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d’intellectualité “L’épigraphe est à elle seule un signal (…) de culture, un mot de 

passe “ 

(Gérard Genette, seuils, p    ) 

حُّد٢٘٣""حُّؽخٛد  ّٕ رلؼ٘خ ك٢ا
1
"ٜٗؾ حُز٬ؿش" ٝأؼٌخٍ كمٞزٙ ٝٝظخثلٚ ك٢ ًظخد 

2
حُٔ٘عٞد ا٠ُ ػِي٢ّ ريٖ  

ٛـ( 40أر٢ نخُذ )
3
ٍ ٓيغ حُّؽيخٛد رخػظزيخزٙ ؿيص حل ٓيٖ حُي٘ؿ أٝ   ّٝ ز٣ٖ: ٗظؼخٓيَ كي٢ ح٧ ّٞ ٣وّٞ رخ٧ظخض ػ٠ِ طف

خ ك٢ حُؼخ٢ٗ كخُؽخٛد ٣ؼّد ظٔش ٤ّٔٓصس ُِ٘ؿ حُّد٢ّ٘٣ رخػظزخزٙ حُّ٘ؿ حُٔعظؽٜد ٓ٘ٚ. ّٓ حُخطخد. أ
4

 

ّٕ ح٩ُٔخّ رـٞحٗذ ٓزلؼ٘خ حُّؽيخٛد ٓيٖ  أر٢ نخُذ:"حُّؽخٛد حُّد٢٘٣ ك٢ ٜٗؾ حُز٬ؿش ُ٪ٓخّ ػ٢ِّ رٖ  ٝهد هّدزٗخ أ

٣ظطِّيذ ّٓ٘يخ آخنيش حُِؼيخّ ػيٖ أرؼيخ  ٛير٣ٖ  حُٞظيخثق("-)حُّعي٤خم حُيّّ٘ؿ حُٔعظؽيٜد ٓ٘يٚ اُي٠ حُيّّ٘ؿ حُٔعظؽيٜد ك٤يٚ

"ٜٗيؾ  كظز٤ّٖ ح٧ ٝحز حُظ٢ ٜٗك رٜخ ٛرح حُّف٘ق ٖٓ حُّؽٞحٛد ك٢ ٓيظٖ )كّد حُّؽخٛد/ ٓخ٤ٛش حُّ٘ؿ حُّد٢٘٣(، حُوطز٤ٖ

 حُز٬ؿش".

 ّٕ حُّؽخٛد ٓخ ٖٓ ؼّي ك٢ أ
5
"ٓوطغ ٖٓ ٗؿ ٣ُئخر ٖٓ ظ٤خهٚ ح٧ـ٢ِ ٣ُٝدزؽ ك٢ ظي٤خم خخيس رطس٣ويش  رٔخ ٛٞ 

ٓخ ]...٣ٔؼَّ[ ٗوطش طوخنغ ر٤ٖ ّٗف٤ٖ ٓخظِل٤ٖ ٣٘ظ٤ٔيخٕ اُي٠ ؿي٘ط أ ري٢ ٝحكيد]...[ أٝ ٣٘ظٔي٢ حُّ٘فيخٕ اُي٠ ؿ٘عي٤ٖ 

                                                           
ًظخد حُظؼس٣لخص، ٌٓظزش ُز٘يخٕ،  ٛـ(: 816)ػ٢ِ ٓلٔد حُؽس٣ق( )ص حُـسؿخ٢ٗخّؿ حُؼسد حُودح٠ٓ حُّؽخٛد حُّد٢٘٣ رظع٤ٔش خخـش ٢ٛ ح٫هظزخض، ٝهد ػّسف  -1

38ّ٬ٌَ، ؾ 1978ر٤سٝص ُز٘خٕ،  َٖ حُ َّٔ  ؼ٤جخل ٖٓ حُوسخٕ أٝ حُلد٣غ".ًخٕ أٝ ٗظٔخل  ٗؼسحل  ، ح٫هظزخض روُٞٚ: "ٛٞ إٔ ٣ُم

2
ٞ، ؼسف حُّؽ٤خ ٓلٔد ػزدٙ، حُْ ّٔ  2005نزؼش حُؼفس٣ّش، ـ٤دح ُز٘خٕ، ـ حرٖ أر٢ نخُذ )ػ٢ِ(: ٜٗؾ حُز٬ؿش، ٓسحؿؼش ػ٢ِ أكٔد ك

3
ّٕ ِٗعيزش كلي٢ "ٜٗيؾ حُز٬ؿيش" خطيذ  ؿ٤ٔيغ أؿيصح  ًظيخد "ٜٗيؾ حُز٬ؿيش" اُي٠ ح٩ٓيخّ ػِي٢ ريٖ أري٢ نخُيذ ٓعيؤُش ؿ٤يس ٓعيِّْ رٜيخ، ـ ٗؽ٤س ك٢ ٛرح حُٔـخٍ اُي٠ أ

ّٕ هعٔخل ًز٤سحل ٖٓ حٌُظخد ٤ُط ٖٓ ٝلغ ح٩ٓخّ ػ٢ِّ رٖ أر٢ نخُذ  .  ٝٓٞحػع ػد٣دس طٌخ  طـؼِ٘خ ٗـصّ رؤ

ٛـ( ؿيخٓغ" ٜٗيؾ حُز٬ؿش"هيد طوّفي٠ ح٧خزيخز ٝحُٔيٞحػع ٝحُخطيذ ٓيٖ ٓفيخ ز ٓظ٘ٞػيش أؿِزٜيخ ؼيل١ٞ،  ٫ٝ406 ؿسٝ ك٢ ذُي كخُّؽس٣ق حُلع٢٘٤ حُسل٢ّ )ص

َّ حُٔ ّٕ ٗعزش حٌُظخد اُي٠ ح٩ٓيخّ ػِي٢ّ ٤ُعيضُٝؼ ٓيٖ حُوميخ٣خ  وخّ حُر١ ٗلٖ ك٤ٚ ٣لٍٞ  ٕٝ حُظٞظغ ك٢ ٛرٙ حُٔعؤُش، ٌُٖٝ كعز٘خ ح٩ؼخزس ا٠ُ ٛرٙ حُٔعؤُش، ذُي أ

 حُسث٤عش حُٔظؼِّوش رٔزلؼ٘خ.

 ز ٜٗؾ حُز٬ؿيش ) زحظيش ؼيخِٓش طؼظٔيد ح٧زهيخّ حُظخز٣خ٤يش ُٝٔص٣د ٖٓ حُظٞظغ ك٢ ٓعؤُش ٗعزش ٜٗؾ حُز٬ؿش ُ٪ٓخّ ػ٢ِ رٖ أر٢ نخُذ حُٗظس ٗؼٔش )ػزد هللا(: ٓفخ

 1972رغ  حز حُٜدٟ، ر٤سٝص ُز٘خٕ، ٝحُؼ٤ِٔش ُظـ٤ذ ػٖ ٛرح حُظعخإٍ ُٖٔ ٜٗؾ حُز٬ؿش؟(، ٓطخ

4
لٜخ"، ٓ٘ؽٞزحص ٤ًِيش ح٥ حد ٓ٘خٛـٜخ/ٝظخث ـ ٤ّٓص ٓسح  رٖ ػ٤ّخ  ك٢"ٓدٝٗش حُّؽٞحٛد ك٢ حُظّسحع حُز٬ؿ٢ حُؼسر٢ّ ٖٓ حُـخكع ا٠ُ حُـسؿخ٢ٗ: أظعٜخ/ ٓوخ٤٣عٜخ/

ٍ  ٣عيئزس  ّٝ ( ريي٤ٖ "ٗييؿ ٓعظؽييٜد ٓ٘ييٚ: رخػظزييخزٙ أـيي٬ل ٝٓؼ٤٘ييخل، ٝٛييٞ حُييّ٘ؿ حُيير١ أُخييرص ٓ٘ييٚ 35، ؾ 2001ٝحُؼِييّٞ ح٩ٗعييخ٤ٗش رفييلخهط، )حُٔـِييد ح٧

ُٓعظلمسحل ٝكسػخل ٖٓ أـَ] ٝ[ ٗؿ ٓعظؽٜد ك٤ٚ: رٞـلٚ اٗـخ  شحل ٝكو٬ل ٬ُخظزخز ٝحُظّـس٣ذ".ح٫ظظؽٜخ حص. ] ٝ[ ٗؿ ٓعظؽٜد رٚ: رخػظزخزٙ ػ٘فسحل 

5
 épigraphe / citationـ ٗؽ٤س ك٢ ٛرح حُٔـخٍ ا٠ُ حخظ٬ف حُدٝحٍ حُلسٗع٤ّش حُٔوخرِش ُِّدحٍ حُؼسر٢ "حُّؽخٛد" 

ظّق ٖٓ  ٝحٍٖٓ ُٔص٣د  ُٝ  كسٗع٤ّش ك٢: حُظّٞظغ ك٢ ذُي حٗظس ٓخ 

Genette (Gérard): seuils, Ed du Seuil, collection poétique, Paris, 1987 

Compagnon(Antoine):La Seconde main ou le travail de la citation , Edition du Seuil, 1979 



 

  

               

 

ِي٠ رؼيك ػزيس حُّ٘فيٞؾ أ ر٤٤ٖ ٓخظِل٤ٖ ]...[ ك٤فزق ررُي ؼ٬ٌل ٖٓ أؼٌخٍ حٗلظخف ح٧ؿ٘يخض ح٧ ر٤ّيش رؼميٜخ ػ

حُّظ٢ طٔؼِّٜخ".
6

 

ّٕ ٛرح ح٫ٗلظخف حُّدحٍ ػ٠ِ حٗدٓخؽ ّٗف٤ٖ ا
7
أٝ ؿ٘ع٤ٖ ٣ـؼَ ٓيٖ حُّؽيخٛد ك٤يصحل ط٘ظلي٢ ك٤يٚ حُليدٝ  ح٧ؿ٘خظي٤ّش.  

خ ك٢ ٓخ ٣ظؼِّن رـ"حُّ٘ؿّ  ّٓ ّٕ حظظخدحّ  أ حُّد٢٘٣"، ك٬ ٣ٌٖٔ ُ٘خ حػظزخز طٞظ٤لٚ ؼخٛدحل حٗدٓخؿخل ر٤ٖ ٗف٤ٖ كلعذ، رَ ا

ْٕ ٣طٔييط ؿييص حل ٓييٖ حُلييدٝ  حُّظيي٢ طلفييَ ريي٤ٖ ٓفييدز١ْ  حُييّّ٘ؿ حُييّد٢٘٣ ؼييخٛدحل كيي٢ ٓييظٖ ٗييّؿ رؽييس١ ٓييٖ ؼييؤٗٚ أ

ُٔعظؽٜد ك٤يٚ، كٔيٖ حُٔؼِيّٞ حُّّ٘ف٤ٖ، اذ ٣ٔ٘ق حُّّ٘ؿ حُٔعظؽٜد ٓ٘ٚ رؼك ـلخص حُودحظش حُّظ٢ ٣خظّؿ رٜخ ُِّّ٘ؿ ح

ّٕ حُودحظش حُّظ٢ ٣ظّفق رٜخ حُيّّ٘ؿ حُٔعظؽيٜد ٓ٘يٚ ط٘زيغ ٓيٖ حُيّرحص حُٔظؼخ٤ُيش يخ ٣ـؼيَ  أ ّٔ )هللا/حُ٘زي٢ّ( حُّظي٢ أٗظـظيٚ، ٓ

حٗلظخكٚ ػ٠ِ حُّّ٘ؿ حُزؽس١ّ/حُّ٘ؿ حُٔعظؽٜد ك٤ٚ ٣ظـخٝش ٝلغ حُظّ٘خؾ
8
ا٠ُ ط٘خظس ر٤ٖ ذحط٤ٖ ٫ طعيظ٣ٞخٕ ٓ٘صُيش  

 ّٕ ُٔعظؽييٜدس رييخُّ٘ؿ حُٔوييّدض طؼٔييد اُيي٠ طٞن٤ييد ـييِظٜخ رفييخكذ حُييّ٘ؿ ٝٓوخٓييخل، ر٤ييد أ حُؼّخ٤ٗييش أ١ حُييرحص حُزؽييس٣ّش حُ

حُٔعظؽٜد ٓ٘ٚ، ك٢ٜ طعظّٔد ٓؽيسٝػ٤ش حظيظخدحٜٓخ ُٔوطيغ ٓؼي٤ٖ ٓيٖ حُيّ٘ؿ حُٔويّدض ٓيٖ حٗظٔخثٜيخ ُفيخكذ حُيّّ٘ؿ 

٣يش ـيخكذ حُيّّ٘ؿ  ّٞ حُٔعظؽيٜد ك٤يٚ، اذ ٗـيد كيٞحزم حُٔعظؽٜد ٓ٘ٚ/حُّّ٘ؿ حُٔوّدض، ٝٛٞ أٓس ٣ظطِّذ ّٓ٘خ حُيٞػ٢ رٜ

ٝحللش ر٤ٖ ٓعيظخدّ "حُويسخٕ حٌُيس٣ْ" ٬ُظيظد٫ٍ ػِي٠ ظيخٛسس ُـ٣ٞيش أٝ ر٤خ٤ّٗيش أٝ...ٝري٤ٖ ٓعيظخدٓٚ ُ٘ويدٙ ؼيؤٕ 

ًّد ـلش خزحثيٚ، ٓؼ٘ي٠  أؿِذ حُٔعظؽسه٤ٖ ٝر٤ٖ ح٩ٓخّ ػ٢ِ رٖ أر٢ نخُذ حُّر١ ٣عظخدّ حُّؽخٛد حُّد٢٘٣ ٓفدزحل ٣ئ

٢ "ٓعظ٘دحل كو٤ٜخل ٝؼسػ٤خل كظ٠ّ ٣فيّدهٚ ٓعيظٔؼٞٙ ]ٝٛيٞ ؼيؤٕ[ حُخط٤يذ حُّع٤خظي٢ أ٣ميخل ذُي أّٗٚ ٣ظّخر حُّؽخٛد حُّد٣٘

ُٖ خطخرٚ لسٝرخل ٖٓ حُّؽٞحٛد؛ ٜٓ٘خ ٓخ ٛٞ ٗف٢ّ ٜٝٓ٘خ ٓخ ٛٞ ِّٔ ٓسؿؼ٢ّ ػيخّ ُي٘لط حُـيسق"، ]كٜٞ[ ٣م
9
ػِي٠  

ّٖٔ ٬ًٓيٚ ّٕ ُِٔعؤُش ٝؿٜخل خخس، كـ"٢ٌُ ٣ٌٕٞ حُٞحكد ّٓ٘خ ػ٠ِ هدز ٖٓ حُز٬ؿش كٜٞ ٣مي ٓويخنغ ٓيٖ ًي٬ّ ؿ٤يسٙ  أ

ك٢ ٓٞحلغ ٝأٝلخع ٝٓوخٓخص ٣ٌٕٞ اٗظخؽ حُٔؼ٠٘ ك٤ٜخ ٓسطزطخل رظسٝف اٗظخؽ حُٔؼ٠٘ ك٢ حُٔوخّ ح٧ـ٢ِ".
10

 

)ٝكيدس  ٣ٝلظسق ذُي ٝؿٞ  حؼظسحى ر٤ٖ حُّ٘ؿ حُٔعظؽٜد ٓ٘ٚ ٝحُّ٘ؿ حُٔعظؽيٜد ك٤يٚ كي٢ حُٔعيظٟٞ حُيّد٢ُ٫

خ كي٢ حُٔعيظٟٞ حُظّيدح٢ُٝ كٔيٖ ؼيؤٕ حُّؽي ّٓ ظوز٤ِيٚ رٞؿيٞ  ططيخرن كي٢ ٓيخ ٣ظؼِّين حُٔٞلٞع...(. أ ُٓ ْٕ ٣يٞك٢ اُي٠  خٛد أ

 ٝحُٔوخّ ٝٓظطِزخطٚ ٝ ٝزٙ ك٢ اٗؽخ  ٓد٫ُٞص حُّ٘ؿ حُّر١ ٣لظم٘ٚ ٓعظؽٜدحل ٓ٘ٚ ًخٕ أّ ٓعظؽٜدحل ك٤ٚ. رخُّع٤خم،

                                                           
6

، 47، حُٔـِيد رٖ زٓمخٕ )ـخُق(: حُّسظخثَ ح٧ ر٤ّش ٖٓ حُوسٕ حُؼّخُغ ا٠ُ حُوسٕ حُخخٓط ُِٜـيسس )ٓؽيسٝع هيسح س اٗؽيخث٤ش(، ٓ٘ؽيٞزحص ٤ًِيش ح٥ حد رٔ٘ٞريشـ ح

 399 ، ؾ2001طٞٗط ظِعِش خ حد، 

7
ّٕ ؿٕٞ ز٣ٌخز ٝ  ٤ّٓص ري٤ٖ ـي٘ل٤ّٖ ٓيٖ حُظّ٘يخؾ، ط٘يخؾ ػيخّ طٌيٕٞ ك٤يٚ حُّ٘فيٞؾ كي٢ طؼيخُن ٓيغ ٗفيٞؾ  Jean Ricardouـ ٗؽ٤س ك٢ ٛرح حُٔمٔخز ا٠ُ أ

ييخ حُفيي٘ق حُؼييخ٢ٗ كظٌييٕٞ ك٤ييٚ حُّ٘فييٞؾ كيي٢ طؼييخُن ٓييغ ٗفييٞؾ أخييسٟ خخـييش رييخُٔئُِّق ٗلعييIntertextualité généraleٚخخزؿ٤ّييش  ّٓ ، ٝٛييٞ حُظّ٘ييخؾ . أ

. ٗو٬ل ػٖ حُصٓس٢ُ )كٞش١(: ؼيؼس٣ّش حُّسٝح٣يش حُؼسر٤ّيش رليغ كي٢ أؼيٌخٍ طؤـي٤َ حُّسٝح٣يش حُؼسر٤ّيش ٝ ٫٫طٜيخ، ٓ٘ؽيٞزحص Intertextualité restreinteحُخخؾ

 401 ، ؾ2002، طٞٗط ٤ًِ48ش ح٥ حد رٔ٘ٞرش ٝٓسًص حُ٘ؽس حُـخٓؼ٢، ظِعِش خ حد، حُٔـِد 

8
  L’intertextualité ـ

9
 14، ؾ 1) ظزن ذًسٙ(، ٓؾ ، ٓدٝٗش حُّؽٞحٛد ك٢ حُظّسحع حُز٬ؿ٢ حُؼسر٢ّ  ـ حرٖ ػ٤ّخ  )ٓسح (:

 15 ـ حُٔسؿغ ٗلعٚ، ؾ10



 

  

               

 

ييخ ٣ييٞك٢ رٞؿييٞ  ػ٬هييخص ٗفيي٤ّش طييسره ريي٤ٖ حُّ٘فيي٤ٖ )حُٔعظؽييٜد ٓ٘ٚ/حُٔعظؽييٜد ك٤ييٚ( طؽييّسع ُ٪ٓييخّ أٝ  ّٔ ٓ

ييخ ٣عييظٞؿذ ّٓ٘ييخ …حُّع٤خظيي٢ أٝحُخط٤ييذ أٝ  ّٔ حظظلمييخز حُيي٘ؿ حُييّد٢٘٣ كيي٢ ٓظييخٕ ٗفييٚ/حُّّ٘ؿ حُٔعظؽييٜد ك٤ييٚ، ٓ

رخُمسٝزس حُٞهٞف ػ٠ِ طِي حُؼ٬هخص، ٝٓخ طعظدػ٤ٚ ٖٓ طز٤خٕ ُِّع٤خم ح٧ـ٢ِّ ٝخفٞـ٤خطٚ ٝحُظسٝف
11
حُّظي٢  

ّٕ حخظ٤يخز ؿيص  ٓيٖ خ٣يش  ٕٝ أؿيصح  أخيسٟ ٣طيسف أظيجِش ػد٣يدس طظؼِّين رخُـخ٣يخص  ٗؽؤ ك٤ٜخ حُّؽخٛد، شْ  ػ٠ِ ذُيي أ

ّٕ "حخظ٤خز حُّسؿَ هطؼش ٖٓ ػوِٚ" ك٢ ُػسف أر٢  حُٔلّسًش ُِرحص حُزؽس٣ّش حُّظ٢ طُٞظّق حُّ٘ؿ حُّد٢ّ٘٣ ؼخٛدحل، ذُي أ

ٛـ(.٬ٛ395ٍ حُؼعٌس١ )ص
12

 

أٝ اذح ٓخ ٗظسٗخ ك٢ نز٤ؼش "حُّؽخٛد حُّد٢٘٣"، كٜٞ ٣فدز ػٖ ذحص ا٤ُٜيش  -ك٢ طود٣سٗخ -ٝطص ح  حُٔعؤُش طؼو٤دحل 

٘ؽيت حُيّ٘ؿ حُٔعظؽيٜد  ُٓ ّْ طٞظ٤لٚ ك٢ ٓسكِش ٫كوش ك٢ ٗؿ رؽس١ّ ٫ ٣ظّفق ـخكزٚ رفيلخص  رؽس٣ش ٓظؼخ٤ُش ٤ُظ

ٓ٘ٚ، ٝٛيٞ أٓيس ٣طيسف ػ٤ِ٘يخ ؿِٔيش ٓيٖ ح٧ظيجِش كيٍٞ نز٤ؼيش ٛيرٙ حُؼ٬هيش ري٤ٖ حُّ٘في٤ٖ/حُرحط٤ٖ، أ١ ري٤ٖ حُٔطِين 

ؽخٛد حُيّد٢٘٣" ٣يسّٝ زكيغ ّٗفيٚ اُي٠ ٓفيخف ٝحُّ٘عز٢، أ٫َ ٣ٌٕٞ ـخكذ حُّ٘ؿ حُٔعظؽٜد ك٤ٚ ُلظيش طٞظ٤ليٚ ُيـ"ُ

ييخ ٣ـؼييَ حُظّؽيي٤ٌي كيي٢ حُييّ٘ؿ حُٔعظؽييٜد ك٤ييٚ طؽيي٤ٌٌخل كيي٢ حُٔسؿؼ٤ييش حُٔظؼخ٤ُييش ُِيي٘ؿ حُييّد٢٘٣  ّٔ حُييّ٘ؿ حُٔوييدض، ٓ

ْٕ ٗظلّدع ػٖ  حُٔوّدض/حُّ٘ؿ حُٔعظؽٜد ٓ٘ٚ ؟ أ٫ طٌٕٞ ه٤ٔش حُّؽخٛد ًخٓ٘ش ك٢ حُّعِطش حُظ٢ ٣فدز ٜٓ٘خ؟ َٝٛ ُ٘خ أ

ّد٢٘٣" ك٢ ٓظخٕ حُّ٘ؿ حُزؽس١ أّ َٛ ٣ـذ ػ٤ِ٘خ حُلد٣غ ػٖ  ٓيؾ حُيّ٘ؿ حُزؽيس١ كي٢ ٓظيخٕ طٞظ٤ق "حُّ٘ؿ حُ

ّٕ حُـخ٣يش  حُّ٘ؿ حُّد٢٘٣ حُٔوّدض حُٔظؼخ٢ُ؟ رٔؼ٠٘ أٝلق: َٛ حُـخ٣ش ٖٓ "حُّؽخٛد حُّد٢٘٣" ح٩ه٘خع رفلش حُيسأ١ أّ أ

ّؽيخٛد طٌٔيٖ كي٢ ًٞٗيٚ كـيش أّ كي٢ اللخ  هدحظش ػ٠ِ حُّ٘ؿ حُٔعظؽٜد ك٤ٚ ٝػ٠ِ حُرحص حُٔ٘ظـش ُٚ؟ ٝٛيَ ه٤ٔيش حُ

ًٞٗٚ ٣ٔؼَّ كسـش طؼ٤د ٖٓ خ٬ُٜخ حُيرحص حُزؽيس٣ش طؽي٤ٌَ  ٫٫ص حُيّّ٘ؿ حُٔويّدض ٝكين طفيٞزحطٜخ ٝزؿخثزٜيخ كي٢ 

ٓسكِش أ٠ُٝ، كخكظٌخز كّن طلع٤سٙ ٝؼسف  ٫٫طٚ ك٢ ٓسكِش ػخ٤ٗش؟ أ٫ََ ٣ٌٖٔ حػظزخز حُّؽخٛد رٜرح حُٔؼ٘ي٠ ػ٘فيسحل 

ْٕ ٣ويّٞ حُيّّ٘ؿ حُـد٣يد ريد٫ل ٓيٖ حُيّ٘ؿ حُويد٣ْ كي٢ ٓعيظٟٞ كخػ٬ل ك٢ ٫ٝ س ٗؿ ؿد٣د  ٖٓ زكْ حُّّ٘ؿ حُود٣ْ  ٕٝ أ

ييخل كيي٢ ظييخٛسٙ ػِيي٠ ٗييؿ  َئَظعل ُٓ حُٔييد٫ُٞص؟ أ٫ََ ٣ٌٔييٖ ُ٘ييخ حػظزييخز حُييّّ٘ؿ حُٔعظؽييٜد ك٤ييٚ ٝكيين ٛييرح حُطّييسف ٗفييخل 

ظخرن
13

خل ُِّ٘ؿ حُّعخرن ُٚحُٔعظؽٜد ٓ٘ٚ، كبذح ٓخ  هو٘خ حُّ٘ظس أُل٤٘خٙ ك٢ رخن٘ٚ -ٛٞ حُّ٘ؿ حُّد٢٘٣ َئِظعل ُٓ حُيّّ٘ؿ -ّٗفخل 

حُٔعظؽٜد ٓ٘ٚ؟.
14

 

                                                           
11
ّٕ حُّعيي٤خم  contexteـيي ٗؽيي٤س اُيي٠ أ رٔييخ ٛييٞ ٓـٔييٞع حُظّييسٝف حُٔظفييِش رؼ٤ِٔييش حُظّٞحـييَ ٓييٖ ٓسظييَ ٝٓسظييَ ا٤ُييٚ ٝه٘ييخس ٝٗظييخّ ُـيي١ٞ...، ٣ظييؤػّس رييخُٔؼط٠  

ّٕ حُٞحهغ حُٔؼ٤ػ ُلظش حُظّٞحـَ، كٜٞ ح٩نخز حُّر١ ٣لّد  ؼسٝن اٗظخؽ حُخطخد.حُظّخز٣خ٢ّ ٝحُعّ  ٤خظ٢ّ حُّر١ ٣٘ؽؤ ك٤ٚ حُلدع حُظّٞحـ٢ِ، ذُي أ  

12
 37، ؾ1حُؼسر٢ّ، ) ظزن ذًسٙ(، ٓؾ ٓدٝٗش حُّؽٞحٛد ك٢ حُظّسحع حُز٬ؿ٢  ـ ٗو٬ل ػٖ حرٖ ػ٤ّخ  )ٓسح (:

13
ـ  L’épitexte 

14
ض  ٫٫ص ؿد٣دس رٞـلٜخ حُد٫٫ص حُٞك٤دس، ٝٗرًس ك٢ ٛرح حُٔـخٍ حٌُظذ حُظّلع٤س حُود٣ٔيش حُظي٢ ٣يصػْ أـيلخلرٜخ ؿخُزيخ ا زحًٜيْ ـ ٣ٌٕٞ ذُي رٔ٘ق حُّ٘ؿ حُٔودّ 

 ُِٔوفد ح٢ُٜ٩ رخظظخدحّ ػزخزحص ٖٓ هز٤َ "٣س٣د إٔ ٣وٍٞ، حُٔسح  ٖٓ ذُي،...".



