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  أثر التقديم والتأخري يف املعنى عند النحوينيأثر التقديم والتأخري يف املعنى عند النحويني

 : ملخص البحث

ايتكديِٜ ٚايتدد يفرل ل ايهدديّ   ٜدداط ا ت الددا  ل ايدٓفِ ٚايتدد يٝـا ؾددا تهًِ   ددا ٜكدديّ        

ٜٚؤيفا يٝفٗا َع٢ّٓ ل ْؿش٘   ميهٔ إٔ ٜفٗا  ذا جا٤ بايهيّ  ًد٢ ألدً٘ طٕٚ دكديِٜ أٚ    

يراسدد١ يتدد ر ألددا ايتكدديِٜ ٚايتدد يفرل ل ا عٓدد٢  ٓددي ايٓرددٜٛر    ددد يفرلا يدداا جددا٤ا ٖدداٙ اي 

 ايكيا٢َ ٚاحمليلر .

ٕٖ ايكدديَا٤ قددي ذ دداٚا  ٓدداٜتِٗ        ٚ ًدد٢ َددا يًتكدديِٜ ٚايتدد يفرل َددٔ ألددا ل ا عٓدد٢ ظبددي أ

ٕٖ ذنداٙ أٖدِ  ا             بٗاا ٚندإ  ُديدِٗ ل بٝدإ سد ت ايتكديِٜ قدٛشلِ م قلدياّ يًعٓاٜد١ بد٘ا ٚأ

كدداٖا ازباجدداْٞ ايدداٟ ٜعددٛط يدد٘ ايؿطددٌ اأندددل ل انتظدداف أسدداار      ىل إٔ جددا٤   ددي اي

 ايتكيِٜ ٚايت يفرل .

ٚقدي دت عدا اييراسد١ رداٖا٠ ايتكديِٜ ٚايتدد يفرل  ٓدي ايكديَا٤ ل لٓاٜدا نتد ِٗ ٚبٝٓددا              

 دؿاٚا ؾُِٗٗ شلا .

ٚبٝٓا إٔ طراس١ ايتكيِٜ ٚايت يفرل مما ٜعر  ٢ً ؾٗدِ بعدأ أسداار ايكدالٕ ايهداِٜ ٚبٝدإ       

 ا يفيؾا  آلرا٤ بعأ احمليلر ايأٜ ٜٓهإٚ ألا ايتكيِٜ ٚايت يفرل ل ا ع٢ٓ .َعاْٝ٘

نُا أٚضرا َٛقع ايتكيِٜ ٚايت يفرل ل ايٓفا١ٜ ايتر١ًٜٝٛ ايتٛيٝي١ٜ اسبيٜث١ إٔ     

 ي٘ ألاا  ل ا ع٢ٓ ايي يٞ يًح١ًُ.

 : منت البحث

تهًِ إٔ ٜٓطل بٗا طؾع١ َٔ ا شًِ ب٘ إٔ ايهيّ ٜت يـ َٔ نًُاا   ٜشتطٝع ا       

ٚاذي٠ا ٚياا  بٓي  ٓي ايتهًِ إٔ ٜكيّ بعط٘ ٜٚؤيفا بعط٘ اآليفاا ٜٚهتٌُ ا ع٢ٓ ذر 

د يفا ايه١ًُ َهاْٗا ل ازب١ًُا ٚقي د يفا ايه١ًُ َٛضعٗا األًٞ ل ايذلنٝتا ن ٕ 

 خلا  ٜتًٛ ايؿا ٌ ؾعً٘ا أٚ ٜكع ا ؿعٍٛ ب٘ بعي ايؿعٌ ٚايؿا ٌا أٚ ٜش ل ا  تيأ يفدلٙ ...

ُٝكٖيّ َا ذك٘ ايت يفرل ٚؾكا   ا اقتطت٘ قٛا ي  ُٜعيٍ  ٔ ٖاا ايذلنٝت األًٞا ؾ ٚقي 

ايًػ١ يػاض َعٟٓٛ ٜاٜيٙ ا تهًِ; إٔ ايٓارِ أٍٚ َا ٜادت ا عاْٞ ل ْؿش٘ا ٜٚعٌُ 

ٚأَا ْفِ ايهًِ ؾًٝص اأَا $ ؾهاٙ ؾٝٗا يتٓشٝل ط يتٗاا ٜكٍٛ   ي ايكاٖا ازباجاْٞ : 
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ْو دكتؿٞ ل ْفُٗا للار ا عاْٞ ٚداد ٗا  ٢ً ذشت دادٝت ا عاْٞ ل ؾٝ٘ نايو; أ

ؾإذا ٚجت  ع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ أٚ   ل ايٓؿص ٚجت يًؿظ $ ا ٜٚكٍٛ ل َٛضع ليفا : 1#ايٓؿص 

 . 2#ايياٍ  ًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ َثً٘ أٚ  ل ايٓطل 

ٕٛ ٚا ؿشإٚ ؾا ع٢ٓ  ذا نإ َكيَا ل ايٓؿص دكٓيّ ل ازب١ًُا ٚقي اْدل٣ اي يغٝ    

ي ٝإ َعاْٞ ايتكيِٜ ٚايت يفرل ٚأغااض٘ا نُا  اجل ايٓرٜٕٛٛ أٜطا ٖاٙ ايكط١ٝ 

 ٚأٚيٖٛا  ٓاٜتِٗ .

 أثر التقديم والتأخري عند القدماء :

ٖد ا ٜكٍٛ 175َٔ أٚا٥ٌ َٔ ذنا ايتكيِٜ ٚايت يفرل اشبًٌٝ بٔ أمحي ايؿااٖٝيٟ م     

٘ ٜشتك ح إٔ ٜكٍٛ " قا٥ِ زٜي" ٚذاى  ذا مل ز ِ اشبًٌٝ أْ$ سٝ ٜٛ٘ ل باب ما بتيا٤ : 

ٝاي ٚذيو قٛيو :  دبعٌ قا٥ُا  َكيَا  َ ٓٝا   ٢ً ا  تيأ .. ٖٚاا ايتكيِٜ  ابٞ ج

ََظ٤ْٛٓ َٔ ٜظٓؤى ا ؾايتكيِٜ  ٓي اشبًٌٝ ٖٛ  ٢ً ١ْٝ ايت يفرلا  ذ ٜ ك٢ 3#متُٝٞ أْاا ٚ

