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َّناصَّالقرآنيَّيفَّاإلنشاءَّالشعريالت

َّألبيَّمسلمَّالبهالني
َّمقدمةَّمنهجيةَّومناذجَّتطبيقية

 ()أ.د.غبد اىِبٖ اصط٘ف

 :أواًل: في مفكوم التناّص
د ا٣ٕااؿب ا٧٣عااؽزٮن ٦ىاا٤ُط ٩ٞااؽي ٦ٮ٣ّااؽ دااؿص٥ ثاا٫ ا٣٪ٞااة «٪ااة ّ ا٣ذ  »

 ”intertextuality“ وا٧٣ى٤ُط اإل٤١٩ٲاـي ”intertextualité“ا٧٣ى٤ُط ا٣ٛؿ٩كٰ 

ا٧٣ذاؿص٥ ثااؽوعه ٔاا٨ ا٣ٛؿ٩كاٲح ا٣ذااٰ ٠ة٩ااخ ٚٲ٧ااة ٱجاؽو أول ٣٘ااح ٔؿٚذاا٫ ٚااٰ 

٤ٔٯ ٱؽ ا٣٪ةٝاؽة ا٣ٛؿ٩كاٲح تات الوا٢ ا٣ج٤٘اةعي  (3)ةت ا٣ٞؿن ا٣ٕنؿٱ٨ٲقذٲ٪

، دىاٙ ثا٫ ّاة٬ؿة ٦عاؽدة، هظْذ٭اة ٚاٰ Julia Kristeva( صٮ٣ٲة ٠ؿٱكاذٲٛة)

ٮ  ا٣٪ةٝؽ دع٤ٲ٤٭ة ٤٣٪ىٮ  الدثٲح ا٣ذٰ ٠ة٩خ دذٛعى٭ة ٤ٔٯ ٬ؽي ٨٦ ٩ى

، ٬اٰ (قٲ٧٘ٮ٩ؽ ٚؿوٱاؽ)ؤة٥٣ ا٣٪ٛف ا٧٣ٕؿوف  (٦ٲؼةاٲ٢ ثةػذٲ٨)ا٣ؿوقٰ 

٤٧ٔٲح دٛة٢ٔ ا٣٪ىٮ  ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة، ودأزٲؿ ٬ؾا ا٣ذٛة٢ٔ ٰٚ إ٩ذاةج ا٣ؽه٣اح ا٣ذاٰ 

 دع٤٧٭ة ا٣٪ىٮ  ا٣ذٰ دعذ٨ٌ ٤٧ٔٲح ا٣ذٛة٢ٔ ٬ؾه.

                                                 

()  صة٦ٕح د٦نٜ. -أقذةت ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب 

 :Michael Worton and Judith Still (eds.) Inter textualityا٩ْااؿ   (3)

Theories and Practices (Manchester University Press, Manchester 

and New York, ), p..  
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٦آ وعث٧ة ٠ةن ٨٦ ا٧٣٭٥ ٝج٢ ا٣٪ْؿ ٰٚ ٬اؾا ا٧٣ىا٤ُط اإلماةعة إ٣اٯ أ٩ا٫، 

ازح ٔ٭ؽ ا٣٪ٞؽ ا٧٣ٕةوؿ ث٫، ٚإ٫٩ ٰٚ ا٣عٞٲٞح ٱىٙ ّة٬ؿة ٝؽٱ٧اح ٝاؽم ا١٣ذةثاح ظؽ

ء وعا٬اؾه ا٣ْاة٬ؿة ٝاؽم ٠اةن ؽم ا٣٪ٞؽ الدثٰ تاد٫. وعث٧ة ٨ٔ الدب ٩ٛك٭ة، أو ِٝ 

، واػذالَا٫ ٚاٰ أت٬اةن ا١٣سٲاؿٱ٨ ٦ا٨ قٮء ا٣ٛ٭٥، ا٣ٮاقٓ اه٩ذنةع، ٧٤٣ىا٤ُط

  ٞ أػاؿى ٠ة٣ذاأزٲؿ، واهٝذجاة ، ةد ا٧٣ٕةوؿٱ٨ )٨٦ ا٣ٕؿب وقٮا٥٬( ث٧ٛاة٬ٲ٥ ا٣٪

ؿٝةت وٗٲؿ ت٣اٟ ٦ا٨ ا٧٣ىا٤ُعةت ا٣ذاٰ دجاؽو ٚاٰ ّة٬ؿ٬اة اوا٣ذ٧ٌٲ٨، وا٣ك

ٝؿٱجح ا٣ى٤ح ث٫، و١٣٪٭ة ٰٚ صٮ٬ؿ٬ة ثٕٲاؽة ٗةٱاح ا٣جٕاؽ ٔ٪ا٫. ٧ٚىا٤ُط ا٣ذ٪اة  

٩ذٲضاح ا٣ذُاٮعات ظاؽٱسًة ؿ ٤٣٪ٞاؽ الدثاٰ إه ا٦ٕؿٚٲاح ٣ا٥ دذٲكا ٱكذ٪ؽ إ٣ٯ أقفٍ 

٤ٕ٣ٮم اإل٩كة٩ٲح ٥٤ٕ٠ ا٣ا٪ٛف وا٤٣٘ٮٱاةت ا٣عؽٱساح ا٣٭ةا٤ح ا٣ذٰ دعٞٞخ ٣ٕؽد ٨٦ ا

ا٣اؾي  ٬Frame of referenceاٰ ثة٣ذأ٠ٲاؽ ػاةعج إَاةع اإلماةعة  أقفٍ  - وٗٲؿ٬ة

ٱذعؿك ٚٲ٫ د١ٛٲؿ أوعةب د٤ٟ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ؾٱ٨ ٱذٮ٧٬ٮن أ٩٭اة عث٧اة ٠ة٩اخ 

إع٬ةوةت، أو ثاؽاٱةت، أو ٦ؿادٚاةت، أو ٗٲاؿ ت٣اٟ، ٧٣ىا٤ُط ا٣ذ٪اة  ا٣اؾي 

٩ٛكا٭ة ٗٲاؿ عاًاٲح ٔا٨  (٠ؿٱكاذٲٛة)٧٠ة دٞؽم. وا٣عٞٲٞح أن  (٠ؿٱكذٲٛة)وًٕذ٫ 

٬ؾا ا٧٣ى٤ُط ثكجت اػذال٫َ ثذ٤ٟ ا٧٣ى٤ُعةت  و٬ٰ د٢ٌٛ ٤ٔٲ٫ ٦ىا٤ُعةً 

ثؤرة اىيةو  ٧٠ة ٱذٌط ت٣ٟ ٚاٰ ٠ذةث٭اة  Transposition «ا٣٪٢ٞ»آػؿ ٬ٮ ٦ى٤ُط 

٫، ذْ ٝؽ مةع مٲٮٔةً ٠جٲؿاً ثٕاؽ أن َقا١  . و١٣٪٭ة وصؽد٫ 3771ا٣ىةدع ٔةم  اىشػرٗ 

 دعْٛةد٭ة ٤ٔٲ٦.٫ٓ ٫٣ اقذ٧ٕة٣٭ة ٧ٌٚخ ٰٚ 

ا «ا٣ذ٪ة »وٱ٪٤ُٜ ٦ى٤ُط  ا  ٬اٰ  أقةقةً ٨٦ ٦ٞٮ٣ح ثكٲُح صاؽا أُِو  كرورء

ُلرأ ٌ  ٗت٘صر ىِ  ٌَ ُصؤ  يوٖ ٌراذوو يهِِٔٗو   ً. ٚ٪ع٨ كبو أن ُةدو نتء ب 

 ٤اٯ. وٌٚاالً ٔاىثل يٖ اىٍختيف  كبو اىشروع يٖ إُش   ُصٔصِ  اىخ ص  بِو 

 ٗهؤن كود كورأ ىتؤه ُصٔصو ً أ ورى ُصٔصِ  بدوره غ ىب ً ٌو  رئك ٬ؾا ٚإن 
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ٗٲؿ٬ة، عث٧ة قجٜ ٣٪ة أن ٝؿأ٩ة٬ة، وعث٧ة ٥٣ ٱكجٜ ٣٪ة أن ٤ٕٚ٪ة ت٣ٟ ٍٝ. و٦ٕ٪ٯ 

اىهتء ب غِدٌ  ِٗشئٔن اىِصٔ  اىخ ص  بًٓ ِٗطيلؤن يوٖ إُشو  ًٓ ٬ؾا أن 

ً، ىٓ  ٌَ اىِصٔ  اىتٖ شبق ىًٓ أن يٍثءئْو  يٍ٘و  اُصورم ٌوَ أٗو م ذ٘و يٓ

وٓ  وْذه اىِصٔ  يتخ ور ويصطرع ويتزاوج ويتف غو يٍ٘  بِ٘ٓ  وِٗفوٖ  بػظر

 اٙ ر يٖ ُفٔشًٓ، ثً يٖ ُصٔصًٓ اىخدٗدة يٍ٘  بػد.بػَظٓ  

يف غو اىِصٔ  ْذه ال يلتصر يوٖ اىٔاكوع غيوٕ ٌِتخوٖ اىِصؤ  و٤٧ٔٲح 

 ُو    اىخدٗدة بو يشٍو نوذىم ٌصوتٓيه٘ٓ  اىوذَٗ ٗخظوػٔن يوٖ كورا يًٓ  ي  

و اىٍٓ د اىذي يِبِٖ غيّ٘ غٍي٘  اىتيلٖ أو يف غو اىِصٔ  ْذه، واىتٖ يشه   ىتخرب 

ر إُت ج اىدالى  أو اىٍػِٕ اىوذي ِٗطؤي غي٘وّ اىوِ   ص  االشتلب ل،  ُٓ  ْٖ اىتٖ ي٘ر

دعذةج إ٣اٯ ٠جٲاؿ ٩ٞاة   . و٬ؾا ٱٌٰٛ ث٪ة إ٣ٯ ظٞٲٞح ثةدخ ا٣ٲٮم ٦ُك٤ ٧ح هاىٍلرو 

١٧ذٰٛ ثؾاد٫، ا٧٣٪٤ٜ٘ ٤ٔٯ ٩ٛك٫، ١ٚاؿة ه أقاة  ، ا٣ا٧٣كذ٢ٞ   ٬ٰ أن ١ٚؿة ا٣٪ه  

  ، ٨٦(عوهن ثةعت)٣٭ة ل٩٭ة دٞٮم ٤ٔٯ و٥٬. ٚة٣٪ه ٥٣ ٱٕؽ ٱذأ٣ٙ، ٧٠ة ٱؾ٠ؿ٩ة 

َ  قُؿ ٨٦ ا٧٤١٣ةت د٤ُٜ ٦ٕ٪ًٯ ه٬ٮدٲاة» اإل٣ا٫(،  - )٬ٮ عقة٣ح ا٧٣ؤ٣ٙ ؽَ ظَ وْ أ

٭اة وإ٧٩ة ٬ٮ ٚكعح ٦ذٕاؽدة الثٕاةد دذاـاوج ودذىاةعع ٚٲ٭اة ٠ذةثاةت ٣اٲف ٦ا٨ ثٲ٪

 .(3)«واظؽة أوٲ٤ح. إن ا٣٪ه ٩كٲش ٨٦ ا٧٣ٞجٮقةت، ٩ةمئ ٨ٔ أ٣ٙ ٦ىؽع زٞةٰٚ

ا٣ذاٰ د١ُذكات ث٭اة ا٤٣٘اح  و٧٦ة ٱٕـز ٬ؾه ا٣٪ْؿة ا٣ضؽٱؽة إ٣ٯ ا٣٪ه ا٣ُؿٱٞحُ 

الم. ٚة٣ٛؿد ٦٪ة ٱ١ذكت ٣٘ذا٫ وٱاذ٨١٧ ٦ا٨ ٩ْة٦٭اة ا٣ؼاة  ث٭اة ٚاٰ ٦كاذٮٱةد٫ 

ه٣ٲااح، وا٣ىااؿٚٲح، ، وا٧٣ٕض٧ٲااح، وا٣ؽ(ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲااح)ا٧٣ؼذ٤ٛااح )ا٣ىااٮدٲح، و

وا٣ذؿ٠ٲجٲح، واإل٩نةاٲح( ٨٦ ا٧٧٣ةعقح ٝج٢ أن ٱُجةمؿ ٬اؾه ا٤٣٘اح وتاك ا٣٪ْاةم ٦ا٨ 

ٞ ٛ٭اة ٚاٰ أقاؿد٫ ٦ا٨  ا٧٣ؽاعقح. إ٫٩ ٱ١ذكت ٣٘ذ٫ الم ٔ٪ؽ٦ة ٱٮاص٭٭ة ٩ىٮوةً ٱذ٤
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أ٫٦ وأثٲ٫ وإػٮد٫ وثةٰٝ أٚؿاد أقاؿد٫ ا١٣جاؿى، وٚاٰ ظٲّا٫، وٚاٰ ٦ؽعقاذ٫، وٚاٰ 

ٲةد٫ ا٧٧٣ذؽة ٨٦ ا٧٣٭ؽ إ٣ٯ ا٤٣عؽ. و٬ؾه ا٣٪ىاٮ  ٫٤٧ٔ، وٰٚ ٦ؼذ٤ٙ وصٮه ظ

 Coherentٌٍ رشو  دالى٘و  ٌتٍ شوه  ا٧٣ٮاَص٭ح وا٧٣كاذٮٔجَح، ٱنا٢١ّ ٠ا٢ ٦٪٭اة 

Signifying Practice  ً٪ٕا٣ؼاة   اىِظو م اىيةؤيٯ ثةهٔذ٧ةد ٤ٔاٯ ٯ ٦ذٮػا دُ٪ذِش ٦

٪اة٦ٯ . و٬اؾا ا٣٪ْاةم ٱذ«Langue»ثا (قٮقٮع ودٚؿدٱ٪ة٩ؽ )ق٧ةه  ٘ح أو ٦ةثذ٤ٟ ا٤٣

٪اذش ٦ا٨ ٪ٲاح ٦عاؽدة ٱُ ث٪ةؤه ا٣ذؽعٱضٰ ٰٚ ٩ٛف ا٣ٛؿد وٱن٢١ ٰٚ ٩٭ةٱح ا٧٣ُةف ثِ 

، (قٮقاٮع)ٚاٰ ٦ىا٤ُط  «Parole»أي ا٣اا نالٌّ،ػال٣٭ة إ٩نةءه ا٣ؼة  ث٫، أو 

وٱكذُٲٓ ث٧ٞؽاع د١٧ُّ٪٫ ٦٪٫ أن ٱ١ٛؿ ثة٤٣٘ح وٱٕجاؿ وٱذٮاوا٢ ٦آ اٳػاؿٱ٨ و٦آ 

ا٣ؼة  ث٤٘ح ٦ة ٬اٮ  اىِظ م اىيةٔي ا٧٣ٮعوث ا٣سٞةٰٚ ا٧٣ؽو ن ث٭ة. و٦ٕ٪ٯ ٬ؾا أن

القة  ٰٚ ٤٧ٔٲح د٤ٰٞ ا٣٪ىٮ  أو ٰٚ ٤٧ٔٲح إعقاة٣٭ة  ٚاٰ اقاذ٭ال٠٭ة وٚاٰ 

إ٩ذةص٭ة، ٰٚ ٝؿاءد٭ة أو ٰٚ ٠ذةثذ٭ة. و١٣٪٫ ه ٱ٧ةِع  وّٲٛذ٫ ثٮو٫ٛ ٩ْة٦ةً ٦ضاؿداً 

واًعةً ٦عؽداً دٝٲٞةً ٰٚ ٩ٛف ٧٦ةِع  ا٤٣٘ح، ثٞاؽع ٧٦ةعَقاذ٫ ٣ٮّٲٛذا٫ ٬اؾه ٦ا٨ 

٣ذٰ ٱذضكؽ ٣٪ة ٚٲ٭اة، وٱذعاٮل ث٭اة ٦ا٨ َاٮع ا٣ٮصاٮد ثاة٣ٞٮة إ٣اٯ َاٮع ُوَٮِعه ا

ا٣ٮصٮد ثة٢ٕٛ٣، أي ٨٦ ا٣٪ىٮ  ا٣ذٰ ٱذٲكؿ ٧٤٣اؿء اهَاالع ٤ٔٲ٭اة، وٝؿاءد٭اة، 

 ذةح ٫٣ ٚٲ٧ة ثٕؽ إ٩ذةج ٩ىٮٍ  ٩ْٲؿٍة ٣٭ة.واقذٲٕةث٭ة، ود٧س٤ُّ٭ة، وٱُ 

ف ٢ ا٧٣ٕاةٱٲؿ وا٧٣ٞاةٱٲثذن١ٲدٞٮم ٦ضذ٧ٕحً أن ٬ؾه ا٣٪ىٮ   ٣عٞٲٞحوا

٦س٧٤اة دع١ا٥ اٳػاؿٱ٨،  ٣٪ىاٮ ك ا٧٣اؿء قاذ٭الدع١ا٥ اوالٔؿاف ا٣ذاٰ 

ٰٚ إ٩ذةصا٫ ٱكذ٤٧ٕ٭ة أو٣ٲح ٯ ٦ةدة ٣ذعّٮل إٔ٪ؽ٦ة دا٣ؼةوح ث٫  ٩ذةص٫ ٣٪ىٮِو٫إ

  إ٩٭ة ا٣عضةعة ا٣ذٰ ٱ٤ذُٞ٭ة ٬ؾا ا٣جة٩ٰ ا٣ضؽٱؽ ٧٦ة ا٩اؽزؿ ٦ا٨ ٣٭ؾه ا٣٪ىٮ 

ثا٫ وٚاٜ ا٧٣ؼُاٍ ٭ة ٰٚ إمةدد٫ِ ٣ج٪ةاا٫ ا٣ؼاة  ٤٧ٕأث٪ٲح ٨٦ ٬٪ة و٬٪ةك وٱكذ

ا٣ؾي أّٔؽه ٰٚ ٩ٛك٫ اقذ٪ةداً إ٣ٯ دضةعث٫ وػجؿاد٫ ا٧٣ذؿا٧٠ح ٦ا٨ اَالٔا٫ ٤ٔاٯ 

 .ثُؿٱٞح ٨٦ ا٣ُؿق الث٪ٲح ا٧٣نٲّؽة ٨٦ ٝج٢ُ 
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أ٧٬ٲح وظٲٮٱح وػُٮعة ٰٚ ٦كاأ٣ح دٛةٔا٢ ا٣٪ىاٮ  ا٣ذٰ ٬ٰ أ٠جؿ وا٣عٞٲٞح 

٬ٰ أن ا٣٪ىٮ  ه دذٛة٢ٔ ثٮوٛ٭ة ٦ضاؿد ٩ىاٮ ، و٣اٮ ٠ة٩اخ ٠اؾ٣ٟ ٣ىاط  

ؿ إ٣ٯ دٛة٤ٔ٭ة ٤ٔٯ أ٫٩ ٦ضؿد اٝذجة  أو د٧ٌٲ٨ أو دأزؿ ث٧ىةدع ٦ٕٲ٪اح ٱكاذُٲٓ ا٣٪ْ

د٬ة ا٣ٞةعئ ا٤ُ٧٣ٓ وا٣ؼجٲاؿ. و١٣٪٭اة دذٛةٔا٢ ثٮواٛ٭ة ٧٦ةعقاةت ده٣ٲاح أن ٱعؽ  

ا ٌُ ا٭ة ٭ة ٦ذ٧ةق١ح. إ٩٭ة ٔ٪ؽ٦ة دذضةوع ودىُؿع ودذـاوج وٱ٪ٰٛ ثٕ ٌَ ؿ، أو اٳػاثٕ

 «أُظٍوو  غالٌوو ت ٌتٍ شووه » ، دذٛةٔاا٢ ثٮوااٛ٭ةثةػذىااةع ٔ٪ااؽ٦ة دذٛةٔاا٢ ٩ىااٲاة

Coherent Signs Systems  ٰ٢١٣ ٦٪٭ة ده٣ذ٫ ا٣ؼةواح ثا٫، و٬اؾه ال٧ْ٩اح، إت د٤ذٞا

صؽٱؽ ٱع٢٧ ٤ٔاٯ  Codeٰٚ ا٣٪ه ا٣ضؽٱؽ، دُك٭٥ ٦ذٌةٚؿةً ٰٚ ػ٤ٜ ٩ْةم دؿ٦ٲـي 

ٔةد٫ٞ ٔتء إ٩ذةج ا٧٣ٕ٪ٯ أو ا٣ؽه٣اح ٚاٰ ٬اؾا ا٣ا٪ه. إن ٬اؾه ا٣٪ىاٮ  دناذؿك 

دعة ٤ٔٯ إ٩ذةج ا٧٣ٕة٩ٰ وا٣اؽههت ا٣ؼةواح ث٭اة( ٚاٰ )ثٮوٛ٭ة أ٧ْ٩ح ٔال٦ةت ٝة

ؿ ٬ؾه ا٣ٛكاعح ا٣ذاٰ دٕج ا - ٤٣٪ه ا٣ضؽٱؽ discursive space اىفصر  اإلُش  ٘ ػ٤ٜ 

 ٰٚ ٠ذةثح تاك ا٣٪ه.ا٧٣كذ٤٧ٕح أقةقةً ٨ٔ إ١٦ة٩ةت ا٣سٞةٚح ا٣ذٰ د٪ذ٧ٰ إ٣ٲ٭ة ا٤٣٘ح 

ات ا٣ٞٮ٦ٲاح ٨٦ ٬٪ة ٚإن ا٣ؽعاقةت ا٣ذ٪ةوٲح ٣ٲكخ دٛعىةً ٧٤٣ىةدع وا٧٣اؤزؿ

ا٧٣ٮعوزح أو ا٧٣ٕةوؿة، ٚ٭ؾا ٨٦ مأن ا٣ؽعاقةت الدثٲح ا٣ؼةوح ثأدب ٝاٮ٦ٰ ٦اة. 

٧٠ة أ٩٭ة ٣ٲكخ دعاقح ٧٤٣ىةدع وا٧٣ؤزؿات الص٪جٲح ٰٚ ا٣٪ه الدثٰ ا٣ٞٮ٦ٰ ٚ٭ؾا 

٩ك٧ٲ٫ ٔةدة ثةلدب ا٧٣ٞاةعن. إ٩٭اة دُاؿح  ٨٦ مأن ا٣ؽعاقح ا٧٣ٞةع٩ح ٣ألدب، أو ٦ة

 ٔت ٨٦ ػال٫٣ ، ٤ٔٯ ٩عٮ أوقٓ دكذٮ(٠ٮ٣ؿ صٮ٩ةزةن)مج١ذ٭ة، ٧٠ة ٱؾ٠ؿ 

ا٧٧٣ةعقااةت اإل٩نااةاٲح ا٤ٛ٘٧٣ااح، وا٣اا٪٥ْ ا٣ذؿ٦ٲـٱااح تات الوااٮل »

 .(1)«ا٧٣ٛٞٮدة ا٣ذٰ دض٢ٕ ا٧٧٣ةعقةت ا٣ؽا٣ح ٤٣٪ىٮ  ا٣الظٞح ١٧٦٪ح

                                                 

 ,Jonathan Culler, The Pursuit of Signs: Semitics, Literatureا٩ْاؿ   (1)

Deconstruction (Routledge and Kegan Paul, London, ), p.. 



 (2)اجلزء  (98)اجمللد  ـجملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 

173 

 ْ  ٩ٛكا٭ة (صٮ٣ٲاة ٠ؿٱكاذٲٛة) -٤ٔٯ أي ظةل وةظجح ظٞٮق ا٧٣ى٤ُط  ؿكْ ٪ذْ و٣

 ٦ذ٧ةق١ح.٨٦ ظٲر ٠ٮ٩٭ة أ٧ْ٩ح ده٣ٲح  دنؿح ٣٪ة ٦ة دؿٱؽه ثذٛة٢ٔ ا٣٪ىٮ  -

  ِ٘  اىية  اىشػرٗ ب  ٰٚ ٠ذةث٭ة  (٠ؿٱكذٲٛةصٮ٣ٲة )دٞٮل 

٧٬اة  «ا٣المإٮع»٩ٕؿف، ٤٧ٔٲذٲ٨ أقةقٲذٲ٨ ٰٚ ٧ٔا٢ ، ٧٠ة (ٚؿوٱؽ)ٱعؽد »

 (٠ؿوزٚكاا١ٰ)وٝااؽ ٝااؽ٦٭٧ة  condensationوا٣ذ١سٲااٙ  displacementاه٩ـٱااةح 

Kruzewski (صة٠جكااٮن)و Jakopson   ٦ؼذ٤ٛااح ٚااٰ الَااٮاع الو٣ااٯ ثُؿٱٞااح

 metonymy٪ٲٮٱااح، ٦اا٨ ٦ٛ٭ااٮ٦ٰ ا١٣٪ةٱااح )أو ا٧٣ضااةز ا٧٣ؿقاا٢( ٤٣٘ٮٱااةت ا٣جِ 

 ّكؿا ٦٪ؾ ت٣ٟ ا٣ٮٝخ ٰٚ ًٮء ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣٪ٛكٰ.، ا٤٣ؾٱ٨ ُٚ metaphorواهقذٕةعة 

وٱ٪جٰ٘ أن ٩ٌٲٙ إ٣ٯ ٬ةدٲ٨ ا٤٧ٕ٣ٲذاٲ٨ ٤٧ٔٲاح زة٣ساح ٬اٰ اه٩ذٞاةل ٦ا٨ ٩ْاةم 

٤ٔاٯ وصا٫ ا٣ذأ٠ٲاؽ، إن ٬اؾه ا٤٧ٕ٣ٲاح دا٪ض٥ ٔا٨ ده٣ٰ إ٣ٯ ٩ْاةم ده٣اٰ آػاؿ، و

ا٧٣ـاوصح ثٲ٨ اه٩ـٱةح وا٣ذ١سٲٙ، و٨١٣ ٬ؾه ا٧٣ـاوصاح ه دناؿح ٤٧ٔ٭اة ا٤١٣اٰ، 

 ، دعُاٲ٥ِ thetic positionٚ٭ٰ د٪ُاٮي ٠اؾ٣ٟ ٤ٔاٯ دٕاؽٱ٢ ٤٣ٮًآ الَؿوظاٰ 

أن ٱ٪اذش  ا٣ٮًٓ ا٣ٞؽٱ٥ ودن١ٲ٢ وًٓ صؽٱؽ. إن ا٣٪ْاةم ا٣اؽه٣ٰ ا٣ضؽٱاؽ ٱ١٧ا٨

اه٩ذٞةل ٨٦ ا٣كاؿد إ٣اٯ ٱضؿي   ٰٚٛ ا٤٣٘ح ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةل ٣ٲح ٩ٛك٭ةثة٧٣ةدة ا٣ؽه

ا٣٪ه، أو ٱ٨١٧ أن ٱكذٕةع ٨٦ ٦ٮاد ده٣ٲح ٦ؼذ٤ٛح، اه٩ذٞاةل ٦ا٨ ٦نا٭ؽ ٠ؿ٩ٛاة٣ٰ 

 -٢ ٩ْةم ده٣ٰ ٦عاؽد إ٣ٯ ا٣٪ه ا١٧٣ذٮب ٦سالً. وث٭ؾه ا٣ى٤ح ٚإ٩٪ة ٩ذٛعه دن١ُّ 

ؽٱااؽة ٦ؼذ٤ٛااح، ا٣٪ْااةم ثٮواا٫ٛ ٩ذٲضااح إلٔااةدة دٮزٱاآ ٩ْاا٥ ٔال٦ااةت ٔ -ا٣ؿواٱااح 

، اإل٩نااةء ا٧٣ؽعقااٰ. إن ٦ىاا٤ُط  Courtly Poetryا١٣ؿ٩ٛااة٣ٰ، ا٣ناإؿ ا٣جالَااٰ 

ا٣ذ٪ة  ٱنٲؿ إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ذعٮل ٣٪ْةم ٔال٦ةت واظؽ )أو ٣ٕؽة أ٧ْ٩ح ٔال٦اةت( إ٣اٯ 

٥ ٚاٰ ا٣٘ة٣ات ثاة٧٣ٕ٪ٯ ِ٭ادام ٬اؾا ا٧٣ىا٤ُط ٝاؽ ُٚ  ٩ْةم ٔال٦ةت آػؿ   و٨١٣ ٦ة

 (1)«٢ا٣٪ٞا»٦ىا٤ُط >اقاذ٧ٕةل  ٚإ٩٪اة ٩ٌٛا٢  ،«ح ا٧٣ىاةدعدعاقا»ا٧٣جذؾل ٣اا

                                                 

 = transٱذأ٣ٙ ٨٦ قةثٞح ٬ٰ « Transposition»عث٧ة دضؽع اإلمةعة إ٣ٯ أن ٦ى٤ُط  (1)
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transposition ٞ٪٢ ٨٦ ٩ْةم ده٣ٰ ٦ٕٲ٨ إ٣ٯ ٩ْةم ده٣ٰ آػاؿ، ل٫٩ ٱعؽد أن تاك ا٣

ُٞٲاح واإلماةعٱح. ٔا٨ ا٣ٮًإٲح ا٣٪ُ  - the thetic ٱذ٤ُت اإلٚىةح ٨ٔ الَؿوظٰ

 ٤ٛاحان دعٮهت ل٧ْ٩ح ده٣ٲح ٦ؼذوإتا ٦ة ق٤ ٥ ا٧٣ؿء ثأن ٢٠ ٧٦ةعقح دا٣ح ٬ٰ ٦ٲؽ

ا٧٣ناةع  «٦ٮًاٮٔ٭ة»٩ُٞ٭اة و «١٦ةن»)أي د٪ة ( ٚإ٫٩ ٱكذُٲٓ ٔ٪ؽ٬ة أن ٱٛ٭٥ أن 

إ٣ٲ٭٧ة ه ٱ١ٮ٩ةن أثؽاً ٦ٛاؿدٱ٨، وداة٦ّٲ٨، و٦ذٮظاؽٱ٨ ٦آ تادٲ٭٧اة. و١٣٪٭٧اة داا٧اةً 

٦ذٕااؽدان، ٦جٕسااؿان، وٝااةثالن ٤٣ضؽو٣ااح. وث٭ااؾه ا٣ُؿٱٞااح ٚااإن دٕااؽد ا٧٣ٕااة٩ٰ 

polysemy ٩ذٲضااح ٣ذٕااؽد د١ااةٚؤ ٔال٦ااةدٰ  ٱ١٧اا٨ أن ٱ٪ْااؿ إ٣ٲاا٫ أٱٌااةً ٤ٔااٯ أ٩اا٫

Semiotic Polyvalence –  (3)«ل٧ْ٩ح ٔال٦ةت ٦ؼذ٤ٛح»٦ٮاهة. 

 ثانيًا: التناص القرآني في أذكار أبي مسلم البكالني
٦ٓ اإل٩نةء ا٣نٕؿي لثٰ ٦ك٥٤ ا٣ج٭ال٩اٰ،  اىلرآن اىهرًٗودعاقح د٪ةّ  

ث٧اة ٠ة٩اخ أو دٛة٢ٔ ا٣٪ه ا٣ٞؿآ٩ٰ ٦ٓ ٩ىٮ  أثٰ ٦ك٥٤ ِصؽُّ ٦كّٮٗح، ثا٢ ع

  صؽ  واصجح اقذ٪ةداً إ٣ٯ ٔؽد ٨٦ القجةب

  ٓا٣ذ١ٮٱ٨ ا٣سٞةٰٚ لثٰ ٦ك٥٤ ا٣ج٭ال٩ٰ وا٣ؾي ٱذك٪٥ّ ٚٲ٫ ا٣٪ه ا٣ٞؿآ٩اٰ أوى  

آزةعه دو٧٩ة مٟ ٰٚ ٩ّى٫ ا٣نٕؿي، ٩ذٲضاح  كَ ؿَ و٦ة ٱذى٢ ث٫ ٨٦ ٤ٔٮم ١٦ة٩ح ثةعزة، دَ 

 ٞؿآ٩ٰ دٛة٢ٔ ٬ؾا ا٣٪ه ٰٚ ٦ؿاظ٢ إ٩ذةص٫ ا٧٣ؼذ٤ٛح ٰٚ ٩ٛك٫ ٦ٓ ا٣٪ه ا٣

                                                 

ودٕ٪اٰ « position»، و«إ٣اٯ ١٦اةن آػاؿ أو ظة٣اح أػاؿى...»، أو «٦اة وعاء»أو « ٔجؿ»ودٕ٪ٰ  =

٦ؿ٠اـاً »، ٦س٧٤اة دٕ٪اٰ «٦ٮٝٛاةً ٦ا٨ ٌٝاٲح»، ودٕ٪اٰ ٠اؾ٣ٟ «وًٕةً ٤٣نٰء ٰٚ ١٦اةن ٦ٕاٲ٨»

ٱناٲؿ،  اهقا٥ أو ا٧٣ىاؽع،إ٣اٯ ، و٨٦ ز٥ ٚإن ا٧٣ى٤ُط، ا٣٪ةص٥ ٨ٔ ٥ً ا٣كاةثٞح «اصذ٧ةٔٲةً 

ٰٚ ا٣كٲةق ا٣ؾي اقذ٢٧ُٕ ٚٲ٫ ٨٦ صة٩ت )٠ؿٱكذٲٛة(، إ٣ٯ ٢ٞ٩ ا٣ٕال٦ح ا٤٣٘ٮٱح ٨٦ ٩ْاةم ده٣اٰ 

٦ٕٲ٨ إ٣ٯ ٩ْةم ده٣ٰ آػؿ، ٧٦ة ٱٌٰٛ إ٣ٯ دعّٮل ٰٚ ده٣ح د٤ٟ ا٣ٕال٦ح، ٧٤ٔاةً أن ا٧٣ىا٤ُط 

 ٥ إ٣ٯ آػؿ.٤  ٩ٛك٫ ٱكذ٢٧ٕ ٰٚ ا٧٣ٮقٲٞة ٣إلمةعة إ٣ٯ ٢ٞ٩ ا٣ُٕٞح ا٧٣ٮقٲٞٲح ٨٦ قُ 

 ٩Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, Translated byْاؿ  ا (3)

Margaret Waller, with an Introduction by Leon S. Roudiez 

(Columbia University Press, New York, ), pp. . 
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 ـ ث ُ٘ٓ و   أن ٦ٮًٮع ا٣٪ّه ا٣نٕؿي ا٧٣٪كٮب لٰث ٦ك٥٤ ا٣ج٭ال٩ٰ ٬ٮ اهللٔ 

٤اٯ الت٠اةع ) ٖ وص٢، ٚض٢ّ إ٩ذةج ا٣ج٭ال٩ٰ ا٣نٕؿي ٦ٮٝاٮفٔ  ٔادي اىٍلودءف يو اىو

ً وٌف ي٘د اىٍدد، واىشخرة اىٍب رن ، وأشٍ   اهلل اىرصِٕ،  ٌلودف اىِفؤف، واىهيو

اىِفر  اىف  ر  يوٖ اىتٔشوو بمشوٍ   ، وا شِٕ ب  شٍ   اىرصِٕ اىِ ٌٔفواىط٘ب، 

اىٍػورج ، وٌخيوٖ اىهوروب وائٍئِو ن اىليؤب، وواىب ك٘و ت اىصو ىر ت، اىف ير 

ً أشوٍ   اهلل اىرصوِٕ ظو  ُٖ ا٨ ا٣اؾات  (3)(ا شِٕ ي ٰ د٪ىاؿف إ٣اٯ ا٣عاؽٱرٔ  ا٣ذا

ح  اإل٣٭ٲح، ٦ذٮص٭ح إ٣ٲ٭ة، دجسُّ٭ة ٦ة ٰٚ ا٣٪ٛف ٨٦ ٦ٮاصؽ وأمٮاق وأ٦ةن و٦عجح وًاؿٔا

ٓ ا٣جٲةن اإل٣٭ٰ ووعصةء وٗٲ ٟ ٧٦ة دٮ٣ ؽ ٚٲ٭ة ٩ذٲضح دٛة٤ٔ٭ة ٦  .اىلرآن اىهرًٗؿ ت٣

اىٔادي اىٍلدف يوٖ »ا٧٣ٕ٪ٮن ثا اىذنر ا ول٤ٕٚٯ قجٲ٢ ا٧٣سةل ٱذ٨٧ٌ 

  «أشٍ   اهلل اىرصِٕ

o  ٨٦ ث ي ير ٙ   (7)(13-17ثٲذةً )      33ؼىٮ  اق٥ اهلل دٕة٣ٯ، دذأ٣

o أٱٌاةً )     ثٲذاةً  33ثؼىٮ  اق٥ ا٣ضال٣ح ٦ؤ٣ٛاح ٦ا٨  ذظرةً و

13-13 ) 

o ٭ااة ١٣ا٢ اقاا٥ ٦ا٨ أقا٧ةء اهلل ا٣عكا٪ٯ أو٣ثٍ ُ٘و  ويصوػَ٘ ذظورة و

 ( 317-313(، وآػؿ٬ة ا٣ىجٮع )    17-13)    ا٣ؿظ٨٧ 

o دنذ٢٧ ٤ٔٯ القا٧ةء ا٣عكا٪ٯ ا٧٣كاذؼؿصح  واثِتَ٘ وغشرَٗ ذظرة

٧٦ة ٥٣ ٱؽػ٢ ٰٚ ص٤٧ح ا٣ٮاعد ث٭ة ا٣عاؽٱر ا٣ناؿٱٙ )   اىلرآن اىهر٨٦ًٗ 

  317-337 ) 

                                                 

ٕال٦اح ٣ٮظٲؽ ٔىؿه وٚؿٱؽ د٬اؿه ا٣اىِفس اىرذٍ ُٖ يٖ أذن ر أبٖ ٌصيً اىبٓالُٖ، ا٩ْؿ   (3)

(، )١٦ذجاح 3117٬ - 3373٬أثٰ ٦ك٥٤ ا٣ناٲغ ٩ةواؿ ثا٨ قاة٥٣ ثا٨ ٔاؽٱ٥ ا٣ج٭ال٩اٰ )

 .م(3003 - ٦3131٬كٍٞ، ٦كٍٞ،

اىوِفس اىرذٍو ُٖ دنٲؿ ص٧ٲٓ العٝةم ا٣ٮاعدة ثٲ٨ ٝٮقٲ٨ ٰٚ ٦ذ٨ ا٣جعر إ٣ٯ واٛعةت  (7)

