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ًّ
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قواعد النشر في المجلة
القواعد العامة:
 -1تنــر املجلــة األبحــاث والدراســات األكاديمية
يف العلــوم اإلنســانية واإلداريــة باللغتــن العربية
واإلنجليزية ،وتشــمل (إدارة األعامل ،املحاســبة ،
القانون ،علــم االجتامع ،اخلدمة االجتامعية ،اإلعالم،
اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الدراسات اإلسالمية،
االقتصاد املنزيل ،العلوم الرتبوية) ،كام تنرش مراجعات
وعروض الكتــب ،وملخصات الرســائل العلمية،
وتقارير املؤمترات واملنتديات العلمية ،والنشــاطات
ذات العالقة.
 -2تنرش املجلة البحوث التي تتوافر فيها األصالة واالبتكار،
واتباع املنهجية الســليمة ،والتوثيق العلمي ،مع سالمة
ًّ
مستل من
الفكر واللغة واألسلوب ،وأال يكون البحث
رسالة أو كتاب.
 -3يرســل الباحث بحثه بصيغــة وورد وأخرى  PDFمع
ملخــص باللغة العربية ال يزيد عن ( )200كلمة متبوع ًا
بالكلامت املفتاحية (مخس كلامت) وآخر باإلنجليزية عىل
إيميل املجلــة  ، jhas@mu.edu.saمع مراجعة البحث
لغوي ًا مــن قبل متخصص (وارفاق خطــاب من املدقق
اللغوي إن أمكن ذلك).
 -4أن يتضمن البحــث عنوان البحث مع اســم الباحث،
ودرجتــه العلميــة ،وختصصه الدقيق ،ومــكان عمله،
وايميله باللغتني العربية واإلنجليزية.
 -5يتم ارسال الســرة الذاتية املخترصة للباحث /للباحثني
عىل أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
 -6يتم ارســال خطاب طلــب نرش البحث باملجلة باســم
رئيس هيئة حترير املجلة مع إيضاح أنه مل يســبق له النرش
أو إرســاله إىل أي جهة نرش أخرى ،وأنه غري مستل من
املاجستري أو الدكتوراه.
 -7ترســل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم
هيئة التحرير بشــكل رسي ،وللمجلة أن تطلب إجراء
تعديالت عىل البحث حسب رأي املحكمني قبل اعتامد
البحث للنرش.
 -8يب َّلغ الباحــث بقبول النرش أو رفضــه ،وال تُرد أصول
املواد إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
 -9ال جيوز إعادة نــر أبحاث املجلة يف أي مطبوعة أخرى
إال بإذن كتايب من رئيس التحرير.
 -10يف حالة نــر البحث ُيمنح الباحث (  ) 5مســتالت
جمانية من بحثه ،باإلضافة إىل العدد الذي نُرش فيه بحثه.

القواعد الفنية:
ُ -1يراعى أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة
من القطع()28×21ســم ،للمتن العريب يستخدم اخلط
( )Lotus Linotypeمقــاس ( ،)14والعنــوان الرئييس
للعريب مقــاس ( )15عريــض ،وللمتــن اإلنجليزي
يســتخدم اخلط ( )Times New Romanمقاس (،)12
والعنــوان الرئييس لإلنجليزي مقــاس ( )13عريض،
وكذلــك اهلامــش العــريب خــط ()Lotus Linotype
مقــاس ( ،)12واهلامش االنجليزي خط (Times New
)Romanمقاس ( ،)10وأن تكــون مراجعات الكتب
والتقارير والرسائل العلمية يف حدود (  ) 5صفحات.
 -2ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة
للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة (18 ×12سم).
 -3تقــدم األعــال املطلوب نرشهــا عىل وســائط رقمية
باستخدام برامج ويندوز.
 -4يشــار إىل املراجع يف املتن بذكر االسم األخري للمؤلف ،ثم
سنة النرش بني قوســن مثل ( :أبو حطب1412 ،هـ) أو:
ويرى أبو حطب (1412هـ) أن ،......ويف حالة االقتباس
يذكر رقم الصفحة بعد ســنة النرش هكــذا( :أبو حطب،
1412هـ ،) 79 :وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني للمصدر
فيشار إليهم هكذا ( :أبو حطب وآخرون1412 ،هـ).
 -5ترتــب املراجع يف هنايــة البحث ترتي ًبا هجائيا حســب
االســم األخري ،وتكتب كافة املراجع التي استند عليها
البحث ،وإذا كان املرجع كتا ًبا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:
		 اســم العائلة للمؤلف ،االســم األول(.سنة النرش).
عنــوان الكتاب بخط مائل .الطبعــة غري األوىل ،مكان
النرش ،دار النرش.
		 مثل :القايض ،يوسف1401( .هـ ) .سياسة التعليم
والتنمية يف اململكة .ط ،2الرياض ،دار املريخ.
أما إذا كان املرجع بح ًثا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:
		 اسم العائلة للمؤلف ،االسم األول( .سنة النرش) .عنوان
البحث .اسم املجلة بخط مائل .العدد ،صفحات النرش.
		 مثل :العبدالقادر ،عيل1413( .هـ ) ».التعليم األهيل
استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية» .جملة االقتصاد.
العدد  ، 234ص ص 20– 7
 -6يستحســن اختصار اهلوامش إىل أقــى حدٍّ ممكن ،ويف
حالة اســتخدامها تكــون لتزويد القــارئ بمعلومات
توضيحية ،ويشار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،
ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
 -7تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.

افتتاحية العدد

احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق  ،وخاتم األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعىل آله

وصحبه أمجعني .

وبعد ،فاليوم عزيزي القارئ يرس هيئة التحرير أن تضع بني يديك العدد السابع عرش من جملة جامعة املجمعة

وإصدارا متنو ًعا  ،حرصنا فيه عىل ما رسمناه يف أعدادنا السابقة
للعلوم اإلنسانية واإلدارية .و نقدم لكم عد ًدا جديدً ا
ً

متميزا  ،يتميز باجلدة واألصالة  .ونشكر مجيع الباحثني
إنتاجا علم ًيا
ً
من دقة وإتقان ؛ حتى نقدم للقارئ والباحث ً
عىل ثقتهم الكبرية باختيارهم جملة جامعة املجمعة للعلوم اإلنسانية واإلدارية كأحد أوعية النرش املوثوقة.

وقدمنا يف هذا العدد اثني عرش بح ًثا  ،يف جماالت متنوعة :القانون ( ،)2وإدارة األعامل ( ، )1واللغة العربية (،)3

والدراسات اإلسالمية ( ، )2والعلوم الرتبوية ( ،)3واللغويات التطبيقية للغة اإلنجليزية (. )1

وختا ًما أشكر هيئة التحرير وفريق العمل ا ُملميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه املجلة هبذه الصورة بني

دائم باستقبال مقرتحاتكم وهي حمل اعتبار ،فام حققته املجلة إنام هو بفضل اهلل ،ثم
أيديكم وهيئة التحرير تسعد ً

تفاعلكم معنا قرا ًء وكتا ًبا ،ونحن يف انتظار مشاركاتكم واقرتاحاتكم عىل بريد املجلة اإللكرتوين
واحلمد هلل يف ٍ
بدء ُ
وم ْ َت َت ِم.

رئيس التحرير
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أهمية التحول القانوني للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية إلى
شركات مساهمة مقفلة واألثار الناشئة عنه
د .يوسف أمحد القاسم الزهراين
جامعة شقراء
املستخلص
.تعترب األعامل التجارية للعائلة من الركائز املساندة
واألساسية لالقتصاد يف الدولة .تلك األعامل التجارية ال
هيم أن تكون صغرية أو كبرية .يف الرشق األوسط  ٪80إىل
 ٪90فالرشكات العائلية تأيت حتت الرشكات التجارية .والتي
تدعم نمو االقتصاد ،وكذلك توظيف الشباب العاطلني عن
العمل.

معظم الرشكات العائلية ترتاجع وختتفي لعدد من األسباب،
من أمهها النزاعات املالية واملحسوبية بني أفراد العائلة
أصحاب األعامل .األمر الذي يؤدي إىل سوء اإلدارة
والرصاعات اخلفية يف األجيال القادمة.

لتجنب احلاالت املذكورة أعاله ،جيب أن تعمل الرشكات
العائلية بطريقة احرتافية وفعالة جيب تبني جمموعة من املعايري
اجلوهرية مثل القيم األخالقية لألرسة وفصل امللكية وإدارة
الثروات وانتخاب جملس جيد بني أفراد األرسة .إن أفضل
شكل قانوين لتمديد عمر الرشكة العائلية هو التحول إىل
الرشكات املسامهة اخلاصة .والتي ستكون املوضوع الرئيس
هلذه الدراسة.

Abstract
Any family owned business is the backbone of the
country economy. It may be small or big it will
not matters. In the Middle East 80% to 90%, business firms are comes under family owned business.
Which can support the economy growth and the
employment for the unemployed youth.
Most of the family business drag down due to so
many reasons, among them the most important is
money conflicts and nepotism among the family
members. Which leads to poor management and
hidden conflicts to the next generations.
To avoid the above situations, to run with progressive and effective way should follow the main attributes like family ethical values business, ownership, wealth management and electing good board
among the family members. The best legal form to
extend the life of a family company is to switch to
private shareholding companies. Which will be the
main subject of this study.

املقدمة

تلك الرشكة ومن أمهها حمدودية املسئولية للرشكاء

متتاز الرشكات العائلية بأهنا رشكات خاصة مغلقة
عىل املؤسسني املالك من العائلة وغالب ًا ما تتخذ شكل

العمود الفقري للقطاع اخلاص فهي تشكل نسبة عالية

قانوين يشابه طبيعة العائلة مثل رشكات التضامن،
التوصية البسيطة ،ويعترب شكل الرشكات ذات املسئولية
املحدودة من أنجح األشكال املرغوبة واملفضلة من قبل

الكيانات العائلية ،وذلك بسبب ما حتظى هبا مميزات

فيها (((.وتعترب الرشكات العائلية يف معظم دول العامل

من الرشكات وخاصة يف الدول العربية وعىل سبيل
املثال يف السعودية تعترب أكثر من  % 80من الرشكات

التجارية هي يف األساس رشكات عائلية.

(((

ويمكن

( )1جون ورد ،الرشكات العائلية. .االزدهار واالهنيار ،مركز
اخلربات املهنية لإلدارة ،القاهرة2004 ،م ،ص .313
( )2الرشكات العائلية هي عبارة عن كيان جتاري مملوك لعائلة
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تعريف الرشكات العائلية بأهنا» الرشكة التي متتلكها

للجيل القادم هاجس يقلق اجليل املؤسس للرشكة لذا

أمهية البحث:

إغفاله ،وال بد من ترتيب تلك االحتامالت يف حياة

بالكامل أو تسيطر عليها عائلة معينة».

(((

أمهية التحول للكيانات العائلية إىل رشكات مسامهة

مقفلة أصبح رضورة هامة وملحة ويصب يف مصلحة
اجلميع وخاصة أفراد العائلة أنفسهم باملقام األول،
فالعمر التقريبي للرشكات العائلية قصري جد ًا قد يصل

ايل األربعني سنة ،وتزداد املشاكل بني الورثة بداية من
اجليل الثاين وتتفاقم وتتسع يف اجليل الثالث ،مما يصبح

معه استمرار الرشكة شبه مستحيل مع اجليل الرابع.

(((

ومن الطبيعي أن حيدث عدم توافق وتعارض بني أفراد
العائلة املالكة يف إدارة الرشكة وسري األعامل ،وخاصة أن

لكل فرد يف العائلة له رأي خاص .أيضا وجود منافسة
رشسة وقوية من الرشكات األخرى ذات اإلدارة القوية
لذلك من املهم أن يكون هناك اجتامعات ألفراد العائلة
من أجل وضع اخلطط اإلسرتاتيجية بعيدة املدي هبدف
احلفاظ عىل كياناهتم التجارية ،والعمل عىل تقويتها أمام
التحديات املحتملة وخاصة يف عامل يتسم باملنافسة احلادة

والعوملة وحترير األسواق.

(((

ويشكل انتقال الرشكة

أو أشــخاص بينهم صلة قرابة ،تتحكــم العائلة بالرشكة
من ناحية اإلدارة وتســر أعامهلا بام حيقــق أهدافها وهناك
تعريفات عديــدة للرشكات العائليــة .وطبيعة الرشكات
العائلية غالب ًا ما تقوم عىل االعتبار الشخيص والذي يلعب
دورا كبريا فيه ،تنشــأ الرشكة العائلية بالعادة من شــخص
واحد ثم تكرب ويصبح اسم العائلة هلا اسام جتاريا.
( )3وزارة التجارة واالستثامر ،دليل حوكمة الرشكات العائلية
السعودية وميثاقها االسرتشادي 2014 ،م ،ص  .7نسخة
الكرتونية متوفرة عىل موقع الوزارةhttps://mci.gov. .

sa/LawsRegulations/Projects/Pages/default.
aspx

( ، )4عمــرو عالء الدين زيــدان ،أدارة الــركات العائلية:
مخس قضايا اســراتيجية معارصة ،املنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ،القاهرة 2009 ,م ،ص .19
( )5عمرو عالء الديــن زيدان ،اجتامعــات وجمالس األعامل
يف الرشكات العائليــة ،املنظمة العربيــة للتنمية اإلدارية،

2

فإن اختيار الشخص املناسب يعترب أمر هام ينبغي عدم
اجليل األول .اهلدف من التحول ليس تغيري شكل
(((

الرشكة وإنام تغيري نمط وآلية إدارة الرشكة ،وحتديد

اخلطوط العريضة املستقبلية بنية استمرار الرشكة أطول
مدة ممكنة (((.ووضع التخطيط اإلسرتاتيجي للرشكة

يبدأ من تنظيم جمالس للعائلة بشكل دوري يتم مناقشة
مستقبل الرشكة والعائلة بشكل شفاف وواضح.

(((

حتتل الرشكات العائلية أمهية بالغة لدى

احلكومات وخاصة عندما تكون تلك الرشكات متثل

النسبة الكربى من الرشكات املوجودة داخل الدولة،
واملحافظة عليها واستمرار بقائها يتطلب الكثري من

اخلطوات اهلامة ولعل من أمهها أن تلك الرشكات

العائلية القائمة تتحول إىل رشكات مسامهة سواء كانت

عامة أو مقفلة.

(((

وقد خطت كثري من الدول خطوات عملية

يف املحافظة عىل الرشكات العائلية عن طريق تسهيل
إجراءات التحول إىل رشكات مسامهة دون املرور

القاهرة2004 ،م ،ص .40
( )6عمرو عالء الدين زيدان ،مراحل ومعوقات نمو الرشكات
الصناعية العائلية ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة،
2005م ،ص.238-236
( )7وزارة التجارة واالستثامر ،دليل حوكمة الرشكات العائلية
الســعودية وميثاقهــا االسرتشــادي 2014 ،م ،ص .11
نسخة الكرتونية متوفرة عىل موقع الوزارةhttps://mci. .
gov.sa/LawsRegulations/Projects/Pages/default.aspx

( )8عمرو عالء الدين زيدان ،مراحل ومعوقات نمو الرشكات
الصناعية العائلية ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة،
2005م ،ص .23-22
( )9يف هذه الدراسة سوف نشري ايل الرشكة املسامهة باملقفلة أو
اخلاصة أو املغلقة وكلها تشري ايل معني واحد.
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بإجراءات حل الرشكة وتصفيتها.

(((1

ونظر ًا ألمهية

من اجلهات احلكومية مثل تلك التي عىل الرشكات

البحث يف مثل هذه املواضيع ،فإن هذه الدراسة سوف

املسامهة العامة .وحتول الرشكات العائلية إىل هذا النوع

للرشكات العائلية ،بغض النظر عن نوع رشكة العائلة

الية معينة متنع تضارب املصالح ودون التأثري عىل سمعة
ونشاط الرشكة وأيض ًا دون التأثر بخروج أحد الرشكاء

تتطرق إىل البحث يف اجلوانب القانونية لعملية التحول
املراد حتوهلا إيل رشكة مسامهة ،وباألخص التحول إىل

شكل املسامهة املقفلة.
إشكالية البحث:

تكمن اإلشكالية يف هذه الدراسة يف تفضيل

الرشكات العائلية عند التحول إىل اختيار شكل الرشكة
املسامهة املقفلة عىل شكل الرشكة املسامهة العامة وذلك

ألن االكتتاب فيها يكون مغلق للمؤسسني أي خاص

هبم دون إدخال رشكاء جدد من خارج العائلة وذلك
من أجل املحافظة عىل هوية العائلة وقابلية الرشكة

لالستمرار عند وفاة أحد املسامهني وخاصة عند انتقاهلا

للجيل الثاين الذي يعترب مرحلة مفصلية يف حياة الرشكة

يساعدها عىل استمرارها وانتقاهلا من جيل آلخر وفق

من الرشكة.

ولعل من أهم املعوقات التي تواجه الرشكات

العائلية هي انعدام التخطيط املستقبيل للرشكة وختطيط

التعاقب أو ما يعرف بانتقال السلطة واإلدارة داخل
الرشكة ،كذلك اجلمع بني ملكية الرشكة وإدارهتا
وعملية صنع القرار داخل العائلة.

(((1

ولذلك تعترب

املحاباة بني األقارب واحتدام املنافسة بني أبناء

املؤسس ووجود اإلدارة غري املحرتفة إلدارة الرشكة

من أكثر املواضيع التي تعيق الرشكة العائلية عن النمو
واالستمرار.

(((1

أهداف البحث:

ومما يعني تركيز السلطة والثروة بيد أفراد العائلة من
جيل أبناء املؤسس ((1(.أيض ًا رأس ماهلا صغري مقارنة

تتجىل أهداف الدراسة إزاء املتغريات املتسارعة

تأسيس الرشكات املسامهة العامة موافقة الوزير من

بني الدول باإلضافة إيل انضامم اململكة العربية السعودية

اخلاصة التي حتتاج إىل التسجيل يف الوزارة وبعدها

الرشكات وخاصة الرشكات ذات الطابع العائيل سواء

إىل شكل املسامهة املقفلة فقط حتتاج إىل موافقة إدارة
الرشكات يف الوزارة دون االنتظار ملوافقة الوزير ،أيض ًا

من املخاطر التي سوف هتدد بقاءها واستمرارها ،كان

بالرشكات املسامهة العامة ،ومن ناحية أخري يتطلب

واملستجدات االقتصادية وفتح األسواق وحترير التجارة

أجل استكامل إجراءات التأسيس بعكس املسامهة

كثريا من
إىل منظمة التجارة العاملية ،وكنتيجة طبيعية فإن ً

تصبح هلا شخصية اعتبارية ،أما عند التحول من شكل

كثريا
كانت من احلجم الصغري أو املتوسط سوف تواجه ً

الرشكات املسامهة املقفلة ال تكون عليها رقابة ومراجعة

أمحد عبد الرمحن امللحــم ،قانون الرشكات التجارية
()10
الكويتي واملقــارن ،جامعة الكويت ،جملس النرش العلمي،
ص .318
جون ورد ،الــركات العائلية..االزدهار واالهنيار،
()11
مركــز اخلربات املهنية لــإدارة ،القاهــرة2004 ،م ،ص
.283

إيغور بيلكوف ،حوكمة الرشكات :التجربة الروسية
()12
وما بعدها ،حوكمة الرشكات -مركز املرشوعات الدولية
اخلاصة2014 ،م ،ص  .8متوفر عــى الرابط//:https :
/Projects/LawsRegulations/sa.gov.mci
aspx.default/Pages
ســعد عبد الرازق الريس ،إعــادة هيكلة الرشكات
()13
العائلية ،ورقــة عمل ،ملتقي الــركات العائلية يف العامل
العــريب ،املنظمة العربيــة للتنميــة االداريــة2011 ،م،
ص.183
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البد من اختاذ خطوات عملية تساهم يف املحافظة عيل

الرشكاء وهو ما سوف نركز بحثنا عليه بشكل أسايس

أشكال أخرى كرشكات املسامهة املقفلة ،هبدف رفع

عند حتوهلا من شكل قانوين إيل شكل قانوين آخر ،يف

تلك الكيانات العائلية ،وذلك من خالل حتويلها إىل
كفاءهتا وقدرهتا عىل مواجهة املتغريات والتحديات
القادمة ومحايتها من االندثار والزوال خاصة يف ظل
أحكام التحول يف النظام السعودي والئحته التنفيذية.

ويقصد بتحول الرشكات هو تغيري وإعادة

للوقوف عىل الشكل القانوين املناسب للرشكة العائلية
ظل ضوابط ومعايري مدونة قواعد السلوك واألخالق
اخلاص بالرشكات العائلية وما يتفق ودليل حوكمة

الرشكات العائلية السعودي.

تساؤالت البحث والدراسات السابقة:

شكل الرشكة القانوين إىل شكل أخر دون حل الرشكة

لعل من الدوافع لتناول موضوع الدراسة

الرشكة يف نظام الرشكات السعودي أو املقارن ولكن

البحث منها ما هو السبب الرئيس حول تراجع الرشكات

إىل حتول الرشكة دون التفاصيل وتركت ذلك للنامذج

تلك الرشكات؟ وهل ستؤدي نظرية التحول القانوين

عليه بني الرشكاء ،وذلك بعكس بعض الترشيعات

الرتابط األرسى وفكرة التوفيق بني املصالح املتعارضة

املبادئ العامة لتحول الرشكات ((1(،وقانون الرشكات

املال للرشكة العائلية وإدارهتا يف ضوء دليل حوكمة

شكل ألخر يكون عىل نوعني األول حتول إجباري

2004؟

أو تصفيتها .وال يوجد تعريف واضح وحمدد لتحول

بالبحث جمموعة التساؤالت التي طرحت عىل بساط

هناك بعض املواد وردت يف نظام الرشكات التي أشارت

العائلية وانقضائها رغم الدور االقتصادي الذي تؤديه

اإلرشادية لعقود تأسيس الرشكات( ((1وما يتم االتفاق

لشكل الرشكة العائلية إىل ضامن استمراريتها يف ظل

القانونية مثل قانون الرشكات األردين الذي حدد

ألفراد العائلة؟ ومدى إمكانية الفصل بني ملكية رأس

ويمكن القول بأن حتول الرشكات من

الرشكات العائلية السعودية وميثاقها االسرتشادي لسنة

بنص القانون ((1(،أما اآلخر فيكون اختياري بموافقة

ومن خالل الدراسات السابقة التي تناولت

الكويتي.

(((1

()14

منشورة عىل موقع وزارة التجارة واالستثامر السعودية

https://mci.gov.sa/LawsRegulations/Projects/Pages/default.aspx

نظام الرشكات الســعودي 2015م ،الباب احلادي
()15
عرش ،حتول الرشكات واندماجها ومتلكها.
قانــون الــركات الكويتي ،الفصــل األول ،حتول
()16
الــركات واندماجها وانقســامها وانقضاؤها ،املواد من
.285-281
( )17كــا هو احلال عنــد حتول رشكــة التضامن إىل رشكة
توصية بســيطة عنــد وفاة الرشيــك املتضامــن ودخول
الورثة كرشكاء موصون ،وهذا ما أشــار له نظام الرشكات
الســعودي 2015م يف املادة  33الفقرة األويل .أيضا هناك
حالة أخري نص عليها نظام الرشكات السعودي 2015م
يف املــادة الثانية واألربعــن تتحول فيها رشكــة التوصية
البســيطة إىل رشكة تضامــن إذا مل يبق يف الرشكة ســوى
متضامنني فقط ألي سبب .كذلك تتحول رشكة الشخص

4

هذا املوضوع دراسة بعنوان «إدارة الرشكات العائلية

« (زيدان  ،) 2009،خلصت إيل أن العائلة هي التي

تتحكم يف إدارة الرشكة بام حيقق أهداف القائمني عىل
تيسري أمور الرشكة اخلاصة دون مصالح الرشكة العامة

كمرشوع جتارى ،وانتهت إيل ذلك راجع إىل أن الرشكة
العائلية تنشأ بالعادة من شخص واحد ثم تكرب حتى

تأخذ اسم العائلة اسام جتاريا هلا من خالل قبول باقي
أفراد العائلة كمسامهني فيها الستثامر أمواهلم اعتقادا

الواحد إىل ذات مسئولية حمدودة عند وفاة الرشيك الوحيد
أو دخول رشكاء جدد يف الرشكة.
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منهم أن هذا يضمن هلم ما يسمى باالستثامر

للرشكة كمرشوع جتارى من خالل اختاذها شكال قانونيا

وتزايد املشاكل مع تعاقب األجيال من الورثة دون

التي حتقق الغرض من الرشكة العائلية دون حماباة بني

اآلمن ولعل ذلك هو الذى يؤدي إىل تعارض املصالح

حماولة من وضع حلول لتك الرشكة باملحافظة عليها

يف ضوء أحكام التحول يف نظام الرشكات السعودي
والئحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة به لضامن

يؤدي إىل حسن التخطيط والقدرة عىل اختاذ القرارات
األقارب يف ضوء حوكمة الرشكات بام حيقق الشفافية
يف اختاذ القرار .

لذلك قمنا بتناول هذه الدراسة من خالل

استمرارية الرشكة العائلية من خالل الفصل بني امللكية

تقسيمها إىل مبحثني أساسني ويناقش املبحث األول:

وىف دراسة بعنوان «إعادة هيكلة الرشكات

مقفلة ،يركز عىل عنارص الشخصية املعنوية للرشكة

إيل أن أهم العوائق التي حتول من استمرارية الرشكات

املسامهة املقفلة وأهم اإلدارات املوجود فيها وآلية

واإلدارة يف حوكمة الرشكات بأشكاهلا املختلفة .

العائلية « (الريس  ) 2011 ،خلصت تلك الدراسة

العائلية هي انعدام التخطيط املستقبيل للرشكة العائلية،

وكذلك ما يعرف بانتقال السلطة واإلدارة داخل
الرشكة ،واجلمع بني ملكية الرشكة وإدارهتا وعملية
صنع القرار داخل العائلة دون تناول اخلطوات العملية

التي تساهم يف املحافظة عىل الكيانات العائلية من خالل
نظرية التحول القانوين للرشكات التجارية من شكل

قانوين إىل شكل قانوين آخر مع مراعاة الشكل القانوين
املناسب للقضاء عىل املعوقات التي تؤثر عىل استمرارية

الرشكة العائلية.
منهج البحث:

ونظرا لدقة املوضوع يف جمال الرشكات

وخصوصيته فقد اعتمد الباحث عىل املنهج التحلييل
االستقرائي الستخالص القواعد واألحكام اخلاصة

من القواعد واألحكام العامة يف نظرية التحول القانوين

للرشكات التجارية يف النظام السعودي ،بقصد إعادة
هيكلية الرشكات العائلية من خالل اختاذها شكال

قانونيا يضمن هلا االستمرارية ،وحيافظ عىل حتقيق
التوازن بني املصالح اخلاصة للعائلة ،واملصالح العامة

اآلثار القانونية لتحول الرشكة العائلية إىل رشكة مسامهة

عن التحول ،وبعد ذلك نتحدث عن أجهزة الرشكة
عملها املختلفة عن الرشكات األخرى ،أيضا يناقش يف
هذا املبحث حقوق الرشكاء يف الرشكات العائلية بعد

التحول إىل رشكة مسامهة مقفلة .أما املبحث الثاين:

فأنه يدور حول أثار التحول عىل الرشكاء يف الرشكة
املتحولة إىل مسامهة مقفلة ،ويبحث يف مسئولية الرشكاء

قبل وبعد التحول واإلجراء القانوين للورثة يف الرشكة
املتحولة ،أما املطلب الثاين من هذا املبحث فهو يركز

عىل اآلثار القانونية لتحول الرشكات العائلية عىل دائني

الرشكة قبل وبعد التحول.

املبحث األول :ماهية التحول للرشكات العائلية إىل

رشكات مسامهة مقفلة واآلثار القانونية

من املهم عند البدء يف دراسة حتول الرشكة

العائلية معرفة املقصود بالتحول وماهي اآلثار القانونية
املرتتبة عىل حتويل شكل الرشكة من شكل آلخر،

وهو من التساؤالت املهمة لدى أفراد العائلة وخاصة

أصحاب القرار يف الرشكة ويف هذا املبحث يتم مناقشة
الشخصية املعنوية للرشكة والتي هي أساس الرشكة

وماهي اآلثار القانونية عىل العنارص األساسية فيها مثل
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اسم الرشكة قبل التحول وبعد .وما هو الوضع القانوين

جلنسية الرشكة وموطنها وهل تستمر أهلية الرشكة

كام هي قبل التحول وأخريا ما هو وضع الذمة املالية

للرشكة بعد حتوهلا إىل رشكة مسامهة مقفلة .أما املطلب
الثاين يدور حول أجهزة الرشكة وكيفية إدارة الرشكة

ومتابعة أعامهلا هبدف حتقيق غرض الرشكة .أما املطلب
الثالث يبحث يف حقوق الرشكاء يف الرشكة العائلية عند
التحول إىل شكل الرشكة املسامهة املقفلة.

القانونية إلبرام الترصفات واملعامالت املختلفة.
هذه الشخصية املعنوية للرشكة تكون قائمة

منذ تأسيس الرشكة وإعالهنا حتى انتهاء أجلها أو

انقضاء الرشكة وفق ما نصت عليه أحكام قوانني
الرشكات ((1(.وتظل الرشكة هلا شخصية معنوية قائمة

حتى فرتة التصفية بالقدر الالزم إلمتام عملية التصفية

بشكل هنائي .ونص نظام الرشكات السعودي عيل
اكتساب الرشكة بعد قيدها يف السجل التجاري وأعطي

للرشكات التي الزالت حتت التأسيس شخصية معنوية
املطلب األول :الشخصية املعنوية
مل يعرف نظام الرشكات السعودي ماهي الرشكات

كمصطلح قانوين ،ولكن يمكن تعريفها من وجهة نظر
فقهاء القانون بأهنا «الكائن القانوين ذو القيمة االجتامعية
أو االقتصادية الذي يتكون من جمموعة من األشخاص
أو األموال ويعرتف له القانون بالشخصية االعتبارية

«.

(((1

ويعرتف املرشع السعودي بالشخصية املعنوية

جلميع الرشكات املنصوص عليها يف نظام الرشكات ما
عدا رشكة املحاصة.

بغض النظر عن نوع الرشكة فإنه يتطلب

إشهار عقد تأسيس الرشكة للغري بالطرق النظامية،
والتوقيع عىل عقد تأسيس الرشكة ينشئ شخص

معنوي له استقاللية ومنفصل عن الرشكاء املؤسسني

للرشكة ،جيعل هلا كيان قانوين قائم يعتد به أمام الغري
هلا حتمل االلتزامات واحلقوق وإبرام العقود وغريها
من الترصفات القانونية التي تكون للشخص الطبيعي.
وبالتايل تصبح الرشكة كيانًا قانون ًيا موجو ًدا له األهلية

أمحد عبد الرمحن امللحــم ،قانون الرشكات التجارية
()18
الكويتي واملقــارن ،جامعة الكويت ،جملس النرش العلمي،
ص.250
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حمدودة لتسيري أعامهلا حتى االنتهاء من إجراءات

التأسيس.

(((2

وينتج عن اكتساب الرشكة للشخصية املعنوية

آثار مبارشة كاالسم التجاري اخلاص هبا كذلك
الذمة املالية املستقلة عن الرشكاء ،وهناك اآلثار غري

املبارشة تتمثل يف األهلية القانونية يف إبرام الترصفات
واملعامالت القانونية مع الغري.

والسؤال املهم هنا هل حتول الرشكة إىل كيان قانوين آخر
يستدعي زوال الشخصية املعنوية هلا ،أم تكون باقية

وحمتفظة هبا حتى بعد حتول الرشكة للكيان اجلديد؟
ولإلجابة عىل ذلك ما نصت علية املادة ( )187من

نظام الرشكات السعودي بأنه « ال جيوز حتول الرشكة
إيل نوع آخر من الرشكات بقرار يصدر وفقا لألوضاع
املقررة لتعديل عقد تأسيس الرشكة أو نظامها األسايس،

 19نظام الرشكات السعودي 2015م ،نصت املادة الثالثة بعد
املائتني من «تدخل الرشكة بمجرد انقضائها دور التصفية،
وحتتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية».
 20نظام الرشكات الســعودي 2015م ،املادة الرابعة عرشة:
املحاصة ،تكتســب الرشكة الشخصية
-1باســتثناء رشكة
َّ
االعتبارية بعد قيدها يف السجل التجاري ،ومع ذلك يكون
للرشكــة خالل مدة التأســيس شــخصية اعتبارية بالقدر
الالزم لتأسيسها ،برشط إمتام عملية التأسيس.
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وبرشط استيفاء رشوط التأسيس والشهر والقيد يف

للرشكة املتحولة ،هناك جانب من الفقه يقول نعم

ويرسى عىل مسامهي الرشكة يف حالة حتوهلا إىل رشكة

هلا ،فهنا يتم إنشاء رشكة جديدة بشكل كامل عن

السجل التجاري املقرر للنوع الذي حولت إليه الرشكة.

مسامهة حكم املادة (السابعة بعد املائة) من النظام .«..

وتطبيقا لذلك فإذا قلنا إن الرشكة عند التحول

تنقيض فإن هناك نتائج هامة ترتتب عىل ذلك ومنها
أن أموال الرشكة وأصوهلا سوف تصبح حق للرشكاء
وتصبح ضمن ملكية الرشكاء مشاعة بينهم ،بمعنى

أن لكل رشيك حصة يف تلك األموال بمقدار ما كان
يملك ،ويمكن للرشكاء الطلب بالتنفيذ واملطالبة

بحقهم منهم فهم يعتربون دائني للرشكة ،وحيق لدائني

الرشكة قبل التحول املطالبة بحقوقهم كذلك حيق
لدائني الرشكاء املطالبة ضده واستيفاء حقوقهم من

تلك األموال التي آلت إليهم .لكن إذا قلنا إن الشخصية

التحول يعني انقضاء الرشكة وزوال الشخصية املعنوية

السابقة وحتل اجلديدة حمل القديمة .والسبب يف ذلك أن
التحول من شكل آلخر سوف يغري من الطبيعة القانونية

للرشكة وشكلها القانوين وكذلك اسمها التجاري وهذا
بطبيعة احلال يعني انشاء رشكة جديدة هلا شخصية

معنوية جديدة ((2(.وعىل سبيل املثال التعديل يف عقد
الرشكة أو املركز القانوين للرشكاء فأنه بشكل مبارش

يؤدي إىل انقضاء الرشكة وزوال شخصيتها املعنوية مثل

حتول الرشكة ذات املسؤولية املحدودة إيل أحد أشكال

الرشكات املسامهة.

أما االجتاه اآلخر يعتربون حتول الرشكة

من شكل آلخر ال يؤدي إيل انقضاء الرشكة وزوال

املعنوية للرشكة سوف تستمر معها يف الرشكة ذات
الكيان اجلديد وأمواهلا التي قدمت من الرشكاء سابق ًا

البد من النص عىل ذلك بشكل واضح ورصيح يف

دائني الرشكة التنفيذ عليها ،أيضا ال يمكن للدائنني

الرشكة ،فإذا نص قانون الرشكات عىل جواز استمرار

سوف تبقى يف ملكية الرشكة ،وهذا يعني عدم أحقية
الشخصيني للرشكاء يف الرشكة طلب التنفيذ فتلك
األصول واألموال التزال حتت ملكية الرشكة ((2(.ومن

جهة أخرى استمرار الشخصية املعنوية للرشكة اجلديدة
ال تلتزم بدفع أية رسوم مقررة عىل انشاء وتأسيس
الرشكات اجلديدة فاألمر ال يعدو أن يكون ً
حتول من

شكل آلخر.

(((2

ولكن موقف الفقه من حتول الرشكة لشكل

آخر وهل يؤدي التحول إىل انقضاء الشخصية املعنوية
عيل حســن يونس ،الرشكات التجاريــة ،دار الفكر
()21
العريب ،القاهرة ،1963 ،ص .146
( )22مصطفي كامل طه ،الرشكات التجارية ،الدار اجلامعية،
االسكندرية  ،2006،ص .54

الشخصية املعنوية بل تستمر معها بعد التحول ولكن

نصوص قانون الرشكات املطبق أو يشار إليه يف عقد
الشخصية املعنوية للرشكة فإنه ال اجتهاد مع النص وجيب

تطبيق النص القانوين ،وأشار نظام الرشكات السعودي
بشكل واضح ورصيح عىل استمرار الشخصية املعنوية

للرشكة املتحولة ((2(.وهذا ما نصت علية املادة ()189

من نظام الرشكات السعودي بأنه «ال يرتتب عىل حتول
الرشكة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد ،وتظل
الرشكة حمتفظة بحقوقها والتزاماهتا السابقة للتحول

فوزي حممد ســامي ،الــركات التجارية ،األحكام
()23
العامة واخلاصة ،دار الثقافة ،عامن ،2006 ،ص 141
نظــام الــركات الســعودي 2015م ،نصت املادة
()24
الثامنــة والثامنون «عىل ال يرتتب عىل حتول الرشكة نشــوء
شــخص ذي صفة اعتبارية جديــد ،وتظل الرشكة حمتفظة
بحقوقها والتزاماهتا السابقة للتحول املذكور».
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املذكور « .ويالحظ أن أغلب القوانني املقارنة قد

قيمة الرشكة.

املعنوية عند التحول من شكل آلخر ((2(.ولقد أحسن

جتاريه وقيمة معنوية مرتفعة.

أشارت إىل استمرار الرشكة واحتفاظها بالشخصية
املنظم السعودي عندما حسم اخلالف الفقهي بالنص
رصاحة عىل استمرار الشخصية القانونية للرشكة عند

التحول فالتحول يقصد به تغيري وإعادة شكل الرشكة

القانوين إىل شكل آخر.

(((2

وأغلب الرشكات العائلية تستخدم

اسم العائلة حتى يصبح مع مرور الوقت ذا سمعة
فالرشكة العائلية هي الرشكة التي متلكها

بالكامل أو تسيطر عليها عائلة معينة وليس معنى ذلك

أن تكون الرشكة العائلية مملوكة لعائلة واحدة بعينها ،كام
أن الرشكة العائلية ال يتقرر بالرضورة لكل رشكة تتوافر

وعىل ذلك فتحول الرشكة إىل شكل آخر

كثريا من الرشكات
فيها مقومات امللكية العائلية ألن ً

الرشكة اجلديدة بغض النظر عن الشكل القانوين اجلديد

فيها عائلة واحدة أو أكثر وال تعد من منظور عميل

يعني أن الشخصية املعنوية هلا تظل وتستمر مع شكل
للرشكة وهذا يعني استمرار اآلثار املرتتبة عىل اكتساب
الشخصية املعنوية كاالسم ،أهلية الرشكة يف حدود

الغرض الذي أنشئت من أجله ،جنسية الرشكة والذمة

املالية ،والتي سوف نناقشها يف املباحث القادمة.
 .1اسم الرشكة وعنواهنا

كام هو معلوم فإن لكل رشكة أو مؤسسة

جتارية هلا اسم وعنوان يميزها عن غريها من املؤسسات
والرشكات األخرى واختيار االسم املناسب هلا بدون

قيود ،مامل ينص القانون عىل ضوابط معينة يف اختيار
األسامء .ويعترب العنوان واالسم التجاري للرشكة من

احلقوق املعنوية ذات القيمة املالية تزداد قيمتها حسب
نظــم املرشع الســعودي أحــكام حتــول الرشكات
()25
واندماجهــا يف الباب الثامن من نظــام الرشكات 2015م
بشــكل عام ،إال أنه يؤخذ عليه عدم تغطية جوانب عدة يف
عملية التحول دون ذكر التفاصيل والتي سوف نشري إليها
يف الصفحات القادمة .بالنظر إىل قانون الرشكات الكويتي
فقد نظم أحكام التحول من شكل آلخر بيشء من التوسع
يف املــواد  .285-281أمــا قانون الــركات اإلمارايت
فقــد نظم أحكام التحول يف املــواد  274ايل  282وقانون
الرشكات القطري نظم أحكام التحول يف املواد  271حتى
.275
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املسامهة العامة عىل سبيل املثال يملك حصة األغلبية

رشكات عائلية طبقا ملا تضمنه دليل حوكمة الرشكات
العائلية السعودي .ولعلل ذلك راجع إىل أن النظام

التجاري السعودي أجاز للرشكات العائلية أن تتخذ أي

شكل من األشكال النظامية التي قررها النظام.

ويف الرشكات ذات االعتبار الشخيص مثل

رشكة التضامن ،التوصية البسيطة عىل الرشكة أن ختتار
اسم أحد الرشكاء املتضامنني أو مجيعهم ،مع إضافة

كلمة ورشكاه أو ما يفيد هذا املعنى وتعترب من البيانات
اجلوهرية عند تسجيل الرشكة.

(((2

وهذا بعكس رشكة

املحاصة التي ال يوجد هلا اسم أو عنوان فهي باألساس

ال تتمتع بشخصية معنوية.

(((2

ويكون للرشكة ذات

أمحد عبد الرمحن امللحــم ،قانون الرشكات التجارية
()26
الكويتي واملقــارن ،جامعة الكويت ،جملس النرش العلمي،
ص .271
نظــام الــركات الســعودي 2105م ،نصت املادة
()27
الثامنة عرشة « -1يتكون اســم رشكة التضامن من أســاء
مجيع الرشكاء ،أومن اســم واحد منهــم أو أكثر مع إضافة
كلمــة «ورشكاه» أو ما يفيد هذا املعنــى .وجيب أن يقرتن
االســم بام ينبئ عن وجود رشكة تضامن» وكذلك نصت
املادة التاسعة والثالثون يف الفقرة األويل» يتكون اسم رشكة
التوصية البسيطة من أسامء مجيع الرشكاء املتضامنني ،أومن
اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة ورشكاه».
نظــام الرشكات الســعودي 2105م ،املــادة الثالثة
()28
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املسؤولية املحدودة اسم يشتق من غرضها أو مبتكر

الواجب تطبيقها عىل املسائل واملعامالت التي تواجه

طبيعي يف حالة استثامر براءة االخرتاع املسجلة باسم هذا

اجلنسية بالنسبة للرشكة هامة والزمة كالشخص

وسمح املرشع السعودي بأن يكون اسم الرشكة شخص

الشخص ،أو إذا ملكت الرشكة منشأة جتارية واختذت

اسمها اس ًام هلا ،أو كانت الرشكة قبل أن تتحول إىل ذات

مسؤولية حمدودة أو مسامهة باسم شخص طبيعي ،أما
الرشكة ذات الشخص الواحد كانت ذات مسؤولية
حمدودة أو مسامهة فيمكن أن تتخذ اسم شخص طبيعي

مع اإلشارة إيل أن الرشكة مملوكة من شخص واحد،
ويشرتط أن يضاف عبارة ذات مسئولية حمدودة أو

مسامهة.

(((2

ويف حال حتولت الرشكة إىل شكل جديد

الرشكة من بداية تأسيسها إىل انقضائها،

(((3

وتعترب

الطبيعي ال يمكن االستغناء عنها بأي حال ((3(.وعند
فقدان الرشكة اجلنسية فيتم حلها وتصفيتها بني الرشكاء

والدائنني ((3(.وكل رشكة تؤسس بناء عىل أحكام نظام

الرشكات السعودي تصبح سعودية اجلنسية ويكون
املركز الرئيس هلا هو اململكة حتى لو كان هلا نشاط

خارج السعودية وبالتايل ختضع لرقابة الدولة ،واستثناء
املنظم السعودي رشكة املحاصة ألهنا ال تكتسب
الشخصية املعنوية.

(((3

وبالتايل كل رشكة تؤسس يف

فإن النظام قد أعطى للرشكة اجلديدة أن حتتفظ باسمها

السعودية تصبح سعودية بغض النظر عن جنسية مالكها

إىل رشكات مسامهة.

هو املعيار الرئيس لتحديد جنسية الرشكة ((3(.وأما فيام

التجاري وذلك من أجل دعم حتول الرشكات العائلية
ونظرا ملا تتمتع به الرشكات املسامهة من مزايا

جتعلها الشكل القانوين األكثر جاذبية ومالءمة بالنسبة
للكثري من الرشكات العائلية ومن أبرز تلك املزايا العمر
الطويل نسبيا هلذه الرشكات ،وسهولة نقل ملكية أسهم

الرشكة بني الرشكاء وختارج املسامهني باملقارنة بأشكال

الرشكات األخرى ،ووجود إطار نظامي حمدد لتنظيم
عمل كل من مجعية مسامهي الرشكة وجملس إدارهتا.
.2جنسية الرشكة وموطنها
كام هو معلوم فإن الرشكة هلا جنسية تثبت هبا

ارتباطها للدولة وختضع لقوانينها وأحكامها ،ويميزها

عن الرشكات األجنبية يف املعاملة ،وكذلك القوانني
املحاصة رشكة تسترت عن الغري،
واألربعون نصت « رشكة
َّ
وال تتمتع بشخصية اعتبارية ،وال ختضع إلجراءات الشهر،
وال تقيد يف السجل التجاري».
نظــام الرشكات الســعودي 2105م ،املــادة الثالثة
()29
واخلمسون بعد املائة واملادة الثانية واخلمسون بعد املائة.

فالرشكة هلا شخصية معنوية مستقلة عن مالكها وهذا
يتعلق بالرشكات األجنبية مادام مركزها الرئيس خارج

اململكة فإهنا ال تعترب سعودية حتى لو قامت بأعامهلا

وقد حكم ديوان املظامل يف القضية رقم/1/7992ق
()30
لعام 1433هـ بعدم صالحيــة املحكمة التجارية بالفصل
بالدعوى املنظــورة أمامها ألن الرشكة املدعى عليها رشكة
مرصية مقرها مجهورية مــر وختضع ألحكامها ،وبذلك
املحكمــة التجاريــة يف اململكة غري خمتصــة بنظر الدعوى
والئي ًا.
محدهلل حممد محــدهلل ،القانون التجــاري :الرشكات
()31
التجارية ،مكتبــة القانون واالقتصاد ،الرياض1434 ،هـ،
ص .61
عيل حســن يونس ،القانــون التجــاري ،دار الفكر
()32
العريب1998،م ،ص .57
نظام الرشكات السعودي 2105م ،املادة الرابعة.
()33
وهو املعيار الذي أخذ به قانون الرشكات الكويتي يف
()34
املادة  23ونصت «فيــا عدا رشكة املحاصة ،تتمتع الرشكة
بالشخصية االعتبارية من تاريخ القيد ،وكل رشكة تؤسس
يف دولــة الكويت تكــون كويتية اجلنســية ،وجيب عليها
أن تتخذ هلا موطنا يف الدولة تثبـــت بياناته يف الســــجل
التجــاري ،ويعتــر املوطن هــو الذي يعتد بــه يف توجيه
املراســات واإلعالنات القضائيــة إىل الرشكة ،وال يعتد
بتغيري هذا املوطن إال إذا تم قيده يف السجل».
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داخل اململكة وتطبق عليها أحكام وأنظمة اململكة

أجل حتقيق غرض انشائها فلها احلق أن تكتسب احلقوق

إقامة الشخص ويعترب املركز القانوين لنشاط الشخص

والصلح وغريها من الترصفات القانونية فهي تكتسب

رئيس تبارش أعامل الرشكة من خالله ولو تعددت فروع

مسك الدفاتر التجارية والقيد يف السجل التجاري.

العربية السعودية.

(((3

أما املقر أو املوطن فهو مكان

الطبيعي واملعنوي فالرشكة شخص معنوي هلا مركز
الرشكة

(((3

فالعربة باملركز الرئيس املنصوص عليه يف

عقد التأسيس ونظام الرشكة األسايس حتى لو تعددت
فروع الرشكة.

(((3

وتنبع أمهية حتديد مقر الرشكة يف

وتتحمل االلتزامات ((3(،مثل البيع والرشاء واالقرتاض

صفة التاجر وعليها ما عىل التاجر من التزامات مثل
(((3

ماعدا تلك احلقوق املتصلة واللصيقة بالشخص

الطبيعي كاألحوال الشخصية والسجن وغريها .وأهلية
الرشكة القانونية يعرب عنها املمثل القانوين الطبيعي

تطبيق القانون الواجب عىل الرشكة من بداية تأسيسها

املعني يف حدود الصالحيات املمنوحة له وحتت طائلة

النزاع والدعاوى املرفوعة من أو عىل الرشكة وأيضا

أهلية الرشكة القانونية وحدود وسلطات املمثل القانوين

حتى انقضائها ،وكذلك حتديد املحكمة املختصة بنظر

العنوان مهم من أجل تلقي البالغات احلكومية
واملراسالت التجارية .وعند حتول الرشكة إىل رشكة
مسامهة فإن جنسيتها وموطنها ال يتغري وتستمر معها
وذلك ألن شخصيتها املعنوية مستمرة مع التحول.
 .3أهلية الرشكة
عند اكتساب الرشكة الشخصية املعنوية فإهنا
ً
مستقل عن الرشكاء وهلا أهلية
تصبح كيانًا قانون ًيا

قانونية مستقلة عن الرشكاء ضمن احلدود التي اتفق
عليها يف عقد التأسيس وأحكام القانون ،ولذا فأن أهلية
الرشكة تكون حمدودة بالغرض الذي أنشئت من أجله

فتامرس الرشكة حياهتا مثل الشخص الطبيعي وتستطيع
مبارشة أعامهلا والقيام بالترصفات القانونية املمنوحة من

نظام الرشكات الســعودي 2105م ،املــادة الرابعة
()35
والتسعون بعد املائة.
أمحد عبد الرمحن امللحــم ،قانون الرشكات التجارية
()36
الكويتي واملقــارن ،جامعة الكويت ،جملس النرش العلمي،
ص .279-278
أنور مطاوع منصور ،القانون التجاري الســعودي،
()37
مكتبة املتنبــي ،الطبعة اخلامس ،الدمــام1438 ،هـ ،ص
.147
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املسؤولية يف حال املخالفة ((4(،وجيب عدم اخللط بني

هلا الذي قد يتغري من وقت

أبو زيــد رضوان ،الــركات التجاريــة يف القانون
()38
الكويتي املقارن ،دار الكتــاب احلديث ،بغداد1978 .م،
ص .95ويشــر إىل ذلك بوضوح املــادة  53من القانون
املدين املرصي عيل «-1الشخص االعتباري يتمتع بجميع
احلقــوق إال ما كان منها مالزما لصفة اإلنســان الطبيعية،
وذلــك يف احلدود التي قررها القانــون-2 .فيكون له( :أ)
ذمة مالية مســتقلة( .ب) أهلية يف احلدود التي يعينها سند
إنشــائه ،أو التي يقررها القانون( .جـ) حق التقايض( .د)
موطن مستقل .ويعترب موطنه املكان الذي يوجد فيه مركز
إدارته .والرشكات التــي يكون مركزها الرئيس يف اخلارج
وهلا نشــاط يف مرص يعترب مركز إدارهتا ،بالنسبة إىل القانون
الداخيل ،املكان الذي توجد فيه اإلدارة املحلية-3 .ويكون
له نائب يعرب عن إرادته».
حسني شــحادة احلســن ومحادة حممد نرص ،القانون
()39
التجاري ،الطبعة األويل ،الرياض1439 ،هـ ،ص .220
نظام الرشكات الســعودي 2105م ،املادة التاســعة
()40
والعرشون نصت عىل أن « يبارش املدير مجيع أعامل اإلدارة
والترصفات التي تدخل يف غــرض الرشكة ،ويمثلها أمام
القضاء وهيئات التحكيم والغري ،ما مل ينص عقد تأســيس
الرشكــة رصاحة عىل تقييد ســلطته .ويف مجيــع األحوال
تلتزم الرشكــة بكل عمل جيريه املدير باســمها ويف حدود
يسء النية» .وجاءت
غرضها ،إال إذا كان من تعامل معــه ّ
املادة الثانية عرشة بعد املائتني من نفس النظام عىل مسئولية
املمثل القانوين الذي استخدم الرشكة يف غري الغرض الذي
أنشــئت من أجلــه «ط-كل من اســتخدم الرشكة يف غري
الغرض الذي رخصت من أجله».

يوسف أمحد القاسم الزهراين:أمهية التحول القانوين للرشكات العائلية يف اململكة العربية السعودية إىل رشكات مسامهة مقفلة واألثار الناشئة عنه

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

آلخر فهناك أعامل حتتاج موافقة من اجلمعية العمومية

للرشكة مثل التربعات للجمعيات اخلريية.

(((4

.4الذمة املالية

من الرشكاء ويعترب رأس مال الرشكة هو الضامن العام

لدائني الرشكة .أيضا ال يكون للدائنني الشخصيني

للرشكاء احلجز عىل حصتهم يف الرشكة ولكن يمكن
طلب احلجز والتنفيذ عىل أرباح الرشيك املدين ((4(.وال

من أهم اثار اكتساب الرشكة للشخصية

يمكن عمل مقاصة بني ديون الرشكة وديون الرشكاء،

الرشكاء ،أي الرشكة هلا ذمة ماليه مستقلة من بداية
حياهتا حتى انقضائها وتشمل الذمة املالية للرشكة ً
كل

املقاصة مع الرشكة فأموال الرشكة مستقلة عن الرشكاء.

أما يف حالة اإلفالس فأن إفالس الرشكاء ال يؤدي إيل

تكونت اثناء تشغيل الرشكة واألرباح الناجتة من تشغيل

الرشكة إىل رشكة مسامهة فإن إفالسها ال يؤدي إلفالس

فيها فال يمكن القول بأن ذمة الرشكة هي امتداد لذمة

املطالبة بحصتهم فالشخصية املعنوية للرشكة تستمر

املعنوية هو التمتع بالذمة املالية املستقلة عن ذمة

وحتى بعد التحول فال يمكن للدائنني الرشكاء طلب

من حصص الرشكاء املقدمة ،األموال االحتياطية التي

إفالس الرشكة والعكس صحيح .ويف حالة حتول

فذمة الرشكة مستقلة عن ذمة الرشكاء

املسامهني فيها والعكس صحيح وال يمكن للرشكاء

الرشكاء وال يمكن اخللط بينهام ،واهلدف من الفصل

ومنها الذمة املالية وتكون ضمن أمالك الرشكة اجلديدة.

الرشكة.

(((4

بني ذمة الرشكة والرشكاء هو متكني الرشكة من العمل

عىل حتقيق أغراضها التي انشئت من أجلها.

وأهم نتائج استقالل الذمة املالية للرشكة عن

الرشكاء هي انتقال احلصص املقدمة من الرشكاء لتدخل

ضمن رأس مال الرشكة وال يمكن اسرتدادها إال يف
حالة تصفية الرشكة أو اخلروج منها ،فالرشيك هنا ليس

له إال نصيبه من األرباح السنوية املوزعة فالرشكة هي
املالك لألموال العينية واملنقولة املقدمة

نظام الرشكات السعودي 2105م ،أشارت إىل ذلك
()41
املادة الثالثون بشكل واضح بأنه «ال جيوز للمدير أن يبارش
األعــال التي جتاوز غرض الرشكــة إال بقرار من الرشكاء
أو بنــص رصيح يف عقد تأســيس الرشكــة .ويرسي هذا
احلظر بصفة خاصة عىل األعامل اآلتيــة :أ -التربعات ،ما
عدا التربعات الصغــرة املعتادة .ب-كفالة الرشكة للغري.
ج-اللجوء إىل التحكيم .د-التصالح عىل حقوق الرشكة.
هـ-بيع عقــارات الرشكة أو رهنهــا ،إال إذا كان البيع مما
يدخل يف غــرض الرشكة .و-بيع حمــل الرشكة التجاري
(املتجر) أو رهنه».
( )42محــدهلل حممد محــدهلل ،القانون التجــاري :الرشكات
التجارية ،مكتبــة القانون واالقتصاد ،الرياض1434 ،هـ،
ص .63

املطلب الثاين :إدارة الرشكة العائلية ذات الشكل اجلديد
تقوم الرشكات املسامهة بشكل أسايس عىل
جهازين هامني يعمالن مع ًا من أجل حتقيق أهداف
الرشكة خيتلفان يف املهام والصالحيات إال أن هناك

قواسم عديدة مشرتكة بينهام .هذان اجلهازان مها جملس
إدارة الرشكة وهي بمثابة السلطة التنفيذية للدولة ويعترب
جملس اإلدارة القلب النابض واجلهاز التنفيذي ألعامل

الرشكة وحتيق أهدافها املتفق عليها .وأما اجلهاز الثاين

فهو مجعية املسامهني العمومية وتشبه السلطة الترشيعية
يف الدولة ولذلك كلام كانت أجهزة الرشكة تعمل

نضجا وديمقراطية.
بكفاءة عالية كانت الرشكة أكثر
ً

( )43نظــام الرشكات الســعودي 2105م ،املــادة الثامنة
نصت عىل أنه «-1ال جيوز للدائن الشخيص ألحد الرشكاء
أن يتقاىض حقه من أســهم أو حصة مدينــه يف رأس مال
الرشكة ،وإنام جيوز لــه -بعد احلصول عىل حكم من اجلهة
القضائية املختصة -أن يتقــاىض حقه من نصيب الرشيك
املدين يف صايف األرباح املوزعة وفق ًا للقوائم املالية للرشكة.
فإذا انقضت الرشكة انتقل حق الدائن إيل نصيب مدينه فيام
يفيض من أمواهلا بعد سداد ديوهنا.
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ويف هذا املطلب سوف نناقش أجهزة الرشكة األساسية

وغريها من املعامالت التي تطرأ يف حياة الرشكة يف

األجهزة يف حياة الرشكة املسامهة املقفلة وكيفية عملها

التصويت يف القرارات العادية وغري العادية من أجل

باإلضافة إىل دور مراجعي احلسابات وأمهية تلك

والعالقة بينها وبني الرشكاء.
.1اجلمعية العمومية

عند حتول الرشكة العائلية من شكل آلخر فإن

هناك تغيريات جوهرية وهامة سوف تطرأ عىل كيان
الرشكة العائلية فهناك أجهزة مهمة يف الرشكة اجلديدة

وهي جملس اإلدارة واجلمعية العمومية ،فالتحول إيل

رشكة مسامهة يتطلب وجود جملس إدارة للرشكة يتم
اختيار أعضائه من قبل اجلمعية العمومية ملدة حمددة

يتم اإلشارة إليها يف عقد التأسيس والنظام األسايس

للرشكة .وبالتايل هناك إدارة تنفيذية للرشكة وهي جملس
اإلدارة وإدارة رقابة ألعامل الرشكة تتمثل يف املسامهني

يف اجلمعية العمومية ويعرب عنه بالربملان يف الدولة وهي

أعىل سلطة يف الرشكة يتم التصويت فيها واملداولة
عىل قرارات الرشكة وتوجيه األسئلة واالستجوابات
ملجلس اإلدارة عن أعامل الرشكة ونشاطها واألرباح
واخلسائر ،وكل مساهم يف الرشكة له حقوق بموجب

القانون ال يمكن حرمانه منها بشكل دائم ،ومنها حق
التصويت واحلضور واملناقشة وغريها .وقد حددت

قوانني الرشكات اختصاصات وصالحيات اجلمعية
العمومية من أجل عدم تداخل الصالحيات مع جملس

اإلدارة واألجهزة األخرى يف الرشكة .وتعترب من

أهم وظائف اجلمعية العمومية ممارسة الدور الرقايب
عىل سري أعامل الرشكة وتعيني أعضاء جملس اإلدارة،
ومراقبي احلسابات ،وأيضا يعطي النظام للجمعيات

العمومية احلق يف اختاذ القرارات املصريية للرشكة
مثل زيادة رأس ماهلا أو انقاصه ،دمج الرشكة أوحلها
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شكل اجتامعات غري العادية .وقد رتب القانون آلية
عدم إساءة استخدام التصويت يف غري حمله أو ما يلحق
الرضر بالرشكة والرشكاء من أجل حتقيق مصالح

شخصية للبعض.

صحيح أن اجلمعية العمومية هي السلطة

األعىل يف الرشكة إال أهنا قد ال تعرب عن رأي
املسامهني فيها بشكل واقعي ومن الناحية العملية

قد يضعف دورها الرقايب ألسباب عديدة منها عدم

تفاعل املسامهني مع الرشكة وما يدور داخلها وبالتايل
املسامهون ال هيمهم سوى الربح الرسيع ويطلقون عىل
هؤالء املسامهني باملستثمرين قصريي األجل ،أيض ًا من

كثريا من املسامهني
أسباب ضعف اجلمعية العمومية أن ً
يفتقدون للمهارات الفنية أو القانونية عند ممارسة حقهم

(((4
ودائام تنص قوانني الرشكات املسامهة
يف الرشكة.
ً
عىل تأكيد حق املسامهني يف ممارسة دورهم الرقايب يف

اجتامعات اجلمعية العمومية( ((4وقد كفل هلم القانون

عند حصول ما يعيق ممارسة حقوقهم فلهم احلق يف

الكتابة إىل جملس إدارة الرشكة ويف حال عدم التجاوب
مع مطالبهم هلم احلق بالتوجه إىل اجلهات املختصة

كاملحكمة التجارية أو الشكوى لدى وزارة التجارة،
وعىل سبيل املثال حيق للمسامهني الذين يشكلون ما
نسبة  %5من املسامهني احلق يف طلب انعقاد اجتامع

( )44حممد حسن اجلرب ،القانون التجاري السعودي ،الطبعة
الرابعة ،الدار الوطنيــة للنرش والتوزيع ،الرياض1996,م،
ص .364
نظــام الرشكات الســعودي 2105م ،املــادة الثانية
()45
والثالثون بعد املائة «يامرس املسامهون الرقابة عىل حسابات
الرشكة وفق ًا لألحكام املنصوص عليها يف هذا النظام ونظام
الرشكة األساس».
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اجلمعية العمومية وكذلك احلق ملراقب

احلسابات طلب ذلك يف حاالت معينة حتت طائلة

املسؤولية.

(((4

وعند حتول الرشكة العائلية إىل رشكة مسامهة

بقصد إعادة هيكلية الرشكة لتفادى املخاطر والعوامل
املؤثرة عىل بقائها وفق نظم دليل حوكة الرشكات مراعاة
ضوابط احلوكمة حيث تعد اهليكلة النظامية للرشكات

العائلية نقطة االنطالق الرئيسية لتبنى معايري حوكمة

فعالة فيها ،وثمة أشكال خمتلفة هليكلة الرشكات ،تؤدى
إىل ضامن استمرارها وتعظيم قيمتها حتويل الرشكة
العائلية يف إطار نظامي يتمثل يف رشكات مسامهة مغلقة

وتكوين إدارة فعالة إلحكام الرقابة عىل أداء الفريق

التنفيذي للرشكة.

(((4

فأن الرشكاء هم املسامهون ويكون هلم صالحية

أكرب ودورهم خيتلف يف رسم سياسة الرشكة اجلديدة
وحتديد مصريها وذلك نظر ًا لطبيعة الرشكة املسامهة
وتداخل رسم السياسات العامة للرشكة بني اجلمعية

العمومية وجملس اإلدارة .ويتم عقد أول مجعية تأسيسية

بعد التحول للتصويت عىل املوضوعات األساسية وهي
أوالً التحقق من االكتتاب بكل رأس املال ومن الوفاء

به وفقا ألحكام نظام الرشكات السعودي باحلد األدنى

نظام الرشكات الســعودي 2105م ،املادة التسعون
()46
نصــت وفق الفقــرة األويل «عىل جملــس اإلدارة أن يدعو
اجلمعيــة العامة العاديــة لالنعقاد إذا طلــب ذلك مراجع
احلســابات أو جلنــة املراجعة أو عدد من املســامهني يمثل
( )%5من رأس املال عىل األقل وجيوز ملراجع احلســابات
دعوة اجلمعية لالنعقاد إذا مل يقــم املجلس بدعوة اجلمعية
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ طلب مراجع احلسابات».
وزارة التجارة واالســتثامر ،دليل حوكمة الرشكات
()47
العائلية الســعودية وميثاقها االسرتشادي 2014 ،م ،ص
 .13نسخة الكرتونية متوفرة عىل موقع الوزارةhttps:// .
mci.gov.sa/LawsRegulations/Projects/
Pages/default.aspx

من رأس املال وبالقدر املستحق من قيمة األسهم،
أيضا املوافقة عىل النظام األسايس للرشكة ،وتعيني أول
مراقب حسابات للرشكة ،بعد ذلك التصويت عىل تعيني
أول جملس إدارة للرشكة ملدة ثالث إىل مخس سنوات،
وأخري ًا يتم املداولة والتصويت باملوافقة أوال عىل تقرير

املؤسسني عن األعامل والنفقات جراء التحول إيل رشكة

مسامهة مقفلة.

(((4

وبالغالب يشتمل جدول أعامل اجلمعية العامة

العادية عىل التصويت عىل تقرير جملس اإلدارة عن السنة
املنتهية ،املصادقة عىل تقرير مراجع حسابات الرشكة عن

السنة املنتهية ،التصويت عىل القوائم املالية عن السنة

املنتهية ،والتصويت عىل تعيني مراجع احلسابات من
قائمة املرشحني وحتديد اتعابه .أيض ًا املوافقة عىل توزيع

أرباح عىل املسامهني عن السنة املالية املنتهية ،املوافقة

عىل العقود واألعامل اجلديدة أو التي هلا عالقة بعضو يف
جملس اإلدارة .ويكون للجمعية العمومية دور يف إبراء

ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن األعامل التي قاموا هبا
فيحق للجمعية العمومية أال ت َ ِ
ُبئ أعضاء جملس اإلدارة

أو أحد األعضاء ،وتطلب من املمثل القانوين للرشكة

إحالة املوضوع للجهات املختصة بطلب التحقيق،

ويقوم املسامهون يف اجلمعية العمومية بتعيني أعضاء
جملس إدارة الرشكة اجلدد وحتديد أتعاهبم واملكافئات

املستحقة هلم.

(((4

.2جملس إدارة الرشكة
دورا ها ًما يف حياة
يلعب جملس إدارة الرشكة ً

الرشكة فهو القلب النابض للرشكة والسلطة التنفيذية

نظــام الرشكات الســعودي 2105م ،املــادة الثانية
()48
والستون والثالثة والستون.
نظام الرشكات الســعودي 2105م ،املادة التاســعة
()49
والستون بعد املائة ،الفقرة د.

يوسف أمحد القاسم الزهراين:أمهية التحول القانوين للرشكات العائلية يف اململكة العربية السعودية إىل رشكات مسامهة مقفلة واألثار الناشئة عنه

13

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

لتسيري أعامل الرشكة هبدف حتقيق الربح والتوسع

جملس إدارة الرشكة املسامهة املقفلة تويل إدارة أكثر من

صاحب السلطة يف الرشكة ،وخاصة عندما يزيد عدد

العامة التي متنع ذلك بنص النظام ((5(.ومل يضع املنظم

يف نشاطها .ويعترب جملس اإلدارة من الناحية الفعلية
املسامهني مما جيعل انعقاد اجتامعات اجلمعيات العمومية

بشكل مستمر فيه صعوبة ،مما جعل ملجلس إدارة الرشكة

القيام بدور أكرب يف حياة الرشكة ،لكن يف الرشكات
املسامهة املقفلة الوضع خمتلف ً
قليل فاملسامهون هم
املالك املؤسسني للرشكة ،ويتم تعيني أعضاء جملس
إدارة الرشكة من املالك ،وكذلك احلال يف اجلمعية

العمومية التي تتألف من أفراد العائلة.

بعد التحول ايل رشكة مسامهة خاصة يتوىل

الرشكة اجلديدة جملس إدارة مؤلف من عدد أعضاء

عضوا ،يتم
ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن أحد عرش
ً
اختيارهم وتعيينهم من قبل اجلمعية العامة التأسيسية

ملدة ثالث سنوات وسمح نظام الرشكات السعودي

ألول جملس إدارة للرشكة اجلديدة ان يكون ملدة مخس

سنوات.

(((5

وكام هو احلال يف اختصاصات اجلمعية

العمومية فإن الترشيعات القانونية حددت ملجلس إدارة
الرشكات جمموعة من الصالحيات واملهام وحتمل أيض ًا

جمموعة من املسؤوليات والواجبات ،وختتلف األحكام
املنظمة لعمل جملس إدارة الرشكة املقفلة عن الرشكة

املسامهة العامة ومنها عىل سبيل املثال يعني ملجلس
اإلدارة رئيس ًا ونائب ًا للرئيس من األعضاء املتفق عليهم

وسبق ترشيحهم ،وجيوز أن يعني عضو ًا منتدب ًا ،وجيوز
اجلمع بني مركز رئيس جملس اإلدارة ومركز العضو
التنفيذي وهذا خمالف ملا هو احلال يف جمالس

إدارة الرشكات املسامهة العامة ((5(.أيضا جيوز لرئيس

( )50نظــام الرشكات الســعودي 2105م ،املــادة الثامنة
والستون ،الفقرة األويل.
الفقــرة األويل نصت مــع «...وال جيــوز اجلمع بني
()51
منصب رئيس جملس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالرشكة.
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رشكة مسامهة مقفلة بعكس احلال يف الرشكة املسامهة
السعودي احلد األعىل لعضوية عضو جملس إدارة

الرشكات كام هو احلال يف الرشكة املسامهة العامة حيث
اشرتط أال يزيد عن عضوية مخس رشكات.

(((5

وعند حتول الرشكة من شكل قانوين إيل شكل

الرشكة املسامهة املقفلة فأن هناك أمور جوهرية سوف

تتغري ومنها أن يكون هناك رئيس جملس إدارة الرشكة
والرئيس التنفيذي مها شخصان خمتلفان ويعترب رئيس

جملس اإلدارة هو الشخص املمثل للرشكة أمام الغري

وله حق توكيل الغري بذلك.

(((5

ويبني نظام الرشكة

األساس طريقة مكافآت األعضاء وصالحياهتم وما

يتعلق هبم من تفاصيل أخري.

(((5

ويبني نظام الرشكة األســاس اختصاصات رئيس املجلس
والعضو املنتدب واملكافآة اخلاصــة التي حيصل عليها كل
منهام « .وجــاءت املادة الثالثة عرش بعــد املائتني من نفس
النظام مــع عدم اإلخالل بــأي عقوبة أشــد ينص عليها
نظام آخر ،يعاقب بغرامة ال تزيد عىل مخســائة ألف ريال:
بان « ...هـ-كل من قبل القيام بمهامت مراجع احلســابات
واســتمر يف مزاولتها مع علمه بوجود األسباب التي متنع
قيامه بتلك املهامت وفق ًا ألحكام هذا النظام».
امحد عبد الرمحن امللحم ،قانــون الرشكات التجارية
()52
الكويتي واملقــارن ،جامعة الكويت ،جملس النرش العلمي،
ص .652
حوكمــة الرشكات الســعودي املادة الســابعة عرش
()53
«جُ -يشــرط أال يشغل عضو جملس اإلدارة عضوية جملس
إدارة أكثر من مخس رشكات مســامهة مدرجة يف السوق يف
آن واحد».
نظام الرشكات الســعودي 2105م ،املــادة احلادية
()54
والثامنون ،وأيضا النموذج االسرتشادي للنظام األسايس
للرشكــة املســامهة املقفلة املعد مــن قبــل وزارة التجارة
واالســتثامرhttps://mci.gov.sa/LawsRegulations/ .
Projects/Pages/default.aspx

( )55نظام الرشكات الســعودي 2105م ،املادة السادســة
والســبعون عىل ســبيل املثال يمكن أن تكون هذه املكافأة
مبلغ ًا معين ًا أو بدل حضور عن اجللســات أو مزايا عينية أو
نســبة معينة من صايف األرباح ،وجيوز اجلمع بني اثنتني أو
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وتعد ذلك من تطبيقات مبادئ احلوكمة الفعالة

صاحب اختصاص مهني ولديه اخلربة الفنية التي ال

الفعالة وطبيعة الرشكات العائلية تقتيض يف كثري

مهام وصالحيات مراجعي احلسابات ،وبينت العقوبة

للرشكات بفصل امللكية عن اإلدارة ،فآليات احلوكمة
من احلاالت متكني بعض أفراد العائلة من املشاركة

يف إدارهتا وتوجيه أعامهلا سواء أكان ذلك يف جملس
اإلدارة أو الفريق التنفيذي للرشكة ،باإلضافة إىل هتيئة

أجيال جديدة من العائلة لتوىل أعامل الرقابة واإلدارة
يف الرشكة ،واحلفاظ عىل حق أفراد العائلة يف ممارسة

حقوقهم الرقابية عىل الرشكة بوصفهم مسامهني فيها.

وبيد أن ذلك التمكني وتلك املشاركة جيب أن

تكون يف أطار مؤسيس واضح يمنع تدخل أحد أعضاء
العائلة يف غري اختصاصاته التي حيددها وضعه يف
الرشكة إما كاملك أو كاملك وعضو يف جملس اإلدارة أو

كاملك وعضو يف الفريق التنفيذي وهذا اإلطار املؤسيس

من أبرز ما تعتنى بتنظيمه مواثيق الرشكات العائلية من

خالل حتوهلا إيل رشكة مسامهة مغلقة.

(((5

.3مراجع احلسابات
يعد مراجع احلسابات( ((5يف الرشكة املسامهة

مهم من جسم الرشكة فهو يقوم بدور الرقابة
جزءا ً
عىل أعامل جملس إدارة الرشكة والتأكد من سري أعامل

الرشكة عىل النحو الصحيح وفق ما هو خمطط له نيابة
عن املسامهني فالعالقة هنا تعترب عالقة تعاقدية ((5(،فهو

أكثر من هذه املزايا.
وزارة التجارة واالســتثامر ،دليل حوكمة الرشكات
()56
العائلية الســعودية وميثاقها االسرتشادي 2014 ،م ،ص
 .16-15نســخة الكرتونيــة متوفرة عىل موقــع الوزارة
https://mci.gov.sa/LawsRegulations/
Projects/Pages/default.asp
( )57اخذ نظــام الرشكات الســعودي 2015م بمصطلح
مراجع احلسابات بدال من مراقب احلسابات.
نظام الرشكات الســعودي 2105م ،املــادة الرابعة
()58
أي
يفاحلســابات
ملراجع
«
أنه
نصت
املائة
بعد
والثالثون
ّ

تتوافر يف املسامهني .وقد حددت الترشيعات القانونية

يف حاالت خمالفة أحكام االنظمة والقوانني وقد حدد
نظام الرشكات السعودي العالقة بني مراجع احلسابات

مع الرشكة املسامهة من بداية التعيني واختصاصاته
وواجباته إىل وقت إهناء خدماته.

(((5

وحيق للرشكة

مطالبة مراجع احلسابات بالتعويض عن األرضار التي
تصيب الرشكة أو املسامهني فيها أو الغري إذا كان فع ً
ال

تسبب بأخطاء ارتكبها أثناء أداء عمله يف الرشكة وإن

كان هناك أكثر من مراجع للحسابات يف نفس الوقت

فإهنم مسؤولون بالتضامن عن أعامهلم أمام الرشكة.

(((6

وأوجبت قوانني الرشكات عىل الرشكات

املسامهة تعيني مراجع للحسابات واحد أو أكثر ويتم

تعيينه من قبل اجلمعية العمومية بناء عىل عرض مقرتح
من جملس إدارة الرشكة وذلك ضمن الرشوط املهنية
ومنها عدم اجلمع بني عمل مراجع احلسابات

وقــت -حق االطالع عىل دفاتر الرشكة وســجالهتا وغري
ذلك من الوثائق ،وله أيضــ ًا طلب البيانات واإليضاحات
التي يــرى رضورة احلصول عليها ،ليتحقق من موجودات
الرشكــة والتزاماهتا وغري ذلك مما يدخــل يف نطاق عمله.
وعىل رئيس جملــس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه ،وإذا
صادف مراجع احلسابات صعوبة يف هذا الشأن أثبت ذلك
يف تقرير يقدم إىل جملس اإلدارة .فإذا مل ييرس املجلس عمل
مراجع احلسابات ،وجب عليه أن يطلب من جملس اإلدارة
دعوة اجلمعية العامة العادية للنظر يف األمر».
نظام الرشكات السعودي 2105م ،املادة الثانية عرش
()59
بعد املائتني نصت عىل «مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشــد
ينــص عليها نظام آخر ،يعاقب بالســجن مدة ال تزيد عىل
ســنة وبغرامة ال تزيد عىل مليون ريــال ،أو بإحدى هاتني
العقوبتــن-كل مراجع للحســابات ال يبلــغ الرشكة عن
طريق األجهزة أو األشخاص املســؤولني عن إدارهتا عن
املخالفات التي يكتشــفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتامهلا
عىل خمالفات جنائية».
( )60نظام الرشكات الســعودي 2105م ،املادة السادســة
والثالثون بعد املائة.
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15

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

واالشرتاك يف تأسيس الرشكة أو عضوية

جملس اإلدارة( ((6وان يكون من املرخصني هلم بمزاولة

مهنة املحاسبة القانونية.

(((6

وأهم أعامل مراجع احلسابات يف الرشكة

هو تدقيق امليزانية والتأكد من صحة األرقام الصادرة
من جملس إدارة الرشكة وما هو وارد يف دفاتر الرشكة
وحساب األرباح واخلسائر وتقديم التقارير السنوية
ملجلس اإلدارة واجلمعية العمومية وفق ًا لقواعد

املحاسبة الفنية واملعايري العاملية ((6(.وختضع الرشكات

املسامهة السعودية أ ًيا كان نوعها إيل تعيني مراجع

( )61نظام الــركات الســعودي 2105م ،املــادة الثالثة
والثالثــون بعد املائة «  ...-2أو القيام بعمل فني أو إداري
يف الرشكة أو ملصلحتها ولو عىل سبيل االستشارة .وال جيوز
كذلك أن يكون املراجع رشيك ًا ألحد مؤســي الرشكة أو
ألحــد أعضاء جملس إدارهتا أو عام ً
ال لديــه أو قريب ًا له إىل
الدرجــة الرابعة بدخــول الغاية ويكون باطــ ً
ا كل عمل
خمالف لذلك ،مع إلزامه برد ما قبضه إيل وزارة املالية «.
نظــام الرشكات الســعودي 2105م ،املــادة الثالثة
()62
والثالثــون بعد املائة « -1جيب أن يكــون للرشكة مراجع
حســابات (أو أكثر) من بني مراجعي احلسابات املرخص
هلم بالعمــل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة العادية ،وحتدد
مكافآته ومدة عمله ،وجيوز هلا إعادة تعيينه ،عىل أال يتجاوز
جمموع مدة تعيينه مخس سنوات متصلة ،وجيوز ملن استنفد
هذه املدة أن يعاد تعيينه بعد ميض سنتني من تاريخ انتهائها.
وجيوز للجمعية أيض ًا يف كل وقت تغيريه مع عدم اإلخالل
بحقه يف التعويض إذا وقع التغيري يف وقت غري مناســب أو
لسبب غري مرشوع» .وقد صدر نظام املحاسبني القانونييـن
باملرسـوم امللكـي رقم م 43/بتاريـخ 1412/5/12هـ.
نظام الرشكات الســعودي 2105م ،املادة اخلامســة
()63
والثالثــون بعد املائة « عىل مراجع احلســابات أن يقدم إىل
اجلمعيــة العامة العادية الســنوية تقرير ًا يعــد وفق ًا ملعايري
املراجعة املتعارف عليها يضمنــه موقف إدارة الرشكة من
متكينه من احلصول عىل البيانات واإليضاحات التي طلبها،
ومــا يكون قد تبني له من خمالفات ألحــكام هذا النظام أو
أحكام نظام الرشكة األساس ،ورأيه يف مدى عدالة القوائم
املالية للرشكة .ويتلو مراجع احلســابات تقريره يف اجلمعية
العامة .وإذا قــررت اجلمعية التصديق عــى تقرير جملس
اإلدارة والقوائــم املاليــة دون االســتامع إىل تقرير مراجع
احلسابات ،كان قرارها باطالً».
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مقفلة فإن كان هلا مراجع حسابات فإنه يستمر ويعترب
تاريخ تعيينه منذ الرشكة السابقة للتحول وذلك تطبيق ًا
الستمرار الشخصية املعنوية وأال يتم تعيينه يف اجلمعية
التأسيسية ويبارش عمله منذ ذلك التاريخ.

(((6

وسوف

متر الرشكة العائلية يف مرحلة جديدة عن سابقتها
فهناك التزامات تفرضها األنظمة ذات العالقة ومنها

عىل سبيل املثال اإلفصاح والشفافية ويمكن لكل من
أفراد العائلة املسامهني حق االطالع عىل مالية الرشكة
وتوجيه األسئلة ومناقشة واستجواب أعضاء جملس

إدارة الرشكة ومراجع احلسابات وهلم أن يطلبوا من
املحكمة املختصة التفتيش عىل الرشكة إذا تبني هلم ان

ترصفات أعضاء جملس اإلدارة أو مراجع احلسابات يف
أعامل الرشكة يدعو إىل الريبة والشك والتالعب.

(((6

املطلب الثالث :حقوق الرشكاء يف الرشكة العائلية عند

التحول إيل رشكة مسامهة مقفلة

قد يرغب الرشكاء يف االستمرار عند التحول

إىل رشكة مسامهة ويكونون مسامهني كل بقدر حصته

هلم حقوق وواجبات منصوص عليها يف القوانني
واللوائح الداخلية للرشكة .وحيصل كل رشيك مقابل
التحول عىل حصة حمددة يف الرشكة املسامهة املقفلة
وتعترب أسهم عينية .يف كل األحوال هدف الرشكات
العائلية هو الرتكيز عىل انجاح مرشوعاهتم والتوسع

يف أعامهلم وتنمية رشكاهتم بام يعود عليهم باألرباح

رشكة التضامــن والتوصية البســيطة والرشكة ذات
()64
املســئولية املحدودة ال يوجب نظام الرشكات الســعودي
تعيني مراجع حسابات.
( )65نظام الرشكات الســعودي 2105م ،نصت املادة املائة
« -1للمســامهني الذين يمثلون ( )%5عىل األقل من رأس
املال أن يطلبوا من اجلهة القضائية املختصة األمر بالتفتيش
عىل الرشكة إذا تبني هلم من ترصفات أعضاء جملس اإلدارة
أو مراجع احلسابات يف شؤون الرشكة ما يدعو إىل الريبة».
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ضمن ائتالف عائيل ،ويف مرحلة التأسيس يتم بالعادة

اهلامة يف حالة طلب الرشيك اخلروج من الرشكة وتقييم

اإلدارة والتنظيم الداخيل وآلية العمل وهي من األمور

الرشكة االنسحاب من الرشكة واسرتداد قيمة حصته أو
أسهمه وذلك بطلب يقدم إىل الرشكة خالل ستني يوم ًا

تنظيم الكثري من املسائل الداخلية يف الرشكة مثل
األساسية التي حتافظ عىل استقرار وبقاء الرشكات
وفق منهجية واضحة .أحد ما يميز الرشكات العائلية

هو استمرار أفراد العائلة مع بعضهم وانتقال اإلدارة
من جيل آلخر إال أنه قد يرغب البعض من الرشكاء
اخلروج من الرشكة بسبب وجود نزاع داخيل يف إدارة

الرشكة أو خالف عائيل قد يؤثر عىل الرشيك ،وال شك
خروج بعض الرشكاء قد يؤثر عىل الرشكة ونشاطها
وقد يكون العكس صحيح .ويمكن توضح مصطلح

التخارج بأنه رغبة أحد الرشكاء يف اخلروج من الرشكاء
عن طريق التنازل عن حصته للغري من داخل الرشكة
أو خارجها وفق آلية معينة يتفق عليها .ويف حاالت

عدم إشارة قانون الرشكات إىل آلية التخارج فإنه يتم
اإلشارة إيل حق التخارج يف نظام الرشكة األسايس،
وكيفية انتقال احلصص وتقييمها مما يسهل من استخدام

حق التخارج وتاليف النزاعات املحتملة .االستمرار أو
اخلروج يف حالة حتول الرشكة إىل شكل جديد قد نظمتها

معظم قوانني الرشكات إال أن نظام الرشكات السعودي
اجلديد مل يرش سوى بفقرة يف املادة السابعة والثامنني بعد

املائة عىل حق الرشيك طلب التخارج ومل يفصل يف كيفية

طلب اسرتداد حصة الرشيك من رأس مال الرشكة
واخلروج ومن هي اجلهة املعنية بتقويم احلصة وكيفية

تقويم حصة الرشيك.

(((6

وال يوجد هناك تعريف

واضح للتخارج يف نظام الرشكات السعودي مقارنة

بقانون الرشكات الكويتي الذي اشار إىل بعض النقاط
( )66نصت الفقرة الثانية من نفس املادة الســابقة بأنه» جيوز
للرشكاء أو املســامهني الذين اعرتضوا عىل قرار التحول،
طلب التخــارج من الرشكة» .وهذا النــص الوحيد الذي
يشري إىل حق التخارج».

حصته «...جيوز للرشيك الذي يعرتض عىل قرار حتول

من تاريخ القيد ،ويتم الوفاء بقيمة احلصص أو األسهم
بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم املنصوص

عليه باملادة السابقة».

(((6

وكان من واجب املنظم السعودي أن ينص

عىل كيفية تقديم طلب التخارج من قبل الرشيك ،فعىل
سبيل املثال الرشكاء الذين ال يرغبون االستمرار يف
الرشكة اجلديدة فإن عليهم االعرتاض عىل قرار التحول

بشكل واضح ايل إدارة الرشكة وأن يتقدموا بطلب
اخلروج خالل مدة معينة تبدأ من تاريخ إعالن قرار

التحول ويف حالة ميض املدة القانونية ومل يقدم الرشيك
املعرتض طلبه فإن حقه يف طلب التخارج يسقط بسبب

إمهاله ،وأما يف حالة التخلف عن اجتامع التصويت عىل

قرار التحول فإنه عىل الرشيك املتغيب الكتابة إىل جملس
اإلدارة يف الرشكة أو املمثل القانوين هلا ويرشح فيه سبب

غيابه ،ويف كل األحوال كل نزاع حمتمل يظهر يدخل
ضمن سلطة املحكمة التقديرية فهي املرجع األسايس يف

قبول طلب االعرتاض أو إلغائه .بعد موافقة األطراف
عىل خروج الرشيك من الرشكة فإنه يتم تقدير حصته
يف راس مال الرشكة إما عن طريق اتفاق مسبق بني
الرشكاء أومن قبل جهة تقييمية حمايدة بني األطراف،

ويمكن للرشيك باالتفاق مع إدارة الرشكة أن يؤجل
طلب التخارج حتى يتم التحول لرشكة مسامهة مقفلة،
وبعدها يبيع حصته للغري حسب اآللية املتبعة يف نظام

( )67قانــون الرشكات الكويتي ،املــادة  ،282نظم الباب
الثاين عرش من نفس القانون آلية حتول الرشكات واندماجها
وانقسامها وانقضائها.

يوسف أمحد القاسم الزهراين:أمهية التحول القانوين للرشكات العائلية يف اململكة العربية السعودية إىل رشكات مسامهة مقفلة واألثار الناشئة عنه

17

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

الرشكة األسايس.
املبحث الثاين :املركز القانوين للرشكة بعد التحول إىل

رشكة مسامهة مقفلة

مسامهني يف الرشكة اجلديدة يرتتب عليها آثار قانونية
جديدة عىل املسامهني من أمهها ،الرشكاء سابق ًا يف

الرشكة قبل التحول كان هلم صفة التاجر وفقا ألحكام
القانون ،فرشكات األشخاص تقوم أساس ُا عىل االعتبار

يف هذا املبحث سوف يتم مناقشة كل من

الشخيص للرشيك ومسؤولية الرشيك يف الرشكة

من الرشكاء والدائنني ومركزهم القانوين قبل التحول

وغري حمدودة ويف الرشكات ذات التوصية البسيطة فأن

الرشكة العائلية ذات الشكل اجلديد وهل حيق للرشكاء

الرشكاء املوصون ال تنطبق عليهم صفة التاجر.

اآلثار القانونية لعملية حتول الرشكة العائلية عىل كل

التضامنية أو التوصية البسيطة واملؤسسة الفردية كبرية

وبعده ،أيضا كيفية دخول الرشكاء اجلدد إىل داخل

الرشكاء املتضامنني هم من يكتسب صفة التاجر ،أما

اخلروج من الرشكة وبيع حصتهم للغري من خارج

العائلة .وسوف يقسم هذا املبحث إىل مطلبني رئيسني
األول يناقش اآلثار املرتتبة عىل حتول الرشكة العائلية

عىل الرشكاء أنفسهم ،أما املطلب الثاين فيبحث يف تأثري

حتول الرشكة عىل دائني الرشكة.

(((6

حتول الرشكة العائلية إىل رشكة مسامهة تزيل

صفة التاجر عن املسامهني الذين كانوا مكتسبني تلك
الصفة قبل التحول وهذه نتيجة مقبولة لطبيعة الرشكات

املسامهة ،وبالتايل تصبح الذمة املالية للرشكة املسامهة

هي الضامن عن ديون الغري ،وهذا يعني أن الرشكة

املطلب األول :أثار التحول عىل الرشكاء يف الرشكة

هلا مركز قانوين خمتلف عن املركز القانوين للمسامهني

كام هو معلوم فإن الرشكة العائلية حمل التحول

عن دفع ديونه وديون الرشكة ،أما عند زول تلك الصفة

القانوين للرشكاء فيها سوف يتغري ،فعند حتول الرشكة

عليه االفالس يف حالة توقف الرشكة املسامهة عن

املسامهة املقفلة

تنتقل من شكل قانوين آلخر ،وبطبيعة احلال فإن املركز
العائلية إىل رشكة مسامهة مقفلة فإن الرشكاء سوف

يصبحون مسامهني متساوين يف احلقوق وكل بقدر
حصته يف رأس مال الرشكة.

(((6

حتول الرشكاء إىل

( )68نظام الرشكات السعودي 2105م ،املادة العارشة بعد
املائة «ترتب األســهم حقوق ًا والتزامات متساوية ،وتثبت
للمساهم مجيع احلقوق املتصلة بالسهم ،وعىل وجه خاص
احلــق يف احلصول عىل نصيب من صايف األرباح التي يتقرر
توزيعهــا ،واحلق يف احلصول عىل نصيــب من موجودات
الرشكة عنــد التصفية ،وحق حضور مجعيات املســامهني،
واالشــراك يف مداوالهتا ،والتصويت عىل قراراهتا ،وحق
الترصف يف األســهم ،وحــق طلب االطالع عــى دفاتر
الرشكة ووثائقهــا ،ومراقبة أعامل جملــس اإلدارة ،ورفع
دعوى املسؤولية عىل أعضاء املجلس ،والطعن بالبطالن يف
قرار مجعيات املسامهني ،وذلك بالرشوط والقيود الواردة يف
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فيها .وبالتايل التاجر معرض لإلفالس عند التوقف
وانتقال الرشيك إىل مساهم فإنه ال يمكن أن ينطبق

سداد ديوهنا ،فإذا تم إشهار إفالس الرشكة املسامهة فال
يلحق باملسامهني سوى ما قدموه من حصص يف رأس
مال الرشكة املسامهة ،وأيض ًا ال يمكن عمل مقاصه بني

ديون الرشكة وديون املسامهني فيها وكذلك العكس.
ويشرتط القانون عند تأسيس الرشكات التجارية أن

هذا النظام أويف نظام الرشكة األساس».
( )69نظــام الرشكات الســعودي 2105م ،املــادة الثامنة
والثالثون «-1رشكة التوصية البســيطة رشكة تتكون من
فريقني من الرشكاء :فريق يضم عىل األقل رشيك ًا متضامن ًا
ومســؤوالً يف مجيع أمواله عن ديون الرشكــة والتزاماهتا،
وفريق آخر يضم عىل األقل رشيك ًا موصي ًا ال يكون مسؤوالً
عن ديون الرشكة والتزاماهتا .وال يكتسب الرشيك املويص
صفة التاجر».
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تتوفر يف الرشكاء األهلية القانونية

(((7

أما يف الرشكة

املحدودة ((7(.وبالعادة يتم وضع نظام صارم عىل حق

املسامهة فإن عضوية االشرتاك يف الرشكة كمساهم ال

التخارج للرشيك فيكون إما عن طريق موافقة األغلبية

التوصية البسيطة إىل شكل رشكة مسامهة مغلقة وكان

توافرها يف الرشيك اجلديد .وعىل سبيل املثال نجد

يشرتط صفة األهلية فعىل سبيل املثال لو حتولت رشكة

فيها رشكاء موصون قرص فإهنم يتحولون اىل مسامهني.

وبال شك أغلب الرشكات العائلية ترغب يف

احلفاظ عىل االعتبار الشخيص وعدم فتح املجال لدخول

رشكتهم غرباء عن العائلة ،مما قد يؤدي إىل وجود عدم
توافق أو انسجام مع الرشكاء اجلدد يف آلية تسيري أعامل
الرشكة ولذا تعترب مسألة بيع احلصص والتخارج من

أكرب التحديات التي تواجه الكيانات العائلية ((7(.ولعل

من أهم أسباب نجاح الرشكات العائلية هي العمل
اجلامعي والتجانس بني أفراد العائلة واألهداف املشرتكة

والثقة والوالء بينهم .ودائام ما تفضل الرشكات العائلية
اختيار شكل الرشكة التي يمكن وضع قيود قانونية متنع
انتقال حصص الرشكة خلارج العائلة بشكل سهل،

وعىل سبيل املثال تعترب الرشكة ذات املسئولية املحدودة
من األشكال التجارية املفضلة للكيانات العائلية.

أغلب الرشكات العائلية تتوزع بني الرشكات

التضامنية ،التوصية البسيطة ،وذات املسئولية

نظــام املحكمة التجارية الســعودي ،املــادة الرابعة
()70
تنص «كل من كان رشــيدا أو بلغ سن الرشد فله احلق أن
يتعاطى مهنــة التجارة بأنواعها».صدر باملرســوم امللكي
رقــم  32يف تاريخ ١٣٥٠ / ١ / ١٥هـــ ويطلق البعض
عىل نظام املحكمــة التجارية بالنظام التجاري ،وقد ألغيت
منه بعض االحــكام املتعلقــة بالدفاتر التجاريــة ،ومواد
التحكيم ،وغريها ،وذلك بسبب صدور أنظمة مستقلة عن
نظام املحكمة التجارية مثــل نظام الرشكات ،نظام الدفاتر
التجارية ،ونظام التحكيم.
وزارة التجارة واالســتثامر ،دليل حوكمة الرشكات
()71
العائلية الســعودية وميثاقها االسرتشادي 2014 ،م ،ص
 .38نسخة الكرتونية متوفرة عىل موقع الوزارةhttps:// .
mci.gov.sa/LawsRegulations/Projects/
Pages/default.aspx

أو األكثرية من الرشكاء أو اشرتاط رشوط خاصة جيب

يف الرشكة ذات املسئولية املحدودة أن القانون أعطى

للرشكاء اآلخرين يف الرشكة حق االسرتداد وفق تنظيم
وضوابط معينة.

(((7

ونجد لدى الرشكة العائلية عند التحول إىل

رشكة مسامهة فإن املسامهني اجلدد يكونون متساوين
مع الرشكاء السابقني أو الالحقني كلهم يف احلقوق
والواجبات ،فرأس مال الرشكة املسامهة عبارة أسهم

اسمية متساوية القيمة قابلة للتداول ،فالترصف

باألسهم حق لكل رشيك منصوص عليه بالقانون وال
يمكن النص عىل خالف ذلك سواء يف عقد تأسيس

الرشكة أو النظام األسايس ((7(.فملكية السهم قد تنتقل

وزارة التجارة واالســتثامر ،دليل حوكمة الرشكات
()72
العائلية الســعودية وميثاقها االسرتشادي 2014 ،م ،ص
 .9نســخة الكرتونية متوفرة عىل موقع الوزارةhttps:// .
mci.gov.sa/LawsRegulations/Projects/
Pages/default.aspx
نظام الرشكات الســعودي 2105م ،املــادة احلادية
()73
والســتون بعد املائة تنص عيل حق الرشيك «أن يتنازل عن
حصته ألحد الرشكاء أو للغري وفق ًا لرشوط عقد تأســيس
الرشكــة .ومع ذلك ،إذا أراد الرشيــك التنازل عن حصته
بعوض أو بدونه لغري أحد الــركاء ،وجب أن يبلغ باقي
الرشكاء عن طريق مدير الرشكة برشوط التنازل .ويف هذه
احلالة ،جيوز لكل رشيك أن يطلب اسرتداد احلصة بحسب
قيمتها العادلة خالل ثالثني يومــ ًا من تاريخ إبالغه بذلك
ما مل ينص عقد تأســيس الرشكة عــى طريقة تقويم أو مدة
أخرى .وإذا اســتعمل حق االســرداد أكثــر من رشيك،
قسمت هذه احلصة أو احلصص بني طالبي االسرتداد بنسبة
حصة كل منهم يف رأس املال .وال يرسي حق االســرداد
املنصــوص عليه يف هذه املادة عــى انتقال ملكية احلصص
بــاإلرث أو بالوصية أو انتقاهلا بموجــب حكم من اجلهة
القضائية املختصة».
نظــام الرشكات الســعودي 2105م ،املــادة الثانية
()74
واخلمسون تنص عىل أن «رشكة املسامهة رشكة رأس ماهلا
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من مساهم آلخر وفق ما نص عليه القانون وبدون قيد

أما فيام يتعلق يف القيود االتفاقية التي تنشأ

السهم وطبيعته وهو منع مؤقت وليس دائم .ويعترب حق

فيمكن تنظيمها بحسب اتفاق الرشكاء بام خيدم

أو رشط إال يف حاالت نص عليها القانون متعلق بنوع
الترصف باألسهم من احلقوق األصيلة التي ال يمكن

قيدها بشكل مطلق دائ ًام وتكون بشكل مؤقت وحمدود
فعىل سبيل املثال يمكن أن خيضع انتقال احلصص إيل

قيود قانونية أو اتفاقية فالقيود القانونية هي ما نص
عليها قانون الرشكات عىل أنواع حمددة من األسهم
هتدف إىل منع املساهم من الترصف بملكيته لألسهم

بشكل مؤقت لفرتة زمنية حمددة ،فأسهم املؤسسني
يمنع الترصف فيها إال بعد مدة زمنية معينة وذلك

محاية للرشكة من تالعب الرشكاء املؤسسني والتأكد

من جدية املؤسسني يف الرشكة وعدم تضليل املسامهني
اآلخرين كذلك ينطبق ما سبق عىل األسهم العينية التي

تعطي مقابل حصص عينية.

كام نصت املادة ( )44من امليثاق االسرتشادي للرشكات
العائلية السعودية عىل أنه «ال جيوز ألي مساهم التنازل

عن أسهمه مجيعا أو بعضها بمقابل أو بغري مقابل مامل
خيطر بقية املسامهني كتابة عن طريق جملس اإلدارة برغبته
يف التنازل .».......أيض ًا من القيود القانونية التي متنع

من قبل املسامهني أنفسهم العتبارات خاصة ومتعددة

مصاحلهم ،وترد دائام يف الرشكات العائلية التي حتاول
إدارة الرشكة من عدم دخول أطراف من خارج العائلة،

فيعطى للمسامهني احلق يف بيع نصيبهم لكن برشوط
صارمة وتكون األولوية للمسامهني املوجودين أساس ًا

يف الرشكة.

(((7

أوالً :مسؤولية الرشكاء يف الرشكة املتحولة
صحيح أن الرشكاء كانوا قبل التحول نطاق
مسؤوليتهم كبري نظر َا لطبيعة الرشكة التي اشرتكوا
يف تأسيسها ،إال أن هناك اعتبارات معينة أخذت هبا

قوانني رشكات وهي أن مسؤولية الرشكاء يف الرشكة
اجلديدة تبقى كام هي قبل التحول وخاصة يف الرشكات
ذات الطابع الشخيص مثل رشكة التضامن والتوصية
البسيطة.

(((7

قبل التحول وتغيري شكل الرشكة فأن مسؤولية

الرشكاء تكون كبرية فعند النظر يف مسؤولية الرشيك يف

انتقال األسهم فلكل مرشح يف جملس اإلدارة أن يقدم

الرشكة التضامنية أو املؤسسة الفردية كذلك الرشكاء

تلك االسهم هو ضامن جدية ومسؤولية عضو جملس

عن ديون الرشكة ومتتد حتى أمواهلم اخلاصة أما الرشكاء

أسهام ضامنا حسب ما ينص عليه القانون واهلدف من
اإلدارة أمام الرشكة والغري من دائني الرشكة وال يمكن

لعضو جملس اإلدارة الترصف فيها ما دام يف عضوية
املجلس.

مقسم إىل أسهم متســاوية القيمة وقابلة للتداول ،وتكون
الرشكة وحدها مســؤولة عن الديون وااللتزامات املرتتبة
عىل ممارسة نشاطها».
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املتضامنني يف رشكة التوصية البسيطة فهم مسؤولون

املوصون فهم بطبيعة احلال مسئوليتهم باألساس كانت

الوضع يكون خمتلف يف الرشكات املسامهة العامة فال
()75
يمكن االتفاق عىل منع املســامهني مــن بيع حصتهم إال ما
نص عليه نظام الرشكات وبشكل رصيح وكل رشط ينص
عليــه يف عقد الرشكة أو اتفاق مســتقل يعترب الغيا بحكم
القانون.
نظام الرشكات الســعودي 2105م ،املادة التاســعة
()76
والثامنون بعد املائة.
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(((7

من قبل الغري .وذلك راجع إىل النظام القانوين الذي

حمدودة وتستمر أيضا كذلك يف الرشكة اجلديدة،

الرشكة إىل شكل الرشكة املسامهة سوف تتغري وبالتايل

إىل رشكة مسامهة لتناول نظام الرشكات اختصاصات

أما بعد التحول فإن النتائج القانونية لتغيري شكل

يمتاز به الشكل القانوين للرشكة العائلية عند حتوهلا

املسامهون يف الرشكة اجلديدة مسؤوليتهم حمدودة بقدر

جمالس إدارات هذه الرشكات بالتنظيم وأفرد له حيزا

حصتهم يف رأس مال الرشكة وال يمكن أن يتعدى إيل

أمواهلم اخلاصة هذا يف حالة عدم اعرتاض الدائنني
عيل قرار التحول بشكل رصيح خالل املدة املحددة
بثالثني يوما من تاريخ ابالغهم به بخطاب مسجل.

(((7

أيضا يف حاالت كان الرشكاء ممنوعني من إدارة الرشكة
وخاصة يف الرشكاء املوصون يف التوصية البسيطة إال

أنه يف الرشكة املسامهة املقفلة فإهنم يصبحون مسامهني
هلم حقوق متساوية مع بقية املسامهني دون انتقاص
ويامرسون حقوقهم بقوة القانون ويتحملون باملقابل
االلتزامات.

وأغلب الترشيعات القانونية ال متنع من حتول

الرشكات العائلية إىل مسامهة بل بالعكس فهي تدعم

وبقوة حتويل الرشكات العائلية إىل رشكات مسامهة
خاصة وذلك للمحافظة عليها وبقائها واستمرارها

أطول فرتة ممكنة إال أهنا يف نفس الوقت مل تغفل عن
حفظ حقوق دائني الرشكة وعدم فتح باب للتالعب

نظام الرشكات الســعودي 2105م ،املادة الســابعة
()77
عــرة « رشكة التضامــن رشكة بني أشــخاص من ذوي
الصفة الطبيعية يكونون فيها مســؤولني شــخصي ًا يف مجيع
أمواهلم وبالتضامن عن ديون الرشكة والتزاماهتا ،ويكتسب
الرشيك فيها صفة التاجر» .املــادة الثامنة والثالثون «-1
رشكة التوصية البســيطة رشكــة تتكون مــن فريقني من
الرشكاء :فريق يضم عىل األقل رشيك ًا متضامن ًا ومســؤوالً
يف مجيع أمواله عن ديون الرشكــة والتزاماهتا ،وفريق آخر
يضم عىل األقل رشيك ًا موصي ًا ال يكون مسؤوالً عن ديون
الرشكــة والتزاماهتا .وال يكتســب الرشيك املويص صفة
التاجر».
نظام الرشكات الســعودي 2105م ،املادة التاســعة
()78
والثامنون بعد املائة.

كبريا يضمن له املزايا العديدة التي تتمتع هبا الرشكات
املسامهة يف مقابل غريها من أشكال الرشكات األخرى.
وقد نص دليل حوكمة الرشكات العائلية السعودي

عىل جملس إدارة الرشكات املسامهة مراعاة جمموعة من
الضوابط عند إدارة الرشكات املسامهة العائلية:

	-برضورة استقالل جملس اإلدارة يف ممارسة
عمله بام يف ذلك الرقابة عىل أداء الفريق
التنفيذي للرشكة ،وأن الدور الرقايب للعائلة

عىل جملس إدارة الرشكة سواء أكان عن طريق
مجعية املسامهني أو جملس العائلة ال يربر بأي
حال من األحوال تعطيل اختصاصات جملس

اإلدارة أو ممارسة مهامه

	-عدم جواز تدخل أي أعضاء العائلة بمن فيهم
جملس العائلة يف عمل الفريق التنفيذي للرشكة

بشكل مبارش إال إذا كان تدخله عن طريق
اجلمعية العامة العادية ووفقا الختصاصاهتا.

	-عدم جواز اجلمع بني منصب رئيس أو نائب
رئيس جملس اإلدارة واملنصب التنفيذي األول

للرشكة.

كل هذه املعايري الواجب مراعاهتا عند حتول
الرشكة العائلية إىل رشكة مسامهة وغريها من
املعايري والضوابط التي نص عليها دليل حوكمة

الرشكات العائلية وميثاقها االسرتشادي
الصادر لسنة  2014يكفل استمرار املرشوع
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العائيل وحيقق االنتاجية والربحية املنشودة منه

وخاصة عند حتوله إيل شكل رشكة مسامهة.

كام حظرت مدونة قواعد السلوك واالخالق
التي تتصل باملعايري القانونية واالخالقية يف
السلوك املتوقع من املسئولني التنفيذيني بعدم
االستحواذ عىل الفرص املوجودة ألنفسهم

يشكل شخيص والتي يتم اكتشافها من خالل
استخدام ممتلكات الرشكات أو املعلومات

أومن خالل مناصبهم.

وحظر استخدام ممتلكات أو معلومات

الرشكة أو مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية
والتنافس مع الرشكة ،كام جيب عىل أعضاء

جملس اإلدارة املحافظة عىل رسية املعلومات

املودعة لدهيم من قبل الرشكة أو عمالئها إال

عندما يؤذن باإلفصاح عنها أو التكليف هبا
بشكل قانونيي وذلك تطبيقا ملبدأ االفصاح
والشفافية يف إدارة الرشكات بام يضمن حسن

إدارة الرشكة العائلية وضامن استمرارها.
ثاني ًا :دخول الورثة إىل الرشكة

وبالتايل اآلثار القانونية لوفاة أحد الرشكاء ختتلف

من رشكة ألخرى وقد نظمت قوانني الرشكات تلك
األحوال بحسب طبيعة كل رشكة أعطت الرشكاء أن
إضافة بعض األحكام التي ال ختالف أحكام القانون

واألنظمة ذات العالقة.

فالرشكة ذات االعتبار الشخيص كالتضامنية

أو التوصية البسيطة فإن عملية انتقال احلصص للورثة

الرشكاء اجلدد تتطلب بعض اخلطوات اهلامة إلمتام

عملية انتقال حصة املورث مثل احلصول عىل موافقة
مجيع الرشكاء عىل انضامم الورثة كرشكاء جدد أيضا

موافقة من جهة الورثة أومن يمثلهم بصفة قانونية عىل
االنضامم إىل الرشكة كرشكاء ،والنقطة الثالثة عدم خمالفة

ألحكام القوانني مثل احتامل زيادة يف عدد الرشكاء عن
احلد املقرر قانوني ًا ويف كل األحوال يمكن لنظام الرشكة
األسايس أن ينظم كل ما يتعلق بحصص الرشكاء وكيفية
انتقاهلا يف حالة وفاة احد الرشكاء وبشكل مفصل.

(((7

أما املؤسسات التجارية الفردية فان املؤسسة

بطبيعتها ال تنتقل للورثة إال إذا رغبوا يف مواصلة
النشاط التجاري وبالتايل سوف تتغري من شكلها
احلايل إىل رشكة تتخذ أحد األشكال املنصوص عليها

القاعدة العامة للرشكات العائلية أهنا تقوم عىل

يف النظام ((8(.ويف الرشكات التضامنية تنقيض الرشكة

مما يودي إىل التغيري يف حصص الرشكاء انتقال حصة

أو بإعساره ،أو بانسحابه إال أنه يمكن أن ينص يف عقد

حصة ذلك الرشيك املورث يمكن أن تنتقل إىل ورثته

الرشيك مع من يرغب من ورثته ،حتى لو كان بينهم

االعتبار الشخيص ،ولذلك تتأثر بوفاة أحد الرشكاء

بوفاة أحد الرشكاء ،أو باحلجر عليه ،أو بتشهري إفالسه،

الرشيك املتوىف للورثة .وعند وفاة أحد الرشكاء فإن

التأسيس األسايس عىل استمرار الرشكة يف حالة وفاة

وذلك وفق رشوط وضوابط معينة فقد تصل بعض
اآلثار القانونية الناجتة لوفاة بعض الرشكاء تصفية حصته

ودفعها إىل الورثة دون دخوهلم رشكاء جدد ،أوقد تصل

يف بعض احلاالت إىل انقضاء الرشكة وتصفية أمواهلا.
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كام هو احلــال يف قانون الرشكات اإلمــارايت واملادة
()79
 29من قانون الــركات القطري واملــادة  27من قانون
الرشكات العامين واملادة  31حيريني 33
لطيــف جرب كوماين ،الــركات التجارية-دراســة
()80
قانونية مقارنة ،ص .124
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قص ًا أو ممنوعني نظام ًا من ممارسة األعامل التجارية.
َّ

(((8

الورثة بصورة تلقائية عيل أساس حرية تداول األسهم

بسبب االعتبار الشخيص للرشكاء فالرشكة التضامنية
تقوم أساس ًا عىل شخصية الرشيك التي هي حمل اعتبار

ذات الصلة ((8(،والسبب يف ذلك يعود إىل اخلوف من

واألصل العام هو حظر انتقال احلصص لغري الرشكاء

وثقة لذا كان البد من تضمني عقد الرشكة األسايس

قيود عىل انتقال احلصص لغري الرشكاء حتى لو كانوا
من ورثة الرشيك.

(((8

أما يف الرشكات ذات املسؤولية

املحدودة فإن النظام األسايس يلعب دورا مهام يف السامح

بانتقال احلصص إىل ورثة الرشيك املتوىف أوال ،ويكون
لبقية الرشكاء احلق يف رشاء تلك احلصص عند الرغبة يف
التنازل عنها للغري وغريها من األحكام.

(((8

أما يف حالة الرشكة املسامهة اخلاصة فإن الوضع

خمتلف بشكل كبري فالقيود واألحكام املطبقة عىل وفاة

أحد الرشكاء أخف حده من الرشكات األخرى ،ومن
طبيعة رشكات املسامهة استمرارية الرشكة وانتقال
احلصص بني املسامهني بشكل سلس وعند وفاة أحد

الرشكاء فإن حصته سوف تنتقل إىل

( )81نصت املادة الســابقة يف حالة دخول الورثة القرص إىل
الرشكة حمل مورثهم «...عىل أال يسأل ورثة الرشيك القرص
أو املمنوعون نظام ًا من ممارســة األعامل التجارية عن ديون
الرشكة يف حال اســتمرارها إال يف حدود نصيب كل واحد
منهم يف حصة مورثــه يف رأس مال الرشكة .وجيب يف هذه
احلالــة حتويل الرشكة خالل مدة ال جتاوز ســنة من تاريخ
وفاة مورثهم إىل رشكة توصية بســيطة يصبح فيها القارص
أو املمنوع نظام ًا من ممارسة األعامل التجارية موصي ًا؛ وإال
أصبحــت الرشكة منقضية بقوة النظــام ،ما مل يبلغ القارص
خالل هذه املدة -ســن الرشــد أو ِينتف سبب املنع عن
مزاولة األعامل التجارية».
أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانــون الرشكات التجارية
()82
الكويتي واملقــارن ،جامعة الكويت ،جملس النرش العلمي،
ص .52
( )83نظام الرشكات السعودي 2105م ،املادة 160و161
قد أشــارت إىل األحكام العامة لرأس مــال الرشكة ذات
املســئولية املحدودة واحلصص وأعطــت للرشكاء احلرية
الكاملة يف وضــع القواعد اخلاصــة برشكتهم مامل ختالف
أحكام النظام.

وفق ضوابط معينة ال ختالف أحكام األنظمة والقوانني

دخول رشكاء غرباء عن العائلة أو تغيري يف موازين

القوى التصويتية داخل الرشكة.

املطلب الثاين :اآلثار القانونية لتحول الرشكات العائلية
عىل دائني الرشكة املتحولة

كل القوانني والترشيعات املقارنة حتفظ

لدائني الرشكة حقوقهم وكذلك للمتعاملني معها
من الغري وذلك من خالل ضامن ماله من حقوق قبل

حتول الرشكة وكذلك بعد التحول إىل الشكل القانوين
اجلديد .فالتحول ال يعني اكتساب الرشكة شخصية
اعتبارية جديدة بل تظل حمتفظة بشخصيتها القانونية بام

هلا من حقوق وما عليها من التزامات سابقة كانت أو
الحقة للتحول ((8(.فالتحول ال يؤثر عىل مركز دائني

الرشكة وال ينقص من حقوقهم فالعقود التي أبرموها
مع الرشكة تظل قائمة دون تغيري .وكام رأينا سابق ًا

أعطيت قوانني الرشكات الرشيك احلق يف اخلروج من
الرشكة املتحولة بشكل عادل وكذلك أعطت الغري من
الرشكاء مثل تلك الضامنات ،فعىل سبيل املثال لدائني
الرشكة اجلديدة احلق يف اخلروج وتسوية دينهم أو البقاء

( )84نظام الرشكات الســعودي 2105م ،املادة الثامنة بعد
املائة عىل أنه «جيوز أن ينص يف نظام الرشكة األســاس عىل
قيود تتعلق بتداول األســهم ،برشط أال يكون من شــأهنا
احلظر املطلق هلذا التداول».
قانون الرشكات الكويتي رقم  1لسنه 2006م نصت
()85
املادة  « 252ال يرتب عىل حتول الرشكة اكتســاهبا شخصية
اعتباريــة جديدة ،وتظل حمتفظة بام هلا من حقوق وما عليها
من التزامات ســابقة عىل التحول »...ايض ًا نظام الرشكات
الســعودي 2105م ،املادة الثامنــة والثامنون بعد املائة « ال
يرتتب عىل حتول الرشكة نشــوء شخص ذي صفة اعتبارية
جديد ،وتظل الرشكة حمتفظة بحقوقها والتزاماهتا الســابقة
للتحول املذكور».
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يف الرشكة وتبقى ذمتها مشغولة بالدين.
ويف حالة حتول الرشكة ذات املسؤولية املحدودة

إىل رشكة مسامهة مقفلة بقرار من اجلمعية العمومية أو

بحكم القانون مثل حالة زيادة عدد الرشكاء عن احلد
األعىل املسوح به بام ال يزيد عن مخسني رشيك ،ويف

كل األحوال فإن ديون الرشكة للغري ال يمكن املساس

هبا فيبقى الدين يف ذمة الرشكة وكذلك يبقى مسؤولية

الرشكاء يف الرشكة قبل أو بعد التحول حمدودة بقدر
حصتهم من رأس املال أو مقدار ما يملك كل رشيك
من أسهم يف الرشكة املتحولة ويف مثل هذه احلالة ال يثري

حتول الرشكة ذات املسؤولية املحدودة إىل مسامهة مقفلة
أي مشاكل قانونية جتاه دائني الرشكة فاملسئولية للرشكاء

هي ثابتة بعد التحول وذلك بسبب االعتبار املايل لتلك

الرشكات.

(((8

أما يف الرشكات ذات االعتبار الشخيص فأن

حتوهلا إىل رشكة مسامهة مقفلة ينتج عنه آثار قانونية

نظام الرشكات السعودي
()86
2105م ،املادة احلادية واخلمســون بعد املائة «-1الرشكة
ذات املســؤولية املحدودة رشكة ال يزيد عدد الرشكاء فيها
عىل مخســن رشيك ًا...وال يكون املالك هلا أو الرشيك فيها
مســؤوالً عن تلك الديون وااللتزامــات-2 .إذا زاد عدد
الرشكاء عــى العدد املحدد يف الفقــرة ( )1من هذه املادة،
وجب حتويــل الرشكة إىل رشكة مســامهة خــال مدة ال
تتجاوز ســنة ،وإذا مضت هذه املدة دون حتويلها انقضت
بقوة النظام ،ما مل تكن الزيادة ناجتة من اإلرث أو الوصية».
ويعترب حتديد عدد الــركاء من الرشوط اجلوهرية التي ال
يمكن خمالفتها وهي حتدث أثناء حياة الرشكة وعىل ســبيل
املثــال تنازل الرشيك عن حصته آلخريــن بام جيعل العدد
يتعدى اخلمســن رشيكا فهذا التنازل يعترب باطل ملخالفة
رشط أسايس من رشوط تأسيس الرشكة ،أيضا من الناحية
العملية ال يمكن تسجيل الرشكة بأكثر من مخسني رشيك،
أيضا هناك قوانــن بعض الدول ال تأخذ باحلد األعىل مثل
قانون الرشكات اهلولندي وااليطايل .انظر ابوزيد رضوان،
الرشكات التجارية يف القانون الكويتي املقارن ،دار الكتاب
احلديث ،بغداد 1978م ،ص.300

24

جتاه دائني الرشكة ،ويتغري املركز القانوين

للرشيك يف الرشكة اجلديدة ،فاملسؤولية للرشكاء كانت
سابق ًا مرتفعة وغري حمدودة كام هو احلال يف رشكة
التوصية البسيطة أو التضامنية أو املرشوع الفردي

أما بعد التحول للشكل اجلديد فأن املسؤولية تصبح
حمدودة يف الرشكة املسامهة بمقدار حصتهم وذلك يف

العقود وااللتزامات التي وقعت بعد التحول للشكل
اجلديد .وحتول تلك الرشكات ذات االعتبار الشخيص
ينتج عنه آثار قانونية جتاه دائني الرشكة مما يتوجب معه

تدخل املرشع حلفظ احلقوق واستقرار املعامالت وعدم
فتح املجال للتالعب أو التحايل بحقوق الدائنني الذين

كانت ضامناهتم تتمثل يف ذمة الرشكة املالية والذمة
املالية للرشكاء فيها .صحيح أن قوانني الرشكات تشجع
الرشكات العائلية عىل التحول إىل رشكات مسامهة
ولكن مع ذلك حفظت حقوق الدائنني فعىل سبيل
املثال يف الرشكة التضامنية واملؤسسات الفردية عند

التحول فإن الرشيك يبقى مسئوال عن ديون الرشكة

التي نشأت قبل التحول فاملسئولية تبقي شخصية وغري

حمدودة وتضامنية.

(((8

وهنا نقطة يف غاية األمهية أن

التزام الرشكاء املتضامنني جتاه دائني الرشكة اجلديدة

تستمر وال تقترص عىل الرشكاء الباقني يف الرشكة بل متتد

لتشمل الرشكاء الذين خرجوا أو انسحبوا من الرشكة

قبل قرار

قانون الرشكات العراقي رقــم  21/1997املعدل
()87
لســنة 2004م ،نصت املادة  »157ي حالة حتول الرشكة
التضامنية أو املرشوع الفردي إىل رشكة مســامهة أو حمدودة
تبقى مســؤولية أعضائها عن التزاماهتا املتحققة عليها قبل
حتوهلا ،مسؤولية شــخصية غري حمدودة ،وتكون املسؤولية
تضامنية أيض ًا بالنسبة إىل أعضاء الرشكة التضامنية».
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اجلديد.

التحول أو بعد ما حتولت الرشكة للشكل

(((8

أما فيام يتعلق بالديون التي نشأت بعد

التحول فإهنا تكون يف ذمة الرشكة اجلديدة وتصبح

مسئولية الرشكاء يف الرشكة اجلديدة حمدودة بمقدار
حصتهم يف رأس املال ،وتصبح ضامن الدين هو ذمة

الرشكة املالية فقط.

(((8

وبالتايل ال ختضع للوقف أو االنقطاع.

(((9

ويوجه االنتقاد لتلك املادة عىل أن حقوق

الدائنني ال يمكن أن تسقط بسبب عدم االعرتاض عىل

قرار التحول للرشكاء إيل رشكة مسامهة مقفلة وخسارة

ضامن الرشيك املتضامن فاملدة املخصصة لالعرتاض

تعترب قصرية أيضا مل ترش املادة إىل اجلهة املختصة بتقديم

وبالتايل الرشكاء املتضامنني يف الرشكة

االعرتاض ،هل هي املحكمة التجارية أو اإلدارة

مسامهة مقفلة فإهنم مسؤولون بالتضامن عن ديون

الغموض وأعطت هذه النقطة مزيدا من األحكام،

التضامنية أو التوصية البسيطة بعد التحول إىل رشكة

الرشكة السابقة قبل التحول إال أنه يمكن للمسؤولية

أن تسقط عن طريق موافقة دائني الرشكة عىل إبراء ذمة
الرشكاء وحتميل الرشكة اجلديدة تلك الديون وبالتايل

تصبح الرشكة اجلديدة هي املسئولة عن ديون الرشكة
وجيب أن تكون موافقة الدائنني بشكل واضح ومكتوبة
وكذلك تعترب املوافقة ضمنية يف حال عدم االعرتاض

عىل قرار التحول إىل رشكة مسامهة بصورة ثابته للرشكة
خالل ثالثة أشهر من تاريخ انذار صاحب الدين وذلك
وفق االجراءات املتبعة يف تلك األحوال ((9(.وقد حدد

املنظم السعودي مدة اعرتاض الدائن عيل عدم خسارة

ضامن الرشيك املتضامن وتعترب هذه املدة مدة سقوط
نظام الرشكات الســعودي 2105م ،املادة العرشون
()88
أشــارت لذلك يف أحكام رشكة التضامن يف الفقرة الثانية
« إذا انســحب رشيــك من الرشكة أو أخــرج منها بحكم
هنائي من اجلهة القضائية املختصة ،فال يكون مســؤوالً عن
الديون وااللتزامات التي تنشــأ يف ذمتها بعد شهر انسحابه
أو إخراجه بحســب ما هو منصوص عليه يف املادة (الثالثة
عرشة) من هذا النظام».
( )89وجتتمــع قوانــن دول اخلليج عيل ذلــك مثل قانون
الرشكات الكويتي يف املــادة  54وقانون الرشكات العامين
يف املــادة – 32قانون الــركات البحرينــي  – 36قانون
الرشكات االمارايت 34
نظام الرشكات الســعودي 2105م ،املادة التاســعة
()90
والثامنون بعد املائة.

العامة للرشكات ،وقد تالفت بعض القوانني مثل ذلك

وعيل سبيل املثال نجد يف قانون الرشكات الكويتي الذي

أشار بوضوح يف املادة  253آلية االعرتاض واملحكمة
املختصة ،ونصت بوضوح عيل أنه يستمر االلتزام جتاه

الدائن من قبل الرشكاء املتضامنني حتي يتم الفصل

يف االعرتاض املقدم بحكم هنائي.

(((9

أما يف قانون

الرشكات األردين فإنه يشري إيل أنه ال يتم حتويل شكل
الرشكة إال بموافقة خطية من الدائنني الذين يملكون

أكثر من ثلثي الديون املرتتبة عىل الرشكة وهذا من أجل
ضامن حقوق الغري وعدم فتح باب حتويل الرشكات

كمنفذ لتخلص الرشكاء من الديون التي عليهم.

(((9

أمحد عبد الرمحن امللحم ،قانــون الرشكات التجارية
()91
الكويتي واملقــارن ،جامعة الكويت ،جملس النرش العلمي،
ص
قانون الرشكات الكويتي رقم  1لسنه 2016م نصت
()92
املادة السابقة عىل أنه «ال يرتتب عىل حتول الرشكة اكتساهبا
شــخصية اعتبارية جديدةً ،وتظل حمتفظ ًة بام هلا من حقوق
وما عليهــا من التزامات ســابقة عىل التحول ،وبالنســبة
اللتزامات الرشكاء املتضامنني الســابقة عىل حتول الرشكة،
يســقط حق الدائن يف هذا الضــان إذا مل يعرتض عىل قرار
التحول خالل ثالثني يوم ًا مــن تاريخ نرش القرار باجلريدة
الرســمية ،ويقدم االعرتاض باإلجــراءات املعتادة لرفع
الدعوى وختتص بنظره املحكمة الكلية ،ويرتتب عىل تقديم
االعرتاض اســتمرار التزام الرشكاء املتضامنني يف مواجهة
هذا الدائن ،إيل أن يفصل يف اعرتاضه بحك ٍم هنائي».
قانون الــركات االردين رقم ( )22لســنة 1997
()93
وتعديالتــه لغاية القانــون رقم  57لســنة  2006تاريخ
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وملجلس العائلية دور فعال يف تسوية اخلالفات

تعترب الرشكات العائلية عصب الدولة

وال يقترص دوره عىل التسوية الودية للخالفات فحسب

واملسامهة يف عملية التوظيف مما يساهم يف خفض نسبة

املتصلة بشكل مبارش أو غري مبارش بالرشكة العائلية،
بل

(((9

يمتد ليشمل دراسة اقرتاح تعديل امليثاق عند

االقتصادي ومصدر هام للدخل الوطني للدولة
البطالة ،واملحافظة عليها وضامن استمرارها مطلب

ظهور خالف حول أحكامة وإدارة العالقات العائلية-

رضوري للجميع .ويف هذه الدراسة حاولنا أن نوضح

للقضاء أو التحكيم سواء ألمر يتعلق بأحكام امليثاق

خاصة وكيف أن عملية التحول حتتاج إىل خطوات

الشخصية والتجارية – عند احتكام أعضاء العائلة

أو بغريها من العالقات النظامية القائمة بينهم وهذا

أمر حممود حيسب للمنظم السعودي ملا يتفق والطبيعة

القانونية واالقتصادية والتجارية اخلاصة للفصل يف
اخلالفات املتعلقة بالرشكة العائلية بام يضمن بقاءها عرب
األجيال املتعاقبة.

اخلامتة
 1/11/2006جــاء يف املــادة ( )216ان « للرشكــة أن
تتحول إىل رشكة ذات مســؤولية حمدودة أو رشكة توصية
باألسهم أو رشكة مسامهة خاصة باتباع االجراءات التالية:
أ-أن يقدم مجيع الرشكاء طلبا خطيا إىل املراقب ،أو أن يقدم
قرار اهليئة العامة للرشكة حســب واقــع احلال ،بالرغبة يف
حتويل الرشكة مع بيان أســباب التحويــل ومربراته ونوع
الرشكة التي سيتم التحويل إليها ويرفق بالطلب ما ييل.1 :
ميزانية الرشكة لكل من السنتني األخريتني السابقتني لطلب
التحويل ،مصدقة من مدقق حسابات قانوين أو ميزانية آخر
ســنة مالية للرشكة إذا مل يكن قد مىض عىل تســجيلها أكثر
من ســنة .2 .بيان بتقديرات الــركاء ملوجودات الرشكة
ومطلوباهتا .ب-مــع مراعاة أحكام الفقــرة (أ) من هذه
املادة يشــرط موافقة الرشكاء أو املسامهني حسب مقتىض
احلال باإلمجاع عىل حتويل الرشكة إىل رشكة مسامهة خاصة.
ج-يعلن املراقب عن طلب التحويل يف صحيفتني يوميتني
عــى األقل وعىل نفقة الرشكة خالل مخســة عرش يوما من
تاريخ تقديــم الطلب ويبني يف اإلعالن مــا إذا كان هناك
اعرتاضات مــن الدائنــن أو الغري وال يتــم التحويل إال
بموافقــة خطية من الدائنني الذيــن يملكون أكثر من ثلثي
الديون املرتتبة عىل الرشكة».
وزارة التجارة واالســتثامر ،دليل حوكمة الرشكات
()94
العائلية الســعودية وميثاقها االسرتشادي 2014 ،م ،ص
 .18-16نسخة الكرتونية متوفرة عىل موقع الوزارة
https//:mci.gov.sa/LawsRegulations/
Projects/Pages/default.aspx
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أمهية حتول الرشكات العائلية إىل رشكات مسامهة
عملية واضحة وتسهيل يف اإلجراءات ومزيد من
املرونة .وتنبع أمهية البحث يف مثل هذه املواضيع من

أجل حتديد األثار القانونية لتحول الرشكات العائلية
إىل رشكات مسامهة خاصة ،وحتديد املراكز القانونية

للرشكاء يف الرشكة قبل وبعد التحول هبدف توضيح
وإزالة الغموض أمام الرشكات العائلية الراغبة يف

التحول لشكل الرشكات املسامهة.

ويمكن القول بأنه الزالت كثري من قوانني

الرشكات العربية تشري إىل أحكام عملية التحول

بشكل خمترص ومل تفصل يف نقاط جوهرية يستدعي
إيضاحها وبياهنا .صحيح إنه أعطت دول اخلليج
مؤخر ًا أمهية كبرية للرشكات العائلية ،وأمهية املحافظة

عليها والتشجيع عىل حتويلها إىل رشكات مسامهة مقفلة

من خالل تسهيل عمليات التحويل وتقديم احلوافز
والتسهيالت من قروض رسوم خمفضة .وعىل سبيل

املثال يف قانون الرشكات السعودي هناك إشارة إىل

عملية التحول ولكن ليس بالشكل املطلوب فهناك

نقاط كثرية ،كام رأينا سابقا مل يرش إليها نظام الرشكات

السعودي.

حتول الرشكات العائلية أصبح موضوعا هاما حيتاج إىل
دراسة وبحث من قبل املالك واختاذ قرار شجاع ولذا

الرشكات العائلية أمامها عدة خيارات إما االستمرار
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يف شكل رشكة مسامهة مغلقة أو مسامهة عامة أو البيع

5ثبت من خالل هذه الدراسة أن التحول القانوين

5-

للرشكة العائلة حتت شكل رشكة مسامهة مقفلة
حيقق هلا اإلدارة الرشيدة ،بعيد ًا عن اخلالفات

للغري أو االندماج يف رشكة أخري أو الزوال ،وبالتأكيد
اخلسارة سوف تكون بال شك عىل اجلميع مشرتكة

العائلية واألهداف والطموحات الفردية من

ألفراد العائلة والدولة واملجتمع.

خالل الفصل بني اختصاصات جملس العائلة

ولقد خلصنا من تلك الدراسة إىل العديد من النتائج
والتوصيات تتمثل يف اآليت:
1-

1ثبت من خالل هذه الدراسة أن التحول

وجملس اإلدارة واملجلس التنفيذي.

6نوىص برضورة وجود جهة لتسوية اخلالفات

6-

واملنازعات يف الرشكات العائلية عن طريق

القانوين لشكل الرشكة العائلية إىل شكل رشكة

الوسائل البديلة للقضاء وضامن تنفيذ أحكامها

مسامهة مغلقة يضمن استمرارية مرشوع

وقراراهتا.

العائلة التجاري لعدة أجيال متعاقبة.
2-

2ثبت من خالل هذه الدراسة أن حتول الرشكة
العائلية إىل رشكة مسامهة مقفلة ،وتطبيق

الفصل بني امللكية اإلدارية سوف حيقق مصالح

كل األطراف يف الرشكة .وسوف ختضع أعامل

املراجع
.1

جملس إدارة الرشكة ملراقبة اجلمعية العمومية

ممثله باملسامهني فيها.

 3-وجود جملس عائيل سوف يساهم يف حتقيق

.2

4-

والقرارات ،وذلك لضامن قوهتا خاصة يف

جمال الرشكات العائلية التي ال تقل أمهيتها عن

.3

حتقيق رؤية .2030

3امللحم ،أمحد عبد الرمحن ،قانون الرشكات
التجارية الكويتي واملقارن ،جامعة الكويت،
جملس النرش العلمي.

.4

4احلسني ،حسني شحادة ونرص ،محادة حممد،
القانون التجاري ،الطبعة األويل ،الرياض،
1439هـ.

غريها من الرشكات التجارية ،ملا تقوم به من
دور اقتصادي كبري داخل اململكة وسعيا نحو

الرشكات العائلية ،ورقة عمل ،ملتقي الرشكات
االدارية2011 ،م.

التحول القانوين للرشكات العائلية بيشء
من التفصيل أفضل من ترك املسألة للوائح

2الريس ،سعد عبد الرازق ،إعادة هيكلة
العائلية يف العامل العريب ،املنظمة العربية للتنمية

الشخصية يف ظل قواعد احلوكمة للرشكات

4مناشدة املنظم السعودي برضورة تنظيم عملية

الطبعة الرابعة ،الدار الوطنية للنرش والتوزيع،
الرياض1996,م.

مصالح الرشكة دون مصالح املسامهني
العائلية.

1اجلرب ،حممد حسن ،القانون التجاري السعودي،

.5

5بيلكوف ،إيغور ،حوكمة الرشكات :التجربة

يوسف أمحد القاسم الزهراين:أمهية التحول القانوين للرشكات العائلية يف اململكة العربية السعودية إىل رشكات مسامهة مقفلة واألثار الناشئة عنه

27

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

الروسية وما بعدها ،حوكمة الرشكات  -مركز
املرشوعات الدولية اخلاصة2014 ،م.

.6

6محدهلل ،حممد محدهلل ،القانون التجاري :الرشكات
التجارية ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض،
1434هـ.

.7

7زيدان ،عمرو عالء الدين ،إدارة الرشكات
العائلية :مخس قضايا إسرتاتيجية معارصة،
املنظمة العربية للتنمية االدارية ،القاهرة،
 2009م.

.8

8زيدان ،عمرو عالء الدين ،اجتامعات وجمالس
األعامل يف الرشكات العالية ،املنظمة العربية
للتنمية اإلدارية ،القاهرة2004 ،م.

.9

9زيدان ،عمرو عالء الدين ،مراحل ومعوقات

1414منصور ،أنور مطاوع ،القانون التجاري
السعودي ،مكتبة املتنبي ،الطبعة اخلامس،
الدمام1438 ،هـ.

1515وزارة التجارة واالستثامر ،دليل حوكمة
الرشكات

العائلية

االسرتشادي 2014 ،م.

السعودية

وميثاقها

1616ورد ،جون ،الرشكات العائلية...اإلزدهار
واإلهنيار ،مركز اخلربات املهنية لإلدارة،

القاهرة2004 ،م.
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سن النية في القانون الجنائي
ْ مبدأ ُح
وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية
 خالد بن عبداهلل الشايف.د
األستاذ املشارك يف القانون اجلنائي
رئيس قسم القانون سابق ًا بجامعة املجمعة
Abstract
The study of this research under the title (the principle of good faith in criminal law and its applications
in the Kingdom of Saudi Arabia) stems from the importance and modernity of the term and to the fact
that it is a sophisticated legal meaning which made it
a subject of research and study in private and public
law. This is a proof of its importance and necessity as
a legal principle settled in legal life.
The study aimed at defining the concept and principle of 'good faith' in criminal law and its characteristics in the criminal laws and its applications in
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia. Therefore,
attention has become a supreme goal for researchers
and jurists.
The research was limited to the definition of the
principle of 'good faith' in the criminal law and its
trends, its impact on the elements of physical and
moral crime, its impact on the determination of
criminal responsibility and punishment, and to identify the authority which is authorized to evaluate the
principle of 'good faith'.
The study plan contains two chapters; the first
chapter entitled "The concept of good faith principle
in law", and it has two topics. The second chapter
entitled (identifying the principle of good faith in the
Criminal Code), and it has three topics.
Finally, the research ended with conclusions and
recommendations. Among the results was that 'good
faith' in criminal law does not permit crime. It does
not prevent criminal responsibility except as an exception in the form of private criminal intent. Where
the origin is that there is no effect of 'good faith' on
the principle of criminalization, good intention to
use the right is a condition, but in the case of crimes,
it may be an exception to the prohibitions of liability
in the form of the absence of private intent.
Among the recommendations that : It is important
that the principle of 'good faith' should be present in
all criminal laws without exception, it eases a lot of
explicit of some of the legal texts. If it applied literally, it may lead to the violation of the spirit of justice
and substance, and violate the essence of the law and
principles.
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امللخص
جاءت دراسة هذا البحث حتت عنوان ( مبدأ حسن النية
)يف القانون اجلنائي وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية
 مما جعله حمل بحث ودراسة،نابعة من أمهيته حلداثة املصطلح
 وهذا ما يدلل عىل أمهيته،يف القانون بشطريه العام واخلاص
.ورضورته كمبدأ قانوين استقر يف احلياة القانونية
هدفت الدراسة وسعت إىل حتديد ماهية ومفهوم مبدأ حسن
 وتطبيقاته، النية يف القانون اجلنائي ومعامله يف القوانني اجلنائية
 ولذا صار االهتامم به هدف ًا،يف قوانني اململكة العربية السعودية
. سامي ًا للباحثني وفقهاء القانون
اقترص البحث عىل تعريف مبدأ حسن النية يف القانون
 وتأثريه عىل عنارص اجلريمة املادية واملعنوية، اجلنائي واجتاهاته
 وبيان اجلهة، وأثره يف تقرير املسؤولية اجلنائية والعقوبة،
 حيث جاءت خطة البحث يف،املخولة بتقدير مبدأ حسن النية
،) (مفهوم مبدأ حسن النية يف القانون: األول بعنوان،مبحثني
 والثاين بعنوان (تقرير مبدأ حسن النية يف القانون،وفيه مطلبان
. وفيه ثالثة مطالب،)اجلنائي
،وأخري ًا ختمت البحث بخامتة تضمنت النتائج والتوصيات
 أن حسن النية يف القانون اجلنائي ال يبيح:ومن هذه النتائج
 بل إنه ال يمنع املسؤولية اجلنائية إال عىل سبيل،اجلريمة
 إذ األصل أنه ال،االستثناء يف صورة القصد اجلنائي اخلاص
 فحسن النية يف استعامل،تأثري حلسن النية عىل مبدأ التجريم
 أما يف اجلرائم فقد يعد مانع ًا من موانع،احلق هو رشط
.املسؤولية عىل سبيل االستثناء يف صور انتفاء القصد اخلاص
 أمهية أن يكون مبدأ حسن النية حارض ًا يف:ومن التوصيات
كثريا من
ً  فهو خيفف،مجيع القوانني اجلنائية دون استثناء
رصاحة بعض النصوص القانونية التي قد يؤدي تطبيقها
 وخيل بجوهر،بحرفيتها إىل ما خيالف روح العدالة وجوهرها
.القانون ومبادئه
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المقدمة :

مما جعله حم ً
ال للبحث والدراسة.

احلمد هلل الذي جعل الكامل صفة الزمة

مالزمة لذاته ،والصالة والسالم عىل الرمحة املهداة نبينا
حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ،أما بعد :

لقد نص كثري من القوانني عىل مبدأ حسن النية،

فجرمت كل فعل أو ترك يتعارض مع حسن النية
ومقتضياته ،وإن كانت مل تضع له تعريف ًا قانوني ًا حمدد ًا

بل تركت أمر تعريفه للفقه والقضاء ،فقد ألزم املقنن
بمراعاته وااللتزام بمقتضياته ،كام ألزم القايض بالبحث

عنه ،فهو من الشمول والفاعلية حيث إنه ال حاجة
للنص عليه رصاحة يف كل قانون ،إنام يطبقه القضاء من
خالل مظاهره ،ومن خالل النظم القانونية التي تلتقي

معه كفكرة عدم التعسف يف استعامل احلق .ويف الوقت
نفسه ومع تعاظم أمهية هذا املبدأ أصبح حارض ًا يف عدد
من القوانني – وخاصة القانون اجلنائي  -وأصبحت
كثري من الدول تنص عليه يف القوانني الصادرة عنها
وخاصة يف القوانني اجلنائية  ،وهذا ما يدلل عىل أمهيته

ورضورته كمبدأ قانوين عام استقر يف احلياة القانونية.
موضوع البحث:

جاء موضوع البحث بعنوان (مبدأ حسن

النية يف القانون اجلنائي وتطبيقاته يف اململكة العربية
السعودية) لنتناول فيه ماهية مبدأ حسن النية يف القانون

واجتاهاته ،واجلهة املخولة بتقرير هذا املبدأ ،وأثره يف

تقرير العقوبة.

هلذا املبدأ.

 .٣أمهية ورضورة تناوله كمبدأ قانوين عام استقر يف
احلياة القانونية.

ومن واجب الفقه القانوين أن يتناول هذا املوضوع

بالدراسة ،ومن املأمول أن تسهم هذه الدراسة يف
إيضاح بعض اجلوانب املتعلقة بذلك ،وأن تكون منطلق ًا

لدراسات قادمة تتناول جوانب أخرى هلذا املوضوع
املهم يف مسرية العدالة وتطبيق القانون.

أهداف البحث:
هيدف البحث ويسعى إىل حتديد ماهية ومفهوم مبدأ

حسن النية يف القانون اجلنائي ومعامله يف القوانني

اجلنائية ،وتطبيقاته يف قوانني اململكة العربية السعودية،
لذا صار االهتامم به هدف ًا سامي ًا للباحثني وفقهاء

القانون.

مشكلة البحث:
ّ
إن حديثنا يف هذا البحث عن مبدأ حسن النية يكمن

يف كونه من املوضوعات املتجددة ،التي تتصف

بعدم الوضوح فمفهوم مبدأ حسن النية ،ال نجد له
تعريف ًا قانوني ًا قابال للتطبيق ،حيث إنه خيتلط باملفاهيم
األخالقية من صدق وأمانة ونزاهة واستقامة ،وهذه

املفاهيم تتصف بالغموض من الناحية القانونية ،وهي

ال تكفي لتحديد معناه القانوين ،حيث إن هذه املفاهيم

أمهية البحث:

يف ذاهتا حتتاج إىل حتديد .وعىل ذلك تركز هذه الدراسة

تنبع أمهية هذا البحث مما ييل :
 .١حداثة هذا املصطلح لكونه مدلوال قانونيا متطورا
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 .٢التعرف عىل التطور الذي طرأ يف القوانني إعامالً

عىل إجياد مفهوم قانوين ملبدأ حسن النية يف القانون
اجلنائي  ،يمكن تطبيقه بشكل صحيح يتفق مع مراد
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املقنن ومقاصده ،لذا فهو من املوضوعات التي أصبحت
جماالً خصب ًا للبحث والدراسة من زوايا متعددة ،نظر ًا

لتشعبه ،ورضورة تتبعه دراسة وتأصي ً
ال  ،وهذا ما نود
تناوله يف هذا البحث .
منهج البحث:

اتبعت يف هذا البحث املنهج الوصفي ،واملنهج

املطلب الثاين  :مبدأ حسن النية وأثره يف تقرير العقوبة .
املطلب الثالث  :اجلهة املخولة بتقدير مبدأ حسن النية .
اخلامتة وتتضمن :
أوالً :النتائج .
ثاني ًا :التوصيات .

التحلييل ،وذلك من خالل استخالص املعلومات من

األبحاث والدراسات املتخصصة التي تناولت موضوع

املبحث األول

البحث ،كام اعتمد استقراء وحتليل نصوص القوانني

التي تناولت هذا املبدأ يف اململكة العربية السعودية ،

وقمت بالتحليل واملقارنة ووضع النتائج والتوصيات

يف هناية البحث.
خطة البحث:

تقوم خطة البحث عىل مقدمة ،ومبحثني ،وقسم كل
مبحث إىل عدة مطالب ،ثم إىل فروع متى ما اقتىض األمر
ذلك .وخامتة تضمنت أهم نتائج البحث والتوصيات،
وذيلت البحث بفهارس عامة .وبناء عىل ما سبق فإن

خطة البحث تفاصيلها كاآليت:

املبحث األول :مفهوم مبدأ حسن النية يف القانون

واجتاهاته ،ويتضمن املطالب التالية:

املطلب األول  :نشأة وتطور مبدأ حسن النية وطبيعته.
املطلب الثاين  :اجتاهات مبدأ حسن النية .

مفهوم مبدأ حسن النية يف القانون واجتاهاته
يف هذا املبحث نتحدث عن ماهية مبدأ حسن النية يف
القانون يف مطلب أول  ،بينام نتحدث يف مطلب ثاين عن
اجتاهات مبدأ حسن النية  ،وذلك عىل النحو اآليت :

املطلب األول  :نشأة وتطور مبدأ حسن النية وطبيعته:
يعد مبدأ حسن النية من املبادئ العامة للقانون

التي تعرتف هبا األمم املتمدينة  ،كام يعدُ مبدأ حسن النية
مبد ًأ ذا مدلول قانوين متطور ؛ ألنه ذو طبيعة موضوعية
بحيث إنه أساس القواعد العامة للقانون  ،وأسهم تطور
هذا املبدأ وانتشاره يف أن أصبح مقبوالً وجزء ًا ال يتجزأ

من النُظم القانونية  ،فمن الصعب إنكار وجود هذا
املبدأ سواء يف القوانني الداخلية أو يف القانون الدٌ ويل

بشكل عام (((().

إن مبدأ حسن النية هو من أهم املبادئ القانونية

املبحث الثاين :مبدأ حسن النية يف القانون اجلنائي وآثاره

عىل اإلطالق ؛ سواء كان ذلك عىل مستوى القانون العام

املطلب األول  :مبدأ حسن النية والركن املعنوي يف

قد خيفف كثريا من رصاحة بعض النصوص القانونية ،

 ،ويتضمن ثالثة مطالب:
اجلرائم .

أو مستوى القانون اخلاص  ،حيث إن اللجوء هلذا املبدأ

( )1رغد عبد األمري مظلوم 2014 ( ،م )  « ،مبدأ حســن النية
يف تنقيذ املعاهدات الدولية « جملة ديايل  ،العدد ( ، )64ص
. 175
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والتي قد يؤدي املستفيد بحرفيتها  -تطبيق ًا  -أن يصل

إىل ما خيالف ُروح العدالة وجوهرها(((().

ويرجع أصل مبدأ حسن النية من الناحية اللغوية إىل

االسم الروماين "  " Bona Fidesوهذا املصطلح -

قبل أن يصبح ذا مدلول قانوين -كان ُيشري  -يف األصل
إىل جذور دينية ؛ ألنه يف ِهذه الفرتة مل يكن جمال القانون
مستقال عن باقي املجاالت خاصة االعتقاد الديني ،

ولكن ما هيمنا أكثر يف هذا التعريف هو حماولة فهم مبدأ
حسن النية يف إطار القانون  ،فقد انقسم الفقهاء أثناء

تعريفهم ملبدأ حسن النية إىل ثالثة تيارات خمتلفة ،لكنها
متكاملة فيام بينها ،يمكننا تناوهلا عىل النحو التايل من

خالل عرض رأى كل فريق :

 " Sunt Servandaال يعدُ إال تطبيق ًا ملبدأ حسن

النية يف إطار املعاهدات الدولية ،ويف هذا االجتاه
خصص القانون الدويل الوضعي هلذا املبدأ مكانة مهمة

 ،حيث نصت عدة مواثيق عىل رضورة تنفيذ الدول
اللتزاماهتا بحسن نية حتى أصبح هذا املبدأ مكمال

لاللتزام القانوين (((().

ويعدُّ هذا املبدأ مألوف ًا يف القانون الروماين وقد
صاحبه يف تطوره وانتشاره وأصبح مقبوالً ؛ بوصفه

جز ًءا ال يتجزأ من النظم القانونية  ،ويكشف التطور
التارخيي للقانون اإلنجليزي أن مبدأ حسن النية كان
معروف ًا يف القانون اإلنجليزي القديم كمبدأ عام (((()،

وبصدور قانون العمل القضائي عام 1873م  ،أصبح

الفريق األول  :يتمثل يف املدافعني عن التصور الذايت

يف إنكلرتا نوعان من املحاكم  ،حماكم العدالة  ،وحماكم
القانون  ،وقد ارتبط مبدأ حسن النية كثري ًا بمحاكم

" "Fait Juridiqueوهو -بالتايل  -يمكن أن يكون

(((( ).

الفريق الثاين :يرى أن حسن النية يستعمل بوصفه
معيار ًا ثابت ًا " "Standardللقانون الدويل وهو يميل

حسني النية الذين يركنون يف أعامهلم وترصفاهتم إىل
ظواهر األمور ،ويعد هذا الظاهر موافق ًا للحقيقة إىل أن

ملفهوم حسن النية حيث يعدونه ذا صبغة قانونية
متثي ً
ال خاطئ ًا للوقائع وتوقع ًا مغلوطا .

إىل املنطق واإلخالص  ،وهذا تصور شبه موضوعي "

 " Semi objectifحلسن النية ،ومن ثم فهو عبارة

عن تقدير حمدود الترصف ومقبول لدى أشخاص

العدالة  ،وأصبح مما ُيعتمد عليه القضاة يف هذه املحاكم
ولذلك فالقانون حيمي مصلحة األشخاص

يث ُبت العكس  ،ومن هنا تأيت محاية القانون لألشخاص

حسني النية.

القانون العام.

الفريق الثالث :يرى أن مبدأ حسن النية ذو طبيعة

موضوعية  " Objectiveويعدونه من املبادئ العامة
للقانون فهو أساس القواعد بل إِ ن مبدأ "Pacta
( )2نــوري خاطــر 2003( ،م )  « ،اخلطأ اجلســيم يف ظل
تطبيقاته الترشيعية والقضائية – دراسة مقارنة «  ،األردن ،
جملة املنار الصادرة عن جامعة آل البيت  ،املجلد ( )9العدد
( )3ص . 74
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( )3مفيد حممود شهاب 1967 ( ،م ) « املبادئ العامة للقانون
بوصفها مصدر ًا للقانون الدويل «  ،املجلة املرصية للقانون
الدويل  ،مرص  ،املجلد ( ، )23ص  1وما بعدها .
( « )4رغد عبد األمري مظلوم 2014 ( ،م )  « ،مبدأ حسن النية
يف تنقيذ املعاهدات الدولية «  ،مرجع سابق .
( )5وائل محدي أمحد عيل 2010 ( ،م ) « حسن النية يف البيوع
الدولية دراســة حتليلية مقارنة يف ضوء االتفاقيات الدولية
والترشيعات املقارنة «  ،القاهــرة  ،دار النهضة العربية ، ،
ص  ، 178ص . 279
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وملا كان هذا املبدأ – أعنى مبدأ ُح ْسن النية

 حيكم السلوك القانوين عامة ،فإن االهتامم به يبدوأمر ًا طبعي ًا يف كل قانون ؛ ألن القانون يوضع لتنظيم
العالقات بني األفراد أنفسهم؛ أو بينهم وبني السلطة

التي متثل املجتمع (((().

ومن اجليد ،اإلشارة إىل أن حماولة وضع

تعريف حمدد ملبدأ حسن النية ليست من السهولة التي

النية من كل ذلك ؟ «((((((().
وتقر الطبائع العقلية و العرفية أنه ما دامت النية

كامنة يف النفس ومل خترج إىل العامل اخلارجي باإلفصاح

عنها ؛ فإنه ال يرتتب عليها أي أثر قانوين)((((.

لذا جاء املطلب الثاين ليتناول اجتاهات مبدأ حسن النية،
والتعريف املختار هلذا املبدأ يف القانون اجلنائي.

قد يتصورها البعض ،وذلك الختالط فكرة حسن النية

املطلب الثاين :اجتاهات مبدأ حسن النية

باألخالق والصدق واألمانة واالستقامة يف القانون،

فهي فكرة غري حمددة يشوهبا الغموض وعدم التحديد،
وذلك أن وحدة القياس يف القانون ختتلف عنها يف

األخالق .كام أن مفهوم حسن النية خيتلف من حالة إىل

أخرى ،ففي نطاق التنفيذ يعني االستقامة واألمانة ،ويف

كسب احلقوق يعني عدم العلم بالعيب الذي يشوب
الترصف ،هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى فإن فكرة حسن النية ختتلط

بمعاين أخرى تنبع من منبع واحد ،إذ يميل فقهاء
القانون عند احلديث عن حسن النية إىل احلديث عن
فكرة اجلهل والغلط واخلطأ ،ومجيع هذه األفكار تنبع

من داخل اإلنسان أي إهنا ذاتية ،قياسها وحتديدها ليس
هين ًا الرتباطها بعواطف وأفكار ومشاعر اإلنسان،
والتي تتفاعل وتتحرك من أجل حتقيق غاية معينة،

تنتهي إىل قرار بعقد العزم عليه ،ثم يرتجم هذا القرار إىل
واقع ملموس يف العامل اخلارجي ،وهذا القرار املرتجم

قد يكون مرشوع ًا وقد يكون غري مرشوع ،فأين حسن
( « )6إبراهيم أمحــد الذيابات 2005 ( ،م ) « حســن النية يف
تنقيذ العقــود يف القانون املدين األردين – دراســة مقارنة
« -أطروحة ماجســتري  ،مقدمة لكلية الدراسات الفقهية
والقانونية بجامعة آل البيت ،

من املعلوم أن هناك جوانب اختالف يف حتديد

مفهوم مبدأ حسن النية يف فروع القانون .والذي هيمنا
 -يف هذا البحث  -هو التعرف عىل مبدأ حسن النية

يف القانون اجلنائي ملا يشكِّله من أمهية بالغة ،إذ يتوقف

دوره يف القانون اجلنائي ويف جمال العقوبات – عىل وجه
اخلصوص – عىل فهم مدلوله((.)((1

ويف حماوالت جادة من فقهاء القانون اجلنائي للتعريف

بمبدأ حسن النية كان هناك اختالف يف الوصول إىل

تعريف حمدد هلذا املبدأ ،وأخذ فقهاء القانون اجلنائي
اجتاهات خمتلفة ،يمكننا أن نجملها فيام ييل:

االجتاه األول  :ويرى أصحابه أن حسن النية هو «
( )7نعامن خليل الظاهر  1988 (،م )  « ،أركان الظاهر كمصدر
للحق»  ،دار النهضة العربية  ،،ص - 134ص.130
( )8نشأت الدريني 1982( ،م)  " ،الرتايض يف عقود املبادالت
املاليــة  ، ,الطبعة األوىل  ,دار الرشوق ,جده ,الســعودية  ,ص
.51
( )9نشأت الدريني 1982( ،م)  « ،الرتايض يف عقود املبادالت
املاليــة  ، ,الطبعة األوىل  ,دار الرشوق ,جده ,الســعودية  ,ص
.51
( )10انظر بترصف يســر  :عثامن سعيد عثامن 1977 ( ،م
)  « ،استعامل احلق كسبب لإلباحة «  ،رسالة الدكتوراه ،
جامعة القاهرة  ، ،ص . 396
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انتفاء القصد اجلنائي»(( ، )((1ويع ِّللون ذلك بأن «

وال يبيح ُحسن النية اجلريمة  ،بل إنه ال يمنع املسؤولية

أي متجهة إىل االعتداء عىل احلقوق التي حيميها القانون
ِ
مستهدف ًا خمالفة
 ،فإن انتفت هذه اإلرادة لديه فلم يكن

اجلنائي اخلاص  ،إذ األصل أنه ال تأثري حلسن النية عىل

القصد اجلنائي هو  « :إرادة متجهة إىل خمالفة القانون ،

القانون أو االعتداء عىل حق  ،فقد انتفت لديه النية
السيئة  ،وتوافر لديه حسن النية (( ،)((1و ُيرد عىل هذا

اجلنائية إال عىل سبيل االستثناء  ،يف صورة القصد

مبدأ التجريم  ،فحسن النية يف استعامل احلق هو رشط
 ،أما يف اجلرائم فقد يعد مانع ًا من موانع املسؤولية عىل
سبيل االستثناء يف صور انتفاء القصد اخلاص ( ).
(((1

الرأي بأنه ال يلزم من انتفاء النية السيئة توافر حسن النية

االجتاه الثاين :يرى أصحاب هذا االجتاه يف تعريف

بل هي دليل وعالمة عىل القصد اجلنائي ((.)((1

العناية واالنتباه الواجبني (( ،)((1أو الغلط يف الوقائع

يف املقابل  ،فالنية السيئة ليست مرادفة للقصد اجلنائي
ولذلك فإن من الثابت أن انتفاء النية السيئة ال

حسن النية عىل أنه الغلط يف وقائع اجلريمة بعد بذل

فقط ((.)((1

يلزم منه توافر حسن النية ،فقد ال يكون هناك نية أصال

ويؤمن أصحاب هذا االجتاه بأن حسن النية يقوم عىل

وهنا ُيثار تساؤل هل املك َُره عىل فعل جريمة ( ما) قد

عدم اإلمهال  ،وهذا الرأي يستند إىل نظرية العلم يف

للفعل ملن انتفت لديه النية السيئة.

عدم توفر العلم باليشء عىل حقيقته  ،فهو الغلط مع

انعدمت لديه حرية االختيار ؟ ،ألن من انعدمت لديه

حرية االختيار فقد انعدمت لديه اإلرادة (( )((1ومن

انعدمت لديه النية ال يمكن وصفها باحلسن مع عدم

وجودها  ،ويتضح من ذلك أن املكره ال يمكن وصفه

بحسن النية  ،لكونه ليس لديه نية سيئة ؛ لذلك فيمكننا

أن نطبق عليه األحكام املتعلقة باملكره  ،وليس األحكام

بناء القصد اجلنائي  ،والتي تقيض بأن العلم هو أساس
القصد اجلنائي وأن اإلرادة ال حمل هلا إال فيام يتعلق

بالفعل املادي دون النتيجة  ،فالقصد اجلنائي  -عىل
املكونِة للجريمة  ،وبنتيجة
هذا -هو العلم بالوقائع
َ
هذا الفعل  ،ثم اجتاه اإلرادة إىل الفعل دون النتيجة
اإلجرامية ( ).
(((1

املتعلقة بحسن النية .

( )11انظر  :حممود نجيب حسني 1962( ،م )  « ،أسباب
اإلباحة يف الترشيعات العربية « ،املطبعة العاملية ،القاهرة ،
ص . 90
انظــر  :حممــود نجيــب حســني 1962( ،م ) ،
()12
« أســباب اإلباحة يف الترشيعات العربية « مرجع سابق ،
ص  90حممد حممد مصباح القايض 1997 ( ،م )  « ،مبدأ
ُحســن النية يف قانون العقوبــات»  ،دار النهضة العربية ،
ص.32
( )13عثامن ســعيد عثامن 1977 ( ،م )  « ،اســتعامل احلق
كسبب لإلباحة»  ،رسالة الدكتوراه  ،جامعة القاهرة  ،ص
.406
انظر  :عمــر الرشيــف 2002( ،م)  « ،درجات
()14
القصد اجلنائي «  ،دار النهضة العربية  207 -196 ،ص .
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حســن بن هندي العامري 1429( ،هـ)  « ،حســن
()15
النية وأثرها يف العقوبة التعزيرية «  ،رســالة منشورة ضمن
سلسلة الرســائل اجلامعية  ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية  ،ص . 40
( )16انظر  :صفية حممد صفوت  ،ترمجة عبدالعزيز صفوت
1986 ( ،م )  « ،القصــد اجلنائي واملســؤولية املطلقة -
دراســة مقارنة «  ،بريوت  ،دار زيدون للطباعة والنرش ، ،
ص .178 -177
( )17ينظر  :عثامن ســعيد عثامن 1977 ( ،م )  « ،استعامل
احلق كسبب لإلباحة»  ،مرجع سابق  ،ص .401
( )18انظــر  :عمــر الرشيــف 2002( ،م)  « ،درجات
القصد اجلنائي «  ،مرجع سابق  ،ص .57
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وقد نصت حمكمة النقض املرصية – يف هذا

وال يصح يف هذا املوضوع اخللط بني الباعث الرشيف
وحسن النية  ،فحسن النية يستلزم إىل جانب النية باعث ًا

حمكمة النقض  ،وهو معنى ال ختتلف مقوماته باختالف

توافر حسن النية بعد وجود النية اجلرمية  ،وهو مع هذا

السياق  -عىل أن « حسن النية املؤثر يف اجلريمة رغم
توافر أركاهنا هو من كليات القانون التي ختضع لرقابة
اجلرائم  ،ويكفي أن يكون الشارع قد ضبطه ،وأرشد إىل

عنارصه يف نص معني أو مناسبة معينة ؛ ليستفيد القايض

يف ذلك بالقاعدة العامة الواجبة االتباع  ...ألن حسن
النية ليس معنًى باطن َّيا ؛ بقدر ما هو موقف أو حالة

تشوه حكمه عىل
يوجد فيها الشخص نتيجة ظروف ِّ
األمور؛ رغم تقديره هلا تقدير ًا كافي ًا ،واعتامده يف ترصفه

عىل أسباب معقولة ((.)((1

ومن األمهية التن ُّبه ملا نصت عليه حمكمة النقض – أعاله

 -ألن تقدير حسن النية يرجع إىل املوقف أو احلالة التي

تشوه حكمه عىل
يوجد فيها الشخص نتيجة ظروف ِّ
األمور  ،مع مراعاة حدود النص القانوين الذي أصدره

املقنن بضوابطه وعنارصه لتطبيقه عىل الواقعة أو احلالة .
االجتاه الثالث :يرى أصحاب هذا االجتاه عند تعريف
حسن النية يف القانون اجلنائي رضورة ربط معناه

بالباعث الرشيف  ،الرتباط معنى سوء النية بالباعث
الدينء فبعض اجلرائم العمدية تتطلب لقيام املسؤولية

صورة خاصة من العمد  ،وهو القصد اخلاص  ،ويستلزم

مصدر ختصيص القصد أو العمد  -يف هذه اجلرائم -
باعث ًا هو نية اإلساءة أو اإلرضار ؛ بحيث إذا مل يتوافر
هذا الباعث لدى اجلاين انعدم القصد اخلاص((،)((2

( )19حممــد حممد مصباح القــايض 1997 ( ،م )  « ،مبدأ
ُحسن النية يف قانون العقوبات»  ،مرجع سابق  ،ص -127
. 128
( )20انظــر بتــرف يســر  :عزالديــن الدناصــوري ،
وعبداملجيد الشــواريب  « ،املســؤولية اجلنائيــة يف قانون
العقوبــات واإلجــراءات اجلنائيــة «  ،منشــأة املعارف
باإلسكندرية  ،ص .521

رشيف ًا ،أما الباعث الرشيف فهو جمرد معيار يعرف به
يسبق وجود هذه النية ((.)((2

ومن التعريفات التي جاءت يف تعريف مبدأ حسن النية
هو  « :أن يعتقد الشخص بمرشوعية العمل الذي
يبارشه  ،وأنه يف احلدود القانونية املرسومة  ،ويستوي يف

أن يبني هذا االعتقاد باملرشوعية عىل أسباب معقولة أو

أسباب غري معقولة ((.)((2

ويسوق البعض تعريف ًا آخر ملبدأ حسن النية

وهو « االعتقاد بمرشوعية الترصف املتخذ أو املأمور

به ،أي اجلهل بعدم مرشوعيته ((.)((2

وهناك من يرى أن حلسن النية مفهوم ًا ضيق ًا
وآخر واسع ًا  ،وبحسب املعنى الضيق  ،فيقصد به يف

ممارسة السلطة ؛ جهل املوظف العيب الذي يشوبه فعله
 ،واعتقاده  -بناء عىل هذا اجلهل  -أن الفعل مرشوع
 ،ويعني ذلك أن معيار االعتداد باجلهل ؛ هو أن يبلغ
حد ًا ينتفي معه القصد اجلنائي  ،ومن ثم انعدام الركن

املعنوي للجريمة  ،وهذا غلط يف الوقائع ينفي القصد
اجلنائي كقاعدة عامة  ،وقد يرجع اجلهل باملخالفة  -عىل

صعيد آخر  -بالغلط يف حكم قانون غري قانون العقوبات

 ،وهذا الغلط يأخذ حكم الغلط يف الوقائع ؛ ألنه جهل
( )21حســن بن هندي العامري 1429( ،هـ)  « ،حســن
النية وأثرها يف العقوبة التعزيرية «  ،مرجع سابق  ،ص 65
( )22حممــد عيــد الغريــب 2000( ،م)  « ،رشح قانون
العقوبات – القســم العام – ،القاهرة ،دار النهضة العربية
 ،ص . 391
( )23حممد زكي أبو عامر 1996 ( ،م )  »،قانون العقوبات
– القسم العام –  ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش  ،ص . 352

خالد بن عبداهلل الشايف :مبدأ ُح ْسن النية يف القانون اجلنائي وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية

35

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

بواقعة تعد ركن ًا يف اجلريمة  ،أما اجلهل بأحكام قانون
العقوبات فال يصلح عذر ًا وال يعتد باجلهل أو الغلط
املتعلق بأحكامه((.)((2

أما املعنى الواسع ملبدأ حسن النية  ،فهو االعتقاد

مبدأ حسن النية والركن املعنوي يف اجلرائم
يتمثل الركن املعنوي يف  :العنارص النفسية التي

دفعت اجلاين إىل ارتكاب اجلريمة  ،واحلالة الذهنية التي

كان عليها حلظة ارتكابه للجريمة أو النية التي دفعته
إىل القيام بذلك العمل اإلجرامي  ،وال يمكن إدانة

الصادق األمني املستند إىل مربرات معقولة جتعل اعتقاد
ِ
املوظف بمرشوعية فعله تام ًا وكام ً
حتقيق
ومستهدف ًا
ال
َ

أحد بجريمة ما مل يكن السلوك اإلجرامي  -الذي قام

القصد اجلنائي فحسب ،بل هو اإلمهال والشك يف

القصد اجلنائي ،وكل جريمة تشرتط وجود قصد جنائي

غاية مرشوعة ،فمعيار حسن النية – هنا  -ليس انتفاء
قانونية العمل ،كذلك مع اجتاه اإلرادة لتحقيق مصلحة
مرشوعة – أيضا  ، -ولذلك جرت أحكام القضاء
املرصي عىل عدم االعتداد بحسن النية ؛ كلام كان وجه
اإلجرام يف العمل بده َّيا ((.)((2

كام يمكننا تعريف حسن النية بأنه « اإلرادة

التي اجتهت إىل خمالفة القانون بسبب باعث رشيف

«((.)((2

معني من أجل ضامن اكتامل اإلدانة .

ويرى فقهاء القانون أن الركن املعنوي رضورة لقيام

اجلريمة ،وذلك لوجود العالقة التي تربط بني شخصية
اجلاين ومادية اجلريمة  ،ولتحديد ماهية هذه العالقة
واملسؤولية

ال بد من حتديد ماهية الركن املعنوي للجريمة  ،واإلجابة

عن تساؤل جوهري  ،وهو  :هل كانت جريمة قصدية
أو غري قصدية ((.)((2

املبحث الثاين
مبدأ حسن النية يف القانون اجلنائي وآثاره
وأحتدث فيه عن مبدأ حسن النية والركن

املعنوي يف اجلرائم  ،يف مطلب أول  ،بينام أتناول  -يف
مطلب ٍ
ثان  -مبدأ حسن النية وأثره يف تقرير العقوبة ،

وذلك عىل النحو التايل :

ويكون مبدأ حسن النية  -يف جمال العقوبة -
أكثر وضوح ًا عنه يف جمال التجريم ،فمن املسلم به أن
العدالة ال تعني جمرد املساواة املادية بني الرضر والعقوبة،

بل تنظر إىل قصد الفاعل الذي أحدث ذلك الرضر وإىل
نيته ؛ فربام كانت نية هذا الشخص تدعو للرأفة  ،وربام

نيته تدعو إىل التشدد يف العقوبة .

املطلب األول
( )24حكمت موسى سلامن 1987( ،م )  « ،طاعة األوامر
وأثرها يف املســؤولية اجلزائية – دراسة مقارنة – « ،بغداد ،
ط ، 1ص . 77
( )25حكمت موسى سلامن 1987( ،م )  « ،طاعة األوامر
وأثرها يف املســؤولية اجلزائية – دراســة مقارنة – « مرجع
السابق ص . 77
( )26حســن بن هندي العامري 1429(،هـ) « ،حسن النية
وأثرها يف العقوبة التعزيرية « ،مرجع سابق  ،ص . 50
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بارتكابه -مصحوب ًا بالركن املعنوي للجريمة املتمثل يف

كام أن ملبدأ حسن النية دور ًا حاس ًام يف حتقيق العدالة ؛ له

دور يف اإلصالح ؛ والتي ال تؤيت ثامرها إال إذا ُروعيت
ٌ

البواعث التي دفعت اجلاين إىل ارتكاب اجلريمة ؛ وذلك

انظر بترصف يسري  :عبداهلل حممد كريري 1435( ،ه
()27
)  « ،الركــن املعنــوي يف اجلرائــم املعلوماتيــة يف النظام
السعودي – دراســة تأصيلية –»  ،رســالة ماجستري غري
منشورة  ،جامعة نايف العربية  ،ص . 91
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ألهنا من املؤثرات املهمة الدالة عىل شخصية اجلاين
ونيته والتي جيب أن يراعيها املقنن والقايض وسلطة
التنفيذ((.)((2

واجلاين  -عند قيامه بارتكاب اجلريمة بحسن
نية – يقرر ضمني َا عدم علمه بأن ما ينتهجه  -يمثل

سلوك ًا إجرامي ًا  ، -ومن هنا فإن حسن النية  -يف
األساسَ -ينصب عىل القصد العام للجريمة ؛ ألنه

ينفي صفة العلم  ،التي هي أساس القصد العام ؛

وبانتفاء القصد العام تنتفي اجلريمة من أساسها ((.)((2

وجتدر اإلشارة إىل أن مدلول حسن النية ال

توافره هبذا املعنى يف جمال استعامل احلق كسبب
ُيتصور
ُ

لإلباحة  ،ويكون حلسن النية  -يف استعامل احلق -
ٌ
مدلول آخر خيتلف عن املدلول املألوف هلا يف القانون

اجلنائي ،وهو أن يستهدف صاحب احلق حتقيق املصلحة
االجتامعية التي رشع احلق من أجلها (( ، )((3أي إن

ُحسن النية يتوفر يف كل حالة يكون فيها ممارسة احلق من

قبل صاحبه قد تم هبدف حتقيق نفس الغاية التي دفعت

التنظيم القانوين إىل االعرتاف هبذا احلق  ،وجعل الفعل
مرشوع ًا  ،حيث إن لكل حق يف القانون غاية يرى أن

بينام اجلرائم التي تتطلب فيها قصد ًا خاص ًا ال ُيتصور

حتقيقها يوفر للمجتمع مصلحة تعلو عىل اعتبار الفعل

ينفي حسن النية  ،فالعربة  -هنا  -بتوفر القصد اخلاص

التي من أجلها قرر القانون احلق لصاحبه يعيد للفعل

وحيث إن مدلول ُحسن النية يف القانون اجلنائي -

غاية أخرى غري مشينة يف ذاهتا  ،فهو يسء النية ،وال جيوز

فيها حسن النية  ،حيث إن ذلك القصد  -يف حد ذاته -
الذي يستدل عىل وجوده من سلوك اجلاين ((.)((3

هو  :انتفاء القصد اجلنائي ؛ وذلك ألن القصد هو اجتاه
اإلرادة إىل خمالفة القانون ،أي اجتاهها نحو االعتداء

عىل احلقوق التي حيميها القانون  ،ومن تنتفي لديه
هذه اإلرادة  -ومل يكن يستهدف خمالفة القانون ،أو
االعتداء عىل احلق  -انتفت لديه ( النية السيئة)،وتوافر

(حسن النية)((.)((3
لديه ُ

( )28انظر بترصف يســر  :مروان بن مــرزوق الروقي ( ،
2011م)  « ،القصــد اجلنائــي يف اجلرائــم املعلوماتية –
دراسة تأصيلية م» قارنة  -رسالة ماجستري غري منشورة ،
جامعة نايف  ،ص .130
انظر بترصف يسري  :عبداهلل حممد كريري 1435( ،ه
()29
)  « ،الركــن املعنــوي يف اجلرائــم املعلوماتيــة يف النظام
السعودي – دراسة تأصيلية –» مرجع سابق  ،ص .137
عبداهلل حممد كريري 1435( ،ه )  « ،الركن املعنوي
()30
يف اجلرائم املعلوماتية يف النظام السعودي – دراسة تأصيلية
–» مرجع سابق  ،ص . 137
( )31حممــد حممد مصباح القــايض 1997 ( ،م )  « ،مبدأ
ُحسن النية يف قانون العقوبات»  ،مرجع سابق  ،ص ، 32و
 .حممود نجيب حسني 1962( ،م )  « ،أسباب اإلباحة يف

املحقق هلا جريمة ((، )((3بحيث إن االنحراف عن الغاية

صفته غري املرشوعة ،ولو كان يبغي صاحبه به حتقيق
له االحتجاج  -إلباحة فعله  -بذلك احلق لكون الفعل
مل يكن مؤدي ًا لوظيفته االجتامعية التي حتددها غاية احلق
منطقي ؛ ألن احلقوق مجيعها غائية ،
(( .)((3وهذا أمر
ٌ

الترشيعات العربية «  ،ص.90
( . )32أمحــد فتحــي رسور 1981( ،م )  « ،رشح قانون
العقوبــات  ،اجلــزء األول  ،القســم العــام  ،دار النهضة
العربية  ،ص . 324و .حممد هشام أبو الفتوح 1990( ،م
)  « ،رشح القسم العام من قانون العقوبات  ،دار النهضة
العربية  ،ص.867
د .حممــد زكي أبــو عامــر 1986 ( ،م )  »،قانون
()33
العقوبات  -القســم العام  ، -دار املطبوعات اجلامعية» ،
الطبعة األوىل  ،ص. 302
حممــود نجيــب حســني 1982( ،م ) رشح قانون
()34
العقوبات  -القســم العام  ،ط ، 5دار النهضــة العربية ،
ص . 167حممد هشام أبو الفتوح 1990( ،م )  « ،رشح
القسم العام من قانون العقوبات  ،مرجع سابق  ،ص867
 .حممد حممد مصباح القايض 1997 ( ،م )  « ،مبدأ ُحســن
النية يف قانون العقوبات»  ،ص . 40و ماهر عبد شويش ،
(1990م )  ،األحــكام العامة يف قانــون العقوبات  ،دار
احلكمة للطباعة  ،املوصل  ،ص  . 338أمحد فتحي رسور ،
(1981م )  « ،رشح قانــون العقوبــات  ،اجلزء االول ،
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والقانون يقررها من أجل استهداف أغراض معينة
 ،وهو ال يعرف حقوق ًا جمردة من الغاية  ،وأصحاب

ينفي القصد ،ومن ثم انتفاء الركن املعنوي للجريمة

عن اهلدف الذي يريدونه هبا ((.)((3

جريمة ليس هلا كيان معنوي  ،وعليه نجد األثر الواضح

احلقوق بإمكاهنم مبارشة حقوقهم من دون أن يسألوا

يعني انتفاء قيام اجلريمة ،فإنه يستحيل العقاب عىل
حلسن النية وتأثريها عىل منع العقاب عىل من توفرت
فيه حسن النية .

املطلب الثاين

وتأسيس ًا عىل ذلك أخذ القانون السعودي

مبدأ حسن النية وأثره يف تقرير العقوبة
سبقت اإلشارة إىل أن حسن النية يف القانون

اجلنائي ال ُيبيح اجلريمة  ،كام إنه ال يمنع املسؤولية
اجلنائية ًّإل عىل سبيل االستثناء  ،يف صورة القصد
اجلنائي اخلاص  ،إذ األصل أنه ال تأثري حلسن النية عىل

مبدأ التجريم  ،فحسن النية يف استعامل احلق هو رشط
 ،أما يف اجلرائم فقد يعد مانع ًا من موانع املسؤولية عىل
سبيل االستثناء يف صور انتفاء القصد اخلاص ((.)((3

إن أثر حسن النية عىل العقاب يتمثل يف أن

توافر حسن النية هو من قبيل الغلط يف الوقائع ،والغلط
هو  :العلم بالواقعة عىل نحو خيالف احلقيقة  ،وأي ًا كان

الفرق بني الغلط واجلهل ،فإهنام يتحدان يف احلكم ؛ وإن
اختلفا يف الداللة ،فال فرق بينهام  ،من حيث احلكم يف

التأثري عىل القصد اجلنائي؛ ذلك ألن القصد يتطلب عل ًام
بحقيقة وقائع معينة ،فإذا انتفى هذا العلم انتفى القصد

بدوره ((.)((3

بمبدأ حسن النية يف عدد من قوانينه اجلنائية ؛ إعامالً

ملا استقر عليه القانون اجلنائي ومبادئه  ،فمن تطبيقات

النظام اجلزائي السعودي ما نص عليه يف جرائم الشيك

املعاقب عليها بموجب املادة ( )118من نظام األوراق
التجارية السعودية حيث تتطلب يف ركنها املعنوي أن
يكون ساحب الشيك ( يسء النية ) ؛ فإصدار شيك
دون رصيد  -يف حد ذاته -ال ُيعد جريمة إال إذا اقرتن

بسوء نية ( سوء النية مفرتض ) تتمثل يف علم املستفيد
بعدم وجود مقابل للوفاء  ،وسوء النية إذا كان مفرتض ًا ؛

َّإل أنه جيوز إثبات عكسه  ،فيجوز إثبات أن هذا الشيك
ُح ِرر للضامن  ،أو ألي عالقة أخرى  ،وليس للوفاء

بكافة طرق اإلثبات املقررة يف نظام املحكمة التجارية

 ،ونصت املادة ( )119من ذات النظام عىل أن يعاقب
ُّ
كل مسحوب عليه رفض  -بسوء نية  -وفاء شيك

مسحوب سحب ًا صحيح ًا ،وله مقابل وفاء  ،ومل تقدم

بشأنه أية معارضة بعقوبة الغرامة  ،بام ال يزيد عىل مائة

ألف ريال ( ) .
(((3

القسم العام  ،مرجع سابق  ،ص. 324
حممــود نجيــب حســني 1982( ،م ) رشح قانون
()35
العقوبات  -القسم العام  ،مرجع سابق  ،ص. 167
( )36حسن بن هندي العامري 1429( ،هـ)  « ،حسن النية
وأثرها يف العقوبة التعزيرية « مرجع سابق  ،ص. 40
حممود نجيب حسني1988 ( ،م )  « ،النظرية العامة
()37
للقصد اجلنائي «  ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية ،ص
.76
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وإذا كان حسن النية من الغلط يف الوقائع الذي

ويف جرائم مكافحة غسل األموال لعام

1424هـ ( ( ) ((3نصت املادة ( )21عىل أنه « ال تطبق

انظــر املادة ( )118واملادة ( )119من نظام األوراق
()38
التجاريــة الصادر باملرســوم امللكي رقــم ( )37وتاريخ
1383/1/11هـ واملعدلة باملرسوم امللكي رقم (م)45/
وتاريخ 1409/9/12هـ .
نظام مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوم امللكي
()39
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العقوبات الواردة  -يف هذا النظام  -بحق من وقع يف

وهذا التوزان املحكم  -بني متطلبات األمن الوطني
ومكافحة اجلريمة ،وبني حركة املال واالقتصاد وفق ًا

و ُيستدل عليه  -أي  :حسن النية  -من الظروف

وفاعليتها.

خمالفته بحسن نية «  ،ونصت الالئحة التنفيذية للنظام

أن تقدير حسن النية يكون للجهة القضائية املختصة،
واملالبسات املوضوعية .

وجاءت املادة ( )24من نظام مكافحة غسل

األموال الصادر عام 1433هـ (( )((4بمنطوق النص

الوارد يف املادة ( )21من نظام مكافحة غسل األموال

الصادر عام 1424هـ .

للمعايري الدولية ٌ -
دليل عىل احرتافية نصوص النظام
ولذلك ترتكز نصوص جريمة غسل األموال

عىل ركن مهم وهو حتقق القصد اجلنائي والذي يقوم

عىل العلم واإلرادة ؛ فالعلم يعد أحد العنارص التي ال
اجلنائي ((.)((4
يقوم دوهنا ركن العمد أو القصدُ
ُّ

أما يف جريمة التزوير  -يف القانون السعودي -

ونصت املادة ( )33من نظام مكافحة غسل األموال لعام
1439ه (( )((4عىل حقوق حسن النية وفق َا للفقرة ()1

(( )((4عىل حق حسن النية  ،ونصها  « :عىل املحكمة

غري احلسن النية ،يصادر بحكم قضائي يف حال اإلدانة

عليها يف هذا النظام – احلكم بمصادرة مجيع األشياء

من املادة ( )33بام نصه  « :مع عدم اإلخالل بحقوق
بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية »...

وعىل الرغم من التغيريات التي طرأت عىل نظام مكافحة

غسل األموال وتغيري وحتديث النظام لثالث مرات عىل
التوايل ؛ إال أنه احتفظ بتقرير حقوق حسن النية  ،فظل
حارض ًا يف األنظمة الثالثة املتعاقبة  ،إال أنه جاء – يف

النظام احلايل 1439هـ  -بصورة أكثر حتديد ًا ودقة مما

فقد نصت املادة ( )22من النظام اجلزائي جلرائم التزوير

املختصة – عند اإلدانة بأي من اجلرائم املنصوص
املضبوطة التي استعملت يف اجلريمة واملتحصلة منها
دون اإلخالل بحق غري احلسن النية «.

ويف هذه الصورة سعى املنظم السعودي إىل

محاية حقوق حسني النية مع التصدي ملرتكب الفعل
اإلجرامي .

سبقه  ،وقد أخذ النظام احلايل بالنهج التوسعي يف جتريم

املطلب الثالث

غسل األموال ؛ ألن املصلحة العامة وطبيعة اجلريمة
والتوسع الذي تشهده جرائم غسل األموال تقتيض

اجلهة املخولة بتقدير مبدأ حسن النية

ذلك  ،وهو أمر تستدعيه الرضورة لتعقب اجلريمة
والتصدي هلا مع حمافظة املنظم السعوي بمساحة

من املرونة واحلرية حلركة املال وأثرها يف االقتصاد،
رقم (م )39/وتاريخ 1424/6/25هـ .
نظام مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوم امللكي
()40
رقم (م )31/وتاريخ 1433/5/11هـ .
نظام مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوم امللكي
()41
رقم (م )20/وتاريخ 1439/2/5هـ .

من املتقرر أن للمتهم أن يدفع بحسن نيته ترصفه،

ويطلب إثباته ،فإذا كان عىل الضد من ذلك ُينكر

صدوره منه ؛ فال جيوز له أن ينعي عىل املحكمة ،أهنا مل

انظر بترصف يسري  :حممود جنيب حسني1988 ( ،م
()42
)  « ،النظرية العامة للقصد اجلنائي « ،ص . 51
( )43النظام اجلزائي جلرائم التزوير الصادر باملرسوم امللكي
رقم (م )11/وتاريخ 1435/2/18هـ .

خالد بن عبداهلل الشايف :مبدأ ُح ْسن النية يف القانون اجلنائي وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية

39

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

تُتِح له فرصة إثبات وقائعه ،وليس رشط ًا أن يتقدم املتهم

وحسن النية ليس معنى باطن ًيا بقدر ما هو موقف أو

هبذا الدفع للمحكمة اجلزائية  ،فيجوز تقديمه ملحكمة

حالة يوجد فيها الشخص ؛ نتيجة ظروف تشوه حكمه

حمكمة النقض ( االستئناف ) أن تُعيد القضية إىل حمكمة

ترصفه عىل أسباب معقولة « (( ، )((4وجاء هذا احلكم

االستئناف ،فإذا فاته ذلك فال يقبل منه أن يطلب من

املوضوع ؛ إلثبات صحة الواقعة.

ومتى ُق ِدم الدفع ملحكمة املوضوع تعني عليها أن حتققه
حكمها معيب ًا إلخالله بحق الدفاع ،وليس
؛ وإال كان ،
ُ

تقديرا كاف ًيا واعتامده يف
عىل األمور ،رغم تقديره هلا
ً

تطبيق ًا لقاعدة عامة مقتضاها أن االعتقاد بمرشوعية
الفعل ينفي املسؤولية عنه ((.)((4

فحسن النية  -الذي عرفته حمكمة النقض
إذ ًا ُ

معنى هذا أن املتهم ال يستفيد بسبب اإلباحة ؛ إال إذا

املرصية بأنه من كليات القانون  -ال ختتلف مقوماته

املحكمة أن تبحث ظروف الدعوى واألدلة القائمة

حسن نيته أنسب من حماكمته عن جريمة يشرتط فيها

عليها أن تعامل املتهم عىل هذا األساس ولو كان جيهل

بإثبات حسن نيته  -أو أن يدفع به -أي  :يدفع بحسن

اعرتف بالفعل ومتسك بالدفع ،فالقانون ُيوجب عىل

فيها ،وإذا تبينت أن رشوط اإلباحة متوفرة  ،فإنه يكون

سبب اإلباحة  ،أو كان قد رأى أن مصلحته يف الدفاع

تتحقق بإنكار ارتكاب الواقعة بتاتا (( ، )((4ألن دفع

املتهم  -هنا  -بحسن النية دفع جوهري ينبغي عىل
املحكمة أن حتققه قبوالً أو رفض ًا ((.)((4
بحسن النية جيب أن تسمح
ولذلك فإن الدفع ُ

املحكمة اجلنائية ( للمتهم ) بإثباته بكافة الطرق  ،حيث
إنه يرادف انتفاء القصد اجلنائي.

إذ إن حسن النية ُيطلق  -بصفة عامة  -عىل اعتقاد
مرشوعية الفعل اعتقاد ًا مبني ًا عىل أسباب تربره ،وخيضع

تقديرها للقايض؛ وبذلك قضت حمكمة النقض املرصية
يف حكم هلا ((.)((4

( )44حممــود حممود مصطفى 1984( ،م )  « ،رشح قانون
العقوبات – القسم اخلاص «  ،ط ، 8مطبعة جامعة القاهرة
 ،ص  381وما بعدها .
فوزيــة عبدالســتار 2000( ،م )  « ،رشح قانــون
()45
العقوبات – القســم اخلاص «  ،ط، 2دار النهضة العربية
 ،ص . 575
( )46حممــد حممد مصباح القــايض 1997 ( ،م )  « ،مبدأ
ُحسن النية يف قانون العقوبات»  ،مرجع سابق  ،ص -127
. 128
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باختالف اجلرائم ؛ فأي حالة حيق فيها للمتهم إثبات

القانون توفر سوء النية  -ونرى أن السامح للمتهم
حتم  -إثبات عدم
النية  ،ويدلل عليه  -ال يستلزم ً

العلم ؛ فإن العلم وإن كان قرينة يف بعض الصور دون
دائم -
األخرى عىل توفر سوء النية  ،فإنه قرينة تقبل ً -

إثبات الدليل العكيس من املتهم عالوة ؛ عىل أن العلم

قد ال يتضمن  -يف بعض احلاالت  -سوء النية  -وكل

هذا خيضع لتقدير القايض اجلنائي  ،ويدخل يف تكوين

اقتناعه بوجوب العقاب أو عدمه.

ومن املفيد التنويه عىل أن تقرير حسن النية من

ظروف الدعوى مسألة موضوعية تفصل فيها حمكمة

املوضوع  ،أما حتديد مدلول حسن النية فيعد مسألة
قانونية  ،ختضع لرقابة حمكمة النقض ( ) وملحكمة
(((4

املوضوع أن تستخلص حسن النية من ظروف الدعوى

انظــر  :حكم النقض من حمكمــة النقض املرصية (
()47
الطعن رقم  1510لسنة  16ق  ،جلسة 11/11/1946
( )48حممــود حممود مصطفى 1984( ،م )  « ،رشح قانون
العقوبات – القســم اخلاص « ،مرجع سابق  ،ص -377
. 380
فوزيــة عبدالســتار 2000( ،م )  « ،رشح قانــون
()49
العقوبات – القسم اخلاص «  ،مرجع سابق  ،ص . 574
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وبات من املس ّلم به أن ُحسن النية مسألة

متعلقة بالوقائع وتتمتع حمكمة املوضوع فيها بحرية
تقدير واسعة تبع ًا للظروف واملالبسات التي حتيط بكل
قضية عىل حدة ((.)((5

و يستقل قايض املوضوع بتقدير مسألة توفر

القصد عىل سبيل احلتم ؛ألن هذه املظاهر ليست هي

القصد ذاته ،وإنام هي أمارات تكشف عنه قد تصدق

أو ال تصدق ولكل واقعة مالبساهتا ،وما يصح إلثبات
القصد يف واقعة قد ال يصح يف واقعة أخرى ،وهذا

موكول للقايض يف كل حالة عىل حدة ((.)((5

حسن النية وفق ًا لظروف ووقائع الدعوى ((. )((5

وخالصة القول :إن حسن النية من اختصاص

حمكمة املوضوع (( )((5وهذا ما أقرته حمكمة النقض

اخلامتة
تناولت يف بحثي هذا مفهوم مبدأ حسن النية يف القانون
اجلنائي ،وجانب ًا من تطبيقاته يف اململكة العربية السعودية

املرصية فنصت عىل « أن أمر العلم بإقامة البناء عىل

 ،وحاولت فيه الوصول إىل تعريف قانوين ملبدأ حسن

تستقل به حمكمة النقض  ،ما دامت قد أقامت قضاءها

اجلرائم  ،و يف تقرير العقوبة  ،مع إيضاح اجلهة املخولة

ملك الغري وثبوت ( حسن نية ) من إقامة أو سوء نيته مما

فيه عىل أسباب سائغة تكفي حلمله ((. )((5

ومن األمهية التنويه إىل حسن النية  -باعتباره نية

باطنية  -ال تستطيع املحكمة إثباته بطريق مبارش،

النية  ،وبيان أثر مبدأ حسن النية عىل الركن املعنوي يف
بتقدير مبدأ حسن النية .

النتائج :
 .1إن مبدأ حسن النية مبدأ حاكم يف القانون اجلنائي،

وإنام بطريق االستدالل واالستنتاج من األفعال التي

وهو من املبادئ املستقرة التي حتقق العدالة،

ارتكبها اجلاين ومن ظروفها ،وهو  -بذلك  -مسألة

سواء كان ذلك عىل مستوى القانون العام أو

موضوعية خيتص هبا قايض املوضوع بام ال معقب عليه
ما دام استخالصه سائغ ًا ،ومتى قرر قايض املوضوع

مستوى القانون اخلاص .

استخالص هذا القصد ”النية“ من أسباب سائغة

 .2العمل هبذا املبدأ خي َِفف كثريا من رصاحة بعض

تؤدي إليه من حيث املنطق والعقل فال رقابة ملحكمة
النقض عليه ،وليس هناك مظهر قائم بذاته يقطع بقيام

النصوص القانونية التي قد يؤدي تطبيقها
بحرفيتها إىل ما خيالف روح العدالة وجوهرها.

حممــد حممــد مصبــاح القــايض 1997 ( ،م ) ،
()50
« مبدأ ُحســن النية يف قانون العقوبات»  ،مرجع ســابق ،
ص 59و. 299
مهــا صبيح صــادق 1999( ،م )  ،اســتعامل احلق
()51
ً
سببا من أســباب االباحة  ،رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية
احلقوق – جامعة النهرين  ،ص. 88
عزالديــن الدناصوري  ،وعبداملجيد الشــواريب « ،
()52
املسؤولية اجلنائية يف قانون العقوبات واإلجراءات اجلنائية
« مرجع سابق  ،ص . 779
انظر حكم النقض ( الطعن رقم  1323لسنة  59ث
()53
جلسة  30 /3 /1994س  ، 45ج. ) 1

 .3اختالف فقهاء القانون اجلنائي يف حتديد مبدأ
حسن النية كل بحسب ما يراه من زاويته ،
فالقسم األول منهم يراه انتفاء للقصد اجلنائي

 ،والثاين :يراه أنه الغلط يف وقائع اجلريمة،

والثالث :يربط معناه بالباعث الرشيف .

( ) 54رشح قانون العقوبات – القســم العــام – حممد عيد
الغريب  ،مرجع سابق  679 ،وما بعدها .
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 .4األخذ بمبدأ حسن النية ال يبيح اجلريمة  ،وال
يمنع من املسؤولية اجلنائية ؛ إال عىل سبيل

االستثناء .

 .5األصل أنه ال تأثري حلسن النية عىل مبدأ التجريم
 ،فحسن النية يف استعامل احلق هو رشط  ،أما يف
اجلرائم فقد يعد مانع ًا من موانع املسؤولية عىل
سبيل االستثناء يف صور انتفاء القصد اخلاص.

النية  ،والضوابط التي يتبعها قايض املوضوع

عند النظر يف الوقائع التي تصاحب مبدأ حسن
النية.

 .3أمهية الدراسات والبحوث حول موضوع
مبدأ حسن النية يف القانون اجلنائي؛ ألنه من

املوضوعات احليوية التي متس العدالة وحقوق
اإلنسان .

 .4أمهية أن يكون مبدأ حسن النية حارض ًا يف مجيع

 .6أخذ املنظم السعودي بمبدأ حسن النية يف عدد
من أنظمته اجلنائية إعامالً ملا استقر عليه القانون

القوانني اجلنائية دون استثناء فهو خيفف كثريا

 ،وجرائم مكافحة غسل األموال  ،وجرائم

قد يؤدي تطبيقها بحرفيتها إىل ما خيالف روح

اجلنائي ومبادئه ،ومن ذلك جرائم الشيك

التزوير.

 .7إن تقرير توفر حسن النية من ظروف الدعوى،

من رصاحة بعض النصوص القانونية التي

العدلة وجوهرها  ،وخيل بجوهر القانون
ومبادئه.

قائمة املراجع :

وهو مسألة موضوعية تفصل فيها حمكمة

املوضوع  ،أما حتديد مدلول حسن النية فيعد
مسألة قانونية  ،ختضع فيها لرقابة املحكمة

األعىل درجة  ،وملحكمة املوضوع أن تستخلص
حسن النية من ظروف الدعوى ،وتتمتع حمكمة
املوضوع فيها بحرية تقدير واسعة تبع ًا للظروف
واملالبسات التي حتيط بكل قضية عىل حدة .

أوال :الكتب العلمية :
1 .1إبراهيم أمحد الذيابات 2005 ( ،م ) « حسن النية
يف تنقيذ العقود يف القانون املدين األردين – دراسة

مقارنة « -أطروحة ماجستري  ،مقدمة لكلية
الدراسات الفقهية والقانونية بجامعة آل البيت ،

2 .2أمحد فتحي رسور 1981( ،م )  « ،رشح قانون

التوصيات :
 .1رضورة النص رصاحة عىل مقتضيات حسن

العقوبات  ،اجلزء األول  ،القسم العام  ،دار النهضة
العربية .

النية ،واآلثار القانونية املرتتبة عىل ذلك يف

3 .3حسن بن هندي العامري 1429( ،هـ)  « ،حسن

 .2أمهية أن تتوىل املحكمة العليا يف اململكة العربية

ضمن سلسلة الرسائل اجلامعية  ،جامعة اإلمام

القانون اجلنائي .

النية وأثرها يف العقوبة التعزيرية « ،رسالة منشورة

السعودية تقرير القواعد املتعلقة بمبدأ حسن
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4 .4حكمت موسى سلامن 1987( ،م )  « ،طاعة
األوامر وأثرها يف املسؤولية اجلزائية – دراسة

مقارنة – « ،بغداد  ،ط. 1

5 .5رغد عبد األمري مظلوم 2014 ( ،م )  « ،مبدأ
حسن النية يف تنقيذ املعاهدات الدولية « جملة ديايل

 ،العدد (. )64

6 .6صفية حممد صفوت  ،ترمجة عبدالعزيز صفوت ،
( 1986م )  « ،القصد اجلنائي واملسؤولية املطلقة
 -دراسة مقارنة «  ،بريوت  ،دار زيدوان للطباعة

والنرش .

	13.حممد زكي أبو عامر 6891 ( ،م )  »،قانون
العقوبات  -القسم العام  ، -دار املطبوعات
اجلامعية»  ،الطبعة االوىل .

	14.حممد عيد الغريب 0002( ،م)  « ،رشح قانون
العقوبات – القسم العام – ،القاهرة ،دار النهضة
العربية .

	15.حممد حممد مصباح القايض 7991 ( ،م )  « ،مبدأ
ُحسن النية يف قانون العقوبات»  ،دار النهضة

العربية .

	16.حممد هشام أبو الفتوح 0991( ،م )  « ،رشح

7 .7عبداهلل حممد كريري 1435( ،ه )  « ،الركن املعنوي

القسم العام من قانون العقوبات  ،دار النهضة

تأصيلية –»  ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،جامعة

	17.حممود نجيب حسني8891 ( ،م )  « ،النظرية

يف اجلرائم املعلوماتية يف النظام السعودي – دراسة

نايف العربية .

8 .8عثامن سعيد عثامن 1977 ( ،م )  « ،استعامل احلق
كسبب لإلباحة «  ،رسالة الدكتوراه  ،جامعة
القاهرة .

9 .9عزالدين الدناصوري  ،وعبداملجيد الشواريب « ،
املسؤولية اجلنائية يف قانون العقوبات واإلجراءات
اجلنائية «  ،منشأة املعارف باإلسكندرية.

1010عمر الرشيف 2002( ،م)  « ،درجات القصد
اجلنائي «  ،دار النهضة العربية .

1111فوزية عبدالستار 2000( ،م )  « ،رشح قانون
العقوبات – القسم اخلاص «  ،ط، 2دار النهضة
العربية .

1212ماهر عبد شويش 1990( ،م )  ،األحكام العامة يف

العربية

العامة للقصد اجلنائي «  ،الطبعة الثالثة ،دار

النهضة العربية.

	18.حممود حممود مصطفى 4891( ،م )  « ،رشح
قانون العقوبات – القسم اخلاص «  ،ط ، 8مطبعة
جامعة القاهرة .

	19.حممود نجيب حسني 2691( ،م )  « ،أسباب
اإلباحة يف الترشيعات العربية « ،املطبعة العاملية

،القاهرة .

	20.حممود نجيب حسني 2891( ،م ) رشح قانون
العقوبات  -القسم العام  ،ط ، 5دار النهضة

العربية .

	21.مروان بن مرزوق الروقي 1102 ( ،م)  « ،القصد

قانون العقوبات  ،دار احلكمة للطباعة  ،املوصل .
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اجلنائي يف اجلرائم املعلوماتية – دراسة تأصيلية

م» قارنة  -رسالة ماجستري غري منشورة  ،جامعة

نايف .
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2222مفيد حممود شهاب 1967 ( ،م ) « املبادئ العامة
للقانون بوصفها مصدر ًا للقانون الدويل «  ،املجلة
املرصية للقانون الدويل  ،مرص  ،املجلد (. )23

ثالث ُا :األنظمة السعودية :
.1

2323مها صبيح صادق 1999( ،م )  ،استعامل احلق
سبب ًا من أسباب اإلباحة  ،رسالة ماجستري مقدمة
إىل كلية احلقوق – جامعة النهرين .

2424نشأت الدريني 1982( ،م)  « ،الرتايض يف عقود
املبادالت املالية  ، ,الطبعة األوىل  ,دار الرشوق ,جده,

السعودية .

2525نعامن خليل الظاهر  1988 (،م )  « ،أركان الظاهر
كمصدر للحق»  ،دار النهضة العربية.

2626نوري خاطر 2003( ،م )  « ،اخلطأ اجلسيم يف ظل
تطبيقاته الترشيعية والقضائية – دراسة مقارنة « ،
األردن  ،جملة املنار الصادرة عن جامعة آل البيت ،
املجلد ( )9العدد (. )3

1نظام األوراق التجارية الصادر باملرسوم
امللكي رقم ( )37وتاريخ 1383/1/11هـ

واملعدلة باملرسوم امللكي رقم (م )45/وتاريخ
1409/9/12هـ .

.2
.3
.4
.5

2النظام اجلزائي جلرائم التزوير الصادر باملرسوم
امللكي رقم (م )11/وتاريخ 1435/2/18هـ

3نظام مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوم
امللكي رقم (م )20/وتاريخ 1439/2/5هـ

4نظام مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوم
امللكي رقم (م )31/وتاريخ 1433/5/11هـ

5نظام مكافحة غسل األموال الصادر باملرسوم
امللكي رقم (م )39/وتاريخ 1424/6/25هـ

2727وائل محدي أمحد عيل 2010 ( ،م ) « حسن النية
يف البيوع الدولية دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء

االتفاقيات الدولية والترشيعات املقارنة «  ،القاهرة
 ،دار النهضة العربية .

ثاني ًا :األحكام القضائية :
.1
.2
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1حكم النقض ( الطعن رقم  1323لسنة  59ث
جلسة  30 /3 /1994س  ، 45ج.) 1

2حكم النقض ( الطعن رقم  1510لسنة 16
ق  ،جلسة . ) 11/11/1946
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أبعاد الهيكل التنظيمي وانعكاساتها على تحقيق المرونة التنظيمية دراسة
تطبيقية على المسؤولين بجامعة شقراء
د.عايض بن شايف األك ُلبي
أستاذ اإلدارة العامة املشارك
جامعة شقراء

امللخص

استهدفت هذه الدراسة التعرف عىل واقع أبعاد اهليكل
التنظيمي األكثر ممارسة يف جامعة شقراء ،وكذلك التعرف
عىل نوع وطبيعة العالقة بني أبعاد اهليكل التنظيمي واملرونة
التنظيمية ،والوصول إىل تأثري أبعاد اهليكل التنظيمي عىل
حتقيق املرونة التنظيمية ،وأيضا استكشاف تأثري العوامل
الديموجرافية (النوع ،سنوات اخلربة) عىل املرونة التنظيمية،
وقد اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل ،وقد متثل
جمتمع الدراسة يف مجيع وكالء اجلامعة  ،وعمداء الكليات ،
ورؤساء األقسام العلمية  ،ومديري اإلدارات باجلامعة
والكليات عىل مستوى اجلامعة  ،وفروعها البالغة ثالثة عرش
فرعا ،شاملة شطري الطالب والطالبات  ،والذين يقدر
عددهم بحواىل ( )280مفردة  ،والذىن تناوهلم الباحث عىل
أساس احلرص الشامل ،وقد تم توزيع االستبانات إلكرتونيا
عرب إدارة تقنية املعلومات عىل مجيع الكليات واإلدارات
،وقد تم اسرتداد ()220استبيانا  ،تم استبعاد ( )4منها لعدم
اكتامهلا  ،وتم حتليل ( )216استبيانا ،بنسبة استجابة إمجالية
مقدارها ( )% 79تقريبا ،وتوصلت الدراسة إىل العديد من
النتائج املتمثلة يف أن ترتيب أبعاد اهليكل التنظيمي ممارسة هي
املركزية ،ثم التعقيد ،ثم التخصص ،وأخريا الرسمية  ،كام تبني
وجود عالقة ارتباط أبعاد اهليكل بدرجات خمتلفة واملرونة
التنظيمية ،كام تبني أن أبعاد اهليكل التنظيمي جمتمعة تؤثر
بام نسبته ( )%50.8عىل حتقيق املرونة التنظيمية يف جامعة
شقراء ،كام مل يتضح وجود اختالفات جتاه املرونة يف جامعة
شقراء ترجع إىل نوع املستقىص منه ،وعدد سنوات اخلربة.
الكلامت املفتاحية :أبعاد اهليكل التنظيمي ،املرونة التنظيمية.

Abstract
The aim of this study is to identify the reality
of the dimensions of the organizational structure most practiced at Shaqra University, as
well as to identify the type and nature of the
relationship between the dimensions of organizational structure and organizational flexibility, On the organizational flexibility. The study
was based on the analytical descriptive approach. The research community represented
all the university agents, the deans of the faculties, the heads of the scientific departments
and the directors of departments at the university and colleges at the university level and its
branches of thirteen branches. The questionnaire was distributed electronically through the
Department of Information Technology at all
faculties and departments. The questionnaire
was retrieved (220), 4 of which were excluded
for incomplete analysis. (216) questionnaires,
with a total response rate of (79%). The study
reached many results that the arrangement of
dimensions of the organizational structure is
central, then complexity, specialization and finally official. And organizational flexibility, it
turns out that a In addition, the organizational
structure combined (50.8%) affects organizational flexibility in Shaqra University, and it
is not clear that there are differences in flexibility in Shaqra University due to the type of
the researcher and the number of years of experience..Keywords: Organizational Structure
Dimensions, Organizational Flexibility
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املقدمة:

بكافة مدخالت العملية التعليمية ،من الطالب ،وأعضاء

تزايد يف اآلونة األخرية االهتامم باملرونة التنظيمية

 ،سواء يف الرشكات الصناعية أو املنظامت اخلدمية،
وذلك بغرض تقديم أفضل اخلدمات واملامرسات
اإلدارية التي تساهم بدرجة كبرية يف حتقيق وتنمية
األداء املؤسيس ،وهيدف االهتامم بقضية املرونة
التنظيمية إىل توفري قدر كبري من املرونة والسالسة يف

آلية تنفيذ املعامالت واإلجراءات؛ ولذلك فإن هلا أمهية
بالغة يف حتسني العمل وزيادة اإلنتاجية ،ومن خالهلا
يمكن تقليل التكاليف  ،وتسهل املعامالت  ،وزيادة

الكفاءة(.)Clarke,2017

وتساهم اهلياكل التنظيمية القائمة  ،والتي هي يف

هيئة التدريس ،والعاملني يف اجلامعات ،وينبغي عىل
املؤسسات التعليمية املراقبة الفعالة جلودة التعليم التي

تقدمها  ،وااللتزام بالتحسينات املستمرة من أجل البقاء
واالستمرار يف املنافسة الداخلية واخلارجية ،ويعترب

العمل اإلدارى داخل اجلامعة من أهم املكونات ذات

الصلة باحلصول عىل اجلودة واالعتامد (املعيار الثالث
السلطات واإلدارة ) ويعمل اهليكل التنظيمي بأبعاده
املختلفة كمحدد رئيس من خالل املركزية ،الرسمية،
التعقيد ،والتخصص يف حتقيق قدر من املرونة التنظيمية
الداخلية واخلارجية يف اجلامعة  ،والتي تساهم يف حتقيق

قدر كبري من اإلنجاز والتميز املؤسيس  ،وتنعكس يف
النهاية عىل األداء الكيل للجامعة  ،كام تساعد يف حتقيق

أغلبها تكون هياكل بريوقراطية حمددة املهام والسلطات
واملسؤوليات  ،وتتسم بقدر ٍ
عال من التعقيد والرسمية،

بات الشغل الشاغل واهلدف الرئيس للجامعات

واملرونة يف تعقيد إجراءات العمل  ،واحلد من الكفاءة

اجلامعات املنتجة ،وقد واجهت جامعة شقراء باعتبارها

واملركزية واملسؤولية ،وبقدر قليل من التفويض،
التنظيمية (.)kozjek and ferjan, 2015

وبلوغ االعتامد األكاديمي املحيل واإلقليمي ،والذى
السعودية  ،وفق منطلق رؤية اململكة  2030نحو
إحدى اجلامعات الناشئة العديد من املشكالت اإلدارية

وختتلف آليات حتقيق املرونة ومستوياهتا من مؤسسة

الناجتة عن املركزية يف اختاذ العديد من القررات ،فضال

املتمثلة يف السلطات واملسئوليات ،واملهام ،والسلطات

يتم رفع العديد من املذكرات أو اخلطابات التي ينبغي

إىل أخرى ،معتمدة عىل االلتزام بأبعاد اهليكل التنظيمي
املمنوحة للمرؤوسني،

فضال عن اإلجراءات

واخلطوات املحددة للقيام باألعامل  ،وكذلك وفقا
للقدرات واإلمكانيات املتاحة للمنظمة  ،وقدر احلرية

واإلبداع املتاح للمسئولني يف اختاذ القرارات(العبد
الكريم. )2009،

إنجازها ،ونتيجة طول اإلجراءات وتعقدها يتم فقداهنا
 ،ويصعب يف بعض األحيان حتى الوصول إليها،
ووفقا للعديد من الدراسات من األدبيات ذات الصلة

بموضوع الدراسة توجد العديد من أنواع اهلياكل
التنظيمية مثل :اهليكل البسيط ،اﻟﺒﺮﻴوﻗﺮاﻃﻲ اﻵﻲﻟ،

اﻟﺒﺮﻴوﻗﺮاﻃﻲ املهني ،واﻬﻟﻴﻜﻞ القطاعي ،وعىل الرغم

من تعدد وتنوع تلك اهلياكل  ،من حيث أسس إعدادها

مشكلة الدراسة:
تعمل اجلامعات يف ظل بيئة متغرية تتطلب االهتامم
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عن تعقد وطول اإلجراءات ،ويف كثري من األحيان

وتنظيمها  ،ونمط العالقات بني اإلدارات واألقسام،
إال أهنا مجيعا تشرتك يف جمموعة حمددة من األبعاد التي
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يمكن من خالهلا التمييز بني تلك اهلياكل  ،والتي تتمثل

ذلك يتطلب تواجد موظفني ذوي خربة ومدربني بشكل

يمكن التفرقة بني منظمة وأخرى يف ضوء الشكل الذى

القرار الصحيح يف تبسيط اإلجراءات ،أو رفع مقرتح

يف (املركزية ،الرسمية ،التخصص ،التعقيد) ،وبذلك

تأخذه أبعاد اهليكل(هيكل.)2010،

وقد حدثت العديد من التغريات خالل

العقدين املاضيني من القرن العرشين  ،والتي أدت إىل

ظهور مالمح جديدة للهياكل التنظيمية احلديثة؛ نتيجة

عدم استجابة اهلياكل التقليدية ملتطلبات العمالء ،
والتغريات يف البيئة املحيطة ،وإعاقة االبتكار والتجديد،
والتكلفة العالية ،كام أنه يصعب إدارهتا  ،وحتقيقها

إنجاز ،ومتثلت تلك املالمح يف مستويات إدارية أقل

(اهلياكل املسطحة)  ،االعتامد عىل فرق العمل( أبو
ناعم ، )2004 ،وذلك هبدف زيادة الالمركزية ،وتقليل
الرسمية ،والتعقيد ،والقليل من التخصص  ،وحيقق
ذلك قدرا كبريا من املرونة يف أبعاد اهليكل التنظيمي ،
وبام ينعكس عىل بلوغ املرونة التنظيمية الداخلية مثل
املرونة العددية ،املرونة الوظيفية ،مرونة ألجور ،مرونة

تكاليف العاملة  ،وكذلك اخلارجية واإلجرائية ،إال أن
مشكلة املرونة التنظيمية ترتبط أيضا بمشكلة الشعور

باألمان الوظيفي لدى املوظفني العاملني  ،وفق نظم
املرونة الوظيفية املختلفة.

