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تلقي عبد اهللا الغذامي للسرد العربي القدیمفي فختالة واالالمشاكل

دریزة فتیحة: أ
جامعة البویرة

إن القراءة فعالیة أساسیة لوجود أدب ما ،والقراءة منذ أن وجدت هي عملیة تقریر مصیر "
فالقراءة فعالیة إبداعیة تراهن على تعدد المعاني  وثراء النص و انفالته من كل 1"بالنسبة للنص 

تأویل نهائي  ومن المشاكلة على حد تعبیر الغذامي 
لقد سعى الغذامي من خالل مشروعه القرائي إلى تحویل مسار القراءة من قراءة النصوص 
إلى قراءة األنساق وما مسعاه النقدي إال دعوة لتغییر أسالیب القراءة من قراءة الجمالي والممتع 

وخرق . بوصف النص أدبا جمیال مشحونا بالمتعة و النشوة إلى كونه خطابا ثقافیا وعالمة ثقافیة 
.  بین العالمة  الثقافیة والعالمة األدبیة

ما هو مشروع عبد اهللا  الغذامي القرائي ؟  ما هي األدوات اإلجرائیة القرائیة التي وظفها 
في قراءة  السرد العربي القدیم  ،وما هي حدود هذا التوظیف ؟ لإلجابة عن هذه األسئلة سنتناول 

:المحاور اآلتیة 

:اكل والنص المختلف عند الغذاميالنص المش

ینطلق  عبد اهللا الغذامي في مشروعه القرائي من تعدد النص  واختالفه ألنه یتم إنتاج 
المعنى في إطار اإلختالفات والتباعدات  وهذا ما یدعوه بارت بالنص المتعدد ویدعوه الغذامي 

یؤسس لداللة إشكالیة تتفتح على ذلك الذي" فالنص المختلف عند الغذامي هوبالنص المختلف
یكشف القارئ فیه أن النص شبكة داللیة متالحمة من ...إمكانات مطلقة من الـتأویل والتفسیر 

لدالالت وهو أیضا ذلك النص الذي یؤسس2" حیث البنیة ومتفتحة من حیث إمكانات الداللة 
ز الذهن القرائي وتستثیره  لیداخل إشكالیة تتفتح على إمكانت مطلقة من الـتأویل والتفسیر فتحف

النص ویتحاور معه في مصطرع تأملي  یكتشف القارئ فیه أن النص شبكة داللیة متالحمة من 
3" حیث البنیة  ومتفتحة من حیث إمكانات الداللة  وبما أنها كذلك فهي مادة االختالف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2طم،1985الریاض جدةالثقافي،دبياألالناديالتشریحیة،إلىالبنیویةمن،عبد اهللا الغذامي، الخطیئة والتكفیر1ـ
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النص الذي یهدف أما النص المشاكل كما عرفه الغذامي في كتابه المشاكلة واالختالف  فهو
یتشاكل النص بوصفه لغة ، مع األشیاء بوصفها واقعا مقررا إلى جعل اإلبداع نظاما انضباطیا 

1"و یكون النص ثانویا وتابعا ومحاكیا سلفا
الذي یحاكي الواقع الخارجي  من جهة  فیملي حیثیاته فالنص المشاكل هو النص 

وظروفه  أو یحاكي عمود الشعر العربي القدیم فال یحید عنه  فهو عند محاكاة الواقع الخارجي 
كما كان سائدا "وثیقة وضعیة "وكأنه یتملى لغة التراث تبجیال و إعظاما حتى یصیر هذا النص 

في التراث العربي لفترة طویلة مع اآلمدي والمرزوقي وغیرهما كما كان سائدا في النصف الثاني 
ففي هذا النص تآلف شدید بین الملقي 2"في أوروبا ن القرن التاسع عشر مع الوضعیین م

عاني والدالالت ملقیة على سطح النص والمتلقي  وال یتكبد المتلقي عناء الفهم والتأویل إنما الم
على .یفهمها كل القراء  إن هذا النص یوافق میوالت قارئه وآفاق انتظاره  ، فما یأمله یالقیه 