 

  

               

 

ّٕ حُّؽخٛد ُلظش حظظخدحٓٚ ك٢ حُّّ٘ؿ حُٔعظؽٜد ك٤ٚ ٣وّٞ رظؤظ٤ط ؼزٌش ٖٓ حُؼ٬هخص طفَ حُِٔلٞظ حُٔظؼخ٢ُ  ا

ْٕ طؼ٤د طؽي٤ٌَ  ٫٫ص حُّؽيخٛد حُيّد٢٘٣ ٝ ٫٫ص حُيّّ٘ؿ حُٔعظؽيٜد ك ٤يٚ رخُِٔلٞظ حُزؽس١، ٢ٛٝ ػ٬هخص ٖٓ ؼؤٜٗخ أ

ٝطؼ٤د ر٘خ  كْٜ حُٔظوزَ أٝ حُوخزة ُٔد٫ُٞص حُّّ٘ؿ حُٔعظؽٜد ٓ٘ٚ، كخُٔوخّ حُـد٣د ٣ئػس ك٢ ٓخ٤ٛش حُّؽخٛد حُّد٢٘٣، اذ 

ّْ اكيسحؽ حُّؽيخٛد ٓيٖ  ٫٫طيٚ ح٧ـي٤ِّش/حُّّ٘ؿ حُٔعظؽيٜد ٓ٘يٚ كي٢ ٓسكِيش أُٝي٠، كٔ٘ليٚ  ٫٫ص ٣لظسليٜخ حُٔويخّ  ٣ظ

كِيش ػخ٤ٗيش، ٝرٜيرح حُٔؼ٘ي٠ طٌيٕٞ حُيد٫٫ص حُـد٣يدس ر٘يخ  ؿد٣يدحل ػِي٠ حُـد٣د حُخخؾ رخُّّ٘ؿ حُٔعظؽيٜد ك٤يٚ كي٢ ٓس

يخ ح٧ؼيٌخٍ حُٜ٘دظي٤ش حُظي٢  -ٗؼ٘ي٢ رٜيخ حُيّدٝحٍ-أن٬ٍ حُد٫ُش حُود٣ٔش/ ح٧ـ٤ِّش، كبذح رلـخزس حُز٘خ  حُـد٣د هد٣ٔيش  ّٓ أ

 .- ٝٗؼ٢٘ رٜخ حُٔد٫ُٞص -طـعٜٔخ طِي حُلـخزس كٔزظٌسس ٓزظدػش ػ٠ِ ؿ٤س ٓؼخٍ ظخرن 

ّٕ حُ و٤ٔش حُّد٤ُ٫ش ُِّؽخٛد ٫ طظلون ا٫ّ ُلظش طٞظ٤لٚ أ١ ُلظش خسٝؿٚ ٖٓ ٓظخٕ حُّّ٘ؿ حُٔعظؽيٜد ٓ٘يٚ اُي٠ ا

،"ٍ ّٝ ٓظخٕ حُّّ٘ؿ حُٔعظؽٜد ك٤ٚ، ذُي أّٗٚ "ؼخٛد ك٢ حُٞلغ حُؼّخ٢ٗ ٫ ك٢ حُٞلغ ح٧
15
ٍ كي٢   ّٞ ّٕ ٛيرح حُظّلي ػِي٠ أ

حُٞلغ حُؼّخ٢ٗ ٣لويد ٗيؿ حُّؽيخٛد ؿِٔيش ٓيٖ خفخثفيٚ  ح٧ٝلخع ٣ظسطّذ ػ٤ِٚ طـ٤ّس ك٢ حُز٘خ  حُّد٢ُ٫ ُِّؽخٛد، كل٢

حُّد٤ُ٫ش ٤ٌُظعذ ؿِٔش ٖٓ حُخفخثؿ حُـد٣دس ٢ٛ ٗظخؽ ؿِٔش ٖٓ حُؼ٬هخص حُّ٘ف٤ّش حُظ٢ ٣ظؤظط ػ٤ِٜخ حُّؽيخٛد كي٢ 

 ٓظخٕ حُّ٘ؿ حُٔعظؽٜد ك٤ٚ.

ِي٠ حُٔظوزيَ ٛرح حُظّدحخَ ر٤ٖ ٗؿ ٓعظؽٜد ك٤ٚ )ظ٤خم ؿد٣د( ٝٗؿ ٓعظؽٜد ٓ٘يٚ )ظي٤خم هيد٣ْ( ٣ِوي٢ رؼوِيٚ ػ

حُر١ ٣ٌٕٞ ٓدػٞحل ا٠ُ ٓؼسكش ح٧ـٍٞ ٝطظزغ زكِش حُّؽخٛد ٓيٖ حُيّ٘ؿ حُٔعظؽيٜد ٓ٘يٚ اُي٠ حُيّ٘ؿ حُٔعظؽيٜد ك٤يٚ، 

ْٕ طـؼيَ أكين حُويسح س ٣ظعيغ، كظـيدٝ حُويسح س  ٝٓؼسكش ٓخ نسأ ػ٠ِ حُّؽخٛد ٖٓ طـ٤سحص، ٝٓيٖ ؼيؤٕ طِيي ح٩ن٬ُيش أ

ـٞرييش، كييبذح رخُّؽييخٛد ػ٬ٓييش  حُييش ػِيي٠ طـٔييغ أـييٞحص ػ٤ِٔييش ٫ طزخؼييس حُييّّ٘ؿ حُٔ٘ـييص رييَ طييسحٝ  ٗفٞـييخل ٓل

ٓظ٘ٞػش
16
ك٢ أكن ٗؿ ٝحكد، ٛٞ حُّّ٘ؿ حُٔعظؽٜد ك٤ٚ، ٫ٝ ٣ُؽيظسن كي٢ ذُيي ح٩ؼيخزس اُي٠ طِيي حُّ٘فيٞؾ، كٜي٢  

يخ حُؼّخ٤ٗيش ك٤ٌيٕٞ حُّؽيخٛد  ّٓ ّْ ك٤ٜخ حُظّفس٣ق رخُّؽخٛد ٝح٩كخُيش ػِي٠ ٓفيدزٙ، أ طلمس رطس٣وظ٤ٖ ٓخظِلظ٤ٖ ح٠ُٝ٧ ٣ظ

 خل ك٢ ٓظخٕ حُّّ٘ؿ حُٔعظؽٜد ك٤ٚ.ك٤ٜخ ػخ٣ٝ

ٍ ٣ـؼيَ ٓيٖ طؼيسف حُٔظوزَ/حُويخزة  ّٝ ّٕ حُ٘ؼيض ح٧ ٝهد خ٤ّسٗخ ٗؼض حُؽخٛد ريـ"حُؼّخ١ٝ"  ٕٝ حُٔخلي٢ّ، ذُيي ٧

ْٕ ٣ل٤ِ٘يخ ػِي٠  يخ ٗؼظيٚ ريخُٔخل٢ كٔيٖ ؼيؤٗٚ أ ّٓ ػ٠ِ ٓفدز حُؽخٛد أٓسحل ٌٓٔ٘خل، ٝذُي ٝكن ػوخكظٚ ٝنز٤ؼيش ط٣ٌٞ٘يٚ. أ

٘ظؾ حُّّ٘ؿ حُٔع ُٓ ظؽٜد ك٤ٚ اخلخ  حُّؽخٛد ٝٓفدزٙ ٝح٣٩ٜخّ رخٗظٔخثٚ ا٠ُ حُيّ٘ؿ حُلخليٖ ُيٚ، ٝٛيٞ أٓيس ٫ ٓلخُٝش 

٘ظؾ حُّ٘ؿ حُٔعظؽيٜد ك٤يٚ ػ٘يدٓخ ٣ُٞظّيق "حُّؽيخٛد حُيّد٢٘٣" ٣ٌيٕٞ  ُٓ  ّٕ ُٜٔخ أ ّٝ ٣ٌٖٔ ح٩هسحز رٚ ُعزز٤ٖ ػ٠ِ ح٧هَ: أ

يخ حُّعيزذ حُؼّيخ٢ٗ رفد  حُظّٞحـَ ٓغ كجش ٣َْلظَِسُق ٓؼسكظٜخ رٔسؿؼ٤ش طِي حُّؽٞحٛد كظّي٠ ٣يظٔ ّٓ ٌٖ ٓيٖ حُظّيؤػ٤س ك٤ٜيخ، أ

                                                           
15

 405خخٓط ُِٜـسس ) ظزن ذًسٙ(، ؾ زٓمخٕ )ـخُق(: حُّسظخثَ ح٧ ر٤ّش ٖٓ حُوسٕ حُؼّخُغ ا٠ُ حُوسٕ حٍ ـ حرٖ

16
 Polyphonie ـ



 

  

               

 

ّٕ حُّ٘فييٞؾ حُظيي٢ ٗؼيييخُؾ ٓييٖ خطييذ ٝزظييخثَ ٫ طعيييظدػ٢ ُـخ٣ييخص ؿٔخ٤ُيييش أٝ  "حُّؽييخٛد حُييّد٢٘٣" ك٤ظٔؼّييَ كيي٢ أ

ش ٝرسٛخٗخل هخنؼخل ػ٠ِ ـلش ٓٞحهق ح٩ٓخّ ػ٢ِ. ،.ٓؼسك٤ّش.. ـّ  رَ طُٞظّلٚ ك

ّٕ حُوخزة ُلظش هسح س حُٔعظؽٜد ك٤ٚ، ٣ٌٕٞ رفيد  هيسح س حُي٘ؿ حُٔعظؽيٜد ك٤يٚ ك٢ حُّّ٘ؿ  "حُّؽخٛد حُّد٢٘٣" ا

ّْ ٖٓ خ٬ٍ ٗيؿ ظيخرن ؿخثيذ خ ٣ـؼَ حُوسح س طظ ّٔ كي٢ حُظّيخٛس، ر٤يد أّٗيٚ كخليس  ك٢ لٞ  حُّّ٘ؿ حُٔعظؽٜد ٓ٘ٚ، ٓ

 ٖٓ خ٬ٍ كمٞز حُّؽخٛد أٖٝٓ خ٬ٍ كمٞزٙ ك٢ أذٛخٕ حُٔظوز٤ِٖ.

٬هييخص ٗفيي٤ّش طييسره حُييّ٘ؿ ح٬ُكيينُيي٤ط ٓـييس  ػ٬ٓييش ُٞؿييٞ  ػ ٝر٘ييخ  ػ٤ِييٚ كييـ"حُّؽخٛد حُييّد٢٘٣"
17
رييخُّّ٘ؿ  

حُّعخرن، رَ ٛٞ ؼٌَ ٖٓ أؼٌخٍ حُٔخخطِش حُظ٢ ٣ٔخزظيٜخ ـيخكذ حُيّ٘ؿ حُٔعظؽيٜد ك٤يٚ، كٜيٞ ٣ليخٍٝ ٝـيَ ٗفيٚ 

رٔفييدز حُييّ٘ؿ حُّعييخرن/ حُٔعظؽييٜد ٓ٘ييٚ كيي٢ ٓسكِييش أُٝيي٠، كطٔييط ؿ٤ٔييغ حُلييدٝ  ريي٤ٖ حُّ٘فيي٤ّٖ ـ ػِيي٠ ؿ٤ٔييغ 

كي٢ ٓسكِيش ػخ٤ٗيش.  -ة أٝ ؿِٜيٚ رـخ٣يخص ـيخكذ حُيّّ٘ؿ حُٔعظؽيٜد ك٤يٚحُٔعظ٣ٞخص رفسف حُّ٘ظس ػٖ ٝػي٢ حُويخز

كظفزق رٔٞؿذ ذُي ػ٤ِٔش حُوسح س ػ٤ِٔش ٓؼودس طظطِّذ ٖٓ حُوخزة طز٤ّٖ حُلدٝ  حُظ٢ طلفَ ر٤ٖ حُ٘ؿ حُٔعظؽيٜد 

 ٓ٘ٚ ٝحُّ٘ؿ حُٔعظؽٜد ك٤ٚ.

"حُّؽيخٛد حُيّد٢٘٣ كي٢ ٜٗيؾ  اّٗ٘خ ٗسّٝ ٓيٖ خي٬ٍ ٛيرح حُظويد٣ْ حُٔيٞؿص اٗيخزس ػظزيخص ِٗيؾ ٓيٖ خ٬ُٜيخ اُي٠ ػيخُْ

حُز٬ؿييش"، ٝذُييي رييخُّ٘ظس كيي٢ حُؼ٬هييخص حُّد٤ُ٫ييش حُظيي٢ طوييّٞ ريي٤ٖ حٌُيي٬ّ حُٔظؼييخ٢ُ ٝحٌُيي٬ّ حُزؽييس١ّ، ٝطزيي٤ّٖ ٝؼييخثؾ 

حُوسر٠ حُظ٢ طفَ ر٤ٜ٘ٔخ ٝٓخ ٗظؾ ػٖ ٛرح حُظّٔيخشؽ، ٝذُيي ريخُٞهٞف ػِي٠ أٛيْ حُٞظيخثق حُظي٢ ٜٗيك رٜيخ حُّؽيخٛد 

 ٖ أر٢ نخُذ.حُّد٢٘٣ ك٢ ٗفٞؾ ح٩ٓخّ ػ٢ِ ر

ٝظ٘عؼ٠ ك٢ ٛرح حُٔوخٍ ا٠ُ طز٤ّٖ رؼك حُـٞحٗذ حُّد٤ُ٫ش ٝحُظّدح٤ُّٝش ُِؽخٛد رخُّ٘ظس كي٢ ٗفيٞؾ ػ٬ػيش ٓيٖ  

خ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼّخُغ كٜٔيخ  ّٓ ٍ خطزش، أ ّٝ ًظخد "ٜٗؾ حُز٬ؿش" ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ؿ٘ع٤ٖ ٖٓ أؿ٘خض حٌُظخرش حُؼسر٤ّش حُود٣ٔش: ح٧

 ٛـ(.  34ٛـ أٝ 31ٛـ( رٖ أر٢ ظل٤خٕ )ص59ا٠ُ ٓؼخ٣ٝش )زظخُظخٕ طّٞؿٚ رٜٔخ ػ٢ِّ رٖ أر٢ نخُذ 

ّٕ ٛرٙ حُّ٘فٞؾ طؽظسى ك٢ أٓس٣ٖ ٛٔخ: طٞظ٤ق ح٩ٓخّ ػ٢ِ ريٖ أري٢ نخُيذ ُِّؽيخٛد حُيّد٢٘٣ كي٢  ٝح٬ُٔكع أ

ٓظييٕٞ ٛييرٙ حُّ٘فييٞؾ، ٝٛيي٢ طؽييظسى أ٣مييخل كيي٢ طؼِّوٜييخ رخُـخٗييذ حُّع٤خظيي٢ زؿييْ حخييظ٬ف حُٔسظييَ ا٤ُييٚ كيي٢ ٛييرٙ 

 حُّ٘فٞؾ.

                                                           
17
  Hypertexte ـ

Antoine compagnon: la seconde main ou le travail de la citation,(op cit), p     p     p70 



 

  

               

 

ّْ حظظخدحٜٓخ ك٢ طٞظ٤ق "حُّؽخٛد حُيّد٢٘٣" كي٢ ٜٗيؾ حُز٬ؿيش؟ ٤ًٝيق ٗويسأ حُّؽيخٛد كٔخ ٢ٛ أْٛ ح ٤ُ٥خص حُظ٢ ط

حُّد٢٘٣ ك٢ ٓظخٕ حُّ٘ؿ حُٔعظؽٜد ك٤ٚ؟ ٝا٠ُ أ١ّ كّد ٣ٌٖٔ حػظزيخز حُّؽيخٛد  ح٫ل ػِي٠ ذحص حُٔعظؽيٜد ريٚ؟ ٝٓيخ ٛي٢ 

حُخِل٤يخص حُٔٞؿٜيش ُ٪ٓيخّ ػِي٢ ريٖ أري٢  أْٛ حُٞظخثق حُظ٢ ٜٗك رٜخ حُّؽخٛد حُّد٢٘٣ ك٢ "ٜٗؾ حُز٬ؿش"؟ ٝٓخ أْٛ

ظييؤػسس ر٣ٜٞييش  ُٓ نخُييذ ُلظييش طٞظ٤لييٚ ُِّؽييخٛد حُييد٢٘٣؟ ٝٛييَ خمييؼض ػ٤ِٔييش ح٫ظظؽييٜخ  ُِظّٔؽيي٤خص ٗلعييٜخ أّ ًخٗييض 

 حُٔسظَ ا٤ُٚ؟

ٝخُيٚ ]...[ ٝهخّ ا٤ُٚ زؿَ كوخٍ ٣خ أ٤ٓس حُٔئ٤ٖ٘ٓ أخزسٗيخ ػيٖ حُلظ٘يش، ٝٛيَ ظيؤُض زظيٍٞ هللا ـي٠ِّ هللا ػ٤ِيٚ 

ُٛيي َٝ َّ٘ييخ  َٓ ْٕ ٣َوُُُٞييٞح خ ييٞح أَ ًُ ْٕ ٣ُْظَس ِْ أََكِعييَذ حَُّ٘ييخُض أَ ييخ أٗييصٍ هللا ظييزلخٗٚ هُٞييٚ )أَُيي ّٔ ْْ ٫َ ػٜ٘ييخ، كوييخٍ ػ٤ِييٚ حُّعيي٬ّ: اّٗييٚ ُ

) َٕ ٣ُْلظَُ٘ٞ
18

ّٕ حُلظ٘ش ٫ ط٘صٍ ر٘خ ٝزظٍٞ هللا ـ٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝخُٚ ر٤ٖ أظٜسٗخ )أ(. كوِض: "٣يخ زظيٍٞ هللا ٓيخ  . َػُِٔض أ

َُي٤َْط هيد ٛرٙ  َٝ ظ٢ ظ٤لظٕ٘ٞ ٖٓ رؼد١". كوِض ٣خ زظيٍٞ هللا أ ّٓ ّٕ أ حُلظ٘ش حُظ٢ أخزسى هللا طؼخ٠ُ رٜخ". كوخٍ: "٣خػ٢ِّ ا

هِض ٢ُ ٣ّٞ أُكد ك٤غ حظظؽٜد ٖٓ حظظؽٜد ٖٓ حُٔع٤ِٖٔ، ِٝك٤صص ػ٢ّ٘ حُّؽٜخ س كؽّن ذُي ػ٢ِّ كوِض ُي٢: "أرؽيس 

ّٕ ذُيي ٌُيرُي  ّٕ حُؽيٜخ س ٓيٖ ٝزحثيي"؟ كويخٍ ُي٢: "ا ك٤ٌيق ـيزسى اذلح؟". كوِيض: "٣يخ زظيٍٞ هللا ُي٤ط ٛيرح ٓيٖ كب

ّٕ حُويّٞ ظي٤لظٕ٘ٞ ريؤٓٞحُْٜ ٣ٝٔ٘بيٕٞ ريد٣ْٜ٘  ٓٞحنٖ حُّفزس، ٌُٖٝ ٖٓ ٓٞحنٖ حُزؽسٟ ٝحُّؽٌس". كوخٍ: "٣خ ػِي٢ّ ا

ػِيي٠ زرٜييْ )د( ٣ٝظَّٔ٘ييٕٞ زكٔظييٚ، ٣ٝييؤُٕٓ٘ٞ ظييطٞطٚ ٣ٝعييظلِّٕٞ كسحٓييٚ رخُّؽييزٜخص حٌُخذرييش ٝح٧ٛييٞح  حُّعييخ٤ٛش. 

ٕٞ حُخٔس رخُّ٘ز٤ر ٝحُّعلض رخُٜد٣ّش. ٝحُّسرخ رخُز٤غ". هِض: "٣يخ زظيٍٞ هللا كزيؤ١ّ حُٔ٘يخشٍ أُٗيصُُُْٜ ػ٘يد ذُيي؟ أَ ك٤عظلِّ 

رٔ٘صُش زّ س أّ رٔ٘صُش كظ٘ش؟ كوخٍ: "رٔ٘صُش كظ٘ش".
19

 

ّٕ حُّّ٘ؿ ؿص  ٖٓ خطزش طّٞؿٚ ك٤ٜخ ػ٢ِ ريٖ أري٢ نخُيذ ًيّسّ هللا ٝؿٜيٚ رخُخطيخد اُي٠ أٛيَ حُزفيسس، ٝهيد  ا

ٝز ص حُخطزش ك٢ "ٜٗؾ حُز٬ؿش" ك٢ حُفللخص حُٔٔظدس ٖٓ حُفللش حُخخٓعش ػؽسس ا٠ُ حُفللش حُعخرؼش ػؽسس 

أ٤ٓيس حُٔيئ٤ٖ٘ٓ أخزسٗيخ ػيٖ حُلظ٘يش، ٝٛيَ  رؼد حُٔخثش حُؼخ٤ٗش، ٝحُـص  حُّر١ ُٗؼخُؾ ٛٞ ؿٞحد ح٩ٓيخّ ُٔيٖ ظيؤُٚ: "٣يخ

 ظؤُض زظٍٞ هللا ـ٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝخُٚ ػٜ٘خ؟"

                                                           
18

 2-29/1ـ حُٗظس حُؼٌ٘زٞص 

ْْ 8/33ٌُس٣ْ ٓخ ٣ؽزٚ ٛرح حُظّفٞز، ٝذُي كي٢ هُٞيٚ طؼيخ٠ُ كي٢ ظيٞزس ح٧ٗليخٍ ٗـد ك٢ حُوسخٕ ح)أ(  ُٛي َٝ  ْْ رَُٜ َؼيرِّ ُٓ َٕ هللّاُ  يخ ًَ يخ  َٓ َٝ  ْْ ِٜ أَٗيَض كِي٤ َٝ  ْْ رَُٜ َٕ هللّاُ ٤َُُِؼيرِّ يخ ًَ يخ  َٓ َٝ " :

." َٕ لُِسٝ ـْ  ٣َْعظَ

يي ( كيي٢)د ُٔ َ٣ ُ َِ هللاَّ ٌُْ رَيي َٓ ٘بييٞح َػَِيي٢َّ اِْظيي٬َ ُٔ ٞح هُييَ ٫َّ طَ ُٔ ْٕ أَْظييَِ َٕ َػ٤َِْييَي أَ ٘بييٞ ُٔ " هُٞييٚ ٛييرح حهظزييخض ٓييٖ هُٞييٚ طؼييخ٠ُ:" ٣َ َٖ ييخِ ه٤ِ ـَ  ْْ ٘ييظُ ًُ ِٕ إِ  ييخ َٔ ٣ ِ٪ُِْ ْْ ًُ ْٕ َٛييَدح ْْ أَ ٌُ ٖب َػَِيي٤ْ

 (.49/17)حُلـسحص 

19
 217-216، ؾ ؾ ـ حرٖ أر٢ نخُذ )ػ٢ِ(: ٜٗؾ حُز٬ؿش، )ظزن ذًسٙ(



 

  

               

 

ٛـ(، ٝطؼِّن حُلٞحز رٔمٕٔٞ ح٣٥ظي٤ٖ  11هخّ ؿٞحد ح٩ٓخّ ػ٠ِ حظظسؿخع كٞحز  حز ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُسظٍٞ )ص

ًُٞح ْٕ ٣ُْظَس ِْ أََكِعَذ حَُّ٘خُض أَ ".  ح٤٤ُٝ٧ٖ ٖٓ ظٞزس حُؼٌ٘زٞص، ٝٛٔخ هُٞٚ طؼخ٠ُ: "حَُ َٕ ْْ ٫َ ٣ُْلظَُ٘ٞ ُٛ َٝ َّ٘خ  َٓ ْٕ ٣َوُُُٞٞح خ  أَ

ّٕ حُلظ٘ييش ٫ طظؼِّيين رخُـٔخػييش حُٔعيئِش حُٔصحٓ٘ييش  ٣ٝزييدٝ ٓييٖ خيي٬ٍ ٓييخ ذًييسٙ ػِيي٢ّ رخفييٞؾ ٛييخط٤ٖ ح٣٥ظيي٤ٖ أ

