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  :كنون هللا عبد بالكاتب التعريف بطاقة
  ومؤلفاته أعماله  حياته من مراحل

   1908 سنة فاس بمدينة ولد -
 أن بعد أسرته استقرت حيث طنجة إلى 1914 سنة رحل - 

 إلى ھجرتھا دون ا,ولى العالمية الحرب ظروف حالت
  . الشرق

 مدرسة أسس حيث بالتدريس 1936 سنة من ابتداء لاشتغ - 
  . بطنجة الديني والمعھد الحرة" كنون هللا عبد"
  . 1956-1954 سنتي بين  العدل وزير منصب تقلد - 
  " الدين لسان" مجلة تحرير كنون هللا عبد ترأس - 
  "الميثاق" لجريدة مديرا عمل - 

   العربي ا,دب في المغربي المغربي النبوغ -
   المكودي مقصورة شرح - 
   الشعراء أمراؤنا - 
   المغرب تاريخ إلى مدخل - 
   الفكر واحة - 
   الشمقمقية شرح - 
   الحديث المغربي ا,دب عن أحاديث - 
  شعرية لوحات - 

  
  

  ا�س�مية القيم مجال: ا	ولى الوحدة

 الرحمة دين �س�م: مكون النصوص

 عليه اهللا ص+ *مد نبينا أسماء ب% ومن الر!ة، دين أنه � اإلسالم بها يتسم ال� ا�اصة ا�لقية السمة إن
نَاكَ  َوَما(: فيه وجل عز اهللا قال فقد الر!ة، ن. اسم وسلم،

ْ
رَْسل

َ
  أ

َّ
َعالَِم%َ  رَْ!َةً  إِال

ْ
 وافتتاح). 107 اآلية. األنبياء سورة( ).لِل

 من آية ما غW X بالر!ة تعاV وصفه تكرر وقد. اRعQ هذا N ا�اصة دالMه L بالبسملة الكريم القرآن سور سائر
 هذه عظمة N العام اMعبX هذا فدل dء، c وسعت تعاV ر!ته أن الكريمات اآليات إحدى وأخ^ت ا\كيم، ا]كر

: تعاV قوL و� القرآن W آية أرo إنها العلماء يقول أخرى آية وثم الmئنات، lميع اMعلق عموم من iا وما ، الصفة
ينَ  ِعبَاِدَي  يَا قُْل ( ِ

َّ
فُوا ا] َrْ

َ
نُفِسِهمْ  Nََ  أ

َ
  أ

َ
uَ  رَّْ!َةِ  ِمن َيْقنَُطوا ال vَ  إِنَّ  اهللا نُوَب  َفْغِفرُ  اهللا يًعا اُ]ّ ِzَ  َُغُفورُ  ُهوَ  إِنَّه

ْ
.  )الرَِّحيمُ  ال

 مغفرة W للجميع الرجاء أبواب وفتحت استثناء، بدون والعا~ اRطيع خاطبت فإنها وفعال). 53: اآلية.  الزمر سورة(
: ا�ليغ% الوصف% بهذين ختمت ح% اMأكيد أدوات lميع ذلك وأكدت الضعفاء، لعباده تعاV منه ر!ة ا]نوب، zيع

َغُفورُ 
ْ
ءٍ  cَُّ  وَِسَعْت  َورَْ!َِ� ” الكريمة اآلية يطابق ما ا�بوية السنة W جاء وقد .الرَِّحيمُ  ال  اهللا ص+ قوL هو وذلك “َ�ْ

ا تعاV اهللا إن(: وسلم عليه َق  َخلََق  لََمّ
ْ
َل

ْ
 تعاV اهللا إن( آخر، حديث و�. ) َغَضِ.  َيْغِلُب  رَْ!َِ�  أنَّ  َغْفِسهِ  Nََ   َكتََب  ا�

ْمَسَك  ُجزٍْء، ِمائَةَ  W الرَّْ!َةَ  َجَعَل 
َ
نَْزَل  ُجزًْءا، َوتِْسِع%َ  َعةً تِسْ  ِعنَْدهُ  فَأ

َ
رِْض  ِ�  َوأ

َ
ُزْءِ  َذلَِك  فَِمنْ  َواِحًدا، ُجزًْءا األ

ْ
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ُق،
ْ
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ْ
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ْ
َها َقنْ  َحافَِرَها ال ِ

َ
نْ  َخْشيَةَ  َو�

َ
 ).تُِصيبَهُ  أ

 روي ما ا�بوية السنة W ذلك N ا�Rوبة األمثلة ومن. وا\يوان اإلنسان تشمل ف� dء، c بالر!ة الكريم القرآن عم وقد
ّ  Nََ  قَِدمَ (: عنه اهللا ر  ا�طاب بن عمر عن ِ.ِ

َ¡  َصَ+ّ  ا�َّ ، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللا ةٌ  فَإَِذا َسْ.ٌ
َ
َلب اْمَرأ ْ.ِ  Wِ  َصِبيًّا وََجَدْت  فإَِذا تس¤، ثَْديَها £َ
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ْ
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َا َفَقاَل  َوأ