ٕ دكيِٜ اشبدل ل قٛيٓا ا كٖيّ  ٢ً ذهُ٘ اياٟ نإ  ًٝ٘ ق ٌ ايتكيِٜا ٜٚا٣ اشبًٌٝ أ

" قا٥ِ زٜي" ٜ ك٢ يفدلا ا نُا ل دكيِٜ ا ؿعٍٛ  ٢ً ايؿا ٌ . ٖاا ٖٛ َااط اشبًٌٝ َٚٔ 

َٓا إٔ ٜؤطٟ  ىل ي صا نُا ل دكيِٜ $ غرل َاا ا٠ ذيو ٜ  ح ايهيّ ق ٝرا   أْ٘  

ا ؿعٍٛ ذر ٜ  ح ؾا ي  أٚ ٜؤطٟ  ىل احملاٍا نُا ل دكيِٜ اشبدل ذٝث ؽبدل  ٔ 

 . 4#يٓها٠ با عاؾ١ ا

ؾايتكيِٜ ٚايت يفرل  ٓي اشبًٌٝ مل ٜهٔ    ل لٛرد٘ ايٝشرل٠ا ٚذناٙ ي٘ َا ٖٛ          

 َيذف١ أسًٛب١ٝ رلٖا  ٓي طراست٘ يًذلانٝت ايٓر١ٜٛ ل أسايٝت ايًػ١ ايعاب١ٝ.

                                      
 . 40ط ٥ٌ اإل حاز :  1
 . 43بل : ا اجع ايشا 2
 . 2/127ايهتاب :  3
 . 58ألا ايٓرا٠ ل اي رث اي يغٞ :  4
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ٖد  ٚيهٔ َٔ غرل إٔ 182َٚٔ ايأٜ دعاضٛا يًتكيِٜ ٚايت يفرل ْٜٛص بٔ ذ ٝتم ا     

 ٢ً سٓاٙ اي يغٞا ٚقي ذناٙ ل َعاض ذيٜث٘  ٔ جٛاب ايظاط بعي ا ستؿٗاّا ٜكـ 

 . 5#أ ٕ د دين لدٝوا باياؾعا ٖٛ ل ١ْٝ ايتكيِٜ ٜٚكيارٙ : لدٝو  ٕ د دين $ ؾٗٛ ٜكٍٛ: 

ٖد   ؾٗٛ َٔ أٚا٥ٌ َٔ يؿا اأْفار  ىل َع٢ٓ ايتكيِٜ ٚايت يفرل ٚسٓاٙ 180أَا سٝ ٜٛ٘م    

ؾإٕ قٖيَا ا ؿعٍٛ $ باب ايؿا ٌ اياٟ ٜتعياٙ ؾعً٘  ىل َؿعٍٛ   : اي يغٞا ٜكٍٛ ل م 

ٚأيفاا ايؿا ٌ جا٣ ايًؿظ نُا جا٣ ل اأٍٚا ٚذيو قٛيو : ضاب زٜياّ    ُي اهلل ; 

َُكيَا ا ٚمل داط إٔ دظػٌ ايؿعٌ ب ٍٚ َٓ٘ا ٚ ٕ  أْو   ا أرطا ب٘ َؤيفاا َا أرطا ب٘ 

ٝٓي  نإ َؤيفاا  ل ايًؿظا ؾُٔ لِٓ  نإ ذٓي ايًؿظ إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ َكيَاا ٖٚٛ  ابٞ ج

نثرلا ن ِْٗ   ا ٜكيَٕٛ اياٟ بٝاْ٘ أِٖا ِٖٚ ب ٝاْ٘ أ ٢ٓا ٚ ٕ نإ مجٝعا  

 .6#ُٜٗاِْٗ ٜٚعٓٝاِْٗ 

ؾايتكيِٜ  ٓي سٝ ٜٛ٘   ا ٜهٕٛ يًعٓا١ٜ ٚا ٖتُاّ با كٓيّا سٛا٤ دكيّ ا ؿعٍٛ ب٘     

  ٢ً ايؿا ٌ أّ  ٢ً ايؿعٌ ٚايؿا ٌ َعا  .

نُا ٜهٕٛ ايتكيِٜ  ٓيٙ يًعٓا١ٜ با كيّ ل م باب نشا  ا َٚا ٜٓ ت َؿعٛير يٝص    

ٚ ٕ ط٦ا قيَا ٚأيفااا ؾكًا : نلشٞ ايثَٛب $ ألًُٗا َ تيأ  ٚيفدلا ا ٜكٍٛ سٝ ٜٛ٘ : 

ٍَ   ُي اهللا نُا قًا : ضاب زٜيا    ُي اهلل ؾاأَُا ل ٖاا نً٘ ل  زْٜيا ٚأل طٞ ا ا

 . 7#ايؿا ٌ 

َُخٖاْد  ٢ً ٖاا ا ع٢ٓ أٜطا : ٚ ذ    ٚايتكيِٜ ٖٗٓا ٚايت يفرل ل َا $ ا قليّ ايفاف ؾٗٛ 

ٜهٕٛ راؾا  أٚ ٜهٕٛ ازلا ل ايعٓا١ٜ ٚا ٖتُاّا َثً٘ َا ذناُا يو ل باب ايؿا ٌ 

 . 8#ٚا ؿعٍٛا ٚمجٝع َا ذناا يو َٔ ايتكيِٜ ٚايت يفرل 

ٚايت يفرل غرل اياٟ ذنا َٔ ٜٚٓتكٌ سٝ ٜٛ٘  ىل سا بيغٞ ليفا ٜش  ٘ ايتكيِٜ    

ؾإذا بٓٝا $ ايعٓا١ٜ ٚا ٖتُاّا ٖٚٛ  ؾاط٠ ا خالت ايتٓ ٝ٘ا ؾٗٛ ٜكٍٛ ل ٖاا اي يط : 

ايؿعٌ  ٢ً ا سِ قًا : زٜي ضابت٘ا ؾًزَت٘ اشلا٤ا ٚ  ا داٜي بكٛيو َ ين  ًٝ٘ ايؿعٌ 

                                      
 . 782/ 3  ااب ايكالٕ ا ٓشٛب يًزجاد :  5
 . 1/34ايهتاب :  6
 . 42/ 1ا اجع ايشابل :  7
 .  1/56ا اجع ايشابل :  8
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ُبين  ٢ً أْ٘ ل َٛضع م َٓطًل   ذا قًا :   ي اهلل َٓطًْلا ؾٗٛ ل َٛضع ٖاا اياٟ 

اأٍٚا ٚاردؿع ب٘ا ؾإ ا قًا   ي اهلل ؾٓش ت٘ م ؾٓ ٗت٘   ي٘ا لِ بٓٝا  ًٝ٘ ايؿعٌ ٚرؾعت٘ 

 . 9#با بتيا٤ 

ٚ ٕ نإ ايتكيِٜ نُا ذنا سٝ ٜٛ٘ ٜ دٞ يشا بيغٞ ٚسبشٔ ايٓفِ ؾإْ٘ قي ٜهٕٛ     

ًُٕٛ ق ح ٚؼبت$  ٓيٙ س  ا  ل ق ح ايهيّا ٚ ٕ نإ َٛاؾكا  يكٛا ي ايٓرٛ ؾٗٛ ٜكٍٛ : 