ُ٘صٍٝ حُٞك٢، رَ طظؼِّن رخُٔع٤ِٖٔ رؼد ٝكخس حُسظٍٞ، كـ"حُلظ٘ش ٫ ط٘صٍ رـ]ْٛ[ ٝزظٍٞ هللا ـ٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝػِي٠ 

ّٕ أٓظيي٢ خُييٚ ريي٤ ظييٚ ٓييٖ رؼييدٙ، ٝذُييي كيي٢ هُٞييٚ: "٣ييخ ػِيي٢ّ ا ّٓ ّٕ حُلظ٘ييش ظظفيي٤ذ أ ييد حُسظييٍٞ أ ًّ ٖ أظٜييس]ْٛ["، ٝهييد أ

 ".ٖٓ رؼد١ظ٤لظٕ٘ٞ 

ّٕ ح٣٥ظ٤ٖ رٜرح حُٔؼ٠٘ طخزسحٕ ػٖ حُـ٤ذ، ك٬ ٣رًس ػ٢ِّ ُٜٔخ ظزذ ٗصٍٝ، رَ ؿؼِٜٔخ ٓظؼِوظ٤ٖ رخ٥ط٢ ٓيٖ  ا

ّٕ حُلٞحز حُر١  حز ري٤ٖ ػِي٢ّ  ٍ ح٣٧خّ، ٝحُطّس٣ق أ ّٝ ٝحُسظيٍٞ ؿٔيغ ري٤ٖ أٓيس٣ٖ ٫ زحريه ر٤ٜ٘ٔيخ كي٢ حُظيخٛس، ح٧

خ حُؼخ٢ٗ كعئحُٚ زظٍٞ هللا ػٖ حُّؽٜخ س حُظ٢ ُْ ٣ِٜ٘خ ٣ّٞ أكد ) ّٓ  ٛـ(.3ظئحٍ ػ٢ِّ ػٖ حُلظ٘ش، أ

ل ؼ٤ٜدحل، ُٝظئًد أّٗٚ ٛٞ ٓيٖ ظي٤ظ٠ُّٞ  كيغ حُلظ٘يش ػيٖ حُٔعي٤ِٖٔ، ٝهيد كيّد   ّٕ أهٞحٍ حُسظٍٞ طؤط٢ ُظـؼَ ػ٤ِّخ ا

 ؼ٢ِّ أْٛ ػ٬ٓخص حُلظ٘ش، ٢ٛٝ "ح٫كظظخٕ رخُٔخٍ، ٝحظظل٬ٍ حُٔلّسٓخص، ٝحطزخع حُٜٟٞ...".حُسظٍٞ ُ

ّٕ ٛرح حُلٞحز ٣وّٞ ػ٠ِ كٌسط٤ٖ أظخظ٤ظ٤ٖ ٛٔخ: ٓٞص ػ٢ِّ ؼ٤ٜدحل ٖٓ ؿٜش، ٝحخظ٤خزٙ ٩نلخ  ٗخز حُلظ٘ش ٖٓ  ا

ْٕ طئ ٣خ ر٘خ ا٠ُ ٗظ٤ـظ٤ٖ ٓظ٬شٓظ٤ٖ:  ؿٜش ػخ٤ٗش، ٖٝٓ ؼؤٕ ٛخط٤ٖ حُلٌسط٤ٖ أ

ّٕ كصد ػ٢ِّ ٛٞ - "كصد هللا" ح٠ُٝ٧ أ
20
ُ٘يْٞح   َٓ َٖ خ حَُّيِر٣ َٝ َزُظَُُٞٚ  َٝ ٍَّ هللّاَ  َٞ ٖ ٣َظَ َٓ َ" ّٕ أ١ كصد حُّؽٜدح ، ذُي أ

، َٕ خُِزُٞ ـَ ُْ ُْ ح َّٕ ِكْصَد هللّاِ ُٛ ِ "كَب
21
 ." َٕ ْلُِِلٞ ُٔ ُْ ُْ ح ُٛ"ٝ

22
 

ٌِّق ٖٓ هزَ حُسظيٍٞ ريسّ  حُلظ٘يش ػيٖ  - ُٔ حُؼخ٤ٗش ٢ٛ طؤ٤ًد ظ٬ٓش خ٬كش ػ٢ِّ، كٜٞ كخَٓ ُٞح  حُلّن، ٝٛٞ حُ

ش ح٩ظ٬ّ. ّٓ  أ

ّٕ حظظسؿخع ػ٢ِّ ُٜرح حُلٞحز ٤ُعض حُـخ٣ش ٓ٘ٚ طلع٤س ح٣٥ظ٤ٖ حُوسخ٤ٗظ٤ٖ ٝر٤خٕ حُٔمخ٤ٖٓ حُظ٢ ٝز ص ك٤ٜٔخ  ا

ّٕ حُـخ٣ش حُسث٤ع ّٕ ٛيرٙ حُخطزيش طيس  أٝ طلد٣د ظزذ ٗصُٜٝٔخ، رَ ا ش ٖٓ ٝهٞكٚ ػ٤ِٜٔخ ٢ٛ حُظّؽيس٣غ ٧كؼخُيٚ، ذُيي أ

ٛـ( أٝ أػ٘خ  ح٩ػدح  ُٜخ، كل٢ حُخطزش اؼخزحص ػد٣يدس اُي٠ ٓٞهيق ػخثؽيش ٓيٖ ػِي٢ّ، ٓيٖ  36رؼد كسد حُـَٔ )ص

                                                           
20

( ًيرُي حُؽيؤٕ رخُّ٘عييزش اُي٠ حُظس٤ًيذ ح٫ظيي٢ٔ 20/ 58 ٝحُٔـخ ُييش 5/65أُل٤٘يخ كي٢ ًظييخد ٜٗيؾ حُز٬ؿيش حظييظخدحٓخل ٌٓؼليخل ُٜيرح حُظّس٤ًييذ "كيصد هللا" )حُٔخثيدس ـي 

 ٖٓ ٜٗؾ حُز٬ؿش. 53ٝؾ 41(، حٗظس ػ٠ِ ظز٤َ حُّرًس ؾ 19/ 58 رخ٩لخكش" كصد حُؽ٤طخٕ")حُٔـخ ُش

21
 5/56خثدس حُٔـ حٗظس 

22
 58/22حُٔـخ ُش ـ حُٗظس 



 

  

               

 

خ ك٬ٗش كؤ زًٜخ زأ١ حُّ٘عخ ، ٝلـٖ ؿ٬ل ك٢ ـدزٛخ ًٔسؿَ حُو٤ٖ )حُٔسؿَ ٛٞ حُوِيدُز  ّٓ ٤ٖ ٛيٞ حُوَي-ذُي هُٞٚ: "أ

حُلدَّحُ ( ُٝٞ ُ ػ٤ض ُظ٘خٍ ٖٓ ؿ٤س١ ٓخ أطض ا٢ُّ ُْ طلؼَ، ُٜٝخ رؼد كسٓظٜخ ح٠ُٝ٧".
23

 

ّٕ حُظيييسٝف حُلخكّييش رخُخطزيييش طظطِّيييذ ٓييٖ ػِييي٢ّ طويييد٣ْ ٓزييس زحص طؽيييّسع ُٔلخزرظيييٚ ػخثؽيييش ٓييٖ حُٞحليييق أ

(ٛـ57)ص
24
ِي٢ّ ـيلش ٛـ(، ٝك٢ ٛيرح حُٔمئخز طويّٞ أهيٞحٍ حُسظيٍٞ رٔي٘ق ػ36ٛـ( ٝنِلش )ص  36ٝحُصر٤س )ص 

ّٕ أكخ ٣ييغ حُسظييٍٞ طٔؼّييَ ظييِطش  حُلييّن ٝط٘ليي٢ ػ٘ييٚ حُطّٔييغ كيي٢ حُخ٬كييش أٝ اػييخزس حُلييظٖ كيي٢ ظييز٤َ حُخ٬كييش، ذُييي أ

ٓسؿؼ٤ّش ٣ؼٞ  ا٤ُٜخ حُٔعِٕٔٞ ػ٘دٓخ طخظِه ػ٤ِْٜ حُّعزَ )حُلن ٝحُزخنَ(، رَ اّٗ٘خ ٗـيد كي٢ "ؼيسف ٜٗيؾ حُز٬ؿيش" 

ّٕ هللا هد ًظذ ػ٤ِي ]ٝحُوٍٞ ّٓٞؿٚ ٖٓ حُّسظيٍٞ ٛـ( أهٞح٫ل ٓ٘عٞرش ا٠ُ ح ٫656رٖ أر٢ حُلد٣د )ص ُّسظٍٞ طئًد" أ

ا٠ُ ػ٢ِّ[ ؿٜخ  حُٔلظ٤ٖٗٞ ًٔخ ًظذ ػ٢ِّ ]حُّسظٍٞ[ ؿٜخ  حُٔؽس٤ًٖ ]...كــ[ر٘خ كظق ]هللا[ ٝر٘خ ٣خظْ، ٝر٘يخ أُّيق هللا 

ر٤ٖ حُوِٞد رؼد حُّؽسى، ٝر٘خ ٣ُئُّق ر٤ٖ حُوِٞد رؼد حُلظ٘ش".
25

 

ّٕ حظظخدحّ حُّسظٍٞ ُم٤ٔس  حُـٔغ حُٔظٌِْ "ٗلٖ" ٣ل٤د حؼظسحى خٍ حُز٤ض ك٢ ؿِٔش ٖٓ حُّفيلخص، كٜيْ حُير٣ٖ ا

حخظييخزْٛ هللا ُٔٞحؿٜييش حُّؽييسى )حُسظييٍٞ( ٝٓٞحؿٜييش حُلظ٘ييش )ػِيي٢(، ٣ٝظـِّيي٠ ٛييرح ح٫خظ٤ييخز كيي٢ حظييظخدحّ حُسظييٍٞ 

 ٧كؼخٍ ك٢ ـ٤ـش حُٔمخزع طظؼِّن رٔخ ظ٤ؤط٢ ٖٓ ح٣٧ّخّ ٖٓ رؼدٙ )٣خظْ ر٘خ / ٣ُئُّق ر٘خ(.

 ّٔ خ ٣ـؼَ أكؼخٍ ػ٢ِّ ط٘ل٤رحل ُي٪زح س ح٤ُٜ٩ّيش ًٝؤّٗ٘يخ ريٚ ٝٓ ّٔ ّٕ كخػِٜخ ٛٞ هللا، ٓ خ ٣ِلض ح٫ٗظزخٙ ك٢ ٛرٙ ح٧كؼخٍ أ

ك٢ ذُي ٓؽخزى ح٧ٗز٤خ  ك٢ طٔؼ٤ِْٜ ُ٪زح س ح٤ُٜ٩ّش ٝحٛظدحثْٜ رٜخ.
26

 

ْٕ  ٝر٘خ  ػ٠ِ ذُي ّٕ حػظٔخ  ػ٢ِّ ػ٠ِ أهٞحٍ حُسظٍٞ ٝػ٠ِ ح٣٥خص حُوسخ٤ّٗش ٖٓ ؼؤٗٚ أ ٣مل٢ ػ٠ِ أػٔخُيٚ  كب

 ـلش حُّفٞحد ٝحُّف٬ف، كٜٞ كس٣ؿ ػ٠ِ زره أكؼخُٚ رٔسؿؼ٤ّش ٓظؼخ٤ُش ٓودظش، ٢ٛٝ ح٩زح س ح٤ُٜ٩ّش.

يخ ُذًيس كي٢ خطزيش ح٩ٓيخّ ػِي٢ ريٖ أري٢  ّٔ ّٕ ًظذ أظزخد حُّ٘صٍٝ طرًس ُٜخط٤ٖ ح٣٥ظ٤ٖ أظزخرخل طزُؼد رٜٔخ ػ ػ٠ِ أ

ـ( "أظزخد حُّ٘يصٍٝ" ٣ٌيٕٞ ظيزذ ٗيصٍٝ ٛيخط٤ٖ ح٣٥ظي٤ٖ 469ٛأٝ 468نخُذ، كل٢ ًظخد حُٞحكد١ ح٤ُ٘عخرٞز١ )ص

ٓظؼِّوخل رـ"أٗخض ًخٗٞح رٌٔش هد أهّسٝح رخ٩ظ٬ّ كٌظذ ا٤ُْٜ أـيلخد حُّ٘زي٢ ٓيٖ حُٔد٣٘يش أّٗيٚ ٫ ٣ُوزيَ ٓيٌْ٘ اهيسحز ٫ٝ 

                                                           
23

 215ـ حرٖ أر٢ نخُذ )ػ٢ِ(: ٜٗؾ حُز٬ؿش، )ظزن ذًسٙ(، ؾ 

24
 24/11حُّ٘يٞز ـ ط٤ّٔصص ػ٬هش ػ٢ِّ رؼخثؽش رخُظٞطس ٗظسحل ُٔٞهق ػ٢ِّ ٖٓ ػخثؽش ك٢ "كد٣غ ح٩كي"، حٗظس ك٢ ذُي ًظيذ حُظّلعي٤س ٝحُعي٤سس كي٢ ٝهٞكٜيخ ػِي٠ 

َٖ :"أ١ هُٞٚ طؼخ٠ُ َّٕ حَُِّر٣ ًْ  اِ خ ح َّٓ  ُْْٜ٘ ِّٓ ِسٍة  ْٓ َِّ ح ٌُ ُِ ْْ ٌُ َٞ َخ٤ٌْس َُّ ُٛ َْ ٌُْ رَ ح َُّ ْْ ٫َ طَْلَعزُُٞٙ َؼّسل ٌُ ٘ ِّٓ ْكِي ُػْفزَشٌ  ْْ َُيُٚ َػيَرحٌد َؿخُإٝح رِخ٩ِْ ُْٜ٘ ي ِٓ ًِْزيَسُٙ   ٠َُّ َٞ حَُِّر١ طَ َٝ  ِْ ْػ َٖ ح٩ِْ ِٓ ظََعَذ 

ّٕ ػ٤ِّخل هخٍ ُِسظٍٞ ػ٘دٓخ ظؤُٚ حُٔؽٞ ". ٝهد ه٤َ ا ٌْ َْ ٣م٤ن هللا ػ٤ِي ٝحُّ٘عخ  ظٞحٛخ ًؼ٤س". ٝ"ٛرح حُوٍٞ رِؾ ػخثؽش كِيْ ط٘عيٚ نيٍٞ  زس ك٢ أٓس ػخثؽش:َػِظ٤ ُِ"

د، حٌُٔظزش حُؼفس٣ّش، ـ٤دح ُز٘خٕ،  ّٔ د(: ٓل ّٔ  245، ؾ 2007ك٤خطٜخ" حٗظس زلخ )ٓل

25
ظزش حُل٤يخس، أر٢ حُلد٣د )ػزد حُل٤ٔد(: ؼسف ٜٗؾ حُز٬ؿش، ٓسحؿؼش ٝطلو٤ن حُؽ٤خ كعٖ ط٤ْٔ، طلض اؼسحف ُـ٘ش اك٤خ  حُّرخخثس ك٢  حز ٌٓظزش حُل٤خس، ٌٓ ـ حرٖ

 277، ؾ 3، ٓؾ 1979ر٤سٝص ُز٘خٕ، 

26
 ٢ زر٢ ٖٓ حُّ٘فس".ك٢ ٛرح حُٔؼ٠٘ هٍٞ ح٩ٓخّ: "ٝأٗخ ػ٠ِ ٓخ هد ٝػدٗ 241ـ ٗوسأ ك٢ ٜٗؾ حُز٬ؿش )ظزن ذًسٙ(، ؾ 



 

  

               

 

٤ْٜ اظ٬ّ كظ٠ طٜخؿسٝح كخسؿٞح ػخٓد٣ٖ ا٠ُ حُٔد٣٘ش كخطزؼْٜ حُٔؽسًٕٞ كآذْٝٛ ك٘صُض ك٤ْٜ ٛيرٙ ح٣٥يش ًٝظزيٞح اُي

ْٕ حطزؼ٘خ أكد هخطِ٘خٙ كخسؿٞح كخطزؼْٜ حُٔؽسًٕٞ كوخطِْٞٛ كْٜٔ٘ ٓيٖ  ْٕ هد ٗصُض ك٤ٌْ خ٣ش ًرح ًٝرح كوخُٞح: ٗخسؽ كب أ

ٖ رَؼِد ٓخ كُظِ٘ٞح( ) ( ٝهيخٍ ٓوخطيَ: ٗصُيض كي٢  ِٓ َٖ ٛخَؿسٝح  َّٕ َزرََّي َُِِّر٣ َّْ اِ هظَ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٗـخ كؤٗصٍ هللا طؼخ٠ُ ك٤ْٜ )ػُ

ٍ هظ٤َ ٖٓ حُٔع٤ِٖٔ ٣ّٞ ردز زٓخٙ ػٔسٝ رٖ حُلمس٢ٓ رعْٜ  23خطخد )ص ٜٓـغ ٠ُٞٓ ػٔس رٖ حُ ّٝ ٛـ( ًخٕ أ

ش، كـصع ػ٤ِٚ أرٞحٙ ٝحٓسأطٚ  ّٓ ٍ ٖٓ ٣دػ٠ ا٠ُ رخد حُـ٘ش ٖٓ ٛرٙ ح٧ ّٝ كوظِٚ كوخٍ حُ٘ز٢: ظ٤د حُؽٜدح  ٜٓـغ ٝٛٞ أ

هللا طؼيخ٠ُ"، كؤٗصٍ هللا طؼخ٠ُ ك٤ْٜ ٛرٙ ح٣٥ش ٝأخزس أٗٚ ٫ ريد ُٜيْ ٓيٖ حُيز٬  ٝحُٔؽيوش كي٢ ذحص
27
يخ ؿي٬ٍ حُيد٣ٖ   ّٓ أ

ٍ )خزس حُٜٔخؿس٣ٖ( خزسحل ؿؼَ ٗصٍٝ ح٣٥ظ٤ٖ  ٛـ(911)طـحُع٤ٞن٢  ّٝ كؤلخف ا٠ُ ٓخ ذًسٙ حُٞحكد١ ك٢ حُخزس ح٧

خز رٖ ٣خظس )ص ّٔ ٛـ( "اذ ًخٕ ٣ُؼّرد ك٢ هللا".37ٓظؼِوخل رٔل٘ش ػ
28

 

ش حُؼخُؼيش رؼيد حُٔخثيش حُؼخ٤ٗيش ٓيٖ ّ( كي٢ حُفيلل 1338ٛيـ/ 791ٝهد حخظصٍ ٛرٙ ح٥زح  ؿ٤ٔؼخل حُز٤ميخ١ٝ )طيـ 

حُٔـِد حُؼخ٢ٗ ٖٓ طلع٤سٙ حُٔؼسٝف رـ"أٗٞحز حُظّ٘ص٣َ ٝأظسحز حُظّؤ٣َٝ"، ٝك٤ٜخ ػّد  حُز٤مخ١ٝ ٓظخٛس حُلظ٘ش، ك٢ٜ 

طظٔؼَّ ك٢ حٓظلخٕ حُٔئ٤ٖ٘ٓ "رٔؽخم حُظ٤ٌِّق، ًخُٜٔخؿسس ٝحُٔـخٛدس ٝزكك حُّؽٜٞحص]...[ ٝأٗٞحع حُٔفيخثذ كي٢ 

٤ّٔص حُٔخِؿ ٖٓ حُٔ٘خكن".ح٧ٗلط ٝح٧ٓٞحٍ ٤ُ
29

 

ّٕ حُلظ٘يش حُظي٢ طلييّدػ٘خ ػٜ٘يخ ًظيذ حُظّلعيي٤س ًٝظيذ أظيزخد حُّ٘ييصٍٝ، طيسره ح٣٥ظي٤ٖ رؤكييدحع ٝهؼيض كي٢ حُلظييسس  ا

ٛيـ  35حُٔد٤ّٗش )حُٜـسس(، ك٢ ك٤ٖ ًخٗض حُلظ٘ش ك٢ خطزش ح٩ٓخّ ػ٢ِّ  حُيش ػِي٠ أكيدحع طظؼِّين رلظيسس خ٬كظيٚ )ٓيٖ

َّ خفيْ أٝ ٓ٘يخكط ٣طِيذ  ٞٓٚٛيـ(، ٫ ظي٤ٔخ ٓلخزرظيٚ ُخفي 40اُي٠  )ػخثؽيش/ نِليش/ حُّصر٤يس(، ٝٓيٖ ٝزحثٜيْ ًي

ٌّي ك٢ ـلش خ٬كش ػ٢ِّ ٓؼيَ ٓؼخ٣ٝيش ٝػٔيسٝ ريٖ حُؼيخؾ )ص ٛيـ(،43حُخ٬كش أٝ ٣ؽ
30
ٝحُخيٞحزؽ )كي٢ ٓسكِيش  

 ٫كوش رؼد اُوخ  ٛرٙ حُخطزش(.

ّٕ ٓلعس١ "حُوسخٕ حٌُس٣ْ" ؿؼِٞح ح٣٥ظ٤ٖ ٓوظسٗظ٤ٖ رؤظزخد ٓصحٓ٘ش ُ٘صُٜٝٔخ ك٢ ك ُٕ حُخطزيش ٛيخط٤ٖ ا ٤ٖ طَوِس

خ ٣ـؼَ حُّ٘ؿ حُوسخ٢ٗ ٗفخل ٣ظـخٝش ٝحهغ حُـٔخػيش حُٔصحٓ٘يش ُ٘صُٝيٚ، اذ  ّٔ ح٣٥ظ٤ٖ رؤكدحع ُْ طوغ ُلظش ٗصُٜٝٔخ، ٓ

 ٣ل٤ك ػٖ طخز٣خ٤ظٚ ٤ُ٘ؽّد ا٠ُ خكخم ش٤٘ٓش لخزرش ك٢ ح٥ط٢.

                                                           
 16/110حُّ٘لَ  ) (

27
 177، ؾ2000، حُؼ٤ِّٔش، ر٤سٝص ُز٘خٕ، 1كٔد(: أظزخد حُ٘صٍٝ طلو٤ن ٓلٔد ػزد حُوخ ز ؼخ٤ٖٛ،  حز حٌُظذ، نأرٖ  ٢حُٞحكد١ ح٤ُ٘عخرٞز١ )ػِـ حٗظس 

28
 224، ؾ2000ر٤سٝص ُز٘خٕ،   حز حُٔؼسكش، ،3حُع٤ٞن٢ )ؿ٬ٍ حُد٣ٖ(: ُزخد حُ٘وٍٞ ك٢ أظزخد حُ٘صٍٝ حػظ٠٘ رٚ ػزد حُٔـ٤د نؼٔش، نـ حٗظس 

29
طلعي٤س حُز٤ميخ١ٝ حُٔعي٠ٔ أٗيٞحز حُظ٘ص٣يَ ٝأظيسحز حُظؤ٣ٝيَ،  حز حٌُظيذ حُؼ٤ِٔيش، ٓ٘ؽيٞزحص ٓلٔيد ػِي٢ : ـ حٗظس حُز٤مخ١ٝ )ٗخـس حُد٣ٖ أرٞ ظيؼ٤د ػزيد هللا(

 203، ؾ 2 ، ٓؾ1999، ٤٣سٝص ُز٘خٕ، 1ر٤مٕٞ، ن

30
 ٛـ.51ٛـ ٝخخسٕٝ هخُٞح 47ٛـ ٝحُزؼك هخٍ 43حُع٤سس ك٢ طخز٣خ ٝكخطٚ، كْٜٔ٘ ٖٓ هخٍـ ٗؽ٤س ا٠ُ حخظ٬ف حُٔئزخ٤ٖ ًٝظّخد 



 

   

               

 

ّٕ ٓظخٛس طـخٝش حُّ٘ؿ حُوسخ٢ٗ ُظخز ٣خ ٗصُٝٚ كعيذ ٓيخ ٝز  كي٢ ٫ٝ رّد ك٢ ٛرح حُٔمٔخز ٖٓ ح٩ؼخزس ا٠ُ أ

خطزش ػ٢ِ ٫ طوظفس ػ٠ِ ذًس ح٧ظزخد، رَ ططٍٞ أ٣مخل حُٔلس حص حُٔعيظخدٓش كي٢ حُليٞحز، كلي٢ ٜٗخ٣ظيٚ ٣طيسف 

 ح٩ٓخّ ظئح٫ل ػٖ ٓ٘صُش حُخخزؿ٤ٖ ػٖ أٝحٓس هللا ٝٗٞح٤ٛٚ "أرٔ٘صُش زّ س أّ رٔ٘صُش حُلظ٘ش؟".

ّٕ نسف ٛرح حُّعئحٍ ٣ؼ٤س ُد٣٘خ حظيظلٜخٓخص ػد٣يدس أٛٔ ْٕ ٣ليّد  ُيٚ حُسظيٍٞ ا ٜيخ: ٛيَ ًيخٕ ػِي٢ّ ٓلظخؿيخل اُي٠ أ

َٝ ُييْ ٣ؽييس حُسظييٍٞ اُيي٠ ٓ٘ييخشُْٜ  كيي٢ ٓٞلييؼ٤ٖ  -هزييَ نييسف حُعييئحٍ -ٓ٘صُييش حُخييخزؿ٤ٖ ػييٖ ح٧ٝحٓييس ح٤ُٜ٩ّييش؟ أَ

ْْ ٣ُؼِٔ٘خ ػِي٢ّ رٔ٘يصُظ "؟ ٌُٖٝ أََُ َٕ ْْ ٫َ ٣ُْلظَُ٘ٞ ُٛ َٝ ْْ طؽس ح٣٥ظخٕ ا٠ُ ٓ٘خشُْٜ " َُ َٝ ْٜ، ٝذُيي "ظ٤لظٕ٘ٞ....ظ٤لظٕ٘ٞ"؟ أَ

ّٕ حُلظ٘ش ٫ ط٘صٍ]...[ ٝزظٍٞ هللا]....[ ر٤ٖ أظٜسٗخ"، كؤ١ّ كخؿش  ػض ػ٤ِخل اُي٠ ٓطخُزيش حُّسظيٍٞ  روُٞٚ: "ػُِٔض أ

رظلد٣د ٓ٘خشٍ حُخخزؿ٤ٖ ػٖ أٝحٓس هللا ٝزظُٞٚ؟ َٛ ًخٕ ظئحُٚ ظئحٍ حُـخَٛ رٔخ ُْ ٣ؼِْ؟ أّ َٛ طسحٙ ظئحٍ ٖٓ 

 ْٕ ًّس ظخثِٚ  أزح  حُظّؼزّض؟ أّ َٛ ٛٞ ظئحٍ ٖٓ أزح  أ زٛخ حُويسخٕ  -ٝظخثس حُٔعظٔؼ٤ٖ ُٚ-٣ُّر ّٞ رٔ٘صُش حُلظ٘يش حُّظي٢ ـي

ُْوَْظَ"؟ َٖ ح ِٓ حٌُس٣ْ رؤّٜٗخ "أََؼدب 
31

 

ّْ كي٢ اريسحش ٓخ٤ٛيش حُلظ٘يش ٝخفخثفيٜخ ٝخػخزٛيخ،  " طيٜ٘ك كي٢ ٛيرٙ ح٣٥يش ريدٝز ٜٓي ّٕ ـ٤ـش حُظلم٤َ "أََؼدب ا

ّٕ حُوظيَ ٢ٛٝ ك٢ حُٞهض ٗلعٚ طـؼَ حُلظ٘ش ؿخُزش ُِلسهش ٝحُظّؽظ ض، كخُوظَ ٣فزق أٓسحل ٣ع٤سحل ٓوخزٗش رخُلظ٘يش، ػِي٠ أ

ك٢ ٛرٙ ح٣٥ش ٣ظخر ٓؼ٠٘ ٓخظِلخل ُٔخ ٛٞ ٓؤُٞف، كٜٞ  ػٞس اُي٠ ٓوخطِيش ح٧ػدح /أـيلخد حُلظ٘يش، ٣ٝظـِّي٠ ذُيي كي٢ 

 َّٕ ٫َ طَْؼظَيُدْٝح اِ َٝ  ْْ ٌُ َٖ ٣ُوَيخطَُِِٞٗ َِ هللّاِ حَُِّر٣ هَخطُِِْٞح ك٢ِ َظز٤ِ َٝ ْْ هُٞٚ طؼخ٠ُ: " يُٞٛ ُٔ ْْ َك٤ْيُغ ػَوِْلظُ حْهظُُِيُٞٛ َٝ  َٖ ْؼظَيِد٣ ُٔ ُْ هللّاَ ٫َ ٣ُِليذِّ ح

َُْليسَ  ِد ح ـِ ْعي َٔ ُْ ْْ ِػ٘يَد ح ٫َ طُوَيخطُُِِٞٛ َٝ  َِ ُْوَْظي َٖ ح ي ِٓ ُْلِْظَ٘شُ أََؼيدب  ح َٝ  ْْ ًُ ْٖ َك٤ُْغ أَْخَسُؿٞ ِّٓ أَْخِسُؿُْٞٛ  ِٚ كَيبِٕ َٝ ْْ ك٤ِي ًُ ِّ َكظَّي٠ ٣ُوَيخطُِِٞ ح

ْْ كَخْهظُُِ  ًُ َٖ هَخطَُِٞ خكِِس٣ ٌَ ُْ َرَُِي َؿَصح  ح ًَ  ْْ ُٛٞ".
32

 

(، كخُوظييَ لييسد ٓييٖ  ْْ ّٕ ح٣٥ييش ؿؼِييض ٓييٖ هظييَ أـييلخد حُلظ٘ييش أٓييسحل ٝحؿزييخل )ـيي٤ـش ح٧ٓييس: هَييخطُِِْٞح، حُْهظُُِييُٞٛ ا

ػد رٜخ ٣ّٞ أُكد،  ُٝ َِ هللّاِ"، ٝرٜرح حُٔؼ٠٘ ٗلْٜ ظزذ ظئحٍ ػ٢ِّ حُّسظٍٞ ػٖ ؼٜخ طٚ حُظ٢  لسٝد حُـٜخ  "ك٢ِ َظز٤ِ

 كخُّؽٜخ س ٫ طلظَٔ ك٢ ٛرح حُٔوخّ ٓؼ٠٘ خخس ؿ٤س حُٔٞص ك٢ ظخكش حُٞؿ٠ ك٢ ظز٤َ ٗفسس حُلّن.

يخ  ّٓ ٍ ٣ظٔؼَّ ك٢ خ٣يخص هسخ٤ّٗيش، أ ّٝ ّٕ "حُّؽخٛد حُد٢ّ٘٣" ك٢ ٛرٙ حُخطزش ٣٘وعْ ا٠ُ هع٤ٖٔ ٖٓ ؿٜش ٓسؿؼٚ، كخ٧ ا

ييخ ٓيييٖ ؿٜييش حُظّفيييس٣ق ٝح٩ليئخز، كخُّؽييي ّٓ خٛد حُٔميئس ػِييي٠ ـييِش ٝن٤يييدس حُؼييخ٢ٗ ك٤ظٔؼّييَ كييي٢ أهييٞحٍ ُِ٘زييي٢ّ. أ
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 2/191حُزوسس ـ حٗظس 

32
يخ ذٛز٘يخ ا٤ُيٚ، 191-2/190حُزوسس ـ حُٗظس  ّٔ يش ٓيٖ ذٛيذ ٓيرٛزخل رؼ٤يدحل ػ ّٔ ، ٝك٢ ٛرح حُع٤خم ٗؽ٤س ا٠ُ حخظ٬ف حُٔلعس٣ٖ كي٢ كٜيْ حُلظ٘يش حُٔيرًٞزس كي٢ ح٣٥يش، كؼ

ػيّسف حُلظ٘يش رؤّٜٗيخ "حُٔل٘يش حُظي٢ ٣لظيظٖ رٜيخ ح٩ٗعيخٕ، ًيخ٩خسحؽ ٓيٖ  109، ؾ1أٗٞحز حُظ٘ص٣َ ٝأظسحز حُظؤ٣َٝ )ظزن ذًسٙ(، ٓيؾ  :حُد٣ٖ(خُز٤مخ١ٝ )ٗخـس ك

ّٕ ح٣٥ش هد ٗصُض رؽؤٕ ـِق حُلد٣ز٤ش ٝٓخ حػظيسٟ رؼيك حُٔعي٤ِٖٔ ٓيٖ ؼيٌٞى كي٢  ،ظيٍٞأٓيس حُسّ  حُٞنٖ أـؼذ ٖٓ حُوظَ ُدٝحّ طؼزٜخ ٝطؤُّْ حُّ٘لط رٜخ". ػ٠ِ أ

 )٢ٛٝ ٓعؤُش ٣م٤ن حُٔوخّ ػٖ ؼسكٜخ(، ٝٛٞٓخ ٣ـؼِ٘خ ٗرٛذ ا٠ُ حػظزخز حُٔوفٞ  رخُلظ٘ش حُٔلّٜٞ حُٔظدحٍٝ.



 

   

               

 

َّ زؿْ ؿ٤خرٜخ ٝحكظـخرٜخ كخلسس كي٢ ٗيؿ حُخطزيش ٓيٖ  رخُّؽٞحٛد/ح٣٥خص حُٔفّسف رٜخ ك٢ ّٗؿ حُخطزش، ك٢ٜ طظ

ِسظَ ٝك٢ أذٛخٕ حَُٔسظَ ا٤ُْٜ. ُٔ  خ٬ٍ كمٞزٛخ ك٢ ذٖٛ حُ

ُود ر٤ّٖ ؿ٤سحز ؿ٤٘خص ك٢ ًظخرٚ "ػظزخص"
33
َِٜد ٫ ٣فّسف ك٢ أؿِذ ح٧ك٤خٕ   عظَؽ ُٔ ّٕ حُ رخُـخ٣يش ٓيٖ حظيظدػخ  أ

حُؽييخٛد، حُظي٢ ٣ييٜ٘ك رٜييخ Les Fonctionحُؽيخٛد، ٝهييد ػييّد  "ؿ٤٘يخص" حُٞظييخثق 
34
خٙ   ّٔ كٌييخٕ ٓيٖ ر٤ٜ٘ييخ ٓييخ ظيي

رـ"حُظؤػ٤س رخُّؽخٛد".
35

 

ٝك٢ ٛرح حُٔـخٍ ٗظلّدع ػٖ حُظؤػ٤س حُّر١ ٣ُلدػٚ حُّؽخٛد ك٢ حُٔظوزَ حٗط٬هخل ٖٓ ه٤ٔش ٓفدزٙ، كخُظّس٤ًص ػ٠ِ 

َّ ٓلَ ح٫ػظ٘خ  رٔمٕٔٞ حُّؽخٛد.٣ّٞٛش ـخكذ حُّؽخٛد   ٣ل

حُخطزش ُٔوخٜٓخ ح٧ـي٢ِ،  ٝٓخ ٣ِلض ح٫ٗظزخٙ ك٢ حُّؽٞحٛد حُوسخ٤ّٗش حُٔفّسف رٜخ ٓخخُلش ٓوخٜٓخ حُّ٘ف٢ حُـد٣د/

ٍ حُّؽيخٛد حُوسخٗي٢ ٓيٖ كيّغ حُٔيئ٤ٖ٘ٓ ػِي٠ حُّفيزس ٌٝٓخريدس  ّٞ ٝٗؼ٢٘ رٚ حُٔوخّ حُوسخ٢ٗ ك٢ أظزخرٚ ٝٓمخ٤ٓ٘ٚ، كظل

سس ح٩ظ٬ّ اُي٠ كـيش طئًيد  ٝز ح٩ٓيخّ كي٢ انليخ  ٗيخز حُلظ٘يش،حُٔلٖ ك٢ ظز٤َ ٗف
36
يخ ٣ـؼيَ ٣٦ُيخص حُوسخ٤ّٗيش   ّٔ ٓ

)حُٔفيسف رٜيخ أٝ حُٔمئسس حُؼّخ٣ٝيش كي٢ ٓظخٜٗيخ( ه٤ٔيش كـخؿ٤يش طلٔيَ حُـٔخػيش ػِي٠  حُٔٞظلش ك٢ ٗؿ حُخطزيش

ِيٚ ٓيٖ ؼيٌٞى كي٢ أٓيس ح٩ذػخٕ ٝح٩هسحز رفلش أكٌخّ ح٩ٓخّ ٝٓٞحهلٚ، ٢ٛٝ طِـيْ أُعي٘ش أٛيَ حُزفيسس ٝٓيخ طظ٘خه

ػ٢ِّ، 
37
٢ٛٝ خ٣خص طدػٞ ا٠ُ طـ٘ذ حُلظ٘ش ٝٓ٘خـسس أِٜٛخ، ٫ٝ طٌٕٞ حُّ٘ـخس ٖٓ ػرحرٜخ ا٫ّ رخ٫ُظلخف كٍٞ ح٩ٓخّ  

ّٕ ٖٓ ظخٗد ؿ٤سٙ كل٢ حُلظ٘ش ٝهغ.  حُر١ حخظخزطٚ ح٩زح س ح٤ُٜ٩ش ٢ً ٣٘ٞد حُّسظٍٞ ك٢ ٓوخطِش أَٛ حُلظ٘ش، ٝػ٤ِٚ كب

. ُٝعي٘خ ُِيّد٤ٗخ  ي٬ل َٔ ُٖ َػ ْْ أَْكَعي ُي ّٕ هللا ظيزلخٗٚ هيد ؿؼيَ حُيّد٤ٗخ ُٔيخ رؼيدٛخ، ٝحرظِي٠ ك٤ٜيخ أِٜٛيخ ُي٤ؼِْ أ٣َٜب خ رؼد كب ّٓ أ

يش  ـّ لؼ٘خ ك٤ٜخ ُُ٘زظ٠ِ رٜخ، ٝهد حرظ٢ٗ٬ هللا ري ٝحريظ٬ى ري٢، كـؼيَ أكيدٗخ ك ُٝ خِو٘خ، ٫ٝ رخُعؼ٢ ك٤ٜخ أٓسٗخ، ٝاّٗٔخ 

ػَْزَض[ َٝ َِ حُوسخٕ، كطِزظ٘ي٢ رٔيخ ُيْ طـيٖ ٣يد١ ُٝعيخ٢ٗ، ٝػفيزظٚ ]أ١  ػ٠ِ ح٥خس، كؼدَٝص ] ٣ْ ِٝ
ػ٠ِ نِذ حُّد٤ٗخ رظَؤْ

ٛيـ([ أٗيض ٝأٛيَ حُّؽيخّ ري٢ ٝأُّيذ ]كيّسق[ ػيخٌُْٔ ؿيخٌِْٛ، ٝهيخثٌْٔ  35ؿؼِظ٢٘ ٓعئ٫ٝل ػٖ ٓٞص ػؼٔيخٕ )ص
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- Genette (Gérard): seuils, (op,cit), pp    -    

34
. Exergue ٣ظؼِّين رظيخٛسس حُظّفيد٣س ٝٛٞ أٓيس، Justificative du titre / طود٣ْ ٓفٞؿخص طزسز حخظ٤خز حُؼ٘ٞح1ٕٗرًس ٖٓ حُٞظخثق حُظ٢ كِِٜخ ؿ٤٘خص ـ 

 commentaire du texte un ٝظخٛسس حُظّؼ٤ِن ػ٠ِ حُؼ٘ٞحٕ

35
 Effet-épigraphe ـ

36
 ٖٓ ٜٗؾ حُز٬ؿش. 144ـ هخٍ ح٩ٓخّ ػ٢ِّ ك٢ ٛرح حُٔؼ٠٘: "ا٢ّٗ كوؤص ػ٤ٖ حُلظ٘ش ُْٝ ٣ٌٖ ٤ُـظسة ػ٤ِٜخ أكد ؿ٤س١". ؾ 

37
حُز٬ؿش، )ظزن ذًسٙ(، ألق اُي٠ ذُيي ٓيخ طظ٘خهِيٚ ًظيذ حُظّيخز٣خ ًٝظيذ ح٧خزيخز ٓيٖ ٝؿيٞ  أنيسحف  حخيَ كيصد ٖٓ ٜٗؾ  70ـ حُٗظس ػ٠ِ ظز٤َ حُّرًس: ؾ 

 ػ٢ِّ ًخٗض طؼَٔ ػ٠ِ طو٣ٞك ٗلٞذٙ ٓؼَ ح٧ؼؼغ رٖ ه٤ط.



 

   

               

 

٢ٜ نس٣و٘خ ٝنس٣وي. هخػدًْ. كخطّن هللا ك٢ ٗلعي، ٝٗخشع حُّؽ٤طخٕ ه٤خ َى ]حُّصٓخّ[. ٝحـسف ا٠ُ ح٥خسس ٝؿٜي ك

ٝحكرز إٔ ٣ُف٤زي هللا ٓ٘ٚ رؼخؿَ هخزػش ]حُز٤ِّش[ طٔطب ح٧ـَ ٝطوطغ حُّدحرس ]ح٥خس[، كب٢ّٗ أ٢ُُِٝ ]حُوعْ[ ُي أ٤ََُِّيشل 

." َٖ ٤ ِٔ ًِ َُْلخ َٞ َخ٤ُْس ح ُٛ َٝ َْ هللّاُ ر٤َََْ٘٘خ  ٌُ ؿ٤س كخؿسس ُجٖ ؿٔؼظ٢٘ ٝا٣ّخى ؿٞحٓغ ح٧هدحز ٫ أشحٍ رزخكظي "َكظ٠َّ ٣َْل
38

 

حُّ٘ؿ ًظخد ٝؿّٜٚ ػ٢ِ ريٖ أري٢ نخُيذ اُي٠ ٓؼخ٣ٝيش ريٖ أري٢ ظيل٤خٕ، ٝك٤يٚ ٝظّيق ػِي٢ّ ٓوطؼي٤ٖ ٓيٖ خ٣ظي٤ٖ 

ٍ ٖٓ ح٣٥ش حُّعخرؼش ٖٓ ظٞزس حٌُٜق  ّٝ يخ  18/7هسخ٤ٗظ٤ٖ، ٝهد أُخر حُـص  ح٧ َٓ َِْ٘يخ  حُظي٢ ٣ويٍٞ ك٤ٜيخ طؼيخ٠ُ: "اَِّٗيخ َؿَؼ

 ْْ ُ ْْ أ٣َٜب ُٛ َٞ َخ َُِْ٘زُِ خ حُـص  حُؼخ٢ٗ كؤُخير ٓيٖ ح٣٥يش حُّعيخرؼش ٝحُؼّٔيخ٤ٖٗ ٓيٖ ظيٞزس  َػ٠َِ ح٧َْْزِق ِش٣َ٘شل َُّٜ ّٓ ". أ ٬ل َٔ ُٖ َػ أَْكَع

ُ٘يْٞح كَ  ِٓ ْْ ٣ْْئ نَآثِلَيشٌ َُّي َٝ  ِٚ ُِْض رِي ُ٘يْٞح رِخَُّيِر١ أُْزِظي َٓ ْْ خ ٌُ ي٘ ِّٓ َٕ نَآثِلَيشٌ  يخ ًَ إِ  َٝ يزُِسْٝح َكظَّي٠ ح٧ػسحف، ٝك٤ٜخ هُٞٚ طؼخ٠ُ: " ـْ خ

 ُٛ َٝ َْ هللّاُ ر٤َََْ٘٘خ  ٌُ ".٣َْل َٖ ٤ ِٔ ًِ َُْلخ  َٞ َخ٤ُْس ح

ٝز ص ح٣٥ش ح٠ُٝ٧ ك٢ ٓطِغ حٌُظخد، ٝهد ُظزوض رخ٩ؼخزس ا٠ُ ـلخص أَٛ حُّد٤ٗخ ٝحرظ٬  هللا ُْٜ "٤ُؼِْ أ٣ّْٜ 

" كي٢ ًظييخد ح٩ٓيخّ طـؼيَ حُٔوخزٗييش هخثٔيش ري٤ٖ أٛييَ حُيّد٤ٗخ، ٝأٛيَ حُييّد٤ٗخ  ُٖ ُٖ ػٔي٬ل"، كفي٤ـش حُظّلميي٤َ "أَْكَعي أَْكَعي

ٍ ٣ظخر  ّٝ يخ حُّفي٘ق حُؼّيخ٢ٗ كـؼيَ ٓيٖ حُيّد٤ٗخ ؿخ٣يش ـ٘لخٕ ح٧ ّٓ "حُّد٤ٗخ ُٔيخ رؼيدٛخ"، ٝٛي٢ كي٢ ُػيسكِْٜ  حز حريظ٬ . أ

 ٝٓوفدحل.

ّٕ ٓؼخ٣ٝيش ٓيٖ  ٝهد ـّسف ح٩ٓخّ رخٗظٔخ  ٓؼخ٣ٝش ا٠ُ ٛرح حُّف٘ق، كل٢ ٓٞحنٖ ًؼ٤سس ٖٓ حٌُظخد ر٤ّٖ ح٩ٓيخّ أ

٠ ح٥خيسس ]... ٝٓ٘خشػيش[ حُّؽي٤طخٕ ه٤يخ ]ٙ أ١ نخُز٢ حُّد٤ٗخ ٝش٣٘ظٜخ، اذ ٣دػٞ ػ٢ِّ ٓؼخ٣ٝش اُي٠ ـيسف ٝؿٜيٚ "اُي

ز ٗلعٚ ك٢ ٤ٛؤس حُّعخػ٢ ا٠ُ ح٥خسس حُؼخَٓ ٖٓ أؿِٜخ. ّٞ  ٓؼخ٣ٝش["، ٝك٢ حُٔوخرَ ـ

ُٝلؼض ك٤ٚ ٛرٙ ح٣٥ش ك٢ ّٗؿ حٌُظخد ٝٝليؼٜخ كي٢ حُيّ٘ؿ حُوسخٗي٢ أُل٤٘يخ   خ اذح ٓخ هخزٗخ ر٤ٖ حُّع٤خم حُّر١  ّٓ أ

" ك٢ ح٣٥يش حُوسخ٤ٗيش طظؼِّين رخُّير١  حؼظسحًخل ٝحللخل ر٤ٖ حُٔٞلؼ٤ٖ ك٢ أًؼس ُٖ ٖٓ ٓعظٟٞ، كف٤ـش حُظّلم٤َ "أكع

"شٛد ك٢ ]ش٣٘ش حُل٤خس[ ُْٝ ٣ـظس رـ]ٛخ[ ٝه٘غ ٓ٘ـ]ٛخ[ رٔخ ٣صؿي٢ ريٚ أ٣ّخٓيٚ ٝـيسكٚ ػِي٠ ٓيخ ٣٘زـي٢، ٝكي٢ ]ذُيي[ 

طع٤ٌٖ ُسظٍٞ هللا ـ٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝظِّْ"،
39
خ َػ٠َِ ح٧َْْزِق ِش٣َ٘شٌ"، ٝٓخ ح  َٓ " ّٕ ُّص٣٘ش ا٫ّ كظ٘ش طؤخر أَٛ ٢ٛٝ طئًد أ

 .حُّؽسى

ُود كسؾ ح٩ٓخّ ػ٢ِّ رٖ أر٢ نخُذ ػ٠ِ ارسحش ٛرح حُٔؼ٠٘، ر٤د أّٗٚ ُْ ٣ـؼَ حُظّلخٝص هخثٔخل ك٢ حُدزؿش، ريَ 

ييذ ح٫ظيي٢ٔ  ًّ لمييَ ػ٤ِييٚ ٣ظفييق رفييلش ظييِز٤ش كيي٢ كيي٤ٖ حٓظييخش حُٔلّمييَ رفييلش ا٣ـخر٤ّييش، كخُٔس ُٔ كيي٢ حُّفييلش، كخُ
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 415 – 414 ـ حرٖ أر٢ نخُذ )ػ٢ِ(: ٜٗؾ حُز٬ؿش، )ظزن ذًسٙ(، ؾ ؾ

39
 4، ؾ 2ز حُظؤ٣َٝ ) ظزن ذًسٙ(، ٓؾ أٗٞحز حُظ٘ص٣َ ٝأظسح :ـ حُٗظس حُز٤مخ١ٝ )ٗخـس حُد٣ٖ(



 

   

               

 

ُٔئٖٓ ٝحٌُخكس ٝحُٔؽسى...، ك٤ٌٕٞ ررُي أَكدع ًظخد ػِي٢ّ ريٖ أري٢ نخُيذ ٓعيخكش رخ٩لخكش "أَٛ حُد٤ٗخ" ٣ؽَٔ ح

طلفَ ر٤ٖ ٓؼخ٣ٝش ٝحُلّن.
40

 

  ِٚ ُِْض رِي ُ٘يْٞح رِخَُّيِر١ أُْزِظي َٓ ْْ خ ٌُ ٘ ِّٓ َٕ نَآثِلَشٌ  خ ًَ إِ  َٝ خ ح٣٥ش حُؼّخ٤ٗش حُٔعظؽٜد رٜخ ك٢ حٌُظخد، ٢ٛٝ هُٞٚ طؼخ٠ُ: " ّٓ  أ

ُْ٘ٞح كَخ ِٓ ْْ ٣ْْئ نَآثِلَشٌ َُ "، كٜي٢ طيس  كي٢ هفيؿ ح٧ٗز٤يخ  كي٢ هّفيش َٝ َٖ ٤ ِٔ ًِ َُْليخ َٞ َخ٤ْيُس ح ُٛي َٝ َْ هللّاُ ر٤َََْ٘٘يخ  ٌُ زُِسْٝح َكظ٠َّ ٣َْل ـْ

ِٚ -حُّ٘ز٢ ؼؼ٤ذ، ٝح٣٥ش ك٢ أـِٜخ هٍٞ ُؽؼ٤ذ  ُِْض رِ طّٞؿٚ رٚ ا٠ُ هٞٓٚ ٖٓ أَٛ ٓد٣ٖ، اذ هخّ هُٞٚ ػ٠ِ  -حَُِّر١ أُْزِظ

٘ـ]ييـش[""نَآثِلَييٍش ]...[  حُظ٤ّ٤ّٔييص ريي٤ٖ َٓ ٝ"نَآثِلَييٍش ]ُييْ طييئٖٓ["، ش  ػِيي٠ ذُييي طؤ٤ًييدٛخ ٗفييسس هللا ُِييـ"ٓلو٤ٖ ػِيي٠  خ

حُٔزط٤ِٖ، كــ]ح٣٥ش[ ٝػد ُِٔئ٤ٖ٘ٓ ٝٝػ٤د ٌُِخكس٣ٖ ]...ذُي أّٗٚ[ ٫ ٓؼوّذ ُلٌٔٚ )هللا( ٫ٝك٤ق ك٤ٚ )حُلٌْ(".
41
  

ّٕ ٛرٙ حُٔوخزٗش ر٤ٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝحُٔؽس٤ًٖ ظئش طٌيخ  طٌيٕٞ هيخّزس كي٢ هفيؿ ح٧ ٗز٤يخ ، ٝٛي٢ ٓوخزٗيش طيسّٝ ا

يخ حُٔؽيسًٕٞ كٜيْ "كيصد حُّؽي٤طخٕ"، ّٓ ارسحش ـدم ح٧ٗز٤يخ  كي٢ ـيِظْٜ ريخه، كٜيْ ٝٓيٖ طيزؼْٜ "كيصد هللا"، أ
42
 

َّ نخثليش، كيخه  كخُلفَ ر٤ٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝؿ٤س حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٣ظـخٝش طف٤٘ق حُزؽس ُِّ٘ظس ك٢ حُٔفدز حُر١ طؼٞ  ا٤ُٚ ًي

".ٛٞ حُلّن ٖٝٓ طزؼٚ كخش ٖٝٓ كخ  ػٖ نس َْ عظَو٤ِ ُٔ َسحنَ حُ َّ "حُفِّ ٣وٚ كود حطزغ حُّؽ٤طخٕ ٝل
43
  

ّٕ ح٣٥ش حُّظ٢ ٗلٖ رفد  ط٘خُٜٝخ طدػٞ ا٠ُ حُؼّوش ك٢ حٗظفخز هللا ٧طزخػٚ )ح٧ٗز٤خ / حُٔئٕٓ٘ٞ(، ٢ٛٝ ك٢ ح٥ٕ  ا

 ٗلعٚ طٌر٣ذ ٧َٛ حُّؽسى حُر٣ٖ ًّررٞح ح٧ٗز٤خ  )ػٔٞ / هس٣ػ(.

