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                           الممخص:   
أولدللفظػػ لدلآسلنرػػ لدلود ػػاولذػػالتولرػػالد  كػػاؿلتناولػػالدلاسد ػػ لذػػالىػػ دلدلر ػػالتػػذكرسللرػػاالدلػػ  سلدل ػػسرـل

لدلعسرر لدلتالقرلالذالدلعصسلدإل ال الو التلتول فلدلعصوسلد خسى.
و رؼلأخ لدل كؿلدإل ال ال ااتولوااللتول فللراالدلآسلفلدل سرـ,لذضػاًللنػفلتػذكرسلدل ػراؽلدللفػويلذػال

جلدل كؿللوررافل عناه.لوقال رآُال لؾل لولرإنطاءلنظسول وجزولنفلتعسرؼلدل كؿللف لودصطالً ا,لإخسد
لوأرسزل القالولنل اءلدللف لودلتف رسلذالد  كاؿ,لوررافلأى رتيا,لو رفر لتصنرفيالر  بلنل لنشوئيا.

لدل ل االدل فتا ر :ل)أكس،لدلآسلفلدل سرـ،لدل كؿلدال ال ا(.
The impact of the Holy Qur’an on generating Islamic 

ideals and its significance 
Hassan Gaseb Fateh 

Ministry of Education - General Directorate of 
Education Rusafa/3 

Abstract: 
The study in this research dealt with the effect of the verses of the Noble 

Qur’an or the single Qur’anic word in generating      

 Arabic proverbs that were spoken in the Islamic era and the     other eras that 

followed.                                                                   

And how the Islamic proverb took its material and significance from the 

verses of the Noble Qur’an, as well as the impact of the linguistic context in 

extracting the proverb and clarifying its meaning. I preceded all of this by 

giving a brief look at the   definition of proverbs in language and 

idiomatically, and the most prominent what linguists and interpretation 

scholars have said about proverbs, their importance, and how to classify them 

according to the cause of their emergence.  

 Keywords: (Effect, the Noble Qur’an, Islamic proverb).                        
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 لغة واصطالًحاالمثل: 
ُلو,ل  الُرآاؿ:لِشرُيولوَشػَرُيو.لودلفػسؽلدلِ ْكؿلرال  سلودلت سرؾ:لدلشرِّو,لُرآاؿ:لى دلِ ْكُلولو َ كَل

لدل  ػػػاودولت ػػػوفلرػػػرفلدل ختلفػػػرفلذػػػالدلجػػػن لودلُ تةفِل لآَػػػرػػػرفلدلُ  اكلػػػ لودلُ  ػػػاودولأفة رفل؛ فة
الدلُ  اكلػػػ لذػػػاللت ػػػوفلإاّللذػػػالآػػػادسلاللرزرػػػالواللرػػػنآ ,لوأّ ػػػلت ػػػاُذُفلذػػػالدل دلت ػػػاويلىػػػولد

ػفُ ,لو نػولنفُ ػول...لودلَ َكؿ,لُ  س ً ,لدلُ ّجُ ,لوأرًضالدل ػاراُلرفآَلدلُ تةفِل ...ودلَ َكُؿلأرًضػا:لدلصِّ
...لننيا,لوقرؿ:ل َكليالىولدلخرسل(٘ٔ)ل   ا:ل{ٍَّثَوُ اىْجَنَّخِ اىَّزِي ًُعِدَ اىَُْزَّقٌَُُ}قولولتعالىل:ل

ودلِ كاؿ,لرال  س:لدلِ آادس,لوىول ػفلدلشِّػرِولودلِ ْكػُؿل ػالُجعػَؿلِ كػااًل,لأيلِ آػادًسدللفرػسهلُر ػ ىل
لولل...لنلرػػِو...ودلِ كاؿ:لدلِآصػػا ...لودلِ كػػاؿلأرًضػػا:لدلِفػػسد , ـَ َ كَػػَؿلدلسجػػُؿلرػػرفلرارػػو:لقػػا

)دلزررػػػػػػػػػاي،لدلصػػػػػػػػػف االل نتصػػػػػػػػػًرا...لودل كػػػػػػػػػاؿ:لدلآالػػػػػػػػػبلدلػػػػػػػػػ يلرآػػػػػػػػػاسلنلػػػػػػػػػىل كلػػػػػػػػػو.
ل(ٖٓجٖٔٛ,ٖٓٛ,ٜٖٚ

آػػػػالتوزنػػػػالرػػػػرفل فػػػػاىرـللذلل ػػػااول) كػػػػؿ(ل لخػػػػ دلىػػػػ دلاللتخػػػسجلدل عج ػػػػاال كرػػػػًسدلنػػػػفل
دلت ور لودل  اكل ,لدل ج ,لودلصف ,لودلخرس,لودل آػادس,لودلآصػا ,لودلفػسد ,لودالنتصػاب,ل

لودلآالب.
ذالصػػػوسولنف ػػػيالنػػػفلدللفػػػويلإاللقلػػػراًل,لل ل ػػػ ل) كػػػؿ(لللولػػػـلرخػػػسجلدل عنػػػىلدالصػػػطال ا

 نجاىالذال تبلدلتسدا,ل علذاسؽلطفرؼ,لُر تعاسلروللل اؿ,لأولدلآص لدلتالذريالغسدر ل
لواىش ,لو افلليالشذٌف.

لوخرسلالرؿلنلىل لؾل النآلوللنالصا بلدلرسىافل فلتعسرػؼلدلز خشػسيللل كػؿلقولػو:ل))
ل,وِ ْكػٌؿلوَ كرػٌؿلَ شػرٍولَوِشػرٍولوَشػِرروٍللُرآاؿلَ كَػؿٌلل.أيلدلنظرسل,دلَ َكؿلذالد صؿلر عنىلدلِ ْكؿِل

ػػػػ ل.((وذريػػػػالغسدرػػػػ لأولدلآصػػػػ لإ دل ػػػػافلليػػػػالشػػػػذفل,أولدلصػػػػف ل,قػػػػاؿلور ػػػػتعاسللل ػػػػاؿلاُك ة
ل.ل(ٔجٜٓٗـ،لصف  لٜٚ٘ٔ)دلزس شالأ.،ل

أيلدلع و راالدل طلآ لل ااول) كؿ(,لوأوؿللنال ظلذر التآاـلىولنسضلناـلل ااول) كؿ(
ىػػ(لرآولػو:ل))دل كػؿل ػالٕ٘ٛ فلخسجلنفلى دلدإلطاسلدلتعسرفالدلعاـللل كؿلىولدلفػاسدرال)

تسدضاهلدلعا  لودلخاص لذاللفظولو عنػاه,ل تػىلدرتػ لوهلذر ػالررػنيـلوذػاىودلرػولذػالدلّ ػسدءل
ووصػػلودلرػػولإلػػىلدل طالػػبلدلآصػػّر لوتفسجػػودلرػػوللل,دلرػػولدل  تنػػعل ػػفلدلػػاسودلّضػػسدءلود ػػتاسول

لدل سبلودل  سر .لوىول فلأرلغلدل    ل؛ فلدلنا لاللرجت عوفللنلىلنػاقٍ لأول آّصػس
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ـ،لصػػف  لٜٚٗٔ)دلفػػاسدرا،للذػػالدلجػػواولأولغرػػسل رػػالغللذػػالرلػػوغلدل ػػاىلذػػالدلنفا ػػ ((.
ل.(ٔ/جٗٚ

ر  ػػبل ػػالنآلػػولإلرنػػالدل ػػروطاللأ ػػالصػػا بل))شػػسيلدلفصػػرز((لدل سزوقػػالذعػػّسؼلدل كػػؿ
رذنو:ل))ج ل ل آتضر ل فلأصليا,لأول س ل لر دتيا,لذتت ـلرالآروؿ,للىػ(لذالدل زىسٜٔٔ)

 ػػفلغرػػسلتفررػػسلللػػىل ػػؿل ػػالرصػػزلَقْصػػُاهلريػػاإوتشػػتيسلرالتػػادوؿ,لذتنآػػؿلنّ ػػالوساالذرػػول
فلُجيلال رل آيالذاللفظيالونّ الُرجرولدلظاىسلإلىلأشراىول فلدل عانا,لذل لؾلُتضسبلود 
أ ػراريالدلتػػالخسجػالنلريػػالود ػتجرزل ػػفلدل ػػ ؼلوُ َضػاسعلضػػسوسدالدلشػعسلذريػػال ػػالالل

ل.(ٔ/جٖ٘ٚ لـ،لصف ٜٜٛٔ)دل روطا،للُرْ َتجاُزلذال ائسلدل الـ((.
(لذالدلع اولورعلؿللنال ربلت ػ ر لدل كػؿلرػ لؾللرآولػول:ل))لىػٖٙٗورطالعنالدرفلسشرؽل)

إن ػػال ػػ ال ػػكاًل؛ل نػػول اكػػؿللخػػاطسلدإلن ػػافلأرػػًاد,لرتذ ػػىلرػػول,لورعػػظل,لورػػذ س,لورزجػػس,ل
)درػفلسشػرؽ،لل((.ودل اكؿ:لدلشػاخ لدل نتصػب,ل ػفلقػوليـل:ل))طلػؿل اكػؿ((لأيلشػاخ 

ل.(ٔ/جٕٓٛـ،لصف  لٜٔٛٔ
لولعؿلتعسرؼلدرفلسشرؽلىولأوؿلتعسرؼلصسرزللل عنىلدالصطال اللأل كاؿ.

لأالػىلرػالوهلذػػالىػ دلدلفػف,لوأنطػىللنػالصػػوسول ورعػال لػؾلتودلػالنلرنػال تػػبلد  كػاؿ,لو ػؿد
لودض  لنفلد  كاؿلرتعسرفيال,لوخصائصيا,لوأغسدضيا.

   ػ لدلعػسبلذػاللد  كػاؿلىػػ(لذػال تارػول))لد  كػاؿ((:ل))ٕٕٗ)لدليػسويلـرآوؿلدرفل ال
ريػػال ػػال اولػػال ػػفل اجاتيػػالذػػاللدلجاىلرػػ لودإل ػػالـ,لوريػػال انػػالتعػػاسضل ال يػػا,لذترلػػغ

صػػػار ل دل نطػػػؽ,لر نارػػػ لغرػػػسلتصػػػسرز,لذرجت ػػػعلليػػػالرػػػ لؾلكالكػػػ لخػػػالؿ:لأرجػػػازلدللفػػػظ,لود 
لل(ٖٗـ،لصف  لٜٓٛٔ)درفل اّلـ،للدل عنى,لو  فلدلتشررو((.