ايهيّ ذت٢ ٜطعٛٙ ل غرل َٛضع٘ا أْ٘ َشتكِٝ يٝص ؾٝ٘ ْكأا ؾُٔ ذيو قٍٛ  ُا 

 بٔ أبٞ ربٝع١ : 

ُّ َٜيٚ ٍِ ايٗ يٚٔط  ٍْ  ٢ً لٛ َُّا           ٚلا  10َلَيِطٔا ؾ ْلْٛئا ايٗ يَٚط َٚق

ٌٖ َا ٜيّٚ ٚلاٍ   . 11#ٚ  ا ايهيّ : ٚق

ىل  يق١ ايتكيِٜ ٚايت يفرل باشلُز٠ا ؾٗٛ ٚل اسبيٜث  ٔ ُٖز٠ ا ستؿٗاّ ٜظرل      

ٜشترشٔ إٔ ًٜٞ ا شؤٍٚ  ٓ٘ اشلُز٠ ٜٚكيّ  ٢ً ايؿعٌا ؾؿٞ باب م أّ  ذا ايهيّ بٗا 

ٚذيو قٛيو : أزْٜي  ٓيى أّ  ُْاٚا ٚأزٜيا  يكَٝا أّ $ مبٓزي١ أُٜٗا ٚأِٜٗ  ا ٜكٍٛ : 

ٕٖ  ٓيٙ أذيُٖا...ٚا ًِ أْو  ذا َُٖيٍع أ أرطا ٖاا ا ع٢ٓ ؾتكيِٜ ا سِ  بظاا  ؟ ؾ ْا اآلٕ 

ُٔا أْو   دش ي٘  ٔ ايَُّك٢ا ٚ  ا دش ي٘  ٔ أذي ا زلر   ديرٟ أُٜٗا ٖٛا  أذش

ٟٗ ا زلر  ٓيٙا ٚجعًا ا سِ اأيفرل  ؾ يأا با سِ أْو دك ي ق َي إٔ ٜ ر يو أ

 ُاا  نإ  يٜي  يألٍٚا ٚلار اياٟ   دش ٍ  ٓ٘ بُٝٓٗاا ٚيٛ قًا : أيكَٝا زٜيا  أّ 

جا٥زا  ذشٓا  .. ٚ  ا نإ دكيِٜ ا سِ ٖٗٓا أذشٔ ٚمل ػبز اآليفاا    إٔ ٜهٕٛ َؤيفاا ا 

 . 12#أْ٘ ق ي أذي ا زلر ؾ يأ ب ذيُٖا 

ٚمل ٜهتـ سٝ ٜٛ٘ بايو بٌ ٜشتطاط يٝٛضح يٓا سا دكيِٜ ايؿعٌ بعي ُٖز٠     

ٌ جا٥ز ذشٔ  ٓي سٝ ٜٛ٘ ا ستؿٗاّ َٚا ٜتٛيي  ٓ٘ َٔ َعإ  ٓي ايتكيِٜ ٚد يفرل ايؿع

ٕٖ دكيِٜ ايؿعٌ أٚىل ٚأؾطٌ ٚ ٕ نإ د يفرل ايؿعٌ   ذا نإ ٖٛ ا شؤٍٚ  ٓ٘ا غرل أ

                                      
 . 1/81ا اجع ايشابل :  9

/ 1ا ٚاشبزا١ْ : 107/ 2ا ٚاييرر ايًٛاَع : 1660/ 4ح سكط ايزْي ا َٔ ايطٌٜٛا َٚٓشٛب يًُاار اأسيٟ ل طا376اييٜٛإ :  10

245 . 
 . 1/31ايهتاب :  11
 . 170-3/169ا اجع ايشابل :  12



 

 

  

 هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 53

  أثر التقدين والتأدير في الوعنى عند النحويينأثر التقدين والتأدير في الوعنى عند النحويين     لطفي عور بن الشيخ أبوبكر                                                  

 والعولبدولة الكويت

 م1024 هارس(  7الوجلد )  ثانيالالعدد 

ؾتكٍٛ أضابا زٜيا  أّ قتًَت٘ ؾاي ي٤ بايؿعٌ ٖٗٓا أذشٔا أْو $ ا شؤٍٚ  ٓ٘ ذشٓا : 

  ا دش ٍ  ٔ أذيُٖا   ديرٟ أُٜٗا نإ ٚ  دش ٍ  ٔ َٛضع أذيُٖاا ؾاي ي٤ 

ِٖ ؾُٝا ذناْا أذشٔبايؿعٌ ٖٗ  .13#ٓا أذشٔ نُا نإ اي ي٤ با سِ َل

دكٍٛ أيكٝا زٜيا  أٚ  ُاا  أٚ يفاييا  ... ٚا ًِ أْو $ لِ ٜكٍٛ سٝ ٜٛ٘ ل باب م أٚ   :    

ِٔ ٚقع ٚيٛ قًا ذا أرطا ٖاا ا ع٢ٓ ؾت يفرل ا سِ أذشٔ; أْٖو   ا  : دش ٍ  ٔ ايؿعٌ مَب

ٚأزْٜي  ٓيى ٚ ُاٚ أٚ يفايْي نإ ٖاا ل ازبٛاز ٚاسبشٔ  أزٜيا  يكٝا أٚ  ُاا  أٚ يفاييا ا

 . 14#مبٓزي١ د يفرل ا سِ  ذا أرطا َع٢ٓ أُٜٗا

ؾٛاضح  ذٕ نٝـ ٜؿام سٝ ٜٛ٘ ل ايتكيِٜ ٚايت يفرل بعي اشلُز٠ا  ذ ٜهٕٛ ا شؤٍٚ     

  ٓ٘ ٖٛ اياٟ ٜ دٞ بعيٖا .

ٚايت يفرلا ٜٚ يٚ يٓا ٖاٙ ٖٞ أِٖ ا يذفاا اييت ذناٖا سٝ ٜٛ٘ خب ٛص ايتكيِٜ      

إٔ سٝ ٜٛ٘ َا نإ ٜك ي ل ذيو إٔ ًٜؿا اأْفار  ىل بيغ١ ايتكيِٜ ٚايت يفرل أٚ 

بك١ٝ ايؿٕٓٛ اي يغ١ٝ اأيفا٣ا   ا ٖٞ َيذفاا ذناٖا ل نتاب٘ طٕٚ إٔ ٜك ي  ىل 

ذيو ق يا . ؾكي نإ ُٖ٘ ايٛقٛف  ٢ً ْفِ ايهيّ ٚد يٝؿ٘ ٚدعٗاف َٛالٔ اسبشٔ 

 ٚايك ح ؾٝ٘.