ّٕ حخظ٤خز ػ٢ِّ ُٜرٙ ح٣٥ش ك٢ زظخُش ّٓٞؿٜش ا٠ُ خفٔٚ حُؼ٤٘د ٓؼخ٣ٝش ٣ظطِّذ ّٓ٘خ حُزلغ ك٢ ـِش ٛرٙ ح٣٥ش  ا

ظزيض ك٤يٚ ٛيرٙ  ًُ ّْ طٞظ٤لٜخ ك٤ٚ، ٝٛٞ أٓس ٣ـؼِ٘يخ ٓيدػ٣ٖٞ اُي٠ طزي٤ّٖ حُظّيسف حُظّيخز٣خ٢ حُير١  رخُٔوخّ حُـد٣د حُر١ ط

ٛـ( ك٢ ًظخرٚ طخز٣خ ح٧ٓيْ ٝحُِٔيٞى 310حُّسظخُش، اذ ٗوَ ُ٘خ أرٞ ؿؼلس ؿس٣س حُطزس١ )ص 
44
  ّٕ ػ٤ِّيخل أزظيَ ظي٘ش  أ

                                                           
40

ٌّي ك٢ ـلش اظ٬ّ ر٢٘ أ٤ّٓش، كِود طؤخس اظ٬ّ أؿِزْٜ، رَ هَ اّْٜٗ رٔ٘صُش حُٔعظع٤ِٖٔ. ٝك٢ كي٤ ٖ ػٔيد ٓؼخ٣ٝيش اُي٠ ـ ٗـد ك٢ ٜٗؾ حُز٬ؿش اؼخزحص ػد٣دس طؽ

ّْ ًيخٕ ٓ٘يي رؼيد ٓيخ ًيخٕ ٓيٖ هظِيي طٞظ٤ق ح٧ظِٞد ٗلعٚ، ػ٘دٓخ ؿؼَ ػ٤ِّخل ٖٓ حُٔزؽس٣ٖ رخُّ٘خز رد٫ل ٖٓ حُـّ٘ش، روُٞٚ: " أًسٛض أػ٤خٕ حُٔع٤ِٖٔ ػ٠ِ ر٤ؼظي، ػ

ّٕ هخطِٚ ٓيٖ  أٛيَ حُّ٘يخز، كلي٢ حُليخكع ؼ٤خ٢ّ حُٔع٤ِٖٔ] حُّصر٤س ٝنِلش[ ٝٛٔخ ٖٓ حُٔٞػٞ ٣ٖ رخُـّ٘ش ٝحُٔزّؽس هخطَ أكدٛٔخ ]حُٔوفٞ  ٛ٘خ حُّصر٤س ُوٍٞ حُسظٍٞ رؤ

، ) ٕٝ ٓئظعيش حُسظيخُش، ٓلٔيد ٗؼي٤ْ حُؼسهعٞظي٢ ،ؼؼ٤ذ ح٧زٗيخإٝن ، طلو٤نظ٤س أػ٬ّ حُ٘ز٬ ٛـ (: 748ص ( )ٓلٔد رٖ أكٔد رٖ ػؼٔخٕ رٖ هخ٣ٔخشحُّرٛز٢ )

هسس رٖ كز٤ذ كدػ٘خ حُلمَ رٖ أر٢ حُلٌْ ػٖ أر٢ ٗمسس هخٍ ؿ٢  ريسأض حُصر٤يس اُي٠ ػِي٢ كويخٍ ػِي٢ طزيٞأ ٣يخ أػسحري٢ ٓوؼيدى ٓيٖ ػٖ " 23، ؾ1ٌٓخٕ(، ؽ

ّٕ هخطَ حُص ّّ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػخثؽش". ٗو٬ل ػٖ حرٖ أر٢ حُلد٣د )ػزد حُل٤ٔد(: ؼسف ٜٗيؾ ر٤س ك٢ حُ٘خزحُ٘خز كدػ٢٘ زظٍٞ هللا أ "[ رخُّ٘خز ك٢ ح٥خسس، ٛرح ا٠ُ طؽس٣دى رؤ

 178، ؾ 5حُز٬ؿش، )ظزن ذًسٙ(، ؽ 

ّٕ ٓخ ٣ِلض ح٫ٗظزخٙ ك٢ ٛرح حُـص  ٖٓ حُّسظخُش حػظٔخ  ٓؼخ٣ٝش ػ٠ِ ظ٘دحص  ٤٘٣ّش )أهٞحٍ حُسظٍٞ ك٢ ٓخ ٣ظؼِّن روخ ّٕ ػ٤ِّيخل ا طَ حُّصر٤س(، ر٤د أّٗٚ ٣ظ٘خظي٠ كي٢ حُٔوخريَ أ

 ُٚ أّ ًررٜخ.ٖٓ حُٔزؽس٣ٖ رخُـّ٘ش، ٝك٢ ٛرح حُٔعظٟٞ ٣زسش ُ٘خ رـ٬  حُزؼد حُّع٤خظ٢ ُخطخد ٓؼخ٣ٝش، كٜٞ ٣سّٝ اكلخّ حُخفْ رفسف حُّ٘ظس ػٖ ـدم أهٞح

41
 349، ؾ 1، ٓؾـ حُز٤مخ١ٝ ) ٗخـس حُد٣ٖ(: أٗٞحز حُظ٘ص٣َ ٝأظسحز حُظؤ٣َٝ ) ظزن ذًسٙ(

42
َّٕ ِكيْصَد 58/19 حُظّس٤ًذ ك٢ حُويسخٕ حٌُيس٣ْ كي٢ هُٞيٚ طؼيخ٠ُ كي٢ حُٔـخ ُيشـ ٣س  ٛرح  ِٕ أ٫ََ اِ ي٤ْطَخ َُجِيَي ِكيْصُد حُؽَّ ْٝ ِ أُ يَس هللاَّ ًْ ْْ ِذ ُٕ كَؤََٗعيخُٛ ي٤ْطَخ ُْ حُؽَّ ِٜ َذ َػَِي٤ْ َٞ : حْظيظَْل

. َٕ َُْخخِظُسٝ ُْ ح ُٛ ِٕ  حُؽ٤َّْطَخ

43
 1/6ـ حُٗظس حُلخطلش 

44
حف حُـّسحف،  حز ـخ ز، نـ  ّٞ  878، ؾ3، ٓؾ2005، ر٤سٝص ُز٘خٕ، 2حُطزس١ )أرٞ ؿؼلس ؿس٣س(: طخز٣خ ح٧ْٓ ٝحُِٔٞى، زحؿؼٚ ٝهّدّ ُٚ ٗ



 

   

               

 

ٛيـ(54ظض ٝػ٬ػ٤ٖ ٖٓ حُٜـسس ؿس٣يسحل ريٖ ػزيد هللا حُزـِي٢ّ )ص 
45
"٣ؼِٔيٚ ك٤يٚ رخؿظٔيخع حُٜٔيخؿس٣ٖ  اُي٠ ٓؼخ٣ٝيش 

ٝح٧ٗفخز ػ٠ِ ر٤ؼظٚ ٌٝٗغ نِلش ٝحُّصر٤س، ٝٓخ ًخٕ ٖٓ كسرٚ ]ػ٢ِّ[ ا٣ّخٛٔيخ ٣ٝيدػٞٙ]أ١ ٓؼخ٣ٝيش[ اُي٠ حُيدخٍٞ 

ح] ك٢ ٓخ  خَ ك٤ٚ حُٜٔخؿسٕٝ ٝح٧ٗفخز]...[ كٔخ يسل ْٔ نَ] ٓؼخ٣ٝش ؿس٣سحل رٖ ػزد هللا حُزـِي٢ّ [ ٝحظيظ٘ظسٙ ٝ ػيخ َػ

ػٔسٝ رٖ حُؼخؾ[ كخظظؽخزٙ ك٢ ٓخ ًظذ رٚ ]ػ٢ِّ[ ا٤ُٚ، كؤؼيخز ػ٤ِيٚ إٔ ٣سظيَ اُي٠ ٝؿيٞٙ حُّؽيخّ ٣ِٝيصّ ػ٤ِّيخل  ّ 

ٛـ( ٣ٝوخطِٚ رْٜ، كلؼَ ذُي ٓؼخ٣ٝش". 35ػؼٔخٕ )ص
46

 

ؽ٤س ا٠ُ أْٛ ح٧كدحع حُّظ٢ ذًسٛخ حُطزس١ )طؤ٤ُذ أَٛ حُّؽيخّ ٝٗلٖ اذح ٓخ طؤِٓ٘خ حٌُظخد حُر١ ٗؼخُؾ ٝؿدٗخٙ ٣

ٓزخؼسس رؼد حُسظيخُش حُظي٢ كِٜٔيخ  -لّد ػ٢ِّ/ حطٜخّ ػ٢ِّ روظَ ػؼٔخٕ/... (، كخُسظخُش حُظ٢ ٗدزض طس  ـ ك٢ طود٣سٗخ

ّٕ حُسظخُظ٤ٖ ٓظوخزرظخٕ ٖٓ ؿٜش حُز٘خ ، كخُسظخُش حُظ٢ ذًسٛخ حُطزس١  ؿس٣س رٖ ػزد هللا حُزـ٢ِّ ا٠ُ ٓؼخ٣ٝش، ذُي أ

َّ ٖٓ حُّصر٤س ٝنِلش.  طوّٞ ػ٠ِ حُدػٞس ا٠ُ حُٔزخ٣ؼش ـسحكش، ٌُّٜٝ٘خ ُْ طخَ ٖٓ طٜد٣د، ٫ظ٤ٔخ ػ٘د ذًس ٓف٤س ً

 ٝٛرٙ حُؼّ٘خث٤ّش طلمس ك٢ حُّسظخُش حُظ٢ ٗلَِّ، اذ زحٝف ػ٢ِّ ر٤ٖ ٗصػظ٤ٖ:

ز ٓؼخ٣ٝييش كخهييدحل ُِّفيي٬ف  حُّ٘صػييش ح٧ُٝيي٠: هٞحٜٓييخ حُظّسؿ٤ييذ اذ ٜٗييك ح٩ٓييخّ رييدٝز حُٜييخ ١ ٝحُٔؼِّييْ، - ّٞ كفيي

ٜٓظد٣خل رخُّؽ٤طخٕ، كبذح رخٌُظخد زظخُش ك٢ حُٞػع ٝحظظٔخُش ُٔؼخ٣ٝش ك٢ حُظيخٛس ٝػِيذ ٝذّ طؽي٤ٜس ٝط٘ل٤يس ٝطؤ٤ُيذ 

.ػ٠ِ ٓؼخ٣ٝش ك٢ حُزخنٖ
47

 

حُّ٘صػش حُؼّخ٤ٗش: هخّ ك٤ٜخ حُٔسظَ )ػِي٢ّ( رظّٞػيد حُٔسظيَ ا٤ُيٚ )ٓؼخ٣ٝيش(، اذ ؿِيذ ػِي٠ حُـيص  ح٧خ٤يس ٓيٖ  -

يص كي٢ ذُيي ػِي٠ ازػيٚ حُٔؼيسٝف كي٢ حُٔـيخٍ حُلسري٢ّ، حُ ًّ ّٕ ػ٤ِّيخل ز ٌظخد حُظّٜد٣د رخُٔٞحؿٜش حُؼعيٌس٣ّش، ٫ٝؼيّي أ

 هفد حُظّؤػ٤س ك٢ ٓؼخ٣ٝش.

ٌِّٚ ٖٓ خٔط أكٌخز زث٤عش، ٢ٛٝ:  اّٗ٘خ ٗظز٤ّٖ ك٢ ٓعظٟٞ ر٘خ  حٌُظخد طؽ

 ـ ٓخ٤ٛش حُّد٤ٗخ/  حز حرظ٬ 1

 ـ حُؼزسس رخ٥خسس2

                                                           
ّٕ حُزـ٢ِّ ًخٕ ػخ٬ٓل ُؼؼٔخٕ رٖ ػلّخٕ ػ٠ِ ػـس ٛٔدحٕ. ٝطؽ٤س رؼك حُّ٘فٞؾ حُود٣ٔش ا٠ُ أّٗٚ هد أظِْ ك٢ ح٣٧يخّ ح٧خ٤يسس 45  ،ّسظيٍٞٓيٖ ك٤يخس حُ ـ ٗؽ٤س ا٠ُ أ

ٝٓيخ رؼيدٛخ، ٝحُٗظيس ًيرُي حريٖ  879، ؾ 3ًٔخ طؽ٤س ا٠ُ أّٗٚ هد حٗمْ ا٠ُ كصد ػ٢ِّ ٌٓسٛخل، حُٗظس ك٢ ذُي ٓخ أٝز ٙ حُطزس١ ك٢ طخز٣خٚ )ظزن ذًيسٙ(، ٓيؾ 

 554، ؾ 3أر٢ حُلد٣د )ػزد حُل٤ٔد(: ؼسف ٜٗؾ حُز٬ؿش، )ظزن ذًسٙ(، ؽ 

46
 878، ؾ 3)ظزن ذًسٙ(، ٓؾ  ـ حُطزس١ )أرٞ ؿؼلس ؿس٣س(: طخز٣خ ح٧ْٓ ٝحُِٔٞى،

47
ٝهد ًخٕ ٣ٜٞٓيخ ػ٘يد ٓؼخ٣ٝيش كي٢ حُّؽيخّ، ٝك٤ٜيخ ٗويسأ: ، ـ ٗـد ك٢ ٜٗؾ حُز٬ؿش ك٢ حُّفللش حُؼخُؼش ٝح٧زرؼ٤ٖ رؼد حُٔخثش حُؼّخُؼش زظخُش طّٞؿٚ رٜخ ػ٢ِّ ا٠ُ حُزـ٢ِّ 

ُٓـ٤ِيش أٝ ظيِْ  ّْ خ٤ّسٙ ر٤ٖ كيسد  ّٕ حُّسظيخُش طؽي٤س اُي٠ زؿزيش ػِي٢ّ كي٢ اٜٗيخ  حُفيسحع ٝ كيغ ٓؼخ٣ٝيش اُي٠ ُٓخص٣ّيش"خرٙ ] أ١ ٓؼخ٣ٝش[ رخ٧ٓس حُـصّ ػ ". ٗظزي٤ّٖ أ

   ح٫ظظع٬ّ رخظظخدحّ حُظّس٤ٛذ هزَ حُظّسؿ٤ذ.



 

   

               

 

 ٤ٗخ ٝطسًٚ ٦ُخسسـ نِذ ٓؼخ٣ٝش ُِدّ 3

 ـ  ػٞس ٓؼخ٣ٝش ا٠ُ طوٟٞ هللا )حِطّن، ٗخشع حُّؽ٤طخٕ، حِـسف ٦ُخسس ٝؿٜي، حِكرز... (4

 ـ حُظّٜد٣د ٝحُٞػ٤د5

َّ نيسف ٓيٖ أنيسحف حُّسظيخُش، ٘٘يخ ٓيٖ حظيظخسحؽ ـيٞزس ٝحليلش ٌُي ٌّ  ٛرح حُظّدزؽ كي٢ ٓعيظٟٞ ح٧كٌيخز ٣ٔ

يخ ّٓ ٍ ٓدزى ُٔخ٤ٛش حُد٤ٗخ ٓظٔعي رٌظخد هللا ٝظّ٘ش زظيُٞٚ، ـيخزف ٝؿٜيٚ ػيٖ حُيد٤ٗخ نخُيذ ٦ُخسس.أ ّٝ حُؼّيخ٢ٗ  كخ٧

ٍُ حُوسخٕ. َّٝ َ  كطخُذ ُِّد٤ٗخ ـخزف ٝؿٜٚ ػٖ ح٥خسس ٓوظد رخُّؽ٤طخٕ ٣َظَؤ

ظ٤ٖ ـ ػ٠ِ حُّ٘لٞ حُر١ َػّسف رٚ حُٔ٘خنوش حُٔوّدٓش َٓ ود ُٓ ّٕ ٛخط٤ٖ حُّفٞزط٤ٖ ٛٔخ رٔ٘صُش  طظلوخٕ ٓغ ٓمٕٔٞ  -ا

 ح٣٥ش حُوسخ٤ّٗش، كؼ٢ِّ حٓظدح  ُطخثلش حُٔئ٤ٖ٘ٓ، ك٢ ك٤ٖ ًخٕ ٓؼخ٣ٝش كخ٬ٓل ُِٞح  ٖٓ ُْ ٣ُئٖٓ.

يخ كي٢ حُّسظيخُش كخطفيِض رطخثليش  ّٓ ُود طؼِوض ح٣٥يش كي٢ "حُويسخٕ حٌُيس٣ْ" رطخثليش كخزريض ٗز٤ّيخل ٓيٖ أٗز٤يخ  هللا. أ

ّٕ ح٩ٓخّ ٣سطو٢ ر طلخزد  ٘لعٚ ا٠ُ ٓسطزش ح٧ٗز٤يخ  أّ طيسحٙ ٣يسٟ ٗلعيٚ ٓؽيخزًخل ُٜيْ ـيلشح٩ٓخّ، كَٜ ٓؼ٠٘ ذُي أ

 حُدكخع ػٖ حُلّن؟

ػٔد ػ٢ِّ رٖ أر٢ نخُذ اُي٠ ٝليغ ح٣٥يش حُؼّخ٤ٗيش  حُيش ػِي٠ ٓٞحؿٜيش ػعيٌس٣ّش طظٔؼّيَ كي٢ حٗظفيخزٙ ٝحٜٗيصحّ 

ل ٣خِن ٣٦ُش  ٫٫ص ؿد٣دس، كخُرحص ح٤ُٜ٩ّش ٝظّلض أ ٓؼخ٣ٝش، ٓٔخ ّٕ ػ٤ِّخ هٞحٍ حُّ٘ز٢ ؼؼ٤ذ ُيدػٞس ٣دكؼ٘خ ا٠ُ حُوٍٞ ا

٘خشُش. حُّ٘ز٢ ٓلٔد ُِظـِّد ٝحُّفزس، ك٢ ك٤ٖ أـزلض ٓغ ػ٢ِّ  ُٔ   ػٞس ُِؼدٝ ا٠ُ ح٫ظظع٬ّ أٝ حُ

ّٕ ٗصٝع ح٩ٓخّ ػ٢ِ ٛرح حُٔ٘صع ٣ؼٞ  ك٢ طود٣سٗخ ا٠ُ ٝػ٤ٚ ر٣ّٜٞش حُٔسظَ ا٤ُٚ ٝٓخ حٓظخش رٚ ٖٓ نزخثغ، شْ   ا

حكظدحّ ُِفيسحع ر٤ٜ٘ٔيخ )ػِي٢/ ٓؼخ٣ٝيش( كي٢ حُٔعيظٟٞ حُيّدػخث٢، اذ ريدح ػ٠ِ ذُي ٓخ ٤ّٓص طِي حُلظسس حُظّخز٣خ٤ّش ٖٓ 

َّ نسف ر٤ٖ حُل٤ٖ ٝح٥خس. حُطّسكخٕ أهسد ُِٔٞحؿٜش حُؼٌعس٣ّش، زؿْ حُظّس   حُّر١ ٣ؼظس١ ً
48

 

ُٔسِظَ )ؼؼ٤ذ/ػ٢ِ  َّ ػخرظخل ك٢ حُّع٤خه٤ٖ ـلش حُ ّٕ ٓخ ٣ظ رٖ أر٢ نخُذ( حُر١ ٣٘ؼيض ريخُٔئٖٓ، ش  ػِي٠  ر٤د أ

َّ ٝحكد ٜٓ٘ٔخ ػ٠ِ حُرحص ح٤ُٜ٩ّش.ذُي حػظٔخ ً   

يخ ٛي٢ ػ٤ِيٚ كي٢ حُيّ٘ؿ حُٔعظؽيٜد ٓ٘يٚ  ّٔ ّٕ ٓٞلغ ح٣٥خص ك٢ حُ٘ؿ حُٔعظؽٜد ك٤ٚ ٜٗك ريؤ ٝحز ٓخظِليش، ػ ا

ْٕ طـؼيَ حُويخزة أٝ حُٔظوزييَ  " ٓيٖ ؼييؤٜٗخ أ ُٖ )حُويسخٕ حٌُيس٣ْ(، كخ٣٥يش ح٧ُٝيي٠ حُوخثٔيش ػِي٠ ـيي٤ـش حُظلمي٤َ "أكعي
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َّ نسف ك٢ حظظٔخُش حُطسف ح٥خس رخ٤ُِٖ ك٤٘خل ٝرخُـِظش ٝحُظس٤ٛذ ك٤٘خل خخس.  ـ طٌؽق حُسظخثَ حُٔظزخ ُش ر٤ٖ ػ٢ِ ٝٓؼخ٣ٝش ػٖ زؿزش ً



 

   

               

 

يخ ح٣٥يش حُؼخ٤ٗيش حُظي٢ طيس  كي٢ ذ٣يَ حُسظيخُش، كٜي٢ طُٔيخزض ظيِطش ُِخطخد ٣٘ظظس ٝؿٞ  نسك٤ٖ ؿ٤س  ّٓ ٓظعيخ٤٣ٖٝ. أ

ّٕ ٗؿ حُسظخُش  طٞؿ٤ٜ٤ّش ػ٠ِ حُوخزة، كِٞ أّٗٚ أٝز  ح٣٥ش هزَ ط٘خٍٝ ـٞزس ٓؼخ٣ٝش ٝذًس أكؼخُٚ حُٔخخُلش ُِلّن، كب

ّٕ هللا ظزلخٗٚ هد ؿؼَ حُّد٤ٗخ ُٔخ رؼدٛخ، ٝحرظ٠ِ ك٤ٜخ أِٛ خ رؼد كب ّٓ ي٬ل، ُٝعي٘خ ٣فزق ح٥ط٢ "أ َٔ ُٖ َػ ْْ أَْكَعي ُي ٜيخ ُي٤ؼِْ أ٣َٜب

لؼ٘خ ك٤ٜخ ُُ٘زظ٠ِ رٜخ، ٝهد حرظ٢ٗ٬ هللا ريي ٝحريظ٬ى ري٢، كـؼيَ أكيدٗخ  ُٝ ُِّد٤ٗخ خِو٘خ، ٫ٝ رخُعؼ٢ ك٤ٜخ أٓسٗخ، ٝاّٗٔخ 

ش ػ٠ِ ح٥خس، ٝا٢ّٗ أ٢ُُِٝ ُي أ٤ََُِّشل ؿ٤س كخؿسس ُجٖ ؿٔؼظ٢٘ ٝا٣ّخى ؿٞحٓغ ح٧هدحز ٫ أشحٍ رزخكظي " ـّ َْ ك ي ٌُ َكظَّي٠ ٣َْل

." َٖ ٤ ِٔ ًِ َُْلخ َٞ َخ٤ُْس ح ُٛ َٝ  هللّاُ ر٤َََْ٘٘خ 

َِ حُوسخٕ، كطِزظ٢٘ رٔخ ُْ طـٖ ٣د١ ُٝعخ٢ٗ، ٝػفزظٚ أٗض ٝأَٛ حُّؽخّ ري٢  ٣ْ ِٝ
ُود ػدَٝص ػ٠ِ نِذ حُّد٤ٗخ رظَؤْ

خسس ٝؿٜيي، ٝأُّذ ػخٌُْٔ ؿخٌِْٛ، ٝهخثٌْٔ هخػدًْ. كخطّن هللا ك٢ ٗلعي ٝٗخشع حُؽ٤طخٕ ه٤خ َى، ٝحـسف ا٠ُ ح٥

 ك٢ٜ نس٣و٘خ ٝنس٣وي. ٝحكرز إٔ ٣ُف٤زي هللا ٓ٘ٚ رؼخؿَ هخزػش طٔطب ح٧ـَ ٝطوطغ حُّدحرس."

ّٕ ـ٤خؿش حُسظخُش ػ٠ِ ٛرح حُ٘لٞ طلودٛخ ه٤ٔظٜخ حُلـخؿ٤ّش هيد ٗخظِيق  -حُويّسح -ٝنخرؼٜخ حُّدػخث٢ّ، ذُيي أّٗ٘يخ  ا

ّٕ طٔخظيٌٜخ حُٔ٘طوي٢ ٣ميؼق، ٓيٖ  ُٔسظَ اه٘خػ٘خ رلعخ  نس٣ين ح٥خيس، ريَ ا ك٢ طلد٣د حُطّخثلظ٤ٖ، اذ ٣ؼعس ػ٠ِ حُ

ّٕ ٫ ه٤ٔش ُِظّسؿ٤ذ رؼد حُظّٜد٣د ٝحُٞػ٤د.  ذُي أ

ّٕ حُّؽخٛد٣ٖ حُوسخ٤ّ٤ٖٗ حطّف٬ اػسحر٤خل  ل ر٘ٞحط٤ٖ اظي٘خ ٣ظ٤ٖ ٓيٖ ِٓليٞظ ػِي٢ّ  ألق ا٠ُ ٓخ طوّدّ ذًسٙ أ ٝطس٤ًز٤ّخ

 )ٝحرظ٠ِ ك٤ٜخ أِٜٛخ ٤ُؼِْ.../٫ أشحٍ رزخكظي كظ٠ّ ٣لٌْ هللا ر٤٘٘خ...(. 

ّٕ ٛييرٙ حُّؽييٞحٛد حُوسخ٤ٗييش حكظِّييض حُٞظييخثق حُّ٘ل٣ٞييش حُظيي٢ حكظِظٜييخ كيي٢ حُييّ٘ؿ حُٔعظؽييٜد ٓ٘ييٚ/حُوسخٕ حٌُييس٣ْ  ا

ٍ حُر١ حػظسٟ حُؽخٛد حُّد٢٘٣ ك٢ ٓعيظٟٞ حُّد٫ُيش ٓظؼِّين  )ٓلؼٍٞ ٧ؿِٚ/ ٓلؼٍٞ ك٤ٚ ُِّصٓخٕ(، ٓؼ٠٘ ذُي ّٞ ّٕ حُظّل أ

 رخُّ٘ٞحس ح٩ظ٘خ ٣ّش، كل٢ ح٣٥ش ح٠ُٝ٧ حظظزدٍ ػ٢ِ رٖ أر٢ نخُذ كؼَ)ُ٘زِْٞٛ( رلؼَ )٤ُؼِْ(.

ّٕ ح٩ٓخّ ػ٤ِخل رٖ أري٢ نخُيذ ٝظّيق كؼيَ ّٕ ٓخ ٣ِلض ح٫ٗظزخٙ أ ّٕ  ػ٠ِ أ "حرظِي٠" كي٢ ٓٞليؼ٤ٖ ظيخرو٤ٖ، ذُيي أ

ُٔع٘د ك٢ حُـِٔش حُٞحز س ك٢ زظخُش ح٩ٓخّ كؼَ ُٔع٘د ك٢ "حُوسخٕ حٌُس٣ْ" كؼَ حُ "ؿؼِ٘خ"،  "حرظ٠ِ"، ك٢ ك٤ٖ ًخٕ حُ

ش  ػ٠ِ ذُي ٓخ ٗظز٤٘ٚ ٖٓ طـ٤س ك٢ ٓعظٟٞ حُمٔخثس ٖٓ ل٤ٔس حُٔظٌِّْ "ٗلٖ" ا٠ُ لي٤ٔس حُـخثيذ "ٛيٞ" حُؼخثيد 

 ّٞ ّٕ ٛرح حُظّل ٍ ك٢ ر٤٘ش حُمٔخثس ؿؼَ ٖٓ ػ٢ِ ٓخزسحل ٝٓلعسحل ُٔمٕٔٞ ػ٠ِ حُّرحص ٗلعٜخ )حُرحص ح٤ُٜ٩ش(، ػ٠ِ أ

 .حُوٍٞ ح٢ُٜ٩
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خ رؼد كود أطخ٢ٗ ًظخري حُّر١ ّٓ أ
50
دحل ـ٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝخُٚ  ّٔ ُِد٣٘ٚ ٝطؤ٤٣َدٙ ا٣ّيخٙ رٔيٖ أ٣ّيدٙ  طرًس ك٤ٚ حـطلخ  هللا ٓل

ٖٓ أـلخرٚ، كِود خزّؤ ُ٘خ حُّدٛس ٓ٘ي ػـزخل، اذ نلِوَض طخزسٗخ رز٬  هللا ػ٘دٗخ ٝٗؼٔظٚ ػ٤ِ٘خ ك٢ ٗز٤ّ٘خ، كٌ٘ض ك٢ ذُي 

َس ]ٛـس ٓد٣٘ش ريخُزلس٣ٖ ُػسكيض رـٌـؼيـسس حُّ٘خ٤يَ[ ـَ ً٘خهَ حُظّٔس ا٠ُ َٛ
51
عيّد    ُٔ عيدّ ٙ اُي٠ حُّ٘ميخٍ. ]حُ ُٓ أٝ  حػي٢ 

ّٕ أكمَ حُّ٘يخض كي٢ ح٩ظي٬ّ كي٬ٕ حُ ٤ٚ[ ٝشػٔض أ ِٔ َؼِِّ ُٓ ظؼخُْ ػ٠ِ  ُٔ ٔؼِّْ ٝحُّ٘مخٍ حُّسٓخ٣ش ٝٛٞ ٓؼَ ٣مسد ك٢ حُ

ظُيٚ ]حُؼ٤يذ[ ٝٓيخ أٗيض  َٔ ِْ ْٕ ٗويؿ ُيْ طِلويي ػُ َّْ حػظصُيي ًِّيٚ، ]ُيْ ٣ٌيٖ ُيي ٓ٘يٚ كيعّ[ ٝا ْٕ طَي ٝك٬ٕ، كرًسص أٓيسحل ا

ُعَٞض؟ ٝٓ َٔ ، ٝحُّعخثط ٝحُ ٍَ ْلُمٞ َٔ يش، ٝكي٢ ٝحُلخلَ ٝحُ ٌّ خ ُِطبِوخ  ٝأر٘خ  حُطِّوخ  ]حُطِّوخ  حُّر٣ٖ أُنِوٞح ٣ّٞ كظق ٓ

ُي٤ٖ ٝطسط٤يذ  زؿيخطْٜ  ّٝ ٜيخؿس٣ٖ ح٧ ُٔ ٚ ٝظخثس أِٛٚ[ ٝحُظ٤٤ّٔيص ري٤ٖ حُ ّٓ ذُي اؼخزس ا٠ُ طؤّخس اظ٬ّ ٓؼخ٣ٝش ٝأر٤ٚ ٝأ

ّٖ حُّفيٞص ٝحُوِيدف حُّعيْٜ ٝٛيٞ ٓؼي َّٖ هدف ٤ُط ٜٓ٘يخ ]كي َ ُٔيٖ ٣لظخيس رويّٞ ُي٤ط ٝطؼس٣ق نزوخطْٜ. ٤ٜٛخص ُوّد َك

ْٜٓ٘[ ٝنلين ٣لٌيْ ك٤ٜيخ ٓيٖ ػ٤ِيٚ حُُلٌيْ ُٜيخ. أ٫ََ طَسريُغ أ٣ّٜيخ ح٩ٗعيخٕ ػِي٠ ظََِِؼيَي ]أ١ هِيْق ػ٘يد كيّدى[ ٝطؼيسف 

 هفٞز َذْزِػَي؟ ٝطظؤّخس ك٤غ أّخسى حُودز، كٔخ ػ٤ِي ؿِزش حُٔـِٞد ٫ٝ ُي ظلُس حُظّخكس. 

حٌؽ ]حُظ٤ّٚ: حُ  َّٝ حؽ أ١ْ ٤ّٓخٍ[ ػيٖ حُوفيد أ٫ََ طيسٟ ٝاّٗي ُرَّٛخد ك٢ حُظ٤ّٚ َز ّٝ ْٖ -ّم٬ٍ ٝز خزيس ُيي ٌُٝي ُٓ ؿ٤يس 

َّ كمَ، كظّي٠ اذح حظظؽيٜد ؼي٤ٜدٗخ ه٤يَ ظي٤د  -ر٘ؼٔش هللا أُكّدع ٜخؿس٣ٖ ٌُٝ ُٔ ّٕ هٞٓخل حظظؽٜدٝح ك٢ ظز٤َ هللا ٖٓ حُ أ

َٝ ٫َ طي ّٕ هٞٓيخل هُطّؼيض حُّؽٜدح ، ٝخّفٚ زظٍٞ هللا ـي٠ِّ هللا ػ٤ِيٚ ٝخُيٚ رعيزؼ٤ٖ طٌز٤يسس ػ٘يد ـي٬طٚ ػ٤ِيٚ. أَ سٟ أ

ٌَ -أ٣د٣ْٜ ك٢ ظز٤َ هللا  َّ كم ََ رٞحكيدْٛ ه٤يَ حُط٤ّّيخز كي٢ حُـّ٘يش ٝذٝ حُـ٘يخك٤ٖ،  -ٌُٝ حِكيدٗخ ٓيخ كُِؼي َٞ ََ ر كظ٠ّ اذح كُِؼ

ٜييخ ]٫  ـّ يش طؼسكٜيخ هِيٞد حُٔيئ٤ٖ٘ٓ ٫ٝ طٔ ّٔ َس ذحًيس كميخثَ ؿ ًَ ُٝي٫ٞ ٓيخ ٜٗي٠ هللا ػ٘يٚ ٓيٖ طص٤ًيش حُٔيس  ٗلعيٚ َُيَر

٤َّشُ، كبّٗخ ـ٘خثغ زرّ٘خ، ٝحُّ٘خض رؼيُد ـي٘خثغ ُ٘يخ. ُيْ ٣ٔ٘ؼ٘يخ هيد٣ْ طٌ٘سٛخ[ خذحٕ حُّعخٓ ِٓ ؼ٤ٖ، كَدْع ػ٘ي ٖٓ ٓخُض رٚ حُسَّ

لَخِ  ُٝعظُْ ٛ٘خى، ٝأ٠ّٗ ٣ٌٕٞ ذُي  ًْ ََ ح٧َ ٌْٗل٘خ كْؼ ْٕ خِط٘خًْ رؤٗلع٘خ، كٌَ٘ل٘خ ٝأَ ػّصٗخ ٫ٝ َػخِ ١ّ نُٞ٘خ ػ٠ِ هٞٓي أ

ٌّرد، ّٝٓ٘خ ُٔ أظد هللا ٌْٝٓ٘ أظد ح٧ك٬ف، ّٝٓ٘خ ظ٤د ؼزخد أَٛ حُـّ٘ش ٌْٝٓ٘ ـز٤ش حُّ٘خز  ًرُي ّٝٓ٘خ حُّ٘ز٢ّ ٌْٝٓ٘ حُ

ّّ ؿ٤َٔ شٝؿش أر٢ ُٜذ ػزيد حُؼيّصٟ ريٖ ػزيد  خُش حُلطذ ٢ٛ أ ّٔ خَُشُ حَُلطَِذ ]ك َّٔ ّٝٓ٘خ خ٤س ٗعخ  حُؼخ٤ُٖٔ ٌْٝٓ٘ َك

خ ُ٘خ ٝػ٤ٌِْ. كبظ٬ٓ٘خ هد ُظٔغ ٝؿخ٤ِٛظ٘يخ ّٔ ٫ طُيدكغ، ًٝظيخد هللا ٣ـٔيغ ُ٘يخ  حُٔطِّذ، ٢ٛٝ أخض أر٢ ظل٤خٕ[ ًؼ٤س ٓ

ُُْٞح ح ْٝ أُ َٝ  ْْ ٌُ ٘ ِٓ َُجَِي  ْٝ ُ ْْ كَؤ ٌُ َؼ َٓ َؿخَُٛدْٝح  َٝ َٛخَؿُسْٝح  َٝ ٖ رَْؼُد  ِٓ ُْ٘ٞح  َٓ َٖ خ حَُِّر٣ َٝ ٠َُ ٓخ ؼّر ػّ٘خ، ٝٛٞ هُٞٚ: " ْٝ ْْ أَ ِّ رَْؼُمُٜ ٧َْزَكخ

.")ظٞزس ٌْ َِّ َؼ٢ٍْ  َػ٤ِِ ٌُ َّٕ هللّاَ رِ ًِظَخِد هللّاِ اِ َُي٠ حَُّ٘يخِض 8/75ح٧ٗلخٍ رِزَْؼٍك ك٢ِ  ْٝ َّٕ أَ ( ك٢ ًظخد هللا، ٝهُٞيٚ طؼيخ٠ُ: "اِ
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  361-357أر٢ نخُذ )ػ٢ِ(: ٜٗؾ حُز٬ؿش، )ظزن ذًسٙ(، ؾ ؾ  ـ حرٖ

50
د ػزدٙ لٖٔ ًظخد "ٜٗؾ حُز٬ؿش". ّٔ  ـ أؿِذ حُّؽسٝف أخرٗخٛخ ػٖ حُّؽ٤خ ٓل

51
  361-357ـ حرٖ أر٢ نخُذ )ػ٢ِ(: ٜٗؾ حُز٬ؿش، )ظزن ذًسٙ(، ؾ ؾ 



 

   

               

 

،")ظيٞزس خٍ ػٔيسحٕ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ُِي٢ب ح َٝ هللّاُ  َٝ ُ٘يْٞح  َٓ َٖ خ حَُِّر٣ َٝ ََٛرح حَُّ٘ز٢ِب  َٝ َٖ حطَّزَُؼُٞٙ  َْ ََُِِّر٣ ٤ِٛ َُي٠ 3/67 رِبِْرَسح ْٝ ( كي٘لٖ ٓيّسس أَ

يخ حكي ّٔ َُي٠ رخُطّخػيش. ُٝ ْٝ يٞح رخُوسحرش ٝطخزس أَ ـُ ٜيخؿسٕٝ ػِي٠ ح٧ٗفيخز ٣يّٞ حُّعيو٤لش رسظيٍٞ هللا ػ٤ِيٚ ٝخُيٚ كَِ ُٔ ظؾَّ حُ

ْٕ ٣ٌيٖ رـ٤يسٙ كخ٧ٗفيخز ػِي٠  ػيٞحْٛ.  ِْيُؾ ريٚ كيخُلّن ُ٘يخ  ٌٝٗيْ، ٝا ْٕ ٣ٌيٖ حُلَ ]حُظّلس ٝحُلٞش رخُّؽ٢ [ ػِي٤ْٜ، كيب

ْٕ ٣ٌٖ ذُي ًرُي كِي٤ط حُـ٘خ٣يش ػ َّ حُخِلخ  كعدص ٝػ٠ِ ًِّْٜ رـ٤ُْض، كب ٤ِيي ك٤ٌيٕٞ حُؼيرز ا٤ُيي: ٝشػٔض أ٢ّٗ ٌُ

َٔخؽٞغ كظ٠ّ أُرخ٣غ ُٝؼُٔس هللّا ُويد أزَ  َٔ حُ ـَ َْ٘ي َػخُزَٛخ، "ٝهَُِض ا٢ّٗ ً٘ض أُهخُ  ًٔخ ٣ُوخُ  حُ ٌِٛس َػ خسٌ ظَخ ٌَ َِْي َؼ طِ َٝ ْ ص "

خل كي٢  ًّ ْٕ ٣ٌٕٞ ٓظِٞٓخل ٓخ ُْ ٣ٌيٖ ؼيخ ْٕ طلمق كخْكظمْلض، ٝٓخ ػ٠ِ حُٔعِْ ٖٓ ؿمخلش ك٢ أ ّّ كٔدكض، ٝأ ْٕ طُر أ

٣  ّْ ظي٢ اُي٠ ؿ٤يسى هفيُدٛخ، ٌُّٝ٘ي٢ أنِويُض ُيي ٜٓ٘يخ رويدز ٓيخ ظي٘ق ٓيٖ ِذًِسٛيخ. ػي ـّ ٘ٚ ٫ٝ ٓسطخرخل ر٤و٤٘ٚ. ٝٛيرٙ ُك

 ،ِٚ وَخطِِِي َٓ َي ٓ٘ٚ، كؤ٣ّ٘خ ًخٕ أػدٟ ُٚ ٝأٛدٟ ا٠ُ  ِٔ ْٕ طُـخد ػٖ ٛرٙ َُسِك ذًسص ٓخ ًخٕ ٖٓ أٓس١ ٝأٓس ػؼٔخٕ كِي أ

 َّٓ ْٖ ررٍ ُٚ ُٗفسطٚ كخظظوؼدٙ ٝحظظٌلّٚ، أَ َّٓ ْٖ حظظ٘فسٙ كظسحخ٠ ػ٘ٚ ٝريّغ حُُٔ٘يٕٞ ا٤ُيٚ كظّي٠ أطي٠ هيدزٙ ػ٤ِيٚ. ًي٬ّ أَ

ُْزَييؤَْض اِ  َٕ ح ٫َ ٣َييؤْطُٞ َٝ َّْ ا٤ََُِْ٘ييخ  ْْ َُِٛيي ِٜ حِٗ َٞ ْخيي ِ٩ِ َٖ ُْوَييخث٤ِِِ ح َٝ  ْْ ٌُ يي٘ ِٓ  َٖ ه٤ِ ِّٞ َؼيي ُٔ ُْ ُ ح .")ظييٞزس ح٧كييصحد ٝهللّا ُوييد ػِييْ "هللاَّ ٫َّ ه٬٤َِِل

ْٕ ًخٕ حُّرٗذ ا٤ُٚ ازؼخ ١ ٝٛدح٣ظ٢ ُيٚ كيُسدَّ ( ٝٓخ ً٘ض ٧ػظرز ٖٓ أ٢ّٗ ً٘ض أ33/18 ٗوْ ػ٤ِٚ أكدحػخل ]حُزدع[، كب

يُق"، ٝٓيخ أز ص ا٫ّ ح٩ـي٬ف ٓيخ حظيظطؼض ٝٓيخ طيٞك٤و٢ ا٫ّ ريخّه ػ٤ِيٚ  ظََ٘فَّ ُٔ َّيشَ حُ هَْد ٣َْعظَل٤ُِْد حُظَّ٘ َٝ ِّٓٞ ٫ ذٗذ ُٚ "

ًِّض.  طٞ

د حظظؼزخز، ٓظي٠ أُل٤يض ر٘ي٢ ػزيد حُٔطِيذ ػيٖ ٝذًسص أّٗٚ ٤ُط ٢ُ ٧ٝـلخر٢ ا٫ّ حُّع٤ق. كِود أللٌض رؼ

"، كع٤َطُِزُي ٓيٖ ططِيذ ٣َٝويُسد  َْ َٔ خ َك ـَ ٤َُْْٜ َِْلْن ح ك٤ٖ "َُزِّْغ ه٬٤َِِْل ٣َ َّٞ خ ُٓ ح٧ػدح  ٗخ٤ًِٖ، ]ٌٗؿ ٝؿزٖ[ ٝرخُّع٤ٞف 

ٜيخؿس٣ٖ ٝح٧ٗفيخز ٝحُظّيخرؼ٤ٖ ُٜيْ ربكعيخٕ ؼيد٣د شكيخْٜٓ، ُٔ  ٓ٘ي ٓخ طعظزؼد. ٝأٗخ ٓسهيَ ٗليٞى كي٢ ؿلليَ ٓيٖ حُ

ُْٜ ٓظعييسر٤ِٖ ظييسحر٤َ حُٔييٞص، أكييذب حُِّوييخ  اُيي٤ْٜ ُوييخ  زرّٜييْ، هييد ـييلزظْٜ ذز٣ّييش ردز٣ّييش، ٝظيي٤ٞف  ُٓ َٝظييخِنغ هَظَييخ

َٖ رِزَِؼ٤ٍد")ظٞزس ٛيٞ   ٤ ِٔ َٖ حُظَّخُِ ِٓ  ٢َِٛ خ  َٓ َٝ / 11ٛخؼ٤ّٔش، هد ػسكَض ٓٞحهغ ٗمخُٜخ ك٢ أخ٤ي ٝخخُي ٝؿّدى ٝأِٛي "

83 ّٝ ٕ حُّّ٘ؿ ٖٓ هع٤ٖٔ، طؼِّن ح٧ ّٞ خ حُؼّخ٢ٗ كل٤ٚ ّٛد  ػ٢ِ ٓؼخ٣ٝش (. ٣ظٌ ّٓ ّْ ٓخ ٝز  ك٢ زظخُش ٓؼخ٣ٝش. أ ٍ ررًس أٛ

 رلسد ٫ طزو٢ ٖٓ أٓسٙ ؼ٤جخل.

ٍ ٓييٖ حُسظييخُش أُل٤٘ييخ ٓؼخ٣ٝيش ٣وييّس رٝٗليٖ اذح  ّٝ ِ٘ييخ حُوعيْ ح٧ ّٓ يدحل ٓييخ طؤ ّٔ ٝطلميي٤ِٚ ػِيي٠ ظييخثس  خـييطلخ  هللا ٓل

لخرش، اذ هّدّ رؼك حُّفلخرش ػ٠ِ ػ٢ِّ، ٝحُـخ٣يش ٓيٖ حُزؽس، ػ٠ِ أّٗٚ ػٔد رخُظّٞحش١ ٓغ ذُي ا٠ُ ر٤خٕ ٓسحطذ حُفّ 

ذُي ٝحللش، كٜٞ ٣س٣د اكوخ  ػ٢ِّ كّن حُخ٬كش، ٣٫ٝظع٠ّ٘ ُٚ ذُي ٓخ ُْ ٣ز٤ّٖ طؤّخس ٓ٘صُش ػ٢ِّ ػٖ ٓ٘خشٍ ؿٔخػيش 

ٖٓ حُّفلخرش. ُود ؿِذ ػِي٠ زظيخُش ػِي٢ّ كي٢ ٛيرح حُٔـيخٍ ح٫ظيظلٜخٓخص ح٩ٌٗخز٣ّيش زحّ ٓيٖ خ٬ُٜيخ ؿؼيَ ٓؼخ٣ٝيش 

ػٖ حُع٘ش حُ٘ز٣ٞش، ُٝظلو٤ن ذُي ػٔد ح٩ٓخّ ك٢ ٝـلٚ ُٔؼخ٣ٝش اُي٠ حظيظؼٔخٍ ـي٤ؾ حُٔزخُـيش حُٔؽيظوّش ٓيٖ  خخزؿخل 

حٌؽ ػيٖ  َّٝ أكؼخٍ طل٤َ ػ٠ِ ـلخص ظِز٤ّش ك٢ حُٔعظٟٞ ح٧خ٬هي٢ّ ٝكي٢ حُٔعيظٟٞ حُيّد٢ّ٘٣ )ٝاّٗيي ُيرَّٛخد كي٢ حُظ٤ّيٚ َز



 

   

               

 

ّٕ ػ٤ِيخل ػٔيد اُي٠ حُٔوخزٗيش ري٤ٖ خٍ حُز٤يض ٝر٘ي٢ أ٤ّٓيش، حُٔوخزٗيش ؼيخِٓش ُِيّرًس ٝح٧ٗؼي٠  حُوفد(، ش  ػ٠ِ ٓيخ طويّدّ أ

 أخ٬ه٤ّش  ٤٘٣ّش )حُّفدم، حٌُرد( ٓظؼخزلش.ُِّٝسحؼد ٝحُّفز٢، ٝهد أهخٜٓخ ػ٠ِ ه٤ْ 

 تُى أييّح آل انثيد

 حٌُّٔرد/ أرٞ ؿَٜ  : حُّفخ م، حُٔؽّسف...ٍحُسظٞ

 ظل٤خٕأظد ح٧ك٬ف/ أرٞ  ٛـ( 3أظد هللا/ كٔصس رٖ ػزد حُٔطِّذ )ص 

 ػؼٔخٕ رٖ ػلّخٕ ٛـ( / ؿصٝس ٓئطش 8هط٤غ ح٤ُد٣ٖ / ؿؼلس رٖ أر٢ نخُذ )ص 

أكؼيييخٍ ػِييي٢ّ ٝٓ٘خهزيييٚ )حُظّميييل٤ش رخُّ٘لط،حُـٜيييخ  كييي٢ ظيييز٤َ 

 هللا،..(

هظ٠ِ ر٢٘ أ٤ّٓش ك٢ ردز 
52

 

 أر٘خ  ٓسٝحٕ رٖ حُلٌْ ٛـ( 61ٛـ( ٝحُلع٤ٖ )ص  50حُلعٖ )ص 

خُش حُلطّذ/ ٛـ( 11)ص  كخنٔش حُّصٛسح  ّٔ ّّ ؿ٤َٔ أخض أر٢ ظل٤خٕ ك أ
53

 

 جذول يقارٌ تيٍ آل انثيد وتُي أييّح في ذصّىر اإلياو عهي تٍ أتي طانة

ّٕ خٍ حُز٤ض ٓلّمِٕٞ ػ٠ِ ر٢٘ أ٤ّٓش ا
54
حُر٣ٖ كخزرٞح ح٩ظ٬ّ ك٢ ؿخ٤ِٛظْٜ، 

55
يش   ٌّ ٝهيد  خِيٞح ك٤يٚ ٣يّٞ كيظق ٓ

ّٔ ٛـ( ٓؼِْٜ ٓؼَ ظخثس أَٛ هس٣ػ حُٔظّٔع٤ٌٖ رآُٜش خرخثْٜ حٌُٔس٤ٖٛ 8) ك٤ٖ ٖٓ حٗظوخّ ٓل ّٞ ظخ ُٔ ، دػ٠ِ ح٩ظ٬ّ أٝ حُ

 ألق ا٠ُ ذُي خسٝؿْٜ ػٖ ـلٞف حُٔع٤ِٖٔ رخسٝؿْٜ ػ٠ِ ػ٢ِّ.

ييد أكو٤ّييش ػِيي٢ّ رخ٬كييش  ًّ ُييض ٓييٖ طؼد٣ييد ٓ٘خهييذ خٍ حُز٤ييض اُيي٠ حُظيير٤ًس رٔؼخُييذ ر٘يي٢ أ٤ّٓييش، ُظئ ّٞ ّٕ حُّسظييخُش طل ا

ق حُٔسظَ )ػ٢ِّ( حُلدع حُظّيخز٣خ٢ّ، كلي٢ ظيو٤لش حُّسظٍٞ ٝكودحٕ ر٢٘ أ٤ّٓش طِي حُٔؽسٝػ٤ّش، ٝك٢ ٛرح حُٔـخٍ ٝظّ 

 ٛـ( حٗظ٠ٜ ح٧ٓس ا٠ُ حُٜٔخؿس٣ٖ  ٕٝ ح٧ٗفخز رلؼَ حُوسحرش حُّظ٢ طفَ حُٜٔخؿس٣ٖ رخُّسظٍٞ.11ر٢٘ ظخػدس )

ّٕ أ٠ُٝ حُّ٘خض رخُّسظٍٞ حُٜٔخؿسٕٝ ٝأًؼسْٛ أكو٤ّش رٚ خٍ ر٤ظٚ، ٤ُٝسّظخ ٛرح حُلْٜ ػٔد  ْٛ ٝر٘خ  ػ٠ِ ذُي كب

ُُيا٠ُ "حُّؽخٛ ْٝ أُ َٝ  ْْ ٌُ ي٘ ِٓ َُجِيَي  ْٝ ُ ْْ كَؤ ي ٌُ َؼ َٓ َؿخَٛيُدْٝح  َٝ َٛيخَؿُسْٝح  َٝ يٖ رَْؼيُد  ِٓ ُ٘يْٞح  َٓ َٖ خ حَُّيِر٣ َٝ ْٞح د حُّد٢ّ٘٣" كٞظق هُٞٚ طؼخ٠ُ: "

 ." ٌْ َِّ َؼ٢ٍْ  َػ٤ِِ ٌُ َّٕ هللّاَ رِ ًِظَخِد هللّاِ اِ ٠َُ رِزَْؼٍك ك٢ِ  ْٝ ْْ أَ ِّ رَْؼُمُٜ  ح٧َْزَكخ

                                                           
52

ّٕ ػ٤ِّخل هظَ ك٢ ردز ٓؼخ٣ٝش( ٝه٤َ هظَ أ٣مخل حُؼخؾ رٖ ظؼ٤د رٖ حُؼيخؾ ريٖ أ٤ّٓيش. حٗظيس كي٢ ذُيي حريٖ  )أخٞ ٛ٘د ر٘ض ػظزش ٝخخٍ ح٤ُُٞد رٖ ػظزش ـ ٗؽ٤س ا٠ُ أ

د ػزد حُِٔي(: حُعي٤سس حُّ٘ز٣ّٞيش،  حز حُلـيس، ن  ّٔ ٖٓ"حُلظ٘يش ؿد٤ُيش حُيد٣ٖ ٝحُع٤خظيش كي٢  181، ٝحُٗظيس ؾ 278، ؾ 1، ؽ2004، حُويخٛسس ٓفيس، 2ٛؽخّ )ٓل

ٌّس"، ُٜؽخّ ؿؼ٤ه، طؼس٣ذ خ٤َِ أكٔد خِ  1993، ر٤سٝص ُز٘خٕ، ٤2َ ٝٓسحؿؼش ٛؽخّ ؿؼ٤ه،  حز حُط٤ِؼش، نح٩ظ٬ّ حُٔز

53
ّْ ُِّسظٍٞ(، ٝهد ٝز  ذًسٛٔخ ك٢ ظٞزس حُٔعد.  ـ أّ ؿ٤َٔ ٢ٛ شٝؿش ػزد حُؼّصٟ حُٔؼسٝف رؤر٢ ُٜذ )ٝٛٞ ػ

54
ٝر٘ي٢ أ٤ّٓيش" ٓيخ٢ُ ُٝويس٣ػ ٝهللا ُويد هيخطِظْٜ ـ ٗوسأ ك٢ حُفللش حُعزؼ٤ٖ ٖٓ ٜٗؾ حُز٬ؿش ه٫ٞل ُؼ٢ِ ٣ز٤ّٖ ٖٓ خ٬ُٚ رؼك أظزخد طٞطس حُؼ٬هش ر٤ٖ ر٘ي٢ ٛخؼيْ 

ّٕ هللا حخظخزٗخ ػ٤ِْٜ كؤ خِ٘خْٛ ك٢ ك٤صٗخ".  ًخكس٣ٖ ٧ٝهخطِْٜ٘ ٓلظ٤ٖٗٞ]...[ ٝهللا ٓخ ط٘وْ ّٓ٘خ هس٣ػ ا٫ّ أ

55
ر٘ي٢ أ٤ّٓيش، ٝٓيْٜ٘: ػو٤يَ ريٖ أري٢ ـ ٫ طخِٞ ٛرٙ ح٫طٜخٓخص ٖٓ طلخَٓ، كِود كخزد ر٘ٞ ٛخؼْ حُّسظٍٞ هزَ ٣ّٞ ردز ٣ّٝٞ ردز ٝرؼد ريدز، ؼيؤْٜٗ كي٢ ذُيي ؼيؤٕ 

خ حُّسظٍٞ ٝٗٞكَ رٖ حُلخزع رٖ ػزد حُٔطِذ ّٔ  (.... نخُذ أخٞ ػ٢ِّ ٝحُؼزّخض ٝأرٞ ُٜذ ػ



 

   

               

 

ّٕ ـلش ح٣٩ٔخٕ  ٝحُٜـسس ٝحُـٜخ  ك٢ ظيز٤َ هللا أٓيٞز ليسٝز٣ّش ٫ طؼويد  ٜٝٗيخ حُٞزحػيش، ًٝؤّٗ٘يخ ر٤ّ٘ض ح٣٥ش أ

ًّس ٓؼخ٣ٝش رخكظوخ ٙ ٝحكظوخ  ر٢٘ أ٤ّٓش طِي حُّفلخص، كٜيٞ ُيْ ٣ُٜيخؿس ُٝيْ ٣ُـخٛيد، ريَ كيخزد حُٔعي٤ِٖٔ، ُٝيْ  رؼ٢ِّ ٣ر

ٌّش، كَٜ ًخٕ حخظ٤خز ػ٢ِّ ُٜرٙ ح٣٥ش ٗخرؼخل ٖٓ طؤ٤ًدٛخ أك و٤ّيش أُٝي٢ ح٧زكيخّ رخ٬كيش حُّسظيٍٞ أّ ٣ُعِْ ا٫ّ ٣ّٞ كظق ٓ

٧ّٜٗخ طرًس ؼسٝنخل ٣لظودٛخ ٓؼخ٣ٝش؟
56

 

ًِظَيخِد هللّاِ"، هيٍٞ ٣لظٔيَ أًؼيس ٓيٖ طؤ٣ٝيَ، اذ ٣ـيذ  َُي٠ رِيزَْؼٍك كِي٢  ْٝ ْْ أَ ِّ رَْؼُميُٜ ُُْٞح ح٧َْزَكخ ْٝ أُ َٝ هُٞٚ طؼخ٠ُ: "

َّ ٓييٖ ُييٚ  ـييِش  ٣ٞٓييش أٝ ػسه٤ييش أٝ ٓرٛز٤ييش أٝ ػ٤ِ٘ييخ طزيي٤ّٖ حُٔوفييٞ  رييـ"أ٢ُٝ ح٧زكييخّ"، ٛييَ ٛييْ خٍ حُز٤ييض أّ ًيي

 ػوخثد٣ش. 

ّٕ ح٣٥ش طظؼِّن رٞزحػش ح٧ظ٬ف، ٢ٛٝ طزسش أ٤ٔٛيش حُوسحريش حُد٣ّٞٓيش، كخ٣٥يش ٗصُيض كي٢ ؼيؤٕ حُّصر٤يس ريٖ  ذُي أ

حّ حُّر١ خخ٠ حُّسظٍٞ ّٞ ٛـ(،53ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ًؼذ رٖ ٓخُي ) حُؼ
57
اذ "هخٍ حُّصر٤س: ُويد زأ٣يض ًؼزيخل أـيخرظٚ حُـسحكيش  

رؤكد، كوِض ُٞ ٓخص كخٗوطغ ػٖ حُّد٤ٗخ ٝأِٜٛيخ ُٞزػظيٚ ك٘صُيض ح٣٥يش، كفيخزص حُٔٞحز٣يغ رؼيد ٨ُزكيخّ ٝحُوسحريخص 

ئحخخس". ُٔ ٝحٗوطؼض طِي حُٔٞحز٣غ ك٢ حُ
58
  

ّٕ ٛرح حُّعزذ رفسف حُّ٘ظس ػٖ ـّلظٚ ٖٓ ًررٚ ا
59
٧هيخزد أـيلخد حُّفيِش ٣ـؼَ حُٞزحػش ٓوظفسس ػ٠ِ ح 

 حُّد٣ّٞٓش  ٕٝ ؿ٤سْٛ رٔخ ك٢ ذُي حُٔظآخ٤ٖ ك٢ ح٩ظ٬ّ، كٔخ رخُي رخُّر٣ٖ أؼسًٞح ٝكخزرٞح حُّسظٍٞ ٝحُٔع٤ِٖٔ؟

ّٕ ٛييرٙ ح٣٥ييش ط٘ليي٢ ػييٖ ٓؼخ٣ٝييش كييّن حُخ٬كييش رٔييخ ٛيي٢ ٤ٓييسحع خٍ حُز٤ييض ػييٖ حُّسظييٍٞ، ا
60
ّٕ حُٔعييؤُش   ػِيي٠ أ

ٖ  ٕٝ حُظّفس٣ق ررُي.طظـخٝش ٓؼخ٣ٝش ُظطٍٞ ظخثس حُخِلخ  حُّعخرو٤
61

 

                                                           
56

َّ ٖٓ أر٢ ظل٤خٕ ٝحر٘ٚ ٓؼخ٣ٝش ك٢ ؿصٝس ٖٓ ؿصٝحص حُسظٍٞ رؼد كظق ٌٓش، ٓيٖ ذُيي ٓؽيخزًش ٓؼخ٣ٝيش كي٢ ك٘ي٤ٖ ّٕ ـ طؽ٤س ًظذ حُظخز٣خ ا٠ُ ٓؽخزًش ً ، ريَ ا

 ػد٣دس طئًد كودحٕ أر٢ ظل٤خٕ ػ٤٘٤ٚ ك٢ طِي حُـصٝحص.أخزخزحل 

57
ِٖ حُخصزؿ٢ ح٧ٗفخز١، ٝٛٞ ؼخػس ٖٓ ؼؼسح  حُسظٍٞ، ٝط٘وَ ًظذ حُظّخز٣خ ٝحُع٤سس أّٗٚ ٖٓ حُٔـ  ظخِّل٤ٖ ػيٖ ٛٞ ًؼذ رٖ ٓخُي رٖ أر٢ ًؼذ ػٔسٝ رٖ حُو٤َْ

ي طزٞى حُّر٣ٖ ٗصٍ ك٤ْٜ هُٞٚ طؼخ٠ُ: َُوَد طَّخَد هللاُ َػ٠َِ حَُّ٘ز٢ِِّ  ِّٓ خَ  ٣َِص٣يُؾ هُُِيُٞد كَِس٣يٍن  ًَ خ  َٓ ٖ رَْؼِد  ِٓ ُُْؼْعَسِس  َٖ حطَّزَُؼُٞٙ ك٢ِ َظخَػِش ح ح٧ََٗفخِز حَُِّر٣ َٝ  َٖ َٜخِؿِس٣ ُٔ ُْ ح َّْ طَيخَد َٝ ْْ ػُي ُْٜ٘

َٖ ُخِِّلُْٞح َكظ٠َّ اَِذح َلخهَْض َػ٤َِْ  َػ٠َِ حُؼ٬ََّػَِش حَُِّر٣ َٝ  ٌْ ِك٤ ْْ َزُإٌٝف زَّ ِٜ ُ رِ ْْ اَِّٗٚ ِٜ َّْ َػ٤َِْ ِٚ ػُي َٖ هللّاِ ا٫َِّ ا٤َُِْي ي ِٓ يؤَ  ـَ ِْ َٓ ظَ٘بيْٞح إَٔ ٫َّ  َٝ  ْْ ْْ أَٗلُُعيُٜ ِٜ َليخهَْض َػَِي٤ْ َٝ خ َزُكزَيْض  َٔ ُْ ح٧َْزُق رِ ِٜ
ُْ )حُظٞرش  ِك٤ حُد حُسَّ َّٞ َٞ حُظَّ َّٕ هللّاَ ُٛ ْْ ٤َُِظُٞرُْٞح اِ ِٜ  (.118-9/117طَخَد َػ٤َِْ

58
 148ؾ  أظزخد حُ٘صٍٝ، )ظزن ذًسٙ(، حُع٤ٞن٢ )ؿ٬ٍ حُد٣ٖ(: ُزخد حُ٘وٍٞ ك٢ـ 

59
ّٕ ٓئحخخس حُصر٤س ُْ طٌٖ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ًؼذ رٖ ٓخُي، رَ ًخٗض ر٤٘ٚ ٝري٤ٖ ػزيد هللا ريٖ ٓعيؼٞ  كي٢ ٌٓيش، ٝر٤٘يٚ )حُصر٤يس( ٝري٤ٖ َظي ش ريٖ ـ ٗؽ٤س ا٠ُ أ شَ ريٖ ظي٬َّٓ َٔ َِ

خ ًؼذ رٖ ٓخُي كود خخ٠ حُّسظٍٞ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ نِلش رٖ ػز٤د هللا. حُٗظس ك ّٓ ْهػ. أ ٛيـ(: أظيد حُـخريش كي٢ ٓؼسكيش حُّفيلخرش، 630ح٧ػ٤يس )ػيص حُيّد٣ٖ( )ص ٢ ذُي حريَٖٝ

يخز ـّ د ػزد حُٔ٘ؼْ حُزس١ ٝػزد حُلظّخف أرٞ ظّ٘ٚ ٝؿٔؼش نيخٛس حُّ٘ ّٔ ّٞق ٝػخ ٍ أكٔد ػزد حُٔٞؿٞ ، هّدّ ُٚ ٝهّسظٚ ٓل د ٓؼ ّٔ ،  حز حٌُظيذ حُؼ٤ِّٔيش، طلو٤ن ػ٢ِ ٓل

 461، ؾ4ٓؾ، ر٤سٝص ُز٘خٕ، )  ص(، 1ن

60
ّٕ "ٓيخ ًيخٕ ٣وِين ح٧ٓي٤٣ٖٞ أًؼيس ] ٓيٖ أ١ ؼي٢   181ر٤ّٖ ٛؽخّ ؿؼ٤ه ك٢ ؾـ  يس"، )ظيزن ذًيسٙ(، أ ٌّ ٖٓ "حُلظ٘ش ك٢ ؿد٤ُش حُد٣ٖ ٝحُع٤خظش كي٢ ح٩ظي٬ّ حُٔز

  حُّدّ حُوس٣ذ ؿّدحل حُّر١ ًخٕ ٣سره ػ٤ِخل رخُ٘ز٢". خخس[ ٛٞ زحره

61
ّٕ حُؼزخض نِذ ٖٓ ػ٢ِّ رعه ٣دٙ ٤ُزخ٣ؼٚ أ٤ٓسحل ُِٔئ ْٕ ُلع حُّسظٍٞ أٗلخظٚ ح٧خ٤سس -٤ٖ٘ٓـ ٣ُسٟٝ أ كويخٍ ػِي٢ّ "ٝٓيٖ ٣طِيذ ٛيرح ح٧ٓيس ؿ٤سٗيخ". أليق  -رؼد أ

ٛـ(. ٗو٬ل ػٖ حُـخرس١ )ٓلٔد ػخرد(: حُيد٣ٖ ٝحُّدُٝيش ٝططز٤ين حُّؽيس٣ؼش، ظِعيِش 13ا٠ُ ذُي ٓخ ذًسطٚ ًظذ حُظّخز٣خ ٖٓ طؤخس ػ٢ِّ أ٣ّخٓخل ػ٠ِ ٓزخ٣ؼش أر٢ رٌس )ص

 ٝٓخ رؼدٛخ. 16، ؾ1996، ر٤سٝص ُز٘خٕ، 1حُلٌس حُؼسر٢، ٓسًص  زحظخص حُٞكدس حُؼسر٤ّش، نحُؼّوخكش حُو٤ّٓٞش/ همخ٣خ 



 

   

               

 

خ ح٣٥ش حُؼّخ٤ٗش ٢ٛٝ هُٞٚ طؼخ٠ُ ك٢ خٍ ػٔسحٕ  ّٓ ٠َُ حَُّ٘يخضِ  :3/68أ ْٝ َّٕ أَ َٛيَرح حَُّ٘زِي٢ب  "اِ َٝ َٖ حطَّزَُؼيُٞٙ  َْ ََُِّيِر٣ ٤ِٛ رِيبِْرَسح

"، ك٢ٜ طؽخزى ح٣٥ش حُّعخروش ك٢ ح٩ؼخزس ا٠ُ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ٢ُِب ح َٝ هللّاُ  َٝ ُْ٘ٞح  َٓ َٖ خ حَُِّر٣ حُليّن"، ر٤يد أّٜٗيخ طويّٞ ػِي٠  "أُٝي٢ َٝ

ٍ حُّفيسحع ري٤ٖ  ّٞ "، ٝرٜيرح حُٔؼ٘ي٠ طلي َٖ ٤ِ٘ ِٓ يْئ ُٔ ُْ ُِي٢ب ح َٝ ّٕ "هللّاَ  يد أ ًّ كفَ ٝحلق ر٤ٖ حُّر٣ٖ خٓ٘ٞح ٝؿ٤سْٛ، ٢ٛٝ طئ

َّ نسف ٜٓ٘ٔخ رخُخ٬كيش اُي٠ ـيسحع ري٤ٖ ه٤ٔظي٤ٖ ٓظ٘يخكسط٤ٖ ٛٔيخ ح٣٩ٔيخٕ  ػ٢ِّ ٝٓؼخ٣ٝش ٖٓ ـسحع ػ٠ِ أكو٤ّش ً

 ٝحٌُلس.

خ حُوعْ  ّٓ حُؼّخ٢ٗ ٖٓ حُسظخُش كود ُخّفيؿ ُز٤يخٕ ٓلخظيٖ ػِي٢ّ ٓيٖ ؿٜيش، ٝطّٞػيد ٓؼخ٣ٝيش ٓيٖ ؿٜيش ػخ٤ٗيش، اذ أ

ْْ أٛيَ حُليسد  ّْ ـيلخص خٍ حُز٤يض؛ كَُٜي ًّسحل خفئٚ ريؤٛ يَ ػِي٠ هللا، ٓير ًّ ظٞ ُٔ ُٔفيِق حُ ز ػ٢ِّ ٗلعٚ كي٢ ٤ٛيؤس حُ ّٞ ـ

َٕ ػ٘ييد ا رييخز ؿ٤ييسْٛ ػٜ٘ييخ، ٝهييد ػٔييد ػِيي٢ّ اُيي٠ حظييظخدحّ ػزييخزحص طيير ٞ ُٓ وييِد ُٔ ًّس رلظييسس ر٘ييخ  حُّدُٝييش ح٩ظيي٤ٓ٬ّش، حُ

ٝـسحع حُّسظٍٞ ٓغ هس٣ػ )رو٤خ س أر٢ ظل٤خٕ ٝحر٘ٚ ٓؼخ٣ٝش(، كبذح رخ٧ٗفخز ٝحُٜٔخؿس٣ٖ ٓـظٔؼٕٞ كيٍٞ ػِي٢ّ، 

ٝهد حؿظٔؼٞح ٖٓ هزَ كٍٞ حُّسظٍٞ، ٝاذح رـ٘د ػ٢ِّ "ذز٣ّش ردز٣ّش"، ٫ ٣طِزٕٞ ؿ٤يس ٗفيسس حُليّن أٝ حُّؽيٜخ س كي٢ 

 ظز٤َ هللا.

ِٛي٢َ ٝك٢ ٛرح ح يخ  َٓ َٝ ُٔسِظَ ح٣٥ش حُوسخ٤ٗش حُؼّخُؼش ٝحُؼّٔخ٤ٖٗ ٖٓ ظٞزس ٛٞ ، ٝك٤ٜخ هُٞٚ طؼخ٠ُ: " ُٔـخٍ ٝظّق حُ

َٖ رِزَِؼ٤ٍد"، ٝهد طؼِّوض ح٣٥ش ك٢ حُّّ٘ؿ حُوسخ٢ّٗ رآٍ ُٞن حُّر٣ٖ ُػسكٞح رخزطٌخد حُلخكؽش ٝاط٤خْٜٗ حُّسؿيخٍ  ٤ ِٔ َٖ حُظَّخُِ ِٓ

 ٕٝ حُّ٘عخ ،
62
ُ٘ميٍٞ "،كٌخٕ حُؼوخد ح٢ُّٜ٩ ػو  َّٓ  ٍَ ٤ ِـّ ٖ ِظي ِّٓ خَزٍس  ـَ سحل طٔؼَّ ك٢ اٗصحٍ "ِك ّٓ خرخل ٓد

63
يخ ًظيخد ػِي٢ّ   ّٓ أ

ئّٗغ "ٛي٢" ٣ؼيٞ  ػِي٠ حُّعي٤ٞف حُّظي٢ ظ٤عيظخدٜٓخ )ػِي٢ّ( كي٢ ٓلخزريش ٓؼخ٣ٝيش  ُٔ كـؼَ حُّم٤ٔس حُٔلس  حُـخثذ حُ

ّٖ حظييظزدحُٚ حُلـييخزس  رخُّعيي٤ق ٫ ٣ؼ٘يي٢ طزييّدٍ كخٓييَ ُييٞح  "حُظّييخ٤ُٖٔ"، ك٤فييزق حُّعيي٤ق رييد٫ل ٓييٖ حُلـييخزس، ٌُٝيي

حُٔفدز، ك٬ٌٛٔخ ـخ ز ػيٖ حُيّرحص ح٤ُٜ٩ّيش، كخُّعي٤ٞف ح٤ُٜ٩ّيش حُزدز٣ّيش ؿؼِيض ٓيٖ ػِي٢ّ كي٢ ٓويخّ ح٧ٗز٤يخ ، كٜيٞ 

ٜخ نخػظٚ ه حُّر١ ٣عخٗدْٛ ٣ٝوق ا٠ُ ؿخٗزْٜ، كْٜ "كصد هللا" حُّير١ ظي٤وٜس  ّٔ ٣ؽخزًْٜ ك٢ ؿِٔش ٖٓ حُّفلخص؛ أٛ

 "كصد حُّؽ٤طخٕ".

٠َُ حُّ٘خض رخُّسظٍٞ كِجٖ ًخٕ ػ٢ِّ  ْٝ َُي٠ حُّ٘يخض  أَ ْٝ ّٕ ٓؼخ٣ٝيش أَ ٝٓخ ٣ٔظخش رٚ ٓيٖ كعيٖ ح٧خي٬م ٌٝٓخزٜٓيخ، كيب

 رخخُٚ ٝأخ٤ٚ ٝؿّدٙ حُّر٣ٖ ٝهؼض ك٤ْٜ ٗفخٍ حُٔع٤ِٖٔ ٣ّٞ ردز.