وحيتاج املسؤولون يف جامعة شقراء يف كثري
من األحيان إىل تقديم اخلدمات بقدر ٍ
عال من اجلودة
من خالل تقليل وقت بعض املعامالت ،إال أن ذلك
يتعارض مع األهداف املحددة والصالحيات املخولة،
والسلطات املنظمة للعمل داخل اجلامعة ،وفق آليات

العمل السابق حتديدها ،واملهام الواجب تنفيذها ،مما
يتيح قدرا قليال من املرونة التنظيمية للمسئولني حيال

تغيري املهام ،أو العمل لساعات إضافية ،أو النقل ؛ألن

جيد ،يمكنهم حتليل املوقف واملهمة املطلوبة ،واختاذ

لإلدارة العليا حول كيفية تسهيلها .وينتج عن ذلك
طول اإلجراءات وتعقدها ،والبطء يف اختاذ القرارات

نتيجة عدم الرسعة يف توفري املعلومات التي تساعد يف
اختاذ القرار ،فضال عن تعطيل مصالح أعضاء هيئة
التدريس ،املوظفني ،والطالب ؛ لذلك يمكن القول

 :إن مشكلة الدراسة تتمثل يف مدى التعقيد وااللتزام

بأبعاد اهليكل التنظيمي القائم يف جامعة شقراء  ،وأثره
عىل حتقيق املرونة الداخلية أو اخلارجية؛ لذلك يمكن

صياغة مشكلة الدراسة يف صورة التساؤل الرئيس
التايل:

" ما واقع أبعاد اهلياكل التنظيمية احلالية يف جامعة

شقراء  ،وأثر تلك النظرة عىل املرونة التنظيمية من
وجهة نظر املسؤولني "  .ويمكن أن يتفرع من ذلك
التساؤل جمموعة من التساؤالت الفرعية التالية:
.١
.٢

١ما واقع أبعاد اهليكل التنظيمي السائد يف
جامعة شقراء ؟

٢ما العالقة بني أبعاد اهليكل التنظيمي واملرونة
التنظيمية للجامعة؟

أمهية الدراسة:
يمكن للباحث أن يتناول أمهية الدراسة يف

اجلانبني التاليني :
األمهية العلمية :
.

 ١تأتى أمهية الدراسة يف كوهنا تدعيام للجهود
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البحثية املحدودة يف جمال أبعاد اهليكل
التنظيمي واملرونة التنظيمية  ،والتي تُعترب من

األبحاث القليلة يف املكتبة العربية_عىل حد

علم الباحث_ والتي تعترب من حقول املعرفة
التي ال تزال حتتاج إىل املزيد من الدراسات .

.

 ٢من جانب األمهية النظرية للدراسة حماولتها

األمهية العملية :
 ٣ .قد تسهم الدراسة يف تزويد اجلامعة برؤية
موضوعية حول أبعاد اهليكل التنظيمي

األكثر ممارسة.

 ٤ .يمكن أن تزود هذه الدراسة املسؤولني
باجلامعة بأبعاد ومكونات املرونة التنظيمية.

 ٥ .زيادة إملام املسؤولني باآلثار الناجتة عن
أبعاد اهليكل التنظيمي عىل املرونة التنظيمية

للجامعة.

 ٦ .ستحاول الدراسة تقديم إطار عام
بالترصفات والتوجهات التي ينبغي أن

تقوم هبا اجلامعة من أجل حتسني مرونتها
التنظيمية.

.٤

اهليكل التنظيمي واملرونة التنظيمية.

حتقيق املرونة التنظيمية.

٤استكشاف تأثري العوامل الديموجرافية
(املسمى الوظيفي ،سنوات اخلربة ،النوع )
عىل املرونة التنظيمية.

.٥

٥الوصول إىل توصيات حمددة بشأن أهم الطرق
والوسائل التي يمكن من خالهلا حتقيق املرونة
التنظيمية .

حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة فيام ييل:
 أاحلدود املتعلقة بموضوع الدراسة  :تم تطبيقالدراسة عىل أبعاد اهليكل التنظيمي فقط

 ،ومل يتم تناول أنواع اهلياكل ،كام تم تطبيق
الدراسة عىل املرونة التنظيمية دون غريها من

أنواع املرونة مثل املرونة اإلسرتاتيجية ،كام تم
اختيار القيادات اإلدارية باجلامعة والكليات

التابعة دون العاملني التنفيذيني هبا.

باحلدود املكانية  :تم تطبيق الدراسة عىل جامعةشقراء والكليات التابعة هلا ،يف شطري
الطالب والطالبات.

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية :
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.٣

٣الوصول إىل تأثري أبعاد اهليكل التنظيمي عىل

بناء تصور نظري متكامل عن اهليكل
التنظيمي وأبعاده واملرونة التنظيمية .

.١

.٢

٢التعرف عىل نوع وطبيعة العالقة بني أبعاد

١التعرف عىل واقع أبعاد اهليكل التنظيمي األكثر

ت احلدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة خالل العاماجلامعي  1438ت  1439هـ.

ممارسة يف جامعة شقراء.
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الدراسات السابقة
		

توجد العديد من الدراسات العربية واألجنبية

التي تناولت اهلياكل التنظيمية عموما  ،وأبعاد تلك

قطاع اخلدمات ،وقد أظهرت النتائج بوضوح أن

العالقة املبارشة بني أبعاد اهليكل التنظيمي وإدارة
املعرفة يف قطاع اخلدمات أكثر منها يف قطاع الصناعات

التحويلية.

اهلياكل عىل وجه اخلصوص  ،ويستعرض الباحث
بعضا من تلك الدراسات من خالل جانبني كالتايل		 :
•اجلانب األول  :الدراسات التي تناولت
اهليكل التنظيمي وأبعاده.

		

يف حني اجتهت دراسة ) ) Fred, 2012إىل

إعداد إطار نظري عن وجهة نظر هنري مينتزبريغ يف
التمييز بني املنظامت عىل أساس ثالثة أبعاد أساسية:

( )1اجلزء الرئييس من املنظمة  ،أي اجلزء من املنظمة

قامت دراسة (األكلبي )2018 ،بغرض التعرف

الذي يلعب الدور الرئيس يف حتديد نجاحها أو فشلها

مع اهلياكل التنظيمية يف بعض اجلامعات العربية مثل

التي تستخدمها املنظمة لتنسيق أنشطتها  .و ( )3نوع

عىل اهلياكل التنظيمية يف اجلامعات السعودية ومقارنتها
اجلامعة األردنية ،جامعة الكويت وجامعة القاهرة ،

كام استهدفت أيضا تقديم مقرتحات قد تساعد إدارة
اجلامعات السعودية عىل إعادة هيكلها التنظيمي

وتطويره بام يتناسب مع التطوالت املعارصة  ،وثورة
املعلومات  ،ورؤية اململكة  .2030وقد تم استخدام
املنهج الوصفي  ،وأسلوب الدراسة املقارنة  ،وتوصلت

الدراسة إىل أن اهلياكل التنظيمية يف اجلامعات السعودية

تتميز بالثقافة األوتوقراطية  ،التي تتسم بعدم تفويض
السلطة والصالحيات وازدياد املستويات اإلدارية
واالجتاة نحو املركزية ؛ مما يعيق رسعة اختاذ القرارات.

 )2( .آلية التنسيق الرئيسية  ،أي الطريقة الرئيسية
الالمركزية املستخدمة  ،أي مدى مشاركة املنظمة

مع املرؤوسني يف عملية صنع القرار .وباستخدام
األبعاد األساسية الثالثة اجلزء األسايس من املنظمة

 ،وآلية التنسيق الرئيسية  ،ونوع الالمركزية تقرتح

 Mintzbergأن اإلسرتاتيجية التي تتبناها املنظمة
ومدى استخدامها هلذه اإلسرتاتيجية تؤدي إىل مخسة

أنواع من اهلياكل تتمثل يف  :اهليكل التنظيمي البسيط،
اهليكل البريوقراطي اآليل  ،اهليكل البريوقراطي املهني،

اهليكل التنظيمي القائم عىل أساس األقسام  ،واهليكل

األدهوقراطي.

بينام استهدفت دراسة()Wahba,2014
		
		
التحقق من االختالف بني تأثري أبعاد اهليكل التنظيمي أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات عىل أبعاد
عىل أنشطة إدارة املعرفة يف قطاع الصناعات التحويلية اهليكل التنظيمي يف قطاع البنوك التجارية بمحافظة
بينام ركزت دراسة (هيكل )2010 ،عىل

وقطاع اخلدمات يف مرص ،وقد تم تطبيق الدراسة عىل

اإلسكندرية ،وقد اشتملت الدراسة عىل  244مديرا

خدمة  ،عن طريق توزيع استبيانات عىل ()211

املختارة ،وتوصلت الدراسة إىل وجود تأثري معنوى

( )7منظامت )4( :منظامت صناعية  ،و( )3منظامت
مفردة يف خمتلف املستويات اإلدارية  ،بمقدار()110

يف قطاع الصناعات التحويلية  ،و ( )101رشكة يف

من مديري اإلدارات العليا والوسطى يف فروع البنوك
الستخدام تكنولوجيا املعلومات عىل كل من درجة

التخصص الوظيفي ،التكامل والتنسيق ،ومركزية

عايض بن شايف األك ُلبي :أبعاد اهليكل التنظيمي وانعكاساهتا عىل حتقيق املرونة التنظيمية دراسة تطبيقية عىل املسؤولني بجامعة شقراء
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سلطة اختاذ القرارات يف البنوك التجارية بمحافظة

ثم إسرتاتيجية املتابعني بالتاميز ،ثم املحللني ،وأخريا

			 ويف ذات السياق اجتهت دراسة (حسيبة،

يف حني اجتهت دراسة كل من (الفرا واللوح)2007 ،

ويف الكيفية التي تستطيع من خالهلا املنظامت أن

اهليكل التنظيمي للوزارات الفلسطينية  ،وأثر هذا

تبني أن فاعلية املؤسسة تعتمد وتتأثر كثريا وبشكل

الدراسة املنهج الوصفي التحلييل ،و جمتمع الدراسة

اإلسكندرية.

 )2010إىل الدراسة يف نظريات التنظيم اإلداري،

حتقق أهدافها وبراجمها بفاعلية وواقعية متميزة ،حيث

مبارشهبيكلها التنظيمي القائم ،وتبني أن النمط
البريوقراطي هو األكثر شيوعا يف التنظيامت املعارصة،

وباألخص احلكومية وأجهزة القطاع العام ،وكذلك

إسرتاتيجية املدافعني بالتكلفة.

إىل حماولة التعرف عىل التطوالت التي حصلت عىل
التغري عىل الكفاءة اإلدارية للوزارات ،واستخدمت

يتكون من ( ، )3118وتم اختيار عينة طبقية عشوائية

مقدارها( )500موظف  ،ترتاوح درجاهتم ما بني
وكيل وزارة ورئيس قسم  ،وهبذا يكون قد تناولت

اهلياكل األدهوقراطية الذي يستخدم يف حاالت عدم

الدراسة اإلدارة العليا والوسطى والدنيا يف هذه

املديرين ،ويستطيع حتقيق النجاح نظرا لقدرته عىل

اهلياكل التنظيمية للوزارات الفلسطينية؛ ناتج عن

التأكد  ،وحتل من خالله سلطة اخلرباء حمل سلطة
التكيف مع حاالت التغيري والتطوير التنظيمي.

بينام اجتهت دراسة (العبد الكريم )2009 ،إىل

		

منحى آخر للتعرف عىل مدى املواءمة بني أبعاد اهليكل
التنظيمي املتمثلة يف املركزية ،الرسمية ،التخصص،
والتعقيد  ،وبني إسرتاتيجيات األعامل املكونة من

املنقبني ،املحللني ،املدافعني بالتاميز ،واملدافعني

الوزارات  .وتوصلت الدراسة إىل وجود خلل يف
التغريات الوزارية املتالحقة  ،وعدم كفاءة القائمني
عىل إعداد اهلياكل ،وكان هلذا اخللل األثر البالغ يف

قدرة الوزارات الفلسطينية عىل تطوير أدائها اإلداري؛

مما يستوجب األمر إعادة دراسة هذه اهليكليات بام يتفق
مع إسرتاتيجية هذه الوزارات.

بالتكلفة األقل يف املؤسسات الفائزة بجائزة امللك عبد
		
اهلل الثاين للتميز ،ومدى توافر أبعاد اهليكل التنظيمي
وإسرتاتيجيات األعامل يف ذات املؤسسات ،واستخدم

الباحث املنهج الوصفي التحليليى ،وبلغ حجم العينة

( )161مفردة  ،ووحدة املعاينة  :املديرون ومساعدوهم
ومديرو الوحدات التنظيمية ،وتوصلت الدراسة اىل

أن سمة الرسمية هي السائدة يف اهلياكل التنظيمية يف
املؤسسات املبحوثة ،ثم التخصص ،التعقيد ،وأخريا
املركزية يف الرتتيب األخري ،كام تبني أن إسرتاتيجية
املنقبني هى اإلسرتاتيجية السائدة يف تلك املؤسسات،
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•اجلانب الثاين  :املرونة التنظيمية:
قامت دراسة ( )Purwanto, 2016بغرض

إعداد دراسة تطبيقية عىل جامعة (Universitas

 )Terbuka / UTيف ماليزيا وقد كان اهلدف
من تأسيس  UTهو توفري التعليم العايل من خالل
التعلم عن بعد .تعمل  UTيف مجيع أنحاء إندونيسيا
واخلارج .مع وصول عدد الطالب إىل  313ألفا  ،تعد

 UTمنظمة معقدة تتطلب إدارة فعالة .جيب أن تكون
اإلدارة الفعالة مدعومة هبيكل تنظيمي مرن .لتحويل

املنظمة إىل منظمة متعلمة ،حتتاج املنظمة إىل االنتباه إىل
أحد عرش مكونا مثل  :اهلياكل التنظيمية املناسبة ،ثقافة
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التعلم التنظيمي ،التمكني ،البيئة ،اإلبداع ،نقل املعرفة،

يكون العاملون املرنون يف فريقهم "مرنون بمرونة

التعلم ،املناخ،العمل اجلامعي ،التواصل ،والرؤية.

كام أن التناقضات يف تطبيق سياسة العمل املرنة يمكن

تكنولوجيا التعليم واجلودة ،اإلسرتاتيجية ودعم
وهتتم هذه الدراسة بتصميم اهليكل التنظيمي لـ .UT

"الفوائد املخفية" و"العقوبات املخفية" للعمل املرن،

أن تؤدي إىل إدراك الظلم  ،وتعطيل عالقات العمل.

وقد تم تطبيق حتليل ميتا ( )Meta Analysisلثالث
		
سنوات بدأت يف عام  ،2013ووفقا للنظام األسايس
فإن اهليكل التنظيمي للجامعة الذي يعترب مزجيا من

اهليكل التنظيمي الوظيفي واألقسام اجلغرافية .ولكن

يف الواقع تسمح إدارة  UTبظهور مكونات جديدة
ضمن هيكلها التنظيمي وف ًقا الحتياجاهتا الفردية
 ،وبالتايل فقد أنشأت  UTالكثري من الفرق لدعم

تشغيلها  ،كام أقامت عالقات مع أصحاب املصلحة
اخلارجيني .يف عام  ، 1998وكذلك صاغت اجلامعة

رؤيتها ورسالتها  ،ولكن التحول احلقيقي يف  UTبدأ

منذ عام . 2001
		

إال أن دراسة ( )Pires, 2015درات حول

بريوقراطيات الدولة والظروف التي يتعلمون

من خالهلا االبتكار  ،ولعب دور إجيايب يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية .وهتدف هذه الدراسة إىل

فهم كيفية ترصف البريوقراطيني (ما يفعلونه) عندما

يقومون يف الواقع بتعزيز التنمية من خالل ما تفعله
العمليات  .فهل متكن البريوقراطيون من التعلم،
التغيري ،االبتكار ،وحل املشكالت؟ وقد اشتملت
الدراسة عىل مجع بيانات موسعة من خالل العمل
امليداين يف املوقع باستخدام إدارة الرقابة عىل العمل

الربازيلية  ،وكذلك التحقيقات التفصيلية لعينة من

ويف توجه آخر ذهبت دراسة (Clarke and

( )27حالة متت من خالل تدخل مفتيش العمل يف

تأثري العمل املرن عىل حياة العمل لألفراد واآلثار

العينات يف شكل سلسلة من التحليالت املقارنة بني

 )Holdsworth,2017للرتكيز عىل حتديد مدى
املرتتبة عىل فعالية الفريق والتنظيم ،وقد متكن الدراسة

من إجراء مقابالت متعمقة يف منظمتني (منظمة عامة
واحدة  ،ومؤسسة خاصة) لتوضيح العمل املرن يف

املامرسة العملية ،وقد كان اهلدف األسايس من الدراسة
هو حتديد مزايا وعيوب العمل املرن  ،لألفراد والفرق
واملنظامت  ،وتوفري إرشادات أفضل املامرسات لتنفيذ

العمل املرن ،وقد توصلت الدراسة إىل أن زيادة املرونة

خمتلف القطاعات االقتصادية والواليات .وقد تم أخذ

ثالثة مستويات متميزة( :أ) االختالف يف السلوكيات

عىل مستوى الشارع (،ب) ممارسات اإلدارة واهلياكل
 ،وآثارها عىل روتني العمل وممارسات التفتيش( ،ج)

دورعالقات العمل األفقية داخل املنظمة.وتشري النتائج
إىل أن العديد من األوصاف واحلجج يف األدب حول

كيفية عمل البريوقراطية والعمليات التي من املفرتض

أن تؤدي إىل تطويرها هي يف أحسن األحوال قرص

يف العمل تؤدي إىل الفعالية الشخصية وفعالية الفريق
عىل ٍ
حد سواء  ،كام أنه يمكن احلد من اإلجهاد املهني

متيزت بالسلطة التقديرية  ،والتي تتمتع باملرونة والتنوع

عىل العمل  ،واالنقطاع ،كام تبني أن توقع املديرين أن

تستكشف البريوقراطيات التقديرية كرشط للتعلم

من خالل تقليل الرصاع بني العمل واحلياة  ،والضغط

النظر ،عىل النقيض من النامذج السائدة التي أمهلت أو

يف السلوك البريوقراطي  ،والتي متثل عوائق للتنمية

عايض بن شايف األك ُلبي :أبعاد اهليكل التنظيمي وانعكاساهتا عىل حتقيق املرونة التنظيمية دراسة تطبيقية عىل املسؤولني بجامعة شقراء
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معقدة من املوارد التنظيمية مثل :الثقافة  ،والقدرة

التنظيمي والتحسني ،وتوصلت الدراسة  -من خالل

مناقشة عالقات االرتباط بني حرية الترصف واإلبداع

واملساءلة  ،وكذلك العمليات الداخلية املتمثلة يف عدم
		
التجانس والتناقض التنظيمي عىل ما يبدو نتيجة لتقدير

التنافسية  ،واملوقف التنافيس.

(عىل سبيل املثال  ،التعايش بني التفامهات املختلفة
حول العمل واملامرسات والسلوكيات يف إطار واحد

تنظيم) خلق فرص للتجريب  ،والتفكري املستمر عىل
املامرسة ،وكذلك أشكال بديلة للمساءلة عىل السلوك
البريوقراطي.

يف حني استهدفت دراسة (Kozjek and

 )Ferjan,2015مقارنة وحتليل العالقة بني األنواع
املختلفة للمرونة واألمن يف العمل والفعالية التنظيمية،

وتم مجع البيانات باستخدام طريقة جتميع البيانات عن
طريق شبكة اإلنرتنت ( ،)CAWIحيث تم إرسال
رابط االستبيان عرب اإلنرتنت بالربيد اإللكرتوين إىل

منظامت تم اختيارها عشوائيا عرب مجيع القطاعات

يف حني اجتهت دراسة (Ionescu, et al ,

االقتصادية يف سلوفينيا التي لدهيا عنوان بريد إلكرتوين

التنظيمية  ،من خالل التأكيد عىل منظور متعدد األبعاد،

وطلب منهم إعادة توجيه الربيد اإللكرتوين ملوظفيهم.

) 2015لعرض املسامهات الرئيسية يف جمال املرونة

حيث تؤكد الورقة عىل أن املرونة هي مصدر مهم

للحصول عىل ميزة تنافسية ،وتوصلت الدراسة إىل أنه

جيب عىل املديرين ورجال األعامل يف املنظامت حتديد
وحتليل وتقييم املتغريات الداخلية واخلارجية الرئيسية

املؤثرة عىل بيئة املنظمة ،كام جيب عىل الرشكات إظهار
املرونة  ،والقوة  ،واعتامد إسرتاتيجيات استباقية

منشور  ،سواء يف أدلة األعامل أو عىل موقع الرشكة.
وقد أظهرت النتائج أن هناك مستوى ارتباط إجيابيا
منخفضا بني األنواع املختلفة من املرونة واألمان يف

سياق العمل  ،وكذلك بني أنواع خمتلفة من املرونة يف
العمل والتنظيم .كام أن العالقة بني األنواع املختلفة
من األمن يف العمل والفعالية التنظيمية هي إجيابية

ومتوسطة وقوية.

يف األعامل التجارية  ،والتي تشمل عمليات البدء
		
والتنفيذ الدورية الكافية للتغيري التنظيمي ،كام جيب
الدراسة إىل بيان أثر التعلم االسرتاتيجي عىل حتقيق
أن تتبع الرشكات التنظيم املرن  ،والتغيري املوجه-
امليزة التنافسية لرشكات التأمني األردنية  ،وكذلك
من خالل التميز  -والتحول ملنظمة متعلمة ،حيث
استكشاف الدور الوسيط للمرونة االسرتاتيجية يف
ينبغى تطوير املنظمة ونموها وفق نامذج تفكري جديدة
العالقة بني التعلم االسرتاتيجي وامليزة التنافسية،
 ،وتدريب املوارد البرشية بصفة دائمة ضمن عملية
وقد اتبع الباحث أسلوب الدراسة املسحية ،لكافة
تعلم للحصول عىل الكفاءات  ،وكل جتربة تعترب فرصة
رشكات التأمني األردنية الواقعة ضمن العاصمة
للتعلم ،ورضورة االستثامر يف التعليم واملوارد البرشية
عامن ،والبالغ عددها ( )20رشكة ،وقد توصلت
 ،حيث متثل عملية التدريب والتعلم املستمر إحداثيات
الدراسة إىل عدد من النتائج ،أمهها  :وجود تأثري ذي
أساسية مرنة للمنظمة .كام ينبغي التوجه للمتغريات
داللة إحصائية للتعلم االسرتاتيجي يف توليد وتوزيع
اإلسرتاتيجية املرنة للتنظيم التي تتمثل يف جمموعة
وتنفيذ املعرفة االسرتاتيجية عىل كل من :املرونة
إال إن دراسة (الرشيف)2015 ،هدفت
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االسرتاتيجية  ،وحتقيق امليزة التنافسية لرشكات التأمني

األردنية .كام توصلت أيضا إىل وجود تأثري ذي داللة

إحصائية للمرونة االسرتاتيجية بأبعادها املتمثلة يف

مرونة املوارد ،مرونة القدرات يف حتقيق امليزة التنافسية

لرشكات التأمني األردنية.كام أثبتت الدراسة وجود

تأثري وسيط مهم للمرونة االسرتاتيجية يف العالقة بني

التعلم االسرتاتيجي وحتقيق امليزة التنافسية.
		

بينام يرى ( )Kleine,2011أن هناك العديد

من املشكالت املثرية لالهتامم يف عملية التحليل

املؤسيس ،وخاصة فيام يتعلق بكيفية قيام املؤسسات
بخلق نظام للبيئة االسرتاتيجية دائمة التغيري ،وأن
املشكلة تنشأ عندما تتطلب الظروف قدرا من املرونة

التي ال يمكن مالحظتها متاما ؛ لذلك يتبادر للذهن

كيفية تقييم احلكومات للقواعد الرسمية ،وهل يتم

تطبيقها حرفيا أم تتطلب قدرا من املرونة؟ وترى تلك
الدراسة أن العديد من الصحف تقول  :إن الدراسات

السابقة فشلت يف معاجلة هذا السؤال  ،وأوجدت
افرتاضات غري قابلة للتصديق حول قدرة الدول عىل

تصميم آليات املرونة املثىل .وهتتم هذه الدراسة بتحليل

لرئاسة جملس االحتاد األورويب .حيث تقدم الرئاسة
دورا حاسام يف تقديم طلبات بالتقليل من االعتامد

عىل السلطات الرسمية واالجتاه نحو اإلجراءات غري
الرسمية ،وتلك السياسات املرنة بغرض حتقيق بعض
املصالح الشخصية لبعض الدول األوروبية ،حيث تبني

أن وجود سلطة احلكم لدى بعض دول املجلس يتم
منحها يف ظل الظروف العادية ،حيث ينبغى التمسك
بسلطة اإلجراءات الرسمية ،وهذا األمر يدفع رئاسة

االحتاد األوروبى إىل طلب املزيد من املعلومات ؛ من

أجل مساعدهتا يف إصدار أحكام غري حقيقية؛ لذلك

البد من توافر قدر من املرونة التنظيمية لدى الدول فيام

يتعلق باهلياكل اإلدارية واملعلوماتية لدهيا.
			

ويف توجه آخر هدفت دراسة

(  (Volberda, 1997توضيح املرونة باعتبارها وسيلة
لزيادة التحكم يف البيئات املضطربة للغاية ،ويف هذا
الصدد تم التعامل مع املرونة كمفهوم ثنائي األبعاد،
حيث يتم النظر أوال  :إىل املرونة عىل أهنا املهمة

اإلدارية ،ويف هذا الصدد فإن القلق هو "القدرة عىل

التحكم" لإلدارة .ثانيا  ،ينظر إىل املرونة كمهمة تصميم
املنظمة ،ويتمثل القلق هنا يف "قابلية التحكم" للمنظمة

يف ظل ظروف خمتلفة .وعىل أساس هذين البعدين  ،يتم
تطوير تصنيف متعدد لألشكال التنظيمية  ،يتألف من
الوضع اجلامد،املخطط ،املرن والفوضوي ،وعالوة
عىل ذلك ،حماولة الوصول إىل املسارات املختلفة من
الفشل والنجاح التنظيمي من هذا التصنيف ،بعد
ذلك وصفت املقالة طريقة تشخيص املرونة التنظيمية

وتوجيه العملية االنتقالية  ،وهي طريقة مراجعة
وإعادة تصميم املرونة & (Flexibility Audit

) .)FAR(Redesignوقد تم تطبيق هذه الطريقة يف

دراسة جتريبية لثالث وحدات تنظيمية خمتلفة تعمل يف
بيئات خمتلفة ومتغرية.

•اجلانب الثالث  :الدراسات التي تناولت العالقة
بني اهليكل التنظيمي واملرونة التنظيمية :

استهدفت الدراسة التي قام بها )) Pawlowski,2016

التعرف عىل األسباب املؤدية إىل مرونة اهليكل التنظيمي

 ،والتي تعتمد عىل العديد من املفاهيم اإلدارية احلديثة
املرتبطة بإدارة املنظامت املعارصة  ،مثل املنظامت القائمة

عىل املعرفة :التعلم  ،الذكاء اإلسرتاتيجي  ،الرشاقة
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التنظيمية  ،ومرونة اهليكل ،حيث تبني أن مرونة

أبعاد اهليكل مثل املركزية  ،والتخصص ،الرسمية ،و

توصلت الدراسة إىل انخفاض يف مستوى مرونة اهليكل
التنظيمي فيام يتعلق بأبعاد التخصص والرسمية ،كام

أن أبعاد اهليكل التنظيمي ترتبط بمستوى املرونة
التي تعتمد بدورها عىل املجال الوظيفي للمؤسسة

(التسويق واملبيعات والبحث والتطوير ،النشاط
التشغييل  ،اإلدارة).

بينام استهدفت دراسة ( Dias and Escval ,
) 2014الوصول إىل كيفية تأثري العالقة بني اهليكل

التنظيمي و األبعاد الداخلية واخلارجية للمرونة
التنظيمية عىل أداء املستشفي .تكشف النتائج أن توافق
املرونة الداخلية واخلارجية يسهم يف تطوير القدرات

عىل تبني خيارات اسرتاتيجية جديدة .وأن التفاعالت
بني اهليكل التنظيمي واملرونة هلا تأثري كبري من حيث
أداء املستشفي.

يف حني ذهبت دراسة (

&

Hatum,

 )Pettigrew,2006إىل حماولة فهم التفاعل بني
املنظامت وبيئتهم  ،وتوصلت الدراسة إىل أن التعديالت

يف اهليكل التنظيمي هو العنرص احلاكم لتحقيق املرونة ،

تم حتديد القدرات الثقافية واإلدارية اخلاصة باملوظفني
كحواجز يف العملية ،حيث تبني أن امليرس األسايس
للمرونة هو التكنولوجيا رشيطة أن تعمل بشكل
صحيح ،كام أن االعتامد عىل فرق التنظيم الذايت يساهم

يف تكوين قوة عاملة مرنة ومتاميزة ومتامسكة .

التعليق عىل الدراسات السابقة والفجوة البحثية:
		 ويتضح من خالل استقراء الدراسات السابقة

ما ييل:

١ .١أغلب الدراسات السابقة ركزت عىل اهليكل
التنظيمي من حيث املقارنة مع هياكل مماثلة
يف نفس القطاع ،أو أثر استخدام تكنولوجيا

املعلومات عىل أبعاد اهليكل التنظيمي  ،واملواءمة
بني أبعاد اهليكل التنظيمي وبني اسرتاتيجيات
األعامل  ،وتطول اهلياكل التنظيمية ،وبذلك
فإن أغلب الدراسات مل تركز عىل أبعاد اهليكل

التنظيمي كمتغري مستقل.

٢ .٢أغلب الدراسات التي تناولت املرونة التنظيمية
كان جل اهتاممها منصبا عىل مقارنة وحتليل العالقة
بني األنواع املختلفة للمرونة واألمن يف العمل

والفعالية التنظيمية ،أو الدور الوسيط للمرونة
االسرتاتيجية يف العالقة بني التعلم االسرتاتيجي

وامليزة التنافسية ،أو املرونة باعتبارها وسيلة

لزيادة التحكم يف البيئات املضطربة للغاية،
وكذلك أكدت عىل أن اإلدارة الفعالة تتطلب

أن تكون مدعومة هبيكل تنظيمي مرن ،ومدى
تأثري العمل املرن عىل حياة العمل لألفراد واآلثار
املرتتبة عىل فعالية الفريق والتنظيم ،وأخريا
املسامهات الرئيسية يف جمال املرونة التنظيمية  ،من

خالل التأكيد عىل منظور متعدد األبعاد ،وبذلك
مل تتناول الدراسات السابقة املرونة باستخدام
العديد من األبعاد الداخلية واخلارجية التي

تناولتها الدراسة احلالية.

٣ .٣ندرة الدراسات سواء العربية أو األجنبية التي
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درست العالقة بني أبعاد اهليكل التنظيمي واملرونة
التنظيمية .

٤ .٤ال توجد دراسة يف اململكة العربية السعودية قامت
بقياس العالقة بني أبعاد اهليكل التنظيمي واملرونة
التنظيمية يف جمال التعليم اجلامعي .

أسلوب الدراسة
منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل

لوصف وحتليل أبعاد اهليكل التنظيمي للجامعة من
وجهة نظر املسؤولني باجلامعة ،وعالقته بتحقيق املرونة
التنظيمية الداخلية أو اخلارجية.

الشامل ،وقد تم توزيع االستبانات إلكرتونيا عرب إدارة
تقنية املعلومات عىل مجيع الكليات واإلدارت  ،وقد تم
اسرتداد ()220استبيانا  ،تم استبعاد ( )4منها لعدم

اكتامهلا  ،وتم حتليل ( )216استبيانا ،بنسبة استجابة
إمجالية مقدارها ( )%79تقريبا .
أداة الدراسة:
تم االعتامد عىل قائمة استقصاء نوعية تم تصميمها

واستخدامها حسب عينة الدراسة من املسؤولني

باجلامعة؛ لقياس أبعاد اهليكل التنظيمي واملرونة
التنظيمية  ،حيث تم تطوير استبانة لقياس متغريات

الدراسة باالعتامد عىل األدب النظري املتعلق باهليكل

كام اعتمدت الدراسة عىل األسلوب املكتبي

التنظيمي وأبعاده وكذلك املرونة التنظيمية ،إضافة إىل

تتعلق بمفهوم اهليكل التنظيمي وأبعاده املختلفة،

كدراسة( ،)Tatjana and marko,2015وتشتمل

لتجميع البيانات الثانوية من مصادرها املختلفة والتي
وللتعرف عىل حماور وأبعاد ومكونات املرونة التنظيمية
من خالل االعتامد عىل املراجع والدوريات العلمية
العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة،
واعتمدت الدراسة عىل جتميع البيانات األولية من
مصادرها املختلفة اعتامدا عىل قائمة االستقصاء التي

أعدها الباحث .

جمتمع ومفردات الدراسة:

االطالع عىل األدوات املستخدمة يف الدراسات السابقة
أداة الدراسة عىل جزأين :األول :خمصص لقياس أبعاد
اهليكل التنظيمي ،ويتكون هذا اجلزء من ( )29فقرة
موزعة عىل أربعة حماور هي  :املركزية ( )5-1فقرات
 ،الرسمية ( )15-6فقرة ،التخصص ()22-16
فقرة ،والتعقيد ( )29-23فقرة .أما اجلزء الثاين  :فقد

خصص لقياس املرونة التنظيمية ،وتكون هذه اجلزء من

( )26فقرة موزعة عىل مخسة حماور ،هي :مرونة توفري

الوظائف وتقيسه الفقرات من ( ،)39-30املرونة

متثل جمتمع الدراسة يف مجيع وكالء اجلامعة  ،وعمداء

الوظيفية وتقيسه الفقرات من ( ،)43-40واملرونة

 ،ومديري اإلدارات يف مجيع املحافظات ،شاملة شطرى

املوقع وتقيسه الفقرات ( )50-48وعقود العمل املرنة

الكليات  ،ووكالء الكليات  ،ورؤساء األقسام العلمية

الطالب والطالبات  ،والذين يقدر عددهم بحواىل

( )280مفردة (عامدة شئون أعضاء هيئة التدريس
واملوظفني) والذين تناوهلم الباحث عىل أساس احلرص

يف األجور وتقيسه الفقرات من ( ،)47-44ومرونة
وتقيسه الفقرات من (.)55-51

هذا  ،واعتمد أسلوب القياس عىل مقياس

ليكرت ( )Likertاخلاميس الذي حيتسب أوزان تلك
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جدول رقم ()1
معامل االتساق الداخيل ألداة الدراسة

الفقرات من (موافق متاما) ويمثل ( 5درجات) إىل

(غري موافق متاما) ويمثل (درجة واحدة) .وفيام يتعلق
بتحديد املستوى عىل هذا السلم اعتمد عىل معيار

مقسم إىل ثالث فئات متساوية ،حيث احتسبت القيمة

متغيرات الدراسة

بقسمة الفرق بني القيمة العليا والقيمة الدنيا للمقياس

أبعاد الهيكل التنظيمي
المركزية

عىل ثالثة درجات  ،والتي متثل عدد املستويات ([-5
 ،)1.33=3/]1وبذلك فإن املستويات الثالثة هي:

( )2.33-1منخفض )3.67-2.34( ،متوسط،
( )5-3.68مرتفع.
صدق أداة الدراسة:

تم عرض أداة الدراسة املطولة عىل جمموعة من

أبعاد المرونة
التنظيمية

ملعرفة مدى مالءمة ،وصالحية الفقرات املستخدمة

لقياس أبعاد اهليكل التنظيمي ،وانتامء فقرات األداة
بمالحظات املحكمني وآرائهم ،وتم إعادة صياغة
بعض الفقرات يف ضوء هذه املالحظات
ثبات أداة الدراسة:

تم حساب معامل االتساق الداخيل ألداة

الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

) (Cronbach Alphaلكل متغري من متغريات
الدراسة ،وحماوره الفرعية ،وكانت قيم معامل
الثبات جلميع املجاالت مرتفعة ،وهي نسب ثبات

مقبولة يف البحوث والدراسات اإلنسانية ،ويبني
اجلدول ( )1معامالت الثبات.

الرسمية

10

0.783

التخصص

7

0.763

التعقيد

5

0.722

29

0.844

مرونةتوفير الوظائف

10

0.837

المرونة الوظيفية

4

0.887

المرونة في األجور

4

0.612

مرونة الموقع

3

0.861

عقود العمل المرنة

5

0.682

26

0.876

53

0.993

إجمالى المرونة
التنظيمية
إجمالى القائمة

أبعاد الهيكل والمرونة

املعاجلة اإلحصائية للبيانات :

تم استخدام برنامج  SPSSيف حتليل البيانات ؛

وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،واختبار فرضياهتا،
وذلك عىل النحو التايل -:
.1

.2
.3
.4
.5

56

5

0.675

إجمالى أبعاد الهيكل
التنظيمي

املتخصصني يف اإلدارة العامة باجلامعات السعودية،

للمجال الذي وضعت ضمنه ،ولقد تم األخذ

أبعاد المتغير

عدد كرونباخ
الفا
الفقرات

1التكرارات والنسب املئوية للتعرف عىل
خصائص عينة الدراسة.
2املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
لإلجابة عن السؤال األول والفرض األول
للدراسة.
3اختبار (. )z
4معامل ارتباط بريسون اجلزئي الختبار
فرضية الدراسة الثانية.
5االنحدار اخلطي البسيط الختبار فرضية
الدراسة الثالثة .
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متغريات ونموذج الدراسة :

بنا ًء عىل مشكلة الدراسة وأهدافها وفروضها،

واستنادا إىل الدراسات السابقة واألدبيات املتعلقة

بموضوع الدراسة؛ فقد تم تصميم نموذج فريض
يوضح العالقة املنطقية التبادلية بني متغريات
الدراسة التي تتمثل يف املتغري املستقل أبعاد

اهليكل التنظيمي ،واملتغري التابع املتمثل يف املرونة
التنظيمية ،وللتعبري عن احللول التي يفرتضها

الباحث و لإلجابة عىل تساؤالت الدراسة التي تم

تناوهلا بالدراسة والتحليل يمكن التعبري عن نموذج

الدراسة كام يتبني يف الشكل رقم (. )1
شكل رقم ()1
نموذج الدراسة

استنادا إىل مشكلة الدراسة والدراسات السابقة

ومتغريات ونموذج الدراسة  ،ويف ضوء حتقيق أهداف

الدراسة فقد استطاع الباحث صياغة الفروض التالية:

١.١ال توجد اختالفات ذات داللة معنوية بني أبعاد
اهليكل التنظيمي األكثر ممارسة يف جامعة شقراء

من وجهة نظر املسؤولني.

٢.٢توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني أبعاد
اهليكل التنظيمي واملرونة التنظيمية.

٣.٣يوجد تأثري ذو داللة معنوية ألبعاد اهليكل التنظيمي
عىل حتقيق املرونة التنظيمية جلامعة شقراء.

٤.٤ال توجد اختالفات ذات داللة معنوية للمرونة
التنظيمية ترجع إىل العوامل الديموجرافية

للمستقىص منهم.

نتائج الدراسة امليدانية
اخلصائص الديموغرافية لعينة الدراسة:
أوال  :عينة الدراسة وفقا لنوع املستقىص
منهم :

املصدر :من إعداد الباحث
فروض الدراسة :

جدول رقم ()2
نوع املستقىص منهم حسب اجلنس

م

النوع

العدد

النسبة%

1

ذكر

181

84

2

أنثى

35

16

إجمالى حجم
العينة

216

100

قام الباحث بصياغة جمموعة الفروض البحثية
عايض بن شايف األك ُلبي :أبعاد اهليكل التنظيمي وانعكاساهتا عىل حتقيق املرونة التنظيمية دراسة تطبيقية عىل املسؤولني بجامعة شقراء
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يتضح من اجلدول رقم ( )2أن النسبة العظمى من

اإلدارية واألكاديمية التي كانت تعمل يف جامعة امللك

القيادات األكاديمية واإلدارية يف جامعة شقراء من

سعود ،عندما تم نقلها حتت مسمى جامعة شقراء ،كام

سواء عىل املستوى اإلدارى أو األكاديمي؛ وذلك حلداثة

 %36ممن يمتلكون خربات ترتاوح بني عرش سنوات،

نصيب الرجال؛ ،وذلك لقلة اخلربات اإلدارية النسائية
فروع كليات اجلامعة لشطر الطالبات.

ثانيا :خصائص عينة الدراسة بناء عىل وظيفة املستقيص
منهم:

يتوافر لدى اجلامعة قدرات إدارية وأكاديمية بام نسبته
ومخس عرشة سنة ،ونسبة  %12من تلك القيادات متتلك

خربة أكاديمية وإدارية ترتاوح بني مخس وعرش سنوات،

بينام  %9فقط هم من يمتلكون خربات أكاديمية وإدارية

تقل عن مخس سنوات ،مما يؤكد عىل ما متتلكه اجلامعة

جدول رقم ()3
عينة الدراسة وفق الوظيفة التي يشغلها

من قدرات إدارية متتلك خربات طويلة يف جمال العمل

م

المسمى الوظيفي

العدد

النسبة %

1

وكيل جامعة

3

1

2

عميد كلية/عمادة

12

6

3

وكيل كلية/عمادة

26

12

4

رئيس قسم

58

27

5

مدير إدارة

70

32

6

رئيس شعبة

47

22

ثالث ًا :خصائص عينة الدراسة بناء عىل
سنوات اخلربة :
جدول رقم ()4

األكاديمي واإلداري ،وينبغى استغالل تلك اخلربات
االستغالل السليم لتحقيق أهداف اجلامعة وكلياهتا
األكاديمية والعلمية واإلدارية.

نتائج الدراسة امليدانية (اختبارات الفروض) :
بغرض اإلجابة عىل التساؤل األول للدراسة  ،وهو
"التعرف عىل واقع أبعاد اهليكل التنظيمي األكثر

ممارسة يف جامعة شقراء"؛ فقد قام الباحث بصياغة
الفرض األول للدراسة لتحقيق هذا اهلدف  ،والذى

توزيع عينة الدراسة وفقا لعدد سنوات اخلربة

م

سنوات الخبرة

العدد

النسبة %

1

أقل من خمس سنوات

19

9

2

من خمس سنوات إلى أقل
من  10سنوات

26

12

3

من عشر سنوات إلى أقل من
خمس عشرة سنة

77

36

4

أكثر من خمس عشرة سنة

94

44

متثل يف " ال توجد اختالفات ذات داللة معنوية
بني أبعاد اهليكل التنظيمي األكثر ممارسة يف جامعة

شقراء من وجهة نظر املسؤولني" وقد استخدم
الباحث أسلوب اختبار (ت) لعينتني مرتبطتني ،
وقد كانت النتائج كام ييل:

ويالحظ من اجلدول رقم ( )4أن  %44من

القيادات اإلدارية واألكاديمية يمتلكون خربة علمية

أكاديمية وإدارية تزيد عن مخسة عرش عاما ؛ وذلك

ألن اجلامعة عند نشأهتا استطاعت احلفاظ عىل اخلربات
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جدول رقم ()5

وقد قام الباحث باستخدام اختبار

املقاييس اإلحصائية للمجموعتني العميد ووكيل
كلية

مسمى

الرسمية

التخصص

التعقيد

Deviation

Mean

.27019

 )Variancesملعرفة ما إذا كان التباين متجانسا
أم ال ،ويتضح من اجلدول رقم ( )6صحة الفرض
جزئيا ؛ حيث توجد اختالفات بني آراء كل من عمداء

N

Mean

عميد كلية

12

3.3167

.93598

وكيل كلية

26

3.4385

.62742

.12305

عميد كلية

12

2.6917

.50355

.14536

وكيل كلية

26

2.9308

.62146

.12188

عميد كلية

12

3.0119

.18734

.05408

وكيل كلية

26

2.9505

.55834

.10950

الكليات أكثر من تلك املمنوحة للوكالء؛ مما يؤدى

عميد كلية

12

3.1333

.46188

.13333

إىل الشعور املتزايد لدى الوكالء بزيادة درجة املركزية

وكيل كلية

26

3.0385

.56290

.11039

والتخصص ،ومل يتبني وجود اختالفات بينهام يف

بعدى الرسمية والتعقيد بسمتوى معنوية ()0.228

الوظيفة

المركزية

Std.

Std. Error

ليفني (Levene’s Test for Equality of

الكليات ووكالئها حول مركزية اهليكل التنظيمي

بمستوى معنوية ( ، )0.003وكانت قيمة ليفني (ف)

( ،)10.524وكذلك لبعد التخصص بمستوى معنوية
( )0.002وقيمة ليفني (ف) مقدارها (،)10.749وقد

يعود السبب يف ذلك إىل أن السلطات املمنوحة لعمداء

و()0.739عىل التوايل ،وهي قيمة تزيد عن (.)0.05

جدول رقم ()6

اختبار ليفني للعينات املستقلة لعميد الكلية والوكيل
Levene’s Test for
Equality of Variances

المركزية

الرسمية

التخصص

التعقيد

Equal variances assumed

F

Sig.

t

df

Sig.
)(2-tailed

Mean
Difference

10.524

.003

-.474-

36

.638

-.12179-

-.410-

15.738

.687

-.12179-

-1.165-

36

.252

-.23910-

-1.260-

26.204

.219

-.23910-

.369

36

.714

.06136

.502

34.076

.619

.06136

.509

36

.614

.09487

.548

25.896

.588

.09487

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

1.506

.228

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

10.749

.002

Equal variances not a sumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed

T-test of Equality of Means

.113

.739
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جدول رقم ()7

املقاييس اإلحصائية للمجموعتني العميد ورئيس القسم

المركزية

الرسمية

التخصص
التعقيد

مسمى الوظيفة

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

عميد كلية

12

3.3167

.93598

.27019

رئيس قسم

58

3.8310

.56668

.07441

عميد كلية

12

2.6917

.50355

.14536

رئيس قسم

58

3.3655

.44939

.05901

عميد كلية

12

3.0119

.18734

.05408

رئيس قسم

58

3.5197

.52006

.06829

عميد كلية

12

3.1333

.46188

.13333

رئيس قسم

58

3.7517

.55480

.07285

جدول رقم ()8

اختبار ليفني للعينات املستقلة لعميد الكلية والوكيل
Levene’s Test
t-test for Equality of Means

for Equality of
Variances

المركزية

الرسمية

التخصص

التعقيد

Equal variances assumed

17.313

.000

-2.530-

68

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

12.718 -1.835.705

.404

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

Equal variances assumed

-4.633-

68

14.846 -4.29512.091

.001

Equal variances not assumed

Equal variances not assumed

60

F

Sig.

T

df

-3.322-

68

49.672 -5.830.993

.323

-3.605-

68

18.234 -4.070-

Sig.

Mean

Std. Error

)(2-tailed

Difference

Difference

.014

-.51437-

.20329

.090

-.51437-

.28025

.000

-.67385-

.14543

.001

-.67385-

.15688

.001

-.50780-

.15288

.000

-.50780-

.08711

.001

-.61839-

.17152

.001

-.61839-

.15194
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هذا  ،واستخدم الباحث اختبار ليفني

()Levene's Test for Equality of Variances
ملعرفة ما إذا كانت التباين متجانسا أم ال ،ويتضح من

اجلدول رقم ( )8صحة الفرض جزئيا؛ حيث توجد
اختالفات بني آراء كل من عمداء الكليات ورؤساء

األقسام حول مركزية اهليكل التنظيمي بمستوى معنوية

( )0.000وكانت قيمة ليفني (ف) ( ،)17.313وقد
يرجع السبب يف ذلك إىل زيادة القدر املمنوح للعمداء

من حرية اختاذ القرار أكثر من تلك املمنوحة لرؤساء
األقسام؛ مما يؤدى اىل الشعور املتزايد لدى رؤساء

األقسام بزيادة درجة املركزية والتخصص ،وأن اهليكل

التنظيمي للجامعة يتسم بقدر كبري من املركزية يف
العمل ،كام يتميز هيكلها باالتصاالت اإلدارية من أعىل
إىل أسفل ،كام أنه يتم اختاذ القرارات الروتينية يف اجلامعة

بدون الرجوع للمسؤول األعىل ،وأن كل األعامل التي

يقوم هبا األفراد يف اجلامعة البد وأن يرفعوا هبا تقارير

هبا للمسؤول األعىل ،كام أن اهليكل التنظيمي للجامعة
يساعد عىل تفويض الصالحيات الروتينية.

وفيام يتعلق ببعد التخصص فقد كان مستوى املعنوية

( )0.001وقيمة ليفني (ف) مقدارها ()12.091
ومن خالل تلك البيانات يتضح أن اجلامعة تستقطب
األفراد ذوي الكفاءة عىل ضوء اختصاصهم ،كام يتمتع

املديرون يف اجلامعة بمهارات عالية كل حسب ختصصه،

وأن األعامل يف اجلامعة موزعة عىل األقسام والوحدات
حسب طبيعة عملها ونوع نشاطها ،إال أن اجلامعة متنح

سلطات بدرجة أقل لرؤساء األقسام  ،وتضع ضوابط

للقررات املتعلقة باختيار وتدريب أعضاء هيئة التدريس

واملوظفني يف تلك األقسام.

ومل يتبني وجود اختالفات بينهام يف بعدى الرسمية

والتعقيد بسمتوى معنوية ( )0.404و()0.332عىل

التوايل وهي قيمة تزيد عن (.)0.05

جدول رقم ()9

املقاييس اإلحصائية للمجموعتني العميد ومدير اإلدارة

المركزية

الرسمية

التخصص
التعقيد

مسمى الوظيفة

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

عميد كلية

12

3.3167

.93598

.27019

مدير إدارة

70

3.6457

.80949

.09675

عميد كلية

12

2.6917

.50355

.14536

مدير إدارة

70

3.2029

.64042

.07654

عميد كلية

12

3.0119

.18734

.05408

مدير إدارة

70

3.2673

.69003

.08247

عميد كلية

12

3.1333

.46188

.13333

مدير إدارة

70

3.4714

.65145

.07786
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جدول رقم ()10

اختبار ليفني العينات املستقلة لعميد الكلية والوكيل
Levene’s Test
t-test for Equality of Means

for Equality of
Variances

المركزية

الرسمية

التخصص

التعقيد

Equal variances assumed

F

Sig.

T

df

2.465

.120

-1.272-

80

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

13.965 -1.1471.700

.196

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

17.729 -3.11212.427

.001

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

-1.268-

80

65.331 -2.5901.713

.194

Equal variances not assumed

والختبار تلك الفرضية اجلزئية استخدم الباحث

اختبار ليفني (Levene's Test for Equality of

 )Variancesملعرفة ما إذا كان التباين متجانسا أم ال،

ويتضح من اجلدول رقم ( )10صحة الفرض جزئيا

حيث توجد اختالفات بني آراء كل من عمداء الكليات
ومديري اإلدارات حول التخصص ( )0.001وكانت

قيمة ليفني (ف) ( .)12.427وتؤكد نتيجة تلك اجلزئية

أن هناك سلطات أوسع للعمداء يف ختصيص املهام
واألنشطة للعاملني بالكليات أكثر من تلك املمنوحة

ملديرى الكليات.كام أنه مل يتضح وجود اختالفات بني
العمداء ومديري الكليات يف أبعاد (املركزية ،الرسمية،
والتعقيد) ؛ وذلك ألن قيمة املعنوية لتلك األبعاد
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-2.625-

80

-1.721-

80

19.422 -2.190-

Sig.

Mean

)Difference (2-tailed

Std. Error
Difference

.207

-.32905-

.25871

.271

-.32905-

.28699

.010

-.51119-

.19477

.006

-.51119-

.16428

.208

-.25544-

.20140

.012

-.25544-

.09862

.089

-.33810-

.19646

.041

-.33810-

.15440

( ،0.196 ،0.120و )0.194عىل التواىل وهي أكرب

من قيمة الفا (. )0.05

وفيام يتعلق بالعالقة بني املجموعات األخرى

وبعضها البعض مثل وكيل الكلية ،وبقية املسميات
الوظيفية ،ورئيس القسم وبقية املسميات الوظيفية ،فلم

يتضح وجود اختالفات يف أبعاد اهليكل التنظيمية بينهم.
وقد قام الباحث أيضا باستخدام التحليل
اإلحصائي الوصفي باستخدام املتوسطات احلسابية
واالنحرافات املعيارية لرتتيب أكثر أبعاد اهليكل

التنظيمي ممارسة من قبل املسؤولني  ،وقد تبني ذلك
كام يتضح يف اجلدول رقم ( )11كام ييل:
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جدول رقم ()11

ترتيب أكثر أبعاد اهليكل التنظيمي األكثر
ممارسة من قبل املسؤولني
البعد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

درجة
الممارسة

المركزية

3.63

0.670

األول

متوسطة

الرسمية

3.22

0.571

الرابع

متوسطة

التخصص

3.29

0.589

الثالث

متوسطة

التعقيد

3.46

0.625

الثاني

متوسطة

وقام الباحث باحتساب درجة املامرسة

باستخدام املعادلة التي يتحدد من خالهلا درجة املوافقة

عىل أسئلة االستبيان وهي :

أكرب فئة – أقل فئة 1-5

طول الفئة = ــــــــــــــــــــــ = ــــــ= 0.8
أكرب فئة

حسايب ( )3.29وبانحراف معياري قدره (،)0.589
إال ان الرتتيب األخري من أبعاد اهليكل التنظيمي كان

للرسمية بمتوسط حسايب الرسمية ( )3.22وانحراف

معياري( . )0.571وبذلك تبني نتائج الدراسة أن
تعتمد اجلامعة عىل قواعد و إجراءات وتعليامت و

أنظمة لتنفيذ براجمها ،كام يتم إعداد اخلطط والربامج
من قبل اإلدارة العليا باجلامعة  ،وأن القوانني

هي التي حتكم سلوك العاملني يف اجلامعة ،وتوجد

عقوبات واضحة للجميع عند اإلخالل بالنظام ،كام أن
إجراءات العمل حمددة للجميع من خالل التعليامت و

التوجيهات ،كام يوجد تنسيق لكل األعامل عىل مستوى

األقسام املختلفة باجلامعة ،إال أنه ال توجد بطاقات
وصف وظيفي واضحة تصف الوظائف واألعامل

5

التي يؤدهيا كل األفراد يف اجلامعة ،وكذلك فإن األفراد

•املامرسة الضعيفة جدا :من 1إىل أقل من 1.8

الصالحيات املحددة للعاملني غري مدونة  ،ومكتوبة

* املامرسة الضعيفة  :من  1.8إىل أقل من
.2.6

•املامرسة املتوسطة :من  2.6إىل أقل من 3.4
* املامرسة القوية  :من  3.4إىل أقل من . 4.2

•املامرسة القوية جدا  :من  4.2إىل . 5
ويتضح من اجلدول رقم ( )11أن أكثر أبعاد اهليكل
التنظيمي ممارسة هو املركزية  ،حيث حصل عىل متوسط

حسايب ( )3.63وبانحراف معياري قدره ()0.670

يف األقسام يعرفون جيدا واجباهتم  ،إال أن أغلب
بصيغة أوامر إدارية  ،كام تدلل النتائج عىل أن األفراد ال

يؤدون العديد من املهام املعقدة يف وظائفهم ،كام تتواجد
العديد من األقسام واإلدارات اإلدارية داخل اجلامعة،

ومهام واختصاصات كل قسم وإدارة حمددة بدرجة

معقولة من الدقة ،كام ال يتم بقدر كبري من االلتزام
تقسيم العمل بني األفراد يف األقسام واإلدارات بنا ًء
عىل املسمى الوظيفي لكل موظف ،ووفق نتائج تلك
الدراسة جزئيا مع دراسة (األكلبى ، )2018 ،والتي

تؤكد عىل أن اهلياكل التنظيمية يف اجلامعات السعودية
تتميز بالثقافة األوتوقراطية  ،والتي تتسم بعدم تفويض
السلطة والصالحيات وازدياد املستويات اإلدارية

 ،وجاء يف الرتتيب الثاين ُبعد التعقيد بمتوسط حسايب

واالجتاة نحو املركزية ؛ مما يعيق رسعة اختاذ القرارات.

كان الرتتيب الثالث خيص ُبعد التخصص بمتوسط

هو األكثر شيوعا يف التنظيامت املعارصة ،وباألخص

( )3.46وبانحراف معياري قدره ( ، )0.625وقد

كام تؤكد وتبني النتيجة السابقة أن النمط البريوقراطي
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ويتبني من اجلدول رقم ( )12وجود عالقة

احلكومية وأجهزة القطاع العام ،وتتفق بذلك مع دراسة

ارتباط ضعيفة موجبة بمقدار ( )0.38تقريبا بني

(حسيبه.)2010 ،
		

املركزية واملرونة التنظيمية  ،كام تبني أيضا أن هناك

وبذلك يتضح صحة فرض الدراسة األول

عالقة ارتباط موجبة متوسطة بمقدار( )0.59بني

أبعاد اهليكل التنظيمي األكثر ممارسة يف جامعة شقراء

عالقة ارتباط موجبة متوسطة بني التخصص واملرونة

ولتحقيق اهلدف الثاين من أهداف الدراسة واملتمثل

قوية بني التعقيد واملرونة التنظيمية بمقدار (. )0.69

جزئيا بعدم وجود اختالفات ذات داللة معنوية بني

الرسمية واملرونة التنظيمية  ،وكذلك تبني وجود

من وجهة نظر املسؤولني.

التنظيمية بمقدار ( ،)0.57بينام كانت العالقة موجبة

يف "التعرف عىل نوع وطبيعة العالقة بني أبعاد

وبذلك يتضح قبول الفرض البديل اخلاص

الفرض الثاين الذى نص عىل " توجد عالقة ارتباط

بني أبعاد اهليكل التنظيمي واملرونة التنظيمية" ورفض

واملرونة التنظيمية؛ فقد استخدم الباحث أسلوب

التنظيمي ،واملرونة التنظيمية.

اهليكل التنظيمي واملرونة التنظيمية" من خالل

بالدراسة " توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية

ذات داللة معنوية بني أبعاد اهليكل التنظيمي

فرض العدم بعدم وجود عالقة ارتباط بني أبعاد اهليكل

االرتباط اخلطي البسيط لبريسون للوصول إىل نوع

ولتحقيق اهلدف الثالث من أهداف الدراسة

وطبيعة العالقة بني أبعاد اهليكل التنظيمي واملرونة

"الوصول إىل تأثري أبعاد اهليكل التنظيمي عىل

التنظيمية كام يتضح يف اجلدول رقم (.)12

حتقيق املرونة التنظيمية" من خالل صياغة الفرض

جدول رقم ()12
عالقة االرتباط بني أبعاد اهليكل التنظيمي واملرونة التنظيمية
المركزية

الرسمية

1

0.533

التخصص

التعقيد

المرونة التنظيمية

المركزية
ارتباط بيرسون

**

0.481

**

0.434

**

0.379

**

0.643

**

0.588

0.702

**

0.565

**

الرسمية
ارتباط بيرسون

0.533

**

0.751

1

**

التخصص
ارتباط بيرسون

**

0.751

0.481

**

0.643

**

1

**

التعقيد
ارتباط بيرسون

0.434

**

0.702

**

1

0.694

**

** عند مستوى داللة معنوية 10%
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الثالث " يوجد تأثري ذو داللة معنوية ألبعاد اهليكل

ويتضح من اجلدول رقم ( )14أن قيم (ف)

شقراء" وقد استخدم الباحث لذلك أسلوب حتليل

تبني من اجلدول رقم ( )13أن قيمة  R2املعدلة كانت

التنظيمي عىل حتقيق املرونة التنظيمية جلامعة
االنحدار اخلطي الختبار ذلك الفرض كام يتبني يف
اجلدول رقم (. )13

جدول رقم ()13

تساوى ( )55.52بمستوى معنوية ( )0.000كام
( )0.508وهذا يعني أن أبعاد اهليكل التنظيمي جمتمعة
تؤثر بام نسبته ( )%50.8عىل حتقيق املرونة التنظيمية
يف جامعة شقراء  ،وبقية النسبة ترجع إىل عوامل

قيمة االرتباط واالرتباط املعدل للعالقة بني أبعاد
اهليكل التنظيمي واملرونة التنظيمية

أخرى ؛ وبذلك ختتلف نتيجة تلك الدراسة جزئيا مع

الخطأ
المعياري

للجامعة والتي تسمح بإضافة مكونات جديدة ضمن
هيكلها التنظيمي وف ًقا الحتياجاهتا الفردية ؛ مما يعنى

النموذج
1

قيمة
R2

قيمة
R2
المعدلة

0.518

0.508

قيمة
R
0.719

a

دراسة ( )Purwanto, 2016يف أن اهليكل التنظيمي

0.431

a. Predictors: (Constant),التعقيد ,املركزية ,الرسمية ,التخصص

املاليزية حمل الدراسة عن جامعة شقراء.

والستكشاف تأثري العوامل الديموجرافية (سنوات

جدول رقم ()14

حتليل التباين األحادي

وجود قدر أكرب من املرونة يف اهليكل التنظيمي للجامعة

اخلربة ،النوع ) عىل املرونة التنظيمية  ،والذي يتمثل

ANOVA

المتغيرات

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
مجموع
المربعات

اختبارF

المعنوية
Sig

االنحدار

41.316

4

10.329

55.515

0.000

البواقي

5,636

207

0.186

اإلجمالي

2,127

211

يف اهلدف الرابع للدراسة ؛ فقد صاغ الباحث الفرضية

التالية " ال توجد اختالفات ذات داللة معنوية للمرونة
التنظيمية ترجع إىل العوامل الديموجرافية للمستقىص

منهم" والختبار تلك الفرضية فقد استخدم الباحث
اختبار( )zللمقارنة بني املتوسطني وفقا ملتغري اجلنس
 ،كام يتضح يف اجلدول رقم ()15

جدول رقم ()15

اختبار( )zللمرونة التنظيمية بني الذكور واإلناث
F

SIG.

T

df

Sig.
)(2-tailed

Mean
Difference

Std. Error
Difference

المرونة التنظيمية
Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

1.063

.304

.512

210

.609

0.5910

.11532

.553

50.097

.583

0.5910

.11532
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ويتضح من اجلدول رقم ( )15عدم وجود اختالفات

جتاه املرونة التنظيمية يف جامعة شقراء ترجع إىل نوع
املستقىص منه ،حيث إن قيمة (ت) تساوى ()0.512

بمستوى معنوية ( )0.304وهي أكرب من قيمة

الوصول إىل العديد من النتائج املتعلقة بموضوع
الدراسة  ،والتي يمكن إمجاهلا فيام ييل:

1أكثر أبعاد اهليكل التنظيمي ممارسة هي املركزية

.1

 ،بمتوسط حسايب ( )3.63وبانحراف معياري

( )0.05مما يعني قبول فرض العدم بعدم وجود
اختالفات ذات داللة معنوية بني املستقىص منهم نحو
املرونة التنظيمية ترجع إىل عامل اجلنس (ذكر/أنثى).

قدره (.)0.670

2يأيت ُبعد التعقيد يف الرتتيب الثاين بمتوسط حسايب

.2

( )3.46وبنحراف معياري قدره (.)0.625

اختبار ( )zللمرونة التنظيمية بالنسبةملتغري
سنوات اخلربة

جدول رقم ()16

اختبار( )zللمرونة التنظيمية لسنوات اخلربة املختلفة
المرونة التنظيمية

F

SIG.

T

Df

Sig.
)(2-tailed

Mean
Difference

Std. Error
Difference

Equal variances

.922

.342

1.682

43

.100

0.29972

.17822

*assumed
Equal variances not

1.684

39.135

.100

0.29972

.17798

assumed

ويتضح من اجلدول رقم ( )16عدم وجود اختالفات

جتاه املرونة التنظيمية بني املستقيص منهم ترجع إىل عدد

.3

سنوات اخلربة يف جامعة شقراء ،حيث إن قيمة (ت)

تساوى ( )1.682بمستوى معنوية ( )0.342وهي
أكرب من قيمة ( )0.05مما يعني قبول فرض العدم بعدم
وجود اختالفات ذات داللة معنوية بني املستقىص منهم
نحو املرونة التنظيمية ترجع إىل سنوات اخلربة اإلدارية.

نتائج وتوصيات الدراسة:
نتائج الدراسة:
وفقا الختبارات الفروض اإلحصائية استطاع الباحث
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3ويف الرتتيب الثالث ُبعد التخصص بمتوسط

حسايب ( )3.29وبانحراف معياري قدره

(. )0.589
.4
.5

4ويف الرتتيب األخري ُبعد الرسمية بمتوسط حسايب
الرسمية ( )3.22وانحراف معياري(.)0.571

5وجود عالقة ارتباط ضعيفة موجبة بمقدار
( )0.38تقريبا بني املركزية واملرونة التنظيمية.
عالقة

ارتباط

موجبة

متوسطة

.6

6هناك

.7

7وجود عالقة ارتباط موجبة متوسطة بني

بمقدار( )0.59بني الرسمية واملرونة التنظيمية .
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تلك التوصية من خالل تشكيل جلنة من أساتذة

التخصص واملرونة التنظيمية بمقدار (.)0.57
.8

 8أن هناك عالقة موجبة قوية بني التعقيد واملرونة

.9

9تؤثر أبعاد اهليكل التنظيمي جمتمعة بام نسبته

التنظيمية بمقدار (. )0.69

إالدارة بالكليات املختلفة إلعادة تصميم اهليكل

التنظيمي للجامعة والكليات وفق اهلياكل املرنة.
.2

( )%50.8عىل حتقيق املرونة التنظيمية يف جامعة

أوسع للسلطات من املستويات اإلدارية العليا،
وذلك متهيدا لالنطالق نحو متكني العاملني يف

شقراء.

اجلامعة ،ويمكن تنفيذ ذلك بإصدار قرارات

1010عدم وجود اختالفات جتاه املرونة يف جامعة شقراء

من معاىل مدير اجلامعة بتحديد االختصاصات

ترجع إىل نوع املستقىص منه.

 ،وتوزيع املهام واالختصاصات بني املسئولني

املرونة

ب ،حيث يتم تفويض العديد من تلك املهام إىل

إىل عدد سنوات اخلربة لإلداريني يف جامعة شقراء

االستقاللية يف اختاذ القرارات ذات الصلة هبا

1111عدم

وجود

التنظيمية

بني

اختالفات

جتاه

املستقىص

املساعدين واللجان ،وكذلك عىل منح الكليات

ترجع

توصيات الدراسة:
يف ضوء أهداف الدراسة وفروضها

دون الرجوع إىل اجلهات العليا.

.3

والنتائج التي تم التوصل إليها يمكن للباحث

والرتابط بني املستويات اإلدارية املختلفة ،

التنظيمية  ،من خالل االهتامم بأبعاد اهليكل

من خالل تشكيل اللجان الدائمة واملؤقتة من

التنظيميى  ،وكذلك بعض املتغريات ذات
فيام ييل:

خمتلف اإلدارات واألقسام باجلامعة.

.4

1رضورة االجتاه نحو اهلياكل املرنة التي تقوم
عىل فرق العمل بدالً من االعتامد عىل اهليكل

حديثة تقوم عىل توصيف املهام واملسؤوليات

وذلك من خالل جلان خمتصة تقوم بتوصيف

حقيقي للمهام التي يقوم هبا العاملون  ،وذلك

تسطيح اهليكل التنظيمي للجامعة  ،بحيث يتم

باستخدام أسلوب حتليل متكامل لكل الوظائف

تقليل عدد املستويات اإلدارية ؛ وذلك لضامن
 ،وتقليل خطوط االتصال بينهم ،ويتم تنفيذ

4رضورة االهتامم بإعداد بطاقات وصف وظيفي
والسلطات والتبعية لكل موظف يف اجلامعة،

البريوقراطي اآلىل املتبع حالي ًا ،مع رضورة

فاعلية االتصال بني املستويات اإلدارية املختلفة

اخلطط والربامج مع مستوى اإلدارة العليا ؛
اخلطط والربامج ،مع زيادة مستوى التنسيق

خالهلا للجامعة أن حتقق قدرا كبريا من املرونة

الصلة باملرونة التنظيمية  ،والتي يمكن إمجاهلا

3رضورة مشاركة املستويات اإلدارية يف وضع
وذلك لضامن مشاركتهم بفاعلية يف تنفيذ تلك

أن يقدم جمموعة من التوصيات التي يمكن من

.1

 2تقليل حدة املركزية يف العمل  ،ورضورة تفويض

اإلدارية باجلامعة.

.5

5جيب زيادة االهتامم بتوفري القيادات النسائية
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السعودية يف خمتلف املجاالت  ،من خالل
زيادة مشاركتهن مع نظرائهن يف شطر الطالب
الكتساب اخلربات واملهارات اإلدارية ،من
خالل جلان مشرتكة وفعاليات تقوم عىل نقل
اخلربات من القيادات الرجالية إىل القيادات

النسائية.
.6

6رضورة إعداد برامج تدريبية متخصصة للذكور

.8

 7رضورة أن تكون كافة الصالحيات اإلدارية
مدونة ومكتوبة بصيغة أوامر إدارية واضحة

يقرتح جمموعة من األفكار البحثية املقرتحة تتمثل يف
دراسة العالقة بني الرشاقة واملرونة التنظيمية ،املواءمة

بني أبعاد اهليكل وإسرتاتيجيات األعامل ،دور أبعاد
اهليكل التنظيمي يف حتقيق الفعالية التنظيمية.
مراجع الدراسة
أوالً املراجع العربية :

أبو ناعم ،عبد احلميد .)2004(.ترشيد اهلياكلالتنظيمية يف األجهزة احلكومية العربية.

ومعروفة من قبل مجيع العاملني باجلامعة.

unpan1.un.org/intradoc/groups/

8ينبغي توافر قدر كبري من الصالحيات

public/documents/arado/

للمسؤولني يف اجلامعة نحو تدبري احتياجاهتم

unpan021089.pdf

من الوظائف بمختلف الطرق سواء عن طريق:
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بناء عىل ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فإن الباحث

والنساء وفق خطط سنوية حمددة وواضحة وفق
حاجات تدريبية حقيقية للموظفني يف اجلامعة.

.7
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البنية السرديّة في الخطاب الروائي لدى إبراهيم عبدالمجيد
أنموذجا»
«رواية :ال أحد ينام في اإلسكندرية
ً
أ.د /مصطفى فاروق عبدالعليم حممود
أستاذ األدب والنقد يف كلية الرتبية باملجمعة ويف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
فرع البنات ببني سويف – جامعة األزهر

امللخص:
تُعد عملية الرسد يف الرواية ً
متميزا؛ إذ تتم ّثل
جمال
ً

عربها وفيها عملية اإلبداع األديب أكثر من أي جمال آخر؛

فالرسد حياول أن ُيعيد األحداث الواقعية إىل ختيلية لغوية.

لقد ألقيت الضوء يف صفحات هذا البحث عىل مفهوم

البنية الرسد ّية ،واخلطاب الروائي ،ثم استعرضت بنية الرؤية

الرسدية يف رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية ،ثم حتدّ ثت

عن صيغ اخلطاب الروائي يف الرواية ،ثم توقفت عند بنية
األصوات الرسدية.

ومن خالل هذه الدراسة متكنّا من فك طالسم العمل

األديب من خالل البنية الرسد ّية ،وأن نقرتب من العنارص

املؤثرة فيه ،ومدى االرتباط بينها وبني السياقات املختلفة

للعمل األديب.

مقدمة:

تُعد عملية الرسد يف الرواية ً
متميزا؛ إذ تتم ّثل
جمال
ً

عربها وفيها عملية اإلبداع األديب أكثر من أي جمال
آخر؛ فالرسد حياول أن ُيعيد األحداث الواقعية إىل ختيلية

لغوية.

Abstract
Narrative in the novel is a distinct area that
represents the process of literary creation
more than any other area, as narrative attempts
to turn the real events into linguistic imaginary
ones.
On the following pages of this study, I shed
light on the concepts of Narrative Structure
and Narrative Discourse. I then reviewed the
structure of the narrative vision in the novel:
“No One Sleeps in Alexandria”. Moreover, I
shed light on the forms of narrative discourse
in the novel, paying particular attention to the
structure of the narrative sounds.
Through this study I was able to decipher the
literary work through the narrative structure,
approach the elements that influence it and
investigate the extent to which these element
correlate with the different contexts of literary
work.

يف هذا اإلطار ستتناول الدراسة البنية الرسدية يف

اخلطاب الروائي لدى إبراهيم عبداملجيد(((() ،رواية:

	) (١إبراهيــم عبــد املجيد :روائــي مرصي ،ولــد يف جنوب
مدينة اإلســكندرية ســنة 1946م بحي شــعبي يقع عىل
ترعة املحمودية ،وحصل عىل ليســانس الفلســفة من كلية
اآلداب جامعة اإلســكندرية عام 1973م ،أصدر إبراهيم
عبداملجيد عدة روايات؛ منها :ليلة العشــق والدم ،والبلدة
األخرى ،وبيت الياســمني ،وال أحد ينام يف اإلسكندرية،
وطيور العنرب ،كام نُرشت له مخس جمموعات قصصية؛ هي:
الشــجر والعصافري ،وإغالق النوافذ ،وفضاءات ،وسفن
قديمة ،وليلة إنجينا ،وقد تُرمجت روايته :البلدة األخرى إىل
اإلنكليزية والفرنســية واألملانية ،كام تُرمجت روايته :ال أحد
ينام يف اإلسكندرية إىل اإلنكليزية والفرنسية ،ورواية :بيت

أنموذجا»
مصطفى فاروق عبدالعليم حممود :البنية الرسد ّية يف اخلطاب الروائي لدى إبراهيم عبداملجيد «رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية
ً
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ُصور الرواية
ال أحد ينام يف اإلسكندرية
أنموذجا ،وت ّ
ً

للتحليل ،وعليه؛ ّ
فإن اإلشكاليات التي تطرحها

وتُربز ّأنا مدينة العامل؛ حيث التسامح والتعدد وقبول

األسئلة التي حاولت الدراسة اإلجابة عنها:
َ -1ع َل َم اعتمد السارد يف بنيته الرسدية يف الرواية؟

جاءت ضمن قائمة (ليست ميوز) ألفضل مئة ()100

 -3ما الوظائف التي أسندهتا الرؤى الداخلية واخلارجية

معاناة مدينة اإلسكندرية أثناء احلرب العاملية الثانية،

اآلخر ،وقد حصلت هذه الرواية عىل جائزة معرض

القاهرة الدويل للكتاب ألحسن رواية عام 1996م ،كام
رواية عاملية.

من َث َّم كان اختياري هلذا املوضوع؛ ملا فيه من
َطرا َفة ِ
وجدة ،وعدم دراسته دراسة أكاديمية ِم ْن قبل -
َ
فيام أعلم ،-إىل جانب الرغبة يف تقديم دراسة تتمحور
حول البنية الرسدية؛ مقاربة بنيوية ،كام ّ
أن هذه الرواية

ُت ّثل ً
ناضجا يسمح باالقرتاب من التجربة الروائية
عمل
ً

للكاتب ،إىل جانب حماولة تسليط الضوء عىل رواية
حمكمة البناء تتم ّيز بالعمق-،ويرى الباحث– ّ
أن هذه

التنوع بشتى
الرواية أكثر روايات الكاتب
تعبريا عن ّ
ً

صوره -الديني ،والفكري ،واالقتصادي ،واالجتامعي

-...والتعبري عن العواطف اجلياشة التي مت ّيزت هبا
شخصيات الرواية.

منهجا
هذه الدراسة قد ّاتذت من البنيوية
ً

الياسمني إىل الفرنسية.
وقــد حصــل الروائي إبراهيم عبد املجيــد عىل جوائز عدة؛
منها :جائزة نجيب حمفــوظ للرواية من اجلامعة األمريكية
بالقاهرة عــن رواية :البلدة األخرى عام 1996م ،وجائزة
معرض القاهرة الدويل للكتاب ألحسن رواية عن :ال أحد
ينام يف اإلسكندرية عام 1996م ،وجائزة الدولة للتفوق يف
اآلداب من املجلس األعــى للثقافة عام 2004م ،وجائزة
الدولة التقديريــة يف اآلداب من املجلــس األعىل للثقافة
عــام 2007م .راجع ترمجته يف :األنــواع النثرية يف األدب
العريب املعارص أجيال ومالمح :ســيد البحراوي (دكتور)،
صـــ  ، 206،207 ،205أطفال اخلليج مركز دراســات
وبحوث املعوقني ،بدون تاريــخ ،وراجع مقدمة رواية :ال
أحد ينام يف اإلسكندرية :إبراهيم عبداملجيد ،صـ ،4ط،1
منشورات اجلمل ،كولونيا ،أملانيا 2000م ،وراجع :املوقع
الرسمي إلبراهيم عبداملجيد ،الرابط https://archive.
. is/oZU92
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الدراسة متّسقة وهذه املقاربة البنيوية ،ومن أبرز تلك

 -2ما أثر تعدد الرؤى عىل اخلطاب الروائي؟
للسارد؟

 -4كيف تباينت األشكال الرسدية يف رواية( :ال أحد
ينام يف اإلسكندرية)؟

 -5ما الطرق -صيغ اخلطاب -التي قدّ م هبا السارد
روايته؟

 -6ما الذي أبرزته األصوات الرسدية يف اخلطاب
الروائي؟

املصـدر الرئيس الـذي استقـيت مـنه مادة

هذه الدراسة هو رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية،

إىل جــانب بعض املصادر ،واملراجــع التي أفادت
الدراسة؛ منها:

 -1نقد مفهوم (علم األدب) عند روالن بارت :
خريستو تودروف.

 -2املرايا املحدبة من البنيوية إىل التفكيك :عبد العزيز

محودة(دكتور) .

 -3معجم املصطلحات األدبية املعارصة (عرض

وتقديم وترمجة) :سعيد علوش (دكتور) .

 -4معجم املصطلحات األدبية  :إبراهيم فتحي.

 -5الكالم واخلرب «مقدمة للرسد العريب» :سعيد

يقطني(دكتور).

 -6حتليل اخلطاب الروائي :سعيد يقطني(دكتور).

 -7النص األديب :حتليله وبناؤه  ،مدخل إجرائي:
إبراهيم خليل (دكتور).

 -8الرسدية العربية :عبد اهلل إبراهيم (دكتور).

أنموذجا»
مصطفى فاروق عبدالعليم حممود :البنية الرسد ّية يف اخلطاب الروائي لدى إبراهيم عبداملجيد «رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية
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 -9املتخيل الرسدي (مقاربات نقدية يف التناص
والرؤى والداللة)  :عبداهلل إبراهيم(دكتور).

 -10خطاب احلكاية ،بحث يف املنهج :جريار جنيت.

 -11بالغة اخلطاب وعلم النص  :صالح فضل

(دكتور).

 -12النقد البنيوي والنص الروائي :حممد سويريت.

هذه املصادر واملراجع عىل كثرهتا مل تُعالج موضوع
مسا رقــــي ًقا،
دراستي بصورة مبارشة ،وإنّام مسته ً

وليس يف هذا غض من شـــأن هذه ا ُملؤ َّلفات؛ فهي
ومهدت يل السبيل ،وكانت َم ْع َل ًم
قد أنارت يل الطريقّ ،
بارزا من املعامل التي أفادت هذه الدراسة.
ً

اعتمدت عليه يف دراستي
أما عن املنهج الذي
ُ

هذه؛ فكان املنهج البنيوي ،وينظر املنهج البنيوي إىل

النصوص األدبية – ومنها الرواية -عىل ّأنا تراكيب
لغوية فحسب؛ فيكشف بنيتها الرئيسة ،والثانوية،

وقد حاولت من خالل املنهج البنيوي حتليل البنية

الرسدية يف اخلطاب الروائي لدى إبراهيم عبداملجيد،

أنموذجا ،عىل الرغم
رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية
ً
من رصامة هذا املنهج من الناحية الشكلية التي هتتم

بالنص من داخله ،وترتك كل املكونات اخلارجية.

هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن أرسار البنية

الرسدية ،وفك طالسمها من خالل بنياهتا املختلفة ،وأن

تأثريا ،وحتريكًا للصريورة
تقرتب من عنارصها األكثر ً
الفنية يف مسارها ،وجتلياهتا ،ومدى االرتباط بينها وبني

السياقات املختلفة.

وسوف نلقي الضوء فيام ييل من صفحات عىل مفهوم

البنية الرسدية ،واخلطاب الروائي ،ثم نستعرض بنية

الرؤية الرسدية يف رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية ،ثم

نلقي الضوء عىل صيغ اخلطاب الروائي يف الرواية ،ثم

نتوقف عند بنية األصوات الرسدية.

يفس عالقتها باملؤلف أو باحلالة
ونظامها دون أن ّ
املعب عن نفسه،
االجتامعية ،فاألدب يف نظر البنيويني هو ّ

التمهيد

البنيوية يكون التوصل إىل أرسار النص الداخلية يف بنيته،

يف ظل الرتاكم املعريف النقدي؛ فأعطت تقنيات جديدة

والنص هو الذي يكشف عن بنيته ،ومن خالل املقاربة

عب عنه(روالن بارت) بقوله:
وعالقة أنساقه ،وهو ما ّ

«األدبية يف األدب ليست سوى نسق إشاري ثانوي ينمو
عىل قاعدة اللغة الطبيعية ،وخيضع إلمرهتا»(((() ،ومن

ثم ّ
فإن املنهج البنيوي يبحث يف اخلصائص التي جتعل
األدب أد ًبا ،وذلك عن طريق دراسة الوحدات ،والبنى
الصغرى وعالقة بعضها بالبعض اآلخر داخل النص

للوصول إىل البناء الكيل الذي جيعل النص موضوع
الدراسة أد ًبا)((((.

( )2نقد مفهوم (علــم األدب) عند روالن بارت :خريســتو
تودروف ،ترمجة /حســن مجعة ،نوافــذ ،العدد ،12صــ
 ،93جدة ،السعودية 2000م.
( )3راجــع :املرايا املحدبة من البنيوية إىل التفكيك :عبد العزيز

تُعد الرسديات من أهم القضايا النقدية؛ إذ تبلورت

تكشف عن اخلطاب من خالل أبنيته ،ووظائفه ،وفك
شفراته ،ومن َث َّم فالرسدية تقف عند بنية اخلطاب،
والبحث عن دالالته« ،و(البنية) ،مفهوم جتريدي؛

إلخضاع األشكال إىل طرق استيعاهبا»(((() ،أو هي:

اإلطار املرتكز عىل خطة يف نص أديب ،والذي حيدد
منتظم،
طريقة ارتباط العنارص بعضها ببعض ارتبا ًطا
ً
وكذلك ارتباطها بالنص األديب بوصفه من جمموع

محودة ،صـ  ،182 ،181سلســلة عــامل املعرفة ،الكويت
1998م.
( )4معجــم املصطلحــات األدبية املعــارصة (عرض وتقديم
وترمجة) :ســعيد علــوش (دكتــور)  ،صــــ  ، 52ط،1
دار الكتاب اللبناين بريوت ،سوشــريس الــدار البيضاء
1405هـ1985 /م.

أنموذجا»
مصطفى فاروق عبدالعليم حممود :البنية الرسد ّية يف اخلطاب الروائي لدى إبراهيم عبداملجيد «رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية
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عنارصه(((().

أما الرسد كمصطلح نقدي حديث ،فيعني عملية

نقل احلادثة من صورهتا الواقعية إىل صورة لغوية؛ فهو
الفعل الذي تنطوي عليه السمة الشاملة لعملية القص،

أي الذي يقوم به السارد حني يروي احلكاية )((((.وهو
اختصاص جزئي «هيتم برسدية اخلطاب الرسدي ضمن

علم كيل هو البويطيقيا التي تعنى بـ (أدبية) اخلطاب

رواية واحدة فمألوف لدى أكثر النقاد والباحثني؛ إذ
ّ
إن اخلطاب جمموعة من النصوص املوكول إليها رسد
حكايات خمتلفة ،جيمع بينها شبكة رسدية مرتابطة،
جتمعها حكاية واحدة كبرية هي نص الرواية.

ً
اتصال
واخلطاب الرسدي« :هو كل كالم متصل

يمكّنه من أن ينقل للمتلقي رسالة كالمية من املتكلم
أو الكاتب ،واخلطاب كالنص غري ّ
أن ليس كل خطاب

نصا ،وإن كان كل نص – بالرضورة – خطا ًبا)((1((».
ً

األديب بوجه عام )((((».وهذا االختصاص اجلزئي
هيتم بدراسة أشكال اخلطاب الرسدي منطل ًقا من

«وتتشكل البنية الرسدية للخطاب ،من تضافر ثالثة

بدراستها يف أي نص رسدي هي :السارد ،واملرسود،

بعد أن عرضنا –بإجياز -معنى البنية الرسدية يف

مقولة الصيغة ,ومكونات اخلطاب التي هيتم علم الرسد

واملرسود إليه )((((.وختتلف أشكال املخاطبة يف وجهات

نظرها الرسدية؛ فقد تستخدم النصوص الرسدية
املكتوبة ،الرسد بضمري الغائب -العامل بكل يشء (

أي :أسلوب اإلبالغ أو احلكي) ،-أو الرسد بضمري
املتكلم الذايت ،ويعد الرسد بضمري الغائب يف الكتابات

مكونات هي :الراوي ،واملروي ،واملروي له».

(()((1

اخلطاب الروائي رشعنا يف إلقاء الضوء عىل دراستنا

للبنية الرسدية يف رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية،
وستكون من خالل البنيات التالية:

 -1بنية الرؤية الرسدية ،وتشمل :بنية الرؤية

الربانية(()((1اخلارجية ،وبنية الرؤية الربانية الداخلية،

األكاديمية عادة ،وأكثر شفافية ،وموضوعية من الرسد
بضمري املتكلم؛ حيث يذكر النقاد ّ
أن األسلوب يعمل

 -2بنية صيغ اخلطاب الروائي ،وتشمل :بنية اخلطاب

وكأنا تتحدث عن نفسها)((((.
واألحداث ،تبدو ّ

 -3بنية األصوات الرسدية املتمثلة يف :السارد/الشاهد،

عىل إخفاء عمل املؤلف ووساطته ،مما جيعل احلقائق
أما عن إطالق مصطلح (اخلطاب) عىل نص

()5
()6
()7
()8
()9
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راجع :معجم املصطلحات األدبيــة :إبراهيم فتحي ،صـ
 ،104ط ،1لبنان 1999م.
راجــع  :الكالم واخلــر «مقدمة للرسد العريب» :ســعيد
يقطني(دكتور)  ،صـ  ،19املركــز الثقايف العريب ،بريوت،
الدار البيضاء 1998م.
املرجع السابق  :صـ .33
راجــع :حتليل اخلطاب الروائي :ســعيد يقطني ،صـ،15
ط ،1املركز الثقايف العريب ،بريوت 1989م.
مجة – يف النقد األديب
راجع :املصطلح الرسدي ،تعري ًبا وتر ً
احلديث : -دكتــور /عبداهلل أبوهيف  ،جملة جامعة ترشين
للدراســات والبحوث العلمية ،سلســلة اآلداب والعلوم
اإلنســانية ،املجلد (  ،)28العدد ( ،)1صــ  ،42الالذقية،
سوريا 2006م.

وبنية الرؤية الداخلية اجلوانية.

املرسود ،واملنقول ،واملعروض.

( )10النــص األديب :حتليله وبناؤه ،مدخــل إجرائي :إبراهيم
خليل (دكتور) ،صــ  ،229ط1995 ،1م.
( )11الرسدية العربية :عبد اهلل إبراهيم (دكتور) ،صـ  ،11ط،1
املركز الثقايف العريب ،بريوت1992 ،م.
( )12قال ابــن منظور يف معنى براين  :ومن كالم ســليامن :من
أصلح حوانيته بــر اهلل برانيته املعنى :مــن أصلح رسيرته
رب ،فاجلو ُّ
كل بطن غامض،
أصلح اهلل عالنيته ،أخذ َّ
اجلو وال َّ
رب املتــن الظاهر ،فهاتــان الكلمتان عىل النســبة إليهام
وال ُّ
باأللف والنون ،وورد :من أصلح جوانيه أصلح اهلل برانيه
 ، ...وكلمــة «الرباين» و «اجلــواين» ليس من كالم العرب
القديم وال الفصيح ،ويرى ابــن األثري ّ
أن الرباين واجلواين
مها من الظاهر والباطن والعلن ،وكلمة اجلواين هي منسوبة
من جو البيت وهــو داخله ،وجو كل يشء بطنه وداخله …
راجع :لسان العرب :مادتا ( بر ) و(جو).

أنموذجا»
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والسارد/البطل ،والسارد/املجهول.

اخلارجي.

ً
أول  -بنية الرؤية الرسدية

الداخيل)((1((.

 -3رؤية جوانية داخلية :وهي تقابل عند جنيت التبئري
من هذا املنظور ستكون دراستنا للرؤية الرسدية يف

مهم من مظاهر العمل األديب،
تُعد الرؤية
مظهرا ً
ً
وبخاصة احلكاية إذ ُتيلنا إىل الطريقة التي ينظر هبا

رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية.

مصطلح الرؤية من العالقة التي جتمع الراوي والعامل

 -1بنية الرؤية الربانية اخلارجية (التبئري الصفر)

الراوي ،وبالتايل املروي له إىل األحداث املروية ،ونشأ

املمثل؛ إذ تتعلق باجلانب البرصي لفعل الرسد ،ولقد

تعددت وجهات نظر النقاد والباحثني يف دراسة الرؤية

الرسدية يف اخلطاب األديب ،ولسنا –هنا -لعرض
وجهات نظر النقاد والباحثني يف الرؤية الرسدية ،كام ال

تسمح لنا طبيعة دراستنا –هذه -بإبراز هذا االختالف،
ومن َث َّم سنعتمد عىل تفسري (جريار جنيت) ،و(سعيد

يقطني) يف تفسريمها للرؤيا الرسدية.

يصور لنا الفضاء
وتعتمد عىل الناظم اخلارجي الذي ّ
العام الذي تدور فيه األحداث ،فيكون حضوره ساب ًقا

حلضور الشخصيات؛ إذ ّ
إن الرؤية اخلارجية ترتبط
بصوت جمهول ،هذا الصوت يقوم بتقديم مادة الرواية
دون أن يعرف أحد موقعه أو عالقته بعامل الرواية ،وهذا
الصوت ذو الرؤية اخلارجية يقوم بتحديد مكان احلدث
بدقة ،وكأنّه يطل عليه من موق ٍع ٍ
عال ،فيفيض يف وصف

وتتلخص يف التايل :من خالل نوعية العالقة التي

مكوناته ،وهذا هو صوت الراوي العليم ،سليل امللحمة

يمكن أن نتحدّ ث عن املنظور الرسدي -مكان التبئري-
الذي ُتيله إىل نوعية الشكل ،وعمق املنظور الذي ُتيله

يبدأ الناظم اخلارجي يف رواية :ال أحد ينام يف

يقيمها املبئر -السارد -مع املبأر -موضوع املرسود-

إىل نوعية (الصوت) ،وهكذا؛ ففي:

الذي ظل مهيمنًا بصورة مطلقة يف فن القص)((1((.

اإلسكندرية بتقديم رؤية رسدية خارجية يقدّ م من
خالهلا أحدا ًثا جديدة عن طريق احلدث املبأر -حادث

 -1الناظم اخلارجي :يكون املبئر بران ًّيا ،ويقدّ م املبأر من

االقتتال بني عائلتي اخلاليلة والطوالبة.-

 -2الناظم الداخيل :يكون املبئر بران ًّيا ،ويقدّ م املبأر من

عائلته ،راحوا ينظرون إليه غري قادرين عىل تصديق األمر

 -3الفاعل الداخيل :يكون املبئر جوان ًّيا ،ويقدّ م املبأر

يف صورة ابن العرشين .وجه مستطيل قوي القسامت

اخلارج ،بذلك يكون املنظور بران ًّيا وعمقه خارج ًّيا.
الداخل ،بذلك يكون املنظور بران ًّيا وعمقه داخل ًّيا.

من الذات ،بذلك يكون املنظور جوان ًّيا وعمقه داخل ًّيا.
وانطال ًقا من أصناف الرؤى ،وأنواع التبئريات

سنصبح أمام الرؤية الرسدية التالية :

 -1رؤية برانية خارجية :وهي تقابل عند جنيت التبئري

الصفر.

 -2رؤية برانية داخلية :وهي تقابل عند جنيت التبئري

« يف الليلة األخرية ملجد الدين جلس صامتًا وسط أفراد

كله .لكنّه بدا بينهم كمن مل يتغري أبدً ا .يف األربعني لكنّه

بارز الوجنتني ذو عينني خرضاوين ،شعر الرأس أشقر

دائم بالطاقية البيضاء .وال يزال اجلسم
لوال أنّه مغطى ً
()13راجع  :حتليل اخلطاب الروائي  :صــ .312 ،311
( )14راجــع  :املتخيل الــردي (مقاربات نقديــة يف التناص
والرؤى والداللــة) :عبداهلل إبراهيم  ،صـــ  ،126ط ،1
املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء1990م.
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القوي نفسه للشاب الصغري)((1((».

فكانت رؤية خارجية ترتبط بصوت جمهول ال عالقة له

قدّ م الناظم اخلارجي أثر حادثة االقتتال بني عالتي

بالشخصيات ،وهذا الصوت يقوم بتقديم مادة الرواية

عائلة اخلاليلة ،كام رسم صورة خارجية لـ(جمد الدين)،

الصوت ذو الرؤية اخلارجية يقوم بتحديد مكان احلدث
بدقة ،كأنّه يطل عليه من موق ٍع ٍ
عال فيفيض يف وصف

اخلاليلة والطوالبة ،ومدى انعكاس هذه احلادثة عىل

لقد استطاع الناظم اخلارجي رسد وضع عائلة اخلاليلة،
فقدّ مهم بطريقة رسدية تعتمد عىل املشاهدة وفق الرؤية

اخلارجية تتخىل فيها الشخصيات عن دورها ،إذ نرى

السارد يقوم بتحليل الصفات اخلارجية هلا من منظور

بنائي ال يسمح له بالتعمق يف جوانياهتا أثناء مرحلة
حكائية خاصة؛ فيقوم بالنظر إىل األحداث من بؤرة

برانية ،ال توضح مقاصد السارد ،وال تكشف عن نواياه
الذاتية؛ أي :يطرح األقوال بكل موضوعية.

حيرض الناظم اخلارجي يف رواية :ال أحد ينام

يف اإلسكندرية؛ ل ُيقدّ م الفضاء العام الذي تدور فيه
األحداث -اإلسكندرية -من زاوية نظره:

دون أن يعرف أحد موقعه أو عالقته بعامل الرواية ،هذا

مكوناته.

كام تربز لنا يف رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية

رؤية برانية خارجية يف املقطع التايل:

تم حرش أكثر
« يف ختشيبة نقطة بوليس غيط العنبَّ ،

شخصا قبض عليهم يف الصباح بينهم جمد
من عرشين
ً

الدين ألول مرة يف حياته ،وقبل أن يفكر يف أي يشء

جالسا أمامه مع اجلالسني
وجد الشاب نصف املعتوه
ً
وقد استقرت عيناه عليه يف ابتسامته الالهنائية ،فابتعد
عنه بعينه إىل اجلدران الصفراء ،التي يراها من خالل
جدارا
أسياخ التخشيبة العالية السوداء التي تشكّل
ً

«ال يزال جمد الدين خيرج من بيته كل صباح ،باح ًثا

نصف دائري حوهلم تتباعد أسياخه ملسافات قليلة

أن حكومة أملانيا
الدولة ،عىل ماهر باشا ،خطا ًبا يعلن فيه ّ

ُيقدّ م الناظم اخلارجي أحدا ًثا جديدة من خالل

عن عمل ...يف اإلسكندرية قدّ م سفري أملانيا إىل صاحب
ال تريد ملرص إال كل اخلري...

وانترشت باإلسكندرية قوات البوليس ،وبلوك النظام

)((1((»....

ّ
إن الناظم اخلارجي يف هذا املقطع يرسم لنا املكان –

اإلسكندرية -عرب تدخالته الرسدية لرؤية املدينة التي

مرسحا لألحداث اليومية البسيطة –خروج (جمد
تظهر
ً
الدين) كل صباح باح ًثا عن عمل -أو التي تتعلق باملدينة
«وانترشت باإلسكندرية قوات البوليس ،وبلوك النظام»

،أو باألحداث العاملية «يف اإلسكندرية قدّ م سفري أملانيا

إىل صاحب الدولة ،عىل ماهر باشا ،خطا ًبا يعلن،« ...
()15
()16
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كنوافذ السجون)((1((».

احلدث املبأر –القبض عىل (جمدالدين) ،-لقد أصبح
بارزا ومكشو ًفا بعرض الرؤية الرسدية اخلارجية
احلدث ً

له ،حيث رسد وضع املحبوسني يف التخشيبة وقباحة
منظرها ،فقدمتهم بطريقة رسدية تعتمد عىل املشاهدة

بالرتكيز عىل حركات (جمد الدين) اخلارجية ،وحركات
ذلك الشاب املعتوه ،والتصوير الدقيق للتخشيبة.

ال يزال الناظم اخلارجي يسعى إىل تأطري األحداث

مرت فرتة زمنية ووجد (جمد الدين) وصديقه
بعد أن ّ
(دميان) ً
عمل بشق األنفس يف حمطة السكك احلديدية،
وذهبا إىل العمل متخطيني السور احلجري« :تأمله دميان

غري مصدق ملا يسمع .ثم رأى جمدالدين خيلع بالفعل
()17

رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .71
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حذائيه ،ويلقي هبام خلف السور .ابتسم دميان وه ّز رأسه

اخلاص.

الدين بقدمه اليمنى ،ثم قفز ممسكًا بالسور من أعىل.

القبحة ،الفاجرة ،زوجة عبدالغني ،أكرب أبناء الطوالبة،

عج ًبا من وداعة صاحبه .وشبك يديه فداس عليهام جمد

أحس بخشونة أحجار السور التي ال يزيد عرضها عن
سنتيمرتا ،ودفعه دميان إىل أعىل أكثر واستطاع
عرشين
ً

جمدالدين أن جيلس يف النهاية فوق السور)((1((».

يقوم الناظم اخلارجي بتحديد مكان احلدث بدقة،
وكأنّه يطل عليه من موق ٍع ٍ
عال فيفيض يف وصف

مكوناته؛ يف أول أيام العمل يذهب (جمد الدين)

أيضا..
«ويف احلجرة العلوي ّة كان البهي يدرك ذلك ً

هي التي أغوته ،هي التي مدّ ت يدها بالنهار يوم السوق،

وسحبته من قفاه ،وهو يمر أمام الباب ،وأدخلته إىل
الدار« .كل هذا النور» قالت وسمعها صامتًا ،وتركها

تتأمل عينيه ،ومتيش بيدها عىل صدره .لقد سحرته.
وضعت أصابعها عليه فمشى يف جسمه نمل جعله

أسريا هلا .سحبته إىل غرفة قريبة مستسلم ،تتابعه
ً
نظرات الدجاج والبط يف ردهة الدار .الغرفة الكابية

وصاحبه (دميان) إىل حمطة السكك احلديدية عرب السور
اختصارا للطريق ،من َث ّم يقدّ م لنا الناظم
احلجري؛
ً

التي بال نافذة أضاءت فجأة .ومل يدرك هو أنه دخل يف

وتتواىل املشاهد الرسدية والرؤية اخلارجية يف رصد

رسك ،أشعلني وأدخلني يف جهنم» .سمعها وتركها

اخلارجي صورة لتخطي الصديقني السور احلجري،

األحداث بوصف شخصية (جمد الدين) ،و(دميان)،

ظالم!»النور خيرج من جسمك يا عريس ،البد أن أمحل
تفعل ما تشاء .لقد محلته فوق سبع الساموات)((2((« .

وإبراز مالحمهام اخلارجية أثناء ختطيهام للسور احلجري.
ِو ْف ًقا هلذه الرؤية اخلارجية تتخىل الشخصيات

التبئري لشخصية (البهي) عندما ينكشف أمر عالقاته

اخلارجية هلا من منظور بنائي ال يسمح له بالتعمق يف

األنظار؛ فتخفيه يف احلجرة العلوية من البيت ،وفيها

عن دورها ،يف حني يقوم السارد بتحليل الصفات
جوانياهتا ،وبخاصة أثناء املرحلة احلكائية ،فيقوم بالنظر
إىل األحداث من بؤرة رسدية برانية ال توضح مقاصد

السارد ،وال تكشف عن نواياه الذاتية ،أي :أنّه يطرح

األقوال بكل موضوعية وشفافية.

 -2بنية الرؤية الربانية الداخلية (التبئري اخلارجي)

تظهر الرؤية الربانية الداخلية؛ إذ حياول السارد

النسائية؛ فيفر إىل بيت أمه التي حتاول أن تبعده عن

حياول السارد النفاذ إىل داخل شخصية (البهي)،
ويستبطن األرسار الداخلية ،فيأخذنا الناظم الداخيل
إىل عوامل الشخصية الداخلية ،والتي مت ّثلت يف طبيعة

االستسالم لنزواته ،وعدم قدرته عىل السيطرة عليها.

ويصور السارد يف رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية
ّ

فيها يظهر املبئر –السارد -بران ًّيا ،ويقدّ م املبأر–

حال (جمد الدين) بعد دفن جثة أخيه (البهي) يف املقطع

كناظم داخيل حياول أن يقرتب من الشخصية ،فريتبط

«ويف اللحظة التي انزلقت فيها جثة البهي املكفنة من

موضوع املرسود– من الداخل؛(( )((1أي :يربز السارد

معها بعالقة قوية ،ويقدّ م األحداث حسب منظوره

()18
()19

رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .146
راجع  :حتليل اخلطاب الروائي :صــ .312

التايل:

يد احلانويت أسفل املقربة ،أدرك جمد الدين الذنب العظيم

الذي ارتكبه يف حق أخيه ،لقد خالف وصيته بأن يدفن
()20

رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .23
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يف البلد ،لقد ضحك تلك الليلة ،وقال إنّه يف حال موته
ودفنه بالبلد لن يسبب مشاكل ألحد! .مل يكن ممكنًا ملجد

الدين تغيري ما حدث .هو ال يستطيع العودة إىل القرية

اآلن ،وأمه ال جيب أن تعرف بام جرى ،عىل األقل لبعض

الوقت ،واهلل يعلم عجزه وقلة حيلته)((2((».

خيار ،أو غريها ،أو ما جيود به الناس الذين يرقون حلاله،

أن هناك شا ًّبا جمنونًا يميش عكس اجتاه
صار معرو ًفا ّ
النيل وك ّلام رأى جثة يف النهر نادى أهل القرية ورصخ

ومل يسكت حتى استخرجوها ،ويف كل مرة كانت تتسع
عيناه وال يكف عن احلركة حتى يعرف القتيل وشكله

من خالل رؤية رسدية جديدة يربط الناظم الداخيل

وعمره ،ومل يصادف كاميليا أبدً ا فظل يميش نحو

حرسته عىل أخيه املقتول (البهي) -باملايض عن طريق

رحلته ،ولقد اقرتب للغاية من أسيوط وها هو يسمع

بني الزمن اآلين –الذي يعيشه (جمد الدين) من خالل
االسرتجاع  -وصية (البهي) بأن يدفن يف قريته ،-

فنشعر بأزمة (جمدالدين) لعدم قدرته عىل تنفيذ وصية
أخيه؛ إذ ال يتمكّن من الرجوع إىل القرية لدفن أخيه،
فصور الناظم الداخيل رصا ًعا داخل ًّيا ُيربز شخصية
ّ
(جمد الدين) من الداخل فهي شخصية راضية بقضاء اهلل

مفوضة أمرها إىل خالقها
وقدره ،مستسلمة ألمر اهللّ ،
ناظم داخل ًّيا يقرأ
– ،من َث َّم ُسمح للسارد أن يكون ً

اجلنوب .لقد مضت أربعة أشهر حتى اآلن أو أكثر عىل

عن الشابة التي دخلت الدير منذ عام واحد .وصارت
قديسة ذات كرامات تفوق كرامات القديسة تريزا.
اتسعت عيناه وهو يسمع اسمها «كاميليا» وانسالت

دموعه ...ومشى رشدي برسعة يف البالد ،كان يدري
ّأنا تراه يف صحوها ومنامها)((2((».

هبذه الرؤية يأخذنا الناظم الداخيل إىل عوامل
رتحل
(رشدي) التي تُظهر يف خارجها عامل التن ّقل وال ّ
بح ًثا عن حمبوبته (كاميليا) ،ثم يربز السارد كناظم داخيل

يفوض
شخصية (جمد الدين) من خالل أفكاره التي ّ
فيها األمر إىل اهلل ،فام نلحظه ّ
أن السارد عىل الرغم من

حياول أن يقرتب من الشخصية؛ فريتبط معها بعالقة

الفقرة تربز هذا ال ُبعد– واهلل يعلم عجزه وقلة حيلته –؛

تتسع عيناه كلام رأى ً
قتيل يف النهر ....ويبلغ السارد

معاينته هذه األحداث من رؤية خارجية؛ فإنّه حياول أن
ً
شامل ،وهذه العبارة األخرية يف
يعمقها ويعطيها ُبعدً ا
ّ
لتربز شخصية (جمد الدين) ،وفكره.

تربز رؤية داخلية أخرى حياول السارد من خالهلا

التبئري لشخصية (رشدي) -الشاب املسلم الذي أحب

(كاميليا) الفتاة النرصانية -وما تال ذلك من مشاكل
اجتامعية أ ّدت إىل سفر حمبوبته إىل أسيوط؛ فيحاول
السارد كناظم داخيل النفاد إىل دواخل نفس الشخصية،
واستبطان أرسارها الداخلية.

« كان رشدي ال يزال يميش ضد اجتاه النهر يأكل ما

تطوله يده من غيطان اخلرض ،باذنجان ،أو طامطم ،أو
()21
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قوية ،ويقدّ م األحداث حسب منظوره اخلاص فقد
ف أنَّه الشاب املجنون الذي يميش عكس اجتاه النهر
ُع ِر َ

قمة االرتباط الداخيل بالشخصية حني ُيربز مشاعر

(رشدي) الداخلية «كان يدري ّأنا تراه يف صحوها

ومنامها».
ّ
إن التزاوج بني اخلارجي والداخيل يف رواية :ال

أحد ينام يف اإلسكندرية يكشف عن رؤية رسدية عميقة

من خالل االنتقال الرسيع من رؤية إىل أخرى؛ إذ تعتمد
الرؤية الربانية الداخلية عىل اإلبداع الثنائي من خالل

القطبني الداخيل واخلارجي بصوت واحد هو الناظم
الداخيل.

()22

رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .382 ،381
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 -3بنية الرؤية اجلوانية الداخلية(التبئري الداخيل)

فيها يكون السارد شخصية ترسد لنا األحداث التي

يمنحنا قوة إدراك هذه التجربة بكل أسباهبا ،ويظل

املوضوع التبئريي هو ما عاناه (البهي) يف الفرتة التي
قضاها مع جيش السلطة ،فيظل يتسع ليمتد إىل ال ُبعد

يرى (روالن بارت) ّ
أن مقياس الرؤية اجلوانية

الداخيل؛ إذ حياول الفاعل الداخيل أن يعرض ما حدث
له فرتة خطفه من ِق َبل جيش السلطة ،ورغبته يف أن
يغفر اهلل له ما ارتكبه من آثام يف هذه املدة ،ومن َث َّم نجد
ّ
أن الفاعل الداخيل قد كشف عن وقائع عانت خالهلا

الدرس بضمري املتكلم دون أن تتسبب هذه العملية يف

كام تربز الرؤية اجلوانية عندما يسأل (جمد الدين)

حدثت هلا من زاوية مشاركتها فيها ،وينتقل الناظم إىل

الفاعل؛ أي :من الشكل الرسدي الرباين إىل اجلواين من
خالل اخلطاب املعروض)((2((.

الداخلية ،هو إمكانية إعادة كتابة القسم الرسدي قيد
أي تغيري آخر يف اخلطاب غري تبديل ضامئر الشخص

الشخصية من القهر ،واجلرب.

صديقه (دميان) عن فهمه للوقوف بني اجلنة والنار؛

أحد ينام يف اإلسكندرية؛ حني نجد السارد هو الفاعل

فيسرتجع (دميان) حادثة له يف املصعد الكهربائي –
األسانسري ،-وكيف ظل معل ًقا بني السامء واألرض

(جمد الدين) ما جرى له بعدما تم خطفه من قبل جيش

«  -وقفت بني اجلنة والنار

النحوية بالذات )((2((،هــــذا ما نجده يف رواية :ال

الذايت الذي حياول تبئري الواقع؛ فريوي (البهي) إىل أخيه
السلطة؛ ليقاتل معه « كنت أخاف يا جمد الدين لكنّهن

أيضا؟
كن يشدُ ْدين شدًّ ا فهل حياسبني اهلل عىل األجنبيات ً

وقتها تذكّر مسألة اجلنة والنار والوقوف بينهام.

	-أجل  .أحسست هبا وأنا راكب األسانسري .هي مرة
واحدة ركبت فيها األسانسري يف عامرة يف املنشية.

وهل أنا الذي ذهبت إىل هناك؟ اسمع .أنا أعرف كلامت

كنت أقوم بتنظيف سطح العامرة .كان هناك

أيضا ».كومنت
اخلري «جود مورنينج» يعني صباح اخلري ً

تصور .مل أستطع النزول!.
النزول عىل قدمي.
ّ

قذرا وال خرابة .مل أستطع
عمل كثري .كان
ً
سطحا ً

أيضا ».بون جور» يعني صباح
إنجليزية كثرية وفرنسية ً

املهم .ركبت األسانسري ودست عىل الزرار .نزل

أيضا
آليه فوه» يعني إزيك و»هاو أريو» يعني إزيك ً

و»آدي ما» و «آبيان توت» يعني إىل اللقاء ،وكذلك

يب برسعة شديدة جدً ا .أحسست ّأن يف مكان مفرغ

نحارب األتراك .اهلل يساحمني حاربت مع اإلنجليز ضد

بينهام .ولوال ّأن رأيت من خالل زجاج الباب
الطوابق وهي تتحرك أمامي كنت رصخت من

من كل يشء .تذكّرت مسألة اجلنة والنار والوقوف

«باي باي» و» يس يو» ...وبعد سنة انتقلنا إىل فلسطني

األتراك املسلمني غص ًبا عني)((2((».

اخلضة)((2((».

من هذه الرؤية اجلوانية الداخلية التي تعتمد عىل

ضمري املتكلم ينبعث صوت الفاعل الداخيل الذي
راجع  :حتليل اخلطاب الروائي :صــ .312
()23
راجــع :خطاب احلكايــة ،بحث يف املنهــج :جريار
()24
جنيت ،ترمجة :حممد املعتصم وآخريــن ،صـ  ،204ط،3
منشورات االختالف اجلزائر 2003م.
رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .82
()25

من خالل الفاعل الداخيل ترتاءى لنا تلك الرؤية

الرسدية الداخلية النابعة من أعامق صوت (دميان)؛ إذ
يكتفي بإعادة رسد قصة تع ّلقه يف األسانسري؛ ليرسد

إحساسه يف مكان مفرغ من كل يشء – بني اجلنة
()26

رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .94 ،93
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والنار.-

عالقة السارد باملرسود فظهر الناظم اخلارجي والداخيل

كام تظهر هذه الرؤية اجلوانية الداخلية؛ إذ ينتقل

والفاعل الذايت حماولة؛ الستكشاف العالقة بني الرؤى

اجلواين من خالل اخلطاب املعروض؛ فيكون السارد

للسارد بني تنسيقية ،وإبالغية ،وتنبيهية ،واستشهادية،

الناظم إىل الفاعل ،أي :من الشكل الرسدي الرباين إىل
شخصية ترسد لنا األحداث التي حدثت هلا من زاوية
مشاركتها فيها ،عندما تسرتجع ( ُل َ
ول) -املرأة اللعوب-

اخلارجية الداخلية؛ فتعددت الوظائف التي أسندت

وتعبريية....إلخ.

وتتذكر وقتام كانت تسكن يف بيت (ديمرتي) ،وتستمع

ثان ًيا -بنية صيغ اخلطاب الروائي

التوبة كلام سمعت سورة الرمحن:

–أيضا -أنامط خطابية يتم
السارد للقصة(( ،)((2وهــي
ً

إىل تالوة جارها الشيخ (جمد الدين) القرآن ،ورغبتها يف

الصيغة كام يرى (جريار جينيت) :هـي طريقة تقديم

«واهلل أنا كنت أسمع صوت الشيخ جمد وهو يقرأ

بواسطتها تقــديم القصة مــن لـدن السارد ،فالصيغة

إيل .صوت مجيل مريح .أنا قبل أن يكتشفني زوجي
ّ
بيومني كنت نويت أعود إليه وأتوب بسبب صوت

املختلفة(()((2؛ حيث تتولد أساليب مبارشة صادرة من

أقوال الشخصيات ،وأخرى غري مبارشة صادرة من

كان كلام قال» فبأي آالء ربكام تكذبان» أبكي .أبكي

من خالل التمييز بني صيغ تقديم هذا اخلطاب وتشمل:

القرآن بالليل .كان الصوت يتسلل من اجلدران ويصل

الشيخ جمد الدين رغم ّأن ال أفهم شيئا من القرآن ،لكن
صحيح)((2((».

من خالل النص السابق نرى ّ
أن البنية اجلوانية
الداخلية قد كشفت لنا عن شخصية ( ُل َ
ول) –املرأة

اللعوب-؛ فنجد ّ
أن الفاعل الداخيل قد كشف عن

تتعلق بخطابات السارد ،والشخصيات ،وأنواعها

السادر ،وستكون دراستنا لبنية صيغ اخلطاب الروائي
أ -بنية اخلطاب املرسود.

ب -بنية اخلطاب املنقول.

ج -بنية اخلطاب املعروض)((3((.

دخائل الشخصية؛ فمن هذه الرؤية التي تعتمد عىل

أ -بنية اخلطاب املرسود

نفسا ّلوامة ،راغبة يف التوبة.
اللعوبً -

مما تقوله ،ويمكن اعتباره حكي أفكار ،أو خطا ًبا داخل ًّيا
مرسو ًدا ،)((3((...من َث َّم تربز هذه اإلشارات الداللية

ضمري املتكلم ينبعث صوت الفاعل الداخيل الذي
يمنحنا التجربة؛ فتحمل شخصية ( ُل َ
ول) -املرأة
من هذه اإلشارات لبنية الرؤية اجلوانية الداخلية نجد

ّ
أن الفاعل الداخيل قد كشف عن مكنون الشخصيات.
من َث َّم؛ ّ
فإن التبئري متاهى مع املوضوع تارة ومع
الشخصيات تارة أخرى ،فوجدنا التباين يف الرؤى
الرسدية التي مت ّثلت من منظور معني ،فربزت الرؤية

الربانية اخلارجية والداخلية واجلوانية ،والتي قدّ مت

()27
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هو اخلطاب الذي تُرسله الشخصية ،وهي عىل مسافة

للسارد التي تظهر فعاليتها حول استعامل صيغ الكالم،
وهو الذي نجده مهيمنًا عىل خطابات الراوي يف رواية:

ال أحد ينام يف اإلسكندرية؛ حيث تتضح لنا من خالل

راجع  :حتليل اخلطاب الروائي  :صـ . 194
()28
( )29راجــع :مدخل اىل التحليل البنيوي الشــكيل للرسد،
حييى عارف الكبيســــي ،األقالم ،بغــداد ،ع ( ، ) 6 – 5
 1997صــــــ. 59 :
راجع :حتليل اخلطاب الروائي  :صـ .198 ،197
()30
راجع السابق :صـ .197
()31
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اخلطاب املرسود التتابعية يف الوصف اخلارجي ،الذي

خطاب احلكي ،ويتضح ذلك من خالل املقطع الرسدي

صور من خالله األماكن
يظل فيها السارد بصفته شاهدً ا ُي َّ
ً
مقتول-
التي متر هبا سيارة اإلسعاف حاملة (البهي) –

«وتتدحرج أمامه كل اخلياالت التي رآها من قبل،

«مشت سيارة اإلسعاف حاملة القتيل ،مسجي فوق

البنات ،وأوالد عمه ،وكل عائلة الطوالبة والعمدة،

ومعه األخ األصغر (جمد الدين) ،وصديقه (دميان)

نقالة يف الوسط بني مقعدين طويلني جيلس عىل أحدمها

دميان وجمد الدين ،وعىل اآلخر رجال اإلسعاف .مل تكن
العربة مرسعة ،ومل تدق جرسها الذي يفتح الزحام ،ال

أيضا حتمل ميتًا! كانت احلركة
زحام يف الطريق ،وهي ً
البطيئة للعربة كحركة جواد هادئ ،وكحركة زورق
فوق مياه رقيقة ،يرضب جمد الدين البحر بذراعه ،ال

عصا معه ،فينشق املاء عن طريق من احلشائش اخلرضاء
فيتهادى الفرس الرقيق ،يرضب جمد الدين من الغيظ
اهلواء فينزاح عىل اجلانبني جدارين أملسني أبيضني،

زجاجيني ،تتقاطر فوقهام حبات املطر الثلجية اللؤلؤية،
دموع بيضاء ودم أبيض وأمل ،وهو يميش وقد طار اهلواء
من الفراغ .ويتمزق عر ًقا ،فيخلع جلبابه وصدريته

التايل:

وبينها إخوته القتىل ،وأبوه امليت ،وأمه العمياء ،وأخوته

لكن اجلميع أطفال ،واجلميع جيرون أمامه يضحكون،
وهو يريد أن يمسك بأحد ،أي أحد منهم ،وال يستطيع،
الصوت احلنون ال يرتكه يعود ،حتى وصل إىل النهاية،
احلافة التي يرتفع منها البخار األبيض ،وال يرى فيها إال
معذبة ،ويسمـع منها أصوات األنني ،وهو عىل أطراف
أصابعه يكاد ،...بل وقع بالفعل)((3((».

ضمن السارد حديثه عن مايض (جمد الدين) عد ًدا
قد ّ

توهجت بداخله ،والتي ال
من الذكريات احلزينة التي ّ

تسهم يف بنية احلكي ،ولكن تظهر هذه األحداث املاضية
كمقاربة رسدية من الواقع احلقيقي ،فلحظات التأمل
التي كان يعيشها (جمد الدين) أيقظت فيه ذكريات
متعددة ،كعالقات (البهي) النسائية ،وما ترتب عليها

وفانلته ،ويبقى فقط رسواله الذي التصق به فصار شيئًا

من قتل ،وطرد ،وعداوة مع الطوالبة والعمدة ،هذه

األرض .نساء مجيالت وبنات أبكار وأحجار وقردة

كام نجد اإلشارات الداللية للسارد ،والتي تظهر

واحدً ا .كل يشء يقفز أمامه من اجلدران يتدحرج فوق
وعجائز متشحات بالسواد )((3((...

ّ
إن هذا اخلطاب املرسود يتك ّفل به الراوي الشاهد

حيث يصف حركة عربة اإلسعاف حاملة (البهي) ميتًا،

فيعب عنها بلغة رسد ّية
وهي متر يف شوارع اإلسكندريةّ ،
وكأن السارد ي ِ
ّ
سقط أحاسيسه الداخلية عىل
شاعر ّية،
ُ

الواقع اخلارجي ،فتتامزج فيام بينها؛ لتمنحنا هذه اللحظة
يتبي ّ
أن الزمن الرسدي هو احلارض.
اإلبداعية ،حيث ّ

يف اخلطاب املرسود تتداخل األحداث مع

االسرتجاعات حيث حياول السارد بعث نفس جديد يف
()32

رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ.82 ،81

األحداث أسهمت يف إضاءة بعض اللحظات الرسدية.

فعاليتها حول استعامل صيغ الكالم حني يبدأ اخلطاب
الروائي يف الفصل احلادي والعرشين.

«ساحل مريوط ،ساحل ليبيا كام أسامه القرطاجيون

قديم ،املمتد من اإلسكندرية حتى السلوم ،قبل أن
ً
يدخل يف األرايض الليبية ،هو الساحل املنيس يف مرص،

وهو الذي يسافر إليه جمد الدين ودميان هذا الصباح.

يرمتي أمام الساحل ،البحر املتوسط ،أزرق مما هو

يف اإلسكندرية ،شفاف املياه ،ظاهر الصخور والرمال
رقراق ،يغريك أن تفتح كفيك وتقرهبام م ًعا ،حتفن منه

()33

رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .82
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وترشب ،ناس ًيا أنّه ماء أجاج ،لكن الساحل مهجور متتد

عن «مريول» من القطن ،يغطي كل البدن ،أما الذي فوق

ولكل أفق رساب)((3((».

ستخلعها قري ًبا حني يشتد احلر ،وعىل رأسها «برنوس»

خلفه الصحراء إىل ما ال هناية وهلا من كل ناحية أفق،
يربز يف املقطع السابق التضمني لرؤية فكرية ذات ُبعد

مجايل ،هيدف من خالهلا السارد إىل توضيح رؤيته غري
املرئية ،وهو يروي عن ساحل مريوط ،ويتحدّ ث عنه

وعن تارخيه؛ إذ كان هدفه تضخيم اخلطاب املرسود؛
لتتضح لنا هذه التتابعية يف الوصف اخلارجي ،الذي ال
يصور هذا الساحل باللغة
يزال فيه السارد بصفته شاهدً ا ّ
اإلبداعية امللتهبة نفسها ،وهي يف حقيقة األمر التهاب
املشاعر الداخلية.

احلويل فهو حرملة من اجللد تغطي الصدر حتى الوسط
أيضا يغطي الرأس)((3((»...
من احلرير ً

ثم يعود من خالل اخلطاب املرسود إىل قصة

(دميان)( ،وبريكة) يف الفصل الرابع والعرشين((،)((3

وأما يف الفصل اخلامس والعرشين ،ومن خالل اخلطاب
املرسود فيعرض لنا السارد هناية هذه العالقة -احلب

الشقي:-

«وعاد إىل البيت طال ًبا من جمد الدين أن خيرج إىل
العمل ً
بدل منه .نام وأعطى وجهه للحائط .وجد

الغرفة خالية من كل يشء .اإلنسان ح ًقا بعد أن جياوز

تظهر الرسود املتناوبة يف اخلطاب الروائي لدى
مهم اقتطع مسافة
الراوي؛ إذ كلام تذكر السارد حد ًثا ًّ

األربعني ،هيفو أن يعود شا ًبا ،كان عليه أن يدرك ذلك

نفاد طاقة التناوب والتكرار؛ يف الفصل الثاين والعرشين،

يسود ضمري الغائب فالسارد ُيوكل مهمة املايض إىل

زمنية ،ولكنّه يعود بعدها إىل أصول احلكاية األوىل بعد
يأخذنا السارد مع (دميان) وحبه لـ(بريكة) الفتاة

الصغرية ،ثم يرسد لنا قصة الفتاة الصعيدية التي ماتت

ستة أيام ثم عادت للحياة ،ثم يرسد لنا تقسيم القاهرة
إىل أحياء حمددة يتبع كل منطقة عدد من احلانوتية ال حيق

هلم العمل يف منطقة أخرى ،ثم إطالق رساح عدد من
املعتقلني ...؛ لريبط ماضيه بحارضه ومستقبله)((3((.

ويف الفصل الثالث والعرشين يعود لرسد عالقة

(دميان) ،و(بريكة))((3((.

« كان دميان يعرف ّأنا ترعى الغنم خلف املحطة

فسبقها إىل هناك .وأقبلت هي رقيقة صغرية المعة ثياهبا

حتت الشمس .كانت هذه أول مرة يرى ز ًيا بدو ًيا ،عرف

منها فيام بعد أن هذا الذي فوق هو «حويل» من احلرير
املشغول عىل نول يدوي وبه قصب مذهب ،وهو يشف

( )34رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .293
( )35راجع :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .320
( ) 36راجع :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .332 :326
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ويتجاوزه بسالم)((3((»...

(اهلو) ،ويضعنا أمام بطاقة تعريفية لشخصية (دميان)
حيث يتبادر إىل أذهاننا طرح أسئلة بشأن حياته اخلاصة،

ظاهرا بني الرسد اآلين والرسد التابع
ويكون التواصل
ً
للقصة املتخيلة.

هذا اخلطاب املرسود بتتابعه ،وتضمينه ،وتناوبه يكرس

ذلك البناء اهلرمي الذي أصبح غري قادر عىل استيعاب
حركة واق ٍع تشابكت أحداثه وتداخلت أزمنته و ُألغيت

داخله احلدود؛ ل ُيقدِّ م بنا ًء حيكم اخلطاب الروائي من
البداية إىل النهاية.

ب -بنية اخلطاب املنقول

اخلطاب املنقول :هو عرض السارد كالم املتكلم
األصيل إىل ٍ
متلق أو خماطب رصيح أو غري رصيح كام

( ) 37رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .326
( ) 38راجع :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .347
( ) 39رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .368

أنموذجا»
مصطفى فاروق عبدالعليم حممود :البنية الرسد ّية يف اخلطاب الروائي لدى إبراهيم عبداملجيد «رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية
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هو ،أو يترصف فيه بشكل اخلطاب املرسود)((4((.

املنقول املبارش وإن كان أكثر حماكاة؛ فإنّه ال يعطي

األول -املنقول املبارش :وهو عرض كالم املتكلم
األصيل إىل ٍ
متلق أو ُماطب رصيح أو غري رصيح كام

باألمانة احلرفية.
من َث َّم؛ فاخلطاب املنقول شكل أكثر حماكاة من

الثاين  -املنقول غري املبارش :وهو عرض كالم املتكلم
األصيل إىل ٍ
متلق أو خماطب رصيح أو غري رصيح،

وتتضح من خالله األساليب والرؤى املتوقعة ،ومن

–أيضا -يف رواية :ال أحد
ذلك اخلطاب املرسود املبارش ً

فمن النوع األول-املنقول املبارش -حني ينقل لنا

شاهني وسأله عن ابنه فقال الرجل وقد حتجرت الدموع

من هنا ينقسم اخلطاب املنقول إىل قسمني:

هو.

يترصف فيه بشكل اخلطاب املرسود)((4((.

السارد حديث (دميان) مع (جمد الدين) بعد وفاة

(البهي) ،وبداية الصداقة بينهام:

«أنت ال تعرف عني إال أنني دميان  ...لكن أعرف

أيضا ابن أصول .جدي ،وأرجو
عنك أنك ابن ناس .أنا ً

أن تصدقني ،كان عنده مماليك .هكذا حيكون عنه يف
بلدنا ديروط .أنت من بحري ،وأنا من قبيل .بحري

فيه أعيان وقبيل فيه أعيان كتري ،ويف االثنني الفقر أكثر.
طبع ًا .الزم حد يأخذ من حد! .معقول الكالم؟ أنت

سامعني يا جمد الدين.
-سامعك «(()((4

للقارئ أي ضامن؛ ليجعل الكلامت الواقعية تتسم

غريه من صيغ اخلطاب ،فيه تربز هيمنة صوت الراوي،

ينام يف اإلسكندرية املقطع التايل« :اقرتب جمد الدين من

يف عينيه:

يوما ثم اختفى أمس ،ال
-اختفى ثالثة أيام وعاد ً

أعرف أين يذهب وال ماذا يفعل يف نفسه.
 -هل أبلغته بام قلته لك؟

 -أبلغته فلم يعد يتكلم مع أحد)((4((« .

يقوم السارد بنقل هذا اخلطاب املبارش من خالل

كالم (جمد الدين) مع (شاهني) -والد (رشدي) الذي
ربطته عالقة حب مع فتاة نرصانية-؛ ليحدد السارد
صيغة اخلطاب املنقول الذي كان يدور حول عالقة

(رشدي) ،و(كاميليا) ،وما أصاب (رشدي) من آالم

لقد نقل السارد الكالم كام هو دون أي تدخل،

بسبب هذه العالقة؛ فتعدد األصوات –هنا -حمكوم

الدين) ،و(دميان) ،ورغبة (دميان) يف توثيق العالقة مع

وأما النوع الثاين من أنواع اخلطاب املنقول- ،وهو

وبرز من خالل اخلطاب املنقول شخصية الرجلني (جمد

(جمد الدين) ،ومواساته لفقد أخيه (البهي) ،ويبدو لنا
ّ
أن اخلطاب الذي نقله السارد ،والذي جاء من خالل
شخصية (دميان) خطا ًبا صاد ًقا؛ ألنّه يتطابق وأحداث
الرواية إال أنّه من الباحثني((َ )((4م ْن يرى ّ
أن اخلطاب

( )40راجع :حتليل اخلطاب الروائي  :صـ .198
( ) 41راجع السابق :صـ .199 ،198
( ) 42رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صــ.92
( ) 43راجع  :صــاح فضل (دكتور) ،بالغــة اخلطاب و علم
النص :صــــ  ، 394ط ،1الرشكة املرصية العاملية للنرش،
مكتبة لبنان ،بريوت 1996م.

بموقع الراوي البطل.

غري املبارش -فيوجد بصورة واضحة حني خيرج الكالم
الداخيل من أعامق (زهرة) عند ركوهبا الرتام للمرة

األوىل يف حياهتا يف اإلسكندرية مع جارهتا الست مريم
أن ال عمل هنا للنسوان! وابتسمت وحترك الرتام
«بدا هلا ّ
فارتبكت للحظة ،ودق قلبها بعنف .كيف ح ًقا خترج من

البيت دون إذن زوجها؟ وكيف تركت ابنتها مع ناس
تلتقيهم ألول مرة؟ وهل يكفي قول البهي عنهم إهنم
( ) 44رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .274

أنموذجا»
مصطفى فاروق عبدالعليم حممود :البنية الرسد ّية يف اخلطاب الروائي لدى إبراهيم عبداملجيد «رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية
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طيبون؟ متى كان البهي يقول شيئًا ناف ًعا؟ خطف عينيها

الفضاء األبيض واستسلمت له)((4((».

ب -اخلطاب املعروض

يعرض لنا السارد عن طريق اخلطاب املنقول غري

اخلطاب املعروض :هو احلوار الدائر بني شخصيتني

نفس ًّيا داخل ًّيا بني (زهرة) وذاهتا ،ومقارنتها بني قريتها،

للغة ،ولكن هذه الذاتية ترتد أحيانًا عندما ُيقدّ م إلينا

ترصف فيه بشكل اخلطاب املرسود -رصا ًعااملبارش
ّ
ومدينة اإلسكندرية ،وكيف بدأت تتعرف إىل واقع
جديد ،و ُأناس آخرين ،وعادات وتقاليد جديدة؛ إذ

يعرضه لنا السارد ،و»يرتبط بوجه عام باملظهر الذايت
اخلرب ،وكأنّه صادر عن الشخصية الروائية»(()((4؛،
ف ُيقدّ م الراوي هذا اخلطاب بعرض أقوال الشخصيات،

يتكلم صوهتا احلقيقي ،وتربز ذاتيتها التي تظهر وفق
مؤطرات لفظية ،مت ّثلت يف اجلمل االستفهامية املتتالية،

العرض غري املبارش ،وقد يلجأ السارد إىل عرض

جمازي ،ومنها :متى كان يقول البهي شيئًا ناف ًعا! والتي

احلالة األوىل التي يظهر السارد فيها من خالل معينات

والتي خترج –أحيانًا -عن معناها احلقيقي إىل معنى
تتامشى مع كمية اإلخبار الرسدي املراد نقله.
ً
منقول غري مبارش
كام يعرض لنا السارد خطا ًبا

حني يرصد لنا أزمة (دميان) ورصاعة النفيس بعد زواج

حمبوبته بريكة من ابن عمها.

«وجد الغرفة خالية من كل يشء .اإلنسان ح ًقا

بعد أن جياوز األربعني ،هيفو أن يعود شا ًبا ،كان عليه

يعول
أن يدرك ذلك ويتجاوزه بسالم .ثم هل كان ّ
عىل نجاح هذا احلب الشقي ...عىل كل جانب يالزمه

مفتوحا لقلبه .هذا ما
الفشل .كان عليه أال يرتك الطريق
ً

صار عىل أي حال)((4((».

َي ْظ َهر هذا اخلطاب يف النص حني يرى (دميان) نفسه

مأزو ًما ،فيعرض السارد ملحنته ،وأنّه ال مفر منها ،وتربز

ذاتيته فتظهر وفق مؤطرات لفظ ّية مثل( :احلب الشقي)؛
فيقرر مغادرة العلمني عائدً ا إىل اإلسكندرية.

ويتم ّيز اخلطاب املنقول غري املبارش بتداخل األزمنة

املختلفة؛ ألن فعل الذاكرة خيرج من الزمن الواقعي؛
لينسج زمنه اخلاص القائم عىل التداخل.

( )45رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .56
( ) 46رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .369 ، 368
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وقد يظهر الراوي الشاهد أحيانًا من خالل معينات
خطاباته الرسدية دون التدخل باملعينات اللفظية ،ونجد

العرض غري املبارش يف رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية
يف املقطع التايل:

« وسألتها زهرة فجأة:

	-ما الذي يعجبك يف املمثل أبو اسم صعب هذا؟

كانت كاميليا متضغ الكبدة الساخنة برسعة أرنب وتنفخ
يف يدهيا.

قالت بعد أن انتهت:

	-عيناه ،عيناه عميقتان يا ست زهرة.

	-وسكتت .فكرت زهرة يف فارق السن بينهام ،جمرد
مخس سنوات.

زهرة يف الواحدة والعرشين .لكن كاميليا جريئة أكثر
مما ينبغي لفتاة يف السادسة عرشة .ماذا يمكن أن
يفعلوا ببنت كهذه يف البلد؟

	-أنا خايفة عليك يا كاميليا!
	-من ماذا؟

	-ال أعرف .خائفة وخالص.

ضحكت كاميليا وقالت وهي ترتك الغرفة:

( ) 47بالغة اخلطاب وعلم النص  :صالح فضل (دكتور) ،صـ
 ،394ط ،1الرشكــة املرصية العاملية للنــر ،مكتبة لبنان
1996م.

أنموذجا»
مصطفى فاروق عبدالعليم حممود :البنية الرسد ّية يف اخلطاب الروائي لدى إبراهيم عبداملجيد «رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية
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	-ال ختايف .عمر الشقي بقي)((4((».

عرض السارد احلوار السابق الذي دار بني (زهرة)

وجارهتا (كاميليا) بعد سامعهام ألحد األفالم األجنبية،
ورأت (زهرة) ُج ْر َأة (كاميليا) أثناء حديثها عن بطل

بوداعة:

	-دع امللك للاملك يا شيخ جمد .قادر ربنا خييل العمر
جيري مثل طرفة العني.

ثم ضحك وقهقه وقال:

الفيلم وإعجاهبا به؛ فبدأت تتوجه إليها باحلديث

	-هل تعرف يا شيخ جمد فيام فكرت اآلن ؟ يف األبونيه،

يا كاميليا»؛ كام بدا ّ
تدخل السارد بأفعال واضحة:

	-ألنه ال يرتك القطار؟

الذي ينم عن مشاعر احلب والعطف «أنا خايفة عليك

رضوان إكسربيس ،خييل  -يل إنه مش طبيعي.

(سكتت ،فكّرت ،ضحكت)؛ إلثبات دالالت مرتبطة

ومل يرد دميان .سكت وسكت جمد الدين بدوره)((4((».

(زهرة) وخوفها عليها.

املعينات اللفظية؛ لتوضيح احلوار الذي دار بني (جمد

باملشهد؛ تربز مالمح شخصية (كاميليا) ،ورد فعل

استعان السارد يف هذا اخلطاب املعروض ببعض

من صيغ اخلطاب املعروض التي يظهر فيها السارد/

الدين) ،و(دميان) حول طبيعة احلياة يف العلمني،

احلوار الذي دار بني (جمد الدين) ،و(دميان) عندما

وكذا (دميان) ابن املدينة مل يرها قط؛ فتظهر البنية هنا؛

الشاهد أحيانًا من خالل معينات العرض غري املبارش،
انتقال إىل العمل يف العلمني ،وشاهدا قذارة السكن،

ووحشة املكان فتوجه (دميان) إىل الشيخ (جمد الدين)

بقوله:

فـ(جمدالدين) رجل فالح مل يشاهد الصحراء قط،

لتكشف حياة جديدة مل يألفها الصديقان ،لقد كانت
املعينات اللفظية واضحة( :حلظات فكر فيها  ...ظهر

ألول مرة مرتبكًا ...سكت وسكت جمد الدين ....؛

«  -وحد اهلل يا شيخ جمد! هل اشتقت ألم شوقية؟
ً
وطويل وقال:
نفسا عمي ًقا
أخذ جمد الدين ً

دورا مهمًّ يف كشف أثر احلدث عىل الشخصيات،
لتؤدي ً
فشخصية (جمد الدين) الراضية بقضاء اهلل دو ًما ،املتح ِّلية

	-وأنا واهلل مل أر الصحراء من قبل وحايل من حالك

ُعب هبا َع َّم بداخلها.
ت ّ

حلظات فكر فيها جمد الدين يف نظام العمل .سيكون

دون االستعانة باملعينات اللفظية كالتي عرضناها يف

	-أنا فالح يا دميان مل أر صحراء من قبل.
رغم كوين ابن مدينة..

بالصرب ،واالتزان ظهرت مرتبكة ،صامتة ال جتد كلامت

كام يلجأ السارد إىل عرض خطاباته الرسدية

هنارا عمل
عليها اقتسام اليوم عىل املزلقان ،إذا عمل ً
دميان ً
ليل والعكس.

حدود رسدية ،وهذا ما نجده يف احلوار الذي دار بني

	-تفتكر أن الوقت هنا ممكن يمر يا دميان؟ خييل يل أن

تركه بلدته فقال (دميان):

تأمله دميان يف دهشة ،بينام انتاب اخلجل جمد الدين الذي

 -إرادة اهلل يا دميان.

( ) 48رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صــ .153

( ) 49رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ.314 ، 313

وتساءل جمد الدين:

احلياة ال تتحرك.

ظهر ألول مرة مرتبكًا ال يتجمل بالصرب .وقال دميان

األنموذجني السابقني ،فتأيت الرسالة اإلبالغية دون أي
(جمد الدين) ،و(دميان) عندما أخرب األول اآلخر برس

حتملته وحدك يا رجل؟
« -كل ذلك ّ
 -لكن اهلل ال يمكن أن يرىض بكل هذا الظلم.

أنموذجا»
مصطفى فاروق عبدالعليم حممود :البنية الرسد ّية يف اخلطاب الروائي لدى إبراهيم عبداملجيد «رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية
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 -استغفر اهلل يا دميان.

يف التعليق عىل ترصفات الشخصيات ،وبيان موقعها

 -يا شيخ جمد أفضل ما تفعله هو أن تأخذ بندقية من

وحضورها يف العمل القصيص.
من َث َّم؛ سنتناول يف دراستنا لرواية :ال أحد ينام يف

اهلندي!! «(()((5

أ -السارد  /الشاهد.

أحد اهلنود وتسافر إىل القرية وتقتل العمدة وتعود .ال

أحد سيفكر فيك وال أحد سيعرف مصدر الرصاص
هذا جزء من احلوار املعروض الذي دار بني (جمد

الدين) ،و(دميان) قدّ مه لنا السارد بصورة مبارشة دون
أي ّ
تدخل منه ،فأضاء اخلطاب املبارش جان ًبا من جوانب

الرسد ،وبخاصة التي تتعلق بشخصية (جمد الدين)،

الشخصية املستسلمة لقضاء اهلل وقدره ،وشخصية

(دميان) الراغبة يف الثأر من العمدة.

اإلسكندرية األصوات الرسدية التالية:

ب -السارد /البطل.

ج -السارد  /املجهول.
أ – السارد  /الشاهد

هو السارد املوجود يف النص الرسدي بصيغة
ضمري املتكلم (أنا) يشهد األحداث وال ُيع ّلق عليها

من خالل عرض اخلطابات الروائية السابقة متنوعة

أو يتدخل فيها أو حيللها ،فهو «بمثابة العني التي

يعب عن رؤية واضحة
وإن كان الراوي شاهدً ا؛ فإنّه ّ

–أيضا -بنقل املسموع يف
بمثابة األذن التي تكتفي
ً
حدود ما يسمح به السمع»(()((5؛ إذ ّ
إن وظيفة هذا

الصيغ ،نجد ّأنا تتعدد شخوصها ،وأصواهتا الرسدية،

ويف أحيان أخرى يكتنفها الغموض ،بلغة رسدية ذات
إحياءات ودالالت خمتلفة.

ثال ًثا – بنية األصوات الرسدية

يتعلق الصوت بدرجة حضور الراوي يف الرسد،

يبي لنا موقعه
أي :هبوية الراوي وشخصيته وبأي حمدد ّ

وحضوره يف القصة(( ،)((5فـ»الصوت يتعلق بضامئر

السارد لشخصياته )((5((».وألن الصوت يتعلق بالفاعل
القائم بعملية الرسد؛ لذا ُيسهم يف التعبري عن االنفعاالت،

تكتفي بنقل املرئي يف حدود ما يسمح هلا النظر أو

السارد «هي التسجيل»(()((5؛ فهو يروي األحداث

مقترصا عىل نقل املالمح واملظاهر اخلارجية
من اخلارج
ً
للشخصيات واألحداث ليس غري(()((5؛ فهو املتكلم
الرئيس يف النص.

يربز السارد الشاهد يف رواية :ال أحد ينام يف

اإلسكندرية من خالل عرض مشهد اكتشاف (عبد

الغني) خيانة زوجه له مع (البهي) ،فيقوم السارد
بعملية التسجيل هلذا املشهد دون أن يتدخل فيه ال من

والتعليقات الداخلية عىل احلدث اخلارجي ،كام يسهم

قريب ،وال من بعيد.

( ) 50رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .345
( )51راجع :النقد البنيوي والنص الروائي :حممد سويريت/ 2 ،
 ، 138ط ،1أفريقيا الرشق ،املغرب  1991م ،ومدخل إىل
التحليل البنيوي الشكيل للرسد :حييى عارف الكبيســــي،
األقالم ،بغداد ،ع ( ،)6 – 5صـــ 1997 ،60م.
( )52نظرية الرواية «دراســة ملناهج النقــد األديب يف معاجلة فن
القصة « :السيد إبراهيم (دكتور) ،صـ ،150ط ،1دار قباء
للطباعة والنرش ،القاهرة 1998م.

عليها بني أخوته ونسائهم وأمه وأبيه ،وداس عىل
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«وباألمس رفعها عبدالغني عن األرض ،ثم طرحها

صدرها بقدمه ،ووضع السكني فوق عنقها «من يا بنت

اجلزمة؟!».

( ) 53تقنيات الرسد الروائي :صـ .100
( ) 54السابق نفس الصفحة .
( ) 55ينظر :حتليل اخلطاب الروائي :صـ .287
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ومل ترتدد .قالت بصوت واهن « البهي» .ذلك الولد

الصغري الفاسق! هتف الزوج ،وبصق عىل وجهها،
ومشى بالسكني عمي ًقا ،لكنها ضحكت ،وجلجلت

عينيها لريى يف آخر العربية ،امرأة جيلس حوهلا مخسة

أطفال ،ذكور وبنات ،يف جالبيب قديمة ممزقة وحفاة...
املرأة ال تشيخ ،واألطفال ال يكربون رغم ميض

ضحكتها يف صحن الدار الكبرية ،وانقذف الزوج بعيدً ا
إىل الوراء ساق ًطا عىل مقعدته ،بينام طارت السكني من

صوت العجالت حتت املقاعد .لقد ابتعدت زهرة إىل

السارد –هنا -شاهد عىل موقف (عبدالغني) مع

أعايل الساليل ،وأنامت الطفلة فوقه ،ثم غطتها بالشال

األكرب لـ(جمد الدين)؛ فهو بمثابة العني التي تكتفي بنقل

وطلبت من جمد الدين أن حيكم إغالق النافذة التي

يده)((5((».

زوجه الصغرية التي ارتكبت الفاحشة مع(البهي)األخ
املرئي يف حدود ما يسمح هلا النظر ،أو بمثابة األذن التي

–أيضا -بنقل املسموع؛ فكشف السارد احلدث
تكتفي
ً
األهم يف الرواية ،والذي ترتب عليه أحداث اخلطاب
الروائي من ثأر ،وخروج (جمد الدين) من قريــــــــته،

وانتقاله إىل اإلسكندرية ،ومنها إىل العلمني...؛ فتقديم

هذا املبنى احلكائي هو لغرض كشف بعض املناطق
املتوارية.
من َث َّم؛ فقد متكّن السارد الشاهد من خالل كل هذه

السنون .الصمت يف العربة كبري ،عميق كالنوم لوال
طرف املقعد ،وفرشت عىل املقعد جلبا ًبا أخرجته من
األسود الذي أخرجته من أعايل الساليل بعد ذلك،
بينهام)((5((».

ُيركِّز السارد/الشاهد عىل احلدث ً
كامل يف تلك

الرحلة راصدً ا األوصاف اخلارجية ،واألفكار الداخلية

مرت ًبا هلا دون ت ّ
َدخل منه ،وسعى السارد إىل ذكر مدى

بساطة (جمد الدين) وزوجه وأوالدمها ،وأثر طردهم من

قريتهم بال ذنب ،كام كشف السارد/الشاهد تفويض
أمرهم إىل اهلل؛ فهي حلظات عرض فيها السارد تلك

الصور الرسدية عن (جمد الدين) وأهله.

اإلشارات املقدّ مة من كشف أوصاف خارجية وداخلية

يستمر السارد الشاهد مهيمنًا عىل اخلطاب الروائي

يف الفصل الثالث يرصد السارد/الشاهد مشهد رحلة

واملعروضةَ ،ي ّ
تدخل يف تنظيم أفكار القائل وتصنيفها

اإلسكندرية حيث (البهي) األخ األكرب له ،والذي غادر

الصفات واألحوال واألحاسيس عندما قدّ م املشهد

توحدت يف اجلوهر البنائي الرسدي.
ّ

(جمد الدين) ،وزوجه (زهرة) عرب القطار من قريته إىل
القرية منذ سنوات؛ بسبب فعلته مع زوج (عبدالغني)،
–أيضا،-
واآلن ُيرب العمدة (جمدالدين) عىل املغادرة
ً

ينبعث صوته عرب خمتلف اخلطابات املرسودة ،واملنقولة،
تَب ًعا ملقتضيات الرسد ،فيحاول السارد الشاهد أن ُيقدّ م
الذي مجع بني (إيفون) –أخت كاميليا الفتاة النرصانية-

مسلم -و(زهرة) جارهتا عىل الدرج.
التي أحبت شا ًّبا
ً

فيحاول السارد الشاهد أن ُيقدّ م الصفات واألوضاع،

«يف ظهرية اليوم نفسه ،كانت إيفون قد عادت ترتعش

«جاء املحصل فأطلعته زهرة عىل «التسكرتني»

عىل السلم وأمها خلفها .كانت زهرة عائدة من اخلارج.

واألحاسيس عندما ُيقدّ م املشهد.

اللتني اشرتهتام قبل وصول جمد الدين ،انرصف املحصل
فالحظ جمد الدين نظرة الرعب يف عيني زهرة ،ابتعد عن

( ) 56رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .24

من املدرسة .ما إن صعدت إىل الشقة حتى نزلت جتري
اصطدمت هبا إيفون آخر السلم ،فرتكت نفسها تسقط

( ) 57رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية :صـ .30
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يف حضنها وترصخ)((5((».

يروي السارد/الشاهد األحداث مـن اخلارج

ُمكتف ًيا بنقل املالمح واملـظاهر اخلارجية للشخصيات

واألحداث ،فأبرز أثر عالقة احلب بني (رشدي)
-الشاب املسلم ،-و(كاميليا) -الفتاة النرصانية ،-عىل

شخصيات الرواية ،وبخاصة (إيفون) -أخت كاميليا-

فأضاء السارد اجلانب اخلفي من شخصية (إيفون)،
فكم هي مرهفة احلس ،ذات عاطفة جياشــــــة،

مرتبـطة بأختها أشد االرتباط ،تشعر بمدى الفاجعة

التي وقعت بأرسهتا نتيجة هذا احلب الشقي ،وما ترتب
ٍ
أحداث.
عليه من

من ًث َّم؛ ّ
فإن السارد/الشاهد من خالل النصوص
توحدت
السابقة قد كشف أوصا ًفا خارجية ،وداخلية ّ

يف اجلوهر البنائي الرسدي معلنة عن مجاليات هذه
النصوص ،دون أن َي ّ
تدخل فيها.

ب -السارد /البطل

هذا النوع يف رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية حني

يعب عن
يتّحد صوت السارد مع الشخصية يف مشهد ّ

روح قبول اآلخر بني أبناء الوطن الواحد عىل الرغم من
اختالف الدين.

كأنام خارجان من صالة،
«ومشيا يبتعدان يف صمت ّ

لكن حلقة احلاوي بدت مغرية بالوقوف.

	-هنا الرسقة حقيقة  .نصف الواقفني لصوص
حقيقيون يعرفهم احلاوي.

قال دميان ورد جمد الدين:

يف جيبي نصف جنيه إذا أرادوا فليرسقوه.
ابتسم دميان وقال:

	-أنت واعي يا شيخ جمد ،أنا أوعى منك .ليس يف
جيبي يشء.

وانطلقا يضحكان ويقرتبان من احللقة)((6((».

يتوحد صوت السارد مع الشخصية ،فيتامهى صوت
ّ

(جمد الدين) ،و(دميان) حني يمشيان يف اإلسكندرية –

هو السارد املشارك يف أحداث املتن الرسدي،

يعب
مدينة العامل -وقت العيد فيكون السارد خري من ّ
عن القضية املطروحة من خالل املقطع الرسدي الذي

األحداث وجمرى سريها ،بموجب مشاركته فيها أو عىل

كام يتامهى صوت(زهرة) – زوج جمد الدين -حينام

مع بقية الشخصيات ،بصفته ضمري املتكلم (أنا) ،أو

بصفته شخصية رئيسة – البطل – ،أو هو من ينقل لنا
«ملتحم باحلدث ،كام يكون منص ًبا عليه يف
قدرها(()((5
ً

يربز قبول اآلخر.

يتوحد مع السارد ،مو ّدعة جارهتا (مريم) قبل أن تُغادر
ّ
اإلسكندرية عائدة إىل قريتها:

جممل فصول الرواية عن طريق اإلضاءة وإقناع املتلقي
ً
ستعمل مجيع قدراته يف احلكي عن ذاته بموضوع ّية
ُم

«كانت زهرة قد صعدت تو ّدع الست مريم التي

باحلدث عن طريق بنائهم النفيس والعقيل»(( )((6إذ

هلا السالمة يف السفر ،والسالمة يف الوضع ،لكن إيفون

مزعومة ،وعن اآلخرين يف إبراز أهم يشء يربطهم
يتالحم الراوي مع البطل ف ُيشكّالن ذاتًا واحدة ،ونرى

رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية  :صـ.263
()58
انظــر :تقنيات الــرد الروائي :صـــ ،100وحتليل
()59
اخلطاب الروائي :صـ .287
( )60مكونات الرسد الفانتاســتيكي :شعيب خليفي  ،جملة
فصول ،جملد ،11ع  ،4صـ 1993 ،75م.

88

بدت متامسكة  :ق ّبلت زهرة قبلتني عىل خدهيا ومتنّت

كثريا عىل صدر زهرة وهي
مل تتاملك نفسها فبكت
ً
تقول «حتوحشيني موت» وألول مرة تدرك زهرة أنّه
ال فرق بني إيفون وكاميليا فالبنتان مثل النسيم ومثل

املالئكة التي ال يــــــراها أحد .ومل تستطع زهرة أن
()61

رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية  :صــ .111
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متنع دموعها من االنحدار عىل وجنتيها ممتزجة بالكحل

يقر بطـول هذه األيـام ،وتعـدد احلـوادث فيهـا،
اتـدا َ
وشكَّال تصار ًعا
فالسـارد والشخـصية الـروائية َّ َ

ست مريم ما جترحوا البنت ...وبينام قالت الست مريم

من عام ونصف .-

األسود .وقالت وهي ال تقصد « :السالم أمانة لكاميليا

لو شفتوها قريب .ولو حتى شفتوها بعيد .والنبي يا
«حارض يا زهرة .ما تقلقيش» جرت إيفون إىل احلجرة
باكية .ونزلت زهرة خملوعة القلب .مل تكن تدري ّأنا

أحبت جرياهنا إىل هذا احلد)((6((».

يتوحد صوت السارد مع (زهرة) ،فتظهر القضية
ّ

املتبناة واضحة املعامل ،فالعالقات االجتامعية بني
املسلمني ،والنصارى تبدو متميزة  ،والعاطفة ،كام تُظهر

تلك القراءة شخصية (زهرة) ،فزهرة شخصية عاطفية
مرهفة احلس ،راضية بام كتب اهلل ،حاهلا حال أكثر
شخصيات الرواية.

ذات ًّيـا فـي عـرض سـرعـة األحــداث املاضية -أكثر

ج -السارد  /املجهول

السارد املجهول :هو السارد الذي ال نعرف هويته وال

مصدر رسده لألحداث؛ فهو بال مالمح مميزة له.

(()((6

السارد املجهول يقرتب من املؤلف احلقيقي ،ويظهر
م ِ
عل ًقا عىل بعض األحداث ،هذا «النمط نادر ،فيام يبقى
ُ

السارد امللتحم أو غري امللتحم باحلكاية حيمل معرفة

معينة)((6((».

يربز حضور السارد املجهول يف اخلطاب الروائي،

يف الفصل العرشين من الرواية عندما يعرض السارد

فيظهر للمتلقي من خالل افتتاحية الفصول كام يف

قبل سفره إىل العلمني ،وهو يف حجرته أسفل البيت:
«هل حدث كل ذلك ح ًقا من القرية قبل أكثر من

االفتتاحية التي اقتبسها من قول طاغور« :ستدوم

الليلة األخرية التي قضاها (جمد الدين) يف اإلسكندرية

الفصل احلادي والعرشين ،ومن خالل هذه اجلملة
وإن الطريق التي أمامي لطويلة .لقد
رحلتي
كثرياّ .
ً

تغيت الدنيا إىل هذا احلد .هل
عام ونصف العام؟ هل ّ
ح ًقا وقعت كل هذه النوائب واألحداث؟ هل قابل

رحلتي عرب صحاري العامل)((6((».

وليلته هذه ،ال يزيد عىل يوم واحد وليلة واحدة .هنار

والعرشين الذي جاء يف مقدمته؛ حيث يرحل

أن الزمن بني يوم خروجه
كل هؤالء الناس؟ خي ّيل إليه ّ

واحد أو ليل واحد .ساعة واحدة .طرفة عني ال أكثر.
لكن ذلك اليوم صار بعيدً ا جدً ا يف الذاكرة اآلن .إذن هو
وقت أطول بكثري مما هو عليه وليس كام يظن أقرص من
يوم)((6((« ...

يتامهى صوت السارد مع الشيخ (جمدالدين)؛

فتظهر املعاناة ،وتربز قضية رسعة مرور األيام ،وتعدد

األحداث ،وعدم شعور (جمدالدين) هبا ،لكن السارد
رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية  :صـ .278
()62
( ) 63رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية  :صـ .284

خرجت فوق عربتي ،عند تباشري الفجر .وتابعت
يبدو التجانس بني هذا املقطع ،والفصل احلادي

(جمدالدين) ،و(دميان) يف طريقهام إىل العلمني ،فحمل
هذا املقطع دالالت عميقة ُت ّهد؛ لربوز حادث مهم يف
الرواية ،وهو سفر الشيخ (جمدالدين) ،و(دميان) إىل

العلمني.

كام نرى السارد املجهول يف آخر اخلطاب الروائي يف
املقطع التايل« :دميان دميان .كيف ح ًقا ستميض احلياة

( )64راجع :الرسديــة العربية :عبــد اهلل إبراهيم(دكتور) ،صـ
 ، 197-193ط ،1املركز الثقايف العريب ،بريوت  1992م.
( )65الرسد الفانتاستيكي  :صـ .75
( )66رواية :ال أحد ينام يف اإلسكندرية .293 :
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أن أخوته بعن أرضه ألنفسهن يف
بدونه  .لقد عرف ّ
غيابه ومل يع ّلق ،وأرسل إليه العمدة شيخ البلد يزوره

 -4تباينت األشكال الرسدية بتعدد الضامئر الواردة؛

ومل ي ّعلق .لقد اعترب كل ما مىض من قضاء اهلل الذي ال

التعبري عن دواخل الشخصيات.

أن العمدة سيزوره قري ًبا ويعتذر عن كل ما مىض
ويعلنه ّ

راد لقضائه)((6((».

يستمر حضور صوت السارد املجهول ،فيظهر

بغتة من خالل اجلملة األخرية يف الفقرة املقتبسة من

نص عقائدي(ال راد لقضائه) أي :ال يرد قضاء اهلل راد،
والتي حتمل دالالت تُربز شخصية الشيخ (جمدالدين)

واستشهادية ،وتعبريية...إلخ.

كضمري الغائب ،وحضور أساليب املرسود الذايت عند
 - 5تعددت صيغ اخلطابات لدى السارد بني املرسودة،
واملنقولة ،واملعروضة.

تنوعت األصوات الرسد ّية يف اخلطاب الروائي؛
ّ -6

فوجدنا السارد/الشاهد ،والسارد/البطل ،والسارد/

املجهول ،وأسهم ذلك يف التعبري عن االنفعاالت،
والتعليقات الداخلية عىل احلدث اخلارجي ،كام أسهم-

دائم
املستسلم لقضاء اهلل وقدره ،احلافظ لكتاب اهللً ،
يدع امللك للاملك ،و ُيويص اآلخرين بذلك .
مربزا
من َث َّم؛ يربز لنا صوت السارد املجهول ً

موقعها وحضورها يف العمل القصيص.

ورموزا متنحنا دالالت بنيوية.
ً

اخلطاب الروائي.

ألحداث ،وشخصيات ،ورصاعات ،داخلية وخارجية،

اخلـــامتة

بعد أن تت ّبع الباحث البنية الرسدية يف اخلطاب

الروائي لدى إبراهيم عبداملجيد ،رواية :ال أحد ينام يف

توصل إىل جمموعة من النتائج
اإلسكندرية
أنموذجاّ ،
ً
ُأمجلها يف النقاط التالية:
 -1اعتمد السارد عىل صيغ تعبريية ،ورؤى ،وأصوات
منحت خطابه الرسدي خصوصية مت ّيزه عن غريه من

اخلطابات.

أيضا -يف التعليق عىل ترصفات الشخصيات ،وبيان
ً

 -7هيمن السارد/الشاهد عىل الوقائع الرسد ّية يف
 -8ظهرت املعينات اللفظية املصاحبة للخطاب بشتى

صيغه حيث اتسقت مع تعليقات السارد ،وخمتلف

تدخالته بتعدد أصواته.
ختا ًماُ :أويص الباحثني باالهتامم بدراسة البنية
الرسد ّية يف اخلطاب الروائي ،وبخاصة لدى رواد الفن

دورا يف فك طالسم العمل
الروائي؛ إذ ّإنا تُؤدي ً
األديب من خالل البنية الرتكيبية ،والداللية ،وأن نقرتب

من العنارص املؤثرة فيه ،ومدى االرتباط بينها وبني
السياقات املختلفة للعمل األديب.

صورا
 -2تعددت الرؤى يف اخلطاب الروائي ،فقدّ مت
ً

ولعيل هبذا العرض أكون قـد بلغت الغاية ،واهلدف،
ِّ
وصل
أنيب،
وما توفــيقي إال باهلل عليه
ُ
توكلت وإليه ُ
اللهم عىل نبينا ٍ
حممد وعىل آلـه وصحبه وسلم.
ّ
َّ
مصادر البحث ومراجعه

واخلارجية للسارد :بني تنسيقية ،وإبالغية ،وتنبيهية،

-النص األديب :حتليله وبناؤه ،مدخل إجرائي:

معربة أسهمت يف فهمنا لرؤية السارد للواقع ،كام كان

للتزاوج بني اخلارجي والداخيل أثر يكشف عن رؤية
رسدية عميقة من خالل االنتقال من رؤية إىل أخرى.

 -3تعدد الوظائف التي أسندهتا الرؤى الداخلية
()67
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َّ
الخفاف جهوده وآراؤه النحوية
أبو بكر
د.سعد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن املحمود

أستاذ النحو املساعد يف كلية الرتبية بالزلفي – جامعة املجمعة
املستخلص

يتناول البحث عىل آراء أيب بكر اخل َّفاف
وإسهاماته يف ميدان الدرس النحوي ،وهو أحد
نحويي األندلس واملغرب العريب املغمورين،
عاش يف القرن السادس اهلجري ،وكانت له جهود
وإسهامات يف ميدان الدرس النحوي ،إسهامات
حالت األيام دون وصوهلا إلينا ،لكن بعض مؤلفات
النحاة املتأخرين حفظت لنا جز ًءا من تلك اآلراء،
وأشارت يف ثنايا صفحاهتا إىل إسهاماته وجهوده
يف الدرس النحوي.
واهتم البحث بالتعريف هبذا العامل النحوي،
ثم بعرض آرائه النحوية ،كام كان للبحث وقفات مع
أثر هذا العامل النحوي فيمن جاء بعده من النحاة ،من
غري إمهال لتأثري النحاة السابقني له فيه .مع إشارات
إىل موقف هذا العامل من األصول النحوية.

مقدمة البحث:
جيتهد الباحثون يف ميدان الدرس النحوي يف

دراسة مناهج النحاة السابقني ،خدمة للدرس النحوي،
ومع اجتهاد الباحثني الدائم يف هذا امليدان ما زال هناك

الكثري من النحاة الذين مل تكتمل الدراسات العلمية
عرضا أو نقدً ا مما يدعو إىل
حوهلم تعري ًفا وبيانًا ،أو
ً

خصوصا إذا كانت لنحاة هلم
مضاعفة اجلهد يف ذلك
ً

جهود وآثار مل يكتب هلا البقاء بصورهتا الكاملة ،وما
بقي من تلك اجلهود إنام هو إشارات أو ن ٌ
ُقول حفظتها

92

Abstract
The research deals with the views of Abu
Bakr Al-Khafaf and his contributions to the
grammatical study. He is one of the unknown
grammarians of Al-Andalusia and the Arab
Maghreb, who lived in the 6th century AH.
He had his own efforts and contributions in
the field of grammatical study, which the days
blocked of their arrival to us. But some of the
writings of contemporary grammarians have
preserved part of these views, and had referred
in their folds to his contributions and his efforts
in the grammar lesson.
The research is interested in the knowledge
of this grammatical scientist, and then present
his grammatical views, as it has clarified the
impact of this scientist on who came after him
from the grammarians, without neglecting the
affect of his former grammarians in it. With
references to the attitude of this scientist towards the grammatical foundations.

لنا مصادر نحوية أخرى.
لذا رأيت أن يكون هذا البحث سع ًيا للوقوف

حارضا يف ميدان الدراس
عىل جهود عامل نحوي كان
ً
وتدريسا وإقرا ًء ،أم ً
ال أن يسهم يف
النحوي ،تألي ًفا
ً
التعريف به ،وبجهوده يف هذا امليدان ،وأن يكون لبن ًة

أوىل يف نرش آثاره.

ذاك هو أبو بكر اخل ّفاف ،أحد نحويي األندلس

واملغرب العريب ،الذين كانت هلم عناية بالنحو ،وكان

هلم حضور فاعل يف ميدان الدرس النحوي يف القرن
سعد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن املحمود :أبو بكر اخل َّفاف جهوده وآراؤه النحوية
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حضور يم ِّيز شخصية نحوية ناقدة
السادس اهلجري،
ٌ
عرضت،
مل تُس ِّلم لبعض آراء النحويني السابقني ،بل
ْ
وناقشت ،لتخرج بالرأي األقرب إىل
ودرست،
ْ
ْ
الصواب من غري نظر إىل قائل أو مدرسة.

و ّملا مل أجد – فيام وقفت عليه – من تكلم عن

هذه الشخصية النحوية ،أو وقف عندها وقوف مراجعة
ومجع آلرائها النحوية وجهودها يف ميدان الدرس

النحوي مع ما امتازت به كان هذا البحث ،الذي مجعت

فيه ما وقفت عليه من آرائه ومناقشاته النحوية ،من غري
حرص واستقصاء؛ رجاء أن يكون فيه تنبيه إىل عامل من

علامء النحو املغمورين.

وجعلت البحث يف مقدمة ضمنتها تعري ًفا

باملوضوع وبيانًا لسبب اختياره وخطة البحث فيه ،ثم
أتبعتها بتعريف بأيب بكر اخل ّفاف ،وأتبعت التعريف
بحديث عن جهوده النحوية ،وأبرز مؤلفاته ،وأثر هذا

العامل النحوي فيمن جاء بعده من النحويني.

بعد هذا التعريف والبيان عرض البحث اآلراء
النحوية املنسوبة أليب بكر اخل ّفاف يف ترتيب للمسائل

واألبواب النحوية عىل ترتيب األلفية ،بعد عرض

اآلراء النحوية عرضت ما وقفت عليه من آراء لغوية

هلذا العامل ،ثم أتبعت الدراسة بخامتة ضمنتها أهم نتائج
الدراسة.

واجتهدت يف مجع النصوص املنقولة عن أيب بكر

اخل ّفاف يف كتب النحويني الذي جاؤوا بعده ،فبوبتها

عىل أبواب النحو ،وبدأت احلديث يف كل مسألة بتحرير
موجز هلا عرضت فيه ما له عالقة بنص أيب بكر اخل ّفاف؛

رشحا له ،وهو الغالب فيام نقل عنه،
كالكتاب إن كانت ً
وما مل حيدد مصدره فاجتهدت فيه يف التقريب واملراجعة،
سعد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن املحمود :أبو بكر اخل َّفاف جهوده وآراؤه النحوية

ثم أورد ما نقل عن أيب بكر اخل ّفاف يف املسألة ،وإن كان

يل من تعقيب أو تعليق أدرجته.
اسمه ومكانته العلمية:

تكاد املصادر تشح برتمجة أليب بكر اخل َّفاف ،فض ً
ال

عن أن تزودنا برتمجة واسعة له ،ويظهر أن السيوطي

فعرفه بكنيته من غري أن
من أوائل من أفرد له ترمجةَّ ،
يذكر اسمه ،جاء يف البغيةَ :أبو بكر بن حييى بن عبد اهلل
َّحوي املعروف باخل َّفاف(((.
اجلذامي املالقي الن ّ

وكان ملن نقل عنه من النحاة جهود يف التعريف

به ،فذكره أبو حيان األندليس يف أكثر من موضع ناق ً
ال
عرف فيه باخل َّفاف بأنه:
عنه ،ومن تلك املواضع
ٌ
موضع َّ
«أبو بكر حييى بن عبد اهلل اجلذامي»((( .ومل يرد يف غري

هذا املوضع تسمية أليب بكر باسمه ،بل املرتدد فيها

تسميته بكنيته أيب بكر ،ولعل ما ورد يف هذا املوضع
خطأ من الناسخ أسقط فيه كلمة ( ابن ) بني أيب بكر

وبني حييى.

ويكاد جيمع املتأخرون عىل أن اسمه حممد،
جاء يف هداية العارفني« :اخل ّفاف :حممد بن حييى بن
عبد اهلل اجلذامي أبو بكر املالقي ،املعروف باخل َّفاف،
النحوي ،املالكي ،املتوىف بجزيرة َشقر سنة سبع ومخسني
(((
ور َد تعريف أليب بكر
وستامئة»  .ويف معجم املؤلفنيَ ،

( )1ينظر :السيوطي :جالل الدين عبدالرمحن  ،بغية الوعاة يف
طبقــات اللغويني والنحاة ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم
( ط ،2عيســى البايب احللبي /مرص:1 )1965 – 1384 ،
 .473وينظر :العثامين :مصطفى بن عبداهلل ،سلم الوصول
إىل طبقات الفحــول ،حتقيق حممد عبدالقــادر األرنؤوط
(منظمة املؤمتر اإلسالمي /استانبول.395 :4 ) 2010 ،
( )2األندليس :التذييــل والتكميل  .217 :2قلت :ولعل هذا
خطأ من الناسخ أسقط فيه (ابن) بني أيب بكر وحييى.
( )3البغدادي :إســاعيل بن حممد أمني ،هداية العارفني أسامء
املؤلفني وآثار املصنفني ( دار إحياء الرتاث العريب /بريوت)
126 :2
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عرف به باسمه ،فقال:
اخل ّفاف يف موضعني ،أحدمها َّ

«حممد بن حييى بن عبد اهلل اجلذامي املالكي ،أبو بكر»(((.
كان نحو ًّيا بار ًعا ،ورج ً
ال صاحلاَ ،ق َر َأ النحو
عىل الشلوبني ،واهتم بكتب املتقدمني من النحويني،
فصنَّف رشح كتاب سيبويه ،ورشح ِ
يضاح أليب عيل
اإل َ

الفاريس ،وكتاب اللمع البن جني .انقطع لتدريس ابني

قايض القضاة تاج الدين ابن بنت األعز((( ،وعليه قرؤوا

النحو ،وهلام صنف رشحي اإليضاح واللمع(((.
َ

وإىل جانب اهتاممه النحوي كان كات ًبا ،فكتب

ِ
كثريا من كتب النَّحو .وكانت له تعليقات بخط
بخ ِّطه ً

يده عىل صفحات بعض املؤلفات النحوية((( ،مات
بالقاهرة يف يوم السبت ال َّثاين من رمضان سنة سبع
ومخسني وستامئة(((.

ويلتبس هذا العامل بكنيته ولقبه بعامل آخر ،هو:

حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن أمحد األنصاري ،األشبييل،

()4
()5

()6
()7

()8
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كحالة :عمر رضــا ،معجم املؤلفــن ( دار إحياء الرتاث
العريب /بريوت ) .77 :3 .104 :12
قايض القضاة تاج الديــن ابن بنت األعز هو عبد الوهاب
بن خلف بــن بدر ال َعالمــي ،ويل قضاء القضــاة بالديار
املرصية ،واجتمع له من املناصــب ما مل جيتمع لغريه ،تويف
سنة 665هـ .ينظر :السبكي :عبدالوهاب بن عيل ،طبقات
الشافعية الكربى ،حتقيق عبدالفتاح احللو وحممود الطناحي
(ط ،2هجر للطباعة والنرش322 :8 ) 1992 – 1413 /
ينظر :الســيوطي :بغية الوعاة  .473 :1وينظر :العثامين:
سلم الوصول إىل طبقات الفحول.89 :1 ،
من تلــك التعليقات ،قول أيب حيان« :قالــوا :وإنام ُغ ِّلب
املذكــر فيام يعقل؛ ألنه ليس حتته عــدد حيتوي عىل مجعني،
وغ ِّلــب يف الثانية الســابق؛ ألن احلكم لــأول ،إذ يصح
االســتغناء عن الثــاين ،وغ ِّلــب يف الثالثــة التأنيث؛ ألن
املذكر فيام ال يعقــل كاملؤنث ،وهذه التعاليل وجدهتا بخط
اخل َّفاف» .األندلــي :التذييل والتكميل . 350 :9 ،وهذه
التعاليــل بمعناها هي من كالم ابــن عصفور ،مما يدل عىل
تأثر أيب بكــر اخلفاف بابن عصفور .ينظــر :ابن عصفور:
عيل بن مؤمن ،املقرب ،حتقيق :أمحد اجلواري وآخر ( ط،1
310 :1 )1392
ينظر :السيوطي :بغية الوعاة .473 :1

املعروف باخل َّفاف ،صاحب كتاب :املوضوع األكمل

عىل كتاب اجلمل ،وهو رشح لكتاب اجلمل أليب القاسم
الزجاجي(((.

جهوده النحوية:
رشوحا
ذكر أصحاب الرتاجم أن أليب بكر اخل َّفاف
ً

لعدد من كتب النحو ،يعدُّ أمهها رشح كتاب سيبويه،
وكانت له جهود أخرى يف التأليف النحوي متثلت يف

رشح كتاب اإليضاح أليب عيل الفاريس ،ورشح كتاب

اللمع البن جني ،وإىل جانب هذه املصنفات العلمية
كان أليب بكر اخل َّفاف تعليقات خاصة عىل صفحات

بعض املؤلفات النحوية.

ومع أمهية تلك املؤلفات فلم تصل إلينا ،وما

وصل إلينا منها أو من بعضها إنام هو نصوص معدودة
نقلها بعض النحويني الذين جاؤوا بعد أيب بكر اخل َّفاف،

واطلعوا عىل تلك املؤلفات.

وقد تضمنت تلك النقول -عىل قلتها وإجيازها
عرضا
-من أولئك النحويني ألقوال أيب بكر اخل َّفاف ً

لبعض آراء النحويني السابقني أليب بكر ،ومناقشة
لبعض املسائل النحوية ،ذلك العرض وتلك املناقشة

صورا من مالمح شخصيته النحوية ،كام
رسمت
ً
تضمنت تلك النقول أثر اإلمام النحوي أيب عيل عمر
بن حممد الشلوبني يف أيب بكر اخلفاف ،إذ عليه قرأ
النحو  ،فظهرت آثار تلك القراءة يف نقل بعض آرائه
(((1

النحوية ،ومتابعته فيها ،وسيأيت ذكره يف ثنايا البحث.

( )9األنصاري :الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة:3 ،
 .550قلت :قد يشــكل هذا التوافق يف الكنية واللقب بني
خصوصا إذا أطلق من
هذين العاملني عىل الباحث يف النحو
ً
غــر تعريف بوصف آخر أو بإضافة ،كتعريفه بكتابه ،وهو
الغالب يف النقل عنه ،عندها ال إشكال يف حتديد املراد.
ينظر :السيوطي :بغية الوعاة473 :1 ،
()10
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ومل ُ
ختل تلك النصوص من الداللة عىل تأثري

واشتهر هذا الكتاب عند النحويني برشح كتاب

استفادهتم من علمه ،تأثري ظهر جل ًيا يف أحد أكرب
النحويني املتأخرين أيب حيان األندليس ،فأ َّثرت فيه

كثريا يف أكثر من مصدر وعند
بحكم تردد هذا االسم ً

أيب بكر اخلفاف فيمن جاء بعده من النحويني ،ومدى

مؤلفات أيب بكر اخلفاف ،وكان األثر األسمى لرشح

كتاب سيبويه ،إذ أكثر النقل عنه يف التذييل والتكميل،
ويف ارتشاف الرضب .ونامذج تلك النقول الدالة عىل
األثر مثبتة يف ثنايا البحث ،كام ظهرت مالمح من تأثري

هذه العامل يف أكثر من عامل نحوي كابن عقيل ،والسيوطي
وخالد األزهري.

رشح أيب بكر اخلفاف لكتاب سيبويه:

سيبويه ،ويظهر أن هذا االسم هو الذي سامه به مؤلفه.
أكثر من عامل .ووجدت يف موضع واحد من التذييل
والتكميل تسمي ٌة هلذا الرشح باسم آخر ،قال أبو حيان:
ِ
اخلفاف عىل كتاب سيبويه»( ،((1فهل َس َّمى
«ويف تعليقة
وصف
اخل ّفاف رشحه لكتاب سيبويه بالتعليقة ،أم هي
ٌ
من أيب حيان لذلك الكتاب ،وهي أنه تعليق موجز عىل
الكتاب .وربام مل يوفق حمقق كتاب التذييل يف قراءة هذه
ٍ
تعليقة للخفاف عىل
العبارة ،ولعل الصواب فيها :ويف

كتاب سيبويه؛ فال يكون له صله باسم الكتاب.
أصول النحو عند أيب بكر اخلفاف

ُيعد رشح أيب بكر اخل َّفاف لكتاب سيبويه من أهم

املصادر التي نقل عنها النحويون ،وما ذاك إال ألمهية هذا
الكتاب بني كتب أيب بكر اخل َّفاف ،أمهي ٌة تكم ُن يف صلة

هذا الكتاب وعالقته املبارشة بكتاب سيبويه ،عالقة

تستوجب مناقشة اآلراء بعد إيضاحها ،لتظهر جان ًبا
ِ
العال ،ويف الدراسة
من الشخصية النحوية الناقدة هلذا

مل ختل تلك النصوص املنقولة عن أيب بكر اخل َّفاف

النحوية من مالمح واضحة ترسم للباحث صورة من

موقف هذا العامل النحوي يف أصول النحو ،إال أهنا ال
تصل إىل درجة التصور الكامل ملوقفه من مجيع أصول
النحو ،فام تضمنته تلك النصوص – عىل إجيازها – إنام

إشارة ملثل هذه العالقة .فاعتمده بعض النحويني الذي
جاؤوا بعد أيب بكر اخل َّفاف ،ونقلوا عنه وأحالوا إليه،

فظهر يف تلك النصوص مالمح رسمت موقفه من

اسم هذا الكتاب يف كتب بعض النحويني بعد القرن

العلة النحوية عنده ،مالمح بينت أثر هذه العلة يف

واستعانوا به يف مواضع متعددة من مؤلفاهتم ،فرتدد

السابع اهلجري نق ً
ال عنه ،وحكاية لقوله ،ومن أشهر

أولئك النحويني أبو حيان األندليس الذي نقل عنه يف
االرتشاف ويف التذييل.

هو إشارات لبعض جوانب تلك األصول النحوية،
السامع ،ومن القياس ،وارتسمت يف بعضها مالمح

األحكام النحوية.

ففي السامع ظهرت أصالة هذا املصدر النحوي
من أدلة األحكام عند أيب بكر اخل ّفاف يف تقديمه عىل

وثمت نصوص منقولة عنه مل يرصح أصحاهبا

غريه من أدلة األحكام األخرى ،كالقياس النحوي،

من نصوص رشح الكتاب ،اعتام ًدا عىل مكانة كتاب

أحد اآلراء النحوية ،ورا ًدا عىل صاحبه« :والسامع ير ُّد

بمصدر النقل ،مكتفني بذكر صاحبها ،يظهر أهنا

سيبويه النحوية وعىل مكانة رشحه بني مؤلفات أيب بكر
اخل َّفاف.
سعد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن املحمود :أبو بكر اخل َّفاف جهوده وآراؤه النحوية

فمتى ما وجد السامع فإليه احلكم ،يقول ُمعق ًبا عىل

()11

األندليس :التذييل والتكميل.306 :12 ،
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مذهبه»( .((1ويقول يف موضع آخر« :ولكن العرب

إال ملجرد التكثري ،ضمت إىل ّ
(عل) ،وهذا القدر ليس
بترصف؛ ألنّا مل نضمها إليها عىل ْ
أن تكون من الكلمة
ٍ
(عبدل) ،بل ركبناها معها كام ركبنا
عىل حدِّ األول يف

روي عن العرب فيها ،من ذلك ما نقل عنه يف جمرور تاء
القسم حني حكى عن العرب «أهنم قالواَ َ :تياتك»(.((1

أخرى»(.((1

محلت يف هذا الباب (إال) عىل (لكن)»( .((1وربام نقل

عن العرب بعض الشواهد الشاذة النادرة ،من غري
اعتامد لتلك الشواهد يف التقعيد النحوي ،بل جمرد نقل ملا

حارضا يف بعض املسائل املنقولة
وكان القياس
ً
عن أيب بكر اخل َّفاف ،ومن صور القياس عنده محل النظري

عىل النظري؛ ومن تلك الصور :محل (إال) عىل (لكن) يف
االستثناء املنقطع؛ الشرتاكهام يف أصل الوضع( .((1وربام

اعتمد القياس يف حماولة نفي قضية نحوية ،كام قرر ذلك

يف مسألة حكم انفصال الضمري املحصور بـ(إنام) .إذ

قياسا ،بعد محل بعض الشواهد الواردة
منع
صورا مل جتز ً
ً

فيها عىل الرضورة.

وللعلة النحوية حضور فيام نُقل عن أيب بكر

اخل َّفاف من مسائل ،بل كانت حارضة ظاهرة ،ومل
علل بسيطة ،بل كانت ً
تكن يف جمملها ً
علل نحوية

قياسية ومنطقية ،فاعتمد عليها يف تقرير بعض األحكام
وتوجيهها ،ويف رده أو تعقيبه عىل بعض اآلراء النحوية.

قال(« :لعل) مركبة؛ ألهنم قالوا( :عل) يف معناها ،فال
خيلو أن جتعل الالم من أصل الكلمة ،وجتعل ّ
(عل)

حمذوفة منها ،أو يدعى أن الالم زائدة ،ضمت إىل
( َع َّل) .فاألول ال ينبغي أن يقال به؛ ألن احلروف ال

يترصف فيها ،فلم يبق إال أن تكون زائدة لغري معنى

األندليس :التذييل والتكميل310 :13 ،
()12
( )13ناظر اجليش :متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد:5 ،
.2125
ابــن عقيل :عبــداهلل ،رشح ابــن عقيل عــى ألفية
()14
ابن مالك ،حتقيق حممــد حميي الديــن عبداحلميد (املكتبة
العرصية /بريوت.15 :2 )1993 – 1414 ،
ناظر اجليش :متهيد القواعد.2125 :5 ،
()15
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َ
(بعل) مع ّ
(بك)وهذا ليس بترصف؛ ألنه ضم كلمة إىل
وربام رصح بالعلة النحوية للحكم كام يف منع نيابة

املفعول له عن الفاعل ،جاء يف الترصيح« :قال اخلفاف:

علة املنع :أن املفعول له مبني عىل سؤال مقدر ،فكأنه من

مجلة أخرى»(.((1

هذا .وال شك أن لقلة النصوص املنقولة عن أيب

بكر اخلفاف أثر يف تعذر القطع أو التفصيل بصورة أكرب
يف منهجية هذا العامل النحوي.

– – الكالم وما يتألف منه
–

–(قد) ترصف املضارع إىل ا ُمليض
يكون للحروف الداخلة عىل األسامء واألفعال

أثر يف معانيها يف اجلمل ،إضافة إىل األثر اإلعرايب لبعض
َّ
فـ(إن) متى ما دخلت عىل مجلة اسمية
هذه األدوات.
أفادت معنى التوكيد ملضمون هذه اجلملة ،وغريها

يفيد معنى آخر .وكذا احلروف أو األدوات الداخلة

عىل اجلملة الفعلية ،كأدوات النهي أو النفي أو أدوات
الرشط ونحوها .تفيد معنى وقد يكون لبعضها عمل؛
فـ(ملْ) أداة نفي يف املعنى وأداة جزم يف اإلعراب ،ومتى

ما دخلت عىل الفعل املضارع رصفت معناه من احلال أو
امليض ،فتقول :مل حيرض حممدٌ .
االستقبال إىل
ِّ

ومن األدوات التي يكون هلا تأثري يف املعنى دون

اإلعراب عىل ما تدخل عليه (قدْ ) ،وعدَّ النحويون
()16
()17

األندليس :التذييل والتكميل.177 :5 ،
األزهري :الترصيح بمضمون التوضيح337 :2 ،
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هلذه األداة أكثر من معنى ،جاء يف الكتاب« :وأما (قد)
فجواب لقولهَّ :ملا يفعل ،فتقول :قد يفعل»( .((1ثم قال
بعد ذلك« :وتكون (قد) بمنزلة ربام .وقال الشاعر
اهلذيل:

[البسيط]

قدْ أتر ُك ِ
الق ْر َن ُمص َف ًّرا أنام ُل ُه
ُ

ِ
َّ
رصاد
كأن أثواب ُه ُمَّت بِ ِف

كأنه قال :ربام»(.((1
عم ذكره سيبويه يف النص
شاح الكتاب ّ
ومل يزد ُ ّ
السابق ،بل نصوا عىل ّ
أن (قد) يف هذا الشاهد جاءت

بمعنى (ربام) ،ففي رشح أبيات سيبويه ،يقول أبو حممد

السريايف بعد أن أورد الشاهد السابق« :الشاهد عىل أن
(قد) بمنزلة (ربام) يريد :ربام تركت ِ
القرن مقتوالً قد
اصفرت أنامله ّملا خرجت من الروح»(.((2

نصا من رشح أيب
وأورد أبو حيان يف التذييل ً

بكر اخلفاف لكتاب سيبويه نقل فيه كال ًما عن أيب
عيل الشلوبني ،جاء يف التذييل« :ويف رشح اخلفاف

لكتاب سيبويه ما نصه :قال األستاذ أبو عيل :إذا كانت
ٍ
ماض من جهة املعنى ،ألهنا إنام
بمنزلة (ربام) فام بعدها
ٍ
حينئذ يف االفتخار ،وعىل هذا بيت اهلذيل،
تستعمل

كأنه قال :قد تركت ِ
الق ْر َن ،فوضع املستقبل موضع
املايض»(.((2
ففي هذا الكالم املنقول من أيب بكر اخلفاف عن
ســيبويه :عمرو بــن بحر ،كتــاب ســيبويه ،حتقيق
()18
عبدالسالم هارون( ط ،1دار اجليل /بريوت) .223 :4
سيبويه :الكتاب.224 :4 ،
()19
( )20الســرايف :يوسف بن احلســن ،رشح أبيات سيبويه،
حتقيق حممد عيل الريح هاشم (دار الفكر /القاهرة1394 ،
–  .318 :2 )1974وينظر :األعلم الشــنتمري :يوسف
بن سليامن ،النكت يف تفسري كتاب ســيبويه ،حتقيق رشيد
بلحبيب (وزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية /املغرب،
.264 :3 )1999 – 1420
األندليس :التذييل والتكميل108 :1 ،
()21
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أيب عيل بيان حلال من أحوال (قد) وهو أهنا قد تكون

بمعنى (ربام) فإن كانت بمعناها ودخلت عىل فعل
ٍ
ماض ،وعليه الشاهد من
مضارع فهو من حيث املعنى
قول اهلذيل.

حيا أليب
وهذا القول وإن مل يكن رأ ًيا ً
خاصا ورص ً

بكر اخلفاف فإنه يوحي بمتابعته أليب عيل فيام نقله عنه

وموافقته فيام ذهب إليه؛ إذ لو كان رأيه خمال ًفا أليب عيل

لعقب عليه كام سيتبني ذلك من خالل بعض النقول.
– –الضمري
– –حكم انفصال الضمري املحصور بـ (إنام)

يف «باب ما جيوز يف الشعر من (إ ّيا) وال جيوز

يف الكالم»

(((2

عدَّ سيبويه انفصال الضمري املحصور

بـ(إنام) من مواضع الرضورة ،وساق عىل ذلك شاهدً ا
شعر ًيا ،جاء يف الكتاب« :فمن ذلك قول محيد األرقط:
إليك حتى بلغت إياكا
وقال اآلخر ،لبعض اللصوص:
كأنّا يو َم ُق َّرى
إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام نقتل إيانا
منهم َّ
كل
قتلنا ُ

فتى أبيض حسانا»(.((2

الشاح لكتاب سيبويه يف إيضاح كالمه
واجتهد ُ َّ

وتوجيهه ،قال السريايف« :وكان الزجاج يقول :أراد:

بلغتك إياك»( .((2ثم قال بعد ذلك« :وأما قوله :نقتل
إيانا ،فهو أقل رضورة؛ وذلك أنه ال يمكنه أن يأيت

سيبويه :الكتاب.362 :2 :
()22
سيبويه :الكتاب.362 :2 ،
()23
الســرايف :أبو ســعيد ،رشح كتاب ســيبويه ،حتقيق
()24
رمضان عبدالتواب وآخريــن( ط ،3دار الكتب والوثائق
القومية /مرص59 :9 )2013 – 1435 ،
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بالضمري املتصل ،فيقول :يقتلنا؛ ألنه ال يتعدى فعله

وأليب بكر اخلفاف حماولة توجيه وتعقيب هلذا

باملنفصل فجعله مكان أنفسنا؛ ألهنام يشرتكان يف

لكتاب سيبويه ،نقل ذلك عنه أبو حيان األندليس يف

إىل ضمريه ،وكان حقه أن يقول :نقتل أنفسنا؛ فجاء
االنفصال»(.((2

ويف رشح أبيات سيبويه ،يقول السريايف يف تعليقه

عىل شاهد سيبويه« :الشاهد فيه عىل قوله :نقتل إ َّيانا؛
يريد به :نقتل أنفسنا .وجعل الضمري يف موضع أنفسنا،

وأتى به عىل االنفصال .والضمري إذا وصله مل حيسن
شاعر .فاضطر إىل أن ترك النفس
فصله إال أن يضطر
ٌ
واضطر إىل استعامل الضمري املنفصل
وأتى بالضمري.
ّ

مكان املتصل»(.((2

ويقول األعلم الشنتمري يف النكت ... « :إليك

حتى بلغت إياكا

الشاهد الشعري وعىل قول الزجاج فيه ،وذلك يف رشحه

التذييل ،فقال« :وقال أبو بكر حييى بن عبد اهلل اجلذامي

يف رشح كتاب سيبويه :قال الزجاج :يمكن أال يكون
هذا البيت – يعني قول محيد – من الرضورة؛ وذلك بأن
تريد :بلغتك إياك ،ثم حذف املفعول املؤكد بإياك.

وهذا غلط؛ ألنه ال خيرجه ذلك عن الرضورة؛

ألنه لو كان عىل ما قال النبغى أن جيوز يف الكالم :رأيت
إياك ،والعرب مل تقله أص ً
ال يف الكالم ،بل التزمت

أال تأيت بالضمري املنفصل بعد الفعل مع القدرة عىل
املتصل ،فدل أهنا مل تلحظ شي ًئا من هذا .وإنام مل تلحظه

ألن حذف اليشء وتأكيده قصدان متناقضان ،مع ما يف

هذا الذي قاله من التكلف .وأما بيت اللص فهو أقل

هذا عند سيبويه رضورة .وكان الزجاج يقول:

رضورة؛ ألنه ال يمكنه أن يأيت باملتصل فيقول :نقتلنا؛

إن أراد الكاف وحذفها ،فهو رضورة ،ولو أخرجه

أيضا ،فلذلك حسن هنا وقوع الضمري املنفصل،
املتصل ً

تقديره»(.((2

خيرج بذلك عن الرضورة.

أراد بلغتك إياك ،وهذا ال خيرجه من الرضورة؛ ألنه

ألنه ال يتعدى الفعل الرافع للمضمر املتصل إىل ضمريه

هذا التقدير عن الرضورة جلاز :رضبت إياك .عىل

لكن كان حقه ان يقول :نقتل أنفسنا ،وسرتى هذا فال

ثم قال« :وأنشد سيبويه لبعض اللصوص:
كأنا يو َم ُق ّرى إنــــــــــــــــــــــــــام نقتل إ َّيانا

هذا أقل رضورة؛ وذلك ألنه ال يمكنه أن يأيت بالضمري
املتصل فيقول :نقتلنا ،ألنه ال يتعدى فعله إىل ضمريه،
وكان حقه أن يقول :أنفسنا ،فجعل (إيانا) مكان
(أنفسنا) الشرتاكهام يف االنفصال»(.((2

السريايف :رشح كتاب سيبويه60 :9 ،
()25
السريايف :رشح أبيات الكتاب170 :2 ،
()26
( )27الشنتمري :يوسف بن سليامن ،النكت يف تفسري كتاب
سيبويه ،حتقيق رشــيد بلحبيب( وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية /املغرب270 :2 )1999 -1420 ،
الشنتمري :النكت.270 :2 ،
()28
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وقال الزجاج :ليس هذا رضورة ،وإنام فصل هنا

ألجل (إنام) ،فحمل عىل معنى الكالم؛ إذ معناه :ما نقتل
إال إيانا؛ إذ إنام تقتيض حرص القتل فيهم ،كالنفي وإال.

أيضا فاسد؛ ألن اإلمام أقعد بكالم العرب،
وهذا ً

فلو كان ما قال النبغى أن يكثر ويرد يف الكالم ،وهو مل
يرد إال يف الشعر ،فدل ذلك عىل َّ
أن العرب مل حتمله عىل
ما ذكر ،وليس محل الكالم عىل ما هو يف معناه بم َّط ٍ
رد،

بل ُتتَّبع فيه موارد السامع ،ولو كان معموالً به يف الكالم

ملا جعله سيبويه من رضائر الشعر»(.((2
()29

األندليس :التذييل والتكميل.217 :2 ،
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وهذا التعقيب من أيب بكر اخلفاف عىل قول

ووقف أبو بكر اخلفاف عند هذه الالم يف رشحه

أقوال سابقيه من النحويني يظهر جان ًبا من جوانب

حيان يف التذييل ذلك ،فقال« :ويف رشح اخلفاف( :لعل)

الزجاج وختطئته لقوله؛ وإن كان معتمدً ا فيه عىل بعض

شخصية اخلفاف النحوية الناقدة ،ومنهج هذا العامل يف

بعض األصول النحوية كالسامع ،كام يوضح جان ًبا من
جوانب العلة النحوية عنده ،حني اعتل بعلل مركبة

من غري إمهال للسامع فجعل انتفاء الدليل املسموع عن
وجه
العرب سب ًبا يف نفي ما قرره الزجاج؛ إذ لو صح ما َّ

به الزجاج حلكي ذلك األسلوب عن العرب بنصوص
نثرية أو شعرية تؤيده ،فلام مل يرد لذلك نص دل عىل أنه
ٍ
باق عىل الرضورة ،فال حيمل عىل غريها.
– –احلروف الناسخة
– –لعل
عرض سيبويه يف كتابه إىل الالم يف (لعل)

فنص عىل أهنا زائدة ،وزيادهتا جاءت
موضحا حقيقتهاَّ ،
ً
َّ
«ولعل:
ملعنى ،كام زيدت يف (ألفعل ّن) ،جاء يف الكتاب:
حكاية؛ ألن الالم هاهنا زائدة بمنزلتها يف ألفعل َّن .أال
ترى أنك تقول :ع ّلك»(.((3

واختلف النحويون بعد سيبويه يف هذه الالم ،بني

األصالة والزيادة ،معتلني بعلل مثبتة يف مظاهنا ،ووقف

اح الكتاب عىل ما أورده سيبويه يف هذا النص ،يقول
ش ُ
ُ َّ
أبو سعيد السريايف يف رشح الكتاب« :وإن سميته بـ
َّ
َّ
(كأي) ،أو (كذلك)،
(كأن) ،أو (كذا) ،أو
(لعل) ،أو
ّ
فذلك كله حكاية؛ ألنه مركب ،ألن (لعل) أصله
َّ
(عل) ،قال الشاعر:
يا أبتا ع َّلك أو عساكا»(.((3
()30
()31

سيبويه :الكتاب332 :3 ،
السريايف :رشح كتاب سيبويه181 :12 ،
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لكتاب سيبويه؛ بغية إيضاح حقيقتها ،حيث نقل عنه أبو
مركبة؛ ألهنم قالوا( :عل) يف معناها ،فال خيلو أن جتعل
الالم من أصل الكلمة ،وجتعل ّ
(عل) حمذوفة منها ،أو
يدعى أن الالم زائدة ،ضمت إىل ( َع َّل) .فاألول ال

ينبغي أن يقال به؛ ألن احلروف ال يترصف فيها ،فلم يبق

إال أن تكون زائدة لغري معنى إال ملجرد التكثري ،ضمت
إىل ّ
(عل) ،وهذا القدر ليس بترصف؛ ألنّا مل نضمها إليها
ٍ
عىل ْ
(عبدل)،
أن تكون من الكلمة عىل حدِّ األول يف
بل ركبناها معها كام ركبنا َ
(بعل) مع ّ
(بك)وهذا ليس
بترصف؛ ألنه ضم كلمة إىل أخرى»(.((3

وأبو بكر اخل ّفاف يف هذه الالم عىل مذهب سيبويه

ومن تابعه من النحويني ممن ذهب إىل أن هذا احلرف
مركب من الالم الزائدة ومن َّ
(عل) ،فإنه اختلف عنهم
يف تقرير فائدة هذا احلرف الزائد حني جعل الغرض

من زيادهتا تكثري حروف هذا احلرف ،وعىل رأيه فإنه
يمتنع حذف هذه الالم ألهنا قد ركبت مع اجلزء اآلخر

من الكلمة تركيب ٍ
مزج كام تركب األسامء ،فأصبحت

بذلك كلمة واحدة .وكان معتمده يف تقرير هذا الرأي
عىل العلة النحوية وهي -كام تقدم -ليست من العلل

النحوية البسيطة ،بل علل قياسية نظرية.

ووقف أبو حيان عند قول أيب بكر اخلفاف ُمعق ًبا،

فرأى أن (لعل) حرف بسيط مل يركب ،وإنام ترصف

العرب فيه أنوا ًعا من الترصف بحذف ،أو تغيري حرف
ٍ
لغات متعددة ،قال »:وأما قوله :إهنا زيدت
أوجد
ضم كلمة إىل كلمة؛ ألن
للتكثري ،فهو ينايف قوله :إنه ُّ
الكلمة إذا كانت حر ًفا فال بد أن َّ
تدل عىل معنى يف

()32

األندليس :التذييل والتكميل.177 :5 ،
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غريها»(.((3
–الفاعل

–
–

–حذف فعل الفاعل

للفاعل أحكام خاصة به ،ذكر النحويون منها:

ِ
▬ر َج ٌال♂ بفعل حمذوف خلفاء اإلعراب علة معتربة يف

النحو ،فخفاء اإلعراب سبب يف تغيري احلكم النحوي يف

عدد من أبواب النحو؛ فينقل احلكم النحوي من اجلواز

إىل الوجوب ،أو من اإلجازة إىل املنع ،خلفاء اإلعراب.

هذا التوجيه والتفرد من أيب بكر اخلفاف هلذا

جواز حذف فعله إن تقدم يف الكالم ما يدل عليه ،جاء
يف رشح التسهيل« :ويضمر جوازًا فعل الفاعل ا ُمل ِ
شعر به

مرتددة يف باب الفاعل يف مواضع أخرى .يدل عىل ما

وتفرع عن هذه احلالة مواضع متعددة أثبتها

ناقد ،منعه من التسليم ملا ذهب إليه النحويون يف هذا

ما قبله ،واملجاب به نفي أو استفهام»(.((3

النحويون يف حديثهم عن الفاعل .ومن املواضع التي

حيذف فيها فعل الفاعل :إذا أجيب به استفهام مقدّ ٌر يدل

عىل تقديره لفظ الفعل املبني للمفعول ،كقراءة ▬ ُي َس َّب ُح
َل ُه فِ ْي َها بِا ْل ُغدُ ِّو َو ْالَ َص ِ
ال ِ
♣ر َج ٌال♂([ ((3النور :آية
ٍ
 ،]37 – 36فـ ِ
حمذوف جوازًا
▬ر َج ٌال♂ فاعل لفعل

يسم فاعله قبله ▬ ُي َس َّب ُح♂،
يفرسه الفعل املبني ملا مل َّ
هذا هو مذهب النحويني يف مثل هذه احلالة ،أن يكون
لكن أبا بكر اخلفاف خالف يف
الفعل حمذو ًفا جوازًاّ ،

ذلك فجعل هذا من مواضع حذف الفعل وجو ًبا،
جاء يف الترصيح بعد أن ذكر احلالة مستشهدً ا باآلية

وتوجيه النحويني هلا ،قالَ « :فـ▬ ُي َس َّب ُح♂ مضارع مبني
للمفعول ،و▬ َل ُه♂ نائب فاعل ،وأوجبه اخلفاف خلفاء

اإلعراب»( .((3وما اعتل به أبو بكر اخل َّفاف يف إجيابه رفع
()33
()34
()35

()36
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األندليس :التذييل والتكميل177 :5 ،
ابــن مالك :حممد بن عبداهلل ،رشح التســهيل ،حتقيق
عبدالرمحن الســيد وآخرين ( ط ،1دار هجر /مرص،
.118 :2 )1990 – 1410
ينظر :القييس :مكي بن أيب طالب ،الكشف عن وجوه
القراءات السبع وعللها وحججها ،حتقيق حميي الدين
رمضان (ط ،1دار الرســالة العاملية /دمشق-1434 ،
.139 :2 )2013
األزهري :خالد بن عبداهلل ،الترصيح بمضمون التوضيح
 ،حتقيق أمحد السيد سيد أمحد( املكتبة التوقيفية /القاهرة)
.276 :2

املوضع واالعتالل لذلك بعلة خفاء اإلعراب ،وهي علة

يمتلكه هذا العامل النحوي من قدرة علمية وفكر نحوي
املوضع.
–

–نيابة املفعول له عن الفاعل
ال خالف بني النحويني يف منع نيابة املفعول له عن

الفاعل إذا كان منصو ًبا ،وما ورد من خالف عنهم إنام

جمرورا بحرف اجلر ،جاء يف
هو فيام إذا كان املفعول له
ً

االرتشاف« :ذهب الفاريس ،وابن جني ،واجلمهور إىل

سواء أكان منصو ًبا أم
أنه ال جيوز أن يقام مقام الفاعل
ٌ

بحرف جر ،وذهب بعضهم إىل أنه جيوز إذا كان بحرف
ٍ
جر ال إذا كان منصو ًبا»( .((3وحكى السيوطي إمجاع
النحويني عىل منع نيابة املفعول له املنصوب ،فقال:

«وال جتوز نيابة املفعول له إذا كان منصو ًبا باتفاق ،ويف
أن املجرور
بناء عىل ّ
املجرور بحرف قوالن :أحدمها :الً ،

ال يقام ،وألنه بيان لعلة اليشء ،وذلك ال يكون إال بعد

ثبوت الفعل بمرفوعه ،وهذا ما صححه الفاريس وابن

بناء عىل جواز إقامة املجرور»(.((3
جني .وقيل :جيوز ً

وكان أليب بكر اخلفاف تعليل يف منع نيابة املفعول

له عن الفاعل مبناه شب ُه االنفصال بني املفعول له ومجلة
()37
()38

األندليس :ارتشاف الرضب1337 :3 ،
الســيوطي :جالل الدين ،مهــع اهلوامع يف رشح مجع
اجلوامع ،حتقيق عبدالعال ســامل مكــرم (دار البحوث
العلمية /الكويت1979 – 1399،م) .270 :2
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يسم فاعله ،ذلك أن املفعول له إنام هو
الفعل املبني ملا مل َّ

يف حقيقته جواب سؤال مقدر فكأنه مستقل عن اجلملة

جاء يف االرتشاف« :املايضُ :يضم أوله وما قبل آخره
مكسور ،نحوِ ُ :
ض َب ،وجيوز تسكني املكسور فتقول:

أيب بكر ذلك ،جاء يف الترصيح« :قال اخلفاف :علة

فقال« :وقال اخلفاف :فاشية يف لغة تغلب بن وائل،

األوىل ومتصل بجملة أخرى وقد حكى األزهري عن
املنع :أن املفعول له مبني عىل سؤال مقدر ،فكأنه من

مجلة أخرى»(.((3

وما نقل عن اخل ّفاف من تعليل المتناع حكم

نحوي يبني – وإن بصورة موجزة – جان ًبا من قيمة العلة

النحوية عنده ،كام يدل عىل أن العلة النحوية عند أيب بكر
اخل ّفاف جتاوزت العلل التعليمية إىل علل أبعد من ذلك،

علل قياسية جدلية نظرية.
–

يسم فاعله من الثالثي
–صيغة املبني ملا مل َّ

يسم فاعله تغري صورته،
يلزم عند بناء الفعل ملا مل ّ
صحيحا ُض َّم أوله وك ُِس ما قبل
فإن كان الفعل ثالث ًيا
ً
ِ
ب ،هذا
َب ،كُت َ
آخره عن البناء للمجهول ،فتقول يفَ :كت َ

هو املشهور من لغات العرب يف هذا البناء.

ض َب»( .((4ثم حكى عن أيب بكر اخلفاف هذه اللغة
ُ ْ
وكرس الفاء إذا سكنت العني»(.((4
ُ

وهذه اللغة التي حكاها أبو حيان عن اخل ّفاف،

حكاها الزجاج عن قطرب ،جاء يف معاين القرآن« :وقد
ِ
حكى قطرب أنه يقال يف ُ ِ
ض َب زيدٌ  ،بكرس
ض َب زيدٌ ْ :
الضاد .أسكن الراء ونقل كرسهتا إىل الضاد»(.((4

وحكاية هذه اللغة من أيب بكر اخلفاف منسوبة

إىل أهلها بتفاصيلها دليل عىل ثقافة هذا العامل النحوي

اللغوي ،وامتالكه زمام هذا الفن باطالعه الواسع

عىل الرتاث اللغوي العريب القديم ،حتى متكّن من نقل
حكاية مثل هذه اللغات.
– –االستثناء
–

منهجا من مناهج العرب يف
وملا كان التخفيف
ً

كالمهم ،نُقل عن بعضهم ختفيف هذه الصيغة بتسكني

احلرف الثاين – ما قبل آخر الفعل – فقالوا يف مثل:
ِ
ْب .وكان لسيبويه – رمحه اهلل – وقفة يف كتابه
بُ ،كت َ
كُت َ
مع هذا األسلوب وهذه الصيغة ،إذ عدَّ ها من أساليب
العرب يف كالمهم ،جاء يف الكتاب يف باب ما يسكَّن
استخفا ًفا وهو يف األصل متحرك...« :وهي لغة بني
بكر بن وائل ،وأناس كثري من بني متيم .وقالوا يف مثل:

مل حيرم من ُف ْصدَ له»(.((4

وتابع النحويون سيبويه يف تقرير هذه اللغة

وتأكيدها ،مع اختالف يسري يف حتديد متحدثيها،

()39
()40

األزهري :الترصيح بمضمون التوضيح337 :2 ،
سيبويه :الكتاب.113 :4 ،
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–(إال) يف االستثناء املنقطع
االستثناء املنقطع ،هو :ما مل يكن املستثنى فيه

بعضا من املستثنى منه حقيقة ،وقد اختلف النحويون
ً
يف تقدير (إال) يف هذا االستثناء ،ف ُقدِّ رت عند الكوفيني

بـ(سوى) ،وقدرت عند البرصيني بـ(لكن).

واضطرب النحويون يف هذا التقدير ،هل هو

تقدير معنى ،فتكون فيه (إال) بمعنى (لكن) أو هو قيام
بمعنى اللفظ فقط.

()41
()42
()43

وكان لسيبويه – رمحه اهلل – وقفة عند هذه املسألة،
األندليس :االرتشاف1340 :3 ،
األندليس :االرتشاف1340 :3 ،
الزجاج :إبراهيم بن الــري ،معاين القرآن وإعرابه،
حتقيق عبداجلليل شــلبي(ط ،1عامل الكتب /بريوت،
118 :3 )1988 -1408
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ذكر فيها أن معنى (إال) يكون معنى (لكن) ،جاء يف
الكتاب« :ومثله يف االنقطاع :إن لفالن واهلل ماالً إال أنه

يف أن ما بعد كل واحدة مغاير ملا قبلها ،وال يشرتط يف

نصب ،وجاء عىل معنى :ولكنه شقي»(.((4

محارا»(.((4
محارا ،فاملعنى :لك َّن فيها ً
ما يف الدار أحدٌ إال ً

شقي ،فأنه ال يكون أبدً ا عىلَّ :
إن لفالن ،وهو يف موضع
ٌّ

(إال) عىل (لكن)؛ الشرتاكهام يف أصل وضعهام،

(لكن) أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها ،فإذا قلت:

ووقف رشاح الكتاب عىل ما أورده سيبويه يف

وإىل جانب ما تضمنه النص النحوي السابق من

(إال) ليس بجزء مما قبله فهو االستثناء املنقطع ،كقولك:

البرصة ورشاح الكتاب فإنه تضمن ترتي ًبا ألصول

هذه املسألة ،جاء يف رشح السريايف« :وإن كان الذي بعد

محار .وهو الذي جيري
محارا ،وإال ٌ
ما يف الدار إنسان إال ً

جمرى (لكن) عىل ما ذكرته من مذاهب (لكن) ،فإذا
قال :إن لفالن ماالً ،فقد أخرب بأنه سعيد بملكه املال
واستدرك ذلك بقوله :إال أنه شقي ،كأنه قال :إال أنه

بخل عىل نفسه ،وكأنه قال :إن فالنًا سعيد بملك املال

ولكنه شقي برتك االنتفاع به بإنفاق املال ومل يتلذذ
باالنتفاع به وترك نفقته»(.((4

ويف رشح الرماين لكتاب سيبويه« :وأما قوهلم:
إن لفالن -واهلل– ماالً إال أنه شقي؛ فموضع :أنه
مقدر ،كأنه قالَّ :
إن لفالن
نصب ،والعامل فيه
شقي،
ٌ
ٌ

ماالً يسعد به صاحبه إال صاحب الشقاء الذي ذكر،
ٍ
بعض من
وعىل هذا يرجع إىل أصل االستثناء يف إخراج
كل»(.((4

ووقف أبو بكر اخلفاف جمتهدً ا يف تقرير هذه

املسألة فيام حكاه عنه ناظر اجليش يف التمهيد ،جاء يف
التمهيد« :قال أبو بكر املالقي -املعروف باخلفاف -عند

كالمه عىل االستثناء املنقطع :قد تقدم أن االستثناء
ٍ
بعض من ٍّ
كل ،فكان ينبغي أال جيوز هذا؛ ألن
إخراج
الثاين بعض األول ،ولكن العرب محلت يف هذا الباب

()44
()45
()46

102

سيبويه :الكتاب.319 :2 ،
السريايف :أبو سعيد ،رشح كتاب سيبويه189 :8 ،
الرماين :رشح كتاب سيبويه471 :1 ،

بيان وتقرير حلكم نحوي وموافقة لرأي سيبويه ونحويي
االستدالل النحوي عند أيب بكر اخلفاف ،ومكان السامع

من القياس ،فقد نص عىل أن القياس يمنع ذلك؛ إال أنه
ّملا ُسمع عن العرب مل ينظر إىل القياس ،كام تضمن هذا
النص إضافة متِّيزه عن غريه من نصوص رشوح الكتاب
ُّ

السابقة متثلت يف بيان العلة النحوية يف إجراء (إال)
جمرى (لكن) ،واملتمثلة يف اشرتاكهام يف أصل الوضع،
وإن اختلفا يف بعض اجلوانب.

– –حروف اجلر
–

–معنى (رب)

(ر َّب) تدل
يكاد جيمع متقدمو النحويني عىل أن ُ

عىل التقليل ،ومل حيدد سيبويه داللة هذا احلرف بصورة

قاطعة بل شبهها بـ(كم) ،جاء يف الكتاب« :واعلم أن
(كم) يف اخلرب ال تعمل إال فيام تعمل فيه (رب)؛ ألن
املعنى واحد»(.((4

وحدد املربد الداللة هلذا احلرف ،جاء يف

«و(ر َّب) معناها اليشء يقع قليالً ،وال يكون
املقتضبُ :

منكورا» .
ذلك اليشء إال
ً
(((4

()47

()48
()49

ناظر اجليش :متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد:5 ،
2125
سيبويه :الكتاب.161 :2 ،
املربد :أبــو العباس حممد بن يزيــد ،املقتضب ،حتقيق
حممــد عبداخلالق عضيمــة( بريوت /عــامل الكتب،
.139 :4 )2010 – 1431
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(ر َّب)
ويف التعليقة أوضح أبو عيل الفاريس معنى ُ

حاول تقرير هذا املعنى لـ (رب) مستعينًا بعدد

صدرا ،ويف
(ر َّب) يف أهنام يقعان
ً
«االشرتاك بني (كم) و ُ

(رب) عىل التكثري ،مما يدل عىل أن هذا هو
فيها – محل َّ

حني عرض كالم سيبويه عنها وعن (كم) ،فقال:

أهنام ال يدخالن إال عىل النكرة ،ويف أن االسم النكرة
الواقع بعدمها يدل عىل أكثر من واحد ،وإن كان الواقع

من الشواهد التي رويت عن العرب ،ويتعني – يف رأيه

األصل يف داللتها(.((5

ومل تَغب تلك الشواهد عن النحاة السابقني البن

(ر َّب) يدل عىل
بعد (كم) يدل عىل كثري ،والواقع بعد ُ

مالك ،بل كانت هلم وقفات معها وجهوا فيها ما يرد

وتناول ابن السيد البطليويس حقيقة معنى هذا

أصالته؛ معنى التقليل ،ومن أولئك النحاة ابن عصفور

و (كم) بنيا عىل التناقض يف أصل وضعهام؛ ألن أصل

(رب) يف هذه املواضع وأمثاهلا
أجاب عن ذلك كله بأن ًّ

قليل»(.((5

(رب)
احلرف من خالل أصل وضعها ،فقال« :اعلم أن ُ

وضع (رب) للتقليل ،وأصل وضع (كم) للتكثري»(.((5
وهذا هو األصل الذي سار عليه جل نحويي مدرستي

البرصة الكوفة ،قال ابن السيد البطليويس« :وجدت

كرباء البرصيني ومشاهريهم جممعني عىل أهنا للتقليل،
وأهنا ضد (كَم) يف التكثري ،كاخلليل ،وسيبويه...

وكذلك جلة الكوفيني ،كالكسائي ،والفراء ،ومعاذ
اهلراء ،وابن سعدان ،وهشام ،ومل أجد هلم خمال ًفا يف ذلك
إال صاحب كتاب العني ،فإنه رصح بأهنا للتكثري ،ومل

يذكر أهنا جتيء بمعنى التقليل»(.((5

لـ(ر َّب) عىل
من إشكال
ً
توجيها آخر أبقى املعنى فيها ُ
لـ(ر ّب) »،ثم
الذي أنشد مجلة من الشواهد الشعرية ُ

للمباهاة واالفتخار ،وذلك إنام يتصور فيام يقل نظريه
من غري املفتخر ،إذ ما يكثر نظريه من املفتخر وغريه ال
(ر ّب) يف هذه األماكن كلها
يتصور االفتخار به .فتكون ُ
لتقليل النظري ،يعني فال تنفك عن التقليل»( .((5وما

(رب) يف بعض
ذهب إليه ابن عصفور يف توجيه داللة َّ
الشواهد التي محلها بعض النحاة عىل التكثري ،تبعه فيه

صاحبنا أبوبكر اخلفاف فيام نقله عنه صاحب الفصول
املفيدة(.((5

قلت :واحلق أن هذا هو توجيه أيب عيل الشلوبني،

(رب)
ومن النحويني من خالف يف داللة معنى َّ

(ر ّب) حتمل يف مثل
قبل ابن عصفور ،إذ نص عىل أن ُ

ابن مالك ،الذي قال بعد أن حتدث عن مذاهب النحويني

اجلزولية« :قد تكون لتقليل اليشء وقد تكون لتقليل

فنص عىل أهنا تكون للتكثري ،ومن أشهر أولئك النحاة
(ر َّب) التكثري»( .((5بعدها
فيها »:والصحيح أن معنى ُ

()50
()51

()52
()53

الفاريس :التعليقة عىل كتاب سيبويه.300 :1 ،
البطليويس :عبداهلل بن السيد ،رسائل يف اللغة ،حتقيق
وليد الرساقبــي ( ط ،1مركز امللــك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية /الرياض)2007 – 1428 ،
121
البطليويس :رســائل يف اللغة ،حتقيق وليد الرساقبي،
115
ابن مالك :رشح التسهيل176 :3 ،

سعد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن املحمود :أبو بكر اخل َّفاف جهوده وآراؤه النحوية

هذه الشواهد عىل تقليل النظري ،جاء يف رشح املقدمة
					
نظريه ،نحو:

		
()54
()55

()56

[الطويل]

ينظر :ابن مالك :رشح التسهيل.176 :3 ،
العالئي :خليل بن كيكلدي ،الفصول املفيدة يف الواو
املزيدة ،حتقيق حسن موسى الشاعر( ط ،1دار البشري/
عــان .258 )1990 – 1410 ،وينظر :ابن عصفور:
عيل بن مؤمن :املقرب ،حتقيق أمحد عبدالستار اجلواري
وعبداهلل اجلبوري( ط.199 :1 ) 1972 -1392 ،1
ينظر :العالئي :الفصول املفيدة يف الواو املزيدة.258 ،
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ٍ
مكروب كررت وراءه .................
فيا ُر َّب

مما نقل عن العرب يف عامة كالمهم .إال أنه نقل عن

هنا تقليل نظري هذا املذكور هنا ،وال ينبغي أن تؤخذ

ور ّب)( ،((6وعدَّ النحاة ذلك من الشاذ النادر ،ومن
َ
النادر املحكي عن العرب جرها للفظ (حياة) مضا ًفا

(ر َّب)
هكذا ينبغي أن يؤخذ هذا عىل أن املراد بدخول ُ

(ر َّب) هنا عىل معنى التكثري للمكروبني»( .((5ويف
ُ
موافقة أيب بكر اخلفاف أليب عيل الشلوبني فيام ذهب إليه
(ر َّب) دليل عىل أثر أيب عيل الشلوبني يف أيب
يف داللة ُ

بكر اخلفاف.
–

–جمرور تاء القسم
خيتلف جمرور حروف اجلر باختالف احلرف

نفسه ،فمن احلروف ما جير الظاهر والضمري ،وهو
األصل يف حروف اجلر ،وذلك مثلِ :من ،و َعن ،وعىل،

ومنها ما ال جير إال االسم الظاهر؛ كـ ( ُمذ ُ
ومنذ) ،ومنها

اسم
(ر َّب) ،ومنها ما ال جير إال ً
جير النكرة فقط ،كـ ُ
ما ُّ
معينًا ،وجرها لغريه نادر شاذ كحرف القسم (التاء).
وإىل جانب اختصاص هذا احلرف بأسلوب

القسم اختص بأنه ال جير إال لفظ اجلاللة ،جاء يف

الكتاب« :وللقسم واملقسم به أدوات يف حروف اجلر،
وأكثرها الواو ثم الباء ،يدخالن عىل كل حملوف به،

ثم التاء ،وال تدخل إال يف واحد ،وذلك قولك :واهلل
▬وتَاللَِّ َلَكِيدَ َّن َأ ْصن ََامك ُْم ♂
ألفعل ّن ،وباهلل ألفعل ّنَ ،

«([ ((5األنبياء :آية  .]57وجاء يف موضع آخر« :وكام أن
التاء ال جتر يف القسم وال يف غريه إال يف اهلل ،إذا قلت:

تاهلل ألفعل َّن»(.((5

هذا هو األصل يف هذا احلرف ،فيام قرره النحاة
()57
()58
()59
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الشــلوبني :عمر بن حممــد ،رشح املقدمــة اجلزولية
الكبري ،حتقيق تركي بن ســهو العتيبــي (ط ،1مكتبة
الرشد /الرياض820 :2 )1993 – 1413 ،
سيبويه :الكتاب .496 :3 ،ينظر :املربد :املقتضب:4 ،
.175
سيبويه :الكتاب.59 :1 :

العرب جرها أللفاظ أخر غري لفظ اجلاللة ،كـ (الرمحن،

إىل ضمري املخاطب ،جاء يف الترصيح« :وندر :تالرمحن،

وحتياتك .حكاه سيبويه»(.((6

وهذه احلكاية عن سيبويه مل ترد يف الكتاب ،بل مل

يرد يف الكتاب غري جرها للفظ اجلاللة ،ومن نقل عنه
حكاية جرها لغري لفظ اجلاللة هو أبو احلسن األخفش،

حكى دخوهلا عىل (رب الكعبة) فقالوا :ترب الكعبة(.((6
وأشار غري واحد من النحاة إىل ما حكي عن

العرب يف ذلك من جر هذ احلرف لغري لفظ اجلاللة ،من

ذلك ما ذكره ابن عقيل يف رشحه لأللفية حكاية عن أيب

بكر اخلفاف ،قال« :ذكر اخلفاف يف رشح الكتاب أهنم

قالوا :حتياتك»(.((6

وفيام حكاه اخلفاف عن العرب يف جمرور هذا

احلرف دليل عىل ثقافة لغوية متميزة ،واطالع واسع

()60

()61
()62
()63

حكي جر التاء لـــ (رب) عن األخفــش ،ينظر :ابن
مالــك :رشح الكافيــة الشــافية .792 :2 ،وينظــر:
املرادي :احلســن بن قاســم ،اجلنى الداين يف حروف
املعــاين ،حتقيق فخر الدين قبــاوة وآخرين ( ط ،1دار
الكتب العلمية /بريوت .57 )1992 – 1413
األزهري :رشح الترصيح.11 :3 ،
ينظر :األنبــاري :اإلنصاف يف مســائل اخلالف:1 ،
 .397وينظر :املرادي :توضيــح املقاصد برشح ألفية
ابن مالك.743 :2 ،
ابــن عقيل :عبــداهلل :رشح ابن عقيل عــى ألفية ابن
مالك ،حتقيــق حممد حميي الدين عبــد احلميد( املكتبة
العرصيــة /بــروت1993 – 1414 ،م ) .15 :2
حكى غري واحد من النحاة هذه اللغة غري منســوبة إىل
ناقل ،ينظر :ابن قيم اجلوزية :إبرهيم بن حممد ،إرشــاد
الســالك إىل حل ألفية ابن مالك ،حتقيق حممد السهيل
( ط ،1أضواء الســلف /الرياض) 2002 – 1422 ،
 .444 :1وينظر :املرادي :توضيح املقاصد برشح ألفية
ابن مالك743 :2 ،
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عىل كتب الرتاث ،حيث مل أجد – فيام وقفت عليه – من

السيوطي يف اهلمع فقال« :قال اخلفاف يف رشحه :مل

بعده عن سيبويه.

حسب اآلباء إال يف الرضورة ،كام قال:

حكى ذلك قبله من النحاة ،وإن حكاه بعض من جاء

كريم فيها
يفصلوا بني الصفة املشبهة معموهلا فيقولوا:
ٌ
والطيبون إذا ما ُين َْس َ
َ
بون أبا «(.((6
...............

– –الصفة املشبهة
–

–عمل الصفة املشبهة

تعمل الصفة املشبهة عمل اسم الفاعل برشوط
عدَّ ها النحاة ،وكان مما ِ
اشرتط لعملها ،أال ُيفصل بينها

وبني معموهلا بفاصل ،فال تعمل يف مفصول عنها ،جاء

يف الكتاب« :وال حيسن أن تفصل بينهام ،فتقول :هو

كريم فيها حسب األب»(.((6
ٌ

شاح الكتاب ،جاء
وهذا الرشط هو الذي عليه ُ َّ

يف رشح السريايف« :وال حيسن أن تفصل بني (حسن)
وما يعمل فيه ،فتقول :هو حسن يف الدار الوجه ،وكريم
فيه األب ،كام تقول :هو ضارب يف الدار زيدً ا»(.((6

وإن كان هذا هو األصل يف عمل الصفة املشبهة،

أال تعمل يف مفصول عنها ،فإن ما روي من عملها يف
مفصول عنها إنام هو حممول عىل الرضورة عندهم ،هذا
ما نص عليه اخلفاف يف رشحه لكتاب سيبويه ،جاء

يف التذييل « :ويف رشح اخلفاف :مل يفصلوا بني الصفة

تلك النظرة من أيب بكر اخلفاف لشواهد اإلعامل

للصفة املشبهة املفصولة عن معموهلا ،وذلك التوجيه
النحوي منه املوافق لتوجيه سابقيه من النحاة ،يدل إىل
جانب داللته عىل جانب من شخصية أيب بكر اخلفاف

النحوية عىل أن الرضورة الشعرية صارف من صوارف

األحكام النحوية يتغري معه احلكم وجيوز فيها ما ال

جيوز يف غريها عند أيب بكر اخلفاف كام هي عند مجاهري
النحاة ،وإن كان ال يمكن اجلزم باملفهوم الدقيق عنده

للرضورة.

– –النداء
–

–إعراب املنادى
خيتلف حكم املنادى اإلعرايب باختالف حاله،

علم ،أو كان
فيبنى عىل ما كان يرفع به إن كان مفر ًدا ً

نكرة مقصودة ،وينصب إن كان نكرة غري مقصودة ،أو
شبيها باملضاف.
مضا ًفا أو ً

كريم فيها حسب اآلباء إال يف
املشبهة معموهلا فيقولوا:
ٌ

فإن كان املنادى نكرة مقصودة موصوفة فيجيز

والطيبون إذا ما ُين َْس َ
َ
بون أبا «(.((6
............

يرفع به ،جاء يف الكتاب« :وزعم اخلليل – رمحه اهلل –

الرضورة ،كام قال:

وهذا الذي حكاه أبو حيان عن أيب بكر اخلفاف

بعض النحاة فيه النصب مع جواز البناء عىل ما كان
أهنم نصبوا املضاف ،والنكرة حني قالوا:
يا رج ً
ال صاحلًا « .
(((6

حكاه ناظر اجليش عنه يف التمهيد( .((6وكذا حكاه

()64
()65
()66
()67

سيبويه :الكتاب115 :1 ،
السريايف :رشح كتاب سيبويه.219 :3 ،
األندليس :التذييل والتكميل.35 :11 ،
ينظر :ناظــر اجليش :متهيــد القواعد برشح تســهيل
الفوائد2777 :6 ،
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ونص الفراء عىل اختيار العرب النصب يف النكرة
َّ

املقصودة املوصوفة ،جاء يف معاين القرآن« :والعرب إذا
()68
()69

السيوطي :مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع.92 :5 ،
سيبويه :الكتاب182 :2 ،
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دعت نكرة موصولة بيشء آثرت النصب ،يقولون :يا

رج ً
كريم أقبل ،ويا راك ًبا عىل البعري أقبل .فإذا أفردوا
ال ً
رفعوا أكثر»(.((7

وكان معتمد القائلني هبذا الرأي ما سمعوه عن

العرب من شعر أو نثر ،جاء فيها املنادى منصو ًبا ،وهو
نكرة مقصودة؛ وإنام نُصب يف رأهيم ألنه جاء موصو ًفا،
فطال بالوصف ،كام طال املضاف .ومن تلك الشواهد

قول ذي الرمة(:((7

أدارا بحزوى هجت للعني عرب ًة
ً

وقول اآلخر:

أال يا نخلة من ذات ٍ
عرق

[الطويل]

يرفض أو يرتقرق
فامء اهلوى ُّ

[الوافر]
عليك ورمحة اهلل السالم

هذه الشواهد وغريها تنازع االستدالل هبا

أصحاب املذاهب يف هذه املسألة( ،((7وكان مما قيل
فيها ما قاله املازين« :ال جيوز أن يكون املنادى فيها نكرة

غري مقبل عليها؛ ألن الشاعر إنام يريد دار حمبوبته؛ إذ
ال يتصور أن هتيج عربته دار ال يعرفها .وكذلك :أال
يا نخلة ...إنام كنى هبا عن حمبوبته ،وهو معلوم عنده،
تيسا ،...إنام عنى به بعل ليىل ،وهو معلوم
وكذلك :يا ً

عنده».

ثم ذكر استدالله ُ
قبل .قال :وهذا الذي قاله فاسد؛

ألن سيبويه نقل ذلك يف الكالم ،فال يكون التنوين فيه
اضطرارا ،وإذا مل يكن رضورة فال وجه له إال أن تكون
ً
النكرة غري ُمق َب ٍل عليها»(.((7

ويف هذا يظهر لنا تأكيد جلانب من جوانب تقرير
األحكام النحوية عند أيب بكر اخل ّفاف ،إذ جعل املازين
نصب النكرة املقصودة املوصوفة يف هذه الشواهد

رضورة شعرية ،لكن أبا بكر اخلفاف رد هذا احلكم

بام نُقل عن العرب يف الكالم ،ولو كان التنوين يف هذه
احلالة رضورة ملا نقل يف الكالم.

قلت :ولو كان النصوص املنقولة عن العرب
شعرا دون الكالم النثري ألمكن أن ُتمل تلك
ً
الشواهد عىل الرضورة الشعرية ،أما وقد وردت عنهم
يف ذلك نصوص نثرية ،فال مسوغ لرصف تلك الشواهد
الشعرية إىل الرضورة.
–

–حكم تابع املنادى
ختتلف أحكام تابع املنادى باختالف حال املنادى

واختالف التابع ،وكان للنحاة تفصيل يف أحوال هذه

املسألة مثبتة يف مظاهنا  ،ومن أحكام تابع املنادى التي
(((7

وقف عليها النحاة التابع املحىل بـ (أل) املعطوف عىل

وقد حكى أبو حيان أن أبا بكر اخل ّفاف تعقب

املنادى املفرد العلم أو النكرة املقصودة ،جاء يف الكتاب:

وزعم املازين أن النكرة ال يتصور أن تكون غري

فنصب ،فإنام نصب ألن هذا كان من املواضع التي

يف رشح الكتاب قول املازين ،قال« :ويف رشح اخلفاف:

والنرض،
«وقال اخلليل –رمحه اهلل-من قال يا زيد
َ

ُمق َبل عليها؛ وإن وجد من ذلك يشء فتنوينه ألجل

ير ُّد فيها اليشء إىل أصله .فأما العرب فأكثر ما رأيناهم
والنرض .وقرأ األعرجَ ▬ :يا ِج َب ُال َأ ِّو ِب
يقولون :يا زيدُ
ُ

أدارا بحزوى...
االضطرار ،كقولهً :

()70
()71

()72
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الفراء :معاين القرآن.375 :2 ،
ينظر :ذو الرمــة :غيالن بن عقبة  ،ديــوان ذي الرمة
رشح أيب نــر الباهيل  ،حتقيق عبدالقدوس أبو صالح
(ط ،1مؤسســة اإليامن /جدة:1 )1982 – 1402 ،
.456
األندليس :التذييل والتكميل255 :13 ،

()73
()74

األندليس :التذييل والتكميل.255 :13 ،
ينظر :املــرد :املقتضــب ، 225 – 208 :4 :4 ،ابن
الرساج :األصول.371 ،369 ، 336 :1 ،ابن مالك:
رشح التسهيل.401 :3 ،
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َم َع ُه َوال َّط ْ ُي♂ [سبأ :آية  ،]10فرفع( .((7ويقولون :يا
عمرو واحلارث ،قال اخلليل –رمحه اهلل – :هو القياس،

كأنه قال :ويا حارث .ولو محل (يا) عىل احلارث لكان

اسم
غري جائز البتة نصب أو رفع ،من قبل أنك ال تنادي ً
فيه األلف والالم بـ (يا) ولكنك أرشكت بني النرض
واألول يف (يا) ومل جتعلها خاصة للنرض»(.((7

وحكى املربد يف املقتضب خالف النحاة يف هذا

اسم فيه ألف والم عىل
التابع ،فقال »:فإن عطفت ً
مضاف أو منفرد ،فإن فيه اختال ًفا:
أما اخلليل ،وسيبويه ،واملازين فيختارون الرفع،
ُ
واحلارث أقبال .وقرأ األعرج:
فيقولون :يا زيدُ
▬ َيا ِج َب ُال َأ ِّو ِب َم َع ُه َوال َّط ْ ُي♂ [سبأ :آية .]10

وأما أبو عمرو ،وعيسى بن عمر ،ويونس،

وأبو عمرو اجلرمي فيختارون النصب ،وهي قراءة

العامة»(.((7

ووقف بعض رشاح الكتاب عند عبارة سيبويه

هذه حماولني حكاية أقوال النحاة يف املسألة ،وتوجيه
إيضاحا وتعليالً ،جاء يف التعليقة أليب
األحكام النحوية
ً

عيل الفاريس ،بعد أن أورد ما نقله سيبويه عن اخلليل
فيها« :قال أبو إسحاق وأبو بكر :ألن األلف والالم

ينادى النرض وفيه األلف والالم»(.((7
وحكى أبو حيان ّ
أن أبا بكر اخل َّفاف وقف عىل

ً
هذه املسألة يف رشحه لكتاب سيبويه ناق ً
ومناقشا لرأي
ال
األخفش فيها ،جاء يف التذييل« :ويف رشح اخل ّفاف:

معرب؛ ألنه
وأما األخفش فمذهبه يف :يا رجل ،أنه
ٌ

يف نية :يا أهيا الرجل ،ونابت (يا) مناب األلف والالم،
صح أنه معرب فالقول قوله؛
وهلذا سقط التنوين .فإن َّ

ألن املعرب ال ُيت َب ُع إال عىل لفظه ،وإن ثبت أنه مبني بطل

قوله .والسامع ير ُّد مذهبه؛ ألهنم قالوا :يا فاسق اخلبيث،
واخلبيث ،وما ذاك إال ألنه غري معرب .انتهى»(.((7

فاألخفش فيام حكاه عنه أبو بكر اخل ّفاف ال يرى
إال اإلتباع عىل اللفظ ،فيقول :يا ُ
والنرض .إال أن
رجل
ُ

هذا القول مردود بالسامع – كام ذكر ذلك اخلفاف – إذ
نقل عن العرب إتباعهم املنادى عط ًفا عىل اللفظ وعىل

املحل.

ويؤكد ر ُّد أيب بكر اخل ّفاف لقول األخفش يف
هذه املسألة القول بمكانة السامع عن العرب عنده ،وأنه

مقدم عىل غريه من أدلة األحكام النحوية األخرى.
– –العدد
–

نظري اإلضافة ،والنرض فيه األلف والالم ،فكام أن
اإلضافة يرد املنادى فيها إىل األصل كذلك يرد باأللف

والالم ...قال أبو عيل :النداء يف قولك :يا زيد والنرض

لزيد والنرض مجي ًعا وليس للنرض وحده؛ فلذلك جاز أن
()75
()76
()77

ينظر :األشــموين :أمحد بن عبدالكريم ،منار اهلدى يف
بيان الوقف واالبتدا ،حتقيق عبدالرحيم الطرهوين( دار
احلديث /القاهرة172 :2 ) 2008 ،
سيبويه :الكتاب.186 :2 ،
املربد :املقتضب212 :4 ،
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–العدد املصوغ عىل وزن (فاعل)
يف باب «ذكرك االسم الذي به تبني العدة كم

هي مع متامها الذي هو من ذلك اللفظ» أورد سيبويه
َ
أوجه صياغة العدد عىل زنة فاعل وإضافته إىل لفظه من
العدد ،ومعاين تلك الصيغ ،وكان مما جاء يف الكتاب

قوله« :وتقول :هذا خامس أربعة؛ وذلك أنك تريد
خستُهم
خ َس األربعة ،كام تقول َ َ
أن تقول :هذا الذي َ َ

()78
()79

الفاريس :التعليقة.332 :1 ،
األندليس :التذييل والتكميل.310 :13 ،
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وربعتهم»(.((8
رشاح الكتاب عند هذا الباب حماولني
ووقف ّ
تقريب مراد سيبويه ،ومناقشة آراء النحاة فيه ،جاء يف
رشح السريايف« :والرضب الثاين من الرضبني :أن يكون

التامم جيري جمرى اسم الفاعل الذي يعمل فيام بعده،

ويكون لفظ التامم من عدد هو أكثر من املتمم بواحد،
ٍ
ٍ
كقولكُ :
تسعة ،وجيوز
وعارش
ثالثة،
ورابع
ثالث اثنني،
ُ
ُ
وعارش تسعة؛ ألنه
رابع ثالثة،
أن تنون األول ،فيقالٌ :
ٌ
مأخوذ من الفعل ،تقول :كانوا ثالثة فربعتهم ،وتسع ًة
فعشهتم فأنا عارشهم»(.((8
ّ

هذا الرأي ،وحجتهم فيه ،يبني أص ً
ال من األصول

التي تبنى عليها القواعد النحوية عند أيب بكر اخلفاف،

وهو القياس ،إذ قرر هذا احلكم ونص عىل أنّه ال
دليل لقائليه من اللغة؛ إنام معتمدهم فيه عىل القياس.
وهذا التنظري والتقرير يضاف إىل أدلة التميز هلذا العامل

النحوي ،والقيمة العلمية لذلك الكتاب.
2 2-اآلراء اللغوية يف رشح الكتاب

إىل جانب جهوده النحوية يف رشح كتاب سيبويه،

التي ظهر يف الصفحات السابقة جانب منها ،كان أليب
بكر اخلفاف جهود لغوية يف رشح الكتاب ،ومتثلت

ومما حكي عن أيب بكر اخل ّفاف يف رشحه لكتاب

يف إيضاح املعاين اللغوية لبعض األلفاظ الواردة يف

مل ُيرش يف هذه املسألة إال إىل اإلضافة ،ومل يذكر وجه

ورد لفظ (األيم) يف كتاب سيبويه يف حديثه عن مجع

سيبويه وقوفه عىل هذه املسألة ،التي ذكر فيها أن سيبويه
النصب والتنوين ،جاء يف التذييل« :ويف رشح اخلفاف:
مل يذكر سيبويه يف الوجهني إال اإلضافة ،ومل يذكر التنوين

والنصب يف املختلف اللفظ ،وقدَّ ره بالفعل ،فقال :هذا
ور َب ْعتهم .وقال
خ َس األربعة ،كام تقولَ َ :
الذي َ َ
خ ْستُهم َ

صي أربع ًة مخس ًة ،فقدره باملايض،
ً
أيضا :هذا الذي َّ
وصار بمنزلة :ضارب ٍ
زيد أمس ،ولو أراد العمل لقدره
ُ
ونون ونصب به ،وقد ذكر غريه النصب،
باملستقبلَّ ،

وجيعله بمنزلة اسم الفاعل ،إذا كان بمعنى املايض
مل يكن إال مضا ًفا ،وبمعنى املضارع أجازوا النصب
والتنوين ،ومل يستشهدوا عىل النصب بكلمة واحدة،
َّ
فدل ذلك عىل أنه منهم قياس»(.((8

وهذا التعقيب من أيب بكر اخل َّفاف يف هذه املسألة

عىل سيبويه ،وذكره رأي بعض النحاة فيها ،وتوجيه
()80
()81
()82
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سيبويه :الكتاب559 :3 ،
السريايف :رشح كتاب سيبويه123 :14 ،
األندليس :التذييل والتكميل371 :9 ،

الكتاب ،ومن ذلك ما أوضحه يف معنى األ ِّيم ،إذ

التكسري ،جاء يف الكتاب« :وقد جاء منه كثري عىل فعاىل،

قالوا :يتامى وأيامى»(.((8

كثري من رشاح الكتاب عىل بيان معاين
ومل يقف ٌ

مرتكزا
األلفاظ الواردة يف الكتاب ،بل كان اهتاممه
ً
نحوا أو رص ًفا،
عىل إيضاح اجلانب العلمي يف الكتاب؛ ً
ولك ّن أبا بكر اخلفاف كانت له وقفة عىل معاين بعض
األلفاظ الواردة يف الكتاب؛ حماوالً إيضاح معناها،
وقد أثبت أبو حيان يف البحر املحيط ذلك ،جاء يف
تفسري البحر املحيط« :ويف رشح كتاب سيبويه أليب بكر

اخلفاف :األيم التي ال زوج هلا ،وأصله يف التي كانت

متزوجة ففقدت زوجها برزء طرأ عليها فهو من الباليا،
جمازا؛ ألهنا ال زوج هلا»(.((8
ثم قيل يف البِكْر ً
()83
()84

سيبويه :الكتاب.650 :3 ،
األندليس :حممد بن يوســف ،تفســر البحر املحيط،
حتقيق عادل أمحــد عبد املوجود وآخريــن( ط ،1دار
الكتب العلمية /بريوت38 :8 )2001 -1422 ،
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ويف الدر املصون إشارة إىل هذا الرأي من أيب بكر
«وخصه أبو بكر اخل ّفاف بمن فقدت
اخل ّفاف ،قال:
َّ
زوجها؛ فإطالقه عىل البكر جماز»(.((8

وما أشار إليه أبو بكر يف معنى هذا اللفظ خيتلف

نص عليه أصحاب املعاجم ،ذلك أن هذا التفصيل
عم َّ
ّ
مل ينبه إليه منهم أحد ،بل فرسوا هذا اللفظ بعموم معناه،
بكرا كانت أو ثي ًبا ،مطلقة كانت
فاأليم :التي ال زوج هلاً ،

أو متوىف عنها(.((8

هذا التفصيل اللغوي من أيب بكر اخل ّفاف ملعنى
هذه الكلمة َي ِش بقدرة هذا العامل ،ويبني جان ًبا من
جوانب التميز اللغوي ،ففي ذكره أصل داللته هذا
اللفظ اللغوي يف أول وضعه ،ثم تطور داللته اللغوية

من خالل املجاز اللغوي ليشمل ذلك اللفظ دالالت
أخرى مل تكن حارضة يف أصل الوضع .يدل عىل علمية

لغوية مدركة ألصول علم اللغة وفقهها ،كام تدل عىل

وعلامء أدركوا زمن أيب بكر اخلفاف ،ووقفوا عىل

مؤلفاته ،تلك املؤلفات التي مل يكتب هلا أن ترى النور يف
عرصنا ،وما نقل إلينا من آثار ذلك العامل إنام هي وقفات
وإيضاحات كانت يف نظر ناقليها ذات أثر يف الدرس

النحوي.

إن فقد تراث هذا العامل أو ضياعه ال يعني عدم

قيمته العلمية أو ضعف مكانته النحوية ،بل لذلك
أسبابه وظروفه التي حالت بيننا وبني هذا الرتاث ،وكم
هي الدراسات واآلراء املفقودة لكثري من النحاة الذين

كان هلم أثر ظاهر يف نشأة هذا العلم ونموه ،واأليام
ُبش بام يشفي صدور الباحثني.
حبىل فعسى أن ن ّ

هذا .وإن من أهم ما يمكن أن يشار إليه من نتائج

يف ختام هذا البحث ،مما يمكن أن يظهر من تلك اآلراء
النحوية املنقولة عن هذا العامل النحوي ،ما يأيت:

خمزون لغوي يتميز به هذا العامل الذي ن َّبه إىل معنى مل ينبه

–

إليه سابقوه من أصحاب املعاجم ،ومن حفظ حجة عىل

من خالل مؤلفاته النحوية يف عدد من كبار

من مل حيفظ.

متأخري النحاة.

خامتة البحث:

–

وبعد ،فام سبق تعريف بعامل نحوي مغمور كانت

له قيمته العلمية ،ولصاحبه مكانه اخلاص بني
النحاة.

كام اشتملت تلك الورقات عىل عرض جلملة من آرائه
النحوية ،متثلت يف نصوص وصلت إلينا بواسطة نحاة

()85
()86
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–يعدُّ رشح أيب بكر اخل ّفاف لكتاب سيبويه

واحدً ا من جهود علامء األندلس يف النحو،

له إسهامات يف ميدان الدرس النحوي ،وكان له أثر
يف عدد من كبار متأخري النحاة ،هو أبو بكر اخل ّفاف،

السمني احللبي :أمحد بن يوسف ،الدر املصون يف علوم
الكتاب املكنون ،حتقيق أمحد حممد اخلراط (دار القلم/
دمشق ) 400 :8
ينظر :األزهري :حممــد بن أمحد ،هتذيب اللغة ،حتقيق
عبد السالم هارون وآخرين.621 :15 ،

–أبو بكر اخل ّفاف ،نحوي أندليس كان له أثر

–

–السامع عن العرب من أقوى األدلة النحوية

–

–يعدُّ القياس واحدً ا من أدلة النحو عند أيب بكر
اخل ّفاف ،حيث عدَّ ه دليالً.

املعتربة عند أيب بكر اخلفاف.

–

–ظهرت العلة النحوية عند أيب بكر اخل ّفاف يف أكثر
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واحلمد هلل أوالً وآخر.

من الرأي ،ومل تكن علله من العلل البسيطة ،بل
كانت ً
علل مركبة.
–

–ظهرت شخصية أيب بكر اخل ّفاف النحوية
الناقدة يف مناقشاته آلراء سابقيه من النحاة،

املراجع
–

الترصيح بمضمون التوضيح ،حتقيق أمحد

مناقشات اعتمد فيها عىل أصول النحو يف
تنظريه وتعليله ملا يرده أو ملا يذهب إليه.

–

–كان أليب عيل الشلوبني أثر يف أيب بكر اخل ّفاف،

السيد سيد أمحد( املكتبة التوقيفية /القاهرة)
–

الرحيم الطرهوين( دار احلديث /القاهرة،

أليب عيل الشلوبني ،وهذا –وال شك -نتيجة

–

–كان لسيبويه ،وبعض رشاح الكتاب،

–

–كان أليب بكر اخل ّفاف اجتهادات لغوية متثلت

)2008
–

أظهرت جان ًبا من التميز العلمي اللغوي عنده.

هذا .وإن هذه النقول املوجزة عن رشح أيب
بكر اخل ّفاف لكتاب سيبويه ال يمكن أن تكون دلي ً
ال

قاط ًعا عىل منهج هذا العامل يف التأليف النحوي ،أو يف
القضايا النحوية ،لكن قد يكون فيها إشارة إىل جانب

من جوانب منهجه.

–األنباري :أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد
اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،حتقيق حممد حميي

وللمدرسة البرصية أثر يف أيب بكر اخل ّفاف فيام
ظهر من النقول ،أثر مت َّثل يف املتابعة والتأييد.

يف بيان معاين بعض املفردات اللغوية يف صورة

–األشموين :أمحد بن عبد الكريم
منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا ،حتقيق عبد

ظهر ذلك يف املوافقة املتكررة من أيب بكر
القراءة واالتصال املبارش به.

–األزهري :خالد بن عبد اهلل

الدين عبد احلميد ( املكتبة التجارية الكربى/

مرص)
–

–األندليس :أبو حيان
•ارتشاف الرضب من كالم العرب،
حتقيق رجب عثامن حممد وآخرين(

ط ،1مكتبة اخلانجي /القاهرة،
1998 – 1418م)

•التذييل والتكميل يف رشح كتاب
التسهيل ،حتقيق حسن هنداوي (

ط ،1دار القلم /دمشق– 1418 ،

)1997

•تفسري البحر املحيط ،حتقيق عادل
أمحد عبد املوجود وآخرين ( ط،1
دار الكتب العلمية /بريوت،

)2001 – 1422
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–

ط ،3مؤسسة الرسالة /بريوت-1417 ،

–األنصاري :حممد بن حممد
الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة،

حتقيق إحسان عباس وآخرين ( ط  ،1دار

)1996
–

الغرب اإلسالمي /تونس)2012 ،
–

الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،حتقيق
أمحد حممد اخلراط (دار القلم /دمشق )

–البطليويس :عبد اهلل بن السيد
رسائل يف اللغة ،حتقيق وليد الرساقبي ( ط،1

–

مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات

–

ط ،1دار اجليل /بريوت)
–

هداية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني (

حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ( ط،2

عيسى البايب احللبي /مرص– 1384 ،

–البغدادي :عبد القادر بن عمر

)1965

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،حتقيق

•مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع ،حتقيق

عبد السالم هارون( ط ،2مكتبة اخلانجي/

عبد العال سامل مكرم(دار البحوث

القاهرة)1984 – 1404 ،
–

–اجلرجاين :أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن
املقتصد يف رشح اإليضاح ،حتقيق كاظم بحر

العلمية /الكويت1979 – 1399،م)

–

سهو العتيبي (ط ،1مكتبة الرشد /الرياض،

)1982
–

ديوان ذي الرمة رشح أيب نرص الباهيل ،حتقيق

) 1993 – 1413

–

رشيد بلحبيب( وزارة األوقاف والشؤون

اإليامن /جدة)1982 – 1402 ،
–

األصول يف النحو ،حتقيق عبد احلسني الفتيل(
سعد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن املحمود :أبو بكر اخل َّفاف جهوده وآراؤه النحوية

–الشنتمري :يوسف بن سليامن
النكت يف تفسري كتاب سيبويه ،حتقيق

عبد القدوس أبو صالح (ط ،1مؤسسو

–ابن الرساج :حممد بن سهل

–الشلوبني :عمر بن حممد
رشح املقدمة اجلزولية الكبري ،حتقيق تركي بن

املرجان (وزارة الثقافة واإلعالم /بغداد،

–ذو الرمة :غيالن بن عقبة

–السيوطي :جالل الدين عبد الرمحن
•بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،

دار إحياء الرتاث العريب /بريوت)

–

–سيبويه :عمرو بن بحر
كتاب سيبويه ،حتقيق عبد السالم هارون(

اإلسالمية /الرياض)2007 – 1428 ،

–البغدادي :إسامعيل بن حممد أمني

–السمني احللبي :أمحد بن يوسف

اإلسالمية /املغرب)1999 -1420 ،

–

–الصمريي :عبد اهلل بن عيل
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التبرصة والتذكرة ،حتقيق فتحي أمحد مصطفى

–

عيل الدين ( ط ،1دار الفكر /دمشق1402 ،

إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك ،حتقيق

– )1982
–

حممد السهيل (ط ،2أضواء السلف /الرياض،

)2002 – 1422

–العثامين :مصطفى بن عبد اهلل
سلم الوصول إىل طبقات الفحول ،حتقيق

–

حممد عبد القادر األرنؤوط (منظمة املؤمتر

–

بريوت )

–

املقرب ،حتقيق أمحد عبد الستار اجلواري وعبد

وآخرين ( ط ،1دار هجر /مرص1410 ،

– )1990

–ابن عقيل :عبد اهلل بن عبد الرمحن العقييل
رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك ،حتقيق

•رشح الكافية الشافية ،حتقيق عبد املنعم

العرصية /بريوت1993 – 1414 ،م )

املكرمة)2013 – 1434 ،

أمحد هريدي( ط ،3جامعة أم القرى /مكة

حممد حميي الدين عبد احلميد( املكتبة

–

–العالئي :خليل بن كيكلدي

–

بريوت /عامل الكتب)2010 – 1431 ،

موسى الشاعر( ط ،1دار البشري /عامن،
)1990 – 1410

–

–الفراء :حييى بن زياد

–املرادي :احلسن بن قاسم

–

–توضيح املقاصد برشح ألفية ابن مالك ،حتقيق

معاين القرآن ،حتقيق أمحد يوسف نجايت( ط،3
دار الكتب والوثائق القومية /القاهرة1422 ،

– )2001
–

–القييس :مكي بن أيب طالب ،الكشف عن وجوه
القراءات السبع وعللها وحججها ،حتقيق حميي
الدين رمضان (ط ،1دار الرسالة العاملية/

دمشق)2013 -1434 ،
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–املربد :أبو العباس حممد بن يزيد
املقتضب ،حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة(

الفصول املفيدة يف الواو املزيدة ،حتقيق حسن

–

–ابن مالك :حممد بن عبد اهلل
•رشح التسهيل ،حتقيق عبد الرمحن السيد

اهلل اجلبوري( ط) 1972 -1392 ،1
–

–كحالة :عمر رضا
معجم املؤلفني ( دار إحياء الرتاث العريب/

اإلسالمي /استانبول) 2010 ،
–ابن عصفور :عيل بن مؤمن

–ابن قيم اجلوزية :إبراهيم بن حممد

عبد الرمحن عيل سليامن ( ط ،1دار الفكر/

القاهرة) 2001 – 1422 ،

•اجلنى الداين يف حروف املعاين ،حتقيق فخر
الدين قباوة وآخرين ( ط ،1دار الكتب
العلمية /بريوت )1992 – 1413

– –ناظر اجليش :حممد بن يوسف
سعد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن املحمود :أبو بكر اخل َّفاف جهوده وآراؤه النحوية
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متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد ،حتقيق

عيل حممد فاخر وآخرين( ط ،1دار السالم/

القاهرة)2007 – 1428 ،
–

–النحاس :أمحد بن حممد
إعراب القرآن ،حتقيق زهري غازي

زاهد ( مطبعة العاين /بغداد-1397 ،

)1977

سعد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن املحمود :أبو بكر اخل َّفاف جهوده وآراؤه النحوية

113

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

وظيفة المفعول معه في الميزان النحوي وتطبيقاتها
في القرآن الكريم

!

د .سعود بن أمحد املنيع
!
!
!

أستاذ النحو والرصف املساعد بجامعة املجمعة  -كلية الرتبية بالزلفي

'ﳌﺴﺘﺨﻠﺺ
ﺑــﺎ" #ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﻣــﻦ "ﻷﺑــﻮ"" #ﳌﺤــﺪ/01
ﰲ "ﻟﻨﺤــﻮ "ﻟﻌــﺮﰊ 1ﺑــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ 8ﻟــﻚ ﻓﻘــﺪ
ﻛﺒــﲑ" "11ﺳــ Aﻌﺎ ﺑــﲔ "ﻟﻨﺤــﻮﻳﲔ
ﺣــﻮ Hﺧﻼ Aﻓــﺎ
A
ﺣـــﻮT ,ﺻـــﻠﻪ ,ﻓﺘﻨﺎQﻋﺘـــﻪ 1ﻇـــﺎﺋﻒ ﻧﺤﻮﻳـــﺔ

Tﺧــﺮ ,Hﳑــﺎ ﺟﻌــﻞ ﺑﻌــﺾ "ﻟﻨﺤــﻮﻳﲔ "ﻟﻘــﺪﻣﺎU
"1ﳌﺤﺪﺛﲔ ﳛﻤﻠﻮﻧــﻪ ﻋــﲆ Tﺑــﻮ" #ﻧﺤﻮﻳــﺔ TﺧــﺮH
ﻫﺬ" ﻣﻦ ﺟﻬﺔ1 ,ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ Tﺧــﺮ Hﻓﻘــﺪ "ﺧﺘﻠــﻒ
"ﻟﻨﺤﻮﻳــﻮ1 cﻣﻌﺮﺑــﻮ "ﻟﻘــﺮ1 cdﻣﻔﴪــ a1ﺣــﻮ,
1ﺟﻮ a0ﰲ "ﻟﻘــﺮ" cdﻟﻜــﺮﻳﻢ ﻓﻨﻔــﻰ ﺑﻌﻀــﻬﻢ 8ﻟــﻚ
ﺑـــﺈﻃﻼ1 ,iﺑﻌﻀـــﻬﻢ ﻧﻔـــﻰ 1ﺟـــﻮ a0ﺑﻴﻘـــﲔ,
1ﺑﻌﻀــﻬﻢ Tﺛﺒــﺖ 1ﺟــﻮ1 ,a0ﺟــﺎ Uﻫــﺬ" "ﻟﺒﺤــﺚ
n
Tﻣــﻞ cT
ﻟﻴﺤــﺮ" qﳋــﻼ oﰲ ﻛــﻞ 8ﻟــﻚ ﻋــﲆ
ﻳﺼﻞ uﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮ ,ﻫﺬﻳﻦ "ﻷﻣﺮﻳﻦ.
'ﻟﻜﻠﲈ' -ﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ:
"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ" ,ﻟﻘﺮ" ,cdﳌﻌﻨﻰ ,ﺻﻨﺎﻋﺔ "ﻟﻨﺤﻮ !

Abstract

Chapter of concomitant object is
considered as one of the narrowest
chapters in Arabic Syntax. In spite
of that, it contained a great and
extensive dispute between the
syntacticians about its origin, and
it was replaced by other syntactic
functions, which made some of
the
ancient
and
modern
syntacticians carrying it on other
syntactic sections on the one hand,
On
the
other
hand,
the
Syntacticians, parsers of the
Quran, and interpreters differed
about its existence in the Holy
Quran. Some of them absolutely
denied it. Some of them certainly
denied its existence, and some of
them proved its existence. This
research came to cease this
dispute in the hope of reaching a
sufficient conclusion on these two
issues.
Key word:
Concomitant Object!Quran

!
!
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'ﳌﻘﺪﻣﺔ

"ﳋــﻼ1 oﻛﺜــﺮ ﻋﻨــﺪ "ﻟﻨﺤــﻮﻳﲔ "1ﳌﻔﴪــﻳﻦ 1ﻣﻌــﺮﰊ

"ﳊﻤﺪ ﷲ " #qﻟﻌﺎﳌﲔ "1ﻟﺼــﻼ"1 /ﻟﺴــﻼ wﻋــﲆ ﻧﺒﻴــﻪ

"ﻟﻘﺮ cdﰲ ﻫﺬ" aﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺳﻮ"T Uﻗــﻮ" çﻟﻘــﻮ ,ﺑــﺎﳌﻔﻌﻮ,

ﻓﻤﻦ "ﻷﺑﻮ"" #ﻟﻨﺤﻮﻳﺔ "ﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑــﺎ" #ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ,

8ﻛﺮ ãﻓﻴﻪ "ﻵﻳﺎ" ãﻟﺘﻲ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑــﺎﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌــﻪ ,ﻣــﻊ

T1ﺑﻮ" #ﻧﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪ Hﺑﻌﻀﻬﻢ HTq1 ,ﺑﻌﻀﻬﻢ Tﻧﻪ ﺑﺎ#

ﻣﻌﻪ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ uﻣﺎ ﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ "ﻟﻨﺤــﻮ 1T ,ﻟﻠﻤﻌﻨــﻰ; 8u

ﺧﺎﺗﻢ "ﳌﺮﺳﻠﲔ1 ,ﻋﲆ dﻟﻪ T1ﺻﺤﺎﺑﻪ Tﲨﻌﲔ Tﻣﺎ ﺑﻌﺪ

1ﻗﺪ ﻛﺜﺮ "ﳋﻼ oﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ "ﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ,ﻓﺘﻨﺎQﻋﺘﻪ 1ﻇﺎﺋﻒ
ﺳﲈﻋﻲ ﳚﺐ  cTﻳﻮﻗﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﲆ ﻣــﺎ ﺳــﻤﻊ 1ﻻ ﻳﻘــﺎ
ﻋﻠﻴﻪ.

ﻫﺬ" ﻣﻦ ﺟﻬﺔ1 ,ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ Tﺧــﺮ Hﻓﻘــﺪ "ﺧﺘﻠــﻒ

"ﻟﻨﺤﻮﻳﻮ1 cﻣﻌﺮﺑﻮ "ﻟﻘﺮ1 cdﻣﻔﴪ a1ﺣــﻮ a01q1 ,ﰲ
"ﻟﻘﺮ" cdﻟﻜﺮﻳﻢ.

A
ﻣﻄﻠﻘﺎ1 ,ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻨﻔﻲ 1ﺟﻮa0
ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﻳﻨﻔﻲ 1ﺟﻮa0

ﻣﻠﺤﻘــﺎ ﳎـ A
A
ـﺪ1ﻻ
ﻣﻌﻪ  wTﻻ? ,ﺛــﻢ ﺑﻌــﺪ 8ﻟــﻚ ﺟﻌﻠــﺖ

ﻧﺴﺒﺔ "ﻟﻘﻮ ,ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ1 ,ﺗﺮﺟﺢ ﻟﺪ1 cT çﻇﻴﻔــﺔ "ﳌﻔﻌــﻮ,

"ﳌﻌﻨﻰ "ﻷﻗﻮ Hﻟﻠﻮ"" 1ﻻﺷﱰ""1 îﳉﻤﻊ1 ,ﻗــﺪ ﻳﻘــﺮ#
ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ "ﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ,ﻓﺤﻤﻠﺖ ﺑﻌﺾ "ﻵﻳﺎ ãﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ
 cTﲪﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﳎﺮ" 0ﳉﻤﻊ Tﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻫﺬ" u1ﲏ ﱂ Tﻃﻠﻊ ﻋﲆ "q0ﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻨﺎ1ﻟﺖ "ﳌﻮﺿﻮ,ò

u1ﻧﲈ "ﻟﺬ1 çﺟﺪﺗﻪ "q0ﺳﺔ ﺗﻨﺎ1ﻟــﺖ " 1"1ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ

"1ﻟﻔــﺮ iﺑﻴﻨﻬــﺎ 1ﺑــﲔ "ﻟﻌﺎﻃﻔــﺔ ﻛﺒﺤــﺚ )"ﻟــﻮ" 1ﺑــﲔ

ﺑﻴﻘﲔ1 ,ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮT Hﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮ1 ,0ﻣﻦ ﻫﻨﺎ qﻏﺒﺖ ﰲ

"ﻟﻌﻄﻒ "1ﳌﻌﻴﺔ( ﻟﻔﻮQﻳﺔ "ﻟﻘﻀﺎ /ﻧﴩ ﰲ ﳎﻠﺔ "q0ﺳﺎã

"ﻷ :,1ﻣﻮﻗﻒ "ﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻣــﻦ 1ﻇﻴﻔــﺔ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ,

"ﻟﺒﻠﻘــــﺎ" ,Uﻟﻌــــﺪ" 0ﻟﺜﺎﻟــــﺚ "ﳌﺠﻠــــﺪ "ﻟﺜــــﺎﲏ

"ﻟﺜــﺎﲏ" :ﻟﺴــﻌﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘــﻖ ﻣــﻦ 1ﺟــﻮ 0ﻫــﺬ" aﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ

"q01ﺳﺔ ﺗﻨﺎ1ﻟﺖ )"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﰲ "ﻟﻨﺤﻮ "ﻟﻌﺮﰊ ﻧﺼـ Aﺒﺎ

ﻓﺠﺎ ãUﻫﺬ" aﻟﺪ"qﺳﺔ ﻋﲆ Tﻣـ n
ـﻞ  cTﺗﺼــﻞ uﱃ ﻧﺘﻴﺠــﺔ

Tﺑﺤــﺎ °ﻛﻠﻴــﺔ "ﻟﱰﺑﻴــﺔ "ﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ,ﺟﺎﻣﻌــﺔ "ﳌﻮﺻــﻞ,

1ﻗﺪ "ﻗﺘﻀﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ "ﻟﺒﺤﺚ 1ﻣﺎ0ﺗﻪ "ﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  cTﺗﻜﻮc

1ﻫﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﲤﺎ Aﻣﺎ ﻋﻦ ﻫﺬ" "ﻟﺒﺤﺚ.

"ﻟﻮﻗﻮ oﻋﲆ ﻫﺬﻳﻦ "ﻷﻣﺮﻳﻦ "1ﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﲈ1 ,ﳘﺎ:
1ﻛﻴﻒ ﺗﻨﺎQﻋﺘﻪ 1ﻇﺎﺋﻒ Tﺧﺮ ﻟﺪ Hﺑﻌﻀﻬﻢ?.

"ﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ "ﻟﻘﺮ" cdﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﺣﻮ ,ﻫﺬﻳﻦ "ﻷﻣﺮﻳﻦ.

ﻗﺴﻤﺘﻪ ﺑﲔ "ﳌﻘﺪﻣﺔ "1ﳋﺎﲤﺔ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ "ﳌﺒﺤﺜﲔ:

"ﳌﺒﺤﺚ "ﻷ" :,1ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﰲ "ﳌﻴﺰ"" cﻟﻨﺤﻮ.ç

"ﳌﺒﺤــﺚ "ﻟﺜــﺎﲏ" :ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﰲ "ﻟﻘــﺮ" cdﻟﻜــﺮﻳﻢ

"q0ﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.

T1ﺣﺴﺐ Tﲏ 1ﻗﻔﺖ ﻋﲆ Tﻫﻢ "ﻵﻳﺎ" ãﻟﺘﻲ ﻃﺎ ,ﻓﻴﻬــﺎ

"ﻟﻌﻠﻮ" wﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ "1ﻻﺟﺘﲈﻋﻴــﺔ ,ﻛﻠﻴــﺔ qTﺑــﺪ ,ﺟﺎﻣﻌــﺔ
"1ﻟﺜﻼﺛﻮ.w٢٠٠٥c

1ﺟﺮ"( ﻟﻌﺒﺪ "ﳉﺒﺎ qﻓﺘﺤﻲ Qﻳﺪ" ,cﻧﴩ ﰲ ﳎﻠــﺔ
q1ﻓ Aﻌﺎ A
"ﳌﺠﻠﺪ "ﻟﻌﺎﴍ" ,ﻟﻌﺪ" 0ﻟﺜﺎﲏ.

"1ﷲ Tﺳﺄ cT ,ﻳﻨﻔﻊ ﲠﺬ" aﻟﺪ"qﺳﺔ cT1 ,ﳞﻴﺊ ﳍــﺎ ﻣــﻦ

ﻳﺴﺪ ﺧﻠﻠﻬﺎ 1ﻳﺘﻢ ﻧﻘﺼﻬﺎ.

'ﳌﺒﺤﺚ 'ﻷ' :79ﳌﻔﻌﻮ 7ﻣﻌﻪ ﰲ 'ﳌﻴﺰ'@ 'ﻟﻨﺤﻮ>.

C
9Eﻻ' :ﳌﻔﻌﻮ 7ﻣﻌﻪ 9ﻣﺎ ﺗﻨﺎLﻋﻪ ﻣﻦ 'ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 'ﻟﻨﺤﻮﻳﺔ:
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ﻳﻌﺪ ﺑﺎ" #ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻣﻦ Tﻗﻞ "ﻷﺑــﻮ"" #ﻟﻨﺤﻮﻳــﺔ

ـﲑ" ﰲ uﻋﺮ"ﺑــﻪ 1ﰲ
ﺗﻔﺮﻳ Aﻌﺎ1 ,ﻣﻊ ﻗﻠﺘﻪ ﺣﻮ Hﺧﻼ Aﻓــﺎ ﻛﺒـ A
ﻣﻜﺎﻧﺘــﻪ ﻣــﻦ ﺑــﲔ ﻣﺘﻌﻠﻘــﺎ" ãﳉﻤﻠــﺔ1 ,ﻗــﺪ ﺗﻨﺎQﻋﺘــﻪ

1ﻇﺎﺋﻒ ﻧﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪ Hﺑﻌﺾ "ﻟﻨﺤﻮﻳﲔ 1ﻣﻦ 8ﻟﻚ:

A
1Tﻻ8 :ﻫﺐ Tﺑﻮ "ﳊﺴﻦ "ﻷﺧﻔﺶ 1ﻣﻌﻈﻢ "ﻟﻜــﻮﻓﻴﲔ

)( ١

uﱃ " cTﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻣﻨﺼﻮ" #ﻧﺘﺼﺎ" #ﻟﻈﺮ81" oﻟﻚ

" cTﻟﻮ" 1ﰲ ﻗﻮﻟﻚ :ﻗﻤﺖ Q1ﻳﺪ"1 ," Aﻗﻌﺔ ﻣﻮﻗــﻊ )ﻣــﻊ(

ﻓﻜﺄﻧﻚ ﻗﻠﺖ :ﻗﻤﺖ ﻣﻊ Qﻳﺪ" 1 ,ﻋﲆ ﻫﺬ" "ﳌﺬﻫﺐ ﻻ
)(٢

ﺗﻜــﻮ" cﻟــﻮ" 1ﻣﻮﺻــﻠﺔ ﻟـــ)ﻗﻤﺖ( uﱃ Qﻳــﺪ ,ﻛــﲈ ﻫــﻮ
ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮ" qﻟﺒﴫﻳﲔu1" ,ﻧﲈ ﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺰﻳﺪ cT
ﻳﻨﺘﺼﺐ ﺑﺘﻮﺳﻄﻬﺎ "ﻧﺘﺼﺎ" #ﻟﻈﺮ. "o
)(٣

1ﻣﺎ 8ﻫﺐ uﻟﻴﻪ "ﻷﺧﻔﺶ ﻣﺮ 010ﻣﻦ 1ﺟﻮ:a

"ﻷT :,1ﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎ" cﻻﺳــﻢ ﻣﻨﺘﺼـ Aﺒﺎ ﻋــﲆ "ﻟﻈــﺮo

ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ 81 ,ﻫــﺐ "ﺑــﻦ ﻳﻌــﻴﺶ "ﻟﺼــﻨﻌﺎﲏ uﱃ Tﻧــﻪ ﻻ
)( ٦

ﻳﻌﻤﻞ ﰲ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ uﻻ ﻓﻌﻞ ﴏﻳﺢ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻘﻂ .
)( ٧

"ﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺟﻌــﻞ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ "ﻟــﻮ" 1ﻣﻨﺼــﻮ Aﺑﺎ "ﻧﺘﺼــﺎ#
"ﻟﻈﺮ" c≥ ≥u oﺳﺘﻘﺎ wﻣﻊ Tﻟﻔﺎ ¥ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣــﻊ

ﻛــﻞ ﻟﻔــﻆ ﻛــﲈ ﰲ " ﻗﻮﻟــﻚ" :ﺳــﺘﻮ" Hﳌــﺎ ∑"1 Uﳋﺸـ Æ
ـﺒﺔ,
Æ
ـﺖ Q1ﻳــﺪ " Aﻛـ Æ
ـﺎﻷﺧ Æﻮﻳﻦ ,ﻟﻴﺴــﺖ
1ﴎã
"1ﻟﻨﻴﻞ1 ,ﻛﻨـ ∑
∑
"ﻧﺘﺼﺎﲠﺎ" .
"ﻷﺳﲈ Uﻓﻴﻬﺎ ﻇﺮA 1ﻓﺎ ,ﻓﻼ ﺗﻨﺘﺼﺐ
Æ
) (٨

"ﻟﺮ"ﺑﻊ8 :ﻛﺮ" aﻟﻌﻜﱪ1 çﻫﻮ  cTﻣــﺎ ﻗﺎﻟــﻪ "ﻷﺧﻔــﺶ

ﻣﻦ ) cTﻣﻊ( Æﺗﻨºﺼﺐ ﻋــﲆ "ﻟ ﱠﻈــﺮ1 ,oﻣﻌﻨــﻰ "ﻟ ﱠﻈﺮﻓﻴــﺔ
ﻓﻴﻬﺎ Æﻣﻮﺟﻮ  0Ωﺻﺤﻴﺢ1 ,ﻟﻜــﻦ "ﻻ ﻣﻌﻨــﻰ ﻟﻠ ﱠﻈﺮﻓ≥ æﻴــﺔ ﰲ
"ﻟﻘـ ≥
T1ﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬ" Æ
ـﻮ,
"ﻟﻮ"1 1ﻻ ﻓﻴﲈ ﺑﻌﺪ Æﻫﺎ ,ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ.
∑

ﱠ
"1ﳊﺮ o1ﻻ ﺗÆﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻌﺎﲏ ﻛﲈ
"ﻟﻮ" 1ﺑﻤﻌﻨﻰ )ﻣﻊ(,
cT
∑
Æ
≥
≥
ﺣﺮ" o1ﻻﺳﺘﻔﻬﺎ"1 wﻟﻨ ≥
"ﻟﻮ" 1ﻣﻌﻨــﻰ
ﻳﺒﻖ ﰲ
ﰲ
æﻔﻲ1 ,ﱂ Æ

ﻟﻜﺎ cﺣﻘﻪ  cTﻳﻜﻮ cﺑﻤﻌﻨﻰ )ﰲ( 1 ,ﻫــﺬ" ﻻ ﻳﻜــﻮ,c

"ﻟ Æﻌﻄﻒ" .

ﻣﻊ "ﻟﻨﻬﺮ uﻻ ﻋﲆ  /0"quﻣﻌﻨﻰ dﺧﺮ.

 "8uﺗﻘﺪﻣﻪ "ﺳﻢ "1ﻟﻮ" 1ﻋﲆ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻛــﲈ ﰲ :ﻛــﻞ qﺟــﻞ

)(٤

"1ﻟﻨﻬﺮ ,ﻻ ﻳﻤﻜــﻦ  cTﺗﻀــﻤﺮ )ﰲ(
ﻓﻠﻮ ﻗﻴﻞ :ﺟﺎQ Uﻳﺪ
Æ
"ﻟﺜﺎﲏ" cT :ﻟﻈﺮ oﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ "ﻟﻔﻌﻞ 1ﻣﻌﻨﻰ "ﻟﻔﻌــﻞ

"1q1ﺋﺢ "ﻟﻔﻌﻞ 1 ,ﻫﺬ" ﻻ ﻳﻜﻮ cﰲ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ; 8u
)(٥

ﻻ ﻳﻌﻤــﻞ ﻓﻴــﻪ uﻻ "ﻟﻔﻌــﻞ 1Tﻣــﺎ ﰲ ﻣﻌﻨــﺎ aﻛــﲈ ﻗــﺎ,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

)(١

)(٣

ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب ﻻﺑﻦ ﺟﲏ ،١٢٨/١وﻳﻨﻈﺮ :ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ
ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،١٢٨/٢واﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن.١٠٦/٨
ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن.١٠٦/٨
ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،١٨ /٨وﻳﻨﻈﺮ :ﺷﺮح اﳌﻘﺪﻣﺔ
اﶈﺴﺒﺔ ﻻﺑﻦ ﺑﺼﻴﺺ.٥٨٣

)(٤
)(٥
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"ﳋﺎﻣﺲ cT :ﻣﺎ ﺑﻌﺪ "ﻟﻮ"" 1ﻟﺘﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ )ﻣﻊ( ﻗﺪ ﻳﺮﻓﻊ

1ﺿﻴﻌﺘ∑ﻪ ,ﻓﻠﻮ "ﻧﺘﺼﺐ "ﻧﺘﺼﺎ" #ﻟﻈﺮ oﻣﺎ ﺟﺎ" Qﻟﺮﻓــﻊ

ﻛﲈ ﻫﻮ ﰲ "ﻟﻈﺮ . o1ﻓﻴﺒﻘــﻰ ﻫــﺬ" "ﻟﻘــﻮ-,ﻛــﲈ ﻗــﺎ,
)(١٠

"ﻟﺰﺑﻴﺪ ":-çﺿﻌﻴ Aﻔﺎ01 ,ﻋﻮ Hﻻ 0ﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ" .
)(١١

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن ،١٠٦/٨وﺷﺮح اﻟﻠﻤﺤﺔ
اﻟﺒﺪرﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم.٢٠٠/٢
ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ.١٢٨/٢

)(٢

)( ٩

ﻷﰊ

) (٦اﻟﻜﺘﺎب ،٣١٠/١وﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ
ﺣﻴﺎن ،١٠٢/٨وﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ.١٢٦/٢
) (٧اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ.١٨١
) (٨ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،١٢٩/٢وﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف
ﻟﻠﺮﻣﺎﱐ ،٦٠واﻹﻧﺼﺎف ﻟﻸﻧﺒﺎري.٢٠٩
) (٩اﻟﺘﺒﻴﲔ ﻋﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ واﻟﻜﻮﻓﻴﲔ-٣٨١
.٣٨٢
) (١٠ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ ﻟﻠﻌﻜﱪي.٣٣٣/١
) (١١اﺋﺘﻼف اﻟﻨﺼﺮة.٣٦

سعود بن أمحد املنيع :وظيفة املفعول معه يف امليزان النحوي وتطبيقاهتا يف القرآن الكريم
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ﺛﺎﻧ Aﻴﺎ8 :ﻫﺐ "ﻟﺰﺟﺎ¬ uﱃ Tﻧــﻪ ﻣــﻦ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﺑــﻪT"1 ,ﻧــﻪ

"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻋﲆ "ﻟﻮﺟﻪ "ﻟﺬ çﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ "ﳌﻔﻌﻮ ,,ﻓﺈ cﻛــﺎc

"ﳌﻔﻌﻮ1 ,ﺑﻴﻨﻬﲈ "ﻟــﻮ" cu1 , "1ﱂ ﻳﴫــ√ "ﻟﺰﺟــﺎ¬ ﰲ

ﺣﺮ oﺑﻴﻨﻬﲈ cu1 ,ﻛﺎ cﳛﺘﺎ¬ uﱃ 1ﺳﻴﻂ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻴــﻪ,

ﻣﻨﺼــﻮ #ﺑﺘﻘــﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣــﻞ; ﻷ" cﻟﻔﻌــﻞ ﻻ ﻳﻌﻤــﻞ ﰲ
)(١

ﻻ ﳛﺘﺎ¬ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻴﻪ uﱃ 1ﺳــﻴﻂ ﻓــﻼ ﻣﻌﻨــﻰ ﻟــﺪﺧﻮ,

A
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ ﻓــﺈ cﻫــﺬ" ﻣﻘﺘﴣـ ﻛﻼﻣــﻪ ,ﻗــﺎT ,ﺑــﻮ
ﻛﻮﻧﻪ

ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻂ "ﻟﻮﺳﻴﻂ 11ﺟﻮT ,a0ﻻ ﺗﺮT Hﻧﺎ ﻧﻘﻮ:,

"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ;  8uﻳﺼﲑ ﻣﻨﺼﻮ Aﺑﺎ ﻋﲆ Tﻧﻪ ﻣﻔﻌــﻮ ,ﺑــﻪ ﻻ

"ﳌﻌﻨﻰ "ﻟــﺬ çﻳﻮﺟــﺐ "ﻟﴩــﻛﺔ ﺑــﲔ ﻋﻤــﺮQ1 1ﻳــﺪ ﰲ

ﺣﻴﺎ ":cﰲ ﻧﺼﺐ "ﻻﺳﻢ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻀــﻤﺮ uﺣﺎﻟــﺔ ﻟﺒــﺎ#

ـﺮ" ﺑﴬــﺑﺖ; ﻷc
ـﺮ" ,ﻓﺘﻨﺼــﺐ ﻋﻤـ A
ﴐﺑﺖ Qﻳﺪ1 " Aﻋﻤـ A

ﻣﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ" T1 ,ﻣﺎ "ﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮ qﻓﻠﻢ ﻳﺬﻫﺐ ﻣﺬﻫﺐ

)ﴐﺑﺖ( ﻫﻮ "ﻟﻮ" 1ﻓﺠﺌــﺖ ﲠــﺎ 1ﱂ ﲤﻨــﻊ ﻣــﻦ 1ﻗــﻮò

ﻣﻀﻤﻨAﺎ ﻣﻌﻨﻰ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﺑﻪ ﻓﻘــﻂ ,ﻗــﺎ81 ":,ﻟــﻚ ﻧﺤــﻮ

ﴐﺑﺖ uﻻ Qﻳﺪ ," Aﻓﺘﻨﺼﺐ Qﻳــﺪ " Aﺑﴬــﺑﺖ cu1 ,ﻛــﺎc

)( ٢

"ﻟﺰﺟﺎ¬ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ uﱃ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﺑﻪ u1ﻧﲈ ﺟﻌﻠﻪ

ﻗﻮﻟﻚ :ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ T1ﺑﺎT ,îﻻ ﺗــﺮ" cT Hﻟــﻮ" 1ﺑﻤﻌﻨــﻰ
)ﻣﻊ( "1ﻷ #ﰲ "ﳌﻌﻨﻰ ﻣﻔﻌﻮ ,ﺑﻪ?" 1 ,ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ qﺑــﲈ

Tﻳﻀــﺎ Tﻧــﻚ ﺗﻘــﻮ :,ﻣــﺎ
ﴐﺑﺖ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ1 ,ﻣﻨــﻪ A

ﺑﻴﻨﻬﲈ )uﻻ(" .
)(٨

"ﻟﺜﺎﻟﺚ8 :ﻛﺮ" aﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ qﲪﻪ "ﷲ 1ﻫــﻮ Tﻧــﻪ" ﻟــﻮ

)(٣

A
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﻮﺳ Aﻌﺎ .
ﺳﻤﻰ ﻫﺬ" "ﻟﺒﺎ#
ﱠ
) (٤

1ﻫﺬ" "ﻟﻘﻮ ,ﻣﺮ 010ﻣﻦ 1ﺟﻮ:a

"ﻷ" cT :,1ﻟﻨﺼــــﺐ ﻻ ﻳﻜــــﻮu cﻻ ﺑﺈﺿــــﲈ,q

ﻛﺎ cﻣﺎ ﺑﻌﺪ "ﻟﻮ" 1ﻣﻨﺼــﻮ Aﺑﺎ ﺑﻔﻌــﻞ ﻣﻀــﻤﺮ ﱂ ﳛــﺘﺞ uﱃ

"ﻟﻮ" 1ﻛﲈ ﻻ ﳛﺘﺎ¬ uﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ uﻇﻬﺎT ,aqﻻ ﺗﺮT Hﻧــﻚ ﻟــﻮ
Tﻇﻬﺮ ãﻓﻌﻞ "ﳌﻼﺑﺴﺔ ﰲ :ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻚ Q1ﻳﺪ " Aﻗﻠــﺖ :ﻣــﺎ

"1ﻹﺿﲈ qﺧﻼ oﻟﻸﺻﻞ .ﻗﺎﻟﻪ "ﻟﺮﴈ 1 ,ﻗﺎ" ,ﺑــﻦ

ﺷﺄﻧﻚ ﺗﻼﺑﺲ Qﻳﺪ ,1"1 c10 " Aﻓﻴﻠﺰ wﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺈﺿﲈq

ﻣﻦ ﺣﺬ" oﻟﻔﻌﻞ" 1 ,ﻗﺎ" ,ﻟﺰﺑﻴﺪ ":çﻓﻌﻞ "ﳌﻼﺑﺴــﺔ

"ﻹﻇﻬﺎ ,qﻓﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎ Uﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ 1ﻣﺎ Tﻓﴣ uﱃ "ﻟﺒﺎﻃﻞ

)(٥

"ﳋﺒﺎ1 ":QﻗﻮT ,ﰊ uﺳﺤﺎ iﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ
)(٦

ﻻ ﻳﻘﺪu qﻻ ﻣﻊ ﻋﺪ" wﻟﻌﺎﻣﻞ "ﻟﻠﻔﻈﻲ "ﻟﻔﻌﲇ" .
)( ٧

"ﻟﺜــﺎﲏQ cT :ﻋــﻢ "ﻟﺰﺟــﺎ¬ " cTﻟﻔﻌــﻞ ﻻ ﻳﻌﻤــﻞ

ﺑﺎﳌﻌﻤﻮ1 ,ﺑﻴﻨﻬﲈ "ﻟﻮ" 1ﻣﺮ 010ﺑــﺄ"" cﻟﻔﻌــﻞ ﻳﻌﻤــﻞ ﰲ

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
اﻹﻧﺼﺎف ﻟﻸﻧﺒﺎري.٢٠٨
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ.١٠٣/٨
اﳌﻘﺮب.١٧٥
اﻟﻜﺘﺎب.٢٩٨/١ ،٢٩٧/١
ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.٥١٨/١
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻠﻤﻊ.٢٠١
اﺋﺘﻼف اﻟﻨﺼﺮة.٣٦

ﺗﻼﺑﺲ "ﻻﺳﺘﻐﻨﺎ Uﻋﻦ "ﻟــﻮ" 1ﻛــﲈ ﻳﺴــﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬــﺎ ﻣــﻊ
ﺑﺎﻃﻞ" .
)(٩

"ﻟﺮ"ﺑﻊ :ﻗﺎﻟﻪ "ﻷﻧﺒﺎ1 çqﻫﻮ "" cTﻟﻔﻌــﻞ ﻗــﺪ ﺗﻌﻠــﻖ

ﺑﺎﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﺑﺘﻮﺳﻂ "ﻟﻮ"T1 1ﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ uﻟﻴﻬــﺎ,

ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ  cTﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ 1ﺟﻮ0ﻫﺎ ,ﻓﻜﻴﻒ ﳚﻌــﻞ ﻣــﺎ ﻫــﻮ
ﺳﺒﺐ ﰲ 1ﺟﻮ" 0ﻟﻌﻤﻞ ﺳﺒ Aﺒﺎ ﰲ ﻋﺪﻣﻪ?" .
)(١٠

) (٨ﺷﺮح ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻟﻠﺴﲑاﰲ.٧٢-٧١/٥
) (٩ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ.٢٥٠/٢
) (١٠اﻹﻧﺼﺎف.٢٠٨
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ﺛﺎﻟ Aﺜــﺎ8 :ﻫــﺐ ﺣﻴــﺪ" /qﻟﻴﻤﻨــﻲ uﱃ " cTﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ

ﻣﻨﺼﻮ #ﻋﲆ ﻧــﺰ" òﳋــﺎﻓﺾ ,ﻓﻜــﺄ) cﻣــﻊ( ﺣــﺬﻓﺖ

"qﺑ Aﻌﺎ" cT :ﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪ "ﻟﻮ" 1ﻣﻨﺼﻮ #ﻋﲆ "ﳊﺎ.,

8ﻫﺐ ﺻﺪ" qﻷﻓﺎﺿﻞ "ﳋﻮ"Qqﻣﻲ uﱃ uﺧﺮ"¬ 1ﻇﻴﻔﺔ

ـﺮ"(" :
ﻓﺎﻧﺘﺼﺐ "ﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺎ ,ﰲ )ﺟﺎQ Uﻳــﺪ 1ﻋﻤـ A

"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻋﺪ"" 0ﳌﻔﺎﻋﻴﻞ1 ,ﻟﻜﻨﻪ Tﺑﻘﻰ ﳍــﺎ ﺣــﻖ

Qﻳﺪ ﻣﻊ ﻋﻤﺮ 1ﻣﻦ "ﳉﺮ uﱃ "ﻟﻨﺼﺐ ,ﻓﻘﻠﺖ :ﺟﺎQ Uﻳــﺪ

A
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ;
1ﻟﻪ "ﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ 1ﻟﻜﻦ ﺟﻌﻠﻪ

ﳎﺮ "q1ﰲ ﻣﺜﻞ :ﺟﺎU
ﻧﻘﻠﺖ uﻋﺮ" #ﻋﻤﺮ 1ﺑﻌﺪ  cTﻛﺎc
A
1ﻋﻤﺮ"1 ,ﻫﺬ" Tﺻﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻛﻞ ﳎـ n
ـﺮ q1ﺳــﻘﻂ ﻣﻨــﻪ
A
∑
"ﻟﻔﻌﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ" u1 ,ﱃ
"ﳉﺎ ,qﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺼﺐ 1ﻳﺘﻌﺪu Hﻟﻴﻪ
)(١

ﺐ
ﻫﺬ" 8ﻫﺐ A
Tﻳﻀﺎ "ﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ "ﻟﺼــﻨﻌﺎﲏ 1 ,ﻗــﺪ Æﻧ Æﺴـ Æ
)( ٢

ﺣﻴﺪ" /∑ qﻟﻴﻤﻨﻲ ﻫﺬ" "ﻟﻘﻮu ,ﱃ "ﳋﻠﻴــﻞ ﺑــﻦ Tﲪــﺪ qﲪــﻪ

"ﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ,ﻓﺮ" cT HTﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻟﻪ ﺣﻖ "ﻟﻨﺼــﺐ

ﻷ" cﳌﻔﻌﻮ ,ﻫــﻮ "ﻟــﺬ çﻳﻘــﻮ wﻣﻘــﺎ" wﻟﻔﺎﻋــﻞ  "8uﺑﻨــﻲ

"ﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻤﻔﻌــﻮ ,ﺑــﻪ"1 ,ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﻻ ﻳﻘــﻮ wﻣﻘــﺎw
"ﻟﻔﺎﻋﻞ "ﻟﺒﺘﺔ1 ,ﻟﻮ ﺟﺎ Qﺟﻌﻠــﻪ ﻣﻔﻌـ A
ـﻮﻻ ﺑﻤﺠــﺮ 0ﳎﻴﺌــﻪ

ﻣﻨﺼﻮ Aﺑﺎ cT1 ,ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ A
Tﻳﻀــﺎ ﻣــﻦ
ﺗﻌﻠﻘﺎ ﻟﻜﺎ" cﳊﺎA ,

"ﷲ 1 ,ﻻﺑﻦ "ﻟﴪ"¬ ﻣﺎ ﻳﻮﻫﻢ ﲠـﺬ" ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ1 ":ﻫــﺬ"

ﲨﻠﺔ "ﳌﻔﺎﻋﻴﻞ .

"1ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ -ﻛﺎ cﺣﻘﻬﲈ  cTﻻ ﻳﻔﺎqﻗﻬﲈ ﺣﺮ" oﳉﺮ,

ﻟﻴﺲ ﻋﲆ ﺟﻬﺔ "ﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ ﻛــﲈ ﻗــﺎ" ,ﻟﻨﺤــﺎu1 ,/ﻧــﲈ ﻫــﻮ

)(٣

"ﻟﺒﺎ"1 ,#ﻟﺒﺎ" #ﻟﺬ çﻗﺒﻠــﻪ T-ﻋﻨــﻲ :ﺑــﺎﰊ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻟــﻪ

)(٦

"1ﻧﺘﴫ "ﻟﻌﻠﻮ çﳍــﺬ" "ﻟﻘــﻮ81 ,ﻛــﺮ ﱠ
" ":cTﻧﺘﺼــﺎﺑﻪ

1ﻟﻜﻨــﻪ ﺣــﺬ oﻓــﻴﻬﲈ 1ﱂ ﳚﺮﻳــﺎ ﳎــﺮ" Hﻟﻈــﺮ o1ﰲ

ﻣﻨﺼﻮ #ﻋﲆ "ﳊﺎ ;,ﻷﻧــﻚ  "8uﻗﻠــﺖ" :ﺳــﺘﻮ" HﳌــﺎU

ﻓﻴﺪﻟﻚ ﺗﺮ" îﻟﻌﺮ #ﻟﺬﻟﻚ Tﳖﲈ ﺑﺎﺑــﺎ1 cﺿــﻌﺎ ﰲ ﻏــﲑ

1ﻫﺬ" ﻣﺬﻫﺐ "ﳋﻮ"Qqﻣﻲ ﻣــﻦ "ﻟﺒﴫــﻳﲔ1...ﻣﺎ ﻗﺎﻟــﻪ

"ﻟﺘﴫــ oﰲ ≥
"ﻹﻋــﺮ"1 ,#ﰲ uﻗﺎﻣﺘﻬــﺎ ﻣﻘــﺎ" wﻟﻔﺎﻋــﻞ,

ﻣﻮﺿﻌﻬﲈ8 cT1 ,ﻟﻚ "ﺗﺴﺎ òﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻬﲈ" .
)(٤

"1ﳋﺸﺒﺔ ,ﻓﺎﻟﻐﺮT œﻧﻪ "ﺳﺘﻮ" Hﳌــﺎ UﻣﻘﺎA qﻧــﺎ "ﳋﺸــﺒﺔ.
"ﳋﻮ"Qqﻣﻲ ﻫﻮ "ﳌﺨﺘــﺎ ;qﻷ" cﳌﻌﻨــﻰ ﻳﺮﺷــﺪ uﻟﻴــﻪ" ,
)(٧

1ﻫﺬ" "ﻟﻘﻮ ,ﻣﺮ 010ﺑﺄ" cﻻﺳﻢ "ﳌﻨﺼﻮ1 #ﺻﻞ uﻟﻴﻪ

ﻣﻨﺰ1ﻋــﺎ,
ﻋﻤﻞ "ﻟﻔﻌﻞ ﺑﻮ"ﺳﻄﺔ ﺣﺮ oﻣﻠﻔﻮ1 ¥ﻟــﻴﺲ
A

"1ﺧﺘﺎ" aqﻟﻘﻮﺟﻮ çﻗﺎ81 ":,ﻟﻚ " cTﳌﻨﺼﻮ #ﺑﻤﻌﻨﻰ

ﺑﻞ "ﳚﺐ 8ﻛﺮ ﻫﺬ" aﻟﻮ" 8u ;1ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ "ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺬo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

" 1"1ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ" .
) (٥

)(١
)(٢
)(٣

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

)(٤
)(٥
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ﻛﺸﻒ اﳌﺸﻜﻞ.١١٨
اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ.١٨١
ﻛﺸﻒ اﳌﺸﻜﻞ ،١١٩واﻟﺼﻮاب أن اﳋﻠﻴﻞ ﻳﺮى أﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮل
ﻣﻌﻪ ﻣﻨﺼﻮب Åﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮاو .ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﻨﻬﺎج
ﰲ ﺷﺮح ﲨﻞ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮي.٣٦٠/٢
اﻷﺻﻮل.٢١٢/١
ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﴰﻮﱐ ،١٣٤/٢واﻧﻈﺮ :ﺷﺮح اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺮﺿﻲ ،٣٣/٤واﳌﻐﲏ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم .٧٠٨وﻗﺪ أﺟﺎز ﺣﺬﻓﻬﺎ

)(٦

)(٧

اﺑﻦ إëز وﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ ":ﻗﺪ ﲢﺬف ،...وﻣﺴﻮغ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪي أãﺎ
ﰲ اﻷﺻﻞ ﻋﺎﻃﻔﺔ ،واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻗﺪ ﺣﺬﻓﺖ" ﻗﻮاﻋﺪ
اﳌﻄﺎرﺣﺔ.١٧٠
اﻟﺘﺨﻤﲑ .٤٠٨/١وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻋﺠﻴﺐ ﰲ اﻟﺘﺨﻤﲑ ،ﻓﺼﺪر
اﻷﻓﺎﺿﻞ ﰲ ﺷﺮح اﳉﻤﻞ ١٥٦ﺻﺮح ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ،
وﻗﺪ ذﻫﺐ إﱃ أوﺳﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺬﻫﺐ إﱃ أن اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ
ﻳﻘﻊ ﲨﻠﺔ ﺣﻜﻰ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻋﻨﻪ ،وﻗﺎل ":وأﺛﺒﺖ-ﺻﺪر
اﻷﻓﺎﺿﻞ-ﳎﻲء اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ ﲨﻠﺔ" ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ،٦٠٦واﻧﻈﺮ:
ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ.٢٤٠/٣
اﳌﻨﻬﺎج ﰲ ﺷﺮح ﲨﻞ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ.٣٦١/٢
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)ﻣﻊ( ﰲ ﳏﻞ "ﻟﻨﺼــﺐ ﻋــﲆ "ﳊــﺎ"1...,ﻟﻮ" 1ﻫﻬﻨــﺎ ﰲ

"ﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎ ,ﻻ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ" .
)( ١

1ﻟﻜﻦ "ﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﱂ ﻳﻨﻈﺮu "1ﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﳛﻞ ﳏﻞ "ﻟﻔﺎﻋﻞ

ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎ" Uﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮ ,ﻓﻘﻂ ,ﺑﻞ ﻧﻈــﺮu "1ﱃ ﻣــﺎ ﻫــﻮ

Tﻫﻢ ﻣﻦ 8ﻟﻚ 1ﻫــﻮ "ﳌﻌﻨــﻰ ,ﻓــﺈ cﻣــﻦ ﻳﻘــﻮ :,ﴎã

ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ1 .ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬ" "ﳌﻮﺿﻮT- òﻋﻨــﻲ ﻣﻮﺿــﻮ òﻣــﺎ

ﺳﻤﻮ aﺑﺎﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ cT -ﻳﺬﻛﺮ "ﺳــﻢ ﺑﻌــﺪ  1"1ﱂ ﺗــﺆ ﱢ0
"ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ "ﻟﺘــﻲ ﻧ≥ـﻴﻂ ﲠــﺎ ‘"0Tﻫــﺎ 1ﻫــﻲ "ﻟﺪﻻﻟــﺔ ﻋــﲆ

"ﻟﺘﴩﻳﻚ " 1Tﻟﻌﻄﻒ ﻓﻴﻨﺘﺼﺐ ﻫﺬ" "ﻻﺳﻢ; ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ
ﴍﻳﻜAﺎ ﳌﺎ ﻗﺒﻞ "ﻟﻮ" 1ﻓﻴﲈ ﳛﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ uﻋﺮ"ﰊ" .
)( ٥

"1ﻟﻘﻤﺮ ,ﻓﺈ cﻣﻌﻨــﺎT aﻧــﻪ ﺳــﺎ qﻟـ A
ـﻴﻼ ﻣﺼــﺎﺣ Aﺒﺎ "ﻟﻘﻤــﺮ,
≥
ﺐ ﻣﻌﻪ "ﻟﺴﲑ ,ﻓﻜﺎﻧــﺖ "ﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﻣــﻊ
ﻓﺎﻟﻘﻤﺮ ∑" ºﺻ ∑ﻄﺤ Æ

"ﻷ cT :,1ﻫﺬ" ﻓﻴﻪ uﻟﻐﺎ Uﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ ﻧﺤﻮﻳــﺔ"0 ,ﺧﻠــﺔ

"ﺳــﺘﻮ" Hﳌــﺎ"1 Uﳋﺸــﺒﺔ ,ﻓــﺈ" cﳋﺸــﺒﺔ ﻣﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌﻬــﺎ

u1ﻧﲈ Tﻋﻄﺎﻫﺎ 1Tﺻﺎ Aﻓﺎ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺗﺼﺪ iﻋﲆ Tﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻮò

"ﻟﻔﺎﻋــﻞ ﰲ ﻣﻌﻨــﻰ "ﻟﻔﻌــﻞ 1ﻫــﻮ "ﻟﺴــﲑ1 ,ﻫﻜــﺬ" ﰲ:

∑ 1ﻳ Æﺮ 0ﻫﺬ" "ﻟﻘﻮ ,ﻣﻦ 1ﺟﻮ:a

ﺿﻤﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻔﻴﺪ1 ,ﻋﺪ wﻣﻨﺤﻬﺎ 1ﻇﻴﻔﺔ ﺗﺴــﺘﺤﻘﻬﺎ,

"ﻻﺳﺘﻮ" Uﺑﺎﳌﺎ ,Uﻗﺎ" ,ﺑﻦ "ﳋﺒﺎ1 ":Qﴍﻃﻮ" ﰲ "ﳌﻔﻌﻮ,

ﻣﻦ Tﻧﻮ" òﻫﺬ" aﻟﻮﻇﺎﺋﻒ "ﻟﻨﺤﻮﻳﺔ.

ﳎﺎ ,"Qﻛﲈ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ :ﴎ"1 ãﳉﺪ" ;qﻓﺈc
ﻓﻌﻠﻪ" 1 ,ﻟﻮ A

"1ﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﰲ "ﳌﻌﻴــﺔ ﰲ "ﻟﺘﻌﻠــﻖ ﻓﺎﳉــﺎﻣﻊ ﺑﻴــﻨﻬﲈ ﻛﺒــﲑ

ﻗﺎ" ,ﻟﺮﴈ ﰲ ﻣﺜﻞ :ﴎ"1 ãﻟﻨﻴﻞ"1 ,ﻟﻨﻴﻞ ﻻ ﻳﺴﲑ ﺑﻞ

ﻛﺜﲑ".
ﻳﺘﺪ"ﺧﻼA c

ﻣﻌــﻪ  cTﻳﻜــﻮ cﺑﺤﻴــﺚ ﺗﺼــﺢ ﴍﻛﺘــﻪ ﻟﻠﻔﺎﻋــﻞ ﰲ
)( ٢

uﺳﻨﺎ" 0ﻟﺴﲑ uﱃ "ﳉﺪ" qﻋﲆ ﺳــﺒﻴﻞ "ﳌﺠــﺎ"1 Qﻟﺘﻮﺳــﻊ,

ﳚﺮ8 cu ":çﻟﻚ ﻻﺳﺘﻌﺎ" /qﻟﺴــﲑ ﳉـﺮ" çﻟﻨﻴــﻞæ ,ﳌـﺎ
"ﻗﱰ cﺑﲈ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ "ﻟﺴﲑ" .
)( ٣

"ﻟﺜـــﺎﲏ :ﻻ ﻓـــﺮ iﺑـــﲔ "ﻟﺘﴩـــﻳﻚ ﰲ "ﻟﻌﻄـــﻒ

ﻓﺎﻟﻘﻮ ,ﺑﺄﺣﺪﳘﺎ ﻳﻘﺘﴤ "ﻟﻘﻮ ,ﺑﺎﻵﺧﺮ 1ﻻ ﺳــﻴﲈ Tﳖــﲈ
"ﻟﺜﺎﻟﺚ" 1"1 cT :ﳌﻌﻴﺔ "ﻟﺘﻲ ﱂ ﺗﺆ ﱢ1 0ﻇﻴﻔﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ; uﻧﲈ

ﻫﻲ ﻣﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ 1ﻣﻮﺻــﻠﺘﻪ ﻟﻨﺼــﺐ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ,

ﺧﺎﻣﺴﺎ8 :ﻫﺐ ﻣﻬﺪ" çﳌﺨﺰ1ﻣﻲ uﱃ " cTﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ"
A

ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﻼ" wﳌﻘﻮﻳﺔ "ﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ "ﻟﻌﺎﻣــﻞ uﱃ "ﳌﻌﻤــﻮ,

1Tﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻪ ,ﻓﺘﺴــﻤﻴﺘﻪ ﺑــﺎﳌﻔﻌﻮ ,ﱂ ﺗﻘــﻢ ﻋــﲆ Tﺳــﺎ

"ﳊﺮﻓﲔ "ﺧﺘﺼﺎ ﰲ "ﻷﺳﲈ Uﻓﻈﻬﺮ ﻋﻤﻠﻬﲈ ﻟﻔ Aﻈﺎ  ,ﻗــﺎ,

ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ" ãﻷﻓﻌﺎ1 ,,ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ,
ﻣﻔﻬﻮu wﻻ ﻣﺎ Tﻣﻌﻨﻮ" ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗــﻮ ,ﺑﺎﻟﻌﺎﻣــﻞ Q1 ,ﻋـ n
ـﻢ
)(٤

ﺑــﺄ" cﳊﺮﻛــﺎd ãﺛــﺎ" qﻟﻌﻮ"ﻣــﻞ ﺑﺤﻴــﺚ ﺻــﺎ "1qﻻ

1ﻛﺎﻟﺒﺎ" Uﳌﻌﺪﻳــﺔ ﻛــﲈ ﰲ8 :ﻫﺒــﺖ ﺑﺰﻳــﺪu ,ﻻ  cTﻫــﺬﻳﻦ
)(٦

"ﳌﺎﻟﻘﻲ ﰲ ﻫﺬ" aﻟﻮ" cT ":1ﺗﻜﻮ cﺑﻤﻌﻨﻰ )ﻣﻊ( ﻣﺸــﻮﺑﺔ

ﻳﺘﺼــﻮ" c1qﺳـ Aـﲈ uﻻ 1ﻫــﻮ ﻣﻌﻤــﻮ ,ﻟﻔﻌــﻞ 1T ,ﺷــﺒﻴﻪ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

)(١
)(٢
)(٣

ﺷﺮح ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻋﺮاب.١٥١
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻠﻤﻊ.١٩٩
ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.٥١٩/١

)(٤

ﻳﻨﻈﺮ :إﺣﻴﺎء اﻟﻨﺤﻮ ﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ.١٦٠

)(٥
)(٦
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اﻹﻋﺮاب وﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ.١١٥
ﻗﺎل اﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﻌﻜﱪي ":اﳊﺮوف اﻟﱵ ﺗﻘﻮي اﻷﻓﻌﺎل ﺣﱴ
ﺗﺘﻌﺪى ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻟﺒﺎء ﰲ :ﻣﺮ زﻳﺪ ﺑﻌﻤ ٍﺮو ،وﻣﻨﻬﺎ ﻏﲑ
ﻳﺪا،
ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻟﻮاو ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ،و)إﻻ( ﰲ ﻗﺎم اﻟﻘﻮم إﻻ ز ً
ﻋﻤﺮا"
ﻋﻤﺮا ،واﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﰲ :ﻓﱠﺮح زﻳﺪ ً
واﳍﻤﺰة ﰲ :أﻗﺎم زﻳﺪ ً
ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ.١٣٠/١
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ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎ" Uﳌﻔﻌﻮ ,ﺑﻪ "8u1 ,ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻫــﺬ" "ﻟﺸــﻮ#
ﻛﺎﻧﺖ "ﻟﻌﺎﻃﻔﺔ" .
)(١

ﺳﺎ0ﺳﺎ" :ﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ,ﺗﻜﺎ1 0ﻇﻴﻔﺔ "ﻟﺘﺒﻌﻴﺔ )"ﻟﻌﻄﻒ( ﺗﻄﻐﻰ
A

∑ﳚﺰ Tﺑﻮ "ﳊﺴﻦ :ﺟﺌﺘﻚ 1ﻃﻠﻮ" òﻟﺸﻤﺲ çT ,ﻣﻊ ﻃﻠﻮò

"ﻟﺸﻤﺲ; ﻷﻧﻚ ﻟﻮ  cT ã0qTﺗﻌﻄﻒ ﲠﺎ ﻫﻨــﺎ ﻓﺘﻘــﻮ:,

Tﺗﻴﺘﻚ 1ﻃﻠﻮ" òﻟﺸﻤﺲ ,ﱂ ﳚﺰ; ﻷ cﻃﻠﻮ" òﻟﺸــﻤﺲ ﻻ

ﻋﲆ 1ﻇﻴﻔﺔ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ; ﳌﻘﺘﻀﻴﺎ0 ãﻻﻟﻴــﺔ 1ﻧﺤﻮﻳــﺔ,

ﻳﺼﺢ uﺗﻴﺎﻧﻪ ﻟﻚ" .

ﻓﺮﻋﺎ ﻋﻨﻬﺎ1 ,ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜــﻮ cﻛــﻞ "ﺳــﻢ
ﻣﻌﻪu1 ,ﻧﲈ ﻳﻜﻮA c

ﱂ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻗﻂ ﺑﻤﻌﻨﻰ )ﻣﻊ( uﻻ ﰲ "ﳌﻮﺿﻊ "ﻟﺬ çﻟــﻮ

ﺗﺎﺑ Aﻌﺎ)ﻣﻌﻄﻮ Aﻓﺎ(1 ,ﻻ ﻋﻜﺲ1 .ﻫﺬ" aﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻫﻲ "ﻟﺘــﻲ

"ﻟﻮ" 1ﰲ ﻣﺬﻫﺐ "ﻟﻌﺎﻃﻔﺔ  cu1ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﻌﻨﻰ )ﻣﻊ( Tﻧــﻪ

"ﻟﻘﺮ" cdﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ "ﳌﺒﺤﺚ "ﻟﻘﺎ.w0

ﻏﲑ aﻣﻦ "ﳌﻔﻌﻮﻟﲔ" .

1ﻟﻜﻦ ﻫﺬ" aﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﻠﻐــﻲ "ﻟﻨﺼــﺐ ﻋــﲆ "ﳌﻔﻌــﻮ,

ﻧﺼــﺐ ﻋــﲆ Tﻧــﻪ ﻣﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﳚــﻮ cT Qﻳﻜــﻮc

ﺳــﻴﻜﺜﺮ ﺗﻨﺎ1ﳍ ـﺎ ﰲ "q0ﺳــﺔ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘ Aﻴــﺎ ﰲ

)(٦

Tﻳﻀﺎ81 ,ﻛﺮ " ":cTﻟﻌﺮ#
u1ﱃ ﻫﺬ" 8ﻫﺐ "ﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ A

"ﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﳉــﺎ1 ,...Qﻳﺆﻳــﺪ ﻋﻨــﺪ îﻛــﻮc

ﻻ ﳚﻮ Qﺗﻘﺪﻳﻢ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻋــﲆ "ﻟﻔﻌــﻞ ﻛــﲈ ﳚــﻮ Qﰲ
)(٧

1ﻗــﺪ 8ﻫــﺐ Tﺑــﻮ "ﳊﺴــﻦ "ﻷﺧﻔــﺶ"1 ,ﻟﺴــﲑ"ﰲ,

"1ﻟﻔﺎqﳼ"1 ,ﺑﻦ ﺟﻨﻲ"1 ,ﺑﻦ "ﻟﻀـﺎﺋﻊ "1 ,ﻟــﺮﴈ ,
)( ٢

)(٣

ﻣﻌﱰﺿﺎ ﻋﲆ "ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﻧﺴــﺒﺘﻪ ﻫــﺬ"
1ﻗﺎT ,ﺑﻮﺣﻴﺎc
A

"ﻟﻘﻮ ,ﻻﺑﻦ ﺟﻨﻲ1 ":ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ  cTﻳﻨﺴﺐ Tﳖــﺎ ﻻ ﺗﻘــﻊ

"1ﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮ"1 , qﳋﻮ"Qqﻣﻲ u ,ﱃ " cTﻟﻮ"" 1ﻟﺘــﻲ ﰲ

uﻻ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﻋﻄﻔﻪ ﻻﺑﻦ ﺟﻨﻲ 1ﺣﺪ ,aﺑﻞ ﻗﻮ" ,ﺑﻦ

"ﻟﻌﻄﻒ ﻫﻮ "ﻷﺻﻞ; ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﲆ Tﻧــﻪ ﻣﻔﻌــﻮ,

"ﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮ. ",

ﺟﻨﻲ ﻋﻦ " 1"1ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌــﻪT ":ﻻ ﺗــﺮ" îﻻ ﺗﺴــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ

"ﻹﲨــﺎ òﰲ 8ﻟــﻚ ﻗــﺎ1 ":,ﻳﻤﺘﻨــﻊ ﺑﺈﲨــﺎ cT òﻳﻜــﻮc

)(٤

)(٥

"ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﻫــﻲ " 1"1ﻟﻌﻄــﻒ ﰲ "ﻷﺻــﻞ ,ﻓﻜــﺄc
ﻣﻌﻪ ﳚﻮ Qﻓﻴﻪ "ﻟﻌﻄﻒ 1ﻫﻮ Tﺻﻞ ﰲ 8ﻟــﻚ ,ﻗــﺎ" ,ﺑــﻦ
uﻻ ﰲ "ﳌﻮﺿﻊ "ﻟﺬ çﻟﻮ ﺷﺌﺖ ﻻﺳﺘﻌﻤﻠﺖ "ﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻓﻴﻪ,

ﻧﺤــﻮ :ﺟــﺎ" Uﻟــﱪ"1 0ﻟﻄﻴﺎﻟﺴــﺔ1 .ﻟــﻮ ﺷــﺌﺖ ﻟﺮﻓﻌــﺖ
"ﻟﻄﻴﺎﻟﺴﺔ ﻋﻄ Aﻔﺎ ﻋﲆ "ﻟﱪ1 ,0ﻛﺬﻟﻚ :ﻟﻮ ﺗﺮﻛﺖ "1ﻷﺳﺪ

ﻷﻛﻠﻚ ,ﳚﻮ cT Qﺗﺮﻓﻊ "ﻷﺳﺪ ﻋﻄ Aﻔﺎ ﻋﲆ "ﻟﺘﺎ1 .Uﳍــﺬ" ﱂ

)(١
)(٢

ﳏﻜﻲ ﻋﻦ Tﰊ "ﳊﺴــﻦ "ﻷﺧﻔــﺶ1 ,ﺗﻠﻘــﺎ aﺟـ ﱡ
ـﻞ
ﺟﻨﻲ
æ
)(٨

1ﻗﺪ ﺣﻜﻰ Tﺑﻮ ﺣﻴــﺎ cﻋــﻦ "ﺑــﻦ "ﻟﺒــﺎT ÿ8ﻧــﻪ " ﱠ0ﻋــﻰ

"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻏﲑ ﻣﻨﻘﻮ ,ﻣﻦ "ﻟﻌﻄﻒ" .
)(٩

"1ﺳﺘﺪT ,ﺑﻮ ﺣﻴﺎ cﻋﲆ " cTﻟﻌﻄﻒ ﻫﻮ "ﻷﺻﻞ ﺑﺜﻼﺛــﺔ
Tﺷﻴﺎ:U

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

)(٣
)(٤
)(٥
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رﺻﻒ اﳌﺒﺎﱐ.٤٨٣
ﻳﻨﻈﺮ ﻧﺴﺒﺔ ذﻟﻚ ﳍﻢ :اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن،١٠٨/٨
وﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻠﻤﺮادي.٥١٥
ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.٥١٧/١
ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﻘﺮب.١٧٦
ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻌﻠﻞ ﰲ ﺷﺮح اﳉﻤﻞ.١٥٦

)(٦
)(٧
)(٨
)(٩

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
اﳋﺼﺎﺋﺺ ،٣٨٣/٢وﻳﻨﻈﺮ.٣١٣/١ :
ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ.١٢٨-١٢٧/٢
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ.١٠٨/٨
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ،١٠٨/٨وﻳﻨﻈﺮ:
ﻟﻠﻤﺮادي.٥١٥

ﺷﺮح

اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
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"ﻷT :,1ﳖﺎ ﻟــﻮ ﱂ ﺗﻜــﻦ ﻋﺎﻃﻔــﺔ ﻻﺧﺘﺼــﺖ ﺑﺎﻻﺳــﻢ,

"ﻟﻮ"" 1ﻟﻌﺎﻃﻔﺔ? ﻗﻠﺖ :ﺑﻞ ﻫﻲ ﻏﲑﻫﺎ" 1 ,ﻗــﺎ ,ﻧــﺎﻇﺮ

ﻋﺎﻃﻔﺔ ﰲ "ﻷﺻﻞ.

"ﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻪ A
ﻻﺋﻘﺎ ﺑﺘﺎﱄ "ﻟــﻮ"0 -1ﻟﻴــﻞ ﻋــﲆ " cTﻟــﻮ" 1ﰲ

1ﻟﻠﺰ wﺧﻔﺾ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ,ﻓﻠﲈ ﱂ ﻳﻜﻦ 8ﻟﻚ  ,0ﻋﲆ Tﳖﺎ

"ﻟﺜﺎﲏ cT :ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﻘﺪ wﻋﲆ "ﻟﻔﻌﻞ "ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﲈ ﻻ
ﻳﺘﻘﺪ" wﳌﻌﻄﻮ oﻋﲆ "ﻟﻌﺎﻣﻞ1 ,ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ "ﻟﻌﻄﻒ ﻫــﻮ

"ﻷﺻﻞ ﻟﺘﻘﺪ" wﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻛﲈ ﺗ∑ﻘﺪ wﺳﺎﺋﺮ "ﳌﻔﻌﻮﻻ.ã

"ﻟﺜﺎﻟﺚT :ﻧﻚ ﻻ ﲡﺪ Tﳖﺎ "ﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻠﻤﻌﻴﺔ uﻻ 1ﺗــﺮH
ﳎــﺎu1 , "Qﻻ
"ﻟﻌﻄــﻒ ﺻــﺎﳊAﺎ ﻟــﺬﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘــﺔ 1T
A
)(١

ﻻﻣﺘﻨﻌﺖ "ﳌﻌﻴﺔ ﻛﲈ ﻣﻨﻌﺖ "ﻟﻌﺮ"1 #ﻟﻨﺤﺎ" :/ﻧﺘﻈﺮﺗــﻚ
1ﻃﻠﻮ" òﻟﺸﻤﺲ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ; ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ uﺳــﻨﺎ 0ﻫــﺬ"
Æ

"ﻟﻔﻌﻞ uﱃ ﻃﻠﻮ" òﻟﺸﻤﺲ .
)(٢

"1ﻟﺼﻮ" #ﰲ ﻫــﺬ" " 1"1 cTﳌﻌﻴــﺔ ﺗﺴــﺘﻘﻞ ﺑــﺬ"ﲥﺎ ﰲ

ﻓﺮﻋﺎ ﻋﻦ "ﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ ﻣﻮ"ﺿﻊ1 ,ﲠــﺬ"
ﻣﻮ"ﺿﻊ 1ﺗﻜﻮA c

ﺗﻜﻮ1 cﻇﻴﻔــﺔ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ 1ﻇﻴﻔــﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﺑــﺬ"ﲥﺎ
ﻓﺮﻋﺎ ﻣﻦ 1ﻇﺎﺋﻒ Tﺧﺮ.H
ﻟﻴﺴﺖ A

1ﻗﺪ Tﻧﻜﺮ Æ
ـﻦ ﺧــﺮo1
ﻗﻮ" ,ﻷﺧﻔــﺶ 1ﻣــﻦ ﺗﺒﻌــﻪ "ﺑـ ∑

)( ٣

"1ﻧﺘﴫــ ﻟــﻪ "ﺑــﻦ ﻣﺎﻟــﻚ 1ﻗــﺎ1 ":,ﻫــﻮ ﺑﺎﻹﻧﻜــﺎq

ﺣﻘﻴﻖ" 81 ,ﻫﺐ "ﻟﺼﻴﻤﺮu çﱃ ﻣﺎ 8ﻫﺒﻮ" uﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎ":,
)( ٤

" 1"1ﻟﻌﻄﻒ" 1 ,ﻛﺬﻟﻚ "ﳌــﺮ"ç0
1ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬ" aﻟﻮ"Æ 1
)( ٥

ﻗﺎ ":,ﻓﺈ cﻗﻠﺖ :ﻓﻬﻞ ) 1"1ﻣﻊ( ﻗﺴﻢ ﺑﺮTﺳــﻪ  1Tﻫــﻲ

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

وﻗﺪ ﻗﺎل ™ﺬا اﻟﺮﺿﻲ ﻓﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ إﱃ
ا¨ﺎز واﻻﺳﺘﻌﺎرة .ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.٥١٩/١
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ.١٠٩/٨
ﻳﻨﻈﺮ :ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،٢٥١/٢وﺷﺮح اﻟﻠﻤﺤﺔ
اﻟﺒﺪرﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم.١٩٨/٢
ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ.٢٥١/٢
اﻟﺘﺒﺼﺮة واﻟﺘﺬﻛﺮة.٢٥٦/١

)( ٦

"ﳉﻴﺶ1" :ﲡﻮﻳﺰﻫﻢ "ﻟﻨﺼﺐ ﻋﲆ "ﳌﻌﻴﺔ ﻓﻴﲈ ﻻ ﻳﻜــﻮc
ﻫﺬ" "ﻟﺒﺎ #ﻟﻴﺲ Tﺻﻠﻬﺎ "ﻟﻌﻄــﻒ"  ,ﺣﺘــﻰ ﻗــﺎ" ,ﺑــﻦ
)(٧

Æ
ـﲑ
ﻳﺴﻤﻰ
ﺳﻴﺪ1 ":aﲨﻴﻊ "ﻟﺒﺎ" #ﻟﺬ çﱠ
"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﻏـ ∑
ﻣﻌﻄﻮ oﻋﲆ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ; ﻷﻧﻪ ﻏﲑ "0ﺧﻞ ﻣﻌــﻪ ﰲ ≥ﺟﻨ ≥ºﺴـ ﱠﻴﺔ
uﻋﺮ"ﺑﻪu1 ,ﻧﲈ ﻫــﻮ ﻣﻌﻤــﻮ" ,ﻟﻔﻌــﻞ "ﻟــﺬ çﻗﺒــﻞ "ﻟــﻮ"1

ﺑﺘﻮﺳﻂ "ﻟﻮ". "1
ﱡ
)( ٨

"1ﻟﺮﻣﺎﲏ ﻳﺮ cT Hﻫﺬ" aﻟﻮ"T cu1 1ﺷــﺒﻬﺖ "ﻟﻌﺎﻃﻔــﺔ

ﺑﺄﳖﲈ ﻟﻠﺠﻤﻊ "1ﻻﺷﱰ" ,îﻓﺈﳖــﺎ ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﻋﻨﻬــﺎ; ﻷﳖــﺎ

ﺗﻜﻮ cﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﲑ ﻋﺎﻃﻔﺔ81 ,ﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ" :ﺳﺘﻮ" HﳌﺎU

"1ﳋﺸﺒﺔ .ﻓﺤﺬﻓﺖ )ﻣﻊ(1 ,ﺟــﻲ Uﺑــﺎﻟﻮ" 1ﻓﺄ1ﺻــﻠﺖ

"ﻟﻔﻌــﻞ uﱃ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎ1 ,ﻫــﻮ "ﻟــﺬ çﻳﺴــﻤﻰ "ﳌﻔﻌــﻮ,
ﻣﻌﻪ" .
)(٩

1ﻫﺬ" "ﻟﻘﻮ ,ﻳﻜﻔﻴﻨــﺎ ﻣﺆﻧــﺔ "ﻟﺘﺄ1ﻳــﻞ ﻓــﻴﲈ ﻻ ﳛﺘﻤــﻞ

"ﻟﻌﻄﻒ ,ﻧﺤﻮ :ﺟﺎQ Uﻳﺪ 1ﻃﻠﻮ" òﻟﺸﻤﺲ1 ,ﺟﺎ" Uﻟﱪ0

"1ﻟﻄﻴﺎﻟﺴﺔ ,ﻓﻴﻨﺼﺐ ﻃﻠﻮ"1 ,òﻟﻄﻴﺎﻟﺴﺔ ﻋــﲆ "ﳌﻔﻌــﻮ,

ﻣﻌﻪ1 ,ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻪ "ﻟﻌﻄﻒT ,ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌــﻪ

uﻻ ﺑﲈ ﻳﺼﺢ "ﻟﻌﻄﻒ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮ Qﻋﻨﺪ aﻣﺜــﻞ ﻫــﺬa

"ﻟﱰ"ﻛﻴﺐ uﻻ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﻞ ﳏﺬ.o1

1ﺑﻨﺎ Uﻋﲆ ﻫﺬ" ﺗﻜﻮ1 cﻇﻴﻔﺔ )"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ( 1ﻇﻴﻔــﺔ

ﻧﺤﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑــﺬ"ﲥﺎ 1ﻧﺎﺻــﺒﻬﺎ "ﻟﻔﻌــﻞ ﺳــﻮ"T Uﻛــﺎc
)(٦
)(٧
)(٨
)(٩

سعود بن أمحد املنيع :وظيفة املفعول معه يف امليزان النحوي وتطبيقاهتا يف القرآن الكريم

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

اﳉﲎ اﻟﺪاﱐ ،١٥٦وﻳﻨﻈﺮ :ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ.٦٦٦/٢
ﲤﻬﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ.٢٠٨٧/٤
واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ
اﻷﺷﺒﺎﻩ
واﻧﻈﺮ:
اﳌﺨﺼﺺ.٢٨٧/٤
ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ.٤٣٦/٢
ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف ﻟﻠﺮﻣﺎﱐ.٦٠
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ﻣﺘﻌﺪ Aﻳﺎ  wTﻻA Qﻣﺎ?" ,ﻟﻮ" 1ﻣﻘﻮﻳﺔ ﻟﻪ; ﻟﻴﺼﻞ uﱃ "ﳌﻔﻌــﻮ,

ﻣﻌﻪ ﻓﻴﻨﺼﺒﻪ ,ﻗﺎ ,ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ"1 ":ﻟــﻮ" 1ﱂ ﺗﻐــﲑ "ﳌﻌﻨــﻰ,

1ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗ∑ﻌﻤﻞ ﰲ "ﻻﺳﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ" u1 ,ﱃ ﻫــﺬ" 8ﻫــﺐ
)( ١

"ﳌﻔﺎﻋﻴﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﻴﺎﺳــﻴﺔ 1ﺑﺎﲠــﺎ "1ﺳــﻊ ﺟــﺪ " Aﻣــﺎ ﻋــﺪ"

"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻓﺈ" cﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﳐﺘﻠﻔﻮ cﰲ ﻗﻴﺎﺳﻴﺘﻪ1 ,ﳍﺬ"
≥
ﺐ "ﻟﻘﻮ,
ﻳﺆﺧﺮ8 c1ﻛﺮ aﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎﲥﻢ 1 ,ﻗﺪ ∑ﻧﺴ Æ
)( ٥

ﲨﻬﻮ" qﻟﻨﺤﻮﻳﲔ  ,ﻗﺎ" ,ﺑــﻦ "ﻟﴪــ"¬ ﰲ ﻧﺼــﺐ :ﻣــﺎ

ﺑﺎﻟﺴﲈu òﱃ "ﻷﻛﺜﺮ"1 ,ﻟﻘﻴﺎ ﻛﺬﻟﻚ ,ﻗــﺎT ,ﺑــﻮ ﺣﻴــﺎc

ﻣﻔﻌﻮ ,ﺑﻪ ,ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ "ﻟﻮ" 1ﻓﻴﲈ ﺑﻌﺪﻫﺎ"1 ,ﳌﻌﻨﻰ

"ﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻻ ﻳﻘﻴﺴﻮﻧﻪ ,ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ  cTﻳﻘﺪ wﻋﲆ uﺟــﺎ/Q

)( ٢

Qﻟﺖ Q1ﻳﺪ :çT ":" Aﻣﺎ Qﻟــﺖ ﺑﺰﻳــﺪ ﺣﺘــﻰ ﻓﻌــﻞ ,ﻓﻬــﻮ

ﻣﻌﻨــﻰ )"ﻟﺒــﺎ1 (Uﻣﻌﻨــﻰ )ﻣــﻊ( ;...ﻷ" cﻟﺒــﺎ Uﻳﻘــﺮ#

ﻣﻌﻨﺎﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻣﻌﻨــﻰ )ﻣــﻊ(;  8uﻛﺎﻧــﺖ "ﻟﺒــﺎ Uﻣﻌﻨﺎﻫــﺎ

"ﳌﻼﺻﻘﺔ ﻟﻠﴚ1 ,Uﻣﻌﻨﻰ )ﻣﻊ( "ﳌﺼﺎﺣﺒﺔ"  ,ﺛــﻢ ﱠ
"cu
)(٣

ﻫﻨﺎ1 îﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﱰ"ﺑﻂ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻣﻊ "ﻟﻔﻌﻞ:
" -٢ﻟﻨﺼﺐ.

ﳚﻮ Qﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ" .
)( ٤

8ﻫﺐ Tﺑﻮ ﻋﲇ "ﻟﻔﺎqﳼ ﻓﻘﻮ Hﻗﴫ ﺑﺎ" #ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌــﻪ

ﻋﲆ "ﻟﺴــﲈ1 , òﻛــﺬﻟﻚ "ﺑــﻦ "ﳋﺒــﺎ8 Qﻫــﺐ uﱃ " cT
)( ٧

"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻗﻠﻴﻞ ﰲ "ﻟﻜﻼ wﺟﺪ1 " Aﻳﺼﺪﻗﻪ "ﻻﺳﺘﻘﺮ";U
"ﻟﺴﲈ1 , "òﻗﺎ" ,ﺑﻦ uﻳﺎ1 ":Qﻫــﺬ" "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻗﻠﻴــﻞ ﰲ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

"ﻟﻜﻼ"1 ,wﻻﺳﺘﻘﺮ" Uﻳﻌﻄﻴﻚ 8ﻟﻚ"1 ,ﺧﺘــﺎ qﺑﻌﻀــﻬﻢ

ﻗﴫ aﻋﲆ "ﻟﻨﻘﻞ1 ,ﻫﺬ" æﺑﲔ" .
)(٩

ﺛﺎﻧ Cﻴﺎ9 :ﻇﻴﻔﺔ 'ﳌﻔﻌﻮ 7ﻣﻌﻪ ﺑﲔ 'ﻟﻘﻴﺎ'9 Oﻟﺴﲈ:N
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)(٦

)(٨

 -٣ﻟﺰ" w1ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ "ﻟﺘــﺄﺧﺮ ﻋــﻦ "ﻟﻔﻌــﻞ ,ﻓــﻼ

)(٣
)(٤

ﳾ Uﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ uﻻ ﺑﺴﲈ òﻣﻦ "ﻟﻌــﺮu1 , "#ﱃ ﻫــﺬ"

1ﻟﺬﻟﻚ 8ﻫﺐ ﺑﻌﺾ "ﻟﻨﺤﻮﻳﲔ uﱃ Tﻧــﻪ ﻣﻘﺼــﻮ qﻋــﲆ

" -١ﻷ1 ,/"0ﻫﻲ "ﻟﻮ"...1

)(١
)(٢

qﲪﻪ "ﷲ " :ﺑــﺎ" #ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﺑــﺎ #ﺿــﻴﻖT1 ,ﻛﺜــﺮ

81ﻛﺮ "ﺑﻦ "ﻟﻨﺤﺎ " cTﳊﺠﺔ ﰲ ﺟﻌــﻞ ﺑــﺎ" #ﳌﻔﻌــﻮ,

ﻣﻘﺼﻮ "qﻋﲆ "ﻟﺴﲈT òﻧﻪ Tﺧﺮ¬ ﻋــﻦ Tﺻــﻠﻪ 1ﻫــﻮ
ﻣﻌﻪ
A

اﻟﻜﺘﺎب.٢٩٧/١
ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ،٢٩٧/١واﻷﺻﻮل ﻻﺑﻦ
اﻟﺴﺮاج ،٢٠٩/١وﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف ﻟﻠﺮﻣﺎﱐ ،٦٠وأﺳﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻸﻧﺒﺎري ،١٨٣وﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،١٢٦/٢وﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻠﻤﻊ ﻻﺑﻦ اﳋﺒﺎز ،٢٠١واﳌﻘﺮب ﻻﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ،١٧٥وﺷﺮح
اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳉﺰوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺸﻠﻮﺑﲔ ،١٠٧٩/٣-٢٤١/١وﺗﺮﺷﻴﺢ
اﻟﻌﻠﻞ ﻟﻠﺨﻮارزﻣﻲ ،١٥٦وﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺮﺿﻲ ،٥١٧/١وﺷﺮح
اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،٢٤٧/٢واﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻷﰊ
ﺣﻴﺎن ،١٠٢/٨وﲤﻬﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻨﺎﻇﺮ اﳉﻴﺶ،٢٠٤٧/٤
واﳉﲎ اﻟﺪاﱐ ﻟﻠﻤﺮادي ١٥٥وﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ
ﻟﻠﻤﺮادي ،٦٦٣/٢وأوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻻﺑﻦ
ﻫﺸﺎم ،٥٢٨/٢واﳌﺴﺎﻋﺪ ﻻﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ،٥٣٩/١وﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ
ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ.٢٣٧/٣
اﻷﺻﻮل.٢١٠/١
ﰲ ﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﶈﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ.٢٠٤

"ﻟﻌﻄــﻒu1 ,ﺧــﺮ"¬ "ﻟﴚــ Uﻋــﻦ ﺑﺎﺑــﻪ ﻣﺴــﻤﻮ òﻏــﲑ
ﻣﻘﻴﺲ .
)(١٠

T1ﻣﺎ "ﻟﻘﻴﺎ ﻓﻘﺎ ,ﻋﻨﻪ "ﺑﻦ "ﻷﺛﲑT ":ﺟﺎ Qﻗﻮ wﻃﺮ0

"ﻟﻘﻴﺎ ﰲ ﺑﺎ" #ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ1 ,ﻫﻢ "ﻷﻛﺜﺮ"  ,ﻓﺤﻜﻰ
)(١١

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

) (٥ﻳﻨﻈﺮ :ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم.٣٠٨
) (٦اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ.١٥٠/٨
) (٧اﻹﻳﻀﺎح.١٦٩
) (٨ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻠﻤﻊ .٢٠١
) (٩ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻄﺎرﺣﺔ.١٧٢
) (١٠ﺷﺮح اﳌﻘﺮب)اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ(.٥٥٧/١
) (١١اﻟﺒﺪﻳﻊ.١٧٥/١
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ﻓﺤﻜﻰ "ﻟﻜﺜﺮ /ﻛﲈ ﺣﻜﻮ" "ﻟﻜﺜﺮ /ﰲ "ﻟﺴﲈ"1 ,òﻟﺼﺤﻴﺢ

ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﰲ "ﻟﱰ"ﻛﻴﺐ "ﻟﻠﻐﻮﻳﺔ1 ,ﻟﻜــﻮ" cﳌــﺎﻧﻊ ﻣــﻦ

" cTﻟﺬﻳﻦ 8ﻫﺒﻮ" uﱃ ﻗﻴﺎﺳﻴﺘﻪ ﻫﻢ "ﻷﻛﺜﺮ1 ,ﻫﺬ" ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ

"ﻟﻘﻴﺎ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮ1 ,0ﻣﻦ "ﺣﺘﺞ ﺑﺄﳖﺎ 1ﻇﻴﻔﺔ ﺧﺮﺟﺖ

ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺤﻮ Hﻛﻼﻣﻬﻢ u1ﺗﻴﺎﳖﻢ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ?.

1ﻇﻴﻔــﺔ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﺑــﺬ"ﲥﺎ; 1ﳍــﺬ" ﻗــﺎ,

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﻫﺬ" "ﻟﺒﺎ #ﻋﲆ "ﻟﺴﲈ"1 ,òﻟﺼﺤﻴﺢ "ﺳــﺘﻌﲈ,

ﻣﻊ " cTﳌﻔﻌﻮ ,ﻟﻪ "1ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﺳﻴﺎ cﰲ "ﻧﺘﺼﺎﲠﲈ ﻋﻦ

ﻣﻦ ﻛﻼ" wﻟﻨﺤﻮﻳﲔ Tﻧﻔﺴﻬﻢ ﺳﻮ"T Uﴏﺣﻮ" ﺑــﺬﻟﻚ wT
ﻗﺎ" ,ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ qﲪﻪ "ﷲ ":ﺑﻌﺾ "ﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻳﻘﺘﴫـ ﰲ

"ﻟﻘﻴــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋــﲆ "ﻟﴩــ" ﬂ1ﳌــﺬﻛﻮ81 , "/qﻫﺒــﺖ
) (١

ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ "ﻟﻨﺤﻮﻳﲔ uﱃ "ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﺄﺟﺎ" "1Qﻟﻘﻴــﺎ ﰲ

ﻋﻦ ﺑﺎﲠﺎ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎ" cT cﻟﺼﻮ" #ﺧﻼ8 oﻟﻚcT1 ,

"ﻟﻌﻠﻮ"1 ":çﻟﻌﺠﺐ ﳑﻦ Qﻋﻢ ﻣﻦ "ﻟﻨﺤﺎ /ﻛﻮﻧﻪ ﺳﲈﻋ Aﻴﺎ

"ﻟﻔﻌﻞ ﺑﻮ"ﺳﻄﺔ "ﳊﺮ ,oﻓﺈ cﺟﺎ cT Qﻳﻜﻮ cﻫﺬ" ﺳﲈﻋ Aﻴﺎ
Tﻳﻀﺎ ﺳﲈﻋ Aﻴﺎ ,ﻓﺈT "10"qT cﻧــﻪ ﻳﻘــﻞ
ﻓﺎﳌﻔﻌﻮ ,ﻟﻪ ﻳﻜﻮA c

ﺑﻌﺾ ﻣﺴــﺎﺋﻞ "ﻟﺒــﺎ1 #ﻫــﻲ ﻣــﺎ ﺻــﺢ "ﻟﻌﻄــﻒ ﻓﻴﻬــﺎ

"ﺳﺘﻌﲈﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﺧﻄﺄ ,ﻓﺈﻧﻪ  0q"1ﰲ ﻛﺘﺎ" #ﷲ ﺗﻌﺎﱃ1 ,ﻗﺪ

"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ "ﺧﺘﻠﻒ :ﻫــﻞ ﻳﻘــﺎ  wTﻻ? "1ﻟﻘﻴﺎﺳــﻮc

ﻓﻴﻬﺎ...ﻓﺈ c8ﻻ 1ﺟﻪ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻮ1 " , "aﻓﺼﻞ "ﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ

1ﻣﻨﻌﻮ aﻓﻴﲈ ﺳﻮ8 Hﻟﻚ ,ﻗﺎ" ,ﺑﻦ ﻫﺸﺎ" wﳋﴬ"":ç1

"ﺧﺘﻠﻔﻮ" :ﻓﻘﻴﻞ :ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎ Qﻓﻴﻪ "ﻟﻌﻄــﻒ ﺣﻘﻴﻘــﺔ 1T

ﳎﺎ1 ,"Qﻗﻴــﻞ ﻗﻴﺎﺳــﻪ ﰲ "ﳌﺠــﺎ1 ,Qﺳــﲈﻋﻪ ﰲ "ﻟﻌﻄــﻒ
A

"ﳊﻘﻴﻘﻲ" .

Tﻧﺸﺪ "ﻟﻨﺤﺎT /ﺑﻴﺎ Aﺗــﺎ ﻛﺜــﲑ ,/ﻓــﻼ 1ﺟــﻪ ﻟــﺪﻋﻮ" Hﻟﻘﻠــﺔ
)(٤

ﻫﺬ" "ﻟﺒﺎT #ﻧﻚ  ã0qT "8uﻣﻌﻨــﻰ "ﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ1 ,ﻛﺎﻧــﺖ
"ﻟﻮ" 1ﺑﻤﻌﻨﻰ )ﻣﻊ( 1ﺟﺐ "ﻟﻨﺼﺐ" .
)(٥

)(٢

'ﳌﺒﺤﺚ 'ﻟﺜﺎﲏ' :ﳌﻔﻌﻮ 7ﻣﻌﻪ ﰲ 'ﻟﻘﺮ' @Yﻟﻜﺮﻳﻢ 'UVﺳﺔ

1ﺧﻼﺻﺔ "ﻟﻘــﻮ ,ﰲ ﻫــﺬ" aﳌﺴــﺄﻟﺔ ﺟــﻮ"" Qﻟﻘﻴــﺎ

A
ﻣﻄﻠﻘﺎ; ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ " cTﻟﻮ" 1ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﺑــﺬ"ﲥﺎ cu1

ﺻﺢ "ﻟﻌﻄﻒ ﻣﻌﻬﺎ  1Tﺗﺮﺟﺢ ﻓﺈ cﻫﺬ" ﻟــﻴﺲ ﺣﺠــﺔ ﰲ

ﺣﴫ ﻫﺬ" "ﻟﺒﺎ1 #ﻗﴫ aﻋﲆ ﻣﺎ ﺳﻤﻊ ; 1ﳌﺎ ﰲ 8ﻟﻚ
) (٣

)(١

)(٢
)(٣

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ،٢٦٣/٢وﰲ اﳋﻼﺻﺔ ﺟﺎء اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﲟﺜﺎل ﻣﻦ
ﻗﻴﺎﺳﻪ ،ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﱯ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ":وﻫﺬا اﻟﻜﻼم –ﻳﻌﲏ ﻗﻮل
اﻟﻨﺎﻇﻢ :ﺳﲑي واﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺴﺮﻋﺔ -دال ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻘﻴﺲ؛
ﻷﻧﻪ ﺳﻮغ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،وأﺟﺎز أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ
ﳓﻮ ﻣﺜﺎﻟﻪ" اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ،٣١٨/٣وﻳﻨﻈﺮ :اﳊﺠﺔ
ﻟﻠﻔﺎرﺳﻲ ،٢٨٩/٤واﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن،١٤٥/٨
واﻟﻔﺼﻮل اﳌﻔﻴﺪة ﻟﻠﻌﻼﺋﻲ ،٢٠٠وﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ
ﻟﻠﻤﺮادي.٢١٦/١
ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن.١٤٦/٨
ﻳﻨﻈﺮ :ﲤﻬﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻨﺎﻇﺮ اﳉﻴﺶ.٢٠٩٨/٤

ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.

C
9Eﻻ9 :ﻇﻴﻔــﺔ 'ﳌﻔﻌــﻮ 7ﻣﻌــﻪ ﰲ 'ﻟﻘــﺮ' @Yﻟﻜــﺮﻳﻢ ﻋﻨ ـ ﺪ

'ﻟﻨﺤﻮﻳﲔ:

"ﺧﺘﻠﻒ "ﻟﻨﺤﻮﻳﻮ cﰲ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ Tﻳﻮﺟﺪ ﰲ "ﻟﻘﺮcd

"ﻟﻜﺮﻳﻢ  wTﻻ?1 ,ﻛﺎﻧﻮ" ﰲ 8ﻟﻚ ﻓﺮﻳﻘﲔ:

'ﻷ :79ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻨﻔﻲ 9ﺟﻮ:^V
≥
 01q1ﻫﺬ" aﻟﻮﻇﻴﻔﺔ "ﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ "ﻟﻘــﺮ" cdﻟﻜــﺮﻳﻢ
Æﻧ ºﻔ ∑ﻲ

ﻧﺤﺎ ﻣﻨﺤﻴﲔ ﻋﻨﺪ "ﻟﻨﺤﻮﻳﲔT :ﺣﺪﳘﺎÆ :ﻧ ºﻔ ∑ﻲ 01q1ﻫﺎ ﰲ

)(٤
)(٥
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!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

اﳌﻨﻬﺎج ﰲ ﺷﺮح ﲨﻞ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ.٣٦٥/٢
إﺣﻴﺎء اﻟﻨﺤﻮ ﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،١٦٢وﻳﻨﻈﺮ :ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺮﺿﻲ.٥٢٢/١
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A
ﻣﻄﻠﻘﺎ; 81ﻟــﻚ  cTﺑﻌــﺾ "ﻟﻨﺤــﻮﻳﲔ ﻻ ﻳــﺮH
"ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
1ﺟﻮ 0ﻫﺬ" aﻟﻮﻇﻴﻔﺔ "ﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ "ﻟﻘﺮ" cdﻟﻜﺮﻳﻢ1 ,ﻣــﻦ
8ﻟﻚ ﻣــﺎ ﺣﻜــﺎ" aﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ ﻋــﻦ ﺑﻌﻀــﻬﻢ ":ﻟــﻴﺲ ﰲ

"ﻟﻘﺮ cdﻋﲆ ﻛﺜﺮ /ﻣﻨﺼﻮﺑﺎﺗﻪ ﻣﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ" .
)( ١

ﻓﻬﺬ" ﻧﻔﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻮﺟــﻮ 0ﻫــﺬ" aﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ ﰲ "ﻟﻘــﺮcd

"ﻟﻜﺮﻳﻢ.

"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ1 ":ﱂ ﻳﻘﻊ ﰲ "ﻟﻘﺮ cdﺑﻴﻘﲔ" .
) (٦

'ﻟﺜﺎﲏ :ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺜﺒﺖ 9ﺟﻮ:^V

ﴏ√ ﺑﻌــﺾ "ﻟﻨﺤــﻮﻳﲔ ﺑﻮﺟــﻮ" 0ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﰲ

"ﻟﻘﺮ" cdﻟﻜﺮﻳﻢ1 ,ﻣﻨﻬﻢ:

A
1Tﻻ" :ﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ "ﻟﺼﻨﻌﺎﲏ ﻗﺎq ,ﲪــﻪ "ﷲ1 ":ﻗــﺪ 0q1

"ﳌﻨﺼﻮ #ﺑﻮ") 1ﻣﻊ( ﰲ "ﻟﻘﺮ" cdﻟﻜﺮﻳﻢ" .
) (٧

ـﻲ " 01q1ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﰲ "ﻟﺘﻨﺰﻳــﻞ ﺑﻴﻘــﲔ,
ﺛﺎﻧﻴﻬﲈÆ :ﻧ ºﻔـ ∑
1ﳑﻦ 8ﻫﺐ uﱃ 8ﻟﻚ:

A
1Tﻻ" :ﺑﻦ ﺑﺎﺑﺸﺎ٤٦٩ã) 8ﻫـ(8 ,ﻫــﺐ qﲪــﻪ "ﷲ uﱃ

1 cTﻇﻴﻔﺔ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮ" /ﻟﻮﺟﻮ 0ﰲ "ﻟﻘــﺮcd

"ﻟﻜﺮﻳﻢ cT1 ,ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" :

ﭐ ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ

ﺛﺎﻧ Aﻴﺎ :ﳛﻴﻰ ﺑــﻦ ﲪــﺰ" /ﻟﻌﻠــﻮ çﻗــﺎ ,ﻋﻨــﻪ a01q1 ":ﰲ
ﻛﺘــﺎ" #ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ T1ﻟﺴــﻨﺔ "ﻟﻌــﺮ #ﺑﺤﻴــﺚ ﻻ ﲢﴡ ـ
ﻣﻮ"ﻗﻌﻪ" .
)(٨

ﺛﺎﻟ Aﺜﺎ :ﻛﻞ ﻣﻦ ﲪﻞ dﻳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎ" #ﷲ ﻋﲆ ﻫــﺬ" aﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ

"ﻟﻨﺤﻮﻳﺔ1 ,ﻳﺄﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ "ﻹﻣﺎ" wﻟﺰﳐﴩــ" çﻟــﺬç
ﲪــﻞ dﻳــﺎ ãﻋــﺪ /ﻋــﲆ ﻫــﺬ" aﻟﻮﻇﻴﻔــﺔT1 ,ﺑﻮﺣﻴــﺎ,c

ﻳﻮﻧﺲ ٧١ :ﻫﻲ Tﻛﺸﻒ dﻳﺔ ﺗﺄﰐ ﻓﻴﻬــﺎ ﻫــﺬ" aﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ

"ﻟﻨﺤﻮﻳﺔ .
)(٢

ﺛﺎﻧ AﻴــــﺎT :ﺑــــﻮ "ﻟﺴــــﻌﺎ ã"0ﳎــــﺪ "ﻟــــﺪﻳﻦ "ﺑــــﻦ

"ﻷﺛﲑ)٦٠٦ãﻫـ( ,ﻳﺬﻫﺐ uﱃ " cTﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ":ﱂ
ﳚﺊ ﰲ "ﻟﺘæﻨﺰﻳﻞ ﻣﻨﻪ uﻻ ﻣﺎ ﲪﻞ ﻋﲆ ﻏﲑ. "a
)(٣

ﺛﺎﻟ Aﺜﺎ :ﲨﺎ" ,ﻟﺪﻳﻦ "ﺑﻦ ﻫﺸــﺎ٧٦١)wﻫـــ( 8ﻫــﺐ uﱃ cT
"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ":ﱂ ﻳ ºﺄ ≥
≥ ãﰲ "ﻟ ﱠﺘﻨ ≥ºﺰﻳــﻞ ﺑ≥ Æﻴ ≥ﻘــﲔ" 1 ,ﻫﻜــﺬ"
Æ
)( ٤

"1ﻟﻌﻜﱪ"1 ,çﻟﺴﻤﲔ 1ﻏﲑﻫﻢ .
)(٩

ﺛﺎﻧ Cﻴﺎ' :ﻟﻌﺮ:d

Æ
ـﺖ
ﺗﻨﺎ" ,1ﻟﻌﺮ œﺑﻌﺾ "ﻵﻳﺎ" ãﳌﺨﺘــﺎ" /qﻟﺘــﻲ ∑ﲪ≥ Æﻠـ º

ﻋﲆ ﻫــﺬ" aﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ "ﻟﻨﺤﻮﻳــﺔ ﻣﺮﺗﺒــﺔ ﺑﺤﺴــﺐ ﺗﺮﺗﻴــﺐ

"ﻟﻘﺮ1 ,cdﻗﺪ "qﻋﻴﺖ ﰲ "ﺧﺘﻴﺎqﻫﺎ  cTﺗﻜﻮ cﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ

ﺟﻬﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ "ﻟﻘﺮA cd
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ 1Tﻟﻪ uﱃ dﺧﺮ1 ,aﻣــﻦ

ﺟﻬــﺔ "ﺧــﺘﻼ oﺗﻮﺟﻴﻬﻬــﺎ ﺑــﲔ "ﳌﻌﻨــﻰ "1ﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ

 ,a1"1ﻗﺎ" ,ﻟﺸﻤﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ1 ":ﱂ ﺗﺄ ãﰲ "ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺑﻴﻘــﲔ,

ﺑﻞ Tﺗﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺣﺘﲈ. ",
)(٥

"qﺑ Aﻌﺎ :ﲨﺎ" ,ﻟــﺪﻳﻦ "ﻟﻔــﺎﻛﻬﻲ)٩٧٢ãﻫـــ( ﻗـﺎ ,ﻋــﻦ
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
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اﻹﺗﻘﺎن.١٢٦٥/٤
ﺷﺮح ﲨﻞ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ.٧٢١/٢
اﻟﺒﺪﻳﻊ.١٧٥/١
ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ.٤٧١
ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ.١٠٩/٢

)(٦
)(٧
)(٨
)(٩

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

ﳎﻴﺐ اﻟﻨﺪا ﰲ ﺷﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى.٤٠٠
اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ.١٨٢
اﳌﻨﻬﺎج ﰲ ﺷﺮح ﲨﻞ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ.٣٦٥/٢
اﻟﻜﺸﺎف ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي،٢٠٥ ،٩٨/٢ ،٦٥٠ ،٦٣٠ ،٣٤٧/١
،٦٥/٤ ،٣٣/٣ ،٤٤٣ ،٣٥٩ ،٣٤٣ ،٢٤٥ ،٢٣٤
واﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن ،٣٩٢/٢١ ،١٨٧/١٥واﻟﺘﺒﻴﺎن
ﻟﻠﻌﻜﱪي،١٠٦٤ ،٩٨٢ ،٩٢٣ ،٧٥٧ ،٦٨١/٢ ،٥٣٣/١
 ،١٢٥٠ ،١٢٤٧ ،١٢٣٥ ،١٠٨٩واﻟﺪر اﳌﺼﻮن
ﻟﻠﺴﻤﲔ.٢٤١/٦ ،٢٩٣/٥
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"ﻟﻨﺤﻮﻳﺔ.

'ﳌﻮﺿﻊ 'ﻷ:79

ﻗﺎ ,ﺗﻌﺎﱃ:

ﭐ ﱡ ﲅ"ﲇ"ﲈﲉ"ﲊﲋﲌﱠ!!
آل ﻋﻤﺮ"٢٠ :c

Tﺟﺎ Qﺑﻌﺾ "ﳌﻔﴪــﻳﻦ 1ﻣﻌــﺮﰊ "ﻟﻘــﺮ cT cdﺗﻜــﻮc

"ﻟﻮ" 1ﰲ ﻗﻮﻟﻪ1) :ﻣﻦ "ﺗﺒﻌﻦ( ﺑﻤﻌﻨﻰ )ﻣﻊ("1 ,ﳌﻮﺻﻮ,

ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪT çT ,ﺳﻠﻤﺖ 1ﺟﻬــﻲ ﷲ ﻣــﻊ ﻣــﻦ

"ﺗﺒﻌﻨﻲ .
)(١

1ﻳﻜﺎ 0ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻰ "ﻵﻳــﺔ ﻋﻨــﺪ ﲪﻠﻬــﺎ ﻋــﲆ ﻫــﺬ"

"ﻟﻮﺟﻪ; ﻟﺘﻘﺎqﺑﻪ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ "ﻵﻳﺔ ﻋﲆ "ﻟﻌﻄﻒ "ﻟﺬ çﻛﺎ0
∑ﳚﻤــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻨــﺪ "ﻟﻨﺤــﻮﻳﲔ "1ﳌﻔﴪــﻳﻦ 1ﻣﻌــﺮﰊ

"ﻟﻘــﺮ1 , cdﻟﻜــﻦ "ﻟﻜﺮﻣــﺎﲏ ﻳﻌﺠــﺐ ﻣــﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬــﺎ

ﺣﺬ" oﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻊ ﻛﻮ" cﻟﻮ") 1"1 1ﻣﻊ( "ﻟﺒﺘﺔ .
)( ٤

1ﰲ ﺑﻌﺾ ﻛﻼT wﰊ ﺣﻴﺎ cﻧﻈﺮ; " 8uﳌﻌﻨــﻰ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ

ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﳍﺬ" "ﻹﻣﻌــﺎ cﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮﻳــﺔ ﻛــﲈ ﻫــﻮ ﴏﻳــﺢ
ﻗﻮﻟﻪ "8u ":ﲪﻞ "ﻟﻜﻼ wﻋﲆ ﻇﺎﻫﺮ c10 aﺗﺄ1ﻳــﻞ" ; 8u
)( ٥

0ﻻﻟﺔ "ﻵﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﺳﻮ"1T Uﺟﻬﺖ ﻋﲆ "ﻟﻌﻄﻒ ﺑــﺄc

ﺗﻜﻮ" cﳌﻌﻨﻰT :ﺳﻠﻤﺖ 1ﺟﻬﻲ ﷲ ﻣﺸﺎA qﻛﺎ ﻣﻦ "ﺗﺒﻌﻨﻲ,

 wTﻋﲆ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﺑﺄ cﺗﻜﻮ0 cﻻﻟﺔ "ﻵﻳــﺔT :ﺳــﻠﻤﺖ

1ﺟﻬﻲ ﷲ ﻣﺼﺎﺣ Aﺒﺎ ﻣﻦ "ﺗﺒﻌﻨﻲ .ﻓﻼ ﻓﺮ1 ,iﻻﺳــﻴﲈ cT
A
ﻓﺎﺻﻼ ﰲ "ﻵﻳﺔ ﻳﺴﻮ„ "ﻟﻌﻄﻒ; 1ﺻﺤﺔ "ﻟﻌﻄﻒ
ﻫﻨﺎî

ﺗﺴﻮ„ ﺻﺤﺔ "ﳌﻌﻴﺔ;  cu 8uﲨﻬــﻮ" qﻟﻨﺤــﻮﻳﲔ ﻳــﺬﻫﺒﻮc

uﱃ " 1"1 cTﳌﻌﻴــﺔ uﻧــﲈ ﺗﻜــﻮ cﺣﻴــﺚ ﻳﺼــﺢ "ﻟﻌﻄــﻒ
ﳎﺎ. "Q
ﺣﻘﻴﻘﺔ A 1T
)( ٦

1ﻳﻨﺘﴫ "ﻟﺴﻤﲔ "ﳊﻠﺒﻲ ﻟﻠﺰﳐﴩ çﻋــﲆ ﺷــﻴﺨﻪ Tﰊ

)(٢

ﻋﻠﻴﻪ T1 ,ﺑﻮ ﺣﻴﺎ cﻻ ﻳﺮﺗﻀﻴﻪ; ﻷﻣﺮﻳﻦ:
)( ٣

ﺣﻴﺎ1 cﻳﻘﻮ" çﻟﻘﻮ ,ﺑﺎﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ; ﱠ
ﻷ ":cﻓﻬﻢ "ﳌﻌﻨﻰ

"ﻷ :,1ﻣﻦ ﺣﻴﺚ "ﳌﻌﻨﻰ81 ,ﻟﻚ Tﻧﻪ ﺳــﻴﻜﻮ cﻋــﲆ

ﻳﺴﻮ„ ﻣــﺎ 8ﻛــﺮ" aﻟﺰﳐﴩــ-çﻳﻘﺼــﺪ
1ﻋﺪ" wﻹﻟﺒﺎ ﱢ

ﷲu1 .ﻧــﲈ "ﳌﻌﻨــﻰ Tﻧــﻪ Tﺳــﻠﻢ 1ﺟﻬــﻪ 1ﻫــﻢ Tﺳــﻠﻤﻮ"

"ﳌﻌﻨﻰ :ﻓﻘﻞT :ﺳﻠﻤﺖ 1ﺟﻬﻲ ﷲ ﻣﺼﺎﺣ Aﺒﺎ ﳌــﻦ Tﺳــﻠﻢ

Tﳖﻢ Tﺳﻠﻤﻮ" ﻫﻢ "1ﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ "ﷲ ﻋﻠﻴﻪ 1ﺳــﻠﻢ 1ﺟﻬــﻪ
1ﺟﻮﻫﻬﻢ.

"ﻟﺜﺎﲏ :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ "ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ "ﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ,ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﳚــﻮQ

)(١

)(٢
)(٣

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

 çT1ﻣــﺎﻧﻊ ﻣــﻦ cT
1ﺟﻬــﻲ "ﻹﻋــﺮ"" #ﳌــﺬﻛﻮqﻳﻦæ ,-
Tﻳﻀــﺎ1 ,ﻫــﺬ" ﻣﻌﻨــﻰ ﺻــﺤﻴﺢ ﻣــﻊ "ﻟﻘــﻮ,
1ﺟﻬــﻪ ﷲ A

ﺑﺎﳌﻌﻴﺔ" 1 .ﻗﺪ "ﻧﺘﴫ ﳍﺬ" "ﳉﻤــﻞ qﲪــﻪ "ﷲ 1 .ﻗــﺎ,
)(٧

"ﻵﻟﻮﳼ ":ﻓﻬﻢ "ﳌﻌﻨﻰ 1ﻋــﺪ" wﻹﻟﺒــﺎ ﻳﺴــﻮ„ ﻛــﻼ

"ﻷﻣــﺮﻳﻦ1 ,ﻳﺴــﺘﻐﻨﻰ ﺑــﺬﻟﻚ ﻋــﻦ ﻣﺆ1ﻧــﺔ "ﳊــﺬ,o

اﻧﻈﺮ :اﻟﻜﺸﺎف ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي ،٣٤٧/١وأﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
ﻟﻠﺒﻴﻀﺎوي ،١٠/٢واﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﺟﺰي ،٣٤٤/١وﻏﺮاﺋﺐ
اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ،١٢٩/٢واﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻠﻬﻤﺪاﱐ،٥٥٥/١
وﻣﺪارك اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻟﻠﻨﺴﻔﻲ ،٢٤٤/١وإرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻷﰊ
اﻟﺴﻌﻮد.٣٤٩/١
ﻳﻨﻈﺮ :ﺷﺮح ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻟﻠﺴﲑاﰲ ،١٤٣/٣وﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن
ﻟﻠﻄﱪي ،٢٨٦/٥واﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻻﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ.٤١٨/١
ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ.٢٤٨/١

)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨

سعود بن أمحد املنيع :وظيفة املفعول معه يف امليزان النحوي وتطبيقاهتا يف القرآن الكريم

!

)(٨

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ.٤٢٨/٢
اﻟﺒﺤﺮ.٤٢٨/٢
اﻧﻈﺮ :اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن.١٣١/٨
اﻟﺪر اﳌﺼﻮن.٩٢/٣
اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﳍﻴﺔ.٢٥٣/١
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1ﺗﻜﻠﻒ ﺧﻼ" oﻟﻈﺎﻫﺮ ﺟﺪ1 , "" Aﻗﺪ" qﻟﻄﱪ0 çﻻﻟﺔ
)(١

"ﻵﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﻌﻨﻰ "ﳌﺼﺎﺣﺒﺔ "1ﳌﻌﻴﺔ ﺑﺄ cﺗﻜﻮT :cﺳﻠﻢ ﻣﻦ
Tﻳﻀﺎ 1ﺟﻬﻪ ﻣﻌﻲu ,ﻻ Tﻧﻪ ﲪﻞ "ﻹﻋــﺮ" #ﻋــﲆ
"ﺗﺒﻌﻨﻲ A
"ﻟﻌﻄﻒ .
)(٢

"ﻟﻌﺮ #ﱂ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻗﻂ ﺑﻤﻌﻨﻰ )ﻣــﻊ( uﻻ ﰲ "ﳌﻮﺿــﻊ
"ﻟﺬ çﻟﻮ "ﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻟﺼﻠﺤﺖ" .
) (٥

'ﳌﻮﺿﻊ 'ﻟﺜﺎﲏ:

1ﻛﻼ "ﻟﻮﺟﻬﲔ ﺻﺤﻴﺢ1 ,ﻟﻜﻦ "ﻟﻌﻄﻒ qTﺟﺢ ﻷﻧﻪ

ﻗـــﺎ ,ﺗﻌـــﺎﱃ :ﭐﱡﭐﲭ"ﲮ"ﲯ"ﲰ"ﲱ"

ـﻦ
"ﻷ :,1ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻨﺎﻋﺔ "ﻟﻨﺤﻮ ﻓﺈﻧــﻪ ﻣﺘــﻰ Tﻣ Æﻜـ Æ

ﲺ"ﲻ""ﲼ"ﲽ"ﲾ ﲿ"ﳀ"ﳁﳂ"

ﻣﺮﺟﻮ√; ﻷﻣﻮ:q
"ﻷﺻﻞ"1 ,ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ
Ω

ﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺿﻌﻒ ﰲ "ﻟﱰﻛﻴﺐ  1Tﰲ "ﳌﻌﻨﻰ ﻛــﺎc
"
∑

Æ
1Tﱃ ﻣﻦ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ1 ,ﻫﻨﺎ Tﻣﻜــﻦ ﻋﻄــﻒ "ﳌﻮﺻــﻮ,

ﲲ" ﲳ" ﲴ" ﲵ" ﲶ" ﲷ" ﲸ" ﲹ"

ﳃ ﳄ"ﳅ"ﳆ ﱠ"ﳌﺎﺋﺪ./

ﺗﻌـــﺪ" ã0ﻵ U"qﰲ uﻋـــﺮ"1) #ﻣﺜ Æﻠـــﻪ(1 ,ﺟـــﻮQ

) Æﻣﻦ( ﻋﲆ "ﻟﺘﺎ Uﻣﻦ ﻏــﲑ ﺿــﻌﻒ; ﻟﻮﺟــﻮ" 0ﻟﻔﺎﺻــﻞ,

"ﻟﺰﳐﴩ1 çﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ "ﳌﻔﴪــﻳﻦ 1ﻣﻌــﺮﰊ "ﻟﻘــﺮcT cd

"ﻟﺜﺎﲏ" cT :ﻟﻨﺤﻮﻳﲔ qﺑﲈ ﻓﺮﻗﻮ" ﺑﲔ " 1"1ﳌﻌﻴــﺔ 1"11

ﻧﺎﺻﺒﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻘﺪ qﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻪ )ﻟﻮ( 1 ,ﻳﻜــﻮ" cﻟﺘﻘــﺪﻳﺮ:

1ﻫﻮ "ﳌﻔﻌﻮ1) ,ﺟﻬﻲ(.

"ﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ "ﳌﻌﻨﻰ ﺑﺄ"" cﳌﻌﻴﺔ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ "ﻟﻜﻮc

ﰲ ﺣﲔ "1ﺣﺪ" c10 ,ﻟﻌﻄﻒ ﻻﺣﺘﲈﻟﻪ ﻣﻊ 8ﻟﻚ "ﻟﺘﻘﺪw

ﺗﻜﻮ" cﻟــﻮ" 1ﺑﻤﻌﻨــﻰ )ﻣــﻊ()1 ,ﻣﺜﻠــﻪ( ﻣﻔﻌـ A
ـﻮﻻ ﻣﻌــﻪ
)( ٦

ﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﳍــﻢ ﻣــﺎ ﰲ "ﻷ œqﻣــﻊ ﻣﺜﻠــﻪ"1 ,ﻧﺘﴫـ ﳍــﺬ"
"ﻟﻘﻮ" ,ﻟﻄﻴﺒﻲ"1 ,ﳋﻔﺎﺟﻲ1 ,ﻳﻌــﺪ" cﻟﻔﻈــﺔ )ﻣﻌــﻪ( ﰲ

"1ﻟﺘﺄﺧﺮ" 1 .ﻫﺬ" "ﳌﻌﻨــﻰ  0q"1ﰲ "ﻵﻳــﺔ;  8uﻻ ﻳﻔﻬــﻢ

"ﻵﻳﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ. " A

Tﺳﻠﻤﻮ" 1ﺟﻮﻫﻬﻢ ﷲ ﰲ ﺣﲔ "1ﺣﺪ cu1 ,ﻛﺎ cﺑﻌــﺾ

)ﻣﺜﻠﻪ( ﻣﻌﻄﻮ oﻋــﲆ "ﺳــﻢ ﱠ
) cuﻣــﺎ "ﳌﻮﺻــﻮﻟﺔ(cT1 ,

ﻣﺘﻘﺎu1 #qﻧﲈ "ﻟﻮ"T 1ﺛﺮﻫﺎ ﰲ "ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ "ﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﺘﻨﻘــﻞ

uﱃ ﺻﻨﺎﻋﺔ "ﻟﻨﺤﻮ1 ,ﻷﺳﺒﺎ #ﻟﻔﻈﻴﺔ 01ﻻﻟﻴﺔ ﺗﻌــﻮu 0ﱃ

)( ٣

ﻣﻦ "ﻵﻳﺔ " cTﻟﻨﺒﻲ ﺻــﲆ "ﷲ ﻋﻠﻴــﻪ 1ﺳــﻠﻢ 1ﻣــﻦ ﺗﺒﻌــﻪ

"ﻟﻨﺤــﻮﻳﲔ ﻻ ﻳــﺮ Hﻫــﺬ" aﻟﺘﻔﺮﻗــﺔ" cT1 ,ﳌﻌﻨــﻰ ﺑﻴــﻨﻬﲈ
ﻋﻤﻞ "ﻟﻔﻌﻞ uﱃ "ﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ  ,ﻗﺎ" ,ﺑﻦ ﺟﻨــﻲT ":ﻣــﺎ
)( ٤

"ﻟﻮ" 1ﻣﻊ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﰲ ﻧﺤﻮ :ﻗﻤﺖ Q1ﻳﺪ ," Aﻓﺠﺎqﻳــﺔ
ﻫﻨﺎ ﳎﺮ Hﺣــﺮ" o1ﻟﻌﻄــﻒ" .ﻟﺪﻻﻟــﺔ ﻋــﲆ 8ﻟــﻚ cT

)(١
)(٢
)(٣

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

)(٤
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روح اﳌﻌﺎﱐ.١٤٤/٣
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن.٢٨٦/٥
ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ،٢٤٥/٣واﻧﻈﺮ :ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ
ﻟﻠﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ.٢٠٥/٢
اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ.٢٩٧/١

)(٧

"1ﻷﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪ Tﰊ ﺣﻴﺎT1 cﻛﺜــﺮ ﻣﻌــﺮﰊ "ﻟﻘــﺮcT cd
) (٨

ﻧﺼﺒﻪ ﻋﲆ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻣﺮ 010ﻷﺳﺒﺎ #ﻗﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺗﻌــﻮ0

ﺗﺮﻛﻴﺐ "ﻵﻳﺔ; 81ﻟﻚ " cTﻵﻳﺔ  0q1ﻓﻴﻬــﺎ ﻟﻔــﻆ )ﻣﻌــﻪ(
)(٥
)(٦

)(٧
)(٨

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب.١٢٧/١
ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻜﺸﺎف ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي ،٦٦٣/١وﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن
ﻟﻠﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ،٥٨٦/٢وإﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺑﻴﺎﻧﻪ
ﻟﺪروﻳﺶ.٢٢٣/٢
ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﻴﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف)ﻓﺘﻮح اﻟﻐﻴﺐ( ﻟﻠﻄﻴﱯ،٣٤٩/٥
وﺣﺎﺷﻴﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﻀﺎوي ﻟﻠﺨﻔﺎﺟﻲ.٢٣٩/٣
اﻧﻈﺮ :اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن ،٤٨٦/٣واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ
ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر.٩٧/٥
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1ﻫﻮ ﻣﻐــﻦ ﻋــﻦ ﺟﻌــﻞ )ﻣﺜﻠــﻪ( ﻣﻔﻌـ A
ـﻮﻻ ﻣﻌــﻪ ,ﺳــﻮ"U

1ﰲ ﻛﻼ "ﻟﻌﺎﻣﻠﲔ uﺷﻜﺎ ,,ﻓﻔــﻲ "ﻷu ,1ﺷــﻜﺎ ,ﻣــﻦ

)ﻣﻌﻪ( A
ﺣﺎﻻ wT ,ﺟﻌﻠﻨﺎ "ﻟﻀﻤﲑ ﻳﻌﻮ 0ﻋﲆ "ﳌﺜﻞ ,ﻓﻜﺄc

ﻣﺼﺪ "qﻣﻨﺴﺒﻜAﺎ ﻣﻦ ﱠ
1 cTﻣﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎ1 ,ﻫــﻮ ﻛــﻮc
ﻳﺮﻓﻊ
A

"ﳌﻌﻨﻰ "ﻟﺴﻤﲔ "ﳊﻠﺒﻲ .

ﻣﻌﻪ ﻟﻴﻔﺘﺪ "1ﺑﻪ1 ,ﺳــﻴﻌﻮ" 0ﻟﻀــﻤﲑ ﰲ )1ﻣﺜﻠــﻪ( ﻋــﲆ

Tﺟﻌﻠﻨﺎ "ﻟﻀﻤﲑ ﰲ )ﻣﻌﻪ( ﻳﻌــﻮ 0ﻋــﲆ )ﻣــﺎ(1 ,ﺗﻌــﺮ#
"ﳌﻌﻨﻰ ﻣﻊ ﻣﺜﻠﲔ 1ﻟــﻴﺲ ﻣـ A
ـﺜﻼ "1ﺣــﺪ"1 ," Aﻧﺘﴫـ ﳍــﺬ"
)( ١

ﺣﻴﺚ "ﳌﻌﻨﻰ 1ﺻﻨﺎﻋﺔ "ﻟﻨﺤﻮ; 81ﻟﻚ " cTﻟﻔﻌﻞ )ﺛﺒﺖ(
ﻣﻘﺪ çT ;qﻟﻮ ﺛﺒﺖ ∑
ﻛﻮ cﻣﺎ ﰲ "ﻷ œqﲨﻴ Aﻌﺎ ﳍﻢ 1ﻣﺜﻠﻪ

1ﻋﲆ ﻛﻼ "ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻬﻮ ﺗﻜﺮ" qﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ Tﰊ

)ﻣﺎ( 1ﻟــﻴﺲ ﻋــﲆ "ﻟﻜــﻮ1 ,cﺣﻴﻨﻬــﺎ ﺳــﻴﻜﻮ" cﻟﺮ"ﻓــﻊ

1ﻗﻮ" ,ﻟﺰﳐﴩ :çﺗﻜﻮ" cﻟــﻮ" 1ﰲ1) :ﻣﺜﻠــﻪ( ﺑﻤﻌﻨــﻰ

ﻟﻠﺰ wﻣﻦ 8ﻟﻚ 1ﺟﻮ" 0ﻟﺜﺒﻮ ãﻣﺼﺎﺣ Aﺒﺎ ﻟﻠﻤﺜﻞ"1 ,ﳌﻌﻨﻰ

ﺣﻴﺎ1 ;cﻗﺪ ﱠ
"ﻟﺰﳐﴩ çﻣﻦ ﻫﺬ" aﳉﻬﺔ ,ﻓﻘﺎ" :,
ﺐ
ﱠ
ﺗﻌﻘ Æ

)ﻣﻊ( ﻟﻴﺲ ﺑﴚ ;Uﻷﻧﻪ ﻳﺼﲑ "ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ :ﻣﻊ ﻣﺜﻠــﻪ ﻣﻌــﻪ,

ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﻏﲑ "ﻟﻨﺎﺻﺐ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ; "  8uﻟﻮ ﻛﺎu cﻳــﺎa

ﻋــﲆ ﻛﻴﻨﻮﻧــﺔ ﻣــﺎ ﰲ "ﻷ œqﻣﺼــﺎﺣ Aﺒﺎ ﻟﻠﻤﺜــﻞ ﻻ ﻋــﲆ

 :çTﻣــﻊ ﻣﺜــﻞ ﻣــﺎ ﰲ "ﻷ œqﻣــﻊ ﻣــﺎ ﰲ "ﻷº ,œq
cu

ﺛﺒﻮ8 ãﻟــﻚ ﻣﺼــﺎﺣ Aﺒﺎ ﻟﻠﻤﺜــﻞ" 1 ,ﻫــﺬ" ﻻ ﳚــﻮ Qﰲ

ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻊ 8ﻟﻚ "ﳌﺜﻞ ,ﻓﻴﻜﻮ" cﳌﻌﻨﻰ ﻣﻊ ﻣﺜﻠﲔ .ﻓــﺎﻟﺘﻌﺒﲑ

"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ "1ﺣﺪ ," Aﻗــﺎ" ,ﺑــﻦ ﻣﺎﻟــﻚ"1 ":ﻧﺘﺼــﺎﺑﻪ –

ﺟﻌﻠﺖ "ﻟﻀﻤﲑ ﰲ )ﻣﻌﻪ( ﻋﺎﺋﺪ " Aﻋﲆ )ﻣﺜﻠــﻪ(  :çTﻣــﻊ

ﻋﻲ; " 8uﻟﻜــﻼ" wﳌﻨــﺘﻈﻢ
ﻋﻦ ﻫﺬ" "ﳌﻌﻨﻰ ﺑﺘﻠﻚ "ﻟﻌﺒﺎ /qﱞ

 cTﻳﻜﻮ" cﻟﱰﻛﻴﺐ qT "8uﻳﺪ 8ﻟﻚ "ﳌﻌﻨﻰ ﻣﻊ ﻣﺜﻠﻴــﻪ" ,
)(٢

1ﻗﺎ" ,ﺑﻦ ﻋﺎﺷــﻮ1)":qﻣﺜﻠــﻪ( ﻣﻌﻄــﻮ oﻋــﲆ )ﻣــﺎ ﰲ

A
ﻣﻔﻌـــﻮﻻ ﻣﻌـــﻪ
"ﻷ1 ,(œqﻻ ﺣﺎﺟـــﺔ uﱃ ﺟﻌﻠـــﻪ

ﻟﻼﺳﺘﻐﻨﺎ Uﻋﻦ 8ﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ) :ﻣﻌﻪ(" .
)( ٣

)(٤

"ﻟﻨﺤــﻮ;  8uﻻ ﺑــﺪ  cTﻳﻜــﻮ"q cﻓــﻊ "ﻟﻔﺎﻋــﻞ 1ﻧﺎﺻــﺐ

"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ -ﺑﲈ ﻋﻤﻞ ﰲ "ﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻓﻌــﻞ  1Tﻋﺎﻣــﻞ
ﻋﻤﻠﻪ" .
)(٥

T1ﻣﺎ ﻋﲆ "ﻟﺜﺎﲏ " cTﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﻫــﻮ
) (cTﻓﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ "ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ "ﻟﻨﺤﻮﻳﺔ; ≥
ﱠ
" 8uﻟﻌﺎﻣــﻞ

"ﳌﻌﻨﻮ çﻻ ﻳﻌﻤــﻞ ﰲ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﻗـﺎT ,ﺑﻮﺣﻴــﺎ":c

ﻛﲈ Tﻧﻪ ﻳﺮu 0ﺷﻜﺎ ,ﻣﻦ ﺟﻬﺔ "ﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌــﻪ

1ﻣــﺬﻫﺐ ﺳ ـﻴﺒﻮﻳﻪ Tﻧــﻪ ﻻ ﻳﻨﺼــﺒﻪ "ﻟﻌﺎﻣــﻞ "ﳌﻌﻨــﻮ,ç

ﻣﻘﺪ "qﻛــﲈ ﻗــﺎ" ,ﻟﺰﳐﴩــ,ç
"ﻷ cT :,1ﻳﻜﻮ) cﺛﺒﺖ(
A

"1ﺳﻢ "ﻹﺷﺎ1 ,/qﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻨﺼﺒﻪ ﺑــ"ﻟــﻚ" ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ:

1ﻫﻮ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ Tﺣﺪ Tﻣﺮﻳﻦ:

Tﺧﺬ aﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ).(cT

"ﻟﺜﺎﲏ cT :ﺗﻜــﻮ cﱠ
) (cTﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻫــﻲ "ﻟﺘــﻲ ﻋﻤﻠــﺖ ﰲ
"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ; ≥
" 8uﳌﻌﻨﻰ n
ﺟﺎ qﻋﲆ 8ﻟﻚ.

)(١
)(٢
)(٣

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
اﻟﺪر اﳌﺼﻮن.٢٥٦/٤
اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ.٣٩٧/٣
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.٩٧/٥

ﻛﺤﺮ" oﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "1ﻟﻈﺮ" oﳌﺨﱪ ﺑﻪ "1ﳉــﺎ"1 qﳌﺠــﺮq1
ﻫﺬ" ﻟﻚ T1ﺑــﺎ1 ,îﻻ ﰲ :ﺣﺴــﺒﻚ Q1ﻳــﺪq0 " Aﻫــﻢ" ,
)(٦

1ﻗﺎ ,ﻧﺎﻇﺮ "ﳉﻴﺶ" ":ﻋﻠﻢ " cTﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﻻ ﺑــﺪ ﻟــﻪ

)(٤
)(٥
)(٦
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!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن.٤٨٧/٣
ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ.٢٤٧/٢
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ،١٠٢/٨وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﺎﻟﻚ ،١٨٨/٢وﻳﻨﻈﺮ:
اﻟﻜﺘﺎب ،٣١٠/١وﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ.١٢٦/٢
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ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺘﻘﺪ" wﻟﻮ"T1 ,1ﻧﻪ uﻣﺎ ﻓﻌﻞ  1Tﻋﺎﻣــﻞ ﻋﻤــﻞ

1ﻳﻜﻮ cﻣﻌﻨﻰ "ﻵﻳﺔ" :ﺗﺮﻛﻬﻢ "1ﺗــﺮ" îﻓــﱰ"Uﻫﻢ1 ,ﻣــﻦ

"ﻟﻌﺎﻣﻞ "ﳌﻌﻨﻮ1 çﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗﻀــﻤﻦ ﻣﻌﻨــﻰ "ﻟﻔﻌــﻞ c10

"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ1 ,ﻗﺎ" :,ﻫﻮ ﻣﺮﺟﻮ√; ﻷﻧــﻪ ﻣﺘــﻰ Tﻣﻜــﻦ

"ﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎﳌﺼﺪ"1 qﺳﻢ "ﻟﻔﺎﻋــﻞ "1ﺳــﻢ "ﳌﻔﻌــﻮcT1 ,,
ﺣﺮ1ﻓﻪ ﻻ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ" .
)(١

ﻓﺘﻮﺟﻴﻪ "ﻵﻳﺔ ﻋــﲆ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﺿــﻌﻴﻒ1 ,ﻻ

ﺻﺤﻴﺤﺎ1 ,ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺤﻤﻞ
1ﺟﻬﺎ uﻋﺮ"ﺑ Aﻴﺎ
ﻳﻘﻮ cT Hﻳﻜﻮc
A
A

ﻫﺬ" aﳉﻬﺔ ﺿ æﻌﻒ "ﻟﺴــﻤﲔ "ﳊﻠﺒــﻲ ﲪــﻞ "ﻵﻳــﺔ ﻋــﲆ

"ﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺿﻌﻒ ﰲ "ﻟﱰﻛﻴﺐ  1Tﰲ "ﳌﻌﻨﻰ ﻛــﺎc
1Tﱃ ﻣﻦ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ" .
) (٣

T1ﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ "ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻘﺪ ﺿﻌﻔﻪ "ﳍﻤــﺪ"ﲏ;  8uﻳــﺮH

ﺟﻞ
"ﻵﻳﺔ ﻋﲆ "ﻟﻌﻄــﻒ ﻫــﻮ "ﻟﺼــﺤﻴﺢ 1ﻫــﻮ wا ﻋﻠﻴﻪ ﱡ
اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ وﻣﻌﺮﰊ اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ.

" cTﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻻ ∑ﻳﻨºﺼﺐ uﻻ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻞ ﻻ"1 ,wQﻟﻔﻌﻞ
n
ﻣﺘﻌﺪ .
)q8ﻫﻢ(

اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ:

ﻗﺎ" ,ﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ"1 ":ﻋﻠﻢ " cTﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻻ ﻳﻜــﻮu cﻻ

) (٤

ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ "ﻟﻨﺤــﻮﻳﲔ
1ﻣﺎ 8ﻫﺐ uﻟﻴﻪ "ﳍﻤﺪ"ﲏ ﱠ

ﻗـــﺎ ,ﺗﻌـــﺎﱃ :ﱡ! ﱯ ﱰ ﱱﱲﱠ

ﺑﻌﺪ "ﻟــﻮ"1 ,1ﻻ ﻳﻜــﻮu cﻻ ﺑﻌــﺪ ﻓﻌــﻞ ﻻ 1T ,wQﻣﻨﺘــﻪ

Tﻋــﺮ #ﺑﻌــﺾ "ﳌﻔﴪــﻳﻦ 1ﻣﻌــﺮﰊ "ﻟﻘــﺮ) cdﻣــﺎ(

Tﺳــﲑ "1ﻟﻨﻴـ Æ
ـﻞu1 ;...ﻧــﲈ "ﻓﺘﻘــﺮu ãﱃ "ﻟــﻮ" 1ﻟﻀــﻌﻒ

8ﻟﻚ çT ,ﻓﺬqﻫﻢ ﻣﻊ "ﻓﱰ"ﺋﻬﻢ ,ﻗﺎ ,ﺑﺬﻟﻚ "ﻟﻌﻜــﱪ,ç

ﺿﻌﻔﺖ ﻗﺒــﻞ ﺣــﺮ" o1ﳉــﺮ ﻋــﻦ ﻣﺒﺎﴍﲥــﺎ "ﻷﺳــﲈU

uﻋﺮ"ﺑ Aﻴﺎ ﻏﲑ ﻫﺬ" "ﻟﻮﺟﻪ .

ﻗﺒﻠﻬــﺎ ﻣــﻦ "ﻷﻓﻌــﺎ ,ﻟﻀــﻌﻔﻬﺎ ﻋــﻦ ﻣﺒــﺎﴍ" /ﻷﺳــﲈU

"ﻷﻧﻌﺎ.w

ﺑﺎﻟﺘﻌﺪ çﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻚ :ﻣﺎ ﺻــﻨﻌﺖ T1ﺑــﺎ1 ,îﻣــﺎ Qﻟــﺖ

"ﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﰲ "ﻵﻳــﺔ ﻣﻔﻌـ A
ـﻮﻻ ﻣﻌــﻪ"1 ,ﳌﻌﻨــﻰ ﻇــﺎﻫﺮ ﰲ

"ﻷﻓﻌﺎ ,ﻗﺒﻞ "ﻟــﻮ" 1ﻋــﻦ 1ﺻــﻮﳍﺎ uﱃ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﻛــﲈ

1ﺟﻬـﺎ
"1ﳍﻤــﺪ"ﲏ"1 ,ﺑــﻦ ﻋﺎﺷــﻮ"1 qﻷﺧــﲑ ﱂ ﻳــﺬﻛﺮ
A

1ﻧﺼﺒﻬﺎ uﻳﺎﻫﺎ ,ﻓﻜﲈ ﺟﺎ‘ "1ﺑﺤــﺮ" o1ﳉــﺮ ﺗﻘﻮﻳــﺔ ﳌــﺎ

)( ٢

1ﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﻫﺬ" "ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ uﻳﺮ" 0ﻳﺮ 0ﻋﻠﻴﻪ; 81ﻟﻚ

 cTﻓﻴــﻪ ﲪـ A
ـﻼ ﻟﻶﻳــﺔ ﻋــﲆ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﻣــﻊ uﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ

"ﻟﻌﻄــﻒ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺿــﻌﻒ ﰲ "ﳌﻌﻨــﻰ " 1Tﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ;

ﻓ ∑ﺘﻌﻄﻒ)ﻣــﺎ( "ﳌﻮﺻــﻮﻟﺔ ﻋــﲆ "ﻟﻀــﻤﲑ "ﳌﻨﺼــﻮ,#

)(١

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

)(٢
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A
"1ﺳﺘﻌﲈﻻ ,ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺟﺎ‘ "1ﺑﺎﻟﻮ" 1ﺗﻘﻮﻳﺔ
ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺮ Aﻓﺎ
ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ "ﻟﻔﻌﻞ" .
)(٥

"1ﻟﺼﻮ" #ﺧﻼ oﻣﺎ 8ﻫﺐ uﻟﻴﻪ "ﳍﻤﺪ"ﲏ 1ﻣﻦ ﻗﺎ,

ﺑﻘﻮﻟﻪ ,ﻓﺎﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻳﻨﺼﺒﻪ "ﻟﻔﻌﻞ "ﳌﺘﻌــﺪ"1 çﻟــﻼwQ
ﻋﲆ "ﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﺎ ,ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ) :ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ T1ﺑــﺎ":(î

ﲤﻬﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺸﺮح ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ .٢٠٥٨/٤وﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ
ﻟﻠﺸﻠﻮﺑﻴﲏ ،٣٤٤واﻟﺘﻬﺬﻳﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ
اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ،١٨٤ ،١٨١واﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ.٤١/٤
اﻟﺘﺒﻴﺎن ﻟﻠﻌﻜﱪي ،٥٣٣/١واﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻠﻬﻤﺪاﱐ ،٢١٦/٢واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،٩/٧وإﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺑﻴﺎﻧﻪ
ﻟﺪروﻳﺶ.٣٤٥/٢

1ﻳﺪﻟﻚ ﻋﲆ " cTﻻﺳﻢ ﻟﻴﺲ ﻋﲆ "ﻟﻔﻌﻞ ﰲ )ﺻــﻨﻌﺖ(

)(٣
)(٤
)(٥

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

اﻟﺪر اﳌﺼﻮن.١١٧/٥
اﻟﻔﺮﻳﺪ.٥٥٤/٤
ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ،١٢٦/٢واﻧﻈﺮ :اﶈﺼﻮل ﻻﺑﻦ إëز.٥٢٠/١
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ﻗﺒﻴﺤﺎ ,ﺣﺘﻰ ﺗﻘــﻮ:,
Tﻧﻚ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ" :ﻗﻌﺪ T1ﺧﻮ îﻛﺎA c
"ﻗﻌﺪ Tﻧﺖ T1ﺧﻮ1 , "îﻫﺬ" ﻗﻮT ,ﻛﺜﺮ "ﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻗــﺎ,
) (١

"ﺑﻦ "ﻷﺛﲑ" ":ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻳﻜﻮ cﻣــﻦ "ﻟﻔﻌــﻞ "ﳌﺘﻌــﺪç æ
1ﻏﲑ "ﳌﺘﻌﺪ ç æﻋﻨﺪ "ﻷﻛﺜﺮﻳﻦ" .
)( ٢

"ﻟﻀ ≥ﻤ ≥
ـﲆ  TÆﱠﻧـ ∑ﻪ Æﻣ ºﻔ ∑ﻌـ Ω
ﲑ ≥ﰲ ) ≥ qº 8Æﲏ( ≥u1Æ ,ﱠﻣــﺎ Æﻋـ Æ
ـﻮÆ ,ﻣ Æﻌـ ∑ﻪ" ,
ﱠ
)(٤

1ﻗﺪﻣﻪ "ﻟﻘﺮﻃﺒﻲ "1ﺑﻦ ﺟﺰ çﻋــﲆ "ﻟﻘــﻮ ,ﺑــﺎﻟﻌﻄﻒ ,
)(٥

1ﻗﺎ" ,ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮ qﻋﻦ "ﻟﻔﻌﻞ )1" :(q8ﻗﻮﻟﻪÆ } :ﻓـ Æ
ـﺬ ≥ qºﲏ

1 {#ﻧﺤﻮ aﻳﻔﻴﺪ A
ﲤﺜﻴﻼ ﳊــﺎ ,ﻣﻔﻌــﻮ(q8) ,
Æ 1Æﻣ ºﻦ ∑ﻳﻜ ﱢÆﺬ ∑

1ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒﻊ "ﻵﻳﺎ" ãﻟﺘﻲ ﺟــﺎ ãUﻋــﲆ ﻧﻤــﻂ "ﻵﻳــﺔ

ﰲ ﺗﻌﻬــﺪ aﺑــﺄ cﻳﻜﻔــﻲ ﻣﺆ1ﻧــﺔ ﳾ" c10 Uﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ

"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻫﻮ "ﻟﺮ"ﺟﺢ1 ,ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻀــﺪ aﻣــﻦ Tﻗــﻮ",

"ﻻﻧﺘﺼﺎ qﻟﻨﻔﺴﻪ T HTq1ﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻔﻌﻮ,

"ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  1Tﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﺗﺒــﲔ " cTﻟﻘــﻮ ,ﺑﺎﻟﻨﺼــﺐ ﻋــﲆ

"ﳌﻔﴪﻳﻦ 1ﻣﻌﺮﰊ "ﻟﻘﺮ cu1 cdﻛــﺎ cﻛــﻼ" wﻟﺴــﻤﲔ ﰲ

ﺗــﺮﺟﻴﺢ "ﻟﻌﻄــﻒ ﻋــﲆ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﻟــﻪ ﺣﻈــﻪ ﻣــﻦ

"ﻟﺼﻮ"1 ,#ﳑﺎ ﺟﺎ Uﻋﲆ 8ﻟﻚ:
 /١ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ! :

ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ)!(٣

"ﻟﻘﻠﻢ٤٤ :

ـﻊ ﻣــﻦ "ﳌﻔﴪــﻳﻦ 1ﻣﻌــﺮﰊ "ﻟﻘــﺮu cdﱃ
8ﻫــﺐ ﲨـ Ω

Æ )cTﻣ ºﻦ( ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺼــﺐ ﻋــﲆ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ,ﻗــﺎ,
≥
Æﺼ n
ﺐ ≥u ,ﱠﻣﺎ Æﻋ ºﻄ Aﻔــﺎ Æﻋـ Æ
ـﲆ
TﺑﻮﺣﻴﺎÆ )1" :cﻣ ºﻦ( ≥ﰲ Æﻣ ºﻮﺿ ≥ﻊ ﻧ º
)(١
)(٢

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

اﻟﻜﺘﺎب ،٢٩٧/١واﻧﻈﺮ :ﺷﺮح اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﺴﲑاﰲ،٧٢/٥
واﻷﺻﻮل ﻻﺑﻦ اﻟﺴﺮاج.٢١١/١
اﻟﺒــﺪﻳﻊ ،١٧٥/١واﻧﻈــﺮ :اﻟﺘــﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴــﻞ ﻷﺑﻮﺣﻴــﺎن،١٠٢/٨
وﲤﻬﻴ ـ ـ ــﺪ اﻟﻘﻮاﻋ ـ ـ ــﺪ ﻟﻨ ـ ـ ــﺎﻇﺮ اﳉ ـ ـ ــﻴﺶ ،٢٠٤٥/٤وﳘ ـ ـ ــﻊ اﳍﻮاﻣ ـ ـ ــﻊ
ﻟﻠﺴـ ـ ـ ـ ــﻴﻮﻃﻲ ،٢٣٧/٣وﺣﺎﺷـ ـ ـ ـ ــﻴﺔ اﻟﺼـ ـ ـ ـ ــﺒﺎن ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻷﴰـ ـ ـ ـ ــﻮﱐ
ﻟﻠﺼﺒﺎن.١٣٦/٢

ﺑﺼﺎﺣﺐ "ﳌﺆ1ﻧﺔ ﺑﺤﺎ ,ﻣﻦ ﻳﺮ" Hﳌﺨﺎﻃﺐ ﻗﺪ ﴍ òﰲ

) ;(q8ﻷﻧﻪ Tﻗﺪ qﻣﻦ "ﳌﻌﺘﺪ Hﻋﻠﻴﻪ ﰲ "ﻻﻧﺘﺼــﺎ oﻣــﻦ
"ﳌﻌﺘﺪ çﻓﻴﺘﻔﺮ„ ﻟﻪ 1ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ "ﳊﻖ uﻋﺎﻧﺔ

ﻟﻪ ﻋﲆ Tﺧﺬ ﺣﻘﻪ1 ,ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻔﻌﻞ ﻳﺪ ,ﻋﲆ ﻃﻠﺐ
"ﻟﱰ1 îﻳﺆﺗﻰ ﺑﻌﺪ aﺑﻤﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ" .
)(٦

1 /٢ﻗﻮﻟﻪ:

ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

"ﳌﺰﻣﻞ.١١ :

ﻗــﺎ" ,ﺑــﻦ ﺟــﺰ∑º "1Æ ) ":çﳌ Æﻜـ ﱢ
ﲔ( ﻫــﺬ" ﲥﺪﻳــﺪ ﳍــﻢ,
ـﺬﺑ≥ Æ

"1ﻧﺘﺼــﺐ )"ﳌﻜــﺬﺑﲔ( ﻋــﲆ Tﻧــﻪ ﻣﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ 1T

ﻣﻌﻄﻮ1 , "oﻗﺎ" ,ﳌﺠﺎﺷﻌﻲ ﰲ "ﻟﻨﻜــﺖ ﰲ "ﻟﻘــﺮ:cd
)(٧

ﲔ( ﻣﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ :çT ,ﻣــﻊ "ﳌﻜــﺬﺑﲔ,
"ﻗﻮﻟﻪ∑º "1Æ ) :ﳌﻜ ﱢÆﺬﺑ≥ Æ

ﻛﲈ ﺗﻘﻮ :,ﺗﺮﻛﺘﻪ "1ﻷﺳﺪ :çT ,ﻣﻊ "ﻷﺳــﺪ"1 ,ﳌﻌﻨــﻰ:

"qﺿﻨﻰ ﻟﻌﻘﺎ" #ﳌﻜﺬﺑﲔ :çT ,ﻟﺴﺖ ﲢﺘــﺎ¬ uﱃ Tﻛﺜــﺮ

) (٣ﻗﺒـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻫـ ـ ـ ـ ــﺬا اﳌﻮﺿـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻗﻮﻟـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ:ﭐ ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ!اﻷﻋ ـ ـ ـ ـ ـﺮاف،١٢٧ :

وﻗ ــﺪ أﻋﺮﺿ ــﺖ ﻋﻨ ــﻪ؛ ﻟﻮﺿ ــﻮح اﻟﻌﻄـ ـﻒ ،وﻗﻠ ــﺔ اﻟﻘ ــﺎﺋﻠﲔ Åﳌﻔﻌ ــﻮل ﻣﻌ ــﻪ،
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻌﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ )آﳍﺘﻚ(؛ ﻷن اﻟﱰك ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ
ﻓـ)ﻗﻮﻣﻪ( ﻟﻴﺴﺖ ً
ﻣﻘﺼﻮدا ﻟﻘﻮم ﻓﺮﻋﻮن ،ﺑﻞ اﻟﻘﺼﺪ ﳎﺮد اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
اﻟﻘﻮم أو اﻵﳍﺔ ﻟﻴﺲ
ً
اﻟــﱰك وﻟــﻮ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﻣﺼــﺎﺣﺒﺔ .وﱂ أر ﻣــﻦ وﺟﻬﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﳌﻔﻌــﻮل ﻣﻌــﻪ إﻻ
اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ﰲ ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن.٣٠٥/٣

)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
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!

ﱠ!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ،٤٨٧/٢٤واﻧﻈﺮ :اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻻﺑﻦ
ﻋﻄﻴﺔ.٦٤٥/٩
اﻧﻈﺮ :اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،١٧٩/٢١واﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ.١٥٨٢/٤
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.٩٣/٢٩
اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ.١٦١٩/٤
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ﻣﻦ 8ﻟﻚ ,ﻛﲈ ﺗﻘﻮ :,دﻋﲏ u1ﻳﺎ aﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻣﺎ ﻳﻨــﺰ,
ﺑﻪ ﻣﻨﻲ1 ,ﻫﻮ ﲥﺪﻳﺪ" .
)( ١

"ﻟﻌﻄﻒ ﰲ ﻫﺬ" aﻵﻳــﺔ" 1 ,ﻳﻜــﻮ cﻣﻌﻨــﻰ "ﻵﻳــﺔ ﻋــﲆ
)(٥

"ﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻣﻊ "ﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ.

1ﻗﺎ" ,ﻟﻌﻜــﱪ"1) ":çﳌﻜــﺬﺑﲔ( :ﻫــﻮ ﻣﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ,

1 /٣ﻗﻮﻟـــــــﻪ :ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ!

A
ﳏﺘﻜﲈ uﱃ
ﻣﻄﻠﻘﺎ
1ﱂ ﻳﻘﺒﻞ "ﻟﺰqﻛﴚ ﻣﻨﻪ "ﻟﻘﻮ ,ﺑﺎﳉﻮ"Q
A

ـﻦ( :ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ ﻧﺼــﺐ ﻋــﲆ Tﳖــﺎ
ﻗﺎ" ,ﻟﻨﺤﺎÆ ) ":ﻣـ º

1ﻗﻴﻞ :ﻫﻮ ﻣﻌﻄﻮ , "oﻓﻜﺄﻧﻪ ﺿ æﻌﻒ "ﻟﻌﻄﻒ.
)( ٢

"ﳌﻌﻨﻰ ,ﻓﻘﺎT ":,ﺟﺎT Qﺑــﻮ "ﻟﺒﻘــﺎ Uﻛــﻮ" cﻟــﻮ" 1ﻋﺎﻃﻔــﺔ

1ﻫﻮ ﻓﺎﺳﺪ; ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰ wﻓﻴﻪ  cTﻳﻜﻮ" cﷲ ﺗﻌﺎﱃ Tﻣﺮ ﻧﺒﻴــﻪ
ﻋﻠﻴﻪ "ﻟﺴﻼ cT wﻳﱰﻛﻪ1 ,ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎ" :,ﺗﺮﻛﻨﻲ "1ﺗﺮ îﻣــﻦ

"ﳌﺪﺛﺮ.١١ :

ﻣﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ" 1 ,ﻗﺪ" wﻟﻘﻮ ,ﺑــﻪ ﻋــﲆ ﲨﻴــﻊ "ﻷ1ﺟــﻪ
)(٦

"ﻹﻋﺮ"ﺑﻴﺔ1 ,ﻫﻜﺬ" ﻓﻌﻞ "ﻟﻌﻜﱪ. ç
1ﻗﺎ ,ﻣﻜﻲ) " :ﻣﻦ(≥ :ﰲ ﻣ ≥
ﻮﺿﻊ ﻧﺼﺐ ﻋــﲆ " ºﻟ Æﻌﻄـﻒ
Æ
Æ
)(٧

ﺧﻠﻘﺖ 1ﺣﻴﺪ1 ," Aﻛﺬﻟﻚ" :ﺗﺮﻛﻨــﻲ "1ﺗــﺮ" îﳌﻜــﺬﺑﲔ,

ﻋﲆ "ﻟﻨﱡﻮº "1Æ cﻟ Æﻴﺎ 1TÆ ,UﻣﻔﻌﻮÆ ,ﻣ Æﻌﻪ" .

)ﻣﻊ( ﻛﻘﻮﻟﻚ :ﻟﻮ ﺗﺮﻛﺖ "ﻟﻨﺎﻗﺔ 1ﻓﺼﻴﻠﻬﺎ ﻟﺮﺿﻌﻬﺎ" .

ﻓﻘﺎ"1 ":,ﻟﻮ"" 1"1 :1ﳌﻌﻴﺔ 1ﻣﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﻣﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ,

ﻓﺘﻌﲔ  cTﻳﻜﻮ" cﳌﺮ" :0ﺧـ ﱢ
ـﻞ ﺑﻴﻨــﻲ 1ﺑﻴــﻨﻬﻢ1 ,ﻫــﻮ 1"1
)(٣

ﻗﻮ" Hﻟﻌﻄﻒ ﰲ "ﻵﻳــﺔ "ﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ:
T1ﻣﺎ "ﻟﺴﻤﲔ "ﻟﺬæ ç

ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱﱲﱠ "ﻷﻧﻌﺎ ;wﻟﻜﻮﻧــﻪ

ﺟﺎﺋﺰ" ﺑﻼ ﺿﻌﻒ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻌﻒ ﻫﻨﺎ "ﻟﻌﻄﻒ ﻣــﻊ Tﻧــﻪ ﻻ
A

ﲔ(:
)∑º "1ﳌﻜ ﱢÆﺬﺑ≥ Æ
ﻓﺮ iﺑﲔ "ﻵﻳﺘﲔ ﻳﻘﻮq ,ﲪﻪ "ﷲ ":ﻗﻮﻟﻪÆ :

ﳚﻮ Qﻧﺼﺒﻪ ﻋــﲆ "ﳌﻌﻴــﺔ1 ,ﻫــﻮ "ﻟﻈــﺎﻫﺮ1 ,ﳚــﻮ Qﻋــﲆ
"ﻟﻨﺴﻖ1 ,ﻫﻮ 1Tﻓﻖ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ" .
)(٤

)(٨

1ﻣﻨﻊ "ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮ qﲪﻞ "ﻵﻳﺔ ﻋــﲆ ﻏــﲑ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ

1ﻻ ﻳﺼــﺢ  cTﺗﻜــﻮ" cﻟــﻮ" 1ﻋﺎﻃﻔــﺔ; ﻷ" cﳌﻘﺼــﻮ:0
"ﺗﺮﻛﻨﻲ ﻣﻌﻬﻢ" .
)(٩

1ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜــﻦ "ﻟﻘــﻮ ,ﺑــﺄ cﻛــﻼ "ﻟـﻮﺟﻬﲔ ﺻــﺤﻴﺢ,

1ﻟﻜﻦ "ﻟﻨﺼﺐ ﻋﲆ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ 1Tﱃ ﻷﻣﻮ:q

"ﻷ" cT :,1ﻟﻌﱪ /ﰲ ﺑﻴﺎ cﻛــﻼ" wﷲ ﻣــﺎ ﻳﻌﻄــﻲ ﻣﻌﻨــﻰ

ﻋﻈﻴﲈ1 ,ﲪﻞ "ﻵﻳﺎ ãﻋﲆ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻳﻌﻄﻲ
"Qﺋﺪ1T " A
A

"1ﻵﻳﺔ ﰲ ﺳﻴﺎ iﲥﺪﻳﺪ"1 ,ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻳﻘﻮ0 çﻻﻟــﺔ

0ﻻﻟﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ1 ,ﻫﻲ 0ﻋﻮ" /ﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ "ﷲ ﻋﻠﻴﻪ 1ﺳــﻠﻢ

ﰲ"1):ﳌﻜﺬﺑﲔ( ﻋﺎﻃﻔﺔ ,ﻓﻠﻴﺲ "ﳌﻌﻨﻰ" :ﺗﺮﻛﻨﻲ "1ﺗــﺮî

ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺄﻋﲆ ﺻﻮ aqﻣﻊ ﻫﺬ" "ﳌﻌﻨﻰ1 ,ﳍﺬ" ﻣﺎ" ,ﻟﻄﱪç

"ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ,ﻓﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ "ﻵﻳﺔ"1 ,ﻳﻤﺘﻨﻊ  cTﺗﻜﻮ" cﻟﻮ"1

"ﳌﻜﺬﺑﲔ ,...ﻓﺎﳌﻌﻨﻰ ﻻ "ﻟﻠﻔﻆ ﻫــﻮ "ﻟــﺬ çﳛــﻮc10 ,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

)(١
)(٢
)(٣

اﻟﻨﻜﺖ ﰲ اﻟﻘﺮآن.٦٨١/٢
اﻟﺘﺒﻴﺎن ،١٢٤٧/٢واﻧﻈﺮ :إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻨﺤﺎس.١٠١٨
اﻟﱪﻫﺎن.٤٣٦/٤

)(٤

اﻟﺪر اﳌﺼﻮن.٥٢٣/١٠
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uﱃ ﺗﺮ îﻫﺆﻻ Uﻣﻊ "ﷲ1 ,ﻫﻮ ﻳﺘﻮﱃ ﺣﺴﺎﲠﻢ ,ﻓﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ

qﲪﻪ "ﷲ uﱃ ﻫﺬ" "ﳌﻌﻨﻰ ﻓﻘﺎ ":,ﻳﻘﻮ ,ﺗﻌﺎﱃ 8ﻛﺮ aﻟﻨﺒﻴﻪ
ﳏﻤﺪ ﺻﲆ "ﷲ ﻋﻠﻴﻪ 1ﺳﻠﻢ≥ :ﻛ ºﻞ ﻳﺎ ﳏﻤــﺪ Tﻣــﺮ ﻫــﺆﻻU

)(٥
)(٦
)(٧
)(٨
)(٩

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺪﻻﻟﺔ ﶈﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ.١٧٥
إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن.١٠٢٢
اﻟﺘﺒﻴﺎن.١٢٥٠/٢
ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن.٧٧١/٢
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.٩٤/٢٩

سعود بن أمحد املنيع :وظيفة املفعول معه يف امليزان النحوي وتطبيقاهتا يف القرآن الكريم
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uﱄ1 ,ﻫﺬ" ﻛﻘﻮ" ,ﻟﻘﺎﺋﻞ ﻵﺧــﺮ ﻏــﲑa
"ﳌﻜﺬﺑﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮæ cd

"ﻟﺮ"ﺑــﻊ" cT :ﻵﻳــﺎ" ãﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻬــﺎ  ã0q1ﰲ ﺳــﻴﺎi

Æ ≥ #ﲠ Æﺬ"
)Æ 1ﻣ ºﻦ ∑ﻳﻜ ﱢÆﺬ ∑
ﻣﻦ  U"q1ﻣﺴﺎUﺗﻪÆ "1 .ﻣﻦ" ﰲ ﻗﻮﻟﻪÆ :
"ﳊ ≥ﺪ ≥
ﻳﺚ( ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ ﻧﺼــﺐ; ﻷ cﻣﻌﻨــﻰ "ﻟﻜــﻼ wﻣــﺎ
Æº

"ﻟﻌﻄﻒ T1ﺑﻠﻎ.

ﻳﺘﻮﻋﺪ A
qﺟﻼ0 :ﻋﻨﻲ u1ﻳﺎ1 ,aﺧﻠﻨﻲ u1ﻳﺎ ,aﺑﻤﻌﻨﻰT :ﻧــﻪ

8ﻛﺮ1 ,ãﻫــﻮ ﻧﻈــﲑ ﻗــﻮﳍﻢ :ﻟــﻮ ﺗ∑ﺮ Æﻛــﺖ Tq1ﻳــﻚ ﻣــﺎ
Tﻓﻠﺤﺖ" .
) (١

1ﻗــﺎ" ,ﻟﺴــﻬﻴﲇ ":ﻣﻌﻨــﻰq8) :ﲏ 1ﻣــﻦ ﺧﻠﻘــﺖ( çT

0ﻋﻨﻲ u1ﻳﺎ aﻓﺴﱰ Hﻣﺎ Tﺻﻨﻊ1 ,...ﻫــﻲ ﻛﻠﻤــﺔ ﻳﻘﻮﳍــﺎ

"ﳌﻐﺘﺎ" "8u ¥ﺷﺘﺪ ﻏﻀﺒﻪ" 1 " ,ﻫﺬ" ﻣﻦ ﺑﻠﻴﻎ "ﻟﻜﻨﺎﻳــﺔ,
)(٢

ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮ :,ﺣﺴــﺒﻚ "ﻧﺘﻘﺎ Aﻣــﺎ ﻣﻨــﻪ  cTﺗﻜــﻞ Tﻣــﺮu aﱄ,
1ﲣﲇ ﺑﻴﻨﻲ 1ﺑﻴﻨﻪ" .
) (٣

"ﻟﺜﺎﲏ" cT :ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ "ﻟﻨﺤﻮﻳــﺔ ﻻ ﲤﻨــﻊ 8ﻟــﻚ ,ﻣــﻊ Tﳖــﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻛﻤﺔ ﻋــﲆ "ﳌﻌﻨــﻰ ,ﺑــﻞ "ﳌﻌﻨــﻰ ﻫــﻮ "ﳊــﺎﻛﻢ

"1ﳍﺎu ç0ﱃ "ﻟﻮﺟﻪ "ﻹﻋﺮ"ﰊ "ﻟﺼﺤﻴﺢ"1 ,ﻟﻀﺎﺑﻂ ﻋﻨﺪ

1ﺟﻬــﺎ  c10ﻣــﺎ ﻫــﻮ
"ﻟﻨﺤﻮﻳﲔ Tﻧﻪ" " "8uﻗﺘﴣ "ﳌﻌﻨــﻰ
A

Tﻗﻮ Hﻣﻨﻪ ﰲ "ﻹﻋﺮ" ,#ﻓﺎﻷ1ﱃ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ "ﳌﻌﻨــﻰ" ;
)(٤

" ﻷ cﻣﺮ"ﻋﺎ" /ﳌﻌﺎﲏ 1Tﱃ" .
)( ٥

"ﻟﺜﺎﻟﺚ0 cT :ﻻﻟﺔ "ﻟﻔﻌﻞ ) (q8ﰲ "ﻵﻳﺎ" ãﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻔﻴﺪ

ﻣﻌﻨﻰ "ﻟﺘﺨﻠﻴﺔ 1 ,ﻫﺬ" Tﻗﺮu #ﱃ "ﳌﻌﻴﺔ "1ﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻣﻦ
)( ٦

"ﻟﻌﻄﻒ "ﻟﺬ çﻳﻔﻴﺪ ﳎﺮ" 0ﻻﺷﱰ""1 îﻟﱰ.î

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ،٣٨١ ،١٩٨/٢٣واﻧﻈﺮ :ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن
ﻟﻠﻔﺮاء.١٧٧/٣
اﻟﺮوض اﻷﻧﻒ.٨٠/٣
ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻟﻠﻘﺎﲰﻲ ،٢٦٦/١٦واﻧﻈﺮ :روح اﳌﻌﺎﱐ
ﻟﻶﻟﻮﺳﻲ.١٦٧/٣٠
ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﺤﻮي ﶈﻤﺪ اﳋﻄﻴﺐ.٤١٣/٢
إﻋﺮاب اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﻮاذ ﻟﻠﻌﻜﱪي.٨٨/١
اﻟﻮﺟﻮﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺪاﻣﻐﺎﱐ.٣٥٢/١

"ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ "1ﻟﻮﻋﻴــﺪ1 ,ﻫــﺬ" ﻣــﻊ "ﳌﻌﻴــﺔ Tﻗــﻮ Hﻣﻨــﻪ ﻣــﻊ

'ﳌﻮﺿﻊ 'ﻟﺮ'ﺑﻊ:

ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺗﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ :ﭐﱡﭐ ﱦﱧﱨﱩ
ﱪﱫ ﱬﱭﱠ! !

"ﻷﻧﻔﺎ٦٤ :,

8ﻫـــﺐ "ﻟﺰﺟـــﺎ¬ "1 ,ﻟﻨﺤـــﺎ "1,ﻟﺰﳐﴩـــ,ç
)( ٧

1ﻏــﲑﻫﻢ uﱃ " cTﻟــﻮ" 1ﰲ1 ) :ﻣــﻦ "ﺗﺒﻌــﻚ( 1"1
)(٩

"ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪÆ )1 ,ﻣﻦ( ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻋﲆ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ.

ﲨ Ωﻊ ﻣــﻦ "ﻟﻨﺤــﻮﻳﲔ "1ﳌﻔﴪــﻳﻦ
1ﻗﺪ Tﺟﺎ Qﻫﺬ" "ﻟﻘﻮº ,

1ﻣﻌﺮﰊ "ﻟﻘﺮ. cd
)(١٠

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

) (٧ﻧﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل إﻟﻴﻪ أﺑﻮﺣﻴﺎن ،واﻟﺴﻤﲔ .اﻧﻈﺮ اﻟﺒﺤﺮ
اﶈﻴﻂ ،٧٥/١٤وارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ،١٤٩٢/٣واﻟﺪر
اﳌﺼﻮن.٦٣٣/٤
) (٨ﻧﺴﺒﻪ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ،٣٧٠/٢
ودروﻳﺶ ،إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺑﻴﺎﻧﻪ ،٣٨/٤وﱂ أﺟﺪ ﻫﺬا
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﺣﺴﺐ اﻃﻼﻋﻲ .ﺑﻞ اﻟﺬي وﺟﺪﺗﻪ
ﻣﻀﻤﺮا ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﳌﺬﻛﻮر .ﻳﻨﻈﺮ:
ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن أﻧﻪ ﻳﻘﺪر
ً
ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن.١٦٧/٣
) (٩اﻧﻈﺮ :اﻟﻜﺸﺎف ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي ،٢٢٢/٢وﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
ﻟﻠﻨﺴﻔﻲ ،٦٥٥/١وزاد اﳌﻌﺎد ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،٨/١وأﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
ﻟﻠﺒﻴﻀﺎوي ،٦٦/٣وﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻟﻠﺒﻘﺎﻋﻲ ،٢٣٨/٣وإرﺷﺎد
اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻷﰊ اﻟﺴﻌﻮد ،١١/٣وروح اﳌﻌﺎﱐ ﻟﻶﻟﻮﺳﻲ
 ،٣٠/١٠وﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﺎر ﶈﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ ،٦٤/١٠وﳏﺎﺳﻦ
اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻟﻠﻘﺎﲰﻲ.٩٠/٨
) (١٠اﻧﻈﺮ :اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻠﻬﻤﺪاﱐ ،٤٣٥/٢وﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻌﻠﻞ
ﻟﻠﺨﻮارزﻣﻲ ،١٥٧واﶈﺮر ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ﻟﻠﻬﺮﻣﻲ ،٨٣٤/٢واﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻻﺑﻦ ﺟﺰي ،٦٧٠/٢وﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ﻻﺑﻦ
ﻳﻌﻴﺶ ،١٣٣/٢وﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم  ،٧٣١ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ
ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﱐ ،٣٧٠/٢واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،١٥٣/٩
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"ﻷ" :,1ﳌﻌﻨﻰ ,ﻓــﺈ cﻣﻌﻨــﻰ "ﻵﻳــﺔ ﻋــﲆ ﻫــﺬ" "ﻟﻮﺟــﻪ

"ﳌﻀﻤﺮ ﻧ ÆÆﻮ" "1ﻟﻔﻌﻞÆ ,
ﻛﺄ æﻧــﻪ ﻗــﺎ :,ﺣﺴـ ∑ﺒﻚ
Æﳛﻤﻠﻮ aﻋﲆ
Æ
∑ ≥
q0ﻫﻢ" .
ﺐ Tﺧﺎî
1ﳛﺴ ∑
º
Ω

"ﳌﻌﻨﻰ "ﻟﻠﻐﻮ" 1T çﳌﻌﻨــﻰ "ﻟﴩــﻋﻲ1 ,ﻫــﻮ " cTﷲ

"ﻟﻌﺎﻣﻞ "ﳌﻌﻨﻮ çﻻ ﻳﻨﺼﺐ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻋﻨﺪ ,aﻗﺎ" ,ﺑﻦ

ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﻴﻚ 1ﻛﺎ" oﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻌــﻚ ,ﻓﻔﻴــﻪ uﺛﺒــﺎã

ﻋﺪ" wﻻﻛﺘﻔﺎ Uﰲ ﻧﺼﺐ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﺑﲈ ﻳﻜﺘﻔــﻰ ﺑــﻪ ﰲ

"ﳌﺆﻣﻨﲔ.

"ﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "1ﻟﻈﺮ" oﳌﺨﱪ ﺑﻪ1 ,ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻨﺼﺐ ﺑﻠﻚ ﰲ:

1ﻳﻌﻀﺪ ﻫﺬ" "ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ Tﻣﻮ:q

ﺻﺤﻴﺢ1 ,ﻻ ﻳﺮ 0ﻋﻠﻴﻪ uﺷﻜﺎ ,ﺳﻮ" Uﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺣﺴﺒﻚ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ 1ﻛﺎﻓﻴﻚ ﻣﻊ "ﳌﺆﻣﻨﲔ,
ﳌﻌﻴﺔ "ﷲ "ﳋﺎﺻﺔ ﻟﻨﺒﻴﻪ 1ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ

u1ﱃ ﻫﺬ" "ﳌﻌﻨﻰ 8ﻫــﺐ Tﻛﺜــﺮ "ﳌﻔﴪــﻳﻦT1 ,ﺟــﺎQ

"ﻟﺒﻘﺎﻋﻲ  cTﺗﻜﻮ" cﳌﻌﻴﺔ ﻣﻊ "ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ,

)( ٤

"1ﳌــﺎﻧﻊ ﻋﻨــﺪ ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ uﻧــﲈ ﻫــﻮ ﺻــﻨﺎﻋﺔ "ﻟﻨﺤــﻮ; 8u

ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻨﻪ1 ":ﻳﻨﺒﻐﻲ  cTﺗﻌﻠــﻢ  cTﻣﺬﻫﺒــﻪ-ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ-

ﻧﺼﺐ "ﳊﺎ ,,ﻓــﻼ ﻳﻨﺼــﺒﻪ "ﻟﻌﺎﻣــﻞ "ﳌﻌﻨــﻮ çﻛﺤــﺮo
ﻫــﺬ" ﻟــﻚ T1ﺑــﺎ1 ,îﻻ ﺑﺤﺴــﺒﻚ ﰲ :ﺣﺴــﺒﻚ Q1ﻳــﺪ" A
q0ﻫﻢT1 .ﻛﺜﺮ "ﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻳﻐﻔﻠﻮ cﻋﻦ ﻫﺬ"" .
)(٥

" cT :çTﷲ "1ﳌﺆﻣﻨﲔ ﻛﺎﻓﻮ ;îﻷ" cﷲ ﻣﻌﻬﻢ .
)(١

1ﻳﺮﺟﺢ "ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚT1 ,ﺑﻮﺣﻴﺎ"1 , ,cﳌــﺮ""1 ,ç0ﺑــﻦ

"ﻟﺜﺎﲏ :ﺻﻨﺎﻋﺔ "ﻟﻨﺤﻮ ,ﻓﺈ" cﻟﻜﺎ oﰲ )ﺣﺴﺒﻚ( ﺿﻤﲑ

ﻣﻌﱰﺿــﺎ
ﻋﻘﻴﻞ ﻣﺎ 8ﻫﺐ uﻟﻴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ,ﻗﺎT ,ﺑﻮﺣﻴــﺎc
A

ﲨﻬﻮ" qﻟﻨﺤﻮﻳﲔ uﻻ ﻣﻊ uﻋﺎ" /0ﳉﺎ qﻓﻠﲈ ﱂ ∑ﻳ Æﻌﺪ ﻫﻨﺎ

ﻛﲈ Qﻋﻢ "ﻟﺰﳐﴩ ;çﻷ" cﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ uﻻ

ﻋﲆ ﻫﺬ" "ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ uﺷﻜﺎ ,ﻣﻦ ﻫﺬ" aﳉﻬﺔ .

ﳎﺮ" Hﻟﻔﻌﻞ" .

