املوجودة ِف اِليوان، فالرغبة اجلنسية عند 
التبويض مثال؛ وكالم هؤالء الفالسفة عن البعد النفسي ِف اجلنس هو للرد على نَرة  اْلنسان رغبة راقية غري ُمدودة بزمن

تعود إَل أفالطون وجددها ديكارت وهي نَرة تفصل اْلنسان إَل كيانني نفسي وجسدي، هذا الفصل ِف نَرهم هو 
ى يربر للتزمت كونه يعترب الذي يربر من جهة لإلِبحية مادام العمل اجلنسي شبيه بشربة ماء ليس إال، ومن جهة أخر 

 .(305)اجلنس جمرد حاجة جسدية وِبلتاِل فهي ال تستحق سوى اهتمام جانب
نَرة هؤالء الفالسفة إَل املتعة اجلنسية تكاد تطابق النَرة اْلسالمية، فاْلسالم بصفته دين األخالق والقيم، 

ات الدنيا، ال جنده يصادر حق هذه الرغبة ِف الَهور، ودين يدعو أصحابه إَل الزهد والورع والرتفع عن االنغماس ِف ملذ
بل جنده يتبّن هذه الرغبة ويرغب ِف حتقيقها وينهى عن استئصاْلا، وال يرى أن اجلنس عمل حقري يتناىف مع القيم السامية 

 الِت يدعو إليها.
لكبت اجلنسي والتبتل، حسبوا أن التعبد والزهد ِف اْلسالم يقتضي اڤ وِما يدل على ذلك أن بعض الصحابة 

. وقد تفطن (306)ِبذهبهم هناهم عن ذلك وقال ْلم: إِن أتزوج النساء فمن رغب عن سنِت فليس مِنملسو هيلع هللا ىلص فلما مسع النب 
اْلمام البخاري $ إَل هذا املعّن ِف السنة فكتب ِف صحيحه: ِبب ما يكره من التبتل واْلصاء، وأورد حتته حديث سعد 

.  قال اْلمام اْلطايب: (307)«على عثمان بن مَعون التبتل، ولو أذن له الختصيناملسو هيلع هللا ىلص هللا  بن أيب وقاص يقول: رد رسول
. وقال ابن دقيق العيد: التبتل املردود: الغلو ِف الدين، وجتنب النكاح وغريه، ِما (308)التبتل: ترك النكاح، واالنقطاع عنه

ما هو داخل ِف هذا الباب وشبهه، ِما قد يفعله  يدخل ِف ِبب التشديد على النفس ِبْلجحاف هبا ويؤخذ من هذا: منع
 .(309)مجاعة من املتزهدين

ولو كان ترك النكاح زهدا مطلوِب لكان أول من يتصف به األنبياء، ألهنم أكثر الناس تعلقا ِبآلخرة وعزوفا عن 
تماعي لإلنسان، وملا كانت زهرة اِلياة الدنيا، ولكن النكاح كمال ِف الشخصية، وتعبري عن التوازن النفسي والبعد االج

النبوة تتطلب هذه املعاِن ِف أرقى صورها فإن هللا عز وجل ذكر األنبياء ووصفهم ِهنم كانت ْلم زوجات وذرية، فقال 
 سبحانه:                                           

       
 على منهج األنبياء قبله فكانت له زوجات، وَل جيد غضاضة أن ملسو هيلع هللا ىلص ، وَل حيد نبينا (310)

                                                      

 وما بعدها. 31انَر اجلنس ومعناه اْلنساِن لكوسِت بندِل: ص  (305)
 متفق عليه. (306)
 متفق عليه. (307)
 .1/3952أعالم السنن:  (308)
 .4/373إحكام األحكام:  (309)
 .18ية: الرعد من اآل (310)
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، وأنه جيد ِف (312)، وأنه لرِبا يطوف على نسائه كلهن ِف الليلة الواحدة(311)نه حيب النساءيقول عن نفسه أ
نفسه من الشهوة للجنس اآلخر ما جيده سائر الرجال، ففي اِلديث أنه رأى من امرأة ما أعجبه فأتى زوجته زينب فقضى 

 .(313)«رد ما ِف نفسهإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك ي»حاجته منها، وقال: 
وِف هذا املعّن أيضا تدلنا السنة أن النكاح هو الوسيلة املثلى لتربيد حرارة الغرام والعشق الِت تنشأ بني اجلنسني، 

كان يعرتف للشباب حبقهم ِف ملسو هيلع هللا ىلص ، كما أنه (314)«َل ير للمتحابني مثل النكاحملسو هيلع هللا ىلص »وخاصة بني الشباب، يقول النب 
اي معشر الشباب من استطاع ملسو هيلع هللا ىلص: »ويرى أهنا وسيلة عمران وبناء ومسؤولية، يقول نبينا  التنفيس عن رغباهتم اجلنسية،

، وِبا أن حرارة (316)، والباءة والباه: الرغبة اجلنسية(315)«منكم الباءة فليتزوج، ومن َل يستطع فعليه ِبلصوم فإنه له وجاء
صا عليهم كي ال تنحرف هبم هذه الشهوة إَل هذه الغريزة ِف الشباب أكثر جاء ختصيصهم ِبلذكر ِف هذا اِلديث، حر 

 طريق الرذيلة، وهبذا يفهم أن النكاح أرادته الشريعة ليكون مالذا لتحقيق االستمتاع اجلنسي بني الزوجني.
وقد بينت الشريعة أيضا أن حق االستمتاع ليس خاصا ِبلرجال بل هو حق للنساء أيضا، فال يفهم من توجيه 

صيصهم هبذا اِلق دون النساء، وإَّنا يفهم منه أنه ملا جرت العادة ِن الرجل هو من يطلب نكاح اْلطاب غالبا للرجال خت
املرأة، فكأن الرجال بطلبهم هذا األمر أصبحوا خمصوصني به فتعلق هبم اْلطاب، مع العلم أن املرأة تشارك الرجل ِف هذه 

هذه الرغبة، فلذا عاملتهن نصوص الشريعة بواقع حاْلن حَّت ال  الغريزة لكنَّ متكن اِلياء ِف النساء مينعهن غالبا من إبداء
 ختدش عباءة الفطرة.

وْلذا ظن بعض املتفقهة أن هذا اِلق خاص ِبلرجال فقالوا ِن اجلماع ليس واجبا على الزوج بل هو حق له 
ياس يرده أما القرآن فإن هللا ، قال ابن القيم:  وهذا من أضعف األقوال والقرآن والسنة والعرف والق(317)يستعمله مَّت شاء

اع سبحانه وتعاَل قال }َوَْلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِِبْلَمْعُروِف{، فأخرب أن للمرأة من اِلق مثل الذي عليها فإذا كان اجلم
 .(318)حقا للزوج عليها فهو حق على الزوج بنص القرآن

العاص رضي هللا عنهما قال: قال ِل رسول هللا  وقد دلت السنة  على ذلك أيضا فعن عبد هللا بن عمرو بن
أَل ُأخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى اي رسول هللا. قال: فال تفعل. صم وأفطر، وقم ومن، فإن جلسدك ملسو هيلع هللا ىلص: 

                                                      

نْ َيا النِ َساُء َوالطِ يُب، َوُجِعَل قُ رَُّة َعْيِِن ِف الصَّاَلةِ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  (311)  .7/93أخرجه النسائي ِف السنن:  «ُحبِ َب ِإَِلَّ ِمَن الدُّ
 متفق عليه. (312)
 .4/3043، اريته فيواقعهاِبب ندب من رأى امرأة فوقعت ِف نفسه، إَل أن َييت امرأته أو جأخرجه مسلم ِف صحيحه:  (313)
 .1/52أخرجه ابن ماجه ِف السنن:  (314)
 متفق عليه. (315)
 .3/75. مشارق األنوار: هو النكاح ويسمى به اجلماعقال القاضي عياض:  (316)
 .22/15هو قول لبعض الشافعية، وحيكى عن العز بن عبد السالم: املوسوعة الفقهية:  (317)
 .435ص روضة احملبني ونزهة املشتاقني: (318)
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صم وأفطر، وصل ومن، ڤ: » أليب الدرداء ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال (319)«عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا
 .(320)«أهلكوائت 

وذكر ابن بطال ِف شرحه على صحيح البخاري أن العلماء اختلفوا ىف الرجل يشتغل ِبلعبادة عن حقوق أهله، 
فقال مالك: إذا كف عن مجاع أهله من غري ضرورة ال يرتك حَّت جيامع أو يفارق على ما أحب أو كره؛ ألنه مضار هبا. 

. (321)ه وإَّنا تفرض ْلا النفقة والكسوة والسكّن، وأن َيوى إليهاوقال الشافعى: ال يفرض عليه من اجلماع شىء بعين
وذهب شراح البخاري إَل أن مذهب البخاري ِف هذه املسألة هو مذهب مالك، قال ابن امللقن الشافعي:  وملا ذكر 

ه ِف العبادة حَّت البخاري رمحه هللا ِف الباب السالف حق الزوج على املرأة ترجم حقها عليه، وأنه ال ينبغي أن جيحف نفس
 .(322)يضعف عن القيام حبق أهله من مجاعها والكسب عليها

وجنح ابن قدامة اِلنبلي أيضا إَل ترجيح مذهب مالك ِف هذه املسألة فقال: فصل والوطء واجب على الرجل، 
ضرر الشهوة عن إذا َل يكن له عذر، مث قال: ألن النكاح شرع ملصلحة الزوجني، ودفع الضرر عنهما، وهو مفض إَل دفع 

املرأة كإفضائه إَل دفع ذلك عن الرجل، فيجب تعليله بذلك، ويكون النكاح حقا ْلما مجيعا، وألنه لو َل يكن ْلا فيه 
 .(323)حق، ملا وجب استئذاهنا ِف العزل

تيان وكما ًنقش الفقهاء حق املرأة ِف اجلماع أسوة ِبلرجل، فقد ًنقشوا املدة الِت ينبغي للزوج أن يلتزم هبا ْل
أهله، خاصة إذا طالبته بذلك، فروي عن الثورى أنه قال: إذا شكت املرأة أنه ال َيتيها زوجها، له ثالثة أايم، وْلا يوم 
وليلة، وبه قال أبو ثور. وقال ابن املنذر: وأعلى ما ىف هذا الباب قول الثورى قياسا على ما أِبح هللا للرجال من اختاذ أربع 

 . (324)نسوة
حزم ِف كل طهر، فقال: وفرض على الرجل أن جيامع امرأته الِت هي زوجته، وأدىن ذلك مرة كل  وأوجبه ابن

طهر إن قدر على ذلك، وإال فهو عاٍص هلل، وجيرب على ذلك من أىب ِبألدب؛ ألنه أتى منكرًا من العمل؛ برهان ذلك 
ده أن امرأة من خزاعة شابة قالت: اي أمري املؤمنني إِن امرأة {، وروى ابن حزم بسن(325)قوله تعاَل: }فَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ 

أحب ما حتب النساء من الولد، وغريه، وِل زوج شيخ، فقال الرجل: اي أمري املؤمنني إِن حملسن إليها وما آلوها؟ فقال له 
أو قال: يغِن املرأة املسلمة  عمر: أتقيم ْلا طهرها؟ فقال: نعم، فقال ْلا عمر: انطلقي مع زوجك، وهللا إن فيه ملا جيزي،

(326) . 

                                                      

 أخرجه الشيخان. (319)
 صحيح ابن حبان. (320)

 .3/7R9شرح ابن بطال:  (321)

 .R8/R5التوضيح شرح الجامع الصحيح:  (322)

 .3/7a1المغني:  (323)

 .3/7R9شرح ابن بطال:  (324)

 .[RRR]البقرة:  (325)

 .1/931المحلى:  (326)
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وملكانة حق االستمتاع ِف العالقة الزوجية وقع االختيار الشرعي على تسمية هذا العقد ِبلنكاح، وهي كلمة ِف 
معناها اللغوي تدل على التداخل واجلمع والضم، يقال تناكحت األشجار إذا تداخلت، ونكحت اِلصاة خف البعري إذا 

لنكاح وإن كانت تطلق ويقصد هبا العقد فإَّنا ذلك على سبيل اجملاز، أما اِلقيقة فيها فهي الوطء، دخلت فيه، وكلمة ا
: "سألت أِب علي الفارسي عن قوْلم "نكحها"، فقال: فر قت العرب فرقًا لطيقًا يعرف به موضع العقد من  قال ابن جِنِ 

ها والعقد عليها، وإذا قالوا "نكح امرأته" َل يريدوا إال اجملامعة؛ الوطء، فإذا قالوا: "نكح فالنة" أو "بنت فالن" أرادوا تزوجي
 .(327)ألن ه بذكر امرأته وزوجته تستغّن عن العقد"

ونَرا ْلذا وذاك فقد درج الفقهاء على التنصيص على االستمتاع ِف تعاريفهم االصطالحية لعقد النكاح، فعرفه 
، أو عقد موضوع مللك استمتاع الرجل من (328)لك املتعة ِبألنثى قصداالكمال بن اْلمام من اِلنفية ِنه: عقد وضع لتم

. والتعريف املختار عند املالكية هو تعريف ابن عرفة: عقد على جمرد التمتع آبدمية غري موجب قيمتها بنية قبله (329)املرأة
 غري عاَل عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على املشهور أو اْلمجاع على اآلخر.

، قال احمللي ِف شرح (330)ادة الشافعية ِنه عباَرة َعن اْسِتَباَحة اْلَوْطء إبِِجَياب َوقُبول وشاهدي عدلوعرفه الس
أي حَّت يوجد ِبلوطء ليقتضي غالبا اللذة املشبهة « حَّت تذوقي عسيلتهملسو هيلع هللا ىلص: »ومنه قول النب هذا التعريف 

، وِف (332)ائد النكاح: استيفاء اللذة والتمتع. وصرح البيجرمي ِف حاشيته على منت أيب شجاع أن من فو (331)ِبلعسل
حاشيته على خمتصر زكراي األنصاري قال: واملعقود عليه ِف النكاح هو حل االستمتاع الالزم املؤقت ِبوت أحد 

 . فأفاد هبذا أن حق االستمتاع بني الزوجني غري مقيد بزمن، وأنه ِبق بينهما إَل حلول األجل.(333)الزوجني
 أن املعقود عليه ِف النكاح عندهم هو منفعة االستمتاع، وهبذا صرح القاضي أبو اِلسني ِف وذهب اِلنابلة إَل

فروعه، وبني املرداوي: أن املقصود ِبملعقود عليه هنا ال يقتضي امللك، وإَّنا يقتضي اِلل، وْلذا يقع االستمتاع من جهة 
ْعقوُد عليه اال

َ
شارََكِة، وْلذا فرَّق هللُا ُسْبحانَه وتَعاَل بنَي االْزِدواِج الزوجة أيضا مع أنه ال ملك ْلا، وقيل: بل امل

ُ
ْزِدواُج كامل

 .(334)وِمْلِك الَيِمنيَ 
 

  

                                                      

 .429ينَر حترير ألفاظ التنبيه: ص  (327)
 .1/389فتح القدير:  (328)
 .3/145ر اِلكام ملال خسرو: در  (329)
 .4/2جواهر العقود حملمد بن عبد اْلالق األسيوطي:  (330)
 .1/407شرح احمللي على منهاج الطالبني:  (331)
 .1/159حاشية البيجرمي على شرح اْلطيب  (332)
 .1/143حاشية البيجرمي على شرح املنهج:  (333)
 .40/33ينَر اْلنصاف ِف معرفة الراجح من اْلالف:  (334)
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تبني لنا هبذا أن حق االستمتاع أصل مكني ِف عقد النكاح، ويزيد هذا األمر َتكيدا أن وقوع اْللل فيه قد َل بنَام 
واألبواب الفقهية املتفرعة عن كتاب النكاح، وعلق عليه الفقهاء  العقد كله، وْلذا كثر دوران هذا اِلق ِف املباحث

مناطات األحكام ِف كثري من املسائل، فهو له أثر ِف حكم النكاح، وِف استحقاق الصداق والنفقة، وِف العيوب الِت يرد 
 الغائب. هبا النكاح، وِف الصلح بني الزوجني، وِف األنكحة املنهي عنها، وِف اْللع، وِف التطليق على

 أوَّل: حق اَّلستمتاع وأثره ِف تغري حكم النكاح
، ومن الفقهاء من جعل هذه (335)الصحيح من أقوال أهل العلم أن النكاح قربة ألنه حتصني للنفس وللغري عن اِلرام

القربة من قبيل املستحبات، ومنهم من جعلها من قبيل الواجبات، وسبب اختالفهم راجع إَل حال الناكح ومدى 
ياجه لالستمتاع، فمن كانت حاجته إليه شديدة حبيث َشى على نفسه الوقوع ِف اِلرام إن َل يتزوج، فحكم النكاح احت

 ِف حقه ليس كحكم العاجز جنسيا، قال ابن الفاكهاِن: املشهوُر من قول فقهاء األمصار: استحباُب النكاِح على اجلملة.
ختالف حال الشخص؛ فيجب ِف حقِ  َمْن ال يَ ْنكفُّ عن الزًن إال به، وقال أصحابنا ما معناه: إنه مع ذلك قد َتلف ِب

َُِلُّ حبق الزوجة ِف وطٍء، أو إنفاٍق؛ ويُكره ِف حق َمْن ال يكون مشتهًيا له  .(336)وحيرم إذا كان 
ال وال يقتصر الوجوب على اْلشية من الوقوع ِف الزًن، بل جيب النكاح على كل من غلبته شهوته ولو ِبلنَر، ق

ابن عابدين: وكذا فيما يَهر لو كان ال ميكنه منع نفسه عن النَر احملرم أو عن االستمناء ِبلكف، فيجب التزوج وإن َل 
 .(337)َف الوقوع ِف الزًن

وأما من غلبته شهوته وال قدرة له على اْلنفاق، فإنه جيب عليه أيضا، قال الدردير: إن خشي على نفسه الزًن 
 .(338)َل اْلنفاق عليها من حرام. قال الدسوقي معلقا عليه: أو أدى إَل عدم اْلنفاق عليهاوجب عليه، وإن أدى إ

 ومعّن هذا أن وجوب النكاح له مناط واحد تعلق به هو اِلاجة إَل االستمتاع، سواء وجدت القدرة على النفقة أم ال.
حق ِبلرجل ِف وجوب النكاح عليها إذا اتقت وإذا كانت اِلاجة إَل االستمتاع ليست خاصة ِبلرجل وحده، فهل املرأة تل

إَل املتعة، قال ابن حجر اْليتمي: وتلحق املرأة ِبلرجل ِف هذا اِلكم فيجب النكاح على املرأة الِت ال يندفع عنها الُفْجرة 
 .(339)إال ِبلنكاح

ذا تعارض مع وكما تكلم الفقهاء عن مناط الوجوب ِف النكاح فإهنم تكلموا عن درجة هذا الوجوب، ِبعّن إ
م الزواج، قال شرف الدين  واجب آخر أيهما يقدم، فقالوا إذا تعارض الزواج واِلج الركن ملن حيتاج إَل االستمتاع فإنه يقدِ 

 . (340)املقدسي اِلنبلي: جيب على من َاف الزًن من رجل وامرأة علما أو ظنا، ويقدم حينئذ على حج واجب

                                                      

 .978ينَر القبس ِف شرح موطأ مالك بن أنس: ص  (335)
 .2/599رايض األفهام:  (336)
 .1/9حاشية ابن عابدين:  (337)
 .4/432حاشية الدسوقي على الدردير:  (338)
 .388-7/387حتفة احملتاج ِف شرح املنهاج:  (339)
 .1/357اْلقناع ِف فقه اْلمام أمحد:  (340)
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االستمتاع، فمَّت جتددت حاجته جتدد اِلكم ِف حقه، وال يعِن أنه حكم الوجوب  وبني الفقهاء أن هذا الوجوب يدور مع
يسقط عنه ِبجرد اْلتيان به ولو مرة واحدة، قال شرف الدين املقدسي: وال يكتفي ِف الوجوب ِبرة واحدة؛ بل يكون ِف 

 .(341)جمموع العمر، وال يكتفي ِبلعقد فقط، بل جيب االستمتاع
 أثره ِف الصداق والنفقةاثنيا: حق اَّلستمتاع و 

، ويسمى مهرا وأجرا، كما ِف قوله تعاَل: }َفَما (342)الصداق هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل ِبلنكاح وِبلوطء
ر، ومسي املهر ، قال القرطب ِف تفسريه: االستمتاع التلذذ. واألجور املهو (343)اْسَتْمتَ ْعُتْم بِِه ِمن ُْهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفرِيَضًة{

أجرا ألنه أجر االستمتاع، وقد اختلف العلماء ِف املعقود عليه ِف النكاح ما هو: بدن املرأة أو منفعة البضع أو اِلل، ثالثة 
 .(344)أقوال، والَاهر اجملموع، فإن العقد يقتضي كل ذلك

ال: }َوآُتوا النِ َساَء َصُدقَاهِتِنَّ ويرى العالمة ابن رشد أن الصداق ليس عوضا عن االستمتاع ألن هللا مساه َنلة فق
والنحلة هي الصلة والعطية، فهي َنلة من هللا تعاَل فرضها للزوجات على أزواجهن ال عن عوض االستمتاع  (345)َِنَْلًة{

هبا؛ ألهنا تستمتع به كما يستمتع هبا، ويلحقها من ذلك مثل الذي يلحقه؛ ألن املباضعة فيما بينها وبني زوجها 
 .(346)واحدة

وما ذكره ابن رشد قريب ِما قاله اْلمام اجلويِن ِنَّ الصداق َل يثبت على قياس األعواض؛ فإنَّ حَها ِف 
ُّه ِف االستمتاع منها، فهما مشرتكان ِف االستمتاع، ولكن ملا اقتضت اِلكمة الشرعية استحقاق  االستمتاع منه ح

 . (347)تصاصهن ِبستحقاق ما يثبت ِف معرض العوضالرجال ِبستحقاق منفعتهن، اقتضى الرتتيب بعد ذلك اخ
وقد رد اْلمام أبو بكر بن العريب على أصحاب هذا الرأي، مستدال بىية االستمتاع فقال: إن هللا سبحانه جعل الصداق 

َفَآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ{،  عوضا، وأجراه جمرى سائر أعواض املعامالت املتقابالت، بدليل قوله تعاَل: }َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم بِِه ِمن ُْهنَّ 
 فسماه أجرا، فوجب أن َرج به عن حكم النحل إَل حكم املعاوضات. 

وأما تعلقهم ِن كل واحد من الزوجني يتمتع بصاحبه ويقابله ِف عقد النكاح، وأن الصداق زايدة فيه فليس  
منزلة املالك مع اململوك فيما بذل من  كذلك؛ بل وجب الصداق على الزوج ليملك به السلطنة على املرأة، وينزل معها

العوض فيه، فتكون منفعتها بذلك له، فال تصوم إال إبذنه، وال حتج إال إبذنه، وال تفارق منزْلا إال إبذنه، ويتعلق حكمه 
 . (348)ِباْلا كله حَّت ال يكون ْلا منه إال ثلثه، فما ظنك ببدهنا

                                                      

 .1/357اْلقناع:  (341)
 .8/472د عمدة األحكام البن امللقن: اْلعالم بفوائ (342)
 .[42]النساء:  (343)
 .5/349اجلامع ألحكام القرآن:  (344)
 .2النساء:  (345)
 .3/298املقدمات املمهدات:  (346)
 .31/5هناية املطلب:  (347)
 .3/232أحكام القرآن البن العريب:  (348)
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ق الصداق كامال إال بعد املسيس حقيقة أو حكما، ولذا قال وِما يرجح اختيار ابن العريب أن املرأة ال تستح
العالمة ابن الفرس: معّن قوله تعاَل: } َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم بِِه ِمن ُْهنَّ {، أي ما نكحتموه منهن فأتوهن مهورهن، فإن استمتع 

للغة ما انتفع به، فعلى هذا القول ِبلدخول هبا أعطي املهر كله، وإن استمتع بعقد النكاح أعطى نصف املهر. واملتاع ِف ا
 .(349)االستمتاع يقع على الوطء والعقد

وِما يعزز هذا املعّن على أن الصداق مقابل االستحالل أن للزوجة اِلق ِف منع نفسها عن زوجها قبل الدخول 
نهما، وإن أجرى حَّت تقبض صداقها، فإذا أعسر الزوج أنَره القاضي وضرب له أجاًل بعد أجل، فإن تبني عجزه فرق بي

 .(350)النفقة عليها
بناء على هذا فاالستمتاع الذي يقابل ِبلصداق هو جمرد املسيس أي استباحة الفرج، ومعلوم أن اِلاجة 
لالستمتاع بني الزوجني دائمة ال تنقطع ِبلدخول، فكيف للزوج أن ينال ذلك من زوجته، جعل الفقهاء دوام االستمتاع 

 .(351)زوجة، قال القاضي عبد الوهاب: والنفقة واجبة للزوجة ِبلعقد والتمكني من االستمتاعِف مقابلة اْلنفاق على ال
وقال اْلمام ابن عبد الرب: النفقة ال جتب على الزوج بعقد النكاح، حَّت ينضم إليه وجوب الوطء ملن ابتغاه، فإذا أسلمت  

 .(352)نفسها إليه، وجبت ْلا النفقة عليه، أراد البناء، أو َل يرده
وقال العالمة أبو إسحاق الشريازي: إذا سلمت املرأة نفسها إَل زوجها ومتكن من االستمتاع هبا ونقلها إَل 

 .(353)حيث يريد، ومها من أهل االستمتاع ِف نكاح صحيح وجبت نفقتها
وإن سلمت إَل قوله: ومها من أهل االستمتاع، يفيد أن النفقة مشروطة إبمكانية وجود االستمتاع، وْلذا قال بعد ذلك: 

الزوج أو عرضت عليه وهي صغرية ال جيامع مثلها ففيه قوالن: أحدمها: جتب النفقة ألهنا سلمت من غري منع، والثاِن: ال 
 . (354)جيب وهو الصحيح ألنه َل يوجد التمكني التام من االستمتاع

وجة إذا َل تكن صاِلة للوطء وعلى هذا مضى قول املالكية واِلنفية، فقد ذكر ُممد بن اِلسن الشيباِن أن الز 
،  وقال القاضي عبد الوهاب: ألن االستمتاع غري متأت منها فلم (355)ِن كانت صغرية ال جيامع مثلها فال نفقة ْلا

 .(356)تستحق العوض عليه لقصورها عن بلوغه
القاضي عبد واشرتط املالكية أيضا لوجوب النفقة على الزوج أن يكون ِبلغا له القدرة على االستمتاع، قال 

، وخالفهم اِلنفية ِف هذا الشرط فأوجبوا عليه (357)الوهاب: ألن الصغري ال يتأتى منه االستمتاع الذي يعاوض عليه لصغره

                                                      

 .4/322أحكام القرآن البن الفرس:  (349)
 .9/478ينَر اجلامع البن يونس:  (350)
 .3/784املعونة:  (351)
 .4/929الكاِف ِف فقه أهل املدينة:  (352)
 .1/328املهذب:  (353)
 .1/328املهذب:  (354)
 .30/194انَر األصل للشيباِن:  (355)
 املصدر السابق. (356)
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، أما الشافعية فلهم قوالن واحد مع املالكية، والثاِن مع (358)النفقة ألن اِلبس ليس من قبل املرأة، وإَّنا من قبل الرجل
 . (359)هم، قالوا ألن التمكني من االستمتاع وجد من املرأة فاستحقت النفقةاِلنفية وهو املختار عند

وأما عن حبس عن االستمتاع هبا بسبب مرض أَل هبا، فاِلنفية والشافعية قالوا بوجوب النفقة عليها، قال 
ه، وال فعل منها ِف السرخسي: ونفقة املرأة واجبة على الزوج، وإن مرضت، من قبل أهنا ُمسِلمة نفسها إَل الزوج ِف بيت

املرض لتصري به مفوِ تة، مع أنه ال يفوت ما هو املقصود من االستئناس وغريه، وال معترب ِبقصود اجلماع ِف حق النفقة؛ 
 .(360)فإن الرتقاء تستحق النفقة على زوجها مع فوات مقصود اجلماع

أو الزوج مريض أو ُمجوب أو وقال الشريازي: وإن سلمت وهي مريضة أو رتقاء أو َنيفة ال ميكن وطؤها 
حسيم ال يقدر على الوطء وجبت النفقة ألنه وجد التمكني من االستمتاع وما تعذر فهو بسبب ال تنسب فيه 

 .(361)التفريط
أما املالكية فإن املرض قد يكون عندهم مانعا من النفقة إذا كان مانعا من اجلماع، وِف مقدورها أن تعاجل نفسها 

 .(362)ا يقدر معه على اجلماع فلها النفقة على الزوجمنه، أما إن كان ِم
، قال ابن املنذر: اتفق أهل (363)واتفقوا أيضا على أنه ال نفقة للناشزة وهي املرأة الِت متنع نفسها من زوجها

 .   (364)العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا مجيعا ِبلغني إال الناشز منهن املمتنعة
ا ِف صفة النشوز الذي تسقط به النفقة فاِلنفية قصروه على من خرجت من بيت زوجها بدون لكن اختلفو 

حكما، قال أبو بكر اِلدادي: النشوز خروجها من بيته بغري إذنه بغري حق، فإن كان الزوج ساكنا ِف بيتها إذنه حقيقة أو 
 . (365)فمنعته من الدخول عليها كانت ًنشزة 

اِلنابلة فقالوا أن املرأة إذا منعت زوجها من االستمتاع هبا وإن هي كانت مقيمة معه فإنه أما املالكية والشافعية و 
ال تلزمه نفقتها، قال الشريازي: وإن امتنعت من تسليم نفسها أو مكنت من استمتاع دون استمتاع أوِف منزل دون منزل 

                                                                                                                                                            

 .3/783املعونة:  (357)
 .30/194ينَر األصل للشيباِن:  (358)
 .1/328ينَر املهذب:  (359)
 .5/394املبسوط:  (360)
 .1/328ملهذب: ا (361)
 .1/531ينَر مناهج التحصيل:  (362)
 .20/490ينَر املوسوعة الفقهية الكويتية:  (363)
 .4/55اْلقناع ِف مسائل اْلمجاع:  (364)
 .4/81اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري:  (365)
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ال ابن قدامة: ويكون نشوز الزوجة على زوجها ِن ، وق(366)أوِف بلد دون بلد َل جتب النفقة ألنه َل يوجد التمكني التام
 .(367)تعصيه فيما فرض هللا عليها من طاعة، ومتتنع من فراشه، أو خترج من منزله بغري إذنه

والنشوز ِف النكاح أن متنع نفسها من الزوج بغري حق، خارجة من منزله ِن خرجت بغري إذنه، وغابت أو 
 .(368)نعت نفسها ِف رواية فلها النفقةسافرت، فأما إذا كانت ِف منزله وم

وكما جعل املالكية والشافعية النفقة مقابل االستمتاع فإهنم حكموا للمرأة الِت عجز زوجها عن اْلنفاق عليه 
، وقال (369)ِبِلق ِف فراقه، قال ابن عبد الرب: ولو أعسر بنفقتها فلم جيد شيئا ينفق منه عليها فرق بينهما إن طلبت ذلك

 . (370)إذا أعسر الزوج بنفقة املعسر فلها أن تفسخ النكاح الشريازي:
أما اِلنفية الذين َل جيعلوا االستمتاع شرطا ِف النفقة فإهنم ال يرون ِبلتفريق بني املرأة وزوجها العاجز عن اْلنفاق 

 .(371)قعليها، وإن طالبت بذلك، كما أن القاضي ال ميلك التفريق بينهما، وال جيوز له أن جيربه على الطال

                                                      

 .1/328املهذب:  (366)
 .29/  7املغِن (367) 

 .2/44بدائع الصنائع:  (368)
 .4/950الكاِف:  (369)
 .1/352ملهذب: ا (370)
 .5/390ينَر املبسوط للسرخسي:  (371)
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บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ    ) Qualitative Research ( มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการการ
ด าเนินชีวิตของของมุสลีมะฮฺมัสยิดหะยีดาวูด ผ่านกิจกรรมฮะละเกาะฮฺอัลกุรอาน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
สังเกตพฤติกรรม (Observational Research) ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 17 คน จากจ านวนประชากรสัปบุรุษ
มัสยิดทั้งหมด จ านวน 75 คน เป็นการเลือกแบบ   มีจุดมุ่งหมายเฉพาะกลุ่ม  ที่มีบทบาทและอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับ
ผู้วิจัย ในการก่อตั้งมัสยิดหะยี  ดาวูด ซ่ึงสังเกตเห็นว่ายังขาดประสบการณ์ด้านการอ่านอัลกุรอานและด้านการมีจิต
อาสา โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 1) ผู้วิจัยเป็นผู้ท าหน้าที่ขับเคลื่อนวงกิจกรรมฮะละเกาะฮฺอัลกุรอานด้วยตนเอง  
2) จัดสรรช่วงเวลาในการท ากิจกรรมฮะละเกาะฮฺอัลกุรอานและสอดแทรกการมีจิตอาสา การมีจิตสาธารณะในทุก ๆ 
เช้าหลังละหมาดซุบฮี เป็นเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง 3) ก าหนดให้ทุกคนอ่านอัลกุรอานจ านวนคนละหนึ่งหน้า 4) ผู้วิจัยท า
การอธิบายความหมายบางอายะฮฺที่ได้อ่านจนกระทั่งว่าทุกคนได้เข้าใจเนื้อหาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 5) มอบให้สมาชิก
หนึ่งคนสรุปใจความส าคัญของอายะฮฺ ที่ผู้วิจัยได้ท าการอธิบาย และ  6) ผู้วิจัยใช้แบบสังเกตระเบียนพฤติกรรมท า
การสังเกตและติดตามพฤติกรรม ด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการทั้งในและนอกสถานที่มัสยิด เช่น กิจกรรมจิตอาสา 
สังเกตผลการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ และใช้การสัมภาษณ์ประกอบการสังเกต 

ผลการวิจัยพบว่า วิถีการด าเนินชีวิตของมุสลิมะฮฺมัสยิดหะยีดาวูดมีการพัฒนาทักษะ      การอ่านอัลกุ
รอานดีขึ้นและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเพื่อการกุศล การมีจิตอาสาอย่างเห็นได้ชัดเจน  นอกจากนั้นแล้ว
ยังพบว่า มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว มีความตรงต่อเวลา มีความผูกพันกับมัสยิด มีความรักความสามัคคีระหว่าง
หมู่สมาชิก เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมได้  
 

Abstract: This qualitative research aimed to study development The life style of Muslimah 

Masjid Hajidaud through the process of Halaqoh Al- Quran. The study was conducted 

through deep interview and observed behavior using sample groups of 17 people, with 75 

samples to tally by purposive  sampling those samples who were unable to read or having 

slow reading with  the following study step :  

1. Researchers has conducted the Halaqah by himself 2. The time were divided into two 

shift, one hour after Subhi prayer  one hour and half 3. They were asked to recite one page 

of Al – Quran 4. Researcher describes the meaning some of Quranic verses till everyone 

understand 5. One of members was asked to conclude the Quranic verses that were taught 

by researcher    6. Researcher used the observed form to follow up their behavior 

periodically plus interviewing beside observation  

The study found that the way of Muslimah life of Masjid Hajidaud develops 

reading skill of the Holy Quran is better and it can increase the performance of charity. 

Clearly having volunteering. In addition, he also found responsibility to his family like 

being punctuality, having a bond with the Masjid. Having love and unity among members 

can be a good example for society. 

Keywords : Behevior change, lifestyle habits, Muslimah Hajidaud, Halaqoh 
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บทน า  
บ้านบือตงเป็นชุมชนความดั่งเดิมมีสภาพเป็นพื้นดินทรายที่ปกคลุมด้วยพรรณไม้หลากหลายชนิด  เช่น 
ป่าไม้ไผ่ โดยมีนายโต๊ะขุน ดือราแม  เป็นผู้บริหารและจัดการพื้นที่  เนื่องจากเป็นผู้บุกเบิกจัดตั้งชุมชน 
โดยได้แบ่งท่ีดินท ามาหากินให้แก่ลูกบ้านท่ีปลูกบ้าน ตั้งถ่ินฐานในจ านวนไม่กี่หลังคาเรือนเท่านั้น  ต่อมา
ได้มีการเข้ามาอยู่อาศัยของผู้คนเป็นจ านวนมากขึ้นจนกลายเป็นที่อยู่อาศัย  เป็นชุมชน  กระทั่งได้มีการ
จัดตั้งเป็นชุมชนบือตง    ) เทศบาลเมืองนราธิวาส  ,2562  (จนเป็นชุมชนแห่งหนึ่งในสมัยก่อน  ที่บรรดา
มุสลิมผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  ณ  นคร  เมกกะฮฺ  จ าเป็นต้องเดินทางมาขึ้นเรือ  ณ 
ท่าเรือนราธิวาส ชุมชนบ้านบือตง  เป็นชุมชนหนึ่งที่บรรดาญาติพี่น้องร่วมกันมาส่งผู้ไปแสวงบุญ  มาพัก
อาศัยและคอยให้เป็นบริการที่พักอาศัย บริการอาหารเป็นแรมเดือน (มะเย็ง  ฮะ  ,  2556)  ต่อมาชุมชนได้
มีการพัฒนาสู่ความเจริญมากขึ้น  ด้วยการผลักดันของนายอูมาร์  ตอยิบ376  ผู้เป็นลูกเขยของ              
นายหะยีดาโอะ มะดีเยาะ ได้จัดตั้งโรงเรียนอัตตัรกิยะห์  อิสลามมียะห์  เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม  ในปี  พ .ศ  .2519  ก่อตั้งมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา    ) อับ
ดุลรอยะ  บินเซ็ง  ,2557  (  ตั้งอยู่บนถนนพนาสณฑ์  มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกับ  ซอยพนาสณฑ์  2  ถึง
ถนนตัดใหม่    ) ถนนเลี้ยงเมือง ( ทิศใต้ติดกับเส้นทางถนนตัดใหม่  ทิศตะวันออกติดกับซอยถนน
พนาสณฑ์ 2  ฝั่งขวาของซอยทั้งหมดและทิศตะวันตกติดกับเส้นทางถนนตัดใหม่    ) เทศบาลเมือง
นราธิวาส  ,2562  (  โดยมีมัสยิดหะยีดาวูดเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจในการประกอบศาสนกิจ  ซึ่งเดิมนั้น
เป็นบะลาเซาะฮฺดะโต๊ะอุมาร์  สร้างเป็นอาคารไม้ช้ันเดียว  บนเนื้อที่  5×10 ตารางเมตร  มีพื้นที่รองรับ
ศรัทธาชน เข้าประกอบศาสนกิจได้ประมาณ 40 - 50 คน ที่ได้สร้างขึ้นมาบนพ้ืนฐานจิตศรัทธาของนาย
หะยีดาโอะ มะดีเยาะและภริยาที่ได้บริจาคที่ดิน โดยมีชาวบ้านในชุมชนช่วยกันจัดหาไม้และวัสดุต่าง ๆ 
ในการก่อสร้าง  โดยมีดะโต๊ะอุมาร์  ตอยิบ          เป็นผู้ท าการสอนหนังสือต าราและเป็นผู้น าการละหมาด

ให้กับชุมชนมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง    ) เมธา เมฆารัฐ ,2556) 
 
 
 
 
 

                                                      
376  เดิมเป็นชาวยะกัง 2 ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เกิดเมื่อวันที่  9 เดือน  กุมภาพันธ์   2477 บ้านยะกัง  2  ต  .  บางนาค 
อ . เมือง จ . นราธิวาส เช้ือชาติไทย ศาสนาอิสลาม  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  67 / 1  ถนนพนาสนฑ์  ซอยรอฮิมพัฒนา  ต  .  บางนาค  อ  .  เมือง  จ  . 
นราธิวาส เป็นบุตรคนที่ 1 ของนายแวสแลแม ตาแยะ  และนางแอแซ ตาแยะ ทั้งสองประกอบอาชีพ ค้าขาย และได้สมรสกับนางรัตยา ตอ
ยิบ เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2509  มีบุตรด้วยกันทั้งหมดจ านวน 5 คน เป็นลูกเขยของท่านหะยีดาวูดผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ 
ต่อมาท่านอุมาร์ ตอยิบ ไดพ้ัฒนาโรงเรียนจนสามารถสร้างศิษยานุศิษย์ จนกลายเป็นนักวิชาการที่โด่งดัง ทั้งในระดับจังหวัด  ระดับประเทศ
และระดับโลก เสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 14. 30 น .ณ แหลมโพ หาดใหญ่ ได้อายุที่   84  ปี ,ท าการน าละหมาดญินาซะฮฺ 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร .อิสมาแอลุตฟี  จะปากียา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2557  เวลา  09. 00 น  .ณ 
มัสยิดโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ นราธิวาส และน าศพฝังที่สุสาน   บ้านยะกัง  ) อับดุลรอยะ บินเซ็ง ,2557( 
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รูปแผนท่ี ชุมชนบ้านบือตง (เทศบาลเมืองนราธิวาส ,2562) 

 
ที่มา : https://www.google.com/search?q= &oq= 

กระทั่งเมื่อเดือนมิถุนายน พ .ศ.  2556 ชาวบ้านได้ร้องขอให้ท าการละหมาด   สุนัตตะรอเวียะฮฺ ด้วยการ
อ่านอายะฮฺ377อัลกุรอานร็อกอะฮฺละจ านวนหนึ่งหน้า แทนการอ่าน  อายะฮฺสั้น ๆ จนได้รับความสนใจจากชุมชน
เป็นอย่างมาก ส่งผลให้พ้ืนท่ีละหมาดไม่สามารถรองรับจ านวนผู้มาประกอบศาสนกิจได้ ท าให้นายอับดุลรอยะ บิน
เซ็ง378 ได้เสนอให้รื้ออาคารละหมาดหลังเก่า และขอซื้อที่ดินข้าง ๆ เพิ่มเติมจ านวน  1 ห้อง เพื่อขยายพื้นที่ใช้ใน
การก่อสร้างอาคารมัสยิด โดยการเปิดโอกาสให้ศรัทธาชน  ได้มีส่วนร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินเพิ่ม ใน
ระยะเวลา 1 เดือน สามารถรวบรวมเงินบริจาคดังกล่าวได้เป็นเงินจ านวน 500,000 บาท    แต่ด้วยความประสงค์
ของอัลลอฮ์ที่ได้ดลใจเจ้าของที่ดิน จนในท่ีสุดพื้นท่ีดังกล่าวได้รับการบริจาคจากเจ้าของ คือ นายเมธี เมฆารัฐ นาย
เมธา เมฆารัฐและนางรัตติยา ตอยิบ ซึ่งเป็นทายาท  ของนายหะยีดาโอะ เป็นเนื้อที่ทั้งหมดจ านวน 2 ห้อง ซึ่ง
สามารถสร้างเป็นอาคารละหมาดสองช้ัน ต่อมานายอับดุลรอยะ บินเซ็ง ได้น าเสนอของบประมาณสนับสนุนสร้าง
อาคารประกอบศาสนกิจมัสยิดจากมูลนิธิเพื่อความดี ด้วยวงเงินบริจาคจ านวน 1,685,000 บาท รวมกับเงิน
บริจาค จ านวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น  จ านวน 2,185,000 บาท โดยได้
เริ่มท าการก่อสร้างอาคารละหมาดในวันพุธที่  9 ตุลาคม 2556 ถึง 20 มิถุนายน 2557    ใช้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง 8 เดือน มีพ้ืนท่ีรองรับศรัทธาชน  ได้จ านวน 400 คน เพื่อเป็นการ  ยกย่องเกียรติความดีของนายหะยีดา
โอะ นายอับดุลรอยะ บินเซ็ง ได้เสนอด้วยความเห็นชอบจากบรรดาทายาทของนายหะยีดาโอะ และชาวบ้าน
ชุมชนพนาสณฑ์ให้เปลี่ยนช่ือจากเดิม  บะลาเซาะฮฺดะโต๊ะอุมาร์ เป็น  “มัสยิดหะยีดาวูด  ”ได้เปิดท าการละหมาด

อย่างเป็นทางการในวันท่ี 26 มิถุนายน 2557  อับดุลรอยะ (บินเซ็ง ,2557) 
มัสยิดเป็นสถานท่ีเรียนรู้อัลกุรอาน ซึ่งการศึกษาและเรียนรู้อัลกุรอานถือเป็นการเรียนภาคบังคับส าหรับ

มุสลิมและมุสลิมะฮฺ ที่ต้องศึกษาเรียนรู้ ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อใช้   ละเว้นข้อห้าม การเรียนรู้หลักค า
สอนและบทศาสนบัญญัติของมุสลิมและมุสลีมะฮฺนั้น นับว่ามีความส าคัญยิ่ง เริ่มเรียนมาตั้งแต่ระดับโรงเรียนตาดี

                                                      
377 หมายถึงโองการหนึ่ง ๆ ของอัลกุรอาน 
378 เป็นผู้มาอยู่อาศัยในพื้นที่ด้วยการสมรสกับหญิงสาวในพื้นที่ เดิมเป็นชาวยะกัง 1 ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส    
  

https://www.google.com/search?q=%20&oq=
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กา มัสยิด ตลอดจนระดับมหาวิทยาลัย การศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานผ่านกระบวนการฮะละเกาะฮฺ379อัลกุรอานนั้น 
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการศึกษาเรียนรู้หนึ่ง  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการท าความ
เข้าใจ  ในหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อครอบครัวเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้เรียนรู้     อัลกุรอาน
ผ่านกระบวนการฮะละเกาะฮฺอัลกุรอานน้ี มีพฤติกรรมความเป็นอยู่ในด้านการครองตนตามบทบัญญตัิของศาสนา 
และบทบญัญัติของกฎหมายบ้านเมืองได้ดีขึ้น จนน าสู่การไม่กระท าการละเมิดทั้งสองกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้โดย
ธรรมชาติของมนุษย์  ที่มีความรู้สึกทางอารมณ์ต้องการมีคู่ครองสร้างครอบครัว สร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อครอบครัวและสังคม     )พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์   ,9452  (การจัดหะละเกาะฮ  ฺอัลกุรอานนั้น  ประกอบด้วย
องค์ประกอบการจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺ มีองค์ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ 1) พี่เลี้ยง          (มูร็อบบีย์ )  2) 
สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม   (มูตะร็อบบีย์ )3) วิธีการด าเนินการ และ 4) หลักสูตรกิจกรรม ซึ่งมีเง่ือนไขในการจัด
กิจกรรม 3 ข้อด้วยกัน คือ 1) สมาชิกทุกคนจะต้องรู้จักกัน 2) มีความเข้าใจกัน และ 3) ให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน) ยาฮารี  กาเซ็ง ,2558) 

อีกทั้งยังได้สร้างความสมบูรณ์ของความเป็นบ่าวต่ออัลลอฮ์ได้อย่างแตกต่างกับผู้ที่ ไม่เรียนอัลกุรอาน
ผ่านกระบวนการฮะละเกาะฮฺอัลกุรอานอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ พ  .ศ  . 2560 – 2564 ในข้อที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถและระบบการ
บริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม     และยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ พ  .ศ .  2560 – 2564 ที่มีวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
สังคมอย่างมีผลสัมฤทธ์ิ เป็นไปตามพันธกิจข้อที่ 4 คือเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางสังคมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมอย่างฉับพลัน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,  (2561) 

เพื่อให้การด ารงชีวิตของมุสลิมอยู่ได้อย่างสันติสุข พันธกิจและวิสัยทัศน์ข้างต้นมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการท าฮะละเกาะฮ ฺท่ีต้องการท าความเข้าใจในความหมายของโองการอัลกุรอาน ความประเสริฐ
ของอัลกุรอาน และเข้าใจในเจตนารมณ์ของแต่ละโองการ    อัลกุรอาน ซึ่ งอัลกุรอานมีบทบาทในการสร้างจิต
วิญญาณความเป็นมนุษย์ ดังที่ท่าน ศาสนทูตและอัครมิตรได้ท าเป็นตัวอย่างมาแล้ว เนื่องจากการสร้างมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ต้องเกิดจากการขับเคลื่อนจากภายใน คือจากหัวใจที่สามารถเข้าไปบังคับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ให้ไป
กระท าในสิ่งดี ๆ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาจิตใจ ให้รู ้ซึ่งหน้าที่          ความ
รับผิดชอบ ตลอดจนการครองตนในกรอบข้อกฎหมาย (Talib bin Mansor al – Raiyami, 2015)  

จะเห็นว่าอัลกุรอานคือวิถีชีวิตของมนุษย์ ท้ังนี้มุสลิมและมุสลิมะฮฺทุกคนจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้อัลกุรอาน 
วิธีการเรียนอัลกุรอานแบบฮะละเกาะฮฺที่จะส่งผลถึงประโยชน์ที่ยั่งยืน  ต่อสมาชิกฮะละเกาะฮฺอัลกุรอานนั้นได้ ก็
จะต้องประกอบด้วยห่วงเวลาที่เหมาะสม วิธีการ    และรูปแบบของฮะละเกาะฮฺที่ถูกต้อง การอรรถาธิบายอัลกุ
รอานท่ีสามารถขับเคลื่อนสู่ความเปลี่ยนแปลง วิธีการเลือกอายะฮฺในการอรรถาธิบาย ตลอดจนวิธีการท่องจ าอัลกุ
รอาน          ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ จะต้องมีความสัมพันธ์กัน (อิสมาอีล ลุตฟี จะปากียา, 2558) เพราะ    อัลกุ
รอานคือแหล่งอ้างอิงหลัก มีความสมบูรณ์และครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักการศรัทธา ด้านการ
ประกอบศาสนกิจ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะเห็นว่าด้านคุณธรรมและจริยธรรมนี้ จะส่งผลโดยตรงต่อการมี

                                                      
379 คือ รูปแบบการเรียนอัลกุรอานในลักษณะวงกลมโดยมีผู้น าหนึ่งคนท าหน้าที่ควบคุมการเรียน 
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ความรับผิดชอบต่อวิถีการบริหารครอบครัวให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมความ
รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบ ต่อครอบครัวต่อสังคมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการรักษาสิทธิของสัตว์ และ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณธรรมและจริยธรรมที่บ่าวพึงมีต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้าง (Yusof al - 

Qurdhawi,1989) ท่าน Muhammad Fathi al – Atrabiy, (2015) กล่าวว่า อัลกุรอานมีบทบาท
ส าคัญต่อการก าหนดกลยุทธ์และการสร้างความตระหนักตาม หลักเจตนารมณ์อิสลาม กล่าวคือ สร้างความ
ตระหนักให้แก่ประชาชาติในการสร้างบุคลิกภาพมนุษย์ ท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค โดยการใช้หลักการ
มโนภาพของอัลกุรอานให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างบางอย่าง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความส านึกและความ
ตระหนักในสิ่งที่ดีงาม นอกจากนั้นยังได้น าเสนอรูปแบบการสร้างความเป็นอยู่ในลักษณะการมีภาวะพึ่งพา
อาศัยกันและกัน นั้นคือการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติ  

ในการพัฒนาวิถีการด าเนินชีวิตการบริหารครอบครัวที่มุ่งสร้างความตระหนักแก่ผู้เรียน อัลกุรอานผ่าน
กระบวนการฮะละเกาะฮฺ ให้สามารถจัดการบริหารครอบครัว และจัดระเบียบสังคมให้เป็นไปตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของศาสนา  สอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในข้อที่   4 คือ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางสังคม ซึ่งจะเห็นว่าการสร้างประสิทธิภาพในทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถบริหาร
จัดการตนเอง และครอบครัวโดยผ่านกระบวนการฮะละเกาะฮฺอัลกรุอานนี้ นอกจากจะสามารถตอบสนองความ
ประสงค์ของศาสนาที่อยากเห็นความสุขในหมู่มนุษย์แล้ว ยังสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะมุ่งสู่สังคม ให้มีคุณภาพบนพื้นฐาน  ความรับผิดชอบร่วมกัน )อุไรรัตน์ ยา

มาเร็ง ,อับดุลฮากัม เฮงปิยา ,และอับโดรอสัก มะลาเฮง ,ม.ป.ป (.  
การจะบริหารครอบครัวให้มีความสุข ภริยาซึ่งเป็นผู้สนับสนุนสามีให้สามารถน าครอบครัวมีความส าคัญ

อย่างยิ่งในการด าเนินภารกิจร่วมกับสามี ดังที่ปรากฏค ากล่าวว่า    “แต่ละสังคมจะดีมากน้อยเพียงใดนั้น  ให้ดูจาก
สถาบันครอบครัวเป็นหลักส าคัญ ถ้าครอบครัวดี   ก็จะส่งผลท าให้สังคมนั้นดีไปด้วย  (As - Salami, 1984) โดย
ปราศจากความขัดแย้ง ซึ่ง   วันชัย มีชาติ )2548: 159 - 160  (กล่าวว่า ความขัดแย้งเป็นภาวะความเป็นปรปักษ์ 
หรือความไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันของคนและกลุ่มคน ซึ่งมักจะก่อให้เกิดความตึงเครียดกดดัน และความคับ
ข้องใจ ขัดขวางความอยู่ดีกินดีของครอบครัวหนึ่ง ๆ ซึ่งบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจของคู่
สมรสเพียงเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการมีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลาย ๆ ปัจจัยเข้ามาผนวกเข้าด้วยกัน ส่วนส าคัญของ
ปัจจัยเหล่านั้นคือความรักความเข้าใจและความไว้วางใจท่ีภริยามีไว้ให้กับสามี เช่นเดียวกับสามีมีไว้ให้กับภริยา ที่
ทั้งสองจะต้องครองตนไว้ด้วยความสัจจริง สามีภริยาควรปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างขันแข็ง ไม่เฉพาะสามารถน า
ครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยจากภยันตรายต่าง ๆ เท่าน้ัน แต่ต้องเป็นฟันเฟืองในขับเคลื่อนสมาชิกในครอบครัวที่
เป็นหน่วยย่อยของสังคม ให้มีความเข้มแข็งด้วยการป้อนข้อมูลองค์ความรู้ศาสนาให้กับสมาชิกครอบครัว 
โดยเฉพาะการเข้าใจในความหมายและเข้าใจเจตนารมณ์ของอัลกุรอาน แล้ว    จะสามารถน าสู่การบริหาร
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Hashim  Mohammad, 1990)  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการด าเนินชีวิตของมุสลมีะฮสฺัปบุรุษมัสยดิหะยีดาวูดผ่านกระบวนการ ฮะละเกาะฮฺอลักุรอาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาการด าเนินชีวิตของมุสลีมะฮฺ   สัปบุรุษมัสยิดหะยีดาวูด 
ผ่านกระบวนการฮะละเกาะฮฺอัลกุรอาน เป็นกรอบในการด าเนินการวิจัยสอดคลอ้งกับงานวิจัยของยาฮาร ี กาเซ็ง ,
(2558)  ดังภาพท่ี 1 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเรื่องการด าเนินชีวิตของมุสลีมะฮฺสัปบุรุษมัสยิดหะยีดาวูดผ่านกระบวนการ   ฮะละเกาะฮฺอัลกุรอาน  เป็นการ
วิจัยเชิงสังเกตและผสมกับการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  โดยใช้วิธีแบบสังเกตกลุ่มเป้าหมายจ านวน  17 คน  จากจ านวน
ประชากรทั้งหมด 75 คน โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยวิธีการสังเกตและแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น
ระยะเวลา 3 ปี  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
  
ขั้นตอนที่ 1  การศึกษา สังเกตพฤติกรรม และจัดตั้งกลุ่ม 
ผู้วิจัยเป็นผู้รวบรวมสมาชิกและท าการขับเคลื่อนวงฮะละเกาะฮฺด้วยตนเองโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ  คือ  1) ศึกษา
และสังเกตพฤติกรรมของผู้มาท าการละหมาดห้าเวลาต่อวันถึงพฤติกรรมการอ่านอัลกุรอานก่อนและหลังการ
ละหมาด  พบว่า  มีการอ่านเพียงคนสองคนเท่านั้น  2) ส ารวจและก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยท าการสอบถามและ
สัมภาษณ์ผู้มาร่วมละหมาดถึงสาเหตุของการไม่อ่านอัลกุรอานพบว่า  ส่วนใหญ่อ่านกุรอานไม่ออกและรู้สึกอายที่
จะอ่านอัลกุรอานต่อหน้าสาธารณะ และ 3) ตกลงกฎเกณฑ์การท าฮะละเกาะฮฺ  
 
ขั้นตอนที่ 2  การตกลงเวลาเรียน 
ผู้วิจัยท าการตกลงเวลากับผู้เรียนโดยมีขั้นตอนคือ 1) แบ่งช่วงเวลาในการท าฮะละเกาะฮฺออกเป็นช่วงเวลาทุกเช้า
หลังละหมาดซุบฮี    ) เวลาเช้าตรู่  (เป็นเวลาวันละ 1  ช่ัวโมงครึ่ง  พบว่า  เมื่อได้เริ่มการเรียนรู้อัลกุรอานด้วย

สัปบุรุษ 
 

มุร็อบบีย์  /ครูผูส้อน  
 
 

อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ ์

ประมวลกฎหมายแพ่ง
และอาญา 

กฎหมายอสิลาม
ครอบครัวและมรดก 

ประเมินผลพลเมืองด ี

ครอบครัวมีประสิทธิภาพbb4kr มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 



263 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการฮะละเกาะฮฺ ได้ด าเนินการผ่านไป 2 สัปดาห์ จ านวนผู้มาเรียนเพิ่มจ านวนขึ้นเป็นจ านวน 17 คน ทั้งนี้
ได้เกิดมาจากการบอกต่อ ๆ กันของสมาชิก    ฮะละเกาะฮฺอัลกุรอาน 
  
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดวิธีการท าฮะละเกาะฮฺ และก าหนดข้อตกลงร่วมกัน 
ผู้วิจัยและสมาชิกฮะละเกาะฮฺร่วมกันท าข้อตกลงคือ ก าหนดให้สมาชิกทุกคนอ่าน  อัลกุรอานคนละหนึ่งหน้า  หรือ
ตามความพอใจของแต่ละคน แต่ไม่เกินคนละหนึ่งหน้าต่อครั้ง  และเมื่อสมาชิกคนใดอ่านหรือสะกดค าผิด  ห้ามให้
สมาชิกที่เหลือหัวเราะเยาะหรือกระท าการ   ใด ๆ ให้ผู้นั้นอายหรือบ่ันทอนจิตใจ 
     
ขั้นตอนที่ 4 การให้การอธิบาย  
ผู้วิจัยเป็นผู้ท าการอธิบายความหมายโองการที่ได้อ่าน  จนทุกคนมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างชัดเจน  และกล่าว
ถูกต้องเพื่อสามารถน าไปใช้ปฏิบัติกับตนเองได้ถูกต้อง  
 
ขั้นตอนที่ 5 การสรุปเนื้อหาสู่การปฏิบัติ  
ผู้วิจัยมอบให้สมาชิกหนึ่งคน  สรุปใจความส าคัญของโองการที่ผู้วิจัยได้ท าการอธิบาย เพื่อทดสอบความเข้าใจที่
ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกได้น าไปถ่ายทอดต่อและน าสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล  
ผู้วิจัยท าการสังเกตพฤติกรรมและติดตามผลการเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ชีวิตคลุกคลี   ท ากิจกรมจิตอาสาร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายเป็นประจ าทุกวันเป็นระยะ ๆ เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 1) การอ่านอัลกรุอานอย่างสม่ าเสมอ
ก่อนและหลังการละหมาดห้าเวลา  2) ความเสียสละด้านความคิดเห็น  กายใจ  ทรัพย์สินและอื่น  ๆ   3) ความตรง
ต่อเวลาในการท ากิจกรรมตามที่มัสยิดก าหนด 4) ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมโดยสังเกตคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครอบครัว  ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี  ไม่กระท าละเมิดทั้งกฎหมายอิสลามและกฎหมาย
บ้านเมือง  5) ท าการสัมภาษณ์สมาชิกฮะละเกาะฮฺอัลกุรอาน  เป็นรายบุคคล  และ  6)  ประเมินผลและสรุปผล
ประสิทธิภาพการบริหารครอบครัวตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากทั้งสองส่วน  คือ  ส่วนที่ได้จากการสังเกตติดตามพฤติกรรม  และส่วนที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก น ามาวิเคราะห์หาความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของทั้งสองดังนี้ 
1.   น าผลการสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกฮะละเกาะฮฺที่ปรากฏต่อสายตาสังคมตลอดระยะเวลา
เรียนรู้อัลกรุอานผ่านฮะละเกาะฮฺ  ด้านการบริหารครอบครัว  ด้านการครองตนอยู่ภายใต้บทบัญญัติของศาสนา
และของกฎหมายบ้านเมือง และด้านการบริการสังคม 
2.   น าผลการสัมภาษณ์เชิงลึกมาเปรียบเทียบกับสภาพจริงของครอบครัวสมาชิก       ฮะละเกาะฮฺ 
ที่ส่งผลต่อการด ารงตนในกรอบบทบัญญัติของศาสนาและกฎหมายบ้านเมือง  ด้านการดูแลครอบครัว  และการ
ด ารงตนให้เป็นประโยชน์ในกรอบบทบัญญัติและกฎหมายบ้านเมือง 
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ผลการวิจัย 
ตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมสมาชิกฮะละเกาะฮฺอัลกุรอานของมัสยิด  หะยีดาวูด  ด้านกิจกรรมร่วม
ละหมาดฟัรฏูห้าเวลาและการอ่านอัลกุรอานที่มัสยิดทุก  ๆ  เวลา  พบว่า  จ านวนสมาชิกฮะละเกาะฮฺ  17 คน  ได้
มาร่วมละหมาดฟัรฏูซุบฮี่และอ่านอัลกุรอานเป็นประจ าอันเนื่องจากมุสลีมะฮฺกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ไม่มีรอบประจ าเดือน
แล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 %  
การด าเนินชีวิตของมุสลิมะฮฺมัสยิดหะยีดาวูดด้านทักษะมีการพัฒนาทักษะการอ่าน     อัลกุรอานที่ดีขึ้นและ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเพื่อการกุศล  การมีจิตอาสาอย่างเห็นได้ชัดเจน  นอกจากนั้นแล้วยังพบว่า  มี
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว  มีความตรงต่อเวลา  มีความผูกพันกับมัสยิด  มีความรักความสามัคคีระหว่างหมู่
สมาชิก เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมได้ 
 ส่วนผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงสภาพจริงของครอบครัว การด ารงตนในกรอบบทบัญญัติของศาสนา
และกฎหมายบ้านเมือง  นางรัตตมณี  ลีวาเมาะ ) .25 กรกฎาคม  2559).กล่าวว่า    “ รู้สึกถึงคุณค่าของความเร็น
มนุษย์ความรับผิดชอบต่อสังคม  รักและผูกพันกับมัสยิดอย่างที่ไม่เคยเร็นมาก่อน  มีความเห็นอก  เห็นใจ
ผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น  ”สัมภาษณ์  .ด้านการดูแลครอบครัวและการด ารงตนให้เป็นประโยชน์นางกันยา  คีรี ) .26 
กรกฎาคม 2559). กล่าวว่า   “ เกิดความรับผิดชอบต่อครอบครัวเร็นห่วงสังคมและเกิดความกระตือรือร้นในหน้าท่ี
ไม่อาจละเมิดกรอบบทบัญญัติและกฎหมายของบ้านเมือง  ”  สัมภาษณ์  .นอกจากนั้นพบว่า  ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้
ข้อมูลที่เป็นบวกไปในทิศทางเดียวกัน คือ หลังจากได้เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้        อัลกุรอานผ่านกระบวนการฮะละ
เกาะฮฺแล้ว  ท าให้วิถีการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัว      “ มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น  รู้จักการ
จัดสรรเวลาในแต่ละวันดีมาก และรู้สึกรักใคร่รรองดองมีความผูกพันระหว่างสมาชิกและกับมัสยิดมากขึ้น  ”นาง
อัสมา ปัตนกุล) .24 กรกฎาคม 2559).สัมภาษณ์ .ซึ่งแตกต่างกับการด าเนินชีวิตก่อนการเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้อัลกุ
รอานผ่าน     ฮะละเกาะฮฺอัลกุรอาน  เช่น  ปรับทัศนคติของตนเองให้มองโลกในทางบวก  เป็นผู้ที่ใจเย็น  มีความ
อดทน ให้อภัย ปฏิบัติตามหน้าท่ี รับผิดชอบในหน้าท่ีและยังสามารถเชิญชวนสมาชิกครอบครัวมาร่วมกันท าฮะละ
เกาะฮฺอัลกุรอานแบบครอบครัวได้ จึงส่งผลให้บรรยากาศครอบครัวมีความรักความเห็นอกเห็นใจกันและสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนตามที่ศาสนาก าหนดได้อย่างสมบูรณ์ 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการการด าเนินชีวิตของของมุสลีมะฮฺ     มัสยิดหะยีดาวูด  ผ่านกิจกรรม
ฮะละเกาะฮฺอัลกุรอาน โดยผู้วิจัยใช้กระบวนการท าฮะละเกาะฮฺ         อัลกุรอาน  เป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของกลุ่ม        มุสลีมะฮฺมัสยิดหะยีดาวูด  การบริหารครอบครัวโดยใช้
ระยะเวลา  3 ปี  ซึ่งภายหลังจากได้ใช้กระบวนการนี้แล้ว  ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทักษะการอ่านอัลกุรอาน  วิถี
การด าเนินชีวิตของสมาชิกฮะละเกาะฮฺอัลกุรอานไปในทางที่ดีขึ้น  ในหลาย  ๆ  ด้านด้วยกัน  กล่าวคือ  พบว่า
พัฒนาการของสมาชิกฮะละเกาะฮฺอัลกุรอาน  คิดเป็นร้อยละ 100 %380  มาละหมาดฟัรฏูซุบฮี่และอ่าน        อัลกุ

                                                      
380 การที่กลุ่มฮะละเกาะฮ์หญิง  มีการละหมาดฟัรฏูซุบฮีและอ่านอัลกุรอานได้เต็ม 100%  นั้น  เนื่องจากเป็นกลุ่มที่
ประจ าเดือนหมดแล้ว 
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รอาน  ทุกเวลา  ส่วนด้านการด ารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและอยู่ในกรอบบทบัญญัติอิสลามและกฎหมาย
บ้านเมืองนั้นสามารถด ารงตนอยู่ในกรอบบทบัญญัติอิสลามและกฎหมายบ้านเมืองจ านวน  17 คนนั้น  พบว่า  ไม่มี
ผู้ใดท าการละเมิดคิดเป็นร้อย  100 % เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมุร็อบบีหรือครูผู้สอน  ที่ท าการขัดเกลา  แนะ
แนวทางสู่ความสันติสุข ส่งก าลังใจผ่านความหมายของโองการอัลกุรอาน  และข้อกฎหมายบ้านเมืองที่สามารถยั้ง
ลึกเข้าสู่หัวใจ จนเกิดนิสัยรู้รักสามคัคี รู้หน้าท่ีความรับผิดชอบ และยังได้รับอิทธิพลจากความประพฤติปฏิบัติของ 
   มุร็อบบี  จนเกิดความเกรงใจในการที่จะท าการฝ่าฝืน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Hashim Mohammad, 
(1990) กล่าวว่า  การอยู่ดีกินดีของครอบครัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจของคู่สมรสเท่านั้น   แต่
ยังหมายรวมถึงการมีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลาย ๆ ปัจจัย มาผนวกเข้าด้วยกัน  ส่วนส าคัญของปัจจัยเหล่านั้นคือ  การที่
สามีภริยาต้องสามารถครองตนด้วยความสัจจริง   ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างขันแข็ง  ต้องเป็นฟันเฟือง
ขับเคลื่อนสมาชิกในครอบครัวด้วยองค์ความรู้ศาสนาและของ  As – Salami, (1984)  ที่ว่า  สังคมจะดีมากน้อย
เพียงใดนั้นให้ดูจากสถาบันครอบครัวเป็นหลักส าคัญ  ถ้าครอบครัวดีก็จะส่งผลท าให้สังคมนั้นดีไปด้วย  และ
งานวิจัยของอุไรรัตน ์ยามาเร็ง ,อับดุลฮากัม เฮงปิยา ,และอับโดรอสัก  มะลาเฮง ) .ม .ป .ป  (.  ว่า  การบริหารจัดการ
ตนเองและครอบครัวโดยผ่านกระบวนการฮะละเกาะฮฺอัลกรุอาน  นอกจากจะสามารถตอบสนองความประสงค์
ของศาสนาท่ีอยากเห็นความสุขในหมู่มนุษย์แล้วนั้น ยังสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้อีก
ด้วย  นอกจากนั้นแล้วยังได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Muhammad Fathi al – Atrabiy  .(2015) กล่าวว่า 
อัลกุรอานมีบทบาทส าคัญต่อการก าหนดกลยุทธ์และการสร้างความตระหนักตามหลักเจตนารมณ์อิสลาม  คือ
สร้างความตระหนักให้ประชาชาติ สร้างบุคลิกภาพของตน ทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาค โดยการใช้อัลกุ
รอานเป็นหลัก ในการมโนภาพให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างบางอย่างให้เกิดความส านึก   ความตระหนัก
ในสิ่งที่ดีงาม น าเสนอรูปแบบการสร้างความเป็นอยู่โดยมีภาวะพึ่งพาอาศัยใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติ สุข 
 
สรุป 
การมาและความเป็นอยู่ในลักษณะเดิมของมนุษย์อยู่ในลักษณะการลอยตัว  ไม่มีหลักในการควบคุมจิตใจ  การ
บริหารจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน ซึ่งจะส่งผลให้ตนเองและสังคมขาดเสถียรภาพ  อยู่อย่างมี
ความสุข  เข้าอกเข้าใจกันได้  ดังนั้นการบริหารตนเองและครอบครัวของมุสลีมะฮฺ  สัปบุรุษมัสยิดหะยีดาวูด  ผ่าน
กระบวนการท าฮะละเกาะฮฺอัลกุรอาน  ถือเป็นวิธีที่ดี  มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของตนและสมาชิกครอบครัวได้  อีกทั้งยังเป็นวิธีการหล่อหลอมจิตใจของสมาชิกให้เป็นหนึ่งเดียว  โดยใช้
โองการของอัลลอฮ์ เป็นสื่อกลางในการกระชับแสดงความคิดเห็น  ระบายความรู้สึก  ลดละความไม่ไว้เนื้อเช่ือใจ 
นอกจากนั้นแล้วยังสามารถสร้างสมาชิกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่   มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน  ครอบครัว
และสังคมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของอิสลามและของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     ในการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของครอบครัวมุสลีมะฮฺ ผู้วิจัยจัดให้ข้อเสนอแนะดังนี ้
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1.1 ให้สถาบันการศึกษาอิสลามในระดับอุดมศึกษาจัดท าหลักสูตรการเตรียมตัวผู้ช่วยผู้น า
ทางด้านศาสนาอิสลามและผูช่้วยผู้น าครอบครวัสู่การพัฒนาท่ีครบรอบด้านโดยเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อัล
กุรอาน ที่ครบวงจรสู่การปฏิบัติและเปลี่ยนแปลงสังคม 

1.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดน าหลักสูตรจากสถาบันการศึกษา
อิสลามในระดับอุดมศึกษาจัดการอบรมแก่กลุ่มมุสลีมะฮฺประจ าหมู่บ้าน  ประจ ามัสยิด  และผู้น าครอบครัวให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในการอ่าน และการสอนอัลกุรอานด้วยกระบวนการท าฮะละเกาะฮฺอัลกุรอานในระดับมัสยิด 

1.3 ให้ผู้น ามัสยิดที่ผ่านการอบรมน ากระบวนการเรียนรู้อัลกุรอานด้วยวิธี      ฮะละ
เกาะฮฺอัลกุรอานไปปรับใช้ในระดับครัวเรือน 
 2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
  ให้ท าการศึกษาวิจยัวิถีการด าเนินชีวิตของสัปบุรุษมัสยิดผ่านกระบวนการ      ฮะละเกาะฮฺอัล
กุรอานในการบริหารครอบครัวมุสลิมในพ้ืนท่ีที่หลากหลาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเปรียบเทียบและได้ข้อสรุปที่มีความ
ถูกต้องครบทุกรอบด้านมากยิ่งข้ึน 
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Abstract: This research in Surah al-Ankaboot: a case study of the meaning of verbs with 

additional consonants is the study of knowledge of character analysis methods (Soraf) 

The purpose is to study the meaning of verbs that are filled with consonants ( األفعال الثالثي

 In the Arabic language and to study the meaning The importance and role of verbs.(المزید

that have additional consonants in the al-Ankaboot. In which the verb that has the 

additional consonant when adding two or three single consonants, for example, the word 

 it means making it a ,آمن means believers. When adding one consonant to become أمن

true believer. Make the verb meaning different from the original or create a new 

meaning. The researcher has set the scope of the research is to study the verbs that have 

the additional consonants in the al-Ankaboot which are researched From the book 

Character Method (Soraf) aerab Al-Quran And Arabic dictionary This research 

methodology is documentary research and uses descriptive theory. The research shows 

that in the al-Ankaboot, there are verbs with consonants fill as 13 past tense words, 1R 

tense present words, a future verbs (commands)  

Key words: Surah al-Ankaboot, verb with additional consonants 
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บทน า 
ภาษาในโลกนี้นับว่ามีความส าคัญกับมนุษย์และมนุษย์น ามาใช้อย่างแพร่หลายมากมายทั่วไปภาษาหนึ่งคือ   ภาษา
อาหรับ  ทั้งด้านการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและใช้ในการเรียนรู้   และการปฏิบัติศาสนารวมทั้งการศึกษาเพื่อความรู้
ทั่วไป385 เป็นต้น 

ภาษาอาหรับ  เป็นภาษากลุ่มเซมิติก  ที่มีผู้พูดมากที่สุด  ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพอควรกับภาษาฮีบรูและ
ภาษาแอราเมอิก  โดยพัฒนามาจากภาษาเดียวกันคือภาษาเซมิติกดั้งเดิม  ภาษาอาหรับสมัยใหม่ถือว่าเป็นภาษาขนาด
ใหญ ่แบ่งเป็นส าเนียงย่อยได้ถึง  92 ส าเนียง ในระบบ ISO 932-3 ความแตกต่างของการใช้ภาษาพบได้ทั่วโลกอาหรับ 
โดยมีภาษาอาหรับมาตรฐานซึ่งใช้ในหมู่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม  ภาษาอาหรับสมัยใหม่มาจากภาษาอาหรับคลาสสิกซึ่ง
เป็นภาษาเดียวที่เหลืออยู่ในภาษากลุ่มอาหรับเหนือโบราณ  เริ่มพบในพุทธศตวรรษที่   11  และกลายเป็นภาษาทาง
ศาสนาของศาสนาอิสลามตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี  19 386 

ภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ส าคัญยิ่ง เป็นภาษาที่สวยงาม มีความละเอียดอ่อน และสลวย  งดงาม  ภาษาอาหรับ
เป็นอัตลักษณ์  และเป็นภาษาของประชาชาติอาหรับ  เป็นภาษาแห่งวรรณคดี  วิชาการ  และเป็นภาษาแห่งชีวิต  ภาษา
อาหรับเป็นภาษาท่ีมีคุณสมบัติพิเศษในด้านการออกเสียง เป็นภาษาที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงประสงค์เป็นภาษาแห่งคัมภีร์

ของพระองค ์ โดยได้ทรงเลือกภาษานี้ในการสื่อสารกับมนุษยชาติผ่านท่านศาสดามูฮัมมัด    ( ซ .ล )387   ดังที่ปรากฏจาก
โองการที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ตรัสว่า 

 تَ ْعِقُلونَ  َلَعلَُّكمْ  َعَربِيًّا قُ ْرآًنً  أَنَزْلَناهُ  ِإًنَّ 
"แท้จริงพวกเราได้ให้อลักุรอานแกเ่ขาเป็นภาษาอาหรับ เพื่อพวกเจ้าจะใช้ปัญญาคดิ "388  

 
ซึ่งภาษาอาหรับนั้นมาพร้อมกับศาสนาอิสลาม  เพราะเป็นภาษาของคัมภีร์  ผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกคนจึง

ต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับเพื่อรักษาความหมายดั้งเดิมไว้ไม่ให้ผิดพลาดเพราะการแปล  และเพื่อใช้ประกอบในพิธีทาง
ศาสนา  เช่น   การนมาซ  การอ่านบทวิงวอนต่างๆ    การเรียนรู้ภาษาอาหรับและไวยากรณ์อาหรับจึงเป็นเรื่องจ าเป็น
ส าหรับมุสลิมที่ประสงค์เข้าใจอย่างถ่องแท้และแตกฉานในวิชาการต่างๆเหล่านั้น389  การศึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษา
อาหรับเกิดขึ้นในประเทศอิรักท่ีเมืองกูฟะฮฺและบัศเราะฮฺในช่วงศตวรรษท่ี 1  สาขาวิชาดังกล่าวเกิดเพราะคนในเมืองทั้ง
สองส่วนใหญ่ใช้ภาษาเปอร์เซีย   กอปรกับมีผู้คนในยุคหลังเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเป็นจ านวนมากจากการพิชิตเมือง
ต่างๆ  ในประวัติศาสตร์อิสลาม  ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วไม่ใช่อาหรับ  ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ได้มีนักปราชญ์เป็นจ านวนมากที่
กังวลว่าภาษาอาหรับ  ซึ่งเป็นภาษาอัลกุรอานจะวิบัติหากไม่มีการสงวนอย่างจริงจัง  วิธีหนึ่งที่จะรักษาภาษาอาหรับให้
บริสุทธ์ินั้นก็คือการศึกษาหลักภาษาอาหรับอย่างจริงจัง390 นักวิชาการอาหรับท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า 

 
 

                                                      
385
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 أمها والصرف العلوم أبو النحو
“วิชาไวยากรณ์อาหรับ คือ พ่อ ของวิชาการทั้งมวล และวิชาซอร็อฟ คือ แม่ ของพวกมัน”391 

 

หลักภาษาอาหรับประกอบด้วยวิชาไวยากรณ์อาหรับและอักขระวิธี   ซึ่งไวยากรณ์อาหรับ  ในภาษาอาหรับ
เรียกว่า  อัน-นะห์วฺ  คนไทยมักเรียกว่า  นะฮู  คือวิชาที่ท าให้รู้ต าแหน่งของค าในประโยค  สระท้าย  และการอิอฺรอบ392 
สว่นวิชาอักขระวิธี ในภาษาอาหรับเรียกว่า ซอร็อฟ หมายถึง การผัน คือวิชาที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค าในรูปแบบ
อื่น  ๆ  393  เป็นการผันอักษรตามกฎเกณฑ์ที่อักขระวิธีวางไว้  ท าให้ความหมายของค าก็เปลี่ยนไปตามการผันด้วย  
ค ากริยาเป็นส่วนหนึ่งที่มีการผันอักษรเช่นกัน  ในการเพิ่มอักษรใดอักษรหนึ่งเข้าไปหรือมากกว่าหนึ่งอักษรในค า

กริยาหลัก  ) กริยา  3  อักษร (เช่น ค าว่า หมายถึง ผู้ศรัทธา  เมื่อเติมอักษรหนึ่งตัวจะกลายเป็น  َمنَ أَ   หมายถึง  ท า     آَمنَ    
ให้เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริง394   จะท าให้ค ากริยาเหล่านั้นเกิดความหมายใหม่  และความหมายนั้นก็หลากหลายตาม
กฎเกณฑ์ที่อักขระวิธีวางไว้ 

ซึ่งได้มีผู้สนใจท าวิจัยเรื่องเกี่ยวข้องกับค ากริยาในภาษาอาหรับ  ในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ  ได้แก่  งานของ 

  ได้ท าวิจัยเรื่อง  ค ากริยาอดีตกาลที่มีอักษรเติมและศึกษาความหมาย  ในสูเราะฮ  อัลกัฮ์ฟ   (2008)  عاون ة ة  املخري 
โดยวิเคราะห์ด้านการเปลี่ยนแปลงของค าที่มีการเติมอักษร )  ( ثي املزيد ومعانيها ِف سورة الكهفالفعل املاضي الثال

ในค ากริยานั้นๆและศึกษาความหมายเมื่อมีการเติมอักษรในแต่ละค ากริยาในสูเราะฮ อัลกัฮ์ฟ งานของ  ยูโซฟ ดือราแม
หะยี   )9115   ( ได้ศึกษาหาความหมายของค ากริยาที่มีตัวอักษรเติมตามความหมายของ    ) อัล-วัซน  (ด้านวิชาอัขระวิธี 

 )ซอร็อฟ  (ในหนังสือริยาดูอัสซอลิฮิน งานของ صابرينة بنت معتوق      (2039 / 2017)   ได้ศึกษาโครงสร้างของ
ค ากริยาและความหมายพร้อมตัวอย่างในสูเราะฮ อัลกัฮ์ฟ   ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความหมายของค ากริยาที่มี
อักษรเติมในสูเราะฮ อัล-อันกะบูต เพื่ออยากทราบถึงความหมายของค ากริยาแต่ละอัล-วัซน ประเภท  และจ านวนของ
ค ากริยาที่มีอักษรเติมที่ปรากฏในสูเราะฮดังกล่าว 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความหมายของค ากริยาที่มีพยัญชนะเติม )  األفعال الثالثي املزيد(    ในภาษาอาหรับ 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงความหมาย  ความส าคัญและบทบาทของค ากริยาที่มีพยัญชนะเติม  ในสูเราะฮ  อัล-อัน

กะบูต   

 
วิธดี าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารและใช้ทฤษฎีเชิงบรรยาย โดยมีขั้นตอนในการด าเนินวิจัย ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค ากริยาที่มี อักษรเติม  โดยใช้กระบวนการค้นคว้า

ดังต่อไปนี้ 

                                                      
391 มะห์มูด  ) ปราโมทย์ (ศรีอุทัย  ) 2551 ), ไวยากรณ์อาหรับอย่างง่าย.  
392

 https://bontaweesak.wordpress.com/2015/01/17 
393

 https://wildanmuhlis.wordpress.com/2016/11/20/perbedaan-nahwu-dan-sharaf/ 
 ، الناشر: املنَمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، الطبعة األوَل املعجم العريب األساسي جمموعة من اللغويني العرب ، 394

https://wildanmuhlis.wordpress.com/2016/11/20/perbedaan-nahwu-dan-sharaf/
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1.1 ก าหนดหัวข้อและรายละเอียดที่ต้องการจะศึกษา ผู้วิจัยได้ก าหนดในการค้นคว้าเฉพาะค ากริยาที่มีอักษร

เติมว่าหนังสือแต่ละเล่มได้ให้ความหมายและประเภทเหมือนหรือต่างกันอย่างไร แล้วน ามาเรียบเรียง 

1.2 ศึกษาความหมายของค ากริยาที่มีอักษรเติม  

2. วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วจิัยวิเคราะห์ข้อมูลในสเูราะฮอัลอันกาบตู โดยใช้หนังสือเอี้ยะรอบอลักุรอานเป็นหลกัใน

การแยกค ากรยิาที่มีอักษรเติม และใช้พจนานุกรมอาหรับในการวิเคราะห์ความหมายของค ากริยานั้นๆ 

3. น าเสนอรายงานการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห ์

 
ผลการวิจัย 

ในสูเราะฮ อัล-อันกะบูต (บท แมงมุม  (เป็นบัญญตัิมักกียะฮฺ ม ี 92 อายัต ซึ่งสูเราะฮนี ้ถูกตั้งช่ือว่า อัล-อัน
กะบูต (แมงมุม  (เพราะอัลลอฮทรงยกตัวอย่างแมงมุม เช่น บรรดารปูปั้นท่ีแกะสลัก และบรรดาเจว็ดพระเจ้า
จอมปลอมอุปมาของบรรดาผู้ที่ยึดเอาอื่นจากอัลลอฮเป็นผู้คุ้มครอง ดั่งแมงมุมที่ชักใยท ารัง92)  : 41) 395 

การวิจัยครั้งนี้พบว่า ค ากริยาที่มีอักษรเติมเป็นค าอดีตกาล  13  ค า  ค าปัจจุบันกาล   12  ค า   ค ากริยาอนาคต 
)ค าสั่ง  (1 ค า  ที่ปรากฏในสูเราะฮดังกล่าว ดังนี ้
1. ค าอดีตกาล 13 ค า 

ล าดับที่ อายะฮ กริยา วัซน ความหมาย 

9 9 
 معّن ثالثي جمرد –جهد 397 فاعل جاهد396

R 1  َالتصيري ، أي صار اْلنسان مؤمناً  أفعل آَمن 

 أرسل هللا نوحا رسوال اَل قومه أفعل أرسل 91 7

 إنكار األمم ِبا جاد به من الرسل فَ عَّلَ  َكذَّبَ  95 1

8 R8 ذ  صديقا هللا دون من اختاذ افتعل اخت 

 وِبن ظهر أفعل أصبح 73 9

 اعماْلم مْل اتضاح تفع ل تبني   75 3
 حسنة ، مج لة تفع ل زي ن 75 5

  متكربا صارا استفعل استكرب 71 1

                                                      
395 สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย .พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย .ราชอาณาจักรซาอุดีอาราเบีย    : ศูนย์
กษัตร ์ฟะฮัด บิน อับดุลอาซิซ คอดิมุลฮาร่อมัย 

 برواية(   الكرمي  القرآن  إعرب،   هالل  حامد  الغفار  عبد.  د. أ  و  بشر  ُممد  كمال.  د. أ  وراجعه  عليه  أشرف  ،  القاضي  ُممود  ُممد.  د. أ  396
 ، م 0111/  ه  1461 ، 1 ط ، القاهرة ، الصحوة دار ،) عاصما عن حفص

  ، الناشر: املنَمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، الطبعة األوَلاملعجم العريب األساسي جمموعة من اللغويني العرب  397
สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย.พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย.ราชอาณาจักรซาอุดีอาราเบีย    : ศูนย์กษัตร์ 
ฟะฮัด บิน อับดุลอาซิซ คอดิมุลฮาร่อมัย 
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9a 1a بلغ حَّت اِلد جاوز جماوزة أفعل أغرق  

 نزوال جعله أفعل أنزل 89 99

9R 99 الشمس تكليف فع ل سخ  ر  

 ينزل جعله فع ل نز ل 97 97
 

2. ค าปัจจุบันกาล  10 ค า   

ล าดับที ่ อายะฮ กริยา วัซน ความหมาย 

 جعل اْلنسان شريكا ِف ملكه أفعل - يفعل أشرك -تشرك 5 9

R 1 أي التعدية أدخل هللا املؤمنني اجلنة أفعل - يفعل دخلأ -دخلن  

فع ل -يفع ل َكذَّبُ   –َكذََّب ت 95 7  إنكار األمم ِبا جاد به من الرسل 
 أوجد هللا اْللقه أفعل - يفعل أبدأ -  يبدئ 91 1
8 Ra  ُصار حديثا أفعل - يفعل أْنشأ - يُ ْنِشئ 

9 R9 فع ل -يفع ل عذ ب - عذ بي عقاِب لإلنسان هللا جعل   

3 R8 ذ -  يتخذ افتعل  -يفتعل  اخت  صديقا هللا دون من اختاذ   

فاعل- علافي جادل  - ادلجي 19 5 الكتاب اهل تناقش ال   

استفعل -يستفعل  استعجل - يستعجل 87 1 مسرعا فجعله   

9a 81 تفع ل -تفع ل  ي توك ل  -ك ل تو ي هللا إَل مستسلًما جعله   

تفع ل - يتفع ل متّتع  - يتمّتع 99 99  تلذذبه 

9R 93 تفع ل - يتفع ل ختّطف - تخط في  خط فوه 
 

3. อนาคต )ค าสั่ง  ( 1 ค า   

ล าดับที ่ อายะฮ กริยา วัซน ความหมาย 

9 9R افتِعل -يفتعل -افتعل  ات بع  - يت بع -  ات بع اتباعة طلب   

 
ค ากริยาท่ีมีอักษรเติม 

กริยาที่มีอักษรเติม مزيد ( الفعل   )     คือ  ค ากริยาที่มีพยัญชนะหรืออักษรหนี่งตัวหรือมากกว่ามาเพิ่มในค ากริยาแท้  398 
ดร.มัฮมูด สุไลมาน ยากูตได้กล่าวในหนังสือของท่านว่า  ค ากริยาที่มีอักษรเติมสามารถเพิ่มหนึ่งอักษร  สอง  หรือสามใน
ค ากริยาแท้ 399 
                                                      

،مراجعة : ا. د عبده الراجحي ، ا. د رشدى طبيمة ، ا. د ُممد على سحلول ، ا. د ابراهيم الصرف الكاِف أمين أمني  عبد الغِن.   398
 .ابراهيم بركات ، دار التوفيقية للرتاث

 .الكويت –، دار النشر:مكتبة املنار اْلسالمية  القرآن الكرمي الصرف التعليمي والتطبيق ِف الدكتور ُممود سليمان ايقوت ، 399
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ประเภทของกริยาเพิ่ม 

กริยาเพิ่มแบ่งเป็น  9    ประเภท คือ  กริยาเพิ่มจากเดิม  3 อักษร (  (   املزيد الثالثي และกริยาเพิ่มจากเดิม  5 อักษร املزيد
  )   (الرِبعي 

วัซน )  وزن(    ของกริยาเพิ่มจากเดิม  3 อักษร ประกอบด้วยดังนี้ 
ก. เพิ่ม 1 อักษร มี 3 รูป ดังนี ้

)ฮัมซะห์(     أ อักษรเพิ่ม คือ               أفَعلَ     เช่น   أتقن –أحسن  -أشرف  -أكرم   

)อะลิฟ(   ا     อักษรเพิ่ม คือ              فَاَعل  เช่น  شارك -قاتل  -سامح  -صاحل  

อักษรเพิ่ม คือ              فَ عَّلَ   (   ع     อายน์มุชัดด่าดะห์ ( เช่น قدم –فهم  -هذب  -عَم    
ข. เพิม่ 9 อักษร มี 4 รูป ดังนี ้

อักษรเพิ่ม คือ    انْ َفَعلَ  (     أ  ฮัมซะห์ (และ ( ن   นูน (    เช่น انطفأ -انكسر  -انطلق     

อักษรเพิ่ม คือ   افْ تَ َعلَ  (     أ  ฮัมซะห์ (และ (ت   ตาอ์ (   เช่น اختصم -اشَتَمَل  -اجتمع    

อักษรเพิ่ม คือ   افْ َعلَّ  (     أ  ฮัมซะห์ (และ ( ل   ลามมุชัดด่าดะห์ (  เช่น اصفر -ابيض  -امحر    

อักษรเพิ่ม คือ   تَ َفعَّلَ  (     ت  ตาอ์ (และ (   ع  อายนมุชัดด่าดะห์ (  เช่น تقدس –تعل م  -تكل م    

อักษรเพิ่ม คือ   تَ َفاَعلَ  (    ت  ตาอ์  (และ (  ا อะลิฟ (  เช่น ختاصم –قاسم  -تبارك     
ค.เพิ่ม  3  อักษร มี  5  รูป ดังนี ้

ซีน(  และ(  س  ) ฮัมซะห์(     أ อักษรเพิ่ม คือ   اْستَ ْفَعلَ  استعمر -استقبل  -استغفر  ตาอ์(   เช่น(ت     

َّْهُر  วาว(  เช่น(و  และ ) อายน(  ع ) ฮัมซะห์(     أ อักษรเพิ่ม คือ  افْ َعْوَعَل  اغدودن الش ْعرُ  -احدودب ال  

อักษรเพิ่ม คือ    افْ َعوَّلَ  (      أ  ฮัมซะห์  ( และ ( و     วาวมุชัดด่าดะห์ทั้งสองตัว (  เช่น اْجَلوَّذَ  -اْغَلوََّط البعري      

อักษรเพิ่ม คือ   افْ َعالَّ  (     أ  ฮัมซะห์ (    ا ) อะลิฟ (และ ( ل   ลามมุชัดด่าดะห์ (  เช่น   اشهَابَّ  –امحار   

วัซน ) وزن (    ของกริยาเพิ่มจากเดิม  5 อักษร ประกอบด้วยดังนี้ 
ก.เพิ่ม  1  อักษร มี  1  รูป ดังนี ้

تَ َفْعَللَ     อักษรเพิ่ม คือ )ตาอ์(     ت    เช่น   تَ َزخَرفَ  –تبعثَ َر  -َتَدحرج    
ข.เพิ่ม  9  อักษร มี  9  รูป ดังนี ้

)ลามมุชัดด่าดะห์( ل  และ) ฮัมซะห์(     أ อักษรเพิ่ม คือ   افْ َعللَّ   เช่น   َّاْكَفَهرَّ  -اْطَمَأنَّ  -اْقَشَعر  

َلل  افْ َعن ْ   อักษรเพิ่ม คือ أ     )ฮัมซะห์ (และ  ن )นูน(  เช่น 400افْ َرنْ َقعَ  –اْحَرجْنََم    
 

 
 
 

                                                      
،مراجعة : ا. د عبده الراجحي ، ا. د رشدى طبيمة ، ا. د ُممد على سحلول ، ا. د ابراهيم الصرف الكاِف أمين أمني  عبد الغِن.  400

 ابراهيم بركات ، دار التوفيقية للرتاث
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การอภิปรายผล   
จากการศึกษาพบว่า ค ากรยิาที่มีอกัษรเติมในสูเราะฮดังกล่าวเป็นค าอดีตกาลมี 13 ค า ได้แก่ กริยาเติมหนึ่งอักษร  2  
ค า  เติมสองอักษร  3 ค า  และเตมิสามอักษร  1   ค า 

ค ากริยาทีม่ีอักษรเติมเป็นค าปัจจุบันกาลมี  12 ค า ได้แก่ กริยาเติมหนึ่งอักษร  2  ค า     เติมสองอักษร   5  ค า 
 และเติมสามอักษร  1   ค า 

ค ากริยาอนาคต  ) ค าสั่ง  (1 ค า  ได้แก่ กริยาเติมหนึ่งอักษร  1  ค า 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการท าบทความวิจัยเรื่อง “ สูเราะฮ อัล-อันกะบูต กรณีศึกษาความหมายของค ากริยาที่มีพยัญชนะเติม” 

มีข้อเสนอแนะ  

1.ให้มีการศึกษาถึงความหมายของค ากริยาที่มีพยัญชนะเติม (   الثالثي املزيد األفعال(    ให้เกิดความเข้าใจเพื่อ
เป็นแนวทางในการรักษาความหมายของค า 

 

เอกสารอ้างอิง 
สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย.พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย.ราชอาณาจักร 
            ซาอุดีอาราเบีย    : ศูนย์กษัตร์ ฟะฮัด บิน อับดุลอาซิซ คอดิมุลฮาร่อมัย 
อ.มะห์มูด  ) ปราโมทย์ (ศรีอุทัย (2551 ) .ไวยากรณ์อาหรับอย่างง่าย.สงขลา  : ส านักพิมพ์อาลีพาณิชย์. 

 القرآن  إعرب،   هالل  حامد  الغفار  عبد.  د. أ  و  بشر  ُممد  كمال.  د. أ  وراجعه  عليه  أشرف  ،  القاضي  ُممود  ُممد.  د. أ
 . م 0111/  ه  1461 ، 1 ط ، القاهرة ، الصحوة دار ،) عاصما عن حفص برواية( الكرمي

،مراجعة : ا. د عبده الراجحي ، ا. د رشدى طبيمة ، ا. د ُممد على سحلول ، ا. د الصرف الكاِف أمين أمني  عبد الغِن.  
 .دار التوفيقية للرتاث ابراهيم ابراهيم بركات ،
 –، دار النشر:مكتبة املنار اْلسالمية  الصرف التعليمي والتطبيق ِف القرآن الكرمي الدكتور ُممود سليمان ايقوت ،
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บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูปัตตานี 
กับภาษาอาหรับ และศึกษากระบวนการการเปลี่ยนแปลงค าศัพท์บางพยัญชนะในภาษามลายูปัตตานีโดยมีวิธี
ด าเนินงานวิจัยในรูปแบบการศึกษาเชิงเอกสาร และวิเคราะห์ตามหลักนิรุกติศาสตร์  ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวา่งภาษามลายูปัตตานี กับภาษาอาหรับจากหนังสือ ต ารา งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผลการวิจัยพบว่ามีค าศัพท์มลายูปัตตานีมีความเชื่อมโยงกับภาษาอาหรับในระดับสูง , มีกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ค าศัพท์บางพยัญชนะให้สอดคล้องกับส าเนียงมลายูปัตตานีและภาษามลายูปัตตานีเป็นภาษาหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์
ของอิสลาม 
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Abstract: The aims of this study are to study the connection between Arabic loanwords 

in Pattani Malay and to identify and analyze the process of changing some words in 

Pattani Malay, The methodology of this study are used the documentary research and 

analyze according to the philology, it were collected in many books, small books, 

thematic papers, related literatures and related researches. The results show that most of 

the Arabic loans in Pattani Malay are every type of changes which can be found in the 

study is systematic and regular to Pattani Malay accents, and finally the Pattani Malay 

language is one part of the islamic identities. 
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บทน า 
ภาษามลายูเป็นภาษาที่มีบทบาทส าคัญส าหรับประชาชนในภูมิภาคแหลมมลายู  (Nusantara) และในจังหวัดชายแดน
ภาคใตของไทย ได้แก ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ภาษามลายูเป็นภาษาที่ถูกน ามาใชเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารและด าเนินชีวิตของคนในพ้ืนท่ีดังกล่าว 

ภาษามลายูปาตานีหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งวา ภาษามลายูถิ่นปตตานี เป็นภาษาที่พูดโดยชาวไทยมุสลิมที่
อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส  )สวนจังหวัดสตูลจะ ใชภาษามลายูถิ่นสตูล   (ทั้งสามจังหวัดตั้งอย  ู่
บริเวณชายฝงตะวันออกทางภาคใตของประเทศไทย ประชากรประมาณร้อยละ 80-85 ในจังหวัดดังกล่าวพูดภาษา
มลายูถิ่นปตตานีในชีวิตประจ าวัน และภาษาดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับภาษามลายูถิ่นในรัฐกลันตัน (Kelantan 

dialect) ซึ่งเป็นรัฐทางตอนเหนือแถบฝั่งทะเลดา้นตะวันออกของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นภาษาถิ่นที่แตกต่างจากส่วน
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402 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอาหรับ 
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404
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ที่เหลือของประเทศมาเลเซีย บางครั้งก็มีการเรียกรวมกันเป็นภาษาเดียวกันว่า ภาษามลายูกลันตัน -ปัตตานี   )มลายู
ปัตตานี :บาซอนาย  ูกือลาแต -ตานิง )  )รุสลัน อุทัย , 2536) 

การเข้ามาของอิสลามที่ใช้ภาษาอาหรับเป็นหลัก ในแถบภูมิภาคแหลมมลายู(Nusantara)  ท าให้ภาษา
อาหรับเข้ามามีอิทธิพลต่อภาษามลายู โดยศาสนาอิสลามที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้ถูกผสมกลมกลืนเข้า
กับวัฒนธรรมดั้งเดิม ท าให้มีลักษณะเฉพาะที่อิงอยู่กับความเป็นมลายูเป็นหลัก    )ดันแคน  แม็คคาร์โก, 2557   (ความ
เจริญรุ่งเรืองทางการค้าขายของโลกอาหรับ ท าให้อิสลามขยายอิทธิพลมายังภูมิภาคแหลมมลายู  เอเชียตะวันออกเฉียง

ใต  กระทั่งในคริสตศตวรรษที่ 15 อาณาจักรปาตานีได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาอิสลามส าหรับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต จนได้รับฉายาวา  “เปนกระจกเงาแหงเมืองมักกะห   ”(Mohd Zamberi A. Malek, 1994 อางถึง
ใน  Reemtohsun, 2000: 18) การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาอิสลามของอาณาจักรปาตานี มีหลักฐานจากการเข
ามาศึกษาของมุสลิมจากพื้นท่ีอื่น ๆ เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา เป็นต้น (Hasan Madmarn, 2000) และพบว
ามีเอกสารต าราต่าง ๆ ที่ใชในการศึกษามากมายซึ่งเขียนโดยนักวิชาการจากปาตานี เชน เชคดาวุด บิน อับดุลลอฮฺ 
อัลฟาฏอนี และเชคมูฮัมมัด เซน อัลฟาฏอนี เป็นต้น เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอิสลามเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คน
ในแถบมลายู และการเข้ามาของอิสลาม ก็หมายถึงการเข้ามาของภาษาอาหรับด้วย 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาความสัมพันธ์ทางภาษาในด้านนิรุกติศาสตร์ ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับมติชน (2547 หน้า 
476 ) ระบุไว้ว่าแม่ค าของ  "นิรุกติศาสตร์  "คือ นิรุกติ และนิรุกติ  คือ ภาษา , ค าพูด โดยมี  "นิรุกติศาสตร์  "เป็นลูกค า  
นิรุกติศาสตร์ จึงมีความหมายคือ วิชาที่ว่าด้วยประวัติ รากศัพท์และความหมายของค า ดังนั้นหากกล่าวถึงนิรุกติศาสตร์
ของภาษาไทย ก็หมายถึง การเรียนรู้ศึกษาประวัติ ความเป็นมา รูปแบบ วิธีใช้ วิธีพูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับ ที่ใช้มาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย เป็นต้น 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปจจุบันภาษามลายูยังคงมีบทบาทส าคัญส าหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต โดยเฉพาะภาษา
มลายูถิ่นปัตตานี โดยยังคงเป็นภาษาหลักส าหรับใชในการสื่อสารของคนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน 
ภาคใต ได้แก  ปตตานี ยะลา และนราธิวาส  การที่ภาษาอาหรับเข้ามามีอิทธิพลต่อภาษามลายูปัตตานีผ่านความ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและศาสนา จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่น ามาใช้และมีการเปลี่ยนแปลงรูปค า 
ดูกลมกลืนกับภาษามลายูปัตตานีจนแทบจะจ าแนกไม่ได้ว่าเป็นค ามาจากภาษาอาหรับ  การศึกษาลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาอาหรับในภาษามลายูถิ่นปัตตานีจึงมีความส าคัญเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและต่อยอดองค์
ความรู้ด้านนิรุกติศาสตร์ของภาษามลายูปัตตานีต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูปัตตานีกับภาษาอาหรับ และ
ศึกษากระบวนการการเปลี่ยนแปลงค าศัพท์บางพยัญชนะในภาษามลายูปัตตานี โดยมุ่งเน้นไปที่ประวัติ ความเป็นมา 
รูปแบบ วิธีใช้ วิธีอ่าน เขียน เกี่ยวกับภาษามลายูปัตตานีตามค าอธิบายด้านนิรุกติศาสตร์ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยในครั้งนีม้ีวิธีด าเนินงานวิจัยในรูปแบบการศึกษาเชิงเอกสาร และวิเคราะห์ตามหลักนิรุกติศาสตร์ ด้วยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูปัตตานี กับภาษาอาหรับจากหนังสือ ต ารา งานวิจัยและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค าระหว่างภาษามลายูปัตตานีกับภาษาอาหรับ โดยยกตัวอย่างค า
มลายูถิ่นปัตตานีที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาอาหรับมาห้าตัวอย่าง จากนั้นน าตัวอย่างค ามาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตาม

รูปแบบนิรุกติศาสตร์ โดยพิจารณาถึง 1.) ความเป็นมาของค า หมายถึงมีลักษณะต่อไปนี้ 1.1  (  การทับศัพท์ คือการ
จับคู่จากระบบการเขียนหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งแบบค าต่อค า หรือตามทฤษฎีคืออักษรต่ออักษร การทับศัพท์ได้
พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์หนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึงและท าให้เกิดความถูกต้องแม่นย า เพื่อให้ผู้อ่านที่ได้รับรู้สามารถ
สะกดค าต้นฉบับจากค าทับศัพท์ได้ และเพื่อที่จะบรรลุจุดประสงค์นี้ จึงมีการก าหนดหลักการทับศัพท์ที่ซับซ้อนในการ
จัดการกับตัวอักษรบางตัวในภาษาต้นฉบับที่ไม่สัมพันธ์กับอักษรในภาษาเป้าหมาย ความหมายอย่างแคบของการทับ
ศัพท์คือ การทับศัพท์แบบถอดอักษร (transliteration) ซึ่งเคร่งครัดในการคงตัวอักษรและเครื่องหมายวรรคตอนทุก
อย่างเอาไว้ ทั้งนี้การถอดอักษรไม่ค านึงถึงความแตกต่างของเสียงในภาษา 
 1.2) การบัญญัติศัพท์ เป็นวิธีการยืมค า โดยรับเอาเฉพาะความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาสร้างค าขึ้นใหม่ ซึ่งมีเสียง
แตกต่างจากค าในภาษาเดิม โดยเฉพาะศัพท์ทางวิชาการจะใช้วิธีการนี้มาก ผู้ที่ท าหน้าที่ในการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้ 
มักจะเป็นนักวิชาการสาขาต่าง ๆ  
 1.3) การแปลศัพท์ หมายถึง การยืมค าที่เราไม่เคยมีหรอืไม่เคยรู้จัก   หรือการกล่าวถึงความคิดหรือนามธรรม ซึ่งไม่ใช่
ความคิดหรือนามธรรมที่เรานึกคิดมาก่อน  )ปราณี  กุลละวณิชย์, 2535.)   การยืมค าโดยวิธีการนี้จะต้องใช้วิธีการคิด
แปลเป็นค าภาษาอาหรับให้มีความหมายตรงกับค าในภาษามลายู แล้วน าค านั้นมาใช้สื่อสารในภาษามลายูปัตตานี
ต่อไป  
2.) วิธีการเปลี่ยนแปลงของค าศัพท์ต่อการใช้ของคนในแถบมลายูปัตตานี 
 เมื่อเทียบภาษามลายูปัตตานีกับภาษามลายูมาเลเซีย พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่   

2.1) ออกเสียงสระต่างกัน ได้แก่ 

เสียง  /a/ + พยัญชนะนาสิกในภาษามาเลเซีย แปรเป็นเสียง  /ɛ/ ในภาษามลายูปัตตานี เช่น ayam (ไก่) 
เป็น อาแย; makan (กิน  (เป็น มาแก  

เสียง  /a/ ท้ายค าในภาษามาเลเซีย แปรเป็นเสียง  /ɔ/ ในภาษามลายูปัตตานี เช่น nama (ช่ือ)   เป็น นามอ ; 
sila (เชิญ  (เป็น ซีลอ  

เสียง  /a/ ในภาษามาเลเซีย แปรเป็นเสียง  /ɔʔ/ ในภาษามลายูปัตตานี เช่น bawa (พา)   เป็น บอเวาะ ; 
minta (ขอ)  เป็น มีเตาะ  

เสียง /ah/ ในภาษามาเลเซีย แปรเป็นเสียง /ɔh/ ในภาษามลายูปัตตานี เช่น rumah (บ้าน  (เป็น รูเมาะฮ  

เสียง /aj/ ท้ายค าในภาษามาเลเซีย แปรเป็นเสียง /a/ หรือ /ɛ/ ในภาษามลายูปัตตานี เช่น sungai (คลอง (

เป็น ซูงา   ; kedai (ตลาด  (เป็น กือดาหรือกือแด )การแปรเป็นเสียง / ɛ/ พบในบางท้องถิ่นเท่านั้น( 
เสียง /aw/ ท้ายค าในภาษามาเลเซีย แปรเป็นเสียง /a/ ในภาษามลายูปัตตานี เช่น pisau (มีด)  เป็น ปีซา  

เสียง /i/ ท้ายค าท่ีประสมกับพยัญชนะนาสิกในภาษามาเลเซีย แปรเป็นเสียง  /iŋ/ ในภาษามลายูปัตตานี เช่น 
sini (ที่น่ัง)  เป็น ซีนิง  
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เสียง /ia/ ในภาษามาเลเซีย แปรเป็นเสียง /ijɛ/ ในภาษามลายูปัตตานี เช่น Siam (สยาม  (เป็น ซีแย  

เสียง /ia/ พยางค์แรกในภาษามาเลเซีย แปรเป็นเสียง  /ɛ/ ในภาษามลายูปัตตานี เช่น biasa (เคย  (เป็น  แบ
ซอ 

เสียง /ua/ ในภาษามาเลเซีย แปรเป็นเสียง /ɔ/ ในภาษามลายูปัตตานี เช่น puasa (บวช  (เป็น ปอซอ  

2.2) ออกเสียงพยัญชนะต้นต่างกัน เช่น เสียง /r/ ในภาษามาเลเซีย แปรเป็นเสียง /ɣ/ ในภาษามลายูปัตตานี 
เช่น orang (คน  (เป็น ออแรฺ , rantai (โซ่  (เป็น รฺาตา  

2.3) ออกเสียงตัวสะกดต่างกัน เช่น  ตัวสะกดที่เป็นเสียงเสียดแทรก  /s/, /f/ ในภาษาอื่น ๆ แปรเป็นเสียงที่
เกิดจากคอหอย /h/ ในภาษามลายูปัตตานี เช่น malas (เกียจคร้าน  (เป็น มาละฮ  (Malah) 

ตัวสะกด /n/, /m/ ในภาษาอื่น แปรเป็นเสียง /ŋ/ ในภาษามลายูปัตตานี เช่น hakim (ตุลาการ  (เป็น ฮาเก็ง  
3.) ลักษณะการออกเสียงของค าศัพท์ของคนในแถบมลายูปัตตานีทีมีต่อภาษาอาหรับ  

 Waemaji Paramal  ( 3773 (  ได้วิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษามลายูปัตตานี โดยการน าหน่วย
เสียงพยัญชนะทั้งหมดที่ได้เสนอไว้โดย จ าแนกหน่วยเสียงพยัญชนะภาษามลายูปัตตานี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
หน่วยเสียงเด่น และหน่วยเสียงรอง  จากการศึกษาของ Waemaji Paramal  (3773)  ระบุไว้ว่า หน่วยเสียงเด่น 
ประกอบด้วย 22 หน่วยเสียง คือ หน่วยเสียง  /p/, /t/, /k/, /g/, /ʔ/, /b/, /d/, /c/, /j/, /s/, /ɣ/, /h/, /l/, /r/, /m/, 

/n/, /ɲ/, /ŋ/, /mb/, /nd/, /ɲj/, /ŋg/, /w/, /y/ ส่วนหน่วยเสียงรอง มี 6 หน่วยเสียง คือ หน่วยเสียง  /ph/, /th/, 

/ch/, /kh/, /f/, /z/ 
 ในภาษามลายูปาตานีมีเสียงพยัญชนะทั้งสิ้น 30 หน่วยเสียง และเนื่องจากอักษรยาวีที่ใช้คืออักษรที่มาจาก

การประยุกตใชอักษรอาหรับในยุคท่ีอิสลามถูก น าเขามาเผยแผ่ในบริเวณหมูเกาะมลายูราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ในแง
ของตระกูลอักษรอาหรับนั้น สามารถกล่าวสรุปได้วา อักษรอาหรับจัดอยู่ในตระกูลอักษรโปรโตเซมิติค (Proto-

Semitic) ซึ่งแตกแขนงเป็นกลุมอักษรเซมิติกเหนือ แล้วแยกสาขาย่อยเป็นอักษร อราเมอิก (Aramaic Script) 

อักษรนาบาเทียน (Nabataean Script) และอักษรอาหรับตามล าดับ  (Hashim Musa, 2006: 1)  รูปอักษรยาวี 
หรือ อักษรอาหรับ มีลักษณะเป็นรูปเสน มีจุดก ากับอยู่ข้างบนหรือ ข้างล่างตัวอักษร อักษรยาวีบางตัวมีจุดก ากับอยู
มากกว่าหนึ่งจุด แต่ไม่เกินสามจุด และบางตัวไม่มีจุดก ากับ อักษรยาวีมีเพียงชุดเดียวแต่สามารถใชแทนหน่วยเสียงได้
ทั้งหนว่ยเสียง พยัญชนะและหน่วยเสียงสระ นอกจากน้ีอักษรยาวีไม่มีการแบ่งลักษณะอักษรเป็นตัวพิมพใหญ่ ตัวพิมพ
เล็ก แตม่ี “อักษรเต็มรูป ”และ  “ อักษรเชื่อม ”คือ เชื่อมโยงผูกติดไวกับอักษรอื่น ที่สามารถเขียนเช่ือมโยงกันได (รัตติ
ยา สาและ, 2227)  

ดังนั้นเพื่อป้องกันการสับสนการใช้อักษรที่มีรูปลักษณ์เดียวกัน การออกแบบระบบเสียงภาษามลายูปาตานีจึง
จะต้องไม่เป็นรูปแบบการออกเสียงเดิมของอักษรนั้น  ๆ ดังนั้นส าหรับหน่วยเสียงที่เพิ่มขึ้นในภาษามลายูปาตานี
จ าเป็นต้องใช้สัญลักษณ์มาเพิ่มในอักษรที่มีหน่วยเสียงคล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์ที่น ามาใช้ควรเป็นสัญลักษณ์ที่มีอยู่
ในระบบเขียนของภาษาอาหรับ เพื่อให้ระบบเขียนท่ีพัฒนาขึ้นมีความใกล้เคียงกับรากฐานเดิม  
 
อภิปรายผล 
เดิมทีอักษรยาวีเป็นอักษรอาหรับที่ชาวมลายูยืมใช้เพื่อเขียนแทนอักษรฮินดูที่มีใช้ก่อนหน้านั้น พยัญชนะต่าง   ๆ  ของ
อักษรยาวีนี้บางค ายืมมาจากพยัญชนะของภาษาอาหรับโดยตรงและบางค ายืมมาจากพยัญชนะของภาษาเปอร์เซีย-
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อินเดีย ดังน้ันจึงพบว่าอักษรอาหรับทุกตัวจะมีอยู่ในอักษรยาวี ซึ่งใช้เขียนคำที่เปน็ภาษามลายูและภาษาอาหรับที่ยืมมา 
ส่วนค ามลายูที่ไม่มีสัญลักษณ์หรือตัวเขียนในพยัญชนะอาหรับก็จ า เป็นต้องสร้างพยัญชนะใหม่เพิ่มเติม หรือยืม
พยัญชนะที่มีอยู่แล้วในภาษาเปอร์เซีย -อินเดีย  

แม้ไม่เป็นที่ทราบอย่างแน่ชัดว่าชาวมลายูเริ่มยืมอักษรอาหรับมาใช้ตั้งแต่เมื่อใด แต่สันนิษฐานกันว่าการยืม
อักษรอาหรับมาใช้ในภาษามลายูนี้มีมาตั้งแต่เริ่มแรกที่อิสลามเข้ามาในบริเวณนี้แล้ว ในด้านหลักฐานที่น่าเช่ือถือเรา
พบว่ามีการค้นพบหลักฐานช้ินส าคัญ ที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ในสมัยนั้น หนึ่งในหลักฐานดังกล่าวถูกบันทึกในศตวรรษที่ 3 แห่งฮิจเราะฮฺศักราช  )ศตวรรษที่  10 ค  .ศ  (.และอีก  4 
หลักฐานถูกบันทึกในศตวรรษท่ี 5 แห่งฮิจเราะฮฺศักราช  )ศตวรรษที่ 11 ค .ศ (.  

อักษรยาวีในภาษามลายูมาตรฐานมีท้ังหมด 36 ตัวอักษรโดยน ามาจากอักษรอาหรับ 29 ตัวอักษร และอีก 7 

ตัวอักษรได้จากการประดิษฐ์เพิ่มเติม  )แต่เดิมอักษรยาวีที่เพิ่มเติมมี  5 ตัวอักษร ได้แก่  ڬڤ  ڠچ  และ ซึ่งเป็น  ڽ  
อักษรที่เคยปรากฏในจารึกตรังกานู ต่อมาในปี ค  .ศ  . 1986 สภาภาษาและวัฒนธรรม (Dewan Bahasa dan 

Budaya) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซียได้เพิ่มเติมอีกสองตัวอักษร ได้แก่อักษร ۏ และ  Hamdan Abdul) (  ى

Rahman, 1999) อักษรยาวีเพิ่มเติมที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นถูกน ามาใช้จนถึงปัจจุบัน (กามารุดดีน อีสายะ,จารุวัจน์ สอง
เมือง อับดุลการีม สาเม็ง และ ฮาเร๊ะ เจ๊ะโด . 2553) ในขณะที่ตัวอักษรภาษาอาหรับมี 29 ตัว คือ ตัวอักษรในภาษา
อาหรับได้แก ่

ا ب ت ث ج  ح خ د ذ ر ز س ش ص   ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م و ى ن  
 
จากงานวิจัยภาษามลายูปัตตานีพบว่ามีหน่วยเสียงสระทั้งสิ้น 37 หน่วยเสียง แบ่งเป็นหน่วยเสียงสระเดี่ยว 

32 หน่วยเสียง และหน่วยเสียงสระเรียง 2 หน่วยเสียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
3 .(  หน่วยเสียงสระเดี่ยวในภาษามลายูปาตานีมี 32 หน่วยเสียง ในขณะที่อักษรยาวีที่มีอยู่สามารถแทนเสียงได้เพียง 

33 รูปเท่านั้น นอกจากนี้หน่วยเสียงสระเดี่ยวยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วยเสียงสระปกติ 8 หน่วย
เสียง และหน่วยเสียงสระนาสิก 2 หน่วยเสียง (กามารุดดีน อีสายะ และคณะ, 2553) 

ในขณะที่ภาษาอาหรับไม่เขียนสระเสียงสั้นยกเว้นในคัมภีร์อัลกุรอาน โดยเครื่องหมายสระเสียงสั้นจะเป็น
เครื่องหมายอยู่บน (ฟัตฮะฮฺ)ล่างพยัญชนะ (ดอมมะฮฺ )หรือบนพยัญชนะ (กัสเราะฮฺ) ในกรณีสระเสียงยาว เช่น จะ  /อา /
(/อู/) หรือ วาว (/อี/) ยาอ ุ(/อา/) แสดงโดยใช้เครื่องหมายสระเสียงสั้นคู่กับอลิฟ  
ภาษามลายูปัตตานีมีรูปแบบดังนี้ 
1.) ภาษามลายูปัตตานีมีการตัดค าอุปสรรคที่ไม่จ าเป็นออก เช่น berjalan (เดิน   (ในภาษามาเลเซีย เป็น  'ยาแล ใน
ภาษามลายูปัตตานี 
2.) ภาษามลายูปัตตานีนิยมใช้ค าง่าย ๆ  เช่น makae (มาแก( ใช้ได้ทั้ง กินข้าว ดื่มน้ า สูบบุหรี่  
3.) ภาษามลายูปัตตานีมีการเรียงค าแบบภาษาไทย มีประธาน กรรม กริยา เช่น ท านา ใช้ บูวะบือแน ในขณะที่ภาษา
อาหรับค านามต่าง ๆ และค ากริยา สามารถเปลี่ยนแปลงสระหรือพยัญชนะที่ปลายค าได้ และสามารถขึ้นต้นประโยค
ด้วยกริยา ประธาน กรรม    
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ค าในภาษามลายูปัตตานีที่มาจากภาษาอาหรับ 
1.)  ค าว่า قلم /กอลัม/kolam/kolamun 

เป็นค านามภาษาอาหรับท่ีประกอบด้วยตัว /กอฟ/ /ลาม/ /มีม/ ที่มีใช้ในภาษามลายูปัตตานี โดยเฉพาะสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย คือปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อแทนความหมายของ ‘ปากกา’ โดยบางครั้ง
สามารถใช้รวมกับทกุชนิดของปากกา รวมไปถึงดินสอด้วย อีกทั้งค านี้มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานของอิสลามควบคู่
กับการอ่าน  )อ  ิกเราะอฺ   (แสดงถึงการให้ความส าคัญของอิสลามต่อ การอ่านและการเขียนบันทึก  เพราะไม่เพียงเป็น
เง่ือนไขที่ส าคัญยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ของมนุษยชาติเท่านั้น หากเป็นบ่อเกิดแห่งความเข้าใจอันน ามาซึ่งปัญญาที่
แท้จริงอีกด้วย มนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยจ าเป็นต้องอาศัยการอ่านและการเขียนบันทึกในการรวบรวมและถ่ายถอดความรู้ 
โดยที่ท้ังสองกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวได้มีการวิวัฒนาการตามยุคสมัยจนกระทั่งมีความเจริญเช่นในยุคปัจจุบัน 

ทั้งนี้ภาษามลายูปัตตานีได้เปลี่ยนแปลงค าอ่านเดิมจาก /กอลัม/kolam มาเป็น /กาแล/ kalae โดยเสียง 
 /a/ + พยัญชนะนาสิกในภาษามาเลเซีย แปรเป็นเสียง  /ɛ/ ในภาษามลายูปัตตานี เช่น ayam (ไก่   (เป็น อาแย  และ
เปลี่ยนจาก กอ เป็น กา เพื่อให้การออกเสียงง่ายขึ้น 

2.)  ค าว่า قرطاس /กิรฺฺอสฺ / 

  ค านามภาษาอาหรับที่ภาษามลายูปัตตานีใช้ทับศัพท์ อ่านว่า กิรฺฏอสฺ แปลว่ากระดาษ ภาษามลายูปัตตานี
น ามาใช้โดยเปลี่ยนจากค าควบกล้ า /กิรฺ/ เป็น /กือ/ และ/ฏอสฺ/ เป็น /ตะฮฺ/ อ่านว่า /กือตะฮฺ/ เนื่องจากตัวสะกดที่เป็น
เสียงเสียดแทรก /s/, /f/ ในภาษาอาหรับ แปรเป็นเสียงท่ีเกิดจากคอหอย /h/  
ในภาษามลายูปัตตานี เช่น Maaf (อภัย  (เป็น มา อะฮ (Maah), เป็นต้น   นอกจากนี้ในด้านความหมาย ภาษามลายู

ปัตตานีสามารถใช้ค านี้เพื่อรวมถึง เศษกระดาษ หรือรวมทุกชนิดกระดาษ   

3.)   ค าว่า  กีตาบ/kitab/  كتاب 

  เป็นอีกค าหนึ่งที่ชาวมลายูตานีใช้พูดกัน  ในภาษาอาหรับมีความหมายว่า หนังสือ ซึ่งชาวมลายูปาตานี 

เรียกว่า كتاء /กีตะ /หรือ سورات  มีความหมายว่า หนังสือ เช่นกัน แต่ในภาษามลายูปัตตานีได้เปลี่ยนจากค าว่า كتاب 

  /กีตาบ/ kitab แปรเป็น كتاء /กีตะ/  kita  เปลี่ยนตัวพยัญชนะ )ب(  ที่ท้ายค าเป็น พยัญชนะ 

)ء( ที่เปลี่ยนเป็นฮัมซะฮ (ء)  เพราะชาวมลายูปัตตานมีักพูดให้ง่ายขึ้น โดยไม่เน้นเสียงหนักท้ายค า  โดยทั่วไปแล้วค านี้

ตามภาษาอาหรับหมายถึงหนังสือ หรือต าราทั่ว ๆ ไป แต่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค า ๆ นี้เป็นที่เข้าใจว่าเป็น
หนังสือหรือต าราที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามที่บันทึกโดยนักวิชาการ อุลามาอฺรุ่นก่อน ๆ ที่นับถือทั้งในโลกอาหรับ 
และแถบแหลมมลายู 

4.)  ค าว่า الدنيا  /ดุนยา/ 

 ค าว่า  ‘ดุนยา  ’มาจากรากศัพท์ภาษาอาหรับที่หมายถึง   ‘อยู่ใกล้  ’กับอีกความหมายหนึ่งหมายถึง   ‘ต่ าต้อย’
ความหมายแรก หมายความถึงเวลา ณ ปัจจุบัน อันเนื่องจากเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้กับมนุษย์ มากกว่าโลกหลังความตาย ส่วน

ความหมายที่สอง ช้ีให้เห็นถึงความต่ าต้อยของมัน เมื่อเปรียบเทียบกับโลกหลังความตาย การเข้าใจโลก มีความสัมพันธ์
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โดยตรงกับการเข้าใจชีวิต การเข้าใจโลกผิดก็คือการก าหนดแบบแผนที่ผิดพลาดให้กับชีวิตนั่นเอง  ‘โลกนี้  ’ในทรรศนะ
ของอิสลามนั้นไม่ได้เป็นสิ่งช่ัวร้าย มันเป็นการสร้างจากอัลลอฮฺ ‘โลกนี้’ถูกสร้างขึ้นอย่างมีสีสัน แต่อย่างไรก็ตาม สีสันนี้

มันจบลงด้วยความเสื่อมสลาย ดังที่อัลกุรอานได้พรรณนามันไว้อย่างเห็นภาพ ความว่า  “ชีวิตในโลกนี้ เปรียบเสมือน
เช่นน้ าฝน ที่การงอกเงยพืชผล  ยังความพอใจให้แก่กสิกร แล้วมันก็เหี่ยวแห้ง เจ้าจะเห็นมันเป็นสีเหลือง แล้วมันก็

กลายเป็นเศษเป็นช้ินแห้ง) ” กุรอาน 57:20) 
 ค านี้เข้ามายังโลกมลายูเพื่ออธิบายค านิยามของโลกใบนี้ตามค าสอนของอิสลาม เป็นที่เข้าใจว่าหมายถึง /
โลก/ world   ภาษามลายูปัตตานีจึงน าค านี้มาใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่กระนั้นภาษามลายูปัตตานีก็มีการออกเสียงที่
ต่างกันไป จากภาษาอาหรับเดิมอ่านว่า /ดุนยา/dun-ya  แปรเป็น /ดูนียอ/ dunia 
ทั้งนี้มีการแทนท่ีตัวสะกด /n/  ด้วยการเพิ่มสระ /i/ และเปลี่ยนจาก /ยา/ เป็น /ยอ/ 

5. ) ค าว่า َخَيال / คอยาล /khoyal 

 ค าในภาษาอาหรับที่มีความหมายว่า จินตนาการ อ่านว่า คอยาลฺ ค านี้ในภาษามลายูถิ่นปัตตานีนอกจากจะให้
ความหมายเชิงจินตนาการแล้ว ยังให้ความหมายในเชิงลบที่หมายถึงการเพ้อฝัน หรือความหวังลม ๆ แล้ง ๆ และอาจ
หมายถึงการไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเช่นพฤติกรรมของคนไม่สมประกอบที่เกิดจากยาเสพติด  ในภาษามลายูปัตตานี
ออกเสียงค าน้ีว่า /คอยา/koya  โดยตัดตัวสะกดตัวท้ายออกไป หรือบางครั้งอ่านว่า /คายา/kaya ส าหรับผู้ที่มีอาการ
เมา สติเลอะเลือนจากสุราหรือสิ่งเสพติด 
 
สรุป 
สาเหตุที่ภาษาต่างประเทศเข้ามามีความสัมพันธ์กัน มีด้วยกันหลายสาเหตุ ทั้งสภาพภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 
การศึกษาและวิทยาการด้านต่าง ๆ แต่สิ่งที่เด่นชัดต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอาหรับกับภาษามลายูท้องถิ่นปัตตานี
คือทางด้านศาสนา โดยผ่านพ่อค้าที่ที่มีอุดมการณ์อิสลามอันแรงกล้า ผ่านมาระหว่างการเดินทางค้าขาย แน่วแน่ที่จะ
เผยแพร่หลักค าสอนของอสิลามในทุกท่ี พร้อมกันนั้นมลายูปัตตานีก็รับวัฒนธรรมและอิทธิพลของอิสลาม นานวันเข้าก็
ประสานกันภายใต้อิสลาม  

ภาษาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าสามารถผสานกลมกลืน เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง จนบางครั้งหากไม่
ศึกษาก็ยากที่จะจ าแนกออกได้ว่าค าพูดที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของเรามีรากศัพท์มาจากที่ใด ความพยายามในการ
รวบรวมค าศัพท์ในภาษามลายูปัตตานีที่มีความสัมพันธ์กับภาษาอาหรับในครั้งนี้ แม้จะไม่มากค าศัพท์ แต่แนวทางใน
การศึกษาและวิเคราะห์ช้ีให้เราเห็นว่า ภาษาอาหรับและภาษามลายูปัตตานีมีความสัมพันธ์กันมาก หนึ่งในสิ่งที่มี
อิทธิพลทางภาษาก็คือการนับถือศาสนาของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ การน าเอาประเพณีและวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ
ทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ชาวมลายูในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยต่างภูมิใจมากในอัตลักษณ์ ที่พวกเขาถือ
ว่าเด่นชัดยิ่ง ไม่ว่าจะในฐานะที่เป็น ‘มลายู‘(ใช้ภาษามลายูปัตตานี ( หรือในฐานะที่เป็นมุสลิม และในฐานะที่เป็น
ประชาชนของปัตตานี ซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าแก่และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และวัฒนธรรมอิสลาม มีความหลากหลาย
และมั่งคั่งทางวัฒนธรรม ตัวบ่งบอกอัตลักษณ์นี้ท าให้ประชาชนแถบปัตตานีต่างจากประชากรส่วนอื่น ๆ ของไทย หาก
ภาษามลายูปัตตานีที่เป็นภาษาทองถิ่นที่มีบทบาทในการสื่อสารของประชาชนสวนใหญ่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใตของไทย เกิดมีจ านวนการใช้ที่ลดลง ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย  ดังนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรให
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การสนับสนุนชุมชนเพื่อการอนุรักษและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่นอย่างจริงจัง รวมถึงสร้างความตระหนักต่อ
ชุมชนให้อยู่ในกรอบค าสอนของอิสลามอันบริสุทธ์ิและบริบูรณ์ เพื่อให้เกิดความจ าเริญจากพระผู้เป็นเจ้าแก่เรา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
จากผลการวิจัยที่พบว่าภาษาอาหรับมีความสัมพันธ์กับภาษามลายูปัตตานี กระนั้นงานวิจัยนี้ไม่สามารถศึกษาวิจัยให้มี
ความสมบูรณ์ได้ทุกด้าน และเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์หรือมีการพัฒนาต่อไป ผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย
ในครั้งต่อไปคือ ควรที่จะท าการศึกษาวิจัยรากศัพท์ภาษามลายูปัตตานีอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยอาจจะศึกษาลึกลงไปถึงการ
ยืมค าจากภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อสามารถรวบรวมจัดท าเป็นพจนานุกรมมลายูปัตตานี อันหมายถึงการ
สามารถรักษาภาษามลายูปัตตานีอย่างมีแบบแผน และสืบทอดไปยังชนรุ่นหลังต่อไป  นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะให้
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวอาหรับและชาวมลายูปัตตานี เช่นวัฒนธรรมอาหาร การแต่ง
กาย การละเล่น การแต่งกวีและกลอน เป็นต้น  
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บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับชาวต่างศาสนิกในบทบัญญัติอิสลาม 
9) เพื่อศึกษาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชาวมุสลิมกับชาวพุทธ กรณีศึกษา   :หมู่บ้านโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัด

นราธิวาส โดยรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช  ้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษานี้มีทั้งหมด 155  คน ใช้วิธีการเลือกแบบบังเอิญ   ) Accidental sampling) แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการอยู่
ร่วมกันกับชาวพุทธอย่างสันติ โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมทั้งหมด 3.92  และมีค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.22 ซ่ึงสัมพันธ์กับการอยู่ร่วม กันอย่างสันติกับ     ชาวต่างศาสนิกตามที่อิสลามได้บัญญัติไว้
ว่าอิสลามนั้นได้ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติทั้งในด้านการอยู่ร่วมกันกับชาวมุสลิมกับชาว
มุสลิมและด้านการอยู่ร่วมกันกับชาวมุสลิมกับชาวต่างศาสนิก เพราะอิสลามนั้นได้ให้ความเท่าเทียมกันในเรื่อง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และได้สอนสั่งแก่มุสลิมในการเคารพสิทธิ    การนับถือศาสนาและให้เกียรติแก่เพื่อนมนุษย์ 
ทั้งหลายทั้งมวลนี้ก็เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข  และในส่วนการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติของชาวมุสลิมกับชาวพุทธนั้น คนในหมู่บ้านมีการใช้ชีวิตกันอย่างสามัคคี มีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน สามารถ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ คนในหมู่บ้านจะไม่มี การละเมิดกันในเรื่องของสิทธิของกันและกัน รวมถึงสิทธิในการนับ
ถือศาสนา และการปฏิบัติศาสนกิจของกันและกัน 
ค าส าคัญ: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มุสลิม หมู่บ้านโคกเคียน 
 

Abstract: The objective of this study is 1) to study the peaceful coexistence with the 

foreigners in the Islamic law. 2) To study the peaceful coexistence of Muslims and 

Buddhists. Case study: Khok Khian village, Mueang district, Narathiwat province. By 

collecting qualitative and quantitative data By using questionnaires as a tool The samples 

used in this study are 144 people, using Accidental sampling method and then analyzed 

by computer program by finding percentage, mean and standard deviation. Found that 

most of the samples live together in peace with Buddhists. With opinions at a high level 

Which has an overall average of 3.67 and a standard deviation of 0.97, which is related 

to peaceful coexistence with As Muslims have stated, Islam places great importance on 

peaceful coexistence, both in coexistence with Muslims and Muslims, and with co-

existence with Muslims. With foreigners Because Islam is equal in human dignity and 

teaches Muslims to respect their rights. Religious respect and honor for fellow humans 

All of this is for all human beings to live together in peace with society. And in the 

peaceful coexistence of Muslims and Buddhists People in the village live in harmony. 

Mutual understanding Can help each other There will be no people in the village. 

Violations of each other's rights Including the right to religion And the ministry of each 

other. 

Keyword: Peaceful coexistence Muslims Khokkian Village 

____________________________________________________________________________________ 

                                                      
405 นักศึกษาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
406 อาจารย์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
407 อาจารย์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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บทน า 
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  คือ  การที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม  สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในรูป
ของกฎระเบียบหรือกฎหมาย และมีคุณธรรม จริยธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
สังคม  เช่น  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง  เคารพซึ่งกันและกัน  ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น 
และการปฏิบัติตามคุณธรรมของการอยู่รว่มกันตามหลกัศาสนาที่ตนเองนับถือ     จะท าให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกนั
อย่างสันติสุข  .( ทวีศักดิ์ ขุนโยชัย, ออนไลน์) 
 ศาสนาอิสลามได้ให้ความส าคญักับการอยู่ร่วมกันในสงัคม ดังนั้นอิสลามจึงได้เสนอหลักการอยู่รว่มกันอย่างสนัติ
ระหว่างมุสลิมกับเพื่อนต่างศาสนิก  หากพิจารณาหลักค าสอนอิสลามอย่างถี่ถ้วนและเป็นกลาง       จะพบว่า  พื้นฐาน
และเป้าหมายหลักแห่งค าสอนอิสลามคือการเชิญชวนมนุษยชาติสู่การสร้างความผาสุกและสันติภาพอันเที่ยงแท้และ
ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งในโลกนี้และโลกหน้านั้นคือ  ความสงบสุขและมั่นคงในโลกนี้และความผาสุขอันนิรันดร์ในสวน
สวรรค์ ด้วยเป้าหมายดังกล่าวอิสลามจึงได้เรียกร้องและเชิญชวนมนุษย์ทุกคนสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์กัน  สร้างความรู้จัก
คุ้นเคยกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องคุณงามความดีและคุณธรรมที่ให้ประโยชน์   เกิดสันติภาพในโลกนี้ตลอดจน
โลกหน้า  ในขณะเดียวกันอิสลามได้ปฏิเสธการละเมิดและความร่วมมือเพื่อท าบาปและความช่ัวอย่างที่สุด   ด้วยหลัก
พื้นฐานดังกล่าว อิสลามจึงเห็นว่าความแตกตา่งในเรื่องศาสนาระหว่างบุคคลเป็นสิง่ที่อนุญาตและไม่ได้เป็นเหตุที่น าไปสู่
การบาดหมางต่อสู้หรือตัดขาดและไม่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน ดังนั้นอิสลามจึงก าหนดให้มุสลิมท าการเชิญ
ชวนชนต่างศาสนาให้ขวนขวายและแสวงหาสันติภาพด้วยการเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามด้วยวิธีที่สันติพร้อมทั้ง
ก าหนดให้มุสลิมปฏิบัติดีต่อผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหรือไม่ยอมรับอิสลามและห้ามปฏิบัติการใดๆ   ที่น าไปสู่การบั่นทอน
สันติภาพในสังคมไม่ว่าจะด้วยการท าร้ายจิตใจด้วยการสาปแช่งหรือกล่าวร้ายต่อสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชา   ท าร้าย
ร่างกาย ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาตราบใดที่พวกเขาไม่ท าการรุกรานและบ่อนท าลายอิสลาม) .ยูโซ๊ะ บุงา
,9442) และหากเรียนรู้หลักค าสอนในศาสนาอิสลามแล้วนั้น ก็จะท าให้เห็นได้ว่า ศาสนาอิสลามนั้นมุ่งเน้นท่ีจะเรียกร้อง
สู่ความสันติทั้งในโลกนี้และโลกหน้า. 
 แต่จากเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆอันมีการเช่ือมโยงให้เกี่ยวข้องกับศาสนา  เช่น  เหตุการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความรุนแรงและท าลายบรรยากาศสันติภาพในสังคมพหุ
วัฒนธรรมแห่งนี้และยืดเยื้อเรื่อยมา  ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องมาสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก  เศรษฐกิจ
ท้องถิ่นในพื้นที่เริ่มซบเซาลง  และยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่แห่งนี้  
คือ เกิดความหวาดระแวงความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม  (พระครูปลัดไพรัช  จนทส
โร )กาญจนแก้ว(, 2561 )  ท าให้มุสลิมถูกมองว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบและเป็นผู้ก่อการร้าย  อีกทั้งยังส่งผลท าให้ต่างศา
สนิกเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบัญญัติในอิสลามว่า  อิสลามส่งเสริมความรุนแรง  และยังส่งผลให้ต่างศาสนิกเกิด
ความหวาดกลัวต่อมุสลิม  ปัญหาดังกล่าวนับเป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลท าให้เกิดความแตกแยก  แบ่งแยก  และเกิดความไม่
สามัคคีกันได้ในสังคม และอาจจะส่งผลท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและรุนแรงขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด. 

แม้ว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่แต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดเสียทีเดียว  ในสังคมของเราก็ยังคงมีพื้นที่ที่
มีการอยู่ร่วมกัน  พึ่งพาอาศัยกันและกันแม้จะมีความแตกต่างกันทางศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม    ก็ตาม  โดยที่
ความแตกต่างนั้นก็ไม่ได้น าพาสู่ความแตกแยก หากแต่ความแตกต่างนั้นแหละที่น ามาซึ่งความหลากหลายและสามารถ
เติมเต็มกันและกันในสังคม. 
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จากความเป็นมาและปัญหาข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชาวมุสลิมกับชาว
พุทธ  กรณีศึกษา  :หมู่บ้านโคกเคียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาสว่ามีความสัมพันธ์กับบทบัญญัติ  ของอิสลามว่าด้วย
เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับชาวต่างศาสนิกมากน้อยเพียงใด  เพราะหมู่บ้านโคกเคียนเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีความ
เป็นอยู่แบบพหุวัฒนธรรมโดยมีความเช่ือทางศาสนา   9  ศาสนาอยู่ด้วยกัน  คือ  ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ  ด้วย
รูปแบบการด าเนินชีวิต ความเชื่อ และศาสนาท่ีแตกต่างกันแต่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  มีการซื้อขายใน
ตลาดเดียวกัน  มีการใช้บริการสถานราชการ  และสถานที่สาธารณะร่วมกัน  มีการคบค้าสมาคม  แม้ว่าจะมีการนับถือ
ศาสนาท่ีแตกต่างกันก็ตาม. 
 

วัตถุประสงค์วิจัย 
(1) เพื่อศึกษาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับชาวต่างศาสนิกในบทบัญญัติอิสลาม 

(2) เพื่อศึกษาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชาวมุสลิมกับชาวพุทธ กรณีศึกษา :หมู่บ้านโคกเคียน    อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       การวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มชาวมุสลิมในหมู่บ้านโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีประชากรทั้งหมด   931 
คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีทั้งหมด  155 คน โดยการใช้สูตรทาโรยามาเน่  ) Yamane) และใช้วิธีการเลือก
แบบบังเอิญ  ) Accidental sampling)  
 

การตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
       ขั้นตอนท่ีใช้ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  แบบสอบถามตามหลักวิชาการ  ก าหนดประเด็น  จากนั้นน า
แบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  ) Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน  5 ท่านเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมสอดคล้องของข้อค าถาม  และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้  จากนั้น              น าแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ และปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
การเก็บและการรวบรวมข้อมูล 
 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ( Qualitative Research)   
          ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเนื้อหาจากเอกสาร เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
ทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว  ได้แก่  ตัวบทคัมภีร์อัลกรุอาน          และอัลฮะดีษ  ที่มี
การบัญญัติเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับชาวต่างศาสนิก  หนังสือ  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     และสื่ออินเทอร์เน็ต
ออนไลน์  เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงขั้นพื้นฐาน  และน าข้อมูลที่ศึกษา              มาประมวลผลเพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

ข้อมูลเชิงส ารวจ  ( Survay Researc)  
       การเก็บรวบรวมข้อมูลการศกึษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนดังต่อไปนี ้
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1  . เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง  คือ  มุสลิมหมู่บ้านโคกเคียน  อ าเภอเมือง       จังหวัด
นราธิวาส และใช้การเลือกแบบบังเอิญ  ) Accidental sampling) จ านวน  155 คน 
9  . น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของมุสลิมหมู่บ้านโคกเคียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  มาตรวจสอบความ

เรียบร้อยและความสมบูรณ์แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
       ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง 

2. น าข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์    ) SPSS) ได้แก่การแจกแจงความถี่  และการหา

ค่าร้อยละ 

3. น าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่อตอบปัญหาวิจัย 
 

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับชาวต่างศาสนิกในบทบัญญัติอิสลาม 
มนุษย์ทุกคนย่อมใฝ่หาสันติภาพ  เพราะเช่ือว่าสันติภาพเป็นบ่อเกิดของความมั่นคงของชีวิต  ผู้นับถือศาสนาอิสลามก็
เชน่เดียวกัน ซึ่งนอกเหนือจากค าว่า “อิสลาม” ที่หมายถึง  “สันติสุข” แล้ว  อิสลามยังมีค าสอนที่มุ่งเน้นการสร้างสังคม
ให้เกิดความสงบสุข แม้ว่าในสังคมนั้นๆจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ สีผิว ฐานันดร หรือต่างศาสนากันก็ตาม408 

อิสลามถือว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เท่าเทียมกัน  เนื่องจากท่านศาสดามูฮัมหมัดได้กล่าวถึง
คุณค่าความเป็นมนุษย์ไว้ว่า “โอ้มนุษยชาติทั้งหลาย  พึงทราบเถิดว่า  แท้จริงพระเจ้าของพวกท่านนั้นมีเพียงองค์เดียว 
บิดาของพวกท่านก็คือคนๆเดียวกัน  พึงทราบเถิดว่า  อาหรับไม่ได้ดีเลิศประเสริฐกว่าชนชาติอื่นๆ  และชนชาติอื่นๆก็
ไม่ได้ดีเลิศไปกว่าชนชาติอาหรับ คนผิวแดงก็ไม่ได้ดีเลิศไปกว่าคนผิวด า และคนผิวด าก็ไม่ได้ดีเลิศไปกว่าคนผิวแดง นอก
เสียจากความย าเกรงเท่าน้ันที่ท าให้แต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน  เพราะแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงห้ามพวกท่านมิให้หลั่ง
เลือดกัน ห้ามมิให้ละเมิดทรัพย์สินของกันและกัน และห้ามมิให้ลบหลู่ศักดิ์ศรีของกันและกัน”409 

ตามหลักความเช่ือของอิสลาม  พระเจ้าที่แท้จริงมีเพียงองค์เดียว  โดยมนุษย์ทุกคนคือสิ่งถูกสร้างจาก    พระ
เจ้า และมีบิดาที่ให้ก าเนิดมนุษยชาติคนๆเดียวกันคืออาดัม ด้วยเหตุนี้ มนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องเชื้อสายเดียวกันที่มีต้น
ก าเนิดมาจากท่ีเดียวกัน ดังนั้นในด้านของความเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนจึงมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ดังท่ีอัลลอฮ์ได้ทรงตรสั
ไว้ความว่า “และโดยแน่นอน เรา  ) อัลลอฮ์ (ได้ให้เกียรติแก่ลูกหลานของอาดัม  ) มนุษย์ท้ังหมด(”410  

เมื่อมองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์อิสลาม ท่านศาสดามูฮัมหมัดได้ท าสนธิสัญญาต่างๆ  กับคน  ต่างศาสนาที่
อยู่ในสังคมเดียวกัน  ซึ่งในขณะนั้นมีทั้งกลุ่มศาสนาที่สักการะรูปปั้น  ศาสนายิว  และศาสนาคริสต์  โดยท่านศาสดาได้
เรียกร้องให้พวกเขาเคารพและไม่ละเมิดสนธิสัญญาต่างๆ  ที่ให้ไว้ต่อกัน  และแน่นอน  เป้าหมายหลักของการร่าง

                                                      
408 การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางความเชื่อและวัฒนธรรมตามหลักการอิสลาม,ออนไลน์ 
409 ฮาดิษ บันทึกโดย อะห์หมัด 
410 อัลกุรอาน ซูเราะห์อัลอิสรออ์ โองการที่  21  
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สนธิสัญญาเหล่านั้น ก็เพื่อให้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยไม่จ าเป็นต้องนับถือศาสนาเดียวกัน  พร้อมทั้งให้
แต่ละคนเคารพสิทธิทางความเชื่อของแต่ละฝ่ายเพื่อมิให้เกิดความแตกแยกข้ึนภายในสังคม411 

การอยู่ร่วมกันระหว่างมุสลิมกับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นอย่างสันตินั้น  อิสลามได้ตีกรอบให้แก่มุสลิมเอาไว้  โดย
มุสลิมทุกคนจะต้องอยู่ในความเป็นอิสลาม ไม่เลยเถิดจนน าไปสู่การสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมหรือละเมิดต่อบัญชา
ใช้และห้ามของอัลลอฮ์  ฉะนั้น  ในเรื่องพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ  มุสลิมจะเข้าไปเกี่ยวพันหรือร่วมกันในการประกอบ
พิธีกรรมของศาสนาเหล่านั้นไม่ได้ ทั้งนี้  ก็เพื่อให้ด าเนินไปตามพระด ารัสของอัลลอฮ์ที่ว่าไว้ในโองการอัลกุรอาน  ความ
ว่า “มูฮัมหมัด  !เจ้าจงกล่าวเถิดว่า  โอ้บรรดาผู้ที่ไม่เช่ือในอัลลอฮ์เอ๋ย  ฉันจะไม่สักการะต่อสิ่งที่พวกท่านสักการะ  โดย
พวกท่านก็ไม่ใช่ผู้ที่สักการะต่อสิ่งที่ฉันได้สักการะ  และฉันก็ไม่ใช่ผู้ที่สักการะต่อสิ่งที่พวกท่านสักการะ  และพวกท่านก็
ไม่ใช่ผู้ที่สักการะต่อสิ่งที่ฉันได้สักการะ ส าหรับพวกท่านก็มีศาสนาของพวกท่าน และส าหรับฉันก็มีศาสนาของฉัน”412 

เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราที่รักศักดิ์ศรีเกียรติยศของตัวเอง  และปกป้องความเช่ือสิ่งเคารพบูชาของตัวเอง 
หากใครมาพูดจาดูถูกเหยียดหยาม ก็ย่อมน ามาซึ่งความไม่พอใจ อิสลามจึงห้ามทุกๆการกระท าท่ีเป็นการลบลู่ตวับุคคล 
ศาสนา สิ่งเคารพบูชาของศาสนาอ่ืน เพราะการกระท าเช่นน ามาซึงการเป็นศัตร ูการเข้าใจผดิหวาดระแวงซึ่งกันและกัน 
และอาจจะมีการตอบโต้กลับด้วยวิธีการเดียวกัน  นี่คือค าสอนของอิสลามที่เคารพในเสรีภาพการนับถือศาสนาของ
มนุษย์413 

นอกจากการที่อิสลามได้สอนสัง่แก่มุสลมิในการเคารพสิทธิการนับถือศาสนาและให้เกียรติแก่เพื่อนมนุษยแ์ลว้ 
อิสลามยังส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมในการท าดีแก่มนุษย์ทุกคน414  ดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงบัญชาว่า  “อัลลอฮ์มิได้ทรงห้าม
พวกเจ้าที่จะปฏิบัติดีและให้ความยุติธรรมแก่บรรดาผู้ที่ไม่ท าสงครามศาสนากับพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ไม่ขับไล่พวกเจ้า
ออกจากบ้านเมืองของพวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้มีความยุติธรรม”415  

ท่านนบีมูฮัมมัดได้อาศัยอยู่ร่วมกับชาวยิวและชาวนาซอรอฮฺที่เมืองมาดีนะห์  ได้มีการปฏิบัติต่อพวกเขาด้วย
ความอ่อนโยน ให้เกียรติไม่ได้บังคับคนเหล่านั้นให้เข้ารับอิสลาม ให้เสรีภาแก่พวกเขาในการนับถือศาสนาของพวกเขา 
รัฐอิสลามยังปกป้องชีวิต ทรัพย์สินพวกเขา ให้ความยุติธรรมแก่พวกเขาในคดีความต่างๆ ที่มีการพิพาทระหว่างพวกเขา
กับมุสลิม ภายใต้กฎหมายอิสลามพวกเขาได้รับสิทธิเสรีภาพเต็มรูปแบบ นี่คือค าสอนของอิสลามที่มีต่อเพื่อนมนุษย์  ทุก
สีผิวทุกศาสนา แม้กระทั่งค าสอนที่ห้ามด่าทอศาสนาของผู้อื่นยังมีปรากฏในอัลกุรอาน ความว่า “และพวกเจ้าจงอย่าด่า
ว่า  บรรดาที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์  แล้วพวกเขาก็จะด่าว่าอัลลอฮ์เป็นการละเมิดโดยปราศจากความรู้   ใน
ท านองนั้นแหละ เราได้ให้สวยงามแก่ทุกชาติซึ่งการงานของพวกเขา และยังพระเจ้าของพวกเขานั้น  คือการกลับไปของ
พวกเขา แล้วพระองค์ก็จะทรงบอกแก่พวกเขาในสิ่งท่ีพวกเขากระท ากัน”416 

ด้วยเหตุทั้งปวงนี้ อิสลามจึงเป็นศาสนาที่ยืนอยู่ในหลักการแห่งความสันติ หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง  แม้ว่า
คนบางกลุ่มจะน าเอาอิสลามไปใช้เพื่อเรียกร้องความชอบธรรมแก่ตัวของพวกเขาอย่างผิด   ๆ  แต่พึงทราบเถิดว่า 

                                                      
411 การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางความเชื่อและวัฒนธรรมตามหลักการอิสลาม,ออนไลน์ 
412 อัลกุรอาน ซูเราะห์อัลกาฟิรูน โองการที ่1-6 
413 ค าสอนอิสลามกับการปฏิสัมพันธ์ต่อคนต่างศาสนิก,ออนไลน ์
414 การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางความเชื่อและวัฒนธรรมตามหลักการอิสลาม,ออนไลน์ 
415 อัลกุรอาน ซูเราะห์อัลมุมตะฮินะห์ โองการที่  2  
416 ค าสอนอิสลามกับการปฏิสัมพันธ์ต่อคนต่างศาสนิก,ออนไลน ์



289 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมของมุสลิมบางคนหรือบางกลุ่มที่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลาม  จะน ามาเป็น    ข้อตัดสินว่า
อิสลามจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้   ฉะนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องระลึกเสมอว่า  ความคิดที่
รุนแรงและการขาดขันติธรรมนั้น ไม่ได้จ ากัดอยู่ท่ีศาสนาหนึ่งศาสนาใดเป็นการเฉพาะ  หากแต่ว่าการสร้างความรุนแรง
นั้น เป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกกลุ่มชน ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่สามารถเห็นได้ในปัจจุบัน417 
 

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชาวมุสลิมกับชาวพุทธ 
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  หมายถึง  การที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม  สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การ

อยู่ร่วมกันในรูปของกฎระเบียบ  หรือกฎหมาย  และมีคุณธรรม  จริยธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  การมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเมืองการปกครอง เคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและ
วาจาดู  หมิ่นผู้อื่น  และการปฏิบัติตามคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันตามหลัก  ศาสนาที่ตนเองนับถือ  จะท าให้ประชาชน
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (ทวีศักดิ์ ขุนโยชัย, ออนไลน์( 

ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่ความเป็นพหุสังคมมากข้ึน การอยู่ร่วมกันของบุคคลที่มีความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม  ประเพณี  รวมทั้งทัศนคติความเช่ือ  อาจน ามาซึ่งความไม่เข้าใจกันได้     ดังนั้น  การเรียนรู้เพื่อ
ยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายของ  สังคมพหุวัฒนธรรมจ าเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยควรเรียนรู้เพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ  

อิสลามได้ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคม  ดังนั้นอิสลามจึงได้เสนอหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ระหว่างมุสลิมกับเพื่อนต่างศาสนิก  หากพิจารณาหลักค าสอนอิสลามอย่างถี่ถ้วนและเป็นกลางจะพบว่า  พื้นฐานและ
เป้าหมายหลักแห่งค าสอนอิสลามคือ  การเชิญชวนมนุษยชาติสู่การสร้างความผาสุกและสันติภาพอันเที่ยงแท้และ
ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม  ดังนั้นค าสอนทางศาสนาจึงเป็นหลักธรรมที่ใช้ใน
การด ารงชีวิต  ช่วยพัฒนาสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  มีความปลอดภัย  เพราะทุกค าสอนมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน คือ ต้องการให้ท าความดี เว้นช่ัว และท าจิตใจให้บริสุทธ์ิ มีเมตตาเป็นหลัก  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  มีความอดทน
อดกลั้น การเคารพกัน ท าให้ผู้นับถือศาสนาเป็นมิตรที่ดีต่อกันโดยไมค่ านึงถึงเชื้อชาติและก่อให้เกิดสันตสิุขตอ่สังคมและ
ต่อโลก 
 

ผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมลู แบ่งออกได้เปน็ 2 ตอน ดังนี้ 
             ตอนที ่1 จ านวนและรอ้ยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
             ผู้ตอบแบบประเมินจ านวนทั้งสิ้น   155  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน   21  คน  คิดเป็นร้อยละ  62.5  อยู่
ในช่วงอายุ   94-34  ปี จ านวน   42  คน  คิดเป็นร้อยละ   51.9  ระดับการศึกษาในช่วงต่ ากว่ามัธยมต้น  จ านวน   42  คน  คิด
เป็นร้อยละ  51.9 อาชีพรับจ้าง จ านวน  59 คน คิดเป็นร้อยละ  31.2  
             ตอนที ่2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นศึกษาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของ
ชาวมุสลมิกับชาวพุทธ กรณีศึกษา : หมู่บ้านโคก อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 

                                                      
417 การอยู่ร่วมกันอยา่งสงบสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางความเชื่อและวัฒนธรรมตามหลักการอิสลาม,ออนไลน์ 
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ข้อที ่ รายละเอียด ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความความ
คิดเห็น 

1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติในการอยู่ร่วมกันกับ      
ต่างศาสนิก 

1.77 3.26 มาก 

2 ให้ความส าคญักับการปฏิบัตติามบทบัญญัติของศาสนา 1.72 2.72 มาก 
3 หลักค าสอนอิสลามมุ่งเน้นการสร้างสังคมให้เกิดความสงบ

สุข 

2.26 2.72 มาก 

4 อิสลามให้ความเท่าเทยีมกันในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ 2.31 2.71 มาก 

5 ยึดมั่นในศาสนา ประเพณี และวฒันธรรมของตนเอง 2.22 2.82 มาก 
6 ให้เกียรติและเคารพในการนับถือศาสนาของผู้อื่น 1.87 2.82 มาก 
2 เป็นเพื่อนกับคนต่างศาสนิกได ้ 1.72 3.22 มาก 
2 สามารถท าธุรกิจร่วมกันได ้ 1.66 3.21 มาก 
2 ความแตกต่างทางศาสนาไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นใน

ชุมชน 

1.32 3.37 ปานกลาง 

11 สามารถปฏิบัตศิาสนกิจของตนไดอ้ย่างอิสระ 1.72 3.33 มาก 
11 คนไทยพุทธสามารถรับประทานอาหารในร้านมุสลิมได ้ 1.72 3.22 มาก 
19 มีการแต่งกายที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละศาสนาท่ี

ชัดเจน 

1.72 2.72 มาก 

13 ใช้ภาษามลายูในการสื่อสารมากกว่าภาษาไทย 2.83 3.37 ปานกลาง 
15 ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างด ี 1.22 2.76 ปานกลาง 

14 ใช้หลักการสันติวิธีในการแก้ไขปญัหา 1.22 2.77 ปานกลาง 

ภาพรวม 1.67 2.77 มาก 
 

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชาวมุสลิมกับ
ชาวพุทธ กรณีศึกษา   :หมู่บ้าน โคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมทั้งหมด 3.92 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.22 
 
6. วิจารณ์และสรุปผล 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับศึกษาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชาวมุสลิมกับชาวพุทธ กรณีศึกษา   :หมู่บ้าน  โคกเคียน อ าเภอ
เมืองจังหวัดนราธิวาส พบว่าอิสลามให้ความเท่าเทียมกันในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้นจึงท าให้มุสลิมสามารถ
อยู่ร่วมกันกับชาวพุทธได้อย่างสันติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย   5.13   ค่าเบี่ยงเบน   1.23 รองลงมาหลักค าสอนอิสลาม
มุ่งเน้นการสร้างสังคมให้เกิดความสงบสุขอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  5.19  ค่าเบี่ยงเบน  1.29 รองลงมายึดมั่นในศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรมของตนเองอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย   5.15  มีค่าเบี่ยงเบน 1.25 รองลงมาให้ความส าคัญกับ
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การปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  3.29 ค่าเบี่ยงเบน 1.24  รองลงมาให้เกียรติและเคารพ
ในการนับถือศาสนาของผู้อื่นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  3.22 ค่าเบี่ยงเบน 1.21 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบัญญัติในการอยู่ร่วมกันกับ     ต่างศาสนิกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.22 ค่าเบี่ยงเบน   1.19  รองลงมาสามารถ
ปฏิบัติศาสนกิจของตนได้อย่างอิสระและคนไทยพุทธสามารถรับประทานอาหารในร้านมุสลิมได้อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.29 ค่าเบี่ยงเบน  3.29  รองลงมา เป็นเพื่อนกับคนต่างศาสนิกได้และมีการแต่งกายที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของ
แต่ละศาสนาที่ชัดเจนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.21  ค่าเบ  ี่ยงเบน 1.11  และ มีค่าเฉลี่ย 3.21  ค่าเบี่ยงเบน  1.24 
รองลงมาสามารถท าธุรกิจร่วมกันได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 ค่าเบี่ยงเบน 1.13  

จากการศึกษานั้นพบว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชาวมุสลิมกับชาวพุทธโดยส่วนใหญ่ความคิดเห็นอยู่ใ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.22 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบทบัญญัติอิสลามที่ให้
ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติทั้งในด้านการอยู่ร่วมกันกับชาวมุสลิมกับชาวมุสลิมและด้านการอยู่
ร่วมกันกับชาวมุสลิมกับชาวต่างศาสนิก เพราะอิสลามนั้นได้ให้ความเท่าเทียมกันในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังที่
ท่านศาสดามูฮัมหมัด ได้กล่าวถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ไว้ว่า “โอ้มนุษยชาติทั้งหลาย พึงทราบเถิดว่า แท้จริงพระ
เจ้าของพวกท่านนั้นมีเพียงองค์เดียว บิดาของพวกท่านก็คือคนๆเดียวกัน พึงทราบเถิดว่า อาหรับไม่ได้ดีเลิศประเสริฐ
กว่าชนชาติอื่น ๆ และชนชาติอื่นๆก็ไม่ได้ดีเลิศไปกว่าชนชาติอาหรับ คนผิวแดงก็ไม่ได้ดีเลิศไปกว่าคนผิวด า และคนผิว
ด าก็ไม่ได้ดีเลิศไปกว่าคนผิวแดง นอกเสียจากความย าเกรงเท่าน้ันท่ีท าให้แต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน เพราะแท้จริง
อัลลอฮ์ได้ทรงห้ามพวกท่านมิให้หลั่งเลือดกัน ห้ามมิให้ละเมิดทรัพย์สินของกันและกัน และห้ามมิให้ลบหลู่ศักดิ์ศรีของ
กันและกัน”418 นอกจากการที่อิสลามได้สอนสั่งแก่มุสลิมในการเคารพสิทธิการนับถือศาสนาและให้เกียรติแก่เพื่อน
มนุษย์แล้ว อิสลามยังส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมในการท าดีแก่มนุษย์ทุกคน ดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงบัญชาว่า “อัลลอฮ์มิได้
ทรงห้ามพวกเจ้าที่จะปฏิบัติดีและให้ความยุติธรรมแก่บรรดาผู้ที่ไม่ท าสงครามศาสนากับพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ไม่ขับไล่
พวกเจ้าออกจากบ้านเมืองของพวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้มีความยุติธรรม”419 ทั้งหลายทั้งมวลนี้ก็เพื่อให้มนุษย์
ทั้งหลายนั้นได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 

 
ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการวิจัยเรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชาวมุสลิมและชาวพุทธ กรณีศึกษา หมู่บ้านโคก เคียน  อ  .เมือง จ.
นราธิวาส พบว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านโคกเคียน มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยเรื่องการอยู่ร่วมกันกับ
คนต่างศาสนิกในระดับหนึ่ง ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า ควรเพิ่มพูนความรู้ด้านบทบัญญัติอิสลามและความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันกับคนต่างศาสนิก  ในส่วนของการอยู่ร่วมกันนั้น คนในหมู่บ้านมีการใช้ชีวิตกันอย่างสามัคคี มี
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ คนในหมู่บ้านจะไม่มีการละเมิดกันในเรื่องของสิทธิของกัน
และกัน รวมถึงสิทธิในการนับถือศาสนา และการปฏิบัติศาสนกิจของกันและกัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า ควรมีการ
จัดท าสื่อเพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวมุสลิมกับชาวพุทธในการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งมีการสอดแทรกถึงบทบัญญัติ
หรือค าสอนของศาสนา เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ และสามารถน ามาสู่ความเข้าใจและลด
ความขัดแย้งลงได้ในที่สุด  

                                                      
418 ฮาดิษ บันทึกโดย อะห์หมัด 
419 อัลกุรอาน ซูเราะห์อัลมุมตะฮินะห์ โองการที่ 8 
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ช่ือ -สกุล  :                 นางสาวมาวาดะฮ์ เจะสามะ    สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ(  
วันเดือนปีเกิด  :         19 เมษายน 9459 ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  :  ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 9442 จากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์  
ก าลังศึกษา  :            ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ (ช้ันปีท่ี 3  
                            สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ช่ือ -สกุล  :                 นางสาวไอเซาะ  ยีระเสะ สาขาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ(  
วันเดือนปีเกิด :          11 กุมภาพันธ์  9459 ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา :   ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 9442 จาก โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา 
ก าลังศึกษา  :            ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ (ช้ันปีท่ี3  
                            สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ช่ือ -สกุล  :                  นางสาวอามานี เจะอุมา สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ(  
วันเดือนปีเกิด  :          31 กรกฎาคม 9451 ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา :    ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 9442 จากโรงเรียนดาราวิทยา  
ก าลังศึกษา :              ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรน านาชาติ  (ช้ันปีท่ี 3  
                              สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ช่ือ -สกุล :                  นางสาวซูไฮนี มะ  สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ(  
วันเดือนปี  :               92 มิถุนายน  9459  ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธวาส 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  :   ระดับมัธยมศึกษา 9442 จากโรงเรียนดารุลอิสละห์  
ก าลังศึกษา   :            ระดับปริญญาตรี  สาขาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ  (ช้ันปีท่ี3  
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                              สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินท์ 
 

ช่ือ -สกุล  :                 นางสาวซูไลดา  นิคง สาขาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ(  
วันเดือนปีเกิด  :         94 พฤษภาคม 9451 ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  :  ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 9442 จากโรงเรียนศิริธรรมว  ิทยามูลนิธ ิ
ก าลังศึกษา  :            ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ (ช้ันปีท่ี3  
                             สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ช่ือ -สกุล  :                    นายซอฟวาน ดิง สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ(  
วันเดือนปีเกิด :             2 ธันวาคม 9451 ต าบลละหาร อ าเภอยี  ่งอ จังหวัดนราธิวาส 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา :      ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 9442 จากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์  
ก าลังศึกษา  :               ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ (ช้ันปีท่ี 3  
                               สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ช่ือ -สกุล  :                   นางสาว ฮาฟนาน เจะสามอเจะ สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ(  
วันเดือนปีเกิด  :           2 ตุลาคม 9451  ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรังจังหวัดปัตตานี 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  :    ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 9442 จากโรงเรียนรียาดลุลยันนะห์อิสลามียะห์ 
ก าลังศกึษา  :              ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ (ช้ันปีท่ี 3  
                              สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ช่ือ -สกุล  :                   นายนิซุลกิฟลี รงโซะ สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ(  
วันเดือนปีเกิด  :           11 สิงหาคม 9451 ต าบลเปาะเส้ง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา :     ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 9442 จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ  
ก าลังศึกษา  :              ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ (ช้ันปีท่ี 3  
                              สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ช่ือ -สกุล :                    นางสาวมุรณีย์  มะหละ สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ(  
วันเดือนปีเกิด  :           3 กรกฎาคม 9451 ต าบลบาเระใต้ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา :     ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 9442 จากโรงเรียนศิริธรรมวิทยามูลนิธิ  
ก าลังศึกษา :               ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ (ช้ันปีท่ี 3  
                              สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ช่ือ -สกุล  :                  นางสาวตัสนีม ยานยา สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสู ตรนานาชาติ( 
วันเดือนปีเกิด  :          11 ตุลาคม 9451 ต าบลละเเอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  :    ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 9442 จากโรงเรียนดาราวิทย์  
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ก าลังศึกษา  :              ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ (ช้ันปีท่ี 3  
                              สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
ช่ือ -สกุล                   :นางสาว โนรฮาซีเก็น  มะเย็ง สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ(  
วันเดือนปีเกิด           :  1 9 ตุลาคม 9451  ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา      :ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 94 59 จากโรงเรียนนะห์ฎอฏุลอิสลาฮียะห์ 
ก าลังศึกษา                :ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ (ช้ันปีที  ่ 3  
                              สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
ช่ือ -สกุล                   :นางสาว รุสนีดา นาแว  สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ(  
วันเดือนปีเกิด           :  1 9 พฤศจิกายน  945 1  ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา      :ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 94 59 จากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา 
ก าลังศึกษา                :ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ (ช้ันปีท่ี 3  
                              สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
ช่ือ -สกุล                   :นางสาว พัชลีซา เปาะเต๊ะ สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ(  
วันเดือนปีเกิด           : 26 พฤษภาคม 2538  ต าบลโคกสะตอ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา      :ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 94 56  จากโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
ก าลังศึกษา                :ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอาหรับ )หลักสูตรนานาชาติ (ช้ันปีท่ี 3  
                              สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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บทคัดย่อ: การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยธรรม
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ  .ในรายวิชาจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ2) ศึกษา
ความพึ่งพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนูรุดดิน จ านวน 30 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1 ( แผนการจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ  .9 ( แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยธรรม 3  ( แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างรายคู่ และทดสอบค่าทีอิสระ  

ผลการวิจัยพบว่า 1)  แผนการจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ  .สร้างขึ้นจากแนวคิดการเรียนรู้ใน        อัลกุร
อานซูเราะห์ ฏอฮา 91:21-34 ประกอบด้วย ขั้น มุฮาสาบะฮ ตัฟฮีม  รียาฎอฮฺ  และขั้น  อุคุวะฮฺ  เชื่อมโยงแนวคิดการ
เรียนรู้จริยธรรมของอัลฆอซาลี และสอดคล้องทฤษฏีระบบการสอนของของดิคและคาเรย์ (2009)  พื้นฐานหลักสูตร
อิสลามศึกษา พ .ศ . 2546 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ  . มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยธรรมหลังการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01    ) t= 1.47, P<0.01   (โดยคะแนนเฉลี่ยในกลุ่ม
ทดลองสูงกว่าคะแนนกลุ่มควบคุม   ) M=48.53, S.D.=6.04 และ M=32.06, S.D.=5.43 ตามล าดับ  (2) นักเรียนมี

ความพึ่งพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ .โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ   .จริยธรรมอิสลาม   มุฮาสาบะฮ 
 
Abstract: The purposes of this Quasi-experimental Research aimed to 1) compare 

between the achievements of MTRU learning method through the ethical subject toward 

the recognition score of grade 4 students. 2) to explore the satisfaction of grade 4. The 

samples of the study were 30 students of grade 4/1 in the second semester of the 

academic year 2018. The students were randomly selected where experimental and 

control groups were applied. The instruments consisted of lesson plans of the MTRU 

education approach, an achievement test, a creative thinking test and satisfaction test 

toward learning management and Kuder-Richardson procedure were also applied. The 

data were analyzed by using mean, standard deviation, pair simple t-test and independent 

t-test. 

The study found that 1) MTRU learning method applied through muhasabah, 

tafhim, riyadoh and ukuwah were impacted on ethical recognition of student in Islamic 

Privates School along with the combination of teaching methods of Quran, Imam 

Ghazaly’s, Dick and Carey’s teaching system. The results of the study can be built up to 

create Learning method in ethical course. In addition to this, comparative score of 

learning method MTRU found post-test score is higher than pre-test and differ 

statistically significant at 0.01 )t= 1.47, P<0.01( 2) The students’ satisfaction towards the 

learning method MTRU was at highest level.  

Keywords: Learning method MTRU, Islamic Ethic, Muhasabah 
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บทน า  
การมีจริยธรรมที่ดีของเยาวชนเป็นเป้าหมายหลักของศาสนาอิสลาม เนื่องจากการมีจริยธรรมดีนั้นเป็นเง่ือนไขหนึ่ง ที่
มุสลิมจะได้รบัการตอบรับจากพระเจ้า มุสลมิทั่วโลกจึงไดใ้ห้ความส าคัญในการเสริมสร้างเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ อิหม่ามอัลฆอซาลี  )1223  (ได้นิยามค าว่ า “จริยธรรม” ไว้ว่า เป็นคุณลักษณะที่สูงส่งมั่นคงอยู่ในจิตใจมนุษย์ 
ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ปราศจากการเตรียมการหรือเตรียมตัวล่วงหน้า การที่จะมีจริยธรรมที่ดีได้นั้น
อาจต้องผ่านกระบวนการขัดเกลา ฝึกปฏิบัติ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์การมา
ของศาสนทูตมุฮัมมัด นอกจากนี้อิหม่ามอัลฆอซาลียังได้กล่าวอีกว่า การจัดการเรียนรู้มีเป้าหมายเพื่อสร้างบุคลิกภาพ 
และลักษณะนิสัยที่สมบูรณ์แก่ผู้เรียน เพื่อให้เขาสามารถแยกแยะระหว่างความดีและความช่ัว ดังอัลกุรอานซูเราะฮอัล

ก้อลัม  ,92: 5 ได้กล่าวไว้ มีความว่า 

“และแท้จริงเจา้ )ศาสนทูตมุฮัมมดั (ตั้งอยู่บนจริยธรรมอันประเสริฐ ”  
 ความหมายอัลกุรอานในโองการข้างต้นแสดงให้เห็นถึง ว่า ศาสนทูตมุฮัมมัดผู้เป็นผู้ส่งสาส์นจากอัลลอฮฺ ซึ่งผู้ที่
ได้รับเกียรตินี้ต้องเป็นผู้ที่อัลลอฮฺทรงเลือกสรรแล้วว่าเป็นบุคคลที่ดี อันสมควรน ามาเป็นเยี่ยงอย่างแก่มุสลิม ดังนั้น
มุสลิมจึงต้องน้อมน าพฤติกรรมของท่านมายึดถือเป็นบรรทัดฐานน ามาสู่ การปฏิบัติตามในวิถีชีวิต มุสลิมจึงได้ให้
ความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องจริยธรรมการน าความรู้มาสร้างสติปัญญา พฤติกรรม และจิตใจของมุสลิม ด้วยค่านิยมวิถี
ชีวิตที่ถูกต้อง เริ่มจากหน่วยย่อยสู่หน่วยใหญข่องสังคมที่ต้องร่วมกันถือปฏบิัติพัฒนาจรยิธรรม โดยเฉพาะจริยธรรมของ
เยาวชนอย่างจริงจัง เนื่องจากบทบัญญัติของอิสลามได้ก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการส่งสาส์นมา เพื่อปรารถนา
ให้มนุษย์ร าลึกและจ านงตนต่อค าสั่งของอัลลอฮฺ  

นักเรียนถือเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงวัยแห่งความคาดหวังของสังคมมุสลิม เป็นเสาหลักที่จะสืบทอดให้ศาสนา
อิสลามด ารงอยู่อย่างสง่างาม และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมให้มีเสถียรภาพ มั่นคงและโดดเด่นในสังคม  )รชดี 
บินหวัง, 9449 ( ซึ่งในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีนั้นจะต้องผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เข้าถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองและวินัยในความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ในการปฏิบัติศาสนกิจ การขัดเกลาจิตใจให้มีความสมบูรณ์ มีความสุข
ทั้งโลกนี้และโลกหน้า  

ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาจริยธรรมของหลักสูตรอิสลามศึกษาของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส พบว่าปัจจุบันครูยังใช้วิธีการเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ
ครูผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้เพียงฝ่ายเดียว ครูบอกสาระวิชาให้ผู้เรียนจด ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วม ไม่เกิดกระบวนการคิด 
ไม่มีสื่อ ส่งผลท าให้ผู้เรียนเบื่อง่าย และไม่กล้าแสดงความคิดเห็น    )มูฮัมมัด อูมูดี  ,9491  (สอดคล้องกับงานวิจัยของนู

รมาน จินตารา )9444 (ได้ท าการศึกษาเรื่องการปลูกฝังจริยธรรมและวินัยของเด็กและเยาวชน พบว่า เด็กและเยาวชน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสมาธิสั้น  ไม่ชอบที่จะฟังการบรรยายในระยะเวลานาน ๆ ชอบเล่น และหยอกล้อกัน 
ทั้งนี้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้มีการจัดตารางเรียนที่มีช่ัวโมงสอนมากกว่าโรงเรียนสามัญทั่วไป จนไม่มีเวลา
พัก จึงท าให้เด็กและเยาวชนบางคนเกิดอาการล้า และเบื่อหน่าย 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีลักษณะมองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้  และการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  ซึ่งจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
จริยธรรมไม่ใช่เพื่อบรรลุผลด้วยการสอบผ่านเท่านั้น จึงก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางพฤติกรรม ปัญญา และอารมณ์ที่เป็นลบ 
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ซึ่งสอดคล้องกับงานเขียนของอัลฆอซาลี )1993)   และอารีฟีน )Arifin, 2003) ซึ่งพบว่า ความส าเร็จในการสอนของครู
ขึ้นอยู่กับการเตรียมแผนการสอนล่วงหน้า โดยให้ความส าคัญกับการถ่ายโยงความรู้ ความรู้เดิมจะมีผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และใช้หลักการเรียนรู้จาก เรื่องง่ายไปสู่เรื่องที่ยากกว่า นอกจากนี้ท่านยังเสนอให้
ผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ด้วย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ดังนั้นในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน มีทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาไทยแลนด์ยุค 4.0 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เอง รู้จักเลือกความรู้ สร้างความรู้ขึ้นได้ รู้จักคัดกรองในความรู้ และประยุกต์ใช้ได้ พร้อมด้วยสามารถ
ประเมินค่าได้เองในที่สุด เพื่อไปสู่ผลผลิตศตวรรษท่ี 21   

จากสภาพปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงในความส าคัญของปัญหาและความจ าเป็นดังกล่าว 
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ  .ในรายวิชาจริยธรรม มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จริยธรรมของนักเรียน เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่สกัดจากแนวคิดอัลกุรอานในซูเราะห์ฏอฮา 
โองการที่ 21-34  ( มุฮาสาบะฮ ตัฟฮีม รียาฎอฮฺ และอุคุวะฮฺ  (ได้ให้ความส าคัญในเรื่องจรรยาบรรณและจิตวิญญาณต่อ
การเรียนรู้ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ฝึกผู้เรียนให้รู้จักคิด ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมกลุ่ม และมุ่งเน้นกระบวนการในการน า
ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้น าไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตจริ งและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อสร้างและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนจรยิธรรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ .ใน
รายวิชาจริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

2. เพื่อศึกษาความพึ่งพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังได้รับการจัดการเรยีนรู้
แบบ มตรอ. 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  

    
แผนภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวจิัย  

 

วิธีการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  ) Quasi Experimental Research) มีรูปแบบการวิจัยแบบศึกษาสองกลุ่มทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลอง  ) Two Groups Pretest-Posttest Design  ( 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1.1 ประชากร  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนนูรุดินมูลนิธิ  สังกัดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล   111  % จ านวน  2 ห้องเรียน  60 คน ภาคเรียนที่  2 
ปีการศึกษา 2561  
       1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนนูรุดินมูลนิธิ สังกัดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล  111  % จ านวน  30 คน  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 

หลักสูตรอิสลาม

อัลกรุอาน และฮาดีษ 

การจดัการเรยีนรู้

แบบ มตรอ. 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้เน้ือหาเชิงบท

สนทนา /เรื่องเล่า กิจกรรมขั้น มุฮา

สาบะฮ ตัฟฮมี รียาฏอฮ และอุคุวะฮ  

สื่อ วัดและประเมินผล  

แนวคิดการเรียนรู้ในซูเราะฮฏอ

ฮา,  

การเรียนรูจ้รยิธรรม

คร ู

นักเรี

ยน 

สื่อ 

คร ู หนังสื

อ 

ทาง

 จริยธรรมอิสลาม 

3 

การจดัการเรยีนรู้แบบ

ปกต ิ

จุดประสงค์การ

เรียนรู ้

เน้ือหาสาระตาม

หนังสือ 

  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจริยธรรม 
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2561 ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มที่ศึกษาแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยใน
การสุ่ม  
 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
`เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้แบบ  มตรอ  .แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จริยธรรม และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

        2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้แบบ  มตรอ  .เรื่อง  วิธีการเลือกเพื่อน  ซึ่งมี
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด   5  ขั้น  ได้แก่  1)  ขั้น  มุฮาสาบะฮ    ) ขั้น  การประเมินตนเอง) 2) ขั้น  ตัฟฮีม 
 )ขั้น  ท าความเข้าใจ  ( 3)  ขั้น  รียาฎอฮฺ    ) ขั้น  ฝึกปฏิบัติ  (และ4) ขั้น  อุคุวะฮฺ    ) ขั้น  ทบทวน  (รวมระยะเวลา  16  ช่ัวโมงน า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน   4  ท่าน  เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างแผนการ
จัดการเรียนรู้กับตัวชีวัดตามแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  จากนั้นมาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  และน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง    
        2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยธรรม เรื่ อง 

วิธีการเลือกเพื่อน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย (Objective Tests) ชนิดถูก-ผิด (True-false) จ านวน 64 ข้อ ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 บทสนทนา ๆ ละมีจ านวน 39 ข้อ มีความยากง่ายของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.25-0.75, ค่าอ านาจ

จ าแนกของแบบทดสอบมีค่าตั้งแต่ 0.20-0.60 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.93 โดยค านวณจากสูตร KR-20 ของ ดู

เดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) (เกษตรชัย และหีม, 2544) 

2.3 เครื่องมือแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ  มตรอ  .เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

 )Rating scale)   4  ระดับของลิเคอร์ท (Likert,1964  อ้างถึงในธานินทร์  ศิลป์จารุ  2552: 54) จ านวน   11  ข้อ มีความ

เชื่อมั่นโดยค านวณค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา  ) alpha coefficient) ของ Cronbach  มีค่าเท่ากับ 0.93   
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2561 โดยด าเนินการวิจัย
ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

3.1  ผู้วิจัยประสานกับเจ้าหน้าที่เพื่อจัดท าหนังสือผ่านผู้อ านวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาสที่ผู้วิจัยเลือก
เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.2 ด าเนินการฝึกอบรมการสอนเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอน  ที่ท าการสอนให้กับกลุ่มทดลองในรายวิชา
จริยธรรมเป็นเวลา 2  สัปดาห์  ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  มตรอ  .ที่ผู้วิจัยได้จัดเตรียมไว้  พร้อมแบบทดสอบ  และ
ช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.3 ด าเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ  มตรอ  .กับนักเรียนกลุ่มทดลองโดยให้นักเรียนท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยธรรม  เรื่อง  วิธีการเลือกเพื่อน จ านวน  64  ข้อ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
น าไปวิเคราะห์ต่อไป 
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3.4 ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ .ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดังนี ้
3.4.1 ขั้น มูฮาสาบะฮ   ) การประเมินตนเอง (เป็นขั้นการน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการ 

ประเมินตนเองเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้  อาทิ  การให้นักเรียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมื่อวานท าความดีอะไร  การ
อ่านดุอาอ ฺสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการสร้างศรัทธาและปลูกฝั่งความบริสุทธ์ใจต่ออัลลอฮ โดยไม่น าสิ่งใด
มาเทียบเคียงกับพระองค์  ช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้  บอกขอบข่ายของเนื้อหาสาระ  ซักถามการท าความดี  พูดคุย
ปัญหาและความจ าเป็น ภาพแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดี ทดสอบก่อนเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 

3.4. 9 ขั้น ตัฟฮีม  ) การท าความเข้าใจ( เป็นขั้นการบรรยายเนื้อหาสาระ/ข้อความรู้ที่ต้องการให้เรียนรู้จาก
ง่ายไปหายาก และชัดเจน ใช้สื่อต่างๆ ประกอบ ควรยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจ พูดด้วยน้ าเสียงที่
เป็นธรรมชาติ  ท่าทางเป็นมิตร  ยิ้มแย้มแจ่มใส  เสียงดังพอที่ทุกคนได้ยินชัดเจน  พูดเน้นประเด็นส าคัญ  สอดแทรก
อารมณ์ขันได้อย่างเหมาะสม  ใช้สายตามองผู้เรียนให้ทั่วถึงขณะบรรยายเป็นการให้ความส าคัญกับผู้เรียน  และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี นอกจากน้ียังเป็นการสังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรมผู้เรียนและบรรยากาศการเรียนรู้  

                3. 4.3 ขั้น รียาฎอฮ  ) การฝึกปฏิบัติ (เป็นขั้นการฝึกปฏิบัติ ซึ่งใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มย่อย  โดยจะแบ่งกลุ่ม 
ๆ ละ  4-5 คน  ผู้สอนมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มท าแบบฝึกปฏิบัติเชิงบทสนทนาหรือเรื่องเล่าที่ผู้สอนสร้างขึ้นมาเพื่อ
ระดมสมองเรียนรู้ร่วมกัน  ท าตามจากบัตรใบค าสั่ง  เตรียมตัวแทนในกลุ่มเพื่อน าเสนอผลงาน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามเพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการคิดวิเคราะห์ และทดสอบสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผู้สอนเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือให้
การอภิปรายด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

   3.5.4  ขั้น  อุคุวะฮ    ) ความเป็นพี่น้อง  (เป็นขั้นการทบทวนและสรุปสาระส าคัญของการบรรยายร่วมกัน 
เช่ือมโยงข้อสรุปการอภิปรายของแต่ละกลุ่มกับบทเรียนหลักความเป็นพี่น้อง  โดยใช้วิธีการพูดคุยสนทนา  เพื่อให้เกิด
การรักกัน สร้างสุข ช่วยเหลือเกื้อกูล และความเอกภาพ ตามล าดับ 

3.5 เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้แล้วท าการทดลองหลังการจัดการเรียนรู้ ดังนี ้
                     3.5.1 ด าเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้  โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจริยธรรม เรื่อง วิธีการเลือกเพื่อน จ านวน 64 ข้อ 

3.5.2 นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ . 
3.6 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจริยธรรมและแบบวัดความ

พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีได้การจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ   . 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
4.1 น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยธรรมมาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยธรรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้   โดยใช้สถิติทดสอบค่าที

ชนิดกลุ่มตัวอย่างรายคู่  ) Pair t-test) 
4.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยธรรมหลังการจัดการเรียนรู้   โดยใช้สถิติทดสอบค่าทีอิสระ 

)Independent t-test) ของกลุ่มตัวอย่างกับกลุ่มควบคุม  
4.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย  
1. ผลการสร้างและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยธรรม 

1.1 ผลการสร้างการจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ . 
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  มตรอ  .จากแนวคิดการเรียนรู้ในอัลกุรอานซูเราะห์  ฏอฮา   91: 21-34 

ประกอบด้วย ขั้น  มุฮาสาบะฮ ตัฟฮีม  รียาฎอฮฺ  และขั้น  อุคุวะฮฺ  เช่ือมโยงแนวคิดการเรียนรู้จริยธรรมของอัลฆอซาลี 
และสอดคล้องทฤษฏีระบบการสอนของของดิคและคาเรย์ (2009)  บนพื้นฐานหลักสูตรอิสลามศึกษา  พ .ศ  .2546 
นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ  มตรอ  .เพื่อมุ่งพัฒนาความเข้าใจและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยธรรม
อิสลาม โดยมีเง่ือนไขของการเตรียมการ การด าเนินการเรียนการสอน และการประเมินผลดังนี้ 

1) การเตรียมการ คือ 
1. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรูเ้ชิงพฤติกรรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้ยอ่ยให้ชัดเจน 
2. ศึกษาภูมิหลังผู้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เดิม ความต้องการ และ

สร้างความสนใจต่อการเรยีน 
3. เตรียมเนื้อหาสาระ/ข้อความรู้ที่ตอ้งการให้เรียนรู้ จดัล าดับเนื้อหาตามขั้นตอนให้เหมาะสมกับเวลา

ที่เรียน  
4. เตรียมแบบฝึกปฏิบัตเิชิงบทสนทนา/เรื่องเล่า  ซึ่งท่ีมานั้นอยู่ในแต่ละหน่วยการเรียนรูย้่อย  
5. เตรียมวิธีการสอน และเทคนคิการน าเสนอที่เช่ือมกับเนื้อหา เช่น การยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม

กระตุ้น การอุปมาอุปมัย การกล่าวซ้ า 
6. เตรียมสื่อและแหล่งการเรียนรู้ เชน่ รูปภาพ วิดีโอคลิป เพาเวอรพ้อย สไลด์ โปรเจ็ดเตอร์ ใบความรู้ 

หนังสือ บัตรค าสั่ง เป็นต้น 
7. เตรียมวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เช่น การสังเกต  การใช้ค าถาม  การใช้

แบบทดสอบเชิงสนทนาหลังการบรรยาย  และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยธรรมอิสลาม 
เป็นต้น 

           2)  ขั้นการเรียนการสอน มี 4 กิจกรรม คือ 
1. ขั้น มูฮาสาบะฮ  ) ขั้นการประเมินตนเอง (เป็นขั้นน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการประเมินตน 

เองเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ การอ่านดุอาฮ สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการสร้างศรัทธาและปลูก
ฝั่งความบริสุทธ์ใจต่ออัลลอฮ  โดยไม่น าสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค์  ช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้  บอกขอบข่ายของ
เนื้อหาสาระ  ซักถามการท าความดี  พูดคุยปัญหาและความจ าเป็น  ภาพแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดี  ทดสอบก่อนเรียนเพื่อ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 

     9  . ขั้น  ตัฟฮีม    ) ขั้นการท าความเข้าใจ ( เป็นการบรรยายเนื้อหาสาระ /ข้อความรู้ที่ต้องการให้เรียนรู้จาก
ง่ายไปหายาก และชัดเจน ใช้สื่อต่างๆ ประกอบ ควรยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจ พูดด้วยน้ าเสียงที่
เป็นธรรมชาติ  ท่าทางเป็นมิตร  ยิ้มแย้มแจ่มใส  เสียงดังพอที่ทุกคนได้ยินชัดเจน  พูดเน้นประเด็นส าคัญ  สอดแทรก
อารมณ์ขันได้อย่างเหมาะสม  ใช้สายตามองผู้เรียนให้ทั่วถึงขณะบรรยายเป็นการให้ความส าคัญกับผู้เรียน  และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี นอกจากน้ียังเป็นการสังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรมผู้เรียนและบรรยากาศการเรียนรู้  
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               3 . ขั้น รียาฎอฮ  ) ขั้นการฝึกปฏิบัติ (เป็นขั้นการฝึกปฏิบัติ ซึ่งใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มย่อย โดยจะแบ่งกลุ่ม ๆ 
ละ  4-5 คน  ผู้สอนมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มท าแบบฝึกปฏิบัติเชิงบทสนทนาหรือเรื่องเล่าที่ผู้สอนสร้างขึ้นมาเพื่อ
ระดมสมองเรียนรู้ร่วมกัน  ท าตามจากบัตรใบค าสั่ง  เตรียมตัวแทนในกลุ่มเพื่อน าเสนอผลงาน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามเพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการคิดวิเคราะห์ และทดสอบสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผู้สอนเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือให้
การอภิปรายด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

                5  . ขั้น  อุคุวะฮ    ) ขั้นความเป็นพี่น้อง  (เป็นขั้นการทบทวนและสรุปสาระส าคัญของการบรรยายร่วมกัน 
เช่ือมโยงข้อสรุปการอภิปรายของแต่ละกลุ่มกับบทเรียนหลักความเป็นพี่น้อง  โดยใช้วิธีการพูดคุยสนทนา  เพื่อให้เกิด
การรักกัน สร้างสุข ช่วยเหลือเกื้อกูล และความเอกภาพ ตามล าดับ  

           3 ) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 
      ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการ   และเครื่องมือ  พร้อมการก าหนด

คะแนน เช่น ทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน ท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม  สังเกตการร่วมกิจกรรมของผู้เรียน  สังเกตการ
สรุปของผู้เรียน การให้คะแนนการท ากิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น 

      
1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนจริยธรรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางเรียนจริยธรรม เรื่อง วิธีการเลือกเพื่อนของนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ .พบว่าดังน้ี 
                2.1 ส าหรับกลุ่มทดลองในการตอบแบบทดสอบก่อนเรียน   ) Pre-test) ของการจัดการเรียนรู้แบบ  มตรอ .
โดยบทสนทนาที่  1   คะแนนสูงสุด  19 คะแนน  คะแนนต่ าสุด  4 คะแนน  ,ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  12.10 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  3.22   ซึ่งบทสนทนาที่  2 คะแนนสูงสุด  14 คะแนน  ,คะแนนต่ าสุด  0.00 คะแนน  ,ค่าเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ  9.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.78 และโดยรวม  คะแนนสูงสุด  28 คะแนน  ,คะแนนต่ าสุด  9 คะแนน ,
ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  21.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5.05   ส าหรับกลุ่มทดลองตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
)Post-test)  บทสนทนาท่ี 1 มีคะแนนเต็ม 32 คะแนน ,คะแนนสูงสุด 30 คะแนน ,คะแนนต่ าสุด 12 คะแนน ,ค่าเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 22.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.87 ส่วนบทสนทนาที่ 2  คะแนนสูงสุด 37 คะแนน คะแนนต่ าสุด 
23 คะแนน ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  26.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3.32  และโดยรวม  คะแนนสูงสุด  57 คะแนน ,
คะแนนต่ าสุด 36 คะแนน ,ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 48.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.04          
                   2.2 ในกลุ่มควบคุมในการตอบแบบทดสอบหลังเรยีน  ) Post-test)  รายบทสนทนาที่ 1 ม ีคะแนนสูงสุด 
24 คะแนน  ,คะแนนต่ าสุด  9 คะแนน  ,ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  15.03 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3.97   ส่วนบท
สนทนาที่  2 คะแนนสูงสุด  24 คะแนน  คะแนนต่ าสุด  11 คะแนน  ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  17.03 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.23  และโดยรวม คะแนนสูงสุด 44 คะแน ,คะแนนต่ าสุด 24 คะแนน  ,ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  32.06 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.33  
                   2.3 หลังการสอนตามการจัดการเรียนรู้แบบ  มตรอ  .มีคะแนนแบบทดสอบสูงกว่าก่อนสอนระหว่างใน
กลุ่มทดลองในบทสนทนาบทที่  1 และ  2 และโดยรวม  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ) t=17.65, P<0.001( ดังแสดงในตารางที ่1 
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ตารางที ่1 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้รายบทและโดยรวม ในกลุ่มทดลองก่อนและหลังเรียน โดย
ใช้สถิติ Paired t-test )N=30( 

บท 
สนทนาท่ี 

 Mean SD Mean 
difference 

SD  
Difference 

t df P 

 1 Post-test 22.2 5.87 10.1 6.65 8.318 29 0.00** 
 Pre-test 12.1 3.22 

 2 Post-test 26.33 3.32 17.2 4.42 21.27 29 0.00** 
 Pre-test 9.13 2.77 

โดยรวม     Post-test 48.53 6.04 27.30 8.47 17.65 29 0.00** 
 Pre-test 21.23 5.05 

** P<0.001 
      

  2.4 หลังการสอนตามการจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ .ในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  ในบทสนทนาบทที่ 
1 และบทสนทนาท่ี 2 และโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    ) t= 1.47, P<0.01 ( ดัง
แสดงในตารางที ่2 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนความรูร้ายบทและโดยรวม หลังการเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ Independent t-test )N=30( 

บทสนทนาท่ี กลุ่ม Mean SD Mean difference t df P 
1 ควบคุม 15.03 3.97 -7.16 1.29 58 0.00* 

ทดลอง 22.2 5.87 

2 ควบคุม 17.03 3.23 -9.30 0.84 58 0.00* 

ทดลอง 26.33 3.32 

โดยรวม ควบคุม 32.06 5.43 -16.46 1.47 58 0.00* 

ทดลอง 48.53 6.04 

 
อภิปรายผล 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนจริยธรรมของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ  มต
รอ .  
              การจัดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ  มตรอ . กับกลุ่มที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
ผลการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนการจัดการเรียนรู้แบบ 
มตรอ .ประกอบด้วย ขั้นมุฮาสาบะฮ  ขั้นตัฟฮีม  ขั้นรียาฎอฮฺ  และขั้น      อุคุวะฮฺ  ของกลุ่มทดลองกับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติของกลุ่มควบคุม ภายหลังการสอนในรายวิชาจริยธรรมส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางเรียนจริยธรรมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่  4  ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  พบว่า  การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มที่ใช้การจัดการ
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เรียนรู้แบบ  มตรอ . มีประสิทธิภาพที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียนจริยธรรมอิสลามสูงกว่า  ที่ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
48.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  6.04   สูงกว่าคะแนนกลุ่มที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ    ) สอนแบบบรรยายและ
อธิบายตามหนังสือ  (ที่ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  32.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5.43   โดยรวมแล้วมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ความแตกต่างเช่นนี้สรุปได้ว่า ผู้สอนได้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ผสมผสานกับแบบคิดการสอนของอัลกุรอานใน     ซูเราะฮฏอฮาโองการที่ 21-
34 และแบบคิดจริยธรรมของอัลฆอซาลี (1993) คือ การจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ. ด้วยขั้นมุฮาสาบะฮ (การประเมิน
ตนเอง)  ขั้นตัฟฮีม (ความเข้าใจอย่างถ่องแท้)  ขั้นรียาฎอฮฺ (การฝึกปฏิบัติ)  และขั้นอุคุวะฮฺ (ความเป็นพี่น้อง) และการ
สอดแทรกวิธีการสอนที่หลากหลาย พร้อมเทคนิคการสอนโดยเน้นบทสนทนาหรือเรื่องเล่าแล้วการตอบค าถาม 
ผสมผสานกับสื่อพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับระบบการสอนของ Dick & Carey และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปริวัตร เขื่อนแก้ว และทิพรัตน์ นพฤทธิ์ (9442) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 91 เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสถิติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษามี
ระดับการคิดเชิงสถิติสูงขึ้นในทุกด้านภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ยังสอดคล้องกับหรรษา เศรษฐบุปผา สมบัติ สกุลพรรณ์ และ สุวิท อินทอง (9442) ได้
ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักศึกษาพยาบาล
ในระดับปริญญาตรีผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบแทนที่ทั้งหมด และแบบน ามาประกอบกัน 
ต้องประกอบด้วย เนื้อหา และการเตรียมเนื้อหา กระบวนการในการเรียนรู้ การสื่อสาร และการวัดและการประเมินผล 
9) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มนักศึกษา ที่เข้าเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบแทนที่ท้ังหมด มีค่าสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาท่ีเข้าเรียนตามรูปแบบน ามาประกอบกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.14 และจุติพร อัศวโสวรรณ วัฒนา มัคคสมัน ปรีชา เนาว์เย็น และสุมาลี กาญจนชาตรี. (9449)  ได้ท าวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตามแบบคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มี 5 องค์ประกอบ คือ (1) หลักการ ประกอบด้วย การเรียนรู้แบบองค์รวม การส่งเสริมการคิดหรือ
กระตุ้นให้ใช้ความคิด การเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าการท างานกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน (9) วัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) กระบวนการของรูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน 
คือ การพัฒนาขอบเขตเนื้อหา และสร้างหน่วยบูรณาการกับการปฏิบัติการสอน ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นจุด
ประกาย ความสนใจ ขั้นส ารวจตรวจสอบ ขั้นขยายความคิด ขั้นน าสู่การปฏิบัติ และขั้นสรุปและประเมิน (5) การวัด
และประเมินผล ประกอบด้วยการวัดและประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลหลังการ
จัดการเรียนรู้ 9) ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการคิด
วิเคราะห์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .11 และ
สอดคล้องงานเขียนของอัลฆอซาลี (1993) ได้กล่าวว่า ความส าเร็จในการสอนของครูขึ้นอยู่กับการวางแผนออกแบบวิธี
จัดการเรียนการสอนที่น ามาใช้และสามารถบรรลุเป้าหมายของการสอนที่ตั้งไว ้
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2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ. หลังการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังการจัด 
การเรียนรู้แบบ มตรอ. ด้านบทบาทครูผู้สอน ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และด้านบทบาทนักเรียนผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ. มีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ มตรอ. 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้มีโอกาสประเมินตนเอง นักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็น นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติผ่านกลุ่ม นักเรียนได้เรียนรู้ในการน าความรู้จริยธรรมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้
นักเรียนมีความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของตนเองและท าให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขส่งผลให้มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด     
 

สรุป 
ผลของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ มตรอ . มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ    . 01   และผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม  โดยรวมคะแนนในกลุ่ม
ทดลอง  ) M=48.53, 6.04 (สูงกว่าคะแนนกลุ่มควบคุม  ) M=32.06, SD=5.43 (แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    ) t= 
1.47, P<0.01 ( ยังส่งให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ 
1  . จากผลการวิจัยพบว่า  จากผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ  มตรอ  .ของกลุ่มทดลองในรายวิชาจริยธรรม 

โดยรวมได้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจริยธรรมที่สูงข้ึน แต่ผลการศึกษาครั้งเป็นเพียงผลระยะสัน้ๆ ซึ่งด าเนินการเพียง  1 
ภาคเรียนเท่านั้น  เพราะการกล่อมเกลาให้เยาวชนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาจริยธรรมในทางที่ดีนั้น  ควร
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องและควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และทั่วถึงทุก
ช้ันเรียนในรายวิชาจริยธรรม 
2. ครูผู้สอนควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จริยธรรมด้านการยึดมั่นศรัทธา  อิคลาส  จิตส านึก  ความรับผิดชอบ  ความ
มุ่งมั่น ความตั้งใจ และด้านอื่นๆ และควรตระหนักถึงประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็กและเยาวชน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการระหว่างวิชาการกับกิจกรรมนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาจริยธรรมส าหรับนักศึกษาอิสลามศึกษา 
9  . ควรท าวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมภายนอกของครู  เช่น  การกระท า  การแสดงออก  กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม

สามารถสังเกตได้ และพฤติกรรมภายใน เช่น การรับรู้ ความรู้สึก แรงจูงใจ  ความคิด  การตัดสินใจ  จิตนาการ  ทัศนคติ 
ค่านิยม เป็นต้น หรือปัจจัยอื่น ๆ เช่น สถานภาพทางเศรษฐกิจ  
3  .ควรด าเนินการวิจัยที่ผู้วิจัยพัฒนา  โดยขยายเวลาด าเนินการทดลอง  และติดตามประเมินผลเป็นระยะ  เพื่อดู
พัฒนาการและความคงทนของจริยธรรม และอาจใช้กลุ่มตัวอย่างคละกันระหว่างช้ันปี หรือระหว่างโรงเรียน  
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A STUDY OF THE UNDERSTANDING OF MUSLIMS ABOUT USING 

ARABIC IN RECITING THE SUPPLICATION IN PRAYER TIME A CASE 

STUDY : SOM POI VILLAGE, BACHO SUBDISTRICT, BACHO DISTRICT, 

NARATHIWAT PROVINCE 
Nureemah Basor, Matorhe Malee & Rohanee Machae 

  

บทคัดย่อ: บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ 1 ( เพื่อศึกษาการใช้ภาษาอาหรับในการปฏิบัติศาสนกิจ    9 (
ศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับของมุสลิมในด้านการอ่านบทดุอาอใ์นเวลาละหมาด กรณีศึกษา 
หมู่บ้านส้มป่อยต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  โดยมี
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ทั้งหมด  190 คน  และใช้การเลือกแบบบังเอิญ  [haphazard or accidental 
sampling]แล้วน ามาวิเคราะห์ โดยการหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย 

ผลการวิจัยพบว่า 1 ( การส่งเสริมการใช้ภาษาอาหรับในการปฏิบัติศาสนกิจนั้นเป็นเรื่องส าคัญและมุสลิม
ทุกคนควรเรียนรู้การใช้ภาษาอาหรับให้ดีอยู่เสมอ เพราะการใช้ภาษาอาหรับของมุสลิมนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติศาสนกิจซึ่งจะต้องกล่าวเป็นภาษาอาหรับ  อย่างเช่น  การอะซาน  การดุอาอ์ในอิริยาบถต่างๆ  ดังนั้นมุสลิมทุก
คนจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้การใช้ภาษาอาหรับให้ดีที่สุดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจให้ถูกต้องและเข้าใจในสิ่ง
ที่ได้กล่าวไป 2  (ส่วนการศึกษาความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับของมุสลิมด้านการอ่านบทดุอาอ์ใน
เวลาละหมาดของมุสลิมหมู่บ้านส้มป่อย อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสนั้น  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับด้านการอ่านบท   ดุอาอ์ในเวลาละหมาด  อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นค่าเฉลี่ย  
4.45 สืบเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เรียนรู้การใช้ภาษาอาหรับในการปฏิบัติศาสนากิจอย่างสม่ าเสมอ  เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ถึงความหมายในบทดุอาอ์  และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับในด้านการปฏิบัติศาสนกิจ
อย่างมากเพื่อให้ดุอาอ์ และการละหมาดของเขาได้ตอบรับอย่างแท้จริง 
ค ำส ำคัญ: ภาษาอาหรับ การอ่านบทดุอาอ์  การละหมาด 
 
Abstract: This research was aimed to study using Arabic in religious practice, and the 

understanding of Muslims about using Arabic in reciting supplication during prayer 

time: a case study of Som Poi village, Bacho subdistrict, Bacho district, Narathiwat 

province. It was collected by using qualitative and quantitative research methods. The 

population of this study was 190 people, selected haphazard sampling. Analyzing the 

collected data were percentage and means by using a computer program. The study 

results revealed that encouraging using Arabic in religious practice is important. Every 

Muslim should learn to use Arabic well because it is mostly related to religious practice, 

such as Adhan, or Islamic call to worship, reciting supplication in any movements. 

Therefore, every Muslim must learn Arabic to understand what they said and practice 

religious correctly. For the study about the understanding of Muslim on using Arabic in 

reciting supplication in prayer time, a case study: Som Poi village, Bacho subdistrict, 

Bacho district, Narathiwat province, found that most of them knew and understood about 

                                                      
422 นักศึกษาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา สาขาภาษาอาหรับ(หลักสูตรนานาชาติ)  email: mah.basor@gmail.com มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
423 อาจารย์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา สาขาภาษาอาหรับ(หลักสูตรนานาชาติ) email: tohiruum2018@gmail.com 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
424 อาจารย์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา สาขากฎหมายอิสลาม email: nee_2750@hotmail.com  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 
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using Arabic in reciting the supplication in prayer time in a high level, on the average 

4.45 percent, due to the majority of the sample learn to use Arabic in religious practice 

regularly. They truly understood the meaning of the supplication and emphasized using 

Arabic in religious practice greatly so that their prayer is truly accepted. 

Keywords: Arabic language, reciting supplication, prayer 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. บทน า  
การละหมาดคือการสรรเสริญอลัลอฮฺ  ) ซบ (.พระผูเ้ป็นเจ้า คือการสื่อสารระหวา่งมนุษย์และพระเจ้า ระหว่างสิ่งที่ถูก
สร้างกับผูส้ร้างที่ใกลชิ้ดทีสุ่ด การละหมาดมอบความอบอุ่น และความสงบเยือกเย็นให้แก่หัวใจท่ีถูกท าให้อ่อนล้า 
กระวนกระวายและปั่นป่วน เป็นสารัตถะของการขัดเกลาด้านในและเป็นความกระจ่างแจ้งส าหรับจติวิญญาณมนุษย์425 

การละหมาดเป็นรุก่น  ) หลักการ (ที่สองของรุก่นอิสลาม และเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งรองลงมาจากการปฏญิาณตน
เป็นมุสลิม เพราะการละหมาดคือเสาหลักของศาสนาท่ีมสุลมิทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาและคงไว้ตราบใดที่ชีวิตและ
สติปัญญายังมีอยู่426  อัลลอฮไฺด้ก าชบัและฝากฝังบรรดาผู้ศรัทธาท้ังหลายให้ช่วยกันรักษาและด ารงการละหมาดห้าเวลา
ไว ้ ดังด ารสัของพระองค์ที่มคีวามว่า  “ พวกเจ้าจงรักษาการละหมาดทั้งหลายไว้และละหมาดที่อยู่ก่ึงกลาง)คือ
ละหมาดอัศริ (และจงยืนละหมาดเพื่ออัลลอฮโฺดยนอบน้อม”427  

จากโองการข้างต้นได้ชี้ให้เห็นว่าการละหมาดฟรัฎูห้าเวลาเป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งละหมาดเวลาอัศริ
ควรขะมักเขม้นให้มาก และบุคคลมักจะละเลยการละหมาดอัศรินี้วา่ ละหมาดกึ่งกลางก็เพราะ อยู่กึง่กลางละหมาดห้า
เวลา และสิ่งสุดท้ายที่ท่านรอซูลลลุลอฮฺ  ) ซ.ล (.ได้ฝากฝังไว้กับเหล่าบรรดาเศาะหาบะห์ ของท่านก่อนท่ีท่านจะจากโลก
นี้ไปก็คือ การละหมาดห้าเวลา ท่านรอซูลลุลลอฮฺ  ) ซ.ล (.ที่ได้กล่าวไว้ ซึ่งมีความว่า “สิ่งส าคญัสดุของกิจการทั้งปวงคือ
อิสลาม และเสาหลักของอิสลามคอืการละหมาด”428 

จากโองการข้างต้นได้ชี้ให้เห็นว่า การละหมาดเสมือนหนึ่งเสาหลักของอิสลาม หากปราศจากเสาแล้วบ้านก็จะ
อยู่ไม่ได้ อิสลามกเ็ช่นเดียวกัน ถ้าบุคคลใดไม่ปฏิบตัิการละหมาดก็ยอ่มท่ีจะน าพาความหายนะ สู่ตัวเขาได้ ดังด ารสัของ
พระองค์ที่มีความว่า  “ ครั้นเมื่อพวกเจ้าเสร็จจากการละหมาดแล้ว กจ็งกล่าวร าลึกถึงอัลลอฮ ฺทั้งในสภาพยืนและนั่งและ
ในสภาพนอนเอกเขนกของพวกเจา้ ครั้นเมื่อพวกเจา้ปลอดภัยแล้ว ก็จงด ารงไว้ซึ่งการละหมาด แท้จรงิการละหมาดนั้น
เป็นบัญญตัิที่ถูกก าหนดเวลา ไว้แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย”429 

การละหมาดนอกจากจะเป็นฟัรฎูประการแรกที่อัลลอฮฺ    ) ซบ  (.ได้ก าหนดให้แก่ผู้ศรัทธาภายหลังจากค า
ปฏิญาณตนการเป็นมุสลิมแล้วยังนับได้ว่าเป็นฟัรฎูเดียวท่ีถูกบัญญัติไว้ในช้ันฟ้าคืนมิรอจญ์ด้วยและความส าคัญของการ
ละหมาดนั้นเป็นเรื่องที่เราเคยพูดถึงกันมานานตอนต่อมากแลว้และผู้ที่ท าหน้าท่ีเชิยชวนไปสู่อิสลามไม่ว่าจะเป็นครู เป็น
อิหม่าม เป็นคอฏิบ เป็นนักเผยแพร่ต่างก็มักจะเน้นถึงความส าคัญของการละหมาดในเกือบทุกโอกาสและทุกวาระที่ท า
หน้าท่ีสอน หรือกล่าวปาฐกถา  ทั้งนี้เพราะการละหมาดเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาจะถูกสอบสวนในวันกิยามะฮ์430  จึงเป็น
                                                      
425 ความล้ าลึกของการละหมาด,ออนไลน์ 
426 ความส าคัญของการละหมาด 
427 อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ 1 : 932 
428 อัตติรมีซีย์,บท:ละหมาดคือเสาหลักของอิสลาม,ฮะดีษเลขที่ :9919 
429 อัลกุรอ่าน,ซูเราะห์อันนิสาอฺ 5 : 113 
430 การปฏิบัติตน  (ออนไลน์). 
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การแสดงให้เห็นว่า ฐานะของการละหมาดนั้นมีความส าคัญสูงส่งอย่างยิ่ง  ต่อเหล่าบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิม      อิสลามยังได้
ตระหนักและให้ความส าคญัเกี่ยวกับการขอดุอาอ์ หรือขอพรในการปฏิบัติศาสนกิจอีกด้วยดังท่ี อัลลอฮฺได้สรรเสรญิและ
ช่ืนชมบรรดานบีว่าเป็นผู้ใฝ่ดุอาอ์   ดังอัลกุรอานที่มีความว่า    “ แท้จริง  พวกเขาเร่งรีบในการท าความดี  และพวกเขา
วิงวอนเราด้วยความหวังในความเมตตาของเราและด้วยความกลัวต่อการลงโทษของเรา  และพวกเขาเป็นผู้ถ่อมตัวเกรง
กลัวต่อเรา”431  

การดุอาอ์ในเวลาละหมาดหรือหลงัละหมาดนั้น มีตัวบทถูกต้องชัดเจนซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่าย โดยมีตัวบท
ส่งเสริมให้กระท ายิ่ง  เช่น   มีรายงานจากอิบนุอับบาสว่า  ท่านร่อซู้ล  ศ้อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  กล่าวว่า "...ส่วนใน
สุญูดนั้น  พวกท่านจงขยันขอดุอาอ์  เพราะ )เป็นที่ๆ  (คู่ควร )แก่การที่ดุอาอ์  (ของพวกท่านจะถูกตอบรับ " 432  ส่วนดุอาอ์
หลังตะชะฮุดครั้งสุดท้าย โดยมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์  ) อิบนุอับบาส  (ว่า  ท่านร่อซู้ล  ศ้อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 
มีความว่า"หลังจากนั้น (อ่านศ่อละวาตในตะชะฮุดครั้งสุดท้าย ( เขาจงขอดุอาอ์ตามที่ชอบ " 433   จากฮะดีษดังกล่าว
อิสลามได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการขอดุอาอ์   อีกทั้งยังส่งเสริมในการขอดาอฺเป็นประจ าและสม่ าเสมอ
อีกด้วย 

นอกจากนี้แล้วอิสลามก็ยังได้ตระหนักและให้ความส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ภาษาอาหรับในการ
ปฏิบัติศาสนกิจน้ันเป็นเรื่องส าคัญและมุสลิมทุกคนควรเรียนรู้การใช้ภาษาอาหรับให้ดีอยู่เสมอเนื่องจาก  ภาษาอาหรับ 
ถือเป็นภาษาท่ีส าคัญส าหรับผู้ที่เป็นมุสลิมเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งด้านการสื่อสารชีวิตประจ าวันและใช้ในการเรียนรู้   และการ
ปฏิบัติศาสนารวมทั้งการศึกษาเพื่อความรู้ทั่วไป  ดังนั้นมุสลิมทุกคนจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้การใช้ภาษาอาหรับให้ดีที่สุด
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจให้ถูกต้องและเข้าใจในสิ่งท่ีได้กล่าวไป ความพิเศษประการหนึ่งที่ได้รับจากภาษา
อาหรับคือ อัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับ ดังปรากฏในซูเราะห์ยูซุฟ  โองการที่  2   ซึ่งมีความว่า "เราได้ให้อัลกุรอานลงมา
เป็นภาษาอาหรับ เพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญาตริตรอง"434 

การที่มุสลิมทุกคนต้องเรียนรู้การอ่านภาษาอาหรับให้ชัดเจนนั้นเพราะหน้าที่ประการหนึ่งของมุสลิมคือ  การ
ท าละหมาด และศาสนพิธีอื่นๆ  อีกมากมายซึ่งจะต้องกล่าวเป็นภาษาอาหรับ  เช่น  การอะซาน  การดุอาอ์หรือขอพรใน
อริยบทหรือวาระต่างๆ435  อีกทั้งอิสลามส่วนใหญ่ได้มีแหล่งอ้างอิงที่มาจากอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺที่ว่าภาษาอาหรับ
ถือเป็นภาษาของการละหมาด และการขอพรทั้งหมดนั้นล้วนเป็นภาษาอาหรับอีกด้วย436 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงอยากศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับของมุสลิมในด้านการอ่านบทดุอาอ์
ในเวลาละหมาด  เพื่ออยากทราบถึงความส าคัญของการดุอาอ์ในเวลาละหมาดและการเข้าใจความหมายบทดุอาอ์  ใน
เวลาละหมาดของมุสลิมในหม่บ้านส้มป่อย อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

                                                      
431 อัลกุรอ่าน,ซูเราะห์อัลอันบิยาอฺ  91  : 21 
432 มุสลิม, บท:การขอดุอาอฺในเวลาละหมาด ฮะดีษเลที่: 522 
433 บูคอรีย์/211 ,มุสลิม/519  บท : ดุอาอฺหลังตะชะห์ฮุด 
434 ซูเราะห์ ยูซุฟ-อายะห์ที่9 
435 ความส าคัญของการใช้ภาษาอาหรับ (ออนไลน์) 
436 แนวคิด ทฤษฏีการเรียนการสอนภาษาอาหรับ ,(ออนไลน์) 
 

 
 

http://soreda.oas.psu.ac.th/files/956_file_Chapter2.pdf
http://soreda.oas.psu.ac.th/files/956_file_Chapter2.pdf
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1. วัตถุประสงค์ของวิจัย 
        1. เพื่อศึกษาการใช้ภาษาอาหรับในการปฏบิัติศาสนกิจ 
        9. เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรบัของมุสลิมในดา้นการอ่านบทดุอาร์ในเวลา   

ละหมาด หมู่บ้านส้มป่อยต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธวิาส 
 

3. ระเบียบวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัครั้งนี้เป็นมุสลมิหมู่บ้านส้มป่อย อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีประชากร
ทั้งหมด   342 คน และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 190 คนโดยการใช้สูตรทาโรยามาเน่  ) Yamane) และใช้การเลือกแบบ
บังเอิญ[haphazard or accidental sampling]แล้วน ามาวิเคราะหโ์ดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3.1 การตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 ขั้นตอนในการสรา้งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามตามหลักวิชาการ ก าหนดประเด็น จากนั้นน า
แบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  ) Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเพือ่ตรวจสอบความ
เหมาะสมสอดคล้องของข้อค าถาม และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ จากนั้นน าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบ
คุณภาพ และปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมลูกับกลุม่ตัวอย่างในการวิจัย 
3.3 การเก็บและการรวบรวมข้อมูล 

3.3.1ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเนื้อหาจากเอกสาร เป็นการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมลูทุติยภมูิที่มีผูร้วบรวมไว้แล้ว 
ได้แก่ ตัวบทคมัภีร์อลักรุอาน และอัลฮะดีษ ที่มีการบัญญัติเกีย่วกับการใช้ภาษาอาหรับของมสุลิมในด้านการอ่านบทดุ
อาอ์ ในเวลาละหมาด หนังสือ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  และสื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง
ขั้นพื้นฐาน และน าข้อมูลที่ศึกษามาประมวลผลเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

3.3.2  ข้อมูลเชิงส ารวจ (Survay Researc)  
การเก็บรวบรวมข้อมลูการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนดงัต่อไปนี ้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ มุสลมิหมู่บ้านส้มป่อย อ าเภอบาเจาะ จังหวัด

นราธิวาส และใช้การเลือกแบบบังเอิญ[haphazard or accidental sampling] จ านวน 190 คน 
2. น าข้อมูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามของมุสลมิหมู่บ้านส้มป่อยต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

มาตรวจสอบความเรียบร้อยและความสมบรูณ์แล้วจึงน ามาวเิคราะหต์่อไป 
3.4   การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการวเิคราะห์ข้อมูลเปน็ล าดับ ดังต่อไปนี ้
1. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง 
2. น าข้อมูลไปวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ (SPSS) ได้แก่การแจกแจงความถี่ และการหา
ค่าร้อยละ 
3.น าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลโดยใช้วิธีวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา เพื่อตอบปัญหาวิจัย 
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4. การใช้ภาษาอาหรับของมุสลมิในด้านการอ่านบทดุอาอ์ในเวลาละหมาด 
     การละหมาดถูกบญัญตัิขึ้นในค่ าคืนอิสรออ์มิอรฺอจญ์  ) การเดนิทางสู่ฟากฟ้าของท่านเราะสลู(กอ่นที่จะอพยพไปยัง
เมืองมะดีนะฮฺ ซึ่งเป็นหนึ่งจากองค์ประกอบหลักของอิสลาม หลงัจากค าปฏิญาณตน เพราะอยูภ่ายใต้เนื้อหาของค า
ปฏิญาณ และเป็นสิ่งแรกที่ถูกก าหนดหลังจากท่ีปฏญิาณตน หลักฐานจากฮะดีษ ซึ่งมีความว่า “รากฐานของศาสนา คือ
การปฏิญาณตน เสาคือละหมาด และสญัลักษณ์  ) โดมหรือธง   ( คือการเสยีสละต่อสู้  ) ญฮิาด (ในหนทางแห่งอัลลอฮฺ”437 
  ซึ่งเหตุผลการบญัญัตลิะหมาด คือการขอบคุณในความโปรดปรานต่างๆ ที่อัลลอฮฺทรงให้แก่ปวงบา่ว และเป็นการ
เคารพภักดีที่มีความหมายอันเด่นชัดที่สุด เนื่องจากประจักษ์ถึงการมุ่งหน้าไปยังอัลลอฮฺ นอบน้อมและคารวะต่อ
พระองค์ และใกล้ชิดพระองค์ด้วยการอ่านบทร าลึกและบทขอพร  อีกทั้งยังเป็นการสื่อสาร ระหว่างบ่าวกับพระผู้
อภิบาลของเขา และเป็นการกา้วผ่านจากโลกแห่งวัตถุสูค่วามสงบและความบรสิุทธ์ิของจิตใจ เพราะทุกครั้งท่ีบ่าว
หมกมุ่นกับความวุ่นวายของชีวิตและสิ่งยั่วยวนในโลกนี ้ การละหมาดจะยั้งเขาไว้ ก่อนท่ีเขาจะจมลงไป  และน าเขา
กลับสู่แกน่แท้ของชีวิต ซึ่งเขาได้เผลอไป  และขณะเดียวกันก็รู้วา่ แท้จริง ณ โลกหน้าน้ัน มีสิ่งที่ยิง่ใหญ่กว่านี้ และ
แท้จริงเป็นไปไมไ่ด้ที่มนุษย์จะใช้ชีวิตโดยไม่มีการตระเตรยีมเสบียง  และโดยจะเป็นภาคบังคับรายบุคคล กล่าวคือ 
บังคับทุกคนท่ีเป็นมุสลิม ทั้งชายและหญิง ซึ่งบรรลศุาสนภาวะ  นั่นคือละหมาดห้าเวลาซึ่งความว่า “แท้จริงการ
ละหมาดนั้นเป็นบญัญตัิที่ถูกก าหนดเวลา ไว้แก่ผู้ศรัทธาท้ังหลาย”438 

บทบัญญัติว่าด้วยการดุอาอ์ ในการปฏิบัติศาสนกิจ  การขอพร  ) ดุอาอ์   ( เป็นส่วนต่อเชื่อมระหว่างอิบาดะฮฺ 
)กิจภักดี (กับการตอบรับของอัลลอฮฺ  หมายความวา่ หากเราท าความดีต่างๆ แล้วมีการขอให้พระองค์ทรงรับความ
ดีนั้น ก็ต้องด้วยการขอพรก ากบัท้ายการกระท า เช่น เมื่อคนหนึ่งท าการละหมาดหรือถือศีลอด ถ้ามีการขอพรต่ออัลลอ
ฮ ฺ  ต่อท้ายการกระท าความดีนี้ จะยิ่งแน่ใจมากขึ้นว่า อัลลอฮ ฺ  จะทรงรับการละหมาดและการถือศลีอด   โดยดุ
อาอ์ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ อิบาดะฮฺซึ่งในอัล-กุรอานอัลลอฮไฺด้ตรัสวา่ความว่า  “ พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านได้มดี ารสัว่า 
จงขอดุอาอ์ต่อฉันเถิด แล้วฉันจะตอบรับให้แก่พวกท่าน แท้จริงบรรดาผูย้โสต่อการอิบาดะฮฺแก่ฉันจะได้เข้า
นรกญะฮันนัมด้วยความน่าอดสูยิ่ง”439 จากอายะฮฺนี ้และจากฮะดีษท่ีท่านนบี ศ็อลลลัลอฮฺ อะลัยฮ ิวะสัลลัม กล่าวว่า 
ความว่า  “ ดุอาอ์น้ันคืออิบาดะฮฺ”440 

จะสังเกตได้ถึงการใหค้วามส าคัญของอิสลามกับดุอาอ์ ท่านนบ ี ศอ็ลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสลัลัม เรยีกดุอาอ์
ว่า “อิบาดะฮ”ฺ ในขณะที่ไม่พบมีการเรยีกเช่นนั้นกับอามัลอื่น กรณนีี้คล้ายๆ กับท่ีท่านเคยกล่าวว่า หัจญ์นั้นคือการวุ
กูฟ)หยุดพัก(ที่ทุ่งอะเราะฟะฮฺ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการวุกูฟท่ีอะเราะฟะฮฺ คือแกนส าคญัของอิบาดะฮหฺัจญ์ทั้งหมด
นั่นเอง441 ดังนั้นท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮฺ อะลัยฮ ิ วะสลัลัม จึงได้ใช้และสนับสนุนอย่างจริงให้ขอดุอาอ์ ดังฮะดีษความว่า 
“ผู้ใดท่ีไดร้ับการช้ีน าสู่ประตูแห่งการขอดุอาอ์ แน่แท้ว่าเขาได้ถูกประตูแห่งความเมตตาแก่เขาแล้ว ไม่มสีิ่งใดท่ีถูกขอ
จากอัลลอฮฺจะเป็นที่โปรดปรานมากไปกว่าการขอความอยูร่อดปลอดภัย แท้จริงดุอาอ์น้ันมีคณุทั้งต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว

                                                      
437 อัตติรมิซีย์ เลขที่ 2616,  อิบนุมาญะฮฺเลขที่ 3973 และอะหมัด 231/5 
438 อัลกุรอ่าน  ซูเราะห์อันนิสาอฺ  บท 5 : 103 
439 อัลกุรอ่าน ซูเราะห์ฆอฟิร  51 : 60 
440 อาบูดาวุด อัตติรมีซีย์  บท : ความประเสริฐของดุอาอฺ  ฮะดีษเลขที่ : 132/1 
441 สถานะและความส าคัญของดุอาอ์ (ออนไลน์) 
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และที่ยังไม่เกิดขึ้นอีก ดังนั้น ปวงบ่าวของอัลลอฮฺทั้งหลาย พวกท่านจึงต้องใช้การขอดุอาอ์”442 จากฮะดีษดังกล่าวได้
ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการขอดุอาอ์และผลตอบแทนในการขอดอุาอ์ โดยรวมแล้วจะสังเกตให้เหน็ได้ว่าอัลลอฮฺ 
)ซบ(.และทา่นนบ ีศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสลัลัม ได้ทรงช้ีน าถึงคุณประโยชน์อย่างมหาศาลของการดุอาอ์อีกด้วย 
 

5. ผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมลู แบ่งออกได้เปน็ 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที ่1 จ านวนและร้อยละข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบประเมินจ านวนทั้งสิ้น 190 คน เป็นมุสลิมทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 97 คนคิดเป็น

ร้อยละ 51 อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ระดับการศึกษาด้านสามญัในช่วงระดับปริญญา
ตรี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 33  ระดับการศึกษาด้านศาสนา มูตาวัตซติ จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 44 
อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 56 คน   คิดเป็นร้อยละ 29 

ตอนที ่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาอาหรับของมุสลมิในด้านการอ่านบทดุอาร์ในเวลาละหมาด กรณีศึกษา:หมู่บ้านส้มป่อย
อ าเภอบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  

ข้อที ่ รายละเอียด ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การละหมาด คือ การกล่าวและการ
กระท า ซึ่งเริ่มต้นด้วยการตักบีรและจบ
ลงด้วยสลาม 

4.53 0.52 มากที่สุด 

2. การละหมาดถือเป็นสิ่งที่ส าคญัเปน็
อย่างมากต่อผู้ที่เป็นมุสลิม 

4.70 0.62 มากที่สุด 

3. ผู้ที่จ าเป็น  ) วาญบิ (ต้องละหมาดคือ
มุสลมิเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุ 15 
ปีขึ้นไป 

4.68 0.45 มากที่สุด 

4. การละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนา 
ดังนั้นการทอดทิ้งละหมาดจึงเป็นการ
สั่นคลอนหรือท าลายรากฐานของ
ศาสนา 

4.73 0.45 มากที่สุด 

5. การขอดุอาอ์ ในขณะละหมาดหรอืหลัง
ละหมาดถือเป็นสิ่งที่ควรปฏิบตัิยิ่ง 

4.40 0.88 มาก 

6. มุสลมิควรเรียนรู้ภาษาอาหรับ อย่าง
สม่ าเสมอเนื่องจากจ าเป็นที่จะต้องใช้
ภาษาอาหรับในการปฏิบัตศิาสนกจิ 

4.30 1.01 มาก 

                                                      
442 อัตติรมีซีย์  บท :  ผลตอบแทนของุอาอฺ  ฮะดีษเลขที่ :3512 
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7. สามารถรู้และเข้าใจความหมายบทอ่าน
ในละหมาดได้อย่างลึกซึ้ง 

4.05 

 

1.01 มาก 

8. มุสลมิควรให้ความส าคัญต่อภาษา
อาหรับ เพื่อให้ไดเ้ข้าใจและอ่านได้
อย่างถูกต้อง 

4.35 0.71 มาก 

9. การเข้าใจความหมายบทดุอาอ์ในเวลา
ละหมาดถือเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม 

4.45 0.77 มาก 

10. สามารถท่องจ าดุอาอ์ในภาษาอาหรับ
โดยง่ายดาย 

4.38 0.68 มาก 

11. สามารถอ่านดุอาอ์เป็นภาษาอาหรบัได้
อย่างถูกต้อง 

4.53 0.64 มากที่สุด 

12. สามารถขอดุอาอ ์ ได้โดยเข้าใจ
ความหมายบทดุอาอ์ในละหมาด อาทิ
เช่น ตะชะห์ฮดุ ดุอาอ ์ขณะสูญดุ 

4.50 0.84 มาก 

13. การขอดุอาอ์ ที่ดแีละสมบรูณ์ที่สุดคือ
การเข้าใจในความหมายและอ่านออก
เสียงได้ถูกต้อง 

4.25 0.84 

 
มาก 

ภาพรวม 4.45 0.73 มาก 

 

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้วา่กลุ่มตัวอย่างมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับของมุสลมิใน
ด้านการอ่านบทดุอาร์ในเวลาละหมาด กรณีศึกษา :หมู่บ้านส้มป่อย อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่มรีะดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งมคี่าเฉลี่ยในภาพรวมทั้งหมด 4.45 และมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.73 

 
6. วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการวิจัยด้านศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับของมุสลิมในด้านการอ่านบทดุอาอ์ใน
เวลาละหมาด กรณีศึกษา :หมู่บ้านส้มป่อยต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พบว่า การละหมาดเป็นเสา
หลักของศาสนา ดังนั้นการทอดทิง้ละหมาดจึงเป็นการสั่นคลอนหรอืท าลายรากฐานของศาสนา อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.73 มีค่าเบีย่งเบน 0.75 อยู่ในระดับมากท่ีสดุ รองลงมาการละหมาดถือเป็นสิ่งที่ส าคญัเปน็อย่างมากต่อผู้ที่
เป็นมุสลิม มีค่าเฉลี่ย 4.70  มีค่าเบี่ยงเบน 0.62   อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาผู้ที่จ าเป็น  ) วาญิบ (ต้องละหมาดคือ
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มุสลมิเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย0.68 มคี่าเบี่ยงเบน  0.45 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา
สามารถอ่านดุอาอ์เป็นภาษาอาหรบัได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลีย่  4.53  มีค่าเบี่ยงเบน 0.64 อยู่ในระดับมากที่สุด  
รองลงมาการละหมาด คือการกลา่วและการกระท า ซึ่งเริ่มต้นด้วยการตักบีรและจบลงด้วยสลามมีคา่เฉลี่ย  4.53  มีค่า
เบี่ยงเบน 0.52 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมคีวามสามารถในการรู้และเข้าใจความหมายบทอ่านในละหมาดได้อย่างลึกซึ้ง 
จัดอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.05 ค่าเบี่ยงเบน 1.01 มีค่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด เนื่องจากมุสลิมหมูบ่้านสม้ป่อย อ าเภอบา
เจาะ จังหวัดนราธิวาส ค่อนข้างไมส่ามารถรู้และเข้าใจความหมายบทอ่านในละหมาดได้อยา่งลึกซึ้งได้ 
 

7.  อภิปรายวิจัย 
ผลการวิจัยด้านศึกษาความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับของมุสลิมในด้านการอ่านบทดุอาอ์ในเวลา
ละหมาด กรณีศึกษา :หมู่บ้านส้มป่อยต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พบว่า อิสลามได้ให้ความส าคญั
เกี่ยวกับการใช้ภาษาอาหรับในด้านบทดุอาอ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากมุสลมิต้องใช้ภาษาอาหรับในดา้นการอ่านบทดุอาอื
ในละหมาดรวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจให้ถูกต้องและเข้าใจในสิ่งที่ได้กลา่วไป ความพิเศษประการ
หนึ่งที่ได้รับจากภาษาอาหรับคือ อัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับ ดังปรากฏในบทยูซุฟ โองการที ่2 ความว่า "เราได้ให้อัลกุ
รอานลงมาเป็นภาษาอาหรับ เพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญาตรติรอง"443  

ดังนั้นการที่มุสลิมทุกคนต้องเรียนรูก้ารอ่านภาษาอาหรับให้ชัดเจนนั้นเพราะหน้าท่ีประการหนึ่งของมุสลิมคือ 
การท าละหมาด และศาสนพิธีอ่ืนๆ อีกมากมายซึ่งจะต้องกล่าวเป็นภาษาอาหรับ  เช่น  การอะซาน  การดุอาร์หรือขอพร
ในอริยบทหรือวาระต่างๆ444 อีกทั้งอิสลามส่วนใหญ่ได้มีแหลง่อ้างอิงที่มาจากอัลกุรอานและอัสสนุนะฮทฺี่ว่าภาษาอาหรบั
ถือเป็นภาษาของการละหมาด และการขอพรทั้งหมดนั้นล้วนเป็นภาษาอาหรับอีกด้วย445     ท่านอิมามอัซซาฟิอีย์ ร่อฮิ
มะฮุลลอฮฺ ได้แถลงไว้ในต ารา และค าฟัตวาของท่านว่าจ าเป็นแก่มุสลิมจะต้องเรียนภาษาอาหรับ ท่านกล่าวว่า “จ าเร็น
ที่มุสลิมทุกคนจะต้องศึกษาอาหรับ เท่าที่ความพยายามสามารถจะมี”   และท่านกล่าวอีกว่  “คราใดที่มนุษย์เรียนรู้
ภาษาอาหรับเพิ่งขึ้น ย่อมเร็นการดีแก่เขา”446   ซึ่งจะเห็นได้ว่าเหล่านักปราชญ์มุสลิมได้ตระหนักและให้ความส าคัญ
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บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามทัศนะของ  ผู้ตาม 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
คือพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบตก จ านวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ตาม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล
มะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ในด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุดมาเป็น

ล าดับแรก  ) X   =4.23, S.D. = 0.61)  และรองลงมาคือ ด้านการอุทิศตนของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก  ) X  =

4.17, S.D. = 0.63) และด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก  ) X   =4.11, S.D. = 0.52) ด้านความสามารถ

ทางการบริหารอยู่ในระดับมาก  ) X   =4.05, S.D. = 0.65) ด้านวิสัยทัศน์อยู่ในระดับมาก  ) X   =4.05, S.D. = 

0.65) ด้านมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ) X  =4.04, S.D. = 0.62) ด้านความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก 

) X  =4.01, S.D. = 0.46) และด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ) X  =4.01, S.D. = 0.46) 
 สรุปได้ว่า ในภาพรวมพนักงานในองค์การหรือผู้ตามมีความเห็นว่าคุณลักษณะของผู้น าที่พึ งประสงค์นั้นควรมี
ความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่ดี ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า  ผู้ตาม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
Abstract: The purpose of this research was to study the level of desirable leadership 

characteristics in accordance with the viewpoints of the followers a case study of Ma 

Rue Bo Tok Subdistrict Administrative Organization, Amphoe Rangae, Narathiwat 

Province. The target populations selected for this study comprised of 47 staffs working 

in   Ma Rue Bo Tok Subdistrict Administrative Organization. The instrument used in the 

research was a questionnaire. The data were analyzed by using computer software for 

statistical analysis, percentage, average, and standard deviation. 

 The research found that the desirable leadership characteristics in accordance with the 

viewpoints of the followers: case study of Ma Rue Bo Tok Subdistrict Administrative 

Organization, Amphoe Rangae, Narathiwat Province in the aspect of being a role-model 

executives was at the highest level ( X = 4.23, S.D. = 0.61). The aspect of 
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administrators' dedication was at a high level ( X = 4.17, S.D. = 0.63). The aspect of 

responsibility was at a high level ( X = 4.11, S.D. = 0.52). The aspect of administrative 

ability was at a high level ( X = 4.05, S.D. = 0.65). The aspect of the vision was at a 

high level ( X = 4.05, S.D. = 0.65). The aspect of human relations was at a high level. (

X = 4.04, S.D. = 0.62) The aspect of being democracy was at a high level ( X = 4.01, 

S.D. = 0.46). The aspect of decision making was at a high level ( X = 4.01, S.D. = 0.46).  

 In conclusion, in general, the employees in the organization or the followers have an 

opinion that the characteristics of the desired leader should have the ability to be a good 

role model which is at the highest level of all aspects. 

Keywords:  leadership, followers, desirable characteristics 

___________________________________________________________________________________ 

 

บทน า (Introduction)  
โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทุกองค์การต่างได้รับผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงโดยจะต้องเน้นการท างานในเชิงรุกและมียุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการที่แยบยล ผู้คนส่วนใหญ่ต่างมอง
หาผู้น าที่สามารถน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้ การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 19 ) พ .ศ.9491-9495 (อยู่ในห้วงเว ลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้าน
ที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเกิดการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากขึ้น นับเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่
ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในขณะที่การบริหารจัดการ
ภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอร์รัปชันเป็นวงกว้างจึงส่งผลให้การผลักดันขับเคลื่อนการ
พัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง แม้ว่าบริการสาธารณะที่จัดให้กับ
ประชาชนภาคเอกชนจะพัฒนาได้เร็วขึ้น แต่เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ประเทศไทยยังมีความล่าช้าและไม่ได้
มาตรฐานสากล และไม่สามารถบริหารงานอย่างครอบคลุมในการบูรณาการเชิงลักษณะแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก 

)ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 9442(  
 นับตั้งแต่ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 9451  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ  .9459  มีผลบังคับใช้ ได้ส่งผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากกระบวนการกระจายอ านาจที่ได้เริ่มต้น
ขึ้นและด าเนินไปอย่างต่อเนื่องนั้น ปัจจุบันในกระบวนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องยังต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ดังเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ ปัญหาวิธีการปฏิบัติราชการ
ส่วนใหญ่ขาดผู้น าผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอ เป็นต้น  )ส านักวิชาการและกฎหมาย , 9442(   
จะเห็นได้ว่า ผู้ที่ด ารงเป็นผู้น าหรือผู้บริหารนั้นเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารงาน การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ และ
หลักการและกระบวนการวางแผน สามารถสร้างแรงจูงใจให้เช่ือถือศรัทธาและยอมรับ มีข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
ท้องถิ่น การประสาน การแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและเกิดความเข้มแข็งของชุมชน  )ธรรศพงศ์ วงษ์
สวัสดิ์ และคมสัน สมคง, 9491(  และ จากงานวิจัยของ ณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย  )9449 (  ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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ไว้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลถือได้ว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดจะต้องได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อให้สามารถบริหารองค์การ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ผู้น าขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีบทบาทในการเป็นผู้มี
อิทธิพลเหนือสมาชิกในกลุ่ม สามารถชักชวนให้สมาชิกอื่น ๆ ปฏิบัติภารกิจของกลุ่มให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้และ
สามารถกระตุ้นผู้ตามให้เป็นผู้น าได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพของความเป็นผู้น าที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั้น ๆ  )ภูมิพงศ์ จอมหงษ์
พิพัฒน์, 9449(  
 ดังนั้นผู้น าที่เหมาะสมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จึงมีบทบาทอย่างมากต่อการด าเนินงานของ
องค์การทั้งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของ
ผู้บริหารองค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก การศึกษาคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ตามจึงมีความน่าสนใจในเชิงวิชาการเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผลการวิจัยจะสามารถเป็น
แนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าไปพัฒนาคุณลักษณะของผู้น าที่พึงประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ถือได้ว่าอยู่ในพื้นที่พิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยิ่งต้องตระหนักในบทบาทของภาวะผู้น าที่พึง
ประสงค์ตามทัศนะของผู้ตามเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ตลอดจนสามารถสร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นกับ
องค์การได้ในอีกทางหนึ่ง  
 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น า ที่ผู้น าในยุคปัจจุบันที่ประสิทธิภาพจะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะดังนี้  )1 (
การมีมนุษยสัมพันธ์   ) Human relation) ผู้น าที่ดีจะต้องรู้จักประสานความคิด ประสานประโยชน์สามารถท างาน

ร่วมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได้ ผู้น าท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดีจะช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได้  )9  (ผู้น า
แบบประชาธิปไตย ) Democratic leadership style) เป็นผู้น าท่ีให้เสรีภาพแก่พนักงานให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มี

การกระจายอ านาจให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและมีอิสระในการท างาน เพราะมีความเช่ือมั่นในความสามารถ
ของพนักงาน  )3  (ผู้น าเชิงวิสัยทัศน์   ) Visionary Leadership) ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง  )Change agent) มีจิตส านึกของความเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงให้สอคล้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมองค์การ ท าตนเองให้สอดคล้องกับทุกคนในองค์การ มีการน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
สมดุลกัน  )เนตร์พัณณา ยาวิราช , 9449 (   )5 (  การตัดสินใจที่ดี  )Good decision) ผู้น าต้องมีการตัดสินใจที่ดี ต้องใช้
ความรู้และสติปัญญา ประสบการณ์และข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม ทราบว่า
เวลาไหนควรท าอะไร เมื่อไหร่และอย่างไร  )4  (ความสามารถทางการบริหาร ผู้น าต้องมีความรู้คว ามสามารถในการ
ก าหนดนโยบายและแผน การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ความฉลาดรอบรู้และน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ )สัมมา รธนิธย์ , 9449( )9 (การเป็นแบบอย่างท่ีดี ) Model the way) ผู้น าต้องแสดงตนเป็นแบบอย่าง
ต่อพฤติกรรมที่ตนคาดหวังจากบุคคลอื่น    )ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี , 9442 (   )2  (ความรับผิดชอบ ผู้น าต้องมีความรู้ความ

เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย ยอมรับต่อความผิดพลาดที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง ผลการวิจัยของ เฟาซี วงค์ภักดี    )9449  ( พบว่า ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความ
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คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก )2 (การอุทิศตน ผู้น าต้องปฏิบัติงานด้วยความไม่ย่อ
ท้อต่ออุปสรรคและให้ความส าคัญต่องานมากกว่าส่วนตน การศึกษาของ ปานรดา พรธวัชชัย   )9442  (พบว่า ด้านการ

อุทิศตนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นอุทิศตน เสียสละเวลาประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการ
ท างานอย่างทุ่มเทเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่องค์การได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้จากผลการวิจัยของ อ านวย 
จุลโนนยาง )9491(  พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าผู้บริหารท้องถิ่นเชิงคุณลักษณะนั้นผูน้ าควรมคีุณลักษณะของการเป็น
แบบอย่างท่ีดี และการมีความรู้ความสามารถทางการบริหาร     
 โดยที่คุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ตาม คือ คุณลักษณะส่วนดีของผู้น าที่ปรากฏให้บุคคล
อื่นรับรู้ได้ตามแนวคิดของบุคลากรในองค์การ ท่ีต้องการให้ผู้บริหารหรือผู้น าของตนพึงมีประจ าตัวหรือพึงแสดงออกมา
ทั้งในการบริหารงานและการบริหารคน ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การบริหารของผู้น าไปสู่ความส าเร็จและผู้ตามเกิด
ความมุ่งมั่นในการท างานตลอดทั้งเกิดความจงรักภักดีต่ององค์การ 
 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objective) 
 เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ตาม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
 
วิธีการวิจัย (Research Methods)    
1. ประชากรเปา้หมายที่ใช้ในการวิจยั คือพนักงานในองค์การบริหารสว่นต าบลมะรือโบตก จ านวน  

52 คน ซึ่งใช้จากกลุ่มประชากร 111%    
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ สร้างขึ้นจากการ  
อ้างอิงตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งข้อค าถามได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน ความเที่ยงตรงทั้งเชิงเนื้อหารายข้อ )I-CVI) และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ  )S-CVI) ข้อค าถามโดยส่วนใหญ่

คุณลักษณะภาวะผู้น า 

- ด้านความรบัผิดชอบ 
- ด้านการอุทิศตน 
- ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีด ี
- ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
- ด้านความเป็นประชาธิปไตย 
- ด้านการตดัสินใจ 
- ด้านการวิสยัทัศน ์
- ด้านความสามารถทางการบริหาร 

คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ 
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มีค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) 0.8 ถึง 1.11 ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยไปใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่ประกาเป้าหมาย ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach ค่าความเช่ือมั่น
ของแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารเท่ากับ 1.22   
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยสถิติ 
ที่ใช้คือสถิติเชิงพรรณนา ประกอบไปด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 
ผลการศึกษาและอภปิรายผลการวิจัย (Results and Discussions) 
 ผลการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ตาม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  มะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จ าแนกในภาพรวมตามรายด้านรายละเอียดดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 2 คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ตาม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล  มะรือโบตก 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จ าแนกในภาพรวมตามรายด้าน 

คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
ด้านความรับผิดชอบ 2.33 2.22 มาก 
ด้านการอุทิศตน 2.37 2.61 มาก 
ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี 2.21 2.63 มากที่สุด 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 2.22 2.62 มาก 
ด้านความเป็นประชาธิปไตย 2.23 2.26 มาก 
ด้านการตัดสินใจ 2.23 2.62 มาก 
ด้านวิสัยทัศน ์ 2.22 2.62 มาก 
ด้านความสามารถทางการบริหาร 2.22 2.67 มาก 

รวม 8..4 .... มาก 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวคุณลักษณะของผู้น าที่พึงประสงค์ ในด้านการเป็น

แบบอย่างท่ีดีของผู้บริหาร ในระดับมากท่ีสุดมาเป็นล าดับแรก ) X = 4.23, S.D. = 0.61 ( และสองล าดับรองลงมาคือ 

ด้านการอุทิศตนของผู้บริหาร และด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก  ) X = 4.17, S.D. = 0.63, X = 4.11, S.D. 
= 0.52 ( ตามล าดับ 
 

 คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ตาม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล  มะรือโบ
ตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จ าแนกในแต่ละรายด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 9-2  
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ตารางที่ 1 ศักยภาพด้านความรับผิดชอบ 
ด้านความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 

ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ี 2.37 2.62 มาก 
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ด้วยความ
เรียบร้อย 

2.23 2.27 มากที่สุด 

ผู้บริหารยอมรับต่อข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกระท า
ต่อตนเอง 

2.22 2.73 มาก 

ผู้บริหารยอมรับต่อข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกระท า
ตามหน้าท่ีของผู้ร่วมงาน 

2.22 2.73 มาก 

รวม 8.44 ...9 มาก 
 

 จากตารางที่ 9  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวศักยภาพด้านความรับผิดชอบของผู้น า ในประเด็นที่

ผู้บริหารจะต้องสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อยในระดับมากท่ีสุด ) X = 4.21, S.D. = 0.59 ( 

รองลงมาคือ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในระดับมาก  ) X = 4.17, S.D. = 0.59( 
และผู้บริหารจะต้องยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง และยอมรับต่อข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ

กระท าตามหน้าที่ของผู้ร่วมงานในระดับมาก ) X = 4.02, S.D. = 0.71( ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3 ศักยภาพด้านการอุทิศตน 
ด้านการอุทิศตน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 

ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยให้ความส าคัญต่อหน้าที่
มากกวา่ภารกิจส่วนตัว 

2.31 2.68 มาก 

ผู้บริหารมีความกระฉับกระเฉงว่องไวในการ
ปฏิบัติงาน 

2.37 2.76 มาก 

ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 2.23 2.72 มากที่สุด 
รวม 8.44 ...0 มาก 

 

 จากตารางที่ 3  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวศักยภาพด้านการอุทิศตนของผู้น า ในประเด็นที่

ผู้บริหารจะต้องสามารถปฏิบัติงานโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในระดับมากท่ีสุด ) X = 4.21, S.D. = 0.72 ( รองลงมาคือ 

ผู้บริหารจะต้องมีความกระฉับกระเฉงว่องไวในการปฏิบัติงานในระดับมาก  ) X = 4.17, S.D. = 0.73 ( และผู้บริหาร

จะต้องยอมรับปฏิบัติงานโดยให้ความส าคัญต่อหน้าที่มากกว่าภารกิจส่วนตัวในระดับมากเช่นเดียวกัน  ) X = 4.13, 
S.D. = 0.68 (  
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ตารางที่ 4 ศักยภาพด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 

ผู้บริหารแต่งกายสุภาพเหมาะสมตามกาลเทศะ 2.23 2.67 มากที่สุด 
ผู้บริหารใช้วาจาสุภาพ 2.21 2.76 มากที่สุด 
ผู้บริหารวางตัวเป็นที่น่ายกย่องและมีความเป็นอยู่ที่
เรียบง่ายสามารถแบบอย่างได้ 

2.12 2.78 มากที่สุด 

ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่กีแก่
ผู้ร่วมงาน 

2.37 2.68 มากที่สุด 

รวม 8.90 ...4 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 5  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวศักยภาพด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น า ใน
ประเด็นที่ผู้บริหารจะต้องสามารถวางตัวให้เป็นที่น่ายกย่องและมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายสามารถเป็นอย่างได้  อยู่ใน

ระดับมากที่สุด   ) X = 4.30, S.D. = 0.78  ( รองลงมาคือ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ใช้วาจาที่สุภาพ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้

แต่งกายสุภาพเหมาะสมตามกาลเทศะ อยู่ในระดับมากที่สุด  ) X = 4.23, S.D. = 0.76, X = 4.21, S.D. = 0.69( 

ตามล าดับ และผู้บริหารจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานได้ อยู่ในระดับมาก  ) X = 4.19, 
S.D. = 0.68 (  
 
 ตารางที่ 5 ศักยภาพด้านมนุษยสัมพันธ์ 

ด้านมนุษยสมัพันธ ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
ผู้บริหารให้เกียรติ เคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน 2.26 2.62 มาก 
ผู้บริหารสามารถสร้างบรรยากาศให้ เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจในกลุ่มผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี 

2.31 2.72 มาก 

ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานตลอดกระบวนการได้เป็น 
อย่างดี 

2.27 2.72 มาก 

ผู้บริหารให้ความสนใจ ดูแลเอาใจใส่และรู้จัก
ผู้ร่วมงานอย่างท่ัวถึง 

1.83 2.77 มาก 

ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

2.27 2.72 มาก 

ผู้บริหารร่วมมือกับองค์ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

2.27 2.72 มาก 

รวม 8..8 ...9 มาก 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวศักยภาพด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้น า ในประเด็นที่

ผู้บริหารจะต้องสามารถสรา้งบรรยากาศให้เกิดความรว่มมือรว่มใจในกลุ่มผูร้่วมงานได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก ) X

= 4.13, S.D. = 0.74  ( รองลงมาคือ ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตลอด
กระบวนการได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และให้ความร่วมมือกับ

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน      ( X = 4.09, S.D. = 0.75 )   
 
ตารางที่ 6 ศักยภาพด้านความเป็นประชาธิปไตย 

ด้านความเป็นประธิปไตย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
ผู้บริหารใช้หลักการประชาธิปไตย  )ปรึกษาหารือ (
ในการปฏิบัติงาน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้

แสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ  

1.76 2.83 มาก 

ผู้บริหารเปิดใจรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ร่วมงาน 2.22 2.72 มาก 
ผู้บริหารสนใจในปัจเจกบุคคลและการตัดสินใจของ
ผู้ร่วมงาน 

1.78 2.82 มาก 

ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้ใช้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ 

2.31 2.62 มาก 

ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ผู้ร่วมงานในทุกข้ันตอน 

1.78 2.72 มาก 

รวม 8..4 ..4. มาก 
 

 จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวศักยภาพด้านความเป็นประชาธิปไตยของผู้น า ใน
ประเด็นท่ีผู้บริหารจะต้องสามารถสง่เสรมิและสนับสนุนให้ผูร้่วมงานได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง

เต็มความสามารถ อยู่ในระดับมาก   ) X = 4.13, S.D. = 0.65   (รองลงมาคือ ผู้บริหารจะต้องสามารถเปิดใจรับฟังค า

วิพากษ์วิจารณ์ของผู้ร่วมงานได้ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ) X = 4.00, S.D. = 0.75( เป็นสองล าดับแรก  
 
ตารางที่ 7 ศักยภาพด้านการตัดสินใจ 

ด้านการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
ผู้บริหารตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

1.76 2.66 มาก 

ผู้บริหารวินิจฉัยสั่ งการในเรื่ องต่าง ๆ อย่างมี
หลักการและเหตุผลโดยค านึงถึงความถูกต้อง 

2.33 2.83 มาก 

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการ 1.76 2.66 มาก 
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ตัดสินใจ 
ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่
ยอมรับของผู้ร่วมงาน 

2.22 2.72 มาก 

รวม 8..4 ...8 มาก 
 
 จากตารางที่ 2  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวศักยภาพด้านการตัดสินใจของผู้น า ในประเด็นที่
ผู้บริหารจะต้องสามารถวินิจฉัยสั่งการในเรื่องต่าง ๆ อย่างมีหลักการและเหตุผลโดยค านึงถึงความถูกต้อง อยู่ในระดับ

มาก เป็นล าดับแรก ) X = 4.11, S.D. = 0.81 ( รองลงมาคือ ผู้บริหารจะต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ) X = 4.06, S.D. = 0.74 (  
 
ตารางที่ 8 ศักยภาพด้านวิสัยทัศน์ 

ด้านวิสัยทัศน ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม กล้าคิด กล้าแสดงออก 2.22 2.73 มาก 
ผู้บริหารสามารถก าหนดทิศทางขององค์การ ที่
ชัดเจน 

1.78 2.72 มาก 

ผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้ร่วมงานรู้
เป้าหมายและเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์การ 

2.33 2.76  มาก 

ผู้บริหารพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์การให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง 

2.27 2.81 มาก 

รวม 8...  ....  มาก 
  

 จากตารางที่ 2  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวศักยภาพด้านวิสัยทัศน์ของผู้น า ในประเด็นที่
ผู้บริหารจะต้องสามารถสื่อสารให้ผู้ร่วมงานรู้เป้าหมายและเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์การ อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับแรก 

 ) X = 4.11, S.D. = 0.76  ( รองลงมาคือ ผู้บริหารจะต้องสามารถพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์การให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ) X = 4.09, S.D. = 0.83 (   
 
ตารางที่ 9 ศักยภาพด้านความสามารถทางการบริหาร 

ด้านความสามารถทางการบริหาร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
ผู้บริหารมีความสามารถในการท าความเข้าใจต่อ
ปัญหา วินิจฉัยปัญหา และแก้ปัญหาได้ดี 

2.32 2.67 มาก 

ผู้บริหารจัดบุคคลเข้าท างานได้อย่างเหมาะสมตาม
ความรู้ความสามารถและความถนัด 

1.72 2.71 มาก 

ผู้บริหารมีความสามารถในการเสริมสร้างขวัญและ 1.72 2.72 มาก 
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ก าลังใจให้กับผู้ร่วมงาน 
ผู้บริหารมีความสามารถในการควบคุมและบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

2.27 2.72 มาก 

ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนา
องค์การให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
สังคม 

2.31 2.88 มาก 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารเน้นการบริการที่ดีแก่
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.26 2.82 มาก 

รวม 8... ...4 มาก 
 
 จากตารางที่ 11  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวศักยภาพด้านความสามารถทางการบริการของ
ผู้น า ในประเด็นที่ผู้บริหารจะต้องสามารถท าความเข้าใจต่อปัญหา วินิจฉัยปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ดี อยู่ใน

ระดับมาก เป็นล าดับแรก   ) X = 4.15, S.D. = 0.69  ( รองลงมาคือ ผู้บริหารจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถ

พัฒนาองค์การให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  ) X = 4.13, S.D. = 
0.88( เป็นสองล าดับแรก  
  การอภิปรายผลการวิจยัไล่เรยีงตามระดบัคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงคต์ามทัศนะของผูต้ามไดด้ัง 
ดังนี ้
1. ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี ผู้ตามมีความเห็นว่าด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี ผู้บริหารจะต้อง 
สามารถวางตัวเป็นที่น่ายกย่องและมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายสามารถเป็นแบบอย่างได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ฐ
ดา วัจนวงศ์ปัญญา  )9449 (  พบว่า กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าแบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  )enhancing continuous-learning 
management skills) มีวิธีด าเนินการคือ การพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ และงานวิจัยของแพรวา พาน
ทอง )9442 (ศึกษาในเรื่องของคุณลักษณะผู้น านวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป พบว่า หัวหน้า นั้นต้อง
สามารถเป็นแม่แบบให้กับบุคลากรอื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้งานวิจัยของฐิติพร หงส์โต 

)9491(  ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
พบว่า ผู้บริหารควรท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นทั้งนี้เพราะผู้บริหารเป็นบุคคลที่เป็นผู้น าในองค์กรและบุคลากรใน
องค์กรมีคาดหวังว่าต้องเป็นบุคคลที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในองค์กรได้ ตลอดทั้งงานวิจัยของวาระดี ชาญวิ
รัตน์  )9442  (ได้ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้น าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ พบว่า ภาวะผู้น าที่จ าเป็น
ส าหรับผู้น าในด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้น าควรมีความอ่อนน่อมถ่อนตน เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการให้
เกียรติ ยอมรับนับถือผู้อื่น เป็นแบบอย่างในการท างานและด ารงตนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจัยของ 
Ehrhart and Klein (2001) ได้ศึกษาเรื่องการท านายภาวะผู้ตามต่อภาวะผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจ  )charismatic 
leadership) อิทธิพลของค่านิยมและบุคลิกภาพของผู้ตาม พบว่า ภาวะผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจหรือการเป็น
แบบอย่างท่ีดีของผู้น ามีผลต่อค่านิยม และบุคลิกภาพของผู้ตาม นอกจากนี้ผู้น าที่โดดเด่นหรือผู้น าที่มีประสิทธิภาพ มี
ศักยภาพและมีความสามารถย่อมจะส่งผลไปยังผู้ตามได้ (Aymoldanovna, 2015)   
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2. ด้านการอุทิศตน ผู้ตามมีความเห็นว่าด้านการอุทิศตน ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติงานโดยไม่ย่อ 
ท้อต่ออุปสรรค สอดคล้องกับงานวิจัยของวิระเวก สุขสุคนธ์ )9442  (ศึกษาในเรื่องการสร้างรูปแบบภาวะผู้น าแบบผู้รับ
ใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าในส่วนด้านหน้าที่ในการอุทิศตน ควรประกอบด้วย การ
มีจิตสาธารณะท าเพื่อส่วนรวม ขจัดปัญหาและข้อโต้แย้งโดยสันติวิธี และงานวิจัยของวาระดี ชาญวิรัตน์  )9442  (ได้
ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้น าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ พบว่า ภาวะผู้น าที่จ าเป็นส าหรับผู้น าในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ผู้น าควรมีความเสียสละขยันอุทิศตนทุ่มเทเพื่อช่วยแก้ปัญหาขององค์การอย่างเป็นระบบ ให้
ความส าคัญกับหน้าที่มากกว่าผลตอบแทนท่ีมากับต าแหน่ง เต็มใจสละเวลาในการท างานนอกเหนือจากเวลางานปกติ  
3. ด้านความรับผิดชอบ ผู้ตามมีความเห็นว่า ผู้บริหารจะต้องสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท 
หน้าที่ด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญาภา ยืนยาว  )9499 (  ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบ
คุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม พบว่า คุณลักษณะของภาวะผู้น าควรประกอบด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการ
บริหารงานด้วยความรับผิดและรับชอบในผลของการกระท าตามบทบาทหน้าที่ มีความเอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจ มุ่งมั่นต่อ
หน้าท่ีการงาน ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าใด ๆ ทั้งที่ตนเองกระท าหรือผู้อื่นกระท า มีจิตส านึกและความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ี โดยเอาใจใส่มุ่งมั่นให้งานท่ีรับผิดชอบส าเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  
4. ด้านวิสัยทัศน์ ผู้ตามมีความเห็นว่าในด้านวิสัยทัศน์ ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการสื่อสาร 
ให้ผู้ร่วมงานรู้เป้าหมายและเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์การได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของบุษยลักษณ์ อรชุน  )9442  (ศึกษา
เรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าได้แก่ ปัจจัยด้านวสิัยทัศน์ องค์การที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันคือองค์การที่มีวิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์
และการเลือกใช้วิธีถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกรอบพฤติกรรมให้แก่บุคลากรได้เหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆ การปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์และการแสดงทิศทางและสถานะขององค์การในอนาคตว่าต้องการอยู่ที่ไหน อยากบรรลุถึงอะไร ภาพของ
จุดมุ่งหมายเป็นอย่างไร และชี้ให้เห็นว่าองค์การต้องการเป็นอะไรในอนาคต การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายจะท าให้เกิดการ
รับผิดชอบร่วมกันในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวผ่านการท างานเป็นทีม  
5. ด้านความสามารถทางการบริหาร ผู้ตามมีความเห็นว่า ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการท า 
ความเข้าใจต่อปัญหา วินิจฉัยปัญหาและแก้ปัญหาได้ดี สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของฐิติพร หงส์
โต )9491(  ที่ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน พบว่า การบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดของผู้บริหารนั้น ผู้บริหารควรต้องมีคุณลักษณะกล้าเผชิญปัญหาและ
กระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหา เพราะหากมีปัญหาเกิดขึ้นจะสามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสม และสามารถใช้วิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง   
6. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้ตามมีความเห็นว่า ผู้น าจะต้องสามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดความ 
ร่วมมือร่วมใจในกลุ่มผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของวิระเวก สุขสุคนธ์  )9442  (ศึกษาในเรื่องการ
สร้างรูปแบบภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  รูปแบบภาวะผู้น าในส่วนของ
ความสัมพันธ์ ด้านการเห็นอกเห็นใจ ควรประกอบด้วย การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ความส าคัญกับ
ทุกคนทุกต าแหน่งอย่างเท่าเทียม และยังสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยวาระดี ชาญวิรัตน์  )9442  (ได้
ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้น าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ พบว่า ด้านการประสานความสัมพันธ์  ผู้น า
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ควรสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเห็นคุณค่าและให้ความส าคัญกับทุกคน ให้อิสระในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นแรง
บันดาลใจให้กับกลุ่มท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์   
7. ด้านความเป็นประชาธิปไตย ผู้ตามมีความเห็นว่า ผู้น าจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงาน 
ได้ใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร ดวงศรี  )9499 (  ศึกษา
เรื่องการพัฒนาภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  พบว่า แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย คือการรับฟังปัญหาต่าง ๆ 
พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่และทั่วถึง กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การให้
ค าแนะน าช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาในการช้ีแนะแนวการปฏิบัติงาน การเปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และให้
อิสระในการปฏิบัติงานภายใต้เป้าหมายและกรอบการปฏิบัติงาน 
8. ด้านการตัดสินใจ ผู้ตามมีความเห็นว่า ผู้บริหารหรือผู้น าจะต้องสามารถวินิจฉัยสั่งการในเรื่อง 
ต่าง ๆ อย่างมีหลักการและเหตุผลโดยค านึงถึงความถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตรา โพธิ์พุ่ม  )9442 (     ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  )องค์การมหาชน  (พบว่า ปัจจัยที่ส่งต่อการบริหารงาน

ด้านการบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ ประกอบไปด้วยระดับอ านาจในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ การสั่ง
การ การติดตามผลงานและการแก้ไขปัญหาให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการขององค์การ และผู้น าต้องกล้าคิด กล้า
ตัดสินใจและกล้าเปลี่ยนแปลง เป็นผู้น าท่ีสามารถน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายได้  
 
ข้อเสนอแนะ (Suggestions) 

ข้อเสนอแนะด้านการจัดการ 
(1) จากการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ตาม กรณีศึกษาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความคิดเห็นของพนักงานก็คือผลสะท้อนในการแสดงถึง
ความต้องการผู้น าหรือผู้บริหารในองค์การที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะน าพาให้องค์การไปสู่เป้ าหมายได้อย่าง
ส าเร็จ ดังนั้นผู้บริหาร หรือผู้น าควรให้ความส าคัญกับคุณลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ ด้านความสามารถในการเป็นแบบอย่างที่
ดี ผู้บริหารจะต้องสามารถวางตัวให้เป็นท่ีน่ายกย่อง และมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายสามารถเป็นแบบอยา่งให้กับพนักงาน
ได้ ด้านการอุทิศตน ผู้บริหารจะต้องท าให้พนักงานเห็นให้ได้ว่า ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่
เกิดขึ้น ด้านความรับผิดชอบ ผู้บริหารจะต้องสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทบาทหน้าของตนเองได้ด้วยความเรียบร้อย
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการผู้ บริหารจะต้องสามารถส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนในองค์การ ด้านวิสัยทัศน์  ผู้น าจะต้องมีความสามารถ
ในการสื่อสารให้ผู้ร่วมงานรู้เป้าหมายและเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์การ ด้านความสามารถทางการบริหาร ผู้น าจะต้องมี
ความสามารถในการท าความเข้าใจต่อปัญหา วินิจฉัยปัญหาและแก้ปัญหาได้ดี ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้น าจะต้องสามารถ
สร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี ด้านความเป็นประชาธิปไตย ผู้น าจะต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้ใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และด้านการตัดสินใจ  
ผู้บริหารจะต้องสามารถวินิจฉัย สั่งการในเรื่องต่าง ๆ อย่างมีหลักการและเหตุผลโดยค านึงถึงความถูกต้อง หากผู้น า
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สามารถพัฒนาตนเองให้ได้ตามคุณลักษณะที่ผู้ตามพึงประสงค์ ย่อมที่จะเสริมสร้างการท างานร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์การ    

(2) ภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีมีเกี่ยวข้องในการเสริมสร้างการพัฒนาภาวะผู้น า ควรส่งเสริมการพัฒนา 
ภาวะผู้น าในประเด็นข้างต้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น าเอง 
ควรมีการทบทวนและวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด
ขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตามในการอุทิศตนต่อการองค์การและการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข     
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกยิ่งขึ้น 
(2) ควรขยายพื้นท่ีการศึกษาเพิ่มเติมและท าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในแต่ละองค์การที่แตกต่างกัน  
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ศึกษาทัศนะนักวิชาการอิสลามว่าด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
กรณีศึกษา : บ้านยามูแรแน ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ 

จังหวัดนราธิวาส 
ซูเฟียน บอสู  

 
THE MATIC STUDY ON THE VIEWS OF ISLAMIC SCHOLARS ON 

FOOTBALL CONTEST CASE STUDY :  BAN YA MU RAE NAE BARE NUEA 

BA CHO NARATHIWAT 
Sufian Bosu 

 

บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทัศนะนักวิชาการอิสลามว่าด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9) 
เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลบ้านยามูแรแน อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากเอกสารและภาคสนามจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลบ้านยามูแรแน  ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 5 คน จาก 4 กลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย องค์กร/ผู้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 1 คน ผู้สนับสนุนทีม/ผู้จัดการทีมกีฬาฟุตบอล 1 คน นักกีฬา
ฟุตบอล 1 คน และผู้น าศาสนา 1 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทัศนะนักวิชาการอิสลามว่าด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อิสลามอนุญาตในเร่ืองการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลที่เอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพตนเองและสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม แต่มีเง่ือนไขคือต้องไม่ข้องเกี่ยวกับการพนัน
และการแต่งกายที่ปกปิดเอาเราะฮ์รวมทั้งสิ่งต้องห้ามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อีกทั้งผู้เข้าแข่งขัน
ต้องอยู่ในขอบเขตที่ศาสนาก าหนด 2) การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลบ้านยามูแรแน อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส พบว่า การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมีวัตถุประสงค์ที่อยู่บนพื้นฐานของอิสลาม คือมีกฎกติกาก็สอดคล้อง
กับหลักการอิสลาม ส่วนสภาพปัญหาคือ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่มาตามเวลาที่ตกลงกันไว้ การปกปิดเอาเราะฮ์ 
และการปะป่นกันระหว่างชาย-หญิง 
ค าส าคัญ : ทัศนะนักวิชาการอิสลาม‚ การแข่งขัน‚ ฟุตบอล 
 

Abstract: The matic study on The Views of Islamic Scholars on Sport Contest case 

study :  Ban Ya mu rae nae Bare Nuea Ba Cho Narathiwat 1) to study the views of 

Islamic scholars on a sporting event. 2) to study the issues of competition and football 

Ya mu rae nae Cup. The researchers used qualitative research methods. Storage of 

documents and field from those involved with the sport of football Ya mu rae nae Cup 

were divided into 4 groups: 1) organization / event manager sport 2) sponsoring the team 

/ team football. 3) Football 4) religious leaders to use sampling. Data were collected by 

in-depth interviews. 

The results showed that: 1) the view of Islamic scholars on a sporting event. Do 

not race to benefit their health and benefit the common good. But the condition is not 

related to gambling. The contestants are required to determine the extent to which 

religion. 2) the issue of race and football Ya mu rae nae Cup in objective based on 

Islam. The rules are in line with Islamic principles, the problem is not the team that 

participated in the tournament at the time agreed. God took a knock to conceal The 

interconnection between art and male - female. 

Keywords: The Views of Islamic Scholars‚ competition‚ Football 

___________________________________________________________________________________ 
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บทน า 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ถือเป็นกจิกรรมทีส่นุกสนาน ท้าทายความสามารถ ช่วยพัฒนาคนให้แข็งแรงข้ึน เก่งข้ึน มี
ความรู้ความสามารถมากข้ึน เพราะก่อนจะเข้าแข่งขันต้องมีการฝึกฝน ฝึกซ้อม และสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็น
ประสบการณ์ จะกลายเป็นความสามารถตดิตัวตลอดไป 
ศาสนาอิสลามได้พูดถึงการแข่งขันและสนบัสนุนให้มีการแข่งขันกันในศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะในศาสตร์ด้านกีฬา เช่น 
การแข่งขันยิงธนู การแข่งขันมวยปล้ า การแข่งขันว่ายน้ า เป็นต้น ซึง่สิ่งเหล่านี้นอกจากจะท าให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยัง
สามารถน าไปใช้ในการการปกป้องมาตุภูมิในยามถูกรุกรานไดด้้วย    โดยอัลลอฮ์   ตรสัในโองการว่า 

 ﴾... ِعدُّوا َْلُم مَّا اْسَتَطْعُتم مِ ن قُ وٍَّة َوِمن ر َِِبِط اْْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اَّللَِّ َوَعُدوَُّكمْ ﴿ َوأَ 
ความว่า และพวกเจ้าจงเตรียมไวส้ าหรับ (ป้องกัน) พวกเขา  สิ่งซึง่พวกเจ้าสามารถ อันได้แก่ก าลังความเข้มแข็งอย่าง
หนึ่งอย่างใด และการผูกม้าไว้ โดยที่พวกเจ้าจะท าให้ศตัรูของอัลลอฮ์.  และศัตรูของพวกเจ้าหวั่นเกรงด้วยสิ่งนั้น (ซุ
เราะห์ อลัอันฟาล, 8 : 60) และอัลฮะดีษท่ีรายงานจากท่านสะละมะฮ์ บุตรอลัอักวะอ   (อะห์มดั อิบนุอะลีย์ อิบนุ
หะญัร, 1980) ว่า 
 

  ارموا بِن امساعيل مر رسول هللا على نفر من أسلم ينتضلون فقال النب :((
 فان أِبكم كان راميا ارموا وأًن مع بِن فالن قال : فأمسك أحد الفريقني

 ِيديهم فقال رسول هللا :مالكم الترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم
 )) فقال النب : ارمواوأًن معكم كلكم

ความว่า “ครั้งหนึ่งท่านนะบี    ไดเ้ดินผ่านเศาะหาบะฮ ของท่านจากอัสลัมกลุ่มหนึ่งซึ่งก าลังแข่งขันยงิธนูกันอยู่ ท่านจึง
ไดกลา่วสนับสนุนบรรดาเศาะหาบะฮฺ  เหลา่นั้นด้วยการกล่าวว่า “จงยิงไปเถิดพวกลูกหลานอิสมาอีล   เพราะแท้จริง
แล้วบรรพชนของพวกท่านเป็นนักยิงธนู พวกท่านจงยิงไปเถิดและฉันจะอยู่กับคนกลุม่นี้ (อะห์มัด อิบนุอะลีย์ อิบนุ
หะญัร อิบนุหะญัร‚ฺ 1980) ” เมื่อได้ยินดังนั้นบรรดาเศาะหาบะฮ หนึ่งในสองกลุ่มที่ก าลังยิงธนูอยู่นัน้จึงพากันหยุดยิง 
ท่านนะบี    จึงถามว่า “เหตุไฉนพวกท่านถึงหยุดยิงกันเล่า?” พวกเขาจงตอบท่าน นะบี   ว่า“พวกเราจะยิงกันไป 
ท าไมอีกในเมื่อท่านเลือกอยู่ข้างพวกเขา” ดังนัน้ท่าน นะบี   จึงกล่าวว่า“พวกท่านจงยิงกันต่อไปเถิด ฉันจะอยู่ข้างพวก
ท่านทุกคน” (มุหัมมัด อิบนุอิสมาแอล อัลบุคอรีย‚์ 2001) 
ในตัวบทอัลกรุอานและอัลฮะดีษข้างต้นได้พูดเกี่ยวกับการฝึกฝน การเตรียมพร้อมในด้านพละก าลัง และการแข่งขัน ซึ่ง
เป็นการบ่งช้ีให้เห็นว่าอิสลามส่งเสริมให้มีการแข่งขันในด้านกีฬาต่างๆ 

แต่จากการวิวัฒนาการแห่งกระแสโลกาภิวัตน์อันเชี่ยวกรากได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกับสังคมโลกในปัจจุบัน ได้
ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมมุสลิมในด้านต่างๆเป็นอย่างมาก รวมถึงด้านการเล่นกีฬาด้วยเช่นกัน 
กล่าวคือเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านรูปแบบ ประเภท กฎ กติกา และวิธีการเล่น มีหลากหลายกีฬาที่ไม่ได้มี
ข้อก าหนดในอัลกรุอานโดยตรง และไม่ได้มีปรากฏในยุคสมัยของท่านนะบี   จึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยทัศนะของ
นักวิชาการอิสลามในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพื่อหาข้อก าหนดของการแข่งขันกีฬาที่สอดคล้องกับบทบัญญัติอิสลาม 
โดยเฉพาะด้านการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในยุคสมัยใหม่มีการเอาจริงเอาจังกันมากขึ้น เนื่องจากรางวัลที่มีมูลค่าสูงขึ้น 
และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลก็ยังกลายเป็นอาชีพที่น ารายได้มาสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาอีกด้วย  อาทิ
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เช่น ผู้สนับสนุนทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา เป็นต้น ต่างก็คิดค้นหาวิธีการใหม่ๆเพื่อชัยชนะ โดยไม่ค านึงถึงหลักการศาสนา 
อาทิเช่น การท าร้ายคู่ต่อสู้ ติดสินบนกรรมการ เป็นต้น ฝ่ายผู้เข้าร่วมรับชมการแข่งขันก็เช่นกัน พยายามช่วยทุกวิถีทาง
เพื่อให้ทีมท่ีตนเชียร์ได้รับชัยชนะ จนไม่ค านึงถึงขอบเขตของศาสนาที่วางไว้ อาทิเช่น  การละเล่นเครื่องดนตรี การด่า
ทอ การทะเลาะวิวาท ตลอดจนการพนันขันต่อ เป็นต้น 

และในปัจจุบันการแข่งขันกีฬาฟุตบอลก็ได้แผ่ขยายออกไปทั่วในทุกพื้นที่ในสังคมมุสลิม  โดยเฉพาะในเขต
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆอยู่เป็นประจ า และหมู่บ้านยามูแรแน ต าบลบาเระ
เหนือ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งการแข่งขันกีฬาท่ีได้รับกระแสนิยมจากคนในพื้นที่และได้รับ
ความสนใจจากแวดวงกีฬาไทยโดยมียอดผู้ชมเกมการแข่งขันสูงกว่าการแข่งขันกีฬาระดับประเทศบางรายการ นั่นคือ 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลยามูแรแน คัพ (สยามสปอร์ต‚ 2018)  ซึ่งจากกระแสนิยมดังกล่าวอาจจะท าให้ได้รับอิทธิพล
วิธีการเล่น กฎกติกา ระเบียบการแข่งขันที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติอิสลามปะป่นอยู่ด้วย 
 ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจและเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาทัศนะของนักวิชาการอิสลาม
จากต าราและสื่อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬามาน าเสนอในงานวิจัยนี้ พร้อมทั้งส ารวจสภาพและปัญหาที่ไม่
สอดคล้องกับบทบัญญัติอิสลามในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยามูแรแน คัพ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ยึดถือเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการบัญญัติการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของอิสลาม       
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพื่อศึกษาทัศนะนักวิชาการอิสลามว่าด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
2.เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยามูแรแน คัพ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย / แนวทางการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) และระเบียบวิธีวิจัย 
เชิงส ารวจโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  แล้วน าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา 
 
วิธีการเก็บข้อมูล 
การเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการดังนี้ 
 
วิธีการเก็บข้อมูลจาการเอกสาร 
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในอิสลาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ 2 แหล่ง
คือ 
 
เอกสารปฐมภูมิ ) Primary Sources ) ประกอบด้วย 
- คัมภีร์อัลกุรอานอันได้แก่โองการต่างๆที่ระบุถึงค าสั่งของอัลลอฮ์   ที่ให้ประชาชาติของท่านเราะซูล      ตระเตรียม
ร่างกายให้พร้อมส าหรับการต่อต้านการรุกรานของผู้ไม่ประสงค์ดีต่อศาสนาของอัลลอฮ์   รวมถึงอายะฮฺต่างๆที่กล่าวถึง
การแข่งขันกีฬา 
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- หนังสืออัลฮะดีษต่างๆที่รายงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาของ ท่านเราะซูล ตลอดจนอัลฮะดีษที่ท่าน
เราะซูล สนับสนุนการกีฬาโดยอนุญาตให้มีการเดิมพันในกีฬาบางประเภทเป็นต้น 
- ปฐมต าราที่ประพันธ์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาของนักวิชาการอิสลามในทุกยุคทุกสมัย 
 
เอกสารทุติยภูมิ ) Secondary Sources ) 
- ต าราที่เขียนเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาทั้งที่เขียนสอดแทรกตามต าราฟิกฮ์ในมัซฮับต่างๆเช่นหนังสือ อัลอะษีศ ชัรฮุ
วะญีษ ( al-Aziz sharh al-Wajiz ) ของท่านอัรรอฟิอีย์ ( al-Rafi iy ) หรือที่เป็นการเขียนในเรื่องกีฬาเป็นการ
เฉพาะเช่นหนังสือ อัลฟุรูซียะฮ ( al-Furusiyah ) ของท่านอิบนุอัลก็อยยิม ( Ibn al-Qaiyim ) เป็นต้น 
- เอกสารงานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาของนักวิชาการอิสลามร่วมสมัย เช่นหนังสือช่ือ ( Mas-u-liat al-A-bi al-

Muslim fi Tarbia al-Walad fi al-Marhalat al-Tufulah ) ของอัดนาน หะซัน ซอลิฮบาฮาริษ ( Adnan 

Hasan Ba Harith ) และหนังสือ ( Tarbiat al-Aawlad fi al-Islam) ของท่านอับดุลลอฮ์นาสิห์อับอุลวาน ( 
Abdullah Nasih al- Ulwan ) รวมทั้งงานของสะอด์ บุตรนาศีร อัลชัษรีย์ ( Sa ad bin Nasir al-shathriy ) ใน
หนังสือ ( al-Musabaqat wa Ahkamuha fi al-Shari-at allslamiyah ) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร โดยวิธีการวิเคราะห์และการสรุปผลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและเนื่องจากการวิจัยเรื่อง
นี้เกี่ยวข้องกับทัศนะของนักวิชาการอิสลามหลักฐานของบทบัญญัติอิสลาม เช่น อัลกุรอาน อัลฮะดีษ และอัลอิจญมาอ์  
เป็นต้น ดังน้ันผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. หลักการอรรถาธิบายอัลกรุอาน ซึ่งจะใช้หลักการอรรถาธิบายอัลกรุอานโดยอัลกรุอาน อรรถาธิบายอัลกรุอานโดยอัล
ฮะดีษ อรรถาธิบายอัลกรุอานโดยเศาะฮาบะฮ อรรถาธิบายอัลกรุอานโดยนักวิชาการอิสลาม เป็นต้น 
2. หลักการอัลฮะดีษ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการขัดแย้งกันระหว่างอัลฮะดีษด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านเนื้อหา  หรือระดับ
ของอัลฮะดีษ ผู้วิจัยจะยึดถืออัลฮะดีษท่ีมีระดับเหนือกว่ากันเสมอประกอบด้วยค าอธิบายของนักวิชาการอิสลาม 
3. ทัศนะของนักวิชาการอิสลาม ส าหรับทัศนะนักวิชาการอิสลามที่มีความเห็นตรงกัน หรือมีเพียงทัศนะเดียว ผู้วิจัยจะ
ถือว่าเป็นทัศนะที่ถูกต้อง ส่วนทัศนะนักวิชาการอิสลามที่มีความเห็นขัดแย้งกัน ผู้วิจัยจะยึดตามนักวิชาการอิสลาม
ส่วนมากยึดถือกัน( ญุมฮูร )   
 
การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม  
เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แล้วท าการแยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
ตรวจสอบความครอบคลุมของข้อมูล แล้วน าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา คือการวิจัยเอกสาร จะศึกษาวิเคราะห์หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง โสดทัศนวัสดุตา่งๆ 
ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในอิสลาม 
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ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี คือการวิจัยภาคสนาม หมู่บ้านยามูแรแน ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  การ
สัมภาษณ์เชิงลึกโดยจะสมัภาษณ์ผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดัการแขง่ขันกีฬาฟุตบอลยามูแรแน คัพ ซึง่มีประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือบ้านยามูแรแน ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ จังหวดันราธิวาส 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
1.องค์กร/ผู้จดัการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 1 คน 
2.ผู้สนับสนุนทีม/ผู้จัดการทีมกีฬาฟุตบอล 1 คน 
3.นักกีฬาฟุตบอล 1 คน 
4.ผู้น าศาสนา 1 คน 
 
ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปตามประเด็นวัตถุประสงค์ ได้ดังนี ้
1. ด้านทัศนะนักวิชาการอสิลามว่าด้วยการเล่นกีฬาฟตุบอล คือการแข่งฟุตบอลในปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของความ
เพลิดเพลินท่ีบาฏลิ (ไม่ถูกต้อง) การเล่นฟุตบอลโดยผ่านสโมสรกีฬา กลุ่มต่างๆ และประเทศ จึงไมเ่ปน็ท่ีอนุญาต เพราะ
การเล่นดังกล่าวเป็นการเลียนแบบกลุ่มคนท่ีไม่ใช่อิสลาม เป็นการร้องเรยีนเพื่อตัดสินคดคีวามในกรณีที่เกดิอุบัติเหตุ
และอื่นๆ เป็นการสูญเสยีเวลาไปกับความเพลดิเพลินและการละเล่น เป็นการสญูเสียทรัพยส์ิน เปิดเผยอวัยวะที่พึง
ปกปิด (เอาเราะฮฺ) และขาอ่อน มีฟิตนะฮฺของเด็กหนุ่มหน้าตาด ี มีการปะปนกันระหว่างชายหญิง ปิดกั้นการร าลึก
ถึงอัลลอฮฺและการละหมาด ด้วยการละทิ้งละหมาดหรือละหมาดล่าช้า สร้างความแตกแยก ความเปน็ศัตรูกัน และการ
เกลียดชังกันระหว่างผู้เล่นและกองเชียร์ โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขัน มีการสร้างฟิตนะฮฺและการแบ่งพรรคแบ่งพวก 
เกิดการด่าทอ และเสียดสีระหว่างกัน ท าให้เสียเวลาในการศึกษาหาความรู้และการเชิญชวนสู่อัลลอฮฺ เพราะบ่อยครั้งท่ี
มีการชนกันระหว่างผู้เล่นและเกิดแขนขาหัก ดังนั้นการแข่งขันฟุตบอลจึงเป็นส่วนหนึ่งของความเพลดิเพลินที่
จอมปลอมที่บรรดาศัตรูอสิลามใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหันเหมนุษย์ออกจากภารกิจหลักท่ีพวกเขาถูกสร้างมา นั่นก็คือการอิ
บาดะฮฺต่ออัลลอฮฺและการเชิญชวนสู่พระองค์ แต่ถ้าปลอดจากผลเสยีที่ต้องห้ามต่างๆที่กล่าวมานั้น ถอืว่าอนุญาต (มุหัม
มัด อิบรอฮมี อัต-ตุวัยญริีย์ อิสลามมอร‚์ 2015) 
ฉะนั้นบทบัญญตัิการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนั้นบรรดานักวิชาการอสิลามมีทัศนะที่แตกต่างกันดังนี้ 
ทัศนะที่หนึ่ง การเล่นกีฬาในรูปแบบดังกล่าวเป็นสิ่งที่อนุมัติ เป็นทศันะของอิบนุตัยมิยะฮฺ (อะห์มดั อิบนุอับดุลหะลีม‚ 
2006)  และอุละมาอ์บางส่วนของมัซฮับชาฟิอี (มุหัมมดั อิบนุมุหมัมัด อัชชัรบีนี‚ 2009) รวมทั้งเป็นค าฟัตวา(วินิจฉัย)
ของคณะกรรมการถาวรเพื่อการวจิัยทางวิชาการและวินิจฉยั และเป็นทัศนะของท่านชัยค์อิบนุอุษัยมีน (มุหัมมดั อิบนุ
ศอลีห์ อิบนุอุษัยมีน‚ 2009) 
 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่เห็นกีฬาฟุตบอลเป็นที่อนุมัติ 
1- พื้นฐานเดิมของทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นท่ีอนุมัติและไมมีตัวบทหลักฐานใดๆที่บ่งช้ีวา กีฬาฟุตบอลเป็นสิ่งต้องห้าม  
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2- รากฐานเดมิของศาสนาบ่งช้ีว่าการเล่นกีฬาต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่อนุมัติ ทั้งนี้เพราะปรากฏมีค าสอนที่บัญชาสั่งให้
มุสลมิมรี่างกายและพลานามัยที่แข็งแรง ซึ่งแน่นอนว่ากีฬาต่างๆเหล่านี้ เป็นกีฬาท่ีเตรียมพร้อมผูเ้ลน่ในด้านพละก าลัง
เป็นหลัก 
3- บทบัญญัติของศาสนาสนับสนุนให้มุสลิมทุกคนให้ความส าคญักับสุขภาพกายและ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้าน
ร่างกายอยเูสมอและไมเป็นที่สงสยัเลยว่าวิธีการให้ความส าคญักับสขุภาพกายก็คือการประกอบกิจกรรมด้านกีฬาเป็น
กิจวัตรและส่วนหน่ึงของกิจกรรมเหล่านั้น ก็คือการเล่นกีฬา ประเภทที่ใช้อุปกรณ์ประเภทลูกบอลและอุปกรณ์อื่นๆที่มี
ลักษณะคล้ายลูกบอล เช่นฟุตบอล และ วอลเลยบ์อล เป็นต้น (สะอด์ อิบนุนาศีร อัลชัษรี‚ 2014) 
  ทัศนะที่สอง การเล่นฟุตบอลและกีฬาที่ใช้อุปกรณ์ประเภทลูกบอลหรืออุปกรณ์อื่นๆที่มลีักษณะคลา้ยกับลูกบอลเป็น
ที่ต้องห้าม เป็นทัศนะของท่านชัยค์อับดุลอะซซี อัสซลัมาน  (อับดุลอะซีซ อัลซลัมาน‚ 2008) 
 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะทีห่้ามการเล่นกีฬาฟุตบอล 
1-ธรรมชาติของกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลที่มักมีการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายซึ่งเป็นชนวนสร้างความปัน่ป่วน(ฟิตนะห์)ให้
เกิดขึ้นในสังคม พัฒนาส่งเสริมความอิจฉา ริษยา ระหว่างเพื่อนมนษุย์และเกดิการแพร่ขยายเป็นวงกว้าง ซึ่งผลที่ได้จาก
การประกอบกิจกรรมในกีฬาต่างๆเหล่านี้กลับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกบัสิ่งท่ีอิสลามไดเ้ชิญชวนเรียกร้อง เช่น อิสลามเชิญ
ชวนสู่ การมีความรักใคร่ปรองดอง รักกันดุจพี่น้องการมีจิตใจที่สะอาด บริสุทธ์ิ ปลอดจากการอิจฉา ริษยา ความแข็ง
กระด้างและความหมางเมินซึ่งไม่เป็นท่ีสงสัยเลยว่า ความหมางเมิน ความอิจฉา ริษยา และความแขง็กร้าวมักเป็นสิ่งที่
ปรากฏอยูร่ะหว่างผู้ชนะและผู้แพ้ 
ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อมเสยีทางสังคมจึงเป็นสิ่งตอ้งห้ามในอิสลาม ดังนั้นเราจึงควรสกัดกั้นต้นเหตุ
แห่งความเสื่อมเสยีเหล่านี้ก่อนท่ีมนัจะเจรญิงอกงามและลุกลามแพรก่ระจายไปยังผูค้น ทั้งผู้เล่นและผูช้ม 
2-สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเสมอกับผู้เล่นในระหว่างการแข่งขันก็คือ อันตรายจากการชนปะทะกันระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งอาจ
เกิดการบาดเจ็บสาหสั ถึงขั้นหมดสต ิ ศีรษะแตก หรือขาหัก สิ่งที่ช้ีชัดว่ากีฬาเหล่านี้เป็นกีฬาที่อันตรายก็คือ ความ
จ าเป็นในการเตรียมรถพยาบาลไว้บริการอยู่ข้างสนามนั่นเอง 
3-การเล่นกีฬาฟุตบอลและกีฬาประเภทที่ใช้อุปกรณ์อื่นๆมักไม่มจีุดประสงคด์้านความดีใดๆอันเกดิจากการอนุมัติการ
กีฬาในอิสลาม เช่น เพื่อให้ร่างกายเตรยีมพร้อมในการเผชิญศึกสงครามและขจัดโรคภัยไขเ้จ็บต่างๆ 
4-การแข่งขันฟุตบอลโดยส่วนมากมักจัดให้มีขึ้นในช่วงเวลาของการละหมาด ซึ่งย่อมมผีลกระทบต่อการละหมาดของผู้
เล่นและผู้ชมการแข่งขัน ดังนั้นจึงไม่เป็นท่ีสงสัยเลยว่า กิจการงานใดๆที่ยับยั้งการละหมาดมิให้กระท าภายในเวลาของ
มัน หรือละเลยการละหมาดญามะอะฮฺจดัเป็นสิ่งหะรอมและนา่รังเกียจนอกจากต้องมีความจ าเป็นที่เหมาะสมที่ศาสนา
อนุมัติเท่านั้น 
5-ผู้เล่นกีฬาฟุตบอลและกีฬาประเภทที่ใช้อุปกรณ์อื่นๆ ส่วนมากมักฝ่าฝืนบทบญัญัติในการเปดิเผยเอาเราะฮ์ ซึ่งจัดเป็น
สิ่งหะรอม 
ทัศนะที่สาม การเล่นกีฬาดังกล่าวเหล่านี้เป็นท่ีต้องห้ามในกรณีที่มรีูปแบบเฉพาะเจาะจงโดยมกีารสร้างองค์กรที่
สมบูรณ์แบบโดยผู้เล่นทุกคนจะยดึกีฬาเป็นอาชีพพวกเขาจะทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อการเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่จะ
อนุมัติการเล่นท่ีมรีูปแบบนอกเหนอืจากนี้ เป็นทัศนะของ ชัยค์มุฮมัมดั บินอับดุลเราะหฺมาน (มฮุัมหมัด บินอับดุลเราะหฺ
มาน‚ 2010) 
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2. สภาพและปัญหาของการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยามูแรแน คัพ ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส ซึ่งสภาพการจดัการแข่งขันกีฬาฟุตบอล โดยมีวตัถุประสงค์และกฎกติกาในการจัดการแข่งขันฟุตบอล ที่
สอดคล้องกับหลักการอสิลาม คอื เพื่อใช้เวลาว่างของเยาวชนให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยเชื่อว่า
กีฬาหรือการออกก าลังกายก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี เมื่อมสีุขภาพท่ีดี การปฏิบัติ ศาสนกิจ
ต่างๆ ก็จะสมบรูณ์แบบตามไปด้วย รวมถึงเพื่อให้ชาวบ้านได้มีกิจกรรมร่วมกัน พบปะสรา้งความสมัพันธ์เพื่อเกิดความ
สามัคคีของคนในหมู่บ้าน และไดม้ีการก าหนดเง่ือนไขและกฎกติกาในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยามูแรแน คัพ คือ 
ไม่มีการก าหนดเชื้อชาติ สามารถส่งผู้เล่นเช้ือชาติใดก็ได้ ซึ่งปราศจากเรื่องที่ต่อสู้และคลั่งไคล้ใน ชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
อิสลามได้หา้มไว้ และสินรางวัลทีม่อบในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยามูแรแน คัพ รางวัลที่มอบให้กับทีมชนะเลิศ
ในการจัดการแข่งขันมาจากการขอรับบริจาคจากนักการเมืองท้องถิ่น คนท่ีมีฐานะทางสังคม และนักธุรกิจในพื้นที่ ซึ่ง
ถือว่าเป็นบุคคลอื่นนอกจากผู้เข้ารว่มแข่งขัน ตามทัศนะของ นักวิชาการทั้งสี่มัซฮับมีความเห็นพ้องกันว่าเป็นรูปแบบ
การแข่งขันที่อนุมัติตามหลักการอสิลาม  
และที่ส าคัญมีการควบคุมการพนัน หรือการรับสินบน คือมีมารตราการควบคุมในส่วนของทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน หาก
ทีมใดมีส่วนพัวพันกับการรับสินบนหรือการพนันจะปรับแพ้ และไมใ่ห้เข้าร่วมการแข่งขันอีกในครั้งต่อๆไป  ส่วนปัญหา
และอุปสรรคที่พบ คือ ยังไม่มีมาตรกาท่ีเคร่งครัดต่อการควบคมุเรือ่งการปกปิดเอาเราะฮ์ของนักฟุตบอล และยังมีการ
ปะป่นชายหญิงในการรับชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
 
อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเรื่อง ศึกษาทัศนะนักวิชาการอิสลามว่าด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กรณีศึกษา : บ้านยามูแรแน ต าบลบา
เระเหนือ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มีประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ อันได้แก่ 1) 
การศึกษาทัศนะนักวิชาการอิสลามว่าด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 2) ศึกษาสภาพและปัญหาของการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลยามูแรแน คัพ จึงขอน าอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
1.  ด้านทัศนะนักวิชาการอิสลามว่าด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอล การวิจัยพบว่า การแข่งฟุตบอลในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่ง
ของความเพลิดเพลินที่บาฏิล (ไม่ถูกต้อง) เพราะเป็นการสูญเสียเวลาไปกับความเพลิดเพลินและการละเล่น เป็นการ
สูญเสียทรัพย์สิน เปิดเผยอวัยวะที่พึงปกปิด (เอาเราะฮฺ) และขาอ่อน มีฟิตนะฮฺของเด็กหนุ่มหน้าตาดี มีการปะปนกัน
ระหว่างชายหญิง ปิดกั้นการร าลึกถึงอัลลอฮฺและการละหมาด ด้วยการละทิ้งละหมาดหรือละหมาดล่าช้า ดังนั้นการ
แข่งขันฟุตบอลจึงเป็นส่วนหนึ่งของความเพลิดเพลินที่จอมปลอมที่บรรดาศัตรูอิสลามใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหันเหมนุษย์
ออกจากภารกิจหลักท่ีพวกเขาถูกสร้างมา นั่นก็คือการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺและการเชิญชวนสู่พระองค์ แต่ถ้าปลอดจาก
ผลเสียที่ต้องห้ามต่างๆที่กล่าวมานั้น ถือว่าอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกรี สาแลง (2552) ที่ได้ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง หลักเกณฑ์ข้อบัญญัติการกีฬาในอิสลาม โดยนักวิชาการอิสลามได้วางหลักเกณฑ์ และกฎเกณฑ์ข้อบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับเกมกีฬา ซึ่งส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์และกฎเกณฑ์เหล่านั้นได้แก่ อิสลามห้ามการแข่งขันกีฬาใดๆที่ท าให้
เกิดอันตรายต่อตัวผู้เล่น ห้ามการเล่นกีฬาที่มีการเปิดเผยเอาเราะฮ์ ห้ามการหมกมุ่นในเกมกีฬาจนลืมระลึกถึงอัลลอฮ์   
หรือละเมิดสิ่งที่เป็นวาญิบอื่นๆที่ส าคัญกว่า หรือละเลยการปฏิบัติตามหน้าที่ท่ีตนเองพึงต้องรับผิดชอบ 
2. สภาพและปัญหาของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยามูแรแน คัพ พบว่า การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล โดยมี
วัตถุประสงค์และกฎกติกาในการจัดการแข่งขันฟุตบอล ที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม คือ คัพ เพื่อใช้เวลาว่างของ
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เยาวชนให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงเพื่อให้ชาวบ้านได้มีกิจกรรมร่วมกัน พบปะสร้าง
ความสัมพันธ์เพื่อเกิดความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกรี สาแลง (2552) ที่ได้ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง หลักเกณฑ์ข้อบัญญัติการกีฬาในอิสลาม ที่อิสลามได้ส่งเสริมให้มุสลิมเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและถือว่าการ
เล่นกีฬาในเชิงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอิบาดะฮฺ ทั้งนี้หากมีการตั้ งเจตนาในการเล่นที่ถูกต้อง และได้มีการก าหนด
เงื่อนไขและกฎกติกาในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยามูแรแน คัพ คือ ไม่มีการก าหนดเช้ือชาติ สามารถส่งผู้เล่นเช้ือ
ชาติใดก็ได้ ซึ่งปราศจากเรื่องที่ต่อสู้และคลั่งไคล้ใน ชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่อิสลามได้ห้ามไว้ และ มีค่าใช้จ่ายเมื่อเข้าร่วม
รับชมการแข่งขัน โดยเก็บจากผู้ที่พายานพาหนะคิดเป็นคันละ 5 บาท โดยน าเงินส่วนนี้ไปใช้เพื่อบริการความสะดวก
ของผู้ที่มาเข้าร่วมรับชมการแข่งขัน และที่ส าคัญมีการควบคุมการพนัน หรือการรับสินบน คือมีมารตราการควบคุมใน
ส่วนของทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน หากทีมใดมีส่วนพัวพันกับการรับสินบนหรือการพนันจะปรับแพ้ และไม่ให้เข้าร่วมการ
แข่งขันอีกในครั้งต่อๆไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อันวา ดูมิแด (2550) ที่ได้ศึกษางานวิจัย) เจตคติต่อการพนัน
ฟุตบอลและพฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของเยาวชนในจังหวัดปัตตานี ว่าช่วงอายุ 14-18 ปีเป็นช่วงที่เริ่มเล่นพนัน
ฟุตบอลมากที่สุด เหตุผลที่เริ่มเล่นพนันฟุตบอลและที่ยังเล่นอยู่เพราะท าให้มีความสนุกสนานเร้าใจในการเชียร์ฟุตบอล 
โดยเฉพาะฟุตบอลสโมสรตางประเทศที่มีการถ่ายทอดสด ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ยังไม่มีมาตรการการ
ควบคุมเรื่องการปกปิดเอาเราะฮ์ของนักฟุตบอล และยังมีการปะป่นชายหญิงในการรับชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
 
สรุป 
จากการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับศึกษาทัศนะนักวิชาการอิสลามว่าด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กรณีศึกษา : บ้านยามู
แรแน ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ข้างต้นจะเห็นได้ว่า อิสลามไม่ได้ห้ามการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ที่เอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพตนเองและสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม แต่มีเง่ือนไขคือต้องไม่ข้องเกี่ยวกับการพนัน อีกทั้งผู้
เข้าแข่งขันต้องอยู่ในขอบเขตที่ศาสนาก าหนด ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาฟุตบอลบ้านยามูแรแน คัพ ต าบลบาเระ
เหนือ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่บนพื้นฐานอิสลาม และกฎกติกาก็สอดคล้องกับหลักการอิสลาม  
 
ข้อเสนอแนะ  
1) ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
     1.1 ควรมีมาตรการควบคมุการรับสินบนและการพนัน ในส่วนของกรรมการและกองเชียรด์้วย  
     1.2 ควรมีมาตรการควบคุมเรื่องป้ายเสื้อหรือโลโก้ของทีมท่ีลงท าการแข่งขัน จะต้องไม่มภีาพตราสญัลักษณ์ หรือ 

สติ๊กเกอรโ์ฆษณาที่น าไปสูส่ิ่งที่ผิดหลักการอสิลาม  
     1.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องขอระดมทุนเป็นเงินรางวัลให้มากกว่าเดมิ  
     1.4 ควรให้ผู้มีความรู้ด้านศาสนาเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณารูปแบบกฎกติกาการแข่งขันและร่วมแกไ้ขปัญหา

ที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนา  
     1.5 ควรใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเรื่องเวลา หากใช้วิธีการลดเวลาการแข่งขันให้เหลือน้อยลง เกรงว่าอาจจะเป็น การ

สร้างความเลื่อมล้ าในการแข่งขันได้  
     1.6 ควรสร้างอัฒจันทร์เพื่อง่ายต่อการแบ่งฝั่งกองเชียรร์ะหว่างชาย-หญิง 
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2) ข้อเสนอแนะในการวจิัยครั้งต่อไป 
      2.1 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นท่ี บ้านยามูแรแน จึงควรศึกษาในพื้นที่อ่ืนๆ ที่มีการจดัการ

แข่งขันฟุตบอล 
      2.2 ควรศึกษาทัศนะนักวิชาการอิสลามในเรื่องของการแข่งขัน เช่น การแข่งขันนก เป็นต้น  
รายการอ้างอิง 
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บทคัดย่อ: บทความนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบัญญัติอิสลามของการ
ประกอบฮัจญ์ และศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อทางการบริการฮัจญ์ของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน สาขาสุไหง
โกลก จังหวัดนราธิวาส โดยศึกษาต าราวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  และรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ
ผู้จัดการสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน พนักงานของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน ส านักงานใหญ่จังหวัดปัตตานี เป็นจ านวน 2 คน 
โดยคัดเลือกแบบเจาะจง และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ และสอบถามผู้ใช้บริการฮัจญ์ของสหกรณ์
อิบนูอัฟฟาน สาขาสุไหงโก -ลก จังหวัด นราธิวาส  จ านวน  10 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง และน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลแบบร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า การประกอบพิธีฮัจญ์ คือ การมุ่งสู่บัยตุ้ลลอฮฺ เพื่อท าการตอวาฟ  การสะแอ การวุกุฟ 
ที่ทุ่งอะรอฟะฮฺ และปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ตามแบบอย่างที่ท่านศาสดามูฮัมมัดได้ก าหนดไว้ตามวันเวลาและสถานที่ ที่
ได้ก าหนดไว้ ซ่ึงเป็นหลักการภาคบังคับส าหรับมุสลิมทุกคนที่มีสติปัญญาและบรรลุนิติภาวะทั้งชายและหญิงอย่างเท่า
เทียมกันเป็นการบังคับเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตด้วยเง่ือนไขที่ว่า จะต้องมีความสามารถทั้งสองด้าน คือ ด้าน
ร่างกาย และด้านการเงิน  

ส่วนความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการหัจญ์และอุมเราะฮฺของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน สาขาสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส ซ่ึงอยู่ในความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจจากการอบรม  ด้านที่พักอาศัย ด้าน
การเก็บค่าบริการ  และด้านการจัดการเวลาตามโปรแกรม ความพึงพอใจระดับมากได้แก่ ด้านการให้ความรู้ของผู้ รู้ 
และด้านสถานที่พัก ณ ทุ่งมีนา ส่วนความพึงพอใจระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านอาหารการกิน และด้านยานพาหนะ 
ส่วนความพึงพอใจระดับน้อย ได้แก่ การประสานงานระหว่างสหกรณ์อิบนูอัฟฟานกับผู้ประกอบการ )แซะห์ (  
ค าส าคัญ การบริการฮัจญ์ สหกรณ์อิบนูอัฟฟาน จังหวัดนราธิวาส 
 
Abstract: This article is a qualitative research and a survey, which purpose to study the 

Islamic provisions of Hajj and study the satisfaction of Hajj customers towards the Hajj 

service of Ibnu-Affan Cooperative, Su-ngai Kolok Branch, Narathiwat Province. By 

studying academic textbooks and related documents, and collect data from the manager 

of Ibnu Affan Cooperative. staffs of Ibnu-Alfan Cooperative Headquarters(Pattani) 2 

person, and presenting the data in descriptive form and analyzed in percentage. 

The result of research found that the Hajj is the Travelling to Ba'Tul-Allah In 

order to reconcile the supplications of the work at Arafah And perform various religious 

activities according to the pattern set by the prophet on the date, time and place as 

defined, which is a compulsory principle for all Muslims with equal intellect and legal 

maturity, both men and women, as a single force in life, with the condition that Must 

have ability on both sides, Which is physical and financial. And the satisfaction to the 
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Hajj Customers of Ibnu-Affan cooperative, Su-ngai Kolok Branch, Narathiwat Province 

which is at the highest level of satisfaction, including knowledge and understanding 

from the training, accommodation, service charge rates and program time management. 

The high level of satisfaction are teaching by scholars, Accommodation at Mina. The 

medium satisfaction levels were food and the transportation, and the low level of 

satisfaction is the communicate between Ibnu-Affan cooperative and the  operater. 

Key words: Management Service of Hajj, Ibnu-Affan Cooperative, Narathiwat Province 

___________________________________________________________________________________ 

 
บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 

อิสลามเป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ชาติ  ในทุกยุคทุกสมัย อิสลาม
จึงได้วางระบบต่าง  ๆ  เพื่อให้มนุษย์ยึดถือปฏิบัติอย่างครอบคลุมในสังคม   และยังอยู่บนพื้นฐานของความรู้และทางน า
จากอัลลอฮฺ และการจะเป็นมุสลิมที่ดีนั้นจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮได้ทรงบัญญัติและละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮฺ 

  ได้ห้ามเอาไว้  เพราะว่าอิสลามตั้งอยู่บนพื้นฐานห้าประการที่มุสลิมทุกคนจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติและน้องรับด้วย
ความเต็มใจ  ดังท่ีได้ระบุไว้ในหะดีษว่า 

قَاِم الَصالِة، َوِإيْ َتاِء الزََّكاِة ، َوإِ  ُبِِنَ اِْلْسالُم َعَلى مَخٍْس : َشَهاَدِة َأْن ال ِإَلَه ِإال هللَا َوَأنَّ ُُمَمََّداً َرُسوُل هللاِ  )) 
  ))َوَحجَّ البَ ْيِت َوَصْوِم َرَمَضان

ความว่า  “ อิสลามตั้งอยู่บนหลักการ 5 ประการคือ การปฏิญาณตน ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮและแท้จริงมูฮ าหมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ   การด ารงไว้ซึ่งการละหมาด  การบริจาคทาน
ซะกาต การประกอบพิธีฮัจญ์ และการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน”457   
 

การประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นหลักศาสนาในอิสลามประการที่ 5  ที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติครั้งเดียวในชีวิตโดยมี
เงื่อนไขอยู่ท่ีมีความสามารถท้ังในทางสุขภาพ ร่างกาย  และจิตใจ  ทรัพย์สินเงินทอง  และความปลอดภัยในการเดินทาง
ฮัจญ์จึงเป็นแหล่งรวมประชาคมโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่สามารถรวบรวมประชากรโลกที่
ก้าวพ้นพรมแดนทางเผ่าพันธุ์ภาษาวัฒนธรรมและประเทศชาติสู่การหลอมรวมพลโลกให้มีความเป็นเอกภาพทั้งด้าน
ความตั้งใจและวัตถุประสงค์รูปแบบและวิธีการสถานที่และแหล่งปฏิบัติแม้กระทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์นอกกายทุกคนพร้อม
ใจปฏิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยหัวใจที่นอบน้อมและยอมจ านวนต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ   ที่บัญญัติในอัลกุ
รอานไว้ว่า 

ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِفيِه آاَيٌت بَيِ َناٌت مََّقاُم ِإبْ َراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا َوِللَّ ِه َعَلى النَّاِس حِ   ﴿ جُّ اْلب َ
 ﴾ َوَمن َكَفَر فَِإنَّ اللَّ َه َغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي   إِلَْيِه َسِبياًل 

ความว่า    “ ในบ้านนั้นมีหลายสัญญาณที่ชัดแจ้ง    ) ส่วนหนึ่งนั้น  (คือมะกอมอิบรอฮีมและผู้ใดได้เข้า
ในบ้านนั้นเขาก็เป็นผู้ปลอดภัยและส าหรับอัลลอฮฺ  ที่มีแก่มนุษย์นั้นคือการมุ่งสู่บ้านหลังนั้นอัน

                                                      
457  อาบู  นาอีม  อัซบาฮานีย์,  1996 ,املسند املستخرج على صحيح مسلم, เบรูต : ดารุล  กูตูบูล  อิลมียะฮฺ, บท  : อิสลามขึ้นอยู่กับห้า
ประการ, หะดีษเลขที่ : 109. 
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ได้แก่ผู้สามารถหาทางไปยังบ้านหลังนั้นได้ และผู้ใดปฏิเสธแท้จริงอัลลอฮฺนั้นไม่ทรงพึ่งประชาชาติ
ทั้งหลาย”458 
 

หมายถึงว่า มุสลิมและมุสลิมะห์ที่มีสุขภาพแข็งแรง  สติปัญญาสมบูรณ์  มีทรัพย์สินเพียงพอในการใช้จ่ายโดย
ไม่ต้องเป็นหนี้สินและเป็นเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลที่ต้องรับผิดชอบนั้นก็คือลูกหลาน  และเส้นทางที่จะ
เดินทางไปจะต้องปลอดภัย 

ในปัจจุบันนี้สังคมมุสลิมมีการท าฮัจญก์ันมากมาย ซึ่งการท าฮัจญ์โดยปกติแล้วจะต้องพ่ึงพาอาศัยคนที่ช านาญ
ในด้านการประกอบพิธีฮัจญ์ที่เรียกว่าแซะห์    ) หัวหน้ากรุ๊ปฮัจญ์  (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นผู้น าทางการประกอบพิธีฮัจญ์
และในปัจจุบันมีการให้บริการด้านการประกอบพิธีฮัจญ ์และอุมเราะฮฺของสหกรณต์่างๆเกี่ยวกับการให้บริการฮัจญ์และ
อุมเราะฮฺที่ท าให้คนมุสลิมที่ประสงค์ต่อการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺสามารถใช้บริการได้ ในสหกรณ์ต่างๆและ
สหกรณ์อิบนูอัฟฟานก็ได้มีการให้บริการในลักษณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  น าทาง  ที่
พัก  อาหาร  และได้ให้ค าแนะน าในเรื่องวิธีการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างถูกต้อง  สมบูรณ์แบบตามหลักการอิสลาม  เพื่อ
สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ใช้บริการฮัจญ์ของสหกรณ์นั้น 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงอยากศึกษาการแนวทางการบริการฮัจญ์และอุมเราะฮฺของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน  เพื่อเป็น
ประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบในการให้บริการฮัจญ์และอุมเราะฮฺของสหกรณ์     อิบนูอัฟฟาน  สาขา  สุไหงโกลก  จังหวัด
นราธิวาส 
 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อศกึษาบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับการประกอบฮัจญ์ 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการให้บริการฮัจญ์ของสหกรณ์อิบนูอัฟฟานสาขาสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการฮัจญ์ของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน  สาขาอิบนูอัฟฟาน 

จังหวัดนราธิวาส   
 

สมมุติฐานของการวจิัย 
 แนวทางการบริการฮัจญ์ของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน  สาขาสุไหงโกลก     จังหวัดนราธิวาส  เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาแนวทางการให้บริการฮัจญ์   ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ี 

1.5.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา     : ผู้วิจัยศึกษาแนวทางให้บริการฮัจญ์  โดยศึกษาต าราวิชาการ    และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการบริการฮัจญ์  

 1.5.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่   : ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ในการศึกษาวิจัยนี้  คือ  ผู้จัดการ  พนังงาน  และผู้รับบริการ  ของ
สหกรณ์อิบนูอัฟฟาน สาขาสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 

 1.5.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                                                      
458 อัลกุรอาน ซูเราะห์ อัลอิมรอน, 2 : 97 
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 ด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้จัดการ พนักงาน และบุคคลทีร่ับบริการของสหกรณอ์ิบนูอัฟฟาน 87 

คน 
 ด้านกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกแบบเจาะจง  ) Purposive Sampling) เป็นได้ดังนี้ 
1 . เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน  1 ท่าน 
9 . พนักงานของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน  1 ท่าน 
3 . บุคคลที่รับบริการกับสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน  10  ท่าน  ตัวแทนจาก  87 คน  ซึ่งร่วมกันทั้งหมด  12  ท่าน  เพื่อ

ใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  และด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้   วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างมาทั้งหมด 12 คน 

1.5.3 ขอบเขตด้านเวลา     : ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ช่วงเดือนตุลาคม  ปีการศึกษา   9491  จนถึงเดือน 
กุมภาพันธ ์ปี  949 1 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.6.1 ทราบถึงบทบัญญัติอิสลามของการท าฮัจญ์ 
1.6.2 ทราบถึงแนวทางการให้บริการฮัจญ์ของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน   สาขาสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  
1.6.3 ทราบถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อทางการบริการฮัจญ์ของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน 

 

ระเบียบวิจัย 
1.7.1 วิธีเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ     และเชิงส ารวจ

โดยวิธีการดังนี้ 
1.7.1.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากเอกสารเป็นการศึกษาที่เป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการบริการฮัจญ์ของ

ชาวอาหรับในสมัยอดีต  ) สมัยของท่านนบี ( ที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับการบริการฮัจญ์ ตลอดจนถึงต ารา  ๆ  ของนักวิชาการ
อิสลาม อินเตอร์เน็ต และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการฮัจญ์ของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน 

1.7.1.2 ข้อมูลเชิงส ารวจ 
ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ผู้จัดการ 1 ท่าน พนักงาน 1 ท่าน และผู้รับบริการ 10 ท่าน  รวมกัน  12 ท่าน  จากสหกรณ์

อิบนูอัฟฟาน สาขาสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 
1.7.2 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลทั้งเอกสารและภาคสนามแล้วน ามาวิเคราะห์เนื้อหา   โดยน าข้อมูลมา

รวบรวมจัดระบบให้เป็นหมวดหมู่เป็นเค้าโครงเรื่องแล้วสรุปออกมาเป็นการสรุปเนื้อหา       เชิงพรรณนาวิเคราะห์เพื่อ
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และเพื่อต้องการผลจากการวิจัยโดยการสรุป    จากเนื้อหาที่ได้มาในขณะเก็บรวบรวม
ข้อมูล แล้วน ามาสรุปวิเคราะห์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามขอบเขตที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนที่สุด  ตามข้อมูล
ที่แท้จริง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาแนวทางการให้บริการฮัจญ์และอุมเราะฮ ฺเพื่อศึกษาบทบัญญัตอิิสลามของการท าฮัจญ์และอุม
เราะฮฺของสหกรณ์อิบนุอัฟฟาน สาฃา สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส   ซึ่งในบทนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัย  อภิปราย
ผล และข้อเสนอแนะ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้  1. เพื่อศึกษาบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการประกอบพิธีฮัจญ์และอุม
เราะฮฺ 2. เพื่อศึกษาแนวทาง        การให้บริการฮัจญ์และอุมเราะฮฺของสหกรณ์อิบนุอัฟฟาน สาขาสุไหงโก-ลก จังหวัด 
นราธิวาส   3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อทางการบริการหฮัจญ์และอุมเราะฮฺของสหกรณ์    อิบนูอัฟ
ฟาน สาขาสุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยสัมภาษณ์ผูจ้ัดการสหกรณอ์ิบนูอัฟฟาน พนักงานของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน เป็นจ านวน 
2 คน  และสอบถามผู้ใช้บริการฮัจญ์และอุมเราะฮฺ   ของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน  สาขาสุไหงโก-ลก  จังหวัด  นราธิวาส  
จ านวน 10 คน รวมทั้งหมด 12 คน   และวิเคราะห์ข้อมูลหรือน าเสนอข้อมูลในรูปแบบรรณนาวิเคราะห์ 
 จากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ศึกษาแนวทางการใหบ้ริการฮัจญ์และอุมเราะฮฺของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน  สาขา
สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส ผู้วิจัยได้จ าแนกการน าเสนอออกเป็น 2 ภาค คือ ข้อมูลเอกสาร และข้อมูลภาคสนาม ซึ่ง
สรุปได้ดังนี้ 

 5.1.1 ข้อมูลภาคเอกสาร 
ภาคเอกสาร  คือ  สรุปเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺของอิสลาม  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  1 เพื่อ

ศึกษาบทบัญญัติอิสลามของการประกอบฮัจญ์และอุมเราะฮฺ สามารถสรุปได้ว่า 
 

1. การประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ ฺ
การประกอบพิธีฮัจญ์ 
การประกอบพิธฮีัจญ์ของอิสลาม คือ การมุ่งหมายสู่บัยตุ้ลลอฮิลหะรอม เพื่อท าการตอวาฟ     การสะแอ  การวุ

กุฟ ที่ทุ่งอะรอฟะฮฺ และปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ตามแบบอย่างท่ี ท่านรอซูล   ได้ก าหนดไว้ตามวันเวลาและสถานที่  ที่
ได้ก าหนดไว้ 

การประกอบพิธีฮัจญ์  คือการเดินทางไปยังบ้านของอัลลอฮฺ    ) หมายถึงไปยังกะบะฮฺ  ณ  นครมักกะห์  (  ดัง
ที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสในอัลกุรอานว่า  

 ﴾ …ِإنَّ أَوََّل بَ ْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكََّة ُمَبارًَكا َوُهًدى ل ِْلَعاَلِمني ﴿
ความว่า“แท้จริงบ้านหลังแรกท่ีถูกตั้งข้ึนส าหรับมนุษย์(เพื่อท าการอิบาดะฮฺ) นั้นคือบ้าน
ที่มักกะห์โดยเป็นที่ถูกให้  มีความจ าเริญและเป็นทางน าแก่ประชาชาติทั้งหลาย459 

 

 เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ที่ได้ก าหนดไว้ในสถานที่เฉพาะและในเวลาที่เฉพาะคือหลักการนี้   ในเชิงบังคับส าหรับ
มุสลิมทุกคนที่มีสติปัญญาและบรรลุนิติภาวะทั้งชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันเป็นการบังคับเพียงครั้งเดียวเท่านั้นใน
ชีวิตด้วยเง่ือนไขท่ีว่า จะต้องมีความสามารถท้ังสองด้าน คือ ด้านร่างกาย และด้านการเงิน ดังนั้นใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดย
อาการไม่สามารถทุเลาลงได้ ถือว่าไม่บังคับส าหรับเขา แต่ถ้าเขามีทรัพย์สินเงินทองร่ ารวยก็สามารถให้คนอื่นท าแทนได้

                                                      
459 อัลกุรอาน, ซุเราะฮฺ อัลอิมรอน, 3 : 96. 

http://www.google.co.th/imgres?q=%D8%B5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87+%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85&hl=th&sa=X&tbo=d&biw=1600&bih=733&tbm=isch&tbnid=qR8hscBBWnQTmM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_be_upon_him_(Islam)&docid=hhnGHZf0tQZj9M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Mohamed_peace_be_upon_him.svg/220px-Mohamed_peace_be_upon_him.svg.png&w=220&h=218&ei=RIvKUM3uG8fmrAeejIG4CA&zoom=1&iact=hc&dur=187&sig=118306471417641355437&page=1&tbnh=142&tbnw=144&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:1,s:0,i:90&tx=104&ty=108&vpx=190&vpy=113&hovh=174&hovw=176
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เช่นกัน คนท่ียากจนไม่มีเงินทองหรือมีไม่เพียงพอส าหรับการครองชีพรายวันแก่เขาและครอบครัวนี้ถือว่าไม่มีการบังคับ
ส าหรับเขาจนกว่าเขาจะมีความสามารถ ดังท่ีอัลลอฮฺ  ได้ตรัสในอัลกุรอานว่า  

 ْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل َوَمن َكَفَر فَِإنَّ هللا َغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي ﴾َوَّللِِ  َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن ا ﴿
ความว่า“และผู้ใดได้เข้าในบ้านน้ัน เขาก็เป็นผู้ปลอดภัย และสิทธิของอัลลอฮฺที่มีแก่มนุษย์
นั้นคือ  การมุ่งสู่บ้านหลังนั้น  อันได้แก่ผู้ที่หาทางไปยังบ้านหลังนั้นได้และผู้ใดปฏิเสธ  แท้
จริงอัลลอฮฺนั้นไม่ทรงพึ่งประชาชาติทั้งหลาย”460 
 

การประกอบพิธีฮัจญ์  เป็นการยืนยันบทบาทของความเป็นบ่าวโดยสมบูรณ์  เพราะการท าฮัจญ์  ต้องมีความ
นอบน้อมถ่อมตน ยอมตนต่ออัลลอฮ์ ผู้ที่ท าฮัจญ์จะน าตัวเขาออกจากความผาสุกของดุนยาอพยพไปสู่ความภักดตี่อพระ
เจ้าของเขา ละทิ้งทรัพย์สิน ครอบครัว บ้านเมือง เสื้อผ้าที่สวยงาม เพื่อสวมใส่ชุดอิหฺรอมเปิดศีรษะนอบน้อมต่ออัลลอฮฺ 
 ละทิ้งน้ าหอมและการร่วมหลับนอนกับภรรยา  น าพาตัวไปสู่หลักการด้วยหัวใจที่ย าเกรง  ดวงตาที่เจิ่งนองไปด้วยกับ
น้ าตา และลิ้นท่ีกล่าวร าลึก และหวังความเมตตากลัวต่อการลงโทษของพระผู้อภิบาล และภายใต้ความรู้สึกต่าง  ๆอยู่ใน

ถ้อยค าที่ว่า ” لبيك اللهم“  ลับบัยกัลลอฮุมม่า   ความหมายคือ  
          (ข้าพระองค์ตอบรับค าเชิญของพระองค์แล้วปฏิบัติตามค าสั่งของพระองค์ พร้อมที่จะรับหน้าที่ ในการเคารพ
เชื่อฟังต่อพระองค์ ยอมตนต่อพระองค์โดยไม่ปฏิเสธและลังเล) 

การท าฮัจญ์ คือการยืนหยัดอยู่ในการร าลึกนึกถึงอัลลอฮ์ และการร าลกึถึงอัลลอฮฺ คือเป้าหมายสูงสุดในทุก ๆ 
อิบาดะฮฺ  อิบาดะฮฺทั้งหลายจะไม่ถูกวางบทบัญญัติเว้นแต่มีไว้  เพื่อร าลึกนึก  ถึงค าสั่งของพระองค์  และเข้าใกล้ชิดต่อ
พระองค์ และการท าฮัจญ์ทั้งหมด คือการร าลึกนึกถึงอัลลอฮฺ  

องค์ประกอบของฮัจญ์ 
1 . การครองอีหฺรอม 
9 . วุกุฟ  
3 . ตอวาฟ  
5 . สะแอ  
4 . ตะฮลัลุล้ 

 
2. การประกอบพิธีฮัจญ์ มีสามวิธ ี
  1 อิฟรอด 

อิฟร๊อต  คือ  ผู้ครองอิหฺรอมหลังจากการท าการตอวาฟกุดุมแล้วเขาจะต้องสวมชุดครองอิหฺรอมจนกระทั่งถึง
วันท่ี  11 ซุ้ลฮิจยะห์ หลังจากนั้นจึงท าอุมเราะฮฺ กล่าวคือ เมื่อจะเดินทางเข้าสู่มักกะห์         ให้เนียตอิหฺรอมแล้วเข้าสู่มัก
กะห์เพื่อตอวาฟกุดุม    ) ตอวาฟเคารพ  (หลังจากนั้นต้องครองครองอิหฺรอมต่อไปจนถึงวันท าพิธีฮัจญ์  หลังจากเสร็จพิธี
ขว้างเสาหินญุมรอตุ้ลอะกอบะฮ์แล้ว  จึงปลดอิหฺรอมได้   และต้องรีบท าอุมเราะฮฺต่อไป  ซึ่งวิธีนี้เหมาะส าหรับผู้เดิน

                                                      
460 อัลกุรอาน, ซุเราะฮฺ อัลอิมรอน, 3 : 97. 
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ทางเข้ามักกะห์ใกล้วันเริ่มพิธีฮัจญ์ ไม่ต้องเสียดัม  ) ตามมัซฮับซาฟีอีย์ (ได้ผลบุญมาก แต่ล าบาก เพราะต้องระวังข้อห้าม
ในการครองครองอิหฺรอมระหว่างรอวันเริ่มพิธีฮัจญ์ 

2 ตะมัตตุอ  
 . ตะมัตตุอฺ  คือ  ผู้ครองครองอิหฺรอมตั้งเจตนาท าอุมเราะห์ก่อนการท าฮัจญ์  ขณะที่เข้าสู่เทศกาลฮัจญ์แล้ว 
กล่าวคือเมื่อจะเดินทางเข้าสู่มักกะห์ให้เนียตอิหฺรอมอุมเราะห์แล้วเข้ามักกะห์  เมื่อตอวาฟ       สะแอแล้วจึงขลิบผม 
เป็นอันว่าเสร็จพิธีอุมเราะฮฺ  ปลดชุดอิหฺรอมแล้วแต่งกายตามปกติได้  หลังจากนั้น     รอจนถึงวันที่   2  ซุ้ลฮิจยะห์  จึง
แต่งอิหฺรอมใหม ่เพื่อเริ่มพิธีฮัจญ์ต่อไป  วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกสบายมาก  เพราะไม่ต้องครองอิหฺรอมนาน  แต่ต้องเสียดัม 
)ค่าทดแทน ค่าปรับต่อการกระท าผิดพลาด                หรืออาจจะบกพร่องกรณีใดกรณีหนึ่งตามรูกนฮัจญ์  (เพราะท า
อุมเราะฮฺในช่วงเวลาฮัจญ์ 

3 กิรอน 
 .กิรอน คือ ผู้ครองอิหฺรอมตั้งเจตนาท าอุมเราะห์และการท าฮัจญ์พร้อมกัน หลังจากการ       ท าอุมเราะฮฺคือ

ตอวาฟและสะแอแล้ว ไม่ต้องโกนศีรษะหรือตัดผม แต่ให้เขาครองอิหฺรอมกระทั่งถึงวันที่   11  ซุ้ลฮิจญะฮฺ   กล่าวคือ  เมื่อ
จะเดินทางเข้าสู่มักกะห์  ให้เนียตอิหฺรอมทั้งอุมเราะฮฺและฮัจญ์พร้อมกัน  แล้วจึงเดินทางเข้าสู่มักกะห์เพื่อตอวาฟกุดุม 
และต้องครองอิหฺรอมต่อไปจนถึงวันเริ่มพิธีฮัจญ์  จึงท าพิธีต่างๆ  ของฮัจญ์จนครบ  แต่ในพิธีตอวาฟและสะแอนั้น  ต้อง
เนียตว่าเป็นการตอวาฟสะแอ ทั้ง  2 รูปแบบนี้ผู้ปฏิบัติจะได้ทั้งอุมเราะฮฺและฮัจญ์พร้อมกันด้วยและต้องเสียดัม  เพราะ
ท าอุมเราะฮฺ ในช่วงเวลาฮัจญ์ วิธีนี้ประหยัดเวลา เพราะท าครั้งเดียวได้ทั้ง  9 พิธี แต่ต้องล าบากในการครองอิหฺรอมนาน 

5.1.2 ข้อมูลภาคสนาม 
สรุปผลการวิจัยในภาคสนาม ผู้วิจัยได้จ าแจกการน าเสนอออกเป็น 3 แบบ คือ  
แบบที่  1 สรุปแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์   โดยสัมภาษณ์ผู้จัดการ  และ

พนักงาน ได้แก่ ช่ือ เพศ  อายุ  ต าแหน่ง  เริ่มรับต าแหน่ง  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  เวลา  สถานที่  ระดับการศึกษาด้านสามัญ 
ระดับการศึกษาด้านศาสนา และแบบสอบถาม  ส าหรับผู้ใช้บริการฮัจญ์    และอุมเราะฮฺ  ได้แก่  เพศ  อายุ  อาชีพ 
ประสบการณ์ที่ใช้บริการฮัจญ์และอุมเราะฮฺ ระดับการศึกษา   ด้านสามัญ ระดับการศึกษาด้านศาสนา  

แบบที่  2 สรุปแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการให้บริการฮัจญ์และอุมเราะฮฺ      ของสหกรณ์
อิบนูอัฟฟาน  

แบบที่  3 สรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อทางการบริการฮัจญ์    และอุมเราะฮฺ
ของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน โดยสรุปการวิจัยดังนี้ 

 
แบบท่ี 1 สรุปแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ โดยสัมภาษณ์ผูจ้ัดการห้างหุ้นสว่น

จ ากัด  และพนักงาน  ได้แก่  ช่ือ  เพศ  อายุ  ต าแหน่ง  เริ่มรับต าแหน่ง  สัมภาษณ์      เมื่อวันที่  เวลา  สถานที่  ระดับ
การศึกษาด้านสามัญ ระดับการศึกษาด้านศาสนา มีดังนี ้

1. ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ ากัดอิบนูอัฟฟาน  
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์  นายอิสมาแอ  สามะ  อายุ  53 ปี  เพศชาย  จบการศึกษาด้านศาสนาปริญญาโท  เริ่มรับ

ต าแหน่งในป ี2533  สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 23 /01 /2561  เวลา 12 : 29 : 58 สถานท่ี สหกรณ์อิบนูอัฟฟาน  ) ปัตตาน(ี 
2. พนักงาน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอิบนูอัฟฟาน  ( หจก). 
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ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์  นางศันสนีย์  จาโรง  อายุ   39  ปี  เพศหญิง  เริ่มรับต าแหน่งเมื่อ   5  เมษายน   9452  จบ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี และด้านศาสนาระดับ ป  .9 ) อิบตีดาเอียะฮฺ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่  94 /19 /9491  เวลา   1 4 
 :9 0   :1 0 สถานท่ี สหกรณ์อิบนูอัฟฟาน)ปัตตาน(ี 

3. แบบสอบถาม ส าหรับผู้ใช้บริการฮัจญ์ 
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ส่วนใหญ่เพศชายจ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ  41.1 รองลงมาคือ เพศ

หญิง  4 คน คิดเป็นร้อยละ  41.1      
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีอายุระหว่าง  51 - 41 ปี มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ   51.1  จ านวน   5  คน 

รองลงมา คือ ช่วงอายุ  31 - 51 ปี คิดเป็นร้อยละ  51.1 จ านวน 4 คน ช่วงอายุ   41-91  ปี  คิดเป็นร้อยละ   91.1  จ านวน 
2 คน ช่วงอาย ุ 

3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีอาชีพรับราชการ  มากที่สุด  จ านวน  5 คน  คิดเป็นร้อยละ   51.1 
รองลงมา คือ ผู้น าชมชน รับจ้างท่ัวไป และอื่นๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  91.1  

4. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีประสบการณ์   1  ครั้ง  มากที่สุด  จ านวน  8  คิดเป็นร้อยละ  80.0  และ
รองลงมา  9 ครั้ง จ านวน 2 คิดเป็นร้อยละ  91.1  

5 .กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จบการศึกษาด้านสามัญ อื่นๆ มากที่สุด จ านวน 6          คิดเป็นร้อยละ 
60.0 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี  จ านวน  4  คิดเป็นร้อยละ  40.0 และระดับ           ช้ันประถม  จ านวน  2  คิดเป็น
ร้อยละ  91.1  

6 .กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้จบการศึกษาด้านศาสนาระดับปริญญาตรี อิบตดีาอีย์ จ านวน  5 คิดเป็น
ร้อยละ  51.1 และระดบัปริญญาโท จ านวน 2 คิดเป็นร้อยละ 21.1 

 

แบบท่ี 2 วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการให้บริการฮัจญ์ของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน  
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนอิบนูอัฟฟาน 
 การด าเนินการให้กับบุคคลที่จะประกอบพิธีฮัจญ์ของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน มีดังนี ้ 
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า จะสร้างให้ประทับใจในเรื่องคือ  การใช้จ่าย  ที่พักอาศัย  อาหารการกิน  การ

เดินทาง ส่วนท่ีพักนั้น เมื่อก่อนพักอยู่ท่ีโรงแรมอิลตัน แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนจากกรมศาสนาเป็นกรมการปกครองที่นั้นก็
เป็นโรงแรมดารุลอีหม่าน เป็นโรงแรมห้าดาวเช่นกัน สิ่งที่เปลี่ยนนั้น     เพราะมีปัญหาทางโรงแรม  เมื่อสหกรณ์อิบนูอัฟ
ฟานได้รู้ปัญหาที่มีอยู่  ได้มีการย้ายที่พักโรงแรม       ดารุลอีหม่าน  และลูกค้าส่วนใหญ่เมื่อกลับบ้านนั้นก็บอกกว่า
ประทับใจต่อการให้บริการ 

สหกรณ์อิบนูอัฟฟานจะให้บริการที่พักใกล้มัสยิดฮารอม หมายถึง โรงแรมที่ใกล้กับบริเวณมัสยิดอัล-ฮารอม 
ความรู้สึกในการบริการ  คือ  ความยากล าบากในการบริการแต่ในความยากล าบากนั้นพนักงาน  ก็มีความสุข

กับการให้บริการในการท างานแม้จะเป็นความล าบากแต่ก็เป็นการฝึกฝนในการท างาน     และพัฒนาพนักงานในเรื่อง
ของการให้บริการ 
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คุณสมบัติของแซะห์    ) หัวหน้ากรุ๊ปฮจัญ์  (  นั้นคือ  การมีอมานะฮฺในการท างานการให้บริการจะต้องให้
ผู้ใช้บริการที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นได้รับผลบุญจากการท าฮัจญ์จะต้องให้ได้รับฮัจญ์ที่สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักการ

อิสลาม  ) ฮัจญ์มับรุรฺ (และแซะห์  ) หวัหนา้กรุ๊ปฮจัญ์ ( นั้นต้องมีใจรักในการให้บริการอย่างเต็มที่  เพราะนี้คืออมานะฮฺที่
ได้รับมอบหมายไว้จากผู้ใช้บริการ  และจะต้องมีความอดทน    ) ซอบัร   (             เพราะที่มักกะห์  เป็นสถานที่ที่
ยากล าบาก  เป็นความล าบากที่จะน าพาไปยังสถานที่ต่าง  ๆ  ให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกโดยปราศจากความ
ยากล าบาก 

ปัญหาของการบริการ คือ การบริการอย่างไม่ตรงกับเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ก่อนการเดินทางไป ท าฮัจญ์และอุม
เราะฮฺ เพราะคนที่ใช้บริการนั้นคิดว่าท่ีพักอาศัยและการเดินทางเหมือนกัน                 กับการเดินทางทั่วไปกับเมือง
อื่นๆ แต่ที่จริงนั้นมันไม่ใช่อย่างที่ได้ว้างเป้าหมายที่ได้ระบุไว้แต่มันแตกต่าง      จากท่ีได้หวังไว้ เพราะที่น้ันเป็นเมืองที่มี
ผู้คนหลากหลายและนานาชาติ และการเดินทางอาจจะไม่ค่อยสะดวกอีกด้วย 

เงื่อนไขของการใช้บริการของสหกรณ์ คือ  
1  .ให้สมาชิกผู้ที่ประสงค์ในเรื่องเปิดบัญชีสะสมเพื่อไปใช้บริการโดยฝากที่สหกรณ์อิบนูอัฟฟาน  เพื่อให้การ

ว่างแผนง่ายขึ้น เดือนละ 2-3 พันบาท เพื่อไปประกอบพิธฮีัจญ์และอุมเราะฮฺเร็วข้ึน 
 2 .มาใช้บริการกับสหกรณ์อิบนูอัฟฟานซึ่งเป็นรูปแบบสหกรณ์  
 3 .ท่านจะได้ราคาแพ็กแกจท่ีถูกต่างจากท้องตลาด เพื่อได้ระบบการเฉลี่ยคืนก าไรให้กับท่าน 
การบริการให้กับคนหุจญาจฺประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺ โดยยึดหลักการอิสลามเป็นต้นแบบในการบริการ

ธุรกิจนี ้
บริษัทห้างหุ้นส่วนจ ากัดของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน จะมีการแก้ไขข้อบกพร่อง ทางด้าน หอพัก อาหาร และรถ 

โดยการสอบถามจากคนท่ีได้ใช้บริการไปแล้ว เพื่อจะพัฒนาในการให้บริการในทุก ๆ ปี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

2. พนักงานห้างหุ้นส่วนอิบนูอัฟฟฟาน 
การบริการกับบุคคลที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺ  ก่อนอื่นจะต้องมาเป็นสมาชิก     ของสหกรณ์

อิบนูอัฟฟาน มาเปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อไปประกอบพิธฮีัจญ์และอุมเราะฮฺ ซึ่งในการฝาก  จะไม่มีการบังคับว่าจะฝากเป็น
จ านวนเงินเท่าไร  ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ฝาก  พอฝากจนครบจ านวนของราคาในการไปท าฮัจญ์  และครบตาม
จ านวนที่จะไปท าอุมเราะฮฺ จากนั้นสมาชิกที่จะไปประกอบ   พิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺ  จะไปกับห้างหุ้นส่วนจ ากัดอิบนูอัฟ

ฟาน  ) หจก (.จะไปกับแซะห์  ) หวัหนา้กรุ๊ปฮจัญ์ ( หรือบริษัทอ่ืนก็ได้ ทางสหกรณ์อิบนูอัฟฟานไม่สามารถน าหุจญาจ  ไป
ประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺ เนื่องจากผิดกฎระเบียบของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน  ก่อนจะไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุม
เราะฮฺทางสหกรณ์อิบนูอัฟฟานได้เรียกคนที่ใช้บริการฮัจญ์และอุมเราะฮฺจากสาขาอื่นๆ  รวมตัวกันที่ปัตตานี  เพื่อช้ีแจ้ง
ข้อมูลในเรื่องอาหารการกิน ที่พักอาศัย รถที่จะน าคนหุจญาจ และอบรมเกี่ยวกับฮัจญ์และอุมเราะฮใฺนเวลาที่ก าหนดไว ้
โดยเฉพาะดุอาและค ากล่าวต่างๆในการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺ เพื่อให้ได้ฮัจญ์และอุมเราะฮที่สมบูรณ์กลับมา 

คนท่ีมีความประสงค์ในการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺของห้างหุ้นส่วนจ ากัดอิบนูอัฟฟานเป็นสมาชิกและ
ไม่เป็นสมาชิก จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้ :- 

- กรอบใบสมัคร 
- ส าเนาบัตรประชาชน  
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- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- พาสปอร์ตและรูปถ่าย  
-  ส าเนาของญาติ  มีไว้ส าหรับในกรณีคนหุจญาจเกิดเสียชีวิต  ซึ่งทางญาติจะเป็นผู้รับเงินคืนจาก

กรมการปกครอง คุณสมบัติของผู้จะไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺ ควรจะต้องมี 
- เงนิ ต้องครบในวงเงินของสหกรณ์อิบนูอัฟฟานต้องการ คือ 190,000 บาท 
 - ร่างกาย ต้องมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่มีโรคประจ าตัวหรือโรคถึงขันอันตราย  เช่น  มะเร็ง  เบาหวาน 

ความดันโลหิต 
    - มะห์รอม )สามี (ผู้คนท่ีสามารถดูแลได้นาง ในช่วงระยะเวลาประกอบพิธีฮัจญ์ทั้งเดือนครึ่งหรือสี่ 

 
สิบวัน 
ในการไปท าพิธีฮัจญ์ราคาจะปรบัขึ้นตามเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 190,000 บาท ส่วนท่ีพักมี 
2 สถานท่ี คือ ที่มักกะห์พักที่โรงแรมดารุลอีหม่าน และที่มาดีนะห์พักท่ีโรงแรมโมเวินฟิก 

ทางบริษัทจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านการให้บริการ  โดยการสอบถามกับผู้ที่ใช้บริการ      กับบริษัท 
เพื่อท่ีจะได้มาปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ม ีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการได้รับความประทับใจที่สุด  และส าหรับ
การบริการให้กับหุจญาจ โดยยึดหลักการอิสลามเป็นต้นแบบในการบริการ 

 

แบบที่  3 สรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อทางการบริการฮัจญ์  และอุมเราะฮฺของ
สหกรณ์อิบนูอัฟฟาน โดยสรุปการวิจัย 

การสรุปผลการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการให้บริการฮัจญ์และอุมเราะฮฺ  ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยที่ได้
จากการให้แบบสอบถาม  ด้วยการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการฮัจญ์และอุม
เราะฮฺของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ว่างไว้ ตามข้อ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
บริการฮัจญ์และอุมเราะฮฺของสหกรณ์ อิบนูอัฟฟาน ซึ่งมีผลด้วยดังนี้ 

ความพึงพอใจที่เกิดจากการความเข้าใจระหว่างสหกรณ์อิบนูอัฟฟานกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด   อิบนูอัฟฟาน 
 )หจก  (.ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้อยู่ในระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ  60.0  รองลงมา  ในระดับมากที่สุด  และ
มาก คิดเป็นร้อยละ 20.0 ความพึงพอใจที่เกิดจากการได้ความรู้      ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้อยู่ในระดับ
มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  60.0 รองลงมา  ในระดับมาก    คิดเป็นร้อยละ  30.0  และระดับ  ปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 

10.0 ความพึงพอใจท่ีเกิดจากการการให้ความรู้ของแซะห์    ) หัวหนา้กรุ๊ปฮจัญ์  (  ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
อยู่ในระดับมากที่สุด     คิดเป็นร้อยละ  70.0  รองลงมา  ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  30.0  ความพึงพอใจที่เกิดจากการ
อาหารการกินของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้อยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  70.0  รองลงมา     ในระดับ 
มาก  คิดเป็นร้อยละ  20.0  และระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ  10.0  ความพึงพอใจที่เกิดจากการยานพาหนะของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้อยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  70.0  รองลงมา  ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  20.0 
และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ความพึงพอใจท่ีเกิดจาก      การที่พักอาศัยโรงแรมดารุลอีหม่านของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ  21.1 และรองลงมา ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.0 
ความพึงพอใจที่เกิดจาก  ณ  ทุ่งมีนาของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  60.0 
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รองลงมา ในระดับมากท่ีสุด และปานกลาง 20.0 ความพึงพอใจท่ีเกิดจากค่าบริการของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้
นี ้อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  50.0  รองลงมา  ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  30.0  และในระดับปานกลาง  คิด
เป็นร้อยละ  10.0  ความพึงพอใจที่เกิดจากการจัดการเวลาตามโปรแกรมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมา ในระดับปานกลางและน้อย   คิดเป็นร้อยละ 10.0  
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

จากการสรุปผลการวิเคราะห์ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวนทั้งหมด  2 คน  มีดังนี้  ผู้จัดการ     อายุ  53 ปี  
นายอิสมาแอ สามะ อาย ุ53 ปี เพศชาย จบการศึกษาด้านศาสนาปริญญาโท เริ่มรับต าแหน่งในปี 2533  สัมภาษณ์เมื่อ
วันท่ี 23 /01 /2561  เวลา 12 : 29 : 58 สถานท่ี สหกรณ์      อิบนูอัฟฟาน  ) ปัตตาน(ีจ านวน 1 คน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ ์
นางศันสนีย์  จาโรง  อายุ   39  ปี  เพศหญิง  เริ่มรับต าแหน่งเมื่อ   5  เมษายน   9452  จบการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  และ
ดา้นศาสนาระดับ  ป  .9                   ) อิบตีดาเอียะฮฺ  (สัมภาษณ์เมื่อวันที่   94  /19  /9491   เวลา   1 4     :9 0     :1 0  สถานที่ 
สหกรณ์อิบนูอัฟฟาน )ปัตตานี  (  พนักงาน  มีอายุ   39  ปี  จ านวน  1 คน  และผู้ใช้บริการสรุปผลการวิเคราะห์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวนท้ังหมด 10 ปี ช่วงอายุระหว่าง  51 - 41 ปี จ านวน  5 คน ช่วงอายุ   31  -  51  ปี  จ านวน  4  คน  และ
ช่วงอายุ  41-91 ปี จ านวน 2 คน ส่วนอาชีพ อาชีพรับราชการ จ านวน  5 คน         และอาชีพผู้น าชุมชน  รับจ้างทั่วไป 
และอื่นๆ  จ านวน  2 คน  ส่วนการศึกษาด้านสามัญ  อื่นๆ  มากที่สุด  จ านวน  6  คน  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  4  คนและ

ระดับชั้นประถม จ านวน 2 คน ส่วนการศึกษาด้านศาสนาระดับปรญิญาตร ีจ านวน  5 คนและระดับปริญญาโท จ านวน 
2 คน 

5.2.2 ผลการวิจัยของความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการฮัจญ์ 
ในการวิจัยเรื่อง  การศึกษาแนวทางการให้บริการฮัจญ์ของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน  สาขาสุไหงโกลก  จังหวัด

นราธิวาส  ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย  แนวทางการบริการฮัจญ์ของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน  สาขา   สุไหงโกลก 
จังหวัดนราธิวาส เป็นที่พ่ึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการของสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน  แบ่งออกหลายด้าน  และมีระดับความพึงพอใจตั้งแต่
มากที่สุด มาก ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  ซึ่งด้านความรู้ความเข้าใจจากการอบรม  ด้านที่พักอาศัยโรงแรมดารุลอี
หม่าน ด้านการเก็บค่าบริการ ด้านการจัดการเวลาตามโปรแกรมมากที่สุด  ด้านการให้ความรู้ของผู้รู้  และในด้านที่พัก 
ณ  ทุ่งมีนา  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านอาหารการกินและด้านยานพาหนะ  มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนด้านการประสานงานระหว่างสหกรณ์อิบนูอัฟฟานกับผู้ประกอบการ )แซะห์  (มีระดับ
ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 

6 ข้อเสนอแนะ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการให้บริการฮัจญ์  : กรณีศึกษาสหกรณ์อิบนูอัฟฟาน  สาขาสุไหงโกลก 

จังหวัดนราธิวาส ท าให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปคือ 
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- ควรมีการศึกษาแนวทางการบริการฮัจญ์ขององค์กรและบริษัทอื่นด้วย โดยเฉพาะการบริการฮัจญ์ของตาบุง
ฮัจญี ประเทศมาเลเซีย 
รายการอ้างองิ 
อัลกุรอาน 
คัมภีร์อัลกุรอาน ฉบับแปลภาษาไทย โดยศูนย์กษัตริย์ฟะฮัด เพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน อัลมะดีนะฮฺ  

อัลมุเนาวะเราะฮฺ ฮ.ศ .1419 )พ.ศ .2549( 

 
อัลหะดีษ 

มุสลิม .อบู อัลหะสัน มุสลิม อิบน ุอัลฮุญญาญ อัลกอซีรีย์ อันนัยสะบูรีย์   . 1991. .صحيح مسلم   
เล่ม 4. เบรูต : ดารุลกุตุบุลอิลมียะฮฺ. 