ّٕ ٛرٙ حُٔوخرِش طز٤ّٖ رؼك ح٤ُ٥خص حُٔؼظٔدس ك٢ طٞظ٤ق حُّؽخٛد حُّد٢٘٣، كخ٩ٓخّ ػ٢ِّ ٣ُخّفؿ  ٫ُيش حُؽيخٛد  ا

ُٔعظؽٜد رٜخ ٓظؼِّوش ك٢ ّٕ ح٩ٓيخّ  حُد٢٘٣، كخ٣٥ش حُ "حُوسخٕ حٌُس٣ْ" رؼخٓش حُٔع٤ِٖٔ حُر٣ٖ خخ٠ حُّسظٍٞ ر٤يْٜ٘، ر٤يد أ

                                                           
62

ْْ َُظَؤْ  ٌُ َّ َٖ اِٗ ٤ ِٔ َُْؼخَُ ٖ ح ِّٓ ْٖ أََكٍد  ِٓ ٌُْ رَِٜخ  خ َظزَوَ َٓ ُْلَخِكَؽشَ  َٕ ح ِٚ أَطَؤْطُٞ ِٓ ْٞ ٍَ ُِوَ ُُٞنلخل اِْذ هَخ َٝ ِٕ حَُِّ٘عخ  رَيـ  ٝ ُ ٖ ِّٓ سل  َٞ ْٜ ٍَ َؼ َؿخ َٕ حُسِّ َٕ ح٧ػيسحف طُٞ ْعيِسكُٞ ٓب  ٌّ ْٞ ْْ هَي -80/  7َْ أَٗيظُ

81 

63
 َٓ َّٞ َع ٓب َُّٓ٘مٍٞ    ٍَ ٤ ِـّ ٖ ِظ ِّٓ خَزسل  ـَ طَْسَٗخ َػ٤ََِْٜخ ِك ْٓ أَ َٝ َِْ٘خ َػخ٤ََُِٜخ َظخكََِِٜخ  ُسَٗخ َؿَؼ ْٓ خ َؿخ  أَ َّٔ َٖ رِزَِؼ٤ٍد ٛٞ  ـ كََِ ٤ ِٔ َٖ حُظَّخُِ ِٓ  ٢َِٛ خ  َٓ َٝ  83-82/  11شل ِػَ٘د َزرَِّي 



 

   

               

 

ؿؼِٜخ ٓظّفِش رآٍ حُز٤ض  ٕٝ ؿ٤سْٛ، ألق ا٠ُ ذُي أّٗ٘خ ٝؿدٗخٙ ٣ؼٔد ا٠ُ طٞظ٤غ  حثسس ٓـخ٫ص حُلٌْ، كخسؿ٘خ 

حُٔخٍ...( ا٠ُ ٗٞع ؿد٣يد ٓيٖ ح٤ُٔيسحع ٛيٞ ٤ٓيسحع "حُخ٬كيش/ ٓؼٚ ٖٓ  حثسس ح٤ُٔسحع حُٔخ ١ّ حُٔلعٞض )ح٧زق/

حُّعِطش حُّد٤٘٣ّش".
64

 

ّٕ حُّ٘فٞؾ حُّظ٢ ط٘خُٝ٘خٛخ ػ٠ِ حخظ٬ف أؿ٘خظٜخ ؼد٣دس ح٫ُظفخم رخُلويَ حُّع٤خظي٢ّ، كي٢ ٓعيظٟٞ ٓعيخثِٜخ  ا

 ؿؼ٤ّخص. ٝهمخ٣خٛخ، ٢ٛٝ ػ٠ِ ـِش رخُّ٘ؿ حُد٢ّ٘٣ ك٢ ٓعظٟٞ حُؼ٬هخص حُ٘ف٤ّش ٝك٢ ٓعظٟٞ حُٔس

ل ك٢ كمٖ حُّّ٘ؿ حُٔوّدض، ك٬  ل ٝكٌس٣ّخ ل ٝظ٤خظ٤ّخ ٫ٝ ؿسٝ ك٢ ذُي، كخُؼّوخكش حُؼسر٤ّش ح٩ظ٤ٓ٬ّش ٗؽؤص حؿظٔخػ٤ّخ

ٓـخٍ ُِلد٣غ ك٢ انخز حُؼّوخكش حُؼسر٤ّش حُود٣ٔش ػٖ كفَ ر٤ٖ حُّد٣ٖ ٝحُّع٤خظش...، كٔئّظعش حُخ٬كش ُْ طٌٖ ٓئّظعش 

ش ظ٤خظ٤ّش حؿظٔخػ٤ّش...، كخُخ٤ِلش ٛٞ ح٩ٓخّ ٝأ٤ٓس حُٔئ٤ٖ٘ٓ، ٌُّٝ٘ٚ أ٣مخ حُّسحػي٢  ٤٘٣ّش رودزٓخ ًخٗض ٓئّظعش  ٣ٞ٤ّٗ 

ٝـخكذ حُّعِطخٕ.
65

 

  ّٕ ّٕ كمٞز حُّؽخٛد حُّد٢٘٣ ك٢ ٓظٖ حُخطخد حُّع٤خظ٢ حُود٣ْ أٓس ٓيؤُٞف، ريَ ا خ طوّدّ ذًسٙ ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ ا ّٔ ٓ

ّٕ حُؼيسد حُويدح٠ٓ حؼيظسنٞح كي٢ 255حُـخكع )ص  ْٕ طٌيٕٞ ٓص حٗيش رآ٣يخص ٓيٖ "حُويسخٕ ٛـ( حٗظ٠ٜ اُي٠ أ حُخطيذ أ

ْٕ ٣ٌيٕٞ كي٢ حُخطيذ ٣يّٞ حُلليَ ٝكي٢ حٌُي٬ّ ٣يّٞ  عيظٔغ روُٞيٚ: "ًٝيخٗٞح ٣عظلعيٕ٘ٞ أ ُٔ حٌُس٣ْ" ًي٢ ٣عظلعيٜ٘خ حُ

حُـٔغ خ١ ٖٓ حُوسخٕ".
66

 

 ط٘ظ٢ٔ حُّ٘فٞؾ حُؼ٬ّػش حُّظ٢ ػخُـ٘خٛخ ا٠ُ ر٤٘ظ٤ٖ ػوخك٤ظ٤ٖ ٓخظِلظ٤ٖ: كخُخطزش  زؿ٘يخ ػِي٠ حػظزخزٛيخ ؼي٬ٌل  

خ حُّسظخُش ك٢ٜ ا٠ُ ػخُْ حُظّيد٣ٖٝ ٝحُظّٞػ٤ين أهيسد، ٝهيد ٗؽيؤ ػيٖ ٛيرح ح٫خيظ٬ف  ّٓ ٖٓ أؼٌخٍ حُّ٘فٞؾ حُّؽل٣ّٞش، أ

ٍ ٓييٖ حُّ٘فييٞؾ ًخٗييض حُو٤ٔييش حُلـخؿ٤ّييش ُِّؽييخٛد ٓسطزطييش رييٞػ٢  ّٝ ع كيي٢ ر٤٘ييش حُّؽييخٛد حُييّد٢ّ٘٣، كخُّفيي٘ق ح٧ ّٞ ط٘يي

ُٔعظؽٜد ك٤ٚ، ك٢ ظوزَ/حُّعخٓغ رٔخ٤ّٛش حُّّ٘ؿ حُ ُٔ كخكظٞص خطزش ح٩ٓيخّ  ٓخ ٣ظؼِّن رخ٣٥خص حُوسخ٤ّٗش ٝرؤهٞحٍ حُّسظٍٞ حُ

 ْٕ ػ٬ٓخص ٗف٤ّش )أٗصٍ هللا ظزلخٗٚ،..  كوخٍ حُّسظٍٞ، كوِض ٣خ زظٍٞ هللا،...(، ٖٝٓ ؼؤٕ ٛرٙ حُؼ٬ٓيخص حُّ٘في٤ّش أ

ّٕ ح٬ٌُّ حُّر١ ظ٤ُِو٠ ػ٤ِٚ اّٗٔيخ ٛيٞ ٣٘ظٔي٢ اُي٠ حُيّرحص ط٘زّٚ ظوزَ أٝ حُّعخٓغ ا٠ُ أ ُٔ ظؼخ٤ُّيش ]أٝ اُي٠ حُّ٘زي٢[ ٝٓيخ  "حُ ُٔ حُ
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ٌّس، )ظزن ذًسٙ(، ؾ حُٗظـ   38س ؿؼ٤ه )ٛؽخّ(: ؿد٤ُش حُد٣ٖ ٝحُع٤خظش ك٢ ح٩ظ٬ّ حُٔز

65
د ػخرد حُـخرس١ ك٢ حُّد٣ٖ ٝططز٤ن حُؽس٣ؼش )ظزن ذًسٙ( اُي٠ ٝػي٢ حُٔعي٤ِٖٔ ح٧ٝحثيَ رظيدحخَ حُزؼيد حُيّد٢٘٣ رخُزؼيد٣ٖ حُّع٤خظي٢ ّٔ ٝح٫ؿظٔيخػ٢. ٝهيد  ـ أؼخز ٓل

 ٝٓظ٤ّٔصحل.كَِّ حُـخرس١ ٛرٙ حُٔعؤُش طل٬٤ِل ؼخك٤خل 

66
 15، ؾ 1ـ ٗو٬ل ػٖ رٖ ػ٤ّخ  )ٓسح (: ٓدٝٗش حُّؽٞحٛد ك٢ حُظّسحع حُز٬ؿ٢ حُؼسر٢ّ، ) ظزن ذًسٙ(، ٓؾ 



 

   

               

 

٣لسلٚ ٛرح حُّّ٘ؿ حُٔخفٞؾ ٖٓ ط٤ّٜئ ٓؼ٤ّٖ ُظوزِّٚ ٣خظِق ػٖ ح٤ٌُل٤ّش حُّظ٢ طُظوزَّ رٜيخ حُّ٘فيٞؾ حُّفيخ زس ػيٖ 

.حُزؽس"
67

 

خ ٗفٞؾ حُّف٘ق حُؼّخ٢ٗ،  ّٓ ُٔٞؿٜش اُي٠ ٓؼخ٣ٝيش -أ كويد خِيض ٓيٖ أكخ ٣يغ حُّسظيٍٞ  -ٝٗؼ٢٘ ررُي حُّسظخثَ حُ

 فس ح٩ٓخّ ػ٠ِ طٞظ٤ق ح٣٥خص حُوسخ٤ّٗش، ٝٛٞ أٓس ٣ؼ٤س ح٫ٗظزخٙ ٣ٝدػٞ ا٠ُ حُظّعخإٍ ػٖ ح٧ظزخد.ٝأهٞحُٚ، اذ حهظ

ُٔسظيَ ػِي٠ ٝػي٢ رؽيسٝن حُٔويخّ حُير١ ٣فيَ ر٤٘يٚ ٝري٤ٖ  ّٕ حُٔعؤُش كي٢ طويد٣سٗخ ٫ طؼيٞ  اُي٠ ٓفيخ كش، كخُ ا

ُٔسظَ ا٤ُٚ، كٔؼخ٣ٝش ٤ُط ٖٓ أطزخع ح٩ٓخّ، رَ ٛٞ ٖٓ أُّد حُخفّٞ، ُٖٝ ٣وزَ رؤ١ّ أهٞحٍ طُ٘عذ ا٠ُ حُّسظٍٞ ٖٓ  حُ

ًّد حخظ٤خزٙ ُؼ٢ِّ خ٤ِلش ُٚ، رَ اّٗٚ ظ٤وخرَ حُّدػٞس ريدػٞس ٓؼِٜيخ، كلي٢ أظيد حُـخريش كي٢ ٓؼسكيش حُّفيلخرش  ْٕ طئ ؼؤٜٗخ أ

"630ٗوَ حرٖ ح٧ػ٤س)ص  ْٖ ٤ُّض كَؤَْكِع ُٝ  ْٕ ّٕ حُّسظٍٞ هخٍ ُٚ ٣ٞٓخل: "ا .ٛـ( كد٣ؼخل ٓس٣ّٝخل ػٖ ٓؼخ٣ٝش ٣وٍٞ ك٤ٚ ا
68

 

 ّٕ َّ ذُي ٓخ ؿؼِٚ ٣وظفس ك٢ ٓسحظ٬طٚ ا٠ُ ٓؼخ٣ٝش ػ٠ِ طٞظ٤ق ح٣٥خص ا ل ًخٕ ٝحػ٤خل رٜرٙ حُـٞحٗذ، ُٝؼ ػ٤ِّخ

 حُوسخ٤ّٗش، ٧ّٜٗخ طفدز ػٖ ّٗؿ ٣٫ٌٖٔ حُوٍٞ رٞلغ خ٣خطٚ.

ُٔسظيَ رٜيْ أػّيسص كي٢ أٗيٞحع حُّؽيٞحٛد حُّد٤٘٣ّيش  ُٔسظيَ ا٤ُيٚ ٝـيِش حُ ّٕ حخظ٬ف حُٔويخّ ٣ّٞٛٝيش حُ ٖٓ حُٞحلق أ

ػٜخ )خ٣خص هسخ٤ّٗش/ أكخ ٣غ حُّسظٍٞ( حؼظسًض ك٢ حُـخ٣ش، ك٢ٜ طسّٝ ٓ٘ق حُٔٞظّ  ّٞ ّٕ ٛرٙ حُّؽٞحٛد زؿْ ط٘ لش، ػ٠ِ أ

 أهٞحٍ ح٩ٓخّ ٝخزحثٚ ٓفدحه٤ّش طدّػْ ٓٞهلٚ حُّع٤خظ٢ّ.

 َّ َّٓ ك٢ حُّ٘فٞؾ حُّظ٢ ػخُـ٘خٛخ ٣ِلض حٗظزخٛٚ ؿِٔش ٖٓ ح٬ُٔكظخص طظؼِّن رـ"حُّؽخٛد حُّد٢٘٣"، ُٝؼي ظؤ ُٔ ّٕ حُ ا

ّْ طِي ح٬ُٔكظخص:   أٛ

ل رٖ أر٢ نخُذ ٣ٞظّق أهٞحٍ حُّسظٍٞ ش٣خ س  ـ حُّؽخٛد حُّد٢ّ٘٣ ُْ ٣وظفس ػ٠ِ لسد ٝحكد، كٞؿدٗخ ح٩ٓخّ ػ٤ِّخ

ُٔسظَ ا٤ُٚ ٝـِظٚ رخ٩ٓخّ. ْٕ طٌٕٞ حُٔعؤُش ٓظؼِّوش ر٣ّٜٞش حُ  ػ٠ِ طٞظ٤لٚ ٣٦ُخص حُوسخ٤ّٗش، ٝهد هّدزٗخ أ

ظّلض ط - ُٝ ّٕ أًؼس حُّؽٞحٛد حُّظ٢  ُٔسِظَ أٝؿد ُٜخ ظ٤خهخص ٝأظزخد ، ّْ كفِٜخ ػٖ ّظ٤خهخطٜخ حُّ٘ف٤ّش ح٧ـ٤ِشا كخُ

 ٗصٍٝ ؿد٣دس.

ٞظّلش ك٢ ٗفٞؾ ح٩ٓخّ ػ٢ِّ رٖ أر٢ نخُذ طعظدػ٢ ؼٞحٛد  ٤٘٣ّش أخسٟ ؿ٤س ٓفّسف رٜخ  - ُٔ ّٕ حُّؽٞحٛد حُ ا

 حُٔفّسف رٜخ. ك٢ ٓظٕٞ ٗفٞؾ ح٩ٓخّ، ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ طز٤ّٖ اؼخزحص ًؼ٤سس طل٤َ ػ٠ِ ٛرٙ حُّؽٞحٛد ؿ٤س

                                                           
67

خ ١(: ك٤٘خص هفؿ ح٧ٗز٤خ  ك٢ حُظّسحع حُؼسر٢ّ،  حز ٓع٤ٌِخ٢ٗ، نـ حُٗظس  ّٔ  97، ؾ 2007، طٞٗط1حُٔعؼٞ ١ )ك

68
ْٕ ٣ٌيٕٞ ٛيرح حُليد٣غ هيد ظٜيس كي٢ كظيسس حُّدُٝيش 204، ؾ 5حرٖ ح٧ػ٤س )ػص حُد٣ٖ(: أظد حُـخرش ك٢ ٓؼسكش حُّفلخرش )ظيزن ذًيسٙ(، ٓيؾ ـ حُٗظس ، ٫ٝ ٗعيظزؼد أ

 ح٣ٞٓ٧ّش رٞـلٚ ٓزسزحل  ٤٘٣ّخل ٣ؽّسع ُو٤خّ  ُٝش ر٢٘ أ٤ّٓش.



 

   

               

 

يخ ٣ظطِّيذ ّٓ٘يخ حُيٞػ٢  - ّٔ ل ٛٞ ك٢ ح٧ـَ ٖٓ أهٞحٍ حُّ٘ز٢ّ ؼؼ٤ذ ػ٤ِٚ حُّع٬ّ، ٓ ُود ٝظّق ح٩ٓخّ ؼخٛدحل هسخ٤ّٗخ

ٍ، ؼخٛد رؽس١ّ )زؿْ ًٞٗٚ ه٫ٞل ُ٘ز٢ّ(، كخه ػ٘دٓخ ٣ظّخر ٖٓ هٍٞ ٗز٤ّٚ ؼؼ٤ذ ؼخٛدحل، كرُي ٢ٌُ ٣ؽّد  ّٝ رٔسؿؼٚ ح٧

خ  ّٓ د، أ ّٔ ح٩ٓيخّ كٜيٞ ٫ ٣ُٞظّيق أهيٞحٍ ٗزي٢ّ، ريَ ٣ٞظّيق خ٣يش هسخ٤ّٗيش، رٔؼ٘ي٠ أٝليق ًيخٕ ٣س٣يد زّ  أشز حُّسظٍٞ ٓل

حُّؽخٛد ا٠ُ حُّرحص ح٤ُٜ٩ّش، رٔخ ٢ٛ ذحص ٓظؼخ٤ُش، طِي حُلو٤وش حُٔطِوش، كخُّؽخٛد ٣خسؽ ػٖ ًٞٗيٚ  ح٫ل ػِي٠ ٓطخرويش 

ًّد روُٞٚ ذُي ػوظٚ  خ حُـخ٣ش حُؼّخ٤ٗيش ر٤ٖ ػ٬ع ؿخ٣خص: ح٠ُٝ٧ طظؼِّن رخُّ٘ز٢ ؼؼ٤ذ حُر١ أ ّٓ حُظّخٓش ك٢ هللا ٝٗفسٙ ُٚ، أ

ش حُّسظيٍٞ ّٔ  -ظيزن ح٩ؼيخزس اُي٠ ذُيي ٓ٘ير كي٤ٖ - كظظؼِّن رخُّرحص ح٤ُٜ٩ّش حُّظ٢ طـؼَ ٖٓ هٍٞ ؼؼ٤ذ ؼخٛدحل ُؽلر ٛ

خ حُـخ٣ش حُؼّخُؼش كظظؼِّن رخ٩ٓخّ ػ٢ِّ حُّر١ ٣ؼٔد ا٠ُ حظيظؼخ س حُـخ٣يش ح٧ُٝي٠ ٤ُمي٤ق ا٤ُٜيخ ؿخ٣يش أخيسٟ طظٔؼّي ّٓ َ كي٢ أ

 اللخ  ٓؽسٝػ٤ّش ٓظؼخ٤ُش ػ٠ِ أكؼخُٚ. 

ّٕ ح٩ٓخّ ُْ ٣ؼظٔد خ٤ُش ٝحكدس ٖٓ خ٤ُخص طٞظ٤ق حُّؽخٛد حُّد٢ّ٘٣، ٝهد ط٤ّٔصص ٛيرٙ ح٤ُ٥يخص رخُظّؼو٤يد، كِيْ ٣ؼٔيد  ا

ز  ٫٫طٜخ.  ّٞ  ا٠ُ حُلرف أٝ ح٩لخكش، رَ أُل٤٘خٙ ٣خِن أظزخرخل ؿد٣دس ٣٦ُش، ٣ٝل

ّٕ ًؼ٤سحل ٖٓ حُّؽٞحٛد حُّد٤٘٣ّ  ُٔعظؽيٜد ك٤يٚ، ٓيخ ُيْ ٣ويق حُويخزة ػِي٠ ا ش ٫ ٣ٌٖٔ طز٤ّٖ  ٫٫طٜخ ك٢ ٓظٖ حُيّّ٘ؿ حُ

ُٔعظؽٜد ك٤ٚ.  حُٔوخّ ٝحُظّسٝف حُلخكّش ر٘ؽؤس حُّّ٘ؿ حُ

ّٕ ـييخكذ حُييّّ٘ؿ  ٫ رييّد ٓييٖ اهخٓييش ٓوخزٗييش ريي٤ٖ حُّعيي٤خم ح٧ـيي٢ِ ٝحُّعيي٤خم حُـد٣ييد حُلخلييٖ ُِّؽييخٛد، ذُييي أ

ُٔعظؽٜد ك٤يٚ ٫ ٣٘ويَ حُّؽيخٛد ٓعيظد ل  ٫٫طيٚ ح٧ـي٤ِّش، ريَ اّٗيٚ ٣ُليدع ك٤يٚ طـ٤ّيسحص ػد٣يدس )٤ُعيض رخُّميسٝزس حُ ػ٤ّخ

ٗيخص  ّٞ ٓظؼِّوش رلسٝكٚ ٝٓلس حطٚ(، طٔ٘ق حُّؽخٛد  ٫٫ص ؿد٣دس ٣عيظّٔدٛخ ٓيٖ ٓـٔيٞع حُؼ٬هيخص حُّظي٢ ٣ُو٤ٜٔيخ ٓيغ ٌٓ

ُٔعظؽٜد ك٤ٚ.  حُّّ٘ؿ حُ



 

   

               

 

 أ: انًصادر

، ٓسحؿؼش ٝطلو٤ن حُؽ٤خ كعيٖ طٔي٤ْ، طليض اؼيسحف ُـ٘يش اك٤يخ  حُيّرخخثس كي٢  حز شرح َهج انثالغح أر٢ حُلد٣د)ػزد حُل٤ٔد(: ـ حرٖ

 1979ٌٓظزش حُل٤خس، ٌٓظزش حُل٤خس، ر٤سٝص ُز٘خٕ، 

ٞ، ؼسف حُّؽ٤خ ٓلٔد ػزدٙ، حُٔطزؼش حُؼفس٣ّش، ـ٤دحَهج انثالغحـ حرٖ أر٢ نخُذ )ػ٢ِ(:  ّٔ  .2005ُز٘خٕ،  ، ٓسحؿؼش ػ٢ِ أكٔد ك

 ٓفلق حُٔد٣٘ش، ٓـٔغ حُِٔي كٜد ُطزخػش حُٔفلق حُّؽس٣ق، حٌُِٔٔش حُؼسر٤ش حُّعؼٞ ٣ش، ) ص( )زٝح٣ش حرٖ أر٢  حٝ  ظ٤ِٔخٕ أر٢ـ 

 .كلؿ( ػٔس

 ب: انًراجع

ّٞق ٝػيخ ٍ أكٔيد ػزيد حُٔٞؿيٞ ، أسذ انغاتح في يعرفح انّصحاتحح٧ػ٤س)ػص حُّد٣ٖ(:  ـ حرٖ يد ٓؼي ّٔ هيّدّ ُيٚ ٝهّسظيٚ ، طلو٤ين ػِي٢ ٓل

خز،  حز حٌُظذ حُؼ٤ِّٔش،ن ـّ د ػزد حُٔ٘ؼْ حُزس١ ٝػزد حُلظّخف أرٞ ظّ٘ٚ ٝؿٔؼش نخٛس حُّ٘ ّٔ  .، ر٤سٝص ُز٘خٕ، )  ص(1ٓل

، ٓ٘ؽيٞزحص ٤ًِيش انّرسائم األدتيّح يٍ انقرٌ انثّانس إنى انقرٌ انخايس نههجررج ميررروق ارراإج إَررائيح ـ حرٖ زٓمخٕ )ـخُق(: 

 .2001، ظِعِش خ حد، طٞٗط 47ٔـِد ح٥ حد رٔ٘ٞرش، حُ

ٓ٘خٛـٜخ/ ٝظخثلٜيخ"،  ـ حرٖ ػ٤ّخ  )ٓسح (: "ٓدٝٗش حُّؽٞحٛد ك٢ حُظّسحع حُز٬ؿ٢ حُؼسر٢ّ ٖٓ حُـخكع ا٠ُ حُـسؿخ٢ٗ: أظعٜخ/ ٓوخ٤٣عٜخ/

ٍ  ٣عٔزس  ّٝ  ، 2001ٓ٘ؽٞزحص ٤ًِش ح٥ حد ٝحُؼِّٞ ح٩ٗعخ٤ٗش رفلخهط، حُٔـِد ح٧

،  حز حٌُظييذ حُؼ٤ِٔييش، ذفسررير انثيورراوم انًسررًى أَررىار انرُارررم وأسرررار انر ورررم: ظييؼ٤د ػزييد هللا(ـيي حُز٤مييخ١ٝ )ٗخـييس حُييد٣ٖ أريي٢ 

 1999، ٤٣سٝص ُز٘خٕ، 1ٓ٘ؽٞزحص ٓلٔد ػ٢ِ ر٤مٕٞ، ن

، ظِعيِش حُؼّوخكيش حُو٤ّٓٞيش/ هميخ٣خ حُلٌيس حُؼسري٢، ٓسًيص  زحظيخص حُٞكيدس انذرٍ وانّذونرح وذبثيرا انّررررعحـ حُـخرس١ )ٓلٔد ػخرد(: 

 1996، ر٤سٝص ُز٘خٕ، 1ر٤ّش، نحُؼس

 1978، ٌٓظزش ُز٘خٕ، ر٤سٝص ُز٘خٕ، كراب انرعررفاخ ٛـ: 816)ػ٢ِ ٓلٔد حُؽس٣ق( ص حُـسؿخ٢ٗـ 

، طؼس٣ذ خ٤َِ أكٔد خ٤ِيَ ٝٓسحؿؼيش ٛؽيخّ ؿؼي٤ه،  حز حُط٤ِؼيش، انفرُح جذنيح انذرٍ وانسياسح في اإلسالو انًثّكرـ ؿؼ٤ه )ٛؽخّ(: 

 .1993، ر٤سٝص ُز٘خٕ، 2ن

، ٓ٘ؽيٞزحص ٤ًِيش ح٥ حد رٔ٘ٞريش شرعررّح انّرواررح انعرتيّرح تحرس فري أشركال ذ رريم انّرواررح انعرتيّرح ود  ذهراـ حُصٓس٢ُ )كٞش١(: 

 .2002، طٞٗط 48ٝٓسًص حُ٘ؽس حُـخٓؼ٢، ظِعِش خ حد، حُٔـِد 

 .2000،  حز حُٔؼسكش، ر٤سٝص ُز٘خٕ، 3حػظ٠٘ رٚ ػزد حُٔـ٤د نؼٔش، ن ،نثاب انُقىل في أسثاب انُاولحُع٤ٞن٢ )ؿ٬ٍ حُد٣ٖ(: ـ 

حف حُـّسحف،  حز ـخ ز، نذاررخ األيى وانًهىكـ حُطزس١ )أرٞ ؿؼلس ؿس٣س(:  ّٞ  ،2005، ر٤سٝص ُز٘خٕ، 2، زحؿؼٚ ٝهّدّ ُٚ ٗ

خ ١(: ـ  ّٔ  ،2007، طٞٗط1،  حز ٓع٤ٌِخ٢ٗ، نفُياخ اصص األَثياإ في انرّراز انعرتيّ حُٔعؼٞ ١)ك

) زحظش ؼخِٓش طؼظٔد ح٧زهخّ حُظخز٣خ٤ش ٝحُؼ٤ِٔش ُظـ٤ذ ػٖ ٛرح حُظعخإٍ ُٖٔ ٜٗؾ حُز٬ؿش؟(،  يصادر َهج انثالغحـ ٗؼٔش )ػزد هللا(: 

 1972رغ  حز حُٜدٟ، ر٤سٝص ُز٘خٕ، ٓطخ

، حُؼ٤ِّٔيش، ر٤يسٝص ُز٘يخٕ، 1طلو٤ن ٓلٔد ػزد حُوخ ز ؼيخ٤ٖٛ،  حز حٌُظيذ، ن ،أسثاب انُاولكٔد(: أرٖ  ٢حُٞحكد١ ح٤ُ٘عخرٞز١ )ػِـ 

2000 

- Compagnon(Antoine):La Seconde main ou le travail de la citation , Edition du Seuil, 1979 

- Genette (Gérard): seuils, Ed du Seuil, collection poétique, Paris, 1987



 

   

               

 

 

96501

66797572221150

66797572222272  

info@mominoun.com 

www.mominoun.com 

Mominoun @ Mominoun_sm MominounWithoutBorders 

mailto:info@mominoun.com
http://www.mominoun.com/
http://www.youtube.com/user/Mominoun
http://www.twitter.com/Mominoun_sm
http://www.facebook.com/MominounWithoutBorders

