
في األدب - صلى اهلل عليه وسلم-شخصية محمد" تقرير خاص بالملتقى الوطني الرابع حول 
 ."العربي واألدب الغربي

تعّددت ادلداخالت وتنّوعت، لكّنها أمجعت بأكملها على عظمة الشخصية اّليت تناوذلا 
يف األدب العريب - صلى اهلل عليو وسلم-شخصية زلمد" ادللتقى الوطين الرابع ادلوسوم 

 .م2018 ديسمرب 03/ىـ1440 ربيع األول 26اّلذي أقيم يوم االثنٌن ." واألدب الغريب

شخصية أذلمت الكثًن من الشعراء بصفاهتا اخلَلقية وفضائلها اخلُلقية، فانطلقوا يسجلون ما 
صلوات اهلل عليو -جادت بو قرائحهم، حيذوىم يف ذلك حّبهم اجلّم للرسول الكرمي

وكان ادللتقى ساحنة لعرض بعض تلك القصائد الغرّاء اّليت تغّنت بالشمائل -  وسالمو
فبعد أن  افتتح أشغال ادللتقى عميد الكلية السيد بومدين .احملمدية عرب سلتلف العصور

زلمد مرتاض مداخلتو . د.د زلمد طول، ليلقي أ.كروم، انطلقت اجللسة األوىل برئاسة أ
. د.مثّ تلتها مداخلة أ." االشتياق و االحرتاق يف ادلدائح النبوية للقاضي عياض"ادلوسومة 

خلضر العريب .د.وبعدىا مداخلة أ."  مجالية ادلدائح النبوية يف رحلة ادلقري"زلمد زمري
وتناول األستاذ زلمد موسى ." الصورة احملمدية يف ادلدائح النبوية يف الشعر اجلزائري" بعنوان

وحتدث األستاذ أمحد ." الشخصية احملمدية بٌن ادلديح والرثاء"حبيب من جامعة معسكر 
 ."يف بديعية الشقراطيسي-صلى اهلل عليو وسلم-مشائل الرسول زلمد"طول عن 

ىي األخرى، - عبد القادر بن عزّة . د.اّليت ترأسها أ-وتنّوعت موضوعات اجللسة الثانية 
جتليات صورة " حيث افتتحها األستاذ يوسف سعداين من جامعة سيدي بلعباس مبوضوعو 

و تلتها زلاضرة األستاذ عبد ." يف شعر أمحد سحنون- صلى اهلل عليو وسلم-الرسول
داللة ألفاظ النيب يف بنات سعاد أمام الفصاحة "القادر بن فطة من جامعة معسكر بعنوان 

صدى ذكرى ادلولد النبوي لدى "عمر ديدوح مداخلتو للحديث عن . د.و خّص أ." النبوية
أّما األستاذ بن عمرو بوخضرة من كلية العلوم اإلنسانية فتّحدث ."الشعراء العرب ادلسيحيٌن



ووقفت األستاذة  مسيشة بن مداح ." طو ويس يف تأويالت ميشال فالسون"عن  سوريت 
لتعود طالبة الدكتوراه، ." طبيعة شعر ادلولديات عند أيب موسى محو الثاين الزياين"على 

صلى اهلل عليو -فاطمة ىاليل، باحلضور إىل كتابات ادلستشرقٌن حول شخص الرسول
 ."السًنة النبوية يف األدب الغريب"يف مداخلة بعنوان - وسلم

" عبد القادر شريف بن موسى، وكان عنوان أّول زلاضرة فيها . د.و ترأس اجللسة الثالثة أ
من ." قراءة يف مناذج سلتارة. حضور احلقيقة احملمدية  يف الرتاث األديب ادلوريسكي األندلسي

أّما األستاذ ناصر بلخيرت فقد خّص مداخلتو للحديث .تقدمي األستاذ ىشام بن سنوسي
ووقفت األستاذة حليمة بن عزوز ." بالغة أوصاف النيب يف الشعر اجلزائري ادللحون" عن 

شهادة األدباء والفالسفة الغربيٌن يف " عند آراء الغربيٌن حول شخص الرسول يف زلاضرهتا
 -"صلى اهلل عليو وسلم-شخص زلمد

قصيدة ادلدح النبوي " وختم اجللسة كل من طالب الدكتوراه لعدودي أيوب مبحاضرتو 
و الطالبة فايزة ." اجلزائرية احلديثة، ادلعىن وادلبىن، دالية زلمد العيد آل خليفة أمنوذجا

أبو زيد الفازازي .ىـ7شعر ادلديح يف األندلس خالل القرن " رلاىدي مبداخلة عنواهنا 
صلى –ابن أيب حجلة التلمساين يف مدح الرسول " مثّ شهرزاد بن عدلة مبوضوع ." أمنوذجا

 -"اهلل عليو وسلم

كان ىذا فيض من غيض تلك الفسيفساء الغّناء  اّليت تفّتقت بالثناء على الشمائل 
 . احملمدية وأبدعت يف وصف األنوار النبوية

 



 

 



 

 



 

 

 