อัซซาฟีอีย์  .อบู  อับดุลลอฮฺ  มูฮัมมัด  อิบนุ  อิดริส  อิบนุ  อูสมาน  อิบนุ  ซาฟิอฺ  อิบนุ  อับดุลมูฏอลิบ  อิบนุ  อับดุลมานาฟ 

อัลมูฏอลลีบีย์ อัลกอรฺซีย์ .1951.  ترتيب مسندي -مسند الشافعي .  เล่ม 2 . เบรูต  : ดารุลอิลมียะย์. 

อัตติรมีซีย์ .อบู อีสา มูฮัมมัด อิบน ุอีสา อัตติรมีซีย์ .ม.ป.ป سنن الرتمذيالصحيح وهو اْلامع  . .เล่ม 4. เบรูต  : ดารุล
กุตุบ อัลอิสลามีย์. 

อบู  นาอีม  .  อะหฺหมัด  อับดุลเลาะฮฺ  อะหฺหมัด  อีซหาก  มูซอ  มัฮรอน  อัซบาฮานีย์, 1996  .  على ج املسند املستخر
 .เล่ม 4. เบรูต : ดารุล กูตูบูล อิลมียะฮฺ .           صحيح مسلم

อบู  ดาวุด  .สุลัยมาน  อิบนุ  อัลอัชอัษ  อัลสะญัสตานีย์  .2009. سنن أيب داود. เล่ม  4. เบรูต  :   ดารุลริสาละฮฺ  อัลอะละมี
ยะฮ. 

อัลบูคอรีย์  .อบู  อับดุลลอฮฺ  มูฮัมมัด  อิบนุ  อิสมาอีล  อัลบูคอรีย์  .1999.  اْلامع املسند الصحيح املختصر من أمور
 .เล่ม 9. ริยาด : ดารุลสาลาม .          وأَيمه عليه وسلم وسننه صلى هلل رسول هللا

หนังสืออ้างอิง 

มุนีร มูหะหมัด .2548. فقه العبادات. สมาคมนักเรียนเก่าศาสนวิทยา .กรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่าศาสนวิทยา. 
มุสตอฟา มานะ. 2559. การประกอบพิธีฮัจญ์. กรุงเทพฯ : ศูนยอิสลามศึกษา พญาไท. 

มุศฏอฟา อัลคิน มุศฏอฟา อัลบุฆอ และอาลี อัชชัรบีญีย์. 1992. على مذهب اْلمام الشافعي    

  .เล่ม 8 .ดามัสกัส : ดารุลกอลัม .الفقه املنهجي
สอฟี  อุสมาน. 2007. สรุปขั้นตอนการประกอบพิธีฮัจญ์. ริยาด  : ส านักงานความรวมมือเพื่อการเผยแพรและสอนอ

สลาม อัร-รอบวะฮ. 

อัซซูหัยลีย์. วะฮฺบะฮฺ อิบนุ มุศฏอฟา อัซซูหัยลีย์. 1989. الفقه اْلسالمي وأدلته. เล่ม 10.  ดามัสกัส : ดารุลฟิกรฺ.  

อับดุลเราะห์มัน อิบน ุมูอัลลัน  อิบนุ  มูอีดุลวาหีด, 2015, العناية بتقدمي اخلدمات للحجاج, ม .ป .ล   .ริยาด  : กูลลียะฮฺ 
อัชชารีอะฮฺ. 

อันนาวาวีย์ .อบู ซารียา มูฮัยยิดีน ยะห์ยา อิบน ุซัรฟ ูอันนาวาวี. 1994. اْليضاح ِف مناسك اِلج والعمرة  . เล่ม 1. มัก
กะฮฺ อัลมูกัรรอมะฮฺ : มักตะบะฮฺ อัลอะมะดาดียะฮฺ. 



352 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัรรอมลีย์ . อะหฺมัด  อิบนุ  หัมเสาะฮฺ  ซะฮาบุดิน  อัรอมลีย์ . 1984. هناية احملتاج  إَل شرح املنهاج . เล่ม 8. เบรูตฺ : ดารุล
ฟิกรฺ. 

อัลคอตีบ  อัซซัรบัยนีย์  .  มูฮัมมัด  ซัมซูดดีน  อิบนุ  อัลคอตีบ  อัซซัรบัยนีย์  อัซซาฟีอีย์ اْلقناع ِف حل الفاظ أيب   . 9112.  
 .เล่ม 2. เบรูตฺ : ดารุลฟิกรฺ .شجاع

อัลยูซัยรีย์ .อับดุรเราะฮฺมาน  บิน  มุหัมหมัดอีวัด  อัลยูซัยรีย์  .1424. ةالفقه على املذهب اآلربع   . เล่ม 5.   เบรูต  : ดา
รุลกีตาบ อัลอาลามียะห์. 

อะหมัด  อิบนุ  อาลี  อิบนุ  หิจรฺ  อัลอัซกอลานีย์. ม .ป .ป เล่ม 13.  ริยาด  : ดารุ .فتح الباري   شرح صحيح البخاري. 
สสะลาม. 

อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา. 2014.  สารฮัจญ์มับรูรฺ  อุมเราะฮฺและซิยาเราะฮฺ.  ศูนย์อนวยการบริการจังหวัด
ชายแดนใต้  ) ศอ.บต(..  

วิทยานิพนธ์ 
จิราพร  เปี้ยสินธุ และคณะผู้วิจัย. 2552. กลยุทธ์การจัดการบริษัทฮัจย์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 
มาโนช พรหมปัญโญ. 2560. แนวทางการด าเนินการของบริษัทน าเท่ียวเพ่ือประกอบกิจการฮัจญ์ที่ประสบผลส าเร็จ

ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 



International Conference on Islam, Development and Social Harmony in Southeast Asia (ICDIS) 

Faculty of Islamic Studies, The National University of  Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia. 
28 November 2019  
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บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1 ( เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพปัญหาและความต้องการ
ของผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะ 2( เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะ  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะวา
ตอนียะห์ จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2591 จ านวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบ
สัมภาษณ์แบบ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ และก าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
  ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1  . ด้านความสัมพันธ์กับบุคลในสถาบัน 
9 . ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3 . ด้านความเป็นอยู่ 5 . ด้านร่างกาย และ  4 . ด้านคุณค่าแห่งตน ส าหรับแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะ พบว่า ต้องมี
แนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการทั้ง 4 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ 
ฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ในสถาบันปอเนาะ กระบวนการที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม คือ การ
สร้างเครือข่ายด้านการดูแลผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะ เช่น ทีมหมอสถาบัน (Pondok Care Team) กระบวนการที่ 
3 พัฒนาระบบการด าเนินงาน คือ จัดท าระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะ ปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
กระบวนการที่ 4 สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา คือ สร้างสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในสถาบันให้
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะทั้งกายภาพ (Physical) และทางจิตวิญญาณ (Spiritual) 
และจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะ   
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 
Abstract: This research aimed 1) To study the development of good quality of life in 

accordance with the problems and needs of the elderly In Pondok institutions 2) To 

determine guidelines for the development of quality of life that are in accordance with 

the conditions problems and needs of the elderly in Pondok institutions, the subjects in 

this study were the elderly in the Pondok Wathoniah Institutions in Narathiwas 

Provinces for academic year 2017, amount 28 persons. The instrument used for data 

collection was an interview form. In this research, the researcher focuses on the analysis 

of conditions, problems, needs, and determining ways to improve the quality of life that 

is appropriate to the needs of the elderly in the pondok educational institution. 

 The results of this study showed that the quality of life of the elderly in the Pondok 

institutions will have a good quality of life, which should be based on 5 factors: 1. 

Pondok relationship aspect, 2. Social Committee aspect, 3. living aspect, 4. physical 

aspect and 5. self worth aspect. As for the guidelines for the development of the quality 

of life of the elderly in the Pondok institutions, it is found that must have integrated 

development in all 4 processes: are process 1: Potential development is to train caregiver 

personnel in pondok institutions. Process 2: Promotes participation: creating a network 

of elderly care in pondok institutions, such as the (Pondok Care Team). Process 3:  

Developing the operational system is to create a database for the elderly in the pondok 

institution. Process 4 To create an environment that is conducive to development, which 
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is to create an environment and institution facilities to facilitate the development of 

quality of life for the elderly in the pondok institutions, both physical and spiritual. And 

arrange informal education for the elderly in the pondok institutions. 

Keywords: The Quality of life, The Develop the Quality of life of the Elder, Pondok 

institutions 

_____________________________________________________________________________________ 

 

บทน า 
ด้วยสังคมไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสังคมชัดเจนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ การตระหนักถึงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุยุจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง โดยปัจจุบันประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศที่มี
ภาวะสูงวัยของประชากรเป็นอันดับสองขออาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์   สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ประชากรศาสตร์ของเราก าลังได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว    ) BTL Bangkok, 2561  (มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
โครงสร้างประชากร คือ ประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมี
แนวโน้มลดลง โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น  “สังคมสูงวัย” (Aged Society)  ตั้งแต่ปี 
2548 คือ  มีสัดส่วนประชากรอายุ  60 ปีขึ้นไป  สูงถึงร้อยละ  10 และตามการคาดประมาณประชากรของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    ) สศช (. ในปี  2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่  “สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์” (Complete Aged Society) เมื่อประชากรอายุ  60 ปีขึ้นไป  มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ  20 ของประชากร
ทั้งหมด  และในปี  2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) เมื่อประชากร
อาย ุ60 ปีขึ้นไป  มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นประเทศไทยจึงนับว่าได้ก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ
แล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรอายุ  60 ปี  ขึ้นไป  11.3 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ  16.7 ของประชากรทั้งหมด
จ านวน 67.6 ล้านคน ในปี 2560 )ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560( 

นอกจากสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีตัวบ่งช้ีอีกประการหนึ่งที่เน้นย้ าให้เห็นว่า สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่
การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว นั่นก็คือการมีอายุมัธยฐาน (Median Age) สูงขึ้น อายุมัธยฐานมีค่ามากแสดงว่าสังคมมี
ผู้สูงอายุมากขึ้น  ซึ่งจากการคาดประมาณว่าอีกไม่เกิน  4 ปี ข้างหน้านี้  ประเทศไทยก็จะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ  60 ปี ขึ้นไปสูงขึ้นถึงร้อยละ  20 จ านวนประชากรสูงอายุในประเทศไทยเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุที่  “คลื่นประชากรรุ่นเกิดล้าน” ซึ่งเกิดในช่วงปี  2506 - 2526 ก าลังเคลื่อนตัวกลายเป็น 
ผู้สูงอายุ  อีก  20 ปีข้างหน้า  ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุมากถึง  20 ล้านคน  และที่ส าคัญ คือ  กลุ่มประชากร
สูงอายุวัยปลาย    ) อายุ  80 ปีขึ้นไป  (จะเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก  1.5 ล้านคน ในปี  2560 เป็น  3.5 ล้านคนในอีก  20 ปี
ข้างหน้า (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2560)   

การที่สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ ผลที่ตามมาคือ ผู้อยู่ในวัยแรงงานต้องรับภาระมากขึ้นในการเลี้ยงดู
ผู้สูงอาย ุหากพิจารณาอัตราการพึ่งพิง ในป ี2560 ซึ่งหมายถึง  ประชากรวัยท างาน  100 คน  จะต้องรับภาระประชากร
สูงอายุและวัยเด็ก  51 คน  และคาดว่าเพิ่มเป็น  64 คน  ในปี  2570  โดยพิจารณาจากอัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุ 
(Potential Support Ratio) ซึ่งหมายถึง จ านวนคนในวัยแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี) เทียบกับจ านวนผู้สูงอายุ 60 ปี 
อัตราการเกื้อหนุนผู้สูงอายุท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องนี้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ เพราะถ้าคนใน
วัยแรงงานซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประเทศไม่เพียงพอ ย่อมจะมีผลกระทบต่อการจัดหา
สวัสดิการต่างๆ ให้ผู้สูงอายุในอนาคตด้วยเช่นกัน จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว การเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งที่
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ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาท างานร่วมกัน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)  จะต้องตระหนักและมีการเตรียมการด้านต่างๆ 
พร้อมท้ังระดมทรัพยากรและสหวิทยาการต่างๆ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้าน
สังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี การคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุการจัดสวัสดิการให้สามารถเข้าถึงบริการที่จ าเป็นขั้น
พื้นฐานในการด ารงชีวิต ตลอดจนการสร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง "การ
เตรียมความพร้อม สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ" ด้วยเหตุนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.)  ได้ก าหนดกรอบแนวคิดและหลักการในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์ "การเตรียมความพร้อม สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ" เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่ส าคัญ  เพื่อก าหนด
ทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ด าเนินการด้านผู้สูงอายุให้ชัดเจน )แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

คุณภาพชีวิต (Quality of Life) หมายถึง ความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข และความพึงพอใจในการด ารงชีวิต 
ตามสภาพความเป็นอยู่ของปัจเจกบุคคล (พระพุทธทาสภิกขุ, 2545)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  หมายถึง  การ
ก าหนดแนวทางหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความพอใจในชีวิต  มีความเป็นอยู่ที่ดี  มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี 
โดยผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีในสังคม และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญกอร์ปกับปัจจุบัน พบว่า ครอบครัวในสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยาย ซึ่งมีปู ่ย่า ตา ยาย 
บุตร หลานอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดี่ยว ท าให้ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่เคยมีบุตรหลานคอยดูแล ไม่
สามารถแสดงบทบาทต่างๆ  ได้ เกิดความรู้สึกว่าตนเองขาดคุณค่า ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง ท าให้เกิดเป็นปัญหา
ต่อเนื่องกับกลุ่มผู้สูงอายุในสังคมไทย (ศากุล ช่างไม้, 2550) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ได้กล่าวถึงสภาพของสถานภาพ
ทางด้านสังคมของผู้สูงอายุ  ) Social Status of Aging) ไว้ว่า ในอดีตผู้สูงอายุและครอบครวัประกอบดว้ยบุตร หลาน 
และบุคคลอื่น  ไม่น้อยกว่า  3  รุ่นอายุอาศัยด้วยกันในลักษณะครอบครัวใหญ่   อันเป็นลักษณะครอบครัวขยาย 
)Extended Family) ซึ่งสมาชิกทุกรุ่นมีความรักใคร่ และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แต่ปัจจุบันโครงสร้างครอบครัวกลายเปน็
ครอบครัวเดี่ยว    ) Nuclear Family) ประกอบด้วย  บิดา  มารดา  และบุตรเท่านั้น  ท าให้กิจกรรมในครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไปบางครั้งต้องพึ่งพิงสถาบันจากภายนอกในลักษณะของการซื้อบริการ  เช่น  การเลี้ยงดูบุตร  และการดูแล
ผู้สูงอาย ุเป็นต้น ท าให้ครอบครัวเหินห่างกันออกไป  ) ศศิพัฒน ์ยอดเพชร, 2544) 

จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษในด้านพหุวัฒนธรรมมากกว่าท้องถิ่นอื่นๆ   ทั้งด้าน
การศึกษา ชาติพันธ์ุ ศาสนา  วัฒนธรรม  และประวัติศาสตร์    ) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี, 
25 91 ( สถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบพิเศษอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวดั
ชายแดนภาคใต้  ที่มีลักษณะแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ  ของประเทศไทย  การจัดการศึกษาโดยอิงวัฒนธรรมอิสลาม
ผสมผสานด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและตามอัธยาศัย  สร้างคุณค่าและใกล้ชิดกับชุมชน  เน้น
การศึกษาที่เป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์โดยไม่จ ากัดเพศหรือวัย  ทุกคนสามารถเข้าเรียนได้ตามอัธยาศัย  อีกทั้งยังเป็น
สถาบันสังคมของสังคมมุสลิมในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน  มีบทบาททั้งทางศาสนา  การศึกษา  สังคมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เสริมสร้างการเรียนรู้ในทางศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมอิสลาม  เพื่อให้สังคมมีความรู้และ
ความประพฤติที่ดีงามในการด ารงชีพอย่างสันติสุขและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ    ) ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ,  9452 (  
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ส าหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   แหล่งเรียนรู้ที่ถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสนาอิสลามได้แก่  
“สถาบันศึกษาปอเนาะ ”ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาท่ีเก่าแก่มานานกว่า 400 ปี มีบทบาทส าคัญต่อชาวมลายูมุสลิม
ในด้านการศึกษาศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ) อุดม ปัตนวงศ์, 2553 ( สถาบันศึกษาปอเนาะ
จึงเป็นท่ีตอบโจทย์คนในพ้ืนท่ีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ  นอกเหนือจากเป็นสถาบันการศึกษาตามอัธยาศัย
แล้ว  ยังเป็นสถาบันทางเลือกตามชีวิตความเป็นอยู่    ) Life Style)   จึงเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกส าคัญและยังเป็น
สถานที่สนใจของบรรดากลุ่มผู้สูงอายุที่อยากจะเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก  เป็นสถาบันที่สร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมของคนมลายูมุสลิมในพื้นที่  เป็นเสมือนบ้านของผู้สูงอายุอีกด้วย  อีกทั้งยังเป็นสถานสงเคราะห์  หรือเป็นสถาน
บริการดูแลระยะยาว    ) Institutional Long-term Care) หมายถึง  สถานที่ให้บริการทางเลือกตามชีวิตความเป็นอยู่ 
 )Life Style) เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุและความต้องการของผู้สูงอายุตลอดกระบวนการ
สูงอาย ุสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับ  พุทธศักราช  2542 นิยามว่า  “การศึกษาตามอัธยาศัย 
เป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ  ศักยภาพ  ความพร้อมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล 
ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม  สื่อ  หรือแหล่งความรู้อื่นๆ”    ) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช , 
2542)  

ด้วยเหตุนี้  สถาบันศึกษาปอเนาะถือเป็นสถานที่สนใจที่อยากจะเข้าอาศัยอยู่ในบั้นปลายของชีวิตผู้สูงอายุ  
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้สูงอายุที่เข้ามาอาศัยอยู่ในปอเนาะ   เพื่อเรียนรู้ศาสนา  และปฏิบัติ
ศาสนกิจร่วมกัน  ผ่านกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้  เกิดความสนิทสนมเหมือนเพื่อน  มีความผูกพันระหว่างผู้สูงอายุ  มี
ความรักใคร่เห็นอกเห็นใจกัน  รู้จักเสียสละต่อกัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งส่วนตัว  และส่วนรวมเป็นอย่างดี  ท าให้
ผู้สูงอายุได้พบปะกันอย่างสม่ าเสมอ ถือเป็นสถานการเรียนรู้ที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ทุกๆ ด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านการเรียนรู้อิสลามศึกษา  การสร้างอาชีพ  รวมทั้งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ตาม
หลักปรัชญาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงด ารัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ  .9412 เป็นต้นมา 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามหลักการทางศาสนาอิสลาม  รวมทั้งสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตด้านการศึกษาวิชาชีพการท างาน การประกอบอาชีพอิสระ ถือเป็นโอกาสส าคัญในการสร้างตัว  สร้าง
รายได้เสริมแก่ผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะอีกด้วย  ดังค าพูดของท่าน  พล .อ .สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีปิดการประชุมแนวทางการบูรณาการการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันศึกษา
ปอเนาะ “สถาบันศึกษาปอเนาะ มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชุมชนในพื้นที่  เปรียบเสมือนหัวใจของสังคมชาวมุสลิม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้ศาสนาแล้วยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการปลูกฝังประเพณีและ
วัฒนธรรมประจ าถิ่นอีกด้วย  ดังนั้น  รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมโอกาสในการศึกษาให้แก่ผู้เรียนใน
สถาบันศึกษาปอเนาะ ให้หลักสูตรมีคุณภาพ ทั้งทางด้านวิชาศาสนา วิชาสามัญ  วิชาชีพ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต” 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  ตามข้อ    )11-19  ( ที่กล่าวว่า  ข้อ 11  . สนับสนุนและส่งเสริมสถาบัน
ศึกษาปอเนาะให้มีความเข้มแข็ง และมีบทบาทในการท านุบ ารุงศาสนา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาจริยธรรมละ
แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา  รวมทั้งส่งเสริมและฟื้นฟูกิจการด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ข้อ 11  . ส่งเสริมและ
สนับสนุนการฟื้นฟู  อนุรักษ์  สืบสานอัตลักษณ์และกิจกรรมทางภาษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนพ้ืนท่ี และข้อ 19 . ส่งเสริม  สนับสนุน  การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
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ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    ) ข่าวส านักงานรัฐมนตรี   419 /9442  การประชุมการบูรณาการการศึกษาและส่งเสริม
กิจกรรมของสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดนราธิวาส, (http://www.moe.go.th/websm//2236dec/.222html( 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้ศึกษาจึงสนใจจะศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสมีจ านวนสถาบันท่ีจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น   99  สถาบัน    ) ข้อมูลจ านวนสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส,   9449  ( อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ตัวอย่างเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมี
ความหลากหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม   และสุขภาพ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีสัดส่วนจ านวนประชากรผู้สูงอายุ  คิด
เป็นร้อยละ   11.23  ของจ านวนประชากรทั้งหมด    ) ระบบสถิติการลงทะเบียน  กรมการปกครอง,   94 60   (ศึกษาคาดว่า
การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   โดยน าผลการศึกษาไปใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม ช่วยเหลือตัวเองได้ตามอัตภาพและไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น  ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป 

จากการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้วิจัย พบว่า ในจังหวัดนราธิวาสมีจ านวนสถาบันที่จดทะเบียนรวม
ทั้งสิ้น   99  สถาบัน    ) ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ,   9449  ( และในจ านวนเหล่านั้นมีสถาบันที่เปิดสอน
เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น  จ านวน   1  สถาบัน  ได้แก่  สถาบันศึกษาปอเนาะวาตอนียะห์  หมู่ที่  1 ต าบลดุซงญอ  อ าเภอ
จะแนะ  จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งมีจ านวนผู้เรียนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุรวมทั้งสิ้น 31 คน (ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส, 2556)  

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะ
จังหวัดนราธิวาส (กรณีศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะวาตอนียะห์ หมู่ที ่1 ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (
ทั้งนี้ถึงแม้จะมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อย แต่เนื่องจากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพของผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจน   และเนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม การด าเนินชีวิตของผู้คนและรูปแบบของครอบครัว  ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้  การวิจัยนี้ใช้จังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ตัวอย่างของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากพื้นที่
ดังกล่าวมีความหลายหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีสัดส่วนจ านวนประชากร
ผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 10.73 ของจ านวนประชากรทั้งหมด (ระบบสถิติการลงทะเบียน กรมการปกครอง,  94 61)  

 
วัตถุประสงค ์
1 . เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะ  

2 ( เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยต่อไปนี้  
2 ) ขอบเขตด้านเนื้อหา  

http://www.moe.go.th/websm/2016/dec/502.html
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1 . การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะ  
9  . การศึกษาเฉพาะในจังหวัดนราธิวาส  คือ  สถาบันศึกษาปอเนาะวาตอนียะห์  หมู่ที่  1     ต าบลดุซงญอ 

อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสเท่านั้น ซึ่งการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยสถาบันดังกล่าวยังมีอยู่และยังมีความเข้มแข็ง 
ผู้วิจัยจึงเลือกเป็นกรณีศึกษาวิจัย 

3. การศึกษานี้ผู้วิจัยเห็นว่า  การที่ผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นน่าจะขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1  . ด้านความสัมพันธ์กับบุคลในสถาบัน   9  . ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม   3  . ด้านความเป็นอยู่ 
5 . ด้านร่างกาย และ  4 . ด้านคุณค่าแห่งตน 

 

1 ) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.2  ประชากร คือ  กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นผู้เรียนและอาศัยอยู่ในสถาบันศึกษาปอเนาะวาตอนียะห์   ประจ าปี

การศึกษา 2591 จ านวนทั้งสิ้น 31 คน (ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส, 2556) 
1.1  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะวาตอนียะห์  ประจ าปีการศึกษา 2591 จ านวน 92 

คน  
 1.3  การสุ่มตัวอย่าง  ส าหรับขนาดตัวอย่างได้จากตารางส าเร็จรูปค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ 
R.V.Krejcie และ D.W.Morgan (1970) (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2549) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และระดับความ
คลาดเคลื่อน 5% ซึ่งได้ระบุขนาดตัวอย่างไว้ที่ 92 ตัวอย่าง แล้วจึงท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) จนได้ตัวอย่างครบตามจ านวน 

 

3 ) วิธีด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการดังนี ้
3.2 การค้นคว้าเอกสาร (Documentary Research)  
โดยการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ และต าราต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น

แนวทางในการด าเนินการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  ได้แก่  ความหมายของผู้สูงอายุ  สภาพทั่วไปของ

ผู้สูงอาย ุแนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพความต้องการและการพัฒนาของผู้สูงอายุ  
2. ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ   ได้แก่  นโยบายรัฐบาลด้าน

ผู้สูงอาย ุยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
3. ศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน

ประเทศ 
3.1 การศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Study)  

การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  การสนทนา  ซักถาม  แบ่งปันจากโต๊ะครู  ผู้ช่วยโต๊ะครู  และกลุ่มผู้สูงอายุใน
สถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี ้ 

1.  ผู้วิจัย เสนอโครงร่างวิจัยที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อคณะกรรมการการวิจัยมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อขออนุมัติ  
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2.  ผู้วิจัย  ท าหนังสือที่ผ่านการอนุมัติจากผู้อ านวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถึงผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะวาตอนียะห์  เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน  92 คน หลังจากผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะอนุญาตให้เก็บข้อมูล  

3. ผู้วิจัยและกลุ่มนักศึกษาเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่แนะน าตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอความร่วมมือในการท าวิจัย และเริ่มด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที โดยขออนุญาตนัดหมายกลุ่มตัวอย่างล่วงหน้าก่อน ซึ่งการให้สัมภาษณ์ของ
กลุ่มตัวอย่างจะท าจนกว่าจะได้รับข้อมูลครบตรงตามจ านวนข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์  

4. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลหลังได้รับแบบสัมภาษณ์แล้ว ถ้า
พบว่าค าตอบใดไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอให้กลุ่มตัวอย่างตอบเพิ่มเติมจนครบสมบูรณ์ ถูกต้อง ก่อนน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ
ต่อไป 

เคร่ืองมือในการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือวิจัย คือ เครื่องมือวิจัยแบบสัมภาษณ์ สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและ

น าไปใช้กับผู้สูงอาย ุซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1 . ด้านความสัมพันธ์กับบุคลในสถาบัน  9 . ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
3 . ด้านความเป็นอยู ่ 5 . ด้านร่างกาย และ  4 . ด้านคุณค่าแห่งตน 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ในสถาบันศึกษา

ปอเนาะมาตรวจสอบความถูกต้อง น าไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ และเขียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่
สอดคล้องตามความต้องการของผู้สูงอาย ุโดยเช่ือมโยงกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้และการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
  การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยใช้แนวคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังปรากฏในภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส 

1 . ด้านความสมัพันธ์
กับบุคคลในสถาบัน

และครอบครัว 
 

9 . ด้านความสมัพันธ์
ทางสังคม 

3 . ด้านความเป็นอยู ่
 

5 . ด้านร่างกาย 

 
4 . ด้านคุณค่า 
แห่งตน 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะ  
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดขีองผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
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ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยเป็น  3 ตอน ดังนี ้ 
 
ตอนที ่1 การศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานด้านประชากรกลุ่มผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดนราธิวาส 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน   92  คน  พบว่า  ลักษณะ
ทั่วไปของผู้สูงอายุทั้งหมด คือ เป็นเพศหญิง มีสถานภาพหม้าย นับถือศาสนาอิสลาม  ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
แหล่งรายได้ส่วนใหญ่ได้จากลูกหลาน เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 69 ปี ถึง 21 ปี  โดยมีผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุ 69-69 มีจ านวน 1 
คน ช่วงอายุ 70-74 ปี มีจ านวน 4 คน ช่วงอาย ุ24-79 ปี มีจ านวน 2 คน ช่วงอายุ 21-25 ปี มีจ านวน 11 คน ช่วงอายุ 
24- 89 ปี มีจ านวน 5 คน และช่วงอาย ุ20 ปีขึ้นไป มีจ านวน 1 คน  

 
ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในสถาบันศึกษา
ปอเนาะ  

2. ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในสถาบันและครอบครัว  
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตพบว่า ผู้สูงอายุบางคน
ขาดปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสถาบันและครอบครัว ขาดการติดต่อและการสื่อสารกับผู้อื่นลดลง ท าให้เกิดความรู้สึก
อ้างว้าง ว้าเหว่และขาดที่พ่ึงในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครั้งแรกที่เข้ามาอาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ  เนื่องจาก
ไม่เคยแยกกับบุตรหลาน ขาดการสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านท่ีเคยอาศัยอยู่ด้วยกัน 

1 . ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า ผู้สูงอายุขาด
ความสัมพันธ์ทางสังคม  เช่น  การรวมกลุ่มทางสังคม  ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ที่จัดโดยชุมชน ท าให้ความ
ผูกพันและการยอมรับจากคนในสถาบันและชุมชนน้อยลง  

3. ด้านความเป็นอยู่  
 จากการทีผู่้วิจัยได้ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า ผู้สูงอายุบางคนมี
ความต้องการในการด ารงชีพและการประกอบอาชีพด้วยตนเอง  ) อาชีพเสริมตามความถนัดของผู้สูงอายุ  (ไม่สร้างภาระ
ให้กับลูกหลาน เนื่องจากผู้สูงอายุบางคนมีภูมิปัญญาและความสามารถหลายๆ อย่าง เช่น การเป็นหมอต าแย หรือ ผดุง
ครรภ์โบราณ และการดูแลหญิงในระยะตั้งครรภ์หลังคลอด 

4. ด้านร่างกาย 
จากการทีผู่้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า ผู้สูงอายุบางรายมี

ข้อจ ากัดทางร่างกาย การเคลื่อนไหวช้าลง บางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ  มีโรคประจ าตัว  ได้แก่ โรคปวดเมื่อย  ปวดตาม
ข้อ  เหน็บชา โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หูอื้อ ปวดท้อง แน่นจุกเสียด เคล็ดขัดยอก หายใจขัด  เป็นต้น  การ

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลและการใส่ใจสุขภาพยังไม่ทั่วถึง  ขาดรูปแบบและสถานที่มีความ
พร้อมส าหรับออกก าลังท่ีเหมาะสม 

5 . ด้านคุณค่าแห่งตน 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า ด้านคุณค่าแห่ง
ตน  ความสุขกายสบายใจ  หรือกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดในกลุ่มผู้สูงอายุในสถาบันเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการใน
กลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเองเป็นส่วนใหญ่ คนในครอบครัวมีส่วนร่วมน้อยในการรับรู้และจัดการความเครียดของผู้สูงอายุ  

 
ตอนที่ 3 การก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการผู้สูงอายุใน
สถาบันศึกษาปอเนาะ 

2. ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในสถาบันและครอบครัว  
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต  พบว่า ควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่สร้าง

ความคุ้นเคย ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลในสถาบันและครอบครัว  ท าให้ผู้สูงอายุสบายอกสบายใจ ไม่เครียดกับสิ่งต่าง ๆ 
รอบข้าง  เช่น  กิจกรรมพบปะสร้างสรรค์ระหว่างโต๊ะครูและกลุ่มผู้สูงอายุ   กิจกรรมวันครอบครัวส าหรับผู้สูงอายุ 
กิจกรรมท าความสะอาดบริเวณที่พักอาศัยที่เป็นหอพักผู้สูงอายุ   กิจกรรมเยี่ยมหอพัก กิจกรรมรับประทานอาหาร
ร่วมกันและกิจกรรมประกอบอาหารรว่มกันเนื่องงานเฉลมิฉลองในโอกาสวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนาตามปฏิทินอิสลาม 
เช่น ร าลึกเหตุการณ์ส าคัญในฮิจเราะห์ศักราช    ) Hijrah Rasul), วันประสูติท่านศาสดามูฮ าหมัด    ) Maulidur Rasul), 
อิสรออ์  มิอรอจญ์    ) Israa Miaraj), นิสฟู  ซะฟาน    ) Nisfu Saaban), นูซูล  อัลกุรอ่านหรือประทานอัลกุรอาน    ) Nuzul 

Al-Quran)  

1 . ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
จากการทีผู่้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต  พบว่า ควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้กับ

ผู้สูงอายุโดยการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ  เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน   เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพบปะสังสรรค์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  พูดคุยและ
แสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง   โดยการสนับสนุนจากสถาบันปอเนาะ  องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มทางสังคม ทั้งนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสร้าง
ความผูกพันกับถิ่นฐานหรือสถาบันท่ีอาศัยอยู่และชุมชนรอบข้าง 

3. ด้านความเป็นอยู่  
จากการทีผู่้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต  พบว่า ควรส่งเสริมภูมิปัญญาเดิมและจัดหาอาชีพ 

สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่เหมาะสมตามความถนัดและความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุใน
สถาบัน การจัดหาแหล่งทุนหรือสนับสนุนเรื่องปัจจัยหลักในการด ารงชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน  รวมถึงการใช้
เวลาว่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีอาศัยอยู่ให้ปลอดภัย และการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

4. ด้านร่างกาย 
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต  พบว่า การจัดกิจกรรมด้านความรู้เกี่ยวกับวิธีการ

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  กิจกรรมการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ เช่น  การเดินหรือวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  การจัด
สถานท่ีและอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกาย และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการใส่ใจสุขภาพนั้น
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เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง  โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่หรือหน่วยงานสาธารณสุขเป็นประจ าเดือนและ
ต่อเนื่อง ควรพัฒนาระบบให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบัน เนื่องจากมีผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถเข้าถึง
บริการให้ค าปรึกษาได้อย่างทั่วถึง  และควรพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ โดย
เน้นให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายทุกๆ วัน เน้นให้มีความต่อเนื่อง ได้แก่ การเดิน การท าสวน และสร้างแกนน าด้านการ
ออกก าลังกาย 

5 . ด้านคุณค่าแห่งตน 
 จากการทีผู่้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า การสนับสนุนให้คนในครอบครัวมีส่วนร่วมใน
การผ่อนคลายและจัดการความเครียดของผู้สูงอายุ เช่น  การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม  การท าบุญเนื่องในวัน
ส าคัญต่าง ๆ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุแสดงออก เช่น การประกวดการอ่านอัลกุรอาน การประกวดท่องจ าบทดูอา 
)สวดมนต์ (การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสถานท่ีส าคัญ ส าหรับผู้สูงอายุโดยชุมชนร่วมกับสถาบัน  เป็นต้น  จะท าให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพจิตใจท่ีดี เพิ่มความมีคุณค่าในตนเอง สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข 
 
อภิปรายผล  
1. สภาพปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นอย่างไร 
?  

2. ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในสถาบันและครอบครัว  
อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะบางคนขาดปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสถาบัน เกิดความรู้สึกอ้างว้าง 

ว้าเหว่และขาดที่พ่ึงในบางครั้ง แต่ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ประกอบด้วย  โต๊ะครู
หรือบาบอ  ผู้ช่วยโต๊ะครู  และกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันในสถาบันปอเนาะ  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของคมวิทย์  สุขเสนีย์
และคณะ (2553) ระบุว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมของคนมลายูมุสลิมในความหมายของกิจกรรมทางสังคม  ที่มีลักษณะ
การพึ่งพาอาศัย การยอมรับในวถิีการด ารงอยู่ ผ่านระบบความเชื่อและการยึดหลักศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม  สิ่ง
เหล่านี้เป็นพ้ืนฐานในการก่อรูปความสัมพันธ์ทางสังคมของคนมลายูมุสลิมใน    “ ปอเนาะดาแล  ”ความสัมพันธ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้สูงอายุที่เข้ามาอาศัยอยู่   เพื่อเรียนรู้ศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน  ผ่านกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้  เกิดความสนิทสนมเหมือนเพื่อน  มีความผูกพันระหว่างผู้สูงอายุ  มีความรักใคร่เห็นอกเห็นใจกัน 
รู้จักเสียสละต่อกัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งส่วนตัว  และส่วนรวมเป็นอย่างดี  ท าให้ผู้สูงอายุได้พบปะกันอย่าง
สม่ าเสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของมาลี โชคเกิด (2552) จากผลการศึกษา พบว่า การสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวกับผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายสานสายสัมพันธ์ที่
ดีได้ท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวและสถาบัน สร้างเครือข่ายสานสายสัมพันธ์เพื่อนสถาบัน  และ
สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิพงศ์ บุญผดุง (2554) ระบุว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการด้านจิตใจและสังคม คือ ต้องการ
ความรัก ความเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอจากครอบครัว ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าในตนเอง  

ผู้วิจัยได้เสนอแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่า ควรพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะและครอบครัวเป็น
ฐาน  - ) Pondok and Family-Based) ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เนื่องจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในสถาบันปอเนาะและสมาชิกครอบครัวมีส่วนส าคัญยิ่งต่อการ
ดูแลผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อย่างมีความสุข  ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถาบัน
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ปอเนาะ จึงต้องการสนับสนุนส่งเสริมให้สถาบันปอเนาะและสถาบันครอบครัวผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมร่วมกัน   สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ก่อให้เกิดความผูกพันและเข้าใจซึ่งกันและกัน นอกจากน้ียังต้องมีการสนับสนุนส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมของสถาบันปอเนาะและสถาบันครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การให้ความรู้ในการดูแลตนเองแก่ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง  ซึ่งจะน ามาซึ่งความผาสุกของสถาบันปอเนาะ  ครอบครัว  และสังคมด้วย (ผู้สัมภาษณ์     : นายลุก
มาน เจะกา สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561)   

1 . ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะขาดความสัมพันธ์ทางสังคมหรือ

การรวมกลุ่มทางสังคม  ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของสุพร คูหา (2552) ที่

กล่าวว่า ควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมกลุ่มหรือชมรมส าหรับผู้สูงอายุเกี่ยวกับ

การปฏิบัติธรรม ซึ่งเมื่อมีกิจกรรมก็จะท าให้ผู้สูงอายุได้เข้ามารวมกลุ่มกัน สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิพงศ์ บุญผดุง 

(2554) การพฒันาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงต้องมีการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มในสถาบันหรือชุมชน 

ตลอดจนครอบครัวได้พบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง  

ผู้วิจัยได้เสนอแนวคิดการรวมกลุ่มทางสังคม พบว่า ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มทางสังคม

ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะ  เช่น  การจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ  ทั้งนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เนื่องจากผู้สูงอายุควรจะมีชีวิตอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมที่ดี มีการคบหาสมาคม การจัดกิจกรรม

ต่างๆ จะท าให้ผู้สูงอายุไม่โดดเดี่ยว เป็นผู้มีคุณค่าในสังคม  ปรับเปลี่ยนให้ผู้สูงอายุแต่ละคนเป็นผู้น าในกลุ่ม  การจัดตั้ง

กลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุเพื่อเป็นแหล่งพบปะสร้างสรรค์   แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้บริหารและท ากิจกรรมร่วมกัน  เพื่อ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ลูกหลาน  โดยการสนับสนุนจากสถาบันปอเนาะร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และได้รับการยอมรับ

จากชุมชนรอบข้างอีกด้วย สอดคล้องตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐของพลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ระบุในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่  2 (พ .ศ .2545 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่  2 

ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ   9.9  มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ   และ

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ  พ .ศ  .2546  มาตราที่  11  ที่ได้บัญญัติไว้ว่า  ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับความ

คุ้มครองการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  

3  . ด้านความเป็นอยู่ อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะมีความต้องการในการด ารงชีพและการ

ประกอบอาชีพด้วยตนเอง เนื่องจากผู้สูงอายุบางคนมีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ มากมาย เช่น การเป็นหมอต าแย 

หรือ ผดุงครรภ์โบราณ การดูแลหญิงในระยะตั้งครรภ์และระยะหลังคลอด เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่สะสมประสบการณ์

และมีความสามารถในองค์ความรู้เหล่านั้น ไม่สร้างภาระให้กับลูกหลาน  สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิพงศ์ บุญผดุง  

(2554) ผู้สูงอายบุางส่วนยังมีหนี้สินท่ีต้องจ่ายรายเดือน  
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ผู้วิจัยได้เสนอแนวคิดสภาพความเป็นอยู่ที่ดี พบว่า องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุน

การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเสริมต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อสร้างรายได้เสริม  จัดหาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุที่

ต้องการท างานตามความถนัดของผู้สูงอายุ  เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ มีการเชิญบุคลากรผู้มีความสามารถด้าน

อาชีพน้ันๆ มาบรรยายฝึกสอนให้เกิดความรู้ความช านาญ จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเกิดมีก าลังใจ  มีแรงผลักดันให้

ผู้สูงอายุท าหรือประกอบกิจกรรมนั้นๆ ให้ออกมาดีดังตัวอย่าง ทั้งนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ไม่ต้องพึ่งพาหรือเบียดเบียนจากบุตรหลาน  รวมถึงการจัดหาแหล่งทุนหรืองบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

ประกอบกลุ่มอาชีพ เช่น การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ส าคัญ  เป็นการหารายได้ให้กับผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุจะได้น ามาเป็น

ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต น ามาจุนเจือครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง หากผู้สูงอายุมีการเงินและเศรษฐกิจดีก็จะท าให้มีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น  การสนับสนุนปัจจัยสี่  ได้แก่  การดูแลสุขภาพ  ยารักษาโรค  เครื่องนุ่งห่ม  และสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับ

ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ความต้องการข้างต้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีพอย่างปกติสุขของ

มนุษย์โดยทั่วไป  ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ผู้สูงอายุจะเรียกร้องและต้องการความช่วยเหลือ สอดคล้องตามโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ซึ่งได้ระบุในแผนผู้สูงอายุ

แห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ  9.3 มาตรการส่งเสริมด้านการท างาน

และการหารายได้ของผู้สูงอายุ  2.6 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมและปลอดภัย  

4 . ด้านร่างกาย อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะบางคนมีข้อจ ากัดทางร่างกาย การเคลื่อนไหวช้าลง 
บางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ  มีโรคประจ าตัว  ได้แก่ โรคปวดเมื่อย  ปวดข้อ  โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หูอื้อ 
ปวดท้อง แน่นจุกเสียด เคล็ดขัดยอก หายใจขัด  เป็นต้น  การใส่ใจกับการดูแลสุขภาพกายนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 
สอดคล้องกับการศึกษาของสุพร คูหา (2552) พบว่า ต้องให้ความส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย
เป็นอันดับแรกก่อน โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เป็นประจ าเดือน สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิพงศ์ 
บุญผดุง (2554) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีการตรวจสุขภาพเป็นประจ า การออกก าลังกาย การอ่านข่าวสาร
เรื่องสุขภาพ และการได้รับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของมาลี  โชคเกิด (2552) จากผล
การศึกษา  พบว่า การพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ โดยเน้นให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมทางกายทุกๆ วัน ได้แก่ การเดิน การท าสวน การขึ้นลงบันได และกิจกรรมที่ควรท าเพื่อเป็นการออก าลังกาย
ให้ร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้น ได้แก่ การเดินเร็ว การท ากิจกรรมบันเทิง เช่น เล่นกีฬาพื้นบ้าน เน้นให้มีความ
ต่อเนื่อง  

ผู้วิจัยได้เสนอแนวคิดสภาพร่างกายที่ดี  พบว่า ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลและ
ใส่ใจสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม การออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เป็นประจ าเดือนและต่อเนื่อง  ทั้งการตรวจ
สุขภาพหรือการดูแลเรื่องโภชนาการด้วย ต้องมีการก าหนดแผนการท างานออกตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาผู้สูงอายุ  พร้อม
ทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน  ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เข้ามาดูแล
สุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ ควรจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกายที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะ
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ได้ออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยกิจกรรมต่างๆ  เช่น  กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ได้แก่ การท าความสะอาดบริเวณมัสยิด บริเวณสถาบันปอเนาะและอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุง
หอพักและบริเวณที่อยู่อาศัย  ร่วมลงแรงสร้างทางเดินส าหรับผู้สูงอายุ  เป็นต้น  ทั้งนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และการพัฒนาสถาบันปอเนาะต้นแบบให้เป็นสถานบริการดูแลระยะยาว    ) Institutional Long-
Term Care) อันหมายถึง  เป็นสถานที่ให้บริการทางเลือกตามชีวิตความเป็นอยู่    ) Life Style) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการการดูแลของผู้สูงอายุและความต้องการของผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้สูงอายุอยากให้ตนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินผู้สูงอายุได้รับบริการหน่วย
แพทย์ฉุกเฉิน  1992 โดยการประสานงานระหว่างผู้ดูแลผู้สูงอายุกับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  

5 . ด้านคุณค่าแห่งตน อภิปรายได้ว่า ผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะส่วนใหญ่จัดการผ่อนคลายความเครียดด้วย

ตนเองเป็นส่วนใหญ่  คนในครอบครัวมีส่วนร่วมน้อยในการรับรู้และจัดการความเครียดของผู้สูงอายุ   สอดคล้องกับ

การศึกษาของมาลี  โชคเกิด (2552) การสนับสนุนให้คนในครอบครัวเข้าใจเห็นใจ มีส่วนร่วมในการผ่อนคลาย

ความเครียดของผู้สูงอายุ พัฒนาเครือข่ายการติดตามเยี่ยมบ้าน โดยเน้นกิจกรรมการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุด้วยกัน 

สอดคล้องกับการศึกษาของขวัญดาว กล่ ารัตน์    )9445 (  ที่ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมของผู้สูงอายุในเขต

ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พบว่า การร่วมกิจกรรมทางสังคม ความเชื่อวัฒนธรรมท้องถิ่น การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

และการชี้น าตนเองของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง ความรู้การดูแลสุขภาพ ความเชื่อด้านสุขภาพ แรงสนับสนุนทาง

สังคม ความเชื่อประสิทธิภาพแห่งตน และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับสูง  

ผู้วิจัยได้เสนอแนวคิดสภาพอารมณ์ที่ด ีพบว่า ควรมีการจัดกิจกรรมให้คนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการผ่อน

คลายและจัดการความเครียดของผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะ สร้างความตระหนักให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงความส าคัญ

และความสามารถของตนเองในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา  เช่น  เป็นผู้สอนเรื่องศาสนา  เป็นผู้สอน

อ่านอัลกุรอาน  เป็นผู้บรรยายเรื่องศาสนา ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เช่น เป็นผู้ถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านกับสมาชิกในสถาบันปอเนาะและชุมชนใกล้เคียง  การจัดให้ผู้สูงอายุ

ที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาร่วมพัฒนาเด็กๆ วัยรุ่น  เยาวชน  โดยการให้ค าแนะน า อบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการ

ด าเนินชีวิตที่ดี รวมถึงการน าความรู้ความสามารถที่มีมาร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง   การเปิด

โอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการคิด dkiวางแผนในกิจกรรมต่างๆ นั้น  จะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อคน

รอบข้าง และการส่งเสริมกิจกรรมที่สามารถผ่อนคลายด้วยธรรม เช่น การฟังบรรยายธรรม  การละหมาดที่จิตใจมั่นคง 

)คุศุอ(ฺ การอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยสมาธิ การร าลึกถึงพระเจ้า  ) อัลลอฮฺ( การท่องบทดูอา  ) สวดมนต์  (เป็นต้น 

สร้างบรรยากาศที่ดีแก่ผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  เช่น  การประกวดการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

ถูกต้องตามหลักตัจวีด ทั้งนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สอดคล้องตามโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ระบุในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
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ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ   1.3 

มาตรการการปลุกจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ  

1 . แนวการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะที่ควรพัฒนาเป็นอย่างไร?  
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะแบบบูรณาการทั้ง  5 ประกอบด้วย ดังนี ้ 

กระบวนการที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีกระบวนการพัฒนาท่ีส าคัญ  คือ 1) จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะ  เช่น  จัดทีมในการดูแลรับผิดชอบหรือ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีกับผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะ  และ   9 ) พัฒนาบุคลากรด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะ เช่น ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ในสถาบันปอเนาะ  

กระบวนการที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  โดย 1) การสร้างแกนน าส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
สถาบันปอเนาะ เช่น แกนน าสุขภาพประจ าสถาบัน แกนน าออกก าลังกาย และ 2) การสร้างทีมติดตามการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถาบันโดยการมีส่วนร่วมจากทุกเครือข่าย เช่น ทีมหมอสถาบัน (Pondok care team) 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะ   3  ( จัดเวทีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะ  

กระบวนการที่ 3 พัฒนาระบบการด าเนินงาน  คือ 1) จัดท าระบบฐานข้อมูลในสถาบันปอเนาะ ปรับ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 2) พัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุกับผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะให้เป็น
ระบบ 3) พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะกับสมาชิกครอบครัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ   5 (
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะผ่านช่องทางต่างๆ  โดยสถาบันปอเนาะและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

กระบวนการที่ 4 สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คือ 1) จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะ  2) สร้างสิ่งแวดล้อมในสถาบันให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถาบัน
ปอเนาะทั้งกายภาพ    ) Physical) และทางจิตวิญญาณ    ) Spiritual)  และ  3) ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในที่พักอาศัยของผู้สูงอายุในสถาบันปอเนาะ  

ผู้วิจัยคาดว่า การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและใช้เป็นข้อมูลในการวางแนวทางในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีก
ทั้งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรร่วมมือกับสถาบันปอเนาะในการส่งเสริมด้านอาชีพตามความถนัดแก่ผู้สูงอายุใน
สถาบันปอเนาะ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอาชีพท่ีมั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอน  

9.  ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดสภาพแวดล้อมท่ีดี มีความปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 

ระบบสาธารณูปโภค คลินิกผู้สูงอายุ หอพักผู้สูงอายุให้เพียงพอกับความต้องการ  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระหว่างสถาบันศึกษาปอเนาะ        วาตอนียะห์กับ

สถาบันศึกษาปอเนาะอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานและการดูแลผู้สูงอายุ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

2. ควรท าวิจัยแบบเจาะจงเฉพาะด้าน  เช่น  ศึกษาเฉพาะสวัสดิการผู้สูงอายุในสถาบันศึกษาปอเนาะ  ด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิต  ด้านสภาพแวดล้อม  และด้านครอบครัวสังคม  เป็นต้น  เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาที่
เจาะลึกยิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ) วช (.ประจ าปีงบประมาณ 2591 
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บทคัดย่อ: หุกมของบทบัญญัติอิสลาม มีสองประเภท คือ หนึ่ง หุกมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ )   أحكام الثوابت(   
ถึงแม้เวลา หรือบริบท หรือจารีตประเพณี จะเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม   เช่น  เรื่องหลักความเชื่อ  )อะกีดะฮฺ  (เรื่องจรรยา
มารยาท หรือเร่ืองความประเสริฐต่าง ๆ ที่บทบัญญัติอิสลามได้กล่าวเอาไว้ เป็นต้น แม้ว่าจะผ่านมาแล้วกี่ยุคสมัย หุ

กมดังกล่าวนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแต่อย่างใด  สอง  หุกมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

โดยขึ้นอยู่กับจารีตประเพณี หรือบริบททางสังคม หรือเวลา เพื่อให้มนุษย์ได้รับผลดีและ  )   أحكام املتغريات( 
ผลประโยชน์อย่างแท้จริงตามยุคสมัยที่แตกต่างกัน จุดประสงค์ของผู้เขียนบทความวิชาการนี้ เพื่ออธิบายความ
แตกต่างหุกมของบทบัญญัติอิสลามว่า หุกมใดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และหุกมใดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อีกทั้ง
ยังบอกถึงสาเหตุและข้อเท็จจริงในการเปลี่ยนค าฟัตวา )การวินิจฉัย (อีกด้วย  

บทความวิชาการนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงหัวข้อ ดังนี้ นิยามของค าว่าฟัตวา )ข้อชี้ขาด  (ข้อเท็จจริงการเปลี่ยนค าฟัตวา
)ข้อชี้ขาด(หุกมทางกฎหมายอิสลาม ข้อแตกต่างระหว่างค า ว่าการยกเลิกค าฟัตวากับการเปลี่ยนค าฟัตวา และสาเหตุ

