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_____________________________________________________ 
 ملخصال

وفير قضاء وتسعة مصالح الزيا واإلسالم فيها ثّم مدى يالبحث هو جانب واقع مال يكون تركيز هذا

 بيلسفي  ها ضروريةـشريعية الماليزية وذلك لكونلواقع في لب النصوص الدستورية التا القانون

 الدراسة اءأثن ها الباحثواجه التي االشكاليات بين كرة الكافية بالموضوع، فمنالف على الحصول

 أكثر هو أنه حين في الدستوري، القانون باتجاه هاـكأن بدت التي الدراسة نطاق حول الفهم سوء هي

 تهم والتي اانطباق الشريعة وقضائه على تؤثر التي األساسية حول القضايا نظر المقاصد وجهة من

من  اسناده ينطوي ما على تجّر النظروكل هذه  صدية واإلجتماعيةاالمق نظرية الصورة في تشكيلية

ر لها وما تتوفّ  ياالتاريخية لشعب ماليز األساسية النظرية جانب وإلى والدستورية القانونية األحكام

 افقوتو تجتمع لم السابقة الدراسات سس التشريعية، وتكوناألب تتعلق وواقع الحكم وبما من الدستور

لدراسة في هذه ا أن يقف يحاول الباحث .للباحث ديةتح وجعلتها الدراسة، هذه وأهداف بموضوع

تور نين الدسعند تق بأنها كانت أساس المبادئ ألن الدولة تدّعي نظر الشريعة اإلسالميةمن وجهة 

 ادرةريات الصالتي تربطها بالنظ يبحث عن العالقة والقيود وفي نفس الوقت ماليزيا، والتشريع في

 األمر واقع يفف والمقارنة، النظرية على البحث هذا تركيز من مالرغ علماء المقاصد، فعلى قبل من

 .والتوفير التشريعي المجتمع حيث من ماليزيا على واقع يعكس

 
انون اقع القويزيا، ريعة في قانون مالشها، الشريعة ومستقبلها، عّزة الـالشريعة وعّزتكلمة مفتاحية: 

 .والشريعة

_____________________________________________________ 
 

 مقدمةال

مثل ممن  ماليزيا نوابالقد أثار االقتراح الخاص الذي قدمه عضو البرلمان في مجلس ل
فعل لاردود  2016مايو / أيار  26 ة ترنجانو، فيج، إحدى منطقة في واليمارانشعبي 

في  يةقانون صالحية تعديلالمسمى بمشروع المن أجل  ، وذلكتلفة في المجتمعمخال

اف رحب بعض األطري ، فقد(2016 ( )تعديلالجمائي )قانون القضاءة حكمة الشريعم
نه البعض بحجة على أ رفضهقد يو به، ونتشككقد يبدي بعض الذين يباالقتراح، و

ع مناقضا ولوية، وتباألليس ادَّعُوا أيضا بأن موضوع التعديل لدستور، ومع ا عارضتم

 راف.من األفراد وبعض األط ةلح السياسيمصاال وينظر أنها مجردة، عريشلمقاصد ا
 رسخت دالتي قتها اظهار عزو يةاستبيان مكانة الشريعة اإلسالم البحث هوهذا وسبب 

 شريعمن جوانب أوسع مثل التاريخ والت المسلمين في ماليزيا في لب حياة هاروجذ

كم محالقانون االمسمى بوالتطلعات األصلية إلنشاء قانون األم،  هومقاصد القانوني
 .(1965 الجمائي )قانون القضاء الشريعة
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 منهج البحث

 أما المنهج الذي اتخذ الباحث مسلكه هو يكون:

 ريعةجمع المادة من المراجع االصلية واالطالع عليه ما كتب حول مقاصد الش .1
 ا كتبكتب الفقه وأصوله باالضافة إلى م هاـوأهداف التشريع  عامة كما ذكرت

 ر.  تيس سير واألحاديث والتخريج على ماعة إلى كتب التفاوفضال من ذلك المراج

عقد التحليلي واالستنتاجي على ما انكشفت من الدراسة والبحث حول  .2
 المؤسسات االدارية والهيئات التي تعني بموضوع الدراسة.

كل ما يحتاج ويناسب خالل البحث والدراسة من التعليقات والتعريفات  .3

 والتغييرات.
 

 سة في إطارها العام جانبين:وتناول الدرا

 والمعرفة عن المراد بمقاصد الشريعة وعالقته هي الدراسةو جانب نظري .أ

 .ةليلية والتحعالجبالمبحث والتدقيق بالنظرية التي تهّم وما اوردها في الم

م النظا من حيث واقع فيعني بدراسة التطبيق الواقعي في ماليزيا جانب تطبيقي .ب
 .نية التي ترجع إلى الفدرالي والواليةالجاري والصالحية القانو

 

 لمحة تاريخية عن ماليزياالمطلب األول: 
 ت سلطةكانت تح، دوليا ة انجازاتهامعترفو سيادة ذات ةمسلم دولةك معروفة ماليزيا

( في احتاللها) نفوذها المتحدة المملكة هذه قد بسطتيزية، التي اإلنجل المتحدة المملكة

 سنة دولةً موحدةً  ماليزيا أصبحتو ،عشر الثامن القرن أواخر في دول آسيا أكثر
 .م1963

 

 هذه عرفت مستقلة، ممالك عدة الحديثة يتكّون من ماليزيا من الغربي النصف كان

 سنة حلها ثم (British Malaya) البريطانية مااليا باسم المستعمرات من المجموعة

 للمعارضة نظراً  (Malayan Union) الماليو اتحاد ضمن تنظيمها إعادة وتم ،م1946

 Federation Of)الفدرالي  مااليا اتحاد ضمن أخرى مرة تنظيمها أعيد الواسعة، ثم

Malaya) باندماج ،م1957 أغسطس 31 في االستقالل على حصلت ثم م،1948 سنة في 

 البريطانية الشمالية وبورنيو ،(Sarawak) وساراواك ،(Singapore) سنغافورة من كل

(North British Borneo) 1963 سبتمبر 16 يوم ماليزيا لتشكل جميعها مااليا واتحاد ،

 مع مسلح نزاع إلى أدت الجديد االتحاد ضمن توترات التالية السنوات في حصلت
 .1965 أغسطس 9 في سنغافورة وانفصال أندونيسيا

 

كان أساس اإلقتصاد معتمدأ على المنتجات الزراعية من األرز والمطاط وزيت 
 ماليزيا نخيل، وكذلك األشجار الخشبية والمعادن مثل القصدير والنفط، ثّم شهدتال
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 ملقا، مضيق يحدها حيث سريعًا وتطوًرا اقتصادية قفزة العشرين، القرن أواخر خالل
 من أساس جزء الدولية التجارة أن كما الدولية، المالحة في مهم بحري طريق وهو

 انضمت البالد، كما اقتصاد في الرئيسة عاتالقطا أحد الصناعة وتشكل اقتصادها،

ً  ماليزيا وتمتلك النامية، اإلسالمية الثماني الدول مجموعة إلى ماليزيا ً  تنوعا  من حيويا
 تنوعاً في العالم. األكثر 17 الدول بين من تُعد حيث والحيوانات، النباتات

 

 هاـالمطلب الثاني: موقع ماليزيا ومناخها وسكان

 7°و  1°  عرض خطيجنوب شرقي آسيا قرب خط اإلستواء وما بين تقع ماليزيا في 

 .1كيلومترا مربعا 757،329شرقا، تبلغ مساحتها  119°و  100°شماال وخطي طول 

الجزء الغربي وهو شبه الجزيرة التي جزئين هما الشرقي والغربي، أما تشمل ماليزيا 
رة سنغافورة، يفصل بينهما وفي جنوبها جزي (Thailand) تقع في شمالها دولة تايالند

 (South China Sea)وفي الشرق بحر الصين الجنوبي  (Straits of Tebrau)مضيق بتراو 

 ( التابعة إلندونيسيا، يفصل بينهما مضيق مالكSumatra) والغرب جزيرة سومطرا
(f Malaccao Straits)2.وفيه تقع الحكومة المركزية ، 

 

فتكون بشمالها دولة  (Sarawak) وسرواك (Sabah) الجزء الشرقي وهو صباحأما و
التابعة  (Kalimantan) وبحر الصين الجنوبي وفي جنوبها كاليمنتان (Brunei)بروناي 

 (Mindanao) وشرقها جزيرة مينداناو (Borneo Island) إلندونيسيا في جزيرة بورنيو
مناخ ماليزيا فمداري وأما  .3يفصل بينها بحر صولو ،(sinepPhilip) التابعة لدولة فليبين

إستوائي، فتقع كليا ضمن المنطقة الحارة فيكون مناخها إستوائيا، تحكمه الرياح 

الموسمية وتهطل األمطار طول السنة خاصة في شهر أكتوبر إلى بداية شهر يناير، لذا 
 .4فإن درجة الرطوبة فيها عالية

 

قية مما أربع مجموعات عرمليون نسمة، وينقسم إلى  28يبلغ عدد سكان ماليزيا حوالي 
 :يهي كما تل يجعل هذا البلد أكثر الشعوب تعددية في العالم، وهذه المجموعات

(: وهو يعدّ أكبر وأهم مجموعة، نسبة إلى أرخبيل Melayuشعب الماليو ) .أ

غة لم اللم يتكالماليو التي تقع فيها ماليزيا، تنسب الهوية الماليوية إلى كل مسل

ق العر ويتمتع هذا ة األم، ويلتزم بالعادات الماليوية.الماليوية بوصفها لغ
 نص أنيببعض االمتيازات متميزة كما يتضح في دستور الدولة الماليزية الذي 

 ة.اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة واللغة الماليوية هي اللغة الرسمي

(: وهم من ينتسبون إلى أصل صيني، أتوا واستوطنوا Cinaالشعب الصيني ) .ب

يزيا في بداية القرن العشرين في عصر االحتالل البريطاني، واليوم يسيطر مال

                                                             
 .1، طبعة وزارة اإلعالم بماليزيا، ص 2010، دليل رسمي السنوي ماليزيا  1
 .3، دار الرشاد، بيروت، الطبعة األولى، ص ماليزيا لقارئ العربي، 1997سعيد إبرهيم كريدية،   2
 المصدر نفسه.  3
 .3، طبعة وزارة اإلعالم بماليزيا، ص 2010، دليل رسمي السنوي ماليزيا  4
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 الشعب الصيني على معظم اقتصاد البلد وخاصة مجالي التجارة والسياحة.
تنتشر بينهم المعتقدات البوذية والكونفوشية وبعضهم يعتنق الديانة النصرانية، 

 م في المدن الرئيسة.ويوجد أيضا من اهتدى ودخل في االسالم، ويتركز معظمه

في  ماليزيا (: وهم ينتسبون إلى الهند، جلبهم المحتل البريطاني إلىIndiaالهنود ) .ج
تنتشر  أوائل القرن العشرين للعمل في مزارع المطاط والشاي ومجال الصناعة.

خل دى ودبينهم المعتقدات الهندوسية ومنهم من اعتنق النصرانبة ومنهم من اهت

ي نهم فمم يتواجد في المناطق الزراعية والريفية، ويوجد في االسالم، وأكثره
 المدن أيضا ولكن بنسب قليلة.

آخرون: سواء كانوا من السكان األصليين في جزيزة برنيو وشبة جزيرة  .د

نسية ماليزيا، أو من الوافدين الذين أتوا بعد االستقالل وحصلوا على الج

هم وبعض تهم، فأكثرهم مسلمونالماليزية، وهم يعدون من األقليات، أما معتقدا
 من النصارى أو الهندوس أو البوذيين أو ديانات قديمة أو طبيعية.

 
 تاريخ ظهور اإلسالم في ماليزيا: المطلب الثالث

 من المعروف أن وصول اإلسالم إلى أرخبيل الماليو وانتشاره كان بطريقة سليمة

، وذلك عن طريق النشر ين، رغم مختلف آراء الباحثوليس بطريقة الحرب واالحتالل
خالل الحركات التجارية العربية والدعاة، حيث أن العرب زاولوا مع بالد الشرق إما 

وهو أرجح، وإما عن  طريق التجار من  تجارة واسعة النطاق منذ عصور مبكرة جدا

الهند الذين ترددوا طرق البحري التجاري بين الهند والموانئ النجارية في جنوب 
 .5شرقي آسيا

 

ويرى بعض المؤرخين أن دخول اإلسالم إلى األرخبيل من منظور العصر الحديث أهم 
األحداث في تاريخه ويمثل نقطة بداية ينطلق منها تاريخ إسالمي جديد ألن أهل 

 .6األرخبيل قبل مجيء اإلسالم كانوا على ديانات شتى مثل الهندوسية والبوذية والوثنية

 
لتي انتشر بها اإلسالم في هذه المنطقة اعتمادا على وفضال عن ذلك فإن الطريقة ا

الدعاة العرب، ويتبين هذا من استخدام األحرف العربية المعروفة بالحروف الجاوية 

وأسماء أيام األسبوع واألساليب في العقيدة والصوفية والنطق في قراءة القرآن وغير 
ملها من العرب، وهم ذلك، فالمالمح العربية واضحة الظهور، تدل على أن أصل حا

 .7الذين نشروا اإلسالم في هذا األرخبيل

 

                                                             
، ترجمة حسن  إبرهيم حسن وزميليه، مكتبة النهضة النصرية الدعوة إلي اإلسالمم، 1980س و. أرنولد، توم  5

 .401القاهرة، الطبعة األولى، ص 
6  Attas-SH Naguib Al ،-Preliminary Statement on A General Theory of the Islamization of the Malay

Indonesian Archipelago ،Dewan Bahasa dan Pustaka ،Kuala Lumpur 2، الطبعة األزلى، ص. 
 .24المصدر السابق:   7
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وهناك شواهد أثرية كثيرة تدل على تاريخ ظهور اإلسالم في ماليزيا، منها ما اكتشف 

م وهي 1965(، شمال ماليزيا سنة Kedah) ( بمحافظة قدحLanggar) في قرية النجار

هـ" وهذه السنة تكون  291ن شاه عالم المقبرة التي ُكتَِب عليها "شيخ عبد القادر بن حسي
م في عهد 848هـ / 234، والعملة النقدية المطبوعة في بغداد سنة 8م903موافقة لسنة 

 .9المتوكل بن المعتصم التي ُعثَِر عليها في قدح أيضا
 

( Kelantan) ومن االكتشافات األخرى العثور على عملة دينار ذهبي في محافظة كلنتن

م، وعلى الوجه 1181هـ" الموافق لسنة  577وجهيها "فلوس كلنتن المطبوعة في أحد 

التي ( rengganueT) واللوحة الحجرية في محافظة ترنجانو 10اآلخر كلمة "المتوكل"

نقشت عليها بالحروف العربية بعض األحكام اإلسالمية التي تتعلق بالزنا والديون 

 .11م1303 هـ الموافق لسنة 702وغير ذلك، والتاريخ المكتوب هو 

 
 ر أين اإلسالمي قد وصل منذ عهد مبكولعل هذه اإلكتشافات وغيرها تعني أن الدي

هات لتوجوذلك دليل موثوق به على قيام الدولة اإلسالمية با القرن الثالث الهجري،
سالم ر اإلالدينية السامية وتطبيقات أحكامها الخالصة، لذا فليس من الغريب أن تأثي

على المجتمع الماليزي، وتأثيره واضح على العادات وعناصر أحكامه واضح 

لمجتمع ذا اهاالجتماعية، والمبادئ القانونية منذ بداية نشوء ماليزيا، وهو متمكن من 
 لماليويمع االمسلم، وال يكاد ينفصل عنه، بل من المحال إزالة هذه الرابطة بين المجت

 وبين اإلسالم.

 
بينت  بل معاإلسالمية وتطبيق الشريعة بين المجتوانين ليس من الغريب إقامة الق فنرى

( و Kanun Melakaالتاريخ تسجيلها كالنظام الدستوري المحلي كما في قوانين المالقى )

م جدا، الرابط في هذا وبيانه أمر مهف ( ونحوهما.Undang-undang Pahangانون باهانج )ق
 الواضح تصورلى لب الكالم والألن تطبيق اإلسالم وتنفيذ أحكامه في ماليزيا سيقودنا إ

 عّز الدين بن عبد السالم.لشيخ اإلمام في فهم المقاصد والنظريات ل

 
 في ماليزيا  الحكم : نظامرابعالمطلب ال

                                                             
8  Khoo Kay Kim  وAbdullah Zakaria Ghazali ،1980 ،Malaysia di Islam Tamadun ، Sejarah Persatuan

Malaysia ،Kuala Lumpur 134، الطبعة األولى، ص. 
ahAbdull Auni ،1973 ،Islam Sejarah Lintasan ، Melayu Utusan، وينظر أيضا 52المصدر السابق:   9

Berhad ،Kuala Lumpur 122، الطبعة الثانية، ص. 
10  Muda Shukri Saad  ،1981 ،Kelantan Sejarah Detik-Detik  ،Press Aman Pustaka ،Bharu Kota ،

Kelantan عود إلي لة "، المقا1994لجندي، ، وينظر أيضا لقمان عبد اللطيف وفداء ياسر ا28، الطبعة الثالثة، ص
، 13، العدد كلنتن"، أصدر في مجلة الشعلة التي أصدرتها المؤسسة اإلسالمية بعملة ذهبية أرخت لإلسالم في كلنتن

 .12ص 
11  )MISBAHAMohd Salleh bin Haji Awang ( ،1978 ،1918 Trengganu dari Bentuk Sejarah hingga ،

Utusan Publication and Distributors ،56و 26ص  ، كواال لومبور، الطبعة األولى. 
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 ملكية نهمم واليات تسع والية، عشر أربعة من يتكون فيدرالي اتحاد عن عبارة ماليزيا
 يحكمهاف األخرى الخمس الواليات أما آبائهم، عن الحكم فيها الملوك يتوارث وراثية

 الواليات حكام

 
 برلمانية، ديمقراطية وحكومة الدستوري الملكي النظام تعتمد علىالتي  دولة فهي

الذي يذكر بالوضوح  195712 الدستور من 38 للمادة وفقا وجد للملك الخاص فالمنصب

تشكيل النظام هما  ويتناول هذا المطلب أمرين .وواجباته ومهامه مدى اختصاص الملك

 :وسلطته ولذا يتضمن فرعين
 

 

 

 الفرع األول: تشكيل النظام

 مختلف، إداري نظام على واضح ينص بشكل الماليزي الفدرالي االتحادي الدستور

 ذي جمهوري شبه نظام فهو الوالية، وحكومة المركزية بين الحكومة مكمل ولكنه

 البالد كما يأتي:  في نظام الحكم الرئيس وذلك ألن تشكيل ،13نيابي تمثيل

 والذي" Yang di-Pertuan Agong" الدولة رئيس وهي تتكون من الهيئة الملكية .أ

 هم منإلى اتحاد ماليزيا و المنتمين التسع سالطين الواليات بين من يختار

جلس مقد في المالكة ويتّم اختياره خالل الترشيح واالنتخاب السري المنع األسرة
 "Majlis Raja-Raja Melayuجلس الملك الماليو "الشورى الخاص المسمى بم

ستوى مأما في  خمس سنوات، وهذه هي الصورة التشكيلية الفدرالية. لمدة وذلك

في  لشعبياالواليات فيكون الملك أو السلطان بألقابه في تسع واليات والمحافظ 
 الواليات األربعة الباقية، وهو رئيس الوالية التشريعي الصوري.

لعامة الية ات الوتشريعية الشعبية أو البرلمان التي يتّم تشكيلها بانتخاباالهيئة ال .ب

 سينمجل التشريعية الهيئة الجارية ما بين ثالث إلى خمس سنوات، وتضم هذه

ري النواب في المستوى الفدرالي والمجلس الدستو ومجلس الشيوخ مجلس هما
 الوالئي في مستوى الوالية.

توى ي المسة التي تتكون من رئيس الوزراء وحكومته فالهيئة التنفيذية الرئاسي  .ج

 .الفدرالي، وكذلك رئيس الوزراء وحكومته التنفيذية في مستوى الوالية
 ويقوم ياماليز في قضائية سلطة أعلى هي العليا المحكمة وتعد القضائية الهيئة .د

 ها.ـقضات بتعيين العام الحاكم
دوائر م والختلف المناصب في األقساالهيئة اإلدارية التي تتكون من الموظفين بم .ه

 الحكومية ويتّم تعيينهم من الحكومة الفدرالية أو حكومة الوالية.

                                                             
12  Raja-Perlembagaan Persekutuan Bab 2 Perkara 38  Majlis Raja  38)الدستور الفدرالي، الباب الثاني، المادة 

 .، مجلس الملوك(
13  Asmarulkhadi Abu Samah dan Jayum A. Jawan، 1997، Malaysia Kenegaraan ( القومية

 .104-92 ص ،Penerbit Universiti Putra Malaysia,  ،Serdang ،Selangor ،Malaysia،(ماليزيةال
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 14القانونية االتحادية الفرع الثاني: السلطة

 تسلسل في العليا المرتبة في الملك هو موقف أن لماليزيا االتحادي الدستور حدد لقد

 أو في الموافقة الحق لديه الملك أن يعني لماليزيا، وهذا االتحادية للحكومة المناصب
 المادة من 8 للفقرة وقفا وذلك .في البرلمان يعرض أن قانون، بعد مشروع من الرفض

الذي أوضح المسؤولية الملقاة  199415  عام دستور( تعديل) االتحادي القانون من 66

 :التالي النحو على على من يجلس في هذا المنصب وهي
 .وزراء رئيس تعيين .1
 البرلمان. في انحالل الطلب تأجيل الموافقة عند .2
 وقفالمجلس الملكي في األمور التي تهم امتيازات وم اجتماع لعقد الدعوة .3

 .الملوك وكرم وشرف
 

 اإلسالم والقانون الدستوري في ماليزيا: خامسالمطلب ال

 هذا لشموي طريقته، في وخاص فريد الماليزي الدستور العالم، في الدساتير معظم مثل
 والنظام مباإلسال المتعلقة فالقضايا .البريطانية صيغته من الرغم على األصلي طابعه

 ينظر أن ينبغي الفدرالي الدستوري النظام ما يخص ذلك في بما ماليزيا، في القانوني

 ةهو بحاج وهذا يعني أن االستيعاب في موضوع التشريع القانوني الحق. سياق في إليها
 أصله لك منذ في بما القانوني، النظام طبيعة عن فضال تكوينه، ق بسببالفهم العمي الى

لذا  بلد.ال هذا في الحضارة بدأت الحين الذي ذلك ومنذ والتطورات التي تحدث الحقا،

 يتفرع الموضوع إلى الفرعين وهما القانون اإلسالمي والوضعي.
 

 الفرع األول: ميزات الشريعة في تقنين الدولة

 والقصاص فحسب، الحدود العقوبات مثل قوانين مجرد تشريع ليست الميةاألحكام اإلس
 مبادئ ذلك في بما ،"األخرى القوانين" استيعاب على قادرة حضارة الواقع في بل هو

 وهي مهمة، جوانب ثالثة يتركز حول إن تطبيق اإلسالم .16االنكليزي العام القانون

 أن االشارة إلى ، وتجدر(التصوف) خالقواأل ،(الشريعة) والقانون ،(التوحيد) العقيدة
القانونية  النظم أو األخرى الحضارات عن تماما اإلسالم تختلف في القانون فكرة

 الحياة جانب من جوانب كل تنظم الشريعة لها ميزاتها الخاصة، فهي فأحكام األخرى.

 التي فُرضت اإللهية، لذا فكل االلتزامات للمشيئة للمسلم مسايرة واالجتماعية الخاصة

                                                             
14  Hasnah Husin dan Mardiana Nordin، 2007، Malaysia Pengajian (ماليزية دراسة)  ،Fajar Oxford ،194 ص. 
15   Fasal 8 Perkara 66 (Pindaan 1994) dalam Perlembagaan Persekutuan  ( التغيير  66الفصل الثامن المادة(

 .( في الدستور الفدرالي(1994سنة 
iAbdul Aziz Bar ،2003 ،A  Constitution: Malaysian المثال، سبيل على ينظر هذا حول األفكار من لمزيد   16

Critical Introduction ،Kuala Lumpur: The Other Press ، و Abdul Aziz Bari & Farid Sufian Shuaib ،

Constitution of Malaysia: Text and Commentary (وفريد باري العزيز لعبد والتعليق، النص: ماليزيا دستور 
 .Pearson-Prentice Hall, 2009 ،Kuala Lumpur ،3rd Edn(، سفيان شعيب
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جوهر  تحقيق هو منها فالغرض والصوم والزكاة والحج الصالة مثل المسلمين على
 .الربانية وهي مصالح العباد المقاصد

 

 شكل ينص على ال فان اإلسالم الدولة، بنظام الحكم في األمر الشرعي يتعلق وعندما
 انتشار في يةاألمور أهم أكثر هذا من أن السياسي، ويبدو التنظيم أشكال من معين

 .17الدينية شعائرهم ممارسة في إتاحة الحرية للمسلمين شأنه من والنظام، وهو السالم

 اإلسالم، في القوانين لطبيعة نظرا الحكومة، تشكيل هو من شأنه ما كل ذلك فإن ومع
 ألن التشريع الحقيقي؛ بالمعنى التشريعية السلطة من خاليا يزال ال السياسي النظام فإن

لذا  .18وحده هلل اإللهية، والسيادة القوانين تنفيذ الدولة واجب ومن وحده باهلل مخصوص

 القانوني، المسلمين، الذين بلغوا السن على فان األحكام التي تنطبق من حيث المبدأ،
 يشكل الذي المجتمع في حتى المسلمين، غير على تطبق ال فأنها ، وإناثا، ذكورا

 الشريعة من تطبيق الرغم على العثمانية الخالفة دعه وفي .الغالبية فيه المسلمون

 القانون فرض عملية باسم تعرف التي الوضعية مجاالت للقوانين هناك اإلسالمية، فأن
 الدنيوية واألمور الداخلية األمر بالشؤون يتعلق عندما القاعدة الرمزية، خصوصا أو

 .19األخرى

 

 ليزياالفرع الثاني: القانون الوضعي واإلسالمي في ما

 عندما تظهر البشري والقانون الوضعي اإللهي القانون بين والتوتر بدأت المشكلة
األولى وبدأت  العالمية الحرب في األتراك هزيمة عقب الشريعة اإلسالمية ألغيت قانون

 .20القرنين التاسع عشر والعشرين خالل االسالمية الدول في احتالل الغربية القوى

 في جذوره له ماليزيا، في قانونيا مبدئيا ( بوصفه نظاماCommon Lawالعام ) القانون
 من جزأ االحتالل تنعقد نظام ظل القضاة في فالحاالت واألحداث التي يقررها إنجلترا،

البرلمان  عن الصادرة التشريعات لبعض القضاة قدمها التي التفسيرات القانون، وكذلك

 .21(Westminster System)وستمنستر  نظام في التشريعية السلطة الذي يعد
 

ه جزيرة إلى أرض شب البريطانيون وصل عندما على أنه القول والتأكيد من بد ال وهنا

 مثل: يطةبس بصورة قانوني جار   نظام بالفعل هناك كان الثامن عشر في القرن ماليزيا

                                                             
17    SH NASR ،1994 ،Ideals and Realities of Islam (اإلسالم، للشيخ نصر وحقائق المثل ،)Aquarianص ، 
26-28. 

 .المصدر السابق   18
19  Nasr SH  ،2002 ،Islamof The Heart  (لشخ نصر اإلسالم، قلب ،)Collins Harper، York New28-26 ، ص. 
 s’White & Mccoubrey, Penner J.E. ،2008 ،Textbook on أيضا ينظر المصدرين السابقين وينظر  20

Jurisprudence (ونالقان في المذكرات ،)Oxford University Press ،Oxford ،4th Edn و 125-124، ص ،(J.M. 

Kelly، 1992، A Short History of Western Legal Theory (الغربية، القانونية نظرية عن موجزة تاريخية لمحة 
 .157-114 ص ،Clarendon Press ،Oxford(، كيلي إيم لجي

 المتحدة، هذا المملكة في السياسة غرار على البرلمانية موقراطيللحكومة الدي نظام هو وستمنستر نظام   21

المتحدة، ينظر  المملكة في البرلمان مقر وستمنستر، قصر من يأتي المصطلح

http://en.wikipedia.org/wiki/Westminster_system. 
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 صية.واألحوال الشخ البيع والشراء مسائل بشأن قواعد يتضمن ملقا: قوانين .1
 .1595 هانحبا قوانين .2

 .1605 قدح قوانين .3

 .1789 جوهور قوانين .4
 .1878 بيراك من وتسعين تسعة قوانين .5

 

 العرفية والتقاليد المعتادة والشؤون الدينية الشؤون مجالس إنشاء سبب هو هذا أن ويبدو
 رئيسا للقضايا واألمور المتعلقة الحكام ويكون السلطان أو الملك أداء في للمساعدة

 Reidريد ) للجنة وفقا ذلك وكان .22اإلسالمية وأحوال المسلمين ةبالشؤون الديني

Commissionمن قصير وقت قبل الدستور مشروع بإعداد المكلفة ( وهي السلطة 
 بال وهذا .23وتقرر صالحياتها المحاكم بوجود هذه لتعترف ،1957 عام استقالل الماليا

ومن  ماليزيا، في حاليا لموجودةا المتوازية أو المزدوج المحاكم لنظام أساسا أصبح شك

 للتطور، الشرعية للمحاكم مساحة يوفر الذي الفيدرالي النظام هو النظام هذا ميزات أهم
 .للواليات القضائية الوالية تحت تقع الشرعية المحاكم فإن اإلطار هذا وتحت

 

فتح فيه، وهذا ي المساواة مبدأ وفي الوقت نفسه نجد الدستور الفدرالي يسكت عن ذكر
القانون  عبر عنها التصريح دون لمواصلة اإلسالمية المبادئ البحث في الفرصة ويتيح

الفارغة والمسكوت عنها في  األحكام التي تعتني بإمالء اإلدارة فوضعت الدستوري،
 Jabatan Kehakiman Syariahالدستور وهي قسم المحاكمة وقضاة الشريعة اإلسالمية )

JKSMMalaysia )24. الشريعة موقف إلى يشر لم الدستور الفدرالي أن من رغمال وعلى 

 اإلسالم باستبعاد القول يمكن ال إال أنه ماليزيا، قانونيا في بوصفها مصدرا اإلسالمية
 . المسألة هذه في للنظر عدة طرقا هناك المصادر التشريعية؛ ألن قائمة من

 

 بأن صرح الدستور الدستور الفدرالي حيث في اإلسالم موقف ومما يؤكد هذا هو
 يشكل الذي أقيم المجلس الملكي هذا لدولة ماليزيا، وعلى الدين الرسمي هو اإلسالم

 عندما اإلسالمية الشريعة مبادئ من بقوة المتجذر ماليزيا دستور من يتجزأ ال جزءا

 بالمؤهالت المتعلقة المسائل تشمل التي العرش، بخالفة المتعلقة بالمسائل األمر يتعلق
 .25روطوالش

                                                             
22   HicklingR.H.  ،Law Malaysian (الماليزيا قانون،)1987 shers,Publi Books Law Professional ، Kuala

Lumpur،  و50 ص ، Undang-undang Melaka (قانون الملقا،)The Hague: Martinus Nijhoff, 1976 ،35 ص ،

 القانوني للنظام مقدمة) Farid Sufian Shuaib ،2001 ،An Introduction to the Malaysian Legal System وينظر
 .9ص ، Univision Press Sdn. Bhd،  Kuala Lumpur(، شعيب سفيان الماليزية لفريد

23  Report of the Federation of Malaya Constitutional Commission 1957 (اللجنة الماليو التحاد تقرير 
 Abdul Aziz Bari ،Theوينظر أيضا  ( ،  London: HMSO, 1957, Para. 122 On P. 53 (،1957 عام الدستورية

Development and Role of Constitutional Monarchy in Malaysia (في الدستورية للملكية والدور التطور 
 (.Unpublished Phd Thesis, University Of Birmingham, England, 1996, Ch. 4(، باري العزيز ماليزيا، لعبد

 http://www.jksm.gov.my/jksmv2الموقع الرسمي:   24
25  , d Role of Constitutional Monarchy in MalaysiaAbdul Aziz Bari, The Development an .Ch. 4. 
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 يعةالشر أساس الواردة في أجواء القانون الماليزي تمثل األحكام هذه أن ويبدو

 على ديؤك هذا فكل الماضي، في المسلمين الفقهاء طرحه الذي النحو على اإلسالمية

في  ألعلىا القانون من يتجزأ ال جزء الواقع الماليزي في اإلسالم أن نقطة مهمة وهي
 ال لكن هذا األعلى للبالد، القانون هو الدستور الفدرالي أن وعلى الرغم من ماليزيا،

لمسلمين، ا ماليزيا من سكان من المائة في 60 نحو .له تابع اإلسالم أن بالضرورة يعني

ي فثير مباشر األصليين، وهذه الخلفية لها تأ الماليو سكان من منهم الساحقة واألغلبية
 في المجتمع.المساعدة على تطبيق القوانين اإلسالمية 

 

 القانون تشكيل نجد لإلسالم دورا أثناء عملية النواحي بعض في أن الواضح ومن
المصادر  من واحدا بوصفه اإلسالم موقف أيًضا القول أن للبالد، ويمكن األعلى

 القوانين في الواردة المادة في النظر خالل من معها التعامل يتم للقانون التشريعية

 ذلك بعض ومثال .26للوالية التشريعية والمجالس البرلمان من كل التي قررها المكتوبة
 وشؤون األحوال الشخصية واألسرة اإلسالمية المصرفية الخدمات في المتعلقة األحكام

 .27اإلسالمية الشريعة من فقهاء نصوص الواقع في وهي المسلمة،

 
 سالميةحفاظ المصالح بين األهداف المهمة في الشريعة اإل: السادسالمطلب ال

 وأساس قانون وضعي ماليزيا 
ليها ومن المعلوم أن األهداف األساسية لإلسالم هي إصالحية التي تترتب ع .1

لعلمي لحر اتحرير العقل البشري من التقاليد والخرافيات وتوجيهه نحو التفكير ا

مات السليم وفق الدالئل والبراهين الربانية الصحيحة والمنطقية، فمن مه
غي ح الفرد نفسيا وخلقيا نحو الخير واإلحسان كي ال تطالشريعة هي إصال

يق الشهوات و المطامع على العقول، وتركت التفصيالت لإلجتهاد في التطب

ها ناولتبحسب المصالح الزمنية واإلمكانية المكانية إال قليال من األحكام ت
 بالتفصيل كأحكام الميراث والزكاة وبعض العقوبات. 

 المثال سبيل على االستقالل، قبل اإلسالمية يريا بالشريعةموقف مال قارنت فإذا .2

 نطاقا أوسع ملقا قانون في تطبيقها أن آثار تدرك ملقا، مملكة حكومة عهد في
فحسب  الشخصية االحوال أو العبادة مثل معين مجال على يقتصر كان ال ألنه

 في قوباتالع وكانت العامة والتجارة واالقتصاد الجنايات أحكام كان يشمل بل

                                                             
 برنتيس بيرسون،: لمبور كواال ، سفيان، شعيب وفريد باري العزيز والتعليق لعبد النص: ماليزيا ينظر دستور  26

 ,Abdul Aziz Bari & Farid Sufian Shuaib, Constitution of Malaysia: Text and Commentary) 2009 هول،

3rd edn, Kuala Lumpur: Pearson-Prentice Hall, 2009 :)4-10. 
 Abdul Aziz Bari, The) باري العزيز ماليزيا، لعبد في الدستورية للملكية والدور وينظر أيضا التطور  27

Development and Role of Constitutional Monarchy in Malaysia : Ch. 4.). 
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 القصاص على تقوم التي اإلسالمية الشريعة بأحكام وفاء اكثر الجنائي القانون
 ، 28والحدود والتعزير

اك ذد في وهذا يشير الى الصلة الوثيقة بين نظام اجتماعي جاري قديما في البل .3

عية لتشرياالوقت ومدى تأثير الشريعة اإلسالمية في تطبيقات القوانين الوضعية 
 لحاضر.في الوقت ا

 

 موقف ماليزيا كالدولة اإلسالمية في عين الشريعة: بعالمطلب السا
 سالميةالقوانين اإل تمارس ال ماليزيا كدولة أن اتضح فيما يتبلور بالدستور، .1

 االسالم. هو للدولة الرسمي الدين أن من الرغم كاملة على
 الملك مثل البلد في الرئيسية لتصبح القيادة الرئيسية ومن الشروط المطلوبة .2

 ولةفي الد في المستوى الفدرالي ومعظم الواليات والسلطان ورئيس الوزراء

 .مسلما ومن عرق الماليو يكون أن يجب بينانغ وصباح سوى

 الشريعة وتطبيق تشريع الوالية تستطيع حكومة ولكن في نفس الوفت ال .3
 ذلك نأل 29الوالية )الجدول التاسع( قائمة في المذكورة تلك غير اإلسالمية

 "عدم السماح للتدخل :على تنص التي الدستور من 30(2) 74 للمادة مخالفا سيكون

 بشأن) قوانين لتشريع التشريعية في الوالية للسلطة الممنوحة الصالحيات بأي
المسألة المذكورة اعاله في عدم استطاعة حكومة الوالية تشريع قانون غير  أي

 فيما الوالية في القانونية يئة التشريعيةالمذكورة في الجدول التاسع( ويسمح لله
 9 الثانية القائمة في تحديده تم الذي)الدولة  الئحة في إليها المشار بالمسألة يتعلق

 .31المتزامنة" قائمة أو( جدول
 القانوني، ألن من للدستور اإلسالم خاضعا يجعل ال الوضع هذا فإن ذلك، ومع .4

 للبالد األعلى هو القانون كون اإلسالمالحاالت القانونية ي بعض في أنه الواضح

 المكتوبة القوانين في إيجابي أثر القوانين في البالد وله مصادر من واحد النه

 المصرفية الخدمات الواليات، مثل ومجالس البرلمان من كل عليها وافق التي
 من مصادر األسرة المسلمة والميراث للمسلمين المستنبطة وأحكام اإلسالمية

قد  القانون الوضعي التشريعي هذا فإن أخرى، وبعبارة اإلسالمية، الشريعة

 وشؤون والمصرفية بالزواج المتعلقة اإلسالمية الشريعة بمبادئ يتقارب
 بها المعمول القوانين على تعديالت لقد أدخلت السنوات مدى األسرة، وعلى

                                                             
 Status dan) مجت بن الدين خير لمجت الجالي التاريخ حتى ماليزيا في إلسالميا القانون وموقع ينظر: الوضع  28

Kedudukan Undang-Undang Islam di Malaysia sehingga Kini  Hairuddin bin Megat Latif Islamic Law 

Malaysia [1992] 2 CLJ iii). 
29  Senarai Keduai (Jadual Kesembilan). 
30   embagaan Persekutuan) Perl2(74Perkara  
apa kuasa yang diberi kepada Badan Perundangan -Dengan tidak menyentuh apa: )ينظر النص األصلي   31

Negeri untuk membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara lain, Badan Perundangan Negeri boleh 

membuat undang-undang mengenai mana-mana perkara yang disebutkan dalam Senarai Negeri (iaitu 

senarai kedua yang dinyatakan dalam jadual kesembilan) atau Senarai Bersama) 
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 أن هو هنا االهتمام يثير وما ومتطلباتها، اإلسالمية الشريعة مبادئ الستيعاب
 عليها ينص التي الديموقراطية الوسيلة خالل من التي تمت كانت التعديالت كل

 .الدستور
عت وض اإلسالمي والتمويل الصيرفة مثل األمور الجدير بالذكر ان بعض ومن .5

التحكيم  مبادئ أن إلى اإلشارة المدنية، وتجدر المحاكم اختصاص ضمن

 به مرأ بما طابقةواألمانة والعدول كلها م افيةوالشف االنفتاح مثل الحديثة اإلدارية

 .اإلسالم

 

 يافي ماليزة يعانون محاكم الشرحول ق: ثامنالالمطلب 

لهذا القانون  العنوان القصير القسم األولويحدد  .ويتضمن هذا القانون ثالثة أقسام فقط
قسم الفي وتنص  .وينص على أن تطبيق هذا القانون ينطبق في جميع أنحاء ماليزيا

في  إن محكمة الشريعة منشأة حسب األصول بموجب أي قانون" :على ما يلي الثاني

حال تسألة دين اإلسالم، وفيما يتعلق بأي مبدولة، وهي مخولة لألشخاص الذين يدينون 
وينص  ،لتاسعفي الجدول ا حكومة الواليةفي القائمة الثانية من قائمة  بالتسلسلإليها 

سالمي اإل اص فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد أحكام الدينالدستور على هذا االختص

 :من قبل الذين يدينون بالدين الذي يمكن أن ينص عليه أي قانون مكتوب
ها يعاقب علي التي ما يتعلق بأي جريمةعلى كل أال يمارس هذا االختصاص  يشترط

 لمصاباأو  اثالث سنوات أو بغرامة تتجاوز خمسة آالف رينجت عنبالسجن لمدة تزيد 
 " .سكتة دماغية تتجاوز ست مرات أو أي مجموعة من هذه العقوباتب

 

 :على ما يلي في القسم الثالثوتنص 
شبه  في الواليات"أي جريمة بموجب الشريعة اإلسالمية قبل بدء هذا القانون تتعلق ب

ية( الجنائ ائيةالجزيرة الماليزية، وأنه قبل بدء قانون المحكمة الجنائية )الوالية القض

المحاكم  بشأن واليتي صباح وساراواك تعامل مع أي من 1989)التعديل واإلرشاد( لعام 
يت قد أعط بها السابقة يعتبر محاكما قانونيا كما لو كانت الوالية القضائية فيما يتعلق

 لمثل هذه المحاكم بموجب قوانين االتحاد.

 
 ويتفرع الكالم على الفرعين:

 

 1965ة )القضاء الجنائي( لعام يعمحاكم الشر انونالفرع األول: ق

هو  355نون أو المعروف باسم القا 1965ة )القضاء الجنائي( لعام يقانون المحاكم الشرع

ي قانون لمنح وتعديل الصالحية القضائية إلى محكمة منشأة بموجب أي قانون ف

ى يسعومية. الواليات لغرض التعامل مع الجرائم المنصوص عليها في الشريعة اإلسال
منشأة حاكم الالم هذا القانون إلى تقديم وتعديل الصالحية القضائية المتعلقة بالعقوبات في

م لمحاكصالحيات اوتقوم  بموجب أي قانون الوالية فيما يتعلق بالشريعة اإلسالمية.

  تلي:ما  إطارعلى  1965الشرعية التي ينص عليها الدستور الماليزي في عام 
 فقط بالسجن أو الغرامة على المسلمين عقوبةوال تحد القضاء .1
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  ،السجن لمدة ستة أشهر أوألف رينجيتا غرامات ال تتجاوز تكون حد ال .2
 الجمع بين االثنين )غرامة والسجن( أو .3

 

 وأهيتها التعديالت المقترحةالفرع الثاني: 

ة القضائي صالحيةبهدف توسيع نطاق ال 1984في عام  355م تعديل مشروع القانون ت

 الن لمدة السجالجنائية لتمكين المحاكم الشريعة من محاكمة الجرائم التي يعاقب عليها ب

مرات  6 أو جلد ال يتجاوز رينجيتا خمسة اآلفسنوات أو غرامة ال تتجاوز  3تتجاوز 
 قتصر علىت وهي 1965في عام  تي صدرتال بمقارنة الصالحية تجميعهماأو أي من 

  أو كليهما. الف رينجيتاقدرها  أشهر أو بغرامة 6السجن لمدة 

 
عة محكمة الشري حتى تتمكن هو (2016) 355من اقتراح التعديالت القانونية  هدفال

لسجن وبة اعق منمن قيودها والتحديد القديم  وتوسع صالحيتها )قانون القضاء الجنائي(

يعة شرالتتماشى مع قانون  كيالعقوبة  زيادة الحد إلى قصوىالغرامة أو ال القصوى
 .غير عقوبة اإلعدام اإلسالمية

 

 ومن أهية هذا المشروع على المسلمين في ماليزيا هي:
 تدرجا. قانون الحدود بإقامة يسمح 355عديل قانون ت .1

 توسيع صالحية القضائية للشريعة اإلسالمية. .2
 ارفاع مستوى المحاكم الشريعة في ماليزيا. .3

 زيا.حفط شرف اإلسالم وعّزة الشريعة في مستقبل مالي .4

 الفرصة الظهار العدالة السماوية والمصالح الرباتية. .5

 

 نحو انطباق ماليزيا بالشريعة اإلسالمية قانونا رسميا: الخاتمة والتوصية
وذلك من  1980 عام اوائل منذ بدأت الشرعية إن الخطوة التنقيحية لهيئة المحاكم .1

 التي تعديالتال هي الخطوات ومن أهم وتعزيزها في تنظيم هيكلي حيث اإلعادة

بإضافة الفرع  الذي التعديل هذا بموجب ،1988 عام في الدستور في أدخلت

 في المدنية تدخل المحكمة منع الذي يتم به ،32(1) 121 المادة إلى (1A) الجديد
 هذا الشرعية بعد الشرعية، وبهذا يرتقي مستوى المحاكم المحكمة اختصاص

 لالسترجاع القضائي من قبل ضعةالعادية الخا بالمحكمة عن وصفها التعديل

 .الهيئة القضائية المستقلة إلى المدنية المحكمة
 لىع المتاحة والخصائص بطبيعتها اإلسالمية الشريعة أن في شك هناك فليس .2

 ومن زيا،مالي في القانوني النظام تحسين نحو مغزى ذات مساهمة لتقديم استعداد

 على يؤثر لن بطريقة النظام يف اإلسالم دور إنكار يمكن كيف نرى أن الصعب
 .النظام فعالية

                                                             
 ) Pindaan 1(121A) Perkara  1Fasal (1988  ينظر:   32
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 ليزياما تحول التي اإلشكاالت فيها ليس الحكومي الهيكل التنظيمي جانب ومن .3
 :السياسية الشرعية أي مثل اآلتي على مبدأ الحكم نظام تطبيق من

 وىالمست على الدولة رئيس أو الخليفة، باعتباره ليكون جاللة الملك أ 

 الوالية. مستوى لىع والسالطين االتحادي
كوزير التفويض أو نواب  الوزراء وحكومته الفدرالية ويكون رئيس ب 

وحكومته  الوزراء الوالئي ورئيس االتحادي المستوى اإلمامة على

 الدولة. مستوى على الوالية
 أن حين في االتحادي المستوى على الشورى ومجلس ويقوم البرلمان ج 

 .جرا وهلم الدولة، مستوى على الوالية مجلس
 تزال وال االعتبار بعين تؤخذ أن ينبغي التي الهامة المسائل بعض هناك سوى .4

 اآلتية: كما تحسين إلى بحاجة
 صائصعلى خ التأثير في الدستور من (1) 3 بين المادة العالقة هو األول: .أ

من  كل ينفذ ان ينبغي الوزراء الذي رئيس أو التنفيذية السلطة أعمال
  .بموافقة جاللة الملك بكونه مرتبط ياسةالقرارات والمبادئ الس

اسع جدول الت الدينية كما في للسلطة السلطة الموفرة خصائص والثاني: .ب

 وبعبارة،الرسمي للدولة  كالدين غير المكتفية وهذه لكون إعتبار اإلسالم
 .المدنية المحاكم محل الشرعية المحاكم من المفروض أن تحلّ  أخرى

 ىعل الرئيسية للقادة عة في خصائص وشروطالمحاسبة والمراج الثالث: .ج
 .البرلمان الوزراء وأعضاء ورئيس من الملك والسالطين مستوى، أعلى
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