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 حبر يف ؿدول امّّتاهَة امخّياّض املربيّٓن يف اعلداحئ اميّحوًّة
َّة مراتط:  اعلرشفة  ادّلنخوزت ُس

ّة : ظامحة ذنخوزاٍ                                       قيَّة توحًو

 كسم الٓذاة وانولة امـرتَة 

 لكَة الٓذاة و انولاث

 )اجلزائر( -ؾياتةخامـة                                         

 ط:    ــــــموخ
ا من اخلعاابث    ّة، نلرُي ٕاّن اعلداحئ اميّحًو

ا من اميّعوض  ألخرى، جس خـني تلرُي

و ما  املائحة؛ واميت ًـّد املربٓن يف ظوَـهتا. ُو

حـويا هخوّخَ حنو ػاُرت امخّياّض املربيّٓن؛ ٕار 

س يدذحّؽ اخلَوظ اميت وسج هبا صـراء اعلدخ 

يّحوّي هعوظِم، ملذرصٍن ؿىل مداحئ لّك ام 

من رشف ادّلٍن امحوظريّي، ؤبمحد صويق. 

حماومني إلخاتة ؾن جساؤلث من كدَل: مايه 

ّة، مدّوهة  جتوَّاث ألثر املربيّٓن يف اعلداحئ اميّحًو

ادّلزاسة؟ وما يه ادلامَّاث اميت ٔبضفاُا 

 ؿوهيا؟

 

 

 

  Résumé: 

      Les textes panégyrique 

comme d’autres discours à laide 

d’autres textes absents dans le 

Coran représente son prodrome  

Ce qui nous mène à 

l’intertextualité coranique que 

nous allons suivre pour découvrir 

les fils poétique que les poètes ont 

utilisés pour tisser leur textes 

poétiques sur le prophète 

Mouhamed 

toute en essayant de répondre aux 

questions telle que :   

Quelle son les influences 

coraniques dans l’impact de la 

biographie du prophète ? 

 Quelle est l’esthétique ajoutée 
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 : ؿىل سخِل امخّمَِد

ا من اميّعوض، وثفاؿوِا مـِا، ُو ما ًععوح ؿوََ     ٕاّن ؿالكة اميّعوض احلارضت تلرُي

 ابمخّياّض، مفارا هـين تَ؟             

َّني، ؿىل       ثـّدذث مفاُمي امخّياّض، وثحاًًت، سواء ؾيد امـوٌلء امـرة، ٔبم املرت

َّة وثوّّجاهتم ام فاث وألفِوماث ًيّط اخذالف مضازهبم امـوم ّة، مكّن مداز ُذٍ امخّـًر فكًر

ؿىل ٔبّن حرامك اميّعوض واسذحاهما؛ ٕار ثخفاؿل مؽ تـضِا امحـغ وثخـامق، مّما خيوق من اميّط 

َّة اكذحاش  ألّول هّعا اثهَا ًدضّؼى يف هّط بٓخر، مدضّّك جمرايث امخّياّض من خالل معو

َّة امّعوز محياء امّعوزت املك
0

،
 

ٔبو مخّياّض ًـين ثوادل اميّط من هعوض ٔبخرى، ومٌَ، فا

 ثداخل هّط مؽ هعوض ٔبخرى.

 : وظف اعلدّوهة

ا(سبمٔعد يف ُذا امححر ٕاىل زظد ػاُرت امخّياّض املربيٓنّ  ، يف ) امّّتاهَة ذون كرُي

واميت وظل ؿدذُا ؤبمحد صويق، كعائد اعلدحي اميّحوّي نوّضاؾٍرن رشف ادّلٍن امحوظريّي، 

دت، مهنا زالج مضويق، وامحايق نوحوظريّي، وثضّم ثضٍّك ٕاحٌليّل ازيني ٕاىل سّت ؾرشت كعَ

 .  ( تُت0997ؤبزتـني وجسـٌلئة ؤبمف )

ملد حرض لّك مهنٌل، مذبٔثًّرا تبٓي ُذا امكذاة اعلـجز، ؿىل ٔبن ٌس خلي من ًياتَـَ 

حّرًّة تـغ امّّتاهَة؛ ٕار  ًخجاوس ُذا امرّضة من امخّياض، ُيا، حدوذ انوّفؼة اعلفرذت، مؽ 

امخرّّصف يف اميّّط املربيّٓن، والاحذفاع  مبـاين ثسل امّّتاهَة وزمٍزهّتا اتزت، وامـدول هبا 

َّيًا مدى ُذا  يف نثريؾن ٔبظوِا اتزت ٔبخرى، جفاء  من مداحئٌِل مٌحئًا ؾن ُذا احلرض، مد

 امخّبٔثّر.

خٌُّاث  ّة حدًثة ػِرث يف مٌخعف امس ّ و هؼًر من املرن امخّياّض مذـّدذ اعلفاُمي، ُو

امـرشٍن اعلَالذيّ 
7

،  ّ حط امخّلٌني؛ ٕار ًـمتد يف َ ػاُرت ملوًّة مـلّدت جس خـيص ؿىل امضّ نٌل ٔبه

ا ؿىل زلافة اعلخولّي وسـة مـرفذَ، وكدزثَ  ؿىل امّّتحِحمتَزُي
3

ذا ما ٌضّف ؾن ٔبهَّ  ؛ ُو

 حيخاح ٕاىل ملازؿة امفكر يف اس خخراح خدَئَ.
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"احلضـوز امفـًّل ميّط يف بٓخر"، تلوهل: ُو (Gérard Genette )خرياز حٌَت حّدذٍ

(، وامّّسكة) Citationوذاخل ُذا اميّوغ ميزّي تني زـالج ظوز: الاسدضـِاذ ) 

Plagiatوامخّومَح ،)(Allusion.)
9

  

َّا مؽ  وُرهر يف اعلـجم اعلوسوؾّي مـووم انوّسان، ؿىل ٔبهَّ ٍلوؿة امـالكاث اميت حرتط هّعا ٔبذت

اعلـازضة ...   ٬امخّومَح ٬امّّسكة ٬ٕاتداؿَ من خالل: الاكذحاشهعوض ٔبخرى يف مس خوى 

ويف مس خوى كراءثَ وفِمَ تفضل امّرتط اذلي ًلوم تَ املازئ.
5

 

ثبٔثّر امّضـراء تبٓي املربٓن وحراهَهبا، حـوِم ًوّػفوهَ يف مداحئِم، وخاّظة امحوظريّي، 

وَْت  َُ ُُثَّ فُّعِ ْن َحِكمٍي َخِدرٍي﴾ ُوذ :وصويق. فاملربٓن﴿ِاَتٌة ُبْحوِكَْت بآَيثُ ُ فَِ بآيث   0ِمْن دلَّ

تٌُّاث وذلئل واحضاث، ؤبخداز ظاذكة، ومواؾغ زائلة، ورشائؽ زاكِة، وبٓذاة ؿامَة، 

تـحازاث ثبٔخذ ابٔلمحاة، ؤبسامَة مُس ٔلحد من امخرش ابملا ما توف من امفعاحة وامحالكة 

َِ امَحاِظُل   ادّلاةمة، وّّجخَ اخلادلت،﴿ٔبن ًبئَت مبثوِا، ٔبو ًفكّر يف حمااكهتا، فِو بًٓة شل َل ًَبِِثَ

ٍَد﴾.  فّعوت:  َِ ثَْْنًٌِل ِمْن َحِكمٍي مَحِ َِ َوَل ِمْن َخوِْف  97ِمْن تنَْيِ ًََدًْ

وبٔمراء امالكم، وُبابت امّضمي،  ٬ٔبىزهل شل ؿىل زسوهل مَحوّلَ كومَ؛ ومه حفول امحالكة     

َّة، فهََبَ  ، واس خحعف ؤبزابة ألهََفة واذل وَِم افذياهَُ فاُخدى تَ من  ّّ هؼٍر َُ َرمه تَاهَ، ؤبر

ياذ واعلاكجرت وانوّجاح، فذحّدامه ٔبن ًبٔثوا مبثهل  ـِ ؾلهل، ومُعف روكَ، وظّد ؾيَ ٔبُل ام

ٍفٌكعوا، ُّث تـرش سوز مثهل فـجزوا، ُّث ثسوزت من مثهل فاهلعـوا، حفّق ؿوهيم ٕاجعاس 
6

كال  .