ﳏﻠﻪ "ﳉﺮ1 ,ﻻ ﻳﻌﻄﻒ ﻋﲆ "ﳉﺎ qﻋﻨﺪ
ﺳﺎ„ "ﻟﻨﺼﺐ ﻋﲆ "ﳌﻌﻴﺔ ,ﻓﻠﻢ ≥ﻳﺮ0

)(٢

ﻓﺎﳌﻨﺼﻮ #ﺑﻌﺪ "ﻟﻮ" 1ﳏﻤﻮ ,ﻋﻨﺪ aﻋﲆ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﻤﺮ ,
)(٣

 ,0ﻋﻠﻴﻪ )ﺣﺴﺒﻚ( "ﻟﺴﺎﺑﻖ ,ﻗــﺎq ,ﲪــﻪ "ﷲ ":ﻗــﺎﻟﻮ":
ﺣﺴ ∑ﺒﻚ Q1ﻳﺪæ ," Aﳌﺎ ﻛــﺎ cﻓﻴــﻪ ﻣﻌﻨــﻰ ﻛÆﻔــﺎ1 ,îﻗــﺒﺢ cT

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

)(٢
)(٣
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ﻋﲆ "ﻟﺰﳐﴩ1 ":çﻟﻴﺲ ﻫﺬ" ﻣﻦ ﺑــﺎ" #ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ

"ﻟﻔﻌﻞ  1Tﻣﺎ ﺟﺮ Hﳎﺮ" aﻓﻠﻴﺲ ) ﺣﺴــﺒﻚ( ﳑــﺎ ﺟــﺮH
)(٧

1ﻟﻜــﻦ ﻫــﺬ" "ﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ ﻏــﲑ ﻣﻘﺒــﻮ ,ﻋﻨــﺪ ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ,

)(١

)(٦

وإﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺑﻴﺎﻧﻪ ﻟﺪروﻳﺶ.٣٨/٤
ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر .٢٣٨/٣وﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻣﺮدود ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ؛ ﻷن
اﳊﺴﺐ واﻟﻜﻔﺎﻳﺔ  Ãوﺣﺪﻩ .ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ،١٠٨/٣وﻣﻨﻬﺎج
ْ

اﻟﺴﻨﺔ.٢٠٣-٢٠١/٧
اﻧﻈﺮ :اﻷﺻﻮل ﻻﺑﻦ اﻟﺴﺮاج.٣٧/٢
ﻓﻬﻮ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ":وﳑﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ ،وﻫﻮ
ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ -اﳌﻨﺼﻮب ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺒﻚ وﻛﻔﺆك
وأﺧﻮا—ﻤﺎ"ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ.٢٦٢/٢

"1ﳌﺘﺠﻪ  cTﺗﻜﻮ" cﻟﻮ" 1ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻋﲆ ﻣــﺬﻫﺐ ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ

1ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ cu1 ,ﻛﺎ cﻫﻨﺎ îﺗﻘﺪﻳﺮ uﻻ  cTﻓﻴﻪ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ "ﻟﻨﺤﻮ "1ﳌﻌﻨﻰ; "  8uﻻ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﳾU

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

)(٤
)(٥

اﻟﻜﺘﺎب.٣١٠/١
ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ،٢٤٨/٢واﻧﻈﺮ :اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻷﰊ
ﺣﻴﺎن.١٠٢/٨

)(٦

ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،٢٤٨/٢واﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻷﰊ
ﺣﻴﺎن ،١٣٩/٨وﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻠﻤﺮادي ،٥٢١واﳌﺴﺎﻋﺪ ﻻﺑﻦ
ﻋﻘﻴﻞ.٥٤٦/١
ارﺗﺸﺎف
واﻧﻈﺮ:
واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ،١٣٩/٨
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ
اﻟﻀﺮب ،١٤٩٢/٣واﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ.٧٥/١٤

)(٧
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ﻣﻦ "ﻹﺷﻜﺎﻻ" "ãﻟﻠﻐﻮﻳﺔ "1ﻟﴩﻋﻴﺔ ﻗﺎ" ,ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴــﺔ
)(١

ﻋﻦ ﻫﺬ" "ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ uﻧﻪ ":ﻫــﻮ "ﻟﺼــﻮ"" #ﳌﻘﻄــﻮ òﺑــﻪ ﰲ
ﻫﺬ" aﻵﻳﺔ" 1 ,ﻗﺪ ﻗﺎ ,ﲠﺬ" "ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ "ﻟﻔﺮ"1 Uﻫــﻮ ﻣــﻦ
)(٢

Tﺋﻤﺔ "ﻟﻨﺤﻮ "ﻟﻜﻮﰲ .
)(٣

'ﳌﻮﺿﻊ 'ﳋﺎﻣﺲ:

ﻣﻊ ﴍﻛﺎﺋﻜﻢ ,ﻛﲈ ﺗﻘﻮ :,ﻟﻮ ﺗ ≥∑ﺮ Æﻛـ ≥
ـﺔ ≥
ـﺖ "ﻟﻨﺎ Æﻗـ ∑
1ﻓﺼــﻴ Æﻠﻬﺎ

Æﻟ Æﺮﺿﻌﻬﺎ" ,ﳌﻌﻨﻰ :ﻟﻮ ﺗ ≥∑ﺮﻛÆﺖ Æﻣ Æﻊ ﻓﺼﻴﻠﻬﺎ Æﻟ Æﺮﺿ Æﻌﻬﺎ" .
)( ٥

Tﻳﻀﺎ" :ﻟﺰﳐﴩ"1 ,çﻟﻌﻠﻮ"1 , çﳉﻨﺪ1 çﻗﺪ
1ﻗﺎ ,ﺑﻪ A
)(٦

Tﻧﻜﺮ "ﻷﺧﲑ ﲪﻞ "ﻵﻳﺔ ﻋﲆ ﻏﲑ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﻓﻘــﺎ:,

""ﻟﻮ" 1ﰲ)1ﴍﻛــﺎUﻛﻢ( ﺑﻤﻌﻨــﻰ )ﻣــﻊ( :çT ,ﻓﻠــﻴﻜﻦ

ﻗﺎ ,ﺗﻌﺎﱃ:

"ﻹﲨﺎ òﻣﻨﻜﻢ 1ﻣﻦ ﴍﻛﺎﺋﻜﻢ ﻣﺘﺼﺎﺣﺒﲔ1 ,ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ

ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ

uﱃ "ﻟﻌﻄﻒ ﺳﺒﻴﻞ ,ﻷ" cﻹﲨﺎ òﻳﻜﻮ cﰲ "ﳌﻌــﺎﲏ c10
"ﻷﻋﻴﺎ. "c
)(٧

ﻳﻮﻧﺲ٧١ :

ﰲ uﻋﺮ" #ﻛﻠﻤﺔ)ﴍﻛﺎ UÆﻛﻢ( Tﻗﻮ"" ,ﻟﺬ çﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻣﻨﻬــﺎ

ﰲ ﻫﺬ" "ﻟﺒﺤــﺚ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬــﺎ ﻋــﲆ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ1 ,ﻗــﺪ

ﺟﺎ ãUﻋﲆ  U"qdﻫﻨﺎ ﳎﻤﻠﻬﺎ:

1TﳍﺎT :ﳖﺎ ﻣﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻓﻘﻂ1 ,ﻻ 1ﺟﻪ ﳍﺎ ﺳﻮ Hﻫﺬ"

"ﻟﻮﺟﻪ1 ,ﻗﺪ ﻗﺎ ,ﺑﻪ "ﻟﺰﺟﺎ¬ 1ﻗﺎQ ":,ﻋﻢ "ﻟﻘــﺮ" ∑ Uﱠ
cT

Tﻳﻀــﺎ" :ﺑــﻦ "ﳊﺎﺟــﺐ"1 ,ﺑــﻦ
81ﻫﺐ uﱃ ﻫﺬ" "ﻟﻘــﻮA ,
n
ﻣﻌﻂ"1 ,ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ"1 ,ﻟﺮ""1 ,çQﻟﻨﺴــﻔﻲ"1 ,ﻟﺒﻘــﺎﻋﻲ,

≥
ﺐ ﻫــﺬ" "ﻟﻘــﻮ,
"1ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮ1 ,qﲤــﺎ wﺣﺴــﺎ∑ 1 , cﻧﺴـ Æ
) (٨

ﻟﻠﺒﴫﻳﲔ ﻋﻤﻮ Aﻣﺎ 1 ,ﻧﺴﺒﻪ "ﳌﺠﺎﺷﻌﻲ ﻟﻠﻤﺤﻘﻘﲔ .
)( ٩

ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :ﺗﺮﺟﻴﺢ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ1 ,ﻗﺪ ﻗﺎ ,ﲠﺬ" ﻛﺜــﲑ ﻣــﻦ

)( ٤

Tﻣﺮﻛﻢ ∑ 0º "1ﻋﻮ" ﴍﻛﺎ UÆﻛﻢ1 .ﻫﺬ" ﻏﻠﻂ;
ﻣﻌﻨﺎÆ º :a
ﻓﺎﲨ ∑ﻌﻮ" Æ

ﻷ" cﻟﻜــﻼ wﻻ ﻓﺎﺋــﺪ /ﻓﻴــﻪ; ﻷﳖــﻢ  cuﻛــﺎﻧﻮ" ﻳــﺪﻋﻮc

ﴍﻛﺎUﻫﻢ º
ﻷ cﳚﻤﻌﻮ" Tﻣﺮﻫﻢ ,ﻓﺎﳌﻌﻨﻰ ﻓﺄﲨﻌﻮ" Tﻣﺮﻛﻢ

)( ١٠

"ﻟﻨﺤــﻮﻳﲔ"1 ,ﳌﻔﴪــﻳﻦ1 ,ﻣﻌــﺮﰊ "ﻟﻘــﺮ ,cdﻗــﺎ" ,ﺑــﻦ

ﺑﺎﺑﺸﺎ ":8ﰲ ﻫﺬ" aﻵﻳﺔ Tﻗﻮ"T :,ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻗﻮ ,ﻣــﻦ ﻗــﺎ,

1ﻫﻮ "ﻷﻛﺜﺮ" cu :ﻟﴩﻛﺎ Uﻣﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ1 ,ﻟﻴﺲ ﻣﻔﻌـ A
ـﻮﻻ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

)(١
)(٢
)(٣

)(٤

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

ﲤﻬﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻨﺎﻇﺮ اﳉﻴﺶ ،٢٠٩٤/٤وﻳﻨﻈﺮ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن
ﻟﻠﻄﱪي.٢٦٠/١١
ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى.١٠٥/٢٧
ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ،٤١٧/١واﻧﻈﺮ :اﻟﺰاﻫﺮ ﻻﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،٤/١
وإﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺤﺎس ،٣٧٨وﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ﻻﺑﻦ
اﻟﻨﺤﺎس.١٦٧/٣
اﻧﻈﺮ :اﳌﻮﺿﺢ ﻻﺑﻦ أﰊ ﻣﺮﱘ ،٦٣٣/٢واﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ أãﺎ
)اﻟﻔﺮاء( Åﳌﻮﺣﺪة ،وﻟﻴﺲ )اﻟﻘﺮاء( Åﳌﺜﻨﺎة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻨﺺ
اﶈﻘﻖ .اﻧﻈﺮ— :ﺬﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻸزﻫﺮي ،٣٩٧/١واﻟﺒﺴﻴﻂ
ﻟﻠﻮاﺣﺪي ،٢٦٢/١١وﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻔﺮاء.٤٧١/١

) (٥ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺰﺟﺎج.٢٨/٣
) (٦اﳌﻔﺼﻞ ﻣﻊ ﺷﺮح اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،١٢٦/٢واﻟﻜﺸﺎف،٣٤٢/٢
واﳌﻨﻬﺎج ﻟﻠﻌﻠﻮي.٣٦١/٢
) (٧اﻹﻗﻠﻴﺪ ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ.٥٠٤/١
) (٨اﻹﻳﻀﺎح ﻻﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ،٢٨٨/١واﻟﻔﺼﻮل ﻻﺑﻦ ٍ
ﻣﻌﻂ،١٩٣
وﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،٢٦١/٢وﻣﻔﺎﺗﺢ اﻟﻐﻴﺐ
ﻟﻠﺮازي ،٢٨٤/١٧وﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻟﻠﻨﺴﻔﻲ ،٣٣/٢وﻧﻈﻢ اﻟﺪرر
ﻟﻠﺒﻘﺎﻋﻲ ،١٦٣/٩واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،١٤٠/١١
واﳋﻼﺻﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺘﻤﺎم ﺣﺴﺎن.١٦١
) (٩اﻧﻈﺮ :اﻟﺼﺎﺣﱯ ﻻﺑﻦ ﻓﺎرس ،١٥٦وإﻋﺮاب اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ
وﻋﻠﻠﻬﺎ ﻻﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ.١٧١/١
) (١٠اﻟﻨﻜﺖ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.٢٨٥/١
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ﺑﻪ" 1 ,ﻗﺎ ,ﲠــﺬ" "ﻟﻘــﻮ" :,ﳌــﱪ"1 ,0ﻟﻔــﺎqﳼ"1 ,ﺑــﻦ
)( ١

A
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻌﻪu1 ,ﻧﲈ "ﻟﻮ" 1ﻫﻨــﺎ
ﺧﺎﻣﺴﻬﺎT :ﳖﺎ ﻻ ﺗﻌﺮ#

"ﳋﺒﺎ"1 ,Qﳍﻤﺪ"ﲏ"1 ,ﺑــﻦ ﻋﺼــﻔﻮ1 ,qﻏــﲑﻫﻢ ﻗــﺎ,

ﻋﺎﻃﻔﺔ ﳉﻤﻠﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﻞ ﳏﺬ o1ﺗﺘﻔﻖ 0ﻻﻟﺘﻪ ﻣﻊ ﻣــﺎ

ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ ﱠ  cTﺗﻜـــــﻮc

1ﻗﺪ ﻗﺎ ,ﲠﺬ" "ﻟﻘﻮ" :,ﻟﻜﺴﺎﺋﻲ"1 ,ﻟﻔﺮ""1 ,Uﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒــﺔ,

)(٢

"ﳌﱪT1" :0ﺟﻮ" 0ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ "ﷲ ﱠ
1ﻋﺰ:
ﺟﻞ ﱠ

"ﻟﻮ" 1ﰲ ﻣﻌﻨــﻰ )ﻣــﻊ(; ﻷﻧــﻚ ﺗﻘـ ∑
ـﻮT :,ﲨﻌــﺖ Tqﻳــﻲ

"ﻟﻘﻮ ,wﻓﻬﺬ" ﻫﻮ "ﻟﻮﺟ ∑ﻪ" .
1ﲨﻌﺖ
T1ﻣﺮ,ç
∑
Æ
)(٣

ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ :ﺟﻮ"" Qﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ "1ﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗــﺮﺟﻴﺢ

1 ,ﻗـــﺪ 8ﻫـــﺐ uﱃ 8ﻟـــﻚ "ﳊﺮﻳـــﺮ"1 ,çﻟﻌﻜـــﱪç
T1ﺑﻮﺣﻴﺎ1 ,cﻏﲑﻫﻢ .

A
ﻣﻔﻌــﻮﻻ ﻣﻌــﻪ 1ﻟﻜﻨــﻪ
"qﺑﻌﻬــﺎT :ﻧــﻪ ﳚــﻮu Qﻋﺮ"ﲠــﺎ

ﻣﺮﺟﻮ√8 ,ﻫﺐ uﻟﻴﻪ "ﻟﻨﺤﺎ 1ﻗﺎ ,ﺑﻌﺪ 8 cTﻛﺮ 1ﺟﻮa

"ﻟﻨﺼــﺐ ﰲ ) 1ﴍﻛــﺎUﻛﻢ( cu1 ":ﺷــﺌﺖ ﺑﻤﻌﻨــﻰ
Tﻳﻀــﺎ" :ﺑــﻦ ﻋﻄﻴــﺔ,
)ﻣﻊ(" 81 ,ﻫﺐ uﱃ ﻫﺬ" "ﻟﻘــﻮA ,
)(٥

"1ﻟﻘﺮﻃﺒﻲ"1 ,ﻟﺴﻤﲔ"1 ,ﻟﺸﺎﻃﺒﻲ .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

)(٥
)(٦
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)(٧

1ﺣﺠﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﺪ wﺻﺤﺔ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ Tﻧــﻪ ﻻ ﻳﺴــﻮ„
"ﻟﻌﻄﻒ  "8u1 ,ﱂ ﻳﺴﻎ "ﻟﻌﻄﻒ "ﻣﺘﻨﻌﺖ "ﳌﻌﻴــﺔ1 " ,ﰲ
)(٨

"ﺷﱰ" ﬂﺻﺤﺔ ﺟﻮ"" Qﻟﻌﻄﻒ ﻓﻴﲈ ﻳﻜﻮ cﻣﻔﻌـ A
ـﻮﻻ ﻣﻌــﻪ
ﺧﻼ1 , "oﺳﺒﻖ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺟﻮ" ,aQﺑــﻞ ﻫــﻮ "ﻷ1ﱃ .
)(١٠

ﲨــﻊ
"1ﺑﻦ ﺳﻴﺪ aﻳﺮ cT Hﲨﻊ T1ﲨﻊ ﺑﻤﻌﻨAﻰ ﻓﻴﻘــﻮÆ Æ ":,
"ﻟﴚÆ Uﻋــﻦ ≥ n
ﲨﻌــﻪT1 ,ﲨﻌــﻪ,
ﲨ Aﻌـﺎ 1 ,ﱠ
ﳚ ∑ﻤﻌــﻪ º Æ
ﱠ
ﺗﻔﺮﻗــﺔº Æ ,
Æﻓــﺎﺟﺘﻤﻊ "1ﺟــﺪ Æﻣﻊ≥ 1 ,ﻫــﻲ ﻣﻀــﺎqﻋﺔ" 1 " ,ﺣﻴﻨﺌـ n
ـﺬ
Æ
º
º
)(١١

ﻓﻴﻤﻜﻦ  cTﻳﻜﻮ) cﴍﻛﺎUﻛﻢ( ﻣﻌﻄﻮ Aﻓﺎ ﻋﲆ )Tﻣــﺮﻛﻢ(
A
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻘﺪﻳﺮ"  ,ﻓﻴﺼﺢ ﻛﻮﳖﺎ
)(١٢

) (٦

)(٣
)(٤

"1ﻟﻄﱪ"1 çﺑﻦ "ﻷﻧﺒﺎ1 ,çqﻣﻜﻲ .

)( ٩

)(٤

)(١
)(٢

ﺑﻌﺪ1 .aﻫﺬ" "ﻟﻘﻮT ,ﻛﺜﺮ ﻣــﻦ 8ﻫــﺐ uﻟﻴــﻪ "ﻟﻜﻮﻓﻴــﻮ,c

ﻳﺸﱰ1 ﬂﺟﻮ #ﺻﺤﺔ "ﻟﻌﻄﻒ"1 ,ﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮ qﻳــﺮ"H

ﺷﺮح اﳉﻤﻞ.٧٢١/٢
اﻧﻈﺮ :اﻹﻳﻀﺎح ﻟﻠﻔﺎرﺳﻲ  ،١٦٨واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ ﻟﻠﻔﺎرﺳﻲ،٢٤٣/٤
وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻠﻤﻊ ﻻﺑﻦ اﳋﺒﺎز ،٢٠٠واﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻠﻬﻤﺪاﱐ،٥٧٨/٢
واﳌﻘﺮب ﻻﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ،١٧٦واﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻏﺮﻳﺐ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن
ﻻﺑﻦ
اﳌﻘﺮب)اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ(
وﺷﺮح
ﻟﻸﻧﺒﺎري،٤١٧/١
اﻟﻨﺤﺎس ،٢٥٥/١واﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﻟﻠﺴﻤﲔ ،٢٤١/٦واﳌﻘﺘﺼﺪ
ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ ،٦٦٢/١واﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻻﺑﻦ
ﺟﺰي.٧٢٤/٢
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﱪد.٤٣٢/١
واﻧﻈﺮ :درة اﻟﻐﻮاص ﻟﻠﺤﺮﻳﺮي ،٢٨٠واﻟﺘﺒﻴﺎن
ﻟﻠﻌﻜﱪي ،٦٨١/٢واﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن،١٣٢/٨
واﻟﻔﺼﻮل اﳌﻔﻴﺪة ﻟﻠﻌﻼﺋﻲ ،٢٠٤وﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ
ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ،٢٤٤/٣وﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﴰﻮﱐ
ﻟﻠﺼﺒﺎن ،١٤٠/٢واﻟﻨﺤﻮ واﻟﺪﻻﻟﺔ ﶈﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ.١٧٤
إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن.٤١٢
اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻻﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ،٢١٦/٥واﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن

Tﻧﻪ ﻳﺴﻮ„  cTﻳﻜــﻮ cﻫــﺬ" ﻣــﻦ "ﻟﻌﻄــﻒ cu1 ,ﱂ ﻳﻜــﻦ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
)(٧

ﻟﻠﻘﺮﻃﱯ ،٢٣/١١واﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﻟﻠﺴﻤﲔ ،٢٤٠/٦واﳌﻘﺎﺻﺪ
اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻃﱯ.٣٤٠/٣
اﻧﻈﺮ :ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻔﺮاء ،٤٧٣/١وﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن

ﻟﻠﻄﱪي ،٢٣٢/١٢و”وﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ،١٦٤
واﻟﺰاﻫﺮ ﻻﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري ،٥١وإﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻨﺤﺎس،٤١٢
واﳍﺪاﻳﺔ ﳌﻜﻲ.٣٣٠٠/٥
) (٨ﺷﺮح اﳉﻤﻞ ﻻﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر.٤٦٧/٢
) (٩اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن.١٨٦/١٥
) (١٠اﻧﻈﺮ :اﶈﺼﻮل ﻻﺑﻦ إëز.٥٢٢/١
) (١١اﶈﻜﻢ ،٢١١/١واﻧﻈﺮ :ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻠﻤﻊ ﻻﺑﻦ اﳋﺒﺎز،٢٠٠
وﻋﻤﺪة اﳊﻔﺎظ ﻟﻠﺴﻤﲔ.٣٣٧/١
) (١٢ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﻤﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻟﻠﺸﻤﲏ ،١٠٩/٢واﻧﻈﺮ:
ﺷﺮح درة اﻟﻐﻮاص ﻟﻠﺨﻔﺎﺟﻲ.٢٨١
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≥
Æ
"ﻷ ,1ﰲ "ﳌﻌﻨﻰ; ﻷ" cﻟﻌﺮ #ﻗــﺪ ﺗﻄﻠــﻖ
ﴍﻳﻚ
"ﻟﺜﺎﲏ
ﻋﲆ "ﻟﺸﻴﺌﲔ " "8uﺧﺘﻠﻄﺎ ﰲ "ﻟﺬﻛﺮ ﺣﻜﻢ Tﺣﺪﳘﺎ" .
)(١

1ﻗﺪ Tﻧﻜﺮ "ﻟﺰﺟﺎ¬ ﻫﺬ" "ﻟﻘﻮT HTq1 ,,ﻧﻪ ﻻ ﻓﺎﺋﺪ /ﻣﻨﻪ;

ﻓﻬﻢ  cu1ﻛﺎﻧﻮ" ﻳﺪﻋﻮ cﴍﻛﺎUﻫﻢ ﻷ cﳚﻤﻌﻮ" Tﻣــﺮﻫﻢ

Tﻳﻀﺎ .
ﻓﺎﳌﻌﻨﻰ ﻋﲆ "ﳌﻌﻴﺔ A
)(٢

1ﻋﻨﺪ cT çﻧﺼﺐ )ﴍﻛﺎUﻛﻢ( ﻋــﲆ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ

1Tﱃ ﻣﻦ 1ﺟﻮ:a

"ﻷ" cT :,1ﳌﻌﻨــﻰ ﻳﻘﻮﻳــﻪ 1ﻳﻌﻀــﺪ ;aﻓﺎﻟﻔﻌــﻞ

)Tﲨﻊ( ﻳﺪ ,ﻋﲆ "ﻟﻌﺰ1 wﻫﺬ" ﳾ Uﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻌــﺎﲏ ,ﻻ

"ﻷﻋﻴﺎ , cﻓﻼ ﻳﺴﻮ„ ﻛﻮ) cﴍﻛﺎUﻛﻢ( ﻣﻌﻄﻮ Aﻓﺎ ﻋــﲆ

0"1ﻋﻮ" ﴍﻛﺎUﻛﻢ.

 "8u1ﲪﻠﻨﺎ "ﻵﻳﺔ ﻋﲆ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﺣﺼــﻠﺖ "ﻟﺴــﻼﻣﺔ

ﻣﻦ "ﻷﻣﺮﻳﻦ-ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻀﺎ oﳏــﺬ1 ,o1ﺗﻘــﺪﻳﺮ ﻓﻌــﻞ
ﳏﺬ -o1ﲨﻴ Aﻌﺎ  "8u1" ,ﺳﺎ„ ﲪﻞ "ﻟﻜﻼ wﻋﲆ ﻇﺎﻫﺮa
)( ٥

ﻛــﺎ1T cﱃ ﻣــﻦ ﻋﺪ1ﻟــﻪ uﱃ ﺧــﻼ oﻇــﺎﻫﺮ aﻣــﻦ ﻏــﲑ
ﴐ /q1ﺗﺪﻋﻮ uﱃ 8ﻟﻚ" .
)(٦

1ﻗﺪ "ﺧﺘﻠــﻒ "ﻟﻘــﺎﺋﻠﻮ cﺑﻨﺼــﺐ )ﴍﻛــﺎUﻛﻢ( ﻋــﲆ

"ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ Tﻳﻜــﻮ cﻣــﻦ "ﻟﻔﺎﻋــﻞ)" 1"1ﳉﲈﻋــﺔ ﰲ
)Tﲨﻌﻮ"( wT ,ﻣﻦ "ﳌﻔﻌﻮT),ﻣﺮﻛﻢ(? ﻋﲆ ﻗﻮﻟﲔ:

"ﻷT :,1ﻧﻪ ﻣﻦ "ﻟﻔﺎﻋﻞ"1 ,ﺣﺘﺠﻮ" ﺑﺄ" cﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻻ

)(٣

"ﻷﻣﺮ 01ﻻﻟﺔ "ﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﺗﻌﻀﺪ 8ﻟﻚ uﻻ A
ﻗﻠﻴﻼ.

ﳚﻮu Qﻻ ﻓﻴﲈ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻪ "ﻟﻌﻄﻒ1 ,ﺟﻌﻠﻪ ﻣــﻦ "ﻟﻀــﻤﲑ

"ﻟﺜﺎﲏ :ﻋــﺪ wﺻــﺤﺔ "ﻟﻌﻄــﻒ ﻋﻨــﺪ "ﻷﻛﺜــﺮﻳﻦ1 ,ﻫــﺬ"

ﻳﺼﺢ; ﻟﺼﺤﺔ "ﻟﻌﻄــﻒ; ﻟﻠﻔﺼــﻞ ﺑــﺎﳌﻔﻌﻮ1 ,,ﻳﻘــﻮç

"ﻟﺜﺎﻟﺚ" cT :ﻟﻘﻮ ,ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻟﻦ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ Tﻣﺮﻳﻦ:

ﻋﲆ " 1"1ﳉﲈﻋــﺔ 1 ,ﻳﻜــﻮ" cﳌﻌﻨــﻰT :ﲨﻌــﻮ" Tﻣــﺮﻛﻢ

A
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻌﻪ.
ﻋﻨﺪ çﳑﺎ ﻳﻘﻮ çﻛﻮﳖﺎ

TﺣﺪﳘﺎT :ﻧــﻪ ﻣــﻦ ﻋﻄــﻒ "ﳌﻔــﺮ ;ã"0ﻓﻴﻜــﻮc

)ﴍﻛﺎUﻛﻢ( ﻣﻌﻄﻮ Aﻓﺎ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻀﺎ oﳏﺬ,o1

81ﻟـــﻚ ﻋﻨـــﺪ ﻣـــﻦ ﻗـــﺎu ,ﻧـــﻪ ﻣﻌﻄـــﻮo

ﻋﲆ)ﴍﻛـــﺎﺋﻜﻢ( T :çT ,ﲨﻌـــﻮ" Tﻣـــﺮﻛﻢ T1ﻣـــﺮ
)(٤

ﴍﻛﺎﺋﻜﻢ.

ﺛﺎﻧﻴﻬﺎT :ﻧﻪ ﻣــﻦ ﺑــﺎ #ﻋﻄــﻒ "ﳉﻤــﻞ; ﻓﻴﻜــﻮc

)ﴍﻛﺎUﻛﻢ( ﻣﻨﺼﻮ #ﺑﻔﻌﻞ ﳏﺬ ,o1ﺗﻘﺪﻳﺮ:a

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

ﺷﺮح اﳉﻤﻞ.٤٦٧/٢
ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ،٢٩/٣واﻧﻈﺮ— :ﺬﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ.٣٩٧/١
اﻧﻈﺮ :ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻌﻠﻞ ﻟﻠﺨﻮارزﻣﻲ ،١٥٧واﻹﻳﻀﺎح ﻻﺑﻦ
اﳊﺎﺟﺐ ،٢٨٨/١واﳌﻐﲏ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم.٤٧٢
اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن ،١٨٦/١٥واﻧﻈﺮ :اﻟﺪر اﳌﺼﻮن
ﻟﻠﺴﻤﲔ ،٢٤١-٢٤٠/٦وأﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻟﻠﺒﻴﻀﺎوي.١١٩/٣

ﻫﺬ" "ﻟﻘﻮ ,ﻗﺮ" /Uﻣﻦ ﻗﺮ) Tﴍﻛــﺎ‘ﻛﻢ( ﺑــﺎﻟﺮﻓﻊ ﻋﻄ Aﻔــﺎ
)(٧

º 1ﻟﻴﺠﻤــﻊ ﴍﻛــﺎ‘ﻛﻢ Tﻣــﺮﻫﻢ1 ,ﻳﻜــﻮ""cﻟﴩــﻛﺎU

ﻋﺎQﻣﻮ cﻻ ﻣﻌﺰ w1ﻋﻠﻴﻬﻢ"  ,ﻗﺎT ,ﺑﻮﺣﻴﺎ1 ":cﻳﻨﺒﻐﻲ
)(٨

 cTﻳﻜﻮ cﻫــﺬ" "ﻟﺘﺨــﺮﻳﺞ ﻋــﲆ Tﻧــﻪ ﻣﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﻣــﻦ

"ﻟﻔﺎﻋــﻞ" 1 ,ﻗــﺎ ":,ﻓــﺈ cﻗﻠــﺖ "8u :ﻛــﺎ cﻣــﺬﻫﺐ
)( ٩

"ﳉﻤﻬــﻮT qﻧــﻪ ﻻ ﺗﻜــﻮ 1"1 cﻣــﻊ uﻻ ﺣﻴــﺚ ﻳﺼــﻠﺢ

"ﻟﻌﻄــﻒ ,ﻓﻔــﻲ ﻫــﺬ" aﻵﻳــﺔ ﻻ ﻳﺼــﻠﺢ "ﻟﻌﻄــﻒ ﻋــﲆ
ﻣﺸﻬﻮ" qﻟﻠﻐﺔ; ﻓﻜﻴﻒ Tﺟﺰﺗﻢ ﻓﻴﻪ  cTﺗﻜــﻮ 1"1 cﻣــﻊ?

)(٥
)(٦
)(٧
)(٨
)(٩

سعود بن أمحد املنيع :وظيفة املفعول معه يف امليزان النحوي وتطبيقاهتا يف القرآن الكريم

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

اﻧﻈﺮ :ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺮﺿﻲ.٥٢٦/١
ﻋﻠﻞ اﻟﻨﺤﻮ ﻟﻠﻮراق.٢٧٠
اﶈﺘﺴﺐ ﻻﺑﻦ ﺟﲏ ،٣١٤/١واﳍﺪاﻳﺔ ﳌﻜﻲ ،٣٢٩٨/٥واﻟﺒﺤﺮ
ﻷﰊ ﺣﻴﺎن.١٨٧/١٥
روح اﳌﻌﺎﱐ ﻟﻶﻟﻮﺳﻲ.٢١٠/١١
اﻟﺒﺤﺮ.١٨٦/١٥

135

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

ﻗﻠﻨﺎ cu :ﻛﺎ cﻻ ﻳﺼﻠﺢ "ﻟﻌﻄﻒ ﻋﲆ )Tﻣﺮﻛﻢ( ﻓﻴﺼــﻠﺢ

"ﻷ cT :,1ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ 1ﺟـ ﱡ
ـﻞ "ﻟﻨﺤــﻮﻳﲔ Tﻧــﻪ

ﺑﺎﳌﻔﻌﻮ1 , ",ﻗﺎ" ,ﻟﻔﺎqﳼ1" :ﻳﺪﻟﻚ ﻋــﲆ ﺟــﻮ"-aQ

"1ﳊﺎﺋﻂ ,ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎ :,ﱢ
Æ
ﺧﻞ Tq ò0 1Tﺳﻪ "1ﳊﺎﺋﻂ,
Tqﺳﻪ
" Æ

"ﻟﻌﻄﻒ ﻋﲆ "ﻟﻀﻤﲑ ﰲ )ﻓﺄﲨﻌﻮ"(;  8uﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﲈ
)(١

ﻳﻌﻨﻲ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﰲ "ﻵﻳــﺔ" cT -ﻟﴩــﻛﺎ Uﻓﺎﻋﻠــﺔ ﰲ
"ﳌﻌﻨﻰ" 1 ,ﻗﺎ" ,ﻟﺴﻤﲔ "8u ":ﺟﻌﻠﻨــﺎ aﻣﻔﻌـ A
ـﻮﻻ ﻣﻌــﻪ
) (٢

ﺟﺎﺋﺰ" ﺑﻼ ﺧﻼ1 . "oﻗــﺪ 8ﻫــﺐ uﱃ
ﻣﻦ "ﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﺎA c
)(٣

ﻫــﺬ" "ﻟﻘــﻮ" :,ﻟﺸــﺎﻃﺒﻲ"1 ,ﻟﻜﺮﻣــﺎﲏ"1 ,ﻟﺒﻴﻀــﺎ,ç1
"1ﳋﻔﺎﺟﻲ"1 ,ﳉﻤﻞ"1 ,ﻵﻟﻮﳼ .
)(٤

ﳚﻮ Qﳎﻲ" Uﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻣﻦ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﺑﻪ ﻗــﺎ ,ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ:

ﻓــﺎﻟﺮ Tﻣﻔﻌــﻮ"1 ,,ﳊــﺎﺋﻂ ﻣﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ,ﻓﺎﻧﺘﺼــﺒﺎ
ﲨﻴ Aﻌﺎ"  ,ﻋ ﱠﻠﻖ Tﺑﻮﺣﻴﺎ cﻋﲆ ﻛﻼ wﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑــﲈ ﻧﺼــﻪ":
) (٦

1ﰲ ﲡﻮﻳﺰ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻛﻮ" cﳌﻨﺼﻮ #ﰲ ﻫــﺬ" aﳌﺜــﻞ ﻋــﲆ

"ﳌﻌﻴﺔ  0qﻋﲆ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ " cTﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﻻ ﻳﻜــﻮu cﻻ

ﻣﻊ "ﻟﻔﺎﻋﻞ" 1 ,ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ  cTﻳﻜــﻮ" cﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ
)(٧

"ﻟﺜــــﺎﲏ) cT :ﴍﻛــــﺎUﻛﻢ( ﻣﻔﻌــــﻮ ,ﻣﻌــــﻪ ﻣــــﻦ

ﻣﻦ "ﻟﻔﺎﻋﻞ  1Tﻣﻦ "ﳌﻔﻌﻮ1 ,ﻳﺒﲔ 8ﻟﻚ ﺳﻴﺎ" iﻟﻜــﻼ,w

"ﳌﻔﻌﻮT),ﻣﺮﻛﻢ("1 ,ﺣﺘﺞ Tﺻﺤﺎ #ﻫــﺬ" "ﻟﻘــﻮ ,ﺑﺄﻧــﻪ

ـﺎﻋﻼ 1ﻣﻔﻌـ A
ﻛﲈ ﻫﻮ ﰲ "ﳊﺎ ,ﻓﺼــﺎﺣﺒﻬﺎ ﻳﻜــﻮ cﻓـ A
ـﻮﻻ,

Tﺷﺒﻪ "ﻟﻔﻌﻞ "ﻟﻼÆ ,wQﻓ Æﻘـ ≥
ـﻮ  çÆﺟﻌﻠــﻪ ﻣﻔﻌـ A
ـﻮﻻ ﻣﻌــﻪ ﻣــﻦ

Æ
"1ﳉﻴﺶ ,ﻳﻜﻮ cﻣﻦ "ﳌﻔﻌﻮ. ,
"ﻷﻣﲑ
Tqﻳﺖ
Æ

ﻳﺼﺢ "ﻟﻌﻄﻒ ﺑﻘﻠﺔ" cT1 ,ﻟﻔﻌﻞ ﳌﺎ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻋﲆ "ﻟﴩﻛﺎU

)Tﻣﺮﻛﻢ(; ﻟﻌﺪ" wﻟﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻋﲆ "ﳌﻔﻌﻮ ,,ﻛﲈ ﻟــﻮ
ـﺮ"( ﻣﻔﻌـ A
ـﻮﻻ
ﻗﻴﻞT :ﻛﺮﻣﺖ Qﻳﺪ" A
1ﻋﻤﺮ"1 ,ﲡﻌــﻞ )ﻋﻤـ A
A
ﻣﻌﻪ .
) (٥

"1ﻟﺬ çﻳﻈﻬﺮ ﱄ "1-ﷲ TﻋﻠــﻢT -ﻧــﻪ ﻣــﻦ "ﳌﻔﻌــﻮ;,

ﻷﻣﻮ:q

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

)(٥
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ﻓﻔﻲ :ﴎ"1 ãﻟﻨﻴﻞ" ,ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻣـﻦ "ﻟﻔﺎﻋــﻞ1 ,ﰲ:
)(٨

"ﻟﺜﺎﲏT :ﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﳎﻲ" Uﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ 1ﻟــﻮ ﱂ

ﻳﺼﺢ "ﻟﻌﻄﻒ ,ﺑﻞ ﻫﻮ Tﻗﻮ Hﰲ ﺗﺄﻛﻴــﺪ "ﻟﻨﺼــﺐ ﻋــﲆ
"ﳌﻌﻴﺔ; ﻟﻌﺪ" wﺣﺘﲈ ,ﻣﻌﻨAﻰ dﺧﺮ ﻏﲑ "ﳌﻌﻴﺔ uﻻ ﻋﲆ ﻗﻠﺔ,
1ﻗﺪ "ﻧﺘﴫ ﳍﺬ" "ﳌﻌﻨﻰ ﰲ "ﻵﻳــﺔ ﻧــﺎﻇﺮ "ﳉــﻴﺶ 1ﻗــﺎ:,

""ﻟﻌﻄﻒ ﻋﲆ "ﻟﻀﻤﲑ  cu1ﻛﺎ cﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ ﻟﻔ Aﻈﺎ ﻳﻐﲑ

"ﳌﻌﻨﻰ "ﳌﻘﺼﻮ 0ﻣﻦ "ﻵﻳﺔ "ﻟﻜﺮﻳﻤﺔ1 ,ﻳﻨﻘﻠﺐ ﺑﻪ "ﻟﻜــﻼw
uﱃ ﻣﻌﻨﻰ dﺧﺮ ,ﺛﻢ "ﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﴍﻃــﻮ"

اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ.١٣٤-١٣٣/٨
اﳊﺠﺔ.٢٨٩/٤
اﻟﺪر اﳌﺼﻮن.٢٤٢/٦
اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻃﱯ ،٣٤٠/٣وﻏﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ
ﻟﻠﻜﺮﻣﺎﱐ ،٤٩٠/١وأﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻟﻠﺒﻴﻀﺎوي ،١١٩/٣وﺣﺎﺷﻴﺔ
اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻀﺎوي ﻟﻠﺨﻔﺎﺟﻲ ،٤٨/٥واﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﳍﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻞ ٣٦٣/٢وروح اﳌﻌﺎﱐ ﻟﻶﻟﻮﺳﻲ ،٢١٠/١١وﻫﺬا ﻗﻮل
ﻛﻞ ﻣﻦ اﺷﱰط أن ﻳﻜﻮن اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ
اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ .اﻧﻈﺮ :اﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ ﻟﻠﻌﻜﱪي.٣٣٢/١
اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻠﻬﻤﺪاﱐ.٥٧٩/٢

ﺻﺤﺔ "ﻟﻌﻄﻒ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫــﺬ" "ﻟﺒــﺎ cT #ﻣــﺮ"0ﻫﻢ cT

)(٦
)(٧
)(٨

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

اﻟﻜﺘﺎب.٢٧٤/١
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ،١٤١/٨واﻧﻈﺮ :ﲤﻬﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻨﺎﻇﺮ
اﳉﻴﺶ.٢٠٩٦/٤
اﻧﻈﺮ :ﺷﺮح اﳌﻌﺮÅت ﻟﻠﻜﺎﰲ ،٣٢٤-٣٢٣واﳌﺴﺘﻮﰱ ﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻘﻀﺎة ،٢٩٢/١وﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻲ ،٣٢٩/١وﻗﻮاﻋﺪ
اﳌﻄﺎرﺣﺔ ﻻﺑﻦ إëز ،١٧١واﳌﻮﺷﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺨﺒﻴﺼﻲ.١٩٦/١
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ﻳﻜﻮ" cﻟﻌﻄــﻒ ﻳﺼــﺢ ﻋــﲆ ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ  cTﻳﻜــﻮc

ﻣﺼﺎﺣ Aﺒﺎ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ "ﻟﻮ" 1ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺼﺒﻪ ﻋﲆ "ﳌﻌﻴﺔ ﻻ cT

ﻳﺼﺢ "ﻟﻌﻄﻒ ﻋﲆ  çTﳾ Uﻛﺎ cﰲ "ﳉﻤﻠﺔ" 1 ,ﻫــﺬ"

ﺗﻌﺪ" U"qd ã0ﳌﻌﺮﺑﲔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻤﺔ )"1ﻟﻄﲑ(
ﰲ "ﻵﻳﺔ ﻋﲆ  U"qdﻋﺪ1 ,/ﻫﻲ ﺑﺈﲨﺎ:,

"ﻷT :,1ﳖﺎ ﻋﻄﻒ ﻋﲆ ﳏﻞ "ﳉﺒﺎ ,,ﻓﻬﻲ ﻣﻨــﺎ./"0

) (١

ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼ" wﻟﺰﳐﴩ. ç
)(٢

1ﻫﻮ ﻗﻮ" ,ﳋﻠﻴــﻞ 1 ,ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ"1 ,ﻟﻄــﱪ1 ,çﲨﻬــﻮq
)( ٨

"ﻟﺜﺎﻟــﺚ" cT :ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ Tﻗــﺮu #ﱃ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﺑــﻪ

1ﻣﻀــﻤﻦ ﻣﻌﻨ ـﺎu aﻻ ﰲ Tﻣﺜﻠــﺔ ﻗﻠﻴﻠــﺔ 1 ,ﻗــﺪ ﺗﻮﺳــﻊ

"ﻟﻨﺤﻮﻳﲔ "1ﳌﻔﴪﻳﻦ 1ﻣﻌﺮﰊ "ﻟﻘﺮ. cd
)(٩

"ﻟﺜﺎﲏT :ﻧﻪ ﻣﻌﻄﻮ oﻋﲆ )ﻓﻀـ A
ـﻼ( 1ﻳﻜــﻮ" cﳌﻌﻨــﻰ:

)(٣

A
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ .
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ 1ﺳﲈa
)( ٤

"ﻟﺮ"ﺑﻊ" cT :ﺷﱰ" ﬂﺑﻌﺾ "ﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻧﺼﺐ "ﳌﻔﻌــﻮ,

ﻣﻌﻪ ﻣــﻦ "ﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻣﻨــﺘﻘﺾ ﰲ ﻧﺤــﻮ :ﺣﺴــﺒﻚ Q1ﻳــﺪ" A

q0ﻫﻢ ,ﻓﺈ" cﻟﻜﺎ oﻣﻔﻌﻮ ,ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ .

A
ﻓﻀﻼd1 ,ﺗﻴﻨﺎ" aﻟﻄﲑ ﻟﻠﺘﺴــﺒﻴﺢ1 ,ﻫــﻮ ﻗــﻮ,
dﺗﻴﻨﺎ 01"0
"ﻟﻜﺴﺎﺋﻲ .
)(١٠

"ﻟﺜﺎﻟﺚT :ﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮ #ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻀﻤﺮ1 :çT ,ﺳﺨﺮﻧﺎ ﻟﻪ

)( ٥

"ﳋﺎﻣﺲ cT :ﻣﻌﻨﻰ "ﻵﻳﺔ ﻋﲆ "ﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ ,ﻓﻜﻮﻧــﻪ ﻋــﲆ

"ﳌﻌﻴﺔ ﻣﻦ "ﳌﻔﻌﻮT ,ﻇﻬﺮ ﰲ "ﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ ,ﻓﻴﻜــﻮ" cﳌﻌﻨــﻰ:

Tﲨﻌﻮ" Tﻣﺮﻛﻢ ﻣﻊ dﳍﺘﻜﻢ 1 ,ﻻﺳﻴﲈ " cTﻵﳍــﺔ ﺣﻘﻬـﺎ
∑ cTﲣºﺪ wﻻ  cTﲣﺪ≥ ;w
" " 8uﻵﳍﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ" .
)( ٦

"ﻟﻄﲑ .ﺣﻜﺎ aﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ Tﰊ ﻋﻤﺮ 1ﺑﻦ "ﻟﻌﻼ. U
)(١١

"ﻟﺮ"ﺑﻊT :ﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ1 ,ﻳﻜــﻮ" cﳌﻌﻨــﻰ :ﻳــﺎ ﺟﺒــﺎ,

1Tﰊ ﻣﻊ "ﻟﻄﲑ  1Tﻣﺼﺎﺣﺒﺔ "ﻟﻄﲑ1 .ﱂ  qTﻓﻴﲈ "ﻃﻠﻌــﺖ

) (٧

'ﳌﻮﺿﻊ 'ﻟﺴﺎ:OV

ﻗﺎ ,ﺗﻌﺎﱃ :ﱡﭐﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱠ!ﺳﺒﺄ .١٠

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

ﲤﻬﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ.٢٠٨٨/٤
اﻟﻜﺸﺎف ،٣٤٢/٢واﻧﻈﺮ :ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﻴﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف
ﻟﻠﻄﻴﱯ.٢٥١/٨
اﻧﻈﺮ :اﳌﻘﺮب ﻻﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر.١٧٥
اﻟﻜﺘﺎب.٢٩٨/١ ،٢٩٧/١
اﻧﻈﺮ :اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ،٣١٠/١وﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺮﺿﻲ ،٥١٦/١واﳌﻮﺷﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺨﺒﻴﺼﻲ.١٩٦/١
اﳌﺮاد Åﻟﺸﺮﻛﺎء Åﻵﻳﺔ اﻵﳍﺔ واﻷوÿن .ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن
ﻟﻠﻄﱪي.٢٣٢/١٢
ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن.٤٧٣/١

) (٨اﳉﻤﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ،١٠٩
ﻟﻸزﻫﺮي.٢٨٩/٢
) (٩اﻧﻈﺮ :اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ،١٨٧-١٨٦/٢وﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن
ﻟﻠﻔﺮاء ،١٢١/١وﳎﺎز اﻟﻘﺮآن ﻷﰊ ﻋﺒﻴﺪة ،١٤٣/٢وﺟﺎﻣﻊ
اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻠﻄﱪي ،٢٢١/١٩وإﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻨﺤﺎس،٦٨٧
واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﻠﻤﻬﺪوي ،٣٣٤/٥وﻛﺸﻒ اﳌﺸﻜﻼت
ﻟﻠﺒﺎﻗﻮﱄ ،١٠٩٢/٢واﻷﻣﺎﱄ ﻻﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ،٤٦٦/١واﻟﺘﺒﻴﺎن
ﻟﻠﻌﻜﱪي ،١٠٦٤/٢واﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻻﺑﻦ
ﺟﺰي ،١١٩١/٣وﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻟﻠﻨﺴﻔﻲ ،٤١٥/٢واﻟﺒﺤﺮ
اﶈﻴﻂ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن ،٣٩٢/٢١واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻻﺑﻦ
ﻋﺎﺷﻮر.٨٧/١٧
) (١٠إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻨﺤﺎس ،٦٨٧وﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن
ﳌﻜﻲ ،٥٨٤/٢واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﻠﻤﻬﺪوي ،٣٣٤/٥واﻟﺘﺒﻴﺎن
ﻟﻠﻌﻜﱪي ،١٠٦٤/٢واﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻠﻬﻤﺪاﱐ ،٥٨/٤واﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ
ﻷﰊ ﺣﻴﺎن.٣٩٢/٢١
) (١١ﳎﺎز اﻟﻘﺮآن ﻷﰊ ﻋﺒﻴﺪة ،١٤٣/٢وﻳﻨﻈﺮ :إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن
ﻟﻠﻨﺤﺎس ،٦٨٧واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﻠﻤﻬﺪوي ،٣٣٤/٥واﻟﻔﺮﻳﺪ
ﻟﻠﻬﻤﺪاﱐ ،٥٨/٤واﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن.٣٩٢/٢١
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واﻧﻈﺮ:

ﻣﻌﺎﱐ

اﻟﻘﺮاءات
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ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺎ" cu :,ﻟﻨﺼﺐ ﻋﲆ "ﳌﻌﻴﺔ ﻫــﻮ "ﻟﻮﺟــﻪ ,ﺑــﻞ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗــﺎ ,ﺑــﻪ ﻣــﻦ "ﻟﻨﺤــﻮﻳﲔ "1ﳌﻔﴪــﻳﻦ 1ﻣﻌــﺮﰊ
"ﻟﻘﺮu cdﻧﲈ ﻋﲆ Tﻧﻪ ﳚﻮ Qﻓﻘﻂ1 ,ﻗﺪ ﻧﺴﺐ ﻫــﺬ" "ﻟﻘــﻮ,

ﻟﻠﺰﺟﺎ¬ "1 ,ﻟﺬ çﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ Tﻧﻪ ﳚﻴﺰ aﻓﻘﻂ .
)(١

ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ """

""""ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
"ﻷﻧﺒﻴﺎ1 , Uﻗﻮﻟﻪ! :

ﱠ!

)(٦

ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

)( ٢

1ﺑﻌﺪ "ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻳﻈﻬﺮ  cTﻧﺼﺐ )"1ﻟﻄــﲑ( ﻋــﲆ "ﳌﻔﻌــﻮ,
ﻣﻌﻪ ﻣﺮﺟﻮ√; ﻷﻣﻮ:q

"ﻷ cT :,1ﻗﺮ"" /Uﻵﻳﺔ ﺑﺮﻓﻊ )"ﻟﻄﲑ( ﻋﻄ Aﻔــﺎ ﻋــﲆ ﻟﻔــﻆ

)"ﳉﺒــﺎ (,ﺗﻌﻀــﺪ ﻗــﺮ"" /Uﻟﻨﺼــﺐ ﻋﻄ Aﻔــﺎ ﻋــﲆ ﳏــﻞ
)(٣

"ﳉﺒﺎ , ,ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺎ./"0
) (٤

"ﻟﺜﺎﲏ" cT :ﻵﻳﺎ" ãﻟﻘﺮdﻧﻴﺔ "ﻟﺘﻲ ﺟﺎ ãUﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋــﻦ

ﻧﺒﻲ "ﷲ  01"0ﺗﻌﻀﺪ ﺿﻌﻒ "ﻟﻘــﻮ ,ﺑــﺎﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌــﻪ ,
)(٥

81ﻟﻚ  cTﻫﻨﺎd îﻳﺘﲔ ﺟﺎ Uﻓﻴﻬﲈ ﻟﻔــﻆ "ﻟﻄــﲑ ﻣﻌﻄﻮ Aﻓــﺎ

ﻋﲆ "ﳉﺒﺎ ,ﺑﺎﻻﺷﱰ" îﻣﻊ  01"0ﺑﺎﻟﺘﺴــﺒﻴﺢ " c10ﳌﻌﻴــﺔ
"1ﳌﺼﺎﺣﺒﺔ1 ,ﳘﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ

ﱛﱠ .١٩Í

1ﻳﺘﻀﺢ 8ﻟﻚ  "8uﻋﻠﻤﻨﺎ " cTﳌﺮ" 0ﺑﺎﻟﺘﺄ1ﻳﺐ ﰲ

"ﻵﻳﺔ ﻫﻮ "ﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻛﲈ ﻗﺎ ,ﺑﺬﻟﻚ "ﺑﻦ ﻋﺒــﺎ qﴈ "ﷲ

ﻋﻨﻬﲈ1 ,ﳎﺎﻫﺪ1 ,ﻗﺘﺎ1 ,/0ﻏﲑﻫﻢ .
)(٧

"ﻟﺜﺎﻟﺚ" cT :ﳌﻌﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﻌﻪ( ﻓــﻼ ﻣﻌﻨــﻰ

ﻟﺘﻜﺮ" qﻣﻌﻨــﻰ "ﳌﻌﻴــﺔ; ﻟﻀــﻌﻒ "ﳌﻌﻨــﻰ" Tﻻ ﺗــﺮcT H

"ﻟﺘﻘــﺪﻳﺮ :ﻳــﺎ ﺟﺒــﺎ1T ,ﰊ ﻣﻌــﻪ ﻣــﻊ "ﻟﻄــﲑ ,ﻓﺘ∑ﻜــﺮq
ﻟﻔﻆ)ﻣﻊ("  ,ﻗﺎT ,ﺑﻮ ﺣﻴﺎ" :cﻫﺬ" ﻻ ﳚﻮ ;Qﻷ cﻗﺒﻠﻪ
)(٨

A
ﻣﻔﻌﻮﻻ1 ,ﻻ ﻳﻘﺘﴤ "ﻟﻔﻌﻞ "ﺛﻨﲔ ﻣﻦ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌــﻪ uﻻ

ﻋﲆ "ﻟﺒﺪ" 1T ,ﻟﻌﻄﻒ ,ﻓﻜﲈ ﻻ ﳚــﻮ :QﺟــﺎQ Uﻳــﺪ ﻣــﻊ
ﻋﻤﺮ 1ﻣﻊ

)(١

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

138
!

اﻧﻈﺮ :اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن ،٣٩٢/٢١واﻟﺪر اﳌﺼﻮن
ﻟﻠﺴﻤﲔ.١٥٩/٩
اﻧﻈﺮ :ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺰﺟﺎج.٢٤٣/٤
اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن ،٣٩٣/٢١وإﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﺸﺮ
ﻟﻠﺒﻨﺎء.٤٥٨
اﻧﻈﺮ :اﻟﻜﺸﺎف ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي ،٥٨١/٣واﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﳍﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻞ.٤٦٢/٣
اﻧﻈﺮ :اﻻﺳﺘﺪﻻل Åﻟﻘﺮآن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﳋﺎﻟﺪ اﻟﻨﻤﻠﺔ ،ﳎﻠﺔ
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺪد٤،١٤٣٠ﻫـ.٧٢ ،

)(٦

)(٧
)(٨

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﻨﺼﺐ )اﻟﻄﲑ( ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻌﻮل
ﻣﻌﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺮﺟﻮح .اﻧﻈﺮ :اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﻠﻤﻬﺪوي،٣٩١/٤
واﻟﻜﺸﺎف ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي ،١٢٩/٣واﻟﺘﺒﻴﺎن ﻟﻠﻌﻜﱪي،٩٢٣

واﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻠﻬﻤﺪاﱐ ،٤٩٧/٣وﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻟﻠﻨﺴﻔﻲ،٤١٥/٢
واﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن ،١٣٣/١٩واﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﳍﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻞ.١٣٩/٣
اﻧﻈﺮ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻠﻄﱪي.٢٢١-١٩،٢٢٠
اﶈﺼﻮل ﻻﺑﻦ إëز.٥٢١/١
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!
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)(٦

"ﻟﺮ"ﺑﻊu :ﲨﺎ" òﻟﻨﺤﻮﻳﲔ-ﺣﺴﺐ "ﻃﻼﻋﻲ -ﻋﲆ ﻋــﺪw
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A
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ـﻮ ;Tﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ
ﻗﻮﻟﻪ) :ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ("1 ,...ﻹﻳﲈ cﻻ ∑ﻳ Æﺘ Æﺒـ ﱠ
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ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ ! !
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"ﺧﺘﻠﻔــﺖ Tﻗــﻮ"" ,ﻟﻨﺤــﻮﻳﲔ "1ﳌﻔﴪــﻳﻦ 1ﻣﻌــﺮﰊ

Æ
)"1ﻹﻳﲈ (cﰲ "ﻵﻳﺔ ,ﻓــﺬﻫﺐ
"ﻟﻘﺮ cdﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ uﻋﺮ"#
Tﻛﺜﺮﻫﻢ uﱃ Tﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮ ,ﻟﻔﻌﻞ ﳏﺬ"1 :çT ,o1ﻋﺘﻘــﺪ"1

"ﻹﻳﲈ" 8u ;cﻹﻳﲈ cﻻ ﻳﺘﺒﻮ Tﻓﻴﺼﺢ ﻋﻄﻔــﻪ ﻋــﲆ "ﻟــﺪ",q

"1ﻟﺬ çﻳﻈﻬﺮ " cTﻟﻘﻮ ,ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻋــﲆ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ

ﻫﻮ "ﻷqﺟﺢ; 81ﻟــﻚ ﱠ
ﻷ0 cﻻﻟــﺔ "ﻟﻔﻌــﻞ ﲤﻨــﻊ ﺻــﺤﺔ
ﻋﻄﻒ "ﻹﻳﲈ cﻋﲆ "ﻟﺪ"≥ ;q
" 8uﻟﺘﺒــﻮ Uﺧــﺎ Íﺑﺎﻷﻣﻜﻨــﺔ

"ﳌﺤﺴﻮﺳﺔ ,ﺟﺎ Uﰲ "ﻟﻌﲔ":ﺑﻮ" :Tﻟﺒﺎ"1 /∑ Uﳌﺒﺎ :/Uﻣﻨــﺰ,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

T1ﻛﺜﺮ ﻣﻌﺮﰊ "ﻟﻘﺮ cdﻋﲆ ﻫﺬ" "ﻟﻮﺟﻪ .
)(٥

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

)(١
)(٢

اﻟﺒﺤﺮ.٣٩٣/٢١
رأﻳﺖ اﺑﻦ ٍ
ﻣﻌﻂ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻔﺼﻮل ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻏﲑ اﳌﻔﻌﻮل
ﻣﻌﻪ ﰲ اﻵﻳﺔ.١٩٣

)(٣

ﺣﻜﺎﻩ اﺑﻦ إëز ﻋﻦ اﺑﻦ اﳋﺸﺎب ،اﶈﺼﻮل ،٥٢١/١واﻟﺬي
ﰲ اﳌﺮﲡﻞ أﻧﻪ ﳚﻴﺰﻩ ،١٩٧واﻧﻈﺮ :اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻷﰊ
ﺣﻴﺎن.٣٩٣/٢١
اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻃﱯ.٧١/٢
اﻧﻈﺮ :إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﳌﻨﺴﻮب ﻟﻠﺰﺟﺎج ،٤٧٧/٢واﻟﺒﺴﻴﻂ

)(٤
)(٥

)(٦

)(٧
)(٨
)(٩
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!

ﻟﻠﻮاﺣﺪي ،٣٨٠/٢١وﻛﺸﻒ اﳌﺸﻜﻼت ﻟﻠﺒﺎﻗﻮﱄ،١٣٣٤/٣
واﻟﺘﺒﻴﺎن ﻟﻠﻌﻜﱪي ،١٢١٦/٢واﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻠﻬﻤﺪاﱐ،٤٥٠/٤
واﳌﻐﲏ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،٨٢٨وﺷﺮح اﻷﻟﻔﻴﺔ ﻟﻸﴰﻮﱐ،١١٧/٣
وإﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﻟﺪروﻳﺶ.٤٧٨/٧
اﻟﺪر اﻟﻠﻤﺼﻮن ،٢٨٥/١٠واﻧﻈﺮ :ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ﻷﰊ
ﺣﻴﺎن ،١٤٩٠/٣واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻸزﻫﺮي ،٥٤٠-٥٣٨/٢وﳘﻊ
اﳍﻮاﻣﻊ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ.٢٤٥/٣
ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،٢٦١/٢واﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻷﰊ
ﺣﻴﺎن ،١٣٢/٨وﲤﻬﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻨﺎﻇﺮ اﳉﻴﺶ.٢٠٧٨/٤
اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ.٤٧٠/٩
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.٨١/٢٨
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ـﻞ n
Æ 1T ,0"1ﺳ ـﻨÆﺪ Æﺟ Æﺒـ n
 c1ﰲ ≥ﻗ Æﺒـ ≥
ـﻮ ∑Æ U
ـﻞ,
"ﻟﻘــﻮ wﺣــﲔ Æﻳ Æﺘ Æﺒـ ﱠ
1ﻳﻘﺎ :,ﺑﻞ ﻫﻮ æ
ﻛﻞ ﻣﻨﺰÆ ,ﻳﻨ ≥ºﺰ ∑ﻟﻪ Æ
"ﻟﻘﻮ,w

ﻳﻘﺎÆ :,ﺗ Æﺒ ﱠﻮ ∑A "1U
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ﺑﺎﻹﻳﲈ cﻻ ﺑﺘﺒــﻮ" Îﻟــﺪ" ,qﻓﻴﻜــﻮ" cﻹﻳــﲈ cﻋــﲆ ﻫــﺬ"

A
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻌﻪ" 1 ,ﻫﺬ" ﳑﺎ ﻳﻘﻮ" çﻟﻘﻮ ,ﺑﺎﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌــﻪ,
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1ﻓﻴﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ "ﻷﻧﺼﺎ qﻋﲆ "ﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬ" aﳉﻬﺔ.
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A
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﻴــﻪ )ﺗﺒــﻮ,("1U
 "8u1ﺟﻌﻠﻨﺎ "ﻹﻳﲈc

A
"ﻟﺘﻨﺰﻳــﻞ
ﻣﻄﻠﻘــﺎ ﻧﺤــﻮ :ﺟﻠﺴــﺖ 1ﻃﻠــﻮ" òﻟﺸــﻤﺲ,

"1ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ "ﳌﺮ" 0ﻣﻨﻪ; " 8uﺟﻌﻞ "ﻹﻳﲈ cﻣﺘﺒﻮ  TAﺑﻤﻨﺰﻟﺔ

ﻇﺎﻫﺮ" ﻓﻴﻬﺎ ,ﻓﻜﺎ" cﻷ1ﱃ "ﻟﺘﻤﺴــﻚ
ﻳﻜﻮ cﻣﻌﻨﻰ "ﳌﻌﻴﺔ
A

ﻓﻬﻮ ﻣﻦ "ﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ "ﳌﻌﻨﻰ

"ﻟﺪ" ,qﻳﻌﻨﻲT :ﳖﻢ ﻣﺘﻤﻜﻨﻮ cﰲ "ﻹﻳﲈ cﲤ ﱡﻜــﻦ "ﻟﺮﺟــﻞ
ﰲ "ﻟﺪ". "q
)(٣

1ﻳﺸﻜﻞ ﻋﲆ ﻫﺬ" ﻗﻮﻟــﻪ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ) :ﻣــﻦ ﻗــﺒﻠﻬﻢ(; ﻷc

"ﻷﻧﺼﺎ qﺗﺒﻮ" "1Uﻟــﺪ" qﻗﺒــﻞ "ﳌﻬــﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑــﻼ ﺧــﻼ,o

)(١
)(٢
)(٣
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اﻟﻌﲔ.٤١١/٨
اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺪﻻﻟﺔ ﶈﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ.١٧٢
ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﻴﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف ﻟﻠﻄﻴﱯ.٥٩/٥

1ﺟﻠﺴﺖ "1ﻟﺴﺎqﻳﺔ 1ﻧﺤﻮ 8ﻟﻚ ﳑﺎ

ﲠﺎ Tﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﻫﺬ" "ﻟﺒﺎ ;#ﻟﻮﺿﻮ√ "ﳌﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬــﺎ
1ﻋﺪ wﻣﻨﺎQﻋﺘﻬﺎ ﻣﻦ 1ﻇﻴﻔﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ Tﺧﺮ.H

u1ﱃ ﻫﻨﺎ Tﺣﺴﺐ Tﲏ 1ﻗﻔﺖ ﻋــﲆ Tﻫــﻢ "ﻵﻳــﺎ" ãﻟﺘــﻲ

ﻃﺎ ,ﻓﻴﻬﺎ "ﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪ "ﻟﻨﺤﻮﻳﲔ "1ﳌﻌــﺮﺑﲔ 1ﻣﻔﴪــç
"ﻟﻘﺮ cdﺣﻮ1 ,ﻇﻴﻔﺔ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ 1ﺟﻮ 1 "0Aﻋﺪ Aﻣﺎ.

)(٤

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ.١٥١٦/٤
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1ﻗﺪ d ã0q1ﻳﺎT ãﺧﺮ ﲪﻠﺖ ﻋﲆ 1ﻇﻴﻔﺔ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ 1ﱂ Tﺗﻨﺎ1ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ; ﻟﻀــﻌﻒ "ﻟﻘــﻮ ,ﺑــﺎﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌــﻪ

ﻓﻴﻬﺎ1 ,ﻇﻬﻮ qﺻﺤﺔ "ﻟﻌﻄﻒT1 ,ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻧﺎﺳ Aﺒﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎ ,ﺑﻨﺼﺒﻬﺎ ﻋﲆ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ:
"ﻵﻳـــــــــــﺔ

ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

١

ﲚﲛﲜﲝ

ﲞﲟﲠﲡ

ﲢﲣ ﲤﲥ

ﲦﱠ!اﻟﺒﻘﺮة!.

ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

٢

ﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘ

ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱠ

!اﳌﺎﺋﺪة.

ﻣﻦ ﻗﺎ ,ﺑﻨﺼﺒﻬﺎ ﻋﲆ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ

8ﻛــﺮ Tﺑــﻮ "ﻟﻨﴫـ "ﻟﺴــﻤﺮﻗﻨﺪ" çﳊــﺪ"" cT ç0ﻟــﻮ" 1ﰲT1):ﻧــﺘﻢ
ﻣﺴﻠﻤﻮ (cﺑﻤﻌﻨﻰ )ﻣﻊ(  :çTﻣﻊ "ﻹﺳﻼ" .wﳌﺪﺧﻞ ﻟﻌﻠﻢ ﺗﻔﺴــﲑ
ﻛﺘﺎ" #ﷲ.٥٤٠

1ﻫﺬ" ﺿﻌﻴﻒ; ﻷ" cﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ" ﻻ ﻳﻜــﻮ cﲨﻠــﺔ""ﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ,

ﳘﻊ "ﳍﻮ"ﻣﻊ1 ,٢٣٩/٣ﻳﻨﻈﺮ :ﺣﺎﺷﻴﺔ "ﳋﴬ çﻋﲆ "ﺑﻦ ﻋﻘﻴــﻞ

ﻟﻠﺨﴬ.٤٥٣/١ç

ﻗﺎ" ,ﻟﺰﳐﴩ1 ":çﳚﻮ cT Qﺗﻜﻮ" cﻟﻮ" 1ﺑﻤﻌﻨﻰ )ﻣﻊ(1 :çT ,ﻣﺎ

ﺗﻨﻘﻤـــﻮ cﻣﻨـــﺎ uﻻ "ﻹﻳـــﲈ cﻣـــﻊ æ
T cTﻛﺜـــﺮﻛﻢ ﻓﺎﺳـــﻘﻮ"c

"ﻟﻜﺸـــﺎT1 ,٦٥٠/١oﺑﻮﺣﻴـــﺎ" ,cﻟﺒﺤـــﺮ1 .١١٦/١١ﻗـــﺎ,

ـﺆ ,1ﻋــﲆ Tﻧــﻪ
"ﻟﺸﻬﺎ" #ﳋﻔﺎﺟﻲ ":ﰲ ﺟﻮ" Qﻧﺼﺐ "ﳌﺼﺪ" qﳌـ æ

ﻣﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻧﻈﺮ" ﺣﺎﺷــﻴﺘﻪ ﻋــﲆ "ﻟﺒﻴﻀــﺎ1 ,٢٥٩/٤ç1ﻳﻨﻈــﺮ:

" √1qﳌﻌﺎﲏ ﻟﻶﻟﻮﳼ1 .٢٣٧/٩ﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﺑﻨﺼﺐ "ﳌﺆ ,1ﻋﲆ Tﻧﻪ

ﻣﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ ﻟﺼﺢ ﻧﺼﺐ "ﳌﻀﺎ" òqﳌﻨﺼﻮ #ﺑــ) (cTﻇــﺎﻫﺮ1T /

ﻣﻘﺪ /qﺑﻌﺪ " 1"1ﳌﻌﻴﺔ ﻋﲆ Tﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ1 ,ﻟﻜﻦ "ﻟﺼــﺤﻴﺢ cT

" "ﳌﺆ ,1ﻣﻦ )"1 (cTﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻔﻌـ A
ـﻮﻻ ﻣﻌــﻪ" "ﻟﺘﴫــﻳﺢ

ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

٣

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ!اﻷﻋﺮاف:

!٢٧

 " ٤ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ
"

ﻟﻸQﻫﺮ.٥٢٣/٢ç

)Æ 1ﻗﺒ≥ﻴ ∑ﻠ ـ ∑ﻪ( ﺑﺎﻟﻨﺼــﺐ 1ﻓﻴــﻪ
ﻗــﺎ" ,ﻟﺰﳐﴩــ1 ":çﻗــﺮ" TﻟﻴﺰﻳــﺪÆ ç

1ﺟﻬﺎ cT :cﻳﻌﻄﻔــﻪ ﻋــﲆ "ﺳــﻢ ﱠ
 cT1 ,cuﺗﻜــﻮ" cﻟــﻮ" 1ﺑﻤﻌﻨــﻰ

)ﻣﻊ("" .ﻟﻜﺸﺎ1 ,٩٨/٢oﻳﻨﻈﺮ" :ﻟﺒﺤﺮ ﻷﰊ ﺣﻴﺎ,٤٩٢/١٢c

"1ﻟﺪ" qﳌﺼﻮ cﻟﻠﺴﻤﲔ.٢٩٣/٥
≥
≥
ﻳﻦ( :ﻋﻄــﻒ ﻋــﲆ )8ﻟﻜــﻢ( ﰲ
) TÆ 1ﱠ cﻟ ºﻠﻜــﺎﻓ ≥ﺮ Æ
ﻗﺎ" ,ﻟﺰﳐﴩÆ ":ç

1ﺟﻬﻴـــﻪ 1T ,ﻧﺼـــﺐ ﻋـــﲆ " cTﻟـــﻮ" 1ﺑﻤﻌﻨـــﻰ )ﻣـــﻊ(".
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ﲤ ﲥﲦ

!ﲧ ﱠاﻷﻧﻔﺎل.

"ﻟﻜﺸﺎ1 ,٢٠٥/٢oﻳﻨﻈــﺮ" :ﻟــﺪ" qﳌﺼــﻮ cﻟﻠﺴــﻤﲔ,٥٨٣/٥
"1ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﺟﺰ1 .٦٥٩/٢çﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎ cﺿــﻌﻒ ﻧﺼــﺐ

اﳌﺼــﺪر اﳌــﺆول ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻣﻔﻌــﻮل ﻣﻌــﻪ ﻋﻨــﺪ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ :ﱡﭐ ﱏ ﱐ
ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘﱙ

ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
٥

ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟﱠﱡﱢﱣ

ﱤﱥﱦﱧ

٦

!ﱨ ﱠ!اﻟﺘﻮﺑﺔ٣ :

ﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺﱻﱼﱽ

!ﱾ ﱿﱠ!ﻳﻮﻧﺲ٢٨ :

٧

ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ

٨

ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﱽ ﱾ ﱠ!ﻫﻮد١١٢ :

ﱣﱠ اﳌﺎﺋﺪة.

ﻗﺎ" ,ﻟﺰﳐﴩ∑ qÆ 1Æ ) ":çﺳﻮﻟﻪ( ﻗﺮ Îﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ,ﻋﻄ Aﻔــﺎ ﻋــﲆ "ﺳــﻢ

) 1T (cuﱠ
ﻷ" cﻟــﻮ" 1ﺑﻤﻌﻨــﻰ )ﻣــﻊ( :çT ,ﺑــﺮ Uçﻣﻌــﻪ ﻣــﻨﻬﻢ"
"ﻟﻜﺸﺎ1 .٢٤٥/٢oﻳﻨﻈﺮ :ﻧﻈﻢ "ﻟﺪ qqﻟﻠﺒﻘﺎﻋﻲ.٣٧٣/٨

ﴍﻛــﺎ UÆﻛ ∑ºﻢ( ﻋــﲆ æ
" cTﻟــﻮ" 1ﺑﻤﻌﻨــﻰ
ﻗﺎ" ,ﻟﺰﳐﴩ":ç
Æ
1ﻗﺮÆ ∑ 1):Î

)ﻣــﻊ("1 ,ﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻣــﺎ ﰲ ﻣﻜــﺎﻧﻜﻢ ﻣــﻦ ﻣﻌﻨــﻰ "ﻟﻔﻌــﻞ"
"ﻟﻜﺸﺎ.٣٤٣/٢o

ﻗﺎ" ,ﺑﻦ ﺑﺎﺑﺸﺎ" :8ﳛﺘﻤﻞ  cTﻳﻜﻮ cﻣﻔﻌﻮ Aﻻ ﻣﻌﻪ ,ﻓﻴﻜﻮ cﻣﻮﺿﻊ

) Æﻣ ºﻦ( ﻧﺼ Aﺒﺎ" .ﴍ√ "ﳉﻤﻞ1 .٧٢١/٢ﻗﺎ ,ﻧﺤﻮ" aﻟﺰﺟــﺎ¬ ﰲ:

uﻋﺮ"" #ﻟﻘﺮ" cdﳌﻨﺴﻮ #ﻟﻪ1 ,٥٩٩/٢ﻗﺎ" ,ﻟﻌﻜﱪ1 ":çﳚــﻮQ

A
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻌﻪ" "ﻟﺘﺒﻴﺎ" ,٧١٧/٢cﻟﻔﺼﻮ" ,ﳌﻔﻴــﺪ/
 cTﻳﻜﻮ cﻧﺼ Aﺒﺎ

ﲺﲻﲼ

ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ!

!ﻳﻮﺳﻒ

ﻟﻠﻌﻼﺋﻲ.٢٠٤

ﻗﺎ" ,ﻟﺰﳐﴩ1 ":çﳚﻮ cT Qﺗﻜــﻮ" cﻟــﻮ" 1ﺑﻤﻌﻨــﻰ )ﻣــﻊ(:çT ,

Tqﻳﺖ "ﻟﻜﻮ"ﻛــﺐ ﻣــﻊ "ﻟﺸــﻤﺲ "1ﻟﻘﻤــﺮ" "ﻟﻜﺸــﺎ,٤٤٣/٢o
81ﻛﺮ" aﻟﺴﻤﲔ 1ﺿﻌﻔﻪ" .ﻟــﺪ" qﳌﺼــﻮ"1 ,٤٣٦/٦cﳋﻔــﺎﺟﻲ,

ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋــﲆ "ﻟﺒﻴﻀــﺎ1 ,١٥٤/٥ç1ﻗــﺎ" ,ﻵﻟــﻮﳼQ1 ":ﻋــﻢ

ﺑﻌﻀــــﻬﻢ " cTﻟــــﻮ" 1ﻟﻠﻤﻌﻴــــﺔ 1ﻟــــﻴﺲ ﺑــــﺬ"√1q ."î
"ﳌﻌﺎﲏ.٥١١/١٢
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"1ﳋﻔﺎﺟﻲ ,ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﲆ "ﻟﺒﻴﻀﺎ1 ,٢٣٥/٥ç1ﺗﺮﺟﻴﺢ "ﻟﻌﻄﻒ
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! ﱥ ﱠ!ﻣﺮﱘ٦٨ :

 ١٢ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷﲸ

ﲹﲺ

ﲻ ﲼﱠاﻷﻧﺒﻴﺎء.

 ١٣ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕﲖ ﲗﲘ
ﲙﲚﲛ

ﲜ ﲝ ﱠ!اﻷﻧﺒﻴﺎء!.

"ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ uﺛﺒﺎ ãﻣﺼﺎﺣﺒﺔ"1 ,ﻟﻮ" 1ﺗﺪ ,ﻋﲆ ﻣﻄﻠﻖ "ﳉﻤﻊ.

Tﺟﺎ" Qﻟﺴﻤﲔ  cTﺗﻜﻮ" cﻟﻮ" 1ﺑﻤﻌﻨــﻰ )ﻣــﻊ(  çTﺗﺘﺨﺬ1ﻧــﻪ ﻣــﻊ
q8ﻳﺘﻪ 1Tﻟﻴﺎ1 ,Uﺟﻌﻠﻪ ﺧﻼ" oﻟﻈﺎﻫﺮ" .ﻟــﺪ" qﳌﺼــﻮ,٥٠٨/٧c

1ﻳﻨﻈﺮ" :ﻟﻔﺘﻮﺣﺎ" ãﻹﳍﻴــﺔ ﻟﻠﺠﻤــﻞu1 ,٢٩/٣ﻋــﺮ"" #ﻟﻘــﺮcd

"ﻟﻜﺮﻳﻢ 1ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻟﺪ1qﻳﺶ.٦١٨/٥

ﻗﺎ" ,ﻟﺰﳐﴩــ"1":çﻟــﻮ" 1ﰲ 1Æ " :ﱠ
ﲔ" ﳚــﻮ cT Qﺗﻜــﻮc
"ﻟﺸــﻴﺎﻃ≥ Æ
ﻟﻠﻌﻄــﻒ1 ,ﺑﻤﻌﻨــﻰ )ﻣــﻊ(1 ,ﻫــﻲ ﺑﻤﻌﻨــﻰ )ﻣــﻊ( 1Tﻗــﻊ".

"ﻟﻜﺸﺎ"1 ,٣٣/٣oﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﺟﺰ.٩٢٧/٢ç

A
ﳚﻮ Qﰲ ﻗﻮﻟﻪ1 ):ﻟﻮ A
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻌــﻪ1 ,ﻫــﻮ ﺧــﻼo
ﻃﺎ(  cTﻳﻜﻮc

"ﻷ1ﱃ" .ﻟــﺪ" qﳌﺼــﻮ cﻟﻠﺴــﻤﲔ"1 ,١٨٠/٨ﻟﻠﺒــﺎ #ﻻﺑــﻦ

ﻋﺎ01 ,٥٤٣/١٣,0ﻻﻟﺔ "ﻻﺷﱰ"1T îﱃ ﻣﻦ 0ﻻﻟﺔ "ﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﰲ
"ﻵﻳﺔ; ﻓﻨﺠﺎu /ﺑﺮ"ﻫﻴﻢ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺑﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟــﻮu1 ,ﬂﻧــﲈ "ﺷــﱰﻛﺎ ﰲ

"ﻟﻨﺠﺎ /ﻣﻦ  H8Tﻗﻮﻣﻬﲈ.

8ﻫﺐ "ﻟﻔﲑdQ1ﺑﺎu ç0ﱃ " cTﻟﻮ" 1ﰲ "ﻵﻳــﺔ ﺑﻤﻌﻨــﻰ )ﻣــﻊ(:çT ,

uﻧﻜﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺪ c1ﻣﻦ " c10ﷲ ﺣﺼﺐ ﺟﻬــﻨﻢ .ﺑﺼــﺎﺋﺮ ç18

"ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.١٤٧/٥

1ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ  cTﻳﻘﺎ ,ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﻋﻨــﺪ dﻳــﺔ ١٦١ﻣــﻦ ﺳــﻮ/q
"ﻟﺼﺎﻓﺎ.ã
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 ١٤ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

)"1ﻟﻄﲑ( ﻋﲆ ﻣﻌﻨﻰ ﻳﺴﺒﺢ ﻟﻪ "ﳋﻠــﻖ ﻣــﻊ
ﻗﺎ" ,ﻟﺰﺟﺎ¬1 ":ﳚﻮQ
Æ

ﲫ ﲬﲭ ﱠ!اﻟﻨﻮر!٤١ :

ــﲑ( ﺑﺎﻟﻨﺼـــﺐ ﻋـــﲆ Tﻧـــﻪ ﻣﻔﻌـــﻮ ,ﻣﻌـــﻪ" .ﻟﺒﺤـــﺮ ﻷﰊ
)"ﻟﻄـ Æ

ﭐ ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ

ﻗﺎ" ,ﻟﻌﻜﱪ1) ":çﻣﺎ ﻳﻌﺒﺪ (c1ﳚﻮ cT Qﺗﻜــﻮ" cﻟــﻮ" 1ﻋﺎﻃﻔــﺔ,

"ﻟﻄﲑ1 ,ﱂ ﻳﻘﺮ Tﲠﺎ" ﻣﻌﺎﲏ "ﻟﻘﺮ1 ,٤٨/٤ cdﻗﺪ ﻗﺮ Îﰲ "ﻟﺸﻮ":8

ﲧﲨﲩﲪ

١٥

ﱼﱽﱾﱿ

اﻟﻔﺮﻗﺎن.١٧ :

ﺣﻴﺎ"1 ,٥١٢/١٩cﻟﺪ" qﳌﺼﻮ cﻟﻠﺴﻤﲔ.٤١٨/٨

ﱠ

 cT1ﺗﻜﻮ cﺑﻤﻌﻨﻰ )ﻣﻊ("" .ﻟﺘﺒﻴﺎ1 ,٩٨٢/٢cﺿﻌﻔﻪ "ﳋﻔــﺎﺟﻲ

1ﻗﺎu ,ﻧﻪ ":ﻣﻌﻄﻮ oﻋﲆ ﻣﻔﻌﻮ) ,ﻧﺤﴩــﻫﻢ( 1ﻟﻴﺴــﺖ "ﻟــﻮ"1

ﻟﻠﻤﻌﻴﺔ"ﺣﺎﺷــﻴﺘﻪ ﻋــﲆ "ﻟﺒﻴﻀــﺎ1 ,.٤١٠/٦ç1ﻗــﺎ" ,ﳉﻤــﻞ":

ﻳﻀﻌﻒ ﻧﺼﺒﻪ ﻋﲆ "ﳌﻌﻴﺔ"" .ﻟﻔﺘﻮﺣﺎ" ãﻹﳍﻴﺔ.٢٤٩/٣

١٦

١٧

ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ 8ﻛﺮ Tﺑــﻮ "ﻟﻨﴫـ "ﻟﺴــﻤﺮﻗﻨﺪ" çﳊــﺪ"" cT ç0ﻟــﻮ" 1ﰲT1 ):ﳖــﻢ

ﲱﲲﲳﲴ

ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ!اﻟﺸﻌﺮاء.

ﻳﻘﻮﻟﻮ (cﺑﻤﻌﻨﻰ )ﻣﻊ(  :çTﻣــﻊ Tﳖــﻢ ﻳﻘﻮﻟــﻮ" .cﳌــﺪﺧﻞ ﻟﻌﻠــﻢ
ﺗﻔﺴﲑ ﻛﺘﺎ" #ﷲ.٥٤٠

ﱡ$ﳅﳆﳇ ﳈ 8ﻫﺐ "ﻟﻌﻜﱪu çﱃ " cTﻟﻮ" 1ﺑﻤﻌﻨﻰ )ﻣﻊ(  :çTﻣــﻊ "1QTﺟﻬــﻢ.

ﳌ ﱠ!اﻟﺼﺎﻓﺎت!.

 ١٨ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ!
!اﻟﺼﺎﻓﺎت.

!

"ﻟﺘﺒﻴــﺎ" a0q1 .١٠٨٩/٢cﳍﻤــﺪ"ﲏ ﻗــﺎ1 ":,ﻟــﻴﺲ ﺑﴚــ"U

"ﻟﻔﺮﻳﺪ.١٢٩/٤

)1ﻣــﺎ Æﺗ ºﻌ ∑ﺒــﺪ∑ Æ
(c1
ﻗﺎ" ,ﻟﺰﳐﴩــ1":çﳚــﻮ cT Qﻳﻜــﻮ" cﻟــﻮ" 1ﰲ Æ

ﺑﻤﻌﻨــﻰ )ﻣــﻊ( ,ﻣﺜﻠﻬــﺎ ﰲ ﻗــﻮﳍﻢ :ﻛــﻞ qﺟــﻞ 1ﺿــﻴﻌﺘﻪ"
"ﻟﻜﺸﺎ1 .٦٥/٤oﻗﺎ ,ﺑﻪ "ﺑﻦ ﺟﺰ" ,çﻟﺘﺴﻬﻴﻞ.١٢٥٢/٣

T a0q1ﺑﻮﺣﻴﺎ1 cﻗﺎ1 ":,ﻛﻮ" cﻟﻮ" 1ﰲ1):ﻣﺎ ﺗﻌﺒــﺪ (c1ﺑﻤﻌﻨــﻰ

)ﻣــﻊ( ﻏــﲑ ﻣﺘﺒــﺎu q0ﱃ "ﻟــﺬﻫﻦ" "ﻟﺒﺤــﺮ1 ,١٢٦/٢٢ﺿــﻌﻔﻪ

"ﻟﻌﻜﱪ 8u " ;çﻻ ﻓﻌﻞ ﻫﻨــﺎ" "ﻟﺘﺒﻴــﺎ1 ,١٠٩٤/٢cﻳﻨﻈــﺮ" :ﺑــﻦ
ﻋﺎﺷﻮ" ,qﻟﺘﺤﺮﻳﺮ "1ﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.٩٦/٢٣

A
ﻣﻄﻠﻘــﺎ .ﻳﻨﻈــﺮ :ﳎــﺎﻟﺲ ﺛﻌﻠــﺐ
"1ﻟﻜﻮﻓﻴــﻮ cﳚﻴــﺰ8 c1ﻟــﻚ
1 .١٠٣/١ﻳﻨﻈﺮ :ﴍ√ "ﳉﻤﻞ ﻻﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮ.٤٦٢/١q
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 ١٩ﭐﱡﭐ

ﱖ

ﱙ

ﱗ ﱘ ﻗﺎ" ,ﳍﻤﺪ"ﲏ ﰲ uﻋﺮ""1) :#ﳍﺪ1 ":(çﻗﻴﻞ "ﻟﻮ" 1ﺑﻤﻌﻨﻰ )ﻣــﻊ(

ﱚ

ﱛ

 :çTﺻﺪ1ﻛﻢ ﻣﻊ "ﳍﺪ" "çﻟﻔﺮﻳﺪ.٣٢٧/٤

ﱜﱝ ﱞ ﱟ

ﱠ ﱡﱠ!اﻟﻔﺘﺢ٢٥ :

 ٢٠ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
!ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ!اﻟﺬارëت.

)Æ 1ﺟﻨﻮ  (a∑ 0Æﳚﻮ cT Qﻳﻜﻮ cﻣﻌﻄﻮ Aﻓﺎ ﻋﲆ ﻣﻔﻌﻮ,
ﻗﺎ" ,ﺑﻦ ﻋﺎÆ ":,0

A
) Æ TÆﺧ º
ﻣﻔﻌـــﻮﻻ ﻣﻌـــﻪ"
ـــﺬﻧÆﺎ ∑1 (aﻫـــﻮ "ﻟﻈـــﺎﻫﺮ cT1 ,ﻳﻜـــﻮc

"ﻟﻠﺒﺎ"1 ,٩٣/١٣#ﻟﻌﻄﻒ Tﻗــﻮ Hﻹﻓﺎ0ﺗــﻪ "ﻻﺷــﱰ" ,îﻛــﲈ ﰲ

ﻗﻮﻟــــﻪ ﺗﻌــــﺎﱃ :ﱡﭐ ﱎ"ﱏ"ﱐ"ﱑ""ﱒ"ﱓ"ﱔ"

 ٢١ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﱓﱔﱕ ﱖ

ﱗﱘﱙ

ﱚﱛﱜﱝ

ﱞﱟﱠﱡﱢﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ

ﻳﻮﻧﺲ , ٩٠ :ﻓﺮﻓﻊ )ﺟﻨﻮ1 ,(a0ﱂ ﻳﻨﺼﺒﻪ ﻋﲆ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ.

A
ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻣﻌــﻪ" "1ﻟــﻮ"1
Tﺟﺎ" Qﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮ cT qﻳﻜﻮd1) :cﺧﺮﻳﻦ(

ﻟﻠﻤﻌﻴﺔ 1ﻳﺘﻨﺎQﻋﻪ "ﻷﻓﻌﺎ" ,ﻟﺜﻼﺛﺔ 1ﻫﻲ):ﻳﺘﻠﻮ1 ,ﻳﺰﻛﻲ1 ,ﻳﻌﻠﻢ(.

"1ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ :ﻳﺘﻠﻮ ﻋﲆ "ﻷﻣﻴﲔ dﻳﺎﺗﻨﺎ 1ﻳــﺰﻛﻴﻬﻢ 1ﻳﻌﻠﻤﻬــﻢ "ﻟﻜﺘــﺎ#
"1ﳊﻜﻤﺔ ﻣﻊ dﺧﺮﻳﻦ" "ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ "1ﻟﺘﻨﻮﻳﺮ1 ,١٨٩/٢٨ﻗــﺪ TﺟــﺎQ
Tﺑﻮﺣﻴﺎ1 cﻗﻮ" òﻟﺘﻨﺎ òQﰲ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌــﻪ ,ﻧﺤــﻮ :ﻗﻤــﺖ 1ﴎã
1ﻋﻤﺮ"q" .ﺗﺸﺎ" oﻟﴬ1 ,٢١٥٤/٤#ﺣﻜــﻰ "ﻷQﻫــﺮ çﻋــﻦ
A

"ﺑﻦ "ﳋﺒﺎ Qﻧﺤﻮ" .aﻟﺘﴫﻳﺢ"1 .٤٢٢/٢ﻟﻌﻄﻒ qTﺟﺢ ﰲ "ﻵﻳﺔ;

ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱠ!اﳉﻤﻌﺔ !.ﻟﺒﻌﺪ ﻣﻌﻨﻰ "ﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﲔ "ﳌﺒﻌﻮu °ﻟﻴﻬﻢ "1ﻵﺧــﺮﻳﻦ "ﻟــﺬﻳﻦ ﱠﳌــﺎ

 ٢٢ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ

ﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲱ ﱠ!"ﻟﻄﻼ١١ – ١٠ :i

 ٢٣ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ

ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ!

"ﻟﺘﺤﺮﻳﻢ!.٦ :

ﻳﻠﺤﻘﻮ" ﲠﻢ.

A
A
ﻣﻔﻌــﻮﻻ ﻣﻌــﻪ8 .ﻛــﺮa
)qﺳــﻮﻻ(
Tﺟــﺎ" Qﻟﻨﺤــﺎ  cTﻳﻜــﻮc

"ﻟﻮ"ﺣﺪ"1 ,çﻋﱰ œﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄ" cﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ ﻻ ﻳﻜــﻮu cﻻ ﻣــﻊ
"ﻟﻮ"" .1ﻟﺒﺴﻴﻂ.٥٢١/٢١

8ﻛﺮ "ﻟﻜﺮﻣﺎﲏ " cTﻟﻮ" 1ﰲT1) :ﻫﻠﻴﻜﻢ( ﺑﻤﻌﻨﻰ )ﻣﻊ(T1 ,ﻫﻠﻴﻜﻢ

ﻣﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ1 ,ﺟﻌﻠﻪ A
ﻗﻮﻻ ﻏﺮﻳ Aﺒﺎ .ﻏﺮ"ﺋــﺐ "ﻟﺘﻔﺴــﲑ,١٢٢٧/٢

1ﻣﻌﻨﻰ "ﻟﻌﻄﻒ qTﺟﺢ;  8uﻻ ﻳﻘﺼــﺪ ﻗــﻮ" Tﻧﻔﺴــﻜﻢ ﻣﺼــﺎﺣﺒﲔ
Tﻫﻠﻴﻜﻢ ﰲ "ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ,ﺑﻞ "ﳌﺮ" 0ﳎﺮ" 0ﻻﺷﱰ" îﰲ "ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ.
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٢٤

ﭐﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ

٢٥

ﭐ ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

٢٦

ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲡ ﲢﱠ!اﳌﺮﺳﻼت!.

ﳚﻮ Qﻧﺼﺐ )"1ﻷ1ﻟﲔ( ﻋﲆ "ﳌﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ" .ﳉﻤــﻞ "ﻟﻔﺘﻮﺣــﺎã

"ﻹﳍﻴﺔ1q01 ,٤٦٩/٤ﻳﺶu ,ﻋﺮ"" #ﻟﻘــﺮ1 cdﺑﻴﺎﻧــﻪ.٣٤٤/١٠

"1ﻟﺘﴩﻳﻚ "1ﳉﻤــﻊ ﻇــﺎﻫﺮ ﰲ ﻣﻌﻨــﻰ "ﻵﻳــﺔ; ﻓﻴﻜــﻮ")cﻷ1ﻟﲔ(
ﻋﻄﻒ ﻋﲆ "ﻟﻀــﻤﲑ "ﳌﺘﺼــﻞ ﰲ)ﲨﻌﻨــﺎﻛﻢ(1 ,ﻻ ﻳﺜﺒــﺖ ﻣﻌﻨــﻰ

"ﳌﺼـــﺎﺣﺒﺔ "1ﳌﻌﻴـــﺔ ﰲ "ﻵﻳـــﺔ .ﻳﻨﻈـــﺮu :ﻋـــﺮ"" #ﻟﻘـــﺮcd

ﻟﻠﻨﺤﺎ"1 ,١٠٤٩ﻟﺘﴫﻳﺢ ﻟﻸQﻫﺮ.٦١٠/٣ç

ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ!اﻟﺸﻤﺲ.

∑ﺟ ﱢﻮ Qﻧﺼﺐ )1ﺳــﻘﻴﺎﻫﺎ( ﻋــﲆ "ﳌﻔﻌــﻮ ,ﻣﻌــﻪ" .ﻵﻟــﻮﳼ√1q ,

"ﳌﻌــﺎﲏ"1 .٥٠٧/٣٠ﻟﻨﺼــﺐ ﻋــﲆ "ﻟﺘﺤــﺬﻳﺮ ﻇــﺎﻫﺮ ﰲ "ﻵﻳــﺔ,
"1ﳌﻌﻨﻰ" :ﺣﺬ "1qﻧﺎﻗــﺔ "ﷲ  cTﲤﻨﻌﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ "ﻟﺴــﻘﻴﺎT .ﺑﻮﺣﻴــﺎ,c
"ﻟﺒﺤﺮu1 " ;٤٣٢/٢٥ﻧﲈ ﺣﺬqﻫﻢ ﺳﻘﻴﺎ "ﻟﻨﺎﻗﺔ; ﻷﻧﻪ ﻛــﺎ cﺗﻘــﺪw

uﻟﻴﻬﻢ ﻋﻦ Tﻣﺮ "ﷲ  cTﻟﻠﻨﺎﻗﺔ ﴍ #ﻳﻮ1 ,wﳍــﻢ ﴍ #ﻳــﻮd wﺧــﺮ

ﻏﲑ ﻳﻮ" wﻟﻨﺎﻗﺔ" .ﺟــﺎﻣﻊ "ﻟﺒﻴــﺎ cﻟﻠﻄــﱪ1 ,٤٤٩/٢٤çﻣﻘﺘﴣـ

"ﳌﻌﻴﺔ  cTﻳﻜﻮ" cﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻋﻦ "ﻟﻨﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ "ﻟﺴﻘﻴﺎ1 ,ﻟﻴﺲ ﻫﺬ"

ﲎﲏﲐ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱠ اﻟﺒﻴﻨﺔ!.

ﻣﺮ"  ,"0Aﺑﻞ "ﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ "ﻟﻨﺎﻗﺔ 1ﻋﻦ "ﻟﺴﻘﻴﺎ.

)"1ﳌﴩﻛﲔ( ﻣﻔﻌﻮ ,ﻣﻌﻪ1 ,ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻄﻮ Aﻓﺎ ﻋﲆ Tﻫﻞ "ﻟﻜﺘــﺎ" ;#
ـﺎ.""q
ﻷ" cﳌﴩﻛﲔ ﻛﻔﺎT1 ,qﻫــﻞ "ﻟﻜﺘــﺎ #ﻗــﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻧــﻮ cﻛﻔـ A

"ﻟﻨﻜــﺖ ﰲ "ﻟﻘــﺮ cdﻷﰊ "ﳊﺴــﻦ "ﳌﺠﺎﺷــﻌﻲ1 .٧٥٠/٢ﻳﻨﻈــﺮ:

ﻏﺮ"ﺋﺐ "ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻠﻜﺮﻣﺎﲏ.١٣٦٩/٢

اﳋﺎﲤﺔ
ﰲ ﺧﺎﲤــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ ﳛﺴــﻦ اﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ أﺑــﺮز ﻣــﺎ
وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ،وﻫﻲ:
* Åب اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ Åب ﺿﻴﻖ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ،
وﻗ ــﺪ أدى ذﻟ ــﻚ ﺑﻜﺜ ــﲑ ﻣ ــﻨﻬﻢ إﱃ ﲪﻠ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ وﻇﻴﻔ ــﺔ
أﺧﺮى.
* اﺧﺘﻠ ــﻒ ﰲ اﳌﻔﻌ ــﻮل ﻣﻌ ــﻪ أﻗﻴﺎﺳ ــﻲ ﻫ ــﻮ أم ﲰ ــﺎﻋﻲ؟
وﺻﻔﻮة اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻗﻴﺎﺳﻲ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻛ ﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ،
وﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮ اﳊﺪﻳﺜﺔ.
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* ﻣــﻦ ﻣﻨــﻊ وﺟــﻮد اﳌﻔﻌــﻮل ﻣﻌــﻪ ﰲ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ ﻣــﻦ
اﻟﻨﺤـ ــﻮﻳﲔ ﱂ ﻳﻜﻮﻧ ـ ـﻮا ﻋﻠـ ــﻰ درﺟـ ــﺔ واﺣـ ــﺪة ﻣـ ــﻦ اﳌﻨـ ــﻊ،
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ وﺟﻮدﻩ ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ وﺟﻮدﻩ
ﺑﻴﻘﲔ.

* ﺛﺒﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺟﻮد وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ ﰲ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ آﻛﺪﻫﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ .

* ﻣ ــﺎ ﻣﻨﻌ ــﻪ ﺑﻌ ــﺾ اﻟﻨﺤ ــﻮﻳﲔ ﺑ ــﻞ أﻛﺜ ــﺮﻫﻢ ﻣ ــﻦ ﺻ ــﺤﺔ
سعود بن أمحد املنيع :وظيفة املفعول معه يف امليزان النحوي وتطبيقاهتا يف القرآن الكريم

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻵëت ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ ﲝﺠﺔ أﻧﻪ ﳚﺐ

اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ط١٤١٩ ،١ﻫـ١٩٩٩-م.

ﺻ ـ ـ ـ ــﺤﺔ اﻟﻌﻄ ـ ـ ـ ــﻒ أدى إﱃ ”وﻳ ـ ـ ـ ــﻼت ﻛ ـ ـ ـ ــﺎن اﻷوﱃ

 -اﻻﺳ ـ ــﺘﺪﻻل Åﻟﻘ ـ ــﺮآن ﰲ إﻋـ ـ ـﺮاب اﻟﻘ ـ ــﺮآن ،ﺷـ ـ ـﻮاﻫﺪ

اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ™ﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.
* ﻣﻌﺮﻓ ــﺔ ﻣﻘﺼ ــﺪ اﳌ ــﺘﻜﻠﻢ ﳍ ــﺎ اﻷﺛ ــﺮ اﻷﻛ ــﱪ ﰲ ﲢﺪﻳ ــﺪ

وﲰــﺎت ،ﳋﺎﻟــﺪ اﻟﻨﻤﻠــﺔ ،ﳎﻠــﺔ اﳉﻤﻌﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻐــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد١٤٣٠ ،٤:ﻫـ.

ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔ ــﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳ ــﺔ؛ ﻷن دﻻﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻮاو ﰲ اﻟﻌﻄ ــﻒ

 -أﺳ ـ ـﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ :ﻷﰊ اﻟﱪﻛـ ــﺎت اﻷﻧﺒـ ــﺎري ،ﲢﻘﻴـ ــﻖ:

اﻻﺷـ ـﱰاك واﳉﻤ ــﻊ ،وﰲ اﳌﻔﻌ ــﻮل ﻣﻌ ــﻪ اﳌﺼ ــﺎﺣﺒﺔ ﻓﺒ ــﲔ
اﳌﻌﻨﻴــﲔ ﺗﻘــﺎرب ﻗــﺪ ﻳﺴــﻮغ اﳊﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ أﺣــﺪﳘﺎ ﻛﻤــﺎ

ﳏﻤــﺪ ™ﺠــﺔ اﻟﺒﻴﻄــﺎر ،ﻣﻄﺒﻌــﺔ اﻟﱰﻗــﻲ ،دﻣﺸــﻖ،
١٣٧٧ﻫـ.

ـﲑا ﰲ ﺗﻔﺴــﲑﻩ ﻓﺠﻌــﻞ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ اﻟ ـﻮاو
ﻓﻌــﻞ اﻟﺰﳐﺸــﺮي ﻛﺜـ ً

 -اﻷﺷـ ــﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈـ ــﺎﺋﺮ ﰲ اﻟﻨﺤـ ــﻮ ،ﻟﻠﺴـ ــﻴﻮﻃﻲ ،ﲢﻘﻴـ ــﻖ:

ـﻮﻻ ﻣﻌــﻪ .وﺑﻴــﺎن ذﻟــﻚ Åﻟﻨﻈــﺮ إﱃ اﳌﻌــﲎ وﺻــﻨﺎﻋﺔ
ﻣﻔﻌـ ً
اﻟﻨﺤﻮ.
اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
 اﺋــﺘﻼف اﻟﻨﺼــﺮة ﰲ اﺧــﺘﻼف ﳓــﺎة اﻟﻜﻮﻓــﺔ واﻟﺒﺼــﺮة،ﻷﰊ ﺑﻜــﺮ اﻟﺸــﺮﺟﻲ اﻟﺰﺑﻴــﺪي ،ﲢﻘﻴــﻖ :ﻃــﺎرق اﳉﻨــﺎﰊ،
ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﲑوت ،ط١٤٢٨ ،٢ﻫـ.
 -إﲢــﺎف ﻓﻀــﻼء اﻟﺒﺸــﺮ ﰲ اﻟﻘ ـﺮاءات اﻷرﺑﻌــﺔ ﻋﺸــﺮ،

ﻋﺒ ــﺪ اﻹﻟ ــﻪ ﻧﺒﻬ ــﺎن ،ﻣﻄﺒﻮﻋ ــﺎت ﳎﻤ ــﻊ اﻟﻠﻐ ــﺔ ﺑﺪﻣﺸ ــﻖ،
دﻣﺸﻖ ،د .ط  ،د.ت.
 اﻷﺻ ــﻮل ﰲ اﻟﻨﺤ ــﻮ ،ﻻﺑ ــﻦ اﻟﺴـ ـﺮاج ،ﲢﻘﻴ ــﻖ :ﻋﺒ ــﺪاﳊﺴ ـ ــﲔ اﻟﻔﺘﻠ ـ ــﻲ ،ﻣﺆﺳﺴ ـ ــﺔ اﻟﺮﺳ ـ ــﺎﻟﺔ ،ﺑ ـ ــﲑوت ،ط،١
١٤٠٥ﻫـ.
 إﻋـ ـﺮاب اﻟﻘـ ـﺮاءات اﻟﺴ ــﺒﻊ وﻋﻠﻠﻬ ــﺎ ،ﻻﺑ ــﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳ ــﻪ،ﲢﻘﻴ ـ ــﻖ :ﻋﺒ ـ ــﺪ اﻟ ـ ــﺮﲪﻦ اﻟﻌﺜﻴﻤ ـ ــﲔ ،ﻣﻜﺘﺒ ـ ــﺔ اﳋ ـ ــﺎﳒﻲ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط١٤١٣ ،١ﻫـ١٩٩٢-م.

ﻟﻠﺒﻨ ــﺎء اﻟ ــﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ،ﲢﻘﻴ ــﻖ :أﻧ ــﺲ ﻣﻬ ــﺮة ،دار اﻟﻜﺘ ــﺐ

 إﻋـﺮاب اﻟﻘـﺮاءات اﻟﺸـﻮاذ ،ﻟﻠﻌﻜــﱪي ،ﲢﻘﻴــﻖ :ﳏﻤــﺪﻋﺰوز ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﲑوت ،ط١٤١٧ ،١ﻫـ.

 إﺣﻴـ ــﺎء اﻟﻨﺤـ ــﻮ ،ﻹﺑ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼـ ــﻄﻔﻰ ،دار اﻟﻜﺘـ ــﺎباﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط١٤١٣ ،٢ﻫـ.

 -إﻋ ـﺮاب اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ ،اﳌﻨﺴــﻮب ﻟﻠﺰﺟــﺎج ،ﲢﻘﻴــﻖ:

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ط١٤١٩ ،١ﻫـ١٩٩٨-م.

 اﻹﺗﻘــﺎن ﰲ ﻋﻠــﻮم اﻟﻘــﺮآن ،ﻟﻠﺴــﻴﻮﻃﻲ ،ﲢﻘﻴـﻖ :ﻣﺮﻛــﺰاﻟﺪراﺳ ـ ـ ــﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴ ـ ـ ــﺔ ،ﳎﻤ ـ ـ ــﻊ اﳌﻠ ـ ـ ــﻚ ﻓﻬ ـ ـ ــﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋ ـ ـ ــﺔ
اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ط١٤٢٦ ،١ﻫـ.
 ارﺗﺸــﺎف اﻟﻀــﺮب ﻣــﻦ ﻟﺴــﺎن اﻟﻌــﺮب :ﻷﰊ ﺣﻴــﺎن،ﲢﻘﻴﻖ :د .رﺟﺐ ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ :د .رﻣﻀﺎن
ﻋﺒ ـ ـ ــﺪ اﻟﺘـ ـ ـ ـﻮاب ،ﻣﻜﺘﺒ ـ ـ ــﺔ اﳋ ـ ـ ــﺎﳒﻲ -اﻟﻘ ـ ـ ــﺎﻫﺮة ،ط،١
١٤١٨ﻫـ١٩٨٨ -م.
 إرﺷ ــﺎد اﻟﻌﻘ ــﻞ اﻟﺴ ــﻠﻴﻢ إﱃ ﻣـ ـﺰا ëاﻟﻜﺘ ــﺎب اﻟﻜ ــﺮﱘ )ﺗﻔﺴ ـ ــﲑ أﰊ اﻟﺴ ـ ــﻌﻮد( ،ﻷﰊ اﻟﺴ ـ ــﻌﻮد اﻟﻌﻤ ـ ــﺎدي ،دار

إﺑـ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ اﻷﺑﻴ ـ ــﺎري ،دار اﻟﻜﺘ ـ ــﺎب اﳌﺼ ـ ــﺮي ،اﻟﻘ ـ ــﺎﻫﺮة،
ط١٤٢٠ ،٤ﻫـ.
 إﻋ ـ ـ ـﺮاب اﻟﻘـ ـ ــﺮآن اﻟﻜـ ـ ــﺮﱘ ،ﻷﰊ ﺟﻌﻔـ ـ ــﺮ اﻟﻨﺤـ ـ ــﺎس،ﲢﻘﻴـ ــﻖ :زﻫـ ــﲑ ﻏـ ــﺎزي زاﻫـ ــﺪ ،ﻋـ ــﺎﱂ اﻟﻜﺘـ ــﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـ ــﺔ
واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﲑوت ،ط١٤٢٦ ،١ﻫـ.
 إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺑﻴﺎﻧﻪ ،ﶈﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ دروﻳﺶ ،داراﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ،دﻣﺸﻖ ،ط١٤١٥ ،٤ﻫـ.
 اﻹﻋﺮاب وﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ،ﳌﻬﺪياﳌﺨﺰوﻣﻲ ،دار اﳌﻌﺎرف ،ط١٩٨٨ ،٣م.
 -اﻹﻗﻠﻴﺪ ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ،ﻟﺘﺎج اﻟﺪﻳﻦ اﳉﻨﺪي ،ﲢﻘﻴﻖ:

سعود بن أمحد املنيع :وظيفة املفعول معه يف امليزان النحوي وتطبيقاهتا يف القرآن الكريم

!

147

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

ﳏﻤﻮد اﻟﺪراوﻳﺶ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ

 -اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻏﺮﻳﺐ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ،ﻷﰊ اﻟﱪﻛﺎت

ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﺮëض ،ط١٤٢٣ ،١ﻫـ-

اﻷﻧﺒﺎري  ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻃﻪ ،د.

٢٠٠٢م.
 -أﻣﺎﱄ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ،ﻷﰊ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ،

ط ،د.ت.
” -وﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن ،ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :اﻟﺴﻴﺪ

ﲢﻘﻴﻖ :ﻓﺨﺮ ﺻﺎﱀ ﻗﺪارة ،دار اﳉﻴﻞ ،ﺑﲑوت ،ودار

أﲪﺪ اﻟﺼﻘﺮ ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،د.ت.

ﻋﻤﺎر ،ﻋﻤﺎن ،ط١٤٠٩ ،١ﻫـ.
 -اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ

 اﻟﺘﺒﺼﺮة واﻟﺘﺬﻛﺮة ،ﻟﻠﺼﻴﻤﺮي ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻲاﻟﺪﻳﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ،ﻣﻜﺔ ،ط١٤٠٢ ،١ﻫـ-

واﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ،ﻷﰊ اﻟﱪﻛﺎت اﻷﻧﺒﺎري ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺟﻮدة

١٩٨٢م.

ﻣﱪوك ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط ،١د.ت.
 -أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وأﺳﺮار اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﻟﻠﺒﻴﻀﺎوي ،ﲢﻘﻴﻖ:

 اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ،ﻟﻠﻌﻜﱪي ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ،دار اﳉﻴﻞ ،ﺑﲑوت ،ط،٢

ﳏﻤﺪ اﳌﺮﻋﺸﻠﻲ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث ،ﺑﲑوت ،ط،١
١٤١٨ﻫـ.

١٤٠٧ﻫـ.
 -اﻟﺘﺒﻴﲔ ﻋﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ واﻟﻜﻮﻓﻴﲔ،

 -اﻹﻳﻀﺎح ،ﻷﰊ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻛﺎﻇﻢ

ﻟﻠﻌﻜﱪي ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ

اﳌﺮﺟﺎن ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﲑوت ،ط١٤٢٩ ،١ﻫـ.
 -اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ،ﻻﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ،ﲢﻘﻴﻖ:

١٤٢١ﻫـ-

إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ ،دار ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ،دﻣﺸﻖ،

اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن،
٢٠٠٠م.

اﻟﺮëض،

ط ،١

 -اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ! ،ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر! ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ،

ط١٤٣١ ،٢ﻫـ٢٠١٠-م.
 -اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ،ﻷﰊ ﺣﻴﺎن ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ

ﺑﲑوت ،ط١٤٢٠ ،١ﻫـ.
 -اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﳉﺎﻣﻊ ﻟﻌﻠﻮم

ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺠﺮ ﻟﻠﺒﺤﻮث

اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ﻷﰊ اﻟﻌﺒﺎس اﳌﻬﺪوي ،ﲢﻘﻴﻖ :دار

واﻟﺪراﺳﺎت ،ط١٤٣٦ ،١ﻫـ ٢٠١٥م.
 -اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻻﺑﻦ اﻷﺛﲑ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻓﺘﺤﻲ

اﻟﻜﻤﺎل اﳌﺘﺤﺪة ،وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﻄﺮ ،ﻗﻄﺮ ،ط١٤٣٥ ،١ﻫـ-

ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻳﻦ وﺻﺎﱀ اﻟﻌﺎﻳﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى،

٢٠١٤م.

ﻣﻜﺔ ،ط١٤٢١ ،١ﻫـ.
 -اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﻟﻠﺰرﻛﺸﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ

 اﻟﺘﺨﻤﲑ ،ﻟﺼﺪر اﻷﻓﺎﺿﻞ اﳋﻮارزﻣﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن ،اﻟﺮëض ،ط،١

أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،دار اﳉﻴﻞ ،ﺑﲑوت،

١٤٢١ﻫـ٢٠٠٠-م.
 -اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﰲ ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ،ﻷﰊ ﺣﻴﺎن

 -ﺑﺼﺎﺋﺮ ذوي اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ،

اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺣﺴﻦ ﻫﻨﺪاوي ،دار

ﻟﻠﻔﲑوزآÅدي ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺤﺎوي،
اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،د.ط  ،د .ت.

اﻟﻘﻠﻢ ،دﻣﺸﻖ ،ط١٤١٨ ،١ﻫـ.
 -ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻌﻠﻞ ﰲ ﺷﺮح اﳉﻤﻞ ،ﻟﺼﺪر اﻷﻓﺎﺿﻞ

١٤٠٨ﻫـ.
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اﳋﻮارزﻣﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺎدل ﳏﺴﻦ اﻟﻌﻤﲑي ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم

ﻟﻠﻤﺮادي اﺑﻦ أم ﻗﺎﺳﻢ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن،

اﻟﻘﺮى ،ﻣﻜﺔ ،ط١٤١٩ ،١ﻫـ١٩٩٨-م.

دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ،ط١٤٢٢ ،١ﻫـ٢٠٠١-م.

 اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ﻻﺑﻦ ﺟﺰي اﻟﻜﻠﱯاﻟﻐﺮÊﻃﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪي ﻣﻮﻻي ،دار اﻟﻀﻴﺎء

 اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ ،ﻟﻠﺸﻠﻮﺑﻴﲏ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻄﻮع ،د.ط،١٤٠١ﻫـ.

ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ط١٤٣٤ ،١ﻫـ.

 -ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ”وﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن ،ﻟﻠﻄﱪي،

 اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﲟﻀﻤﻮن اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ :ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪاﻷزﻫﺮي ،ﲢﻘﻴﻖ :د .ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﲝﲑي إﺑﺮاﻫﻴﻢ،

ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ ،دار
ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﺮëض ،ط،١

اﻟﺰﻫﺮاء ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺮﰊ ،ط١٤١٨ ،١ﻫـ.

١٤٣٤ﻫـ.

 اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :ﻷﰊ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ،ﲢﻘﻴﻖ :د .ﻋﻮض ﺑﻦ ﲪﺪ اﻟﻘﻮزي ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ،

 اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﻟﻠﻘﺮﻃﱯ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﷲﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑوت،

اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط١٤١٠ ،١ﻫـ.
 -اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺒﺴﻴﻂ ،ﻟﻠﻮاﺣﺪي ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ

ط١٤٢٧ ،١ﻫـ٢٠٠٦-م.
 -اﳉﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ،ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻓﺨﺮ

اﶈﻘﻘﲔ ،ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة ،د .ط ،ط١٤١٦ ،٥ﻫـ.

اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﺮëض١٤٣٠،ﻫـ.

 اﳉﲎ اﻟﺪاﱐ ﰲ ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ ،ﻟﻠﻤﺮادي ،ﲢﻘﻴﻖ:ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة ،وﳏﻤﺪ ﻧﺪﱘ ﻓﺎﺿﻞ ،دار اﻟﻜﺘﺐ

 -ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﺎر ،ﶈﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ ،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ط١٤١٣ ،١ﻫـ.

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب١٩٩٠ ،م.
 -ﲤﻬﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺸﺮح ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ :ﻟﻨﺎﻇﺮ

 ﺣﺎﺷﻴﺔ اﳋﻀﺮي ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ :ﻟﻠﺨﻀﺮي،ﺗﻌﻠﻴﻖ :ﺗﺮﻛﻲ ﻓﺮﺣﺎن اﳌﺼﻄﻔﻰ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،

اﳉﻴﺶ ،ﲢﻘﻴﻖ :د .ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮ وزﻣﻼﺋﻪ ،دار اﻟﺴﻼم

ﺑﲑوت ،ط١٤١٩ ،١ﻫـ.

ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط١٤٢٨ ،١ﻫـ.
— -ﺬﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻷﰊ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ

 ﺣﺎﺷﻴﺔ اﳋﻔﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﻀﺎوي )ﻋﻨﺎﻳﺔاﻟﻘﺎﺿﻲ وﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺮاﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﻀﺎوي( ،دار

اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،دار اﻟﺼﺎدق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،

ﺻﺎدر ،ﺑﲑوت ،د.ت.

د.ت.
 -اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ،ﲢﻘﻴﻖ:

ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﻤﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ،ﻟﻠﺸﻤﲏ ،داراﻟﺒﺼﺎﺋﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط١٤٣٠ ،١ﻫـ.

ﻓﺨﺮ ﻗﺪارة ،دار اﳉﻴﻞ ،ﺑﲑوت ،ط١٤١١ ،١ه-

 ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ ،ﻟﻠﺼﺒﺎن،اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ ،د.ت.

 -ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻠﻤﻊ ،ﻻﺑﻦ اﳋﺒﺎز ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻓﺎﻳﺰ دëب،

 -اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ ،ﻷﰊ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ:

دار اﻟﺴﻼم ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط١٤٢٨ ،٢ﻫـ.
 -ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ:

ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ وﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ ،دار اﳌﺄﻣﻮن
ﻟﻠﱰاث ،دﻣﺸﻖ ،ط١٤١٣ ،٢ﻫـ.

١٩٩١م.
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 اﳋﺼﺎﺋﺺ ،ﻻﺑﻦ ﺟﲏ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲاﻟﻨﺠﺎر ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

ﻟﻸﴰﻮﱐ ﻣﻌﻪ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎن ،اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ ،د.ت.
 -ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ،ﻟﻠﻤﺮادي ،ﲢﻘﻴﻖ :دÊ .ﺻﺮ ﺣﺴﲔ

 اﳋﻼﺻﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،ﻟﺘﻤﺎم ﺣﺴﺎن ، ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط١٤٢٥ ،٢ﻫـ٢٠٠٤-م.

ﻋﻠﻲ ،دار ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،دﻣﺸﻖ،
ط١٤٢٨ ،١ﻫـ.

 -اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻜﻨﻮن ،ﻟﻠﺴﻤﲔ

 -ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ،ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ

اﳊﻠﱯ ،ﲢﻘﻴﻖ :أﲪﺪ اﳋﺮاط ،دار اﻟﻘﻠﻢ ،دﻣﺸﻖ،
ط١٤٢٤ ،٢ﻫـ.

اﻟﺴﻴﺪ وﳏﻤﺪ اﳌﺨﺘﻮن ،ﻫﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ط،١
١٤١٠ﻫـ.

 -درة اﻟﻐﻮاص ﰲ أوﻫﺎم اﳋﻮاص ،ﻟﻠﺤﺮﻳﺮي ،ﲢﻘﻴﻖ:

 -ﺷﺮح ﲨﻞ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ )اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ( ،ﻻﺑﻦ

ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮﱐ ،دار اﳉﻴﻞ ،ﺑﲑوت ،ط،١
١٤١٧ﻫـ.

ﻋﺼﻔﻮر ،ﲢﻘﻴﻖ :د .ﺻﺎﺣﺐ أﺑﻮ ﺟﻨﺎح ،ﻋﺎﱂ
اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﲑوت ،ط١٤١٩ ،١ﻫـ.

 رﺻﻒ اﳌﺒﺎﱐ ﰲ ﺷﺮح ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ ،ﻟﻠﻤﺎﻟﻘﻲ،ﲢﻘﻴﻖ :أﲪﺪ اﳋﺮاط ،دار اﻟﻘﻠﻢ ،دﻣﺸﻖ ،ط،٣

 ﺷﺮح ﲨﻞ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ،ﻻﺑﻦ Åﺑﺸﺎذ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲﺗﻮﻓﻴﻖ اﳊﻤﺪ ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ،اﻷردن ،ط،١

١٤٢٣ﻫـ.

٢٠١٦م.

 روح اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺴﺒﻊاﳌﺜﺎﱐ ،ﻟﻶﻟﻮﺳﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ اﻷﻣﺪ ،وﻋﻤﺮ

 ﺷﺮح ﺷﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ،ﻟﻠﺮﺿﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪﻧﻮر اﳊﺴﻦ وﳏﻤﺪ اﻟﺮﻓﺮاف وﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ

اﻟﺴﻼﻣﻲ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،ط،١

ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴﺪ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت١٤٠٢ ،ﻫـ.

١٤٢٠ﻫـ١٩٩٩-م.
 -اﻟﺮوض اﻷﻧﻒ ﰲ ﺷﺮح اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻟﻠﺴﻬﻴﻠﻲ،

 ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ،ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪاﻟﻐﲏ اﻟﺪﻗﺮ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺘﺤﺪة ،دﻣﺸﻖ ،د.ط ،د .ت.

ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،

 -ﺷﺮح ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻋﺮاب ،ﻟﻠﻘﻮﺟﻮي ،ﲢﻘﻴﻖ :إﲰﺎﻋﻴﻞ

اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط١٣٨٧ ،١ﻫـ.
 -زاد اﳌﻌﺎد ﰲ ﻫﺪي ﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎد ،ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ،

ﻣﺮوة ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﲑوت ،ط١٤١٨ ،١ﻫـ.
 -ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،ﻟﻠﺠﺎﻣﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :أﲪﺪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ،وﻋﻠﻲ

ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ اﻹﺻﻼﺣﻲ وﺳﺮاج ﻣﻨﲑ ،دار ﻋﺎﱂ

ﻣﺼﻄﻔﻰ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،ط،١

اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﻣﻜﺔ ،ط١٤٣٩ ،١ﻫـ.
 -اﻟﺰاﻫﺮ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻨﺎس ،ﻻﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري،

١٤٣٠ﻫـ٢٠٠٩-م.
 -ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،ﻟﻠﺮﺿﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻤﺮ،

ﲢﻘﻴﻖ :ﺣﺎﰎ اﻟﻀﺎﻣﻦ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،

ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﻐﺎزي ،د.ت.
 -ﺷﺮح ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﻟﻠﺴﲑاﰲ ،ﲢﻘﻴﻖ :رﻣﻀﺎن

 -ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب ،ﻻﺑﻦ ﺟﲏ ،ﲢﻘﻴﻖ :د.

ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب وزﻣﻼﺋﻪ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،

ﺣﺴﻦ ﻫﻨﺪاوي ،دار اﻟﻘﻠﻢ ،دﻣﺸﻖ ،ط١٤١٣ ،٢ﻫـ.
 -ﺷﺮح اﻷﻟﻔﻴﺔ )ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ(:

ط١٤٢٤ ،١ﻫـ٢٠٠٣-م.
 -ﺷﺮح اﻟﻠﻤﺤﺔ اﻟﺒﺪرﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم،

ﺑﲑوت ،ط١،١٤١٢ﻫـ١٩٩٢م.
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ﲢﻘﻴﻖ :ﺻﻼح راوي،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺣﺴﺎن ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،

 اﻟﻌﲔ ،ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲوإﺑﺮاﻫﻴﻢ

ط ،٢د.ت.

اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ،

دار

اﻟﺮﺷﻴﺪ

 ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ ،ﻻﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﻌﻜﱪي ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻓﺎﺋﺰﻓﺎرس .د .ط ،د .ت.

ﻟﻠﻨﺸﺮ١٩٨٠،م.
 -ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ وﻋﺠﺎﺋﺐ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﻟﻠﻜﺮﻣﺎﱐ،

 -ﺷﺮح اﳌﻌﺮÅت ،ﻟﻠﻜﺎﰲ ،ﲢﻘﻴﻖ :د .ﺻﺎﱀ ﺑﻦ

ﲢﻘﻴﻖ :ﴰﺮان اﻟﻌﺠﻠﻲ ،دار اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،

ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﻤﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ،ط،١
١٤١١ﻫـ١٩٩١-م.

ﺟﺪة ،ط١٤٠٨ ،١ﻫـ١٩٨٨-م.
 -ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺮآن ورﻏﺎﺋﺐ اﻟﻔﺮﻗﺎن ،ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ

 -ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ،ﻻﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ

اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ،ﲢﻘﻴﻖ:زﻛﺮ ëﻋﻤﲑات ،دار اﻟﻜﺘﺐ

اﳋﻄﻴﺐ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻌﺮوﺑﺔ ،ط١٤٣٥ ،١ﻫـ-
٢٠١٤م.

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ط١٤١٦ ،١ﻫـ.
 -ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ،ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﱐ ،دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،دﻣﺸﻖ،

 ﺷﺮح اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳉﺰوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑ ،ﻷﰊ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻮﺑﲔ،ﲢﻘﻴﻖ :د .ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻦ ﺳﻬﻮ اﻟﻌﺘﻴﱯ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،

ط١٤١٤ ،١ﻫـ.
 -اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﳍﻴﺔ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ ﻟﻠﺪﻗﺎﺋﻖ

ﺑﲑوت ،ط١٤١٤ ،٢ﻫـ١٩٩٤-م.

اﳋﻔﻴﺔ ،ﻟﺴﻠﻴﻤﺎن اﳉﻤﻞ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ،

 ﺷﺮح اﳌﻘﺪﻣﺔ اﶈﺴﺒﺔ ،ﻻﺑﻦ ﺑﺼﻴﺺ ،ﲢﻘﻴﻖ :د.ﺳﻌﻮد اﳋﻨﲔ ،اﻟﺼﻮﻟﺘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،

ﻣﺼﺮ ،د.ت.
 -ﻓﺘﻮح اﻟﻐﻴﺐ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻨﺎع اﻟﺮﻳﺐ)ﺣﺎﺷﻴﺔ

اﻟﺮëض١٤٣٦ ،ﻫـ٢٠١٥-م.

اﻟﻄﻴﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف( ،ﻟﻠﻄﻴﱯ ،ﲢﻘﻴﻖ :إëد اﻟﻐﻮج

 ﺷﺮح اﳌﻘﺮب)اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ( ،ﻻﺑﻦ اﻟﻨﺤﺎس اﳊﻠﱯ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺧﲑي ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،دار اﻟﺰﻣﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ

وزﻣﻼﺋﻪ ،وﺣﺪة اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ،دﰊ ،ط،١
١٤٣٤ﻫـ٢٠١٣م.

واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ،ط١٤٢٦ ،١ﻫـ٢٠٠٥-م.

 -اﻟﻔﺮﻳﺪ ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ا¨ﻴﺪ ،ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺐ

 اﻟﺼﺎﺣﱯ ،ﻻﺑﻦ ﻓﺎرس ،ﲢﻘﻴﻖ :اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪﺻﻘﺮ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،د.ت.

اﳍﻤﺬاﱐ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻤﺮ وﻓﺆاد ﳐﻴﻤﺮ،
دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﺪوﺣﺔ ،ط١٤١١ ،١ﻫـ.
اﻟﻔﺼﻮل اﳋﻤﺴﻮن ،ﻻﺑﻦ ٍﻣﻌﻂ ،ﲢﻘﻴﻖ ودراﺳﺔ:

اﻟﻨﺼﺎﺋﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،د.ط ،د.ت.
 -اﻟﻌﻠﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ،ﻷﰊ اﳊﺴﻦ اﻟﻮراق ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻣﻬﺎ

ﳏﻤﻮد اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ ،ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ وﺷﺮﻛﺎﻩ ،د.ت.
 -اﻟﻔﺼﻮل اﳌﻔﻴﺪة ﰲ اﻟﻮاو اﳌﺰﻳﺪة ،ﻟﺼﻼح اﻟﺪﻳﻦ

ﻣﺎزن اﳌﺒﺎرك ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﲑوت،

اﻟﻌﻼﺋﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،دار اﻟﺒﺸﲑ،
ﻋﻤﺎن ،ط١،١٤١٠ﻫـ١٩٩٠-م.

 -ﻋﻤﺪة اﳊﻔﺎظ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ أﺷﺮف اﻷﻟﻔﺎظ ،ﻟﻠﺴﻤﲔ

 -ﰲ ﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﶈﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ،

اﳊﻠﱯ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ Åﺳﻞ ﻋﻴﻮن اﻟﺴﻮد ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ط١٤١٧ ،١ﻫـ.

دار اﻟﻘﻠﻢ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ط١٤٠٢ ،١ﻫـ.
 -ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻄﺎرﺣﺔ ،ﻻﺑﻦ إëز ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﷲ اﳊﺎج

 -ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﺤﻮي ،ﶈﻤﺪ اﳋﻄﻴﺐ ،دار

ط١٤٢١ ،١ﻫـ٢٠٠٠-م.
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إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺮëض ،ط،١

اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑوت ،ط١٣٩٨ ،٢ﻫـ١٩٧٨-م.

١٤٣٢ﻫـ٢٠١١-م.

 -اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ وﺟﻮﻩ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح

 اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ،ﻟﻠﻤﱪد ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪاﻟﺪاﱄ ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،دﻣﺸﻖ ،ط،٥
١٤٣٢ﻫـ.

ﻋﻨﻬﺎ ،ﻻﺑﻦ ﺟﲏ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي Êﺻﻒ
وزﻣﻴﻠﻴﻪ ،ا¨ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
١٣٨٦ﻫـ.

 اﻟﻜﺘﺎب ،ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون،دار اﳉﻴﻞ ،ﺑﲑوت ،ط ،١د.ت.

 اﶈﺮر ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ،ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﳍﺮﻣﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ:ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ ،دار اﻟﺴﻼم ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط،٢

 -اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ

١٤٢٩ﻫـ٢٠٠٨-م.

وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﻟﻠﺰﳐﺸﺮي ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق
اﳌﻬﺪي ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت،

 اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻻﺑﻦﻋﻄﻴﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ،وزارة اﻷوﻗﺎف

ط١٤١٧ ،١ﻫـ.
 -ﻛﺸﻒ اﳌﺸﻜﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ،ﳊﻴﺪرة اﻟﻴﻤﲏ ،ﲢﻘﻴﻖ:

واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻗﻄﺮ ،ط١٤٣٦ ،١ﻫـ
٢٠١٥م.

ﳛﲕ ﻣﺮاد ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت،

 -اﶈﺼﻮل ﰲ ﺷﺮح اﻟﻔﺼﻮل :ﻻﺑﻦ إëز ،ﲢﻘﻴﻖ:

ط١،١٤٢٤ﻫـ٢٠٠٤-م.
 -ﻛﺸﻒ اﳌﺸﻜﻼت وإﻳﻀﺎح اﳌﻌﻀﻼت ،ﻟﻠﺒﺎﻗﻮﱄ،

ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻨﺠﺎر ،دار ﻋﻤﺎر،
اﻷردن ،ط١٤٣١ ،١ﻫـ.

ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ اﻟﺪاﱄ ،ﻃﺒﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت

 -اﶈﻜﻢ واﶈﻴﻂ اﻷﻋﻈﻢ ،ﻻﺑﻦ ﺳﻴﺪﻩ ،ﲢﻘﻴﻖ:ﻋﺒﺪ

ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ،دﻣﺸﻖ ،د .ت.
 -اﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻊ ،ﻟﻠﻌﻜﱪي ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ

اﻟﻔﺘﺎح ﺳﻠﻴﻢ ،وﻓﻴﺼﻞ اﳊﻔﻴﺎن ،ﻣﻌﻬﺪ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط١٤٢٤ ،٢ﻫـ٢٠٠٣-م.

اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺰوي ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎرﻳﻮﻧﺲ ،ﺑﻨﻐﺎزي،

 -اﳌﺨﺼﺺ ،ﻻﺑﻦ ﺳﻴﺪﻩ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ط١٩٩٤ ،١م.
 -ﳎﺎز اﻟﻘﺮآن ،ﻷﰊ ﻋﺒﻴﺪة ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد

ﺟﻔﺎل ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،ط،١
١٤١٧ﻫـ.

ﺳﺰﻛﲔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط١٣٨١ ،١ﻫـ.

 -ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﻟﻠﻨﺴﻔﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ:

 ﳎﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﲨﻊ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ

ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺪﻳﻮي ،دار اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ ،ﺑﲑوت،
ط١٤١٩ ،١ﻫـ١٩٩٨-م! .

 -ﳎﻴﺐ اﻟﻨﺪا ﰲ ﺷﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى ،ﳉﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ

 اﳌﺪﺧﻞ ﻟﻌﻠﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﺘﺎب ﷲ ،ﻷﰊ اﻟﻨﺼﺮاﳊﺪادي ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺻﻔﻮان داوودي ،دار اﻟﻘﻠﻢ،

اﻟﻔﺎﻛﻬﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻣﺆﻣﻦ اﻟﺒﺪارﻳﻦ ،اﻟﺪار اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ

دﻣﺸﻖ ،ط١٤٠٨ ،١ﻫـ١٩٨٨-م.

ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻷردن ،ط١٤٢٩ ،١ﻫـ٢٠٠٨-م.
 -ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﳉﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎﲰﻲ ،دار

 اﳌﺮﲡﻞ ﰲ ﺷﺮح اﳉﻤﻞ ،ﻻﺑﻦ اﳋﺸﺎب ،ﲢﻘﻴﻖ:ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪر ،د .ط ،دﻣﺸﻖ١٣٩٢ ،ﻫـ.

اﻟﺸﺮﻳﻒ ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة١٤٢٥ ،ﻫـ.
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 -اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﻻﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ،ﲢﻘﻴﻖ:

 -اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺷﺮح اﳋﻼﺻﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،ﻷﰊ

د .ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﻛﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ،ﻣﻜﺔ،

إﺳﺤﺎق اﻟﺸﺎﻃﱯ ،ﲢﻘﻴﻖ :د .ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ

ط١٤٢٢ ،٢ﻫـ٢٠٠١-م.
 -اﳌﺴﺘﻮﰱ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ،ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ

ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ وآﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وإﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﲜﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى،

اﺑﻦ اﳊﻜﻢ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ اﳌﺨﺘﻮن ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﻣﻜﺔ١٤٢٧ ،ﻫـ.

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة١٤٠٧ ،ﻫـ.
 -ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ،ﳌﻜﻲ اﻟﻘﻴﺴﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ:

 اﳌﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺷﺮح اﻹﻳﻀﺎح ،ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻛﺎﻇﻢ ﲝﺮ اﳌﺮﺟﺎن ،ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﺣﺎﰎ اﻟﻀﺎﻣﻦ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑوت ،ط،٢

واﻹﻋﻼم ،اﻟﻌﺮاق١٩٨٢،م.

١٤٠٥ﻫـ.
 -ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف ،ﻟﻠﺮﻣﺎﱐ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح

 اﳌﻘﺮب ،ﻻﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ،ﲢﻘﻴﻖ :أﲪﺪ اﳉﻮاري،وﻋﺒﺪ ﷲ اﳉﺒﻮري ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﱐ ،ﺑﻐﺪاد١٩٨٦ ،م.

ﺷﻠﱯ ،دار اﻟﺸﺮوق ،ﺟﺪة ،ط١٤٠٤ ،٣ﻫـ.
 -ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات ،ﻷﰊ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي ،ﲢﻘﻴﻖ:

 ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪرﺷﺎد ﺳﺎﱂ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،

ﻋﻴﺪ دروﻳﺶ ،وﻋﻮض اﻟﻘﻮزي ،ﻣﻄﺎﺑﻊ دار

ط١٤٠٦ ،١ﻫـ١٩٨٦-م.

اﳌﻌﺎرف ،ط١٤١٧ ،٢ﻫـ١٩٩٦-م.
 -ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ ،ﻟﻠﺰﺟﺎج ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ

 اﳌﻨﻬﺎج ﰲ ﺷﺮح ﲨﻞ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ،ﻟﻴﺤﲕ ﺑﻦ ﲪﺰةاﻟﻌﻠﻮي ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻫﺎدي ﻋﺒﺪ ﷲ Êﺟﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ

ﺷﻠﱯ ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﲑوت ،ط١٤٠٨ ،١ﻫـ.

اﻟﺮﺷﺪ ،اﻟﺮëض ،ط١٤٣٠ ،١ﻫـ٢٠٠٩ -م.

 ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ،ﻷﰊ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،

 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﺎﻟﻚ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ:ﻷﰊ ﺣﻴﺎن ،ﲢﻘﻴﻖ :د .ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺧﺮ
وزﻣﻴﻠﻴﻪ،

ط١٤٠٩ ،١ﻫـ.

دار اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ ،ط،١

 ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ،ﻟﻠﻔﺮاء ،ﲢﻘﻴﻖ :أﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﳒﺎﰐوﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر ،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،

١٤٣٥ﻫـ٢٠١٣ -م.
 -اﳌﻮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ،ﻷﰊ ﺑﻜﺮ

ط ،٢د.ت.

اﳋﺒﻴﺼﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻨﺠﺎر ،دار ﻋﻤﺎر،

 ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ،ﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ،ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﺗﻚﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط١٤٢٣ ،٢ﻫـ.

اﻷردن ،ط١٤٣٣ ،١ﻫـ٢٠١٢-م.
 -اﳌﻮﺿﺢ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات وﻋﻠﻠﻬﺎ ،ﻻﺑﻦ أﰊ ﻣﺮﱘ

 -ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ ،ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم،

اﻟﻔﺎرﺳﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﻤﺮ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ط١٤١٤ ،١ﻫـ١٩٩٣ -م.

اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑوت ،ط١٩٧٩ ،٥م.

 -اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﶈﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،دار

 ﻣﻔﺎﺗﺢ اﻟﻐﻴﺐ ،ﻟﻠﺮازي ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث ،ﺑﲑوت،ط١٤٢٠ ،٣ﻫـ.

ﻏﺮﻳﺐ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،د.ط٢٠٠٦ ،م.
 -ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﰲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵëت واﻟﺴﻮر ،ﻟﱪﻫﺎن

ﲢﻘﻴﻖ :د .ﻣﺎزن اﳌﺒﺎرك ،وﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﲪﺪ ﷲ ،دار
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اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﳌﻬﺪي،
دار

اﻟﻜﺘﺐ

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،

ﺑﲑوت،

ط ،٣

١٤٢٧ﻫـ.
 اﻟﻨﻜﺖ ﰲ اﻟﻘﺮآن ،ﻟﻠﻤﺠﺎﺷﻌﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :إﺑﺮاﻫﻴﻢاﳊﺎج ﻋﻠﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ،اﻟﺮëض ،ط،١
١٤٢٧ﻫـ٢٠٠٦-م.
 اﳍﺪاﻳﺔ إﱃ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﳌﻜﻲ اﻟﻘﻴﺴﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ:ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﶈﻘﻘﲔ

ﰲ رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ

اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،ﻃﺒﻊ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة ،ط١٤٢٩ ،١ﻫـ.
 ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ :ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ،ﲢﻘﻴﻖ :د .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺳﺎﱂ ﻣﻜﺮم ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة١٤٢١ ،ﻫـ٢٠٠١ -م.
 اﻟﻮﺟﻮﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻷﻟﻔﺎظ ﻛﺘﺎب ﷲ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﲢﻘﻴﻖ:ﳏﻤﺪ اﻟﺰﻓﻴﱵ ،ا¨ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة١٤١٦ ،ﻫـ١٩٩٦-م.
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انحراف التطبيقات الحال ّية لبعض الصكوك اإلسالمية أسبابها وسبل عالجها
د .بندر بن عبد العزيز اليحىي
أستاذ الفقه املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية
بكل ّية العلوم والدراسات اإلنسانية جامعة املجمعة
املستخلص

ّ
الصكوك اإلسالم ّية ال حت ّقق
إن التطبيقات احلال ّية لبعض ّ
املصداق ّية الرشع ّية ،وال تتوافق واألسس النظر ّية التي قام عليها نظام
التمويل اإلسالمي ،وعىل العكس من ذلكّ ،
فإن هيكلة عدد من
اهتمت بشكل ّية العقود عىل حساب االهتامم بمقاصد
الصكوك قد
ّ
ّ
الرشيعة اإلسالم ّية؛ حيث ال تعكس هذه اهلياكل الفروق اجلوهر ّية بينها
الصكوك خاضعة لوكاالت
وبني السندات الربو ّية ،وال تزال معظم هذه ّ
الصكوك
التصنيف االئتامين الدويل ،ممّا يوحي بإرصار العاملني يف جمال ّ
عىل حماكاة السندات التقليد ّية ّ
بكل خصائصها؛ من حيث ضامن ر ّد رأس
الصكوك عند إطفائها؛ وذلك بواسطة الوعد امللزم بإعادة
املال إىل محلة ّ
املؤجرة ك ّلها
الرشاء ،مع ضامن تد ّفق دوري للعائد ،وحتويل خماطر العني ّ
إىل املستأجر.
من هذا املنطلق جاءت فكرة الكتابة يف (انحراف التطبيقات
احلال ّية لبعض الصكوك اإلسالم ّية أسباهبا وسبل عالجها)؛ إثراء
للمشهد البحثي العام ،وللامل ّية اإلسالم ّية عىل الوجه اخلاص.
وقد جاءت هذه الدراسة شاملة لثالثة مباحث:
ألهم الصكوك
األول :إجراءات اإلصدار واإلطفاء
املبحث ّ
ّ
املتداولة يف األسواق املال ّية.
املبحث الثاين :أسباب انحراف التطبيقات احلال ّية لبعض
الصكوك عن مبادئ الرشيعة اإلسالم ّية ومقاصدها.
املبحث الثالث :سبل عالج انحراف الصكوك عن مقاصدها
الرشع ّية.
مهها:
وانتهيت من خالل هذه املباحث إىل مجلة من النتائج؛ أ ّ
١ينبغي عىل اهليئات الرشعية أن تد ّقق العقود والوثائق ذات
-١
الصلة ،وتراقب طريقة تطبيقها ،وتتأكّد من ّ
أن العمل ّية
ّ
تلتزم يف مجيع مراحلها باملتط ّلبات ،والضوابط الرشع ّية وفق
املعايري الرشع ّية.
موحدة عىل مستوى الدولة أو
ة
ي
رشع
ة
ي
مرجع
٢ينبغي إعداد
-٢
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
مؤسسة متمث ّلة يف
لكل
ة
اخلاص
الفتاوى
عن
ال
بدي
اإلقليم،
ّ
ّ
هيئة رشع ّية إرشاف ّية عليا.
الصكوك،
بإصدار
ة
اخلاص
ة
ي
الرشع
٣رضورة توحيد املعايري
-٣
ّ
ّ
ّ
وتداوهلا ،ووضع لوائح تضبط التعامل هبا ،بام حي ّقق التزامها
بأحكام الرشيعة.

-٤

يتعي عىل اهليئات الرشع ّية أالّ تكتفي بإصدار فتوى جلواز
ّ ٤
الصكوك ،بل جيب أن تد ّقق العقود ،والوثائق ذات
هيكلة ّ
الصلة ،وتراقب طريقة تطبيقها.

الصكوك اإلسالم ّية -املال ّية اإلسالم ّية -املرصف ّية اإلسالم ّية -التمويل
اإلسالمي -السندات االستثامر ّية

Abstract
Current applications of some Islamic sukuk or what
is supposed to be Sharia-compliant bonds, do not
actually show much compliance with the theoretical
bases of Islamic Financing. On the contrary, the
structuring of some sukuk has focused on the formal
soundness of the contracts rather than on the goals
of the Sharia, as this structuring does not reflect
the essential differences between Islamic sukuk
and usurious bonds. Most of these bonds are still
controlled by international credit rating agencies,
which points to the insistence of some officials in
the field of sukuk to imitate traditional bonds in all
their aspects such as making an obligatory promise
to repurchase the sukuk, thus guaranteeing refunding
capital to sukuk holders when the sukuk become
extinct. They also guarantee periodical payment of
the return. In addition, they transfer all risk of the
leased premises to the lease holder.
This paper examines the following points:
First, issuance and extinction procedures for the most
important bonds on the markets; second, reasons
for the deviation of some sukuk from Sharia and
its goals; third, ways of addressing the deviance of
sukuk from their Sharia-based goals
I have reached the following conclusions:
Sharia-based bodies should revise contracts and
related documents, supervise their application
and make sure that the process fulfills all
requirements and complies with Sharia rules.
2. A unified state-level or region-level Sharia
body should be established to replace special
committees created by each institution.
3. Criteria of issuing and trading in sukuk should
be unified. Regulations disciplining dealing
in them in accordance with Sharia should be
drawn out.
4. Sharia-based bodies should not only issue
fatwas legitimizing sukuk, but also revise
contracts and related documents and supervise
their implementation
Islamic sukuk, Islamic Finance, Islamic banking,
Islamic financing, investment bonds
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اﳌﻘﺪﻣﺔ

ﻟﻠﺼﻜﻮك.
اﻟﻔﺘﺎوى ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ّ

اﳊﻤﺪ  ،Æواﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ ،وآﻟﻪ
وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ واﻻﻩ ،وﺑﻌﺪ:
اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻴﻮم ،أﺛﺒﺖ أ ّن ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ
إ ّن واﻗﻊ ّ
اﻹﺻﺪارات ﻻ ﺗﺘﻮﻓّﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ اﻟﱵ
ﲤﻴّﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ ،وذﻟﻚ ﲝﻜﻢ ﳏﺎوﻟﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﳍﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات ،وﳏﺎوﻟﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﻣﻬﻤﺔ ﲢﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ،واﳋﱪاء
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ،وﻫﻲ ﻗﻀﻴّﺔ ّ
ﻣﺰﻳﺪ ﻋﻨﺎﻳﺔ؛ ﺣﻴﺚ أﺛﺒﺘﺖ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴّﺔ إﺧﻔﺎق
اﻟﺴﻨﺪات؛ ﻟﻜﻮµﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﺪﻳﻮن ،وﳓﻦ ﻧﺮﻳﺪ

ﻟﻠﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ اﻟﻨﺠﺎح ،وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻋﺠﺰت ﻋﻨﻪ
ّ
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻷﺧﺮى ،وﻫﻮ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ،ﻗﻮاﻣﻪ
ﻛﻞ ا∏ﺎﻻت ،وﻫﺬا ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﰲ
اﻟﻌﺪل ،واﻟﺘﻨﻤﻴّﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴّﺔ ﰲ ّ
اﻟﺼﻜﻮك،
اﻷﺳﺎس ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻀﻤﺎπت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ّ

وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.
وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ،ﺟﺎءت اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ "اﳓﺮاف
اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ أﺳﺒﺎçﺎ وﺳﺒﻞ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳊﺎﻟﻴّﺔ ﻟﺒﻌﺾ ّ
ﻋﻼﺟﻬﺎ.
ّأوﻻً :ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ:

ﻟﻠﺼﻜﻮك؛ ﻣﻦ أﺟﻞ
  -٣ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻘﺎﺻﺪي ّ
ﺗﺪﺷﲔ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﱄ ﻋﺎﳌﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻗﻮاﻣﻪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﻌﺪل واﳌﺴﺎواة ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ.
ِ
اﻟﺒﺤﺚ:
أﻫﺪاف
qﻟﺜًﺎ:
ُ

ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ:
   -١إﺑﺮاز اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ،واﳌﻘﺎﺻﺪي اﻟ ّﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.
ّ
ﻠﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.
أﻫﻢ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ﻟ ّ
   -٢ﺑﻴﺎن ّ
اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻦ
   -٣اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﻋﻼج ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ّ
ﻗﺼﻮر ﰲ اﳍﻴﻜﻠﺔ أو اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.

اﺑﻌﺎ :أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺤﺚ:
رً

دﻋﺎﱐ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋ ﱠﺪةُ أﻣﻮٍر؛ ﻣﻨﻬﺎ:
ﺷﻚ أ ّن ﻫﻨﺎك ﻋ ّﺪة ﳐﺎﻟﻔﺎت ﺣﺼﻠﺖ ،وﲢﺼﻞ ﰲ
   -١ﻻ ّ
ﻬﻤﺔ ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ ﳍﺬﻩ اﻷداة اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﳌ ّ

اﻟﺘﺼﻮر ﻟﺪى
ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ اﻟﻘﺼﻮر ﰲ اﻟﻔﻬﻢ ،وﺿﻌﻒ
ّ
اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ،

وﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام †ﻷﺣﻜﺎم ،واﻟﺸﺮوط ،واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻨﻈّﻤﺔ
اﻟﺼﻜﻮك ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ çﺎ.
ﻹﺻﺪار ّ
اﻟﺼﻜﻮك اﳌﻨﻀﺒﻄﺔ †ﻟﻘﺮارات ا∏ﻤﻌﻴّﺔ ،واﳌﻌﺎﻳﲑ
   -٢أﳘﻴّﺔ ّ

اﻟﺼﻜﻮك ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ
ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ أ ّن ّ
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،ﻧﺸﺄت ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ رﺑﻮﻳّﺔ،
ﻓﻜﺎﻧﺖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ أﺻﻮﻻً ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ،
وﻗﺪ ّأدى ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ اﳓﺮاﻓﺎت ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ،ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻫﻮ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،وﺑﲔ اﳍﺪف اﳌﺮاد
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻷﺟﻠﻪ؛ أي :اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺘﺪﻓّﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳّﺔ ،وﺑﲔ اﳌﺒﺎدﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴّﺔ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ
ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺎﱄ
اﳊﻴﻞ اﻟﺮﺑﻮﻳّﺔ اﻟ ّﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ّ

اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻦ ﺧﻼل:
ºﰐ أﳘﻴّﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ واﻗﻊ ّ
اﻟﺼﻜﻮك †ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳّﺔ واﻋﺪة ﻋﻠﻰ
  -١أﳘﻴّﺔ ّ

ﺴﺎﺑﻘﺔُ:
اﺳﺎت اﻟ ﱠ
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻟ ّﺪر ُ
اﻟﺼﻜﻮك إﱃ ﻗﺴﻤﲔ:
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ّ

اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.
اﳊﺎﻟﻴّﺔ ﻟﺒﻌﺾ ّ

ﻋﺎﳌﻲ ﺟﺪﻳﺪ.

qﻧﻴًﺎ :أﳘﻴّﺔ اﻟﺒﺤﺚ:

ﳕﻮ
اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ إﱃ ذﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ ّ
ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى.
  -٢اﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ،وﺗﻀﺎرب
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اﻟﺼﻜﻮك
اﻷول :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ّ
اﻟﻘﺴﻢ ّ

ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم:
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»  -١ﺻﻜﻮك اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺷﺮﻛﺎت
اﳌﺴﺎﳘﺔ« ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﺼﺎم ﺣﻨﻔﻲ ﻣﻮﺳﻰ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراة /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،وﻗﺪ ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺻﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ،
وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ،واﻷﺣﻜﺎم اﳌﻤﻴّﺰة ﳍﺎ ،واﻵúر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ
إﺻﺪارﻫﺎ.
وواﺿﺢ ﻣﻦ ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻮµﺎ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻜﻮك
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻓﻘﻂ ،ﰲ ﺣﲔ
اﻟﺼﻜﻮك ،ﺳﻮاء
»ﰐ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع ّ
اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﳘﺔ ،أو اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺒﻨﻮك
واﳌﺼﺎرف.
اﻟﺼﻜﻮك اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم
ّ »  -٢
اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ« ،ﶈﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ،
وﻫﻮ ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم،
وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ
اﳌﺴﺎﳘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ،
وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ،وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ.
وواﺿﺢ ﻣﻦ ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻮµﺎ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﱵ
ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻓﻘﻂ ،ﰲ ﺣﲔ »ﰐ ﻫﺬا
اﻟﺼﻜﻮك.
اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع ّ
اﻟﺼﻜﻮك )اﻟﺴﻨﺪات( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳّﺔ« ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر
ّ »  -٣
أﺑﻮ ﻏﺪة ،وﻫﻮ ﲝﺚ ﻣﻘ ّﺪم ∏ﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺪورة

ﺗﻄﺮق ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ،وﻗﺪ ّ
اﻟﺼﻜﻮك،
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وأﻫﺪاﻓﻪ ،وﺿﻮاﺑﻄﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ،وﺗﻌﺮﻳﻒ ّ

اﻟﺼﻜﻮك ﳐﺘﺼﺮاً؛
وﺑﻴﺎن ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺟﺎء ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ّ
ﻳﺘﻄﺮق إﱃ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ çﺎ ،وﱂ ﻳﺬﻛﺮ
ﺣﻴﺚ ﱂ ّ
اﻟﺼﻜﻮك.
أﻧﻮاع ّ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ :ﻣﺆﻟّﻔﺎت ﰲ أﻧﻮاع ﳏّﺪدة ﻣﻦ
اﻟﺼﻜﻮك:
ّ
»   -١ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة :دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴّﺔ ºﺻﻴﻠﻴّﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴّﺔ«،
ﳊﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﲑة ،وﻫﻮ ﲝﺚ ﻣﻘ ّﺪم

ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﰲ ﻗﺴﻢ
اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻘﺎرن.

»   -٢ﺻﻜﻮك اﳌﺮاﲝﺔ :دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴّﺔ ºﺻﻴﻠﻴّﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴّﺔ«،
ﻟﱰﻛﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳍﻮﳝﻞ ،وﻫﻮ ﲝﺚ ﻣﻘ ّﺪم ﻟﻨﻴﻞ

درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﰲ ﻗﺴﻢ
اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻘﺎرن.

وﻫﺬان اﻟﺒﺤﺜﺎن -وإن ﻛﺎ πﻳﺘّﻔﻘﺎن ﻣﻊ ﲝﺜﻲ ﰲ
اﻟﺼﻜﻮك -ﳜﺘﻠﻔﺎن ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺻﻞ
اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ّ
اﳌﻮﺿﻮع ،وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺮح ،واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ.
ِ
اﻟﺒﺤﺚ:
ﻣﻨﻬﺞ
ﺳﺎدﺳﺎًُ :
ِ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﺟﺎء ﻣﻨﻬﺠﻲ ﰲ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﳌﻘﺎر َن؛ ﺣﻴﺚ
اﺋﻲ
   -١
ﱠ
اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮ ﱠ
ُ
اﻋﺘﻤﺪت َ
رﺟﻌﺖ إﱃ اﳌﺼﺎدر اﻷﺻﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ،
اﻟﺒﺤﺚ
وﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن
ُ
ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎً ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﺸﻜﻞ.
ِ
إﻳﻀﺎح ﺗﺼﻮﻳﺮاً دﻗﻴﻘﺎً،
ﲢﺘﺎج إﱃ
ٍ
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱵ ُ
ُ    -٢
ﳏﻞ اﻟﻨﺰاع ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻤﻬﺎ؛ ﻟﻴﺘﻀﺢ
وﲢﺮ ُﻳﺮ ّ
اﳌﺮاد ﻣﻨﻬﺎ.
ﻋﺮض اﻵر ِاء ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺐ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ،
ُ    -٣
ﻛﻞ رأي إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﺬاﻫﺐ.
وﻧﺴﺒﺔ ّ
ﻋﺮض أدﻟِّﺔ اﻷﻗﻮال ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎن وﺟﻪ اﻟ ِّﺪﻻﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻠّﻤﺎ
ُ    -٤
اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ ،وإﻳﺮاد اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ رﺟﺤﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻵراء ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎن
   -٥ﺑﻴﺎ ُن ﻣﺎ
ُ
ﺳﺒﺐ اﻟﱰﺟﻴﺢ.
ﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ،ﻓﺈن ﻛﺎن اﳊﺪﻳﺚ
   -٦ﲣﺮ ُ
†ﻟﻌﺰو إﻟﻴﻪ،
ﺖ ْ
ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ أو ﰲ أﺣﺪﳘﺎ ،اﻛﺘﻔﻴ ُ
وإﻻّ ﺧﺮﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﲑﳘﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺎً آراء اﶈﺪﺛﲔ ﰲ درﺟﺘﻪ
إن وﺟﺪ.

ٍ
ﺗﺘﻀﻤ ُﻦ ﻣﻠﺨﺼﺎً ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع،
ﺧﺘﻤﺖ
َ
ُ    -٧
اﻟﺒﺤﺚ ﲞﺎﲤﺔ ّ
أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
و ّ
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   -٨ﺗﺬﻳﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻔﻬﺮس ﻟﻠﻤﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺘﻔﺎد
ﻣﻨﻬﺎ ،واﳌﺴﺘﻌﺎن çﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑ ِﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،وﻓﻬﺮس
ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت.
ﺳﺎﺑﻌﺎً :ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ:

ٍ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ،وﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ،
ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ
وﺧﺎﲤﺔ ،وذﻳّﻠﺘﻪ ﺑﻔﻬﺮس ﻟﻠﻤﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ.
اﳌﻘﺪﻣﺔ:

ﻷﻫﻢ
اﳌﺒﺤﺚ ّ
اﻷول :إﺟﺮاءات اﻹﺻﺪار واﻹﻃﻔﺎء ّ
اﻟﺼﻜﻮك اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴّﺔ:
اﻷول :إﺟﺮاءات إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻟﱵ ﳏﻠّﻬــﺎ
اﳌﻄﻠﺐ ّ
ﻣﺆﺟﺮة ،وإﻃﻔﺎﺋﻬﺎ.
أﺻﻮل ّ
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :اﻟﺼﻜﻮك اﻟﱵ ﳏﻠّﻬﺎ اﳌﻨﺎﻓﻊ.
اﳌﻄﻠ ـ ــﺐ اﻟﺜﺎﻟ ـ ــﺚ :ﺻ ـ ــﻜﻮك اﳌﺮاﲝ ـ ــﺔ ،واﻟﺒﻴ ـ ــﻊ †ﻟ ـ ــﺜﻤﻦ
اﻵﺟﻞ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﺻﻜﻮك اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
اﳌﻄﻠﺐ اﳋﺎﻣﺲ :اﻟﺼﻜﻮك اﻟﱵ ﳏﻠّﻬﺎ وﻋﺎء ﳐﺘﻠﻂ.

اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜــﺎﱐ :أﺳــﺒﺎب اﳓـﺮاف اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﺎت اﳊﺎﻟﻴّــﺔ
ﻟ ـ ـ ــﺒﻌﺾ اﻟﺼ ـ ـ ــﻜﻮك ﻋ ـ ـ ــﻦ ﻣﺒ ـ ـ ــﺎدئ اﻟﺸـ ـ ـ ـﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣﻴّﺔ

ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ:

اﻷول :وﺿ ــﻊ ﻣﻌ ــﺎﻳﲑ ﻟﺘﻘ ــﻮﱘ اﻟﺼ ــﻜﻮك ﻋﻠ ــﻰ
اﳌﻄﻠ ــﺐ ّ
أﺳﺎس ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.

اﳌﻄﻠـ ــﺐ اﻟﺜـ ــﺎﱐ :اﳌﻮاءﻣـ ــﺔ ﺑـ ــﲔ اﳊﺎﺟـ ــﺔ إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳـ ــﻞ،
واﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴّﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ.
اﳌﻄﻠــﺐ اﻟﺮاﺑــﻊ :اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ اﻟﻮاﺟﺒــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﶈﺎﺳــﺒﻴّﺔ،
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ.

اﳌﻄﻠﺐ اﳋﺎﻣﺲ :ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ.
إﻟﻴﻬﺎ.

أﲪﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﺒ ْﺪء واﳋﺘﺎم،
ﻓﺈﱐ ُ
وﺧﺘﺎﻣﺎّ :
وأﺳﺄﻟﻪ أن ﳚﻌﻞ ﲝﺜﻲ ﻫﺬا ﺧﺎﻟﺼﺎً ﻟﻮﺟﻬﻪ اﻟﻜﺮﱘπ ،ﻓﻌﺎً ﻟﻌﺎﻣﺔ
رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وذﺧﺮاً ﱄ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،واﳊﻤﺪ ّ Æ
وﺻﻠّﻰ ﷲ وﺳﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴّﻨﺎ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.
ﲤﻬﻴﺪ:
اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ:
ّأوﻻ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ّ
ـﻚ ﻟﻐــﺔ :اﻟﻜﺘــﺎب اﻟــﺬي ﻳﻜﺘــﺐ ﰲ اﳌﻌــﺎﻣﻼت
اﻟﺼـ ّ

وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ:

اﻷول :ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﰲ ﳎﺎل
اﳌﻄﻠﺐ ّ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
اﳌﻄﻠ ـ ــﺐ اﻟﺜ ـ ــﺎﱐ :ﺿ ـ ــﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴ ـ ــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴّـ ــﺔ ،وﳏﺪودﻳّـ ــﺔ
اﳌﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴّﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
اﳌﻄﻠـ ــﺐ اﻟﺜﺎﻟـ ــﺚ :ﻋـ ــﺪم وﺟـ ــﻮد اﻟﻌﻨﺎﻳـ ــﺔ اﻟﻼزﻣـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ﰲ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك.

اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ
اﶈﺎﺳﺒﻴّﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ.
اﳌﻄﻠ ــﺐ اﳋ ــﺎﻣﺲ :ﻋ ــﺪم وﺟ ــﻮد اﻟﻌﻨﺎﻳ ــﺔ اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻣ ــﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ.
اﳌﺒﺤ ــﺚ اﻟﺜﺎﻟ ــﺚ :ﺳ ــﺒﻞ ﻋ ــﻼج اﳓـ ـﺮاف اﻟﺼ ــﻜﻮك
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أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠّﺖ
اﳋﺎﲤﺔ :وﻗﺪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻬﺎ ّ

واﻷﻗـ ــﺎرﻳﺮ ،أو وﺛﻴﻘـ ــﺔ ﲟـ ــﺎل أو ﳓـ ــﻮﻩ ،أو ﳕـ ــﻮذج ﻣﻄﺒـ ــﻮع ﻋﻠـ ــﻰ
ﺷﻜﻞ ﻣﻌﲔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﳌﻮدع ﰲ أﺣــﺪ اﳌﺼــﺎرف ﻟﻸﻣــﺮ ﺑﺼــﺮف
ـﻚ ِ
ﺎك،
ﺻـ ﱞ
وﺻ ـ َﻜ ٌ
ﺻ ـ ُﻜ ٌ
ﻮك وأَ ُ
اﳌﺒﻠــﻎ اﶈــﺮر ﺑــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻨﻘــﺪ ،وﲨﻌــﻪ ُ

ﻣﺜــﻞ :ﲝــﺮ وﲝــﻮر وأﲝــﺮ وﲝــﺎر ،وﻫــﻮ اﳌﻜﺘــﻮب اﻟــﺬي ﻳﺘﻀـ ّـﻤﻦ
)(١
ﺣ ّﻘﺎ أو ﻣﺎﻻً وﳓﻮﻩ.

)(١

اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﺻﻜﻚ( .٤٥٧/١٠:اﻟﺮازي
)ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ( ،ﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ،ﻣﺎدة )ﺻﻜﻚ(.١٧٧ :
اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ ،اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ.٣٤٥/١ :
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وﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﺛﻴﻘــﺔ اﻋــﱰاف ﲟــﺎل ﻣﻘﺒــﻮض ،أو وﺛﻴﻘــﺔ

ﺗﺘﻀــﻤﻦ إﺛﺒــﺎت ﺣــﻖ ،ﺳ ـﻮاء ﻛــﺎن ﻣــﺎﻻً أو ﻏــﲑﻩ (١)،وﻳﻌــﱪ çــﺎ
ﻋــﻦ اﻟﻮرﻗــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺜﺒــﺖ ﺣﻘـﺎً ﻟﺼــﺎﺣﺒﻬﺎ ﰲ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﺷــﺎﺋﻌﺔ
ﻷﺻــﻞ أو أﺻــﻮل ،وﻣﻨــﻪ اﻟﺘﺼــﻜﻴﻚ؛ أي :ﲢﻮﻳــﻞ اﻷﺻــﻮل إﱃ
ﺻﻜﻮك وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ.
وﻣــﻦ ﻣﻌــﺎﱐ اﻟﺼــﻜﻮك اﻟﺮﻗــﺎع ﻣﻜﺘــﻮب ﻓﻴﻬــﺎ أﻋﻄﻴــﺎت
اﻟﻄﻌ ــﺎم؛ ﻓﻤﻨﻬـ ـﺎ ﻣ ــﺎ ﻳﻜ ــﻮن ﺑﻌﻤ ــﻞ ﻛ ــﺄرزاق اﻟﻘﻀ ــﺎة واﻟﻌﻤ ــﺎل،

وﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن ﺑﻐــﲑ ﻋﻤــﻞ ﻛﺎﻟﻌﻄــﺎء ﻷﻫــﻞ اﳊﺎﺟــﺔ (٢)،وﻛﻠّﻬــﺎ
ﺗﺴﻤﻰ ﺻﻜﻮك.
ﻋﺮﻓﺘﻬ ـ ـ ــﺎ ﻫﻴﺌ ـ ـ ــﺔ اﶈﺎﺳ ـ ـ ــﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌ ـ ـ ــﺔ
واﺻ ـ ـ ــﻄﻼﺣﺎًّ :

™µــﺎ" :وúﺋــﻖ ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤــﺔ،
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت اﳌﺎﻟﻴّــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ّ
ﲤﺜّـ ـ ـ ــﻞ ﺣﺼﺼ ـ ـ ـ ـﺎً ﺷـ ـ ـ ــﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻣﻠﻜﻴّـ ـ ـ ــﺔ أﻋﻴـ ـ ـ ــﺎن ،أو ﻣﻨـ ـ ـ ــﺎﻓﻊ ،أو
ﺧـ ـ ـ ــﺪﻣﺎت ،أو ﰲ ﻣﻮﺟـ ـ ـ ــﻮدات ﻣﺸـ ـ ـ ــﺮوع ﻣﻌـ ـ ـ ـ ّـﲔ ،أو ﻧﺸـ ـ ـ ــﺎط

اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺧﺎص ،وذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ ﲢﺼــﻴﻞ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺼــﻜﻮك ،وﻗﻔــﻞ
†ب اﻻﻛﺘﺘ ـ ـ ــﺎب ،وﺑ ـ ـ ــﺪء اﺳ ـ ـ ــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤ ـ ـ ــﺎ أﺻ ـ ـ ــﺪرت ﻣ ـ ـ ــﻦ
)(٣
أﺟﻠﻪ".

وﻗﺪ ورد ﰲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ) (١٧اﻟﺼﺎدر ﻋــﻦ
ﻧﺼ ــﻪ" :ﳚ ــﻮز أن ﺗﺼ ــﺪر اﻟﺼ ــﻜﻮك ﻵﺟ ــﺎل
ﻧﻔ ــﺲ اﳍﻴﺌ ــﺔ ﻣ ــﺎ ّ
ﻣﺘﻮﺳـ ــﻄﺔ ،أو ﻃﻮﻳﻠـ ــﺔ† ،ﻟﻀ ـ ـﻮاﺑﻂ اﻟﺸـ ــﺮﻋﻴّﺔ ،وﻗـ ــﺪ
ﻗﺼـ ــﲑة ،أو ّ
ﺗﺼــﺪر دون ﲢﺪﻳــﺪ أﺟــﻞ ،وذﻟــﻚ ﲝﺴــﺐ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻌﻘــﺪ اﻟـ ّﺬي
)(٤
اﻟﺼﻜﻮك ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ".
ﺗﺼﺪر ّ
وﻋﺮﻓﻬ ــﺎ ﳎﻤ ــﻊ اﻟﻔﻘ ــﻪ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﰲ دورﺗ ــﻪ اﻟﺘﺎﺳ ــﻌﺔ
ّ
™µــﺎ" :وúﺋــﻖ أو ﺷــﻬﺎدات ﻣﺎﻟﻴّــﺔ ﻣﺘﺴــﺎوﻳّﺔ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ،ﲤﺜّــﻞ
ﻋﺸــﺮ ّ
ﺣﺼﺼ ـﺎً ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻣﻠﻜﻴّــﺔ ﻣﻮﺟــﻮدات )أﻋﻴــﺎن ،أو ﻣﻨــﺎﻓﻊ ،أو

) (١دواﺑﻪ )أﺷﺮف ﳏﻤﺪ( ،اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ:
.٩
) (٢اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ،اﳌﻨﺘﻘﻰ ﺷﺮح اﳌﻮﻃﺄ.٤١١/٣ :
) (٣اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ،ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.٢٣٨ :
) (٤ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.٢٤٣ :

ﺣﻘ ــﻮق ،أو ﺧﻠ ــﻴﻂ ﻣ ــﻦ اﻷﻋﻴ ــﺎن واﳌﻨ ــﺎﻓﻊ واﻟﻨﻘ ــﻮد واﻟ ــﺪﻳﻮن(
ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻣــﻦ ﺣﺼــﻴﻠﺔ اﻻﻛﺘﺘــﺎب ،وﺗﺼــﺪر
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻌﻼً أو ّ
)(٥
وﻓﻖ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻋﻲ وºﺧﺬ أﺣﻜﺎﻣﻪ".
وﻳﺘﻀﺢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻌـﺮﻳﻔﲔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﲔ ،أ ّن ﺗﻌﺮﻳــﻒ
ّ
ـﻨﺺ ﻋﻠــﻰ اﺷـﱰاط أن ﺗﺼــﺪر
ﳎﻤــﻊ اﻟﻔﻘــﻪ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻳﺘﻤﻴّــﺰ †ﻟـ ّ
اﻟﺴـ ــﻠﻢ،
ّ
اﻟﺼـ ــﻜﻮك وﻓـ ــﻖ ﻋﻘـ ــﺪ ﺷـ ــﺮﻋﻲ؛ ﻛـ ــﺎﻟﺒﻴﻊ ،واﻹﺟـ ــﺎرة ،و ّ

واﳌﺸﺎرﻛﺔ ،وﳓﻮﻫﺎ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ºﺧﺬ أﺣﻜﺎﻣﻪ.
ﻛﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺎ أ ّن ﺗﻌﺮﻳ ـ ـ ـ ـ ــﻒ ﻫﻴﺌ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﶈﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

ـﺘﻢ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ،ﻳﺘﻤﻴّــﺰ ﺑﺒﻴــﺎن ﺛﻼﺛــﺔ أﻣــﻮر ﻻ ﻳـ ّ
اﻟﺼ ــﻚ اﻟﺼ ــﺎدر دو µــﺎ ،وﻫ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ ﻏﺎﻳ ــﺔ ﻛﺒ ــﲑة ﻣ ــﻦ
اﻋﺘﺒ ــﺎر ّ
اﻷﳘﻴّﺔ ،وﺑﻴﺎµﺎ ﰲ ﻣﺎ »ﰐ:
   -١ﲢﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻞ ﻗﻴﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻚ؛ ﻷ ّن اﳌﻘﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮد

†ﻟﺘﺼـ ـ ــﻜﻴﻚ) (٦أن ﻳﻜـ ـ ــﻮن أداة ﻟﺘﺤﺼـ ـ ــﻴﻞ اﳌـ ـ ــﺎل

)(٥

)(٦

ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮ †ﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ
اﳌﺘّﺤﺪة ،إﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،ﻗﺮار رﻗﻢ ،(١٩/٤) ١٧٨ :ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٥-١
ﲨﺎدى اﻷوﱃ ﻋﺎم ١٤٣٠ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ  ٣٠-٢٦أﺑﺮﻳﻞ ٢٠٠٩م.
إ ّن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ †ﻟﺘﺼﻜﻴﻚ ،وﻫﻮ
ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ أو اﳌﻨﺎﻓﻊ إﱃ ﺻﻜﻮك ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول؛
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺗﺪر دﺧﻼً ﳝﺜﻞ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺼﻚ ،وﻫﻨﺎك
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻷﺻﻮل ٌ
آﻟﻴﺎت ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﺤﻮط )اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻷﻣﺎن( ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ دون
اﻟﻀﻤﺎن اﳌﻤﻨﻮع ﺷﺮﻋﺎً ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺎت ،وﻫﻲ ﺗﺸﺒﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮرﻳﻖ إﻻّ
أ ّن اﻟﻔﻘﻬﺎء أوﺻﻮا †ﺧﺘﻴﺎر ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺼﻜﻴﻚ ﺑﺪﻳﻼً ﳌﺼﻄﻠﺢ
اﻟﺘﻮرﻳﻖ؛ وذﻟﻚ ﻷ ّن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﺼﻜﻴﻚ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺼﻜﻮك،
وﻫﻲ ﲤﺜﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺿﻤﻨﻴﺎً
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ™داة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻔﺎﺋﺪة اﶈﺮﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ أ ّن
اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن؛
ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻳﻮن إﱃ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﰲ
اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﺸﺮع ﰲ اﻟﺘﺒﺎدل .ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ
)ﻓﺘﺢ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﻠﻲ(" ،دور اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ
اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ" .٢ :ﻗﻨﻄﻘﺠﻲ )ﺳﺎﻣﺮ ﻣﻈﻬﺮ( ،ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.٤٣٩ :
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اﻟﻀــﺮوري ﻹﳒــﺎز ﻧﺸــﺎط ﻣﻌـ ّـﲔ ،وﻻ ﻳــﺘﻢ ذﻟــﻚ إﻻّ
ﺑﻌﺪ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،وﺑﺪوµﺎ ﻓﻬــﻮ ورﻗــﺔ ﻋﺎرﻳــﺔ ﻋــﻦ
ﻣﻀﻤﻮµﺎ.
   -٢ﻗﻔـ ـ ــﻞ †ب اﻻﻛﺘﺘـ ـ ــﺎب؛ ﻷﻧّـ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ــﺎ ﱂ ﻳﻘﻔـ ـ ــﻞ †ب
ـﻚ ﻻ ﻳﱰﺗّــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ اﳌﻘﺼــﻮد
اﻻﻛﺘﺘــﺎب ،ﻓــﺈ ّن اﻟﺼـ ّ
ﻣﻨ ـ ــﻪ؛ إذ اﻟﻘﻴﻤ ـ ــﺔ اﶈـ ـ ـ ّﺪدة ﻟﻠﻤﺸ ـ ــﺮوع أو اﻟﻨﺸ ـ ــﺎط
اﻟﺼ ــﻜﻮك ،وﻻ ﺑـ ـ ّﺪ
ّ
ﻣﻮزﻋ ــﺔ †ﻟﺘﺴ ــﺎوي ﻋﻠ ــﻰ ﻋ ــﺪد ّ
اﻟﺼــﻜﻮك،
ﻣﻦ ﲢﺼــﻴﻞ اﳌﺒﻠــﻎ اﳌﻄﻠــﻮب ﺑﺒﻴــﻊ ﲨﻴــﻊ ّ
ﻓـ ــﺈن ﱂ ﳛﺼـ ــﻞ ذﻟـ ــﻚ ﱂ ﳛﺼـ ــﻞ اﳌﻄﻠـ ــﻮب ،وﻗـ ــﺪ
اﻟﺼــﻜﻮك ،ورّﲟــﺎ إﱃ
ﻳـ ّ
ـﺆدي اﳊــﺎل إﱃ ºﺛّــﺮ ﻗﻴﻤــﺔ ّ
إﻟﻐﺎء اﻻﻛﺘﺘﺎب ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻤ ّﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ،

إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ّأµـﺎ وﻗــﺖ اﻻﻛﺘﺘــﺎب ﻻ ﺗﺘﻤﺘّــﻊ ﲞﺎﺻــﻴّﺔ
اﻟﺘ ــﺪاول ،وﻻ ﳝﻜ ــﻦ اﻹﻓ ــﺎدة ﻣ ــﻦ ﺣﺼ ــﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤ ــﺎ
أﻋ ّﺪت ﻟﻪ.
   -٣ﺑــﺪء اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤــﺎ أﺻــﺪرت ﻣــﻦ أﺟﻠــﻪ ،وﻫــﺬا
اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك ﻗ ـ ــﺪ
ﻫ ـ ــﻮ ﻣ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ّ
ـﺪل ﻋﻠ ـ ــﻰ أ ّن ﺣﺼ ـ ــﻴﻠﺔ ّ
ﻳﺆﻫﻠﻬــﺎ ﻟﻠﺘــﺪاول؛ إذ
ﲢﻮﻟــﺖ إﱃ اﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺣﻘﻴﻘــﻲ ّ
ّ
دوﻧ ــﻪ ﻻ ﳚ ــﻮز ﺗ ــﺪاوﳍﺎ إﻻّ ﲟﺜﻠﻬ ــﺎ ،وﺗﻄﺒّ ــﻖ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ

ﻷµــﺎ ﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﻧﻘــﻮداً ،ﻓــﺈذا
ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟﺼــﺮف؛ ّ
ﲢﻮﻟــﺖ إﱃ اﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺣﻘﻴﻘــﻲ ،أﺻــﺒﺤﺖ ﲤﺜّــﻞ
ﻣــﺎ ّ
ﺣﺼﺼـﺎً ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻣﻠﻜﻴّــﺔ ﻣــﺎ أﻋـ ّﺪت ﻟــﻪ ،ﻓﻴﺠــﻮز
ﺗﺪاوﳍﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ.

)(١

™µﺎ" :أوراق ﻣﺎﻟﻴّــﺔ
اﻟﺼﻜﻮك ّ
ﻧﻌﺮف ّ
وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻠﻨﺎ أن ّ
ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ،ﳏـ ّﺪدة اﳌـ ّﺪة ﻏﺎﻟﺒـﺎً ،ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘــﺪاول ،ﺗــﺪﻋﻤﻬﺎ
أﺻــﻮل ﻣﺼــﻤﻤﺔ ،ﲤﺜّــﻞ ﺣﺼﺼ ـﺎً ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻣﻠﻜﻴّــﺔ ﻣﻮﺟــﻮدات
ـﻴﺘﻢ إﻧﺸــﺎؤﻫﺎ ﻣــﻦ ﺣﺼــﻴﻠﺔ اﻛﺘﺘــﺎب ﺗﺼــﺪر
ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻓﻌ ـﻼً ،أو ﺳـ ّ
وﻓــﻖ ﻋﻘــﺪ ﺷــﺮﻋﻲ وºﺧــﺬ أﺣﻜﺎﻣــﻪ ،وﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻓﻴﻤــﺎ أﺻــﺪرت
)(٢
ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪة »اﻟﻐﻨﻢ †ﻟﻐﺮم«".
) (١اﻟﺸﺮﻳﻒ )ﲪﺰة(" ،ﺿﻤﺎπت اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ".٢٧٠-٢٦٩ :
) (٢اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻐﻨﻢ †ﻟﻐﺮم ،ﻫﻮ ﲢﻤﻴﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ )ﺣﺎﻣﻞ
=
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اﻟﺼﻚ ﻗﺪﳝﺎً وﺣﺪﻳﺜﺎً:
qﻧﻴﺎ :اﻟﻔﺮق ﺑﲔ
ّ
ﻋــﺮف اﳌﺴــﻠﻤﻮن ﻗــﺪﳝﺎً اﻟﺼــﻜﻮك ﻋﻠــﻰ ﺻــﻔﺔ اﻟﻮرﻗــﺔ
اﻟــﱵ ﲣــﺮج ﻣــﻦ وﱄ اﻷﻣــﺮ †ﻟــﺮزق ﳌﺴــﺘﺤﻘﻪ؛ ™ن ﻳﻜﺘــﺐ ﻓﻴﻬــﺎ
)(٣
اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺬا وﻛﺬا ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم أو ﻏﲑﻩ.
ﻓﻌــﻦ أَِﰊ ﻫﺮﻳ ــﺮَة ! أَﻧـﱠـﻪ ﻗَـ َ ِ
ـﺖ ﺑَـْﻴـ َـﻊ
َﺣﻠَْﻠـ َ
ـﺎل ﻟ َﻤـ ْـﺮَوا َن :أ ْ
ُ
َ ْ ُ َْ َ
ﺖ
ـﺖ؟ ﻓَـ َﻘـ َ
اﻟـ ِّـﺮَ† ،ﻓَـ َﻘـ َ
َﺣﻠَْﻠ ـ َ
ـﺎل َﻣـ ْـﺮَوا ُنَ :ﻣــﺎ ﻓَـ َﻌ ْﻠـ ُ
ـﺎل أَﺑـُـﻮ ُﻫَﺮﻳْ ـ َـﺮَة» :أ ْ
ـﻮل ِ
اﻟﺼ َﻜ ِ
ِ
ﷲ " َﻋـ ْـﻦ ﺑَـْﻴـ ِﻊ اﻟﻄﱠ َﻌـ ِـﺎم َﺣـ ﱠـﱴ
ﺎكَ ،وﻗَ ْﺪ ﻧَـ َﻬــﻰ َر ُﺳـ ُ
ﺑَـْﻴ َﻊ ّ
ـﺎس» ،ﻓَـﻨَـ َﻬــﻰ َﻋـ ْـﻦ ﺑَـْﻴﻌِ َﻬــﺎ«،
ﻳُ ْﺴﺘَـ ْﻮ َﰱ« ،ﻗَ َ
ﺎل :ﻓَ َﺨﻄَ َ
ﺐ َﻣ ْﺮَوا ُن اﻟﻨﱠـ َ
ت إِ َﱃ َﺣ ـ ـ َـﺮ ٍس َ»ْ ُﺧـ ـ ـ ُﺬوﻧَـ َﻬﺎ ِﻣ ـ ـ ْـﻦ أَﻳْ ـ ـ ِـﺪي
ﻗَ ـ ـ َ
ـﺎل ُﺳـ ـ ـﻠَْﻴ َﻤﺎ ُن :ﻓَـﻨَﻈَـ ـ ْـﺮ ُ
)(٤
اﻟﻨ ِ
ﱠﺎس.
ووﺟ ــﻪ اﻻﺳ ــﺘﺪﻻل ﻣ ــﻦ اﳊ ــﺪﻳﺚ :أَ ﱠن اﻷﻣ ـﺮاءَ َﻛ ــﺎﻧُﻮا
ﻳَﻜْﺘُﺒــﻮن ﻟِﻠﻨﱠـ ِ
™رَزاﻗﻬــﻢ وأ َْﻋﻄﻴــﺎÎﻢ ُﻛﺘُﺒـﺎً ﻓﻴﺒِﻴﻌــﻮن َﻣــﺎ ﻓِ َﻴﻬــﺎ ﻗَـْﺒـ َـﻞ
ـﺎس ْ
ـﻚ )وﻫ ـ ـ ــﻮ
ﺼـــ ﱠ
ي اﻟ ﱠ
أَ ْن ﻳَـ ْﻘﺒِ ُ
ﻀ ـ ـ ــﻮﻫﺎ ﺗَﻌ ﱡﺠـ ـ ـ ـﻼً ،وﻳـُ ْﻌﻄُـ ـ ــﻮن اﳌُ ْﺸ ـ ـ ـ َـﱰ َ
اﻟﻜﺘــﺎب( ﻟﻴﻤﻀــﻲ وﻳـ ْﻘﺒِﻀــﻪ ،ﻓﻨـﻬـﻮا ﻋــﻦ َذﻟِـ ِ
ُُ َ ْ َ
ـﻚ ،ﻷَﻧـﱠـﻪُ ﺑَـْﻴـ ُـﻊ َﻣــﺎ َﱂْ
ْ
َ
)(٥
ﻳـُ ْﻘﺒَﺾ.
ٍِ
ـﺖ ﻟِﻠﻨﱠـ ِ
ـﺎس
ﺻ ـ ُﻜﻮﻛﺎً َﺧَﺮ َﺟـ ْ
و َﻋـ ْـﻦ َﻣﺎﻟــﻚ أَﻧـﱠـﻪُ ﺑَـﻠَﻐَــﻪُ ،أَ ﱠن ُ
ِﰲ َزﻣ ِ
اﳊَ َﻜ ِﻢ ِﻣ ْﻦ ﻃَ َﻌ ِﺎم ْ ِ
ـﻚ
ﺎن َﻣ ْﺮَوا َن ﺑْ ِﻦ ْ
ﱠﺎس ﺗِْﻠـ َ
َ
اﳉَﺎر ،ﻓَـﺘَـﺒَﺎﻳَ َﻊ اﻟﻨ ُ
ٍ
ِ
ﻮﻫﺎ ،ﻓَـ َـﺪ َﺧ َﻞ َزﻳْـ ُـﺪ ﺑْـ ُـﻦ َúﺑــﺖ،
ﺼ ـ ُﻜ َ
اﻟ ﱡ
ﻮك ﺑَـْﻴـ ـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ﻗَـْﺒـ َـﻞ أَ ْن ﻳَ ْﺴ ـﺘَـ ْﻮﻓُ َ
ـﻮل ﱠِ
ِ
ﺎب رﺳـ ِ
ﺻـ ِ
اﳊَ َﻜ ـ ِﻢ،
اَ " Ìﻋﻠَــﻰ َﻣـ ْـﺮَوا َن ﺑْـ ِﻦ ْ
َوَر ُﺟـ ٌـﻞ ﻣـ ْـﻦ أَ ْ َ
ـﺤ َ ُ
ـﺎل :أَﻋ ــﻮذُ ِ† ﱠِ
ﻓَـ َﻘ ـ َ ِ
َ ،Ìوَﻣ ــﺎ
ـﺎل» :أ َُﲢ ـ ﱡـﻞ ﺑَـْﻴ ـ َـﻊ اﻟ ـ ِّـﺮَ† ََ Óﻣ ـ ْـﺮَوا ُن؟ ﻓَـ َﻘ ـ َ ُ
=

)(٣

)(٤

)(٥

اﻟﺼﻚ( ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻷﻋﺒﺎء ﺑﻘﺪر ﻣﺎ »ﺧﺬ ﻣﻦ اﳌﻴﺰات
ّ
ﲢﻤﻠﻪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
واﳊﻘﻮق ،ﻓﻬﻮ
ّ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻷر†ح ﻧﻈﲑ ّ
واﳋﺴﺎﺋﺮ.
اﻟﻘﺮي )ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ(" ،ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻊ أﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ".١ :
ﻣﺴﻠﻢ ،اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻮع† ،ب ﺑﻄﻼن ﺑﻴﻊ اﳌﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ
اﻟﻘﺒﺾ ،ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ .١١٦٢/٣ :١٥٢٨
اﺑﻦ اﳉﺰري )ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ( ،اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﳊﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ:
.٤٣/٣
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ﻮﻫــﺎ ،ﻗَـْﺒـ َـﻞ
َذ َاك؟ ﻓ َﻘـ َ
ﺼـ ُﻜ ُ
ـﺎلَ :ﻫـ ِـﺬ ِﻩ اﻟ ﱡ
ـﺎس ،ﰒُﱠ َ†ﻋُ َ
ﻮك ﺗَـﺒَﺎﻳَـ َﻌ َﻬــﺎ اﻟﻨﱠـ ُ
س ﻳَـْﺘـﺒَـﻌُﻮﻧَـ َﻬــﺎ ،ﻳَـْﻨ ِﺰﻋُﻮﻧَـ َﻬــﺎ ِﻣـ ْـﻦ
ـﺚ َﻣـ ْـﺮَوا ُن ْ
ﻮﻫﺎ ،ﻓَـﺒَـ َﻌـ َ
أَ ْن ﻳَ ْﺴـﺘَـ ْﻮﻓُ َ
اﳊـَ َـﺮ َ
)(١
أَﻳْ ِﺪي اﻟﻨ ِ
ﱠﺎسَ ،وﻳَـ ُﺮﱡدوﻧَـ َﻬﺎ إِ َﱃ أ َْﻫﻠِ َﻬﺎ«.
ﺼـ ُﻜﻮك َﲣْـ ُـﺮ ُج ِﻣـ ْـﻦ
ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻪ :أ ّن ﻫﺬﻩ اﻟ ُ
ِﻋْﻨـ ِـﺪ اﻟ ﱡﺴـ ْﻠﻄَ ِ
ﺎن ﻷَﻗْ ـ َـﻮ ٍام ™َﻋﻴَــﺎِِµﻢ ،ﻓِﻴﻬــﺎ أَﻋـ َـﺪ ٌاد ِﻣـ َـﻦ اﻟﻄﱠ َﻌـ ِـﺎم ﻟِ ُﻜــﻞ
ِ
وِ ٍ
ـﻮب ﰲ
اﺣــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻗَـﺪ ِر َﻣْﻨ ِﺰﻟَﺘِـ ِـﻪ ،ﻓَـﻴَﺒِﻴُـ َﻌــﻮ َن َذﻟـ َ
ـﻚ اﻟﻄﱠ َﻌـ َ
ـﺎم اﳌَﻜْﺘُـ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـﻚ
ـﻚ اﻟ ﱡ
ع َذﻟـ َ
ﺗِْﻠـ َ
ﱡﺠــﺎ ِر ،ﻓَﻤ ـْﻨﻬﻢ َﻣـ ْـﻦ َ† َ
ﺼ ـ ُﻜﻮك ﻣـ ْـﻦ ﻗَ ـ ْـﻮم ﻣـ َـﻦ اﻟﺘ ّ
اﻟﻄﱠﻌــﺎم اﻟــﺬي ﰲ اﻟ ﱡ ِ
ـﻮب ِﻣـ ْـﻦ َﻏـ ِْـﲑﻩ ﺑِـ ِﺮﺑْﺢ ﻗَـْﺒــﻞ أَ ْن
ﺼ ـ ُﻜﻮكَ ،ﻣﻜْﺘُـ ٌ
ََ
ِ
ﻓﻘﺎل) :ﻫﺬا ِرَ†(؛ ﻻَُµﻢ اﺑْـﺘَﺎﻋُﻮا
ﺑﻦ َúﺑِﺖَ ،
ﻳَـ ْﻘ َ
ﺒﻀﻪُ ،ﻓَ ُﺴﺌ َﻞ َزﻳْ ُﺪ ُ
)(٢
ِ
و†ﻋُﻮا ِﻣ ْﻦ َﻏ ِْﲑِﻫﻢ ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن ﻳَ ْﺴﺘَﻮﻓُﻮﻩُ.
ﻃَ ًﻌﺎﻣﺎً َﻣﻜﻴﻼًَ ،
ـﻚ،
اﻟﺼ ــﻜﺎك ﲨ ــﻊ ﺻ ـ ّ
وﺟ ــﺎء ﻋ ــﻦ اﻹﻣ ــﺎم اﻟﻨ ــﻮويّ :
وﻫــﻮ اﻟﻮﻗــﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑــﺔ ﺑــﺪﻳﻦ ،وﳚﻤــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻜﻮك ،واﳌـﺮاد ﻫﻨــﺎ:
اﻟﻮرﻗــﺔ اﻟــﱵ ﲣــﺮج ﻣــﻦ وﱄ اﻷﻣــﺮ †ﻟــﺮزق ﳌﺴــﺘﺤﻘﻪ™ ،ن ﻳﻜﺘــﺐ
ﻓﻴﻬــﺎ ﻟﻺﻧﺴــﺎن ﻛــﺬا وﻛــﺬا ﻣــﻦ ﻃﻌــﺎم أو ﻏــﲑﻩ ،ﻓﻴﺒﻴــﻊ ﺻــﺎﺣﺒﻬﺎ
ذﻟــﻚ ﻹﻧﺴــﺎن ﻗﺒــﻞ أن ﻳﻘﺒﻀــﻪ ،ﻗــﺎل :واﻷﺻــﺢ ﻋﻨــﺪ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ
)(٣
اﻟﺼــﻜﻮك
وﻏﲑﻫﻢ ﺟﻮاز ﺑﻴﻌﻬﺎ .وﻳﻔﻬﻢ ﻣــﻦ ﻛــﻼم اﻟﻨــﻮوي أ ّن ّ
اﻷول :اﻟﻮúﺋ ــﻖ اﻟ ــﱵ ﺗﺜﺒ ــﺖ
ﺗﻄﻠ ــﻖ ﻋﻠ ــﻰ ﻧ ــﻮﻋﲔ ﻣ ــﻦ اﻟﻮúﺋ ــﻖ؛ ّ

اﻟــﺪﻳﻦ أو ﺗﻀــﺒﻄﻪ ،واﻟﺜــﺎﱐ :ﺗﻠــﻚ اﻟﻮúﺋــﻖ اﻟــﱵ ﺗﺜﺒــﺖ ﺣﻘ ـﺎً ﰲ
†ﻟﺼ ــﻜﻮك ﻋﻨ ــﺪ إﻳـ ـﺮاد ﺧ ــﻼف
ﻃﻌ ــﺎم أو ﺳ ــﻠﻊ ،وﻫ ــﻮ اﻷﺷ ــﺒﻪ ّ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﺟﻮاز ﺑﻴﻌﻪ ،وﻫﻮ اﻟﺘﺪاول.
اﻷول :ﻣــﺎ ورد ﻋــﻦ اﻟ ـﺰﺑﲑ ﺑــﻦ اﻟﻌ ـﻮام،
وﻣﺜــﺎل اﻟﻨــﻮع ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ﰲ ﲡﺎرﺗــﻪ اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ،ﻓﻘــﺪ
أﻧّــﻪ ﻛــﺎن ﻳﺴــﺘﺨﺪم ﻫــﺬﻩ ّ

ﻛ ــﺎن ﻻ ﻳﻘﺒ ــﻞ اﻟﻮداﺋ ــﻊ ،وﻛ ــﺎن ﻳﻄﻠ ــﺐ ﻣ ــﻦ اﳌ ــﻮدع أن ﳚﻌﻠﻬ ــﺎ
ـﻚ
ﻗﺮﺿـﺎً ﻋﻨــﺪﻩ ،وﻳﻜﺘـﺐ ﻟــﻪ ﺑــﺬﻟﻚ ﺻــﻜﺎً ،ﻓﻜــﺎن ﺣﺎﻣــﻞ اﻟﺼـ ّ
اﻟﺼﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﺑﲑ
ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻧﻘﻮدﻩ ،أو ﻳﺴﻠﻢ
ّ
)(٤
ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺎﻓﺮ إﻟﻴﻬﺎ و»ﺧﺬ ﻧﻘﻮدﻩ.
) (١ﻣﺎﻟﻚ ،اﳌﻮﻃﺄ.٦٤١/٢ :
) (٢اﻟﻘﻨﺎزﻋﻲ )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ( ،ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻮﻃﺄ.٤٥٥/١ :
) (٣ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ .٤٩/٤ :ا∏ﻤﻮع.٢٦٧/٩ :
) (٤ﻋﻤﺮ )إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ( ،اﻟﻨﻘﻮد اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ دورﻫﺎ وآúرﻫﺎ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد
=

ـﻚ ﰲ ﻋﻬــﺪ ﺳــﻴﻒ اﻟﺪوﻟــﺔ
ﻛﻤﺎ ﺷﺎع اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺼـ ّ

اﳊﻤــﺪاﱐ ،ﻓﻴــﻮم ﺟــﺎء إﱃ ﺑﻐــﺪاد زاﺋ ـﺮاً ﻣﺘﺨﻔﻴ ـﺎً ﻓﺨﺪﻣــﻪ ﺑﻌــﺾ
ﻓﻠﻤ ـﺎ ﻫـ ّـﻢ †ﻻﻧﺼ ـﺮاف ﻛﺘــﺐ ﳍــﻢ
اﻟﻨــﺎس ﻣــﻦ دون أن ﻳﻌﺮﻓــﻮﻩّ ،
ﻓﻠﻤ ــﺎ أﻋﻄـ ـﻮا
ﺻـ ـ ّﻜﺎً إﱃ أﺣ ــﺪ اﻟﺼ ــﻴﺎرﻓﺔ ﺑﺒﻐ ــﺪاد ™ﻟ ــﻒ درﻫ ــﻢّ ،
)(٥
اﻟﺼﲑﰲ اﻟﺮﻗﻌﺔ أﻋﻄﺎﻫﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ اﳊﺎل.

اﻷول:
اﳌﺒﺤﺚ ّ

ﻷﻫﻢ اﻟﺼﻜﻮك اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ
إﺟﺮاءات اﻹﺻﺪار واﻹﻃﻔﺎء ّ

اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴّﺔ
اﻷول :إﺟ ـﺮاءات إﺻــﺪار اﻟﺼــﻜﻮك اﻟــﱵ
اﳌﻄﻠــﺐ ّ

ﻣﺆﺟﺮة وإﻃﻔﺎﺋﻬﺎ):(٦
ﳏﻠّﻬﺎ أﺻﻮل ّ

إذا اﺣﺘﺎﺟــﺖ اﳉﻬــﺔ اﳌﺼــﺪرة إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ) ،(٧ورﻏﺒــﺖ
ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك اﻹﺟــﺎرة ،ﻓﺈﻧـّـﻪ ﻳﻨﺒﻐــﻲ

ﲤﺮ †ﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴّﺔ:
ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ّ
   -١ﺗﻘــﻮم ﺑﺘﻌﻴــﲔ أﺻــﻞ ﳑﻠــﻮك ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻜــﻮن ﳏـ ّـﻼً
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،أو ﻣﺒــﺎﱐ اﻟﻔــﺮوع،
ﻟﻠﺘﺼﻜﻴﻚ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺒــﲎ اﻹدارة ّ
أو ﻣﻌ ـ ـ ّﺪات ﳑﻠﻮﻛـ ــﺔ ﻟﻠﺸـ ــﺮﻛﺔ ،ﰒّ ﳚـ ــﺮي ﻓﺮزﻫـ ــﺎ ،وإﺛﺒـ ــﺎت
ذﻟــﻚ ﰲ وúﺋــﻖ ﺟــﺮد ﳛﺼــﻞ ﻣﻌﻬــﺎ ﺗﻌـ ّـﲔ ﻫــﺬﻩ اﻷﺻــﻮل،
واﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻋﻦ ﺑﻘﻴّﺔ ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ.

=

)(٥

)(٦

)(٧

إﺳﻼﻣﻲ ،دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ١٩٩٣ ،م .٧٣ :اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴّﺔ.٢٥/٢٥ :
زﻋﱰي )ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ( ،اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ:
.٧
اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ )اﻟﺘﻮرﻳﻖ( وﺗﻄﺒﻴﻘﺎÎﺎ
اﻟﻘﺮي )ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ(ّ ،
اﳌﻌﺎﺻﺮة .١٣-١١ :اﻟﺸﺎﳚﻲ )وﻟﻴﺪ( واﳊﺠﻲ )ﻋﺒﺪ ﷲ( ،ﺻﻜﻮك
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ.٩٢١-٩٢٠ :
اﳉﻬﺔ اﳌﺼﺪرة ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻛﺔ أو ﻓﺮداً أو ﺣﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺎﻟﻴّﺔ .اﳌﻌﻴﺎر اﻟـﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ) ،(١٧ﻣﻠﺤﻖ )ج( اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،اﳌﻌﺎﻳﲑ
اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ.٢٥٠ :
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   -٢ﺗﻘـ ـ ــﻮم اﳉﻬـ ـ ــﺔ اﳌﺼـ ـ ــﺪرة ﺑﺘﺄﺳـ ـ ــﻴﺲ ﺷـ ـ ــﺮﻛﺔ ذات ﻏـ ـ ــﺮض
ﺧــﺎص)Special Purpose (SPV) ،(١
ـﻨﺺ ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻟﻘ ـﻮاﻧﲔ ﰲ ﺑﻠ ــﺪ
 ،Vehicleﺣﺴ ــﺐ ﻣ ــﺎ ﺗ ـ ّ
اﳌﺼﺪر ،ﰒّ ﻳﻘﻮم اﳌﺼﺪر tﺛﺒﺎت ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ
دﻓﺎﺗﺮﻩ إﱃ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﳋﺎص ﻋﻠﻰ
أﺳ ــﺎس اﻟﺒﻴ ــﻊ ،ﺑﻌ ــﺪ أن ﳚ ــﺮي ﺗﻘﻮﳝﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻗﺒ ــﻞ ﺟﻬ ــﺔ

ﻟﻠﺼـ ــﻜﻮك ﻣـ ــﻦ ﻗﺒـ ــﻞ ﺟﻬـ ــﺔ
   -٧ﳚـ ــﺮي اﻟﺘﺼـ ــﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤـ ــﺎﱐ ّ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ؛ ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻹدراﺟﻬﺎ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺘﺪاول.
ّ

اﻟﺼﻜﻮك ﺑﺪﻓﻊ اﻷﺟﺮة اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﺼــﻔﺔ
   -٨ﻳﻘﻮم ﻣﺼﺪر ّ
رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮﻳّﺔ أو ﳓــﻮ ذﻟــﻚ ،وﲤﺜّــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻹﳚــﺎرات اﻟﻌﺎﺋــﺪ
اﻟﺼــﻜﻮك ،وﳌــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ اﻷﺻــﻮل اﻟــﱵ ﻫــﻲ
ـﺪوري ﻋﻠــﻰ ّ
اﻟـ ّ
ـﺆﺟﺮة ™ﺟــﺮة ﳏ ـ ّﺪدة ﳌـ ّﺪة ﻣﺘّﻔــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ،
ﳏـ ّـﻞ ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ﻣـ ّ

ﳐﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ.
ّ
   -٣ﺑﻌﺪ أن ﺗﺼﲑ ﺗﻠﻚ اﻷﺻــﻮل ﳑﻠﻮﻛــﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐــﺮض
اﳋﺎص ،ﻳﻘﻮم اﳌﺼﺪر †ﺳﺘﺌﺠﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻨﲔ
)ﲬــﺲ ﺳ ـﻨﻮات أو ﻋﺸــﺮ( ،ﺑﻌﻘــﺪ إﺟــﺎرة ﻳﺘﻀـ ّـﻤﻦ وﻋــﺪاً

ﺣﺼ ـ ـ ــﺔ ﻣﺸ ـ ـ ــﺎﻋﺔ ﰲ
اﻟﺒﻮرﺻ ـ ـ ــﺎت؛ ﻷ ّن ﻛ ـ ـ ـ ّـﻞ ﺻ ـ ـ ـ ّ
ـﻚ ﳝﺜّـ ـ ــﻞ ّ

ـﺆﺟﺮ
   -٤ﳚ ـ ـ ــﺐ أن ﻳﺘﻮﻟّـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻋﻘ ـ ـ ــﺪ اﻟﺘ ـ ـ ــﺄﺟﲑ ﻋﻼﻗ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ ّ

اﻟﺼــﻜﻮك؛ ﺣﻴــﺚ ﳝﻜــﻨﻬﻢ ﺑﻴﻌﻬــﺎ
ﻫــﺬا ﲢ ّﻘــﻖ اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﳊﻤﻠــﺔ ّ
أي وﻗﺖ.
ﰲ اﻟﺴﻮق ﰲ ّ

ﻣــﻦ اﳌﺼــﺪر اﳌﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﺸـ ـﺮاء ﺗﻠــﻚ اﻷﺻــﻮل ﻋﻨــﺪ µﺎﻳــﺔ
ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة ﺑﺜﻤﻦ ﳏ ّﺪد ،وﻫﻮ ﰲ ﻏﺎﻟــﺐ اﻷﺣـﻮال ﻧﻔــﺲ
اﻟﺼـ ــﻜﻮك
ﲦـ ــﻦ اﻟﺸ ـ ـﺮاء ،أو وﻋـ ــﺪاً †ﻟﺒﻴـ ــﻊ ﻳﺼـ ــﺪرﻩ ﲪﻠـ ــﺔ ّ
ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺼﺪر.

اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك ﳝﻠﻜ ـ ــﻮن ﻫ ـ ــﺬا اﻷﺻ ـ ــﻞ،
ﲟﺴ ـ ــﺘﺄﺟﺮ ،ﻓﺤﻤﻠ ـ ــﺔ ّ
وﻋﻠــﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﺤﻤﻠ ـﻮا ﻛـ ّـﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠّــﻖ †ﻟﺼــﻴﺎﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴّﺔ
ـﺆﺟﺮّ ،أﻣــﺎ اﻟﺼــﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪورﻳـّـﺔ ،ﻓﻬــﻲ
)اﳍﻴﻜﻠﻴّــﺔ( ﻟﻸﺻــﻞ اﳌـ ّ
ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴّﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ.

   -٥ﳚــﺮي ﺗﻘﺴــﻴﻢ اﳌﺒﻠــﻎ إﱃ وﺣــﺪات )ﺻــﻜﻮك( ،ﻫــﻲ أﺷــﺒﻪ
ﻣﺎ ﺗﻜﻮن †ﻷﺳﻬﻢ.

اﻟﺼــﻜﻮك ﺑﻜﺎﻣــﻞ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻻﲰﻴّــﺔ ،ورّﲟــﺎ ﺻــﺪرت
   -٦ﺗﺼــﺪر ّ
ﺑﻌـ ــﻼوة إﺻـ ــﺪار ،أو ﲝﺴـ ــﻢ ،ﻓـ ــﺈذا اﺷ ـ ـﱰاﻫﺎ اﳌﺴـ ــﺘﺜﻤﺮون
ﺣﺼ ــﻠﺖ اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ اﳌﺼ ــﺪرة ﻋﻠ ــﻰ اﳌﺒﻠ ــﻎ ،وﻫ ــﻮ ﲦ ــﻦ ﺑﻴ ــﻊ
اﻷﺻ ــﻮل ﻟﻠﺸ ــﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐ ــﺮض اﳋ ــﺎص اﻟ ــﱵ أﺻ ــﺒﺤﺖ
اﻟﺼ ــﻜﻮك ،ﻓﻴﺤﺼ ــﻞ اﳌﺼ ــﺪر ﻋﻠ ــﻰ
اﻵن ﳑﻠﻮﻛ ــﺔ ﳊﻤﻠ ــﺔ ّ
اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻄﻠﻮب.
)(١

ﻳﺆﺳﺴﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﳋﺎص :ﻫﻲ ﺷﺨﺼﻴّﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳّﺔ ّ
اﻟﺼﻜﻮك؛ ﻟﻐﺮض أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻋﺎء اﻟ ّﺬي ﳛﺘﻮي اﻷﺻﻮل
ﻣﺼﺪر ّ
ﳏﻞ اﻟﺘﺼﻜﻴﻚ .اﻟﻘﺮي )ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ( ،م.س.١٥ :
ّ
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اﻟﺼــﻜﻮك ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎً ﻣﻘـ ّﺪﻣﺎً،
ﺻــﺎر اﻟﺮﻳــﻊ اﻟـ ّﺬي ﻳــﺪﻓﻊ ﻋﻠــﻰ ّ
ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺪرة وأر†ﺣﻬﺎ.

اﻟﺼــﻜﻮك ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘــﺪاول ،ورّﲟــﺎ أدرﺟــﺖ ﰲ إﺣــﺪى
   -٩ﻫــﺬﻩ ّ
اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﻫﻲ ﳏـ ّـﻞ اﻟﺘﺼــﻜﻴﻚ ،وﻫــﻲ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺒﻴــﻊ ،وﻗــﺪ
ﺻــﺪر ﺑــﺬﻟﻚ ﻗ ـﺮار ا∏ﻤــﻊ اﻟﻔﻘﻬــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟــﺪوﱄ رﻗــﻢ
 (١٥/٣) ١٣٧ﺑﺸﺄن ﺻــﻜﻮك اﻹﺟــﺎرة) ،(٢وﻳﱰﺗّــﺐ ﻋﻠــﻰ

   -١٠ﻋﻨــﺪ ﲤــﺎم ﻣـ ّﺪة اﻹﳚــﺎر ،واﻧﺘﻬــﺎء ﻋﻘــﺪ اﻹﺟــﺎرة ،ﻳﺘﻘـ ّﺪم
اﻟﺼ ــﻜﻮك إﱃ اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐ ــﺮض اﳋ ــﺎص
ﻣﺼ ــﺪر ّ
ﺑﻄﻠ ــﺐ اﻟﺸـ ـﺮاء ،ﻓ ــﺈذا ﺣﺼ ــﻞ اﻟﻘﺒ ــﻮل †ﻋ ــﺖ اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ
اﻟﺼــﻜﻮك اﻷﺻــﻮل ﲟﺒﻠــﻎ
ذات اﻟﻐﺮض اﳋــﺎص ﳌﺼــﺪر ّ
اﻟﺸ ـ ـ ـﺮاء ،ﰒّ ﺟ ـ ــﺮى ﺗﻮزﻳ ـ ــﻊ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﳌﺒ ـ ــﺎﻟﻎ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﲪﻠ ـ ــﺔ
اﻟﺼﻜﻮك ،ﻓﺘﻤ ّﻜﻨﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﺳﱰداد رأس ﻣﺎﳍﻢ.
ّ

ﻣﺆﺟﺮة:
أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﺼﻜﻮك اﻟﱵ ﳏﻠّﻬﺎ أﺻﻮل ّ

اﻟﺼــﻜﻮك اﻟـ ّـﱵ ﺻــﺪرت ﺣـ ّـﱴ اﻵن ﳏﻠّﻬــﺎ أﺻــﻮل
أﻛﺜــﺮ ّ

ـﺆﺟﺮة؛ وﻣﻨﻬــﺎ ﺻــﻜﻮك دوﻟــﺔ اﻟﺒﺤ ـﺮﻳﻦ ،وﺣﻜﻮﻣــﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴــﺘﺎن
ﻣـ ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ﻣﻼﻛـﺎً ﻷﺻــﻞ اﺷــﱰوﻩ ﻣــﻦ
وﻏﲑﳘﺎ ،وﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﲪﻠــﺔ ّ
ﻓﻴﺆﺟﺮوﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ™ﺟﺮة دورﻳـّـﺔ إﳚــﺎراً ﻣــﻊ وﻋــﺪ †ﻟﺒﻴــﻊ ﻟــﻪ
اﳌﺼﺪرّ ،
ﰲ µﺎﻳﺔ ﻣ ّﺪة اﻹﺟﺎرة ﻛﻤﺎ ورد ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ أﻋﻼﻩ.

) (٢ﻗﺮار رﻗﻢ  ،(١٥/٣) ١٣٧ﲞﺼﻮص ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ،اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﱄ١٤٢٥ ،ﻫـ٢٠٠٤ /م.
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اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ :اﻟﺼﻜﻮك اﻟﱵ ﳏﻠّﻬﺎ اﳌﻨﺎﻓﻊ:

اﻟﺼــﻜﻮك اﻟﺒــﺎﻟﻎ  ١٠٠ﻣﻠﻴــﻮن،
وﲢﺼــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ﳎﻤــﻮع ّ

ﺣﻴﺜﻤــﺎ ﻳﻜــﻮن ﺑﻴــﻊ اﻷﺻــﻞ ﳏـ ّـﻞ اﻟﺘﺼــﻜﻴﻚ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ
اﻟﺼﻜﻮك ﻋﺴﲑاً أو ﳏﻈﻮراً) ،(١ﻓﺈ ّن ﻣﺼــﺪري
اﳌﺼﺪر إﱃ ﲪﻠﺔ ّ

ﻣﻌﺠﻠــﺔ ﻟﻜﺎﻣــﻞ ﻣـ ّﺪة ﻋﻘــﺪ
وﺗﺪﻓﻌﻪ إﱃ اﳉﻬــﺔ اﳌﺼــﺪرة ،أﺟــﺮة ّ
اﻹﺟﺎرة اﳌﺬﻛﻮرة.
   -٣ﺗﺴ ــﺘﺄﺟﺮ اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ )اﳉﻬ ــﺔ اﳌﺼ ــﺪرة( ذﻟ ــﻚ اﻷﺻ ــﻞ ﳌـ ـ ّﺪة
ﻣﻘﺴــﻄﺔ ،ﺗــﺪﻓﻊ ﻛـ ّـﻞ
ﻗﺼﲑة )ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻣــﺜﻼً( ™ﺟــﺮة ّ

اﳉﻬ ــﺔ اﻟﺘ ـ ـﺸﺮﻳﻌﻴّﺔ )اﻟﱪﳌ ــﺎن( ،ﻟ ــﺬﻟﻚ ّاﲡﻬ ــﺖ ﺑﻌ ــﺾ اﳉﻬ ــﺎت
ﻟﻠﺼــﻜﻮك إﱃ ﺟﻌــﻞ اﳌﻨــﺎﻓﻊ ﳏـ ّـﻞ اﻟﺘﺼــﻜﻴﻚ ،وﻟــﻴﺲ
اﳌﺼــﺪرة ّ

وزﻋﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﲪﻠــﺔ اﻟﺼــﻜﻮك ،ﻓﻜﺎﻧــﺖ
اﳋــﺎص اﻷﺟــﺮةّ ،
ﻣﺼﺪر اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪوري.
   -٤ﰲ µﺎﻳــﺔ اﳌـ ّﺪة اﳌــﺬﻛﻮرة ﻳﻜــﻮن ﻗــﺪ ﺑﻘــﻲ ﰲ ﻋﻘــﺪ اﻹﺟــﺎرة
 ٩٤ﺳــﻨﺔ )إن ﻛﺎﻧــﺖ اﳌـ ّﺪة اﻷﺻــﻠﻴّﺔ  ٩٩ﺳــﻨﺔ( ،ﻋﻨﺪﺋــﺬ
ﻳﻘــﻮم اﳌﺼــﺪر ﺑﺸـﺮاء ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﻣــﺎ ﺗﺒ ّﻘــﻰ ﻣــﻦ ﻓــﱰة زﻣﻨﻴّــﺔ ﻣــﻦ
ﻣﻌﺠﻠﺔ ،ﺗﺴﺎوي ﰲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻧﻔــﺲ
ﲪﻠﺔ ّ
اﻟﺼﻜﻮك ™ﺟﺮة ّ

اﻟﺼ ـ ـ ــﻜﻮك ﻳﻠﺠ ـ ـ ــﺆون إﱃ ﻣ ـ ـ ــﺎ ﻳﺴ ـ ـ ـ ّـﻤﻰ †ﻹﺟ ـ ـ ـﺮاءات اﻟﻄﻮﻳﻠ ـ ـ ــﺔ
ّ

واﻟﻘﺼــﲑة؛ وذﻟــﻚ أ ّن اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴّــﺔ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻟﺒﻠــﺪان ﻻ
ﺗــﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟﺘﺼـ ّـﺮف †ﻷﺻــﻮل اﻟﻌﻘﺎرﻳـّـﺔ اﻟــﱵ ﲤﻠﻜﻬــﺎ †ﻟﺒﻴــﻊ؛
ﻷ ّن ﻫ ــﺬا ﳛﺘ ــﺎج إﱃ إﺟ ـﺮاءات ﻗ ــﺪ ﺗﺘﻀ ـ ّـﻤﻦ إﺻ ــﺪار ﻗ ـﺮار ﻣ ــﻦ

اﻟﺮﻗﺒﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﰲ ﻗﺮار ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘــﻪ اﻹﺳــﻼﻣﻲ
اﻟﺪوﱄ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ دورة ﻣﺆﲤﺮﻩ اﳋﺎﻣﺲ ﻋـﺸﺮ ﰲ ﻣﺴﻘﻂ ﺳﻨﺔ
١٤٢٥ﻫـ٢٠٠٤/م» :ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺬي ﻟﻪ ﺣـ ّـﻖ اﻹﺟــﺎرة
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ أن ﻳﺼــﺪر ﺻــﻜﻮك إﺟــﺎرة ﲤﺜّــﻞ ﺣﺼﺼـﺎً ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﰲ
اﳌﻨﺎﻓﻊ«).(٢

رﺑ ــﻊ ﺳ ــﻨﺔ ﻣ ــﺜﻼً ،وﻛﻠّﻤ ــﺎ ﻗﺒﻀ ــﺖ اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐ ــﺮض

اﻟﺼ ــﻜﻮك ،و çــﺬا ﳛﺼ ــﻞ ﳍ ــﻢ
اﳌﺒﻠ ــﻎ اﻟ ــﺬي دﻓﻌ ــﻪ ﲪﻠ ــﺔ ّ
اﺳﱰداد رأس اﳌﺎل.

وﻫﺬا ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﺎﱄ):(٣

   -١ﺗﻘﻮم اﳉﻬﺔ اﳌﺼﺪرة اﳌﺎﻟﻜﺔ ﻟﻸﺻﻞ ،ﺑﺘﺄﺟﲑﻩ إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺼ ــﻜﻮك ،ﳌـ ـ ّﺪة
ذات اﻟﻐ ــﺮض اﳋ ــﺎص اﻟ ــﱵ ﲤﺜّــﻞ ﲪﻠ ــﺔ ّ
ﻃﻮﻳﻠ ــﺔ ) ٩٩ﺳ ــﻨﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﺒﻴﻞ اﳌﺜ ــﺎل( ™ﺟ ــﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣ ــﺔ
ﳏ ـ ـ ـ ّﺪدة ،ﺗ ـ ــﺪﻓﻊ ﰲ ﺑﺪاﻳ ـ ــﺔ اﻟﻌﻘ ـ ــﺪ ،ﻗ ـ ــﺪرﻫﺎ ﻣ ـ ــﺜﻼً ١٠٠
ﻣﻠﻴﻮن.