دلتجسرػ لدإلن ػانر ل,لذارفل الـلرسىلذالتعسرفولى دلرذفلد  كاؿلىالدل   ػ لدلناتجػ ل ػفل
ل.,لأول الشارول لؾودلتالرعرسلننيالرطسرؽلغرسل راشس)لدل نار (

دل نطػػؽلدلسشػػرا,لرػػؿلزدال ػػ لؾلأ ػػالدلز خشػػسيلذآػػالوصػػؼلد  كػػاؿلرالفصػػا  لودلرالغػػ لول
ورػػػالغلنلػػػىل لػػػؾلذػػػالوصػػػفولذرآػػػوؿ:ل))ىػػػالقصػػػاسىلذصػػػا  لدلعػػػسبلدلعسرػػػاء,لوجود ػػػعل
 ل يػػا,لونػػوداسل   يػػا,لوررضػػ ل نطآيػػا,لوزرػػاول ودسىػػا,لورالغتيػػالدلتػػالأنسرػػالريػػالنػػفل
دلآػػػسدئزلدل ػػػلر  ,لودلػػػس فلدلرػػػارعلإلػػػىل سدرػػػ لدلل ػػػاف,لوغسدرػػػ لدلل ػػػف,ل رػػػالأوجػػػزالدللفػػػظل



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/هلحق) العدد /رابع الوجلد ال / رابعةهجلة الدراسات الوستداهة . . السنة ال

 

 
4054 

صسرز,لَو ّنػال,لولو الذذغسقالذالدلتذطالالدل فزىذنى,لوقصسالدلعراسولذذشرعالدل ع
ل(ٔجٕ)دلز خشسيلأ.،لصف  للذذغنالنفلدإلذصاي((

ىػػالتلػػؾلد قػػودؿلدلتػػالقاليػػالدلعػػسبلذػػالنصػػسل ػػالقرػػؿلل  ػػالتآػػاـلرترػػرفللنػػاللأفلد  كػػاؿ
قتسدنيػالالدإل الـلوذالنصسلصاسلدإل الـلو الرعاهل ػفلدلعصػوس,لودلتػال ىرػالأ كػااًلل

ر ااك ل ي  لذال رػاتيـ,لوتصػورسىالتجسرػ ل عرنػ ل دال ػاىلر شػؼلدلشػاءلدل كرػسل ػفل
لأخالؽلدلعسبلوأ ودليـلدلنف ر لودالجت انر .

 دالااللػ لخاصػ للتُفيػـل ػفل ج ػوعلد لفػاطلدلتػالوضػعالذػاللفور لتسد ربللد  كاؿول
تس ربلخا لريالرتادوليالدلنا ل فلاوفلتصسؼلذرول,لإاللقلرال,لورعالقالًرػاللفظًرػالكارتًػال

وااللػػ ل ػػؿل كػػؿلتُفيػػـلإطػػاسلدلكآاذػػ لدلتػػالنشػػذلذػػالل,رشػػرولدل ل ػػاالدل س رػػ لأولدل ن وتػػ 
ـ،لصػػػف  لٕ٘ٓٓ)   ػػػوالن اشػػػ ،للالأنتجتيػػػا.ظليػػػا,لوىػػػالشػػػاراولدالسترػػػاطلرػػػا  ـلدلتػػػ

ل.(ٜٗٔ
,لل التنطويلنلرول ػفلق ػ االأخ ل ظاىسلدلكآاذ للاىلدلشعوبلود  ـلوىالأرًضال ف

ودض  للوجولد   لدلتالصاسالننيا؛لول اللت تورول فلوصؼلض ناللرعضلأنسدذيال
و رودتيػػػا,لزرػػػااولنلػػػىل ونيػػػالنصوًصػػػاللفورػػػ ل  كفػػػ ل عّرػػػسولاريا,لوأن ػػػاطلتف رسىػػػا,لرػػػوتآال

ت شؼلدلآناعلنفلنف ر لدلشػعوب,لوتسذػعلدل جػبلنػفلطرػائعلد  ػـ,لوليػ دلر  ػفلللنػا ل
أفلرتادولونيالنرسل سد ؿلطورل ل ػفل رػودتيـلوتػاسرخيـ,لوذػال ودقػؼل تعػاو,لال ػر الأفل

صػػار لدل عنػػىلدل ػػسدالد لتعررػػسلننػػو,لوجػػواولدلتشػػررو,لأغلػػبلد  كػػاؿل وصػػوذ لراإلرجػػاز,لود 
ل.(ٖٛٛـ،لصف  لٕٔٔٓ)ىاايلنيس،للو  فلدل نار .

ل تس ػـلذريػالتجاسريػا,لوصػفوولللنًفال فلأفلد  كاؿل سلولللشعوب,لودلتػا الأشسنالإلرولولعؿة
 فلاللر ّاسلتتجلىلذالأفلدلزللذضاًللنفلأى رتيالدلوقتر ,لودلتا,لجزءل ررسل فل ضاستيا

صػػفولنآائيػػالإاللنػػااًسد,لذتنتآػػؿلنرػػسلدلعصػػوس,ل ا لػػ ل عيػػالوشػػـل ػػؿلنصػػس,ل عّرػػسولننػػول
وىػوللر كػؿلدلرعػالد وؿلليػاىػ دلل ػؿ لل.,لناقل للكاسهلإلىل ػودهلاوفلتزررػؼلأولتصػّنعرصاؽ

ل.غرسلدل ت سؾلدلرعالدل  ونا
نػػسىلد  كػػاؿللر ػػال))ل تلآرػػًا((لذ  ػػب,لرػػؿللوىػػولدلرعػػالدل ت ػػسؾلذإّننػػالأ ػػالدلرعػػالدلكػػانا

دلتاسرخرػ لتصػااسلل؛لوذػال كرػسل ػفلدل جت عػاالودل آػبتفاولقطرًالذاناًللذال راولدلنا 
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نػ لذتفعػؿلذريػالذعليػالد رالوجرالوتاخؿلذػالن ػؽلد نػالد نلػىلللفػسالودلج الد  كاؿلاوس
لتشاء.يال  الدلرلرغلوتوجي

لػػىلدلف ػػاؾل نيػػا.لذال كػػؿلرذخػػ لذػػالدلوقػػالإالل ػػررؿللجالرػػ لودلعالقػػ لرػػرفلدلرعػػارفلنالقػػ 
اوسلدل سلولدل  ونر لدلتالتع  لودقعلدل اؿ,ل  الرذخ لاوسلدل فكسلدل وّجػولدلفانػؿللنرنو

ذال رسوسولى دلدلودقع,لوذال ػاللدل ػالرفلترآػىلدل رػاول عػول توجيػ لر ػؿلاذآيػاللوذرضػيال
نيال,لود  دلوجولذػاللرال ػ لإاللن ػؽلإاللرالر سل لونفورتيا,لذإْفلن  لدلصوسولذاللرذترؾ

ل.(ٚـ،لصف  لٜٛٛٔ)   التوذرؽ،للدلوجادف.
وقػػال ػػس لنل ػػاءلدلعػػسبلقػػارً الو ػػاركًالنلػػىلج ػػعلد  كػػاؿلوترورريػػالذػػالأرػػوبل ػػؿلذػػال

وذ ػػػسودلل, وضػػونولدلػػ يلرػػاؿلنلرػػو,لور كػػودلنػػفلدل وقػػؼلدلػػ يلقرػػؿلذرػػو,لذذشػػاسودلإلرػػو
 عانالد  كاؿلذالضوءلظسوؼلإنتاجيالأولذال راؽلدل وقؼ,لو  سلصػا بلدل كػؿلإفل
ت  نػػودل ػػفل عسذػػ لصػػا رو,لذا  كػػاؿلغالًرػػال جيولػػ لدل صػػاس؛ل نيػػالجػػزءل ػػفلدلخطػػابل
دلشفيالرتناقلولدلنا لنفلرعظيـ,لورتادولونولذر الررنيـ,لور تكنىل فلى دلرعضلد قودؿل

ذػػالخطػػاريـلذصػػاسال ػػكاًللُرعػػسؼلصػػا رو,لوأ كػػاؿلىػػ دلليػػالدلنػػا دل ػػذكوسولدلتػػالت كّػػؿلر
ل(ٜ٘ٔـ،لصف  لٕ٘ٓٓ)   والن اش ،لل كرسلشعًسدلونكًسد.

 تصنيف األمثال بحسب توليدها أو عمة نشوئها:
للد  كاؿلدل تولاولنفل ااا.ل-ٔ
لد  كاؿلدل تولاولنفلتشررو.ل-ٕ
لدل تولاولنفلقص .د  كاؿلل-ٖ
لد  كاؿلدل تولاولنفل    .ل-ٗ
لد  كاؿلدل تولاولنفلشعس.ل-٘
لد  كاؿلدل تولاولنفلطسرؽلدلآسلفلدل سرـلودل ارالدلنرويلدلشسرؼ.ل-ٙ

   ػالتوذرػؽلوذالت اراىال  الرسىلدلػا توسل)لودلنوعلد خرسلىول الري نالذالر كنالى د,
ل الأرولنلا ل ؿة جسىللنلىلأل ػن لدلنػا ل نيػالذيػول كػؿ,لوقػالُألِّػَؼل(لخالؼ,لودلشائعلأفة

ورػػػسىلذسرػػػٌؽل ػػػفلدلرػػػا كرفلدل  ػػػاكرفلأّفلق ػػػً ال ررػػػًسدل ػػػفلد  كػػػاؿللذػػػال لػػػؾل تػػػبلشػػػتى,
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تس رر لُأطلَؽلنلرياللنر لودلنرور ((ل الىالإاللتعررسدالتصوسر لوتجسرار لوتشررياال))دلآسل
ل.(٘ٗـ،لصف  لٜٛٛٔ)   التوذرؽ،للتجاوًزدلد ـلد  كاؿ.

نونرػػ لج سرػػ ,لوذػػال آرآػػ لد  ػػسلأفلدلػػن لدلت كرلػػالذػػالج رػػعلجودنرػػولقػػالدنتآػػؿلدنتآالػػ ل
وجوىسرػػ ل ػػفلدلعصػػػسلدلجػػاىلالإلػػىلنصػػػسلصػػاسلدإل ػػالـ,لو ػػػاكالذرػػولتطػػوسدالذنرػػػ ل

لولفور ل ي  لو كرسو.
دإل ػالـلألػر لتلػؾلد  كػاؿلكوًرػالودل تترعلإلىلد  كاؿلذػالنصػسلصػاسلدإل ػالـلرجػالأفل

دلػػ يلظيػػسالرػػولتلػػؾلل,ج ػػراًل,لو لػػً لجارػػاًو,لوىػػ دل  ػػالرال ػػظل ػػفلدلرنػػاءلدلفنػػالدلجارػػا
أفلذضػػػػاًللنػػػػفل لػػػػؾلل,,لودال ػػػػتعاسودلتشػػػػررولدلآػػػػائـلر ػػػػال دتػػػػولنلػػػػىىػػػػ دلدلرنػػػػاءلد  كػػػػاؿ,ل

خضػػػػانول,لدلتطػػػػوسدالدلارنرػػػػ ل,لودلف سرػػػػ لتػػػػـلنػػػػفلطسرآيػػػػالتوجرػػػػولدل كػػػػؿلدلجػػػػاىلا إلػػػػىلود 
دل عػػػػاررسلدلتػػػػالجػػػػاءلريػػػػالدلػػػػارفلدإل ػػػػال الدل نرػػػػؼ,لو  اولػػػػ لإقصػػػػاءلرعػػػػضلد  كػػػػاؿل

أولإ اتتيػػا,لودلتػػالت تػويلذػػالطراتيػػالدلعصػرر لودلعنصػػسر لدلآرلرػػ ,لودل نػػاظسدالل,دلجاىلرػ 
لدلتالتتعاسضل علدلف سلدإل ال الودلتعالرـلدلجاراو.ل,دلآار  

عػػػانا,لر ػػػالرنا ػػػبل رػػػاولدل  ػػػل رفلوقػػػالتطػػػوسالتلػػػؾلد  كػػػاؿل ػػػفل رػػػالد غػػػسدضلودل 
دلجاراو,لودلتال  ليالدلف سلدإل ال ا,لودلارفلدلجارا.لو فلىػ دلدلرػابلدنتآلػالدل نظو ػ ل

ل.ودإل يابل طنابددل اار ل فل  توىلدالختصاسلودالرجازلإلىل  توىل
 ا ػػر لدلتػػالت رػػزلريػػػالدل كػػؿلدإل ػػال الىػػالشػػػروعلد لدل ػػ  لدلفالرػػػ لوأفللال ػػظن  ػػال

 ػتعان لدل ت ل ػرفلرذلفػاظلدلآػسدفلدل ػسرـ,لوسو ػو,لددلارنا؛لل لؾلنجػال ػفلدلطررعػاللدلطارع
ل.و عانرولر الاللرنآ ل فلقاسهلو  انتولدلعالر 

 تػػودءلدورتجلػػىل لػػؾل لػػولرتػػذكرسلدلآػػسلفلدل ػػسرـلذػػالدل كػػؿلدإل ػػال ا,لوجعلػػولقػػااًسدلنلػػىل
قتػػػر لدذائآػػػٍ ؛للػػػ لؾللوننارػػػ ٍلنالرػػػٍ ,لل ر ,لودلتعررػػػسلننيػػػالراقػػػ ٍلود ػػػترعابلدل فػػػاىرـلدإل ػػػال
لفػػاظل.لذآػػالد تػػ ودلتلػػؾلد لفاظػػولونراسدتػػو,لوزّرنػػودلريػػالأ كػػاليـأدل كرػػسل ػػفلدل ت ل ػػرفل ػػفل

لنرػ لدلجارػاو,لونيجػودلنلػىلطسرآػ لتسد رريػا,لوصػوسىا,لورالغتيػا؛لدلفصر  ,لودل عػانالدلآسل
لدل فلدل ال  لودلع ور .لريال كرسًل فلدلآسلفلدل سرـلىّ بللف لدلعسب,لوشّ ريا,لذذ  
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أفلد  ػسللػـلرآتصػسلذآػطلنلػىلدرتػادعلدل كػؿلوذػؽلللوأشػسنالإلرػول ػارًآاو  الىػول عػسوؼل
دلتعػػػالرـلدإل ػػػال ر لدلجارػػػاولدلتػػػالجػػػاءلريػػػالدلػػػارفلدإل ػػػال ا,لرػػػؿلأفلىنػػػاؾلدل كرػػػسل ػػػفل

ل.,لأولد  اارالدلنرور لدلشسرف لللراالدلآسلفلدل سرـنًصال فللوأخ ىالد  كاؿلتـلتولراىا
؛للػػػ لؾللور ػػػالأفل  ػػػوسلر كنػػػالىػػػولأكػػػسلدلآػػػسلفلدل ػػػسرـلذػػػالتولرػػػالدل كػػػؿلدلعسرػػػالوااللتػػػو

,لولنتعػسؼلدلتػالتلتػوللرعػاهل ػفلدلعصػوسل ن تفالراسد  لد  كاؿلذالصاسلدإل الـ,لو ا
ل,لسرآػونػفلطلوصػرفالنلىلتذكرسلدلآسدفلدل سرـلدل راشسلذالتلػؾلد  كػاؿ,لو رػؼلتولػاا

و وؼلنتسؾلدل جاؿللرا اللخسلللر ػالذػالأكػسلد  اارػالدلنرورػ لدلشػسرف لذػالد  كػاؿل
لدلعسرر ,لوىال كرسولجًادلت ت ؽلدلر الودلاسد  .

,لالرػاةل ػفلدلآػسلفلدل ػسرـلول فلقرؿلدلراءلرالتآ ر االدلتالتولالنفلطسرآيالدل كؿلدلعسرال
رػػرفلدل كػػؿلدإل ػػال الودل كػػؿللدلت ررػػزذػػال ػػفللدإلشػػاسولإلػػىلأننػػالوجػػاُالصػػعور لرالفػػ ل

غرػػسلأفلدلػػ يلفرف,لدلجػػاىلا؛لو لػػؾللالخػػتالطلدل ررػػسلررعضػػي الننػػالأغلػػبلدلػػسودولودل ػػفل
قائػؿللودنت ارولللعصسلدل يلقرؿلذرولىولناولأشراءل نيػا,ل انانالذال عسذ لأصؿلدل كؿ

لجاىلرػػػػ لأولدلتػػػػالتتصػػػػؿلدتصػػػػااًلل راشػػػػًسدلرال,ود خرػػػػاسلدل كػػػػؿ,لأولد  ػػػػادالودل  ارػػػػاا,
ل,ل راس ػ نرػ لدلذضاًللنفلدلػن لدل كلػالدل طػارؽلودل آتػر لنًصػال ػفللدقرػ لدلآسلدإل الـ,ل

 ػػؿلىػػ هلد  ػػوسل ػػاناتنالذػػالت ررػػزلو عسذػػ لدل كػػؿلذلأول ػػفل عنػػىلقسرػػبلجػػًادلل عناىػػا,
لدلجاىلال فلدإل ال ا.

 كيفية توليد المثل من النص القرآني:
 النص القرآني. توليد المثل مادًيا ومعنوًيا من -1

للنصو لدلآسلنر لذاللقالتآتسبلدل نظو  لدللفور للأل كاؿلدل تولاول فلدل نظو  لدللفور 
جودنريالدل اار لودل عنور ل,لودلتػالر  ػفلنػفلطسرآيػالإنشػاءلنػ ل كلػالجارػال ػفلدلػن ل

)دلضػػرا،للدلآسلنػػا,ل  ػػالذػػالقػػوليـلذػػالدلػػاناءلنلػػىلدإلن ػػافل)رػػاللرتيػػال انػػالدلآاضػػر (
ًَىَمٌ  ََْ زِ ٍَمب دِضَمبثِ و      }:ل.لذي دلدل كؿل تولالنًصال فلقولػولتعػالى(ٜٕٛـ،لصف  لٕٔٔٓ

ل.(ٕٚ-ٕٙ)دل اق لل{* يَب ىَ  زَيَب مَبَّذِ اىْقَبضِ َخَ
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ل)ذػػػالفل الضػػػسرعلاللر ػػػ فلواللرفنػػػال ػػػفلجػػػوٍع(لوىػػػول تولػػػال ػػػفلقولػػػولتعػػػالى:لوقػػػوليـل:
ل(ٚل-ٙ)دلفاشر لل{ىَّ  شَ ىَيٌُ  طَعَبًٌ إِىَّب ٍِِ ضَسِيعٍ * ىَب يُض َُِِ ًَىَب يُؽْنِي ٍِِ جٌُعٍ} 

دلآػػسلفلجاسرػػ لوقػػالنآػػالجعفػػسلرػػفلشػػ  لدلخالذػػ لذػػال تػػابلدقادبلراًرػػالذػػالألفػػاظل ػػفل
ـ،لٜٗٚٔ)دل ػػػروطالع.،للدلرػػػارعالدلُ  ػػػ ةىلرػػػػ)إس اؿلدل كػػػؿ(ل جػػػسىلدل كػػػؿ,لوىػػػ دلدلنػػػوع

ل.(ٗجلٓ٘صف  ل
س ػاؿلدل كػؿل ػفللطػائؼلأنػػودعلدلرػارعلوىػولنرػاسولنػػفلأفلرػذتالدلشػانسلأولدل ػت لـلر ػػال ود 

ل    لأولنعالأولغرسل لؾل  الر  فلدلت كرؿلرو.رجسيل جسىلدل كؿلدل ائسل فل
)لؿلل{ىَممِ رَنَممبىٌُاْ اىْجِممسَّ دَزَّممُ رُنمِقُممٌاْ ٍََِّممب رُذِج ممٌَُ      }ل:وأوسالشػػ  لدلخالذػػ لذػػال لػػؾلقولػػولتعػػالى

ًَضَسَةَ ىَنَب ٍَثَيًب ًََّضِميَ  },لوقولػول(ٔ٘)رو ؼ:لل{اآلَُ دَص ذَصَ اىْذَق },لوقولولل(ٕٜن سدف:

قُضِميَ اٍََ مسُ   },لوقولػول:ل(ٓٔ)دل ػ::لل{ذَىِلَ ثََِب قَدٍََّذ  يَدَاكَ},لوقولو:ل(ٛٚ)ر :لل{خَيْقَوُ

,لوقولػػو:ل(ٔٛ)ىػػوا:ل{ََىَمم  شَ اىص ممج خُ ثِقَسِيممتٍ }وقولػػو:لل,(ٔٗ)رو ػػؼ:لل{اىَّممرِف يِ مموِ رَض ممزَمْزِ َبُِ 
,ل(ٚٙ)د نعػاـ:لل{ىِّنُوِّ َّجَمٍٍ ٍ ض مزَقَس   },لوقولول:ل(ٗ٘) رذ:لل{ًَدِ وَ ثَ  نَيٌُ  ًَثَ  َِ ٍَب يَش زَيٌَُُ}

مُمو  يَع ََموُ عَيَمُ     قُموْ },لوقولػو:ل(ٖٗ)ذػاطس:لل{ًَىَمب يَذِ مقُ اىََْنْمسُ اىضَّم إُِ إِىَّمب ثَِِى يِموِ      }ل: وقولو

)دلرآػسو:لل{ًَعَضَُ ََُ رَنْسَىٌُاْ شَ  ئًب ًَىٌَُ خَ  سٌ ىَّنٌُ },لوقولو:ل(ٗٛ)دإل سدء:لل{شَبمِيَزِوِ
ًٍََممب عَيَممُ },لوقولػػو:ل(ٖٛ)دل ػػاكس:لل{مُممون َّمْممشٍ ثََِممب مَضَممجَذ  زَىِ نَممخ    }ل,لوقولػػول:(ٕٙٔ

,ل(ٜٔ)دلتور :ل{اىْجَيَبغُ اىَُْجِنيُ ًٍََب عَيَُ اىسَّصٌُهِ إِىَّب}ل,لوقولو:(لٗ٘)دلنوس:ل{اىسَّصٌُهِ إِىَّب اىْجَيَبغُ اىَُْجِنيُ
مٌَ ٍإِ يِئَخٍ قَيِ يَخٍ ؼَيَجَذ  },لوقولو:ل(ٓٙ)دلس  ف:لل{ىَوْ جَزَاء اىٍِْد ضَبُِ إِىَّب اىٍِْد ضَبُُ}وقولو:ل

,لوقولػػو:ل(ٜٔ)رػػون :ل{آآلَُ ًَقَممد  عَصَمم  ذَ قَج مموُ  },لوقولػػول:ل(ٜٕٗ)دلرآػػسو:لل{يِئَممخً مَممثِ َح  
ل{ًَىَممممب يُنَجإئُمممملَ ٍِثْمممموُ خَممممجِ ٍ},لوقولػػػػو:ل(ٗٔ)دل شػػػػس:لل{رَذ ضَممممجُيٌُ  جََِ ع ممممب ًَقُيُممممٌثُيٌُ  شَممممزَُّ}

:ل{مُون دِز ةٍ ثََِب ىَدَي يٌِ  يَسِدٌَُُ} : وقولػو,ل(ٗٔ)ذاطس: ًَقَيِ مو  ٍإمِ    },لوقولػول:ل(ٕٖ)دلػسـو
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,ل(ٕٙٛ)دلرآػسو:لل{الَ يُنَيِّفُ اىيّموُ َّمْض مب إِالَّ ًُص معَيَب    }ل,لوقولػو:(ٖٔ) رذ:ل{عِجَبِْفَ اىشَّنٌُزُ
لوغرسىال كرس.ل(ٓٓٔ)دل ائاو:لل{قُو الَّ يَض زٌَِف اىْخَجِ ثُ ًَاىطَّ إتُ }لوقولو:

,لونػػاوىالخسوًجػػالنػػفلأ ػػالأسدءلدلعل ػػاءلذػػال لػػؾلذآػػالترارنػػالرػػرفلدلػػسدذضلليػػ هلدلت كػػرالا
,لذآػالىػػ(لٙٓٙ)لدلػسدزيلذخػسلدلػارفل,لو ػنيـلرتجّورُزىػالرسضودللـأابلدلآسلفلدل سرـ؛لل لؾل

ل(ٙ)دل اذسوف:ل{ىَنٌُ  ِْينُنٌُ  ًَىِيَ ِْيِِ}  سلذالتف رسللر لدل تاس  ل
جسالنااولدلنا لرذفلرت كلودلري هلدقر لننالدل تاس  ,لو لؾلغرسلجػائز؛ل نػولتعػالىل ػال

ـةلُرع ؿلر وجروللُرتارسلذرو,أنزؿلدلآسلفللُرت كؿلرولرؿل ل.(ٕٖجٖٖٖ)دلسدزيلأ.،لصف  للُك
 ػػفلدل  سوىػػاا,لذآػػال  ػػسلأرػػولر ػػسلدلرػػاقالنالأفلتضػػ رفلدلآػػسلفلذػػاللاو ػػنيـل ػػفلنػػّاى

  ػػػسوه,لوأئ ػػػ لدلررػػػافلجػػػّوزوهلوجعلػػػوهل ػػػفلأنػػػودعلدلرػػػارع,لو ػػػّ اهلدلآػػػا اءلل,لودلنكػػػسدلشػػػعس
 ػػػافل ػػػفلشػػػػعسلتضػػػ رًنا.لوىػػػػ دلدلػػػسأيلودذآػػػػولتضػػػ رًنا,لودل تػػػذخسوفلدقتراً ػػػػا,لو ػػػّ ودل ػػػػال

لنلرػػػول ػػػفلأصػػػ ارنال دلزس شػػػالذػػػالرسىانػػػولذآػػػاؿل:ل))لُر ػػػسهلضػػػسبلد  كػػػاؿلرػػػالآسلفلنػػػ ة
)دلزس شػػاللذػػالس لػػ لدرػػفلدلّصػػاليلرخطػػو((لدلع ػػاالدلرريآػػالصػػا بلدلرفػػوي,ل  ػػالوجاتػػو

ل.(ٔجٖٛٗأ.،لصف  ل
 رػػالنررػػالدلنخعػػالقػػاؿ:ل)) ػػانودلر سىػػوفلأفلرتلػػولدقرػػ لننػػاللوذػػال تػػابلذضػػائؿلدلآػػسلف

ل.(ٖٕٔ)دليسوي،لصف  للشاٍءلرعسُضل فلأ وسلدلانرا((
رآولػو:ل))لوقػاللذآالخالؼلسأيلدلفػسرآرف,لو ىػبلإلػىلجػودزل لػؾللىػ(ٖٚٙرفلد كرس)دلأ ال

قرػػؿلإنػػولاللرجػػوزلاسجللرػػاالدلآػػسدفلدل ػػسرـلذػػالغضػػوفلدل ػػالـل ػػفلغرػػسلتررػػرف,ل ػػالالل
رشػترو,لوىػػ دلدلآػوؿلاللأقػػوؿلرػو,لذػػإفلدلآػػسدفلدل ػسرـلأرػػرفل ػفلأفلر تػػاجلإلػىلررػػاف,لو رػػؼل

ولدجت عالدإلن لودلجفلنلىلأفلرذتودلر كلػولاللرػذتوفلر كلػو,لدل يلدللرخفىلوىولدل عجز
ذػػإفل انػػالدل فاوضػػ لذػػالدلتفسقػػ لررنػػولورػػرفلغرػػسهل ػػفلدل ػػالـلإ دلأاسجلذرػػول ػػعلجاىػػؿلالل
فل ػػافلدل ػػالـل ػػعلنػػالـلرػػ لؾلذػػ دؾلاللرخفػػىلننػػول رعػػسؼلدلفػػسؽلذػػ دؾلالل ػػالـل عػػو,لود 

ل(ٖجٕٓٓ)درفلد كرس،لصف  للدلآسلفلدل سرـل فلغرسه((
,لود تشػيالد  ػتا دفلوى دلدلآوؿلأّراهلأغلػبلدل تػذخسرف,لودطلآػودلنرػولدقتراً ػا,لأولتضػ رًنا
,لو صػػطفىلأ ػػرفلرآػػوؿلنرػػالدل ػػف فلد صػػفيانا:ل نػػؾل ػػفلدلُظل ػػ لاللتفسّل))نلػػالدلجػػاـس
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لتشػخ لذرػول لد رصػاس((.لو  ػسدلأفلدل اتػب كسولدلجرػو لود نصػاسل))إن ػالنػفخسىـللرػـو
 ػػفلغرػسلأفلرصػػسيلرذنيػال ػػفلدلآػسلف,لوغسضػػوللكػػسلدلشػسرؼقػالضػػّ فل ال ػولىػػ دل ػفلد 

صػل ل فلىػ دلدلتضػ رفلأفلر ػتعرسل ػفلقوتيػالقػوو,لوأفلر شػؼلنػفل ياستػولذػالإ  ػاـلدل
ودالقترػػا لىػولتضػػ رفلدلنكػسلأولدلشػعسلشػػرًئال ػفلدلآػػسلفللرػرفل ال ػولودل ػػالـلدلػ يلأخػ ه.

لولل.الدلنرػػػويلدلشػػػسرؼل ػػػفلغرػػػسلااللػػػٍ لنلػػػىلأنػػػول ني ػػػارـ,لأولدل ػػػادل ػػػسر )نلػػػالدلجػػػاـس
ل.(ٖٛٓ صطفىلأ رف،لصف  ل

إ دلدلػ  سلدل  ػرـللاادلت كرػؿلريرػلون فلن ىبل على دلدلسأيلدلآائؿلرجودزل لؾ؛ل لػؾل فةل
ٍِن يَممب }ذالت كرػػؿلرآولػػولتعػػالىل:للرػػو؛يزدء,لذػػاللرػػذ لت ػػلػػـلر ػػفلنلػػىلوجػػولدل ػػخسر ,لودال

ىول ػفلأجػؿلدلتػ  رسلر الػ لدإلن ػافل ػعلد سض,لل(55)طو: {خَيَقْنَبمٌُ  ًَيِ يَب ُّعِ دُمٌُ 
ـةلررعكيالدهللل نيال سولأخسى. لوأنولُخلَؽل نيا,لورعوالإلريالرعالدل وا,لُك

)لصػػػلىلدهلللنلرػػػولوللػػػولو ػػػلـ(لقػػػالد تشػػػيالرػػػالآسلفلدل ػػػسرـ,ل رن ػػػالسأىللس ػػػوؿلدهللل فةلول
,لي اندل  ػػػفلودل  ػػػرفل)نلري ػػػالدل ػػػالـ(ل آرلػػػرِفل,لذنػػػزَؿلإلري ػػػال ػػػفلنلػػػىل نرػػػسهلود تضػػػ

)دلتفػارف:لل{إَََِّّب ٍََ ٌَاىُنٌُ  ًًَََ ىَبُْمٌُ  يِزْنَخ }وأخ ى ال عولإلىلدل نرس,لوقاؿ:لصػاؽلدهللل
ـةلقاؿ:لل(٘ٔ إّنمٌ نمِ   }أنالسأرُالى رفلر شرافلورعكسدف,لذلـلأ لؾلأفلنزلُالإلري ا,لك

ل.(ٛجٖٚـ،لصف  لٜٛٛٔ)درفل كرس،لل{ًإّنٌ ىَزُججَّيٌَُ ًرُذَّججٌَُ ,زًحِ اهلل
دلُ آتِر ػرفلرعػضلولولتذ نالقلراًللذالرعضلد  كاؿلدل آتر  ل فلدلآسلفلدل سرـللوجانالأفل

ل علتفررػسل فلو عانرول,لو,لذيـلر تعرنوفلرذلفاظل, فلدلآسلفلُرولاوفلدل كؿل ااًرالو عنوًرا
 ػفلدلػن للود ػاوٍلل,لأول ل ػ ٍلر سٍؼلود اٍللقالر وفلى دلدلتفررسولل,تس ربلدلن لدل كلاذال

,ل  ػػػالذػػػالأولتآػػػارـلوتػػػذخرسللػػػرعضل فػػػسادالدقرػػػ لأولتفررػػػسلصػػػرف لدلخطػػػاب,ل,دلآسلنػػػا
,لدلتػػػػالتػػػػـل(ٔجٜٖٛ)دل رػػػػادنا،لصػػػػف  للصػػػػرف لدل كػػػػؿلدل عػػػػسوؼل)لأشػػػػسبل ػػػػفلدليػػػػرـ(

وأرًضػػالدل كػػؿلل,(٘٘)دلودقعػػ :ل{اىْيِمم ٌِ يَشَممبزِثٌَُُ شُممس ةَ}تولرػاىال ػػفلنػػٍ لقسلنػػالصػػسرزل
ودلػػػ يلُرضػػػسبلل ػػػفلل(ٔجٜٕٓ)دل رػػػادنا،لصػػػف  للدل عػػػسوؼ:ل)لَسَاْاُالرارػػػِولذػػػالذرػػػِو(
وىنػالنجػال,ل(ٜ)إرػسدىرـ:ل{يَمسَْ ًاْ ََي مدِيَيٌُ  يِمي ََيْمٌَاىِيٌِ     }ِغظَتو,لودل تولال فلقولػولتعػالىل:ل
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ذالج رػعلدلجودنػبلدلرالغرػ لل,لدلفاسؽلدل ررس,لودلشا علررفلدل كؿلدل تولا,لودلن لدلآسلنا
دل ػػػائسل:ل))لأذػػػسغل ػػػفلذػػػفدالأـلذلػػػولال ظنػػػالصػػػرف لدل كػػػؿلودللفورػػػ لودلتس رررػػػ لودلااللرػػػ ,ل

,لدلتػػػػالتػػػػـلتولرػػػػاىال ػػػػفلدلػػػػن لدلآسلنػػػػال:ل(ٔجٕٔٚ)دلز خشػػػػسيلأ.،لصػػػػف  لل و ػػػػى((
لوجػػانالأفلدل عنػػىلدإل ػػناايلود ػػالأول,ل(ٓٔ)دلآصػػ :ل{ًَََص ممجَخَ يُممَُاُْ ًَُإ ٌٍُصَممُ يَبزِؼًممب  }

دلن ر لدلخاسجر ل  الرآوؿلدل ناطآ لودلرالغروفلود اولذري ا,لإ لإّفل لتالدلصػرفترفللتفرػال
ل ػفلدل عنػىلدل كلػالدنتآػؿلإلػىلصػرف لدل رالفػ لنػفلطسرػؽلرنائػول,)دلخلػولودلن ػراف( عنىل

لإرسدزل عنىلدلشاء.دلتالتفرالدل رالف لذالل,)لأذسغ(إلىل  نالجاءلنلىلصرف لأذعؿ
أولل,إ فلدلوظرفػػ لدللفورػػ لدلتػػالرسرػػالدلػػن لدل كلػػالأفلرفاريػػالىػػالدإلنػػالـلر رالفػػ لدلخلػػو

رػػػالرؿلد ػػػتع اؿلد ػػػـلل,تلػػػؾلدل رالفػػػ  انػػػالرعرػػػاولنػػػفلدلن ػػػرافل,لإاللأفلدقرػػػ لدل راس ػػػ ل
ذػػػػالىػػػػ دلواقػػػػ للأرلػػػػغلوأ كػػػػسلدن ػػػػجا اودلػػػػ يل ػػػػافلل,دلفانػػػػؿل)ذػػػػاسغ(لذػػػػالدل ػػػػراؽلدلآسلنػػػػا

لع؛ل ّفلد ـلدلفانؿلراؿلنلىل عنىلدل االودل اوا)لدلتفررس(لوذانلو.دل وض
نلرػػولوغرػػسلكارتػػ لذػػالقلػػبلأـل و ػػىل),ل انػػال تفرػػسولوصػػف لدإلذػػسدغلذػػالدلػػن لدلآسلنػػا

,لورت  رسل ال رؽل فلدلونالدإلليالدهلللقالسرطلنلىلقلريالرالصرسلودلكراالدل الـ(؛ل فةل
وجعلػػول ػػفلدل س ػػلرف,لولت ػػوفل ػػفلدل ػػف نرفلودل صػػاقرفلرونػػالدهلل,لوىػػولل,وىػػولساهلإلريػػا
ل.(ٚ)دلآص :ل{زَاْ ًهُ إِىَ  لِ ًَجَبعِيٌُهُ ٍَِِ اىَُْس صَيِنيَ ًَىَب رَخَبيِي ًَىَب رَذ زَِّي إَِّّب}قولولتعالى:ل

للونػػػاءلدل ػػػاايلللػػػن للد فػػػارسًلذضػػػاًللنػػػفل لػػػؾلنجػػػالأفلدلونػػػاءلدل ػػػاايلللػػػن لدلآسلنػػػال
دلت كرلالتس ررًرا,ل رالتـلتس ربلدلن لدلآسلنال فل  نالدلفعؿل)لأصرز(,لو  نالإلرول)ل
لدلن لدلآسلنالنلػىلدل آرآػ لوز انيػا,لررن ػالنجػالدلػن لدل كلػالقائً ػ لاذفدالأـل و ى(لذاؿة

لدلن لدل كلنلىل  نالإلرو لالنلػىلدل آرآػ ل   وؼل)ىو(,لوقالُ  سلدل  نال)أذسغ(,لذاؿة
لاوفلز انيا.

,لودلتالنّرسلننيالدلعػالـلوى دل الُرعسؼلرالاس لدلل انالدل ارالرالنظسولدلوظرفر لللج ل 
دللفػويل ػاكرو لرشػ ؿلكنائرػاال ت ػارزولتتعلػؽلرػالطسذرفلد  ا ػرفلللج لػ ,لوتػذكرسل رفرػػ ل

لدل تآػاـ,لودل تػذخس,تسترري الذػالدلوظرفػ لدلتػالتفاريػالدلج لػ .لوىػ هلدلكنائرػاالىػالكنائرػ ل
وكنائرػػ لدل  ػػّل  ,لودإلضػػاذ .لذال تآػػاـلىػػولدلشػػاءلدل ت ػػاالننػػولدلػػ يلرفتػػسضلدل ػػت لـل
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دل خاطػػػبللػػػو,لودل تػػػذخسلىػػػولدلجػػػزءلدل ػػػت ـلللج لػػػ لدلػػػ يلرضػػػرؼلإلػػػىل علو ػػػاالل عسذػػػ 
ودل  ػّل  لىػال ػالرآا ػولدل ػت لـل ػفللدل خاطبلدل ارآ ل علو االجارػاولتتصػؿلرال تآػاـ,

)لأيلدل آػػاـل,لأولدلػػن لدل ػػارؽ(,للرػػاس يالدل ػػا عل ػػفل صػػاسل ػػالذػػالدل  ػػرط علو ػػاال
)   ػاللودإلضاذ ل الرآا ولدل ػت لـل ػفل علو ػاالاللرػاس يالدل ػا عل ػفل صػااسلأخػسى.

ل(ٔٚ   الرون ،لصف  ل
نلػػىلدل سرػػسيلذػػالقولػػولذػػال آا تػػوللهلدلػػرعضأن ػػسللواللرفوتنػػالذػػالىػػ دلدل آػػاـلأفلنػػ  سل ػػا

لدلخا  ػػػػ لنشػػػػسول:ل))ذػػػػذاخلنالررتًػػػػالأ ػػػػسجل ػػػػفلدلتػػػػاروا,لوأوىػػػػفل ػػػػفلررػػػػالدلعن رػػػػوا((
لذذيل عنىلأرلغل ػفل عنػىلأ ػاهلدهللل ػفل ػت لأوجػو,ل رػالقػاؿ.(ٚٗٔ)دل سرسي،لصف  ل

لوجػؿةل ل,لورنػىلأذعػؿلدلتفضػرؿلورنػاهلل,{ىَجَ  ذُ اىْعَننَجُمٌدِ  ًَإَُِّ ًََ ىََِ اىْجُ ٌُدِ}:للنزة ذذاخػؿلإفة
 فلدلوىف,لوأضاذولإلىلدلج ع,لونّسؼلدلج علرػالالـ,لوأتػىلذػالخرػسلإفلرػالالـ,لوقػالقػاؿل

,لو افلدلالئػؽلرػال سرسيلأاللرتجػاوزلىػ هلدل رالفػ ,لو ػالرعػال{ًَإِذَا قُيْزٌُ  يَبع دِىٌُاْ}تعالى:ل
لقرؿ,لوأوضزل ررؿ.ت كرؿلدهلللت كرؿ,لوقول ل(ٔجٗٛٗ)دلزس شالأ.،لصف  للؿلدهلللأقـو

 ػفلليلدلػ  سلدل  ػرـل  ػالأشػسناللٍؼلود ػٍالذآػطقالر وفلتولرالدل كؿلدلعسرالرتفررسل سللو
)دلضػػػرا،لصػػػف  لل()لرال ػػػ اءلودلطػػػاسؽ()ل:ودلآ ػػػـلقػػػوليـلذػػػالدل لػػػؼو كالػػػول,لإلػػػىل لػػػؾ

.لذجػاءل(ٔ)دلطػاسؽ:لًَاىطَّمبزِِِ{  }ًَاىضَََّبءلدلصػسرزل فلدلن لدلآسلنال ذخو .لوىول(٘ٙ
دلخػػالؼلرػػرفلدلػػن لدلآسلنػػالودل كػػؿلدل تولػػالر سذػػالدلآ ػػـل)دلػػودو(لول)دلرػػاء(,لولػػولتترعنػػال

دلن وللوجاناىـلرج عوفلنلىلأفلودولدلآ ـلتخت لرالظاىس,لوىول اللءأقودؿلوأسدءلنل ا
,لذػػاللتجػػسلأ اتػػولدقرػػ لدل راس ػػ لذػػالىػػ دلدل وضػػعل,لوذػػالدل كرػػسل ػػفلدقرػػاالدل راس ػػاا

,لو)دلػػودو(ل,لواللرظيػسل عيػالدلفعػػؿلأيلذعػؿلدلآ ػـلرػؿلرضػ سلوجوًرػارخػالؼلدلرػاءلضػ رًسد
فل انػػالدلرػػاءأ كػػسلد ػػتع ااًلل ػػفل)دلرػػ نيػػاللصلصػػاؽ,لذيػػالتلصػػؽلىػػالد صػػؿل؛ل لاء(لود 

ـةلأيل ػػفلىنػػالوىػػول ػػوفلدلرػػاءلىػػالد صػػؿلدخػػت لريػػال ذعػػؿلدلآ ػػـلرالُ آ ػػـلرػػو,لو ػػفلكػػ
دلطلب,لودال ػتعطاؼ,لذػاللُرآ ػـلذري ػالرفرسىػا,لن ػول)رػاهلللأخرسنػا(لو)رػاهلللىػؿلقػاـلزرػا(ل

ل.(ٕجٚٚٗ روطالع.،لصف  ل)دللأيلأ الؾلراهللل  ت لًفا.
 توليد المثل معنوًيا من النص القرآني. -2
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وقػػػػالتػػػػتـلن لرػػػػ لتولرػػػػالد  كػػػػاؿلدلعسررػػػػ لنلػػػػىلدل  ػػػػتوىلد صػػػػلالل نظو ػػػػ للفػػػػ لدلػػػػن ل
دل عنورػػػ لذآػػػط.لور ػػػالأفلدللفػػػ لتوصػػػؼلرذنيػػػالتلػػػؾلدل نظو ػػػ لدل ػػػر ائر لدلتػػػالتػػػوذسللنػػػال

ودل عنورػػ (لنػػفلرعضػػي ا,لذ ػػوؼلتشػػ ؿللنػػال ػػكاًللنفصػػاؿلدل نظػػو ترفل)دل اارػػ لدإ  انرػػ ل
ل تولًادلرودذؽلذالااللتولدلن لد صلا,لأول تض ًنال عناه.