َذا امُلْربِٓن َل ًَبٔثُوَن ِتِمثهِْلِ ، َومَْو ثـاىل:﴿ كُْل مَِِئ اْحذَ  َُ ـَِت إلوُْس َواجِلنُّ ؿىََل َبْن ًَبٔثُوا ِتِمثِْل  َم

ِِرًيا﴾    إلرساء:  ٍغ َػ ـْ ُضُِم ِمح ـْ َ  88اَكَن ت

وملد اكن هل ثبٔزري ابمف يف انوّلة ؤبُوِا، فًسجوا ؿىل مٌواهل، ورضتوا ؿىل مثاهل، يف      

زصاذ نويري، وهَف ل؟ وكد وخدوا يف جلجَ ما ًليهيم ؾن امَوَصل. ادّلؾوت ندّلٍن والٕ 

صـرائيا يف مداحئِم هبذٍ انوّلة امّراكِة  جفاء ثبٔثّرُ اظعحلت انوّلة تعحلخَ، وسازث يف وّجخَ؛ 

َّة؛ ٕار واحٌضا ، وامخّياض تنّي لحئٌ، وما هيّميا يف ُذا اعللام ُو امخّياض وامّّتاهََة املربٓه

 : ما ؿدل ؾن امّّتهَة املربيّٓن. ًلول ٔبمحد صويق يف كعَدت) ودل امِدى(س يدذّحؽ مهنا 
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؛ ويه ٕاصازت ٕاىل كوهل ثـاىل:﴿ فامخّياض ُيا ًخجىّل يف كول امضاؾر:" واملووة ُواء"

َواء﴾  َُ ؛  ٕار رهر امّضاؾر كووة كومَ، واظفا ٕااّيُا ابمِواء؛ ٔبي 93ٕاجراُمي : َوَبفِْئَدهُتُم 

خامَة، فِيي مبْنةل امِواء يف اخلالء، مذّكئا يف ُذا ؿىل كوهل ثـاىل اعلذهوز، مؽ اسدددال 

مّسي هبذا الامس مكرثت ثلوّحَ،  املوةٔبّن  مفؼة: "ٔبفئدهتم" نٌل يف الًٓة توفؼة:" كووة"، ؿوًما

ـّّب تَ ؾن اعلــاين اميت ختخط تَ من امّروخ، وامـظل، وامّضجاؿة، وكري رزل ًو
7

؛ امفؤاذ، ٔبّما 

فاكملوة مكن ًلال هل فؤاًذا، ٕارا اؾخّب فَِ مـىن امخّفّؤذ؛ ٔبي امخّوكُّد.
8

ؤبًضا، اكهت لكخا  

لربيّٓن مـّرفذني؛ ٔبّما يف اميّط امّضـري فدألمف واماّلم، انوّفؼخني يف امّّتهَحني، امّضـرّي وام

 . ط املربيّٓن، فدإلضافةؤبّما يف اميّ 

 اميّّط املربيّٓن: ؤبفئدهتم ُواء .
 

 اميّّط امّضـرّي: واملووة ُواء . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وُل شِل َبنَّ هُُفوَسُِْم َبَذَزى َزس
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َواءُ  َُ ا وامُلوُوُة  َُ َوا َُ  َزِنَحْت 

 
(079 /37) 
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كرّي امـدول ُيا، من تًِة امّّتهَة املربيّٓن، ٕاىل حرهَة بٓخر، زمغ ثلازة ادّلللث، 

 . تني الزينياث؛ اميت حـوخيا هخًدَّ ٕامََ، ٕاّل ٔبّن الاخذالف ًحلى واحضا، فض خّان واعلؤرّش 

وحضوز اميّّط املربيّٓن، يف ُذا امحُت امّضـري، ًؤنّد ٔبّن اميّط مُس مبـزل مّعا س حلَ من 

ذا ما هومسَ ؾيد مَدش ) (  LEITCHاميّعوض، وٕاهٌّل ُو يف ؿالكة ثفاؿل مـِا، ُو

ّط مُس راات مس خلةّل ٔبو ماّذت موّحدت، ومكٌَّ سوسةل من امـالكاث مؽ اذلي ٍرى ٔبّن "اميّ 

اميّعوض ألخرى... ٕاّن جشرت وسة اميّط ص حكة كري اتّمة من اعللذعفاث اعلس خـازت 

"لصـوزايّ ٔبو صـوزاّي، 
9

فامخّوػَف امّساتق، سواء ٔباكن ؾن كعد، ٔبم ؾن كري كعد،  ،

 . ة، وما حيمهل يف ظدٍز من امكذاة امكرميذمٌَل واحض ؿىل زلافة ٔبمحد صويق ادّلًًِّ 

 ًلول يف موضؽ بٓخر:

واميَّاُز َخاِوًَُة اجلََواِهِة َحْومَُِْم 

6666666666666666666666

 وا6655555555555555555

 

 

 
 

 

 

 ََخََدْث َرَوائِهُبَا وكَاَط اعلَاءُ 

 
(71 /77) 

اؾر ُذا امّّتهَة من كوهل ثـاىل: ٔبنرث مٌَ ذليّل، ٕار اس متّد امضّ  امخّياض ُيا حرهَيّب صلكيّ 

 ، ٔبّما امـدول ابمّّتهَحني فٌومسَ يف اجلاهة امرّصيّف: 99﴿...َوِقَغ اعلَاُء﴾    ُوذ: 

 

 

 

 

 

 

 :  ٔبّما امحًِة اميّحوًّة وحرهَة ادلةل فاكليٓت

  )اميّّط امّضـرّي: فـل ماٍط مديّن نومـووم : فاؿل) امس ػاُر 

  مديّن نومجِول : انئة فاؿل) امس ػاُر(اميّّط املربيّٓن: فـل ماٍط 

 : وًلول
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ًَْت  ِّ َماَء فَُزً ـَر شُل امسَّ تَم ثَضَّ

6666666666666666666666665

 وا5555555555555555

 

 

 
 

 

 

اءُ  َؾْت ِمْساًك ِتَم املَّْبَ  وثََضوَّ

 
(03 /77) 

َماء ادّلهَا مبََعاِتَح﴾   ّيَّا امسَّ  5:  ،  اعلسل07فّعوت:     فامخّياض ُيا مؽ كوهل ثـاىل:﴿ ًس

ية امَكَواهة﴾   امّعافاث:  َماء ادّلهَا ِجًز َّيَا امسَّ :﴿ وملد  ، وكوهل ٔبًضا6ٔبو كوهل ثـاىل:﴿ ٕااّن َسً

ا نويّاػٍرن﴾   احلجر : َُ َّيَّا   06حـويا امّسٌلَء جُُروًخا وَسً

ذ ملسو هيلع هللا ىلصٕاّن امخرشى ابمّرسول      ية امّسٌلء، ُو ا امّّتهَة امّضـرّي يه ما ؿّّب ؾهنا امّضاؾر جًز

 خاء خمامًفا نوّّتاهَة املربٓهَة امثاّلزة، واميت ًخوافق مهنا ازيان وخيخوف ؾهنٌل امثامر.

 ففي امحًِة اميّحوًّة وحرهَة ادلةل، اكن اكليٓت :    

فـل ماٍط مديّن نومجِول: انئة فاؿل) مضري مس خّت ثلدٍٍر    اميّط امّضـرّي: ُسًًَّت    

 ٌلء( "يه"؛ ٔبي امسّ 

ّيّا امّسٌلء     فـل ماٍط مديّن نومـووم: فاؿل ) مضري مذّعل "ان"(:    اميّط املربيّٓن: ًس

 مفـول تَ) امس ػاُر(.

َسًٌّـــّـاُا      فـل ماٍط مديّن نومـووم: فاؿل) مضري مذّعل "ان"(: مفـول تَ)  -

 . مضري مذعل "ُا"(

 : وًلول يف) هنج امّبذت(

َرا َخَفْضُت َحٌَاخَ 
ّ
ّلِ َبْسبهَُلُ  ا اذلُّ

666666666666666666666666

 وا55555555555555555

 

 

 

 

 

 

َفاؿَِة مَْم َبْسبَْل ِسَوى ُبَممِ   ِؾزَّ امضَّ

 

(90 /

فامّّتهَة يف كول امّضاؾر: "خفضت حٌاخ اذّلل " ثياّض مؽ كوهل ثـاىل:﴿ واْخِفغ       (713

  79:  ءإلرسا َحٌَاَخ اذّلّل ِمَن امّرمْحَة﴾ مََُِما 

ًَا مديًَّا نومـووم يف اميّط       ٕاّل ٔبهَّ ؿدل يف امحًِة اميّحوًّة نوفـل؛ اذلي خاء ماض

 : امّضـري، ؤبمرًا يف اميّط املربيّٓن، ونذا يف حرهَة ادلةل، واذلي اكن ؾحازت ؾن
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  : َٔبهت"( : خاز وجمروز : مفـول ت " فـل : فاؿل )مضري مس خّت ثلدٍٍر

 :  املربيّٓن، ٔبّما يف اميّّط امّضـرّي فاكن . يف اميّط مضاف ٕامََ

 ََفـل : فاؿل )مضري مذعل( : مفـول تَ : مضاف ٕام . 

ٕاّن ُذا امـدول، ومو اكن ظفِفا ساؿد امّضاؾر ؿىل زمس امّعوزت امفٌَّة، اميت اس خيدم      

 من ٔبخوِا امخّياض.

 : وكال امحوظريّي يف)امرذت(

 

مُّ مِ  َُ اجِلَحاُل امضُّ ٍة وَزاَوَذثْ َُ  ْن َر

 

 

 
 

 

 

َُّما ََشَمِ  ا َبً َُ َِ فَبََزا َؾْن هَْفِس
01

 

 
(30 /097) 

و يِف تَُهتا َؾن هَفِسَ﴾   ُُ َُ اميت  فلد ٔبىت امخّياّض، ُيا، تخبٔزري من كوهل ثـاىل:﴿ وَزاَوَذثْ

ّة73:  ًوسف َّة مِذا امّّتهَة؛ ٕار حـل اعلراوذت جماًس )  ، وكد ؿدل امّضاؾر يف ادّللةل املربٓه

وذثَ اجلحال ؾن هفسَ(، يف حني ادّللةل احللِلِّة مِذا امفـل اكهت مبراوذت امرٔبت امـٍزز زا

َّدان ًوسف ، وكد ساؿد ُذا امخّلَري والاسدددال ؿىل وضؽ ظوزت فٌَّة، اكهت فهيا  مس 

 اجلحال ملاِتةل لمرٔبت امـٍزز، تًس حة امفـل هفسَ ملكهيٌل.

لول يف ) املعَدت اعلرضًّة يف امّعال ّة(ًو  : ت ؿىل خري امًّب

 

وِز ىَكَ  ُُ ؽِ ادلُّ دَّ َمْؽ ََجْ ـَ خَْلِرُق ام جَس ْ
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َطُ ابحلَّدِ ل ثُْحِلي ول ثََذزُ   حُيِ

 
(09 /775) 

 وكَْد َبثَْت ِتُذهُوٍة ل ِؿَداَذ مََِا
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 او 555555555555555

 

 

 
 

 

 

 مِكنَّ َؾْفَوَك ل ًُْحِلي ول ًََذزُ 

 
(77 /776) 

و ثياّض مؽ كوهل    78:  اعلّدثر ثـاىل : ﴿ ل ثُحِلي ول ثََذز﴾ ُو

يف امحُت ألّول، اكن امّتهَحان يف اميّّعني امّضـرّي، واملربيّٓن مذوافلني متاما، ٕاْن يف     

وًل يف امحُت امثّاين ؾن ٔبظل امّّتهَة املربيّٓن امرّصف، ٔبو حرهَة ادلةل، ٕاّل ٔبهّيا هوحغ ؿد
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من انحِة امخّذنري وامخّبٔهُر؛ حِر َوَزذ امفـالن يف امّّتهَة امّضـري ٕاس ياًذا ٕاىل اعلذنَّر 

و: امـفو، ٔبّما يف امّّتهَة املربيّٓن مفس يد ٕاىل مؤهّر"   ".سلرُو

 :  ويف) اهلمًزة(، ًلول امحوظرييّ 

ثِ  ـَ ـََر شُل ِؾْيَد َمْد َ ِْـ ت َِ امضُّ
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 وا55555

 

 

 
 

 

 

 ـَة، ِحَراًسا وَضاَق َؾهْنَا امَفَضاءُ 

 
(96 /9) 

ْمـ  ثَْعُرُذ اجِلنَّ َؾْن َملَاِؿَد نوسَّ

66666666666666666666666655

 وا555555555555555

 

 

 
 

 

 

ئَاَة امّرِؿَاءُ   ـؽِ، ىَكَ ثَْعُرُذ اذّلِ

 
(97 /9) 

 :  امحَدني ثياّض مؽ كوهل ثـاىلففي ُذٍن 

خَمؽ الَٓن ََيد هَل صَِااًب َزَظَدا﴾    اجلن ْمؽ فََمن ٌَس ْ د مهنَا َملَاِؿَد نوسَّ ـُ   9:  ﴿ ؤباّن ُنيّا هَْل

امّّتهَة انوّفؼي، ٔبهَد ٔبظاتَ ؿدول، نٌل ُو مالحغ، مكن ادّللةل املربٓهَّة تلِت ؿىل      

ذا نو ، وٕاضفاء املداسة ؿوََحامِا يف اميّط امّضـرّي، ُو  . ّزايذت يف كّوت ثبٔزرٍي

 نٌل جندٍ ًلول يف موضؽ بٓخر:     

 

 ُبَمًما ُبرْشِتَْت كُوُوهُبُُم امُكْفـ
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ََاءُ  الِل ِفهِيْم َؾ  ـَر، فََداُء امضَّ

 
(58 /5) 

 

و ثياض مؽ كوهل ثـاىل ؾن كوم فامّّتهَة اعلـيّن ُيا ُو: "ُبرشتت كووهب م امكفر" ُو

ْجل﴾   امحلرت﴿موىس        ـِ م ام   93:  وُبرْشِتُوا يِف كُوُوهِبِ

" اميت ابميّط املربيّٓن، توفؼة امـجلوكد كرّي امّضاؾر يف حرهَة ادلةل، ابسدددال مفؼة" 

 :  " نٌل كرّي يف امّّتهَة اميّحوّي؛ واذلي تَاهَ اكليٓتنفر"
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ذا ما حـل  ٕاّن ذلةل" امـجل" يف اميّّط املربيّٓن حمتثّل يف نفرمه ابصل وحهّبم امـجل، ُو

و امكفر؛ ٕار ًـّد حّة امـجل مسخّدا نوكفر.   امّضاؾر ٌسدددمِا ابعلـىن اذلي ًيضوي حتهتا ُو

 :     ُّث كال

 ٔبَو مَْم ٍَْكِفِِْم ِمَن شِل ِرْنرٌ 
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 وا55555555555555

 

 

 
 

 

 

ٌة وِصَفاءُ  َِ نويّاِش َزمْحَ  ِفِ

 
(058 /03) 

و ثياّض  : امّّتهَة ُيا ُو       " رهر فَِ زمحة وصفاء "؛ ٔبّما اذّلهر فِو املربٓن امكرمي، ُو

ٌة نوُمْؤِمٌني﴾ ًووسمؽ كوهل ثـاىل: ﴿ و ِصَفاٌء وَزمْحَ ُُ ُِل من امُلْربٓن ما   . 57:  وهَُْنّ

 ؿىل ُذا امّّتهَة ؿدول متثّل يف ثلَري امّّتثُة ) ثلدمي وثبٔخري(، وثوضَحَ اكليٓت:  ظربٔ      
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 : ٔبّما يف كوهل

ْجـ ـِ َُذوا ام  كَذَوُوا اَلهِْخَِاَء واختَّ
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َفَِاءُ  ُْم مُهُ امسُّ هنَّ
ّ
 ـَل، َبَل ا

 
(797 /07) 

و ٕاصازت ٕاىل  ؛ ففي كوهلبّٔما الّٔولٌجد موضـني نوخّياض: ف  :" واختذوا امـجل"؛ ُو

كوم موىس؛ اذلٍن خاءمه شل ابمحٌُّاث، مكهّنم نفروا واخّتذوا امـجل، كال ثـاىل:﴿ ...ُُثَّ 

ْجَل﴾  امًّساء:  ـِ َْذُُت ام َفَِاُء"؛ و  امثّاين، و053اختَّ ُْم مُهُ امسُّ هنَّ
ّ
ُو ثياّض مؽ كوهل يف كوهل:" َبَل ا

َفَِاء﴾ امحلرت هّنُم مُه امسُّ
ّ
  03:  ثـاىل:﴿ َبَل ا

ٕاّن امخّياّض يف ُذا امّّتهَة خاء حمافؼا ؿىل امحًِة امرّصفِّة واميّحوًّة، ونذا حرهَة ادلةل، 

 نٌل محل ادّللةل املربٓهَّة هفسِا.