   -٢أﺻــﺒﺤﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐــﺮض اﳋــﺎص ﻣﺎﻟﻜ ـﺎً ﳌﻨــﺎﻓﻊ ﻫــﺬا
اﻟﺼــﻜﻮك،
اﻷﺻــﻞ ﻟﻠﻤ ـ ّﺪة اﳌــﺬﻛﻮرة ،ﻓﺘﻘــﻮم ﻋﻨﺪﺋــﺬ tﺻــﺪار ّ

)(١
اﻟﺼﻜﻮك اﳌﺼﺮي اﻟﺼﺎدر †ﳉﺮﻳﺪة
ﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة  ٣ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ّ
ﻧﺼﻪ» :ﳛﻈﺮ
اﻟﺮﲰﻴّﺔ ﻋﺪد  ١٨ﻣﻜﺮر )ب( ﰲ ٢٠١٣/٥/٧م ﻣﺎ ّ
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﳌﻨﻘﻮﻟﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻠﻜﻴّﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،أو
ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻹﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﺣﻜﻮﻣﻴّﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ«.
) (٢ﻗﺮار رﻗﻢ  ،(١٥/٣) ١٣٧ﲞﺼﻮص ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ،اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﱄ١٤٢٥ ،ﻫـ٢٠٠٤ /م.
) (٣اﻟﻘﺮي )ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ( ،اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ )اﻟﺘﻮرﻳﻖ( وﺗﻄﺒﻴﻘﺎÎﺎ
اﳌﻌﺎﺻﺮة.١٣ :

اﳌﻄﻠـ ــﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:ﺻـ ــﻜﻮك اﳌﺮاﲝـ ــﺔ واﻟﺒﻴـ ــﻊ ãﻟـ ــﺜﻤﻦ
اﻵﺟﻞ:
ﻋﺮﻓ ــﺖ ﺻ ــﻜﻮك اﻟﺒﻴ ــﻊ †ﻟ ــﺜﻤﻦ اﻵﺟ ــﻞ ،واﳌﺮاﲝ ــﺔ ﻣ ــﻦ
ّ
™µــﺎ :اﻟﻮúﺋــﻖ ،أو اﻟﺸــﻬﺎدات اﳌﻤﺜّﻠــﺔ
πﺣﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴّﺔ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰّ Ó

ﻟﻘﻴﻤـ ـ ــﺔ اﻷﺻـ ـ ــﻮل اﻟـ ـ ــﱵ ﺗﺼـ ـ ــﺪرﻫﺎ اﳉﻬـ ـ ــﺔ اﳌﺼـ ـ ــﺪرة ﻟﻠﺠﻬـ ـ ــﺎت
اﻷﺧ ــﺮى؛ ﻹﺛﺒ ــﺎت اﳌﺪﻳﻮﻧﻴّ ــﺔ ﻓﻴﻬ ــﺎ) ،(٤وﻫ ــﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ــﻒ ﳜﺘﻠ ــﻒ

ﻋﺮﻓ ـ ــﺖ
اﺧﺘﻼﻓـ ـ ـﺎً $ﻣـ ـ ـﺎً ّ
ﻋﻤ ـ ــﺎ ورد ﰲ اﳌﻌ ـ ــﺎﻳﲑ اﻟﺸ ـ ــﺮﻋﻴّﺔ ،ﻓﻘ ـ ــﺪ ّ
ـﺘﻢ إﺻــﺪارﻫﺎ
ﺻـﻜﻮك اﳌﺮاﲝــﺔّ ،
™µــﺎ :وúﺋــﻖ ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ،ﻳـ ّ
ﻟﺘﻤﻮﻳ ــﻞ ﺷ ـ ـﺮاء ﺳ ــﻠﻌﺔ اﳌﺮاﲝ ــﺔ ،وﺗﺼ ــﺒﺢ ﺳ ــﻠﻌﺔ اﳌﺮاﲝ ــﺔ ﳑﻠﻮﻛ ــﺔ
)(٥

اﻟﺼﻜﻮك .
ﳊﻤﻠﺔ ّ
) (٤اﺑﻦ اﻟﻀﻴﻒ )ﳏﻤﺪ ﻋﺪπن( ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴّﺔ،
اﳌﻘﻮﻣﺎت واﻷدوات ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ إﺳﻼﻣﻴّﺔ ،ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ
دراﺳﺔ ﰲ ّ
ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة .١٧٨ :ﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ )ﻋﻠﻲ(،
اﻟﺼﻜﻮك اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﺎﻟﻴﺰ.٣٠:Ó
ﺗﻄﻮر إﺻﺪار ّ
ّ
) (٥اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ).٢٤٠:(١٧
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وﺗﺘﻤﺜّـ ــﻞ اﳋﻄ ـ ـﻮات اﻟﻼزﻣ ـ ــﺔ ﻹﺻ ـ ــﺪار ﺻ ـ ــﻜﻮك اﻟﺒﻴ ـ ــﻊ

†ﻟﺜﻤﻦ اﻵﺟﻞ واﳌﺮاﲝﺔ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰ Óﻓﻴﻤﺎ »ﰐ:
   -١ﺗﻌﻴـ ــﲔ اﻷﺻـ ــﻮل ﳏـ ـ ّـﻞ اﻟﺘﺼـ ــﻜﻴﻚ ﻣـ ــﻦ ﻗﺒـ ــﻞ اﳉﻬـ ــﺔ
اﳌﺼﺪرة.
اﻷول ﺗﻠــﻚ اﻷﺻــﻮل ﺑﻘﻴﻤــﺔ
   -٢ﺗﺸــﱰي ﺟﻬــﺔ اﳌﻜﺘﺘــﺐ ّ
 ١٠٠ﻣﻠﻴﻮن رﻳﻨﺠﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺰي ﻧﻘﺪاً.

اﻷول
   -٣ﺗﺒﻴﻌﻬ ــﺎ úﻧﻴ ــﺔ إﱃ اﳉﻬ ــﺔ اﳌﺼ ــﺪرة )اﻟﺼ ــﺎﺣﺐ ّ
اﻷول أﻗﺴ ــﺎﻃﺎً
ﻟﻸﺻ ــﻮل( ﺑ ــﺜﻤﻦ أﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺜﻤﻦ ّ
ﻣﺆﺟﻠﺔ ،ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٢٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳﻨﺠﻴﺖ ﻣــﺎﻟﻴﺰي ﻣــﺜﻼً،
ّ
)(١
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻴﻊ †ﻟﺜﻤﻦ اﻵﺟﻞ أو اﳌﺮاﲝﺔ .
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ:ﺻﻜﻮك اﳌﺸﺎرﻛﺔ:

اﻟﺼ ــﻜﻮك،
ﻋﻨ ــﺪﻣﺎ ﺗﻜ ــﻮن اﳌﺸ ــﺎرﻛﺔ أﺳﺎﺳـ ـﺎً ﻹﺻ ــﺪار ّ
ﻳﻜﻮن ﻫﻴﻜﻞ اﻹﺻﺪار †ﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  -١ﻳﻘ ــﻮم اﳌﺼ ــﺪر ﺑﺘﺄﺳ ــﻴﺲ ﺷ ــﺮﻛﺔ ذات ﻏ ــﺮض ﺧ ــﺎص؛ ﻣ ــﻦ
اﻟﺼﻜﻮك.
أﺟﻞ إﺻﺪار ّ
  -٢ﺗﻘـ ــﻮم اﻟﺸـ ــﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐـ ــﺮض اﳋـ ــﺎص †ﻟـ ــﺪﺧﻮل ﰲ ﻋﻘـ ــﺪ
ﺣﺼ ــﺔ ﻣ ــﻦ أﺻ ــﻮل
ﻣﺸ ــﺎرﻛﺔ ﻣ ــﻊ اﳌﺼ ــﺪر؛ وذﻟ ــﻚ ﺑﺸـ ـﺮاء ّ
اﻟﺼﻜﻮك ﻛﺎﻟﻌﻘﺎرات أو اﳌﻌ ّﺪات.
ﳝﻠﻜﻬﺎ ﻣﺼﺪر ّ
اﻟﺼ ــﻜﻮك ﺑﺼ ــﻔﺔ
  -٣ﳚ ــﺮي ﺗﻮزﻳ ــﻊ اﻷر†ح اﳌﺴ ــﺘﺤ ّﻘﺔ ﳊﻤﻠ ــﺔ ّ
ﻣﺆﺷ ــﺮ ﻣﻌﺘﻤ ــﺪ ،ﻛﻤ ــﺎ ﳛﺼ ــﻞ اﻟﺸ ـ ـﺮﻳﻚ
دورﻳّــﺔ ،ﺑﻨ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ ّ
اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك( ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻧﺼ ـ ــﻴﺒﻪ ﻣ ـ ــﻦ اﻷر†ح †ﻟﻨﺴ ـ ــﺒﺔ
)ﻣﺼ ـ ــﺪر ّ

اﳌﺘﻔ ـ ــﻖ ﻋﻠﻴﻬ ـ ــﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤ ـ ــﺎ ،واﻟﻔ ـ ــﺎﺋﺾ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﺮﺑﺢ ﻳ ـ ــﻮدع ﰲ

ﺣﺴ ـ ــﺎب اﺣﺘﻴ ـ ــﺎﻃﻲ ﻟ ـ ــﺪى اﳌﺼ ـ ــﺪر ،ﻳﺴ ـ ــﺘﺨﺪم ﰲ ﺣ ـ ــﺎل
اﳔﻔ ـ ــﺎض ﻣﻌ ـ ـ ـ ّﺪل اﻟ ـ ـ ـﺮﺑﺢ اﳌﺘﺤ ّﻘ ـ ــﻖ ﰲ اﳌﺴ ـ ــﺘﻘﺒﻞ؛ وذﻟ ـ ــﻚ

ﻟﺘﺤﻘﻴ ــﻖ اﻻﺳ ــﺘﻘﺮار ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻌ ــﺎت اﻟﺪورﻳّــﺔ ،وﻳﺘﻨ ــﺎزل ﲪﻠ ــﺔ
ﻋﻤﺎ زاد ﻋﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﺪورﻳّﺔ ﰲ µﺎﻳﺔ اﳌ ّﺪة.
ّ
اﻟﺼﻜﻮك ّ

) (١ﺳﺤﺎﺳﻮرÓﱐ )ﺻﻔﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻌﻔﺮ( ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﻌﻨﻮان »ﺳﻮق
رأس اﳌﺎل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰ Óودور اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ« ،اﳌﺒﺤﺚ
اﻟﺜﺎﱐ.
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اﻟﺼ ــﻜﻮك ﺑﺸـ ـﺮاء أﺻ ــﻮل اﳌﺸ ــﺎرﻛﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛ ــﺔ
  -٤ﻳﻠﺘ ــﺰم ﻣﺼ ــﺪر ّ
ﻟﻠﺼﻜﻮك ،ﻓﻴﺤﺼﻞ
اﻟﺼﻜﻮك ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﲰﻴّﺔ ّ
ﳊﻤﻠﺔ ّ
ﳍﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﺳﱰداد رأس ﻣﺎﳍﻢ).(٢

اﻟﺘﻌﻬـ ــﺪ اﳌﺴـ ــﺘﻠﺰم ﻟﻀـ ــﻤﺎن رأس
وﻣﺴـ ــﺘﻨﺪ ﺟ ـ ـﻮاز ﻫـ ــﺬا ّ
اﳌﺎل ،أ ّن ذﻟﻚ ﳑﻨﻮع ﰲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺪ ،وﻟــﻴﺲ ﰲ ﺷــﺮﻛﺔ اﳌﻠــﻚ،
اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك ،إّﳕ ـ ــﺎ ﻫ ـ ــﻲ ﺷ ـ ــﺮﻛﺔ ﻣﻠ ـ ــﻚ،
ﰒّ ّادﻋ ـ ـﻮا أ ّن اﻟﺸ ـ ــﺮﻛﺔ ﰲ ّ

وﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺪ).(٣

ﻣﺜـ ــﺎل ﻟﺼـ ــﻜﻮك اﳌﺸـ ــﺎرﻛﺔ )ﺧﺰاﻧـ ــﺔ( :وﻫـ ــﻲ ﳑﻠﻮﻛـ ــﺔ

ﻟﻠﺤﻜﻮﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳـّـﺔ ،وﲤﺘﻠــﻚ ﳏﻔﻈــﺔ ﻛﺒــﲑة ﻣــﻦ أﺳــﻬﻢ اﻟﺸــﺮﻛﺎت
اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻛﻮاﻻﳌﺒﻮر.

ﻗﺎﻣﺖ )ﺧﺰاﻧــﺔ( ﺑﺘﺄﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺔ ذات أﻏـﺮاض ﺧﺎﺻــﺔ،
ووﺿﻌﺖ ﰲ ﳑﺘﻠﻜﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳏﻔﻈﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﻣﻨﻀــﺒﻄﺔ
†ﳌﻌ ـ ــﺎﻳﲑ اﻟﺸ ـ ــﺮﻋﻴّﺔ ،ﰒّ أﺻ ـ ــﺪرت ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻟﺸ ـ ــﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐ ـ ــﺮض
ﺣﺼــﺔ ﰲ
اﳋﺎص ﺻﻜﻮﻛﺎً ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ،ﳝﺜّﻞ ﻛـ ّـﻞ ﺻـ ّ
ـﻚ ﻓﻴﻬــﺎ ّ
ﻣﻠﻜﻴّﺔ ﺗﻠﻚ اﶈﻔﻈﺔ.
ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻜﻮك ﻣﺪرﺟــﺔ وﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘــﺪاول ﰲ اﻟﺒﻮرﺻــﺔ،
ـﻚ أن ﻳﻄﺎﻟــﺐ اﳌﺼــﺪر †ﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ
وﳝﻜــﻦ ﳊﺎﻣــﻞ اﻟﺼـ ّ
ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺻ ّﻜﻪ ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ اﻷﺳــﻬﻢ ،وﲟﻘــﺪورﻩ أن ﳛــﺘﻔﻆ çــﺎ ،ﻏــﲑ
أﻧّــﻪ إذا أراد ﺑﻴﻌﻬــﺎ ﻓﻬــﻮ ﻣﻠﺘــﺰم ™ن ﻳﺒﻴﻌﻬــﺎ ﻓﻘــﻂ إﱃ )ﺧﺰاﻧــﺔ(،
ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳــﻌﺮﻫﺎ ﰲ
وﻗــﺪ وﻋــﺪت ﺑﺸ ـﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻨــﻪ ﺑــﺜﻤﻦ ﻳﺴــﺎوي ّ

اﻟﺘــﺪاول ﺧــﻼل اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣـﺎً اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻄﻠــﺐ اﻟﺒﻴــﻊ ،وﺗﻀـ ّـﻤﻦ

اﳌﺘﺤﺼــﻞ ﻣــﻦ أﺳــﻬﻢ
ﻫﻴﻜــﻞ اﻹﺻــﺪار اﺳــﺘﺌﺜﺎر )ﺧﺰاﻧــﺔ( †ﻟﺮﺑــﻊ
ّ
اﻟﺸ ـ ـ ــﺮﻛﺎت اﳌﻮﺟ ـ ـ ــﻮدة ﰲ اﶈﻔﻈ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﱵ ﻫ ـ ـ ــﻲ ﳏ ـ ـ ـ ّـﻞ إﺻ ـ ـ ــﺪار
اﻟﺼــﻜﻮك ،ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺿــﻤﺎµﺎ ﰲ ﺣــﺎل إﻓــﻼس أي ﻣــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت
ّ
اﳌــﺬﻛﻮرة ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺴـ ّـﻤﻰ  ،Equity Insuranceوﰲ
ﺗﺘﻌﻬ ــﺪ
µﺎﻳ ــﺔ اﳌ ـ ّﺪة اﶈ ـ ّﺪدة ّ
ﻟﻠﺼ ــﻜﻮك ،وﻫ ــﻲ ﲬ ــﺲ ﺳ ــﻨﻮاتّ ،

) (٢اﻟﻘﺮي )ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ( ،اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ )اﻟﺘﻮرﻳﻖ( وﺗﻄﺒﻴﻘﺎÎﺎ
اﳌﻌﺎﺻﺮة.١٥-١٤ :
)(٣
اﻟﺼﻜﻮك ﻛﺄداة ﻹدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.١٣ :
اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ )ﳏﻤﺪ ﺗﻘﻲ(ّ ،
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)ﺧﺰاﻧﺔ( ﺑﺸﺮاء اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺜﻤﻦ ﳏ ّﺪد ﻣﺘّﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ).(١

ﳐﺘﻠﻂ:

اﳌﻄﻠـ ــﺐ اﳋـ ــﺎﻣﺲ :اﻟﺼـ ــﻜﻮك اﻟـ ــﱵ ﳏﻠّﻬـ ــﺎ وﻋـ ــﺎء

ا∏ﻤﻌــﺔ ﰲ وﻋــﺎء
اﻟﺘﻮرﻳﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي :ﻫﻮ ﲢﻮﻳــﻞ اﻟــﺪﻳﻮن ّ
إﱃ أوراق ﻣﺎﻟﻴّــﺔ )ﺳــﻨﺪات( ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ،ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘــﺪاول،
ﺣﺼﺔ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﰲ ﺗﻠــﻚ اﻟــﺪﻳﻮن)» ،(٢وﻫــﺬﻩ
ﻛﻞ ورﻗﺔ ﻣﻨﻬﺎ ّ
ﲤﺜّﻞ ّ
ذﻣ ــﺔ ﻣﺼ ــﺪرﻫﺎ ،وﻻ
اﻟﺴ ــﻨﺪات ﲤﺜّــﻞ دﻳﻨـ ـﺎً ﺑﻔﺎﺋ ــﺪة ﳊﺎﻣﻠﻬ ــﺎ ﰲ ّ

ﳚــﻮز إﺻــﺪارﻫﺎ ،وﻻ ﺗــﺪاوﳍﺎ ﺷــﺮﻋﺎً«) ،(٣وﻗــﺪ ﺻــﺪرت ﺑــﺬﻟﻚ
ﻗﺮارات ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد اﳉﻤﺎﻋﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ؛ ﻣﻨﻬﺎ ﻗـﺮار ا∏ﻤــﻊ اﻟﻔﻘﻬــﻲ
اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻲ اﻟﺘ ـ ــﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮاﺑﻄ ـ ــﺔ ﰲ دورﺗ ـ ــﻪ اﻟﺴﺎدﺳ ـ ــﺔ ﻋﺸ ـ ــﺮة ﺳ ـ ــﻨﺔ
 ٢٠٠٢ﺟﺎء ﻓﻴﻪ:
أ   -ﻻ ﳚـ ـ ـ ـ ـ ــﻮز ﺣﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳـّ ـ ـ ـ ـ ــﺔ )اﻟﺸـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻜﺎت،

واﻟﺴ ــﻨﺪات اﻹذﻧﻴّ ــﺔ ،واﻟﻜﻤﺒﻴ ــﺎﻻت(؛ ﳌ ــﺎ ﻓﻴ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﺑﻴ ــﻊ
اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻐﲑ اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮ†.
ب   -ﻻ ﳚــﻮز اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ †ﻟﺴــﻨﺪات اﻟﺮﺑﻮﻳـّـﺔ إﺻــﺪاراً ،أو ﺗــﺪاوﻻً،
أو ﺑﻴﻌﺎً؛ ﻻﺷﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﻮﻳّﺔ.
ج   -ﻻ ﳚﻮز ﺗﻮرﻳﻖ )ﺗﺼــﻜﻴﻚ( اﻟــﺪﻳﻮن؛ ﲝﻴــﺚ ﺗﻜــﻮن ﻗﺎﺑﻠــﺔ
ﻟﻠﺘــﺪاول ﰲ ﺳــﻮق úﻧﻮﻳــﺔ؛ ﻷﻧـّـﻪ ﰲ ﻣﻌــﲎ ﺣﺴــﻢ اﻷوراق

اﻟﺘﺠﺎرﻳّﺔ اﳌﺸﺎر إﱃ ﺣﻜﻤﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ).(٤
وﳌــﺎ ﻛــﺎن ﺗﺼــﻜﻴﻚ اﻟـ ّﺪﻳﻮن ﳏﻈــﻮراًّ ،اﲡﻬــﺖ اﳌﺼــﺎرف
ّ
اﻹﺳ ــﻼﻣﻴّﺔ إﱃ اﻟﺒﺤ ــﺚ ﻋ ــﻦ ﻛﻴﻔﻴّــﺔ ﻟﺘﺼ ــﻜﻴﻚ اﻟ ــﺪﻳﻮن ﺿ ــﻤﻦ
ﺧﻠﻄــﺔ ﻣــﻦ اﻷﻋﻴــﺎن ،واﳌﻨــﺎﻓﻊ ،واﻟــﺪﻳﻮن ،وﻗــﺪ اﻧﺘﺸــﺮت ﻧﺘﻴﺠــﺔ

) (١اﻟﻘﺮي )ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ( ،اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ )اﻟﺘﻮرﻳﻖ( وﺗﻄﺒﻴﻘﺎÎﺎ
اﳌﻌﺎﺻﺮة.١٥-١٤ :
) (٢ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮﺣﺎت )ﻣﲎ( ،ﺗﻮرﻳﻖ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻹﺳﻼﻣﻲ.٢٢٩ :
) (٣ﻗﺮار ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ٢٠٠٩ ،(١٩/٤) ١٧٨ :م.
٢٠٠٩م.
) (٤ﻗﺮار ا∏ﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ دورﺗﻪ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة٢٠٠٢ ،م ،ﳎﻠّﺔ ا∏ﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺪد :١٥
.٤٦٦

اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك اﻟﻘﺎﺋﻤ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﺳ ـ ــﺎس ﺧﻠﻄ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ
ذﻟ ـ ــﻚ ﺑﻌ ـ ــﺾ ّ

ﻋﻤﻠﻴّــﺎت اﻹﺟــﺎرة واﻻﺳﺘﺼــﻨﺎع ،واﳌﺮاﲝــﺔ ،ﻓﺘﺒــﺎع ﻫــﺬﻩ اﳋﻠﻄــﺔ
اﻟﺼ ــﻜﻮك؛ ﻟﻴﺤﺼ ــﻠﻮا ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻮاﺋ ــﺪ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ ــﺎت،
إﱃ ﲪﻠ ــﺔ ّ
وإدﺧﺎل ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﳌﺮاﲝــﺔ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳋﻠﻄــﺔ ،ﻻ ﳜﻠــﻮ ﻣــﻦ ﺷــﺒﻬﺔ
ﺑﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ.
وﻗ ـ ـ ــﺪ ﺻ ـ ـ ــﺪرت ﰲ ﺷ ـ ـ ــﺄن ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻗ ـ ـ ـﺮارات ﻟﻠﻤﺠ ـ ـ ــﺎﻣﻊ
اﻟﻔﻘﻬﻴّــﺔ ،وﻣﻌــﺎﻳﲑ ﺷــﺮﻋﻴّﺔ؛ ﺑﻐــﺮض اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ ﺻــﻴﻐﺔ ﺷــﺮﻋﻴّﺔ
ﲤ ّﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺗﺼــﻜﻴﻚ اﻟــﺪﻳﻮن؛ وذﻟــﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳــﺪ ﺣ ـ ّﺪ أﻗﺼــﻰ ﳍــﺎ

اﻟﺼـ ــﻜﻮك وﺗـ ــﺪاوﳍﺎ ﺟـ ــﺎﺋﺰاً؛
ﺿـ ــﻤﻦ اﳋﻠﻄـ ــﺔ؛ ﻟﻴﻜـ ــﻮن إﺻـ ــﺪار ّ
ﺣﻴﺚ ذﻫﺒــﺖ ﺑﻌــﺾ اﻻﺟﺘﻬــﺎدات اﳉﻤﺎﻋﻴّــﺔ إﱃ ﺟـﻮاز إﺻــﺪار
اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ اﳋﻠﻄــﺔ وﺗــﺪاوﳍﺎ ،ﺷـﺮﻳﻄﺔ أن
ّ
ﺗﻜــﻮن ﻧﺴــﺒﺔ اﻷﻋﻴــﺎن واﳌﻨــﺎﻓﻊ ﲤﺜّــﻞ اﻷﻏﻠﺒﻴّــﺔ ) %٥١ﻓــﺄﻛﺜﺮ(

ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﳋﻠﻄــﺔ ،ﻋﻤـﻼً ﺑﻘﺎﻋــﺪة »ﻟﻠﻜﺜــﲑ ﺣﻜــﻢ اﻟﻜـ ّـﻞ«)،(٥
وﺣ ـ ـ ّﺪدت ﻫـ ــﺬﻩ اﻟﻨﺴـ ــﺒﺔ ﺑـ ـ ـ  %٣٠ﺣﺴـ ــﺐ اﳌﻌـ ــﺎﻳﲑ اﻟﺸـ ــﺮﻋﻴّﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ .AAOIFI
ﻛﻤـ ــﺎ ذﻫﺒـ ــﺖ اﺟﺘﻬـ ــﺎدات أﺧـ ــﺮى إﱃ اﻋﺘﺒـ ــﺎر ﻣﺴـ ــﺄﻟﺔ
اﻷﺻــﺎﻟﺔ واﻟﺘﺒﻌﻴّــﺔ ﻓﻘــﻂ ،ﺑﺼــﺮف اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟــﺪﻳﻮن ،أو

اﻟﻨﻘﻮد ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﳌﺸﺮوع).(٦
اﻟﺼــﻜﻮك ﺗﻌﻴــﲔ
وﻳﺘﻀـ ّـﻤﻦ ﻫﻴﻜــﻞ إﺻــﺪار ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ ّ
اﻟﺼــﻜﻮك )ﻣــﻼك اﻟﻮﻋــﺎء(
اﻟﺼــﻜﻮك وﻛــﻴﻼً ﻋــﻦ ﲪﻠــﺔ ّ
ﻣﺼــﺪر ّ
اﻟــﺬي ﻳﻘــﻮم ﺑﺘﺤﺼــﻴﻞ اﻷﻗﺴــﺎط ،واﻟــﺪﻓﻌﺎت اﻹﳚﺎرﻳـّـﺔ ،وإﻋــﺎدة
اﺳ ــﺘﺜﻤﺎر ﺟ ــﺰء ﻣﻨﻬ ــﺎ ﰲ ﺗﻮﻟﻴ ـﺪ أﺻ ــﻮل ﺟﺪﻳ ــﺪة ،ﻛﻤ ــﺎ ﻳﺘﻀ ـ ّـﻤﻦ

ﻟﻠﺼ ــﻜﻮك ﰲ µﺎﻳ ــﺔ
وﻋ ــﺪاً ﻣﻨ ــﻪ ﺑﺸ ـﺮاء اﻟﻮﻋ ــﺎء †ﻟﻘﻴﻤ ــﺔ اﻻﲰﻴّــﺔ ّ
اﳌﺪة.
اﻟﺼــﻜﻮك اﻟــﱵ ﳏﻠّﻬــﺎ وﻋــﺎء ﳛﺘــﻮي
وﻗﺪ ﺻﺪرت ﺑﻌﺾ ّ
)(٥

)(٦

اﻟﺘﻔﺘﺎزاﱐ )ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ( ،ﺷﺮح اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ.٤٠٥/١:
اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ )ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ( ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴّﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎÎﺎ ﰲ اﳌﺬاﻫﺐ
اﻷرﺑﻌﺔ.٣٢٥/١ :
اﻟﻘﺮي )ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ( ،اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ )اﻟﺘﻮرﻳﻖ( وﺗﻄﺒﻴﻘﺎÎﺎ
اﳌﻌﺎﺻﺮة.١٦ :
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اﻟﺼــﻜﻮك اﻟــﱵ أﺻــﺪرﻫﺎ اﻟﺒﻨــﻚ
ـﺆﺟﺮة؛ ﻣﻨﻬــﺎ ّ
دﻳــﻮ ،ًπوأﺻــﻮﻻً ﻣـ ّ

اﻷول( ،واﻟ ــﱵ اﻋﺘﻤ ــﺪت ﻋﻠ ــﻰ
اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ــﺔ )اﻹﺻ ــﺪار ّ
وﻋــﺎء ﻣﻜـ ّـﻮن ﻣــﻦ أﻗﺴــﺎط πﲡــﺔ ﻋــﻦ ﻋﻤﻠﻴّــﺎت ﻣﺮاﲝــﺔ أﺟﺮاﻫــﺎ
ـﺆﺟﺮة ،وﺗﻜــﻮن اﳌﻌ ـ ّﺪات
اﻟﺒﻨــﻚ ،وأﺻــﻮﻻً )ﻣﻌ ـ ّﺪات ...إﱁ( ﻣـ ّ
ـﺆﺟﺮة ﻣ ــﺎ ﻻ ﻳﻘ ـ ّـﻞ ﻋ ــﻦ  %٥١ﻣ ــﻦ ﻗﻴﻤ ــﺔ اﻟﻮﻋ ــﺎء ،وﻗ ــﺪ †ع
اﳌ ـ ّ
)(١
ﻣﺆﺳﺴ ـﺔ  ICDاﻟــﱵ
اﻟﺒﻨــﻚ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻮﻋــﺎء إﱃ ّ
اﻟﺼــﻜﻮك،
ﳝﻠــﻚ اﻟﺒﻨــﻚ ﺟــﺰءاً ﻣﻨﻬــﺎ ،ﰒّ إ ّن  ICDأﺻــﺪرت ّ
وﺟﺮى ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻴﻜــﻮن وﻛــﻴﻼً ﻋــﻦ ﲪﻠــﺔ
اﻟﺼــﻜﻮك ﻟﺘﺤﺼــﻴﻞ اﻷﻗﺴــﺎط ،وﻛــﺬا ﻟﺘﻮﻟﻴــﺪ أﺻــﻮل ﺟﺪﻳــﺪة،
ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ﻫــﻮ  ،ICDﻓﻘــﺪ ﻗـ ّﺪم اﻟﺒﻨــﻚ
وﻧﻈـﺮاً إﱃ أ ّن ﻣﺼــﺪر ّ
اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ﺿ ــﻤﺎ ًπﻳﻀ ــﻤﻦ ﲟﻮﺟﺒ ــﻪ ﲨﻴ ــﻊ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴّــﺔ ﰲ
اﻟﺼﻜﻮك ﲟﺜﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻨــﻚ
اﻟﻮﻋﺎء ،ﻓﺄﻣﻜﻦ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺗﺼﻨﻴﻒ ّ

اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ).(٢

اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ:

أﺳﺒﺎب اﳓﺮاف اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳊﺎﻟﻴّﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺼﻜﻮك ﻋﻦ
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ

اﻷول :ﻫﻴﻤﻨــﺔ اﻟﻨﻈــﺎم اﳌــﺎﱄ اﻟﺘﻘﻠﻴــﺪي ﰲ
اﳌﻄﻠــﺐ ّ

ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر:

ّأوﻻً :ﻫﻴﻤﻨ ــﺔ ﻣﺆ ّﺷ ــﺮ ﺳ ــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ــﺪة ﺑﻮﺻ ــﻔﻪ ﻣﻌﻴ ــﺎراً
ﻟﻘﻴﺎس ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر:
ﻣــﻦ اﳌﻌﻠــﻮم ﰲ أﲜــﺪÓت ﻋﻠــﻢ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻮﺿــﻌﻲ أ ّن
ﳏـ ـ ـ ـ ّﺪدات اﻻﺳ ـ ـ ــﺘﺜﻤﺎر ،أو اﻟﻌﻮاﻣ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ــﱵ ﺗ ـ ـ ــﺆﺛّﺮ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻗـ ـ ـ ـﺮار
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ ﳘﺎ :ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﻣﻌ ّﺪل اﻟﺮﺑﺢ ،ﻓﻴﺸﱰط ﺿــﺮورة
)(١

)(٢

اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ﻋﻀﻮ
 :ICDﻫﻲ ّ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴّﺔ دوﻟﻴّﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻫﻲ ّ
ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ،وﻣﺘﻌ ّﺪدة اﻷﻃﺮاف ،أﻧﺸﺌﺖ ﺑﻐﺮض ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﰲ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﱪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،وﺗﻮﰲ اﳋﺪﻣﺎت
اﳌﺎﻟﻴّﺔ.
اﻟﻘﺮي )ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ( ،اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ )اﻟﺘﻮرﻳﻖ( وﺗﻄﺒﻴﻘﺎÎﺎ
اﳌﻌﺎﺻﺮة ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.١٧ :

166

أن ﻳﻜــﻮن اﻟﻌﺎﺋــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻻ ﻳﻘـ ّـﻞ ﻋــﻦ ﺳــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــﺪة

اﻟﺴ ــﺎﺋﺪ ،وﳚ ــﺐ أن ﳛ ّﻘ ــﻖ ﻣﻌ ـ ـ ّﺪل رﺑ ــﺢ ﻣﻘﺒ ــﻮل ،وﻫ ــﻮ ﺷ ــﺮط
ﻛﺎف ،وﻫــﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋــﺪة ﻻ ﺗـﺰال Îــﻴﻤﻦ ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﻜــﲑ اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،رﻏــﻢ ﻧﺸــﺄة ﻧﻈــﺎم ﻣــﺎﱄ إﺳــﻼﻣﻲ ﳜﺘﻠــﻒ ﰲ ﺗﺼـ ّـﻮرﻩ
اﻟﻨﻈﺮي ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮ† ،أي ﺳــﻌﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺪة).(٣

وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﺈ ّن اﳌﺘﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ا∏ــﺎل اﳌــﺎﱄ ﻋﻠــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ

ﻳﻬﻤــﻪ إﻻّ أن ﻳﻜــﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ أﻗـ ّـﻞ ﺗﻜﻠﻔــﺔ إن
اﻷول :ﻻ ّ
أﻧ ـﻮاع؛ ّ
ﻛ ـ ــﺎن ﻣﺘﻤـ ـ ـ ّﻮﻻً ،وأﻛﺜ ـ ــﺮ ﻋﺎﺋ ـ ــﺪاً إن ﻛ ـ ــﺎن ﻣﺴ ـ ــﺘﺜﻤﺮاً أو ﻣﻮدﻋـ ـ ـﺎً
ﻟﻸﻣـﻮال ﰲ اﻟﺒﻨــﻮك ،ﺑﺼــﺮف اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﻣــﺪى ﺷــﺮﻋﻴّﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ
اﳌﺎﻟﻴّــﺔ ،واﻟﻨــﻮع اﻟﺜــﺎﱐ :ﻣﻠﺘــﺰم ﺑﺸــﺮع ﷲ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗــﻪ ،ﺣـ ّـﱴ ﻟــﻮ
ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ أﻛﺜــﺮ ،أو اﻟﻌﺎﺋــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر أﻗـ ّـﻞ،

ﻣﻘﺎرﻧ ــﺔ †ﳌﻌﺎﻣﻠ ــﺔ اﻟﺮﺑﻮﻳّــﺔ ،ﻣ ــﻊ رﻏﺒﺘ ــﻪ ﰲ اﳊﺼ ــﻮل ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ـﺮﺑﺢ
ـﺎدي إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﺘﺰاﻣــﻪ اﻟﺸــﺮﻋﻲ ،و ّأﻣــﺎ اﻟﻨــﻮع اﻟﺜﺎﻟــﺚ :ﻓﻬــﻮ
اﳌـ ّ
)(٤

اﳌﱰدد ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ .
ّ
وﻫ ــﺬا ﻣ ــﺎ دﻓ ــﻊ ﻣﻌﻈ ــﻢ اﻟﻘ ــﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠ ــﻰ إدارة اﳌﺼ ــﺎرف
اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻴّﺔ ،واﻷدوات اﳌﺎﻟﻴّ ـ ــﺔ ﻋﻤﻮﻣـ ـ ـﺎً إﱃ رﻓ ـ ــﻊ ﻫ ـ ــﺬا اﳋﻄ ـ ــﺮ

اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻴّﺔ؛
اﻟﺘﻨﺎﻓ ـ ـ ـﺴﻲ ﺑ ـ ــﲔ اﻟﺴ ـ ــﻨﺪات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّـ ــﺔ و ّ
اﻟﺼـ ــﻜﻮك؛ ﻟﺘﻜـ ــﻮن أﻛﺜـ ــﺮ
ﻟﻴـ ــﺪﻓﻌﻮا اﳍﻴﺌـ ــﺎت اﻟﺸـ ــﺮﻋﻴّﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳـ ــﻊ ّ
ﻛﻔﺎﻳ ــﺔ وﻗ ــﺪرة ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴ ــﺔ اﻟﺴ ــﻨﺪات اﻟﺮﺑﻮﻳّــﺔ؛ وذﻟ ــﻚ ﻣ ــﻦ
ـﺆدي إﱃ إﻋــﺎدة ﺗﻐﻠﻴــﻒ
اﻟﺼــﻜﻮك ﻋﻠــﻰ ﳓــﻮ ﻳـ ّ
ﺧــﻼل ﺗﻜﻴﻴــﻒ ّ
ﻣﺆﺷ ــﺮ ﺳ ــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ــﺪة ﰲ ﲢﺪﻳ ــﺪ
اﻟﺴ ــﻨﺪات اﻟﺮﺑﻮﻳّــﺔ ،واﻋﺘﻤ ــﺎد ّ

اﻟﺼﻜﻮك ﲢﺖ ﺗﱪﻳﺮات ﺷﺮﻋﻴّﺔ ﻣﺘﻌ ّﺪدة.
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ّ
وﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ دﻓ ــﻊ ﺑﻌ ــﺾ اﻟﺒ ــﺎﺣﺜﲔ اﳌﻌﺎﺻـ ـﺮﻳﻦ إﱃ ﺗﻘ ــﺪﱘ
ﻣﺆﺷ ــﺮ إﺳ ــﻼﻣﻲ ﺑ ــﺪﻳﻞ ﻋ ــﻦ ﺳ ــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ــﺪة،
ﻣﻘﱰﺣ ــﺎت ﻹﳚ ــﺎد ّ
وﻗﺪ ﲨﻌﻬﺎ ﳏﻤﺪ ﺑــﻦ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴــﺤﻴﺒﺎﱐ ﰲ ﺗﺴــﻌﺔ ﻣﻘﱰﺣــﺎت،
) (٣ﻧﺼﺎر )أﲪﺪ( ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر †ﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.٩ :
) (٤أﺛﺮ اﺧﺘﻼف ﻓﺘﺎوى اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ،ﻧﺪوة اﻟﺼﲑﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﺑﲔ
اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﺄﻣﻮل ١٠-٧ ،ﲨﺎدى اﻵﺧﺮة ١٤٣٠ه٣١/ﻣﺎي-
٣ﺟﻮان ٢٠٠٩م ،دﰊ.٢٨ :
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أوردﻫــﺎ ﺣﺴــﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴــﻞ اﻟﺘــﺎرﳜﻲ ﻟﺼــﺪورﻫﺎ) ،(١وﻗــﺪ اﺧــﱰت
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﻻ اﳊﺼﺮ:
   ﻣﻘــﱰح اﳍ ـﻮاري )١٩٨٢م( :ﻣﻌ ـ ّﺪل اﻟﻌﺎﺋــﺪ ﻋﻠــﻰ أﻓﻀــﻞاﺳ ـ ــﺘﺜﻤﺎر ﺑ ـ ــﺪﻳﻞ ،ﻳﺘّﺼ ـ ــﻒ ﲟﻮاﺻ ـ ــﻔﺎت اﳌﺸـ ـ ـﺮوع ﲢ ـ ــﺖ
اﻟﺪراﺳ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺣﻴ ـ ـ ــﺚ اﻟﺸ ـ ـ ــﺮﻋﻴّﺔ ،واﻷوﻟﻮﻳّـ ـ ــﺔ ،ودرﺟ ـ ـ ــﺔ
اﳌﺨﺎﻃﺮة.
   ﻣﻘ ــﱰح اﻟﺰرﻗ ــﺎ )١٩٨٣م( :ﻣﻌـ ـ ّﺪل اﻟﻌﺎﺋ ــﺪ اﳌﺘﻮﻗّــﻊ ﻋﻠ ــﻰاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ.
   اﻷﲜــﻲ )١٩٨٥م( :وﺳــﻂ اﳌﻌـ ّﺪل اﳌﺘﻮﻗّــﻊ ﻣﻘـ ّﺪر ™وزانﻧﺴــﺒﻴّﺔ ﻟﻌﻮاﺋــﺪ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺜﻠﻴّــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺘّﺼــﻒ ﺑﺪرﺟــﺔ
اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﲢﺖ اﻟﺪراﺳﺔ.
اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك،
   اﻟﺰاﻣ ـ ــﻞ )٢٠٠٧م( :ﻣﻌ ـ ـ ـ ّﺪل اﻟﻌﺎﺋ ـ ــﺪ ﻋﻠ ـ ــﻰ ّواﻟﺴ ــﻨﺪات اﳊﻜﻮﻣﻴّ ــﺔ ،وﺷ ــﺒﻪ اﳊﻜﻮﻣﻴّ ــﺔ ذات اﻟﺴ ــﻴﻮﻟﺔ

اﻟﻌﺎﻟﻴّــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺘﻤﻴّــﺰ ﺑﻘﻠّــﺔ اﳌﺨــﺎﻃﺮة ،ﻣــﻊ ﻗﺎﺑﻠﻴّﺘﻬــﺎ ﻟﻠﺒﻴــﻊ ﰲ
اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ.
واﳍ ـ ــﺪف ﻣ ـ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﳌﻘﱰﺣ ـ ــﺎت ﻣﺘﻨ ـ ـ ّـﻮع؛ ﻓﻤﻨﻬ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﺎ
ﻳﻬ ـ ــﺪف إﱃ إﳚ ـ ــﺎد ﻣﻌـ ـ ـ ّﺪل ﻳﻌﻜ ـ ــﺲ ﺗﻜﻠﻔ ـ ــﺔ اﻟﻔﺮﺻ ـ ــﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠ ـ ــﺔ

ﻟﻘ ـﺮارات اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر؛ ﲝﻴــﺚ ﻳﻜــﻮن ﻫــﺬا اﳌﻌ ـ ّﺪل ﻣﻌﻴــﺎراً ﻗﻴﺎﺳــﻴّﺎً
اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﺎﻟﻴّــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــﻮﱘ
ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧــﺔ ،وﻳﺴــﺎﻋﺪ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و ّ
ﻣﺆﺷـ ــﺮ
اﳋﻴـ ــﺎرات اﻻﺳـ ــﺘﺜﻤﺎرﻳّﺔ ،وﻣﻨﻬـ ــﺎ ﻣـ ــﺎ ﻳﻬـ ــﺪف إﱃ إﳚـ ــﺎد ّ
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﺗﺴﻌﲑ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ،وﻣﻨﻬــﺎ
ﻣــﺎ ﻳﻬــﺪف إﱃ إﳚــﺎد ﻣﺘﻐـ ّـﲑ ﺑــﺪﻳﻞ ﻋــﻦ ﺳــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــﺪة ،ﳝﻜــﻦ

ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻹﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻹدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳّﺔ.
™ي ﻣ ــﻦ
وﺑﻐ ـ ّ
ـﺾ اﻟﻨﻈ ــﺮ ﻋ ــﻦ اﳍ ــﺪف ،ﻓﺈﻧّــﻪ ﱂ ﻳﻌﻤ ــﻞ ّ
ﻣﺆﺷـﺮات ﻣﻌﻴﺎرﻳـّـﺔ،
ﻫــﺬﻩ اﳌﻘﱰﺣــﺎت ﰲ اﻟﻮاﻗــﻊ ﲟــﺎ ﳛﻴﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ّ
ﺗﺮﺟــﻊ إﻟﻴﻬــﺎ ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﳋــﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴّــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﻄــﺎق

أوﺳ ــﻊ؛ ﺣﻴ ــﺚ ﻣﺎزاﻟ ــﺖ اﻟﺼ ــﻨﺎﻋﺔ ﺗﻌﺘﻤ ــﺪ ﺻـ ـﺮاﺣﺔ ،أو ﺿ ــﻤﻨﺎً
ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻌ ـ ـ ّﺪﻻت ﻟﻴﺒ ــﻮر ،أو ﻧﻈﺎﺋﺮﻫ ــﺎ ،واﳌﺸ ــﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳ ــﻴّﺔ ﰲ
)(١

آﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌ ّﺪﻻت ﻟﻴﺒﻮر وإﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ
ﻣﺆ ّﺷﺮات ﻣﺎﻟﻴّﺔ إﺳﻼﻣﻴّﺔ.١٩ :

اﳌﺆﺳﺴ ــﺎت اﳌﺎﻟﻴّ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﻴّﺔ ﻋﻠ ــﻰ
ذﻟ ــﻚ ﺗﻜﻤ ــﻦ ﰲ اﻋﺘﻤ ــﺎد ّ

أدوات اﻟــﺪﻳﻦ ﺑــﺪﻻً ﻣــﻦ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ،ﳑـّـﺎ ّأدى إﱃ ﺗﺸــﺎﺑﻪ ﻫﻴﻜــﻞ
اﻟﻌﺎﺋــﺪ ،واﳌﺨــﺎﻃﺮة ﻟــﻸدوات اﳌﻄﺒّﻘــﺔ ﰲ اﳌﺼــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ
ـﻄﺮﻫﺎ ﻟﻼﻋﺘﻤــﺎد ﰲ ﺗﺴــﻌﲑ
ﻣــﻊ ﻧﻈﲑاÎــﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـّـﺔ ،وﻣــﻦ ﰒّ اﺿـ ّ
ﻣﺆﺷـ ـﺮات اﻟﻔﺎﺋ ــﺪة اﳌﺮﺟﻌﻴّ ــﺔ ؛ ﻣﺜ ــﻞ :ﻣﻌـ ـ ّﺪﻻت
ﻣﻨﺘﺠﺎ Îــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ّ
ﻟﻴﺒﻮر).(٢

اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك إﱃ وﻛ ـ ــﺎﻻت اﻟﺘﺼ ـ ــﻨﻴﻒ
qﻧﻴً ـ ــﺎ :ﺣﺎﺟ ـ ــﺔ ّ

اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﺘﺪاوﳍﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴّﺔ:

اﻟﺼــﻜﻮك اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ اﳌﺼــﺪرة إﱃ ﺗﺼــﻨﻴﻒ
ﺟﻞ ّ
ﲢﺘﺎج ّ

اﺋﺘﻤﺎﱐ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ وﻛــﺎﻻت اﻟﺘﺼــﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﳌﻴّــﺔ؛
ﻣﺜــﻞ) :ﺳــﺘﺎﻧﺪارد آﻧــﺪ ﺑــﻮرز(  ،أو )ﻣــﻮدﻳﺰ(  ،أو )ﻓﻴﺸــﺮ( ،أو
ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟ ـ ــﺔ اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻴّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّ ـ ــﺔ ﻟﻠﺘﺼ ـ ــﻨﻴﻒ )(٣) (IIRA؛
وذﻟ ــﻚ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗ ــﺪاوﳍﺎ ﰲ اﻷﺳ ـﻮاق اﳌﺎﻟﻴّــﺔ ،واﻹﻗﺒ ــﺎل ﻋﻠ ــﻰ
اﻻﻛﺘﺘـ ـ ــﺎب ﻓﻴﻬـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻦ ﺟﺎﻧـ ـ ــﺐ اﳌﺴـ ـ ــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﻓ ـ ـ ـﺮاداً ﻛـ ـ ــﺎﻧﻮا أو
ﻣﺆﺳﺴﺎت؛ إذ ﻻ ﳜﻔﻰ أ ّن اﻟﺼﻜﻮك اﻟــﱵ ﻻ ﻳﻘــﻊ ﺗﺼــﻨﻴﻔﻬﺎ ﻻ
ّ

اﻟﺼﻜﻮك اﻟﱵ ﻻ ﳚﺮي ﺗﺪاوﳍﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻜﻮﻛﺎً
ﳝﻜﻦ ﺗﺪاوﳍﺎ ،و ّ
†ﳌﻌﲎ اﻟﻔـ ّـﲏ ﻟﻠﻜﻠﻤــﺔ ،واﻟﺘﺼــﻨﻴﻒ اﳌﻌــﺮوف ﰲ ﻳــﻮم اﻟﻨــﺎس ﻫــﺬا
اﻟ ـ ّﺬي ﺗﺼــﺪرﻩ ﺟﻬــﺎت اﻟﺘﺼــﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﳌﻴّــﺔ ،ﻻ ﻳﻜــﻮن إﻻّ ﻋﻠــﻰ
رد رأس
اﻟﺼــﻜﻮك ﻋﻠــﻰ ّ
اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ؛ أي :ﻗﺪرة ﻣﺼﺪر ّ
رد
اﻟﺼــﻜﻮك ،وﻻ ﺳــﺒﻴﻞ إﱃ ﺗﺼــﻨﻴﻒ ﻗﺪرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ّ
اﳌــﺎل ﳊﻤﻠــﺔ ّ
)(٢

)(٣

اﻟﺴﺤﻴﺒﺎﱐ )ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ( ،آﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌ ّﺪﻻت ﻟﻴﺒﻮر،
ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺎﻟﻴّﺔ إﺳﻼﻣﻴّﺔ-١٧ :
وإﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﳊﺴﺎب ّ
.١٨
ºﺳﺴﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ  IIRAﻛﺸﺮﻛﺔ
ّ
ﻣﺼﺮح ﻗﺪرﻩ  ١٠ﻣﻼﻳﲔ
ﻣﺎل
أس
ﺮ
ﺑ
ﻳﻦ،
ﺮ
ﺒﺤ
اﻟ
ﻫﺎ
ﻣﻘﺮ
ﻣﺴﺎﳘﺔ
ّ
ّ
دوﻻر ،ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻣﺔ ﻋﺎم
٢٠٠٠م ،وÎﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﻴﺎπت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ؛
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،وﺗﻮﻓّﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﺜﻞ :اﳌﺼﺎرف و ّ
ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺴﻴﺎدة واﻻﺋﺘﻤﺎن
واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت .ﻗﻨﻄﻘﺠﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴّﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.٣٨:
)ﺳﺎﻣﻲ(ّ ،
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ذﻣﺘﻪ ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن
رأس اﳌﺎل إﻻّ إذا ﻛﺎن رأس اﳌﺎل ﻫﺬا دﻳﻨﺎً ﰲ ّ

اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك اﻷﺻ ـ ــﻮل اﻟﻌﻘﺎرﻳّـ ــﺔ ،أو اﳌﻨ ـ ــﺎﻓﻊ ،أو اﳊﻘ ـ ــﻮق،
ﳏ ـ ـ ّـﻞ ّ
ذﻣﺘــﻪ أن ﻳﻘــﻮم tﺻــﺪار
ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻴﻠﺔ ﳉﻌــﻞ رأس اﳌــﺎل دﻳﻨـﺎً ﰲ ّ
وﻋﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﲦﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ).(١

اﳌﺘﺨﺼﺼــﲔ؛ إذ ﻳــﺮون
ﻳﺮددﻫــﺎ ﻋــﺪد ﻣــﻦ
ﻫــﺬﻩ اﳌﻘﻮﻟــﺔ ّ
ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ﻻ ﻳﻜــﻮن ﳍــﺎ ﺟــﺪوى اﻗﺘﺼــﺎدﻳّﺔ إﻻّ إذا اﺧﺘﻠﻔــﺖ
أ ّن ّ
ﻋﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ πﺣﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎر اﳌﺨــﺎﻃﺮة ﻓﻴﻬــﺎ
ﻋﻠــﻰ »اﳌﺨــﺎﻃﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴّــﺔ« ،وﻟــﺬﻟﻚ اﺣﺘﺎﺟــﺖ إﱃ »اﻟﻮﻋــﺪ
†ﻟﺸـ ـﺮاء« ﻣــﻦ اﳌﺼــﺪر ﺑــﻨﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻻﲰﻴّــﺔ اﻟــﱵ ﺻــﺪر çــﺎ
رد رأس اﳌ ــﺎل اﻟﺘﺰاﻣـ ـﺎً ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻗ ــﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘﺼ ــﻨﻴﻒ
اﻟﺼ ـ ّ
ـﻚ ،ﻓﻴﻜ ــﻮن ّ

اﻻﺋﺘﻤ ــﺎﱐ -ﻷﻧّــﻪ دﻳ ــﻦ ،أو ﺷ ــﺒﻴﻪ †ﻟ ــﺪﻳﻦ -ﺑﻄﺮﻳﻘ ــﺔ ﻻ ﲣﺘﻠ ــﻒ
)(٢
اﻟﺘﻌﻬــﺪ
ﻛﺜــﲑاً ﻋــﻦ اﻟﺴــﻨﺪات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّــﺔ  ،وﻻ ﺷـ ّ
ـﻚ أ ّن ﻫــﺬا ّ

اﻟﺼــﻜﻮك ﺑﻘﻴﻤﺘﻬــﺎ اﻻﲰﻴّــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت
ﺑﺸـﺮاء اﻷﺻــﻮل ،أو ّ
اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ اﺟﺘﻨﺎçﺎ.
وﰲ ﺗﻘــﺪﻳﺮي أ ّن اﳊﺎﺟــﺔ إﱃ ﻫــﺬا اﻟﺘﺼــﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤــﺎﱐ
اﳌﺘﺨﺼﺼ ــﺔ ،ﺳ ــﺘﻈ ّﻞ ﻗﺎﺋﻤ ــﺔ ﻣ ــﺎ ﱂ ﺗﻮﺟ ــﺪ
ﻣ ــﻦ ﻗﺒ ــﻞ اﻟﻮﻛ ــﺎﻻت
ّ
ﻣﺆﺳﺴﺎت إﺳﻼﻣﻴّﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،ﺗﺘّﺴﻢ †ﳌﺼــﺪاﻗﻴّﺔ ،واﻟﻜﻔﺎﻳــﺔ اﳌﻬﻨﻴّــﺔ
ّ

اﻟﻌﺎﻟﻴّـ ــﺔ ،ﻣـ ــﻦ ﺷـ ــﺄµﺎ أن ﲢ ّﻘـ ــﻖ ﻧﻘﻠـ ــﺔ ﻧﻮﻋﻴّـ ــﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴّـ ــﺔ ﺗﻘ ـ ـﻮﱘ
اﻟﺼ ــﻜﻮك ،وﺗﺼ ــﻨﻴﻔﻬﺎ ﲤﺎﺷ ــﻴﺎً ﻣ ــﻊ ﺧﺎﺻ ــﻴﺎت ﻓﻠﺴ ــﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ــﻞ
ّ
اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ،وذﻟ ــﻚ ﺑﺘﻘـ ـﻮﱘ ﳐ ــﺎﻃﺮ اﳌﺸ ـ ـﺮوع ﳏ ـ ّـﻞ اﻟﺘﺼ ــﻜﻴﻚ،
ودراﺳـ ــﺔ ﻣﺮدودﻳﺘـ ــﻪ اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدﻳّﺔ †ﻟﺪرﺟـ ــﺔ اﻷوﱃ ،ﺑـ ــﺪل ﺗﻘـ ــﻮﱘ
إﻣﻜﺎﻧﻴّــﺔ اﻟﺸ ـﺮﻛﺔ ،أو اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺴــﺪﻳﺪ دﻳﻮµــﺎ ﰲ اﳌﻮاﻋﻴــﺪ

اﶈ ـ ّﺪدة ﻓﻘــﻂ ،ﻫــﺬا إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﺗــﻮﻓﲑ اﳌﻌﻄﻴــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻋــﻦ
ﻣـ ـ ـ ــﺪى أﻣﺎﻧـ ـ ـ ــﺔ اﳌﺼـ ـ ـ ــﺪر ،وﻛﻔﺎﻳﺘـ ـ ـ ــﻪ ،أو ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻳﻨﻮﺑـ ـ ـ ــﻪ ﰲ إدارة
اﻟﺼﻜﻮك ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻣﺪى ﻣﺸﺮوﻋﻴّﺔ اﻟﻌﻘﻮد.
ّ
وﻫــﺬﻩ اﳌﻌﻄﻴــﺎت وﺣــﺪﻫﺎ ﻛﻔﻴﻠــﺔ ﺑﻄﻤﺄﻧــﺔ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ،
اﻟﺼ ـ ـ ـ ــﻜﻮك  ،إذا أرد πأن
وﺗﺸ ـ ـ ـ ــﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ اﻻﻛﺘﺘ ـ ـ ـ ــﺎب ﰲ ّ
) (١اﻟﻘﺮي )ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ( ،اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ )اﻟﺘﻮرﻳﻖ( وﺗﻄﺒﻴﻘﺎÎﺎ
اﳌﻌﺎﺻﺮة.١٨ :
) (٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ.
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اﻟﺼــﻜﻮك إﱃ وﺛﻴﻘــﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴّــﺔ ،ﻛﻤــﺎ
ﻧﺘﺨﻠّﺺ ﻣــﻦ ﺷــﺎﺋﺒﺔ ﺗﻄﻮﻳــﻊ ّ

ﺗﻔﺮﺿﻪ وﻛــﺎﻻت اﻟﺘﺼــﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤــﺎﱐ ،واﻟﺮﺟــﻮع إﱃ اﳋﺼﻮﺻــﻴّﺔ
اﻟﺼﻜﻮك؛ ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ ﻋــﺪم ﺟـﻮاز
اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ّ
اﻟﺼـ ــﻜﻮك ﻟﻠﻘﻴﻤـ ــﺔ اﻻﲰﻴّـ ــﺔ ،أو اﻟﻌﺎﺋـ ــﺪ ﻋﻠـ ــﻰ
ﺿـ ــﻤﺎن ﻣﺼـ ــﺪر ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ،وﲢﻘﻴــﻖ اﳌﻠﻜﻴّــﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴّــﺔ ﻟﻸﺻــﻮل ﳏـ ّـﻞ اﻟﺘﺼــﻜﻴﻚ
ّ
ﲢﻤﻠــﻪ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺆوﻟﻴّﺎت؛ إذ ﻻ ﳜﻔــﻰ
ﲣﻮﻟــﻪ ﻣــﻦ ﻣﻨــﺎﻓﻊ ،وﻣــﺎ ّ
ﲟــﺎ ّ

أ ّن وﻛـ ـ ــﺎﻻت اﻟﺘﺼـ ـ ــﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤـ ـ ــﺎﱐ -وﻣـ ـ ــﻦ ﺿـ ـ ــﻤﻨﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟـ ـ ــﺔ
اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻴّﺔ اﻟﺪوﻟﻴّ ـ ــﺔ ﻟﻠﺘﺼ ـ ــﻨﻴﻒ -ﺗﻘ ـ ــﻮم ﺑﺸ ـ ــﻜﻞ ﻋ ـ ــﺎم ﺑﺘﻘـ ـ ـﻮﱘ
اﳌﺨ ـ ــﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠّﻘ ـ ــﺔ tﺻ ـ ــﺪارات اﻟ ـ ــﺪﻳﻦ ،ﺳـ ـ ـﻮاء ﻟﻠﺸ ـ ــﺮﻛﺎت ،أو
اﳊﻜﻮﻣ ــﺎت؛ أي :ﻗ ــﺪرة اﳌﺼ ــﺪر ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻮﻓ ــﺎء ﺑﺘﺴ ــﺪﻳﺪ ﻓﻮاﺋ ــﺪ
اﻟﺪﻳﻦ ،واﻷﻗﺴﺎط اﳌﱰﺗّﺒــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳﻄﻤــﺌﻦ
ـﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻻﻛﺘﺘ ـ ــﺎب ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴّ ـ ــﺔ
اﳌﺴ ـ ــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،وﻳﺸ ـ ـ ّ

اﻟﺼ ــﻜﻮك ﰲ ﺣﺎﺟ ــﺔ إﱃ
اﳌﺼ ــﺪرة ،و†ﳌﺜ ــﻞ ﻓ ــﺈ ّن اﳌﺴ ــﺘﺜﻤﺮ ﰲ ّ
ﺑﺘﺤﻤـ ــﻞ
ﻣﺜـ ــﻞ ﻫـ ــﺬﻩ اﻟﻀـ ــﻤﺎπت أو اﻟﺘﻄﻤﻴﻨـ ــﺎت ،ﻣـ ــﻊ ﻗﻨﺎﻋﺘـ ــﻪ ّ

اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻋﺪة »اﻟﻐﻨﻢ †ﻟﻐﺮم«.
وﻋﻠﻴـ ــﻪ ،ﻓـ ــﺈ ّن اﻓﺘﻘـ ــﺎر اﻷﺳ ـ ـﻮاق اﳌﺎﻟﻴّـ ــﺔ اﻹﺳـ ــﻼﻣﻴّﺔ إﱃ
ﻣﺆﺳﺴ ــﺎت ﺑﺪﻳﻠ ــﺔ ،ﺗﺘﻤﺎﺷ ــﻰ وﻣﺘﻄﻠّﺒ ــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳ ــﻞ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ،
ّ

ﻳﻌ ـ ـ ّﺪ ﻣـ ــﻦ اﻷﺳـ ــﺒﺎب اﳍﻴﻜﻠﻴّـ ــﺔ اﻟﺪاﻓﻌـ ــﺔ إﱃ ﳏﺎﻛـ ــﺎة اﻟﺴـ ــﻨﺪات
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّــﺔ ،وﻣ ــﻦ ﰒّ اﻟﻮﻗ ــﻮع ﰲ اﳌﺨﺎﻟﻔ ــﺎت اﻟﺸ ــﺮﻋﻴّﺔ ،رﻏ ــﻢ ﻣ ــﺎ
ﺗﺜﲑﻩ ﻣﻦ ﺟﺪل.
اﳌﻄﻠ ــﺐ اﻟﺜ ــﺎﱐ :ﺿ ــﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴ ــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴّــﺔ وﳏﺪودﻳّــﺔ

اﳌﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴّﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر:

  -١ﺿﻌﻒ اﳌﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴّﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر:

ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﺿﻌﻒ اﳌﻘﺪرة اﻻﺳــﺘﻴﻌﺎﺑﻴّﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر †ﻗﺘﺼــﺎد
ﺑﻠ ــﺪ ﻣ ــﺎ ،ﰲ ﻋ ــﺪم اﺳ ــﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﺳ ــﺘﻐﻼل اﳌ ـ ـﻮارد اﳌﺘ ــﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳ ــﻪ
اﺳــﺘﻐﻼﻻً ﻛــﺎﻣﻼً ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ ﻣﺴــﺘﻮى ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ
ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد.
وﻣ ـ ـ ــﻦ اﻷﻣﺜﻠ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ــﻚ :ﻋ ـ ـ ــﺪم ﻣﻘ ـ ـ ــﺪرة اﻟﺒﻨ ـ ـ ــﻮك،
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ
واﻟﺸﺮﻛﺎت ،و ّ

ﻓ ـ ـ ـﻮاﺋﺾ ﻣﺎﻟﻴّـ ـ ــﺔ ،ﻓﻘـ ـ ــﺪ أ ّﻛـ ـ ــﺪت دراﺳـ ـ ــﺔ اﻗﺘﺼـ ـ ــﺎدﻳّﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴّـ ـ ــﺔ أ ّن
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اﻻﻗﺘﺼﺎدÓت اﳋﻠﻴﺠﻴّــﺔ ﻣﺎزاﻟــﺖ اﻗﺘﺼــﺎدÓت اﺳــﺘﻬﻼﻛﻴّﺔ †ﻟﺪرﺟــﺔ

ﻛﺒــﲑة ﺗﻌــﺎﱐ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﻓﻬﻨــﺎك ﻓﺠــﻮة ﻛﺒــﲑة

اﻷوﱃ ،وأ ّن اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ اﳍﺎﺋﻞ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻲ اﳋﻠﻴﺠــﻲ،
™ي ﺻﻮرة ﻣﻊ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ †ﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻀﺌﻴﻞ ،ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ّ
ﺗﻄﻠّﻌــﺎت ﺷــﻌﻮب اﳌﻨﻄﻘــﺔ وآﻣﺎﳍ ـﺎ وﻃﻤﻮﺣﺎ Îـﺎ ،ﰲ اﻟﺘﻘ ـ ّﺪم واﻟﻨﻤـ ّـﻮ
اﻟ ـ ّﺬي ﻳﺘﻮﻗّــﻒ إﱃ ﺣ ـ ّﺪ ﻛﺒــﲑ ﰲ اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ اﳊ ـ ّﺪ ﻣــﻦ اﻹﻧﻔــﺎق
اﻻﺳ ـ ـ ـ ــﺘﻬﻼﻛﻲ ،وﲣﻔﻴﻀ ـ ـ ـ ــﻪ وﺗﺮﺷ ـ ـ ـ ــﻴﺪﻩ ﻟﺼ ـ ـ ـ ــﺎﱀ زÓدة اﻹﻧﻔ ـ ـ ـ ــﺎق

ﰲ ﲤﻮﻳ ـ ــﻞ اﻻﺳ ـ ــﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺼ ـ ــﻞ ﰲ ﺑﻌ ـ ــﺾ اﻟ ـ ــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ إﱃ
 ،%٧٠ﻳـ ـ ـ ــﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬـ ـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﻼل اﻟﺘﻤﻮﻳ ـ ـ ـ ـﻞ اﻻﻗﱰاﺿـ ـ ـ ــﻲ
واﻹﻋــﺎπت اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﰲ ﻇــﻞ ﻋﻮﳌــﺔ اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴــﺔ
ﻣﺘﻤﺜﻠ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﰲ اﻟﺘﻘ ـ ـ ـ ـ ــﺪم اﳍﺎﺋ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻻﺗﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻻت
واﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ،واﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﳉــﺎت ،وﺑ ـﺮاﻣﺞ اﻹﺻــﻼح اﻻﻗﺘﺼــﺎدي

اﳌﺆﺷ ـ ـﺮ اﻟ ـ ـﺮﺋﻴﺲ ﰲ ﺗﻄـ ــﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎد
اﻻﺳـ ــﺘﺜﻤﺎري اﻟ ـ ـ ّﺬي ﻳﻌﺘـ ــﱪ ّ
وﳕﻮﻩ).(١
ّ

واﻟﺘﻜﻴﻒ اﳍﻴﻜﻠﻲ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ واﻟﺒﻨــﻚ
اﻟـ ـ ــﺪوﱄ ،وﻇـ ـ ــﺎﻫﺮة اﻧـ ـ ــﺪﻣﺎج اﳌﺆﺳﺴـ ـ ــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴـ ـ ــﺔ واﻟﺸـ ـ ــﺮﻛﺎت
اﻟﻜ ــﱪى ،وﻋﺎﳌﻴ ــﺔ أﺳـ ـﻮاق اﳌ ــﺎل ،وﰲ ﻇ ــﻞ ﻣﺸ ــﺎﻛﻞ اﻗﺘﺼ ــﺎدﻳﺔ
وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ).(٣

وﻗ ــﺪ أﺷ ــﺎرت ﺑﻌ ــﺾ اﻟﺪراﺳ ــﺎت إﱃ اﺳ ــﺘﻤﺮار ﺿ ــﻌﻒ
اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴّﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺒﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﳑـّـﺎ
ـﺆدي إﱃ ﺗﺴـ ّـﺮب ﺟﺎﻧــﺐ ﻛﺒــﲑ ﻣــﻦ ﻣ ـ ّﺪﺧﺮاÎﺎ إﱃ اﳋــﺎرج ،أو
ﻳـ ّ
ﺗ ـ ـ ــﺪوﻳﺮﻫﺎ ﰲ اﻻﻗﺘﺼ ـ ـ ــﺎد اﻟﺮﻣ ـ ـ ــﺰي اﳌﺘﻤﺜّـ ـ ــﻞ ﰲ أﺳـ ـ ـ ـﻮاق اﳌ ـ ـ ــﺎل،

واﻟﻌﻤ ـ ـ ــﻼت ،واﻟﺒﻮرﺻ ـ ـ ــﺎت ،ﻣﻀ ـ ـ ــﻴﻔﺔ أ ّن ﻫ ـ ـ ــﺬﻩ اﻻﻗﺘﺼ ـ ـ ــﺎدات
ﺑﻮﺿ ـ ــﻌﻬﺎ اﳊ ـ ــﺎﱄ ﻋ ـ ــﺎﺟﺰة ﻋ ـ ــﻦ اﻣﺘﺼ ـ ــﺎص اﳉ ـ ــﺰء اﻟﻜﺒ ـ ــﲑ ﻣ ـ ــﻦ
ﻓﻌﺎﻟــﺔ ،واﻟــﱵ ﻣــﻦ ﺷــﺄµﺎ أن
اﳌ ّﺪﺧﺮات ،وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ّ
ﺗﺪﻋﻢ إﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻷﻣﻮال ﻋﱪ اﳌﺸﺎرﻛﺎت ،واﳌﻀــﺎر†ت
ﺑﻮاﺳـ ــﻄﺔ آﻟﻴـ ــﺔ ﺻـ ــﻜﻮك اﳌﺸـ ــﺎرﻛﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘـ ــﺔ أﻛﺜـ ــﺮ ﻣـ ــﻊ ﻣﺒـ ــﺎدئ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ).(٢
وﻗـ ــﺪ اﻋﺘـ ــﱪت ﺑﻌـ ــﺾ اﻟﺪراﺳـ ــﺎت أ ّن ﻣﺴـ ــﺄﻟﺔ ﺟـ ــﺬب
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ،وﻗﻀــﻴﺔ ﺗــﻮﻃﲔ اﻷﻣـﻮال اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،واﳊــﺪ
ﻣــﻦ ﻫﺠﺮÎــﺎ إﱃ اﳋــﺎرج ﰲ اﻟﻈــﺮوف اﻟﺮاﻫﻨــﺔ ،ﱂ ﻳﻌــﺪ ﺧﻴــﺎراً أو
أﻣـ ـﺮاً ﳝﻜ ــﻦ ºﺟﻴ ــﻞ اﻟﻄ ــﺮح اﻟﻨﻈ ــﺮي واﻟـ ـﻮاﻗﻌﻲ ﻟـ ــﻪ ،ﺑ ــﻞ أﺻ ــﺒﺢ
ﻣﻄﻠﺒـ ـﺎً وﻗـ ـﺮاراً وﻃﻨﻴـ ـﺎً وﺿ ــﺮورة اﻗﺘﺼ ــﺎدﻳﺔ ﻫﺎﻣ ــﺔ ﲤﻠﻴﻬـ ـﺎ ﻇ ــﺮوف
اﻟﻌﺼــﺮ اﳊﺎﺿــﺮ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗــﻪ ،وإﺣــﺪى اﻷوﻟــﻮÓت اﻹﺳ ـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﻌ ــﺎﱂ اﻟﻌ ــﺮﰊ؛ وذﻟ ــﻚ ﻹﺣ ــﺪاث ﻧ ــﻮع ﻣ ــﻦ اﻟﺘ ـﻮازن ﺑ ــﲔ اﳌ ـﻮارد
اﻻﻗﺘﺼ ـ ـ ــﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ـ ــﺔ ﲟ ـ ـ ــﺎ ﻓﻴﻬ ـ ـ ــﺎ رأس اﳌ ـ ـ ــﺎل ،وﺑ ـ ـ ــﲔ اﳌ ـ ـ ــﺮدود
اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدي واﻻﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﳍ ــﺬﻩ اﳌـ ـﻮارد ،ﰲ ﻇ ــﻞ ﻓﺠ ــﻮة ﻣﺎﻟﻴ ــﺔ

) (١اﳉﻮرﻳّﺔ )أﺳﺎﻣﺔ( ،ﺻﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.١٥٥ :
) (٢ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ )ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ( ،اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ،ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻴﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.١٨٦ :

وﺗﺮﺟ ـ ـ ـ ــﻊ أﺳ ـ ـ ـ ــﺒﺎب ﻫﺠ ـ ـ ـ ــﺮة رؤوس اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـﻮال اﻟﻌﺮﺑﻴّ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻟﻼﺳ ــﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻐ ــﺮب ﺑﺸ ــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ــﺮ ،أو ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟﺒﻨ ــﻮك
اﻹﺳـ ــﻼﻣﻴّﺔ ﻋـ ــﱪ ﺻـ ــﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳـ ــﺘﺜﻤﺎر ،وﻏﲑﻫـ ــﺎ ﻣـ ــﻦ اﻷوﻋﻴّـ ــﺔ
اﻻﺳـ ـ ــﺘﺜﻤﺎرﻳّﺔ ،إﱃ ﺿـ ـ ــﻌﻒ اﻟﻄﺎﻗ ـ ـ ـﺔ اﻻﺳـ ـ ــﺘﻴﻌﺎﺑﻴّﺔ اﻻﺳـ ـ ــﺘﺜﻤﺎرﻳّﺔ
ﻻﻗﺘﺼــﺎدات دول اﳌﻨﻄﻘــﺔ ،وﻋــﺪم ﺗــﻮﻓّﺮ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳّﺔ
اﳌﻼﺋﻤــﺔ ﰲ ﳎــﺎل اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋــﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ
اﳌﻌﻮﻗ ـ ــﺎت اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدﻳّﺔ ؛ ﻣ ـ ــﻦ أﺑﺮزﻫ ـ ــﺎ ﺿ ـ ــﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴ ـ ــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴّـ ــﺔ،
ّ
اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻓﻀﻼً ﻋــﻦ ﻋﻮاﻣــﻞ أﺧــﺮى ﻏــﲑ
و ّ
ﳏ ّﻔـ ــﺰة؛ ﻣﺜـ ــﻞ :ﺿـ ــﻌﻒ اﻟﺸـ ــﻔﺎﻓﻴّﺔ ،وﺷـ ــﻴﻮع اﻟـ ــﺮوﺗﲔ ،واﻟﻔﺴـ ــﺎد
اﻹداري واﳌﺎﱄ ،وﻏﻴﺎب اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت.
وإذا أﺿــﻔﻨﺎ إﱃ ﻛـ ّـﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ ﺷــﻴﻮع ﻋﻘﻠﻴّــﺔ اﻟـﺮﺑﺢ
اﻟﻜﺒﲑ ،واﻟﺴﺮﻳﻊ ،واﳋــﻮف ﻣــﻦ اﳌﺨــﺎﻃﺮة ﻟــﺪى ﻗﻄــﺎع ﻛﺒــﲑ ﻣــﻦ

اﳌﺴ ــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،ﺳـ ـﻮاء ﻛﺎﻧ ــﺖ ﳐ ــﺎﻃﺮ ﲡﺎرﻳّــﺔ πﲨ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﺗﻘﻠّﺒ ــﺎت
اﻟﺴ ـ ـ ــﻮق ،أو ﳐ ـ ـ ــﺎﻃﺮ أﺧﻼﻗﻴّ ـ ـ ــﺔ ﺗﺘﻌﻠّ ـ ـ ــﻖ ﲞﻴﺎﻧ ـ ـ ــﺔ اﻟﺸـ ـ ـ ـﺮﻳﻚ ،أو
اﳌﻀ ـ ــﺎرب ،ﺗﺒـ ـ ـ ّﲔ ﻟﻨ ـ ــﺎ ﺣﻴﻨﺌ ـ ــﺬ ﺳ ـ ـ ّـﺮ اﻧﺘﺸ ـ ــﺎر ﻗﻨـ ـ ـﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳ ـ ــﻞ
†ﳌﺪاﻳﻨ ــﺔ؛ ﻣﺜ ــﻞ :ﺻ ــﻜﻮك اﳌﺮاﲝ ــﺔ ،وﺻ ــﻜﻮك اﻹﺟ ــﺎرة اﳌﻨﺘﻬﻴ ــﺔ
†ﻟﺘﻤﻠﻴــﻚ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺎب ﻋﻘــﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ †ﳌﺸــﺎرﻛﺔ واﳌﻀــﺎرﺑﺔ،
)(٣

اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ )ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ( ،ﻫﺠﺮة رؤوس اﻷﻣﻮال إﱃ اﳋﺎرج،
اﻷﺳﺒﺎب واﻵúر ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻼج ،ﲝﺚ ﻣﻘﺪم إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى.٦ :
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وﻣ ــﻦ أﻣﺜﻠ ــﺔ ذﻟ ــﻚ :إﺻ ــﺪار ﺻ ــﻜﻮك ﲟ ــﺎﻟﻴﺰ Óﻣﻘﺎﺑ ــﻞ ﺑﻴ ــﻊ

واﻧﻌﻜ ـ ـ ـ ــﺎس ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘ ـ ـ ـ ــﺎت اﳌﺨﺎﻟﻔ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠﻀـ ـ ـ ـ ـﻮاﺑﻂ

اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ).(١
)(٢
وﻟﻌ ـ ـ ّـﻞ اﳊ ـ ــﺪﻳﺚ ﻋ ـ ــﻦ ﳏﺪودﻳّـ ــﺔ اﳌﻘ ـ ــﺪرة اﻻﺳ ـ ــﺘﻴﻌﺎﺑﻴّﺔ
ﻣﺎزاﻟ ــﺖ ﺑﻌﻴ ــﺪة ﻋ ــﻦ اﻟﻜﻔﺎﻳ ــﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴّ ــﺔ ،ﻓﻀ ـ ـﻼً ﻋ ــﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ Îــﺎ
اﻟﺼـ ــﻨﺎﻋﻴّﺔ ،ﻓﺎﳊﺎﺟـ ــﺔ إﱃ إﻧﺸـ ــﺎء اﳌﺸـ ــﺎرﻳﻊ اﻟﺰراﻋﻴّـ ــﺔ ،واﻟﺼـ ــﻨﺎﻋﻴّﺔ،
وﲢﻘﻴ ــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ،واﻟ ــﺘﺨﻠّﺺ ﻣ ــﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴّــﺔ اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدﻳّﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﻣ ــﻮر

ﻫــﺬﻩ اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﻌﺸــﺮ ﺗــﺬﻫﺐ ﻋﺎﺋــﺪات ﺗﺸــﻐﻴﻞ اﳌﻄ ـﺎر إﱃ ﲪﻠــﺔ
أي ﻣ ـ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻟﺴ ـ ــﻨﻮات
ّ
اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك ،وإذا ﲢﻘﻘ ـ ــﺖ ﺧﺴ ـ ــﺎﺋﺮ ﰲ ّ

اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘ ّﺪﻣــﺔ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن ﳛ ّﻔــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﰲ
اﻟﺒﻠ ــﺪان اﻹﺳ ــﻼﻣﻴّﺔ ،وﻋ ــﺪم ﻫﺠ ــﺮة اﻷﻣ ـ ـﻮال إﱃ اﳋ ــﺎرج ،وﻟﻜ ـ ّـﻦ
اﻟﻮاﻗ ــﻊ أﺛﺒ ــﺖ ﻋﻜ ــﺲ ذﻟ ــﻚ ،وﳝﻜ ــﻦ أن ﻧﻼﺣ ــﻆ ﺑﺴ ــﻬﻮﻟﺔ ﺳ ــﻌﻲ
اﻟﺒﻠ ـ ــﺪان اﳌﺘﻘ ّﺪﻣ ـ ــﺔ إﱃ اﻻﺳ ـ ــﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺒﻠ ـ ــﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴ ـ ــﺔ ﲝﺜـ ـ ـﺎً ﻋ ـ ــﻦ

اﻟﻌﺎﳌﻴّﺔ).(٣
وﻟﻌـ ّـﻞ ﳒــﺎح اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳـّـﺔ ﰲ ﺗﻄــﻮﻳﺮ اﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎ ،ﻫــﻮ

اﻟﺒﺪﻳﻬﻴّﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺒﻮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟــﺪول اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ،ﺑــﻞ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ،
ﻓــﺈ ّن ﻣﺮدودﻳّــﺔ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﰲ اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴّــﺔ أﻛــﱪ ﻣــﻦ ﻣﺜﻴﻼÎــﺎ ﰲ

ﻣﺮدودﻳّﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.

  -٢ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴّﺔ:

إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أ ّن ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴّﺔ ﳝﺜّــﻞ ﻋﺎﺋﻘـﺎً أﻣــﺎم إﳒــﺎز
اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟــﱵ ﻣــﻦ ﺷــﺄµﺎ أن ﺗﺴــﺘﻘﻄﺐ رؤوس اﻷﻣ ـﻮال اﳌﺘﺎﺣــﺔ ﰲ
اﺳـ ـ ــﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻴﻘﻴّـ ـ ــﺔ ،ﻓـ ـ ــﺈ ّن اﳊﺎﺟـ ـ ــﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫـ ـ ــﺎ وﻟّـ ـ ــﺪت ﻟـ ـ ــﺪى
ـﻄﺮÎﺎ إﱃ اﻟﺘــﺪاﻳﻦ
اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻧﻔﻘﺎت إﺿﺎﻓﻴّﺔ أﺛﻘﻠﺖ ﻣﻮازÎπــﺎ ،واﺿـ ّ
ﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ اﻟﻌﺠــﺰ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴّــﺔ ،وذﻟــﻚ ﺑﺸـ ّـﱴ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣــﺔ ،وﻋﻠــﻰ
†ﻟﺼـ ــﻜﻮك اﻟﺴـ ــﻴﺎدﻳّﺔ
اﻟﺼـ ــﻜﻮك اﻟـ ــﱵ اﺷـ ــﺘﻬﺮت ﺗﺴـ ــﻤﻴﺘﻬﺎ ّ
رأﺳـ ــﻬﺎ ّ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﺣﻜﻮﻣﻴّﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳــﺖ ،أو ﻧﻘــﻞ ﻣﻠﻜﻴّﺘﻬــﺎ
ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ اﻷﺻﻞ ،ﳑّﺎ ّأدى إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸــﻜﻠﻴّﺔ اﻟﻌﻘــﻮد

اﻟﺼــﻜﻮك ،ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ
ـﺤﺔ ﺗﻠــﻚ ّ
ﺑﻐــﺮض ّ
اﻟﺘﻮﺻــﻞ إﱃ ﺟ ـﻮاز أو ﺻـ ّ
اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.

) (١ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل )ﻋﺎدل( ،ﻫﺠﺮة رؤوس اﻷﻣﻮال اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ إﱃ اﳋﺎرج ﰲ
ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ ،ﲝﺚ ﻣﻘﺪم إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى.٢٥ :
) (٢ﻓﺎﳌﻘﺼﻮد ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴّﺔ ،أو ﳏﺪودﻳّﺔ اﳌﻘﺪرة
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴّﺔ ،ﻫﻮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻌﻼً ،أو دراﺳﺎت
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺎﻫﺰة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ إﻃﺎر ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴّﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳّﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ.
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اﻟﺼــﻜﻮك ﳌ ـ ّﺪة  ١٠ﺳــﻨﻮات ،ﰒّ
ﻣﻄــﺎر ﻛﻮاﻻﻣﺒــﻮر ﳉﻤﺎﻋــﺔ ﲪﻠــﺔ ّ
ﺗﻮﻗﻴــﻊ ﻋﻘــﺪ ﺷ ـﺮاء اﳌﻄــﺎر ﻣـ ّـﺮة أﺧــﺮى ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻠﺤﻈــﺔ ،وﺑــﻨﻔﺲ
ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺒﻴــﻊ ﻹﻋﺎدﺗــﻪ إﱃ ﻣﻠﻜﻴّــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﻌــﺪ  ١٠ﺳــﻨﻮات ،وﺧــﻼل

اﻟﺼ ــﻜﻮك ،وﰲ µﺎﻳ ــﺔ اﳌ ـ ّﺪة ﺗﻘ ــﻮم اﻟﺪوﻟ ــﺔ ﺑﺴ ــﺪاد
ﻳﺘﺤﻤﻠﻬ ــﺎ ﲪﻠ ــﺔ ّ
ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ﻷﺻــﺤﺎçﺎ ،وﺑــﻨﻔﺲ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﺑﻌــﺪ أن ﺗﻜــﻮن
ﻗﻴﻤــﺔ ﻫــﺬﻩ ّ
ﻗﺪ اﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫــﺬﻩ اﳊﺼــﻴﻠﺔ ﰲ ﺑﻨــﺎء ﻣﺸــﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳــﺪة ﻃـﻮال
ـﺨﻢ ﰲ اﻷﺳ ــﻌﺎر
اﻟﺴ ــﻨﻮات اﻟﻌﺸ ــﺮ ،واﻻﺳ ــﺘﻔﺎدة ﻣ ــﻦ ﻓ ــﺮوق اﻟﺘﻀ ـ ّ

ـﺠﻊ ﻋ ـ ـ ّﺪة دول إﺳـ ــﻼﻣﻴّﺔ إﱃ اﻟﺴـ ــﻌﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴـ ــﻖ آﻟﻴّـ ــﺔ
اﻟ ـ ـ ّﺬي ﺷـ ـ ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ،رﻏــﻢ ﻣــﺎ ﻳﻌﱰﻳﻬــﺎ ﻣــﻦ ﳐﺎﻟﻔــﺎت ﺷــﺮﻋﻴّﺔ ،واﻟﻮاﻗــﻊ أ ّن
ّ
ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ ﲢﺘــﺎج إﱃ اﻟﺪراﺳــﺔ واﻟﺘﻤﺤــﻴﺺ؛ ﳌﻌﺮﻓــﺔ أﺳــﺒﺎب
اﻟﻨﺠــﺎح -إن ﻛﺎﻧــﺖ ﺣﻘﻴﻘﻴّــﺔ -اﻟــﱵ ﺗﻌــﻮد ﻓﻘــﻂ إﱃ اﺳــﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺼ ــﻜﻮك اﳌﺘﻠﺒّﺴ ــﺔ †ﻟ ــﺮ† ،أم ﻫﻨ ــﺎك
آﻟﻴّ ــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ــﻞ ﲟﺜ ــﻞ ﻫ ــﺬﻩ ّ

ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى وراء ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰÓ؟
ﳏﻞ ﻧﻈﺮ πﰲ ﻫﺬا اﳌﻘــﺎم ،وﻟﻜــﻦ
وﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ّ
ﳝﻜــﻦ اﻹﺷــﺎرة إﱃ أ ّن اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳّﺔ اﳌﺮﺟـ ّـﻮة ،ﻻ ﺗﻘﺘﺼــﺮ
ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻀﺮوري ،ﺑــﻞ ﲢﺘــﺎج إﱃ إﺻــﻼﺣﺎت
ﻫﻴﻜﻠﻴّﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ،وﰲ إﻃﺎر اﳊﺪﻳﺚ ﻋــﻦ اﻟﺘﻘـ ّﺪم اﻻﻗﺘﺼــﺎدي

†ﻟﺼــﻜﻮك ،أ ّﻛــﺪ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻴﺴــﻮي أﺳــﺘﺎذ
اﳌــﺎﻟﻴﺰي ،وﻋﻼﻗﺘــﻪ ّ

ﻬﻤ ــﺔ ﻣﻨﺸ ــﻮرة ﻟ ــﻪ ﰲ
اﻻﻗﺘﺼ ــﺎد ﲟﻌﻬ ــﺪ اﻟﺘﺨﻄ ــﻴﻂ ﰲ دراﺳ ــﺔ ﻣ ّ
ﻛﺘــﺎب »اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﰲ ﻣﺼــﺮ :اﻟﻮاﻗــﻊ اﳌﺘﻌﺜّــﺮ واﻟﺒــﺪﻳﻞ اﻷﻓﻀــﻞ«،
)(٣

اﻟﺼﻜﻮك ﺑﲔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺎت واﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ،ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﺣﺴﲏ )úﺑﺖ(ّ ،
أﺧﺒﺎر ﻣﺼﺮ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴّﺔ .٢٠١٣/٠١/٢٣ ،ﺑﺪران )أﲪﺪ ﺟﺎﺑﺮ(،
ﳎﻠﺔ اﳌﺴﻠﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﲔ ،اﻟﻌﺪد،١٥٣
ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٤م .١٩٤ :أﲪﺪ )ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ( ،اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺼﻜﻮك ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ.٦٣-٦٠ :
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أ ّن رﻛ ــﺎﺋﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ﰲ ﻣ ــﺎﻟﻴﺰ Óﺗﻜﻤ ــﻦ ﰲ ﻋ ــﺪم ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ــﺎ ﻗﻮاﻋ ــﺪ

اﻟﻨﻈ ـ ـ ــﺎم اﻻﻗﺘﺼ ـ ـ ــﺎدي اﻟﻠﻴ ـ ـ ـﱪاﱄ ،واﲣﺎذﻫ ـ ـ ــﺎ إﺟ ـ ـ ـﺮاءات ﲢﻤ ـ ـ ــﻲ
ﺻ ــﻨﺎﻋﺎÎﺎ ،وﻓ ــﺮض اﻟﻀ ـ ـﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ــﻰ واردا Îــﺎ ﲟ ــﺎ ﻳﺘﻌ ــﺎرض ﻣ ــﻊ
ﻣﻄﺎﻟ ــﺐ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴ ــﲔ ،وﻫ ــﺬا ﺑﻌ ــﺪ أن ﲤ ـّـﺖ ﻋﻤﻠﻴّــﺔ اﳋﺼﺨﺼ ــﺔ،
واﻟﺘﺨﻠّــﻲ ﻋــﻦ اﳌﻠﻜﻴّــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﰲ أﻏﻠــﺐ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ،وذﻟــﻚ ﺑــﲔ
اﻟﺼـ ــﻜﻮك ﺑـ ــﺪأت ﻣـ ــﻦ
ﻋـ ــﺎﻣﻲ ١٩٩٩- ١٩٨٣م؛ ﲟﻌـ ــﲎ أ ّن ّ

ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻬﺖ اﳋﺼﺨﺼﺔ).(١
وﳑّﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﺮأي ،ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﲰﺎت اﻟﻀﻌﻒ ﰲ
اﻻﻗﺘﺼ ـ ــﺎد اﻟﺴ ـ ــﻮداﱐ اﻟ ـ ــﱵ ﺗﻈﻬ ـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ارﺗﻔ ـ ــﺎع ﻣﻌـ ـ ـ ّﺪﻻت
ـﺨﻢ ،وﻣﺴ ــﺘﻮÓت اﻟﺒﻄﺎﻟ ــﺔ ،وﺗﺮاﺟ ــﻊ ﻗﻴﻤ ــﺔ اﳉﻨﻴ ــﻪ ،إﺿ ــﺎﻓﺔ إﱃ
اﻟﺘﻀ ـ ّ
ºزم اﻟﻮﺿﻊ أﻛﺜﺮ
اﳓﺴﺎر ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ّ

ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎل اﳉﻨﻮب ،وذﻫﺎب ﺟﺰء ﻛﺒــﲑ ﻣــﻦ ﻋﺎﺋــﺪات اﻟــﻨﻔﻂ اﻟــﱵ

ﻛﺎﻧ ــﺖ ﺗﺸـ ـ ّﻜﻞ أﻛﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﺛﻠﺜ ــﻲ إرادات اﻟﺪوﻟ ــﺔ ﺧ ــﻼل اﻟﺴ ــﻨﻮات
اﻷﺧـ ــﲑة ،رﻏ ـ ـﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫـ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳـ ــﻞ اﻹﺳـ ــﻼﻣﻲ ،وإﺻـ ــﺪارﻫﺎ
ﻟﺼ ـ ـ ــﻜﻮك ﺣﻜﻮﻣﻴّـ ـ ــﺔ؛ ﻣﺜ ـ ـ ــﻞ» :ﺷ ـ ـ ــﻬﺎدات ﺷ ـ ـ ــﻬﺎﻣﺔ« ﻣﻨ ـ ـ ــﺬ ﻋ ـ ـ ــﺎم
)(٢
.١٩٩٩
واﳊﺎﺻ ـ ــﻞ :أﻧّـ ــﻪ ﻻ ﻳﻜﻔ ـ ــﻲ أ ّن ﻧﻈ ـ ـ ّـﻞ ﰲ داﺋ ـ ــﺮة اﻟﻨﻘ ـ ــﺪ

اﳌﻮﺟﻪ ﻻﻧﺼـﺮاف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ;ﻟﻴﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ )ﲟــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ
ّ
اﻟﺼﻜﻮك( إﱃ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﳌﺪاﻳﻨﺎت ،وﻣﺎ اﳒـّـﺮ
ّ
ﻋﻨـ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ــﻦ ﳏﺎﻛـ ـ ــﺎة ﻟـ ـ ــﻸدوات اﳌﺎﻟﻴّـ ـ ــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـّ ـ ــﺔ ،واﻟﻮﻗـ ـ ــﻮع ﰲ
اﳌﺨﺎﻟﻔـ ــﺎت اﻟﺸـ ــﺮﻋﻴّﺔ ،ﺑـ ــﻞ ﳚـ ــﺐ ﻣﻌﺎﳉـ ــﺔ اﻷﺳـ ــﺒﺎب اﳍﻴﻜﻠﻴّـ ــﺔ
اﻟﺪاﻓﻌﺔ إﱃ ذﻟــﻚ ،واﳌﺒــﺎدرة إﱃ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﻟﺒــﺪاﺋﻞ ،واﳊﻠــﻮل

ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــﺪ ﻣــﺎ أﺛﺒﺘــﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ
اﳌﺴــﺘﻤ ّﺪة ﻣــﻦ أﺻــﻮل اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔّ ،
ﻋﻘﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـّـﺔ ،واﻟﻌﻮاﻗــﺐ اﻟﻮﺧﻴﻤــﺔ اﻟـ ّـﱵ ﳝﻜــﻦ
أن ﺗﻔﻀ ـ ـ ـﻲ إﻟﻴﻬ ـ ــﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻏ ـ ـﺮار اﻷزﻣ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴّـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم ،٢٠٠٨
)(١

)(٢

اﻟﺪﺳﺘﻮر

اﻷﺻﻠﻲ،

اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ،
اﻟﺼﻜﻮك
ّ
.www.dostorasly.com
اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﰲ اﳌﺼﺎرف
ﳏﻤﺪ )ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ( ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ّ
اﻟﺴﻮداﻧﻴّﺔ ،ﳎﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ
اﻷول ،ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴّﺔ ،اﻷردن ،ا∏ﻠﺪ ،٢١اﻟﻌﺪد ّ
٢٠١٣م.٣٨ :

ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻻ أﻇﻨّﻪ ﳛ ّﻘﻖ ﻣﻌﺎﻓﺎﺗــﻪ ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻷزﻣــﺎت

اﻟﺪورﻳّــﺔ ﲟﺜ ــﻞ ﻫ ــﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠ ــﺎت اﳌﻐﻠّﻔ ــﺔ †ﻟﺸ ـ ـﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫ ــﺎ،
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ.

اﳌﻄﻠــﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:ﻋــﺪم وﺟــﻮد اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ اﻟﻮاﺟﺒــﺔ) (٣ﻣــﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ﰲ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك:

ّأوﻻً :ﻋــﺪم اﻋﺘﺒــﺎر ﻣﻘﺎﺻــﺪ اﻟﺸ ـﺮﻳﻌﺔ ﻋﻨــﺪ اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ

اﻟﺼـ ــﻜﻮك ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻨﻈـ ــﺮ ﰲ
اﻟﻌﻘـ ــﻮد :اﻗﺘﺼـ ــﺮت إﺟـ ــﺎزة ﺑﻌـ ــﺾ ّ

ﺳ ــﻼﻣﺔ ﺑﻨ ــﺎء اﻟﻌﻘ ــﻮد؛ ﻣ ــﻦ ﺣﻴ ــﺚ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬ ــﺎ ،دون اﻟﻨﻈ ــﺮ إﱃ
اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻻ ﻣﺂﻻÎﺎ ،ﻓﻜــﺎن اﻻﻫﺘﻤــﺎم †ﻷﻟﻔــﺎظ واﳌﺒــﺎﱐ
ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﲢﻘﻴ ــﻖ اﻟﺸ ــﺮوط اﻟﺸ ــﺮﻋﻴّﺔ ﳍ ــﺎ ،وإﳘ ــﺎل ﻣﻘﺎﺻ ــﺪﻫﺎ،
وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ.

وﻣ ــﻦ اﳌﻘ ـ ّـﺮر أ ّن اﻋﺘﺒ ــﺎر ﻣﻘﺎﺻ ــﺪ اﻟﺸ ـ ـﺮﻳﻌﺔ ﻋﻨ ــﺪ اﻟﻨﻈ ــﺮ ﰲ
أي ﺟﺰء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳـﺆﺛّﺮ ﰲ اﳊﻜــﻢ
ﻛﻞ ﻻ ّ
ﻳﺘﺠﺰأ ،وأ ّن إﳘﺎل ّ
اﻟﻌﻘﻮد ّ
اﻟﺸﺮﻋﻲ ﳍﺎ .ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻃﱯ» :ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ إذا ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﻪ اﻟﻘﺼﺪ ﺗﻌﻠّﻘــﺖ
ﺑــﻪ اﻷﺣﻜــﺎم اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴّــﺔ ،وإذا ﻋــﺮي ﻋــﻦ اﻟﻘﺼــﺪ ﱂ ﻳﺘﻌﻠّــﻖ ﺑــﻪ ﺷــﻲء
ﻣﻨﻬ ــﺎ«) ،(٤وﻳﻘ ــﻮل أﻳﻀ ـ ـﺎً» :ﻓ ــﺈ ّن اﻷﻋﻤ ــﺎل إذا ºﻣﻠﺘﻬ ــﺎ ﻣﻘ ـ ـ ّﺪﻣﺎت
ﻓﺈ µـﺎ أﺳ ــﺒﺎب ﳌﺴ ــﺒّﺒﺎت ﻫ ــﻲ ﻣﻘﺼ ــﻮدة ﻟﻠﺸ ــﺎرع،
ﻟﻨﺘ ــﺎﺋﺞ اﳌﺼ ــﺎﱀّ ،

واﳌﺴــﺒّﺒﺎت ﻫــﻲ ﻣــﺂﻻت اﻷﺳــﺒﺎب ،ﻓﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﰲ ﺟــﺮÓن اﻷﺳــﺒﺎب
ﻣﻄﻠﻮب ،وﻫــﻮ ﻣﻌــﲎ اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ اﳌــﺂﻻت«) .(٥ﻓﺎﻟﺒﺎﻋــﺚ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻘــﺪ
) (٣ﻳﻘﺼﺪ †ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ،أو اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻮاﺟﺐ ،اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ
ﻣﺸﱰ ﳏﺘﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﲣﺎذ ﻗﺮار †ﻟﺸـﺮاء ،أو †ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،أو ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ
اﻟﻮﻻÓت اﳌﺘّﺤﺪة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻳﻘﻮم ﺑﻪ $ﺟﺮ ،أو ﲰﺴﺎر ﻗﺒﻞ أن
ﻳﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أوراﻗﺎً ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺪرة .اﻧﻈﺮ :اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻨﻈّﻢ :ﻣﺴـﺮد
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﻤﻠﻴّﺎت اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﺳﺘﺎﻧﺪارز أﻧﺪ ﺑﻮرز .ﺑﻮﻫﺮاوة )ﺳﻌﻴﺪ(
ودﺳﻮﻗﻲ )أﺷﺮف( ،ﺗﻘﻮﱘ ﻧﻘﺪي ﻟﻠﻘﻀﺎ Óاﻟﺸـﺮﻋﻴّﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﲟﻠﻜﻴّﺔ
اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل .١١٧ :اﻗﺘﺒﺴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة،
وأﺳﻘﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻮاﺟﺐ اﳌﻌﻬﻮد
اﻟﺼﻜﻮك.
إﱃ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻮﻳﻎ ّ
) (٤اﳌﻮاﻓﻘﺎت.٩/٣ :
) (٥اﳌﻮاﻓﻘﺎت ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.١٨٧/٥ :
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ﳚــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﻣﻮاﻓﻘ ـﺎً ﳌﻘﺼــﻮد اﻟﺸــﺎرع ،وﻫــﺬا أﺻــﻞ ﻣﺒــﺪأ ﲢــﺮﱘ

اﳊﻴﻞ ،ﻛﻤﺎ أ ّن ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﳚﺐ أن ﳛ ّﻘﻖ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وأن
ﺣﺮﻣﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ ،واﻟﻨﻈــﺮ
ﺗﱰﺗّﺐ آúرﻩ ﻋﻠﻴﻪ ،وإﻻّﻛﺎن ّ
ﺻﻮر ،ًÓوﻟﺬﻟﻚ ّ
ﰲ ﻣــﺎ ﻳــﺆول إﻟﻴــﻪ اﻟﻌﻘــﺪ ﻳ ـﺆﺛّﺮ ﰲ ﺷــﺮﻋﻴّﺘﻪ ،وﻫــﺬا أﺻــﻞ ﻣﺒــﺪأ ﺳ ـ ّﺪ

اﻟﺬراﺋﻊ).(١

qﻧﻴـ ـ ـﺎً :ﻋ ـ ــﺪم اﻟﺘﻮاﻓ ـ ــﻖ ﺑ ـ ــﲔ اﻟﻔﺘ ـ ــﻮى وﺑ ـ ــﲔ ﻣﺴ ـ ــﺘﻨﺪات

اﻟﺼــﻜﻮك :اﻗﺘﺼ ـﺮت
اﻟﺼــﻜﻮك ،أو ﺑــﲔ اﻟﻔﺘــﻮى وﺗﻄﺒﻴﻘــﺎت ّ
ّ

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ؛ ﻧﻈ اﺮً إﱃ ﻋﺪم إﻟﺰاﻣﻴّﺘﻬﺎ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ّأدى
ّ
اﻟﺘﻄﺮق ﳍﺎ.
إﱃ ﺣﺼﻮل اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ّ

راﺑﻌ ـﺎً :ﻗﻴــﺎم اﳌﺴﺘﺸــﺎر اﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺑﻌﻀــﻮﻳّﺔ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ

ﻫﻴﺌـ ـ ـ ــﺔ ﺷـ ـ ـ ــﺮﻋﻴّﺔ :ﻓﺤﺴ ـ ـ ــﺐ دراﺳ ـ ـ ــﺔ ﺷ ـ ـ ــﺮﻛﺔ »ﻓﻨ ـ ـ ــﺪات وورك

اﻟﺼــﻜﻮك
اﻻﺳﺘﺸــﺎرﻳّﺔ« ،ﻓــﺈ ّن ﻣــﻦ اﻷﺳــﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ ﻻﳓـﺮاف ّ
ﻫــﻮ اﻟﱰﻛﻴــﺰ اﻟﺸــﺪﻳﺪ ﰲ وﻇﻴﻔــﺔ اﳌﺴﺘﺸــﺎر اﻟﺸ ـﺮﻋﻲ ،ﻓﻘــﺪ ﺷــﻐﻞ
ﻋﺸ ـ ـ ـﺮة ﻓﻘﻬ ـ ــﺎء  %٤٦ﻣ ـ ــﻦ وﻇ ـ ــﺎﺋﻒ اﳌﺴﺘﺸ ـ ــﺎرﻳﻦ اﻟﺸ ـ ــﺮﻋﻴﲔ
ﻟﻠﺼــﻜﻮك اﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ  ٧٥٥وﻇﻴﻔــﺔ ،وﻫــﺬا اﻟﱰﻛﻴــﺰ اﳌﺘﻤﺜّــﻞ ﰲ ﻗﻴــﺎم
ّ

اﻟﺼــﻜﻮك ﻋﻠــﻰ ﻫﻴﻜــﻞ
اﻹﺟــﺎزة اﻟﺸــﺮﻋﻴّﺔ ﰲ ﺑﻌــﺾ ﺗﻄﺒﻴﻘــﺎت ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ،وإﺟ ـﺮاء اﻟﺘﻌــﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﳍﻴﺌــﺔ اﻟﺸــﺮﻋﻴّﺔ
ّ

اﳌﺴﺘﺸ ــﺎر اﻟﺸ ـ ـﺮﻋﻲ ﺑﻌﻀ ــﻮﻳّﺔ أﻛﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  ٣٤ﻫﻴﺌ ــﺔ ﺷ ــﺮﻋﻴّﺔ ﻻ

ﻟﻠﺼ ــﻜﻮك ،وﻋﻠ ــﻰ وﺟ ــﻪ اﳋﺼ ــﻮص ﻋﻘ ــﻮد اﻹﺟ ــﺎرة،
اﻟﻜﺎﻣﻠ ــﺔ ّ
اﻟﺘﻌﻬ ــﺪات †ﻟﺸ ـﺮاء ،واﳌ ـﻮاد
واﳌﻀ ــﺎرﺑﺔ ،واﳌﺸ ــﺎرﻛﺔ ،واﻟﻮﻛﺎﻟ ــﺔ ،و ّ
ﻛﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻘــﻮد ،وﻫــﺬا ﻳﻌــﲏ أ ّن
اﳋﺎﺻﺔ ﲝﺎﻻت اﻹﺧﻔﺎق ﰲ ّ
اﻟﻔﺘﻮى ﱂ ﺗﻼﻣﺲ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﱵ ﺟــﺮى ﺗﻘﻮﳝﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻷﻃـﺮاف
ذات اﻟﻌﻼﻗـ ــﺔ اﻟـ ــﱵ ﻛـ ــﺎن ﻣـ ــﻦ اﻟﻮاﺟـ ــﺐ أن ﺗﺸـ ــﻤﻠﻬﺎ اﻹﺟـ ــﺎزة

ﻟﻠﺼــﻜﻮك ،وﻗــﺪ ﺻــﺎﺣﺐ ذﻟــﻚ ﻋــﺪم اﻟﻔﻬــﻢ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ
اﳌﻌ ّﻘــﺪة ّ
ﺑﻌــﺾ اﻟﺸــﺮﻋﻴﲔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻠــﺔ اﳌﻌﻘ ـ ّﺪ؛ ﺑﺴــﺒﺐ ﻋــﺪم ﺗــﻮﻓﺮ اﳋﻠﻔﻴّــﺔ
اﳌﺘﺨﺼﺼــﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ،وﻋﻤﻠﻴّــﺎت اﻷﺳ ـﻮاق اﳌﺎﻟﻴّــﺔ،
اﻟﻌﻠﻤﻴّــﺔ
ّ
واﻋﺘﻤ ــﺎدﻫﻢ ﻋﻠ ــﻰ ﺷ ــﺮح اﳋـ ـﱪاء ﳍ ــﻢ ﰲ ذﻟ ــﻚ† ،ﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﱃ
اﻟﺼــﻜﻮك ﻓﻘﻬﻴـﺎً،
ﻣﻴﻠﻬﻢ إﱃ اﻷﺧــﺬ †ﻟــﺮﺧﺺ ﰲ ﻫﻨﺪﺳــﺔ ﺗﻠــﻚ ّ

اﳌﻌﻨﻴّــﺔ ،دون اﻟﺘﺄ ّﻛ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﺗﻀ ــﻤﲔ اﻟﺘﻌ ــﺪﻳﻼت ﰲ اﳌﺴ ــﺘﻨﺪات

ﻳﻌﻄـ ــﻲ اﳌﺴﺘﺸـ ــﺎر اﻟﺸـ ـ ـﺮﻋﻲ اﻟﻮﻗـ ــﺖ اﻟﻜـ ــﺎﰲ ﻟﺪراﺳـ ــﺔ اﳍﻴﻜﻠـ ــﺔ

ﻓﻜﺎن اﻻﳓﺮاف ﺑﲔ اﳌﺒﺎﱐ واﳌﻌﺎﱐ ).(٣

اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ.
ﻛﻤﺎ أ ّن اﻫﺘﻤــﺎم اﳍﻴﺌــﺎت اﻟﺸ ـﺮﻋﻴّﺔ ﰲ ﺑﻌــﺾ ﺗﻄﺒﻴﻘــﺎت
اﻟﺼ ــﻜﻮك ،ﱂ ﻳﺘﺠ ــﺎوز أﻛﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻹﺟ ــﺎزة اﻟﺸ ـ ـﺮﻋﻴّﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜ ــﻞ،
ّ
واﳌﺴ ــﺘﻨﺪات ،وﻟ ــﺬﻟﻚ ﱂ ﺗﺘ ــﻮﻓﺮ أي ºﻛﻴ ــﺪات ﻣﻼﺋﻤ ــﺔ ﺑﺸ ــﺄن
اﺳــﺘﺨﺪام ﺣﺼــﻴﻠﺔ ﺑﻴــﻊ اﻟﺼــﻜﻮك ﰲ اﻟﻐــﺮض اﻟ ـ ّﺬي أﺻــﺪرت

اﻟﺼــﻜﻮك اﺳــﺘﻨﺪت ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻬــﺎ اﻟﻨﻈــﺮي إﱃ
اﳋﻠــﻞ :ﳒــﺪ أ ّن ﺑﻌــﺾ ّ

ﺼﻜﻮك).(٢
أي ºﻛﻴﺪات ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد أﺻﻮل اﻟ ّ
ّ

ﺳ ــﻼﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ــﺬ ،ﳑـّ ـﺎ ﻛ ــﺎن ﺳ ــﺒﺒﺎً وﻋ ــﻮ ًπﻟﻠﻤﺘﻼﻋﺒ ــﲔ ﻋﻠ ــﻰ ﺟﻌ ــﻞ
اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﻣﻄﻴّﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺂرçﻢ ﻏــﲑ اﳌﺸ ـﺮوﻋﺔ ،وﻫــﺬا ﻣــﺎ دﻓــﻊ أﻫــﻞ

اﻟﺼ ــﻜﻮك ،أو
ﻣ ــﻦ أﺟﻠ ــﻪ ،أو †ﻟﻄﺮﻳﻘ ــﺔ اﶈ ـ ّﺪدة ﰲ ﻣﺴ ــﺘﻨﺪات ّ
اﳌﻮزﻋــﺔ ،ﺑــﻞ ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ
ﺑﺸــﺄن ﻣــﺪى ﲢﻘﻴﻘﻬــﺎ ﻟﻠﻌﻮاﺋــﺪ اﳌﺘﻮﻗّﻌــﺔ ،و ّ

qﻟﺜﺎً :ﻋــﺪم إﻟﺰاﻣﻴّــﺔ اﻟﻘـﺮارات اYﻤﻌﻴّــﺔ واﳌﻌــﺎﻳﲑ اﻟﺸــﺮﻋﻴّﺔ،
وﺗﻀـ ــﺎرب اﻟﻔﺘـ ــﺎوى ﺑـ ــﲔ اﳍﻴﺌـ ــﺎت اﻟﺸـ ـ ـﺮﻋﻴّﺔ :إ ّن ﺑﻌ ــﺾ اﳍﻴﺌ ــﺎت

ﻟﻠﺼــﻜﻮك اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻘـ اﺮرات
اﻟﺸــﺮﻋﻴّﺔ ،ﻗــﺪ أﺟــﺎزت ﺑﻌــﺾ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﺎت ّ
ا∏ﻤ ــﻊ ،واﳌﻌ ــﺎﻳﲑ اﻟﺸ ــﺮﻋﻴّﺔ اﻟﺼ ــﺎدرة ﻋ ــﻦ ﻫﻴﺌ ــﺔ اﶈﺎﺳ ــﺒﺔ ،واﳌﺮاﺟﻌ ــﺔ

)(١
اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ رؤﻳﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪﻳﺔ.٣٧ :
ﻣﺸﻌﻞ )ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري(ّ ،
)(٢
اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ رؤﻳﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ،اﳌﺮﺟﻊ
ﻣﺸﻌﻞ )ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري(ّ ،
اﻟﺴﺎﺑﻖ.٣٣-٣٢ :
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ﺧﺎﻣﺴـ ـﺎ :ﻋ ــﺪم وﺟ ــﻮد آﻟﻴ ــﺎت ﻛﺎﻓﻴ ــﺔ ﻟﻠﻘﻴ ــﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴّ ــﺔ
ً

ـﺤﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴـ ــﻖ وﻣﻌﺎﳉـ ــﺔ
اﻟﺘـ ــﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸـ ــﺮﻋﻲ ،واﻟﺘﺤ ّﻘـ ــﻖ ﻣـ ــﻦ ﺻـ ـ ّ

اﻟﻘ ــﻮل †ﳉـ ـﻮاز ﻣ ــﻦ ﻫﻴﺌ ــﺔ ﺷ ــﺮﻋﻴّﺔ ﺧﺎﺻ ــﺔ  çــﺎ ،دون اﻟﺘﺄ ّﻛ ــﺪ ﻣ ــﻦ

اﻟﺘﺨﺼـ ــﺺ إﱃ ﻋﻘـ ــﺪ ﻧـ ــﺪوات وﻣـ ــﺆﲤﺮات؛ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴـ ــﻪ ﻋﻠـ ــﻰ ﺧﻄـ ــﻮرة
ّ
اﳌﺴ ــﺄﻟﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻏـ ـﺮار اﳌ ــﺆﲤﺮ اﻟـ ـ ّﺬي أﻗ ــﻴﻢ †ﻟﺪوﺣ ــﺔ ﰲ ﺷ ــﻬﺮ ﻣ ــﺎي
اﻟﺼـ ــﻜﻮك اﻹﺳـ ــﻼﻣﻴّﺔ ﺑـ ــﲔ ﺿ ـ ـﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺼـ ــﻤﻴﻢ
 ٢٠١٣ﺑﻌﻨ ـ ـﻮان » ّ

وﺳ ــﻼﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ــﺬ« ،وﻛ ــﺎن ﻋﻠ ــﻲ ﳏﻴ ــﻲ اﻟ ــﺪﻳﻦ اﻟﻘ ــﺮة داﻏ ــﻲ ﻣ ــﻦ
اﻟﺼ ــﻜﻮك اﻟ ــﱵ
اﳌﺸ ــﺎرﻛﲔ ﻓﻴ ــﻪ ،وﻟﻔ ــﺖ اﻟﻨﻈ ــﺮ إﱃ وﺟ ــﻮد ﺑﻌ ــﺾ ّ
)(٣

اﻟﺴﺎﻋﺎﰐ )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ( ،اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻟﻠﺼﻜﻮك رؤﻳﺔ
ﻣﻘﺎﺻﺪﻳّﺔ.٢٢ :
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ﺧﺎﺻـ ــﺔ اﻟـ ــﱵ ﺗﺼـ ــﺪرﻫﺎ
ﺷـ ــﻬﺪت †ﻟﻔﻌـ ــﻞ ﺑﻌﻀ ـ ـﺎً ﻣـ ــﻦ اﻟﺘﺤﺎﻳـ ــﻞّ ،

إﻃﻔﺎﺋﻬــﺎ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬــﺎ اﻻﲰﻴّــﺔ ،وﺗﻮزﻳــﻊ ﻋﺎﺋــﺪ úﺑــﺖ دوري ،ﺑﺼــﺮف

اﻟﺼﻜﻮك اﳊﻘﻴﻘﻴّﺔ ،وإﻻّ ﻓﻘﺪت
وﻣﺆﲤﺮات أﺧﺮى إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ّ
ﻣﺼﺪاﻗﻴّﺘﻬﺎ اﳌﺒﻨﻴّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ).(١

اﳌﻄﻠــﺐ اﳋــﺎﻣﺲ :ﻋــﺪم وﺟــﻮد اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻣــﻦ

اﻟﺸـ ـ ـﺮﻛﺎت ذات اﻟﻐ ـ ــﺮض اﳋ ـ ــﺎص ،ﻛﻤ ـ ــﺎ ﻗﺎﻣ ـ ــﺖ ﺑﻌ ـ ــﺾ اﻟﺒﻨ ـ ــﻮك
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـّ ــﺔ tﺻـ ــﺪار ﺻـ ــﻜﻮك ﻻ ﺗﺘـ ــﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬـ ــﺎ اﻟﻀ ـ ـﻮاﺑﻂ اﻟﺸـ ــﺮﻋﻴّﺔ،
وﺷ ّﺪد ﻋﻠــﻰ اﳊﺎﺟــﺔ إﱃ ﺿـﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺼــﻤﻴﻢ ،وﺳــﻼﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ،وأن
اﻟﺼــﻜﻮك إﱃ
ﺗﺒﻘــﻰ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﻔﺘــﻮى ،واﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺸــﺮﻋﻴّﺔ ﻣﺸ ـﺮﻓﺔ ﻋﻠــﻰ ّ
ﺣ ـ ــﲔ إﻃﻔﺎﺋﻬ ـ ــﺎ ،ﻣﻌ ـ ــﺮ†ً ﻋ ـ ــﻦ ﺗﻄﻠّﻌ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﻫ ـ ــﺬا اﳌ ـ ــﺆﲤﺮ،

اﳌﻄﻠ ــﺐ اﻟﺮاﺑ ــﻊ :ﻋ ــﺪم وﺟ ــﻮد اﻟﻌﻨﺎﻳ ــﺔ اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻣ ــﻦ

اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ اﻟ ـﺮﺑﺢ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻫ ـﺬا اﻷﺧــﲑ أﻛــﱪ ﻣــﻦ
اﻟﻌﺎﺋﺪ اﶈـ ّﺪد ،اﺳــﺘﺄﺛﺮ ﺑــﻪ اﳌــﺪﻳﺮ †ﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﺣــﺎﻓﺰاً ،وإن ﻛــﺎن أﻗـ ّـﻞ
اﻟﺘ ـ ــﺰم اﳌ ـ ــﺪﻳﺮ ﺑﺘﻘ ـ ــﺪﱘ ﻗ ـ ــﺮض ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻧﻔ ـ ــﺲ اﻟﻌﺎﺋ ـ ــﺪ
اﳌﻮزع).(٢
ّ

اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ:
ّأوﻻً :اﻟﺼــﻴﻎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّــﺔ اﳌﻌ ّﻘ ـﺪة  :وﻫــﻲ ﻣــﻦ أﺳــﺒﺎب
اﻟﺼــﻜﻮك؛ إذ ﺗﺆّﻛــﺪ ﺑﻌــﺾ اﻟﺼــﻴﻎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّــﺔ اﳌﻌ ّﻘ ـﺪة ّأµــﺎ
اﳓ ـﺮاف ّ
)(٣

اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴّﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ:
اﻟﺼ ــﻜﻮك ﺷ ــﺒﻴﻬﺔ
ّأوﻻ :ﻣ ــﻦ اﻷﺳ ــﺒﺎب اﻟ ــﱵ ﺟﻌﻠ ــﺖ ّ

ﺻــﻜﻮك دﻳــﻦ ﻻ ﲣﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ اﻟﺴــﻨﺪات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـّـﺔ ،وﲡﻌــﻞ اﻟﻔﻬــﻢ
ﳍ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﻗﺒ ـ ــﻞ اﳌﺘﻌ ـ ــﺎﻣﻠﲔ  çـ ــﺎ ،وﻣ ـ ــﻦ ﻗﺒ ـ ــﻞ اﳍﻴﺌ ـ ــﺎت اﻟﺸـ ـ ـﺮﻋﻴّﺔ،

ﲝﺚ ﰲ اﳌﺸﺮوع وﺟﺪواﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﻮاﺋﺪﻩ ،وإّﳕــﺎ
ـﺺ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺎﺋــﺪة اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴّــﺔ ﻟﻠﻌﻮاﺋــﺪ ،وﻫــﻲ ﻋــﺎدة ﺗﻌﺘﻤــﺪ
ﻓﻴــﻪ ﻧـ ّ
ﻋﻠــﻰ اﻟﻠﻴﺒــﻮر ﰲ ﺗﻘــﺪﻳﺮ اﻟﻨﺴــﺒﺔ ،وﻻ ﻳﺸــﱰط أن ºﰐ اﻟﺘــﺪﻓّﻘﺎت
اﳌﺎﻟﻴّـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﳌﺸـ ــﺮوع ﳏـ ـ ّـﻞ اﻟﺘﺼـ ــﻜﻴﻚ  ،ﺑـ ــﻞ وﻻ ﻳﺴـ ــﺄل ﲪﻠـ ــﺔ

ﻟﻠﺼــﻜﻮك اﳋﺎﺻــﻴّﺔ
qﻧﻴﺎً :ﻻ ﲢ ّﻘﻖ اﻟﺼــﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّــﺔ ّ
اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﳍﺎ ãﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻠﻜﻴّــﺔ :ﻓﻬــﻲ ﻻ ﺗﻔﻴــﺪ اﻟﺼــﻴﺎﻏﺔ

†ﻟﺴــﻨﺪات ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫــﺎ ،أﻧـّـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ اﻻﺟﺘﻬــﺎد اﻟﻮاﺟــﺐ ،أو
اﻟﻌﻨﺎﻳ ــﺔ اﻟﻮاﺟﺒ ــﺔ †ﳉ ــﺪوى اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدﻳّﺔ ﻟﻠﻤﺸ ــﺮوع ،ﻓﻠ ــﻴﺲ ﲦّــﺔ

ﻳﻬﺘﻤﻮن
ّ
اﻟﺼﻜﻮك اﳌﻨﺸﺊ،أو اﳌﺼﺪر ﻋﻦ اﳌﺸﺮوع أﺳﺎﺳﺎً ،وﻻ ّ
ﺑــﻪ ،وﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻳﻌــﲏ أ ّن اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﻋــﺪ †ﻟﺸ ـﺮاء
اﻟﺼ ــﻜﻮك ،وﻫ ــﻮ ﳚﻌ ــﻞ
ـﺪوري ﰲ ﻋﻮاﺋ ــﺪ ّ
ﻣﻀ ــﺎﻓﺎً إﻟﻴ ــﻪ اﻟـ ـﺮﺑﺢ اﻟ ـ ّ
اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﺟــﺪوى اﳌﺸــﺮوع ﺑــﺪل اﳌﺮﻛــﺰ اﳌــﺎﱄ ﻟﻠﻤﻨﺸــﺊ ،أو
اﳌﺼﺪر ﻏﲑ ﳎﺪ.

واﳌﺴ ـ ــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﳏـ ــﺪوداً وﻋﺴ ـ ــﲑاً ،وﺟ ـ ـ ّـﺮاء ذﻟ ـ ــﻚ اﻟﺘﺒﺴ ـ ــﺖ ﻋﻠ ـ ــﻴﻬﻢ
اﳌﺼــﻄﻠﺤﺎت ،واﳌﺴـ ّـﻤﻴﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴّــﺔ اﻟــﱵ اﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ دﻳﺒﺎﺟــﺔ
اﻹﺻﺪارات اﻟﱵ ّأدت إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺧﻄﺄ أ ّن اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ،
ﲢﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ ،واﻹﺧﻔﺎق ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻻﳓﺮاف.

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّ ــﺔ ﻟﻨﺸـ ـﺮة اﻹﺻ ــﺪار وﻋﻘ ــﻮدﻩ ﻧﻘ ــﻞ ﻣﻠﻜﻴّ ــﺔ اﻷﺻ ــﻮل إﱃ
ـﻨﺺ ﺑﻌــﺾ ﻧﺸ ـﺮات اﻹﺻــﺪار ﻋﻠــﻰ أ ّن
ﲪﻠــﺔ ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ،ﺑــﻞ ﺗـ ّ

اﻟﺼ ـ ـ ــﻜﻮك ﺣﻘ ـ ـ ــﻮق اﻷﺻ ـ ـ ــﻮل
اﳌﺼ ـ ـ ــﺪر إّﳕ ـ ـ ــﺎ †ع ﻣ ـ ـ ــﻦ ﲪﻠ ـ ـ ــﺔ ّ

وﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ،ﻻ أﻧّﻪ ﻧﻘﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻠﻜﻴّﺔ اﻷﺻﻮل ﻧﻔﺴﻬﺎ.

اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ أ ّن اﻻﺧﺘﺼــﺎص اﻟﻘﻀــﺎﺋﻲ ﻫــﻮ ﶈــﺎﻛﻢ
qﻟﺜﺎًّ :

ـﺘﻢ ﺗﻮزﻳــﻊ اﻷر†ح ﻋﻠــﻰ
qﻧﻴًـﺎ :ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﶈﺎﺳــﺒﻴّﺔ ،ﻳـ ّ

ـﻞ
أﺟﻨﺒﻴّــﺔ ﻻ ﲣﻀــﻊ ﻷﺣﻜــﺎم اﻟﺸـ ـﺮﻳﻌﺔ ،وﻋــﺪم اﻟﻮﺿــﻮح ﰲ ﺣـ ّ
اﻟﻨّﺰاﻋــﺎت ﻋﻨــﺪ اﻹﺧﻔــﺎق :وﻗــﺪ ﻇﻬــﺮت ﻓﻌـﻼً ﺣــﺎﻻت إﺧﻔــﺎق ﰲ
اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك ﰲ اﻟﻜﻮﻳ ـ ــﺖ ،وأﻣﺮﻳﻜ ـ ــﺎ،
اﻟ ـ ــﺪﻓﻊ ﻣ ـ ــﻦ ﺑﻌ ـ ــﺾ ﻣﺼ ـ ــﺪري ّ

اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك ﻋﻨ ـ ــﺪ
ﺗﻌﻬ ـ ــﺪ †ﻟﺸ ـ ـ ـﺮاء ﻟﻸﺻ ـ ــﻮل ،أو ّ
ﻫﻨﺎﻟ ـ ــﻚ ﻫ ـ ــﻮ ّ

) (٢ﺑﻮﻫﺮاوة )ﺳﻌﻴﺪ( ودﺳﻮﻗﻲ )أﺷﺮف( ،ﺗﻘﻮﱘ ﻧﻘﺪي ﻟﻠﻘﻀﺎ Óاﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ
اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﲟﻠﻜﻴّﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل.١١٨ :
) (٣ﻣﻦ اﻷدﻟّﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أ ّن ﺣﺠﻢ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوز ٤٠٠
ﺻﻔﺤﺔ أﺣﻴﺎ.ًπ

اﳊﺴ ــﺎب دون وﺟ ــﻮد آﻟﻴّ ــﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﺳ ــﺐ اﳌﺴ ـ ـﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑ ــﲔ ﲪﻠ ــﺔ
اﻟﺼــﻜﻮك واﳌﻀــﺎرب ،أو اﻟﺸـﺮﻳﻚ اﳌــﺪﻳﺮ ،وﻟــﻴﺲ ﻫﻨــﺎك ﻋﻤﻠﻴّــﺔ
ّ
اﻟﺼﻜﻮك ،وﻛـ ّـﻞ ﻣــﺎ
ﺗﻨﻀﻴﺾ ،وﻻ ﺗﻘﻮﱘ ﻟﻸﺻﻮل ﰲ µﺎﻳﺔ ﻣ ّﺪة ّ

) (١اﻧﻈﺮ :ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺮة داﻏﻲ» ،ﺑﻨﻮك ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
أﺻﺪرت ﺻﻜﻮك ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ«.
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وﻣﺎﻟﻴﺰ ،Óوﻫﻮ اﻟ ّﺬي ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺻﺪارات ﺗﻌﺘﱪ ﰲ ﺣﺎل إﺧﻔــﺎق

أي وﻗﺖ وﺻــﻮﳍﺎ ﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻹﺧﻔــﺎق
ّﻓﲏ ،وﻣﻦ ﰒّ ﻳﺘﻮﻗّﻊ أن ﻳﻌﻠﻦ ﰲ ّ
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ.
ﺗﺘﻜﺸ ــﻒ اﳌﺨ ــﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّ ــﺔ اﻟ ــﱵ
وﻣ ــﻦ ﻫﻨ ــﺎ ،ﺑ ــﺪأت ّ
ﺗﻜﺘﻨ ــﻒ ﻫ ــﺬا اﻟﻨ ــﻮع ﻣ ــﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴّــﺔ اﻟ ــﱵ ﲣﻀ ــﻊ ﻷﺣﻜ ــﺎم
اﻟﺸـ ـﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ﰲ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬــﺎ وﻋﻘﻮدﻫــﺎ؛ ﺣﻴــﺚ إ ّن ﻏﺎﻟﺒﻴّــﺔ

ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أ ّن اﻻﺧﺘﺼــﺎص اﻟﻘﻀــﺎﺋﻲ ﻫــﻮ
إﺻﺪارات ّ
اﻟﺼﻜﻮك ّ
ﻟﻠﻤﺤ ـ ـ ــﺎﻛﻢ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴّ ـ ـ ــﺔ ،وأ ّن اﻟﻘ ـ ـ ــﺎﻧﻮن اﶈ ّﻜ ـ ـ ــﻢ ﻫ ـ ـ ــﻮ اﻟﻘ ـ ـ ــﺎﻧﻮن
ـﻼﻣﻴﺔ،
اﻟﱪﻳﻄــﺎﱐ ،ﻋﻠــﻰ أﻻ ﻳﺘﻌــﺎرض ﻣــﻊ أﺣﻜــﺎم اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳـ ّ

اﻟﺼـ ــﻜﻮك ﻳﻠﺠـ ــﺆون ﻹﻧﺸـ ــﺎء
ﻛﻤـ ــﺎ أ ّن اﻟﻜﺜـ ــﲑ ﻣـ ــﻦ ﻣﺼـ ــﺪري ّ
ﺧﺎﺻ ــﺔ ﰲ ﺑﻌ ــﺾ اﻷﻣ ــﺎﻛﻦ؛ ﻷﻏـ ـﺮاض
ﺷ ــﺮﻛﺎت ذات أﻏـ ـﺮاض ّ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ،أو ﺿﺮﻳﺒﻴّﺔ؛ ﻣﺜــﻞ :ﺟــﺰر »ﻛــﺎﳝﻦ« ﺑﻐــﺮض ﻧﻘــﻞ أﺻــﻮل

ـﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﺣــﺎﻻت اﻹﺧﻔــﺎق
ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ﳍــﺎ ،ﻓﻜﻴــﻒ ﺳـ ّ
ـﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻏ ـﺮار اﻟﺴ ــﻨﺪات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّــﺔ؟
ﻫ ــﺬﻩ؟ ﻫ ــﻞ ﺳ ـ ّ
وﻛﻴــﻒ ﺳــﻴﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻀــﺎء ﻣــﻊ ﺣــﺎﻻت اﻟﺘﻌــﺎرض ﺑــﲔ اﻟﺸ ـﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ واﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﱪﻳﻄــﺎﱐ؟ وﻣــﺎ ﻣــﺪى إﻟﺰاﻣﻴّــﺔ ﺷــﺮط ﻋــﺪم

ﺗﻌـ ـ ــﺎرض اﻷﺣﻜـ ـ ــﺎم ﻣـ ـ ــﻊ اﻟﺸ ـ ـ ـﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳـ ـ ــﻼﻣﻴّﺔ ﻟﻠﻘﻀـ ـ ــﺎء؟ وﰲ

اﳌﻜﻮﻧــﺔ
ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻊ اﻷﺻــﻮل ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ،أم
ﻟﻠﺼــﻜﻮك؟ ﻫــﻞ †ﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ أﺻــﻮﻻً ﳑﻠﻮﻛــﺔ ﳊﻤﻠــﺔ ّ
ّ
اﻟﺼ ــﻜﻮك ﻣ ــﻊ
ﺳ ــﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺘﻔﻠﻴﺴ ــﺔ ،وﻣ ــﻦ ﰒّ ﻳﺴ ــﺘﻮي ﲪﻠ ــﺔ ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ﻏــﲑ
ﻏــﲑﻫﻢ اﻟــﺪاﺋﻨﲔ ﰲ ﻗﺴــﻤﺔ اﻟﻐﺮﻣــﺎء؟ وﰲ ﺣــﺎل ّ
اﳌﻀــﻤﻮﻧﺔ ™ﺻــﻮل؛ ﻣﺜــﻞ :ﺑﻌــﺾ ﺻــﻜﻮك اﳌﻨــﺎﻓﻊ ،ﻫــﻞ ﻳﻜــﻮن

اﻟﺼ ــﻜﻮك اﳊ ـ ّـﻖ ﰲ وﺿ ــﻊ اﻟﻴ ــﺪ ﻋﻠ ــﻰ أﺻ ــﻮل اﻟﺸ ـ ـﺮﻛﺔ
ﳊﻤﻠ ــﺔ ّ
اﳌﻨﺘﺠــﺔ ﳍــﺬﻩ اﳌﻨــﺎﻓﻊ ،أم ﻳﻌــﺎﻣﻠﻮن أﺳــﻮة ﺑﻐــﲑﻫﻢ ﻣــﻦ اﻟــﺪاﺋﻨﲔ؟
اﻟﺼ ــﻜﻮك ،أو اﻟﺘﻌ ــﻮﻳﺾ
وﻫ ــﻞ ﳝﻜ ــﻦ إﻋ ــﺎدة ﻫﻴﻜﻠ ــﺔ اﻟﺘﺰاﻣ ــﺎت ّ
ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ اﻟﺪﻓﻊ؟).(١
اﻟﺼـ ــﻜﻮك
ﻫـ ــﺬﻩ اﻷﺳـ ــﺌﻠﺔ ،وﻏﲑﻫـ ــﺎ ﺗﺸـ ــﻐﻞ †ل ﲪﻠـ ــﺔ ّ
)(١

πﺻﺮ )ﻻﺣﻢ( ،ﺣﺎﻻت اﻹﺧﻔﺎق ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ
ﻟﻠﺼﻜﻮك ،ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﻋﺪد  ،١١١٧٩ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٧
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠٠٩م.
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واﻟﻘــﺎﻧﻮﻧﻴﲔ اﻟﻴــﻮم؛ ﺣﻴــﺚ ﱂ ﻳﻠــﻖ ﻫــﺬا اﳉﺎﻧــﺐ أي ﻋﻨﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك ،ﺳ ـ ـﻮاء
ﻗﺒ ـ ــﻞ ﲨﻴ ـ ــﻊ اﻷﻃ ـ ـﺮاف اﻟﻨﺎﺷ ـ ــﻄﺔ ﰲ ﺳ ـ ــﻮق ّ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ ،واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻓﺮاد.
اﳊﻜﻮﻣﺎت ،أو ّ
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺳﺒﻞ ﻋﻼج اﳓﺮاف اﻟﺼﻜﻮك ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ
اﻷول :وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺼﻜﻮك ﻋﻠﻰ
اﳌﻄﻠﺐ ّ

أﺳﺎس ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ):(٢

ّأوﻻً :ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد:

  -ﻣﻌﻴ ـﺎر ﻣﺮاﻋــﺎة اﳌﻘﺎﺻــﺪ )ﲢﻘﻴــﻖ اﳌﺼــﺎﱀ،

ودرء اﳌﻔﺎﺳﺪ(.

  ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺮاﻋﺎة اﻷوﻟﻮÓت اﻟﱰﺗﻴﺒﻴّﺔ.  ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﳊﻴﻞ.  ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻘﺪﱘ ورﻋﺎﻳﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.  -ﻣﻌﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﻮﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮح وﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻤﺎن ﺣﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ

اﳌﻨﺎزﻋﺎت.

qﻧﻴً ـﺎ :ﻣﻌــﺎﻳﲑ ﺑﻨﻴــﺔ وﻫﻴﺎﻛــﻞ اﻟﻌﻘــﻮد ،وﲢﻘﻴــﻖ

ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻘﻮد:

  ﻣﻌﻴـ ـ ــﺎر اﻻﻧﺴـ ـ ــﺠﺎم ﺑـ ـ ــﲔ ﻫﻮﻳّـ ـ ــﺔ اﳌﻨـ ـ ــﺘﺞ،وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻘﺼﺪ.
  ﻣﻌﻴﺎر اﺟﺘﻨﺎب اﻟﺮ†.  ﻣﻌﻴﺎر اﳋﺮاج †ﻟﻀﻤﺎن ،واﻟﻐﻨﻢ †ﻟﻐﺮم.  -ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﻊ اﻟﻐﺮر ،واﳉﻬﺎﻟﺔ.

) (٢ﻳﻌ ّﺪ راﺋﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ
اﳌﻘﺎم» :إ ّن ﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ّ
ﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻘﻮد )اﻟﺒﺎﻋﺚ ،اﳍﻴﻜﻞ ،اﳌﺂل(
ﳚﺐ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏ ّﺪدة ،ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻟﻠﺼﻜﻮك ،وﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻗﻴﺎس
وﻗﻴﺎس اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳّﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ّ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﳍﺎ« .اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ رؤﻳﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪﻳّﺔ:
.٣٨
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  ﻣﻌﻴــﺎر اﳍﻴﻜﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲاﻟﺮﺑﺢ واﳋﺴﺎرة.
  ﻣﻌﻴـ ـ ـ ــﺎر اﻟﺸـ ـ ـ ــﺮوط اﳌﻮﺿـ ـ ـ ــﻮﻋﻴّﺔ ﻟﻀـ ـ ـ ــﻤﺎنﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
  ﻣﻌﻴﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ.  -ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﻮى.

وﻗــﺪ ﺗﺒـ ّـﲔ ﳑـّـﺎ ﺳــﺒﻖ أﻧـّـﻪ ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺣﻴﻠــﺔ إﻻّ وﺗﺘﻀـ ّـﻤﻦ ﻣــﺎ

ﻫـ ــﻮ ﻟﻐـ ــﻮ ﻷﺟـ ــﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴـ ــﻞ ،وﻣـ ــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴـ ــﺔ اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدﻳّﺔ ،ﻓـ ــﺈ ّن
ـﱪر ،وﻫ ـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ــﺐء ﻳﻨ ـ ـ ــﺎﰲ اﻟﻜﻔﺎﻳ ـ ـ ــﺔ
اﻟﻌﺒ ـ ـ ــﺚ ﺗﻜﻠﻔ ـ ـ ــﺔ دون ﻣ ـ ـ ـ ّ
اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳّﺔ ،وﻣــﻦ اﳌﻤﺘﻨــﻊ أن ﻳﻜــﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟـ ّﺬي
أﻗﻞ ﺟــﺪوى ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ
ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻪ اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ّ
أﻗﻞ ﻛﻔﺎﻳﺔ ،و ّ
اﻟﻐﺮاء ّ
اﻟﺮﺑ ــﻮي ،ﻓﻬ ــﺬا ﻳﻨ ــﺎﻗﺾ أﺻ ــﻞ اﻹﳝ ــﺎن ﺑﻜﻤ ــﺎل ﻫ ــﺬﻩ اﻟﺸـ ـﺮﻳﻌﺔ

qﻟﺜ ـ ـﺎً :ﻣﻌـ ــﺎﻳﲑ اﻟﻨﺘـ ــﺎﺋﺞ اﳌﱰﺗّﺒ ـ ـﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺗﻨﻔﻴـ ــﺬ

وﲰﻮﻫ ـ ــﺎ ﻓـ ــﻮق ﻛ ـ ـ ّـﻞ اﻟ ـ ــﻨﻈﻢ اﻷرﺿ ـ ــﻴّﺔ ،وإّﳕ ـ ــﺎ ﻓﻠﺴ ـ ــﻔﺔ
ّ
اﳌﻄﻬ ـ ــﺮةّ ،
اﻟﺘﻤﻮﻳ ــﻞ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﻫ ــﻲ اﻟـ ـﺮﺑﻂ اﳌﺒﺎﺷ ــﺮ ﺑ ــﲔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ــﻞ ،وﺑ ــﲔ
اﳍــﺪف اﳌ ـﺮاد اﺳــﺨﺪام اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻷﺟﻠــﻪ ،ﻓــﺈ ّن اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ †ﺗﻔــﺎق
اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدﻳﲔ وﺳ ــﻴﻠﺔ إﱃ اﻻﻧﺘ ــﺎج ،واﻟﺘﺒ ــﺎدل اﳊﻘﻴﻘ ــﻲ ،وﻟ ــﻴﺲ
ـﺘﻢ دﻣــﺞ
ﻫــﺪﻓﺎً ﰲ ذاﺗــﻪ ،وﺣﻴﻨﺌــﺬ ﻓﻤﻨﻄــﻖ اﻟﻜﻔﺎﻳــﺔ ﻳﻘﺘﻀــﻲ أن ﻳـ ّ
اﻟﺘﻤﻮﻳ ــﻞ †ﳍ ــﺪف ﻣﻨ ــﻪ ﻣﺒﺎﺷ ــﺮة ،وﻫ ــﺬا ﻫ ــﻮ اﳊﺎﺻ ــﻞ ﰲ اﻟﺒﻴ ــﻊ

اﻟﻌﻘﻮد )اﳌﺂﻻت(:

  -ﻣﻌﻴﺎر اﻷﺻﺎﻟﺔ ،واﻻﺑﺘﻜﺎر.

  ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻤﻴّﺰ ،واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴّﺔ.  ﻣﻌﻴﺎر اﻷﺛﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ.  ﻣﻌﻴﺎر إﻋﻤﺎر اﻷرض واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.  ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ †ﻟﻔﻘﺮاء).(١اﳌﻄﻠــﺐ اﻟﺜــﺎﱐ :اﳌﻮاءﻣــﺔ ﺑــﲔ اﳊﺎﺟــﺔ إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ،
واﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴّﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ:

إ ّن ﻟﻠﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺻــﻴﻐﺎً ﻋﺪﻳــﺪة ،ﻓﻤﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺴــﻬﻞ
ﲤﻴﻴ ـ ــﺰﻩ ﻋ ـ ــﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳ ـ ــﻞ اﻟﺮﺑ ـ ــﻮي اﻟﻘ ـ ــﺎﺋﻢ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻘ ـ ــﺮض ﺑﻔﺎﺋ ـ ــﺪة؛
ﻛﺎﳌﺸ ــﺎرﻛﺎت ﻣ ــﺜﻼ ،ﻏ ــﲑ أ ّن ﺑﻌﻀ ــﻬﺎ اﻵﺧ ــﺮ ﻳﺼ ــﻌﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴ ــﺰ
ﻓﻴــﻪ؛ ﻛﺎﳌــﺪاﻳﻨﺎت ﻣــﺜﻼ؛ ﺣﻴــﺚ ﺗﺸــﺘﺒﻪ ﻓﻴــﻪ اﳌــﺪاﻳﻨﺎت اﻟﺸـ ـﺮﻋﻴّﺔ
ـﺮي
†ﻟﺮﺑﻮﻳّـ ــﺔ ،ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤـ ــﺎ ﻣـ ــﻦ اﺧﺘﻼﻓـ ــﺎت ﻋﻤﻴﻘـ ــﺔ ،وﺣـ ـ ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ﺣﺴــﻦ اﺧﺘﻴــﺎر اﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ اﳌﻼﺋﻤــﺔ
†ﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎــﺎل ّ

ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ـ ــﻞ اﻟﺸ ـ ــﺮﻋﻲ ﺣﺴ ـ ــﺐ ﻣﺘﻄﻠّﺒ ـ ــﺎت اﳌﺸ ـ ــﺮوع ،أو اﳊﺎﺟ ـ ــﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴّـ ــﺔ ﻟﻠﻤﺼ ـ ــﺪر؛ ﻣ ـ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ ﻋ ـ ــﺪم اﻟﻮﻗ ـ ــﻮع ﰲ اﻟﺸ ـ ــﺒﻬﺎت

واﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت اﻟﺸــﺮﻋﻴّﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ †ﳌــﺪاﻳﻨﺎت ﻟــﻴﺲ ﺷـ ّـﺮا ﳏﻀ ـﺎً،
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ †ﳌﺸﺎرﻛﺎت ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻷﻧﺴﺐ داﺋﻤﺎً †ﻟﻨﺴــﺒﺔ إﱃ
اﻟﺼ ــﻜﻮك ،ﻟﻜ ـ ّـﻦ اﻹﺷ ــﻜﺎل ﻳﻜﻤ ــﻦ
اﳌﺼ ــﺪر ،أو اﳌﺴ ــﺘﺜﻤﺮ ﰲ ّ

ﰲ اﻟﻠﺠــﻮء إﱃ اﳊﻴــﻞ ،وﳏﺎوﻟــﺔ ﺗﻄﻮﻳــﻊ ﺑﻌــﺾ اﻟﺼــﻴﻎ ،واﻟﻌﻘــﻮد
ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ.
) (١ﻣﺸﻌﻞ )ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري( ،اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ رؤﻳﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪﻳّﺔ.٤٦:

اﻵﺟ ــﻞ ﻣ ــﺜﻼً؛ ﺣﻴ ــﺚ ﻳﺘﻀ ـ ّـﻤﻦ اﻟﺒﻴ ــﻊ اﻵﺟ ــﻞ اﳊﺼ ــﻮل ﻋﻠ ــﻰ
ﻣﺆﺟ ــﻞ ،وﻫ ــﺬا اﻟﺘﺄﺟﻴ ــﻞ
اﻟﺴ ــﻠﻌﺔ ،أو اﻷﺻ ــﻞ اﳌﻄﻠ ــﻮب ﺑ ــﺜﻤﻦ ّ
ﻟﻠــﺜﻤﻦ ﲤﻮﻳــﻞ ،ﻟﻜﻨّــﻪ ﻣــﺪﻣﺞ ﺿــﻤﻦ اﳌﺒﺎدﻟــﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴّــﺔ ،وﻛــﺬﻟﻚ

اﻟﻘ ــﻮل ﰲ ﺻ ــﻴﻎ اﻹﺟ ــﺎرة اﳊﻘﻴﻘﻴّ ــﺔ ،وﺻ ــﻴﻎ اﳌﺸ ــﺎرﻛﺔ وﳓﻮﻫ ــﺎ،
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺼــﻴﻎ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻜﺎﻣــﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ †ﻟﻐــﺮض ﻣﻨــﻪ ،وﻫــﺬا
)(٢

ﺑﻼ رﻳﺐ أﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻣﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺎدل .
ـﺆدي إﱃ
أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ أ ّن ﻓﺼﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﺒــﺎدل ﻳـ ّ
ﺗﻀ ــﺎﻋﻒ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴّــﺔ ،واﺳ ــﺘﻔﺤﺎﳍﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﺣﺴ ــﺎب اﻟﻨ ــﺎﺗﺞ اﳊﻘﻴﻘ ــﻲ،
ـﺆدي إﱃ اﻻµﻴـ ــﺎر ،واﻟﻜ ـ ـﻮارث اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدﻳّﺔ ،ﻛﻤـ ــﺎ ﻫـ ــﻮ
وﻫـ ــﻮ ﻣـ ــﺎ ﻳـ ـ ّ
ﺣﺎﺻ ـ ــﻞ ﻋ ـ ــﱪ اﻟﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ ،وﻛﻤ ـ ــﺎ ﺣﺼ ـ ــﻞ ﰲ اﻷزﻣ ـ ــﺔ اﳌﺎﻟﻴّـ ــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴّـ ــﺔ،

ﻓﺎﻟﺘﻤﻮﻳ ـ ــﻞ وﺳ ـ ــﻴﻠﺔ إﱃ اﳊﺼ ـ ــﻮل ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻨﻘ ـ ــﺪ ،واﻟﻨﻘ ـ ــﺪ وﺳ ـ ــﻴﻠﺔ إﱃ
اﻟﺘﺒﺎدل ،وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻠﻊ واﳋــﺪﻣﺎتّ ،أﻣــﺎ ﰲ اﳊﻴــﻞ اﻟﺮﺑﻮﻳـّـﺔ،
ﻓﺎﻷﺻ ــﻞ ﻫ ــﻮ اﻟﻨﻘ ــﻴﺾ؛ ﺣﻴ ــﺚ ﺗﺼ ــﺒﺢ اﻟﺴ ــﻠﻊ واﳋ ــﺪﻣﺎت وﺳ ــﻴﻠﺔ
ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻘــﺪ واﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ،ﻓــﻼ ﻋﺠــﺐ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ أن ﺗﺼــﺒﺢ
أﻗﻞ ﻛﻔــﺎءة ،وأﻗـ ّـﻞ ﺟــﺪوى ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﺮﺑــﻮي ،ﻓﻀـﻼً
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻎ ّ
)(٢

اﻟﺰرﻗﺎ )ﳏﻤﺪ أﻧﺲ( ،ﳓﻮ ﻣﻌﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ †ﳌﺪاﻳﻨﺎت
اﻟﺸـﺮﻋﻴّﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺑﻮي ،اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
اﻹﺳﻼﻣﻲ٢٠١١/١٢/٢٠-١٨ ،م.٨:
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ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﻀﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻐﺮاء).(١
ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ أﻧــﺲ اﻟﺰرﻗــﺎ ،وﻣــﻦ ﻗﺒﻠــﻪ ﺳــﺎﻣﻲ
ﻟﺬﻟﻚ ذﻫﺐ ّ
ﺳــﻮﻳﻠﻢ ،إﱃ وﺿــﻊ ﻣﻌﻴــﺎر ﻣﻬــﻢ ﰲ ﳎــﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻹﺳــﻼﻣﻲ،
ﳝﻜ ـ ــﻦ أن ﳕﻴّ ـ ــﺰ ﺑ ـ ــﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳ ـ ــﻞ اﻟﺸ ـ ــﺮﻋﻲ ،وﺻ ـ ــﻴﻐﻪ اﻟﺼ ـ ـ ـﺤﻴﺤﺔ
وﻧﺼــﻪ» :ﻻ
اﳌﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺑﻮي ،واﳊﻴﻞ ّ
اﳌﺆدﻳﺔ ﻟــﻪّ ،
ﳚﻮز اﻻﺳﱰ†ح ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ †ﳌﺪاﻳﻨﺔ ،إﻻّ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ،

وﻣﺮﺗﺒﻄ ــﺔ ﺑﻨﺸ ــﺎط اﻗﺘﺼ ــﺎدي ﻣﻮﻟّــﺪ ﻟ ــﺪﺧﻞ ﺣﻘﻴﻘ ــﻲ ،أو واﻋ ــﺪ
)(٢
ﻓﺈ µــﺎ
ﺑﺘﻮﻟﻴ ــﺪﻩ«  ،ﻓ ــﺈذا أﺧ ــﺬ πاﻟﻌﻴﻨ ــﺔ ﻣﺜ ــﺎﻻً ﻟﻠﺤﻴ ــﻞ اﻟﺮﺑﻮﻳّــﺔّ ،

ﺗﻈﻬ ـ ــﺮ اﺑﺘ ـ ــﺪاء ﺻ ـ ــﻔﻘﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴّـ ـ ـﺔ ﻣﻮﻟّـ ــﺪة ﻟﻠ ـ ــﺪﺧﻞ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل
اﻟﺘﺒــﺎدل ،ﻟﻜــﻦ ﻋــﻮدة اﻟﺴــﻠﻌﺔ إﱃ †ﺋﻌﻬــﺎ اﻷﺻــﻠﻲ ،ﻳــﻨﻘﺾ ﻫــﺬا
اﻟﺰﻋﻢ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ دون ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺧﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ).(٣
اﻟﺼــﻜﻮك
وﰲ ﺗﻨـ ّـﻮع اﻟﻌﻘــﻮد اﻟــﱵ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ أﺳﺎﺳــﻬﺎ ّ

ﺧــﲑ ﺿــﺎﻣﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻫــﺬا اﳌﻌﻴــﺎر ،ﺷـﺮﻳﻄﺔ اﻻﺑﺘﻌــﺎد ﻋــﻦ اﳊﻴــﻞ،
واﻟﺼﻮرﻳّﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ،واﳊــﺮص ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﻦ اﳌﻮاءﻣــﺔ ﺑــﲔ اﳊﺎﺟــﺔ إﱃ
اﻟﺘﻤﻮﻳـ ــﻞ ،واﻟﻐﺎﻳـ ــﺔ ﻣﻨـ ــﻪ ،ووﺳـ ــﻴﻠﺔ ﺗـ ــﻮﻓﲑﻩ ،ﻓـ ــﺈذا ﻛـ ــﺎن اﳌﺼـ ــﺪر
)اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻣــﺜﻼً( ﰲ ﺣﺎﺟــﺔ إﱃ ﲤﻮﻳــﻞ دون أن ﻳﻜــﻮن ﻟــﻪ اﻟﻨﻴّــﺔ
ﻳﺪر دﺧﻼً ،ﻓﺎﻟﻌﻘــﺪ اﳌﻨﺎﺳــﺐ ﻫــﻮ ﻋﻘــﺪ
ﻓﻮري ّ
ﰲ إﳒﺎز ﻣﺸﺮوع ّ

اﻟﺴــﻠﻢ؛ ﻷ ّن ﻫــﺬا اﻟﻌﻘــﺪ ﻳﺘﻀـ ّـﻤﻦ ﻣﻨــﺬ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺧــﻼص
اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻘﱰض؛ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴــﻠﻌﻲ اﳌﻮﺻــﻮف ﰲ
اﻟ ّﺬﻣﺔ ،وﻫﻨﺎ ﲢﺼﻞ اﳌﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳّﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴّﺔّ ،أﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺮاﻩ اﻟﻴﻮم
ﻣﻦ ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة اﻟﻌﲔ ﳌﻦ †ﻋﻬﺎ اﳌﺘﻠﺒّﺴﺔ †ﻟﺮ† ،وﺷﺒﻬﺔ ﺑﻴــﻊ
اﻟﻮﻓــﺎء ،ﻓﻠــﻴﺲ ﻣــﻦ ﺷــﺄµﺎ إﻻّ أن ﺗﺰﻳــﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴّــﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺎت
اﻟﺼ ــﻜﻮك اﻹﺳ ــﻼﻣﻴّﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘ ــﺔ ﻣ ــﻊ
)اﻟﺸ ـ ـﺮﻛﺎت( ﲢ ــﺖ ﻏﻄ ــﺎء ّ

اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ
اﻟﺸ ـﺮﻳﻌﺔ ،وﻛﻤــﺎ ذﻛــﺮ اﻟﺰرﻗــﺎ ،ﻓــﺈ ّن ﺗﺒـ ّـﲏ ّ
ﻷي ﺷ ــﺮﻛﺔ أن ﺗﺒﻴ ــﻊ اﳌﺒ ــﲎ
ﳍ ــﺬﻩ اﻟﺼ ــﻴﻐﺔ ﳚﻌ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﳌﻤﻜ ــﻦ ّ

) (١ﺳﻮﻳﻠﻢ )ﺳﺎﻣﻲ( ،ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة.٢٢٤-٢٢٣:
) (٢اﻟﺰرﻗﺎ )ﳏﻤﺪ أﻧﺲ( ،ﳓﻮ ﻣﻌﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ †ﳌﺪاﻳﻨﺎت
اﻟﺸـﺮﻋﻴّﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺑﻮي ،اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
اﻹﺳﻼﻣﻲ٢٠١١/١٢/٢٠-١٨ ،م.٨:
) (٣اﻟﺰرﻗﺎ )ﳏﻤﺪ أﻧﺲ( ،ﳓﻮ ﻣﻌﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ †ﳌﺪاﻳﻨﺎت
اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺑﻮي ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.١١:
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اﻟ ـ ـ ّﺬي ﺗﻘﻄﻨ ــﻪ ،أو ّأ Óﻣ ــﻦ اﳌﻌ ـ ـ ّﺪات ﻟ ــﺪﻳﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼ ــﺮف )ﲪﻠ ــﺔ

اﻟﺼﻜﻮك( ﺑــﺜﻤﻦ ﺣــﺎل ،ﰒّ ﺗﺴــﺘﺄﺟﺮﻩ ™ﺟــﺮة ﺗﻌــﺎدل اﻟﻔﺎﺋــﺪة ،ﰒّ
ّ
ﰲ µﺎﻳ ــﺔ اﳌـ ـ ّﺪة ﺗﻌﻴ ــﺪ اﳌﺒﻠ ــﻎ ،وﺗﻨﺘﻬ ــﻲ ﻣﻠﻜﻴّ ــﺔ اﳌﺼ ــﺮف )ﲪﻠ ــﺔ
اﻟﺼـ ــﻜﻮك( ﻟﻠﻤﺒـ ــﲎ ،وçـ ــﺬا ﻻ ﺣﺎﺟـ ــﺔ ﻟﻠﺒﺤـ ــﺚ ﻋـ ــﻦ اﻟﺒـ ــﺪاﺋﻞ
ّ
ﻷي ﻣﺼ ـ ــﺮف رﺑ ـ ــﻮي أن ﻳﺼ ـ ــﺒﺢ ﰲ ﻟﻴﻠ ـ ــﺔ
اﻟﺸ ـ ـ ـﺮﻋﻴّﺔ ،وﳝﻜ ـ ــﻦ ّ
) (٤

واﺣﺪة إﺳﻼﻣﻴّﺎً.
وﻟﻜـ ــﻦ ﺗﺒـ ـ ّـﲔ اﻟﻴـ ــﻮم أ ّن اﻷزﻣـ ــﺔ اﳌﺎﻟﻴّـ ــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴّـ ــﺔ ﺳـ ــﺒﺒﻬﺎ
اﻹﻓـ ـﺮاط ﰲ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴّ ــﺔ ،وﳓ ــﻦ ﻋﻠ ــﻰ ﻳﻘ ــﲔ أ ّن اﻟﺒ ــﺪاﺋﻞ اﻟﺸ ــﺮﻋﻴّﺔ
ـﺠﻊ
ﻣﺘﻮﻓّﺮة ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﻋﺎﳌﻲ ﻣــﺎﱄ أﻛﺜــﺮ ﻋﺪاﻟــﺔ واﺳــﺘﻘﺮاراً ،وﻳﺸـ ّ
ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻜ ــﻮﻳﻦ اﻟﺜ ــﺮوة اﳊﻘﻴﻘﻴّ ــﺔ ،وﺗ ــﻮﻓّﺮ اﳌﻌﻴ ــﺎر اﻟﺸ ـ ـ ﺮﻋﻲ اﻟ ـ ّﺬي
ﳝﻜ ــﻦ اﻟﺮﺟ ــﻮع إﻟﻴ ــﻪ؛ ﻟﺘﻘ ــﻮﱘ اﳌﻌﺎﻣﻠ ــﺔ ﻳﺴ ــﻬﻢ ﰲ ذﻟ ــﻚ ﺑﻘﺴ ــﻂ
اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻴّﺔ ﰲ ﺗﺼ ـ ـ ّـﻮرﻫﺎ اﻟﻨﻈ ـ ــﺮي اﳌﻨﻀ ـ ــﺒﻂ
واﻓ ـ ــﺮ ،و ّ
ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ.

اﳌﻄﻠ ـ ــﺐ اﻟﺜﺎﻟ ـ ــﺚ :اﻟﻌﻨﺎﻳ ـ ــﺔ اﻟﻮاﺟﺒ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ـ ــﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ:
ـﺪÓت اﻟــﱵ ﺗﻘــﻒ ﺣﺠــﺮ ﻋﺜــﺮة أﻣــﺎم
إ ّن ﻣــﻦ أﻫـ ّـﻢ اﻟﺘﺤـ ّ
اﻟﺼــﻜﻮك واﻧﺘﺸــﺎرﻫﺎ ،وﺳــﻼﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴــﺬﻫﺎ وﻓــﻖ اﻟﻀ ـﻮاﺑﻂ
ﺗﻄـ ّـﻮر ّ
اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ،ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ اﳌﻬﻴﺌﺔ ﻹﺻﺪارﻫﺎ

اﻟﺼـ ــﻜﻮك أن ﻳﺴـ ــﲑ ﰲ اﻟـ ــﻨﻬﺞ
وﺗـ ــﺪاوﳍﺎ؛ إذ ﻻ ﳝﻜـ ــﻦ ﻟﺮﻛـ ــﺐ ّ
اﻟﺼ ــﺤﻴﺢ ،أو ﻟﺒﻨﺎﺋ ــﻪ أن ﻳﻌﻠ ــﻮ ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺲ úﺑﺘ ــﺔ دون ﻗ ــﺎﻧﻮن
ﻣــﻨﻈّﻢ ،وﺗــﱪز اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ اﻟﻮاﺟﺒــﺔ ™ﳘﻴّــﺔ إﺻــﺪار اﻟﻠ ـﻮاﺋﺢ واﻟﻘ ـﻮاﻧﲔ
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ †ﻟﺘﺼﻜﻴﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

†ﻟﺼــﻜﻮك ﻣــﻦ ﺷــﺄµﺎ أن
ّأوﻻً :وﺿــﻊ ﻗ ـﻮاﻧﲔ ﺧﺎﺻــﺔ ّ

اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك،
ﺗ ـ ــﻨﻈّﻢ ﻋﻤﻠﻴّ ـ ــﺔ اﻹﺻ ـ ــﺪار ،وﺗﺮاﻋ ـ ــﻲ اﻟﻔ ـ ــﺮوق ﺑ ـ ــﲔ ّ
وﺳـ ــﻨﺪات اﻟـ ــﺪﻳﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّـ ــﺔ ،واﻟﺘﻌـ ــﺎرض اﳉ ـ ــﺎري ﺑ ـ ــﲔ اﻟـ ــﻨﻈﻢ
واﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴــﺎﺋﺪة ،وأﺣﻜــﺎم اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ،وﻫــﺬا ﻣــﺎ
ﺳــﻌﺖ إﻟﻴــﻪ ﺑﻌــﺾ اﻟــﺪول ﰲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧــﲑة ﻋﻠــﻰ ﻏـﺮار اﻷردن
†ﻟﺼﻜﻮك.
ﺑﺴﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﺧﺎﺻﺔ ّ
وﻣﺼﺮ ،وذﻟﻚ ّ
) (٤ﺳﻮﻳﻠﻢ )ﺳﺎﻣﻲ( ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.٢٢٧:

بندر بن عبد العزيز اليحيى :انحراف التطبيقات احلال ّية لبعض الصكوك اإلسالمية أسباهبا وسبل عالجها

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

qﻧﻴ ـ ـﺎً :اﻻﺑﺘﻌـ ــﺎد ﻋـ ــﻦ اﻟﺼ ـ ـﻴﻎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّـ ــﺔ اﳌﻌ ّﻘـ ــﺪة اﻟـ ــﱵ

ﻳﺸ ــﻜﻞ ﻋﻠ ــﻰ اﳍﻴﺌ ــﺎت اﻟﺸ ــﺮﻋﻴّﺔ ﻓﻬﻤﻬ ــﺎ ﰲ ﺑﻌ ــﺾ اﻷﺣﻴ ــﺎن،
وﳓ ــﻦ ﻧﻌﻠ ــﻢ أ ّن اﳊﻜ ــﻢ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺸ ــﻲء ﻓ ــﺮع ﻋ ــﻦ ﺗﺼ ـ ّـﻮرﻩ ،ﻓﻤ ــﻦ
اﻟﺼ ــﻜﻮك اﳌﺸ ــﺒﻮﻫﺔ :ﳌ ــﺎذا واﻓﻘ ــﺖ
اﻷﺳ ــﺌﻠﺔ اﻟ ــﱵ ﺗﺜ ــﺎر ﺣ ــﻮل ّ
اﳍﻴﺌ ـ ــﺎت اﻟﺸ ـ ـ ـﺮﻋﻴّﺔ ﻋﻠﻴﻬ ـ ــﺎ ،ﻻ ﺳ ـ ــﻴﻤﺎ وأ ّن اﳌﺸ ـ ــﻜﻠﺔ ﰲ ﻫ ـ ــﺬﻩ

اﻟﺼــﻜﻮك ﻟﻴﺴــﺖ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﺎت ،وإّﳕــﺎ اﻟﺸــﺮوط اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ّ
ﰲ ﻧﺸ ـ ﺮة اﻹﺻــﺪار؟ واﳉ ـﻮاب ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﺣﺘﻤـﺎً :ﻫــﻮ اﻟﺼــﻴﻐﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّــﺔ اﳌﻌﻘـ ـ ّﺪة ﻟﻨﺸ ــﺮة اﻹﺻ ــﺪار اﻟ ــﱵ ﻳﻨﺠ ـ ّـﺮ ﻋﻨﻬ ــﺎ ﻟ ــﺒﺲ ﰲ
اﻟﻔﻬــﻢ ،وﺧﻄــﺄ ﰲ اﳊﻜــﻢ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،وﻣﺜــﺎل ﻫــﺬا اﻟﻠــﺒﺲ اﳊﺎﺻــﻞ:
ﻣــﺎ ذﻛــﺮﻩ اﻟﺸــﻴﺦ ﻋﺒــﺪ ﷲ اﳌﻨﻴــﻊ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﺗﻘــﻲ اﻟــﺪﻳﻦ اﻟﻌﺜﻤــﺎﱐ

ـﱪأا ﻣــﻦ إﺟــﺎزة ﺻــﻜﻮك ﻣﻄــﺎر اﻟﺒﺤ ـﺮﻳﻦ ،رﻏــﻢ ﻛﻮµﻤــﺎ
اﻟﻠــﺬان ﺗـ ّ
ﻋﻀﻮﻳﻦ ﰲ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ؛ وذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ أن ﻇﻬــﺮ ﳍﻤــﺎ ﻻﺣﻘـﺎً
ّأµﺎ ﺻﻴﻐﺔ رﺑﻮﻳّﺔ ،ﻣﻈﻠﻠﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺷﺮﻋﻴّﺔ ﻣﺰﻳّﻔﺔ).(١

   -وﺿــﻊ اﻟﻠ ـﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن ﳝ ّﻜــﻦ ﻣــﻦ ﲢﺪﻳــﺪ

اﻟﺼﻜﻮك.
اﳌ ّﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴّﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴّﺔ ﻹﺻﺪار ّ
اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك،
   ﺗﻴﺴ ـ ــﲑ اﻹﺟ ـ ـﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴّـ ــﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘ ـ ــﺔ ﺑﻄ ـ ــﺮح ّوإدراﺟﻬـ ــﺎ ﰲ اﻟﺴـ ــﻮق ،وإﻧﺸـ ــﺎء اﻟﺸـ ـ ـﺮﻛﺎت ذات اﻟﻐـ ــﺮض
اﳋﺎص ،ووﺿﻊ ﺣ ّﺪ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺪد اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ اﺳــﺘﺨﺮاج
اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ،واﳌﻮاﻓﻘﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ †ﻟﺘﺼﻜﻴﻚ.

   ﻗﻀـ ــﻴّﺔ إﻣﻜـ ــﺎن ﻣﻠﻜﻴّـ ــﺔ اﻷﺻـ ــﻮل اﳊﻜﻮﻣﻴّـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﻋـ ــﺪﻣﻬﺎ،†ﻟﺼﻜﻮك.
وﺑﻠﻮرة ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ّ

ـﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴــﻖ أﺣﻜــﺎم اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ
   وﺿــﻊ اﻹﻃــﺎر اﻟﻘــﺎﻧﻮﱐ اﻟــﻼزم ﻟﻴـ ّﰲ ﺣ ــﺎﻻت اﻹﺧﻔ ــﺎق واﻟﻨﺰاﻋ ــﺎت ،وﻋ ــﺪم اﻻﺣﺘﻜ ــﺎم إﱃ
اﶈﺎﻛﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل اﻵن.
   وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﱵ ﲤ ّﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﶈﺎﺳــﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴّــﺔاﻟﺼﻜﻮك).(٢
اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴّﺎت ّ

qﻟﺜ ـ ـ ـﺎً :إﳚـ ـ ــﺎد ﻣﺴـ ـ ــﺘﻨﺪ ﻗـ ـ ــﺎﻧﻮﱐ ﻳﺒـ ـ ـ ّـﲔ ﻣﺴـ ـ ــﺆوﻟﻴّﺔ ﻛـ ـ ـ ّـﻞ
اﻷﻃـﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻣﻠــﺔ ،ووﺿــﻊ اﻟﻀــﻤﺎπت اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ ﳌﻨــﻊ اﻟﺘﻼﻋــﺐ

™ﻣﻮال اﻟﻨﺎس †ﺳﻢ اﻟﺘﺼﻜﻴﻚ؛ ﻣﺜﻞ:
ـﺖ ﰲ
   ﳏﺪودﻳـّــﺔ ﻣﺴـ ــﺆوﻟﻴّﺔ ﺣﺎﻣـ ــﻞ اﻟﺼـ ـ ّـﻚ؛ ﺣﻴـ ــﺚ إ ّن ﻟﻠﺒـ ـ ّ
ـﻚ ﳝﺜّــﻞ
اﻟﺼــﻜﻮك؛ ﻷ ّن اﻟﺼـ ّ
ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﻀــﻴّﺔ أﳘﻴّــﺔ ﻛــﱪى ﰲ ّ
ﺣﺼ ــﺔ ﻣﺸ ــﺎﻋﺔ ﰲ أﻋﻴ ــﺎن وﻣﺸ ــﺎرﻳﻊ ،ﻓ ــﺎﳊﻜﻢ ﲟﺤﺪودﻳّــﺔ
ّ
اﳌﺴﺆوﻟﻴّﺔ ﻣﻦ اﻷﳘﻴّﺔ ﲟﻜﺎن.

اﻟﺼ ـ ـ ــﻜﻮك :اﻟﺸ ـ ـ ـ ـﺮﻛﺎت
   ﻣ ـ ـ ــﺎ اﳉﻬ ـ ـ ــﺎت ّاﳌﺆﻫﻠ ـ ـ ــﺔ ﻹﺻ ـ ـ ــﺪار ّ
اﳌﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺎﳘﺔ ،أو اﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮﻛﺎت ذات اﻟﻐ ـ ـ ـ ـ ــﺮض اﳋ ـ ـ ـ ـ ــﺎص ،أو
اﳌﺆﺳﺴ ـ ــﺎت واﳌﺼ ـ ــﺎﱀ اﳊﻜﻮﻣﻴّ ـ ــﺔ ،أو اﳉﻤﻌﻴّ ـ ــﺎت اﳋﲑﻳّـ ــﺔ
ّ
واﻷوﻗﺎف؟
ﻣﺆﺟﺮة.
   ﻗﻀﻴّﺔ ﲤﻠّﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ ّﻟﻠﺼﻜﻮك اﻟﱵ ﲤﺜّﻞ أﻋﻴﺎّ ًπ

   ﻗﻀﺎ Óاﻟﺰﻛﺎة واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،وﻳﻨﺪرج ﲢــﺖ ﻫــﺬا اﻟﻌﻨـﻮان ﻣﺴــﺎﺋﻞ†ﻟﺼ ـ ــﻜﻮك ،ﻻ ﺑـ ـ ـ ّﺪ ﻣ ـ ــﻦ ﻻﺋﺤ ـ ــﺔ ﲢﺴ ـ ــﻤﻬﺎ
ـﺘﺺ ّ
ﻋـ ـ ـ ّﺪة ﲣ ـ ـ ّ
وﺗﺒﻴّﻨﻬﺎ.
)(١

اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﲡﺎوزا
اﳌﻨﻴﻊ )ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن(ّ ،
وﺗﺼﺤﻴﺤﺎ.٣٧٤:

اﳌﻄﻠ ـ ــﺐ اﻟﺮاﺑ ـ ــﻊ :اﻟﻌﻨﺎﻳ ـ ــﺔ اﻟﻮاﺟﺒ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ـ ــﺔ
اﶈﺎﺳﺒﻴّﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ:
ّأوﻻً :ﻣـ ــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴـ ــﺔ اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدﻳّﺔ :اﳌﻘﺼـ ــﻮد †ﻟﻌﻨﺎﻳـ ــﺔ
اﻟﺼﻜﻮك ،ﻫــﻮ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﲝﻘﻴﻘــﺔ
اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ّ

ﳏﻞ اﻟﺘﺼﻜﻴﻚ ،وﻣﺪى رﲝﻴّﺘﻪ ودراﺳﺔ ﳐﺎﻃﺮﻩ ،ﻓﻀﻼً
اﳌﺸﺮوع ّ
اﻟﺼ ـ ـ ــﻜﻮك ﰲ إدارة
ﻋ ـ ـ ــﻦ ﻣﻌﺮﻓ ـ ـ ــﺔ ﻛﻔﺎﻳ ـ ـ ــﺔ اﳌﺼ ـ ـ ــﺪر ،أو ﻣ ـ ـ ــﺪﻳﺮ ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ،ﻓﺎﻟ ـ ّﺬي
اﳌﺸــﺮوع ،ﻗﺒــﻞ اﻹﻗــﺪام ﻋﻠــﻰ اﻻﻛﺘﺘــﺎب ﰲ ّ
اﻟﺼــﻜﻮك †ﻟﺪرﺟــﺔ
ﳛﺼﻞ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮار اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﰲ ّ
اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ اﳌﺼــﺪر ،أو اﳌــﺪﻳﺮ ﺑﺸــﺄن
اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﻌﺎﺋــﺪ اﻟــﺪوري ،واﺳــﱰداد رأس اﳌــﺎل ﻋﻨــﺪ اﻹﻃﻔــﺎء ،وﻛــﺬﻟﻚ
اﳌﺨﺘﺼــﺔ،
درﺟــﺔ اﻟﺘﺼــﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤــﺎﱐ ﳍــﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻮﻛــﺎﻻت
ّ
أي اﻫﺘﻤ ــﺎم ﲜ ــﺪوى اﳌﺸ ــﺮوع ،أو ﺣ ـ ّـﱴ ﻣﻌﺮﻓ ــﺔ ﺣﻘﻴﻘ ــﺔ
دوﳕ ــﺎ ّ

ﳏﻞ اﻟﺘﺼﻜﻴﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.
اﻷﺻﻮل ّ
ّأﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﺼﺪر ،ﻓﺄﳘﻴّﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺮوع
)(٢

اﻟﺼﻜﻮك ﻗﻄﺎر ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳ ّﻜﺔ وﻣﺴﺎر،
ﻣﲑة )ﺣﺎﻣﺪ(ّ ،
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ١٤٢٩/٠٤/٢٢ ،ﻫـ.
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ﳏﻞ اﻟﺘﺼﻜﻴﻚ ،ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺣﺴﻦ اﳌﻮاءﻣــﺔ ﺑــﲔ اﳊﺎﺟــﺔ إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ،
ّ

واﻟﺼــﻴﻐﺔ اﻟﺸــﺮﻋﻴّﺔ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﺘــﻮﻓﲑﻩ ،ﻓﻜﺜــﲑاً ﻣــﺎ ﻧﻘ ـﺮأ اﻟﻴــﻮم ﻋــﻦ ﺣﺎﺟــﺔ
اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻹﺻــﺪار ﺻــﻜﻮك ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻐﻄﻴّــﺔ ﻋﺠــﺰ اﳌﻮازﻧــﺔ ،وﺗــﻮﻓﲑ
ﻣـﻮارد إﺿــﺎﻓﻴّﺔ ﲤ ّﻜﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺗﻮﺳــﻌﺔ أﻧﺸــﻄﺘﻬﺎ ،وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﺸــﺄن †ﻟﻨﺴــﺒﺔ
إﱃ اﳌﺼ ــﺎرف واﻟﺸـ ـﺮﻛﺎت ،ﰲ ﺣــﲔ أ ّن اﻷﺟــﺪى ﻫــﻮ د ارﺳــﺔ ﻫــﺬﻩ
اﻟﺼ ــﻜﻮك ،ﻻ
اﻷﻧﺸ ــﻄﺔ ،وﻛﻴﻔﻴّــﺔ إﳒﺎزﻫ ــﺎ وﲤﻮﻳﻠﻬ ــﺎ ﻣﺒﺎﺷ ـﺮة ﻋ ــﱪ آﻟﻴّــﺔ ّ

اﻟﺼ ــﻜﻮك ﺑ ــﺪﻳﻼً ﻷذوπت اﳋﺰﻳﻨ ــﺔ؛
اﻟﻠﺠ ــﻮء إﱃ اﳊﻴ ــﻞ ،واﺳ ــﺘﻌﻤﺎل ّ
وذﻟــﻚ tﻛﺴــﺎﺋﻬﺎ اﻟﻠﺒــﺎس اﻟﺸــﺮﻋﻲ ﰲ اﻟﻈــﺎﻫﺮ ،دون ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﻔــﺮوق
اﳉﻮﻫﺮﻳّﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺮﺑﻮﻳّﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ).(١

qﻧﻴًـﺎ :ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﶈﺎﺳــﺒﻴّﺔ :ﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ اﳌﻤﻜــﻦ ﲢﻘﻴــﻖ

†ﻟﺼـ ــﻜﻮك دون وﺿـ ــﻊ
ﻣﻘﺼـ ــﺪ اﻟﻌﺪاﻟـ ــﺔ ،واﻟﻮﺿـ ــﻮح ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣـ ــﻞ ّ
اﻵﻟﻴــﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠــﺔ ﻟﻠﻘﻴــﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴّــﺔ اﶈﺎﺳــﺒﺔ وﻓــﻖ اﻟﻀـﻮاﺑﻂ اﻟﺸــﺮﻋﻴّﺔ؛
ﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻷر†ح اﳌﺘﺤ ّﻘﻘــﺔ ﺑﺼــﻔﺔ دورﻳـّـﺔ؛ أي :ﻛـ ّـﻞ ﺛﻼﺛــﺔ أﺷــﻬﺮ ،أو
ﺳــﺘّﺔ أﺷــﻬﺮ ،أو ﰲ µﺎﻳــﺔ اﳌ ـ ّﺪة إذا ﻛــﺎن ﻫﻨــﺎك ﺗﻮزﻳــﻊ دوري ﻋﻠــﻰ
اﻟﺼــﻜﻮك ﻗﺎﺋﻤــﺔ
اﳊﺴــﺎبّ ،أﻣــﺎ ﰲ ﻏﻴــﺎب ذﻟــﻚ ،ﻓﺴــﺘﺒﻘﻰ آﻟﻴّــﺔ ّ

اﻟﺼــﻜﻮك،
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫــﻲ ﻋﻠﻴــﻪ؛ ﻣــﻦ ﺗﻮزﻳــﻊ ﻋﺎﺋــﺪ دوري ﻋﻠــﻰ ﲪﻠــﺔ ّ

اﻟﺼــﻜﻮك ﺑﻘﻴﻤﺘﻬــﺎ اﻻﲰﻴّــﺔ ،دون اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ اﻟﻮاﺟﺒــﺔ †ﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ
وإﻃﻔــﺎء ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ﰲ اﻻﻃــﻼع
اﻟﺼــﻜﻮك ،وأﺣﻘﻴّــﺔ ﲪﻠــﺔ ّ
اﶈﺎﺳــﺒﻴّﺔ ﻹدراة ّ
)(٢
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﶈﺎﺳﺒﻴّﺔ ،واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴّﺔ ذات اﻟﻐﺮض .
اﳌﻄﻠﺐ اﳋﺎﻣﺲ:ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ:
ّأوﻻً :ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﺮﺟﻌﻴّﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ :وﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﻨﺎدي

ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺧﱪاء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ ا∏ﺎل اﳌﺼﺮﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ؛
ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل» :إ ّن
و ّ
اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ
اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻔﺮدي †ﻷﻣﻮال ﻟﻪ أﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴّﺔ
ّ
ّ
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﻔﺘﻴﻪ اﳋﺎص ،ﻟﻜﻨّﲏ أرى
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺮﺗﻀﻴﻬﺎ ّ
) (١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ.
)(٢
اﻟﺼﻜﻮك ﻗﻄﺎر ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳ ّﻜﺔ وﻣﺴﺎر،
ﻣﲑة )ﺣﺎﻣﺪ(ّ ،
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ١٤٢٩/٠٤/٢٢ ،ﻫـ.
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اﻷﻣﺔ ﻣﻦ
أ ّن ﺣﻴﺎزة ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺛﺮوة ّ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﺎﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،أو ﻗﻨﺎة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳّﺔ
ﺧﻼل ّ
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻬﺎد،
ّ
ﻛﺎﻟﺼﻜﻮك ،ﻳﺘﻄﻠّﺐ أﺣﻜﺎﻣﺎً ّ
)(٣
واﻻﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ« .
اﳋﺎﺻﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﺮى أ ّن اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺮﺟﻌﻴّﺔ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ
ّ
ﺗﺴﺒّﺐ ﰲ ﻧﺸﺄة ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻀﺎرب اﻟﻔﺘﺎوى ﺑﲔ اﳍﻴﺌﺎت ،و ّأدى

إﱃ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴّﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴّﺔ ،اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ
اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮµﺎ ﻣﺘﺤ ّﻔﻈﺔ ،أو ﻣﺘﺴﺎﻫﻠﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ
ﻣﻮﺣﺪة،
أﺳﺎس ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈ ّن إﻋﺪاد ﻣﺮﺟﻌﻴّﺔ ﺷﺮﻋﻴّﺔ ّ

اﳋﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﻮى
ّ
ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺻﺒﺢ ﺿﺮورة؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺎرب واﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﰲ
ﻟﻜﻞ ّ
ّ
)(٤
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ .
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ّ

وﻛﻤﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ أ ّن اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ
اﻟﺼﻜﻮك ﺗﺮﺟﻊ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ ﳐﺎﻟﻔﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ّ
اﻟﺼﻜﻮك،
اﻟﻘﺮارات ا∏ﻤﻌﻴّﺔ ،واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺸﺄن ّ
اﳋﺎﺻﺔ ،وﻟﻮ
واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻬﺎدات اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ
ّ
ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎذّة ،ﳑّﺎ ّأدى إﱃ ﻓﻮﺿﻰ ﰲ ﻗﺮارات اﳍﻴﺌﺎت
اﻟﺼﻜﻮك ،واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ
اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ،وﻓﺘﺢ †ب اﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ ّ
ﰲ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ ،واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ.
وﻗﺪ أوﺻﻰ ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﱄ ﺑﻀﺒﻂ
اﻟﻔﺘﺎوى ،وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ وﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ؛ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻴّﺔ
رﻗﻢ )» :(٢دﻋﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ †ﻹﻓﺘﺎء ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء ،وﻫﻴﺌﺎت،

وﳉﺎن إﱃ أﺧﺬ ﻗﺮارات وﺗﻮﺻﻴﺎت ا∏ﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﻴّﺔ ﺑﻌﲔ
اﻻﻋﺘﺒﺎر؛ ﺳﻌﻴﺎً إﱃ ﺿﺒﻂ اﻟﻔﺘﺎوى ،وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ وﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﰲ
اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ«) ،(٥ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﺮارات ا∏ﺎﻣﻊ
)(٣
اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ رؤﻳﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪﻳّﺔ.٣٧ :
ﻣﺸﻌﻞ )ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري(ّ ،
)(٤
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ
ﻣﺸﻌﻞ )ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري( ،ﲢﺪÓت وﻣﻌﻮﻗﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ ّ
اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.٦-٥ :
) (٥ﻗﺮار رﻗﻢ  ،(٧/١١) ١٠٤ﳎﻠّﺔ ا∏ﻤﻊ ،اﻟﻌﺪد اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ:
.٢٨١/٢
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اﻟﻔﻘﻬﻴّﺔ ،واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ† ،ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮÓت اﻟﻔﻘﻪ
اﳉﻤﺎﻋﻲ ،وﻻ ﻳﺴﻮغ اﳋﺮوج ﻋﻨﻬﺎ إﻻّ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻌﻠّﻞ ،ﻓﻠﻴﺴﺖ
ﻟﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻌﻬﺎ ﻻ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﻣﻌﺼﻮﻣﺔّ ،
ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﻘﻨﻊ ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻣﻊ
اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺮار ا∏ﻤﻊ ،أو اﳌﻌﻴﺎر †ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘّﺒﻌﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﻋ ّﺪل ا∏ﻤﻊ ﺑﻌﺾ ﻗﺮاراﺗﻪ tﺻﺪار ﻗﺮارات ﻻﺣﻘﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﰲ
ﻗﺮار أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﺮارات ،أو اﻟﻌﺪول
ﻋﻨﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻄﻠّﻊ إﱃ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ واﻹﺗﻘﺎن).(١

qﻧﻴﺎً :ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﺮﻋﻴّﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ وﻣﻠﺰﻣﺔ ﰲ
ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﰲ
ﻗﺮارا¥ﺎ ﺑﺸﺄن إﺻﺪار وﺗﺪاول ّ
اﻟﺼﻜﻮك :وﺗﻜﻮن ّ

اﻷﺳﺎس:
اﻟﺼﻜﻮك ،اﻋﺘﻤﺎداً
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺸﺄن ّ
   -١وﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ّ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات ا∏ﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﻴّﺔ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ،وأﻳﻀﺎً
ﻛﻞ دوﻟﺔ ،وﺗﺮﺷﻴﺪ ﻣﺎ
اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺿﻤﻦ ّ
اﳋﺎﺻﺔ )اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳّﺔ( ،وﺗﻘﻮﳝﻪ
ﺗﺼﺪرﻩ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ
ّ
وﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ.
اﻟﺼﻜﻮك وﺗﺪاوﳍﺎ،
  -٢إﺳﻨﺎد اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ﻹﺻﺪار ّ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺸﺄن،
واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت و ّ
ودوµﺎ ﳝﻨﻊ اﻹﺻﺪار ﺷﺮﻋﺎً وﻗﺎﻧﻮ.ًπ
  -٣رﻓﻊ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ واﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴّﺔ ،ﺑﺸﺄن اﳌﻌﺎﻳﲑ
اﳌﺮاد ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ،أو إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﺴﺘﺠ ّﺪات ،أو
ﻟﻠﺼﻜﻮك؛ وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ّ
ﳏﻞ اﻟﻨﻘﺪ ،ذﻟﻚ اﳌﺘﻌﻠّﻖ †ﻷﺟﺮة
اﳌﺜﺎل :ﻓﺈ ّن ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ ّ

اﳌﺘﻐﲑة ،ﻳﻘﻮل ﳏﻤﺪ ﳐﺘﺎر اﻟﺴﻼﻣﻲ» :إ ّن ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﱂ
ّ
أﺟﺪ ﳍﺎ أﺳﺎﺳﺎً ﺷﺮﻋﻴﺎً ،وﰎّ اﻟﺘﻌﺘﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ tﻇﻬﺎر ﺟﻮاﻧﺐ

اﳉﻬﺎﻟﺔ ،وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻐﻄﻴّﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺴﻘﻒ أﻋﻠﻰ ،وﺳﻘﻒ
أدﱏ ﻫﻮ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﻬﺎر ﺷﺮﻋﺎً؛ ﻷ ّن اﳌﻌﻠﻮﻣﻴّﺔ ﺗﻌﲏ ﻣﻘﺪاراً
ﻣﻀﺒﻮﻃﺎً ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ،وﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻘﺪارﻩ ﻻ ﻗﻠﻴﻼً وﻻ ﻛﺜﲑاً،
ﻓﺎﻟﺴﻘﻒ ﻣﻨﻬﺎر ،واﻷدﱏ ﻻ ﻗﺎع ﻟﻪ«).(٢
qﻟﺜﺎً :ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﳋﺎرﺟﻲ:

ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ
Îﺘﻢ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ّ
ّ
اﻟﺼﻜﻮك ﰲ ّ
اﻻﻛﺘﺘﺎب إﱃ ﺣﲔ إﻃﻔﺎﺋﻬﺎ؛ ﻟﻠﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وإﺑﺪاء
اﻟﺮأي ﰲ ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ،ورﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﰲ اﻟﻐﺮض إﱃ اﳍﻴﺌﺔ
ﻟﻠﺼﻜﻮك.
اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ّ

راﺑﻌﺎً :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴّﺔ :واﳌﻘﺼﻮد çﺎ ﻫﻮ
اﻟﺼﺎدرة
وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻛﻔﻴﻞ ﺑﻀﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام †ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ّ
اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺮض
ﻋﻦ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺑﺸﺄن ّ
ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻣ ّﺪÎﺎ ،وﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻗّﻖ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﺘﻘﻮﱘ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
وﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴّﺘﻪ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم وﲢﺴﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻷﺧﻄﺎء
اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ.

ﺧﺎﻣﺴﺎً :ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺷﺮﻋﻲ )ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳّﺔ
ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻌﺎﻳﲑ
ﺷﺮﻋﻴّﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻐﺮض( :ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ّ
اﻟﺼﻜﻮك،
اﳌﺮﺟﻌﻴّﺔ ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮ ّ
أو اﳌﺼﺪر ﰲ إﻋﺪاد ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ،وﻛﺬﻟﻚ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ،ورﻓﻊ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ إﱃ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﺼﻜﻮك ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﳌﺴﺘﺠ ّﺪات اﳊﺎﺻﻠﺔ.
ّ

ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ اﳋﻄﺄ ،وﻣﺜﺎل ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﻔﻘﺮة )،٥-٣-٢
اﳌﺘﻐﲑة« ،وﻳﺮى »أ ّن اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺮﺟﻌﻴّﺔ
ص (١١٥اﻷﺟﺮة ّ
اﳌﺘﻐﲑة ﻫﻮ دﺧﻮل ﰲ
ّ
اﳌﺆﺷﺮ ﻣﻦ $رﻳﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﰲ اﻷﺟﺮة ّ
)(١

أﺑﻮ ﻏ ّﺪة )ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر( ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف ﻓﺘﺎوى اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.٢١ :
ّ

) (٢أﺛﺮ اﺧﺘﻼف ﻓﺘﺎوى اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ.٣١ :
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اﳋﺎﲤﺔ

اﻟﺘﺤﺘﻴّـﺔ ،وﳏﺪودﻳـّـﺔ اﳌﻘــﺪرة اﻻﺳــﺘﻴﻌﺎﺑﻴّﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﰲ

ﻟﻘــﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻨــﺎ ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ اﳓ ـﺮاف اﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﺎت
اﳊﺎﻟﻴّــﺔ ﻟــﺒﻌﺾ اﻟﺼــﻜﻮك اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ :أﺳــﺒﺎçﺎ وﺳــﺒﻞ ﻋﻼﺟﻬــﺎ،

واﺗّﻀــﺢ ﻣــﻦ ﺳــﻴﺎق اﻟﺒﺤــﺚ أ ّن ﻫﻨــﺎك اﳓﺮاﻓ ـﺎً ﻇــﺎﻫﺮاً ﰲ ﺑﻌــﺾ
اﻟﺼــﻜﻮك اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ﺑــﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳـّـﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ،وأ ّن ﻫﻴﻜﻠــﺔ ﻋــﺪد
ّ
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ
ﻣﻦ ّ
اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺸﻜﻠﻴّﺔ اﻟﻌﻘﻮد؛ ﺑﻐﺮض ّ
اﻟﺼﻜﻮك ﻗﺪ ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴّــﺔ اﻟﺸــﺮﻋﻴّﺔ ،دون
ـﺤﺔ ﺗﻠــﻚ ّ
ﺟ ـﻮاز ،أو ﺻـ ّ
ﻣﺮاﻋ ــﺎة ﻟﻠﻤﻘﺎﺻ ــﺪ اﳌﻌﺘ ــﱪة ﺷ ــﺮﻋﺎً ،وﺗﺒ ـ ّـﲔ أ ّن ﻣﻜﻤ ــﻦ اﳋﻠ ــﻞ ﰲ

ذﻟــﻚ ،واﻷﺻــﻞ اﻟـ ّﺬي ﺗﺘﻔـ ّـﺮع ﻋﻨــﻪ ﺑﻘﻴّــﺔ اﳌﻼﺣﻈــﺎت اﻟﺸـ ـﺮﻋﻴّﺔ،
ﻫ ــﻮ اﳌﻐ ــﺎﻻة ﰲ ﳏﺎﻛ ــﺎة اﻟﺴ ــﻨﺪات اﻟﺮﺑﻮﻳّــﺔ ،وﳏﺎوﻟ ــﺔ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬ ــﺎ،
وإﳚــﺎد ﳐــﺎرج ﺷــﺮﻋﻴّﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷــﻰ وﺧﺼــﺎﺋﺺ اﻟﺴــﻨﺪات وﳑﻴّﺰاÎــﺎ،
ﳑـّ ــﺎ أدى ﰲ ﻏﺎﻟـ ــﺐ اﻷﺣﻴـ ــﺎن إﱃ ﺗﻀـ ــﺎرب اﻟﻔﺘـ ــﻮى ،وﳐﺎﻟﻔـ ــﺔ
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ،وﻗﺮارات ا∏ﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﻴّﺔ اﻟﺼﺎدرة ﰲ ﺷﺄµﺎ.
ﻣﻠﺤـ ــﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴـ ــﺪ اﻟﻔﺘـ ــﺎوى ،واﻻﻟﺘ ـ ـﺰام
ﻟـ ــﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻀـ ــﺮورة ّ

†ﻟﺼ ــﻜﻮك ،واﻻﺑﺘﻌ ــﺎد ﻋ ــﻦ ﳏﺎﻛ ــﺎة
†ﳌﻌ ــﺎﻳﲑ اﻟﺸ ـ ـﺮﻋﻴّﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘ ــﺔ ّ
اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴّ ــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّــﺔ ،وإرﺳ ــﺎء ﻧﻈ ــﺎم ﻣ ــﺎﱄ ﺟﺪﻳ ــﺪ ﻳﻌ ــﲎ
اﻟﺼـ ـ ـ ـ ــﻜﻮك ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟﻨ ـ ـ ـ ـ ـﻮاﺣﻲ اﻟﺸـ ـ ـ ـ ــﺮﻋﻴّﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﲝﻮﻛﻤـ ـ ـ ـ ــﺔ ّ
ـﺘﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻌــﺎون اﻟﺒﻨــﻮك
واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳّﺔ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﻳـ ّ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟــﺪول،
واﻟﺸﺮﻛﺎت و ّ

واﳌﺼــﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳـّـﺔ ،واﳍﻴﺌــﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴّــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ †ﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻫﻴﺌــﺔ
اﶈﺎﺳ ــﺒﺔ ،واﳌﺮاﺟﻌــﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ــﺎت اﳌﺎﻟﻴّــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﻴّﺔ ؛ ﻹﺻ ــﺪار
ّ
ﻗﻮاﻧﲔ ،وﻟﻮاﺋﺢ ﻣﻨﻈّﻤﺔ ﻟﻠﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.
ﻫــﺬا إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﺿــﺮورة إﳚــﺎد ﻣﻌــﺎﻳﲑ ﳏﺎﺳــﺒﻴّﺔ دﻗﻴﻘــﺔ،
وﻣ ــﻦ ﰒّ رﻗﺎﺑ ــﺔ ﻣﻨﻈّﻤ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗﺒ ــﻞ اﳌﺼ ــﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳّــﺔ ،واﳍﻴﺌ ــﺎت

اﻟﻌﻠﻴ ـ ـ ـﺎ ﻟﻠﺘـ ـ ــﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸـ ـ ــﺮﻋﻲ ،وذﻟـ ـ ــﻚ ﻋﻠـ ـ ــﻰ أﺳـ ـ ــﺎس اﻟﻀ ـ ـ ـﻮاﺑﻂ
اﻟﺼﻜﻮك.
اﳋﺎﺻﺔ çﺬﻩ ّ
اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ،واﳌﻌﺎﻳﲑ ّ
أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ »ﰐ:
وﻟﻌﻠّﻨﺎ ﳒﻤﻞ ّ

اﻟﺼــﻜﻮك ﻋــﻦ اﻷﺳــﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳـّـﺔ
   -١إ ّن أﻫـ ّـﻢ أﺳــﺒﺎب اﳓ ـﺮاف ّ
اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻗﺴﻤﲔ:
اﻷول :ﻳﻌـ ـ ــﻮد إﱃ ﻋﻮاﻣـ ـ ــﻞ ﻫﻴﻜﻠﻴّـ ـ ــﺔ Îـ ـ ـ ّـﻢ ﺿـ ـ ــﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴـ ـ ــﺔ
ّ
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اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك ﰲ
اﻟﺒﻠ ـ ــﺪان اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻴّﺔ ﻣ ـ ــﻦ πﺣﻴ ـ ــﺔ ،وﻧﺸ ـ ــﺄة ّ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﻏﲑ إﺳﻼﻣﻴّﺔ ﻣﻦ πﺣﻴﺔ أﺧﺮى.

اﻟﺼﻜﻮك ،وﻳﺘّﻀﺢ ذﻟــﻚ
اﻟﺜﺎﱐ :ﻏﻴﺎب ﺣﻮﻛﻤﺔ إﺻﺪارات ّ

ﰲ ﻋ ــﺪم وﺟ ــﻮد اﻟﻌﻨﺎﻳ ــﺔ اﻟﻮاﺟﺒ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻨ ـﻮاﺣﻲ اﻷﺳﺎﺳ ــﻴّﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ــﺜﻼث؛ وﻫ ـ ـ ـ ــﻲ :اﻟﻨﺎﺣﻴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺮﻋﻴّﺔ ،واﻻﻗﺘﺼ ـ ـ ـ ــﺎدﻳّﺔ،
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ.
    -٢ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ اﳍﻴﺌــﺎت اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ أن ﺗــﺪﻗّﻖ اﻟﻌﻘــﻮد  ،واﻟﻮúﺋــﻖ
اﻟﺼ ــﻠﺔ ،وﺗﺮاﻗ ــﺐ ﻃﺮﻳﻘ ــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ــﺎ ،وﺗﺘﺄ ّﻛ ــﺪ ﻣ ــﻦ أ ّن
ذات ّ
اﻟﻌﻤﻠﻴّ ــﺔ ﺗﻠﺘ ــﺰم ﰲ ﲨﻴ ــﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻬ ــﺎ †ﳌﺘﻄﻠّﺒ ــﺎت واﻟﻀـ ـﻮاﺑﻂ

ـﺘﻢ اﺳـ ـ ــﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺸـ ـ ــﺮﻋﻴّﺔ ،وﻓـ ـ ــﻖ اﳌﻌـ ـ ــﺎﻳﲑ اﻟﺸـ ـ ــﺮﻋﻴّﺔ ،وأن ﻳـ ـ ـ ّ
اﻟﺼ ـ ـ ــﻜﻮك ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣﻮﺟ ـ ـ ــﻮدات tﺣ ـ ـ ــﺪى ﺻ ـ ـ ــﻴﻎ
ﺣﺼ ـ ـ ــﻴﻠﺔ ّ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ.
ﻣﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ
   -٣ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻋﺪاد ﻣﺮﺟﻌﻴّﺔ ﺷﺮﻋﻴّﺔ ّ
ﻣﺆﺳﺴ ــﺔ
أو اﻹﻗﻠ ــﻴﻢ ،ﺑ ــﺪﻳﻼً ﻋ ــﻦ اﻟﻔﺘ ــﺎوى ّ
اﳋﺎﺻ ــﺔ ﻟﻜ ـ ّـﻞ ّ
ﻣﺘﻤﺜﻠّ ــﺔ ﰲ ﻫﻴﺌ ــﺔ ﺷ ــﺮﻋﻴّﺔ إﺷ ـﺮاﻓﻴّﺔ ﻋﻠﻴ ــﺎ ؛ إذ ﻻ ﳜﻔ ــﻰ أ ّن
اﻟﺼ ـ ــﻜﻮك
اﳌﺨﺎﻟﻔ ـ ــﺎت اﻟﺸ ـ ــﺮﻋﻴّﺔ اﳊﺎﺻ ـ ــﻠﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘ ـ ــﺎت ّ
ﻣﺮدﻫ ـ ــﺎ ﰲ ﻏﺎﻟ ـ ــﺐ اﻷﺣﻴ ـ ــﺎن ﳐﺎﻟﻔ ـ ــﺔ اﻟﻘ ـ ـﺮارات ا∏ﻤﻌﻴّـ ــﺔ،
ّ
اﻟﺼــﻜﻮك ،واﻻﻋﺘﻤــﺎد
واﳌﻌــﺎﻳﲑ اﻟﺸــﺮﻋﻴّﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﺑﺸــﺄن ّ
اﳋﺎﺻــﺔ ،وﻟــﻮ ﻛﺎﻧــﺖ
ﻋﻠــﻰ اﺟﺘﻬــﺎدات اﳍﻴﺌــﺎت اﻟﺸـ ـﺮﻋﻴّﺔ ّ
ﺷﺎذّة ،ﳑّﺎ ّأدى إﱃ ﻓﻮﺿﻰ ﰲ ﻗـﺮارات اﳍﻴﺌــﺎت اﻟﺸ ـﺮﻋﻴّﺔ،

اﻟﺼــﻜﻮك ،واﻟﺘﺸــﻜﻴﻚ ﰲ
وﻓــﺘﺢ †ب اﻟﻄﻌــﻦ ﰲ ﺳــﻼﻣﺔ ّ
ﻣﺼﺪاﻗﻴّﺘﻬﺎ ،واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ.

اﻟﺼــﻜﻮك
اﳋﺎﺻﺔ tﺻﺪار ّ
   -٤ﺿﺮورة ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ّ
وﺗ ــﺪاوﳍﺎ ،ووﺿ ـﻊ ﻟ ـﻮاﺋﺢ ﺗﻀ ــﺒﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣ ــﻞ  çــﺎ ،ﲟ ــﺎ ﳛ ّﻘ ــﻖ
اﻟﺘﺰاﻣﻬ ــﺎ ™ﺣﻜ ــﺎم اﻟﺸـ ـﺮﻳﻌﺔ ،وﻫ ــﺬا ﻳﺘﻄﻠّ ــﺐ رﺑ ــﻂ إﺻ ــﺪار
اﻟﺼ ــﻜﻮك ™ﺻ ــﻮل ﺣﻘﻴﻘﻴّــﺔ ،واﻟﺘﺄ ّﻛ ــﺪ ﻣ ــﻦ أ ّن إﺻ ــﺪارات
ّ

ـﻮرق
ّ
ـﺘﻢ ﻋﻠـ ــﻰ أﺳـ ــﺎس ﺑﻴـ ــﻊ اﻟﻌﻴﻨـ ــﺔ ،أو اﻟﺘـ ـ ّ
اﻟﺼـ ــﻜﻮك ﻻ ﺗـ ـ ّ
اﳌـ ــﻨﻈّﻢ اﻟ ـ ـ ّﺬي ﻳﺸـ ـ ّـﻮﻩ اﻟﺼـ ــﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼـ ــﺮﻓﻴّﺔ ،وﻳﺒﻌـ ــﺪﻫﺎ ﻋـ ــﻦ
رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴّﺔ.
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ أﻻ ﺗﻜﺘﻔــﻲ tﺻــﺪار ﻓﺘــﻮى ﳉـﻮاز
ّ    -٥
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اﻟﺼــﻜﻮك ،ﺑــﻞ ﳚــﺐ أن ﺗــﺪﻗّﻖ اﻟﻌﻘــﻮد ،واﻟﻮúﺋــﻖ ذات
ﻫﻴﻜﻠﺔ ّ

اﻟﺼﻠﺔ ،وﺗﺮاﻗﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،وﺗﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣــﻦ أ ّن اﻟﻌﻤﻠﻴّــﺔ ﺗﻠﺘــﺰم
ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ †ﳌﺘﻄﻠّﺒﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸ ـﺮﻋﻴّﺔ وﻓــﻖ اﳌﻌــﺎﻳﲑ
اﻟﺼــﻜﻮك ،وﻣــﺎ ﺗﺘﺤـ ّـﻮل
ـﺘﻢ اﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺣﺼــﻴﻠﺔ ّ
اﻟﺸــﺮﻋﻴّﺔ ،وأن ﻳـ ّ
ﺗﻠــﻚ اﳊﺼــﻴﻠﺔ إﻟﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻣﻮﺟــﻮدات tﺣــﺪى ﺻــﻴﻎ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ.

اﻟﺼــﻜﻮك ﳝﻜــﻦ ﺗــﺪاوﳍﺎ ﰲ اﻷﺳ ـﻮاق اﳌﺎﻟﻴّــﺔ
†   -٦ﻋﺘﺒــﺎر أ ّن ﻫــﺬﻩ ّ
اﻟﻌﺎﳌﻴّ ــﺔ ،ﻓ ــﻼ ﺑـ ـ ّﺪ ﻣ ــﻦ ﺗﻔﻌﻴ ــﻞ دور اﻟﺴ ــﻮق اﳌﺎﻟﻴّ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﻴّﺔ

اﻟﺪوﻟﻴّ ـ ــﺔ ﺑﻮﺻ ـ ــﻔﻬﺎ ﻫﻴﺌ ـ ــﺔ إﺷـ ـ ـﺮاﻓﻴّﺔ ،ﺗﻌ ـ ــﲎ ﲟﺮاﻗﺒ ـ ــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ ـ ــﻞ ﰲ
اﻟﺼـ ــﻜﻮك اﻹﺳـ ــﻼﻣﻴّﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬـ ــﺎ ،وﺗﻮﺣﻴـ ــﺪ اﳌﻌـ ــﺎﻳﲑ اﳋﺎﺻـ ــﺔ
ّ
اﻟﺼ ــﻜﻮك وﺗ ــﺪاوﳍﺎ ،ووﺿ ــﻊ ﻟ ـﻮاﺋﺢ ﺗﻀ ــﺒﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣ ــﻞ
tﺻ ــﺪار ّ
 çـ ـ ــﺎ ،ﲟ ـ ـ ــﺎ ﳛﻘ ـ ـ ــﻖ اﻟﺘﺰاﻣﻬ ـ ـ ــﺎ ™ﺣﻜ ـ ـ ــﺎم اﻟﺸـ ـ ـ ـﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣﻴّﺔ

وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
   -١ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أ ّن اﻟﻌﺎﱂ ﳛﺘﺎج اﻟﻴﻮم إﱃ ﻧﻈﺎم
ﻣﺎﱄ ﺟﺪﻳﺪ ،ﲝﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳋﱪاء ،وﻣﺎ
ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻋ ّﺪة ﺗﻘﺎرﻳﺮ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ †ت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري
ّ
إﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻻ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺤﺴﺐ،
ﺑﻞ أﻳﻀﺎً ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﲤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﳓﻮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴّﺔ ،وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴّﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤ ّﺪÓت اﻹﳕﺎﺋﻴّﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﰲ ﺑﻴﺌﺔ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ.
اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ إذا ﻣﺎ أوﺟﺪ πﳍﺎ اﻵﻟﻴﺎت
   -٢إ ّن ّ
اﻟﻀﺮورﻳّﺔ ﳊﻮﻛﻤﺘﻬﺎ؛ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ :اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ،ﲤﺜّﻞ أﺑﺮز اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﱵ tﻣﻜﺎµﺎ أن ﺗﺪﻋﻢ
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴّﺔ ،ودﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻫﺬا ّ
اﳊﻘﻴﻘﻲ أو اﻟﻌﻴﲏ ،واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻓﻘﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻻﻓﱰاﺿﻲ؛ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻀﺎر†ت ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴّﺔ.
اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ ﳎﺎل
   -٣ﺿﺮورة أن ﻳﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن و ّ

اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي إﺳﻼﻣﻲ ،ﻳﻨﻄﻠﻖ
ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﻹﺳﻼم وﻓﻜﺮﻩ ،ﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻐﺮﰊ؛ ﻷ ّن ﺗﺴﻮﻳﻎ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ وإﻟﺒﺎﺳﻬﺎ
اﻟﻠﺒﻮس اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وإﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺘﻜﻠّﻒ ﳑﺠﻮج

ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻟﻦ ﻳﺜﻤﺮ إﻻ ﻧﻈﺎﻣﺎً اﻗﺘﺼﺎدًÓ
ﻫﺠﻴﻨﺎً ،ﻟﻦ ﻳُﻘﻨﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ tﺳﻼﻣﻴّﺘﻪ وﻻ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ
™ﺻﺎﻟﺘﻪ.

ﻓﻬﺮس اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
اﻟﺪﻳﻦ.
ﳎﺪ
اﳉﺰري،
   §اﺑﻦ
)١٣٩٩ﻫـ١٩٧٩/م( اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ
اﳊﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻃﺎﻫﺮ أﲪﺪ اﻟﺰاوي،
وﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ) ،د.ط( ،ﺑﲑوت،
اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
   §اﺑﻦ اﳊﺠﺎج ،ﻣﺴﻠﻢ) .د.ت( ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،
ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ) ،د.ط(،
ﺑﲑوت ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ.
   §اﺑﻦ اﻟﻀﻴﻒ ،ﳏﻤﺪ٢٠٠٨-٢٠٠٧) .م(.
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴّﺔ ،دراﺳﺔ
اﳌﻘﻮﻣﺎت واﻷدوات ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ
ﰲ ّ
إﺳﻼﻣﻴّﺔ ،ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ،

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة.
   §اﺑﻦ أﻧﺲ ،ﻣﺎﻟﻚ١٤٠٦).ه١٩٨٥/م(
اﳌﻮﻃﺄ ،ﺻﺤﺤﻪ وﺧﺮج أﺣﺎدﻳﺜﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ:

ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ) ،د.ط( ،ﺑﲑوت ،دار
إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ.
   §اﺑﻦ ﺻﺎﱀ ،ﻋﻤﺮ١٩٩٣) .م( اﻟﻨﻘﻮد
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ دورﻫﺎ وآúرﻫﺎ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
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اﻹﺳﻼﻣﻲ) ،د.ط( ،دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
   §اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن١٣٣٢) .ه( اﳌﻨﺘﻘﻰ
ﺷﺮح اﳌﻮﻃﺄ) ،د.ط( ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻄﺒﻌﺔ
اﻟﺴﻌﺎدة.
   §اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﳏﻤﺪ١٤١٤) .ه( ﻟﺴﺎن
اﻟﻌﺮب ،ط ،٣ﺑﲑوت ،دار ﺻﺎدر.
   §أﺑﻮ ﻏ ّﺪة ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ١٠-٧) .ﲨﺎدى
اﻵﺧﺮة ١٤٣٠ﻫـ ٣١ /ﻣﺎي٣ -ﺟﻮن
٢٠٠٩م( أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف ﻓﺘﺎوى اﳍﻴﺌﺎت
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،ﻧﺪوة
اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ
ّ
اﻟﺼﲑﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﺄﻣﻮل ،دﰊ.

   §ﺑﺪران ،أﲪﺪ) .ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٤م( ﳎﻠﺔ اﳌﺴﻠﻢ
اﳌﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﲔ،

اﻟﻌﺪد.١٥٣
ﺗﻄﻮر إﺻﺪار
   §ﺑﻮﻋﺒﺪ ﷲ ،ﻋﻠﻲ٢٠١٥).م( ّ
اﻟﺼﻜﻮك اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﺎﻟﻴﺰ،Ó
ّ

ﳎﻠّﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺘﺠﺎرﻳّﺔ ،اﻟﻌﺪد ٢٠١٥ ،١٤م.
   §ﺑﻮﻫﺮاوة ،ﺳﻌﻴﺪ .ودﺳﻮﻗﻲ ،أﺷﺮف-١٠).
 ١١ﲨﺎدى اﻵﺧﺮة ١٤٣١ﻫـ٢٥-٢٤ ،
ﻣﺎي ٢٠١٠م( ﺗﻘﻮﱘ ﻧﻘﺪي ﻟﻠﻘﻀﺎÓ
اﻟﺼﻜﻮك ،ﻧﺪوة
اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﲟﻠﻜﻴّﺔ ّ
اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،ﻋﺮض وﺗﻘﻮﱘ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ّ
اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺟ ّﺪة ،ﻣﻦ ص .٣٥_٢
   §اﻟﺘﻔﺘﺎزاﱐ ،ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ) .د.ت( ﺷﺮح اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ) ،د.ط( ،ﻣﺼﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺻﺒﻴﺢ.

   §اﳉﻮرﻳّﺔ ،أﺳﺎﻣﺔ٢٠٠٩) .م( ﺻﻜﻮك
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪﻋﻮة اﳉﺎﻣﻌﻲ.
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   §ﺣﺴﲏ،

úﺑﺖ.

)٢٠١٣/٠١/٢٣م(

اﻟﺼﻜﻮك ﺑﲔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺎت واﻟﺴﻠﺒﻴﺎت،
ّ
ﺻﺤﻴﻔﺔ أﺧﺒﺎر ﻣﺼﺮ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴّﺔ.
   §ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮﺣﺎت ،ﻣﲎ٢٠١٣) .م( ﺗﻮرﻳﻖ اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﳎﻠّﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ،ا∏ﻠﺪ ،٢٩
اﻟﻌﺪد اﻷول .