أس ك١ٝ سٝ ٜٛ٘ بٛضع نثرل َٔ اإلطاراا اييت $ ٚذٖت قشِ َٔ احمليلر  ىل :     

دظهٌ َعفِ أبٛاب  ًِ ا عاْٞا ٚنثرل َٔ أبٛاب  ًِ اي ٝإا ٚلٛردر َٔ ضبشٓاا 

ٕٖ سٝ ٜٛ٘ قي أسِٗ  سٗاَا  ؾا ي  ل  اي يٜع ْٚفٔ أْٓا ْهٕٛ مبٓ ٣  ٔ ا دٗاّ  ذا قًٓا  

٢ أْٞ مل أجي ل ٖاا اياأٟ َا ٜي ٛ  ىل ا ل٦ُٓإ  يٝ٘ا إٔ .  15ً#ٚضع  ًِ ا عاْٞ 

سٝ ٜٛ٘ َا نإ يٝك ي ل ذيو س٣ٛ  ًِ ايٓرٛ ٚايتعاف  ٢ً ٚاقع يػ١ ايعابا ٚأجي 

ٕٓ سٝ ٜٛ٘ مل ٜهٔ    ٚاذيا  $ ْؿشٞ أقـ َع قٍٛ ايينتٛر أمحي َطًٛب  ٓيَا قاٍ :   

ج١ أٚ يعٌ سٝ ٜٛ٘  ٓيَا ْثا َٔ ايأٜ ذناٚا بعأ َشا٥ٌ اي يغ١ ب ٛردٗا ايشاذ

                                      
 3/171ايهتاب :  13
 .179ا اجع ايشابل :  14
 . 129ألا ايٓرا٠ ل اي رث اي يغٞ :  15
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ٖاٙ ا شا٥ٌ مل ٜك ي  ىل  ًِ غرل ايٓرٛا ٚمل َٜا  ًُا  يفالا  ٖٛ  ًِ اي يغ١ أٚ أذي 

 .16#ؾْٓٛٗا ايثيل١ 

ؾايتكيِٜ ٚايت يفرل َا ٖٛ    أسًٛب َٔ أسايٝت ايتع رل ل ايًػ١ ايعاب١ٝ ْكً٘      

 17سٝ ٜٛ٘ ي ٝإ ألاٙ ٚأُٖٝت٘ ٚايتٓ ٝ٘  ًٝ٘.

ٖد   ايتكيِٜ ٚايت يفرل ل باب م طحا ١ ايعاب١ٝ   َا ػبٛز 395حبث ابٔ جين م ٚقي     

ًٗٓ٘ ا ضطاار ا ٚقي ٚاؾل ايٓرٜٛر متاَا  18َٓ٘ َٚا  ػبٛزا َٚا ٜك ً٘ ايكٝاضا َٚا ٜش

ل َعازبت٘ ٖاٙ ايكط١ٝ ل نتاب٘ اشب ا٥صا ؾًِ ٜتعٓي ايٓرٛ  ىل اي يغ١ا ؾ يفا 

ا ؿعٍٛ ب٘ ٚايفاف  ٢ً ايؿا ٌا ٚدكيميُٗا  ٢ً  ٜتريث  ُا ٜك ً٘ ايكٝاض نتكيِٜ

ايؿعٌا ٚنتكيِٜ ا شتث٢ٓ  ٢ً ا شتث٢ٓ َٓ٘ا ؾي ػبٛز ا شتث٢ٓ  ٢ً ايؿعٌ ايٓالت 

ي٘ عبٛ :"    زٜيا  قاّ ايكّٛ " إٔ ايكٝاض   ٜك ٌ ٖاا ايذلنٝتا ٚ ١ً ذيو َطار ١ 

ٛز دكيِٜ يفدل ا  تيأ  ٢ً ا ستثٓا٤ اي يٍا ؾاي يٍ   ٜتكيّ  ٢ً ا  يٍ َٓ٘ا نُا ػب

ا  تيأا ٚيفدل نإ ٚأيفٛادٗا  ٢ً أزلا٥ٗا ٚ ًٝٗا أٜطا ا ٚدكيِٜ ا ؿعٍٛ أجً٘  ٢ً 

ايؿعٌ ايٓالت ي٘ عبٛ:" لُعا  ل باى زردو " ل ذر   ػبٛز دكيِٜ ا ؿعٍٛ َع٘  ٢ً 

ك ح ايؿعٌ عبٛ:" ٚايطٝايش١َ جا٤ ايدلط " إٔ ايٛاٚ ٖٓا مبٓزي١ ٚاٚ ايعطـا ٖٚاا ٜ

نك ح " ٚزٜي قاّ  ُاٚ"ا نُا ٜك ح دكيِٜ ايتُٝٝزا ؾي ػبٝز " طرُا  دؿك ا" ٚ" اقا  

د   ا" ٚقاض ذيو  ٢ً ايؿا ٌ اياٟ   ػبٛز دكيمي٘  ٢ً ؾعً٘ ل َاٖت اي  اٜرا 

إٔ ايتُٝٝز ٖٛ ايؿا ٌ ل ا ع٢ٓا ٚ  ػبٛز نايو دكيِٜ ْا٥ت ايؿا ٌ  ٢ً ايؿعٌ 

ٚقي ٚضع ابٔ جين قا ي٠  ا١َ َؿاطٖا : أْ٘ يٝص ل اييْٝا  قٝاسا   ٢ً ايؿا ٌ أٜطا ا

َاؾٛع ػبٛز دكيمي٘  ٢ً راؾع٘ طبايؿا  ل ٖاا َاٖت ايهٛؾٝر ايأٜ أجازٚا دكيِٜ 

. ؾ َا يفدل ا  تيأ ؾًِ ٜتكيّ  ٓيٙ  ٢ً راؾع٘ا إٔ راؾع٘ يٝص ا  تيأ 19ايؿا ٌ  ٢ً ؾعً٘

عا ا ؾًِ ٜتكيّ اشبدل  ًُٝٗا َعا  ٚ  ا دكيّ ٚذيٙا   ا ايااؾع ي٘ ا  تيأ ٚا بتيا٤ مجٝ

                                      
 . 80اي يغ١  ٓي ايشهانٞ :  16
 . 16 -13ايهاِٜ :  ٜٓفا : ايتكيِٜ ٚايت يفرل ل ايكالٕ 17
 . 382/ 2ٜٓفا : اشب ا٥ص : 18
 . 757.َػين ايً ٝت:  615/ 2:  85ٜٓفا: اإلْ اف ل َشا٥ٌ اشبيف  أبٞ ايدلناا اأْ ارٟا ا ش ي١  19
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 ٢ً أذيُٖا ٖٚٛ ا  تيأا ٖٚاا   ٜٓتكأا ٜٚتابع ابٔ جين بٝإ َا ػبٛز َٚا   ػبٛز ل 

 .20ايتكيِٜ ٚايت يفرل

ٖٚٓا ْا٣ ابٔ جين ل ساطٙ ايتكيِٜ ايٛاجت ٚازبا٥زا مل ؽباد  ٔ قٛا ي ايٓرٛ     

ا ؾي ُٜٗ٘ نُا رأٜٓا    ايكٝاض ٚلرت٘ أٚ ضعؿ٘ يٝ ر يٓا ا ع٢ٓ اياٟ ٜؿٝيٙ ايتكيِٜ

أٚ ؾشاطٙا ٚبٝإ ايع١ًا ٚ  ٜتعي٣ ذيو  ىل حبث ا ع٢ٓ اياٟ ٜتر ٌ بايتكيِٜ 

 ٚايت يفرل .