َّا ل ميّس ادلّ        : لةل؛ و ثوضَحَ نٌل ًًلٔبّما يف امّّتهَة ألّول فاكن الاخذالف صلك

  امّّتهَة املربيٓن: فـل ماٍط )مضري مذّعل( فاؿل  )مفـول تَ )امس ػاُر 

  امّّتهَة امّضـرّي: فـل ماٍط ) "فاؿل )مضري مذّعل "واو ادلاؿة   مفـول

تَ )امس ػاُر(. مؽ إلصازت ٕاىل ٔبّن امالكم يف امّّتهَة امّضـرّي رهٌر نولائة، ٔبّما 

ا نومَياَظةيف امّّتهَ  .  ة املربيّٓن؛ فاكن موّّجً
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لول ٔبًًضا:  ًو

ََْف اَكَن ؿَاِكدَُة املَوْ   فاهُْؼُروا َن

666666666666666666666666555

 وا55555555555555

 

 

 
 

 

 

 ِم، وَما َساَق نوَحِذّيِ امَحَذاءُ 

 
(763 /07) 

 :  ٔبنرث من موضؽ " فاهؼروا هَف اكن ؿاكدة" اكن هل حضوز يف نخاة شل يف : ٕاّن امّتهَة

ََْف اَكن ؿَاِكدة اعلَُكّذِتني﴾  سوز: بٓل معران:  ،  00، ألهـام: 037كال س ححاهَ:﴿ فاهُْؼُروا َن

  36:  اميحل

ََْف اَكَن ؿَاِكدَُة اعلُْجــــرِِمني﴾    ألؾراف:  : وكال   89﴿ فاهُْؼُروا َن

ََْف اَكَن ؿَاِكدَُة اعلُْفِسِدٍن﴾ : وكال   86ألؾراف:      ﴿ فَاهُْؼُروا َن

ََْف اَكَن ؿَاِكدَُة امّؼاِمِمني ﴾      ًووس:  : وكال   91، املعط :  39﴿ فَاهُْؼُروا َن

ََْف اَكَن ؿَاِكدَُة اعلُيَذِزٍَن﴾     ًووس:  : وكال   73، امعافاث :  73﴿ فَاهُْؼُروا َن

اخذوف فَِ اعلذنَّر هبم  ٕاّن ُذا احلضوز اعلكثّف مِذا امّّتهَة يف اذّلهر احلكمي، واذلي     

يف لك موضؽ؛ من جمرمني، ومفسدٍن، وػاعلني، ومٌذٍزن، حـل امحوظريّي ًوّػفَ يف ُذا 

َّة ذلةل ذًًِّة حمضة  . امحُت امّضـرّي ُمضًَفا ؿىل ذلمخَ اعلـجم

لول يف موضؽ بٓخر:  ًو

بَْزِط َمكَّةَوَباَثَزْث ت
 

ا ـً    هَْل

 
 

 

 

00ِؾَضاُء  ُػنَّ َبنَّ امُلُدوَّ ِمهْنَا
 

 
(771 /08) 

ـًا﴾  امـاذايث َِ هَْل   9:  فامخّياّض واحض مؽ كوهل ثـاىل:﴿ فبٔثرَن ِت

ؿدل امّتهَة يف اميّّط امّضـرّي ؾن امّّتهَة املربيّٓن حِر: يف اميّّط امّضـرّي: " ٔباثزث 

ا يف تُت ساتٍق ًلول فَِ ا "، مذحّداًث ؾن اخلَل؛ اميت رهُر ـً  : تبٔزط مكّة هل

خَافَبَحهَْتُ  ىل احلَْرِة خَتْ
ّ
ٌِْل ا  ْم َخ
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َِْل يف امَوقَى ُخَِالءُ   ُل، ونوَخ

 

(768 /07) 

 " يه"  (: خاز وجمروز: مضاف ٕامََ: مفـول تَ.فـل: فاؿل)مضري مس خّت ثلدٍٍر

ا "           ـً  ٔبّما يف اميّّط املربيّٓن : " ٔبثَرن تَ هل

 ـل : فاؿل ) مضري مذّعل ( : خاز وجمروز : مفـول تَ .ف 
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 7107 نواح                                      121                                         لكَة الٓذاة و انولاث

 : وًلول

وكََسْت ِمهْنُْم كُوُوٌة ؿىَل َمْن 
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َماءُ   جََكِت اَلْزُط فَْلَدمُهْ وامسَّ

 

(337 /77) 

 يه نـــاليٓت: فدامّّتهَة:" وكست مهنم كووة"؛ ثياّض مؽ كوهل يف زالزة مواضؽ، 

  06:  ﴿ ...فَلََسْت كُوُوهُبُم﴾            احلدًد -

  93:  ﴿ ...َومَِكن كََسْت كُوُوهُبُم﴾      ألهـام -

  79:  ﴿ ...ُُثَّ كَسْت كُوُوهُبُم ﴾         امحلرت -

فاعلالحغ ُيا ٔبًضا؛ ٔبّن امّّتهَحني خمخوفان من حِر امّضُّك، ٔبّما ادّللةل فواحدت،      

و ما ذؿاٍ ٕاىل ُذا وامح وظريّي، ُيا، طل ًيفعل مّعا ٔبىت يف ادّلٍن اذلي ًـخيلَ، ُو

زولن امخوػَف، ؿىل ما فَِ من ؿدول، وحلِلة ؿدم اس خلالمَّة اميّّط ٔبنّدُا "

(؛ اذلي بٔكّر بّٔن اميّّط ل ميكن ٔبن ًيفعل ؾن ماضََ Roland BARTHES")ابزث

يدضال هَ من امـلم، فاميّط إلتداؾي، همٌل اكن هوؿَ، ومس خلدهل انرّلٍن مييحاهَ اخلعوتة ًو

خودّل مٌَ ذا اعلرنّة ُو اذلي ًعيؽ اميّط ًو نٌل ٍرى  ٬ُو هخاح مرنّة موحوذ سوفا، ُو

"ٔبّن" لّك هّط ُو ثياّض 
07

 

ّة، ًلول امحوظرييّ   : ويف موضؽ بٓخر من اهلمًز

و يِن امسُّ  ا وَبََب شُل َبْن ًََمس َّ

 

 

 
 

 

 

 
ّ
َم امِخَجاءُ ُء، حِبَاٍل ويِل ا َْ َ  م

 
(383 /79) 

ين امّسوء"، ثياّض مؽ كوهل ثـاىل: وء﴾  ألؾراف: ﴿ابمّّتهَة:" ميس ّ يِن امسُّ ...وما مس ّ

امفـل يف ر مّس اجلاهة اميّحوي ؿىل ألخّط وامخّلَري، ُيا، ٔبًضا صلكّي،  088

امّضـرّي ؿىل  ، يف حني ٔبتلى اميّّط : ماٍط، ٔبّما يف امّضـرّي: مفضازغ امّّتهَة املربيٓنّ 

 . ادّللةل املربٓهَّة

لول يف تُت بٓخر  : ًو
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ىل انوّـ
ّ
ْضُت َبْمرِي ا  كرَْيَ َبيّنِ فَوَّ
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، وثَْفِوًضـِي اُلُموَز جََراءُ  َِ  ـ

 
(390 /77) 

ىَل شل
ّ
ُط َبْمرِي ا   99﴾     كافر: فامخّياض مؽ كوهل ثـاىل:﴿ ... َوُبفَّوِ

 

 

 

 

 

 

وثضّمن ُذا امخّياّض ؿدول ؾن سمن امفـل املربيّٓن، من اعلضازغ، ٕاىل اعلايض. نٌل ٔبهَّ خّل 

ٔبفّوط( ٕاىل اعلؤمن، اذلي اكن ًذنّر فرؾون وبهٓل، ُّث ٌسظّل ٔبمٍر ٕاىل ) خالهل وسة امفـل

خولّك ؿوََ، يف حني وسة امحوظريّي امفـل) ٔبفوّ  ط( ٕاىل هفسَ، شل، وَيـهل ٕامََ، ًو

خماظحا بٓل امييّّب، كائال: ٕاّن فؤاذٍ ل ٌسوََ ؾهنم امخّبٔساء، ٕاّل ٔبّن ثفوًغ ٔبمٍر صل، ًّبئَ، 

ل مّه فؤاذٍ ًز  .   ٍو

 : وجندٍ، ٔبًضا، ًلول

َُْت فََِْوِمي ا َحٌَ  ِضْلُت َرْزؿًا ِممَّ
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وَ   َْ َ  يِت َذْزؿَاءُ كَْمَعرٌٍِر وم
03