   §دواﺑﻪ ،أﺷﺮف ﳏﻤﺪ٢٠٠٩) .م( اﻟﺼﻜﻮك
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ط،١

اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
واﻟﱰﲨﺔ	
   .
   §اﻟﺮازي ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ.
)١٤٢٠ه١٩٩٩/م( ﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ،ط،٥
ﲢﻘﻴﻖ :ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ،ﺑﲑوت ،اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.
ﻣﺼﻄﻔﻰ.
ﳏﻤﺪ
   §اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ،
)١٤٢٧ه٢٠٠٦/م( اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴّﺔ

وﺗﻄﺒﻴﻘﺎÎﺎ ﰲ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ،ط،١
دﻣﺸﻖ ،دار اﻟﻔﻜﺮ.
   §اﻟﺰرﻗﺎ ،ﳏﻤﺪ٢٠١١/١٢/٢٠) .م( ﳓﻮ
ﻣﻌﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ †ﳌﺪاﻳﻨﺎت
اﻟﺸـﺮﻋﻴّﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺑﻮي ،اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻦ ص-١٨

.٤٥
   §اﻟﺴﺎﻋﺎﰐ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ٢٠١٠) .م( اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻟﻠﺼﻜﻮك رؤﻳﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪﻳّﺔ ،ﻧﺪوة
اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،ﺟﺪة.
ّ
   §ﺳﺤﺎﺳﻮرÓﱐ ،ﺻﻔﺮ اﻟﺪﻳﻦ .ﺳﻮق رأس اﳌﺎل
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰ Óودور اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸـﺮﻋﻴّﺔ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ.
   §اﻟﺴﺤﻴﺒﺎﱐ ،ﳏﻤﺪ ﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ١٤٢٩) .ه(
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آﻟﻴّﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌ ّﺪﻻت ﻟﻴﺒﻮر ،ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﻌﺪد ،٧
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
اﻟﺼﻔﺤﺎت.٢١٤-١٨٨ :
   §اﻟﺴﻼﻣﻲ،ﳏﻤﺪ ١٠-٧) .ﲨﺎدى اﻵﺧﺮة
١٤٣٠ﻫـ٣١/ﻣﺎي٣-ﺟﻮن ٢٠٠٩م( أﺛﺮ
اﺧﺘﻼف ﻓﺘﺎوى اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ،ﻧﺪوة
اﻟﺼﲑﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﺄﻣﻮل.
   §ﺳﻮﻳﻠﻢ ،ﺳﺎﻣﻲ٢٠١٠).م( ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﻜﻮك
اﻟﺼﻜﻮك
ﻧﺪوة
اﻹﺟﺎرة،
اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ،ص.٢١٥
   §اﻟﺸﺎﻃﱯ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ١٩٩٧) .م( اﳌﻮاﻓﻘﺎت،

   §اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ١٤٢٦) .ﻫـ(
ﻫﺠﺮة رؤوس اﻷﻣﻮال إﱃ اﳋﺎرج ،اﻷﺳﺒﺎب
واﻵúر ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻼج ،ﲝﺚ ﻣﻘﺪم إﱃ
اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم
اﻟﻘﺮى.

   §اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ،ﳏﻤﺪ١٤٣٢) .ﻫـ٢٠١٠/م(
اﻟﺼﻜﻮك ﻛﺄداة ﻹدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،اﻟﺪورة
ّ
اﻟﻌﺸـﺮون ∏ﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﰲ
اﳌﻜﺮﻣﺔ ،ﻣﻦ ص.٤٨-١٥
ﻣ ّﻜﺔ ّ
   §اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ ،أﲪﺪ) .د.ت( اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ ﰲ
ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ) ،د.ط( ،ﺑﲑوت،

ﲢﻘﻴﻖ أﰊ ﻋﺒﻴﺪة ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻦ ﺣﺴﻦ آل
ﺳﻠﻤﺎن) ،د.ط( ،دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن.

اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
اﻟﺼﻜﻮك اﳌﺼﺮي اﻟﺼﺎدر †ﳉﺮﻳﺪة
   §ﻗﺎﻧﻮن ّ
اﻟﺮﲰﻴّﺔ ،ﻋﺪد  ١٨ﻣﻜﺮر )ب( ﰲ
٢٠١٣/٥/٧م.

ﻛﻠﻴّﺔ اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات،
ﻣﻦ ص. ٩٦١-٩٢٠
   §اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﲪﺰة٢٠١٠) .م( ﺿﻤﺎπت
اﻟﺼﻜﻮك
اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،ﻧﺪوة
ّ
اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﻋﺮض وﺗﻘﻮﱘ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ

١٤٣٠ﻫـ ٣١/ﻣﺎي٣ -ﺟﻮن ٢٠٠٩م(

   §اﻟﺸﺎﳚﻲ ،وﻟﻴﺪ .واﳊﺠﻲ ،ﻋﺒﺪﷲ .ﺻﻜﻮك
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ،اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ،
اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸـﺮ
ّ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺟﺪة.
   §ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ،ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ) .د.ت( اﻟﺴﻮق
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ) ،د.ط( ،ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻴﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
   §ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ،ﻋﺎدل١٤٢٦).ﻫـ( ﻫﺠﺮة رؤوس
اﻷﻣﻮال اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ إﱃ اﳋﺎرج ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ،

ﲝﺚ ﻣﻘﺪم إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى.

   §اﻟﻘﺮﻩ داﻏﻲ ،ﻋﻠﻲ ) ١٠-٧ﲨﺎدى اﻵﺧﺮة

اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﲤﻮﻳﻞ
ّ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،اﻟﺼﲑﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ
واﳌﺄﻣﻮل ،دﰊ ،ﻣﻦ ص.٩٨-٧١
   §اﻟﻘﺮي ،ﳏﻤﺪ ٢٨-٢٧) .ﻣﺎي
٢٠٠٨م(ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻊ أﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ
اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻣﻦ
ص.٣٧-١

   §اﻟﻘﺮي ،ﳏﻤﺪ .اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ )اﻟﺘﻮرﻳﻖ(
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎÎﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة وﺗﺪاوﳍﺎ ،ﲝﺚ ﻣﻘ ّﺪم ﰲ

اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸـﺮ ∏ﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ،
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ﻣﻦ ص.٤١-١٥

   §اﻟﻘﻨﺎزﻋﲔ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ١٤٢٩) .ه٢٠٠٨/م(
ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻮﻃﺄ ،ط ،١ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺎﻣﺮ ﺣﺴﻦ
ﺻﱪي ،دار اﻟﻨﻮادر.
   §ﻗﻨﻄﻘﺠﻲ ،ﺳﺎﻣﺮ٢٠١٥) .م( ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ) ،د.ط( ،ﺳﻮر ،Óدار أﰊ ﻓﺪاء
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
   §ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻌﺪد  ،٤ج ٣ص-١٨٠٩
.١٨٤٠
   §ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ،ﻓﺘﺢ اﻟﺮﲪﻦ٢٠٠٨) .م( دور

   §اﻟﻨﻮوي ،أﺑﻮ زﻛﺮ Óﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ
ﺷﺮف١٣٩٢) .ه( ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،
ط ،٢ﺑﲑوت ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ.

   §ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ٢٠١٠).م( اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ،
اﻻﻣﺘﻴﺎز.

   §وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ١٤٠٤) .ه إﱃ ١٧٢٧ه(
اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴّﺔ.

اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ورﻗﺔ ﲝﺚ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻣﻨﺘﺪى
اﻟﺼﲑﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﲑوت.
اﻟﺼﻜﻮك
   §اﳌﻨﻴﻊ ،ﻋﺒﺪﷲ٢٠١٠) .م(
ّ
ﺼﻜﻮك
اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﲡﺎوزاً وﺗﺼﺤﻴﺤﺎً ،ﻧﺪوة اﻟ ّ
اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،ﻣﻦ ص.٣٩٧-٣٧٥
π   §ﺻﺮ ،ﻻﺣﻢ٧) .ﻳﻮﻟﻴﻮ٢٠٠٩م( ﺣﺎﻻت
اﻹﺧﻔﺎق ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ
ﻟﻠﺼﻜﻮك ،ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸـﺮق اﻷوﺳﻂ،
ﻋﺪد.١١١٧٩

   §ﻧﺼﺎر ،أﲪﺪ٢٠٠) .م( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر †ﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ) ،د.ط( ،ﺑﲑوت ،دار

اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ.
   §اﻟﻨﻮوي ،أﺑﻮ زﻛﺮ Óﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ
ﺷﺮف) .د.ت( ا∏ﻤﻮع ﺷﺮح اﳌﻬﺬب ،دار
اﻟﻔﻜﺮ) ،د.ت(.
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الغ ْيالن دراسة حديثية موضوعية
األذان عند َت َغ ُّول ِ
د .عبداهلل بن نارص الصبيح

األستاذ املساعد بقسم السنة وعلومها
جامعة االمام حممد بن سعود

امللخص
اشــتمل البحــث عــى مقدمــة ،ومتهيــد ،وأربعــة مباحــث،
وخامتــة ،وفهــرس للمصــادر.
املقدمــة :فيهــا بيــان أمهيــة املوضــوع ،وأســباب اختيــاره،
وهــدف الدراســة ،والدراســات الســابقة ،ومنهــج البحــث
وخطتــه.

التمهيد :وفيه التعريف بـَ ( :ت َغول ِ
الغ ْيالن).
ُّ

ـول
املبحــث األول :األحاديــث املرفوعــة يف األذان عنــد َت َغـ ُّ
ِ
الغ ْيــان :مل يثبــت يف الســنة النبويــة فيــا وقفــت عليــه األمــر
بــاألذان عنــد َت َغــول ِ
الغ ْيــان.
ُّ

ـول
املبحــث الثــاين :األحاديــث املوقوفــة يف األذان عنــد َت َغـ ُّ
ِ
الغ ْيــان :ثبــت عــن عمــر بــن اخلطــاب ريض اهلل عنــه األمــر
بــاألذان عنــد َت َغــول ِ
الغ ْيــان.
ُّ

ــول
املبحــث الثالــث :اآلثــار املقطوعــة يف األذان عنــد َت َغ ُّ
ِ
الغ ْيــان :ثبــت عــن التابعيــن اجلليلــن :ذكــوان أيب صالــح
ــول
الســان ،وزيــد بــن أســلم األمــر بــاألذان عنــد َت َغ ُّ
ِ
الغ ْيــان.

املبحــث الرابــع :فقــه األحاديــث املرفوعــة واملوقوفــة
واآلثــار املقطوعــة :الراجــح مــن أقــوال العلــاء هــو
مرشوعيــة األذان عنــد َت َغــول ِ
الغ ْيــان .ومل أقــف عــى قــول
ُّ
للســلف خيالــف مــا جــاء عــن عمــر بــن اخلطــاب ريض اهلل
عنــه ،والتابعيــن ذكــوان ،وزيــد بــن أســلم يف مرشوعيــة
األذان عنــد َت َغــول ِ
الغ ْيــان .وفائــدة األمــر بــاألذان عنــد
ُّ
َت َغــول ِ
الغ ْيــان لدفــع رش الشــياطني والغيــان .
ُّ
اخلامتة  :وتتضمن أهم نتائج البحث ِ
العلم َّية.

عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
الغ ْيالن دراسة حديثية موضوعية
ُّ

Abstract:
Praise be to God alone and prayers and peace
be upon our Prophet Muhammad and his family
and companions and peace after:
The research included an introduction, a preface, four questions, a conclusion, and a catalog
of sources.
Introduction: A statement of the importance
of the subject, the reasons for its selection, the
purpose of the study, previous studies, research
methodology and plan.
Preface: In which the definition of: (Ghoulan
wandering).
The first topic: The ahaadeeth raised in the
adhaan when the ghanan is trespassing: It has
not been proven in the Sunnah of the Prophet
(peace and blessings of Allaah be upon him).
The second topic: Ahaadeeth that are suspended
in the adhaan when the two ghanans are tempted: It was proven from Umar ibn al-Khattab
)(may Allaah be pleased with him
The third topic: The effects of the adhaan when
the ghanan is trolling: It is proven from the
beautiful Tawfikin: Zikwan Abu Saleh al-Samman, and Zaid ibn Aslam, the command of the
eulogy when the ghanan is tempted.
The fourth topic: Jurisprudence of the hadiths
raised and suspended and the effects are broken: The most correct of the scholars' sayings
is the legality of the adhaan when the ghanan
is tempted. I did not stand up to say to the predecessor that it contradicts what was narrated
from 'Umar ibn al-Khattab (may Allaah be
pleased with him) And the benefit of the command in the ears when the gazelles go to pay the
evil demons and guillotine.
Conclusion: The main findings of scientific research.
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ﻓﺎﺳــﺘﻌﻨﺖ ﺑــﺎﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﳉﻤــﻊ ﻭوﲣــﺮﻳﺞ ﻭوﺩدﺭرﺍاﺳــﺔ

ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﺑﺴﻢ ﺍاﷲ ﺍاﻟﺮﲪﻦ ﺍاﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺍاﳊﻤﺪ ﷲ ﻭوﺣﺪﻩه ﻭوﺍاﻟﺼﻼﺓة ﻭوﺍاﻟﺴﻼﻡم ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻨــﺎ ﳏﻤــﺪ

ﻭوﻋﲆ ﺁآﻟﻪ ﻭوﺻﺤﺒﻪ ﻭوﺳﻠﻢ ﺃأﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

ﻓﺈﻥن ﺍاﻟﺴﻨﺔ ﺍاﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍاﳌﺼــﺪﺭر ﺍاﻟﺜــﺎﲏ ﻣــﻦ ﻣﺼــﺎﺩدﺭر

ﺍاﻟﺘﴩــﻳﻊ ,ﻭوﻗــﺪ ﺍاﺣﺘــﻮﺕت ﻋــﲆ ﻋﻘﺎﺋــﺪ ﻭوﺃأﺣﻜــﺎﻡم,
ﻭوﻣﻌــﺎﻣﻼﺕت ,ﻭوﺁآﺩدﺍاﺏب ﻭوﻏﲑﻫــﺎ ﳑــﺎ ﳛﺘﺎﺟــﻪ ﺍاﻟﻨــﺎﺱس ﰲ

ﺩدﻳﻨﻬﻢ ﻭوﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﺃأﺣﻮﺍاﳍﻢ.

ﻭوﳑــﺎ ﺟــﺎﺀءﺕت ﺑــﻪ ﺍاﻟﴩــﻳﻌﺔ ﺍاﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺫذﻛــﺮ ﺍاﻵﺩدﺍاﺏب

ﺍاﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻌﺪﺩد ﻣﻦ ﺍاﻷﺣﻮﺍاﻝل ﺍاﳌﺮﻋﻴﺔ ,ﻭوﻣﻦ ﺫذﻟــﻚ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن
ﻋﻨــﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐــﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ـ ﹾْﻴﻼﻥن ,ﻭوﻗــﺪ ﺍاﺧﺘﻠــﻒ ﺃأﻫــﻞ ﺍاﻟﻌﻠــﻢ ﰲ
ﱡ
ﻣﴩﻭوﻋﻴﺘﻪ ﺑﻨﺎﺀء ﻋﲆ ﺻﺤﺔ ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳﺚ ﻭوﺍاﻵﺛــﺎﺭر ﺍاﻟـﻮﺍاﺭرﺩدﺓة
ﻓﻴﻪ.

ﻭوﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺍاﻟﺴﻨﺔ ﺍاﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺃأﻥن ﺍاﻟﺸﻴﻄﺎﻥن ﹸُﻳﺪﹾْ ﺑﹺِﺮ ﻋﻨﺪ ﺳــﲈﻉع

ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻛﲈ ﰲ ﺍاﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃأﰊ ﻫﺮﻳــﺮﺓة ﺭرﴈ
ﹺِ ﹺِ
ﻠﺼﻼ ﹺِﹶَﺓة ﹶَﺃأ ﹾْﺩد ﹶَﺑ ﹶَﺮ
ﺍاﷲ ﻋﻨﻪ ﺃأﻥن ﺭرﺳﻮﻝل ﺍاﷲ ﷺ ﻗﺎﻝل» :ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﻧﹸُﻮﺩد ﹶَﻱي ﻟ ﱠ
ـﻤ ﹶَﻊ ﺍاﻟ ﱠﺘـ ﹾْ
ﺍاﻟﺸ ﹾْﻴ ﹶَﻄ ﹸُ
ﴐ ﹲٌ
ﱠ
ـﺄ ﹺِﺫذﻳ ﹶَﻦ ,ﹶَﻓــﺈﹺِ ﹶَﺫذﺍا
ﺍاﻁط ,ﹶَﺣ ﱠﺘــﻰ ﻻﹶَ ﹶَﻳ ﹾْﺴـ ﹶَ
ﺎﻥن ,ﹶَﻭو ﹶَﻟ ﹸُﻪ ﹸُ ﹶَ
ﺎﻟﺼﻼ ﹺِﹶَﺓة ﹶَﺃأ ﹾْﺩد ﹶَﺑـ ﹶَـﺮ ,ﹶَﺣ ﱠﺘــﻰ
ﹶَﻗ ﹶَﴣ ﺍاﻟﻨﱢﺪﹶَ ﺍا ﹶَﺀء ﹶَﺃأ ﹾْﻗ ﹶَﺒ ﹶَﻞ ,ﹶَﺣﺘﱠﻰ ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹸُﺛ ﱢﻮ ﹶَﺏب ﺑﹺِ ﱠ

ﲔ ﺍا ﹶَﳌ ﹾْﺮ ﹺِﺀء
ﻳﺐ ﹶَﺃأ ﹾْﻗ ﹶَﺒ ﹶَﻞ ,ﹶَﺣﺘﱠﻰ ﹶَﳜﹾْﻄﹺِ ﹶَﺮ ﹶَﺑ ﹾْ ﹶَ
ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﻗ ﹶَﴣ ﺍاﻟ ﱠﺘ ﹾْﺜ ﹺِﻮ ﹶَ
ﹶَﻭو ﹶَﻧ ﹾْﻔ ﹺِﺴ ﹺِﻪ ,ﹶَﻳ ﹸُﻘ ﹸُ
ﻮﻝل :ﺍا ﹾْﺫذﻛ ﹾْﹸُﺮ ﻛ ﹶَﹶَﺬﺍا ,ﺍا ﹾْﺫذﻛ ﹾْﹸُﺮ ﻛ ﹶَﹶَﺬﺍا ,ﹶَﳌﹺِــﺎ ﹶَﱂ ﹾْ ﹶَﻳ ﹸُﻜـ ﹾْﻦ ﹶَﻳـ ﹾْ
ـﺬﻛ ﹸُﹸُﺮ
ﺍاﻟﺮ ﹸُﺟ ﹸُﻞ ﻻﹶَ ﹶَﻳﺪﹾْ ﹺِﺭرﻱي ﻛ ﹾْﹶَﻢ ﹶَﺻ ﱠﲆ« .
ﹶَﺣﺘﱠﻰ ﹶَﻳ ﹶَﻈ ﱠﻞ ﱠ
)(١

) (١ﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺍاﻟﺒﺨﺎﺭرﻱي ﰲ ﺻــﺤﻴﺤﻪ ,ﻛﺘــﺎﺏب ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ,ﺑــﺎﺏب
ﻓﻀﻞ ﺍاﻟﺘﺄﺫذﻳﻦ ,ﺭرﻗﻢ ) ,(٦٠٨ﻭوﻣﺴــﻠﻢ ﰲ ﺻــﺤﻴﺤﻪ,

ﻛﺘﺎﺏب ﺍاﻟﺼﻼﺓة ,ﺭرﻗﻢ ).(٣٨٩
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ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳــﺚ ﺍاﳌﺮﻓﻮﻋــﺔ ,ﻭوﺍاﳌﻮﻗﻮﻓــﺔ ,ﻭوﺍاﻵﺛــﺎﺭر ﺍاﳌﻘﻄﻮﻋــﺔ
ﺍاﻟﻮﺍاﺭرﺩدﺓة ﰲ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن ,ﻭوﻋــﲆ ﺍاﻟﻮﻗــﻮﻑف
ﱡ
ﻋﲆ ﺃأﻗﻮﺍاﻝل ﺍاﻟﻌﻠﲈﺀء ﰲ ﻣﴩﻭوﻋﻴﺘﻪ ,ﻭوﻓﺎﺋﺪﺗﻪ.
ﻭوﺟﻌﻠﺖ ﻋﻨﻮﺍاﻧﻪ:

]ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨـــﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐـــﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐـــ ﹾْﻴﻼﻥن ﺩدﺭرﺍاﺳـــﺔ ﺣﺪﻳﺜﻴـــﺔ
ﱡ

ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ[.

ﺃأﳘﻴﺔ ﺍاﳌﻮﺿﻮﻉع ﻭوﺃأﺳﺒﺎﺏب ﺍاﺧﺘﻴﺎﺭرﻩه:
ﺇإﻥن ﺍاﻟﴩﻳﻌﺔ ﺍاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍاﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋــﲆ ﺑﻴــﺎﻥن ﺃأﺣﻜــﺎﻡم

ﻭوﻣﻌﺎﻣﻼﺕت ﻭوﺁآﺩدﺍاﺏب ,ﳑﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﺍاﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ,ﻭوﻳﻮﺟﻬﻪ

ﺍاﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍاﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣــﺎ ﻳﻮﺍاﺟﻬــﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ
ﺍاﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻴﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻪ ﺩدﻳﻨﻪ ,ﻭوﺗﺴــﻠﻢ ﻟــﻪ ﻧﻔﺴــﻪ ,ﻭوﻣــﻦ
ﺫذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﴩﻉع ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐ ﱡﻮﻝل ﺍاﻟ ﹺِﻐ ﹾْﻴﻼﻥن ,ﻭوﳊﺼــﻮﻝل

ﻫﺬﺍا ﺍاﻷﻣﺮ ﻭوﻭوﺟﻮﺩدﻩه ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀء ﰲ ﺍاﻟﴩﻳﻌﺔ ﺍاﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺫذﺍاﻥن
ﺍاﻟﴩﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن ,ﻟﻄﺮﺩدﻫﺎ ﻋﻦ ﺍاﺑﻦ ﺁآﺩدﻡم ﻟــﺌﻼ
ﱡ

ﺗﻀﻠﻪ ,ﻭوﺗﺆﺫذﻳﻪ ,ﻭوﻫﺬﺍا ﻳــﺪﻝل ﻋــﲆ ﺃأﳘﻴــﺔ ﲨــﻊ ﻭوﺩدﺭرﺍاﺳــﺔ
ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳﺚ ﺍاﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍاﻟﻮﺍاﺭرﺩدﺓة ﰲ ﺫذﻟﻚ.

ﻭوﺇإﻥن ﻣﻦ ﺃأﻫﻢ ﺃأﺳﺒﺎﺏب ﺍاﺧﺘﻴﺎﺭر ﺍاﳌﻮﺿﻮﻉع ﻣﺎ ﻳﲇ:
  -١ﻭوﺟﻮﺩد ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐـ ﹾْﻴﻼﻥن ,ﳑــﺎ ﻳﺴــﺘﺪﻋﻲ ﺳـﺆﺍاﻝل
ﱡ

ﺑﻌﺾ ﺍاﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋــﻦ ﺍاﳊﻜــﻢ ﺍاﻟﴩــﻋﻲ ﻋﻨــﺪ
ﺣﺼﻮﻟﻪ.

  -٢ﺃأﳘﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﺍاﻟﴩــﻋﻲ ﺍاﳌﻄﻠــﻮﺏب ﻋﻨــﺪ
ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن.
ﱡ
عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
الغ ْيالن دراسة حديثية موضوعية
ُّ
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  -٣ﻋﺪﻡم ﻭوﻗــﻮﰲ ﻋــﲆ ﺑﺤــﺚ ﺍاﺷــﺘﻤﻞ ﻋــﲆ ﺑﻴــﺎﻥن
ﺍاﳊﻜﻢ ﺍاﻟﴩﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن.
ﱡ
ﺍاﻟﻬﮭﺪﻑف ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﻮﺿﻮﻉع:
   -١ﲨﻊ ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳــﺚ ﻭوﺍاﻵﺛــﺎﺭر ﺍاﻟـﻮﺍاﺭرﺩدﺓة ﰲ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن
ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن.
ﱡ
    -٢ﲣﺮﻳﺞ ﻭوﺩدﺭرﺍاﺳﺔ ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳﺚ ﻭوﺍاﻵﺛﺎﺭر ﺍاﻟـﻮﺍاﺭرﺩدﺓة
ﰲ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨــﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐــﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐــ ﹾْﻴﻼﻥن ,ﻭوﻣﻌﺮﻓــﺔ
ﱡ
ﺍاﳌﻘﺒﻮﻝل ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍاﳌﺮﺩدﻭوﺩد.

   -٣ﺑﻴﺎﻥن ﺍاﳊﻜﻢ ﺍاﻟﴩﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن.
ﱡ

ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍاﻟﺒﺤﺚ:
 -١ﻫﻞ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺣــﺪﻳﺚ ﻣﺮﻓــﻮﻉع ﻋــﻦ ﺍاﻟﻨﺒــﻲ ﷺ
ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن?.
ﱡ
 -٢ﻫﻞ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮﻗــﻮﻑف ﻋــﻦ ﺍاﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ
ﺭرﴈ ﺍاﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن?.
ﱡ
 -٣ﻫﻞ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺁآﺛﺎﺭر ﺍاﻟﺘــﺎﺑﻌﲔ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨــﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐـ ﱡـﻮﻝل
ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن?.
 -٤ﻫﻞ ﻳﴩﻉع ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن?.
ﱡ
ﹸُ

ﺃأﻗﺮﲠﺎ ﻟﻔ ﹰًﻈﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉع ﻭوﺃأﲤﻬــﺎ ,ﻓــﺈﺫذﺍا ﺗﺴــﺎﻭوﺕت ﺃأﻭو ﺗﻘﺎﺭرﺑــﺖ
ﻓﺎﺧﺘﺎﺭر ﺃأﻗﺪﻡم ﻣﺆﻟﻔﻴﻬﺎ ﻭوﺃأﻗﴫﻫﺎ ﺇإﺳﻨﺎ ﹰًﺩدﺍا.
ﺛﺎﻧ ﹰًﻴﺎ :ﲣﺮﻳﺞ ﺍاﳊﺪﻳﺚ :

ﺃأ   -ﺇإﺫذﺍا ﻛﺎﻥن ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍاﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﺃأﻭو ﺃأﺣﺪﳘﺎ ﻓﺄﻗﺘﴫـ
ﰲ ﲣﺮﳚﻪ ﻋﻠﻴﻬﲈ.

ﺧــﺮﺝج
ﺏب  -ﺇإﺫذﺍا ﻛــﺎﻥن ﺍاﳊــﺪﻳﺚ ﻟــﻴﺲ ﰲ ﺍاﻟﺼــﺤﻴﺤﲔ ﹸُﺃأ ﱢ
ﻮﺳ ـ ﹰًﻌﺎ ﹸُﻣ ﹶَﻘ ـﺪﱢ ﹰًﻣﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺗــﻪ ﺍاﻟﺘﺎﻣــﺔ
ﺍاﳊــﺪﻳﺚ ﲣﺮ ﹰًﳚ ـﺎ ﹸُﻣ ﱠ
ﻓﺎﻟ ﹶَﻘــ ﹺِ
ﻮﺿــ ﹰًﺤﺎ ﻓــﺮﻭوﻕق ﺃأﻟﻔﺎﻇﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻌﺒــﺎﺭرﺍاﺕت
ﺎﴏﺓة ,ﹸُﻣ ﱢ
ﺍاﻻﺻﻄﻼﺣ ﱠﻴﺔ.

ﺛﺎﻟ ﹰًﺜﺎ  :ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ ﺍاﻹﺳﻨﺎﺩد :

ﺃأ -ﺇإﺫذﺍا ﻛــﺎﻥن ﺍاﳊــﺪﻳﺚ ﰲ ﺍاﻟﺼــﺤﻴﺤﲔ ﺃأﻭو ﺃأﺣــﺪﳘﺎ ﺃأﻛﺘﻔــﻲ

ﺑﺎﻟﻌﺰﻭو ﺇإﻟﻴﻬﲈ ﻋﻦ ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ ﺃأﺳﺎﻧﻴﺪﳘﺎ .

ﺏب -ﺇإﺫذﺍا ﻛﺎﻥن ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻏﲑ ﺍاﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﹶَﻓﺄ ﹾْﺩد ﹸُﺭرﺱس ﺇإﺳــﻨﺎﺩدﻩه

ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﺇإﻻ ﺇإﺫذﺍا ﻛﺎﻥن ﻓﻴﻪ ﺭر ﹴٍﺍاﻭو ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪﹰً ﺍا ﺃأﻭو ﻣﱰﻭوﻙك
ﺃأﻭو ﻣﻨﻜﺮ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﻓﺄﻛﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛﺮﻩه ﻋﻦ ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺍاﻹﺳﻨﺎﺩد.
ﺭرﺍاﺑ ﹰًﻌﺎ  :ﺗﺮﲨﺔ ﺍاﻟﺮﻭوﺍاﺓة :

ﺃأ-ﺇإﺫذﺍا ﻛﺎﻥن ﺍاﻟﺮﺍاﻭوﻱي ﹸُﻣ ﱠﺘﻔ ﹰًﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳ ﹰً
ﻼ ﺃأﻭو ﲡﺮ ﹰًﳛﺎ ﺃأﺫذﻛــﺮ ﻣــﻦ

ﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳﺎﺕت ﺍاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﱂ ﺃأﻗـــﻒ ﺑﻌـــﺪ ﺍاﻟﺒﺤـــﺚ ﻭوﺳـــﺆﺍاﻝل ﺃأﻫـــﻞ ﺍاﻟﻌﻠـــﻢ

ﻋﻨﺎﴏ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﻣﺎ ﹸُﻳﻤ ﱢﻴﺰﻩه ,ﻛﺎﻻﺳــﻢ ﻭوﺍاﻟﻠﻘــﺐ ﻭوﺍاﻟ ﹸُﻜﻨﻴــﺔ ,ﺛــﻢ

ﻫﺬﺍا ﺍاﳌﻮﺿﻮﻉع ﻣﻦ ﺍاﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍاﳊﺪﻳﺜﻴﺔ.

ﺏب-ﺇإﺫذﺍا ﻛﺎﻥن ﺍاﻟﺮﺍاﻭوﻱي ﳐﹸُ ﹾْ ﹶَﺘﻠ ﹰًﻔﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﻪ ,ﺃأﺫذﻛﺮ ﺍاﻟﻌﻨﺎﴏ ﺍا ﹸُﳌﻤﻴــﺰﺓة

ﻭوﺍاﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﺍاﻟﺴﻨﺔ ﻭوﻋﻠﻮﻣﻬﺎ ﻋﲆ ﺩدﺭرﺍاﺳــﺔ ﺗﻨﺎﻭوﻟــﺖ

● ﻣﻨﻬﮭﺞ ﺍاﻟﺒﺤﺚ:
ﹶَﺃأ ﺳﻠﻚ ﰲ ﻫﺬﺍا ﺍاﻟﺒﺤﺚ ﺍاﳌﻨﻬﺞ ﺍاﻻﺳﺘﻘﺮﺍاﺋﻲ ﺍاﻟﺘﺤﻠﻴﲇ ,ﻭوﺫذﻟــﻚ ﻋــﲆ
ﺍاﻟﻨﺤﻮ ﺍاﻟﺘﺎﱄ:

ﺃأﺫذﻛﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﻟﻪ ,ﺗﻮﺛﻴ ﹰًﻘﺎ ﺃأﻭو ﺗﻀﻌﻴ ﹰًﻔﺎ .

ﻟﻪ ,ﻭو ﹶَﺃأﻋﺮﺽض ﻣﻦ ﺃأﻗﻮﺍاﻝل ﺃأﻫــﻞ ﺍاﻟﻌﻠــﻢ ﻣــﺎ ﹶَﻳﺘﻀــﺢ ﺑــﻪ ﺣــﺎﻝل
ﻟﺪﻱي ﻣﻊ ﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺇإﻻ ﺇإﺫذﺍا ﻛﺎﻥن
ﺍاﻟﺮﺍاﻭوﻱي ,ﺛﻢ ﺃأﺧﺘﻢ ﺑﲈ ﻳﱰﺟﺢ ﱠ

ﻣﻦ ﺍاﻟﺮﻭوﺍاﺓة ﺍاﻟﺬﻳﻦ ﺃأﺷﺘﻬﺮ ﺍاﳋﻼﻑف ﻓﻴﻬﻢ ﻭوﺃأﺳﺘﻘﺮ ﻋــﲆ ﺣــﺎﻝل

ﺃأﻭوﻻﹰً :ﺃأﲨﻊ ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳﺚ ﻭوﺍاﻵﺛــﺎﺭر ﺍاﻟـﻮﺍاﺭرﺩدﺓة ﰲ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨــﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐـ ﱡـﻮﻝل
ﳐﺼﻮﺹص ﻓﺄﲏ ﹸُﺃأﲨﻞ ﺫذﻛﺮ ﺃأﻗﻮﺍاﻝل ﺍاﻟﻨﻘﺎﺩد ﻓﻴﻬﻢ
ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن ,ﻭوﺍاﺧﺘﺎﺭر ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻥن ﺣــﺪﻳﺚ ﺍاﻟﺼــﺤﺎﰊ ﺍاﻟﻮﺍاﺣــﺪ:
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ﺑﺤ ﱠﺠﺘﻪ.
ﻭوﺃأﺫذﻛﺮ ﺍاﻟﺮﺍاﺟﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﹸُ

ﺧﺎﻣﺴﺎ  :ﺍاﳊﻜﻢ ﻋﲆ ﺍاﳊﺪﻳﺚ :
ﹰً

ﺃأ -ﺇإﺫذﺍا ﻛﺎﻥن ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍاﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﺃأﻭو ﺃأﺣﺪﳘﺎ,
ﻓﺄﻛﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻌﺰﻭو ﺇإﻟﻴﻬﲈ ,ﻋﻦ ﺍاﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ.

ﺏب -ﺇإﺫذﺍا ﻛﺎﻥن ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻏﲑ ﺍاﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﺃأﺣﻜﻢ ﻋﲆ

ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝل ﺍاﻹﺳﻨﺎﺩد ﺍاﳌﺪﺭرﻭوﺱس ﰲ ﺿﻮﺀء ﺃأﻗﻮﺍاﻝل
ﺍاﻟﻨﱡﻘﺎﺩد ,ﻭوﻗﻮﺍاﻋﺪ ﺍاﳉﺮﺡح ﻭوﺍاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
ﺧﻄﺔ ﺍاﻟﺒﺤﺚ:

ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍاﻟﺒﺤﺚ ﻋﲆ ﻣﻘﺪﻣﺔ ,ﻭوﲤﻬﻴﺪ,

ﻭوﺃأﺭرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ,ﻭوﺧﺎﲤﺔ ,ﻭوﻓﻬﺮﺱس ﻟﻠﻤﺼﺎﺩدﺭر.
ﺍاﳌﻘﺪﻣﺔ :ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎﻥن ﺃأﳘﻴﺔ ﺍاﳌﻮﺿﻮﻉع ,ﻭوﺃأﺳــﺒﺎﺏب ﺍاﺧﺘﻴــﺎﺭرﻩه,
ﻭوﻫــﺪﻑف ﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳــﺔ ,ﻭوﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳــﺎﺕت ﺍاﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ,ﻭوﻣــﻨﻬﺞ

ﺍاﻟﺒﺤﺚ ﻭوﺧﻄﺘﻪ.

ﺍاﻟﺘﻤﻬﻴﺪ :ﻭوﻓﻴﻪ ﺍاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑـ ) :ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن(.
ﱡ

ﺍاﳌﺒﺤــﺚ ﺍاﻷﻭوﻝل :ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳــﺚ ﺍاﳌﺮﻓﻮﻋــﺔ ﰲ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨــﺪ
ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن.
ﱡ

ﺍاﳌﺒﺤــﺚ ﺍاﻟﺜــﺎﲏ :ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳــﺚ ﺍاﳌﻮﻗﻮﻓــﺔ ﰲ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨــﺪ
ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن.
ﱡ
ـﻮﻝل
ﺍاﳌﺒﺤﺚ ﺍاﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍاﻵﺛﺎﺭر ﺍاﳌﻘﻄﻮﻋﺔ ﰲ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨــﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐـ ﱡ
ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن.

ﺍاﳌﺒﺤﺚ ﺍاﻟﺮﺍاﺑــﻊ :ﻓﻘــﻪ ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳــﺚ ﺍاﳌﺮﻓﻮﻋــﺔ ﻭوﺍاﳌﻮﻗﻮﻓــﺔ
ﻭوﺍاﻵﺛﺎﺭر ﺍاﳌﻘﻄﻮﻋﺔ.

ﺍاﳋﺎﲤﺔ  :ﻭوﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃأﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍاﻟﺒﺤﺚ ﹺِ
ﺍاﻟﻌﻠﻤ ﱠﻴﺔ.
ﻓﻬﺮﺱس ﺍاﳌﺼﺎﺩدﺭر.
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ﻫﺬﺍا ﻭوﺃأﺳﺄﻝل ﺍاﷲ ﺍاﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭوﺍاﻟﺴﺪﺍاﺩد ,ﻭوﺇإﺻﺎﺑﺔ ﺍاﳊــﻖ,
ﺇإﻧﻪ ﺳﻤﻴﻊ ﻗﺮﻳﺐ.

***

ﺍاﻟﺘـﻤــﻬﮭـﻴﯿـﺪ
ﺟﺎﺀءﺕت ﺍاﻟﺴﻨﺔ ﺍاﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﺒﻴﺎﻥن ﺍاﳊﻜﻢ ﺍاﻟﴩﻋﻲ ﻋﻨﺪ

ﺣﺼﻮﻝل ﺑﻌــﺾ ﺍاﳊـﻮﺍاﺩدﺙث ﻭوﺍاﳌﻔﺎﺟــﺂﺕت ,ﻭوﻣــﺎ ﻗــﺪ

ﻳﻌــﱰﺽض ﺍاﳌﺴــﻠﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻪ ,ﻭوﻣــﻦ ﺫذﻟــﻚ ﺍاﻟﺒﻴــﺎﻥن
ﺍاﻟﴩﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن.
ﱡ

ـﻮ ﹸُﺍاﻭو ﹶَﻭوﺍاﻟـ ﱠ
ـﻼ ﹸُﻡم
ﻭو ﹶَﻏ ﹶَﻮ ﹶَﻝل :ﻗﺎﻝل ﺍاﺑﻦ ﻓــﺎﺭرﺱس) :ﺍا ﹾْﻟ ﹶَﻐـ ﹾْ ﹸُ
ـﲔ ﹶَﻭوﺍا ﹾْﻟـ ﹶَ
ﹺِ
ﻴﺢ ﹶَﻳﺪﹸُ ﱡﻝل ﹶَﻋ ﹶَﲆ ﹶَﺧﺘ ﹴٍﹾْﻞ ,ﹶَﻭو ﹶَﺃأ ﹾْﺧ ﹴٍﺬ ﹺِﻣ ﹾْﻦ ﹶَﺣ ﹾْﻴـ ﹸُ
ـﺚ ﹶَﻻ
ﹶَﺃأ ﹾْﺻ ﹲٌﻞ ﹶَﺻﺤ ﹲٌ
ﹸُﻳﺪﹾْ ﹶَﺭرى .ﹸُﻳ ﹶَﻘ ﹸُﺎﻝل :ﹶَﻏﺎ ﹶَﻟ ﹸُﻪ ﹶَﻳ ﹸُﻐﻮ ﹸُﻟ ﹸُﻪ :ﹶَﺃأ ﹶَﺧ ﹶَﺬ ﹸُﻩه ﹺِﻣ ﹾْﻦ ﹶَﺣ ﹾْﻴ ﹸُﺚ ﹶَﱂ ﹾْ ﹶَﻳﺪﹾْ ﹺِﺭر.
ﹶَﻗﺎ ﹸُﻟﻮﺍا :ﹶَﻭوﺍا ﹾْﻟ ﹶَﻐ ﹾْﻮ ﹸُﻝل :ﹸُﺑ ﹾْﻌﺪﹸُ ﺍا ﹶَﳌ ﹶَﻔ ﹶَﺎﺯز ﹺِﺓة ,ﹺِﻷﹶَ ﱠﻧـ ﹸُﻪ ﹶَﻳ ﹾْﻐ ﹶَﺘـ ﹸُ
ـﺎﻝل ﹶَﻣـ ﹾْﻦ ﹶَﻣـ ﱠـﺮ
ﺑﹺِ ﹺِﻪ( .
)( ١

ﻭوﺍاﳌﺮﺍاﺩد ﺑ ﹺِ
ﹺِ
ﺎﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن :ﲨﻊ ﺍاﻟ ﹸُﻐ ﹸُ
ـﻲ ﹺِﺟـﻨﹾْﺲ ﹺِﻣــﻦ
ﻮﻝل ) ,ﹶَﻭوﻫـ ﹶَ
ﲔ ,ﻛﹶَﺎﻧ ﹺِ
ﺍاﻟﺸ ﹶَﻴﺎﻃﹺِ ﹺِ
ﹾْﹺِ
ﺍاﳉ ﱢﻦ ﹶَﻭو ﱠ
ﹶَﺖ ﺍاﻟ ﹶَﻌﺮﺏب ﹶَﺗـ ﹾْـﺰ ﹸُﻋﻢ ﹶَﺃأ ﱠﻥن ﺍاﻟ ﹸُﻐــﻮﻝل
ﹶَﱰﺍا ﹶَﺀءى ﻟﹺِﻠﻨ ﹺِ
ﱠﺎﺱس ﻓ ﹶَﺘ ﹶَﺘ ﹶَﻐ ﱠﻮ ﹸُﻝل ﹶَﺗ ﹶَﻐ ﱡﻮ ﹰًﻻ :ﹶَﺃأ ﹾْﻱي ﹶَﺗ ﹶَﺘ ﹶَﻠ ﹼّﻮﻥن
ﹺِﰲ ﺍاﻟ ﹶَﻔﻼﺓة ﺗ ﹶَ ﹶَ

ـﻮﳍﻢ ﹶَﺃأ ﹾْﻱي ﺗ ﹺِﹸُﻀـ ﱡﻠﻬﻢ ﹶَﻋـ ﹺِ
ﺗ ﹶَﻠ ﱡﻮ ﹰًﻧﺎ ﹺِﰲ ﹸُﺻ ﹶَﻮﺭر ﹶَﺷـﺘﱠﻰ ,ﻭو ﹶَﺗ ﹸُﻐـ ﹸُ
ـﻦ

ﻭوﲥ ﹺِﻠﻜﻬﻢ ,ﹶَﻓﻨﹶَﻔﺎﻩه ﺍاﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻭوﺃأ ﹾْﺑ ﹶَﻄﻠــﻪ ﻓﻘــﺎﻝل:
ﺍاﻟ ﱠﻄ ﹺِﺮ ﹺِﻳﻖ ﹸُ ﹾْ

»ﻻ ﻏﻮﻝل« .
)(٢

) (١ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍاﻟﻠﻐﺔ ).(٤٠٢/٤

) (٢ﺃأﺧﺮﺟــﻪ ﻣﺴــﻠﻢ ﰲ ﺻــﺤﻴﺤﻪ ,ﻛﺘــﺎﺏب ﺍاﻟﺴــﻼﻡم ,ﺭرﻗــﻢ
) (٢٢٢٢ﻣــﻦ ﺣــﺪﻳﺚ ﺟــﺎﺑﺮ ﺑــﻦ ﻋﺒـﺪﺍاﷲ ﺭرﴈ ﺍاﷲ

ﻋﻨﻬﲈ.
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ﹶَﻭو ﹺِﻗ ﹶَﻴﻞ :ﹶَﻗ ﹾْﻮ ﹸُﻟـ ﹸُﻪ » ﹶَﻻ ﹸُﻏـ ﹶَ
ـﻮﻝل« ﹶَﻟـ ﹾْﻴ ﹶَﺲ ﹶَﻧ ﹾْﻔﻴـ ﹰًﺎ ﻟ ﹶَﻌــﲔ ﺍاﻟ ﹸُﻐــﻮﻝل
ﻭوﻭوﺟ ﹺِ
ﻮﺩدﻩه ,ﹶَﻭوﺇإﹺِﻧ ﹶَﱠﲈ ﻓﹺِ ﹺِﻴﻪ ﺇإﹺِ ﹾْﺑ ﹶَﻄ ﹸُﺎﻝل ﹶَﺯز ﹾْﻋــﻢ ﺍا ﹾْﻟ ﹶَﻌـ ﹶَـﺮ ﹺِ
ﺏب ﹺِﰲ ﹶَﺗ ﹶَﻠ ﱡﻮﻧــﻪ
ﹸُ
ـﻮﻥن ﺍاﳌﻌﻨــﻰ ﺑﹺِ ﹶَﻘﻮﻟﹺِـ ﹺِ
ﹺِ ﹺِ
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭر ﹾْ ﹺِ
ـﻪ
ﹾْ
ﺍاﳌﺨﺘ ﹶَﻠﻔﺔ ﻭوﺍا ﹾْﻏﺘ ﹶَﻴﺎﻟﻪ ,ﹶَﻓ ﹶَﻴ ﹸُﻜـ ﹸُ ﹾْ
ﱡ ﹶَ
ﹺِ
» ﹶَﻻ ﹸُﻏ ﹶَ
ﺃأﺣﺪ ﹰًﺍا( .
ﻮﻝل« ﱠﺃأﳖﺎ ﹶَﻻ ﺗ ﹾْﹶَﺴﺘﹶَﻄﻴﻊ ﹶَﺃأ ﹾْﻥن ﺗﹸُﻀ ﱠﻞ ﹶَ
)(١

ﻭوﻣﻌﻨﻰ ﹶَﺗ ﹶَﻐ ﱡﻮﳍﺎ :ﺃأﻱي ﺗﻠﻮﳖﺎ ﰲ ﺻــﻮﺭر ﺷــﺘﻰ ﻟﺘﻀــﻞ

ﺍاﺑﻦ ﺁآﺩدﻡم ﻛﲈ ﺳﺒﻖ .
)(٢

ﻭوﺫذﻛﺮ ﺍاﻷﺻﻤﻌﻲ ﻋﻦ ﺃأﰊ ﻋﻤﺮﻭو ﺑﻦ ﺍاﻟﻌــﻼﺀء ,ﻗــﺎﻝل:

)ﺍاﻟﻐﻴﻼﻥن :ﺳﺤﺮﺓة ﺍاﳉﻦ( .
)(٣

***

ﺍاﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍاﻷﻭوﻝل :ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳﯾﺚ ﺍاﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن
ﻋﻨﺪ ﺗَ َﻐ ﱡﻮﻝل ﺍاﻟ ِﻐ ْﻴﯿﻼﻥن:
ﺟﺎﺀء ﰲ ﺍاﻟﺴــﻨﺔ ﺍاﻟﻨﺒﻮﻳــﺔ ﻋــﻦ ﺍاﻟﻨﺒــﻲ ﷺ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨــﺪ
ﹶَﺗ ﹶَﻐــﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐــ ﹾْﻴﻼﻥن ,ﻭوﻗــﺪ ﻭوﻗﻔــﺖ ﰲ ﺫذﻟــﻚ ﻋــﲆ ﺛﻼﺛــﺔ
ﱡ
ﺃأﺣﺎﺩدﻳﺚ ,ﻭوﻫﻲ:

ﺍاﳊــﺪﻳﺚ ﺍاﻷﻭوﻝل :ﺣــﺪﻳﺚ ﺟــﺎﺑﺮ ﺑــﻦ ﻋﺒـﺪﺍاﷲ ﺭرﴈ ﺍاﷲ
ﻋﻨﻬﲈ:

) (١ﺍاﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ) .(٣٩٦/٣ﻭوﻧﺤﻮﻩه ,ﻳﻨﻈﺮ:
ﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻠﻐــﺔ ) ,(١٧٠/٨ﻭوﺍاﻻﺳــﺘﺬﻛﺎﺭر )(٥٢٧/٨
ﻭوﻏﲑﳘﺎ ﻛﺜﲑ.

) (٢ﻭوﻗﺪ ﺍاﺷﺘﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴــﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌــﺪﺓة ﺃأﺳــﲈﺀء,
ﻣﻨﻬﺎ :ﺃأﺑﻮ ﻓﺎﻧﻮﺱس ,ﺃأﺑﻮ ﺇإﺳﻄﺐ ,ﺃأﺑﻮ ﻣﺸﻌﺎﻝل ,ﺍاﳌﻘﻬﻮﺭر,

ﺃأﺑﻮ ﻧﻮﻳﺮﺓة.

) (٣ﺍاﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ).(٣١٠/١٨
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ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺭرﴈ ﺍاﷲ ﻋــﻨﻬﲈ ﻗــﺎﻝل :ﻗــﺎﻝل
ﹺِ
ﺭرﺳﻮﻝل ﺍاﷲ ﷺ» :ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹸُﻛﻨﹾْﺘﹸُﻢ ﹺِﰲ ﹾْ ﹺِ
ﺍاﳋ ﹾْﺼ ﹺِ
ﺐ
ﺍاﻟﺮ ﹸُﻛ ﹶَ
ﺐ ,ﹶَﻓ ﹶَﺄ ﹾْﻣﻜﻨﹸُﻮﺍا ﱡ
ﹾْ
ﹶَﺃأ ﹺِﺳ ـﻨﱠﺘ ﹶَﹶَﻬﺎ ,ﹶَﻭو ﹶَﻻ ﹶَﺗ ﹾْﻌــﺪﹸُ ﻭوﺍا ﺍا ﹶَﳌﻨﹶَـ ﹺِ
ﺍاﳉــﺪﹾْ ﹺِ
ﺏب,
ـﺎﺯز ﹶَﻝل ,ﹶَﻭوﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹸُﻛﻨﹾْ ـﺘ ﹾْﹸُﻢ ﹺِﰲ ﹾْ ﹶَ

ﹶَﻓﺎﺳ ـ ﹶَﺘﻨﹾْﺠﻮﺍا ,ﻭو ﹶَﻋ ﹶَﻠ ـﻴﻜﹸُﻢ ﺑﹺِﺎﻟﺪﱡ ﹾْ ﹺِ
ـﻮى
ﳉــﺔ ,ﹶَﻓــﺈﹺِ ﱠﻥن ﹾْﺍاﻷﹶَ ﹾْﺭر ﹶَﺽض ﹸُﺗ ﹾْﻄـ ﹶَ
ﹶَ
ﹾْ ﹸُ ﹶَ ﹾْ ﹾْ
ﺖ ﹶَﻟﻜﹸُﻢ ﺍا ﹾْﻟ ﹺِﻐ ﹶَﻴﻼ ﹸُﻥن ,ﹶَﻓﺒ ﹺِ
ﺎﺩد ﹸُﺭرﻭوﺍا ﺑﹺِ ﹾْﺎﻷﹶَ ﹶَﺫذ ﹺِ
ﺍاﻥن ,ﹶَﻭو ﹶَﻻ
ﺑﹺِﺎﻟ ﱠﻠ ﹾْﻴ ﹺِﻞ ,ﹶَﻓﺈﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺗﻐ ﱠﹶَﻮ ﹶَﻟ ﹾْ
ﹶَ
ﹸُ
ـﲆ ﺟــﻮ ﹺِ
ﺍاﺩد ﺍاﻟ ﱡﻄـ ﹸُـﺮ ﹺِﻕق ,ﹶَﻭو ﹶَﻻ ﹶَﺗﻨ ﹺِﹾْﺰ ﹸُﻟـﻮﺍا ﹶَﻋ ﹶَﻠ ﹾْﻴ ﹶَﻬــﺎ ,ﹶَﻓﺈﹺِ ﱠﳖﹶَــﺎ
ﺗ ﹶَﹸُﺼ ﱡﻠﻮﺍا ﹶَﻋـ ﹶَ ﹶَ ﹶَ
ﻣ ﹾْﺄﻭوى ﹾْ ﹺِ
ﺍاﻟﺴ ﹶَﺒﺎﻉعﹺِ ,ﹶَﻭو ﹶَﻻ ﹶَﺗ ﹾْﻘ ﹸُﻀﻮﺍا ﹶَﻋ ﹶَﻠ ﹾْﻴ ﹶَﻬــﺎ ﹾْ
ـﻮ ﹺِﺍاﺋ ﹶَﺞ,
ﺍاﳊﹶَـ ﹶَ
ﹶَ ﹶَ
ﺍاﳊﹶَ ﱠﻴﺎﺕت ,ﹶَﻭو ﱢ
ﹶَﻓﺈﹺِ ﱠﳖﹶَــﺎ ﺍا ﹶَﳌ ﹶَﻼ ﹺِﻋــ ﹸُﻦ« .ﺍاﳌﺴــﻨﺪ ﻟﻺﻣــﺎﻡم ﺃأﲪــﺪ ﺑــﻦ ﺣﻨﺒــﻞ

).(١٥٠٩١/٣١٥/٢٣

ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ:
ﹾْﹺِ
ﺍاﳉﺪﹾْ ﹺِ
ﺍاﳋ ﹾْﺼ ﹺِ
ـﻮ ﻛﺜــﺮ ﹸُﺓة ﺍاﻟ ﹸُﻌ ﹾْﺸــﺐ,
ﺐ :ﻧ ﹺِﹶَﻘ ﹸُ
ﺏب ,ﹶَﻭو ﹸُﻫـ ﹶَ
ﻴﺾ ﹾْ ﹶَ

ﻭوﺭر ﹶَﻓﺎﻫ ﹸُﺔ ﺍا ﹾْﻟ ﹶَﻌ ﹾْﻴﺶ .
ﹶَ
) (٤

ﺍاﻟﺮ ﹶَﻛﺎﺏب ,ﻭو ﹺِ
ﺍاﻟﺮ ﹸُﻛﺐ :ﲨﻊ ﹺِ
ﺍاﻟﺮ ﹶَﻛﺎﺏب :ﻫﻲ ﹾْ ﹺِ
ﺍاﻹﺑﹺِﻞ ﺍاﻟﺘﻲ
ﱡ

ﹸُﻳ ﹶَﺴﺎﺭر ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﹶَﺃأ ﹺِﺳﻨﱠﺘ ﹶَﹶَﻬﺎ :ﺍاﳌﺮﺍاﺩد :ﹾْﺍاﻷﹶَ ﹾْﺳـﻨﹶَﺎﻥن ,ﹸُﻳ ﹶَﻘــﺎﻝل :ﺃأﻣﻜﻨﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ
)(٥

ﺍاﻟﺮﻋﻲ .
)(٦

) (٤ﲥـــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻠﻐـــﺔ ) ,(٧٠/٧ﻭوﺍاﻟﺼـــﺤﺎﺡح )(١٢٠/١
ﻭوﺍاﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ).(٣٦/٢

) (٥ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼﻡم ) ,(٦٩/٢ﻭوﺍاﻟﻔﺎﺋﻖ
ﰲ ﻏﺮﻳــﺐ ﺍاﳊــﺪﻳﺚ ) ,(٧٩/٢ﻭوﺍاﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﰲ ﻏﺮﻳــﺐ

ﺍاﳊﺪﻳﺚ ).(٢٥٦/٢

) (٦ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼﻡم ) ,(٦٩/٢ﻭوﺍاﻟﻔﺎﺋﻖ
ﰲ ﻏﺮﻳــﺐ ﺍاﳊــﺪﻳﺚ ) ,(٧٩/٢ﻭوﺍاﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﰲ ﻏﺮﻳــﺐ

ﺍاﳊﺪﻳﺚ ).(٤١١/٢
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ﹶَﻭو ﹶَﻻ ﹶَﺗ ﹾْﻌﺪﹸُ ﻭوﺍا ﺍا ﹶَﳌﻨ ﹺِ
ﹶَﺎﺯز ﹶَﻝل :ﳖﻲ ﻋﻦ ﳎﺎﻭوﺯزﺓة ﺍا ﹶَﳌ ﹶَﺤـ ﹼّﺎﻝل ﺍاﻟﺘـﻲ

ﻳﻌﺘﺎﺩد ﺍاﳌﺴﺎﻓﺮﻭوﻥن ﻧﺰﻭوﳍﺎ ,ﻟﻮﺟﻮﺩد ﺍاﳌﺮﺍاﻓﻖ ﻓﻴﻬﺎ ,ﻭوﻋــﺪﻣﻬﺎ
ﰲ ﻏﲑﻫﺎ .

ﻭو ﹶَﳏ ﹶَ ﱞﻞ ﹶَﻟﻪ .ﹺِ
ﹾْﺴﺎﻥن ﹶَﻋ ﹶَﲆ ﹺِ
ﻭوﻫﻲ ﹶَﺃأ ﹾْﻥن ﹶَﻳ ﹶَﺘ ﹶَﻐ ﹼّﻮﻁط ﺍاﻹﻧ ﹸُ
ﻗﺎﺭرﻋﺔ ﺍاﻟ ﱠﻄ ﹺِﺮ ﹺِﻳﻖ,
ﹸُ
ﹶَ
 ...ﹶَﻓﺈﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﻣﺮ ﹺِﲠﺎ ﺍاﻟﻨﱠﺎﺱس ﹶَﻟﻌﻨﹸُﻮﺍا ﹺِ
ﻓﺎﻋ ﹶَﻠﻬﺎ .
ﹸُ ﹶَ
ﹶَ ﱠ ﹶَ
)(٥

)(١

ــﻮ ﺍاﺳــﺘﻔﻌﻠﻮﺍا ﻣــﻦ
ﱠــﲈ ﹸُﻫ ﹶَ
ﺎﺳ ـ ﹶَﺘﻨ ﹸُﹾْﺠﻮﺍا :ﻓــﺎﻧﺠﻮﺍا ,ﺇإﹺِﻧ ﹶَ
ﹶَﻓ ﹾْ

ﺍاﻟﻨ ﹶَﱠﺠﺎﺀء ,ﻭوﻫﻮ ﺍاﻹﴎﺍاﻉع ,ﺃأﻱي :ﺃأﴎﻋﻮﺍا ﺍاﻟﺴﲑ .
ﹺِ
ــﺞ(
ﺑﹺِﺎﻟﺪﱡ ﹶَﳉــﺔ :ﻫــﻮ ﺳــﲑ ﺍاﻟﻠﻴــﻞ ,ﹸُﻳﻘــﺎﻝل ) :ﹶَﺃأ ﹾْﺩد ﹶَﻟ ﹶَ
ﹺِ
ــﺞ(
ﺑـــﺎﻟﺘﱠﺨﻔﻴﻒ :ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺳـــﺎﺭر ﻣـــ ﹾْﻦ ﹶَﺃأ ﱠﻭو ﹺِﻝل ﺍاﻟ ﱠﻠ ﹾْﻴـــﻞ) ,ﻭوﺍا ﱠﺩد ﹶَﻟـ ﹶَ
ﺁآﺧـ ﹺِ ﹺِ ﹺِ
ﻳﺪ :ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﺳــﺎﺭر ﹺِﻣ ـﻦ ﹺِ
ـﺪ ﹺِ
ﺑﹺِﺎﻟﺘ ﹾْﱠﺸـ ﹺِ
ﳚ ﹶَﻌــﻞ
ﹶَ ﹾْ
ـﺮﻩه ,ﹶَﻭوﻣ ـﻨ ﹸُﹾْﻬ ﹾْﻢ ﹶَﻣــﻦ ﹶَ ﹾْ
)(٢

ﹾْ ﹺِ
ﺍاﻹ ﹾْﺩد ﹶَﻻ ﹶَﺝج ﻟﹺِ ﱠﻠﻴﻞ ﹸُﻛ ﱢﻠﻪ .
)( ٣

ﹶَﻓﺈﹺِ ﱠﻥن ﹾْﺍاﻷﹶَ ﹾْﺭر ﹶَﺽض ﹸُﺗ ﹾْﻄ ﹶَﻮى ﺑﹺِﺎﻟ ﱠﻠ ﹾْﻴ ﹺِﻞ :ﹶَﺃأ ﹾْﻱي ﹸُﺗ ﹾْﻘ ﹶَﻄﻊ ﻣﺴــﺎ ﹶَﻓﺘﹸُﻬﺎ,
ﻷﻥن ﹾْ ﹺِ
ﹸُ
ﺍاﻹﻧ ﹶَﹾْﺴ ﹶَ
ﱠ
ﻭوﺃأﻗﺪﺭر ﹶَﻋ ﹶَﲆ ﺍا ﹶَﳌ ﹾْﴚ
ﺃأﻧﺸﻂ ﹺِﻣﻨﹾْ ﹸُﻪ ﹺِﰲ ﺍاﻟﻨﱠﻬﺎﺭر,
ﺎﻥن ﻓﹺِ ﹺِﻴﻪ
ﹸُ
ﺍاﳊﺮ ﹶَﻭو ﹶَﻏ ﹾْ ﹺِﲑ ﹺِﻩه .
ﺍاﻟﺴﲑ ﻟﻌﺪﹶَ ﹺِﻡم ﱢ
ﻭو ﱠ
)(٤

ﹺِ
ﹺِ
ــﻦ:
ﹶَﻭو ﹶَﻻ ﹶَﺗ ﹾْﻘ ﹸُﻀــﻮﺍا ﹶَﻋ ﹶَﻠ ﹾْﻴ ﹶَﻬــﺎ ﺍا ﹶَﳊــ ﹶَﻮﺍاﺋ ﹶَﺞ ,ﹶَﻓﺈﹺِ ﱠﳖﹶَــﺎ ﺍا ﹶَﳌ ﹶَﻼﻋ ﹸُ

ﲨــﻊ ﹶَﻣ ﹾْﻠ ﹶَﻌﻨﹶَــﺔ,
ﺍاﳊﻮﺍاﺋﺞ :ﺃأﻱي ﻗﻀﺎﺀء ﺍاﳊﺎﺟــﺔ ,ﻭوﺍاﳌﻼﻋــﻦ :ﹶَ ﹾْ
ﻭو ﹺِﻫﻲ ﺍاﻟ ﹶَﻔﻌﻠﺔ ﺍا ﱠﻟﺘﹺِﻲ ﻳ ﹾْﻠﻌﻦ ﹺِﲠﺎ ﹺِ
ﻓﺎﻋ ﹸُﻠﻬﺎ ,ﻛ ﹶَﹶَﺄ ﱠﳖﹶَــﺎ ﹶَﻣﻈﹺِﻨﱠــﺔ ﻟﹺِ ﱠﻠ ﹾْﻌــﻦ
ﹶَ ﹶَ ﹾْ
ﹸُ ﹶَ ﹶَ

ﲣﺮﻳﺞ ﺍاﳊﺪﻳﺚ:

ﺭرﻭوﺍاﻩه ﺍاﳊﺴﻦ ﺍاﻟﺒﴫﻱي ﻭوﺍاﺧﺘﻠــﻒ ﻋﻠﻴــﻪ ﻋــﲆ ﻋــﺪﺓة

ﺃأﻭوﺟﻪ:

ﺍاﻻﺧـــﺘﻼﻑف ﺍاﻷﻭوﻝل :ﺭرﻭوﺍاﻩه ﻫﺸـــﺎﻡم ﺑـــﻦ ﺣﺴـــﺎﻥن

ﺍاﻷﺯزﺩدﻱي ,ﻋﻦ ﺍاﳊﺴــﻦ ﺍاﻟﺒﴫــﻱي ,ﻭوﺍاﺧﺘﻠــﻒ ﻋﻠﻴــﻪ ﻋــﲆ
ﻭوﺟﻬﲔ:

ﺍاﻟﻮﺟﻪ ﺍاﻷﻭوﻝل :ﻫﺸﺎﻡم ,ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ,ﻋﻦ ﺟــﺎﺑﺮ ﺑــﻦ

ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﻣﺮﻓﻮ ﹰًﻋﺎ:

ﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺃأﺑــﻮ ﻋﺒﻴــﺪ ﰲ ﻏﺮﻳــﺐ ﺍاﳊــﺪﻳﺚ ),(٩/٤

ﻭوﺍاﺑــﻦ ﺃأﰊ ﺷــﻴﺒﺔ ﰲ ﻣﺼــﻨﻔﻪ )(٣٠٦/٥) ,(١٦٩/٢
]ﻭوﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ :ﺍاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ ,ﻛﺘﺎﺏب ﺍاﻷﺩدﺏب ,ﺑــﺎﺏب

ﺍاﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍاﻟﻨﺰﻭوﻝل ﻋﲆ ﺍاﻟﻄﺮﻳﻖ ,ﺭرﻗﻢ ) ,[(٣٧٧٢ﻭوﺍاﺑــﻦ

ﺃأﻳﻀﺎ ) ,(٩٣/٦ﻭوﰲ ﺍاﻷﺩدﺏب ) ,(١١٧ﻭوﺃأﲪــﺪ
ﺃأﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﹰً

) ,(١٥٠٩١/٣١٥/٢٣ﻭوﺃأﺑــﻮ ﺩدﺍاﻭوﺩد ﰲ ﺳــﻨﻨﻪ ,ﻛﺘــﺎﺏب
) (١ﺍاﻟﺘﺤﺒﲑ ﻹﻳﻀﺎﺡح ﻣﻌﺎﲏ ﺍاﻟﺘﻴﺴﲑ ).(٦٧٠/٤

) (٢ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼﻡم ) ,(٧٠/٢ﻭوﻏﺮﻳﺐ
ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ) ,(٥٢٦/١ﻭوﺍاﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﰲ ﻏﺮﻳــﺐ

ﺍاﳊﺪﻳﺚ ).(٢٥/٥

) (٣ﻣﺸــﺎﺭرﻕق ﺍاﻷﻧــﻮﺍاﺭر ) ,(٢٥٧/١ﻭوﺍاﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﰲ ﻏﺮﻳــﺐ
ﺍاﳊﺪﻳﺚ ).(١٢٩/٢

) (٤ﻣﺸــﺎﺭرﻕق ﺍاﻷﻧــﻮﺍاﺭر ) ,(٣٢٣/١ﻭوﺍاﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﰲ ﻏﺮﻳــﺐ
ﺍاﳊﺪﻳﺚ ).(١٤٦/٣
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ﺑﺎﺏب ﰲ ﴎﻋﺔ ﺍاﻟﺴﲑ ﻭوﺍاﻟﻨﻬﻲ ﻋــﻦ ﺍاﻟﺘﻌــﺮﻳﺲ ﰲ
ﺍاﳉﻬﺎﺩد ,ﹲٌ

ﺍاﻟﻄﺮﻳﻖ ,ﺭرﻗﻢ ) ,(٢٥٧٠ﻭوﺍاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﺍاﻟﺴــﻨﻦ ﺍاﻟﻜــﱪى

)](٣٤٩/٩ﻭوﻣــﻦ ﻃﺮﻳﻘــﻪ :ﺍاﺑــﻦ ﻋﺒ ـﺪﺍاﻟﱪ ﰲ ﺍاﻟﺘﻤﻬﻴــﺪ

) ,[(٢٦٨/١٦ﻭوﺃأﺑﻮ ﻳﻌﲆ )] (١٥٣/٤ﻭوﻣــﻦ ﻃﺮﻳﻘــﻪ:
) (٥ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼﻡم ) ,(٨١/١ﻭوﺗﻔﺴﲑ
ﻏﺮﻳﺐ ﻣــﺎ ﰲ ﺍاﻟﺼــﺤﻴﺤﲔ )ﺹص ,(٣٧٢ﻭوﺍاﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﰲ

ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ).(٢٥٥/٤
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ﺍاﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍاﻷﻓﻜــﺎﺭر )ﺹص ,[(١٩٧ﻭوﺍاﻷﺯزﻫــﺮﻱي

ﰲ ﲥﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻠﻐﺔ ) ,(٢١٣/١٢ﻭوﺍاﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ ﰲ ﻧﺘــﺎﺋﺞ

ﺍاﻷﻓﻜــﺎﺭر )ﺹص (١٩٧ﻣــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻳﺰﻳــﺪ ﺑــﻦ ﻫــﺎﺭرﻭوﻥن
ﺍاﻟﻮﺍاﺳﻄﻲ.

ﻭوﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺃأﲪﺪ ) (١٤٢٧٧/١٧٨/٢٢ﻋﻦ ﳏﻤﺪ

ﺍاﳊﺮﺍاﲏ
ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﹼّ

ﻭوﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺍاﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ) (٢٥٤٩ﻣﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﳛﻴــﻰ

ﺑﻦ ﻳﲈﻥن ﺍاﻟﻌﺠﲇ

ﻭوﺃأﺧﺮﺟــﻪ ﺍاﺑــﻦ ﺍاﻟﺴــﻨﻲ ﰲ ﻋﻤــﻞ ﺍاﻟﻴــﻮﻡم ﻭوﺍاﻟﻠﻴﻠــﺔ

) (٥٣٢ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍاﻟﺪﻣﺸﻘﻲ.

ﺃأﺭرﺑﻌﺘﻬﻢ )ﻳﺰﻳﺪ ,ﻭوﳏﻤﺪ ,ﻭوﳛﻴــﻰ ,ﻭوﺳــﻮﻳﺪ( ﻋـﻦ

ﺍاﻟﺜﺎﲏ ,ﻭوﰲ ﺍاﻷﺩدﺏب ,ﻭوﻣﺜﻠﻪ ﺍاﺑﻦ ﻣﺎﺟــﻪ » :ﹶَﻻ ﹶَﺗﻨ ﹺِﹾْﺰ ﹸُﻟـﻮﺍا ﹶَﻋـ ﹶَ
ـﲆ
ﺍاﳊﺎﺟـ ﹺِ
ـﺎﺕت« ﻭوﺃأﻣــﺎ ﰲ
ﹶَﺟ ﹶَﻮﺍا ﱢﺩد ﺍاﻟ ﱠﻄ ﹺِﺮ ﹺِﻳﻖ ,ﹶَﻭو ﹶَﻻ ﹶَﺗ ﹾْﻘ ﹸُﻀﻮﺍا ﹶَﻋ ﹶَﻠ ﹾْﻴ ﹶَﻬــﺎ ﹾْ ﹶَ ﹶَ

ﺍاﳌﻮﺿﻊ ﺍاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺎﻗﺘﴫ ﻋﲆ ﺫذﻛــﺮ ﺍاﻟﺸــﺎﻫﺪ ﻓﻘــﻂ» :ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا
ـﺎﻷﹶَ ﹶَﺫذ ﹺِ
ﹶَﺗ ﹶَﻐ ﱠﻮ ﹶَﻟ ﹾْﺖ ﺑﹺِﻜ ﹸُﹸُﻢ ﺍا ﹾْﻟ ﹺِﻐ ﹶَﻴﻼ ﹸُﻥن ﹶَﻓﻨﹶَﺎ ﹸُﺩدﻭوﺍا ﺑﹺِـ ﹾْ
ﺍاﻥن« ,ﻭوﺃأﻣــﺎ ﺍاﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ

ﻓﺬﻛﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﻭوﻓﻴﻪ ﺍاﻟﺸﺎﻫﺪ ,ﻭوﻣﺜﻠﻪ ﺍاﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍاﻟﱪ » :ﹶَﻋ ﹶَﻠ ﹾْﻴﻜ ﹾْﹸُﻢ
ﺑﹺِﺎﻟﺪﱡ ﹾْ ﹺِ
ـﻢ
ﹶَ
ﳉﺔ ,ﹶَﻓﺈﹺِ ﱠﻥن ﹾْﺍاﻷﹶَ ﹾْﺭر ﹶَﺽض ﹸُﺗ ﹾْﻄ ﹶَﻮى ﺑﹺِﺎﻟ ﱠﻠ ﹾْﻴ ﹺِﻞ ,ﹶَﻓﺈﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺗ ﹶَﻐ ﱠﻮ ﹶَﻟ ﹾْﺖ ﹶَﻟ ﹸُﻜـ ﹸُ
ﺍا ﹾْﻟ ﹺِﻐ ﹶَﻴﻼ ﹸُﻥن ﹶَﻓﻨﹶَﺎﺩدﻭوﺍا ﺑﹺِ ﹾْﺎﻷﹶَ ﹶَﺫذ ﹺِ
ﺍاﻥن«.
ﹸُ

ﺍاﻟﻮﺟﻪ ﺍاﻟﺜﺎﲏ :ﻫﺸﺎﻡم ,ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ﻣﺮﺳﻼﹰً:

ﺃأﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪﺍاﻟﺮﺯزﺍاﻕق ) (١٦٠/٥ﻋــﻦ ﻫﺸــﺎﻡم ﺑــﻦ

ﺣﺴﺎﻥن ,ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ﻣﺮﺳ ﹰً
ﻼ ﻧﺤﻮﻩه ﺑﺬﻛﺮ ﺍاﻟﺸﺎﻫﺪ.

ﻭوﺭرﻭوﺍاﻩه ﺯزﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ,ﻋﻦ ﺳــﺎﱂ ﺑــﻦ ﺃأﰊ ﺍاﻟـ ﱠ
ـﺬﻳﺎﻝل,

ﻫﺸﺎﻡم ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥن ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ﻋــﻦ ﺟــﺎﺑﺮ .ﻭوﻫـﺬﺍا ﻟﻔــﻆ

ﻋــﻦ ﺍاﳊﺴــﻦ ﺍاﻟﺒﴫــﻱي ,ﻭوﺟــﺎﺀء ﻓﻴــﻪ ﺗﴫــﻳﺢ ﺍاﳊﺴــﻦ

ﻓﺎﻗﺘﴫ ﻋﲆ ﺃأﻭوﻟــﻪ) :ﺇإﺫذﺍا ﺳــﺎﻓﺮﺗﻢ ﰲ ﺍاﳋﺼــﺐ ﻓــﺄﻋﻄﻮﺍا

ﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺍاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ,ﻛﺘﺎﺏب ﺍاﻟﻄﻬﺎﺭرﺓة ﻭوﺳﻨﻨﻬﺎ ,ﺑــﺎﺏب

ﺃأﲪﺪ ﰲ ﺍاﳌﻮﺿــﻊ ﺍاﻷﻭوﻝل ,ﻭوﺍاﻟﺒــﺎﻗﻲ ﻧﺤــﻮﻩه ﺇإﻻ ﺃأﺑــﺎ ﻋﺒﻴــﺪ

ﺑﺎﻟﺴﲈﻉع ﻣﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍاﷲ:

ﺍاﻟﺮﻛﺐ ﺃأﺳﻨﺘﻬﺎ( .ﻭوﻟﻔﻆ ﺍاﺑﻦ ﺍاﻟﺴﻨﻲ» :ﺇإﹺِ ﱠﻥن ﺍاﷲ ﹶَﻋـ ﱠـﺰ ﹶَﻭو ﹶَﺟـ ﱠـﻞ
ﹺِ ﹺِ
ـﺐ ﹶَﻓـ ﹶَ
ﺍاﳋﹶَ ﹾْﺼـ ﹺِ
ﺍاﻟﺮ ﹾْﻓ ﹶَﻖ ,ﹶَﻓﺈﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺳــﺎ ﹶَﻓ ﹾْﺮﺗ ﹾْﹸُﻢ ﹺِﰲ ﹾْ
ـﺄ ﹾْﻣ ﹺِﻜﻨﹸُﻮﺍا
ﹶَﺭرﻓ ﹲٌﻴﻖ ﹸُﳛ ﱡ
ﺐ ﱢ
ﹺِ ﹺِ
ﹺِ
ﹺِ
ـﻢ
ﹶَﺎﺏب ﹶَﺃأﺳﻨﱠ ﹶَﺘ ﹶَﻬﺎ ,ﹶَﻭو ﹶَﻻ ﹶَ ﹶَﲡ ﹶَ
ﺍاﻟﺮﻛ ﹶَ
ﴎ ﹸُﺗـ ﹾْ
ﱢ
ﺎﻭو ﹸُﺯزﻭوﺍا ﹺِ ﹶَﲠــﺎ ﺍا ﹶَﳌﻨﹶَــﺎﺯز ﹶَﻝل ,ﹶَﻭوﺇإ ﹶَﺫذﺍا ﹾْ
ﺏب ﹶَﻓﺎﺳـﺘﹶَﺒﹺِ ﹸُﻘﻮﺍا ,ﻭو ﹶَﻋ ﹶَﻠـﻴﻜﹸُﻢ ﺑﹺِﺎﻟﺪﱡ ﹾْﳉـ ﹺِ
ـﺔ ﹶَﻓــﺈﹺِ ﱠﻥن ﹾْﺍاﻷﹶَ ﹾْﺭر ﹶَﺽض
ﹶَ
ﹶَ ﹾْ ﹾْ
ﺍاﳉﺪﹾْ ﹺِ ﹾْ
ﹺِﰲ ﹾْ ﹶَ

ﺯزﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ,ﻋﻦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺍاﳋﻴــﺎﻁط ,ﺳــﻤﻌﺖ

ﺍاﳊﺪﻳﺚ .ﻭوﺍاﻗﺘﴫ ﺍاﺑﻦ ﺃأﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﰲ ﺍاﳌﻮﺿﻊ ﺍاﻷﻭوﻝل ﻋــﲆ

ﻗﺎﻝل :ﺭرﺳﻮﻝل ﺍاﷲ ﷺ» :ﺇإﹺِ ﱠﻳــﺎﻛ ﹾْﹸُﻢ ﹶَﻭوﺍاﻟ ﱠﺘ ﹾْﻌـ ﹺِ
ﻳﺲ ﹶَﻋـ ﹶَ
ـﻮﺍا ﱢﺩد
ـﲆ ﹶَﺟـ ﹶَ
ـﺮ ﹶَ
ﺍاﳊﻴ ﹺِ
ﺍاﻟ ﱠﻄ ﹺِﺮ ﹺِ
ــﻼ ﹶَﺓة ﹶَﻋ ﹶَﻠ ﹾْﻴ ﹶَﻬــﺎ ,ﹶَﻓﺈﹺِ ﱠﳖﹶَــﺎ ﹶَﻣ ﹾْ
ﺍاﻟﺼ ﹶَ
ــﺎﺕت
ــﺄ ﹶَﻭوى ﹾْ ﹶَ ﱠ
ﻳــﻖ ,ﹶَﻭو ﱠ
ﺎﺟ ﹺِﺔ ﹶَﻋ ﹶَﻠ ﹾْﻴ ﹶَﻬﺎ ,ﹶَﻓﺈﹺِ ﱠﳖﹶَــﺎ ﹺِﻣـ ﹾْﻦ ﺍا ﹶَﳌ ﹶَﻼ ﹺِﻋـ ﹺِ
ـﻦ«.
ﺍاﳊ ﹶَ
ﺍاﻟﺴ ﹶَﺒﺎﻉعﹺِ ,ﹶَﻭو ﹶَﻗ ﹶَﻀﺎ ﹶَﺀء ﹾْ ﹶَ
ﹶَﻭو ﱢ

ـﻮى ﺑﹺِﺎﻟ ﱠﻠ ﹾْﻴـ ﹺِ
ـﻢ ﺍا ﹾْﻟ ﹺِﻐـ ﹶَ
ـﻴﻼ ﹸُﻥن ﹶَﻓﻨﹶَــﺎ ﹸُﺩدﻭوﺍا
ـﻞ ,ﹶَﻭوﺇإﹺِ ﹾْﻥن ﹶَﺗ ﹶَﻐ ﱠﻮ ﹶَﻟـ ﹾْ
ﹸُﺗ ﹾْﻄـ ﹶَ
ـﺖ ﺑﹺِ ﹸُﻜـ ﹸُ
ﺍاﻥن ,ﻭوﺇإﹺِﻳﺎﻛﹸُﻢ ﻭوﺍاﻟﺼ ﹶَﻼ ﹶَﺓة ﹶَﻋ ﹶَﲆ ﺟﻮ ﹺِ
ﹺِ
ﺍاﺩد ﺍاﻟ ﱠﻄ ﹺِﺮ ﹺِﻳﻖ ,ﹶَﻓﺈﹺِ ﱠﳖﹶَﺎ ﹶَﳑﹶَـ ﱡـﺮ
ﹶَ ﹶَ
ﺑﹺِ ﹾْﺎﻷﹶَ ﹶَﺫذ ﹶَ ﱠ ﹾْ ﹶَ ﱠ
ﺍاﳊﻴـ ﹺِ
ﺍاﻟﺴ ﹶَﺒﺎﻉعﹺِ ,ﹶَﻭو ﹶَﻣـ ﹾْ
ـﺎﺕت« .ﻭوﺃأﺑــﻮ ﺩدﺍاﻭوﺩد ﱂ ﻳــﺬﻛﺮ ﻣــﺘﻦ
ـﺄ ﹶَﻭوى ﹾْ ﹶَ ﱠ
ﱢ

ﺍاﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍاﳋﻼﺀء ﻋﲆ ﻗﺎﺭرﻋــﺔ ﺍاﻟﻄﺮﻳــﻖ ,ﺭرﻗــﻢ ),(٣٢٩

ﻭوﺍاﺑــﻦ ﺧﺰﻳﻤــﺔ ﰲ ﺻــﺤﻴﺤﻪ ) (٢٥٤٨ﻋــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ

ﳛﻴﻰ ,ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭو ﺑﻦ ﺃأﰊ ﺳﻠﻤﺔ ﺍاﻟﺘﻨﻴﴘ ﺍاﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ,ﻋــﻦ

ﺍاﳊﺴﻦ ﺍاﻟﺒﴫﻱي ﻳﻘﻮﻝل :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺎﺑﺮ ﺑــﻦ ﻋﺒـﺪﺍاﷲ ﻗــﺎﻝل:

ـﻮﺍا ﱢﺩد ﺍاﻟ ﱠﻄ ﹺِﺮﻳـ ﹺِ
ـﻖ ,ﹶَﻭو ﹶَﻻ ﹶَﺗﻨ ﹺِﹾْﺰ ﹸُﻟـﻮﺍا
ﺫذﻛﺮ ﺃأﻭوﻟﻪ » :ﹶَﻻ ﺗ ﹶَﹸُﺼ ﱡﻠﻮﺍا ﹶَﻋ ﹶَﲆ ﹶَﺟـ ﹶَ
ﹶَﻋ ﹶَﻠﻴﻬﺎ ,ﹶَﻓﺈﹺِﳖﺎ ﻣ ﹾْﺄﻭوى ﹾْ ﹺِ
ﺍاﻟﺴ ﹶَﺒﺎ ﹺِﻉع« ,ﻭوﻛﺬﺍا ﰲ ﺍاﳌﻮﺿﻊ
ﹾْ ﹶَ
ﱠ ﹶَ ﹶَ ﹶَ
ﺍاﳊ ﱠﻴﺎﺕت ﹶَﻭو ﱢ
ﹶَ

ﻫﺬﺍا ﻟﻔﻆ ﺍاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ,ﺑــﺪﻭوﻥن ﺍاﻟﺸــﺎﻫﺪ .ﻭوﺃأﻣــﺎ ﻟﻔــﻆ ﺍاﺑــﻦ
ﺧﺰﻳﻤﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﺍاﻟﺸﺎﻫﺪ ,ﻭوﻟﻔﻈﻪ» :ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﺳﺎ ﹶَﻓﺮﺗﹸُﻢ ﹺِﰲ ﹾْ ﹺِ
ﺍاﳋ ﹾْﺼـ ﹺِ
ـﺐ
ﹶَ ﹾْ ﹾْ

عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
الغ ْيالن دراسة حديثية موضوعية
ُّ
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ﹺِ
ﹶَﻓ ﹶَﺄﻣ ﹺِﻜﻨﹸُﻮﺍا ﺍاﻟﺮﻛ ﹺِ
ﺎﻭو ﹸُﺯزﻭوﺍا ﺍا ﹶَﳌﻨ ﹺِﹶَﺎﺯز ﹶَﻝل ,ﹶَﻭوﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا
ﹶَﺎﺏب ﻣ ﹾْﻦ ﹶَﺃأ ﹾْﺳﻨﹶَﺎﳖﹶَﺎ ,ﹶَﻭو ﹶَﻻ ﹶَ ﹶَﲡ ﹶَ
ﱢ ﹶَ
ﹾْ
ﺏب ﹶَﻓــﺎﻧﹾْﺠﻮﺍا ,ﻭو ﹶَﻋ ﹶَﻠـﻴﻜﹸُﻢ ﺑﹺِﺎﻟﺪﱡ ﹾْﳉـ ﹺِ
ﺍاﳉﹶَــﺪﹾْ ﹺِ
ﹶَﺳــﺎ ﹶَﻓ ﹾْﺮﺗ ﹾْﹸُﻢ ﹺِﰲ ﹾْ
ـﺔ ﹶَﻓــﺈﹺِ ﱠﻥن
ﹶَ
ﹸُ ﹶَ ﹾْ ﹾْ
ﹾْﺍاﻷﹶَﺭر ﹶَﺽض ﹸُﺗ ﹾْﻄﻮى ﺑﹺِﺎﻟ ﱠﻠﻴ ﹺِﻞ ,ﻭوﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺗ ﱠﻐﻮ ﹶَﻟ ﹾْﺘﻜﹸُﻢ ﺍا ﹾْﻟ ﹺِﻐ ﹶَﻴﻼ ﹸُﻥن ﹶَﻓﺒـ ﹺِ
ـﺎﺩد ﹸُﺭرﻭوﺍا
ﹶَ
ﹾْ ﹶَ
ﹶَ
ﹶَ ﹸُ
ﹾْ

ﺑﹺِﺎﻟﺼ ﹶَ ﹺِ
ــﻮﺍا ﱢﺩد ﺍاﻟ ﱠﻄ ﹺِﺮ ﹺِ
ــﺮ ﹶَﺱس ﹶَﻋ ﹶَ
ﻳــﻖ,
ــﲆ ﹶَﺟ ﹶَ
ﱠ
ــﻼﺓة ,ﹶَﻭوﺇإﹺِ ﱠﻳــﺎﻛ ﹾْﹸُﻢ ﹶَﻭوﺍا ﹶَﳌ ﹾْﻌ ﹶَ
ﻭوﺍاﻟﺼ ﹶَﻼ ﹶَﺓة ﹶَﻋ ﹶَﻠﻴﻬﺎ ,ﹶَﻓﺈﹺِﳖﺎ ﻣ ﹾْﺄﻭوى ﹾْ ﹺِ
ﺍاﻟﺴ ﹶَﺒﺎﻉعﹺِ ,ﹶَﻭو ﹶَﻗ ﹶَﻀــﺎ ﹶَﺀء
ﱠ ﹶَ ﹶَ ﹶَ
ﹾْ ﹶَ
ﹶَ ﱠ
ﺍاﳊﹶَ ﱠﻴﺎﺕت ﹶَﻭو ﱢ
ﺎﺟ ﹺِﺔ ﹶَﻋ ﹶَﻠ ﹾْﻴ ﹶَﻬﺎ ﹶَﻓﺈﹺِ ﱠﳖﹶَﺎ ﺍا ﹶَﳌ ﹶَﻼ ﹺِﻋ ﹸُﻦ«.
ﺍاﳊ ﹶَ
ﹾْ ﹶَ

ﺍاﻻﺧﺘﻼﻑف ﺍاﻟﺜﺎﲏ :ﺭرﻭوﺍاﻩه ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺩدﻳﻨــﺎﺭر

ﺍاﻟﻌﺒﺪﻱي ,ﻋﻦ ﺍاﳊﺴــﻦ ﺍاﻟﺒﴫــﻱي ,ﻭوﺍاﺧﺘﻠــﻒ ﻋﻠﻴــﻪ ﻋــﲆ
ﻭوﺟﻬﲔ:

ﹶَﺫذﻟﹺِ ﹶَﻚ ﺍا ﹶَﳌﻜ ﹺِ
ﹶَﺎﻥن ﹶَﻋ ﹶَﺮ ﹶَﺽض ﹶَﻟ ﹸُﻪ ﹶَﻳ ﹺِﺴ ﹸُﲑ ﹶَﻣ ﹶَﻌ ﹸُﻪ ,ﹶَﻓ ﹶَﺬﻛ ﹶَﹶَﺮ ﹶَﻣﺎ ﹶَﻗ ﹶَﺎﻝل ﹶَﻟ ﹸُﻪ ﹶَﺳ ﹾْﻌﺪﹲٌ ,
ﹺِ
ﹶَﺖ ﹶَﻋ ﹶَﺮ ﹶَﺽض ﹶَﻟ ﹸُﻪ ,ﹶَﻓﺈﹺِ ﹶَﺫذﺍا
ﺐ ﹶَﻋﻨﹾْ ﹸُﻪ ﹶَﻓﺈﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺳﻜ ﹶَ
ﹶَﻓﻨﹶَﺎ ﹶَﺩدى ﺑﹺِ ﹾْﺎﻷﹶَ ﹶَﺫذﺍاﻥن ,ﹶَﻓ ﹶَﺬ ﹶَﻫ ﹶَ
ﺐ ﹶَﻋﻨﹾْ ﹸُﻪ.
ﹶَﺃأ ﱠﺫذ ﹶَﻥن ﹶَﺫذ ﹶَﻫ ﹶَ

ﺍاﻟﻮﺟــﻪ ﺍاﻟﺜــﺎﲏ :ﻳــﻮﻧﺲ ﺑــﻦ ﻋﺒﻴــﺪ ,ﻋــﻦ ﺍاﳊﺴــﻦ

ﺍاﻟﻮﺟﻪ ﺍاﻷﻭوﻝل :ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ,ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ,ﻋــﻦ

ﻣﺮﺳﻼﹰً:

ﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺍاﻟﺒﺰﺍاﺭر ﰲ ﻣﺴــﻨﺪﻩه ) (١٢٤٦/٧٨/٤ﻣــﻦ

) (١٠/٤ﻋﻦ ﻋﻨﺒﺴﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍاﻟﻮﺍاﺣﺪ ﺑﻦ ﺃأﻣﻴﺔ ﺍاﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ

ﻭوﺃأﺧﺮﺟــﻪ ﺍاﺑــﻦ ﻋــﺪﻱي ﰲ ﺍاﻟﻜﺎﻣــﻞ ﰲ ﺍاﻟﻀــﻌﻔﺎﺀء

ﻣﺮﺳ ﹰً
ﻼ ,ﻭوﻟﻔﻈــﻪ» :ﺇإﺫذﺍا ﺳــﺎﻓﺮﺗﻢ ﰲ ﺍاﳋﺼــﺐ ,ﻓــﺄﻋﻄﻮﺍا

ﻭوﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺍاﻟﺒﻴﻬﻘـﻲ ﰲ ﺩدﻻﺋــﻞ ﺍاﻟﻨﺒــﻮﺓة )(١٠٤/٧

ﻓﺎﺳﺘﻨﺠﻮﺍا« .ﺑﺪﻭوﻥن ﺫذﻛﺮ ﺍاﻟﺸﺎﻫﺪ.

ﺛﻼﺛﺘﻬﻢ )ﻋﺒﺪﺍاﻟﺴﻼﻡم ,ﻭوﻳﻌﻘــﻮﺏب ,ﻭوﻋــﺎﻣﺮ( ﻋــﻦ

ﻧﺎﻓﻊ ﺍاﳊﻨﱠﺎﻁط ,ﻭوﺍاﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﲆ ﻭوﺟﻬﲔ:

ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃأﰊ ﻭوﻗﺎﺹص ﻣﺮﻓﻮ ﹰًﻋﺎ:

ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪﺍاﻟﺴﻼﻡم ﺑﻦ ﺣﺮﺏب ﺍاﻟﻜﻮﰲ.

) (١٥٢/٧ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻌﻘﻮﺏب ﺑﻦ ﺇإﺳﺤﺎﻕق ﺍاﻷﻧﺼﺎﺭرﻱي.
ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺭرﺳﺘﻢ ﺍاﳋﺰﺍاﺯز.

ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ,ﻋﻦ ﺍاﳊﺴــﻦ ﺑــﻪ .ﻭوﻟﻔــﻆ ﺍاﻟﺒـﺰﺍاﺭر :ﻋــﻦ
ـﺎﻝل :ﹶَﺃأ ﹶَﻣ ﹶَﺮ ﹶَﻧــﺎ ﹶَﺭر ﹸُﺳـ ﹸُ
ﹶَﺳـ ﹾْﻌ ﹴٍﺪ ,ﹶَﻗـ ﹶَ
ـﺖ ﹶَﻟﻨﹶَــﺎ
ـﻮﻝل ﺍاﷲ ﷺ» :ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺗ ﹶَﻐ ﱠﻮ ﹶَﻟـ ﹾْ
ﻮﻝل ﹸُﻧﻨ ﹺِ
ﹶَﺎﺩدﻱي ﺑﹺِ ﹾْﺎﻷﹶَ ﹶَﺫذ ﹺِ
ﻮﻝل ,ﹶَﺃأ ﹾْﻭو ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺭر ﹶَﺃأ ﹾْﻳﻨﹶَﺎ ﺍا ﹾْﻟ ﹸُﻐ ﹶَ
ﺍا ﹾْﻟ ﹸُﻐ ﹸُ
ﺍاﻥن«.

ﺍاﳊ ﹶَﺴ ﹺِﻦ ,ﹶَﻗــﺎﻝل:
ﻭوﻟﻔﻆ ﺍاﺑﻦ ﻋﺪﻱي ﰲ ﺍاﻟﻜﺎﻣﻞ) :ﻋﻦ ﹾْ ﹶَ
ﹶَﻗﺎﻝل ﹶَﺳ ﹾْﻌﺪﹸُ ﹾْﺑ ﹸُﻦ ﹶَﻣﺎﻟﹺِ ﹴٍﻚ ]ﻭوﻫﻮ ﺍاﺑﻦ ﺃأﰊ ﻭوﻗﺎﺹص[ ﹸُﻛﻨﱠﺎ ﻧ ﹾْﹸُﺆ ﹶَﻣ ﹸُﺮ ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا

ﹶَﺗ ﹶَﻐ ﱠﻮ ﹶَﻟ ﹾْﺖ ﹶَﻟﻨﹶَﺎ ﺍاﻟﻐﻮﻝل ﺃأﻥن ﻧﻨﺎﺩدﻱي ﺑﺎﻷﺫذﺍاﻥن(.
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ﺍاﳊ ﹶَﺴ ﹺِﻦ ,ﹶَﺃأ ﱠﻥن ﹸُﻋ ﹶَﻤ ﹶَﺮ ﹶَﺑ ﹶَﻌ ﹶَﺚ ﹶَﺭر ﹸُﺟ ﹰًﻼ
ﻭوﻟﻔﻆ ﺍاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ :ﹶَﻋ ﹺِﻦ ﹾْ ﹶَ
ﺇإﹺِ ﹶَﱃ ﹶَﺳـ ﹾْﻌ ﹺِﺪ ﹾْﺑـ ﹺِ
ـﺎﻥن ﺑﹺِـ ﹶَﺒ ﹾْﻌ ﹺِ
ـﻦ ﹶَﺃأ ﹺِﰊ ﹶَﻭو ﱠﻗـ ﹴٍ
ـﺎﺹص ﹶَﻓ ﹶَﻠـ ﱠـﲈ ﹶَﻛـ ﹶَ
ﺾ ﺍاﻟ ﱡﻄـ ﹸُـﺮ ﹺِﻕق,
ـﲆ ﺳـﻌ ﹴٍﺪ ﹶَﻗــﺺ ﹶَﻋ ﹶَﻠﻴـ ﹺِ
ﹺِ
ﹶَﻋ ﹶَﺮ ﹶَﺿ ﹾْﺖ ﹶَﻟ ﹸُﻪ ﺍا ﹾْﻟ ﹸُﻐ ﹸُ
ـﻪ
ﹾْ
ﱠ
ﻮﻝل  ,ﹶَﻓ ﹶَﻠـ ﱠـﲈ ﹶَﻗــﺪ ﹶَﻡم ﹶَﻋـ ﹶَ ﹶَ ﹾْ
ﺍا ﹾْﻟ ﹺِﻘ ﱠﺼ ﹶَﺔ ﹶَﻓ ﹶَﻘ ﹶَﺎﻝل :ﹶَﺃأ ﹶَﱂ ﹾْ ﹶَﺃأ ﹶَﻗ ﹾْﻞ ﹶَﻟﻜ ﹾْﹸُﻢ ﺇإﹺِﻧﱠﺎ ﹸُﻛﻨﱠﺎ ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺗ ﹶَﻐ ﱠﻮ ﹶَﻟ ﹾْﺖ ﹶَﻟﻨﹶَﺎ ﺍا ﹾْﻟ ﹸُﻐـ ﹸُ
ـﻮﻝل
ﹺِ
ﹶَﺎﺩدﻱي ﺑﹺِ ﹾْﺎﻷﹶَ ﹶَﺫذ ﹺِ
ﺍاﻥن ,ﹶَﻓ ﹶَﻠ ﱠﲈ ﹶَﺭر ﹶَﺟ ﹶَﻊ ﺇإﹺِ ﹶَﱃ ﹸُﻋ ﹶَﻤ ﹶَﺮ ,ﹶَﻓ ﹶَﺒ ﹶَﻠ ﹶَﻎ ﹶَﻗ ﹺِﺮﻳ ﹰًﺒــﺎ ﹺِﻣـ ﹾْﻦ
ﹶَﺃأ ﹾْﻥن ﹸُﻧﻨ ﹶَ

ﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺍاﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺑــﻦ ﺳــﻼﻡم ﰲ ﻏﺮﻳــﺐ ﺍاﳊــﺪﻳﺚ

ﺍاﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍاﻟﻌــﺎﺹص ,ﻋــﻦ ﻳــﻮﻧﺲ ,ﻋــﻦ ﺍاﳊﺴــﻦ

ﺍاﻹﺑــﻞ ﺣﻈﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺍاﻟﻜــﻸ ,ﻭوﺇإﺫذﺍا ﺳــﺎﻓﺮﺗﻢ ﰲ ﺍاﳉﺪﻭوﺑــﺔ
ﺍاﻻﺧﺘﻼﻑف ﺍاﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺭرﻭوﺍاﻩه ﺃأﺑﻮ ﺷﻬﺎﺏب ﻋﺒﺪﺭرﺑــﻪ ﺑــﻦ

ﺍاﻟﻮﺟــﻪ ﺍاﻷﻭوﻝل :ﺃأﺑــﻮ ﺷــﻬﺎﺏب ﻋﺒﺪﺭرﺑــﻪ ﺑــﻦ ﻧــﺎﻓﻊ

ﺍاﳊﻨﱠﺎﻁط ,ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ,ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ﺍاﻟﺒﴫﻱي ,ﻋﻦ
ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃأﰊ ﻭوﻗﺎﺹص ﻣﺮﻓﻮ ﹰًﻋﺎ:

ﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺍاﻟﺪﻭوﺭرﻗﻲ ﰲ ﻣﺴﻨﺪ ﺳﻌﺪ ﺑــﻦ ﺃأﰊ ﻭوﻗــﺎﺹص

).(١١٩

ﻭوﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺍاﻟﺒﺰﺍاﺭر ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩه ).(١٢٤٧/٧٨/٤
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ﻭوﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺍاﺑﻦ ﺃأﰊ ﺍاﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﺋﺪ ﺍاﻟﺸﻴﻄﺎﻥن )(١٠

ﻋﻦ ﺃأﰊ ﺣﺎﺗﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇإﺩدﺭرﻳﺲ ﺍاﻟﺮﺍاﺯزﻱي.

ﺛﻼﺛﺘﻬﻢ )ﺍاﻟﺪﻭوﺭرﻗﻲ ,ﻭوﺍاﻟﺒﺰﺍاﺭر ,ﻭوﺃأﺑــﻮ ﺣــﺎ ﺗﻢ( ﻋــﻦ

ﺃأﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ,ﻋﻦ ﺃأﰊ ﺷﻬﺎﺏب ﻋﺒﺪﺭرﺑﻪ ﺑــﻦ

ﻧﺎﻓﻊ ﺍاﳊﻨﱠﺎﻁط ﺑﻪ .ﻭوﻟﻔﻆ ﺍاﻟﺪﻭوﺭرﻗﻲ ,ﻭوﺍاﺑﻦ ﺃأﰊ ﺍاﻟﺪﻧﻴﺎ ) :ﹶَﻋ ﹾْﻦ
ﹶَﺳ ﹾْﻌ ﹺِﺪ ﹾْﺑ ﹺِﻦ ﹶَﺃأ ﹺِﰊ ﹶَﻭو ﱠﻗ ﹴٍ
ـﺎﻝل » :ﹸُﺃأ ﹺِﻣ ﹾْﺮ ﹶَﻧـﺎ ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺭر ﹶَﺃأ ﹾْﻳﻨﹶَــﺎ ﺍا ﹾْﻟ ﹸُﻐـ ﹶَ
ﺎﺹص ﹶَﻗـ ﹶَ
ـﻮﻝل ﹶَﺃأ ﹾْﻥن
ﹺِ
ﺎﻟﺼ ﹶَﻼ ﹺِﺓة«( .ﻭوﻟﻔﻆ ﺍاﻟﺒﺰﺍاﺭر :ﻋﻦ ﹶَﺳ ﹾْﻌ ﹴٍﺪ ,ﹶَﻗ ﹶَﺎﻝل :ﹶَﺃأ ﹶَﻣ ﹶَﺮﻧﹶَﺎ
ﹸُﻧﻨﹶَﺎﺩد ﹶَﻱي ﺑﹺِ ﱠ

ـﺖ ﹶَﻟﻨﹶَــﺎ ﺍا ﹾْﻟ ﹸُﻐـ ﹸُ
ﹶَﺭر ﹸُﺳ ﹸُ
ـﻮﻝل ,ﹶَﺃأ ﹾْﻭو ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺭر ﹶَﺃأ ﹾْﻳﻨﹶَــﺎ
ﻮﻝل ﺍاﷲ ﷺ» :ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺗ ﹶَﻐ ﱠﻮ ﹶَﻟـ ﹾْ
ﻮﻝل ﹸُﻧﻨ ﹺِ
ﹶَﺎﺩدﻱي ﺑﹺِ ﹾْﺎﻷﹶَ ﹶَﺫذ ﹺِ
ﺍا ﹾْﻟ ﹸُﻐ ﹶَ
ﺍاﻥن«.
ﺍاﻟﻮﺟﻪ ﺍاﻟﺜﺎﲏ :ﺃأﺑﻮ ﺷﻬﺎﺏب ﻋﺒﺪﺭرﺑﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺍاﳊﻨﱠﺎﻁط,

ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡم ﺑﻦ ﺣﺴــﺎﻥن ﺍاﻷﺯزﺩدﻱي ,ﻋــﻦ ﺍاﳊﺴــﻦ ﺍاﻟﺒﴫــﻱي
ﻣﻘﻄﻮ ﹰًﻋﺎ:

ﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑــﻦ ﻣﻨﺼــﻮﺭر ﰲ ﺳــﻨﻨﻪ )(٢٧٨/٢

ﻋﻦ ﺃأﰊ ﺷﻬﺎﺏب ﻋﺒﺪﺭرﺑﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺍاﳊﻨﱠﺎﻁط ,ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡم ﺑــﻦ
ﹶَﺎﻥن ﹾْ ﹺِ
ﺣﺴﺎﻥن ,ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ﻗﺎﻝل :ﻛﺎﻥن ﹸُﻳﻘﺎﻝل» :ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﻛ ﹶَ
ﺐ
ﺍاﳋ ﹾْﺼ ﹸُ
ﹶَﻓ ﹶَﺄ ﹾْﻋ ﹸُﻄﻮﺍا ﺍاﻟ ﱠﻈ ﹾْﻬ ﹶَﺮ ﹶَﺣ ﱠﻘ ﹸُﻪ ﹺِﰲ ﺍا ﹶَﳌﻨ ﹺِﹾْﺰ ﹺِﻝل ,ﹶَﻭوﺇإﹺِ ﹾْﻥن ﻛ ﹶَ
ﺍاﳉﺪﹾْ ﹸُﺏب ﹶَﻓﺎ ﹾْﻧ ﹸُﺠﻮﺍا
ﹶَﺎﻥن ﹾْ ﹶَ
ﺑﹺِــﺎﻟ ﱠﻈﻬ ﹺِﺮ ,ﻭو ﹶَﻋ ﹶَﻠــﻴﻜﹸُﻢ ﺑﹺِﺎﻟﺪﱡ ﹾْ ﹺِ
ــﻮى
ﹾْ ﹶَ
ﳉــﺔ ,ﹶَﻓــﺈﹺِ ﱠﻥن ﹾْﺍاﻷﹶَ ﹾْﺭر ﹶَﺽض ﹸُﺗ ﹾْﻄ ﹶَ
ﹶَ
ﹾْ ﹾْ

ﺑﹺِﺎﻟ ﱠﻠ ﹾْﻴ ﹺِﻞ« .ﺑﺪﻭوﻥن ﺫذﻛﺮ ﺍاﻟﺸﺎﻫﺪ.

ﻋﻠﻘﻪ ﺍاﺑﻦ ﻋــﺪﻱي ﰲ ﺍاﻟﻜﺎﻣــﻞ ﰲ ﺿــﻌﻔﺎﺀء ﺍاﻟﺮﺟــﺎﻝل

) (١٠٧/٥ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍاﻟﻮﺍاﺭرﺙث ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ,ﻋﻦ ﹴٍ
ﻋﻤﺮﻭو ﺑــﻪ,
ﻭوﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻔﻈﻪ.

ﺍاﻟﻮﺟﻪ ﺍاﻟﺜﺎﲏ :ﻋﻤﺮﻭو ,ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ﺍاﻟﺒﴫــﻱي ,ﻋــﻦ

ﺳﻌﻴﺪ ,ﻋﻦ ﺍاﻟﻨﺒﻲ ﷺ:

ﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺍاﺑﻦ ﻋﺪﻱي ﰲ ﺍاﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎﺀء ﺍاﻟﺮﺟــﺎﻝل

) (١٠٧/٥ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻔﻴﺎﻥن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ,ﻋﻦ ﹴٍ
ﻋﻤﺮﻭو ﺑــﻪ,
ﻭوﻟﻔﻈﻪ :ﻋــﻦ ﺳـ ﹺِ
ـﻌﻴﺪ ,ﻗــﺎﻝل :ﻗــﺎﻝل ﹶَﺭر ﹸُﺳـ ﹸُ
ـﻮﻝل ﺍاﷲ ﷺ» :ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا
ﹶَ
ﻮﻝل ﹶَﻓ ﹶَﺄ ﱢﺫذ ﹸُﻧﻮﺍا ﺑﹺِﺎﻟﺼ ﹺِ
ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮ ﹶَﻟ ﹺِ
ﺖ ﺍا ﹾْﻟ ﹸُﻐ ﹸُ
ﻼﺓة«.
ﱠ
ﱠ

ﻭوﺃأﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪﺍاﻟﺮﺯزﺍاﻕق ﰲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ) (١٦٣/٥ﻋـ ﹺِ
ـﻦ
ﺍا ﹾْﺑ ﹺِﻦ ﹸُﺟ ﹶَﺮ ﹾْﻳ ﹴٍﺞ ﹶَﻗ ﹶَﺎﻝل :ﹸُﺣﺪﱢ ﹾْﺛ ﹸُﺖ ﹶَﻋ ﹾْﻦ ﹶَﺳ ﹾْﻌ ﹺِﺪ ﹺِ
ﺑﻦ ﹶَﺃأ ﹺِﰊ ﹶَﻭو ﱠﻗ ﹴٍ
ﺎﺹص ﹶَﻗـ ﹶَ
ـﺎﻝل:
ﺳ ﹺِ
ــﻮﻝل ﺍاﷲ ﷺ ﹶَﻳ ﹸُﻘ ﹸُ
ــﻤ ﹾْﻌ ﹸُﺖ ﹶَﺭر ﹸُﺳ ﹶَ
ﹸُــﻢ
ــﻮﻝل» :ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺗ ﹶَﻐ ﱠﻮ ﹶَﻟ ﹾْ
ــﺖ ﹶَﻟﻜ ﹸُ
ﹶَ
ﺍا ﹾْﻟ ﹺِﻐ ﹶَﻴﻼ ﹸُﻥن ﹶَﻓ ﹶَﺄ ﱢﺫذ ﹸُﻧﻮﺍا«.
ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ ﺇإﺳﻨﺎﺩد ﺍاﻹﻣﺎﻡم ﺃأﲪﺪ ﰲ ﺍاﳌﻮﺿﻊ ﺍاﻷﻭوﻝل:
* ﻳﺰﻳــﺪ ﺑــﻦ ﻫــﺎﺭرﻭوﻥن ﺑــﻦ ﹶَﺯزﺍاﺫذﻱي ,ﻭوﻳﻘــﺎﻝل :ﺍاﺑــﻦ ﺯزﹶَ ﺍا ﹶَﺫذﺍاﻥن,
ﺍاﻟﺴﻠﻤﻲ ,ﺃأﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ ﺍاﻟﻮﺍاﺳﻄﻲ.
ﱡ

ﺇإﻣﺎﻡم ,ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻘﻦ ,ﻋﺎﺑﺪ.

ﺍاﻻﺧﺘﻼﻑف ﺍاﻟﺮﺍاﺑﻊ :ﺭرﻭوﺍاﻩه ﻋﻤﺮﻭو ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍاﳌﻌﺘــﺰﱄ,

ﻗﺎﻝل ﺃأﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ :ﺛﻘﺔ ,ﺇإﻣﺎﻡم ﺻﺪﻭوﻕق ﰲ ﺍاﳊﺪﻳﺚ,

ﺍاﻟﻮﺟﻪ ﺍاﻷﻭوﻝل :ﻋﻤﺮﻭو ,ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ﺍاﻟﺒﴫﻱي ,ﻋــﻦ

ﻣﺎﺕت ﺳﻨﺔ ٢٠٦ﻫـ ,ﻭوﺭرﻭوى ﻟﻪ ﺍاﳉﲈﻋﺔ .

ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ﺍاﻟﺒﴫﻱي ,ﻭوﺍاﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﲆ ﻭوﺟﻬﲔ:

ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ]ﻭوﻫﻮ ﺍاﺑﻦ ﺃأﰊ ﻭوﻗﺎﺹص[ ,ﻋﻦ ﺍاﻟﻨﺒﻲ ﷺ:

ﻻ ﹸُﻳﺴﺄﻝل ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻪ.

)(١

) (١ﺍاﻟﻄﺒﻘـــﺎﺕت ﺍاﻟﻜﺒـــﲑ ) ,(٣١٦/٩ﻭوﺍاﻟﺘـــﺎﺭرﻳﺦ ﺍاﻟﻜﺒـــﲑ
) ,(٣٦٨/٨ﻭو ﺗﺮ ﺗﻴــﺐ ﺛﻘــﺎﺕت ﺍاﻟﻌﺠــﲇ ),(٣٦٨/٢

ﻭوﺍاﳉﺮﺡح ﻭوﺍاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ) ,(٢٩٥/٩ﻭوﺛﻘــﺎﺕت ﺍاﺑــﻦ ﺣﺒــﺎﻥن
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* ﻫﺸﺎﻡم ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥن ﺍاﻷﺯزﺩدﻱي ,ﺍاﻟ ﹸُﻘ ﹾْﺮ ﹸُﺩدﻭوﳼ  ,ﺃأﺑــﻮ ﻋﺒـﺪﺍاﷲ
)(١

ﺍاﻟﺒﴫﻱي:

ﺛﻘﺔ ,ﻣﻦ ﺃأﺛﺒــﺖ ﺍاﻟﻨــﺎﺱس ﰲ ﺍاﺑــﻦ ﺳــﲑﻳﻦ ,ﻭوﰲ

ﺭرﻭوﺍاﻳﺘﻪ ﻋﻦ :ﻋﻄﺎﺀء ,ﻭوﺍاﳊﺴﻦ ﻣﻘﺎﻝل.

ﻭوﺛﻘﻪ ﺍاﺑﻦ ﺳﻌﺪ ,ﻭوﺍاﺑﻦ ﻣﻌﲔ ,ﻭوﻋــﺜﲈﻥن ﺑــﻦ ﺃأﰊ

ﺷﻴﺒﺔ ,ﻭوﺍاﻟﻌﺠﲇ ﻭوﻏﲑﻫﻢ.

ﻭوﻗﺎﻝل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺃأﰊ ﻋﺮﻭوﺑﺔ) :ﻣﺎ ﺭرﺃأﻳﺖ ـ ﺃأﻭو ﻣــﺎ

ﻛﺎﻥن ـ ﺃأﺣﺪ ﺃأﺣﻔﻆ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺸﺎﻡم(.

ﻭوﻗﺎﻝل ﺣﺠﺎﺝج ﺑﻦ ﻣﻨﻬﺎﻝل) :ﻛﺎﻥن ﲪﺎﺩد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ

ﻻ ﳜﺘﺎﺭر ﻋﲆ ﻫﺸﺎﻡم ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍاﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﺃأﺣﺪﹰً ﺍا(.

ﻭوﻗﺎﻝل ﻋﲇ ﺑﻦ ﺍاﳌﺪﻳﻨﻲ) :ﺃأﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺸﺎﻡم ﻋﻦ

ﳏﻤﺪ ﻓﺼﺤﺎﺡح ,ﻭوﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ﻋﺎﻣﺘﻬﺎ ﺗﺪﻭوﺭر ﻋــﲆ

ﺣﻮﺷــﺐ ,ﻭوﻫﺸــﺎﻡم ﺃأﺛﺒــﺖ ﻣــﻦ ﺧﺎﻟــﺪ ﺍاﳊ ـﺬﺍاﺀء ﰲ ﺍاﺑــﻦ
ﺳﲑﻳﻦ ,ﻭوﻫﺸﺎﻡم ﺛﺒﺖ(.

ﻭوﻗﺎﻝل ﺃأﲪﺪ) :ﻻ ﺑﺄﺱس ﺑــﻪ ﻋﻨــﺪﻱي ,ﻭوﻣــﺎ ﺗﻜــﺎﺩد

ﻭوﺇإﻣﺎ ﻋﻮﻑف(.

ﻭوﻗﺎﻝل ﺃأﺑﻮ ﺩدﺍاﻭوﺩد) :ﺇإﻧﲈ ﺗﻜﻠﻤـﻮﺍا ﰲ ﺣﺪﻳﺜــﻪ ﻋــﻦ

ﺍاﳊﺴﻦ ﻭوﻋﻄﺎﺀء ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥن ﻳﺮﺳﻞ ,ﻭوﻛﺎﻧﻮﺍا ﻳﺮﻭوﻥن ﺃأﻧﻪ ﺃأﺧــﺬ
ﻛﺘﺐ ﺣﻮﺷﺐ(.

ﻭوﻗــﺎﻝل ﺍاﺑــﻦ ﻋــﺪﻱي) :ﺣﺪﻳﺜــﻪ ﻋﻤــﻦ ﻳﺮﻭوﻳــﻪ

ﻣﻨﻜﺮﺍا ﺇإﺫذﺍا ﺣﺪﱠ ﺙث ﻋﻨــﻪ ﺛﻘــﺔ,
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ,ﻭوﱂ ﺃأﺭر ﰲ ﺃأﺣﺎﺩدﻳﺜﻪ ﹰً

ﻭوﻫﻮ ﺻﺪﻭوﻕق ﻻ ﺑﺄﺱس ﺑﻪ(.

ﻭوﻗــﺎﻝل ﺍاﻟــﺬﻫﺒﻲ) :ﻫﺸــﺎﻡم ﻗــﺪ ﻗﻔــﺰ ﺍاﻟﻘﻨﻄــﺮﺓة,

ﻭوﺍاﺳﺘﻘﺮ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ,ﻭوﺍاﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﺃأﺻــﺤﺎﺏب ﺍاﻟﺼــﺤﺎﺡح ,ﻭوﻟــﻪ

ﺃأﻳﻀــﺎ) :ﺛﻘــﺔ
ﺃأﻭوﻫﺎﻡم ﻣﻐﻤﻮﺭرﺓة ﰲ ﺳﻌﺔ ﻣﺎ ﺭرﻭوى( .ﻭوﻗــﺎﻝل ﹰً

ﺇإﻣﺎﻡم ,ﻛﺒﲑ ﺍاﻟﺸﺄﻥن(.

ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﺑﻦ ﺣﺠﺮ) :ﺍاﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﺍاﻷﺋﻤﺔ ,ﻟﻜــﻦ ﻣــﺎ

ﺃأﺧﺮﺟﻮﺍا ﻟﻪ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀء ﺷﻴ ﹰًﺌﺎ ,ﻭوﺃأﻣﺎ ﺣﺪﻳﺜــﻪ ﻋـﻦ ﻋﻜﺮﻣـﺔ

ـﲑﺍا ﺗﻮﺑــﻊ ﰲ ﺑﻌﻀــﻪ ,ﻭوﺃأﻣــﺎ
ﻓﺄﺧﺮﺝج ﺍاﻟﺒﺨــﺎﺭرﻱي ﻣﻨــﻪ ﻳﺴـ ﹰً

ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ﺍاﻟﺒﴫﻱي ﻓﻔﻲ ﺍاﻟﻜﺘــﺐ ﺍاﻟﺴــﺘﺔ ,ﻭوﻗــﺪ

ﺗﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴ ﹰًﺌﺎ ﺇإﻻ ﻭوﺟﺪﺕت ﻏﲑﻩه ﻗﺪ ﺭرﻭوﺍاﻩه ,ﺇإﻣﺎ ﺃأﻳــﻮﺏب,

ﻗﺎﻝل ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺑﻦ ﺃأﲪﺪ ,ﻋﻦ ﺃأﺑﻴﻪ :ﻣﺎ ﻳﻜﺎﺩد ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃأﺣــﺪ

) ,(٦٣٢/٧ﻭوﲥﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل ) ,(٢٦١/٣٢ﻭوﺳــﲑ

ﻋﻮﻑف .ﻗﻠﺖ :ﻓﻬﺬﺍا ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ﻗﺮﺭرﻧﺎﻩه ﰲ ﻋﻠﻮﻡم ﺍاﳊﺪﻳﺚ :ﺃأﻥن

ﺃأﻋــﻼﻡم ﺍاﻟﻨــﺒﻼﺀء ) ,(٣٥٨/٩ﻭوﺍاﻟﻜﺎﺷــﻒ ),(٦٣٦٥
ﻭوﲥﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ) ,(٣٦٦/١١ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ

).(٧٨٤٢

) (١ﺍاﻟﻘـــﺮﺩدﻭوﳼ :ﻫـــﺬﻩه ﺍاﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﺇإﱃ ﺩدﺭرﺏب ﺍاﻟﻘـــﺮﺍاﺩدﻳﺲ
ﺑﺎﻟﺒﴫﺓة ,ﻭوﺍاﻟﻘﺮﺍاﺩدﻳﺲ :ﺑﻄــﻦ ﻣــﻦ ﺍاﻷﺯزﺩد ﻧﺰﻟـﻮﺍا ﳏﻠــﺔ
ﺑﺎﻟﺒﴫﺓة ﻓﻨﺴﺒﺖ ﺍاﳌﺤﻠﺔ ﺇإﻟﻴﻬﻢ .ﺍاﻷﻧﺴــﺎﺏب ﻟﻠﺴــﻤﻌﺎﲏ

).(٣٦٨ /١٠
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ﺷﻴ ﹰًﺌﺎ ﺇإﻻ ﻭوﺟﺪﺕت ﻏﲑﻩه ﻗﺪ ﺣﺪﱠ ﺙث ﺑــﻪ ﺇإﻣــﺎ ﺃأﻳــﻮﺏب ,ﻭوﺇإﻣــﺎ

ﺍاﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﲆ ﻗﺴﻤﲔ ,ﻭوﺍاﷲ ﺃأﻋﻠﻢ(.

ﺃأﻳﻀﺎ) :ﺛﻘــﺔ ﻣــﻦ ﺃأﺛﺒــﺖ ﺍاﻟﻨــﺎﺱس ﰲ ﺍاﺑــﻦ
ﻭوﻗﺎﻝل ﹰً

ﺳﲑﻳﻦ ,ﻭوﰲ ﺭرﻭوﺍاﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﺍاﳊﺴــﻦ ﻭوﻋﻄــﺎﺀء ﻣﻘــﺎﻝل ,ﻷﻧــﻪ

ﻗﻴﻞ :ﻛﺎﻥن ﻳﺮﺳﻞ ﻋﻨﻬﲈ(.

ﻭوﻫﻮ ﺍاﻟﺮﺍاﺟﺢ ـ ﺇإﻥن ﺷﺎﺀء ﺍاﷲ ـ ﻓﻘــﺪ ﺗﻘــﺪﻡم ﻧﻔــﻲ

ﺍاﻹﻣﺎﻡم ﺃأﲪﺪ ,ﻭوﺍاﺑﻦ ﻋﺪﻱي ﺗﻔﺮﺩدﻩه ﺑﺤــﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜــﺮ ,ﻟﻜــﻦ
عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
الغ ْيالن دراسة حديثية موضوعية
ُّ
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ﻳﺒﻘﻰ ﺍاﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ ﺭرﻭوﺍاﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ﻭوﻋﻄﺎﺀء.

ﻣﺎﺕت ﺳﻨﺔ  ١٤٧ﻫـــ ﺃأﻭو  ١٤٨ﻫـــ ,ﻭوﺭرﻭوى ﻟــﻪ

ﺍاﳉﲈﻋﺔ .
)( ١

* ﺍاﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺃأﰊ ﺍاﳊﺴﻦ ﺍاﻟﺒﴫﻱي ,ﻭوﺍاﺳﻢ ﺃأﺑﻴﻪ ﻳﺴﺎﺭر ,ﺃأﺑﻮ

ﺳﻌﻴﺪ ﺍاﻷﻧﺼﺎﺭرﻱي ﻣﻮﻻﻫﻢ.

ـﲑﺍا
ﺛﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺸﻬﻮﺭر ,ﻭوﻛﺎﻥن ﻳﺮﺳــﻞ ﻛﺜـ ﹰً

ﻭوﻳﺪ ﱢﻟﺲ .ﻭوﻗﺪ ﻋــﺪﱠ ﻩه ﺍاﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ ﰲ ﺍاﳌﺮﺗﺒـﺔ ﺍاﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ

ﻣﺮﺍاﺗﺐ ﺍاﳌﺪﻟﺴــﲔ ﻋﻨــﺪﻩه ,ﻭوﻫــﻲ :ﻣــﻦ ﺍاﺣﺘﻤــﻞ ﺍاﻷﺋﻤــﺔ

ﺗﺪﻟﻴﺴــﻪ ,ﻭوﺃأﺧﺮﺟـﻮﺍا ﻟــﻪ ﰲ ﺍاﻟﺼــﺤﻴﺢ ﻹﻣﺎﻣﺘــﻪ ,ﻭوﻗﻠــﺔ

ﺗﺪﻟﻴﺴﻪ ﰲ ﺟﻨﺐ ﻣــﺎ ﺭرﻭوى ,ﺃأﻭو ﻛــﺎﻥن ﻻ ﻳــﺪﻟﺲ ﺇإﻻ ﻋــﻦ
ﺛﻘﺔ.

ﻣﺎﺕت ﺳﻨﺔ ١١٠ﻫـ ,ﻭوﺭرﻭوى ﻟﻪ ﺍاﳉﲈﻋﺔ .
)( ٢

) (١ﺍاﻟﻄﺒﻘﺎﺕت ﺍاﻟﻜﺒﲑ ) ,(٢٧١ /٩ﻭوﺍاﻟﺘﺎﺭرﻳﺦ ﺍاﻟﻜﺒــﲑ )/٨
 ,(١٩٧ﻭوﺍاﳉــﺮﺡح ﻭوﺍاﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ ) ,(٥٤ /٩ﻭوﺍاﻟﻜﺎﻣــﻞ

ﻻﺑﻦ ﻋــﺪﻱي ) ,(١١٢ /٧ﻭوﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل )/٣٠

 ,(١٨١ﻭوﺳﲑ ﺃأﻋــﻼﻡم ﺍاﻟﻨــﺒﻼﺀء ) ,(٣٥٥ /٦ﻭوﺗــﺬﻛﺮﺓة

ﺍاﳊﻔﺎﻅظ ) ,(١٦٣ /١ﻭوﻣﻴﺰﺍاﻥن ﺍاﻻﻋﺘﺪﺍاﻝل ),(٢٩٥ /٤
ﻭوﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ ) ,(٣٤ /١١ﻭوﻫــﺪﻱي ﺍاﻟﺴــﺎﺭرﻱي

)ﺹص  ,(٤٤٨ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٧٣٣٩

) (٢ﺍاﻟﻄﺒﻘـــﺎﺕت ﺍاﻟﻜﺒـــﲑ ) ,(١٥٧/٩ﻭوﺍاﻟﺘـــﺎﺭرﻳﺦ ﺍاﻟﻜﺒـــﲑ

) ,(٢٨٩/٢ﻭوﺍاﳉﺮﺡح ﻭوﺍاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ) ,(٤٠/٣ﻭوﺍاﳌﺮﺍاﺳــﻴﻞ

ﻻﺑﻦ ﺃأﰊ ﺣﺎﺗﻢ )ﺹص ,(٤٦ﻭوﲥﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل ),(٩٥/٦

ﻭوﺳــﲑ ﺃأﻋــﻼﻡم ﺍاﻟﻨــﺒﻼﺀء ) ,(٥٦٣/٤ﻭوﺗــﺬﻛﺮﺓة ﺍاﳊﻔــﺎﻅظ

) ,(٧١/١ﻭوﻣﻴــﺰﺍاﻥن ﺍاﻻﻋﺘــﺪﺍاﻝل ) ,(٥٢٧/١ﻭوﺟــﺎﻣﻊ

عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
الغ ْيالن دراسة حديثية موضوعية
ُّ

ﺍاﳊﻜﻢ ﻋﲆ ﺇإﺳﻨﺎﺩد ﺍاﻹﻣﺎﻡم ﺃأﲪﺪ ﰲ ﺍاﳌﻮﺿﻊ ﺍاﻷﻭوﻝل:

ﺭرﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕت ,ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﻫﺸﺎﻡم ﺑــﻦ ﺣﺴــﺎﻥن,

ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ﺍاﻟﺒﴫﻱي ,ﻭوﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﺍاﻷﺋﻤﺔ ﰲ ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﻫﺸﺎﻡم
ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ﺍاﻟﺒﴫﻱي ﻛﲈ ﺗﻘﺪﻡم ﺫذﻛﺮﻩه ﰲ ﺗﺮﲨــﺔ ﻫﺸــﺎﻡم.

ﻭوﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃأﻭوﺛﻖ ﻣﻨــﻪ ﻛــﲈ ﺗﻘــﺪﻡم ﰲ ﺍاﻟﺘﺨــﺮﻳﺞ,
ﻭوﺳﻴﺄﰐ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﻴﺎﻥن ﺇإﻥن ﺷﺎﺀء ﺍاﷲ.

ﻭوﺃأﻣﺎ ﺍاﻻﺧــﺘﻼﻑف ﺍاﻟـﻮﺍاﺭرﺩد ﰲ ﺍاﳊــﺪﻳﺚ ﻓﻬــﻮ ﻋــﲆ

ﺍاﻟﻨﺤﻮ ﺍاﻵﰐ:

ﺍاﻻﺧﺘﻼﻑف ﻋﲆ ﻫﺸــﺎﻡم ﺑــﻦ ﺣﺴــﺎﻥن ,ﺍاﻟـﺮﺍاﺟﺢ ﺇإﻥن

ﺷﺎﺀء ﺍاﷲ ﻫﻮ ﺍاﻟﻮﺟﻪ ﺍاﻷﻭوﻝل ﺍاﳌﺪﺭرﻭوﺱس ,ﻭوﺫذﻟﻚ ﳌﺎ ﻳﲇ:
 -١ﺃأﻧﻪ ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﺍاﻷﻛﺜﺮ.

 -٢ﺃأﻥن ﰲ ﺭرﻭوﺍاﺗﻪ ﳑﻦ ﻫﻮ ﺃأﻭوﺛﻖ ﳑﻦ ﺭرﻭوى ﺍاﻟﻮﺟﻪ ﺍاﻟﺜــﺎﲏ,

ﻭوﻻ ﺳﻴﲈ ﺃأﻥن ﻓﻴﻬﻢ :ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫــﺎﺭرﻭوﻥن ﺍاﻟﻮﺍاﺳــﻄﻲ :ﺇإﻣــﺎﻡم,

ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻘﻦ ,ﻋﺎﺑﺪ .ﻗﺎﻝل ﺃأﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ :ﺛﻘﺔ ,ﺇإﻣــﺎﻡم ﺻــﺪﻭوﻕق ﰲ
ﺍاﳊﺪﻳﺚ ,ﻻ ﹸُﻳﺴﺄﻝل ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻪ  ,ﻭوﻓﻴﻬﻢ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳــﻠﻤﺔ
)(٣

ﺍاﳊﺮﺍاﲏ :ﺛﻘﺔ .
ﺍاﻟﺒﺎﻫﲇ ﹼّ
)( ٤

ﻭوﺃأﻣــﺎ ﺍاﻟﻮﺟــﻪ ﺍاﻟﺜــﺎﲏ ﻓــﺮﻭوﺍاﻩه :ﻋﺒــﺪﺍاﻟﺮﺯزﺍاﻕق

ﺍاﻟﺘﺤﺼـــــﻴﻞ )ﺹص ,(١٦٢ﻭوﲥـــــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬـــــﺬﻳﺐ

) ,(٢٦٣/٢ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ ) ,(١٢٣٧ﻭوﺗﻌﺮﻳــﻒ
ﺃأﻫﻞ ﺍاﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﺑﻤﺮﺍاﺗﺐ ﺍاﳌﻮﺻﻮﻓﲔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ).(٤٠

) (٣ﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل ) ,(٢٦١/٣٢ﻭوﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ
) ,(٣٦٦/١١ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٧٨٤٢

) (٤ﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل ) ,(٢٨٩/٢٥ﻭوﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ
) ,(١٩٣/٩ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٥٩٥٩
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ﺍاﻟﺼﻨﻌﺎﲏ :ﺛﻘــﺔ  .ﻟﻜﻨــﻪ ﻻ ﻳﻘــﺎﺭرﻥن ﺑﻴﺰﻳــﺪ ﺑــﻦ ﻫــﺎﺭرﻭوﻥن

ﺍاﳊﺎﻛﻢ ﺃأﺑــﻮ ﺃأﲪــﺪ :ﺃأﻧــﻪ ﺑﴫــﻱي ﺳــﻤﻊ ﻣــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ

ﻋﺒﺪﺍاﻟﺮﺯزﺍاﻕق ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃأﻭوﺛﻖ ﻭوﺃأﻛﺜﺮ.

ﺻﺎﻋﺪ ,ﻭوﻋﺒﺪﺍاﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺎﺩد ﺍاﻟ ﱢﻄﻬﺮﺍاﲏ( .

)(١

ﻭوﺣــﺪﻩه ,ﻓﻜﻴــﻒ ﻭوﻗــﺪ ﻭوﺍاﻓــﻖ ﻳﺰﻳــﺪ ﻏــﲑﻩه .ﻓﺨــﺎﻟﻒ

ﻋﺮﻋﺮﺓة ,ﻭوﻣﺴﻠﻢ ﺑــﻦ ﺇإﺑـﺮﺍاﻫﻴﻢ .ﻭوﺭرﻭوى ﻋﻨــﻪ ﳛﻴــﻰ ﺑــﻦ
)(٥

ﻭوﺃأﻣﺎ ﺍاﻻﺧﺘﻼﻑف ﻋﲆ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﺎﻟﺮﺍاﺟﺢ ﺇإﻥن

ﺍاﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍاﻟﺜﺎﲏ) :ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﺍاﺑﻦ ﻋﺪﻱي( :ﻓﻴﻪ :ﻳﻌﻘــﻮﺏب

ﺷﺎﺀء ﺍاﷲ ﻫﻮ ﺍاﻟﻮﺟﻪ ﺍاﻟﺜــﺎﲏ ,ﺍاﳌﺮﺳــﻞ ,ﻓﻬــﻮ ﻣــﻦ ﺭرﻭوﺍاﻳــﺔ:

ﺑﻦ ﺇإﺳﺤﺎﻕق ﺍاﻷﻧﺼﺎﺭرﻱي :ﺫذﻛﺮﻩه ﺍاﺑﻦ ﻋﺪﻱي ﰲ ﺍاﻟﻜﺎﻣــﻞ ﰲ

ﺍاﻟﻌﺎﺹص ﺍاﻷﻣﻮﻱي :ﺻﺪﻭوﻕق ﻋﺎﺑﺪ  ,ﻭوﺗﻘﺪﻡم ﺭرﻭوﺍاﻳﺘــﻪ ﻋــﲆ

ﻣــﺎ ﻻ ﹸُﻳﺘــﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴــﻪ( .ﺛــﻢ ﺫذﻛــﺮ ﺭرﻭوﺍاﻳﺘــﻪ ﻫـﺬﺍا ﺍاﳊــﺪﻳﺚ,

ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ,ﻭوﻫﻲ ﻋﲆ ﺍاﻟﻨﺤﻮ ﺍاﻵﰐ:

ﱂ ﺃأﺟﺪ ﻟﻪ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺫذﻛﺮﺕت( .

ﻋﻨﺒﺴﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍاﻟﻮﺍاﺣﺪ ﺑﻦ ﺃأﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍاﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ
)(٢

ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﻣﻦ ﺭرﻭوﺍاﻩه ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ﺍاﻷﻭوﻝل ,ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﺎ

ﺍاﻟﻀﻌﻔﺎﺀء ﻭوﻗﺎﻝل) :ﺭرﻭوى ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻭوﻋﻦ ﻏــﲑﻩه

ﻭوﺣﺪﻳﺜﲔ ﺁآﺧﺮﻳﻦ ﺛﻢ ﻗﺎﻝل) :ﻭوﻳﻌﻘﻮﺏب ﺑﻦ ﺇإﹺِﺳــﺤﺎﻕق ﻫـﺬﺍا
) (٦

ﺍاﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍاﻷﻭوﻝل )ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﺍاﻟﺒﺰﺍاﺭر( ﻓﻴــﻪ ﺷــﻴﺦ ﺍاﻟﺒـﺰﺍاﺭر:

ﺍاﻟﺼ ﱠﺒﺎﺡح  :ﻗﺎﻝل ﻋﻨــﻪ ﺍاﺑــﻦ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍاﻟﻠﻴﺚ ﺍاﳍﺪﺍاﺩدﻱي ,ﺃأﺑﻮ ﱠ
)(٣

ﺣﺒﺎﻥن) :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍاﻟﻠﻴﺚ ﺃأﺑﻮ ﺍاﻟﺼﺒﺎﺡح ,ﻣﻦ ﺃأﻫﻞ ﺍاﻟﺒﴫﺓة,

ﻳﺮﻭوﻱي ﻋﻦ ﺃأﰊ ﻋﺎﺻﻢ ,ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﺍاﺑﻦ ﺍاﻟ ﱢﻄﻬﺮﺍاﲏ ,ﳜﻄﺊ

ﺍاﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍاﻟﺜﺎﻟﺚ) :ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﺍاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ( :ﻓﻴﻪ :ﻋﺎﻣﺮ ﺑــﻦ

ﺍاﳋﺰﺍاﺯز :ﺻﺪﻭوﻕق ﺳ ﱢﻴﺊ ﺍاﳊﻔﻆ ,ﻗﺎﻝل ﻋﻨﻪ
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﹸُﺭر ﹾْﺳﺘﻢ ﱠ

ﺍاﺑﻦ ﻋﺪﻱي) :ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﻌﺾ ﺍاﻟﻨﻜﺮﺓة( .
)( ٧

ﻭوﺯزﻳﺎﺩدﺓة ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡم ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻫﺬﻩه ﺍاﻟﻄﺮﻕق ﻓــﺈﻥن

ﻭوﳜﺎﻟﻒ(  .ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﺑﻦ ﺣﺠﺮ) :ﻭوﻫﺬﺍا ﺍاﻟﺬﻱي ﻗﺎﻝل ﻓﻴﻪ ﺍاﺑﻦ

ﺇإﺳﻨﺎﺩد ﻫﺬﺍا ﺍاﻟﻮﺟﻪ ﺍاﻷﻭوﻝل :ﻣﻨﻘﻄﻊ; ﻷﻥن ﺍاﳊﺴﻦ ﺍاﻟﺒﴫﻱي

ﺍاﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺍاﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭرﴈ ﺍاﷲ ﻋــﻨﻬﲈ :ﺃأﻥن ﺍاﻟﻨﺒـﻲ ﷺ

ﺍاﳊﺴﻦ ﺍاﻟﺒﴫﻱي ﻧﻔﺴﻪ .

)(٤

ﱪﺍا ﻣﻮﺿــﻮ ﹰًﻋﺎ ﺭرﻭوﺍاﻩه ﺑﺴــﻨﺪ
ﺣﺒﺎﻥن ﻣﺎ ﻗﺎﻝل ﻭوﺟﺪﺕت ﻟــﻪ ﺧـ ﹰً

ﻛﺎﻥن ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺍاﻟﻘﺮﺍاﺀءﺓة ﺑﺒﺴﻢ ﺍاﷲ ﺍاﻟــﺮﲪﻦ ﺍاﻟــﺮﺣﻴﻢ .ﻭوﺫذﻛــﺮﻩه
) (١ﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل ) ,(٥٢/١٨ﻭوﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ
) ,(٣١٠/٦ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٤٠٩٢

ـﺺ ﻋــﲆ ﺫذﻟــﻚ
ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃأﰊ ﻭوﻗﺎﺹص ﻛﲈ ﻧـ ﱠ
)( ٨

) (٥ﻟﺴﺎﻥن ﺍاﳌﻴﺰﺍاﻥن ).(٤٦٦/٧

) (٦ﺍاﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍاﻟﻀﻌﻔﺎﺀء ) ,(١٥٢/٧ﻭوﻣﻴـﺰﺍاﻥن ﺍاﻻﻋﺘـﺪﺍاﻝل

) (٢ﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل ) ,(٤١٩/٢٢ﻭوﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ

) ,(٤٤٨/٤ﻭوﻟﺴﺎﻥن ﺍاﳌﻴﺰﺍاﻥن ).(٥٢٣/٨

ـﲑﺍا ,ﻭوﻗــﺪ ﻭوﻗﻔــﺖ ﻋــﲆ
) (٣ﺭرﻭوى ﻋﻨﻪ ﺍاﻟﺒﺰﺍاﺭر ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩه ﻛﺜـ ﹰً

) ,(٤٣/١٤ﻭوﲥﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ) ,(٧٠/٥ﻭو ﺗﻘﺮﻳــﺐ

) ,(١٦١/٨ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٥٢٤٢

ﺃأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃأﺭرﺑﻌﲔ ﻣﻮﺿ ﹰًﻌﺎ.

) (٤ﺍاﻟﺜﻘﺎﺕت ﻻﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥن ).(١٣٥/٩
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) (٧ﺍاﻟﻜﺎﻣــﻞ ﰲ ﺍاﻟﻀــﻌﻔﺎﺀء ) ,(٨٦/٥ﻭوﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل
ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٣١١٢

) (٨ﺍاﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭوﺍاﻟﺘﺎﺭرﻳﺦ ﻟﻠﻔﺴﻮﻱي ).(٣٥/٢
عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
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ﻭوﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﺍاﻟﺒﺰﺍاﺭر ﻋﲆ ﺭرﻭوﺍاﻳــﺔ ﻫـﺬﺍا ﺍاﻟﻮﺟــﻪ ,ﻓﻘــﺎﻝل

ﹶَﻋﻘﺐ ﺭرﻭوﺍاﻳﺘﻪ) :ﻭوﻫـﺬﺍا ﺍاﳊــﺪﻳﺚ ﻻ ﻧﻌﻠﻤــﻪ ﹸُﻳــﺮﻭوى ﻋــﻦ
ﹴٍ
ﺳﻌﺪ ﺇإﻻ ﻣﻦ ﻫﺬﺍا ﺍاﻟﻮﺟﻪ ,ﻭوﱂ ﻧﺴــﻤﻌﻪ ﺇإﻻ ﻣــﻦ ﺣــﺪﻳﺚ

ﻳﻮﻧﺲ ,ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ,ﻋﻦ ﹴٍ
ﺳﻌﺪ ,ﻭوﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺳﻤﻊ ﺍاﳊﺴ ﹸُﻦ
ﻣﻦ ﹴٍ
ﺳﻌﺪ ﺷﻴ ﹰًﺌﺎ( .
)( ١

ﻭوﻗــﺎﻝل ﺍاﳍﻴﺜﻤـﻲ) :ﺭرﺟﺎﻟــﻪ ﺛﻘــﺎﺕت; ﺇإﻻ ﺃأﻥن ﺍاﳊﺴــﻦ

ﺍاﻟﺒﴫﻱي ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﻴﲈ ﺃأﺣﺴﺐ( .

ﺃأﺧﻄﺎﺀء ﻭوﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍا ﻣﻨﻬﺎ ,ﻭوﻳﺪﻝل ﻋﲆ ﺫذﻟــﻚ ﺃأﻥن ﻣــﻦ ﺭرﻭوى
ﻋﻨﻪ ﺍاﻟﻮﺟﻬﲔ ﺛﻘﺔ ﺣﺎﻓﻆ ,ﻭوﳘﺎ:

 -١ﺃأﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺑﻦ ﻳــﻮﻧﺲ ﺑــﻦ ﻋﺒـﺪﺍاﷲ ﺍاﻟﺘﻤﻴﻤــﻲ,

ﺍاﻟﲑﺑﻮﻋﻲ ,ﺍاﻟﻜﻮﰲ :ﺛﻘﺔ ﺣﺎﻓﻆ .
)( ٤

 -٢ﺳــﻌﻴﺪ ﺑــﻦ ﻣﻨﺼــﻮﺭر ﺑــﻦ ﺷــﻌﺒﺔ ﺍاﳋﺮﺍاﺳــﺎﲏ :ﺛﻘــﺔ

ﻣﺼﻨﻒ .
)(٥

)( ٢

ﻭوﺃأﻣﺎ ﺍاﻻﺧﺘﻼﻑف ﻋﲆ ﺃأﰊ ﺷﻬﺎﺏب ﻋﺒﺪﺭرﺑﻪ ﺑﻦ ﻧــﺎﻓﻊ

ﺍاﳊﻨﱠﺎﻁط ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺒــﲔ ﱄ ﺍاﻟـﺮﺍاﺟﺢ ﻣــﻦ ﺍاﻟــﻮﺟﻬﲔ ,ﻭوﺃأﻇــﻦ
ﺍاﳋﻄﺄ ﻣﻦ ﺃأﰊ ﺷﻬﺎﺏب ﻋﺒﺪﺭرﺑــﻪ ﺑــﻦ ﻧــﺎﻓﻊ ﺍاﳊﻨﱠــﺎﻁط ,ﻓﻘــﺪ

ﺍاﺿﻄﺮﺏب ﻓﻴــﻪ ,ﻓﺈﻧــﻪ :ﺻــﺪﻭوﻕق ﰲ ﺣﻔﻈــﻪ ﳾﺀء  ,ﻭوﻟــﻪ
)(٣

) (١ﺍاﻟﺒﺤﺮ ﺍاﻟﺰﺧﺎﺭر ).(٧٨/٤

) (٢ﳎﻤﻊ ﺍاﻟﺰﻭوﺍاﺋﺪ ).(١٣٤/١٠

) (٣ﻗﺎﻝل ﺍاﺑﻦ ﺳﻌﺪ) :ﻛﺎﻥن ﺛﻘﺔ ﻛﺜﲑ ﺍاﳊــﺪﻳﺚ( .ﻭوﻗــﺎﻝل ﺍاﺑــﻦ
ﻣﻌﲔ ,ﻭوﺍاﻟﺒﺰﺍاﺭر) :ﺛﻘﺔ( ﻭوﻗــﺎﻝل ﺍاﺑــﻦ ﻣﻌــﲔ ﻣــﺮﺓة) :ﺃأﺑــﻮ

ﺷﻬﺎﺏب ﺃأﺣــﺐ ﺇإ ﱠﱄ ﻣــﻦ ﺃأﰊ ﺑﻜــﺮ ﺑــﻦ ﻋﻴــﺎﺵش ﰲ ﻛــﻞ

ﳾﺀء( .ﻭوﻗــﺎﻝل ﺍاﺑــﻦ ﻧﻤــﲑ) :ﺛﻘــﺔ ﺻــﺪﻭوﻕق( .ﻭوﻗــﺎﻝل

ﻳﻌﻘﻮﺏب ﺑﻦ ﺷﻴﺒﺔ) :ﻛﺎﻥن ﺛﻘﺔ ,ﻭوﻛــﺎﻥن ﻛﺜــﲑ ﺍاﳊــﺪﻳﺚ,

ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺑﻦ ﺃأﲪﺪ ﻋﻦ ﺃأﺑﻴﻪ) :ﻣﺎ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﺄﺱس ,ﻓﻘﻠــﺖ:

ﺃأﻥن ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﻝل :ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳊــﺎﻓﻆ .ﻓﻠــﻢ ﻳــﺮﺽض
ﻘــﺮ ﺑــﻪ( .ﻭوﻗــﺎﻝل ﺍاﻟﺴــﺎﺟﻲ ﻭوﺍاﻷﺯزﺩدﻱي:
ﺑــﺬﻟﻚ ,ﻭوﱂ ﹸُﻳ ﱢ

)ﺻﺪﻭوﻕق ﳞــﻢ ﰲ ﺣﺪﻳﺜــﻪ( ﻭوﺯزﺍاﺩد ﺍاﻷﺯزﺩدﻱي) :ﳜﻄــﺊ(.
ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﳊﺎﻛﻢ ﺃأﺑﻮ ﺃأﲪــﺪ) :ﻟــﻴﺲ ﺑﺎﳊــﺎﻓﻆ ﻋﻨــﺪﻫﻢ(.

ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺬﻫﺒﻲ ﰲ ﻣﻦ ﹸُﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭوﻫﻮ ﻣﻮﺛﻖ) :ﺻــﺪﻭوﻕق

ﰲ ﺣﻔﻈــﻪ ﳾﺀء( .ﻭوﻗــﺎﻝل ﰲ ﺍاﻟﻜﺎﺷــﻒ) :ﺻــﺪﻭوﻕق(.
ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﺑﻦ ﺣﺠﺮ) :ﺻﺪﻭوﻕق ﳞﻢ(.

ﺍاﻟﻄﺒﻘﺎﺕت ﺍاﻟﻜﺒﲑ ) ,(٥١٤/٨ﻭوﺍاﻟﺘﺎﺭرﻳﺦ ﺍاﻟﻜﺒــﲑ ),(٨١/٦
ﻭوﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍاﻟﺜﻘﺎﺕت ﻟﻠﻌﺠﲇ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺍاﳍﻴﺜﻤــﻲ ﻭوﺍاﻟﺴــﺒﻜﻲ

) ,(٧١/٢ﻭوﺍاﳉﺮﺡح ﻭوﺍاﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ ) ,(٤٢/٦ﻭوﺍاﻟﺜﻘــﺎﺕت

ﻻﺑــــﻦ ﺣﺒــــﺎﻥن ) ,(١٥٤/٧ﻭوﲥــــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــــﲈﻝل

ﻭوﻛﺎﻥن ﺭرﺟ ﹰً
ﻼ ﺻﺎﳊﹰًﺎ ,ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﳌﺘﲔ ,ﻭوﻗــﺪ ﺗﻜﻠﻤـﻮﺍا ﰲ

) ,(٤٨٥/١٦ﻭوﻣﻦ ﺗﻜﻠــﻢ ﻓﻴــﻪ ﻭوﻫــﻮ ﻣﻮﺛــﻖ ),(٢٠٤

ﺍاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ) :ﻟﻴﺲ ﺑــﺎﻟﻘﻮﻱي( .ﻭوﻗــﺎﻝل ﺍاﻟﻌﺠــﲇ) :ﺛﻘــﺔ(,

ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٣٨١٤

ﺣﻔﻈﻪ( .ﻭوﻗﺎﻝل ﺃأﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ) :ﺻﺎﻟﺢ ﺍاﳊــﺪﻳﺚ( .ﻭوﻗــﺎﻝل
ﻭوﻗــﺎﻝل ﻣــﺮﺓة) :ﻻ ﺑــﺄﺱس ﺑــﻪ( .ﻭوﻗــﺎﻝل ﺍاﺑــﻦ ﺧ ـﺮﺍاﺵش:

)ﺻﺪﻭوﻕق( .ﻭوﻗﺎﻝل ﻋﲇ ﺑﻦ ﺍاﳌﺪﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﳛﻴﻰ ﺍاﻟﻘﻄــﺎﻥن:

)ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﳊﺎﻓﻆ( ,ﻗــﺎﻝل) :ﻭوﱂ ﻳــﺮﺽض ﳛﻴــﻰ ﺃأﻣــﺮﻩه(.

ﻭوﺍاﻟﻜﺎﺷﻒ ) ,(٣١٢٨ﻭوﲥﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ),(١٢٨/٦

) (٤ﲥﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل ) ,(٤٤٤/١١ﻭوﺳــﲑ ﺃأﻋــﻼﻡم ﺍاﻟﻨــﺒﻼﺀء
) ,(١٩٣/٦ﻭوﲥـــــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬـــــﺬﻳﺐ ),(١٩٧/٤
ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٢٥٨٣

ﺧﲑﺍا( .ﻭوﻗــﺎﻝل
ﻭوﻗﺎﻝل ﺃأﲪﺪ) :ﻛﺎﻥن ﻛﻮﻓ ﹰًﻴﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺇإﻻ ﹰً

) (٥ﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل ) ,(٧٧/١١ﻭوﺳــﲑ ﺃأﻋــﻼﻡم ﺍاﻟﻨــﺒﻼﺀء
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ﻭوﺃأﻣﺎ ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﻋﻤﺮﻭو ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍاﳌﻌﺘــﺰﱄ ﻭوﺍاﻻﺧــﺘﻼﻑف

ﻋﻠﻴﻪ :ﻓﺮﻭوﺍاﻳﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ; ﻷﻥن ﻋﻤﺮﻭو ﺑﻦ ﻋﺒﻴــﺪ :ﻛــﺎﻥن ﺩدﺍاﻋﻴــﺔ

ﺇإﱃ ﺑﺪﻋﺘﻪ ,ﻣﱰﻭوﻙك ﺍاﳊﺪﻳﺚ ,ﻭوﺍاﲥﻤــﻪ ﲨﺎﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺃأﻫــﻞ
ﺍاﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏب .
)(١

ﻓﺘﺒﲔ ﺃأﻥن ﺍاﻟﺮﺍاﺟﺢ ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴــﺪ ,ﻓﺘﻘــﺪﻡم

ﻋﲆ ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﻫﺸﺎﻡم ,ﻣﻊ ﺍاﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥن ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﻫﺸﺎﻡم ﺯزﻳﺎﺩدﺓة ﻋﲆ

ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﺮﻭوﺍاﻳﺔ ﻳﻮﻧﺲ ,ﻓﺈﻥن ﺍاﳊﺴﻦ ﺍاﻟﺒﴫــﻱي ﱂ ﻳﺴــﻤﻊ

ﻧﺺ ﻋﲆ ﺫذﻟﻚ ﻋﲇ ﺑﻦ ﺍاﳌﺪﻳﻨﻲ,
ﻣﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﻛﲈ ﱠ

ﻭوﺃأﻣﺎ ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﺍاﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻓﻮﺍاﺿﺢ ﺍاﻧﻘﻄﺎﻋﻬــﺎ ﺣﻴــﺚ

ﻭوﲠﺰ ﺑﻦ ﺃأﺳﺪ ,ﻭوﺃأﺑﻮ ﺯزﺭرﻋﺔ ,ﻭوﺃأﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﻭوﻏﲑﻫﻢ .

ﻭوﺃأﻣﺎ ﺍاﻟﺮﺍاﺟﺢ ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ﺍاﻟﺒﴫﻱي ﻓﺎﻟــﺬﻱي ﻳﻈﻬــﺮ

ﺣﺴﺎﻥن ﺍاﻷﺯزﺩدﻱي ,ﻓﻼ ﹸُﻳﻔﺮﺡح ﲠﺎ ,ﻭوﻻ ﺗﻘﻮﻱي ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﻫﺸﺎﻡم,

ﺫذﻛﺮ ﺍاﻟﺸﺎﻫﺪ; ﻷﻥن ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴــﺪ :ﺛﻘــﺔ ﺛﺒــﺖ ﻓﺎﺿــﻞ

 -١ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺍاﳋﻴﺎﻁط :ﺿﻌﻴﻒ ,ﻓﻘﺪ ﺿــﻌﻔﻪ

)ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃأﰊ ﻭوﻗﺎﺹص(.
ﻗﺎﻝل :ﹸُ

ﺃأﻧﻪ ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ,ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ,ﻣﺮﺳـ ﹰً
ﻼ ﺑــﺪﻭوﻥن

ﻭوﺭرﻉع  ,ﻭوﻫــﻮ ﻣــﻦ ﺍا ﹸُﳌﻘــﺪﻣﲔ ﰲ ﺍاﻟﺮﻭوﺍاﻳــﺔ ﻋــﻦ ﺍاﳊﺴــﻦ
)( ٢

ﺍاﻟﺒﴫﻱي ﺣﺘــﻰ ﻗــﺎﻝل ﺍاﻹﻣــﺎﻡم ﺃأﲪــﺪ) :ﻣــﺎ ﰲ ﺃأﺻــﺤﺎﺏب

)(٤

ﻭوﺃأﻣﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪﺍاﷲ ﺍاﳋﻴــﺎﻁط ﳍﺸــﺎﻡم ﺑــﻦ

ﻭوﺫذﻟﻚ ﳌﺎ ﻳﲇ:

ﺍاﺑﻦ ﻣﻌﲔ ,ﻭوﺍاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ,ﻭوﺃأﺑﻮ ﺣــﺎ ﺗﻢ ﺍاﻟـﺮﺍاﺯزﻱي ,ﻭوﺍاﻟﻌﻘــﻴﲇ,
ﻭوﺍاﻟﺪﺍاﺭرﻗﻄﻨﻲ ﻭوﻏﲑﻫﻢ ,ﺑــﻞ ﻗــﺎﻝل ﺍاﺑــﻦ ﺣﺒــﺎﻥن) :ﻳﻘﻠــﺐ

ﺍاﳊﺴﻦ ﺃأﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﺲ ,ﻭوﻻ ﺃأﺳــﻨﺪ ﻋــﻦ ﺍاﳊﺴــﻦ ﻣــﻦ

ﺍاﻷﺧﺒﺎﺭر ﻭوﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﺎ ﻟــﻴﺲ ﻣﻨﻬــﺎ ,ﻭوﳚﻌــﻞ ﺭرﻭوﺍاﻳــﺎﺕت

ﻓﻘﺎﻝل) :ﻻ ﻳﻌﺪﻝل ﺃأﺣﺪ ﻳﻮﻧﺲ( .

ﻫﺮﻳﺮﺓة ﺷﻴ ﹰًﺌﺎ ,ﻻ ﳛﻞ ﺍاﻻﺣﺘﺠﺎﺝج ﺑﻪ( .

ﻗﺘﺎﺩدﺓة( .ﻭوﻗﺎﻝل ﺣﺮﺏب :ﺳﺌﻞ ﺃأﲪﺪ ﻋﻦ ﺃأﺻﺤﺎﺏب ﺍاﳊﺴــﻦ
)(٣

ﻭوﺃأﻣﺎ ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﺍاﳊﺴﻦ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﻓﻬــﻲ

ﺍاﳊﺴﻦ ﻋﻦ ﺃأﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓة ﺳﲈ ﹰًﻋﺎ ,ﻭوﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﺍاﳊﺴﻦ ﻣﻦ ﺃأﰊ
)(٥

ﻣﻦ ﺭرﻭوﺍاﻳــﺔ :ﻫﺸــﺎﻡم ﺑــﻦ ﺣﺴــﺎﻥن ﺍاﻷﺯزﺩدﻱي ,ﻋــﻦ ﺍاﳊﺴــﻦ

ﺍاﻟﺒﴫﻱي ,ﻭوﰲ ﺭرﻭوﺍاﻳﺘﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻘﺎﻝل ﻛﲈ ﺗﻘﺪﻡم.

) (٤ﺍاﳌﺮﺍاﺳﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﺃأﰊ ﺣﺎﺗﻢ )ﺹص ,(٣٧-٣٦ﻭوﺟﺎﻣﻊ
ﺍاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﻠﻌﻼﺋﻲ )ﺹص.(١٦٢

) ,(٥٨٦/١٠ﻭوﲥـــــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬـــــﺬﻳﺐ ),(٨٩/٤

) (٥ﺍاﻟﺘــﺎﺭرﻳﺦ ﺍاﻟﻜﺒــﲑ ) ,(١١٥/٤ﻭوﺍاﻟﻀــﻌﻔﺎﺀء ﻟﻠﻌﻘــﻴﲇ

) (١ﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل ) ,(١٢٣/٢٢ﻭوﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ

ﻭوﺍاﻟﺘﻌـــﺪﻳﻞ ) ,(١٨٤/٤ﻭوﺍاﻟﻜﺎﻣـــﻞ ﻻﺑـــﻦ ﻋـــﺪﻱي

) (٢ﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل ) ,(٥١٧/٣٢ﻭوﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ

ﻭوﺍاﻟﻀــﻌﻔﺎﺀء ﻟﻠ ـﺪﺍاﺭرﻗﻄﻨﻲ ) ,(٢٦٠ﻭوﺍاﻟﻀــﻌﻔﺎﺀء ﻻﺑــﻦ

) (٣ﴍﺡح ﻋﻠﻞ ﺍاﻟﱰﻣﺬﻱي ).(٦٨٧/٢

ﻭوﻣﻴﺰﺍاﻥن ﺍاﻻﻋﺘﺪﺍاﻝل ) ,(١١١/٢ﻭوﺍاﻟﻜﺎﺷــﻒ ),(١٧٧٥

ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٢٤١٢

) ,(٧٠/٨ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٥١٠٦

) ,(٤٤٢/١١ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٧٩٦٦

198

) ,(٥٦٥/٢ﻭوﺍاﻟﻀﻌﻔﺎﺀء ﻟﻠﻨﺴــﺎﺋﻲ ) ,(٢٤٤ﻭوﺍاﳉــﺮﺡح

) ,(٣٤٤/٣ﻭوﺍاﳌﺠﺮﻭوﺣﲔ ﻻﺑــﻦ ﺣﺒــﺎﻥن ),(٤٣٤/١

ﺍاﳉﻮﺯزﻱي ) ,(٣٠٨/١ﻭوﲥﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل ),(١٥٦/١٠
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 -٢ﺭرﻭوﺍاﻫﺎ ﻋﻤﺮﻭو ﺑﻦ ﺃأﰊ ﺳﻠﻤﺔ ﺍاﻟﺘﻨﻴﴘ ﺍاﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ,ﻭوﻫﻮ

ﻭوﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺿﻌﻔﻬﺎ ﺃأﻧﻪ ﺟﺎﺀء ﻓﻴﻬﺎ ﺗﴫﻳﺢ ﺍاﳊﺴﻦ ﺍاﻟﺒﴫﻱي

ـﺺ ﺃأﲪــﺪ
ﻋﻦ ﺯزﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤــﺪ ﻏــﲑ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻤﺔ ,ﻭوﻗــﺪ ﻧـ ﱠ

ﺃأﻳﻀﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹص ﺍاﻷﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪﻡم ﺳﲈﻉع ﺍاﳊﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ
ﹰً

ﺷﺎﻣﻲ ,ﻋﻦ ﺯزﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍاﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ,ﻭوﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﺍاﻟﺸــﺎﻣﻴﲔ

ﻭوﺍاﻟﺒﺨﺎﺭرﻱي ﻭوﺃأﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﲆ ﻧﻜﺎﺭرﺓة ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﺍاﻟﺸﺎﻣﻴﲔ ﻋﻨــﻪ,
ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝل ﺃأﲪﺪ) :ﻛﺄﻥن ﺍاﻟﺬﻱي ﺭرﻭوى ﻋﻨﻪ ﺃأﻫﻞ ﺍاﻟﺸﺎﻡم ﺯزﻫﲑ

ﺁآﺧﺮ ﻓﻘﻠﺒﻮﺍا ﺍاﺳﻤﻪ( ,ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺒﺨــﺎﺭرﻱي) :ﺃأﻧــﺎ ﺃأ ﺗﻘـﻲ ﻫـﺬﺍا

ﺍاﻟﺸﻴﺦ ,ﻛﺄﻥن ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉع ,ﻭوﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍا ﻋﻨﺪﻱي ﺑﺰﻫﲑ
ﺍاﺑﻦ ﳏﻤﺪ( .ﻗﺎﻝل) :ﻭوﻛﺎﻥن ﺃأﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻳﻀــﻌﻒ ﻫـﺬﺍا

ﺍاﻟﺸﻴﺦ ,ﻭوﻳﻘﻮﻝل :ﻫـﺬﺍا ﺷــﻴﺦ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃأﻥن ﻳﻜﻮﻧـﻮﺍا ﻗﻠﺒـﻮﺍا
ﺍاﺳﻤﻪ( .
)(١

 -٣ﺃأﻥن ﻋﻤﺮﻭو ﺑﻦ ﺃأﰊ ﺳــﻠﻤﺔ ﺍاﻟﺘﻨﻴﴘـ ﺍاﻟﺪﻣﺸــﻘﻲ ﺭرﻭوى
ﻋﻦ ﺯزﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍاﻟﺘﻤﻴﻤــﻲ ﺃأﺣﺎﺩدﻳــﺚ ﺑﻮﺍاﻃﻴــﻞ ,ﻗــﺎﻝل

ﺍاﻹﻣﺎﻡم ﺃأﲪﺪ) :ﺭرﻭوى ﻋﻦ ﺯزﻫﲑ ﺃأﺣﺎﺩدﻳــﺚ ﺑﻮﺍاﻃﻴــﻞ ﻛﺄﻧــﻪ
ﺳﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﻓﻐﻠﻂ ﻓﻘﻠﺒﻬﺎ ﻋﻦ ﺯزﻫﲑ( .
)(٢

ﺑﺎﻟﺴﲈﻉع ﻣﻦ ﺟﺎﺑﺮ ,ﻭوﻫﺬﺍا ﳐﺎﻟﻒ ﻟﺮﻭوﺍاﻳﺔ ﻫﺸﺎﻡم ,ﻭوﳐﺎﻟﻒ
ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺭرﴈ ﺍاﷲ ﻋﻨﻪ.

ﻗﺎﻝل ﺍاﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ) :ﺇإﻥن ﺻﺢ ﺍاﳋﱪ ﻓــﺈﻥن ﰲ ﺍاﻟﻘﻠــﺐ

ﻣﻦ ﺳﲈﻉع ﺍاﳊﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﺑﺮ( .
)( ٣

ﻭوﻗــﺪ ﺿــﻌﻒ ﺍاﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ  ,ﻭوﺍاﻷﻟﺒــﺎﲏ ﺭرﻭوﺍاﻳــﺔ
)(٥

)(٤

ﺍاﳊﺴــﻦ ,ﻋــﻦ ﺟــﺎﺑﺮ ﺑــﻦ ﻋﺒ ـﺪﺍاﷲ ﺑﺴــﺒﺐ ﺍاﻻﻧﻘﻄــﺎﻉع,
ﻭوﺍاﻟﺼﻮﺍاﺏب ﺃأﳖﺎ ﺷﺎﺫذﺓة ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﺮﻭوﺍاﻳﺔ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴــﺪ,

ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺕت ﺍاﻻﻧﻘﻄﺎﻉع ﻓﻴﻬﺎ.

ﻓﺘﻠﺨﺺ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺃأﻥن ﺍاﻟﺮﻭوﺍاﻳﺔ ﺍاﻟﺮﺍاﺟﺤﺔ :ﻫﻲ ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ

ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ,ﻋﻦ ﺍاﳊﺴﻦ ﺍاﻟﺒﴫﻱي ,ﻣﺮﺳـ ﹰً
ﻼ ,ﺑــﺪﻭوﻥن

ﺍاﻟﺸﺎﻫﺪ ,ﻓﻬﻲ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺃأﺟﻞ ﺍاﻹﺭرﺳﺎﻝل.

ﻭوﳑــﺎ ﺗﻨﺒﻐــﻲ ﺍاﻹﺷــﺎﺭرﺓة ﺇإﻟﻴــﻪ ﺃأﻥن ﻛﺜــﺮﺓة ﻃــﺮﻕق ﻫـﺬﺍا

ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﺍاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭوﺍاﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺗﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺿــﻌﻒ ﺭرﻭوﺍاﻳــﺔ
ﻭوﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ ) ,(٤٣٩/٣ﻭوﺗﻘﺮﻳــﺐ ﺍاﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ
).(٢١٩١

) (١ﺍاﳉﺮﺡح ﻭوﺍاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ) ,(٥٨٩/٣ﻭوﺍاﻟﺜﻘﺎﺕت ﻻﺑــﻦ ﺣﺒــﺎﻥن

ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍاﳌﺮﺳﻠﺔ ﺍاﻟﺮﺍاﺟﺤــﺔ ,ﻓــﺈﻥن ﻛﺜــﺮﺓة ﺍاﻟﻄــﺮﻕق
ﺍاﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭوﺍاﻟﺸﺎﺫذﺓة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﺇإﻻ ﺿﻌ ﹰًﻔﺎ .
)( ٦

***

) ,(٣٣٧/٦ﻭوﺍاﻟﻜﺎﻣــﻞ ﰲ ﺍاﻟﻀــﻌﻔﺎﺀء ﻻﺑــﻦ ﻋــﺪﻱي

) ,(٢١٧/٣ﻭوﲥــــــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــــــﲈﻝل ),(٤١٤/٩
ﻭوﺍاﻟﻜﺎﺷﻒ ) , (١٦٦٦ﻭوﻣﻴﺰﺍاﻥن ﺍاﻻﻋﺘﺪﺍاﻝل ),(٨٤/٢

ﻭوﲥﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ) , (٣٠١/٣ﻭوﺗﻘﺮﻳــﺐ ﺍاﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ

).(٢٠٦٠

) (٢ﲥﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٤٤/٨
عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
الغ ْيالن دراسة حديثية موضوعية
ُّ

) (٣ﺻﺤﻴﺢ ﺍاﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ).(١٤٤/٤
) (٤ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍاﻷﻓﻜﺎﺭر )ﺹص.(١٩٧

) (٥ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳﺚ ﺍاﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ).(١١٤٠/٢٧٧/٣
) (٦ﻳﻨﻈﺮ :ﻧﺼﺐ ﺍاﻟﺮﺍاﻳﺔ ﻟﻠﺰﻳﻠﻌﻲ ).(٣٥٩/١
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ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﺍاﻟﺜﺎﲏ :ﺣﺪﻳﺚ ﺃأﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓة ﺭرﴈ ﺍاﷲ ﻋﻨﻪ:

)(٤

ﻋﻦ ﺃأﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓة ﺭرﴈ ﺍاﷲ ﻋﻨﻪ ,ﻋﻦ ﺍاﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗــﺎﻝل» :ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا
ـﺎﻵ ﹶَﺫذ ﹺِ
ﻮﻝل ﹶَﻓﻨﹶَﺎ ﹸُﺩدﻭوﺍا ﺑﹺِـ ﹾْ
ﹶَﺗ ﹶَﻐ ﱠﻮ ﹶَﻟ ﹾْﺖ ﹶَﻟﻜ ﹸُﹸُﻢ ﺍا ﹾْﻟ ﹸُﻐ ﹸُ
ﺍاﻟﺸـ ﹾْﻴ ﹶَﻄ ﹶَ
ﺍاﻥن ﹶَﻓــﺈﹺِ ﱠﻥن ﱠ
ﺎﻥن ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا
ﹺِ
ﺎﺹص«.
ﹶَﺳﻤ ﹶَﻊ ﺍاﻟﻨﱢﺪﹶَ ﺍا ﹶَﺀء ﹶَﺃأ ﹾْﺩد ﹶَﺑ ﹶَﺮ ﹶَﻭو ﹶَﻟ ﹸُﻪ ﹸُﺣ ﹶَﺼ ﹲٌ
ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ:

ﹺِ
ﹺِ
ﹺِ
ـﻮ
ﳊ ﹶَﺼﺎﺹص :ﺷﺪﱠ ﹸُﺓة ﺍاﻟ ﹶَﻌﺪﹾْ ﹺِﻭو ﻭوﺣﺪﱠ ﺗﹸُﻪ .ﹶَﻭوﻗ ﹶَﻴﻞ :ﹸُﻫـ ﹶَ
ﹸُﺣ ﹶَﺼ ﹲٌ
ﺎﺹص :ﺍا ﹸُ
ﹶَﺃأ ﹾْﻥن ﹶَﻳ ﹾْﻤ ﹶَﺼﻊ ﺍاﳊﲈﺭر ﹶَ
ﴫ ﹸُﺑﺄ ﹸُﺫذ ﹶَﻧ ﹾْﻴﻪ ﻭو ﹶَﻳ ﹾْﻌﺪﹸُ ﻭو .ﹶَﻭو ﹺِﻗ ﹶَﻴﻞ :ﹸُﻫ ﹶَﻮ
ﺑﺬﻧﹶَﺒﻪ ﻭو ﹶَﻳ ﹸُ ﱠ

ﺍاﻟﴬﺍاﻁط .
ﱡ
)(١

ﲣﺮﻳﺞ ﺍاﳊﺪﻳﺚ:

ﺃأﺧﺮﺟــﻪ ﺍاﻟﻄ ـﱪﺍاﲏ ﰲ ﺍاﻟــﺪﻋﺎﺀء ) ,(٢٠٠٩ﻭوﰲ ﺍاﳌﻌﺠــﻢ

ﺍاﻷﻭوﺳﻂ )] (٢٥٧/٧ﻭوﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ :ﺍاﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺍاﻷﻓﻜﺎﺭر )ﺹص [(١٩٨ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃأﰊ ﻋﺎﻣﺮ ﺍاﻟﻌﻘﺪﻱي ,ﻋﻦ
ﻋﺪﻱي ﺑﻦ ﺍاﻟﻔﻀﻞ ﺍاﻟﺒﴫﻱي ,ﻋﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﺃأﰊ ﺻــﺎﻟﺢ,

ﻋﻦ ﺃأﺑﻴﻪ ,ﻋﻦ ﺃأﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓة ﺭرﴈ ﺍاﷲ ﻋﻨﻪ.

***

ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﺍاﻟﺜﺎﻟــﺚ :ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﺒـﺪﺍاﷲ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ

ﺭرﴈ ﺍاﷲ ﻋﻨﻬﲈ:

ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤــﺮ ﺭرﴈ ﺍاﷲ ﻋــﻨﻬﲈ ,ﻋــﻦ ﺍاﻟﻨﺒــﻲ ﷺ
ﺍاﻟﺴ ﹶَﻔ ﹸُﺮ ﹺِﻗ ﹾْﻄ ﹶَﻌ ﹲٌﺔ ﹺِﻣ ﹶَﻦ ﺍا ﹾْﻟ ﹶَﻌ ﹶَﺬ ﹺِ
ﺍاﺏب ,ﹶَﻭوﺇإﹺِ ﱠﻧ ﹸُﻪ ﹶَﻟ ﹾْﻴ ﹶَﺲ ﹶَﻟـ ﹸُﻪ ﹶَﺩد ﹶَﻭوﺍا ﹲٌﺀء ﺇإﹺِﻻ
ﻗﺎﻝل » :ﱠ
ﺍاﻟﺴ ﹾْ ﹺِﲑ ,ﹶَﻓﺈﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺳﺎ ﹶَﻓ ﹾْﺮﺗ ﹾْﹸُﻢ ﹶَﻓ ﹶَﺄ ﹾْ ﹺِ
ـﲑ ,ﹶَﻭو ﹶَﻋ ﹶَﻠـ ﹾْﻴﻜ ﹾْﹸُﻢ
ﴎ ﹶَﻋ ﹸُﺔ ﱠ
ﴎ ﹸُﻋﻮﺍا ﱠ
ﹸُ ﹾْ
ﺍاﻟﺴـ ﹾْ ﹶَ
ﳉ ﹺِﺔ ,ﹶَﻓﺈﹺِ ﱠﻥن ﺍاﻷﹶَ ﹾْﺭر ﹶَﺽض ﹸُﺗ ﹾْﻄ ﹶَﻮى ﺑﹺِﺎﻟ ﱠﻠ ﹾْﻴ ﹺِﻞ ,ﹶَﻓﺈﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﻋ ﱠﺮ ﹾْﺳـﺘ ﹾْﹸُﻢ ﹶَﻓــﻼ
ﺑﹺِﺎﻟﺪﱡ ﹶَ ﹶَ

ﺍاﻟﺴـ ﹶَﺒﺎ ﹺِﻉع
ﹸُﺗ ﹶَﻌ ﱢﺮ ﹸُﺳﻮﺍا ﹶَﻋ ﹶَﲆ ﺍاﻟ ﱠﻄ ﹺِﺮ ﹺِﻳﻖ ﹶَﻓﺈﹺِ ﱠﳖﹶَﺎ ﹶَﳑﹶَـ ﱡـﺮ ﺍا ﹾْﹺِﳉـ ﱢﻦ ﹶَﻭو ﹸُﻣﻨﹾْ ﹶَﺘـ ﹸُ
ـﺎﺏب ﱢ
ـﻴﻼﻥن ﹶَﻓﺒـ ﹺِ
ـﺖ ﹶَﻟ ﹸُﻜـ ﹺِ
ﺍاﳊﻴ ﹺِ
ـﺎﺩد ﹸُﺭرﻭوﺍا
ﺎﺕت ,ﹶَﻓﺈﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺗﻐ ﱠﹶَﻮ ﹶَﻟـ ﹾْ
ـﻢ ﺍا ﹾْﻟﻐـ ﹸُ ﹶَ
ﹶَﻭو ﹶَﻣ ﹾْﺄ ﹶَﻭوى ﹾْ ﹶَ ﱠ
ﹸُ
ﺑﹺِﺎﻷﹶَ ﹶَﺫذ ﹺِ
ﺍاﻥن ,ﹶَﻭوﺇإﺫذﺍا ﹶَﺿ ﹶَﻠ ﹾْﻠﺘ ﹸُﹸُﻢ ﺍاﻟ ﱠﻄ ﹺِﺮ ﹶَﻳﻖ ﹶَﻓ ﹸُﺨ ﹸُﺬﻭوﺍا ﹶَﻳ ﹺِﻤﻴﻨﹶَ ﹸُﻪ ,ﹶَﻭوﺇإﺫذﺍا ﹶَﺃأ ﹾْﻋ ﹶَﻴﻰ
ﹺِ
ﺐ« .
ﹶَﺃأ ﹶَﺣﺪﹸُ ﻛ ﹾْﹸُﻢ ﹶَﻓ ﹾْﻠ ﹸُﻴﺨ ﱠ

ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ:

ﹶَﻋ ﱠﺮ ﹾْﺳﺘ ﹾْﹸُﻢ :ﹶَﺃأﻱي ﻧﺰﻟﺘﻢ ﹺِﰲ ﺁآﺧﺮ ﺍاﻟ ﱠﻠ ﹾْﻴﻞ  .ﻭوﺍاﻟ ﱠﺘ ﹾْﻌـ ﹺِ
ـﺮﻳﺲ :ﹸُﻧــﺰﻭوﻝل
ﹺِ
ﺍاﺣﺔ .
ﺍاﻻﺳﱰ ﹶَ
ﺍا ﹸُﳌ ﹶَﺴﺎﻓﺮ ﺁآﺧ ﹶَﺮ ﺍاﻟ ﱠﻠ ﹾْﻴ ﹺِﻞ ﻧ ﹾْﹶَﺰ ﹶَﻟ ﹰًﺔ ﻟﻠﻨﱠﻮﻡم ﻭو ﹾْ
)(٥

ﻗﺎﻝل ﺍاﻟﻄﱪﺍاﲏ ﰲ ﺍاﻷﻭوﺳﻂ ﻋﻘﺒﻪ) :ﱂ ﻳــﺮﻭو ﻫـﺬﺍا ﺍاﳊــﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﺃأﰊ ﺻﺎﻟﺢ ﺇإﻻ ﻋﺪﻱي ﺑــﻦ ﺍاﻟﻔﻀــﻞ ,ﺗﻔـ ﱠـﺮﺩد

ﺑﻪ :ﺃأﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ(.

)(٦

ﺍاﻟﺴ ﹶَﺒﺎ ﹺِﻉع :ﺃأﻱي ﻣﻘﺼﺪﻫﺎ .
ﹶَﻭو ﹸُﻣﻨﹾْﺘ ﹸُ
ﹶَﺎﺏب ﱢ
ﹺِ
ﺐ :ﹾْ
ﴐ ﹲٌﺏب ﹺِﻣ ﹶَﻦ ﺍاﻟ ﹶَﻌﺪﹾْ ﻭو .
ﺍاﳋﹶَ ﹶَﺒ ﹸُ
ﹶَﻓ ﹾْﻠ ﹸُﻴﺨ ﱠ
ﺐ :ﹶَ ﹾْ
)(٧

)(٨

ﻭوﻫﺬﺍا ﺍاﳊــﺪﻳﺚ :ﺿــﻌﻴﻒ ﺟــﺪﹰً ﺍا; ﻷﻥن ﻓﻴــﻪ :ﻋــﺪﻱي ﺑــﻦ

ﺍاﻟﻔﻀﻞ ﺍاﻟﺘﻴﻤﻲ ,ﺃأﺑﺎ ﺣﺎﺗﻢ ﺍاﻟﺒﴫﻱي :ﻣﱰﻭوﻙك .
)(٢

ﻗﺎﻝل ﺍاﳍﻴﺜﻤﻲ) :ﻭوﻓﻴﻪ ﻋﺪﻱي ﺑﻦ ﺍاﻟﻔﻀﻞ ﻭوﻫﻮ ﻣﱰﻭوﻙك( .
)(٣

) (١ﻏﺮﻳــﺐ ﺍاﳊــﺪﻳﺚ ﻟﻠﻘﺎﺳــﻢ ﺑــﻦ ﺳــﻼﻡم ),(١٨٠/٤
ﻭوﺍاﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ).(٣٩٦/١

) (٢ﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل ) ,(٥٣٩/١٩ﻭوﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ
) ,(١٦٩/٧ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٤٥٧٧
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ﻭوﺿﻌﻔﻪ ﺍاﻟﺸﻴﺦ ﺍاﻷﻟﺒﺎﲏ .

) (٣ﳎﻤﻊ ﺍاﻟﺰﻭوﺍاﺋﺪ ).(١٣٤/١٠

) (٤ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳﺚ ﺍاﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ).(٢٧٨/٣

) (٥ﺗﻔﺴﲑ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﺎ ﰲ ﺍاﻟﺼــﺤﻴﺤﲔ )ﺹص,(٥٣١ ,١٩٤
ﻭوﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﻻﺑﻦ ﺍاﳉﻮﺯزﻱي ).(٨١/٢

) (٦ﺍاﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ).(٢٠٦/٣

) (٧ﺍاﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ).(١٢٣/٥

) (٨ﺍاﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ).(٣/٢

عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
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ﲣﺮﻳﺞ ﺍاﳊﺪﻳﺚ:

ﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺍاﺑﻦ ﻋﺪﻱي ﰲ ﺍاﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍاﻟﻀﻌﻔﺎﺀء ) (٢٦/٥ﻣﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﹸُﺻ ﹾْﺒ ﹴٍﺢ ,ﻋﻦ ﹸُﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﹶَﺣ ﱠﻴﺎﻥن ,ﻋﻦ ﻧــﺎﻓﻊ,

ﻋﻦ ﺍاﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭرﴈ ﺍاﷲ ﻋﻨﻬﲈ.
ﻭوﻫﺬﺍا ﺇإﺳﻨﺎﺩد ﻭو ﹴٍﺍاﻩه ﺟﺪﹰً ﺍا; ﻭوﺁآﻓﺘﻪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﹸُﺻ ﹾْﺒﺢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍاﻥن

ﺍاﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ,ﺃأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﺍاﳋﺮﺍاﺳﺎﲏ :ﻣﱰﻭوﻙك ,ﻛﺬﺑــﻪ ﺇإﺳــﺤﺎﻕق
ﺑﻦ ﺭرﺍاﻫﻮﻳﻪ ﻭوﻏﲑﻩه ,ﻭوﺍاﲥﻤﻪ ﺍاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥن ﺑﻮﺿﻊ ﺍاﳊﺪﻳﺚ .
)( ١

ﻗﺎﻝل ﺍاﺑﻦ ﻋﺪﻱي ﻋﻘﺒــﻪ) :ﻭوﻫـﺬﺍا ﺍاﳊــﺪﻳﺚ ﲠـﺬﺍا ﺍاﻹﺳــﻨﺎﺩد

ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻨﻪ ﻻ ﹸُﻳﻌﺮﻑف ﺇإﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﹸُﺻ ﹴٍ
ﺒﺢ ,ﻋﻦ

ﻋﻦ ﻳﺴ ﹺِﲑ ﺑﻦ ﹶَﻋﻤ ﹴٍﺮﻭو ﹶَﻗ ﹶَﺎﻝل :ﹸُﺫذ ﹺِﻛــﺮ ﹺِ
ﺕت ﺍا ﹾْﻟ ﹺِﻐـ ﹶَ
ـﻴﻼ ﹸُﻥن ﹺِﻋﻨﹾْــﺪﹶَ ﹸُﻋ ﹶَﻤـ ﹶَـﺮ
ﹶَ
ﹾْ
ﹸُ ﹶَ ﹾْ
ﻓﻘﺎﻝل» :ﺇإﹺِ ﱠﻧﻪ ﹶَﻟﻴﺲ ﹺِﻣﻦ ﹶَ ﹴٍ
ﹺِ
ﻴﻊ ﹶَﻳ ﹶَﺘ ﹶَﻐ ﱠﲑ ﹶَﻋـ ﹾْﻦ ﹶَﺧ ﹾْﻠـ ﹺِ
ـﻖ ﺍاﷲ
ﳾﺀء ﹶَﻳ ﹾْﺴﺘﹶَﻄ ﹸُ
ﹸُ ﹾْ ﹶَ ﹾْ ﹾْ
ﹸُ
ﺍا ﱠﻟ ﹺِﺬﻱي ﹶَﺧ ﹶَﻠ ﹶَﻘ ﹸُﻪ ,ﹶَﻭو ﹶَﻟ ﹺِﻜ ﱠﻦ ﹶَﳍ ﹸُ ﹾْﻢ ﹶَﺳ ﹶَﺤ ﹶَﺮ ﹰًﺓة ﻛ ﹶَﹶَﺴ ﹶَﺤ ﹶَﺮﺗﹺِﻜ ﹾْﹸُﻢ ,ﹶَﻓﺈﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺭر ﹶَﺃأ ﹾْﻳـﺘ ﹾْﹸُﻢ
ﹺِﻣ ﹾْﻦ ﹶَﺫذﻟﹺِ ﹶَﻚ ﹶَﺷ ﹾْﻴ ﹰًﺌﺎ ,ﹶَﻓ ﹶَﺄ ﱢﺫذ ﹸُﻧﻮﺍا«.

ﲣﺮﻳﺞ ﺍاﳊﺪﻳﺚ:

ﺃأﺧﺮﺟﻪ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻓﻀــﻴﻞ ﺍاﻟﻀــﺒﻲ ﰲ ﺍاﻟــﺪﻋﺎﺀء )(١١٩
]ﻭوﻋﻨﻪ :ﺍاﺑﻦ ﺃأﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ).[(٩٤/٦

ﻭوﺃأﺧﺮﺟــﻪ ﻋﺒ ـﺪﺍاﻟﺮﺯزﺍاﻕق ﰲ ﻣﺼــﻨﻔﻪ ) ,(١٦٢/٥ﻭوﺍاﺑــﻦ
ﻋﺒﺪﺍاﻟﱪ ﰲ ﺍاﻟﺘﻤﻬﻴــﺪ ) (٣١٠/١٨ﻣــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺳــﻔﻴﺎﻥن

ﻣﻘﺎﺗﻞ( .ﺛﻢ ﻗﺎﻝل) :ﻭوﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﹸُﺻ ﹴٍ
ﺒﺢ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺫذﻛﺮﺕت ﻣــﻦ
ﺍاﳊﺪﻳﺚ ,ﻭوﻋﺎﻣــﺔ ﻣــﺎ ﻳﺮﻭوﻳــﻪ ﻏــﲑ ﳏﻔـ ﹴٍ
ـﻮﻅظ ﻻ ﻣﺘﻨﹰًــﺎ ﻭوﻻ

ﻭوﺃأﺧﺮﺟــﻪ ﻳﻌﻘــﻮﺏب ﺑــﻦ ﺷــﻴﺒﺔ ]ﻛــﲈ ﰲ ﺍاﻟﺘﻤﻬﻴــﺪ ﻻﺑــﻦ

ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﻟﺸﻴﺦ ﺍاﻷﻟﺒﺎﲏ :ﻭوﺍاﻩه ﺟﺪﹰً ﺍا .

ﻭوﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺍاﺑﻦ ﺃأﰊ ﺍاﻟــﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﺋــﺪ ﺍاﻟﺸــﻴﻄﺎﻥن ) (٢ﻣــﻦ

ﺍاﻟﻤﺒﺤRRRﺚ ﺍاﻟﺜRRRﺎﻧﻲ :ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳﯾRRRﺚ ﺍاﻟﻤﻮﻗﻮﻓRRRﺔ ﻓRRRﻲ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن
ﻋﻨﺪ ﺗَ َﻐ ﱡﻮﻝل ﺍاﻟ ِﻐ ْﻴﯿﻼﻥن:
ﺟﺎﺀء ﻋﻦ ﺻﺤﺎﺑﺔ ﺭرﺳــﻮﻝل ﺍاﷲ ﷺ ﻭوﺭرﴈ ﺍاﷲ ﻋــﻨﻬﻢ
ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن ,ﻭوﻗﺪ ﻭوﻗﻔــﺖ ﰲ ﺫذﻟــﻚ ﻋـﲆ
ﱡ

ﻭوﺃأﺧﺮﺟــﻪ ﺍاﻟﺒﻴﻬﻘــﻲ ﰲ ﺩدﻻﺋــﻞ ﺍاﻟﻨﺒــﻮﺓة ) (١٠٣/٧ﻣــﻦ

ﺇإﺳﻨﺎ ﹰًﺩدﺍا(.

)( ٢

***

ﺣﺪﻳﺚ ﻭوﺍاﺣﺪ ,ﻭوﻫﻮ:

ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍاﳋﻄﺎﺏب ﺭرﴈ ﺍاﷲ ﻋﻨﻪ:

) (١ﺍاﻟﻜﺎﻣــﻞ ﻻﺑــﻦ ﻋــﺪﻱي ) ,(٢٤/٥ﻭوﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل
) ,(٣٩٦/٢١ﻭوﲥـــــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬـــــﺬﻳﺐ ),(٤٦٣/٧
ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٤٩٥٦

) (٢ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳﺚ ﺍاﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ).(٢٧٧/٣
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ﺍاﻟﺜﻮﺭرﻱي.

ﻋﺒﺪﺍاﻟﱪ ) [(٣٠٩/١٨ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﺣﺎﺯزﻡم.

ﻃﺮﻳﻖ ﹸُﻫﺸﻴﻢ ﺑﻦ ﹶَﺑﺸﲑ.

ﻃﺮﻳﻖ ﺍاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻏﺼﻦ.

ﻭوﻫﺸــﻴﻢ,
ﲬﺴــﺘﻬﻢ )ﺍاﻟﻀــﺒﻲ ,ﻭوﺍاﻟﺜــﻮﺭرﻱي ,ﻭوﺟﺮﻳــﺮ ,ﹸُ

ﻭوﺍاﻟﻘﺎﺳﻢ( ﻋﻦ ﺃأﰊ ﺇإﺳﺤﺎﻕق ﺳﻠﻴﲈﻥن ﺍاﻟﺸﻴﺒﺎﲏ ,ﻋﻦ ﹸُﻳ ﹶَﺴـ ﹾْ ﹺِ
ـﲑ
ﺑﻦ ﹶَﻋ ﹾْﻤ ﹴٍﺮﻭو ﺑﻪ ,ﻭوﻫﺬﺍا ﻟﻔﻆ ﺍاﻟﻀــﺒﻲ ,ﻭوﺍاﻟﺒــﺎﻗﻲ ﻧﺤــﻮﻩه ,ﻣــﺎ

ﻋﺪﺍا ﺍاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻏﺼﻦ ﻓﺈﻥن ﺭرﻭوﺍاﻳﺘﻪ ﺍاﻗﺘﴫﺕت ﻋــﲆ ﺫذﻛــﺮ
ﺍاﻟﺸﺎﻫﺪ) :ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺗ ﹶَﻐ ﱠﻮ ﹶَﻟ ﹾْﺖ ﹺِﻷﹶَ ﹶَﺣ ﹺِﺪﻛ ﹸُﹸُﻢ ﺍا ﹾْﻟ ﹺِﻐ ﹶَﻴﻼ ﹸُﻥن ,ﹶَﻓ ﹾْﻠ ﹸُﻴـ ﹶَﺆ ﱢﺫذ ﹾْﻥن ﹶَﻓــﺈﹺِ ﱠﻥن
ﹺِ
ﹺِ
ﹺِ
ﳾ ﹴٍﺀء
ﴬ ﹸُﻩه( ﺩدﻭوﻥن ﺫذﻛﺮ ﺃأﻭوﻟــﻪ» :ﺇإ ﱠﻧـ ﹸُﻪ ﹶَﻟـ ﹾْﻴ ﹶَﺲ ﻣـ ﹾْﻦ ﹶَ ﹾْ
ﹶَﺫذﻟ ﹶَﻚ ﹶَﻻ ﹶَﻳ ﹸُ ﱡ
ﹺِ
ﹺِ
ﹺِ
ـﻢ
ﹶَﻳ ﹾْﺴﺘﹶَﻄ ﹸُ
ﻴﻊ ﹶَﻳ ﹶَﺘ ﹶَﻐ ﱠ ﹸُﲑ ﹶَﻋ ﹾْﻦ ﹶَﺧ ﹾْﻠ ﹺِﻖ ﺍاﷲ ﺍا ﱠﻟــﺬﻱي ﹶَﺧ ﹶَﻠ ﹶَﻘـ ﹸُﻪ ,ﹶَﻭو ﹶَﻟﻜـ ﱠﻦ ﹶَﳍﹸُـ ﹾْ
ﹶَﺳ ﹶَﺤ ﹶَﺮ ﹰًﺓة ﻛ ﹶَﹶَﺴ ﹶَﺤ ﹶَﺮﺗﹺِﻜ ﹾْﹸُﻢ«.
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ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ ﺇإﺳﻨﺎﺩد ﺍاﻟﻀﺒﻲ:

* ﺳﻠﻴﲈﻥن ﺑﻦ ﺃأﰊ ﺳﻠﻴﲈﻥن ﻓﲑﻭوﺯز ,ﺃأﺑﻮ ﺇإﺳﺤﺎﻕق ﺍاﻟﺸــﻴﺒﺎﲏ,

ﻣﻮﻻﻫﻢ ,ﺍاﻟﻜﻮﰲ:

ﺛﻘﺔ.ﻣﺎﺕت ﰲ ﺣﺪﻭوﺩد ﺍاﻷﺭرﺑﻌــﲔ ﻭوﻣﺎﺋــﺔ ,ﻭوﺭرﻭوى

ﻟﻪ ﺍاﳉﲈﻋﺔ .
)(١

* ﹸُﻳ ﹶَﺴ ﹾْﲑ ﺑﻦ ﹶَﻋ ﹾْﻤﺮﻭو ,ﻭو ﹸُﻳﻘﺎﻝل :ﺍاﺑﻦ ﺟــﺎﺑﺮ ,ﻭو ﹸُﻳﻘــﺎﻝل :ﹸُﺃأﺳــﲑ,

ﺃأﺑﻮ ﺍاﳋﻴﺎﺭر ﺍاﳌﺤﺎﺭرﰊ ,ﻭو ﹸُﻳﻘﺎﻝل :ﺍاﻟﻌﺒﺪﻱي ,ﻭو ﹸُﻳﻘﺎﻝل :ﺍاﻟﻜﻨــﺪﻱي,
ﻭو ﹸُﻳﻘﺎﻝل :ﺍاﻟﻘﺘﺒﺎﲏ.
ﺳﻨﲔ.

ﻟﻪ ﺭرﺅؤﻳﺔ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﷺ ,ﺗﻮﰲ ﺍاﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻭوﻟﻪ ﻋﴩـ

ﻗﺎﻝل ﺍاﺑﻦ ﺣﺠﺮ) :ﺇإﺳﻨﺎﺩد ﺻﺤﻴﺢ( .
)( ٣

ﻭوﺃأﻣﺎ ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﺍاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻏﺼﻦ ﺍاﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀء ﻓﻴﻬﺎ ﺍاﻻﻗﺘﺼــﺎﺭر
ـﺖ ﹺِﻷﹶَﺣـ ﹺِ
ـﺪﻛ ﹸُﹸُﻢ ﺍا ﹾْﻟ ﹺِﻐـ ﹶَ
ـﻴﻼ ﹸُﻥن,
ﻋﲆ ﺫذﻛــﺮ ﺍاﻟﺸــﺎﻫﺪ) :ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﺗ ﹶَﻐ ﱠﻮ ﹶَﻟـ ﹾْ ﹶَ
ﹺِ ﹺِ
ﴬ ﹸُﻩه( ﺩدﻭوﻥن ﺫذﻛﺮ ﺃأﻭوﻟﻪ» :ﺇإﹺِ ﱠﻧ ﹸُﻪ ﹶَﻟـ ﹾْﻴ ﹶَﺲ
ﹶَﻓ ﹾْﻠ ﹸُﻴ ﹶَﺆ ﱢﺫذ ﹾْﻥن ﹶَﻓﺈ ﱠﻥن ﹶَﺫذﻟ ﹶَﻚ ﹶَﻻ ﹶَﻳ ﹸُ ﱡ
ﹺِﻣﻦ ﹶَ ﹴٍ
ﹺِ
ـﻖ ﺍاﷲ ﺍا ﱠﻟـ ﹺِ
ـﲑ ﹶَﻋـ ﹾْﻦ ﹶَﺧ ﹾْﻠـ ﹺِ
ـﺬﻱي ﹶَﺧ ﹶَﻠ ﹶَﻘـ ﹸُﻪ,
ﳾﺀء ﹶَﻳ ﹾْﺴﺘﹶَﻄ ﹸُ
ﻴﻊ ﹶَﻳ ﹶَﺘ ﹶَﻐـ ﱠ ﹸُ
ﹾْ ﹾْ
ﹶَﻭو ﹶَﻟ ﹺِﻜ ﱠﻦ ﹶَﳍ ﹸُ ﹾْﻢ ﹶَﺳ ﹶَﺤ ﹶَﺮ ﹰًﺓة ﻛ ﹶَﹶَﺴ ﹶَﺤ ﹶَﺮﺗﹺِﻜ ﹾْﹸُﻢ« ,ﻓﺈﳖﺎ ﻻ ﺗﻘﺪﺡح ﰲ ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ
ﺑﻘﻴﺔ ﺍاﻟﺮﻭوﺍاﺓة ﺍاﻟﺜﻘﺎﺕت ﻛﺴﻔﻴﺎﻥن ﺍاﻟﺜﻮﺭرﻱي ,ﻋــﻦ ﺃأﰊ ﺇإﺳــﺤﺎﻕق

ﺳــﻠﻴﲈﻥن ﺍاﻟﺸــﻴﺒﺎﲏ ,ﺍاﻟــﺬﻳﻦ ﺭرﻭوﻭوﺍا ﺃأﻭوﻝل ﺍاﳊــﺪﻳﺚ; ﻷﻥن

ﺍاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻏﺼﻦ :ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻪ ﻣﻨﺎﻛﲑ .
)(٤

***

ﻗﺎﻝل ﺍاﺑﻦ ﺳﻌﺪ :ﻭوﻛﺎﻥن ﺛﻘﺔ ﻟﻪ ﺃأﺣﺎﺩدﻳﺚ.

ﻣــﺎﺕت ﺳــﻨﺔ ٨٥ﻫـــ ,ﻭوﺭرﻭوى ﻟــﻪ ﺍاﻟﺒﺨــﺎﺭرﻱي,

ﻭوﻣﺴﻠﻢ ,ﻭوﺍاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .
)( ٢

ﺍاﳊﻜﻢ ﻋﲆ ﺇإﺳﻨﺎﺩد ﺍاﳊﺪﻳﺚ:

) (٣ﻓﺘﺢ ﺍاﻟﺒﺎﺭرﻱي ).(٣٤٤/٦

) (٤ﻗﺎﻝل ﺃأﲪﺪ :ﺣﺪﱠ ﺙث ﺑﺄﺣﺎﺩدﻳﺚ ﻣﻨﺎﻛﲑ .ﻭوﻗﺎﻝل ﺃأﺑﻮ ﺣــﺎ ﺗﻢ:
ﺿﻌﻴﻒ .ﻭوﻗﺎﻝل ﺃأﺑﻮ ﺯزﺭرﻋﺔ :ﻟــﻴﺲ ﺑﻘــﻮﻱي .ﻭوﻗــﺎﻝل ﺍاﺑــﻦ

ﺇإﺳﻨﺎﺩدﻩه ﺻﺤﻴﺢ.

ﺣﺒﺎﻥن :ﻳﺮﻭوﻱي ﺍاﳌﻨﺎﻛﲑ ﻋﻦ ﺍاﳌﺸﺎﻫﲑ ,ﻭوﻳﻘﻠﺐ ﺍاﻷﺳﺎﻧﻴﺪ

) (١ﲥﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل ) ,(٤٤٤/١١ﻭوﺳــﲑ ﺃأﻋــﻼﻡم ﺍاﻟﻨــﺒﻼﺀء

ﺍاﻻﺣﺘﺠــﺎﺝج ﺑــﻪ ﺇإﺫذﺍا ﺍاﻧﻔــﺮﺩد .ﻭوﻗــﺎﻝل ﺍاﻟﺒ ـﺰﺍاﺭر :ﻭوﱂ ﻳﻜــﻦ
ﺑﺎﻟﻘﻮﻱي ﰲ ﺍاﳊﺪﻳﺚ .ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﺑﻦ ﹶَﻋـ ﹺِ
ـﺪﻱي :ﻟــﻪ ﺃأﺣﺎﺩدﻳــﺚ

) (٢ﺍاﻟﻄﺒﻘــﺎﺕت ﺍاﻟﻜﺒــﲑ ) ,(٢٦٧/٨ﻭوﺍاﻟﺘــﺎﺭرﻳﺦ ﺍاﻟﻜﺒــﲑ

ﻭوﺫذﻛﺮﻩه ﺍاﻟﺴﺎﺟﻲ ,ﻭوﺍاﻟﻌﻘﻴﲇ ,ﻭوﺍاﺑﻦ ﺷﺎﻫﲔ ,ﻭوﺍاﺑﻦ ﺍاﳉــﺎﺭرﻭوﺩد,

) ,(١٩٣/٦ﻭوﲥـــــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬـــــﺬﻳﺐ ),(١٩٧/٤
ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٢٥٨٣

) ,(٤٢٢/٨ﻭوﺍاﳉـــــﺮﺡح ﻭوﺍاﻟﺘﻌـــــﺪﻳﻞ ),(٣٠٨/٩

ﺻﺎﳊﺔ ﻭوﻏﺮﺍاﺋﺐ ﻭوﻣﻨﺎﻛﲑ.

ﻭوﺍاﻟﻔﺴﻮﻱي ,ﻭوﺍاﳊﺮﰊ ,ﻭوﺍاﻟﺪﻭوﻻﰊ ﰲ ﺍاﻟﻀﻌﻔﺎﺀء .ﻛﺘــﺎﺏب

ﻭوﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل ) ,(٣٠٢/٣٢ﻭوﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ

ﺍاﳌﺠـــﺮﻭوﺣﲔ ﻻﺑـــﻦ ﺣﺒـــﺎﻥن ) ,(٢١٥/٢ﻭوﻣﻴـــﺰﺍاﻥن

ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺍاﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ).(٤٤٤/١١

) ,(٥٢٠/٢ﻭوﻟﺴﺎﻥن ﺍاﳌﻴﺰﺍاﻥن ).(٣٧٩ /٦

) ,(٣٧٨/١١ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ) ,(٧٨٦٢ﻭوﺍاﻹﺻﺎﺑﺔ
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ﺍاﻵﺛUUUUﺎﺭر ﺍاﻟﻤﻘﻄﻮﻋUUUUﺔ ﻓUUUUﻲ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨUUUUﺪ ﺗﻐUUUUﻮﻝل
ﺍاﻟﻐﻴﯿﻼﻥن

ﺟﺎﺀء ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍاﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺭرﲪﻬﻢ ﺍاﷲ ﻋــﻨﻬﻢ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨــﺪ
ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن ,ﻭوﻗﺪ ﻭوﻗﻔﺖ ﰲ ﺫذﻟﻚ ﻋﲆ
ﱡ
ﺃأﺛﺮﻳﻦ ,ﻭوﳘﺎ:

ﺍاﻷﺛﺮ ﺍاﻷﻭوﻝل :ﺃأﺛﺮ ﺫذﻛﻮﺍاﻥن ﺃأﰊ ﺻﺎﻟﺢ ﺍاﻟﺴﲈﻥن ﺭرﲪﻪ ﺍاﷲ:
ﻋﻦ ﹸُﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﺃأﰊ ﺻــﺎﻟﺢ ,ﻗــﺎﻝل :ﹶَﺃأ ﹾْﺭر ﹶَﺳـ ﹶَﻠﻨﹺِﻲ ﹶَﺃأ ﹺِﰊ ﺇإﹺِ ﹶَﱃ ﹶَﺑﻨﹺِــﻲ
ﹺِ
ﹺِ
ﹶَﺣ ﹺِ
ﺐ ﹶَﻟﻨﹶَﺎ  -ﹶَﻓﻨﹶَﺎ ﹶَﺩدﺍا ﹸُﻩه
ﺎﺭر ﹶَﺛ ﹶَﺔ ,ﹶَﻗ ﹶَﺎﻝل :ﹶَﻭو ﹶَﻣﻌﻲ ﹸُﻏ ﹶَﻼ ﹲٌﻡم ﹶَﻟﻨﹶَﺎ  -ﹶَﺃأ ﹾْﻭو ﹶَﺻﺎﺣ ﹲٌ

ﻑف ﺍا ﱠﻟـ ﹺِ
ﻂ ﺑﹺِ ﹺِ ﹺِ
ﹶَﺎﺩد ﹺِﻣﻦ ﺣ ﹺِﺎﺋ ﹴٍ
ﻣﻨ ﹴٍ
ـﺬﻱي ﹶَﻣ ﹺِﻌــﻲ ﹶَﻋـ ﹶَ
ـﲆ
ﴍ ﹶَ
ﹾْ ﹶَ
ﹾْ
ﹸُ
ﺎﺳﻤﻪ ﹶَﻗ ﹶَﺎﻝل :ﹶَﻭو ﹶَﺃأ ﹾْ ﹶَ
ﺍاﳊ ﹺِﺎﺋ ﹺِ
ـﻚ ﹺِﻷﹶَ ﹺِﰊ ,ﹶَﻓ ﹶَﻘـ ﹶَ
ﻂ ﹶَﻓ ﹶَﻠ ﹾْﻢ ﹶَﻳ ﹶَﺮ ﹶَﺷـ ﹾْﻴ ﹰًﺌﺎ ,ﹶَﻓـ ﹶَ
ـﺬﻛ ﹾْﹶَﺮ ﹸُﺕت ﹶَﺫذﻟﹺِـ ﹶَ
ـﻮ
ـﺎﻝل :ﹶَﻟـ ﹾْ
ﹾْ ﹶَ
ﱠﻚ ﹶَﺗ ﹾْﻠ ﹶَﻖ ﻫ ﹶَﺬﺍا ﹶَﱂ ﹸُﺃأﺭر ﹺِﺳـ ﹾْﻠ ﹶَﻚ ,ﻭو ﹶَﻟ ﹺِﻜـﻦ ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﺳـ ﹺِ
ﹶَﺷ ﹶَﻌ ﹾْﺮ ﹸُﺕت ﹶَﺃأﻧ ﹶَ
ـﻤ ﹾْﻌ ﹶَﺖ
ﹶَ
ﹾْ
ﹶَ ﹾْ ﹾْ
ﹶَ
ﹺِ
ﹺِ
ﹺِ
ﳛﺪﱢ ﹸُ
ﺙث ﹶَﻋـ ﹾْﻦ
ﹶَﺻ ﹾْﻮﺗﹰًﺎ ﹶَﻓﻨﹶَﺎﺩد ﺑﹺِ ﱠ
ﺎﻟﺼ ﹶَﻼﺓة ﹶَﻓﺈﹺِ ﱢﲏ ﹶَﺳﻤ ﹾْﻌ ﹸُﺖ ﹶَﺃأ ﹶَﺑﺎ ﹸُﻫ ﹶَﺮ ﹾْﻳ ﹶَﺮ ﹶَﺓة ﹸُ ﹶَ
ﺎﻥن ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﻧ ﹺِ
ﺭرﺳ ﹺِ
ــﻮﻝل ﺍاﷲ ﷺ ﹶَﺃأﻧﱠــ ﹸُﻪ ﹶَﻗ ﹶَ
ﺍاﻟﺸــ ﹾْﻴ ﹶَﻄ ﹶَ
ــﺎﻝل» :ﺇإﹺِ ﱠﻥن ﱠ
ﹸُــﻮﺩد ﹶَﻱي
ﹶَ ﹸُ

ﹺِ
ﺎﺹص«.
ﺎﻟﺼ ﹶَﻼﺓة ﹶَﻭو ﱠﱃ ﹶَﻭو ﹶَﻟ ﹸُﻪ ﹸُﺣ ﹶَﺼ ﹲٌ
ﺑﹺِ ﱠ
ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﻷﺛﺮ:

ﺎﺹص :ﺗﻘﺪﻡم ﺑﻴﺎﻧﻪ ﰲ ﺍاﳊــﺪﻳﺚ ﺍاﻟﺜــﺎﲏ ﻣــﻦ ﺍاﳌﺒﺤــﺚ
ﹸُﺣ ﹶَﺼ ﹲٌ

ﺍاﻷﻭوﻝل .
) (١

ﲣﺮﻳﺞ ﺍاﻷﺛﺮ:

ﺃأﺧﺮﺟــﻪ ﻣﺴــﻠﻢ ﰲ ﺻــﺤﻴﺤﻪ ,ﻛﺘــﺎﺏب ﺍاﻟﺼــﻼﺓة ,ﺭرﻗــﻢ

) (١٨) (٣٨٩ﻣﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺭرﻭوﺡح ﺑــﻦ ﺍاﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺍاﻟﺘﻤﻴﻤــﻲ

ﺍاﻟﺒﴫﻱي ,ﻋﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻪ.

ﺍاﻷﺛﺮ ﺍاﻟﺜﺎﲏ :ﺃأﺛﺮ ﺯزﻳﺪ ﺑﻦ ﺃأﺳﻠﻢ ﺭرﲪﻪ ﺍاﷲ:

ـﲆ ﻣﻌـ ﹺِ
ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃأﻧﺲ :ﹶَﺃأ ﱠﻥن ﹶَﺯز ﹾْﻳﺪﹶَ ﹾْﺑ ﹶَﻦ ﹶَﺃأ ﹾْﺳ ﹶَﻠ ﹶَﻢ ﻛ ﹶَ
ـﺪﻥن
ﹶَﺎﻥن ﹶَﻋـ ﹶَ ﹶَ ﹾْ
ﹺِ ﹺِ
ﺑﻨﹺِﻲ ﺳﻠﻴﻢ  ,ﻭوﻛ ﹶَ ﹺِ
ـﺎﺱس
ﹶَﺎﻥن ﹶَﻣ ﹾْﻌﺪ ﹰًﻧﺎ ﹶَﻻ ﹶَﻳ ﹶَﺰ ﹸُﺍاﻝل ﹸُﻳﺼــﺎﺏب ﻓﻴــﻪ ﺍاﻟﻨﱠـ ﹸُ
ﹶَ
ﹶَ ﹸُ
ـﻚ ﺇإﹺِ ﹶَﻟﻴـ ﹺِ
ﹺِ
ﹺِ
ﹺِﻣ ﹾْﻦ ﹺِﻗ ﹶَﺒ ﹺِﻞ ﹾْﹺِ
ـﻪ,
ﺍاﳉـ ﱢﻦ ,ﹶَﻓ ﹶَﻠـ ﱠـﲈ ﹶَﻭوﻟـ ﹶَﻴ ﹸُﻬ ﹾْﻢ ﹶَﺯز ﹾْﻳــﺪﹲٌ ﹶَﺷـﻜ ﹾْﹶَﻮﺍا ﹶَﺫذﻟـ ﹶَ ﹾْ
ﹺِ
ﺍاﲥ ﹾْﻢ ,ﹶَﻓ ﹶَﻔ ﹶَﻌ ﹸُﻠﻮﺍا,
ﹶَﻓ ﹶَﺄ ﹶَﻣ ﹶَﺮ ﹸُﻫ ﹾْﻢ ﺑﹺِ ﹾْﺎﻷﹶَ ﹶَﺫذﺍاﻥن ﹶَﺃأ ﹾْﻥن ﹸُﻳ ﹶَﺆ ﱢﺫذ ﹸُﻧﻮﺍا ﹶَﻭو ﹶَﻳ ﹾْﺮ ﹶَﻓ ﹸُﻌﻮﺍا ﹶَﺃأ ﹾْﺻ ﹶَﻮ ﹶَ ﹸُ
ﹶَﻓ ﹾْﺎﺭر ﹶَﺗ ﹶَﻔ ﹶَﻊ ﹶَﺫذﻟﹺِ ﹶَﻚ ﹶَﻋﻨ ﹸُﹾْﻬ ﹾْﻢ ﹶَﻓ ﹸُﻬ ﹾْﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺇإﱃ ﺍاﻟﻴﻮﻡم.
)( ٢

ﲣﺮﻳﺞ ﺍاﻷﺛﺮ:

ﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺍاﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﰲ ﺍاﻟﻄﺒﻘﺎﺕت ﺍاﻟﻜﺒــﲑ ) (٥٠٧/٧ﻋــﻦ
ﻣﻄﺮﻑف ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺍاﻟ ﹶَﻴ ﹶَﺴ ﹺِ
ﺎﺭر ﹼّﻱي.
ﱠ

ﻭوﺃأﺧﺮﺟــﻪ ﺍاﻟﻼﻟﻜــﺎﺋﻲ ﰲ ﻛﺮﺍاﻣــﺎﺕت ﺃأﻭوﻟﻴــﺎﺀء ﺍاﷲ – ﴍﺡح

ﺃأﺻــﻮﻝل ﺍاﻋﺘﻘــﺎﺩد ﺃأﻫــﻞ ﺍاﻟﺴــﻨﺔ ﻭوﺍاﳉﲈﻋــﺔ – )(١٩٣/٥
]ﻭوﻣــﻦ ﻃﺮﻳﻘــﻪ :ﺍاﻟــﺬﻫﺒﻲ ﰲ ﺳــﲑ ﺃأﻋــﻼﻡم ﺍاﻟﻨــﺒﻼﺀء

) [(٣١٧/٥ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒـﺪﺍاﻟﺮﲪﻦ ﺍاﺑــﻦ ﺍاﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺑــﻦ
ﺧﺎﻟﺪ ﺍاﳌﴫﻱي ,ﻭوﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺑﻦ ﻭوﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺍاﻟﻘﺮﳾ.

ﻭوﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺍاﻟﺒﻴﻬﻘــﻲ ﰲ ﺷــﻌﺐ ﺍاﻹﻳــﲈﻥن ) (٤٤٥/٤ﻣــﻦ

ﻃﺮﻳــﻖ ﺣﺮﻣﻠــﺔ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪﺍاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑــﻦ ﺳــﱪﺓة ﺍاﳉﻬﻨــﻲ

ﺍاﳊﺠﺎﺯزﻱي.

) (٢ﹶَﻣ ﹾْﻌ ﹺِﺪﻥن ﺑﻨﻲ ﹸُﺳﻠﻴﻢ :ﺑﻔﺘﺢ ﺍاﳌﻴﻢ ﻭوﺳــﻜﻮﻥن ﺍاﻟﻌــﲔ ﻭوﻛﴪـ
ﺍاﻟﺪﺍاﻝل ﺍاﳌﻬﻤﻠﺘﲔ ﺁآﺧﺮﻫﺎ ﻧــﻮﻥن .ﻭوﻫــﻮ ﹶَﻣ ﹾْﻌـ ﹺِﺪﻥن ﹶَﻓـ ﹶَﺮﺍاﻥن -
ﺑﻔﺘﺢ ﺍاﻟﻔﺎﺀء ﻭوﺍاﻟﺮﺍاﺀء ﺍاﳋﻔﻴﻔﺔ -ﻣﻦ ﺃأﻋــﲈﻝل ﺍاﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻳﺒﻌــﺪ

ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻴﻞ ﻋﲆ ﻃﺮﻳــﻖ ﻧﺠــﺪ ,ﺃأﺻــﺒﺢ ﺍاﻵﻥن ﻗﺮﻳــﺔ

ﻛﺒﲑﺓة ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻬﺪ ﺍاﻟﺬﻫﺐ .ﻳﻨﻈــﺮ :ﺍاﳌﻐــﺎﻧﻢ ﺍاﳌﻄﺎﺑــﺔ ﰲ

ﻣﻌﺎﱂ ﻃﺎﺑﺔ ﻟﻠﻔﲑﻭوﺯزﺁآﺑﺎﺩدﻱي )ﺹص ,(٣٨٦ﻭوﻭوﻓﺎﺀء ﺍاﻟﻮﻓــﺎﺀء
) (١ﺹص )(.
عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
الغ ْيالن دراسة حديثية موضوعية
ُّ

ﻟﻠﺴــــﻤﻬﻮﺩدﻱي ) ,(٤٧٦/٤ﻭوﻣﻌﺠــــﻢ ﺍاﻟﺒﻠــــﺪﺍاﻥن
).(٢٤٥/٤) ,(١٥٤/٥
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ﻣﻄــﺮﻑف ,ﻭوﺍاﺑــﻦ ﺍاﻟﻘﺎﺳــﻢ ,ﻭوﺍاﺑــﻦ ﻭوﻫــﺐ,
ﺃأﺭرﺑﻌــﺘﻬﻢ ) ﱠ

ﻟﻪ ﺑﻀﻌﺔ ﺃأﺣﺎﺩدﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮﺓة ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃأﲪﺪ ﺑــﻦ ﺩدﺍاﻭوﺩد ﺑــﻦ

ﻧﺤﻮﻩه .ﻭوﺟﺎﺀء ﰲ ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﺍاﺑﻦ ﺍاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭوﺍاﺑﻦ ﻭوﻫﺐ ﻭوﺣﺮﻣﻠﺔ

ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﺍاﻟﺘﻘﺮﻳﺐ) :ﺛﻘــﺔ ,ﱂ ﹸُﻳﺼــﺐ

ﻭوﺣﺮﻣﻠﺔ( ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻪ ,ﻭوﻫﺬﺍا ﻟﻔﻆ ﺍاﺑﻦ ﺳﻌﺪ ,ﻭوﺍاﻟﺒــﺎﻗﻲ
ﺯزﻳﺎﺩدﺓة) :ﻗﺎﻝل ﻣﺎﻟﻚ :ﺃأﻋﺠﺒﻨﻲ ﺫذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﻮﺭرﺓة ﺯزﻳﺪ ﺑــﻦ
ﺃأﺳﻠﻢ(.

ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ ﺇإﺳﻨﺎﺩد ﺍاﺑﻦ ﺳﻌﺪ:

* ﹸُﻣ ﹶَﻄ ﱢﺮﻑف ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺑﻦ ﹸُﻣ ﹶَﻄ ﱢﺮﻑف ﺍاﻟ ﹶَﻴ ﹶَﺴ ﹺِ
ﻱي ,ﺃأﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐ
ﺎﺭر ﱢ
ﺍاﳌﺪﲏ ,ﺍاﺑﻦ ﺃأﺧﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃأﻧﺲ:

ﻗﺎﻝل ﺍاﺑﻦ ﺳﻌﺪ ,ﻭوﺍاﻟﺪﺍاﺭرﻗﻄﻨﻲ) :ﺛﻘﺔ(.

ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﺑﻦ ﻃﻬﲈﻥن) :ﻗﻴﻞ ﻷﰊ ﺯزﻛﺮﻳﺎ ]ﳛﻴﻰ ﺑــﻦ

ﻣﻌﲔ[ :ﻣﻄﺮﻑف ﻣﺜﻞ ﺍاﻟﻘﻌﻨﺒﻲ ﻭوﻣﻌﻦ ﰲ ﻣﺎﻟــﻚ? ﻓﻘــﺎﻝل:

ﻣﻄﺮﻑف ﺛﻘﺔ ,ﻭوﺍاﻟﻘﻌﻨﺒــﻲ ﺛﻘــﺔ ,ﻭوﺍاﺑــﻦ ﻧــﺎﻓﻊ ﺛﻘــﺔ ,ﻛﻠﻬــﻢ
ﺛﻘﺎﺕت(.

ﻗﺎﻝل ﺃأﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ) :ﺳﺄﻟﺖ ﺃأﺑﺎ ﻋﺒﺪﺍاﷲ ]ﺃأﲪﺪ ﺑــﻦ

ﺣﻨﺒــﻞ[ ﻋــﻦ ﻣﻄــﺮﻑف? ﻓﻘــﺎﻝل :ﻛــﺎﻧﻮﺍا ﻳﻘﺪﻣﻮﻧــﻪ ﻋــﲆ

ﺃأﺻﺤﺎﺏب ﻣﺎﻟﻚ(.

ﻭوﺫذﻛﺮﻩه ﺍاﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥن ﰲ ﺍاﻟﺜﻘﺎﺕت.

ﻭوﻗﺎﻝل ﺍاﺑﻦ ﺃأﰊ ﺣﺎﺗﻢ ) :ﹸُﺳـﺌﻞ ﺃأﰊ ﻋﻨــﻪ ,ﻓﻘــﺎﻝل:

ﻣﻀﻄﺮﺏب ﺍاﳊﺪﻳﺚ ,ﺻــﺪﻭوﻕق .ﻗﻠــﺖ ﻷﰊ :ﻣــﻦ ﺃأﺣــﺐ

ﺇإﻟﻴــﻚ ﻣﻄــﺮﻑف ﺃأﻭو ﺇإﺳــﲈﻋﻴﻞ ﺑــﻦ ﺃأﰊ ﺃأﻭوﻳــﺲ? ﻓﻘــﺎﻝل:
ﻣﻄﺮﻑف(.

ﻭوﺫذﻛــﺮﻩه ﺍاﺑــﻦ ﻋــﺪﻱي ﰲ ﺍاﻟﻜﺎﻣــﻞ ﰲ ﺍاﻟﻀــﻌﻔﺎﺀء

ﻭوﻗــﺎﻝل ) :ﹸُﳛــﺪﱢ ﺙث ﻋــﻦ ﺍاﺑــﻦ ﺃأﰊ ﺫذﺋــﺐ ,ﻭوﺃأﰊ ﻣــﻮﺩدﻭوﺩد,
ﻭوﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ,ﻭوﻣﺎﻟﻚ ﻭوﻏﲑﻫﻢ ﺑﺎﳌﻨــﺎﻛﲑ( ,ﻭوﺳــﺎﻕق
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ﺃأﰊ ﺻﺎﻟﺢ ﺍاﳊﺮﺍاﲏ ,ﻋﻨﻪ.

ﺍاﺑﻦ ﻋﺪﻱي ﰲ ﺗﻀﻌﻴﻔﻪ( .ﻭوﻫﻮ ﺍاﻟﺼﻮﺍاﺏب ﺇإﻥن ﺷﺎﺀء ﺍاﷲ ﻓﻘﺪ

ﻭوﺛﻘﻪ ﺍاﺑﻦ ﺳﻌﺪ ,ﻭوﺍاﺑﻦ ﻣﻌﲔ ,ﻭوﺍاﻟﺪﺍاﺭرﻗﻄﻨﻲ .ﻭوﻟﻜﻦ ﻳﺘﻨﺒــﻪ

ﻷﻓﺮﺍاﺩدﻩه ,ﻭوﺍاﺧﺘﻼﻑف ﻃﻼﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ,ﻓﻘﺪ ﻭوﺻﻔﻪ ﺃأﺑﻮ ﺣــﺎ ﺗﻢ

ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮﺏب ﺍاﳊﺪﻳﺚ ,ﺻﺪﻭوﻕق.

ﻭوﺃأﻣــﺎ ﺫذﻛــﺮ ﺍاﺑــﻦ ﻋــﺪﻱي ﻟــﻪ ﰲ ﺍاﻟﻜﺎﻣــﻞ ﰲ

ﺍاﻟﻀﻌﻔﺎﺀء ,ﻭوﻗﻮﻟــﻪ ) :ﹸُﳛـﺪﱢ ﺙث ﻋــﻦ ﺍاﺑــﻦ ﺃأﰊ ﺫذﺋــﺐ ,ﻭوﺃأﰊ

ﻣﻮﺩدﻭوﺩد ,ﻭوﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ,ﻭوﻣﺎﻟﻚ ﻭوﻏﲑﻫﻢ ﺑﺎﳌﻨــﺎﻛﲑ(

ﻓﻘــﺪ ﺗﻌﻘﺒــﻪ ﺍاﻟــﺬﻫﺒﻲ ﰲ ﺍاﳌﻴ ـﺰﺍاﻥن ﺑﻌــﺪ ﺃأﻥن ﺫذﻛــﺮ ﺑﻌــﺾ

ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳﺚ ﺍاﳌﻨﻜﺮﺓة ﺍاﻟﺘﻲ ﺫذﻛﺮﻫﺎ ﺍاﺑﻦ ﻋﺪﻱي ﺛﻢ ﻗﺎﻝل) :ﻫﺬﻩه
ﺃأﺑﺎﻃﻴﻞ ﺣﺎﺷﺎ ﻣﻄﺮ ﹰًﻓﺎ ﻣﻦ ﺭرﻭوﺍاﻳﺎﲥﺎ ,ﻭوﺇإﻧﲈ ﺍاﻟﺒﻼﺀء ﻣﻦ ﺃأﲪﺪ

ﺑﻦ ﺩدﺍاﻭوﺩد ,ﻓﻜﻴﻒ ﺧﻔﻲ ﻫﺬﺍا ﻋﲆ ﺍاﺑﻦ ﻋﺪﻱي ,ﻓﻘــﺪ ﻛﺬﺑــﻪ
ﺍاﻟﺪﺍاﺭرﻗﻄﻨﻲ  ,ﻭوﻟﻮ ﺣﻮﻟﺖ ﻫﺬﻩه ﺇإﱃ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﻛﺎﻥن ﺃأﻭوﱃ(.
)(١

ﺃأﻳﻀﺎ ﺍاﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ
ﻭوﺗﻌﻘﺒﻪ ﹰً

ﻓﻘــﺎﻝل) :ﺫذﻛــﺮﻩه ﺍاﺑــﻦ ﻋــﺪﻱي ﰲ ﺍاﻟﻜﺎﻣــﻞ ,ﻭوﻗــﺎﻝل :ﻳــﺄﰐ

ﺑﻤﻨﺎﻛﲑ .ﺛﻢ ﺳﺎﻕق ﺃأﺣﺎﺩدﻳﺚ ﺑﻮﺍاﻃﻴﻞ ﻣﻦ ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﺃأﲪﺪ ﺑــﻦ
ﺩدﺍاﻭوﺩد ﺑــﻦ ﺃأﰊ ﺻــﺎﻟﺢ ﺍاﳊــﺮﺍاﲏ ﻋﻨــﻪ ,ﻭوﺃأﲪــﺪ ﻛﺬﺑــﻪ

ﺍاﻟﺪﺍاﺭرﻗﻄﻨﻲ ,ﻭوﺍاﻟﺬﻧﺐ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﳌﻄﺮﻑف(.

) (١ﺃأﲪــﺪ ﺑــﻦ ﺩدﺍاﻭوﺩد ﺑــﻦ ﺃأﰊ ﺻــﺎﻟﺢ ﺍاﳊــﺮﺍاﲏ :ﻛﺬﺑــﻪ
ﺍاﻟﺪﺍاﺭرﻗﻄﻨﻲ ,ﻭوﻗــﺎﻝل ﺍاﺑــﻦ ﻃــﺎﻫﺮ) :ﻳﻀــﻊ ﺍاﳊــﺪﻳﺚ(.

ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻴـﺰﺍاﻥن ﺍاﻻﻋﺘـﺪﺍاﻝل ) ,(٩٦/١ﻭوﻟﺴــﺎﻥن ﺍاﳌﻴـﺰﺍاﻥن

) ,(٤٥٤/١ﻭوﺍاﻟﻜﺸﻒ ﺍاﳊﺜﻴﺚ ).(٤٤

عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
الغ ْيالن دراسة حديثية موضوعية
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ﻣــﺎﺕت ﺳــﻨﺔ ٢٢٠ﻫـــ ,ﻭوﺭرﻭوى ﻟــﻪ ﺍاﻟﺒﺨــﺎﺭرﻱي,

ﻭوﺍاﻟﱰﻣﺬﻱي ,ﻭوﺍاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .
)(١

* ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃأﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃأﰊ ﻋﺎﻣﺮ ﺍاﻷﹶَ ﹾْﺻﺒﺤﻲ ,ﺃأﺑﻮ

ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺍاﳌﺪﲏ ,ﺇإﻣﺎﻡم ﺩدﺍاﺭر ﺍاﳍﺠﺮﺓة.
ﺍاﳍﺠﺮﺓة.

ﺭرﺃأﺱس ﺍاﳌﺘﻘﻨــﲔ ,ﻭوﻛﺒــﲑ ﺍاﳌﺘﺜﺒﺘــﲔ ,ﻭوﺇإﻣــﺎﻡم ﺩدﺍاﺭر
ﻣﺎﺕت ﺳﻨﺔ ١٧٩ﻫـ ,ﻭوﺭرﻭوى ﻟﻪ ﺍاﳉﲈﻋﺔ .
)(٢

ﺍاﳊﻜﻢ ﻋﲆ ﺇإﺳﻨﺎﺩد ﺍاﻷﺛﺮ:

ﺇإﺳﻨﺎﺩدﻩه ﺻﺤﻴﺢ ,ﻭوﻗﺪ ﺗﻮﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﹸُﻣﻄـ ﱢـﺮﻑف ﻛــﲈ ﺗﻘــﺪﻡم ﰲ
ﺍاﻟﺘﺨﺮﻳﺞ.

***

ﺍاﻟﻤﺒﺤRRRRRﺚ ﺍاﻟﺮﺍاﺑRRRRRﻊ :ﻓﻘRRRRRﻪﮫ ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳﯾRRRRRﺚ ﺍاﻟﻤﺮﻓﻮﻋRRRRRﺔ
ﻭوﺍاﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻭوﺍاﻵﺛﺎﺭر ﺍاﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ:

ﺣﺪﻳﺚ ﹴٍ
ﹴٍ
ﺛﺎﺑﺖ ﻋــﻦ ﺍاﻟﻨﺒــﻲ ﷺ ﰲ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن
ﱂ ﺃأﻗﻒ ﻋﲆ
ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن ,ﻭوﻛﻞ ﻣﺎ ﻭوﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺿﻌﻴﻒ,
ﱡ
ﻭوﺇإﻧﲈ ﺍاﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺃأﻣﲑ ﺍاﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍاﳋﻄــﺎﺏب ﺭرﴈ

ﺍاﷲ ﻋﻨــﻪ ,ﻭوﻛـﺬﺍا ﻋــﻦ ﺍاﻟﺘــﺎﺑﻌﻴﲔ ﺍاﳉﻠﻴﻠــﲔ :ﺫذﻛـﻮﺍاﻥن ﺃأﰊ
ﺻﺎﻟﺢ ﺍاﻟﺴﲈﻥن ,ﻭوﺯزﻳﺪ ﺑﻦ ﺃأﺳﻠﻢ ﺭرﲪﻬﲈ ﺍاﷲ.
ﻭوﻗﺪ ﺍاﺷﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍا ﺍاﳌﺒﺤﺚ ﻋﲆ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ:

ﺍاﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍاﻷﻭوﱃ :ﻣﴩﻭوﻋﻴﺔ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨﺪ ﹶَﺗﻐﹶَﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن:
ﱡ

ـﻮﻝل
ﺍاﺧﺘﻠﻒ ﺃأﻫــﻞ ﺍاﻟﻌﻠــﻢ ﰲ ﻣﴩــﻭوﻋﻴﺔ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨــﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐـ ﱡ
ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن ﻋﲆ ﻗﻮﻟﲔ:
ﺍاﻟﻘﻮﻝل ﺍاﻷﻭوﻝل :ﺍاﺳﺘﺤﺒﺎﺏب ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐــﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐـ ﹾْﻴﻼﻥن:
ﱡ
ﻭوﻫــﻮ ﻗــﻮﻝل ﺍاﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ  ,ﻭوﺑﻌــﺾ ﺍاﳊﻨﻔﻴــﺔ  ,ﻭوﺍاﺧﺘﻴــﺎﺭر
)(٤

)( ٣

ﺍاﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑــﺎﺯز  .ﻭوﻗــﺎﻝل ﻣﺎﻟــﻚ) :ﺃأﻋﺠﺒﻨــﻲ
)(٥

ﺫذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﻮﺭرﺓة ﺯزﻳﺪ ﺑــﻦ ﺃأﺳــﻠﻢ( ﻛــﲈ ﺗﻘــﺪﻡم ﺫذﻛــﺮﻩه ﰲ

ﲣﺮﻳﺞ ﺃأﺛﺮ ﺯزﻳﺪ ﺑﻦ ﺃأﺳﻠﻢ.
) (١ﻣﻦ ﻛﻼﻡم ﺃأﰊ ﺯزﻛﺮﻳﺎ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﰲ ﺍاﻟﺮﺟــﺎﻝل ﺭرﻭوﺍاﻳــﺔ
ﺍاﺑﻦ ﻃﻬﲈﻥن ) ,(٣٧٣ﻭوﺍاﻟﻄﺒﻘﺎﺕت ﺍاﻟﻜﺒــﲑ ),(٦١٦/٧

ﻭوﺍاﻟﺘــﺎﺭرﻳﺦ ﺍاﻟﻜﺒــﲑ ) ,(٣٩٧/٧ﻭوﺍاﳉــﺮﺡح ﻭوﺍاﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ

) ,(٣١٥/٨ﻭوﺍاﳌﻌﺮﻓـــــﺔ ﻭوﺍاﻟﺘـــــﺄﺭرﻳﺦ ﻟﻠﻔﺴـــــﻮﻱي
) ,(١٧٦/٢ﻭوﺍاﻟﻜﺎﻣـــﻞ ﻻﺑـــﻦ ﻋـــﺪﻱي ),(٣٧٧/٦

ﻭوﺛﻘــﺎﺕت ﺍاﺑــﻦ ﺣﺒــﺎﻥن ) ,(١٨٣/٩ﻭوﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل

) ,(٧٠/٢٨ﻭوﻣﻴﺰﺍاﻥن ﺍاﻻﻋﺘﺪﺍاﻝل ) ,(١٢٥/٤ﻭوﺍاﻟﻜﺎﺷﻒ
) ,(٥٤٧٩ﻭوﲥﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ) ,(١٧٥/١٠ﻭوﺗﻘﺮﻳــﺐ

ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٦٧٥٢

) (٢ﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل ) ,(٩١/٢٧ﻭوﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬــﺬﻳﺐ
) ,(٥/١٠ﻭوﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ).(٦٤٦٥

عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
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) (٣ﺍاﳌﺠﻤﻮﻉع ) ,(٣٩٦/٤ﻭوﺍاﻷﺷــﺒﺎﻩه ﻭوﺍاﻟﻨﻈــﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴــﻴﻮﻃﻲ
)ﺹص ,(٤٣٥ﻭوﺃأﺳﻨﻰ ﺍاﳌﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﴍﺡح ﺭرﻭوﺽض ﺍاﻟﻄﺎﻟــﺐ

) ,(١٢٥/١ﻭوﲢﻔـــﺔ ﺍاﳌﺤﺘـــﺎﺝج ) ,(٤٦١/١ﻭوﻣﻐﻨـــﻲ
ﺍاﳌﺤﺘﺎﺝج ).(٣١٨/١

) (٤ﺍاﻟﺒﺤﺮ ﺍاﻟﺮﺍاﺋﻖ ) ,(٢٦٩/١ﻭوﺍاﻟــﺪﺭر ﺍاﳌﺨﺘــﺎﺭر ﺣﺎﺷــﻴﺔ ﺍاﺑــﻦ
ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ). (٣٨٥/١

) (٥ﻓﺘﺎﻭوى ﻧﻮﺭر ﻋﲆ ﺍاﻟﺪﺭرﺏب ).(٣٥١/٦
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ـﻮﻝل
ﺍاﻟﻘــﻮﻝل ﺍاﻟﺜــﺎﲏ :ﻋــﺪﻡم ﺍاﺳــﺘﺤﺒﺎﺏب ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨــﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐـ ﱡ
ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن :ﻭوﻫﻮ ﻗﻮﻝل ﺍاﳌﺎﻟﻜﻴﺔ .

ﲔ ﺍا ﹶَﳌــﺮ ﹺِﺀء ﻭو ﹶَﻧ ﹾْﻔ ﹺِﺴـ ﹺِ
ﹺِ
ـﻪ,
ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹶَﻗ ﹶَﴣ ﺍاﻟ ﱠﺘ ﹾْﺜ ﹺِﻮ ﹶَ
ﻳﺐ ﹶَﺃأ ﹾْﻗ ﹶَﺒ ﹶَﻞ ,ﹶَﺣﺘﱠﻰ ﹶَﳜﹾْﻄ ﹶَﺮ ﹶَﺑ ﹾْ ﹶَ ﹾْ ﹶَ
ﹶَﻳ ﹸُﻘ ﹸُ
ﻮﻝل :ﺍا ﹾْﺫذﻛ ﹾْﹸُﺮ ﻛ ﹶَﹶَﺬﺍا ,ﺍا ﹾْﺫذﻛ ﹾْﹸُﺮ ﻛ ﹶَﹶَﺬﺍا ,ﹶَﳌﹺِﺎ ﹶَﱂ ﹾْ ﹶَﻳ ﹸُﻜ ﹾْﻦ ﹶَﻳ ﹾْﺬﻛ ﹸُﹸُﺮ ﹶَﺣﺘﱠﻰ ﹶَﻳ ﹶَﻈـ ﱠـﻞ
ﺍاﻟﺮ ﹸُﺟ ﹸُﻞ ﻻﹶَ ﹶَﻳﺪﹾْ ﹺِﺭرﻱي ﻛ ﹾْﹶَﻢ ﹶَﺻ ﱠﲆ« .
ﱠ

ﺍاﳉﻠﻴﻠﲔ :ﺫذﻛﻮﺍاﻥن ﺃأﰊ ﺻﺎﻟﺢ ﺍاﻟﺴﲈﻥن ,ﻭوﺯزﻳــﺪ ﺑــﻦ ﺃأﺳــﻠﻢ

ﹸُﻳﺪﻓﻊ ﴍ ﻫﺬﻩه ﺍاﻟﻐﻴﻼﻥن ﻭوﺍاﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﺑــﺎﻷﺫذﺍاﻥن ﺍاﻟﴩــﻋﻲ,

)(١

ﻭوﺍاﻟﺮﺍاﺟﺢ ﺇإﻥن ﺷﺎﺀء ﺍاﷲ ﻫﻮ ﺍاﻟﻘﻮﻝل ﺍاﻷﻭوﻝل ,ﻓﻘــﺪ ﱠ
ﺩدﻝل ﻋﻠﻴــﻪ

ﺃأﺛﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍاﳋﻄﺎﺏب ﺭرﴈ ﺍاﷲ ﻋﻨﻪ ,ﻭوﻛﺬﺍا ﺃأﺛﺮ ﺍاﻟﺘﺎﺑﻌﻴﲔ
ﺭرﲪﻬﲈ ﺍاﷲ ,ﻭوﱂ ﺃأﺟﺪ ﻣﻦ ﺍاﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺎﻝل ﺑﺨﻼﻓﻪ ,ﻗــﺎﻝل

ﺍاﻟﺰﺭرﻗﺎﲏ) :ﻭوﻓﻬــﻢ ﺑﻌــﺾ ﺍاﻟﺴــﻠﻒ ﻣــﻦ ﻫـﺬﺍا ﺍاﳊــﺪﻳﺚ

ﺍاﻹﺗﻴﺎﻥن ﺑﺼﻮﺭرﺓة ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ,ﻭوﺇإﻥن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﴍﻭوﻁط ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن
ﻣﻦ ﻭوﻗﻮﻋﻪ ﰲ ﺍاﻟﻮﻗﺖ ﻭوﻏﲑ ﺫذﻟﻚ( .ﺛﻢ ﺫذﻛﺮ ﺃأﺛﺮ ﺫذﻛـﻮﺍاﻥن
ﺃأﰊ ﺻﺎﻟﺢ ﺍاﻟﺴﲈﻥن ,ﺛﻢ ﺃأﺛﺮ ﻋﻤﺮ ﺑــﻦ ﺍاﳋﻄــﺎﺏب ﺭرﴈ ﺍاﷲ

ﻋﻨﻪ .
) (٢

ﺍاﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻓﺎﺋﺪﺓة ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨﺪ ﹶَﺗﻐﹶَﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن:
ﱡ

ﺟﺎﺀء ﰲ ﺃأﺛﺮ ﺫذﻛﻮﺍاﻥن ﺃأﰊ ﺻﺎﻟﺢ ﺃأﻧﻪ ﺍاﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﺤــﺪﻳﺚ ﺃأﰊ

ﻫﺮﻳﺮﺓة ,ﹶَﻋ ﹾْﻦ ﺭرﺳ ﹺِ
ﻮﻝل ﺍاﷲ ﷺ ﹶَﺃأ ﱠﻧ ﹸُﻪ ﹶَﻗـ ﹶَ
ﺍاﻟﺸـ ﹾْﻴ ﹶَﻄ ﹶَ
ـﺎﻝل» :ﺇإﹺِ ﱠﻥن ﱠ
ﺎﻥن ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا
ﹶَ ﹸُ
ﹺِ
ﹺِ
ﺎﺹص« ,ﻭوﺟﺎﺀء ﰲ ﺃأﺛــﺮ ﺯزﻳــﺪ
ﺎﻟﺼ ﹶَﻼﺓة ﹶَﻭو ﱠﱃ ﹶَﻭو ﹶَﻟ ﹸُﻪ ﹸُﺣ ﹶَﺼ ﹲٌ
ﻧﹸُﻮﺩد ﹶَﻱي ﺑﹺِ ﱠ
ـﺎﻷﹶَ ﹶَﺫذ ﹺِ
ﺑــﻦ ﺃأﺳــﻠﻢ ﺃأﻧــﻪ ﺃأﻣــﺮﻫﻢ ﺑﹺِـ ﹾْ
ﺍاﻥن ﹶَﺃأ ﹾْﻥن ﹸُﻳ ﹶَﺆ ﱢﺫذ ﹸُﻧ ـﻮﺍا ﹶَﻭو ﹶَﻳ ﹾْﺮ ﹶَﻓ ﹸُﻌ ـﻮﺍا
ﺍاﲥ ﹾْﻢ ,ﹶَﻓ ﹶَﻔ ﹶَﻌ ﹸُﻠﻮﺍا ,ﹶَﻓ ﹾْﺎﺭر ﹶَﺗ ﹶَﻔ ﹶَﻊ ﹶَﺫذﻟﹺِ ﹶَﻚ ﹶَﻋﻨ ﹸُﹾْﻬ ﹾْﻢ.
ﹶَﺃأ ﹾْﺻ ﹶَﻮ ﹶَ ﹸُ

)( ٣

ﱠ
ﻓﺪﻝل ﻫﺬﺍا ﻋﲆ ﺃأﻥن ﺍاﻟﺸﻴﻄﺎﻥن ﳞﺮﺏب ﻣــﻦ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ,ﻭوﺑــﺬﻟﻚ

ﴍﻫــﺎ ﺑــﺎﻷﺫذﺍاﻥن ,ﻓــﺈﻥن
ﻗﺎﻝل ﺍاﻟﻨﻮﻭوﻱي) :ﻭوﺍاﳌـﺮﺍاﺩد :ﺍاﺩدﻓﻌـﻮﺍا ﱠ

ﺍاﻟﺸﻴﻄﺎﻥن ﺇإﺫذﺍا ﺳﻤﻊ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﺃأﺩدﺑﺮ( .
)(٤

ﺍاﻟـﺨـﺎﺗـﻤـﺔ

***

ﺍاﳊﻤــﺪ ﺍاﷲ ﺍاﻟــﺬﻱي ﺑﻨﻌﻤــﻪ ﺗــﺘﻢ ﺍاﻟﺼــﺎﳊﺎﺕت ,ﻭوﺍاﻟﺼــﻼﺓة

ﻭوﺍاﻟﺴﻼﻡم ﻋﲆ ﺃأﴍﻑف ﺍاﻷﻧﺒﻴﺎﺀء ﻭوﺍاﳌﺮﺳﻠﲔ ,ﻭوﺁآﻟﻪ ﻭوﺻﺤﺒﻪ

ﺃأﲨﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﲔ.
ﺃأﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

ـﲇ ﺃأﻥن ﻳﴪـ ﱄ ﺇإﲤــﺎﻡم ﻫـﺬﺍا ﺍاﻟﺒﺤــﺚ
ﻓﺈﻥن ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﺍاﷲ ﻋـ ﱠ

ﺍاﻟﺬﻱي ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺎﺭرى ﺟﻬﺪﻱي ,ﻭوﻗــﺪﺭر ﺍاﺳــﺘﻄﺎﻋﺘﻲ,
ﻭوﰲ ﺍاﳋﺘﺎﻡم ﺃأﲨﻞ ﺃأﺑﺮﺯز ﺍاﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ ﺍاﻟﺘــﻲ ﺗﻮﺻــﻠﺖ ﺇإﻟﻴﻬــﺎ ﰲ

ﺍاﻟﻨﻘﺎﻁط ﺍاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻭوﻗﺪ ﺃأﺧﺮﺝج ﺍاﻟﺒﺨﺎﺭرﻱي ﻭوﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃأﰊ ﻫﺮﻳــﺮﺓة ﺭرﴈ ﺍاﷲ
ﹺِ ﹺِ
ﻠﺼـﻼ ﹺِﹶَﺓة ﹶَﺃأ ﹾْﺩد ﹶَﺑـ ﹶَـﺮ
ﻋﻨﻪ ﺃأﻥن ﺭرﺳﻮﻝل ﺍاﷲ ﷺ ﻗﺎﻝل» :ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹸُﻧــﻮﺩد ﹶَﻱي ﻟ ﱠ
ـﻤ ﹶَﻊ ﺍاﻟ ﱠﺘـ ﹾْ
ﴐ ﹲٌ
ﺍاﻟﺸ ﹾْﻴ ﹶَﻄ ﹸُ
ﱠ
ـﺄ ﹺِﺫذﻳ ﹶَﻦ ,ﹶَﻓــﺈﹺِ ﹶَﺫذﺍا
ﺍاﻁط ,ﹶَﺣ ﱠﺘــﻰ ﻻﹶَ ﹶَﻳ ﹾْﺴـ ﹶَ
ﺎﻥن ,ﹶَﻭو ﹶَﻟ ﹸُﻪ ﹸُ ﹶَ
ﺎﻟﺼﻼ ﹺِﹶَﺓة ﹶَﺃأ ﹾْﺩد ﹶَﺑـ ﹶَـﺮ ,ﹶَﺣ ﱠﺘــﻰ
ﹶَﻗ ﹶَﴣ ﺍاﻟﻨﱢﺪﹶَ ﺍا ﹶَﺀء ﹶَﺃأ ﹾْﻗ ﹶَﺒ ﹶَﻞ ,ﹶَﺣﺘﱠﻰ ﺇإﹺِ ﹶَﺫذﺍا ﹸُﺛ ﱢﻮ ﹶَﺏب ﺑﹺِ ﱠ

ﻛﺘﺎﺏب ﺍاﻟﺼﻼﺓة ,ﺭرﻗﻢ ).(٣٨٩

) (١ﻣﻮﺍاﻫﺐ ﺍاﳉﻠﻴﻞ ) ,(٤٣٤/١ﻭوﺃأﻣﺎ ﺍاﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻠــﻢ ﺃأﻗــﻒ

ﺍاﳊــﺪﻳﺚ ) ,(٣٦٩/٣ﻭوﴍﺡح ﺍاﻟﻨــﻮﻭوﻱي ﻋــﲆ ﻣﺴــﻠﻢ

) (٢ﴍﺡح ﺍاﻟﺰﺭرﻗﺎﲏ ﻋﲆ ﺍاﳌﻮﻃﺄ ).(٢٧٥/١

).(١٥٩/١٠

ﳍﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﲆ ﳾﺀء.
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) (٣ﺃأﺧﺮﺟﻪ ﺍاﻟﺒﺨﺎﺭرﻱي ﰲ ﺻــﺤﻴﺤﻪ ,ﻛﺘــﺎﺏب ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ,ﺑــﺎﺏب
ﻓﻀﻞ ﺍاﻟﺘﺄﺫذﻳﻦ ,ﺭرﻗﻢ ) ,(٦٠٨ﻭوﻣﺴــﻠﻢ ﰲ ﺻــﺤﻴﺤﻪ,

) (٤ﺍاﻷﺫذﻛــﺎﺭر )ﺹص .(٢٢٥ﻭوﻧﺤــﻮﻩه ﰲ ﺍاﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﰲ ﻏﺮﻳــﺐ
) ,(٢١٧/١٤ﻭوﻓــــﺘﺢ ﺍاﻟﺒــــﺎﺭرﻱي ﻻﺑــــﻦ ﺣﺠــــﺮ

عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
الغ ْيالن دراسة حديثية موضوعية
ُّ
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  -١ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ﺍاﻟﺴﻨﺔ ﺍاﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻴﲈ ﻭوﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍاﻷﻣــﺮ
ﺑﺎﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن.
ﱡ

  -٢ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍاﳋﻄﺎﺏب ﺭرﴈ ﺍاﷲ ﻋﻨــﻪ ﺍاﻷﻣــﺮ
ﺑﺎﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن.
ﱡ

  -٣ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍاﻟﺘﺎﺑﻌﻴﲔ ﺍاﳉﻠﻴﻠﲔ :ﺫذﻛـﻮﺍاﻥن ﺃأﰊ ﺻــﺎﻟﺢ

ﺍاﻟﺴﲈﻥن ,ﻭوﺯزﻳﺪ ﺑﻦ ﺃأﺳﻠﻢ ﺍاﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐ ﱡﻮﻝل
ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن.

  -٤ﱂ ﺃأﻗﻒ ﻋﲆ ﻗﻮﻝل ﻟﻠﺴﻠﻒ ﳜــﺎﻟﻒ ﻣــﺎ ﺟــﺎﺀء ﻋــﻦ
ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ ﺍاﳋﻄــﺎﺏب ﺭرﴈ ﺍاﷲ ﻋﻨــﻪ ,ﻭوﺍاﻟﺘــﺎﺑﻌﻴﲔ

ﺫذﻛﻮﺍاﻥن ,ﻭوﺯزﻳﺪ ﺑﻦ ﺃأﺳﻠﻢ ﰲ ﻣﴩﻭوﻋﻴﺔ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨﺪ
ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن.
ﱡ

  -٥ﺍاﻟﺮﺍاﺟﺢ ﻣﻦ ﺃأﻗﻮﺍاﻝل ﺍاﻟﻌﻠﲈﺀء ﻫﻮ ﻣﴩــﻭوﻋﻴﺔ ﺍاﻷﺫذﺍاﻥن
ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن.
ﱡ
  -٦ﻓﺎﺋﺪﺓة ﺍاﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺫذﺍاﻥن ﻋﻨﺪ ﹶَﺗ ﹶَﻐﻮﻝل ﹺِ
ﺍاﻟﻐ ﹾْﻴﻼﻥن ﻟﺪﻓﻊ ﴍ
ﱡ

ﺃأﻥن ﺍاﳊﻤﺪ ﷲ ﺭرﺏب ﺍاﻟﻌﺎﳌﲔ ,ﻭوﺻﲆ ﺍاﷲ ﻭوﺳﻠﻢ ﻋــﲆ ﻧﺒﻴﻨــﺎ
ﳏﻤﺪ ﻭوﺁآﻟﻪ ﻭوﺻﺤﺒﻪ ﺃأﲨﻌﲔ

  
ﻓﻬﮭﺮﺱس ﺍاﻟﻤﺼﺎﺩدﺭر ﻭوﺍاﻟﻤﺮﺍاﺟﻊ
  
* ﺍاﻟﻘﺮﺁآﻥن ﺍاﻟﻜﺮﻳﯾﻢ *
   .١ﺍاﻷﺩدﺏب ,ﻻﺑــﻦ ﺃأﰊ ﺷــﻴﺒﺔ :ﻋﺒ ـﺪﺍاﷲ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ

)٢٣٥ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﳏﻤــﺪ ﺭرﺿــﺎ ﺍاﻟﻘﻬــﻮﺟﻲ.

.٢

.٣

ﺑﺎﻟﺴــﻨﺔ ﺍاﻟﻨﺒﻮﻳــﺔ ,ﻭوﺧــﺪﻣﺘﻬﺎ ,ﻭوﺍاﻻﻫــﺘﲈﻡم ﺑﺎﻷﺣﺎﺩدﻳــﺚ

ﻫـﺬﺍا ﻭوﺃأﺳــﺄﻝل ﺍاﷲ ﺑﺄﺳــﲈﺋﻪ ﺍاﳊﺴــﻨﻰ ﻭوﺻــﻔﺎﺗﻪ

.٤

.٥

ﺧﺎﻟﺼﺎ ﺻﻮﺍا ﹰًﺑﺎ ,ﻭوﺃأﻥن ﻳﻨﻔﻌﻨﻲ
ﺍاﻟﻌﲆ ﺃأﻥن ﳚﻌﻞ ﻫﺬﺍا ﺍاﻟﻌﻤﻞ
ﹰً

ﺑﲈ ﻓﻴﻪ ,ﻭوﺃأﻥن ﻳﻌﻠﻤﻨﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻨﻲ ,ﻭوﺃأﻥن ﻳﻘﻴﻨﻲ ﴍ ﻧﻔﴘــ,

ﻭوﴍ ﺍاﻟﺸﻴﻄﺎﻥن ﻭوﴍﻛﻪ ,ﺇإﻧﻪ ﺳﻤﻴﻊ ﻗﺮﻳﺐ .ﻭوﺁآﺧﺮ ﺩدﻋﻮﺍاﻧﺎ

ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﻋﺒــﺪﺍاﻟﻘﺎﺩدﺭر ﺍاﻷﺭرﻧــﺆﻭوﻁط .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر
ﺍاﻟﻔﻜﺮ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط ﺟﺪﻳﺪﺓة ﻣﻨﻘﺤﺔ١٤١٤ ,ﻫـ.

  ﺍاﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭر ﺍاﳉﺎﻣﻊ ﳌـﺬﺍاﻫﺐ ﻓﻘﻬــﺎﺀء ﺍاﻷﻣﺼــﺎﺭر,

ﻻﺑﻦ ﻋﺒـﺪﺍاﻟﱪ :ﻳﻮﺳــﻒ ﺑــﻦ ﻋﺒـﺪﺍاﷲ ﺍاﻟﻘﺮﻃﺒــﻲ

ﻋﲇ .ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻜﺘﺐ ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ,ﺑــﲑﻭوﺕت .ﻁط,١

ﺍاﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ,ﻭوﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﺍاﻟﻨﺎﺱس ,ﻭوﻳﺒﲔ ﳍــﻢ ﺍاﻷﺣﻜــﺎﻡم

ﺍاﻟﴩﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃأﻣﻮﺭر ﺍاﻟﻌﺒﺎﺩدﺍاﺕت ﻭوﺍاﳌﻌﺎﻣﻼﺕت.

  ﺍاﻷﺫذﻛﺎﺭر ,ﻟﻠﻨﻮﻭوﻱي :ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﴍﻑف )٦٧٦ﻫـ(,

)٤٦٣ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ,ﻭوﳏﻤﺪ ﺑــﻦ

ﺍاﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻭوﺍاﻟﻐﻴﻼﻥن.

ﻭوﰲ ﺍاﳋﺘﺎﻡم ﺃأﻭوﴆ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻮى ﺍاﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ

ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ,ﻟﺒﻨﺎﻥن .ﻁط١٤٢٠ ,١ﻫـ.

.٦

١٤٢١ﻫـ.

  ﺃأﺳـــﻨﻰ ﺍاﳌﻄﺎﻟـــﺐ ﰲ ﴍﺡح ﺭرﻭوﺽض ﺍاﻟﻄﺎﻟـــﺐ,

ﻟﺰﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍاﻷﻧﺼﺎﺭرﻱي )٩٢٦ﻫـــ( .ﻧﴩــ:

ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻜﺘﺎﺏب ﺍاﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻁط? ,ﺑﺪﻭوﻥن ﺗﺄﺭرﻳﺦ.

  ﺍاﻷﺷﺒﺎﻩه ﻭوﺍاﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ,ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ :ﻋﺒـﺪﺍاﻟﺮﲪﻦ ﺑــﻦ

ﺃأﰊ ﺑﻜﺮ )٩١١ﻫـ( .ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻜﺘﺐ ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ,
ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٤١١ ,١ﻫـ.

  ﺍاﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺍاﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ,ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ :ﺃأﲪــﺪ

ﺑﻦ ﻋﲇ ﺍاﻟﻌﺴــﻘﻼﲏ )٨٥٢ﻫـــ( .ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﻃــﻪ

ﺍاﻟﺰﻳﻨﻲ .ﻧﴩ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍاﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴــﺔ ,ﺍاﻟﻘــﺎﻫﺮﺓة .ﻁط?,
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.٧

١٤١٤ﻫـ.

  ﺍاﻷﻧﺴﺎﺏب ,ﻟﻠﺴﻤﻌﺎﲏ :ﻋﺒـﺪﺍاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ

)٥٦٢ﻫـــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﻋﺒــﺪﺍاﻟﺮﲪﻦ ﺍاﳌﻌﻠﻤــﻲ.

ﻧﴩ :ﳎﻠــﺲ ﺩدﺍاﺋــﺮﺓة ﺍاﳌﻌــﺎﺭرﻑف ﺍاﻟﻌﺜﲈﻧﻴــﺔ ,ﺍاﳍﻨــﺪ.

.٨

.٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ :ﺍاﻟﻔﺎﺭرﻭوﻕق ﺍاﳊﺪﻳﺜﺔ.

  ﺍاﻟﺒﺤﺮ ﺍاﻟﺮﺍاﺋﻖ ﴍﺡح ﻛﻨﺰ ﺍاﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ,ﻻﺑــﻦ ﻧﺠــﻴﻢ

ﺍاﳌﴫﻱي :ﺯزﻳﻦ ﺍاﻟﺪﻳﻦ ﺑــﻦ ﺇإﺑـﺮﺍاﻫﻴﻢ )٩٧٠ﻫـــ(.

   .١٣ﲢﻔــﺔ ﺍاﳌﺤﺘــﺎﺝج ﰲ ﴍﺡح ﺍاﳌﻨﻬــﺎﺝج ,ﻻﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ

ﺍاﳍﻴﺘﻤﻲ :ﺃأﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤــﺪ )٩٧٤ﻫـــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ:
ﳉﻨــﺔ ﻣــﻦ ﺍاﻟﻌﻠــﲈﺀء .ﻧﴩــ :ﺍاﳌﻜﺘﺒــﺔ ﺍاﻟﺘﺠﺎﺭرﻳــﺔ

ﺍاﻟﻜﱪى ,ﻣﴫ ,ﻁط?١٣٥٧ ,ﻫـ.

   .١٤ﺗــﺬﻛﺮﺓة ﺍاﳊﻔــﺎﻅظ ,ﻟﻠــﺬﻫﺒﻲ :ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺃأﲪــﺪ
)٧٤٨ﻫـــ ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﻋﺒ ـﺪﺍاﻟﺮﲪﻦ ﺍاﳌﻌﻠﻤــﻲ.

ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻜﺘﺐ ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط?.

ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻜﺘــﺎﺏب ﺍاﻹﺳــﻼﻣﻲ ,ﻣﴫــ .ﻁط,٢

   .١٥ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺃأﻫــﻞ ﺍاﻟﺘﻘــﺪﻳﺲ ﺑﻤﺮﺍاﺗــﺐ ﺍاﳌﻮﺻــﻮﻓﲔ

  ﺍاﻟﺒﺤــﺮ ﺍاﻟﺰﺧــﺎﺭر ,ﻟﻠﺒــﺰﺍاﺭر :ﺃأﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮﻭو

)٨٥٢ﻫـــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﺃأﲪــﺪ ﺍاﳌﺒــﺎﺭرﻛﻲ .ﻁط,٣

ﺯزﻳﻦ ﺍاﷲ .ﻧﴩ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮﻡم ﺍاﻟﻘﺮﺁآﻥن ,ﺑﲑﻭوﺕت,

   .١٦ﺗﻔﺴــﲑ ﻏﺮﻳــﺐ ﻣــﺎ ﰲ ﺍاﻟﺼــﺤﻴﺤﲔ ﺍاﻟﺒﺨــﺎﺭرﻱي

ﺑﺪﻭوﻥن ﺗﺄﺭرﻳﺦ.

)٢٩٢ﻫـ( ﻣﻦ  ,٩ -١ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﳏﻔﻮﻅظ ﺍاﻟﺮﲪﻦ

ﻭوﻣﻜﺘﺒـــﺔ ﺍاﻟﻌﻠـــﻮﻡم ﻭوﺍاﳊﻜـــﻢ ,ﺍاﳌﺪﻳﻨـــﺔ .ﻁط,١
١٤٠٩ﻫـ.

   .١٠ﺍاﻟﺒﺤــﺮ ﺍاﻟﺰﺧــﺎﺭر ,ﻟﻠــﱪﺍاﺯز :ﺃأﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮﻭو
)٢٩٢ﻫـ( ﻣﻦ  ,١٥ -١٠ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﻋــﺎﺩدﻝل ﺑــﻦ

ﺳﻌﺪ .ﻧﴩــ :ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﺍاﻟﻌﻠــﻮﻡم ﻭوﺍاﳊﻜــﻢ ,ﺍاﳌﺪﻳﻨــﺔ
ﺍاﳌﻨﻮﺭرﺓة  .ﻁط١٤٢٧ -١٤٢٤ ,١ﻫـ.

ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ,ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ :ﺃأﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ ﺍاﻟﻌﺴﻘﻼﲏ
١٤٢٢ﻫـ.

ﻭوﻣﺴــﻠﻢ ,ﻟﻠﺤﻤﻴــﺪﻱي :ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺃأﰊ ﻧﴫــ
)٤٨٨ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﺯزﺑﻴﺪﺓة ﳏﻤﺪ .ﻧﴩ :ﻣﻜﺘﺒــﺔ
ﺍاﻟﺴﻨﺔ ,ﺍاﻟﻘﺎﻫﺮﺓة .ﻁط١٤١٥ ,١ﻫـ

   .١٧ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ,ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ :ﺃأﲪﺪ ﺑــﻦ ﻋــﲇ
ﺍاﻟﻌﺴـــﻘﻼﲏ )٨٥٢ﻫــــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴـــﻖ :ﺻـــﻐﲑ

ﺍاﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﲏ ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ,ﺍاﻟﺮﻳــﺎﺽض .ﻁط,١

   .١١ﺍاﻟﺘﺎﺭرﻳﺦ ﺍاﻟﻜﺒﲑ ,ﻟﻠﺒﺨﺎﺭرﻱي :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇإﺳــﲈﻋﻴﻞ

١٤١٦ﻫـ.

   .١٢ﺍاﻟﺘﺤﺒﲑ ﻹﻳﻀﺎﺡح ﻣﻌــﺎﲏ ﺍاﻟﺘﻴﺴــﲑ ,ﻟﻠﺼــﻨﻌﺎﲏ:

ﻻﺑﻦ ﻋﺒـﺪﺍاﻟﱪ :ﻳﻮﺳــﻒ ﺑــﻦ ﻋﺒـﺪﺍاﷲ ﺍاﻟﻘﺮﻃﺒــﻲ

ﺻـــﺒﺤﻲ ﺣـــﻼﻕق .ﻧﴩـــ :ﻣﻜﺘﺒـــﺔ ﺍاﻟﺮﺷـــﺪ,

ﻧﴩــ :ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻷﻭوﻗــﺎﻑف ﻭوﺍاﻟﺸــﺆﻭوﻥن ﺍاﻷﺳــﻼﻣﻴﺔ

)٢٥٦ﻫـ( .ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻜﺘﺐ ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ,ﺑﲑﻭوﺕت.

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇإﺳﲈﻋﻴﻞ )١١٨٢ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ
ﺍاﻟﺮﻳﺎﺽض.ﻁط١٤٣٣ ,١ﻫـ.
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   .١٨ﺍاﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﳌﺎ ﰲ ﺍاﳌﻮﻃــﺄ ﻣــﻦ ﺍاﳌﻌــﺎﲏ ﻭوﺍاﻷﺳــﺎﻧﻴﺪ.

)٤٦٣ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺍاﳌﺤﻘﻘــﲔ.
ﺑﺎﳌﻐﺮﺏب.
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   .١٩ﲥﺬﻳﺐ ﺍاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ,ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ :ﺃأﲪﺪ ﺑــﻦ ﻋــﲇ

ﺍاﻟﻌﺴﻘﻼﲏ )٨٥٢ﻫـ( ,ﻣﺼﻮﺭرﺓة ﻋﻦ ﻃﺒﻌﺔ ﺩدﺍاﺋﺮﺓة

ﺍاﳌﻌــﺎﺭرﻑف ﺍاﻟﻌﺜﲈﻧﻴــﺔ ,ﺍاﳍﻨــﺪ .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻜﺘــﺎﺏب
ﺍاﻹﺳﻼﻣﻲ ,ﺍاﻟﻘﺎﻫﺮﺓة.

   .٢٠ﲥــﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻜــﲈﻝل ﰲ ﺃأﺳــﲈﺀء ﺍاﻟﺮﺟــﺎﻝل ,ﻟﻠﻤــﺰﻱي:

ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪﺍاﻟﺮﲪﻦ )٧٤٣ﻫـــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ:

ﺑﺸﺎﺭر ﻋﻮﺍاﺩد .ﻧﴩ :ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺍاﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ,ﺑــﲑﻭوﺕت.
ﻁط١٤٠٦ ,٤ﻫـ.

   .٢١ﲥﺬﻳﺐ ﺍاﻟﻠﻐﺔ ,ﻟﻸﺯزﻫﺮﻱي :ﺃأﰊ ﻣﻨﺼﻮﺭر ﳏﻤﺪ ﺑﻦ

ﺃأﲪﺪ )٣٧٠ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺽض .ﻧﴩــ:

   .٢٥ﺍاﳉﺎﻣﻊ ﺍاﻟﻜﺒﲑ ,ﻟﻠﱰﻣــﺬﻱي :ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻴﺴــﻰ

)٢٧٩ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﺑﺸــﺎﺭر ﻋـﻮﺍاﺩد .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر
ﺍاﻟﻐﺮﺏب ﺍاﻹﺳﻼﻣﻲ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٩٩٨ ,٢ﻡم.

   .٢٦ﺍاﳉﺮﺡح ﻭوﺍاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ,ﻻﺑﻦ ﺃأﰊ ﺣﺎﺗﻢ :ﻋﺒـﺪﺍاﻟﺮﲪﻦ

ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ )٣٢٧ﻫـــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﻋﺒ ـﺪﺍاﻟﺮﲪﻦ

ﺍاﳌﻌﻠﻤﻲ .ﻧﴩ :ﳎﻠﺲ ﺩدﺍاﺋﺮﺓة ﺍاﳌﻌــﺎﺭرﻑف ﺍاﻟﻌﺜﲈﻧﻴــﺔ,
ﺍاﳍﻨﺪ .ﻁط.١

   .٢٧ﺍاﻟﺪﻋﺎﺀء ,ﻟﻠﻀﺒﻲ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﻴﻞ ﺑــﻦ ﻏــﺰﻭوﺍاﻥن
)١٩٥ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪﺍاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍاﻟﺒﻌﻴﻤﻲ .ﻧﴩ:

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍاﻟﺮﺷﺪ ,ﺍاﻟﺮﻳﺎﺽض .ﻁط١٤١٩ ,١ﻫـ.

ﺩدﺍاﺭر ﺇإﺣﻴــﺎﺀء ﺍاﻟــﱰﺍاﺙث ﺍاﻟﻌــﺮﰊ ,ﺑــﲑﻭوﺕت .ﻁط,١

   .٢٨ﺍاﻟـــﺪﻋﺎﺀء ,ﻟﻠﻄـــﱪﺍاﲏ :ﺳـــﻠﻴﲈﻥن ﺑـــﻦ ﺃأﲪـــﺪ

   .٢٢ﺍاﻟﺜﻘــﺎﺕت ,ﻻﺑــﻦ ﺣﺒــﺎﻥن :ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺣﺒــﺎﻥن

ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﺒﺸــﺎﺋﺮ ﺍاﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ,ﺑــﲑﻭوﺕت .ﻁط,١

٢٠٠١ﻡم.

)٣٥٤ﻫـ( .ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺋﺮﺓة ﺍاﳌﻌﺎﺭرﻑف ﺍاﻟﻌﺜﲈﻧﻴﺔ ,ﺍاﳍﻨﺪ.
ﻁط١٣٩٣ ,١ﻫـ.

   .٢٣ﺟﺎﻣﻊ ﺍاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﰲ ﺃأﺣﺎﻡم ﺍاﳌﺮﺍاﺳﻴﻞ ,ﻟﻠﻌﻼﺋــﻲ:
ﺻﻼﺡح ﺍاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ )٧٦١ﻫـــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ:

ﲪﺪﻱي ﺍاﻟﺴﻠﻔﻲ .ﻧﴩــ :ﻋــﺎﱂ ﺍاﻟﻜﺘــﺐ ,ﺑــﲑﻭوﺕت.
ﻁط١٤١٧ ,٣ﻫـ.

   .٢٤ﺍاﳉﺎﻣﻊ ﺍاﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍاﳌﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺭرﺳﻮﻝل ﺍاﷲ
ﺻﲆ ﺍاﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭوﺳﻠﻢ ﻭوﺳﻨﻨﻪ ﻭوﺃأﻳﺎﻣﻪ ,ﻟﻠﺒﺨــﺎﺭرﻱي:
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇإﺳﲈﻋﻴﻞ )٢٥٦ﻫـ( ,ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻭوﺍاﻋﺘﻨﺎﺀء:

ﳏﻤﺪ ﺯزﻫــﲑ ﺍاﻟﻨــﺎﴏ ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر ﻃــﻮﻕق ﺍاﻟﻨﺠــﺎﺓة,
ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٤٢٢ ,١ﻫـ.

عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
الغ ْيالن دراسة حديثية موضوعية
ُّ

)٣٦٠ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﳏﻤــﺪ ﺳــﻌﻴﺪ ﺍاﻟﺒﺨــﺎﺭرﻱي.
١٤٠٧ﻫـ.

   .٢٩ﺩدﻻﺋــﻞ ﺍاﻟﻨﺒــﻮﺓة ﻭوﻣﻌﺮﻓــﺔ ﺃأﺣــﻮﺍاﻝل ﺻــﺎﺣﺐ
ﺍاﻟﴩـــﻳﻌﺔ ,ﻟﻠﺒﻴﻬﻘـــﻲ :ﺃأﲪـــﺪ ﺑـــﻦ ﺍاﳊﺴـــﲔ

)٤٥٨ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪﺍاﳌﻌﻄﻲ ﻗﻠﻌﺠﻲ .ﻧﴩ:
ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻜﺘﺐ ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٤٢٣ ,٢ﻫـ.

   .٣٠ﺫذﻛﺮ ﺃأﺳﲈﺀء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭوﻫﻮ ﻣﻮﺛﻖ ,ﻟﻠﺬﻫﺒﻲ:
ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺃأﲪــﺪ )٧٤٨ﻫـــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﳏﻤــﺪ

ﺷــﻜﻮﺭر .ﻧﴩــ :ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﺍاﳌﻨــﺎﺭر ,ﺍاﻷﺭرﺩدﻥن .ﻁط,١
١٤٠٦ﻫـ.

   .٣١ﺭرﺩد ﺍاﳌﺤﺘــﺎﺭر ﻋــﲆ ﺍاﻟــﺪﺭر ﺍاﳌﺨﺘــﺎﺭر )ﺣﺎﺷــﻴﺔ ﺍاﺑــﻦ
ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ( ,ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ :ﳏﻤﺪ ﺃأﻣــﲔ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ
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)١٢٥٢ﻫـ( .ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻔﻜــﺮ ,ﺑــﲑﻭوﺕت .ﻁط,٢
١٤١٢ﻫـ.

   .٣٢ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳــﺚ ﺍاﻟﻀــﻌﻴﻔﺔ ﻭوﺍاﳌﻮﺿــﻮﻋﺔ
ﻭوﺃأﺛﺮﻫﺎ ﺍاﻟﺴﻴﺊ ﰲ ﺍاﻷﻣﺔ ,ﻟﻸﻟﺒــﺎﲏ :ﳏﻤــﺪ ﻧــﺎﴏ

ﺍاﻟــﺪﻳﻦ )١٤٢٠ﻫـــ( .ﻧﴩــ :ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﺍاﳌﻌــﺎﺭرﻑف,
ﺍاﻟﺮﻳﺎﺽض .ﻁط١٤١٢ ,١ﻫـ.

   .٣٣ﺍاﻟﺴﻨﻦ ,ﻻﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ )٢٧٥ﻫـ(,
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﺑﺸﺎﺭر ﻋﻮﺍاﺩد ﻣﻌﺮﻭوﻑف .ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﳉﻴﻞ,
ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٤١٨ ,١ﻫـ.

   .٣٤ﺍاﻟﺴــﻨﻦ ,ﻷﰊ ﺩدﺍاﻭوﺩد :ﺳــﻠﻴﲈﻥن ﺑــﻦ ﺍاﻷﺷــﻌﺚ
)٢٧٥ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺰﺕت ﺍاﻟﺪﻋﺎﺱس .ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺭر

ﺍاﺑﻦ ﺣﺰﻡم ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٤١٨ ,١ﻫـ.

   .٣٥ﺍاﻟﺴــﻨﻦ ,ﻟﺴــﻌﻴﺪ ﺑــﻦ ﻣﻨﺼــﻮﺭر )٢٢٧ﻫـــ(,
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﺣﺒﻴﺐ ﺍاﻟﺮﲪﻦ ﺍاﻷﻋﻈﻤــﻲ .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر
ﺍاﻟﻜﺘﺐ ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط?.

   .٣٦ﺍاﻟﺴﻨﻦ ﺍاﻟﻜﱪى ,ﻟﻠﻨﺴــﺎﺋﻲ :ﺃأﲪــﺪ ﺑــﻦ ﺷــﻌﻴﺐ

ﻭوﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ,ﻟﻼﻟﻜــﺎﺋﻲ :ﻫﺒــﺔ ﺍاﷲ ﺑــﻦ ﺍاﳊﺴــﻦ

)٤١٨ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﺃأﲪﺪ ﺍاﻟﻐﺎﻣﺪﻱي .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر
ﻃﻴﺒﺔ ,ﺍاﻟﺮﻳﺎﺽض .ﻁط١٤١٦ ,٤ﻫـ.

   .٣٩ﴍﺡح ﺍاﻟﺰﺭرﻗــﺎﲏ ﻋــﲆ ﻣﻮﻃــﺄ ﺍاﻹﻣــﺎﻡم ﻣﺎﻟــﻚ,
ﻟﻠﺰﺭرﻗﺎﲏ :ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒـﺪﺍاﻟﺒﺎﻗﻲ )١١٢٢ﻫـــ(,
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﻃﻪ ﻋﺒﺪﺍاﻟﺮﺅؤﻭوﻑف .ﻧﴩ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍاﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ

ﺍاﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ,ﺍاﻟﻘﺎﻫﺮﺓة .ﻁط١٤٢٤ ,١ﻫـ.

   .٤٠ﴍﺡح ﻋﻠﻞ ﺍاﻟﱰﻣﺬﻱي ,ﻻﺑﻦ ﺭرﺟﺐ :ﻋﺒﺪﺍاﻟﺮﲪﻦ
ﺑـــﻦ ﺃأﲪـــﺪ )٧٩٥ﻫــــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴـــﻖ :ﺩد .ﳘـــﺎﻡم
ﻋﺒــﺪﺍاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺳــﻌﻴﺪ .ﻧﴩــ :ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﺍاﻟﺮﺷــﺪ,

ﺍاﻟﺮﻳﺎﺽض .ﻁط١٤٢١ ,٢ﻫـ.

   .٤١ﺷﻌﺐ ﺍاﻹﻳــﲈﻥن ,ﻟﻠﺒﻴﻬﻘــﻲ :ﺃأﲪــﺪ ﺑــﻦ ﺍاﳊﺴــﲔ

)٤٥٨ﻫـــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﻋﺒ ـﺪﺍاﻟﻌﲇ ﻋﺒﺪﺍاﳊﻤﻴــﺪ.

ﻧﴩ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍاﻟﺮﺷﺪ ,ﺍاﻟﺮﻳﺎﺽض .ﻁط١٤٢٣ ,١ﻫـ.

   .٤٢ﺍاﻟﺼــﺤﺎﺡح ﺗــﺎﺝج ﺍاﻟﻠﻐــﺔ ﻭوﺻــﺤﺎﺡح ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ,
ﻟﻠﺠــﻮﻫﺮﻱي :ﺇإﺳــﲈﻋﻴﻞ ﺑــﻦ ﲪــﺎﺩد )٣٩٣ﻫـــ(,

)٣٠٣ﻫـ( ,ﺑﺈﴍﺍاﻑف :ﺷﻌﻴﺐ ﺍاﻷﻧــﺆﻭوﻁط .ﻧﴩــ:

ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﺃأﲪــﺪ ﻋﺒـﺪﺍاﻟﻐﻔﻮﺭر ﻋﻄــﺎﺭر .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر

   .٣٧ﺳﲑ ﺃأﻋﻼﻡم ﺍاﻟﻨﺒﻼﺀء ,ﻟﻠﺬﻫﺒﻲ :ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺃأﲪــﺪ

   .٤٣ﺍاﻟﺼﺤﻴﺢ ,ﻻﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤــﺔ :ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺇإﺳــﺤﺎﻕق

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٤٢١ ,١ﻫـ.

)٧٤٨ﻫـــ ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﺷــﻌﻴﺐ ﺍاﻷﺭرﻧــﺎﺅؤﻭوﻁط

ﻭوﺁآﺧﺮﻭوﻥن .ﻧﴩــ :ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺍاﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ,ﺑــﲑﻭوﺕت.
ﻁط١٤٢٢ ,١١ﻫـ.

   .٣٨ﴍﺡح ﺃأﺻﻮﻝل ﺍاﻋﺘﻘﺎﺩد ﺃأﻫﻞ ﺍاﻟﺴﻨﺔ ﻭوﺍاﳉﲈﻋــﺔ ﻣــﻦ

ﺍاﻟﻜﺘــﺎﺏب ﻭوﺍاﻟﺴــﻨﺔ ﻭوﺇإﲨــﺎﻉع ﺍاﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﻭوﺍاﻟﺘــﺎﺑﻌﲔ
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ﺍاﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٤٠٧ ,٤ﻫـ.

)٣١١ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﳏﻤــﺪ ﺍاﻷﻋﻈﻤــﻲ .ﻧﴩــ:
ﺍاﳌﻜﺘﺐ ﺍاﻹﺳﻼﻣﻲ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٤١٢ ,٢ﻫـ.

   .٤٤ﺍاﻟﺼــﺤﻴﺢ ,ﳌﺴــﻠﻢ ﺑــﻦ ﺍاﳊﺠــﺎﺝج )٢٦١ﻫـــ(,
ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﳏﻤــﺪ ﻓ ـﺆﺍاﺩد ﻋﺒ ـﺪﺍاﻟﺒﺎﻗﻲ .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر
ﺍاﻟﻜﺘﺐ ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط?١٤١٣ ,ﻫـ.

عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
الغ ْيالن دراسة حديثية موضوعية
ُّ
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   .٤٥ﺍاﻟﻀﻌﻔﺎﺀء ﻭوﺍاﳌﱰﻭوﻛﻮﻥن ,ﻟﻠـﺪﺍاﺭرﻗﻄﻨﻲ :ﻋــﲇ ﺑــﻦ

ﻋﻤﺮ )٣٨٥ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﺻﺒﺤﻲ ﺍاﻟﺴــﺎﻣﺮﺍاﺋﻲ.

ﻧﴩـــ :ﻣﺆﺳﺴـــﺔ ﺍاﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ ,ﺑـــﲑﻭوﺕت .ﻁط,٢
١٤٠٦ﻫـ.

   .٤٦ﺍاﻟﻀـــﻌﻔﺎﺀء ﻭوﺍاﳌﱰﻭوﻛـــﲔ ,ﻻﺑـــﻦ ﺍاﳉـــﻮﺯزﻱي:
ﻋﺒــﺪﺍاﻟﺮﲪﻦ ﺑــﻦ ﻋــﲇ )٥٩٧ﻫـــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ:

ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺍاﻟﻘــﺎﴈ .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻜﺘــﺐ ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ,
ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط?.

ﻟﻠﺪﺍاﺭرﻗﻄﻨﻲ :ﻋﲇ ﺑﻦ ﻋﻤــﺮ )٣٨٥ﻫـــ( ﻣــﻦ -١

 ,١١ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﳏﻔﻮﻅظ ﺍاﻟــﺮﲪﻦ ﺯزﻳــﻦ ﺍاﷲ .ﻧﴩــ:
ﺩدﺍاﺭر ﻃﻴﺒﺔ ,ﺍاﻟﺮﻳﺎﺽض .ﻁط.١

   .٥١ﺍاﻟﻌﻠـــﻞ ﺍاﻟـــﻮﺍاﺭرﺩدﺓة ﰲ ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳـــﺚ ﺍاﻟﻨﺒﻮﻳـــﺔ,
ﻟﻠﺪﺍاﺭرﻗﻄﻨﻲ :ﻋﲇ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ )٣٨٥ﻫـ( ﻣــﻦ -١٢

 ,١٦ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﳏﻤــﺪ ﺍاﻟــﺪﺑﺎﳼ .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﺑــﻦ

ﺍاﳉﻮﺯزﻱي ,ﺍاﻟﺮﻳﺎﺽض .ﻁط١٤٢٧ ,١ﻫـ.

   .٥٢ﻋﻤــﺪﺓة ﺍاﻟﻘــﺎﺭرﻱي ﴍﺡح ﺻــﺤﻴﺢ ﺍاﻟﺒﺨــﺎﺭرﻱي,

   .٤٧ﺍاﻟﻀــﻌﻔﺎﺀء ﻭوﺍاﳌﱰﻭوﻛــﲔ ,ﻟﻠﻨﺴــﺎﺋﻲ :ﺃأﲪــﺪ ﺑــﻦ

ﻟﻠﻌﻴﻨﻲ :ﳏﻤﻮﺩد ﺑﻦ ﺃأﲪﺪ )٨٥٥ﻫـــ( .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر

ﻭوﻛﲈﻝل ﺍاﳊﻮﺕت .ﻧﴩ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍاﻟﻜﺘﺐ ﺍاﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ,

   .٥٣ﻋﻤﻞ ﺍاﻟﻴﻮﻡم ﻭوﺍاﻟﻠﻴﻠﺔ ,ﻻﺑــﻦ ﺍاﻟﺴــﻨﻲ :ﺃأﲪــﺪ ﺑــﻦ

ﺷﻌﻴﺐ )٣٠٣ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﺑﻮﺭرﺍاﻥن ﺍاﻟﻀــﻨﺎﻭوﻱي,
ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٤٠٥ ,١ﻫـ.

   .٤٨ﺍاﻟﻀــﻌﻔﺎﺀء ﻭوﻣــﻦ ﻧﺴــﺐ ﺇإﱃ ﺍاﻟﻜــﺬﺏب ﻭوﻭوﺿــﻊ
ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﻭوﻣﻦ ﻏﻠﺐ ﻋــﲆ ﺣﺪﻳﺜــﻪ ﺍاﻟــﻮﻫﻢ ﻭوﻣــﻦ

ﻳﺘﻬﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻭوﳎﻬﻮﻝل ﺭرﻭوى ﻣﺎ ﻻﻳﺘــﺎﺑﻊ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭوﺻﺎﺣﺐ ﺑﺪﻋﺔ ﻳﻐﻠﻮ ﻓﻴﻬــﺎ ﻭوﻳــﺪﻋﻮ ﺇإﻟﻴﻬــﺎ

ﺇإﺣﻴﺎﺀء ﺍاﻟﱰﺍاﺙث ﺍاﻟﻌﺮﰊ ,ﺑﲑﻭوﺕت.

ﳏﻤﺪ )٣٦٤ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﺳﻠﻴﻢ ﺍاﳍﻼﱄ .ﻧﴩــ:
ﺩدﺍاﺭر ﺍاﺑﻦ ﺣﺰﻡم ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٤٢٢ ,١ﻫـ.

   .٥٤ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ,ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ

)٢٧٦ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺍاﳉﺒــﻮﺭرﻱي .ﻧﴩــ:

ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻷﻭوﻗــــﺎﻑف ﺑــــﺎﻟﻌﺮﺍاﻕق ,ﺑﻐــــﺪﺍاﺩد .ﻁط,١

ﻭوﺇإﻥن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ,ﻟﻠﻌﻘﻴﲇ:

١٣٩٧ﻫـ.

ﺍاﻟﺴﻠﻔﻲ ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﺼــﻤﻴﻌﻲ ,ﺍاﻟﺮﻳــﺎﺽض .ﻁط,١

)٢٢٤ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﺣﺴﲔ ﴍﻑف .ﻧﴩ :ﳎﻤﻊ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤــﺮﻭو )٣٢٢ﻫــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﲪــﺪﻱي
١٤٢٠ﻫـ.

   .٤٩ﺍاﻟﻄﺒﻘﺎﺕت ﺍاﻟﻜﺒﲑ ,ﳌﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ )٢٣٠ﻫـــ(,
ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﻋــﲇ ﳏﻤــﺪ ﻋﻤــﺮ .ﻧﴩــ :ﻣﻜﺘﺒــﺔ

ﺍاﳋﺎﻧﺠﻲ ,ﺍاﻟﻘﺎﻫﺮﺓة .ﻁط١٤٢١ ,١ﻫـ.

   .٥٠ﺍاﻟﻌﻠـــﻞ ﺍاﻟـــﻮﺍاﺭرﺩدﺓة ﰲ ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳـــﺚ ﺍاﻟﻨﺒﻮﻳـــﺔ,
عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
الغ ْيالن دراسة حديثية موضوعية
ُّ

   .٥٥ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ,ﻷﰊ ﻋﺒﻴﺪ ﺍاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑــﻦ ﺳــﻼﻡم
ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﺍاﻟﻘﺎﻫﺮﺓة .ﻁط?١٤٠٤ ,ﻫـ.

   .٥٦ﺍاﻟﻔﺎﺋﻖ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ,ﻟﻠﺰﳐﴩﻱي :ﳏﻤﻮﺩد
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ )٥٣٨ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﻋــﲇ ﺍاﻟﺒﺠــﺎﻭوﻱي,
ﻭوﳏﻤﺪ ﺃأﺑﻮ ﺍاﻟﻔﻀﻞ ﺇإﺑﺮﺍاﻫﻴﻢ .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﳌﻌﺮﻓــﺔ,

ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط.٢
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   .٥٧ﻓﺘﺎﻭوى ﻧﻮﺭر ﻋﲆ ﺍاﻟﺪﺭرﺏب ,ﻻﺑﻦ ﺑﺎﺯز :ﻋﺒـﺪﺍاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺑـــﻦ ﻋﺒـــﺪﺍاﷲ )١٤٢٠ﻫــــ( ,ﲨﻌﻬـــﺎ :ﳏﻤـــﺪ
ﺍاﻟﺸــﻮﻳﻌﺮ .ﻧﴩــ :ﺍاﻟﺮﺋﺎﺳــﺔ ﺍاﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺒﺤــﻮﺙث
ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭوﺍاﻹﻓﺘﺎﺀء ,ﺍاﻟﺮﻳﺎﺽض .ﻁط١٤٢٨ ,١ﻫـ.

ﺍاﻟﻜﺘﺐ ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٤١٨ ,١ﻫـ.

   .٦٣ﺍاﻟﻜﺸﻒ ﺍاﳊﺜﻴﺚ ﻋﻤﻦ ﺭرﻣﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺍاﳊــﺪﻳﺚ,
ﻟﻠﺤﻠﺒــﻲ :ﺇإﺑــﺮﺍاﻫﻴﻢ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ )٨٤١ﻫـــ(,

ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﺻــﺒﺤﻲ ﺍاﻟﺴــﺎﻣﺮﺍاﺋﻲ .ﻧﴩــ :ﻋــﺎﱂ

   .٥٨ﻓﺘﺢ ﺍاﻟﺒﺎﺭرﻱي ﺑﴩﺡح ﺻــﺤﻴﺢ ﺍاﻟﺒﺨــﺎﺭرﻱي ,ﻻﺑــﻦ

ﺍاﻟﻜﺘﺐ ,ﻭوﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍاﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط,١

ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﳌﻌﺮﻓﺔ ,ﺑــﲑﻭوﺕت .ﻁط? .ﻣﺼــﻮﺭرﺓة ﻋــﻦ

   .٦٤ﻟﺴــﺎﻥن ﺍاﳌﻴـﺰﺍاﻥن ,ﻻﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ :ﺃأﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻋــﲇ

ﺣﺠﺮ :ﺃأﲪﺪ ﺑــﻦ ﻋــﲇ ﺍاﻟﻌﺴــﻘﻼﲏ )٨٥٢ﻫـــ(.

ﻃﺒﻌﺔ ﺍاﳌﻜﺘﺒــﺔ ﺍاﻟﺴــﻠﻔﻴﺔ ﺍاﻷﻭوﱃ ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﳏــﺐ
ﺍاﻟﺪﻳﻦ ﺍاﳋﻄﻴﺐ ,ﻭوﺗﺮﻗﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍاﺩد ﻋﺒﺪﺍاﻟﺒﺎﻗﻲ.

١٤٠٧ﻫـ.

)٨٥٢ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪﺍاﻟﻔﺘﺎﺡح ﺃأﺑﻮ ﻏﺪﺓة .ﻧﴩ:

ﻣﻜﺘﺐ ﺍاﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕت ﺍاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ,ﺣﻠﺐ .ﻁط.١

   .٥٩ﺍاﻟﻜﺎﺷﻒ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣــﻦ ﻟــﻪ ﺭرﻭوﺍاﻳــﺔ ﰲ ﺍاﻟﻜﺘــﺐ

   .٦٥ﺍاﳌﺠﺮﻭوﺣﲔ ﻣﻦ ﺍاﳌﺤﺪﺛﲔ ,ﻻﺑﻦ ﺣﺒــﺎﻥن :ﳏﻤــﺪ

ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍاﻣﺔ ,ﻭوﺃأﲪﺪ ﺍاﳋﻄﻴــﺐ .ﻧﴩــ:

ﻧﴩــــ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﺼــــﻤﻴﻌﻲ ,ﺍاﻟﺮﻳــــﺎﺽض .ﻁط,١

ﺍاﻟﺴﺘﺔ ,ﻟﻠــﺬﻫﺒﻲ :ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺃأﲪــﺪ )٧٤٨ﻫـــ(,

ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻘﺒﻠﺔ ,ﻭوﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮﻡم ﺍاﻟﻘﺮﺁآﻥن .ﺟﺪﺓة .ﻁط,١

١٤١٣ﻫـ.

ﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥن )٣٥٤ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﲪﺪﻱي ﺍاﻟﺴــﻠﻔﻲ.
١٤٢٠ﻫـ.

   .٦٦ﳎﻤﻊ ﺍاﻟﺰﻭوﺍاﺋﺪ ﻭوﻣﻨﺒﻊ ﺍاﻟﻔﻮﺍاﺋﺪ ,ﻟﻠﻬﻴﺜﻤــﻲ :ﻋــﲇ

   .٦٠ﺍاﻟﻜﺎﻣــﻞ ﰲ ﺿــﻌﻔﺎﺀء ﺍاﻟﺮﺟــﺎﻝل ,ﻻﺑــﻦ ﻋــﺪﻱي:

ﺑــﻦ ﺃأﰊ ﺑﻜــﺮ )٨٠٧ﻫـــ( .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻜﺘــﺎﺏب

ﺯزﻛـــﺎﺭر .ﻧﴩـــ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻔﻜـــﺮ ,ﺑـــﲑﻭوﺕت .ﻁط,٣

   .٦٧ﺍاﳌﺠﻤﻮﻉع ﴍﺡح ﺍاﳌﺬﻫﺐ ,ﻟﻠﻨــﻮﻭوﻱي :ﳛﻴــﻰ ﺑــﻦ

   .٦١ﺍاﻟﻜﺘﺎﺏب ﺍاﳌﺼﻨﻒ ﰲ ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳﺚ ﻭوﺍاﻵﺛﺎﺭر ,ﻻﺑــﻦ

   .٦٨ﺍاﳌﺮﺍاﺳــﻴﻞ ,ﻻﺑــﻦ ﺃأﰊ ﺣــﺎ ﺗﻢ :ﻋﺒـﺪﺍاﻟﺮﲪﻦ ﺑــﻦ

ﻛﲈﻝل ﺍاﳊﻮﺕت .ﻧﴩ :ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﺍاﻟﺮﺷــﺪ ,ﺍاﻟﺮﻳــﺎﺽض.

ﻧﴩـــ :ﻣﺆﺳﺴـــﺔ ﺍاﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ ,ﺑـــﲑﻭوﺕت .ﻁط,٢

ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺑﻦ ﻋﺪﻱي )٣٦٥ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﺳــﻬﻴﻞ
١٤٠٩ﻫـ.

ﺃأﰊ ﺷﻴﺒﺔ :ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ )٢٣٥ﻫـ( ,ﲢﻘﻴــﻖ:
ﻁط١٤٠٩ ,١ﻫـ.

   .٦٢ﻛﺸﺎﻑف ﺍاﻟﻘﻨــﺎﻉع ﻋــﻦ ﻣــﺘﻦ ﺍاﻹﻗﻨــﺎﻉع ,ﻟﻠﺒﻬــﻮﰐ:

ﻣﻨﺼــﻮﺭر ﺑــﻦ ﻳــﻮﻧﺲ )١٠٥١ﻫـــ( .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر
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ﺍاﻟﻌﺮﰊ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٤٠٢ ,٣ﻫـ.

ﴍﻑف )٦٧٦ﻫـ( .ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻔﻜﺮ .ﻁط ?.

ﳏﻤﺪ )٣٢٧ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﺷــﻜﺮ ﺍاﷲ ﻗﻮﺟــﺎﲏ.
١٤١٨ﻫـ.

   .٦٩ﺍاﳌﺴﻨﺪ ,ﻷﰊ ﻳﻌﲆ :ﺃأﲪﺪ ﺑــﻦ ﻋــﲇ )٣٠٧ﻫـــ(,
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﺣﺴﲔ ﺃأﺳﺪ .ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,

عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
الغ ْيالن دراسة حديثية موضوعية
ُّ
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ﺩدﻣﺸﻖ .ﻁط١٤١٢ ,١ﻫـ.

   .٧٠ﺍاﳌﺴﻨﺪ ,ﻷﲪﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺣﻨﺒــﻞ ﺍاﻟﺸــﻴﺒﺎﲏ
)٢٤١ﻫــــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴـــﻖ :ﺷـــﻌﻴﺐ ﺍاﻷﺭرﻧـــﺆﻭوﻁط
ﻭوﺁآﺧــﺮﻳﻦ .ﻧﴩــ :ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺍاﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ,ﺑــﲑﻭوﺕت.
ﻁط١٤١٦ ,١ﻫـ.

   .٧١ﻣﺴﻨﺪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃأﰊ ﻭوﻗــﺎﺹص ,ﻟﻠــﺪﻭوﺭرﻗﻲ :ﺃأﲪــﺪ
ﺑﻦ ﺇإﺑﺮﺍاﻫﻴﻢ ﺍاﻟﻌﺒﺪﻱي )٢٤٦ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺎﻣﺮ
ﺣﺴــﻦ ﺻــﱪﻱي .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﺒﺸــﺎﺋﺮ ,ﺑــﲑﻭوﺕت.
ﻁط١٤٠٧ ,١ﻫـ.

   .٧٢ﻣﺸﺎﺭرﻕق ﺍاﻷﻧﻮﺍاﺭر ﻋﲆ ﺻﺎﺡح ﺍاﻵﺛﺎﺭر ,ﻟﻌﻴﺎﺽض ﺑــﻦ
ﻣﻮﺳــﻰ ﺍاﻟﻴﺤﺼــﺒﻲ )٥٤٤ﻫـــ( .ﻧﴩــ :ﺍاﳌﻜﺘﺒــﺔ

ﺍاﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ,ﺗﻮﻧﺲ ,ﻭوﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﱰﺍاﺙث ,ﺍاﻟﻘﺎﻫﺮﺓة .ﻁط?.

   .٧٣ﺍاﳌﺼﻨﻒ ,ﻟﻌﺒـﺪﺍاﻟﺮﺯزﺍاﻕق ﺑــﻦ ﳘــﺎﻡم )٢١١ﻫـــ(,
ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﺣﺒﻴــﺐ ﺍاﻟــﺮﲪﻦ ﺍاﻷﻋﻈﻤــﻲ .ﻧﴩــ:
ﺍاﳌﻜﺘﺐ ﺍاﻹﺳﻼﻣﻲ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٤٠٣ ,٢ﻫـ.

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍاﻟﺪﺍاﺭر ,ﺍاﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻁط١٤٠٥ ,١ﻫـ.

   .٧٧ﺍاﳌﻌﺮﻓــﺔ ﻭوﺍاﻟﺘــﺎﺭرﻳﺦ ,ﻟﻠﻔﺴــﻮﻱي :ﻳﻌﻘــﻮﺏب ﺑــﻦ

ﺳﻔﻴﺎﻥن )٢٧٧ﻫـــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﺃأﻛــﺮﻡم ﺍاﻟﻌﻤــﺮﻱي.

ﻧﴩ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍاﻟﺪﺍاﺭر ,ﺍاﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻁط١٤١٠ ,١ﻫـ.

   .٧٨ﺍاﳌﻐﺎﻧﻢ ﺍاﳌﻄﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﱂ ﻃﺎﺑــﺔ ,ﻟﻠﻔﲑﻭوﺯزﺁآﺑــﺎﺩدﻱي:

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘــﻮﺏب )٨١٧ﻫـــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﲪــﺪ

ﺍاﳉــﺎﴎ .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻴﲈﻣــﺔ ﻟﻠﺒﺤــﺚ ﻭوﺍاﻟﱰﲨــﺔ
ﻭوﺍاﻟﻨﴩ ,ﺍاﻟﺮﻳﺎﺽض .ﻁط١٣٨٩ ,١ﻫـ.

   .٧٩ﻣﻐﻨﻲ ﺍاﳌﺤﺘﺎﺝج ﺇإﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﲏ ﺃأﻟﻔﺎﻅظ ﺍاﳌﻨﻬــﺎﺝج,
ﻟﻠﴩﺑﻴﻨﻲ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃأﲪﺪ )٩٧٧ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ:
ﻋﲇ ﳏﻤــﺪ ,ﻭوﻋــﺎﺩدﻝل ﺃأﲪــﺪ .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻜﺘــﺐ

ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٤١٥ ,١ﻫـ.

   .٨٠ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍاﻟﻠﻐﺔ ,ﻻﺑﻦ ﻓﺎﺭرﺱس :ﺃأﲪﺪ ﺑــﻦ ﻓــﺎﺭرﺱس

)٣٩٥ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪﺍاﻟﺴﻼﻡم ﻫﺎﺭرﻭوﻥن .ﻧﴩ:
ﺩدﺍاﺭر ﺍاﳉﻴﻞ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٤٢٠ ,٢ﻫـ.

   .٧٤ﺍاﳌﻌﺠﻢ ﺍاﻷﻭوﺳﻂ ,ﻟﻠﻄﱪﺍاﲏ :ﺳﻠﻴﲈﻥن ﺑــﻦ ﺃأﲪــﺪ

   .٨١ﻣﻜﺎﺋﺪ ﺍاﻟﺸﻴﻄﺎﻥن ,ﻻﺑﻦ ﺃأﰊ ﺍاﻟﺪﻧﻴﺎ :ﻋﺒـﺪﺍاﷲ ﺑــﻦ

ﻭوﻋﺒﺪﺍاﳌﺤﺴــﻦ ﺍاﳊﺴــﻴﻨﻲ .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﳊــﺮﻣﲔ,

ﺍاﻟﺴــﻴﺪ .ﻧﴩــ :ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﺍاﻟﻘــﺮﺁآﻥن ,ﺍاﻟﻘــﺎﻫﺮﺓة .ﻁط?,

)٣٦٠ﻫــــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴـــﻖ :ﻃـــﺎﺭرﻕق ﻋـــﻮﺽض ﺍاﷲ
ﺍاﻟﻘﺎﻫﺮﺓة .ﻁط١٤١٥ ,١ﻫـ.

   .٧٥ﻣﻌﺠﻢ ﺍاﻟﺒﻠﺪﺍاﻥن ,ﻟﻴﺎﻗﻮﺕت ﺑﻦ ﻋﺒـﺪﺍاﷲ ﺍاﳊﻤــﻮﻱي

)٦٢٦ﻫـــ( .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر ﺻــﺎﺩدﺭر ,ﺑــﲑﻭوﺕت .ﻁط?,
١٣٩٧ﻫـ.

   .٧٦ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﺍاﻟﺜﻘــﺎﺕت ﻟﻠﻌﺠــﲇ ﺑﱰﺗﻴــﺐ ﺍاﳍﻴﺜﻤــﻲ

ﳏﻤــﺪ ﺍاﻟﻘــﺮﳾ )٢٨١ﻫـــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﳎــﺪﻱي

١٤١١ﻫـ.

   .٨٢ﻣﻦ ﻛﻼﻡم ﺃأﰊ ﺯزﻛﺮﻳﺎ ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﰲ ﺍاﻟﺮﺟــﺎﻝل

)ﺭرﻭوﺍاﻳﺔ ﺍاﺑﻦ ﻃﻬﲈﻥن ﻋﻨﻪ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ

ﺍاﻷﺯزﻫــــﺮﻱي .ﻧﴩــــ :ﺍاﻟﻔــــﺎﺭرﻭوﻕق ﺍاﳊﺪﻳﺜــــﺔ,
ﺍاﻟﻘﺎﻫﺮﺓة.ﻁط١٤٢٩ ,١ﻫـ.

ﻭوﺍاﻟﺴﺒﻜﻲ ,ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪﺍاﻟﻌﻠﻴﻢ ﺍاﻟﺒﺴﺘﻮﻱي .ﻧﴩ:

   .٨٣ﺍاﳌﻨﻬﺎﺝج ﺑﴩﺡح ﺻــﺤﻴﺢ ﻣﺴــﻠﻢ ﺑــﻦ ﺍاﳊﺠــﺎﺝج:

عبداهلل بن نارص الصبيح :األذان عند َتغَول ِ
الغ ْيالن دراسة حديثية موضوعية
ُّ
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ﻟﻠﻨﻮﻭوﻱي :ﳛﻴﻰ ﺑﻦ ﴍﻑف )٦٧٦ﻫـ( .ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺭر

ﺇإﺣﻴـــﺎﺀء ﺍاﻟـــﱰﺍاﺙث ﺍاﻟﻌـــﺮﰊ ,ﺑـــﲑﻭوﺕت .ﻁط,٢
١٣٩٢ﻫـ.

ﺍاﻟﺰﺍاﻭوﻱي ,ﻭوﳏﻤﻮﺩد ﺍاﻟﻄﻨــﺎﺣﻲ .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر ﺇإﺣﻴــﺎﺀء
ﺍاﻟﱰﺍاﺙث ﺍاﻟﻌﺮﰊ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط?.

   .٨٩ﻫــﺪﻱي ﺍاﻟﺴــﺎﺭرﻱي ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﻓــﺘﺢ ﺍاﻟﺒــﺎﺭرﻱي ﺑﴩــﺡح

   .٨٤ﻣﻮﺍاﻫــﺐ ﺍاﳉﻠﻴــﻞ ﰲ ﴍﺡح ﳐﺘﴫــ ﺧﻠﻴــﻞ,

ﺻﺤﻴﺢ ﺍاﻟﺒﺨﺎﺭرﻱي ,ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ :ﺃأﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻋــﲇ

ﻋﺒــﺪﺍاﻟﺮﲪﻦ )٩٥٤ﻫـــ( .ﻧﴩــ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﻔﻜــﺮ,

   .٩٠ﻭوﻓﺎﺀء ﺍاﻟﻮﻓﺎ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭر ﺩدﺍاﺭر ﺍاﳌﺼﻄﻔﻰ ,ﻟﻠﺴﻤﻬﻮﺩدﻱي:

   .٨٥ﻣﻴـﺰﺍاﻥن ﺍاﻻﻋﺘــﺪﺍاﻝل ﰲ ﻧﻘــﺪ ﺍاﻟﺮﺟــﺎﻝل ,ﻟﻠــﺬﻫﺒﻲ:

ﺍاﻟﺴــﺎﻣﺮﺍاﺋﻲ .ﻧﴩــ :ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺍاﻟﻔﺮﻗــﺎﻥن ﻟﻠـﱰﺍاﺙث

ﻟﻠﺤﻄــﺎﺏب ﺍاﳌــﺎﻟﻜﻲ :ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ
ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط ١٤١٢ ,٣ﻫـ.

ﺍاﻟﻌﺴﻘﻼﲏ )٨٥٢ﻫـ( )ﻣﻊ ﻓﺘﺢ ﺍاﻟﺒﺎﺭرﻱي ﻟﻪ(.

ﻋــﲇ ﺑــﻦ ﺃأﲪــﺪ )٩١١ﻫـــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﻗﺎﺳــﻢ

ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺃأﲪــﺪ )٧٤٨ﻫـــ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﻋــﲇ

ﺍاﻹﺳﻼﻣﻲ ,ﻓﺮﻉع ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻣﻜﺔ ﺍاﳌﻜﺮﻣﺔ ﻭوﺍاﳌﺪﻳﻨﺔ

ﺍاﻟﺒﺠﺎﻭوﻱي .ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺭر ﺍاﳌﻌﺮﻓﺔ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط?.

   .٨٦ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍاﻷﻓﻜﺎﺭر ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺃأﺣﺎﺩدﻳﺚ ﺍاﻷﺫذﻛﺎﺭر ]ﻣﻦ

ﺍاﳌﻨﻮﺭرﺓة ﺑﺠﺪﺓة .ﻁط١٤٢٢ ,١ﻫـ.
ﺃأﻫﮬﮪھﻢ ﺑﺮﺍاﻣﺞ ﺍاﻟﺤﺎﺳﻮﺏب ﺍاﻵﻟﻲ

ﺍاﳌﺠﻠﺲ  – ٥٤٣ﺍاﳌﺠﻠﺲ  ,[٦٤٢ﻻﺑﻦ ﺣﺠــﺮ:

.١

  ﺍاﳌﺼﺤﻒ ,ﻟﻠﻨﴩ ﺍاﳌﻜﺘﺒﻲ ,ﺍاﻹﺻﺪﺍاﺭر ) ,(١ ,.ﴍﻛﺔ

ﺯزﻫﺮﺍاﻥن .ﻧﴩ :ﺍاﻟﻔﺎﺭرﻭوﻕق ﺍاﳊﺪﻳﺜﺔ ,ﺍاﻟﻘــﺎﻫﺮﺓة .ﻁط,١

.٢

  ﺍاﳉــﺎﻣﻊ ﺍاﻟﻜﺒــﲑ ﻟﻜﺘــﺐ ﺍاﻟــﱰﺍاﺙث ﺍاﻹﺳــﻼﻣﻲ

ﺃأﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ )٨٥٢ﻫـ( ,ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ :ﻭوﺍاﺋــﻞ ﺑﻜــﺮ
١٤٣٦ﻫـ.

   .٨٧ﻧﺼــﺐ ﺍاﻟﺮﺍاﻳــﺔ ﻷﺣﺎﺩدﻳــﺚ ﺍاﳍﺪﺍاﻳــﺔ ,ﻟﻠﺰﻳﻠﻌــﻲ:

) ﺣﺮﻑف (.

ﻭوﺍاﻟﻌﺮﰊ) ,ﺍاﻹﺻﺪﺍاﺭر ﺍاﻟﺮﺍاﺑــﻊ( ,ﻣﺮﻛــﺰ ﺍاﻟـﱰﺍاﺙث

ﻟﻠﱪﳎﻴﺎﺕت ١٤٢٩ -١٤٢٨ﻫـ.

ﻋﺒﺪﺍاﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ )٧٦٢ﻫـ( .ﻧﴩ :ﺩدﺍاﺭر ﺇإﺣﻴــﺎﺀء

.٣

  ﺍاﳉــﺎﻣﻊ ﻟﻠﺤــﺪﻳﺚ ﺍاﻟﻨﺒــﻮﻱي ,ﴍﻛــﺔ ﺭرﻭوﺍاﻳــﺔ ـ

   .٨٨ﺍاﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍاﳊﺪﻳﺚ ﻭوﺍاﻷﺛﺮ ,ﻻﺑﻦ ﺍاﻷﺛﲑ:

.٤

  ﺍاﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍاﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ,ﻣﻜﺘﺒﺔ ﳎﺎﻧﻴﺔ.

ﺍاﻟﱰﺍاﺙث ﺍاﻟﻌﺮﰊ ,ﺑﲑﻭوﺕت .ﻁط١٤٠٧ ,٣ﻫـ.

ﺍاﳌﺒﺎﺭرﻙك ﺑﻦ ﳏﻤــﺪ )٦٠٦ﻫـــ( ,ﺑﺎﻋﺘﻨــﺎﺀء :ﻃــﺎﻫﺮ

214
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دور كليات التربية في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطالب
(دراسة ميدانية)
د .عادل عايض عوض املغذوي
اململكة العربية السعودية
الرايض – اجملمعة
ملخص

هدفت الدراسة إىل الوقوف عىل دور كليات
الرتبية باجلامعات السعودية يف تعزيز مفهوم الوحدة
الوطنية لدى الطالب من خالل معرفة دور اإلرشاد
الطاليب واألنشطة الطالبية واألستاذ اجلامعي
وكذلك دور املقررات ،ثم تضع الدراسة رؤية لتفعيل
دور كليات الرتبية يف اجلامعات السعودية لتعزيز
الوحدة الوطنية لدى الطالب .واعتمدت الدراسة
عىل املنهج الوصفي التحلييل الذي يقوم عىل مجع
البيانات وحتليلها مستخدمة أداة استبانة تم بناؤها
لقياس الواقع الفعيل للدور الذي تقوم به الكليات
يف اجلامعات السعودية ،وتوصلت الدراسة إىل نتائج
كان من أمهها :أنه يمكن ترتيب األدوار يف تعزيز
مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالب كليات الرتبية
وفق ًا لألمهية كالتايل :عضو هيئة التدريس بمتوسط
بلغ ( )4.44ثم دور األنشطة الطالبية بمتوسط بلغ
( )4.33تاله دور اإلرشاد الطاليب بمتوسط بلغ
( )4016وأخري ًا دور املقررات الدراسية بمتوسط
بلغ ( ،)4.08كام توصلت إىل وضع تصور مقرتح
لتفعيل دور اجلامعة يف تعزيز الوحدة الوطنية لدى
طالهبا ،ومن أهم توصيات الدراسة أن يكون
مفهوم الوحدة الوطنية ضمن أولويات تنشئة تالميذ
املدرسة االبتدائية والثانوية بل وطالب اجلامعة عىل
ممارسة احلقوق والواجبات الوطنية ،وأن يدرك
أستاذ اجلامعة أو املعلم أن طالهبم لدهيم قيم ,ويمكن
االرتقاء هبا من الفردية إىل اجلامعية ،حتى تتمثل لدهيم
مشاعر وقيم الوحدة الوطنية .وأن يربز منزلة اململكة
العربية السعودية الدينية ،ومكانتها الرفيعة باعتبارها
القلب النابض للعامل اإلسالمي ،وقبلتهم.

Abstract
The study aims at identifying the
role of the colleges of education in Saudi
universities in promoting the concept of national unity among students through knowledge of the role of the Student Counseling
and student activities and university professor, as well as the role of the courses and
then study put the vision to activate the role
of the colleges of education in Saudi universities to promote national unity among
students. Subject of the study of important
issues, especially at this stage in the Arab
and Islamic nation and racked by dissension from everywhere and considered.
The study relied on descriptive analytical
method which is based on data collection
and analysis, using a questionnaire tool was
built to measure the actual reality of the role
played by colleges in Saudi universities and
the most important recommendations of
the study to be a concept of national unity
among the priorities of the upbringing of
primary and secondary school and even university students to exercise rights National
and duties, and that the university professor
or teacher realizes that their students have
the values, and can be upgraded from the
individual to the collective, so are their feelings and values of national unity. And highlights the status of Saudi Arabia, religious,
and its status as a high-beating heart of the
Islamic world, and accepted.
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الراهن .فالوحدة الوطنية تعد هدف ًا رئيسي ًا جتتمع

مقدمة:
إن موضوع الوحدة الوطنية من املوضوعات

املهمة ،وتكمن أمهيتها بكيفية التعامل معها بتيقظ،

والتعامل معها َوفق املنهج الصحيح ،بال إفراط وال

عليه كافة الفئات والرشائح االجتامعية داخل املجتمع

لتحقيقه .فهي الشعار الذي يرفعه اجلميع دون استثناء،
وهدم مفهوم الوطنية بقصد أو دون قصد يعد هدم ًا
للفرد واملجتمع.

تفريط خيرجها عن مسارها احلقيقي ،وإال ألصبح
مفهوم الوطنية غري ٍ
جمد ورضبا من التنظري الذي ال فائدة

واململكة إحدى هذه املجتمعات التي مرت

إن حب الوطن ومفهوم املواطنة يف أصله أمر

واالجتامعية والثقافية مما أثر عىل متاسك املجتمع

ترجى منه.

جبيل فطرت النفس البرشية عليه؛ بل يتعدى حب

املكان وامليول إليه إىل النفوس غري العاقلة فالبهائم

متيل للموطن الذي نشأت وترعرعت فيه ،فحينام تفقد

تلك القيم وتنزع من النفوس السليمة يكن ثمة خلل
ما حيوم حول األفراد واملجتمعات ،لذا البد أن يكون

مفهوم الوحدة الوطنية واضح ألفراد املجتمع وضوح
وسطي معتدل ال غلو فيه وال تفريط .فرسولنا الكريم

صىل اهلل عليه وسلم يقول عن مكة بعدما أخرجه أهلها:

«إنك ألحب أرض اهلل إ ّىل ولوال أن أهلك أخرجوين

منك ما خرجت» (املوصيل ،أبو يعىل ،ج ،5ص،96

رقم1989 ،2662م).

وموضوع الوحدة الوطنية من املوضوعات

املهمة والرضورية يف حياة الفرد واملجتمع ،وتربز
احلاجة إليها يف اآلونة األخرية ،حني عصفت ببالدنا

كثري من الفتن ،ترضر منها من َب ُعد منهجهم عن الكتاب
ٌ
والسنةَّ ،
وضعف اجتاههم إىل تعزيز
وقل انتامؤهمُ ،
وحدة وطنهم ،فخالفوا ما دعا إليه اإلسالم ،وأغفلوا ما

أرشد إليه نبي الرمحة ،وجتاهلوا ما نادى به ويل أمرهم.

ولعل هاجس الوحدة الوطنية هو اهلاجس

الرئيس الذي يشغل السياسيني واالجتامعيني ،وصناع

القرار السيايس والسلطة التنفيذية والترشيعية يف الوقت
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بتغريات رسيعة شملت معظم جوانب احلياة االقتصادية
واستقراره ،وأدت إىل ظهور اجتاهات وقيم وأنامط

تفكري ال تتفق وطبيعة املجتمع السعودي .ولذلك

تستعني الدولة ،كغريها من الدول ،بالنظام الرتبوي

باعتباره من أهم النظم االجتامعية ،حيث يقوم عىل
إعداد الفرد وهتيئته ملواجهة املستقبل ،وكذلك املحافظة

عىل القيم واملبادئ األساسية للمجتمع ،والتجاوب مع
الطموحات والتطلعات الوطنية .واملفهوم احلديث

للمواطنة يعتمد عىل اإلنفاق اجلامعي القائم عىل

أساس التفاهم من أجل حتقيق ضامن احلقوق الفردية
واجلامعية ،كام أن املواطنة يف األساس شعور وجداين

باالرتباط باألرض وبأفراد املجتمع اآلخرين الساكنني
عىل األرض وهي ال تتناقض مع اإلسالم ألن املواطنة
عبارة عن رابطة بني أفراد يعيشون يف زمان ومكان معني

أي جغرافية حمددة ،والعالقة الدينية تعزز املواطنة.
(.)http//www.vob.org/Arabic

       لذا نجد أن سياسة التعليم يف اململكة تنص
عىل إعداد املواطن الصالح وفق ًا لقيم هذا املجتمع التي
تنبع من تعاليم الدين اإلسالمي وقيمه احلميدة (وزارة

املعارف1416 ،هـ ،ص  .)10باإلضافة إىل إعداد
مواطن مؤمن برسالة اإلسالم داعي ًا إليها ،وقادر ًا عىل
إتقان العمل وتنمية املعرفة اإلنسانية (السنبل وآخرون،
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1996م .)129 ،ونظر ًا ألمهية املواطنة قررت وزارة

احلرمني الرشيفني وهبا مشاعر احلج والعمرة

الدرايس 1418-1417هـ تدريس مادة مستقلة للرتبية

وسلم.

املعارف (وزارة الرتبية والتعليم حاليا) منذ العام
الوطنية يف التعليم العام تشمل املراحل الثالث ،وبررت

ذلك بوجود ثالثة أسباب تدعو إىل تدريسها (وزارة
املعارف1416 ،هـ):

      - 1رضورة وطنية لتنمية اإلحساس باالنتامء
وباهلوية.

 - 2رضورة اجتامعية لتنمية املعارف والقدرات والقيم

ومهبط اإلسالم ومثوى الرسول صىل اهلل عليه
إال أنه يف اآلونة األخرية بدأت تأتينا بعض

التيارات الثقافية الوافدة سواء من خارج املجتمع

أو من داخله ،أصبحت تؤثر ولو بشكل بسيط عىل

اهلوية وعىل أمن املجتمع ،ولعل من أهم هذه التيارات
حماوالت القوى العظمى طمس اهلوية العربية اإلسالمية
وتذويبها فيام يعرف بالنظام العاملي اجلديد وبدواعي

العوملة وسيادة الثقافة الواحدة ،كام حاول البعض

واالجتاهات ،واملشاركة يف خدمة املجتمع،

إلصاق هتم اإلرهاب والتطرف للمجتمعات العربية

      - 3رضورة دولية إلعداد املواطن وفق ًا للظروف

وأهنا هي املصدر األول لإلرهابيني واملتطرفني ،وال

ومل تكن املواطنة متثل مشكلة يف املجتمع

واالستعامر الثقايف التي بدأت تأتينا منذ هذه األحداث،

ومعرفة احلقوق والواجبات.
واملتغريات الدولية.

السعودي منذ تأسيسه ،فاجلميع بام لدهيم من والء وطاعة

لوالة األمر يف هذا البلد نتيجة ملا ينعمون به من أمن
وأمان ،وحرية كاملة يف العبادة ،ومساواة يف املعامالت،

لذا فإن قيم املواطنة تزداد لدهيم ،ويكون التناسب هنا
طردي نظر ًا إىل أن مواطنتهم الصادقة مرتبطة ارتباطا
وثيق ًا بالدين ،ويشري الزنيدي (1426هـ )80 ،إىل أن

هذا االرتباط يتمثل يف أمور ثالثة:

واإلسالمية خاصة بعد أحداث  11سبتمرب2001م،

خيفى عىل البعض تلك املوجات من الغزو الفكري،
ومها بال شك من أهم املخاطر التي تواجه حياتنا الفكرية
ومنظومتنا الثقافية ،وهتدد قيمنا اإلسالمية واالجتامعية

وبالتايل استقرار املجتمع ،خاصة أن هذا الغزو وافد

علينا من جمتمعات ال تدين بام ندين به من عقيدة،
وال تؤمن بام نؤمن به من قيم ومبادئ ،وختتلف معنا
اختالفا ثقافي َا جوهري ًا ،فنحن جمتمع نتميز عن غرينا

من املجتمعات البرشية برتكيبة ثقافية معينة وخصائص
فكرية مميزة تستند يف مصدرها إىل الوحي والنبوة،

) «١الناس؛ حيث يتحدد الوالء لدهيم فهم مسلمون
مجيع ًا وأبناء للوطن يف نفس الوقت.

وهتتدي بنورمها ،وحلياتنا االجتامعية مظهر يعكس هذه

٢)٢املنهج والتقاليد؛ حيث تتبنى اململكة اإلسالم
رشعة ومنهاج ًا عام ًا للحياة االجتامعية والثقافية

كام أنه ظهرت عىل ساحة األحداث الداخلية

والسياسة واالقتصادية.

٣)٣املوقع اجلغرايف؛ من حيث كون اململكة بالد

اخلصائص( .الغامدي.)8 ،1430 ،

يف اآلونة األخرية فئة وإن كانت قليلة ،من دعاة الغلو
والتشدد والتطرف قادت محلة من اإلرهاب املادي
واملعنوي عىل مكونات املجتمع ،هي فئة من الشباب
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الذين مل يفهموا الدين اإلسالمي عىل حقيقته السمحة

البد أن تتم برتبية مقصودة ترشف عليها الدولة ،يتم

الدين اإلسالمي الشكل وليس املضمون واجلوهر؛
هلذا خرج فكرهم عن املألوف وأخذوا موقف ًا معادي ًا

الوحدة الوطنية وخصائصها ،مثل :مفهوم الوطن،

املبنية عىل الوسطية ،فئة من الشباب الذين أخذوا من

من خالهلا تعريف الطالب املواطن بالعديد من مفاهيم
واحلكومة ،والنظام السيايس ،واملجتمع ،والشورى،

للمجتمع حكام ًا وحمكومني ،فض ّلوا وأض ّلوا .كل هذا

واملشاركة السياسية وأمهيتها ،واملسؤولية االجتامعية

املواطنة واألمن الفكري للمجتمع ،األمر الذي يدعو

وغريها من مفاهيم الوحدة الوطنية وأسسها (آل مبارك،

وغريه كان بال شك له تداعياته السلبية عىل مفهوم
كافة املؤسسات الرتبوية وعىل رأسها اجلامعات،

وصورها ،والقانون ،والدستور ،واحلقوق والواجبات،
.)14 ،2005

للنهوض بجهودها املخلصة يف جمال تعزيز قيم املواطنة

ويشري الواقع إىل أن املجتمعات العربية

واضحة ،وإسرتاتيجية شاملة ملسألة األمن الفكري

بالوحدة الوطنية وما يرتبط هبا ،خاصة بعد ما أفرزته

حتقيقه(الغامدي.)8 ،1430 ،

العربية بالكامل.

لدى شباب هذا الوطن والعمل كذلك عىل وضع رؤية

بصفة عامة تواجه حتديات عددية لعل أبرزها ما يتعلق

للمجتمع من خالل البحث يف األساليب املساعدة عىل

ثورات الربيع العريب وكان له تأثري كبري عىل الدول

مشكلة الدراسة:

وتعد اجلامعات من املؤسسات الرتبوية التي

إن تعزيز املفاهيم املتعلقة بالوحدة الوطنية يعد

أوجدها املجتمع لتحقيق أهدافه الوطنية ،حيث إن

خاص لتحقيقه إىل جانب تعزيز مفاهيم أخرى كاملعرفة

صاحلني قادرين عىل العمل واإلنتاج واملشاركة مع

هدف ًا يسعى التعليم بوجه عام والتعليم اجلامعي بوجه
والبحث ،بل لعل إعداد املواطن الصالح النافع ملجتمعه

ووطنه وأمته يعد من األهداف االسرتاتيجية للتعليم

عموما.

مهمة اجلامعة هي إعداد األفراد ليكونوا مواطنني
اجلامعة لبناء املجتمع الذي ينتمون إليه ،وهي يف سبيل
حتقيق ذلك توظف العديد من األدوات يأيت يف مقدمتها
املناهج الدراسية واألنشطة.

وتؤكد العديد من الدراسات العربية

وعليه فإن مشكلة الدراسة تكمن يف اإلجابة

مرتبط بتحقيق األمن الشامل للمواطن بكل مستوياته،

س :1ما دور كليات الرتبية يف اجلامعات السعودية يف

واألمن السيايس ،واألمن الفكري ،وغري ذلك ،مثل:

هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:

واألجنبية ،عىل أن حتقيق الوحدة الوطنية الصحيح

ومشكالته كاألمن االجتامعي ،واألمن االقتصادي،
دراسة ،)svedberg &) kronsell ,2003ودراسة

(احلوشان ،)1425 :ودراسة (احلفظي،)1427 ،
ودراسة (املالكي.)1427 ،

وحتى تكون الوحدة الوطنية مبنية عىل وعي
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•ما دور اإلرشاد الطاليب يف تعزيز مفهوم

لدى ساسة القرار وصانعيه للتعرف عىل نواحي القوة

الرتبية؟

هلا.

الوحدة الوطنية لدى طالب كليات

•ما دور أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز

والضعف ومن ثم وضع املقرتحات واحللول اإلجرائية
أما من الناحية التطبيقية فتكمن أمهيتها يف أهنا:

مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالب

• يمكن أن تفيد املسؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم

•ما دور املقررات الدراسية يف تعزيز مفهوم

وغريها لتضمني ما يعمق الوحدة الوطنية لدى

الرتبية؟

•كام يمكن أن تفيد الدراسة أعضاء هيئة التدريس

كليات الرتبية؟

الوحدة الوطنية لدى طالب كليات

عند تطوير أهداف املناهج واألنشطة الطالبية

الطالب.

والعاملني يف احلقل اجلامعي وأولياء أمور

س :2ما التصور املقرتح لتفعيل دور كليات الرتبية

باجلامعات السعودية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية؟
أمهية الدراسة:

تكمن أمهية الدراسة من الناحية النظرية يف

أن تناول مفهوم الوحدة الوطنية واملخاطر املحتملة
واملتعلقة هبذا املفهوم يعد بحد ذاته اهتامما عاما لكافة

الشعوب واملجتمعات وخاصة إن كانت الفئات
املستهدفة هي عتاد األمة ومستقبلها.

كام تكمن أمهيتها النظرية يف حاجة موضوع

الطالب لتعميق الوحدة الوطنية لدى الطالب

باجلامعة.

•كام أهنا يمكن أن تفيد مراكز التدريب باجلامعات
يف عمل دورات وبرامج تدريبية لتعزيز الوحدة

الوطنية لدى العاملني هبا ومن ثم اإلسهام يف نقل
هذا التعزيز إىل الطالب.

أهداف الدراسة:
يمكن أن حتدد أهداف الدراسة فيام ييل:
1 .1الكشف عن دور كليات الرتبية يف اجلامعات
السعودية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى

الوحدة الوطنية إىل عديد من الدراسات التي تتناوله
بالدراسة والبحث ،خاصة يف هذه اآلونة احلالية نظر ًا

طالهبم ،ويتفرع من هذا اهلدف األهداف الفرعية

طمس اهلوية الوطنية هلا ،وكذلك تلك املحاوالت التي

•بيان دور األنشطة الطالبية يف تعزيز مفهوم

ملا تتعرض له األمة العربية واإلسالمية من حماوالت
تقوم هبا الدول الكربى لتمزيق شمل الدول العربية فيام
بينها بل وإشاعة الفرقة داخل الدولة الواحدة.

كذلك تكمن أمهيتها النظرية يف أهنا تكشف واقع
كليات الرتبية وأداء أدوارها األكاديمية املجتمعية التي

تعزز مفاهيم الوحدة الوطنية مما يوفر تصورا واضحا

التالية:

الوحدة الوطنية لدى طالب كليات الرتبية.

•الكشف عن دور اإلرشاد الطاليب يف تعزيز
مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالب كليات

الرتبية.
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•توضيح ما دور أعضاء هيئة التدريس يف
تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالب
كليات الرتبية.

•حتديد دور املقررات الدراسية يف تعزيز
مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالب كليات

الرتبية.

2 .2تقديم تصور مقرتح لتفعيل دور كليات الرتبية
باجلامعات السعودية يف تعزيز مفهوم الوحدة

الوطنية؟

أوال :اإلطار النظري والدراسات السابقة
اإلطار النظري:
حتديد مفهوم الوحدة الوطنيةPatriotism Unity :
الوحدة تعني جتميع األشياء املتفرقة يف كل

واحد مطرد ،أما مفهوم الوطنية فقد اختلف فيه
الباحثون ،فبحسب رأي البعض أن الوطنية هي :انتامء
اإلنسان إىل دولة معينة حيمل جنسيتها ويدين بالوالء

إليها ،عىل اعتبار أن الدولة ما هي سوى مجاعة من
الناس تستقر يف إقليم حمدد وختضع حلكومة منظمة،

مصطلحات الدراسة:

ويرى البعض اآلخر من الباحثني أن الوحدة الوطنية

الوحدة الوطنية :هي الشعور اجلمعي الذي

يربط بني أبناء اجلامعة ويمأل قلوهبم بحب الوطن

واجلامعة واالستعداد لبذل أقيص جهد يف سبيل

بنائهام واالستعداد للموت دفا ًعا عنهام (Patrick,

.)2009,12

وإجرائيا تعني :متاسك وتالحم أبناء طالب

اجلامعة ملتزمني ما حيملوه من عقيدة دينية وقيم وعادات

وتقاليد اجتامعية متوارثة ،حمافظني عليها ومدافعني
عنها ضد أي خطر سوا ًء أكان خارجي ًا أم داخلي ًا ،يف

ضوء احلقوق والواجبات والتعاون بام ينعكس إجياب ًا
عىل الفرد واملجتمع.

الدور :يقصد بالدور إجرائي ًا يف هذه الدراسة:

هو جمموعة من املامرسات الرتبوية التي يمكن أن تقوم

هبا اجلامعة ممثلة يف أعضائها إلحداث تغيري يف بناء

شخصية الطالب بام يعزز الوحدة الوطنية لديه.

اختياري بني
بمفهوم الفكر السيايس املعارص هي احتا ٌد
ٌ
املجموعات التي تدرك أن وحدهتا تكسبها نمو ًا زائد ًا،
وميزات اقتصادية وسياسية ،تعزز مكانتها العاملية.

(بلولة ،إبراهيم)120 :2010 ،

ولعل مفهوم الوحدة الوطنية يرتبط بشكل

كبري ومبارش مع مفاهيم اجتامعية أخرى ،فريتبط
مفهوم الوحدة الوطنية مث ً
ال مع مفاهيم مثل االنتامء،

والوالء ،وغريها ،ولعل مفهومي االنتامء والوالء قد
يراها البعض بأهنا قيم حمددة تؤدي يف النهاية إىل حتقيق

الوحدة داخل الوطن وبالتايل الوحدة الوطنية ،وقد

يكون مفهومي الوالء واالنتامء بالتايل مها مقومات من

مقومات الوحدة الوطنية ،ويظهر مفهوم آخر قد يكون
مالصق ًا ملفهوم الوحدة الوطنية واملتمثل يف مفهوم
الوحدة الوطنية والتي يمكن تعريفها كام جاء يف دائرة
املعارف الربيطانية بأهنا العالقة بني الفرد والدولة التي

يتحدد من خالل القانون ،وما تتضمنه هذه العالقة من
واجبات وحقوق ،فهذه مفاهيم متداخلة ال خترج عن

نطاق مفهوم الوحدة الوطنية( .املنشاوي ،عبد احلميد.

 )8 :2007كام تعرف الوحدة الوطنية بأهنا «الشعور
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اجلمعي الذي يربط بني أبناء اجلامعة ويمأل قلوهبم

بحب الوطن واجلامعة ،واالستعداد لبذل أقىص اجلهد
يف سبيل بنائهام ،واالستعداد للموت دفاع ًا عنهام».

()Patrick, J. 2009 : 12

فيام يأيت تعريف املوسوعة العربية العاملية

للمواطنة بأنه « اصطالح يشري إىل االنتامء إىل أمة أو

وطن « بيد أن قاموس علم االجتامع عرفها عىل أهنا
مكانة أو عالقة اجتامعية تقوم بني فرد طبيعي وجمتمع

سيايس (دولة) ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف
األول الوالء ويتوىل الطرف الثاين احلامية ،وحتدد هذه

العالقة بني الفرد والدولة عن طريق القانون « (قاموس
علم االجتامع )56 :1995 .ويعرفها فتحي وآخرون

بأهنا « الشعور باالنتامء والوالء للوطن وللقيادة
السياسية التي هي مصدر اإلشباع للحاجات األساسية
ومحاية الذات من املخاطر املصريية «( تنمية الوحدة

الوطنية لدى طلبة املرحلة الثانوية بدولة الكويت

2000م) 25 :

من خالل ما سبق ،يمكن تبني تعريف خاص

للوحدة الوطنية فيام ذكره آل مبارك يف أهنا «احتاد جمموعة
من البرش يف الدين واالقتصاد واالجتامع والتاريخ

يف مكان واحد وحتت راية حكم واحدة» ،فالوحدة
الوطنية هي اندماج اجتامعي بني رشائح املجتمع كافة

حتت حكم واحد ،ويف إقليم حمدد برتاخي تام عن هذا
االنتامء ،وبشعور جيمع هذه الرشائح من أجل مصلحة
واحدة ومشرتكة( .آل مبارك ،عبد اهلل)23 :2005 ،

وأخري ًا ،يعرف الباحث مفهوم الوحدة

الوطنية يف هذا البحث بأنه «توحد وجتمع كل أبناء

الوطن الواحد ،مهام اختلفت أيدلوجياهتم وتوجهاهتم
الفكرية نحو وجدان ومشاعر اجيابية تدفعهم وحتفزهم

إىل ممارسات وسلوكيات موحدة معتمدة عىل ثوابتهم
الدينية جتاه قضاياهم الوطنية واخلارجية « هبذا متت

اإلجابة عىل الشق األول من التساؤل الرئيس األول

واملتعلق بمفهوم الوحدة الوطنية.

دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية
لدى طالب اجلامعة:

إن عملية تعزيز الوحدة الوطنية هي حصيلة

جمموعة من اجلهود التي تقوم هبا مؤسسات املجتمع

الرسمية وغري الرسمية ،التعليمية وغري التعليمية،
وأنه ال يمكن تعلمها بشكل كيل يف الكتب واملقررات
الدراسية ،بل تعتمد بالدرجة األوىل عىل املامرسات
والتطبيقات التي تتم داخل املؤسسة الرتبوية أو

خارجها ،كام أهنا عملية مستمرة؛ بحيث ينبغي العمل

بشكل دائم عىل تكوين املواطن املجتمعي ،وتنمية
وعيه بنظام حقوقه وواجباته ،وترسيخ سلوكه وتطوير
مستوى مشاركته يف دينامية املجتمع الذي ينتمي إليه،
فالرتبية عىل الوحدة الوطنية يف جوهرها تربية عىل

املسؤولية ،إذ من املفرتض أن جتعل املواطن مسؤوالً

كامل املسؤولية ،ومشاركا بشكل فعال يف جمتمعه.
(سلطان ،حممود صديق)23 :2007 .

ويقصد بتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى

طالب اجلامعة تقديم الرتبية اهلادفة إىل تنمية الشعور
الذي يربط بني أبناء اجلامعة ويمأل قلوهبم بحب الوطن

واجلامعة وتعزيز شعور كل فرد داخلها باالنتامء إىل

جمتمعه وقيمه ونظامه وبيئته وثقافته لريتقي هذا الشعور
إىل حد تشبع الفرد بثقافة االنتامء ،وأن يتمثل ذلك يف

سلوكه ويف دفاعه عن قيم اجلامعة والوطن ومكتسباهتام،
فتعزيز الوحدة الوطنية يتضمن تنمية معرفة الفرد

بمجتمعه وتفاعله إجياب ًيا مع أفراده ،بشكل يسهم يف

عادل عايض عوض املغذوي :دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطالب (دراسة ميدانية)

221

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

تكوين مواطنني صاحلني متمكنني من احلكم عىل ما

طالبه ،حيرتمهم ويسمع هلم ويسمح هلم بالتعبري عن

من واجبات وما هلم من حقوق دونام إفراط أو تفريط.

وبارزا يف تعزيز
مهم
ً
دورا ً
يامرسها مع هؤالء الطالب ً

يعرتضهم داخل جمتمعهم وخارجه ،مدركني ملا عليهم

()C.C.E. 2009: 36

وانطال ًقا من وظائف اجلامعة التعليمية

واملجتمعية والبحثية كمؤسسة علمية تربوية وتنموية،

دائم تتوجه إليها يف إعداد الكوادر
فإن األنظار ً
والطاقات والقوى البرشية والعلمية ،كذلك تعزيز

مفهوم الوحدة الوطنية وغرس قيم ومعتقدات املجتمع

يف نفوس الطالب وتكوين اجتاهات إجيابية جتاهها،

كل ذلك حيدث عىل اعتبار أن هؤالء الطالب هم ثروة
الوطن ومستقبله.

وألساتذة اجلامعة دور فاعل يف دعم الوحدة

الوطنية ألبناء املجتمع السعودي ،من خالل بيان مكانة

حب الوطن واملبدأ اإلسالمي املعزز لذلك ،من خالل

تبنيهم ملا جاء به اإلسالم من قيم ،حتث عىل األخوة
اإلنسانية والتسامح وقبول واحرتام اآلخر ،ونرش

السالم والوقوف يف وجه الفتن ،مع حماولة حتصني وعى

طالهبم ضد الدعاوى التي تروج هلا قوى أجنبية ،وتتهم
خالهلا الثقافة العربية اإلسالمية ،بخلوها من التسامح
وقبول اآلخر.

كام يتحدد دور أساتذة اجلامعة يف تعزيز الوحدة

الوطنية لدى طالب اجلامعة من خالل خلق مناخ
أو بيئة تعليمية تعلمية مناسبة تشجع هؤالء الطالب

عىل اكتساب وترشب هذا املفهوم والقيم املرتبطة به،
ويتحقق ذلك من خالل أن يكون أستاذ اجلامعة قدوة

حسنة أمام الطالب وقيامه بدور املريب الفاضل الذي

تتجسد يف شخصيته ذلك املفهوم وتلك القيم ويكون
أقرب إىل الديمقراطية ويكون عالقات ودية بينه وبني
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رأهيم بحرية ،بجانب ذلك تلعب األنشطة الطالبية التي

الوحدة الوطنية من خالل جتسيد روح التعاون والعمل

التطوعي والتسامح والعدل واملساواة واملشاركة.
(احلكمي ،إبراهيم.)42 :2011 .

حدود الدراسة:

احلدود املوضوعية :اقترصت الدراسة موضوعي ًا عىل

قضية الوحدة الوطنية.

احلدود املكانية :اقترصت الدراسة عىل كليتي الرتبية

بالزلفي والرتبية باملجمعة التابعتني جلامعة املجمعة

باململكة العربية السعودية.

احلدود برشية :اقترصت الدراسة برشي ًا عىل عينتها

املمثلة يف ( )72عضو هيئة تدريس بكليتي الرتبية

بالزلفي واملجمعة.

احلدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة يف الفصل

الدرايس األول من العام اجلامعي 1437/1436هـ.
الدراسات السابقة:

من خالل اطالع الباحث عىل الدراسات

السابقة التي قد تكون هلا عالقة مبارشة بموضوع
الدراسة احلالية وقع حتت يدي الباحث الدراسات

التالية:

•دراسة روبرت ووتيت �Robert Woy
 :)1992(achهدفت إىل البحث يف مفهوم
الوحدة الوطنية ومفهوم القيادة والروابط

بينهام .كام بينت كيفية تفعيل دور القيادة يف حل
املشكالت املتعلقة بالوحدة الوطنية ،وخلق

الدوافع لدى الناشئة ،وأوصت الدراسة بأن
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تقوم مدارس التعليم العام بالدور الرئيس يف
تنمية الوحدة الوطنية يف نفوس الناشئة.

•دراسة لوسيتو :)2003(Losito, Bruno
بينت الدراسة أن تنمية الوحدة الوطنية هدف

أساس لنظام التعليم اإليطايل وهي تؤكد عىل
مفاهيم ومنطلقات سياسية وطنية وتنمي يف
املستهدفني قيم الوحدة الوطنية املتمثلة يف

املحافظة عىل الدستور واحرتام حقوق الوطن

وحقوق املواطنني ،وأشار الباحث أن طالب
املرحلة الثانوية يامرسون ضمن منهج الرتبية

الوطنية نشاطات تنمي فيهم العمل التطوعي
واملشاركة الديمقراطية ،وخلص الباحث من

طالب .منهم ( )67طالب ًا يدرسون يف القسم
الطبيعي و( )37طالب ًا يدرسون يف القسم

الرشعي .كانت أبرز النتائج التي توصلت
إليها الدراسة أن ( )%80من الطالب يدركون
حقوق الوحدة الوطنية وواجباهتا .كام أظهرت
الدراسة تباين ًا يف تقدير ما حتقق من احلقوق
والواجبات.

•دراسة العامر( :)1426هدفت إىل التعرف
إىل أي مدى أثر االنفتاح الثقايف عىل مفهوم

وأبعاد الوحدة الوطنية لدى الشباب السعودي
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل

وذلك لتحليل الكتابات ذات الصلة للتعرف

عىل مفهوم الوحدة الوطنية وعالقته بمفهوم

دراسته إىل وجود فجوة بني الواقع واملناهج
املخطط هلا وتشمل الفجوة أيض ًا ممارسات

االنتامء ورصد أهم املتغريات العاملية املعارصة

املناهج .وأن الوقت الذي يمضيه املعلمون

وقد أجريت الدراسة عىل عينة عشوائية

املعلمني وعدم القدرة عىل حتقيق أهداف

يف تدريس املقرر أقل من الوقت املخصص

له يف اخلطة ،وهناك نقص أسايس يف استيعاب
الطالب ملفاهيم الرتبية الوطنية.

•دراسة الصبيح (1426هـ) :هدفت إىل حتديد
اجتاهات طالب املرحلة الثانوية نحو الوحدة

الوطنية ،وكذلك حتديد عالقة هذا املفهوم
ببعض املؤسسات االجتامعية وهي املسجد
واملدرسة واألرسة .وقد استخدمت الدراسة

املنهج الوصفي التحلييل ،كام اعتمدت عىل

االستبانة كأداة رئيسية للدراسة تقيس عدة

حماور .طبقت األداة عىل عينة من طالب
املستوى الثالث يف إحدى ثانويات الرياض

يف القسمني الطبيعي والرشعي قوامها ()104

التي تلقي بظالهلا عىل مبدأ الوحدة الوطنية.
بلغت ( )544من شباب اململكة العربية
السعودية (ذكور ًا وإناث ًا) الذين هم عىل مقاعد
الدراسة اجلامعية( كليات املعلمني -جامعة
امللك سعود -جامعة امللك فهد للبرتول

واملعادن /كلية املجتمع بمنطقة حائل -كلية
الرتبية للبنات بمنطقة حائل) ،وقد أثمرت

الدراسة عن العديد من النتائج التي تشري إىل

أن االنفتاح الثقايف له تأثري إجيايب عىل مفهوم
وأبعاد الوحدة الوطنية.

•دراسة احلبيب( :)1426هدفت إىل إلقاء
الضوء عىل املصطلحات املرتبطة بالوحدة
الوطنية ،كالوطن والوطنية والرتبية الوطنية
والوحدة الوطنية والوقوف عىل تربية الوحدة

عادل عايض عوض املغذوي :دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطالب (دراسة ميدانية)
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الوطنية واالجتاهات املعارصة يف تربية الوحدة

يتمثل يف الدفاع عن اإلسالم ،إن املقررات

وجتربة اململكة العربية السعودية يف تربية

واملفاهيمالتيتنميالوطنية.

الوطنية ،من خالل بعض التجارب العاملية،

الوحدة الوطنية .الدراسة كانت ذات العالقة

•دراسة احلفظي (1427هـ) :هدفت الدراسة

تصور مقرتح لرتبية الوحدة الوطنية بشكل

يف املجتمع السعودي ،التعرف عىل مدى

•دراسة أخرض (1426هـ) :هدفت إىل التعرف

املواطنة عرب املؤسسات التعليمية ،وقد اعتمد

بالظاهرة ،ويف هناية الدراسة قدم الباحث

إىل ما ييل :الكشف عن واقع الرتبية الوطنية

مالئم للبيئة السعودية.

مسامهتها يف تنمية املواطنة ،تثبيت قيم وعنارص

عىل أسس تنمية املواطنة ومبادئها يف املقررات

الباحث يف دراسته عىل املنهج الوصفي

التالية :العلوم الدينية واالجتامعيات واللغة

املجتمع السعودي ،وقام بوصفها كميا ً وكيفيا

الدراسية لتعليم البنات من خالل املقررات

العربية واللغة اإلنجليزية ،بنا ًء عىل ما تكشفه

الدراسة من حقائق مرتبطة باهلدف األول

يمكن تقديم اقرتاحات لتنمية املواطنة لدى

طالبات املرحلة الثانوية ،وقد استخدمت
الباحثة وفريق العمل معها املنهج الوصفي

التحلييل الذي تم توظيفه يف الدراسة ملالءمته

لطبيعتها ،وكانت أدوات الدراسة تتكون من
االستبانة واملقابلة الشخصية .وقد حققت هذه

الدراسة مجلة من النتائج ومنها  :احتواء وثيقة

السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية
عىل أهداف واضحة ملفهوم املواطنة وفق ًا ملا ييل

التحلييل ،إذ درس واقع الرتبية الوطنية يف

ً ،حيث قام بتحليل حمتوى مقرر الرتبية الوطنية

للصف الثاين الثانوي يف مدارس التعليم العام
يف اململكة العربية السعودية ،وقد توصل
الباحث يف دراسته إىل مجلة من النتائج ،ومنها:
إن للرتبية الوطنية أثر ًا واضح ًا يف تنمية املواطنة

والرقي هبا ،فالرتبية الوطنية ليست جمرد متغري
تابع بل هي أيض ًا متغري مستقل تتفاعل مع البيئة
وتؤثر فيها ،إن الرتبية الوطنية يف املجتمع

السعودي رهان تربوي ،وحتد إلبراز املواطنة،
إذ ما تزال نظرية فكرية ناقصة أكثر منها ممارسة

عملية ،وحتتاج إىل تضافر اجلهود من اجلميع،

إن الرتبية الوطنية تتضمن الرتبية للوطنية،

يف هذه الدراسة ،احتواء منهج العلوم الدينية عىل
مخسة عرش هدف ًا تشتمل عىل مضمون املواطنة،

والرتبية للمواطنة ،حيث إن الرتبية للوطنية تعني

تشتمل عىل مضامني املواطنة ،احتواء منهج اللغة

فتعني تعريف املواطن ماله من حقوق وما عليه

احتواء منهج االجتامعيات عىل أربعة عرش هدف ًا

العربية عىل هدف واحد يشتمل عىل مضمون

املواطنة ،احتواء منهج اللغة اإلنجليزية عىل
هدف واحد يشتمل عىل مضمون املواطنة
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الدراسية موضوع الدراسة غنية باملعلومات

االنتامء للوطن واالعتزاز به ،وأما الرتبية للمواطنة

من واجبات ،إن املدرسة ثم األرسة واملسجد
ووسائل اإلعالم تعترب الوسائط التي هلا أكرب
األثر يف عملية التثقيف الوطني يف املجتمع
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السعودي وهي أهم مصادر املعرفة الوطنية

تعزيز الوحدة الوطنية ،ويرى  %20.6أهنا

•دراسة املرهبي( :)2008هدفت إىل الكشف

ترى أن اإلعالم املستقل هو اإلعالم األكثر

واالجتامعية.

عن أهم العوامل املؤثرة عىل قيم الوحدة
الوطنية لدى طلبة املرحلة الثانوية بمحافظة

عمران؟ وألغراض هذه الدراسة استخدم
الباحث املنهج الوصفي التحلييل ،كام قام
بتطبيق االستبانة عىل أفراد العينة البالغ

عددهم ( )850طالب .وقد أظهرت الدراسة

أن تأثري(عوامل التدين) عىل قيم الوحدة
الوطنية جاء يف الرتتيب األول ،يليه العوامل
االجتامعية،

واالقتصادية،

والسياسية،

وعوامل االتصال واإلعالم حيث جاءت يف
الرتتيب الثاين والثالث والرابع واخلامس عىل
التوايل.

•دراسة طالب ( :)2011هدفت الدراسة
إىل معرفة دور وسائل اإلعالم يف تعزيز

الوعي بمفهوم الوحدة الوطنية لدي طالبات
اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة ،واستخدم

الباحث منهج املسح بالعينة للوصول إىل
النتائج املطلوبة ،واستخدمت أداة االستقصاء

جلمع البيانات ،مبارشة من العينة املختارة،

خرجت الدراسة بالعديد من النتائج يتمثل

أمهها يف  %92.1 :من عينة الدراسة تتابع

وسائل اإلعالم الفلسطينية وهو ما يشري إىل
متابعة الطالبات لكل التطورات التي حتدث

عىل الساحة الفلسطينية أو فيام يتعلق بالقضية
الفلسطينية  .يرى  %60.4من عينة الدراسة

أن وسائل اإلعالم الفلسطينية غري قادرة عىل

قادرة عىل ذلك  % 37.3 .من عينة الدراسة
حرصا عىل تعزيز الوحدة الوطنية ،يف حني يرى
ً

حرصا،
 % 23.6أن إعالم محاس هو األكثر
ً
ويرى  %10.1أن إعالم حركة فتح هو األكثر

حرصا عىل تعزيز الوحدة الوطنية .اتضح من
ً
خالل الدراسة أن نسبة كبرية من عينة الدراسة
ال ترى يف املصطلحات املستخدمة يف وسائل
إعالم فتح ومحاس مصطلحات مقبولة.

•دراسة الشاماين ( :)2012هدفت إىل التعرف
إىل دور أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة يف

تعزيز قيم املواطنة لدى طالهبم ،واستخدم
الباحث استبانة للحصول عىل البيانات،
وتكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة
التدريس يف كليتي الرتبية والعلوم وبلغ

عددهم ( )207عضو وعضوة هيئة تدريس،
استجاب منهم ( )139وقد توصلت الدراسة
إىل أن تقديرات أعضاء هيئة التدريس يف

ممارسة دوهم يف تعزيز قيم املواطنة لدى
طالهبم جاءت بدرجة كبرية عىل بعدي قيمة

االنتامء واحرتام القوانني بينام جاءت متوسطة

عىل بعد الرموز الوطنية ،وتبني عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس
ومتغري االختصاص العميل يف حني وجدت

فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري

اجلنسية لصالح السعوديني.

•دراسة احلريب ( :)2013هدفت الدراسة إىل
تعرف حمتوى الصحف اإللكرتونية القبلية

عادل عايض عوض املغذوي :دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطالب (دراسة ميدانية)
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وتوافقها مع توجهات الوحدة الوطنية يف

الدراسة عىل حتديد مفهوم الوحدة الوطنية وأمهيتها

الكيفي بأسلوب حتليل املحتوى ،وتوصلت

املفاهيم يف نفوس األفراد؛ فيام اختلفت هذه الدراسة

املجتمع السعودي ،وظف الباحث املنهج
الدراسة لعدد من النتائج من أمهها :أن

املوضوعات التي تنقلها الصحف اإللكرتونية
القبلية ختص القبيلة ،وأن سبب نقلها هلذه

املوضوعات أهنا عن أبناء القبيلة .أن القيم
الغالبة يف الصحافة اإللكرتونية القبلية هي
العنرصية القبلية والوالء للقبيلة .التفاعل
الكبري من جانب القراء واملشاركة بنسبة تأييد

بلغت  % 60ملا حتتويه الصحف اإللكرتونية
القبلية .أن حمتوى الصحف اإللكرتونية القبلية

ال يتوافق مع توجهات الوحدة الوطنية يف
املجتمع السعودي.

•دراسة السبيعي ( :)2014هدفت الدراسة
إىل تقديم تصور اسرتاتيجي لتعزيز الوحدة

الوطنية باململكة العربية السعودية من خالل
احلوار الوطني .استخدم الباحث املنهج

الوصفي وأسلوب حتليل املحتوى ،وتوصلت
الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :أن الوحدة
الوطنية تقوم عىل أسس سياسية واجتامعية
ودينية متداخلة ،وأن طبيعة هذه املقومات

جتعل هناك هتديدات ينبغي عالجها ،وأن
اململكة قامت بجهود شتي يف سبيل حتقيق

التنمية الشاملة التي تقوى الوحدة الوطنية،

وأن مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني
أجرى لقاءات وطنية وخطابات ثقافية شملت

قضايا مهمة يف الوحدة الوطنية.

وقد اتفقت الدراسات السابقة مع هذه
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لدى الفرد واملجتمع واألثر املرتتب عىل وجود هذه
يف إبراز دور املؤسسات التعليمية وكليات الرتبية يف
اجلامعات السعودية عىل وجه اخلصوص يف تنمية هذا

املفهوم لدى الطالب من خالل ما انتهجته الدراسة من

تطبيق أداة وحتليل النتائج للوصول ألهم التوصيات
واملقرتحات.

ثانيا :إجراءات الدراسة امليدانية:
منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة احلالية عىل املنهج الوصفي

التحلييل عىل اعتبار أنه « حياول التعرف عىل طبيعة

الظاهرة موضع البحث ،ويشمل ذلك حتليل بنيتها وبيان

العالقات بني مكوناهتا (أبو حطب وصادق،١٩٩١ ،
 )102فاملنهج الوصفي يتم يف إطاره مجع البيانات
واملعلومات عن واقع الدور الذي تقوم به كليات الرتبية

يف اجلامعات يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى

طالهبا ،ثم حتليل هذه املعلومات والبيانات واستخالص
النتائج ،ومقارنتها بام هو موجود يف األدبيات الرتبوية

ذات العالقة بالوحدة الوطنية .وحسب هذا اإلطار
املنهجي تأيت الدراسة عىل النحو التايل :أوالً اإلطار
النظري ،ثان ًيا :الدراسة امليدانية ،ثال ًثا :توصيات لتفعيل
دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية.

جمتمع الدراسة:
شمل جمتمع الدراسة مجيع أعضاء هيئة

التدريس (ذكور وإناث) بجامعة املجمعة والبالغ

عددهم ( )1650خالل الفصل الدرايس األول للعام
اجلامعي 1437/1436هـ بينام شملت عينة الدراسة
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جمموعة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الرتبية بالزلفي
والرتبية باملجمعة التابعتني جلامعة املجمعة تم اختيارها
عشوائي ًا وبلغ عدد أفراد العينة يف الكليتني ( )72يف

نفس الفصل الدرايس ،وتوزعت العينة كالتايل:
الكلية

توزيع أعضاء هيئة
التدريس من حيث
اجلنس
ذكور

إناث

25

15

الرتبية باملجمعة

20

املجموع

45

الرتبية بالزلفي
أداة الدراسة:

12

27

وقد تم توزيع االستبانة عىل أفراد العينة ومتت استجابة

مجيع أفراد العينة عليها.

وقد استخدم الباحث مقياس ليكرت اخلاميس

لإلجابات عىل الفقرات بجميع املحاور عىل النحو

املجموع
32

40

التايل:

أوافق

أوافق
متام ًا

 1.79 –1.00ال أوافق متام ًا
 2.59 –1.80ال أوافق
 3.39 –2.60غري متأكد

يف ضوء اإلطار النظري وما أسفر عنه من

 4.19 –3.40أوافق

الوصول إىل مفهوم الوحدة الوطنية وسبل تعزيزها لدى

باستخدام استبانة بعد بنائها وإعدادها وقد تكونت من

( )32فقرة موزعة عىل أربعة حماور هي النشاط الطاليب،
واإلرشاد الطاليب ،عضو هيئة التدريس ،واملقررات

الدراسية .وقد توزعت الفقرات عىل النحو التايل:
م

املحور

عدد
الفقرات

1

دور النشاط الطاليب يف تعزيز
الوحدة الوطنية لدى الطالب

8

2
3
4

دور اإلرشاد الطاليب يف تعزيز
الوحدة الوطنية لدى الطالب

دور عضو هيئة التدريس يف تعزيز
الوحدة الوطنية لدى الطالب
دور املقررات الدراسية يف تعزيز
الوحدة الوطنية لدى الطالب

املجموع

8
8
8
32

متأكد

متام ًا

وتم حتديد فئات املقياس اخلاميس عىل النحو التايل:

72

طالب كليات الرتبية يف اجلامعات السعودية قام الباحث

غري

ال أوافق ال أوافق

 5.00 –4.200أوافق متام ًا
وبالتايل يمكن من خالل فئات املقياس حتديد

دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى

الطالب فإذا كان املتوسط العام أكرب من أو يساوي

( )3.40فهذا يعني أن عينة الدراسة توافق عىل ذلك

وتؤكده ،وإذا كان املتوسط العام أقل من ( )3.40فهذا

يعني أن عينة الدراسة ال توافق عىل ذلك وال تؤكده.
صدق األداة:
•الصدق الظاهري:

تم التثبت من الصدق الظاهري لألداة بعرضها

يف صورهتا األولية عىل جمموعة من املحكمني املختصني

بلغ عددهم ( )10حمكمني الستطالع رأهيم حول
مناسبة األداة من حيث الصياغة وملحتوى وارتباط
فقراهتا باملحاور املحددة ،وتم األخذ بآرائهم عند

صياغة االستبانة يف صورهتا النهائية بحيث أصبحت

عادل عايض عوض املغذوي :دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطالب (دراسة ميدانية)
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مكونة ( )32فقرة موزعة عىل أربعة حماور .ملحق ()1
•صدق االتساق الداخيل:
للتأكد من صدق االتساق الداخيل ألداة

الدراسة استخدم الباحث معامل ارتباط بريسون لقياس
العالقة بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية لكل حمور

من حماور األداة ،وقد جاءت عبارات االستبانة ذات

داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01فأقل؛ وهذا

يتضح من اجلدول السابق أن قيمة الثبات الكيل لألداة
بلغ ( )93.9وهذه القيمة تشري إىل أن معامل ثبات
األداة مرتفع بدرجة عالية بحيث يمكن االعتامد عليها
يف حتقيق أهداف الدراسة.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
يشتمل هذا اجلزء عىل عرض نتائج الدراسة

التي تم التوصل إليها ومناقشتها كالتايل:

يدل عىل أن عبارات االستبانة صادقة وتقيس اجلوانب

اإلجابة عن السؤال األول الذي ينص عىل ما ييل :ما

ثبات األداة:

الطالب؟

التي أعدت لقياسها.

دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى

قام الباحث بقياس ثبات أداة الدراسة بتطبيق

معامل الثبات ألفا كرونباخ ،وتم حتديد قيمة معامالت
الثبات لكل حمور من حماور األداة باستخدام برنامج
 ،SPSSوجاءت النتائج عىل النحو التايل:

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وترتيبها
للمحور األول (األنشطة الطالبية).

يتضح من اجلدول السابق أن أفراد العينة
موافقون متام ًا عىل دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم

املحور

معامل
الثبات

الوحدة الوطنية لدى طالب كلية الرتبية من خالل

دور النشاط الطاليب يف تعزيز الوحدة
الوطنية لدى الطالب

95.2

( )4.33حيث يؤكدون عىل أمهية النشاط الطاليب

دور اإلرشاد الطاليب يف تعزيز الوحدة
الوطنية لدى الطالب

94.1

لدى طالهبا ،وقد جاء ترتيب أعىل ثالث عبارات عن

دور عضو هيئة التدريس يف تعزيز
الوحدة الوطنية لدى الطالب

98.1

طالب كلية الرتبية يف جمال األنشطة الطالبية كالتايل:

دور املقررات الدراسية يف تعزيز
الوحدة الوطنية لدى الطالب

91.2

بخطة النشاط الطاليب قيمة العمل التطوعي «

الثبات الكيل لألداة

0.939

حسايب ( )4.47وانحراف معياري ()1.125
مما يدل عىل أن أفراد العينة موافقون متام ًا عىل
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األنشطة الطالبية حيث بلغ املتوسط احلسايب العام

كأحد مهامت كليات الرتبية يف تعزيز الوحدة الوطنية
دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى

١-١جاءت عبارة رقم ( « )7تعزيز الربامج املتضمنة
يف املرتبة األوىل حيث حصلت عىل متوسط

عادل عايض عوض املغذوي :دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطالب (دراسة ميدانية)
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جدول رقم ( )4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وترتيبها للمحور األول (األنشطة الطالبية)
املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الرتتيب

0.744

3
2

م

الفقرات

1

تعزيز خطة النشاط الطاليب للقيم املرتبطة بالوحدة الوطنية كالوالء
واالنتامء وحب الوطن

4.40

2

تنفيذ أنشطة طالبية تعكس جهود الدولة يف معاجلة قضايا املجتمع

4.43

1.126

3

تنفيذ لقاءات توعوية بمشاركة أفراد من املجتمع والطالب

4.37

1.04

5

4

ضامن خطة النشاط الطاليب ملشاركة مجيع طالب الكلية بدون متييز

3.99

0.911

8

5

إرشاك مؤسسات املجتمع يف تنفيذ خطة النشاط الطاليب

4.36

0.997

6

6

تنفيذ بعض الربامج املجتمعية للطالب بالتنسيق بني الكلية وعامدة خدمة
املجتمع

4.22

1.051

7

7

تعزيز الربامج املتضمنة بخطة النشاط الطاليب قيمة العمل التطوعي

4.47

1.125

1

8

تفعيل دور الطالب عىل املشاركة الفاعلة يف بناء وتنمية الوطن

4.38

0.965

4

4.33

0.995

املتوسط احلسايب العام للمحور األول

أمهية العمل التطوعي كأحد أهم األنشطة

أكدت (أمهية العمل التطوعي كأحد اهم

الطالب وهذه النتيجة تأيت متسقة مع أهداف

وأن اململكة العربية السعودية يف حاجة دائمة
إىل تسليط الضوء إعالمي ًا عىل هذه األنشطة بام

األنشطة التي تقوي عالقة الفرد بمجتمعه،

الطالبية املعززة ملفهوم الوحدة الوطنية لدى

العمل التطوعي الذي يؤكد عىل االنتامء للوطن

يساهم يف تنميته باعتباره من القيم التي تعزز

والعطاء وبذل النفس دون انتظار لربح مادي

الوالء واالنتامء للوطن )

أو معنوي ،ويمكن أن تعزى تلك النتيجة إىل

ذلك كون العمل التطوعي يعتمد يف األساس

-

 ٢جاءت عبارة رقم ( « )2تنفيذ أنشطة طالبية

عىل التعاون والتكافل وتقديم املصلحة العامة

تعكس جهود الدولة يف معاجلة قضايا املجتمع

املهمة التي تعزز الوحدة الوطنية .كام تتفق

حسايب ( )4.43وانحراف معياري ()1.126
مما يدل عىل أن أفراد العينة موافقون متام ًا عىل

عىل املصلحة اخلاصة ،وهذه كلها من املتطلبات
النتيجة مع دراسة (مظاهري  )1427،التي

« يف املرتبة الثانية حيث حصلت عىل متوسط

عادل عايض عوض املغذوي :دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطالب (دراسة ميدانية)
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أمهية األنشطة الطالبية التي تعكس جهود
الدولة يف خدمة املجتمع يف تعزيز مفهوم
الوحدة الوطنية ،وهذه النتيجة تتسق مع أمهية

شعور الطالب بام تقدمه الدولة من جهود يف
معاجلة قضايا املجتمع وخدمة أفراده عىل تعزيز

انتامئهم الوطني ومن ثم شعورهم بأمهية الوحدة

الوطنية ،كام يمكن أن يعزى ذلك لكون اجلامعة

تؤدي وظائف رئيسة ثالث تتمثل يف البحث
العلمي والتدريس وخدمة املجتمع ،وهذه

الوظيفة األخرية التي تتمثل يف خدمة املجتمع
تتطلب من اجلامعة التواصل مع املجتمع
وتناول قضاياه واإلسهام يف حل مشكالته،

ولعل تناول األنشطة الطالبية بصورة تعكس

جهود الدولة يف معاجلة قضايا املجتمع يعد من
صميم وظيفة خدمة اجلامعة للمجتمع؛ ولذا

جاءت هذه العبارة يف ترتيب متقدم .كام تتفق
النتيجة مع دراسة (منال مزيو  )2014 ،التي
أكدت عىل ان األنشطة اجلامعية للطالب تدهم

لدهيم الشعور بالتجانس وتقوي لدهيم روح

الوالء واالنتامء للجامعة.

•جاءت عبارة رقم ( « )1تعزيز خطة النشاط الطاليب
للقيم املرتبطة بالوحدة الوطنية كالوالء واالنتامء
وحب الوطن « يف املرتبة الثالثة حيث حصلت

عىل متوسط حسايب ( )4.40وانحراف معياري

( )0.744مما يدل عىل أن أفراد العينة موافقون
متام ًا عىل أمهية تضمني خطة النشاط الطاليب للقيم
املرتبطة بالوحدة الوطنية ،ويمكن أن يعزى ذلك

لكون النشاط الطاليب من املامرسات املهمة التي
تعتمد عليها اجلامعة يف حتقيق أهدافها التي من منها
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تعزيز الوحدة الوطنية لدى طالهبا ،وبالتايل تضمني
هذه األنشطة للقيم التي تعزز الوحدة الوطنية يعد
أمر ًا حيوي ًا ،ومن ثم جاءت هذه العبارة يف ترتيب

مرتفع مع اتفاق أفراد العينة عىل أمهيتها.

بينام جاء ترتيب أقل عبارتني عن دور كليات

الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالب كلية
الرتبية يف جمال األنشطة الطالبية كالتايل:

•جاءت عبارة رقم ( « )4ضامن خطة النشاط
الطاليب ملشاركة مجيع طالب الكلية بدون متييز»

يف املرتبة الثامنة حيث حصلت عىل متوسط

حسايب ( )3.99وانحراف معياري ()0.911
مما يدل عىل أن أفراد العينة موافقون وليس متام ًا،
وبتشتت متوسط عىل أن ضامن خطة النشاط

الطاليب ملشاركة مجيع طالب الكلية بدون متييز

قد يساهم يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى
طالب كليات الرتبية.

•جاءت عبارة رقم (« )6تنفيذ بعض الربامج
املجتمعية للطالب بالتنسيق بني الكلية وعامدة

خدمة املجتمع» يف املرتبة السابعة حيث حصلت
عىل متوسط حسايب ( )4.22وانحراف معياري

( )1.051مما يدل عىل أن أفراد العينة موافقون
وليس متام ًا ،وبتشتت عال عىل أن تنفيذ بعض
الربامج املجتمعية للطالب بالتنسيق بني الكلية

وعامدة خدمة املجتمع قد يساهم يف تعزيز مفهوم
الوحدة الوطنية لدى طالب كليات الرتبية ،وقد

ترجع هذه النتيجة لعدم شعور طالب الكلية

للتكامل بني كليتهم وعامدة خدمة املجتمع يف
جمال األنشطة الطالبية.

عادل عايض عوض املغذوي :دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطالب (دراسة ميدانية)
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جدول رقم ( )5املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وترتيبها للمحور الثاين (اإلرشاد الطاليب)
م

الفقرات

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الرتتيب

1

معاجلة األفكار املتطرفة من خالل برامج إرشادية

4.57

0.675

3

2

توعية الطالب حلقوقهم وواجباهتم نحو الدولة

3.88

1.020

5

3

عقد جلسات إرشادية للطالب هبدف تنمية املشاركة الفاعلة

4.68

0.446

1

4

تنفيذ بعض برامج اإلرشاد اجلمعي تتعلق باألمن الفكري

3.78

1.126

7

5

خطة اإلرشاد الطاليب تعزز األفكار اإلجيابية للطالب نحو الوطن

3.90

1.155

6

6

تعزز الكلية الطالب املشاركني يف الربامج املجتمعية التي تنفذها وحدة
اإلرشاد الطاليب

3.45

0.966

8

7

تستقطب وحدة اإلرشاد الطاليب قيادات املجتمع املدين يف ندواهتا

4.65

0.558

2

8

تعكس برامج اإلرشاد الطاليب جهود وإنجازات الدولة

4.35

0.06

4

4.16

0.675

املتوسط احلسايب العام للمحور الثاين

يتضح من اجلدول السابق أن أفراد العينة موافقون متام ًا

عىل دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية
لدى طالب كلية الرتبية من خالل اإلرشاد الطاليب
حيث بلغ املتوسط احلسايب العام ( )4.16حيث

يؤكدون عىل أمهية النشاط الطاليب كأحد مهام كليات
الرتبية يف تعزيز الوحدة الوطنية لدى طالهبا ،وقد جاء

ترتيب أعىل ثالث عبارات عن دور كليات الرتبية يف
تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالب كلية الرتبية

يف جمال اإلرشاد الطاليب كالتايل:

•جاءت عبارة رقم (« )3عقد جلسات إرشادية
للطالب هبدف تنمية املشاركة الفاعلة» يف املرتبة

األوىل حيث حصلت عىل متوسط حسايب

( )4.68وانحراف معياري ( )0.446مما يدل
عىل أن أفراد العينة موافقون متام ًا عىل أمهية عقد
اجللسات اإلرشادية يف تعزيز مفهوم الوحدة

الوطنية لدى الطالب ،إذ ينبغي أن تكون هناك
جلسات إرشادية خاصة ومجاعية ختتص بتنمية

قيم االنتامء واملواطنة والوحدة الوطنية تستهدف
طالب الكليات بحيث تعزز لدهيم هذا اجلانب

القيمي املهم.

• جاءت عبارة رقم (« )7تستقطب وحدة اإلرشاد
الطاليب قيادات املجتمع املدين يف ندواهتا» يف املرتبة

عادل عايض عوض املغذوي :دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطالب (دراسة ميدانية)
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الثانية حيث حصلت عىل متوسط حسايب ()4.65

لدى طالب كلية الرتبية يف جمال األنشطة الطالبية

كالتايل:

وانحراف معياري ( )0.558مما يدل عىل أن أفراد
العينة موافقون متام ًا عىل أمهية عقد ندوات حول

•جاءت عبارة رقم ( « )6تعزز الكلية الطالب

يف تلك الندوات؛ ملا يف ذلك من بالغ األثر يف

اإلرشاد الطاليب» يف املرتبة الثامنة حيث حصلت

شعورهم بالوحدة والتالحم الوطني.

()0.966؛ مما يدل عىل أن أفراد العينة موافقون
وليس متام ًا ،وبتشتت عال؛ عىل أن تعزيز الكلية

الوحدة الوطنية واستقطاب قيادات املجتمع املدين

املشاركني يف الربامج املجتمعية التي تنفذها وحدة

زيادة العالقة الوثيقة بني الطالب وبني القيادات
واجلهات العاملة يف الوطن بام ينعكس إجياب ًا عىل

عىل متوسط حسايب ( )3.45وانحراف معياري

•جاءت عبارة رقم (« )1معاجلة األفكار املتطرفة

للطالب املشاركني يف الربامج املجتمعية التي

حصلت عىل متوسط حسايب ( )4.57وانحراف

مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالب كليات الرتبية.

من خالل برامج إرشادية» يف املرتبة الثالثة حيث

معياري ( )0.675مما يدل عىل أن أفراد العينة
موافقون متام ًا عىل أمهية تأكيد الربامج اإلرشادية
بالكلية عىل معاجلة األفكار املتطرفة؛ إذ أن تلك

تنفذها وحدة اإلرشاد الطاليب قد يساهم يف تعزيز

•جاءت عبارة رقم (« )4تنفيذ بعض برامج اإلرشاد
اجلمعي تتعلق باألمن الفكري» يف املرتبة السابعة

حيث حصلت عىل متوسط حسايب ()3.78

األفكار من أهم العوامل التي هتدم الوحدة

وانحراف معياري ( )1.126مما يدل عىل أن
أفراد العينة موافقون وليس متام ًا ،وبتشتت عال

العوامل املؤثرة يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية.

باألمن الفكري قد يساهم يف تعزيز مفهوم الوحدة

الوطنية واالنتامء للوطن وهذه النتيجة تعكس
وعي الطالب بأن معاجلة تلك األفكار من أهم

عىل أن تنفيذ بعض برامج اإلرشاد اجلمعي تتعلق

بينام جاء ترتيب أقل عبارتني عن دور

الوطنية ،وقد ترجع تلك النتيجة لعدم توافر مفهوم

كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية

واضح لدى الطالب نحو األمن الفكري.

جدول رقم ( )6املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وترتيبها للمحور الثالث (عضو هيئة التدريس)
م

الفقرات

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

الرتتيب

1

تفعيل طرق التعلم النشط داخل القاعات الدراسية

4.17

0.926

8

2

تعزيز قيم التسامح وقبول اآلخر أثناء املحارضات

4.63

0.759

1

3

تفعيل دور الطالب أثناء التدريس من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات التدريس
التباديل ولعب األدوار

4.38

1.012

7

232

عادل عايض عوض املغذوي :دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطالب (دراسة ميدانية)

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

4

تفعيل طرق تدريس تنمي التكامل والتقارب الفكري بني الطالب

4.39

1.126

5

5

تفعيل املواقف التعليمية املحفزة للمشاركة اإلجيابية

4.51

0.753

3

6

استخدام طرق احلوار واملناقشة بفاعلية

4.38

0.985

6

7

تقويم الطالب بعدالة وإتاحة الفرصة هلم للمشاركة يف تقويم أنفسهم

4.50

0.678

4

8

حتفيز الطالب نحو املشاركة الفاعلة يف املناسبات الوطنية

4.58

0.801

2

4.44

1.76

املتوسط احلسايب العام للمحور الثاين
يتضح من اجلدول السابق أن أفراد العينة
موافقون متام ًا عىل دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم
الوحدة الوطنية لدى طالب كلية الرتبية من خالل

عضو هيئة التدريس حيث بلغ املتوسط احلسايب العام

( )4.44حيث يؤكدون عىل أمهية النشاط الطاليب
كأحد مهام كليات الرتبية يف تعزيز الوحدة الوطنية لدى

طالهبا ،وقد جاء ترتيب أعىل ثالث عبارات عن دور
كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى
طالب كلية الرتبية يف جمال األنشطة الطالبية كالتايل:

•جاءت عبارة رقم (« )2تعزيز قيم التسامح وقبول
اآلخر أثناء املحارضات» يف املرتبة األوىل حيث
حصلت عىل متوسط حسايب ( )4.63وانحراف

معياري ( )0.759مما يدل عىل أن أفراد العينة
موافقون متام ًا عىل أمهية تعزيز قيم التسامح وقبول
اآلخر أثناء املحارضات يف تعزيز الوحدة الوطنية

لدى الطالب.

• جاءت عبارة رقم ( « )8حتفيز الطالب نحو

املشاركة الفاعلة يف املناسبات الوطنية « يف املرتبة

الثانية حيث حصلت عىل متوسط حسايب ()4.58
وانحراف معياري ( )0.801مما يدل عىل أن أفراد
العينة موافقون متام ًا عىل أمهية حتفيز الطالب نحو

املشاركة الفاعلة يف املناسبات الوطنية يف تعزيز
الوحدة الوطنية لدى الطالب

•جاءت عبارة رقم (« )5تفعيل املواقف التعليمية
املحفزة للمشاركة اإلجيابية» يف املرتبة الثالثة حيث
حصلت عىل متوسط حسايب ( )4.51وانحراف

معياري ( )0.753مما يدل عىل أن أفراد العينة
موافقون متام ًا عىل أمهية تفعيل املواقف التعليمية
املحفزة للمشاركة اإلجيابية يف تعزيز الوحدة

الوطنية لدى الطالب.

بينام جاء ترتيب أقل عبارتني عن دور كليات

الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالب كلية
الرتبية يف جمال األنشطة الطالبية كالتايل:

•جاءت عبارة رقم (« )1تفعيل طرق التعلم النشط
داخل القاعات الدراسية» يف املرتبة الثامنة حيث
حصلت عىل متوسط حسايب ( )4.17وانحراف
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يتضح من اجلدول السابق أن أفراد العينة موافقون متام ًا

معياري ( )0.926مما يدل عىل أن أفراد العينة
موافقون وليس متام ًا ،وبتشتت متوسط عىل أن

عىل دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية

قد يساهم يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى

حيث بلغ املتوسط احلسايب العام ( )4.08حيث

تفعيل طرق التعلم النشط داخل القاعات الدراسية
طالب كليات الرتبية.

•جاءت عبارة رقم (« )3تفعيل دور الطالب أثناء
التدريس من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات التدريس

التباديل ولعب األدوار» يف املرتبة السابعة حيث

حصلت عىل متوسط حسايب ( )4.38وانحراف

لدى طالب كلية الرتبية من خالل املقررات الدراسية

يؤكدون عىل أمهية النشاط الطاليب كأحد مهام كليات
الرتبية يف تعزيز الوحدة الوطنية لدى طالهبا ،وقد جاء

ترتيب أعىل ثالث عبارات عن دور كليات الرتبية يف
تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالب كلية الرتبية
يف جمال األنشطة الطالبية كالتايل:

معياري ()1.012؛ مما يدل عىل أن أفراد العينة
موافقون وليس متام ًا ،وبتشتت عال عىل أن

تفعيل دور الطالب أثناء التدريس من خالل تنفيذ
اسرتاتيجيات التدريس التباديل ولعب األدوار

قد يساهم يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى

طالب كلية الرتبية.

•جاءت عبارة رقم (« )5

تعكس موضوعات

املقررات قيم اجلامعة والوالء للوطن» يف املرتبة
األوىل حيث حصلت عىل متوسط حسايب ()4.87

وانحراف معياري ()0156؛ مما يدل عىل أن أفراد
العينة موافقون متام ًا عىل أمهية عكس موضوعات

جدول رقم ( )7املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وترتيبها للمحور الثالث (املقررات الدراسية)
املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

7

الرتتيب

م

الفقرات

1

تضمني املقررات ألنشطة تعزز قيم املواطنة من خالل املنهج اخلفي

4.12

2

مشاركة الطالب يف إعداد تقارير املقررات وتقييمها

3.31

1.145

4.58

0.289

3

3.18

1.256

8

4.87

0.156

1

4.50

0.035

4

4.61

0.187

2

3.48

1.125

5

4.08

0.625

3
4
5

بناء املقررات الدراسية بطريقة مرنة تسمح بتضمينها لإلنجازات احلديثة
للدولة وإدراك دور القيادة السياسية فيها
تتضمن املقررات الدراسية أنشطة مجاعية وفردية تعزز التفاعل اإلجيايب بني
الطالب
تعكس موضوعات املقررات قيم اجلامعة والوالء للوطن

 6إثراء املقررات بأنشطة ال صفية تتيح التفاعل بني الطالب ومؤسسات املجتمع
7
8

تضمني اخلطة الدراسية بمقرر خاص بالوحدة الوطنية

السامح بمشاركة الطالب وبعض مؤسسات املجتمع املدين يف حتديد بعض
موضوعات املقررات الدراسية
املتوسط احلسايب العام للمحور الثاين
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املقررات لقيم اجلامعة والوالء للوطن يف تعزيز

التفاعل اإلجيايب بني الطالب قد يساهم يف تعزيز

•جاءت عبارة رقم (« )7تضمني اخلطة الدراسية

•جاءت عبارة رقم ( « )2مشاركة الطالب يف إعداد

حيث حصلت عىل متوسط حسايب ()4.61

حصلت عىل متوسط حسايب ( )3.31وانحراف

مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالب كليات الرتبية.
بمقرر خاص بالوحدة الوطنية» يف املرتبة الثانية

وانحراف معياري ()0.187؛ مما يدل عىل أن
أفراد العينة موافقون متام ًا عىل أمهية تضمني اخلطة
الدراسية بمقرر خاص بالوحدة الوطنية يف تعزيز

مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالب كليات الرتبية.
•جاءت عبارة رقم ( « )3بناء املقررات الدراسية
بطريقة مرنة تسمح بتضمينها لإلنجازات احلديثة

للدولة وإدراك دور القيادة السياسية فيها» يف
املرتبة الثالثة حيث حصلت عىل متوسط حسايب

( )4.58وانحراف معياري ()0.289؛ مما يدل
عىل أن أفراد العينة موافقون متام ًا عىل أمهية بناء
املقررات الدراسية بطريقة مرنة تسمح بتضمينها

لإلنجازات احلديثة للدولة وإدراك دور القيادة
السياسية فيها يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية
لدى طالب كليات الرتبية.

•بينام جاء ترتيب أقل عبارتني عن دور كليات الرتبية
يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالب كلية
الرتبية يف جمال األنشطة الطالبية كالتايل:

•جاءت عبارة رقم (« )4تتضمن املقررات الدراسية
أنشطة مجاعية وفردية تعزز التفاعل اإلجيايب بني

الطالب» يف املرتبة الثامنة حيث حصلت عىل

متوسط حسايب ( )3.18وانحراف معياري

( )1.256مما يدل عىل أن أفراد العينة موافقون
وليس متام ًا ،وبتشتت عال عىل أن تضمني
املقررات الدراسية أنشطة مجاعية وفردية تعزز

مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالب كليات الرتبية.

تقارير املقررات وتقييمها» يف املرتبة السابعة حيث

معياري ( )1.245مما يدل عىل أن أفراد العينة
موافقون وليس متام ًا ،وبتشتت عال عىل أن مشاركة
الطالب يف إعداد تقارير املقررات وتقييمها قد
يساهم يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى
طالب كليات الرتبية.

ويف ضوء ما سبق يمكن ترتيب األدوار يف

تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالب كليات الرتبية
وفق ًا لألمهية كالتايل :عضو هيئة التدريس بمتوسط
بلغ ( )4.44ثم دور األنشطة الطالبية بمتوسط بلغ

( )4.33تاله دور اإلرشاد الطاليب بمتوسط بلغ
( )4016وأخري ًا دور املقررات الدراسية بمتوسط بلغ

( .)4.08وهذه النتيجة تتسق والدور الكبري امللقى عىل
عضو هيئة التدريس يف تعزيز القيم لدى طالبه خاصة
املرتبطة بتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية ،كام أن عضو هيئة

التدريس قاسم مشرتك سواء يف التخطيط أو التنفيذ أو

التقويم لألدوار األخرى كاإلرشاد الطاليب واألنشطة

الطالبية.

إجابة السؤال الثاين الذي ينص عىل ما ييل :ما التصور

املقرتح لتفعيل دور كليات الرتبية بام حيقق تعزيز مفهوم

الوحدة الوطنية لدى الطالب؟

يف ضوء ما تم استخالصه من نتائج يمكن صياغة

تصور مقرتح وخطة إجرائية ( ملحق  )2لتفعيل دور
كليات الرتبية بام حيقق تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية

لدى الطالب.
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أوالً :التصور املقرتح ويشمل أربعة جوانب

رئيسة تتضمن:

تفعيل األنشطة الطالبية وإثراءها بربامج تعمل عىل
تعزيز قيمة الوحدة الوطنية لدى الطالب ويقرتح

أن يتم ذلك من خالل ما ييل:

املجتمع املدين يف ندوات علمية تؤكد عىل مفهوم

الوحدة الوطنية.

•معاجلة األفكار املتطرفة من خالل برامج إرشادية
تعقد للطالب بصورة منتظمة.

•تفعيل مشاركات طالب الكلية يف املسابقات

•تشكيل املناخ الثقايف واالجتامعي الداعم لقيم

•تقديم أنشطة وبرامج نوعية تعكس إنجازات

•التعريف بإنجازات الدولة وإسهاماهتا املرشقة

•تفعيل التكامل يف تنفيذ أنشطة طالبية بالتعاون

املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية.

املقدمة عىل املستوى الوطني.

الدولة وجهودها يف خدمة املواطن.

مع اجلهات العاملة يف املجتمع وعدم االكتفاء
باألنشطة املقدمة داخل الكليات فقط.

•تعزيز الربامج املتضمنة بخطة النشاط الطاليب
قيمة العمل التطوعي.

•تنفيذ أنشطة طالبية تعكس جهود الدولة يف
معاجلة قضايا املجتمع.

•تعزيز خطة النشاط الطاليب للقيم املرتبطة
بالوحدة الوطنية كالوالء واالنتامء وحب الوطن.

•املامرسات الفعلية لبعض األعامل الوطنية،
كاملشاركة يف املناسبات الوطنية ،وتنظيف
الشواطئ.

•تنمية قدرات الطالب عىل استخدام لغتهم
القومية استخدام ًا سلي ًام من خالل الندوات
الثقافية واملحارضات وصحف احلائط.

تفعيل اإلرشاد الطاليب داخل الكلية ويقرتح أن يتم
ذلك من خالل ما ييل:

•عقد جلسات إرشادية للطالب هبدف تنمية
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•استقطاب وحدة اإلرشاد الطاليب لقيادات

املشاركة الفاعلة.

املواطنة الصاحلة واملعززة لقيم الوحدة الوطنية.

يف هنضة وتقدم املجتمع السعودي عىل مجيع

•تقديم اإلسهامات الوقائية :وتنصب عىل محاية
الشباب من كل األخطار الروحية والبدنية

التي ترض بالشباب :كاالنحراف العقدي،
والشك الديني ،واالنحالل اخللقي ،واللجوء
للمخدرات ،والعلل واألمراض العضوية.

•تقديم اإلسهامات البنائية :وهتدف إىل صقل
شخصية الشباب وتكوين وعيهم اإلسالمي
السليم وبناء معارفهم وعاداهتم وقيمهم الثقافية
واخللقية واالجتامعية.

•تقديم اإلسهامات العالجية :وهتدف إىل مساعدة
الشباب الذين وقعوا بالفعل يف بعض املشكالت
االجتامعية والشخصية والدينية والسلوكية

واألخالقية ،...عىل إصالح أحواهلم والرجوع
إىل جادة احلق واخلري والصواب وحتقيق السواء
البدين والنفيس واالجتامعي.

صياغة جديدة ألدوار أعضاء هيئة التدريس
بكليات الرتبية بام حيقق تعزيز الوحدة الوطنية لدى
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الطالب ويمكن حتقيق ذلك من خالل ما ييل:

دور القيادة السياسية فيها.

•تعزيز قيم التسامح وقبول اآلخر أثناء

•أن تعمل املقررات الدراسية عىل تنمية مهارات

•حتفيز الطالب نحو املشاركة الفاعلة يف املناسبات

لدى الطالب.

•تفعيل املواقف التعليمية املحفزة للمشاركة

االجتامعية ،واملعارف املدنية.

•أن تشمل املناهج الدراسية ثالثة عنارص أساسية،

اختاذ القرار واحلوار واحرتام احلقوق والواجبات

ومهارات املشاركة املجتمعية الفاعلة.

•أن تعمل املقررات الدراسية عىل غرس حب

املحارضات

الوطنية

اإلجيابية

هي :املعرفة املدنية ،والقيم واالجتاهات،

اختاذ القرار واحلوار واحرتام احلقوق والواجبات

•أن تعمل املقررات الدراسية عىل تنمية القيم
•أن تعمل املقررات الدراسية عىل تنمية مهارات
لدى الطالب.

•التأكيد عىل املنظومة القيمية املجتمعية التي حتقق

النظام واالجتاهات الوطنية ،واألخوة والتفاهم

الوحدة الوطنية ،وهتيئ للفرد درجة عالية من

•جيب أن تتضمن تلك املقررات ما يساعد

املواطنة الصاحلة واالنتامء للوطن ،وتصون

التوافق مع جمتمعه.

•تكوين قيم ومهارات العمل املنتج وأمهيته يف
تعزيز االقتصاد الوطني.

•إعداد املتعلم للمامرسة احلياتية املستقبلية
للمواطنة الصاحلة عن طريق التطبيقات العملية
واألنشطة التعليمية الصفية والالصفية.

إعادة صياغة املقررات الدراسية بام يقوي دور
كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى

الطالب ويقرتح أن يتم ذلك وفقا ملا ييل:

•تضمني موضوعات املقررات لقيم اجلامعة
والوالء للوطن

•تضمني اخلطة الدراسية بمقرر خاص بالوحدة
الوطنية

•بناء املقررات الدراسية بطريقة مرنة تسمح
بتضمينها لإلنجازات احلديثة للدولة وإدراك

والتعاون بني املواطنني.

الطالب عىل االستيعاب والتمكن التكنولوجي

وعىل ممارسة احلياة التعاونية ،وعىل اكتساب
مهارات املحافظة عىل البقاء وعىل االختيار

املهني املناسب هلم ،وعىل التمكن من التعلم
الذايت ،وعىل التفكري واالبتكار يف حل

املشكالت واختاذ القرارات ،وعىل التواصل،

وعىل اكتساب املواطنة الصاحلة عىل املستويني
املحىل والعاملي ،وعىل اكتساب مقومات السلوك
احلميد والرتبية األخالقية وعىل ما يربز االهتامم
بإنسانية اإلنسان.

توصيات البحث:

يف إطار ما سبق ولكي تؤدي كليات الرتبية أدوارها

يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى طالهبم عىل الوجه

األكمل ،يوىص الباحث بام ييل:

•أن يكون مفهوم الوحدة الوطنية ضمن أولويات

عادل عايض عوض املغذوي :دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطالب (دراسة ميدانية)
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تنشئة تالميذ املدرسة االبتدائية والثانوية بل

والتامس احللول اإلجيابية هلا متعاونني ورشكاء يف

يف إطار اجلامعة التي ينتمون إليها.

•دعم األنشطة واملامرسات الطالبية املختلفة التي

وطالب اجلامعة عىل ممارسة احلقوق والواجبات

•أن يدرك أستاذ اجلامعة أو املعلم أن طالهبم

تسهم يف ترمجة مفاهيم الوحدة الوطنية املجردة

اجلامعية ،حتى تتمثل لدهيم مشاعر وقيم الوحدة

يف وقائع حياته اليومية ،لذا ُيقرتح وسائل
لتنمية وتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية من خالل

لدهيم قيم ،ويمكن االرتقاء هبا من الفردية إىل
الوطنية.

•يربز منزلة اململكة العربية السعودية الدينية،
ومكانتها الرفيعة باعتبارها القلب النابض للعامل

اإلسالمي ،وقبلتهم ،ومنها بدأ نور اإلسالم

يشع سناه يف أصقاع العامل.

إىل سلوك ومنهج حيايت يتعايش معه الطالب

األنشطة الطالبية

مقرتحات البحث:

الستكامل اجلهد املبذول يف هذا البحث يقرتح

الباحث إجراء الدراسات التالية:

•يقوم ببعض املامرسات الفعلية لبعض األعامل

•دراسة لفاعلية برنامج إرشادي لتنمية قيم

وتنظيف الشواطئ.

طالب املرحلة الثانوية

الوطنية ،كاملشاركة يف املناسبات الوطنية،

الوحدة الوطنية وأثره يف تنمية جودة احلياة لدى

•يعقد املناقشات واملناظرات حول مفهوم

•مدى تضمني قيم الوحدة الوطنية ملقررات

•يغرس حب النظام واالجتاهات الوطنية،

السعودية (دراسة حتليلية).

النظم والتعليامت ،وواجبات الوحدة الوطنية،

لدى طالب املدارس الثانوية باململكة العربية

ورضورة الوحدة الوطنية.

واألخوة والتفاهم والتعاون بني طالبه ،واحرتام

بتنمية احلس والشعور بالواجب جتاه املجتمع.

•توعية الطالب بحقوقهم وواجباهتم ،وتأكيد
حقهم يف املساواة االجتامعية والسياسية
والفرص املتكافئة ،وتدريبهم عىل ذلك ،من

خالل أساليب متعددة مثل :جملس إدارة الفصل،
وانتخابات جملس املدرسة الطاليب وانتخابات

احتاد الطالب.

•توعية الطالب باملشكالت والصعاب التي تواجه
وطنهم ،وإحساسهم بمسؤوليتهم يف مواجهتها،
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البذل والعطاء.

طالب املرحلة االبتدائية باململكة العربية

•تصور مقرتح لتنمية قيم الوحدة الوطنية
السعودية.

أوالً :املراجع العربية:

•أخرض ،فايز حممد  .)1426(.دور املقررات
الدراسية للمرحلة الثانوية يف تنمية املواطنة،

دراسة مقدمة للقاء الثالث عرش لقادة العمل
الرتبوي ،إدارة تعليم البنني ،الباحة.

•برغوث ،عبد العزيز .)2010( .األدوار
احلضارية للمعلم ودواعي التجديد يف فلسفة

التعليم ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا.
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•بلولة ،إبراهيم حممد ( .)2010الوحدة الوطنية

( .)2002تصور الطالب خلصائص األستاذ

العدد ( )20يوليو ،شعبان 1431هـ ،ص

املؤمتر الثامن لعلم النفس ،مكتبة األنجلو

والقيم املعنوية ،جملة دراسات دعوية ،السودان،

(.)256 - 119

اجلامعي الكفء يف العملية الرتبوية ،بحوث
املرصية ،القاهرة ،ص .349-328

•احلريب ،حممد بادي رشيد  .)2013(.الصحف

•زعرب  ،عبد الرمحن :)2009( .نظرة أعضاء

الوحدة الوطنية يف املجتمع السعودي ،رسالة

الفلسطينية ملدى اكتامل عنارص اخللفية العلمية

اإللكرتونية القبلية وتوافقها مع توجهات

دكتوراه غري منشورة ،كلية الدراسات العليا،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

هيئة التدريس يف الكفايات العلمية يف اجلامعات
واملهنية لعضو هيئة التدريس والنشاطات التي

يقوم هبا ،املجلة العربية لبحوث التعليم العايل،

•احلفظي ،عبد الرمحن عبد القادر .)1427(.

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،العدد

السعودي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم

•الزنيدي ،عبدالرمحن زيد1426(.هـ) .املواطنة

دور الرتبية الوطنية يف تنمية املواطنة يف املجتمع

الرتبية اإلسالمية واملقارنة ،كلية الرتبية ،جامعة

أم القرى بمكة املكرمة.

التاسع ،ص ص.51-33،

ومفهوم األمة اإلسالمية ،وكالة املطبوعات
والبحث العلمي ،وزارة الشؤون اإلسالمية

•احلفظي ،عبد الرمحن عبد القادر .)1427(.

واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،الرياض.

السعودي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم

إسرتاتيجي لتعزيز الوحدة الوطنية يف اململكة

دور الرتبية الوطنية يف تنمية املواطنة يف املجتمع

الرتبية اإلسالمية واملقارنة ،كلية الرتبية ،جامعة

أم القرى بمكة املكرمة.

•السبيعي ،مايض راشد .)2014(.تصور
أنموذجا،
العربية السعودية احلوار الوطني
ً

رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم

•احلكمي ،إبراهيم احلسن .)2011( .الكفاءات

االسرتاتيجية ،جامعة نايف العربية للعلوم

طالبه وعالقتها ببعض املتغريات ،جملة رسالة

•سلطان ،حممود صديق .)2007( .دور الرتبية

املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر
اخلليج العريب ،العدد (.)90

األمنية.

يف تدعيم الوحدة الوطنية (مدخل ديني) ،املؤمتر

•احلوشان ،بركة زامل  .)1425( .أمهية

العلمي األول لكلية الرتبية جامعة األزهر:

دراسة مقدمة لندوة املجتمع واألمن ،خالل

قضايا األمة ،املنعقد يف الفرتة من 19-18

املؤسسات التعليمية يف تنمية الوعي األمني،
الفرتة من 1425/2/24-21هـ ،كلية امللك
فهد األمنية ،الرياض.

•خليفة ،عبد اللطيف وشحاتة ،عبد املنعم.

توجيه بحوث اجلامعات اإلسالمية يف خدمة
فرباير.

•سليامن ،أمحد .)2001( .الصفات اجليدة يف
املدرس اجلامعي كام يراها الطالب يف املواقف

عادل عايض عوض املغذوي :دور كليات الرتبية يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطالب (دراسة ميدانية)
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احلرة ،جملة دراسات ،املجلد ( ،)18العدد (.)2

•الشهري ،حممد بن نارص .)2009( .املعلم

قيم املواطنة لدى طالب املرحلة الثانوية بمكة

مقدمة إىل ندوة «االنتامء الوطني يف التعليم

ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم

ودوره يف تعميق االنتامء الوطني ،ورقة عمل

العام :رؤى وتطلعات» ،املنعقدة بجامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية.

املكرمة وعالقتها باألمن لفكري ،رسالة

القرى.

•غيث عاطف .)1979( ،قاموس علم االجتامع

• طالب ،موسى عيل  .)2011(.دور اإلعالم

اهليئة املرصية للكتاب ،القاهرة.

طالبات اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة ،جملة

تعزيز معنى االنتامء الوطني يف نفوس الطالب،

الفلسطيني يف تعزيز الوحدة الوطنية لدي

اجلامعة اإلسالمية ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،مج

 ،12ع  ،1ج  ،2اجلامعة اإلسالمية ،غزة.

•قليالن ،نوره سامل .)2009( .املعلم ودوره يف
بحث مقدم إىل ندوة «االنتامء الوطني يف التعليم
العام :رؤى وتطلعات» ،املنعقدة بجامعة اإلمام

•الطويل ،ملياء سليامن .)2009( .واجبات املعلم

حممد بن سعود اإلسالمية.

ندوة «االنتامء الوطني يف التعليم العام :رؤى

التنشئة االجتامعية واإلعالم واملجتمع املدين يف

الداعية يف تنمية االنتامء الوطني ،بحث مقدم إىل

وتطلعات» ،املنعقدة بجامعة اإلمام حممد بن

سعود اإلسالمية.

•الكندري ،يعقوب يوسف .)2008( .دور
حتقيق الوحدة الوطنية ،ورقة عمل مقدمة إىل

مؤمتر الوحدة الوطنية لرابطة االجتامعيني-24 ،

•عبد الفتاح ،يوسف .)2004( .بعض

 25مارس.

اجلامعي ،جملة علم النفس ،العدد ( ،)31اهليئة

بناء إسرتاتيجية وطنية لتحقيق األمن الفكري يف

اخلصائص املدركة واملأمولة لشخصية األستاذ

املرصية العامة للكتاب ،القاهرة.

•املالكي ،عبد احلفيظ عبد اهلل  .)1427(.نحو
مواجهة اإلرهاب ،رسالة دكتوراه غري منشورة،

•عبد اهلل بن ناجي آل مبارك )2005( .قراءة

قسم العلوم الرشطية ،كلية الدراسات العليا،

اخلميس  5ربيع األول  14 ،1426أبريل

•املبارك ،عبد اهلل بن ناجي )2005( .قراءة

يف مفهوم الوحدة الوطنية .جريدة الرياض-

 ،2005عدد  ،13443ص.14

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

يف مفهوم الوحدة الوطنية .جريدة الرياض-

•العنزي ،برشى بنت خلف .)2007( .تطوير

اخلميس  5ربيع األول  14 ،1426أبريل

العام ،دراسة مقدمة للقاء السنوي الرابع عرش

•املنشاوي ،عبد احلميد .)2007( .تصور مقرتح

كفايات املعلم يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم
(جستن) ،القصيم ،اململكة العربية السعودية.
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•الغامدي ،عبد الرمحن بن عيل احلمود .)1430(.

 ،2005عدد .13443

ملقرر لدعم الوحدة الوطنية لطالب املرحلة
الثانوية الفنية ومعرفة مدى وعي معلمي املواد
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الفلسفية بأمهيتها ،املؤمتر العلمي احلادي عرش:

Center For Civic Education
)2009(September .)The Role of
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إطار منظومي مقترح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة
 جامعة المجمعة أنموذجا:التدريس بالجامعات
 أمحد حممد سامل.د.أ
أستاذ املناهج وتكنولوجيا التعليم
كلية الرتبية جامعة املجمعة بالسعودية وجامعة الزقازيق بمرص
:املستخلص

Abstract:
This study aimed to determine the features of authoring quality of the scientific books needed for the teaching staff at Majmaah University and to design a proposed
systematic framework for developing the authoring quality
of scientific books for them. The study followed the systematic approach to build the proposed systematic framework included the descriptive approach. A questionnaire
was prepared for the factors of authoring quality of the scientific books, including (11) axes. The study sample was
selected randomly among the teaching staff at Majmaah
University from all disciplines at the university: Medicine,
Dentistry, Applied Medical Science, Engineering, Basic
Science, Educational Science, Special Education, English
Language, Islamic Studies, Arabic Language, Business
Administration, Economics, Accounting and Law.
The study found that the features of authoring
quality of the scientific books needed for the teaching staff
at Majmaah University were (11) axes and (104) items.
They were the book's title (6), the book's introduction and
presentation (7), the book's idea (5), the method of displaying book content (28), the organization and the arrangement of the book (7), the indexing of the book (4), the technical output of the book (15), review and check the book
(5), the final output, printing and publishing the book (14),
the promotion and marketing of the book (6), the ethics
of scientific authorship (7). The study also indicated that
there were no statistically significant differences between
the responses of the teaching staff attributed to two factors:
the scientific degree or the experience in authoring books,
the study also presented a proposed systematic framework
for developing the authoring quality of scientific books,
which included (9) main components, namely, the teaching
staff, the publishing and translation center, the quality of
authoring books, The Scientific Council, The Deanship of
Scientific Research, Scientific Research Units at the faculties, academic departments, The Deanship of Library Affairs, publishing houses and public libraries.
The study recommended that the university, represented by the Publishing and Translation Center, seek to
implement the proposed systematic framework and guide
the teaching staff to consider the features of authoring
quality of the books to produce a distinguished scientific
product.
Key words: Systematic Framework – Quality - authoring
of Scientific Books - authoring quality of the scientific
books, Teaching Staff

هدفت الدراسة احلالية إىل حتديد مقومات جودة تأليف الكتب
،العلمية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة املجمعة
وتصميم إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب
 اتبعت الدراسة املنهج املنظومي لبناء اإلطار،العلمية لدهيم
 تم إعداد. وتضمن أيضا املنهج الوصفي،املنظومي املقرتح
استبانة بمقومات جودة تأليف الكتب العلمية تضمنت
 ومتثلت عينة الدراسة يف بعض من أعضاء هيئة،) حمورا11(
التدريس يف جامعة املجمعة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من
 العلوم، طب األسنان، الطب:مجيع التخصصات باجلامعة
، العلوم الرتبوية، العلوم األساسية، اهلندسة،الطبية التطبيقية
 اللغة، الدراسات اإلسالمية، اللغة اإلنجليزية،الرتبية اخلاصة
 توصلت. القانون، إدارة األعامل واالقتصاد واملحاسبة،العربية
الدراسة إىل حتديد مقومات جودة تأليف الكتب العلمية
الالزمة ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة املجمعة متثلت يف
 مقدمة،)6( ) مقوما هي عنوان الكتاب104() حمورا و11(
 أسلوب عرض،)5(  فكرة الكتاب،)7( الكتاب والتقريظ
 فهرست،)7(  تنظيم الكتاب وترتيبه،)28( حمتوى الكتاب
 مراجعة وتدقيق،)15(  اإلخراج الفني للكتاب، )4( الكتاب
 اإلخراج النهائي للكتاب والطباعة والنرش،)5( الكتاب
 أخالقيات التأليف،)6(  الرتويج والتسويق للكتاب،)14(
 كام أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات،)7( العلمي
داللة إحصائية بني استجابات أعضاء هيئة التدريس تعزى إىل
 كام توصلت،عاميل الدرجة العلمية أو اخلربة يف تأليف الكتب
الدراسة إىل تقديم إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف
،) مكونات رئيسة هي عضو هيئة التدريس9( الكتب تضمن
 املجلس، مقومات جودة تأليف الكتب،مركز النرش والرتمجة
 وحدات البحث العلمي، عامدة البحث العلمي،العلمي
 دور، عامدة شؤون املكتبات، األقسام األكاديمية،بالكليات
 وأوصت الدراسة بأن تسعى اجلامعة.النرش واملكتبات العامة
ممثلة يف مركز النرش والرتمجة إىل تطبيق اإلطار املنظومي املقرتح
وتوجيه أعضاء هيئة التدريس إىل رضورة مراعاة مقومات
.جودة تأليف الكتب للوصول إىل منتج علمي مميز
إطار منظومي-  جودة تأليف الكتب العلمية:الكلامت املفتاحية
– جودة – تأليف الكتب العلمية – أعضاء هيئة التدريس
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مقدمة:
تؤدي اجلامعات وظيفة ثالثية هي التدريس اجلامعي

والبحث العلمي وخدمة املجتمع وهى ما ينوط بأعضاء

هيئة التدريس القيام به باجلامعات .وتتمثل الوظيفة
الثانية ألعضاء هيئة التدريس يف البحث العلمي الذي

يمثله اإلنتاج العلمي من البحوث والدراسات العلمية
املنشورة ،واملقاالت العلمية ،وأوراق العمل املقدمة إىل
الندوات واملؤمترات العلمية ،وتأليف الكتب العلمية،

وترمجة الكتب إىل لغات أخرى.

إن التصنيف العاملي للجامعات مثل تصنيف جامعة

جايوتونج شانغهاي وحتقيق مكانة علمية مرموقة
تعتمد عىل البحث العلمي واإلنتاج البحثي والنرش
العلمي بصفة أساسية قد تصل إىل نسبة  ،%60ولذلك

ال مكانة للجامعات غري البحثية يف قائمة أفضل مخسامئة

جامعة عاملية.

يمثل فرحة غامرة وإنجاز عظيم يضاف إىل رصيد

عضو هيئة التدريس (املؤلف) ،فهو دافع ألن يبحث

عن فكرة جديدة لكتاب جديد ،ومن جانب آخر يبحث
عن اجلديد إلضافته للطبعة األوىل من كتابه وتعديل
املالحظات التي سمعها أو وصلت إليه من القراء

واملهتمني.

يمتاز الكتاب املشهورين واملميزين بمجموعة من
الصفات تتمثل يف اآليت :الصرب عىل الكتابة وعىل
املراجعة والتنقيح ،وعىل النقد ومالحظات املختصني
والقراء ،وعىل رفض النارشين لنرش كتبهم ،واحلرص

عىل تدوين األفكار قبل هروهبا ،واهتاممهم بالقراءة
والتعود عليها ؛ألهنا تثري أفكارهم ،وجتود أسلوهبم،
وتزيد معلوماهتم ،وتعمق قدرهتم عىل التحليل واحلكم

املوضوعي والنقد اهلادف ،والقراءة اجليدة تؤدي
باملؤلف إىل الكتابة اجليدة وإىل كثرة الكتابة مما حيسن
إنتاجه مرة بعد مرة ،واكتساب مهارات التأليف من

وتكمن أمهية النرش العلمي يف اإلفادة من املعرفة ودعم

خالل االطالع عىل كتب فن التأليف ،واصطحاب

املسافات ،واالطالع عىل كل ما هو جديد ،وتنشيط

التأليف اجليد.

الرتاكم املعريف ،وتقريب أهل التخصص مهام بعدت
حركة البحث العلمي ،وتنمية الوعي العلمي برضورة

البحث العلمي واإلنتاج العلمي للكتب املؤلفة
واملرتمجة.

املؤلفني والكتاب الناجحني ،والتدريب عىل مهارات

إن تطوير جودة تأليف الكتب العلمية يتطلب تنمية

قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس بمقومات
جودة التأليف التي تتمثل يف املواصفات والرشوط

يعد اإلنتاج العلمي من الكتب املؤلفة ألعضاء هيئة

واملعايري الالزم توافرها عند تأليف الكتب العلمية

التكوين العلمي واملهني لعضو هيئة التدريس ،كام

األهداف املنشودة.

التدريس باجلامعة من األساسيات التي تساهم يف

تساهم يف تكوين مدرسته العلمية وقوة تأثريه وانتشاره
بني املتخصصني دون حدود مكانية أو زمانية ،كام يعترب

التأليف العلمي إثراء للمكتبة العربية.

إن تأليف كتاب وطباعته وتداول أفكاره بني الناس

ليخرج منتج عال اجلودة ويتميز بقدرته عىل حتقيق
قد يبتعد بعض أعضاء هيئة التدريس باجلامعات عن

قضية التأليف العلمي للكتب لبعض األفكار التي

يمكن أن تسيطر عليهم والتي خلصها هيفرو ن (�Hef

 )fron, 2003يف سبع خرافات التي جيب أن يعيها عضو
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هيئة التدريس حتى ال تكون عائقا له وهي :الكتاب

نقاط جوهرية ال يستقيم معها اهلدف من الكتاب ،ومن

برسعة ،ينتظر املؤلف اإلهلام ليكتب ،الكاتب اجليد

وال يضيف إىل املعرفة اإلنسانية؛ فهو تكرار للكتب

يولدون وال يصنعون ،الكاتب اجليد يكتب ويألف
يكتب بشكل جيد من أول مرة ،املراجعة هي قراءة

مسودة العمل وتصحيح األخطاء اإلمالئية والنحوية،
توجد طريقة واحدة للكتابة ،الكتابة مهنة املفلسني.

وقد يرفض النارشون نرش كتاب ألسباب عدة قد

يكون منها عدم وجود رشحية كبرية من القراء للكتاب
ليكون مربحا هلم ،أو يغلب عىل الكتاب الطابع النظري
والتعمق يف النظرية وعدم إضافة اجلانب التطبيقي
أو تطعيمه باخلربة الشخصية ،أو كون املؤلف غري
متخصص يف موضوع الكتاب إلعطاء مصداقية للكتاب

عند القارئ ،أو كثرة األخطاء اللغوية واإلمالئية
واملطبعية وسوء األسلوب املستخدم يف كتابة الكتاب،

وكون الكتاب ال يقدم فكرة جديدة ،أو تصور جديد
أو يشء ذا قيمة بحيث يقبل القراء عليه ،ولذلك فإن

حتديد مقومات جودة تأليف الكتب العلمية يعترب من
البدايات املهمة التي ينبغي عىل املؤلف االرتكاز عليها

عند تأليفه للكتب العلمية .
مشكلة الدراسة:

تلك املالحظات أن الكتاب ال يقدم جديدا للمجال
املوجودة يف التخصص ،وال توجد أصالة وال جدة يف

الكتاب ،وأنه جمرد نقوالت من كتب قديمة ،وعدم
وجود منهجية علمية واضحة يف عرض قضايا الكتاب،

وضعف الرؤية النقدية للمؤلف يف بعض أجزاء
الكتاب ،وغياب األهداف احلقيقية للكتاب مع عدم

حتديدها بدقة ،وعدم دقة املعلومات واملفاهيم العلمية

التي يعرضها الكتاب ،وأن الكتاب ال يغطي جوانب
املوضوع التي يتناوهلا؛ فقد ترك قضايا جوهرية تتعلق

بموضوع الكتاب ،وعدم تغطية بعض املوضوعات
بشكل متوازن ،وأن موضوعات الكتاب قديمة ،وأن

مضمون وموضوعات الكتاب ال متت لعنوان الكتاب
بصله ،وعدم وجود اخللفية العلمية الكافية للمؤلف

يف موضوع الكتاب ،وعدم استفادة املؤلف من املراجع
احلديثة يف املجال واالعتامد عىل مصادر ومراجع عربية

قديمة دون حماولة الرتمجة من األدبيات العاملية املتاحة،
وندرة املراجع األجنبية ،وعدم وجود قائمة بأهم
املصطلحات  Glossaryالتي وردت بالكتاب ،وسوء

ترمجة بعض مصطلحات الكتاب ،وافتقار الكتاب

من خالل عمل الباحث مديرا ملركز النرش والرتمجة

إىل التوثيق العلمي الدقيق ،وعدم اتباع نظام موحد

الكتب العلمية املؤلفة التي يتقدم هبا أعضاء هيئة

األخطاء اإلمالئية واللغوية واملطبعية ،وعدم االهتامم

يف جامعة املجمعة لعدة سنوات متتالية ،الحظ أن
التدريس للتحكيم والنرش يف املركز قد تقابل بعضها

يف التوثيق ،وضعف أسلوب ولغة الكتابة مع كثرة
باإلخراج الفني وتنظيم الكتاب.

بقرارات املحكمني بوجود مالحظات جوهرية عىل

ومع كثرة عدد الكتب املؤلفة التي تم االعتذار عن نرشها

للنرش يف اجلامعة ،ومع اطالع الباحث عىل بطاقات

املختصني  ،الحظ الباحث توجه بعض أعضاء هيئة

الكتاب املؤلف ،ويصل ذلك إىل عدم قبول الكتاب

من قبل املركز بناء عىل قرارات األساتذة املحكمني

حتكيم الكتب وحتليلها ،الحظ أن املالحظات املدونة

التدريس إىل نرش كتبهم يف دور النرش واملكتبات العامة

من قبل املحكمني تعترب مالحظات أساسية وتتناول
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بسهولة ويرس دون حتكيمها مع كثرة املالحظات العلمية

-2

صيغ جديدة لرفع جودة تأليف الكتب العلمية لدى

-

عىل الكتب ،لذلك كان من الرضوري البحث يف إجياد
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة.

هيئة التدريس  ،ومن ثم تقديم إطار منظومي مقرتح

-4

لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة

يعود عىل عضو هيئة التدريس واجلامعة واملكتبة العربية

-5

والقارئ العريب بالفائدة واإلثراء.

أسئلة الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة احلالية يف ضعف جودة الكتب
املؤلفة ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة  ،وتعدد وتنوع

مالحظات األساتذة املحكمني هلذه الكتب مما يقلل من

جودهتا  ،ومن حتقيقها لألهداف التي أعدت من أجلها.
وللتصدي هلذه املشكلة حاولت الدراسة والباحث
اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:

«كيف يمكن تقديم إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة
تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس

باجلامعات؟»

وتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
-1

1ما أمهية تأليف الكتب العلمية ألعضاء هيئة
التدريس باجلامعات؟

ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة املجمعة من وجهة

4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات
أعضاء هيئة التدريس ملقومات جودة تأليف الكتب
تعزى إىل عامل الدرجة العلمية؟

التدريس يف جامعة املجمعة وذلك من أجل الوصول

إىل إنتاج علمي متميز من الكتب العلمية املؤلفة مما

 3ما مقومات جودة تأليف الكتب العلمية الالزمة
نظر أعضاء هيئة التدريس؟

لذا تسعى الدراسة احلالية إىل الوصول إىل حتديد

مقومات جودة تأليف الكتب العلمية الالزمة ألعضاء

2ما أنواع الكتب العلمية املؤلفة؟

5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات
أعضاء هيئة التدريس ملقومات جودة تأليف الكتب

تعزى إىل عامل اخلربة يف تأليف الكتب العلمية؟
-6

6ما اإلطار املنظومي املقرتح لتطوير جودة تأليف
الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس يف
جامعة املجمعة؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل حتقيق ما ييل:
1 -1حتديد املحاور املتعددة ألمهية تأليف الكتب
العلمية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات.

2 -2حتديد أنواع الكتب العلمية املؤلفة .
3 -3حتديد مقومات جودة تأليف الكتب العلمية
اجليدة الالزمة ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة

املجمعة.

4 -4الكشف عن الفرق يف مقومات جودة تأليف
الكتب العلمية تبعا الختالف الدرجة العلمية
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ألعضاء هيئة التدريس.
5 -5الكشف عن الفرق يف مقومات جودة تأليف
الكتب العلمية تبعا الختالف اخلربة يف تأليف
الكتب لدى أعضاء هيئة التدريس.

6 -6تصميم إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف
الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس يف

جامعة املجمعة.
أمهية الدراسة:

تتمثل أمهية الدراسة احلالية يف أهنا قد :
1-1تفيد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة يف التعرف
عىل مقومات جودة تأليف الكتب العلمية

مما يقلل من مالحظات األساتذة املحكمني
وينعكس عىل إنتاجهم العلمي يف جتويد الكتب

العلمية املؤلفة.

2-2يقدم ألعضاء هيئة التدريس إطار منظومي
لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية مما ييرس
عليهم اتباع الفكر املنظومي يف تأليف الكتب
العلمية .

3-3يساعد املسؤولني باجلامعة (مركز النرش
والرتمجة -عامدة البحث العلمي ،عامدة شؤون

املكتبات ،املجلس العلمي الخ) يف إعداد برامج

تدريبية ،وعقد مؤمترات وندوات وورش عمل

لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس يف تأليف
الكتب العلمية مما ينعكس عىل إنتاجهم العلمي
ورفع مكانة اجلامعة البحثية يف التصنيفات

العاملية.
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برامج تدريبية يف تنمية مهارات تأليف الكتب
العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس  ،وكذلك
إجراء بحوث تقدم اسرتاتيجيات وأساليب
جديدة يف تأليف الكتب العلمية .

حدود الدراسة
اقترصت الدراسة احلالية عيل احلدود التالية:
	-بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة
من رتبة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ
ممن استجابوا إىل االستبانة املرسلة هلم
إلكرتونيا.

	-بعض مقومات جودة تأليف الكتب العلمية
الالزمة ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة

املجمعة ( 11حمور).

	-تم إجراء الدراسة يف الفصل الدرايس األول
للعام اجلامعي  1440/1439هـ

	-اقترص االطار املنظومي املقرتح لتطوير
جودة تآليف الكتب العلمية لدي أعضاء

هيئة التدريس يف جامعة املجمعة عيل تسعة
عنارص أساسية :عضو هيئة التدريس ،مركز

النرش والرتمجة ،عامدة البحث العلمي،

عامدة شؤون املكتبات ،املجلس العلمي،
األقسام األكاديمية ،وحدات البحث العلمي
بالكليات ،دور النرش واملكتبات العامة ،

مقومات جودة تأليف الكتب العلمية.
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مصطلحات الدراسة:

يعرف سعيد ( )2018جودة الكتاب اجلامعي»
باعتبـاره منتجـ ًا أكادیمیـ ًا بأنـه « :املواصـفات التـي

الكتب العلمية
يعرف الكتاب بأنه « من أصل َكتَب ،ويعني مجع أشياء

إىل بعضها البعض إلخراج معنى مفيد أو إلخراج معنى

متكامل .ويقابل كلمة كتاب باللغة اإلنجليزية كلمة
 Bookkمهام كان نوع الكتاب»Akbal & Che�( .
) bab, 2005

ُتب هي» أوعية املعلومات غري
ويعرف
الكتاب ومجعه ك ُ
ُ
الدورية والتي بطبيعة حمتوياهتا وتنظيمها وضعت لتُقرأ

من أوهلا آلخرها يف تتابع منطقي ولكل منها عنوان حمدد
حتى ولو صدرت جممعة حتت سلسلة ما».

تشــبع حاجــات املســتخدمنی املســتفیدین وحتــوز

علــى رضــاهم  ،مــع عــدم احتـوائه علــى
عیــوب منهجیة أو شكلیة ".

هناك نوعان من اجلودة :جودة الكتاب وجودة تأليف
الكتاب لدى أعضاء هيئة التدريس

التعريف اإلجرائي جلودة الكتاب العلمي وتعني:

املواصفات املنهجية والشكلية التي ينبغي توافرها يف
هذا املنتج األكاديمي لتناسب الفئة املستهدفة وتلبي

احتياجاهتم وحتقق أهداف تأليف الكتاب.

https://ar.wikipedia.org/

التعريف اإلجرائي جلودة تأليف الكتاب العلمي وتعني

يمكن تعريف الكتب العلمية إجرائيا بأهنا مجيع اإلنتاج

من قبل عضو هيئة التدريس عند إعداده هلذا املنتج

جامعة املجمعة بأنواعها املختلفة املنهجية والتخصصية

ل َيخرج منتج علمي متميز.

wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8

املواصفات املنهجية والشكلية التي ينبغي مراعاهتا

العلمي من الكتب التي يعدها أعضاء هيئة التدريس يف

األكاديمي ليحقق األهداف املنشودة من تأليف الكتاب

والثقافية واملرجعية والقصصية والتحقيقات  ،وكتب

تنمية الذات.

وتعرف مقومات جودة تأليف الكتاب إجرائيا بأهنا :
املواصفات واخلصائص والرشوط التي ينبغي عىل عضو

ويمكن تعريف الكتاب العلمي املؤلف إجرائيا بأنه عدد

هيئة التدريس مراعاهتا أثناء مراحل تأليف الكتاب

مفيد ومتكامل ومرتابط حيرر من قبل عضو هيئة تدريس

بعد انتهائه ،وتتمثل هذه املواصفات يف الدراسة احلالية

من املواضيع املحددة تتناول فكرة معينة إلخراج معنى
متخصص بعد القراءة الواسعة والعميقة والرجوع

إىل مراجع متخصصة وموجه إىل فئة حمددة من القراء.

ويمكن أن يندرج حتت أحد األنواع التالية :الكتب
الدراسية املنهجية ،الكتب التخصصية ،الكتب الثقافية،

الكتب املرجعية ،التحقيقات ،الكتب القصصية ،كتب
تنمية الذات.

جودة تأليف الكتب العلمية :

إلخراج منتج علمي متميز  ،وليس احلكم عىل املنتج
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اإلحدى عرش
حمورا التالية :عنوان الكتاب ،مقدمة الكتاب والتقريظ،

فكرة الكتاب ،أسلوب عرض حمتوى الكتاب ،تنظيم

الكتاب وترتيبه ،فهرست املحتويات ،اإلخراج الفني
للكتاب ،مراجعة الكتاب وتدقيقه  ،اإلخراج النهائي

للكتاب والطباعة والنرش ،الرتويج والتسويق للكتاب،

أخالقيات التأليف العلمي ،وتضمنت ( )104عبارة
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فرعية يف استبانة حتديد هذه املقومات.
إطار منظومي مقرتح
يمكن تعريف اإلطار املنظومي املقرتح إجرائيا بأنه:
التصور والرؤية املقرتحة القائمة عىل مدخل النظم

ملكونات املنظومة املشكلة لتأليف الكتاب العلمي يف
اجلامعة والتي يمكن أن تساهم يف تطوير جودة تأليف

الكتب باجلامعة.

أعضاء هيئة التدريس
حددت املادة اخلامسة واألربعون من نظام جملس التعليم

العايل واجلامعات ولوائحه السعودي (1428هـ) «
أن أعضاء هيئة التدريس هم :األساتذة ،واألساتذة

املشاركون ،واألساتذة املساعدون( ».نظام جملس
التعليم العايل واجلامعات ولوائحه)1428 ،
أدبيات الدراسة:
يمكن اإلجابة عن بعض أسئلة الدراسة احلالية من
خالل استعراض اآلراء املختلفة ،وتضمني نتائج

الدراسات السابقة ذات العالقة ،وتقديم رؤية البحث
والباحث  ،وتتناول أدبيات الدراسة املحاور التالية:
-1

1أمهية تأليف الكتب العلمية لعضو هيئة

-2

2أنواع الكتب العلمية املؤلفة.

-3

3خطوات تأليف الكتاب ونرشه.

-5
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التدريس باجلامعة.

 4عنارص الكتاب الرئيسية.
5مقومات جودة تأليف الكتب العلمية.

أمهية تأليف الكتب العلمية لعضو هيئة التدريس

باجلامعة:

يمكن إجياز أمهية تأليف الكتب العلمية لعضو هيئة
التدريس باجلامعة يف النقاط التالية:

	-يعد تأليف الكتب إحدى املهام الرئيسة
لعضو هيئة التدريس فهي تندرج حتت مهمة
البحث العلمي كإحدى املهام الثالث للمهنة :
التدريس – البحث العلمي – خدمة املجتمع.

	-يعد التأليف العلمي للكتب مساعدا جيدا
للتكوين العلمي واملهني لعضو هيئة التدريس

يف ختصصه.

	-تفيد الكتب العلمية التي يؤلفها عضو هيئة
التدريس التخصص الذي ينتمي إليه حيث
تثري املعرفة ،وتزيد من الرتاكم املعريف.

	-يفيد اإلنتاج العلمي من الكتب املميزة الطالب
حيث يمنحهم الثقة يف أستاذهم اجلامعي.

	-أن يكون لعضو هيئة التدريس إنتاج علمي من
الكتب فهو مفيد لتكوين مدرسته العلمية التي

يعمل عىل تأسيسها.

	-الكتاب ال حدود له مكانية أو زمانية فهو يعد
سفري عن صاحبه مما يؤدي إىل انتشار عضو

هيئة التدريس وتأثريه بني أهل التخصص

وتعريفهم بمؤلفاته يف كل وقت ومكان .

