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الرؤية:
أن تكون إحدى املجالت العلمية املتميزة وفق معايري قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية وفق القواعد واألخالقيات األكاديمية  دعم النرش العلمي للبحوث املحكَّ

والبحثية املتعارف عليها.

األهداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والرتاكم املعريف بني الباحثني يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية عىل مستوى العامل 

العريب.
2- اإلسهام يف نرش املعرفة وتبادهلا حول تطور النظريات العلمية يف العلوم اإلنسانية واإلدارية.

ا لنرش أبحاثهم وفق معايري التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثني يف ميادين العلوم اإلنسانية واإلدارية حمليًّ
العلمي التي ُيْسَتَند إليها يف الرتقيات األكاديمية.
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القواعد العامة: 
1- تنــرش املجلــة األبحــاث والدراســات األكاديمية 
يف العلــوم اإلنســانية واإلداريــة باللغتــني 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.
2- تنرش املجلة البحوث التي تتوافر فيها األصالة واالبتكار،  
واتباع املنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سالمة 
الفكر واللغة واألسلوب،  وأال يكون البحث مستالًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثه بصيغــة وورد وأخرى PDF مع 
ملخــص باللغة العربية ال يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعًا 
بالكلامت املفتاحية )مخس كلامت( وآخر باإلنجليزية عىل 
إيميل املجلــة jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث 
لغويًا مــن قبل متخصص )وارفاق خطــاب من املدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمن البحــث عنوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلميــة، وختصصه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتني العربية واإلنجليزية.
5- يتم ارسال الســرية الذاتية املخترصة للباحث/ للباحثني 

عىل أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم 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.
7-  ترســل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم 
هيئة التحرير بشــكل رسي،  وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديالت عىل البحث حسب رأي املحكمني قبل اعتامد 

البحث للنرش.
8- يبلَّغ الباحــث بقبول النرش أو رفضــه،  وال ُترد أصول 

املواد إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
9- ال جيوز إعادة نــرش أبحاث املجلة يف أي مطبوعة أخرى 

إال بإذن كتايب من رئيس التحرير.
1٠- يف حالة نــرش البحث ُيمنح الباحث ) 5 ( مســتالت 
جمانية من بحثه،  باإلضافة إىل العدد الذي ُنرش فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ُيراعى أال يزيد عدد صفحات البحث عن )3٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العريب يستخدم اخلط 
)Lotus Linotype( مقــاس )1٤(، والعنــوان الرئييس 
اإلنجليزي  وللمتــن  مقــاس )15( عريــض،  للعريب 
يســتخدم اخلط )Times New Roman( مقاس )12(، 
والعنــوان الرئييس لإلنجليزي مقــاس )13( عريض، 
)Lotus Linotype( وكذلــك اهلامــش العــريب خــط
 Times New( واهلامش االنجليزي خط ،)مقــاس )12
الكتب  Roman(مقاس )1٠(، وأن تكــون مراجعات 

والتقارير والرسائل العلمية يف حدود ) 5 ( صفحات.
ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة   -2

للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة )12× 18سم(.
تقــدم األعــامل املطلوب نرشهــا عىل وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إىل املراجع يف املتن بذكر االسم األخري للمؤلف، ثم   -٤
سنة النرش بني قوســني مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  ويف حالة االقتباس 
يذكر رقم الصفحة بعد ســنة النرش هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتــب املراجع يف هنايــة البحث ترتيًبا هجائيا حســب   -5
االســم األخري، وتكتب كافة املراجع التي استند عليها 

البحث،  وإذا كان املرجع كتاًبا فُيتبع يف كتابته اآليت: 
اســم العائلة للمؤلف، االســم األول.)سنة النرش(.    
عنــوان الكتاب بخط مائل.  الطبعــة غري األوىل، مكان 

النرش،  دار النرش.
مثل: القايض،  يوسف. )1٤٠1هـ (. سياسة التعليم    

والتنمية يف اململكة. ط2،  الرياض،  دار املريخ. 
أما إذا كان املرجع بحًثا فُيتبع يف كتابته اآليت:   

اسم العائلة للمؤلف، االسم األول. )سنة النرش(.  عنوان    
البحث.  اسم املجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النرش.

مثل: العبدالقادر، عيل. )1٤13هـ (.« التعليم األهيل    
استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية«.  جملة االقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار اهلوامش إىل أقــى حدٍّ ممكن،  ويف   -6
حالة اســتخدامها تكــون لتزويد القــارئ بمعلومات 
توضيحية،  ويشار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
7- تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.   

قواعد النشر في المجلة



افتتاحية العدد

باسم اهلل املوىل األجلِّ سبحانه، له احلمُد يف األوىل واآلخرة، نستفتُح بالذي هو خري، ربنا عليك توكلنا وإليك 
أنبنا وإليك املصري، وبعد:

للعلوم  املجمعة  جامعة  جملة  فإن  دورية،  إصدارات  من  األكاديمية  العلمية  الساحة  به  متوج  ما  كثرة  فعىل       
القراء والباحثني  اإلنسانية واإلدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن حتقق مكسًبا علمًيا مبعثه ثقة 
واألكاديميني. وذلك بفضل اهلل ثم السياسة التي اتبعتها هيئة حتريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وحتمل 
مسؤولية وأمانة، حتى تصل املجلة إىل هذه الصورة التي يشهد هبا إقبال الباحثني عىل النرش هبا، واختاذها أحد أوعية 

النرش املوثوقة. 

 واليوم عزيزي القارئ يرسُّ هيئة التحرير أن تضع بني يديك عدًدا جديًدا متنوًعا، وهو )اجلزء األول( من العدد 
التاسع عرش من املجلة لعام 1٤٤1هـ/2٠2٠م، والذي حرصنا فيه عىل التنوع، وقد تضمن هذا العدد ستة بحوث، 
فقدمنا لك بحثًا يف القانون، وبحثًا يف الدراسات اإلسالمية، وبحثًا يف علم النفس، وبحثًا يف العلوم الرتبوية، وبحثًا 

يف اللغة العربية، وبحثًا يف اللغة اإلنجليزية.

وختاًما أشكر هيئة التحرير وفريق العمل امُلميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه املجلة بتلك الصورة التي 
بني أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائاًم باستقبال مقرتحاتكم وهي حمل اعتبار، فام حققته املجلة إنام هو بفضل اهلل، 
ثم بتفاعلكم معنا قراًء وكتاًبا، ونحن يف انتظار مشاركاتكم واقرتاحاتكم عىل بريد املجلة اإللكرتوين واحلمد هلل  يف 

بدٍء وُمَْتَتِم.

                                                              رئيس التحرير
                                                        أ.د.عبداهلل بن خليفة السويكت
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   ملخص البحث  

أسهم  عىل  االستحواذ  آلية  تناول  بمكان  األمهية  من  كان   
السيطرة  هبدف  املالية،  األوراق  ببورصة  املدرجة  الرشكات 
من  الرشاء  بعروض  املستهدفة  الرشكة  إدارة  عىل  الفعلية 
عروض  تنظيم  العربية  األنظمة  معظم  وتناول  العارض، 

الرشاء مقرونة باالستحواذ دون التفرقة النظامية بينهام. 

     ورغم الفارق القانوين بينهام؛ من حيث التعريف والطبيعة 
القانونية، لبيان القول الفصل يف هذه املوضوعات ذات األثر 
عروض  أن  الدراسة  أثبتته  ما  وهذا  والقانوين،  االقتصادي 
رشاء أسهم الرشكات هي الوسيلة القانونية للتعبري عن رغبة 
العارض يف االستحواذ عىل الرشكة املعروض عليها، وأن كاًل 
بعمليات  املرتبطة  واألطراف  عليه  واملعروض  العارض  من 
خالل  هبا  االلتزام  جيب  معينة  التزامات  عليها  االستحواذ، 

رسيان العرض وأثنائه، وحتى متام قبوله أو رفضه.

الرشاء  عروض  بني  التكييف  ىف  االختالف  وكذلك      
الرشاء؛  بعرض  املستهدفة  الرشكات  عىل  واالستحواذ 
للتحكم يف القرارات اإلدارية بتيسري شؤون الرشكة، وحتقيق 
الغرض الذي أنشئت من أجله، لذلك ختتلف مرحلة عروض 
الرشكة  متلك  حول  املفاوضات  مرحلة  متثل  التي  الرشاء 
التي  االستحواذ  تعثرها، ومرحلة  وإعادة هيكلتها، ومعاجلة 
اختاذ  يف  والتحكم  الرشكة،  متلك  عىل  التعاقد  مرحلة  متثل 
ومعاجلة  هيكلتها،  وإعادة  الرشكة  إلدارة  احلاكمة  القرارات 
تعثرها؛ بتحقق االستحواذ بعد قبول الرشكة املعروض عليها 

عرض رشاء أسهمها من العارض.

الكلامت االفتتاحية:

املعروض  -الرشكة  اإلجياب   - األسهم   - الرشاء  عروض 
عليها- العارض- االستحواذ.

Abstract

It was important to deal with the mechanism of acquiring 
the shares of the listed companies on the stock exchange, 
in order to effectively control the management of the tar-
get company, offers to buy from the bidder, and most of 
the Arab regimes to regulate the purchase offers coupled 
with the acquisition without distinction between them.

Despite the legal difference between them in terms of 
definition and legal nature, to show the final say in these 
subjects with economic and legal impact, and this is what 
the study proved that the offers to buy shares of compa-
nies is the legal means to express the desire of the bidder 
to acquire the company before it and both the bidder and 
the offered and the parties Relating to acquisitions, have 
certain obligations that must be adhered to during the va-
lidity period of the offer and until it is fully accepted or 
rejected.

As well as the difference between the offers of purchase 
and acquisition of the companies before the purchase to 
control the administrative decisions to facilitate the af-
fairs of the company, and achieve the purpose for which 
it was created, so the stage of the procurement offers, 
which represent the stage of negotiations on the owner-
ship of the company and restructuring, and address the 
stumble, On the ownership of the company, and control 
the decision-making governing the management of the 
company and restructuring, and address the failure to 
verify acquisition after the acceptance of the company 
before it offer to buy its shares from the bidder.

Opening Remarks:

Buy Offers- Stocks- Pros- Company 

Offered - Exhibitor. -  Acquisition.
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الطبيعة القانونية لعروض رشاء أسهم رشكات األموال ببورصة األوراق املالية )دراسة مقارنة(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعروض  القانونية  فتحي: األسس  انظر يف ذلك: د. حسني   )1(
طبعة  العربية،  النهضة  دار  الرشكات،  إدارات  عىل  االستحواذ 

1997، ص 1٠5وما بعدها.

املقدمة: 

لقد وضعت النظم القانونية احلديثة العديد من الوسائل 
تنظم أشكال الرشكات وإعادة هيكلتها؛  التي  القانونية 
عىل  التداول  بواسطة  االقتصادية  التطورات  ملواجهة 
قانونية  آلية  خالل  من  الرشكات؛  تلك  أموال  رؤوس 
 ،Take over للرشاء  العام  العرض  باسم  تعرف 
أول من استخدم هذا  القانوين اإلنجليزي  النظام  ويعد 
عمليات  عن  للتعبري  متميز  قانوين  كنظام  االصطالح 
االستثامر  بنية  سواء  الرشكات،  أسهم  عىل  التداول 

البحت، أو بنية التملك والتحكم يف إدارة الرشكة)1(.

ما  رشكة  تقوم  العامة،  الرشاء  عروض  آلية  وبموجب 
بإعالن مسامهي رشكة أخرى برغبتها يف رشاء أسهمهم 
بسعر غالًبا ما يكون مرتفًعا عن سعرها الذي تتداول به 
يف البورصة، أو برغبتها يف مبادلة أسهم بأسهم، وذلك 
حتت رقابة إدارة البورصة، وتتم العروض العامة لرشاء 
بإخطار  الرشاء  يف  الراغب  قيام  طريق  عن  األسهم 
املسامهني يف رشكة ما بصورة عالنية برغبته يف السيطرة 
عىل ما يملكونه من أسهم، وإذا كان الغالب يف العروض 
مال  رأس  من  جزًءا  تشكل  أهنا  األسهم  لتملك  العامة 
بأنواعها-  )األسهم  التصويت  حق  وتعطي  الرشكة، 
شهادات تعطي احلق يف التصويت( فإنه من املمكن أن 
الرشكة  مواجهة  يف  ُتستحق  دائنية  صكوًكا  حملها  يكون 
)السندات بأنواعها(، برشط أن تكون قابلة للتحول إىل 

أسهم.

    ويف احلالة التي ترد فيها عروض الرشاء عىل األسهم، 
فيكون الغرض منها هو التحكم يف إدارة الرشكة، وهذا 
يكون  إذ  سندات؛  عىل  انصبت  ما  إذا  األمر  بخالف 
هلذه  املعجل  السداد  هو  رشائها  من  الغرض  أو  اهلدف 

السندات.

الذي  الرشاء  عرض  أن  ذلك  من  للباحث  ويتضح      
الفعلية  السيطرة  منه فرض  اهلدف  حمله األسهم، يكون 

كان  إذا  احلال  عكس  بالعرض،  املستهدفة  الرشكة  عىل 
الديون  سداد  منه  اهلدف  فيكون  سندات،  حمله  العرض 
املستحقة عىل الرشكة، والسبب أن السندات متثل ديوًنا 
عىل الرشكة وليست حقوًقا، وهذا يؤكد لنا مدى األمهية 
الفارق  حول  اللبس  إلزالة  البحث؛  ملوضوع  القانونية 
عليها،  املرتتب  القانوين  واألثر  الرشاء  عروض  بني 
القانوين  واألثر  املستهدفة  الرشكة  عىل  واالستحواذ 
إلدارة  الصادرة  القرارات  يف  للتحكم  عليه؛  املرتتب 

الرشكة وإعادة هيكلتها.

أهداف البحث:

القواعد  بيان  إىل  الدراسة   هذه  من  الباحث  هيدف 
القانونية العامة واخلاصة املتعلقة بعروض الرشاء العامة 
الرشاء  عروض  مفهوم  بني  الفارق  لتوضيح  لألسهم؛ 
املقيدة  الرشكات  عىل  والسيطرة  االستحواذ  ومفهوم 
أغلب  يف  البني  اخللط  بسبب  املالية،  األوراق  ببورصة 
أو  املوضوع،  هذا  تناولت  التي  القانونية  الدراسات 
أسهم  رشاء  لعروض  املنظمة  العربية  القانونية  األنظمة 
بسبب  الرشكات؛  هذه  عىل  واالستحواذ  الرشكات، 
املدلول  حيث  من  املصطلحني؛  بني  القانوين  االختالف 
القانونية  واآلثار  واإلجراءات  والرشوط  واخلصائص 
املرتتبة عليهام؛ وذلك من خالل املقارنة بالنظم األنجلو 
واألمريكي،  اإلنجليزي  النظامني  وخاصة  سكسونية، 
املتعلقة  العمليات  لتلك  املنظمة  النظم  أول  باعتبارمها 
أو  اإلدارة،  سوء  تعاين  التي  الرشكات  هيكلة  بإعادة 
عىل  الدراسة  وركزت  التعثر،  بسبب  باإلفالس  املهددة 
والتحليل  البحث  خالل  من  ذلك؛  لبيان  مهم  جانب 
للطبيعة القانونية لعروض الرشاء من ناحية، واالستحواذ 

من ناحية أخرى.

 إشكالية البحث: 

عروض  عىل  الناشئة  واالقتصادية  القانونية  لآلثار  نظًرا 
عىل  والسيطرة  بالتحكم  املسامهة  رشكات  أسهم  رشاء 
رشكة  قبل  من  أسهمها  رشاء  خالل  من  قائمة  رشكة 

أخرى، وهو يتحقق بطريقتني:

 األوىل: السيطرة عىل الرشكة القائمة دون احلصول عىل 
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)2( انظر: د. سامي سالمة نعامن: الرشكات دولية النشاط وأثرها 
عىل املنافسة والعامل 

ص  نرش،  دار  دون   ،2٠٠8 طبعة  النامية،  الدول  يف  والتصدير 
12٠ وما بعدها.

)3( انظر يف ذلك: د. حسام الدين لطفي: النظرية العامة لاللتزام، 
مصادر االلتزام، القاهرة، دار 

     النهضة العربية، طبعة 2٠٠2.

رشط موافقة املسامهني بتلك الرشكة املستهدفة، وهو ما 
ُيعرف بالسيطرة بطريق االنقالب.

مع  االتفاق  طريق  عن  الرشكة  عىل  السيطرة  الثانية: 
الرشكة،  املسيطرين عىل  املسامهني  أو جمموعة  املسامهني 

وهو ما يعرف بحوالة السيطرة)2(.

جمال  يف  الزاوية  حجر  لاللتزامات  العامة  النظرية  وتعد 
القانون، واألساس الذى تقوم به معظم األفكار الرئيسة 
املدين  اخلاص  القانون  فروع  يف  الفقهية  االجتهادات  أو 
مكاًنا  املجال  هذا  يف  العقد  نظرية  وحتتل  التجاري،  أو 
القانونية  العالقات  عليها  وتنهض  حوهلا،  تدور  بارًزا 
كاألفراد،  طبيعيني  كانوا  سواء  القانونية،  لألشخاص 
نظرية  وتتأسس  واملؤسسات،  كالرشكات  معنويني  أو 
حرية  بمعنى  اإلرادة؛  سلطان  فكرة  عىل  بدورها  العقد 
العقد)3(.  أو إهناء  أو تغيري  إبرام  املتعاقدة يف  األطراف 
وعروض رشاء األسهم ترتتب عليها آثار قانونية مهمة؛ 
إىل  يؤدي  رشكتني  بني  اتفاق  أو  عقد  نشوء  يف  تتمثل 
بالعرض،  املستهدفة  الرشكة  الفعلية عىل  السيطرة  حتقق 
يف  العقد  أحكام  بموجب  إال  تقع  ال  الفعلية  والسيطرة 
األسهم  لرشاء  العام  فالعرض  لاللتزام؛  العامة  النظرية 
الرشكة  أسهم  لتملك  املعتربة  القانونية  األداة  باعتباره 
قانونًيا  جدالً  أثار  الذي  األمر  بالسيطرة،  املستهدفة 
حول الطبيعة القانونية لعروض رشاء األسهم، واخللط 
القانوين عند تناول املوضوع بالتنظيم القانوين خاصة يف 
النظم العربية، التي أولت اهتامًما بتنظيم عروض الرشاء 

ألسهم الرشكات دون االستحواذ عىل تلك الرشكات.

تساؤالت البحث:

كانت فكرة البحث القانوين حول طبيعة عروض رشاء 
أسهم الرشكات؛ إلزالة اخللط بني نظرية عروض رشاء 
املستهدفة  الرشكة  عىل  االستحواذ  ونظرية  األسهم، 
بالعرض، وما إذا كان عرض الرشاء تعبرًيا عن الرغبة يف 
التحكم والسيطرة عىل إدارة الرشكة املستهدفة بالعرض، 
وهل  العرض،  عن  خيتلف  املستهدفة  للرشكة  متلًكا  أم 
ودخول  مسامهني  خروج  الرشاء  عرض  عىل  يرتتب 
عرض  بني  فرق  هناك  وهل  ال؟  أم  جدد  مسامهني 
االستحواذ  وبني  املستهدفة  الرشكة  ألسهم  الرشاء 
والتملك للرشكة املستهدفة أم ال؟ وإذا كان هناك فارق 
واالستحواذ  الرشكة  أسهم  عىل  الرشاء  عروض  بني 
عليه  املرتتب  واألثر  العرض  بني  اخللط  فلامذا  عليها، 
الختالف  نفسها-  الرشكة  عىل  الفعلية  السيطرة  -وهو 
الناشئة عن العرض، كوسيلة قانونية  القانونية  األحكام 
كإجياب  املستهدفة  الرشكة  أسهم  رشاء  عن  للتعبري 
من  املستهدفة  السيطرة  إلمتام  قبواًل  يستوجب  للرشاء، 
عملية الرشاء، وبني السيطرة الفعلية عىل إدارة الرشكة، 
هيكلة  إلعادة  عنها  الصادرة  القرارات  يف  والتحكم 

الرشكة املستهدفة.

لذلك من األمهية بمكان البحث حول الطبيعة القانونية 
يرتتب  وما  املستهدفة،  الرشكة  ألسهم  الرشاء  لعروض 
عليها من آثار قانونية ختتلف عن اآلثار القانونية الناشئة 
إلزالة  عليها  املستحوذ  الرشكة  عىل  االستحواذ  عن 
اللبس القانوين بينهام؛ وذلك من خالل التكييف القانوين 
بالعرض  املستهدفة  الرشكات  ألسهم  الرشاء  لعروض 
واألحكام القانونية املتعلقة هبا، واالستحواذ عىل الرشكة 
املستهدفة واألحكام املتعلقة به؛ لالختالف القانوين بني 
عروض الرشاء واالستحواذ، وهذا ما سنحاول اإلجابة 
عنه من خالل هذا البحث؛ إليضاح الفارق بني عرض 
الرشاء ألسهم الرشكة واالستحواذ عليها، وبيان املعاجلة 

القانونية لألحكام املتصلة بكل منهام.

الدراسات السابقة للدراسة:

لقد تناول العديد من الدراسات القانونية هذا املوضوع 
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بشكل عام، دون بيان واضح وتفصييل للطبيعة القانونية 
الرشكات،  عىل  واالستحواذ  األسهم  رشاء  لعروض 

األمر الذي زاد املوضوع غموًضا.

الرشاء  بني عروض  فرقت  التي  الدراسات          ومن 
 ،)2٠13 الدين،  رسى  هاين  )صالح،  واالستحواذ 
وانتهت إىل بيان وجود فرق بني عروض الرشكاء ألسهم 
الرشكات واالستحواذ عىل الرشكات، دون بيان الطبيعة 
القانونية لعروض الرشاء ألسهم الرشكات واالستحواذ 
عليها؛ حيث تناولت الدراسة القواعد املنظمة لعمليات 
عروض الرشاء ألسهم الرشكات والسيطرة عليها، وما 
بالعرض،  املستهدفة  الرشكة  متلك  من  عليها  يرتتب 
العملية  وأبعادها  القانونية  األحكام  لوضع  واندماجها 
الفارق  بّينت بعض اليشء  والنظرية عىل حد سواء. كام 
موجه  كإجياب  الرشكات  ألسهم  الرشاء  عروض  بني 
ألصحاب األسهم بالرشكة املستهدفة، وبني االستحواذ 
حول  البحث  وجوب  عىل  الدالئل  من  وهذا  عليها، 
الطبيعة القانونية لعروض رشاء أسهم الرشكات؛ لتأكيد 
الفارق بني عروض رشاء أسهم الرشكات، واالستحواذ 
القانونية  األحكام  واختالف  املستهدفة،  الرشكة  عىل 

املتعلقة بكل منهام.

ومن هذه الدراسات

وانتهت   ،)2٠18 إسامعيل،  إبراهيم  إبراهيم،  )د. 
يلزم  ما،  رشكة  ألسهم  الرشاء  عرض  أن  إىل  الدراسة 
يف  األسهم  من  معينة  نسبة  العارض  متلك  إذا  تقديمه 
عرض  تقديم  العارض  عىل  وجيب  املستهدفة،  الرشكة 
كام  الرشكة،  أسهم  من  تبقى  ما  لرشاء  إجباري  رشاء 
قانوين، متى  العارض جلزاء  إىل تعرض  الدراسة  انتهت 

ختلف عنه أو خالف أحكامه.

     ومن الدراسات التي تناولت اجلوانب القانونية لبعض 
العمليات املرتبطة بسوق األوراق املالية )احلمداين، عمر 
ناطق حييى، 2٠18(، وانتهت الدراسة إىل بيان القواعد 
عىل  االستحواذ  لعمليات  املنظمة  القانونية  واألحكام 
رشاء  عروض  وإجراءات  قواعد  خالل  من  الرشكات؛ 
القانونية  الطبيعة  بيان  دون  املسامهة،  الرشكات  أسهم 

عىل  االستحواذ  وبني  بينها  والفارق  الرشاء  لعروض 
هذه  تناول  أوجب  مما  بالرشاء،  املستهدفة  الرشكات 
اجلزئية القانونية العامة؛ إلزالة اللبس والغموض املوجود 
يف أغلب الدراسات القانونية، واخللط بني عروض رشاء 
بسبب  الرشكات؛  عىل  واالستحواذ  الرشكات  أسهم 
غضون  يف  الرشكات  بني  االستحواذ  عمليات  تزايد 

العرشين عاًما املاضية منذ بداية األلفية الثالثة.

منهج البحث:

    اعتمد الباحث يف دراسته عىل املنهج االستقرائي القائم 
األحكام  الستخالص  الكلية؛  لألحكام  التحليل  عىل 
الرشكات  ألسهم  الرشاء  لعروض  الضابطة  اخلاصة 
االستحواذ  بني  الفارق  وبيان  املالية،  األسواق  ببورصة 
القانونية  الطبيعة  وبيان  املستهدفة،  للرشكات  والتملك 
املستهدفة  الرشكات  ألسهم  الرشاء  لعروض  اخلاصة 
املقارن  املنهج  عىل  باالعتامد  وذلك  العروض؛  بتلك 
القانونية؛  اآللية  هذه  تنظيم  يف  السبق  صاحبة  لألنظمة 
للوصول إىل فرض السيطرة الفعلية عىل إدارة الرشكات 
أو  التنظيمي  اجلانب  أو متلك رشكة ألخرى، سواًء من 
يف  ممثاًل  النظري  أو  القضاء،  يف  ممثاًل  التطبيقي  اجلانب 
الفارق  لبيان  املوضوع؛  هلذا  القانونيني  الفقهاء  تناول 

القانوين بينهام.

خطة البحث: 

عروض  ماهية  عىل  التعرف  بمكان  األمهية  من        
القانونية  اآللية  باعتبارها  املقارن،  القانون  يف  الرشاء 
تتداول أسهمها يف بورصة  التي  لرشاء أسهم الرشكات 
األوراق املالية، ثم الطبيعة القانونية لعروض رشاء أسهم 

الرشكات؛ وذلك من خالل مبحثني: 

الرشكات  أسهم  رشاء  عروض  ماهية  األول:  املبحث 
ببورصة األوراق املالية.

املبحث الثاين: اآلثار القانونية الناشئة عىل عروض رشاء 
أسهم الرشكات. 

وفيام يأيت رشح تفصييل لكل مبحث عىل حدة. 
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الطبيعة القانونية لعروض رشاء أسهم رشكات األموال ببورصة األوراق املالية )دراسة مقارنة(

املبحث األول

األوراق  ببورصة  الرشكات  أسهم  رشاء  عروض  ماهية 
املالية

تعد العروض العامة الوسيلة القانونية لإلعالن عن قيام 
الرشكة  يف  املسامهني  إىل  مبارشة  بصفة  العرض  مقدم 
املعنية، أو بصفة غري مبارشة عن طريق وسيط هو السلطة 
املختصة بمراقبة سوق املال أو اهليئة العامة للرقابة املالية 
يف مرص، يبدي بموجبه رغبته يف رشاء ما يمتلكونه من 

أسهم يف رأس مال هذه الرشكة.

الرشكات  ألسهم  الرشاء  عرض  آلية  عىل  وللتعرف 
التعرض  يقتيض  األمر  فإن  املالية،  األوراق  ببورصة 
نعقبه  ثم  الرشكات،  ألسهم  الرشاء  عروض  ملفهوم 

بتحديد الطبيعة القانونية لعروض الرشاء يف مطلبني:

العامة  الرشاء  لعروض  القانوين  املفهوم  األول:  املطلب 
ألسهم الرشكات. 

لرشاء  العام  للعرض  القانوين  التكييف  الثاين:  املطلب 
أسهم الرشكات.  

وفيام يأيت عرض كل مطلب عىل حدة: 

املطلب األول

املفهوم القانوين لعروض الرشاء العامة ألسهم الرشكات

مل تتعرض معظم األنظمة احلاكمة لعمليات التداول عىل 
األسهم ببورصات األوراق املالية لوضع مفهوم قانوين 
متلكها،  املراد  الرشكات  ألسهم  الرشاء  لعروض  حمدد 
وفرض السيطرة واهليمنة عليها، بخالف عروض الرشاء 
الطرح  كعروض  البحت؛  االستثامر  بقصد  لألسهم 

اخلاص ألسهم الرشكات)٤(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤( الطرح اخلاص: هو عملية حتوي عرض أوراق مالية لفئات 
املالية  املؤسسات  من  املحرتفني  تتضمن  املستثمرين  من  معينة 
عند  سواء  مالية(  حمافظ  إدارة  رشكات  استثامر،  صناديق  )بنوك، 

التأسيس أو عند زيادة رأس املال. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكل  متميزة  رشكات  عدة  وجود  هي  الرشكات:  جمموعة   )5(
بعالقات  بينها  فيام  وترتبط  املستقلة،  القانونية  شخصيتها  رشكة 
تأسيسية مستمرة، نامجة عن االشرتاك يف رأس املال والتبعية، أو 
املديرة،  الرشكة  املدارة يف مواجهة  الرشكات  يميز  الذى  االعتامد 
إحدى  بواسطة  ُتدار  جمموعة  لواء  حتت  مجيًعا  تنطوي  ولكنها 
الرشكات. جتميع األسهم: يقصد به رشاء أكرب كمية من األسهم 
زمنية  فرتة  مدار  وعىل  صفقات  بعدة  الرشاء  ويتم  معينة،  لرشكة 

طويلة قد تصل إىل أسبوعني.   

آلية جمال استخدامها،  وعمليات جتميع األسهم، فلكل 
وختتلف طبيعتها القانونية عن األخرى)5(.

     ولعل السبب يف ذلك يرجع إىل اختالف األغراض 
من وراء عمليات رشاء أسهم الرشكات املقيدة ببورصة 
ومنها  بحت،  استثامري  هو  ما  فمنها  املالية؛  األوراق 
لتحقيق  الرشكات؛  إدارة  يف  والتحكم  السيطرة  بغرض 
هيكلة  بإعادة  سواء  مهمة،  واقتصادية  قانونية  أهداف 
الدخول  أو  الرشاء،  بعروض  املستهدفة  الرشكات  تلك 
يف األسواق التجارية والتنافس املرشوع مع املرشوعات 
والغموض  اللبس  أدخل  ما  وهذا  األخرى،  التجارية 
ناحية، ومفهوم  من  الرشاء  مفهوم وطبيعة عروض  بني 
ناحية  من  الرشكات  عىل  والسيطرة  االستحواذ  وطبيعة 

أخرى.

الرشاء  عروض  نظام  تناولت  التي  النظم  أول  ومن   
القانون األمريكي من خالل قانون  بنية متلك الرشكات 
Williams ACT، والذي مل يتعرض بصفة مبارشة  ويليام 
  ،Take Over لوضع تعريف العرض العام لرشاء األسهم
املنظمة  القانونية  القواعد  سياق  من  به  ُيستدل  أنه  إال 
العميل  والتطبيق  املتحدة،  الواليات  الرشاء يف  لعروض 
املعروضة  العملية  احلاالت  إىل  يرجع  القواعد  لتلك 
قضية  اخلصوص  وجه  وعىل  األمريكي،  القضاء  عىل 
ويلامن Wellman، والتي تتلخص وقائعها يف أن املحكمة 
بنية  املقرون  العام  اإلعالن  أن  تعترب  املختصة  األمريكية 

التملك عىل حصة



6

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )١٩(    شعبان  ١٤٤١ هـ - أبريل ٢٠٢٠م

الطبيعة القانونية لعروض رشاء أسهم رشكات األموال ببورصة األوراق املالية )دراسة مقارنة(

بالسيطرة  املتبوع   Stock املالية  األوراق  من  جوهرية 
أسهم  لرشاء  عاًما  عرًضا  يشكل  لألسهم  والتملك 

الرشكة املستهدفة)6(.

مل  البائعني  املسامهني  أن  األمريكية  املحكمة  وأكدت 
قد  األسهم  بيع  سعر  ألن  لضغوط؛  معرضني  يكونوا 
من  األطراف  بني  اخلاصة  املفاوضات  خالل  من  حتدد 

خالل عمليات السوق.

ولقد عّرف تقنني املدينة )بالقاعدة 2/ 7( منه يف النظام 
التبادل  أو  Take Over للرشاء  العام  العرض  اإلنجليزي 
بأنه »يتضمن عمليات السيطرة الفعلية أًيا كانت الوسيلة 
والعروض  العكسية  العروض  فيها  بام  هبا،  نفذت  التي 
اجلزئية، والعروض املقدمة يف ساحة القضاء، والعرض 
التابعة  الرشكة  يف  أسهم  لتملك  األم  الرشكة  من  املقدم 
هلا، وعمليات الرشاء الثنائية. وقد يشري تقنني املدينة إىل 
اقرتاحات التوحيد املنافسة مع أحد العروض التي يطبق 
عليها التقنني، ويتعني استشارة اجلهاز املرشف Panel عند 

التقدم بمثل هذه االقرتاحات. 

ولقد عّرف العرض العام بعض الفقه اإلنجليزي؛ منهم 
األستاذ Penmemgton بأنه العرض املقدم إىل محلة األسهم 
يف رشكة ما، أو إىل طبقة أو أكثر من محلة األسهم حليازة 
األسهم اململوكة هلم، نظري مقابل نقدي أو أسهم أخرى. 

به  تتقدم  الذى  العرض  بأنه   Gower األستاذ  عّرفه  كام 
رشكة  يف  املسامهني  إىل  األشخاص  أحد  أو  ما،  رشكة 
أخرى لرشاء األسهم اململوكة هلم، إما نقًدا أو مبادلتها 
بأسهم مملوكة له أو سندات أو خليط منها، ومن املعتاد 

أن يقرتن العرض بقبول نسبة معينة من املسامهني)7(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)6( راجع: د. سمري برهان راغب: النظام القانوين للعرض العام 
احلقوق،  كلية  القاهرة،  جامعة  دكتوراة،  رسالة  األسهم،  لرشاء 

2٠٠6، ص 18 وما بعدها. 

(7) Chiptin & Wright, The Logic Of Mergers, In-
stitute Of Economic Affairs London,1987,

 Pp 23 - 25. – Blacks Law Dictionary P 1454

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)8( انظر يف ذلك: د. سامى عبدالباقي أبوصالح، النظام القانوين 
عروض  لقواعد  وفًقا  املالية  األوراق  سوق  يف  الرشاء  لعروض 
الرشاء اجلديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2٠٠7، 
وما   1٠ ص   ،2٠٠6 طبعة  العربية،  النهضة  دار  مقارنة،  دراسة 

بعدها.

)9( راجع: د. طارق حممود عبد السالم، املرجع السابق، ص 12.

ومن التعريف الوارد يف تقنني املدينة يف إنجلرتا، وبعض 
تعاريف الفقه، فإن العرض العام للرشاء هو أداة قانونية 
لرشاء أسهم الرشكة املستهدفة يف سوق األوراق املالية يف 
إنجلرتا، والذي يعرف Panel عند التقدم بتلك العروض 
يف  والتحكم  املعنية،  الرشكات  أسهم  لرشاء  العامة 
بعرض  املستهدفة  الرشكة  بإدارة  الصادرة  القرارات 

الرشاء. 

هو  الرشاء  بعرض  املقصود  أن  اآلخر  البعض  ويقرر 
رشكة  تكون  ما  غالًبا  شخص  يوجهه  الذى  العرض 
أسهمها  رشاء  املراد  الرشكة  عىل  السيطرة  يف  ترغب 
عليهم  يعرض  مهنية  رشكة  مسامهي  إىل  عالنية  بصورة 
أو  يمتلكوهنا  التي  األسهم  كل  مبادلة  أو  رشاء  بموجبه 

جزء منها)8(.

كام عّرف التوجيه األورويب رقم 13 الصادر عن االحتاد 
محلة  إىل  املقدم  العرض  بأنه  العام  العرض  األورويب 
كل  عىل  والتحكم  للسيطرة  ما  رشكة  يف  املالية  األوراق 
أو  نقدي،  مقابل  نظري  املالية  األوراق  هذه  من  جزء  أو 
مبادلة ألوراق مالية أخرى بنية متلك الرشكة املستهدفة 

بالعرض)9(.

 326 باملادة  العام  العرض  تعريف  ورد  مرص  ويف   
بقصد  الرشاء  لعروض  املنظمة  التنفيذية  الالئحة  من 
لسنة   12 رقم  الوزاري  بالقرار  واملضافة  االستحواذ 
بإصدار  بالقانون رقم 95 لسنة 1992 اخلاص   2٠٠7

قانون سوق رأس املال، والتي عّرفته بأنه

حمل  املالية  األوراق  مالكي  عىل  املطروح  »العرض   
العرض، سواء كان مقابل الرشاء نقدًيا أو مبادلة بأوراق 
العرض  كان  وسواء  متلًطا،  عرًضا  أو  أخرى،  مالية 

إجبارًيا أو اختيارًيا«.
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الطبيعة القانونية لعروض رشاء أسهم رشكات األموال ببورصة األوراق املالية )دراسة مقارنة(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املرجع  السالوس،  السالم  عبد  حممود  طارق  د.  انظر:   )1٠(
السابق، ص 13.

)11( راجع: د. سمري برهان راغب، رسالة دكتوراة سابقة، 

ص 22.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعروض  الترشيعي  التنظيم  الدين،  رسى  هاين  د.  راجع:   )12(
املقيدة  الرشكات  عىل  االستحواذ  بقصد  اإلجباري  الرشاء 
النهضة  دار  املرصي،  املال  رأس  سوق  لقانون  وفًقا  بالبورصة 

العربية، طبعة 2٠12، ص ٤٠.

املرجع  أبوصالح،  الباقي  عبد  سامي  د.  ذلك:  يف  انظر   )13(
السابق، ص 2٠ وما بعدها.

)1٤( د. هاين رسى الدين، املرجع السابق، ص ٤٠.

ومن تعريفات الفقه املرصي للعرض العام أن البعض قد 
عّرفه بأنه »العرض املوجه إىل محلة أسهم لبيع أسهمهم، 
يف  حمددة  وبرشوط  حمددة  فرتة  وخالل  حمدد  بسعر 
العرض، وحيقق العرض أهدافه إذا كان حاملو األسهم 
عىل  السيطرة  من  متكنهم  نسبة  هلم  العرض  قبلوا  الذين 
إدارة املرشوع املستهدف«)1٠(، كام عّرفه البعض اآلخر 
بأن »عرض الرشاء هو إجياب يوجهه العارض إىل محلة 
األوراق املالية املستهدفة بالعرض، هبدف رشاء األوراق 

املالية حمل العرض«. 

عرض  »بأنه  العام  العرض  الثالث  البعض  عّرف  كام 
إىل  يوجه  مغلقة،  غري  رشكة  يف  األسهم  عىل  للحصول 
األسهم،  من  كمية  لرشاء  للمسامهني  العامة  اجلمعية 
متكن صاحب العرض من احلصول عىل األصوات التي 

تكفل له السيطرة الفعلية عىل الرشكة املعنية«)11(.

ويف النظام السعودي فقد ورد تعريف العرض العام يف 
هيئة  جملس  عن  الصادر  واالستحواذ  االندماج  الئحة 

السوق املالية السعودية بموجب القرار رقم

باملرسوم  1٤28هـ   /  9/21 وتاريخ   2٠٠7  -5  -1  
امللكي رقم م/3٠ لسنة 1٤2٤هـ، بأنه الشخص الذي 
تابع  شخص  من  أو  مصدرها،  من  مالية  أوراًقا  يشرتي 

للمصدر بغرض طرح وتسويق هذه األوراق املالية.

كام عّرف السيطرة بأهنا »اإلمكانية أو القدرة املبارشة أو 
غري املبارشة عىل ممارسة تأثري فعال عىل أعامل وقرارات 

شخص آخر«.

القانونية  اآللية  هو  الرشاء  عرض  أن  سبق  مما  ويتضح 
أو  بالبورصة،  املقيدة  الرشكات  أسهم  لرشاء  الرئيسة 
يف  أو  األولية،  السوق  يف  للجمهور  أسهمها  مطروح 

سوق التداول، وهو إجياب يوجهه املوجب إىل مجيع محلة 
إىل  للتحويل  قابلة  وسندات  أسهم  من  املالية؛  األوراق 

أسهم يف الرشكة املستهدفة بالتملك) 12(.

املطلب الثاين

التكييف القانوين للعرض العام لرشاء أسهم الرشكات   

األداة  ما  رشكة  ألسهم  العامة  الرشاء  عروض  تعد 
عن  للتعبري  كإجراء  وذلك  الرشكات،  لتملك  القانونية 
إرادة الراغب يف التملك متهيًدا إلبرام عقد متلك للرشكة 
قانونية  وسيلة  العقد  هذا  لقيام  يلزم  والتي  املستهدفة، 
بأن  التعاقد  وحمل  تتناسب  املتعاقدين  إرادة  عن  تعرب 
يصدر تعبرًيا عن إرادة العارض بالرشاء، وهو اإلجياب 
مالكي  عن  يصدر  قبوالً  يتطلب  عرًضا  يتضمن  الذى 

األسهم يف الرشكة املستهدفة) 13(.

إجياب  بمثابة  خاصة،  قانونية  طبيعة  ذو  الرشاء  فعرض 
املالية  األوراق  محلة  من  املسامهني  جلمهور  موجه  عام 
املستهدفة بالرشاء دون متييز فيام بينهم؛ فال جيوز أن يقترص 
غريهم،  دون  األوراق  محلة  من  معينة  فئة  عىل  اإلجياب 
يتحدد من خالله الغرض من الرشاء ألسهم الرشكات 

املراد فرض السيطرة الفعلية عىل إداراهتا)1٤(.

وعرض الرشاء األصل فيه أن يكون إجياًبا باًتا ومنجًزا، 
مضاًفا  وال  رشط  عىل  معلًقا  أي  مرشوًطا؛  يكون  فال 
واتفاق  القانون،  جييزها  التي  األحوال  يف  إال  أجل،  إىل 

الرشاء يكون حمله أسهم
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لرشكة  إما  األسهم  وهذه  باالستحواذ،  املعنية  الرشكة 
الرشكتني  وكلتا  باألسهم،  توصية  رشكة  أو  مسامهة 
وتعد  عنهام،  الصادرة  املالية  األوراق  يف  أمواهلام  تتمثل 

األوراق املالية من األموال املنقولة املعنوية)15(.

القانونية  الطبيعة  تلك  السعودي  النظام  أكد  ولقد 
الئحة  بموجب  الرشكات  أسهم  رشاء  لعروض 
سوق  هيئة  جملس  عن  الصادرة  واالستحواذ  االندماج 
مل  الذي  املرصي،  النظام  عن  متفرًدا  السعودي،  املال 
ورد  كام  الرشاء،  لعروض  القانونية  الطبيعة  تلك  يؤكد 
اهلدف  حتديد  عىل  الالئحة  هذه  من  الثانية  املادة  بنص 

منها؛ وهو: 

اهليئة  صالحيات  بموجب  االستحواذ  عمليات   -1
املنصوص عليها يف النظام. 

اهليئة  صالحيات  بموجب  االندماج  عمليات   -2
املنصوص عليها يف نظام الرشكات. 

هذه  أحكام  ترسي  )ب(:  فقرة  ذاهتا  املادة  نصت  كام 
الالئحة عىل: 

..........  -1

أي عرض لرشاء أسهم حتمل حق التصويت يف   -2
الرشكات املدرجة يف السوق، وينتج عنها متلك .........

القانونية  الطبيعة  السعودي  النظام  أكد  وبذلك       
لعروض الرشاء، أهنا إجياب موجه من العارض للرشكة 
عىل  االستحواذ  إلمتام  الفعلية  بالسيطرة  املستهدفة 
املستهدفة  الرشكات  بني  واالندماج  املستهدفة،  الرشكة 

ومتلكها من قبل الرشكة العارضة.

      ومما يتضح للباحث أن عروض الرشاء ذات طبيعة 
قانونية خاصة، باعتبارها إجياًبا للتعبري عن فرض سيطرة 
عن  خيتلف  املستهدفة،  الرشكة  عىل  العارض  الشخص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)15( انظر يف ذلك: د. عبد الفضيل حممد أمحد، العقود التجارية 
وعمليات البنوك، مكتبة اجلالء اجلديدة باملنصورة، دون سنة نرش، 

ص 7 وما بعدها. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عىل  االستحواذ  مؤمن،  شوقي  طاهر  د.  ذلك:  يف  انظر   )16(
الرشكة دراسة نظرية وتطبيقية، دار النهضة العربية، طبعة 2٠٠9، 

ص 55 وما بعدها. 

يعد  الذي  الرشكة  عىل  لالستحواذ  القانونية  الطبيعة 
وسيلة إلعادة هيكلة الرشكة املستهدفة بالعرض، ترتتب 
العرض، كام سريد عرضه  قانونية ختتلف عن  آثار  عليه 

باملبحث الثاين.

به  املستهدفة  الرشكة  ألسهم  الرشاء  عرض  كان  وإذا   
نظرية  يف  املقررة  والرشوط  للقواعد  وفًقا  إجياًبا  يعد 
العقد بالقانون املدين، بأن يكون إجياًبا باًتا ومنجًزا وغري 
معلق عىل رشط أو مضاًفا إىل أجل، وباإلضافة إىل ذلك 
توفرها يف هذا  الواجب  فإن هناك من الرشوط اخلاصة 

اإلجياب أو العرض العام)16(.

كان  سواًء  الرشاء،  عرض  نوعية  عن  النظر  وبغض 
مراعاة  مع  تنافسًيا،  أو  ختيريًيا  أو  إجبارًيا  أو  اختيارًيا 
الرشاء،  عروض  أنواع  من  نوع  بكل  اخلاصة  الرشوط 
إرادة  عن  التعبري  عند  مراعاهتا  جيب  اإلجياب  فأحكام 
إبرام ترصف قانوين  العارض الذي يسعى أو يرغب يف 
لذلك  اندماجها،  أو  الرشكة  عىل  كاالستحواذ  معني؛ 
ألسهم  الرشاء  لعروض  املختلفة  القانونية  النظم  نصت 
الرشكات عىل وجوب توفر جمموعة من الرشوط؛ تتمثل 

فيام يأيت:

1- أن يكون عرض الرشاء غري معلق عىل رشط بحسب 
األصل: 

غري  ومنجًزا  باًتا  يكون  أن  الرشاء  عرض  يف  فاألصل 
معلق عىل رشط، وقد أكدت تلك اخلاصية املادة )328( 
املال املرصي،  التنفيذية لقانون سوق رأس  الالئحة  من 
يف  عليها  املنصوص  احلاالت  غري  »ويف  أنه  عىل  بنصها 
اإلجباري  الرشاء  عرض  يكون  أن  جيب   )35٤( املادة 
الثانية  بفقرهتا  املادة  عادت  وقد  رشط«،  عىل  معلق  غري 
أن  »جيب  أنه  بنصها  ذاهتا  اخلاصية  لتأكيد  الالئحة  من 

يكون عرض الرشاء اإلجباري باًتا«. 

بني  التفرقة  رضورة  هو  الشأن،  هذا  يف  إليه  نشري  وما 
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االختياري،  الرشاء  وعرض  اإلجباري،  الرشاء  عرض 
فهذه اخلاصية ال ترسي إال عىل عرض الرشاء اإلجباري، 
طبًقا لرصيح نيص املادتني )328( و)35٤( املذكورتني 

عىل النحو التايل: 

أوالً: عرض الرشاء االختياري جيوز أن يكون معلًقا عىل 
رشط:

االلتزام  يكون  أن  ذلك،  من  الترشيعية  احلكمة  ولعل 
بالرشاء يف عروض الرشاء اإلجبارية باًتا ومنجًزا، إال يف 
حاالت استثنائية واردة عىل سبيل احلرص؛ وهي أن إقران 
طبيعته  مع  يتعارض  رشوط  بأي  اإلجباري  العرض 
إلزام  قانوًنا  يعني  اإلجباري  الرشاء  فعرض  اإلجبارية، 
أن  املالية  املحددة من ملكية األوراق  النسبة  يمتلك  من 
يعرض عىل باقي مالكي الورقة املالية رشاء حصصهم، 
ملكيتهم  عىل  أبقوا  شاؤوا  وإن  باعوها،  شاؤوا  فإن 
الرشاء  عرض  فقواعد  الرشكة.  يف  كأقلية  واستمروا 
اإلجباري هتدف إىل محاية حقوق األقلية من املسامهني؛ 
بحيث ختوهلم الرخصة البقاء يف الرشكة، أو بيع أسهمهم 
عىل  الفعلية  السيطرة  يف  يرغب  ملن  املالية  أوراقهم  أو 
إىل  للرضوخ  أنفسهم مضطرين  أن جيدوا  بدالً  الرشكة، 
العمومية، أو جملس  التي قد تتخذها اجلمعية  القرارات 

اإلدارة املسيطر عليهام من قبل األغلبية. 

الرشاء  تتضمن عرض  ولذلك حظر املرشع أي رشوط 
طبيعته  تقييد  الرشوط  هذه  شأن  من  ألن  اإلجباري؛ 
اإلجبارية، والتقليل من التزام مقدم العرض من الرشاء، 
إىل  اإلجباري مضاًفا  الرشاء  يكون عرض  أن  وال جيوز 

أجل.

السعودي،  واالستحواذ  االندماج  الئحة  نصت  كام 
منه  الصادر  اإلجياب  رشوط  العارض  مراعاة  بوجوب 
رشوط صحته؛ من حيث أن يكون غري معلق عىل رشط 
وباًتا، ويظل باقًيا عليه طوال مدة العرض بنص املادتني 
كاماًل  يكون  وأن  االندماج،  الئحة  من  والرابعة  الثالثة 
السعودي  املنظم  أحسن  ولقد  مضلل.  وغري  وواضًحا 
الرشكات  نظام  من  عرشة  السادسة  املادة  نصت  عندما 
بانتقال مجيع احلصص  الرشكة  »تنقيض  أنه:  اجلديد عىل 

مل  ما  واحد،  مساهم  أو  رشيك  عىل  األسهم  مجيع  أو 
وفًقا  الرشكة  استمرار  يف  املساهم  أو  الرشيك  يرغب 

ألحكام النظام أو اندماجها يف رشكة أخرى«.

املدرجة  مما يدل عىل أن عروض رشاء أسهم الرشكات 
عن  متاًما  ختتلف  مرحلة  السعودي  املال  سوق  ببورصة 
الرشكة  متلك  من  العروض؛  تلك  عىل  التالية  املرحلة 
لشخص واحد، وهو ما ُيعرف برشكة الشخص الواحد، 
أو الرغبة يف استمرارها أو انقضائها باالندماج، وبذلك 
العربية؛  النظم  من  غريه  عن  السعودي  املنظم  متيز  فقد 
كمرص وغريها عندما راعت الفارق بني عروض الرشاء 
املستهدفة  الرشكة  متلك  عن  للتعبري  كأداة  لألسهم 

بالعرض واالستحواذ واالندماج.

وفّرق املنظم السعودي بني عروض الرشاء، واالستحواذ 
عىل الرشكة املستهدفة؛ من خالل أن عرض الرشاء أداة 
قانونية للتعبري عن الرغبة يف السيطرة الفعلية عىل إدارة 
أو  املساهم  حمل  وحلوله  بالعرض،  املستهدفة  الرشكة 
الرشكة  تدير  التي  القرارات  يف  املتحكم  اإلدارة  جملس 
أو  تعديله  أو  عنه  العدول  جيوز  والعرض  املستهدفة، 
سحبه خالل فرتة اإلعالن عنه، بينام بمجرد متام العرض 
بالقبول تتحقق السيطرة الفعلية عىل الرشكة؛ من خالل 
وذلك  عليها،  املستحوذ  الرشكة  ألسهم  اجلديد  املالك 
اهلدف من  النص عىل رضورة حتديد  واضح من خالل 
ُيعرف  ما  نشوء  أو  االندماج  أو  االستحواذ  العرض: 
املواد  عليه  نصت  ما  وهذا  الواحد،  الشخص  برشكة 
الثانية والثالثة والرابعة من الئحة االستحواذ واالندماج 
الرشكات  نظام  من  عرشة  السادسة  واملادة  السعودي، 
السعودي، ونحن نعتقد أن ذلك راجع الستخدام املنظم 
الصحيحة  القانونية  واملصطلحات  العبارات  السعودي 
تقنينه،  من  الترشيعية  والغاية  إبرامه  املراد  للترصف 
املصطلحات  بني  خلط  الذي  املرصي  املرّشع  بعكس 

القانونية.     
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)17( املادة )3/9( من قواعد عروض الرشاء اإلنجليزي

املرجع  الدين،  رسى  هاين  د.  لدى  إليه  مشار   .)City Code(  
السابق، ص 227.

(18) Articlay 3/9 city Cod : «An offer made under this 

Rule must be conditional only upon the offer having 

received acceptance in respect of shares which together 

with shares acquired or agreed to be acuuired before 

of during the offer, will result in the offerror and any 

person acting in concert with it holding shares carrying 

more than 50% of the voting rights».

يف  السائد  االجتاه  احلكم  هبذا  املرصي  املرّشع  وساير 
الترشيعات املقارنة؛ كالترشيع اإلنجليزي)17(.

ثانًيا: أن يكون عرض الرشاء اإلجباري غري معلق عىل 
رشط إال يف حاالت استثنائية وردت عىل سبيل احلرص:

وتنحرص هذه االستثناءات- يف ظل القانون املرصي- يف 
استثناءين عىل الوجه اآليت: 

الرشاء  عرض  إمتام  يكون  أن  جواز  األول:  االستثناء 
معلًقا عىل متلك نسبة معينة من رأس املال.

فقد أجازت املادة )35٤( من الالئحة التنفيذية للقانون 
أن يكون إمتام عرض الرشاء اإلجباري معلًقا عىل رشط 
التصويت  حقوق  أو  املال،  رأس  من   )%75( متلك 
 )%51( أو  االندماج،  بقصد  االستحواذ  حاالت  يف 
من  ذلك  غري  يف  التصويت  حقوق  أو  املال،  رأس  من 

احلاالت.

فأجاز املرّشع املرصي للموجب مقدم العرض، أن يعلق 
املالكني  من  معينة  نسبة  قبول  عىل  الرشاء  عملية  إمتام 
يف  العرض،  ملقدم  البيع  التصويت  حقوق  أو  لألسهم 
تقنني  من   3/9 باملادة  اإلنجليزي  املرّشع  نص  حني 
مدونة املدينة املنظم لعروض الرشاء، عىل أنه جيوز تعليق 
الرشكة  أسهم  عىل  االستحواذ  بقصد  بالرشاء  العرض 
املستهدفة احلصول عىل 5٠% ، وال جيوز تعليق العرض 
بني  التفرقة  االستثناء  يف غري ذلك)18(، ويفرتض هذا 

حالتني: 

رشط  عىل  الرشاء  إمتام  تعليق  جواز  األوىل:  احلالة 
االستحواذ عىل 75% عىل األقل من رأس مال الرشكة:

الدمج  االستحواذ  من  الغرض  يكون  احلالة  هذه  ففي 
وهنا  عليها،  املستحوذ  والرشكة  املستحوذة  الرشكة  بني 
أجاز املرشع ملقدم العرض أن يشرتط متلك )75%( من 
هبذا  السامح  من  والعلة  الرشاء.  عملية  إلمتام  األسهم 
الرشط، أن أحكام االندماج طبًقا لقانون الرشكات رقم 
أرباع  ثالثة  عىل  احلصول  تستلزم   1981 لسنة   )159(
عىل  للموافقة  املعنيتني  الرشكتني  من  لكل  املال  رأس 

عملية االندماج)19(.

فتملك مقدم العرض أقل من )75%( عىل األقل من رأس 
االندماج  تنفيذ  جيعل  بالعرض  املستهدفة  الرشكة  مال 
هذه  يف  العرض  مقدم  يستطيع  لن  حيث  ممكن؛  غري 
احلالة إمتام عملية الدمج؛ فعىل سبيل املثال: االستحواذ 
بالعرض ال  املستهدفة  الرشكة  مال  عىل 6٠% من رأس 
يستلزم  حيث  الدمج؛  عملية  إمتام  من  املستحوذ  ُيمكن 
املرّشع احلصول عىل أغلبية 75% من رأس مال الرشكة 
املستهدفة بالعرض، باعتبارها الرشكة الداجمة أو املندمج 
فيها كرشط إلمتام عملية الدمج وهذا هو املعمول به ىف 

النظام اإلنجليزي واألمريكي)2٠(.

عىل  معلًقا  العرض  كان  ومتى  االستثناء،  هذا  ظل  ففي 
رشط متلك )75%( كحد أدنى من رأس املال، ال يكون 
انخفضت  إذا  الرشاء  عملية  بإمتام  ملزًما  العرض  مقدم 
األدنى  احلد  عن  البيع  عىل  وافق  الذي  املال  رأس  نسبة 
إجراءات  إمتام  يف  العرض  مقدم  رغب  فإن  املطلوب، 
الرشاء عىل الرغم من عدم قبول نسبة )75%( من رأس 
املال عىل العرض، جاز له ذلك رشيطة احلصول عىل إذن 
مسبق من اهليئة العامة للرقابة املالية، وللهيئة أن ترفض 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)19( للمزيد انظر يف ذلك: د. حسام الدين عبد الغني الصغري، 
النظام القانوين الندماج الرشكات، دار الفكر العريب، اإلسكندرية، 

طبعة 2٠٠٤، ص 265.

(20) Carney,W,Mergers and acquisition,Wolters,

Kluwer, 2009  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1( السابق، هامش  املرجع  الدين،  د. هاين رسي  راجع:   )21(
ص 228. وانظر يف ذلك: د. طارق حممود عبد السالم، العروض 
العامة لرشاء األسهم بقصد االستحواذ دراسة اقتصادية وقانونية 
يف ضوء سوق رأس املال رقم 95 لسنة 1992 والئحته التنفيذية، 

دار النهضة العربية، 2٠1٠، ص 5٠ وما بعدها.

إمتام طلب مقدم العرض متى وجدت أسباًبا جدية هلذا 
الرفض.

ويرى جانب من الفقه -نؤيده يف ذلك- أن هذا االستثناء 
-وإن كان مقبوالً من الناحية النظرية إال أنه من الناحية 
العملية جيب أن تستلزم اجلهة الرقابية يف هذه األحوال- 
مقدم  خالهلا  يلتزم  التي  املدة  العرض  يتضمن  أن  عليه 
عىل  يرتتب  بحيث  االندماج؛  إجراءات  بإمتام  العرض 
بالعرض  الواردة  املهلة  هذه  خالل  بالدمج  إخالله 
قبل  مسؤوليته  نشوء  منه  خلطأ  نتيجة  العرض،  لرشوط 
املستثمرين، فضاًل عن أن هناك تعارًضا واضًحا بني مواد 
التنفيذية له، يف حني يستلزم  قانون الرشكات والالئحة 
هذا القانون رضورة احلصول عىل موافقة )٤/3( رأس 
املال املمثلة يف االجتامع عىل قرار الدمج، وتكتفي املادة 
الرشكات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )1/135(
باشرتاط أغلبية رأس املال دون نسبة معينة للموافقة عىل 
األوىل عىل  فقرهتا  املادة )135( يف  تنص  الدمج؛ حيث 
غري  العامة  اجلمعية  من  يصدر  بقرار  االندماج  »يتم  أنه 
العادية لكل من الرشكتني: املندجمة واملندمج فيها، أو من 
مجاعة الرشكاء الذين يملكون أغلبية رأس املال بحسب 
التنفيذية صيغت بشكل غري دقيق  األحوال«، فالالئحة 

وفيه تعارض مع نص القانون)21(.

من  األقل  عىل   %51 متلك  اشرتاط  جواز  الثانية:  احلالة 
رأس املال كحد أدنى لقبول إمتام عمليات الرشاء:

يكون  اإلجباري  الرشاء  عرض  ألن  ذلك  يف  والسبب 
عىل  الفعلية  السيطرة  بقصد  أي  االستحواذ؛  بقصد 
عند  األصل  بحسب  السيطرة  وتتحقق  الرشكة، 
مقدم  يمتلك  مل  فإذا  املال،  رأس  أغلبية  عىل  االستحواذ 
العرض األغلبية، أي )51%( من رأس املال، فإن ذلك 

وهو  أال  الرشاء؛  عرض  من  اهلدف  حتقق  عدم  يعني 
السيطرة عىل الرشكة، لذلك أجاز املرّشع هذا االستثناء.

وطبًقا هلذا االستثناء، ال يكون مقدم العرض ملزًما بإمتام 
املعروضة  األسهم  نسبة  انخفضت  إذا  الرشاء  عملية 
مقدم  رغب  فإذا  املال،  رأس  من   )%51( عن  للبيع 
العرض يف إمتام عملية الرشاء، عىل الرغم من انخفاض 
حمل  املالية  األوراق  مالكي  من  للبيع  املطروحة  النسبة 
عرض الرشاء عن )51%( جاز له إمتام الرشاء، رشيطة 
للرقابة  العامة  اهليئة  بذلك من  إذن مسبق  احلصول عىل 
املالية، وللهيئة أن ترفض عملية الرشاء يف هذه األحوال، 
متى كانت هناك أسباب جدية هلذا الرفض، وال بد من 
هذه  وتتمثل  االستثناء؛  هذا  لتطبيق  حمددة  رشوط  توفر 

الرشوط يف: 

الرشط األول: تقديم عرض رشاء معّلق عىل رشط وفًقا 
للحالتني السابقتني، يستلزم احلصول عىل املوافقة املسبقة 

للهيئة العامة للرقابة املالية:

          جيب عىل مقدم العرض تقديم عرض معلق عىل 
من   )35٤( املادة  جتيزها  التي  احلاالت  يف  حتى  رشط، 
الالئحة تستوجب احلصول عىل موافقة مسبقة من اهليئة 
بذلك، وال جيوز للهيئة املوافقة عىل تقديم عرض رشاء 

إجباري معلق عىل رشط إال بتحقق ثالثة أمور: 

هذا  ملثل  جدية  أسباب  هناك  تكون  أن  األول:  األمر 
اجلدية  األسباب  لتوفر  اهليئة  تقدير  وخيضع  االشرتاط، 

من عدمها لرقابة القضاء.

العرض عىل رشط مع  تعليق  يتعارض  أال  الثاين:  األمر 
االستحواذ،  قواعد  عت  رُشّ أجلها  من  التي  األهداف 
وأال يكون يف هذا الرشط ما خيالف املبادئ العامة التي 
حتكم عروض الرشاء اإلجباري؛ ولعل أهم هذه املبادئ 
مالكي  بني  فيام  الفرص  وتكافؤ  املساواة  مراعاة  هو 
مصالح  مراعاة  وكذلك  الرشاء،  عرض  حمل  األوراق 
بأعامهلا  املساس  وعدم  بالعرض،  املستهدفة  الرشكة 

ومبارشة أنشطتها.

األمر الثالث: أن تتوفر إحدى احلالتني املنصوص عليهام 
يف املادة )2/35٤(، فال جتوز إضافة رشوط أخرى غري 
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عىل  وارًدا  االستثناء  هذا  ويعد  عليها،  املنصوص  تلك 
سبيل احلرص، وليس املثال، فال جيوز التوسع يف تفسريه 
تلك  غري  نسب  وضع  جيوز  ال  كام  عليه،  القياس  أو 

املسموح هبا وفًقا للامدة )2/35٤(.

قواعد  بمدونة  اإلنجليزي  املرّشع  عليه  نص  ما  وهذا   
العامة  واألحكام  القواعد  تضع  التي  املدينة  تقنني 

لعروض الرشاء بقصد االستحواذ)22(.

نسب  اشرتاط  العرض  ملقدم  جيوز  ال  الثاين:  الرشط 
أخرى؛ كحد أدنى لقبول إمتام عمليات الرشاء بخالف 
الالئحة  من   )35٤( املادة  يف  عليها  املنصوص  النسب 

التنفيذية:

فال جيوز اشرتاط نسب متلفة، سواًء كانت هذه النسب 
أعىل أو أقل من النسب املحددة بالالئحة، فال جيوز عىل 
والدمج  االستحواذ  بغرض  العرض  ملقدم  املثال  سبيل 
أن يشرتط نسبة تقل عن 75% أو تزيد عليها مثل )%6٠ 
أو 8٠%( كحد أدنى لقبول إمتام عمليات الرشاء، كام ال 
أن  االندماج  حاالت  غري  يف  الرشاء  عرض  ملقدم  جيوز 
أو ٤5% عىل  تقل عن 51%، كنسبة %35  نسبة  يشرتط 

سبيل املثال، أو نسبة تزيد عليها مثل 6٠% أو %7٠. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(22) articlay 10 on city  code :

 «It must be a condition of any offer for voting 

equity share sapital which, if accepted in full would re-

sult in the offeror holding shares carrying over 50% of 

the voting rights of the offeree company that the offer 

will not become or be declared unconditional as to be 

acceptance unless the offeree has acquired or agreed to 

acquire (either pursuant to the offer or otherwise) shares 

carrying over 50% of the voting rights attributable to: 

1.The equity shre capital. 

2.the equity shares capital and non-equity capital 

combined».

مشار إليه لدى د. هاين رسي الدين، املرجع السابق، ص 23٠.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :229 ص  السابق،  املرجع  الدين،  رسي  هاين  د.  راجع:   )23(
املالية،  األوراق  بورصات  أمحد،  حممد  عبدالفضيل  ود.   .231

مكتبة اجلالء اجلديدة، بدون سنة نرش، ص55 وما بعدها.

الرشط الثالث: ال جيوز ملقدم العرض اشرتاط نسب يف 
أي  وضع  جيوز  ال  كام  عليها،  املنصوص  احلاالت  غري 
رشوط بخالف النسب واحلاالت الواردة باملادة )35٤( 

من الالئحة التنفيذية:

من   %75 موافقة  العرض  مقدم  يشرتط  أن  جيوز  فال 
حاالت  غري  يف  للرشاء  أدنى  كحد  البيع  عىل  املسامهني 
االندماج، كام ال جيوز ملقدم العرض اشرتاط قيام مساهم 
العرض،  إلمتام  الرشكة  يف  البقاء  أو  حصته،  ببيع  معني 

فهذه الرشوط غري نافذة. 

عمليات  إمتام  العرض  مقدم  عىل  حيظر  الرابع:  الرشط 
الرشاء لنسبة أقل من تلك التي اشرتطها دون احلصول 

عىل إذن مسبق من اهليئة العامة للرقابة املالية:

 %51 نسبة  املثال  سبيل  عىل  العرض  مقدم  اشرتط  فإذا 
من  فقط   )%٤٠( أن  إال  الرشاء،  إلمتام  كرشط  للتملك 
املسامهني وافقوا عىل بيع أسهمهم، فإن مقدم العرض ال 
يلتزم بإمتام عملية الرشاء، وكذلك ال جيوز له إمتام عملية 
الرشاء إذا رغب يف ذلك، إال بعد احلصول عىل املوافقة 

املسبقة للهيئة العامة للرقابة املالية)23(.

مبادلة  خالل  من  الرشاء  عرض  حالة  الثاين:  االستثناء   
أسهم يتم إصدارها بمقتىض إجراءات زيادة رأس املال: 

يف هذه احلالة، جيب أن يكون العرض معلًقا عىل رشط 
وهو  األسهم،  تلك  إصدار  عىل  املعنية  الرشكة  موافقة 
للجهة  التقديرية  السلطة  عنه  تنحرس  وجويب  استثناء 
متى  القانون  بقوة  االستثناء  هذا  إعامل  فيتعني  الرقابية، 
سيتم  أسهم  مبادلة  خالل  من  رشاء  عرض  بصدد  كنا 

إصدارها من خالل إجراءات زيادة رأس املال. 

أن  بوضوح  الرشاء  عرض  عن  اإلعالن  يبني  أن  وجيب 
عرض الرشاء يف هذه األحوال سيكون معلًقا عىل رشط 

إمتام إجراءات زيادة رأس املال.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(24) article 2/9 city code: “No acquisition of shares 

would give rise to a requirement for an offer under this 

Rule may be made if the making or implementation of 

such offer would or might be dependent on the passing 

of a resolution at any meeting of shareholders of the 

offer or upon any other conditions, consents or arrange-

ment”.

24- Coates,J.C:  “Explaining variation in take eover de-

fenses: Blame the lawyers “ , California law review , 

859 , 2001.

)25( راجع: يف ذلك د. هاين رسي الدين، املرجع السابق، ص 
.232

Huang, H ; Chinas Takeover law Acomparative Anal-

ysis and proposals for reform, 30 Delaware Journal of 

corporate law , 2005

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دكتوراة  رسالة  برهان،  سمري  د.  ذلك:  يف  انظر  للمزيد   )26(
أمحد،  حممد  الفضيل  عبد  ود.  بعدها.  وما   2٤6 ص  سابقة، 
القانونية  البحوث  جملة  البورصة،  يف  للرشاء  العامة  العروض 
جامعة   ،2٠٠8 إبريل  واألربعون،  الثالث  العدد  واالقتصادية، 

املنصورة، كلية احلقوق، ص ٤9 وما بعدها. 

ويرى جانب من الفقه -نحن نؤيده- أن املرّشع قد جانبه 
العرض  تنفيذ  فتعليق  االستثناء،  إقرار هذا  الصواب يف 
عىل موافقة املسامهني يف الرشكة املالكة أو جملس إدارهتا، 
عىل  متوقًفا  العرض  جيعل  املرتبطة،  أطرافها  من  أي  أو 
حمض إرادة الرشكة العارضة، وهو األمر الذى يستوجب 
عىل  النص  األوىل  فكان  مًعا؛  والرشط  العرض  بطالن 
الالزمة  املوافقات  مجيع  عىل  باحلصول  العارض  التزام 
الترشيعات  بعض  فإن  ولذلك  العرض،  تقديم  قبل 
حظرت  قد  اإلنجليزي)2٤(،  القانون  ومنها  املقارنة؛ 
هذا  تعديل  يتم  أن  وإىل  االستثناء،  هذا  مثل  -بحق- 
بقصد  الرشاء  عروض  بالئحة  املنصوص  النص)2٤( 
بحيث  ضيًقا؛  تفسرًيا  تفسريه  جيب  فإنه  االستحواذ، 
يكون التعليق هنا فقط يف احلالة التي يلزم فيها احلصول 
عىل موافقة املسامهني يف الرشكة املستهدفة بالعرض، ال 

الرشكة مقدمة العرض)25(.

جيوز  ال  ملزًما  إجياًبا  الرشاء  عرض  يكون  أن  جيب   -2
تعديله أو العدول عنه طوال مدة العرض: 

املال  رأس  سوق  لقانون  التنفيذية  الالئحة  حددت 

والعربة يف  الرشاء،  ملدة عرض  أقى  وحًدا  أدنى،  حًدا 
احتساب املدة بأيام العمل، وال جيوز أن تقل مدة عرض 
الرشاء عن عرشة أيام كقاعدة عامة، أو عن عرشين يوًما 
يف احلاالت التي يلتزم فيها جملس إدارة الرشكة املستهدفة 
مستقل،  مايل  مستشار  من  رأي  عىل  احلصول  بالعرض 
يوًما،  ثالثني  عىل  الرشاء  عرض  مدة  تزيد  أن  جيوز  وال 
ويف حالة وجود عروض رشاء منافسة، فإنه ال جيوز أن 
منذ  حمتسبة  يوًما  ستني  عىل  مجيعها  العروض  مدة  تزيد 

بداية فرتة رسيان العرض األول. 

جريدتني  يف  اإلجباري  الرشاء  عرض  نرش  وجيب 
عىل  إحدامها  االنتشار؛  واسعتي  صباحيتني  يوميتني، 
األقل باللغة العربية، ويبدأ احتساب مدة رسيان عرض 
ملقدم  جيوز  وال  للنرش،  التايل  اليوم  تاريخ  من  الرشاء 
انتهاء  قبل  أو سحبه  تعديله  العرض-بحسب األصل- 
مدته. فعرض الرشاء هو إجياب ملزم لصاحبه، ال جيوز 
رسيان  مدة  طوال  سحبه  أو  تعديله  أو  عنه  العدول  له 
طوال  بعرضه  ملتزًما  العرض  مقدم  ويظل  العرض. 
املالية  األوراق  أصحاب  أعلن  ولو  حتى  العرض،  مدة 
املرشع  يعطي  إذ  رسيانه؛  مدة  خالل  للعرض  رفضهم 
املالية حمل العرض احلق يف العدول عن  حلملة األوراق 
ثم يكون هلم  العرض، وِمن  البيع قبل هناية مدة  قبوهلم 
-من باب أوىل- احلق يف العدول عن الرفض قبل هناية 
يكون  التي  واملدة  الرشاء.  عملية  وإكامل  العرض،  مدة 
أن  فيها  له  جيوز  ال  بإجيابه،  ملتزًما  العرض  مقدم  فيها 
قبول  املالية  األوراق  وحلملة  اإلجياب،  هذا  عن  يرجع 
حتى  املدة،  هذه  انقضاء  قبل  وقت  أي  يف  اإلجياب  هذا 
لو مات مقدم العرض، إذا كان شخًصا طبيعًيا أثناءها؛ 
إذ إن التزامه طبًقا للقواعد العامة ينتقل إىل ورثته، ويتم 
حق  يف  أثره  وينفذ  املالية،  األوراق  محلة  بقبول  العقد 

الورثة إعاماًل للمبادئ العامة يف العقود)26(. 
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نرش  بعد  الرشاء  عرض  رسيان  مدة  تقل  أن  جيوز  ال 
التعديل عن يومي عمل: 

لو أن عرض الرشاء مدته عرشون يوًما عماًل، فإنه جيوز 
أو  عرش  الرابع  اليوم  يف  اهليئة  إىل  التعديل  طلب  تقديم 
اليوم  انقضاء  قبل  التعديل  نرش  وجيب  عرش،  اخلامس 

الثامن عرش. 

ويتبع يف إجراءات إعالن التعديل اإلجراءات املتبعة ذاهتا 
يف اإلعالن عن العرض األصيل، وال جيوز نرش التعديل 
إال بعد احلصول عىل املوافقة املسبقة للهيئة العامة للرقابة 
رسيان  أجل  مد  التعديل  نرش  عىل  يرتتب  وال  املالية، 
العرض، ما مل تقرر اهليئة مد مدة رسيان العرض، وذلك 
وفًقا للمربرات التي تراها رضورية حلامية مصلحة محلة 
السوق،  واستقرار  الرشاء  عرض  حمل  املالية  األوراق 
ويف مجيع األحوال، ال جيوز أن تزيد مدة عرض الرشاء 

األصيل بتعديالته عىل ثالثني يوًما. 

جواز سحب العرض أو العدول عنه يف حاالت استثنائية 
وردت عىل سبيل احلرص: )حتقق حدث جوهري ضار(:

عدم  فاألصل  عنه،  العدول  أو  العرض  سحب  عن  أما 
العرض  ملقدم  جيوز  فال  رسيانه،  مدة  طوال  ذلك  جواز 
ذلك  ومع  رسيانه،  فرتة  أثناء  عنه  العدول  أو  سحبه 
أجازت املادة )3٤5( من الالئحة سحب عرض الرشاء 
أو العدول عنه يف حالة حتقق حدث جوهري ضار، وبعد 

موافقة رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية.

احلدث   )326( املادة  يف  الالئحة  عّرفت  وقد  هذا 
اجلوهري الضار بأنه »أي حدث طارئ غري متوقع ينشأ 
بعد تقديم عرض الرشاء يؤثر سلًبا عىل الرشكة املستهدفة 

بالعرض أو نشاطها أو عىل قيمة أسهمها«.

السعودي  واالستحواذ  االندماج  الئحة  تضمنت  كام 
ذات األحكام املتعلقة باإلعالن عن رغبة عارض الرشاء 
السابعة  باملادة  املعروض عليها  الرشكة  السيطرة عىل  يف 
تغري  عند وجود  تعديله  أو  العرض  عرشة: حيق سحب 
غري معتاد يف سعر أسهم الرشكة املعروض عليها، أو عند 
تعرض الرشكة املعروض عليها للشائعات والتوقعات، 
التزام بموجب  بمجرد نشوء  العارض مسؤوالً  ويكون 

املادة الثالثة والعرشين من هذه الالئحة.

ويلزم توفر أمرين لتطبيق هذا االستثناء:

متوقع  غري  طارئ  حدث  هناك  يكون  أن  األول:  األمر 
نشأ بعد تقديم العرض. 

أو  الرشكة  عىل  سلبي  تأثري  له  يكون  أن  الثاين:  األمر 
نشاطها أو عىل قيمة األسهم. 

وال يلزم يف احلدث الطارئ هنا أن يكون حدًثا استثنائًيا 
كان  متى  االستثناء  هذا  تطبيق  رشوط  فتتحقق  عاًما، 
ال  آثاره  يف  أو  حدوثه  يف  املتوقع  غري  الطارئ  احلدث 
العرض،  حمل  الرشكة  عىل  يقترص  بل  بالعمومية،  يتسم 
بمخازن  حريق  نشوب  ضاًرا  جوهرًيا  حدًثا  فيعد 
أو  تشغيلها،  ترخيص  أو سحب  بمصانعها،  أو  الرشكة 
التشغيل، أو رفع سعر  تعديل قرار إداري بزيادة رسوم 
قبل  أو حدوث إرضار من  عنه،  الدعم  رفع  أو  الطاقة، 
ملكية  بشأن  قانوين  نزاع  نشوء  أو  بالرشكة،  العاملني 
قضائي  حكم  صدور  أو  املصنع،  عليه  املقام  العقار 
ببطالن عقود التخصيص املمنوحة من ِقبل اهليئة العامة 
جمال  يف  تعمل  لرشكة  اجلديدة  العمرانية  للمجتمعات 
االستثامر العقاري، وال يرسي هذا االستثناء إذا مل يكن 
له تأثري سلبي عىل الرشكة ذاهتا أو عىل نشاطها أو قيمة 
عىل  االستثنائي  احلدث  هذا  تأثري  اقترص  فلو  أسهمها، 
له  يكون  أن  دون  التنفيذية  اإلدارة  أو  املسامهني،  بعض 
لتطبيق  فال حمل  أسهمها،  وقيمة  الرشكة  مبارش عىل  أثر 

هذا االستثناء. 

ويرى جانب من الفقه -نؤيده- أن التزام مقدم العرض 
الوفاء  أن  أثبت  إذا  السابقة،  احلالة  غري  ففي  ينقيض، 
أجنبي  لسبب  قد أصبح مستحياًل  بالرشاء  أي  بالتزامه؛ 
االلتزام؛  العامة يف  للمبادئ  تطبيًقا  فيه، وذلك  له  يد  ال 
حيث تنص املادة )373( مدين عىل أنه »ينقيض االلتزام 
إذا أثبت املدين أن الوفاء أصبح مستحياًل لسبب أجنبي 

ال يد له فيه«. 

فرتة  انتهاء  قبل  بالرشاء  العرض  مقدم  التزام  فينقيض 
-بعد  بالرشاء  التزامه  تنفيذ  أصبح  إذا  العرض،  رسيان 
قانونية. وال يكفي  أو  فعلية  نشوئه- مستحياًل استحالة 
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أن يصبح تنفيذ االلتزام مرهًقا ما دام ال يزال ممكنًا، وال 
استحالة  العرض  مقدم  التزام  تنفيذ  يستحيل  أن  يكفي 
هذه  تكون  أن  جيب  بل  ينقيض،  حتى  قانونية  أو  فعلية 
العرض  ملقدم  يد  أجنبي ال  إىل سبب  االستحالة راجعة 
فيه، فإذا كانت االستحالة راجعة إىل خطأ مقدم العرض، 
العيني  تنفيذه  كان  ملا  ولكن  بالرشاء،  التزامه  ينقض  مل 
فااللتزام  التعويض،  طريق  عن  تنفيذه  وجب  مستحياًل 
باٍق بعينه وإنام حتول حمله من التنفيذ العيني إىل التعويض.

أجنبي؛  سبب  إىل  راجعة  االستحالة  كانت  إذا  أما 
كاحلادث الفجائي، والقوة القاهرة، فإن االلتزام بالرشاء 
ينقيض أصاًل طبًقا للقواعد العامة، وال يقترص األمر فيه 
يكون  ال  فالتعويض  تعويض،  إىل  حمله  يتحول  أن  عىل 
مستحًقا مادامت استحالة التنفيذ ترجع إىل سبب أجنبي، 
وال ترجع إىل خطأ مقدم العرض، ويرتتب عىل استحالة 
عن  لإلعالن  القانونية  اآلثار  مجيع  زوال  االلتزام  تنفيذ 

عرض الرشاء، واعتبار العرض كأن مل يكن)27(. 

تطبيًقا  اختيارية  تكون  أن  الرشاء  عروض  يف  واألصل 
ملبدأ لسطان اإلرادة يف الترصفات القانونية؛ إال أن بعض 
احلاالت يلتزم فيها مقدم العرض بتقديم عروض رشاء 
ملقدم  يكون  ال  ثم  ومن  رشوطه،  حتققت  متى  إجبارية 
بتقديمها، لذلك  ملزمًا  اختيار، وإنام يكون  العرض أي 
هنا  واإلجبار  اإلجبارية؛  الرشاء  عروض  عليها  أطلق 
قارص عىل املوجب مقدم العرض وليس القابل، ومصدر 
التزامه هذا مرجعه القانون وليس االتفاق؛ محاية ألقلية 

املسامهني)28(. 

والعرروض غري  العروض اإلجبارية  الفارق بني  ولعل 
بني  املساواة  حتقيق  إىل  هتدف  اإلجبارية  أن  اإلجبارية، 
حني  يف  بالعرض،  املستهدفة  الرشكة  يف  املسامهني  أقلية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :23٠ ص  السابق،  املرجع  الدين،  رسي  هاين  د.  راجع:   )27(
.239

لعروض  الترشيعى  التنظيم  املطريي،  عواض  حزام  نورة   )28(  
رشكات  يف  املسامهني  أقلية  ومحاية  االستحواذ  بقصد  الرشاء 
 ،2٠17 طبعة  مقارنة،  دراسة  الكويتي  للقانون  وفًقا  املسامهة 

ص13٤ وما بعدها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما   162 ص  السابق،  املرجع  برهان،  سمري  راغب  د.    )29(
وما  ص٤8  السابق،  املرجع  عواض،  حزام  نورة  ود.  بعدها. 

بعدها.  

عدد  عىل  السيطرة  حتقيق  اإلجبارية  غري  من  اهلدف  أن 
لذلك  عليها،  باالستحواذ  املستهدفة  الرشكة  أسهم  من 

نتعرض ألحكام العروض غري اإلجبارية: 

بداية تتعدد عروض الرشاء إىل صور كثرية حسب طبيعة 
به،  اخلاص  القانونى  مفهومه  منها  نوع  فلكل  نوع،  كل 
إىل  العروض  طبيعة  حيث  من  الرشاء  عروض  فتنقسم 
عروض أصلية، وعكسية، ومعدلة أو حمسنة، وعروض 
فتنقسم  املستهدفة  الرشكة  منافسة. وأما من حيث رضا 
إىل عروض الرشاء الودية، وعروض الرشاء غري الودية 

أو العادية.

حيث  من  اإلجبارية؛  غري  الرشاء  عروض  تتعدد  كام 
الرشاء  وعروض  النقدية،  الرشاء  عروض  إىل  املقابل 
املختلطة، وعروض  الرشاء  باألسهم، وعروض  املبادلة 
الكمية  حيث  من  أيًضا  وتنقسم  التخيريية.  الرشاء 
املطلوب رشاؤها إىل عروض الرشاء اجلزئية، وعروض 

الرشاء الكلية)29(.

وقد وضع املنظم السعودى بالئحة االستحواذ واالندماج 
القواعد  السعودي  املالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة 
الرشاء  لعروض  املنظمة  القانونية  واألحكام  اإلجرائية 
الرشكة  عىل  الفعلية  السيطرة  لتحقيق  اإلجبارية؛  غري 
رضورة  للرشاء  العارضة  الرشكات  بإلزام  املستهدفة، 
اتباع اإلجراءات القانونية امللزمة إلمتام عروض الرشاء 
غري اإلجبارية، ابتداء من املرحلة التمهيدية السابقة عىل 
تنفيذ  مرحلة  إىل  وصواًل  الرشاء،  عرض  تقديم  مرحلة 
الثالثة حتى اخلامسة، وكذلك  باملواد من  عرض الرشاء 
املادة  33٤وحتى  من  باملواد  املرصي  القانون  يف   احلال 
3٤8 من الباب الثانى عرش املضاف بقرار وزير االستثامر 
 ،1992 لسنة   95 رقم  للقانون   ،2٠٠7 لسنة   12 رقم 
اخلاص بسوق املال املرصي، مع وجوب مراعاة جمموعة 
من االلتزامات وحقوق األطراف املعنية يف  كل مرحلة 

من املراحل اإلجرائية إلمتام العرض.
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اإلجبارية  غري  الرشاء  لعروض  االحكام  تلك  وتتمثل 
يف مخسة مراحل: املرحلة األوىل هي املرحلة التمهيدية، 
ودراسة  للتفكري  وحده  العرض  بمقدم  خاصة  وتكون 
املستهدفة  الرشكة  مع  مرتبطة  تكون  قد  أو  العرض، 
تم  فإن  بينهام،  فيام  تفاوضات  وجدت  ما  إذا  بالعرض 
إىل  العرض  عن  االفصاح  يتم  أويل  اتفاق  إىل  الوصول 
وهي  الثانية؛  املرحلة  إىل  العرض  ينتقل  ثم  ومن  اهليئة، 
وبعد  اهليئة،  إىل  العرض  مستند  أو  املرشوع،  تقديمه 
وهي  الثالثة؛  املرحلة  إىل  ننتقل  العرض  مرشوع  تقديم 
فحص  بعد  وذلك  رفضه،  أو  للعرض  اهليئة  اعتامد 
اجلوانب  كافة  استيفاء  من  والتأكد  ومتحيصه  العرض 

القانونية الواجب توفرها.

بأخذ  الرابعة  املرحلة  تبدأ  اهليئة  وافقت  ما  وإذا 
طريق  عن  وذلك  العرض؛  بشأن  املسامهني  موافقة 
العرض  تنفيذ  يتم  وافقوا  فإن  الرشاء،  بعرض  إعالمهم 

وإمتامه)3٠(. 

املبحث الثاين

أسهم  رشاء  عروض  عىل  الناشئة  القانونية  اآلثار 
الرشكات

    تعد آلية العرض العام لرشاء أسهم الرشكة املستهدفة 
به إجياًبا موجًها للمسامهني بتلك الرشكة لتحقيق جمموعة 
من األهداف، قبل فرض السيطرة الفعلية عليها من قبل 
عىل  والرشكة  املسامهني  حقوق  محاية  أمهها  العارض؛ 
السواء، وتتمثل يف التزام األطراف املعنية باملحافظة عىل 
وكذلك  حمتمل،  رشاء  بعرض  املتعلقة  املعلومات  رسية 
خالل  التزامات  وهناك  والشفافية،  باإلفصاح  االلتزام 
فرتة رسيان عرض الرشاء؛ تتمثل يف التزام جملس إدارة 
العرض،  بإبداء رأيه يف مدى جدوى  املستهدفة  الرشكة 
فيها،  والعاملني  ومسامهيها،  للرشكة،  وأمهيته  ونتائجه، 
أي  اختاذ  عن  باإلفصاح  اإلدارة  جملس  التزام  وكذلك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)3٠(  د. هاين رسي الدين، املرجع السابق، ص 216 وما بعدها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباقي،  عبد  صالح  سامي  د.  راجع:  التفصيل  من  ملزيد   )31(  
عواض،  حزام  نورة  ود.  ومابعدها.  ص255  السابق،  املرجع 

املرجع السابق، ص7٠، 85 وما بعدها.

إجراء أو ترصف يعد حدًثا جوهرًيا ضاًرا) 31(، وهذا 
ما سنتناوله تفصياًل هبذا املبحث من خالل مطلبني: 

املطلب األول: التزامات ناشئة قبل فرتة عروض الرشاء.

املطلب الثاين: التزامات ناشئة أثناء فرتة عروض الرشاء. 

وفيام يأيت رشح وتوضيح لكل مبحث عىل حدة: 

املطلب األول 

التزامات ناشئة قبل فرتة عروض الرشاء

آثار  ذات  للرشاء  العامة  العروض  كانت  ملا   
التداول  وحركة  املالية،  األوراق  لسوق  بالنسبة  مهمة 
محايتها،  يلزم  متعددة  أطراف  بمصالح  وتتصل  فيها، 
وكذلك محاية املصلحة العامة، فإن غالبية الدول حترص 
عىل فرض جمموعة التزامات جيب مراعاهتا من األطراف 
املعنية بعمليات عروض رشاء أسهم الرشكات برضورة 
التزامهم بعدم إفشاء أية معلومات رسية مرتبطة بعرض 
رشاء حمتمل، وعىل الرشكة املستهدفة بالعرض فور تلقي 
املالية  الرقابة  هيئة  إىل  اإلفصاح  إليها  املقدم  العرض 
خالل  بعرضه  التقدم  العرض  مقدم  وعىل  املال،  بسوق 
مدة معينة ومعقولة، برشط أال تزيد يف مجيع األحوال عىل 
ستني يوًما من تاريخ اإلفصاح؛ وتتمثل تلك االلتزامات 

فيام ييل: 

أوالً: التزامات األشخاص املعنيني بالعرض:

بذل  بالعرض  املعنيني  األشخاص  عىل  جيب   
املعلومات  عن  اإلفصاح  عند  احلريص  الرجل  عناية 
أن  وجيب  رسيانه،  فرتة  خالل  الرشاء  بعرض  املتعلقة 
يقترص ما يتم نرشه من معلومات خالل هذه الفرتة من 
ِقبل هؤالء األشخاص، عىل العنارص الواردة باإلعالنات 
الواجبة وفًقا هلذا الفصل وبمذكرة املعلومات املقدمة من 
أو  بأية معلومات  اهليئة  العرض، كام جيب إخطار  مقدم 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 95 رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من   352 املادة  انظر:   )32(
لسنة 1992. 

)33( انظر: املادة ٤٠ من القانون رقم 95 لسنة 1992.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(34)- Jennifer Payne, takovers in English and German 

Lou nart publishing 2002.

الرشاء،  لعروض  القانوين  النظام  الباقي،  عبد  سامي  د.   )35(
سبق  دكتوراة  رسالة  برهان،  سمري  ود.  ص56.  سابق،  مرجع 

اإلشارة إليها، ص 182.

نرشها  أو  إعالهنا  قبل  الرشاء  بعرض  مرتبطة  بيانات 
العتامدها) 32(.

ثانًيا: التزامات املستشارين:

أية  إجراء  واملستقلني  املرتبطني  املستشارين  عىل  حيظر 
الرشاء  عرض  حمل  املالية  األوراق  عىل  تداول  عمليات 
خالل فرتة رسيانه، كام حيظر عليهم التعامل عىل األوراق 
املستهدفة  الرشكة  ألسهم  الرشاء  عرض  حمل  املالية 
بتحديد سعر هلا أعىل من السعر املحدد بالعرض، اعتباًرا 
عملية  تنفيذ  متام  وحتى  املحددة  املدة  انتهاء  تاريخ  من 
املراد  الرشكة  يف  للمسامهني  اململوكة  لألسهم  الرشاء 
احليلولة  عىل  املرّشع  من  حرًصا  وذلك  عليها،  السيطرة 
دون إمتام السيطرة بتملك الرشكة املستهدفة، واستحالة 
بواجبات  يلتزمون  الذين  األشخاص  هؤالء  من  تنفيذه 
عماًل  املستهدفة،  للرشكة  التملك  عقد  إمتام  يف  مهمة 
سوق  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )35٠( املادة  بنص 
رأس املال املرصي، وكذلك حيظر عىل هؤالء املستشارين 
بزيادة  املستهدفة  الرشكة  قامت  إذا  املرتبطني واملستقلني 
رأس ماهلا من خالل االكتتاب)33( يف أسهمها؛ وذلك 
ملواجهة نقص قد أصاب املوارد املالية للرشكة املستهدفة، 
أنشطتها  أداء  يف  االستمرار  عىل  القدرة  متنحها  والتي 
املختلفة، فتلجأ إىل سلوك هذا الطريق من خالل إصدار 
أسهم جديدة توجه الدعوة فيها إىل أشخاص غري معينني 
بعد  تلك األسهم،  االكتتاب يف  بقصد حثهم عىل  سلًفا 
ففي  املستهدفة،  للرشكة  العمومية  اجلمعية  موافقة  أخذ 
املرتبطني إلمتام عقد  يمتنع عىل األشخاص  احلالة  تلك 
هذه  يف  االكتتاب  الرشكة  تلك  عىل  والسيطرة  التملك 
األسهم املطوحة لزيادة رأس ماهلا، وإجياد املوارد املالية 
التي تؤدي إىل استمرارها يف نشاطها من ناحية، وتفادًيا 

من تعرضها للتصفية القضائية من ناحية أخرى)3٤(.

إمتام  عىل  التأثري  عدم  يف  احلظر  هذا  من  العلة  وتبدو 
عمليات االستحواذ من الرشكة الراغبة يف إبرامه، ومنًعا 
املختلفة  األطراف  بني  املصالح  تعارض  إحداث  من 
وخاصة  املستهدفة،  الرشكة  أسهم  رشاء  بعروض 

املسامهني األقلية منهم)35(.

 كام نصت الئحة االندماج واالستحواذ السعودي باملادة 
العارض  إدارة  الثامنة عرشة: »جيب عىل كل من جملس 
)يف حال كون العارض رشكة مسامهة مدرجة(، وجملس 
استشارة  عىل  احلصول  عليها،  املعروض  الرشكة  إدارة 
ماليني،  مستشارين  من  العرض  بشأن  ومتصة  مستقلة 
ويتم تعيينهم بموجب الفقرة )أ( من املادة الثالثة، وجيب 

إبالغ مسامهيهام بمضمون هذه االستشارة«.

عرشة  التاسعة  باملادتني  أيًضا  الالئحة  نصت  كام 
والعرشين عىل احلظر والقيود عىل التعامالت، فال جيوز 
خالل فرتة العرض للمستشار املايل أو القانوين للرشكة 
الرشكة  جمموعة  ضمن  شخص  أي  أو  عليها  املعروض 
مع  باالتفاق  يترصف  شخص  أي  أو  عليها  املعروض 
الرشكة املعروض عليها، أو تابع ألي منهام القيام برشاء 
أي  عىل  احلصول  أو  عليها  املعروض  الرشكة  أسهم 
مصلحة يف أسهم متنحه السيطرة عىل حقوق التصويت 

عىل تلك األسهم. 

ثالًثا: تعديل عرض الرشاء وسحبه:

جيوز ملقدم العرض بعد احلصول عىل موافقة اهليئة العامة 
للرقابة املالية تعديل رشوط إعالن عرض الرشاء، وذلك 
العرض  رسيان  فرتة  انتهاء  تاريخ  من  أيام  مخسة  قبل 
األصيل، عىل أن يتبع يف ذلك اإلجراءات املقررة بإعالن 
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يكون  أن  التعديل  لقبول  ويشرتط  األصيل،  العرض 
التعديل لصالح مالكي األوراق املالية املستهدفة بعرض 
رسيان  أجل  مد  التعديل  نرش  عىل  يرتتب  وال  الرشاء، 
للمربرات  وفًقا  ذلك،  خالف  اهليئة  تقرر  مل  ما  العرض 
األوراق  مالكي  مصالح  حلامية  رضورية  تراها  التي 
ومتطلبات  السوق  واستقرار  الرشاء  عرض  حمل  املالية 
املادتني )327( و)328(، وال جيوز أن تقل مدة رسيان 
عرض الرشاء بعد نرش التعديل عن يومني)36(، وجيوز 
ملالكي األوراق املالية حمل العرض األصيل يف حالة عدم 
موافقتهم عىل التعديل سحب أوامر البيع قبل انتهاء فرتة 

رسيان عرض الرشاء.

سحب عرض الرشاء والعدول عنه:

ال جيوز ملقدم العرض سحب عرض الرشاء أو العدول 
عنه أثناء فرتة رسيانه، إال يف حالة حتقق حدث جوهري 
ملقدم  جيوز  وال  اهليئة)37(،  رئيس  موافقة  وبعد  ضار، 
العرض أن يتقدم بعرض رشاء جديد إال بعد ميض ستة 
أشهر من تاريخ السحب أو العدول، ومتتد هذه املدة إىل 
اثني عرش شهًرا من تاريخ السحب أو العدول، يف حالة 
بتقديم  اهليئة  له  ترصح  مل  ما  اإلجباري،  الرشاء  عرض 
عرض جديد خالل مدة احلظر ألسباب جدية تقدرها، 
و)328(،   )327( باملادتني  اإلخالل  دون  كله  وذلك 
وهذا أيًضا ما أجازه النظام اإلنجليزي يف أحقية راغب 
عرض  يف  املتمثل  اخلاص  إجيابه  عن  بالعدول  التملك 
متى  املستهدفة،  للرشكة  والتملك  السيطرة  بنية  الرشاء 
توافر سبب مرشوع يربر له العدول عن إجيابه أو سحبه.

عىل  السعودي  واالستحواذ  االندماج  الئحة  نصت  كام 
بند  الثانية والثالثني فقرة )ب(  املادة  االلتزام ذاته بنص 
)1(، يف حالة عدم التزام العارض الذي أعلن أن العرض 
غري مرشوط بالنسبة للقبول بأي من متطلبات الفقرة )أ( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)38(  انظر املادة 7٠2 من تقنني املدينة والتعليق رقم )1( عليها:

“Failure to proceed exceptional circumstances;A 

change in general economic, industrial or political cir-

cumstances will not justify failure to proceed with an 

announced offer: to justify a decision not to proceed, 

circumstances of an exceptional and specific nature are 

required”

إليها،  اإلشارة  سبق  دكتوراة  رسالة  برهان،  سمري  د.  عن:  نقاًل 
ص267.

األورويب،  للمجتمع   13 رقم  التوجيه  من   ٤  -2٠ املادة   )39(
إليها، ص  راجع: د. سمري برهان، رسالة دكتوراة سبق اإلشارة 

.272:268

 95 رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من   3٤7 املادة  انظر:   )٤٠(
لسنة 1992.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 95 رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من   3٤٤ املادة  انظر:   )36(
لسنة 1992. 

)37( انظر املادة 3٤5 من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 
.1992

أن  العرض  قبل  مساهم  ألي  حيق  فإنه  املادة،  هذه  من 
يسحب قبوله ما مل تقرر اهليئة خالف ذلك؛ مثل اشرتاطه 
املستهدفة،  الرشكة  أسهم  من  معني  عدد  عىل  احلصول 
ولكن  العادية،  والظروف  باألسباب  االعتداد  عدم  مع 
الظروف  وهذه  األسباب  تلك  تكون  أن  برشط  مقيدة 
القوة والتأثري؛ بحيث يربر لصاحب اإلجياب يف  هلا من 
سحب إجيابه مع وجوب موافقة جملس panel يف بريطانيا 
عن  املوجب  وعدول   )38 االنسحاب)  قرار  اختاذ  قبل 
إجيابه، وتقدر تلك اجلهة املرشفة عىل اإلجراءات طبيعة 
هذه األسباب وتلك الظروف يف مدى قوهتا عىل السري 
وفًقا  بالتملك  املستهدفة  الرشكة  عىل  السيطرة  إمتام  يف 
لسلطة تلك اجلهة التقديرية والتي جيوز الطعن عليها أمام 
األورويب)39(،  املجتمع  يف  الوضع  هو  وهذا  القضاء، 
وكذلك ما قرره املرّشع األمريكي يف قانون وليام باملادتني 
من  املقدم  العرض  لصاحب  احلق  بإعطاء   )12G,14A(
قانونية  مسؤولية  أية  دون  عنه  والعدول  عرضه  سحب 

تقع عليه.

املستهدف  قبل  من  الرشاء  عرض  بقبول  االلتزام  ثالًثا:   
به)40(:

عىل مالكي األوراق املالية حمل عرض الرشاء، الراغبني 
لبيعها إىل  إليهم، إصدار أوامر  يف قبول اإلجياب املوجه 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 95 رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من   3٤8 املادة  انظر:   )٤1(
لسنة 1992.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السابق، ص  املرجع  الباقي،  عبد  د. سامي  ذلك:  انظر يف   )٤2(
1٠1 وما بعدها. 

)٤3( انظر: د. سمري برهان، رسالة دكتوراة سبق اإلشارة إليها، 
وما  ص257  األسهم،  لرشاء  العام  للعرض  القانوين  النظام 
بعدها. ود. طاهر شوقي، االستحواذ عىل الرشكة، مرجع سابق، 

ص٤3 وما بعدها

املالية خالل فرتة  السمرسة يف األوراق  إحدى رشكات 
إدراج هذه  الرشكات  الرشاء، وعىل هذه  رسيان عرض 
التداول بالبورصة، وفًقا للقواعد املنظمة  األوامر بنظام 
الذين استجابوا لعرض  املالية  لذلك، وملالكي األوراق 

الرشاء أن يعدلوا عن قبوهلم طوال فرتة رسيانه.

عدد  للبيع  املعروضة  املالية  األوراق  جتاوزت  وإذا 
األسهم املطلوب رشاؤها يف غري حاالت عرض الرشاء 
بالرشاء  يقوم  أن  العرض  مقدم  عىل  وجب  اإلجباري، 
بنسبة  الذين استجابوا لعرضه  من مجيع مالكي األسهم 
ما عرضه، كل منهم إىل جمموع األسهم املطلوب رشاؤها 

مع جرب الكسور لصالح صغار املسامهني.

فور  البورصة  لدى  الرشاء  عرض  نتيجة  إعالن  وجيب 
عمليات  تنفيذ  العرض  مقدم  وعىل  رسيانه،  فرتة  انتهاء 
اإلعالن  تاريخ  من  األكثر  أيام عىل  الرشاء خالل مخسة 

عن نتيجة عرض الرشاء)٤1(.

بالفقرة اخلامسة من  الثامنة واألربعون  املادة   كام نصت 
أنه: »جيب  الئحة االستحواذ واالندماج السعودي عىل 
من  التأكد  عليها  املعروض  الرشكة  إدارة  جملس  عىل 
ذي  الطرف  بتصويت  العالقة  ذات  باألحكام  االلتزام 
العالقة )أو أي شخص يترصف باالتفاق معه( الوارد يف 
النظام ونظام الرشكات ولوائحها التنفيذية عند اختاذ قرار 

بشأن العرض يف اجتامع اجلمعية العامة للمسامهني«.

»يعد  أنه  عىل  بنصها   )6( فقرة  ذاهتا  املادة  أكدت  كام 
العامة  اجلمعية  من  قرار  صدور  عند  منتهًيا  العرض 
أن  العارض  املوافقة عليه، وجيب عىل  بعدم  للمسامهني 

يشعر اهليئة بذلك«.

رشاء  عروض  بأن  الفصل  القول  يؤكد  الذي  األمر 
طبيعة  ذات  املالية  األوراق  ببورصة  الرشكات  أسهم 
قانونية خاصة للتعبري عن امتالك الرشكات باالستحواذ 

والسيطرة.

رابًعا: التزامات األشخاص املعنيني بالعرض:

جيب عىل األشخاص املعنيني بالعرض بذل عناية الرجل 
برشاء  املتعلقة  املعلومات  عن  اإلفصاح  عند  احلريص، 
أسهم الرشكة املستهدفة خالل فرتة رسيان مدة العرض، 
بمذكرة  الواردة  املعلومات  عىل  النرش  يقترص  أن  وجيب 
املعلومات املقدمة من صاحب العرض، ويف حالة وجود 
أو  عنه  اإلفصاح  جيب  بام  متصل  بيان  أو  معلومة  ثمة 
تعديله بام يشكل حدوث رضر بمصالح مالكي األوراق 
البيع،  يتعلق بسعر  فيام  بالرشاء، خاصة  املستهدفة  املالية 
وعىل األخص عند متام عملية التملك للرشكة، وحقهم 

يف البيع بأعىل سعر)٤2(. 

أثناء  الرشاء  بعمليات  املعنيني  األشخاص  ألزم  كام 
اهليئة  إخطار  برضورة  ذكرها،  السابق  اإلجراءات  اختاذ 
تضمنها  بيانات  أو  معلومات  يف  تعديل  أو  تغيري  بأي 
أو  عنه  اإلعالن  قبل  بالعرض  اخلاص  اإليداع  مرشوع 
باعتبارها  املالية،  للرقابة  العامة  اهليئة  من  نرشه العتامده 
اإلجراءات  وسالمة  حسن  مراقبة  يف  السلطة  صاحبة 
التداول،  املالية حمل  الواردة عىل األوراق  الترصفات  يف 
أطراف  بني  باملستثمرين،  واإلرضار  للتالعب  ومنًعا 
عروض الرشاء: العارض واملستهدف به، طاملا انرصفت 

إرادهتام إىل تنفيذه)٤3(.

املستشارين  من  املعاونني  األشخاص  عىل  حيظر  كام   
املرتبطني واملستقلني إجراء أي تداول عىل األوراق املالية 
حمل عرض الرشاء خالل فرتة رسيانه، كام ال جيوز هلم بعد 
انتهاء فرتة رسيان العرض، وحتى تاريخ تنفيذ عمليات 
عرض الرشاء، رشاء األوراق املالية املستهدفة بسعر أعىل 
من سعر عرض الرشاء املقدم منهم؛ منًعا للمضاربة عند 
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وجود تنافس يف الرشاء) ٤٤(. 

عىل  للسيطرة  بالرشاء  العرض  صاحب  ارتباط  وإزاء 
الرشكة املستهدفة والذى يكون -يف الغالب األعم- من 
حتقيق  نحو  األخرية  سياسات  توجيه  إىل  هتدف  رشكة 
»املسيطر  األوىل  بالرشكة  حمددة  اقتصادية  إسرتاتيجيات 
عليها« لتسري يف تلك الرشكة املسيطرة كرشكة تابعة)٤5( 
هلا أو لتهيئتها لعملية االندماج يف الرشكة املسيطرة)٤6( 
ُيطرح عىل  فإن سؤاالً  معه؛  مرتبطني  آخرين  بأشخاص 
وأثرها  االلتزامات  تلك  نوعية  حول  البحث  بساط 
جتارًيا  عماًل  يشكل  الرشاء  عرض  أن  باعتبار  القانوين، 
لكونه يرد عىل مال مصوص؛ متمثل يف األوراق املالية 
يتم من خالل أصحاب مصلحة يف إبرام هذا الترصف، 
فضاًل عىل أن صاحب العرض غالًبا ما يكون رشكة، فإن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسنة   17 رقم  اجلديد  التجارة  قانون  من   ٤7 املادة  انظر:   )٤7(
.1997

 )٤8( املادة )632( من القانون التجاري الفرنيس، وأيًضا املادة 
)٤( من القانون التجاري املرصي اجلديد.

وللمزيد انظر: د. صالح راشد احلمراين، دور رشكات السمرسة 
للقانون رقم 95 لسنة 1992 يف  املالية وفًقا  يف بورصة األوراق 
جامعة  احلقوق،  كلية  ماجستري،  رسالة  املال،  رأس  سوق  شأن 

القاهرة، سنة 2٠٠٠.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للقانون  التنفيذية  الالئحة  من  و35٠   352 املادتني:  انظر   )٤٤(
رقم 95 لسنة 1992. 

سابق،  مرجع  احلميد،  عبد  السيد  رضا  د.  انظر:  للمزيد   )٤5(
رشح قانون رشكات قطاع األعامل العام، ص61 وما بعدها.

عدم  أو  وجود   »The panel« إنجلرتا  يف  املجلس  حدد   )٤6(  
وجود اتفاق بالتعاون يف توفر النية للعمل مًعا لتحقيق السيطرة: 

قضية

(Marc Gregory Limited.Green coat Properties Limited)

«The essence of the matter is the intention (whether as 

a mettar of formal understanding or agreement or not) 

by the purchase to support or assist an attempt to se-

cure control of a company which to the knowledge of 

the purchaser at the time is likely to be taken by other 

shareholders, those others being aware of and accepting 

the support or assistance which the purchase is intended 

to make available» Weinberg, ibid. no.913.p.910.

ويرى واينربج: أن االتفاق بني بنك أو مروج لألسهم مع صاحب 
العرض ال يعد اتفاًقا بالتعاون ملجرد االتفاق فقط، كام أن تعاون 
مكتب املحاماة أو املحاسبة مع صاحب العرض لتقديم خدماهتم 
برهان،  نقاًل عن د. سمري  للتعاون. وهذا  اتفاقات  تعد  املهنية ال 

رسالة دكتوراة سبق اإلشارة إليها، ص 137.

مفرتًضا         تضامنًيا  التزاًما  يعد  األشخاص  هؤالء  التزام 
هذا  يكون  وال  العامة،  للقواعد  طبًقا  بينهم  فيام   )٤7  (
العمل  حمل  العامة  للعروض  بالنسبة  إال  التضامن 
فرض  به  وُيقصد  فيه،  املصلحة  أصحاب  بني  بالتعاون 
عرض  رسيان  وملدة  العرض  صاحبة  الرشكة  سيطرة 
ليس  العام  العرض  أو  التعاون  أن  يثبت  مل  ما  الرشاء، 

بقصد التملك وهيدف إىل حتقيق أغراض أخرى.

الرشكات  أسهم  رشاء  عروض  يميز  ما  أهم  من  وهذا 
بقصد  الرشكات،  أسهم  رشاء  عروض  من  غريها  عن 
االستثامر البحت وما هلا من خصائص خاصة، ولذلك 
ارتباط  أو  تنسيق  يف  يعملون  الذين  األشخاص  يعد 
متضامنني فيام بينهم؛ لتحقيق السيطرة بصدد االلتزامات 
التي يرتبها العرض العام للرشاء، أو التبادل بنية التملك 
وأعامل  الوساطة  ألن  البحت؛  االستثامر  بنية  وليست 
السمرسة من الترصفات القانونية التجارية وفًقا للقانون 
ويرتتب  السعودية،  العربية  واململكة  مرص  يف  التجاري 
الوفاء  عن  العام  العرض  صاحب  عجز  إذا  ذلك  عىل 
األشخاص  فيلتزم  أسهمهم  رشاء  بثمن  للمسامهني 

املتعاونون أو املرتبطون معه بالوفاء)٤8(. 

 املطلب الثاين

التزامات ناشئة خالل فرتة عرض الرشاء   

 تقوم اهليئة العامة للرقابة املالية بإلزام الرشكة املستهدفة 
أية حالة  مايل مستقل يف  رأي مستشار  بتقديم  بالعرض 
ترى اهليئة فيها رضورة لتقديمه؛ وذلك حلامية املسامهني 
عروض  حاالت  يف  كام  واستقرارها،  السوق  ومصالح 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلميد،  عبد  السيـد  رضـا  حسـام  د.  انظـر:  للمزيـد   )٤9(
جامعة  احلقوق،  كلية  دكتوراة،  رسالة  للرشكات،  املؤقتة  اإلدارة 

عني شمس، سنة 2٠1٠م.

الرشاء املنافسة، إذا كان أداء الرشكة املستهدفة وأرباحها 
مرتفعني من واقع ميزانياهتا.

 فيجب فور اإلعالن عن مرشوع العرض وما يرتبط به 
من معلومات جوهرية، وملجلس إدارة الرشكة املستهدفة 
جدوى  مدى  يف  رأيه  فيه  يوضح  بيان  إصدار  يف  احلق 
ومسامهيها  للرشكة،  أمهيته  ومدى  ونتائجه،  العرض، 
والعاملني فيها، كام ُيمتنع عىل جملس إدارة الرشكة أثناء 
العرض القيام بأي ترصف من شأنه أن يقّيد أو حيول بني 
وفًقا  وتقييمها  الرشاء،  وعرض  املالية  األوراق  مالكي 

ألسس التقييم السليمة.

إدارة الرشكة يملك سلطات واسعة يف  فإذا كان جملس 
إدارة الرشكة، واختاذ مجيع القرارات التي حتقق غرضها، 
ما مل تكن داخلة يف اختصاص اجلمعية العامة للمسامهني، 
يرتب  مثاًل،  الفرنيس  كالقانون  املقارن؛  القانون  فإن 
عىل  الرشكة  إدارة  تقترص  أن  للرشاء  العام  العرض  عىل 
مبارشة األمور اليومية، وترصيف أمور الرشكة املعتادة، 
دون غريها من الترصفات التي ترتب عىل الرشكة أعباء 
تتطلب  أو  للنظام  تعدياًل  تتضمن  أو  طويلة  فرتة  تثقلها 
موافقة اجلمعية العامة غري العادية للمسامهي. ومن هذه 
الترصفات إبرام عقود قروض طويلة األجل، أو إصدار 
رأس  زيادة  أو  أسهم،  إىل  السندات  حتويل  أو  سندات، 
ما  وهو  جديدة،  أسهم  إصدار  طريق  عن  الرشكة  مال 

يعرب عنه بنظرية اإلدارة املؤقتة بالرشكة)٤9(.

 أما القانون املرصي، فإنه وفًقا للامدة 3٤3 من الالئحة 
التنفيذية لقانون سوق رأس املال، يمتنع عىل جملس إدارة 
نرش  تاريخ  من  ومديرهيا،  بالعرض  املستهدفة  الرشكة 
عرض  مرشوعي  باعتامد  املال  لسوق  العامة  اهليئة  قرار 
تاريخ  وحتى  بالبورصة،  املعلومات  ومذكرة  الرشاء، 
إعالن نتيجة عرض الرشاء، القيام بأي إجراء أو ترصف 
يعد حدًثا جوهرًيا ضاًرا، وعىل املجلس ومديري الرشكة 
عن  اخلصوص  وجه  عىل  االمتناع  بالعرض  املستهدفة 

القيام بأي عمل مما ييل:

)أ( اختاذ قرار بزيادة رأس املال، أو إصدار سندات قابلة 
للتحويل إىل أسهم، إذا كان من شأن هذه الزيادة جعل 
مل  ما  وذلك  مستحياًل،  أو  مرهًقا  الرشكة  عىل  السيطرة 
يكن قرار الزيادة قد تم اختاذه قبل ميض ثالثني يوًما عىل 
األقل من تاريخ نرش قرار اهليئة باعتامد مرشوعي عرض 

الرشاء ومذكرة املعلومات.

املساس  أو ترصفات يكون من شأهنا  أعامل  إتيان  )ب( 
التزاماهتا  زيادة  أو  الرشكة  بأصول  جوهري،  بشكل 
وذلك  مستقباًل،  الرشكة  نشاط  تطور  إعاقة  أو  املالية، 
كله ما مل تكن هذه األعامل أو الترصفات قد متت يف إطار 
األعامل املعتادة ملبارشة نشاط الرشكة، ويف تاريخ سابق 
عىل قرار اهليئة باعتامد مرشوعي عرض الرشاء ومذكرة 

املعلومات.

بورصات  بإحدى  مقيدة  الرشكة  أسهم  كانت  إذا  )جـ( 
األوراق املالية، كان عىل املسامهني الراغبني يف الترصف 
رشكات  إحدى  إىل  لبيعها  أوامر  إصدار  أسهمهم  يف 
عرض  رسيان  فرتة  خالل  املالية  األوراق  يف  السمرسة 
بنظام  األوامر  هذه  إدراج  الرشكات  هذه  وعىل  الرشاء، 

التداول بالبورصة، وفًقا للقواعد املنظمة لذلك.

عدد  للبيع  املعروضة  املالية  األوراق  جتاوزت  إذا  )د( 
األسهم املطلوب رشاؤها يف غري حاالت عرض الرشاء 
بالرشاء  يقوم  أن  العرض  مقدم  عىل  وجب  اإلجباري، 
بنسبة  الذين استجابوا لعرضه  من مجيع مالكي األسهم 
ما عرضه، كل منهم إىل جمموع األسهم املطلوب رشاؤها 
مع جرب الكسور لصالح صغار املسامهني، وجيب إعالن 
فرتة  انتهاء  فور  البورصة  لدى  الرشاء  عرض  نتيجة 

رسيانه. 

وانطالًقا من ذلك فإن ما ذهب إليه املرّشع املرصي -من 
تعد  أعامل  إتيان  املستهدفة من  الرشكة  إدارة  منع جملس 
يعد  املستهدفة-  الرشكة  إدارة  تيسرًيا ألمور  يف حقيقتها 
الرشكة  حلامية  الترشيعية  والعناية  بالتنظيم  جديًرا  أمًرا 
مسايرة  تعديله  يستحب  لذلك  عليها،  السيطرة  املراد 
للقانون املقارن؛ كاملرّشع اإلنجليزي الذى أجاز ملجلس 
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إدارة الرشكة املستهدفة تسيري أمورها حلني انتقال امللكية 
القرارات  اختاذ  سلطة  من  ومتكينها  العارضة،  للرشكة 
املهمة واملؤثرة يف إدارة الرشكة مع حظر بعض األعامل 
التي تؤثر بالسلب عىل الرشكة املستهدفة يف جمال نشاطها. 

باًتا  إجياًبا  باعتباره  الرشاء  يف  العام  العرض  إىل  وُينظر 
موجًها إىل مسامهي الرشكة املستهدفة، يلتزم فيه صاحب 
العرض برشاء األسهم التي يقبل مسامهو الرشكة بيعها، 
يشتمل  أن  وجيب  اإلجياب،  هذا  عن  اإلعالن  ويلزم 
تعيني  وهي  لإلجياب،  اجلوهرية  العنارص  عىل  العرض 

املبيع والثمن.

كام يلتزم مقدم العرض باإلبقاء عىل إجيابه، إىل أن تنتهي 
إذا رغب  اإلنجليزي  القانون  العرض، ويف  مدة رسيان 
البيع  أوامر  يودع  فإنه  للعرض،  االستجابة  يف  املساهم 
لدى الوسيط املايل الذي يمسك حسابات أوراقه املالية 
أمر  إلغاء  للمساهم  وجيوز  العرض،  رسيان  فرتة  خالل 
إقفال  يوم  فيها  بام  العرض،  رسيان  فرتة  طوال  البيع 
العرض دون مسؤولية، يف حني أن صاحب العرض ال 
يستطيع سحب عرضه، إال بعد أخذ رأي اهليئة املرشفة 

ويف ظل ظروف استثنائية تقدرها.

خالله  يرد  بميعاد  يقرتن  إجياًبا  الرشاء  عرض  كان  وملا 
املسامهون يف الرشكة املستهدفة، فإنه وفًقا للامدة 1/93 
أن  إىل  إجيابه  عىل  »بالبقاء  املوجب  يلتزم  مرصي،  مدين 
قبل  العرض  املسامهون  قبل  فإذا  امليعاد«،  هذا  ينقيض 
لدى  األسهم  بيع  أوامر  بإيداع  وذلك  املدة،  انقضاء 
السمسار الذي يتوىل تنفيذ العملية، انعقد العقد )5٠(، 
وبالقبول ينعقد عقد بيع األسهم، ويصبح مقدم العرض 
أسهم،  من  متلكه  ما  بقدر  املستهدفة  الرشكة  يف  مسامًها 
البيع  أوامر  بإصدار  بقيامهم  قبوهلم  املسامهون  ويرتجم 

إىل رشكة السمرسة التي تتوىل تنفيذ العملية.

عن  عمالئهم  حلساب  العملية  تنفيذ  الوسطاء  ويتوىل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعروض  القانوين  النظام  أبوصالح،  الباقي  عبد  سامي  د.   )5٠(
الدين،  رسى  هاين  ود.  ص21.   ،13 بند  سابق،  مرجع  الرشاء، 

املرجع السابق، ص 228 وما بعدها. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)51( د. سمري برهان راغب، رسالة دكتوراة سبق اإلشارة إليها، 
ص2٤٠ وما بعدها. 

أن  البعض  ويرى  الثمن،  وتسلم  األسهم  تسليم  طريق 
العقد ينعقد بني صاحب العرض، وكل مساهم عىل حدة 
فور إصدار أمر البيع؛ حيث يعترب هذا األمر هو القبول، 
تنتهي مدة  أن  إىل  العقد معلًقا عىل رشط فاسخ  وينعقد 

رسيان العرض)51(. 

وتسقط كل أوامر البيع التي أصدرها املسامهون عند تقدم 
عرض منافس، وعىل ذلك فإن العقد ينعقد بني صاحب 
للمساهم حق  العرض وكل مساهم عىل حدة، ويكون 
أدنى  دون  العرض  رسيان  فرتة  خالل  البيع  أمر  إلغاء 
معدل  عرض  ُطرح  إذا  البيع  أوامر  تلغى  كام  مسؤولية، 
أو منافس، فإذا انتهت مدة رسيان العرض صار التعاقد 
هنائًيا، ومل يكن ممكنًا العدول عنه أو فسخه، وإال قامت 

مسؤولية املساهم املدنية هذا منظوًرا إىل املساهم. 

ال  أنه  عىل  األصل  فإن  العرض،  لصاحب  بالنسبة  أما 
بموافقة  إال  وسحبه،  العرض  عن  العدول  يستطيع 
عىل  توافق  لن  وهي  العرض،  بطرح  أذنت  التي  اهليئة 
سحب العرض إال يف ظروف استثنائية؛ كأن حيدث تغري 
جوهري يف السوق أو ظرف اقتصادي عام، أو تعرض 

صاحب العرض ألزمة مالية شديدة.

العامة تشرتط أن يكون  القواعد  إذا كانت  أنه  ويالحظ 
غري  هذا  فإن  جزئياته،  كل  يف  لإلجياب  موافًقا  القبول 
قد  إذ  للرشاء؛  العامة  العروض  يف  مضمونه  بكل  ممكن 
تزيد الكمية املراد بيعها من األسهم عىل الكمية املطلوبة 
برشط  العام  العرض  يقرتن  ما  غالًبا  ولذلك  تقل،  وقد 
إلغاء العملية، إذا مل تبلغ كمية األسهم حًدا معينًا- وهو 
احلد الذي حيقق هدف صاحب العرض يف السيطرة عىل 
الرشكة املستهدفة -وِمن ثم تنفسخ العقود التي متت مع 
أن  دون  الرشط،  حتقق  عند  للعرض  القابلني  املسامهني 

يلتزم صاحب العرض بأي تعويض. 

عدد  للبيع  املعروضة  املالية  األوراق  جتاوزت  وإذا 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعروض  القانوين  النظام  أبو صالح،  الباقي  عبد  د. سامي   )52(
الرشاء، مرجع سابق، بند 71، ص23٠ وما بعدها. 

األسهم املطلوب رشاؤها، يف غري حاالت عرض الرشاء 
بالرشاء  يقوم  أن  العرض  مقدم  عىل  وجب  اإلجباري، 
من مجيع مالكي األسهم الذين استجابوا لعرضه، بنسبة 
ما عرضه كل منهم إىل جمموع األسهم املطلوب رشاؤها، 
مع جرب املكسور لصالح صغار املسامهني؛ ومعنى ذلك 

أن العقد قابل للفسخ أو التعديل حسب األحوال.

املسامهني  العرض يصدر من  قبول  أن  تقدم  مما  ويتضح 
خالل فرتة رسيان العرض املمتدة من وقت افتتاحه إىل 
حني إقفاله، وليس من الرشكة أو إدارهتا، وكل ما متلكه 
الرشكة هو إحاطة املسامهني بالعرض وتقديم النصيحة، 
طرح  عىل  املال  لسوق  العامة  اهليئة  موافقة  فإن  كذلك 
بيع أسهمهم، بل  العرض ال تعني إجبار املسامهني عىل 
قبلوا  ما  وإذا  رفضه،  أو  العرض  قبول  حرية  هلم  يثبت 

يبقى هلم حق سحب هذا القبول.

وقبول،  بإجياب  ينعقد  التقليدي  العقد  كان  إذا  أنه  كام 
وأنه متى قام العقد صارت له قوته امللزمة، وإال تعرض 
العقد  فسخ  يكن  مل  ما  العقدية،  للمسؤولية  خيالفه  من 
العامة للرشاء جتيز  العروض  فإن  قاهرة،  إىل قوة  راجًعا 
عرضه،  عن  والرتاجع  االنسحاب  العرض  لصاحب 
ما  إذا  البائعني،  املسامهني  من  قبول  صدور  بعد  حتى 
تقدم منافس بعرض أفضل، ودون أن تقوم مسؤوليته، 
أصحاب  أودعها  التي  البيع  أوامر  لذلك  تبًعا  وتسقط 
األسهم لبيعها؛ لكي يتمكنوا بدورهم من االستفادة من 
القبول جائز، ولو  العدول عن  إن  املنافس، بل  العرض 
مل يكن هناك عرض منافس، بل وجيوز-يف حال وجود 
تقديم  عند  األصيل  العرض  لصاحب  منافس-  عرض 
وهو  حمسن،  أو  معدل  عرض  تقديم  منافسة،  عروض 
إلجياب  وإصداًرا  األول،  إلجيابه  وإلغاًء  هدًما  يعد  ما 
جديد برشوط جديدة، وهو ما يقع أيًضا عندما يشرتي 
بسعر  أسهاًم  املالية  السوق  خارج  من  العرض  صاحب 
رسيانه؛  فرتة  أثناء  عرضه  يف  املطروح  السعر  من  أعىل 
املسامهني؛  كل  من  اجلديد  بالسعر  بالرشاء  يلتزم  حيث 

حتقيًقا للمساواة فيام بينهم.

ويالحظ أنه ال جيمع بني طريف العقد جملس واحد، وِمن 

ونظًرا   ،)52  ( طرفيه  بني  مبارش  تفاوض  يوجد  ال  ثم 
الترشيعات  غالبية  فقد حرصت  العقد،  خلصوصية هذا 
عىل وضع تنظيم خاص به، خيتلف يف كثري من اجلوانب 
عن عقد البيع التقليدي، وألية حماوالت يقوم هبا جملس 
املرّشع  حظر  فقد  الرشاء،  عرض  إمتام  لعرقلة  اإلدارة 
املستهدفة  الرشكة  إدارة  جملس  عىل  رصاحة  املرصي 
بالعرض ومديرهيا القيام بأي إجراء أو ترصف يعد حدًثا 
بزيادة  قرار  اختاذ  جوهرًيا ضاًرا، وعىل وجه اخلصوص 
رأس املال أو إصدار سندات قابلة للتحويل إىل أسهم، 
وذلك إذا كان من شأن هذه الزيادة جعل عملية التملك 

لرشكة عن طريق العرض مرهقة أو مستحيلة. 

وذلك من تاريخ نرش قرار اهليئة باعتامد مرشوعي عرض 
تاريخ  وحتى  بالبورصة،  املعلومات  ومذكرة  الرشاء 
يوًما  الثالثني  خالل  أو  الرشاء،  عرض  نتيجة  إعالن 
السابقة عىل قرار اهليئة باالعتامد املشار إليه، وعىل ذلك 
يف  املال  رأس  زيادة  يف  سلطته  ممارسة  للمجلس  جيوز 
اهليئة ملرشوعي  تاريخ اعتامد  يوًما من  الفرتة قبل ثالثني 

عرض الرشاء ومذكرة املعلومات.

ويرى الباحث تأييد جانب من الفقه قرص هذه املدة؛ إذ 
كان جيب أال تقل هذه املدة عن ثالثة أشهر فقط؛ إذ إنه 
يف الواقع العميل أن جملس إدارة الرشكة يعلم حتاًم بقرب 
تقديم عرض الرشاء قبل تقديمه بثالثني يوًما، األمر الذى 
املال، هذا عىل خالف  يدفعه إىل اختاذ قرار بزيادة رأس 
لو أننا قيدنا سلطة املجلس يف هذا الصدد خالل األشهر 
العامة  اهليئة  قبل  العرض من  اعتامد  السابقة عىل  الثالثة 
للرقابة املالية، ويمنع جملس اإلدارة عن زيادة رأس املال 
اقرتب  قد  املرصي  املرّشع  ويكون  العرض،  اعتامد  بعد 
إدارة  جملس  عىل  حظرت  التي  املقارنة  النظم  من  كثرًيا 
الرشكة املستهدفة خالل فرتة رسيان العرض القيام بأي 
إجراء يكون اهلدف من ورائه منع أو عرقلة إمتام العرض 
 ،)53( العمومية  للجمعية  املسبقة  املوافقة  أخذ  بعد  إال 
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بأحكام املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية)5٤(.

اخلامتة والتوصيات:

أسهم  لرشاء  العارض  من  الصادر  اإلجياب  تالقى  متى 
عىل  الفعلية  السيطرة  يف  رغبته  بقبول  املستهدفة  الرشكة 
العرض  من  املنشود  القانوين  الترصف  انعقد  الرشكة، 
رشكة  وتصبح  املستهدفة،  الرشكة  عىل  باالستحواذ 
مستحوًذا عليها، والعارض سواًء كان شخًصا طبيعًيا أو 

اعتبارًيا يصبح مستحوًذا )55(.

املهمة؛  القانونية  اآلثار  من  جمموعة  ذلك  عىل  ويرتتب 
القانونية بني عروض رشاء األسهم،  الطبيعة  الختالف 
بتحقق  بالعرض،  املستهدفة  الرشكة  عىل  واالستحواذ 
التملك للرشكة املستحوذة عىل الرشكة املستحوذ عليها: 
املعنوية  بالشخصية  عليها  املستحوذ  الرشكة  احتفاظ 
املستحوذ  الرشكة  تأسيس  تعديل  ورضورة  املكتسبة، 
اإلدارة،  جملس  وانتخاب  األسايس،  ونظامها  عليها 
االستحواذ  عن  الناشئة  االقتصادية  اآلثار  عن  فضاًل 

املتمثلة يف االلتزام.

الرشكات  أسهم  رشاء  عروض  أن  الدراسة  أثبتت  لقد 
القانونية  والطبيعة  التعريف  حيث  من  ختتلف؛ 
تلك  عن  الناشئة  واآلثار  وااللتزامات  واخلصائص 
الذي  العارض  من  صادًرا  إجياًبا  باعتبارها  العروض 
يرغب يف االستحواذ والسيطرة عىل الرشكة املستهدفة، 
الرشكة  من  قبول  اإلجياب  هذا  يقابل  أن  بوجوب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)53( وهذا ما تقرره املادة 32/233 من القانون املايل والنقدي 
 31 يف  الصادر   2٠٠6 لسنة   387 رقم  القانون  بموجب  املعدل 

مارس 2٠٠6 واخلاص بعروض الرشاء بقصد االستحواذ.

 )5٤( د. حسن حممد هند، مدى مسؤولية الرشكة األم عن ديون 
رشكاهتا الوليدة يف جمموعة الرشكات مع إشارة خاصة للرشكات 
عني  جامعة  احلقوق،  كلية  دكتوراة،  رسالة  القوميات،  متعددة 

شمس، ص 57 وما بعدها. 

)55( د. أمحد عبد الرمحن امللحم، مدى مالفة االندماج والسيطرة 
القانونيني  بني  مقارنة  حتليلية  دراسة  التجارية  املنافسة  ألحكام 
جملة  الكويت،  يف  الوضع  إىل  اإلشارة  مع  واألورويب  األمريكي 

احلقوق، السنة التاسعة عرشة، العدد الثالث، جامعة الكويت.

املعروض عليها، وإال أصبح هذا اإلجياب الذي مل يقابله 
قبول يعترب منتهًيا، وال يرتب أي أثر قانوين عىل الرشكة 

املعروض عليها.

الرشكات  أسهم  رشاء  عروض  أن  الدراسة  أكدت  كام 
ترتب آثار اإلجياب الالزم إلبرام عقود التملك بالسيطرة 
عىل الرشكة املعروض عليها، بمجرد قبول هذا العرض 
بالعرض،  املعنية  األطراف  من  وااللتزام  العارض،  من 
بام يلتزم به املوجب وفًقا للقواعد العامة يف إبرام العقود 
اإلجياب  صدور  عىل  ترتتب  التي  القانونية  والترصفات 
الترصفات  واإلبقاء علية ملدة زمنية حمددة، ومنع بعض 
تعديله  أو  سحبه  جواز  ومدى  رسيانه  خالل  أو  أثناءه 
احلقوق  عىل  للمحافظة  العرض؛  رسيان  فرتة  طوال 
جملس  نظر  وإعادة  عليها،  املعروض  بالرشكة  املكتسبة 
بيعها لرشكة  إدارهتا يف حتسني أوضاع الرشكة، وتفادي 
آخر؛  أو  بشكل  عليها  ترغب يف فرض سيطرهتا  أخرى 

استحواًذا أو اندماًجا.

النتائج  من  جمموعة  إىل  الدراسة  خلصت  لذلك 
والتوصيات تتمثل يف اآليت:

النتائج: 

عن  عبارة  خاصة،  طبيعة  ذات  الرشاء  عروض  أن   -1
فرض  يف  رغبته  عن  للتعبري  العارض  من  صادر  إجياب 

سيطرته عىل الرشكة املستهدفة. 

املنصوص  والقبول  اإلجياب  أحكام  توفر  رضورة   -2
عليها يف القواعد العامة؛ لضامن صحة وسالمة عروض 

الرشاء من عيوب اإلرادة.  

اإلجياب  برشوط  األسهم  رشاء  عروض  اقرتان   -3
باالستحواذ  املستهدفة  الرشكة  متلك  إلمتام  والقبول 

عليها. 

خاصة؛  قانونية  طبيعة  ذو  الرشكة  عىل  االستحواذ   -٤
تتعلق بأحكام الترصفات الناقلة للملكية، واآلثار املرتتبة 

عىل ذلك فيام يتعلق بصحة وبطالن الترصف.

5- عروض الرشاء تنطبق عليها أحكام اإلجياب والقبول 
عليه  فتنطبق  االستحواذ  أما  الترصف،  إلبرام  الالزمة 
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أحكام العقد ذاته بالفسخ واالنحالل للرابطة العقدية. 

املستهدفة  الرشكة  تأسيس  عقد  تعديل  وجوب   -6
بعرض الرشاء ونظامها األسايس.

بنقل  اخلاصة  والضوابط  األحكام  مراعاة  رضورة   -7
إلمتام  الرشاء  بعرض  املستهدفة  للرشكة  األسهم  ملكية 

عمليات االستحواذ واالندماج.  

التوصيات:

املنظم  حذو  برضورة  املرصي،  املرّشع  مناشدة   -1
تنظم  مواد  وضع  يف  التنفيذية(  )السلطة  السعودي 
قانون  خالل  من  الرشكات؛  ومتلك  االستحواذ 
بقصد  األسهم؛  رشاء  عروض  والئحة  الرشكات، 
ألسهم  الرشاء  عروض  بني  لالختالف  االستحواذ 
الرشكات واالستحواذ عليها، كام فعل املنظم السعودي 
بموجب الئحة االستحواذ واالندماج السعودي وقانون 

الرشكات.

التنفيذية  السلطة  يف  ممثاًل  السعودي  املنظم  مناشدة   -2
بإجراء تعديل عىل الئحة االستحواذ واالندماج بتحديد 
النسب املوجبة لنوعية عرض الرشاء الواجب استخدامه 
عند الرغبة يف فرض السيطرة الفعلية عىل الرشكة املراد 

االستحواذ عليها. 

السعودي  املرّشع املرصي، واملنظم  3- مناشدة كل من 
خاص  فصل  وإضافة  بتعديل  التنفيذية  السلطة  يف  ممثاًل 
الرشكات  وانقضاء  واالنقسام،  واالندماج  باالستحواذ 
واآلثار  الرشكات  عىل  االستحواذ  عمليات  بتنظيم 

القانونية املرتتبة عىل ذلك عىل غرار األنظمة املقارنة.

٤- رضورة تعديل نص املادة السادسة عرشة من قانون 
الشخص  لرشكة  املنظمة  اجلديد  السعودي  الرشكات 
الواحد؛ ألن عروض الرشاء ألسهم الرشكات ال يرتتب 
عليها رشكة شخص واحد فقط، بل يتحقق االستحواذ 

بني رشكة مسامهة ورشكة مسامهة أخرى.

العربية  اململكة  املال يف كل من  5- نويص هيئة أسواق 
السعودية بوضع تعريف حمدد لعروض الرشاء؛ خللوها 
القانوين  املفهوم  صياغة  بإعادة  مرص  ويف  ذلك،  من 

الرشكة  عىل  الفعلية  السيطرة  بقصد  الرشاء  لعروض 
النظام  من   326 باملادة  عليها  املنصوص  املستهدفة 

املرصي.

6- نويص املنظم السعودى واملرصي عىل رضورة تعديل 
القوانني املنظمة للمنافسة ومنع املامرسات االحتكارية، 
امللكي  السمو  قانوين رصيح حيق لصاحب  بوضع نص 
أو لرئيس اجلمهورية حسب األحوال بمنع إمتام عروض 
ترتب  متى  بالسيطرة  قائمة  رشكات  املستهدفة  الرشاء 
عىل ذلك احتكار لسلعة أو خدمة معينة كام هو احلال يف 

الواليات املتحدة االمريكية.

العربية  اململكة  املال يف كل من  7- نويص هيئة أسواق 
برضورة  تقيض  جديدة  مادة  بإضافة  ومرص  السعودية 
إال  العرض  من  املستهدفة  بالرشكة  العامل  عىل  احلفاظ 
العرض  مقدم  إلزام  أو  رضورية،  اقتصادية  ألسباب 
الرشكة جتاه  عىل  االستحواذ  بعد  مططه  عن  باإلفصاح 
العاملني، بعدم االستغناء عنهم ملدة عامني أو ثالثة عىل 
اإلهناء  حالة  يف  للتعويض  أدنى  حد  وضع  مع  األقل، 
ومواجهة  البطالة  مشاكل  لتفادي  اقتصادية؛  ألسباب 

األعباء االجتامعية.

العربية  اململكة  املال يف كل من  8- نويص هيئة أسواق 
تدواليت؛  عليه:  يطلق  بنظام  األخذ  ومرص  السعودية 
حيث يقوم هذا النظام بإشعار مسامهي الرشكة املستهدفة 
برسائل إلكرتونية؛ ليستطيع املسامهون مطالعة تفاصيل 
يعالج  نظام  أنه  عىل  فضاًل  رفضه؛  أو  لقبوله  العرض 
مسألة تقاعس املسامهني عن احلضور للجمعيات العامة. 

العربية  اململكة  املال يف كل من  9- نويص هيئة أسواق 
إضافية  مدة  إعطاء  عىل  تنص  أن  ومرص  السعودية 
اإلفصاح  طلب  حالة  يف  الطلب،  فحص  ملدة  مساوية 
عن معلومات إضافية من صاحب العرض؛ وذلك لعدم 

كفاية املدة األصلية املنصوص عليها حاليا.

اململكة  من  كل  يف  املال  أسواق  هيئة  نويص   -1٠
الشفافية  مبدأ  تفعيل  بوجوب  ومرص  السعودية  العربية 
هذا  تطبيق  يف  قصور  هناك  زال  ال  حيث  واإلفصاح؛ 
املبدأ؛ خاصة جتاه أقلية املسامهني املعرتضني عىل عروض 
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الرشاء بقصد االستحواذ والسيطرة.
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املعامل األثرية وأثرها عىل العقيدة اإلسالمية

المعالم األثرية وأثرها على العقيدة اإلسالمية
 د.عمر حممد العمر 

  ملخص البحث  
جاءت هذا الدراسة حتت عنوان )املعامل األثرية، وأثرها 
هذه  إلجراء  الداعي  وكان  اإلسالمية(،  العقيدة  عىل 
االهتامم  برضورة  تنادى  التي  األصوات  كثرة  الدراسة 
بإحياء اآلثار و تقديسها واحلث عىل دراستها، والسعي 
ذلك  فتطلب  واجلامعات،  املعاهد  يف  لتدريسها  احلثيث 
وقفًة مهمًة؛ ألن إحياء اآلثار املتعلقة بالرشيعة اإلسالمية 
و تقديسها له العديد من املخاطر التي متس قضايا العقيدة 
عىل  الضوء  تسليط  إىل  الدراسة  هدفت  اإلسالمية.وقد 
هذا  يف  منها  الفكرية  خاصة  اإلسالم،  أعداء  أهداف 
ضمنها:  ومن  األفكار،  هذه  ضد  والوقوف  الوقت، 
الدعوة إىل إحياء و تقديس اآلثار القديمة، وال شك يف 
ثم  الفرد،  عقيدة  يف  التشكيك  هو:  املقصود  اهلدف  أن 
املجتمع.وقد اتبعت منهج الوصف والتحليل، منتهيًا إىل 

عدة نتائج، منها:

الدولة،  متتلكها  للجميع،  ا  عامًّ ملًكا  اآلثار  تعد   .1
وتسعى للحفاظ عليها، واحلرص عىل تنظيمها بام حيقق 

املصلحة العامة للمجتمع.

2. من اآلثار ما جيوز االهتامم به، ومنها ما حيرم املحافظة 
عليه.

الطرق  من  وتعظيمها  اآلثار  إحياء  إىل  الدعوة  أن   .3
املفسدة للعقيدة.

وعدد من التوصيات، كان أمهها:

األفكار،  هذه  ملثل  األمة  علامء  تصدي  رضورة   .1
وكشف زيفها بالدليل، وبيان ماطرها عىل عقيدة الفرد 

واملجتمع. 

حراسة  يف  بواجبهم  يقوموا  أن  العلامء  عىل  جيب   .2
شأهنا  من  ذريعة  أو  شائبة  كل  من  والرشيعة،  التوحيد، 

تعكري صفومها.

الكلامت املفتاحية:

 إحياء الرتاث- اآلثار- تعظيم اآلثار- النُّصب- حراسة 
التوحيد.

Abstract

This study was conducted with the title of “An-
cient Monuments and its Impact on Islamic Doc-
trine” The reason for conducting this study was 
due to the large number of voices calling for the 
need to preserve and revive the old monuments 
and urging researchers to study it and to be taught 
in schools and universities. This study, therefore, 
is a response to these calls which could lead to 
undesirable consequences affecting the Islam-
ic doctrine.  The study attempted to shed some 
light on these false goals which are raised by 
Islamophobic, especially the ideas and thoughts 
related to the call to preserve and revive ancient 
monuments. By adopting the descriptive analy-
sis method, this research revealed the following 
results:

1. The monuments are public property, owned by 
the government which strive to preserve them, 
and ensure that they are kept for the public in-
terest.

2. Not all monuments are advised to be pre-
served, but some of them.

3. The call to preserve the ancient monuments is 
one of the ways affecting the doctrine negatively.

Some of the recommendations include:

1. The need to resist the call to preserve the an-
cient monuments by the respected scholars and 
clarifying its negative impact on the Muslims’ 
doctrine. 

2. The scholars are requested to do their duty 
against anything that may affect the purity of Is-
lamic faith and the Sharia.

Keywords:

 heritage reviving, monuments, glorifying monu-
ments, guardianship of monotheism, statues
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، 
وعىل آله وصحبه وسلم؛ وبعد:

أمهية  ذا  أصبح  القديمة  واملوروثات  اآلثار  تعظيم  فإن 
من  الكثري  وعنيت  املجتمعات،  من  كثري  عند  كبرية 
عليها،  واإلرشاف  بحاميتها،  واملؤسسات  الوزرات 

وترميمها، بل ُعظَِّمْت عند كثري من الناس.

وإذا نظرنا إىل ما َيعمد إليه أعداء اإلسالم من حماوالت، 
هلا،  حرص  ال  كثرية  نجدها  الفكرية؛  الناحية  يف  خاصة 
يف  املسلمني  ثقة  زعزعة  إىل  ترمي  التي  تلك  خاصة 
عقيدهتم، ومن أهم مضامينها: الدعوة إىل إحياء اآلثار 
حضارات،  عىل  تشتمل  والتي  القديمة،وتقديسها 
وقباب،  وقبور،  ومتاثيل،  وتقاليد،  وعادات،  وفنون، 
وغريها.وال ريب أن الدعوة إىل مثل هذه األفكار سيظل 
التمسك  عن  وإبعادهم  املسلمني  إشغاَل  مقصوده: 
املجيد؛  وتراثهم  الصالح،  السلف  وسرية  بإسالمهم، 
باآلثار  العناية  اجيال ذات عقيدة مزعزعة. وتعد  لتنشأ 
هبذا األسلوب مظهرًا واضحًا وداعيًا إىل الرشك باهلل –
استملكها  قد  الطباع  إليه؛ ألن  الدعاة  أكثر  تعاىل- عند 
من  يناقضه  وما  التوحيد  بدراسة  العناية  يف  الضعف 
سلوكيات ومعتقدات، فقد يصري املرء إىل تعظيم اآلثار 
بباعث الفضول، دون اإلحاطة باخلطر احلقيقي من وراء 
يف  الدراسة،  هذه  فكرة  قامت  ذلك؛  أجل  من  ذلك. 
حماولة إليضاح احلق وبيانه؛ حراسة للتوحيد، وتوجيًها 
يبقى  أن  رجاء  واألفراد؛  املجتمعات  لسلوك  وتقوياًم 
بغري  القلب  يتعلق  وأال  الدخائل،  من  عافية  يف  الدين 

خالقه.

أمهية الدراسة:

تكمن أمهية املوضوع فيام يأيت:

املؤدية  الوسائل  أخطر  من  وتقديسها  اآلثار  إحياء   .1
إىل الرشك الذي أمرنا باجتنابه وسد كل القرائن املفضية 
نفسه  املرء عىل  أن خياف  التوحيد  أن من كامل  كام  إليه، 
من الوقوع يف الرشك، قال تعاىل مرًبا عن إبراهيم عليه 

السالم: ﴿َواْجنُْبنِي َوَبنِيَّ َأْن َنْعُبَد اأْلَْصنَاَم﴾

 ]إبراهيم: 35[.

2. بيان حكم اإلسالم يف إحياء اآلثار وتقديسها والعناية 
بأمور اجلاهلية وشخصياهتا.

أهداف الدراسة:

وبيان  وتقديسها،  اآلثار  إحياء  قضية  من  التحذير   .1
املوقف الرشعي منها.

2. التأكيد عىل حظر اختاذ جمسامت آلثار النبي صلى اهلل عليه وسلم.

مشكلة الدراسة:

واالهتامم  بالزيارة،  وقصدها  اآلثار  إحياء  بإباحة  القول 
اهلل  -ريض  الصحابة  فعل  مع  يتعارض  تقديسها؛  و  هبا 
اهتاممهم  يبلغنا  ومل  عنهم،  ذلك  يثبت  مل  حيث  عنهم- 
أو  الرضوان،  شجرة  مكان  أو  مثاًل،  حراء  أو  ثور  بغار 
آثار  فيها  وسلم.  عليه  اهلل  صلى  للنبي  التي كان  غريها من األماكن 
ألن  املرشوعية؛  عدم  عىل  ذلك  فدل  رشيفة؛  ومواقف 

هذا كان ممكنًا ومل يعملوه. 

منهج الدراسة:

عمدت إىل استخدام عدد من املناهج البحثية، عىل النحو 
اآليت:

اآلثار ومدى  بالوقوف عىل حقيقة  الوصفي:  املنهج   .1
أمهيتها.

2. املنهج االستقرائي: بتتبع واستقراء مفردات املوضوع، 
وأقوال العلامء يف مسألتنا.

3. املنهج التحلييل: بتتبع أساس االختالف بني العلامء يف 
مسألتنا، وبيان أدلتهم، وصوالً للراجح منها.

حدود الدراسة:

حدودها  بل  زمانية؛  أو  مكانية  حدود  للدراسة  ليس 
من  اإلسالمية  الرشيعة  حكم  بتوضيح  تتعلق  معنوية 
عليها،  املرتتبة  النتائج  وبيان  وتعظيمها،  اآلثار  إحياء 

وتوضيح خطرها عىل كل من الفرد واملجتمع.

الدراسات السابقة:
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األمة  عىل  تعظيمها  وأثر  واملشاهد  اآلثار  1-دراسة: 
أصول  كلية  اجلفري،  العزيز  عبد  للباحث:  اإلسالمية، 
الدين بجامعة أم القرى، عام 1٤2٤هـ، حيث حتدث فيها 
الباحث عن اآلثار يف قوم نوح، وأهل الكتاب، واهلند، 
اإلسالم،  إىل  تنتسب  التي  الفرق  وبعض  والفرس، 
يف  اآلثار  تعظيم  تناول  وكذلك  والصوفية،  كالرافضة 
أثر  عن  وحتدث  لذلك،  ونامذج  والسنة  الكريم  القرآن 
الدراسة  تتوسع  األمة اإلسالمية. ومل  اآلثار عىل  تعظيم 
يف بيان االنتفاع باآلثار، مع احلفاظ عىل التوحيد، األمر 

الذي عنيت به دراستنا. 

2- دراسة: العقيدة اإلسالمية وتعظيم اآلثار، للباحث: 
عيل أبو الفتح محزة، ماجستري كلية أصول الدين بجامعة 
عن  باحثها  حتدث  عام2٠٠8م،  بالسودان،  درمان  أم 
عىل  واملكانية  واجلسدية  القولية  والشعوب  األمم  آثار 
متلف دياناهتم ودرجاهتم، حيث يعرض يف ذلك عناية 
األمم هبذه اآلثار واالهتامم هبا يف عصور ما قبل اإلسالم 
إىل اهلل  وبعده، متمثاًل يف عبادهتا والتربك هبا، والتوسل 
تعاىل هبا. وقد قدم الباحث جهًدا مبارًكا، متيزت دراستنا 
الذرائع  سد  جهة  من  وأصوله  بالفقه  املسألة  بربط  عنه 
العقدية،  الناحية  من  بالتوحيد،  اإلرضار  إىل  املفضية 

وكذا املادية )السياحية(.