َ
َ¡  َصَ+ّ  ا�َِّ.ُّ  � تََرْونَ : "وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللا
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َهابِ  َهِذهِ  ِمنْ  بِِعبَاِدهِ  أ ِ
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  .) َو�

 إزاء ا\ياة W وت¬فاتهم وا�ماعية، الفردية عالقاتهم ينظم خلقيا وميثاقا iم شعارا ªتخذوها الر!ة إV أهله د¨ فاإلسالم
  .اRخلوقات وzيع ا�اس

 1959 أبريل 7 ع.  بعدها وما 109:  ص – ا\ق دعوة ¯لة – ) اإلسالم نظر W اإلسعاف( كنون اهللا لعبد مقال عن



  
  

  :واستكشافه النص م(حظة
  :العنوان

 العنوان ويدل. )الرحمة دين( فيإضا والثاني ،)دين ا^سYم( إسنادي: ا,ول: ومركبين كلمات ثYث من يتألف
  .الرحمة صفة وھي ا^سYمي الدين تميز صفة على

  :النص بداية
 بصفة يتميز ا^سYم( معناه إلى وتشير) الرحمة+دين+ا^سYم( ألفاظه تتضمن ,نھا العنوان مع تنسجم

  .)الرحمة
  :النص نھاية
 في الكاتب رغبة على يدل مما ذاتھا، ,لفاظا على تشتمل ,نھا النص بداية ومع العنوان مع بدورھا تنسجم

 الرحمة إلى ا^سYم دعوة من الغاية النص نھاية وتضيف. الرحمة صفة وھي لmسYم المميزة الصفة ھذه على التأكيد
  .أخرى جھة من المخلوقات سائر وبين وبينھم جھة من الناس بين العYقات ينظم خلقيا شعرا اتخاذه وھي

  :النص نوعية
  .إسYمي بعد ذات تفسيرية مقالة

  :النص فھم
  :اللغوي ا1يضاح

  .به وتشبث به ارتبط الشخص أو بالشيء تعلق مصدر: التعلق �
  .ابنھا تلقي أن: والمراد رماه،: الشيء طرح من من فاعل اسم: طارحة �
 .والواضحين الفصحين: البليغين �

  :المحورية الفكرة
  .ا^سYمي الدين به يتميز أساسي مبدأ الرحمة

  :النص تحليل
  :ا8ساسية ا8فكار

o م تميزYالرحمة بنبي وسلم عليه هللا صلى تسميته ذلك مظاھر ومن بالرحمة، ا^س.  
o الذنوب وجميع الكائنات لجميع تعالى رحمته شمولية.  
o تعالى برحمته اقتداء بينھم التراحم إلى المسلمين وسلم عليه هللا صلى الرسول دعوة.  
o م دعوةYللعيش وأسلوبا نمطا الرحمة تخاذا إلى الناس ا^س.  

  :ا1س(مي الدين في الرحمة مظاھر
  المخلوقات سائر عند  الكريم القرآن في  وسلم عليه هللا صلى الرسول عند  تعالى هللا عند

 تعالى وصفه تكرر -
   آية غير ما في بالرحمة

 تعالى هللا رحمة - 
   شيء كل وسعت

 لجميع تعالى مغفرته - 
   الذنوب

 تغلب تعالى هرحمت - 
   غضبه

 في الرحمة جعله - 
  …جزء مائة

 وسلم عليه هللا صلى تسميته -
  .الرحمة نبي باسم

 سور سائر افتتاح -
  بالبسملة الكريم القرآن

 ترفع التي الفرس -
 خشية ولدھا عن حافرھا

   تصيبه أن
 في المرضعة المرأة - 

  السبي

  
  
  



  
  :النص بناء

 قدم ثم بالرحمة، ا^سYم وصف حيث الخاص، إلى العام من في انتقل استقرائيا جامنھ مقالته بناء في الكاتب اعتمد
  .ا^سYم في الرحمة لھذه ومظاھر أمثلة ذلك بعد

  :والتقويم التركيب
 ا^سYم في الرحمة وتتخذ الناس، بين العYقات لتنظيم أساسي ومبدأ ا^سYمي للدين مميزة صفة الرحمة

  :تتجلى متعددة مظاھر
  .المخلوقات لسائر والشاملة الواسعة هللا حمةر في �
  .الرحمة بنبي سمي الذي الكريم رسوله في �
  .بالبسملة سوره سائر المفتوحة الكريم القرآن في �
 .رحمته من تعالى هللا ألھما بما عليھا وتحن صغارھا على تعطف التي المخلوقات سائر عند �

  :علىالكاتب اعتمد ا,سلوب مستوى على
 بجميع ذلك أكدت – الخلقية، السمة إن: قبيل من عبارات وفي الرحمة، لفظة تكرار في ويتجلى: التوكيد أسلوب �

  …التوكيد أدوات
  .النبوية السنة ومن الكريم القرآن من استشھادات الكاتب وظف حيث: ا}ستشھاد �


