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البحث   :ملخص 
جدًّا؛  يوم مهمةً  صارت ال ية  عد القانون والقوا ية  قرارات اإلدار وال لوائح  وال ية لألنظمة  لصياغة القانون إنَّ ا

وجميع مفاصلها في تنظيم الدول   .لعظيم أثرها 

هم  من أ في و جت  وخر فة،  ها المختل من جوانب ستها  فدر ية،  لصياغة اللغو ية ا لصياغة القانون نب ا جوا

 .هذا البحث بضوابط محددة

بهذا الدَّرْسِ مباشرةً، مِن خِاللِ دراسةٍ لغويةٍ لما يلي ولتُ أنْ أقومَ   :وقد حا

وألف-١ وأربعِمائةٍ  رَةَ   .النظامِ األساسيِّ للحُكْمِ، الصادرِ سنةَ اثنتي عَشْ

تِسْعٍ -٢ لصادرةِ سنةَ  له، ا يةِ  والالئحةِ التنفيذ لف،  وأ وأربعِمائةٍ  وعشرين  مانٍ  لصادرِ سنةَ ث ورِ، ا ظامِ المر ن

 .وعشرين

وثالثِمائةٍ -٣ وثمانين  قبةِ البُنُوكِ، الصادرِ سنةَ ستٍّ   .وألفنظامِ مرا

عاتٍ بعِ مجمو لى أر عودُ إ عددة، ت بضوابطَ مت قد خرجتُ  ضوابطَ : و و ضوابطَ لفظيةٍ،  و يةٍ،  ضوابطَ معنو

فيها وكثرةُ الخطأِ  وهي مختلفةٌ من حيثُ أهميتُها  والترقيم،  في اإلمالء  وضوابطَ   .تركيبيةٍ أسلوبيةٍ، 



 

 

 

The Linguistic Constraints of Legal Drafting 

Dr. Soliman Abdulazeez Alouny 

 

Abstract   

The legal drafting of the administrative regulations, charters, decisions, and  

rules has became very crucial for its great impact on the regulations of states' and 

their bodies.  

One of the most important components of the legal drafting is the language 

structure; therefore, I have studied it from all its perspectives, and have come up 

with specific controls. 

I have attempted to proceed with this study by conducting a linguistic 

investigation of the following: 

 1. The Basic Law of Governance, issued in 1412AH. 

 2. The Traffic Law, issued in 1428AH, and its executive regulation, issued in 

1429AH. 

3. Banking Control Law, issued in 1386AH. 

I have concluded that there are several constraints which can be classified 

into four categories: moral constraints, verbal constraints, structural-stylistic 

constraints, and spelling and punctuation constraints. These constraints are 

different in terms of their importance and the number of  mistakes made in their 

category.  

 

 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٠٧

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

 :المقدمة
صحابه  له وأ لى آ مد، وع نا مح لى نبي لسالم ع لصالة وا عالمين، وا رب ال الحمد هللا 

بعد  :أجمعين، أما 

والقواعد القانونية صارت  اإلدارية  والقرارات  واللوائح  لألنظمة  نَّ الصياغة القانونية  فإ

الدول وجميع مفاصلها تنظيم  في  لعظيم أثرها  ا؛   . اليوم مهمةً جدًّ

ذهبتُ صبيحةَ يومٍ إلى كتابة عدلٍ في وقد كان سببُ بهذا الموضوع أني   اهتمامي 

قربُ إلى  ألنها صياغةٌ أ في صياغة الوِكالة؛  رأيتُ  لكتابة وِكالة، وهالني ما  الرياض  مدينة 

 .األعجميةِ منها إلى العربية

يَّ ما شكوتُهُ إليه، وذَكَرَ أنَّ وزارةَ ال فاشتكى إل ذلك،  في  عَدْلِ فراجعتُ كاتبَ العدل 

له سوى  ال حيلةَ  الصادرةِ عنها، وأنه  لتوحيدِ صيغِ الصكوك  ا  تُطَبِّقُ مشروعًا جديدً أَتْ  دَ بَ

الوزارة، وأحالني إلى أخٍ مسؤولٍ عن البرنامج مشاركٍ  برنامج  في  ثابتةٍ  االختيار من جملٍ 

المشروع  .في 

قائم لي أن ال فذكر  مشروع،  ال عن  في األمر، وسألته  ين على فراجعته وناقشته 

في الحاسب وليسوا  ماءُ  فهم عل قائمون على البرنامج الحاسوبي،  ال هم  مشروع  ال

بلَ  ق ناسِ  مةُ ال ََدها عا ق تي نَ لصياغةُ ال َتِ ا فَح لذا طَ ية، و غة العرب في الل متخصصين 

 .متعلِّميهم وعلمائهم

لو استعا المشروع  للقائمين على  نَّ اللغةَ العربية واسعة، ويُمْكِنُ  له أ نوا فذكرتُ 

هم  ل ِقُ  قّ ما يُحَ اللغوية والبدائل اللفظية  من األساليب  نْ يجدوا  لغويين أ بمتخصصين 

توحيدِ الصيغ  .طَلَبَهم القائمَ على 

ماذجَ غيرَ  رَ ن نْ أذكُ هذا البحث، وأ في  المشروع  نْ أتكلَّمَ على هذا  وكنتُ أَهُمُّ أ

دَ أني وَجَدْتُ القائمين ع بَيْ لهذه الصِّيَغ،  فةٍ  رِّ تمادِّ الوقتِ قد اجتهدوا مُشَ المشروع معَ  لى 

رَتِ الصيغ وتحسَّنَتْ كثيرًا تَطَهَّ تحسينه وتنقيته من كثيرٍ من شوائبه، حتى   .في 

لى  قائمين ع لوزراة وال ل لصادق  ا ناءِ  يل، والث لشكرِ الجز قديم ا بت في  هذا أكت فل

قانونيةٍ نقيةٍ سليمة، وأدعوهم إ في سبيل صياغةٍ  بذلوه  لما  لى بذلِ المزيدِ حتى المشروع، 



 

 
للصياغة القانونية٢٠٨  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

بعزيز ذلك على اهللا   .تَصِلَ الصياغة إلى أجملِ صورةٍ، وأبهى حُلَّةٍ، وأنقى عبارةٍ، وما 

بمختلف صورها  .ثم جعلت البحث يعم الصياغة القانونية 

في هذا الموضوع، وهي على قِلَّتِها كانت  قليلةً  دْ إلَّا دراساتٍ  لم أَجِ نْ أذكرَ أني  وأحبُّ أ

السعوديةفي الصياغة في غيِر المملكة العربية   . القانونية 

لما يلي لغويةٍ  رْسِ مباشرةً، مِن خِاللِ دراسةٍ  بهذا الدَّ قومَ  نْ أ  :ولذا حاولتُ أ

رَةَ وأربعِمائةٍ وألف-١ الصادرِ سنةَ اثنتي عَشْ للحُكْمِ،   .النظامِ األساسيِّ 

نٍ وعشرين وأربعِمائةٍ -٢ ثما الصادرِ سنةَ  المرورِ،  التنفيذيةِ له، نظامِ  وألف، والالئحةِ 

تِسْعٍ وعشرين  .الصادرةِ سنَة 

الصادرِ سنةَ ستٍّ وثمانين وثالثِمائةٍ وألف-٣ قبةِ البُنُوكِ،   .نظامِ مرا

تعودُ إلى أربعِ مجموعاتٍ بضوابطَ متعددة،  ضوابطَ معنويةٍ، وضوابطَ : وقد خرجتُ 

في اإل تركيبيةٍ أسلوبيةٍ، وضوابطَ  مالء والترقيم، وهي مختلفةٌ من حيثُ لفظيةٍ، وضوابطَ 

فيها الخطأِ   .أهميتُها وكثرةُ 

 : ويتكون البحث من

 .مقدمة-

في الصياغة القانونية-  .أهمية اللغة 

لغويًّا، موضَّحة - ضابطًا  للصياغة القانونية، وذكرتُ منها أحد عشر  اللغوية  الضوابط 

 .حَ سعوديةبعدد كافٍ من األمثلة والنماذج الحية من أنظمةٍ ولوائ

فيها أهم نتائج البحث، وتوصياته-  . الخاتمة، وذكرتُ 

 

 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٠٩

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

القانونية الصياغة  في  اللغة   أهمية 
نْ يلتزمَ  فيجبُ على صائغ النظام أ به،  نَ أوَّلَ ملتزمٍ  نْ يكو يجبُ على صائغ النظام أ

أوائلِ موادِّ  في  رُ  تُذْكَ بلُغته الرسميةِ التي  االلتزامُ  النظامِ األساسيِّ بالنظام، ومن النظام 

 .للحكم

نَّ المملكة العربية  للحكم على أ من النظام األساسي  لى  مادةُ األو َصَّتِ ال قد ن و

بِيَّةُ"السعودية  رَ يَ اللُّغَةُ العَ نَ صياغتُه موافقةً للُّغةِ "لُغَتُهَا هِ تكو نْ  فيجبُ على الصائغ أ  ،

في معانيها وألفاظها وتراكيبها ونحوها وتصريفه  .االعربيةِ 

في هذا الزمن صارت علمًا  اإلدارية  والقرارات  واللوائح  نَّ صياغةَ األنظمةِ  وال شكَّ أ

بمُهَمَّتِهِ نْ يقومَ  للصائغ أ ال يُمْكِنُ  لها منهجيةٌ ومعاييرُ وأساليبُ، من دونها   .وفنًّا وحرفة، 

تَضْبِطُ آليةَ الصياغة، وتُسَهِّلُ إدراكَ الغ قواعدَ  رضِ من النظامِ وهذا العلمُ يقومُ على 

زَّءُ من  ال يَتَجَ القواعدِ جزءٌ  ألنَّ إدراكَ هذه  تحليليًّا؛  تفصيليًّا  إدراكًا كليًّا إجماليًّا، وإدراكًا 

 .تطبيقها

واللوائح والقرارات اإلدارية  تُنَظِّمُ صياغةَ األنظمةِ  القواعدَ التي  القانون  قْسِمُ علماءُ  ويَ

ال يستغني أحدُهما عن  رئيسين  الموضوعي، قسمين  اآلخر، القسمُ األوَّلُ هو القسمُ 

لِلُّغةِ، وموافقةِ الصياغةِ للقواعدِ  فقةِ الصياغةِ  والقسمُ الثاني الشَّكْلي الذي يقوم على موا

مؤثراتِ  ال عاةِ  التشريع، ومرا صاحبةِ  إلستراتيجيةِ الجهةِ  فقةِ الصياغةِ  القانونية، وموا

 .)١(العامةِ والخاصةِ

فقةُ الصياغ للقانونفموا الشكلي  قواعد القسم  للُّغة من   .ةِ 

ذاتُ األلفاظِ والمصطلحات  لُغتُهُ الخاصةُ  له  العلوم والتخصصات  نُ كغيره من  والقانو

به تَخْتَصُّ  بَّما  فيه، ورُ تَشِيعُ   .واألساليب واألعراف التي 

في  للُّغة العربية  فقًا  نَ موا نْ يكو دَّ أ بُ ال  العلوم والتخصصات  جميع وهو كغيره من 

 .أجزائه، وهذا هو مجالُ هذه المحاضرة

                                     
 .٦مبادئ الصياغة القانونية، لحيدر سعدون المؤمن ص:  انظر)١(



 

 
للصياغة القانونية٢١٠  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

باللُّغةِ العربية  مًّا  بلُغتِهِ الخاصة، ومُلِ مًّا  نَ مُلِ نْ يكو نَ أ القانو فيمن يَصُوغُ  ولذا يجبُ 

 .عمومًا

تختلفُ  المصطلحاتِ والتعريفات  فلُغةُ  تختلفُ مستوياتُ اللُّغةِ العربية،  ذلك  ومعَ 

الشروح والحواشي، ولغةُ ال لغة  العلوم التجريبية، عن  لغة  تختلفُ عن  علومِ النظرية 

فاألدبُ يقومُ على اإليحاء  لغة األدب مثلًا،  نَ يختلفُ عن  القانو ومستوى اللغة الذي يُناسِبُ 

بال حَشْوٍ وال استطراد، حتى  تقومُ على المباشرة والوضوح واإللزام  القانون  والخيال، ولغةُ 

لغةً مُنْضَبِطةً مُحَدَّدةً، نَ  اتِها ومَجازاتِها، التي قد تكو زَ وُّ تَوَسُّعاتِ اللغة وتَجَ لِقُ إلى  زَ تَنْ ال   

فِي على لغةِ القانون  بًا أو محتمِلًا، مما يُضْ رِ تجعلُ المعنى مُضْطَ تدلُّ على أكثرَ من معنى، أو 

 . احترامًا وهيبةً والتزاما

ثةِ أنواع ثال بين  لصياغة القانونية  لغةُ ا تختلفُ  قد  ذلك  في : ومعَ  األكاديميةِ التي 

في األحكام والتقارير، والتشريعيةِ التي في األنظمة  البحوث والدراسات، والقضائيةِ التي 

والقواعد القانونية اإلدارية  والقرارات   .واللوائح 

فرداتِ  الم َضْبِطُ  ما ي ها  قانوني من ال فمتعددة، والذي يَهُمُّ الصائغَ  أمَّا علومُ العربيةِ 

ضَبْطُ أواخِرِ الكَلِمِ في والتراكيبَ اللغو زَمُهُ  فيَلْ قُها ومعناها،  تصريفُها واشتقا يةَ من حيثُ 

الدالالت، فضلًا عن تصريف  توجيه المعاني وتحديد  في  لها من عالقةٍ  ـمَا  لِ القانوني؛  السِّيَاقِ 

تُوحِي بها هذه  بين الدَّالالت التي  الدقيقِ  اللغوية، والتمييزِ  فْقَ األصول   .األلفاظالمفردات وَ

بمعاني الكلمات والتراكيب، : أيْ الداللة الذي يَتَّصِلُ  ثالثةُ علومِ، وهي علمُ  مُّهُ منها  يَهُ

رْف التصريف أو الصَّ  .وعلمُ النحو، وعلمُ 

واللوائح والقرارات  لألنظمة  اللغوية المتينة السليمة  ومن أهم أوجه أهمية الصياغة 

اللغويةُ كان ذلك أنه كُلَّما كانت الصياغةُ متينةً سليم ةً من الجهاتِ كُلِّها ومنها الناحيةُ 

لنصوص  تأوُّلُ  هادُ وال رُ االجت ُ ال يَكْث لين؛ إذْ  التِ المتأوِّ تأوُّ هدين و المجت الجتهاداتِ  دَ  بْعَ أَ

الداللة ضعيفةً، أو محتملة، أو غير محدودة  نُ الصياغةُ  تكو  .القانون إلَّا حينَ 

لص ل زُ األهميةُ الكبرى  رُ المختلفِين وتَبْ نُ دستورَ  قانو ال نُ  حينَ يكو ياغة القانونية 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢١١

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

تغييره كما  تنفيذه أو  تفسيره أو  في  نْ يَتَحَكَّمَ  فريقٍ أ ال يستطيعُ كُلُّ  بحيثُ  قاء،  رَ فُ ال

يَ والنفيسَ من األوقات والجهود  لها الغال نَ هذه األهمية، ويبذُلون  رِكُو دْ فهؤالء يُ يشاء، 

 .واألموال

نُ تغييره جهةً واحدةً أمَّا حينَ يكو في  فِّذُهُ والمُتَحَكِّمُ  رُهُ ومُنَ َفسِّ نِ ومُ القانو  طالِبُ 

ألنَّها منهم وإليهم  القانونية؛  القانون أهميةَ الصياغةِ  المتحاكمون إلى مثل هذا  رِكُ  دْ فال يُ

نِ وتفسيرِه مخالفٌ اعتمادًا على صياغته  القانو فَهْمِ  في  فمهما خالفهم  دْءً وانتهاءً،  رَدُّوا بَ

في الصياغة من  خَطَلٍ مَّا  ا عَ وْ به غيرَهم، وتَغَاضَ  .ذلك إلى أفهامهم وألزُموا 

تظهر هذه األهمية تطبيقية   :وهذه أربعة أمثلة 

ألول ا مثال  ل  :ا

في ": لو كان نصُّ النظام ضيَ  بالسِّجن كلَّ متخاصمٍ أهان القا قبَ  للقاضي أن يعا

القضاء  ."مجلس 

للقا بأن يسجُنَه، أو لكان معنى النص أنه  في السِّجن  ضي أن يعاقب هذا الذي أهانه 

مة  ألن كل فيه؛  ببعض األعمال  لسِّجن(يجلدَه، أو يكلفَه  هو المكان ) ا بكسر الجيم 

بمعنى  قبله  نُ الباء  تكو للحَبْس، وعليه  لدخولها على مكان، ويكونُ ) في(المسور المعدُّ 

قبَ هذا المتخاصمَ : (معنى النص للحبسللقاضي أن يعا ، فيكونُ في )في المكان المعدِّ 

بيان العقوبة نفسها نُ مكان العقاب، دون  بيا  .النص 

في النظام  للقاضي أن يعاقبَ هذا الذي ) بالسَّجن(ولو كان الذي  لم يكن  بفتح السين، 

ألن  بغير أن يسجُنَه،  فعله، أي)سَجَنَ يَسْجُن(مصدر ) السَّجن(أهانه  بمعنى  فهو  للقاضي : ، 

بأن يسجُنَهأن يعا  .قبه 

قوله قرئ  رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه{: وبالوجهين  فبالفتح}قال  أن : ، 

ى، وبالكسر  .هذا المكان وهو السِّجْنُ أحبُّ إلي من الزِّنى: يسجُنوني أحب إلي من الزِّن

لوائح  وال مة  في األنظ لةٍ  مةٍ محتمِ كلِّ كل ضبطِ  لى وجوبِ  التأكيدَ ع حبُّ  وهنا أ

ذلكوالقرا نُ   .رات، وقلَّما يكو



 

 
للصياغة القانونية٢١٢  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

ي لثان ا مثال  ل  :ا

القرارات في أحد  في الجلسة القادمة، ويكونُ ": جاء  في القضية  سيحكمُ القاضي 

فَضَ الحكم المدَّعِين رَ نْ  ا وملزمًا، إلَّا إ فذً  ."الحكمُ نا

للمدَّعِين وال المدَّعى عليهم أن يرفضوا الحكم؛ ألنَّ  ليس  ) المدَّعِين(فعلى هذا النص 

فمعنى النصفي بالياء،  في الحكمِ شيءٌ يَرْفُضُ هو المدَّعِين:  النصِّ منصوبةٌ  نْ كان   .إلَّا إ

القرار نَّ هذا خِالفُ ما أراده صاحبُ   .وال شكَّ أ

لث لثا ا مثال  ل  :ا

ثم  رِهِ،  َشْتَ فلم ي ًا  بيت رَضْتَ عليه  ثمَّ عَ شتراها،  فا زيدٍ  سيارةً على  رَضْتَ  لو أنك عَ

في الثمن، ال تنازعتما  مَهُ البيتَ  ُسَلَّ ت نْ  للزمك أ بتسليمه المباع،  فحكم القاضي عليك   

ألنَّ السيارةَ مبيعة، والبيتَ هو المباع  .السيارة؛ 

فهو مَبِيعٌ، وبعض العرب يقول: يقال الشيءَ يَبِيعُهُ  بمعنى أنه باعَهُ لغيره، : باعَ  مَبْيُوع، 

فهو مُبَاعٌ، إذا : ويقال الشيءَ يُبِيعُهُ  باعَ  الجاهليأَ الشاعر  قال  للبيع،  رَضَهُ   :عَ

فَمَنْ يُبِعْ بِمُبَاعِ  ورَضِيتُ آالءَ الكُمَيْتِ  ادُنا  وَ فَلَيْسَ جَ رَسًا   فَ

بِيعَ للبيع، والمبيع هو الذي  المعروض   .فالمباع هو 

تجاريٍّ نحوِ  في اسمٍ  زيدٌ وعمرٌو  لو اختلفَ  ذلك  أطلقاه على محليهما، ثم ) ميَّار(ونحوُ 

نَّ الق في الحكمإ قال  باالسم، ولكنه  لزيدٍ  رَدِّ المُسَمَّى إلى زيدٍ: (اضيَ حَكَمَ  بِ رٌو  زَمُ عَمْ ، )يُلْ

الصوابُ أنْ  بمَيَّار، وكان  ألنَّه المُسَمَّى  زيدٍ المَحَلَّ؛  رُدَّ عمرٌو إلى  نْ يَ الزمُ الحكم أ نَ  لكا

زيد: (يقالَ رَدِّ االسْمِ إلى  بِ رٌو  زَمُ عَمْ ألنَّ االسْ)يُلْ لفظُ ؛   ).مَيَّار(مَ المختلفَ عليه هو 

بع ا ر ل ا مثال  ل  :ا

قال في المادة الثانية عشرة،  قبة البنوك  في نظام مرا نَ ": ما جاء  نْ يكو وزُ أَ ُ ال يَج

بَنْكٍ وَاحِدٍ رَ مِنْ  رَةِ أَكْثَ ا في مَجْلِسِ إِدَ ا  وً الشخصِ أنْ يكونَ "الشَّخْصُ عُضْ ، والمرادُ مَنْعُ 

ذلك، بل في أكثرَ من مجلسٍ م رُ عن  قْصُ تَ ن مجالسِ إدارةِ البنوك، ولكنَّ عبارةَ النظامِ 

 . تُخالف هذا المعنى
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فعله ) إدارة(فكلمة  بمعنى  رُ(هنا مصدرٌ  في مفعوله )يُدِي في (، سواءً نوَّناه وأعملناه 

بنكٍ واحد ، )في مجلسِ إدارةِ أكثرَ من: (، أو أضفناه إلى مفعوله)مجلسِ إدارةٍ أكثرَ من 

لغويًّاومع في مجلسٍ يُديرُ أكثرَ من بنكٍ : (نى العبارة  ا  الشخصُ عضوً نَ  نْ يكو ال يجوزُ أ

رُ )واحد في مجلسٍ آخرَ يُدِي بنكًا، وكان أيضًا  في مجلسٍ يديرُ  الشخصُ  لو كان  ، وعليه 

يديرُ  في مجلسٍ  ليس  ألنه  تحت هذه العبارة؛  ال يدخل  ألنه  ذلك؛  فال مانعَ من  بنكًا آخر 

ا في أَكْثَرَ : (بنك، وعليه يكون صوابُ العبارةِأكثرَ من  وً نَ الشَّْخصُ عُضْ نْ يكو وزُ أَ ال يَجُ

بَنْكٍ رَةِ  ا  ).مِنْ مَجْلِسِ إِدَ

في النحو، والثالثُ  في معاني الكلمات، والثاني  قليلة، وغيرها كثير، األوَّلُ  فهذه أمثلة 

في األساليب التصريف، والرابعُ   .في 

بين يدي ال واللوائح قدَّمتها  في صياغة األنظمة  اللغوية  الضوابط  لتتبينَ أهميةُ  بحث 

اإلدارية  .والقرارات 

ونية قان ل ا لجملة  ل لغوية  ل ا لسمات  ا  من 

للجمل القانونية، من أهمها الزمة  ال  لغوية غالبة   : )١(هناك سمات 

المتداخلة-١ التراكيب  ا على   .طولُ الجملة، واعتمادُها كثيرً

بين أجزاءِ-٢  الجملة، كالفِعْل وفاعله ومفعوله، والصفة والموصوف، والمبتدأ التباعدُ 

 .وخبره

لتكونَ -٣ رِطٍ،  فْ بشكل مُ نُ هذا  ا ما يكو في الجملة، وكثيرً كثرةُ األلفاظِ المقيِّدةُ 

للتأوُّلِ على غير معناها قابلةٍ  دَّدةَ المعنى، غيرَ   .الجملُة مُحَ

تَجْعَلُ من الصَّ-٤ بتفاصيلَ  قد يُؤَدِّي إلى صعوبة ازدحامُ الجملةِ  قُها، وهذا  عْبِ اخترا

بين أجزائها   ).المسند والمسند إليه، المعطوف والمعطوف عليه(التمييز 

                                     
 .٣ون المؤمن صمبادئ الصياغة القانونية، لحيدر سعد:  انظر)١(



 

 
للصياغة القانونية٢١٤  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

ألنظمة ا غة  لصيا لغوية  ل ا بط  ا لضو  ا

اإلدارية والقرارات   واللوائح 

فقةِ الصياغةِ للُّغةِ دَّدَتْ إلى وُجُوبِ موا تَنَوَّعَتْ وتَعَ الضوابطُ مهما   الرسميةِ تعودُ هذه 

السعودية هي اللُّغةُ العربية في هذا البلد المبارك المملكةِ العربية  دِ النظام، ولُغَتُنا   .لبَلَ

فْظِ والتركيبِ والمعنى فِقَ الصياغةُ أحكاَم هذه اللُّغة، من جهةِ اللَّ تُوا نْ   .فيجبُ أ

رِ أو مُعَ نُ ألفاظُ الصياغةِ عربيةَ النِّجَا فتكو فْظِ،  قديمةً، أو مُعَرَّبةً من من جهةِ اللَّ بةً  رَّ

ها  فْظِ بلَ ولِها إلى اللُّغةِ العربية  دَةٌ على دُخُ قَتْ جِهَةٌ مُعْتَمَ فَ دَةٍ، أو دَخَيلةً وا جهةٍ مُعْتَمَ

 .األعجمي

فُ  خالِ تُ مةٌ  رْجَ َّدةٌ أو مُتَ ل وَ لصياغة أساليبُ مُ في ا نُ  كو فال ي ومن جهةِ التركيبِ، 

فليس كُلُّ نُ أسلوبًا عربيًّاالتركيبَ العربيَّ،  لأللفاظِ العربية يكو فٍّ   . صَ

فبَعْضُ  في غير معناه العربي،  فْظُ أو التركيبُ  فال يُسْتَعْمَلُ اللَّ ومن جهةِ المعنى، 

فُ معناها اللغويَّ تُخالِ لَّدةٌ  وَ نٍ عاميةٌ أو مُ لها معا نُ   .األلفاظِ واألساليبِ يكو

تعودُ إلى أربعِ مجموعاتٍ الضوابط  ضوابطَ معنويةٍ، وضوابطَ لفظيةٍ، وضوابطَ : وهذه 

في اإلمالء والترقيم، وهي مختلفةٌ من حيثُ أهميتُها وكثرةُ  تركيبيةٍ أسلوبيةٍ، وضوابطَ 

فيها  .الخطأِ 

ضابطان فالضوابطُ المعنويةُ  بها،   :وهذا إجمالٌ 

للمعنى-١ فقةُ العبارةِ   .موا

 .الدقةُ والوضوحُ-٢

ضو عةُ  ب ر أ ةُ  فظي ل ل ا طُ  ب ا لضو ا بطو  :ا

 .الطهارةُ من األخطاءِ النحوية والتصريفية-٣

لغويًّا-٤  .عدمُ استعمالِ األلفاظ العامية غيرِ السليمة 

وِ واالستطراد-٥  .عدمُ الحَشْ

في صِحَّتِهِ والضعيفِ-٦ فِ  الفصيح والمختَلَ  .استعمالُ األفصح والمتفقِ عليه أولى من 
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بط ا ضو ةُ  ث ال ث ةُ  بي و ألسل ا ةُ  ركيبي لت ا طُ  ب ا لضو ا  :و

 .صحةُ األسلوب-٧

 .عربيةُ األسلوب-٨

بال داعٍ أو حاجة-٩  .عدمُ اختالفِ األسلوب 

ن بطا ضا قيمِ  ر لت ا و الءِ  إلم ا طُ  ب ا ضو  :و

الواحدة-١٠ في المسألة  قُها  قواعدِ اإلمالء، واتفا  .مراعاةُ 

 .مراعاةُ عالماتِ الترقيم-١١

في صُ تَدْخُلُ  ال  رْفِ القانونيين،  في عُ لغويةٌ  ضوابُط  نُ وهناك  كو ها  لْبِ البحث، من

ا من الصائغين القانونيين يُحَبِّذُونَ أنْ تكونَ  بالجمع، ومنها أن كثيرً ال  بالمفرد  المخاطبِ 

للمعلوم بالفعلِ المضارعِ المبنيِّ   .)١(الصياغةُ 

بالتفصيل واألمثلة الضوابطِ  نُ الكالمِ على هذه  ال، وهذا أوا الضوابطُ إجماً  .فهذه 

فَوَمُ: لُ األوَّالضابطُ رَةِ ةُقَا لِالعِبَا  .ىنَعْمَلْ 

الضوابط، ويحتاج إلى أمثلة كثيرة  الضوابط المعنوية، وهو من أهمِّ  هذا الضابط من 

 . لبيانه

في اإلجمال والعموم على  تدلُّ  في اللغة ألفاظٌ مختلفةٌ وتراكيبُ متنوعةٌ  فهناك 

تختلفُ معانيها الخصوص والدقة  في   .معنى واحد، ولكنَّها 

ف فتشمَلَ غيرَه، وال تَنْقُصُ فموا تزيدُ عليه  ال  بمقداره،  نَ  تكو نْ  للمعنى أ قةُ العبارةِ 

ما أرادَ  في اللغة غيرَ  ها  نَ معنا نْ يكو ذلك أ من  دُّ  رَ عن جميعِ معناه، وأَشَ قَصِّ فتُ عنه 

اإلطالق، وعند إرادةِ  ال يَصِحُّ  ال يَصِحُّ التعميم، وعند التقييد  التخصيصِ  فعندَ  إثباتِ الصائغ، 

رٍ نَسْتعملُ االسمَ والجملَ االسمية، وعند إرادة  دُّدٍ واستمرا تَجَ رِ إلى  نَ النَّظَ الحُكْمِ دو

رِ نَسْتعمل الفِعْلَ والجملَ الفعلية، وعند استعمال الجملةِ االسميةِ  دُّدِ واالستمرا التَّجَ

ألنَّهُ مَحَلُّ  الخبر؛  المعلومَ هو المبتدأَ والمجهولَ هو   ....الفائدةِ، إلى آخره نَجْعَلُ 

                                     
 .٣مبادئ الصياغة القانونية، لحيدر سعدون المؤمن ص:  انظر)١(
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عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

قسمين، وهما قْسِمَ هذا الضابطَ إلى  نْ نَ  :ويمكنُ أ

للمعنى-أ فْظةِ  فقةُ اللَّ  .موا

للمعنى-ب فقةُ الجملةِ   .موا

ألول ا قسم  ل ى: ا معن ل ل فظة  ل ل ا قة  ف ا و  :م

في أوَّلِ البحث مثالَ  لمعناه)السِّجن والسَّجن(ذكرت  فقةَ كلِّ واحد منهما   .، وموا

في الماد للحكم ما نصهوجاء  الثالثة من النظام األساسي  ، "وال يُنَكَّسُ العَلَمُ أَبَدًا": ة 

المراد فإن هذا هو معنى التنكيس، وإن كان المراد: فإن كان  رأسًا على عقب،  قْلَب  ال : ال يُ

فإن  بعضُ الدُّوَلِ،  فْعَلُ  تَ لسببٍ من األسباب كهزيمةٍ أو كارثةٍ كما  زَلُ   في) التَّنْكِيسَ(يُنْ

رأسه،  لشيءِ على  ا ْبُ  قَل في المعاجم  فأصل التَّنْكِيس  دُلُّ على هذا المعنى،  ال يَ اللغة 

المراد رَهُ، وإن كان  لَهُ آخِ لى : بجَعْلِ أعالهُ أسفلَهُ، وأوَّ بحيث يكون أعاله مائلًا إ ال يمال 

فقد جاء في المعا للتنكيس؛  فإن هذا المعنى مقبول  المذكورة آنفًا،  لألسباب  : جماألرض 

تنكيسًا( رأسه  هذا )أماله: نَكَّسَ  عن  قصر  ت فإن العبارة  ذلك  المراد جميع  ، وإن كان 

ا، كإنزاله وإمالته وتنكيسه": المعنى، واألولى أن يقال مثلًا تجوز إهانة العلم أبدً  .)١( "وال 

المرورية للمخالفات  في جدول النقاط  المرور  لنظام  التنفيذية  في الالئحة  : وجاء 

المخالفة ومُسَمَّاها، "سَمَّى المُخَالفاتمُ"عبارة  بين اسم  رْقٌ  المخالفة، وفَ ، يعني اسم 

قاطع اإلشارة) قطع اإلشارة(فلفظ  فْعَلُهُ  فما يَ المخالفةِ  المخالفة، وأما مُسَمَّى   .اسمُ 

ى معن ل ل رة  عبا ل ا قة  ف ا و م من  ي  لثان ا قسم  ل ا للمعنى: و لجملة  ا قة  ف ا و  :  م

لةِ ا(فقولنا  وْ الدولةِ(و) إلِسْالمُدَيْنُ الدَّ ، كالهما جملةٌ اسمية، وهما يدالنِ )اإلِسْالمُ دَيْنُ 

ألنَّ األصل في  الدقيق؛  في المعنى الخاصِّ  ذلك يختلفان  يٍّ واحد، ومع  على معنًى إجمال

المجهولَ، وقولُنا المجهولُ  الشيءَ  نَ الخبرُ  نْ يكو المعلوم، وأ الشيءَ  نَ  نْ يكو المبتدأ أ

به عن المبتدأالشيءُ الذ: أيْ لإلخبار  به  تى   .)٢(ي يُؤْ

                                     
والقاموس -٣/٩٨٦) نكس(الصحاح : انظر  )١( والمعجم الوسيط -٧٤٦) نكس(   .٩٥٢) نكس( 
والمساعد البن عقيل -٥/٣٥٨مغني اللبيب البن هشام :  انظر)٢( والهمع للسيوطي -١/٢٢٠   ٢/٢٨. 
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فلذا يقال الدولة،  تُبَيِّنُ دينَ  في األنظمة والدساتير أنها  المعلوم  ما دينُ الدولة : فالشيءُ 

السؤال لبيان  الجوابُ  فيأتي  فرنسا؟ وهكذا،  في  الدولة  السعودية؟ ما دينُ   .في 

ليقالَ: وال يقالُ السعودية؟  في  الدولةاإلسالمُ ه: ما اإلسالمُ   .و دينُ 

نَ  نْ يكو  .هو الخبر) اإلسالم(هو المبتدأ، و) الدين(وعليه ينبغي أ

في بيةُ : (وكذا يقال  رَ لةِ العَ وْ  ....).لُغَةُ الدَّ

في المادة األولى قوله  في  للحكم  دِيْنُهَا اإلِسْلَامُ، ": ولذا أحسنَ صائغِ النظام األساسي 

ُ رُس ُنَّةُ  َابُ اهللاِ وس َّةُ، ودُسْتُورُها كِت بِي رَ يَ اللُّغَةُ العَ ِ لُغَتُهَا ه َلَّمَ، وَ ْهِ وَس َلَّى اهللاُ عَلَي ولِهِ ص

 ."وَعَاصِمَتُهَا مَدِينَةُ الرِّيَاضِ

فيه قال  نُ صائغَ نظامٍ آخر،    العربيةُغةُاللُّو، ةِلوْ الدَّينُ دِالمُسْاإلِ": وفاتَ هذا اإلحسا

 . "ةُيَّمِسْ الرَّلةِوْ الدَّةُغَلُ

ارِئ (وقولنا وَ ارِئ(و) يَعْلِنُ المَلِكُ حَالةَ الطَّ وَ والملكُ هو الذي ) (الملكُ يُعْلِنُ حالةَ الطَّ

وَارئ يُعْلِنُها الملكُ(و) يُعْلِنُ حالةَ الطَّوارئ ال يُعْلِنُها إلَّا الملكُ(، و)حالةُ الطَّ ارِئِ  وَ ) حالةُ الطَّ

في اإلجمال على  تدلُّ  معنًى واحد، ولكنَّها تختلفُ في المعنى كلُّ هذه الجملِ والتراكيِب 

الدقيق  .الخاصِّ 

ال يُعْلِنُها إال  نَّ حالةَ الطَّوارئ من خصائص الملك،  الثالثُ األخيرةُ نَصٌّ على أ فالجملُ 

فيهما إسنادُ إعالنِ الطوارئ إلى الملك دونَ  بل  ذلك،  في  ليستا نصًّا  نِ  نِ األُولَيَا هو، والجملتا

نْ كا به، وإ رِ واإللزام، وال تخصيصه  وَّةِ النظامِ القائمِ على الجَبْ قُ فْهَمُ من  تخصيصُهُ سيُ ن 

اللغوية فْهَمُ من الجملةِ   .يُ

ارِئِ يُعْلِنُها الملكُ(وأنسبُ هذه الجملِ وَ فيها أمرين)حالةُ الطَّ ألنَّ  البَّدْءَ ببيانِ حُكْمِ : ؛ 

الطوارئ التي من أجلها وُضِعَتْ هذه المادة، وتخص بالملكحالةِ  ذلك   . يصَ 

لثالثَ  ا لصائغُ الجملَ  رِدِ ا ُ لم ي لك، و بالم ذلك  تخصيصَ  قصودُ األوَّلُ  الم كان  وإذا 

فالمناسبُ من الجملتين األُولَيَينِ هي الجملةُ االسمية  لطولها،  الملكُ يُعْلِنُ حالةَ (األخيرةَ 

ارِئ وَ ثُبُوتِ الحُكْمِ ودَ)الطَّ باالسم يدلُّ على  ألنَّ التعبيرَ  زمانٍ أو تَجَدُّدٍ ؛  رٍ إلى  نَ نَظَ امِهِ دو وَ



 

 
للصياغة القانونية٢١٨  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

دُّدِ  َ فادةِ التَّج معَ إ بزَمَنٍ  كمِ  يدِ الح تقي لى  يدلُّ ع ف ْلِ  بالفِع يرُ  ما التعب ستمرار، أ وا

 .)١(واالستمرار

في المادة الحادية  قوله  في  للحكم  نُ صائغَ النظام األساسي  وعليه يفوتُ اإلحسا

ارِئِيُعْلِنُ الملكُ حَالةَ ": والستين وَ يُعَيِّنُ الملكُ ": ، وفي المادة السابعة والخمسين"الطَّ

راءَ  زَ راءِ والوُ زَ رَئِيسِ الوُ وَّابَ  يُعَيِّنُ الملكُ مَنْ في ": ، وفي المادة الثامنة والخمسين"....نُ

راءِ زَ تَبَةِ الوُ رْ الثالثة والستين"مَ قْبِلُ الملكُ مُلُوكَ الدُّوَلِ و": ، وفي المادة  ، وفي "رُؤَساءَهايَسْتَ

 ."يَمْنَحُ الملكُ األَوْسِمةَ": المادة الرابعة والستين

نْ يَعْمَلَ هذه األعمال، على  دُلُّ على أنَّهُ على الملك أ تَ بهذا التركيِب  وهذه الجملُ 

راءَ : معنى زَ نْ يُعَيِّنَ الوُ نْ يَسْتقبلَ مُلُوكَ الدُّوَلِ .... على الملك أ يَمْنِحَ وعليه أنْ .... وعليه أ

 .األوسمةَ

قولِ الصائغ في  نُ كمعنى  للمعنى، ويكو فِقٌ  فْظُ موا فاللَّ ذلك  فإن كان المعنى على 

رْعِيَّةً طِبْقًا ألَحْكَامِ ": المادة الخامسة والخمسين بسِيَاسَةِ األُمَّةِ سِيَاسَةً شَ قُومٌ الملكُ  يَ

ِبُ على الملك"اإلِسْلَامِ تُبَيِّنُ ما يَج فهذه العبارة  بالجملةِ ،  رَ  َّ نْ يُعَب فناسَبَ أ َهُ،  مَل نْ يَعْ  أ

دُّدِ واالستمرار الةِ على التَّجَ  .الفعليةِ الدَّ

دُّدٍ  َ تَج من  فيه  ما  ل بالجمل الفعلية  رَ الصائغُ  نْ يُعَبِّ نُ من المناسبِ أ ذلك يكو وعلى 

في المادة قول الصائغ  ذلك  رَّدَ إثبات الحكم، ومن  :  الثامنةواستمرار، وليس مقصودُهُ مُجَ

دْلِ" السعوديةِ على أساسِ العَ في المملكةِ العربيةِ  قُومُ الحكمُ  مادة "يَ في ال له  ، وقو

رَةِ": العاشرة رِ األُسْ َواصِ ثِيقِ أَ وْ تَ لَةُ على  وْ رِصُ الدَّ عشرة"تَحْ الثالثة  في المادة  : ، وقوله 

رْسِ العقيدةِ اإلسالمية"  .ة، وأمثالها كثير"يَهْدِفُ التعليمُ إلى غَ

دُّدٌ واستمرار، كقول الصائغ  تَجَ فيه  مَّا  بالجملةِ االسمية عَ رَ  نْ يُعَبِّ ولم يكن مناسبًا أ

                                     
ظر)١( لسيب:  ان تاب  برد -٣/١٦٩ويه الك تضب للم والمق جاني -٣/٢٩٣  بدالقاهر الجر جاز لع ئل اإلع ودال  

تازاني -١٢٤ص طول للتف شرحه الم مع  ني  وي خيص للقز والتل مد -٢١٣  هات لمح والتنبي شارات  واإل  
ومن نحو المباني إلى نحو المعاني لمحمد الحمصي -٦٧الجرجاني   ٤٥٥، ٣٤ . 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢١٩

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

لةُكُلَّ ما يُؤَدِّي للفُرْقة": في المادة الثانية عشرة ، "تعزيزُ الوَحْدةِ الوَطَنيةِ واجِبٌ، وتَمْنَعُ الدَّوْ

زيزَ مُتَجَ ألنَّ التَّعْ الفعلية؛  فة وكان األنسبُ الجملةَ  رٌّ وبأشكال مختل مِ ِبُ (دِّدٌ ومُسْتَ يَج

تليها )تعزيزُ الوَحْدةِ الوطنية فعلية كالجملةِ التي  نُ جملة  فتكو لَةُ كُلَّ ما "،  وْ وتَمْنَعُ الدَّ

قة رْ للفُ  ."يُؤَدِّي 

في المادة الثامنة عشرة قولُ الصائغ  ذلك  رَّيةَ المِلْكِيَّةِ ": وعكسُ  لَةُ حُ وْ فُلُ الدَّ تَكْ

لِلْمَصْلَحَةِ العامَّةِالخاصَّ لَّا  دْ مِلْكُهُ إِ َزعُ مِنْ أَحَ رْمَتَها، وال يُنْ بالجملة الفعلية في "ةِ وحُ رَ  فعَبَّ  ،

فتعبيرٌ حَسَنٌ  في الموضع الثاني  لِلْمَصْلَحَةِ "الموضعين، أما  َّا  ل دٍ مِلْكُهُ إِ زَعُ مِنْ أَحَ ْ وال يُن

بفِعْلٍ"العَامَّةِ ألنَّ الحكمَ خاصٌّ  قَعَ، ولكنَّ الموضعَ األوَّلَ يُناسبُهُ الجملُة االسمية، ؛   إذا وَ

رَيَّةُ المِلْكِيَّةِ الخاصَّةِ مكفولةٌ": فيقول ثباتِ هذا الحكم، سواءً مارسَهُ "حُ نَ  بيا ألنَّه أراد  ؛ 

بهذا األمر، ولذا أحسن ال الدولة  فُّلِ  تَكَ دُّدَ  رَ وتَجَ رَّ تَكَ المرادُ  ال، وليس  صائغ في المواطنُ أم 

قوله في  للمواطِنين": المادة السابعة واألربعين  بالتَّساوي  قاضي مكفولٌ  ، فعبَّرَ "حَقُّ التَّ

 .بالجملة االسمية

في المادة الستين لحسن الجملة االسمية  لكَافَّةِ ": وانظرْ  القائدُ األَعْلى  الملكُ هو 

وَّاتِ العسكرية بالجملة الفع"القُ فَّةَ القُوَّاتِ ": لية، وال يناسبُ هنا التعبيرُ  ودُ الملكُ كا قُ يَ

لسُّوء"العسكرية في ا ها  بالملك، ونحوُ ثبات الحكم، واختصاصِه  لعدم داللتها على  : ؛ 

وَّاتِ العسكرية" فَّةَ القُ ودُ كا قُ  ."الملكُ يَ

في دالئل اإلعجاز القاهر الجرجانيُّ  نْ ": قال إمام العربية والمعاني عبدُ وال ينبغي أ

رَّكَ أ تقديرَ االسم، يَغُ في هذا النحو  رْنا الفِعْلَ  دَّ قَ في مسائل المبتدأ والخبر  تكلمنا  نا إذا 

في  في موضع ): زيدٌ يقومُ(كما نقولُ  قائمٌ(إنه  ال يقتضي أنْ يستويَ المعنى )زيدٌ  ذلك  نَّ  فإ  ،

لم يكن أحدُه االستواءَ  لو استويا هذا  فإنهما  فتراق،  بعده ا نُ من  ال يكو ما فيهما استواءً 

فِعْلين، أو يكونا اسمين نْ يكونا جميعًا  بل كان ينبغي أ رُ اسمًا،   .)١("فِعْلًا واآلخَ

قولك" فالجملة األولى إخبارٌ عن ) زيدٌ ينطلقُ: (وقولك) زيدٌ منطلقٌ: (فإن  ن،  ال يستويا

                                     
 .١٢٤ص دالئل اإلعجاز لعبدالقاهر الرجاني )١(



 

 
للصياغة القانونية٢٢٠  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

زيدٍ وتجدده رِ انطالقِ  رٌ عن استمرا االنطالق، والجملةُ الثانيةُ إخبا زيدٍ على حالةِ   .)١("ثباتِ 

ي لثان ا بط  لضا وضوح: ا ل ا و قة  د ل  . ا

في التعبير يُضفيان على الصياغة  فالدقة والوضوح  اللغوية،  الضوابط  وهذا من أهم 

المقصود المرادَ   .المعنى 

المراد لغير المعنى   .فعدم الدقة يقودُ إلى جعلِ النصِّ مشوشًا محتمِلًا 

فهم النص في  الوضوح يقودُ إلى الغموض والتردد   .وعدم 

 :للدقة والوضوح أوجهٌ، منهاو

 .كفاية النص ومباشرته: الوجه األول

للداللة على معناه داللةً مباشرة، دون االستعانة  فيًا  ينبغي أن يكون النصُّ وحده كا

 : بخارجه

نٍ خاصةٍ دون مخصِّصٍ مقبول رُ عمومها على معا قْصَ النصوص يُ  .فبعض 

فهمه على ما خصَّهُ ا في  النصوص يُعتمدُ  زمن أو مكان وبعض  في  ستعمال الناس 

 .معين

لفظة أو عبارة، وهذا  بسبب سقوط  ا عن إدراك مدلوله  قاصرً النصوص يكون  وبعض 

في األساليب األدبية الخيالية القائمة على الحذف والتقدير، ولكنه ال  قد يجوز  السقوط 

 .يحسنُ هنا

القرارات في أحد  نٌ": جاء  فإنَّهُ طُعُو في الحكمِ عن السببِ الثالثِ أيضًا   موضوعيةٌ 

 ."البِدائي، ومجالُ إثارتِها الدَّعوى األصلية

قول لنص أن ي من طعون ": وكانت كفاية ا نُ  فإنه يتكوَّ لث أيضًا  لسبب الثا عن ا

البدائي في الحكم  الدعوى ": ، وأن يقول"موضوعية  في  نَ  نْ يكو ومجالُ إثارتها يجب أ

 ."األصلية

قرار آخر في  األكثريةَ ": وجاء  ال تكونُ بجَمْعِ أصواتِ القضاة إن  في األحكام  واألقليةَ 

                                     
 .٤٥٥ من نحو المباني إلى نحو المعاني لمحمد الحمصي )١(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٢١

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

المنقوض حُكْمُها، إنما األغلبيةُ هي أغلبيةُ  في المحكمتين محكمةِ التمييز والمحكمة 

 ."محكمةِ التمييز

، وقد "إنما األغلبيةُ هي أغلبيةُ أصواتِ أعضاءِ محكمةِ التمييز": وكفاية النص أن يقال

أل: يقال فة هنا  النحويون واألدباء، ويقالإن اإلضا هذا في النصوص : دنى مالبسة كما يقولُ 

فيها المباشرة والكفاية تشترط  ال   .)١(التي 

للحكم في النظام األساسي  في المادة األولى  عالى ": وجاء  ت وَدُسْتُورُها كتابُ اهللاِ 

ولِهِ صلى اهللا عليه وسلم رَسُ لكان النصُّ أكثرَ"وسنةُ  رسوله   كفاية، كما ، ولو أنه سَمَّى 

المذكور معروفٌ من  نَّ غير  الثالثة، وال شكَّ أ في المادة  في نظامِ هيئةِ البيعةِ  به  رِّح  صُ

قال تعالى": خارج النص، ولو أن الصائغَ  المذكور معروفًا أيضًا "ودستورها كتابه  لكان غير   

 .من خارج النص، ولفقد النصُّ كفايته

الثالثة النظام األساس في المادة  للحكم عن العَلَمجاء  رُ ": ي  وْنُهُ أَخْضَ تَتَوَسَّطُهُ ... لَ

رسولُ اهللا(كَلِمَةُ  دٌ  فٌ مَسْلُولٌ)ال إلهَ إلَّا اهللاُ محمَّ تحتَها سَيْ ، وعدم الكفاية في هذا النص "، 

الشهادة، وهو األبيض، ولم يبيِّنْ اتجاهاتِ السيف نَ كتابةِ  لو لم يبيِّنْ   .أنه 

ف المرور  في نظام  تَحْمِلَ كُلُّ مركبةٍ ": ي المادة الرابعةوجاء  نْ  لوحتين .... يجبُ أ

قروءتين مرور "ظاهرتين م لنظام ال التنفيذية  في الالئحة  جاء  ثم  َّتُ إحدى ": ٤/٢،  تُثَب

تِها رَ في مُؤَخَّ دَّمَةِ المركبةِ، وأخرى  قَ في مُ فقال الصائغ "اللَّوْحَاتِ  ، وكان ينبغي )لوحات(، 

ثم يقول) وحتينإحدى الل: (أن يقول في النظام،  واللوحة : ، أي)أل(ـب) واألخرى: (كما 

تنكيرها  اللوحةَ األخرى للوحة التي ) وأخرى(األخرى، أما  تكون  فال يدل على أنها يجب أن 

لوحة تكون أيَّ  بل يصح أن   .في مقدمة المركبة، 

في المادة السادسة المرور  في نظام  ذلك أنه  أليِّ مرك": وعكس  وزُ  بةٍ حَمْلُ ال يَجُ

اإلدارةِ المختصة رُ من  دُ تَصْ في الالئحة "لوحاتٍ غيرِ التي  فقال الصائغ  ال يجوزُ وَضْعُ ": ٦/١، 

                                     
في)١( ثالين  ظر الم لول :  ان والح مشكالت  ني ال قضاء األرد في ال ية  غة العرب لى(الل لصورة األو ية : ا عدام الكفا ان

 ).اللفظية



 

 
للصياغة القانونية٢٢٢  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

فقال "غيرِ اللَّوْحتينِ في المادة ) اللوحتين(،   )!لوحات(والذي 

ي لثان ا وجه  ل  .أن استعمالَ الفعلِ المضارع المبنيِّ للمعلوم أولى من المبنيِّ للمجهول: ا

في الصياغة القانونيةوهذا ما  .)١( ينصُّ كثير من القانونيين على استحبابه 

الفاعل مطلوبًا نُ  بيا نُ  قد يسبِّبُ الغموض حين يكو للمجهول   .فالفعل المبني 

للحكم من النظام األساسي  مادة الخامسة  في ال في أبناءِ ": جاء  نُ الحُكْمُ  يكو

للحُكْمِويُبايَعُ األَصْلَحُ من.... الملكِ المُؤَسِّسِ  بعدها"هم  في المادة التي  قال  ثم  يُبايِعُ ": ، 

نَ الملكَ بيَّنه نظامٌ آخرُ، هذا ما "المواطنو في هذين النصين واحدٌ أم مختلفٌ  فهل الفاعِلُ   ،

لزال الغموض للمجهول، ولو نُصَّ عليه  بناءُ الفعلُ األوَّلُ   .سببه 

للح من النظام األساسي  في المادة التاسعة عشرة  رَةُ ": كموجاء  مصادَ رُ ال تُحْظَ

لألموال قبلها"العامَّةُ  في المادة  رَّيةَ الملكيةِ الخاصة": ، مع أنه جاء  الدولةُ حُ فُلُ  ، فلم "تَكْ

لألموال": لم يقل الصائغ المصادرةَ العامةَ  الدولةُ  رُ   !، وهل هناك حاظرٌ غيرُها؟"تَحْظُ

لث لثا ا وجه  ل في كل معنًى ما هو : ا فيهأن يُسْتَعْمَلَ   . أَصْلٌ 

تجدُ ألفاظًا أخرى  ثم  الداللة على معنى معين،  في  ففي اللغة ألفاظٌ كثيرة هي أصلٌ 

في االستعمال، أو مجازًا، أو  قلة، أو على غير أصالة  تدلُّ على هذا المعنى أيضًا، ولكن على 

فَنُّنِها  .توسعًا، وهذا من سَعَةِ العربية وتَ

في الصياغة القانونية في كُلِّ أسلوب، وفي كل والذي يحسُنُ   أن يُسَْتعْمَلَ األصلُ 

فَنُّنِها ال على سَعَةِ اللغة وتَ الوضوح،  تقومُ على المباشرة وشدَّةِ  ألنها   .معنى؛ 

للحكم في المادة الخامسة من النظام األساسي  دِ سُلُطَاتِ ": جاء  يُّ العَهْ لِ لَّى وَ وَ يَتَ

تَتَمَّ البَ تِهِ حَتَّى  فَا دَ وَ بداية الزمن "يْعَةُالملكِ عِنْ الداللة على  في  ذُ(، واألصل  مُنْذُ : (، فيقالُ)مُنْ

دَ(، واستعمال )وفاته في اللغة، ولكنه وارِدٌ، وإنْ أردَتْ ) عِنْ قليلٌ  في النصِّ  نٍ كما  زما ظرفَ 

قولَك فقِسْ عليه  فِ هذا النصِّ  ضَعْ فَ على  قِ تَ نْ  سأنتظرك عندَ أذانِ الفَجْرِ حتى تَطْلُعَ : (أ

تريد)الشمس تَطْلُعَ الشمس: (، وأنت  نِ الفجر حتى  ا ذَ  ).سأنتظرك منذُ أَ

                                     
 .٣مبادئ الصياغة القانونية، حيدر سعدون المؤمن ص:  انظر)١(



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٢٣

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

للحكم في المادة الثانية عشرة من النظام األساسي  ما ": وجاء  لَةُ كُلَّ  وْ وتَمْنَعُ الدَّ

قَةِ رَ فُ لِلْ الداللة على الغاية "يُؤَدِّي  في  فيقال)الالم(ال ) إلى(، واألصل  لَّ ما وتَمْنَعُ الدَّوْلَةُ كُ": ، 

قَةِ رْ فُ  ."يُؤَدِّي إلى ال

للحكم من النظام األساسي  في المادة التاسعة والستين  نْ ": ونحوه ما جاء  َهُ أَ ل وَ

ُورٍ راهُ مِنْ أُم َ ما ي قشةِ  لِمَنا ماعِ؛  هذا االجت ورِ  لِحُضُ اهُ  رَ وَ مَنْ يَ في "يَدْعُ لى  لالمُ األو ، أما ا

ورِ( تكون ) لِحُضُ فيها أن  أل)إلى(فاألحسن  المرادَ منها الغاية، وأمَّا الالمُ األخرى في ؛  نَّ 

في التعليل) لمناقشة( المرادَ منها التعليلُ، والالمُ أصلٌ  ألنَّ   .فحسنةٌ؛ 

المرور  لنظام  التنفيذية  في الالئحة  نٍ وَاضِحٍ": ٥/١وجاء  بِمَكَا ثُتَبَّتُ : (، واألحسنُ"تُثَبَّتُ 

نٍ واضِحٍ في الظرفية )في مكا  ).في(؛ألن األصل 

للحكم سي  من النظام األسا لستين  مادة الخامسة وا في ال جاء  ما  نه  دُّ م : وأَشَ

يٍّ" رٍ مَلَكِ بأَمْ دِ  يِّ العَهْ لِ وِ لَ بَعْضِ الصَّلَاحِيَّاتِ  فْوِيضُ  تَ في المعاجم أنه يقال"للملكِ  : ، والذي 

رَ إليه" ال)١("فَوَّضَ األَمْ فيقالُ: ،  فْوِيضُ الصَّالحِيَّاتِ إ: (له،  دِتَ يِّ العَهْ لِ  ).لى وَ

لسابعة مادة ا في ال قبة البنوك  ظام مرا في ن نْ ": وجاء  كذلك أ ْكٍ  بَن وعلى كُلِّ 

فْظَ  في المائة.... يَحْتَ رَ  قِلُّ عَنْ خَمْسَةَ عَشَ تَ ال  يِّ سُيُولةٍ  قِلُّ: (، واألصل"باحْتِيَاطِ ؛ ألنَّ )ال يَ

االحتياطي: (المرادَ قِلُّ  قِلُّ(، وقوله )ال يَ تَ نَّ المضاف ) ال  زٌ، على أ اكتسبَ ) احتياطي(تجوُّ

 . )٢ ()سُيُولة(التأنيثَ من المضاف إليه 

بع ا ر ل ا وجه  ل نَ األسلوب من األساليب المحتمِلة أكثرَ من معنى: ا  . الَّا يكو

تحتمِلُ أكثرَ من معنى في طبيعتها   .ففي اللغة أساليبُ هي 

في الواجب، نحو)عليك كذا: (نحو فهو يستعملُ  بوالديك، وفي غير : ،  عليك البرُّ 

                                     
والعجم الوسيط -٨٣٩) فوض(القاموس :  انظر)١(  .٧٠٦) فوض( 
في)٢( يث  يه التأن مضاف إل من ال مضاف  تساب ال ظر اك لسيبويه :  ان تاب  برد -١/٥١الك تضب للم والمق  

لسراج -٤/١٩٧ بن ا صول ال واأل لك -٣/٤٧٦  بن ما تسهيل ال وال هشام -١٥٦  بن  يب ال ني اللب ومغ  
٥/٦٤٥. 
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ا: الواجب، نحو  .عليك النومُ مبكرً

تقومُ على الجبر واإللزام،  ألن األنظمة  بالواجب؛  في األنظمة يِخُصُّها  واستعمالها 

إلرادةِ غيرِ الواجب، نحوُ ما  فتُوهِمُ أنها  بينها وبين الواجب،  تقابل  قد  بعض األنظمة  ولكنَّ 

في المادة الحادية و للحكمجاء  من النظام األساسي  في "األربعين  مون  المقي زِمُ  َ يَلْت

قِيَمِ المجتمَعِ السُّعُودّيِ رَاعاةُ  بأنظمتها، وعليهم مُ السعودية  ، فإنْ أراد "المملكة العربية 

بقوله قِيَمِ المجتمعِ السعودي": الصائغ  رَاعاةُ  لم يقل"وعليهم مُ فلمَ  الوجوبَ  زِمُ : (  يَلْتَ

بأنظمتِ مون  معالمقي ِيَمِ المجت ق عاةِ  ستعملَ )ها وبمرا قد ا ف رَّدَ الحَثِّ  َ نْ أرادَ مُج ، وإ

في معناه المحتمَل، مما سبَّب الغموض  .األسلوبَ 

لخامس ا وجه  ل ببعضها: ا قة  بين الكلمات المتعلِّ الفصل   . عدم 

بينها، ولكنَّ  الفصلَ  تجيزُ اللغة العربية الواسعة  بكلمات، وقد  تتعلَّقُ كلماتٌ  قد 

مات األ هذه الكل مةِ على المباشرة والوضوح وَصْلُ  في الصياغة القانونية القائ حسنَ 

رْسِ لغةٍ أو  في دَ ال  قانونية،  في صياغة  ألننا  الفصل؛  تُجيزُه اللغة من  ببعض، واالبتعادُ عما 

 .نحو

للحكم من النظام األساسي  لسابعة واألربعين  مادة ا في ال ضي ": جاء  حَقُّ التقا

تساو بال فولٌ  كةمك في الممل مين  مواطنين والمقي لل له "ي  فقو تساوي(،  ِق ) بال متعلّ

بالتساوي مكفولٌ: (، أي)التقاضي(ـب بقوله ) للمواطنين(، وقوله )التقاضي  ، )مكفولٌ(متعلِّق 

للمواطنين: (أي ـب)مكفولٌ  فَصَلَ  بالتساوي(بين ) مكفولٌ(، ولكنَّ الصائغ  ، وفَصَلَ )التقاضي 

مواطنينمكفو(بين ) بالتساوي(ـب لل يةُ )لٌ  له العرب َّسِعُ  تَت َّا  م َصْلُ مِ هذا الف كان  نْ  ، وإ

قالَ نْ يُ فُولٌ للمواطنين : (الواسعة، ولكنَّ العربيةَ المباشرة أ بالتساوي مَكْ حَقُّ التقاضي 

 ).والمقيمين

لسادس ا وجه  ل المراد: ا نَ النصُّ أقصرَ من   . ألَّا يكو

المراد أو ع بعضه، ولكنه يعجَرُ قد يدلُّ النصُّ على أهمِّ  لى أكثره أو على أوله، أو على 

نْ يدلُّ عليه كُلِّه، وهذا يجعلُهُ غيرَ دقيق وال واضح  .لغويًّا عن أ
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والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

فردته هنا  أ للمعنى، ولكني  في الضابط األول، وهو موافقة اللفظ  وهذا الوجه يدخُلُ 

في الدقة والوضوح رِهِ  ثَ  .لكبيرِ أَ

في المادة الثانية والستين  للحكمجاء  للملكِ إذا نَشَأَ خَطَرٌ ": من النظام األساسي 

دِّدُ سَلَامَةَ المملكةِ  فُلُ مُواجهةَ هذا الخَطَرِ.... يُهَ اإلجراءاتِ السريعةِ ما يَكْ ذَ مِن  نْ يَتَّخِ ، "أ

فالمواجهةُ من ) المواجهة(و المراد،  رُ من المعنى  قْصَ : ، إذا)واجَهَهُ يواجِهُهُ مُواجهةً(هنا أَ

بَ بكالمٍ أو وجهٍقا بوَجْهِهِ، وإذا استقبله  ذلك أكثرُ من المقابلة واالستقبال، )١(لَهُ  في  ، وليس 

الصوابُ أن يقول فكان  فْعِ الذي يريده الصائغُ من هذه الكلمة،  فيها معنى الدَّ أنْ ": وليس 

رِ فْعَ هذا الخَطَ فُلُ دَ اإلجراءاتِ السريعةِ ما يَكْ ذَ من   ."يَتَّخِ

في الماد للحكموجاء  رُ الملكُ في ": ة السادسة والستين من النظام األساسي  دِ يُصْ

دِ يِّ العَهْ لِ بإنابةِ وَ ا مَلَكِيًّا  رً رِجِ المملكةِ أَمْ رِهِ إلى خا فَ نَّ "حالةِ سَ ، وهذا النصُّ يدلُّ على أ

نَّ األ به أ نَّ المعمولَ  رِهِ، معَ أ فَ في حالةِ سَ رَ إلَّا  رُ هذا األَمْ دْ ال يُصِ مرَ يَصْدُرُ قبلَ السفر، الملكَ 

بنحو المراد منه، ويستقيمُ النصُّ  رَ من  قْصَ رُ الملكُ إذا أرادَ السَّفَرَ : (فصار النَّصُّ أَ دِ  ....).يُصْ

للحكم في المادة السبعين من النظام األساسي  رُ األنظمةُ والمعاهداتُ ": وجاء  دُ تَصْ

تع الدوليةُ واالمتيازاتُ، ويَتِمُّ  قياتُ  بمُوجِبِ مراسيمَ ملكيةٍواالتفا فالتعبير هنا "ديلُها   ،

رُ(ـب دُ لداللتها على الصُّدُور من جهةٍ واحدة، فاألنظمةُ تُصْدَر، ) تَصْ المراد؛  رُ من المعنى  قْصَ أَ

فيها  نْ يقالَ  ر(واالمتيازاتُ يَصِحُّ أ ، لكنَّ المعاهداتِ )تُمْنَحُ: (، والمتعارف عليه أن يقال)تُصْدَ

قياتِ  نْ يقالَ واالتفا فيها أ ال يَصِحُّ  ر(الدوليةَ  نُ من أكثرَ من )تُصْدَ تكو ألنها  قَّعُ؛  وَ تُ بل هي  ؛ 

رُها دِ تُصْ فليست جهةٌ   .جهة، 

المراد : وقد يقال نَّ  بمُوجِبِ مراسيمَ ملكيةٍ(إ فقةُ على األنظمةِ وغيرِها  الموا رُ  دُ ، )تَصْ

فايةٍ في النصِّ عدمُ كِ نُ   .فيكو

رُ(إن : وقد يقال دُ ي، أي) تَصْ فِ رْ ال العُ بمعناه العامِّ  ذُ وتُعْمَلُ: (هنا  فَّ ، وهذا غموضٌ )تُنَ

لغويٍّ عامٍّ في معنًى  يٍّ  فِ رْ فْظٍ مشهورٍ عُ لَ الستعمالِ   .شديدٌ؛ 

                                     
والمعجم الوسيط -١٦٢٠) وجه(القاموس :  انظر)١(  .١٠١٥) وجه( 
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في المادة الخامسة  المراد، ومثاله ما جاء  نَ النصُّ أطولَ من  ذلك أن يكو وعكس 

للحكم فْ": والستين من النظام األساسي  تَ بَعْضِ الصَّلَاحِيَّاتِ لَوِلِيِّ العَهْدِ بأَمْرٍ للملكِ  وِيضُ 

يِّ فقول الصائغ "مَلَكِ بعضِ صالحياته ) الصالحيات(،  وِّضُ  فَ نَّ الملك يُ المراُد منه أ إن كان 

نْ كان المرادُ تفويضُ  فالعبارةُ مستقيمةٌ، وإ الوزراء وغيرِهم  وبعضَ صالحياتِ غيرِه من 

المراد منها-ظاهروهذا ال-صالحياتِ الملكِ  فالعبارةُ أطولُ من    . 

لث لثا ا بط  لضا ا فية:   لتصري ا و لنحوية  ا ألخطاء  ا من  رة  طها ل  .ا

الضوابط اللفظية  .وهو من 

بأخطاء نحوية وتصريفية  فوجئت  رَهُ، حتى  ذْكُ الضوابط البدهية كِدُْت ألَّا أَ وألنه من 

والقرارات عندنا واللوائح  بعض األنظمة   .في صياغة 

فإن كان صائغ القانون وهذه األخ ا،  ألن السالمةَ منها سهلةٌ جدً تُغتفر؛  ال  طاء خطايا 

له  رُ  بمختصٍّ يُطَهِّ بكلِّ سهولةٍ االستعانةُ  فيُمْكِنُهُ  ذلك  تطهيرَ صياغته من  ال يستطيعُ 

الواجباتِ المتحتمة  .عملَه من هذه األخطاء، وهذا من 

المرور  لنظام  التنفيذية  في الالئحة  في المادةِ الخامسةِ م": ٨/٧جاء  رَدَ  عَ مراعاةِ ما وَ

ألنه معطوفٌ على صفةٍ مجرورة)والسِّتين: (، وصوابه"والسُّتون  . ؛ 

لم يكنْ مُؤَمَّن عليها": ٨/١٠وفيها أيضًا  تكونَ المركبةُ ": ١٤/٢/٦، وفيها أيضًا "ما  نْ  أ

رِ ": ١٧/١/١،  وفيها أيضًا "مُؤَمَّن عليها رُخْصَةُ سَيْ نَ  تكو نْ  المفعولِ أ .... المركبةِ ساريةَ 

ألنها خبر الكون)مُؤَمَّنًا: (، والصواب"ومُؤَمَّن عليها  .؛ 

ها أيضًا  بةِ": ٨/١٥وفي تلك المرك َادَةِ  قَي لِ ُهُ  رِيح يُؤَهِّل َصْ ت قيادةٍ أو  ْصَةَ  رُخ ، "ويَحْمِلُ 

به : والصواب المفعول  ألنه معطوفٌ على  تصريحًا؛   ).رخصةَ(أو 

ا على السالمةِ العامَّةِ": ١٠/١/٥وفيها  رً التعديلِ خَطَ تَّبَ على إجراءِ  رَ : ، وصوابه"ألَّا يَتَ

فاعل)خطرٌ( ألنه   .؛ 

قْلُ مِلْكِيَّةِ المركبةِ المباعةِ": ١٣/٢/٣وفيها  باعَهُ(من ) المباعَةُ(، و"يَجِبُ نَ إذا عَرَضَهُ ) أَ
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في اللغة للبيع، هذا المعروف  فالمباعَةُ المعروضة  الجاهلي)١(للبيع،  الشاعر  قال   ،: 

فَمَنْ يُبِعْ بِمُبَاعِ  ورَضِيتُ آالءَ الكُمَيْتِ  ادُنا  وَ فَلَيْسَ جَ رَسًا   )٢(فَ

ال المباعة تريدُ المركبةَ المبيعة  ألنها  الالئحة؛  دُ معنى   . وعليه يفسُ

بع ا ر ل ا بط  لضا ويًّا: ا لغ مة  لسلي ا رِ  غي عامية  ل ا فاظ  ل أل ا استعمال   .عدم 

لغويًّا، أما يجبُ على الصائغ الق تطهيرُ صياغته من األلفاظ العامية غيرِ السليمة  انوني 

فال أرى حرجًا من استعمالها لغويًّا   .الكلماتُ العامية السليمة 

المرور لنظام  التنفيذية  في الالئحة  سيارتِ األجرةِ، أو ": ٨/٣: جاء  تسجيلِ  عدمُ 

قْلِ عام  فلةِ عامَّة، أو النَّ فقةِ.... الحا بمَوا قْلِإلَّا  ـف" وزراةِ النَّ فلةِ عامة(،  ) النقلِ عام(و) الحا

ألن الصفةَ نكرةٌ والموصوفَ معرفة، وصوابها أن يقال تركيبها غير سليم؛  : ألفاظ عامية 

فلةِ العامةِ أو النقلِ العام( في المادة السابعة)الحا المرور  في نظام   .، كما جاء 

مرور  ال لنظام  ية  التنفيذ في الالئحة  متالكُ ": ٩/٣وجاء  لسعوديين ا ا لغير  جوزُ  ي

الخصوصي فَ المؤنثَ "المركباتِ  فوَصَ رِ ) المركبات(،  مذكَّ : ، وصوابه )الخصوصي(بال

في المادة السابعة)المركباتِ الخاصَّة( المرور  في نظام   .، وكذا وردت 

مرور  ال لنظام  التنفيذية  في الالئحة  إجراءاتُ ": ١٥/٢/١وجاء  ُسْتَكْمَلُ  ت ثَمَّ  ومن 

رْ قِدصَ فا دَلِ  بَ لَوْحَاتِ  قد(ال ) مفقود(، والصوابُ "فِ  اللوحات المفقودة ال )فا دَلَ عن  ألنَّ البَ ؛ 

في آخر  الرسوم التي  في جداول  الصواب  قد، وقد جاءت العبارة على  الفا عن صاحبها 

المرور لنظام  التنفيذية   .الالئحة 

في المادة السابعة قبة البنوك  في نظام مرا قًا ": وجاء  فْ الصالحِ العاموَ ، "لمقتضياتِ 

حوُه لصالحِ أيِّ شَخْصٍ": ون رَ  َ يٍّ آخ مال تزامٍ  َّلَ أيَّ ال نْ يَتَحَم مة "أ من ) صالح(، وكل نا  ه

مرادُ  فات العامة، وال مصلحةِ العامة(تحري شخص(، و)لمقتضياتِ ال مصلحةِ أيِّ  ما )ل ، وأ

                                     
والمعجم الوسيط -٩١١) بيع(القاموس :  انظر)١( ومعجم األخطاء الشائعة للعدناني -٧٩) بيع(   ٤٦. 
في)٢( ما  مداني، ك لك اله بن ما جدع  وهو لأل مل،  حر الكا من ب يت  غة :  الب هرة الل غة -١٢٦٠جم هذيب الل وت  

ولسان العرب -٣/٢٤٠  . ٨/٢٥) بيع( 
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الصالح، وليس هو المصلحة، وقد جاءت ) الصالح( لفاعل  الكلمة على الصواب فهو اسمٌ 

 .     في المادة الثامنة

لخامس ا بط  لضا اد: ا ر الستط ا و و  شْ لحَ ا  .عدم 

فلذا ينبغي أن تخلوَ  القانون،  بقوة  رة، وتقوم على الجبر واإللزام  لغة األنظمة مباشِ

واالستطرادات الزائدة،   .من الحَشْو واأللفاظ 

في الصياغة القانونية  :ومن أوجه الحشو والزيادة 

وجه  ل ألولا  .عدم استعمال المؤكِّدات: ا

نَّ(كالقَسَمِ، و نْ يقولَ الصائغ)إ فيكفي أ االبتداء،  الدولةِ اإلسالمُ": ، والمِ  إنَّ : (، ال"دَيْنُ 

الدولةِ اإلسالمُ  ).دينَ 

الفصل  بضمير  نُ  ذلك يحسُنُ اإلتيا  عند الحاجة إليه؛ -وإن كان من المؤكِّدات-ومع 

بين الخبر وال رُقُ  فْ في المادة الثانية من النظام األساسي للحكمألنه يَ : تابع، كقول الصائغ 

التقويمُ .... ولُغَتُها هي اللغةُ العربيةُ " قْوِيمُها هو  رِ واألضحى، وتَ الدولةِ عيدا الفِطْ عيدا 

رِيُّ فالضمير "الهِجْ بعده خبرٌ ال تابع) هو(،  نَّ ما  لداللته على أ دٍ، وهو حَسَنٌ؛  زائِ فَصْلٍ   .ضميرُ 

ي لثان ا وجه  ل قات الكون دون حاجة: ا  .استعمالُ مشتَ

ال يحتاجُ المعنى  مساعدةً  ًا  فعال المتأخرون من استعمال مشتقات الكون أ أكثرَ 

للصياغة، وهذا من آثار الترجمة كما سيأتي في الضابط  فٌ  فاستعمالها حينئذ مُضْعِ إليها، 

 .الثامن

للحكم الثالثة من النظام األساسي  في المادة  مَا يلي": جاء  الدولةِ كَ نُ َعلَمُ  لَوْنُهُ : يَكُو

رُ  لَةِ: (، وكان يكفي أن يقالَ"....أَخْضَ وْ رُ: عَلَمُ الدَّ وْنُهُ أَخْضَ نُ(، وكلمةُ )لَ كما (وعبارة ) يكو

قال) يلي في المادة التالية إذ  لم يذكرها الصائغ  ال حاجةَ إليها، ولذا  الدولةِ ": زوائدُ  رُ  شِعَا

نِ مُتق فا مَا يلي": ، ولم يقل"اطعانسَيْ الدولةِ كَ رُ  نُ شِعَا  .": ....يكو

للحكم في المادة الخامسة من النظام األساسي  في أبناءِ ": وجاء  نُ الحكمُ  يكو

دِ.... الملكِ المؤسِّسِ  اليةِ العَهْ لوِ رِّغًا  فَ دِ مُتَ يُّ العَهْ ِ ل نُ وَ حذفَ "يكو ، وكان األحسنُ 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٢٩

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

فيقال)يكون( في أبنا: (،  اليةِ العَهْد.... ءِ الملكِ المؤسِّسِ الحكمُ  لوِ دِ  يُّ العَهْ لِ  ). يتفرَّغُ وَ

لث لثا ا وجه  ل فيدُ المعنى: ا تُ ال  زائدة  بألفاظ   .اإلتيان 

للحكم من النظام األساسي  مادة التاسعة والعشرين  في ال لةُ ": جاء  الدو رْعَى  تَ

بتشجيعِ البَحْثِ العلم فةَ، وتُعْنَى  التراثَالعلومَ واآلداَب والثقا نُ  ) تُعْنَى(، فلفظة "ي، وتَصُو

قبلها وبعدها، وكان  في هذا الجملة دون الجملتين  رَها الصائغ  ال حاجةَ إليها، حَشَ زائدةٌ 

 ).وتُشَجِّعُ البحثَ العلمي: (يكفي أن يقول

في المادة العاشرة قبة البنوك  في نظام مرا اولَ ": وجاء  زَ نْ يُ بنكٍ أَ يُحَْظرُ على أيِّ 

لحسابه -١:  اآلتيةَاألعمالَ رةٌ-٢.... االشتغالَ  مصلحةٌ مباشِ له  نَ  تكو نْ  فعبارةُ "أ نْ (،  أ

مالَ اآلتية اوِلَ األع زَ ُ قال) ي في ها،  ال حاجةَ إلي ئدةٌ  ْكٍ: (زا بَن رُ على أيِّ  َ شتغالُ : يُحْظ اال

قوله)لحسابه في التركيب مع  نَّ هذه الزيادةَ سَبَّبَتْ خللًا  له : (، كما أ نَ  تكو نْ  مصلحةٌ أ

رةٌ تقدير األسلوبِ نحويًّا يعودُ إلى)مباشِ ألنَّ  اوِلَ أنْ تكونَ له : (؛  زَ نْ يُ بَنْكٍ أَ رُ على أيِّ  يُحْظَ

رةٌ ركيكٌ)مصلحةٌ مباشِ  . ، وهذا أسلوبٌ 

لسادس ا بط  لضا في صحته، : ا الصواب المتفق عليه أولى من المختلف  استعمال 

ف لضعي ا  .و

فالذي يجبُ على الصائغ أن يأخذَ من في اللغة ألفاظٌ وتراكيبُ واختال فاتٌ كثيرةٌ، 

باألصوب واألحسن واألكثر،  نْ يأخذَ  فعليه أ فيه خالفٌ  اللغة المتفقَ على صحته، وإن كان 

قويًّا فيه اختالفًا  ضعيفًا أو مختلفًا  بما كان   .وألَّا يأخذَ 

لو كنا  حسنة، أما  صياغةً  يصوغَ  نتكلَّمُ على والكالم هنا مع الصائغ الذي يريد أن 

ذلك كالحريص  في  له، وهو  ال وَجْهَ  له وَجْهٌ مقبولٌ وما  دِّدُ ما  فإننا سنُحَ قِيلَ وكُتِبَ  شيء 

يَ البيتُ  ِ بُن قد  جاء و لو  باألحسن واألفضل، ولكن  األدوات  له من  فيأخذُ  بيتًا،  الذي يبني 

قِيَه ولو كان هنا فيُبْ فإنه سينظرُ إلى ما يُمِْكنُ أن يبقى  ك ما هو أحسنُ منه، وما ال وانتهى، 

بغيره زِيلَهُ  فيُ نْ يبقى   .يُمْكِنُ أ

في  ًا  ساليبَ كثيرةً مختلف ًا وأ اللغوية ألفاظ طاء  حن واألخ رَتْ كتبُ الل َ ذَك قد  و
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 .صحتها

فَّة(منها كلمة  زَمُ التنكيرَ والنصبَ على الحالية، )كا تَلْ اللغويين يرى أنها  فكثير من   ،

ذلك خطأ، وهن تعريفها وإخراجُها عن  زَ  فَّة(اك من جوَّ قوي ) الكا فتها، والخالف  وإضا

فةً )١(ومشهور فيه–، وقد جاءت الكلمةُ مضا في النظام األساسي -وهو الوجه المختلف   

قيل عنها في المادة السادسة والخمسين والمادة الستين، ولو  النتهى ) جميع: (للحكم 

 .األمر

الشيء(ومنها  التوكيد على ) نفس  لفظ  فيمنعه كثير من اللغويين بتقديم  المؤكَّد، 

بعض العلماء في كالم  ا على وروده  بعضهم اعتمادً ، وقد جاء )٢(لعدم سماعه، ويجيزه 

للحكم الثالثة والثمانين من النظام األساسي  تعديلُ هذا النظامِ إلَّا ": في المادة  رِي  ال يَجْ

بها إصدارُهُ تَمَّ  الطريقةِ التي  فْسِ  قيل"بنَ لسَلِمَ من هذا"طريقة نفسهابال": ، ولو   ،. 

المرور  لنظام  التنفيذية  في الالئحة  التي يَتَّضِحُ منها التالُعبُ واختالقُ ": ٨/١٩وجاء 

راتِ رِّ في المادة العاشرة مرتين"المُبَ قبة البنوك  في نظام مرا رُها": ، ونحوه  رِّ ، "لها ما يُبَ

في معاجم اللغة؛ ا  ليس موجودً بمعنى التسويغ   ولذا يخطئه كثيرون، ويتكلف والتبرير 

لتصحيحه  . )٣(آخرون 

مرور  ال لنظام  التنفيذية  حة  في الالئ عيٍّ أو ": ١٢/٢وجاء  شخصٍ طبي أليِّ  ال يجوزُ 

تِهَانِها الرْ رُخْصةِ السيرِ  في معاجم "اعتباريٍّ استالمُ  ليس  بمعنى التسلُّمِ  ، واالستالمُ 

ب نَّ االستالمَ هو اللَّمْسُ  فيها أ بل  باليد؛ ولذا خطأه كثيرون، وتكلف آخرون اللعة،  القبلة أو 

 .  )٤(لتصحيحه

                                     
وتصحيحات لغوية للشويرف -٢١٨صمعجم األخطاء الشائعة للعدناني :  انظر)١(  ٨٠. 
وتصحيحات لغوية للشويرف ص-٦٧٥معجم األغالط اللغوية المعاصرة للعدناني ص:  انظر)٢(  ٣٥٩. 
ظر)٣( قاموس :  ان لي -٤٤٤) برر(ال لسانين للهال قويم ال وت عدناني -٧٥  صرة لل ية المعا غالط اللغو جم األ ومع  

وتصحيحات لغوية للشويرف -٥٢  ٣٦٦ . 
ظر)٤( قاموس : ان سيط -١٤٤٨) سلم( ال جم الو والمع عدناني -٤٤٦) سلم(  لشائعة لل طاء ا جم األخ ومع  

١٢٠. 
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في المادة األولى قبة البنوك  في نظام مرا البَنْكُ الذي يكونُ مركزُهُ الرئيسيُّ ": وجاء 

ألنها نسبة إلى صفة ) الرَّئِيسيُّ(، و"في المملكة رُها أكثر أهل اللغة؛  ، وأنت ال )رئيس(يُنكِ

تستعمل الصفة مباشرة، فتقول)كبير( النسبة إلى في) شيء كبيريٌّ(تقول  بل  شيء : (، 

رئيسٌ(، كما أنه خالف المسموعَ )كبير لتصحيحها)شيء  بعضهم  تكلف   . )١(، وقد 

لنظام المرور  التنفيذية  في الالئحة  ترك األجود واستعمال الضعيف ما جاء  : ٦/١ومن 

لَ.... ال يجوزُ وَضْعُ غيرِ اللَّوحَتين " تغييرُ  فثَنَّى "وْنَيْهِماوال  وْنَيْهِما(،  ، وهو أضعفُ األوجه هنا؛ )لَ

تقول القاعدة  رَّقِ المضافُ إليه، جازَ في : ألن  فَ إذا أُضِيفَ جزآن إلى ما يَتَضَمَّنُهما، ولم يُ

رَفُ له شاهدٌ إال من  ال يُعْ اإلفرادُ، وبعدهما التثنيةُ التي  المضاف الجمعُ، وهو األجود، وبعدَه 

فأجودُ األوجه   الجمع ،)٢(الشعر انِهِما(  وَ لْ تغييرُ أَ اإلفرادُ )وال  وْنِهِما(، وبعدَه  لَ تغييرُ  ، )وال 

وْنَيْهِما(وأضعفها التثنيةُ التي استعملها الصائغ  لَ تغييرُ   ).وال 

في  قبة البنوك  في نظام مرا القليل الضعيف ما جاء  ترك األجود واستعمال  ومن 

ذلك يجو": المادة الرابعة تَطْلُبَ من هؤالءِ األشخاصِ أيَّةَ مستنداتٍومعَ  نْ  للمؤسسةِ أ ، "زُ 

زَمَ  تَلْ قليلٌ ضعيف)أي مستندات(التذكيرَ ) أيٌّ(واألجود األكثر أن   .)٣(، وتأنيثُها مع المؤنثِ 

بع لسا ا بط  لضا وب: ا ألسل ا  .صحة 

تركيبًا عربيًّا أو أسل نُ  وِّ تُكَ بعضِها أنها  فَ  فُّ الكلمات خَلْ وبًا سليمًا، فإن ال يعني صَ

فيجبُ على الصائغ أن  لأللفاظ والمعاني أحكامًا ،  نَّ  له أحكامه كما أ في العربية  التركيبَ 

 .يراعيَ أحكامَ التركيبِ وسالمةِ األسلوب

للحكم في المادة الحادية والخمسين من النظام األساسي  الملكُ أو من يُنِيبُهُ ": جاء 

بتنفيذِ األحكامِ الق نَ  فجَمَعَ الصائغ الخبرَ "ضائيةمَعْنِيُّو نَ(،  قبلها ) مَعْنِيُّو نَّ العطف  مع أ

                                     
ومعجم األغالط اللغوية المعاصرة للعدناني -٩٨معجم األخطاء الشائعة للعدناني :  انظر)١(  ٢٤٤. 
ظر)٢( لك :  ان بن ما فية ال لشا ية ا ف يان -٤/١٧٨٧شرح الكا بي ح لضرب أل تشاف ا وار مس-٢/٥٨٣  وال اعد  

والدر المصون للسمين الحلبي -١/٧١البن عقيل   ٢/٥٢٣. 
ظر)٣( هري :  ان غة لألز هذيب الل بي -١٥/٦٥٥ت لسمين الحل مصون ل لدر ال وا لى -٥/٣٩٢  خضري ع شية ال وحا  

وتقويم اللسانين للهاللي -٢/١٤٣شرح ابن عقيل  ومعجم األغالط اللغوية المعاصرة للعدناني -٢٦   ٤٢. 
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ـب"، والقاعدة أنه )أو(ـب فَ  في عود الضمير واإلخبار وغيرهما ألحد ) أو(إذا عُطِ كان الحكمُ 

قول ت قة،  جوزُ المطاب ت شياء، وال  لشيئين أو األ ته: (ا مرٌو أكرم يدٌ أو ع لت )ز ق لو  ، و

ذلك كان يجبُ أن يقال، وعل)١("لم يجز) أكرمتهما( يٌّ: (ى   ).الملكُ أو من يُنِيبُهُ مَعْنِ

القاعدةَ النحويةَ وطابقَ، جَمَعَ الخبرَ  نَّ الصائغَ عندما خالفَ  ُّون(ثم إ نَّ )مَعْنِي مع أ  ،

تثنيةَ الخبر  تقتضي  نِ(المطابقةَ   ).مَعْنِيَّا

نَّ استعمالَ  قا) أو(ثمَّ إ في لواو،  ل نُ  ُهُ : (لهنا غيرُ مناسب، والمكا الملكُ ومن يُنِيب

نِ بذلك، وحينئذ يُمْكِنُ )مَعْنِيَّا يٌّ  القضائية، ومن يُنِيبُهُ مَعْنِ بتنفيذ األحكام  يٌّ  ألنَّ الملك مَعْنِ ؛ 

نْ يُجْمَعَ  نَ(أ نَ: (فيقولُ) مَعْنِيُّو  ).الملكُ ومن يُنِيبُهُمْ مَعْنِيُّو

ـب نَّ نا) أو(وإذا كان الصائغ أراد  ال يكونُ والملكُ موجودٌ، فكان الداللةَ على أ ئبَ الملكِ 

دَ حرفي الترتيبِ  نْ يستعملَ أَحَ ال )الفاء وثُمَّ(المناسبُ أ فيقولُ)أو(،  ، )الملكُ فمَنْ يُنِيبُهُ: (، 

ثُمَّ مَنْ يُنِيبُهُ(أو  ـب)الملكُ  بالفاء أو  فَ  فإذا عُطِ اإلفرادُ ) ثُمَّ(،  في الخبرِ  زَ  والمطابقةُ ) مَعْنِيٌّ(جا

نِ(  .)٢()مَعْنِيَّا

في  الخطأ هنا  المرور ) أو(ونحو  لنظام  التنفيذية  في الالئحة  فيها  يجوزُ ": ٨/٤الخطأ 

سيارتٍ متالكُ  بالمملكةِ ا ملِ  بالع ها  ل مصرَّحِ  للمؤسساتِ األجنبيةِ ال لشركاتِ أو  ، "ل

الشركاتِ األجنبيةَ والمؤسساتِ األجنبيةَ ألنَّ الحكمَ يشملُ  للواو؛  ، وليس والموضع هنا 

بأحدهما  .خاصًّا 

للحكم في المادة التاسعة واألربعين من النظام األساسي  تَخْتَصُّ المحاكمُ ": وجاء 

المنازعاتِ والجرائم في جميعِ  في المعاجم"في الفَصْلِ  نَّ االختصاصَ يَتَعَدَّى )٣(، والذي   أ

ـب ال  قالَ)في(بالباء  نْ يُ فَ: (، وعليه يجبُ أ بال  ).صْلِتَخْتَصَّ المحاكمُ 

                                     
في ع)١( مصون  لدر ال بي  ا لسمين الحل نون ل و ٢/٤٤٠لوم الكتاب المك عاطفين أ حد المت مراد أ كان ال هذا إذا   ،

ظر والجمع، ان فراد  جوز اإل في ها  نى الجمع بين في المع ما إذا جاز  لة، أ في المادة المنقو فات، كما  : المتعاط
وارتشاف الضرب ألبي حيان -١/٢٤٨شرح الجمل البن عصفور   ٤/٢٠٢١. 

 .٤/٢٠٢١ب ألبي حيان ارتشاف الضر:  انظر)٢(
والقاموس -٣/١٠٣٧) خصص(الصحاح :  انظر)٣( والمعجم الوسيط -٧٩٦) خصص(   .٢٣٨) خصص( 



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٣٣

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

للحكم سي  ظام األسا من الن ثين  لسابعة والثال مادة ا في ال جاء  َسَاكِنِ ": و لِلْم

نِ صاحبِها ذْ بغيرِ إِ رْمَتُها، وال يجوزُ دُخُولها  فقال الصائغ "حُ فأفردَ معَ أنَّ الضميرَ ) صاحبها(، 

ألصحابٍ، ويستقي) المساكن(عائد إلى  بل  لصاحِبٍ،  ليست  الدولة  الدولة، ومساكنُ  مُ في 

بنحو نِ أصحابِها: (النصُّ  ذْ ولُهُ بغَيْرِ (، أو )أَهْلِها(، أو )بغيرِ إِ رْمَتُهُ، وال يجوزُ دُخُ لِلْمَسْكَنِ حُ

نِ صاحِبِهِ ذْ  ).إِ

للحكم في المادة الثانية والستين من النظام األساسي  رأى الملكُ أنْ ": وجاء  وإذا 

ذُ  فيتَّخِ رِ  االستمرا اإلجراءاتِ صفةُ  لهذه  َن  زَمُ نظامًايكو  :، وهنا ملحوظتان"بشأنِها ما يَلْ

ذُ(قول الصائغ -١ فعل مضارع، وهو جائز، )فَيَتَّخِ بالفاء وهو  الشرط  نَ جوابَ  رَ قَ ، إذ 

بعده جملةً  رَ ما  دِّ قَ زِمَ أن نُ لَ بالفاء  قترن  ن، كما أنه إذا ا االقترا فيه عدمُ  ولكنَّ األكثر 

ن االقترا ليَصِحَّ  تقد)١(اسمية  نَ  فيكو فهو يَتَّخِذُ: (يرُ الكالم،  ذلك  رأى الملكُ  فإنَّهُ (، أو )وإذا 

قال)يَتَّخِذُ ل زَمُ : (، ولو حَذَفَ الفاءَ على األكثر  ْ ما يَل ِشَأْنِهَا  ب ذُ  ذلك يَتَّخِ رأى الملكُ  وإذا 

 ).نظامًا

اإلجراءاتِ صفةُ االستمرار(قول الصائغ -٢ لهذه  نَ  نْ يكو رأى الملكُ أ أسلوبٌ ) وإذا 

قالمتأثِّ الفصيح أن ي في الضابط القادم، واألسلوب  بالترجمةِ كما سيأتي  رأى : (رٌ  وإذا 

اإلجراءاتِ رَ هذه  نَ هذه اإلجراءاتُ مُسْتَمِرَّةً(، أو )الملكُ استمرا تكو نْ  رأى الملكُ أ  ).وإذا 

المرور  لنظام  التنفيذية  في الالئحة  قْمِ ": ٣/٣وجاء  رَ تعديلٍ على  في حالةِ إجراءِ 

رِلَوْحَ رُخْصَةِ السِّي في  ذلك  تعديلُ  فإنه يجبُ  في إقحامِ حرف "ةِ المركبةِ  ، والخللُ هنا 

في  تقديره)فإنه(الفاء  التركيب؛ إذ  في  له  نَ  ثم قُدِّم ....)في حالةِ .... إنه يجبُ : (، وال مكا  ،

تقول رُّ والمجرور، كما  في المسجد: (الجا ا يُصَلِّي  نَّ محمدً تقول)إ ثم  دِ إنَّ في المسج: (، 

ي ا يُصَلِّ ا يُصَلِّي: (، وال يصح)محمدً نَّ محمدً فإ  ).في المسجدِ 

فيها أيضًا  تجديدُها": ١٦/١/٢ومثله  فيُمْكِنُ  رُخْصَةِ السَّيرِ مُنْتَهِيَةً  نِ  وْ  ."في حالةِ كَ

المرور، وفي غيرها لنظام  التنفيذية  في الالئحة  ا  الخلل كثير جدًّ  .ومثل هذا 

                                     
 .٤/١٨٧٦ارتشاف الضرب ألبي حيان :  انظر)١(



 

 
للصياغة القانونية٢٣٤  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

المرور في نظام  في المادة الرابعةوجاء  تَحْمِلَ كُلُّ مركبةٍ ":   نْ  فيما عدا –يجبُ أ

المقطورةِ فَ  لَوْحَتَينِ-الدراجةَ اآلليةَ والمقطورةَ ونِصْ في إقحام "  في ) في(، والخلل هنا 

قال)فيما عدا( في ألنَّ األسلوبَ أسلوبُ استثناء،  لها هنا،  نَ  الدراجةَ : (، وال مكا عدا  ما 

ـب، وإنما يؤت)اآلليَة ذلك: عند إرادةِ الظرفية، نحو) في(ى  فيما عدا   .وال يَصِحُّ 

عشرة مادة الحادية  في ال مرور  ال ظام  في ن رِ ": وجاء  رُخْصَةُ سَيْ نَ  تكو نْ  يجبُ أ

بها بالكون العام "المركبةِ موجودةً  التصريح  ، وهو خالفُ )موجودة(، وخلل التركيب هنا 

تقول رِّ والمجرور إذا كان كونًا عامًا، نحو يجبُ حَذْفِ : القاعدة النحوية التي  مُتَعَلَّقِ الجا

الدار( في  الدار(، وال يجوز )زيدٌ  في   .)١ ()زيدٌ موجودٌ 

نُ صحةُ العبارةِ السابقة  تكو بها(وعليه  رخصةُ سيرِ المركبةِ  نَ  تكو نْ   ).يجبُ أ

مر لنظام ال التنفيذية  في الالئحة  جاء  ما  التراكيب  لخلل  لة الغريبة  ور ومن األمث

رٍ": ١٧/١/٤ ْهُ قصاها ستةُ أَش مدَّةٍ أ ل سعوديٍّ  لى  سعوديٍّ إ من  فويضِ  الت دَّةُ  ُ نُ م ، "تكو

في خبر الكون، والصواب التفويضِ مُدَّةً أقصاها ستةُ : (والخلل هنا إقحام الالم  دَّةُ  نُ مُ تكو

رٍ بنحو)أَشْهُ التحاد االسم والخبر، ويستقيمُ الكالم  ركيك؛  تركيبٌ  هو  ذلك   :، ومع 

رٍ( لتفويضِ سعوديٍّ إلى سعوديٍّ ستةُ أَشْهُ  ).   أقصى مدةٍ 

لسابعة مادة ا في ال قبة البنوك  في نظام مرا أَتْ ": وجاء  رَ للمؤسسةِ متى  ويجوزُ 

فَعَ هذه النسبةَ رْ تَ نْ  رُوريًّا أ ـل"ضَ المفعول األول  في حذف  ويجوزُ : (، والصواب)رَأَتْ(، والخلل 

فَعَ هذه ال رْ تَ نْ  رُوريًّاللمؤسسةِ أ ضَ ذلك  أَتْ  رَ  . "نسبةَ متى 

في المادة الثانية عشرة قبة البنوك  في نظام مرا ال يجوزُ أنْ يكونَ الشَّخْصُ ": وجاء 

بَنْكٍ واحِدٍ في مجلسِ إدارةِ أكثرَ مِنْ  ا  وً ـف"عُضْ بمعنى فِعْلِهِ ) إدارة(،  ، سواءً )يُدِيرُ(هنا مصدرٌ 

في مفعوله  في مجلسِ : (، أو أضفناه إلى مفعوله)إدارةٍ أكثرَفي مجلسِ (نوَّناه وأعملناه 

في مجلسٍ ُيديرُ أكثرَ من بنكٍ : (، والمعنى)إدارةِ أكثرَ ا  الشخصُ عضوً نَ  نْ يكو ال يجوزُ أ

                                     
ظر)١( فصل :  ان لك -١/٩٠شرح الم بن ما تسهيل ال شرح ال و يان -١/٣١٧  بي ح لضرب أل تشاف ا وار  ٣/١١٢٣- 

والهمع للسيوطي -٣٢٨-٥/٣٢٦ومغني اللبيب البن هشام   ٥/١٣٥. 
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والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

في مجلسٍ آخرَ يديرُ )واحد بنكًا، وكان أيضًا  في مجلسٍ يديرُ  الشخصُ  لو كان  ، وعليه 

ال يدخُلُ ألنه  ذلك؛  فال مانعَ من  تحتَ هذه العبارةبنكًا آخرَ   . 