3- دراسة: أحكام اآلثار يف الرشيعة اإلسالمية- دراسة 
عقدية، جملة الدراسات العقدية، الباحث: خالد بن عبد 
اجلامعة  ع16،  مج8،  طبعة2٠15م،  السيف،  العزيز 
بالسعودية،  الدين  وأصول  الدعوة  كلية  اإلسالمية، 
وقد هدفت الدراسة إىل بيان موقف الرشيعة اإلسالمية 
يتعلق باجلانب  التاريخ، خاصة ما  من اآلثار، وملفات 
املحافظة  وما حيرم  به،  االهتامم  ما جيوز  وبيان  العقدي، 
العقدي  بالعرض  البحث  متيز  وقد  اآلثار.  من  عليه 
والعقدي  التارخيي  العرض  بحثنا  وأضاف  للموضوع، 
التي  اآلثار  تعظيم  خطورة  ومدى  املقاصدي،  والفقهي 

ترض بالتوحيد. 

الفقه  ماجستري  اإلسالمي،  الفقه  يف  اآلثار  محاية   -٤
اإلسالمية  اجلامعة  يف  والقانون  الرشيعة  بكلية  املقارن 
بغزة، للباحث: أمحد خالد نوفل، 2٠17م، واستهدفت 

أرشدت  وقد  اإلسالمي،  الفقه  اآلثار يف  محاية  الدراسة 
الدراسة إىل نتائج عدة، منها:

الدولة  متلكها  لألجيال،  ا  عامًّ ملًكا  اآلثار  تعترب   -
وترعاها، وتنظمها بام حيقق مصالح املجتمع.

توفرت  فإذا  العام،  املال  اآلثار رسقًة من  تعترب رسقة   -
ْت جريمة تستوجب احلد. رشوطها ُعدَّ

إتالف  اآلثار صورة من صور  إتالف  اإلسالم  اعترب   -
املال العام، وشكاًل من أشكال اإلفساد يف األرض.

وقد أغفلت الدراسة البيان العقدي خلطورة محاية اآلثار، 
بالتوحيد،  اإلرضار  من  ذلك  عىل  املرتتبة  واملآالت 
التي  املخاطر  من  ونحوه  الرشع،  يعظمه  مل  ما  وتعظيم 

عوجلت يف بحثنا، إضافة إىل مدى االنتفاع باآلثار.

خطة الدراسة:

وخامتة،  ومبحثني،  مقدمة،  عىل  الدراسة  اشتملت 
وفهرس.

أما املقدمة؛ فقد سبق بياهنا.

ومدى  ونشأهتا،  اآلثار  حقيقة  األول:  املبحث  وأما 
االهتامم هبا.

فيتضمن ثالثة مطالب:

املطلب األول: حقيقة علم اآلثار.

املطلب الثاين: نشأة وأمهية علم اآلثار.

من  ليس  وتقديسها  باآلثار  االهتامم  الثالث:  املطلب 
عوائد أهل اإلسالم.

وأما املبحث الثاين: موقف الرشيعة اإلسالمية من إحياء 
اآلثار وتعظيمها.

فيتضمن مخسة مطالب:

املطلب األول: أنواع اآلثار.

املطلب الثاين: أسباب تعظيم وتقديس اآلثار واالفتتان هبا.

املطلب الثالث: حكم إحياء اآلثار وتعظيمها يف الرشيعة 
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اإلسالمية.

ا. املطلب الرابع: حكم االنتفاع باآلثار ماديًّ

أهل  عىل  اآلثار  وتعظيم  إحياء  أثر  اخلامس:  املطلب 
اإلسالم.

وأما اخلامتة:

 فضمنتها خالصة النتائج، والتوصيات.

وأما الفهرس:

 فيشمل املراجع.

املبحث األول

حقيقة علم اآلثار ونشأهتا، ومدى االهتامم هبا

ويتضمن ثالثة مطالب:

املطلب األول: حقيقة علم اآلثار.

املطلب الثاين: نشأة وأمهية علم اآلثار.

أهل  عوائد  من  ليس  باآلثار  االهتامم  الثالث:  املطلب 
اإلسالم.

املطلب األول: حقيقة علم اآلثار

 أوالً: حقيقة اآلثار يف اللغة:

 اآلثار مجع أثر، ويأيت عىل عدة معاٍن، منها: بقية اليشء، 
ورسمه، والعالمة عليه، ويطلق عىل اخلرب.

قال اخلليل بن أمحد -رمحه اهلل-: األثر: بقّية ما ترى من 
ُكّل يشء، وما ال ُيَرى بعد ما ُيْبقي ُعْلَقًة )1(.

ومنه قوله تعاىل: ﴿َأَومَلْ َيِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفَينُْظُروا َكْيَف 
ًة  ِذيَن َكاُنوا ِمْن َقْبِلِهْم َكاُنوا ُهْم َأَشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّ َكاَن َعاِقَبُة الَّ
َوآَثاًرا يِف اأْلَْرِض َفَأَخَذُهُم اهللَُّ بُِذُنوهِبِْم َوَما َكاَن هَلُْم ِمَن 

اهللَِّ ِمْن َواٍق﴾ ]غافر:21[ )2(.

ثانًيا: حقيقة اآلثار يف االصطالح:

القديمة  والعامئر  األبنية  »ملفات  بأهنا:  الراغب  عرفها 
والرسوم  والتامثيل،  والنقوش،  واملعابد،  كاملقابر، 

وغريها، أو: هي ما خلفه السابق لالحق«)3(.

وبعبارة أخرى: القصور واألبنية واملتاحف وغريها من 
املعامل التي تعود لسالف الزمن.

العامرة  بقايا  يف  يبحث  الذي  العلم  هو  اآلثار:  وعلم 
وأماراهتا، واملخلفات األثرية يف العصور الغابرة.

املطلب الثاين: نشأة وأمهية علم اآلثار:

أول  أن  ورد  وقد  ومتلفة،  بطيئة  نشأة  اآلثار  علم  نشأ 
نشأته كانت عبارة عن جمرد اكتشافات وجهود قد بذلت 
طريق  عن  البلدان  أطوال  عىل  كالتعرف  فردية،  بطريقة 
السياح خالل القرن )12 من امليالد(، ومن أقدم الرحالة 
يف هذه األزمنة: ابن بطوطة األندليس، والسائح اليهودي 
اللغة  إىل  ونقله  رآه،  ما  ترجم  وقد  التطييل(،  )بنيامني 
الفرنسية واإلنجليزية، وقد حرك فعله هذا حفيظة غالبية 
الباحثني والرحالة، وكان ذلك خالل عام 116٠م، ثم 
يدعى  أملاين  طبيب  ظهر  حيث  بعده،  من  الرحالة  تتابع 
)رادولف( يف القرن )16ميالدية(، ثم كان يف أول القرن 
وزار  يالفاله(،  )برتود  اإليطايل  الرحالة  )17ميالدية( 
بابل، وبعض املدن الفارسية القديمة، وأخذ منها نامذج 
من الكتابات املسامرية، ثم بعد ذلك بدأت أعامل التنقيب 
عن اآلثار يف إيطاليا بناًء عىل أوامر امللكة نابويل؛ بحًثا عن 
متاثيل تزين هبا قرصها، فعثر عىل أثر ذلك عىل مدينتني 
وهوكو  بومي،  مها:  األرض  باطن  يف  مدفونتني  كانتا 
النيوم وكان هذا عام 1738م)٤(. وبعد اكتشاف هاتني 
آثار  املدينتني بدأ العمل املنظم يف البحث والتنقيب عن 
اليونان ومرص وسوريا  القديمة يف  احلضارات األخرى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 (  الفراهيدي، العني)8/ 236(. 

)2( انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة)53/1(، ابن منظور، لسان 
العرب)5/٤(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)3( الراغب، املفردات يف غريب القرآن الكريم)ص62(.

)٤( طه باقر، طرق البحث العلمي يف التاريخ واآلثار)ص22(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٠( رندا مصطفي، أمهية علم اآلثار، مقال،3٠ يونيو 2٠15م, 
MAWDOO3.COM

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)5( الفخراين، الرائد يف فن التنقيب عن اآلثار)ص1٤1(.

)6(غلني دانيال، ترمجة عباس أمحد، موجز تاريخ

 علم اآلثار)ص37(.

 )7( انظر: الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن)272/11(.

)8( عامرة، اإلسالم والفنون اجلميلة)ص1٤7(.

)9( حسن، املوجز يف علم اآلثار)ص2٠(.

وفلسطني وغريها من األمصار، ثم توالت اإلرساليات 
األكاديمية من املؤسسات العلمية األوربية تباًعا بغرض 
الكشف والتنقيب بدوافع سياسة وجتارية، وكان االهتامم 
يف هذه املرحلة منصبًّا عىل الكشف والتنقيب عن التامثيل 
واأللواح احلجرية املنحوتة، ونقلها إىل املتاحف األوربية.

ويف هنايات القرن )19 امليالدي( بدأت مرحلة التنقيبات 
األثرية العلمية عىل يد البعثات األملانية والفرنسية، وكان 
يمكننا  هنا  )5(.ومن  1917م  ـــــ  1899م  عام  ذلك 
باملقارنة  حديث  ودراستها  اآلثار  إحياء  بأن  القول 
بالعلوم التي اهتمت بدراسة األبنية والنقوش والتصاوير 

والكتابات )6(.

وأما عن أمهية العلم باآلثار:

 لعلم اآلثار أمهية كبرية، إليك أهم ما يعنينا منه:

1.تذكرنا اآلثار املوجودة بالعربة والعظة بام حدث لألمم 
السالفة، وما قاموا به من أعامل، وبيان نتائجها، بام حتمله 
من عظة وعربة لعاقبة هؤالء نظًرا لكفرهم واستكبارهم، 
األرض،  يف  السري  برضورة  الكريم  القرآن  رغبنا  وقد 

والنظر يف أحوال من سبق لالعتبار والعظة)7(.

عيل  يدلل  والشكل  الوصف  هبذا  اآلثار  وجود  إن   .2  
إجيابية اإلنسان يف احلياة، بل وتظهر مشاركته الفعالة يف 

ناحيتي اإلبداع والعامرة التي خلقه اهلل من أجلها)8(.

تاريخ  ملعرفة  والباحثني  العلامء  أمام  املجال  فتح   .3
األمم واحلضارات السابقة؛ بل واكتشاف حضارات قد 

اندرست، وصارت يف طي النسيان)9(.

رافقت نصوص  التي  التارخيية  اخللفيات  فهم  ٤.حماولة 
أوامر اهلل  الكريم، مما يعني يف فهم األهداف من  القرآن 
من  -تعاىل-  اهلل  ذكره  ما  ذلك:  ومثال  ونواهيه.  تعاىل 
إذ  السالم؛  عليه  صالح  قوم  إىل  أسدى  التي  النعمة 
واإلتقان،  اجلامل  يف  غايًة  بيوًتا  اجلبال  من  يبنون  كانوا 
خاوية  بيوهتم  صارت  عليهم؛  اهلل  نعمة  يشكروا  ملا  فلام 
َثُموُد  َبْت  ﴿َكذَّ تعاىل-:  قوله  وذلك  عروشها،  عىل 
ُكوَن يِف َما َهاُهنَا آِمننَِي، يِف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن،  امْلُْرَسِلنَي...َأُترْتَ
َباِل ُبُيوًتا  َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْلُعَها َهِضيٌم، َوَتنِْحُتوَن ِمَن اجْلِ
-تعاىل-:  وقوله   ،]1٤9  -  1٤1 ]الشعراء:  َفاِرِهنَي﴾ 
َوَقْوَمُهْم  ْرَناُهْم  َدمَّ ا  َأنَّ َمْكِرِهْم  َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  ﴿َفاْنُظْر 
آَلَيًة  َذلَِك  يِف  إِنَّ  َظَلُموا  باَِم  َخاِوَيًة  ُبُيوهُتُْم  َفتِْلَك  َأمْجَِعنَي، 

لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾ ]النمل: 51، 52[.

متتلكه  بام  االقتصادية  الناحية  من  اآلثار  أمهية  تبدو   .5
الدولة من آثار، وكنوز، وجواهر ثمينة من حيث القيمة؛ 

مما يسهم يف زيادة القوة االقتصادية للدولة )1٠(.

املطلب الثالث:

 االهتامم باآلثار ليس من عوائد أهل اإلسالم:

دأبت الرشيعة اإلسالمية عىل تقرير كل ما من شأنه أن 
ترك  ذلك  ومن  وتوحيدهم،  دينهم  الناس  عىل  حيفظ 
يَعٍة  عوائد املرشكني، قال -تعاىل-: ﴿ُثمَّ َجَعْلنَاَك َعىَل رَشِ
َيْعَلُموَن﴾  اَل  ِذيَن  الَّ َأْهَواَء  َتتَّبِْع  َواَل  بِْعَها  َفاتَّ اأْلَْمِر  ِمَن 
باآلخرة  الناس  ربط  اإلسالم:  وهدف   .]18 ]اجلاثية: 
مما  االستفادة  رضورة  مع  الدنيا،  بزخرف  التعلق  دون 
إنام  الدنيا  وأن  اآلخرة،  ملرشوع  التزود  يف  هلم  اهلل  أباح 

ُجعلت ممًرا لآلخرة.

 وإن املستبرص بتاريخ األمم يلمس أن تعظيم و تقديس 
طقوس  أحد  كان  بل  املسلمني،  َسنن  من  يكن  مل  اآلثار 
أعدائهم من غري املسلمني، بل إن األمر أخذ أبعاًدا أخطر 
الفكر  أعداء اإلسالم لنرش هذا  من ذلك، حيث يسعى 
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يف أبناء املسلمني، حتى إن احتالهلم لبالد املسلمني كان 
مناهج  اإلسالم  أبناء  عىل  فرضوا  أن  السلبية  آثاره  من 
دراسية كانت تكرس هذا فيهم، فقرروا مباحث دراسية 
املناهج  يف  كام  بالتفصيل،  السابقة  األمم  تاريخ  تناقش 
آهلتهم،  وأسامء  الفرعونية،  تاريخ  تعظم  التي  املرصية 
الشيخ  فضيلة  يقول  ونحوها.  ومتاحفهم،  وأصنامهم، 
هذه  دسائس  »ومن  اهلل-)11(:  -حفظه  الفوزان  صالح 
القديمة،  اآلثار  إحياء  إىل  دعوهتا  الكفرية  املنظامت 
عن  املسلمني  يشغلوا  حتى  املندثرة؛  الشعبية  والفنون 
إىل  والعودة  القديمة،  احلضارات  بإحياء  املثمر؛  العمل 
الوراء، وجتاهل حضارة اإلسالم، وإال فام فائدة املسلمني 
البالية  والرسوم  البائدة؟  الديار  أطالل  عن  البحث  من 
الدارسة؟ وما فائدة املسلمني من إحياء عادات وتقاليد 
أو ألعاب قد فنيت وبادت؟ يف وقت هم يف أمّس احلاجة 
إىل العمل اجلاد املثمر، وقد أحاط هبم أعداؤهم من كل 
مقدساهتم.  وبعض  بالدهم  من  كثرًيا  واحتلوا  جانب، 
دينهم  إىل  العودة  إىل  بحاجة  الظروف  مثل هذه  إهنم يف 
وإحياء سنَّة نبيهم، واالقتداء بسلفهم الصالح حتى يعود 
عىل  الوقوف  يستطيعوا  وحتى  وسلطاهنم،  عزهم  هلم 
أقدامهم لرد أعدائهم، وأن يعتزوا برصيدهم العلمي من 
تاريخ أسالفهم ألخذ  الكتاب والسنة والفقه، ويقرؤوا 
بالبحث  ينشغلوا  أن  أما  سريهم،  من  الصاحلة  القدوة 
عن آثار الديار، فإنام هو استهالك للوقت واملال يف غري 
الوثنية، والعوائد  طائل من ورائه، بل ربام يعود هبم إىل 
يف  املعامل  واضحة  الغربيني  جهود  اجلاهلية)12(.وكانت 
هذا؛ حيث استمر املسلمون ِحقبًا ال يشعرون بيشء من 
هلم  تسمح  وحينام  قيمة،  هلا  يعريون  ال  بل  اآلثار،  هذه 
َنِكرة  قوم  يتحدثون عن  تراهم  عنها  باحلديث  الظروف 
يف  شيًئا  عنهم  احلديث  حيرك  ال  املتجربين،  الظاملني  من 
نفوسهم، وباتوا عىل ذلك إىل أن بدأ الغربيون بالتنقيب 
يف  مطامعهم  إىل  ينتبهون  وبدؤوا  أجدادهم،  آثار  عن 
التاريخ: أن عصبة األمم  بالدهم.ومن عجيب ما سطر 
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)11( عضو هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية.

)12( الفوزان، اخلطب املنربية)72/3(.
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)13( حممد حسني، االجتاهات الوطنية يف 

األدب املعارص)ص137/2-1٤٠(.

عىل  لفلسطني  بريطانيا  انتداب  صك  يف  ت  نصَّ قد 
تنص  التي   )21( املادة  يف  وذلك  باحلفريات،  االهتامم 
األوىل  السنة  يف  وتنفذ  املنتدبة  الدولة  تضع  أن  عىل: 
باآلثار  ا  خاصًّ قانوًنا  االنتداب  هذا  تنفيذ  تاريخ  من 
والعاديات ينطوي عىل األحكام اآلتية .. ، وكذلك كان 
شأن الفرنسيني يف سوريا ولبنان، فقد كان أول ما اهتم 
األوىل  العاملية  احلرب  خالل  يف  ألَّفوا  أن  الفرنسيون  به 
جلاًنا يف دمشق وبريوت لكتابة تاريخ الشام، فكتبوا منه 
يلبث  مل  ثم  سوريا،  تاريخ  وأمهلوا   ، لبنان  تاريخ  بعض 
اآلباء اليسوعيون يف بريوت أن كلفوا ثالثة من رهباهنم 
أن  بعد  التاريخ،  هذا  بكتابة  192٠م  سنة  الفرنسيني 
والفينيقي،  اآلرامي  العرص  عصور:  ثالثة  إىل  قسموه 
العريب. يف الوقت  اليوناين والروماين، والعرص  والعرص 
األصل  اليهودي  األمريكي  الثري  فيه  أعلن  الذي 
تربعه   عن  1926م  سنة  الكبري(  روكفلر  )ابن  روكفلر 
بـ)1٠.٠٠٠.٠٠٠$( لصالح متحف لآلثار الفرعونية 
العلم، واشرتط:  يف مرص، وبناء معهد للمختصني هبذا 
مكونة  جلنة  إرشاف  حتت  واملعهد  املتحف  يوضع  أن 
من )8( أعضاء ليس فيها إال عضوان مرصيان، وتبقى 
هذه اللجنة هي املسؤولة عن إدارة املتحف واملعهد ملدة 
وقتذاك،  هبته  األمريكي  الثري  اسرتد  وقد  سنة.   )23(
الفني  األجانب  إرشاف  رشط  احلكومة  رفض  بعد 
جيل  خلق  ذلك:  من  واضحًا  كان  وقد  املعهد،  عىل 
ومصلحة  وسياسيًّا،  ثقافيًّا  للفرعونية  املتعصبني  من 
سلخ  يف  نجحت  إذا  ألهنا  ظاهرة؛  ذلك  يف  الصهيونية 
إسالمها،  من  سلختها  فقد  عروبتها  عن  العربية  الدول 
وإذا انسلخت هذه الدول من إسالمها ومن عروبتها أمن 
وعاشوا  فلسطني،  يف  الستقرارهم  معارضة  كل  اليهود 
مع جرياهنم يف هدوء، ومن ثمَّ تضيع فلسطني وما حوهلا 
من الدول التي آثرت تضييع معامل التوحيد، وبناء جمتمع 
بالد  يف  موجود  االهتامم  هذا  مثل  أن  عىل  رباين)13(. 
أمهيته  تكمن  وقد  وغريها،  وفارس،  والعراق،  الرتك، 
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)15( ابن تيمية، االستغاثة يف الرد عىل البكري)ص115(.
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)13( انظر: جريشة، أساليب الغزو الفكري)ص78(.

األدب  يف  الوطنية  االجتاهات  حسني،  حممد  انظر:   )1٤(
املعارص)1٤1/3(.

يلعب  أن  املمكن  العداء ألوروبا، ومن  تقوية شعور  يف 
يف املستقبل دوًرا مهامًّ يف تقوية الوطنية الشعوبية وتدعيم 
عىل  خيفى  وال   .)13( الباحثني  بعض  يرى  كام  مقوماهتا، 
احلصيف الواعي تلك املظاهر التي ُمنَِي املسلمون هبا يف 
هذا السبيل، من احلرص عىل تعميق اخلطوط التي تفرق 
بني هذه األوطان اجلديدة، كاالهتامم بتدريس املسلمني 
وابتداع  هبا،  املتعلق  الرجز  وحفظ  لآلثار،  وتقديسهم 
أعياد غري مرشوعة؛ كعيد ميالد رمسيس، أو نفر تيتي، 
اِت التي ترمز لتلك  أو بوذا، ونحوها، وارتداء بعض الَبزَّ
األمر  مثاًل؛  اهلكسوس  أقوامها، كغطاء رأس  أو  اآلهلة، 
األجيال،  يف  حارضة  اآلثار  هذه  بقاء  عىل  يساعد  الذي 
حتى إذا ما سمع ما حيذر منها ثارت أشجانه دفاًعا!)1٤(.

املبحث الثاين

موقف الرشيعة اإلسالمية من إحياء اآلثار وتعظيمها

ويتضمن مخسة مطالب:

املطلب األول: أنواع اآلثار.

املطلب الثاين: أسباب تعظيم و تقديس اآلثار واالفتتان 
هبا.

املطلب الثالث: حكم إحياء اآلثار وتعظيمها يف الرشيعة 
اإلسالمية.

ا. املطلب الرابع: حكم االنتفاع باآلثار ماديًّ

أهل  عىل  اآلثار  وتعظيم  إحياء  أثر  اخلامس:  املطلب 
اإلسالم.

املطلب األول: أنواع اآلثار:

حيسن قبل بيان األحكام املتعلقة بإحياء اآلثار وتعظيمها 
للحكم  الوصول  يف  لتعني  اآلثار؛  ألنواع  أعرض  أن 

مؤيًدا بدليل السمع:

من  اإلسالم  أهل  تركه  ما  ويتضمن  األول:  النوع 
أو منقولة كالنقوش،  ثابتة كاحلصون ونحوها،  حضارة 
حضارة  من  الكافر  تركه  ما  وكذلك  واملخطوطات، 

وعمران مباح، سواء قبل اإلسالم أو بعده.

وضابطه: أن يكون املرتوك مباًحا، سواء كان منقوالً أو 
ثابًتا، بغض النظر عن ديانة صاحبه.

النوع الثاين: ويتضمن اآلثار التي متس التوحيد وهتدده، 
كالتربك بآثار الصحابة والتابعني، أو التوسل عند عمران 
مقربة  عند  الدعاء  من  اجلهال  بعض  يفعل  كام  أثري، 

شهداء أحد مثاًل، مع التوجه للقبور ال للقبلة!.

فعل  جهة  من  بالتوحيد،  األثر  هذا  يرض  أن  وضابطه: 
عبادة عىل خالف املرشوع.

املسلمني  بالد  يف  املعبودة  اآلثار  ويشمل  الثالث:  النوع 
بالد  يف  تعبد  مل  التي  واآلثار  ونحوه،  كبوذا،  وغريهم، 

املسلمني، كتمثال أيب اهلول، ونحوه.

وضابطه: أن يكون األثر معبوًدا من دون اهلل.

ولكل نوع حكٌم يف الرشع، سنبينه الحًقا -إن شاء اهلل- 
يف املطلب الثالث.

املطلب الثاين: أسباب تعظيم اآلثار واالفتتان هبا:

وإنزال  الرسل،  إرسال  --تعاىل  اهلل  حكمة  اقتضت 
حكمة  اقتضت  وتوجيًها  للتوحيد،  حراسة  الكتب؛ 
حراسة  الكتب؛  وإنزال  الرسل،  إرسال  --تعاىل  اهلل 
عبادًة  اهلدى  عىل  بالسري  للمكلفني  وتوجيًها  للتوحيد، 
عن  الشياطني  اجتالتهم  منهم  كثرًيا  ولكّن  وسلوًكا، 
رصاط اهلل، فتنكبوا الطريق، وحادوا عن اجلادة. واألمر 
كام أفاد ابن تيمية -رمحه اهلل-: »أن معرفة املرض وسببه 
أسباب  يعرف  مل  ومن  وعالجه،  مداواته  عىل  يعني 
مداواة  من  يتمكن  مل  باطلة-  كانت  -وإن  املقاالت 

أصحاهبا وإزالة شبهاهتم«)15(.
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لتعظيم  قادت  التي  األسباب  ألهم  أعرض  ييل  وفيام 
وتقديس آثار األقدمني، واالفتتان هبا:

أوالً: اجلهل بحقيقة الدين:

قررت نصوص الوحي أن اجلهل سبب يف اخلطيئة، وأهنا 
وصاحبها  إال  معصية  من  فام  اجلهل،  فحش  كلام  تعظم 

جاهل هبا، أو بحقيقة تقدير اهلل --تعاىل حق قدره.

منشؤها  والرشكيات  واخلرافات  البدع  من  كثرًيا  وإن 
اْلَبْحَر  اِئيَل  إرِْسَ بَِبنِي  ﴿َوَجاَوْزَنا  -تعاىل-:  قال  اجلهل، 
ُموَسى  َيا  َقاُلوا  هَلُْم  َأْصنَاٍم  َعىَل  َيْعُكُفوَن  َقْوٍم  َعىَل  َفَأَتْوا 
َهُلوَن﴾  جَتْ َقْوٌم  ُكْم  إِنَّ َقاَل  آهِلٌَة  هَلُْم  َكاَم  إهَِلًا  َلنَا  اْجَعْل 
]األعراف: 138[. وعن أنس بن مالك - قال: سمعت 
الساعة:  أرشاط  )من  يقول:  سلم  و  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
تدرك  هنا  ومن  اجلهل...()16(.  وَيْظهَر  العلم،  َيِقلَّ  أن 
الدخائل  من  والتحذير  التوحيد،  حراسة  يف  العامل  قدر 
التي تعصف بتوحيد الناس، ومنه: حتذيرهم من تعظيم 
القبور والنصب والتامثيل التي خلفها السابقون.قال ابن 
النفوس  أكثر  الرشك عىل  القيم -رمحه اهلل-: »قد غلب 
منكًرا،  املعروف  فصار  العلم،  وخفاء  اجلهل،  لظهور 
يف  ونشأ  سنة،  والبدعة  بدعة،  والسنة  معروًفا،  واملنكر 
األعالم،  وطمست  الكبري،  عليه  وهرم  الصغري،  ذلك 
واشتدت غربة اإلسالم، وقّل العلامء، وغلب السفهاء، 
ولكن مع هذا ال تزال طائفة من العصابة املحمدية باحلق 
قائمني، وألهل الرشك والبدع جماهدين إىل أن يرث اهلل-
سبحانه- األرض ومن عليها، وهو خري الوارثني«)17(.

الدنيا  يف  فساد  كل  »أصل  اهلل-:  -رمحه  القرايف  وقال 
ما  عنك  إزالته  يف  فاجتهد  اجلهل؛  هو  إنام  واآلخرة 
إنام  واآلخرة  الدنيا  يف  خري  كل  أصل  أن  كام  استطعت، 
العلم؛ فاجتهد يف حتصيله ما استطعت واهلل -تعاىل  هو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلم،   ،)27 صحيحه)81()1/  البخاري،  أخرجه:    )16(
صحيحه)2671()٤/2٠56(. 

)17( ابن القيم، زاد املعاد)5٠7/3(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)18( القرايف، الفروق)٤/265(.

سننه)٤252()٤/97(،  داود،  أبو  أخرجه:  صحيح،   )19(
وانظر: األلباين، السلسلة الصحيحة)11٠/٤(.

سننه)22٠()295/1(،  الدرامي،  أخرجه:  صحيح،   )2٠(
وانظر: األلباين، حتقيقه عىل مشكاة املصابيح)89/1(.

اقتضاء  الكربى)62/2(،  الرسائل  جمموعة  تيمية،  ابن    )21(
الرصاط املستقيم)2/81٠(.

املتوارث  اجلهل  ومن  كله«)18(.  اخلري  عىل  املعني  هو   -
الذين  أن  واملالحظ  واملتاحف،  والقبور  النُّصب  تعظيم 
وجتريد  الوحيني،  اتباع  عن  يكونون  ما  أبعد  يعظموهنا 
التوحيد لرب العاملني، وقد تقرر أن اإلعراض عن اتباع 
خطًرا  أشد  هي  التي  بالبدعة  التمسك  إىل  يقود  السنة 
ٍة  ُأمَّ آَباَءَنا َعىَل  ا َوَجْدَنا  من املعصية، وحال أحدهم: ﴿إِنَّ
ناهيك   ،]23 ]الزخرف:  ُمْقَتُدوَن﴾  آَثاِرِهْم  َعىَل  ا  َوإِنَّ
والنصب  التامثيل  تلك  عبادة  إىل  بدعته  به  آلت  ن  عمَّ

واألرضحة؛ فرمت به يف أوحال الرشك والضالل.

ثانًيا: علامء الضالل:

ظهر يف الناس أئمة وعلامء فسقة، لبسوا عباءة العلم عن 
غري أهلية، وتصدروا بجهلهم يقودون الناس إىل العمى 
والضالل، واتبعهم عىل ذلك خلق كثري بسبب ضحالة 
إىل  يتقرب  إن بعضهم كان  إيامهنم، حتى  عقوهلم، وقلة 
املخلوقني بأنواع العبادة؛ فقلده الناس عىل ذلك، فضلوا 
وأضلوا.وقد حذر النبي صىل اهلل عليه و سلم من أولئك النفر، 
فعن ثوبان أن النبي صىل اهلل عليه و سلم قال: )إنام أخاف عىل 
أمتي األئمة املضلني()19(. وعن زياد بن حدير قال: قال 
قال: قلت: ال،  ؟  ما هيدم اإلسالم  تعرف  يل عمر: هل 
قال: )هيدمه زلة العامل، وجدال املنافق بالكتاب، وحكم 

األئمة املضلني()2٠(. 

الصحابة  فإن  الصخرة؛  لقبة  الناس  تعظيم  ذلك:  ومن 
هبا  الناس  اهتم  وإنام  هذا،  يفعلوا  مل  عنهم-  اهلل  -ريض 
من بعد ابن مروان، وكان قد كساها يف الشتاء والصيف؛ 

ليستميل الناس لزيارة األقى)21(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)22( ابن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية)ص6٠(.

)23( أخرجه: البخاري، صحيحه)٤92٠()6/ 16٠(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٤(أخرجه: البخاري، صحيحه)٤3٤()93/1(، 

مسلم، صحيحه)528()375/1(.

)25( أخرجه: البخاري، صحيحه)3٤٤5()٤/167(.

)26( الداية، الغلو..اآلفة املهلكة)ص3٤(.

)27( عبد القدوس األنصاري، آثار املدينة املنورة)ص131(.

ثالثًا: الغلو يف التعظيم)22(:

لقد عني القرآن الكريم ببيان فساد الغلو يف األشخاص، 
األرض؛  وجه  عىل  الكفر  شطر  سبب  يكون  يكاد  وأنه 
ليدعو  السالم-  -عليه  نوًحا  اهلل  أرسل  ذلك:  وألجل 
الشياطني،  اجتالتهم  أن  بعد  وذلك  التوحيد،  إىل  قومه 
َتَذُرنَّ  ال  ﴿َوَقاُلوا  -تعاىل-:  قال  صاحليهم،  يف  وغلوا 
َوَيُعوَق  َيُغوَث  َوال  ُسَواعًا  َوال  َوّدًا  َتَذُرنَّ  َوال  آهِلََتُكْم 
َوَنرْسًا﴾ ]ُنوُح:23[. وَعِن ابِن َعبَّاٍس -ريض اهلل عنهام- 
َقاَل: »صارت األوثان التي كانت يف قوم نوح يف العرب 
سواع  وأما  اجلندل،  بدومة  لكلب  كانت  ود  أما  بعد، 
كانت هلذيل، وأما يغوث فكانت ملراد، ثم لبني غطيف 
باجلوف، عند سبإ، وأما يعوق فكانت هلمدان، وأما نرس 
صاحلني  رجال  أسامء  الكالع،  ذي  آلل  حلمري  فكانت 
من قوم نوح، فلام هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم، أن 
انصبوا إىل جمالسهم التي كانوا جيلسون أنصابا وسموها 
أولئك  هلك  إذا  حتى  تعبد،  فلم  ففعلوا،  بأسامئهم، 
وتنسخ العلم عبدت«)23(. وقد أنكر القرآن عىل اليهود 
والنصارى غلوهم يف عيسى بن مريم -عليه السالم-، 
﴿َوَقاَلِت  -تعاىل-:  فقال  بالبنوة،  هلل  ونسبتهام  والعزير، 
اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اهللَِّ َوَقاَلِت النََّصاَرى امْلَِسيُح اْبُن اهللَِّ َذلَِك 
َقْبُل  ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َقْوَل  ُيَضاِهُئوَن  بَِأْفَواِهِهْم  َقْوهُلُْم 
َُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَباًبا  َقاَتَلُهُم اهللَُّ َأنَّى ُيْؤَفُكوَن، اختَّ
لَِيْعُبُدوا  إاِلَّ  ُأِمُروا  َوَما  َمْرَيَم  اْبَن  َوامْلَِسيَح  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن 
ُكوَن﴾ ]التوبة:  إهَِلًا َواِحًدا اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعامَّ ُيرْشِ
3٠- 31[. وَعْن َعاِئَشَة -ريض اهلل عنها- َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة 
-ريض اهلل عنها- َذَكَرْت لَِرُسوِل اهللَِّ صىل اهلل عليه و سلم َكنِيَسًة 
َوِر، َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ  َرَأهْتَا بَِأْرِض احلََبَشِة َوَما فِيَها ِمَن الصُّ
صىل اهلل عليه و سلم: )إن أولئك، إذا كان فيهم الرجل الصالح، 

فامت، بنوا عىل قربه مسجًدا، وصوروا فيه تلك الصور، 

القيامة()2٤(.وهنى  يوم  اهلل  عند  اخللق  رشار  أولئك 
العرب ومن شاهبهم عن تقليد اآلباء واألجداد عىل غري 
بُِعوا َما َأْنَزَل اهللَُّ َقاُلوا  هدى؛ فقال تعاىل: ﴿َوإَِذا ِقيَل هَلُُم اتَّ
َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْينَا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن 
اهلل  صىل  النبي  ]البقرة: 17٠[. ومىض  هَيَْتُدوَن﴾  َواَل  َشْيًئا 
اْبِن  فَعِن  الغلو فيه،  عليه و سلم عىل هذا اهلدى؛ فحذر من 

َعىَل  َيُقوُل   - ُعَمَر  َسِمَع  ُه  َأنَّ عنهام-  اهلل  -ريض  َعبَّاٍس 
: َسِمْعُت النَّبِّي َصىل اهلل عليه و سلم َيُقوُل: )الَ ُتْطُرويِن، َكاَم  املِنرَْبِ
اَم َأَنا َعْبُدُه، َفُقوُلوا َعْبُد اهللَِّ،  َأْطَرْت النََّصاَرى اْبَن َمْرَيَم، َفإِنَّ
َوَرُسوُلُه()25(. ولقد اشتد حتذير النبي صىل اهلل عليه و سلم من 
الغلو يف ذلك؛ ألن أخطاره هتدد الدين توحيًدا وترشيًعا، 
وهتدد النفس ضالالً وهالًكا، فَأنت ترى كيف كان الغلو 
يف تعظيم الصاحلني سبًبا رئيًسا إىل الرشك؛ وألجل ذلك 
كان النبي صىل اهلل عليه و سلم حيذر من الغلو يف التعظيم، وإن 
كان املعظم عايل الرتبة رشيف املكانة، كاألنبياء والرسل، 
أال تراه - قد انتهر الرجل الذي أرشكه يف املشيئة مع اهلل 
هذا  أن  عليه  وأثنوا  أطروه  الذين  أولئك  وأرشد  تعاىل، 
خيشى  فهو  املضلة،  الغاوية  بالشياطني  حافل  السبيل 
فاحلذر  الشياطني،  ورصد  التعظيم،  مغبة  من  عليهم 

احلذر من ذلك؛ كي يبقى التوحيد حيًّا خالًصا )26(.

رابًعا: الطمع واجلاه:

عليه  جلس  الذي  احلجر  أن  هذا:  يف  ذكره  حيسن  ومما 
النبي  صىل اهلل عليه و سلم يف مسجد بني ظفر رؤَي يف خزانة 
من  وعلم  املرصية،  الكتب  دار  بمدخل  عالية  زجاجية 
املدير العام هلا أن شخًصا من أهل املدينة نقله إىل مرص 

فيام بعد، وباعه إىل الدار بثمن كبري)27(.

مجاعة  يقف  وربام   « تعاىل-:  اهلل  -رمحه  الشوكاين  قال 
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عن  بأكاذيب  الناس  وجيلبون  قرب  عىل  املحتالني  من 
منهم  ويستدروا  النذور،  منهم  ليستجلبوا  امليت؛  ذلك 
عوام  من  ويستخرجوا  النحائر،  ويقتنصوا  األرزاق، 
الناس ما يعود عليهم، وعىل من يعولونه، وجيعلون ذلك 

مكسًبا ومعاًشا..«)28(.

خامًسا: التأثر بالديانات الضالة ومعتنقيها:

الغرب  يف  املسلمني  باعداء  املسلمني  تأثر  شهد  لقد 
والرشق اعتداًء سافًرا عىل العقيدة، وتغيرًيا يف السلوك؛ 
جماالت  شتى  يف  تقليدهم  إىل  املسلمني  من  كثري  فعمد 
وقصد  القديمة،  واآلثار  األماكن  تعظيم  ومنها:  احلياة، 
نن املمنوعة، فعن أيب سعيد  زيارهتا، وهو رضب من السَّ
- أن النبي صىل اهلل عليه و سلم قال: )لتتبعن سنن من قبلكم 
شربا بشرب، وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب 
والنصارى؟  اليهود،  اهلل:  رسول  يا  قلنا:  لسلكتموه(، 

قال: )فمن؟()29(.

من فوائد احلديث: أن كثرًيا من اجلهال سيسلك طريقة 
أفراد  ومنه  وغريهم،  والنصارى  اليهود  من  الكافرين 
ذلك: تقديس األماكن والقصور وغريها من اآلثار)3٠(.

الوثنيني يف  القبوريني؛ جيد أهنم قلدوا  واملتأمل يف صنع 
تعظيم األولياء، وتقديس آثارهم، كام فعل الفرعونيون)31(.

األولياء  قبور  حول  يدور  كان  ما  »وكل  الندوي:  قال 
واملشايخ كان تقليًدا ناجًحا لألعامل والتقاليد التي كانت 
عندهم،  املقدسني  وقبور  املسلمني  غري  معابد  يف  تنجز 
الطلب  يد  ومد  هبم،  واالستعانة  منهم  فاالستغاثة 

ا شائًعا بينهم«)32(. والرضاعة إليهم؛ كل ذلك كان عامًّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)28(الشوكاين، الدر النضيد يف إخالص 
كلمة التوحيد)ص93-9٤(.

مسلم،   ،)169 صحيحه)3٤56()٤/  البخاري،  أخرجه:   )29(
صحيحه)2669()2٠5٤/٤(.

)3٠( انظر ملزيد الفائدة: ابن تيمية، جمموع الفتاوى)٤61/27(. 
مرص  يف  والسياسة  الساسة  بني  الصوفية  الطرق  بيومي،   )31(

املعارصة)ص128(.
حقيقة  عن  الكشف  القاسم،  الرؤوف  عبد  حممود  د.  انظر:   )32(

الصوفية ألول مرة يف التاريخ)ص78٠(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)33(  القرطبي، تفسريه)1/ 251(.

)3٤( انظر: نوصري، اآلثار اإلسالمية)ص2٠، 29، 58(.

وجمامعتهم،  املرشكني  مساكنة  خطورة  تدرك  ومنه 
وما  مؤثرة،  اخللطة  ألن  وتقاليدهم؛  بعاداهتم  والتأيس 
من رَشٍّ إال وقد أرشبته قلوب ضعاف اإليامن، ومن كان 

زائًغا متبًعا هلواه.

املطلب الثالث: حكم إحياء اآلثار وتعظيمها يف الرشيعة 
اإلسالمية:

أوالً: حكم النوع األول:

جهة  من  اآلثار،  من  النوع  هذا  إباحة  إىل  العلامء  ذهب 
االهتامم به، ورعايته بالرتميم أو البيع أو الرشاء، ونحو 
ذلك؛ رشيطة أال يصل إىل حد التأليه والتعظيم، والعمدة 
قال  منه،  يمنع  ما  يرد  مل  إذ  اإلباحة،  أصل  ذلك:  يف 
مَجِيًعا﴾  اأْلَْرِض  يِف  َما  َلُكْم  َخَلَق  ِذي  الَّ ﴿ُهَو  -تعاىل-: 

]البقرة: 29[.

َأْصَل  إِنَّ  َقاَل  َمْن  اْسَتَدلَّ  اهلل-:  -رمحه  القرطبي  قال 
َكاَن  َوَما  اآْلَيِة  ِذِه  هِبَ َباَحُة  اإْلِ هِبَا  ُينَْتَفُع  تِي  الَّ اأْلَْشَياِء 

ِمْثَلَها)33(.

اخلاصة  واملعاهد  املتاحف  إقامة  يف  يرخص  وهبذا 
والعامة التي تتضمن هذا النوع، ومن ثم إباحة زيارهتا، 
اآلثار)3٤(. تلك  عن  التنقيب  يف  العلمية  األعامل  وبذل 
من  احلكم  انقلب  والتأليه  التعظيم  إىل  األمر  انتهي  فإذا 

اإلباحة إىل احلظر.

 ثانًيا: حكم النوع الثاين:

ذهب العلامء إىل حتريم مثل هذا النوع من اآلثار، بل ذهبوا 
التامثيل  فيه  ويدخل  اتفاًقا،  وإزالته  هدمه  وجوب  إىل 
كانت  وإن  فهي  العرب،  جزيرة  يف  املوجودة  والنُّصب 
آثاًرا إال أنه حيرم إبقاؤها؛ ألن النبي صىل اهلل عليه و سلم ذلك 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)35( أخرجه: مسلم، صحيحه )178٠(.

التصوير  واصل،  املعاد)365/3(،  زاد  القيم،  ابن  انظر:   )36(
وأحكامه)ص157(.

) 37(  اخلريش، رشحه عىل مترص خليل)3/ 3٠3(.

) 38(  النووي، رشحه عىل مسلم)82/1٤(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)39 ( انظر: واصل، التصوير وأحكامه)ص161(.

 )٤٠ ( انظر: تقريره للمسألة يف موقع إسالم أون الين اإللكرتوين.

النحاس،  املعاين)11/29٤(،  روح  تفسريه،  األلويس،   )  ٤1(
إعراب القرآن)3/23٠(.

) ٤2(  انظر: القرطبي، تفسريه)273/1٤(.

مسلم،  صحيحه)595٤()168/7(،  البخاري،  أخرجه:   )٤3(
صحيحه)21٠7()1668/3(.

.)35 البيت)  حول  منصوبة  كانت  إذ  الفتح  يوم  كرسها 

َذُه،  َفَجذَّ الصنَم؛  سواٍع  إىل   - العاص  بن  عمرو  وبعث 
وغريهم  صفصًفا،  فجعله  العزى  إىل  الوليد  بن  وخالد 

من الصحابة - هلدم األصنام) 36(.

إَذا  التِّْمَثاُل  التَّْوِضيِح:  َقاَل يِف  قال اخلريش -رمحه اهلل-: 
َلُه  َفاَم  حِلََيَواٍن  َكاَن  َوإِْن  َجاِئٌز،  َجِر  َكالشَّ َحَيَواٍن  لَِغرْيِ  َكاَن 

ظِلٌّ َوُيِقيُم َفُهَو َحَراٌم بِإمِْجَاٍع)37(.

ثالًثا: النوع املختلف فيه:

بعض  إن  وقيل:  اآلراء،  حوله  تنوعت  قد  الذي  وهو 
الكالم فيه يدخل يف السياسة الرشعية، وفيام يأيت أعرض 
هلا  وأقدم  حكمها،  بيان  مع  فيها،  املختلف  للصورة 
املختلف  توضيح  يف  لتعني  منعها؛  عىل  املتفق  بالصورة 

فيها:

أوالً: اآلثار التي تعبد يف بالد املسلمني من غري املسلمني:

وهي النصب التي يتقرب إليها أصحاب العقائد الباطلة 
ممن يسكن بلد اإلسالم، كبوذا، ونحوها، وال خالف يف 
وجوب هدمها، وهدم كل ذات روح هلا ظل)38(؛ لألدلة 
ال  العامة،  الرشعية  املقاصد  تقتضيه  ما  عىل  الذكر  آنفة 

سيام ما يتعلق منها بالسياسة الرشعية.

ثانًيا: اآلثار التي ال تعبد يف بالد املسلمني:

وتتمثل يف التامثيل واألصنام التي ال مل يسبق أن عبدت 
أيب  كتمثال  متحف،  منها  خيلو  َوَقلَّام  املسلمني،  بالد  يف 
اهلول، وسعد زغلول، ومصطفى باشا، وطلعت حرب، 

وحممد عيل باشا، وإبراهيم باشا يف مرص، ونحوها.

وقد اختلف العلامء يف حكم هذه الصورة عىل قولني:

ُر ُمَعظُِّموها من التقرب  األول: أفاد عدم هدمها؛ بل حُيَذَّ
إليها، وإذا ظهر توجه الناس هلا بالعبادة وجب إزالتها؛ 
سعيد  أبو  القدماء:  من  قال  وبه  العبادة،  ملقصد  حراسة 
يوسف  الدكتور  املعارصين  ومن   ،)39 اإلصطخري) 

القرضاوي) ٤٠(.وقد استدلوا بجملة من األدلة:

حَمَاِريَب  ِمْن  َيَشاُء  َما  َلُه  قوله -تعاىل-: ﴿َيْعَمُلوَن  منها: 
َومَتَاثِيَل َوِجَفاٍن َكاجْلََواِب َوُقُدوٍر َراِسَياٍت﴾ ]سبأ: 13[.

عىل اعتبار أن رشع من قبلنا رشع لنا؛ فقد كانت الصور 
والتامثيل جائزة يف رشيعة سليامن عليه السالم، وهي يف 

رشيعتنا كذلك.

وجياب عنه من وجهني:

حكى  اهلل-:  -رمحه  األلويس  قال  منسوخ،  أنه  األول: 
وحكاه  التصوير،  أجازوا  قوًما  أن  اهلداية  يف  مكي 
الفرس، واحتجوا هبذه اآلية،  ابن  أيًضا، وكذا  النحاس 
عىل  الوعيد  تشديد  من  رشعنا  يف  ورد  أنه  تعلم  وأنت 
املصورين ما ورد، فال يلتفت إىل هذا القول، وال يصح 

االحتجاج باآلية)٤1(. 

ولو  األرواح،  لذوات  تكن  مل  التصاوير  تلك  أن  الثاين: 
قدرنا أهنا كانت لذوات األرواح؛ فإن ذلك كان مرشوًعا 

ثم نسخ)٤2(.

ومنها: حديث عائشة -ريض اهلل عنها- قالت: دخل عيل 
رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم وقد سرتت سهوة يل بقرام، فلام 
الناس عذاًبا  بيده، وقال: )أشد  تلون وجهه وهتكه  رآه 
القيامة الذين يضاهون بخلق  عند اهلل -عز وجل- يوم 

اهلل عز وجل()٤3(.
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ووجه استدالهم باحلديث: أن املنع من التصوير وصناعة 
فمن  اهلل،  خللق  مضاهاة  يتخذها  بمن  مرهون  التامثيل 
صنعها أو اختذها لعلة أخرى غري املضاهاة والعبادة؛ فال 

حيرم فعله.

وجياب عنه: بأن جمرد التصوير أو الصناعة ال يشرتط له 
نية، عىل أهنا سبيل إىل الرشك، كام فعل قوم نوح -عليه 

السالم- بصور صاحليهم) ٤٤(.

عدم  إىل  تقود  اإلباحة  أن  ُيعلم  السابقني  الدليلني  ومن 
ويؤيده  فتأمله،  وحتطيمها؛  التامثيل  تلك  إزالة  وجوب 

دليلهم التايل من فعل الصحابة ريض اهلل عنهم.

ومنها: فعل الصحابة ريض اهلل عنهم؛ فإهنم فتحوا مرص 
يأمروا  ومل  ومتاثيل،  وقبور  ونصب  آثار  وفيها  -مثاًل- 

بإزالتها.

وجياب عنه: بأنه ليس هناك ما يدل عىل أهنم شاهدوها 
وأيب  األهرام  عن  الزركيل  املؤرخ  سئل  وقد  وتركوها، 
مرص؟  دخلوا  الذين  الصحابة  رآه  هل  ونحوها:  اهلول 
فقال: )كان أكثرها مغموًرا بالرمال، وال سيام أبا اهلول(

.)٤5 (

الثاين: أفاد وجوب هدم تلك األصنام والنصب، سواء 
ُعبدت أو مل تعبد، وذهب إليه عبد العزيز بن سطام بن 
عبد العزيز، واملنجد، وغريمها)٤6 (. وقد استدلوا: بعموم 
أحاديث النهي عن اختاذ النصب والتامثيل؛ فإهنا مل تفرق 
اهلياج  أيب  لغريها.فعن  اختذ  وما  للعبادة،  اختذ  ما  بني 
األسدي، قال: قال يل عيل بن أيب طالب: أال أبعثك عىل 
ما بعثني عليه رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم؟ )أال تدع متثاالً 

إال طمسته وال قرًبا مرشًفا إال سويته() ٤7(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤٤(  انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )٤56/1(.
)٤5(  الزركيل، شبه جزيرة العرب )٤/1188(.

التدريس  هيئة  وعضو  الرشيفني،  احلرمني  خادم  مستشار   )٤6(
بقسم السياسة الرشعية باملعهد العايل للقضاء.

لإلفتاء  الدائمة  اللجنة   ،8167 العدد  األوسط   الرشق  صحيفة 
فتوى رقم )5٠68(.

)٤7( أخرجه: مسلم، صحيحه)969()666/2(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤8 (  أخرجه: مسلم، صحيحه)832()1/ 569(.

) ٤9( انظر: ابن تيمية، جمموعة الفتاوى)27 /٤٤6(.

)5٠(صحيح، أخرجه: الرتمذي، سننه)82٠6()115/5(.

وهو ظاهر أن تلك القبور مل تكن ُتعبد، ولكنَّ احلظر كان 
ا لذرائع التعظيم الذي يقود إىل الرشك. سدًّ

وعن عمرو بن عبسة - الطويل أنه سأل النبي صىل اهلل عليه 
بصلة  )أرسلني  قال:  أرسلك،  يشء  وبأي  فقال:  سلم  و 

به  يرشك  ال  اهلل  يوحد  وأن  األوثان،  وكرس  األرحام، 
يشء() ٤8(.

وال خيفى َجالء مهمته صىل اهلل عليه و سلم من كرس األوثان؛ 
فإن بقاءها هيدد التوحيد.

اعرتض عليهام:

وهي  ُعبَِد  ما  منها  بل  أصناًما،  التامثيل  كل  ليست  بأنه 
األصنام، ومنها ما مل يعبد، وال يصح إطالق لفظ الصنم 
ِمن  َيَشاُء  َما  َلُه  ﴿َيْعَمُلوَن  تعاىل:  قوله  بدليل  عليها، 
اِسَياٍت﴾  رَّ َوُقُدوٍر  َكاجْلََواِب  َوِجَفاٍن  َومَتَاثِيَل  َاِريَب  حمَّ

]سبأ: 13[)٤9 (.

والتي  تعبد  التي  النصب  بني  التفريق  بأن  عنه:  جياب 
عمومه،  عىل  فبقي  دليل؛  وال  دليل،  إىل  حيتاج  تعبد  ال 
ويؤيده حديث أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 
فلم  البارحة  أتيتك  إين كنت  فقال:  )أتاين جربيل  و سلم: 

يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إال 
أنه كان يف باب البيت متثال الرجال، وكان يف البيت قرام 
سرت فيه متاثيل، وكان يف البيت كلب؛ فُمْر برأس التمثال 
الذي بالباب فليقطع فليصريَّ كهيئة الشجرة، وُمْر بالسرت 
وُمْر  يوطآن،  منتبذتني  وسادتني  منه  وجيعل  فليقطع 
بالكلب فيخرج. ففعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، 
وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو احلسني حتت نضد 

له فأمر به فأخرج()5٠(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)51 ( أخرجه: مسلم، صحيحه)2112()1672/3(.

خليل)3٠3/3(،  مترص  عىل  رشحه  اخلريش،  انظر:   )52  (
وللمزيد: واصل، أحكام التصوير )ص2٠8(.

)53 ( انظر: القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن)273/1٤(.

) 5٤( أخرجه: البخاري، صحيحه)595٤()168/7(، مسلم، 
صحيحه)21٠7()1668/3(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 55(  انظر: فتاوى اللجنة الدائمة)٤56/1(.

)56 ( أخرجه: البخاري، صحيحه)338٠()٤/ 1٤9(، مسلم، 
صحيحه)298٠()2285/2(.

وعن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم: )ال 
تدخل املالئكة بيًتا فيه متاثيل أو تصاوير()51 (.

من فوائد احلديثني: أن الشارع مل يفرق بني صنم وآخر، 
أو متثال وآخر، فإذا تقرر ببداهة العقل أن التمثال الذي 
فرق  ال  أن  علمَت  للعبادة؛  يكن  مل  النبوة  بيت  يف  كان 

بينهام؛ فتأمله.

بعض  نقل  وقد  حمرمة،  املجسمة  الصور  أن  إليه  يضاف 
املالكية اإلمجاع عىل ذلك)52 (.

رشع  من  ألنه  به؛  ُمسلم  غري  باآلية  االستدالل  أن  عىل 
منسوخة  أهنا  اهلل-  -رمحه  القرطبي  أفاد  وقد  قبلنا،  من 

برشيعة حممد صىل اهلل عليه و سلم) 53(.

ومن أدلة املانعني: ما جاء عن عائشة -ريض اهلل عنها- 
سرتت  سلم وقد  و  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عيل  دخل  قالت: 
سهوة يل بقرام، فلام رآه تلون وجهه وهتكه بيده، وقال: 
القيامة  يوم  وجل-  -عز  اهلل  عند  عذابًا  الناس  )أشد 

الذين يضاهون بخلق اهلل عز وجل() 5٤(.

الصور  اختاذ  من  الشارع  منع  يف  العلة  أن  فوائده:  من 
مضاهاة  وهي:  ظاهرة،  واألستار  الثياب  عىل  واألرقام 
خلق اهلل تعاىل، ومعلوم أن احلكم يدور مع علته وجوًدا 
والتامثيل  األصنام  يف  يقال  الصور  يف  يقال  وما  وعدًما، 

من باب أوىل.

اعرتض عليه:

من  املنع  علة  تعيني  يف  الداللة  ظاهر  احلديث  بأن 
الصورة  خلت  فإذا  اهلل،  خلق  مضاهاة  وهي  التصاوير، 

أو التمثال عن املضاهاة فال منَع.

له  الصناعة ال يشرتط  أو  التصوير  بأن جمرد  جياب عنه: 
نية، عىل أهنا سبيل إىل الرشك، كام فعل قوم نوح -عليه 

السالم- بصور صاحليهم)55(.

ا: املطلب الرابع: حكم االنتفاع باآلثار ماديًّ

كل  من  االستفادة  إىل  أتباعها  اإلسالمية  الرشيعة  توجه 
ِذي َخَلَق  ما سخر اهلل هلم يف األرض، قال تعاىل: ﴿ُهَو الَّ
رضورة  مع   ،]29 ]البقرة:  مَجِيًعا﴾  اأْلَْرِض  يِف  َما  َلُكْم 
أن يكون اليشء املنتفع به مما حيقق مصلحة للمكلف يف 
دينه، أو نفسه، أو عقله، أو عرضه، أو ماله؛ ألن الرشيعة 

حارسة للمقاصد الكلية إجياًدا وعدًما.

غري أن مسألتنا ترتدد بني النفع والرض؛ فام كان من اآلثار 
يعود االنتفاع به عىل التوحيد والترشيع باهلدم والفساد؛ 
فال حيل االنتفاع بيشء منه، ال بيًعا وال رشاء، وال إجياًرا؛ 
إىل  أفىض  ما  الذرائع، وأن كل  تقرر من وجوب سد  ملا 

حرام أخذ حكمه.

بآثار  مررنا  إذا  أن  النظر:  هذا  الرشيعة يف  أرشدت  وقد 
بالسالمة  داعني  باكني  نمر  أن  وهلكوا  ظلموا  الذين 
والنجاة مما حلَّ هبم، فعن ابن عمر -ريض اهلل عنهام- أن 
النبي صىل اهلل عليه و سلم ملا مر باحلجر قال: )ال تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا باكني، أن يصيبكم ما 

أصاهبم( ثم تقنع بردائه وهو عىل الرحل) 56(.

بآثارهم؛  االنتفاع  عن  النهي  اإليامء:  بداللة  منه  يستفاد 
باملرور هبا مع  املرور بديارهم، أو اإلذن  النهي عن  ألن 
ما هو أعىل من ذلك، كاالنتفاع  البكاء دليل عىل حتريم 
أو االهتامم أو التقديس آلثارهم؛ فتأمله. وعن ثابت بن 
الضحاك قال: نذر رجل عىل عهد رسول اهللصىل اهلل عليه و 
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سلم أن ينحر إباًل ببوانة)56( فأتى النبيصىل اهلل عليه و سلم فقال: 

إين نذرت أن أنحر إباًل ببوانة، فقال النبي صىل اهلل عليه و سلم: 
)هل كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية يعبد؟( قالوا: ال، 
قال: )هل كان فيها عيد من أعيادهم؟(، قالوا: ال، قال 

رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم: )أوف بنذرك..() 58(.

أرأيت كيف أن النبي صىل اهلل عليه و سلم خيش أن يتعلق هذا 
تعصف  التي  اجلاهلية  موروثات  من  بموروث  النذر 
بالتوحيد )هل كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية يعبد؟..
كل  منع  منه  ويفهم  أعيادهم؟(،  من  عيد  فيها  كان  هل 

ترصف يرض بالتوحيد.

هنى  مما  االنتفاع  حظر  اهلل-  -رمحه  تيمية  ابن  أفاد  وقد 
عن  هني  سلم  و  عليه  اهلل  صىل  النبي  ألن  دخوله؛  عن  الشارع 
الغزوة،  تلك  يف  للامء  حاجتهم  مع  بمياههم  االنتفاع 
يعلقوا  أن  املسلمني، وأمر  وهي أعظم غزوة كانت عيل 

النواضح بعجني مائهم كام يف احلديث الرشيف)59 (.

التوحيد وال الترشيع،  وأما ما كان من آثارهم ال يمس 
وإنام كان جمرد أثر أو َمْعَلٍم له داللته احلضارية من جهة 
العمران والبنيان واهلندسة، وال يقصده الناس بالقربى، 

وال التعظيم؛ فمباح باألصل.

عىل أن العرف يؤيد هذا، سيام أن العرف الذي ال يتصادم 
مع الترشيع يعمل به) 6٠(.

املادية  القيمة  ذات  املؤثرات  يف  الزرقا  األستاذ  أفاد  ومما 
حيرص  قد  التي  اآلثار  بعض  وكمثل  قال:  لألشياء؛ 
ذاته،  يف  قيمة  له  ليس  مما  للذكري  اقتنائها  عيل  الناس 
العلامء  أحد  قلم  كفضلة  بنسبته،  قيمة  ذا  أصبح  ولكنه 
املشاهري، مما يعد من اآلثار)61 (. ويبقى اآلثار التي أثرت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)57 (   بوانة هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، وقريب منها 
احلموي،  انظر:  املجاز.  له  يقال  آخر  وماء  القصيبة،  تسّمى  ماءة 

معجم البلدان )1/ 5٠5(.

 ،)238 سننه)3313()3/  داود،  أبو  أخرجه:  صحيح،    )  58(
وانظر: األلباين، السلسلة الصحيحة)6/87٤(.

) 59(  انظر: ابن تيمية، اقتضاء الرصاط املستقيم)261/1(.

)6٠ ( انظر: الرسخيس، املبسوط)196/12(.

) 61(  الزرقا، املدخل إىل نظرية االلتزام العامة)ص127(.

)62( أبو زهرة، امللكية ونظرية العقد يف الرشيعة

 اإلسالمية)ص52(.

النبي صىل اهلل عليه و سلم وأصحابه ريض اهلل عنهم؛ فال  عن 
جيوز التربك وال التمسح هبا، عىل أن الصحابة -ريض اهلل 
عنهم- كانوا يتربكون بالنبي صىل اهلل عليه و سلم وآثاره حال 
بسند  ثبت  إذا  كذلك  أثره  ويبقى  موته،  وحال  حياته، 
األماكن  أما  به.  التربك  حيل  فال  يثبت  مل  وما  صحيح، 
صالته،  كموضع  سلم  و  عليه  اهلل  صىل  النبي  يردها  كان  التي 
اهلل  -ريض  الصحابة  عن  يثبت  فلم  ونومه؛  وقعوده، 
عنهم- تعظيم ذلك، ويسعنا ما وسعهم، ويضيق علينا 
ما ضاق هبم. ويتبع هذا القسم: ما يرتتب عىل االهتامم 
ولو  ذلك،  من  مانع  فال  املناسك،  يف  املقدسة  باملشاعر 
الوزارة  أو  املال  بيت  عىل  مايل  عائد  ذلك  عىل  ترتب 
املرشفة عىل ذلك. واحلاصل: جواز االنتفاع باآلثار التي 
ال متس جوهر الدين، وأما التي متس جوهره كاألصنام 
كاملساجد  املقدسة  األماكن  وأما   .)62 إزالتها)  فيجب 
بالزيارة  الثالثة فيجب االهتامم هبا، وعامرهتا، وقصدها 
والعامرة، دون التعلق بذات املكان من حجارة ونحوها.

أهل  عىل  اآلثار  وتعظيم  إحياء  أثر  اخلامس:  املطلب 
اإلسالم:

بشتى  التوحيد  حراسة  عىل  احلكيم  الشارع  حرص  لقد 
من  التي  والذرائع  الوسائل  كل  عن  هنى  ولذا  السبل؛ 
شأهنا أن تفيض إىل عبادة غري اهلل، أو التوسل لغريه، أو 
تعظيم  أو  باألسباب،  التعلق  أو  باملخلوق،  االستغاثة 
التي  األمور  من  ذلك.وإن  ونحو  املخلوقني،  من  أحد 
حذرت منها الرشيعة حراسًة للتوحيد: تعظيم األولياء، 
بآثارهم، فعن عائشة -ريض اهلل تعاىل عنها-  واالهتامم 
أهنا قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم: )لعن اهلل اليهود 
والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مسجًدا(، قالت: ولوال 
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مسلم،  صحيحه)133٠()88/2(،  البخاري،  أخرجه:   )63(
صحيحه)529()376/1(.

)6٤( أخرجه: مسلم، صحيحه)532()337/1(. 

) 65( أخرجه: البخاري، صحيحه)1597()2/ 1٤9(، مسلم، 
صحيحه)127٠()925/2(.

)66( أورده ابن حجر، فتح الباري)٤٤8/7(، وصححه.

ذلك ألبرزوا قربه غري أين أخشى أن يتخذ مسجًدا) 63(.

صىل  اهلل  رسول  سمعت  قال:  اهلل  عبد  بن  جندب  وعن 
أبرأ إىل اهلل أن  يقول قبل موته بخمس: )إين  اهلل عليه و سلم 

يكون يل منكم خليل، فإن اهلل قد اختذين خلياًل كام اختذ 
إبراهيم خلياًل، ولو كنت متخًذا من أمتي خلياًل الختذت 
يتخذون  كانوا  قبلكم  كان  من  وإن  أال  خلياًل،  بكر  أبا 
مساجد  القبور  تتخذوا  فال  أال  مساجد،  أنبيائهم  قبور 

فإين أهناكم عن ذلك() 6٤(.

فأنت ترى حتذير النبي صىل اهلل عليه و سلم أمته من مشاهبة أهل 
يبقى  حتى  وصاحليهم؛  أنبيائهم  يف  غلوهم  يف  الكتاب 
النفع  بيده  بمن  إال  الناس  يتعلق  وال  حمفوًظا،  التوحيد 
والرض، وهو اهلل سبحانه. وليس خفيًّا عىل كل ذي لب 
أن كثرًيا من الناس يف األمصار قد جتافوا عن هذا اهلدي، 
فقلدوا أهل الكتاب يف تعظيم آثار القدماء، وليس خفيًّا 
ما يصنعه الناس من زيارات ورحالت سياحية ألصنام 
الضالة  العقائد  يعتقده أصحاب  الفراعنة وغريهم. وما 
من شد الرحال لقبور بعض الصاحلني، والتوسل إليهم، 

وسؤاهلم ما ال يقدر عليه إال اهلل.

أماكن  يعظمون  كانوا  اهلل-  -رمحهم  السلف  أن  عىل 
العبادة من غري أن يعتقدوا أفضلية احلجر والُفُرش، فَعْن 
ُه َجاَء إىَِل احلََجِر األَْسَوِد َفَقبََّلُه، َفَقاَل: »إيِنِّ َأْعَلُم  ُعَمَر: َأنَّ
َأنََّك َحَجٌر، الَ َترُضُّ َوالَ َتنَْفُع، َوَلْوالَ َأينِّ َرَأْيُت النَّبِيَّ صىل 

اهلل عليه و سلم ُيَقبُِّلَك َما َقبَّْلُتَك«)65 (.

خيتلفون  الناس  كان  التي  الشجرة  سلم  و  عليه  اهلل  صىل  وقطع 
صىل  الرسول  بايع  التي  الشجرة  إهنا هي  ويقولون:  إليها 
اهلل عليه و سلم حتتها بيعة الرضوان، وأنكر ذلك عليهم) 66(. 

املساجد وترميمهام وعامرهتا  أن صيانة  وال خيفى عليك 
للمؤمنني،  سمة  هو  بل  رشعي،  مقصد  ومعنى  ا  حسًّ
اَم َيْعُمُر َمَساِجَد اهللَِّ َمْن آَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم  قال تعاىل-: ﴿إِنَّ
َكاَة َومَلْ خَيَْش إاِلَّ اهللََّ َفَعَسى  اَلَة َوآَتى الزَّ اآْلِخِر َوَأَقاَم الصَّ

ُأوَلِئَك َأْن َيُكوُنوا ِمَن امْلُْهَتِديَن﴾ ]التوبة: 18[.

وليس مرضيًّا ما يفعله بعض اجلهال من تعظيم للمساجد 
السبعة التي بنيت متقاربة، فليس يف قصدها فضيلة وال 
ثواب، بخالف احلرام والنبوي واألقى وقباء عند من 
عىل  قائم  الدليل  فإن  األخري؛  يف  السنة  عنده  صحت 
املنافع  من  وغريه  الثواب  ألجل  قصدها؛  استحباب 

املباحة.

اخلامتة

أوالً: أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

كاملقابر  القديمة  والعامئر  األبنية  ملفات  اآلثار:   .1
واملعابد والنقوش والتامثيل والرسوم وغريها، أو هي ما 

خلفه السابق لالحق.

2. حراسة التوحيد من أوجب الواجبات، ومن وسائل 
حفظه: منع كل مظاهر التعلق واالهتامم بآثار القدماء.

3. اختلف العلامء يف حكم إبقاء نصب ومتاثيل السابقني 
عىل قولني؛ أشهرمها املنع، مع وجوب إزالتها.

٤. من أسباب تعظيم اآلثار واالفتتان هبا: اجلهل، وعلامء 
الدنيوية،  املكاسب  حتقيق  يف  والسعي  والغلو،  السوء، 

وتقليد الكافر.

5. مل يثبت تارخييًّا أن الصحابة -ريض اهلل عنهم- مروا 
عىل األصنام وتركوا هدمها، والثابت أهنا اكتشفت بعد 

الفتوحات بكثري.

ا من اآلثار؛  6. ذهب أهل العلم إىل جواز االنتفاع ماديًّ
رشيطة عدم املساس بجوهر الدين، وإال فيحرم.

بتعظيمها  النص  ورد  التي  الدينية  بالشعائر  االهتامم   .7
والنبوي،  احلرام،  املسجد  كتعظيم  اهلل،  تعظيم  من  هو 

واألقى.
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8. ثانًيا: توصيات الدراسة:

بكل  الرشعية  الدراسات  خالل  من  االهتامم  زيادة   .1
مظاهر الرشك ومتعلقاته؛ محاية ملقصد حفظ الدين.

2. إنكار مجيع املخالفات املتعلقة باآلثار، ومناقشة الشبه 
التي تثار حوهلا.

3. عقد الدورات الرشعية  للعاملني يف املجال السياحي، 
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المشكالت التي تواجه الطلبة الصم وضعاف السمع  في المرحلة الثانوية 

د. عيل موسى سليامن الصبحيني
أستاذ مشارك - علم النفس اإلرشادي

قسم علم النفس-  كلية الرتبية - جامعة امللك سعود
 

د.  احلميدي حممد  الضيدان
أستاذ مشارك-  قسم العلوم الرتبوية

كلية الرتبية-  جامعة املجمعة

  ملخص البحث  
تواجه  التي  املشكالت  استقصاء  إىل  الدراسة  هدفت 
يف  الثانوية  املرحلة  يف  السمع  وضعاف  الصم،  الطلبة 
وقد  واملرشدين،  املعلمني  نظر  وجهة  من  الرياض، 
متت  حيث  املعمقة؛  املقابلة  أسلوب  الباحثان  استخدم 
الطلبة  معلمي  من   )9( منهم  مشاركًا؛   )12( مقابلة 
املرحلة  يف  الدمج  بربامج  السمع  وضعاف  الصم 
الثانوية الرياض، و)3( من املرشدين من محلة املاجستري 
احلاجات  ذوي  الطلبة  مع  العاملني  من  والدكتوراة، 
مع  خاص  بشكل  الطويلة  اخلربة  ذوي  ومن  اخلاصة، 
يف  الدمج   برامج  يف  السمع  وضعاف  الصم  الطلبة 
األسئلة  من  جمموعة  طرح  وتم  واإلرشاد.  التعليم 
املفتوحة للظاهرة املدروسة، يف كل مقابلة من املقابالت،  
حتتوي عىل آرائهم وقناعاهتم وخرباهتم حول املشكالت 
التي  تصادفهم مع الطلبة الصم أو ضعاف السمع أثناء 
الطلبة  بني  التي حتدث  املشكالت  أو  التعليمية،  العملية 
الواقع؛ من خالل خربهتم  الصم أنفسهم  كام يروهنا يف 
املشاركني  استجابات  حتليل  عن  ونتج  معها،  وتفاعلهم 
الطالب يف الدراسة: أن املشكالت النفسية كانت األبرز 
يف معاناة الطلبة الصم وضعاف السمع، تليها املشكالت 
املشكالت  وأخريًا  األكاديمية،  فاملشكالت  االجتامعية، 
أبرز  أن  إىل  املرشدين  السلوكية. كام أشارت استجابات 
املشكالت التي يعاين منها الطلبة الصم وضعاف السمع  
كانت كالتايل: اإلحلاح وكثرة الطلبات، ورسعة الغضب 
واالنفعال، والسلوك االتكايل، والشعور بالعجز، وأخريًا 
من  جمموعة  الباحثان  وقدم  االجتامعية،  املهارات  نقص 

التوصيات واالستنتاجات. 

املفتاحية: املشكالت، الصم، ضعاف السمع،   الكلامت 
برامج الدمج، إدارة التعليم اخلاصة.

Abstract

This study investigated the problems facing 
deaf and hearing impaired students in second-
ary schools in Riyadh from their teachers and 
counselors. The researchers used the in-depth 
interviews. The sample of the study was 9 
teachers of deaf students and 3 counselors who 
are working with special needs students and 
having great experience in dealing with deaf 
and hearing impaired students in the inclusion 
programs). Some open questions were raised 
which are significant to the phenomenon in the 
interviews contains the participants’ experi-
ence, opinions and ideas about the problems 
facing deaf and hearing impaired students 
during the educational process or the problems 
among the students themselves based on their 
experience and interaction in the real world. 
The findings showed that the most prominent 
problems facing deaf and hearing impaired 
students are psychological problems, then 
social, academic and behavioral problems. 
According to the responses of counselors that 
the most important problems were insistence 
and frequent requests, anger and excitement, 
dependent behavior and lack of social skills. 
The researchers have presented some of rec-
ommendations.                                       

Key words: Deaf and hearing impaired stu-
dents, Inclusion programs, Special education 
administration.
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 املقدمة :

من  أسايس  جزء  هم  السمع  وضعاف  الصم  الطلبة 
الثانوي  التعليم  ملرحلة  دخوهلم  تأخر  املجتمع،  أفراد 
ذوي  من  بزمالئهم  أسوة  طويلة،  لسنوات  اجلامعي  أو 
خالل  ومن  كاملكفوفني،  األخرى؛  اخلاصة  احلاجات 
زيادة  الوعي يف االهتامم بالطلبة الصم وضعاف السمع 
العربية السعودية بشكل  العامل بشكل عام، واململكة  يف 
خاص، فقد أصبح بإمكاهنم متابعة دراستهم يف مراحل 
املختلفة،  بفروعه  العام  التعليم  مرحلة  يف  الدراسة 
اخلاصة،  الظروف  بعض  مع  اجلامعية  املرحلة  يف  أو 
والتحسينات يف الربامج الدراسية اجلامعية. وترجع هذه 
وشدهتا،  ونوعها  لدهيم  اإلعاقة  طبيعة  إىل  املشكالت 
مع  والتفاعل  التوافق  يف  املشكالت  هذه  تتمثل  وقد 
املدرسة  يف  العاديني  األفراد  من  الزمالء  أو  الدراسة، 
الصم  أو  األخرى،  احلاجات  ذوي  من  أو  عام،  بشكل 
برامج  اهتمت  وقد  خاص،  بشكل  السمع  وضعاف 
الواليات  يف  العاملية  األكاديمية  اجلامعية  الكليات 
تعليمية  برامج  إعداد  بأمهية  األمريكية،  املتحدة 
وأكاديمية ومهنية متميزة إلعداد معلمي الصم وضعاف 
للصمم  املرافقة  األخرى  اإلعاقات  وذوي  السمع 
Bartlett & ,Gentry  Musyokat(؛    2٠15(
من مثل التدخالت اإلرشادية والعالجية وإدارة سلوك 
الصم والربامج واألنشطة املوجهة للصم. وقد اهتمت 
الناحيتني  من  الصم  بالطلبة  السعودية  العربية  اململكة 
الرتبوية والتعليمية، فقد هيأت وزارة التعليم يف اململكة 
الدراسة  مراحل  يف  للدراسة  الفرص  الصم  للطلبة 
املدرسة  يف  الدمج  برامج  ضمن  العام  التعليم  مجيعها؛ 
اجلامعية  الدراسة  مرحلة  ضمن  اجلامعة  يف  أو  العادية، 
يف برامج خاصة هبم. وُعنّي هلم معلمون يمتلكون اخلربة 
اجلامعات  يف  األكاديمي  اإلعداد  خالل  من  واملعرفة؛ 
ضمن برامج اجلامعات يف دبلوم الرتبية اخلاصة، أو يف 
وقد  الصم.  ختصص  يف  والدكتوراه  املاجستري  دراسة 
واحلديدي،1996  )اخلطيب  من  كل  دراسات  أشارت 
السمع  حلاسة  أن   كرماش،2٠13(  حنفي،2٠٠2؛ 
يف  تأيت  فهي  اإلنسان،  حواس  بني  من  كبرية  أمهية 
املرتبة األوىل ورودًا من بني احلواس األخرى يف القرآن 

اآليات  من  جمموعة  خالل  من  ذلك  ويتضح  الكريم، 
البرص،  حاسة  قبل  السمع  حاسة  فيها  ترد  التي  القرآنية 
وباستعراض بعض اآليات الكريمة التي نرى فيها هذا 
َلُكُم  َوَجَعَل  َأنَشَأُكْم  ِذي  الَّ ُهَو  )ُقْل  الرتتيب، قال تعاىل: 
]امللك:  َتْشُكُرون(  ا  مَّ َقِلياًل  َواأْلَْفِئَدَة  َواأْلَْبَصاَر  ْمَع  السَّ
َهاتُِكْم  ُأمَّ ُبُطوِن  ن  مِّ َأْخَرَجُكم  َواهللَُّ  تعاىل:)  وقال   ،]23
ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة  َلُكُم السَّ َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل  اَل 
ْمَع  َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن( ]النحل: 78[، وقال تعاىل: )إِنَّ السَّ
(]اإلرساء  َمْسُئواًل  َعنُْه  َكاَن  ُأوَلِئَك  ُكلُّ  َواْلُفَؤاَد  َواْلَبرَصَ 
اَمِء َواأْلَْرِض  :36[، وقال تعاىل:  )ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن السَّ

ْمَع َواأْلَْبَصار( ] يونس: 31[. ْن َيْمِلُك السَّ َأمَّ

 يرى الباحثان بأن يف هذا الرتتيب حلاسة السمع والبرص
حياة يف  وتأثريها  السمع،  حلاسة  أمهية  اهلل  كتاب   يف 
أمهية عىل  يدل  ومما  األخرى.  احلواس  عىل   اإلنسان 
اإلنسان، لدى  تتكون  السمع  حاسة  أن  هو   السمع 
 ويستجيب لألصوات منذ الوالدة، بل إن هناك دراسات
أثناء احلاسة  هـذه  وجود  إىل  تشري   )1٤19  )اخلطيب، 
عطية وأبو  عزيز  وأشار  أمـه.  رحم  يف  اجلنني   وجود 
 )2٠٠6( إىل أن حاسة السمع تساعد يف تنمية القدرات
يف تأثريًا  هلا  أن  كام  واالجتامعية،  واالنفعالية   العقلية 
ويف اآلخرين،  مع  واملشاركة  والتفاعل  اللغة   اكتساب 
بأن الدراسات  وتؤكد  االجتامعي.  والتوافق   االندماج 
 احلرمان من حاسة السمع )اخلطيب واحلديدي،1996؛
حنفي،2٠٠2؛ 1992؛  ) Waynned,1994 الشخص، 
 ُيعرض األصم وضعيف السمع إىل الكثري من العقبات
تلك وأن  والتعليمية،  واالجتامعية  النفسية   واملشكالت 
متعلقة تبعات  من  يعانيه  ملا  تبعًا  لديه  تزيد   املشكالت 
كدرجة السمع؛  حلاسة  حرمان  من  نفسها   باإلعاقة 
املحيطة بالبيئة  متعلق  هو  ملا  تبعًا  أو  وشدهتا،   اإلعاقة 
 باملعاق سمعيًا من اجتاهات سلبية ممن ال يفهمون ظروفه
 وطبيعته، أو ممن ال يستطيعون التواصل معه بنجاح، أو
 لكون الفرد األصم ال يستطيع التعبري عن نفسه، فيشعر
 بالضيق والتوتر، مما يدفعه للحد من مستويات طموحه،
  .ويعرضه لإلخفاق واإلحباط والفشل أحيانًا



52

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )١٩(    شعبان  ١٤٤١ هـ - أبريل ٢٠٢٠م

 املشكالت التي تواجه الطلبة الصم وضعاف السمع يف املرحلة الثانوية 

مشكلة الدراسة:

بأنه  يشعر  حواسه  من  لبعض  اإلنسان  افتقاد  حال  يف 
معزول، ويفتقد عامل اخلربة املحيط به، وقد ال يندمج مع 
اآلخرين املحيطني به؛ نظرًا الفتقاره ملهارات الثقة بالنفس 
اآلخرين  مع  التواصل  من  يتمكن  ال  بحيث  وتأكيدها؛ 
بنجاح؛ مما يولد لديه تدين يف تقدير الذات، والشعور بعدم 
الكفاءة والعجز وسوء التكيف النفيس واالجتامعي.كام 
العقلية  القدرات  عىل  آثارها  السمعية  اإلعاقة  تفرض 
فالصم  األخرى،  احلياة  جماالت  عىل  بدورها  تؤثر  التي 
وضعاف السمع يعانون من سوء فهم املحيطني هبم، مما 
واالعتامدية،  واالنسحاب  واإلخفاق  بالفشل  يشعرهم 
سوء  مظاهر  من  وغريها  للذات  املنخفض  والتقدير 
اإلحساس  نحو  سلبية  مشاعر  من  يعانون  كام  التوافق. 
الناضجة،  غري  الترصفات  من  الصم  ويعاين  باألمان، 
يدفعهم  مما  هبم،  املحيطني  من  السلبية  النظرة  ومن 
الشعور  من  يعانون  كام  اآلخرين.  العدوان جتاه  لسلوك 
واالرتباك  االستقرار  وعدم  واخلوف  والتهديد  بالقلق 
)القريطي،2٠٠٠،القريويت2٠٠1، دافيدوف،  2٠٠٠، 
وعملهام  الباحثني،  خربة  خالل  ومن   .)1998 أمحد  
املعلمني  شكوى  الحظا  الصم،  الطلبة  إرشاد  جمال  يف 
املتكررة من الكثري من املشكالت النفسية؛ كتدين تقدير 
السلوكية؛  املشكالت  ومن  بالعجز،  والشعور  الذات 
فقّررا  املشكالت،  من  وغريها  واالنسحاب،  كالعدوان 
التي  املختلفة  املشكالت  تلك  لبحث  دراسة  إجراء 
نظر  وجهة  من  السمع،  وضعاف  الصم  الطلبة  تواجه 
املعلمني واملرشدين العاملني مع الصم وضعاف السمع. 
وتكمن مشكلة الدراسة احلالية يف االستقصاء والبحث 
املرحلة  يف  السمع  وضعاف  الصم  مشكالت  أبرز  عن 
تكيفهم  سوء  يف  أثر  هلا  ممن  الرياض،  مدينة  يف  الثانوية 
يعرضهم  مما  املدريس،  وترسهبم  واالجتامعي  الدرايس 
لسوء التكيف وتعلم أشكال من السلوك غري املناسب، 
ولطبيعة البحث النوعي والدراسة امليدانية وأسلوب مجع 
حيث  املعلمني؛  مع  املعمقة  املقابلة  عىل  القائم  البيانات 
النوعية،  للبحوث  مناسبًا  صغريًا  العينة  حجم  يكون 
يتوفر  للدمج، ممن  برامج  ثالثة  معلمي  مقابلة  فقد متت 
فيها الطلبة الصم وضعاف السمع، وهي يف )3( مناطق 

الرياض؛  مدينة  يف  والوسط  والغرب  الرشق  يف  متلفة 
كدراسة حالة  Case Study ، وقد تم اختيار مشكلة 

الدراسة لألسباب اآلتية:

للطلبة  الباب  وفتح  اجلامعي،  التعليم  فرص  ازدياد   -
حتسني  أجل  من  اجلامعية؛  دراستهم  إلكامل  الصم 
مستواهم املعييش واالجتامعي، وهذا يتطلب االزدياد يف 
فتح القبول للدراسة اجلامعية، والتعرف عىل مشكالت 
أجل  من  والثانوي؛  املتوسط  التعليم  مراحل  يف  الطلبة 
إبرازها للوعي  التغلب عليها، ومن أجل  مساعدهتم يف 

العام للطلبة أنفسهم وللمعلمني وألفراد املجتمع.

من  الربامج؛  ومديري  القرار  أصحاب  اهتامم  إثارة   -
الطلبة  تصادف  التي  العقبات  ختطي  يف  املساعدة  أجل 

الصم وضعاف السمع.

-   زيادة االهتامم العاملي بالطلبة الصم وضعيفي السمع، 
آثارها  من  والتخفيف  باملشكالت  العام  الوعي  وإثارة 
يضع األفراد يف موقف نفيس وتكيفي أفضل ملواجهتها، 
ويساعد يف التغلب عليها، والعمل عىل تنمية اإلمكانات 
عىل  التعرف  عليهم  ُيسهل  مما  الصم،  للطلبة  واملهارات 
يف  وقدراهتم  إمكاناهتم  لتنمية  ومهاراهتم؛  مواهبهم 
بعض املجاالت الفنية والرياضية، مما يعطى أمهية خاصة 

لالهتامم هبم. 

- كام يعتقد الباحثان بأن هناك ندرة يف البحوث النوعية، 
والتي استخدمت منهج دراسة احلالة واملقابالت املعمقة، 
مع معلمي الطلبة الصم وضعاف السمع، واملرشدين يف 

برامج الدمج، حسب اطالع الباحثني. 

أسئلة الدراسة:

 تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف اإلجابة عن التساؤل 
الرئيس اآليت:

- ما املشكالت التي تواجه الطلبة الصم وضعاف السمع 
يف املرحلة الثانوية؟

خالل  من  الرئيس؛  التساؤل  هذا  عن  اإلجابة  وسيتم 
التطرق إىل اإلجابة عىل السؤالني الفرعيني اآلتيني:
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واالجتامعية  النفسية  املشكالت  ما  األول:  التساؤل 
السمع  وضعاف  الصم  الطلبة  تواجه  التي  واألكاديمية 

من وجهة نظر معلميهم؟

واالجتامعية  النفسية  املشكالت  ما  التساؤل  الثاين :  
السمع  وضعاف  الصم  الطلبة  تواجه  التي  واألكاديمية 

من وجهة نظر املرشدين العاملني معهم؟

ويتضمن كل سؤال رئيس جمموعة من األسئلة الفرعية 
من  أحيانًا  واملشتقة  للفرد،  املتعددة  اجلوانب  يف  املوقفية 
تدريسية  هيئة  من  معهم  العاملني  أو  أنفسهم  املشاركني 
وإدارية، فاملشكلة يف البحث النوعي مرنة قابلة للتعديل 
ووجهات  واألمهية  املوقف  حسب  واإلضافة،  والتغيري 

نظر املشاركني ومعاناهتم معها.

أهداف الدراسة:

هيدف الباحثان من خالل هذه الدراسة إىل:

1. معرفة املشكالت التي تواجه الطلبة الصم وضعاف 
العاملني  واملرشدين  معلميهم  نظر  وجهة  من  السمع، 
من  املشكالت  هبذه  اخلاصة  ورؤيتهم  مبارشة،  معهم 
الرئيس  فاهلدف  التدريس؛  يف  الطويلة  خرباهتم  خالل 
السمع؛ من  الصم وضعاف  التعرف عىل مشكالت  هو 
خالل معلميهم الذين يقضون معهم وقتًا ليس بالقليل 
يوميًا، سواء يف التدريس، أو يف ممارسة النشاطات، أو يف 
تعرضهم للمشكالت األرسية، أو النفسية، أو التعليمية، 
أو السلوكية مع الطالب األصم أو ضعيف السمع، سواء 
كانت تلك املشكالت حتدث بني الطلبة الصم أنفسهم، 

أو بينهم وبني املعلمني يف املجاالت املختلفة. 

برامج  عمل  يف  القرار  أصحاب  لدى  االهتامم  إثارة   .2
التي  املشكالت  لعالج  متخصصة؛  وتربوية  إرشادية 

يعاين منها الطلبة.

أمهية الدراسة: 

تكمن أمهية الدراسة يف جانبني: األول  نظري، واآلخر 
تطبيقي، وذلك كام يأيت:

- األمهية النظرية:  

- تنبع أمهية الدراسة احلالية من طبيعة مرحلة النمو التي 
يمر هبا الطلبة الصم أو ضعاف السمع، فمرحلة املراهقة  
النفسية  التغريات  من  كثري  يرافقها  التي  املرحلة  تلك 
النمو،  جوانب  من  الكثري  يف  والسلوكية  االجتامعية 
التعليمية  حياهتم  نمو  جوانب  متلف  عىل  وانعكاساهتا 

والرتبوية والسلوكية التي يمر هبا األفراد. 

معرفة  اىل  سعيها  خالل  من  الدراسة  أمهية  تنبع  كام   -
املشكالت التي تواجه الطلبة الصم وضعاف السمع من 
وجهة نظر معلميهم، ومن وجهة نظر العاملني معهم من 
مرشدين؛ بحيث يكتمل املوضوع يف رسم صورة واقعية 

ميدانية للمشكالت التي يعاين منها الطلبة.

تعتمد  التي  النوعية  الدراسة  هذه  ستسهم  كام   -
الواقعية؛  البيئة  يف  احلالة  ودراسة  املعمقة،  املقابالت 
السمع  ضعاف  أو  الصم  تواجه  التي  املشكالت  ملعرفة 
معلمني  من  معهم  العاملني  املشاركني  نظر  وجهة  من 
ومرشدين، وما هي املعاين احلقيقة للمعاناة باملشكالت 
به  يشعر  عام  التعبري  عىل  األقدر  فهم  تعرتضهم،  التي 
األصم أو ضعيف السمع، وما يصادفونه من مشكالت 
من خالل خرباهتم الطويلة وتدريسهم هلم، أو االشرتاك 
معهم يف النشاطات الرتبوية املختلفة، مما يسهم يف زيادة 

وعيهم باملشكالت التي يعانون منها.

- ندرة الدراسات التي تستخدم املنهج النوعي لدراسة 
-مع  يسهم  مما  السمع،  وضعاف  الصم  مشكالت 
التعرف  يف  الكمي-  املنهج  تستخدم  التي  الدراسات 
النوعي  املنهج  هلذا  ملا  وذلك  املشكالت؛  تلك  إىل  أكثر 
التي  املختلفة  املشكالت  واقع  فهم  يف  عالية،  قدرة  من 
يعاين منها الصم وضعاف السمع عن قرب ومن خربهتم 
الواقعية، يف حماولة الوصول إىل جذورها بحسب رواية 
املشكالت  تلك  من  يعانون  الذين  أصحاهبا  ورؤية 

وتصادفهم بشكل يومي.

-األمهية التطبيقية:  

- كام توجه هذه الدراسة النوعية امليدانية أيضًا العاملني 
ومدرسني؛  مرشدين  من  السمع؛  وضعاف  الصم  مع 
برامج  ببناء  القيام  يف  الدراسة  هذه  نتائج  لتوظيف 
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لتخطي  متلفة؛  ونشاطات  واجتامعية  ونفسية  إرشادية 
الطلبة؛  عىل  السلبي  تأثريها  ومتنع  املشكالت،  تلك 
حُيّسن  مما  واالجتامعي،  النفيس  بالتكيف  يشعروا  لكي 
للقيام  طموحهم؛  من  ويرفع  لذواهتم،  تقديرهم  من 

بأدوارهم املختلفة يف احلياة.

- إثارة الوعي واالهتامم لدى أصحاب القرار؛ من أجل 
وإكساهبم  السمع،  وضعاف  الصم  مساعدة  عىل  العمل 
النفيس  التكيف  عىل   ملساعدهتم  الرضورية  املهارات 

واالجتامعي والبيئة االجتامعية  املحيطة.

مصطلحات الدراسة:

- املشكلة: هي حالة حتدي تتطلب بحثًا ودراسة، فهي 
صعوبة حتتاج إىل حل.

حرية  يعقبها  ارتباك،  أو  شك  حالة  بأهنا:  تعرف  كام 
وتردد، تتطلب عماًل أو بحثا؛ للتخلص من هذه احلالة 
والرضا  باالرتياح  الشعور  من  بحــــــالة  واستبداهلا 
بأهنا  املشكلة  الباحثان  ويعرف   .)2٠٠٠ )املوسوي، 
موقف أو موضوع مزعج يسبب للفرد االرتباك واحلرية، 
الفرد  يستطيع  وال  املوقف،  مع  التكيف  وعدم  والتوتر 
الباحثان   يرى  كام  وهي  معه.  التعامل  وكيفية  مواجهته 
وهتدد  الفرد  يف  تؤثر  فيها،  مرغوب  غري  حالة  أو  ظرف 
كيانه يف أحد أبعاد الشخصية األربعة األساسية: الرتبوية 
واالجتامعية والشخصية واملهنية، تتطلب حاًل ومساعدة 

عىل ختطي تلك املشكالت.  

- األصم: هو الفرد الذي يعاين من فقدان سمعي، حيول 
سواء  الكالم،  فهم  يف  السمع  حاسة  عىل  اعتامده  دون 
باستخدام املعينات السمعية أو بدوهنا )حنفي،2٠٠2(. 
ويعرف األصم كذلك بأنه الفرد الذي يعاين من فقدان 
املعني  استخدام  بعد  ديسيبل   )7٠( من  أكثر  سمعي 
السمعي، مما حيول دون اعتامده عىل حاسة السمع يف فهم 
الفرد  هو  بأنه  سمعيًا:  املعاق  الفرد  يعرف  كام  الكالم. 
الذي ال يسمع إطالقًا، أو ضعيف السمع بدرجة كبرية  

.))2٠٠٠:٤5,Kukla

-ويعرف القريطي )2٠٠٠( األفراد الصم بأهنم أولئك 
يف  السمع  بحاسة  االنتفاع  يمكنهم  ال  الذين  األطفال 

فاقدين  منهم  ولدوا  من  سواء  العادية،  احلياة  أغراض 
عىل  االعتامد  عن  أعجزهتم  بدرجة  أو  متامًا،  للسمع 
بفقدان  أصيبوا  أم  اللغة،  وتعلم  الكالم  فهم  يف  آذاهنم، 
أن  لدرجة  مبارشة،  واللغة   الكالم   تعلم  بعد  السمع 
أن  الباحثان  ويرى  متامًا.  تالشت  قد  التعلم  هذا  آثار 
الفرد األصم هو من يعجز عن استخدام حاسة السمع 
حتى مع وجود معينات سمعية، وحيتاج الستخدام لغة 

اإلشارة يف تواصله وتفاعله مع اآلخرين.

 الفرد ضعيف السمع: هو الفرد الذي يعاين من عجز أو 
نقص يف درجة السمع، ال تسمح له باالستجابة الطبيعية 
وسائل  باستخدام  إال  واالجتامعية  التعليمية  لألغراض 

معينة.

الطلبة  بتدريس  يقوم   الذي   املعلم  هو  الصم:  معلم   -
الصم وضعاف السمع يف برامج الدمج، ويكون مؤهاًل 

تأهياًل تربويًا ونفسيًا للعمل مع الطلبة الصم.

العادية،  املدرسة  يف  تربوية  برامج  هي  الدمج:  برامج 
تقدم للطلبة الصم وضعاف السمع يف الفصول العادية، 
اخلاصة  الرتبية  خدمات  بتقديم  العاديني  أقراهنم  مع 
العزلة  قيود  كرس  يف  يساهم  مما  املساندة،  واخلدمات 

عليهم.

حدود الدراسة: تم إجراء الدراسة وفق احلدود اآلتية:

بحث  عىل  الدراسة  هذه  تقترص  موضوعية:  حدود 
يف  السمع،  وضعاف  الصم  منها  يعاين  التي  املشكالت 
يف  العاملني،  املعلمني  نظر  وجهة  من  الثانوية  املرحلة 
برامج الدمج يف املناطق الثالثة )برنامج األمل: يف ثانوية 
ثاممة بن آثال، وبرنامج األمل: يف ثانوية موسى بن نصري، 
الربامج  وهذه  املواردي(،  ثانوية  يف  األمل:  وبرنامج 

الثالثة موزعة عىل  ثالث مناطق يف مدينة الرياض. 

من  مقصودة  عينة  عىل  الدراسة  تقترص  برشية:  حدود 
السمع،  وضعاف  الصم  الطلبة  يدرسون  ممن  املعلمني، 
تتكون من )9( معلمني، كام تم مجع البيانات من )3( من 
التابعة إلدارة الرتبية  الثالثة  املرشدين يف  برامج الدمج 

اخلاصة يف إدارة تعليم الرياض.
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حدود زمانية: تم تطبيق الدراسة احلالية ومجع البيانات، 
خالل  الدراسة   يف  املشاركني  مع  املقابالت  وإجراء 

الفصل الدرايس الثاين 2٠18م.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

يعيشه  الذي  التكنولوجي  والتقدم  املعرفة  عرص  ساعد 
الطلبة  ومشكالت  حاجات  بإدراك  حاليًا،  العامل 
وتدريب؛  وتأهيل  تعليم  من  اخلاصة؛  احلاجات  ذوي 
الطبيعية،  وأعامهلم  حياهتم  مزاولة  يف  ملساعدهتم  وذلك 
أسامعهم  يف  اهلل  عافاهم  ممن  الناس  من  بغريهم  أسوة 
يف  اندماجهم  زيادة  خالل  من  وأبداهنم؛  وأبصارهم 
من  والعايل؛  الثانوي  بالتعليم  وااللتحاق  املجتمع، 
وتوفري  املهني،  والتوجيه  العمل  عىل  مساعدهتم  أجل 
قدر أكرب من االستقاللية، واالعتامد عىل النفس، وكرس 
حواجز االنعزال، وحماولة مساعدهتم يف إطالق طاقاهتم 
حياة  يف  مهاًم  أثرًا  عام  بشكل  اإلعاقة  ترتك  إذ  الكامنة؛ 
الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة، فتؤثر عليه بالسلب 
يف أغلب األحيان يف مجيع نواحي حياته، وينعكس ذلك 
عىل ترصفات وسلوكيات الفرد مع نفسه، أو مع اآلخرين 
من املحيطني به الذين يلتقي معهم ويتعامل معهم، بل إن 
هذه التأثريات قد تنعكس كذلك عىل البيئة التي يعيش 
املشكالت  من  جمموعة  وجود  ذلك  عىل  ويرتتب  فيها، 
هلا،  التصدي  يمكن  حتى  وحتليلها  دراستها  ينبغي  التي 
والعمل عىل التخفيف من حدهتا وعالجها، هبدف حماولة 
متكني الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة من التكيف مع 
أنفسهم يف ظل ظروف إعاقتهم، والتكيف مع بيئتهم التي 
فيها؛  واملهني  األكاديمي  وإعدادهم  تعليمهم،  يتلقون 
النسق  إطار  فعالة وإجيابية داخل  حتى يصبحوا عنارص 
 .)2٠٠5 )احلديدي،   فيه  يعيشون  الذي  االجتامعي 
ولقد طرأ تقدمًا كبريًا عىل تعليم الفئات اخلاصة القابلة 
للتعليم، يف الربامج واملعاهد  األكاديمية والعلمية، غري 
أن فئة الصم وضعاف السمع تأخر دخوهلم للجامعات 
الرتبية  فئات  بباقي  أسوة  واملهنية،  العلمية  واملعاهد 
اخلاصة، مما سهل يف ترسهبم من مرحلة التعليم الثانوي 
املنزل  البقاء يف  أو  املتوسطة، وجلوئهم للعمل  واملراحل 
دون عمل؛ حيث كانت املشكلة يف حتديد التخصصات 

وكذلك  اجلبار،2٠٠3(،  )العبد  الصم  للطلبة  املالئمة 
نقاط  معرفة  يف  املهني  لإلرشاد  بحاجاهتم  يتعلق  ما 
تقدير  بضعف  يتعلق  فيام  أو  لدهيم،  والقوة  الضعف 
التي  وللمهنة  للعمل  ختطيطه  وضعف  لذاته،  الطالب 
والتسهيالت  باجلامعات  يتعلق  ما  ومنها  هبا،  يلتحق 
املحيطة وسوق  بالبيئة  يتعلق  ما  ومنها  واملادية،  البرشية 
االلتحاق  عىل  املهني  للعمل  الوالدين  وتفضيل  العمل 
من  التوقعات  وتدين  العلمية،  املعاهد  أو  باجلامعات 
سليامن،  )مسعود،1999،  التعليم.  عىل  الصم  الطلبة 
واخلرجيي  والثبيتي  معاجيني   199٠، مساعدة   1998
والقدومي وهويدي،  2٠٠9(. وحيتاج الطلبة املعوقون 
تعليمية خاصة هبم؛ وذلك  أقسام  أو  إىل فصول  سمعيًا 
التي  الربامج  عن  كثريًا  ختتلف  هلم  املقدمة  الربامج  ألن 
املعوقون  فالطلبة  أخرى،  إعاقات  من  يعانون  ملن  تقدم 
سمعيًا وضعيفو السمع حيتاجون إىل برنامج خاص هبم، 
يتضمن نشاطات وتفاعل وأساليب خاصة، كام حيتاجون 
الربنامج  هذا  بتنفيذ  ويقوم  اإلشارة،  للغة  مرتمجني  إىل 
أعضاء هيئة تدريس من ذوي اخلربة والتخصص يف جمال 
اإلعاقة السمعية، ويفضل أن يكونوا مدربني عىل طرق 
السمعية. وللطلبة الصم  للطلبة ذوي اإلعاقة  التدريس 
ضعف  مثل:  من  منها؛  يعانون  التي  اخلاصة  مشكالهتم 
القدرة عىل توصيل أفكارهم لآلخرين، وضعف القدرة 
كام  الكالم،  إنتاج  يف  وصعوبة  أنفسهم،  عن  التعبري  يف 

يعانون من أن اآلخرين ال يفهموهنم

ضعف  ولدهيم   ،)2٠٠7  ,  Nteel & Al-Holo  (  
بالرفض يف بعض  الشعور  أو  اآلخرين،  التفاعل مع  يف 
األحيان، وهم يتمركزون حول الذات، ولدهيم انخفاض 

يف تقدير الذات، وصعوبة يف تكوين صداقات جديدة

  )Haj-Mousa, 2٠16 (، وهم يفضلون األصدقاء 
يف  ضعف  ولدهيم  املستقبل،  من  وخيافون  الصم،  من 
اآلخرين  وبني  بينهم  التواصل  ودائرة  املسؤولية،  حتمل 
حتقيق  يف  األمل  بخيبة  يشعرون  كام  مكتملة،  غري 
والطلبة   .  )2٠11  ,Abu AL-Futouh(رغباهتم
النفسية  للضغوط  التعرض  يف  عرضة  أكثر  الصم 
القريطي،2٠٠٠،  )شاكر،1995،  والغضب  والقلق 
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القريويت والرسطاوي والصامدي 2٠٠1، أمحد،1998، 
نظر  وجهة  ومن   .)2٠٠٠، حنفي  والشخص،1992، 
اجلهني ) 2٠13 ( فإن أكثر املشكالت السلوكية التي يعاين 
منها األصم هي املشكالت املتمثلة يف العدوان والسلوك 
بالقلق  املتمثلة  املضاد للمجتمع، واملشكالت االنفعالية 
التواصل  ومشكالت  والغضب،  واالنطواء  واالحباط 
وهم  العاديني،  باألطفال  مقارنة  الصم  األطفال  لدى 
والعاطفية،  االجتامعية  للمشكالت  عرضة  أكثر 
وسوء  والعاطفية،  العقلية  الصحة  يف  ضعف  ولدهيم 
 Upshire , Scarazzo  )2٠16, االجتامعي  التكيف 
وأشار سويتو    .)   ,, schade , larwin  Milano
سمعيًا  املعاقني  مشكالت  بأن   1999,Sweetow(  (
تزيد مخسة أضعاف عن نظرائهم من األطفال العاديني، 

ويعانون بشكل خاص من االنسحاب االجتامعي  

 )Mprah, 2٠13، أو الكراهية، أو السخرية واإلقصاء 
واالنطباع اليسء من اآلخرين، كام يعانون من الوصمة 
مما   ،)   )2٠17,Ziadat, & Atiyat االجتامعية 
الناضجة، كام  العدائية وغري  بالترصفات  للقيام  يدفعهم 
AL-(  يعانون من النظرة السلبية من البيئة املحيطة هبم
باجتاه  ويدفعهم  يشجعهم  مما   ،)2٠٠9  ,Khateeb

السلوك العدائي مع اآلخرين. وأشار ليندري وديفيد

السمعية  لإلعاقة  بأن   )1992  ,Lindry&David(  
التفاعل  يف  واضطرابات  ومعرفية  سلوكية  تأثريات 
األداء  وانخفاض   االجتامعية،  والعزلة  االجتامعي 

األكاديمي.

السلوك  يامرسون  الصم  بأن   )1995( الببالوي  وأشار 
وإحلاق  والتخريب،  املبارش   وغري  املبارش  العدواين 
دراسة  وتوصلت  أحيانًا.  وبالنفس  باآلخرين،  األذى 
االحتياجات  إشباع  درجة  بأن  الفحل)1996( 
منخفضة،  سمعيًا  املعوقني  األطفال  لدى  االجتامعية 
من  أقل  بنسبة  لالنتامء  احلاجة  إشباع  درجة  أن  كام 
إجيابيًا  أثرًا  للوالدين  التعليمي  للمستوى  وأن  املتوسط، 
اخلطيب  درس  وقد  التعليمية.  االحتياجات  إشباع  يف 
واحلديدي)1996( اخلصائص السيكولوجية للمعاقني 
سمعيًا يف األردن، تكونت عينة الدراسة من)36 ( طفاًل 

بعامن،  اخلاصة  للرتبية  اخلاصة  املراكز  أحد  يف  وطفلة 
الصم  للطلبة  املعلمني  تقديرات  بأن  النتائج  وأشارت 
االجتامعية،  العالقات  حمدودية  الرتتيب:  عىل  كانت 
وامليل  باآلخرين،  التأثر  وسهوله  التنافس،  نحو  وامليل 
نتائج  وأشارت  االهتاممات.  وحمدودية  التملك،  نحو 
الدراسة كذلك إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
بني اخلصائص السيكولوجية للمعاقني سمعيًا تبعًا ملتغري 
إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجدت  حني  يف  العمر، 
مسعود)1999(  درس  كام  اإلعاقة.  شدة  ملتغري  تبعًا 
نتائج  أشارت  حيث  التعليمية؛  الصم  مشكالت 
الدراسة إىل أن أفراد عينة الدراسة لدهيم  مشكالت يف 
االندماج مع الطلبة اآلخرين، وأن االندماج يتأثر باجلو 
والبيئة التعليمية، وما حيدث فيهام من تفاعل بني الطلبة 
التدريسية واإلدارية.   اهليئة  أو أعضاء  الصم والعاديني، 
إىل مشكالت  التعرف  دراسة حنفي )2٠٠2(  وهدفت 
املعاقني سمعيًا، كام يدركها معلمو املرحلة االبتدائية يف 
ختتلف  وهل  املرصية،  البيئة  يف  املتغريات  بعض  ضوء 
وتكونت  واخلربة؟  اجلنس  باختالف  املشكالت  تلك 
عينة الدراسة من )191( معلاًم ومعلمة، ممن يدرسون يف 
معاهد األمل للصم وضعاف السمع يف مدينة الزقازيق. 
وأشارت النتائج إىل أن املشكالت االجتامعية جاءت يف 
املرتبة األوىل، ثم املشكالت املرتبطة بالسلوك العدواين، 
املرتبطة  املشكالت  ثم  ومن  املزاجية،  والتقلبات 
وأخريًا  الدراسية،  واملهارات  الدرايس،  بالتحصيل 
وأكد  للمجتمع.  املضاد  بالسلوك  املرتبطة  املشكالت 
تعرضًا  أكثر  سمعيًا  املعاقني  بأن   )2٠٠3  ( الزريقات 
للضغوط النفسية والقلق وانخفاض تقدير الذات، وأكثر 
غضبًا من نظرائهم؛ بفعل اإلحباطات والصعوبات التي 
يواجهوهنا يف التعبري عن مشاعرهم، وأكثر مياًل ملامرسة 
السلوك  للعدوان اجلسدي من فئات اإلعاقة األخرى. 
وأجرت اخلرشمي ) 2٠٠6( دراسة هدفت إىل التعرف 
عىل تقييم خدمات الدعم اإلرشادي واملساندة للطالب 
سعود،  امللك  بجامعة  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من 
بني  االجتامعي  التفاعل  أن  إىل  الدراسة  نتائج  وأشارت 
املعاقني  غري  من  والطالب  اإلعاقة  ذوي  من  الطالب 
هيئة  بأعضاء  العالقة  وكذلك  كبري،  حد  إىل  إجيابيًا  كان 
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باإلجيابية  شعور  لدهيم  وكان  واإلداريني،  التدريس 
وهو  واإلدارية،  التدريسية  باهليئة  العالقة  عن  والرىض 
مؤرش إجيايب للدمج االجتامعي الفعال، كام أن )%6٠ ( 
تقريبًا منهم ال يوافقوا عىل أن طرق التدريس املستخدمة 
أنه  إىل  الدراسة  نتائج  وأشارت  احتياجاهتم،  تراعي 
املقدمة  الدعم  مراكز  يف  املبذولة  اجلهود  من  الرغم  عىل 
يواجهون  املعاقني  الطالب  من  الكثري  فإن  للطالب، 
يف  والتعليمية  االجتامعية  شؤوهنم  إدارة  يف  صعوبات 
والثبيتي  معاجيني  دراسة  نتائج  أشارت  وقد  اجلامعة. 
هدفت  التي    )2٠٠9( واهلويدي  والقدومي  واخلرجيي 
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  الطلبة  واقع  معرفة  إىل 
جملس  بدول  العايل  التعليم  ومؤسسات  جامعات  يف 
التعاون لدول اخلليج العربية، إىل أن أعداد الطلبة ذوي 
االحتياجات اخلاصة املقبولني يف اجلامعات ومؤسسات 
التعليم العايل، بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
كانت ضئيلة جدًا، كام أوضحت النتائج أيضًا أن القبول 
يرتكز بشكل ملحوظ يف فئات معينة من الطلبة  من ذوي 
االحتياجات اخلاصة؛ كاملتفوقني، واملوهوبني، واملعوقني 
برصيًا وسمعيًا، وذوي اإلعاقة احلركية، ويندر بل ينعدم 
جامعات  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  فئات  باقي 
ومؤسسات التعليم العايل بدول املجلس؛ مثل الطالب 
اضطراب  ذوي  الطالب  أو  التعلم،  صعوبات  ذوي 
العايد وعبداهلل  دراسة  العوق. ويف  متعددي  أو  التوحد 
وعصفور والثبيتي )2٠1٠( عن املشكالت التي تواجه 
الطائف،  جامعة  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  الطلبة 
متثل  التي  املجاالت  أكثر  أن  إىل  الدراسة  نتائج  أشارت 
مشكلة لدى ذوي االحتياجات اخلاصة هي املشكالت 
مشكالت  ثم  اإلدارية،  املشكالت  ويليها  االقتصادية، 
متثل  التي  املجاالت  أقل  ومن  واملواصالت،  النقل 
مشكلة لدى املعوقني هي املشكالت النفسية، وال ختتلف 
االحتياجات  ذوي  الطلبة  يواجهها  التي  املشكالت 
فروق  توجد  وال  التعليمي،  املستوى  باختالف  اخلاصة 
ذات داللة إحصائية يف املشكالت التي يواجهها الطلبة 
ال  كام  لتخصصاهتم،  تبعًا  اخلاصة  االحتياجات  ذوى 
ختتلف املشكالت تبعًا لشدة اإلعاقة، وأن الذكور أعىل 
درجة يف املشكالت التي يواجهوهنا مقارنة باإلناث، وال 

لنوع  تبعًا  املجموعات  بني  املشكالت  يف  فروق  توجد 
اإلعاقة. وأشارت نتائج دراسة املشيخي )2٠٠9( إىل أن 
هناك عالقة سلبية بني درجات الطلبة الصم عىل مقياس 
دراسة   وأظهرت  لدهيم،  الذات  وفاعلية  املستقبل  قلق 
الصعوبات  بدراسة  اهتمت  التي   )2٠13( كرماش 
من  سمعيًا،  املعاقني  التالميذ  تواجه  التي  واملشكالت 
أكثر  بابل، أن  التالميذ واملعلمني يف حمافظة   وجهة نظر 
ضعف  يف  املتمثل  األكاديمي  املجال  يف  هي  املشكالت 
التحصيل، وتدين القدرة عىل القراءة، والكتابة واإلمالء، 
والتأخر الدرايس، ومن ثم املجال االجتامعي؛ من حيث 
املجال  ثم  ومن  اآلخرين،  مع  التواصل  عىل  القدرة 

النفيس، فاملجال األرسي، وأخريًا املجال الصحي. 

الطلبة  أبو فضة )2٠13( إىل أن  نتائج دراسة  وأشارت 
قلق  من  ويعانون  اهلوية،  يف  أزمة  من  يعانون  الصم 
هدفت  التي   )2٠17( رشاب  دراسة  ويف  املستقبل. 
املستقبل،  وقلق  الذات،  فاعلية  بني  العالقة  دراسة  إىل 
السمعية  للتعلم لدى ذوي اإلعاقة  بالدافعية  وعالقتهام 
الثانوية،  املرحلة  طلبة  من  عينة  لدى  غزة  بمحافظة 
بني  عكسية  عالقة  وجود  إىل  الدراسة  نتائج  وأشارت 
فاعلية الذات وقلق املستقبل، كام أشارت نتائج الدراسة 
والدافعية  الذات  فاعلية  بني  طردية  عالقة  وجود  إىل 

للتعلم. وهدفت دراسة زيادات وعطيات

اجتاهات  معرفة  إىل   )  ,Ziadat & Atiyat  2٠17(  
يف  املقدسة  األرض  معهد  يف  التدريس،  هيئة  أعضاء 
األردن نحو الصم من الناحيتني االجتامعية واألكاديمية، 
تكونت عينة الدراسة من )69( عضوًا، مجعت آراؤهم 
الغرض.  هلذا  أعد  مقياس  عىل  إجاباهتم  خالل  من 
النظرة  يف  تراجعًا  هناك  أن  الدراسة  نتائج   وأظهرت 
السلبية جتاه الصم، من الناحيتني االجتامعية واألكاديمية، 
النتائج إىل عدم وجود فروق يف االجتاهات  كام أشارت 
للعمر  التدريس ترجع  قبل أعضاء هيئة  الصم من  نحو 
واجلنس، بينام هناك فروق تعود ألثر املستوى التعليمي.

التعليق عىل الدراسات السابقة:

عرضها  التي  السابقة  الدراسات  عرض  خالل  من 
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الباحثان يمكن استنتاج ما يأيت:

التي  املشكالت  معرفة  إىل  الدراسات  هذه  هدفت   .1
املرحلتني  يف  السمع  وضعاف  الصم  الطلبة  تواجه 
االبتدائية والثانوية، وكانت أبرز املشكالت هي: القلق، 
والشعور بالتهديد، وتدين تقدير الذات، وضعف حتمل 
املسؤولية، واالنطواء، وقلة التفاعل االجتامعي، مقارنة 
بغريهم من العاديني ) اخلطيب،1996؛ حنفي، 2٠٠2؛ 
 ،2٠٠٠ دافيدوف،   ، رشاب،2٠17  كرماش،2٠13  
أبو فضة، 2٠13 (. وكذلك اهتمت الدراسات األخرى 
وهي  اجلامعية،  املرحلة  يف  والصعوبات  باملشكالت 
وضعف  االجتامعية،  واملشكالت  النفسية،  املشكالت 
التحصيل )مسعود،1999؛    Girgin, 2٠٠6 ؛ العايد 
والثبيتي  معاجيني  2٠1٠؛  والثبيتي  وعصفور  وعبداهلل 

واخلرجيي والقدومي واهلويدي 2٠٠9(.  

تناولت  التي  السابقة  الدراسات  مجيع  أن  يالحظ    .2
موضوع الدراسة احلالية، استخدم الباحثون فيها املنهج 
الكمي واالستبانات كأداة جلمع البيانات، يف حني تنفرد 
هذه الدراسة باستخدام املنهج النوعي واملقابلة املعمقة، 

أداة مجع للبيانات واملعلومات. 

3. هناك حتسن يف االجتاهات نحو الطلبة الصم وضعاف 
األكاديمي  املجالني  يف  املعلمني  قبل  من  السمع، 
واالجتامعي، وهناك ازياد يف فرص االلتحاق باجلامعات 

.) ,Ziadat & Atiyat 2٠17( واملعاهد العلمية

من  سواها  ما  عىل  احلالية  الدراسة  انفردت  كام   .٤
السمع  وضعاف  الصم  مشكالت  بدراسة  دراسات، 
قدرة  واألكثر  إليهم  األقرب  معلميهم،  نظر  وجهة  من 
خالل  من  ومعاناهتم؛  ومشكالهتم  مهومهم  معرفة  عىل 
أي  عن  باالستيضاح  تسمح  مبارشة،  مقابلة  مقابلتهم 

مشكلة من وجهة نظرهم.

منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

 تم استخدام منهجية البحث النوعي

منهج  وبالتحديد   ،)qualitative research(  
مشكالت  لدراسة  التحلييل  الوصفي  احلالة  دراسة 

الصم وضعاف السمع، وهي إحدى منهجيات البحث 
الظواهر  ُتركز عىل وصف  االجتامعية؛ حيث  العلوم  يف 
بأنه  النوعي:  البحث  وُيّعرف  هلا،  األعمق  والفهم 
الدراسة التي يمكن القيام هبا أو إجراؤها يف السياق أو 
البيانات،  بجمع  الباحث  يقوم  حيث  الطبيعي؛  املوقف 
أو الكلامت، أو الصور، ثم حيللها بطريقة استقرائية، مع 
ُيركز  التي يذكرها املشاركون، وفيها  الرتكيز عىل املعاين 
املشاركني،  لدى  التي  واملضامني  املعاين  عىل  الباحث 
الباحث، كام يتسم  التي لدى  وليست املعاين واملضامني 
إجراءاته  لتغيري  قابل  فهو  باملرونة،  النوعي  البحث 
املدروسة،  وباملشكلة  امليدان،  مع  لتتناسب  وخطواته؛ 
عىل  يعتمد  النّوعي  والباحث  املشاركني،  وسياق 
املدروسة  الظواهر  لتفسري  ويفهم؛  ويسمع  يرى  ما 
الباحثان  استخدم  فقد  وبالتحديد  )الفقيه،21٠7(. 
هذه  لدراسة  التحلييل  الوصفي  احلالة  دراسة  منهج 
الظاهرة، فأسلوب دراسة احلالة يقصد منه الوصول إىل 
فهم عميق حلالة معينة، قد تكون لفرد أو أفراد أو فصل 
معني، أو مدرسة أو نحو ذلك، وتكون دراسة احلالة يف 
وضعها وسياقها الطبيعي، واشتملت املقابالت عىل)9( 
يف  معلمني  لثالثة  مقابالت  )ثالثة  للمعلمني  مقابالت 
ملقابلة  باإلضافة  الثالثة(،  الدمج   مراكز  من  مركز  كل 
السمع،  الصم وضعاف  العاملني مع  )3( مرشدين من 
ممن يقدمون اخلدمات النفسية والتعليمية للطلبة، وكان 
املقابالت  بدأت  دقيقة،   )35( بحدود  مقابلة   كل  زمن 
ببيان هدف البحث والتعارف، وبناء عالقة الثقة واملودة 
أوقات  ويف  وهادئ،  مريح   نفيس  جو  يف  واالحرتام 

مناسبة للمعلمني ومديري الربامج.

عينة الدراسة:

إن هدف الدراسة املتعلق بدراسة مشكالت وصعوبات 
الطلبة الصم وضعاف السمع، يف املرحلة الثانوية ضمن 
التعليم  إلدارة  تتبع  مناطق،  ثالثة  يف  الدمج  برامج 
اخلاص ضمن إدارة التعليم العام يف مدينة الرياض، هو 
املشكالت  إىل  والتعرف  الظاهرة  ووصف  استكشاف 
التي تواجه الطلبة الصم وضعاف السمع من وجهة نظر 
معلميهم. وتشري إحصائيات وزارة التعليم السعودية إىل 
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مجيع  يف  سمع  وضعيف  أصم  طالبًا   )1٠87( هناك  أن 
املرحلة  يف  طالبًا   )197( منهم  العام؛  التعليم  مراحل 
متت  حيث  معلاًم؛   )18( بتدريسهم  يقوم  الثانوية، 
الربامج  من  برنامج  كل  يف  ثالثة  معلمني،   )9( مقابلة 
خدمة  يف  يعملون  مرشدين  و)3(  سابقًا،  إليها  املشار 
)وزارة  الثالثة  املراكز  يف  الصم  وضعيفي  الصم  الطلبة 
بالرياض،  اخلاصة  الرتبية  إدارة  إحصائية  التعليم، 
القصدي -وهي  االختيار  تم  )1٤39/1٤38هـ(، كام 
من  لثالثة  البحث  يف  العينات-  الختيار  مناسبة  طريقة 
اخلربة  ذوي  من  الثالثة،  الربامج  يف  املرشدين  املعلمني 
التدرييس  العمل  يف  سنوات   )1٠( من  )أكثر  الطويلة 
واإلداري( مع الطلبة الصم وضعاف السمع، ويمتلكون 
معلومات غنية وثرية أكثر من غريهم. وحاول الباحثان 
وممن  خربة،  األكثر  املعلمني  من  الدراسة  أفراد  اختيار 
يتسمون باجلرأة والرغبة يف التعبري عن مشكالت الصم 

وضعاف السمع، ويقدمون معلومات تغني الدراسة.

أداة مجع املعلومات:

أهداف  لتحقيق  املعمقة؛  املقابلة  أسلوب  استخدام  تم 
الذين  املعلمني  مقابلة  خالل  من  وذلك  الدراسة؛ 
اخلربة  ذوي  ومن  السمع،  وضعاف  الصم  يدرسون 
والرغبة يف التعاون مع الباحثني واملرشدين العاملني مع 
الطلبة؛ من خالل رؤيتهم اخلاصة ومعاينتهم للمشكالت 
التي يواجهها الطالب الصم وضعاف السمع يف برامج 
وماذا  يروهنا،  وكيف  الرياض،  مدينة  يف  الثالثة  الدمج 
تعني هلم؛ حيث تم طرح أسئلة من خالل املقابلة، وقام  
باإلجابة عنها، كام  الثالثة كل عىل حدة  الربامج  معلمو 
العاملني  املرشدين  من  واملعلومات  البيانات  مجعت 
خرباهتم  خالل  من  السمع؛  وضعاف  الصم  الطلبة  مع 
وكيف  السمع،  وضعاف  الصم  الطلبة  مع  التعامل  يف 
أفراد  منها  ينظر  التي  الزاوية  من  للمشكالت  ينظرون 
عينة الدراسة؛ إلضفاء وإعطاء معاين للظاهرة من وجهة 
نظر املشاركني فيها، ومن واقع  خرباهتم يف التعامل مع 

الطلبة الصم وضعاف السمع.

صدق املعلومات وموضوعيتها:

 بعد بناء الثقة واأللفة والتقبل واالحرتام يف املقابلة بني 
 الباحثني واملشاركني، تم التأكيد عىل بيان هدف الدراسة
 الرئيس؛ وهو معرفة املشكالت التي تواجه الطلبة الصم
الثانوية املرحلة  يف  الدمج  برامج  يف  السمع،   وضعيفي 
تم كام  الرياض،  مدينة  يف  العام  التعليم  مدارس   ضمن 
البحث بأخالقيات  وااللتزام  الرسية  مبدأ  عىل   التأكيد 
استجابات للبيانات  الرئيس  املصدر  وكان   العلمي، 
الصم الطلبة  مع  العاملني  للمعلمني  لفظية  وغري   لفظية 
يف ويساعدون  يواجهوهنا  وكيف  السمع،   وضعاف 
املشاركني مع  معمقة  مقابالت  خالل  ومن   حلها، 
بشكل يوثقان  الباحثان  وكان  املرشدين،  من   اآلخرين 
لفظي كالم  من  املعلم  عن  يصدر  ما  كل  وحريف   مبارش 
أثناء بالرأس  هز  أو  ايامءات  أو  لفظية،  غري  حركات   أو 
 املقابالت، كام أخذ املشاركون وقتهم الكايف يف اإلجابة
أفراد من  الباحثان  يتأكد  حيث  األسئلة؛  عىل   والتعليق 
ما هذا  وهل  بالضبط،  قصدوه  ما  هو  هذا  بأن   الدراسة 
 أرادوا  أن يقولوه؟ وهل تم فهمهم بشكل سليم ملا حتدثوا
 عنه؛ من خالل إعادة ما قاله املعلمون من تعبريات لفظية
مع يتطابق  يقولونه  ملا  فهمهم  كان  وهل  لفظية،  غري   أو 
 ما عربوا عنه متامًا؟ وكان الباحثان يطرحان جمموعة من
 األسئلة اإلضافية حول املشكالت التي تصب يف النهاية
لدهيام وجتمعت  بالدراسة،  اخلاص  الرئيس  السؤال   يف 
 معلومات وبيانات غنية من كل مشارك من املشاركني،
التوضيح أن فنية إعادة  تأكيدمها من خالل   ومن خالل 
كل رصد  يتم  وكان  بالضبط،  املشارك  قصده  ما   هذا 
 االيامءات واإلشارات الدالة أو الرافضة أو املؤيدة التي
 يعرب هبا املشارك عن رأيه، عىل اجلانب األيرس من ورقة
 املقابلة اخلاصة التي مجع هبا الباحثان املعلومات من كل
)35—3٠( من  ترتاوح  املقابلة  مدة  وكانت   مشارك، 
املشاركني الباحثان يشجعان   دقيقة لكل مشارك، وكان 
مشاعرهم، عن  والتعبري  آرائهم  عن  احلديث   عىل 
 ويذكراهنم بمبدأ الرسية خالل أوقات اجللسة كلام كانت
 هناك حاجة لذلك، كام كان الباحثان يطلبان من املشارك
 توضيح رأيه إن كانت هناك إجابات غامضة أو متناقضة
األويل التحليل  كان  كام  املشاركني.  أحد  فيها  يرتدد   أو 
 للبيانات واملعلومات يتم أوالً بأول وجنبًا إىل جنب مع
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للبيانات االستقرائي  التحليل  عملية  وأن   املعلومات، 
 تعني أن الفئات واملوضوعات واألفكار ال تفرض عىل
يأيت: كام  العملية  متت  حيث  منها؛  تشتق  وإنام   البيانات 
البيانات؛ مجع  عملية  مع  جنب  إىل  جنبًا  التحليل   بدء 
 حيث تم جتزئه البيانات إىل وحدات وأجزاء دون إمهال
 الصورة الكلية، واستقراء للبيانات من اخلاص للعام، كام
 تم جتميع األجزاء ووضعها يف موضوعات ثم يف أبواب
 وفئات أعم وأشمل، والوصول اىل نظرية تفرس املشكلة،
تستمر املراحل،  متداخلة  عملية  البيانات  حتليل   فعملية 
.إىل آخر حلظة يف كتابة تقرير البحث، وهي عملية مرنة
http://ust.edu/ojs/index.php/AJQAH/
article/view/1172/1190

األسلوب املتبع يف حتليل املعلومات وتصنيفها:

تم إتباع طريقة التحليل االستقرائي للبيانات، من اجلزء 
إىل الكل لكل مقابلة من املقابالت  اللفظية االثنتي عرشة 
التي متت مع املشاركني؛ حيث قام الباحثان بمقابلة كل 
والبيانات  املعلومات  كل  وتسجيل  حدة،  عىل  مشارك 
املتحصل عليها من املشاركني؛ من خالل نموذج خاص 
لكل مشارك، وتسجيل أي إشارات أو إيامءات، أو كالم 
من  اليرسى  اجلهة  إىل  املشاركني  يصدرعن  لفظي  غري 
املقابالت  لتلك  القصيص  الوصف  ثم  ومن  النموذج، 
التي  املشكلة  لنوع  تبعًا  خاصة،  رموز  يف  وترميزها 
تلك  ووضع  السمع،  ضعيف  أو  األصم  منها  يعاين 
املشكالت يف ضمن موضوعات مشرتكة أكرب كام أشار 
اليها املشاركون، ومن ثم الوصول هبا إىل مرحلة أعمق 
وضع  وهي  والتجريدات،  املفاهيم  مرحلة  هي  وأعىل؛ 
متثل  وهي  العامة،  القوالب  تلك  يف  املوضوعات  تلك 
النوعي،  البحث  التحليل يف  املرحلة االخرية يف مرحلة 

وكانت أسئلة الدراسة النهائية هي التساؤل اآليت:

الصم وضعاف  الطلبة  تواجه  التي  املشكالت  أبرز  -ما 
العاملني  واملرشدين  املعلمني  نظر  وجهة  من  السمع 

معهم؟

نتائج الدراسة ومناقشتها:

لقد متت مقابلة اثني عرش مشاركًا من املشاركني بشكل 

الربامج   ومديري  معلمي  من  حده  عىل  كل  فردي، 
اللفظية  معلوماهتم  تسجيل  تم  حيث  للدمج؛  الثالثة 
الصم  تواجه  مشكالت  بأهنا  عربوا  التي  اللفظية  وغري 
املعمقة،  الفردية  املقابالت  خالل  السمع؛ من  وضعاف 
فئات  يف  ووضعها  وتصنيفها  وحتليلها  تسجيلها  وتم 
احلصول  تم  ما  كل  حتتها  يندرج  عامة،  وموضوعات 
استجابات  تسجيل  وتم  ومعلومات،  بيانات  من  عليه 
املشاركني إىل مواضيع؛ حيث حازت املشكالت النفسية 
نظر  وجهة  من  األبرز  املشكلة  فهي  األول،  املركز  عىل 
وتأيت  ومرشدين،  معلمني  من  الصم  مع  العاملني 
املشكالت االجتامعية يف املركز الثاين، ويف املركز الثالث 
تأيت املشكالت األكاديمية، وأخريًا املشكالت السلوكية. 
واجلدول التايل رقم )1( يوضح تلك املشكالت يف فئاهتا 

الرئيسة.
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مواضيع   إىل  اإلجابات  يف  التنوع   )1( اجلدول  يوضح   
اتفق  حيث  املشاركني؛  من  كل  يراها  التي  للمشكالت 
والقلق،  الذات،  تقدير  ضعف  عىل  الدراسة  أفراد 
والشعور  بالنقص،  والشعور  بالدونية،  والشعور 
بالتهديد، وانخفاض الطموح، وتقلب املزاج، واخلوف، 
بالتهديد؛ إذ كانت أبرز املشكالت التي يعاين  والشعور 
منها الطلبة الصم وضعاف السمع يف اجلانب النفيس. أما 

فيام يتعلق باجلانب االجتامعي، فقد كانت أبرز املشكالت 
الثقة  عدم  هي:  السمع  وضعاف  الصم  منها  يعاين  التي 
باآلخرين، وعدم تقبل اآلخرين، واالعتامد عىل اآلخرين 
)االتكالية(، واالنسحاب االجتامعي، واخلوف من النقد 
يتعلق باجلانب  واالنعزال، واخلوف من املواجهة. وفيام 
الواجبات  أبرز املشكالت:  كثرة  األكاديمي فقد كانت 
التأسييس،  والضعف  التحصيل،  وضعف  الدراسية، 
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مع  التعليمية  النشاطات  بمامرسة  تتعلق  ومشكالت 
اآلخرين، وقلة االنتباه والرتكيز، والتأخري يف الواجبات، 
واخلوف من املشاركة الّصفية، ومتثل االمتحانات موقفًا 
مزعجًا هلم. وأخريًا فيام يتعلق باجلانب السلوكي،  فقد 
وسلوك  التذمر،  صعوبات  املشكالت:  أبرز  كانت 
اإلحلاح الزائد، والعدوانية، وعادات سلوكية أخرى غري 
النفيس،  املجال  األول:  باجلانب  يتعلق  وفيام  مرغوبة. 
رقم  املشارك  أشار  فقد  املشاركني،  بعض  أقوال  فنورد 
)2( إىل أن مالحظته عىل الصم وضعاف السمع كام يأيت: 
والشعور  الذات،  تقدير   يف  بالضعف  اإلحساس  "إن 
واآلخرين،  املستقبل  من  واخلوف  والتهديد،  بالنقص 
وكأنه يشعر بأنه أقل من اآلخرين... وأقل أمهية منهم، 
وهذا الشعور يرافقهم كثريًا يف حياهتم... وهذا جيعلهم 
يشعرون بالضعف...". وهذا رأي مشارك آخر يف هذا 
يشعر  "األصم  قال:  حيث  )5(؛  رقم  املشارك  املجال 
ملفت  بشكل  والرتدد  واخلوف  بالقلق  كبري  بشكل 
للنظر، وال يشعر بالطمأنينة والثقة، ولديه خوف مستمر 
خوف  أحيانًا...  خياف  مما  يعرف  وال  املجهول...  من 
املشكالت  بعض   )3( رقم  املشارك  ويورد  وكفى...". 
الصم  مع  التعامل  يف  خربته  خالل  من  يالحظها؛  التي 
وضعاف السمع، وهي كام قال يف هذا اجلانب: "ال يعرب 
عن نفسه بطريقة مناسبة، ويشعر بأن  الناس ال يفهمونه 
متامًا، ولديه خوف وتردد وضعف يف الثقة بالذات، وهو 
يشعر باحلزن أحيانًا..."، يقوم املشارك هبز رأسه كدليل 

عىل تأكيده عىل ذلك.

ويف اجلانب االجتامعي عرب املشارك رقم )1( عام يالحظه 
وال  باآلخرين،  األصم  يثق   "ال  بقوله:  مشكالت  من 
لساعات طويلة يف  ويندجمون  الناس،  مع  التواجد  حيب 
يف  يدور  ما  يفهمون  وال  االجتامعي،  التواصل  وسائل 
وأصدقاؤهم  لالنعزال،  أميل  وهم   ،... األحيان  بعض 
أنفسهم،  حول  يتقوقعون  معًا؛  ....وجيلسون  قليلون 
ويتعاطفون مع بعض ضد اآلخرين". ونورد مثاالً آخر 
أبرز  بأن  يرى   )٤( رقم  فاملشارك  املشاركني،  آراء  من 
مشكالت الصم هي: "خوف األصم من نقد اآلخرين له 
وسخريتهم منه، وهتكمهم عليه، كام خياف من املواجهة، 
ويشعر بأن اآلخرين يرتبصون به ويكيدون له ويدبرون 

 )2( رقم   املشارك  آخر  مشارك  ويرد  املصائب...".  له 
مع  "البقاء  هو:  مشكالت  من  األصم  منه  يعاين  ما  بأن 
ما  ونادرًا  فقط،  الصم  إال  أصدقاء  له  وليس  الصم 
من  بنمط  ويرغب  التذمر،  كثري  وهو  غريهم،  يصاحب 
املعاملة كطفل صغري، وهذا ال يتناسب مع عمره، وهو 
ال يتفاعل مع اآلخرين من غري الصم، وحذر منهم ...".

عام   )3( رقم  املشارك  عرب  األكاديمي  اجلانب  ويف 
"تدين  بقوله:  وصعوبات  مشكالت  من  الصم  يعانيه 
والواجبات  النشاطات  إكامل  وضعف  لدهيم،  الدافعية 
من  يعانون  كام  القرائي،  الفهم  القدرة عىل  ... وضعف 
...". ويورد مشارك  الكتايب  التعبري  القدرة عىل  ضعف 
"الصم  بقوله:  املشارك رقم )6( مشكالت الصم   آخر 
رحلوا...،  وأينام  حلو  حيثام  املشكالت  معهم  ترتافق 
فالدوام متأخر، واألنشطة املطلوبة حيتجون بأهنا كثرية، 
املشارك  وأما   ."... اإلشارة  لغة  يعرف  ال  وبعضهم 
منها  يعاين  التي  املشكالت  أبرز  "أن  فريى:   )1( رقم 
األصم وضعيف السمع هي: االدعاء بكثرة الواجبات، 

واخلوف من املشاركة والتفاعل أثناء الدرس...".

ويف اجلانب  األخري اجلانب السلوكي، أمجع املشاركون 
عىل أن: النفور من اآلخرين، والعدوان أحيانًا، واالتكالية 
والغضب، والعادات السلوكية غري املرغوبة... والتذمر 
والشكوى املستمرة، وكثرة التربير، هي املشاكل الرئيسة 
واألبرز التي يعاين منها األصم وضعاف السمع يف هذا 
الصم  يعانيه  عام   )7( رقم  املشارك  أشار   وقد  اجلانب. 
وضعاف السمع يف هذا اجلانب بقوله: "يعاين األصم من 
عن  والبعد  والغضب،  النفس  ضبط  عىل  قدرته  ضعف 
طفويل،  وسلوك  هتور،  ولديه  منهم،  والنفور  اآلخرين 
العاديني،  الطالب  من  الصم  غري  مع  وعداء  واتكايل، 
مشارك  ويقول  خاطئًا...".  تفسريًا  سلوكياهتم  ويفرس 
"الصم وضعاف السمع يعانون من  آخر رقم )8( بأن: 
السلوك املتهور وغري حمسوب النتائج ... واحيانًا يعانون 
من فرط احلركة، ويف بعض األحيان ال يظهرون احرتامًا 
لآلخرين". ويؤكد املشارك رقم )9( بأن أكثر املشكالت 
مع  التعامل  أثناء  احلساسية  شدة   " هي  يالحظها  التي 
اآلخر، والغضب واالنفعال ألتفه األسباب، كام يعانون 
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من صعوبة االندماج مع اآلخرين ...".

وقد الحظ الباحثان خالل مقابالهتام للمشاركني بعض 
كهز  اللفظية؛  غري  واحلركات  واإليامءات،  االنفعاالت 
التي  اليدين  املوافقة، وحتريك  الرأس؛ كداللة عىل عدم 
األول:  اجلانب  يف  سيام  هلا  التنويه  من  بد  وال  ظهرت، 
السلوكي؛  اجلانب  ويف  النفيس  اجلانب  يف  املشكالت 
حيث كانت عواطف وانفعاالت املشارك رقم )1( قوية، 
رافقها حركات يف األيدي والرأس واجلسم، عندما كان 
يتكلم عن مشكالت الصم النفسية، ويشعر بالشفقة يف 
بعض املواقف، وحيس بعدم ثقتهم  باآلخرين، وبانعزاهلم 
التعلم؛  مواقف  من  للكثري  وخسارهتم  الناس...  عن 
ويف  البعض".  بعضهم  مع  والتقوقع  االنعزال  نتيجة 
املشارك رقم )7(، عرب عن استغرابه واندهاشه؛  مقابلة 
من خالل حركات اليدين وهز الرأس وحركات الوجه 
عام يشعر به نتيجة "شعور الصم وضعاف السمع السلبي 
بنوايا اآلخرين  الشك  أنفسهم، وجتاه اآلخرين من  جتاه 
حول  املتقوقع  االجتامعي  سلوكهم  ومن  حوهلم،  من 

النفس، ومع تفاعلهم املغلق فقط مع  مجاعة الصم".

كام  السمع  وضعاف  الصم  مشكالت  وبخصوص 
وهي  الصم،  مع  العاملون  املرشدون  ويالحظها  يراها 
والقلق،  الذات،  تقدير  ضعف  النفسية:  "املشكالت 
السلوكية  واملشكالت  والتهديد،  باخلوف  والشعور 
وتغريها  االنفعاالت،  اإلحلاح ورسعة  كثرة  املتمثلة يف  
بعض  يف  السلوكيات  توقع  وعدم  املزاج،  وتذبذب 
األحيان )سلوك غري متوقع، ومتهور يف آن واحد ( من 
الفرد األصم أو ضعيف السمع، كام أضاف بأن الغضب 
األفراد  يف  يراها  التي  السلوكيات  من  "هي  واإلنكار 
الربنامج.وأضاف  طلبة  من  السمع  وضعيفي  الصم 
أحد )املرشدين( يف أحد الربامج  "بأن الكسل والشعور 
التي  السلوكيات  هي  االتكايل،  والسلوك  بالعجز، 
بأن:  آخر  ويرى   ." الدراسة  عينة  أفراد  عند  يالحظها 
"مشكالت نقص املهارات االجتامعية، ورسعة الغضب 
ما  أكثر  هي   "... الظن  وسوء  والكسل،  واإلنكار، 
يواجهه من مشكالت مع الطلبة الصم وضعاف السمع. 
وقد أمجع املرشدون يف الربامج الثالثة، عىل أن مشكالت 

مشكالت  هي:   الرتتيب؛  عىل  السمع  وضعاف  الصم 
باخلوف،  والشعور  واخلوف  بالنفس،   بالثقة  تتعلق 
بالعجز،  والشعور  الطلبات،  وكثرة  واإلحلاح  والتهديد 
ورسعة الغضب واالنفعال، والسلوك االتكايل، وأخريًا 
بينهم وبني  التعامل فيام  أثناء  نقص املهارات االجتامعية 
املشكالت  تلك  كل  بأن  الباحثان  ويالحظ  اآلخرين. 
هي يف املجال النفيس، وهذا يتفق مع ما يشعر به الصم 
املقام  النفسية حتتل  املشكالت  أن  السمع، من  وضعاف 

األول الذي يواجه الطلبة الصم وضعاف السمع.

مناقشة النتائج:

حتتل  النفسية  املشكالت  بأن  النتائج  عرض  من  يتضح 
واملرشدين  املعلمني  نظر  وجهة  من  األول،  املركز 
العاملني يف الربامج الثالثة؛ إذ انصبت أقوال واستجابات 
فقد  اجلانب،  هذا  عىل  اللفظية  وغري  اللفظية  املشاركني 
وجهة  من  السمع  وضعاف  الصم  مشكالت  كانت 
والشعور  والقلق،  الذات،  تقدير  ضعف  هي:  نظرهم؛ 
الطموح،  وانخفاض  بالنقص،  والشعور  بالدونية، 
ورسعة الغضب، عىل الرتتيب. وكانت تلك املشكالت 
من وجهة نظر مرتمجي لغة اإلشارة، تدور حول سلوك 
واالنفعال،  الغضب  ورسعة  الطلبات،  وكثرة  اإلحلاح 
والشعور بالعجز، والسلوك االتكايل، وكلها سلوكيات 
تقع يف اجلانب النفيس ... وهذا يرجع يف رأي الباحثني 
بشكل عام، واألصم  الفرد  اجلانب يف حياة  ألمهية هذا 
وضعيف الصم بشكل خاص، فاحلالة النفسية وما يعاين 
منه الفرد من ضغوط نفسية ومشكالت،  تؤثر عىل كل 
واألكاديمية  الصحية  الفرد  حياة  يف  األخرى  اجلوانب 
االجتامعية  املشكالت  أن  كام  واملهنية.  واالجتامعية 
ويؤثر  البعض،  بعضها  مع  تتفاعل  واملهنية  واألكاديمية 
كل جانب عىل اجلوانب األخرى، مما ينعكس يف النهاية 
وترصفاته  السمع  وضعيف  األصم  الفرد  سلوك  عىل 
ويورد  املهنية،  أو  األكاديمية  وعالقاته  اآلخرين،  مع 
املشاركون وصفًا دقيقًا لكيفية ترصف األصم أثناء تلك 
يعاين  التي  للمشكلة  كلية  صورة  يعطي  مما  املشكالت، 
السابقة،  الدراسات  منها. ومن خالل نظرة فاحصة إىل 
الدراسة،  يف  الباحثان  أوردمها  الذي  النظري  واألدب 
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بعض  مع  اتفقت  احلالية  الدراسة  نتائج  بأن  وجدا 
اآلخر  القسم  مع  جزئيًا  واختلفت  جزئيًا،  الدراسات 
والثقافية،  املادية  البيئة  اختالف  مع  الدراسات،  من 
الدراسة  ففي  للعينات.  الديموغرافية  واخلصائص 
الذي  األول  املقام  النفسية  املشكالت  احتلت  احلالية، 
يعاين منه الطلبة الصم وضعاف السمع، يليه املشكالت 
املشكالت  وأخريًا  األكاديمية،  فاملشكالت  االجتامعية، 
مع   جزئيًا  احلالية  الدراسة  نتائج  اتفقت  فقد  السلوكية. 
بعض الدراسات السابقة واألدب النظري؛ مثل: دراسة 
والرسطاوي  القريويت  القريطي،2٠٠٠،  شاكر،1995، 
والشخص،1992،   ،1998 أمحد   ،2٠٠1 والصامدي  
مع   جزئيًا  اتفقت  كام   .1996 واحلديدي،  واخلطيب 
يف   2٠٠2 حنفي،  دراسة  ومع  كرماش2٠13،  دراسة 
احتالل  املشكالت االجتامعية املركز الثاين يف مشكالت 
املشكالت.  باقي  ترتيب  يف  معهام  واختلفت  الصم، 
الفرد  وأثره عىل  النفيس  اجلانب  األمر ألمهية  يعود  وقد 
وعىل  األكاديمي،  أو  االجتامعي  وسلوكه  وترصفاته 
اتفقت  كام  الفرد.  فيه  يعيش  الذي  االجتامعي  املحيط 
بوجود   ،1999 مسعود  دراسة  مع  احلالية  الدراسة 
سهولة  ويف  التعليمي.  اجلو  مع  االندماج  يف  مشكالت 
الدراسة  اتفقت  املزاجية،  احلالية  وتقلبات  االستثارة 
دراسة  مع  واختلفت   ،2٠٠2 حنفي  دراسة  مع  احلالية 
العايد 2٠1٠ يف أن البعد النفيس كان أقل األبعاد؛ وقد 
ذوي  عينة  بني  من  الصم  الطلبة  أعداد  لقلة  األمر  يعود 
ويف  العينة.  خلصائص  أو  الدراسة  يف  اخلاصة  احلاجات 
من  السمع،  وضعاف  الصم  الطلبة  مشكالت   حمور 
نتائج  مع  النتائج  اختلفت  الربامج،  مديري  نظر  وجهة 
 ،)2٠٠2 وحنفي   ،1996 واحلديدي  )اخلطيب  دراسة 
واتفقت جزئيًا مع نتائج دراسة )مسعود 1999( بوجود 
كام  اآلخرين،  مع  واالندماج  التفاعل  يف  مشكالت 
وجود  يف   )1999( مسعود  دراسة  مع  جزئيًا  اختلفت 

دافعية اإلنجاز العالية واحلامس.

االستنتاجات:

واإلطار  الدراسة  ونتائج  السابق  العرض  خالل  من   
النظري للدراسة، ومقابالت املعلمني املشاركني ومديري 

تم  التي  املالحظات  خالل  ومن  واملرشدين،  الربامج 
تدوينها واملوضوعات والفئات التي تم عرضها، يمكن 
التأكيد عىل أن الصم وضعاف السمع يواجهون جمموعة 
من املشكالت املختلفة؛ من مشكالت نفسية واجتامعية 
وتعليمية، كام كشفت مقابالت الباحثني مع املعلمني عن 
معاناهتم من سوء التكيف النفيس واالجتامعي إثر تلك 
املشكالت. كام أن السلوكيات غري اللفظية ومالحظتها 
النوعي، وهذا ما  البحث  تعطي صورة أشمل وأكرب يف 
أعطى الباحثني عمقًا أكرب يف التعرف إىل تلك املشكالت.

التوصيات:

 يف ضوء نتائج الدراسة احلالية، يويص الباحثان بام يأيت:

مساعدة  يف  للعمل  وأخصائيني؛  مرشدين  تعيني   .1
التغلب عىل  الطلبة الصم وضعاف السمع وأهاليهم يف 

مشكالهتم.

 Group Counseling 2. توفري برامج إرشاد مجاعية
عىل  التغلب  يف  وأهاليهم  الطلبة  ملساعدة  Program؛ 

املشكالت التي تواجه الطلبة الصم وضعاف السمع.

عام،  بشكل  واألهايل  املدارس،  يف  الطلبة  توعية   .3
بالطلبة الصم وخصائصهم.

ونجاحًا  وحيوية  إجيابية  أكثر  التعليمية  البيئة  جعل   .٤
نشاطات  خالل  من  السمع؛  وضعاف  الصم  للطلبة 
ورياضية  ثقافية  متنوعة:  وبرامج  إثرائية،  وبرامج 

واجتامعية.

املراجع باللغة العربية: 

- أبو فضة، خالد عمر )2٠13(. قلق املستقبل وعالقته 
بأزمة اهلوية لدى املراهقني الصم يف حمافظة غزة. رسالة 
ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، اجلامعة االسالمية، 

غزة.

األطفال  سيكولوجية   .)1998( كامل  سهري  أمحد،   -
ذوي احلاجات اخلاص. االسكندرية: مركز االسكندرية 
بني  العالقة   .)1995( إهياب  للكتاب.الببالوي، 
العدواين لدى ذوي  الوالدية والسلوك  املعاملة  أساليب 
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كلية  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  السمعية.  اإلعاقة 
الرتبية، جامعة الزقازيق.

يف  األصم  مشكالت   .)2٠13( حممد  يامن  اجلهني،   -
ضوء  يف  السورية:  العربية  اجلمهورية  يف  الصم  معاهد 
غري  ماجستري  رسالة  الديمغرافية.  املتغريات  بعض 

منشورة، معهد الدراسات الرتبوية, جامعة القاهرة.

احلاجات  ذو  الطلبة   .  )2٠٠5( منى  احلديدي،   -
اخلاصة يف اجلامعة. ورقة عمل مقدمة ملؤمتر الطلبة ذوي 
التحديات  األردنية  اجلامعات  يف  اخلاصة  االحتياجات 
األردنية، من 26...، 28-٤- اجلامعة  واالحتياجات، 

2٠٠5 عامن، األردن.