غرار لو كسرت لغة النص النمطیة السائدة من اللفظ والتوظیف ، واختارت مسلك التفرد 
عري ، فكلما خالفت السائد واإلدهاش وخرجت عن القانون الرتیب في النظم وفق العمود الش

هنا تتشكل تراسیم النص المختلف عند منخرقت توقعات قرائها  وحققت للنص أدبیته و جمالیته 
فإذا كان النص المشاكل یوافق العرف و یصیغ النموذج .كذا النص المتعدد عند بارت الغذامي و 

ویفكك كل الالنموذج ألن النص یشرح كل ما قبله "المألوف ذاته فإن النص المختلف هو النص 
عالقات اإلصطالح و العرف لیقیم مكانها اصطالحا وعرفا جدیدین ، أي أنه ال یحل الفوضى 

مختلف ، ویظل هذا النظام یختلف نصا عن نص ، بدیال للنظام ، لكنه یطرح رؤیة جدیدة لنظام 
3" وفي النص ذاته قارئا عن قارئ 

دیدة متجددة ثم إن النص ذاته إن النص في تحوالته المتجددة ینفتح أیضا على قراءات ج
ومع  تجدد "ناه وجدناه یقول شیئا لم نالحظه من قبل هذا ما عبر عنه الغذامي في قوله كلما قرأ

نكتشف أن النص یقول شیئا لم نالحظه من قبل ، فكأننا أمام نص جدید عن ذلك الذي كل قراءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

87، ص ،2الغذامي الخطیئة والتكفیر ، ـ1ـ
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1" عهدناه من قراءة سابقة ، هذا هو النص المختلف الذي تشیر إلیه مقوالت الجرجاني 

تزاوج توظیفي ینم عن مرجعیته الشمولیة فهو واستدل الغذامي بالجرجاني كما استدل ببارت في 
سهام االنتقاد عن إلیهاألخرى المختلفة  فإن وجهت قف العربي المتفتح على الثقافات المث

أجاب بكل بساطة أن .تطور الغربي كان نبیها في اإلجابة تناقضاته بین التراث العربي القدیم وال
وقد " السلف الصالح عرف هذا التفتح نفسه ، بل عمل على األخذ به والتشجیع علیه  یقول 

جرب العلماء العرب وجوها من التعامل مع هذه المصادر مثلما أن لسلفنا الصالح وجوها مماثلة 
عربیة وغربیة رصینة إلى معرفة الغذامي تستند ةومرجعی3"حینما تعاملوا مع الیونان وفلسفاتهم 

یبین الغذامي رأیه لسانیات سوسیر وسیمیائیة بارت و تشریحیة دیریدا إضافة إلى البنیویة منها
وبین االثنین فروق جوهریة على الرغم من ان اختالف الجرجاني سابق على دریدا :"واضحابقوله 

لح ، واالمر ینتهي إلى إال أنني تركت دریدا یحضر ویغیب بحریة تامة أثناء تفكیري في المصط
الجرجاني بوصفه أساسا للنظر والتفسیر أكثر من مجاراتنا لدیریدا في األخذ بمفهوم اإلختالف 

2" ذلك 

یقف الغذامي طویال عند داللة النص المتعدد عند بارت یستعیر  منه لفظ الداللة عوضا عن 
القارئ، وبمیالد المتلقي /المتلقي المعنى فالداللة عند بارت إفراز متجدد یموت فیه المؤلف لیولد

داللة المشاكلة باعتبارها  تفاعل المعنى من هنا فقد أوحى بارت للغذامي .یولد النص المتعدد 
ختلف فالنص الم.بالشكل ، لكن دون داللة أما المختلف فیتعالق فیه المعنى بالشكل والداللة 

بحث عن قارئ ذكي إلنتاج نص جید نما ینحو نهج التفرد ینص إبداعي الیرضى بالتبعیة إ
ضادم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً ، الخطیئة والتكفیر ،مرجع سابقـ الغذامي1ـ ،166

، المركز الثقافي ، قراءة في النظریات النقدیة العربیة ،وبحث في الشبیه المختلف "المشاكلة واالختالف ،عبد اهللا الغذامي2
ص1994العربي ،بیروت الدار البیضاء ،



:المختلف بین الغذامي ودیریدا2ـ

: افتتن الغذامي بتشریحیة دیردا كما قال حاتم الصكر  إال أن تشریحیته تختلف عن دیردا
بل یجد "یحاول نقض منطق العمل المدروس العن تشریحیة دیریدا ألنهتختلففتشریحیته "

1"من أجل بناء النص مجددا التي اعتمدت النقض أقرب إلى تشریحیة بارت "نفسه 

من هنا تأتي التشریحیة كاتجاه عظیم القیمة ، من حیث أنها تعطي النص حیاة جدیدة  مع كل 
قراءة تحدث له ،أي أن كل قراءة هي عملیة تشریح للنص وكل تشریح هو محاولة استكشاف 
وجود لذلك النص وبذا یكون النص الواحد آالفا من النصوص ، یعطي ماال حصر له من 

2"دا الدالالت المتفتحة أب

جراءاتها ویستعیر ثنائیات الغیاب والحضور والتضاد  ٕ یستلهم الغذامي كثیرا مبادئ التفكیكیة وا
المختلف في مقابل المشاكل ، والمضاد في مقابل الجاهز والناقص في مقابل " أیضا یقول 

ویقول أیضا ولسوف نرى اإلختالف والتضاد بین التجربتین  وبین نموذجین أحدهما 3"الكامل 
والغذامي في مسعاه للبحث عن النص المفتوح هو سعي 4"ناقص ومفتوح واآلخركامل ومغلق  

نوعا من الفتوحات المتواصلة  ذات اللغة بإیقاعاتها " لتوسیع آفاق القراءة  فتكون الكتابة الشعریة 
نما هو طلب فتح لغوي نصوصي  ربما یكون ناقصا  ٕ 5" و سیاقاتها لیس طلبا للنص الكامل وا

6"مجرة من اإلشارات " النص دائما مفتوح لقراءات متعددة ألنه كما یقول بارت ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یعطي قراءة  للنظریة النقدیة  العربیة یبحث في "المشاكلة واالختالف" إن الغذامي في كتابه 
بین الطائیین كما یقرأ المختلف بین الشبیه والمختلف  فهو في الكتاب یقرأ المرزوقي والآلمدي 

العزاوي وأخیرا بین المقامة لبدیع أسد البحتري وأسد المتنبي وبین موت المتنبي  وقصیدة فاضل
الزمان الهمذاني و حكایة أودیب الیونانیة 

لبدیع الزمان الهمذاني 1القمر األسود أو النص القاتل 

تكشف عن وجوه مثیرة في المشاكلة واالختالف كما أنها تحوي یذكر الغذامي أن هذه المقامة
یوجز الغذامي في ذكر أحداثها یروي عیسى بن و التداخل النصوصي اإلبداعأسئلة في نظریة 

هشام في حدیثه قصة الصعلوك الفارس بشر بن عوانة  بحیث أنه أغار على ركب وكان فیهم 
امرأة جمیلة  أسرها بشر وتزوج بها  ولتنفك من أسره كانت نبیهة فطنة تجید قول الشعر فكانت 

كانت أكثر جماال منها ،، وتعتب على تردد أبیاتا تصف فیه جمال ابنة عم لبشر تدعى فاطمة 
بشر في تفریطه بها فأوحت إلیه بالزواج بها وطلبها من ألبیها  ،  وتحكي القصة أیضا أن بشر 

أن المقامة تنسج حكایة صراع مریر بین بشر وعمه قد هام بها دون أن یراها ، یذكر الغذامي 
فكثرت مضراته على القوم ، "رده بحیث أنه تمنع أن یزوجه ابنته  فجن بشر وكثر فتكه وتم