و  القلنال ارًآالإفلىػ دلدللػوفلدلرالغػالُرعػال ػفلألػودفلدلتضػ رفلأرًضػا,لر ػتع لولدلشػانسل
قصػػػػًادلنلػػػػىلتذ رػػػػالدل عنػػػػىللُ  ػػػػتعرًنالر ػػػػالـلغرػػػػسه,لذػػػػالشػػػػعسهل,لأولدلنػػػػاكسلذػػػػال ال ػػػػو,

لوتآورتو.لدل آصوا,
لذػػالدل ػػالـل الشػػاىاوللػػو,لودل ناارػػ ,لذإنيػػالال ػػر الإ دل ػػافلدلتضػػ رفلريرػػاالدلآػػسدفلدل ػػسرـ

ونلػػػىل فلػػػؼلدل ػػػالـلأفلر ػػػوفلناسذًػػػالرػػػ لؾ,ل اذًظػػػالللآػػػسلف,ل طلًعػػػالنلػػػىللنلػػػىل ػػػاداه.
لذرػولذودئػال كرػسو,لو نػاذعلزدئػاو,لواللنجائرولوغسدئرو لشػري لذر ػالرصػرسللل ػالـلرػ لؾل؛ل فة

ل.(ٜٔىػ،لصف  لٖ٘ٚٔ)درفلد كرس،لل فلدلفخا  ل,لودلجزدل ,لودلسونؽ.
دلػػ  سلدل  ػػرـلودل تضػػ ن ل عانريػػاللااود  كلػػ ل كرػػسولجػػاًدلنلػػىلد  كػػاؿلدل تولػػاول ػػفللرػػ

,ل(ٔجٖٕٗ)دل رػادنا،لصػف  للواالالتيا,ل  الذالدل كؿلدل شيوس)خرسلد  وسلأو اطيا(
الإلػػىلىػػ دلدل عنػػىل,لذ ػػفل لػػؾلقولػػولتعػػالى:لدس ػػاالإشػػاسلذينػػاؾلدلعارػػال ػػفلدقرػػاالدل را

ًَالَ رَج يَس  ثِصَالَرِلَ },لوقولولتعالى:ل(ٛٙ)دلرآسو:ل{يَبزِضٌ ًَالَ ثِنْسٌ عٌََاٌُ ثَ  َِ ذَىِلَإَِّّيَب ثَقَسَحٌ الَّ }

َِ ذَىِلَ صَجِ ال  رَج عَوْ ًَالَ }ل,لوقولولذالدل س لودلتر رس:(ٓٔٔ)دإل سدء:ل{ًَالَ رُخَبيِذ  ثِيَب ًَاث زَػِ ثَ  

.لو القرؿلذال(ٜٕ)دإل سدء:ل{ٍَيٌٍُ ب ٍَّذ ضٌُز ا يَدَكَ ٍَؽْيٌُىَخً إِىَُ عُنُقِلَ ًَالَ رَج ضُطْيَب مُوَّ اىْجَض طِ يَزَقْعُدَ
)دل رػػػػػادنا،لصػػػػػف  لل(لػػػػػر لدلخرػػػػػُسل الُ عارنػػػػػ ِل)ل ػػػػػفلد  كػػػػػاؿلأرًضػػػػػالقػػػػػوليـ:غرػػػػػسل لػػػػػؾل

لقصػػػ ل ػػػرانالإرػػػسدىرـل)نلرػػػولدل ػػػالـ(ل,لودل تضػػػ فلل,لوىػػػ دلدل عنػػػىل وجػػػوالذػػػا(ٕجٕٛٔ
قَبهَ إِث سَاىِ ٌُ زَةإ ََزِِّي مَ  فَ رُذ  ِي اىٌََْ رَُ قَبهَ ًَََىٌَ  رُمُ ٍِِ قَمبهَ ثَيَمُ ًَىَنِمِ ىِّ َطََْمئَِِّ      } قولولتعػالى:

  الَتِارُفلدلشائع للررفلنا  لدلنا لقوليـل:)و فلد  كاؿلدل ائسولولل,(ٕٓٙ)دلرآسو:ل{قَيْجِي
,لو نيـل فلن بلى دلدلآػوؿلإلػىلدلس ػوؿل)صػلىلدهللل(ٕج٘٘ٔ)دل رادنا،لصف  للُتادُف(

ل{ٍَمِ يَع ََمموْ صُممٌء ا يُج ممزَ ثِمموِ }نلرػولوللػولو ػػلـ(,لودلػن لدل كلػػال تضػ فل عنػػىلقولػولتعػػالى:ل
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)دلضػػرا،لل,لوقػػوليـلذػػالدل كػػؿلأرًضػػال)لوَقُعػػودلذػػالشػػاٍءلاللُرنػػااىلولرػػاه((ٖٕٔ)دلن ػػاءل:
رَمرْىَوُ مُمون   يَمٌ ًَ رَسًَ َّيَمب   }جػاءالرػولدقرػ لدل راس ػ لل دلدل عنى,لوى(ٕٗٙـ،لصف  لٕٔٔٓ

ل.(ٕ)دل ::ل{ٍُس ضِعَخٍ عَََّب ََز ضَعَذ  ًَرَضَعُ مُون ذَادِ دََ وٍ دََ يَيَب
 . في توليد المثلوأثرهما أسباب النزول و القصص القرآني  

ن ػالرشػتسطل دل عسوؼلذالد  كاؿلأنولاللرشػتسطلذػالصػ تيالأنيػالودقعػ لتاسرخرػ لكارتػ :لود 
ذآػطلإ  ػػافلصػػ تيالأيلوقونيػا,ل تػػىلرت ػػنىلللػ ىفلتصػػوسىال  ػػاللػولأنيػػالوقعػػالذعػػاًل,ل

 رػػالرلػػر لن ػػرًجال ااًرػػاللذ ػػفلأجػػؿل لػػؾلر  ػػفلدلػػسرطلرػػرفلدل كػػاؿلودل عنػػىلدل ت كػػؿللػػو,
ل.(ٔٛٔـ،لصف  لٜٜٜٔ)س ضافلدلروطا،لل   وً ال,لرتصوسهلدل ىفل,لورذلفولدلخراؿ.

ت ػوفلذ ػسوللل فلد  كاؿلاللرشتسطلأرًضػالنػاـلصػ تيالذػالنطػاؽلدلودقػعلدلتػاسرخا,لذسر ػا
دل كؿل تولاولأول  تو اولر ربلنزوؿللر لقسلنر ,لأولدستراطيال راشسولرالآصػ لدلآسلنػا,ل

ـ،لٕٔٔٓ)دلضػػػرا،للَتِآػػػر لدل الئ ػػػَ لإلػػػىلدل ػػػادارف(و لػػػؾل ػػػالنجػػػاهلذػػػالدل كػػػؿلدل ػػػائسل)
اُنوف,لورآػػاؿللػػؾل ػػانعل:لَ ػػاةدا.لو عنػػىلدل ػػالـ:لُتشػػرول(ٖٛٔصػػف  ل .لودل ػػاداوف:لدل ةػػجة

لخزن لجينةـلرالّ جانرفل فلدلنا .
لأصؿلى دلدل كؿ:لأّنولل النزلػالىػ هلدقرػ :ل ل(ٖٓ)دل ػاكس:ل{عَيَ  يَمب رِض معَخَ عَشَمسَ   }ُرآاؿ:لإفة

قػػاؿلسجػػؿل ػػفل فػػاسلقػػسرَ لُر نػػىلأرػػالد شػػاةرف:لأنػػالأ فػػر ـلك انرػػ لنشػػس,لود فػػونالود ػػًاد.ل
إنػػالأ فػػر ـل ػػرع لنشػػسلود فػػونالدكنػػرف,لذآػػاؿلسجػػؿل ػػ عل ال ػػو:لتآػػر للوقػػاؿلرعضػػيـ:

:؛لذػذنزؿلدهللل(ٔجٖٙٔ)دل رػادنا،لصػف  للدل الئ  لإلػىلدل ػادارف لوجػؿة ًٍََمب جَعَيْنَمب   }لنػزة

ل.(ٖٔ)دل اكس:ل{ََص ذَبةَ اىنَّبزِ إِىَّب ٍَيَبئِنَخً
وضسبلدل كؿلذالغضوفلدل الـلرعترسللوًنال ت رًزدل فلألودفلدلتشررو,لورعترسلأ راًناللوًنال

فل ػافللخاّصال فلألودفلدال تعاسو,لذإفل افلدل  كؿللول   وًسدلذالدل الـ,  افلتشػررًيا,لود 
ل.(ٔٛٔـ،لصف  لٜٜٜٔ)س ضافلدلروطا،لل   وًذالذيولد تعاسو

)دلع ػػ سيلأ.،لصػػف  لل(أخػػسُؽل ػػفلناِ كػػِ لَغْزِليػػا()ولػػولاقآنػػالدلنظػػسلذػػالدل كػػؿلدل شػػيوس)
لوجانالأفلىػ دلدل كػؿللػـلرتولػالإالل,لل( فلناقض لغزليا(ل)):.لورآاؿلذرولأرًضال(ٔجٕٔٗ
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.ل(29)اىنذو: {ًَالَ رَنٌٌُُّاْ مَبىَّزِي َّقَضَذ  ؼَز ىَيَب ٍِِ ثَع دِ قٌَُّحٍ ََّنَبثًب}رعالأفلنزؿلقولولتعالى:ل
بلد سأول فلقسر لرآاؿلليػال:لأـلسرطػ لرنػال عػبلرػفلقرؿلإفللأصؿلى دلدل كؿل افلر ر

 ػػعالرػػػفلتػػػْرـلرػػػفلُ ػػسِّو.لل انػػػالىػػػ هلدل ػػػسأولتفػػػزؿلوتػػذ سلجودسريػػػالأفلرفػػػزلفل,لكػػػـلتػػػنآضل
بلوتذ سىفلأفلرنآضفل الذتلفلوأ سسف,لذنزؿلريالقولولتعالىل,لوررػاولأفلدل كػؿلدل ضػسول

)دل رػػػػػادنا،لصػػػػػف  لل()لخسقػػػػػاءلوجػػػػػاالصػػػػػوًذا()ىػػػػػولذريػػػػػالقرػػػػػؿلنػػػػػزوؿلدقرػػػػػ لدل راس ػػػػػ ل
ل.ل(ٔجٖٕٚ

,لل,لوج ػػااًللوذػػال آرآػػ لد  ػػسلإّفلىػػ دلدللػػوفل ػػفلد  كػػاؿلُرعػػال ػػفلأ كسىػػالتػػذكرًسد,لولأى رػػ َل
,لون ػػػفلنعلػػػـلرػػػذفلدل عنػػػىلل ي ػػػالألػػػر لكوًرػػػال؛ل نػػػولتج ػػػرٌال راشػػػٌسللل كػػػؿللعآػػػؿللوتآػػػرالًل

ودإلشػػسدؽ,لذذنػػولرظػػؿلرعرػػًادلنػػفل ػػسأىلدلعػػرف,لودلخرػػاؿلودلشػػعوس,ل تػػىل طػػسًزدل ػػفلدلررػػافل
ل.(ٜٛٔـ،لصف  لٜٜٜٔ)س ضافلدلروطا،للرتج الذال كاؿل  الر ّ ولدل ّ لودلشعوس

لنلرػػػو,لأفّلل ػػػالدتفػػػؽلدلعآػػػالءلرآولػػػول))ودنلػػػـلأفّللىػػػػ(لٔٚٗ)وىػػػ دل ػػػالأشػػػاسلإلرػػػولدلجسجػػػانا
آلػػالضػػو,لونُلعسِلىػػالراختصػػاسلذػػال َللسزاْلإ دلجػػاءلذػػالأنآػػابلدل عػػانا,لأولَرػػل((دلت كرػػؿ))

لدسىا,لوشػبةل,لوسذػعل ػفلأقػا ػريال نآرػ ًل,لو َلنفلصوسىالد صلر لإلىلصوستو,ل  اىالأّريػ ًل
فلفل افل ّ ػال,ل ػافل   ػُولأوجػعل,للود لل افلأريىلوأذخـ...ل, فلناسىا...لذإفل افل اً ا ود 

فل ػافلونًظػال, افلإلىلدلآروؿلأقسبل, افلدنت دًسد  ػافلأشػفىلللصػاس,لل,وللآػوؿلأخلػب,لود 
ل(٘ٔٔ)دلجسجانا،لصف  للوأانىلإلىلدلف س((

ل. المثل في توليد سياقال ودورتوظيف المفظة القرآنية 
رانترػاسللتوظرػؼلدللفظػ لودل فػساولدلآسلنرػ لادخػؿلدل كػؿ,لقالرتولالدل كؿلدلعسرالنفلطسرػؽ

سد ػػ لدللفظػػ لر  ػػفلال ػػالت  لػػولىػػ هلد لفػػاظل ػػفل عػػاٍفلواالالٍا,لورطررعػػ لدل ػػاؿلذإنػػولال
دل فساولاوفلدلتس ربلدل يلتذتالذرولدل ل  .لذضاًللنفل لؾلذاللفظلأولدلتس ربلاللر  ػؿل

ل عًنىل  تآاًللنفل راق لدللفوي.
االلػػػ لدل كػػػؿلدلعسرػػػا,لوىػػػ دل ػػػالأ ػػػاهل عنػػػىلوللو ػػػفلىنػػػالرػػػذتالاوسلدل ػػػراؽلذػػػالت ارػػػال

وفل فلأص ابلدل اس  لدالجت انر لو نيـل)ذرسا(لنلػىلاوسلدل ػراؽلذػالت ارػالدلل انرّل
ىػ هللدل عنى,لودىت ودلراال ػتع اؿلدلفعلػاللل ل ػ لذػالإطػاسل جت ػعلرعرنػو,لوسدىلأصػ اب

ل:أ سدفلأفلى دلدال تع اؿلر   ولدل اس  
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د وؿل:لدل ػراؽلدللفػويلنف ػػو,لدلػ يلاللرنظػػسلإلػىلدل ل ػاالروصػػفيالو ػادال نعزلػػ ,لأيل
لأفلدل ل  لرت اال عناىالرعالقاتيال علدل ل االد خسىلذالدل ل ل لدل ال ر .

دلكانا:لدلآسرن لأولدل وقؼلدل يلُرآاؿلذرولدل الـ,لأيلدلظػسوؼلدلتػالر ػاالذريػالدل ػراؽ.ل
ل(.ٔجٜ٘صف  ل،لٕٓٓٓ) سرـلز ا،ل

إ فلدلر النفلاالل لدل ل  لاللراةلأفلرجسيل ػفلخػالؿلدلتس رػبلودل ػراؽلدلػ يلتػسالذرػو,ل
 رالتسترطلدل ل  لرفرسىال فلدل ل اال  الر نزل اًلل نيالقر  لتعررسرػ لجارػاو,لورفػسضل
ل نيالراالل لقاّسولاوفل ائسلدلاالالالدلتالر  ػفلليػ  هلنلريالقرً الااللر لر رالرت اال ؿد

لل(ٖٜٔـ،لصف  لٕٔٔٓ)ىاايلنيس،للدل ل  ,لأولتلؾلأفلت  ليالأولتفاريا.
واللر  ػفلأفلر ػوفللل كػػؿلااللػ لخاصػػ لونا ػ لااللػ لرّرنػػ لننػال  ػػتع لو,لأول ػا عول ػػفل
غرػػسلدلوقػػوؼلنلػػىل  ونػػاال ػػراقولوظسوذػػولوشخوصػػو,لونلػػىلقػػاسل ػػالن ت ضػػسللل كػػؿل

ىػػ هلدل  ونػػاالدل ػػراقر لرػػذتالونرنػػال رعػػااهلدلااللرػػ لدلود ػػع لذػػال  ػػا اتياللدل عػػرفل ػػف
ل(ٜٖٛـ،لصف  لٕٔٔٓ)ىاايلنيس،لل.وتادنراتيا

))دلع ػػ سيلل(ذػن فل ػػكاًلللاللنترػػّرفل ػػفلوسدءلدل كػػؿلدلآائػػؿل))لأخ ػػسل ػػفل  الػػ لدل طػػب(
(لذػػالدلااللػػ لنلػػىلشػػاولدلخ ػػسدف,لإاللرعػػالأفلنعػػسؼلأفل)  الػػ ل(ٔجٖٔٗ.،لصػػف  لٔ

عنػال  الػ لدلػ نوبلور ـلج رػٍؿلزوجلأرػالليػب,للانعتًللبلإضاذالجاءرس توىوللدل طب(
,لرالنصػػػبل)  الػػػ ( ػػػ لؾل ػػػفلقػػػسألوللولأفلىػػػ هلصػػػفتيالدل  ػػػت آ لذػػػالجيػػػنـ,ودلخطارػػػا,لأ

و ػػؿل لػػؾلل  الػػ لدل طػػب(.لأ ـودلشػػرف,لو عنػػاهل)للودلشػػتـلدلػػ ـر ػػوفلأرًضػػالنلػػىل عنػػىلذ
لتخ رً الليالوت آرًسدلليا,لو لؾلىولدلخ سدفلدل ررف.

)لأخ ػػػػػسل ػػػػػفل  الػػػػػ للذجػػػػاءلدلتس رػػػػػبلدإلضػػػػػاذال)ل  الػػػػػ لدل طػػػػػب(لذػػػػال ػػػػػراؽلدل كػػػػػؿ
.لوذػػال آرآػػ لد  ػػسلأفللفظػػ للدلخ ػػاسولأولذػػالأيلشػػاءٍللإلرػػسدزلشػػاولدلخ ػػاسولدل طػػب(؛

 راشػػسًولذػػالدلػػن لدلآسلنػػا,لل ػػفل ػػراؽلدلػػن لروضػػزلرصػػوسولللػػـلتػػذِاللتياإ ػػاىل شػػتآا
ل:ل لوجػؿة ذػالرادرػػ لل(ٔ)دل  ػػا:ل}رَجَّممذ  يَممدَا ََثِممي ىَيَمتٍ{  ػاؿلخ ػسدنيال ػػعلزوجيػا.لذآولػػولنػزة

لوخ سالىال  لؾ,لوتاخؿلدلنػاسدل وسولرعنال:لخ سلأرولليب,لوقولول:ل))ود سأتو((لأيل
ل عو.
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ل(ٖٕٙـ،لصػف  لٕٔٔٓ)دلضػرا،للو  لؾلاللنعسؼل عنىلقوليـلذالدل كؿ:ل))ىػوللرػٌ ((
لتترػرفلإلرنػالااللػ للاالل ل ل  ل)للر (نلىل تىلنتعسؼل ـة ذالدلنصو لدلآسلنرػ ل,للو ػفلكُػ

لدل كؿللدل آصوال.ل
قَبهَ زَةإ اج عَو ىِّي آيَخً قَبهَ آيَزُلَ }لقولولتعالىل:ذاقر لذالقص ل رانالز سرال)نلرولدل الـ(لذال

لنلػىلدلشػاءل,لأيلدجعػؿلل(دلعال  )تعناللل(ٔٗ)لؿلن سدف:ل{ََىَّب رُنَيٌَِّ اىنَّبسَ دلتالتاؿ 
لريا نلػىلأنػولُرولػُاللػال.لقػاؿ:لنال تػؾلذػال لػؾلأنػؾلاللتآػاسلنلػىلأفلللالنال  لد تاؿ 

لريػالل)لىػوللرػٌ (ل؛لذُرسدالرال كػؿ:ت لـلدلنا ل فلغرسلَخَس  أنػولنال ػ لُروصػُؼلرػولُر ػتاؿ 
لنلرو.