 ا٧٣ؾ٠ٮع آ٩ٛةً.يٖ أذن ر أبٖ ٌصيً اىبٓالُٖ 
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o اثذ٭اةل »(، ٬ٰ 373-370ثٲذةً )     ٦33ؤ٣ٛح ٨٦    يٍ  أوىٕو

ودٌؿع إ٣ٯ ا٣عٜ قجعة٫٩ ودٕاة٣ٯ، ث٪كاجح اهقاذ٧ؽاد ل٩اٮاع أقا٧ةا٫ دٕاة٣ٯ 

 ( 11)   «ووٛةد٫ و٦الظْح ا٣ذٮق٢ ثذؿدٲ٤٭ة

o (، 333-373دنذ٢٧ ٤ٔٯ قذح وقاذٲ٨ ثٲذاةً )       يٍ  أ رىو

ث٪كااجح  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ٦ع٧ااؽ ا٣ىااالة ٤ٔااٯ قااٲؽ٩ة و٦ٮه٩ااة عقااٮل ا»٦ٮًااٮٔ٭ة 

 .(11)   «ملسو هيلع هللا ىلصاهقذ٧ؽاد وا٣ذٮق٢ ث٫ 

o دن٢٘ ٚٲ٫ ا٣ؾات اإل٣٭ٲح وأق٧ةء اهلل ا٣عك٪ٯ ٬ؾا  عٱت أن إ٩نةءً مٕؿٱاة وه

(، قٲ١ٮن ٦ع١ٮ٦ةً ثعٌٮع ثٲاةن ٬اؾه ا٣اؾات 373-13ا٣عٲّـ ا٣ٛكٲط )    

ا٣ؾي ظؿ  أثٮ ٦كا٥٤ ا٣ج٭ال٩اٰ ٤ٔاٯ أن ٱكاذؼؿج ٦٪ا٫ اىلرآن اىهرًٗ ا٧٣ذ٧س٢ ثا 

ٰ الظةدٱر ا٣٪جٮٱح، و٬ؾا ٱؽل از ٪ٲ٨ ؤنؿٱ٨ اق٧ةً آػؿ ٤٣ؾات اإل٣٭ٲح ٧٦ة ٥٣ ٱؿد ٚ

ثٮًٮح ٤ٔٯ ٧ٔاٜ ٬اؾا ا٣عٌاٮع وادكاة٫ٔ ٚاٰ اإل٩ناةء ا٣نإؿي لثاٰ ٦كا٥٤ 

ا٣ج٭ال٩ٰ ٧٦ة ٩ضؽ آزةعه ثٲ ٪ح ٰٚ َُٚكط ا٣ذ٪ة  ا٣ذٰ ٩ٕسؿ ٤ٔٲ٭ة ٰٚ ٢٠ ٚةدعح وظٌؿة 

 .الدب ا٣ىٮٰٚ ا١٧٣ذٮب ثة٣ٕؿثٲح ٩ْٲؿه ٰٚ وػةد٧ح ٨٦ ٬ؾا ا٣ؾ٠ؿ ا٣ؾي ٱ٢ُّٞ 

  ٓأن ٦٪٭ةج مٲغ وا٣ؽه اإل٦ةم ا٧٣عٜٞ قٕٲؽ ث٨ ػ٤ٛةن ا٣ؼ٤ٲ٤اٰ ٚاٰ وث ىث  

قٲ٧ة ٚٲ٧ة ٠ةن ٱؼ٧ّاف ٦ا٨ ٝىاةاؽه(،  ٥ْ٩ ا٣نٕؿ، )وا٣ؾي اظذؾاه أثٮ ٦ك٥٤، وه

  ًعةً ٰٚ ٝىٲؽد٫ ا٣ذٰ ثؽأ٬ة ثٞٮ٠٫٣ةن ٱٞٮم ٤ٔٯ ا٣ذ٪ةّ  ا٣ٞؿآ٩ٰ ا٣ؾي ٩ؿاه وا

 قاا٧ٮث ٚؿٱااؽ قاا٧ٮث ز٪ااةء ٚااٰ

 

 ث١ااا٢ ٣كاااةن ٝاااؽ ثساااس٨ وصٲاااؽ 

اىودغٔة اىػظٍ٘و  »ا٧٣ٕ٪اٮن ثاا ذنره اىص بع وا٣ذٰ ػ٧ّك٭ة أثٮ ٦ك٥٤ ٰٚ  

إ٣اٯ  شوروئّوا٣ؾي ٱناٲؿ ٚاٰ  «اىٍصٍ ة درك اىٍِٕ يٖ يخٍ٘س شٍٔط اىثِ 

ه بمٌوداد ٚٲ٪ٕذ٫ ثة٣ُٞت ا٣٪ٮعا٩ٰ، وٱكأل اهلل أن  ،٦٪ـ٣ح ا٣ؼ٤ٲ٤ٰ ٰٚ ٩ٛك٫ ٍٗودء

 (.377)  برن ت اىدَٗ واىدُ٘  ٌَ ي٘ٔض بر ره  أذن ره، وٗف٘ض غيّ٘
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ٰ ٦كا٥٤  ٓ ا٧٣ؿٱؽ أث ٰ وو٪ٲ ٓ اإل٦ةم ا٣ؼ٤ٲ٤ ٓ ٦ة ثٲ٨ و٪ٲ و٢ٕ٣ ٦سةهً واظؽاً ٱض٧

٤اٯ أ٧٬ٲاح ا٣ذ٪اة  ا٣ٞؿآ٩اٰ ٚاٰ اإل٩ناةء  ا٣ج٭ال٩ٰ ٱ١ٰٛ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٮًآ ٤٣ذ٪جٲا٫ٔ 

ىٲؽة مٲؼ٫ ا٣ؼا٣نٕؿي ٤١٣ٲ٭٧ة. ٱٞٮل ا٣ج٭ال٩ٰ ٦ؼ٧كةً واظ   ٤ٲ٤ٰؽاً ٨٦ أثٲةتٝ 

 ث٘ٲؿدااٟ ا٤٣٭اا٥ ٱةظااة٦ٰ ا٣ع٧اااٯ 

 

 

 ا٣كاا٧ة رايوعثكاُٮدٟ ا٤٣٭ا٥ ٱاة  

 

 

 ٌدٌدٌوو دٔةاٰ ٨٠ ٤ٔاٲ٭٥  شٍ٘ع 

 

 

 ٦٪ااذ٥ٞ ٧٠ااةصوبء غيووً٘ٓ شؤط و

 

 ثٍووؤدصاااؿى و ىػووو د ويرغووؤن 

   (333) 

٦ضؿد ٥ًّ ٣٪ىٲ٨ ٰٚ ق٤ٟ أّول و٤٬ح ، ا٣ؾي ٝؽ ٱجؽو اىتخٍ٘سوا٣عٞٲٞح أن 

أو دٛةٔا٢ ا٣٪ىاٮ ، ل٩ا٫ ٣اٲف ٦ضاؿد دضاةوع واظؽ، ٱُؿح ثٞٮة ٦كأ٣ح ا٣ذ٪ة  

٧٠ة ٬ٮ ٰٚ ثٕي ا٣عةهت )دؼ٧ٲف اثا٨  - ٲ٨، أو٣٪ىٲ٨ ٱ٪ذ٧ٲةن ٧ُ٣٪ذِضٲ٨ ٦ُؼذ٤ِٛ

٬اٮ ٦عةو٣اح  ٣ٛكعذٲ٨ ده٣ٲذٲ٨ ٧ُ٣٪ذِش واظاؽ، ث٧ٞاؽاع ٦اة - (٦٪ٞؾ ٣جٕي ٝىةاؽه

٣ؽ٦ش ٧٦ةعقح ده٣ٲح ٦ذ٧ةق١ح ٧٧٣ةع  ٨٦ ٧ُ٦ةعِقاٰ ا٤٣٘اح ٚاٰ ٧٦ةعقاح ده٣ٲاح 

أن ا٣ناةٔؿ ٱعاةول أن ٦آ ح أػؿى ٧٧٣ةعِ  آػؿ، أو ٧٧٤٣اةعِ  ٩ٛكا٫. و٦ذ٧ةق١

٦ا٨  ذٲ٨ ٚإن ٦ة ٱعؽث ٕٚاالً ٬اٮ أن ٠االا ثٲ٨ ا٧٧٣ةعقَ  ٱؼ٤ٜ ٩ٮٔةً ٨٦ اه٩كضةم ٦ة

ا٧٧٣ةعَقذٲ٨ دكٕٯ ٨٦ ظٲر ا٧٣جؽأ إ٣اٯ إدػاةل الػاؿى ٚاٰ ٩ْة٦٭اة ا٣ٕال٦اةدٰ 

٭اة، وٱا٪ض٥ ٔا٨ ٬اؾا ا٧٣ذ٧ةقٟ ا٣ؾي دكذ٪ؽ إ٣ٲ٫ ٚاٰ إ٩ذةص٭اة ٤٣ؽه٣اح ا٣ؼةواح ث

ا٧٣كٕٯ )ا٣ؾي ٱذؼؾ م٢١ ا٣ىؿاع وا٣ذ٪ةزع وا٣٪ٛاٰ ا٧٣ذجاةدل أظٲة٩اةً( داٮدؿ ٤ٔاٯ 

دعصةت ٦ذٛةودح ثٲ٨ ا٣٪ْة٦ٲ٨ ا٧٣ذضكؽٱ٨ ثة٧٧٣ةعقذٲ٨ )ا٣٪ىٲ٨( ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٯ إدػةل 

واظؽة ٨٦ ٬ةدٲ٨ ا٧٧٣ةعقذٲ٨ ٰٚ الػؿى وٝٲةم ٧٦ةعقح ده٣ٲح ٦ذ٧ةق١ح صؽٱاؽة، 

. صؽٱاؽاً  ذٲ٨ ٰٚ دااؿد٭ة ا٣ذٰ دُن١ ٢ ٠االا ٨٦ ٤٠ذة ا٧٧٣ةعق و١٦ٮ٩ةٍت  دُؽِػ٢ ٔ٪ةوؿَ 

٦اا٨ ا٧٧٣ةعقااذٲ٨ ا٣ااؽه٣ٲذٲ٨ ا٧٣ذ٧ةقاا١ذٲ٨ ا٤٣ذااٲ٨  وثٕجااةعة أػااؿى دُااؽِػ٢ ٠ااالا 
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دذضةوعان، ثٮوٙ ٢٠ ٦٪٭٧ة ٔال٦ح ٦٪ذـٔح ٨٦ ٩ْةم ٔال٦ةدٰ ٦ذ٧ةقٟ، ٣ذ٪ذ٥ْ ٰٚ 

َن١ ٢ ٨٦ ا٣٪ْة٦ٲ٨ ٧٦ةعقح ده٣ٲح ٦ذ٧ةق١ح صؽٱؽة دكذ٪ؽ إ٣ٯ ٩ْةم ٔال٦ةدٰ صؽٱؽ دَ 

ا٤٣ؾٱ٨ اقذ٪ؽت إ٣ٲ٭٧ة ا٧٧٣ةعقذةن ا٣كةثٞذةن ٰٚ إ٩ذةج ٠ا٢ ٦٪٭٧اة ٣اؽه٣ذ٭ة. و٬اؾا 

ا٣٪ْةم ا٣ٕال٦ةدٰ ا٣ضؽٱؽ، وإن ٠ةن ٱ٥ٌ ٔال٦ةت ٦كذ٧ؽة ٦ا٨ ا٣٪ْاة٦ٲ٨ ا٣كاةثٞٲ٨ 

د١اٮن  ٪ٲح صؽٱؽة د٪ذش ده٣ح صؽٱؽة، ٗة٣جةً ٦اة٫٣، ٩ةدش ٨ٔ ٥ًّ ٬ؾه ا٣ٕال٦ةت ٰٚ ثِ 

عٮ ٦ة ٨ٔ ا٣ؽه٣ذٲ٨ ا٣كةثٞذٲ٨. ث٧ٕ٪ٯ أن دٮ٣ٲؽ ا٣ؽه٣ح ا٣ضؽٱؽة إ٧٩اة ٦ؼذ٤ٛح ٤ٔٯ ٩

صةء ٨٦ د٦ش ٢٠ ٨٦ ا٧٧٣ةعقاذٲ٨ ٚاٰ ٧٦ةعقاح ده٣ٲاح صؽٱاؽة دكاذ٪ؽ إ٣اٯ ٩ْاةم 

 ٔال٦ةدٰ ٦ذ٧ةقٟ صؽٱؽ.

وه ٱٕ٪ٰ ٬ؾا ثعةل أن ٱ١ٮن ا٣نةٔؿ، ا٣ؾي ٱُؼ٧ اف ٩ذاةج ٗٲاؿه، وأٲاةً 

ت ا٣ؽه٣ٲاح ا٧٣ذ٧ةقا١ح ا٧٣ذ٧س٤اح د٧ةم ا٣ٮٰٔ ٧٣ة ٱٞٮم ث٫ ٨٦ د٦ش ٧٧٤٣ةعقاة

ثة٣ٮظؽات ا٣سالث ا٣ذاٰ ٱ٪ذض٭اة ث٪ٛكا٫، وا٣ٮظاؽدٲ٨ ا٤٣ذاٲ٨ ٱكاذ٧ؽ٧٬ة ٦ا٨ 

مةٔؿ آػؿ، أو ٨٦ ٩ه آػؿ ٫٣ أ٩ذض٫ قةثٞةً. لن ٦ة ٱ٪ض٥ ٨ٔ ٤٧ٔٲاح ا٣ذٛةٔا٢ 

ثآ٣ٲةت ػةواح ثةإل٩ناةءات  ٱَْعؽثثٲ٨ ا٣٪ىٲ٨ ا٧٣ذضةوعٱ٨ ٨٦ ده٣ح إ٧٩ة  ٦ة

أن إ٩ذااةج ا٣ؽه٣ااح ؤااٰ ا٣نااةٔؿ وإعادداا٫. ت٣ااٟ  ٔاا٨ دااةم  ٧ٕااـل ا٤٣٘ٮٱااح، وث

إ٩ذةج ٬اؾه ا٣ؽه٣اح ا٣ضؽٱاؽة  ا٣ضؽٱؽة ٱ٫ُ٤ٛ١ ا٣٪ْةم ا٤٣٘ٮي ا٣ؾي ٱع٥١ ٔة٦حً 

 ٦س٧٤ة ٱع٥١ ا٧٧٣ةعقةت ا٣ؽه٣ٲح ا٣كةثٞح وا٣الظٞح ٰٚ ٣٘ح ٦ة.

  ٓدىٮع أثٰ ٦ك٥٤ ا٣ج٭ال٩ٰ ٩ٛك٫ ٤٧ٕ٣ٲح اإل٩ذةج الدثاٰ تاد٭اة. ورابػ  

ج ا٣نٕؿ ٣ٲف و٪ةٔح ث٧ٞؽاع ٦ة ٬ٮ إ٣٭ةم، و٦ىاؽع ٬اؾا ٚة٣ؿص٢ ٱؤ٨٦ أن إ٩ذة

اإل٣٭ةم ٬ٮ ا٣ؼة٣ٜ ا٣ؾي ٱٛٲي ٤ٔاٯ ٣كاةن ا٣ناةٔؿ ٦اة ٱ٪٧ْا٫ ٦ا٨ ٝىاةاؽ. 

اىؤادي اىٍلودءف يوٖ أشوٍ   اهلل »الول ا٧٣ٕ٪ٮن ثاا ذنرهٱ١ذت ا٣ج٭ال٩ٰ ٰٚ 

 ٚٲٞٮل  اىذنر شروطٰٚ ٦ٕؿض ظؽٱس٫ ٨ٔ  «اىرصِٕ

أقا٧ةؤه، ثجؿ٠اح أقا٧ةا٫ وواٛةد٫ ٚإن ٦ٛٲي ا٣٪ٮع صا٢ّ صال٣ا٫، ودٞؽقاخ »
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ٱعذٮي أق٧ةءه ا٣عك٪ٯ ا٣اٮاعدة ث٭اة ا٣كا٪ّح  أي ض غيٕ ىص ن غبده اىػ حز ٌِظٌٔ ً 

  ٧٦ة زاد ٤ٔٯ ا٣ٮاعد ث٫ أواّط الظةدٱار ز٥ ٤ٔٯ ٦ة وعد ث٫ ا٣ٞؿآن ا٣ٕـٱـ ا٧٣ُ٭ؿة،

 َ ت اهلل ٧ّة د٥َ  ثٮ٬اا٣٪جٮٱح، و٣ٛٲي مٕةث٫ ثةل٩ٮاع والقؿاع وا٣جؿ٠ةت ّة٬ؿاً وثةَ٪ةً ٣

ٖء ٌَ ش٘ٔىّ بر ر اىػري ن . أقأل اهلل أن اىٔادي اىٍلدءف  و٬ؽاٱذ٫ َق٧ ٲذ٫ ٗف٘ض غي

 .«، وأن ٱض٢ٕ ت٠ؿ اهلل ق٧ٲؿ ٤ٝجٰ وا٤٣كةنوي٘ٔض اإلذص ن

    «٦ٛةدٲط ا٧٣ؽد»وٱ١ذت ٰٚ مؿوث ت٠ؿه ا٣سة٩ٰ ا٧٣ٕ٪ٮن ثا 

٤٣ؼاال  ٦٪٭اة قاجٲالً ظذاٯ  ٩ـ٣خ ثٌٞةء اهلل وٝؽعدا٫ ٩ةز٣اح ٣ا٥ أصاؽ»

هلل ثؿظ٧ذ٫ و٫ُٛ٣، ٚٮ٬ج٪ٰ ٬ؾا ا٣ؾ٠ؿ ثأن أػؿص٫ ٦ا٨ ٔاة٥٣ ا٣٘ٲات ع٠٪ٰ ادؽا

 (371  ) «إ٣ٯ ٔة٥٣ ا٣ن٭ةدة، إصؿاءً ٤ٔٯ ٣كة٩ٰ

ز٧اؿات ا٧٣ٕاةعف وَٲجاةت »ٰٚ ٦ٞؽ٦ح ت٠ؿه ا٣ؼاة٦ف ا٧٣ٮقاٮم ثاا ،وٱؾ٠ؿ

ض٤ٲا٢ ا٣ٕاةعف ثاةهلل قإٲؽ ثا٨ ، وا٣ؾي ٱؼ٧ّف ٝىٲؽة مٲؼ٫ ا٣ُٞت ا٣«ا٣ٕٮاعف

ه  ٰ  جِا٬ْ ٤ٔٯ أن ٧٤ٔا٫ ٠ناٰٛ وَ »٥ ٬ؾا الػٲؿ و٩سؿه ٱؽهن أن ٩ْ ،ا٣ؼ٤ٲ٤ٰ ػ٤ٛةن

، وأن «وا٣ٛذط، وأٝة٫٦ ٦ٞة٦ةً عٚٲٕةً ٨٦ ا٧٣ؽد، ٱُٲٜ أداءه إه ٨٦ أ٠ؿ٫٦ اهلل ثة٣ٮوٮل

ا٣ذٰ ٚاذط اهلل ٣ا٫ ثجؿ٠اح قاٲؽه  «ص٤٧ح ٦ة أٚة٫ً اهلل ٤ٔٲ٫ ٬ؾه  ا٣ٞىٲؽة ا٣ض٤ٲ٤ح»٨٦ 

 (.371-٣371ٯ. )    ا٣نٲغ دؼ٧ٲك٭ة ثٕؽ أن اقذؼةعه قجعة٫٩ ودٕة

ػَرج ا شِٕ يوٖ »ٱ٫٧ ٤٣ؾ٠ؿ ا٣سة٣ر ٔنؿ ا٧٣ٕ٪ٮن ثا٧٠ة ٱؤ٠ؽ ٰٚ دٞؽ  ٍ اى

 أن اهلل أصؿا٬ة ٤ٔٯ ٣كة٫٩  «ُظً أشٍ   اهلل اىرصِٕ

ؿ٬ة ٨ٔ عٱاةض القاؿاع ٚ٭ؾه ٩ٛسةت ٝؽقٲح، و٧٤٠ةت ٔؿمٲح، ٔجٜ ٔجٲ»

٤ٔاٯ  ٬ة ٔا٨ ٦نا١ةة ال٩اٮاع القا٧ةاٲح، أصؿا٬اة اهللؤوأمؿق ًٮ ا٣ٛؿٝة٩ٲح،

 (.103. )  «٣كةن ٔجؽه ا٧٣ٛذٞؿ إ٣ٯ عظ٧ذ٫

٠٭ؾا ٤٧ٕ٣ٲح إ٩ذةج ا٣نٕؿ ٱٕ٪ٰ أن اقذعٌةع ا٣اؾات اإل٣٭ٲاح ٚاٰ  عٌ ٮُّ َى ودَ 

ا٣ؾات اإل٩كة٩ٲح ٬ٮ ا٣كجٲ٢ ا١٧٧٣ا٨ هقاذ٧ُةع ٚاٲي اإل٣٭اةم  واقذعٌاةع 
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٬ؾه ا٣ؾات اإل٣٭ٲح ٱ٪ُٮي ٚٲ٧ة ٱ٪ُٮي ٤ٔٯ اقذعٌةع ٣جٲة٩٭ة ا٧٣ذ٧س٢ ثة٣٪كجح 

و٦اة  اىرودٗ  اىلدشوٖأوهً ز٥ ث٧ىةدع أػاؿى ٠اا اىلرآن اىهرًٗ  ٧٤٣ك٥٤ ثا

زة٩ٲةً. و٦ٕ٪اٯ ٬اؾا  ملسو هيلع هللا ىلصوّط ٨٦ ٠ذت اهلل ا٧٣٪ـ٣ح ٤ٔٯ عق٫٤ ا٣كةثٞٲ٨ ٧٣ع٧ؽ 

ىتف غوو اىب٘و ن اىٍؤذٕ، أو أن ا٣ٛؿوح دجٞٯ ٦٭ٲأة، ٚاٰ أز٪اةء إ٩ذاةج ا٣نإؿ، 

تٍر بوَ٘ اىٍصتيًٓ ٌَ اىذات اإلىٓ٘ ، ٌع اىب٘ ن اإلىٖٓ، أو ىردوث يِ  ء ٌص

طربٖ اىب٘ ن: اإلىٖٓ، واىٍصتيًٓ ٌَ اىذات اإلىٓ٘  يٖ أثِو   وحؤد اىشو غر 

بػ٘د ىرظو  اىهشوف،  يٍ٘  ٍٗهَ أن ٗدغٕ بفصر  ا ذن ر اىتٖ يشبّ إىٕ ذد  

، وت٣ٟ ٔ٪ؽ٦ة ٱذكة٦ٯ اقذعٌةع ا٣نةٔؿ وىهَ غيٕ ٌصتٔى اإلُش   اىشػري

٤ٞةء ا٧٣٪نٮد، ٨٦ صة٩ات أي ٤٣ؾات اإل٣٭ٲح  ٰٚ تاد٫ اإل٩كة٩ٲح ٣ٲج٤ٖ ٦كذٮى ا٣

 ٦ذىٮف ٦ذٲ٥ّ ثعت اهلل، ثٲ٨ ا٧٣عت وا٣عجٲت.

وعث٧ة ٠ةن ٨٦ ا٧٣ٛٲؽ، ٰٚ ٦ٕؿض اإلمةعة إ٣ٯ دىّٮع ا٣ج٭ال٩ٰ ٤٧ٕ٣ٲح اإل٩ذةج 

، ا٣ذاؾ٠ٲؿ ثذىاّٮع بٍ  ِٗظٍّ إىٓ م إىٖٓ ٗف٘ض غيٕ ىص ن اىش غرا٣نٕؿي ٤ٔٯ أ٩٭ة 

 (قاٞؿاث)أٱٌاةً. ٱٞاٮل  inspiration إىٓو م٣إل٩ذةج ا٣نٕؿي ٤ٔاٯ أ٩ا٫  (أٚالَٮن)

، وماةعظةً (٬ٮ٦ٲؿو )٨ٔ ٦ٮ٬جح ٬ؾا الػٲؿ ٰٚ ا٣عؽٱر ٨ٔ  Ion (إٱٮن)٦عؽزةً 

  Museاٳ٣ٲح ا٣ذٰ د٪ذ٢ٞ ث٭ة ٬ؾه ا٧٣ٮ٬جح إ٣ٲ٫ ٨٦ عثح ا٣نٕؿ 

٬اٮ٦ٲؿو  ثُؿٱٞاح ثةعٔاح،  ٚة٧٣ٮ٬جح ا٣ذٰ د١٤٧٭اة، ٦ٮ٬جاح ا٣عاؽٱر ٔا٨»

٦ا٨ اإل٣٭اةم. ٚ٭٪اةك ٝاٮة إ٣٭ٲاح  - ٬٪ٲ٭احٝجا٢ ٧٠اة ٤ٝاخ  - ، و١٣٪٭اة٣ٲكخ ٚ٪ااة

ا٣ااؾي ٱكاا٧ٲ٫ أوعثٲااؽ   ،دعؿ٠ااٟ، ٠ذ٤ااٟ ا٣ٞااٮة ا٧٣ٮدٔااح ٚااٰ ت٣ااٟ ا٣عضااؿ

Euripides  ا٧٣٘٪ةَٲف، و٨١٣ اق٫٧ ا٣ناةآ ٬اٮ ظضاؿ ٬ؿٝا٢. ٬اؾا ا٣عضاؿ ه

ٱضؾب أَٮاق ا٣عؽٱؽ ٚعكت، و١٣٪٫ ٱ٪٢ٞ إ٣ٲ٭ة ٝٮة ٦ناةث٭ح ٣ضاؾب الَاٮاق 

ا٣عؽٱؽ والَٮاق وٝؽ د٤ٕٞاخ  الػؿى. وٰٚ ثٕي الظٲةن دؿى ٔؽداً ٨٦ ُٝٓ

٧ؽ ٝٮة ا٣ذ٤ٕاٜ ذ، و٤٠٭ة دكظذٯ ٣ذذ١ٮن ٦٪٭ة ق٤ك٤ح َٮٱ٤ح صؽااإظؽا٬ة ثةلػؿى 
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٩ٛك٭ة د٤٭ا٥ )ثٕاي( ا٣٪اة   ٨٦Muse ا٣عضؿ الو٤ٰ. وثة٧٣س٢ ٚإن عثح ا٣نٕؿ 

٧ٲ٨ دذ٤ٕٜ ق٤ك٤ح ٦ا٨ الماؼة  اٳػاؿٱ٨ أوهً، و٨٦ ٬ؤهء المؼة  ا٤٧٣٭َ 

٣ٟ لن ا٣نٕؿاء ا٣٘٪ةاٲٲ٨، ه ٱؤ٣ٛٮن ٝىاةاؽ٥٬ ا٣ض٧ٲ٤اح ا٣ؾٱ٨ ٱذ٤ٞٮن اإل٣٭ةم. ت

 ...ٱؤ٣ٛٮ٩٭ة ل٩٭٥ ٤٦٭٧ٮن ٦ضؾوثٮن. ثة٨ٛ٣ و٨١٣

ٚة٣نةٔؿ ٠ةا٨ ٣ُٲاٙ ٦ضا٪ط ٦ٞاؽ ، و٬اٮ ه ٱٞاؽع ٤ٔاٯ اهثذ١اةع ظذاٯ 

ٮظٯ إ٣ٲ٫ وٱ٘ٲت ٨ٔ ؤٲ٫ وه ٱجٞٯ ٚٲ٫ عمؽ  ٚإتا ٣ا٥ ٱج٤اٖ ٬اؾه ا٣عة٣اح، ٚ٭اٮ ٱُ 

ث٪جٮءادا٫.... لن ا٣ناةٔؿ ه ٱُ٘٪اٰ ثٞاٮة ا٣ٛا٨ ث٘ٲؿ ظٮل و٬ٮ ٔاةصـ ٔا٨ ا٣ذٛاّٮه 

٥ ٥ْ٩ ا٣نإؿ ثٞٮأاؽ ا٣ٛا٨ ٧٣اة ٔاؿف ٠ٲاٙ و١٣٪٫ ٱ٘٪ٰ ثة٣ٞٮة اإل٣٭ٲح. ٤ٚٮ د٤ٕ  

ٱذعؽث ٰٚ ٦ٮًٮع واظؽ ه قٮاه، ث٢ ٣ٕؿف ٠ٲٙ ٱذعؽث ٚاٰ ٠ا٢ ٦ٮًاٮع. 

و١٬ؾا ٱكاذٮ٣ٰ اهلل ٤ٔاٯ ٔٞاٮل ا٣نإؿاء وٱكاذؼؽ٦٭ة ٣ذ١اٮن عقاالً ٣ا٫، ٧٠اة 

وال٩جٲةء ا٧٣ٞؽقاٲ٨، ظذاٯ ٩ٕاؿف، ٩عا٨ قاة٦ٕٲ٭٥، أ٩٭ا٥ ه  ٱكذؼؽم ا٣ّٕؿاٚٲ٨

ٱذ٧٤١ٮن ٨٦ د٤ٞةء أ٩ٛك٭٥ و٥٬ ا٣ؾٱ٨ ٱذٛٮ٬ٮن ث٭ؾه ال٣ٛاة  ا٣٪ٛكاٲح ٚاٰ ظة٣اح 

 .(3)«ٗٲجٮثح، وإ٧٩ة اهلل ٩ٛك٫ ٬ٮ ا٧٣ذ٥٤١ ٚٲ٭٥، و٬ٮ ٱعةدز٪ة، ٨٦ ػال٣٭٥

عٱت أن ٬اؾا ا٣ذاؾ٠ٲؿ ه ٱع٧ا٢ أي اٚذاؿاض ًا٧٪ٰ أن أثاة ٦كا٥٤  وه

أو أ٩ا٫ داأزؿ ثا٫، و١٣ا٨ ا٣٘ةٱاح ٦٪ا٫  (أٚالَٮن)٩ٰ إ٧٩ة ٱذةثٓ ٰٚ دىّٮعه ا٣ج٭ال

إٱٌةح آ٣ٲح اإل٣٭ةم ٣ؽى ٤٠ٲ٭٧ة، ٬ؾه اٳ٣ٲح ا٣ذٰ د٪كض٥ د٧اةم اه٩كاضةم ٦آ 

                                                 

، ا٣ضااـء الول،  ) داع لوود ا دبووٖ : اىُ٘ٔوو نُصوؤ  اىِا٩ْااؿ  د٠ذااٮع ٣ااٮٱف ٔااٮض،  (3)

 Ancient    وا٩ْااؿ ٠ااؾ٣ٟ 37-33(،       3733ا٧٣ٕااةعف ث٧ىااؿ، ا٣ٞااة٬ؿة، 

Literary Criticism: The Principal Texts in New Translation, 

Edited by D. A. Russell and M. Winterbottom, (The Clarendon Press, 

Oxford, ),pp. ; Classical Literary Criticism, Edited by 

D. A. Russell and M. Winterbottom ( Oxford University Press, 

Oxford, ), pp. 
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ا٣ذىٮع ا٣ىٮٰٚ ٣ٕالٝح ا٧٣ؼ٤ٮق ثة٣ؼة٣ٜ، ودوع ا٣ؾ٠ؿ ٚاٰ اقذعٌاةعه ٚاٰ 

ا٣اؾات ا٣٪ٛف، وا٣ذكة٦ٰ ث٭اة ٣ذج٤اٖ ٦ؿظ٤اح ا١٣ناٙ، ث٧ٕ٪اٯ ا٣ذٮاوا٢ ٦آ 

ا٣عجٲجح وا٣ؾوثةن ٚٲ٭ة هظٞةً، وا٣ذٰ ٬ٰ ث٘ٲح ا٧٣كإٯ ا٣ٕؿٚاة٩ٰ. وعث٧اة ٠اةن 

٧٦ة ٱؤٱؽ ٬ؾا أن أثة ٦ك٥٤ ا٣ج٭ال٩ٰ ٱنٲؿ ٰٚ ٦ٮًٓ آػؿ ٨٦ ا٣ؽٱٮان ٚاٰ ز٪ةٱاة 

اىدغٔة اىػظٍ٘  اىٍصٍ ة درك اىٍِٕ يٖ يخٍ٘س »دٞؽٱ٫٧ ٤٣ؾ٠ؿ ا٣كةثٓ، و٬ٮ 

ػ٤ٛاةن ا٣ؼ٤ٲ٤اٰ، أ٩ا٫، ٚاٰ ٤٣ُٞات ا٣ؿثاة٩ٰ ا٣ناٲغ قإٲؽ ثا٨  «شٍٔط اىثِ 

، ٝؽ اقذ٧ؽ اإل٣٭ةم ٨٦ اهلل ٔاـ وصا٢، وأن اهلل قاجعة٫٩ اىدغٔةدؼ٧ٲك٫ ٣ذ٤ٟ 

، و٨ّ٦ ٤ٔٲ٫ «ا٣ٛذط ا٧٣جٲ٨»ودٕة٣ٯ، ثٮو٫ٛ ٦ىؽع ٬ؾا اإل٣٭ةم ٝؽ ٚذط ٫٣ ث٭ؾا 

دٕؿًاةً ٣جؿ٠ااةت ت٣اٟ ا٣٘ااٮث  «شؤٍط اىثِوو »ث٭اؾا ا٣ٛااٲي و٬اٮ دؼ٧ااٲف 

( و٬ٮ ٣ؾ٣ٟ 373)   «ه ٦جةعاة ١٣ال٫٦ ا٣ْٕٲ٥، واقذ٧ؽاداً ٤٣ٛذط ٨٦ ٩ٛسةد٫

أن ٱ٧ّؽ٩ة ثأ٦ؽاد ت٠ؿه )ٱٞىؽ ت٠ؿ مٲؼ٫ ا٣ؼ٤ٲ٤ٰ(، وٱٛٲي ٤ٔٲ٪اة »ٱكأل اهلل  

 (. 377)   «ثؿ٠ةت ا٣ؽٱ٨ وا٣ؽ٩ٲة ٨٦ ٚٲٮض ثعةعه

وثٕجةعة أػؿى إن ا٣ٛذط واإل٣٭ةم ٱُكذ٧َؽ ٨٦ اهلل ٔـ وص٢، وٱ٤ُاذ٧َف ٠اؾ٣ٟ 

ٰٚ ٬ؾه ا٣عة٣ح ا٣نٲغ قإٲؽ ثا٨ ػ٤ٛاةن ٨٧٦ أٚةض اهلل ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٧٣٪ْٮم، و٬ٮ 

ن اإل٣٭ةم ٱ٪ذ٢ٞ ٦ا٨ ا٤٧٣ِ٭ا٥ الول، إ٣اٯ ا٤٧٣َ٭ا٥ ا٣ناٲغ واةظت إا٣ؼ٤ٲ٤ٰ، أي 

ق٧ٮث ا٣س٪ة، ٣ٲ٪ذ٢ٞ ثؽوعه إ٣ٯ ٦ُؼ٧ ف ٝىٲؽد٫ أثٰ ٦ك٥٤ ا٣ج٭ال٩ٰ، ٤ٔاٯ ا٣٪عاٮ 

، إ٣ٯ ا٣نةٔؿ، إ٣اٯ ا٣ؿاِوٱاح، زا٥ Muse ٩ٛك٫ ا٣ؾي ٱ٪ذ٢ٞ ٚٲ٫ اإل٣٭ةم ٨٦ عثح ا٣نٕؿ 

ٯ ا٣ض٧٭ٮع ٰٚ ق٤ك٤ح دنج٫ د٤ٟ ا٣ذاٰ ٱنا٤١٭ة ظضاؿ ا٧٣٘٪اةَٲف، أو ظضاؿ إ٣

٬ؿٝا٢. و٣ااٲف ز٧اح ٦اا٨ ظةصااح ٤٣ذأ٠ٲاؽ أن ال٦ااؿ ٦٪اٮث ثااإعادة ا٤٧٣ِ٭اا٥ الول، 

كذ٧ؽ ٦٪٫ َةٝح اإلثؽاع ا٣نٕؿي، إتا وعخ ٬ؾه ا٣ذكا٧ٲح ٪جٮع ا٣ؾي دُ ا٧٣ىؽع ا٣ٲَ 

 .ٰٚ اإلمةعة إ٣ٯ ظىٲ٤ح اإل٣٭ةم ا٣ذٰ دذضكؽ ٰٚ ٦٪ْٮم ا٣نةٔؿ

  ٓقاٲ٧ة  أت٠اةعه )وه شروط  إ٣عةح أثٰ ٦ك٥٤ ا٣ج٭ال٩ٰ ٩ٛك٫ ٰٚ و  ٌص
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-11)    «اىٔادي اىٍلدف يٖ أشوٍ   اهلل اىرصوِٕ»ت٠ؿه الول ا٧٣ٕ٪ٮن ثا

(، وت٠اؿه ا٣سة٣ار  333)    «اىشخرة اىٍب رن »(، وت٠ؿه ا٣سة٩ٰ ا٧٣ٮقٮم ثا13

ٌلودف »ثاا(، وا٣اؾ٠ؿ ا٣ؿاثآ ا٧٣ٮقاٮم 371 )  «ٌفو ي٘د اىٍودد»اا٧٣ٕ٪ٮن ثا

ثٌٕاا٭ة ٠ة٣ااؾ٠ؿ ا٣ذةقاآ  ٌلوودٌ ت(، وٚااٰ 333-331)     «اىِفوؤف

(، وٚاٰ 133-130)     «اىرصوِٕ اىِ ٌٔف ا شِٕ ب  شٍ  »ا٧٣ٮقٮم ثا

( ٤ٔااٯ ًااؿوعة اٝذااؿان أداء ٬ااؾه 137-133)     «دغوو   أذوورن اىِوؤر»

، ود١ؿاع٬ة ٦اؿات ٦عاؽدة  اىلرآن اىهرًٗالت٠ةع ثٞؿاءة قٮع وآٱةت ٦عؽدة ٨٦ 

ةعة أػؿى إوؿاع أثٰ ٦ك٥٤ ٤ٔٯ ا٧٣ـاوصح ثٲ٨ ا٣جٲاةن اإل٣٭اٰ وثاٲ٨ إ٩ناةا٫ وثٕج

ا٣نٕؿي ا٣ؾي أٚة٫ً اهلل ٤ٔٲ٫ ٰٚ أداء أي ٦ا٨ الت٠اةع ا٣ذاٰ ٱٮواٰ ث٭اة ٣ٌٞاةء 

 ظةصةت ٦ٕٲ٪ح ٱ٤ذ٧ك٭ة ا٣ؾا٠ؿ ٦كذٕٲ٪ةً ثةهلل ٤ٔٯ ٌٝةا٭ة.

 ت٠ؿه الول  شرط٤ٕٚٯ قجٲ٢ ا٧٣سةل ٱ١ذت أثٮ ٦ك٥٤ ٰٚ 

ا٫ ٤ٔاٯ أٱاةم القاجٮع ٦جذاؽاةً ث٤ٲ٤اح ا٣ض٧ٕاح ز٥ إن َؿٱٞذٰ ٚ» ُٕ ٰ دالود٫ دٮزِٱ

٦ؼذذ٧ااةً ث٧كااةء ٱااٮم ا٣ؼ٧ااٲف وا٣ذٮزٱاآ ثعكاات اإل١٦ااةن ه ثااة٣ذـام دؿدٲاات 

٦ؼىٮ ، و٨١٣ ا٣نؿث إد٧ة٦٭ة ٰٚ أقجٮع، و٨٦ ٝؽع ٤ٔٯ دالود٭ة ٰٚ أٝا٢ ٦ا٨ 

 دعصةت ٧٦ة ٤٧ٔٮا، ؤ٪اؽ اهثذاؽاء ٚٲ٪ج٘اٰ واالة ت٣ٟ و٣ٮ ٰٚ ٦ٞةم واظؽ ٢١٤ٚ  

ٗلرأ يٖ ا وىٕ بػد اىف ير  آٗ  اىهرشٖ ٌرةً وآ ر اىبلرة ٌورة وآٗو  اىٍيوم ع٠ٕذٲ٨ 

ٌرة وشٔرة اإل ال  إذدى غشرة ٌورة، ويوٖ اىث ُ٘و  أول شؤرة اىردٗود وآ ور 

اىرشر ٌرة ٌرة، وشٔرة اإل ال  إذودى غشورة ٌورة وبػود اىفوران يهؤن ييوم 

 ،وشتَ٘ ٌورة ثوً يلؤل : أُو  اهللشت ً  ،اىخيص  حيص  اىذنر يتبتدئ ك  الً : ْٔ اهلل

َ ٌرة، وإن كدرت أن يخٍع ناًل نذىم شت ً  واذدة  س  فَ ٌرة يٖ َُ  ةغشر ىذدإ وشت٘

ي٘هٔن نو واذد  ٌَ اىذنرَٗ يوٖ شوت  أُفو ف،  [وىٕ واذد نذا يٖ ا صو وا َ ]

يذىم ىخٍع اىصر وإذراق اىخٔائر غِدي ٌَ اىٍخرب ت، ثً يلرأ ي يرو  اىهتو ب 
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، [33آل ٧ٔاؿان  ] اٙٗ  ژ ٿ  ٿ ژ ر شٔرة اىبلرة، يلٔىّ يػ ىٕ: يآٗ  اىهرشٖ يآ

ٍريم  ڑ  ژ ژ ژيآ ر آل غٍران، ي ٙٗتَ٘ ٌَ آ ر اىتٔبو  يلٔىوّ يػو ىٕ:  ،يآٗ  اى

إىٕ آ ر اىصٔرة يمول اىردٗد إىٕ اىصودور، يوآ ر  [330اإلقاؿاء  ] ژ کک ک   ڑ

 (.13-11)    «اىرشر يصٔرة اإل ال ، ي ىٍػٔذيَ٘ 

 ٰ مؿث ت٠ؿه ا٣سة٩ٰ وٱ١ذت ٚ

 آٗ  اىهرشٖو٠ٲٛٲح اقذ٧ٕة٣ٰ ٰٚ ٣ٲ٤ح ٢٠ ص٧ٕح زالث ٦ؿات ثٕؽ ٝؿاءة »

 (  333)   «ػ٧كٲ٨ ٦ؿة

  وٱ١ذت ٰٚ مؿث ت٠ؿه ا٣سة٣ر

ثة٣ىاٲ٘ح ا٣٪ةعٱاح  ملسو هيلع هللا ىلصو٠ٲٛٲح اقذ٧ٕة٣ٰ إٱةه أن أثذؽئ ثة٣ىاالة ٤ٔاٯ ا٣٪جاٰ »

بلرة شوبػ ً ثوً كٔىوّ شٔرة اىاىف ير  شبػ ً ثً آٗ  اىهرشٖ شبػ ً ثً   يٍ  قجٕةً ز٥ 

 [13ا٣ـ٦ااااؿ  ] ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ     ۆ  ۆ  ۇ ۇ ژ: يػوووو ىٕ

بوَ٘ اىخالىتوَ٘ ٌِٓو  أ وذت  اٙٗ  شبػ ً ثً كرا ة شٔرة ا ُػ م، ذتٕ إذا وصي ر 

 َ   ۇئ ژ: إىٕ يالوة اىصٔرة ٌبتد  ً بلٔىوّ يػو ىٕ عر رح  يٖ اىذنر اىٍب رك، وٌع يٍ ٌّ أ

 ( 371)   «رةإىٕ يٍ م اىصٔ [331ال٩ٕةم  ] ژ ېئۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ

 وٱ١ذت ٰٚ مؿوث ت٠ؿه ا٣ؿاثٓ  

كورا ة اىف يرو ، وآٗو  ووٝخ دالود٫ ٢٠ ٱٮم ثٕؽ والة ا٣ىاجط، وأو٣ا٫ »

إىووٕ آ رْوو ، ثووً  [33آل ٧ٔااؿان  ] ژ ژ                ڈ     ڈ ژ :اىهرشووٖ، ثووً كووو

إىٕ آ رْ ، ثً اٙٗتوَ٘ ٌوَ آ ور  [33آل ٧ٔؿان  ] ژ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿژ

إىوٕ آ ور  [330اإلقاؿاء  ] ژ کک ک   ڑ ڑ  ژ ژ ژكٔىّ يػ ىٕ:  اىتٔب ، ثً

ثوً آ ور اىرشور، ثوً  [1ا٣عؽٱؽ  ] ژ ی ژاىصٔرة، ثً أول اىردٗد إىٕ كٔىّ: 

شٔرة اىظرٕ، ثً شٔرة أىً ُشرح، ثً شٔرة اىلدر، ثوً شؤرة اىهؤثر، ثوً 

 ( 331)   «شٔرة اىه يرون، ثً اإل ال ، ثً اىٍػٔذيَ٘
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  «ذظرة اىِ ٌٔف»ا٣ذةقٓ  ؿوٱ١ذت ٰٚ ٦ٞؽ٦ح ا٣ؾ٠

ا٣ع٧ؽ هلل ثجؿ٠ح أق٧ةء اهلل، ٝؽ أثاؿزت ا٣ٕ٪ةٱاح الز٣ٲاح ٤٣ع٧١اح ا٣ؼٛٲاح ٦ا٨ »

ا٣كذٮع ا٣٘ٲجٲح ٩ة٦ٮق٪ة ال٥ْٔ الق٪ٯ ٦ذض٤ٲةً ثذكٓ ظٌؿاٍت إ٣٭ٲح، د٪ذٞا٢ ا٣ا٪ٛف 

 ا٣ـ٠ٲح ثٲ٨ ٦نة٬ؽ٬ة ا٣ٞؽقٲح ظذٯ دؿصٓ إ٣ٯ عث٭ة عاًٲح ٦ؿًٲح.

 .ژ پ پ ژ  نؿٚح ٨٦ ػاللالو٣ٯ  ا٣عٌؿة ا٣ضة٦ٕح ا٧٣

 .ژ ٻ ٻ ٱ ژا٣سة٩ٲح  ا٣عٌؿة الظؽٱح ا٧٣ذض٤ٲح ٨٦ ٧٠ةل 

  ک ک ک ک ژا٣سة٣سح  ا٣عٌؿة ا٣ٕؿٚة٩ٲح ا٧٣ذنٕنإح ٦ا٨ أ٩اٮاع ٧٠اةل 

 .ژگ

 .ژ ۉ ۅ ۅ ژا٣ؿاثٕح  ا٣عٌؿة ا٣ٞؽقٲح ا٣الاعح ٤ٔٯ ص٧ةل 

          ٹ ٹ  ٿ ژ ص٧اةل ٨٦ ا٣ْة٬ؿة ا٣ؿ َظ٧ٮدٲح ا٣عٌؿة ا٣ؼة٦كح 

 .ژٹٹ

ٛذٮظٲح ا٧٣٪جكُح ٨٦ ص٧ةل  .ژجئی ی   ی  ی ىئ ىئژ  ا٣كةدقح  ا٣عٌؿة ا٣

٭ؿ صالل  ح  ا٣عٌؿة ا٣ضجؿودٲح ا٣ىةدعة ٨٦ٝ   .ژژ                ڈ     ڈ ڎژا٣كةٕث

ٞ٭ة ٨٦ ػالل   .ژہ ہ  ۀ ۀژا٣سة٦٪ح  ا٣عٌؿة ا٣ٞةو٧ح ا٧٣ؿق٤ح وٮٔا

 ەئ ائ  ائ ىژا٣ذةقٕح  ا٣عٌؿة ا٣ٞؿٱجح ا٣ٮاعدة ٨٦ ص٧اةل 

 .ژوئوئ ەئ

 وثٕؽ٬ة  قضؽة ٚٲ٭ة دكٓ ودكٕٮن دكجٲعح.

 وثٕؽ٬ة  ا٣ىالة ٤ٔٯ ا٣ؾات ا٧٣ع٧ؽٱح ثأي ا٣ىٲٖ.

 زالزةً ٤ٔٯ ا٣ؾات ا٧٣ع٧ؽٱح. اىف ير وثٕؽ٬ة  

 (.133-130)     «زالزةً إ٣ٯ العواح ا٧٣ٞؽقح اىف ير ز٥  

  «دغ   أذرن اىِٔر»وٱ١ذت ٰٚ 

ت ُضاوثع٧ةٱاح ظُ  ژ پ پ پ ژ ٙا٤٣٭٥ قٲؽي أقأ٣ٟ ثاأ٩ٮاع إماةعة أ٣ِا»

 ۀ ژقاٲ٨  ؿ  ، وثس٪اةء ِقاژ ىت مت ژوثؿوح عٱعة٩اح  ژ يئ ىئ ژ ظةء
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ََُٮاي َٮاٱاة َاةء  ژ ڱ ڱ ژ، وثىٛةء وٛعةت وةد ژ ہ  ژ ٺ ٺ ژوثِ

  ژ ۇ ڭ ژ، وثٞااٮة ٝ٭ؿٱااح ٝااةف ژ ی ىئ ژوثٕااٮا٥٣ ٔااٮاعف ٔااٲ٨ 

 ژ ىئىئ   ىئ    ېئ ژ، وث٤ٮا٦آ ٣ُاةاٙ هم ژ یىئ ىئ ىئ      ېئ ژوث٧١ةل ٤٠ٲح ٠اةف 

    ۆئ ژوث٪ٛعةت ٩كا٧ةت ٩اٮن  ژجئی ی   ی  ی ىئ ىئژح ٦ٲ٥ ١َ وث٧ضؽ ٤٦َ 

     ۆ ۆژ٨٧ ٱ٧اٲ٨ ٱاةء وثاٲُ  ژ ٻ ٻ ٱ ژ ، وث٭ؽي ٬ٲجح ٬ةءژ ۈئ ۈئ

 .[ا٣ذنؽٱؽ ٨٦ صة٩ت ا٣جةظر](.133... )  ژ ۈ ۈ

وأداء ٬ؾه الت٠ةع ٤ٔٯ ٬ؾه ا٣ىٮعة ٨٦ ا٧٣ـاوصح ثٲ٨ ا٣جٲةن اإل٣٭ٰ ا٧٣ذ٧سا٢ 

مٛٮٱح ثٲ٪٭٧اة،  د٪ة    طَ كَ ٧ذ٧س٢ ثٞىةاؽه ٱُٲّكؿ ُٚ وثٲةن ا٣جة٤٬ٰ ا٣ «اىلرآن اىهرًٗ»ثا

أو ٚكط دٛة٢ٔ ٰٚ ٩ٛف ٦ؤدي ٬ؾه الت٠ةع، دك٭٥ ٰٚ دٕـٱاـ ظٌاٮع ا٣اؾات ٚاٰ 

 ٣٭ة.ؤْ ٬ؾه ا٣٪ٛف إت دذكة٦ٯ ٦ذ٤ُٕح إ٣ٯ ػة٣ٞ٭ة ٦ذٌؿٔح إ٣ٲ٫ ٣ٲضٲت قُ 

 :: نماذج من التناص القرآنيثالثًا

٫٩ ه د١اةد دؼ٤اٮ واٛعح ٦ا٨ عث٧ة ٠ةن ٨٦ ا٧٣٭٥ اإلمةعة ثةدئ تي ثؽء إ٣ٯ أ

٨٦ ٚكعح د٪ةّ  ٝؿآ٩اٰ  «اىِفس اىرذٍ ُٖ يٖ أذن ر أبٖ ٌصيً اىبٓالُٖ»وٛعةت 

ّٕةل ٤٣جٲةن اإل٣٭ٰ ٰٚ ٩ٛف ا٣ج٭ال٩ٰ و٬ٮ ٱ٪٥ْ  أو أ٠سؿ، و٬ٮ أ٦ؿ ٱنٰ ثة٣عٌٮع ا٣ٛ

ٚٲٌةً ٦٪ْٮ٦ةً ٨٦ ا٧٣اٮ٣ٯ قاجعة٫٩ ودٕاة٣ٯ.  - ٤ٔٯ ظؽ دٕجٲؿه -أت٠ةعه، أو ٱذ٤ٞة٬ة 

ؾا ا٣عٌٮع ٤ُ٦ٮب ٠ؾ٣ٟ ٨٦ صة٩ت ٦٪نؽ ٬ؾه الت٠ةع، ا٣ؾي ٱ٪ج٘اٰ وٱجؽو أن ٬

أن ٱـاوج ٰٚ أدااا٫ لت٠اةع ا٣ج٭ال٩اٰ  -٧٠ة ٱنذؿث ا٣ج٭ال٩ٰ ٰٚ ا٣ذٞؽٱ٥ ٣٭ة  -٤ٔٲ٫ 

٨٦ ص٭ح، وثٲ٨ إ٩نةده ٣٭ة ٨٦ ص٭ح أػؿى. و٦ٕ٪اٯ ٬اؾا أن  اىلرآن اىهرًٗثٲ٨ ٝؿاءة 

  ٤٧ٔٲذٰٰٚ  ٦ؿ٠ـٱاةا٣٪ه ا٣ج٭ال٩ٰ ٱن٢٘ ظٲـاً دٛة٢ٔ ا٣٪ه ا٣ٞؿآ٩ٰ ٦ٓ 

 ،إ٩ذةج ٬ؾه الت٠ةع ا٣ذٰ د٧ّضؽ ا٣ؼة٣ٜ ٨٦ صة٩ت أثٰ ٦ك٥٤ 

 .وٰٚ أداا٭ة أو إ٩نةد٬ة ٨٦ صة٩ت ٦٪نؽ ا٣ؾ٠ؿ ٰٚ ا٣عٌؿة أو ا٣ع٤ٞح 
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ٚاٰ ًاٮء ا٣٭اؽف ا٧٣٪ناٮد ٦ا٨ ٬اؾه  وٱجؽو ٬ؾا ا٣ذٛة٢ٔ ا٣٪ىٰ َجٲٕٲاة

 ُٛ ٧٣كاذ٧ؿة ثاٲ٨ ط ا٣ذ٪ةّ  ٚٲ٭ة ٨٦ ص٭ح، وثة٧٣ـاوصح اكَ الت٠ةع ا٣ذٰ د٢٧ٕ، ث

وإ٩نةد الت٠ةع ا٣ج٭ال٩ٲاح ٦ا٨ ص٭اح أػاؿى  ٤ٔاٯ دٕـٱاـ  اىلرآن اىهرًٗدالوة 

د٪ة٦ٰ ظٌٮع ا٣ؾات اإل٣٭ٲح ٰٚ ٩ٛف ا٣ؾا٠ؿ قإح و٧ٔٞاةً وما٧ٮهً، ث٘اؿض 

ا٣ٮوٮل إ٣ٯ ٣عْح د٪كؿب ٚٲ٭ة ٚاٰ ٬اؾه ا٣ا٪ٛف ٝاٮى د١ّ٧٪ا٫ ٦ا٨ ٦ٮاص٭اح 

٣٘ةٱاح ٦ا٨ ٬اؾه ا٧٣ٮٝٙ ا٣ىٕت ا٣ؾي ٱٮاص٭٫ ٚاٰ ا٣عٲاةة ا٣اؽ٩ٲة. ت٣اٟ أن ا

٬ٰ اقاذ٧ؽاد ا٣ٞاٮة ٦ا٨  الت٠ةع، ٧٠ة ٱ٪ج٭٪ة ٤ٔٯ ت٣ٟ ا٣ج٭ال٩ٰ ٰٚ ٦ٞؽ٦ةد٭ة،

ا٣ؼة٣ٜ ٣ٲكذٕٲ٨ ث٭ة ا٧٣ؼ٤ٮق ٰٚ ٦ٮاص٭ح د٩ٲٮٱاٍح ٱنإؿ ا٣اؾا٠ؿ أ٩ا٫ ًإٲٙ 

 ٚٲ٭ة دون ٦ؽد ٨٦ ا٣ؼة٣ٜ.