ที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนค าฟัตวา ผลจากการศึกษาพบว่า ทฤษฎีการเปลี่ยนค าฟัตวา )ข้อชี้ขาด (หุกมทางกฎหมาย
อิสลามนั้น มิใช่เป็นการยกเลิกหุกมหรือเป็นการวินิจฉัยหุกมใหม่ขึ้นมา อันเนื่องจากว่าหุกมฟัตวาดังกล่าวสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ ด้วยกับสาเหตุหลาย ๆ ประการ เช่น ด้วยกับจารีต   )   أحكام املتغريات أو أحكام اْلجتهادية( 
ประเพณี หรือด้วยกับบริบททางสังคม หรือด้วยกับกาลเวลา หรือด้วยกับผลประโยชน์ที่เปลี่ยนไปนั่นเอง 
 

ค าส าคัญ : การฟัตวา การเปลี่ยนแปลง สาเหตุ เปลี่ยนค าฟัตวา 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
บทน า 
บทบัญญัติอิสลามเป็นบทบัญญัติสุดท้ายที่อัลลอฮ     ได้ส่งลงมาให้กับมวลมนุษย์  พร้อมทั้งส่งท่าน  นบีมุฮ ามัด   
ลงมาเพื่อเป็นความเมตตาของประชาชาติ  จุดเด่นของบทบัญญัติอิสลามนั้น  สมบูรณ์  ครอบคลุม  ไม่ล้าหลัง  สามารถ
ปรับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย  เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวกฎหมายต่าง  ๆ  ที่มาจาก     อัลกุรอานและหะดีษนั้น  จะไม่มีวันถูก
ประทานลงมาอีกแน่นอน เพราะวะฮีย์หรือวิวรณ์ถูกประทานลงมาหมดแล้ว ส่วนเรื่องราวของบริบทแห่งความเป็นจริง 
ย่อมมีเหตุการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นแน่นอน ตามวันและเวลาของมันไม่มีที่สิ้นสุด  
 ด้วยกับเหตุดังกล่าวนี้  บรรดาปราชญ์ผู้รู้มุสลิมจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทุ่มเทวิเคราะห์และ
วินิจฉัยปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติอิสลาม  และเป็นที่ทราบกันดีว่า
บทบัญญัติอิสลามนั้นน ามาซึ่งความดีผลประโยชน์ และจะขจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปจากสังคมมนุษย์ 
 ในยุคของเราปัจจุบันได้มีบุคคลกลุม่หนึ่งพยายามเรยีกร้องให้ทบทวนแก้ไขตัวบทกฎหมายอิสลามโดยเรง่ด่วน 
ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน)ล้าหลัง (โดยไม่รู้จักแยกแยะว่าหุกมใดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  และหุกมใดไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้  เพราะหุกมของบทบัญญัติอิสลาม  มีสองประเภท  คือ  หนึ่ง  หุกมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

แม้เวลา หรือบริบท หรือจารีตประเพณี  จะเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม )أحكام الثوابت  ِدلة قطعية ال حتتمل التأويل(     เช่น 

เรื่องหลักความเชื่อ)อะกีดะฮฺ  (เรื่องจรรยามารยาท  หรือเรื่องความประเสริฐต่าง  ๆ  ที่บทบัญญัติอิสลามได้กล่าวเอาไว้ 
เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้วกี่ยุคสมัย หุกมดังกล่าวนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมไมม่ีการเปลีย่นแปลงและแก้ไขแต่อย่างใด 

สอง หุกมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับจารีตประเพณี  หรือบริบท  )   أحكام املتغريات أو أحكام اْلجتهادية(   

                                                      
462 อาจารย์สาขากฎหมายอิสลาม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

http://www.google.co.th/imgres?q=%D8%B5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87+%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85&hl=th&sa=X&tbo=d&biw=1600&bih=733&tbm=isch&tbnid=qR8hscBBWnQTmM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_be_upon_him_(Islam)&docid=hhnGHZf0tQZj9M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Mohamed_peace_be_upon_him.svg/220px-Mohamed_peace_be_upon_him.svg.png&w=220&h=218&ei=RIvKUM3uG8fmrAeejIG4CA&zoom=1&iact=hc&dur=187&sig=118306471417641355437&page=1&tbnh=142&tbnw=144&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:1,s:0,i:90&tx=104&ty=108&vpx=190&vpy=113&hovh=174&hovw=176
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ทางสังคม  หรือเวลา  เพื่อให้มนุษย์ได้รับผลดีและผลประโยชน์อย่างแท้จริงตามยุคสมัยที่แตกต่างกัน   ด้วยเหตุนี้
บทบัญญัติอิสลามจึงไม่แข็งกระด้างเหมือนการกลา่วอ้างของผู้คน แต่กับสามารถยืดหยุ่นได้ตามบรบิทแห่งความเป็นจริง 
 การเปลี่ยนค าฟัตวา)ข้อช้ีขาด(หุกมทางกฎหมายอิสลามจึงเป็นหน้าที่ของเหล่าบรรดามุจญ์ตะฮิดเท่านั้น  มิใช่
เป็นหน้าที่ของบุคคลทั่วไป เพราะการท าหน้าที่ฟัตวาวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายอิสลามของมุฟตีนั้นจะเหมือนกับการ
ท าหน้าที่ของนบีท่ีมีต่ออุมมะฮฺประชาติ  
 

1. การฟัตวาและความส าคัญ  
1.1 การฟัตวา ตามหลักภาษา หมายถึง ค าช้ีขาด (Ibn-Faris, 4244 : 4/473) 
1.2 การฟัตวา ตามหลักวิชาการ หมายถึง การน าหุกมมาบอก โดยไม่จ าเป็นจะต้องเช่ือหรือปฏิบัติตาม 

ซึ่งตรงกันข้ามกับการน าหุกมมาบอกจากผู้ที่เป็นโต๊ะกอฎีย์ )อนุญาโตตุลาการ (จ าเป็นต้องเช่ือและปฏิบัติตาม (Riyad 

Muhammad, 9.4.  : 177) 

1.3 ความส าคัญของการฟัตวา  
สถานะของการฟัตวามีความสูงส่ง  สง่างาม  เพราะเป็นการสั่งใช้ให้มนุษย์ท าความดี  และสั่งใช้ให้

มนุษย์ออกห่างจากความช่ัว อัลลอฮฺ   ตรัสว่า  

 ِفيِهنَّ{ يُ ْفِتيُكمْ  اَّللَُّ  ُقلِ  النِ َساءِ  ِف  َوَيْستَ ْفُتوَنكَ  }
ความว่า  “ และพวกเขาจะขอให้พวกเจ้าชี้ขาดในเรื่องของสต)เรื่องมรดกของพวก
นางจะได้รับกี่ส่วน  (จงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮฺจะทรงช้ีขาดให้แก่พวกเจ้า  ในเรื่อง
ของนางเหล่านั้น ” ( อัน นิสาอฺ : 126) 
 

 มุฟตีหรือผู้ที่ออกค าช้ีขาด คือตัวแทนของท่านนบีท่ีคอยบอกหุกมให้มนุษย์ได้รับทราบ ซึ่งสอดคล้องกับค าพูด
ของอีหม่ามนะวะวีย์ว่า    “ แท้จริงมุฟตีนั้น  เป็นมรดกตกทอดของเหล่าบรรดานบีทั้งหลาย ” (al-Nawawiy, n.d. : 

1/73) 

2. ข้อเท็จจริงของทฤษฎีการเปลี่ยนค าฟัตวา(ข้อชี้ขาด)หุกมทางกฎหมายอิสลาม 
บรรดาปราชญ์ผู้รู้ในรุ่นก่อน  ได้ท าการศึกษาทฤษฎีการเปลี่ยนค าฟัตวาหรือการเปลี่ยนค าวินิจฉัยข้อช้ีขาดหุ

กมทางกฎหมายอิสลาม โดยมีเง่ือนไขว่า หากบริบททางสังคม หรือเวลา หรือผลประโยชน์ท่ีมนุษย์จะได้รับแปรเปลี่ยน
ไป  ข้อช้ีขาดหุกมทางกฎหมายอิสลามจึงย่อมเปลี่ยนตาม  เพื่อความเหมาะสมกับบริบท  ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ
ปราชญ์ผู้รู้ร่วมสมัย คือ ดร.อะฮฺหมัด บิน อับดุลอะซีซ อัลหัดดาด (Ahmad al-Haddad, 9..2 : 5) 

1) อิบน ุหัซมฺ ได้กล่าวว่า  “ ท่านบีได้น าศาสนานี้ )อิสลาม (มาให้พวกเรา  และยังบอกอีกว่าท่านเป็นนบี
และเราะสูลท่านสุดท้าย เป็นศาสนาท่ีทุกคนจะต้องปฏิบัติตามจนถึงวันสุดท้าย )วันกิยามะฮฺ  (สิ่งใดที่ถูกบัญญัติเอาไว้ก็
ยังคงอยู่ตลอดไปทุกยุค ทุกสมัย” (Ibn-Hazminm, d.n . : 5/502) 

2) อัชชาฏิบีย์  ได้กล่าวว่า    “ ความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการออกหุกม  มิได้มีผลต่อรากฐานแห่ง
บทบัญญัติอิสลาม  เพราะบทบัญญัติอิสลามนั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ดังนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข
แต่อย่างใด” (al-Shatibiy 422.: 2/573) 

3) ซุฟยานีย์  ได้กล่าวว่า    “ ข้อแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงค าฟัตวากับการเปลี่ยนแปลง
บทบัญญัติอิสลาม คือ ส าหรับบทบัญญัติอิสลามนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้อันเนื่องจากว่าครอบคลุมและ
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สมบูรณ์แล้ว เช่น เรื่องอะกีดะฮฺ)หลักศรัทธา (เรื่องอัลหุดูด)บทลงโทษ (และเรื่องจรรยามารยาท เป็นต้น ส่วนเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นแต่ละยุคสมัยย่อมแตกต่างกันออกไป  ดังนั้นกฎหมายอิสลามจึงสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้มีความเหมาะสม  ไม่แข็งกระด้าง  ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการพิสูจข้อเท็จจริง  เหตุผล  และสาเหตุ  จึงสามารถท าการ
เปลี่ยนแปลงค าฟัตวาได้ เพื่อให้ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน       ปัจบุบัน” (al-Sufyaniy, d.n.  : 541) 

4) มุศเฏาะฟา  อัลซัรกอ  ได้กล่าวว่า    “ เป็นที่เห็นพ้องต้องกันส าหรับบรรดาฟุเกาะฮาอฺ )นักกฎหมาย
อิสลาม(เกี่ยวกับฟัตวาหรือหุกมที่เปลี่ยนแปลงนั้น  มาจากมารยาทของมนุษย์และกาลเวลาที่เปลี่ยนไปนั่นเองและเพื่อ
ความเหมาะสมกับสภาพที่แท้จริง  จึงต้องอาศัยการวิเคราะห์วินิจฉัยจากบรรดามุจญ์ตะฮิดหรือเรียกอีกอย่างว่า

)  األحكام اْلجتهادية(  ส่วนเรื่องหลัก  ๆ  ที่บทบัญญัติอิสลามได้ระบุไว้แล้วนั้น  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้

)األحكام الشرعية األساسية( อันเนื่องจากว่าครอบคลุมและสมบูรณ์แล้ว  เช่น  เรื่องอะกีดะฮฺ )หลักศรัทธา  (เรื่องอัลหุดูด
)บทลงโทษ (เรื่องฟัรฎูต่าง ๆ เรื่องมรดกและเรื่องจรรยามารยาท เป็นต้น (al-Zarqaa, 9..8 : 2/942) 

 

3. หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีการเปลี่ยนค าฟัตวา(ข้อชี้ขาด)หุกมทางกฎหมายอิสลาม 
หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีการเปลี่ยนค าฟัตวาข้อช้ีขาดหุกมทางกฎหมายอิสลามนั้นมาจากหลากหลาย

แห่งด้วยกัน เช่น จากอัลกุรอาน หะดีษหรือสุนนะฮฺ อิจมาญ์ การกระท าของเศาะหาบะฮฺ   ) อัครสาวกของท่านนบี (และ
จากสติปัญญา เป็นต้น  

3.1 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
อัลลอฮฺ  ตรัสว่า  

 ِمْنُكمْ   َيُكنْ   َوِإنْ   ِمائَ تَ نْيِ   يَ ْغِلُبوا  َصاِبُرونَ   ِعْشُرونَ   ِمْنُكمْ   َيُكنْ   ِإنْ   اْلِقَتالِ   َعَلى  نيَ اْلُمْؤِمنِ   َحرِ ضِ  النَِّبُّ  أَي َُّها ايَ }
َن َُّهمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِمنَ  أَْلًفا يَ ْغِلُبوا ِماَئةٌ   َضْعًفا  ِفيُكمْ   َأنَّ   َوَعِلمَ   َعْنُكمْ   اَّللَُّ   َخفَّفَ  اآْلنَ ( 95) يَ ْفَقُهونَ  اَل  قَ ْومٌ  ِِ

الصَّاِبرِيَن{ َمعَ  َواَّللَُّ  اَّللَِّ  إبِِْذنِ  أَْلَفنْيِ  يَ ْغِلُبوا أَْلفٌ  ِمْنُكمْ  َيُكنْ  َوِإنْ  ِمائَ تَ نْيِ  يَ ْغِلُبوا َصاِبَرةٌ  ِماَئةٌ  ِمْنُكمْ  َيُكنْ  فَِإنْ   
ความว่า    “ โอ้ท่านบี  จงปลุกใจผู้ศรัทธาทั้งหลายในการสู้รบเถิด  หากปรากฏว่าในหมู่ของพวกเจ้ามียี่สิบคนที่
อดทน ก็จะชนะสองร้อยคน และหากปรากฏว่าในหมู่พวกเจ้ามีร้อยคนก็จะชนะพันคนในหมู่ที่ปฏิเสธศรัทธา 
เพราะพวกเขาเป็นพวกที่ไม่เข้าใจ บัดนี้อัลลอฮฺได้ทรงผ่อนผันให้แก่พวกเจ้าแล้ว  และทรงรู้ว่า  แท้จริงในหมู่
พวกเจ้านั้นมีความอ่อนแอ )อ่อนแอที่จะต่อสู้ฝ่ายศัตรูในจ านวนยี่สิบคนต่อสองร้อยคนได้  (ดังนั้นหากในหมู่
พวกเจ้ามีร้อยคนที่อดทนก็จะชนะสองร้อยคน  และหากในหมู่พวกเจ้ามีพันคนก็จะชนะสองพันคนด้วยการ
อนุมัติของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้ที่อดทนท้ังหลาย” (อัล อันฟาล  :  55-56) 

  
จากอายะฮฺอัลกุรอานข้างต้น  เชคยูซุฟ  อัลก็อรฎอวีย์  ได้กล่าวว่า    “ อายะฮฺอัลกุรอานที่สองมิได้มายกเลิกอา

ยะฮฺแรก  ส่วนอายะฮฺแรกนั้นใช้ในสภาพที่บรรดามุสลิมมีความเข้มแข็ง  และอายะฮฺที่สองใช้ในสภาพที่บรรดามุสลิมมี
ความอ่อนแอ  นี่คือหลักเดิมของการเปลี่ยนค าฟัตวาค าช้ีขาดหุกมทางกฎหมายอิสลามหากบริบททางสังคมหรือ
สภาพการณ์ได้เปลี่ยนไป” (al-Qardhawiy, d.n . : 25) 

3.2 หลักฐานจากสุนนะฮฺ  
ท่านเราะสูล  ได้กล่าวว่า  

http://www.google.co.th/imgres?q=%D8%B5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87+%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85&hl=th&sa=X&tbo=d&biw=1600&bih=733&tbm=isch&tbnid=qR8hscBBWnQTmM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_be_upon_him_(Islam)&docid=hhnGHZf0tQZj9M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Mohamed_peace_be_upon_him.svg/220px-Mohamed_peace_be_upon_him.svg.png&w=220&h=218&ei=RIvKUM3uG8fmrAeejIG4CA&zoom=1&iact=hc&dur=187&sig=118306471417641355437&page=1&tbnh=142&tbnw=144&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:1,s:0,i:90&tx=104&ty=108&vpx=190&vpy=113&hovh=174&hovw=176
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 وادخروا[ فكلوا ثالث، فوق األضاحي ِلوم ادخار عن هنيتكم كنت إِن]
ความว่า  “ ฉันได้เคยห้ามพวกท่านจากการกักตุนเนื้อกุรบานเกินสามวัน  บัดนี้พวกท่าน
จงบริโภค จงกักตุน และแจกจ่ายเนื้อกุรบานเถิด” (Muslim, 2006 : 1971) 

  

จากการศึกษาหะดีษดังกล่าวท าให้ทราบว่า  ในช่วงแรกของอิสลามท่านนบีได้สั่งห้ามการกักตุนเนื้อกุรบาน
เอาไว้ไม่ให้เกินสามวัน  อันเนื่องมาจากว่าเกิดสภาวะการณ์ฉุกเฉินเพราะมีแขกจากทั่วทุกสารทิศได้วนเวียนมาเยี่ยม
เมืองมะดีนะฮฺ และเพื่อเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองดังกล่าว ท่านนบีและบรรดาเศาะหาบะฮฺจึงได้น าเนื้อกุรบาน
ที่มีอยู่จัดท าเป็นอาหารเพื่อต้อนรับแขก เมื่อเวลาได้ผ่านไปสภาวะการณ์จึงคลี่คลายอยู่ในสภาพที่เป็นปกติ  ท่านนบีจึง
ได้กล่าวกับบรรดาเศาะหาบะฮฺว่า  “ บัดนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายแล้ว พวกท่านท้ังหลายจงกิน  จงแจกจ่าย  และ
จงเก็บกักตุนไว้เถิด ”จากบริบทท้ังสองที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ทราบว่า บริบทท่ีหนึ่งท่านนบีได้ฟัตวาออกค าช้ีขาดห้าม
บรรดาเศาะหาบะฮฺกักตุนเนื้อกุรบานเกินสามวัน  อันเนื่องจากเกิดสภาวะการณ์ฉุกเฉิน  ส่วนบริบทที่สองท่านนบีได้
เปลี่ยนค าฟัตวาค าช้ีขาดจากค าสั่งที่ห้ามเป็นการอนุญาตให้บรรดาเศาะหาบะฮฺสามารถกักตุนเนื้อกุรบานได้   ถึงแม้จะ
เกินสามวันก็ตาม อันเนื่องจากว่าสถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายแล้ว (al-Qardhawiy, d.n . : 04) 

3.3 หลักฐานจากการอิจญ์มาอฺ(การเห็นพ้องต้องกันของบรรดาปวงปราชญ์มุสลิมีน) 
ท่านอัลเกาะรอฟีย์  ได้กล่าวว่า    “ บรรดาปวงปราชญ์มุสลิมีนได้เห็นพ้องต้องกันว่า  ข้อช้ีขาดทาง

กฎหมายอิสลามจะขึ้นอยู่กับจารีตประเพณีด้วย  หากจารีตประเพณีเปลี่ยน  ข้อช้ีขาดทางกฎหมายอิสลามย่อมเปลี่ยน
ตามไปเช่นกัน  (al-Qarafiy, n.d. : 111)  แต่ละยุคสมัยย่อมมีความห่างกัน  จ าเป็นกับมุฟตีที่จะต้องพิจารณาถึง
จารีตประเพณีที่มีมาก่อน  หากพบว่ายังมีการยึดถือปฏิบัติกันอยู่  ให้ฟัตวาช้ีขาดไปตามนั้น   นี่คือกฏเกณฑ์ทุก  ๆ  หุกม
ของกฏหมายอิสลามที่เกี่ยวข้องกับจารีตประเพณี เช่น การใช้เหรียญเงินหรือเหรียญกษาปณ์ในการใช้จ่ายของประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง และเรื่องบนบาน เป็นต้น ”(al-Qarafiy, n.d. : 0/4.9 )   

3.4 หลักฐานจากการกระท าของบรรดาเศาะหาบะฮฺ  
เหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของบรรดาเศาะหาบะฮฺ  และได้ท าการเปลี่ยนแปลง

ค าฟัตวาจากหุกมเดิม  ๆ  ที่เคยเกิดขึ้นในสมัยของท่านนบี  ไปเป็นหุกมใหม่ทั้งนี้อันเนื่องจากว่าบริบทจารีตประเพณีได้
เปลี่ยนไปจากเดิมนั่นเอง เช่น ท่านนบีได้เคยห้ามจับอูฐท่ีหลงฝูงออกมา    “ ท่านเคยถูกถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  ท่านน
บีตอบว่า ห้ามจับมันเด็ดขาดเพราะอูฐเป็นสัตว์ที่มีความทรหดอดทนสูง  สามารถหาอาหารกลางทะเลทรายได้โดยการ
กินต้นไม้  และสามารถกักตุนน้ าได้เป็นเวลานาน  พวกท่านจงปล่อยมันไป  จนกว่ามันจะพบเจ้าของของมัน   ” ( al-
Bukhariy, 2001 : 2427 ) เมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงยุคของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน จรรยามารยาทของผู้คนในสมัยนั้น
ก็เริ่มเปลี่ยนไป ท่านจึงออกค าฟัตวาใหม่เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์และบริบทที่เป็นอยู่จริง  ท่านจึงให้ค าช้ีขาดเรื่อง
ดังกล่าวว่า  “ ใครที่พบอูฐหลงฝูงหรือหลุดออกมา จับได้ให้น าไปขายและน าเงินกลับมาเพื่อคืนให้กับเจ้าของอูฐต่อไป ”
(Malik bin Anas, 424. : 3/296)  

3.5 หลักฐานจากสติปัญญา   
การเปลี่ยนค าฟัตวาหรือข้อช้ีขาดทางกฎหมายอิสลามนั้น  ขึ้นอยู่กับผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับ 

ดังนั้นบรรดามุจญ์ตะฮิดผู้ที่ท าการวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาในกฎหมายอิสลามนั้น   หากทบทวนข้อช้ีขาดและพิสูจน์
ข้อเท็จจริงแล้วว่าไม่เกิดผลดีหรอืผลประโยชน์ตามมา หรือไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์บทบัญญัตอิิสลาม หรือมีผลเสีย
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มากว่าผลดี  ให้บรรดามุจญ์ตะฮิดสามารถเปลี่ยนค าฟัตวาหรือข้อช้ีขาดทางกฎหมายอิสลามได้   เพื่อให้ตรงตาม
เจตนารมณ์บทบัญญัติอิสลาม  เพราะแท้จริงบทบัญญัติอิสลามนั้นจะน ามาซึ่งผลดีผลประโยชน์และจะขจัดสิ่งที่ไม่ดี
ออกไป (Khalid Mallawiy, n.d. : 10)  

3.6 สาเหตุของการเปลี่ยนค าฟัตวา  
บรรดาปราชญ์ผู้รู้ไม่ได้ก าหนดขอบเขตหรือสาเหตุของการเปลี่ยนค าฟัตวาที่ตายตัว  เพียงแต่กล่าว

เอาไว้เพื่อเป็นแนวทางและตัวอย่างเท่านั้น  ดังนั้นจึงมีการขัดแย้งเกี่ยวกับการก าหนดขอบเขตหรือสาเหตุของการ
เปลี่ยนค าฟัตวา ซึ่งบางท่านว่ามีน้อยในขณะที่บางท่านกล่าวว่ามีมาก และสาเหตุส าคัญของการเปลี่ยนค าฟัตวามีดังนี้  
เช่น  

3.6.1 จารีตประเพณีเปลี่ยน ( تغريالعرف)  
อัลญุรญานีย์ ได้ให้ความหมายของจารีตประเพณีว่า    “ อุรฟฺ  คือ  สิ่งที่สถิตอยู่ในใจของมนุษย์  ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

โดยสัญชาติญานอันเที่ยงตรงและเป็นที่รับรู้ร่วมกันในหมู่มนุษย์อย่างแพร่หลาย  ซึ่งอาจมีในทุกๆประเทศหรือบาง
ประเทศ  ทั้งที่เป็นค าพูดและการกระท า  ”(al-Jurjaniy, 424. : 194)  ค้อลลาฟ  ได้ให้ความหมายของจารีต
ประเพณีว่า  “ คือสิ่งท่ีเป็นที่รู้จักกันในสังคมมนุษย์และถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย  ซึ่งอาจเป็นค าพูดหรือการกระท าก็
ได้” (Khalaf, 9..2  : 85) และซัรกออ ฺได้ให้ความหมายของจารีตประเพณวี่า  “ เป็นความเคยชินของคนส่วนใหญ่ใน
สังคมหนึ่ง ๆ ไม่ว่าเป็นค าพูดหรือการกระท า” (al-Zarqaa, d.n . : 2/840) 

อาดิ้ล อับดุล กอดีร ให้ความหมายว่า  “ เป็นพฤติกรรมที่ท ากันเป็นประจ าในสังคม  ไม่ว่าเป็นค าพูด  หรือ  การ
กระท า  หรืองดกระท า ” (Adil Abd Qadir, 4224    : 98)  ส าหรับสมบูรณ์  แก่นตะเคียน  นักวิชาการชาวไทยได้ให้
ความหมายว่า “ประเพณี คือ แบบแผนของพฤติกรรมที่กลุ่มคน ชนสังคมหนึ่งได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา  แบบแผน
ดังกล่าว กลุ่มชนในสังคมถือว่า เป็นสิ่งที่น าความพอใจและความเป็นระเบียบมาสู่สังคมของตน จึงได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา
เป็นประเพณีสืบต่อ” (สมบูรณ์ แก่นตะเคียน, 2519 : 23) และพีรยศ ราฮิมมูลา และมานพ ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ 
ได้ให้ความหมายว่า “ประเพณี คือความประพฤติท่ีชนหมู่หนึ่งอยู่ในท่ีแห่งหนึ่งถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกันและ
สืบต่อมานาน  ถ้าใครในหมู่ประพฤติออกนอกแบบก็ผิดประเพณี  หรือผิดจารีตประเพณีถ้าปรับค าว่าประเพณีนี้กับ
ภาษาอังกฤษ   ก็ได้แก่ค าว่า Customs” (พีรยศ ราฮิมมูลา และมานพ ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ, 2524 : 36) 

ในกฎหมายอิสลามนั้น  จารีตประเพณีเป็นสิ่งที่บรรดานักกฎหมายอิสลามให้ความส าคัญเป็นพิเศษและ
น ามาใช้ในการวินิจฉัยข้อกฎหมาย อิบน ุมัสอูดได้กล่าวว่า 

  َحَسٌن، اَّللَِّ  ِعْندَ  فَ ُهوَ  َحَسًنا اْلُمْسِلُمونَ  َرآهُ  َما
 . قَِبْيحٌ  اَّللَِّ  ِعْندَ  فَ ُهوَ  قَِبْيًحا اْلُمْسِلُمونَ  َرآهُ  َما وَ 

                 ความว่า “การใดที่ชาวมุสลิมเห็นว่าดี ก็เป็นสิ่งท่ีดี ส าหรับอัลลอฮฺด้วย และการใดท่ีชาวมุสลมิเห็นว่าไม่ดี 
ก็เป็นสิ่งท่ีไม่ดีส าหรับอัลลอฮฺด้วยเช่นกัน” 

(al-Hakim, n.d. : 4465)
  

 

ค ากล่าวบทน้ีเป็นหลักฐานว่าจารีตประเพณนีั้นใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดกฎหมายได้ (al-Suyutiy, 2983  :
81 ) นักกฎหมายอิสลามถือว่าจารีตประเพณีเป็นแหล่งที่มาแหล่งหนึ่งของกฎหมาย ทั้งนี้เห็นได้จากหลักกฎหมายทั่วไป
)อาจเรียกว่า สุภาษิตกฎหมาย ก็ได้ ( ต่าง ๆ ที่ใช้อย่างแพร่หลายในต ารากฎหมายอิสลามที่เกี่ยวข้องกับจารีตประเพณี 
เช่น หลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า 
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  ُُمَكََّمةٌ  اْلَعاَدةُ 

หมายความว่า  “จารีตประเพณีนั้นเป็นสิ่งที่ถูกใช้ในการก าหนดบทบัญญัติ” (al-Suyutiy, 4240    : 90)    
หรือหลักกฎหมายทั่วไปท่ีว่า 

    الثَّاِبُت ِِبْلُعْرِف َكالثَّاِبِت ِِبلنَّص ِ 

หมายความว่า  “สิ่งที่ถูกก าหนดด้วยจารีตประเพณี   ก็เปรียบเสมือนถูกก าหนดด้วยตัวบท” (al-

Barakatiy, 424. : 1/74) หรือหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า  

  اطً اْلَمْعُروُف ُعْرفًا َكاْلَمْشُروِط َشرْ 
หมายความว่า “สิ่งที่ถูกยอมรับโดยจารีตประเพณีนั้น เปรียบเสมือนสิ่งท่ีถูกก าหนดโดยเง่ือนไข”(Abu al-

Wafaa, 422.  : 31) 

 
  แต่เนื่องจากจารีตประเพณีเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตามสมัยนิยมและสถานท่ี ดังนั้นกฎหมายที่ถูกก าหนดโดย
จารีตประเพณีบางส่วนจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตาม ด้วยเหตุนี้นักกฎหมายอิสลามได้มีหลักกฎหมายทั่วไปว่า 

  اَل يُ ْنَكُر تَ َغي ُُّر اأْلَْحَكاِم بِتَ َغريُِّ اأْلَْزَمانِ 

หมายความว่า  “เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมายบางข้อนั้น  อาจเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของกาลเวลา” (al-Barakatiy, 424. : 1/113)   
 

 ตามที่ปรากฏอยู่ในต าราอุศูลุลฟิกฮฺ  จารีตประเพณีจัดอยู่ในแหล่งที่มาที่นักกฎหมายอิสลามมัซฺฮับต่าง  ๆ  มี
ความเห็นที่แตกต่างกัน  บางกลุ่มถือเป็นแหล่งที่มาและหลักฐานของกฎหมายและบางกลุ่มถือว่าไม่ใช่หลักฐานหรือ
แหล่งที่มาของกฎหมายอิสลาม อย่างไรก็ตามอัลเกาะรอฟีย์ ได้กล่าวว่า “ส าหรับจารีตประเพณีนั้น เป็นที่ยึดถือร่วมกัน
ของบรรดานักกฎหมายอิสลามมัซฺฮับต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้ที่ศึกษาและวิเคราะห์  หลังจากได้วิเคราะห์ในต ารากฎหมายอิสลาม
แล้ว จะพบว่าเขาเหล่านั้นยืนยันว่าจารตีประเพณ ีสามารถใช้เป็นหลักฐานและแหล่งที่มาของกฎหมายอิสลามได้” (al-

Qarafiy, n.d. : 1/76)   

ดังนั้น  นักวิชาการส่วนใหญ่มิได้ถือว่าจารีตประเพณีนั้นเป็นแหล่งๆ  หนึ่งของกฎหมายอิสลาม  แต่ถือว่าเป็น
หลักการหนึ่งของการวินิจฉัยท่ีจ าเป็นต้องพิจารณาในการใช้กฎหมาย ถึงแม้ว่านักวิชาการบางส่วนจะเรียกว่า แหล่งที่มา
ของกฎหมายแต่ก็คงจะหมายความอย่างที่กล่าวมาข้างต้น โดยที่จารีตประเพณีที่น ามาพิจารณานั้น  จะต้องไม่ขัดกับตัว
บทกฎหมาย (Abdullah al-Judia, 4224 : 213) 

บรรดานักกฎหมายอิสลามมัซฺฮับต่าง ๆ ได้กล่าวถึงจารีตประเพณี  ในต าราของพวกเขาดังต่อไปนี้ 
นักกฎหมายอิสลามในมัซฺฮับหะนะฟีย์  ได้กล่าวว่า  “พึงรู้เถิดว่าการยึดถืออาดะฮฺและจารีตประเพณี  เป็น

เกณฑ์ในการก าหนดกฎหมายนั้นมีปรากฏในต าราฟิกฮฺมากมาย  จนถือได้ว่านักกฎหมายเหล่านั้นได้ยึดเอาจารีต
ประเพณีเป็นหลักฐาน” (al-Suyutiy, 4240  : 93)   

นักกฎหมายอิสลามในมัซฺฮับมาลิกียฺ  ได้กล่าวว่า  “ความจริงแล้วจารีตประเพณีที่ยังถือปฏิบัติอยู่   ในทาง
กฎหมายอิสลามนั้นจ าเป็นต้องถือปฏิบัติต่อไป  ถึงแม้ว่าเดิมทีเป็นข้อปฏิบัติที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ก็ตาม” (al-

Shatibiy, 422. :  2/286) 
นักกฎหมายอิสลามในมัซฺฮับชาฟิอียฺ  ได้กล่าวว่า  “พึงรู้เถิดว่าการยึดถือจารีตประเพณี  เป็นเกณฑ์ในการ

ก าหนดกฎหมายนั้นมีปรากฏในต าราฟิกฮฺมากมายนับไม่ถ้วน” จากนั้นเขาได้กล่าวอีกว่า  “ค าทุกค าที่ตัวบทกล่าวขึ้นใน



375 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทั่วไป  โดยไม่ก าหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอน  และไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยกฎเกณฑ์ทางด้านภาษานั้นต้องยึด
ความหมายตามจารีตประเพณี” (al-Suyutiy, 4240  : 90)  

นักกฎหมายอิสลามในมัซฺฮับหัมบะลียฺ  ได้กล่าวว่า  “การยึดถือความหมายค ากล่าวใดค ากล่าวหนึ่งตามจารีต
ประเพณีนั้นมีผลทางกฎหมายต่อค ากล่าวดังกล่าว  มีถึงร้อยกว่าแห่งและเป็นที่ยอมรับกันว่าอนุโลมให้ท าได้” (Ibn-

Qayyim, 4224  :9/924 ) 

ค็อลลาฟ  ได้กล่าวว่า    “ จารีตประเพณีที่ไม่ขัดกับตัวบทกฎหมายนั้น  เป็นสิ่งที่ผู้วินิจฉัย  จ าเป็นต้องพิจารณา 
และค านึงถึง  เมื่อมีการอิจญ์ติฮาดก าหนดกฎหมายขึ้นมา  และเป็นสิ่งที่ผู้พิพากษาหรือกฺอฎีย์จ าเป็นต้องพิจารณาและ
ค านึงถึง เมื่อมีการพิจารณาตัดสินคดี ”(Kallaf, 9..2 : 85) 

ดังนั้นก่อนที่จะวินิจฉัยข้อกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งนั้น  นักกฎหมายอิสลามจึงจ าเป็นต้องเข้าใจจารีตประเพณี 
เพราะถ้าไม่เข้าใจจารีตประเพณีแลว้ ท าให้เกิดความยากในการศึกษาค้นคว้าต าราฟิกฮฺ   ท าให้ไม่เข้าใจสภาพความเป็น
จริงและแก่นแท้ของปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดความล าบากในการใช้กฎหมายอิสลาม  และไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของมนุษย์
และสังคม (Adil Abd Qadir, 4224  :4/. 8) 

 
นักกฎหมายอิสลามจะแบ่งอุรฟฺออกเป็นสองประเภท คือ อุรฟฺท่ีใช้ได้ และที่ใช่ไม่ได้ 

อุรฟฺท่ีใช้ได้ คือ จารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติกันโดยไม่ขัดกับตัวบทของกฎหมาย  และไม่ท าให้เสียผลประโยชน์
หรือได้รับความเสียหาย  อุรฟฺที่ใช้ไม่ได้  คือ  จารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติกันแต่ขัดกับตัวบทหรืออิจญ์มาอฺ )มติของบรรดา
ปวงปราชญ์มุสลิมีน  (หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายอิสลาม  หรือท าให้เกิดความเสียหาย  เช่น  ประเพณีที่ยอมรับกันใน
เรื่องของการกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย เป็นต้น    ( อิสมาแอ  อาลี,   1551  : 114  )  เช่น  การจ่ายซะกาตฟิตเราะฮฺ  หมายถึง  การน า
อินทผลัม  หรือ  องุ่นแห้ง  หรือ  ข้าวบาเร่  จ านวน   1  ศออฺ  เพื่อน าไปบริจาคให้กับคนยากจน  ซึ่งยึดถือปฎิบัติตามกันมา
ตั้งแต่สมัยนบี เพราะอาหารดังกล่าวเป็นอาหารหลักของประเทศนั้น ๆ  ที่คนส่วนมากบริโภคกัน  บรรดาปราชญ์ผู้รู้จึงมี
ความเห็นว่าควรพิจารณาอาหารหลักของประเทศนั้น ๆ เป็นส าคัญ เช่น อยู่เมืองไทยควรออกซะกาตฟิตเราะฮฺด้วยข้าว
สาลี อันเนื่องจากว่าคนไทยส่วนใหญ่ทานข้าวเป็นหลัก  เป็นต้น   หุกมดังกล่าวมิได้เปลี่ยนไป  คือ  ทุกคนจะต้องจ่ายซะ
กาตฟิตเราะฮฺตามบทบัญญัติอิสลาม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนั้น คือ สิ่งของต่างหากเพื่อความเหมาะสมกับบริบทนั้น  ๆ  (al-

Bukhariy, 9..4 : 5/38) 

3.6.2 ผลประโยชน์ เปลี่ยน (تغري املصلحة)  
 “อัลมัศละฮะฮฺ  ”เป็นค าภาษอาหรับ  ซึ่งมีความหมายว่า  ผลประโยชน์  ซึ่งตรงกันข้ามกับค าว่า  ผลเสีย 

(Muhammad al-Raziy, 424. : 36)  
อัลเฆาะซาลีย์ ได้ให้ความหมายว่า  “ ผลประโยชน์ท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์  ทั้งในเรื่องทางโลกและ

เรื่องทางศาสนา  หากขาดไปแล้วจะท าให้การด ารงชีวิตของมนุษย์เกิดปัญหา  หรือเกิดความบกพร่องอย่างใหญ่หลวง 
ผลประโยชน์ดังกล่าวมี  4 ประการ คือ ศาสนา ชีวิต สติปัญญา ทรัพย์สิน และสายตระกูล ทั้งห้าประการดังกล่าวนี้เป็น
เป้าหมายหลักของกฎหมายอิสลามที่จะต้องรักษาไว้ ”(al-Qazaliy, 4224 : 1/416)  

“อัลมัศละฮะฮฺ ”หรือผลประโยชน์นั้น ตามทัศนะของนักกฎหมายอิสลามมี  3 ประเภท คือ  

2  ) ผลประโยชน์ที่อิสลามยอมรับ  ทั้งนี้มีตัวบทหรือหลักฐานที่แสดงว่า  มีการค านึงถึง  ( صلحة املعتربةامل)   
การรักษาและป้องกันผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ ผลประโยชน์ประเภทนี้มีสามระดับ คือ  
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“อัลมัศละฮะฮฺ เฎาะรูรียะฮฺ คือ ผลประโยชน์ท่ีจ าเป็นจะขาดไม่ได้ในการด ารงชีวิตของ )املصلحة الضرورية(” 
มนุษย์  หากขาดไปแล้วจะท าให้การด ารงชีวิตของมนุษย์เกิดปัญหา  หรือเกิดความบกพร่องอย่างใหญ่หลวง 
ผลประโยชน์ดังกล่าวมี  4 ประการ คือ ศาสนา ชีวิต สติปัญญา ทรัพย์สิน และสายตระกูล ทั้งห้าประการดังกล่าวนี้เป็น
เป้าหมายหลักของกฎหมายอิสลามที่จะต้องรักษาไว้ 

 “อัลมัศละฮะฮฺ  อัลหาญียะฮฺ คือ  ผลประโยชน์ที่ต้องมีไว้ของมนุษย์  เพื่อขจัดความ  ) لحة اِلاجيةاملص(   ” 
ยากล าบาก  ซึ่งหากขาดไปแล้วแม้จะไม่ท าให้เกิดความบกพร่องในการด าเนินชีวิตของมนุษย์   แต่จะท าให้เกิดความ
ยากล าบากมากพอสมควร เช่น การอนุมัติให้ล่าสัตว์ และการอนุมัติให้ท าสัญญาเช่า เป็นต้น  

การอนุมัติให้ท าสัญญาเช่าได้นั้น  สามารถสนองความต้องการอย่างหนึ่งที่ส าคัญมากของมนุษย์   คือ  ท าให้
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีถือกรรมสิทธ์ิโดยผู้อื่น ด้วยการเสียค่าเช่าเพียงเล็กน้อย หากไม่อนุมัติมีการเช่าก็จะ
ท าให้ทุกคนจ าเป็นเป็นที่จะต้องถือกรรมสิทธ์ิในสิ่งที่ตัวเองมีความจ าเป็นต้องใช้ แม้ช่ัวระยะเวลาหนึ่งก็ตาม อันจะท าให้
เกิดความยากล าบากพอสมควร  

“อัลมัศละฮะฮฺ อัลตะหฺสีนียะฮฺ คือ ผลประโยชน์ท่ีท าให้เกิดความสมบูรณ์ หากขาดไป )املصلحة التحسينية(” 
แล้วจะไม่ท าให้เกิดความอยากล าบาก แต่การรักษามันไว ้ถือว่าเป็นการรักษาจริยธรรมหรือประเพณีอันดีงาม เช่น การ
รักษามารยาทในการพูดจา  มารยาทในการกินการดื่ม  ตลอดจนการปกปิดเอาเราะฮฺหรือส่วนของร่างกายมนุษย์ที่พึง
ปกปิด  เป็นต้น  ดังนั้น  ผลประโยชน์ตะหฺสีนียะฮฺ  จะไม่เป็นที่ยอมรับหากการรักษาผลประโยชน์อันนี้จะท าให้ขัดกับ
ผลประโยชน์ท่ีจ าเป็น จึงมีการอนุมัติให้เปิดเอาเราะฮ)ฺส่วนท่ีพึงปกปิดของร่างการมนุษย์(ได้ เพื่อการรักษาพยาบาลหรือ
ผ่าตัดที่ถือว่ามีความจ าเป็น ทั้งนี้เพราะการปกปิดเอาเราะฮฺนั้น เป็นผลประโยชน์ตะหฺสีนียะฮฺเพื่อรักษาจรรยามารยาท
อันดีงาม ส่วนการรักษาพยายบาลนั้นเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น (al-Zarqaa,  9..8 : 1/93-94) 

1 ) ผลประโยชน์ที่อิสลามปฺิเสธหรือไม่ยอมรับ เช่น การฆ่าตัวตาย ซึ่งบางครั้งอาจท าให้ (املصلحة امللغاة) 
เกิดประโยชน์แก้ผู้ที่ฆ่าตัวเองในการหนีปัญหาความยากแค้นหรือความทุกข์ทรมานจากโรคที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้  
แต่เป็นผลประโยชน์ท่ีอิสลามไม่ยอมรับ จึงน ามาใช้ในการบัญญัติ    หุกมไม่ได้อย่างเด็ดขาด  

3 ) ผลประโยชน์ที่ไม่มีหลักฐานยอมรับและไม่มีหลักฐานปฺิเสธ การยึดเอาผลประโยชน์  ) املصلحة املرسلة(   
ดังกล่าวในการก าหนดบทบัญญัตินั้น จะท าให้ได้มาซึ่งผลดีหรือขจัดผลเสียได้ ผลประโยชน์ลักษณะนี้เองที่เรียกว่า    “ มะ
ศอลิหฺ มุรสะละฮฺ ” (al-Qazaliy, 4244 : 1/310-311)  

สาเหตุของการน าหลักการมะศอลิหฺมุรสะละฮฺในการก าหนดบทบัญญัตินั้น จะเกิดจากสาเหตุ   4  ประการ 
ดังต่อไปนี้ (al-Zarqaa, 9..8 : 1/97) 

2 )  เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่สังคมและมวลมนุษย์   เช่น  การบัญญัติกฎหมายภาษี  เพื่อน ารายได้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดสาธารณะประโยชน์ ด้านต่าง ๆ เป็นต้น  

1) เพื่อขจัดปัญหาและความเสียหายที่เป็นโทษแก่บุคคล  และสังคม  ทั้งทางด้านวัตถุ  ด้านจริยธรรมหรือด้าน
คุณธรรม เช่น หารห้ามมิให้บุคคลเดินทางไปยังประเทศท่ีเป็นแหล่งอบายมุข เป็นต้น  

3 )  ปิดหนทาง คือ  การปิดหนทางที่จะน าไปสู่การเพิกเฉยต่อบทบัญญัติหรือหลีกเลี่ยงการ  ) سد الذرائع(   
ปฏิบัติตามบทบัญญัติ  หรือน าไปสู่การฝ่าฝืนบทบัญญัติ  เช่น  การห้ามสตรีที่ก าลังอยู่ในภาวะอิดดะฮฺออกนอกบ้าน 
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เพราะจะน าไปสู่การเพิกเฉยต่อหน้าท่ีของตนในการไว้ทุกข์แก่สามี ที่ผู้เป็นภรรยาจะต้องปฏิบัติในช่วงดังกล่าว และการ
ห้ามสร้างมัสยิดบนสุสาน เพราะจะน าไปสู่การเคารพบูชาต่อผู้ตาย โดยเฉพาะผู้ตายที่มีช่ือเสียง  

4 )  การเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา  ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิตของมนุษย์   ท าให้เกิดความ
แตกต่างจากการด ารงชีวิตของคนรุ่นก่อน เช่น การหย่าสามเตาะลากในวาระเดียวกัน ดังหลักฐานจากหะดีษ   ความว่า 
 “การหย่าในสมัยของท่านนบี  สมัยของอบูบักรฺ  และสองปีในสมัยของอุมัร  การหย่าสามนั้นถือว่าเป็นหนึ่งครั้งเท่านั้น 
อุมัรจึงกล่าวว่า    “ แท้จริงประชาชนได้รีบร้อนในการกระท าที่พวกเขามีสิทธิที่จะค่อย  ๆ  ท าก็ได้  ดังนั้น  หากเราให้มีผล
ตามความรีบร้อนของพวกเขา  ) มันก็จะมีผล (จากนั้นท่านก็ให้มีผลต่อพวกเขา” (Muslim, 9... : 2/94) 

จากหะดีษพบว่า  มีการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมของประชาชนในเรื่องการหย่า   คือแทนที่จะหย่า
หนึ่งเตาะลากในแต่ละวาระ  กลับไปหย่าสามเตาะลากในวาระเดียวกัน  ท่านอุมัรจึงก าหนดให้มีผลเป็นสามเตาะลาก 
โดยใช้หลักการมะศอลิหฺ มุรสะละฮฺ ทั้งนี ้เพื่อยับยั้งพฤติกรรมดังกล่าวของประชาชน 

ลักษณะบทบัญญัติที่ใช้หลักการ มะศอลิห ฺมุรสะละฮฺ มีดังต่อไปนี้ (al-Zarqaa, 9..8 : 1/107-111) 

2 )  บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการทั่วไปที่เป็นผลประโยชน์ของสังคม  ซึ่งเป็นการวางกฎเกณฑ์เพื่อ
จัดระบบสังคมในด้านต่าง  ๆ  เช่น  การเรียกเก็บภาษีเพื่อสร้างถนนหนทาง  การก าหนดราคาสินค้า  และการก าหนด
ระเบียบจราจร เป็นต้น  

1 ) บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดระบบตุลาการและบทบัญญัติบางอย่างที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง  เช่น  การแบ่ง
อ านาจศาลเป็นศาลอาญาและศาลแพ่ง  การจัดระดับขั้นของศาลให้มีหลายช้ัน  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่แพ้คดีในศาลต้น
สามารถอุทธรณ์และฎีกาคดีได้  และการก าหนดอายุความคดีต่าง  ๆ  เพื่อมิให้เกิดความยุ่งยากในการพิจารณา  และ
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง  เช่น  การก าหนดบทบัญญัติให้ถือว่า  สามีผู้หายสาบสูญไปเป็นเวลา   5  ปี  ขาดจาก
การเป็นสามีภริยาในเมื่อผู้เป็นภริยาร้องขอต่อศาล  ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานแสดงว่าสามีนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วก็ตาม 
เป็นต้น ทั้งหมดนี ้ล้วนเป็นการก าหนดบทบัญญัติโดยอาศัยหลักการมะศอลิหฺ มุรสะละฮฺ ทั้งสิน  

กฎเกณฑ์ในการใช้หลักการมะศอลิหฺ  มุรสะละฮฺ  บรรดาปราชญ์กฎหมายอิสลามเห็นพ้องต้องกันว่า    “ การใช้
หลักการนี้ในการก าหนดบทบัญญัตินั้น  ใช้ได้เฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องมุอามะลาตเท่านั้น  และจะต้องมีเง่ือนไข 
ดังต่อไปนี้ ”(Kallaf, 9..2 : 99-100) 

2 )  จะต้องเป็นผลประโยชน์ที่แท้จริงท าให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อย่างแน่นอน  หรือขจัดความเสียหายอย่าง
ชัดเจน และจะต้องไม่เป็นเพียงแค่การคาดเท่านั้น 

1 )  เป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม  เป็นผลดีของคนส่วนใหญ่  มิใช่เป็นผลประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล  

3) เป็นผลประโยชน์ท่ีไม่ขัดกับตัวบท หรือมติเอกฉันท์ หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายอิสลาม 
นักกฎหมายอิสลามต่อมะศอลิหฺ มุรสะละฮฺนั้นมคีวามคิดเห็นที่แตกตา่งกัน มัซฮับชาฟีอีย์ไม่ยอมรับหลกัการนี้ 

ส่วนมัซฮับมาลิกีย์ และมัซฮับหัมบะลีย์ยอมรับหลักการนี้ โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังน้ี คือ  
2) บรรดาเศาะหาบะฮฺได้ยึดเอาหลักการมะศอลิหฺ มุรสะละฮฺในการก าหนดบทบัญญัติในหลายเรื่อง เช่น การ

รวบรวมอัลกุรอานให้อยู่ในเล่มเดียวกันโดยยึดเอาส านวนของเผ่ากุรัยชฺ  ซึ่งการกระท าเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในสมัยของ
ท่านนบ ีเหตุผลในการรวบรวม คือ การยึดหลักมัศละหะฮฺ มุรสะละฮฺ นั่นเอง  ) มีผลดี)  
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หลักฐานตัวอย่างท่านอุมัรได้เคยจัดการลงโทษบุคคลที่ผสมนมสดกับน้ าด้วยการเททิ้ง  โดยอาศัยหลักมัศละ
หะฮฺ มุรสะละฮฺ ทั้งนี้เพื่อมิให้ผู้อื่นกระท าการหลอกลวงอีกในอนาคต ซึ่งตามหลักการแล้ว  กระท าไม่ได้  เพราะเป็นการ
ท าลายทรัพย์สินโดยไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด  

และอีกอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยท่านอุสมานที่ได้ก าหนดให้ภรรยาที่ถูกสามีหย่าขาดในช่วงเวลาที่สามีก าลังป่วย
หนักท่ีน าไปสู่การเสียชีวิต โดยที่สามีมีเจตนาจะให้ภรรยาหมดสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งจากกองมรดกของตนด้วยการให้
ผู้เป็นภรรยาที่ถูกหย่าขาดแล้วนั้นยังมีสิทธิรับมรดกได้  แม่ว่าการเป็นสามีภรรยากันจะขาดจากกันอย่างสมบูรณ์แล้วก็
ตาม โดยอาศัยการยึดหลักมัศละหะฮฺ มุรสะละฮฺ เช่นเดียวกัน 

1 ) บทบัญญัติต่าง ๆ ของอิสลามนั้นถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ของมวลมนุษย์   ดังนั้น  ปัญหา
ต่าง ๆ ที่ไม่มีตัวบทหรือมติเอกฉันท์ของบรรดาปราชญ์กฎหมายอิสลาม ก็ต้องก าหนดขึ้นโดยอาศัยหลักการมัศละหะฮฺ 
มุรสะละฮฺ เพราะบทบัญญัติที่น ามาซึ่งผลประโยชน์นั้น เชื่อได้ว่าเป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
อิสลาม  

3) ค่านิยมและสภาพแวดล้อมนั้นจะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ ปัญหาใหม่  ๆ  ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ  ดังนั้นในการ
ก าหนดบทบัญญัติ จึงต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ถ้าหากไม่สามารถยึดเอาหลักการมะศอลิหฺ มุรสะละฮฺ  มาใช้ใน
การก าหนดบทบัญญัติแล้ว จะท าให้กฎหมายอิสลามไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาได้  

3.6.3 กาลเวลาเปลี่ยน คือ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในเวลานั้น ๆ รวมถึงผลดีและผลเสียที่ (تغريالزمان) 

จะตามมาด้วย  มุศเฎาะฟา  อัลซัรกออฺ  ได้กล่าวว่า    “ กาลเวลาได้เปลี่ยนไป  ปัญหาใหม่  ๆ  จึงเกิดขึ้นตามยุคสมัยที่

เปลี่ยนแปลง  อันเนื่องจากว่ามนุษย์ขาดคุณธรรม  จริยธรรม  หุกมบางอย่างจึงต้องเปลี่ยนตามเพื่อความเหมาะสมกับ

เหตุการณ์ตามยุคสมัยนั้น  ๆ  ”(al-Zarqaa, 9..8  : 9/29.)  เช่น  ในสมัยของท่าน  นบี  บรรดาสตรีมุสลิมะฮฺจะ

ละหมาดในมัสยิดตามหลังท่านนบี ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของท่านอิบนุ  อุมัร  ท่านนบีได้กล่าวว่า    “ พวกท่านทั้งหลาย

อย่าได้กีดกันห้ามบรรดาสตรีในการละหมาดที่มัสยิดเลย  ”(Muslim, 9...  : 442)  เมื่อกาลเวลาได้เปลี่ยนไป

หลังจากที่นบีเสียชีวิตบรรดาสตรีมุสลิมะฮฺได้แต่งตัวอวดโฉมกันไปละหมาดที่มัสยิด  ด้วยเหตุดังกล่าวบรรดาปราชญ์

กฎหมายอิสลามบางท่านมีทัศนะว่า  เป็นที่น่ารังเกียจมักรูฮฺส าหรับสาว  ๆ  ที่ไปร่วมละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสยิดอัน

เนื่องจากว่ากลัวฟิตนะฮฺจะเกิดขึ้น  ปราชญ์กฎหมายอิสลามบางท่านได้กล่าวว่า  ไม่ว่าจะเป็นสาวหรือคนที่มีอายุคนแก่

ถือว่าเป็นสิ่งท่ีน่ารังเกียจเช่นกัน อันเนื่องจากว่ามีผลเสียมากกว่า เป็นต้น (Khalid Mallawiy, d.n . : 15) 

ดังนั้นจากตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า  กาลเวลาและสภาพที่เกิดขึ้นต่างกันค าฟัตวาหรือ   หุกมย่อมต่างกันโดย
สิ้นเชิง เพื่อความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นน้ัน 

 
บทสรุป  

การเปลี่ยนค าฟัตวา หมายถึง  การตอบค าถามของมุฟตีจากค าถามหรือปัญหาเดียวกันเพื่อน ามาซึ่งหุกมที่ไม่
เหมือนกันตามสภาพแวดล้อมหรือบริบทท่ีเป็นจริง 
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การเปลี่ยนค าฟัตวา  มิได้หมายถึงการยกเลิกหุกมหนึ่งหุกมใดในบทบัญญัติอิสลาม  เพราะวิวอน )วะฮีย์ (ถูก
ประทานลงมาหมดแล้ว 

ข้อแตกต่างระหว่าง ษะวาบิตกับมุตะฆ็อยยิรอต คือ  หุกมษะวาบิตมีที่มาจากตัวบทกฎหมายอิสลามที่ชัดเจน
ไม่สามารถตีความหรอืเปลีย่นเป็นอย่างอื่นได้ เช่น เรื่องมรดก เรื่องบทลงโทษ เป็นต้น ส่วนหลักมุตะฆ็อยยิรอต คือหุกม
ทีเ่กี่ยวกับด้านจารีตประเพณี หรือผลประโยชน์ ผลดีผลเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกันไป เป็นต้น  

ทฤษฎีการเปลี่ยนค าฟัตวามีหลักฐานมาสบับสนุนจาก  อัลกุรอาน  สุนนะฮฺ  อิจญ์มาอฺ  การกระท าของบรรดา
เศาะหาบะฮฺ และจากการยอมรับด้วยสติปัญญา 

ทฤษฎีการเปลี่ยนค าฟัตวามีสาเหตุเป็นจ านวนมาก  แต่บรรดาปราชญ์กฎหมายอิสลามมิได้ระบุถึงจ านวนที่
แน่นอน  บ้างก็ว่ามีมาก  บ้างก็ว่ามีน้อย  ที่ส าคัญที่สุดคือสาเหตุดังต่อไปนี้  จารีตประเพณี  กาลเวลาแต่ละยุคสมัย  และ
ผลประโยชน์ ผลดี ผลเสีย ได้เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม เป็นต้น 

 หุกมใหม่  ๆ  หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องบริบททางสังคมหรือจารีตประเพณี  บรรดาปราชญ์กฎหมาย
อิสลามไม่ถือว่าเป็นการวินิจฉัยปัญหาประเด็นใหม่ ๆ  ) ปัญหาร่วมสมัย (ขึ้นมา  
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