بٌ  ٕ ايعٓا١ٜ ٚا ٖتُاّ بتكيِٜ ا ؿعٍٛ ب٘ اييت رلٖا سٝ ٜٛ٘ مل ٜ يفا بٗا ابٔ جين     

٤ رلٙ سٝ ٜٛ٘ ٚا تكيٙ قٛ   ٚيشٓا ْكًي ٚ  ا ٖٛ طٞ$ ٚ ٓيٙ رأٜا  رلٙ سٝ ٜٛ٘ا ؾكاٍ : 

سٝ ٜٛ٘ ٚ  غرلٙ شلاٙ ايع١ً ٚ  ل غرلٖاا ؾإٕ ازبٛاب ل ٖاا ذاضا  تٝي ٚاشبطت ؾٝ٘ 

 .21#أٜشا 

ٖد  يٝص يع١ً بيغ١ٝ 377ؾايتكيِٜ  ٓي ابٔ جين ٚأستاذٙ أبٞ  ًٞ ايؿارسٞ م    

اط ل َااٖ ِٗ نثا٠ ٚذيو إٔ ا ؿعٍٛ قي طاع  ٓيِٖ ٚال$ نا ٖتُاّ أٚ ايتٓ ٝ٘ 

ٕٖ دكيِٜ ا ؿعٍٛ  ٢ً ايؿا ٌ  دكيَ٘  ٢ً ايؿا ٌا ذت٢ ط ا ذيو أبا  ًٞ  ىل إٔ ٜكٍٛ  

ٕٖ دكيِٜ ايؿا ٌ قشِ أٜطا  قا٥ِ باأس٘ا ٚ ٕ نإ دكيِٜ ايؿا ٌ  قشِ قا٥ِ باأس٘ نُا أ

ٍَّوَ ِِْٓ عِجَبدِهِ ََِّّٔب َّخْشََ اٌ أنثاا ٚقي جا٤ ب٘ ا ستعُاٍ ٚاسعا ا عبٛ قٍٛ اهلل  ز ٚجٌ : 

ٚل نثرل َٔ طعا ايظعاا٤ ٚاأَا ل نثا٠ دكيِٜ  23 ؤٌَْيَبوُُُ اٌحَّىَبثُش22  ُٚ اٌْعٍََُّبءُ

ا ؿعٍٛ  ٢ً ايؿا ٌ ل ايكالٕ ٚؾ ٝح ايهيّ َتعامل غرل َشتٓها. ؾًُا نثا ٚطاع 

ا 24#ِذت٢  ْ٘  ذا أيفا ؾُٛضع٘ ايتكيٜ دكيِٜ ا ؿعٍٛ  ٢ً ايؿا ٌ نإ ا ٛضع ي٘

ٚ  دشتٓها ٖاا اياٟ لٛرد٘  $ٜٚظعا ابٔ جين إٔ نيَ٘ ٜ يٚ غاٜ ا  يًكارئ ؾٝكٍٛ : 

 .25#يو ٚ  ػبـ  ًٝوا ؾإْ٘ مما دك ً٘ ٖاٙ ايًػ١ ٚ  دعاؾ٘ ٚ  دت ٓظع٘ 

                                      
 . 390 -382/ 2ٜٓفا : ا اجع ايشابل :  20
 . 1/298اشب ا٥ص :  21
 . 28سٛر٠ ؾالا :  22
 .1سٛر٠ ايتهالا :  23
 . 1/297اشب ا٥ص : 24
 ا اجع ايشابل اي ؿر١ ْؿشٗا . 25
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ؾا ؿعٍٛ ب٘  ٓي ابٔ جين ٚأستاذٙ أبٞ  ًٞ ذٚ ط ٕ ل ازب١ًُ   ٜكٌ  ٔ ط ٕ     

ا ؿعٍٛ بيٍ ايؿا ٌ دتػرل لٛرد٘ قطعا ا ٜٚؿِٗ َٔ  ايؿا ٌا ٚ ٕ ايؿعٌ  ذا أسٓي  ىل

نيّ ابٔ جين إٔ ايعاب قي بٓا أؾعا    ٢ً ا ؿعٍٛ ب٘ طٕٚ ايؿا ٌ ٚيٛ بٓا ايؿعٌ  ٢ً 

 ايؿا ٌ مل ٜعٔط ا ع٢ٓ ا ااط.

ُٓ٘ ا ع٢ٓا ٜٚعٓٝ٘      ٚيهٔ ابٔ جين ل نتاب٘ م احملتشت   ٜٓٗخ ايٓٗخ اي يغٞ اياٟ ٜٗ

٘ا بعٝيا   ٔ ايكٝاض ٚايتعًٌٝ ٚذيو ْااٙ ل ذيٜث٘  ٔ دكيِٜ ا ؿعٍٛ ايتكيِٜ ٚبيغت

ب٘ا ؾإْ٘ ٜانز  ٢ً َع٢ٓ ايتكيِٜا ًٜٚح ل ايذلنٝز ذت٢ ٜكيّ يٓا نيَا  ؾ ي  ٜ ر 

ؾٝ٘ َي٣ ايعٓا١ٜ با ؿعٍٛ ب٘ا ٚؼبشٔ ٖٓا  ٜااط نيّ ابٔ جين ل ٖاٙ ايكط١ٝ  ٢ً 

ٚذيو إٔ ألٌ ٚضع ا ؿعٍٛ إٔ ٜهٕٛ ؾط١ً  ٜٓ ػٞ إٔ ٜعًِ َا أذناٙ ٖٓاا$ لٛي٘ : 

ٚبعي ايؿا ٌ " نطاب زْٜي  ُاا  " ؾإذا  ٓاِٖ ذنا ا ؿعٍٛ قيَٛٙ  ٢ً ايؿا ٌ ؾكايٛا: 