	-تعد الكتب العلمية املؤلفة إثراء للمكتبة
العربية.
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أنواع الكتب العلمية املؤلفة( :أنواع التأليف)
جاء يف املادة ( )21من الالئحة املوحدة للبحث العلمي

يف اجلامعات السعودية ( )1999ما ييل :يشتمل االنتاج
املقدم للنرش يف اجلامعة عىل ما يأيت:
-

أالرسائل العلمية

-

بالبحوث العلمية.

 ج الكتب الدراسية املنهجية.-

د املؤلفات ،واملراجع املكتبية.

هـ -املرتمجات من املراجع ،والكتب الدراسية،
أو غريها.
و -التحقيقات.
ز -املوسوعات العلمية ،واملعاجم.
ح -ما يراه املجلس العلمي مناسبا للنرش ،ومتسقا مع

أهداف اجلامعة.

ويذكر العبدالكريم ( )2009أنواع التأليف يف أن

الكتاب النثري إما أن يكون قصصيا مثل الرواية أو
املرسحية أو غري قصيص مثل كتب التأريخ ،والكتب

الفكرية  ،والكتب األكاديمية .وتتضح هذه األنواع فيام
ييل:

	-النوع األول :الكتابة القصصية :القصة بقسميها
الرواية والقصة القصرية نوع مهم ومشهور من

أنواع التأليف ،وظهرت له أنواع كثرية .فهناك
القصص اخليالية ،والقصص العلمية ،والقصص

العاطفية ،وغري ذلك.

القصيص ،وهو ما كانت فكرته أو أفكاره معتمدة

عىل معلومات ،وهيدف إىل إيصاهلا للقارئ وربام

إقناعه هبا .ويمكن تقسيم الكتب غري القصصية
إىل مخسة أقسام رئيسة:

١-١السرية :تقوم أساسا عىل أحداث حياة شخص
ما .وقد تكون سرية ذاتية يكتبها الشخص عن
نفسه ،وقد تكتب عن شخص آخر ،حي أو

ميت.

٢-٢الكتب العامة (التجارية) :هي نوع من
الكتب تدور حول فكرة أساسية واحدة ،يتم

بياهنا وبحثها والتوسع فيها مثل كتاب عن
اإلرهاب ،وهو نوع رائج بشكل كبري لدى

دور النرش الغربية.

٣-٣تكون موجهة فقط للمختصني .وهذه عادة
ترتبط بمقررات دراسية جامعية ،وال يكتبها
إال خرباء متخصصون وأساتذة اجلامعة.

٤-٤كتب تنمية الذات أو بناء املهارات :وقد شاع
يف السنوات األخرية وكثرت الكتب املرتمجة

فيه .وهو يكتب عىل شكل خطوات عملية

إلعطاء مهارة ،ويعطى توجيهات حمددة
ألداء عمل ما ،مثل تشغيل احلاسوب ،أو فن

االقناع.

٥-٥كتب املقاالت :هي عبارة عن مقاالت جيمعها
صاحبها ،أو جتمع له ،وتنرش يف كتاب .لكن
هذا ال يدخل يف التأليف املعتاد .لكنها

أسلوب من أساليب التأليف.

	-النوع الثاين :الكتب غري القصصية :التأليف غري
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ويمكن للباحث حتديد أنواع الكتب املؤلفة فيام ييل:
1-1الكتب الدراسية املنهجية (الكتب الدراسية)
2-2الكتب التخصصية.
3-3الكتب الثقافية.
4-4الكتب القصصية :القصة بقسميها
(الرواية والقصة القصرية)

5-5كتب تنمية الذات /املهارات.
6-6الكتب املرجعية (املوسوعات العلمية،
واملعاجم،

واألدلة/الكتيبات،

واألطلس ،والكتب السنوية (دوائر
املعارف والببليوجرافيات الخ).

7-7التحقيقات.

خطوات تأليف الكتاب ونرشه:

عن املوضوع الذي اخرتته فهذا سيعطيك فكرة

عن شكل وأسلوب الكتاب.

٤ -٤قم بوضع صورة عامة للشخصيات :جيب
أن تكون الشخصيات واقعية بقدر اإلمكان،
وليست اسطورية حتى تقرتب من الواقع لريتبط
هبا القارئ نفسيا وعاطفيا وال ينفر منها.

٥ -٥حدد وقتا معينا للكتابة :جيب أن حتدد لنفسك
وقتا معينا لتكتب فيه حسب جدولك اليومي

تلتزم به ،وأن تبتعد عن أي قصد قد يرصفك
ويشغلك عن الكتابة.

٦ -٦قم بعمل نسخة أولية :دع األفكار تتدفق يف
عقلك دون توقف ،أكتب كل ما خيطر يف بالك،
يمكنك صناعة أكثر من مسودة أولية.

٧ -٧ضع النسخة النهائية للكتاب :بعد كتابة كل ما
لديك من أفكار ،اقرأ كل املسودات التي كتبتها ،
واخرت أفضل الفقرات لتكوين نسخة ترضيك من

حددت عامد ( )2014خطوات تأليف كتاب ونرشه

الكتاب .ويمكن توظيف أحد املدققني اللغويني

١ -١اشرت مفكرة ذات حجم مناسب :جيب أن حتمل

٨ -٨اخرت اسام مناسبا :جيب أن يكون االسم معربا عن

فيام ييل:

معك مفكرة أينام ذهبت لتدوين األفكار التي
تتبادر إىل ذهنك مبارشة لعدم تأجيلها.

ملراجعة الكتاب.

حمتواه ويف نفس الوقت جذابا وشيقا حتى جيذب

القراء لرشائه.

٢ -٢حدد املوضوع الذي ستكتب عنه :جيب أن يكون

٩ -٩أطلب من أحد املقربني منك أن يعطيك رأيا

أكرب عدد من القراء ،وجيب أال تكون الفكرة

١٠١٠ابحث عن دار نرش مناسبة تقبل كتابك وتنرشه

املوضوع شيقا ومفيدا يف آن واحد حتى جيذب
مكررة أو مستقلة.

٣ -٣تعلم واقرأ كثريا يف املوضوع الذي اخرتته :ال

صادقا يف الكتاب.

وتسوقه.

تبدأ يف الكتابة مبارشة ،بل ينبغي أن تقرأ كثريا
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عنارص الكتاب األساسية:

-3

من عنارص الكتاب املهمة التي تساعد عىل إظهاره

التقديم غري املقدمة ،وربام سمي التقريظ ،فاملقدمة

تنظيم الفصل ،جدول املحتويات ،كشاف الكتاب.

مكانة علمية يف موضوع الكتاب ،فهو يعطي الكتاب

بشكل منظم وهادف ما ييل :العنوان ،املقدمة ،التقديم،

(العبدالكريم)2009 ،

١عنوان الكتاب:

-١

3التقديم:

يكتبها املؤلف نفسه ،أما التقديم يكتبه عادة شخص له
مزيدا من املصداقية والدعاية له.

-4

4فصول الكتاب

أول ما يراه القارئ هو عنوان الكتاب ،فينبغي أن يكون

يتكون الكتاب من وحدات .وقد تسمى أبوابا أو

حتتاج إىل تأن وتفكري.

لكن درج أكثر الكتاب عىل األبواب والفصول ،أو

جذابا ،وخمترصا ،فعملية اختيار العنوان عملية معقدة،
2املقدمة:

-2

مقدمة الكتاب مهمة للتواصل مع القارئ ،وكثري من
املؤلفني يضيع هذه الفرصة وجيعل املقدمة مهمله أو
غري منبئة عن حمتوى الكتاب .يشري خرباء التأليف إىل

أن مقدمة الكتاب جيب أن جتيب عن ثالثة أسئلة رئيسة:
السؤال األول :عم يتحدث الكتاب؟
السؤال الثاين :ما الذي دعاك لكتابته؟ يريد القارئ أن

يعرف ملاذا أنت من يكتب هذا الكتاب؟ هل ألنك خبري

يف املجال؟ هل حدث يشء وجيه كان سببا لتأليفك هذا
الكتاب؟ هل هو نتيجة لبحث مكثف أو تدريس يف
املجال؟

السؤال الثالث وهو أمهها :كيف سيوسع هذا الكتاب

معرفة القارئ باملوضوع؟

جيب أن تشمل املقدمة عىل الطريقة التي يويص هبا

املؤلف لقراءة الكتاب ،ومن هم الذين يتوقع أن يقرؤوا
الكتاب  ،أو من املوجه إليهم الكتاب ،وقد يكون
الكتاب عاما فال حيدد ذلك ويرتكه للقارئ.

فصوال أو أقساما ،وليس هناك طريقة واحدة معتمدة.
الفصول فقط.
-5

5تنظيم الكتاب

من املفيد للقارئ أن يبدأ الفصل بملخص يوضح
اخلطوط العريضة للفصل ،كام من املفيد أن خيتتم

الفصل بملخص خيترص موضوعات الفصل األساسية
يف نقاط قليلة .وينبغي تقسيم الفصل إىل أقسام ،وحتت

كل قسم موضوعات.
-6

6جدول املحتويات:

هو عبارة عن عناوين الفصول واملوضوعات األساسية
يف كل فصل .والكتب األجنبية جتعله يف أول الكتاب
أما الكتب العربية فدرجت عىل جعله يف آخر الكتاب

لسهولة الوصول إليه.
-7

7كشاف الكتاب:

عبارة عن فهرس موضوعي ألعالم الكتاب وكلامته
األساسية .وهو من األشياء األساسية يف الكتب
األكاديمية والعلمية.
مقومات جودة تأليف الكتب العلمية:
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إن البحث عن جودة الكتاب ،تتطلب التخطيط اجليد
عند بناء الكتاب لتحقيق هذه اجلودة ،ويمكن أن متر
عملية التخطيط للوصول إىل اجلودة بعدد من املراحل

تتمثل فيام ييل:
-1
-2

2حتديد احتياجاهتم (الشخصية ،والعلمية،

-3

3حتويل هذه االحتياجات إىل أهداف للكتاب.

-4

واملهنية).

4اختيار

اخلربات

واألنشطة

والتقنيات التعليمية املناسبة واملتنوعة لتحقيق

أهداف الكتاب.
-5

5مراعاة مواصفات وخصائص

-6

6قيام املؤلف أو تكليفه منفردا أو مع أحد أو

التأليف للكتاب.

ومعايري

بعض املشاركني لتأليف الكتاب عىل أن تتوافر
فيه مواصفات املؤلف اجليد.

-7

7توفري اإلمكانات العلمية واملادية للمؤلف

-8

8تقويم الكتاب املؤلف من قبل املتخصصني

لتسهيل عملية التأليف.

للتأكد من جودة املنتج وتوافر املواصفات
املطلوبة ملعاجلة جوانب الضعف يف الكتاب
واختاذ اإلجراءات املناسبة للتعديل والتطوير

املناسب.

ولضامن جودة الكتاب اجلامعي ،حدد سعيد يف دراسته

( )2018عدد من املواصفات والرشوط واألسس التي
جيب عىل مؤلفي الكتاب اجلامعي أخذها بعني االعتبار،
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	-أن تكون له أهداف واضحة قابلة للمالحظة
والقياس

ـ أن تكون له مقدمة توضح أهدافه وطريقة بنائه

1حتديد الفئة املستهدفة من الكتاب.

واملحتوى

وهي عىل النحو التايل:

وأسلوب تنظيم حمتواه

ـ أن تكون له عناوين رئيسة وفرعية لكل موضوع
ـ أن يتالءم مضمونه مع حمتوى املنهاج
ـ أن حيقق مضمونه األهداف التي وضع من أجلها
ـ أن يكون أسلوبه يف عرض املادة متدرج ًا ومنطقي ًا
ومتكام ً
ال ومرتابط ًا

ـ أن يتناسب حمتواه مع عدد الساعات املحددة له ،
وأن يتم التحقق من ذلك جتريبي ًا .

ـ أن حيتوي عىل الرسوم واألشكال التوضيحية
املناسبة .

ـ أن يستخدم أساليب مناسبة للتقويم التكويني
والنهائي التي يمكن للمتعلم أن حيكم من خالهلا عىل

درجة متكنه من املادة التي درسها .

ـ أن يكون فيه ما حيفز املتعلم عىل التفكري بمختلف

أنواعه كأن يتضمن أسئلة مفتوحة يف هناية كل فصل
تستدعي التفكري والعصف الذهني .

ـ أن يتناسب مع مستوى املتعلم يف لغته وأسلوبه
وطريقة العرض وسويته العلمية.

ـ أن يوجه املتعلم إىل النشاطات املتنوعة ذات الصلة.
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ـ أن يوجه املتعلم إىل مصادر املعرفة األخرى املتوفرة.
ـ أن يربط بني األمور النظرية والتطبيقية.
ـ أن يعمد إىل استغالل مصادر املعرفة والتعلم املتوافرة
يف البيئة املحلية .

ـ أن يربط بني املتعلم وقضايا املجتمع املحيل املحيط

به.

ـ أن يساعد املتعلم عىل حسن فهم ما يقدمه له

املحارض.

ـ أن يساعد الطالب عىل التعلم التعاوين ويعزز روح

العمل اجلامعي والتشاركي .

ـ أن ينمي أسلوب التعلم الذايت لدى املتعلم ويزيد

قدرته عىل البحث واالستقصاء.

وملراقبة جودة الكتاب اجلامعي وضبطها ،ولزيادة درجة

الثقة يف نوعية املنتج ،ولتوظيف نتائج التقويم يف تطوير
الكتاب وحتسينه ،حدد سعيد يف دراسته ( )2018أربع
قضايا رئيسة يتم الرتكيز عليها عند تقويم الكتاب هي:
-

أمقدمة الكتاب.

-

بحمتوى الكتاب.

-

هأسلوب عرض املادة يف الكتاب.

-

حإخراج الكتاب.

وحددت إقبال ومساوي يف دراستيهام ( ) 2013ستة

معايري لتأليف الكتاب يف قسمني:

القسم األول :املعايري الشكلي ة �The formal Cri
 teriaوهي املؤرشات الوصفية واإلعالمية التي

ترتبط بشكل الكتاب وهي هتدف إىل ترويج الكتاب
وتسويقه كمنتج اقتصادي يسعى املؤلف أو النارش
إىل إلقاء الضوء عىل مزاياه إلثارة اهتامم القارئ لرشاء

الكتاب .وتتضمن املعايري الشكلية املؤلف ،وكاتب

التوطئة  ،وأعامل امللتقيات العلمية ،واملراجع واملصادر
الببليوجرافية ،ودار النرش ،وتاريخ نرش الكتاب،

وعنوان السلسلة واإليضاحات واملواد املرفقة والشكل
اخلارجي للكتاب.

القسم الثاين :املعايري املتعلقة باملحتىوى �Crite

 ria Concerning Contentوتتضمن العنوان،
واملستخلص ،والتوطئة ،ونص ذيل الكتاب.

حدد سليامن يف دراسته  ) )2011املواصفات العامة

للكتاب املدريس يف جماالت عامة تتمثل فيام ييل:

1 -1جمال اإلخراج الفني للكتاب :أن يكون الكتاب
أنيق املظهر جذاب الشكل ،مالئم احلجم ،متناسق

املسافات بني األسطر  ،خاليا من األخطاء املطبعية،
عناوينه واضحة ،مجيل الغالف ،متني التجليد..

2 -2جمال أسلوب عرض املادة يف الكتاب :أن يكون
الكتاب سهال يف لغته ،متدرج الصعوبة يف عرضه

مادته ،أصيال يف كتابته ،مفرداته ومصطلحاته
بارزة ،خيلو من احلشو والتكرار ،ويعني بتبسيط
املفاهيم والتعابري الفنية.

3 -3جمال حمتوى الكتاب :أن تكون هناك عالقة
واضحة بني مادة الكتاب وتنظيمه وبني مفردات
املنهاج املدريس وأهدافه .

4 -4جمال األنشطة :أن تربط األنشطة الطالب بمجتمعه
عن طريق اشاعه روح التعاون بني أبنائه.
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5 -5جمال أدوات القياس والتقويم :أن حتقق أدوات

كتب الرياضيات بمراحل التعليم العام يف دول اخلليج

وهى الوظيفة التشخيصية ،والوظيفة العالجية،

تأليف كتب الرياضيات باملرحلة االبتدائية  ،ومتثلت

التقويم والقياس وظائف التقويم األساسية

والوظيفة الوقائية.

حرص درويش يف دراسته ( )2007الرشوط واخلصائص

التي جيب توافرها يف الكتاب (املدريس) اجليد يف أربعة

جماالت هي :كفاءة املؤلف وسمعته ،ومادة الكتاب

وحمتوياته ،ولغة الكتاب وأسلوب العرض والتنظيم
فيه ،والشكل العام للكتاب وإخراجه الطباعي.
وضـعت اجلمعیـة األمریكیـة للتقـدم العلمـي
(  )1996( )AAASثالثة معـایری أساسـیة الختیار
الكتاب العلمي املقرر جلمیع مراحل الدراسة وهي

. ١ :االلتزام بتحدید حمتوى املادة العلمیة . ٢ .تطویر

املحتوى بام یتناسب وقدرات املتعلمنی ومسامهتهم

يف تطویرها إىل األفضل ویتناسب وأعامر املتعلمنی
ومستویاهتم التعلیمیة واهتامماهتم . ٣ .التأكیـد علـى
مطـوري الكتـب الدراسـیة بتعمیـق املعرفـة العلمیـة
وتوسـیعها مـن خـالل حمتـوى الكتب الدراسیة وما
یصاحبها من أنشطة ومواد تعلیمیة  /تعلمیة داعمة .

()Association American, 1996

وحدد يونس يف دراسته ( )2010بعنوان األمور التي

ينبغي توافرها يف تأليف كتب القراءة للصفوف الثالثة

األوىل من املرحلة االبتدائية ،ما ينبغي مراعاته يف الكتب
الثالثة من حيث املفردات ،ومن حيث اجلملة ،ومن

حيث املوضوعات وأسلوب تقديمها ،ومن حيث
األسلوب املستخدم يف عرض املحتوى.

وحدد عبداملعطي والصالح يف دراستيهام ()1984

بعنوان بعض االجتاهات املعارصة يف جمال تأليف
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العريب ،وتناولت الدراسة االجتاهات املعارصة يف

فيام ييل :اجتاهات يف أساليب التأليف ،اجتاهات يف أنامط
الكتاب ،اجتاهات يف مستوى الكتاب ،اجتاهات يف

أساليب عرض املادة ،اجتاهات يف تقويم الكتاب.

إن تأليف الكتاب املميز ينبغي أن تتوافر له جمموعة من
العوامل األساسية التي ترافق تأليف الكتاب من بدايته

حتى اإلخراج النهائي وطباعته ونرشه .ولذا حاول

الباحث تقديم مقومات جودة تأليف الكتاب العلمي
املميز من مواصفات ورشوط ومعايري يف املقومات

التالية:
-1

1اختيار العنوان املميز والغريب واملثري:

يعد عنوان الكتاب هو املرآة للكتاب ،وأهم الكلامت

التي تكتب يف الكتاب ،وهو الذي جيذب القارئ

القتناء الكتاب ،ولذلك جيب أن يكون العنوان مميزا

يف كلامته ،وخمتلفا عن بقية عناوين الكتب املوجودة يف
نفس املجال ،ويكون جذابا وغريبا  ،وأن يثري فضول

القارئ ملعرفة حمتواه ومضمونه ،وأن يكون معربا عن

موضوعات وحمتوى الكتاب.
-2

2أن تكون مقدمة الكتاب قوية:

تعد مقدمة الكتاب من أهم مكونات الكتاب ،فهي
التي جتعل القارئ يستمر يف قراءة الكتاب أو يتوقف،

لذلك جيب أن يعتني املؤلف باختيار كلامت املقدمة
املعربة والقوية واجلمل القصرية ذات الداللة الواضحة

واألفعال القوية ،وأن يصيغ املقدمة صياغة جيدة،
وكذلك خامتة الكتاب جيب أن تكون جيدة وقوية حتى

تثري رغبة القارئ يف انتظار كتب جديدة للمؤلف.

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا
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-3

3أن يكون الكتاب موجها لفئة حمددة:

لكل كتاب مجهوره اخلاص ،وحتديد مجهور الكتاب هو
الذي يسهل عىل املؤلف اختيار موضوعاته ومفرداته
ومجله التي تناسبهم وكذلك يسهم اسهاما جيدا يف

نجاح الكتاب ومتيزه وانتشاره ،فلكل فئة طريقة معينة يف
القراءة ،ولذلك جيب عىل املؤلف أن يراعي احتياجات
ومتطلبات هذه الفئة من القراءة ،وأن يقرتب منهم ومن

شخصياهتم ،وأن يعرب عن أفكارهم وطموحاهتم.
-4

4أن يستفيد املؤلف من ال ُكتَّاب اآلخرين العظامء:

حتى يكون الكتاب مميزا ،ينبغي أن يستفيد املؤلف من

خربات املؤلفني العظامء/الكبار من حيث أساليبهم
املميزة يف الكتابة ،ومداخلهم املميزة يف التعبري عن

األفكار ،وأن حياول أن يتميز بأسلوب خاص به بعد

القراءة املتأنية لكتاباهتم  ،هذا من جانب ،ومن جانب

أخر عليه أن يبدأ من حيث انتهى األخرون يف اختيار

موضوعه وأفكاره وأسلوبه واملداخل التي تناسب
القراء.
-5

5أن يتفرغ املؤلف للكتاب:

أن خيصص املؤلف وقتا حمددا كل يوم للكتابة مساء أو
صباحا  ،ويلتزم به بصفة دورية مع مشغولياته ومهامه

اليومية حتى يستطيع اإلنجاز ،ومن جانب أخر عليه

توفري اجلو املناسب واهلدوء التام والبعد عن التشتت
من استخدام اهلواتف الذكية والتلفاز.
-6

6حتديد املالمح الرئيسية للكتاب:

كثريا من املؤلفني يبدأون يف الكتابة مبارشة ،دون
التخطيط والتصميم املسبق للكتاب أي وضع

اخلطوط العريضة واملالمح الرئيسة للكتاب من حيث

املوضوع واألفكار الرئيسة والفصول والبداية واخلامتة

واألساليب واملداخل التي سيتبعها يف الكتابة أي دليل
مرشد للمؤلف يستعني به عند الكتابة حتى حيقق هدفه

يف النهاية.
-7

7أن يتقن املؤلف أسلوب الكتابة:

ينبغي أن يمتلك املؤلف املوهبة يف الكتابة ،حتى خيرج
الكتاب قويا يف أسلوبه ،وسليام إمالئيا ونحويا ،حتى

جيذب القارئ لقراءة الكتاب واالستفادة منه .وأن تكون

لديه دراية عامة بفنون التعبري كاملقالة ،والفنون األدبية
كالشعر والنثر ،ولديه القدرة عىل الكتابة والتعبري الفني،
وتنسيق العبارات والربط بينها.
-8

8أن تتوفر لدى املؤلف اخللفية املعرفية عن فكرة
الكتاب:

جيب أن تتوفر لدى املؤلف اخللفية املعرفية حول فكرته
التي سيكتب عنها ويقدمها للقارئ .وأن يكون قد

استفاد من اإلنتاج العلمي احلديث املتوفر حتى يستطيع
أن يبني عليه ويضيف اجلديد.
-9

9أن يكون ملام بأدوات البحث العلمي السليم:

ينبغي أن يتبع املؤلف املنهج العلمي يف حتديد فكرته
الرئيسية والعينة املستهدفة ،واحتياجاهتم ،وأهدافهم

واستعراض فكرة الكتاب الرئيسة واألفكار الفرعية

بأسلوب سلس ومنظم وبسيط ومناسب للفئة املستهدفة
وأن يستثري القارئ لالستمرارية يف قراءة الكتاب ،وأن
يستطيع استخدام أدوات البحث العلمي السليم يف

كتابته للكتاب.

1010أن يستنري بآراء املختصني وأهل الرأي والفكر يف
املجال:

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا
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أن يستشري املختصني وأهل الرأي والفكر يف موضوع

املطبعة ،بل ينبغي عليه العناية باختيار دار النرش املناسبة

وتوجيهاهتم املناسبة يف تعديل وتطوير فكرته وطرق

الدولة أو خارجها واملوثوق هبا ،وكتابة العقد بالبنود

الكتاب وفكرته ،وأن يستفيد من مالحظاهتم وآرائهم

عرضها.

1111االهتامم بتنظيم الكتاب وترتيبه:

ذات الفروع املتعددة يف أماكن خمتلفة باملدن يف نفس
التي تضمن حقوق املؤلف القانونية واملالية والفكرية،
وتضمن توزيع الكتاب ،كام جيب أن يرشف املؤلف

عىل طباعة الكتاب ليطمئن إىل جودة الطباعة ،وجودة

أن يكون ملام بنظم ترتيب الكتب وتنسيقها وترتيبها

الورق املستخدم ،ومراجعة املسودات األولية للطباعة

وعرض الفصول أو الوحدات واخلامتة وقائمة املراجع

للطباعة.

من مقدمة وفهرس املحتويات واجلداول واألشكال
واملصادر ومعجم املصطلحات.

1212االهتامم باإلخراج النهائي للكتاب:
بعد إعداد املسودة األوىل للكتاب ومراجعتها وتدقيقها

وعرضها عىل أهل اخلربة واالختصاص واألخذ

بمالحظاهتم املناسبة ،يتم إخراج الكتاب يف شكله
النهائي وإجراء التعديالت املطلوبة وإخراج نص

الكتاب يف صورته النهائية.

1313االهتامم باإلخراج الفني للكتاب

ومطابقتها مع األصل ،مع اعتامد النسخة النهائية

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة
اتبعت الدراسة احلالية املنهج املنظومي لبناء إطار
منظومي لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية ألعضاء

هيئة التدريس باجلامعة ،وتضمن هذا املنهج ،املنهج
الوصفي لتناول مقومات جودة تأليف الكتب العلمية،
وحتديد مدى أمهية تأليف الكتب ألعضاء هيئة التدريس

 ،وأنواع الكتب العلمية ،وكذا املنهج الوصفي املسحي

ال يقل اإلخراج الفني أمهية عن إخراج حمتوي ومضمون

ليستخدم يف الدراسة امليدانية الستطالع آراء أعضاء

الكتاب وتنسيقه ليكون معربا عن مضمون الكتاب،

الكتب العلمية ،وآراء اخلرباء واملختصني يف اإلطار

الكتاب ؛ عىل املؤلف أن هيتم بعملية تصميم غالف

وأن هيتم بالتصميم الداخيل لصفحات الكتاب لتكون
متناسقة ومناسبة ملضمون الكتاب (اهلوامش العليا
والسفىل واجلانبية وما يكتب هبا) ،كام عليه االهتامم

بنوعية الورق ،وطباعة الكتاب امللونة أو العادية ،ودقة
الصور واألشكال التي يتضمنها الكتاب.

1414االهتامم بطباعة الكتاب ونرشه
ال ينتهي دور املؤلف بكتابة الكتاب وتنسيقه وإخراجه

الفني وإخراجه النهائي وتسليمه إىل دار النرش أو
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هيئة التدريس يف جامعة يف قائمة مقومات جتويد تأليف
املنظومي املقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب.
جمتمع الدراسة وعينتها:
متثل جمتمع الدراسة يف مجيع أعضاء هيئة التدريس يف
جامعة املجمعة برتبة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك

وأستاذ يف مجيع كليات اجلامعة ،أما عينة الدراسة فتم
اختيارها بطريقة عشوائية من مجيع كليات اجلامعة

حيث تم ارسال االستبانة بطريق إلكرتونية إىل أعضاء

هيئة التدريس من خالل وسائل التواصل اإللكرتونية
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من خالل املجموعات اإللكرتونية والربيد اإللكرتوين
الرسمي وغري الرسمي ،وقد استجاب بالرد ()91

عضو هيئة تدريس من خمتلف كليات اجلامعة والتي

جدول ()2

توزيع عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حسب
التخصص

متثلت يف ختصصات  :الطب ،وطب األسنان ،والعلوم
الطبية التطبيقية ،واهلندسة ،والعلوم األساسية (الفيزياء

والكيمياء ،واألحياء ،والرياضيات) ،والعلوم الرتبوية،
والرتبية اخلاصة ،واللغة اإلنجليزية ،واللغة العربية،
والدراسات االسالمية ،وإدارة األعامل واالقتصاد،

والقانون .واجلدولني التاليني يوضحان الدرجة العلمية
والتخصص واخلربة العملية يف تأليف الكتب ألعضاء

هيئة التدريس املشاركني يف االستجابة عىل االستبانة.
جدول ()1

توزيع عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حسب
متغري الدرجة العلمية واخلربة العملية يف تأليف الكتب
المتغير

الدرجة العلمية

الخبرة في
التأليف

التصنيف

العدد

النسبة
المئوية

أستاذ مساعد

51

56.04

أستاذ مشارك

23

25.28

أستاذ

17

18.68

المجموع

91

%100

ليس لدية خبرة

39

43.3

33

36.7

7

7.8

تأليف أكثر من 10
كتب

11

12.2

المجموع

91

%100

تأليف من 5 : 1
كتب
تأليف من 10 : 6
كتب

التخصص

العدد

م

النسبة
المئوية

1

الطب

3

%
3.3

2

طب األسنان

2

2.2

3

العلوم الطبية التطبيقية

3

3.3

4

الهندسة

3

3.3

5

العلوم األساسية (الفيزياء،
الكيمياء ،األحياء ،الرياضيات،
الحاسب األلي)

5

5.5

6

العلوم التربوية

41

45

7

التربية الخاصة

9

9.9

8

اللغة اإلنجليزية

4

4.4

9

الدراسات االسالمية

7

7.7

10

اللغة العربية

4

4.4

11

إدارة األعمال واالقتصاد
والمحاسبة

7

7.7

12

القانون

3

3.3

اإلجمالي

91

100

باستقراء اجلدول ( )2يتضح أن مجيع كليات اجلامعة
وعددها ( )13كلية قد شاركت يف اإلجابة عىل

االستبانة ماعدا كلية املجتمع ،وقد شاركت غالبية
التخصصات العلمية يف اجلامعة بنسب خمتلفة تراوحت
بني (  ،)% 45 -% 2.2فجاءت األغلبية من ختصص

العلوم الرتبوية باجلامعة بنسبة ( )%45نظرا لكثرة أعداد
أعضاء هيئة التدريس يف التخصص باجلامعة ،وجاءت
األقلية يف ختصصات طب األسنان والطب والعلوم
الطبية التطبيقية نظرا لقلة أعداد أعضاء هيئة التدريس.

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا
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إعداد أداة الدراسة
إلعداد أداة الدراسة ،تم اتباع اإلجراءات التالية:
	)أ(اهلدف من االستبانة:
هدفت االستبانة إىل حتديد مقومات (املواصفات
واخلصائص والرشوط) جودة تأليف الكتب العلمية

الالزمة ألعضاء هيئة لتدريس يف جامعة املجمعة من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

	)ب(مصادر االستبانة:

-

 7اإلخراج الفني للكتاب ()17

-8

8مراجعة وتدقيق الكتاب ()5

-9

9اإلخراج النهائي للكتاب والطباعة والنرش

- ١٠

()16

الرتويج والتسويق للكتاب ()7

 - ١١أخالقيات التأليف العلمي ()7
وتضمن كل حمور عدد من العبارات متثل مقومات

جودة تأليف الكتب العلمية والتي تم صياغتها يف

قام الباحث بإعداد استبانة باملقومات التي جيب أن

عبارات صياغة إجرائية .وتم وضع املحاور الرئيسة

لتحقيق جودة تأليف الكتاب من خالل املصادر التالية :

ثالثي متدرج من (مهم جدا – مهم  -غري مهم) .

يراعيها أعضاء هيئة التدريس عند تأليف الكتب العلمية

والعبارات يف استبانة حيث احتوت عىل مقياس تقدير

 -الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة بالدراسة

احلالية .

 اإلطار النظري للدراسة . بعض األدبيات يف املجال . استامرات حتكيم الكتب املؤلفةتضمنت االستبانة أحد عرش حمورا ،احتوت عىل ()117
عبارة ،ومتثلت املحاور فيام ييل:
-1

1عنوان الكتاب ( 8عبارات)

-

 2مقدمة الكتاب والتقريظ ()7

-

 3فكرة الكتاب ()7

-4

4أسلوب عرض حمتوى الكتاب ()31

-5

5تنظيم الكتاب وترتيبه ()7

-6

6فهرس املحتويات ()5
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(ج) صدق االستبانة
بعد التوصل إىل الصورة األولية لالستبانة ،

تم التأكد من صدق األداة من حيث شموهلا ملقومات
جودة تأليف الكتب العلمية ،حيث قام الباحث

بعرضها عىل جمموعة من اخلرباء واملختصني يف جمال
املناهج وطرق التدريس ،وعلم النفس ،ومن لدهيم

خربة يف تأليف الكتب العلمية وصل العدد إىل ()15

حمكام من اجلامعات املختلفة ،وتم عمل التعديالت
الالزمة عىل ضوء مالحظاهتم ومتثلت يف تعديل صياغة

بعض بنود االستبانة ،وحذف بعض البنود األخرى

( )13عبارة ،ووافق املحكمون عىل أن مقومات جودة
تأليف الكتب مناسبة للهدف من الدراسة  ،ورضورية
ألعضاء هيئة التدريس عند تأليف الكتب العلمية.

وتضمنت االستبانة يف صورهتا النهائية ( )11حمورا و

( )104عبارة متثل مقومات جودة التأليف .

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا
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صدق االتساق الداخيل:

0.01من خالل حساب معامل ارتباط بريسون بني

تم حساب صدق االتساق الداخيل لالستبانة

من خالل حساب معامل ارتباط بريسون بني فقرات كل

حمور والدرجة الكلية للمحور ،وجاءت النتائج لتؤكد
وجود اتساق داخيل بني الفقرات ،وكذلك الصدق
البنائي من خالل حساب معامل ارتباط بريسون بني

كل حمور والدرجة الكلية للمقياس ،ونكتفي بعرض
جدول لألخري كام ييل:

كل حمور وبني حماور االستبانة ودرجة االستبانة ككل،
يتضح أن االستبانة تتمتع باتساق داخيل مناسب مما يدل

عىل صالحيتها للتطبيق ،وجاءت مجيع قيم االرتباط
دالة عند مستوى داللة 0.01
(د) ثبات االستبانة
للتأكد من ثبات البطاقة تم حساب معامل الثبات
باستخدام معامل ألفا كرونباخ حيث بلغ (،).981

جدول ()3

نتائج صدق االتساق الداخيل لالستبانة بني كل حمور
واملقياس ككل (ن=)30
م

عنوان المحور

معامل ارتباط
بيرسون

1

عنوان الكتاب

**.666

2

مقدمة الكتاب والتقريظ (التقديم)

**.867

3

فكرة الكتاب

**859

4

أسلوب عرض محتوى الكتاب

**.801

5

تنظيم الكتاب وترتيبه

**.837

6

فهرست المحتويات

**.923

مما يدل عىل أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات عالية.
واجلدول التايل يوضح حساب الثبات لكل حمور من
حماور االستبانة.

جدول ( )4معامل ثبات ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة
معامل ألفا
عدد
العبارات كرونباخ

م

المحور

1

عنوان الكتاب

6

2

مقدمة الكتاب والتقريظ
(التقديم)

7

.748

3

فكرة الكتاب

5

.781

4

أسلوب عرض محتوى الكتاب

28

.948

5

تنظيم الكتاب وترتيبه

7

.861

7

اإلخراج الفني للكتاب

**.687

6

فهرست الكتاب

4

.894

8

مراجعة وتدقيق الكتاب

**.910

7

اإلخراج الفني للكتاب

15

.942

9

اإلخراج النهائي للكتاب والطباعة
والنشر

**.738

8

مراجعة وتدقيق الكتاب

5

.771

9

14

.912

10

الترويج والتسويق للكتاب

**.709

اإلخراج النهائي للكتاب
والطباعة والنشر

10

الترويج والتسويق للكتاب

6

.857

11

أخالقيات التأليف العلمي

**.947

11

أخالقيات التأليف العلمي

7

.687

المجموع

11

104

.981

** االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا
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(هـ) تطبيق االستبانة

واألساليب اإلحصائية التالية :التكرارات ،والنسب

بعد التأكد من اخلصائص السيكومرتية لالستبانة ،قام
الباحث بإعداد االستبانة بصورة الكرتونية باالستعانة
بخدمات جوجل درايف  ، Google Driveوبعد

مراجعتها والتأكد من صالحيتها لإلرسال إىل عينة

الدراسة تم إرساهلا إىل أعضاء هيئة التدريس باجلامعة

عىل الربيد اإللكرتوين ،وجمموعات الواتس أب
لألقسام العلمية والعامدات املساندة الخ يف الفصل

الدرايس األول من العام اجلامعي 1440/1439هـ
من خالل الرابط التايل:

املئوية ،واملتوسطات احلسابية ،واالنحرافات املعيارية،

ومعامل ألفا كرونباخ ،ومعامل بريسون ،واختبار ()F
. ANOVA

نتائج الدراسة ومناقشتها
لإلجابة عن أسئلة الدراسة احلالية ،سارت وفق
اخلطوات التالية:

أوال :حتديد أمهية تأليف الكتب العلمية لعضو هيئة
التدريس باجلامعة ،وحتديد أنواع الكتب العلمية املؤلفة،

تم استعراض ذلك يف اإلطار النظري للدراسة احلالية

https//:docs.google.com/forms/d/e/

وبالتايل اإلجابة عن سؤايل الدراسة األول والثاين ومها:

oPyIYDHzN9oQ6CIWWfFruQq4A-

1 -1ما أمهية تأليف الكتب العلمية ألعضاء هيئة

1FAIpQLSftiOcphd3XKnKXqoCNyxG2w/viewform
املعيار اإلحصائي:
لتفسري مستوى استجابات أعضاء هيئة

التدريس فيام يتعلق بمقومات جودة تأليف الكتب وفق
املقياس الثالثي ،تم استخدام املعيار اإلحصائي املوضح
يف اجلدول التايل:

ثانيا :حتديد مقومات جودة تأليف الكتب العلمية
لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:
الالزمة ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة

درجة
األمهية

مهم جدا

املتوسط
املرجح

من  2.33من  1.67من  1إىل
إىل  3إىل 1.66 2.32

غري مهم

املعاجلة اإلحصائية:
متت معاجلة البيانات باستخدام برنامج ()SPSS
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2 -2ما أنواع الكتب العلمية املؤلفة؟

	-ما مقومات جودة تأليف الكتب العلمية

جدول ( )5املعيار اإلحصائي
مهم

التدريس باجلامعات؟

املجمعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب املتوسطات
احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أعضاء

هيئة التدريس لكل مقوم من مقومات جودة تأليف

الكتب يف كل حمور عىل حده كام يتضح فيام ييل:
املحور األول :عنوان الكتاب

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا
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جدول ()6

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس عىل املحور األول «عنوان الكتاب»
(ن = )91

م

مهم جدا

المقومات

غير مهم

مهم

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

1

أن يكون عنوان الكتاب مميزا وجذابا
ومختصرا.

79

86.8

12

13.2

0

0

2.87

.34

2

أن يبتعد عنوان الكتاب عن األلفاظ
الغامضة والسجع غير المناسب.

76

83,5

14

15.4

1

1.1

2.82

.41

3

أن يعبر عنوان الكتاب عن مضمونه
العلمي.

88

96.7

3

3.3

0

0

2.97

.18

4

أن يعكس العنوان الفكر الجديد الذي يقدمه
الكتاب.

75

82.4

16

17.6

0

0

2.82

.38

5

أن يكون عنوان الكتاب مختلفا عن بقية
عناوين الكتب األخرى في نفس المجال.

40

44

44

48.4

7

7.7

2.36

.62

6

أن يثير عنوان الكتاب شغف القاري
لمعرفة محتواه ومضمونه.

75

82.4

14

15.4

2

2.2

2.80

.45

2.77

المجموع

من خالل القراءة التحليلية للنتائج اإلحصائية يف

(« ،)2.82أن يبتعد عنوان الكتاب عن األلفاظ

أعضاء هيئة التدريس عىل املقومات الالزمة جلودة

عنوان الكتاب شغف القاري ملعرفة حمتواه ومضمونه»

اجلدول السابق ،يتضح أن املتوسط احلسايب التفاق

تأليف الكتب العلمية فيام خيص «عنوان الكتاب» قد
تراوحت ما بني ( ،)2.97 – 2.36وجاء املتوسط

العام لنسب املوافقة عىل جممل االستجابات اخلاصة
باملحور ( ،)2.77بام يشري إىل مستوى االتفاق املرتفع
عىل مجيع املقومات الواردة يف هذا املحور اخلاصة بجودة

عنوان الكتاب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
املعنيني بمهام تأليف الكتب العلمية .وجاءت أعىل
املتوسطات التي تدل عىل االتفاق املرتفع عىل املقومات

التالية« :أن يعرب عنوان الكتاب عن مضمونه العلمي»

الغامضة والسجع غري املناسب» (« ،)2.82أن يثري

( ،)2.80ويفرس ذلك توافق أعضاء هيئة التدريس
عىل أمهية تلك املقومات ورضورة مراعاهتا أثناء عملية
صياغة عنوان الكتاب مما حيسن جودة عنوان الكتاب
ومتيزه من حيث كونه جذابا ومميزا وخمترصا ،ويبتعد عن

الكلامت الغامضة ،ويعرب عن حمتوى الكتاب وفصوله،
ويعكس الفكر اجلديد الذي يقدمه الكتاب ،ومثريا

لشغف القارئ ملعرفة حمتواه.

املحور الثاين :مقدمة الكتاب والتقريظ (التقديم)

بمتوسط حسايب (« ،)2.97أن يكون عنوان الكتاب
مميزا وجذابا وخمترصا» بمتوسط حسايب (،)2.87
«أن يعكس العنوان الفكر اجلديد الذي يقدمه الكتاب»
أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا
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جدول ()7
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس عىل املحور الثاين «مقدمة الكتاب
والتقريظ»
م

المقومات

مهم جدا

غير مهم

مهم

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري
.33

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

7

أن تكون مقدمة الكتاب معبرة عن
هدف الكتاب ومحتواه .

80

87.9

11

12.1

0

0

2.88

8

أن توضح مقدمة الكتاب الفئة
المستهدفة منه للتعبير عن احتياجاتهم
ورغباتهم وأفكارهم وطموحاتهم.

58

63.7

31

34.1

2

2.2

2.62

.53

9

أن توضح مقدمة الكتاب مبررات
المؤلف لتأليف الكتاب.

56

61.5

34

37.4

1

1.1

2.60

.51

أن توضح مقدمة الكتاب اإلضافة
العلمية والفكرية وجوانب التميز التي
10
سيثري بها الكتاب معرفة القارئ
بالموضوع.

68

74.7

21

23.1

2

2.2

2.73

.5

أن توضح مقدمة الكتاب الطريقة التي
يوصي بها المؤلف لقراءة الكتاب
11
(خطية – غير خطية).

37

40.7

37

40.7

17

18.7

2.22

.74

أن يعتني المؤلف باختيار كلمات
 12المقدمة القوية ،والجمل القصيرة ذات
الداللة الواضحة .

69

75.8

21

23.1

1

1.1

2.75

.46

أن يكون للكتاب تقديم (تقريظ) ممن
لهم مكانة علمية في موضوع الكتاب
من األساتذة المميزين والخبراء مما
سيدفع الكثيرين لالهتمام بالكتاب.

37

13

40.7

المجموع

45

49.5

9

9.9

2.31

.645

2.59

باستقراء النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول السابق،

الكتب العلمية .وجاءت أعىل املتوسطات التي تدل عىل

عىل املقومات الالزمة جلودة تأليف الكتب العلمية فيام

الكتاب معربة عن هدف الكتاب وحمتواه « بمتوسط

يتبني أن املتوسط احلسايب التفاق أعضاء هيئة التدريس

خيص «مقدمة الكتاب والتقريظ» قد تراوحت ما بني
( ،)2.88 – 2.22وجاء املتوسط العام لنسب املوافقة

عىل جممل االستجابات اخلاصة باملحور ( ،)2.59بام
يشري إىل مستوى االتفاق املرتفع عىل املقومات الواردة يف

هذا املحور اخلاصة بجودة مقدمة الكتاب والتقريظ من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس املعنيني بمهام تأليف

262

االتفاق املرتفع عىل املقومات التالية« :أن تكون مقدمة

حسايب (« ،)2.88أن يعتني املؤلف باختيار كلامت
املقدمة القوية ،واجلمل القصرية ذات الداللة الواضحة»

بمتوسط حسايب (« ،)2.75أن توضح مقدمة الكتاب
اإلضافة العلمية والفكرية وجوانب التميز التي سيثري

هبا الكتاب معرفة القارئ باملوضوع« ،)2.73( ».أن
توضح مقدمة الكتاب الفئة املستهدفة منه للتعبري

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا
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عن احتياجاهتم ورغباهتم وأفكارهم وطموحاهتم».

عن اهلدف منه وعن حمتواه ،ومربرات تأليفه ،واإلضافة

لتأليف الكتاب ،)2.60( ».ويفرس ذلك توافق أعضاء

املستهدفة من الكتاب ،وأن يتضمن الكتاب التقريظ

العلمية والفكرية وجوانب التميز للكتاب ،والفئة

(« ،)2.62أن توضح مقدمة الكتاب مربرات املؤلف

ممن هلم مكانة علمية من اخلرباء واملختصني املميزين .

هيئة التدريس عىل املقومات الالزم توافرها يف مقدمة
الكتاب والتقريظ مما حيسن جودة إعداد مقدمة الكتاب

املحور الثالث :فكرة الكتاب

والتقريظ  ،من حيث رضورة أن تعرب مقدمة الكتاب
جدول ()8

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس عىل املحور الثالث «فكرة الكتاب»
م

المقومات

مهم جدا

غير مهم

مهم

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

.53

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

14

أن يهتم المؤلف بمصادر األفكار وبأساليب
اقتناصها وحفظها وتطويرها من خالل
(القراءة – طرح األسئلة – مراقبة الناس)

59

64.8

30

33.0

2

2.2

2.63

15

أن تكون فكرة الكتاب واضحة في ذهن
المؤلف من بداية تأليف الكتاب إلى نهايته.

72

79.1

18

19.8

1

1.1

2.78

.44

16

أن تتسم فكرة الكتاب بالجدة واألصالة
بحيث يبدأ من حيث انتهى األخرون.

69

75,8

20

22.0

2

2.2

2.74

.94

17

أن تكون أهداف الكتاب محددة وواضحة.

79

86.8

12

13.2

0

0

2.87

.43

18

أن يستنير المؤلف بآراء ومالحظات
وتوجيهات المختصين وأصحاب الرأي
والفكر في فكرة الكتاب وموضوعه.

66

72.5

المجموع

24

26.4

1

1.1

2.71

.84

2.75

من خالل القراءة التحليلية للنتائج اإلحصائية يف اجلدول

يشري إىل مستوى االتفاق املرتفع عىل مجيع املقومات

التدريس عىل املقومات الالزمة جلودة تأليف الكتب

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس املعنيني بمهام تأليف

السابق ،يتضح أن املتوسط احلسايب التفاق أعضاء هيئة
العلمية فيام خيص «فكرة الكتاب» قد تراوحت ما بني

( ،)2.87 – 2.63وجاء املتوسط العام لنسب املوافقة

عىل جممل االستجابات اخلاصة باملحور ( ،)2.75بام

الواردة يف هذا املحور اخلاصة بجودة فكرة الكتاب من
الكتب العلمية .وجاءت أعىل املتوسطات التي تدل عىل
االتفاق املرتفع عىل املقومات التالية« :أن تكون أهداف

الكتاب حمددة وواضحة» (« ،)2.87أن تكون فكرة

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا
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الكتاب واضحة يف ذهن املؤلف من بداية تأليف الكتاب

تأليف الكتاب مع مالحظة تركيز هذا املنظور عىل فكرة

الكتاب باجلدة واألصالة بحيث يبدأ من حيث انتهى

الكتاب.

الكتاب التي تنعكس عىل جودة بقية جوانب تأليف

إىل هنايته» بمتوسط حسايب ( « ،)2.78أن تتسم فكرة
األخرون ،)2.74( ».ويفرس ذلك توافق أعضاء هيئة

املحور الرابع :أسلوب عرض حمتوي الكتاب

التدريس حول تلك املقومات وأمهية مراعاهتا أثناء

جدول ()9
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس عىل املحور الرابع «أسلوب عرض
حمتوى الكتاب»
م

المقومات

مهم جدا
التكرار

غير مهم

مهم
%

التكرار

%

التكرار

%

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

19

أن يعتنى المؤلف بالدقة العلمية لمحتوى
الكتاب فهي سر جودة الكتاب وروح
الكتابة.

80

87.9

11

12.1

0

0

2.88

0.33

20

أن تكون موضوعات الكتاب حديثة
ومعاصرة .

66

72.5

22

24.2

3

3.3

2.69

0.53

21

أن يراعي المؤلف التكامل والترابط عند
سرد المعلومات بالكتاب.

81

89.0

9

9.9

1

1.1

2.88

0.36

22

أن يكون أسلوب المؤلف في عرض
موضوعات الكتاب متدرجا ومنطقيا.

78

85.7

13

14.3

0

0

2.86

0.35

78

85.7

13

14.3

0

0

2.86

0.36

61

67.0

28

30.8

2

2.2

2.65

0.52

 23أن يراعي المؤلف الموضوعية والحيادية
في عرض المحتوى العلمي للكتاب.

24
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أن يهتم المؤلف بعنصري التشويق
والترغيب في عرض المحتوى العلمي
للكتاب.

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

 25أن يتناول المؤلف القضايا التي يقدمها
الكتاب بشكل متكامل من خالل
استعراض  :أراء الخبراء في المجال :
المؤيد والمعارض  -نسبة انتشار هذه
القضية في المجتمع -أهم نتائج الدراسات
السابقة – التحليل الموضوعي ،والرؤية
النقدية للمواقف واألحداث ،ورأي
المؤلف.

62

68.1

26

28.6

3

3.3

2.65

0.55

26

أن يخلو الكتاب من الحشو والتكرار في
موضوعاته وفقراته.

77

84.6

14

15.4

0

0

2.85

0.36

27

أن تكون لغة الكتاب واضحة وسهلة
وبسيطة ومفهومة.

80

87.9

11

12.1

0

0

2.88

0.33

75

82.4

15

16.5

1

1.1

2.81

0.42

29

أن يتبع المؤلف منهجية علمية سليمة
ومناسبة في إعداد الكتاب وعرض
فصوله.

86

94.5

5

5.5

0

0

2.95

0.23

30

أن يكون لموضوعات الكتاب عناوين
رئيسية وفرعية تعبر عما تتناوله.

73

80.2

18

19.8

0

0

2.80

0.23

31

أن يقدم الكتاب قدرا من المعلومات
والحقائق والمفاهيم يكفي لتحقيق أهداف
الكتاب

76

83.5

14

15.4

1

1.1

2.82

0.41

32

أن يهتم المؤلف باستخدام المصطلحات
الجديدة في المجال ،وعدم استخدام
مصطلحات لم تعد تستخدم في
التخصص.

71

78

18

19.8

2

2.2

2.76

0.48

74

81.3

17

18.7

0

0

2.81

0.39

34

أن يهتم بترجمة المصطلحات األساسية
من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية.

50

54.9

27

29.7

14

15.4

2.40

0.74

35

أن يستفيد المؤلف من المراجع األصيلة
والحديثة في المجال وعدم االعتماد على
المراجع الثانوية.

76

83.5

15

16.5

0

0

2.84

0.37

 28أن يبتعد المؤلف عن العمومية في األفكار
واالسهاب واإلنشائية في التناول.

أن يهتم المؤلف بتبسيط وتفسير
22
المصطلحات والمفاهيم والتعبيرات الفنية.
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36

أن يعتنى المؤلف بسالمة اللغة إمالئيا
ونحويا وسالمة أسلوب الكتابة ،ليجذب
القارئ لقراءة الكتاب واالستفادة منه.

84

92.3

7

7.7

0

0

2.92

0.27

37

أن تكون لديه دراية عامة بفنون التعبير
كالمقالة ،والفنون األدبية كالشعر والنثر.

41

45.1

34

37.4

16

17.6

2.27

0.75

38

أن يستخدم المؤلف عالمات الترقيم
المناسبة.

75

82.4

16

17.6

0

0

2.82

0.38

39

أال يكون الكتاب مفرطا في النظرية
(الطابع النظري) (إال عند استعراض
مستحدث جديد).

51

56

39

42.9

1

1.1

2.55

0.52

40

أن يجمع الكتاب بين المحتويات النظرية
والخبرات العملية التطبيقية ،مع تطعيمه
بالخبرات الشخصية.

62

68.1

26

28.6

3

3.3

2.65

0.55

 41أن يستشهد المؤلف باألمثلة المناسبة ليقلل
من احتمال سوء الفهم ،ويكسر رتابة
الكالم النظري المجرد.

61

67.0

28

30.8

2

2.2

2.65

0.52

 42أن يستخدم الحوار في الكتابة فهو يحيي
المواقف ،ويجذب القارئ ،ويجعل الكتابة
أكثر واقعية.

51

56

33

36.3

7

7.7

2.48

64.

43

أن يستعين بسرد القصص والحكايات
لتوضيح الفكرة فهي محببة لنفس القارئ
 ،وتساعده على سرعة االقتناع.

37

40.7

41

45.1

13

14.3

2.26

70.

44

أن تسبق عملية الكتابة عملية بحث جيدة
لجعل محتوى الكتاب ثريا والبعد عن
السطحية والتكرار.

69

75.8

22

24.2

0

0

2.76

43.

أن يستفيد المؤلف من خبرات كبار
45
المؤلفين من حيث أساليبهم ومداخلهم
المميزة في التعبير عن األفكار مع التميز
بأسلوبه الخاص.

67

73.6

23

25.3

1

1.1

2.73

47.

أن يقدم المؤلف منتجا علميا يتمتع
باألصالة والجدة ليضيف الجديد للمكتبة
العربية.

74

81.3

17

18.7

0

0

2.81

39.

46

المجموع
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باستقراء النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول

الكتاب وروح الكتابة « ،)2.88( ».أن يراعي املؤلف

التدريس عىل املقومات الالزمة جلودة تأليف الكتب

(« ،)2.88أن يكون أسلوب املؤلف يف عرض

السابق ،يتبني أن املتوسط احلسايب التفاق أعضاء هيئة

التكامل والرتابط عند رسد املعلومات بالكتاب».

العلمية فيام خيص «أسلوب عرض حمتوي الكتاب»

موضوعات الكتاب متدرجا ومنطقيا ،)2.86( ».أن

قد تراوحت ما بني ( ،)2.95 – 2.26وجاء املتوسط

يراعي املؤلف املوضوعية واحليادية يف عرض املحتوى

العام لنسب املوافقة عىل جممل االستجابات اخلاصة

العلمي للكتاب ،)2.86(.ويأيت ارتفاع املتوسط

باملحور ( ،)2.72بام يشري إىل مستوى االتفاق املرتفع

احلسايب ألعضاء هيئة التدريس عىل مجيع عبارات هذا

عىل املقومات الواردة يف هذا املحور اخلاصة بجودة

املحور إىل أمهيتها القصوى عند كتابة فصول وأبواب

أسلوب عرض حمتوى الكتاب من وجهة نظر أعضاء

الكتاب حيث ينعكس هذا املحور عىل جودة أسلوب

هيئة التدريس املعنيني بمهام تأليف الكتب العلمية.

عرض حمتوي الكتاب من حيث أمهية مراعاة املؤلف

وجاءت أعىل املتوسطات التي تدل عىل االتفاق املرتفع

ملنهجية علمية سليمة يف عرض حمتوى الكتاب ،وأمهية

عىل املقومات التالية« :أن يتبع املؤلف منهجية علمية

مراعاة املؤلف لسالمة اللغة ووضوحها ،وسالمة

سليمة ومناسبة يف إعداد الكتاب وعرض فصوله« .

أسلوب الكتابة ،ومراعاة الدقة العلمية ملحتوى الكتاب

بمتوسط حسايب ( « ،)2.95أن يعتنى املؤلف بسالمة

والتكامل والرتابط عند رسد املعلومات بالكتاب،

اللغة إمالئيا ونحويا وسالمة أسلوب الكتابة ،ليجذب

ومراعاة املوضوعية يف العرض ،ورضورة تبسيط

القارئ لقراءة الكتاب واالستفادة منه ».بمتوسط

وتفسري املصطلحات ،واالستفادة من املراجع األصلية،

حسايب (« ،)2.92أن تكون لغة الكتاب واضحة

وأن تسبق عملية التـأليف بحث وقراءة جيدة ،وأن

وسهلة وبسيطة ومفهومه» (« ،)2.88أن يعتنى

يتمتع املؤلف باألصالة واجلدة.

املؤلف بالدقة العلمية ملحتوى الكتاب فهي رس جودة

املحور اخلامس :تنظيم الكتاب وترتيبه

جدول ()10
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس عىل املحور اخلامس
م

المقومات/المواصفات

التكرار

أن ينظم المؤلف الكتاب ويرتبه ترتيبا واضحا
(مقدمة ،وفهارس المحتويات والجداول
47
واألشكال ،واألبواب والفصول والخاتمة وقائمة
المصادر والمراجع ومعجم المصطلحات).
48

مهم جدا

أن يقسم المؤلف الكتاب إلى أبواب وفصول
أو إلى فصول فقط أو إلى موضوعات ذات
عناوين واضحة.

%

مهم
التكرار

غير مهم
%

التكرار

%

المتوسط
الحسابي االنحراف
المعياري

71

78

20

22

0

0

2.78

42.

69

75.8

22

24.2

0

0

2.76

432.
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49

أن يقسم كل فصل إلى أقسام ،وتحت كل قسم
الموضوعات المناسبة.

60

65.9

26

28.6

5

5.5

2.60

59.

50

أن يبدأ كل فصل بمقدمة توضح الخطوط
العريضة للفصل.

57

62.6

27

29.7

7

7.7

2.55

64.

51

أن يختتم كل فصل بخاتمة يختصر فيها
موضوعات الفصل األساسية في نقاط قليلة
ومحددة.

47

51.6

33

36.3

11

12.1

2.40

70.

أن تكون خاتمة الكتاب جيدة وقوية لتثير رغبة
52
القارئ في انتظار كتب جديدة للمؤلف.

58

63.7

31

34.1

2

2.2

2.62

53.

أن يعد المؤلف قائمة بأهم المصطلحا ت �Glos
 sary 53التي وردت في مضمون الكتاب مرتبة
أبجديا ومشروحه .

64

70.3

25

27.5

2

2.2

2.68

51.

المجموع

2.63

من خالل القراءة التحليلية للنتائج اإلحصائية يف

«أن يقسم املؤلف الكتاب إىل أبواب وفصول أو إىل

أعضاء هيئة التدريس عىل املقومات الالزمة جلودة

بمتوسط حسايب ( « ،)2.76أن يعد املؤلف قائمة

اجلدول السابق ،يتضح أن املتوسط احلسايب التفاق

تأليف الكتب العلمية فيام خيص «تنظيم الكتاب
وترتيبه» قد تراوحت ما بني ( ،)2.78 – 2.40وجاء
املتوسط العام لنسب املوافقة عىل جممل االستجابات

اخلاصة باملحور ( ،)2.63بام يشري إىل مستوى االتفاق

املرتفع عىل مجيع املقومات الواردة يف هذا املحور اخلاصة

بجودة تنظيم الكتاب وترتيبه من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس املعنيني بمهام تأليف الكتب العلمية.
وجاءت أعىل املتوسطات التي تدل عىل االتفاق املرتفع

فصول فقط أو إىل موضوعات ذات عناوين واضحة».

بأهم املصطلحات  Glossaryالتي وردت يف مضمون
الكتاب مرتبة أبجديا ومرشوحه ،)2.68( ».ويفرس
ذلك توافق أعضاء هيئة التدريس حول تلك املقومات
وأمهية مراعاهتا أثناء تأليف الكتاب مع مالحظة تركيز
هذا املنظور عىل «تنظيم الكتاب وترتيبه « الذي يساعد

عىل سهولة قراءة الكتاب واستيعابه من القارئ.
املحور السادس :فهرست املحتويات

عىل املقومات التالية« :أن ينظم املؤلف الكتاب ويرتبه

ترتيبا واضحا (مقدمة ،وفهارس املحتويات واجلداول
واألشكال ،واألبواب والفصول واخلامتة وقائمة

املصادر واملراجع ومعجم املصطلحات)،)2.78( ».
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جدول ()11
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس عىل املحور السادس
م

المقومات

مهم جدا
التكرار

66

مهم

%

التكرار

%

التكرار

%

54

أن يوضع فهرست محتويات الكتاب في مقدمة
الكتاب مع تحديد محتوياته بدقة.

55

أن يتضمن فهرست المحتويات عناوين
الفصول والموضوعات األساسية في كل
فصل.

68

56

أن يعرض فهرست المحتويات بطريقة شائقة
ألنه من عوامل الحكم على الكتاب وتسويقه.

67

73.6

أن يساعد فهرست المحتويات في الوصول إلى
57
المعلومات بالكتاب بسهولة ويسر.

75

82.4

المجموع

غير مهم

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

72.5

20

22

5

5.5

2.67

.58

74.7

23

25.3

0

0

2.75

.44

24

26.4

0

0

2.74

.44

16

17.6

0

0

2.84

.38

2.75

من خالل القراءة التحليلية للنتائج اإلحصائية يف

(« ،)2.84أن يتضمن فهرست املحتويات عناوين

أعضاء هيئة التدريس عىل املقومات الالزمة جلودة

بمتوسط حسايب ( « ،)2.75أن يعرض فهرست

اجلدول السابق ،يتضح أن املتوسط احلسايب التفاق

تأليف الكتب العلمية فيام خيص «فهرست الكتاب «
قد تراوحت ما بني ( ،)2.84 – 2.67وجاء املتوسط

العام لنسب املوافقة عىل جممل االستجابات اخلاصة
باملحور ( ،)2.75بام يشري إىل مستوى االتفاق املرتفع
عىل مجيع املقومات الواردة يف هذا املحور اخلاصة بجودة
فهرست الكتاب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
وجاءت أعىل املتوسطات التي تدل عىل االتفاق املرتفع

عىل املقومات التالية« :أن يساعد فهرست املحتويات

الفصول واملوضوعات األساسية يف كل فصل».
املحتويات بطريقة شائقة ألنه من عوامل احلكم عىل

الكتاب وتسويقه ،)2.74( ».ويدل ذلك عىل أمهية

فهرست الكتاب سواء جاء يف بداية الكتاب أو يف

هنايته ملا له من تأثري يف رسعة الوصول إىل املعلومات
يف الكتاب ،وتكوين فكرة شاملة عن مضمون الكتاب،
ورسعة اختاذ القرار يف حتديد من أن يبدأ القارئ.
املحور السابع :اإلخراج الفني للكتاب

يف الوصول إىل املعلومات بالكتاب بسهولة ويرس».
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جدول ()12
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس عىل املحور السابع « اإلخراج الفني
للكتاب»
م

المقومات

أن يهتم المؤلف بتصميم غالف الكتاب وتنسيقه
ليكون معبرا عن مضمون الكتاب ومميزا
58
وجذابا.

مهم جدا

غير مهم

مهم

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

76

83.5

15

16.5

0

0

2.84

.37

59

أن يكون التصميم الداخلي للكتاب متناسقا
ومناسبا لمضمون الكتاب .

72

79.1

18

19.8

1

1.1

2.78

.44

60

أن تكون الهوامش العليا والسفلية والجانبية
مناسبة.

69

75.8

22

24.2

0

0

2.76

.43

61

أن تكون صور الكتاب دقيقة وواضحة وفي
المكان المناسب.

72

79.1

19

20.9

0

0

2.79

.41

62

أن تكون األشكال والرسوم والخرائط بالكتاب
مناسبة وواضحة وفي المكان المناسب.

74

81.3

17

18.7

0

0

2.81

.39

63

أن تكون الجداول بالكتاب (إن وجدت) مناسبة
وفي المكان المناسب.

77

84.6

14

15.4

0

0

2.85

.36

64

أن تكون عناوين الكتاب الرئيسية والفرعية
واضحة ومميزة بالكتاب.

78

85.7

13

14.3

0

0

2.86

.35

65

أن تكون المسافات بين السطور مناسبة.

71

78

20

22

0

0

2.78

.42

66

أن يكون عدد األسطر في الصفحة مناسبا.

64

70.3

27

29.7

0

0

2.70

.46

67

أن يكون طول األسطر مناسب.

67

73.6

24

26.4

0

0

2.74

.44

68

أن يكون نوع الخط وحجمه مناسبا لمستوى
القارئ.

72

79.1

18

19.8

1

1.1

2.78

.44

69

أن تتوافق الوسائط المتعددة (صور ،خرائط،
رسومات) بالكتاب مع التوجهات التقنية
الحديثة.

69

75.8

21

23.1

1

1.1

2.75

.46

70

أن تكون الوسائط المتعددة بالكتاب حديثة
وكافية.

64

70.3

26

28.6

1

1.1

2.69

.49

73

80.2

17

18.7

1

1.1

2.79

.44

74

81.3

17

18.7

0

0

2.81

.39

71
72

أن تكون القوائم الواردة في صدر الكتاب كافية
(قائمة المحتويات ،قائمة الصور والرسوم،
قائمة المالحق الخ)
أن تكون المعينات الواردة في أخر الكتاب
كافية (الكشاف ،المراجع ،المالحق ،معجم
المصطلحات)
المجموع
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من خالل القراءة التحليلية للنتائج اإلحصائية يف اجلدول املتعددة ،عناوين الكتاب ،املسافات بني األسطر وطوهلا
السابق ،يتضح أن املتوسط احلسايب التفاق أعضاء هيئة وعدد األسطر ،ونوع اخلط ،والكشاف ،واجلداول،
التدريس عىل املقومات الالزمة جلودة تأليف الكتب واملراجع الخ) ألهنا املكملة للجانب العلمي يف تأليف

العلمية فيام خيص «اإلخراج الفني للكتاب « قد الكتاب والتي ينبغي أن يتابعها املؤلف ،ويمكن ذكر
تراوحت ما بني ( ،)2.86 – 2.69وجاء املتوسط العام أمثلة من نتائج العبارات التي تدلل عىل أمهية اإلخراج

لنسب املوافقة عىل جممل االستجابات اخلاصة باملحور الفني جلودة تأليف الكتاب فيام ييل« :أن تكون عناوين

( ،)2.78بام يشري إىل مستوى االتفاق املرتفع عىل مجيع الكتاب الرئيسية والفرعية واضحة ومميزة بالكتاب».
املقومات الواردة يف هذا املحور اخلاصة بجودة اإلخراج (« ،)2.86أن تكون اجلداول بالكتاب (إن وجدت)

الفني للكتاب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مناسبة ويف املكان املناسب « ،)2.85( ».أن هيتم
والذي يعتربه البعض عمال ثانويا وال ينبغي عىل املؤلف املؤلف بتصميم غالف الكتاب وتنسيقه ليكون معربا

متابعته وإخراجه بالشكل املناسب ،ومع ذلك جاءت عن مضمون الكتاب ومميزا وجذابا ،)2.84( ».أن
مجيع العبارات يف هذا املحور تؤكد عىل أمهية كل جوانب تكون املعينات الواردة يف أخر الكتاب كافية (الكشاف،
اإلخراج الفني للكتاب املتمثلة يف ( تصميم الغالف ،املراجع ،املالحق ،معجم املصطلحات)» (.)2.81

التصميم الداخيل للكتاب ،هوامش الصفحات ،الوسائط املحور الثامن :مراجعة وتدقيق الكتاب
جدول ()13

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس عىل املحور الثامن
م
73
74
75
76
77

المقومات
أن ال تقتصر عملية مراجعة الكتاب وتدقيقه
على المؤلف ألنه ألف (اعتاد) الكتاب وتعودت
عيناه على ما فيه من أخطاء.
أن يقوم بمراجعة الكتاب مراجع أو محرر
محترف ليقرأ بذهن غير ذهن المؤلف ،ويرى
ما ال يراه المؤلف.
أن يستفيد المؤلف من األصدقاء في مراجعة
الكتاب فهم أبصر بمواقع الخلل منه.
أن يعرض الكتاب على مدقق لغوي لتصويب
وتعديل فقراته ومفرداته وأخطائه اإلمالئية
والنحوية.
أن يجري المؤلف التعديالت المناسبة في
الكتاب التي حصل عليها من أهل الخبرة
واالختصاص .
المجموع

مهم جدا

غير مهم

مهم

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

70

76.9

20

22.0

1

1.1

2.84

.37

70

67.9

20

22.0

1

1.1

2.76

.46

54

59.3

33

36.3

4

4.4

2.55

.58

76

83.5

15

16.5

0

0

2.84

.37

74

81

17

18.7

0

0

2.81

.39

2.76
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من خالل القراءة التحليلية للنتائج اإلحصائية يف اجلدول

العبارات التي تدلل عىل أمهية مراجعة الكتاب وتدقيقه

التدريس عىل املقومات الالزمة جلودة تأليف الكتب

عىل املؤلف ألنه ألف (اعتاد) الكتاب وتعودت عيناه

مما ييل« :أن ال تقترص عملية مراجعة الكتاب وتدقيقه

السابق ،يتضح أن املتوسط احلسايب التفاق أعضاء هيئة

عىل ما فيه من أخطاء« ،)2.84( ».أن يعرض الكتاب

العلمية فيام خيص «مراجعة وتدقيق الكتاب» قد

تراوحت ما بني ( ،)2.84 – 2.55وجاء املتوسط العام

عىل مدقق لغوي لتصويب وتعديل فقراته ومفرداته

( ،)2.76بام يشري إىل مستوى االتفاق املرتفع عىل مجيع

املؤلف التعديالت املناسبة يف الكتاب التي حصل عليها

وأخطائه اإلمالئية والنحوية « ،)2.84( ».أن جيري

لنسب املوافقة عىل جممل االستجابات اخلاصة باملحور

من أهل اخلربة واالختصاص « ،)2.81( ».أن يقوم

املقومات الواردة يف هذا املحور اخلاصة بجودة مراجعة

بمراجعة الكتاب مراجع أو حمرر حمرتف ليقرأ بذهن

وتدقيق الكتاب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

غري ذهن املؤلف ،ويرى ما ال يراه املؤلف.)2.76( .

والذي قد ال هيتم به بعض املؤلفني يف مجيع عنارص هذا

املحور ومنها مراجعة الكتاب وتدقيقه من غري املؤلف،

املحور التاسع :اإلخراج النهائي للكتاب والطباعة

واهتامم املؤلف بإجراء التعديالت املناسبة مما يرفع من

والنرش

جودة الكتاب املؤلف  .ويمكن ذكر أمثلة من نتائج

جدول ()14
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس عىل املحور التاسع
م

المقومات/المواصفات

مهم جدا

غير مهم

مهم

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

78

أن تكون طباعة الكتاب عالية الجودة.

57

62.6

33

36.3

1

1.1

2.62

.51

79

أن يتناسب حجم الكتاب مع الغرض منه ومع
الفئة المستهدفة.

67

73.6

24

26.4

0

0

2.74

.44

80

أن يكون اإلخراج النهائي للكتاب وفق معايير
إخراج الكتب في ذات المجال.

69

75.8

21

23.1

1

1.1

2.75

.46

81

أن يتناسب طول الكتاب مع عرضه وسمكه.

64

70.3

27

29.7

0

0

2.70

.46

82

أن تدون أسماء المؤلفين على غالف الكتاب.

75

82.4

14

15.4

2

2.2

2.80

.45

أن توضع نبذة مختصرة للسيرة الذاتية للمؤلف
83
في الغالف الخلفي للكتاب.

42

46.2

44

48.4

5

5.5

2.41

.596

أن يكون للكتاب رقم إيداع من الجهة المختصة
بإجازة الكتب بالمملكة (مكتبة الملك فهد
الوطنية).

70

76.9

19

20.9

2

2.2

2.75

.049

84

272

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

أن يستعين المؤلف بأحدث وسائل الطباعة
والتقنيات الحديثة في إعداد وطباعة الصور
والرسوم التخطيطية والتوضيحية والخرائط
والنصوص.

68

74,7

22

24.2

1

1.1

2.74

.47

86

أن يشرف المؤلف على طباعة الكتاب للتأكد
من جودة الطباعة ،وجودة الورق المستخدم.

57

62.6

33

36.3

1

1.1

2.62

.51

87

أن يراجع المؤلف المسودات األولية لطباعة
الكتاب.

71

78

20

22

0

0

2.78

.42

88

أن يطابق المؤلف المسودة النهائية مع أصل
الكتاب ،مع اعتماد النسخة النهائية للطباعة.

72

79.1

19

20.9

0

0

2.79

.41

89

أن يختار المؤلف نوعية الطباعة المناسبة
للكتاب (عادية – ملونة) .

59

64.8

31

34.1

1

1.1

2.64

.51

85

أن يختار المؤلف دار النشر الموثوق بها،
واسعة االنتشار؛ ذات الفروع العديدة في أماكن
90
مختلفة في نفس الدولة ،وإن أمكن خارج نطاق
الدولة.
أن يوقع المؤلف العقد بالبنود التي تضمن
حقوق المؤلف القانونية والمالية واألدبية،
91
وتضمن أيضا توزيع الكتاب.

65

71.4

23

25.3

3

3.3

2.68

.53

63

69.2

28

30.8

0

0

2.69

.46

المجموع

من خالل القراءة التحليلية للنتائج اإلحصائية يف
اجلدول السابق ،يتضح أن املتوسط احلسايب التفاق
أعضاء هيئة التدريس عىل املقومات الالزمة جلودة
تأليف الكتب العلمية فيام خيص «اإلخراج النهائي
للكتاب والطباعة والنرش» قد تراوحت ما بني (2.41
–  ،)2.80وجاء املتوسط العام لنسب املوافقة عىل
جممل االستجابات اخلاصة باملحور ( ،)2.69بام يشري
إىل مستوى االتفاق املرتفع عىل مجيع املقومات الواردة
يف هذا املحور اخلاص بجودة «اإلخراج النهائي للكتاب
والطباعة والنرش» من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
والتي قد ال تشغل بعض املؤلفني ويتم تركها للمطبعة
ودار النرش مع أمهية أن يتابعها املؤلف بنفسه يف مجيع
جوانبها سواء اخلاصة بجودة الطباعة ونوعيتها ،وجودة
الورق ،وحجم اخلط ،ومعايري اإلخراج ،ومكان كتابة
أسامء املؤلفني ،ورقم اإليداع ،واختيار وسائل الطباعة
احلديثة ،ومراجعة مسودات الكتاب ،واختيار دار النرش

2.69

املناسبة ،ومراجعة العقد وحقوقه .ويمكن ذكر أمثلة
من نتائج العبارات التي تدلل عىل أمهية «اإلخراج
النهائي للكتاب والطباعة والنرش فيام ييل« :أن تدون
أسامء املؤلفني عىل غالف الكتاب »،)2.80( ».أن
يطابق املؤلف املسودة النهائية مع أصل الكتاب ،مع
اعتامد النسخة النهائية للطباعة» ( ،)2.79أن يراجع
املؤلف املسودات األولية لطباعة الكتاب، )2.78( ».
«أن يكون للكتاب رقم إيداع من اجلهة املختصة بإجازة
الكتب باململكة (مكتبة امللك فهد الوطنية)،)2.75( ».
« أن يستعني املؤلف بأحدث وسائل الطباعة والتقنيات
احلديثة يف إعداد وطباعة الصور والرسوم التخطيطية
والتوضيحية واخلرائط والنصوص ،)2.74( ».أن
خيتار املؤلف دار النرش املوثوق هبا ،واسعة االنتشار؛
ذات الفروع العديدة يف أماكن خمتلفة يف نفس الدولة،
وإن أمكن خارج نطاق الدولة. )2.69( ».
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املحور العارش :الرتويج والتسويق للكتاب
جدول ()15
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس عىل املحور العارش
م

المقومات

92

أن يجعل المؤلف الكتاب ومحتواه وما يقدمه من
قيمة هو الترويج الحقيقي للكتاب.

93

94

95

96
97

أن يقتبس المؤلف كلمات مختصرة ألناس
مشهورين في تقريظ الكتاب (تقديم الكتاب)
ووضعها في غالف الكتاب الخلفي ،سيدفع القراء
إلى الحرص على اقتناء الكتاب.
أن يسوق المؤلف للكتاب من خالل الكتاب
الصحفيين لكتابة مقالة عن الكتاب في أعمدتهم
الدورية أو في صحفهم أو في اإلذاعة والتلفزيون.
أن يستخدم المؤلف المواقع الشخصية على اإلنترنت
(وسائل التواصل االجتماعي) لإلعالن عن كتابه أو
في المواقع التي تهتم بنشر الكتب  ،أو في المدونات
اإللكترونية.
أن يجعل المؤلف غالف الكتاب دعاية له وجذب
لالنتباه (للنساء ألوان معينة – للمتخصصين في
مجال معين أشكال وصور محددة تجذبهم)
أن يستفيد المؤلف من مصممي اإلعالنات التجارية
والدعاية ومن لمساتهم المميزة في تسويق الكتاب.

مهم جدا

مهم

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

64

70,3

26

28.6

1

1.1

2.69

.49

36

39.6

43

47.3

12

13.2

2.26

.68

41

45.1

40

44

10

11

2.34

.67

47

51.6

39

42.9

5

5.5

2.46

.60

35

38.5

37

40.7

19

20.9

2.18

.75

43

47.3

41

45.1

7

7.7

2.40

.63

المجموع

من خالل القراءة التحليلية للنتائج اإلحصائية يف اجلدول
السابق ،يتضح أن املتوسط احلسايب التفاق أعضاء هيئة
التدريس عىل املقومات الالزمة جلودة تأليف الكتب
العلمية فيام خيص «الرتويج والتسويق للكتاب» قد
تراوحت ما بني ( ،)2.69 – 2.18وجاء املتوسط
العام لنسب املوافقة عىل جممل االستجابات اخلاصة
باملحور ( ،)2.39بام يشري إىل مستوى االتفاق العايل
عىل مجيع املقومات الواردة يف هذا املحور اخلاص
بجودة «الرتويج والتسويق للكتاب» من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس والتي قد ال تشغل بعض املؤلفني
ويتم تركها للمطبعة ودار النرش مع أمهية أن يتابعها
املؤلف بنفسه يف مجيع جوانبها سواء اخلاصة باملساعدة
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غير مهم

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

2.39

يف التسويق بطرق خمتلفة ،وجعل غالف الكتاب دعاية
له ،واالستفادة من مصممي اإلعالنات ،واالستشهاد
بكلامت املشاهري عىل غالف الكتاب اخللفي  .ويمكن
ذكر أمثلة من نتائج العبارات التي تدلل عىل أمهية
«الرتويج والتسويق للكتاب» مما ييل« :أن جيعل املؤلف
الكتاب وحمتواه وما يقدمه من قيمة هو الرتويج احلقيقي
للكتاب »،)2.69( « .أن يستخدم املؤلف املواقع
الشخصية عىل اإلنرتنت (وسائل التواصل االجتامعي)
لإلعالن عن كتابه أو يف املواقع التي هتتم بنرش الكتب
 ،أو يف املدونات اإللكرتونية »،)2.46( ».أن يستفيد
املؤلف من مصممي اإلعالنات التجارية والدعاية ومن
ملساهتم املميزة يف تسويق الكتاب. )2.40( ».

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا
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املحور احلادي عرش :أخالقيات التأليف العلمي

جدول ()16
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس عىل املحور احلادي عرش

م

المقومات

مهم جدا

غير مهم

مهم

التكرار

%

التكرار
التكرار

%

التكرار

%

المتوسط

الحسابي االنحراف
المعياري

98

أن يكون موضوع الكتاب في تخصص
المؤلف إلعطاء مصداقية للقارئ.

67

73.6

20

22

4

4.4

2.69

.55

99

أن يمتلك المؤلف خلفية معرفية جيدة
بموضوع الكتاب.

75

82.4

16

17.6

0

0

2.82

.38

83

91.2

8

8.8

0

0

2.91

.28

70

76.9

19

20.9

2

2.2

2.75

.49

61

67

21

23.1

9

9.9

2.57

.67

65

71.4

24

26.4

2

2.2

2.69

.51

72

79.1

19

20.9

0

0

2.79

.41

100

101

102

103

104

أن يلتزم المؤلف باألمانة العلمية في توثيق
محتويات الكتاب بالمصادر والمراجع العلمية
التي استند إليها.
أن يتبع المؤلف نظام موحد وحديث
في توثيق الكتاب كامال كنظام الجمعية
األمريكية لعلم النفس  APAمثال أو أي نظام
أخر.
أن يذيل المؤلف كل فصل أو نهاية الكتاب
بقائمة المصادر والمراجع والدوريات العلمية
(قائمة المراجع) التي استشهد بها.
أن يستخدم المؤلف أحد البرامج االلكترونية
لكشف االنتحال العلمي أو األدبي (مثل
 ( Plagiarism / IThenticateللتأكد
من توافر النسبة المسموح بها للسماح بنشر
الكتاب.
أن يسعى المؤلف إلى حماية الملكية الفكرية
للكتاب.
المجموع

من خالل القراءة التحليلية للنتائج اإلحصائية يف
اجلدول السابق ،يتضح أن املتوسط احلسايب التفاق
أعضاء هيئة التدريس عىل املقومات الالزمة جلودة
تأليف الكتب العلمية فيام خيص «أخالقيات التأليف
العلمي» قد تراوحت ما بني ( ،)2.91 – 2.57وجاء
املتوسط العام لنسب املوافقة عىل جممل االستجابات
اخلاصة باملحور ( ،)2.75بام يشري إىل مستوى االتفاق
العايل عىل مجيع املقومات الواردة يف هذا املحور اخلاص
بجودة «أخالقيات التأليف العلمي» من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس ،وتدلل النتائج التالية عىل أمهية
االلتزام بأخالقيات التأليف العلمي لتحقيق جودة

2.75

تأليف الكتاب ،وتتمثل جودة تأليف الكتاب يف
املقومات التالية« :أن يلتزم املؤلف باألمانة العلمية يف
توثيق حمتويات الكتاب باملصادر واملراجع العلمية التي
استند إليها »،)2.91( « .أن يمتلك املؤلف خلفية
معرفية جيدة بموضوع الكتاب »،)2.82( ».أن يسعى
املؤلف إىل محاية امللكية الفكرية للكتاب،)2.79( ».
«أن يتبع املؤلف نظام موحد وحديث يف توثيق الكتاب
كامال كنظام اجلمعية األمريكية لعلم النفس APA
مثال أو أي نظام أخر» ( »، )2.75أن يكون موضوع
الكتاب يف ختصص املؤلف إلعطاء مصداقية للقارئ»

(. )2.69

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا
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جدول ()17

املتوسطات احلسابية والرتب ومدى األمهية الستجابات أعضاء هيئة التدريس عىل املحاور اإلحدى عرش ملقومات
جودة تأليف الكتب العلمية
مدى األهمية

الترتيب

عدد العبارات المتوسط الحسابي

م

المحور

2.77

مهم جدا

2

1

عنوان الكتاب

6

مهم جدا

10

2

مقدمة الكتاب والتقريظ

7

2.59

4

3

فكرة الكتاب

5

2.75

مهم جدا

4

أسلوب عرض محتوى الكتاب

28

2.72

مهم جدا

7

5

تنظيم الكتاب وترتيبه

7

2.63

مهم جدا

9

6

فهرست المحتويات

4

2.75

مهم جدا

4

7

اإلخراج الفني للكتاب

15

2.78

مهم جدا

1

8

مراجعة وتدقيق الكتاب

5

2.76

مهم جدا

3

9

اإلخراج النهائي للكتاب والطباعة والنشر

14

2.69

مهم جدا

8

10

الترويج والتسويق للكتاب

6

2.39

مهم جدا

11

11

أخالقيات التأليف العلمي

7

2.75

مهم جدا

4

المجموع

104

2.69

مهم جدا

باستقراء النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول

«مقدمة الكتاب» ( ،)2.59ويف الرتتيب الثالث،

هيئة التدريس عىل املقومات الالزمة جلودة تأليف

( ، )2.76واشرتك يف الرتتيب الرابع ثالثة حماور

السابق ،يتبني أن املتوسط احلسايب التفاق أعضاء
الكتب العلمية فيام خيص حماور االستبانة األحد

عرش جاءت ما بني ( ،)2.78 – 2.39وجاء
املتوسط العام لنسب املوافقة عىل جممل االستجابات

( ،)2.69بام يشري إىل مستوى االتفاق املرتفع
عىل مجيع حماور االستبانة واالتفاق الكامل بني
عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس عىل مجيع
املقومات اخلاصة بجودة تأليف الكتب العلمية.
وأظهر اجلدول مدى األمهية الكربى جلميع حماور
االستبانة .وجاءت أعىل املتوسطات التي تدل عىل

االتفاق املرتفع يف الرتتيب األول املحور السابع
اخلاص ب «اإلخراج الفني للكتاب» ()2.78

 ،ويف الرتتيب الثاين املحور األول اخلاص ب
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جاء املحور الثامن بعنوان مراجعة وتدقيق الكتاب
هي احلادي عرش ،والثالث ،والسادس بعناوين:

أخالقيات التأليف العلمي ،وفهرست املحتوى،
وفكرة الكتاب بمتوسط حسايب ( ، )2.75وجاء

يف الرتتيب السابع ،املحور الرابع بعنوان أسلوب
عرض حمتوى الكتاب ( ،)2.72ثم يف الرتتيب

الثامن ،جاء املحور التاسع بعنوان اإلخراج

النهائي للكتاب والطباعة والنرش  ،( )2.69وجاء

يف الرتتيب التاسع املحور اخلامس بعنوان تنظيم
الكتاب وترتيبه ( ، )2.63وجاء يف الرتتيب العارش،

املحور الثاين بعنوان مقدمة الكتاب والتقريظ

( ،)2.59وجاء يف الرتتيب احلادي عرش واألخري
املحور العارش بعنوان الرتويج والتسويق للكتاب

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا
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( .)2.39ويأيت ارتفاع املتوسط احلسايب الستجابات

أعضاء هيئة التدريس عىل مجيع حماور االستبانة نظرا

ألمهيتها القصوى لرضورة مراعاة املقومات الالزمة
جلودة تأليف الكتب العلمية مما يضمن معه إعداد
منتج علمي متميز ،يتمتع باألصالة واجلدة وعدم
التكرار ووضوح الفكرة ،وسالمة العنوان ومنهجية

التأليف ،ملتزما بأخالقيات التأليف العلمي ،
واالخراج الفني والنهائي اجليد للكتاب ،ومراعيا

للموضوعية واحليادية يف العرض ،لدقة العلمية
وسالمة اللغة والتكامل والرتابط والتسلسل بني

جوانب الكتاب .وهذا يتفق مع نتائج دراسة عبداهلل

سعيد ( ،)2018ودراسة حممود درويش (،)2007
ودراسة فتحي يونس ( ،)2010ودراسة (مهني

إقبال وعايدة مساوي ( ،)2013ودراسة إيامن عامد

(.)2014
ثالثا :تأثري عامل الدرجة العلمية يف حتديد مقومات

جودة تأليف الكتب

لإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة وهو
«هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات
أعضاء هيئة التدريس ملقومات جودة تأليف الكتب
تعزي إىل عامل الدرجة العلمية؟»

تم حتليل التباين أحادي االجتاه ) ANOVA (Fبني
املجموعات الثالث :أستاذ مساعد وأستاذ مشارك
وأستاذ واجلدول التايل يوضح النتائج التي تم التوصل

إليها:

جدول ()18
يوضح داللة الفروق بني متوسطات استجابات املجموعات الثالث ألعضاء هيئة التدريس وفقا لعامل الدرجة
العلمية باستخدام اختبار (ANOVA )F

المحور

-1عنوان الكتاب

-2مقدمة الكتاب
والتقريظ

-3فكرة الكتاب

الدرجة العلمية
(امساعد-امشارك-
أستاذ)

مجموع المربعات

درجة الحرية df

متوسط
المربعات

بين المجموعات

2.038

2

1.019

داخل المجموعات

182.709

88

2.076

المجموع

184.747

90

بين المجموعات

0.507

2

0.254

داخل المجموعات

501.603

88

5.700

المجموع

502.110

90

بين المجموعات

2.598

2

1.299

داخل المجموعات

203.534

88

2.313

المجموع

206.132

90

قيمة F

0.491

0.044

0.562

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا

مستوى
الداللة

0.614
غير دالة

0.957
غير دالة
0.572
غير دالة
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-4أسلوب عرض
محتوى الكتاب

-5تنظيم الكتاب
وترتيبه

-6فهرست الكتاب

-7اإلخراج الفني
للكتاب
-8مراجعة وتدقيق
الكتاب
-9اإلخراج النهائي
للكتاب والطباعة
والنشر

-10الترويج
والتسويق للكتاب

-11أخالقيات
التأليف العلمي

المجموع

278

بين المجموعات

52.060

2

26.030

داخل المجموعات

4874.512

88

55.392

المجموع

4926.571

90

بين المجموعات

7.106

2

3.553

داخل المجموعات

774.433

88

8.800

المجموع

781.538

90

بين المجموعات

3.270

2

1.635

داخل المجموعات

206.686

88

2.349

المجموع

209.956

90

بين المجموعات

13.685

2

6.843

داخل المجموعات

1968.447

88

22.369

المجموع

1982.132

90

بين المجموعات

1.519

2

0.760

داخل المجموعات

233.514

88

2.654

المجموع

235.033

90

بين المجموعات

2.776

2

1.388

داخل المجموعات

1950.609

88

22.166

المجموع

1953.385

90

بين المجموعات

26.128

2

13.064

داخل المجموعات

825.982

88

9.386

المجموع

852.110

90

3.221

بين المجموعات

6.442

2

5.110

داخل المجموعات

449.711

88

المجموع

456.154

90

بين المجموعات

190.431

2

95.215

داخل المجموعات

70332.470

88

799.233

المجموع

70522.901

90

0.470

0.404

0.696

0.306

0.286

0.063

1.392

0.630

0.119

0.627
غير دالة

0.669
غير دالة

0.501
غير دالة
0.737
غير دالة
0.752
غير دالة

0.939
غير دالة

0.254
غير دالة

0.535
غير دالة

0.888
غير دالة
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يتضح من اجلدول السابق اخلاص بتحديد داللة

الفروق بني متوسطات املجموعات الثالث ألعضاء

هيئة التدريس وفق عامل الدرجة العلمية (أستاذ
مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ) باستخدام اختبار

( )Fوتأثريها عىل حتديد مقومات جودة تأليف الكتب
العلمية ،أنه ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية

بني املجموعات الثالث من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس برتبهم العلمية املختلفة عيل مجيع مقومات

جودة تأليف الكتب  .وهذا يدل عىل خربة أعضاء

هيئة التدريس واالتفاق التام بني األساتذة املساعدين
واألساتذة املشاركني واألساتذة عىل أمهية مقومات

جودة تأليف الكتب الالزمة لعضو هيئة التدريس عند
التأليف حتى يتمكن من إعداد منتج علمي مميز ،ومل

تؤثر الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس يف االختالف

بني استجاباهتم.
رابعا :تأثري عامل اخلربة يف حتديد مقومات جودة تأليف

الكتب

لإلجابة عن السؤال اخلامس من أسئلة البحث وهو
«هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات
أعضاء هيئة التدريس ملقومات جودة تأليف الكتب

تعزى إىل عامل اخلربة يف تأليف الكتب العلمية؟»

تم حتليل التباين أحادي االجتاه ) ANOVA (Fبني
املجموعات األربع لعامل اخلربة يف تأليف الكتب(:
مل يسبق له التأليف ،ألف من  1:5كتب ،ألف من :6

 10كتب ،ألف أكثر من عرشة كتب) ،واجلدول التايل

يوضح النتائج التي تم التوصل إليها:

جدول ()19

يوضح داللة الفروق بني متوسطات استجابات املجموعات األربع ألعضاء هيئة التدريس وفقا لعامل اخلربة يف
تأليف الكتب باستخدام اختبار (ANOVA )F
المحور

-1عنوان الكتاب

-2مقدمة الكتاب
والتقريظ

-3فكرة الكتاب

متوسط
المربعات
3.969

الخبرة في التأليف (بين
أربع مجموعات)
بين المجموعات

مجموع المربعات

درجة الحرية df

11.907

3

داخل المجموعات

172.840

87

المجموع

184.747

90

بين المجموعات

18.306

3

6.102

داخل المجموعات

483.804

87

5.561

المجموع
بين المجموعات

502.110
3.642

90
3

1.214

داخل المجموعات

202.490

87

2.327

المجموع

206.132

90

1.987

قيمة  Fمستوى الداللة

1.998

1.097

0.522
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0.120
غير دالة

0.355
غير دالة
0.669
غير دالة
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-4أسلوب عرض
محتوى الكتاب
-5تنظيم الكتاب
وترتيبه

-6فهرست الكتاب

-7اإلخراج الفني
للكتاب
-8مراجعة
وتدقيق الكتاب
-9اإلخراج
النهائي للكتاب
والطباعة والنشر

-10الترويج
والتسويق للكتاب
-11أخالقيات
التأليف العلمي
المجموع

95.462
53.335

بين المجموعات
داخل المجموعات

286.385
4640.186

3
87

المجموع

4926.571

90

بين المجموعات

52.251

3

17.417

داخل المجموعات

729.288

87

8.383

المجموع

781.538

90

بين المجموعات

7.653

3

2.551

داخل المجموعات

202.303

87

2.325

المجموع

209.956

90

بين المجموعات
داخل المجموعات

46.870
1935.262

3
87

المجموع

1982.132

90

بين المجموعات

3.356

3

1.119

داخل المجموعات

231.677

87

2.663

المجموع

235.033

90

بين المجموعات

79.753

3

15.623
22.244

1.790

2.078

1.097

0.702

0.420

0.155
غير دالة
0.109
غير دالة
0.355
غير دالة
0.553
غير دالة
0.739
غير دالة

26.584
21.536

داخل المجموعات

1873.632

87

المجموع

1953.385

90

بين المجموعات

42.284

3

14.095

داخل المجموعات

809.826

87

9.308

المجموع

852.110

90

بين المجموعات

3.608

3

1.203

داخل المجموعات

452.546

87

5.202

المجموع
بين المجموعات

456.154
3119.765

90
3

1039.922

داخل المجموعات

67403.136

87

774.749

المجموع

70522.901

90

1.234

1.514

0.231

1.342

0.302
غير دالة

0.217
غير دالة
0.874
غير دالة
0.266
غير دالة

باستقراء النتائج يف اجلدول السابق ،اتضح أنه ال توجد

أعضاء هيئة التدريس سواء من له خربة سابقة بالتأليف

األربع ألعضاء هيئة التدريس باختالف خرباهتم يف

من  10كتب) أو من مل يسبق له جتربة التأليف عىل أمهية

فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني املجموعات

تأليف الكتب العلمية (:مل يسبق له التأليف ،ألف من

 1:5كتب ،ألف من  10 :6كتب ،ألف أكثر من عرشة
كتب) ،ويدل ذلك عىل اتفاق املجموعات األربع من
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لعدد قليل من الكتب (من  1إىل  )5أو عدد كبري (أكثر
مراعاة مجيع مقومات جودة تأليف الكتب العلمية

الواردة باالستبانة ( )104مقوم  ،وذلك عند إعداد

الكتب ،وهذا يدل عىل أمهيتها إلعداد منتج علمي مميز.
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خامسا :تصميم إطار منظومي لتطوير جودة تأليف

الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعة

لإلجابة عىل السؤال السادس واألخري للدراسة  « :ما

اإلطار املنظومي املقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب

العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة املجمعة؟»

•اعتمد اإلطار املنظومي املقرتح عىل ما تم
التوصل إليه من نتائج استبانة مقومات جودة

تأليف الكتب العلمية والتي تم تطبيقها عىل
أعضاء هيئة التدريس يف جامعة املجمعة.

•مقومات جودة تأليف الكتب العلمية من
األساسيات التي ينبغي أن يراعيها ويأخذ هبا

قام الباحث بتصميم وبناء إطار منظومي لتطوير جودة

عضو هيئة التدريس عند تأليفه للكتب العلمية

باجلامعة يعتمد عىل الفكر املنظومي حيث ينظر إىل

جلودة املنتج العلمي.

تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس
عملية تطوير تأليف الكتب بأن املسؤول عنها ليس هو

عضو هيئة التدريس فقط ،بل جمموعة عنارص تشرتك
معه والبد وأن ينظر إليها مجيعا يف شكل منظومة متكاملة
حتى يتم التطوير الكامل والشامل لكل مكونات
املنظومة ،وليس التطوير اجلزئي لبعض مكوناهتا.

ويتمثل اإلطار املقرتح يف املحاور الثالثة الرئيسة التالية:
املحور األول :منطلقات اإلطار املنظومي
املحور الثاين :مصادر بناء اإلطار املنظومي
املحور الثالث :مكونات اإلطار املنظومي
املحور األول :منطلقات اإلطار املنظومي املقرتح :
انطلق اإلطار املنظومي املقرتح من املنطلقات أو

االفرتاضات التالية والتي ترتبط بعدة حماور :عضو هيئة
التدريس ،مركز النرش والرتمجة ، ،املجلس العلمي،.

مقومات جودة تأليف الكتب العلمية ،عامدة البحث
العلمي ،عامدة شؤون املكتبات ،األقسام العلمية ،دور

النرش واملكتبات العامة ،الفكر املنظومي ،بطاقات تقييم

الكتب للمحكمني .ويمكن إلقاء الضوء عىل ذلك يف

النقاط التالية:

لتجنب األخطاء الشائعة يف التأليف وضامنا

•استفاد اإلطار املنظومي املقرتح من نتائج حتليل
حمتوى بطاقات تقييم الكتب العلمية املؤلفة يف

اجلامعة ملحكمي الكتب.

•اعتمد بناء اإلطار املقرتح عىل املدخل املنظومي
من مدخالت وعمليات وخمرجات وتغذية

راجعة.

•عضو هيئة التدريس هو املنوط به تأليف الكتب
العلمية يف جمال ختصصه ألن ذلك من مهامه

البحثية.

•التأليف العلمي لعضو هيئة التدريس ينعكس
عىل تطوره املهني ومكانته العلمية بني أهل
التخصص.

•التأليف العلمي لعضو هيئة التدريس يضمن
له االنتشار العلمي دون التقيد بحدود مكانية
وزمانية.

•التأليف العلمي لعضو هيئة التدريس ينعكس
عىل تصنيف اجلامعات وترتيبها.

•مركز النرش والرتمجة هو املرجع العلمي الرئيس

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا
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يف اجلامعة الستقبال الكتب املؤلفة من عضو
هيئة التدريس وحتكيمها ونرشها.

•يتوىل املجلس العلمي وضع القواعد ،
واإلجراءات التفصيلية اخلاصة بتحكيم الكتب

وإقرار صالحيتها لنظام التحكيم والفحص
واملراجعة ونرشها بعد رشاء حقوق الطباعة

والنرش من املؤلف ملدة مخس سنوات قابلة

للتجديد نظري مقابل مادي وفق نص املادتني
( )28،29من الالئحة املوحدة لنظام جملس
التعليم العايل واجلامعات باململكة.

•تساعد عامدة البحث العلمي يف تنشيط حركة
البحث العلمي يف اجلامعة ودعم وتشجيع حركة

تأليف الكتب العلمية.

•تساهم وحدات البحث العلمي بكليات جامعة
املجمعة يف نرش ثقافة البحث العلمي ،وثقافة

املحور الثاين :مصادر بناء اإلطار املقرتح :
تم تصميم وبناء اإلطار املقرتح من خالل املصادر

التالية :

	-نتائج استبانة حتديد مقومات جودة
تأليف الكتاب.

	-نتائج حتليل بطاقات تقييم الكتب
املؤلفة للمحكمني

	-اإلطار النظري للبحث .
	-الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة
بالبحث احلايل .

املحور الثالث :مكونات اإلطار املنظومي املقرتح
تضمن اإلطار املنظومي املقرتح ( )9تسعة مكونات
رئيسة كام يتضح يف الشكل التخطيطي املنظومي التايل:

التأليف العلمي للكتب العلمية.

•تيرس عامدة شؤون املكتبات باجلامعة عملية
توفري املراجع العلمية من الكتب واملؤلفات

واملوسوعات الورقية واإللكرتونية ملساعدة

أعضاء هيئة التدريس يف إعداد إنتاجهم العلمي
من البحوث العلمية والكتب املؤلفة.

•لألقسام األكاديمية دور يف تشجيع أعضاء هيئة
التدريس عىل التأليف العلمي والنرش.

•ينبغي عىل دور النرش واملكتبات العامة أن تعتني
برضورة التحكيم العلمي للكتب العلمية املؤلفة

وإقرارها علميا قبل نرشها.
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شكل ( )1يوضح مكونات اإلطار املنظومي املقرتح
ويمكن عرض املهام واألدوار التي يمكن لكل مكون

من املكونات املشاركة يف اإلطار املقرتح يف املسامهة يف
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جتويد تأليف الكتب العلمية كام ييل:
-1

1عضو هيئة التدريس:
هو الشخص املنوط به تأليف الكتب العلمية يف

اجلامعة حيث أهنا إحدى مهامه الرئيسة التي تندرج

حتت البحث العلمي .ولذلك عىل عضو هيئة
التدريس العناية باملناشط واإلجراءات التالية:

 حضور املؤمترات والندوات العلمية وورشالعمل التي هتتم بتأليف الكتب ونرشها.

 القراءة والثقافة العامة واالطالع اجليد الواسعيف جمال الكتاب املؤلف قبل الرشوع يف

تأليف الكتب العلمية.

 األخذ بمقومات جودة تأليف الكتب عندالرشوع يف عملية التأليف العلمي حتى
خيرج املنتج بجودة عالية.

 االطالع عىل اإلصدارات احلديثة من الكتبالعربية واألجنبية وتدارس كيفية تأليفها،
واملعايري املتوافرة هبا ،ومدى جودهتا.

 رضورة مناقشة فكرة الكتاب اجلديدة معاملتخصصني واخلرباء وعقد سيمنارات

علمية ملناقشتها لالستفادة من اآلراء
واملقرتحات يف تطوير الرأي الشخيص

لعضو هيئة التدريس.

 االختيار اجليد لفكرة الكتاب عىل أن تكونحديثة وتضيف جديدا للفئة املستهدفة بعد
حتديد احتياجاهتا احلالية واملستقبلية.

 -2مركز النرش والرتمجة:
هو اجلهة املنوط هبا استقبال الكتب العلمية املؤلفة التي
يتقدم هبا عضو هيئة التدريس للنرش والطباعة باجلامعة،

وهي املسؤولة عن إجراءات استقبال الكتب وحتكيمها
وإمتام عقود الطباعة والنرش مع املؤلف (عضو هيئة
التدريس باجلامعة) .ولذلك ينبغي أن هيتم مركز النرش
والرتمجة باجلامعة باإلجراءات واملناشط التالية:

 تقديم املبادرات السنوية التي تشجع أعضاء هيئةالتدريس عىل التأليف العلمي اجليد والنرش من خالل
اجلامعة.

 عقد العديد من املؤمترات العلمية املحلية والدوليةوالندوات وورش العمل اخلاصة بتأليف الكتب
العلمية ونرشها إلحداث حراك علمي داخل اجلامعة.

 -استحداث إجراءات إلكرتونية الستقبال وحتكيم

وإقرار الكتب لرسعة البت يف الكتب املقدمة للمركز.

 إطالق جوائز سنوية ألحسن كتاب مؤلف من أعضاءهيئة التدريس باجلامعة وفق معايري يضعها املركز.

 -تشجيع التأليف اجلامعي للكتب من خالل فرق

عمل لزيادة جودة الكتب املؤلفة.

 -عقد لقاءات مستمرة مع أعضاء هيئة التدريس

بجميع الكليات لتوضيح إجراءات النرش ،واملستندات

املطلوبة ،واإلجابة عن استفسارات أعضاء هيئة

التدريس.

 -إصدار جملة دورية (شهرية) خاصة بمركز النرش

والرتمجة لنرش مقاالت خلرباء ومتخصصني عامليني

(وقد تكون مرتمجة) إلثراء حركة التأليف العلمي

وتنشيطه ،وتقديم السبل والطرق واألساليب اجلديدة
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يف التأليف العلمي.

املحور الثامن :مراجعة وتدقيق الكتاب 5( .مقومات)

 -إعداد أدلة ومنشورات ورقية وإلكرتونية لتحفيز

املحور التاسع :اإلخراج النهائي للكتاب والطباعة

أعضاء هيئة التدريس باجلامعة عىل االهتامم باإلنتاج

العلمي من الكتب وجتويده.

 االهتامم بالنرش اإللكرتوين للكتب من جانب،واالهتامم بتأليف ونرش الكتاب االلكرتوين.

 إجياد السبل لزيادة النرش للكتب اخلاصة باملركز منخالل التعاقد مع دور نرش حملية ودولية لنرش الكتب
التي يمتلك املركز حقوق ملكيتها ملدة مخس سنوات

قابلة للتجديد بموافقة املؤلف.

 -3مقومات جودة تأليف الكتب العلمية:

والنرش 14( .مقوم)

املحور العارش :الرتويج والتسويق للكتاب6( .

مقومات)

املحور احلادي عرش :أخالقيات التأليف العلمي7( .
مقومات)

 -4املجلس العلمي:
يعد املجلس العلمي هو الرشيك املبارش مع مركز النرش

والرتمجة حيث يشارك يف اعتامد املوافقة عىل حتكيم

الكتاب وإقرار األساتذة املحكمني ،وتعرض عليه

توصلت الدراسة احلالية إىل عدد من مقومات جودة

تقارير املحكمني بعد ذلك ومن ثم اختاذ القرار املناسب

التدريس عند تأليف الكتاب حتى خيرج املنتج بأفضل

مكافأة رشاء حقوق طباعة ونرش الكتاب.

تأليف الكتب العلمية التي جيب أن يراعيها عضو هيئة
شكل ممكن ،وتتمثل هذه املقومات يف أحد عرش حمورا

تضمنت ( )104مقوما تتضح فيام ييل:

املحور األول :عنوان الكتاب  6( .مقومات)
املحور الثاين :مقدمة الكتاب والتقريظ (التقديم) (7

مقومات)

املحور الثالث :فكرة الكتاب 5 ( .مقومات )
املحور الرابع :أسلوب عرض حمتوى الكتاب (28

مقوم)

املحور اخلامس :تنظيم الكتاب وتربيته ( 7مقومات)
املحور السادس :فهرست املحتويات ( 4مقومات)
املحور السابع :اإلخراج الفني للكتاب 15( .مقوم)
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باملوافقة عىل طباعة الكتاب ونرشه يف اجلامعة وإقرار
ومن اإلجراءات واملناشط التي يمكن أن يقوم هبا

املجلس العلمي لدعم تأليف الكتب العلمية ما ييل:
	-املجلس العلمي يتوىل اإلرشاف عىل الشؤون
العلمية ألعضاء هيئة التدريس وشؤون

البحوث والدراسات والنرش ،وله عىل
اخلصوص فيام يتعلق بالتأليف العلمي والنرش
وفق املادة ( )28لنظام جملس التعليم العايل
واجلامعات ولوائحه ما ييل:

أ -حتديد املكافآت التشجيعية والتقديرية

لألعامل العلمية وحتكيمها واألمر برصفها.

ب -نرش البحوث واملؤلفات والرسائل

العلمية التي يرى نرشها.
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دويل عن البحث العلمي والنرش الدويل

جـ -إقرار ما حيال إليه من الكتب الدراسية

لإلنتاج العلمي من األبحاث والكتب وتكون

والرسائل باجلامعة التي حتتاج إىل مراجعة.

بعض حماوره عن الكتب املؤلفة ونرشها

	-متابعة اللوائح واإلجراءات التنظيمية لطباعة
ونرش الكتب وتطويرها بصفة دورية بام فيه
صالح عضو هيئة التدريس واجلامعة.

	-تشجيع أعضاء هيئة التدريس باجلامعة عىل
تأليف الكتب العلمية املميزة وتقديمها
للمجلس العلمي لتحكيمها وإقرارها كوحدة

بحثية تدخل ضمن اإلنتاج العلمي للرتقية.
-5عامدة البحث العلمي:

وطباعتها.
-6

أنشأت عامدة البحث العلمي باجلامعة وحدة للبحث

العلمي بكل كلية لتقوم باإلرشاف املبارش وتنشيط

حركة البحث العلمي بالكلية .ومن املهام واملناشط

التي يمكن أن تقوم هبا هذه الوحدات ما ييل:

	-عقد سيمينارات علمية جممعة (حلقات نقاش
علمية) ألعضاء هيئة التدريس بالكلية من

يف ظل الدور الرئيس لعامدة البحث العلمي

كل األقسام ملناقشة التأليف العلمي ،وأسسه،

ومسؤوليتها عن النشاط البحثي باجلامعة ،يمكن

وأصوله ،ومقوماته ،والتوجهات اجلديدة،

أن تقوم باإلجراءات واملناشط التالية:

والتأليف املشرتك وأمهيته ،واألفكار اجلديدة يف

 تشجيع التأليف العلمي من الكتب منخالل توفري الدعم املادي لنرش الكتب

العلمية وطباعتها من خالل جوائز عامدة

كل ختصص إلثراء املعرفة اإلنسانية.

	-عقد ورش عمل من قبل خرباء ومتخصصني من
داخل اجلامعة وخارجها لتقديم اخلربة العملية

البحث العلمي السنوية.

 -املسامهة يف توفري دور نرش عاملية شهرية

لنرش الكتب املؤلفة املميزة ألعضاء هيئة

يف تأليف الكتب.

	-إعداد أدلة ومنشورات لتحفيز أعضاء هيئة
التدريس بالكلية عىل اإلنتاج العلمي من الكتب

التدريس باجلامعة.

 -تنشيط حركة النرش العلمي للكتب من

خالل الكرايس البحثية باجلامعة مما يساعد يف

وجتويده.

	-التعاون بني وحدات البحث العلمي ومركز
النرش والرتمجة لنرش ثقافة التأليف العلمي

تقديم كتب ختصصية.

 -االهتامم بدور مراكز البحوث العلمية يف

تنشيط حركة التأليف اجلامعي للكتب.

 -مشاركة مركز النرش والرتمجة يف عقد مؤمتر

6وحدات البحث العلمي بالكليات:

للكتب من خالل سياسة مركز النرش والرتمجة.

-7

7األقسام األكاديمية بالكليات:

متثل األقسام األكاديمية البيت احلقيقي والطبيعي لعضو
هيئة التدريس ،والتي يؤثر فيها وتؤثر فيه بشكل مبارش،
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واألقسام األكاديمية هي التي تيرس عىل عضو هيئة
التدريس آدا مهامه ،ولذلك يمكن لألقسام العلمية

القيام باإلجراءات واملناشط التالية لتنشيط حركة

التأليف العلمي:

-8

	-عقد سيمينارات علمية وفق خطة حمددة
لتوفري التفاعل والنقاش العلمي بني

أعضاء هيئة التدريس مما يولد األفكار

البناءة لتأليف الكتب.

	-عقد ندوات وورش عمل وحلقات نقاش
هتتم بالنرش العلمي واإلنتاج العلمي من

الكتب.

إصدارات من الكتب ،وعقد جلسات

علمية لعرضها عىل مستوى الكلية
	-وضع خطة بحثية للقسم ،يكون من

 تسهيل عملية توفري أنواع معينة من الكتبحيتاجها عضو هيئة التدريس عند تأليف كتاب
حمدد بناء عىل طلبه.

حماورها التأليف العلمي للكتب ونرشها.

	-تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالقسم

يثري حركة التأليف بالقسم.

	-دعوة خرباء ومتخصصني متميزين من
جامعات سعودية أخرى إللقاء حمارضات

تتعلق بالتأليف والنرش العلمي.

	-إنشاء مكتبة بالقسم لعرض الكتب املؤلفة
من قبل أعضاء هيئة التدريس بالقسم
من ناحية التكريم جلهودهم ،ومن ناحية
أخرى التشجيع لبقية الزمالء ،ومن ناحية
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هتتم عامدة شؤون املكتبات بتوفري الكتب
واملوسوعات واملجالت والدوريات العلمية
ألعضاء هيئة التدريس والطالب بالشكل
الورقي من خالل موقع املكتبة باجلامعة ،ومن
خالل االشرتاك يف املكتبات العاملية بشكل
رقمي ،ولذلك يمكن أن تلعب عامدة شؤون
املكتبات دورا بارزا يف حركة التأليف العلمي
للكتب من خالل املناشط واإلجراءات التالية:

 عقد ورش عمل وندوات للتعريف بدورالنرش املحلية والعاملية املوثوق هبا التي يمكن
ألعضاء هيئة التدريس النرش هبا.

واجلامعة.

بالقسم وفق مقومات جودة التأليف مما

8عامدة شؤون املكتبات:

 دعوة أعضاء هيئة التدريس إىل مناقشةإصدار كتاب جديد من الكتب العلمية العاملية
لكل جمموعة يف ختصصها من خالل خطة
دورية ملعظم التخصصات.

	-تكريم أعضاء هيئة التدريس ممن لدهيم

عىل التأليف اجلامعي للمقررات الدراسية

ثالثة إثراء املعرفة اإلنسانية ،ومن ناحية
رابعة سهولة حصول بقية الزمالء أو
املعيدين واملحارضين عىل كتبهم لالطالع
واالستفادة.

-9

9دور النرش واملكتبات العامة

لدور النرش واملكتبات العامة دور بارز يف
تنشيط حركة التأليف والطباعة والنرش،
ويمكن هلا القيام باملناشط واإلجراءات التالية:

	-حتفيز أعضاء هيئة التدريس باجلامعات عىل
التأليف العلمي للكتب بشكل علمي
منظم من خالل عقود جمزية ألعضاء هيئة
التدريس.

	-االهتامم بتحكيم الكتب من قبل خرباء
وخمتصني لضامن جودة الكتب املنشورة،
وعدم النرش بدون إخضاعها للتحكيم
العلمي.
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	-رسم خطة قصرية املدى وأخرى طويلة
املدى بمشاركة بقية دور النرش باململكة
وبعض أعضاء هيئة التدريس باجلامعات
لتحديد احتياجات الفئات املختلفة
للكتب املؤلفة يف التخصصات املختلفة.

توصيــات الدراسة:

يف ضوء نتائج الدراسة  ،يمكن تقديم التوصيات التالية:
  1رضورة اهتامم مؤلفي الكتب العلمية منأعضاء هيئة التدريس باجلامعة بتطبيق مقومات
جودة تأليف الكتب العلمية التي توصلت إليها
الدراسة احلالية للوصول إىل منتج علمي مميز
حيقق أهدافه.

2 -2أن هتتم جامعة املجمعة ممثلة يف مركز النرش
والرتمجة بتنظيم ملتقيات وندوات علمية
وحلقات نقاش دورية لتناول أسس تأليف
الكتب العلمية ونرشها من جوانبها املختلفة.
3 -3أن هيتم مركز النرش والرتمجة برضورة الرشاكة
مع بقية العنارص الواردة يف اإلطار املنظومي
املقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب؛ فيتم
التعاون والرشاكة مع عامدة البحث العلمي،
وعامدة شؤون املكتبات ،واملجلس العلمي،
واألقسام األكاديمية ،ووحدات البحث العلمي
بالكليات ،ودور النرش واملكتبات العامة،
4 -4أن هيتم مركز النرش والرتمجة برضورة املشاركة
يف معارض الكتاب املحلية والدولية مما يعترب
مسامهة جيدة النتشار اإلنتاج العلمي ألعضاء
هيئة التدريس باجلامعة.

5 -5أن يسعى مركز النرش والرتمجة إىل التعاقد مع
دور نرش مرموقة للمساعدة يف توزيع كتب
أعضاء هيئة التدريس املتعاقد عليه باملركز.
6 -6إطالق اجلامعة ملسابقات وجوائز سنوية ألفضل
الكتب العلمية املؤلفة والتي تراعي مقومات
جودة تأليف الكتب التي تم التوصل إليها يف
الدراسة احلالية مما يثمر عن إنتاج مميز سنوي
ألعضاء هيئة التدريس.
7 -7االهتامم برتمجة الكتب العلمية املؤلفة املميزة
ألعضاء هيئة التدريس من خالل سفارات
اململكة بالدول األجنبية إىل لغات أجنبية

كاإلنجليزية مما يساعد يف انتشار هذه الكتب.

8 -8دعوة أعضاء هيئة التدريس إىل أمهية التأليف
اجلامعي يف التخصصات املشرتكة أو بني
التخصصات البينية مما ينتج عنه مؤلفات علمية
ذات جودة عالية مع أمهية مراعاة مقومات جودة
التأليف العلمي.

مقرتحـات الدراسة:
•إعداد دراسة لبناء برنامج لتنمية مهارات تأليف
الكتب لدى أعضاء هيئة التدريس.

•إعداد دراسة نوعية تتناول حتليل بطاقات حتكيم
املختصني واخلرباء للكتب املؤلفة يف جامعة
املجمعة.

املراجــع
	-العبدالكريم ،راشد حسني ( .)2009كيف
تؤلف كتابا .بريوت ، ،دار العلم للماليني،
مؤسسة حممد بن راشد أل مكتوم
	-إقبال ،مهنى ومساوي ،عائدة (.)2013
املعايري الشكلية كأداة لتقييم الكتب العلمية.
 Journalالعدد ،33
Cybrarians
ص ص  , 70-55ديسمرب  ، 2013متوافر
عىل املوقع http://search.mandumah.
 com/record/510929تم االسرتجاع
بتاريخ  30ديسمرب .2018
	-درويش ،داود .)2007( .معايري جودة
الكتاب املدريس ومواصفاته لتالميذ املرحلة
األساسية الدنيا .بحث مقدم إىل مؤمتر جودة
التعليم العام -اجلامعة االسالمية ،كلية الرتبية
من  31-30اكتوبر .2007
	-سليامن ،خالد أمحد .)2011( .تقويم كتاب
الرتبية االسالمية للصف السادس اإلعدادي
يف العراق من وجهة نظر مدريس املادة

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا

287

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

ومدرساهتا .جملة مداد اآلداب ،العدد العارش،
ص ص 693
	-سعيد ،عبداهلل ( .)2018الكتاب اجلامعي
بني اجلودة وأفاق التطوير .اجلامهري ،العدد
 ،12707سوريا ،حلب ،متوافر عىل الرابط
http://jamahir.alwehda.gov.sy/
 ، issue/12707تم االسرتجاع بتاريخ 20
ديسمرب 2018
	-عبداملعطي ،يوسف والصالح ،نون حسن
( )1984بعض االجتاهات املعارصة يف جمال
تأليف كتب الرياضيات بمراحل التعليم
العام يف دول اخلليج العريب .الندوة العلمية
حول وضع كتب مطورة يف الرياضيات
ملراحل التعليم العام بالدول األعضاء،
الكويت ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،
يناير صص  ،85 – 76متوافر عىل الرابط
/com.mandumah.search//:http
 36925/recordتم االسرتجاع بتاريخ
2018/9 /20

 20ديسمرب .2018
Akbal, Mehenni; Chebab, Fatima (2005). Les éléments comme
formels Critères.

-

Association American for the
Advancement of science (1996).
Benchmarks for scientific literacy. New Yourk, oxford university Press.

-

Heffron, J. (2003).The Writer,s
Idea Workshop. How to Make
Your Good Great. Writer,s Digest Book.
https://ar.wikipedia.orgwiki/%D
9%83%D8%AA%D8%A7%D8
%A8

-

-

	-عامد ،إيامن ( .)2014تأليف كتاب :كيف تقوم
بتأليف ونرش كتابك األول بنجاح؟ متوافر
عىل املوقع https://www.ts3a.com/
 ، /categoryتم االسرتجاع بتاريخ 20
ديسمرب 2018
	-الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات
السعودية (.)1999
	-نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه
( .)2007الطبعة الثالثة
	-يونس ،فتحي عىل ( . )2010األمور
التي ينبغي توافرها يف تأليف كتب القراءة
للصفوف الثالثة األوىل من املرحلة االبتدائية.
جملة القراءة واملعرفة ،العدد  ،110ديسمرب
 ،2010ص ص  ،34-22متوافر عىل الرابط
/com.mandumah.search//:http
 66914/recordتم االسرتجاع بتاريخ

288

أمحد حممد سامل :إطار منظومي مقرتح لتطوير جودة تأليف الكتب العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعات :جامعة املجمعة أنموذجا

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

أثر تع ّلم القاعدة النورانية في طالقة تع ّرف الكلمات لدى التالميذ المبتدئين في
مدينة الرس
د.عبد هللا حسني العايد
أستاذ تعليم اللغة العربية املساعد بكلية الرتبية يف جامعة القصيم

املستخلص

من أبرز الطرق التي شاع تدريسها يف اململكة
العربية السعودية «القاعدة النورانية» فقد انترشت مراكز
تعليمها وشاع تفضيلها عىل تعليم القراءة يف املدارس
النظامية ؛ ومن هنا أتت فكرة البحث التي يبلورها
السؤال اآليت :
تعرف الكلامت بني تالميذ
هل يوجد فرق يف طالقة ّالصف األول االبتدائي وتالميذ القاعدة النورانية ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال اختريت عينة تالميذ من
مراكز تعليم القاعدة النورانية ويف رياض األطفال التابعة
للجمعية اخلريية لتعليم القرآن الكريم  ،واختريت عينة
من التالميذ املناظرين الذين مل يدرسوا القاعدة النورانية
من مدارس الرس قبل هناية العام الدرايس  ،ثم بني
لتعرف الكلامت من ثالث قوائم من الكلامت:
اختبار ّ
كلامت بالرسم اهلجائي ،وأخرى بالرسم العثامين،
والثالثة كلامت هجائية زائفة ،ثم حكّم من ثالثة خرباء،
بعده ط ّبق االختبار عىل املجموعتني فردي ًا لقياس الطالقة
(رسعة التعرف ،دقة التعرف)  ،وحسب معامل الصدق
التمييزي  ،ثم حسب الثبات ،وبمقارنة املجموعتني
وحتليلها كمي ًا وكيفي ًا اتضح تفوق تالميذ الصف األول
االبتدائي يف طالقة تعرف الكلامت بأنواعها الثالثة عىل
تالميذ القاعدة النورانية ،كام اتضح اعتامد افراد العينتني
عىل مهاريت التعرف البرصي والتحليل الصويت لتعرف
الكلامت؛ وهذا يتوافق مع تعليم املبتدئني لقلة خمزوهنم
اللغوي ،وهبذا يمكن االستنتاج أن هذه الطريقة جمدية
وفعالة يف تعليم القراءة وإن مل تتفوق عىل التعليم النظامي
يف املدارس ،ومن التوصيات الرتكيز عىل مهارات
التحليل الصويت والتكرار والتدريب يف املدارس؛
وتطبيق اختبارات االستعداد القرائي ملراكز تعليم
القاعدة النورانية.

تعرف الكلامت لدى التالميذ املبتدئني يف مدينة الرس
عبد اهلل حسني العايد :أثر تع ّلم القاعدة النورانية يف طالقة ّ

Abstract
Because of the crucial role of reading in the processes of learning and teaching all gave countries momentum to search
for the best methods and styles for teaching
reading.. One of the most prevalent methods all over the Kingdom of Saudi Arabia is
the “Nourani rule” which was first devised
by Sheikh Nour Mohammed Haqqani (D.
1343H) in India for the purpose of teaching
the Holy Qur’an.. Henceforth, the problem
of the present study is summed up in the
following question:Are there any differences in word
)recognition fluency (speed , accuracy
among first year primary school students
?and Nourani rule students
Results proved to be significant differences among first year primary school
students in fluency of recognizing the three
types of words (quran typing words, regu)lar words, pseudo words
It was recommended that an emphasis should be put on skills of sound analysis, repetition and practice in our schools.
Reading-aptitude tests were recommended
to be administered in centres of teaching
the Nourani rule.
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املقدمة :
من املتعارف عليه بني الناس أن القراءة من

أهم املنجزات البرشية  ،وإن كانت مسألة بدء القراءة
والكتابة وكيف نشأت من القضايا اجلدلية التي مل حتسم
بدليل قاطع ؛ إال أنه من املؤكد أن اإلنسان حاول مبكر ًا

تع ّلم القراءة والكتابة وتعليمهام بوصفهام وسيلة لغوية
لنقل املعرفة واخلربات اإلنسانية .

وعىل مر السنني سعت املجتمعات البرشية

والدول إىل البحث عن أفضل الطرق واألساليب التي

تستطيع من خالهلا تعليم أفرادها القراءة والكتابة ؛
وبذلت من أجل هذا اهلدف جهود ًا كثرية وأنفقت
أمواالً طائلة للوصول إىل أعىل مستوى من الكفاءة
والفاعلية يف هذه األساليب  ،إذ أصبح التمكن من

القراءة والكتابة من أبرز املعايري التي يقاس هبا تقدم

األمم .

وبالنظر يف اللغات البرشية املختلفة يتبدى جلي ًا

أن معظم اللغات أجرت  -ومازالت جتري – الكثري من
البحوث والدراسات والتجارب لتطوير طرق ًا فاعلة

لتعليم أرباهبا القراءة والكتابة .

وقد حفلت املؤلفات الرتبوية يف جمال طرق

املرتابطة القابلة للتعلم والتعليم (عرص ،1999 ،حممد،

)Rasinski,1999 , Pressley, 2001 ،1995
تعرف
؛ وأن هذه املهارات تتجسد بقدرة القارئ عىل ّ
الرموز والكلامت وفهم دالالهتا ومعانيها ؛ وأن معظم
الذين يعانون من مشكالت يف القراءة يكون بسبب

التعرف (& Burgess, 2002, Teirney
ضعف ّ
.)Readence, 2000
ومل تكن اململكة العربية السعودية بمعزل عن هذا

السياق ؛ فقد أنشأت املعاهد والكليات املتخصصة يف

إعداد املعلم  ،وأجرت الكثري من التجارب والتعديالت
عىل مناهجها الدراسية سعي ًا وراء الطريقة األنسب

لتعليم القراءة والكتابة ؛ فمر تعليم القراءة والكتابة يف
اململكة العربية السعودية بأساليب ومناهج خمتلفة مثل

 :الطريقة اجلزئية  ،والطريقة الكلية  ،وطريقة املزج ،
وغريها من األساليب والطرق املعروفة يف تعليم القراءة

العربية  ،كام شاعت بعض الطرق املساعدة التي مل تطبق
يف املدارس الرسمية كالقاعدة البغدادية والقاعدة
النورانية  ،واعتقد عدد من املعلمني وكثري من غريهم
باجلدوى الفائقة هلذه الطرق املساعدة وأهنا قد تتفوق
– يف رأي بعضهم – عىل الطرق املتبعة يف املدارس

الرسمية .

تدريس اللغة العربية بالكثري من البحوث والدراسات

والنفتاح جمال تعليم القراءة عىل كل التخصصات

للمبتدئني ؛ إذ مرت هذه الطرق بالعديد من التطورات

ونقل املعرفة فقد تنوعت الدراسات والبحوث يف
منطلقاهتا ومنهجيتها وتركيزها  ،وانفتح املجال أيض ًا

والتجارب التي اهتمت بأساليب وطرق تعليم القراءة

والتغريات والتجارب ؛ ولكل طريقة ظهرت مزايا
وعيوب  ،ومؤيدون ومعارضون ؛ ّ
ولكل حجته ومربراته
 ،لذا ال يوجد اتفاق وال إمجاع عىل طريقة واحدة لتحوز
األفضلية املطلقة  ،إال أن املختصني يقرون أن القراءة

تتكون من جمموعة من املهارات الفرعية املتدرجة
ّ
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بوصفه األداة الرئيسة يف الدراسة والتعلم والتواصل

ليسهم اجلميع يف البحث والتجريب عن الطريقة
األنسب لتعليم القراءة وفق ًا لظروفه ومعطيات جمتمعه
 ،وقد كان للقرآن الكريم واملهتمني بتدريسه أكرب األثر
يف دعم هذه اجلهود وتعزيزها وإثراء التجربة فيها ؛ وقد

تعرف الكلامت لدى التالميذ املبتدئني يف مدينة الرس
عبد اهلل حسني العايد :أثر تع ّلم القاعدة النورانية يف طالقة ّ
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طالب مدارس التعليم العام أنفسهم بحسب مقدار

أشار بعض الباحثني إىل تأثري دراسة القرآن الكريم
إجيابي ًا يف مستوى ومهارة التالميذ يف القراءة وتفوقهم

تالوهتم القرآن الكريم وحفظهم  ،وهو ما كشفت عنه

اتضح عىل املستويني الكمي والنوعي ملهارات القراءة

االبتدائي بالرياض ؛ وكذلك دراسة (السويدي،

اللغوي عىل أقراهنم يف املدارس العادية ؛ وهذا التفوق

كام أشار املسميل (  ، ) 2009كام أشار (النحالوي،
 )1990إىل أن تالوة القرآن الكريم تريب العقل والسمع
وتساعد عىل االستبصار واستخدام احلواس وحسن
االستدالل واملحاكمة واجلدل والتدقيق للوصول إىل

احلق .

تفوق
ومن هذه الدراسات والبحوث اتضح ّ

طالب مدارس حتفيظ القرآن الكريم عىل أقراهنم

من طالب مدارس التعليم العام يف مهارات اللغة
العربية عامة ؛ كام يف الدراسة التي أجراها (املغاميس،

 )1991عىل طالب الصف الرابع االبتدائي باملدينة
املنورة ،وتلك التي أجرهتا (عوض ) 1995 ،عىل

طالبات الصفني؛ الثاين والثالث االعدادي بمرص؛ من
خالل اختبارات بنتها الباحثة لقياس مستوى مهارات

القراءة اجلهرية واإلمالء والتعبري الكتايب ،وكذلك
دراسة (ياركندي )1991 ،عىل طالبات الصف الرابع

االبتدائي بمكة املكرمة كشفت عن تفوق طالبات

مدارس التحفيظ عىل مثيالهتن بمدارس التعليم العام

يف مهاريت القراءة واإلمالء عىل الرغم من أن حصص
القراءة يف مدارس التعليم العام أكثر منها يف مدارس

التحفيظ  ،وترجع (املعلم ) 2002 ،هذا التفوق إىل
الفصاحة وطالقة اللسان التي تكتسبها الطالبات من
اآليات القرآنية ومن أحكام التجويد .

ومل يقترص أثر تالوة القرآن الكريم ودراسته

عىل تباين املستويات بني طالب مدارس التحفيظ
ومدارس التعليم العام ؛ بل إن االختالف موجود بني

تعرف الكلامت لدى التالميذ املبتدئني يف مدينة الرس
عبد اهلل حسني العايد :أثر تع ّلم القاعدة النورانية يف طالقة ّ

دراسة (عقيالن )1991 ،عىل طالب الصف السادس
 ) 1994عىل طالب الصف الرابع االبتدائي بقطر،
وأيض ًا دراسة (املغاميس ) 1994 ،التي أجراها عىل

طالب معهد اللغة العربية لغري الناطقني هبا ؛ حيث
اتضح وجود عالقة طردية مرتفعة بني مستوى التالوة
ومقدار احلفظ من جهة؛ وارتفاع مستوى مهارات
القراءة اجلهرية لدى عينة الدراسات الثالث مجيعها .

ومن هذه الدراسات يتضح األثر اإلجيايب لدراسة
القرآن الكريم عىل مهارات اللغة العربية؛ وحتديد ًا
والتعرف وجودة التهجئة
مهارات القراءة اجلهرية
ّ
ونطق الكلامت .
ولذا فليس من الغريب أن تولد وترتعرع يف ظل

القرآن الكريم عدد من الطرق التي سعت لتيسري تعلم

القرآن الكريم – السيام لدى الناطقني بغري العربية –
وبحسب نجاحها يف مسعاها القت إقباالً وتأييد ًا أدى
إىل حتديد مدى استمرارها زمني ًا وتوسعها مكاني ًا .

ومن هذه الطرق طريقة «القاعدة النورانية» التي

ابتكرها الشيخ نور حممد حقاين (1343-1272هـ)

ولد يف اهلند وركز جهوده يف الدراسات الرشعية
وأنشأ مدرسة ذات منهج خاص يف تعليم اللغة العربية

من خالل القرآن الكريم بلوره يف «القاعدة النورانية»

 ،وهي طريقة يف التدريس املكثف ؛ حيث قسمها إىل
سبعة عرش درس ًا ؛ بدء ًا من حروف اهلجاء املفردة  ،ثم

املركّبة  ،وهكذا وصوالً إىل الدرس السادس عرش وهو

تدريبات عىل الشدة والسكون مع املد  ،ويعقب بدرس
إضايف وهو تدريبات عامة عىل ما سبق  ،وخيتم الكتاب
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بتوجيهات عامة وأمثلة للمدرسني حول تدريس هذه
القاعدة  ،وهذه الطريقة يمكن تصنيفها ضمن طرق
املدخل الصويت ؛ ألهنا تركز يف تعليم التحليل الصويت

وتنميته ؛ مع عدم إمهال املهارات الفرعية األخرى
للتعرف  ،إال أهنا تتضمن أيض ًا بعض االسرتاتيجيات
اجلزئية التي ال تتفق مع املدخل الصويت ؛ مثل ابتدئها

بتعليم أسامء احلروف قبل أصواهتا .

وقد شاع استخدام هذه الطريقة يف حلق حتفيظ

القرآن الكريم فخصصت مجعيات التحفيظ يف بعض

مناطق السعودية إدارات ومراكز خاصة لتعليمها ،
وأقامت دورات تدريبية إلعداد معلميها  ،وانتقل هذا

اإلعجاب إىل معلمي الصفوف األولية يف املدارس
الرسمية فأصبح من املتعارف عليه بينهم أن التالميذ
الذين تعلموا القاعدة النورانية قبل دخول املدرسة

أمهر يف القراءة بدرجة ملحوظة من أقراهنم الذين مل
يدرسوا القاعدة النورانية ؛ بل وقادرون عىل القراءة
عند دخوهلم املدرسة ؛ أي أن هذه الطريقة كافية لتعليم
القراءة والكتابة .

وعىل الرغم من هذا التوسع يف نطاق تطبيقها

واالعتقاد بأفضليتها فلم يستطع الباحث الوصول إىل
أي بحث أجري للتحقق من هذا األثر اإلجيايب .

ونظر ًا لعمل الباحث يف ميدان تعليم اللغة العربية

واختصاصه بتعليم القراءة للصفوف األولية فقد الحظ

ضعف التالميذ يف مهارات القراءة؛ وعند بحثه عن

أفضل الطرق لتعليمهم اسرتعى انتباهه إشادة معلمي
الصفوف األولية بالطريقة النورانية وأثرها يف متكني
التالميذ من املهارات األساسية للقراءة ،من هنا نشأت

فكرة هذا البحث للتحقق من األثر اإلجيايب عىل مهارة

التعرف لدى التالميذ الذين سبق هلم دراسة القاعدة
ّ
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النورانية يف حلق حتفيظ القرآن الكريم .
مشكلة الدراسة :
تتمثل مشكلة الدراسة يف التحقق من كفاية

دراسة القاعدة النورانية –قبل دخول املدرسة -يف قدرة

تعرف الكلامت بطالقة ؛ أي برسعة ودقة ،
التالميذ عىل ّ
ويمكن حتديد املشكلة بالسؤال الرئيس التايل :

تعرف الكلامت
هل يوجد فرق يف طالقة ّ
بني تالميذ الصف األول االبتدائي وتالميذ القاعدة

النورانية ؟

ويتفرع منه األسئلة التالية:
ّ
-1

هل يوجد فرق بني تالميذ الصف األول

تعرف
االبتدائي وتالميذ القاعدة النورانية يف رسعة ّ

الكلامت بالرسم العثامين ؟
-2

هل يوجد فرق بني تالميذ الصف األول

تعرف
االبتدائي وتالميذ القاعدة النورانية يف دقة ّ

الكلامت بالرسم العثامين ؟
-3

هل يوجد فرق بني تالميذ الصف األول

تعرف
االبتدائي وتالميذ القاعدة النورانية يف رسعة ّ

الكلامت بالرسم اهلجائي ؟
-4

هل يوجد فرق بني تالميذ الصف األول

تعرف
االبتدائي وتالميذ القاعدة النورانية يف دقة ّ

الكلامت بالرسم اهلجائي ؟
-5

هل يوجد فرق بني تالميذ الصف األول

تعرف
االبتدائي وتالميذ القاعدة النورانية يف رسعة ّ

تعرف الكلامت لدى التالميذ املبتدئني يف مدينة الرس
عبد اهلل حسني العايد :أثر تع ّلم القاعدة النورانية يف طالقة ّ
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الكلامت الزائفة ؟
-6

هل يوجد فرق بني تالميذ الصف األول

تعرف
االبتدائي وتالميذ القاعدة النورانية يف دقة ّ

الكلامت الزائفة ؟

حدود الدراسة :
التعرف عىل الكلامت
	-موضوعية :قياس طالقة ّ
املفردة .

	-برشية :التالميذ يف هناية الصف األول
االبتدائي  ،وتالميذ رياض األطفال ومراكز

أهداف الدراسة :
تعرف الكلامت لدى تالميذ
 الكشف عن مستوى ّالصف األول .

تعليم بالطريقة النورانية.
التحفيظ الذين تلقوا ً
	-مكانية :يف حمافظة الرس .

	-زمانية :هناية العام الدرايس 1434/1433هـ

تعرف الكلامت لدى تالميذ
 الكشف عن مستوى ّالقاعدة النورانية قبل دخول املدرسة.

 معرفة أثر تعلم القاعدة النورانية يف مستوى طالقةالتعرف مقارنة بتالميذ الصف األول .

أمهية الدراسة :
التحقق من صحة القناعات حول اجلدوى الكبريةللقاعدة النورانية وأثرها اإلجيايب يف تعلم القراءة .

معرفة معلومات أكثر دقة وموضوعية عن مواطنالقوة ونقاط الضعف يف طريقة تعليم القراءة من
خالل القاعدة النورانية  ،وذلك يف ظل عدم وجود
دراسات علمية منشورة حول هذه الطريقة .

حماولة اإلسهام يف تدعيم هذه الطريقة أو حتسينهاواالستفادة من إجيابياهتا البتكار أساليب جديدة

لتعليم القراءة للمبتدئني.

إثراء جمال تعليم اللغة العربية بطريقة تعليم مرتكزةعىل القرآن الكريم.

تعرف الكلامت لدى التالميذ املبتدئني يف مدينة الرس
عبد اهلل حسني العايد :أثر تع ّلم القاعدة النورانية يف طالقة ّ

مصطلحات الدراسة :
القراءة : Reading
تتنوع تعريفات القراءة يف حتديد املفهوم
ّ
واملكونات إىل درجة ّ
يتعذر معها الوقوف عليها مجيع ًا
ومقارنتها  ،ومع ذلك أمكن للباحثني تصنيف هذه
التعريفات يف ثالثة اجتاهات رئيسة ؛ هي :

تعرف الكلامت
-1
تعريفات تقرص القراءة عىل ّ
؛ فريى أصحاهبا أن القراءة عملية ميكانيكية فيكتفون

التعرف دون الرتكيز عىل املعنى وفهم
بتعليم مهارات ّ

السياق ّ
الكل  ،ويقيسون مستوى القراءة بمؤرشات
تعرف الكلامت  ،وهتجئة
متعدّ دة ؛ مثل  :د ّقة ورسعة ّ

الكلامت غري املألوفة وعديمة املعنى  ،ومدى النقلة
الواحدة للعني  ،القراءة اجلهر ّية تبع ًا لتتابع النص .
-2

التعرف ،
تعريفات تضيف حتصيل املعنى إىل ّ

التعرف قدرة القارئ عىل ربط
وأصحاهبا يضيفون إىل ّ
الرموز املكتوبة بمعانيها بشكل متسلسل لتحديد مراد

الكاتب.
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وهذا التعريف هو التعريف اإلجرائي هلذه الدراسة.
-3

تعريفات تصفها بأهنا جمموع مركّب من

التعرف وحتصيل املعنى  ،ثم االحتفاظ واالستخدام
ّ
يتعرف
؛ ومها ما يشكّالن الفهم  ،فالقارئ هو الذي ّ

ويقومه ويستخدمه يف مواقف
الكلامت وحيدّ د معناها
ّ
خمتلفة )Carrillo,1976,2(.

التعرف : Word Recognition Skills
ّ
وهي املهارات التي متكّن التلميذ من قراءة

متنوعة مرتابطة؛ لكل
الكلامت ؛ وهي مهارات فرع ّية ّ
واحدة منها اسرتاتيجيات ومواقف تناسبها أكثر من

غريها  ،ومن املهم التأكيد أن االعتامد ّ
الكل عىل مهارة

للتعرف الناجح دائ ًام ؛ وال يساعد
أو اثنتني ال يكفي
ّ

ونموها لدى التلميذ  ،إذ ترتبط كفاءة
تطور القراءة
ّ
عىل ّ
التلميذ يف القراءة بقدرته عىل االستخدام املتزامن املرن

هلذه املهارات  .ومع وجود بعض التباين الطفيف بني

الباحثني يف حتديد هذه املهارات؛ إال أن التقسيم التايل
من أكثر التصنيفات شيوع ًا:
.1

.2

.3
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مأخوذة من السياق الذي ترد فيه ؛ وهبذا يتضح

أن مهارات االستفادة من دالئل السياق ليست

تعرف دقيقة ؛ ألهنا تساعد فقط عىل
مهارة ّ
التعرف
ختمني الكلمة انطالق ًا من املعنى ؛ أما
ّ
النهائي فال يتم إال بتحديد الكلمة بد ّقة من
مكوناهتا .
خالل متييزها وحدة كاملة ومتييز
ّ

(,

Otto&Others,1979,104-131

)Burns&Roe,1980,77-137
القاعدة النورانية :
هي طريقة «القاعدة النورانية» التي ابتكرها

الشيخ نور حممد حقاين (1343-1272هـ) املولود

يف اهلند أنشأ مدرسة ذات منهج خاص يف تعليم اللغة

العربية من خالل القرآن الكريم بلوره يف «القاعدة

النورانية»  ،وهي طريقة يف التدريس املكثف ؛ حيث
قسمها إىل سبعة عرش درس ًا ؛ بدء ًا من حروف اهلجاء
املفردة  ،ثم املركّبة  ،وهكذا وصوالً إىل الدرس

السادس عرش وهو تدريبات عىل الشدة والسكون

تعرف الكلمة اعتامد ًا عىل
1التحليل الصويت  :وهو ّ

مع املد  ،ويعقب بدرس إضايف وهو تدريبات عامة

بأصواهتا املنطوقة .

للمدرسني حول تدريس هذه القاعدة  ،وهذه الطريقة

مهارة التحليل الصويت ومطابقة الرموز املكتوبة

عىل ما سبق  ،وخيتم الكتاب بتوجيهات عامة وأمثلة

تعرف الكلامت برصي ًا
التعرف البرصي ّ :
ّ 2

يمكن تصنيفها ضمن طرق املدخل الصويت ؛ ألهنا

العام أللفتها لدى التلميذ وتكرارها

إمهال املهارات الفرعية األخرى للتعرف  ،وقد شاع

بوصفها وحدة واحدة ؛ باالعتامد عىل شكلها

تعرف الكلامت من خالل
3التحليل البنائي  :وهو ّ
حتليل بنيتها الرتكيبية ومتييز وحداهتا الرصفية
والنحو ّية .

.4

باالستدالل عليها من مؤرشات ودالئل معنوية

بتعرف الكلامت
4دالئل السياق  :وتتم ّثل
ّ

تركز عىل تعليم التحليل الصويت وتنميته ؛ مع عدم

استخدام هذه الطريقة يف حلق حتفيظ القرآن الكريم

فخصصت مجعيات التحفيظ يف بعض مناطق السعودية
إدارات ومراكز خاصة لتعليمها  ،وأقامت دورات

تدريبية إلعداد معلميها  ،وتنامى اعتقاد لدى املعلمني

و أولياء األمور أهنا كافية لتعليم القراءة بمستوى مماثل
تعرف الكلامت لدى التالميذ املبتدئني يف مدينة الرس
عبد اهلل حسني العايد :أثر تع ّلم القاعدة النورانية يف طالقة ّ
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للطريقة املتبعة يف مدارس التعليم العام ؛ وربام أفضل

لدى البعض .

وهذا التعريف هو التعريف اإلجرائي هلذه الدراسة.
التالميذ املبتدئون يف القراءة :Biginner Reader
ويقصد هبم يف هذا البحث تالميذ الصف األول

االبتدائي يف مدارس التعليم العام ممن مل يدرسوا
القاعدة النورانية  ،وكذلك التالميذ الذين يدرسون
القاعدة النورانية يف رياض األطفال ومراكز التلقني

التابعة جلمعية حتفيظ القرآن الكريم .
اإلطار النظري :

يف هذا اإلطار موضوعان ؛ مها  :بيان أبرز املداخل
النظرية لتعليم القراءة  ،وتفصيل منهج تعليم القاعدة
النورانية :

املداخل النظرية لتعليم القراءة :
املدخل النظري عبارة عن جمموعة املبادئ

ُيبنى هذا املدخل عىل تدريس سلسلة من كتب

القراءة املتدرجة املتتابعة التي تبدأ عادة من مرحلة

تنمية االستعداد القرائي يف رياض األطفال  ،حتى هناية

وسميت أساسية ألهنا
املرحلة االبتدائية أو املتوسطة،
ّ
وتتدرج هذه الكتب
املقرر ،
ّ
مت ّثل أساس تدريس املنهج ّ

تتطور وتزداد اتساع ًا وعمق ًا
يف تعليم القراءة ضمن خ ّطة ّ
مع تقدّ م الفصل الدرايس  ،وتؤ ّلف هذه الكتب – يف

العادة – للتلميذ املتوسط أو معتدل األداء  ،وهو أكثر
املداخل شيوع ًا واستخدام ًا يف مدارس التعليم العام يف

كثري من البلدان ()Bush&Huebner,1979,267

؛ وذلك لتوافقه مع نظام الصفوف الدراسية .

مدخل اخلربة اللغوية Language Experience

: Approach

يقوم هذا املدخل عىل مبدأ أن التالميذ يمتلكون
احلسية واملعنوية
عند دخول املدرسة خمزون ًا من اخلربات ّ
؛ ولدهيم معرفة لغوية لفظية ( سامع وحتدّ ث )  ،ويؤكّد

هذا املدخل عىل تداخل مظاهر اللغة وفنوهنا (سامع
وحتدّ ث وقراءة وكتابة) وعالقة التأثري املتبادل بينها ،

وهلذا فإن أفضل طريقة لتعليم مبتدئي القراءة تكون

واألسس الفلسفية التي ّتوجه برنامج تعليم القراءة
املتع ّلقة بمفهوم القراءة واكتساب اللغة والتع ّلم ودور

باالنطالق من خرباهتم ومعارفهم السابقة والبناء عليها

يتضمنها الربنامج يف كل مراحله وخطواته  ،ومن أبرز
ّ

ويستخدموهنا .

املع ّلم  ،وهو اإلطار الذي حيدّ د االختيارات التي
التاميزات بني املداخل النظرية لتعليم القراءة  :مفهوم

يتضمنه هذا املفهوم  ،مقدار االهتامم باملعنى
القراءة وما
ّ

التعرف  ،نقطة البدء يف التعليم  .ومن
 ،مقدار مهارات ّ
أبرز املداخل النظرية لتعليم القراءة :

مدخل القراءة األساسةية �Basal Reader Ap

: proach

تعرف الكلامت لدى التالميذ املبتدئني يف مدينة الرس
عبد اهلل حسني العايد :أثر تع ّلم القاعدة النورانية يف طالقة ّ

 ،أي تعليمهم القراءة باستخدام املفردات التي يفهموهنا
املدخل الصويت : Phonics Approach
سمي الصويت ألنه يعتمد عىل املطابقة احلرفية
ّ

الصوتية لالنتقال من الرموز املكتوبة إىل املعنى الذي
ّ
تدل عليه  ،أي أنه ينطلق من معرفة األصوات اللغوية
تعرف الكلامت املكتوبة وفهمها  ،ويقوم هذا املدخل
إىل ّ

عىل مبدأ أن النصوص املكتوبة هي لغة لفظية تم
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معي  ،وبالتايل فإن
حتويلها إىل رموز مكتوبة وفق ًا لنظام ّ

طريقتني لتعليم مهارات التحليل الصويت – األبجدية

النظام نفسه ( املطابقة احلرفية الصوتية ) هي الوسيلة
التي يتمكّن هبا التلميذ من القراءة ؛ وبناء عليه تتم ّثل

أصواهتا مع رموزها الكتابية – أن املدخل الصويت
تتناسب جدواه طردي ًا مع مقدار التطابق احلريف الصويت

القدرة عىل إعادة حتويل هذه الرموز إىل أصوات وفق

اإلنجليزية العادية واألبجدية املعدّ لة التي تتطابق

مهمة برنامج املدخل الصويت لتعليم القراءة يف تعليم

يتحسن إال بإضافة
التعرف ؛ أما الفهم فلم
ّ
للغة ،هذا يف ّ
هتتم باملعنى  ،وبمراجعة البحوث
التدريس طبق ًا ملداخل ّ

حرف )  ،وأي ًا كان اجتاه وطريقة التعليم ( حتليل أم

القراءة منذ بداية القرن العرشين حتى العقد السابع منه
؛ استخلص شول  Challأن كثري ًا من مشكالت بدء

التلميذ املطابقة احلرفية الصوتية من خالل مهارات
التحليل الصويت ؛ أي ًا كانت نقطة البداية ( كلمة أم

والدراسات التي أجريت حول املدخل الصويت لتعليم

يتم تدريس
تركيب)  ،ولذا يرى بعض الباحثني أن ّ
التالميذ ذوي نمط التع ّلم السمعي بناء عىل هذا املدخل

تع ّلم القراءة تزول باستخدام املدخل الصويت  ،ومثله

(. )Burns&Roe,1980,225

يضم برامج متباينة
فاملدخل الصويت هبذا املفهوم ّ

جيمعها االعتامد عىل إتقان التلميذ املطابقة احلرفية الصوتية
من خالل تعليمه مهارات التحليل الصويت ونظام

يتضمنه من قواعد وتعميامت  ،فقد تكون
التحويل وما
ّ
هذه الربامج حتليلية ( ك ّلية ) تبدأ بتع ّلم الكلمة كاملة من
التعرف البرصي املبارش  ،وبعد بناء قدر كاف من
خالل ّ

الكلامت البرصية يمكن البدء بتعليمه مهارات التحليل
الصويت ؛ وهذه هي الطريقة الضمنية لتعليم التحليل
الصويت  ،وقد تكون الربامج تركيبية (جزئية ) تبدأ بتع ّلم
للتوصل إىل
احلروف وربطها بأصواهتا ثم كيفية مزجها
ّ

وتسمى الطريقة الرصحية لتعليم
تعرف الكلمة كاملة ؛
ّ
ّ
التحليل الصويت Burns&Roe,1980,225 ,(( .

Tierney&Readence,2000,1610

وجتدر اإلشارة إىل أنه من بني مهارات القراءة ؛

تتم ّيز مهارات التحليل الصويت بأهنا أسهل وأكثر كفاءة
يف تع ّلم القراءة ؛ الس ّيام عندما تتطابق األصوات اللغوية

واحلروف اهلجائية يف لغة ما ،وقد أكّدت الدراسات

التي أجراها بوند ودكسرت  Bond & Dyxterملقارنة
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توصل إىل أمهية ورضورة
مورون  Morroneالذي ّ
التحليل الصويت لتعليم القراءةFarr&Roser(.

. ),1979,424-458 , Layton,1979,98-149
القاعدة النورانية :

اتبعت القاعدة النورانية منهجا حمدد ًا لتدريسها؛ حيث
ُق ّسمت سبعة عرش درس ًا ،تبدأ باحلروف املفردة وصوالً
إىل درس الشدّ ة والسكون مع املد ،ثم ختتم بتدريبات
عامة عىل الدروس مجيع ًا ،وتفصيلها ما ييل:
الدرس األول :حروف اهلجاء املفردةالدرس الثاين :حروف اهلجاء املركبةالدرس الثالث :احلروف املقطعةالدرس الرابع :احلروف املتحركة (احلركات)الدرس اخلامس :احلروف املنونة (التنوين)الدرس السادس :تدريبات عىل احلركاتوالتنوين

الدرس السابع :األلف الصغرية والياء الصغريةتعرف الكلامت لدى التالميذ املبتدئني يف مدينة الرس
عبد اهلل حسني العايد :أثر تع ّلم القاعدة النورانية يف طالقة ّ
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والواو الصغرية
الدرس الثامن :حروف املد واللنيالدرس التاسع :تدريبات عىل التنوين وأحرفاملد الثالثة وحريف اللني

الدرس العارش :السكونالدرس احلادي عرش :تدريبات عىل السكونالدرس الثاين عرش :الشدةالدرس الثالث عرش :تدريبات عىل الشدةالدرس الرابع عرش :تدريبات عىل الشدةوالسكون

الدرس اخلامس عرش :تدريبات عىل الشدتني يفكلمة

الدرس السادس عرش :تدريبات عىل الشدةوالسكون مع املد

الدرس السابع عرش :تدريبات عىل ما سبققائمة بالكلامت التي تكتب وفق رسم املصحفبطريقة بينام تقرأ بطريقة خمتلفة

توجيهات عامة للمدرسني حول تدريس هذهالقاعدة

منهج الدراسة وخطواهتا :

السلوك أو يتصف به بمن ال يسلكه أو يتصف به -

وهلذا سمي باملقارن. »-

وسيجرى البحث وفق اخلطوات التالية :
	-االطالع عىل القاعدة النورانية ودروسها
الستخالص منهجيتها يف تعليم القراءة .

	-مقابلة بعض مدريس القاعدة النورانية يف مدينة
الرس ملزيد من الفهم لإلجراءات التطبيقية

لتدريسها .

	-اختيار عينة التالميذ من مراكز تعليم القاعدة
النورانية ويف رياض األطفال التابعة للجمعية
اخلريية لتعليم القرآن الكريم (املجموعة )1

قبل هناية العام الدرايس مع اشرتاط أن يكون
التلميذ قد أهنى الدرس العارش عىل األقل
(الدروس املتبقية هي دروس مراجعات).

	-اختيار عينة من التالميذ املناظرين الذين مل
يدرسوا القاعدة النورانية من مدارس الرس

(املجموعة  )2قبل هناية العام الدرايس  ،بعد
التنسيق مع معلميهم للتأكد من االنتهاء من
املنهج املقرر .

لتعرف الكلامت وحتكيمه .
	-بناء اختبار ّ

	-تطبيق االختبار عىل املجموعتني فردي ًا لقياس
الطالقة مع تسجيله .

سينهج هذا البحث املنهج الوصفي (السببي

	-إعادة التطبيق عىل عينة عشوائية مأخوذة من

«ذلك النوع من البحوث الذي يطبق لتحديد األسباب

	-املقارنة بني نتائج املجموعتني وحتليلها كمي ًا
وكيفي ًا .

املقارن) وهو كام يقول (العساف: )250 ،1995،

املحتملة – وهلذا سمي السببي -التي كان هلا تأثري عىل

السلوك املدروس  ...من خالل مقارنة من يسلك ذلك
تعرف الكلامت لدى التالميذ املبتدئني يف مدينة الرس
عبد اهلل حسني العايد :أثر تع ّلم القاعدة النورانية يف طالقة ّ

العينة األساسية من أجل حساب الثبات .

297

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )17ذي الحجة  1440هـ  -أغسطس 2019

	-عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها .

شملوا بالعينة األساسية .

	-تقديم التوصيات واملقرتحات .

أداة الدراسة :
اختبار لقراءة كلامت حمددة وقياس الدقة الرسعة

 -ومها ركيزتا الطالقة  -بحيث يكون حمتواه من

جمتمع الدراسة :
تالميذ الصف األول االبتدائي يف حمافظة الرس ؛

الكلامت الشائعة البسيطة  ،ويمكن أخذها من كتاب

لغتي ومن مقرر القرآن الكريم لتالميذ الصف األول

وكذلك تالميذ رياض األطفال ومراكز التلقني التابعة

 ،ويتكون االختبار من ثالث جمموعات من الكلامت :

عينة الدراسة :

 ،وكلامت زائفة (المعنى هلا) .

للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بالرس .

كلامت بالرسم العثامين  ،وكلامت بالرسم اهلجائي املعتاد

م ّثل عينة الدراسة  79تلميذ ًا يف املجموعتني :
ً
تلميذا من تالميذ الصف األول االبتدائي يف
44
مدرستني تم اختيارمها قصدي ًا بحيث تكون إحدامها من
املدارس ذات املستوى اجليد يف تدريس الصف األول ؛
واألخرى من املدارس العادية  ،أما عينة تالميذ القاعدة
ً
تلميذا ؛ أخذت من اثنتني من
النورانية فقد م ّثلها 35

رياض األطفال اتّبع يف اختيارمها األسلوب نفسه ؛
وكذلك من ثالثة مراكز للتلقني الستيفاء العينة ؛ نظرا

وعرض االختبار عىل عدد من املختصني بتعليم

اللغة العربية (ملحق  ) 1لتحكيمه مع إيضاح اهلدف منه
وطلب مرئياهتم حول كلامته ؛ وبعد مراجعة مقرتحاهتم

وملحوظاهتم وتعديل ما تم االتفاق عليه بينهم فأصبح
بصورته النهائية جاهز ًا للتطبيق (ملحق  ، ) 2وكذلك
ُحسب معامل الصدق التمييزي ألسئلة االختبار
فكان داالً يف األسئلة كلها  ،واجلدول التايل يوضحها

بالتفصيل :

اللتحاق معظم تالميذ مراكز التلقني باملدارس النظامية

.

ً
تلميذا ممن
أما عينة إعادة التطبيق فقد م ّثلها 24
جدول رقم ()1
معامالت الصدق التمييزي ألسئلة االختبار
السؤال
دقة تعرّف الكلمات بالرسم
الهجائي
سرعة تعرّف الكلمات
بالرسم الهجائي
دقة تعرّف الكلمات بالرسم
العثماني

298

تصنيف التالميذ
حسب الربيعين
متدنية
عالية
متدنية
عالية
متدنية
عالية

عدد التالميذ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

11
18
9
9
16
11

0.27
3.33
29.89
169.22
0.63
3.64

0.467
0.594
8.177
49.917
0.500
0.674

قيمة» ت”

مستوى
الداللة

14.428-

**0.000

8.264-

**0.000

13.347-

**0.000

تعرف الكلامت لدى التالميذ املبتدئني يف مدينة الرس
عبد اهلل حسني العايد :أثر تع ّلم القاعدة النورانية يف طالقة ّ
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متدنية
عالية
متدنية
عالية
متدنية
عالية

سرعة تعرّف الكلمات
بالرسم العثماني
دقة تعرّف الكلمات بالرسم
الزائف
سرعة تعرّف الكلمات
بالرسم الزائف

39.50
148.11
0
1.47
32.78
116.00

10
9
18
17
9
9

14.782
39.298
0.00
0.874
10.521
16.386

8.144-

**0.000

7.141-

**0.000

12.821-

**0.000

**دالة عند مستوى داللة ()0.01

ومن اجلدول السابق يتضح أن االختبار هلا

تعرف الكلامت
ويتضح من اجلدول السابق أن طالقة ّ

معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة مما يؤكد صالحيته

بني التالميذ دالة عند مستوى داللة ()0.01؛ مما

لالستخدام يف الدراسة احلالية .

يبني أهنا تتمتع بالقدرة عىل التمييز بني الفئتني املتدنية

تعرف
والعالية ,وهذا يعنى أن األسئلة اخلاصة بطالقة ّ

األساليب اإلحصائية :

الكلامت بني التالميذ تتمتع بدرجة عالية من الصدق

	-مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت .

التمييزي.

	-معامالت االرتباط حلساب الثبات .

أما ثبات االختبار فتم قياسه إحصائي ًا بإعادة
التطبيق حيث أعيد تطبيق االختبار عىل  24تلميذ ًا من

	-معامل الصدق التمييزي لالختبار .
	-النسب املئوية .

العينة األساسية للدراسة بفاصل ( )20يوم ًا ؛ ثم ُحسب

	-اختبار «ت» للمجموعات املستقلة لتحديد
الفروق .

معامل االرتباط بني درجات التالميذ يف مريت التطبيق
فكانت كام هي موضحة باجلدول التايل:

عرض النتائج ومناقشتها :

من البيانات الكمية املرتتبة عىل قياس مستوى
الطالب يف املدارس العادية ومراكز تعليم القاعدة

جدول ()2

معامل
الثبات

هجائي

تعرف الكلامت
معامالت ثبات اختبار ّ

الدقة

الرسعة

الدقة

0.957

0.984

0.929

عثامين

تعرف الكلامت لدى التالميذ املبتدئني يف مدينة الرس
عبد اهلل حسني العايد :أثر تع ّلم القاعدة النورانية يف طالقة ّ

الرسعة

الدقة

0.984

0.880

زائف

الرسعة
0.987
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النورانية أمكن اإلجابة عن أسئلة الدراسة عىل النحو
التايل :

 /1هل توجد فروق بني تالميذ املجموعة األوىل

تعرف
األوىل وتالميذ املجموعة الثانية يف رسعة ّ

الكلامت بالرسم العثامين ،لصالح املجموعة تالميذ

املجموعة الثانية.

(النورانية) وتالميذ املجموعة الثانية (املدارس) يف

تعرف الكلامت بالرسم العثامين؟
رسعة ّ

للتعرف عىل ما إذا كان هناك فروق ذات داللة

إحصائية بني تالميذ جمموعة القاعدة النورانية (األوىل)
وتالميذ جمموعة طالب الصف األول يف مدارس

تعرف الكلامت بالرسم
التعليم العام (الثانية) يف رسعة ّ
العثامين استخدم الباحث اختبار «ت» للعينات املستقلة

ملعرفة الفروق بني إجابات أفراد املجموعتني وجاءت
النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:

 /2هل توجد فروق بني تالميذ املجموعة األوىل
(النورانية) وتالميذ املجموعة الثانية (املدارس) يف دقة

تعرف الكلامت بالرسم العثامين؟
ّ

للتعرف عىل ما إذا كان هناك فروق ذات داللة

إحصائية بني تالميذ املجموعة األوىل (النورانية)

تعرف
وتالميذ املجموعة الثانية (املدارس) يف دقة ّ

الكلامت بالرسم العثامين استخدم الباحث اختبار «ت»
ملعرفة الفروق بني إجابات أفراد املجموعتني وجاءت

اجلدول رقم ()3

النتائج كام يوضحها اجلدول التايل :

اجلدول رقم ()4

الفروق بني متوسط ات تالميذ املجموعتني يف رسعة
تعرف الكلامت بالرسم العثامين
ّ

المحور

سرعة تعرّف
الكلمات بالرسم
العثماني

المجموعة العدد المتوسط االنحراف قيمة ت

األولى

35

46.384 87.60

الثانية

44

33.019 58.91

الفروق بني متوسطات تالميذ املجموعتني يف دقة
الداللة
المحور

**0.002 3.208

** فروق دالة إحصائي ًا عند مستوى  0.01فأقل

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله تفوق تالميذ

املجموعة األوىل عىل تالميذ املجموعة الثانية حيث

اتضحت فروق جوهرية يف متوسط درجات تالميذ

املجموعة األوىل ومتوسط درجات املجموعة الثانية،

كام أتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى  0.01فأقل بني متوسط تالميذ املجموعة
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تعرف الكلامت بالرسم العثامين
ّ

دقة تعرّف
الكلمات بالرسم
العثماني

المجموعة العدد المتوسط االنحراف قيمة ت

األولى

35

1.89

1.409

الثانية

44

2.80

1.786

الداللة

*0.013 2.530-

* فروق دالة إحصائي ًا عند مستوى  0.05فأقل
يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله تفوق تالميذ

املجموعة الثانية عىل تالميذ املجموعة األوىل حيث

اتضحت فروق جوهرية يف متوسط درجات تالميذ

املجموعة األوىل ومتوسط درجات املجموعة الثانية،
تعرف الكلامت لدى التالميذ املبتدئني يف مدينة الرس
عبد اهلل حسني العايد :أثر تع ّلم القاعدة النورانية يف طالقة ّ
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كام أتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى  0.01فأقل بني متوسط تالميذ املجموعة

تعرف الكلامت
األوىل وتالميذ املجموعة الثانية يف دقة ّ

الكلامت بالرسم اهلجائي ،لصالح املجموعة تالميذ

عند مستوى  0.05فأقل بني متوسط تالميذ املجموعة

بالرسم العثامين ،لصالح املجموعة تالميذ املجموعة

الثانية.

 /3هل توجد فروق بني تالميذ املجموعة األوىل
(النورانية) وتالميذ املجموعة الثانية (املدارس) يف

تعرف الكلامت بالرسم اهلجائي؟
رسعة ّ

للتعرف عىل ما إذا كان هناك فروق ذات داللة

إحصائية بني تالميذ املجموعة األوىل وتالميذ املجموعة
تعرف الكلامت بالرسم اهلجائي استخدم
الثانية يف رسعة ّ

الباحث اختبار «ت» ملعرفة الفروق بني إجابات أفراد
املجموعتني وجاءت النتائج كام يف اجلدول التايل:
اجلدول رقم ()5
الفروق بني متوسطات تالميذ املجموعتني يف رسعة
تعرف الكلامت بالرسم اهلجائي
ّ

المحور

سرعة تعرّف
الكلمات بالرسم
الهجائي

المجموعة العدد المتوسط االنحراف قيمة ت

األولى

35

60.457 94.74

الثانية

44

30.016 42.36

تعرف
األوىل وتالميذ املجموعة الثانية يف رسعة ّ

املجموعة الثانية.

 /4هل توجد فروق بني تالميذ املجموعة األوىل
(النورانية) وتالميذ املجموعة الثانية (املدارس) يف دقة

تعرف الكلامت بالرسم اهلجائي؟
ّ

للتعرف عىل ما إذا كان هناك فروق ذات داللة

إحصائية بني تالميذ املجموعة األوىل وتالميذ املجموعة

تعرف الكلامت بالرسم اهلجائي استخدم
الثانية يف دقة ّ

الباحث اختبار «ت» ملعرفة الفروق بني إجابات أفراد
املجموعتني وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل
اجلدول رقم ()6

		

الفروق بني متوسطات تالميذ املجموعتني يف دقة
تعرف الكلامت بالرسم اهلجائي
ّ

الداللة

**0.000 4.687

** فروق دالة إحصائي ًا عند مستوى  0.01فأقل

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله تفوق تالميذ

املجموعة األوىل عىل تالميذ املجموعة الثانية حيث

اتضحت فروق جوهرية يف متوسط درجات تالميذ

املجموعة األوىل ومتوسط درجات املجموعة الثانية،

كام أتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعرف الكلامت لدى التالميذ املبتدئني يف مدينة الرس
عبد اهلل حسني العايد :أثر تع ّلم القاعدة النورانية يف طالقة ّ

المحور

دقة تعرّف
الكلمات بالرسم
الهجائي

 7864.1العدد المتوسط االنحراف قيمة ت
mc
األولى

35

2.14

الداللة

1.458
**0.001 3.588-

الثانية

44

3.41

1.633

** فروق دالة إحصائي ًا عند مستوى  0.01فأقل

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله تفوق تالميذ

املجموعة الثانية عىل تالميذ املجموعة األوىل حيث

اتضحت فروق جوهرية يف متوسط درجات تالميذ
املجموعة األوىل ومتوسط درجات املجموعة الثانية ،
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كام أتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى  0.01فأقل بني متوسط تالميذ املجموعة

تعرف الكلامت
األوىل وتالميذ املجموعة الثانية يف دقة ّ

الزائفة  ،لصالح املجموعة تالميذ املجموعة الثانية.

عند مستوى  0.05فأقل بني متوسط تالميذ املجموعة

بالرسم اهلجائي  ،لصالح املجموعة تالميذ املجموعة
الثانية.

 /5هل توجد فروق بني تالميذ املجموعة األوىل
(النورانية) وتالميذ املجموعة الثانية (املدارس) يف

تعرف الكلامت الزائفة؟
رسعة ّ

تعرف الكلامت
األوىل وتالميذ املجموعة الثانية يف رسعة ّ

 /6هل توجد فروق بني تالميذ املجموعة األوىل
(النورانية) وتالميذ املجموعة الثانية (املدارس) يف دقة

تعرف الكلامت الزائفة؟
ّ

للتعرف عىل ما إذا كان هناك فروق ذات

داللة إحصائية بني تالميذ املجموعة األوىل وتالميذ

للتعرف عىل ما إذا كان هناك فروق ذات داللة

تعرف الكلامت الزائفة استخدم
املجموعة الثانية يف دقة ّ

تعرف الكلامت الزائفة استخدم
الثانية يف رسعة ّ

املجموعتني وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل

إحصائية بني تالميذ املجموعة األوىل وتالميذ املجموعة

الباحث اختبار «ت» ملعرفة الفروق بني إجابات أفراد
املجموعتني وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل
اجلدول رقم ()7
الفروق بني متوسطات تالميذ املجموعتني يف رسعة
تعرف الكلامت الزائفة
ّ

المحور

المجموعة العدد المتوسط االنحراف قيمة ت

الباحث اختبار «ت» ملعرفة الفروق بني إجابات أفراد
اجلدول رقم ()8
الفروق بني متوسطات تالميذ املجموعتني يف دقة
تعرف الكلامت الزائفة
ّ

المحور

المجموعة العدد المتوسط االنحراف قيمة ت

األولى

الداللة

35

0.71

0.957

دقة تعرّف
الكلمات الزائفة
األولى

35

سرعة تعرّف
الكلمات الزائفة

**0.003 3.092
الثانية

44

**0.000 4.048الثانية

32.768 72.57

30.253 50.59

** فروق دالة إحصائي ًا عند مستوى  0.01فأقل

الداللة

44

2.07

1.784

** فروق دالة إحصائي ًا عند مستوى  0.05فأقل
يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله تفوق تالميذ

املجموعة الثانية عىل تالميذ املجموعة األوىل حيث

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله تفوق تالميذ

اتضحت فروق جوهرية يف متوسط درجات تالميذ

اتضحت فروق جوهرية يف متوسط درجات تالميذ

كام أتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية

املجموعة األوىل عىل تالميذ املجموعة الثانية حيث
املجموعة األوىل ومتوسط درجات املجموعة الثانية ،

كام أتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية
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الزائفة ،لصالح املجموعة تالميذ املجموعة الثانية.
من اجلداول الستة السابقة يمكن إمجال النتائج اآلتية:

تعرف الكلامت الزائفة (رسعة و دقة)
طالقة ّ

كام ظهر يف اجلدولني  7،8وهي الكلامت التي
دأب الرتبويون عىل استخدامها لقياس قدرة

تعرف
	-يتفوق تالميذ الصف األول يف طالقة ّ

التالميذ عىل التهجئة ؛ ألهنا تكشف بشكل أكرب

كام تشري دالالت االنحرافات املعيارية إىل

التطورية  ،وكسابقتيها تكشف هذه
القراءة
ّ

 3،4؛ مما يعني أن تفاوت املستويات أقل لدى
تالميذ الصف األول ؛ مما يعني أن التدريس ق ّلل

النورانية يف الدقة وتباين أكرب يف الرسعة ؛ وهو

الكلامت بالرسم العثامين (رسعة و دقة) ؛
االستنتاجات نفسها كام اتضح يف اجلدولني

من تأثري الفروق الفردية بني التالميذ ؛ وهو ما
مل يتحقق لدى تالميذ القاعدة النورانية  ،وربام

يعود جتانسهم يف الدقة إىل أن التعرف لدهيم
مبني عىل حفظ هذا النوع من الكلامت ألهنا متثل

مفردات دراستهم .

عن مهارة التحليل الصويت ومتكنه من مهارات
الكلامت عن جتانس أكرب لدى تالميذ القاعدة
أمر متوقع عندما ينخفض مستوى املجموعة –
بشكل عام -بدرجة ملحوظة .

تعرف الكلامت
	-يعتمد التالميذ  -للتمكن من ّ
يف القوائم الثالث – عىل مهارتني بشكل رئيس

التعرف البرصي والتحليل الصويت ؛
؛ مها :
ّ
وبدرجة أقل التحليل البنائي  ،أما االستفادة من

	-كذلك تفوق تالميذ الصف األول بمدارس

دالئل السياق فليس هلا موضع هنا لعدم وجود

طالقة تعرف الكلامت اهلجائية (رسعة و دقة)

أن تالميذ الصف األول االبتدائي أظهروا تفوقا

التعليم العام عىل تالميذ القاعدة النورانية يف

سياقات يمكن االستفادة منها  ،ولذا يمكن القول

كام اتضح من اجلدولني  5،6وهو أمر يمكن أن

تعرف الكلامت عىل تالميذ القاعدة
يف مهارة ّ
النورانية  ،إال أن ثمة ما جتب اإلشارة إليه ؛ وهو

ودراستهم إياها مسبقا  ،إال أن االنحرافات

يرتبط باالستعداد القرائي لدى األطفال ؛ مما قد

تكشف عن تفاوت مستويات تالميذ املجموعة

التفاوت هو املعمول به يف امليدان – حيث تدرس

تالميذ الصف األول بدرجة أكرب  ،بينام يتقارب

الدراسة واقعية ؛ وذات جدوى تطبيقية .

يعود اىل ارتفاع مستوى مهارة التعرف لدهيم ؛

كام يمكن أن يعود اىل ألفة هذه الكلامت لدهيم

التفاوت يف العمر بني العينتني ؛ وهو األمر الذي

املعيارية عن املتوسط احلسايب للمجموعتني

يؤثر يف االستفادة من التعليم  ،إال أن كون هذا

األوىل بدرجة أكرب يف الرسعة ؛ مما يشري إىل تناغم

القاعدة قبل املدرسة يف رياض األطفال – جيعل

تالميذ املجموعة األوىل يف الدقة بدرجة أكرب من

املجموعة الثانية ؛ وذلك ألن مستواهم العام

أضعف .

	-أيض ًا يتفوق تالميذ الصف األول االبتدائي يف
تعرف الكلامت لدى التالميذ املبتدئني يف مدينة الرس
عبد اهلل حسني العايد :أثر تع ّلم القاعدة النورانية يف طالقة ّ

	-تعليم القاعدة النورانية ٍ
جمد يف تنمية مهارة
التعرف لدى املبتدئني يف القراءة ؛ ويف تعليم
ّ
األطفال هتجئة الكلامت وقراءهتا  -عىل الرغم
من طريقتها الطويلة يف التهجئة ،مما يتطلب من
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األطفال وقت ًا أطول وجهدأ أكرب ؛ حيث الحظ

الواضحة يف تعليم القراءة؛ فهو السمة البارزة يف

األطفال لدى حماولتهم التهجئة ؛ وربام عاد

يف تعليم القراءة .

الباحث عالمات التوتر والقلق لدى عدد من
هذا إىل صغر سنهم بالنسبة إىل الطريقة املطولة
التي تتطلب مهارات متزامنة للتعرف واملزج ثم

النطق ،وإن كانت ليست بكفاءة التعليم املعتاد

يف مدارس التعليم العام  ،ومما يدلل عىل هذا

تعليم القاعدة النورانية  ،وهو من املبادئ املهمة

	-إجراء دورات تدريبية ملعلمي الصفوف األولية
للتدريب عىل أسلوب التعليم يف القاعدة
النورانية لتكوين اجتاهات إجيابية نحو أسلوهبا

يف تعليم القراءة.

تعرف الكلامت
االستنتاج أن أداءهم أدق يف ّ
اهلجائية منه يف الكلامت بالرسم العثامين؛ وهذا

واالستفادة من نتائجها يف معرفة استعداد الطفل

التعرف البرصي  ،بينام كان أداؤهم أرسع يف

ويويص معلمي القاعدة النورانية بالتمييز بني

 ،وهذا يشري إىل اعتامدهم عىل التعرف البرصي
أوالً  ،وال يمكن إغفال دور املعنى وألفة الكلمة

املقرتحات :

	-أمهية تطبيق اختبارات االستعداد القرائي

يشري إىل اعتامدهم عىل التحليل الصويت أكثر من

لتعلم القراءة قبل تدريسه القاعدة النورانية،

كلامت الرسم العثامين مع انحراف معياري أقل

األطفال عند تدريسهم .

التعرف لدهيم ؛ ويعرف هذا من تدين
يف مستوى ّ
تعرف الكلامت الزائفة لعدم وجود
مستواهم يف ّ

معنى هلا يف قاموسهم اللغوي عىل الرغم من
كوهنا رسمت هجائي ًا .
التوصيات :

يقرتح الباحث إجراء الدراسات التالية:

	-املقارنة بني تالميذ الصف األول ممن درسوا
القاعدة النورانية قبل املدرسة ؛ وممن مل يدرسوها

.

	-تقويم القاعدة النورانية ؛ وحتديد نقاط القوة فيها
ونواحي الضعف.

	-توعية املعلمني واملختصني بتعليم القراءة

	-جدوى تعليم القاعدة النورانية بالتزامن مع

بأمهية وجدوى التفريق بني من درسوا القاعدة

	-دراسة تنقيحية تطويرية للقاعدة النورانية

للصفوف األولية يف مدارس التعليم العام
النورانية ومن مل يدرسوها يف طريقة وبداية تعليم
القراءة لتالميذ الصف األول .

	-تدريب املعلمني يف مدارس التعليم العام عىل
استخدام مهارات التحليل الصويت كام يف

القاعدة النورانية ألهنا األنسب لتعليم اللغة

العربية لشيوع التطابق احلريف الصويت .

	-توعية املعلمني بأمهية التدريب والتكرار وجدواه
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and teaching, students themselves, content of
the courses and the program itself. It is very
obvious from the data that the teaching methods followed are generally based on lecturing
and characterized by little interaction, speed
of delivery, variation in English accents used
by teachers of different backgrounds, etc. All
these factors have contributed to a challenging learning environment, where comprehension of lectures becomes a problem to EFL
learners. The metacognitive and social intervention designed to help students overcome
these challenges proved useful and effective.
The students voiced clearly the cognitive benefits they gained from this lecture design.
The study findings call for the following recommendations:
•	

•	

A paradigm shift in the teaching
methods currently followed by
instructors is mandatory and focusing on metacognitive and social strategies as suggested in the
experiment conducted by the researcher can contribute to expediting this shift.
Furthermore, students’ linguistic
and communicative proficiency
should be given special care. The
first four semesters that train EFL
students on English language
skills should be reviewed for quality and effectiveness in achieving
the English program stated outcomes. It has been observed that
the level of students’ English does

not qualify them to do well in processing content courses of Linguistics, Applied Linguistics, and
Literature which they usually start
taking from level five and above
after completing the skill courses.
•	

In addition, it is highly recommended that these strategies for
training the EFL students in academic lecture listening comprehension should be incorporated
into the program design so that
their implementation becomes
mandatory.

•	

Periodic evaluation of program
design and delivery can guarantee
the quality of teaching and learning and consequently the quality
of programs products.

•	

Training students on effective
learning strategies is necessary
in such environments and it has
proved its effectiveness in improving students’ performance
(Martinez, 2006).

•	

English programs need to reconsider their recruitment policies by
hiring highly-qualified professors
and providing comprehensive orientation to the new faculty.
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ing lecture comprehension.” A student added,
“If all teachers follow this method, I would
have graduated earlier.” Further benefits reported are that “students’ attention is raised;
they are kept alert throughout the lecture; they
must take notes, provided that students get
marks for the quiz.” Morell (2004) argues that
interactive lectures play an important role in
improving comprehension and in enhancing
communicative competence in the English
language for EFL university students taking
content lecture courses.
This method has also been reported to
assist the students in their study. They can now
make “just quick revision before midterm and
final exams”, “revising lessons before exams
has become easier” because comprehension
is better with this style of teaching. The social strategy of pair or group discussion was
liked by the participants. They state that “it
helps in getting rid of fear and shyness. In this
case discussing with a classmate is better and
more reassuring for students. Students’ way
of thinking is different from teachers’ way
of thinking; you may miss something that
your classmate caught; it increases communication and socialization among students;
students share with the teachers their job.”
King (1991) believes that in most cooperative learning groups, each learner participates
to the extent possible so that collaboratively
the group reaches a level of understanding
and accomplishment not possible by any individual group member. Generally, this method
of teaching “improves students’ interest in the
course”; “helpful if the lecture time does not

10

exceed 25 minutes” and “there must be a quiz
after discussion otherwise it will turn into a
mere gossip.” These findings confirm Selamat
& Sidhu, (2011) whose study reveals that the
students perceive the metacognitive strategy
instruction training helpful in improving EFL
lecture listening skills and in enabling them
to be more effective in extracting information
from lectures.
On the other hand, a few students did
not like the experience. One student said, “It
does not help me. It is not important.” Another student said, “It is not important. I am used
to discussing things with myself.” A third
participant preferred the discussion time to be
with the teacher, not with the peers. One student expressed his doubt about the success of
this method because of the social barriers that
exist between students. The researcher agrees
with this student’s concern as it has been observed through experience of teaching in the
EFL setting at King Khalid University that
the degree of socialization among students is
weak and relationship among students is formal.
7.

Conclusion and recommendations

The present study has investigated
the factors affecting lecture listening comprehension in an EFL setting at King Khalid
University and the metacognitive and social
strategies adopted by the author/instructor to
enhance his students’ listening comprehension
to lectures. The factors that affect students’
listening comprehension pertain to teachers
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the conceptual level of the English of the content courses they take.
The last reason of comprehension difficulty is a direct accusation that the program
fails to train the students on proper academic
listening strategies. Wilson (2014) argues
that, “Explicit instruction on cognitive strategies that can help students learn how to learn
may have a positive impact on both academic
performance and classroom management by
emphasizing that students are in charge of
their own behavior and learning.” Explicit
strategy training would assist EFL university
students in developing their listening skills
and improve their lecture-listening comprehension (Moradi, 2012). The participants in
the current research take four general EFL listening courses. There is no emphasis on training the students on academic lecture listening
comprehension, which is very crucial to any
higher education program as the literature indicates.
6.2 Metacognitive and social strategies adopted to enhance lecture listening comprehension
O’Malley and Chamot (1990) define
three steps to use as strategies when developing a teaching task. First, the task is planned.
This planning gets participants engaged with
the material. Next, the task is monitored which
allows participants to examine, regulate, and
manage their comprehension. In the final
step, participants self-evaluate task comprehension. These steps can address the fact that
short-term memory requires time to process

12

the sensory input we receive. Students are not
sponges and cannot immediately “absorb”
new information. They should be given short
breaks throughout the lecture to review their
notes and ask questions. A short break that includes students’ questions can also give the
lecturer an opportunity to assess student understanding and adjust the remaining part of
the lecture if needed (Reis, 2014). Metacognitive strategies in lecture mode instruction
are attempts to plan, check, monitor, select,
revise and evaluate during the teaching-learning situation to enhance the learning process
and maximize lecture comprehension. The
instructor divided the lecture into three parts:
part 1 for content presentation; part 2 for reciprocal discussion and questioning among
students in pairs; and part 3 for assessment of
students’ gain from the lecture. The students
were informed of this lecture structure that
lasted for 6 weeks. Then their perceptions of
attitude towards this intervention were explored in semi-structured interviews. Below
are some of the transcribed responses of the
students after the six weeks experiment with
the new style of teaching that focuses on
metacognitive and social strategies to promote lecture comprehension:
The students reported that the new
method of teaching “is very effective”, “increases lecture comprehension”, “provides
an opportunity for effective communication”,
“helps in directing our focus towards the lecture, urging us to follow the teacher and concentrate, identifying important points of the
lesson, making students more lively, increas-
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exams are not motivated to listen for comprehension.
The other major sources of academic
listening comprehension problems in an EFL
setting according to the data collected in the
present study are the students’ weaknesses in
their linguistic proficiency as well as their insufficient background knowledge or the relevant schema for the lecture they listen to. Lecture comprehension is said to be a decoding
process. It is a process of constructing meaning and interpreting what the spoken language
is about. For comprehension to take place
both bottom-up processing and top-down processing are required. Due to students’ weaknesses in linguistic proficiency and communicative competence, they spend much time
at the bottom-up processing stage trying to
decode the spoken messages at the phonemic,
lexical and syntactic levels only. Spoken discourse requires automatic processing in order to be comprehended (Rost, 2005). On the
other hand, top-down processing emphasizes
the prominence of background knowledge
already possessed by the learners in making
sense of the information they hear (Gilakjani
and Ahmadi, 2011). Prior knowledge can facilitate learners’ attempt to grasp the received
information by connecting the familiar with
the new. Significant lack of such knowledge
can hinder their efforts to comprehend.
Difficulty in concentration is one of
the problems EFL students in this study believe they face. They agreed with the statements of absent-mindedness (45%) and in-

8

sufficient sleep the night before the lecture
(35%). This finding is also confirmed by
Flowerdew and Miller (1992). The students in
this study reported similar problems in their
diaries such as, “I sometimes aware [sic] of
myself in day-dreaming and I failed to catch
up with the new teaching points; It is hard to
concentrate in the lesson with only one mode
of stimulus i.e. lecturing; I did not sleep well
the night before so I cannot pay much attention in this lecture, etc.” A student who lacks
concentration in class due to sleepless nights
and many other reasons, including the ones
this study has highlighted, will definitely encounter a lecture comprehension difficulty.
Although a human mind has the capacity to store a huge amount of information,
not much of this input can be transferred into
intake. The subjects in this study might be
right in their claim that they receive too much
information, which is beyond their comprehension capacity for one class. Instructors in
the EFL programs at Saudi universities are
guided by a course syllabus in which the content to be covered every week is specified.
They are required to submit course reports
at the end of every semester where they have
to mention whether they managed to teach
the stipulated content. No research has been
conducted to find out whether the amount of
content EFL students receive in three months’
time which is the actual teaching period,
suits their comprehension capacity. The same
data elicited from the students in the current
research shows that they complain not only
about the quantity of content but also about
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mirad and Moini (2015).
Speed of lecture delivery is another
important factor in lecture comprehension.
According to Hamouda (2013), the number one problem that the students viewed as
obstructing to their comprehension was undoubtedly the pace of speech rate. Griffith
(1990) claims that the speed of delivery requires a great deal of work in a restricted time,
and that comprehension is significantly better at the lowest speech rate and worse at the
highest rates. Quick speech rate means great
amount of information processing within a
short period of time which is a challenge by
itself, particularly when the students exhibit
obvious signs of weakness in their linguistic
proficiency. For listeners with controlled (not
automatic) processing, comprehension will
suffer. As speech becomes faster, they will
not have sufficient time for processing everything. Word recognition is one of the most
salient features of difficulty for L2 listeners
(Rost 2005). Native English speaking instructors pose a potential comprehension threat to
EFL learners, who are rarely exposed to native English accents outside the classroom.
When students agree that their answers during exams depend basically on personal translation of content rather than understanding from lectures, this is an indicator of
a severe lecture comprehension problem. The
picture below provides evidence of how many
EFL students depend heavily on L1 as a learning strategy to understand literature content.

A picture showing how much of translation
into Arabic in content courses is practiced by
Saudi EFL students at King Khalid University.
The picture above is an illustration of this
behavior captured from a student handout.
Such behavior does not encourage students
to concentrate more during the lecture as they
believe that translation facilitates learning,
which is not always true.
Monologic lecturing is reported by
58% to be a potential source of comprehension problems. Morell (2004) emphasizes that
“Interactive lectures play an important role in
improving comprehension and in enhancing
communicative competence in the English
language for EFL university students taking
content lecture courses.” Participatory lecturing will help in eliciting students’ feedback
about the lecture and will create an interactive environment that enhances lecture comprehension.
As for the factors involving students,
interest is the most prominent factor to be
investigated. 69% of the participants agreed
with the statement that says “I attend classes
basically to avoid deprivation from sitting for
the final exams.” Compulsory attendance in
higher education does not always improve
academic achievement. According to Clair
(1999), “The empirical research findings of
the relationship between class attendance or
attendance policies and academic achievement are equivocal.” Students who attend lectures mainly to avoid deprivation in the final
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training in academic listening does not exist.
The second major question of the present
study attempts to explore the impact of using
metacognitive strategies on lecture comprehension in an EFL learners’ setting. After the
identification of the potential causes of academic listening problems, the researcher conducted an experiment based on metacognitive
and social strategies with an aim to maximize
comprehension possibilities. According to
Oxford (2003) “…strategies imply conscious
movement toward a language goal.” The goal
of employing such strategies is enhancing
academic listening comprehension. After six
weeks of this experiment (see procedures in
the method above) the students were asked to
reflect on the experience and how they benefitted from the new structuring of the academic lecture (30 minutes for presenting the lecture, 10 minutes for students’ peer discussion
and peer questioning, and the last 10 minutes
for a quiz). The majority of the students find
the experience very useful in enhancing comprehension. Very few students do not like the
experience due to some personal reasons. The
results presented here will be explained in the
discussion section below.
6.

Discussion

The results of the study will be interpreted in
the discussion section below. The discussion
will attempt to provide interpretations to the
factors affecting lecture listening comprehension and explore how the metacognitive strategies adopted by the researcher can contribute
to enhance lecture listening comprehension.

8

6.1 Factors affecting lecture listening comprehension
Answers to the first question of this
study are associated with the cognitive processing phase of meaning construction and
the obstacles that make comprehension difficult. Boredom is a common phenomenon
during lectures that are not engaging. Sparks
(2012) argues that “… a student who is bored
cannot focus attention to engage in the class
activity. A dry lecture style or an uninteresting
topic might trigger boredom.” The fact that
the majority of the participants in this study
feel bored after 20 minutes in a lecture is a
sufficient indicator that boredom is the major
challenge and it seems to be connected with
most other factors discussed in this research.
The difficulty of understanding some teachers’ pronunciation caused by variation in individual accents and/or speech rate during
lectures is claimed by the EFL students of this
study to hinder lecture comprehension. EFL
students at King Khalid University are taught
by instructors belonging to 13 different nationalities coming from different backgrounds
(Arabs and Non-Arabs), namely Algerians,
Egyptians, Jordanians, Saudis, Sudanese,
Syrians, Yemenis, Americans, Bangladeshis,
Indians, Pakistanis, Romanians, and South
Africans. In an investigation of listening comprehension problems encountered by Saudi
EFL students, Hamouda (2013) states that
“variety of accents causes difficulties to students in listening comprehension since they
do not have enough exposure to different accents.” This finding is also in line with Rahi-
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5.2 Students

Content 5.3

The second category is related to the
students’ attitude, habits, level of proficiency,
etc. as reasons for lecture comprehension
problems. The most striking answer by the
majority of students (71%) is noticed in their
frank agreement with the statemeTnt that
asks whether they attend lectures basically
to avoid deprivation in the final exams. Students’ weakness in their linguistic proficiency
is considered by 46% of the participants as an
important factor in academic lecture comprehension breakdown. 45% of the study subjects agree with absent-mindedness as a cause
for comprehension problems. Some students
are absent-minded during lectures perhaps
due to the style of teaching discussed above
and probably because they usually do not
have early nights before coming to lectures,
a fact that is supported by 35% of the participants. The background knowledge of students
in content courses is considered by 39% of
the students a reason for suffering academic
lecture comprehension problems.

The participants in this research expressed their concern about the huge quantity
of content they receive in fifty minutes time
which is the duration of most of the academic lectures in Saudi higher education. 66%
of them consider the amount of information
they are required to grasp in one lecture beyond their comprehension capacity. Moreover, 43% of the subjects face the difficulty of
understanding the English of content courses
textbooks. This concern validates the weakness in students’ language proficiency factor
discussed above and their resort to translation
of textbooks from English into Arabic in or.der to understand the content
Program 5.4
One of the basic challenges of listening to academic lectures is related to training
in academic listening. 37% of the study participants claim they were not trained how to be
good listeners in academic lectures. Though
English programs at Saudi universities train
students on general listening skills, special

Reasons behind lecture comprehension problem

Frequency
of agreement
(N=75)

1. Attendance to avoid deprivation in final exams

69%

2. Weakness in linguistic proficiency

47%

3. Absent-mindedness during lectures (Concentration)

45%

4. Insufficient background (schemata) knowledge

39%

5. Late nights before coming to lectures

35%

Table 2. Student-based reasons behind lecture comprehension problems
Abdul Wahed Q. G. Al Zumor: Metacognitive and Social Strategies to Promote EFL learners’ Lecture Comprehension
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4. Data Analysis

5.1 Teachers and teaching

For the sake of the identification of
listening comprehension challenges faced by
the learners in this study, simple frequency of
distribution calculation was employed. Only
the challenges that were identified by 35% of
the participants and above were included in
the analysis. Therefore, out of 42 causes of
listening comprehension failure, only 16 were
considered most serious. Qualitative content
analysis was used to analyze the data collected from the semi-structured interviews.

Under this sub-category, the students
agreed with different statements which hold
teachers and the quality of their teaching responsible for the comprehension problems
they face during academic lectures of content courses. The majority of the participants
agree that they feel bored after 20 minutes;
61% of them feel that their comprehension
challenge is attributed to teachers’ pronunciation; another 61% of the subjects state that
their answers during exams depend basically
on their translation of lecture content rather
than on understanding from lectures; 58% of
the students in this study think that English
accent variation of their instructors influences their comprehension; mere lecturing as a
mode of teaching is considered by 58% as a
factor that affects lecture comprehension. Delivery speed, lack of check points to ensure
comprehension, and lack of interaction during
lectures are some other factors that can cause
academic comprehension failure.

5. Results
To answer the first question of this
research, the factors that EFL learners’ think
they hamper lecture comprehension are categorized under four types, namely teachers
and teaching, students, content, and academic
listening training. These factors will be discussed in this section in detail.

Reasons behind lecture comprehension problem

Frequency
of agreement
(N=75)

1.

Boredom after 20 minutes of the lecture

71%

2.

Difficulty of understanding English pronunciation of some teachers

61%

3.

My answers during exams depend basically on personal translation of content rather
than understanding from lectures.

61%

4.

Variation in English instructors’ accents influences my comprehension

58%

5.

Lecturing is the commonly used style of teaching

58%

6.

Speed of teachers in talking during lectures

46%

7.

Instructors do not get feedback about whether we understand or not

46%

8.

Teachers do not use interactive style of teaching. They rather talk alone throughout the
lecture.

41%

Table1. Teachers and teaching quality as reasons behind lecture comprehension problems
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Applied Linguistics and Literature. In the next
stage during which intervention took place,
15 male students underwent the experiment
for 6 weeks. The course they were studying
during the experiment was Applied Linguistics 1, which deals with theories of first and
.second-language acquisition and learning
Instrument 3.3
The instrument used in the first stage
was a diagnostic questionnaire based on similar previous studies that focused on identifying academic listening comprehension
problems from a students’ perspective. It is
a five-point Likert scale questionnaire that
items in Arabic (to rule out any consists of 41
comprehensibility issues) aimed at exploring
the possible reasons behind deficiency in utilizing the academic lecture optimally in content courses. At the end of this questionnaire,
an open-ended question was annexed to elicit
some additional special causes of comprehension problems based on their own experience.
In the next stage, the tool of data collection
was a semi-structured interview in Arabic to
make students at ease after the intervention
period. Questions were prepared in advance.
It is believed that semi-structured interviews
can provide reliable and comparable qualitative data. The interview questions were meant
to elicit students’ reflections on the experience of using meta-cognitive strategies to aid
comprehension of academic lectures in con.tent courses
Procedures 3.5

As the goal of the study was to identify
academic listening comprehension problems
and try to find out a solution to this problem,
the identification stage was allotted for eliciting the subjects’ agreement/disagreement
regarding the problems mentioned in the literature of EFL students’ lecture comprehension problems as well as the problems assumed by the researcher and course instructor
based on his experience in teaching. The participants were given sufficient time to fill out
the questionnaire. After this diagnostic stage,
the results were analyzed and were found to
be classified under these categories: problems caused by teaching quality and teachers,
problems caused by the students, and problems associated with the English program itself. Guided by the impact of metacognitive
strategies training on EFL academic listening
comprehension (Selamat & Sidhu, 2012; Pan,
2014; Selamat & Sidhu, 2011; King, 1991),
the researcher decided to make changes in
the style of teaching by training the students
on structured lectures and incorporating new
teaching strategies and techniques. The fiftyminute lecture was divided into three parts:
30 minutes for presentation and discussion of
the lecture content, 10 minutes for peer discussion and the last 10 minutes were allocated for a quiz on the lecture. This intervention
lasted for 6 weeks followed by a semi-structured interview with 15 students who participated actively during the intervention period.
The interviewees were asked to reflect on the
experiment and its impact on enhancing their
lecture comprehension.
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lecture genre. Yousif (2006) investigated
lecture comprehension problems of firstyear students listening to lectures in a foreign language content courses classroom.
Her study provided an index of linguistic,
conceptual, discourse, acoustic, environmental and psychological variables that
hinder effective comprehension. Hamouda (2013) investigated listening problems
encountered by EFL students at Qassim
university in Saudi Arabia and found that
accent, pronunciation, speech rate, insufficient vocabulary, different accent of
speakers, lack of concentration, and anxiety were the major listening comprehension problems in a listening course.
Flowerdew and Miller (1995;
1996) demonstrated the effect of culture
on L2 comprehension. It may be difficult
for learners coming from different cultures to understand humor used by the
.English-speaking instructors
Khaldi (2014) investigated EFL students’ difficulties and strategy use when
processing lectures of linguistics at the
section of English at Tlemcen University.
The main findings indicated obstacles related to lack of content schemata, lack of
formal schemata, the lecturer’s fast rate of
speech, in addition to what the students
.referred to as teacher’s method
The current study attempts to fill the
gap of exploring and remedying academic
listening comprehension challenges in
a Saudi higher education setting where

4

content-based courses are introduced with
lecturing as the major mode of course de.livery
Method .3
The methodology used varied in the
major stages of research. A questionnaire was
used in the diagnostic stage and a semi-structured interview was employed at the end of
the intervention stage. The new teaching style
itself comprised an important part of the research design. This methodology is explained
below in detail after the major research ques.tions of the study
Research questions 3.1
The present study seeks to answer the follow:ing questions
What are the most prominent chal-1
lenges that hamper listening to academic lectures in the English program
of King Khalid University in Saudi

.1

?Arabia
What is the impact of using metacog-2
nitive and social strategies on lecture
comprehension in the English program of King Khalid University in
?Saudi Arabia

.2

Participants 3.2
Seventy-five male students majoring
in English participated in the first diagnostic
stage. All are in the third and fourth year in
the English program at King Khalid University and are doing content courses at the time
of the study. These courses are in Linguistics,
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courses classes in an EFL setting, especially
when the students’ general linguistic and
communicative proficiency are inadequate.
English for academic purposes instructional settings require a high level of listening
skill (Ferris & Tagg, 1996) as learners should
deal with deciphering both content and subject matter in the audio texts. Research at the
tertiary level has demonstrated that effective
listening comprehension skills are vital for
students to achieve academic success (Benson. 1994; Dunkel, 1991 ; Flowerdew, 1994;
Kaplan-Dology, 1994; Strauss, 2002, Vandergrifft, 2004). The ability to comprehend material presented in lectures is critical to academic success … (King, 1991). The challenge
in EFL settings is that research has shown that
students’ listening skills are not developed to
the extent that they can productively infer
content information from spoken lectures
(Khuwaleih, 1999; Mandelsohn, 2002, Olsin
and Huckin, 1990; Strauss, 2002). Various
studies reviewed by Conway (1982, as cited
in Oxford, 1993: 206) showed that insufficient listening skills were a stronger factor in
college failure than were poor reading skills
and poor academic aptitude. It has been revealed that good listening comprehension
contributes significantly to academic success
(Jeon, 2007). Listening to lectures is the most
essential requirement for EAP learners, which
is itself quite a challenging area for most of
the students due to their likely inadequate
general English proficiency level and difficulties in comprehending and remembering the
content of lectures (Huang & Finn, 2009).

Kelly (1991) found out that most of the errors
in listening comprehension tests of advanced
L2 learners are caused by inadequate mastery
of lexis. Bamford (2002) examined the repetitions of lexical items as an important element
of a corpus of recorded economics lectures,
apparently used to aid understanding for foreign listeners.
Among the variables which affect
successful lecture comprehension, speech
rate has been considered as a key factor
in L2 lecture comprehension (Bashtovaya, 2013; Derwing and Munro, 2001;
Griffiths, 1990). Flowerdew and Miller
(1992) mentioned three comprehension
problems that were identified by students
in the lectures: speed of delivery, new
terminology and concepts, difficulties in
concentrating, and problems related to
physical environment.
Chen (2005) investigated the barriers
to acquiring listening strategies by EFL
learners. The findings of her study indicated that the obstacles that cause comprehension failure include learners’ affective
statuses, their listening habits, information processing capacities, English proficiency, and their belief about listening
activities. Flowerdew (1994) argues that
the variables which affect successful listening comprehension on behalf of nonnative English speaking students range
from speed of delivery to specific lexicogrammatical, interpersonal, disciplinary and culture-related characteristics of
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Introduction
Majority of English degree programs
in Saudi universities consist of four years
of study that are divided into two phases. In
phase one, namely the first two years, majority
of courses are English language skills. In the
last two years of the program, the courses are
content-based rather than skill-based. They
comprise introductory courses to Linguistics,
Applied Linguistics, Translation, and Literature. While English language skill courses
are basically interactive in delivery, contentbased courses are delivered in lecture mode.
The cognitive gap between skill courses and
content-based courses has been manifested in
the performance of students in the final-year
courses and in their overall performance. The
program completion rate at some universities
is alarming. For instance, it does not exceed
50% of the students who started the program
at King Khalid University’s English Department in two consecutive years. Hence, this
study aims at contributing to the improvement of higher education teaching and learning quality in Saudi universities which face
similar problems.
The researcher of the current study,
who has been teaching content courses for
eight years, has observed that when the students are given production questions beyond
the level of remembering in Bloom’s Taxonomy, they depend mostly on memory for
their answers. If they are asked about a specific issue about the theory, for example, they
write the whole theory verbatim. Such an ob-

2

servation led the researcher to investigate this
phenomenon and it was hypothesized that listening comprehension problems possibly lie
behind this inaccuracy in performance. This
hypothesis is supported by looking into students’ notes during the days of final exams.
It has been observed by the researcher that,
in content courses, the students translate almost every word from English into Arabic
when they study their notes in preparation
for exams. This strategy training study was
designed to determine the effectiveness of rethinking the structure of a lecture (metacognitive teaching strategy) and incorporating
peer-discussion and peer-questioning (a social
strategy) as an approach to enhance learning
from lectures. Involvement in peer discussion following the lecture would presumably
further facilitate comprehension monitoring
and fill in any gaps in understanding academic lectures. Anderson (2002) states, “the use
of metacognitive strategies activates one’s
thinking and leads to improved performance
in learning in general.”
1.

Literature Review

Lecturing, which involves the employment of all four skills on the part of students
in an ideal academic lecture, has become the
most widely used method of instruction in
higher education. Benson (1994) describes
“lecture” as the “central ritual” of university
culture. It has been observed by researchers that listening consumes between 40% to
50% of the lecture time (Gilakjani and Ahmadi, 2011). This is a real challenge in content
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Abstract
This study attempts to explore the challenges
that influence academic lecture listening
comprehension of Saudi EFL students. Seventyfive students majoring in English participated in
the diagnostic stage during which factors affecting
lecture comprehension were elicited using a Likert
scale questionnaire. Participants are in the third
and fourth year in the English program at King
Khalid University and were doing content courses
during the study. In the next stage, 15 students
underwent some intervention for 6 weeks where
metacognitive and social strategies in teaching
were incorporated. The fifty-minute lecture
was divided into three parts: 30 minutes for
presentation and discussion of the lecture content,
10 minutes for peer discussion on the content and
the last 10 minutes were allocated for a quiz on
the lecture. After this intervention, the participants
were interviewed in a semi-structured setting
where they were asked to reflect on the experiment.
The major findings of the study indicate
that the factors that affect students’ listening
comprehension pertain to teachers and teaching,
students themselves, content of the courses and
the program itself. It is obvious from the data that
the teaching methods followed are generally based
on lecturing with less interaction, much of speed
of delivery, variation in English accents used by
teachers of different backgrounds, etc. All these
factors have contributed to a challenging learning
environment where comprehension of lectures
becomes a problem to EFL learners. Therefore,
the study findings recommend a paradigm shift in
the teaching methods followed by instructors that
focuses on metacognitive and social strategies
as suggested in the experiment conducted by
the researcher. Furthermore, students’ linguistic
and communication proficiency should be given
special care. In addition, training the EFL students
in academic lecture listening comprehension
strategies is highly recommended to be incorporated
into the program design.
Keywords: Lecture listening comprehension, Con�:
tent courses, Metacognitive strategies, Social strategies

املستخلص
هدفت هــذه الدراســة إىل استكشــاف التحديــات التي تؤثر
عىل مهارة االســتامع لفهم املحارضة العلمية لــدى طلبة اللغة
 شــارك.اإلنجليزيــة كلغة أجنبية يف اململكة العربية الســعودية
يف الدراســة مخس وســبعون طالبا يف ختصص اللغة اإلنجليزية
 مرحلة التشــخيص والتي تم خالهلا استكشــاف:عىل مرحلتني
.العوامل التي تؤثر يف الفهم باســتخدام استبيان مقياس ليكرت
املشاركون هم يف السنة الثالثة والرابعة يف برنامج اللغة اإلنجليزية
.يف جامعة امللك خالد أثناء دراستهم أحد املقررات التخصصية
 طالبا لتجربة تدريســية جديدة ملدة15  خضع،يف املرحلة الثانية
 كانت أداة مجع البيانات مقابلة شبه منظمة بعد فرتة. أســابيع6
 النتائج الرئيسية للدراسة تشري إىل أن العوامل التي تؤثر.التجربة
 والطالب،عىل اســتيعاب الطالب تتعلق باملدرسني والتدريس
. وحمتوى املقررات التخصصية والربنامج يف حد ذاته،أنفســهم
ومن الواضح من البيانات أن أســاليب التدريس والتي تســتند
 ورسعة،عموما عىل إلقاء املحارضات مع نســبة تفاعــل قليلة
 والتباين يف اللهجات اإلنجليزية،احلديث من قبل املحارضيــن
 الخ قد سامهت،املستخدمة من قبل املعلمني من خلفيات خمتلفة
يف إجياد بيئة تعليمية صعبة حيث فهم املحارضات يصبح مشكلة
ملتعلمــي املواد التخصصيــة يف برنامج اللغــة اإلنجليزية كلغة
 تويص نتائج الدراســة برضورة حدوث نقلة نوعية، لذا.أجنبية
يف أساليب التدريس املتبعة من قبل املدربني يتم الرتكيز فيها عىل
اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة واالسرتاتيجيات االجتامعية كام هو
 وعالوة عىل.مقــرح يف التجربة التي أجريت من قبــل الباحث
 ينبغي إعطاء قدرات الطــاب اللغوية واالتصالية رعاية،ذلك
 إضافة اىل ذلك تشري الدراسة اىل رضورة تدريب طالب.خاصة
اللغة اإلنجليزية يف مهارات اســتامع املحارضات ذات املحتوى
.العلمي اخلالص ودجمها يف تصميم الربنامج
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Editorial

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.
Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences are
pleased to present Vo. 17. In this issue, the journal editorial board continue to apply the journal
policy in terms of the diversity and originality of different topics. All the papers were subject
to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics in terms of research
originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of Human and Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal.
This issue consists of 12 research in different disciplines; Law (2), Business Administration
(1), Arabic Language (3), Islamic Studies (2), Educational Science (3), Applied Linguistics for
English Language (1).
Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to bring
this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive your
suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to Allah
blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting for
your contribution on the journal’s email.

Editor-in-Chief
Professor Mohamed Abdullah Al-shayea

Publishing Guidelines
I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era
of humanities and administrative in Arabic and
English languages, books review, summaries of
thesis, conference proceedings, forums as well
as related scientific activities.
2. The journal publishes original, innovative
work; which follows a sound methodology,
referencing and have a proper thought and
maintain language and style. Articles must not
be a part of thesis or books.
3. The author(s) must provide three printed copies
with a summary not exceeding (200) words.
Articles submitted in English should provide a
summary in Arabic language.
4. Research submitted for possible publication
should not exceed 30 pages; size 2128/ cm.
In Arabic text, please use Lotus Linotype,
with font size 14 for the main text and 15 for
the title. In English texts, please use Times
New Roman, with font size 12 for the main
text and bold type 13 for the title. Also, use
Lotus Linotype, size 12 for Arabic footnotes
and Times New Roman size 10 for English
footnotes. Books reviews, reports and theses
should not exceed five pages.
5. The author should declare that the article
submitted to the journal should not have been
published before in their current or substantially
similar form, or be under consideration for
publication with another journal. Once the
article is to be accepted, it is not permitted to be
published in another journal.
6. All submissions are refereed and judged on
academic rigor and originality. Initial comments
are sent back to authors to carry out corrections
before the final acceptance of the articles.
7. The author will be notified of the decision
of accepting or rejecting of the article. The
submitted articles are the sole property of the
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles
in other sources without a written permission
from the editor-in-chief.
9. The author of accepted articles will receive a
complimentary author package of a hard copy
of the journal issue as well as (5) re-prints of the
article.

II. Technical Guidelines

1. A cover letter should be attached to the
submitted article requesting an opportunity
for possible publications. Details of each of
the contributing authors should be supplied;
as full name, title, the affiliation, postal
address and correct email address.
2. Tables and figures should fit the space
provided on the journal’ pages (12X18 cm).
3. Article files should be provided in Microsoft
Word format.
4. You should cite publications in the text using
the last named author’s name, followed
by the year (Smith, 2015). Page No. to be
added in case of quotation (Smith, 2015: 66).
(Smith et al., 2015), to be used when there
are two or more authors.
5. At the end of the paper a reference list in
alphabetical order should be supplied using
the surname. All references related to the
article to be included.
- For books Surname, Initials (year). Title
of Book. Publisher, Place of publication.
e.g. Harrow, R. (2005). No Place to Hide,
Simon & Schuster, New York, NY.
- For journals Surname, Initials (year), “Title of
article”, Journal Name, volume, number, pages.
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R.
(2005).“Loyalty trends for the twenty-first
century”, Journal of Consumer Marketing,
Vol. 22 No. 2, pp. 72 - 80.
6. Footnotes should be consisted and used only
if absolutely necessary and must be identified
in the text by consecutive numbers, enclosed
in square brackets.
7. Appendices go after the reference list.
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