في أكثرَ من مجلسِ إدارةِ بنكٍ،  الشخصُ  نَ  نْ يكو فالمرادُ مَنْعُ أ المراد،  وهذا خالفُ 

نُ صواب العبارة في أكثرَ من مجلسِ إدارةِ : (وعليه يكو ا  وً الشخصُ عُضْ نَ  نْ يكو ال يجوزُ أ

 ).بَنْكٍ

في المادة الرابعة عشرة قبة البنوك  في نظام مرا ماعِ الشركاءِ الذي في اجت": وجاء 

للبنك النقضاءِ السنةِ الماليةِ  رٍ التاليةِ  في خاللِ السِّتَّةِ أَشْهُ نْ يَتِمَّ   :، وهنا خلالن"يجبُ أ

بتعريف الجزء الثاني، ) السِّتَّةِ أشهر: (قوله-١ نُ  تعريفَ العددِ المضافِ يكو ألن  خطأ؛ 

تقول فات،  رِ: (كغيره من المضا تقو) سِتَّةُ األَشْهُ رِ(ل كما  تقول)أيامُ األَشْهُ األَيَّامُ : (، وال 

رٍ المتضايفين )أَشْهُ العددين  تعريفَ  بعضهم  رِ(، وأجاز  تعريف األول )السِّتَّةُ األَشْهُ ، أما 

فخطأ  .)١(وتنكير الثاني 

ـب تعدية الزِّيادة  قبة البنوك  في نظام مرا الثالثة والعشرين)عن(وجاء  في المادة  : ، كما 

زِيدُ" تَ ال  سعوديٍّمدةً  ريالٍ  عن خمسةِ آالفِ  يدُ  زِ تَ ال  امةٍ  رَ في " عن سنتين، وبغَ لذي  ، وا

ـب تتعدَّى  فالصوابُ)٢ ()على(المعاجم أن الزيادةَ  زِيدُ على كذا: (،  تَ  ).    ال 

لثامن ا بط  لضا وب: ا ألسل ا بية  ر  .ع

تركيبًا عربيًّا نَ  وِّ تُكَ نْ  بعضِها أ فَ  فَّ كلماتٍ عربيةً خَلْ تَصُ ، فقد استعمل ال يعني أن 

تُسَمَّى  فِقُ أساليبَ العربية،  ال يُوا بَعْضُها  الفصحى أساليبَ  زَمَنِ العربية  دَ  بَعْ المولَّدون 

بأساليب هذه اللغات، )أساليبَ مولَّدة( بعض المترجمين من اللغات األعجمية  ر  تأثَّ ، كما 

تُسَمَّى  تخالفُ العربية،  قوالبَ عربيةٍ  في  ، ويجبُ على )مترجمةأساليبَ (فحاولوا صوغها 

تخالف العربية وإن كانت ألفاظها عربية رَ هذه األساليبَ التي   .الصائغ أن يحذَ

فَاعَلَ(ومن األساليب المولَّدة استعمالُ  فْتَعَلَ(و) تَ ـب) ا دِّيَيْنِ  في )مع(مُتَعَ ، مع أنهما 

                                     
والمفصل للزمخشري -٢/١٧٥المقتضب للمبرد :  انظر)١( فية للرضي -١١٤  وشرح الكا  ٣/٣١٠. 
ومعجم األخطاء الشائعة للعدناني -٢/٤٨٢) زيد(الصحاح :  انظر)٢(  ١١٤ . 



 

 
للصياغة القانونية٢٣٦  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

فأكثر فاعِلَين  من  نا  قول إذا كا ت فسهما،  بأن عديان  فصيح مت زيدٌ: (ال )  وعمرٌوتخاصَمَ 

زيدٌ وعمرٌو(و زيدٌ وعمرٌو(، و)تعارضَ  فيقول)اختصم  تخاصَمَ زيدٌ : (، وأما األسلوب المولَّد 

زيدٌ معَ عمرٍو(، و)معَ عمرٍو  ).تعارَضَ 

للحكم من النظام األساسي  مادة الثامنة واألربعين  في ال ذلك ما جاء  وما ": ومن 

تَتَ ال  رِ مِن أنظمةٍ  يُّ األَمْ لِ رُهُ وَ دِ ال تُعارِضُ (، واألسلوب الفصيح "عارَضُ معَ الكتابِ والسنةيُصْ

 ).الكتابَ والسنة

فقد استعمله المولَّدون بمعنى )يُعْتَبر(ومن األساليب المولَّدة استعمال الفعل  ، )يُعَدُّ(، 

للحكم  ثم استعمله صائغ النظام األساسي  اللغوية،  في المعاجم  له  وليس هذا المعنى 

في المادة التاسعةفي المادة السابعة قبة البنوك   . والخمسين، وصائغ نظام مرا

مشددة  بياءٍ  بال حاجةٍ، وهو اسمٌ مختومٌ  المصادر الصناعية  ومن المولَّدات كثرةُ 

المصدر بمعنى   .وتاءٍ مربوطة، يكون 

المرور  لنظام  التنفيذية  في الالئحة  وْعِيَّةِ التسجيل": ٣/١جاء  ، فقال الصائغ "بحَسَبِ نَ

وْ( ا صناعيًّا، ولم يقل ) عِيَّةِنَ وْعِ(مصدرً في ) نَ سماها  مرور  ال ظام  نَّ ن مع أ ا صريحًا،  مصدرً

ال نَوْعِيَّات  .المادة السابعة أنواعًا 

ومشتقاتِه، وأمثلته كثيرة جدًّا، ) تَمَّ(ومن األساليب المترجمة كثرةُ الفعلِ المساعد 

والقرارات واللوائح  في األنظمة  تخطئها العينُ   .ال 

للحكم في المادة الثانية والعشرين من النظام األساسي  تحقيقُ التنميةِ ": جاء  يَتِمُّ 

فصيح".... ال سلوب  يةُ: (، واأل َّقُ التنم ق يةُ(، أو )تَتَحَ َّقُ التنم ق ية )تُحَ مادة الثان في ال ، و

تعيينُ القُضَاةِ": والخمسين الفصيح"يَتِمُّ  : المادة الثمانين، وفي "يُعَيَّنُ القُضَاةُ": ، واألسلوب 

قبةُ األجهزةِ الحكوميةِ " ا رَ المخالفاتِ الماليةِ واإلدارية، ويُرْفَعُ .... تَتِمُّ مُ في  ويَتِمُّ التحقيقُ 

الوزراء رئيسِ مجلسِ  ذلك إلى  وِيٌّ عن  الفصيح"تقريرٌ سَنَ رَاقَبُ األجهزةُ ": ، واألسلوب  تُ

المخالفاتِ.... الحكوميةُ  في  قَّقُ   أن الصائغ أبقى على األسلوب الفصيح في ، ونلحظ)ويُحَ

له وِيٌّ": قو تقريرٌ سَنَ فَعُ  رْ قل"ويُ لم ي وِيٍّ: (، و ريرٍ سَنَ قْ تَ فْعُ  رَ َتِمُّ  ثة )وي الثال مادة  في ال ، و
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بها إصدارُهُ": والثمانين تَمَّ  الطريقةِ التي  فْسِ  بنَ تعديلُ هذا النظامِ إلَّا  رِي  ، واألسلوب "ال يَجْ

بهاالتي أُ: (الفصيح رَ  دِ  ).صْ

المرور  لنظام  التنفيذية  في الالئحة  رُ أيِّ مركبةٍ": ٤/١وجاء  تَسْيِي  .ال تَسِيرُ: ، أي"ال يَتِمُّ 

سي  من النظام األسا مادة الخامسة  في ال جاء  ما  ظرَ  فتُ الن تل لة التي  ومن األمث

تَ": للحكم تِهِ حَتَّى  فا دِ سُلُطاتِ الملكِ عندَ وَ يُّ العَهْ لِ لَّى وَ وَ فالفِعْلُ "تِمَّ البَيْعَةُيَتَ هنا ) تَتَمَّ(، 

 : يحتمِلُ أمرين

نَ المعنى- فيكو كذلك،  لكثرةِ استعماله  ا، وهو الظاهرُ  فعلًا مساعدً نَ  نْ يكو : أ

من البيعة )حَتَّى يُبَايَعَ( بايَعَهُ أَهَمُّ الناس وكان  فإذا  قوعِ أغلبه وأَهَمِّه،  بوُ قَعُ  ، والفِعْلُ يَ

ن قالَأكثرُها صَحَّ أ له البيعةُ وصار ملكًا مُبايعًا:  يُ  .تَمَّتْ 

فيكون المعنى- يدلُّ على التَّمَامِ والكَمَالِ،  تامًّا،  فعلًا  نَ  نْ يكو حتى : (ويحتمِلُ أ

عةُ يع )تَكْتَمِلَ البي من جم عةُ  له البي تَكْمُلَ  ًا مُبايعًا حتى  دِ مَلِك ْ يُّ العَه ِ ل نُ وَ كو فال ي  ،

تفاصيلها بكل   !المبايِعين 

مشتقَّاتِ  بالترجمة كثرةُ استعمال  تأثر  قول ) القيام(ومن ال مساعِدةً، ك فعاًال  أ

للحكم في المادة الرابعة والعشرين من النظام األساسي  الدولةُ بإعمارِ ": الصائغ  تقومُ 

الشريفين الفصيح"الحرمين  الشريفين": ، واألسلوب  الدولةُ الحرمين  رُ  مُ فِعْلٍ "تَعْ بال   ،

في دٍ، و ُساعِ مسينم مسة والخ مادة الخا سةً ":  ال مةِ سيا بسياسةِ األ لكُ  ُومُ الم ق يَ

رْعِيَّةً الفصيح"شَ رْعِيًَّة": ، واألسلوب  ظام "يَسُوسُ الملكُ األمةَ سِياسةً شَ في ن ، وجاء 

في المادة العاشرة قبة البنوك  تدريجيًّا": مرا بتَصْنِيفها  نْ يقومَ  ، واألسلوب "فيجبُ عليه أ

تدريجيًّافيجبُ : (الفصيح فَها  نْ يُصَنِّ  ). عليه أ

فُضُ الذُّلَّ: (ومن آثار الترجمة الكاف الدخيلة، نحو رْ  .)١ ()أنا كعربيٍّ أَ

في المادة األولى قبة البنوك  في نظام مرا دُ باصطالحِ ": وقد جاءت هذه الكاف  قْصَ يُ

ثا) األعمالِ المصرفيةِ( ودِ كودائِعَ جاريةٍ أو  قُ تَسَلُّمِ النُّ أعمالُ تَسَلُّمِ : ، وصوابه"بتةٍأعمالُ 

                                     
ومعجم األغالط اللغوية المعاصرة للعدناني -١٠تقويم اللسانين للهاللي :  انظر)١(  ٥٦٤. 
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تحتاجُ إلى الكاف، أو ) ودائِعَ(ألنَّ ) النقودِ ودائِعَ جاريةً ال  بصِفَتِها (، أو )على أنَّها ودائِعُ(حالٌ 

 ).ودائِعَ

مادة العاشرة في ال فيه أيضًا  مساهِمٍ أو ": وجاء  رةٌ ك مصلحةٌ مُباشِ له  نَ  تكو نْ  أ

فَ بأيَّةِ صِ  ."ةٍكشريكٍ أو كمالِكٍ أو 

لتاسع ا بط  لضا حاجة: ا و  أ اع  د ال  ب وب  ألسل ا اختالف   .عدم 

له، وال ينبغي أنْ يختلفَ األسلوب في  فقًا  نَ موا بالمعنى ويكو رَ األسلوبُ  ينبغي أن يتأثَّ

بال داعٍ أو حاجة  .المتشابهات 

للحكم من النظام األساسي  في المادة التاسعة والستين  يدعوَ ": جاء  نْ  للملكِ أ

الشور نْ يدعوَ مَنْ يراهُ لحضورِ هذا مجلسَ  الوزراءِ إلى اجتماعٍ مشترَكٍ، وله أ ى ومجلسَ 

ـب"االجتماع فمرةً عَدَّى الصائغُ الدَّعْوةَ  بال داعٍ) إلى(،  بالالم  دَّاها  رَّةً عَ  .ومَ

للحكم الدولةُ العلومَ ": وفي المادة التاسعة والعشرين من النظام األساسي  رْعى  تَ

فةَ بيَّ، واآلدابَ والثقا التراثَ اإلسالميَّ والعر نُ  بتشجيعِ البحثِ العلميِّ، وتصو ، وتُعْنَى 

في الحضارة ثالثَ مراتٍ "وتُسْهِمَ  رِ  بالفِعْلِ المباشِ رَ  فعَبَّ نُ، تُسْهِمُ(،  تَصُو رْعى،  ، ولكنه )تَ

بالفعل المباشر  رْ  لم يُعَبِّ بفعل مساعد )وتُشَجِّعُ(في الموضع الثاني  رَ  وتُعْنَى (، وإنما عبَّ

 ).بتشجيعِ

في المادة الثامنة عشرة رِّيَّةَ المِلْكِيَةِ الخاصَّةِ": وجاء  الدولةُ حُ فُلُ  فعَبَّرَ بالجملةِ "تَكْ  ،

بالجملة االسمية، "حَقَّ التقاضي مكفولٌ": الفعلية، وفي المادة السابعة واألربعين رَ  فعَبَّ  ،

بغَضِّ في المادتين إثباتُ الحكمِ  المرادَ  نَّ  دُّدِ واالستمرارمع أ  . النظر عن التَجَ

في المادة الرابعة المرور  في نظام  تَحْمِلَ كُلُّ مركبةٍ ": وجاء  نْ  لَوْحَتَيْنِ .... يجبُ أ

تَحْمِلَ كُلُّ دراجةٍ آليةٍ ": ، وفي المادة الخامسة"ظاهرتَيْنِ مقروءتَيْنِ نْ  لَوْحَةً .... يجبُ أ

رَّةً عَ"واحدةً واضحة ًومقروءةً فمَ رَّةً ) ظاهرتَيْنَ مقروءتَيْنَ(دَّدَ الصفتين ،  بال عاطف، ومَ

المرادَ جمعُ الصفتين ) واضحةً ومقروءةً(بعاطفٍ  ألنَّ  الواو؛  بال داعٍ، واألنسبُ هنا حَذْفُ 

بعاطف  لصفات  ا رُ  ْ ذِك الصفاتِ دون عاطف، أما  دُّ  في كلِّ وقت، وهذا ما يقتضيه عَ معًا 
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في وق الصفات  في وقتفيحتَمِلُ جمعَ   .ت، وحصولَ كُلِّ صفةٍ 

في كلِّ وقت، وهذا ) واضحةً ومقروءةً(ـف بهاتين الصفتين، إما  اللوحة  تعني اتصافَ 

بأنها واضحةٌ حينًا وبأنها مقروءةٌ حينًا اللوحة   .الذي يعنيه النظام، وإما اتصافَ 

قروءةً(و ضحةً م ألنَّ ) وا ظام؛  لذي يعنيه الن سوى المعنى األول ا تحتمِلُ  ها ال  كونَ

ـل) مقروءةً( ـل)اللوحة الواضحة(حينئذٍ صفةٌ   .فقط) اللوحة(، وليست صفة 

في المادة السابعة المرور  في نظام  قْلِ الخاصة ": وجاء  لوحاتُ .... لوحاتُ مركباتِ النَّ

قْلٍ عام فمرة عرَّف "مركباتِ نَ ر )مركباتِ النقلِ الخاصة(،   ).مركباتِ نَقْلٍ عام(، ومرة نكَّ

قبة البنوك عبارة وجاء نظ دَ عَشَرَ موضعًا، ) في المائة(ام مرا في أَحَ في كلِّ النظام، 

في المادة العاشرة استعمل   ).بالمائة(إال 

قبة البنوك عَشْرَ مرات، في ) أَيَّةُ(وجاءت كلمة  في نظام مرا فة إلى مؤنث  مؤنثةً مضا

ثالثَ مرات، والحاديةَ عشرةَ، والث: المواد الثةَ عشرةَ مرتين، والرابعةَ الرابعة، والعاشرة 

لسادس أنه أسلوب  لضابط ا في ا عشرةَ، والسابعةَ عشرةَ، والتاسعةَ عشرةَ، وسَبَقَ 

في النظام نفسه في ) أيٌّ(ضعيف، وجاءت  الفصيح  فةً إلى مؤنث، وهو الوجه  بالتذكير مضا

المواد في   . الخامسةِ، والتاسعةَ عشرةَ، والثانيةِ والعشرين: ثالثة مواضع، 

عاشر ل ا بط  لضا الواحدة: ا في المسألة  قُها  تفا ا و الء،  إلم ا دِ  ع ا و ق ةُ  عا ا ر  .م

ن، ومن مكان إلى مكان، والذي يجبُ  زما زمان إلى  قد يختلفُ من  اصطالح؛ ولذا  اإلمالء 

الدولة أصدرته،  في  رسميةٌ  بأحكام اإلمالء إن كانت جهةٌ  القانوني أن يلتزمَ  على الصائغ 

لغوي، أو مجمعٍ عل باللغة العربيةكمجمعٍ  تعنى  رسمية   .مي، أو جهةٍ 

في الجهات العلمية المهتمة باللغة  بالمتعارف عليه  فعليه أن يأخذَ  ذلك  لم يكن  وإن 

 .العربية، كالجامعات والمعاهد العلمية

القانوني أن يلتزمَ بوَجْهٍ واحدٍ  فيجبُ على الصائغ  في اإلمالء  ومهما يكن من اختالف 

ثم يأخذَ برأيٍ آخرَ في المسألة اإلمالئية  في موضع  برأي  نْ يأخذَ  بحالٍ أ فال يَصِحُّ  الواحدة، 

في موضعٍ آخر  .في المسألة نفسها 
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بعدها واو مد،  تُكتب على واو إذا كان  ذلك أحكامُ الهمزة، ومنها الهمزةُ التي  ومن 

تُكتب على واو؛)مَسْؤُول(و) شُؤُون(نحو  في الجزيرة العربية أن  فالمشهور عندنا   أخذًا ، 

لى نبرةٍ  ها ع من يكتب قاء )مُسْئُول(و) شُئُون(بالقاعدة العامة، وهناك  من الت تخلصًّا  ؛ 

 .واوين

في المادتين السابعة  للحكم  في النظام األساسي  وقد جاءت هذه الهمزة على نبرة 

الثالثة واألربعين  مادتين  في ال فيه  والخمسين، والثامنة والخمسين، وجاءت على واو 

فاختلفتْ كتابتُهاوالسادسة   .والستين، 

في المادة التاسعة، وعلى  فجاءت الهمزة على نبرة  المرور،  في نظام  وكذلك حَدَثَ 

ذلك في  في المادة السادسةَ عشرةَ، وتبعتِ الالئحُة النظامَ   .واو 

ها  ألنَّ عالجَ والقرارات خطيئةٌ؛  واللوائح  في طباعة األنظمة  وظهورُ خطأٍ إمالئيٍّ 

بمر بمختصٍّسهل، إما  باالستعانة  قواعد اإلمالء، أو   .اجعة 

المرور  لنظام  التنفيذية  في الالئحة  تعديلِ استعمالِ المركبةِ ": ١٠/١جاء  في حالةِ 

الشروطِ اآلتية  .بهمزة وصل) يجبُ اتباعُ: (، وصوابه"يجبُ إتباعُ 

لسُمْعَةِ المملكةِ": ١٥/٢/٤وفيها أيضًا  يءُ: (، وصوابه"بما يُسِئُ   ).يُسِ

ذلك": ١٣/١/٥وفيها أيضًا  يْءٍ: (، وصوابه"وجودُ شَيْئٍ من   ).شَ

مة  مادة الثامنة كل في ال قبة البنوك  ظام مرا في ن لِهِ"وجاء  ُمَا أْس نَّ "رَ مع أ  متصلةً 

الفصل  فالصواب  يٌّ،  زْجِ ال مَ فيٌّ  لِهِ(التركيبَ إضا أْسُ مَا ، وقد كُتبت اللفظة على الصواب )رَ

 .  افي المادة السادسة وغيره

عشر لحادي  ا بط  لضا قيم: ا ر لت ا عالمات  اعاة  ر  .م

نى،  في إيضاح المع ُسْهِمُ  صحيحًا ي من استعمال عالمات الترقيم استعمالًا  دَّ  ُ ب ال 

وَضِّحُ أجزاءَ الكالم وآثارَه المنفصالت، ويُ بين  فْصِلُ  المترابطات، ويَ بين   .فيربِطُ 

ق الالئ بمكانتها  تَحْظَ  لم  من ولكنَّ عالماتِ الترقيم  ها كثيرون  لى اآلن؛ وال يرا ةِ إ

تغييرها عندما ينقلون نصوصًا عن غيرهم في  رَجًا  ال يرون حَ فلذا   .أجزاء الكتابة؛ 
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تُغَيَّرُ  والقرارات عند إعادة طبعها، وعند نقلها  واللوائح  تجد نصوص األنظمة  ولذا 

في طبعات النظام ا تنظرُ  ذلك وأنت  تُخْطِئُ عينك  ترقيمها، وال  ألساسي للحكم، عالماتُ 

 !فما دونه

سي  من النظام األسا مسة  مادة الخا في ال ظري  فَتَ ن لَ دٍ  ثالٍ واحِ فُ عند م قِ وسأ

في الطبعة التي عُدْتُ إليها، وفيها هذا النَّصُّ يَّ العَهْدِ ": للحكم  لِ رُ الملكُ وَ ، ]فاصلة[يختا

يٍّ  رٍ مَلَكِ بِأَمْ فِيهِ  بعد"].نقطة[ويُعْ دِ (، ووضع عالمةِ الترقيم  يَّ العَهْ لِ رُ الملكُ وَ وقبل ) يختا

يٍّ( رٍ مَلَكِ بِأَمْ فِيهِ  لإلعفاء دون االختيار، وليس هذا ) ويُعْ رَ الملكي مشروطٌ  نَّ األَمْ يدلُّ على أ

بعد صدور نظام هيئة البيعة ر هذا النص كله   .المراد، وقد غُيِّ

 
 

@   @   @ 
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 الخاتمة
اللغوية التي  الضوابط  بأهم  بها الصياغة القانونية؛ خرج البحث  تلتزم  أرى أنه يجب أن 

بالقانون القانون يجب أن يلتزم   .ألن صائغ 

السعودية تحتاج إلى  في المملكة العربية  كما ظهر من البحث أن الصياغة القانونية 

فة  المخال مدى  في  تختلف  ها  لغوية، ولكن فات  من مخال فيها  رُ ما  تُطَهِّ لغوية  مراجعة 

فبعضها أش ال يخلو من أخطاء اللغوية،  بعضها  بل إن  بعض،  لهذه المراجعة من  دُّ حاجة 

ا-نحوية وإمالئية يستطيع المراجِعُ اللغويُّ   زً لم يكن متميِّ  . أن يقوم بهذه المهمة-ولو 

القوانين قبل  تراجِعُ كل  رسمية  لغوية  لجنة  بشدَّة أن يكون هناك  ويُوصي البحث 

الصياغات القانونية من الموافقة عليها وإصدارها، أو على األق لجان  لجنة من  تخلوَ  ل ألَّا 

في اللغة العربية  .  متخصص 
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المصادر والمراجع  ثبت 
يق - لسي، تحق بي حيان األند عرب، أل لسان ال من  لضرب  تشاف ا بة . د: ار مان محمد، مكت رجب عث

ولى،   .١٤١٨الخانجي، القاهرة، الطبعة األ

غة، لمح - لم البال في ع هات  والتنبي يقاإلشارات  جاني، تحق لي الجر بن ع لدين، : مد  شمس ا براهيم  إ

ولى،  وت، الطبعة األ  .١٤٢٣دار الكتب العلمية، بير

وت، : األصول، البن السراج، تحقيق -  .١٤٠٥الفتلي، مؤسسة الرسالة، بير

يق - لسي، تحق لك األند بن ما صد، ال يل المقا وتكم ئد  كات، دار : تسهيل الفوا مل بر مد كا مح

 .١٣٨٧الكاتب العربي، 

 .م١٩٩٧تصحيحات لغوية، لعبداللطيف أحمد الشويرف، الدار العربية للكتاب، طرابلس ليبيا،  -

 .١٤٠٤تقويم اللسانين، لمحمد تقي الدين الهاللي، مكتبة المعارف، الرباط، الطبعة الثانية،  -

نصور األزهري، تحقيق - بي م غة، أل والترجم: تهذيب الل تأليف  مصرية لل لدار ال ماء، ا من العل ة، جماعة 

 .القاهرة

يد، تحقيق - بن در غة، ال هرة الل لى، . د: جم و عة األ وت، الطب ير يين، ب لم للمال مزي البعلبكي، دار الع ر

 . م١٩٨٧

وت،  -  .١٤٠٩حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، دار الفكر، بير

بي، تحقيق - لسمين الحل نون، ل لوم الكتاب المك في ع مصون  لدر ال خرين، : ا وآ عوض  لي محمد م ع

ولى، دار الكتب  وت، الطبعة األ  .١٤١٤العلمية، بير

يق - جاني، تحق بدالقاهر الجر جاز، لع ئل اإلع لى، . د: دال و عة األ بة، الطب قتي ية، دار  فايز الدا و ضوان  ر

 .م١٩٨٣

ود. د: شرح التسهيل، البن مالك، تحقيق -  .محمد المختون، دار هجر، القاهرة. عبدالرحمن السيد 

لك األ - بن ما فية، ال لشا ية ا ف لسي، تحقيقشرح الكا حث . د: ند يدي، مركز الب بدالمنعم أحمد هر ع

ولى  .العلمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة األ

فية للرضي، تحقيق - قاريونس، ليبيا، : شرح الكا  .١٣٩٨يوسف حسن عمر، جامعة 



 

 
للصياغة القانونية٢٤٤  الضوابط  اللغوية 

عبدالعزيز العيوني .د   سليمان بن 

 .شرح المفصل، البن يعيش، عالم الكتب، بيروت -

 .صاحب أبو جناح: شرح الجمل، البن عصفور، تحقيق -

لصحاح  - صحاح العربية(ا و جوهري، تحقيق)تاج اللغة  قاهرة، : ، لل بي، ال أحمد عطار، دار الكتاب العر

١٣٧٦. 

يق - بادي، تحق وزآ حيط، للفير قاموس الم سسة : ال سالة، مؤ سسة الر في مؤ يق  تب التحق مك

وت، الطبعة الثانية،   .١٤٠٧الرسالة، بير

في مجال الصياغة القانونية - وتطبيقاتها   .، بحث منشور على الشبكة العالميةقواعد اللغة 

ون، مكتبة الخانجي، القاهرة: الكتاب لسيبويه، تحقيق -  .عبدالسالم محمد هار

 .لسان العرب، البن منظور، مصورة عن الطبعة األميرية -

حث  - ني، ب فاروق الكيال حامي األستاذ  لول، للم والح مشكالت  ني ال قضاء األرد في ال ية  غة العرب الل

 .لعالميةمنشور على الشبكة ا

 .مبادئ الصياغة القانونية، لحيدر سعدون المؤمن، بحث منشور على الشبكة العالمية -

يق - يل، تحق بن عق ئد، ال تسهيل الفوا لى  مساعد ع حث . د: ال كز الب كات، مر مل بر مد كا مح

ولى،   .١٤٠٠العلمي، جامعة الملك عبدالعزيز، مكة المكرمة، الطبعة األ

لوم، - تاح الع خيص مف شرح تل طول  يقالم تازاني، تحق لدين التف لسعد ا وي، دار . د:   ندا يد ه عبدالحم

ولى،  وت، الطبعة األ  .١٤٢٢الكتب العلمية، بير

وت، الطبعة الثانية،  -  . م١٩٨٩معجم األخطاء الشائعة، لمحمد العدناني، مكتبة لبنان، بير

وت، الطبعة ا - ولى، معجم األغالط اللغوية المعاصرة، لمحمد العدناني، مكتبة لبنان، بير  .م١٩٨٤أل

 .المعجم الوسيط، الطبعة الثانية، مجمع اللغة العربية بالقاهرة -

نصاري، تحقيق - هشام األ بن  يب، ال تب األعار عن ك يب  ني اللب يب، . د: مغ مد الخط بداللطيف مح ع

ولى،  واآلداب، الكويت، الطبعة األ والفنون  فة   .١٤٢٣المجلس الوطني للثقا

خشري، - ية، للزم لم العرب في ع فصل  يقالم عة . د:  تحق وت، الطب ير هالل، ب بة ال حم، مكت بو مل لي  ع

ولى،   .م١٩٩٣األ



 

 
  العربية العلوممجلة   ٢٤٥

والعشرون شوال   التاسعالعدد   هـ١٤٣٤ 

 .١٣٩٩محمد عضيمة، لجنة إحياء التراث، القاهرة، : المقتضب، للمبرد، تحقيق -

لى،  - و عة األ مشق، الطب لدين، د سعد ا طاهر الحمصي، دار  عاني، لمحمد  حو الم لى ن باني إ حو الم من ن

١٤٢٤. 

وتاريخ ٩٠/ر بالمرسوم الملكي ذي الرقم أالنظام األساسي للحكم الصاد -  ،٢٧/٨/١٤١٢. 

لرقم م - كي ذي ا سوم المل لصادر بالمر ور ا مر ظام ال تاريخ ٨٥/ن و حة ٢٦/١٠/١٤٢٨،  والالئ  ،

لرقم  ية ذي ا وزير الداخل قرار  لصادرة ب له ا تاريخ ٧٠١٩التنفيذية  و ية، ٣/٧/١٤٢٩،  وزارة الداخل ، نشر 

ور  .األمن العام، اإلدارة العامة للمر

قبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م - وتاريخ ٥/نظام مرا  ،٢٢/٢/١٣٨٦. 

 .١٤١٣عبدالعال مكرم، مؤسسة الرسالة، : همع الهوامع، للسيوطي، تحقيق -

 

@  @   @ 