" ضاب  ُاا  زْٜي " ؾإٕ  زطاطا  ٓاٜتِٗ ب٘ قيَٛٙ  ٢ً ايؿعٌ ايٓالت ي٘ ؾكايٛا "  ُاا  

١ًا ٚدباٚزٚا ب٘ ذٓي نْٛ٘ ضاب زْٜي "ا ؾإٕ دفاٖاا ايعٓا١ٜ ب٘  كيٚٙ  ٢ً أْ٘ رٓب ازبُ

ؾط١ًا ؾكايٛا : "  ُْا ضاب٘ زْٜي " ؾحا٤ٚا ب٘ صب٦ٝا  ٜٓال نْٛ٘ ؾط١ًا لِ زاطٚا  ٢ً 

ْٚ ضاب زٜي" ؾراؾٛا ضُرلٙ ْٚٛٚٙا ٚمل ٜٓ  ٛٙ  ٢ً راٖا  ٖاٙ اياد ١ ؾكايٛا :"  ُا

أَاٙ رغ ١  ب٘  ٢ً لٛر٠ ايؿط١ًا ٚذباَٝا  يٓ  ٘ ايٓياٍ  ٢ً نٕٛ غرلٙ لاذت 

١ًُا لِ  ِْٗ مل ٜاضٛا ي٘ بٗاٙ ا ٓزي١ ذت٢ لاغٛا ايؿعٌ ي٘ ٚبٓٛٙ  ٢ً أْ٘ ازب

ْٚ" ؾالُِّاح   َُفٗاا  أٚ َطُاا ا ؾكايٛا:" ُضِاَب  ُا طب ٛص ب٘ا ٚأيػٛا ذنا ايؿا ٌ 

ذنا ايؿا ٌ اي ٓت١ا بٌ أسٓيٚا بعأ اأؾعاٍ  ىل ا ؿعٍٛ طٕٚ ايؿا ٌ اي ٓت١ا َثٌ قٛشلِ 

ٛيٛا : اََتَكَع٘ ناا ... ٖٚاا نً٘ ٜيٍ  ٢ً طي٠  ٓاٜتِٗ :"اَُتٔكع يْٛ٘ " ٚمل ٜك

بايؿط١ً; أْٗا دبعٌ ازب١ًُ دابع١ ل ا ع٢ٓ شلاا ذت٢  ْٗا  ذا مل دهٔ دابع١ شلاا ٚنإ 

ا ؿعٍٛ َكيَا  َٓ ٛبا ا ؾإْ٘   ٜعيّ طيٌٝ ايعٓا١ٜ ب٘ا ٖٚٛ دكيمي٘ ايًؿظ َٓ ٛبا ا 

 .26#٢ً ق٠ٛ ايعٓا١ٜ ب٘ ٖٚاٙ لٛر٠ اْت اب ايؿط١ًا ؾكٓيَ٘ يٝيٍ  

ٚدفٗا ق٠ٛ اسبح١  ٓي ابٔ جين ٚاضر١ ل ساا دكيِٜ ا ؿعٍٛ ب٘ا ؾايعٓا١ٜ  ٓي ابٔ    

 جين د يٚ ل أربع لٛر :

                                      
 . 66 -65: 1احملتشت  بٔ جين: د 26
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 اأٚىل : دكيِٜ ا ؿعٍٛ ب٘  ٢ً ايؿا ٌ ؾكط .

 ايثا١ْٝ: دكيمي٘ َٓ ٛبا   ٢ً ايؿعٌ .

 ايثايث١ : دكيمي٘ َاؾٛ ا   ٢ً ايؿعٌ .

َٞ ايؿعٌ  ٢ً أْ٘ طب ٛص با ؿعٍٛ ب٘  ٚمتثٌ اياابع١ : ٔٓ أق٣ٛ َاادت ايعٓا١ٜا ذر ُب

 شبًٛ ٖاا ايؿعٌ َٔ ايطُرل .

ؾابٔ جين ٜاطط ٖاٙ ايعٓا١ٜ ل َٛاضع طبتًؿ١ َٔ نتاب٘ ماحملتشت  يٝؤني َا     

ذٖت  يٝ٘ ل دكيِٜ ا ؿعٍٛ ب٘ ٚا ٖتُاّ ب٘ا ٚألا ذيو ل ا ع٢ٓا ذت٢  ٕ بٓا٤ ايؿعٌ 

َٚٔ طي٠ ق٠ٛ $ َفاٖا ٖاٙ ايعٓا١ٜ  ا شلاٙ اي ٝػ١ َٔ ق١ُٝ بيغ١ٝ :  يًُحٍٗٛ َٔ

ايعٓا١ٜ با ؿعٍٛ إٔ جا٤ٚا ب ؾعاٍ َشٓي٠  ىل ا ؿعٍٛا ٚمل ٜاناٚا ايؿا ٌ ألي ا ٖٚٞ 

ٔٓ زْٜي " ٚمل ٜكٛيٛا :" اََتَكَع٘ا ٚ   عبٛ قٛشلِ :" اَُتٔكع يٕٛ اياجٌ"ا " ٚاْكلٔطع ب٘ "ا " ُٚج

ٖٓ٘ا ٚشلاا ْفا٥اا ؾٗاا نإسٓاطِٖ ايؿعٌ  ىل ايؿا ٌ اي ٓت١ ل َا  ٜتعي٣ اَْكَطَع٘ ٚ  َج

. ؾا ؿعٍٛ ب٘ ل ٖاٙ اي ٝػ١ ٖٛ ا ك ٛط ٖٚٛ َٛضع 27#عبٛ: " قاّ ٚقعي جعؿا " 

ٟٓ  ٓ ا َٔ  ٓالا ازب١ًُ .  ا ٖتُاّ ٚايذلنٝزا ٜٚؿٛم ا ٖتُاّ ب٘ أ

     ٓٝ ١ ايتكيِٜ ٚألاٙ ل ا ع٢ٓ ذت٢ ذٖت ٚابٔ جين مل ٜكـ  ٓي ٖاا اسبي ل بٝإ أُٖ

 ىل إٔ  ٛط ايطُرل  ٢ً َت يفا يؿفا  ٚرد ١ ي٘ ألاٙ اي يغٞا ٚدًح   يٝ٘ ايعاب بٛاقع 

َٔ ذشٗا ايًػٟٛ ايشًِٝا ؾٗٛ   ٜا٣ ل ٖاا اأسًٛب طاٚذا  أٚ ضاٚر٠ طبايؿا  َٔ قاٍ 

ا ٚ ٛط ايطُرل  ٢ً . ؾا ؿعٍٛ ب٘  ذا قلياّ نإ ذيو يًعٓا١ٜ ٚا ٖتُاّ بظ 28ْ٘بايو 

ٖٔ ابٔ جين َش ٛم  ىل ٖاٙ  َت يفا يؿفا  ٚرد ١ ًٜؿا اأْفار  ىل ٖاٙ ايعٓا١ٜا ٚيه

ٖد ا جا٤ ل طاح 215ايًؿت١ا ؾكي نإ ل رأٜ٘ ٖاا َت سٝا  ب بٞ اسبشٔ اأيفؿع م ا

ٛٓز اأيفؿع ٚد ع٘ ابٔ جين عبٛ: ضاب غليَ٘ زٜيا ا أٟ $ ايهاؾ١ٝ ل ايٓرٛ :  ٚقي ج

رل ا ؿعٍٛ ب٘ بايؿا ٌ َع دكيّ ايؿا ٌ يظٓي٠ اقتطا٤ ايؿعٌ يًُؿعٍٛ ب٘ اد اٍ ضُ

 ناقتطا٥٘ يًؿا ٌ ٚاستظٗي بكٍٛ ايظا ا : 

                                      
 . 284/ 2ا 135/ 1ا اجع ايشابل:  27
 . 294/ 1ٜٓفا : اشب ا٥ص :  28
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ٟٖ بٔ ذامت     ٓٓٞ  ي  29جزا٤َ ايهيب ايعاٜٚأا ٚقي ؾعٌ*          جز٣ رٗب٘  

 ٚبكٍٛ ليفا : 

َُ ددَع ا           *       أٓط٣  يٝ٘ ايهدددٝ  .31.#30ٌَ لاع ب اع ّ ا   ا ألراُب٘ 

باب َٔ اأبٛاب  $ٖد  ؾايتكيِٜ ٚايت يفرل  ٓيٙ 474أَا   ي ايكاٖا ازباجاْٞ م ا    

١ٖٜ ايهيّ ٜٚعًٛ بٗا أسًٛب  ٢ً أسًٛب ٜٚ يٚ بٗا   حاز ايكالٕ ا 32#اييت دفٗا بٗا َز

ب ْ٘ باب نثرل ايكٛا ي جِ احملاسٔا  $ٚقي ْٓ ٘  ٢ً َها١ْ ايتكيِٜ ٚايت يفرل ٚٚلؿ٘ 

 .33#سع ايت افا بعٝي ايػا١ٜا   ٜزاٍ ٜؿذل يو  ٔ بيٜع١ا ٜٚؿطٞ بو  ىل يطٝؿ١ ٚا

ٜٚتطح َٔ نيَ٘ إٔ ايتكيِٜ ٚايت يفرل ٜ دٞ ل ايهيّ يع١ً بيغ١ٝا ٚػبعٌ ايكارئ     

ٜكـ أَاّ   ارد٘ دًو يٝٓفا  ىل ا ٛضٛع غرل ايٓفا٠ اييت ٚجيٖا  ٓي غرلٙ َٔ 

 ٓي   ي ايكاٖا َها١ْ أزل٢ ُٚبعيا  ليفا  ذ ٜؤطٟ  ايعًُا٤ا ؾايتكيِٜ ٚايت يفرل ٜ يفا

 ٚرٝؿ١  ١َُٗ  ل س و ايهيّ ٚؾٕٓٛ ايت اف ؾٝ٘ .

ٚنإ   ي ايكاٖا ٜٓفا  ىل ايتكيِٜ ٚايت يفرل َٔ ايٛج١ٗ اييت دتؿاضٌ ؾٝٗا     

أنإ طعاا  أّ نإ ْثاا ا  ايؿ اذ١ ٚايٛج١ٗ اييت ٜؤد٢ بٗا يترشر ايهيّ سٛا٤

ٍ دا٣ طعاا  ٜاٚقو َشُع٘ا ًٜٚطـ ييٜو َٛقع٘ا لِ دٓفا ؾتحي ٚ  دزا $: ؾٝكٍٛ

ٛاٍ ايًؿظ َٔ َهإ  ىل َهإ   َّ ؾٝ٘ ط٤ٞ ُٚذ  .34#س ت إٔ راقو ٚيطـ  ٓيى إٔ قليٍّ

ٚذيو ل نٌ   $ٚايتكيِٜ ٚايت يفرل  ٓيٙ  ٢ً ْٛ ر : دكيِٜ  ٢ً ١ْٝ ايت يفرل     

ٚذيو َثٌ يفدل ا  تيأ ل  35#ط٤ٞ أقارد٘ َع ايتكيِٜ  ٢ً ذهُ٘ اياٟ نإ  ًٝ٘ 

قٛيٓا م َٓطًل زٜي  ا ٚا ؿعٍٛ  ذا قليٍّّ  ٢ً ايؿا ٌ َثٌ م ضاب  ُاا  زْٜي    ذ  ُْٗا مل 

                                      
ا ٚي٘ أٚ أبٞ اأسٛط اييؤيٞ ل يفزا١ْ اأطب : 1/294ا ٚاشب ا٥ص :191اي ٝا َٔ ايطٌٜٛا ٖٚٛ يًٓابػ١ ايابٝاْٞ ل طٜٛاْ٘ :  29

ا ٚبي ْش ١ ل أٚضح 1/283ا ٚيًٓابػ١ أٚ أبٞ اأسٛط أٚ يع ي اهلل بٔ ُٖارم ل طاح ايت اٜح : 1/217ا ٚاييرر: 287ا278ا1/277

 . 2/125ا شايو : 
 م ؾحا   .  15/148ا ٚبي ْش ١ ل يشإ ايعاب :290ا1/289اي ٝا َٔ ايشاٜعا ٖٚٛ يًشؿاح بٔ بهرل ل يفزا١ْ اأطب :30
 . 72/ 1 طاح ايهاؾ١ٝ ل ايٓرٛ: 31
 . 139  ي ايكاٖا ٚاي يغ١ ايعاب١ٝ :  32
 . 106ط ٥ٌ اإل حاز :  33
 .  اي ؿر١ ْؿشٗا: ا اجع ايشابل 34
 ا اجع ايشابل :اي ؿر١ ْؿشٗا 35
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 $ؽباجا بايتكيِٜ  ُا ناْا  ًٝ٘ َٔ ذهُُٗا اإل اابٞا ٚدكيِٜ  ٢ً ١ْٝ ايت يفرل 

غرل ٚيهٔ  ٢ً إٔ دٓكٌ ايظ٤ٞ َٔ ذهِ  ىل ذهِ ٚدبعٌ ي٘ بابا  غرل باب٘ ٚ  اابا  

 َثٌ م زْٜي ا ٓطًل   ٚم ا ٓطًل زْٜي   ٚم ضابا زٜيا    ٚم زْٜي ضابا   . 36#  ااب٘

ٜٚتابع ازباجاْٞ طراست٘  ٛضٛع ايتكيِٜ ٚايت يفرل بظهٌ  ؾا يًٓفاا  ذ مل ٜذلى     

يًيارسر َٔ بعيٙ  ضاؾاا داناا َعًي  رأٜ٘ بايظٛاٖي ايكال١ْٝ ٚاأبٝاا ايظعا١ٜ 

ٔٗ  ىل  ُل دؿهرلٙ ْٚؿاذ ب رلد٘ا ؾهٌ َٔ جا٤ بعيٙ ا تُي  ٢ً ؾٝحعٌ اييارض ٜط ٦ُ

 طٛاٖيٙ ٚلرا٥٘ .