:ل,لودل عنػػىلىػال)دل كػػؿ(ل(ٓ٘)دل ف نػػوف:ل{ًَجَعَيْنَممب اث ممَِ ٍَممس يٌََ ًٍَََُّمموُ آيَممخً}ودقرػ لذػػالقولػو:ل
أني ال كٌؿلذال ؿل الرتعجبل نو.لذر ػوفلدل ػسدالرال كػؿ:لأنػولُرت كةػؿلرػولذػالدلشػاءلدلػ يل

وقػالت ػوفل)دقرػ (لذػالىػ دلدل وضػعلر عنػىل)دلعال ػ (؛لأيللُرن بلإلرول فلخرٍسلأولشػٍس.
,لودهلللأنلـ. لوجؿة ل(ٖٕٙـ،لصف  لٕٔٔٓ)دلضرا،للى النال  لتاؿلنلىلقاسولدهلللنزة

د  كػاؿلدلعسررػ لدإل ػال ر لر تعصػالنلرنػالدلوقػوؼلنلػىل عانريػا,للإ فلىناؾلدل كرسل ػف
لنر لدلتالتناوليالدل كؿل.لإاللرعالدلوقوؼلنلىلدل عنىلدلااللاللل ل  لأولدل فساولدلآسل

 وفي ختام بحثنا نمخص النتائج التالية:
د كػسلدلرػالغلودل ررػسلذػالتولرػالدل كػؿلدإل ػال ال,لوقػالدتضػزل لػؾل ػفلللآسلفلدل ػسرـلل-ٔ

لخالؿ:
دقترػا لدل كرػػسل ػػفلد  كػػاؿلدإل ػػال ر لللػن لدلآسلنػػالأكنػػاءلدل ػػالـل,لرػػاوفلأيلتفررػػسلل●

ل)تولرالدل كؿل ااًرالو عنوًرا(.
تضػػػ رفلدل كرػػػسل ػػػفلد  كػػػاؿلدإل ػػػال ر لل عػػػاناللرػػػاالدلآػػػسلفلدل ػػػسرـل)تولرػػػالدل كػػػؿلل●

لنوًرا(. ع
 ل ػػفلدلػػ  سل كرػػًسدل ػػالت خػػضلدل كػػؿلدإل ػػال النػػفلقصػػٍ لقسلنرػػٍ ,لأولتػػذكسلرنػػزوؿللرػػل●

لدل  رـ,لأولغرسى ا.
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تودجػػػالدللفظػػػ لدلآسلنرػػػ لادخػػػؿلتس رػػػبلدل كػػػؿلدإل ػػػال ا,ل  ػػػالأنطتػػػولقر ػػػ لتعررسرػػػ ,لل●
لورالغر ,لوااللر .

نلرنػالدلوقػوؼلنلػىلىناؾلدل كرسل فلد  كاؿلدلتالتولاال فلدلآسلفلدل سرـ,لرصعبلل-ٕ
االالتيالو عانريالإاللرعالدلوقوؼلنلىل نا راتيا,لوظسوذيالدلز انر لودل  انر لدلتال

لقرلالذريا.
للل راؽلاوٌسل ررٌسلذالررافلواالل لدل كؿلدلعسراللدإل ال ا.ل-ٖ

 

 الوصادر والوراجع

 القراى الكرين●

دل ررػسلذػالصػنان للدلجػا علدرفلد كرس,لنصسلدهلللرفل   الرفلنرػالدل ػسرـلدلجػزسي,ل●
ل ػػػفلدل ػػػ ىػػػػ,ل طرعػػػ لدل ج ػػػعلٖ٘ٚٔالـلدل نكػػػوس.لت آرؽ: صػػػطفىلجػػػودا,لدل نظػػػـو

لدلعل ا.
دل كػػػؿلدل ػػػائسلذػػػالأابللدرػػػفلد كرػػػس,لنصػػػسلدهلللرػػػفل   ػػػالرػػػفلنرػػػالدل ػػػسرـلدلجػػػزسي,ل●

,لدلآػػػػاىسو,لادسلنيضػػػػ لٔدل اتػػػػبلودلشػػػػانس.لت آرؽ:أ  ػػػػالدل ػػػػوذا,لرػػػػاويلطرانػػػػ ,لط
لس. صسلللطران لودلنش

دلرادرػػػ لودلنيارػػػ .لت آرػػػؽ:لنلػػػاللدرػػػفل كرػػػس,لأرػػػولدلفػػػادءلإ ػػػ انرؿلرػػػفلن ػػػسلدلآسشػػػا,ل●
لـل,لررسوا,لادسلإ راءلدلتسدالدلعسرا.ٜٛٛٔ,لٔشرسي,ط

أ ػػػػػسدسلدلرالغػػػػػػ .للدلجسجػػػػػانا,للأرػػػػػولر ػػػػػػسلنرػػػػػالدلآػػػػػاىسلنرػػػػػػالدلػػػػػس  فلرػػػػػفل   ػػػػػػا,ل●
ل,لجاو,لادسلدل انا.ٔت آرؽ:   وال   الشا سل,ط

ىػػػػ,لٕٓٗٔ,للٔهللل   ػػػالرػػػفلن ػػػسلذخػػػسلدلػػػارف,ل فػػػاترزلدلفرػػػب,لطدلػػػسدزي,لأرػػػولنرػػػادل●
لررسوا,لادسلإ راءلدلتسدالدلعسرا.

لدلآػسلف.لت آرػؽ:للدل روطا,لنرالدلس  فلرفلأرالر سلجػالؿلدلػارف,ل● دإلتآػافلذػالنلػـو
لـ,لدلآاىسو,لدليرئ لدل صسر لدلعا  للل تاب.ٜٗٚٔ,لٔ   الأرولدلفضؿلإرسدىرـ,لط
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ى ػػػعلدليود ػػػعلذػػػالشػػػسيلج ػػػعللفلرػػػفلأرػػػالر ػػػسلجػػػالؿلدلػػػارف,دل ػػػروطا,لنرػػػالدلػػػس  ل●
ل,ل صسلدل  تر لدلتوذرآر .ٔدلجود ع.للت آرؽ:نرالدل  رالىنادوي,ط

,لررسوا,لادسلٔج يسولد  كاؿ,لطلدلع  سي,لأرولىالؿلدل  فلرفلنرالدهلللرفل يؿ,ل●
لدلف س.

ت آرػػؽ:ل   ػػال ج ػػعلد  كػػاؿ.للدل رػػادنا,لأرػػولدلفضػػؿلأ  ػػالرػػفل   ػػالرػػفلإرػػسدىرـل,ل●
ل,لررسوالادسلدل عسذ .ٔ  رالدلارفلنرالدل  را,ط

ذضائؿلدلآسلف.لت آرؽ:ل ػسودفلدلعطرػ لول   ػفللدليسوي,لأرولنررالدلآا ـلرفل الـ,ل●
ل,لا شؽ,لادسلدرفل كرس.ٔخسدر ,لط

ـ,للررػػػػػسوا,ل ف  ػػػػػ لٜٜٜٔ ػػػػػفلسودئػػػػػعلدلآػػػػػسدف,للس ضػػػػػافلدلرػػػػػوطا,ل   ػػػػػال ػػػػػعرا,ل●
لدلس ال .

,لول صل● لىػ,لقـ,لادسلدلفارس.ٖٗٗٔ,لٔدلرالغ لدلودض  ,لطلطفىلأ رف,نلالدلجاـس
ـ,لدلآػاىسو,لادسلغسرػبلٕٓٓٓ,لٔ(لطو ناىجػولإجسدءدتػو)لدلػااللالدلت لرػؿ,لز ػال سرـل●

لللطران لودلنشس.
ـل,لرنفػػػازي,لادسلدل تػػػبلٕٗٓٓ,لٔ ػػػاخؿلإلػػػىلدلل ػػػانراال,لطل   ػػػال   ػػػالرػػػون ,ل●

لدلجاراولدل ت او.
دلع ػػاولذػػال  ا ػػفلدلشػػعسلولادرػػو.لت آرػػؽ:للدل  ػػفلدلآرسودنػػا,درػػفلسشػػرؽ,لأرػػولنلػػال●

لـ,لررسوا,لادسلدلجرؿ.ٜٔٛٔ,ل٘   ال  رالدلارفلنرالدل  رالل,لط
د  كػػػػػاؿ.لت آرػػػػػؽ:لنرػػػػػالدل جرػػػػػالقطػػػػػا  ,للدرػػػػػفل ػػػػػاّلـ,لأرػػػػػولنررػػػػػالدلآا ػػػػػـلدليػػػػػسوي,●

لـ,لدل عوار ل,لادسلدل ذ وفلللتسدا.ٜٓٛٔ,ٔط
تػػػػاجلدلعػػػػسو ل ػػػػفلجػػػػودىسللدلػػػػسزدؽلدل  ػػػػرنا,دلزررػػػػاي,ل   ػػػػالرػػػػفل   ػػػػالرػػػػفلنرػػػػال●

لـٜ٘ٙٔدلآا و ,لدل ورا,لادسلدليادر .
لدلآػػػسلف.للدلزس شػػػا,لأرػػػولنرػػػالدهلللرػػػاسلدلػػػارفل   ػػػالرػػػفلنرػػػالدهلل,● دلرسىػػػافلذػػػالنلػػػـو

ـ,لررػػسواللرنػػاف,لادسلإ رػػاءلدل تػػبلٜٚ٘ٔ,للٔت آرػػؽ:ل   ػػالأرػػولدلفضػػؿلإرػػسدىرـ,ط
لدلعسرر .
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دل  تآصػػػىلذػػػالأ كػػػاؿلدلعػػػسب,للن ػػػسولجػػػاسلدهلل,لدلز خشػػسي,لأرػػػولدلآا ػػػـل   ػػػوالرػػػف●
لـ,لررسوا,ادسلدل تبلدلعل ر .ٜٚٚٔ,لٕط
لدللفػػ لوأنودنيػػا.للدل ػروطا,لنرػػالدلػػس  فلرػفلأرػػالر ػػسلجػالؿلدلػػارف,● دل زىػػسلذػالنلػػـو

لـلررسوا,لادسلدل تبلدلعل ر .ٜٜٛٔ,لٔت آرؽ:لذفدالنلال نصوس,ط
 اب.لت آررػػػػؽل:لأ  ػػػػال ختػػػػاسلدلفػػػػاسدرا,لإ ػػػػ اؽلرػػػػفلإرػػػػسدىرـلرػػػػفلدل  ػػػػرف,لارػػػػودفلد●

لـ,لدلآاىسو,ل ج علدللف لدلعسرر .ٜٚٗٔ,لٔن س,ط
دلفػػاخسلذػػالد  كػػاؿ.لت آرػػؽ:ل   ػػالنك ػػاف,للدل فضػػؿلرػػفل ػػل  لرػػفلناصػػـلدلضػػرا,●

لـ,لررسوا,لادسلدل تبلدلعل ر .ٕٔٔٓ,لٔط
ـ,للرنػػػاف,لٜٛٛٔ,لٔد  كػػػاؿلدلعسررػػػ لودلعصػػػسلدلجػػػاىلا,طل   ػػػالتوذرػػػؽ,لأرػػػولنلػػػا,●

لسللنفائ .ررسوا,لاد
ـ,ل صػػػس,ادسلٕ٘ٓٓ,لٔ   ػػػوالن اشػػػ ,لدلت لرػػػؿلدللفػػػويلذػػػالضػػػوءلنلػػػـلدلااللػػػ .لط●

لدلنشسلللجا عاا.
ـ,لد ساف,لأسرػػا,لٕٔٔٓ,لٕنلػػـلدلااللػػ لدلتطررآػػالذػػالدلتػػسدالدلعسرػػال,لطلىػػاايلنيػػس,●

لنالـلدل تبلدل ارك .