سمعيًا  املعاقني  مشكالت   .)2٠٠2( عيل  حنفي،   -
بعض  ضوء  يف  االبتدائية  املرحلة  معلمو  يدركها  كام 
 ،12 املجلد  بنها،  جامعه  الرتبية  كلية  جملة  املتغريات. 

العدد )53(، ص،181-136.

الدعم  خدمات  تقييم   .)2٠٠6( سحر  اخلرشمي،   -
املساندة للطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة بجامعة 
امللك سعود، اململكة العربية السعودية. متوفر عىل املوقع 

www.alrigadh.com/2008/08/11/articale 
366414. html

اإلعاقة  يف  مقدمة   . مجال)1٤19هـ(  اخلطيب،   -
السمعية. عامن: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.  

- اخلطيب، مجال واحلديدي، مني )1996( اخلصائص 
األردن:  يف  سمعيًا  املعوقني  لألطفال  السيكولوجية 
قطر،  جامعة  الرتبية،  كلية  حولية  استطالعية.  دراسة 

العدد)13( ص٤٠3-٤16.

الدافعية  الشخصية:   .)2٠٠٠( ليندا  دافيدوف،   -
وحممود  الطواب  سيد  )ترمجة:  مرتجم  واالنفعاالت. 

عمر( القاهرة: الدار الدولية لالستثامرات الثقافية.

برنامج  فعالية   .)2٠1٤( صالح  بن  طارق  الريس،   -
اللغوية لدى الطالب  القدرات  التأهيلية يف تنمية  السنة 
كلية  امللك سعود. جملة  بجامعة  السمع  الصم وضعاف 

ص   ،25 العدد   ،1٠٠ املجلد،  بنها،  جامعة  الرتبية 
.25—1

ذوي  سيكولوجية   .  )1998( الرمحن  عبد  سليامن،   -
اخلاصة.)ط:1(  القاهرة: مكتبة زهراء الرشق.

من  لكل  دراسة   .)1992( العزيز  عبد  الشخص،   -
السلوك التكيفي والنشاط الزائد لدى عينة من األطفال 
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متطلبات حماية طلبة الجامعات السعودية من التطرف الفكري:
 رؤية وقائية من منظور التربية اإلسالمية

د.سعد بن ذعار القحطاين
أستاذ مشارك - قسم العلوم الرتبوية- كلية الرتبية- جامعة املجمعة

  ملخص البحث  
هدفت الدراسة احلالية إىل الوقوف عىل أسباب التطرف 
اجلامعات،  طلبة  عىل  وأرضاره  ومظاهره  الفكري، 
إىل  ملواجهته،  املعارصة  التحديات  أهم  عىل  والتعرف 
هذه  عالج  يف  السعودية  اجلامعات  دور  حتديد  جانب 
واالجتامعية،  الدينية،  وأرضارها  آلثارها  الظاهرة؛ 
واالقتصادية، والتنموية، بام يستدعي التصدي للتطرف 
اإلسالمية  للرتبية  احليوي  الدور  وتعزيز  السبل  بكافة 

كمعادلة مهمة يف الوقاية منه.  

معاجلة  يف  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  واعتمدت 
رؤية  تصميم  إىل  النتائج  استندت  حيث  موضوعها، 
اجلامعات  لدور  اإلسالمية  الرتبية  منظور  من  مقرتحة 
الفكري،  التطرف  من  الطالب  وقاية  يف  السعودية 
املرجعية،  املنطلقات  من  عدد  عىل  الرؤية  وارتكزت 
وأهم العنارص واألبعاد واملتطلبات للوقاية من التطرف، 
حيث ختتلف املقاربة الوقائية عن املقاربة العالجية التي 
وحتديد  اللوائح  وإصدار  الترشيعات  بتطوير  فقط  هتتم 
فالوقاية  وأنشطته،  أنواعه  ملختلف  الرادعة  العقوبات 
ترتكز عىل عزيز التدابري واخلطط الشاملة جلميع األرضار 

املتوقعة والنامجة عن التطرف.

الكلامت املفتاحية:

وقاية،  رؤية  السعودية،  اجلامعات  الفكري،  التطرف   
الرتبية اإلسالمية.

Abstract

The present study aimed to identify the causes of 
intellectual extremism, its manifestations and its 
effects on university students, besides identify-
ing the most important contemporary challeng-
es to confront it, and identify the role of Saudi 
universities in tackling this phenomenon; due to 
its religious, political, social, economic and de-
velopmental impacts. Therefore, it becomes nec-
essary to confront it by all means and strengthen 
the vital role of Islamic education as an import-
ant equivalent in preventing it.

The study depended on the descriptive method 
in dealing with its topic, and the results were 
based on the design of a proposed vision from 
the perspective of Islamic education for the role 
of Saudi universities in protecting students from 
intellectual extremism. The study focused on a 
number of reference points, the most important 
elements, dimensions and requirements for pro-
tecting from extremism, where the preventive 
approach differs from the therapeutic approach, 
which is concerned only with developing legisla-
tions, issuing regulations and determining deter-
rent penalties for its various types and activities. 
Prevention is based on the dear measures and 
comprehensive plans for all expected damages 
resulting from extremism.

Key words:

intellectual extremism, Saudi Universities, Pre-
ventive Vision, Islamic Education.
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مقدمة:

 ينطلق التطرف الفكري من فكرة احلق املطلق وامتالك 
احلقيقة املطلقة، وأن كل من يعارضه فهو عدوه وكل من 
يؤيده فهو تابعه، فاملساحة الفكرية ضيقة أشبه باألبيض 
االغرتاب  فكرة  عىل  جوهره  يف  يقوم  كام  واألسود، 
وتتعدد  وأمواهلم.  أفراده  دماء  واستباحة  املجتمع  عن 
أرسية  أسباب  فمنها:  األفكار  هذه  مثل  انتشار  أسباب 
التعايش  ورفض  اآلخر  كره  ومنها  اقتصادية،  وأسباب 
السامت  ومن  وجماورته.  معه  التعاون  واستنكار  معه، 
الفكري شيوعه وعامليته،  للتطرف واإلرهاب  واملالمح 
تزايدًا واضحا  تشهد قط  مل  األعوام األخرية  "إن  حيث 
يف عدد حوادث اإلرهاب، بل إن امللفت للنظر هو اتساع 
هناك  فليس  العمليات،  هذه  فيها  متارس  التي  الرقعة 
اآلن مكان ينجو من هذا اخلطر، لقد وضعت احلوادث 
يف الواليات املتحدة األمريكية ويف أمريكا الالتينية ويف 
العربية  منطقتنا  ويف  األوسط،  الرشق  ومنطقة  أوروبا 
العمليات  الذين يامرسون  للنظر، وأغلب  بشكل الفت 
السن.  هذا  دون  فيام  وربام  الشباب  سن  يف  اإلرهابية 
فيام  يتوسع  وال  مدنية  أهداف  إىل  يوجه  واإلرهاب 
عداها، فقد وجه إىل بعض الشخصيات املهمة وبشكل 
طالت  وحتى  سياحية  ومواقع  األمن  رجال  إىل  مكثف 
تكشف  اجلامعات  وبعض  بالدولة،  اخلاصة  املمتلكات 
عن أسباب بعض العمليات اإلرهابية وتتصل األسباب 
املتعلقة عادة بأمور دينية". )مصطفى، 2٠17، ص٤(.
الدينية،  األرضار  من  ونتائجه  آثاره  الفكري  وللتطرف 
أوضحت  كام  والتنموية  واالقتصادية،  واالجتامعية، 
وعىل  والرتبوية،  االجتامعية  الدراسات  من  عديد  ذلك 
والعريب  املحيل  املستوى  عىل  جهود  من  يبذل  مما  الرغم 
انتشاره  فإن  الفكري،  للتطرف  التصدي  واإلسالمي يف 
يزداد، ويرجع ذلك يف أحد أسبابه إىل جتاهل دور الرتبية 
أو اإلعراض عن هذا الدور احليوي الذي يشكل املعادلة 
الفكري  التطرف ومنها  أنواع  الوقاية من كافة  املهمة يف 

يف أي جمتمع.

    وبالرغم من الدور اإلجيايب الذي تؤديه الرتبية يف تفعيل 
االجتامعية  التغريات  أن  إال  املجتمع  يف  الضبط  آليات 

والثقافية التي يمر هبا العامل واملجتمع يف الوقت احلارض 
الرتبوية  العملية  عىل  القائمني  عىل  تفرض  أصبحت 
نمطيته  يف  التعليم  حدود  تتجاوز  مضاعفة  مسؤوليات 
أكثر  بدور  االضطالع  أيضا  عليهم  وتفرض  التقليدية، 
التي حتافظ عىل  املعايري والقيم  الناشئة  أمهية يف ترشيب 
آفات  الرتبية  تواجه  وعندما  واستقراره.  املجتمع  أمن 
السليم،  بالفكر  معه  تتعامل  فإهنا  وسمومه،  التطرف 
راسخة  اهلل  جعلها  التي  والوسطية،  باالعتدال  وتعاجله 
للناس.  أمة أخرجت  منهج خري  يف رسالة اإلسالم، يف 
مالحمها  وتتشكل  الدراسة،  هذه  حمور  يدور  هذا  ويف 
التطرف  مواجهة  يف  احلقيقي  دورها  للرتبية  ترسم  التي 
الفكري؛ ألن مواجهة التطرف تبدأ من الرتبية. )حممد، 
2٠15، 2٤3-2٤٤(. ويبني )راهي، وراهي، 2٠15( 
واقع  تلحظ  أن  جيب  الفكري  للتطرف  معاجلة  أي  أن 
ملنهج  فإن  الثقايف،  واإلنتاج  واجلامعة  واملدرسة  األرسة 
الرتبية اإلسالمية دورًا عظياًم يف تقويم العقول وتوجيهها 
عىل  واألخري  األول  يف  املسؤولية  وتقع  الصواب  نحو 
الدولة  مؤسسات  قبل  من  اإلمكانات  وتوفري  الرتبويني 
الشباب  ويعد  الطلبة.  لدى  الفكري  التطرف  ملواجهة 
من" أكثر فئات املجتمع عرضة للتطرف يف السلوك نظرًا 
ملا تتميز به مرحلة الشباب من خصائص عمرية وسامت 
ثقافات  إحالل  إىل  الشباب  يميل  حيث  خاصة،  نفسية 
بالكبار،  التقليدية اخلاصة  الثقافات  خاصة هبم بخالف 
يف  ورغبتهم  خصوصيتهم  تأكيد  خالهلا  من  وحياولون 
التي  واملعايري  للقيم  امتثاهلم  وعدم  النسبي  االستقالل 
طابع  الشباب  ثقافة  عىل  يغلب  كام  رغبتهم  أمام  تقف 
وعدم  التجدد  إىل  وينزع  القديم  يرفض  الذي  التغيري 
سلطة  الكبار  ممارسة  أن  كام  القديمة.  بالنظم  األخذ 
وحماولة  الشباب  سلوكات  مجيع  عىل  والنهي  األمر 
وبدورهم  شأهنم  من  بالتقليل  يشعرون  جيعلهم  قمعهم 
التي  واإلحباط  الفشل  ملشاعر  يعرضهم  مما  املجتمع  يف 
وظيفية  غري  صور  يف  تأخذ  سلوكية  مظاهر  يف  تنعكس 
واالنسحاب  والسلبية  والتطرف  والعدوان  كالتمرد 
واعتامد قيم تبتعد عن القيم التي حتدد أهداف املجتمع" 

)مرهون، 2٠12، 2(.



73

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )١٩(    شعبان  ١٤٤١ هـ - أبريل ٢٠٢٠م

 متطلبات محاية طلبة اجلامعات السعودية من التطرف الفكري: رؤية وقائية من منظور الرتبية اإلسالمية

مشكلة الدراسة:

نحو  األساسية  عدته  جمتمع  أي  يف  الشباب  فئة  تعد   
مستقبل أفضل فضاًل عن كونه صاحب هذا املـستقبل؛ 
رأس  من  الثمني  ومزونه  احلقيقي  الوطن  رصيد  فهو 
املال البرشي، وهو العنرص الذي ُيعد أكثر أمهية وحيوية 
التقدم  يطمح يف  أي جمتمع  ملستقبل  التخطيط  يف عملية 
بـه  يستهان  ال  متنامية  قوة  الشباب  يمثل  كام  والتطور. 
بـني أطياف املجتمع املختلفة. هؤالء الشباب ال يمكن 
حوهلم،  من  احلياة  جمريات  عن  معزل  يف  تواجدهم 
ولذلك فإن دورهم يؤثر يف هـذه املجريـات ويتأثر هبا بام 
قد ينعكس عىل سلوكاهتم وأخالقهم وشكل عالقاهتم 
االجتامعية وانتامءاهتم. ويف السياق ذاته؛ تشكل شخصية 
التعليمي  النظام  مرجات  أهم  أحد  اجلامعي  الطالب 
السائد يف اجلامعـات، حيث تعمل عىل تشكيلها وبنائها 
منظومة من العمليات الرتبوية والتعليمية املختلفة، التي 
إسهامه  له  والذي  الرتبوي  املعريف  املنهاج  أبرزها  من 
القوي وتأثريه املشهود يف بناء أفكار الطالب وشخصيته 
من كل جوانبها، التي من بينها: تكوينه النفيس، وسلوكه 
بالوسطية  يتصـف  املنـهاج  كـان  كلام  لذا  املجتمعي؛ 
اتزانًا،  أكثر  اجلامعي  للطالب  النفيس  التكوين  كان 
أّن  شك  وال  اعتداال،  أكثـر  املجتمعي  سلوكه  وكان 
درجاهتا  بأقى  متوافرة  اإلجيابية  املحددات  هذه  مثل 
الكتاب  من  املنطلق  اإلسالمي  الرتبـوي  املنـهاج  يف 
والسنة. )خطاطبة، 2٠11، 2(. ومن ثم تعد محاية طلبة 
اجلامعات من التطرف الفكري مطلبا رضوريا من أجل 
إبعادهم عن اكتساب األفكار املتطرفة التي تتعارض مع 
وإعدادهم  بل  الدينية،  وثوابته  ومعتقداته  املجتمع  قيم 
للعيش بسالم وتسامح مع بعضهم بعضا ومع اآلخرين، 
وازدهاره  املجتمع  تقدم  لتحقيق  بينهم  فيام  والتعاون 
وتعمريه بدال من تدمري ممتلكاته.وهناك عديد من اجلهود 
التطرف  من  واحلامية  التوعية  إىل  هتدف  التي  احلكومية 
واجلامعات  املدارس  مستوى  عىل  خاصة  الفكري، 
خطط  مثل  الوثائق  خالل  من  تتضح  والتي  السعودية، 
)َافاق(،  اجلامعي  للتعليم  املستقبلية  واخلطة  التنمية، 
ورؤية اململكة 2٠3٠، والتي تركز يف بعدها الرتبوي عىل 
االرتقاء بمستوى التعليم والكفايات واملهارات الطالبية 

وخاصة فيام يتعلق بالوسطية واالعتدال الفكري، وتنمية 
قيم التسامح واالنتامء الوطني. ولكن من ناحية أخرى، 
التطرف  أخطار وأرضار  إىل  الدراسات  من  تشري عديد 
قبل  الوقائي  املنظور  عىل  الرتكيز  إىل  واحلاجة  الفكري، 
اململكة  يف  واملجتمع  املؤسسات  حيمي  بام  العالجي، 
العربية السعودية من النتائج السلبية لتلك الظاهرة.ويف 
ضوء ما سبق، نبعت فكرة هذه الدراسة، هبدف تصميم 
الطالب  وقاية  اإلسالمية يف  الرتبية  لدور  مقرتحة  رؤية 

من التطرف الفكري باجلامعات السعودية.

ويمكن تلخيص املشكلة يف السؤال الرئيس التايل:

اجلامعات  لدور  مقرتحة  رؤية  تقديم  يمكن  "كيف 
من  الفكري  التطرف  من  الطالب  وقاية  يف  السعودية 

منظور الرتبية اإلسالمية؟"

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية:

1. ما أهم األسباب التي تؤدي إىل التطرف الفكري لدى 
الشباب؟ 

التي تواجه محاية طلبة اجلامعات  التحديات  2. ما أهم 
السعودية من التطرف الفكري؟

من  الطالب  وقاية  يف  السعودية  اجلامعات  دور  ما   .3
التطرف الفكري؟

وقاية  يف  اإلسالمية  الرتبية  لدور  املقرتحة  الرؤية  ما   .٤
طلبة اجلامعات السعودية من التطرف الفكري؟ 

أهداف الدراسة:

تستهدف الدراسة احلالية ما ييل:

أسبابه،  أهم  حيث  من  الفكري  التطرف  دراسة   -1
ومظاهره وأرضاره عىل طلبة اجلامعات.

طلبة  محاية  تواجه  التي  التحديات  أهم  تعرف   -2
اجلامعات السعودية من التطرف الفكري.

وقاية  يف  السعودية  اجلامعات  دور  عىل  الوقوف   -3
الطالب من التطرف الفكري.
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5- تقديم رؤية مقرتحة لدور الرتبية اإلسالمية يف وقاية 
الطالب من التطرف الفكري باجلامعات السعودية.

أمهية الدراسة:

تكمن أمهية هذه الدراسة احلالية فيام ييل:

- األمهية النظرية: وتتمثل يف اعتبار أن العنرص البرشي 
من  وقايته  فإن  ثم  ومن  جمتمع،  أي  يمتلكه  ما  أهم  هو 
املوضوعات  أهم  من  منه  وحتصينه  الفكري  االنحراف 
التي تشغل مهوم الناس فرادى ومجاعات، ومتس حياهتم 
االنحراف  إن  حيث  جوهريًا،  مسًا  فيها  واستقرارهم 
عىل  وأخطرها  األمنية  القضايا  أنواع  أهم  من  الفكري 
فاألمة  األمة.  هبوية  املتينة  الصلة  من  له  ملا  اإلطالق، 
املسلمة أوىل من غريها بحامية فكرها وثقافتها وهويتها 
الذي  الثقايف،  الغزو  أخطار  أمام  االضمحالل  من 
السياق  والقيم.  ويف  املبادئ  التي هتدم  أشكاله  تنوعت 
املجتمع  بمستقبل  يتعلق  عندما  أمهية  األمر  يزداد  ذاته؛ 
األمن  تعزيز  يركز  أن  جيب  إذ  اجلامعات،  طلبة  وهم 
السيطرة  من  عقوهلم  محاية  كيفية  عىل  لدهيم  الفكري 
يف  الوقوع  من  حتصينًا  أكثر  يصبحوا  حتى  اخلارجية، 
براثن التطرف واإلرهاب واخلروج عىل األنظمة والقيم 

والعادات الدينية السليمة.

- األمهية التطبيقية: وتكمن يف دراسة التطرف الفكري 
طلبة  عىل  وأرضاره  ومظاهره  أسبابه،  حيث  من 
تواجه  التي  التحديات  أهم  عىل  والتعرف  اجلامعات، 
محاية طلبة اجلامعات السعودية من التطرف الفكري، إىل 
وقاية  يف  السعودية  اجلامعات  دور  عىل  الوقوف  جانب 
رؤية  تقديم  إىل  إضافة  الفكري،  التطرف  من  الطالب 
من  الطالب  وقاية  يف  اإلسالمية  الرتبية  لدور  مقرتحة 

التطرف الفكري باجلامعات السعودية.

مصطلحات الدراسة:

1- التطرف الفكري:

لغة:  التطرف  وُيعّرف  للتطرف  عّدة  تعريفات  ثمة 
الناحية  وهو  الطرف  من  العريب  اللسان  يف  "التطرف 
حد  وجاوز  الطرف  أتى  وتطّرف  يشء  كل  ومنتهى 

التفكري  أما  يتوسط".)الرازي، 1981م(.  االعتدال ومل 
مألوف من  تفكري خرج عاّم هو  به كل  فيقصد  املتطرف 
معايري املجتمع يف سلوكه وفكره عند تعامله مع اآلخرين 
الوسائل  بشتى  اآلخرين  عىل  أفكاره  فرض  إىل  ويسعى 
التفكري غري  أنواع  نوع من  احلياة، وهو  مناحي  يف شتى 
املظاهر  بني  املبارش  الربط  عىل  يقوم  حيث  املوضوعي 
الذات  بني  ما  خلطًا  األمر  فيغدو  لألشياء  اخلارجية 

واملوضوع )املرعب، 2٠٠9(.

التعريف اإلجرائي التطرف الفكري:

يعرف التطرف الفكري هو بأنه: جتاوز حدود االعتدال 
عليه  يرتتب  قد  الذي  اإلنساين  الفكر  يف  والوسطية 
النواحي  متلف  يف  واملجتمع  بالفرد  ضارة  سلوكيات 
التي  والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
 ،2٠15 )حممد،  املتطرف.  الفكر  هذا  صاحب  يعيشها 
الفكري  للتطرف  اإلجرائي  التعريف  ويتحدد   .)252
والتمسك قوال  التحيل  املبالغة يف  بأنه:  الدراسة  يف هذه 
عقيدة  عن  شاذة  بأهنا  تتسم  متعددة  بأفكار  وعمال 
املجتمع وهويته، ومن ثم يؤدي استمرار التمسك هبا إىل 

إحلاق رضر بأفراد املجتمع ومؤسساته.

2-  الرتبية اإلسالمية:

اإلنسان  فكر  تنمية   " بأهنا:  اإلسالمية  الرتبية  تعرف   
وتنظيم سلوكه وعواطفه، عىل أساس الدين اإلسالمي، 
وبقصد حتقيق أهداف اإلسالم يف حياة الفرد واجلامعة، 

أي يف كل جماالت احلياة". )احلمد ،1٤٠9هـ،5(.

التعريف اإلجرائي للرتبية اإلسالمية:

بأهنا  الدراسة:  هذه  يف  إجرائيا  اإلسالمية  الرتبية  تعرف 
ومرتكزاهتا  وأهدافها  ومبادئها  منهجها  تستمد  عملية 
التنشئة االجتامعية  تلتزمها كل مؤسسات  من اإلسالم، 
صاحلة  تنشئة  النشء  تنشئة  هبدف  الرتبوية  واملؤسسات 
االنحرافات  الوقوع يف  لكل زمان ومكان، وحتفظه من 

الفكرية أو التبعية الفكرية اجلامدة. 

3-التعريف اإلجرائي لرؤية وقائية 

تعرف الرؤية الوقائية إجرائيًا يف هذه الدراسة بأهنا تصور 
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واألهداف  واملرتكزات  املنطلقات  من  جمموعة  يشمل 
متكن جامعات اململكة العربية السعودية من محاية الطلبة 
وراء  واالنسياق  توجهاته  وتبني  الفكري  التطرف  من 

ادعاءاته الباطلة.

الدراسات السابقة:

االنحراف   "  )2٠٠6(   Zimmermann دراسة   -
الفكري عند املراهقني " 

االنحراف  بني  العالقة  حتليل  الدراسة  هذه  استهدفت 
املراهقة،  العمر خصوصًا يف مرحلة  أو  والسن  الفكري 
حيث تم تطبيق الدراسة عىل فئة املراهقني الذكور الذين 
تطبيق  تم  وقد  عام،   )18  –  1٤( بني  أعامرهم  ترتاوح 
العدوانيني عددهم 36،  املراهقني  مقياس عىل عينة من 
وعددهم  عدوانية  بميول  يتسمون  ال  الذين  واملراهقني 
بني  عالقة  وجود  الدراسة  نتائج  فردا،وأوضحت   ٤6
وانحراف  هبا،  تقوم  التي  واألدوار  األرسة  تكوين 
األرسة  بني  طردية  عالقة  وجد  حيث  الذكور  املراهقني 
وبني  اجليدة  العالقة  مقومات  أفرادها  بني  يسود  التي 
عالقة  وجد  كام  البيت،  خارج  أبنائها  سلوك  انضباط 
عكسية بني األرسة التي تعاين من التفكك أو التوتر بني 

األبوين وجلوء أبنائها إىل سلوك العنف مع اآلخرين.

سوسيولوجية  "قراءة  )1٤3٠هـ(  امللحم  دراسة   -
لعالقة اجلامعات باألمن الفكري يف املجتمع السعودي "

اجلامعات  دور  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  سعت 
وطالباهتـا،  لطالهبا  الفكري  األمن  حتقيق  يف  السعودية 
األمن  مقومات  حتقيق  مستوى  عن  الكشف  جانب  إىل 
إىل  الدراسة  وانتهت  السعودية،  اجلامعات  يف  الفكري 
إبـراز املعايري األساسية التي يمكن هلا من خالل تطبيق 
الكثري منها أن تـصبح اجلامعة حـصنًا اجتامعيًا منيعًا يقي 
إىل  إضافة  حمتملة.  انحرافات  مظاهر  كل  من  املجتمع 
اجلامعة  وعالقـة  واملجتمع،  بالثقافة  اجلامعة  عالقة  أن 
بأساتذهتم  اجلامعة  طلبة  عالقة  وكذلك  بمخرجاهتا، 
وأنظمة اجلامعة كلها عنارص أساسية البـد أن تشرتك يف 
حتقيق األمن الفكري للطلبة واألساتذة والبيئة املجتمعية 
عىل حد سواء. وهذه السلـسة مـن العالقات ال يمكن 

أن حتقق أهدافها يف صياغة األمن الفكري إال من خالل 
وال  اجلامعة  دور  ترسم  واسـرتاتيجيات  تنظيمية  أسس 

جتعلها عرضة لالختطاف من اجتاه فكري بعينه.

- دراسة احلريب )2٠1٠( " دور احلوار يف تعزيز األمن 
التعرف  إىل  النظرية  الدراسة  هذه  سعت   " الفكري 
الفكري،  األمن  وأسس  احلوار  مفهوم  آداب  عىل 
الفكري،  األمن  تعزيز  يف  احلوار  دور  عن  والكشف 
واملدرسة  البيت  يف  للحوار  الرتبوية  التطبيقات  وحتديد 
الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  واعتمدت  واملجتمع، 
أن  عىل  الدراسة  نتائج  أكدت  وقد  التحلييل.  واملنهج 
للحوار دورًا بنّاًء ووقائّيًا لألمن الفكري من خالل بناء 

اإليامن وتعميقه، وتأصيل العلم، والتوايص باحلق.

- دراسة  أغا )2٠1٠( " رؤية تربوية للخروج من أزمة 
بمحافظات  الفلسطيني  املجتمع  يف  الفكري  التطرف 

غزة"

التطرف  ظاهرة  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  سعت   
األكثر  األسباب  ومعرفة  بغزة،  الفلسطيني  املجتمع  يف 
شيوعا والتي دفعت باجتاه ترسيع السلوك املتطرف، ومن 
ثم وضع رؤية تربوية ملواجهة التطرف واخلروج من هذا 
واعتمدت  الوصفي،  املنهج  الباحث  واستخدم  املأزق، 
عىل عينة عشوائية من الرتبويني، بلغ عدد أفرادها 158 
فردا. وتوصلت دراسة إلـى تـوافر التطرف الفكري يف 
املجتمع الفلسطيني، وقد كانت أكثر العوامل شيوعًا فـي 
األحزاب  ثم  االجتامعية،  العوامـل  التطـرف  تـأجيج 

السياسية.

الفكرية  "االنحرافات    )2٠11( احلارثي  دراسة    -
صحيح  أحاديث  ضوء  يف  معاجلتها  وسبل  والسلوكية 

البخاري " 

تعامل  سبل  تعرف  النظرية  الدراسة  هذه  استهدفت 
الفكري،  االنحراف  مع  عليه وسلم.  اهلل  صىل  الرسول 
االنحراف  مع  والسالم  الصالة  عليه  تعامله  وسبل 
معاجلة  سبل  من  االستفادة  بيان  جانب  إىل  السلوكي، 
الفكري  لالنحراف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول 
املعارص.  الرتبوي  الواقع  يف  السلوكي  واالنحراف 
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االستنباطي  املنهج  عىل  الدراسة  هذه  واعتمدت 
والسالم  الصالة  عليه  معاجلته  سبل  استخراج  هبدف 
أحاديثه  يف  وردت  كام  والسلوكية  الفكرية  لالنحرافات 
ولالستفادة  البخاري،  بصحيح  والسالم  الصالة  عليه 
والسلوكية  الفكرية  االنحرافات  بعض  معاجلة  يف  منها 
بصفة  املعارص  اإلسالمي  العامل  واقع  منها  يعاين  التي 
وأظهرت  خاصة.  بصفة  الرتبوي  وواقعه  عامة، 
الفكري  االنحراف  بني  تالزم  وجود  الدراسة  نتائج 
أن  أحرى  أحدمها  يف  والوقوع  السلوكي  واالنحراف 
يعجل بالوقوع يف اآلخر، وأن أصل االنحراف الفكري 
السلوكي يكون  بينام منشأ االنحراف  العقل،  يكون من 

إما بسبب الشهوة وإما بسبب الغضب.  

السعودية  دور األرسة   " الراشدي )2٠12(  دراسة    -
ىف حتقيق الرتبية الوقائية من فكر التطرف وفق تطبيقات 

 " SWOT أسلوب التحليل الرباعى

األرسة  دور  عىل  التعرف  الدراسة  هذه  استهدفت      
السعودية ىف حتقيق الرتبية الوقائية من فكر التطرف وفق 
SWOT، ولتحقيق  الرباعى  التحليل  تطبيقات أسلوب 
وأكدت  الوصفي،  املنهج  عىل  اعتمدت  الدراسة  هدف 
ببحث  املتعلقة  األدبيات  غالبية  أن  عىل  الدراسة  نتائج 
التفكري املتطرف وكيفية احلد منه يف املجتمع السعودي قد 
غلب عليها اجلانب العالجي، وأن اجلانب الوقائي قليل 
التطرف،  فكر  ضد  الوقائي  األرسة  دور  وخاصة  جدا، 
ومل تقدم الدراسات مبادرات لتطوير هذا الدور الرتبوي 

الوقائي. 

التعليم  مؤسسات  دور   "  )2٠13( الزهراين  دراسة   -
مظاهر  مواجهة  يف  السعودية  العربية  باململكة  العايل 

التطرف الفكري " 

مؤسسات  دور  إىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  سعت 
مواجهة  يف  السعودية  العربية  باململكة  العايل  التعليم 
عىل  الدراسة  واعتمدت  الفكري،  التطرف  مظاهر 
أعضاء  من  عشوائية  عينة  اختيار  وتم  الوصفي،  املنهج 
أن  إىل  النظر  دراسة  نتائج  لفتت  وقد  التدريس،  هيئة 
التطرف  من  تعاين  واإلسالمية  العربية  املجتمعات 

الفكري، وتتنوع  التطرف  الفكري، وتتعدد مظاهر هذا 
بام هلا من خصائص  الرتبية اإلسالمية  جماالته وتستطيع 
املجاالت  يف  ومظاهره،  الفكري  التطرف  مواجهة 
املتنوعة، بام تقدمه من مبادئ وتصورات يف هذا الشأن، 
مؤسسات  يف  التطبيق  موضع  دورها  يوضع  أن  رشيطة 

التعليم العايل املختلفة باملجتمع السعودي.

مقاومة  املدرسة يف  دور   " اليوسف )2٠13(  دراسة   -
اإلرهاب والعنف والتطرف " 

مفهوم  استعراض  النظرية  الدراسة  هذه  استهدفت 
األسباب  وحتديد  والتطرف،  والعنف  اإلرهاب 
االجتامعية لربوز ظاهرة اإلرهاب والعنف والتطرف يف 
ضوء نظرية الوقاية من اجلريمة، وطرح بعض التوصيات 
اإلرهاب  مواجهة  يف  للمدرسة  األمني  الدور  لتفعيل 
املنهج  عىل  الدراسة  واعتمدت  والتطرف  والعنف 
املدرسة  دور  إىل  الدراسة  نتائج  أشارت  .وقد  الوصفي 
الوقائي يف مواجهة ظاهرة اإلرهاب والعنف والتطرف 
بالرتبية  يرتبط  األمن  إن  حيث  املجتمع  أفراد  لدى 
يف  النبيلة  األخالقية  القيم  تغرس  ما  بقدر  إذ  والتعليم 
نفوس أفراد املجتمع بقدر ما يسود ذلك املجتمع األمن 

واالطمئنان واالستقرار. 

" املنهج الوسطي وأثره يف  - دراسة خطاطبة )2٠1٤( 
التكوين للطالب اجلامعي وتفاعالته املجتمعية " 

املنهج  مفهوم  بيان  إىل  النظرية  الدراسة  هذه  سعت 
إىل  اجلامعي،  للطالب  وحمدداته  مالحمه  وأبرز  الوسطي 
النفيس  التكوين  يف  الوسطي  املنهج  أثر  مناقشة  جانب 
ومناقشة  النفسية،  حاجاته  وتلبية  اجلامعي  للطالب 
للطالب  املجتمعية  التفاعالت  يف  الوسطي  املنهج  أثر 
البيئة  يف  التطرف  مظاهر  من  احلد  يف  وأثره  اجلامعي، 
اجلامعية. واعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي. وقد 
أوضحت نتائج الدراسة أن العالقاِت اإلنسانية اإلجيابية 
التعليمية حينام جتعل  املؤسسة  بني مجيع مكونات  تسود 
تلك املؤسسة من بيئتها حاضنة تربوية سليمة، مؤسسة 
أهم  من  وأن  املعتدل.  اإلسالمي  الرتبوي  املنهج  عىل 
تفعيلها  يلزم  التي  االجتامعي  التواصل  وقيم  مهارات 
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التعليمية،  املؤسسة  بنظام  العمل  املتعلم:  حياة  يف 
الوقت  واستثامر  اإلسالمي،  باملظهر  وااللتزام  والنظافة 
واملشاركة  التطوعي،  اخلريي  والعمل  بالنفع،  يعود  بام 
الطيبة،  الكلمة  اإلسالم،  حتية  وإلقاء  املحارضات،  يف 

واحلوار اهلادف، والتزاور. 

الرتبية  منهج  دور   "  )2٠15( وراهي  راهي،  دراسة   -
اإلسالمية يف مواجهة التطرف الفكري لدى التالميذ من 

وجهة نظر معلميهم " 

الرتبية  منهج  دور  معرفة  الدراسة  هذه  استهدفت 
التالميذ  لدى  الفكري  التطرف  مواجهة  يف  اإلسالمية 
املنهج  الدراسة  واستخدمت  معلميهم،  نظر  وجهة  من 
من  عشوائية  عينة  الدراسة  عينة  وشملت  الوصفي، 
بينت  وقد  معلام.   )5٠76( الكوت  بمدينة  املعلمني 
يف  اإلسالمية  الرتبية  منهج  دور  أن  الدراسة  نتائج 
خالل  من  التالميذ  لدى  الفكري  التطرف  مواجهة 
موضوعات  اإلسالمية  الرتبية  منهج  مقررات  تضمني 
أن  كام  إشباعها،  وآلية  النفسية  التالميذ  حاجات  عن 
من  التطرف  مواجهة  يف  دورًا  اإلسالمية  الرتبية  ملنهج 
خالل ما يتضمن موضوعات توجيهية وإرشادية للفرد 
مثاًل  ُيعد  الذي  الصالح  املواطن  بذلك  حمققة  واجلامعة 
يقتدى به من الناس وأنموذجًا لغريه من املجتمعات يف 
احلميدة، وكذلك  باألخالق  التحيل  الكريم ويف  العيش 

موضوعات وقائية ملواجهة األفكار الفاسدة.

الفكرية  املقاومة   "  )2٠15(  Chawla دراسة   -
للتطرف يف باكستان: دراسات جنوب آسيا" 

العنارص  وحتليل  استكشاف  إىل  الدراسة  هذه  سعت 
معارصة  كظاهرة  الفكري  للتطرف  املؤدية  والعوامل 
التي  املاضية  القليلة  العقود  باكستان خالل  ومتزايدة يف 
واالقتصادية  االجتامعية  احلياة  نواحي  كافة  عىل  تؤثر 
جنويب  دول  بعض  أو  باكستان  يف  سواء  والسياسية 
لرصد  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  واعتمدت  َاسيا، 
بعض األحداث املعارصة يف باكستان والتي اتسمت يف 
الدراسة  نتائج  الفكري، وقد أشارت  بالتطرف  مالحمها 
إىل رضورة الرتكيز عىل اجلانب الرتبوي والثقايف ملعاجلة 

يف  املجتمعي  الطابع  يتسم  حيث  الظاهرة  تلك  جذور 
العنف  بمقاومة  أسايس  بشكل  الباكستانية  املقاطعات 

وعدم امليل للتطرف.

املعرفية  املرونة   "  )2٠16( وأمحد  املحسن،  دراسة   -
األمري  جامعة  طلبة  لدى  الفكري  بالتطرف  وعالقتها 

سطام بن عبد العزيز " 

املرونة  مستوى  عن  الكشف  الدراسة  هذه  استهدفت 
األمري  جامعة  طلبة  لدى  الفكري  والتطرف  املعرفية 
املنهج  عىل  الدراسة  واعتمدت  العزيز،  عبد  بن  سطام 
الوصفي، وشملت عينة الدراسة جمموعة من )3589( 
األمري سطام  أقسام متلفة يف جامعة  طالب وطالبة من 
بن عبد العزيز. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون 
قبل  من  تطويرها  تم  التي  املعرفية،  املرونة  باستخدام 
)دينيس وفاندر ، 2٠1٠(. وقد أشارت نتائج الدراسة إىل 
أن مستوى املرونة اإلدراكي كان مرتفعًا، وكان مستوى 
التطرف اإليديولوجي متوسطًا. وأظهرت النتائج وجود 
الفكري، وأن اجتاه  املعرفية والتطرف  املرونة  عالقة بني 
فروق  وجود  إىل  النتائج  أظهرت  كام  عكيس.  العالقة 
إىل  تعزى  اإلدراكية  املرونة  يف  إحصائية  داللة  ذات 
االختالفات بني اجلنسني لصالح اإلناث والطالب من 
أنه ال توجد  إىل  النتائج  العلوم. يف حني أظهرت  أقسام 
فروق ذات داللة إحصائية يف التطرف الفكري، يف النوع 

االجتامعي والتخصص األكاديمي. 

"دور   )2٠17( Dima & Al-Mothana - دراسة 
مديري املدارس يف تعزيز األمن الفكري بني الطالب" 

مديري  دور  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  سعت       
الطالب،  بني  الفكري  األمن  تعزيز  يف  املدارس 
أظهرت  وقد  الوصفي.  املنهج  الدراسة  واستخدمت 
الفكري  األمن  تعزيز  يف  املدارس  مديري  دور  دراسة 

لطلبة املدارس، حيث يشمل ذلك:

أوال: دور مديري املدارس جتاه املعلمني من خالل عقد 
عىل  املعلمني  وحث  واإلقناع،  احلوار  فن  عن  دورات 

توضيح اآلثار السلبية للفكر املنحرف للطلبة. 

خالل  من  املدرسية  النشاطات  يف  املديرين  دور  ثانيا: 
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تنظيم االحتفاالت الوطنية والدينية واستثامرها يف تعزيز 
أنشطة  بتقديم  االهتامم  مع  الطلبة  لدى  الفكري  األمن 
جاذبة للطلبة من أجل زيادة الطلب عليها، واالستفادة 
من وقت الفراغ للطلبة، وخاصة يف األعياد، يف ممارسة 

األنشطة العلمية والثقافية. 

عقد  خالل  من  املدرسية  البيئة  يف  املديرين  دور  ثالثا: 
اجتامعات مع أولياء األمور يف جو من احلوار واملناقشة، 
وتوجيه الطلبة نحو املشاركة يف األنشطة الوطنية والدينية 
االهتامم  مع  املجتمعية  املراكز  تنظمها  التي  والثقافية 
بتوفري مرافق مدرسية متلفة ألفراد املجتمع يف العطالت 

الصيفية ملامرسة األنشطة املختلفة. 

- دراسة الشهوان )2٠18( " إسرتاتيجية املعلم يف دعم 
مبدأ الوسطية وتعزيز األمن الفكري بني الواقع واملأمول " 

 استهدفت هذه الدراسة معرفة مدى فعالية إسرتاتيجية 
املعلم يف دعم مبدأ االعتدال وتعزيز األمن الفكري بني 
لتحقيق  الوصفي  املنهج  استخدام  وتم  واألمل،  الواقع 
هدف الدراسة حيث بلغ عدد عينة الدراسة ٤٠ معلاًم من 
أنثى  الرياض )2٠( ذكرًا و )2٠(  الثانوية من  املدارس 
أظهرت  وقد  هـ(.   1٤38/1٤37( الدرايس  العام  يف 
يتوافق  ال  دعمه.  يف  املعلم  إسرتاتيجيات  واقع  النتائج 
التحديات  مع  الفكري  األمن  وتعزيز  االعتدال  مبدأ 
عميل  نموذج  إىل  واحلاجة  املسلم،  املجتمع  تواجه  التي 
وحتتاج  الفكري،  األمن  وتعزيز  االعتدال  مبدأ  لدعم 
وتعزيز  االعتدال  مفهوم  تعديل  إىل  البحث  عينة  معظم 
األمن الفكري حيث حيتاجون إىل الوعي به، وأن معظم 
ليس  الفكري  األمن  تعزيز  باالعتدال  املهتمني  املعلمني 
لدهيم إسرتاتيجيات حمددة لدعمه. وأهنم يفضلون إجياد 
جانب  إىل  وفاعلة.  جيدة  تكون  أن  يمكن  إسرتاتيجية 
مبدأ  لدعم  إسرتاتيجيات  من  املعلم  يامرسه  ما  واقع  أن 
الوسطية وتعزيز األمن الفكري ال يتالءم مع التحديات 
التي تواجه املجتمع اإلسالمي، وعن حاجة املعلمني إىل 

نموذج عميل لدعم الوسطية وتعزيز األمن الفكري. 

التعليق العام عىل الدراسات السابقة:

التي  وحتليلها  السابقة  الدراسات  استعراض  خالل  من 

الشبه  أوجه  رصد  تم  املوضوع،  هذا  حول  أجريت 
والدراسات  احلالية،  الدراسة  بني  االختالف  وأوجه 
السابقة، وأوجه استفادة الدراسة احلالية من الدراسات 

السابقة؛ يف بناء هذه الدراسة.

والدراسات  احلالية  الدراسة  بني  الشبه  أوجه  أوالً: 
السابقة:

اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف التأكيد 
أم  األرسة  سواًء  الرتبوية  املؤسسات  دور  أمهية  عىل 
)هالل،  دراسة  الفكري:  التطرف  مواجهة  يف  املدرسة 
 )2٠1٤( خطاطبة  ودراسة  الراشدي)2٠12(  فتحي، 

.)2٠17( Dima & Al-Mothana ودراسة

وقد اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة 
من  الوصفي؛  املنهج  وهو  املستخدم  املنهج  حيث  من 
مثل: دراسة اليوسف )2٠13( ودراسة راهي )2٠15( 

دراسة الشهوان )2٠18(

الدراسة احلالية والدراسات  ثانيًا: أوجه االختالف بني 
السابقة:  

اختلفت الدراسة احلالية عن بقية الدراسات السابقة فيام 
ييل:

املؤسسات  إحدى  باعتبارها  اجلامعات  عىل  اعتامدها   -
الرتبوية القادرة يف التصدي هلذه الظاهرة والوقاية منها.

الرتبوي  الدور  عىل  الوقوف  تتمثل  الدراسة  أهداف   -
للجامعات والرتبية اإلسالمية يف التصدي هلذه الظاهرة 
والوقاية منها، والتوصل إىل بعض املتطلبات الرتبوية يف 

الوقاية من ماطر التطرف الفكري.

الوثائقي  نظرية وتستخدم األسلوب  احلالية  الدراسة   -
كأحد أساليب املنهج الوصفي التحلييل.

ثالثًا: أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف عدة أمور ومن 
أمهها: 

- تدعيم اإلطار النظري بنتائج دراسات وأبحاث حول 
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يف  اإلسالمية  والرتبية  للجامعات  الرتبوي  الدور  أمهية 
التصدي هلذه الظاهرة والوقاية منها.

بناء مشكلة الدراسة من خالل اطالع الباحث   -
عىل عدة من الدراسات السابقة واألبحاث ذات الصلة 

بشكل مالئم.

- اختيار منهج الدراسة.

- استفادت الدراسة احلالية من نتائج الدراسات السابقة 
يف تقديم رؤية مقرتحة لدور الرتبية اإلسالمية يف وقاية 

الطالب من التطرف الفكري باجلامعات السعودية.

مدى  رصد  يف  الباحث  السابقة  الدراسات  ساعدت   -
احلالية،  الدراسة  نتائج  بني  االختالف  أو  االتفاق، 

والدراسات السابقة.

حدود الدراسة:

تنحرص حدود هذه الدراسة يف موضوع التطرف الفكري 
ودور اجلامعات يف الوقاية منه من خالل منظور الرتبية 
اإلسالمية كمجال له دور فاعل يف عالج هذه القضية، 
كام تتحدد الدراسة جغرافيًا باملجتمع السعودي، أما من 
العام  الدراسة خالل  الزمنية فقد تم إجراء هذه  الناحية 

الدرايس 1٤38/ 1٤39 هـ.

منهج الدراسة:

والذي  )الوثائقي(  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  تعتمد 
املتوافرة ذات  للوثائق  الدقيق واملنظم  يستند عىل اجلمع 
العالقة باملوضوع أو مشكلة البحث، والتحليل الشامل 
البحث  بمشكلة  يتصل  ما  "استنتاج  هبدف  ملحتواها 
واالستقراء"  االستنباط  واستخدام  وبراهني،  أدلة  من 

)العساف،2٠6،1996(.

اإلطار النظري:

    إن وقاية الطالب من التطرف الفكري وحتصينهم منه 
من أهم املوضوعات التي تشغل اهتامم مجيع املؤسسات 
أنواع  أهم  من  الفكري  التطرف  إن  حيث  الرتبوية، 
القضايا األمنية وأخطرها عىل اإلطالق، ملا له من الصلة 
املتينة هبوية األمة. فاألمة املسلمة أوىل من غريها بحامية 

أخطار  أمام  االضمحالل  من  وهويتها  وثقافتها  فكرها 
املبادئ  هتدم  التي  أشكاله  تنوعت  الذي  الثقايف،  الغزو 

والقيم؛ لذا يشمل اإلطار النظري املحاور التالية:

أوالً: أسباب التطرف الفكري

  يعد التطرف الفكري أحد أهم املظاهر الدالة عىل وجود 
الفكري  واألمن  عامة،  بصفة  املجتمعي  األمن  يف  خلل 
بصفة خاصة. كام أن ظاهرة التطرف ليست حديثة العهد 
القدم  يف  متيزت  ولكنها  اإلنسان؛  قدم  قديمـة  هي  بل 
بحوادث فردية لتتحول بعد ذلك مع انتشارها وتوسعها 
هذا  هبا  يتسم  اجتامعية  ظاهرة  إىل  حجمها  وزيادة 
الثقافات  وتنوع  احلضارات  تباين  مع  وبخاصة  العرص 
العوامل  وتتنوع  األسباب  تتعدد  ثم  ومن  واختالفها. 
التي أدت إىل رسعة انتشار هذه الظاهرة ولعل أمهها ما 

ييل:

1- التفسري الذايت للنصوص

يعد االعتامد عىل الذات يف التثقيف الديني أحد أسباب 
التطرف الفكري، حيث يرغب بعض األفراد يف التزود 
الدينية  الكتب  مطالعة  إىل  فيلجأ  الرشعي  العلم  من 
والبحث يف املصادر اإلسالمية، دون أن تكون له مرجعية 
علمية رسمية يتلقون عنها، ويسمعون منها، وحتدد هلم 
النهج الصحيح يف البحث واالطالع. فالعلم ليس كتابًا 
يكتفي  أن  أما  وكتاب،  ومتعلم  معلم  وإنام  فحسب، 
خطأ  فهذا  له  وشيخًا  معلاًم  فيجعله  بالكتاب  املتعلم 
والسلوكية  الفكرية  اهللكة  إىل  بصاحبها  تؤدي  عظيم، 
احلال  بطبيعة  عنده  ولدت  التي  اخلاطئة  القراءة  نتيجة 
فهام خاطئًا، جنح به إىل سلوك معوج، وحيسب أن حيسن 

صنعًا. )حسن، 2٠18، 8(.

2-البطالة

 تعد البطالة من أقوى العوامل املسامهة يف نبتة التطرف 
املعيشة  وغالء  وصعوبته  العيش  ضيق  حيث  الفكري 
وعدم حتسن دخل الفرد أحد العوامل التي تؤثر يف إنشاء 
شعور  إىل  البطالة  تؤدي  كام  املجتمع.  يف  التذمر  روح 
"واليأس والنقص، وإىل الرصاع وبعض  الشباب بامللل 
شخصياهتم،  يف  تؤثر  التي  األخرى،  النفسية  األمراض 
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الشباب  حصول  عدم  للبطالة  السيئة  اآلثار  من  أن  كام 
يف  يؤثر  مما  الرضورية،  حاجاهتم  يسد  مادي  دخل  عىل 

سلوكهم نحو االنحراف". )املغاميس، ٤5،2٠٠3(.

3-أسباب اقتصادية

التي تدفع إىل  ُيعد العامل االقتصادي من أهم العوامل 
اجلرائم اإلرهابية، فال شك أن البطالة "والكساد وعدم 
الشخص  جتعل  التي  العوامل  من  الكسب  عىل  القدرة 
السهل  له يف حتسني حياته، مما جيعل من  حمبطًا وال أمل 
األوضاع  وبتحسني  بالتغيري  تبرشه  أية مجاعة  إىل  انقياده 

التي يعيش فيها". )مصطفى، 2٠17، 9(.

٤-الشعور باالغرتاب

والرفض  الغربة  مشاعر  الشباب  فرتة  يف  ترتدد  قد 
الواضح لعمليات التنشئة االجتامعية والتحرض الثقايف، 
حيث يشعر الشباب بعمق التأثري الذي يامرسه املجتمع 
حياولون  األحيان  بعض  ويف  شخصيتهم،  عىل  والثقافة 
االنسالخ عن أدوارهم املكتسبة من ثقافاهتم وتـارخيهم 
أخرى  نوعية  أدوار  عن  ويبحثون  املاضية(  )خـرباهتم 
ما  التغري والتحول واحلركة ومقت كل  تأكيد  متيل نحو 
شعور  أساس  مها  واحلركة  فالتغيري  وثابت،  ساكن  هو 
اإلحساس  علـى  للتغلب  واإلجيابية  باحليوية  الشباب 
بأهنم حمصورون داخل إطار  أو شعورهم  بقيد حريتهم 
االنتحارية  املحاوالت  تلـك  ومـا  بعينها،  حدود  أو 
وإحساسهم  إلحباطهم  انعكاس  إال  الشباب  لدى 
التعبري.                                               هذا  حتقيق  يف  فشلهم  أو  األبدي  بالعجز 
) عبدالعزيز، 2٠٠8، 12(. يشعر الشباب بوجـه عـام 
لظروف  املصاحبة  العوامل  جمموعة  نتيجة  باالغرتاب 
اجتامعية  أو  ثقافية  أن كانت  فيه سواء  املتواجد  املجتمع 
أو اقتصادية، والتي يرتتب عليها كثري من اآلثار السلبية 
واالنتامء  واهلوية  االجتامعي  احلس  وفقدان  كالعدوانية 
ذلك  وغري  والالمباالة...  والسلبية  والتبلد  الوطني، 
حتتاج  التي  املدمرة  والنفسية  االجتامعية  األمراض  من 
إىل جهود ملصة ومتكاملة لعالجها قبل استفحاهلا. كام 
باالغرتاب يساعد يف تفسري حصول  الشباب  أن شعور 
طالب العلم عىل معدالت منخفضة، وأهنم أكثر ترسبا 

الرغم من تزايد  الدراسية، عىل  القاعات  من أقراهنم يف 
أيضًا  أكدت  كام   ،)2٠٠3( عام   %19 بنسبة  أعدادهم 
أن   )2٠٠5(  Alfred&Mervyn من    كل  دراسة 
بعيدًا عن  بانعزاهلم ووحدهتم  يشعرون  الطالب  هؤالء 
اجلميع بسبب انفصاهلم عن املدرسة وخدماهتا الرتبوية، 
الدراسية  الفصول  يف  أقراهنم  مع  الطالب  وجود  إن 
االندماج  عىل  ويشجعهم  لدهيم  املثابرة  روح  ينمي 
اعتزال  إىل  هبم  يدفع  االغرتاب  هذا  وأن  اآلخرين،  مع 

اآلخرين والشعور بالفشل والوحدة.

5-  برامج وسائل اإلعالم

اإلعالم،  وسائل  أمهية  املتطرف  الفكر  أصحاب  أدرك 
كنٍز  بمثابة  اإلنرتنت  وكان  املواقع،  من  آالف  وأنشأت 
أهنا  كام  مراقب،  بال  حديثة  إعالم  وسيلة  ألهنا  هلم؛ 
من  وسيلة  أهنا  وكام  الضوابط،  أو  للقوانني  ختضع  ال 
وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي منحت 
أصحاب الفكر املتطرف لبث سمومهم من خالهلا . كام 
أن وسائل اإلعالم يف بعض "األحيان تدافع عن الفكر 
املتطرف، لكنها تبالغ يف خطورهتم، وتضخم األحداث 
من  الناس  وخيوف  مبارش،  غري  بشكل  يرضيهم  مما 

خطورهتم". )مصطفى، 2٠17، 13(.

6- البعد عن الوسطية بني إفراط أو تفريط

وتكريسها  الفكري  التطرف  ظاهرة  بروز  يف  أسهم  قد   
لدى الشباب ومتددها عرب احلدود اجلغرافية وجود بعض 
علامء الدين الذين غلبت عليهم ثقافة التشدد أو آخرين 
بعضهم من يرس اإلسالم  فاختذ  التساهل،  غلب عليهم 
ذريعة للتسيب والتحلل من سلطان الرشع. وجنح فريق 
آخر إىل التشدد والتنطع والغلو بوصفه سبيال حلفظ الدين 
وتفريط.  إفراط  بني  نقيض  طرفا  ومها  الرشيعة،  ومحاية 
فقد كانا من العوامل الرئيسة يف متدد التطرف الفكري بام 
غرسوه يف عقول الشباب ومستمعيهم من شطط فكري 
وتدين بدعي بعيدا عن احلق وجمافيا للصواب. )حسن، 

.)1٠ ،2٠18

ثانيا: حتديات محاية طلبة اجلامعات السعودية من التطرف 
الفكري
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تتمثل تلك التحديات فيام ييل: )الناقة، 2٠٠7، ٤(

هتم  وإلصاق  للمسلمني،  املعادية  احلمالت  اشتداد   -1
ملناهج  الرصيح  باإلسالم، واالهتام  التطرف واإلرهاب 
التعليم الديني، ومنها الرتبية اإلسالمية بتشجيع العنف 

والتطرف واإلرهاب.

والتشويه  ملحتوياهتا  املستهدف  والتبديل  التغيري   -2
املتعمد ملفاهيمها حتت مسميات تطوير اخلطاب الديني، 

وعلمنة مناهج الرتبية اإلسالمية.

3-  كام تواجه الرتبية اإلسالمية بتحديات أخرى أفرزهتا 
العوملة، ومنها حماوالت إثارة النزعات العقدية والعرقية 
شعارات  حتت  واإلسالمية  العربية  الدول  يف  واملذهبية 
 ،" لألقليات  الدينية  احلريات  "محاية  كشعار  متلفة 
وأيضا جتاوز تأثري أفكار العوملة والقيم املصاحبة هلا عىل 

الفكر والقيم والعادات اإلسالمية.

آخران  حتديان  يوجد  السابقة،  التحديات  إىل  إضافة 
التطرف  من  السعودية  اجلامعات  طلبة  محاية  يواجهان 

الفكري مها:

أ-  العوملــة : 

األمم  من  كغريها   – واإلسالمية  العربية  األمة  تواجه 
األخرى – عرص العوملة الذي أصبح واقعًا كالطوفان، ال 
يمكن تفاديه أو جتاهله، بل البد أن ُيعد له العدة ملواجهته، 
وتوصف العوملة بأهنا زمن التحوالت والتغريات الرسيعة 
واملامرسات  واالجتاهات  والسلوكيات  القيم  لتعميم 
البرشية.   احلياة  مناحي  شتى  يف  الكوين  املستوى  عىل 
ما  املتالحقة  املتسارعة  التطورات  هذه  أبرز  من  ولعل 
الواحد  القطب  أو  األحادي  النظام  بروز  من  نشهده 
عىل  تكتالت  من  نواجهه  وما  السيايس،  الصعيد  عىل 
االتصاالت  ثورة  من  نعايشه  وما  االقتصادي،  املستوى 
هتديد  من  به  نشعر  وما  التقني،  اجلانب  يف  واملعلومات 
للقيم واخلصوصيات واخرتاق للثقافات، " وصار العامل 
كله يدور يف نظام اقتصادي عاملي واحد، غري أن العوملة 
مل تعد تقوم عىل أبعاد اقتصادية فقط، بل أصبحت سمة 
Olive،1997،p7(.فالعوملة  العرص)  هذا  يف  كلها  للحياة 
كوهنا  واملعقدة  املتداخلة  العمليات  من  الكثري  تشمل 

والتكنولوجية  واالقتصادية  االجتامعية  بالنواحي  تعنى 
والزراعية والثقافية والبيئية ، كام أهنا تشمل حرية حركة 

البضائع بني الدول املختلفة واملعلومات واألفكار

)Micheal، 1999(. فاألنساق الرتبوية العربية املعارصة 
الثقافية  الصدمات  تأثري  حتت  بوقوعها  تتهدد  بدأت 
املدمرة  الصدمات  هذه  وتأخذ  للعوملة.  واملجتمعية 
صورة نسقني من التحديات، يفرض أحدمها نفسه بقوة 
تفرضها  التي  للعوملة  الزاحفة  احلضارية  االندفاعات 
احلضارية  واالندفاعات  التكنولوجية  التحوالت  طبيعة 
املجموعة  أما  وتطورها.  حركتها  مسار  يف  لإلنسانية 
األخرى من الصدمات فتتمثل يف حركة سياسية عنرصية 
تستهدف الرتبية العربية بوصفها العمق احلضاري الذي 
التذويب  وجه  يف  تصمد  إسالمية  عربية  ثقافة  حيتضن 
اإلسالمية.   العربية  اهلوية  تواجهه  الذي  احلضاري 
عرش  باحلادي  يعرف  بام  بعد  فيام  الساحة  يراقب  ومن 
بأن  نفسها  تفرض  التي  األدلة  بكل  سريى  سبتمرب  من 
العمق  يف  ومستهدفة  مستهدفة  أصبحت  العربية  الرتبية 
تطبيع  إىل  تسعى  األجنبية  القوى  أن  وسريى  والصميم 
بوصفها  والعلن  الرس  يف  وترويضها  العربية  الرتبية 
واملعقل  اإلسالمية  العربية  للثقافة  احلصني  احلصن 
الوجود  معركة  يف  العريب  اإلنسان  لطموحات  األخري 

واملصري. )وطفة، 2٠٠٤(.

ب- التطور التكنولوجي والتطور املعريف:

والتقنية  العلمية  الثورة  احّتلت  املعرفة  جمتمع  ففي       
وأصبحت  واملجتمعات،  الدول  حياة  يف  القيادة  موقع 
متّطلبات  حتقيق  عىل  وقدرهتا  تقدمها  مدى  حتدد 
سهم  أن  الواضح  ومن  والقوة.   واالستقالل  االزدهار 
ومستجدات  رحبة،  علمية  آفاق  اجتاه  يف  يتحرك  الزمن 
للحركة  الريادي  بالدور  يدفع  مما  متالحقة،  تقنية 
والتمكن  واالنتشار،  النمو  من  مزيد  إىل  التقنية  العلمية 
والتطور  املعلومات،  ثورة  عرب  العامل  أقطار  متلف  يف 
املذهل لوسائل االتصال، واالعتامد املتزايد عىل احللول 
العلمية واملنتجات التقنية يف متلف مناحي احلياة، لذلك 
وضـرورة  ماسـة  حاجة  العلم  سبل  امتالك  أضـحى 
االرتقاء  تنشد  التي  اإلنسـانية  للمجـتمعات  ملـحة 
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األمــم  ومســايرة  وتطلعاهتـا  حاجاهتا  ومواجهـة 
املتقدمـة. ومن املؤكد أن يشهد القرن احلادي والعرشون 
اهتامًما كبرًيا بالثقافة العلمية والتقنية، التي سوف تكون 
قائدة املجتمعات نحو التطور والتقدم واالزدهار. فام من 
أمة تعلقت بأساليب العلم ومنهجه إال وقدر هلا أن تتبوأ 
مكاًنا مرموًقا تطل منه عىل مستقبل زاهر ميلء باملنجزات 
واالجتامعي  االقتصادي  بازدهارها  الكفيلة  العلمية 
مصدر  العلمي  والبحث  العلمية  فالعقلية  والفكري. 
النهضة يف املجتمع اخلليجي، كام أهنام رس نجاح الغرب 
ووسيلته يف هنضاته ومقوماته، ويروى عن العامل نيوتون 
أنه سئل: كيف اهتدى إىل الكشف عن قوانني اجلاذبية؟ 
فكان جوابه "بإعامل الفكر". فالعامل نيوتن الذي وصل 
إىل  عمله  يعزو  الكواكب  حركات  نواميس  معرفة  إىل 
العامل  وبني  واملجتمع،  العلم  بني  الصلة  إلنشاء  الفكر، 
 ،2٠٠٤ )فوزي،  حياته  يف  العادي  والرجل  معمله  يف 
ال  وصحيًحا  صحيًّا  بناًء  األجيال  بناء  إن  حيث   ،)  11
يزدهر  وال  والعلوم،  والثقافة  الرتبية  خالل  من  إال  يتم 
إال يف جّو من االستقرار والسالم واالنفتاح عىل جتارب 
األمم. من أجل ذلك، فقد دعت الكثري من املؤسسات 
عىل  والتعليم  الرتبية  بمجال  املعنية  العلمية  واهليئات 
املستويني العريب والعاملي إىل : أمهية تنوير أفراد املجتمع 
املتسارعة،  التقنية  الطفرات  يواكب  مستمًرا  تقنيًّا  تنويًرا 
والتقنية  العلمية  الرتبوية  الربامج  خالل  من  وذلك 
النظامية، وغري النظامية لتلبية تلك الدعوة فلقد عقدت 
عديد من املرشوعات واملؤمترات، وورش العمل يف هذا 
اإلطار، إذ " أعدت الرابطة القومية للرتبية التكنولوجية 
عىل  بني  الذي  األمريكيني،  لكل  التكنولوجيا  مرشوع 
معايري التنور التكنولوجي التي جيب حتقيقها يف املواطن 
 ،)Dugger,2001, pp.513-517( األمريكي".  
الدراسية  املناهج  أهداف  تبنى  أن  جيب  ذلك  ولتحقيق 
املختلفة،  التفكري  مهارات  حتقيق  ضوء  يف  وحمتواها 
ومهارات حل املشكالت بطرق إبداعية، واالستقصاء. 
حيث تعد مهارات التفكري، واملهارات احلياتية املعارصة 
من أهم املبادئ التي جيب أن تبنى عليها املناهج الدراسية 
أن  اجلامعية.  كام  املرحلة  املراحل ومن أمهها  يف متلف 
للحياة  الالزمة  للمهارات  الطالب  اكتساب  حتقيق 

وإمكاناهتم  قدراهتم  تشكيل  يف  حاساًم  أمًرا  يعد  اليومية 
الثقافة  ملفاهيم  الطالب  اكتساب  أن  كام  املستقبلية. 
عىل  احلفاظ  عىل  قدراهتم  من  يزيد  الالزمة  العلمية 
هبا،  يعيشون  التي  البيئة  مع  بإجيابية  والتعامل  صحتهم 
ويدعم من إمكانية استغالل قدراهتم يف تنمية املجتمع. 

التطرف  من  الطالب  وقاية  يف  اجلامعات  دور  ثالثا: 
الفكري

يعد االهتامم بدراسة التطرف الفكري لدى طلبة اجلامعة 
الوطن  تقدم  مسؤولية  حتمل  يف  بأرسة  املجتمع  اهتامم 
األحداث  وتعقد  متغري،  عامل  يف  وخصوصا  وازدهاره، 
بشكل  واألفراد  عام  بشكل  العريب  عاملنا  يعيشها  التي 
خاص، إذ يتطلب من الفرد أن يكون قادرا عىل مسايرة 
األفكار اجلديدة، وتقبل اآلراء وتعددها وحتكيم األرجح 
منها، وقد يؤدي متسك الفرد برأي حتى لو ظهر له آخر 
والتكيف  النفيس  التوازن  فقدان  إىل  رأيه  خطأ  له  يثبت 
االجتامعي، مما قد يدفعه إىل التطرف الفكري من خالل 
املختلفة  األفكار  مواجهة  عىل  القدرة  وعدم  التعصب 
)املحسن،  الشاذة.  لألفكار  والتصدي  بينها  واملوازنة 

.)2٠16

-االهتامم برتبية الشباب اجلامعي عىل قيم التنوع الثقايف

تنمى الرتبية عىل التنوع لدى الشباب ما يرتبط باملواطنة 
احلس  وقيم  ومهارات  معرفة  من  اإلنسان  وحقوق 
عىل  يتغلب  أن  شأنه  من  الذي  واالنتامء  باملجتمع 
الدول،  من  كثري  يف  ظهرا  اللذان  والغضب  االغرتاب 
ويمكن هلذا احلس بقيم املواطنة ونبذ العنف أن يتحقق 
من خالل الرتبية عىل التنوع التي تشجع الشباب اجلامعي 
عىل االبتعاد عن مظاهر العنف والعصبيات والكراهيات 
القديمة بصورها املختلفة سواء أن كانت عصبية دينية أو 
عرقية، وتؤهلهم لدهيم يف الوقت نفسه حتقيق االندماج 

الثقايف بام حيافظ عىل هويتهم وانتامءاهتم.

 (Tetzlaff, 2006, P.7). وىف دراسة )1992( قام 
املناهج وطرق  السياسة ومتخصيص  فريق من علامء  هبا 
وقد  بالتسامح،  التنوع  عىل  الرتبية  عالقة  عن  التدريس 
التسامح  يف  إحصائية  داللة  ذات  زيادة  وجود  أظهرت 
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ترتبط بشكل مبارش بمعرفة املحتوى الذي تم إعداده من 
القائمني عىل الدراسة، وبالوعي العاملي بحقوق األفراد، 
وقد استنتجت الدراسة أن املنهج الذي تم تأليفه يساعد 
الطالب عىل إدراك أمهية حتقيق املساواة بني مجيع فئات 
العرق،  أو  العقيدة  أو  اللون  عن  النظر  بغض  املجتمع 
نسبة  حتقيق  يف  تسهم  دراستهم  بأن  سلموا  أهنم  كام 
التسامح.  )Jackson,1992, p.26(. ويف  أعىل من 
الربتغال عقد مؤمتر حول التعليم عام )1991( ركز فيه 
املشاركون عىل أمهية دور تنشئة الشباب عىل دور التنوع 
يف التغلب عىل املخاطر املجتمعية والتصدي للعديد من 
واالنحرافات  العدوانية  مثل  تواجههم  التي  املشكالت 
التعصب  ومظاهر  واملخدرات  املختلفة  السلوكية 
قيام  ثم  ومن  جمتمعاهتم  أفراد  مع  لالندماج  وهتيئهم 
املستوى  عىل  سواًء  العالقة  ذات  احلياة  بمهام  الشباب 
السلوكيات  تكسبهم  كام   ، العام  املستوى  أو  الشخيص 
االجتامعي  التفاعل  عىل  قدراهتم  من  وتطور  اإلجيابية 

والتواصل مع اآلخرين من أفراد املجتمع. 

.)Silmenc, 1991, p.5 (

املجموعة  بريطانيا  يف  أنشأت   )1997( عام  ويف      
إىل  التوصل  هبدف  املواطنة  تعليم  لبحث  االستشارية 
توصيات تتعلق بآليات حتقيق تربية  الطالب عىل املواطنة 
االستشارية  املجموعة  وانتهت  املدرسة،  داخل  الفعالة 
من مهامها من خالل إصدار تقرير يف عام 1998،  شاماًل 
بعض املقرتحات وتضمن توصيات تتعلق بتنمية املعرفة 
وأشار  النشطة،  للمواطنة  الرضورية  والقيم  واملهارات 
أهنا  ُيعتقد  متبادل  اعتامد  ذات  ثالثة  جوانب  إىل  التقرير 
تدعم الرتبية الفعالة من أجل املواطنة، وهى: "املسؤولية 
واملعرفة  املجتمعي  واالنخراط  واألخالقية  االجتامعية 
املعرفة  تصف  وهى  االجتامعية  واملعرفة  السياسية، 
للنضج  املعقدة  العملية  تشكل  التي  والقيم  واملهارات 
لتفاعالت  نتاج  متثل  التنمية  وهذه  للطفل،  االجتامعي 
معقدة بني األطفال ومنازهلم، وبني األطفال وجمتمعاهتم 

.)Arthur  and  Baily,2000, p.32 (."األوسع

املجتمع  خدمة  مهارات  من  اجلامعة  شباب  متكني   -
والتطوع 

الواحد  الفريق  بروح  العمل  املجتمع  خدمة  تنمي 
املهام  بني  التكامل  إىل  تؤدى  التي  املامرسة  خالل  من 
إذا  واملتنوعة، والسيام  املختلفة  واملنجزات  "والوظائف 
كان حجم العمل كبريًا ومتعدد االجتاهات واألنشطة". 
يساعد  كام  ص27(.   ،2٠٠٠ وأندرسون،  )توشامن، 
الشعور  بأهنم جزء من كل، وهذا  الشعور  الشباب عىل 
واالنتامء،  احلب  من  ونوًعا  االجتامعي  األمان  يعطيهم 
فهم  بخصوصيتهم،  نفسه  الوقت  يف  يشعرهم  كام 
)السيد،  بتميزهم.  والشعور  لذواهتم  االحرتام  يريدون 
خدمة  يف  الشباب  انخراط  أن  كام   .)2٠٠٤،215
جمتمعهم مع آخرين خيتلفون عنهم يف التعليم واملهارات 
واالجتامعي؛  االقتصادي  والوضع  واألفكار  والرؤى 
التعاون  يف  والرغبة  والتعاطف  بالود  إحساسًا  يكسبهم 
تقدم  اجل  من  قدراهتم  لتطوير  ويدفعهم  بل  بينهم  فيام 
ُتعد تنشئة  الوهاب، 2٠٠٠،63(.    و  جمتمعهم. )عبد 
من  التطوعي  والعمل  جمتمعهم  خدمة  عىل  الشباب 
يستدعي  مما  املسؤولية،  حتمل  نجول  الرتبية  أسس  أهم 
ذلك االلتزام بتصميم مناهج خاصة بالرتبية عىل خدمة 
يف  لدجمها  متعددة  صورًا  املناهج  هده  وتأخذ  املجتمع، 
حيمل  درايس  مقرر  يف  ذلك  ويتمثل  التعليمية،  العملية 
هذا العنوان ويتم تدريسه جلميع املراحل، هبدف إكساب 
لتأهيلهم  الالزمة  والقيم  واملهارات  للمعارف  الطالب 
قدراهتم  وتطوير  جمتمعهم،  خدمة  يف  الفعالة  للمشاركة 
جمتمعاهتم،  يف  وفاعلني  صاحلني  مواطنني  يكونوا  لكي 
إضافة إىل تنمية عدد من املهارات ذات العالقة بالعمل 
وتأملها  األدلة  توفري  عىل  القدرة  مثل  التطوعي، 
واحرتامها، والتوصل إىل تفسريات متنوعة حلدث واحد 
نقدها  عىل  القدرة  تعزيز  مع  املتوافرة  األدلة  عىل  بناًء 

بعقالنية وموضوعية واحرتام وجهات النظر املختلفة. 

.)Catherine, and David, 2000, p.14 ( 

وقد أكدت إحدى الدراسات املهتمة بمشاركة الشباب 
يف نشاطات احلياة العامة املختلفة ضعف هذه املشاركة، 
حيث مل تستطع النخب املوجودة عىل الساحة االجتامعية 
مبادئ  إجياد خارطة واضحة تسهم يف صياغة  والثقافية 
واملدنية  األهلية  املؤسسات  ومتكني  التطوعي  للعمل 
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صيغتها،  يف  املشاركة  من  خريية  ومنظامت  مجعيات  من 
وكذلك دعمهم يف إصدار الترشيعات التي تتعلق برسالة 
هذه املؤسسات ونوعية نشاطاهتا. )ثابت، 1997، 37(.

طالب  تربية  قيمة  أمهية  تربز  تقدم  ما  ضوء  وىف      
اجلامعات السعودية عىل خدمة جمتمعهم وتنشئتهم عىل 
العمل اخلريي والتطوعي بوصف ذلك ُبعدًا أساسيًا من 
املهام التي تضطلع هبا اجلامعة، فال يوجد ما هو أهم من 
إعداد مواطنني صاحلني وفاعلني يف جمتمعاهتم. وإن تقدم 
تنشئة  إىل  باألساس  يستند  أمة  أي  وهنوض  جمتمع  أي 
والقيم  واملعارف  املهارات  يمتلكون  والذين  الشباب 
وهلذا  املجتمع.  وخدمة  التطوعي  بالعمل  تتعلق  التي 
أمهية  القرار؛  املسؤولون عن صنع  يعي  أن  لزامًا  أصبح 
وحتديد  الصاحلة  واملواطنة  املجتمع  خدمة  عىل  الرتبية 
وكذلك  اجلامعات  يف  متمثاًل  الرتبوية  املؤسسات  أدوار 

املؤسسات اإلعالمية يف حتقيقها عىل أرض الواقع.  

- وسطية املنهج الرتبوي املقدم للشباب اجلامعي:

دائرة  إىل  اإلسالم  يف  الوسطي  الرتبوي  املنهج  ينتمي 
لكافة  الشامل  اإلسالمي  املنهج  يف  متمثلة   ، أوسع 
جوانب احلياة بدءًا من العقيدة والسلوكيات واملعامالت 
جاء  التي  الرشائع  من  وغريها  والرتبية  والعبادات 
الرتبوي  املنهج  إىل  النظر  ينبغي  ثم  ومن  اإلسالم،  هبا 
خصوصية  يمثل  ذلك  كون  السياق،  هذا  من  الوسطي 
عقيدهتا  يعكس  اإلسالمية،  األمة  خصوصيات  من 
ومبادئها وغاياهتا وينطلق ذلك من مصدرها الترشيعي، 
فلكل أمة خصائصها املتميزة. يقول اهلل تعاىل} ِصْبَغَة اهللِّ 
َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللِّ ِصْبَغًة َوَنْحُن َلُه َعابِدوَن { )البقرة ، 
آية138(. ويتسم الفكر الرتبوي بعدد من السامت أمهها:

 )أغا، 2٠1٠، ص ص 785-786( و)احلويل ،2٠٠7، 
ص ص113-111.(

وصف  عند  يتوقف  ال  الرتبوي  فالفكر  التعمق:   -
اجلارية  األمور  حـد  عند  بالوقوف  يقتنع  وال  الظاهرة 
ويذهب  والنقد،  للتحليل  وخيضعها  األمور  يأخذ  بل 
الظاهرة وهذا  يبحث يف طبيعة  ألبعد مـن ذلـك حيث 
التعمق يسهم يف توليد وإنتاج أفكـار جديـدة وأكثر دقة 

واكتشاف مشكالت جديدة عن طريق الفكر مما تسهم يف 
وضع حلول هلا ثم تطبيقها يف مواقف متشاهبة.

- التأمل: وهو عبارة عن سباحة عقلية تستمد قوهتا من 
ليعود  القضايا  للوصـول سرب غور  الواقعيـة  األحداث 
عىل  القدرة  يوفر  مما  وإدراكا  وعيًا  وأكثر  أعمق  بفكر 
واخلارجية  الداخلية  عالقتها  إطار  يف  الظاهرة  حتليـل 
املؤثرة يف الظاهرة، وهبذا األسـلوب يمكن للفرد أن يتم 
تأجيل حكمه عىل األفكار للوصول إىل أفكـار سـليمة 
ولكوهنـا تشرتط نظرة شمولية مما يتيح أفق واسع وقدرة 

عىل توقع املستقبل. 

املنهج؛  مع  الفكر  انطباق  ويعني  والتكامل:  االتساق   -
منطلق  من  والوجود  والقـيم  للمعرفـة  نظرتـه  فتكون 
منطلق  عن  للمعرفة  نظرته  تكون  أن  يعقل  فال  واحد، 
الوجودي  الفكر  منطلق  من  والوجود  املثايل  الفكر 
ينطلق من فكر  الربمجايت. فهو  الفكر  والقيم من منطلق 
واحد، وهذا يساعده عىل ترتيب األفكار بشكل هرمي 
يساهم  إنه  يعني  وهذا  عميقة،  أفكـار  إىل  يوصـله  مما 
علـى  يقتـرص  وال  شـامل  بشكل  الظواهر  حتليل  يف 

اجلزيئات.

- التسامح: فالفكر الرتبوي ال يستخف بأفكار اآلخرين 
أو معارضة، ويؤكد عىل  إن كانت مؤيدة  النظر  وبغض 
املناقشة املوضوعية بدون حتيز وتعصب، مما يتـيح فـرص 
يواجهها  التي  التحديات  ملواجهة  للجميع  املشاركة 
املجتمع حيث يتسم أصحاب هـذا الفكر بسعة الصدر.

- النامء: حيث يساهم الفكر يف إنامء ما حوله من مفاهيم؛ 
لـذا فـإن نظرتـه تكـون مستقبلية.

البيانات  تساعد عىل مجع  الوصف: وهي سمة مهمة   -
عملية  تعرقل  البيانات  هذه  فندرة  الظاهرة؛  حول 

تشخيص املشكلة وحلها.

األفكار  يسهم يف حتليل  أنه  أي  والرتكيب:  التحليل    -
التحليل  وهذا  وجدواها،  صالحيتها  مدى  ملعرفة 

والرتكيب يطرح أفكارًا جديدة.

فيعاجلها،  الضعف  مواطن  عن  يكشف  كونه  النقد:   -
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النقدي يسهم  الفكر  أن  القوة ويدعمها، كمـا  ومواطن 
يف توليد فكر انتقادي آخر.

- تعميق اإليامن باهلل تعاىل يف قلوب الشباب:

والتدبري  بالسلطان  وتفرده  تعاىل  باهلل  اإليامن  إن 
النبيني  وبعثة  وكتبه،  وبمالئكته  العبادة،  واستحقاق 
وصدق ما أخربوا به عن احلياة اآلخرة، والقضاء والقدر، 
كل هذا حق قامت األدلة عىل صدق ثبوته، واإليامن به 
والباطن،  الظاهر  به صالح  أنيط  قد  واجب، ألنه حق، 

ورقي الفرد واملجتمع، وسعادة الدنيا واآلخرة.

 ويشمل اإليامن األركان التالية: )فوزان، 199٤م، 27( 
و)اجلزائري، 1992، 15(.

العقيدة  أساس  هو  باهلل  فاإليامن  باهلل:  اإليامن   -1
رب  تعاىل  اهلل  بأن  اجلازم  االعتقاد  يعني  وهو  وأصلها، 
كل يشء ومليكه، وأنه اخلالق وحده، املدبر للكون كله، 
وأنه تعاىل هو الذي يستحق العبادة وحده، ال رشيك له، 
اهلل  قال  باطلة،  وعبادته  باطل  هو  سواه  معبود  كل  وأن 
تعاىل }َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ ُهَو احْلَقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه ُهَو 

اْلَباطُِل َوَأنَّ اهللََّ ُهَو اْلَعيِلُّ اْلَكبرِي{ )احلج، آية 62(.

2- اإليامن باملالئكة: وهو ركن من أركان اإليامن، وقد 
جاء ذكر اإليامن باملالئكة مقرونا باإليامن باهلل يف كثري من 
بِاهللَِّ  آَمَن  َمْن  اْلرِبَّ  }َوَلِكنَّ  تعاىل:  اهلل  قول  يف  كام  اآليات 
آية  )البقرة،  َوالنَّبِيِّنَي{  َواْلِكَتاِب  َوامْلَالِئَكِة  اآلِخِر  َواْلَيْوِم 

.)177

3- اإليامن بكتب اهلل تعاىل: وهو أحد أركان اإليامن قال 
ِذيَن آَمنُوْا آِمنُوْا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب  َا الَّ اهلل تعاىل: }َيا َأهيُّ
ِذَي َأنَزَل ِمن َقْبُل َوَمن  َل َعىَل َرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَّ ِذي َنزِّ الَّ
َيْكُفْر بِاهللَِّ َوَمالِئَكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَقْد َضلَّ 

َضالالً َبِعيًدا{ )سورة النساء، آية 136(.

اهلل  قال  اإليامن  أركان  من  ركن  بالرسل:  اإليامن   -٤
إِنَّ  النَّاِس  َوِمَن  ُرُسال  امْلَالِئَكِة  ِمَن  َيْصَطِفي  }اهللَُّ  تعاىل: 
اهللََّ َسِميٌع َبِصرٌي{ )احلج ،آية 75(، وهو أن يؤمن املسلم 
بأن اهلل تعاىل قد أصطفى من الناس رساًل وأوحى إليهم 
برشعه وعهد إليهم بإبالغه لقطع حجة الناس عليه يوم 

القيامة، وأرسلهم بالبينات وأيدهم باملعجزات. 

أن  وهو  اإليامن،  أركان  أحد  اآلخر:  باليوم  اإليامن   -5
احلياة  وهناك  هناية   الدنيا  احلياة  هلذه  بأن  املسلم  يؤمن 
يف  اخلالئق  تعاىل  اهلل  فيجمع  البعث،  بعد  تأيت  األخرى 
عىل  برمحته  تعاىل  اهلل  وُينعم  ليحاسبهم،  املحرش؛  أرض 
وجيزي  واألرض،  السموات  عرضها  بجنة  املؤمنني 
تعاىل:  اهلل  يقول  جهنم،  نار  يف  األليم  بالعذاب  الفجار 
تَّ َفُهُم اخْلَالُِدوَن  ن َقْبِلَك اخْلُْلَد َأَفإِن مِّ }َوَما َجَعْلنَا لَِبرَشٍ مِّ
فِْتنًَة  َواخْلرَْيِ   ِّ بِالرشَّ َوَنْبُلوُكم  امْلَْوِت  َذاِئَقُة  َنْفٍس  )3٤( ُكلُّ 

َوإَِلْينَا ُتْرَجُعوَن )35({ )األنبياء،آية 35-3٤(.

اإليامن،  أركان  أحد  وهو  والقدر:  بالقضاء  اإليامن   -6
وهو أن يؤمن املسلم بقضاء اهلل وقدره وحكمته ومشيئته، 
وأنه ال يقع يشء يف الوجود حتى أفعال العباد االختيارية 
تعاىل عدل يف قضائه  وأنه  وتقديره،  به  اهلل  بعد علم  إال 
تابعة  حكمته  وأن  وتدبريه،  ترصفه  يف  حكيم  وقدره، 
ملشيئته، ما شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن، وال حول وال 
ٍء َخَلْقنَاُه بَِقَدٍر  ا ُكلَّ يَشْ قوة إال به تعاىل، قال  اهلل تعاىل: } إِنَّ
{ )القمر، آية٤9( ،كام قال تعاىل:}َوِعنَدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب الَ 
ِمن  َتْسُقُط  َوَما  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  يِف  َما  َوَيْعَلُم  ُهَو  إاِلَّ  َيْعَلُمَها 
َرْطٍب  َحبٍَّة يِف ُظُلاَمِت األَْرِض َوالَ  َيْعَلُمَها َوالَ  إاِلَّ  َوَرَقٍة 

بنٍِي { )األنعام، آية 59(. َوالَ َيابٍِس إاِلَّ يِف ِكَتاٍب مُّ

باإليامن  حتيا  أن  تريد  التي  واألمة  املجتمع  فإن  لذلك 
وفقًا  وسلوكها  تفكريها  ومناهج  حياهتا  تكيف  أن  البد 
ملا يوجبه عليها اإليامن باهلل تعاىل. وأن حترر وجودها من 

كل ما يعوق هذا اإليامن أو حيجب نوره.

- تعزيز األمن الفكري يف اجلامعات السعودية:

املجتمع؛  يف  الرتبية  مؤسسات  أهم  من  اجلامعة  تعد   
النواحي  "مجيع  من  اجلامعي  الطالب  إعداد  يتم  إْذ 
تتكون  وفيها  والنفسية،  واالجتامعية  واخللقية  العلمية 
املعتدل".  السوي  الشباب  من  املرجوة  الشخصية 

)السديس،2٠٠9، 29٠(.

دعاة  من  للكثري  ومغرية  مناسبة  بيئة  اجلامعة  ومتثل 
أشارت  كام  أسباب  لعدة  ذلك  ويرجع  املتطرف،  الفكر 
الشباب  يف  التأثري  أمهها: سهولة  من  الدراسات؛  بعض 
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وتبني  الفكر،  تكوين  مرحلة  يف  ألهنم  املرحلة  هذه  يف 
بالعنف  التغيري  وأيديولوجيات  ألفكار  األساتذة  بعض 
التي حياول كل منهم تلقينها للطالب الذين قد يتأثرون 
اجلامعات  عىل  يقع  وهلذا  اهلل،58،2٠٠٤(  )عطا  هبا. 
السعودية مسؤولية محاية طالهبا من الوقوع يف االنحراف 
والتطرف الفكري وما يؤدي إليه من غلو وإرهاب؛ ولن 
يتم ذلك إال من خالل تعزيز األمن الفكري املبني عىل 
والبعد  اجلامعة  طلبة  لدى  واالعتدال  الوسطية  ترسيخ 
عن الغلو والتطرف. وال شك أن تبرص طلبة اجلامعات 
يرتتب  وما  الفكرية،  واالنحرافات  اإلرهاب  خطورة 
الفرد واجلامعة؛ من  الدنيا واآلخرة وآثارها يف  عليها يف 
من  أن  كام   .)268 )اجلحني،2٠٠9،  بمكان.  األمهية 
لدعاة  سهلة  فريسة  يقعوا  ال  حتى  توعيتهم  الرضورة 
عرب  ضال  فكر  من  يروجونه  وما  املنحرف،  الفكر 
ال  جزء  للجامعة  املهم  الدور  وهذا  املختلفة،  وسائلهم 
يتجزأ من رسالة اجلامعة الرتبوية يف تعزيز األمن الفكري 
لدى طالهبا، وبالتايل محاية عقوهلم من التطرف الفكري.

من  اجلامعات  طلبة  حلامية  مقرتحة  وقائية  رؤية  رابعًا: 
التطرف الفكري

الفكري  التطرف  جتاه  الوقائية  والرؤية  املسار  يستند 
الطالب  محاية  عىل  ترتكز  التي  اإلصالحية  املقاربة  عىل 
الوسطية  ثقافة  وإشاعة  التطرف  مظاهر  من  واملجتمع 
املتاحة  الفرص  وتقليل  التوعية  وتعزيز  واالعتدال 
مؤسسات  وتعاون  فاعلية  زيادة  خالل  من  للتطرف 
والدينية  والقضائية  والتنفيذية  )الترشيعية  املجتمع 
مع  املدين(  املجتمع  ومنظامت  والرقابية  واإلعالمية 
معاجلة  عىل  املسار  هذا  يرتكز  كام  التعليمية،  املؤسسات 
املجال  هذا  يف  الضعف  ونواحي  القصور  جوانب 
الوقائية  املقاربة  وختتلف  والرتبوي.   والثقايف  الفكري 
عن املقاربة العالجية التي هتتم فقط بتطوير الترشيعات 
التطرف  مواجهة  عىل  تشدد  التي  اللوائح  وإصدار 
وأنشطته،  أنواعه  ملختلف  الرادعة  العقوبات  وحتديد 
ردع  إجراءات  حتقيق  عىل  قادرة  قانونية  منظومة  بناء  أو 
)اجلزائية  واإلدارية  القضائية  التدابري  تعزيز  مع  فاعلة، 
الفكري،  التطرف  ممارسات  جتاه  وتأديبية(  والعقابية 

وفرض العقوبات املناسبة كإجراء عقايب وعالجي. 

مربرات الرؤية: 

تعتمد الرؤية الوقائية جتاه التطرف الفكري عىل عدد من 
املربرات أمهها:

مستوى  عىل  الفكري  التطرف  نحو  التوجهات  تزايد   •
الوطن العريب، بام يسبب عديدا من األخطار واألرضار، 
وبام يفرض وجود برامج وقائية حتمي الشباب من هذا 

التوجه الضار واملدمر.

املجتمعات  استقرار  عىل  الفكري  التطرف  خطورة   •
وتعويق التنمية املستدامة التي حتقق الصالح العام جلميع 

املواطنني

• تنامي التوجهات الدولية واإلقليمية والوطنية ملكافحة 
منه  ومحايتهم  الشباب  لدى  خاصة  الفكري  التطرف 

ووقايتهم بشكل مبكر.

للمجتمع  واألهيل  الرسمي  التوجه  اهتامم  تزايد   •
الوسطية  وتعزيز  التطرف  من  للوقاية  السعودي 
رؤية  يف  ورد  كام  السعودي،  الشباب  بني  واالعتدال 

اململكة 2٠3٠.

يف  عظياًم  دوًرا  وأنشطتها  بمناهجها  للجامعات  إن   •
شك  وال  الصواب،  نحو  وتوجيهها  العقول  تشخيص 
أن محاية عقول الشباب كانت وما زالت مكفولة بحامية 

اجلامعات، حتى ُيعدوا جيال عظياًم من بناة ومحاة األمة.

•  جتنب استخدام األنا ألنه تؤدي إىل التحيز يف التعبري.

طالب  لدى  ووسطيته  اإلسالم  حقيقة  فهم  تعزيز   •
اجلامعات، وعقيدته القائمة عىل توحيد اهلل تعاىل وإدراك 
من  حلاميتهم  مهم  مدخل  اإلسالم  يف  االعتدال  مفاهيم 

التطرف الفكري.

اجلهات املسؤولة عن حتقيق أهداف هذه الرؤية الوقائية: 

إن املسؤول عن حتديد تلك األهداف، هم:

1. عمداء الكليات التابعة للجامعة. 
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2. عمداء شؤون الطالب باجلامعات.

3. مديرو مراكز البحوث التابعة للجامعة.

٤. أعضاء هيئة التدريس.

أهداف الرؤية:

تعتمد الرؤية املقرتحة عىل حتقيق األهداف التالية:

يتعلق  فيام  السعودية  للجامعات  عمل  إطار  تقديم   •
بام  منه،  الوقاية  وسبل  الطالب  لدى  الفكري  بالتطرف 

يفيد يف إعداد الربامج واألنشطة واخلطط.

• إلقاء الضوء عىل املقاربة الوقائية ومتايزها عن املدخل 
العالجي الذي يركز عىل العقوبات والنتائج بعد وقوع 

الرضر.

اجلامعات  لبعض  الغائب  الدور  نحو  النظر  لفت   •
حل  يف  واإلسهام  وتنميته  املجتمع  خدمة  يف  السعودية 

مشكالته وعالجها وتعزيز مسؤوليتها االجتامعية.

املدخل  السعودية لالعتامد عىل  اجلامعات  تعزيز دور   •
الوقائي يف التصدي للتطرف الفكري وحتصينهم منه.

مرتكزات الرؤية:  

اجتاه  إن  لوطنهم:  اجلامعات  شباب  والء  تعزيز   -1
شباب  والء  تعزيز  إىل  باجلامعات  الطالبية  األنشطة 
اجلامعات لوطنهم أمر حيوي ملواجهة التطرف الفكري، 
فكرة  عىل  يقوم  جوهره  يف  الفكري  التطرف  إن  إذ 
االغرتاب عن املجتمع واستباحة دماء أفراده وأمواهلم، 
واألمة  الوطن  وحب  الوالء  عىل  الشباب  تربية  أما 
بني  التشاركية  فكرة  عىل  جوهرها  يف  فتقوم  اإلسالمية 
إدارة  وكيفية  مستقبله  يف  معا  والتفكري  املجتمع  أفراد 
شؤونه وتوجيه سياساته واملشاركة يف صناعة قراراته بام 

حيقق رفاهية مجيع أفراد املجتمع.

2- إعطاء االهتامم برتبية شباب اجلامعات عىل املواطنة 
أفكار جديدة مرتبطة  بناء  مساحة أكرب، حيث تسهم يف 
حل  يف  الفاعلة  واملشاركة  وهنضته  املجتمع  بتعمري 
لتحصني  املواطنة  تربية  مدخل  يميز  ما  وهذا  قضاياه، 

مواجهة  يف  الفكر  فهنا  الفكري.  االنحراف  من  الطلبة 
الوطن  حب  عن  أفكارا  تغرس  املواطنة  فرتبية  الفكر؛ 
والتضحية من أجله والكرامة اإلنسانية وحتمل املسؤولية 

وخدمة املجتمع.

شباب  أوساط  يف  واملناقشة  التفاهم  ثقافة  تعزيز   -3
أساليب  أهم  من  البناء  احلوار  أسلوب  يعّد  اجلامعات: 
وإرشاد  وتوجيه  لرتبية  املناسبة؛  اإلسالمية  الرتبية 
الشباب، وإصالحهم، ووقايتهم من اإلرهاب الفكري؛ 
البنّاء  فاحلوار  الشباب؛  بعض  لدى  آثاُره  ظهرت  الذي 
يف  الكبري  ودورهم  الرفيعة،  بمكانتهم  ُيشِعُرهم  معهم 
الصحيح  الفهم  عىل  ويساعدهم  وأرسهم،  جمتمعاهتم 
مسؤوليات  من  عليهم  وما  هلم  ما  هلم  وحيدد  لإلسالم، 
ووطنهم.  وجمتمعهم  وأرسهم  أنفسهم  جتاه  وواجبات؛ 
يف  حسنة  قدوة  وسلم   عليه  اهلل  صىل  الرسول  يف  ولنا 
كان  حيث  بالشباب؛  واهتاممه  وعنايته  ورعايته  تربيته 
ويستمع  وحياورهم،  وجيالسهم،  الشباب،  إليه  يقّرب 
عطاءهم،  ويقدر  ومشورهتم،  بآرائهم  ويأخذ  إليهم، 
عن  ويتجاوز  ثواهبم،  وحيسن  مشاركاهتم،  ويشجع 
الرسول  استدعى  فقد  وأخطائهم.  وزالهتم  هفواهتم 
زيد،  بن  أسامة  الصحايب  والسالم-  الصالة  -عليه 
وعقد له قيادة اجليش. واستعمله الرسول -عليه الصالة 

والسالم-، وهو يف الثامنة عرشة من عمره.

عىل  العدوان  نبذ  عىل  اجلامعات  طالب  حث   -٤
اآلخرين: ويعود أكثر التطرف الديني إىل اجلهل بمبادئ 
وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  وأحكامه.  الدين 
"املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملؤمن من 
أّمنه الناس عىل دمائهم وأمواهلم، واملهاجر من هجر ما 
هنى اهلل عنه".) رواه البخاري رقم 1٠ ، والرتمذي رقم 

.)2627

َاليات حتقيق الرؤية املقرتحة:

هناك عدد من التدابري واإلجراءات املحددة التي تنسجم 
التطرف  من  الوقائية  املقاربات  اسرتاتيجيات  جممل  مع 

الفكري، ويتضمن ذلك ما ييل:

أدلة  تطوير  مع  للجامعات،  الرتبوي  األداء  حتسني   -
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التطرف  جمال  يف  احلكومية  للمؤسسات  إرشادية 
الفكري، وأمهية الوسطية واالعتدال.

- تعزيز وتنمية الثقافة العامة الرتبوية والدينية، مع إعداد 
ونرش دليل مرجعي عن " أرضار التطرف الفكري وسبل 

الوقاية" يتم تعميمه عىل اجلامعات.

- تفعيل املشاركة املجتمعية من خالل تفعيل العالقة بني 
اجلامعات ومؤسسات الفكر والتوعية واإلرشاد الديني.

التوعوي من  تعزيز اجلانب  التقني يف  التطور  استثامر   -
خالل وسائل التواصل االجتامعي.

- تعزيز منظومة القيم واألخالق باملؤسسات التعليمية، 
وتفعيل املسؤولية االجتامعية للجامعات كالتزام ضمني 

يعزز دورها الرتبوي والفكري.

- تطوير أدوات تشخيصية ملعرفة توجه التطرف الفكري 
مبكرًا وحتديد أنسب الوسائل للوقاية منه أو عالجه.

تتعلق  بمواد  املراحل  الدراسية لكافة  املناهج  - تضمني 
الوعي  تنمي  صفية  غري  وأنشطة  الفكري،  بالتطرف 

بأخطاره وأرضاره عىل الفرد واملجتمع.

اجلامعة  طالب  لدى  والقانونية  العامة  الثقافة  تنمية   -
والواجبات  باحلقوق  والوعي  املواطنة  تربية  خالل  من 
جتاه املواطنة ومفاهيم الوالء واالنتامء الوطني واللوائح 

والترشيعات والقوانني ذات العالقة.

املجتمع  جتاه  للجامعات  االستشاري  الدور  تعزيز   -
بام  املالئمة،  احللول  وإجياد  مشكالته  ودراسة  املحيل 
حيقق التنمية املستدامة والتي تعترب أكثر سبل الوقاية من 

التطرف.

التطرف  من  الشباب  محاية  يف  اجلامعي  التعليم  دور 
الفكري:

إن من أهم املقومات التي جيب عىل التعليم اجلامعي أن 
ينطلق منها يف محاية الطلبة من التطرف الفكري ما ييل:  

بمبادئ اإلسالم، ومنه  العقيدة يف االلتزام  إبراز دور   -
الوفاء للوطن واملحافظة عىل أمنه وتراثه.

-  غرس احلب واإلخالص لوالة األمر -حفظهم اهلل- 
والذين يسعون خلدمة الدين وأمن املجتمع.

واملنشورات  املشبوهة  العاملية  املصادر  من  التحذير   -
غري  جهات  عن  تصدر  التي  وامللصقات  واملطبوعات 
التعاون  أو  تداوهلا  أو  نرشها  يف  املشاركة  وعدم  رسمية 

معها.

تناقش  التي  والندوات  املؤمترات  عقد  عىل  احلرص   -
االنحرافات  وتعرية  وتوضيح  الفكري،  األمن  جوانب 

الفكرية لدى الطالب والتحذير من الوقوع فيها. 

الطلبة:  نفوس  يف  اإلسالمية  الوسطية  قيم  تعزيز   -
دور  هلا  مهمة  تربوية  انعكاسات  القيم  لتلك  إن  حيث 
لإلنسان  واملتكاملة  املتزنة  الشخصية  تكوين  يف  كبري 
املسلم وخاصة طلبة اجلامعات الذين سيكونون معلمي 
شخصية  بناء  يف  األمة  آمال  تعقد  وعليهم  األجيال، 
تظهر  هنا  ومن  اإلسالم،  بتعاليم  امللتزم  املسلم  الطالب 
أمهية أخالق مهنة التدريس لدى أعضاء هيئة التدريس، 
طلبة  وخاصة  اإلنساين  السلوك  حتسني  يف  ودورها 
يف  لألخالق  الرتبوية  االنعكاسات  وتتمثل  اجلامعات، 

ما ييل: 

• تربية الطالب املسلم عىل مبادئ وأخالق اإلسالم من 
العميل  التطبيق  وبني  واملبدأ،  العقيدة  بني  الربط  خالل 
حسنة  معاملة  املسلمني  ومعاملة  السلوك،  يف  واملامرسة 

ومراعاة أحاسيسهم وماطبتهم عىل مستوى عقوهلم.

باملبادئ  التمسك  خالل  من  اإلنساين  السلوك  ترقية   •
البرشية،  النفس  وتقوية  الفاضلة  واخللقية  الدينية 
تيار  أو االنسياق يف  الشهوات  الوقوع يف  وحتصينها من 
املواقف  اختاذ  نحو  اإلنسان  وتوجيه  والرذيلة،  امللذات 

اإلجيابية واالجتاهات البناءة دينًيا وخلقًيا نحو املواقف.

• تربية الضمري اخللقي احلي يف نفس الطالب من خالل 
ينابيع اخلري والرمحة واالستقامة  هتذيبه وتزكيته وغرس 
والفحشاء  الكرب  من  عليه  واملحافظة  والطهارة  والعفة 

التي تؤثر يف سلوكه .

• تربية الطالب املسلم عىل حتمل القوة النفسية واإلرادة 
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االنحراف  عن  واالبتعاد  والتضحية،  والوفاء  القوية، 
واخلديعة لغريه من املسلمني .

- تنشئة الطلبة عىل املواطنـة املسؤولة واحرتام العادات 
والتقاليد املجتمعية واالنتامء والوالء للوطن.

التوصيات:

تتحدد أهم توصيات الدراسة، فيام ييل: 

متعددة  ومداخل  ومتنوعة  مقاربات  عىل  االتفاق   -
اجلامعات  داخل  الطلبة  لدى  الفكري  األمن  لتعزيز 
السعودية من خالل برامج ومرشوعات تربوية وثقافية 

متنوعة.

يتصل  فيام  العامل  دول  بعض  جتارب  عىل  االطالع   -
املتطرف  الفكر  من  الطلبة  حلامية  وقائية  برامج  بتصميم 
من  واالستفادة  لدهيم  الفكري  االنحراف  ومواجهة 

نواجتها يف تعزيز األمن الفكري لدهيم.

- بناء برامج توعوية ووقائية لتحصني الطلبة ومحايتهم 
من االنحراف الفكري.

- التنسيق بني اجلامعات إلقامة فعاليات متنوعة تتصل 
بتعزيز األمن الفكري لدى الطلبة.

االنحراف  بأرضار  الطلبة  وعي  تنمية  عىل  العمل   -
الفكري من خالل وسائل اإلعالم وعقد حلقات نقاشية 

حول كيفية محايتهم من الفكر املتطرف.

العلامء  مع  الطلبة  جتمع  توعوية  لقاءات  عقد   -
املتخصصني واملفكرين ملناقشة األفكار املتطرفة وآثارها 

السلبية فيهم ويف املجتمع.

مقرتحات الدراسة:

التالية للمزيد من البحوث يف  الباحث املقرتحات  يقدم 
املجال.

الوسطية  قيم  توافر  مدى  حول  دراسة  إجراء   .1
اإلسالمية لدى طلبة اجلامعات السعودية.

التواصل االجتامعي  2. إجراء دراسة حول دور مواقع 

يف نرش الفكر املتطرف لدى طلبة اجلامعات.

يف  التدريس  هيئة  أعضاء  دور  حول  دراسة  إجراء   .3
محاية الطلبة ووقايتهم من الفكر املتطرف.

للتعرف عىل اجتاهات طلبة اجلامعات  ٤. إجراء دراسة 
نحو الفكر املتطرف.

5. إجراء دراسة للتعرف عىل اجتاهات أساتذة اجلامعات 
نحو توظيف مواقع اإلعالم يف محاية الطلبة ووقايتهم من 

الفكر املتطرف.

املصادر واملراجع

- املصادر:

1. القرآن الكريم.

2. احلديث الرشيف.

- املراجع العربية:

1. أغا، حممد )2٠1٠(، رؤية تربوية للخروج من أزمة 
بمحافظات  الفلسطيني  املجتمع  يف  الفكري  التطرف 
غزة، جملة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، 

املجلد 12، ع2.

 ،)2٠٠٠( فيليب  وأندرسون،  ميخائيل،  توشامن،   .2
إدارة االبتكار االسرتاتيجي والتغيري، ترمجة حممد روؤف 

حامد، املكتبة األكاديمية، القاهرة.

3. ثابت، أمحد )1997(، بناء مؤسسات املجتمع املدين 
يف مرص بني الفاعلية واالنحسار، مؤمتر مستقبل التطور 
الديمقراطي يف مرص، مجاعة تنمية الديمقراطية، القاهرة، 

.1997/11/3-2

٤. اجلحني، عيل )2٠٠9(، رؤية تصويرية إلدخال مادة 
واإلسالمية.  العربية  اجلامعات  يف  اإلرهاب  مكافحة 
الفكر  تطرف  بني  اإلرهاب  ملؤمتر  مقدم  علمي  بحث 
املنورة،  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  التطرف،  وفكر 

املحور الرابع، القسم الثالث.

املسلم،  منهاج  )1992م(،  بكر  أبو  اجلزائري،   .5
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القاهرة، دار الكتب السلفية.

االنحرافات  )1٤33هـ(،  عبدالرمحن  احلارثي،   .6
أحاديث  ضوء  يف  معاجلتها  وسبل  والسلوكية  الفكرية 
صحيح البخاري، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية، جامعة 

أم القرى.

7. احلريب، سلطان، )2٠1٠(، دور احلوار يف تعزيز األمن 
الفكري،  األمن  جائزة  ملسابقة  مقدم  بحث  الفكري، 

وزارة الرتبية والتعليم، اململكة العربية السعودية.

أسبابه  الفكري  التطرف   ،)2٠18( نادي  حسن،   .8
الكتاب  منظور  من  دراسة  مواجهته:  وسبل  ومظاهره 
والعرشين  السابع  املؤمتر  إىل  مقدمة  دراسة  والسنة، 
املواجهة  وحتمية  وماطره  اإلرهاب  »صناعة  بعنوان 
وزارة  اإلسالمية،  للشؤون  العىل  املجلس  وآلياهتا«، 

األوقاف املرصية، يف الفرتة من 26-27 فرباير.

نبع  العقيدة  )1٤٠9هـ(،  نارص  بن  أمحد  احلمد،   .9
الرتبية، مكة املكرمة: مكتبة الرتاث.

االجتامعية  األصـول   ،)2٠٠7( عبـداهلل  احلويل،   .1٠
اجلامعة  الرتبية.  كليـة   ،2 ط  للرتبيـة  والفلـسفية 

اإلسالمية.

املنهج الوسطي وأثره  11. خطاطبة، عدنان )2٠11(، 
املجتمعية،  وتفاعالته  اجلامعي  للطالب  التكوين  يف 
تعزيز  العربية يف  » دور اجلامعات  ندوة  إىل  بحث مقدم 
املدينة  طيبة،  جامعة  العريب،  الشباب  بني  الوسطية  مبدأ 

املنورة. يوم 1٤32/٤/2هـ  املوافق 2٠11/3/7م.

»التفاعل  مقومات   ،)2٠1٤( عدنان  خطاطبة،   .12
تربوي  منظور  من  املتعلم  لشخصية  املتزن«  املجتمعي 

إسالمي، جملة املنارة، املجلد 2٠، العدد األول /ب.

13. الرازي، حممد )1981م(، متار الصحاح ،بريوت: 
دار الفكر للطباعة.

السعودية  األرسة  دور   ،)2٠12( عمر  الراشدي،   .1٤
ىف حتقيق الرتبية الوقائية من فكر التطرف وفق تطبيقات 
دراسات  جملة   ،SWOT الرباعى  التحليل  أسلوب 

تربوية - كلية الرتبية - جامعة إفريقيا العاملية - السودان 
، ع2.

15. راهي، صالح، وراهي، جميد )2٠15(، دور منهج 
لدى  الفكري  التطرف  مواجهة  يف  اإلسالمية  الرتبية 
الدويل  املؤمتر  أعامل  معلميهم.  نظر  وجهة  من  التالميذ 
العلمي،  البحث  جيل  مركز  الثقايف،  التنوع   : الثامن 

طرابلس.

16. الزهراين، عبداهلل )2٠13(، دور مؤسسات التعليم 
مظاهر  مواجهة  يف  السعودية  العربية  باململكة  العايل 
التطرف الفكري،  الرتبية، جامعة األزهر ، مرص،ج 2،ع 

.152

17. السديس، عبد الرمحن )2٠٠9(، اإلرهاب يف ضوء 
بحث  الدواء.  ووصف  الداء  تشخيص  والكتاب  السنة 
وفكر  الفكر  تطرف  بني  اإلرهاب  ملؤمتر  مقدم  علمي 
املحور  املنورة،  باملدنية  اإلسالمية  اجلامعة  التطرف، 

الثالث.

إدارة  تطوير   ،)2٠٠٤( الدين  حسام  السيد،   .18
فرق  أسلوب  باستخدام  بمرص  العامة  الثانوية  املدرسة 
العمل يف ضوء خربات بعض الدول، رسالة ماجستري، 

كلية الرتبية،جامعة الزقازيق.

يف  املعلم  إسرتاتيجية  امتنان)2٠18(،  الشهوان،   .19
الواقع  بني  الفكري  األمن  وتعزيز  الوسطية  مبدأ  دعم 
والنفسية،  الرتبوية  للدراسات  الدولية  املجلة  واملأمول، 

جملد2، ع3.

2٠. عبد الوهاب، عيل )2٠٠٠(، إسرتاتيجيات التحفيز 
والنرش  التوزيع  دار  متميز،  برشى  أداء  نحو  الفعال: 

اإلسالمية، القاهرة.

21. عبدالعزيز، نفيسة )2٠٠8(، األمن الفكري ودوره 
اإلسالمية،  املجتمعات  يف  التطرف  ظاهرة  مواجهة  يف 
الفكري  لألمن  األول  الوطني  للمؤمتر  مقدم  بحث 
عبد  بن  نايف  األمري  والتحديات«،كريس  »املفاهيم 
العزيز لدراسات األمن الفكري ، جامعة امللك سعود،  

يف الفرتة من 22 -25 مجاد األول ـ
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إىل  املدخل   ،)1996  ( محد  بن  صالح  العساف،   .22
البحث يف العلوم السلوكية، الرياض، مكتبة العبيكان.

23. عطا اهلل، إمام )2٠٠٤م(: اإلرهاب والبنيان القانوي 
للجريمة، اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية. 

مستعرضة  دراسة   ،)1999( حمروس  فرحات،   .2٤
الشباب  بني  للبطالة  االجتامعية   - النفسية  لآلثار 
األزهر،  جامعة  الرتبية،  كلية  دكتوراه،  اجلامعي، رسالة 

القاهرة.

صحيح  إىل  اإلرشاد   ،)199٤( صالح  فوزان،   .25
دار  الدمام،  واإلحلاد،   الرشك  أهل  عىل  والرد  االعتقاد 

ابن اجلوزي.

واألسلوب  املنهج  تأثري   ،)2٠٠٤( حممود  فوزي،   .26
العلمي يف بناء الفكر الثقايف العلمي العريب،  ورقة عمل 
العربّية  املجتمعات  يف  العامة  الثقافة  مفاهيم  حول: 
املنظمة  والتقانّية  العلمّية  الثقافة  قضايا  يف  وتأثريها 
العلوم  برامج  إدارة  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 

والبحث العلمي.

 ،)2٠16( عبدالفتاح  وأمحد،  سالمة،  املحسن،   .27
طلبة  لدى  الفكري  بالتطرف  وعالقتها  املعرفية  املرونة 
الرتبية  كلية  جملة  العزيز،  عبد  بن  سطام  األمري  جامعة 

بأسيوط ، مج32، ع٤.

28. حممد، حممد )2٠15(، الرتبية الوقائية للمؤسسات 
يف  دراسات  الفكري،   التطرف  مواجهة  يف  الرتبوية 

التعليم اجلامعي -مرص ، ع31.

29. املرعب، منرية )2٠٠9(. ظاهرة التطرف الفكري 
مدينة  يف  للبنني  الرتبية  كليات  طالب  عند  والرتبوي 
حائل املظاهر واألسباب واحللول املقرتحة، جملة القراءة 

واملعرفة ، ع 89. 

رابطة  جهود   ،)2٠17( عاطف  مصطفى،   .3٠
اجلامعات اإلسالمية يف مواجهة اإلرهاب،  بحث مقدم 
إىل مؤمتر )دور اجلامعات يف التصدي لإلرهاب(، جامعة 
العربية  اململكة  الرياض،  األمنية  للعلوم  العربية  نايف 
1٤38هـ  رجب   16-1٤ من  الفرتة  يف  السعودية،  

املوافق 11-12 إبريل.

31. املعمري، سيف )2٠1٤(، الرتبية من أجل املواطنة 
الواقع  العربية:  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  دول  يف 

والتحديات، جملة رؤى إسرتاتيجية، يوليو 2٠1٤.

32. املغاميس، سعيد )2٠٠3(، الرتبية اإليامنية وأثرها 
ندوة  يف  قدم  بحث  االنحراف،  من  الشباب  حتصني  يف 
حتصني شباب اجلامعات من الغزو الفكري، التي عقدت 

يف املدينة املنورة.

»قراءة  )1٤3٠هـ(  فهد  بنت  بينة  امللحم،   .33
يف  الفكري  باألمن  اجلامعات  لعالقة  سوسيولوجية 
املجتمع السعودي »، بحث مقدم للمؤمتر الوطني األول 
لألمن الفكري. جامعة امللك سعود. يف الفرتة من 22-

25 مجاد األول.

لوثيقة  عام  إطار   ،  )2٠٠7( حممود  الناقة،   .3٤
مراحل  يف  اإلسالمية  الرتبية  ملناهج  املعيارية  املستويات 
التعليم العام، اجلمعية العربية للمعايري لضامن اجلودة يف 

التعليم، القاهرة.

35. وطفة، عيل، والراشد، صالح  )2٠٠٤( ، الرتبية يف 
الكويت والعامل العريب إزاء حتديات العوملة  آراء عينة من 
أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة الكويت، رسالة اخلليج 

العريب، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، ع9٠.

يف  املدرسة  دور   ،)2٠13( اهلل  عبد  اليوسف،   .36
العاملي  املؤمتر  يف  والتطرف،  والعنف  اإلرهاب  مقاومة 
عن موقف اإلسالم من اإلرهاب الذي عقد يف جامعة 
 -1 من  الفرتة  خالل  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام 

3مارس.
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2.Hadith Sharif
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تعدد االستعامل اللغوي يف القرآن الكريم

تعدد االستعمال اللغوي في القرآن الكريم
د. عبد العزيز بن أمحد املنيع

األستاذ املشارك يف النحو والرصف
جامعة املجمعة- كلية الرتبية يف الزلفي

  ملخص البحث  
يف  اللغوي  االستعامل  تعدد  ظاهرة  البحث  هذا  يناقش 
أنه  وذلك  عاصم،  عن  حفص  رواية  يف  الكريم  القرآن 
جاءت مواد لغوية يف كتاب اهلل العزيز بأكثر من استعامل 
ًثا  ومؤنَّ تارة  ًرا  مذكَّ اللفظ  كمجيء  املعنى،  اتفاق  مع 
وكمجيء  أخرى،  مدغم  وغري  مرة  ومدغاًم  أخرى، 
والصفات  املصادر  صيغ  وكتعّدد  بنية،  من  بأكثر  الفعل 

ونحوها.

وجاء هذا البحث ليدرس تلك املواضع، ويبني اخلالف 
ويبنّي  إليها،  رّده  يمكن  ما  العرب  لغات  إىل  ويرّد  فيها، 

أثر الفاصلة القرآنية يف ذلك، ويبني االستعامل الغالب.

كلامت مفتاحية:

 تعّدد- استعامل لغوي- لغات العرب - اختالف الصيغ 
- احتاد املعنى.

Abstract

This research discusses the matter of the multi-
plicity of linguistic usage in the Holy Quran with 
reference to the recitation of Hafs from Assem, 
where some linguistics forms have been men-
tioned in the Holy Quran with more than one use 
retaining the same meaning, where these forms 
have been sometimes stated as masculine and 
once as a feminine, diphthong or non-diphthong, 
the verb as well has more than one structure, and 
multiple versions of sources and attributes and 
so on.

This research came to study these topics stating 
the differences, attributing what he can to the 
Arab Languages, stating the effect of the Qura-
nic comma, and declaring the major use of these 
forms. 

Keywords: 

Multiple, linguistic use, Arab languages, Vari-
able Formulas, Union of Meaning 

املقدمة

للعاملني  ليكون  عبده  عىل  الفرقان  نزل  الذي  هلل  احلمد 
كان  ولو  بمثله  يأتوا  أن  واإلنس  اجلن  ى  وحتدَّ نذيًرا، 
أنزل  بعضهم لبعض ظهرًيا، والصالة والسالم عىل من 
اهلل عليه القرآن هو احلق وأحسن تفسرًيا                                   أما 

بعد:

تنّوع  من  فيه  ما  لُيبهره  املعِجز  اهلل  لكتاب  التايل  فإّن 
تعّدد  ذلك  ومن  العرب،  ولغات  والعبارات  األساليب 
االستعامل اللغوي للامدة الواحدة مع كون املعنى واحًدا، 
وعدم  تارة  وإدغامه  أخرى،  وتأنيثه  مرة  اللفظ  كتذكري 

املصادر  وصيغ  الفعل  بنية  وكتعّدد  أخرى،  تارة  إدغامه 
والصفات ونحوها.

وجاء هذا البحث ليدرس هذه املسألة، وكان العمل فيه 
معنيًّا بام يأيت:

- مجع االستعامالت املتعددة للامدة الواحدة ذات املعنى 
الواحد يف رواية حفص عن عاصم وحدها دون غريها 
مجيع  حرصت  أين  أزعم  وال  والقراءات،  الروايات  من 
ما  عىل  وحرصت  أبرزها،  بل  املتعددة،  االستعامالت 
كتب  من  مستفيًدا  العرب  لغات  تعّدد  من  إنه  قيل: 
اللغات، ككتاب: لغات القرآن للفراء، وكتاب:  اللغات 
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يف القرآن البن حسنون.

- رّد تلك االستعامالت إىل لغات العرب قدر املستطاع.

القرآنية يف جميء أحد االستعامالت  الفاصلة  أثر  بيان   -
دون غريه يف بعض املواضع.

- بيان أكثر الصيغ استعاماًل.

- قد تِرُد إحدى االستعامالت يف مواضع كثرية فأحرُص 
عىل إيراد اآلية األقرب إىل االستعامل اآلخر يف سوابقها 

ولواحقها ومتعلقاهتا، مما يضح معه احتاد املعنى.

- أوِرد اخلالف إذا وجد يف بعض الصيغ ومعانيها، وإذا 
ظهر ترجيح وجه عىل آخر بّينته، واحتججت له.

كذلك؛  وليس  استعامل،  تعّدد  ظاهره  ما  يرد  وقد 
الختالف املعنى، فهذا ال يدخل يف هذا املوضوع، مثل:

 )َخَطًأ وِخْطًئا(، قال األخفش:  ))﴿إِنَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطًأ 
َكبرًِيا﴾ ]اإلرساء: 31[ من )َخطَِئ خَيَْطأ( تفسريه: أذنب، وليس 
فيه: ما صنعته خطًأ،  من معنى: أخطأ؛ ألن ما أخطأت 
وما َخطِْئت فيه: ما صنعته عمًدا، وهو الذْنب (()1(. وإن 
كان الفراء أورد يف )ِخْطًئا( لغات منها: )َخَطأ()2(، غري 
أنه مل يرد يف رواية حفص عن عاصم )َخَطأ( من اخلطيئة.

وأسأل اهلل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وأن 
يزيدنا علاًم، إنه كريم.

التذكري والتأنيث

تارة  مذكرًة  الكريم  القرآن  يف  األلفاظ  بعض  وردت 
ومؤّنثًة أخرى، فمن ذلك:

- كلمة )َنْخل(:

وردت بالتذكري يف قوله تعاىل:

نَقِعٍر﴾ ]القمر: 2٠[. ُْم َأْعَجاُز َنْخٍل مُّ  ﴿َكَأهنَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( األخفش، معاين القرآن، 2/ 7٠.

)2( الفراء، لغات القرآن، 227.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)3( الفراء، لغات القرآن، 79-78.

)٤( املربد، املقتضب، 3/ 3٤6.

)5( ابن األنباري، املذكر واملؤنث، 2/ 12٤.

)6( ابن جني، املذكر واملؤنث، 1٤2.

)7( املربد، املقتضب، 3/ 3٤6.

)8( الفراء، لغات القرآن، 78-79.

)9( أبو حاتم السجستاين، املذكر واملؤنث، 82، 83، وانظر:

 كتاب النخلة أليب حاتم، 83.

ووردت بالتأنيث يف قوله تعاىل: 

ُْم َأْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيٍة﴾ ]احلاقة: 7[. ﴿َكَأهنَّ

ق بينه وبني  وقد ذكر النحويون أن اسم اجلنس، وهو ما ُيفرَّ
والتأنيث. نصَّ عىل ذلك  التذكري  فيه  باهلاء جيوز  مفرده 
جني)6(،  وابن  األنباري)5(،  وابن  واملربد)٤(،   )3( الفراء 
قال املربد:  ))واعلم أن كل مجع ليس بينه وبني واحده إال 
اهلاء فإنه جاٍر عىل سنة الواحد، وإن عنيت به مجع اليشء؛ 
ولكنه  يقصد،  االسم  إىل  فليس  أّنثه  من  جنس.  ألنه 
ُْم  يؤنثها عىل معناه؛ كام قال عز وجل:﴿َتنِزُع النَّاَس َكَأهنَّ
نَقِعٍر﴾  ]القمر: 2٠[ ألن النخل جنس. وقال:                   َأْعَجاُز َنْخٍل مُّ
َخاِوَيٍة﴾  َنْخٍل  َأْعَجاُز  ُْم  َكَأهنَّ َعى  فِيَها رَصْ اْلَقْوَم  ى  ﴿َفرَتَ
.)7()) اجلامعة  معنى  عىل  فهو  نخلة،  مجع  ألنه   ]7 ]احلاقة: 

 وليس معنى جواز التذكري والتأنيث أّن القبيلة من العرب 
التذكري  تارة، وتذكر أخرى مطلًقا، بل قد يغلب  تؤنث 
والقرآن  آخرين،  لغة  يف  التأنيث  ويغلب  قوم،  لغة  يف 
احلجاز  ))أهل  الفراء:   قال  للعرب،  لغات  فيه  جاءت 
)الشعري(  وكذلك  بقر،  هذه  فيقولون:  )البقر(  يؤنثون 
و)النخل( وكل مجع كانت واحدته باهلاء، ومجعه بطرح 
وجل:  عز  اهلل  قال  ذّكروا،  وربام  يؤنِّثونه،  فإهنم  اهلاء، 

وقال  بالتأنيث،   ]7 ]احلاقة:  َخاِوَيٍة﴾  َنْخٍل  َأْعَجاُز  ُْم  ﴿َكَأهنَّ
]القمر: 2٠[  نَقِعٍر﴾  مُّ َنْخٍل  َأْعَجاُز  ُْم  يف موضع آخر: ﴿َكَأهنَّ
ورّبام  رون،  يذكِّ نجد  وأهل  التأنيث.  عليهم  واألغلب 
.)8()) عليهم  الغالب  والتذكري  احلروف،  هذه  أّنثوا 

العرب،  أكثر  لغة  التذكري  السجستاين  حاتم  أبو  وجعل 
قال:  ))وربام أّنث أهل احلجاز (()9(.



99

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )١٩(    شعبان  ١٤٤١ هـ - أبريل ٢٠٢٠م

تعدد االستعامل اللغوي يف القرآن الكريم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٠( اخلليل، العني، مادة )سبل(. 

)11( الفراء، املذكر واملؤنث، 77.

)12( أبو حاتم السجستاين، املذكر واملؤنث، 1٤6.

)13( املربد، املذكر واملؤنث، 115.

)1٤( ابن األنباري، املذكر واملؤنث، 1/ ٤23- ٤2٤.

)15( ابن جني، املذكر واملؤنث، 99 

)16( األخفش، معاين القرآن، 1/ 18. ونحوه: 1/ 3٠1، و 2/ ٤1٤.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)17( الفراء، املذكر واملؤنث، 91.

)18( أبو حاتم السجستاين، املذكر واملؤنث، 181.

)19( ابن األنباري، املذكر واملؤنث، 1/ ٤92.

)2٠( ابن جني، املذكر واملؤنث، 169.

 )21( سيبويه، الكتاب، 2/ ٤7. 

)22( الفراء، املذكر واملؤنث، 91، ومعاين القرآن، 1/ 128، ولغات القرآن، 
.٤3٤

 )23( أبو حاتم السجستاين، املذكر واملؤنث، 181. 

)2٤( اخلليل، العني، مادة )سقف(.

)25( الفراء، معاين القرآن، 1/ 127، ولغات القرآن، ٤35.

احلجاز  أهل  لغة  عىل  جاء  الكريم  القرآن  يف  والغالب 
األَْكاَمِم﴾  َذاُت  ﴿َوالنَّْخُل  تعاىل:  قوله  يف  كام  بالتأنيث، 

]الرمحن: 11[، ﴿َوالنَّْخَل َباِسَقاٍت﴾ ]ق: 1٠[، 

﴿َوَنْخٍل َطْلُعَها َهِضيٌم﴾ ]الشعراء: 1٤8[ وجاء التذكري 
 ]2٠ ]القمر:  نَقِعٍر﴾  مُّ َنْخٍل  َأْعَجاُز  ُْم  ﴿َكَأهنَّ تعاىل:  قوله  يف 

مناسًبا لرؤوس اآلي.

- كلمة )سبيل(:

وقال:      ]1٠8 ]يوسف:  َسبِييِل﴾  َهِذِه  ﴿ُقْل  تعاىل:  قال 
ْشِد الَ َيتَِّخُذوُه َسبِياًل﴾ ]األعراف: 1٤6[. ﴿َوإِن َيَرْوْا َسبِيَل الرُّ

اخلليل)1٠(،  ذلك  عىل  نّص  ويؤّنث،  يذّكر  )السبيل( 
واملربد)13(،  السجستاين)12(،  حاتم  والفراء)11(،وأبو 

وابن األنباري)1٤(، وابن جني)15(.

 وتأنيث )السبيل( وتذكريه لغتان للعرب، فأهل احلجاز 
احلجاز   ))وأهل  األخفش:   قال  تذّكر،  ومتيم  يؤّنثون، 
قاق(  و)الزُّ )الطريق(  يؤنثون  كام  )الرصاط(  يؤنثون 
يذّكرون  متيم  وبنو  و)الكالء(.  و)السوق(  و)السبيل( 

هذا كّله (()16(.

احلجاز،  أهل  لغة  عىل  بالتأنيث  اآليات  غالب  وجاءت 
امْلُْجِرِمنَي﴾                  َسبِيُل  ﴿َولَِتْسَتبنَِي   تعاىل:  قوله  يف  كام 
َوَيْبُغوهَنَا  اهللَِّ  َسبِيِل  َعن  وَن  ﴿َوَيُصدُّ وقوله:   ]55 ]األنعام: 

بِيِل َوِمنَْها  ِعَوًجا﴾ ]إبراهيم: 3[ وقوله: ﴿َوَعىَل اهللَِّ َقْصُد السَّ
َجآِئٌر﴾ ]النحل: 9[.

ْشِد  الرُّ َسبِيَل  َيَرْوْا  ﴿َوإِن  تعاىل:  قوله  يف  التذكري  وجاء 
َيتَِّخُذوُه َسبِياًل َوإِن َيَرْوْا َسبِيَل اْلَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسبِياًل﴾  الَ 

قيٍم﴾ ]احلجر: 76[. َا َلبَِسبِيٍل مُّ ]األعراف: 1٤6[ وقوله: ﴿َوإهِنَّ

- كلمة )السامء(:

وقال:                             ]18 ]املزمل:  بِِه﴾  ُمنَفطٌِر  اَمء  ﴿السَّ تعاىل:  قال 
اَمء َبنَْينَاَها﴾ ]الذاريات: ٤7[. ﴿َوالسَّ

الفراء)17(،  هذا  عىل  نّص  تذّكر،  وقد  مؤنثة  )السامء( 
وابن  األنباري)19(،  وابن  السجستاين)18(،  حاتم  وأبو 

جني)2٠(.

وتأنيث )السامء( هو الغالب يف لغة العرب، ويف القرآن 
الكريم، لذا ذهب بعض العلامء إىل تأّول التذكري يف قوله 

اَمء ُمنَفطٌِر بِِه﴾ ]املزمل: 18[ فقالوا: تعاىل: ﴿السَّ

- هو عىل معنى النسب؛ أي: ذات انفطار، وُنسب هذا 
-رمحه  اخلليل  ))وزعم  سيبويه:   قال  للخليل،  القول 
اَمء ُمنَفطٌِر بِِه﴾ كقولك: )ُمْعِضل( للقطاة،  اهلل- أن ﴿السَّ
املنفطرة  وأما  الرضاع.  هبا  للتي  )ُمْرِضع(  وكقولك: 
وقولك:  ة(،  )ُمنَْشقَّ كقولك:  العمل،  عىل  فيجيء 

)ُمْرِضعة( للتي ترِضع (()21(.

- أهنا مجع )ساموة( و)سامءة(، وما كان مثلها اسم جنس 
فإنه يذّكر ويؤنث، وهذا قول الفراء)22(.

رت عىل معنى السقف، وهو قول يونس)23(،  - أهنا ذكِّ
واخلليل يف )العني(، قال -رمحه اهلل-:

تعاىل:               قال  ر،  ُذكِّ وبه  األرض،  فوق  سقف  ))السامء 
اَمء ُمنَفطٌِر بِِه﴾(()2٤(، وهو توجيه للفراء)25(. ﴿السَّ
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رت لسقوط عالمة التأنيث من السامء؛  - أن )منفطًرا( ذكِّ
أي: أهنا مؤنث جمازي، وهو توجيه للفراء)26(.

العرب،  بعض  رها  ذكَّ وقد  الغالب،  هو  السامء  وتأنيث 
))بعض  الفراء:   قال  لبعضهم،  لغة  التذكري  كان  وربام 

ر السامء... أنشدين بعض بني متيم: العرب يذكِّ

َحاِب (( اَمِء َمَع السَّ ْقنَا بِالسَّ حَلِ َوَلْو َرَفَع الّسامُء إَِلْيِه َقْوًما 
.)27(

- كلمة )الطاغوت(:

َوَقْد  الطَّاُغوِت  إىَِل  َيَتَحاَكُموْا  َأن  ﴿ُيِريُدوَن  تعاىل:  قال 
ِذيَن اْجَتنَُبوا  ُأِمُروْا َأن َيْكُفُروْا بِِه﴾ ]النساء: 6٠[ وقال: ﴿َوالَّ

الطَّاُغوَت َأن َيْعُبُدوَها﴾ ]الزمر: 17[.

اساًم  فيأيت  أوجه  عىل  يأيت  )الطاغوت(  أّن  اخلليل  ذكر 
للواحد، ويأيت اسم تأنيث، وذكر اآليتني)28(.

فقال:   مؤنث،  )الطاغوت(  أن  إىل  سيبويه  وذهب   -
عىل  يقع  مؤنث  واحد  اسم  فهو  )الطاغوت(  ))فأما 
ِذيَن  ﴿َوالَّ وجل:  عز  وقال  للواحد،  كهيئته  اجلميع 
َيْعُبُدوَها﴾(()29(، وإىل هذا ذهب  َأن  الطَّاُغوَت  اْجَتنَُبوا 
ر)3٠(. الفراء، فهي عنده أنثى، ويذهب هبا إىل اجلمع فتذكَّ

وابن  األنباري)32(،  وابن  السجستاين)31(،  وذهب   -
جني)33( إىل أهنا تذّكر وتؤنث، وفرّس ابن األنباري فذكر 
ر ُذِهب به إىل معنى الشيطان،  أن )الطاغوت(  ))إذا ذكِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)26( الفراء، معاين القرآن، 1/ 127.

 )27( الفراء، لغات القرآن، ٤3٤- ٤35. وأورد البيت يف معاين القرآن 1/ 
128 من غري نسبة، وأورده ابن األنباري يف املذكر واملؤنث عن الفراء من غري 

نسبة أيًضا، وهو للفرزدق يف ديوانه، 36، برواية ال شاهد فيها، وهي:

َوَلْو َرَفَع اإِلَلُه إَِلْيِه َقْوًما. 

)28( اخلليل، العني، )طغو(. 

)29( سيبويه، الكتاب، 3/ 2٤٠. 

)3٠( الفراء، املذكر واملؤنث، 88، ولغات القرآن، 361.

)31( السجستاين، املذكر واملؤنث، 171. 

)32( ابن األنباري، املذكر واملؤنث، 1/ 283. 

)33( ابن جني، املذكر واملؤنث، 111، 168.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)3٤( ابن األنباري، املذكر واملؤنث، 1/ 283 

)35( ديوان العباس بن مرداس السلمي، 87، 88.

 )36( ذكر رأهيام أبو حاتم السجستاين، املذكر واملؤنث، 196، وابن األنباري، 
املذكر واملؤنث، 1/ ٤66- ٤67، ورأي األخفش ليس يف معاين القرآن له. 

)37( الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، 3/ 2٠9.

)38( العكربي، التبيان، 2/ 8٠٠.

به  ُذهب  مُجِع  وإذا  اآلهلة،  معنى  إىل  به  ُذهب  أنِّث  وإذا 
الثالثة،  باملذاهب  القرآن  نزل  وقد  األصنام،  معنى  إىل 
إىَِل  َيَتَحاَكُموْا  َأن  ﴿ُيِريُدوَن  التذكري:  يف  ثناؤه  جّل  قال 
معنى:  عىل  فذّكر  بِِه﴾  َيْكُفُروْا  َأن  ُأِمُروْا  َوَقْد  الطَّاُغوِت 
أن يتحاكموا إىل الشيطان...وقال عز وجل يف التأنيث: 
معنى:  َيْعُبُدوَها﴾  عىل  َأن  الطَّاُغوَت  اْجَتنَُبوا  ِذيَن  ﴿َوالَّ
َكَفُروْا  ِذيَن  ﴿َوالَّ اجلمع:  يف  وقال  اآلهلة.  اجتنبوا 
إىَِل الظُُّلاَمِت﴾  النُّوِر  َن  خُيِْرُجوهَنُم مِّ َأْولَِيآُؤُهُم الطَّاُغوُت 
]البقرة: 257[ فجمع عىل معنى: أولياؤهم األصنام (()3٤(.

ر ويؤنث، كام يف اآليات  وظهر هبذا أن )الطاغوت( يذكَّ
مرداس  بن  العباس  شعر  يف  التذكري  وجاء  السابقة، 
عليه  اهلل  الرسول-صىل  هبا  مدح  قصيدة  يف  السلمي 

وسلم-:)35(

بَِع اهلَُدى   بَِك َأْسَلَم الّطاُغْوُت َواتُّ

                                 َوبَِك اْنَجىَل َعنَّا الظَّاَلُم احِلنِْدُس

فيه،  متلف  وتذكريه  عليه،  جُممع  )الطاغوت(  وتأنيث 
يف  ينحرص  ذلك-  -مع  املعارصين  استعامل  ويكاد 

التذكري.

- كلمة )األنعام(:

يِف  َّا  ممِّ نُّْسِقيُكم  ًة  َلِعرْبَ األَْنَعاِم  يِف  َلُكْم  ﴿َوإِنَّ  تعاىل:  قال 
ًة  َلِعرْبَ األَْنَعاِم  يِف  َلُكْم  ﴿َوإِنَّ  وقال:   ]66 ]النحل:  ُبُطونِِه﴾ 

َّا يِف ُبُطوهِنَا﴾ ]املؤمنون: 21[. نُّسِقيُكم ممِّ

فيها  التذكري  وأجاز  العلامء،  عامة  عند  مؤنثة  )األنعام( 
اسم  وجعله  والزجاج)37(،  واألخفش)36(،  يونس 

جنس، وهو وجه عند العكربي)38(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)39( سيبويه، الكتاب، 3/ 23٠.

)٤٠( الفراء، معاين القرآن، 2/ 1٠8.

)٤1( السجستاين، املذكر واملؤنث، 196.

)٤2( العكربي، التبيان، 2/ 8٠٠. 

)3٤( العكربي، التبيان، 2/ 8٠٠. 

)٤٤( اخلليل، العني، مادة )فلك(. 

)٤5( الفراء، املذكر واملؤنث، 88.

)٤6( السجستاين، املذكر واملؤنث، 173.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤7( ابن األنباري، املذكر واملؤنث، 1/ 278.

)٤8( ابن خالويه، ليس يف كالم العرب، 268.

)٤9( ابن جني، املذكر واملؤنث، 128، 168. 

)5٠( ابن األنباري، املذكر واملؤنث، 1/ 281.

)51( الشعراء، 119، ويس، ٤1ـ، والصافات، 1٤٠.

ومن قال: )األنعام( مؤنثة، تأّول اآلية، فمن تأويالهتم:

- ذهب سيبويه إىل أن )أنعام( يف اآلية للواحد، وذلك 
من  العرب  من  للواحد،  يقع  ))قد  )أفعال(   وزن  أن 
َّا يِف  يقول: هو األنعام، وقال اهلل عز وجل:  ﴿نُّْسِقيُكم ممِّ

ُبُطونِِه﴾(()39(.

عند  قول  وهو  والسجستاين)٤1(،  الفراء)٤٠(،  وذهب   -
)النََّعم(،  معنى  إىل  راجع  التذكري  أن  العكربي)٤2(إىل 

و)النَّعم( مذكر.

التأويالت، ويف اآلية تأويالت أخرى ذكرها   هذه أهم 
العكربي)٤3(.

وإن  مسموعة،  لغة  )األنعام(  تذكري  أن  إىل  وخُيَلص 
اخُتلف يف تفسريه.

- كلمة )الُفْلك(:

 ]16٤ ]البقرة:  اْلَبْحِر﴾  يِف  ِري  جَتْ تِي  الَّ ﴿َواْلُفْلِك  تعاىل:  قال 
وقال: ﴿يِف اْلُفْلِك امْلَْشُحوِن﴾ ]الشعراء: 119[.

يذّكر  واملفرد  مجًعا،  ويكون  مفرًدا،  يكون  )الُفْلك( 
يف  جاء  فمام  احلكيم،  الذكر  يف  الوجهان  جاء  ويؤنث، 
التذكري آية الشعراء السابقة، ويف التأنيث جاء قوله تعاىل: 
﴾ ]هود: ٤٠[ فإن الضمري  ﴿امْحِْل فِيَها ِمن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اْثننَْيِ
﴿َوَيْصنَُع  ذكره:  السابق  الفلك  عىل  عائد  )فيها(  يف 

اْلُفْلَك﴾ ]هود: 38[.

-وقد نّص عىل جواز التذكري والتأنيث فيها اخلليل)٤٤(، 
والفراء)٤5(، والسجستاين)٤6(، وابن األنباري)٤7( ، وابن 

خالويه)٤8(، وابن جني)٤9(.

-فرّس ابن األنباري جميء )الفلك( مفرًدا ومجًعا، مذكًرا 
معنى  إىل  ذهب  )الفلك(  ذّكر  ))فمن  بقوله:   ومؤنًثا 
مجع  ومن  السفينة،  معنى  إىل  ذهب  أّنث  ومن  امَلْرَكب، 

ذهب إىل معنى السفن (()5٠(. 

- التأنيث يف القرآن الكريم أكثر؛ إذ جاء يف قرابة عرشة 
مواضع، إما بتأنيث الفعل، أو الوصف باملؤنث، أو بَعود 
الضمري املؤنث، وجاء التذكري يف ثالثة مواضع، وذلك 
املواضع  يف  )املشحون(  وهو  باملذّكر،  الفلك  بوصف 
الثالثة )51(، وكل ذلك جاء يف الفاصلة القرآنية، فيكون 

ملراعاهتا أثر يف التذكري.

تذكري الفعل وتأنيثه

جاء تذكري الفعل مع فاعله وتأنيث الفعل نفسه مع ذلك 
الفاعل يف مواضع من القرآن، فمن ذلك:

بُِّكْم﴾ ]األنعام: 157[ وقال: ﴿َقْد  ن رَّ   - ﴿َفَقْد َجاءُكم َبيِّنٌَة مِّ
بُِّكْم﴾ ]األعراف: 73[. ن رَّ َجاءْتُكم َبيِّنٌَة مِّ

- ﴿َواْخَتَلُفوْا ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلَبيِّنَاُت﴾ ]آل عمران: 1٠5[ 
وقال: ﴿ِمن َبْعِد َما َجاَءهْتُُم اْلَبيِّنَاُت﴾ ]البقرة: 213[.

- ﴿َفَمن َجاَءُه َمْوِعَظٌة﴾ ]البقرة: 275[ وقال:﴿َقْد َجاءْتُكم 
ْوِعَظٌة﴾ ]يونس: 57[. مَّ

ْيَحُة﴾ ]هود: 67[ وقال: ِذيَن َظَلُموْا الصَّ - ﴿َوَأَخَذ الَّ

ْيَحُة﴾ ]هود: 9٤[. ِذيَن َظَلُموْا الصَّ ﴿َوَأَخَذِت الَّ

اَلَلُة﴾ ]األعراف: 3٠[ وقال:   - ﴿َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّ

الَلُة﴾ ]النحل: 36[. ْت َعَلْيِه الضَّ ﴿َحقَّ

- ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم فِيِهْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة﴾ ]املمتحنة: 6[
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 ﴿َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة﴾ ]املمتحنة: ٤[.

جيوز يف الفعل مع فاعله املؤنث املجازي غري احلقيقي، ومع 
فاعله اجلمع غري املذكر السامل التذكرُي والتأنيُث، وقد جاء 
التذكري يف القرآن كثرًيا والتأنيث أكثر؛ ألن  ))التأنيث هو 
الوجه، والتذكري جائز (()52(.وهذا اجلواز من خصائص 
العربية التي انفردت هبا عن اللغات السامية، وإن اتفقت 
تلك اللغات يف كثري من أحكام التذكري والتأنيث مالفًة 
بذلك اللغات اهلندية األوربية)53(.وقد أحى حممد عبد 
اخلالق عضيمة املواضع التي جيوز فيها التذكري والتأنيث 
سبعة  الفعل  تأنيث  مواضع  فبلغت  الكريم،  القرآن  يف 
ثالثة  تذكريه  مواضع  وبلغت  موضع،  وستامئة  عرش 

وتسعني ومائة موضع)5٤(.

حذفوا  ))وإنام  بقوله:   التاء  سقوط  سيبويه  فرّس  وقد 
عن  يكفيهم  املؤنث  إظهار  عندهم  صار  ألهنم  التاء؛ 
ذكرهم التاء، كام كفاهم اجلميع واالثنان حني أظهروهم 
قليل،  احليوان  من  الواحد  يف  وهذا  واأللف.  الواو  عن 
وهو يف املوات كثري... ومما جاء يف القرآن من املوات قد 

حذفت فيه التاء قوله عز وجل: 

وقوله:                       ]275 ]البقرة:  بِِّه﴾  رَّ ن  مِّ َمْوِعَظٌة  َجاَءُه  ﴿َفَمن 
﴿ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلَبيِّنَاُت﴾ ]آل عمران: 1٠5[ وهذا النحو 

كثري يف القرآن (()55(.

التأنيث؛  هذا بضعف  نحو  التذكري يف  يعيش  ابن  وفرّس 
فجاز  األصل،  هو  واملذكر  حقيقي،  غري  املؤنث  لكون 

الرجوع إليه)56(.

اللفظ، والتذكري عىل  التأنيث عىل   وابن األنباري جيعل 
ِذيَن  الَّ وجل:﴿َوَأَخَذ  عز  اهلل  ))وقال  فقال:   املعنى، 
الفعل؛ ألن )الصيحة(  ]هود: 67[ فذّكر  ْيَحُة﴾  الصَّ َظَلُموْا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)52( السجستاين، املذكر واملؤنث، 97. 

السامية،  واللغات  العربية  اللغة  بني  التأنيث  ظاهرة  عاميرة،  عيل  إسام   )53(
.99-96

)5٤( عضيمة، دراسات ألسلوب القرآن الكريم، 8/ 379.

)55( سيبويه، الكتاب، 2/ 38- 39.

)56( ابن يعيش، رشح املفصل، 5/ 196.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العكربي يف  نحو هذا  واملؤنث، 2/ 212. وذكر  املذكر  األنباري،  ابن   )57(
التبيان، 2/ 7٠5. 

)58( ابن عصفور، املمتع، 2/ 656- 657. 

)59( سيبويه، الكتاب، ٤/ ٤73. 

)6٠( سيبويه، الكتاب، 3/ 53٠.

 )61( ابن عصفور، املمتع، 2/ 656. 

)62( ابن عصفور، املمتع، 2/ 656- 657. 

)63(  سيبويه، الكتاب، 3/ 53٠.

بتأويل الصياح(()57(.

وهذه تفسريات يكمل بعضها بعًضا، وال تعارض بينها.

الفّك واإلدغام

 ]217 ]البقرة:  ِدينِِه﴾  َعن  ِمنُكْم  َيْرَتِدْد  ﴿َوَمن  تعاىل:  قال   -
وقال: ﴿َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِدينِِه﴾ ]املائدة: 5٤[.

َوَرُسوَلُه﴾ ]األنفال: 13[ وقال:  اهللََّ  ُيَشاِقِق  - وقال: ﴿َوَمن 
﴿َوَمن ُيَشاقِّ اهللََّ﴾ ]احلرش: ٤[.

جيوز يف الفعل املضارع املضاعف الصحيح الالم املجزوم 
بالسكون الفكُّ واإلدغاُم)٥٨(.

والفك لغة أهل احلجاز،  ))وهي اللغة العربية القديمة 
اجليدة (()59(، وال يدغمون  ))ألهنم أسكنوا اآلخر، فلم 
يكن بّد من حتريك الذي قبله (()6٠(، و ))ألنك ال تدغم 
فاصلة  احلركة  تكون  لئال  تسّكنه،  حتى  الثاين  يف  األول 
املثلني... والثاين ساكن، فيجتمع ساكنان، فلام كان  بني 

اإلدغام يؤدي إىل ذلك رفضوه (()61(.

حركة  ك  حُيرَّ الثاين  الساكن  ألّن  متيم؛  لغة  واإلدغام 
قول  ))هو  متيم  وقول  يلتقي ساكنان)62(،  لئال  عارضة؛ 
ون  يعتدُّ فهم   ،)63()) كثري  وهم  العرب،  من  غريهم 

ون هبا. باحلركة العارضة، وأهل احلجاز ال يعتدُّ

وجاء الوجهان يف القرآن الكريم، كام يف اآليات السابقة، 
وفرّس ابن اجلزري الفّك واإلدغام يف هذه اآليات تفسرًيا 
بالغيًّا، وقال: إن فّك اإلدغام يف )يرتدد( يف سورة البقرة 
البقرة  سورة  ))طول  و  املصاحف،  بإمجاع  عليه  متفق 
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تعدد االستعامل اللغوي يف القرآن الكريم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)6٤( ابن اجلزري، النرش يف القراءات العرش، 2/ 255.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)65( سيبويه،الكتاب، 3/ 53٠. 

)66( ابن عصفور، املمتع، 2/ 631، 635- 636.

إىل  يقتيض اإلطناب، وزيادة احلرف من ذلك، أال ترى 
قوله تعاىل: ﴿َوَمن ُيَشاِقِق اهللََّ َوَرُسوَلُه﴾ يف األنفال كيف 
يف  اهللََّ﴾  ُيَشاقِّ  ﴿َوَمن  وقوله:  إدغامه،  فكِّ  عىل  ُأمجِع 
احلرش كيف ُأمجِع عىل إدغامه، وذلك لتقارب املقامني من 
اإلطناب واإلجياز، واهلل أعلم (()6٤(. وهذا مما ُيستأنس 
به، وليس دقيًقا؛ فإن اإلدغام جاء يف املائدة )يرتّد( وهي 
القرآن يف  الفّك جاء غالًبا يف  الطوال، ثم إن  من السور 

طوال سوره وقصارها، كام سيأيت.

القرآن  يف  جاء  واإلدغام  الفّك  فيه  جيوز  فيام  والغالب 
الكريم عىل لغة أهل احلجاز بالفك، كام يف اآليات التالية:

- ﴿َوال مَتْنُن َتْسَتْكثُِر﴾ ]املدثر: 6[. - ﴿إِن مَتَْسْسُكْم َحَسنٌَة 
َتُسْؤُهْم﴾ ]آل عمران: 12٠[. 

- ﴿َوَلْو مَلْ مَتَْسْسُه َناٌر﴾ ]النور: 35[.

ِلْل َعَلْيِه َغَضبِي﴾ ]طه: 81[.  - ﴿َوَمن حَيْ

بِْبُكُم اهللَُّ﴾ ]آل عمران: 31[. ﴿َوال ُتْشطِْط﴾  بُِعويِن حُيْ - ﴿َفاتَّ
ن َفْوِرِهْم َهَذا  وْا َوَتتَُّقوْا َوَيْأُتوُكم مِّ ]ص: 22[. -﴿إِن َتْصرِبُ

بَِأْمَواٍل  ﴿َوُيْمِدْدُكْم   -  .]125 عمران:  ]آل  َربُُّكم﴾  ُيْمِدْدُكْم 
اِدِد اهللََّ﴾ ]التوبة: 63[.-  َوَبننَِي﴾ ]نوح: 12[ - ﴿َمن حُيَ

بَِسَبٍب  ]مريم: 75[. - ﴿َفْلَيْمُدْد  ا﴾  مْحَُن َمدًّ الرَّ َلُه  ﴿َفْلَيْمُدْد 
 ﴾ احْلَقُّ َعَلْيِه  ِذي  الَّ ﴿َوْلُيْمِلِل   -  .]15 ]احلج:  اَمء﴾  السَّ إىَِل 

]البقرة: 282[. ﴿َفْلُيْمِلْل﴾ ]البقرة: 282[. 

]لبقرة: 282[  ُيِملَّ ُهَو﴾  َيْسَتطِيُع َأن  أما قوله تعاىل: ﴿َأْو الَ 
بل  واإلدغام،  الفك  جواز  مواضع  من  ليس  فـ)يمّل( 
احلرف  لتحّرك  العرب؛  مجيع  عند  واجب  فيه  اإلدغام 
األخري حركة أصلية، قال سيبويه:  ))فإذا حتّرك احلرف 
زعم  فيام  وذلك  اإلدغام،  عىل  جممعون  فالعرب  األخري 
اخلليل أوىل به؛ ألنه ملا كانا من موضع واحد ثقل عليهم 
ذلك  إىل  يعيدوها  ثم  موضع  من  ألسنتهم  يرفعوا  أن 
املوضع للحرف اآلخر، فلام ثقل عليهم أرادوا أن يرفعوا 
وهو  ا...  واجرتَّ ُردِّي  قوهلم:  نحو  وذلك  واحدة،  رفعة 

-أيًضا-  االستعامل  تعدد  من  وليس   ،)65()) يطمئنُّ 
 ]35 ]لنور:  َناٌر﴾  مَتَْسْسُه  مَلْ  ﴿َوَلْو  تعاىل:  قوله  يف  اختالفه 

وقوله:

ُكُم النَّاُر﴾ ]هود:113[  ِذيَن َظَلُموْا َفَتَمسَّ َتْرَكنُوْا إىَِل الَّ ﴿َوالَ 
فإن الفك واإلدغام جائزان يف األوىل، واإلدغام واجب 

يف الثانية؛ لتحّرك احلرف األخري؛ إذ هو منصوب.

- ومثل املضارع املضاعف هذا األمُر منه، ففيه اللغتان 
املذكورتان، نحو: ُغضَّ واغُضْض، وُشدَّ واشُدْد، وجاء 
يف القرآن الكريم عىل لغة أهل احلجاز بالفك، فمن ذلك 
قوله تعاىل: ﴿اْشُدْد بِِه َأْزِري﴾ ]طه: 31[، ﴿َواْغُضْض ِمن 
َسايِن﴾ ]طه: 27[،  ن لِّ َصْوتَِك﴾ ]لقامن: 19[، ﴿َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّ
نَا َأمْتِْم َلنَا ُنوَرَنا﴾ ]التحريم: 8[، وغريها، وليس منه قوله  ﴿َربَّ
وا اْلَوَثاَق﴾ ]حممد: ٤[ ألنه جيب فيه اإلدغام؛  تعاىل: ﴿َفُشدُّ
إذ آخره متحرك، فليس الفعل مبنيًّا عىل السكون، بل عىل 

حذف النون.

]النمل: 66[  ِعْلُمُهْم يِف اآلِخَرِة﴾  اَرَك  ادَّ - قال تعاىل: ﴿َبِل 
بِِّه﴾ ]القلم: ٤9[. ن رَّ وقال: ﴿َلْوال َأن َتَداَرَكُه نِْعَمٌة مِّ

وقال:                                     ]٤7 ]النمل:  بَِك﴾  َنا  ْ اطَّريَّ َقاُلوا   ﴿ -وقال: 
َنا بُِكْم﴾ ]يس: 18[. ْ ا َتَطريَّ ﴿َقاُلوا إِنَّ

تطرينا، وهذا  )اّطرينا(:  تدارك. وأصل  )اّدارك(:  أصل 
من مواضع جواز اإلدغام، وذلك إذا اجتمع املثالن أو 
والثاين  االفتعال،  تاء  وأّوهلام  الكلمة،  أول  يف  املتقاربان 
له  واإلدغام  والفّك،  اإلدغام  فيه  فيجوز  أصيل)66(، 

أطوار:

بعدها  الذي  األصيل  احلرف  جنس  من  التاء  1-ُتقَلب 
لقرب املخرج.

ن احلرف األول. 2- ُيَسكَّ

3- ُيدَغم األول يف الثاين.
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 تعدد االستعامل اللغوي يف القرآن الكريم

ل هبا إىل النطق بالساكن. ٤- يؤَتى هبمزة الوصل، لُيَتوصَّ

آثر  ثم  )تدارك(  ))األصل:  )اّدارك(:   ابن جني يف  قال 
فقلبها  املخرج،  يف  أختها  ألهنا  الدال؛  يف  التاء  إدغام 
ألف  إىل  واحتاج  فيها،  وأدغمها  وأسكنها،  لفظها،  إىل 

الوصل؛ لسكون الدال بعدها (()67(.

القرآن  يف  )تفاعل(  صيغة  يف  كثرًيا  اإلدغام  جاء  وقد 
الكريم، قال حممد عبد اخلالق عضيمة:  ))جاء اإلدغام 
كثرًيا يف صيغة )تفاعل(، ُأدغمت تاء االفتعال يف )الفاء(
)68( بعد قلبها إىل حرف من جنس الفاء: اّثاقلتم، اّدارك، 

اّداركوا، اّدارأتم (()69(، واّزينت.

الكريم مما  القرآن  - ومن اإلدغام اجلائز يف االفتعال يف 
جاء بصورتني قوله تعاىل: 

َي﴾  ]يونس: 35[ وقوله: ن الَّ هَيِدِّ -  ﴿َأمَّ

اَم هَيَْتِدي لِنَْفِسِه﴾  ]يونس: 1٠8[.  ﴿َفإِنَّ

ُموَن﴾  ]يس: ٤9[ وقوله: ﴿إِْذ خَيَْتِصُموَن﴾   -  ﴿َوُهْم خَيِصِّ
]آل عمران: ٤٤[.

ُروا آَياتِِه﴾  ]ص: 29[ وقوله:  بَّ َيدَّ - ﴿لِّ

ُروَن اْلُقْرآَن﴾  ]النساء: 82[. ﴿َأَفاَل َيَتَدبَّ

ُروَن﴾  ]األنعام: 126[ وقوله:  كَّ ْلنَا اآلَياِت لَِقْوٍم َيذَّ - ﴿َقْد َفصَّ
ُروَن﴾  ]البقرة: 221[. ُهْم َيَتَذكَّ ﴿َلَعلَّ

وقوله:               ]1٠8 ]التوبة:  ِريَن﴾   امْلُطَّهِّ حُيِبُّ  ﴿َواهللَُّ   -
ِريَن﴾  ]البقرة: 222[. ﴿َوحُيِبُّ امْلَُتَطهِّ

مون(: خيتصمون،  ي(: هيتدي، وأصل )خِيصِّ أصل )هيدِّ
بروا(: يتدبروا، وأصل )يذّكرون(: يتذكرون،  وأصل )يدَّ
وأصل )املّطهرين(: املتطهرين، فقلبت تاء االفتعال حرًفا 
ن األول لإلدغام،  من جنس احلرف الذي بعدها، ثم ُسكِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /5 احلجة،  يف  الفاريس  عند  ونحوه   ،1٤2  /2 املحتسب،  جني،  ابن   )67(
 .٤٠1

)68( يف الكتاب: )التاء( والصواب )الفاء(؛ إذ ال تاء أخرى يف الكلمة. 

)69( عضيمة، دراسات ألسلوب القرآن الكريم، ٤/ ٤86.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)7٠( سيبويه، الكتاب، ٤/ ٤7٤- ٤75.

)71( الفراء، لغات القرآن، 8٠، وانظر: معاين القرآن له، 1/ 17- 18.

)72( الفراء، لغات القرآن، 198.

ك احلرف الذي قبله منًعا اللتقاء ساكنني، ويرى  ثم ُحرِّ
أن  ))اإلدغام يف هذا أقوى... والبيان... عريب  سيبويه 
اإلدغام  ترك  أن  مع   ،)7٠()) متحركان  ألهنام  حسن؛ 
أكثر يف القرآن الكريم. وترك اإلدغام لغة أهل احلجاز، 
الفراء،  ذلك  ذكر  ومتيم،  قيس  من  كثري  لغة  واإلدغام 

وقال:  ))أنشدين بعض بني متيم: 

ُُم الُوالُة َوإِنَّ ِمنُْهم  َوإهِنَّ

ي مْحَِة اهلاِدي امُلُهدِّ                      َرُسْوَل الرَّ

اإلدغام  يف  وذكر   ،)71()) املهتدي  يريد:  اهلاء،  بضم 
ي، فيفتحون اهلاء،  ي، وهَيِدِّ وجوًها جائزة، وهي:  ))هَيَدِّ
الياء واهلاء، وزعم الكسائي  ي بكرس  ويكرسوهنا. وهِيِدِّ
ي( جيمعون بني ساكنني: بني اهلاء والتاء  أنه سمع: )هَيْدِّ

املدغمة (()72(.

بِنْية الفعل

- الفعل املبدوء بالتاء:

ُروَن﴾ ]األنعام: 152 [      -قال تعاىل: ﴿َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

ُروَن﴾ ]األنعام: 8٠[.   وقال: ﴿َأَفاَل َتَتَذكَّ

وُح فِيَها﴾ ]القدر: ٤[  ُل امْلَالِئَكُة َوالرُّ - ﴿َتنَزَّ

ُل َعَلْيِهُم امْلَالِئَكُة﴾ ]فصلت: 3٠[. وقال: ﴿َتَتنَزَّ

- ﴿َوَلَقْد ُكنُتْم مَتَنَّْوَن امْلَْوَت﴾ ]آل عمران: 1٤3[ 

وقال: ﴿َوالَ َتَتَمنَّْوْا﴾ ]النساء: 32[.

ْوْا  َتَتَولَّ ﴿َوالَ  وقال:   ]2٠ ]األنفال:  َعنُْه﴾  ْوا  َتَولَّ ﴿َوالَ   -
جُمِْرِمنَي﴾ ]هود: 52[.

َق بُِكْم َعن َسبِيِلِه﴾ ]األنعام: 153[  ُبَل َفَتَفرَّ -﴿َوالَ َتتَّبُِعوْا السُّ
﴾ ]الشورى: 13[. ُقوا فِيِه َكرُبَ وقال: ﴿َوال َتَتَفرَّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /2 اإلنصاف،  واألنباري،   .٤5٠  /5 سيبويه،  كتاب  رشح  السريايف،   )73(
 .6٤8

)7٤( سيبويه، الكتاب، ٤/ ٤76. 

املحيط، 3/ 8٤،  البحر  وأبو حيان،  اإلنصاف، 2/ 6٤8،  األنباري،   )75 (
وتركي العتيبي، هشام بن معاوية الرضير، 338.

 )76( األنباري، اإلنصاف، 2/ 6٤9.

)77( أبو حيان، البحر املحيط، 3/ 8٤.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /1 املحتسب،  يف  جني  ابن  عند  ونحوه   ،2٤6  /1 املقتضب،  املربد،   )78(
157، واخلصائص، 2/ 233. 

)79( سيبويه، الكتاب، ٤/ ٤2٤. 

 ﴾ ِذي َعَلْيِه احْلَقُّ )8٠( الفراء، لغات القرآن، 111، وقال النحاس: ﴿َوْلُيْمِلِل الَّ
]البقرة: 282[ ))هذه لغة أهل احلجاز وبني أسد، ومتيم يقولون: أمليت ((. 

إعراب القرآن، 1/ 3٤٤. 

)81( الزمرشي، الكشاف، 1/ 325.

)َتَفاَعل(  أو  ل(  )َتَفعَّ وزن  عىل  كان  إذا  الفعل   
جاز  أوله  يف  التأنيث  تاء  أو  املخاطب  تاء  به  فلحقت 
حذف إحدى التاءين. وقد جاء الذكر واحلذف يف القرآن 
الكريم، كام يف اآليات السابقة، واخُتلف يف أيِّ التاءين 

حذفت؟

الثانية  التاء  فذهب سيبويه والبرصيون إىل أن املحذوف 
األصلية؛ ألن األوىل تاء املضارعة جاءت ملعنى)73(،قال 
سيبويه:  ))فإذا التقت التاءان يف )تتكلمون وتترتسون( 
حذفت  شئت  وإن  أثبتهام،  شئت  إن  باخليار  فأنت 
التي  باحلذف؛ ألهنا هي  أوىل  الثانية  إحدامها... وكانت 

اَرْأُتْم﴾]البقرة: 72[  تسكن وتدغم يف قوله تعاىل: ﴿َفادَّ

يف  ذلك  هبا  يفعل  التي  وهي   ]2٤ ]يونس:  نَْت﴾  يَّ ﴿َوازَّ
)يّذكرون( فكام اعتلت هنا كذلك حتذف هناك(()7٤(.

أن  إىل  والكوفيون  الرضير  معاوية  بن  هشام  وذهب 
املحذوف تاء املضارعة؛ ألهنا زائدة، وحذف الزائد أوىل؛ 

ألنه أضعف من األصيل)75(.

ورأي البرصيني أرجح؛ ألن الزائد إن دّل عىل معنى فهو 
يف   كام  الزائد،  ويبقى  حيذف  قد  واألصيل  بالبقاء،  أوىل 
التنوين يف املنقوص واملقصور، وحذف حرف  ))ثبوت 
 )) فيهام  أصليًّا  كان  وإن  الساكنني،  اللتقاء  منهام  العلة 

)76(، وهذا اختيار أيب حيان)77(.

وقد جاء احلذف  واإلثبات كثرًيا يف القرآن الكريم فمن 
احلذف:

اَمء﴾  ُق السَّ - ﴿َتَظاَهُروَن َعَلْيِهم﴾ ]البقرة: 85[ -﴿َوَيْوَم َتَشقَّ
]الكهف: 17[ -  ﴿َوالَ  َكْهِفِهْم﴾  َعن  َزاَوُر  ]الفرقان: 25[ - ﴿تَّ

ُموْا اخْلَبِيَث﴾ ]البقرة: 267[... َتَيمَّ

ومن إثبات التاءين يف القرآن الكريم:

- ﴿َفال َتَتنَاَجْوا بِاإِلْثِم﴾ ]املجادلة: 9[ - ﴿َتَتَجاىَف ُجنُوهُبُْم﴾ 
                    -  ]1٠3 ]األنبياء:  امْلَالِئَكُة﴾  اُهُم  ﴿َوَتَتَلقَّ  -  ]16 ]السجدة: 

﴿َتَتَقلَُّب فِيِه اْلُقُلوُب﴾ ]النور: 37[.

- إبدال ثاين املضّعف ياء:

وقال:          ]282 ]البقرة:  بِاْلَعْدِل﴾   َولِيُُّه  ﴿َفْلُيْمِلْل  تعاىل:  قال 
﴿َفِهَي مُتىَْل َعَلْيِه﴾ ]الفرقان: 5[.

إمالاًل(   ، ُيِملُّ  ، )أملَّ إمالء( أصله:  يميل،  )أمىل،  الفعل 
فُأبدل ثاين املضّعف ياء؛ للتخفيف، قال املربد:  ))وقوم 
الثاين؛  من  الياء  أبدلوا  التضعيف  وقع  إذا  العرب  من 
يف  قوهلم  وذلك  واحد...  جنس  من  حرفان  يلتقي  لئال 

ضت: تقّضيت، ويف أمللت: أمليت (()78(. تقضَّ

ا، وليس بمّطرد، فقال:   وجعل سيبويه هذا اإلبدال شاذًّ
لكراهية  الياء؛  الالم  مكان  فُأبدل  شذَّ  ما  باب  ))هذا 
ترّسيُت،  قولك:  وذلك  بمطرد،  وليس  التضعيف، 

وتظنّيت، وتقّصيت من القّصة، وأمليت (()79(.

متيم  لغة  هو  ا  شاذًّ سيبويه  جعله  الذي  اإلبدال  وهذا 
أسد،  وبني  احلجاز  أهل  لغة  اإلبدال  وعدم  وقيس، 
أمللت  يقولون:  أسد  وبنو  احلجاز  ))أهل  الفراء:   قال 
الكتاب. ومتيم وقيس: أمليت الكتاب، وقد جاء الكتاب 

هبام مجيًعا (()8٠(. وقال الزمرشي:

  ))واإلمالء واإلمالل لغتان قد نطق هبام القرآن (()81(.

تعاىل:              قوله  يف  كام  اإلبدال،  عدم  القرآن  يف  والغالب 
وقوله:                                      ]78 ]غافر:  َعَلْيَك﴾   َقَصْصنَا  ن  مَّ ﴿ِمنُْهم 

َة َعَلْيِهْم﴾  ]اإلرساء: 6[. ﴿ُثمَّ َرَدْدَنا َلُكُم اْلَكرَّ
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ولغة متيم وقيس باإلبدال هي لغة عامة العرب يف كثري 
وشّديت،  وظنّيت،  قّصيت،  فيقولون:  املضاعف،  من 

وعّديت يف: قصصت، وظننت، وشددت، وعددت.

ويظهر من أمثلة النحويني وشواهدهم واستعامل العرب 
اليوم أن اإلبدال يف املضعف يطرد إذا اتصل بضمري رفع 

متحرك، كام يف األمثلة السابقة.

- صيغة الفعل:

سقى وأسقى

وقال:                       ]21 ]اإلنسان:  ُْم﴾  َرهبُّ ﴿َوَسَقاُهْم  تعاىل:  -قال 
﴿َفَأْسَقْينَاُكُموُه﴾ ]احلجر: 22[.

- ﴿َقاَلَتا ال َنْسِقي﴾ ]القصص: 23[ 

َّا يِف ُبُطونِِه﴾ ]النحل: 66[. وقال: ﴿نُّْسِقيُكم ممِّ

َيْسِقي،  َسقى  مرًة:  ثالثيًّا  السابقة  اآليات  الفعل يف  جاء 
ورباعيًّا أخرى: َأْسقى ُيْسِقي. واختلف يف توجيه ذلك، 
واحد،  بمعنى  لغتان  مها  وقيل:  متلف،  املعنى  فقيل: 

وجاء هبام القرآن الكريم.

ذهب اخلليل)82( إىل أن املعنى واحد، وأن )سقى وأسقى( 
وهو  واألزهري)8٤(،  جني)83(،  ابن  قول  وهذا  لغتان، 

وجه عند مكي)85(، والعكربي)86(.

اختالف  مع  بينهام  التفريق  إىل  العلامء  من  مجع  وذهب 
بينهم يف التفريق، فذهب الفراء وأبو عبيدة إىل أنه يقال: 
سقيت الرجل ماء، إذا سقيته لشفته، وال يقال: أسقيته. 
جعلت  أو  مطر،  من  كان  إذا  وسقاه،  اهلل  أسقاه  ويقال: 
له رِشًبا من هنٍر أو لبن، وجاء يف القرآن:  ﴿َوَسَقاُهْم﴾ 
﴿َفَأْسَقْينَاُكُموُه﴾  و  للشفة.  السقي  يف     ]  21 ]اإلنسان: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)82( اخلليل، العني، مادة )سقى(. 

)83( ابن جني، اخلصائص، 1/ 371.

)8٤( األزهري، هتذيب اللغة، مادة )سقي(.

)85( مكي، مشكل إعراب القرآن، 1/ 388.

)86( العكربي، التبيان، 2/ 39.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)87( الفراء، لغات القرآن، 229، ونحوه يف معاين القرآن، 1/ 1٠8.

)88( أبو عبيدة، جماز القرآن، 1/ 351- 352.

)89( لبيد، ديوانه، 93. 

)9٠( سيبويه، الكتاب، ٤/ 59.

)91( أبو زيد، النوادر يف اللغة، 55٤.

)92( النحاس، إعراب القرآن، 5/ 5٠.

)93( القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، 1٠/ 123.

]احلجر: 22[ يف املطر، وذكر الفراء أن  ))العرب جممعون عىل 

أن يقولوا: سقيت الرجَل، فأنا َأسقيه، لشفته... فإذا أجروا 
له هنًرا، أو كان من األلبان قالوا: سقيته وأسقيته، وكذلك 
 ،)87()) وأسقيت  سقيت  فيها:  يقال  الغيث  من  السقيا 
وقال أبو عبيدة:  ))وكل  ماء كان من السامء ففيه لغتان: 
أسقاه اهلل وسقاه اهلل... ويقال: سقيت الرجل ماًء ورشاًبا 
من لبن وغري ذلك، وليس فيه إال لغة واحدة بغري ألف 
إذا كان يف الشفة (()88(، واحتج هؤالء بقول لبيد)89( :

َسقى َقْومي َبنِي جَمٍْد َوَأْسقى 

ا َوالَقباِئَل ِمْن ِهالِل                            ُنَمرْيً

وظاهر كالم سيبويه أنه ال جيوز إال وجه واحد فيام كان 
لغري الشفة، وهو: أسقى، وذلك حيث قال:  ))وتقول: 
 ،  )9٠()) ماًء وسقًيا  له  وأسقيته: جعلت  سقيته فرشب، 
وهذا رأي أيب زيد األنصاري)91(، وهو رأي األصمعي، 
رشًبا،  له  جعلت  و)أسقيته(  لِفيه،  )سقيته(  فيجعل 
وال  معموٌل،  عندي  ))وهو  وقال:   لبيد،  بيت  ورّد 

يكون مطبوع يأيت بلغتني يف بيت واحد (()92(. 
يؤيد  واحد،  بمعنى  لغتان  أهنام  أعلم-  -واهلل  والظاهر 
القرطبي  نسب  وقد  فّرق،  من  أقوال  اضطراب  ذلك 
إىل  الرباعي  و)أسقى(  قريش،  إىل  الثالثي  )سقى(  لغة 
بمعنى  العرب  من  لقومني  لغتني  فتكونان  محري)93(، 

واحد. 

َبَدَأوَأْبَدَأ

وقال:             ]29 ]األعراف:  َتُعوُدوَن﴾  َبَدَأُكْم  ﴿َكاَم  تعاىل:  قال 
ُه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيِعيُد﴾ ]الربوج: 13[ ﴿إِنَّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)9٤( اخلليل، العني، مادة )بدو(. 

)95( ابن سيده، املخصص، ٤/ 339. 

)96( ابن سيده، املخصص، ٤/ 339.

)97( األزهري، هتذيب اللغة، 3/ 82. 

)98( الفراء، لغات القرآن، 197.

أبدأ  )ُيْبِدئ( من:  ابن مسعود وابن عمر:  )َيْبَدأ(، وقرأ  قرأ اجلمهور:   )99 (  
يبدئ. القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، 1٤/ 21.

)1٠٠( قرأ اجلمهور: )ُيْبِدئ ويعيد(، وقرئ: )يبَدأ( من )بدأ( الثالثي، حكاه 
أبو زيد. أبو حيان، البحر املحيط، 25/ 331. 

)1٠1( الزركيش، الربهان، 1/ 66. 

)1٠2( يونس ٤، يونس3٤ مرتان، النمل 6٤، الروم 11، الروم 27.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة  العروس،  تاج  الزبيدي،  وانظر:  )نكر(،  مادة  العني،  اخلليل،   )1٠3(
)نكر(.

)1٠٤( الفراء، لغات القرآن، 2٠3.

)1٠5( السجستاين، فعلت وأفعلت، 87.

)1٠6( النحاس، معاين القرآن، 3/ 363.

)1٠7( ابن جزي، التسهيل، 1/ 37٤. 

)1٠8( اخلليل، العني، مادة )نكر(.

 )1٠9( الفراء، لغات القرآن، 2٠2.

)11٠( األعشى، ديوانه، 1/ 28٠. 

)111( أبو حيان، البحر املحيط، 15/ ٤1٠.

)112( الزبيدي، تاج العروس، مادة )نكر(.

قال  الرباعي،  )َأْبَدَأ(  من  و)ُيْبِدئ(  ثالثي،  )َبَدَأ(  الفعل 
وقال    ،)9٤()) واحد  وأبدأ  اخللق،  بدأ  ))واهلل  اخلليل:  
احلسن  يف  مستويتان  لغتان  مها  الفاريس:  عيل  ))أبو 
واجلودة (()95( قال ابن سيده:  ))وُأرى أنه إنام ذهب إىل 
ذلك؛ لكثرهتام يف التنزيل ويف النظم والنثر (()96(، وقال 

األزهري: مها بمعنى واحد)97(.

فقال:))وكأّن  الفعلني،  بني  تفريًقا  الفراء  والتمس 
ره ويبتدئه (()98(. )ُيْبِدُئه(: ُينِْشُئه، وكأّن )َيْبَدُؤه(: ُيَقدِّ

املوضع  يف  ُقِرئ  أنه  بدليل  التفريق  عدم  والصحيح 
الواحد )َيْبَدأ اخللق( و)ُيْبِدئ اخللق()99(،و)ُيْبِدئ ويعيد( 

و)َيْبَدأ ويعيد()1٠٠(.

وذكر الزركيش أن األفصح )َبَدأ( كام يف: 

اخْلَْلَق﴾  و﴿َبَدَأ   ]29 ]األعراف:  َتُعوُدوَن﴾  َبَدَأُكْم  ﴿َكاَم   
ُثمَّ  اخْلَْلَق  اهللَُّ  ُيْبِدُئ  ﴿َكْيَف  قوله:  وجاء   ]2٠ ]العنكبوت: 

ُيِعيُدُه﴾ ]العنكبوت: 19[ رباعيًّا فصيًحا، ليناسب: يعيده)1٠1(. 
ُه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيِعيُد﴾ ]الربوج: 13[ وهذا  ومثله قوله تعاىل: ﴿إِنَّ
توجيه حسن لو كان مّطرًدا، غري أنه منتقض يف مثل قوله 
تعاىل: ﴿اهللَُّ َيْبَدُأ اخْلَْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه﴾ ]الروم: 11[ فجاء الثالثي 

مع الرباعي يف ستة مواضع من كتاب اهلل)1٠2(.

َنكَِر وَأْنَكر

 ]7٠ ]هود:  ِخيَفًة﴾  ِمنُْهْم  َوَأْوَجَس  ﴿َنِكَرُهْم  تعاىل:  قال 
نَكُروَن﴾ ]احلجر: 62[. ُكْم َقْوٌم مُّ وقال: ﴿إِنَّ

من  مفعول  اسم  و)ُمنَكرون(  ثالثي،  )َنِكر(  الفعل 
)َأْنَكَر( الرباعي. و)نكر وأنكر( بمعنى، ذهب إىل ذلك 
اخلليل)1٠3(،والفراء )1٠٤(،وأبو حاتم السجستاين )1٠5(، 
ذهب  اخلليل  أن  غري  جزي)1٠7(،  وابن  والنحاس)1٠6(، 
إىل أن )َنِكر( ال يترّصف ترّصف )أنكر( فقال:  ))وأنكرته 
إنكاًرا، ونكرته لغة، ال يستعمل يف الغابر، وال يف أمر وال 

هني وال مصدر (()1٠8(.

 وجعل الفراء)1٠9( )َنِكر( لغة أهل احلجاز، و)َأْنَكر( لغة 
قيس ومتيم، وبعض العرب يتكلم باللغتني مجيًعا، وعليه 

قول األعشى)11٠(:

َوأَْنَكَرْتنِي َوَما َكاَن الذي َنِكَرْت  

َلَعا ْيَب والصَّ                                      ِمَن احلََواِدِث إاِّل الشَّ

أن  وهو  الفعلني،  بني  التفريق  يف  قواًل  حيان  أبو  وأورد 
املعاين)111(،  من  يرى  ال  فيام  و)أنكر(  ُيرى،  فيام  )نكر( 
وهذا   .)112( هذا  عكس  قواًل  ذكر  العروس(  )تاج  ويف 
ينهض  وال  لقائل،  منسوب  غري  قول  فهو  ضعيف، 

ألقوال السابقني، مع اضطراب يف املعنى.

َسْل واسَأْل

اِئيَل﴾ ]البقرة: 211[ وقال:  قال تعاىل: ﴿َسْل َبنِي إرِْسَ

﴿وَاْسَأهْلُْم َعِن اْلَقْرَيِة﴾ ]األعراف: 163[.
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 تعدد االستعامل اللغوي يف القرآن الكريم

جاء األمر من السؤال يف القرآن الكريم بصيغتني: )َسْل- 
فذكر  )َسْل(  يف  الواقع  التغيري  يف  واخُتلف  واْسَأْل(. 

العكربي وجهني فيها، فقال:  ))ويف )َسْل( وجهان: 

أحدمها: أن اهلمزة ُألقيت حركتها عىل السني، فاستغنى 
عن مهزة الوصل؛ لتحرك السني.

والثاين: أنه من )ساَل َيَساُل( مثل: خاف خياف، وهي لغة 
فيه (()113(.

احلجاز،  ألهل  السيوطي  نسبها  )َسْل(  اللغة  وهذه 
و)اسأل( لتميم)11٤(، ونسب الزبيدي )سْل( هلذيل)115(.

ق يف استعامهلام؟ واللغتان شائعتان يف لغة العرب، فهل ُيفرَّ

ذهب اخلليل إىل التفريق، فقال:  ))العرب قاطبة حتذف 
أو واو مهزت، كقولك:  بفاء  فإذا وصلت  مهزة )سل(، 
فاسأل واسأل (()116(، وأجاز ابن قتيبة أن يقال ابتداًء: 

اسأل فالًنا عن كذا)117(.

وما ذكره اخلليل جاء به القرآن الكريم، والصحيح جواز 
االستعامل،  ويف  متواترة،  قراءات  يف  لوروده  األمرين؛ 
القريَة( )َوَسِل  وخلف:  والكسائي  كثري   ابن  قرأ  فقد 
اهلمزة، وقد وصل  اهلذيل حاذًفا  أبو ذؤيب  )118(، وقال 

الفعل بالفاء)119(:

اُة َبنِْي َعِديٍّ  إِذا َنَزَلْت رَسَ

                               َفَسْلُهْم َكْيَف َماَصَعُهْم َحبِْيُب

وهذا يؤيد ما ذكره الزبيدي من نسبة )سل ( هلذيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)113( العكربي، التبيان، 1/ 169- 17٠. 

)11٤( السيوطي، املزهر، 2/ 239.

)115( الزبيدي، تاج العروس، مادة )سأل(. 

)116( اخلليل، العني، مادة )سأل(.

)117( ابن قتيبة، أدب الكاتب، 2٠9. 

العرش، 1/ ٤1٤. وانظر: اخلطيب،  القراءات  النرش يف  ابن اجلزري،   )118(
معجم القراءات، ٤/ 321.

 )119( ديوان اهلذليني، 1/ 93، واملامصعة: املامشقة واملضاربة بالسيف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)12٠( عمر بن أيب ربيعة، الديوان، 22٤. 

)121( عمر بن أيب ربيعة، الديوان، 122.

 )122( اخلليل، العني، مادة )بعد(، وابن جني، املحتسب، 1/ 327.

 )123( اخلليل، العني، مادة )بعد(.

)12٤( ابن قتيبة، غريب القرآن، 2٠9.

)125( العكربي، التبيان، 2/ 712.

وقد جاءت اللغتان يف شعر عمر بن أيب ربيعة املخزومي 
القريش، فقال)12٠(:

َفَثنَى َمطِيََّتُه َعيَلَّ َوَقاَل يِلْ  

                                         اْسَأْل َوَكْيَف ُيبنِْيُ َرْسٌم َأْعَجُم

فلم حيذف اهلمزة رغم أن الفعل مل يوصل بواو أو فاء. 
وقال)121(:

َأمْلِْم بَِعْفَراَء إِْن َأْصَحاُبَك اْبَتَكُروا 

                                          َوَسْلُهُم َهْل َلَدهْيَا الَيْوَم ُمنَْتَظُر

فحذف اهلمزة، وقد ُوِصَل الفعل بالواو.

الشعر،  يف  جاء  ألنه  اخلليل؛  لقول  ناقًضا  هذا  ُيَعّد  وال 
والشعر يغتفر فيه ما ال يغتفر يف غريه. 

لغة  ابن أيب ربيعة مبطاًل ملن جعل )سل(  وال يعد شعر 
قريش أو هذيل، و)اسأل( لغة متيم؛ ألن استعامل القرآن 

هلام ُيشْيعهام يف العرب.

َبُعَد و َبِعَد

ُة﴾ ]التوبة: ٤2[ وقال: قَّ قال تعاىل: ﴿َبُعَدْت َعَلْيِهُم الشُّ

﴿َأالَ ُبْعًدا ملَِّْدَيَن َكاَم َبِعَدْت َثُموُد﴾ ]هود: 95[.

جاء الفعل )بعد( يف القرآن الكريم بضم العني وكرسها، 
يقال: َبُعَد َيْبُعُد ُبْعًدا وَبِعَد َيْبَعُد َبَعًدا وُبْعًدا)122(.

متلف؟  أم  معنامها  أمتفٌق  الفعلني:  يف  واختلف 
والعكربي)125( قتيبة)12٤(،  وابن  اخلليل)123(،  فذهب 
وَبِعَد  قُرب.  ضّد:  العني  بضم  َبُعَد  فقالوا:  التفريق،  إىل 
بكرسها: هلك، وذهب ابن جني إىل أن )بُعد( بالضم يف 



1٠9

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، العدد )١٩(    شعبان  ١٤٤١ هـ - أبريل ٢٠٢٠م

تعدد االستعامل اللغوي يف القرآن الكريم
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)126( ابن جني، املحتسب، 1/ 327.

)127( الفراء، لغات القرآن، 193.

)128( أبو حيان، البحر املحيط، 1٤/ 256.

)129( الفراء، لغات القرآن، 2٠3.

)13٠( الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، 3/ 76.

)131( ابن سيده، املخصص، 3/ 313.

)132( أبو حيان، البحر املحيط، 1٤/ 256. 

أبو   ،327  /1 املحتسب،  جني،  وابن   ،2٠3 القرآن،  لغات  الفراء،   )133(
حيان، البحر املحيط، 15/ ٤66.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)13٤( اخلليل، العني، مادة )طوع(، واجلوهري، الصحاح، مادة )طوع(.

)135( سيبويه، الكتاب، ٤/ ٤82- ٤83، وذكر نحو هذا األخفش يف معاين 
القرآن، 2/ ٤33، والفاريس يف احلجة للقراء السبعة، 5/ 179. 

)136( الفراء، لغات القرآن، 2٤٠. 

)137( طرفة، الديوان، رشح األعلم الشنتمري، ٤5.

)138( عمر بن أيب ربيعة، الديوان، ٤5٤. 

)139( جرير، الديوان، حتقيق: تاج الدين شلق، 551. وليس يف نرشة نعامن 
حممد أمني طه.

اخلري والرّش، و)َبِعَد( بالكرس يف الرش خاصة)126(.

)َبُعَد(  وأن  واحد،  الفعلني  أصل  أن  إىل  الفراء  وذهب 
وقيل:  قيس)127(،  بعض  لغة  و)َبِعَد(  احلجاز،  أهل  لغة 
العرب تذهب  الفراء:  ))ورأيت  لغة متيم)128(، ثم قال 
بالرفع إىل التباعد، وبالكرس إىل الدعاء، ومها يف األصل 
واحد (()129(. وذهب الزجاج)13٠(، وابن سيده)131( إىل 

عدم التفريق. 

وقول الفراء: إن أصلهام واحد أوىل، ثم يقال: قد يغلب 
القرب،  ضد  كان  ما  عىل  للداللة  )َبُعد(  يف  االستعامل 
ويف )َبِعد( يف الداللة عىل اهلالك، ال أن كل واحد منهام 

متص بذلك املعنى، ويؤيد هذا:

-أن الفراء حكى أهنام لغتان لقبيلتني.

- أنه ُقِرئ بالضم والكرس فيام يدل عىل البعد يف املكان، 
وفيام قد يدل عىل اهلالك، وذلك يف قوله تعاىل:  ﴿َبُعَدْت 
ُة﴾ ]التوبة: ٤2[ فالفعل يف اآلية يدل عىل البعد  قَّ َعَلْيِهُم الشُّ
وقرأ  )َبُعَدت(،  اجلمهور:  وقرأ  القرب،  ضد  هو  الذي 
العني)132(،  بكرس  )َبِعَدت(  واألعرج:  عمر  بن  عيسى 
ويف قوله: ﴿َأالَ ُبْعًدا ملَِّْدَيَن َكاَم َبِعَدْت َثُموُد﴾ ]هود: 95[ قرأ 
اجلمهور )َبِعَدت( بالكرس، وقرأ أبو عبد الرمحن السلمي 

وأبو حيوة: )َبُعَدت ثمود( بالضم)133(.

تستطيع وتسطيع

 ]67 ]الكهف:  ا﴾  َصرْبً َمِعَي  َتْسَتطِيَع  َلن  ﴿إِنََّك  تعاىل:  قال 
ا﴾ ]الكهف: 82[. َلْيِه َصرْبً وقال: ﴿َذلَِك َتْأِويُل َما مَلْ َتْسطِع عَّ

يستطيع)13٤(؛  استطاع  بمعنى:  يسطيع  اسطاع  الفعل: 
قال  ختفيًفا،  التاء  حذفت  )استطاع(  يف  لغة  فـ)اسطاع( 
أن  وكرهوا  الطاء،  مع  التاء  ))استثقلوا  فيه:   سيبويه 
حترك  ال  وهي  السني،  ك  فُتَحرَّ الطاء،  يف  التاء  يدغموا 

أبًدا، فحذفوا التاء (()135(.

وذكر الفراء أن إثبات التاء لغة أهل احلجاز، وحذفها لغة 
بعض بني أسد)136(. واللغتان فاشيتان يف كالم العرب، 
العرب،  وكالم  الكريم  القرآن  يف  أكثر  التاء  وإثبات 
وجاء احلذف يف شعر قبائل متلفة، قال طرفة بن العبد 

البكري)137(:

َفإِْن ُكنَْت ال َتْسطِْيُع َدْفَع َمنِيَّتِي 

                            َفَذْريِنْ ُأباِدْرها باِم َمَلَكْت َيِدي

وقال عمر بن أيب ربيعة املخزومي القريش)138(:

ى الُكَمْيُت اجلَْرَي مّلا َجَهدُته  َتَشكَّ

َ َلْو َيْسطِْيُع َأْن َيَتَكلَّام                                                  َوَبنيَّ

وقال جرير بن عطية التميمي)139(:

ْيَل ُثمَّ َوَرْدَن مِخًْسا  ْيَن اللَّ رَسَ

                                      َوال َيْسطِْيُع ذاَك َأُخو النَِّعْيِم

شيوع  يف  أثًرا  باللغتني  القرآن  لنزول  أن  ريب  وال 
استعامهلام.

مل أكْن ومل أُك
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)1٤٠( سيبويه، الكتاب، 2/ 196. وانظر: ابن الرساج، األصول، 2/ 383. 

)1٤1( أبو حيان، التذييل والتكميل، ٤/ 236.

)1٤2( سيبويه، الكتاب، ٤/ ٤٠5، ٤٠6.

)1٤3( أبو حيان، التذييل والتكميل، ٤/ 236.

)1٤٤( الفراء، لغات القرآن، 256.

)1٤5( سيبويه، الكتاب، ٤/ ٤٠6، والفراء، لغات القرآن، 256، وأبو حيان، 
التذييل والتكميل، ٤/ 335- 337، وارتشاف الرضب، 3/ 1193.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٤6( الفراء، لغات القرآن، 256.

)1٤7( عضيمة، دراسات ألسلوب القرآن، 8/ 271.

)1٤8( اخلليل، العني، مادة )خرس(.

)1٤9( ابن دريد، اجلمهرة، ) خ ر س(. وانظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، ، 
مادة )خرس(، والزجاج، معاين القرآن وإعرابه، 5/ 359. 

)15٠( سيبويه، الكتاب، ٤/ 5، 6، 8.

)151( الفراء، لغات القرآن، 125.

)152( الفارايب، ديوان األدب، 1/ 157.

قال تعاىل: ﴿َومَلْ َأُكن بُِدَعاِئَك َربِّ َشِقيًّا﴾ ]مريم: ٤ [ وقال: 
﴿َومَلْ َأُك َبِغيًّا﴾ ]مريم: 2٠[.

حتذف النون من مضارع )يكون( لكثرة االستعامل، قال 
له نحو ليس  إذا كثر يف كالمهم كان  سيبويه:  ))اليشء 
لغريه مما هو مثله، أال ترى أنك تقول: مل أُك. وال تقول: 
يف  شاذ  احلذف  وهذا   .)1٤٠  ()) أقل  أردت:  إذا  أُق،  مل 
القياس؛ ألن النون حرف أصيل من نفس الكلمة، ولكن 

سوغه:

1-كثرة االستعامل)1٤1(.

حذف  كالمهم  من  ))كان  و  بالتنوين،  النون  2-وشبه 
النون واحلركات (()1٤2(.

التي  اإلعراب  وبنون  العلة)1٤3(،  بحروف  3-وشبهها 
تسقط يف اجلزم، وال تسقط يف الرفع والنصب)1٤٤(.

ويشرتط هلذا احلذف رشوط)1٤5(:

1-أن يكون الفعل مضارًعا.

2-أن يكون جمزوًما.

3-أن تكون عالمة اجلزم السكون.

٤-أال ييل النون ساكن، نحو:

ِذيَن َكَفُروا﴾ ]البينة: 1[.  ﴿مَلْ َيُكِن الَّ

أنت  نحو:  هبا،  متصاًل  ضمرًيا  خربها  يكون  5-أال 
الصديق فإن مل تكنْه فمن يكونه؟

 وهذا احلذف لكثرة االستعامل -كام سبق- ال عىل لغة 
من لغات العرب)1٤6( ختتص به دون غريها.

أكثر،  واإلثبات  كثرًيا،  الكريم  القرآن  يف  احلذف  وجاء 
فيام حتققت فيه الرشوط السابقة:

فجاء حذف النون يف ثامنية عرش موضًعا)1٤7(، وأحصيت 
مواضع بقاء النون مع حتقق رشوط جواز احلذف فبلغت 

أربعة ومخسني موضًعا.

- يف املصادر والصفات ونحوها:

ُخْس وُخْسان وَخسار

وقال:          ]2 ]العرص:   ﴾ ُخرْسٍ َلِفي  اإِلنَساَن  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قال 
َيِزيُد  ]احلج: 11[ وقال: ﴿َوالَ  امْلُبنُِي﴾  اُن  اخْلرُْسَ ُهَو  ﴿َذلَِك 

الظَّاملنَِِي َإالَّ َخَساًرا﴾ ]اإلرساء: 82[.

( يف القرآن الكريم عىل  جاء مصدر الفعل: )َخرِسَ خَيْرَسُ
ثالث  صيغ: )ُخرْس وُخرْسان وَخَسار(.

ق العلامء بني هذه الصيغ من حيث املعنى، فقال  ومل ُيفرِّ
اخلليل:  ))اخلرُْس: النقصان، واخلرسان كذلك (()1٤8(، 
وقال ابن دريد:))اخلرُْس واخلََسار واخلرُسان واحد (()1٤9(.

املتعدي جاء عىل  َيْفَعل(  )َفِعَل  أن مصدر  وذكر سيبويه 
هذه  بعض  أن  وذكر  وُفْعالن،  وَفعال  ُفْعل  منها:  صور 

املصادر قليلة حتفظ عن العرب، وال يقاس عليها)١٥٠(.

ونصَّ الفراء)151(، والفارايب)152( عىل أن 

)اخلرُْس واخلرُْسان( لغتان، ومل أجدمها منسوبتني.
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ا(  ا(  يف سورة الطالق، فقد جاءت الفواصل قبلها: )ُيرْسً )153( ومثلها: )ُخرْسً
و)ُنْكًرا(، وبعدها: )ِذْكًرا(. 

)15٤( اجلوهري، الصحاح، مادة )كفر(، والكفوي، الكليات، 1217.

)155( سيبويه، الكتاب، ٤/ 8، 9. 

)156( ابن سيده، املحكم، مادة )كفر(، واجلوهري، الصحاح، مادة )كفر(.

)157( الفراء، لغات القرآن، 125.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)158( لفارايب، ديوان األدب، 2/ 112.

)159( الفراء، لغات القرآن، 18٠- 181.

القرآن،  القرآن، 1/ 228، ٤16، واألخفش، معاين  أبو عبيدة، جماز   )16٠(
التبيان، 1/ 59٤، وأبو حيان، البحر املحيط،  1/ 336- 337، والعكربي، 

13/ 232، والسمني، الدر املصون، 5/ ٤5٠.

ثالث  يف  الكريم  القرآن  يف  )خرسان(  املصدر:  وجاء 
آيتني،  يف  و)خرْس(  آيات،  ثالث  يف  و)خسار(  آيات، 
وللفاصلة القرآنية أثر يف جميء أحد املصادر دون غريه مما 
هو بمعناه، كام يف قوله تعاىل: ﴿َواْلَعرْصِ )1( إِنَّ اإِلنَساَن 

﴾ )153(]العرص: 1 - 2[ وكام يف قوله تعاىل: َلِفي ُخرْسٍ

 )21( َخَساًرا  إاِلَّ  َوَوَلُدُه  َماُلُه  َيِزْدُه   ْ ملَّ َمن  َبُعوا  ﴿َواتَّ
َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّاًرا﴾ ]نوح: 21 - 22[.

ُكْفر وُكْفران وُكُفْور

قال تعاىل: ﴿األَْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َونَِفاًقا﴾ ]التوبة: 97[ وقال: 
﴿َفال ُكْفَراَن لَِسْعِيِه﴾ ]األنبياء: 9٤[ وقال: 

﴿َفَأَبى َأْكَثُر النَّاِس إاِلَّ ُكُفوًرا﴾ ]اإلرساء: 89[.

عىل  الكريم  القرآن  يف  َيْكُفر(  )َكَفَر  الفعل:  مصدر  جاء 
)َكَفر(  والفعل  وُكُفْور(.  وُكْفران  )ُكْفر  صيغ:  ثالث 
يكون الزًما ومتعدًيا)15٤(،وذكر سيبويه أن املتعدي جييء 
وجييء  ْغل،  كالشُّ الُكْفر  فقالوا:  )ُفْعل(  عىل  املصدر  منه 
يتعدَّ إىل منصوب فاألكثر يف  الذي مل  أما  عىل )ُفْعالن(، 

مصدره أن يكون عىل )ُفُعْول()155(.

ًيا جاء مصدره عىل  والفعل )َكَفر( الزًما ومتعدِّ

)ُكْفر وُكْفران وُكُفْور()156(. 

ونصَّ الفراء عىل أن الكفر والكفران لغتان، ومل ينسبهام، 
]األنبياء: 9٤[  لَِسْعِيِه﴾  ُكْفَراَن  تعاىل: ﴿َفال  قوله  عند  وذلك 

وقرأ ابن مسعود: )فال ُكْفَر لسعيه()157(.

وقد جاء املصدر )ُكْفر( يف القرآن الكريم سبًعا وثالثني 
يف  أثر  القرآنية  وللفاصلة  مرات،  ثالث  و)ُكُفور(  مرة، 

هذا، و)ُكْفران( مرة واحدة.

ونقيض كفر اليشَء: َشَكره، قال الفارايب:  ))وكفر ُكْفًرا 
وُشُكوًرا  ُشْكًرا  شكَر  نقيض:  وهو  وُكْفراًنا،  وُكُفوًرا 

وُشْكراًنا (()158(.

دون  والشكور  الشكر  إال  الكريم  القرآن  يف  يرد  ومل 
قوله  وهو  واحد،  موضع  يف  الشكر  وجاء  الشكران، 
وجاء   ،]13 ]سبأ:  ُشْكًرا﴾  َداُووَد  آَل  ﴿اْعَمُلوا  تعاىل: 
َأَراَد  َأْو   ﴿ تعاىل:  قوله  يف  وذلك  موضعني،  يف  الشكور 
َوال  َجَزاء  ِمنُكْم  ُنِريُد  ﴿ال  وقوله:    ]62 ]الفرقان:  ُشُكوًرا﴾ 
اآليتني  يف  جاء  الشكور  أن  وُيلحظ   ]9 ]اإلنسان:  ُشُكوًرا﴾ 

مناسًبا للفاصلة القرآنية.

ا ودكاء دكًّ

ا﴾ ]األعراف: 1٤3[  ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ قال تعاىل: ﴿َفَلامَّ جَتَىلَّ َربُّ
اء﴾ ]الكهف: 98[. وقال: ﴿َفإَِذا َجاء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه َدكَّ

ويف  ا(  دكًّ )جعله  األعراف:  يف  عاصم  عن  حفص  قرأ 
لغتان  أهنام  الفراء  كالم  وظاهر  دكاَء(،  )جعله  الكهف: 

بمعنى واحد، مثل البأس والبأساء، فقال: 

ا، وهو   ))العرب تقول: جعله دكاء، مثل: صحراء، ودكًّ
مثل: البأس والبأساء (()159(.

ا( مصدًرا  قون بني اللفظني، فيجعلون )دكًّ واجلمهور يفرِّ
إن  فقالوا:  )دكاء(  وأما  املدكوك،  أي:  املفعول؛  بمعنى 
ر، والدكاء: هي الناقة  لفظها مؤنث، والسّد يف اآلية مذكَّ
التقدير:  فيكون  املستوية،  واألرض  هلا،  سنام  ال  التي 

جعله مثل دكاء، فيقدرون مضاًفا)16٠(.

وما ذهب إليه الفراء أوىل، فيكون الدك والدكاء اسمني 
ليشء واحد، وال يكون الدّك مصدًرا، ويؤيد هذا: 

فقد  اللفظة،  هذه  معاين  يف  املعاجم  أرباب  رواه  ما   -
العني:  ))والدّك: كرس احلائط واجلبل، قال اهلل  جاء يف 
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مادة  املحكم،  سيده،  ابن  عند  ونحوه  )دكك(.  مادة  العني،  اخلليل،   )161(
)دكك(، واجلوهري، الصحاح، مادة )دكك(. 

)162( الصاحب، املحيط، )دّك(.

)163( الزبيدي، تاج العروس، مادة )دكك(.

)16٤( سيبويه، الكتاب، 4/ 79.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)165( الفراء، معاين القرآن، 3/ 229. 

)166( الزخرشي، الكشاف، ٤/ 689. 

)167( ابن عاشور، التحرير والتنوير، 15/ ٤٠. 

)168( اخلليل، العني، مادة )حزن(.

)169( الفراء، لغات القرآن، 321.

وقال   ،)161()) دّكاء  وُيْقَرأ:   ، ا﴾  َدكًّ عظم عزه: ﴿َجَعَلُه 
الصاحب ابن عباد:  

))والدك: كرس احلائط واجلبل ونحوه، وقرئ: 

)) بالغالظ  ليست  طني  من  رواٍب  وهي  ودكاء(،  ا  )دكًّ
املكان،  من  املستوي  ))والدّك:  التاج:   يف  وجاء   .)162(

ا﴾(()163(. ومنه قوله تعاىل: ﴿َجَعَلُه َدكًّ

- أن هذا ال حيتاج إىل تأويل، كام لو ُجعل مصدًرا بمعنى 
إىل  حيتاج  ال  وما  حمذوف،  مضاف  بتقدير  أو  املفعول، 

تأويل أوىل مما حيتاج إليه.

اب تكذيب وكِذَّ

 ]19 ]الربوج:  َتْكِذيٍب﴾  يِف  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ﴿َبِل  تعاىل:  قال 
اًبا﴾ ]النبأ: 28[. ُبوا بِآَياتِنَا ِكذَّ وقال: ﴿َوَكذَّ

َل( بتشديد العني عىل )التفعيل( يف عامة  جاء مصدر )َفعَّ
ال( يف بعض لغات العرب،  كالم العرب، وجاء عىل )فِعَّ
التفعيل،  عىل  منه  فاملصدر  فّعْلت  ))وأما  سيبويه:   قال 
لت،  جعلوا التاء التي يف أوله بداًل من العني الزائدة يف فعَّ
وجعلوا الياء بمنزلة ألف اإلفعال، فغرّيوا أوله كام غريوا 
تعذيًبا.  وعّذبته  تكسرًيا،  ته  كرسَّ قولك:  وذلك  آخره. 
ن  أ  أرادوا  مِحَّااًل،  ومحَّلته  ًما،  ِكالَّ كلَّمته  ناٌس:  قال  وقد 
جييئوا به عىل اإلفعال، فكرسوا أوله، وأحلقوا األلف قبل 
آخر حرف فيه، ومل يريدوا أن يبدلوا حرًفا مكان حرف، 

ومل حيذفوا... وقد قال اهلل عز وجل: 

اًبا﴾(()16٤(. ُبوا بِآَياتِنَا ِكذَّ ﴿َوَكذَّ

ال إىل أهل  وقد نسب الفراء التفعيل إىل أهل نجد، والِفعَّ
اًبا﴾:   ِكذَّ بِآَياتِنَا  ُبوا  ﴿َوَكذَّ تعاىل:  قوله  عند  فقال  اليمن، 
ِكّذاًبا،  به  كّذبت  يقولون:  فصيحة،  يامنية  لغة  ))وهي 

ال(  اًقا، وكّل فّعلت فمصدره )فِعَّ قت القميص ِخرَّ وَخرَّ
املروة: آحللُق  د، قال يل أعرايب منهم عىل  يف لغتهم مشدَّ
بني  وأنشدين بعض  يستفتيني،  ار؟  الِقصَّ أم  إليك  أحبُّ 

كالب:

َلَقْد طاَل ما َثبَّْطَتنِي َعْن َصَحاَبتِي 

اُؤها ِمْن ِشَفاِئَيا (()165(.                               َوَعْن ِحَوٍج ِقضَّ

ل( فاٍش يف كالم  وقال الزمرشي:  ))و)فِّعال( يف باب )َفعَّ
فصحاء من العرب، ال يقولون غريه، وسمعني بعضهم 
هَتا فِّساًرا ما ُسمع بمثله (()166(. ُ آية، فقال: لقد فرسَّ أفرسِّ

بأهل نجد بل هو  ا  التفعيل ليس خاصًّ أن  والذي يظهر 
فاٍش يف غري أهل تلك اللغة اليامنية.

اهلل،  كتاب  من  واحد  موضع  يف  )تكذيب(  لفظ  وجاء 
فاصلة،  جاء  اللفظني  وكال  موضعني،  يف  اب(  و)ِكذَّ
وجاء مناسًبا لفواصل اآليات، قال ابن عاشور عند قوله 

اًبا﴾:  ُبوا بِآَياتِنَا ِكذَّ تعاىل: ﴿َوَكذَّ

ملراعاة  التكذيب؛  دون  -هنا-  املصدُر  هذا  ))وُأْوثَِر   
ألف  نحو  عىل  فإهنا  السورة؛  هذه  فواصل  يف  التامثل 
التأسيس يف القوايف، والفواصل كاألسجاع، وحيسن يف 

األسجاع ما حيسن يف القوايف (()167(.

احُلْزن واحَلَزن

ْت َعْينَاُه ِمَن احْلُْزِن﴾ ]يوسف: 8٤[ وقال:  قال تعاىل: ﴿َواْبَيضَّ
ْمِع َحَزًنا﴾ ]التوبة: 92[. َأْعُينُُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ ﴿وَّ

قال اخلليل:  ))احلُْزن واحلََزن لغتان (()168(، وذكر الفراء 
أن الفتح يكثر يف لغة أهل احلجاز)169(، وقال الفاريس: 
إهنام لغتان مطردتان يف نحو: الُعجم والَعَجم، والُعْرب 
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)17٠( الفاريس، احلجة، 5/ ٤12. 

)171( ابن سيده، املخصص، ٤/ ٤٠5. 

)172( اخلليل، العني، مادة )حزن(. 

)173( الفاريس، احلجة، 5/ ٤12.

)17٤( اخلليل، العني، مادة )توب(. 

)175( الفراء، لغات القرآن، 363.

)176(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة )توب(.
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)177( األخفش، معاين القرآن، 2/ ٤98.

)178( ابن سيده املخصص، ٤/ 62.

)179( أبو عبيدة، جماز القرآن، 2/ 19٤.

)18٠( املربد، الكامل، 2/ 79٠.

)181( الطربي، جامع البيان، 2٠/ 277. 

)182( النحاس، معاين القرآن، 6/ 2٠2، وإعراب القرآن، ٤/ 26.

)183( الكفوي، الكليات، 6٠7. 

)18٤( اخلليل، العني، مادة )حلل(. 

)185( الفراء، لغات القرآن، 276.
)186( ابن قتيبة، غريب القرآن، 288.

يف  باًبا  املخصص  يف  سيدة  ابن  وعقد  والَعَرب)17٠(. 
َقم، والُعْدم والَعَدم،  ْقم والسَّ )ُفْعل وَفَعل( ذكر فيه: السُّ

َشد...)171(. ْشد والرَّ َخط، والرُّ ْخط والسَّ والسُّ

ق املعاجم بني )احلُْزن واحلََزن( يف املعنى غري أن  ومل تفرِّ
يف  بينهام  التفريق  العالء  بن  عمرو  أيب  عن  ذكر  اخلليل 

االستعامل، وحسب حالة اإلعراب، فقال: 

))وروي عن أيب عمرو ابن العالء: إذا جاء احلََزن منصوًبا 
فتحوه، وإذا جاء مكسوًرا أو مرفوًعا ضّموه، قال اهلل عز 

ْت َعْينَاُه ِمَن احْلُْزِن﴾  وقال عز اسمه:  وجل: ﴿َواْبَيضَّ

 .]92 ]التوبة:  َحَزًنا﴾  ْمِع  الدَّ ِمَن  َتِفيُض  َأْعُينُُهْم  وَّ وْا  ﴿َتَولَّ
اَم َأْشُكو َبثِّي َوُحْزيِن إىَِل اهللَِّ﴾   ]يوسف:  وقوُله عز وجّل: ﴿إِنَّ
86[ ضّموا احلاء هنا لكرسة النون كأنه جمرور يف استعامل 

الفعل (()172(. وهذا قول غريب مل أقف عىل من قال به 
غريه، وقد يكون إنام بناه عىل الغالب يف االستعامل، ال أنه 
الزم فيه؛ فقد قرأ محزة والكسائي من السبعة قوله تعاىل: 
ا َوَحَزًنا﴾ ]القصص: 8[ بضم احلاء) 173(،  ﴿لَِيُكوَن هَلُْم َعُدوًّ

وهو منصوب.

التوب والتوبة

قال تعاىل: ﴿َوَقابِِل التَّْوِب﴾ ]غافر: 3[ وقال: 

ِذي َيْقَبُل التَّْوَبَة﴾ ]الشورى: 25[. ﴿َوُهَو الَّ

القرآن  يف  )تاب(  مصدر  )التوبة(  لفظ  استعامل  جاء 
الكريم كثرًيا، وجاء لفظ )التوب( واخُتلف فيه:

- ذهب اخلليل)17٤(، والفراء)175(، وابن فارس)176(، إىل 
أنه مصدر، فيقال: تاب يتوب

توًبا، نحو: قال يقول قواًل.

- وذهب األخفش)177( إىل أنه مجع توبة،  كعْومة وعْوم 
للمربد،  القول  هذا  الفاريس  ونسب  السفينة،  عوم  يف 
أجاز  املربد  أن  والصحيح  سيده)178(،  ابن  عنه  نقله  فيام 

الوجهني -كام يف القول التايل-

والطربي)181 (،  واملربد)18٠(،  عبيدة)179(،  أبو  - وذهب 
يكون  وأن  مصدًرا  يكون  أن  جواز  إىل  والنحاس)182(، 

مجًعا.

مرات،  سبع  الكريم  القرآن  يف  )التوبة(  لفظ  وجاء 
و)التوب( مرة واحدة يف قوله تعاىل:

نِب َوَقابِِل التَّْوِب﴾ ]غافر: 3[ وهو يف هذا السياق  ﴿َغافِِر الذَّ
متسق مع الرتكيب وتقسيم الكالم، وهذا يؤيد قول من 

قال: إنه مصدر كالتوبة.

حّل وحالل

ُْم﴾ ]املائدة: 5[ وقال: قال تعاىل: ﴿َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ هلَّ

 ﴿َوُكُلوْا مِمَّا َرَزَقُكُم اهللَُّ َحاَلالً َطيًِّبا﴾ ]املائدة: 88[.

( قال الكفوي:   احِلّل واحلالل مصدران للفعل: )حلَّ حَيِلُّ
املضارع،  يف  بالكرس  حَيِلُّ  َحلَّ  مصدر  بالكرس  ))احِلّل 

وكذا احلالل (()183(.

واحد،  معنامها  العرب  عن  لغتان  واحلالل(  و)احِللُّ 
قتيبة)186(،  وابن  والفراء)185(،  اخلليل)18٤(،  ذلك  ذكر 
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)187( الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، 3/ ٤٠٤.

)188( النحاس، معاين القرآن، 3/ 361، وإعراب القرآن، ٤/ 2٤3.

)189( الفاريس، احلجة، 5/ 261. 

)19٠( الفراء، لغات القرآن، 276. 

)191( ابن جماهد، السبعة يف القراءات، ٤31.

)192( الفراء، معاين القرآن، 2/ 211. 

)193( اخلليل، العني، مادة )سلم(.) ٤( 

قتيبة، غريب  ابن  ونحوه:  القرآن، 1/ 25٠، 359.  عبيدة، جماز  أبو   )19٤(
القرآن، 81، والزجاج، معاين القرآن وإعرابه5/ 16.

)195( ابن حسنون، اللغات يف القرآن، 25.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)196( الفراء، لغات القرآن، 381- 382.

 /2 والتنوير،  والتحرير   ،23  /3 القرآن،  ألحكام  اجلامع  القرطبي،   )197(
276. ومل أجد هذا القول فيام بني يدي من كتب املربد.

والزجاج)187(، والنحاس)188(، والفاريس)189(.

وجاء استعامل لفظ )حالل( يف القرآن الكريم أكثر، فقد 
أربع  حالل  بمعنى:  )حل(  ووردت  مرات،  ست  ورد 

مرات.

)احِلْرم  واحلالل(:  )احلل  مقابل  يف  العرب  واستعملت 
ابن  قرأ  وقد  )احِلْرم(،  من  أشهر  و)احِلّل(  واحلرام( 
محزة  قراءة  وهي  َقْرَيٍة(  َعىَل  )َوِحْرٌم  عباس)19٠(: 
الفراء:   قال  بكر)191(،  أيب  رواية  يف  وعاصم  والكسائي 
ِحلٌّ  قولك:  بمنزلة  وهو  القراءة.  يف  أفشى  ))و)حرام( 

وحالل، وِحْرٌم وحرام (()192(.

َلم ْلم والسَّ ْلم والسِّ السَّ

]األنفال:  هَلَا﴾  َفاْجنَْح  ْلِم  لِلسَّ َجنَُحوْا  ﴿َوإِن  تعاىل:  قال 
َكآفًَّة﴾  ْلِم  السِّ يِف  اْدُخُلوْا  آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ َا  ﴿َياَأهيُّ وقال:   ]61

.]9٠ ]النساء:  َلَم﴾  السَّ إَِلْيُكُم  ﴿َوَأْلَقْوْا  وقال:   ]2٠8 ]البقرة: 

السني  بفتح  الكريم  القرآن  يف  )الّسلم(  لفظ  جاء 
وكرسها وسكون الالم، وفتح السني والالم قال اخلليل:  
واحد  ْلم  والسِّ ْلم  السَّ ويقال:  احلرب،  ضّد  ْلم:  ))والسَّ
ْلم  السَّ لغات:  ثالث  فيها  عبيدة  أبو  وذكر   ،)193())
ابن حسنون  وذكر  الصلح)19٤(.  َلم، وهو  والسَّ ْلم  والسِّ
بلغة قريش (()195(. والفتح  َلم( هو  ))الصلح  أن )السَّ
الفراء:   قال  للعرب،  لغتان  الالم  سكون  مع  والكرس 
ْلم، وسمعتها  ))أهل احلجاز يقولون يف الصلح: هو السَّ

ْلم (( السِّ بني متيم كذلك... وقيس يقولون:  من بعض 
ل الفراء فتح السني ، وقال: هو أحب إيّل. )196 (، وفضَّ

ذكره  ما  بناء عىل  اللفظ  هذا  لقريش وجهان يف  ويكون 
َلم(. ْلم والسَّ الفراء وابن حسنون: )السَّ

املذكورتني،  اآليتني  يف  ْلم(  والسَّ ْلم  السِّ  ( يف  واخُتِلف 
فقيل: مها بمعنى واحد، وقيل بالتفريق، ففّرَق أبو عمرو 
اإلسالم،  ْلم(:  )السِّ معنى:  فجعل  بينهام،  العالء  بن 
وقال:  التفرقة،  هذه  املربد  وأنكر  املساملة.  ْلم(:  و)السَّ
بالقياس،  ال  بالسامع  تؤخذ  إنام  هكذا،  تؤخذ  ال  اللغة 
أن  عاشور  ابن  وذكر  دليل)197(.  إىل  فّرق  من  وحيتاج 
ْلم( يف اآلية جيوز أن يكون بمعنى الصلح، واحتج  )السِّ

هلذا بأمور:

ْلم( بمعنى الصلح ال خالف فيه بني أئمة  - أن كون )السِّ
اللغة.

الذي  آمنوا(  الذين  أهيا  بـ)يا  أن هذا مقتىض خطاهبم   -
هو كاللقب للمسلمني.

أن  من  )ادخلوا(  يف  األمر  صيغة  مقتىض  هذا  أن   -
كان  أو  حاصاًل،  يكن  مل  فعل  حتصيل  طلب  حقيقتها 

ًطا يف بعضه. مفرَّ

الكريم،  القرآن  يف  واحدة  مرة  بالكرس  ْلم(  )السِّ وجاء 
ا  ً مفرسَّ َلم(  و)السَّ مرتني،  فسكون  بفتح  ْلم(  و)السَّ

بالصلح مرتني.

ْجز ْجز والرِّ الرُّ

ْجَز َفاْهُجْر﴾ ]املدثر: 5[ وقال:  قال تعاىل: ﴿َوالرُّ

اَمء﴾ ]البقرة: 59[. َن السَّ ِذيَن َظَلُموْا ِرْجزًا مِّ ﴿َفَأنَزْلنَا َعىَل الَّ

ْجز( بالكرس، فقيل: مها  ْجز( بالضم و)الرِّ اخُتلف يف )الرُّ
لغتان بمعنى واحد، وقيل: لكل لفظ معنى.
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)198( اخلليل، العني، مادة )رجز(.

)199( حييى بن سالم، التصاريف، 321.

)2٠٠( األخفش، معاين القرآن، 1/ 7٤.

)2٠1( اخلليل، العني، مادة )رجز(.

)2٠2( الفراء، لغات القرآن، ٤37.

)2٠3( الفراء، لغات القرآن، ٤37، ومعاين القرآن، 3/ 2٠٠. 

)2٠٤( أبو بكر السجستاين، غريب القرآن، 2٤7.

)2٠5( الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، 5/ 2٤5.

)2٠6( الزمرشي، الكشاف، ٤/ 6٤٤.

)2٠7( العكربي، التبيان، 1/ 67.

)2٠8( ابن جماهد، السبعة، 659.
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)2٠9( الفراء، لغات القرآن، 2٤5. 

)21٠( عبد اهلل بن احلسني بن حسنون، اللغات يف القرآن، 38.

)211( اخلليل، العني، مادة )خرج(.

)212( ابن دريد، االشتقاق، 267.

)213( الفراء، معاين القرآن، 2/ 159، ولغات القرآن، 2٤5.

)21٤( الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، 3/ 31٠. 

)215( القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، 12/ 1٤2.

) 216( الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، 3/ 31٠.

ساّلم)199(،  بن  وحييى  اخلليل)198(،  التفريق  إىل  فذهب 
ْجز(  )الرِّ معاين  من  اخلليل  فذكر  واألخفش)2٠٠(، 
بالكرس: العذاب، ووسواس الشيطان، وعبادة األوثان، 
الصنم،  فهو  َفاْهُجْر﴾  ْجَز  ﴿َوالرُّ تعاىل:  قوله  يف  أما 

وتكرس الراء فيه وتضم)2٠1(.

ْجز(:  و)الرِّ األوثان،  ْجز(:  )الرُّ يقول:  جماهد  وكان 
العذاب)2٠2(.

الراء،  يرفعون  احلجاز  فأهل  لغتان،  أهنام  الفراء  واختار 
ْجز()2٠3(. وذهب إىل  ومتيم وعامة العرب يقولون: )الرِّ
والزجاج) السجستاين)2٠٤(،  بكر  أبو  واحد  بمعنى  أهنام 
الرجز:  قالوا:   .) 2٠5(،والزمرشي)2٠6(،والعكربي)2٠7 

ما  اهجر  َفاْهُجْر﴾:  ْجَز  ﴿َوالرُّ قوله:  ومعنى  العذاب، 
يؤديك إىل عذاب اهلل.

قرأها  َفاْهُجْر﴾  ْجَز  ﴿َوالرُّ يف  بالضم  ْجز(  )الرُّ وقراءة 
وأبو  السبعة،  باقي  وقرأ  عاصم،  عن  واملفضل  حفص 

بكر عن عاصم بكرس الراء)2٠8(.

يف  بالكرس  وجاءت  اآلية،  هذه  غري  يف  بالضم  ترد  ومل 
تسعة مواضع.

َخْرج وَخَراج

قال تعاىل:

﴾ ]املؤمنون: 72[.  ﴿َأْم َتْسَأهُلُْم َخْرًجا َفَخَراُج َربَِّك َخرْيٌ

لغتان)2٠9(،  مها  فقيل:  واخلراج(  )اخلَْرج  يف  اخُتلف 
إن   فقال:  حسنون  ابن  ونسبهام  وحًدا،  معنامها  فيكون 
)))خْرًجا( يعني: ُجْعاًل، بغري ألف بلغة محري، و)خراًجا( 
بلغة قريش (()21٠(، وقال اخلليل:  ))واخلَْرج واخلراج: 
ما خُيَرج من املال يف السنة بقدر معلوم (()211(. وذهب 
الفراء)213(،  وذهب  دريد)212(،  ابن  واحد  أهنام  إىل 
والزجاج)21٤(إىل التفريق يف الصيغة، دون املعنى، فقاال: 
واحلصاد،  كاحلَْصد  االسم،  واخلراج  املصدر،  اخلَْرج 

والنَّْول والنوال.

وذهب إىل التفريق يف املعنى أبو عمرو بن العالء، فقال: 
وقال  به)215(.  تربعت  ما  واخلرج  لزمك،  ما  اخلراج 

الزجاج:  ))اخلرج: الفيء، واخلراج: الرضيبة (()216(.

واألقرب عدم التفريق؛ ألمور:

-أنه ُنصَّ عىل أهنام لغتان، وُنِسبتا، فتكونان بمعنى واحد.

-أهنام جاءا يف سياق واحد دالٍّ عىل عدم التفريق، موٍح 
بأن ما عند اهلل خري مما عند الناس: 

.﴾ ﴿َأْم َتْسَأهُلُْم َخْرًجا َفَخَراُج َربَِّك َخرْيٌ

- أنه ُقرئ يف السبعة كلُّ لفظ مكان اآلخر، فقد 

يف  ألف  بغري  َربِّك(  َفَخْرُج  )َخْرًجا  عامر:  ابن  ))قرأ 
وعاصم:  عمرو  وأبو  ونافع  كثري  ابن  وقرأ  احلرفني. 
محزة  وقرأ  بألف.  َربِّك(  )َفَخَراُج  ألف  بغري  )َخْرًجا( 
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)217( ابن جماهد، السبعة، ٤٤7. 

)218( الشنقيطي، أضواء البيان، 5/ 3٤٤. 

)219( اخلليل، العني، مادة )عجب(.

)22٠( ابن خالويه، إعراب ثالثني سورة، 162.

)221( املعري، الالمع العزيزي، 1/ 51. 

)222( الفراء، معاين القرآن، 2/ 398، ولغات القرآن، 351.

)223( أبو بكر السجستاين، غريب القرآن، 3٤٤.

)22٤( أبو عمر الزاهد، ياقوتة الرصاط، ٤35، عن ثعلب عن ابن األعرايب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)225( ابن دريد، االشتقاق، 65.

)226( الواحدي، التفسري البسيط، 19/ 153. 

)227( الزجاج، معاين القرآن وإعرابه، 5/ 23٠.

)228( ابن دريد، اجلمهرة، )ب- ر- ك(.

مجيًعا  احلرفني  يف  َربِّك(  َفَخراُج  )َخراًجا  والكسائي: 
باأللف (()217(.

واختار الشنقيطي عدم التفريق، فقال:

وأهنام  واحد،  واخلراج(  )اخلَْرج  معنى  أن  ))والتحقيق 
لغتان فصيحتان، وقراءتان سبعيتان، خالًفا ملن زعم أن 

بني معنامها فرًقا (()218(.

الكريم مرتني، و)َخَراج(  القرآن  )َخْرج( يف  لفظ  وجاء 
مرة واحدة.

عجيب وُعجاب

ٌء َعِجيٌب﴾ ]هود: 72[ وقال: قال تعاىل: ﴿إِنَّ َهَذا َليَشْ

ٌء ُعَجاٌب﴾ ]ص: 5[. ﴿إِنَّ َهَذا َليَشْ

أبمعنى واحٍد مها  اخُتلف يف لفظي )عجيب وعجاب( 
 ،)22٠ خالويه)  وابن   ،)219 اخلليل)  فذهب  بمعنيني؟  أم 
)ُعَجاب(  إن  وقالوا:  املعنى،  اختالف  إىل  واملعري)221( 
العجيب  فأما  فرق،  ))بينهام  اخلليل:  قال  مبالغة،  فيها 
 )) العجب  حد  جاوز  فالذي  الُعَجاب  وأما  فالَعَجب، 
وقال املعري:  ))فعيل إذا أريد به املبالغة ُنِقل إىل ُفَعال، 
ذلك:  من  ال،  ُفعَّ فقالوا:  شّددوا،  الزيادة  أرادوا  فإذا 
عجيب وعَجاب، فإذا أرادوا أن يزيدوا للمبالغة قالوا: 

اب ((. ُعجَّ

وابن  السجستاين)223(،  بكر  وأبو  الفراء)222(،  وذهب 
األعرايب) 22٤( إىل أهنام بمعنى واحد، وإيراد الفراء هلا يف 

دريد)225(،  ابن  ونّص  لغتان،  أهنام  يقتيض  القرآن  لغات 
والواحدي عن مقاتل)226( أن صيغة )ُفَعال( لغة يامنية، 

وُنِسبت ألزد شنوءة.

 وعدم التفريق أوىل؛ ملا ييل: 

املعنى،  احتاد  لغتان؛ ومقتىض ذلك  أهنام  أنه ُنصَّ عىل   -
ولو كانت الصيغتان بلغة واحدة لكان التفريق أوىل.

وجاءتا  فاصلتني،  القرآن  يف  جاءتا  الصيغتني  أن   -
أن  عىل  فدّل  سياقهام،  يف  اآليات  لفواصل  مناسبتني 
التفريق  وليس  االستعامل،  اختالف  يف  أثًرا  للفاصلة 

الختالف املعنى، واهلل أعلم.

وجاءت )عجيب( يف القرآن يف موضعني، و)ُعجاب( يف 
موضع واحد.

َكبرِي وُكبَّار

قال تعاىل: ﴿إِْن َأنُتْم إاِلَّ يِف َضالٍل َكبرٍِي﴾ ]امللك: 9[ وقال: 
﴿َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّاًرا﴾ ]نوح: 22[.

ال( قريب مما قيل يف )فعيل وُفَعال(  ما ُيقال يف )فعيل وُفعَّ
ااًل( آكد يف املبالغة  غري أن من يرون التفريق يرون أن )ُفعَّ

من )ُفَعال(، كام سبق يف كالم املعري.

وقال الزجاج: 

))يقال: مكر كبري وكبَّار وُكَبار يف معنى واحد (()227(. 
ويؤيد هذا ما ذكره ابن دريد حيث قال:  ))و)ُكبَّار( يف 
ال( وهي لغة يامنية، أهل اليمن يسمون الرجل  وزن )ُفعَّ

الكبري: ُكبَّاًرا (()228(.

ملناسبة  جاءت  الصيغة  هذه  أن  املعنى  احتاد  ويؤيد 
ْ َيِزْدُه َماُلُه َوَوَلُدُه  َبُعوا َمن ملَّ الفاصلة القرآنية قبلها: ﴿َواتَّ
إاِلَّ َخَساًرا﴾]نوح: 21[ ومل ترد يف غري هذا املوضع، وجاءت 

صيغة )فعيل(: )كبري( يف أربعني موضًعا.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)229( سيبويه، الكتاب، ٤/ 2٤3- 2٤٤.

 /21 الغيب،  مفاتيح  والرازي،   .٤9٤ القراءات،  معاين  األزهري،   )23٠(
 .٤83

)231( الفراء، لغات القرآن، 2٤2.

)232( الفراء، معاين القرآن، 3/ 22٤.

)233( األزهري، معاين القراءات، ٤9٤.

)23٤( الفاريس، احلجة، 2/ 31، 5/ 159.

)235( النحاس، إعراب القرآن، 5/ 12٠. 

)236( الفاريس، احلجة، 6/ 2٤1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)237( سورة الطالق.

)238( الفراء، معاين القرآن، 3/ 1٠7.

)239( العكربي، التبيان، 2/ 86٠. 

)2٤٠( الزبيدي، تاج العروس، مادة )طلع(.

)2٤1( سيبويه، الكتاب، ٤/ 9٠.

ُنْكر وُنُكر

َقْد ِجْئَت َشْيًئا نُّْكًرا﴾ ]الكهف: 7٤[ وقال: قال تعاىل: ﴿لَّ

ٍء نُُّكٍر﴾ ]القمر: 6[. اِع إىَِل يَشْ  ﴿َيْوَم َيْدُع الدَّ

جاء لفظ )نكر( يف القرآن الكريم مثقاًل: )ُنُكر( ومفًفا: 
)ُنْكر(، وهي يف األصل صفة عىل )ُفُعل()229(، وخُتَفَّف 
الفراء  وجعل  بمعنى)23٠(،  لغتان  ومها  العني،  بإسكان 

التثقيل لغة أهل احلجاز والتخفيف ألهل نجد)231(.

جاء  االستعامل  يف  التنوع  هذا  أن  عىل  واحد  غري  ونصَّ 
نزل  القرآن  ))وكأن  الفراء:   فقال  الفواصل،  ملراعاة 
ترى  أال  املقاطع،  موافقة  من  العرب  يستحب  ما  عىل 
ٍء نُُّكٍر﴾ فثقل يف )اقرتبت( ألن آياهتا  أنه قال:  ﴿إىَِل يَشْ
ْبنَاَها َعَذاًبا  مثقلة، قال: ﴿َفَحاَسْبنَاَها ِحَساًبا َشِديًدا َوَعذَّ
نُّْكًرا﴾ ]الطالق: 8[ فاجتمع القراء عىل تثقيل األول وختفيف 
األزهري)233(،  أيًضا  هذا  إىل  وذهب   ،)232()) هذا 
ذكره  ما  وأنكر  ذلك،  النحاس  ورّد  والفاريس)23٤(. 
الفراء، فقال:  ))وهذا غلط قبيح، فقد قرأ عبد اهلل بن كثري:

نُُّكٍر﴾ بإسكان الكاف، وهذا  ٍء  إىَِل يَشْ اِع  الدَّ َيْدُع  ﴿َيْوَم 
الذي جاء به من اتفاق اآليات ال يستتبُّ وال ينقاس ((
)235(. وما ذكره من أن ابن كثري قرأ بالسكون صحيح، 

إنكار  وأما  السبعة)236(،  من  القراءة  هبذه  انفرد  وقد 
موافقة رؤوس اآليات فال ُيسلَّم للنحاس، فهو كثري يف 
القرآن، وعليه قراءة اجلمهور، وهو رأي غري واحد من 

العلامء، كام سبق.

موضع  يف  والتثقيل  مواضع،  ثالثة  يف  التخفيف  وجاء 

واحد.

- وغالب ما قيل يف: )ُنْكر وُنُكر( يقال يف:

ُنْذر وُنُذر

قال تعاىل: ﴿ُعْذًرا َأْو ُنْذًرا﴾ ]املرسالت: 6[ وقال: 

﴿َفَكْيَف َكاَن َعَذايِب َوُنُذِر﴾ ]القمر: 16[.

كان  فكيف  معناه:  مصدر،  -ههنا-  الفراء:))النُُّذر  قال 
الن، كام  فان ويثقَّ ُنْذًرا﴾ خيفَّ َأْو  إنذاري؟ ومثله: ﴿ُعْذًرا 
يف  وُخفِّف  )اقرتبت(،  يف  ل  فُثقِّ نُُّكٍر﴾  ٍء  يَشْ ﴿إىَِل  قال: 

سورة النساء القرصى)237(، فقيل: ُنْكًرا (()238(.

َمْطِلع وَمْطَلع

 ]9٠ ]الكهف:  ْمِس﴾  الشَّ َمْطِلَع  َبَلَغ  إَِذا  ﴿َحتَّى  تعاىل:  قال 
وقال: ﴿َسالٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر﴾ ]القدر: 5[.

أن  جيوز  الشمس(  و)مطِلع  مصدر،  الفجر(  )))مطَلع   
يكون مكاًنا، وأن يكون مصدًرا، واملضاف حمذوف؛ أي: 

مكان طلوع الشمس (()239(، وجاء يف تاج العروس: 

))املطَلع بالفتح: الطلوع... إال أن العرب تقول: طلعت 
املصدر(( يريدون  وهم  فيكرسون،  مطِلًعا،  الشمس 

.)2٤٠(

فإذا كان )مطِلع الشمس( مصدًرا فيكون هذا من تعدد 
االستعامل يف القرآن الكريم، ويؤيِّد هذا أن سيبويه ذكر 
يفتحون،  احلجاز  وأهل  تكرس،  متياًم  وأن  لغتان،  أهنام 
أتيُتك عند مطِلع  قال:  ))وقد كرسوا املصدر... قالوا: 
الشمس؛ أي: عند طلوع الشمس. وهذه لغة متيم. وأما 

أهل احلجاز فيفتحون (()2٤1(. 
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وجاء كال اللفظني مرة واحدة يف كتاب اهلل.

اخلامتة

والصالة  فأكثر،  وأعطى  ويرّس،  أعان  ما  عىل  هلل  احلمد 
آله  وعىل  املرسلني،  خري  األمني  اهلادي  عىل  والسالم 

وصحبه أمجعني                          

 أما بعد:

فهذه أبرز نتائج هذا البحث:

- قد ترد املادة اللغوية يف القرآن الكريم بأكثر من صيغة 
واستعامل واملعنى واحد.

- للفاصلة القرآنية أثر كبري يف تعدد االستعامالت يف كثري 
من املواضع.

لبعض  لغات  هي  املتعددة  االستعامالت  من  كثري   -
العرب.

- جميء كلمة عىل لغة من لغات العرب يف القرآن الكريم 
ُيِشيع استعامهلا، وإن كانت هذه اللغة قليلة، فال ُترّد نسبة 
لغة إىل أولئك القوم من العرب لورودها يف شعر غريهم 

بعد نزول القرآن.

- ما جاء عىل أكثر من لغة فالغالب جييء عىل لغة أهل 
احلجاز، فتجد لغة أهل احلجاز يف أحد االستعامالت يف 
مواضع كثرية، وجتد لغة غريهم يف موضع واحد مثاًل، 

وربام روعي فيه مناسبة الفواصل.

ثالثة  إىل  الواحدة  املادة  يف  االستعامل  تعدد  يصل  قد   -
وَسْلم  وِسْلم  وُكْفران،  وُكفور  ُكْفر  مثل:  استعامالت، 

وَسَلم، والغالب يرد باستعاملني.

املراجع

 * األخفش؛ سعيد بن مسعدة )221هـ(:

عامل  )بريوت،  الورد  األمري  عبد  حتقيق:  القرآن،  معاين 
الكتب، 1٤٠5هـ(.

* األزهري؛ أبو منصور حممد بن أمحد )37٠هـ(:

)بريوت،  مرعب  عوض  حممد  حتقيق:  اللغة،  هتذيب   -

دار إحياء الرتاث العريب، 2٠٠1م(.

دار  )طنطا،  الشعباين  حممد  حتقيق:  القراءات،  معاين   -
الصحابة، د ت(.

* األعشى؛ ميمون بن قيس بن جندل )11هـ(:

وزارة  )الدوحة،  الرضواين  حممود  حتقيق:  الديوان،   -
الثقافة، 2٠1٠م(.

*  األنباري؛ أبو الربكات عبدالرمحن بن حممد )577هـ(:

- اإلنصاف يف مسائل اخلالف )بريوت، املكتبة العرصية، 
1٤1٤هـ(.

* ابن األنباري؛ أبو بكر حممد بن القاسم )328هـ(:

عضيمة  اخلالق  عبد  حممد  حتقيق:  واملؤنث،  املذكر   -
)القاهرة، وزارة األوقاف، 1٤35هـ(.

* جرير بن عطية اخلطفى )11٤هـ(:

دار  )مرص  طه  أمني  حممد  نعامن  حتقيق:  -الديوان، 
املعارف، د.ت(.

- الديوان، حتقيق: تاج الدين شلق )بريوت، دار الكتاب 
العريب، 1٤13هـ(.

* ابن اجلزري؛ أبو اخلري حممد بن حممد )833هـ(:

الضباع  حممد  عيل  عناية:  العرش،  القراءات  يف  النرش 
)املطبعة التجارية الكربى، د.ت(.

* ابن جزي؛ أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد الكلبي 
الغرناطي )7٤1هـ(:

اخلالدي  اهلل  عبد  حتقيق:  التنزيل،  لعلوم  التسهيل   -
)بريوت، دار األرقم، 1٤16هـ(.

* ابن جني؛ أبو الفتح عثامن )392هـ(:

دار  )مرص،  النجار  عيل  حممد  حتقيق:  اخلصائص،   -
الكتب املرصية، 1952م(.

النجار،  عبداحلليم  النجدي،  عيل  حتقيق:  املحتسب،   -
للشؤون  األعىل  املجلس  )القاهرة،  شلبي  عبدالفتاح 
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اإلسالمية، 1386هـ(.

- املذكر واملؤنث، حتقيق: مصطفى عيل قرمد )املنصورة، 
املكتبة العرصية، 1٤37هـ(.

* اجلوهري؛ أبو نرص إسامعيل بن محاد )393هـ(:

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق: أمحد عبد 
الغفور عطار )بريوت، دار العلم للماليني، 1٤٠7هـ(.

* ابن خالويه؛ احلسني بن أمحد )37٠هـ(:

املرصية،  الكتب  دار  )مرص،  سورة  ثالثني  إعراب   -
136٠هـ(.

- ليس يف كالم العرب، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار 
)مكة املكرمة، د ن، 1399هـ(.

* اخلطيب؛ عبد اللطيف بن حممد:

- معجم القراءات )دمشق، دار سعد الدين، 1٤3٠هـ(.

* اخلليل بن أمحد الفراهيدي )175هـ(:

وإبراهيم  املخزومي  مهدي  حتقيق:  العني،  -كتاب 
السامرائي )دار ومكتبة اهلالل(.

* ابن حسنون؛ عبد اهلل بن احلسني املقرئ:

املنجد  الدين  صالح  حتقيق:  القرآن،  يف  اللغات   -
)القاهرة، مطبعة الرسالة، 1365هـ(.

* أبو حيان؛ حممد بن يوسف )7٤5هـ(:

رجب  حتقيق:  العرب،  لسان  من  الرضب  ارتشاف   -  
عثامن حممد )القاهرة، مكتبة اخلانجي، 1٤18(.

-البحر املحيط، حتقيق: عبد اهلل الرتكي )القاهرة، مركز 
هجر، 1٤36هـ(.

)دمشق،  هنداوي  حسن  حتقيق:  والتكميل،  التذييل   -
دار القلم، 1٤18هـ(.

* ابن دريد؛ أبو بكر حممد بن احلسن )321هـ(:

- االشتقاق، حتقيق: عبد السالم هارون )القاهرة، مكتبة 

اخلانجي، د ت(. 

-مجهرة اللغة، حتقيق: رمزي بعلبكي )بريوت، دار العلم 
للماليني، 1987م(.

* ديوان اهلذليني، إعداد: دار الكتب املرصية )القاهرة، 
الدار القومية للطباعة والنرش، 1385هـ(.

* الرازي؛ فخر الدين حممد بن عمر )6٠6هـ(:

الغيب(، )بريوت، دار  الكبري املسّمى )مفاتيح  التفسري   
الكتب العلمية، 1٤21هـ(.

* الزاهد؛ أبو عمر حممد بن عبد الواحد البغدادي )غالم 
ثعلب( )3٤5هـ(:

الرتكستاين  يعقوب  بن  الرصاط، حتقيق: حممد  ياقوتة   -
)املدينة، مكتبة العلوم واحلكم، 1٤23هـ(.

* الزبيدي؛ حممد مرتىض احلسيني )12٠5هـ(:

من  مجع  حتقيق:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   -
املحققني )الكويت، وزارة اإلعالم، 1٤1٤هـ(.

* الزجاج؛ أبو إسحاق إبراهيم بن الرسي )311هـ(:

- معاين القرآن وإعرابه، حتقيق: عبداجلليل عبده شلبي 
)بريوت، عامل الكتب، 1٤٠8هـ(.

* الزركيش؛ بدر الدين حممد بن عبد اهلل )79٤هـ(:

الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  القرآن،  علوم  يف  الربهان   -
إبراهيم )القاهرة، عيسى البايب احللبي، 1376هـ(.

* الزمرشي؛ جار اهلل حممود بن عمر )538هـ(:

 الكشاف )بريوت، دار الكتاب العريب، 1٤٠7(.

* أبو زيد األنصاري )215هـ(:

أمحد  القادر  عبد  حممد  حتقيق:  اللغة،  يف  النوادر   -
)القاهرة، دار الرشوق، 1٤٠1هـ(.

* السجستاين؛ أبو بكر حممد بن عزير )33٠هـ(:

- غريب القرآن، حتقيق: حممد أديب مجران )سوريا، دار 
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قتيبة، 1٤16هـ(.

عثامن  بن  حممد  بن  سهل  حاتم  أبو  السجستاين؛   *
)255هـ(:

 ( العطية  إبراهيم  خليل  حتقيق:  وأفعلت،  فعلت   -
بريوت، دار صادر، 1٤16هـ(.

دار  )دمشق،  الضامن  حاتم  حتقيق:  واملؤنث،  املذكر   -
الفكر، 1997م(.

دار  )بريوت،  الضامن  حاتم  حتقيق:  النخلة،  كتاب   -
البشائر، 1٤22هـ(.

* ابن الرساج؛أبو بكر حممد بن سهل )316هـ(:

 األصول يف النحو، حتقيق: عبد احلسني الفتيل )بريوت، 
مؤسسة الرسالة، 1٤٠5هـ(.

* ابن سالم؛ حييى بن حممد بن حييى )2٠٠هـ(:

النوادر  دار  )مرص،  شلبي  هند  حتقيق:  التصاريف،   -
القيمة، 1٤33هـ(.

* السلمي؛ العباس بن مرداس )18هـ(:

الديوان، مجع وحتقيق: حييى اجلبوري )بريوت، مؤسسة 
الرسالة، 1٤12ه(.

* السمني احللبي؛ أمحد بن يوسف )756هـ(:

أمحد  حتقيق:  املكنون،  الكتاب  علوم  يف  املصون  الدر   
اخلراط )ط2، دمشق، دار القلم، 1٤2٤(.

* سيبويه؛ أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب )18٠هـ(:

دار  )بريوت،  هارون  عبدالسالم  حتقيق:  الكتاب،   -
اجليل، مصورة عن الطبعة املرصية(.

* ابن سيده؛ أبو احلسن عيل بن إسامعيل )٤58هـ(:

- املخصص، حتقيق : خليل إبراهم جفال )بريوت، دار 
إحياء الرتاث العريب،1٤17هـ(ـ

- املحكم واملحيط األعظم، حتقيق: عبد احلميد هنداوي 
)بريوت، دار الكتب العلمية، 2٠٠٠م(.

* السريايف؛ أبو سعيد احلسن بن عبداهلل )368هـ(:

- رشح كتاب سيبويه، حتقيق: أمحد مهديل وعيل سيد عيل 
)بريوت، دار الكتب العلمية، 2٠٠8م(.

* السيوطي؛ جالل الدين بن عبدالرمحن)911هـ(:

عيل  فؤاد  حتقيق:  وأنواعها،  اللغة  علوم  يف  املزهر   -
منصور )بريوت، دار الكتب العلمية، 1998م(.

* الشنقيطي؛ حممد األمني بن حممد املختار )1393هـ(:

- أضواء البيان )بريوت، دار الفكر، 1٤15هـ(.

بن عباد بن  القاسم إسامعيل  أبو  بن عباد؛  الصاحب   *
العباس )385هـ(:

ياسني  آل  حسن  حممد  حتقيق:  اللغة،  يف  املحيط   -
)بريوت، عامل الكتب، 1٤1٤هـ(.

* الطربي؛ أبو جعفر حممد بن جرير )31٠هـ(:

البيان يف تفسري القرآن، حتقيق: عبد اهلل الرتكي  -جامع 
)القاهرة، دار هجر، 1٤22هـ(. 

* طرفة بن العبد البكري:

درية  حتقيق:  الشنتمري،  األعلم  رشح  الديوان،   -  
العربية  املؤسسة  )بريوت،  الصقال  ولطفي  اخلطيب، 

للدراسات والنرش، 2٠٠٠م(.

* ابن عاشور؛ حممد الطاهر )139٤هـ(:

- التحرير والتنوير )تونس، دار سحنون، 1997م(.

* أبو عبيدة؛ معمر بن املثنى )21٠هـ(:

)بريوت،  سزكني  فؤاد  حممد  حتقيق:  القرآن،  جماز   -
مؤسسة الرسالة، 1٤٠1هـ(.

* العتيبي؛ تركي بن سهو:

املدين،  مطبعة  )القاهرة،  الرضير  معاوية  بن  هشام   -
1٤16هـ(.

* ابن عصفور؛ عيل بن مؤمن اإلشبييل )669هـ(:
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- املمتع يف الترصيف، حتقيق: فخر الدين قباوه ) بريوت، 
دار املعرفة، 1٤٠7هـ(.

* عضيمة؛ حممد عبداخلالق )1٤٠٤هـ(:

دراسات ألسلوب القرآن الكريم )القاهرة، دار احلديث، 
1٤25هـ(.

* العكربي؛ أبو البقاء عبداهلل بن احلسني )616هـ(:

-  التبيان يف إعراب القرآن، حتقيق: عيل حممد البجاوي 
)ط2، بريوت، دار اجليل، 1٤٠7هـ(.

* عاميرة؛ إسامعيل أمحد )1٤38هـ(:

السامية  واللغات  العربية  اللغة  بني  التأنيث  ظاهرة   -
)عاّمن، دار حنني، 1٤13هـ(.

* عمر بن أيب ربيعة املخزومي )93هـ(:

- الديوان، رشح وحتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد 
)القاهرة، مطبعة السعادة، 138٠هـ(.

إبراهيم بن احلسني  بن  إبراهيم إسحاق  أبو  الفارايب؛   *
)35٠هـ(:

دار  )القاهرة،  عمر  متار  أمحد  حتقيق:  األدب،  ديوان   
الشعب، 1٤2٤هـ(.

* ابن فارس؛ أمحد بن فارس بن زكريا)395هـ(:

 مقاييس اللغة، حتقيق: عبدالسالم هارون )بريوت، دار 
الفكر، 1399هـ(.

عبدالغفار  بن  أمحد  بن  احلسن  عيل  أبو  الفاريس؛   *
)377هـ(:

-  احلجة للقّراء السبعة، حتقيق: بدر الدين قهوجي وبشري 
جوجيايت )دمشق، دار املأمون للرتاث، 1٤13هـ(.

  * الفراء؛ أبو زكرّيا حييى بن زياد )2٠7هـ(:

البييل  الرفاعي  املوايف  وتعليق،  رشح  القرآن،  لغات   -
)املنصورة، املكتبة العرصية، 1٤37هـ(.

- املذكر واملؤنث، حتقيق: رمضان عبد التواب )القاهرة، 

دار الرتاث، 1989م(.

النجار،  حممد  نجايت،  أمحد  حتقيق:  القرآن،  معاين   -
عبدالفتاح شلبي، عيل ناصف )مرص، دار املرصية ودار 

الرسور، د.ت(.

*  الفرزدق؛ مّهام بن غالب )11٠هـ(:

الديوان، مجعه ورشحه: عبداهلل الصاوي )القاهرة، مكتبة 
ابن تيمية،135٤هـ(.

* ابن قتيبة؛أبو حممد عبداهلل بن مسلم )276هـ(:

الدين عبد احلميد  الكاتب، حتقيق: حممد حميي  -  أدب 
)مرص، املكتبة التجارية، 1963م(.

دار  )بريوت،  صقر  السيد  حتقيق:  القرآن،  غريب   -
الكتب العلمية، 1398هـ(.

* القرطبي؛ أبو عبداهلل حممد بن أمحد )671هـ(:

الربدوين وإبراهيم  القرآن، حتقيق: أمحد  اجلامع ألحكام 
أطفيش )القاهرة، دار الكتب املرصية، 138٤هـ(.

* الكفوي؛أبو البقاء أيوب بن موسى )1٠12هـ(:

املرصي  وحممد  درويش  عدنان  حتقيق:  الكليات، 
)بريوت، مؤسسة الرسالة، 1٤19هـ(.

* لبيد بن ربيعة العامري)٤1هـ(: 

وزارة  )الكويت،  عباس  إحسان  حتقيق:  الديوان،   -
اإلعالم، 198٤م(

* املربد؛ أبو العباس حممد بن يزيد )285هـ(:

بريوت،  )ط٤،  الدايل  أمحد  حممد  حتقيق:  الكامل،   -
مؤسسة الرسالة، 1٤25هـ(.

- املذكر واملؤنث، حتقيق: رمضان عبد التواب وصالح 
الدين اهلادي )القاهرة، دار الكتب، 197٠م(.

- املقتضب، حتقيق: حممد عبداخلالق عضيمة )القاهرة، 
وزارة األوقاف، 1٤15هـ(.

* ابن جماهد؛ أبو بكر أمحد بن موسى )32٤هـ(:
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)ط2،  ضيف  شوقي  حتقيق:  القراءات،  يف  السبعة 
القاهرة، دار املعارف، 1٤٠٠هـ(.

* املعري؛ أبو العالء أمحد بن عبد اهلل )٤٤9هـ(:

اهلل  عبد  املتنبي، حتقيق:  ديوان  العزيزي رشح  الالمع   -
الفالح )مرص، دار الصحوة، 1٤36هـ(.

* مكي؛ بن أيب طالب القييس )٤37هـ(:

السواس  القرآن، حتقيق: ياسني حممد  - مشكل إعراب 
)دمشق، دار املأمون للرتاث، د.ت(.

* النحاس؛ أبو جعفر أمحد بن حممد )338هـ(:

- إعراب القرآن،حتقيق: زهري غازي زاهد )بريوت، عامل 
الكتب، 1٤26هـ(.

)مكة  الصابوين  عيل  حممد  حتقيق:  القرآن،  معاين   -
املكرمة، جامعة أم القرى، 1٤٠9هـ(.

* الواحدي؛ أبو احلسن عيل بن أمحد )٤68هـ(:

)الرياض،  املحققني  من  مجع  حتقيق:  البسيط،  التفسري 
جامعة اإلمام، 1٤3٠هـ(.

* ابن يعيش؛ يعيش بن عيل )6٤3هـ(:

- رشح املفصل، حتقيق: عبد اللطيف اخلطيب )الكويت، 
دار العروبة، 1٤35هـ(.
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Ibrahim Al-Attiyah (Beirut, Dar Sader, 
1416 AH).

-The Masculine and The Feminine, in-
vestigated by: Hatim Al-Damen (Da-
mascus, Dar Al-Fikr, 1997).

-The Palm Book, investigated: Hatim 
Al-Damen (Beirut, Dar Al-Bashaer, 
1422 AH).

-Ibn al-Sarraj: Abu Bakr Muhammad 
ibnSahl (316 AH):Fundamentals in 
Grammar, investigated by: Abd al-Hus-
sein al-Fatli (Beirut, Al-Risala Founda-
tion, 1405 AH).

-Ibn Salam: Yahya bin Muhammad bin 
Yahya (200 AH):-

Syntax, investigated by : Hind Shala-
by (Egypt, Dar Al-Nawader Al-Faqih, 
1433 AH).

-Al-Salami: Al-Abbas bin Mardas (18 
AH):Al-Diwan, collected and inves-
tigated by: Yahya Al-Jubouri (Beirut, 
Al-Risala Foundation, 1412 AH).

- Al-Sami Al-Halabi: Ahmed bin 
Youssef (756 AH): Al-Dur Al-Masoun 
in the Sciences of the Comprehen-
sible Book, investigated by: Ahmed 
Al-Kharrat (2nd floor, Damascus, Dar 
Al-Qalam, 1424).
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-Sibawayh: Abu Bishr Amr bin Othman 
bin Qanbar (180 AH):The book, inves-
tigated: Abdel Salam Haroun (Beirut, 
Dar Al-Jeel, printed upon the Egyptian 
edition).

-Ibn Sayyidah: Abu al-Hasan Ali bin 
Ismail (458 AH): The Assigned, inves-
tigated: Khalil Ibrahim Jaffal (Beirut, 
House of Arab Heritage Revival, 1417 
AH)

-Arbitrator and the Great Perimeter, in-
vestigated: Abdel Hamid Hindawi (Bei-
rut, Dar Al-Kutub Al-Alami, 2000 AD).

-Al-Serafi: Abu Saeed Al-Hassan bin 
Abdullah (368 AH):The Explanation 
of Sibawayh›s book, investigated by 
: Ahmed Mahdali and Ali Sayed Ali 
(Beirut, Dar Al-Kutub Al-Alami, 2008).

-Al-Suyuti: Jalaluddin bin Abdul-Rah-
man (911 AH):Al-Mizhar in Language 
Sciences and its Types, investigated by: 
Fouad Ali Mansour (Beirut, Dar Al-Ku-
tub Al-Alami, 1998).

-Al-Shanqeeti: Muhammad al-Amin 
bin Muhammad al-Mukhtar (1393 
AH):Al-Bayan Lights (Beirut, Dar Al-
Fikr, 1415 AH).

- Al-Saheb bin Abbad; Abu Al-Qasim 
Ismail bin Abbad bin Al-Abbas (385 
AH):- Al Moheet in the language, in-
vestigated by: Muhammad Hassan Al 
Yassin (Beirut, the world of books, 
1414 AH)

-Al-Tabari: Abu Ja`far Muhammad bin 
Jarir (310 AH):- Jamaa Al Bayaan  in 
The Interpreting the Qur’an, investigat-
ed: Abdullah Al-Turki (Cairo, Dar Ha-
jar, 1422 AH).

-Tarfa Bin Al-Abd Al-Bakri: Al-Diwan, 
The interpretation of Al-Shantamri, in-
vestigated by:Deryat Al-Khatib, and 
Lotfi Al-Saqqal (Beirut, Arab Institute 
for Studies and Publishing, 2000 AD).

-Ibn Ashour: Muhammad al-Tahir 
(1394 AH):Editing and Enlightenment 
(Tunis, Dar Sahnoun, 1997 AD).

-Abu Ubaidah; Muammar bin Al 
Muthanna (210 AH):- The figurative 
Languagein The Qur’an,  investigated 
by: Muhammad Fouad Szakin (Beirut, 
Al-Risala Foundation, 1401 AH).

-Al-Otaibi; Turki Bin Saho:-Hisham bin 
Muawiya Al-Dareer (Cairo, Al-Madani 
Press, 1416 AH).

-Ibn Asfour; Ali bin Moamen Al-Eshbi-
li (669 AH): The pleasant in the practice 
of Syntax, investigated by:Fakhr Al-
Din Qibawa (Beirut, Dar Al-Maarefa, 
1407 AH).Adaimah, Muhammad Abd 
al-Khaliq (1404 AH):

Studies of the style of the Holy Quran 
(Cairo, Dar Al-Hadith, 1425 AH).* 
Al-Akbari: Abu Al-Waqqa Abdullah 
bin Al-Hussein (616 AH):- The Truth 
Revelation in the syntax of the Qur’an, 
investigated by: Ali Muhammad al-Ba-
jawi (2nd ed., Beirut, Dar al-Jeel, 1407 
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AH).

-Amayreh: Ismail Ahmad (1438 
AH):The phenomenon of feminization 
between the Arabic language and the 
Semitic languages (Amman, Dar Ha-
nin, 1413 AH).

-Omar bin Abi Rabia Al Makhzoumi 
(93 AH):Al-Diwan,Explained  and in-
vestigated by: Mohamed Mohy El-Din 
Abdel Hamid (Cairo, Al-Saada Press, 
1380 AH).

-Al-Farabi: Abu Ibrahim Ishaq bin 
Ibrahim bin Al-Hussein (350 AH):Lit-
eratureDiwan, investigated by: Ahmed 
Mokhtar Omar (Cairo, Dar Al-Shaab, 
1424 AH).

-Ibn Faris: Ahmad bin Faris bin Zakaria 
(395 AH):Language Standards, investi-
gated by: Abd al-Salam Haroun (Beirut, 
Dar al-Fikr, 1399 AH).

- Al-Farsi: Abu Ali al-Hasan bin Ah-
mad bin Abdul Ghaffar (377 AH):The 
argument of the Seven Recitations, in-
vestigated by: Badr al-Din Qahwaji and 
Bashir Juigati (Damascus, Dar al-Ma-
mun Heritage, 1413 AH).

-Al Faraa: Abu ZakariaYahya bin Ziyad 
(207 AH):-  The Qur›anic Languages, 
explained and commented by  Al-Mu-
wafi Al-Rifa’i Al-Beli (Mansourah, 
Al-Asimah Library, 1437 AH).

-The Masculine and The Feminine, in-
vestigated by: Ramadan Abdel-Tawab 

(Cairo, Dar Al-Turath, 1989).- 

-The Meanings of the Qur’an, investi-
gated by: Ahmed Nagati, Muhammad 
al-Najjar, Abd al-Fattah Shalabi, Ali 
Nasif (Egypt, Dar al-Masria and Dar al-
Surur, d. T).

-Al-Farazdaq, Hammam bin Ghaleb 
(110 AH):Al-Diwan, collected and ex-
plained: Abdullah Al-Sawy (Cairo, Ibn 
Taymiyyah Library, 1354 AH).

-Ibn Qutaiba: Abu Muhammad Abdul-
lah bin Muslim (276 AH)

The Author›s Literature, investigated 
by: Mohamed Mohy El-Din Abdel Ha-
mid (Egypt, Commercial Library, 1963 
AD).

-The Unfamiliar words  inThe Qur’an, 
an investigation: Mr. Saqr (Beirut, Dar 
Al-Kutub Al-Alami, 1398 AH).

- Al-Qurtubi: Abu Abdullah Muham-
mad bin Ahmed (671 AH):

The Compendium of the Rulings of the 
Qur’an, by: Ahmed Al-Bardouni and 
Ibrahim Atfish (Cairo, Dar Al-Kutub 
Al-Masria, 1384 AH).* Al-Kafawi: Abu 
Al-BaqaaAyoub bin Musa (1012 AH):-
Faculties, investigated by: Adnan Dar-
wish and Muhammad al-Masri (Beirut, 
Al-Risala Foundation, 1419 AH)

-Lapid bin Rabia Al-Amiri (41 
AH):TheDiwan, investigated: Ehsan 
Abbas (Kuwait, Ministry of Informa-
tion, 1984 AD)*
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-Al Mubarad: Abu al-Abbas Muham-
mad bin Yazid (285 AH):

Al-Kamil, investigated by: Muham-
mad Ahmad al-Dali (4th floor, Beirut, 
Al-Risala Foundation, 1425 AH).

The Masculine and The Feminine, in-
vestigated by: Ramadan Abdel Tawab 
and Salah Al-Din Al-Hadi (Cairo, Dar 
Al-Kutub, 1970 AD).

- The Concise, investigated by: Mu-
hammad Abdel-KhaleqAdima (Cairo, 
Ministry of Awqaf, 1415 AH).

-Ibn Mujahid: Abu Bakr Ahmad bin 
Musa (324 AH):The Seven in the Reci-
tattions, investigated by: ShawkyDeif 
(2nd floor, Cairo, Dar Al-Maarif, 1400 
AH).

-Al-Maari: Abu Al-Alaa Ahmed bin 
Abdullah (449 AH):- Al-Lamia Al-Azi-
zi, The Explanation of  Al-Mutanabi 
Poetic Works, investigated by: Abdul-
lah Al-Falah (Egypt, Dar Al-Sahwa, 
1436 AH).

-Mekki and Ibn Abi Talib al-Qaisi (437 
AH):-  Thedifficuly in the practice of 
Syntax in  the Qur’an, investigated 
by: Yassin Muhammad al-Sawas (Da-
mascus, Dar al-Mamoun for Heritage, 
D.T.).

- Al-Nahhas: Abu Ja`far Ahmad bin Mu-
hammad (338 AH):Syntax in Qura›an, 
investigated by: Zuhair Ghazi Zahid 
(Beirut, World of Books, 1426 AH).-

 -The Meanings of the Qur’an, inves-
tigated by: Muhammad Ali al-Sabouni 
(Mecca, Umm Al-Qura University, 
1409 AH).

- Al-Wahidi: Abu al-Hasan Ali bin 
Ahmed (468 AH): The Simplified In-
terpretation, investigated by: a group of 
investigators (Riyadh, Imam Universi-
ty, 1430 AH).

-Ibn Yaish: Yaish bin Ali (643 AH):- 
The Detailed Explanation , investiga-
tion: Abdel-Latif Al-Khatib (Kuwait, 
Dar Al-Oruba, 1435 AH).





Journal of Human and Administrative Sciences, No. (19), Shaaban 1441 H -  April 2020

EFL Saudi Learners’ Perceptions and Reactions to Written Content Feedback on Writing Assignments

Lalande, J., II. (1982) Reducing composi-
tion errors: An experiment. Modern Lan-
guage Journal, 66, 140-149.

Leki, I. (1992). Understanding ESL writ-
ers: A guide for teachers. Portsmouth, New 
Hampshire: Boynton/Cook Publishers.

Mohan, B. A. (1986). Language and con-
tent. MA: Addison-Wesley.

Raimes, A. (1991) Out of the woods: 
Emerging Traditions in the teaching of 
writing. TESOL Quarterly, 25, 407-424.

19

Reid, J. M. (1993). Teaching ESL writing. 
NJ: Prentice Hall Regents.

Robb, T., Ross, S., & Shortreed, I. (1986). 
Salience of feedback on error and its effect 
on EFL writing quality. TESOL Quarterly, 
20, 83–91. 

Truscott, J. (1996). The case against gram-
mar correction in L2 writing classrooms. 
Journal of Second Language Writing, 5, 
327-369.

Zamel, V. (1985). Responding to student 
writing. TESOL Quarterly, 19 (1), 79-102.



Journal of Human and Administrative Sciences, No. (19), Shaaban 1441 H -  April 2020

EFL Saudi Learners’ Perceptions and Reactions to Written Content Feedback on Writing Assignments

Edge, J. 1989. Mistakes and correction. 
London: Longman.

Fathman, A. K., & Whalley, E. (1990). 
Teacher response to student writing: Fo-
cus on form versus content. In B. Kroll 
(Ed.), Second language writing: Research 
insights for the classroom (pp. 178-190). 
New York: Cambridge University Press.

Ferris, D. R. (2003). Responses to student 
writing: Implications for second language. 

Ferris, D. R. (2006). Does error feedback 
help student writers? New evidence on the 
short- and long-term effects of writing er-
ror correction. In K. Hylangd & F. Hyland 
(Eds.), Feedback in second language writ-
ing (pp. 81–104). Cambridge. Cambridge 
University Press

Flahive, D. & Chambuleyon, S. (2001). 
Error correction: Theories and EFL teach-
ers’ beliefs and practices, paper presented 
at AAAL, ST. Louis, MO, April 24-27.

Foltz, P. W., Gilliam, S., & Kendall, S. A. 
(2000). Supporting content-based  feed-
back in online writing evaluation with 
LSA [Online]. Available: http://www.
knowledge-technologies.com [2019, Jan-
uary 13].

Freiermuth, M. R. (1998). L2 Error Cor-

rection: Criteria and Techniques [Online].  
Available: http://langue.hyper.chubu.ac.jp/
jalt/pub/tlt/97/sep/freiermuth.html [2018, 
December 26]. 

Frodesen, J. (2001). Grammar in writing. 
In. M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching En-
glish as a second or foreign language (3rd 
ed., pp. 233-248). Boston, MA: Heinle& 
Heinle publisher.

Johnson, K., & Johnson, H. (Eds.). (1999). 
Encyclopedic dictionary of applied lin-
guistics. Malden, MA: Blackwell Publish-
er.

Kaplan, R. (1987). Cultural thought pat-
terns revisited. In U. Connor & R. Kaplan 
(Eds.), Writing across languages: Analysis 
of L2 text. Reading, Mass: Addison Wes-
ley.

Katayama, A. (2007). Japanese EFL Stu-
dents’ Preferences towards Correction of 
Classroom Oral Errors. Volume 9. Issue 4 
Article 19. http://www.asaian-efl-journal.
com/Jan_2019_ak.php 

Kepner, C. G. (1991). An experiment in the 
relationship of types of written feedback to 
the development of second-language writ-
ing skills. The Modern Language Journal, 
75, 305-313.

18



Journal of Human and Administrative Sciences, No. (19), Shaaban 1441 H -  April 2020

EFL Saudi Learners’ Perceptions and Reactions to Written Content Feedback on Writing Assignments17

and recognition of attention to meaning, 
as opposed to grammar, but they failed in 
application. They needed more time and 
practice to develop their performance in 
writing. Content feedback, unlike gram-
mar feedback, probably requires long-term 
development. Therefore, it is evident that 
the findings of the study have not proved 
the hypothesis of the research.  

     Due to the limitation of this study, 
some caveats must be taken into consid-
eration regarding the result of the study 
before drawing conclusion. First, ques-
tionnaires are reported to yield inaccurate 
data no matter what procedures are em-
ployed. Second, since this research study 
examines an issue about writing, if sam-
ples of students writings are investigated 
and analyzed, this method is supposed to 
add qualitative data. Third, the number of 
participants  is limited, the findings cannot 
be generalized. Therefore, further research 
studies employing other research method-
ologies are recommended. 
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answers avoided “Neither Agree nor Dis-
agree.” However, a significant number be-
lieved that working on CF required much 
time and work (78.5%). This result is in 
line with previous questions of the cur-
rent study and other studies (Arafat, 2011, 
Leki, 1992).  

5.2 Interviews

      As stated in the methodology sec-
tion, a number of students were random-
ly selected for short interviews. The aim 
of the interviews was triangulate the data 
obtained from the questionnaire and to 
follow up with the data they provided in 
the questionnaire and to comment on their 
experience with the method of content 
feedback. The researcher met with seven 
participants. The interviews revealed sim-
ilar responses to the questionnaire items. 
One participants mentioned that once he 
revised his incorrect sentences, but the 
corrected attempts included other content 
mistakes. Although this information form 
the participants was not stimulated in the 
questionnaire, the interview revealed the 
same concerns that students experienced. 
Other participants expressed a similar 
concern regarding their inability to find 
the correct form if the teacher just gave a 
suggestion. Looking back at the question-
naire, this method was supported by stu-
dents’ responses. However, all the seven 
students stated that they understand now 
what content feedback now as opposed to 
their knowledge before the course. This is 
clearly in line with participants’ response 
in table 1, item (C). 

5.3 Pedagogical Implications

       The result of the study is inconsis-
tent with several studies that found out a 
correlation between content feedback and 
writing improvement. Although this study 
does not prove otherwise, it found out that 
students did not get the most use of this 
method. It also showed that students gave 
credit content feedback, but they expe-
rienced major issues. This controversial 
issue is in line with what the study high-
lighted in the literature review about the 
dilemma of focus on content or focus on 
form. 

       Therefore, teachers should be care-
ful about providing content feedback. EFL 
learners experience complicated variables 
when encoding language learning. In addi-
tion, they should notice that EFL learners 
might not be ready to work on content is-
sues if they are still having some surface 
issues. Finally, teachers need to follow up 
with their students after receiving content 
feedback and make sure they understood 
corrections and corrected them.  

6. Conclusion 

       The present research attempted to gauge 
the participants’ perceptions and reactions 
to content feedback. The data obtained and 
the analysis of the questionnaire revealed 
a clear gap between recognition of content 
feedback and its significance and the ap-
plication. Several components of the ques-
tionnaire appeared opponent or contradic-
tory. The major result of this study is that 
students developed quite high awareness 

16
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that 50% could not evaluate their mistakes. 
Maybe students tried self-evaluate their 
writing but found it difficult afterwards. 

This is probably due to some factors such 
as time, law language proficiency, number 
of mistakes, and new experiences with CF. 

The data collected from this question 
showed homogenous perceptions about 
disadvantages of content feedback. Sur-
prisingly, students reported common con-
cerns about the drawbacks of focus on 
content feedback. No single response ex-
pressed otherwise. All the items received 
high percentages of in favor for the disad-
vantages. For example, 28 students (66%) 
reported that they made similar content 
mistakes although they finished 14-week 
writing course. Those who strongly dis-
agreed with this item (A), though a small 
number (16.6%), were relatively higher 
than those who only disagreed (7.1%), 
which supported their common concern. 
This is in line with what Burt and Kiparsky 
(1972) stated that these kinds of reiterated 
mistakes should be addressed by teachers. 
Additionally, this resut  is inconsistent to 
what Bruton (2009) states that feedback is 

supposed to aid students to minimize their 
errors in writing.

       Similarly, as shown in the table above, 
students’ confidence about avoiding con-
tent errors did not develop. 29 students 
(69%) reported that they did not feel con-
fident. Actually, it decreased. Only 10 
students (23.8%) reported that their con-
fidence did not change. Additionally, 21 
students (50%) were found to need help to 
correct their content mistakes. This find-
ing is not in consistent with a previous 
result in table 3, item (B) where students 
reported that they did not consult teachers 
or friends to correct although they need-
ed to as shown in this table item (B). This 
showed how students were frustrated and 
confused in dealing with content feedback. 
As for the time consumption, no single 
students was uncertain about the time. All 
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This table significantly provided clear 
explanation about students' responses of 
the previous questions of the question-
naire regarding their passive perceptions 
and reactions to teacher's content feed-
back. 29.8% of the students reported that 
working on CF consumed time (item A). 
36 students (85.7%) were unable to revise 
or correct their content feedback errors. 
This is in line with what Edge (1989) and 
Leki (1992) stated that errors are called 
so if language learners may not be able to 
correct themselves. 26 students (61.9%) 

showed that their difficulty is traced back 
to the high number of mistakes they com-
mitted. A noticeable number of students 
(47.6%) did not understand teacher's CF. 
This is in line with other studies (Ferris, 
2003, Zamel, 1985). Burnham (1986), 
that stated that understanding teachers' re-
sponses and comments is conditional to 
successful use of feedback (as cited in Al-
ghonaim, 2005). The result shown in this 
table is obviously consistent with table 2 
and 3 of feelings and reactions towards CF                                    
respectively. 

From this table it is noticeable that stu-
dents care about their writing (61.9%). 
Almost an equal percentage of students 
(71.4%) started to consider meaning and 
content on their writing. This was expect-
ed because students had a 14-week writing 
semester in which the focus was mainly on 
content and meaning. However, half the 
students responded that they still couldn’t 
self-evaluate their own writing (50.%). A 
higher percentage, as well, confirmed the 
negative impact of CF on their attitudes 
towards writing.  73.8% of them reported 
that they didn’t not enjoy writing. 

      These responses are in line with the re-
sponses of previous questions. They con-
sistently indicated that if students experi-
enced difficulties in dealing with content 
feedback, they would not be able to eval-
uate themselves or enjoy writing. This ta-
ble shows clearly that students developed 
awareness about the importance of mean-
ing, but they were still frustrated in actual 
writing as shown in table 2.  

      Earlier it was mentioned in table 3 that 
a number of students tried to revise their 
mistakes but this table (item B) showed 

14
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students’ perceptions about their negative 
feelings towards teacher’s CF, which indi-
cated 92.8%.,  as shown above in table 2. 
If combining their “Strongly Agree” and 

“Agree” responses to item (A), we notice 
a relative consistent, as well. 64.2% of stu-
dents didn’t favor to be asked to correct 
their content mistakes.

      Results from this study showed that 
a significant number of students' percep-
tions about the usefulness of content feed-
back was in favor for item (D), vocabulary 
accuracy (71.4%). However, cohesion and 
coherence, developing ideas and organi-
zation, which served content and meaning 
more, received lower rates. For example, 
item (C), cohesion and coherence, was 
"Strongly Agree" rated of only (9.5%). A 
remarkable number of this question was 

found in item (C). 38% of the students 
answered "Neither Agree nor Disagree." 
This is the highest percentage this choice 
received in this study. It showed that stu-
dents were not quite sure about cohesion 
and coherence. This also explained why 
vocabulary received the highest rate. It 
seemed that students still preferred direct 
correction method, rather than comments, 
that demanded some revisions and 

changes. 
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Agree" and "Agree." However, this high 
percentage of willingness to revise their 
errors did not conform to item (D). 59.5% 
were not enthusiastic to affirm if their re-
visions are correct or not. Consistent with 
this item (D), participants, although will-
ing to correct errors, they did not try to dis-
cuss their content errors with their teachers 
or friends. This is evident in their response 
to item (B) which showed a high percent-
age of 88% in favor for a negative reac-
tion.  However, a significant number of 
students (85.7) reported that they did not 
ignore teacher's feedback, although they 
did not know how to make corrections, as 
will be shown hereinafter. The small num-
ber of students ignoring teacher's feedback 
is line with a previous study (Arafat, 2011) 
where students faced problems in correct-
ing grammar mistakes. 

      The findings of this question showed 
complex responses. An analysis of these 
responses if compared to responses of ta-
ble 2 may show that students experienced 
a new method of content feedback. They 
were willing to develop themselves but 
they had some problems that  prevented 
them to benefit from this method of error 
correction. They did not ignore the content 
feedback, but they didn't  make sure they 
appropriately correct the errors, nor did 
they seek help to correct the errors. This 
might be a result of law language profi-
ciency or difficulty in working on mean-
ing. Additionally, this result is in line with 
the participants’ prior knowledge of con-
tent feedback before the course as shown 
in the interview section. 

Students’ responses to this question              
revealed variant perceptions. Using cor-
rection codes received almost two equal 
opposing perceptions. 42.8% students per-
ceived correction codes as a helpful meth-
od, whereas 45% students thought that 

they were not helpful. Students responses 
to item (D), showed that a high percentage 
of them (80.90% preferred to have their 
content mistakes receive corrected. Only 
9.5% of students who disagreed with this 
item. This perception is consistent with 

12
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      A significant number of participants 
reported passive feelings towards teacher 
content feedback. 61.9% of these respons-
es showed frustration feeling (item C) 
ranging from "Strong Agree" to "Agree." 
Although the questionnaire of this ques-
tion proposed two structurally different 
items, but the same thought, the two items 
received the majority responses among 
the other ones; 47.6% of students favored 
"Agree" to item (A), which showed con-

sistent responses t item (C). However, 25 
participants (59.5%) reported positive feel-
ings about CF. Amazingly, This percentage 
indicated that students welcome the teach-
er's CF but do not know how to fix them. 
The general percentage of passive feelings 
towards content feedback in only items (A) 
and (C) that favored "Agree” was  92.8%. 
The percentage of those who are not inter-
ested in teacher CF is noticeable (33%).
This result is in line with passive feelings. 

Results of this question revealed that a sig-
nificant number of participants reported 
willingness to correct their content mis-

takes. This is based on their response of 
item (A), which indicated a total percent-
age of 83% for both choices of "Strongly 
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5. Findings and Discussion

5.1 Questionnaire

A high percentage of participants (90.4%) 
perceived that content feedback (CF) was 
about meaning. 30 students (71.4 %) were 
in favor of "Strongly Agree" and 8 students 
(19.04%) showed a similar perception fa-
voring "Agree." This result was confirmed 
by the result of item (A).All students rec-
ognized that content feedback is not about 
forms, such as grammar, punctuation , and 
spelling. Students with this high recogni-
tion are likely to pay attention to their writ-
ing in terms of content and meaning. Most-
ly no single participants showed salient 
or deviant understanding of the content 
feedback method of correction. However, 
in item (C) only four participants didn't 
decide their opinion, which is not signifi-
cant. The same with item (A). Only two 
students were not sure. Item (B) showed 
that students consider vocabulary as part 

of meaning. This item received 59.5% in 
favor of vocabulary. Examining the con-
sistent responses of  items A and C, maybe 
those participants thought that word usage 
and choice of words paly an essential role 
to meaning creation and meaning commu-
nication. Item (D) confirmed students rec-
ognition of CF with high percentage. 

       Based on this finding, it is evident that 
student developed common understanding 
of CF. This result did not reflect any sur-
prise because students naturally developed 
understanding of feedback on content after 
having a 14-week writing course and eight 
writing assignments. All of which focused 
on content.   

10

asked if they knew the meaning “content 
feedback” before the course so that their 

answers would be triangulated with ques-
tion one of the questionnaire (table 1). 
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are all male they were assigned to two sec-
tions. Their age ranges from 21- 26 years 
old. All the students taking the course par-
ticipated in this study except those who ei-
ther drop the course or withdrew from the 
whole semester. Three students dropped 
the course and one withdrew. Therefore, 
they were excluded from the study. The 
number of the participants of this study 
was 42. One teacher taught the two sec-
tions so that the feedback method would 
be consistent. The students have complet-
ed eight assignments of writing, in which 
they received only content feedback on 
each one. 

 4. Methodology

4.1 Questionnaire

     The instrument employed for this study 
was a questionnaire designed in the light 
of related previous studies that used ques-
tionnaires (Ferris, 2003, Hedgecock & 
Leftkowitz, 1994, Leki,1999). The ques-
tionnaire of this study underwent a validi-
ty test by five professors majoring in ESL, 
three English teachers, including the course 
teacher. All of these items were validated 
so that critical pedagogical perceptions 
and reactions of the subjects of the this 
study would be reliable and valid. Based 
on the auditors’ remarks, some questions 
and sentences were modified. The mod-
ifications included wording, content and 
clarity. The first draft of the questionnaire 
consisted of 33 items. Two of these items 
were eliminated after reliability and va-

lidity process. The final draft of the ques-
tionnaire included 31 items The question-
naire’s reliability was tested by conducting 
a pilot study. The Cronbach alpha reliabil-
ity of the questionnaire indicated 0.89, 
which is a high and acceptable measure in 
statistical research. The questionnaire was 
quantified by a Likert-scale of four points 
(Strongly Agree, Agree, Disagree, Strong-
ly Disagree). Based on literature review of 
research design, it is suggested that some 
items of the questionnaires are repeated in 
different words so that consistency can be 
investigated. The questionnaire of this cur-
rent study employed this suggestion. 

      The questionnaire was administered 
at the end of the semester, after the final 
exam. The participants took their full time 
to answer all the questionnaire questions. 
They were informed that their names are 
not needed and their responses will be 
used for the purpose of the research. They 
signed a consent form of voluntary partic-
ipation. 

  4.2 Interviews

      Seven participants were randomly se-
lected for a short interview to triangulate 
their responses with the questionnaire data. 
Also the interview aimed at following up 
with participants’ responses about their ex-
periences with content feedback through-
out  eight writing assignments. Addition-
ally, the interview added qualitative data 
for the study and allowed participants to 
bring ideas and issues that might emerged 
from the questionnaire. All the seven stu-
dents participating in the interviews were 
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are two local errors (the English language 
and many people) and only one global er-
ror, the word order. Supposedly, if the lo-
cal errors are corrected, or originally right, 
(The English language use many people), 
the sentence is still erroneous and under-
standable. However, if just the global error 
is corrected ( * much people use English 
language),  the sentence is communicative. 
It is evident that once the global errors are 
addressed, misunderstanding will be less 
potential. The remaining uncorrected mis-
takes, e.g., articles and qualifiers in this ex-
ample are local. The policy of the writing 
course in this study focuses only on con-
tent feedback and EFL students’ percep-
tions and reactions to teacher’s responses. 

3. Background of the Study

3.1 Significance of the Study:

     The current study is significant because, 
unlike other studies that investigated stu-
dents’ preference, and attitudes towards 
teachers’ feedback in general, this study 
investigates student’s behaviors and re-
actions to one kind of feedback, content 
feedback. The researcher assumes that if 
only content feedback is used then learn-
ers’ responses specifically and significant-
ly related to CF. Finally, previous studies 
on teachers’ feedback were mostly on the 
debate over students’ preferences towards 
form or content feedback and their prefer-
ences of either type. But no single study, 
at least to the knowledge of the researcher, 

examined the perceptions, reactions, un-
derstanding, difficulties, and satisfaction 
of students over content feedback.

3.2 Hypothesis of the Study

      EFL students , if regularly receive 
content feedback, will gain positive per-
ceptions and reactions to teachers’ content 
feedback, which will help them develop 
their writing. In this study the independent 
variable is the impact of content feedback. 
The dependent variables are the students’ 
perception and reaction to content feed-
back.

 3.3 Objectives of the Study

1- To investigate students’ understanding 
and knowledge about content feedback.

2- To identify the participants’ perceptions 
and reactions to the content feedback they 
receive.

3- To identify the students’ difficulties in 
dealing with content feedback method. 

4- To identify if content feedback develops 
the students’ writing.

5- To investigate students’ self-evaluation 
of their writing. 

6- To identify advantages and disadvantag-
es of content feedback. 

3.4 Participants

      The participants of this study are EFL 
Saudi undergraduate students from Qas-
sim Private Colleges, English Department. 
They were 46 students taking a 14-week 
writing course, ENG 340. The participants 

8
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and state the difference between errors and 
mistakes. Brown (1994,p. 205) defines an 
error as “noticeable deviation from the 
adult grammar of a native speaker, reflect-
ing the interlanguage competence of the 
learner.” He also offers the following dis-
tinctions between an error and a mistake; 
a mistake, he says, is “a performance error 
that is either a random guess or a ‘slip,’ in 
that it is a failure to utilize a known system 
correctly.” According to this definition, a 
native speaker could make a mistake in her 
native language. Errors, on the other hand, 
are problems that a native speaker would 
not have. Edge (1989) offers another defi-
nition, which is especially important for 
classroom teachers to keep in mind. He 
says a slip is what a learner can self-cor-
rect, and an error is what a learner can’t 
self-correct. An attempt is a guess or when 
neither the intended meaning nor the struc-
ture is clear to the teacher.

      One of the feedback strategies that 
is important in responding to students’ 
writing relates to the seriousness of errors. 
Teachers should decide in advance what 
errors that invite feedback. The differ-
ence of error and mistake is crucial here. 
Some mistakes do not require immediate 
response of treatment as long as students 
can correct themselves when editing their 
papers. Leki (1992) believes that teachers 
should not focus on any errors that students 
may make because ESL/EFL students 
make many sentence-level errors. Thus he 
suggests that teachers might need to select 
errors for attention. Frodesen (2001) of-
fers a strategy to overcome this problem. 

He argues that teachers may focus more 
on stigmatizing errors. Stigmatization can 
be recognized by the teacher through sim-
ple observation of the speaker and fellow 
classmates. Leki agrees with Frodesen 
and adds that these types of errors are also 
made by native speakers showing the ne-
cessity to respond to such errors. With this 
in mind, it is imperative for the teachers to 
identify what constitutes a serious error. It 
may be useful to view errors in a hierarchy, 
ranked according to their seriousness, with 
errors that significantly impair communi-
cation at the top of the list when providing 
feedback, followed by errors that occur 
frequently, errors that reflect misunder-
standing or incomplete acquisition of the 
current classroom focus. Thus, it is so es-
sential for teachers to address such errors 
(Burt & Kiparsky,1972).

      Another useful distinction to help teach-
ers decide what constitutes seriousness of 
errors is to look whether errors are global 
or local. Burt and Kiparsky also consider 
global errors to be more serious than lo-
cal errors. Local errors are those that deals 
with minor features of grammatical forms 
and do not interrupt communication. Glob-
al errors, on the other hand, are those that 
disturb the large portion of the text and 
thus have a great effect on understanding 
the meaning intended (Leki, 1992). Here, 
the effect of global errors extends to in-
clude the content of the intended message. 
Therefore, they are considered serious er-
rors. Burt and Kiparsky (1972) offer the ex-
ample of the sentence: * English language 
use much people. In this sentence there 

7
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      Numerous studies have been conduct-
ed investigating sources of errors in SL. 
Some of these sources include the inter-
ference of L1 on L2 and the complexity 
and the structure of English regardless of 
the first language (Leki, 1992). Therefore 
several empirical studies showed that in-
ternational students have similar and com-
mon mistakes( Cook, 2001). Additionally, 
errors are traced back to learners’ interlan-
guage. It is the learner’s ability to form his 
or her independent grammar, which is dis-
tinct from both the L1 and the L2 (Johnson 
& Johnson, 1999). 

      Keh (1990) defined feedback as any 
input provided by the reader to the writer 
in which the writer is required to revise his 
or her pieces of writing (as cited in Reid, 
1993). This definition of feedback is so im-
portant to understand that feedback is not 
just a mark by the teacher. Rather, feedback 
fundamentally aims at taking steps by the 
writer to make necessary changes. Thus, 
strategies for providing feedback seem to 
be essential in order for writers to intake 
feedback and revise their writing. Strate-
gies for feedback are crucial because, ac-
cording to Burnham (1986), feedback has 
three conditions: (a) the student does not 
comprehend the response, (b) the student 
understands the response but does not 
know how to revise it, and (c) the student 
understands and implements it but he/she 
does not improve (as cited in Alghonaim, 
2005). Additionally, Burnham states that if 
students do not comprehend, the feedback 
is useless. 

      Realizing sources of errors and ap-
preciating feedback ambiguity suggest 
that teachers should use varied strategies 
that deal with the different sources of er-
rors. Some types of feedback that are ap-
propriate for a particular error may not be 
appropriate for other types of errors. Con-
sequently, teachers should vary their feed-
back according to types of errors. 

      Using effective strategies for provid-
ing feedback is based on four assumptions: 
first, the legitimate arguments both for and 
against addressing errors as shown above. 
Second, Leki (1991) argues that students 
themselves are willing to develop their 
grammatical accuracy unlike their native 
speaker counterparts (as cited in Leki, 
1992). Third, Chastain (1975) argues that 
if language learners constantly receive 
corrective feedback, they may become 
discouraged, frustrated, and even lose en-
thusiasm for writing in the TL (as cited in 
Freiermuth, 1998).

      Hubais (2014) conducted an analysis 
study on 17 Omani students’ writings to 
investigate the effectiveness of both form 
and content feedback on multiple drafts, 
namely three drafts. He found out that im-
provement was noticed in their third drafts. 
He also found out that students performed 
better in form feedback. The current study 
is quite different. It investigates students’ 
perception and reactions to only content 
feedback through after the first draft. 

2.3 Errors and Mistakes 

      It is appropriate here to define error 

6
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tively affected writing, and that grammati-
cal feedback had a considerable impact on 
correction of errors in the students’ second 
drafts. 

      Similarly, Lalande (1982) found that his 
experimental group, which received error 
correction and remarks on the kind of er-
rors made, proved considerable improve-
ment over the control group, whose errors 
were simply corrected without receiving 
any notes about errors. Furthermore, in a 
study that examined direct methods of er-
ror correction, Robb, Ross, and Shortreed 
(1986) found that students who were giv-
en feedback on form made more improve-
ment than those who did not receive any 
feedback. 

      On the other hand, in a study with ESL 
students, Ferris (1999) analyzed over 1600 
marginal and end notes made by teachers 
on 220 advanced-level student composi-
tions (110 pairs of first and second drafts). 
She then looked at the revised versions of 
these essays to see how such comments 
were used. Teacher’s comments included 
questions, statements about the students’ 
writing, suggestions to elaborate or clari-
ty, positive comments, and suggestions for 
correcting surface errors. Most comments 
were focused on the ideas rather than on 
grammatical problems, although summary 
notes at the end sometimes dealt with par-
ticular surface errors underlined in the text. 
Ferris found that students generally made 
fairly substantive changes in response 
to teacher questions on content, and that 
comments on grammar resulted in positive 

change, especially when they were paired 
with underlines in the text. She adds that 
focus on both content and form doesn’t 
minimize student’s chances to improve 
their writing. 

      A survey conducted by Flahive and 
Chambuleyon (2001) on teachers’ feed-
back showed that sentence-level is of pri-
mary priority to ESL/EFL teachers. The 
significance of this survey is that it in-
volved teachers who provided feedback. 
This study is conducted to examine feed-
back styles that teachers are likely to pro-
vide to their students. 

      In their survey, Flahive and Chambu-
leyon distributed a 300 word essay writ-
ten by EFL. The participants are asked to 
respond to this essay. The results of the 
teachers’ feedback showed a great ten-
dency to correcting all grammatical er-
rors. Also teachers argued in a combined 
questionnaire that correcting grammatical 
errors would result in considerable under-
standing of the writers to the English lan-
guage. 

      Thus this paper argues that strategic 
feedback is so essential as long as teachers 
seem to adhere to error correction. Howev-
er, since focus on form is so controversial, 
teachers should try a variety of feedback 
strategies that can serve as compromising 
methods for these contradictory views of 
feedback. This is justified by the results of 
many studies of error analysis that suggest 
that students make many sentence-level 
errors (Cardella & Corno,1981).

5
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the two approaches to the feedback, The 
current research investigates the percep-
tions and reactions of the learners them-
selves towards CF. Many studies were 
conducted to examine and investigate the 
impact and effect of feedback in general. 
Other studies searched students’ prefer-
ences and attitudes towards form feedback 
(Arafat, 2011, Katayama, 2007). How-
ever, little attention was given to inves-
tigate their perceptions and reactions to 
this content feedback. Do students ben-
efit from teachers’ feedback on content; 
do they know how to react these content 
marks; do they apply the remarks in their 
later writing revisions? What perceptions 
and reactions do they have towards CF? 
Are there advantages and disadvantages of 
content feedback? This research attempts 
to answer these questions about this type 
of feedback used EFL learners of English.  

2.2 Dilemma of Feedback. 

      The following part shows some studies 
regarding error corrections so the dilem-
ma of feedback in second or foreign lan-
guage writing is best apprehended. A large 
number of studies (Raimes, 1991; Kaplan, 
1987; Mohan, 1986; Foltz, Gilliam, and  
Kendall, 2000)  attempted to show the ef-
fects (or lack of effects) of grammar cor-
rection. Their general logic is straightfor-
ward: researchers compared the writing of 
students who have received grammar cor-
rection over a period of time with that of 
students who have not. Here, if correction 
is important for learning, then the former 

students should be better writers, on aver-
age, than the latter. If the writing levels of 
the two groups do not differ, then correc-
tion was not helpful in this sense. The third 
possibility, of course, is that the uncorrect-
ed students will write better than the cor-
rected ones.  Accordingly, Truscott, (1996) 
believes that correction might be harmful. 

      In the study of teachers’ response, Fath-
man and Whalley (1990) found that when 
teachers underlined grammatical errors in 
their students’ texts, students made fewer 
grammatical errors in rewriting their com-
positions than when no such feedback can 
beneficially be provided at the same time 
without overburdening the students. The 
72 ESL students in their study rewrote their 
compositions in class in response to four 
feedback conditions: (1) no feedback, (2) 
grammatical feedback (where errors were 
underlined), (3) content feedback, and 
(4) both grammar and content feedback. 
While the majority of students receiving 
no feedback increased their scores just by 
rewriting, students made more improve-
ment when they received feedback. There 
was a significant reduction in grammatical 
errors for students receiving grammatical 
feedback (condition 2 and 4). Most of the 
students who received only content feed-
back improved their content scores, but 
35% of them made more grammar errors 
in their revisions. When students received 
both grammar and content feedback, they 
all improved on grammar significantly, 
and 77% improved on content. The au-
thors concluded that grammar feedback, 
whether given alone or in context, posi-

4
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his or her message (Kepner, 1991) 

      This trend is justified by recent research 
and theory of writing process, in which the 
focus is primarily on communication of 
meaning. This research appeared as a reac-
tion against the form-dominated approach. 
According to Raimes (1991) new concerns 
in writing replaced the old ones. Thus, the 
process of writing which includes drafts, 
peer collaboration, and creation of texts 
is sufficient to provide writers with feed-
back that may lead to self-correction and 
eventually develop both form and content 
of their writings. Furthermore, Kepner 
(1991) argues that the process of writing is 
said to be formative more than summative. 
Likewise, Diaz (1985), who studied the re-
lationship between the focus on content in 
second language writing and L2 acquisi-
tion, has found out that focus on meaning 
rather than on form positively affects the 
students’ use of L2. 

      Kepner (1991) conducted a study on 
sixty students learning English. The aim of 
that study was limited to certain assump-
tions about the role of corrective feed-
back in student journal assignments. The 
student journal assignments received two 
types of written feedback, message-relat-
ed comments vs. surface error-correction.  
The students were given eight journal as-
signments throughout the semester. Each 
entry was to be no fewer than 200 words. 
They did not know that these assignments 
were part of a research study until the re-
search obtained their consent at the end of 
the semester.

      The result of this study showed that stu-
dents receiving message-related comment 
feedback produced considerably greater 
ideational sentences in their guided jour-
nals than did those students who received 
the grammatical and mechanical error cor-
rections. Also, students who received the 
error-corrections or rule-reminders did 
not statistically produce fewer errors than 
those receiving message-related comments 
feedbacks. Finally, Kepner (1991) con-
cluded that error-corrections in L2 students 
writing were ineffective for enhancing the 
development proficiency and accuracy 
of surface skills in the L2 writing. More 
surprisingly, Kepner stated that consistent 
related-message feedback was a useful 
medium to enhance writing proficiency in 
ideational development but failed to less-
en surface-level of accuracy. He explained 
that a paragraph, isolated sentences or 
phrases written by the teachers in response 
to the students’ writings might serve as a 
model for students to develop their content 
message, adding that they might not nec-
essarily enhance students’ level of writing 
accuracy. 

      Now, should feedback take the form 
of error-correction or should it focus on  
the content of the writer’s message? The 
literature is replete with general topics of 
feedback on both form focus and content 
focus. Some studies conclude that focus 
on form is so important and indispensable; 
other studies, on the other hand, show that 
focus on content is more important.

      However, regardless of the debate over 

3
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students revise and develop their writing. 
Additionally, teachers’ feedback  aims at 
stimulating students to avoid possible er-
rors and accordingly produce better pieces 
of writing. However, there is a continuous 
and growing debate about the effect of the 
two types of feedback. Some researchers 
argue that feedback that focuses on form 
is important in ESL/EFL writing. Others, 
on the other hand, claim that attention of 
feedback should be on the content of the 
writing. However, this paper does not pre-
fer one method of feedback to another. Yet, 
it attempts to investigate how EFL writers 
received content feedback and whether 
this error correction style was usefully and 
easily perceived or challenging to the par-
ticipants of the study. To understand why 
the two trends of writing feedback have 
emerged and aroused a lot of debate, it’s 
essential to provide a brief historical sur-
vey that accounts for both approaches,  
form feedback (FF) and content feedback 
(CF). Both methods are evident to lan-
guage approaches of SL writing (Raimes, 
1991). Although these correction methods 
have emerged long time ago, they still are 
practically evident in writing teaching. 

2. Literature Review 

2.1 Focus on Content vs Focus on Content

      Ferris (2006) stated that most teachers' 
corrections rest more on local issues such 
as grammar and mechanics. He assumes 
that focus on content should receive equal 
attention as a reaction to process writing 

approach. In the content focus method, 
learners receive feedback on “the language 
of the thinking processes and the structure 
or the shape of content” (Mohan, 1986, p. 
18). In other words, students’ knowledge 
of the topic they write about  is the pri-
mary focus in this approach. Proponents of 
this approach argue that errors occurring 
on the surface, such as grammatical errors, 
are easily identified by students. Likewise, 
Foltz, Gilliam, and Kendall (2000) claim 
that students are taught how to proofread 
for these errors. Additionally, they argue 
that correcting misinformation, incorrect 
knowledge, or misconception may be so 
difficult for the learners. Thus, feedback on 
content deals with students whose essays 
do not show that they have acquired the 
appropriate amount of knowledge of the 
topic or the correct rhetorical organization 
and style. Raimes (1991) mentions some 
examples of teachers’ content focus feed-
back comments, such as, “good descrip-
tion,” or “add details.” Similarly, Fathman 
and Whalley (1990) suggest that teachers 
make text-specific comments, e.g., “I’m 
wondering here what [name of student 
writer]  tells the readers about the chil-
dren;” ask questions; make suggestions, 
express their emotions or feelings like 
“Nice.” Also, teachers can ask students to 
rephrase, explain, or reformulate their es-
says. In content focus, the emphasis goes 
beyond the sentence level surface skills of 
the text to include the intended message 
conveyed by the writers. In other words, 
the focus is on what the writer thinks and 
says, not on how the writer says or delivers 
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Abstract

This paper attempts to examine the perception 
and reaction of EFL Saudi writing learners to 
content feedback as opposed to form feedback. 
The research study employed a questionnaire 
instrument. 42 EFL Saudi students enrolled 
in the English Department, at Qassim Private 
Colleges participated in this study. Since the 
students were already taking a grammar course, 
which focused on form structures, the writing 
class focused on content feedback (CF). The 
writing course  focused on providing mainly 
content feedback. The study aimed at inves-
tigating students’ perceptions and reactions 
to content feedback at the end of the course 
where they had eight assignments of writing. 
The results of the study revealed a huge gap 
between student’s perceptions and reactions. 
It was evident that students developed a high 
level of recognition towards CF, but they ex-
perienced serious pedagogical issues and dif-
ficulties that minimized the content feedback 
outcomes. The study also revealed the causes 
for these issues and problems. Some pedagog-
ical implications and recommendations were 
suggested.   

Keywords:

content, correction, error, feedback, form, 
grammar, mistake, perception, reactions, 

writing

1. Introduction

      As long as writing teachers have several 
methods and techniques to teach, they also 

have different ways to respond to students’ 
writing. However, one aspect that teach-
ers should realize when responding to stu-
dents’ writing is that feedback is to help 

1

   ملخص البحث  

فهد  امللك  مستشفى  موظفي  واجتاهات  ميول  دراسة 
كلغة  االنجليزية  اللغة  برنامج  حول  بربيدة  التخصيص 
وصفية  دراسة  )صحية(:  خاصة  ألغراض  أجنبية 

للقضايا املتعلقة واملشاكل والدوافع .

تتميز دراسة اللغة االنجليزية ألغراض خاصة بأهنا تزود 
ألمهية  وادراكا  عمله.  ميدان  يف  الوظيفية  باللغة  املتعلم 
آراء  سامع  من  املرجوة  والفائدة  الدراسة  هذه  موضوع 
البحث  هذا  قام  فقد  الدراسة,  هبذه  املشاركني  املوظفني 
مستشفى  يف  موظفا  عرش  لثامنية  وصفية   دراسة  بتقديم 
امللك فهد التخصيص بمدينة بريدة حرضوا فصال دراسيا 
الدراسة  وركزت   . صحية  ألغراض  االنجليزية  باللغة 
الدرايس  الفصل  هذ  أثر  حول  الطالب  آراء  سامع  عىل 
عىل أداء املوظفني لغويا يف ميدان عملهم وماهي املشاكل 
االستفادة من  قد حتد من  والتي  الطالب  يواجهها  التي 
هذا الفصل الدرايس. استخدمت هذه الدراسة منهجية 
واملشاهدة.  املقابالت  عىل  واشتملت  الوصفي  البحث 
عنها  حتدث  التي  اآلراء  أن  إىل  الدراسة  نتائج  وأشارت 
الطالب متوافقة مع الدراسات السابقة والعرض األديب 
يف هذا املجال رغم أن الطالب ليس لدهيم سابق خربة يف 
حتليل  حول   املواضيع  متحورت  وقد  البحث.  موضوع 
اخلاصة,  اللغة  مقابل  العامة  اللغة  الطالب,  احتياجات 
الربنامج  أثر  وكذلك  واالساتذة  الدراسية  املقررات 
الدرايس عىل معنويات أدائهم الوظيفي الصحي. واخريا 
فقد أوضح البحث أن الطالب اكتسبوا مزيدا من الثقة 
مازالوا  أهنم  رغم  واملمرضني  األطباء  مع  املحادثة  أثناء 

يواجهون بعض املشاكل أثناء املحادثة. 
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Editorial

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and Sus-
tainer 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. 19 part 1 in 1441 H/ 2020. In this issue, the journal editorial board 
continue to apply the journal policy in terms of the 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 6 research in different disciplines; Law (1), Arabic Language (1), Islamic 
Studies (1), Educational Science (1), Applied Linguistics for English Language (1), psychology 
(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.
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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.
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summary in Arabic language.
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8. It is not allowed to republish the journal’ articles 
in other sources without a written permission 
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9. The author of accepted articles will receive a 
complimentary author package of a hard copy 
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article.
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for possible publications. Details of each of 
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as full name, title, the affiliation, postal 
address and correct email address.

2. Tables and figures should fit the space 
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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 
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are two or more authors. 
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the surname. All references related to the 
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