ٚجٕؽ أن ٱجٲ٨ّ ا٣ج٭ال٩ٰ َؿٱٞذ٫ ٰٚ دالوة ا٣ؾ٠ؿ الول ثنٰء ٦ا٨ دٛىاٲ٢، 

ة ٠اؾا ٦ا٨ اٳٱاةت والدٔٲاح وا٣ىا٤ٮات واهثذ٭اةهت، وٱٮوٰ ٝةعا٫ ثٞاؿاء

  ة٫٩ٱ٪ىع٫ ثأن ٱكذٞؿ ٰٚ ١٦

 (.13)  «قة٠٪ةً ػةًٕةً ٦ذأدثةً ٩ة٠ف ا٣ُؿف، ظةًؿ ا٤ٞ٣ت، ٦٪ذْؿاً ٧٤٣ؽد»

زاا٥ إن ٦ٞةوااؽ ا٣ؽأٲااح ٦ذٕااؽدة، ٚٲأػااؾ ا٣ااؽأٰ ٦ااة ٩ةقاات »  زاا٥ ٱٌااٲٙ

واؽ و٣اٮ ٤ٔاٯ ٦ٞىؽه، وه ثأ  ثض٧ٓ ظٌؿة ثأػؿى إتا ٩ةَقجَذ٭ة ثعكت ا٧٣ٞة

ٗٲؿ دؿدٲت الق٧ةء ا٣ٮاعدة، ٧٠ة ٣ٮ ص٧ٕخ أق٧ةء ا٣ضالل أو أق٧ةء ا٧١٣ةل ٠ا٢ 

٦٪٭ة ٤ٔٯ ظؽة ٧٣ة دٞذٌٲ٫ ا٧٣ْة٬ؿ، وأٱ٨ٞ ثةإلصةثح ثال اعدٲةب واهلل ٬اٮ ا١٣اؿٱ٥ 

 (.13)   «ا٣ٮ٬ّةب

٣ؾ٠ؿ ٬ٮ ا٣كؿ ا٣ؼةعق، وا١٣ٮ٠ات ٬ؾا ا» وٱؾ٠ؿ ٰٚ مؿوث ت٠ؿه ا٣سة٩ٰ 

د٫ وقٲ٤ح إ٣ٯ عثٰ تي ا١٣ؿم وا٣ضٮد، ودٞؿٱؿ ا٣ٮصاٮب عي ا٣نةعق، ادؼؾا٣ؽُّ 

واصت ا٣ٮصٮد، و٠ٲٛٲح اقذ٧ٕة٣ٰ ٰٚ ٣ٲ٤ح ٢٠ ص٧ٕح زالث ٦ؿات ثٕاؽ ٝاؿاءة 
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آٱح ا١٣ؿقٰ ػ٧كٲ٨ ٦ؿة ث٪ٲاح إٱضاةد ا٧٣ٕاؽو٦ةت ٠ة٣ـ٠اةء ٤٣ا٪ٛف، وا٣عٲاةة 

٧٣ااةل، وا٧٣ااٮدّة ٚااٰ ٤ٝااٮب ٤ٞ٤٣اات، وا٣ٛ٭اا٥ ٧٤٣ناا١الت، وا٣كاإح ٚااٰ ا

 .(333)   «...ا٧٣ٕؿًٲ٨

٧٠ة ٱؼذ٥ ٦ٞؽ٦ح ت٠ؿه ا٣ذةقٓ ا٣ذٰ ٱّٛى٢ ٚٲ٭ة ا٣عٌؿات اإل٣٭ٲاح ا٣ذكآ 

 و٦ةٱذجٕ٭ة ٨٦ دالوة وقضٮد ووالة وٝؿاءة ودٔةء، ثةإل٣عةح ٤ٔٯ ًؿوعة 

اه٣ذٛةت ا٤١٣ٰ ثة٣٘ٲجح ٨ٔ ٔة٥٣ ا٣ٮصٮد إ٣ٯ ٔة٥٣ ا٣نا٭ٮد ث٧ضاؿد ٦ؿاٝجاح »

 (.133)   «ا٧٣ٕجٮد ٣ٞىؽ اه٩ذْةع ه اهػذٲةع ٣ٛٲي ا١٣ؿم وا٣ضٮد

و٧٣ة ٠ةن ا٣ٞٲةم ثؽعاقاح ٦كذٞىاٲح دعىاٯ ٚٲ٭اة ص٧ٲآ َُٚكاط ا٣ذ٪اة  

ا٣ٞؿآ٩ٰ ٰٚ اإل٩ناةء ا٣نإؿي لثاٰ ٦كا٥٤ ا٣ج٭ال٩اٰ، زا٥ دىا٪ٙ، ودع٤ا٢، 

ث٘ؿض دجٲ٨ّ آ٣ٲةت ا٣ذٛة٢ٔ ا٣كاةاؽة ٚٲ٭اة، وا١٣ناٙ ٧ٔاة د٪ُاٮي ٤ٔٲا٫ ٦ا٨ 

دههت و٦ؤمؿات دك٭٥ ٰٚ ٚ٭٥ أ٧ٜٔ ٢٧ٕ٣ ا٣ج٭ال٩اٰ، أ٦اؿاً ٱذ٤ُات وٝذاةً 

أَٮل ٨٦ ا٣ٮٝخ ا٧٣ذٲكؿ إلٔؽاد ٬ؾا ا٣جعر/ا٧٣ٞؽ٦اح، و٦ٞة٦اةً أعظات ٦ا٨ 

ا٧٣ٞةم ا٣عة٣ٰ، ٚإ٫٩ عث٧ة ٠ةن ٨٦ ا٣ع٧١ح اػذٲةع ٦ض٧ٮٔح ٨٦ َُٚكاط ا٣ذ٪اة  

ا٣ٞؿآ٩ٰ ٰٚ أت٠ةع ا٣ج٭ال٩ٰ ودع٤ٲ٤٭ة ثنٰء ٨٦ دٛىاٲ٢ ٱٮًاط آ٣ٲاح ا٣ذٛةٔا٢ 

أن ا٣ا٪ه  ٰٚ ٬ؾه ا٣ٛكط ٦ة ثٲ٨ ا٣٪ه ا٣ٞؿآ٩اٰ وإ٩ناةء ا٣ج٭ال٩اٰ، وثؼةواح

ٱاؤدي وّٲٛاح العًاٲح أو  -٧٠ة قٲذٌط هظٞةً ٨٦ ال٦س٤ح ا٧٣ع٤٤ح-ا٣ٞؿآ٩ٰ

ا٣ذٰ ٱذعؿك أ٦ة٦٭ة اإل٩نةء ا٣ج٭ال٩ٰ ٚاٰ إ٩ذةصا٫ ٣ؽه٣ذا٫  backgroundا٣ؼ٤ٛٲح 

أو ٣ؽههد٫، ا٣ذٰ دجؽو ٦ع١ٮ٦ح ٤ٔٯ ٩عٮ ٨٦ ال٩عةء ث٭ؾه ا٣ؼ٤ٛٲح. وثٕجاةعة 

ٱنا٢١ّ ا٣ا٪ه ا٣ٞؿآ٩اٰ ػ٤ٛٲذ٭اة ا٣ذاٰ أػؿى إن اإل٩نةء ا٣ج٭ال٩ٰ ٱنج٫ ٣ٮظحً، 

دذعاؽد ده٣ذا٫  formationدذعؿك أ٦ة٦٭ة ا٣ٕ٪ةوؿ ا١٧٣ّٮ٩ح ٣ألت٠ةع ٰٚ دن١ٲ٢ 

٭اة ثة٣ٕالٝةت ا٣ذٰ ٱٞٲ٧٭ة ا٣ج٭ال٩ٰ ٚٲ٧ة ثٲ٨ ٬ؾه ا١٧٣ّٮ٩ةت ٨٦ ص٭اح، و٦اة ثٲ٪

 .وثٲ٨ د٤ٟ ا٣ؼ٤ٛٲح ٨٦ ص٭ح أػؿى
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 المقبوسات القرآنية البرقية   ُحَسُف

وا٣ذاٰ  اىلورآن اىهورًٗ  ثٛكط ا٧٣ٞجٮقةت ا٣جؿٝٲح ٨٦ ثؽأ ا٣ؽاع وإتا ٦ة

  ٱٞٓ ٤ٔٲ٭ة ٰٚ أثٲةت ٨٦ ٦س٢

 وا٣ٛٞؿ ٤ُ٦ٞاةً  (7)ژٔٮا اهللادْ ٢ِٝ ژدٔة٩ٰ 

 

 ٣اااؽٔٮدٰ أ٬ااا٢ٌ  هللُ أوإ٩اااٟ ٱاااة  

 ٦ناؿق (30)ژ٢ٝ اهللژو٩ٮع صالل ٨٦  

 

 قؿٱخ ثا٫ ظذاٯ ما٭ٮد ا٣عٞٲٞااحِ  

 (33)ژأ٩ااة اهللژؤـ ٧٠اةل اهلل ٦ا٨  

 

 وت٣ّاِخ (33)َٮٔةً  لمٲةءُ ا ٥َ ذك٤َ ٫٣ اقْ  

 ّاة٬ؿ (31)ژ٬ٮ اهللژوظك٨ ص٧ةل ٨٦  

 

 ثااا٫ ٩نااٮة العواح دعااخ ا٣٭ٮٱااحِ  

 
أو ثةهز٪ذٲ٨ ؤنؿٱ٨ ظٌؿة ا٧٣٪ْٮ٦ح ٤ٔٯ أق٧ةء اهلل ا٣عكا٪ٯ ا٧٣كاذؼؿصح 

وا٣ذٰ ٱذ١ؿع ٚٲ٭ة ت٠ؿ اهق٥ ا٧٣كذ٧ؽ ٨٦ ا٣جٲةن اإل٣٭ٰ ٤ٔٯ ٩عٮ  اىلرآن اىهر٨٦ًٗ 

ماؽٱؽ »ٲٕح ا٣عٌؿة، ٧٠ة ٬ٮ ا٣نأن ٦سالً ٰٚ ظٌاؿة ٱ٪كض٥ د٧ةم اه٩كضةم ٦ٓ َج

)     «ماؽٱؽ ا٣ٕٞاةب»ا٣ذٰ دُٛذاذَط أثٲةد٭اة الظاؽ ٔناؿ ص٧ٲٕ٭اة ثاا  «ا٣ٕٞةب

( ٚإ٫٩ عث٧ة ٱٕـو ٬ؾا ا٣ٞجف ا٣جؿٰٝ إ٣ٯ عٗجح ا٣ج٭ال٩ٰ ٚاٰ دٚآ ا٣نإؿ 333-337

وا٣اؾي د١اؿع ٩ٛاٰ د٭٧اح  ملسو هيلع هللا ىلص٨ٔ ا٣جٲةن اإل٣٭اٰ ا٣اؾي أوظاٰ إ٣اٯ ا٣٪جاٰ ٦ع٧اؽ 

ؿ ٚاٰ ٬اؾا ا٣كاٲةق ؾ٠  ح ٔ٪٫ أ٠سؿ ٨٦ ٦ؿة ٰٚ ا٣ٞؿآن ا١٣ؿٱ٥. و٢ٕ٣ ا٧٣اؿء ٱُاا٣نةٔؿٱ

ثة٣ٌضح ا٣ذٰ أزٲؿت ٝج٢ ٔؽة ق٪ٮات ظٮل ٗ٪ةء ٦ةعقٲ٢ ػ٤ٲٛاح ٣ٞىاٲؽة ٦ع٧اٮد 

                                                 

 .330اإلقؿاء، اٳٱح قٮعة  (7)

 .13، وقٮعة ا١٣٭ٙ، اٳٱح 31-33قٮعة ا٣عنؿ، اٳٱةت (30)

 .31قٮعة ٫َ، اٳٱح  (33)

 .31قٮعة آل ٧ٔؿان، اٳٱح  (33)

 .73قٮعة ال٩ٕةم، اٳٱح  (31)
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ا٣ذٰ دذ٨٧ٌ ثٕي آي ا٣ؾ٠ؿ ا٣ع١ٲ٥، ظذاٯ ٱذجاٲ٨  «(31)أُ  ٗٔشف ٗ  أبٖ»دعوٱل 

 ج٭ال٩ٰ.ا٣ع٧١ح ٨٦ اهٝذىةع ٤ٔٯ ا٧٣ٞجٮقةت ا٣جؿٝٲح ٨٦ صة٩ت ا٣

 فسح التناص القرآني:

  أ٫٩ ٱ٨١٧ أن دى٪ّٙ ٰٚ ٚبةت ٔؽةوٱالظِ 

  ٚبح د٭ؽف إ٣ٯ دأ٠ٲؽ ا٧٣ٕ٪اٯ ا٣ٞؿآ٩اٰ ثةقذعٌاةعه ٦ا٨ ػاالل إٱاؿاد

وعوداً ٚاٰ اإل٩ناةء ا٣ٛباةت ، و٬اٰ أ٠ساؿ اىلورآن اىهورًٗإمةعة أو أ٠ساؿ إ٣اٯ 

ا٣اؾ٠ؿ الول  ذذط ث٭٧ةا٣ج٭ال٩ٰ، وأ٦س٤ذ٭ة ٠سٲؿة، و٦٪٭ة ٝٮ٫٣ ٰٚ ثٲذٲ٫ ا٤٣ؾٱ٨ ٱٛ

  «اىٔادي اىٍلدف يٖ أشٍ   اهلل اىرصِٕ»ا٧٣ٮقٮم ثا

 اىوؤادي اىٍلوودفوتا  اىِوو ر٬ااؾه 

 

ْ  ٣ااحَ ا٣٪٤ٕااٲ٨ وا٣ؾ   يوو  يع   جفٚااة٣

 كبصوووو ً أو  ْوووودىواصااااٌؽ أ٩ااااخ  

 

 اىي٘ووو غصووػسه دضااةوز إن ٬ااؾا  

وا٤٣ؾٱ٨ ٱذ٧ٌ٪ةن ٔؽداً ٨٦ ٚكط ا٣ذ٪اة  ا٣ٞؿآ٩اٰ ا٣ذاٰ دؤ٠اؽ ا٧٣ٕاة٩ٰ  

  عة ٫َ، وا٣ذٰ د٧ٌٰ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ٨٦ قٮ 31-7ت ا٣ٮاعدة ٰٚ اٳٱة

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھژ

                   ﯁ ﯀      ﮿     ﮾ ﮽ ﮼ ﮻

 .ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ڭ ڭ      

مٟ أن ا٣٘ةٱح ٨٦ اقذعٌةع ٬اؾه اٳٱاةت ٬اٰ اقذعٌاةع الصاٮاء  وه

٤ٲ٫ ا٣كالم وا٣ذٰ ٱاٮد ا٣ج٭ال٩اٰ ا٣ؿظ٧ة٩ٲح ا٣ذٰ قجٞخ ا٣٪ؽاء اإل٣٭ٰ ٧٣ٮقٯ ٔ

٣٭ة أن د٤ٰٞ ثْال٣٭ة ٤ٔٯ الصٮاء ا٣ذٰ ٱؿٱؽ٬ة أن دكذجٜ ت٠ؿه الَٮل وا٣اؾي 

                                                 

)داع دٮثٞةل،  ورد أكو: شػرٰٚ دٱٮا٫٩  ، «أ٩ة ٱٮقٙ ٱة أثٰ»ا٩ْؿ ٝىٲؽة ٦ع٧ٮد دعوٱل  (31)

أثخ! ٢٬ ص٪ٲخ ٤ٔٯ أظؽ ٔ٪اؽ٦ة »، وا٣ذٰ ٱؼذ٧٭ة ثٞٮ٫٣  77(   3733ا٣ؽاع ا٣جٲٌةء، 

 «.رأٗ  أذد غشر نٔنب ً واىشٍس واىلٍر، رأٗتًٓ ىٖ ش حد٤َٝٗخ إ٩ٰ  
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د٭ٲبح ٧٣٪نؽ ا٣ؾ٠ؿ، وإٔؽاداً ٫٣، ظذاٯ ٱاؽػ٢ ٚاٰ  «اىٔادي اىٍلدف»وق٫٧ ثا

٬ااؾا ا٣ٕااة٥٣ وٱ٧ٌااٰ ٚااٰ دكااة٦ٲ٫ ٦اا٨ ٝؿاءاداا٫ ودالواداا٫ وواا٤ٮاد٫ وأدٔٲذاا٫ 

 ٔـ وص٢، إ٣ٯ أن ٱ٪ذ٭ٰ ث٫ ا٧٣ُاةف إ٣اٯ اهقاذٞؿاع واثذ٭ةهد٫ ٦ذ٤ُٕةً إ٣ٯ اهلل

 «ٌِتظراً ىيٍوددقة٠ذةً ػةًٕةً ٦ذأدثةً ٩ة٠ف ا٣ُؿف، ظةًؿ ا٤ٞ٣ت، »ٰٚ ١٦ة٫٩ 

 ( ؤ٪ؽ٬ة قٲضةب دٔةؤه ثال اعدٲةب.13)  

  وٚبح دكذعٌؿ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٞؿآ٩ٰ ثةإلمةعة إ٣ٲ٫ ٰٚ ا٣٪ه ا٣ج٭ال٩ٰ، و١٣٪٭اة ه

٤ٔٯ ا٣٪عٮ ا٣اؾي ٱكا٭٥  ٣ٯ دعٮٱ٫٤ صـاٲاة أو ٤٠ٲاةه ث٧ٞؽاع قٕٲ٭ة إد٭ؽف إ٣ٯ دأ٠ٲؽ

ٰٚ إ٩ذةج ا٣ؽه٣ح ا٧٣ؿٗٮب ٚٲ٭ة. وثة٣ُجٓ ٚإن إ٩ذةج ٬ؾه ا٣ؽه٣ح ٱٞذٌٰ ٚٲ٧ة ٱٞذٌٲ٫ 

وًٓ اإلمةعة ا٣ٞؿآ٩ٲح ٰٚ ٧٦ةعقح ده٣ٲاح ٦ذ٧ةقا١ح ٦ّٕؽ٣اح ٤ٝاٲالً، دٲّكاؿ اقاذٕةدة 

ل ا٣ضـاٰ ا٣ؾي َاؿأ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٞؿآ٩ٰ و٨١٣ ثْالل صؽٱؽة ثةت ٱع٤٧٭ة ٩ذٲضح ا٣ذعٮ

٤ٔٲ٫، ود٥ ت٣ٟ ثؽػٮ٫٣ ٰٚ ا٧٧٣ةعقح ا٣ؽا٣ح ا٧٣ٕؽ٣ح ا٣ذٰ ٩ؿا٬ة ٰٚ إ٩ناةء ا٣ج٭ال٩اٰ 

 ٬ة ٰٚ ا٣٪ه ا٣ٞؿآ٩ٰ. و٦٪٭ة ٝٮ٫٣ وا٧٣ؼذ٤ٛح ٨ٔ ا٧٧٣ةعقح ا٣ؽا٣ح ا٣ذٰ ٩ٞؿؤ

 وٱة واعزةً اوؿف قٮعة ا٣جٰ٘ وا٩ذ٥ٞ»

 

 ثٕااؽ٣ٟ ٧٦اا٨ ثة٣ٌااالل دكااؿثال 

 ااااّؽداً ٝةا٧ةً ثة٣ٞكٍ ٝاّٮم ٦كاا وٱة 

 

 «٤ٔااٯ إّ٭ااةع دٱ٪ااٟ ٚٲىااال ٝٮٱاااة 

  (33) 

وا٣ؾي ٱكذعٌؿ ا٣ذ٪ة  ا٣ٞؿآ٩ٰ ٰٚ ا٣جٲخ الول ٦٪٭ة ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٮاعد ٰٚ 

 ( ٨٦ قٮعة ا٣ٛؿٝةن وا٣ذٰ دذعؽث ٨ٔ 33اٳٱح ع٥ٝ )

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ             ۇ  ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ژ

 ى ې     ې ې ې ۉ ۉ     ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ

 .[33 - 31ٛؿٝةن  ا٣] ژ  ۇئ     وئ وئ ەئ ەئائ ائ ى

و١٣٪٫ ه ٱكذعٌؿه ٣ٲؤ٠ؽه ٧٠ة ٬ٮ، وإ٧٩ة ٱكٕٯ إ٣اٯ دعٮٱ٤ا٫ ثإدػة٣ا٫ ٚاٰ 

٩ْةم ٔال٦ةدٰ ٦ّٕؽل ٝةدع ٤ٔٯ إ٩ذةج ا٣ؽه٣ح ا٣ضؽٱؽة ا٣ذٰ ا٩ذ٤ٞخ ث٢ٕٛ ا٣ىاؿف 
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اىورمٍَ  لىوٕ عواىً  توا   ف عذاب جًِٓ، وْؤ ؤولاع ع  ر  ٌَ عاىً اٙخرة )ص  

َ ة اىتيوٖ اىوذي  اىدُ٘ا ؤ ْؤ ؤولاع اىتٓيُوٖ اىوذي ٗرٗود أع ٗ وخ َ٘ )صرف ؤ 

ةاىخاىق وٌد ه فٖ نفامّ ىيظيً واىتيٖ فٖ ْذا اى اىً . وٌا ام اىخاىق كد مورمم 

ٌواً، اىظيً عيٕ ُف ّ، نٍا وَ   فٖ اىحودٗد اىلدؤوٖ، وج يوّ ةوَ٘ عتوا ه ٌحر  

وٌا ام كد ُٓاًْ عَ اىخظاىً، فإع ٌوَ اىعت٘ وٖ أع ٗهؤع صورفّ ى ؤَة اىتيوٖ 

الُخلام ٌَ اىظاىً اىذي خاىف وص٘ث اىخاىق وموا  عوَ ؤوت٘و اىٓداٗوث، ةٍِزىث ا

ةو ح رةو ةاىضيع لىٕ  َجث حخعيب االُخلام اى ا ع اىٍِصوف ٌوَ جاُوب ا . 

  ً ىث جزئًّ٘ا وْهذا ح ٔم فٖ ْذه اىٍٍاَؤوث اىداىوث اىٍخخيفوث عوَ  ح زٗز اىدالىث اىٍح

ٖ ٌووَ لُخوواد اىدالىووث ظرٗووق ل خاىٓووا فووٖ ُظووام عيٌوواحٖ ٌ وودمع ٍٗهمووَ اىتٓيُوو

م فخر  ٍِا اىذي ٗ  اىٍرغٔةث اىخٖ حدوَ فٖ فيم عاى    ٌِوا  ره ةأُف وِا ٌواض ةِا أع ُخودة

رجٕ لكاٌث اى دع ٌَ اىضاع اىٍ رةو فوٖ كد صِ ِاه ةأُف ِا أٗضاً. وىهَ ن٘ف ح  

لذع ٌَ حدخو اىخاىق، وال ٌِاص ٌَ االؤخ اُث ةّ، فٓؤ اىٍلْوو  د  ضيىّ؟ ال ة  

 ةأع ُ خ َ٘ ةّ لذا ٌوا ظيتِوا أي عؤع  ملسو هيلع هللا ىلصوكد أوصاُا ُتِ٘ا ٌحٍد إلكاٌث اى دع، 

 . 13)«لذا ؤأىج فاؤأع ا ، ولذا اؤخ ِج فاؤخ َ ةا »

ٔمع اىٍ ِوٕ اىلرآُوٖ ٌوَ  أٌا ف حث اىخِاص اىلرآُٖ فٖ اىت٘ج اىثاُٖ فإُٓا حح

  ً لُخاجٓا فٖ اىت٘وج اووع ٌوَ جٓوث أخورى.  جٓث، وح زز اىدالىث اىٍ دمىث اىخٖ ح

ْهذا فإع  عاءه اىلائً ةاىل ط ولع ناع ٗ خحضر صفث اى دع فوٖ اىخواىق عوز و

 ڤ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ ژ  اىخٖ حِعؤي عي٘ٓوا اٙٗوث اىهرٍٗوث ،وجو

، واىخووووٖ [1١آع عٍووووراع  ] ژ ڃ ڄ ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ ڦ ڤ ڤ

 يوٕحِصرف لىٕ حأن٘د شٓا حّ ةأُّ ال شرٗم ىّ، وأُّ عزٗز مهً٘ أٗضاً، فضويً ع

                                                 

ححل٘ق عتد ا  ٌحٍد اىدَوٗش، ) اَ اىفهر،  ٌشوق، رياض الصالحين، اإلٌام اىِٔوي،   13)

  .35 ، )ص1991
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ةً ثة٣ٞكٍ، ٚإ٫٩ ه ٱ١ذٰٛ ثذأ٠ٲؽ ا٣ٕؽا٣ح أو ا٣ٞٲةم ثة٣ٞكٍ ث٢ ٱذٮقٓ ٚٲ٭اة ٠ٮ٫٩ ٝةا٧

 َ ٱعذاةج ٣اٲف ٚٞاٍ إ٣اٯ ٥ اإل٩كةن ا٣ؾي أٚكؽه ا٥٤ْ٣، وا٣اؾي ٣ذن٢٧ ا٣ؽ٩ٲة، ٔة٣

( ثا٢ ٠اؾ٣ٟ إ٣اٯ صة٩ات أ٠ساؿ وًاٮظةً ٚاٰ إثُةل ا٥٤ْ٣ )وؿف قاٮعة ا٣ج٘اٰ

ـُ ٝٮدا٫ وهقاٲ٧ة أن إٱضةثٲذ٫ و٬ٮ ٦٪ةوؿةُ ٨٦ ٱُْ٭ؿ ا٣ؽٱ٨، ودكؽٱؽ ُػُةه، ودٕ ـٱا

٬ؾا الػٲؿ ٝٮي ٤ٔٯ إّ٭ةع دٱ٨ اهلل،  َٚٲى٢ ٰٚ د٧ٲٲاـه ثاٲ٨ ا٧٣جاةح وا٧٣عاّؿم، 

أي ظؿٱه ٤ٔٯ ا٢٧ٕ٣ ث٧ة أ٦ؿ اهلل. وثٕجةعة أػؿى إن ٚكعح ا٣ذ٪ة  ا٣ٞؿآ٩ٰ ٚاٰ 

ؽ ا٧٣ٕ٪ااٯ ا٣ٞؿآ٩ااٰ ثٕااؽ اقذعٌااةعه )و٬ااٮ ا٣ٞٲااةم ا٣جٲاخ ا٣سااة٩ٰ ه د١ذٛااٰ ثذأ٠ٲاا

و٬ٮ واؿف قاٮعة ا٣ج٘اٰ، ٲن٢٧ ٠ال ا٣ضة٩جٲ٨ ا٣ك٤جٰ )ٚٲ٫ ٣( ث٢ دذٮقٓ ثة٣ٞكٍ

ٚ٭ٮ إٱضاةثٰ( واإلٱضاةثٰ  ٣ؾاأو عدع ا٥٤ْ٣ وا٣ؾي ٬ٮ ٰٚ ظٞٲٞذ٫ ٩ٰٛ ٤٣ك٤ت، و

( ٚاٰ ٣ؽٱ٨ وا٣ٛٲى٢ ثٲ٨ ا٣عؿام وا٣عاللا٧٣٪ةوؿة وا٣ذكؽٱؽ ٤٣ٞٮي ٰٚ إّ٭ةع ا)

٢ٕٚ ا٣ٕاؽل. وٚاٮق ٬اؾا وتاك ٚإ٩٭اة دٕاـز ا٣ؽه٣اح ا٧٣ّٕؽ٣اح ٚاٰ ا٣جٲاخ الول، 

ن ا٣ذ٪اة  ا٣ٞؿآ٩اٰ ٚاٰ ا٣جٲاخ إودؿقؼ٭ة ثذٮ٠ٲؽ٬ة ٚاٰ واٮعد٭ة ا٣ضؽٱاؽة. أي 

  ٦ضذ٧ٕح ٬ٰ ثالث  أْدانا٣سة٩ٰ ثٮو٫ٛ ٧٦ةعقح دا٣ح ٦ّٕؽ٣ح ٱعٜٞ 

  ُ٘ا٣ٞٲةم ثة٣ٞكٍ ئن٘د اىدالى  اىلرآ( ) 

 ئش٘ػٓ  ىتشٍو اىصٍ   وا رض  

 ٖى  ي ى  اىٍِتخ  يٖ اىٍٍ رش  اىداى  اىٍػدء اىب٘و   يػزٗز اىدالى  اىٍػدء

 ، ودؿقٲغ ا٣ٕالٝح ا٣ٮَٲؽة ثٲ٨ ا٣ؽ٩ٲة واٳػؿة وثٲ٨ ا٣ؽ٩ٲة وا٣ؽٱ٨. ا ول

وا٣ج٭ال٩ٰ ٰٚ دٮّٲ٫ٛ ٣ٛكط ا٣ذ٪ة  ا٣ٞؿآ٩اٰ ٤ٔاٯ ٬اؾا ا٣٪عاٮ ٦٪كاض٥ 

، وٚاٰ دٮّٲٛا٫ «ظؿوا٫ ٤ٔاٯ ٦ىا٤عح ال٦اح»٩ٛكا٫ ٚاٰ  د٧ةم اه٩كضةم ٦ٓ

إ٣ٲ٫ ثعاٜ الت٠ةع ٣٭ؾا ا٣ضة٩ت ٨٦ ٫٧٬ ا٣كٲةقٰ واهصذ٧ةٰٔ، و٬ٮ ٦ة أمةع 

ٚاٰ ٧ُٔاةن ق٧ةظح ا٣نٲغ أظ٧ؽ ثا٨ ظ٧اؽ ا٣ؼ٤ٲ٤اٰ، ا٧٣ٛذاٰ ا٣ٕاةم ٣كا٤ُ٪ح 
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م، 3003ٔاةم  ٦عةًؿد٫ ا٣ذٰ أ٣ٞة٬اة ٚاٰ ٦ٕ٭اؽ ا٤ٕ٣اٮم ا٣ناؿٔٲح ٚاٰ ٤ُ٦آ

ظٲةة ا٣ٕال٦اح  أًٮاء ٤ٔٯ»دعخ ٔ٪ٮان  «اىِفس اىرذٍ ُٖ»و٩ُِنؿت ٦ٞؽ٦ح ٣ا

  ( ٔ٪ؽ٦ة ٝةل واوٛةً ا٣ج٭ال33ٰ٩-3)    «أثٰ ٦ك٥٤ ا٣ج٭ال٩ٰ

٠ةن ٔة٧٣ةً ٦٪ٛذعةً، ثعٲر ٥٣ ٱ٨١ ٦ذٞٮٕٝةً ٰٚ ٦ٌاٲٜ ٦ا٨ ٬اؾه ا٣عٲاةة »

وإ٧٩ة ٠ةن ٱ٢ُ ثجىؿه ٤ٔٯ أَؿاف ٬ؾه ال٦ح ٰٚ أعصةء العض، و٦اة دٕة٩ٲا٫ 

ٰٚ ٢٠ ١٦ةن، و٣ؾ٣ٟ ٠ةن ٱنةعك أ٦ذ٫ ٚٲ٧ة ٬ٰ ٚٲ٫ و٤ٔٲ٫ ٨٦ ٦اآ  وٱعاةول 

 (.30)   «٣٭ؾه ا٧٣آقٰ ا٣ذٰ دٕة٩ٲ٭ة ال٦ح أن ٱضؽ ٔالصةً 

و٠ةن ثكجت ٬ؾه ا٣٭٧اٮم ا٣ذاٰ »  أت٠ةعه ٣٭ؾا ا٣٘ؿض ٦ؤ٠ؽاً دٮّٲ٫ٛوأًةف 

ٱع٤٧٭ة ٰٚ ص٪جةد٫ ٱٮّٙ أت٠ةعه ٣٭ؾا ا٣ضة٩ت، ١ٚةن ٠سٲؿاً ٦ة ٱ٭ذ٥ ث٪٥ْ أقا٧ةء اهلل 

 (.33)  «٪٫ ٱٮّٙ ٬ؾه الت٠ةع ٣٭ؾا ا٣ضة٩تا٣عك٪ٯ، وٱ٭ذ٥ ثةلت٠ةع، و١٣

 هقا٥ اهلل ٩ضؽه واًعةً ٗةٱح ا٣ٮًٮح ٰٚ ا٣عٌؿة ا٣ذاٰ ػىىا٭ة و٬ٮ ٦ة

  وا٣ذٰ د٧ٌٰ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ اىلرآن اىهرًٗا٧٣كذ٧ؽ ٨٦   «ا٣ٞةا٥ ثة٣ٞكٍ»

 وٱة ٝةا٧اةً ثة٣ٞكاٍ ػىا٧ٟ ثاة٬ؿٌ 

 

َٞي  ٣٭ااؽم ا٣نااؿٱٕح   ل٤٬ااٟ ٦ُاا٪

 نااذ١ٯ إه إ٣ٲااٟ وه ظ٧ااٯوه ٱُ  

 

ثُٮثاااح   وه ٩ةواااؿاً إه صاااالل ا٣ؿُّ

 ٣ٞؽ صّؽ ٬ؾا ا٣ؼى٥ ٰٚ ظؿب عثا٫ 

 

 حوأٔٲاااخ ٝاااٮاه َةٝاااح ا٣جناااؿٱ 

 دٕةدى إ٣ٯ اإلقاالم ٩ٌٞاةً ٣عج٤ا٫ 

 

اااح  ُّ  وقاااةم ٔٲاااةل اهلل أقاااٮأ ُػ

 وصااة  ثااالد اهلل ثة٣ؼكااٙ آ٦٪ااةً  

 

 ٠ااأن ٣ااٲف ثة٧٣ؿوااةد عب ا٣جؿٱااح 

 ٦٭ٲ٧٪اااةً  ةااااااث٤اااٯ إن ٣أل٠اااٮان عث 

 

ٲ ح  ُِ  ٗٲاااٮعاً مااا٭ٲؽاً ٝاااةا٥ ا٧َ٣ٞكااا

 ٱكٮقاا٭ة ث٤ااٯ إن ٣أل٠ااٮان عثاااااة 

 

 ثذاااؽثٲؿه دضاااؿي أ٦اااٮع ا٣ؼ٤ٲٞاااح 

 ثة٧٣ؿوااةد قاا٤ُةن ٝااةا٥ ث٤ااٯ إن 

 

 ثٞكاااٍ وظ٧١اااةً ه ٱاااؿد ثٞاااٮة 

 عٔٯ ٫١٤٦ ٔاؽهً وٌٚاالً ثاال ٱاؽ 

 

 دااؽاٚٓ ٦ااة ٱٌٞااٰ ثاا٫ ٦اا٨ ٌٝااٲح 
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 إ٣٭ااٰ ٣اا٥ ٱٕضااـ ١٩ٲااؿك ٔاا٪٭٥

 

 وإن أ٦٭٤اااذ٭٥ ظ٧١اااح الص٤ٲاااح 

 أٗر ٔـة ا٣ذٮظٲؽ وظٲةً ثٞىا٧٭٥ 

 

 ٠كااا٪ذٟ ا٤٣٭ااا٥ ٚاااٰ ماااؿ أ٦اااح 

ا٣ذاٰ  «ٚةدعاح ا٣اؽٔٮة»٩ٰ ٚاٰ ه ا٣ٛبح أٱٌةً ٝٮل ا٣ج٭الو٧٦ة ٱ٪ؽعج دعخ ٬ؾ 

 ( 13-17)     «اق٫٧ ٬ٮ ص٢ صال٫٣»٣اوقذٲ٨ ثٲذةً ٦ؼىىح  قذحً  دن٢٧

 ٬ااٮ اهلل ثةقاا٥ اهلل ٱااة عب ه دااؽع»

 

 «ل٦اااةعدٰ ثة٣كاااٮء ٩ُٞاااح ػٲاااؿة 

   (13) 

نٲؿ إ٣ٲ٫ اٳٱاح ا٣ؾي ه ٱ١ذٰٛ ٚٲ٫ ٍٚٞ ثةقذعٌةع ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٞؿآ٩ٰ ا٣ؾي د

، وٱؤ٠ااؽه ژ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻژ، ٦اا٨ قااٮعة ٱٮقااٙ  31

٤ٕٚخ ثكجت ٦ا٨ ٬اؾه ا٣ا٪ٛف ا٣ٌإٲٛح  ة ا٣ٕـٱـ ثأ٩٭ة ٤ٕٚخ ٦ةأ٦ؿا٨٦ إٝؿاع 

 ې ې ې  ۉ ژٱٜ إٗاٮاء قاٲؽ٩ة ٱٮقاٙ ٤ٔٲا٫ ا٣كاالم  ا٣ذٰ اػذةعت َؿ

    ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ  ەئ ائائ ى ى ې

 مب خب حب جب  يئ  ىئ مئ  حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ   ىئ

   ڀ ڀ     ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ  ىت مت           خت حت جت يب ىب

 .[31 - 33ٱٮقٙ  ] ژ  ٿ ٺ ٺ    ٺ ٺڀ

 َ ةعة ٦ّاث٢ ٩ؿاه ٠ؾ٣ٟ ٱج٪ٰ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ وٱُٮعه، ٚإتا ٦ة ٠ة٩خ ا٣٪ٛف أ

٠اةن ا٧٣اؿء ٱذجآ أوا٦ؿ٬اة ٦ؼة٣ٛاةً ثاؾ٣ٟ أوا٦اؿ اهلل و٤٦عٞاةً  ثة٣كٮء، وإتا ٦ة

 ٬ة التى ث٘ٲؿه ٨٦ ا٣ٕجةد، ٚإن ا٣ج٭ال٩ٰ ٱٮد أن ٱع٧ٰ ٩ٛكا٫ ٦ا٨ثةدجة٫ٔ أوا٦ؿَ 

١ؾا ٩ؿاه ٱُكا٥٤ ٝٲاةده َٮٔاةً ٬ؾا ا٣ؼٲةع ا٣ؾي ه ٱؿًٰ اهلل عب ا٣ٕة٧٣ٲ٨، و٬

 هلل ٔـ وص٢، وٱض٢ٕ ا٣ؼٲؿة ٚٲ٧ة اػذةعه اهلل. وظجاة

َ  ٦ىؽعِ د٧ةم اه٩كضةم ٦ٓ عوح اإلقالم ) و٬ٮ ٰٚ ٬ؾا ٦٪كض٥ أي  ٥َ ٤َ ْقاأ

 ( دٱ٨ اهلل ا٣ؾي ٱٮده أن ٱكٮد ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕة٥٣. ا٩ٞةد َٮٔةً وظجاة

 ٱا٢ ا٧٣ٕ٪اٯ ا٣ٞؿآ٩اٰ ة٣سح دٞاٮم ٚكاعح ا٣ذ٪اة  ا٣ٞؿآ٩اٰ ٚٲ٭اة ثذعٮوٚبح ز
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ث٪٫٤ٞ ٨٦ ٔة٥٣ إ٣ٯ ٔة٥٣ ٩ٞٲي ٨٦ ػالل وًٓ ا٧٧٣ةعقاح ا٣ؽا٣اح  دعٮٱالً صؾعٱاة

أن ا٣جٲاةن اإل٣٭اٰ ٦آ وا٧٣ذ٧ةق١ح، ا٣ذٰ ٱذضكؽ ٚٲ٭ة، ٰٚ قاٲةق ده٣اٰ صؽٱاؽ. 