فقام العم بعرض " واتصلت معراته إلیهم فاجتمع رجال الحي إلى عمه وقالوا كف عنا مجنونك 
ال ألف ناقة مهرا  و إني آلیت أن ال أزوج ابنتي هذه إال لمن یسوق إلیها "لتعجیز بشر فقال 

بینه وبین خزاعة فیفترسه وغرض العم كان أن یسلك بشر الطریق.خزاعة  أرضاها إال من نوق 
األسد ألن العرب كانت قد تحامت على ذلك الطریق ، وكان فیه أسد یسمى ذادا وحیة تسمى 

،إال أن شجاعة بشر لم تثنه عن بلوغ مراده فیصارع فكیف السبیل إلى نوق خزاعة ..."شجاعا 
طلع له حتى " بشر فخرا فم فامتألاألسد والحیة ویفتك بهما ، فقال له عمه ارجع ألزوجك ابنتي 

وكسر بطولته التي كان أكثر منه شجاعة وقوة بشرا فكان األمرد صارع " أمرد كشق القمر 
یابشر سلم عمك واذهب في :حظي بها زمنا وألحق به جراحا كثیرة إال أنه لم یقتله وقال له الفتى 

أنا ابنك من تلك المرأة الجمیلة :، فقال الفتى أمان ، قال نعم ولكن شریطة أن تقول من أنت 
استسلم بشر وأدرك أن الحیة تلد الحیة  فتنازل عن ابنة عمه وزوجها . التي خطفتها من الركب  

. لهذا األمرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ المقامة البشریة هي المقامة الحادیة والخمسون من مقامات بدیع الزمان الهمذاني1ـ



:المقامة نص اختالف 

مختلف لما جمعته من أسالیب اإلبداع . نص مختلف قراءته للمقامه أنها یرى الغذامي في 
:" والتفرد  فهي تبنى أساسا على الحدث وعلى السرد والحكي ، وتنسج وفق نظام إیقاعي متواتر ،

لكي یوقع القارئ في )  اإلیقاعیة / السردیة ( من داخل هذه التركیبة فكأن النص یتواتر ویتآمر 
حیث تخضع أحاسیس القارئ لسلطة اإلیقاع رة واالستدراجحبائله ویستحوذ علیه ، بواسطة السیط

المتالحق وإلغراء  السرد الذي یكفل تنبه القارئ للنص وكأنما اإلیقاع یحذر والسرد یوقظ، ویكون 
1". المتلقي حینئذ لعبة بید النص 

ابع وأعط لها الطإن بدیع الزمان الهمذاني حین صاغ مقاماته جمع بین الشفاهي والكتابي
إن المقامة البشریة الروائي و الحبكة السردیة ، واإلیقاع المتواتر أما أبطالها فخیالیین خارقین 

علیه تقوم وعلیه تبنى بذلك یتراجع االیقاع نتیجة وأساسهاتعطي االولویة للسرد فهو جوهرها 
غیاب السجع

فهي عرفا تقوم على البالغة  یورد الغذامي مكمن االختالف في  المقامة البشریة ، فالمقامة 
،وهي أیضا وسیلة االنشاء والتأثیر یتفنن االدیب في نسج جمالها من خالل الوان البدیع المؤثرة 

نع الحدیث ومورده تقوم على تصمیم سردي یبنى على محاور ثالث أولها محور الراوي وهو صا
والثاني هو المبدع الذي یكتب هذه المحادثة أو یقوم فیها مقام "  حدثنا عیسى بن هشام قال"

التي السرد والثالث هو البطل الذي یتكلم داخل النص فیتكون ما سماه القلقشندي باالحدوثة 
إال أن المقامة ،عنها تصنع المتعة واالدهاش  إلى هنا فالمقامة تقوم على أعراف وتقالید التحید 

وخیبت انتظاره  فما كان عرفا البشریة قد خرقت أفق هذا العرف وكسرت بذلك أفق توقع قارئها 

، سقط عنها السجع الذي كان عمودها ومحقق اإلیقاع فیها  لكن هل اختل و أصال قد سقط 
البناء بسقوط ركن رصین عد أصال من أصولها ؟ 

سلطة الموروث فاستعار ایقاعا بدل اإلیقاع الرتیب وأدخل عنصرا كال  فبراعة االدیب فاقت 
رأینا أن المقامة البشریة تتأسس على سلطان النص، حیث "  جدیدا بدل القدیم یقول الغذامي 

جعلت الشعر هو األمضى واألفتك واألبلغ، وصارت القصیدة بما أنها نص داخل نص تحقق 
ـى لقد صارت القصیدة إحدى أبطال النص، بما أّنهالصاحبها المعجز وتنجر له الفعل، حت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

449ه ص 1342شرح مقامات بدیع الزمان الهمذاني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ـمحمد محیي الدین عبد الحمید ، ـ



الصوت الفاعل والمنجز، وكل انتصار في المقامة ال بد أن یرتبط بالقصیدة، وفي المقابل تكون 
1".الهزائم حینما تغیب القصیدة

بآخر أكثر فنیة لیس وتعوضهاستطاعت المقامة البشریة أن تسقط عنصرا فنیا  كان فیها أصال 
من جنسه لیتشكل الجمال من التنوع واالختالف من ذلك توظیف الشعر في المقامة وجعله أحد 

وانحرافها عن النهج  البالغي االصیل فیها جعلها اهم عناصرها ثم إن تفرد المقامة بأسلوبها 
حسب الغذامي معیاریانصا 

بالصنم الذي صنعه المجتمع فأعجب به واتخذه مثله الغذامي البالغة العربیة ووصفها لقد رفض 
األعلى في الجمالیة  األدبیة ، فهو یرى أن البالغة العربیة أصیبت بما أصیب به كثیر من 

معیاریا یضع قواعد ثابتة سابقة لمیالد العلوم في  أوقات مرت على أمتنا ، فصارت علما
2"النص

یز لم یعهده من قبل لغلبة السرد واالیقاع علیها یقول الغذامي فهده المقامة على درجة من التفرد والتم
هذه المقامة أكثر خصوصیة وتمیزا عن سواها ، لیس ألنها ولئن كانت المقامة فنا خاصا فإن :"

فقدت السجع فحسب ولكن ألنها أیضا ذات إشكاالت داللیة وفنیة تفرض تفرض نفسها علینا مثلما 
نفسه وأنسته أسجاعه،وأحلت الشرط اإلبداعي محل ل فأنستهفرضت نفسها على مبدعها من قب

3"العرض الفني 

دورا كبیرا في تحول الحاصل في إن الغذامي في تأویله نص المقامة یعطي لسلطة الشعر
ویضیف مفرطا 4...." فالقصیدة تخلص صاحبها ویتخلص  بشر من األسد ومن الحیة "النص كله 
الجمیلة ففكت ‘ القصیدة بوصفها سالحا ماضیا ونصا انجازیا ،جربتها المرأانتصرت :"في تأویله

5"اسرها ، وجربها بشر فسلم من وحوش الطریق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص،ه9188الصحفیة،الیمامةمؤسسةالغذامي الناقد ، وآخرون،السماعیلالرحمنعبدـ1ـ
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فتح الطریق فلما حضرت القصیدة مات االسد و ماتت الحیة ورق قلب العم وان:ویضیف قائال 
ولكن نسي الشعر لما رجع وجعل بشر یمأل فمه فخرا  ...لبشر كي یسیر نحو ابنة عمه فاطمة 

1"وكان حقه ؟أن یمأل فمه شعرا 

لقد أعاب علیه حاتم الصكر إفراطه في التأویل خصوصا عندما نازل بشر االسد ، ویقع اإلفراط 
یقاعه وبنائه في التأویل حین یزعم الغذامي أن بشراانتصر على اال ٕ فعى بسبب انضباط الشعر وا

المكتمل لكنه حین خرج من الشعر إلى النثر تعرى من غطاء النظام الصارم فقتل   على ید 
2"النثر 

متواتر، بشكل أما عبد اهللا ابراهیم فیرجع هذا اإلفراط إلى انتقاء الغذامي لجزیئیات وتضخیمها
ونج الغذامي نفسه یعیب على 3"لیجعل منها قانونا متحكما في النتائج التي یروم الوصول إلیها 

.القراء سوء التاویل واألفراط فیه

: السیاق ودوره في تحدید دالالت النص

یرى الغذامي أن للسیاق دورا كبیرا في تأویل دالال ت النص وقد تأثر بطرح جاكبسون حول 
السیاق إذا هو الرصید الحضاري للقول وهو مادة تغذیته بوقودحیاته :"ویعرفه بقوله السیاق
والمرء الذي الیعرف الشعر النبطي مثال الیستطیع فهم قصیدة نبطیة ألنه ال یملك .... وبقائه

4"سیاقها 

فكل نص له سیاقان أصغر وأكبر،فلكل قصیدة سیاق عام هو مجموع شفرات جنسها األدبي ، 
یاق خاص هومجموع إنتاج كاتبها ،وهذان السیاقان یتداخالن و یتقاطعان بشكل دائم ومستمر وس

ومن المهم جدا على القارئمعرفة هذین السیاقین من أجل التمكن الفعال في تفسیر أي قصیدة أو 
5"نص أدبي عموما 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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86ـ عبد الرحمن اسماعیل وآخرون ،الغذامي الناقد ، مرجع سابق ، ص 2ـ

33ـالمرجع نفسه ، ص 3ـ

ال12الغذامي ، المشاكلة واإلختالف ،مرجع سابق ، صـعبد اهللا 

77صعبد اهللا الغذامي ، الخطیئة والتكفیر ، مرجع سابق ، ـ5ـ



بذلك فالغذامي یؤكد على ضرورة إدراك القارئ السیاق العام لألدیب لكي یستطیع تفسیر 
ویة السیاق یقول یحتاج القارئ في حالة دراسة إنتاج أدیب معین إلى سبر هدالالت النص 

نصوصه، ویرتبها داخل سیاقها العام وهو السیاق الرئیسي للكاتب لیعرف من ذلك كیف یفسر
مع األدبي الموروث، وسیاقها الخاص وهومجموع أعمال األدیب الذي أنتج نصوصا تداخلت 

1."إال بمعرفة سیاقها ،وتمییز شفرتهابعضها في عالقات متشابكة ، الیمكن سبرها وتمییزها

یذكر الغذامي في حدیثه الشفرة وهي أداة إجرائیة تساعد المتلقي على الولوج إلى النص وفهمه 
أي أنها األسلوب الخاص بالجنس "وتاویله یستعیرها أیضا من الغذامي  وتعني لغة السیاق 

، وللشفرة خاصیة إبداعیة فریدة فهي قابلة للتجدد و التغیر األدبي الذي ینتمي إلیه النص 
2"ول ، ویستطیع كل جیل أدبي أن یبدع شفرته المتمیزة والتح

القرائي دعوة لتغییر أسالیب القراءة من قراءة األدبي الجمالي بوصف النص مشروع الغذامي إن 
أدبا جمیال مشحونا بالمتعة والنشوة إلى كونه خطابا ثقافیا وعالمة ثقافیة  و خرق بین العالمة 

الثقافیة والعالمة األدبیة  

نماإن الغذامي یرفض أن یقرأ النص جمالیا فقط  ٕ هو نسق من الثقافة والجمال لذلك وجب أن وا
ذا النسق وعن تلوینات الخطابنكشف عن ه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14عبد اهللا الغذامي ،الخطیئة والتكفیر ، مرجع سابق ص ـ1ـ

12ـالمرجع نفسه ص2ـ
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