 

 

(903 /76) 

ِّيا ًَْومًا َؾُحوًسا كَْمَعرًٍِرا﴾  إلوسان ت و ٕاصازت ٕاىل كوهل ثـاىل:﴿ ٕااّن ََنَاُف ِمن زَّ  01 : ُو

ٕار ص ّحَ امحوظريّي ًومَ تَوم َؾُحوش صدًد، خُيىش من شل حووهل، وامـدول ُيا، كرّي من  

ذا   ما هوحؼَ يف امخّفعَل امخّايل:امّّتهَة املربيّٓن، ابحلذف، وامخّحدًل، ُو

 ًويم     كَْمَعرٍِرٌ  -       

 مدخدٔب: مضاف ٕامََ      خّب

 ًوًما     ؾحوًسا     مْقَعرًٍِرا -

 7هـت    0مفـول تَ نوفـل) َناف(    هـت
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 7107 نواح                                      121                                         لكَة الٓذاة و انولاث

 ويف كعَدت ) اعلععفى اعلايح( ًلول:

هُلُ  ََا َومْوَل َّجْ ْ ه َِ ادلُّ َحْت ِت ـِ َ  م
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ُة  ـَ َوْ ََا خَيُوُط ًو ْ ه  َما اَكَن يِف ادلُّ

 
(3 /90) 

ـَُة﴾ امخّوتة : و ٕاصازت ٕاىل كوهل ثـاىل:﴿ ٕاهٌّل نيّا ََنُوُط َوهَوْ ، وثوضَح ؿدول 65ُو

 امحوظريّي تّتهَة اميّّط املربيّٓن ٕاىل حرهَة بٓخر، هوحّضَ نٌل ًًل:

ـَُة اميّّط املربيّٓن: ُنيّ  -  ا ََنُوُط وهَوْ

َوْـُة  - ََا خيوُط ًو ْ ه  اميّّط امّضـرّي: اَكَن يف ادلُّ

لعد هبم اعليافلون  و حٌلؿة اعلخلكّمني يف اميّّط املربيّٓن؛ ًو امـدول ألّول: يف اعلس يد؛ ُو

اذلٍن اكهوا ٌس هتزئون ابصل، وبآيث نخاتَ، وزسوهل، وٕارا س ئووا ؾن رزل، ٔبخاتوا: ٕاهٌّل نيّا 

ـَُة ََنُوُط وَ   . هَوْ

ٔبّما يف اميّّط امّضـرّي، فبٔس يد فـل اخلوط، وانوّـة ٕاىل ظاحة امّضُة؛ اذلي اكن 

 مذلوّحا يف اعلـايص، فبٔذخوخَ صفاؿة َلّد ٕاىل اميّـٌلء. 

يف امفعل تني امس اكن اػلذوف، ٔبو اعلخّعل، واخلّب ثض حَ ادلةل) يف  : اكنوامـدول امثّاين

ذا ما طل جندٍ اب ا يف ادّلهَا(، ُو مّّتهَة املربيّٓن، فأٔهَّ ًذنّر ابدّلهَا؛ اميت س حق ورهُر

امّعدز، مؤنّدا ؿىل ٔبهّنا ثوـة ابعلرء اجلاُل، وثلوّحَ راث اهميني، وراث امّضٌلل، فِجة 

 . امخّفّعن ٕاىل ما كد ٍكون مهنا، واحلذز من خداايُا

 : ويف كعَدت) ٔبسمـوا امحني( ًلول

ََّما َبهَْت هَِذٌٍر ُمِدنيٌ  ه
ّ
 ا

6666666666666666666666665555

 وا5555555555555

 

 

 

 

 

 

َم امِكذَاابَ  َْ َ  َبىَْزَل شُل ؿَو

 

(70 /31) 

 ٍ  ِتِوَساٍن َؾَرِبٍّ تَِوَف
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ََّْت َحَواابَ  ـَ ْرَة فَ ـُ  َبفَْحَم ام

 

(77 /31) 

يف ُذا اميّّط امّضـرّي هومس ٔبزتـة مواضؽ نوخّياض، ثوّسؾت ؿىل ظدز، وجعز لّك      

 :  من امحَدني، وتَاهنا نٌل ًًل
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 ٍ؛  75ٌر ُمِدنٌي﴾   ُوذ: ٕاهٌّل ٔبهت هذٍر مدني: ثياّض مؽ كوهل ثـاىل:﴿ ٕايّن منَُك هَِذ

لَّ هَِذٌٍر ُمِدنٌي﴾    ، وكو 89وكوهل:﴿ ٕاين ٔبان اميَِّذٍُر اعلُِحنُي﴾  احِلجر:  ،7هوخ: 
ّ
هل:﴿ َوَما َباَن ا

  9ألحلاف: 

َّدان َلد       ، بّٔما امحوظريّي فوّػفَ خماظحا ملسو هيلع هللا ىلصٕاّن امّّتهَة يف الآيث اكن ؿىل مسان س 

 ٕااّيٍ مبا ٔبؾرة تَ ؾن هفسَ.

  ٍٔبىزل شل ؿوَم امكذااب: ٕاصازت ٕاىل كوهل ثـاىل:﴿ احلَْمُد صل اذِلي َبىَْزَل ؿىََل َؾحِد

  07، وكوهل:﴿ شل اذِلي َبىَزل امِكذَاة﴾        امّضوزى: 0امِكذاَة﴾  امكِف: 

  :توسان ؾرّب توَف: ثياّض مؽ كوهل ثـاىل:﴿ ... ِتِوَساٍن َؾَرِبٍّ ُمِدني﴾   امّضـراء

ُم ِمْن َبهُفِسِِم كَوًل تَِوَلًا﴾  امًّساء:  095 َِّ   63، وكوهل:﴿ وكُْل م

اًل ٔبو َيمؽ مذفّركًا يف وظف املربٓن فِيا ثـاضد بًٓخني من س َُْجِمل مفعَّ وزثني خمخوفذني، م

 . وانوّسان اذلي ُبىزل تَ

  .ـَْجز ؾن إلثَان مبثل املربٓن و ٕاصازت ٕاىل ام َّت َحَوااب: ُو ٔبحفم امـرة فـ

ذا امُلربِٓن َل ًبٔثون  َُ ِت إلوس واجِلّن ؿىَل ٔبْن ًبٔثوا ِتمثِل  ـَ ِتِمثهِل كال ثـاىل:﴿ كُل مَِِئ اْحذََم

ُِم ِمحـٍغ َػِرًِيا ﴾    إلرساء :  ُض ـْ َ   88َومَو اَكَن ت

ٕاّن ُذا احلضوز اجلَّم نوخّياض املربيّٓن امّتهَيب يف ُذا اميّط امّضـري، دلمَل واحض ؿىل      

ذا ما ٔبضفى زوخ املداسة ؿىل  زسود ُذا اميّط اعللّدش يف رُن وكوة امحوظريي، ُو

 .                   هّعَ

 : ّما يف كوهلبٔ 

وٍْق َنِرميٍ  َُ شُل ِِبُ  َخعَّ
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خََجاابَ   وَذؿَا امَفْضَل هَلُ فاس ْ

 

(33 /30) 

و ثياّض مؽ كوهل ثـاىل:       فلد هَكََن امخّياّض تعدز امحُت، يف امّّتهَة:" خوق هرمي "ُو

ـَىَل ُخوٍُق َؾِؼمي﴾ َّم م  املظل :   ﴿وٕاه
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لول يف كعَدت) مبدحَ حتَا املووة(  : ًو

خَِلميٌ  اٌظ ُمس ْ َُ ِِصَ ُخ ـَ  رَشًِ
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يَا فهيَا مُُلوُة   فَوََُْس ًََمس ُّ

 
(39 /37) 

 :  ٕاّن امّّتهَة:" فوُس ميس يا فهيا ملوة" هومسَ يف الًٓخني امكرميخني

يا فهيا مُلوة﴾     كال ث يا فهيا هََعٌة َول ًََمس ّ ـاىل:﴿ اذلي ٔبحوّيا ذاز اعللامة من فضهل ل ًََمس ّ

  35فاظر: 

يا مْن مُُلوة﴾ق:    38وكوهل:﴿ مَلَد َخوَلٌَا امّسَماَواِث وألْزَط َوَما تَُهَنٌُل يف س خّة ٔباّيم وّما َمس َّ

مٌَ ٕاىل امثاهَة، ٕار ٍوكُن امـدول يف  ٔبّما يف حرهَهبا، فِيي ٔبكرة ٕاىل الًٓة ألوىل     

 اسدددال امواو ابمفاء، واميّفي تـ " ل " ابميّفي تـ " مُس" .