ٰ صاؿت ٱ٢ْ، ٚٲ٧ة ٱ٪ُٮي ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٦ٕ٪ٯ أوا٤ٰ، ٱ٧اةع  وّٲٛاح ا٣ؼ٤ٛٲاح ا٣ذا

٦ا٨ دٌا٧٪ةت واعدجةَاةت  اإلمةعة إ٣ٲ٭ة قةثٞةً، وت٣ٟ ث٧ة ٱسٲؿه ٰٚ ٩ٛف ا٣ٞةعئ

ع٦اٮز د٪ؽعج ص٧ٲٕةً ٰٚ أٜٚ ا٣ذٮٕٝةت ا٣ذٰ دساةع  ٚاٰ ت٬٪ا٫ إت ٱٛاٟ ودؽأٲةت )

( ٚإن ا٧٧٣ةعقح ا٣ؽا٣ح ا٧٣ذ٧ةقا١ح ا٣ضؽٱاؽة قاؿٔةن ٦اة د٪ُٕاٙ ا٣ٕال٦ح ا٣ٞؿآ٩ٲح

ح ٰٚ ٩ٛف ا٣ٞةعئ، ٣ذ٧ٌاٰ ثا٫ إ٣اٯ و٤ٔٯ ٩عٮ صؾعي ث٢١ ٦ة أزةعد٫ ٬ؾه ا٣ٕال٦

آٚةق ٦جةٱ٪ح د٧ة٦ةً ٳٚةق ا٣ذٮٕٝةت ا٣ذٰ اقاذسٲؿت ٚاٰ ت٬٪ا٫ ٤٣ٮ٤٬اح الو٣اٯ، وإت 

ٱذ٪ج٫ إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ذجةٱ٨ ا٣عةد ثٲ٨ آٚةق ا٣ذٮٕٝةت ا٣ذٰ أزةعد٭ة اإلمةعة ا٣ٞؿآ٩ٲاح وثاٲ٨ 

٦ة ٱؽػ٢ ٚٲ٫ ٨٦ ٚكعح ده٣ٲح صؽٱؽة ٚإن ٌٚٮ٫٣ ٱكذسةع إ٣ٯ دعصح ٱ٧ٌاٰ ٦ٕ٭اة 

َصٮ  آٚةق ٬ؾه ا٣ٛكعح ٦كذٕٲ٪ةً ثة٣ىٮى ا٣ذٰ ٱٞاؽ٦٭ة ا٣ج٭ال٩اٰ ٚاٰ إ٩ناةا٫  ٰٚ

 َ ٩ةص٧ٲ٨ ٔا٨ صاؽد٭ة وػؿٝ٭اة  ؿٍ قْ ا٣نٕؿي، و٦٪ٞةداً ث٧ة د٪ُٮي ٤ٔٲ٫ ٨٦ قعؿ وأ

 . ىلرآن اىهر٧٣ًٗة أ٫ٛ٣ قةثٞةً ٰٚ ٝؿاءد٫ ٣ا ا

و٤ٔٯ أي ظةل ٚإن دع٤ٲالً ٦ٮصـاً ٧٣سةل واظؽ ٨٦ ٚكط ا٣ذ٪ة  ا٣ٞؿآ٩ٰ  

ء ا٣ج٭ال٩ٰ ا٣نٕؿي ٠ٛٲ٢ ثجٲةن ٬ؾه اٳ٣ٲح ا٣ذٰ ٱ٤ضأ إ٣ٲ٭ة ٰٚ اقاذسةعد٫ ٰٚ إ٩نة

ز٥ ه٩ُٕة٫ٚ ا٣الظٜ ث٭ة ٤ٔٯ ٩عٮ صاؾعي ٚاٰ ا٣كةثٞح الو٣ٯ ٣ذٮٕٝةت ٝةعا٫ 

٦كةع ٦جةٱ٨ د٧ة٦ةً ٧٣كةع٬ة الو٣ٰ، وت٣ٟ ثذٞؽٱ٥ ٧٦ةعقذ٫ ا٣ؽا٣ح ا٧٣ذ٧ةقا١ح 

 ا٣ضؽٱؽة ا٧٣ٮًٮٔح ٰٚ قٲةق ده٣ٰ صؽٱؽ.

 ٰ ٰٚ ٦ٞؽ٦ح الت٠ةع ١ذت ا٣ج٭ال٩ٱ

 ٩ىجخ ٣٭٥ ٦ا٨ ٩ٲّاؿ ا٣اؾ٠ؿ ٧٤ٕ٦اة

 

 وثااّٮأد٭٥ ٦اا٨ أ٩ٛاآ ا٣ااؾػؿ ٦٘٪٧ااة 

 ووااٲّؿت ٩ٛكااٰ ػةد٦ااةً ٣ُؿٱٞااح 

 

 ث٭ة ٬ةم أ٢٬ اهلل ٰٚ العض وا٣كا٧ة 

 ٚٲة ٣ؿصةل ا٣عات وا١٣اأ  ٦ٕٛا٥ 

 

 ٤٬اا٥  امااؿثٮا ٬ااؾا ا٧٣٘٪ااٰ دؿ٧ّ٩ااة 
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 ٔىؿت ٥١٣ ٨٦ ػ٧ؿة اهلل واٛٮ٬ة

 

 ٧ة ا٣ك١ؿ ٦أز٧اة٧ٚٮدٮا ث٭ة ُق١ؿاً ٚ 

 ٣ٞااؽ ٬ااةم أ٬اا٢ اهقااذٞة٦ح ٝج٤٪ااة 

 

 ث٭ااة ٚة٩ذنااٮا ثااٲ٨ ا٣ؼ٤ٲٞااح ٬ُٲ٧ّااة 

 دؿا٥٬ ق١ةعى ٱ٪نؿ ا٣ض٧ٓ ٚ٭٧٭ا٥ 

 

 وٱُٮٱ٫ ٩ٮع ا٣ٛؿق ٰٚ أثعؿ ا٧ٕ٣ٯ 

 ٝااةً ٦ااألت ٣٭اا٥ د٩ ااٰ مااؿاثةً ٦ؿو   

 

 وظؿ٠خ أودةعي ٚأ٩ُٞخ أٔض٧اة 

 وٗ٪ٲخ ٰٚ َمؿب ٥٬ ا٣ؿقا٢ ٤٠٭ا٥ 

 

م إ٣ااٯ ثااةب ا٤٧٣ٲااٟ   ٦ٞااؽ٦ة دٞااؽ 

  (10) 

( دعٲ٢ ا٣ٞةعئ ٤ٔاٯ ا٣جٲ٨ّ أن ٚكعح ا٣ذ٪ة  ا٣ٞؿآ٩ٰ )دؿا٥٬ ق١ةعى٨٦ 

 اٳٱذٲ٨ الو٣ٯ وا٣سة٩ٲح ٨٦ قٮعة ا٣عش و٧٬ة 

 ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[3 - 3ا٣عش  ] ژ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ     ٹ ٹ

ه٣اح ا٣كا١ؿ ٦ا٨ ػاالل أن ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٞؿآ٩ٰ ٠ةن ٝؽ قجٜ إ٣ٯ دعٮٱا٢ د٦ٓ و

و٫ًٕ ٰٚ ٧٦ةعقح دا٣ح ٦ذ٧ةق١ح دض٫٤ٕ ٱ٪ض٥ ٨ٔ ٬ٮل ا٧٣ٮٝٙ، ٦ٮٝاٙ ز٣ـ٣اح 

ا٣كةٔح، و٦ة ٱذ٤ٮه ٨٦ ا٩ذْةع ٤٣عكةب، ٚاإن ٚكاعح ا٣ذ٪اة  ا٣ٞؿآ٩اٰ ٚاٰ أثٲاةت 

ا٣ج٭ال٩ٰ ثإظة٣ذ٭ة ا٣ٞةعئ ٤ٔٯ آٱح قٮعة ا٣عش دسٲؿ ٰٚ ٩ٛك٫ ص٤٧ح ٦ا٨ ا٣ذٮٕٝاةت 

ةت ا٣ذٰ دٞذؿن ٔةدة ٚاٰ ت٬ا٨ ا٣ٞاةعئ ثـ٣ـ٣اح وا٣ذ٧ٌ٪ةت واهعدجةَةت وا٣ذؽأٲ

ا٣كةٔح ا٣ذٰ صةء ووٛ٭ة ثذٛىٲ٢ أوقٓ ٰٚ قٮعة ا٣ـ٣ـ٣ح، و١٣٪٭اة ٦اة إن د٧ُاب٨ 

ٕةدا٫ ظذاٯ د٪ُٕاٙ ثا٫ ا٩ُٕةٚاةً إ٣ٯ ٬ؾه اهقذسةعة ا٣ذٰ عق٧خ ٦ال٦ط آٚاةق دٮٝ

إ٣ٯ ٔة٥٣ ٗٲؿ ٔة٥٣ ز٣ـ٣ح ا٣كةٔح، وٗٲؿ ٔة٥٣ ا٣كا١ؿ ا٣اؾي أ٣ٛا٫ ٚاٰ ظٲةدا٫  ظةداا

٩ٲة ٔ٪ؽ٦ة ٱؿى ٨٦ ٱٕةٝؿ ٦ة ظّؿم ٤ٔٲ٫ ٰٚ ٦ضة٣ف ا٤٣٭ٮ وا٣ُؿب، و٬ؾا ا٣ٕاة٥٣ ا٣ؽ

٬ٮ ٔة٥٣ ا٣ؾ٠ؿ ا٣ىٮٰٚ ا٣ؾي ٱٞٮده ٚٲا٫ أثاٮ ٦كا٥٤ ا٣ج٭ال٩اٰ ثأت٠اةعه ا٣ذاٰ ٬اٰ 

ػ٧ؿة ا٧٣عات. واعٲط أن ا٣ج٭ال٩اٰ ٱذعاؿك ًا٨٧ اإلَاةع ا٣ذ٤ٞٲاؽي ٤٣نإؿ 



 عبد النيب اصطيفالتناص القرآني يف اإلنشاء الشعري ـ د. 

 

103 

٩ذناةء وا٣٘٪اةء ا٣ىٮٰٚ ٰٚ ا٣ؾات اإل٣٭ٲح ٰٚ ظؽٱسا٫ ٔا٨ ا٣ؼ٧اؿة وا٣كا١ؿ واه

وا٣نؿب وٗٲؿ ت٣ٟ، و١٣٪٫ ٨٦ ٩ةظٲح أػؿى ٱٌٓ ٠ا٢ ت٣اٟ ٚاٰ ٧٦ةعقاح دا٣اح 

٧ةعقح ا٣ؽا٣ح ا٧٣ذ٧ةق١ح ا٣ذٰ ٩ٞؿؤ٬ة ٰٚ قٮعة ا٣عاش ٦٧ذ٧ةق١ح ٦٪ةٌٝح د٧ة٦ةً ٤٣

 ٧٠ة ٱذجٲ٨ ٧٤٣ؿء ٨٦ ا٣ضؽول ا٣ذة٣ٰ 

 إُش   اىبٓالُٖ اىشػري آٗ  اىرج

 ٫٩  ٦ٕؿوف وا٣ؽأٰ إ٣ٲ٫ ٦ٕؿوفأوا ه ٱٕؿف أوا٫٩ ا٣٪ة  وه ٱكذنةعون ٚٲ٫

 ٱ٤٧ٲ٫ ا٣عت ٱ٤٧ٲ٫ ا٣ؼٮف ا٣نؽٱؽ أو ا٣ٛؿق

ػة / ٱ٥ٌ أ٢٬ اهقذٞة٦ح و٨٦ ٱ٤جٰ  ٔةم/ٱن٢٧ ا٣٪ة  ٤٠٭٥

 ا٣ؽٔٮة ٨٦ عصةل ا٣عت

 إعادي ٗٲؿ إعادي

ا٣ك١ؿ ٩ذٲضح د٪ةول ا٣ؼ٧ؿة اإل٣٭ٲح ا٣ذٰ  ا٣ك١ؿ ٨٦ ٬ٮل ا٧٣ٮٝٙ

 ٬ٰ ا٣ؾ٠ؿ

وا٧٣جة٣٘ةت ا٣ذٰ د٪ُاٮي ٤ٔٲ٭اة ٚكاعح وإتا ٦ة دضةوز ثٕي ا٧٣ٛةعٝةت 

٬ٲةم أ٢٬ العض وا٣ك٧ةء ثُؿٱٞذ٫، أ٢٬ ٪ة  ا٣ٞؿآ٩ٰ ٰٚ أثٲةت ا٣ج٭ال٩ٰ )ا٣ذ

اهقذٞة٦ح، ا٧٣ٮت قا١ؿاً، وا٣كا١ؿ ا٣جٕٲاؽ ٔا٨ اإلزا٥، وإ٩ُاةق الٔض٧اٰ، 

واوُعةب ا٣ؿق٢...( ٚإ٫٩ ٱذجٲ٨ ثٮًٮح ٦كٕٯ ا٣ج٭ال٩ٰ ٰٚ إٗاؿاء ا٣ٞاةعئ 

ّٕٛ٭اة ثاة٧٘٣ٮض وا٣كاعؿ ٚاٰ آن ٦ٕاةً ٦ا٨ ػاالل أو إٗٮاا٫ ثُؿٱٞذ٫ ا٣ذاٰ ٱ ٤

إمةعد٫ إ٣ٯ َؿٱٞذ٫ ا٣ذٰ ٬ةم ث٭ة أ٢٬ اهلل ٚاٰ العض وا٣كا٧ةء، وظؽٱسا٫ ٔا٨ 

ػ٧ااؿة اهلل ا٣ذااٰ دٞذااؿن ٔااةدة ثااة٣ٛؿدو ، ؤاا٨ ٬ٲااةم أ٬اا٢ اهقااذٞة٦ح ث٭ااؾه 

ا٣ؼ٧ؿة، و٨ٔ ٝٲةم ا٣ض٧ٓ ث٪نؿ ٚ٭٧٭٥ ا٣ىٮٰٚ، و٨ٔ د٫ّ٩َ ا٣ؾي ٱعٮي وٛٮ 

ب ا٧٣ؿو ق وا٧٣ؿو ق، و٨ٔ ٔـٚا٫ ا٣اؾي ٱ٪ُاٜ الٔض٧اٰ، ؿااػ٧ؿة اهلل وا٣ن

و٨ٔ وعجح ا٣ؿق٢ ا٣ؾٱ٨ ٱن٤١ّٮن ٦ض٤اف ماؿث٫، وٱٞاٮدون ٦ٮ٠جا٫ ثةدضاةه 
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ا٤٧٣ٲٟ ٰٚ صٮ اظذٛة٣ٰ ٱ٥ٌ ا٣ؼةوح، إن ٥٣ ٱ١ا٨ ػةواح ا٣ؼةواح، و١٣٪ا٫ 

ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ ٦ٛذٮح ٢١٣ عاٗت ٚٲ٫ ثة٣ؽٔٮة ا٣ذٰ ٱٮص٭٭ة ا٣ج٭ال٩ٰ ٣ؿصاةل 

ؿث ا٣ٮظٲؽ ٣ال٧ٌ٩ةم إ٣ٯ ا٧٣ٮ٠ت، وا٣ُنؿب ٨٦ ػ٧ؿة اا٣نا٣عت ا٣ؾي ٱّٕؽ 

وٛٮ٬ة وّٝؽ٦٭ة ماؿاثةً ٦ؿّوٝاةً )ثٛاذط ا٣اٮاو ا٧٣ناؽدة  اهلل ا٣ذٰ ٔىؿ ا٣ج٭ال٩ٰ

اؿب، ود٤اٟ ٧ٕ٣اؿي دٔاٮة ؿ٬ةاو٠ك اؿب وا٣ن  (، واهقذ٧ذةع ثاة٣ٕـف وا٣نُّ

ٱىٕت ٦ٞةو٦ذ٭ة، وهقٲ٧ة إن ٠ة٩خ قذ٪ذـع ٨َ٦ ُوص٭خ إ٣ٲ٫ ٨٦ ٬اٮل ز٣ـ٣اح 

ٔح و٦ة ٱٞذؿن ث٭ة ٨٦ ق١ؿ ٣ٲف ثة٣كا١ؿ وإ٧٩اة ٬اٮ َٚاَؿق عؤٱاح ال٧ٔاةل ا٣كة

 .اىلرآن اىهرًٗث ٔ٪٫ ا٣ؾي دعؽ  

وا٣ؼالوح أن اٳ٣ٲح ا٣ذٰ ٱذ٥ ث٭ة ا٣ذٛة٢ٔ ا٣٪ىٰ ثٲ٨ ا٣جٲةن اإل٣٭ٰ واإل٩ناةء 

ا٣ج٭ال٩ٰ ٰٚ ٬ؾه ا٣ٛبح ا٣سة٣سح ٱذعٜٞ ٨٦ دٞؽٱ٥ ٧٦ةعقح دا٣ح ٦ذ٧ةق١ح دكاذ٪ؽ إ٣اٯ 

ذ٧ةقٟ ٱذٲط ٣٭ة إ٩ذاةج ا٣ؽه٣اح ا٤ُ٧٣ٮثاح، وا٧٣جةٱ٪اح ٤ٔاٯ ٩عاٮ ٩ْةم ٔال٦ةدٰ ٦

صؾعي ٤٣ؽه٣ح ا٣ذٰ دذعؿك أ٦ة٦٭ة ٰٚ ٣ٮظاح دنا٢١ أعًاٲذ٭ة ا٧٧٣ةعقاح ا٣ؽا٣اح 

ا٧٣ذ٧ةق١ح ٤٣ٞؿآن ا١٣ؿٱ٥ ا٣ذٰ ٱ٪ذض٭ة ٩ْةم ٔال٦ةدٰ ٦ذ٧ةقاٟ ٦ؼذ٤اٙ. و٣٭اؾا 

ال٩اٰ إ٣اٯ ا٣ذٌةد ثٲ٨ ا٧٧٣ةعقذٲ٨ وثٲ٨ ا٣٪ْة٦ٲ٨ قعؿه وأقؿه ا٤٣ؾٱ٨ قٕٯ ا٣ج٭

 إٝة٦ذ٭٧ة ٧٤ٕ٦ةً ٱ٭ٲ٥ ث٫ أ٢٬ اهلل ٰٚ العض وا٣ك٧ةء.

 صفوة القول:

و١٬ؾا ٱذجٲ٨ ٤٣جةظر ٨٦ ػالل دع٤ٲ٢ ٬ؾه ال٦س٤اح ا٣ذاٰ د٪اؽعج دعاخ 

ا٣ٛبةت ا٣اسالث ٣ٛكاط ا٣ذ٪اة  ا٣ٞؿآ٩اٰ ٚاٰ اإل٩ناةء ا٣نإؿي لثاٰ ٦كا٥٤ 

 ا٣ج٭ال٩ٰ، أن َٲٙ آ٣ٲةت دٛة٢ٔ ا٣٪ىٮ  ٚاٰ أت٠اةعه واقآ، وأ٩ا٫ ٱ٪عىاؿ

ثٲ٨ دأ٠ٲؽ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٞؿآ٩ٰ ٰٚ َؿف ٦٪٫، وثٲ٨ ٩ٛاٰ ٬اؾا ا٧٣ٕ٪اٯ ٚاٰ ا٣ُاؿف 

اٳػؿ، وٱ٪ُٮي ٤ٔٯ ٗ٪ٯ ود٪ٮع هٚذٲ٨ ٤٣٪ْؿ، وصؽٱؿٱ٨ ثةقذ١نةف أوقٓ، 
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ل٦س٤ح أ٠سؿ ٣ا٥ ٱذكآ ٣٭اة ا٧٣ٞاةم ا٣اؿا٨٬، ا٣اؾي أ٤٦اٯ  ٱذ٥ ٨٦ ػالل دع٤ٲ٢ٍ 

د اعدٲاةد َجٲٕح اإلق٭ةم ا٧٣ذٮآً ٣ىةظت ٬ؾه ا٣كُٮع، وا٣اؾي أعاده ٦ضاؿ

٦عؽود ٳٚةق وأؽة ٗٲاؿ ٦عاؽودة، دنا٢١ ٔاة٥٣ ا٣ج٭ال٩اٰ ا٧٣ذأل٣ائ ث٪اٮع 

َ  ت  ٚؿٱؽ، وا٥ٕٛ٧٣ ثعُ  ٥ ووا٫ٛ ا٣ج٭ال٩اٰ ٩ٛكا٫ قةم ٰٚ ٦ٕةعج ا٣ٕؿٚاةن، ٔاة٣

 ٚٲ٧ة ٠ةن ٱؿدده قؤهً ٨٦ ا٣ؼة٣ٜ وأي قؤل 

 ث٪ااٮع وص٭ااٟ ٱااة ٩ااٮع ا٣كاا٧ٮات

 

 أم٢ٕ ٦ىةثٲط ٔؿٚاة٩ٰ ث٧نا١ةدٰ 

 ؾب ع٦ٰٞوا٦أل ثعجٟ ٤ٝجٰ واصذ 

 

 ٨٦ ثاٲ٨ أثعاؿ أو٬اة٦ٰ وٗٛالداٰ 

 
*     *     * 
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