لول ٔبًضا يف املعَدت هفسِا:  ًو

َومَكْ ِمْن َذْؾَوٍت يف اعلَْحِل ِمهْنَا 
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ََتَِّث اَلْزُط اجلَِدًُة  ُْ  َزتَْت وا

 
(97 /37) 

       
 :  فامّّتهَة:" زتت واَُتث ألزط" ثياّض مؽ كوهل ثـاىل

ََتّْث َوَزتَت﴾  احلج:  ُْ امَدت َوٕاَرا ٔبىَْزميَا ؿَوهَيَا اعلَاَء ا َُ   5﴿ َوحََرى اَلزَط 

ٕاّل ٔبهّيا هوحغ ؿدول يف امّّتهَة؛ من حِر امخّلدمُي وامخّبٔخرُي يف امفـوني؛ ففي اميّّط      

بيّٓن جند: "اَُتث وزتت" ويف اميّّط امّضـرّي" زتت واَُتث"، ومكن ُذا مُس هل املر 

ا، واذلي  ثبٔزري ؿىل ادّللةل، ٔبّما امخّلَري كري امّؼاُر؛ فِمتثّل يف سخة زتّو ألزط واَُتاُس
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؛ واميت ثـّد تدوزُا سخدا يف ىزول ملسو هيلع هللا ىلصمتثّل يف اعلاء يف اميّّط املربيّٓن، ويف ذؾوت امييّب 

 . ثر اس خجاتة شل هل، يف اميّّط امّضـريّ اعلعر، إ 

لول يف كعَدت) اؼلرح واعلرذوذ(  : ًو

َِ َؾيَّا ؿََذاَة َّجَّنٍَّ    واِْصِْف ِت

 

 

 
 

 

 

ول ـُ اَمَِا اعلَْض  َنَرًما وُنفَّ رِضَ

 
(079 /070) 

و  فامّّتهَة اعللعوذ ُيا، يف ظدز امحُت : " واِصف تَ ؾيا ؿذاة ّجّن "، ُو

َّيا اِْصْف َؾيّا ؿََذاَة َّجَّّن﴾ امفركان: ﴿هل ثـاىل:ٕاصازت ٕاىل كو ، وكد  65واذلٍن ًَُلومُون َزت

حافغ امّضاؾر ؿىل امّتهَة املربيّٓن من حِر سمُن امفـل، وامخّـًرُف ابمًّس حة نومرنّة 

َّة، وامخّلَري  الامسّي" ؿذاة ّجّن"؛ ٕار" ؿذاة" مـرفة ابٕلضافة، ٔبّما" ّجّّن " مفـرفة ابمـوم

 :  سَ يف تياء ُذا امّّتهَة، واذلي ُو اكليٓتهوم 

  :امّّتهَة املربيّٓن: فـل ٔبمر: فاؿل)مضري مس خّت ثلدٍٍر " ٔبهَت " (: خاز وجمروز

 . مفـول تَ : مضاف ٕامََ

  ٔبهت"(: خاز " امّّتهَة امّضـرّي: فـل ٔبمر: فاؿل) مضري مس خّت ثلدٍٍر

 . َ( : مفـول تَ مضاف: مضاف ٕام7َ(: خاز وجمروز)0وجمروز)

فامـدول، اكن إبضافة اجلاز واغلروز، ٔبّما ؾن ادّللةل؛ فلد محل امّّتهَة اعلذهوز يف      

و ذؿاء ًخضّمن يف ظََّاثَ امّعوة من اعلوىل ٔبن  َّة راهتا، ُو اميّّط امّضـرّي ادّللةل املربٓه

 . ًرصف ؾهنم ؿذاة ّجّّن 

؛ فلد ثوّسعت امّّتهَة يف ملسو هيلع هللا ىلصَلّد  ٔبّما ص حَ ادلةل، اجلاز واغلروز:" تَ"؛ واميت ثـوذ ؿىل

ف انز ّجّن، نٌل يف اميّّط املربيّٓن،  اميّّط امّضـرّي، فذحّول ادّلؿاء، ُيا، من ذؿاء ٕاىل َِصْ

 صفِـا هلم، وسخَدًا يف ِصف اميّاز وامـذاة ؾهنم. ملسو هيلع هللا ىلصٕاىل ذؿاء ٍمتثّل يف حـل امييّّب 

يّّط ومٌَ فلد ٔبهخج ُذا اميّّط امّضـرّي راثَ، حّراء جهرت ام 
09

املربيّٓن ٕامََ، فاجّسم ثسٌلثَ،  

 .  ومحل حالوثَ، وكداس خَ
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لول يف كعَدت) مداحئي نفّازت(  : ًو

اِئٌ  َُ  يِف لُكِّ َواٍذ ِمْن ِظَفاِثَم 
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ُحوخُ  ٍر ِمْن هََداَك س َ  وِجُّكِّ حَبْ

 
(51 /58) 

من ظفاثم ُائ" ثياّض مؽ كوهل ثـاىل ؾن امّضـراء:﴿...َبمَم حََر ٕاّن امّتهَة" يف لك واٍذ 

  775:  ٔبهّنُم يف لُكّ َواذ هَيميُون﴾ امّضـراء

و" ٔبهّنم يف       فامحوظريّي صاؾٌر، وكد وسة ٕاىل هفسَ ظفة وظف شل هبا امّضـراء، ُو

مي"، ؿوٌل لّك واٍذ هيميون"، نٌل اسدددل امفـل" هيميون" ابلمس" ُائ"، فظل ًلل  ُِ مثال" َب

؛ فدلةل الامس ملسو هيلع هللا ىلصٔبن امَُِام َمثَل فمين اص خد تَ امـضق، وؾضلَ ُيا اكن معفاث امييّّب 

ذا  ٔبخذث مـىن امثّحوث والاس خلراز، ٔبّما امفـل، فٕاهَّ ؿىل امـموم حيمل مـىن امخّلَري، ُو

ملربٓن امكرمي، ماساذ اعلـىن كّوت وظالتة، وذلةل ؿىل ظدق مضاؾر امحوظريّي، وثبٔثٍّر تبٓي ا

 وجرّشتَ من مـاهََ امّسمحة.

لول يف كعَدت) ٕامِيي زل ألمر(  : ًو

ِ رِسٌّ َبْن فََدى اجَْن َخِوَهِلِ   وضِلَّ
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ٍِ رُشَِغ امَوِبذُ   ِتِذتٍْح َومَْو مَْم ًَْفِد

 
(39 /65) 

تعدز امحُت يف كوهل:" فدى اجن خوَهل"؛ ويه ٕاصازت  فِيا هومس موضـني نوخّياض: ألّول

ٍُ تذتْح َؾؼمي﴾      امّعافاث:  َّدان ٕاسٌلؾَل     . كال ثـاىل:﴿ َوفََدًيَا   017ٕاىل س 

ئوَت . تبَّي َرهْة       وامثّاين ابمـُجز: ُو امؤبذ؛ اذلي رهٍر يف كوهل:﴿ َوٕاَرا اعلَْوُؤوَذُت س ُ

 9، 8كُذوَْت﴾    امخّكوٍر: 

 : ا كوهلٔبمّ 

ٌَاِث اميت تََدْث  ِّ   َوَخاَءمُهْ ابمَحُ

 

 

 
 

 

 

ِفَِا اجلَْحدُ  ْمِس مَْم خُيْ هُنَا اَكمضَّ ُِ  جََرا

 
(59 /66) 

ِّنُك﴾ كافر:  ج ٌَاِث ِمْن زَّ ِّ  78فذياّض مؽ كوهل ثـاىل:﴿ َوكَْد َخاَءمُك ابمَحُ
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فـل يف اميّّط املربيّٓن ٕاىل ٔبّما امّّتهَحان، فلد اكان مذلاٍٍرن، يف هلعة واحدت، ٕار ُبس يد ام 

ذا طل ًلرّي من  مضري اؼلاظة، يف حني، ُبس يد ٕاىل مضري املائة يف اميّّط امّضـرّي، ُو

 . ادّللةل املربٓهَّة صُئًا؛ ٕار ٔبتلى امّّتهَة امّضـرّي ؿوهيا نٌل يه

لول يف موضؽ بٓخر:  ًو

َُ وجََضاهَبَْت   َوكَْد ُبْحوِكَْت بآيثُ
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يي ِوْزذُ   فَِووُمْحخَِدي ِوْزٌذ ونوُمْيهَتِ

 
(56 /66) 

ّن ُبمُّ  ُُ َُ بآَيٌث ُمْحوَكَاٌث  َم امِكذَاَة ِمٌْ َْ َ َو اذِلي َبىَْزَل ؿَو ُُ و ثياض ٕاحيايّئ مؽ كوهل:﴿  ُو

  : امِكذاِة َوُبَخُر ُمدََضاهِبَاث﴾     بٓل معران

 : ه نٌل ًًل ٔبّما امـدول؛ فذحَان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومٌَ هلول: ٕاّن حضوز اميّّط املربيّٓن مؽ امـدول اعلخواخد، صّّك ثياّظا وسخِّا.
05

 

 : ويف كعَدت) رخر اعلـاذ( ًلول

َِ زَُلوَْت ِمزَياُن كَائهِِلِ   َمْدٌخ ِت
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َُ ِمَن اَلْوَساِز ثَ   ثِْلِلُ وَخفَّ َؾْي

 
(073 /083) 
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َُ فَبُومَئَِم مُهُ  ٕاّن امّّتهَة" زلوت مزيان"،حرهَة كربيّٓن. كال ثـاىل:﴿ فََمْن زَُلوَْت َمَواِسًُي

، وكال ٔبًضا:﴿ فَبَّما َمْن زَلوَْت َمَواِسًُيَ...﴾      ، اعلؤمٌون :: ألؾراف اعلُْفِوُحون﴾

  : املازؿة

لاذٍر احلس ياث؛ واذلي ٍرحؽ امحوظريّي سخدَ، ُيا، ٕاىل وزلل اعلزيان ًـين زحجان م     

َّد اعلرَسوني َلّد   .ملسو هيلع هللا ىلصمدخ س 

ٔبّما امـدول؛ فاكن تعَلة امفاؿل؛ اميت ؿدمت ؾن ادلؽ ٕاىل اعلفرذ.. من َجؽ ابميّّط املربيّٓن 

 ٕاىل ٕافراذ ابميّّط امّضـرّي.

 :  ُّث جندٍ ًلول يف كعَدت) ٔبرشكت الٔهوان(

َد امَِاِذي ا َُ َبمْحَ ُذ  ذِلي ُبمَّ
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ْسالَم ِذًيَا
ّ
 َزيِضَ شُل مََِا ال

 
(09 /701) 

: الًٓة امثّامثة:  ٕاّن امّتهَة:" زيض شل مِا إلسالم ذًيا"، ثياّض مؽ كوهل يف سوزت اعلائدت

ََْوَم َبهْكَوُْت منَُك ِذًينَُك َو ٔبثَْمْمُت ؿَ  ْسالَم ِذًيًا﴾﴿ام
ّ
َميِت َوَزضُُت منَُكُ ال ـْ نُك ِه َْ  وَ

َّهِتَا امّّتهَخِّة،       وامّضاؾر ُيا، ًخرّصف يف حرهَة الًٓة امكرمية، وخيرّجا من كُْدِسُ

َّا خامعا، من احذفاػَ تخسل ادّللةل املربٓهَّة؛ فداعللازهة تني  خـامل مـِا ثـاماًل ذلم ًو

 :  ادّللمخني جند

              

 

 

 

     

ٕاّن امـدول ُيا هَكََن يف امفاؿل؛ واذلي اكن مضريا مذّعاًل) اتء اعلخلكّم(؛ واميت ثـوذ ؿىل  

َّدان َلد  و شل، ومـّل  ملسو هيلع هللا ىلصراث س  ، يف حني اكن يف امّّتهَة امّضـرّي اسٌل ػاُرًا ُو
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 كوهل ثـاىل:﴿ ٕاىل" ِزَضا" شل؛ ذمَل  احاكئَ ؿىل ملسو هيلع هللا ىلصحتوٍر امحوظريّي" ِزَضا" امييّّب َلّد 

َو ٕاّل َويْحٌ ًُوََح﴾   اميّجم:  ُُ ْن 
ّ
، فكٌل ُو مالحغ ُيا،  9،  3َوَما ًَْيِعُق َؾِن امََِوى. ا

َّا ؿىل ُذا امّّتهَة، مفا نوخّياض من  اكن امـدول صالًك ل مضمواًن، وكد خوّف حٌلل ذلم

َّني،   Tzvetan( ) ثوذوزوف ـ)فٔبمّهَة ٔبنّد ؿوََ امكثري من امـوٌلء، امـرة مهنم واملرت

TODOROV:َمثال، ٔبنّد نثرًيا ؿىل بٔمّهَّخَ ابمًّس حة نويّعوض؛ يف ملّدمة نخات ،)( 

ُر امخّوفّغ، ٔبو ؿىل ألكّل ـاّن ٔبمّه مؼِر من مؼمِيائَل ابخذني: اعلحدٔب احلوازّي(: كائاًل" 

ّخَ الٔنرث  . "، ٔبي رزل امحـد امخّيايّص فDialogismeٌَُِلل، ُو حواًز
06

  

فٕارا اكن امحـد امخّيايّص ًـمل ما ًـمل يف اميّّط، مفارا هلول ٕارا اكن معدز امخّياّض نخاة 

 شل، تلداس خَ، وتالقخَ، ؤبسووتَ، وهؼمَ.

 :  ويف كوهل امخّايل ثياّض مؽ املربٓن امكرمي، وحراهَة بًَٓ

 وَباَتمُهْ ِجِكذَاٍة ُبْحوِكَْت 
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ِلوُوانَ  ـْ َ َُ بآَيٌث ِملَْوٍم ً  ِمٌْ

 
(57 /707) 

وُْس واجِلنُّ فََما
ّ
َُ ال ْخ ـَ  مَسِ
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 َبىَْكُروا ِمْن فَْضهِلِ احلَقَّ اعلُِحٌَُا

 
(53 /707) 

ُزوا َؾْن ُسوَزٍت ِمْن ِمثهِْلِ   جَعَ
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ََْوَم هَلُ ُمْسدَْسِوُموانَ   فَُُِم ام

 
(59 /707) 

ْر َبفَْحَمُِمْ 
ّ
 كَاَل نوُكفَّاِز ا
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ي َمامنَُكْ ل ثَيْ اب  وانَ مخََّحّدِ

 
(55 /707) 

 ٓ  ن امكرمي، ٕار اؾمتد ٔبنرث من بًٓة وثخِاهنا نٌل ًًل: اس متّد مـاين ُذٍ اعللعوؿة من املرب

﴾ ُوذ:  جكذاة ٔبحوكت مٌَ بآيث -0 َُ ؛  0: ثياض مؽ كوهل ثـاىل:﴿ بٓمَر ِنخاٌة ُبْحوِكَت بآَيثُ

 . وكد ٔبتلى ؿىل ادّللةل املربٓهَة نٌل يه
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ِلوُون﴾ سوز: امرؿد: ملوم ًـلووان -7 ـْ َ و ثياض مؽ كوهل ثـاىل:﴿ ...ملَوٍم ً ؛ اميحل:  9: ُو

  069؛ امحلرت:  5؛ اجلازَة:  78و  79؛ امّروم:  35؛ امـيكدوث:  67و  07

وْس واجِلّن جعزوا ؾن سوزت من مثهل -3
ّ
ـَِت ال و َزْحؽ ٕاىل كوهل ثـاىل:﴿ كُْل مَِِئِ اْحذََم : ُو

ُضُِ  ـْ َ َذا امُلْربِٓن َل ًَبٔثُوَن ِتِمثهِْل َو مَو اَكَن ت َُ ٍغ َػِرًِيا﴾ إلرساء: ؿىََل ٔبْن ًَبٔثُوا ِتِمثِل  ـْ   88م ِمَح

ا       َّة، ؿىل اخذالف سوزُا، وذزخاث حكراُز ٕاّن ُذا امخّـاضد تني ُذٍ الآيث املربٓه

َّة ذًًِّة مذَية  . يف املربٓن امكرمي، ساؿد ؿىل ٕاهخاح هّط ري مرحـ

دًدا ملد ٔبؿاذ امحوظريّي ُيا، نخاتة اميّّط املائة؛ اعلمتثّل يف املربٓن، فبٔهخج هّعا خ

ذٍ من سٌلث امخّياض؛ اذلي حيدج، نٌل ًلول  حيمل امـدًد من إلحياءاث، وادّلللث، ُو

ثداخل هّط حارض مؽ هعوض كائحة؛ واميّّط املائة ُو اذلي ثـَد َلّد تيُّس، "هدِجة 

اميّعوض نخاتخَ وكراءثَ؛ ٔبي ٍلوؿة اميّعوض اعلس خّتت اميت حيخوهيا اميّط احلارض، وثـمل 

   ؾضوي  ؿىل حتلِق ُذا اميّط وجضّّك ذلمخَ."ثضّك ابظين
07

   

 وكال يف كعَدت) اعلععفى اعلايح(:

 َِ ََاِن ِملَْوِم ى ابمَح  ومَلَْد حَتَدَّ
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ًَُْسةُ  ََاُن ًو َزى امَح ـْ ههِيُم ًُ
ّ
 وا

 
(88 /96) 

ٍُ ِثسُ  ٍُ َوَما َبثَْو  وَزتٍ فهََتَََُّحو
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ََاهُنُْم ٍهَُتَََُّة  َ  ِمْن ِمثهِْلِ وت

 
(89 /96) 

﴿ فَبِثُوا ثُسوَزٍت  : ثٍو ثسوزت من مثهل"، ثياض مؽ كوهل ثـاىلبٔ :" وما  فدامّّتهَة ُيا

﴾   امحلرت:  ل يف ادّللةل؛ فلد خاء ، والاخذالف تني امّّتهَحني اكن يف امّضّك73ِمْن ِمثهِلِ

 . يف اميّط امّضـري هدِجًة، ٔبّما يف اميّّط املربيّٓن ؾحازت ؾن ظوة ًخضّمن مـىن امخّحّدي

 :  وخذاما هلول

ّة ثّّس جعَة، ُذا ٕاضافة  ٕاّن اعلوزوج ادّلًيّن مهنل ثرٌّ ؿذة، ٍزّوذ امخّجازة امّضـًر

اؾر نووظول ٕاىل كووة اعلخولنّي، علا مِا من ٕاىل ٔبّن اميّعوض ادّلًًِّة متِّد امّسخِل ٔبمام امضّ 

 . هماتة وحضوز يف ثسل املووة



ّة َة مراتط / ظ -م               حبر يف ؿدول امّّتاهَة امخّياّض املربيّٓن يف اعلداحئ اميّحًو ة –ذ / ُس  ذ / قيَة توحًو

 7107 حوان             111-ثسكرت-خامـة َلد خِرض

امخّياّض ؾحازت ؾن وحوذ ٕاصازاث يف اميّّط امّضـرّي، متكّن اعلخولّي من اموظول  -

َّة مِذٍ اميّعوض  . ٕاىل اجلذوز املربٓه

َّة ما ُوّػف ذون حتوٍر، ومهنا ما ؿدل فَِ ٔبحد امّضاؾٍرن  - ؾن من امّّتاهَة املربٓه

 . ٔبظهل يف املربٓن امكرمي، وظّوؿَ مَيدم كعَدثَ

ساذ ثواخد حراهَة املربٓن، مبداحئ صويق، وامحوظريّي كداسة، ؤبضفى امـدول ؿوهيا  -

ذا ٔلُداف، ومراٍم  ًَّت جراؾهتٌل، ومتكّهنٌل من امـدول ؾن ألظل، ُو َّة، ت علسة حٌلم

 . ثخـّدذ، وثدداٍن
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 .   958مـجم مفرذاث ٔبمفاع املربٓن، ض 0997، 0محيان، ظ

 . 909امّراقة ألظفِايّن: مـجم مفرذاث ٔبمفاع املربٓن، ض . 8

َلّد ؾّزام: اميّط املائة، جتوَّاث امخّياّض يف امّضـر امـرّب، ذزاسة، مًضوزاث احّتاذ . 9

 . 79، ض7110امكذّاة امـرة، ذمضق،

 : الازثفاغ . امّضمم02

 : امُلحاز . اميَّْلؽ00

م صازوذو، ذومِيَم مٌليو: مـجم حتوَل اخلعاة، حرَجة: ؾحد املاذز اعلِريي،  .07 ابحًر

ـ ، ض  حٌلذي مصوذ، ذاز سٌُاحرا، اعلرنز اموظين نوّتَجة، ثووس،
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 . مقعٍرر: صدًد، ذزؿاء: مؼومة .03

هخاح راثَ". جهرت اميّط رشظ ٔبسايّس ٕلؿاذت ٕاّن"  س؛ اذلي ًلول:عوح ػلّمد تيُ. اعلع09

 : ًيؼر نخاتَ

، اعلرنز امثلايف امـرب، ادلاز ِبعوض احلدازة امـرتَة يف امّضـر وامثلافةحدازة امسؤال 

 . 97، 96، ض ،امحَضاء، اعللرة، ظ 

: امخّواخد انوّلوّي ؤبكعد ابمخّداخل امييّّصّ " :(G.GENETTEخرياز حِيُت)ًلول  .05

سواء ٔباكن وسخِّا ٔبم اكمال ٔبم انكعا ًيؼر:.ميّط يف هّط بٓخر " 

خرياز حٌَت: مدخل جلامؽ اميّط، حرَجة: ؾحد امّرمحن ٔبًّوة، ذاز امّضؤون امثّلافِّة امـاّمة، 

 . تلداذ، امـراق، ض

علؤسسة امـرتَة ثوذوزوف: مِيائَل ابخذني ، اعلحدٔب احلوازي، حرَجة : خفري ظاحل، ا. 06

 .، ض  ،ندلزاساث وامًرش، مّعان، ظ

َلّد تيُس: ػاُرت امّضـر اعلـاِص يف اعللرة، ملازتة تًِوًة حكوًًِة ، ذاز امـوذت ، . 07

 . 750، ض  0979، 0تريوث ، ظ

 : مراحؽ امححر

 املربٓن امكرمي: زواًة وزص ؾن انفؽ

  َّةاعلراحؽ امـرتَّة بٔو اعلّتَجة ٕاىل امـرت  : 

َّاث وٕاوضاء ملة امـرة، ثـوَق ورشخ :  .0 ٔبمحد امِاَشي: حواُر ألذة يف ٔبذت

 . 7115، 0َجـة احلسن، ذاز اعلـرفة ، تريوث ، محيان، ظ

م صازوذو، ذومِيَم مٌليو: مـجم حتوَل اخلعاة،  .7 حرَجة: ؾحد املاذز ابحًر

 . ثووساعلرنز اموظين نوّتَجة،  ،حٌلذي مصوذ، ذاز سٌُاحرا ،اعلِريي

: مِيائَل ابخذني ، اعلحدٔب احلوازي، حرَجة : خفري ظاحل، اعلؤسسة  ثوذوزوف .3

 .  ،امـرتَة ندلزاساث وامًرش، مّعان، ظ
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حٌلل مدازيك: امخّياّض وحٌلمَاثَ يف امّضـر اجلزائري اعلـاِص، ذاز ُومة نوًرش،  .9

 .اجلزائر

از امّضؤون خرياز حٌَت: مدخل جلامؽ اميّط، حرَجة: ؾحد امّرمحن ٔبًّوة، ذ .5

 . امثّلافِّة امـاّمة، تلداذ، امـراق

: مـجم  ه( 517. ث  امّراقة ألظفِايّن) ٔبتو املامس احلسني جن َلّد جن اعلفّضل .6

مفرذاث ٔبمفاع املربٓن، ضحط وثعحَح: ٕاجراُمي َشس ادّلٍن، ذاز امكذة امـومَة، تريوث، 

  . مـجم مفرذاث ٔبمفاع املربٓن0997، 0محيان، ظ

، ملاماث احلٍرري منورخا، ذاز امِدى نوًرش ؾحد امو معر  .7 احد: امخّـوّق امييّصّ

 .  ،وامّعحاؿة، ظ 

، اعلرنز ِبعوض احلدازة امـرتَة يف امّضـر وامثلافةحدازة امسؤال َلّد تيُّس:  .8

 . ،امثلايف امـرب، ادلاز امحَضاء، اعللرة، ظ 

ملازتة تًِوًة حكوًًِة ، ذاز امـوذت َلّد تيُس: ػاُرت امّضـر اعلـاِص يف اعللرة،  .9

 . 0979، 0، تريوث ، ظ

َلّد ؾّزام: اميّط املائة، جتوَّاث امخّياّض يف امّضـر امـرّب، ذزاسة، مًضوزاث  .01

 . 7110احّتاذ امكذّاة امـرة، ذمضق،

، اعلرنز امثّلايف -اسّتاثَجَة  امخّياّض  -َلّد مفذاخ: حتوَل اخلعاة امّضـريّ  .00

 . 0997، 3امـرب، ظ
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