 38ا ٚدكيِٜ ا شٓي  يٝ٘ ل ايٓؿٞ 37ٚقي دهًِ  ٔ ايتكيِٜ بعي ُٖز٠ ا ستؿٗاّ     

 . 40ٚدكيِٜ ايٓها٠ 39ٚاإلل اا 

ٝكٍٛ : ٜٚطع   ي ايكاٖا أَآَا أَاا  َُٗا ل ؾا٥ي٠ ايتكيِٜ قي   ظبيٖا ل ايت يفرل ؾ

ؾُت٢ ل ا ل دكيِٜ ا ؿعٍٛ َثي  ٢ً ايؿعٌ ل نثرل َٔ ايهيّ اْ٘ قي ايفتص  $

يؿا٥ي٠   دهٕٛ دًو ايؿا٥ي٠ َع ايت يفرل ؾكي ٚجت إٔ دهٕٛ دًو قط١ٝ ل نٌ ط٤ٞ 

 . 41#ٚنٌ ذاٍ 

ٜٚؿِٗ َٔ نيَ٘ إٔ ايتكيِٜ ٚايت يفرل ل ايهيّ  بي إٔ ٜ دٞ يؿا٥ي٠ دهشت ايهيّ    

َٚٔ س ٌٝ َٔ ػبعٌ  $ا ٜٚعٝت  ٢ً َٔ ٜٓها ؾا٥يدُٗا ل اأسًٛب ؾٝكٍٛ : ذشٓا  ٚق٠ٛ 

ايتكيِٜ ٚداى ايتكيِٜ سٛا٤ا إٔ ٜٓي ٞ أْ٘ يًؿا٥ي٠ ل بعطٗا ٚيًت اف ل ايًؿظ َٔ 

ُٜاغت  ٔ ايكٍٛ ؾٝ٘   .  42#غرل َع٢ٓ ل بعأ ؾُُا ٜٓ ػٞ إٔ 

ايٓرا٠ جبٛاز ايتكيِٜ ٜٚتريث   ي ايكاٖا  ٔ ايؿاٚم ل اشبدلا ٚ  ٜط٦ُٔ  ىل قٍٛ 

ا  ذ  بي 43ٚايت يفرل ل ا زلر ا عاؾر  ذ   َ ر يًُ تيأ َٔ اشبدل َثٌ م زْٜي أيفٛى  

                                      
 ا اجع ايشابل :اي ؿر١ ْؿشٗا 36
 111ٜٓفا :ط ٥ٌ اإل حاز :  37
 .124ٜٓفا: ا اجع ايشابل :  38
 128ٜٓفا: ا اجع ايشابل :  39
 142ا اجع ايشابل :  ٜٓفا: 40
 . 110ا اجع ايشابل :  41
 .111ا اجع ايشابل :  42
 . 232/ 1ٜٓفا : طاح ابٔ  كٌٝ : 43
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ؾإذا قًا م زْٜي أيفٛى   نٓا قي  $ ٓيٙ َٔ ايفتيف ل ا ع٢ٓ ٜش  ٘ ايتكيِٜ ٚايت يفرل 

ٕ أل ا بم أيفٛى   َع٢ٓ يزٜيا ٚ ذا قيَا ٚأيفاا ؾكًا م أيفٛى زْٜي  ٚجت إٔ دهٛ

 .44#َُث تا بزٜي َع٢ّٓ أيفٛى 

ٕٖ  ىل لر١ ط ٛاٙ قاٍ :      ٚ   نإ  $ٚبعي إٔ بر ازباجاْٞ ٖاٙ ايؿاٚم ٚالُ 

 .45#دشُٝتو ي٘ اآلٕ َ تيأ ٚ ذ ذاى يفدلا  دػٝرلا  ييسِ  ًٝ٘ َٔ غرل َع٢ٓ 

ْٚٛط إٔ ْانا طاٖيا  َٔ ايظٛاٖي ايكال١ْٝ اييت ذناٖا   ي ايكاٖا يٓ ر رأٜ٘ ل     

ًَجَعٌٍَُا ٌٍَِّوِ نٝؿ١ٝ ذ ٍٛ ا ع٢ٓ ا شتؿاط َٔ ايتكيِٜ ٚايت يفرلا ؾؿٞ قٛي٘ دعاىل : 

ٓٓا ْا٣ مج١ً ا ع٢ٓ ٚضب ٛي٘ ب ِْٗ جعًٛا  $ا ٜكٍٛ : 46 شُشَوَبءَ اٌْجَِّٓ بٝاْ٘ أْا ٚ ٕ ن

ازبٔ طانا٤ ٚ  يِٖٚ َع اهلل دعاىلا ٚنإ ٖاا ا ع٢ٓ ؼب ٌ َع ايت يفرل ذ ٛي٘ 

إٕ دكيِٜ ايظانا٤ا ٜؿٝي ٖاا ا ع٢ٓ ٜٚؿٝي َع٢ٓ ليفا ٖٚٛ أْ٘ َا نإ َع ايتكيِٜ ؾ

 .47#ٜٓ ػٞ إٔ ٜهٕٛ هلل طاٜو   َٔ ازبٔ ٚ  َٔ غرل ازبٔ 

١ٓٝ ؾايتكيِٜ  ٚد يٚ ْفا٠   ي ايكاٖا ازباجاْٞ ل دكيِٜ ٚد يفرل ا ؿا ٌٝ ٚاضر١ جً

 ٚايت يفرل أذيث ذبٛ   ل دػٝرل َع٢ٓ اآل١ٜ ايهامي١ . 

َعاض ذيٜث٘  ٔ َشا٥ٌ ا ستؿٗاّ  ؾٓام ازباجاْٞ بر دكيِٜ ايؿعٌ ٚدكيِٜ ٚل      

ٕٓ اياٟ ًٜٞ اشلُز٠ ٖٛ  ا سِ  كت اشلُز٠ ل ا ستؿٗاّ اسبكٝكٞ ٜٚتًخص ل أ

ا ظهٛى ؾٝ٘ا ٚا شؤٍٚ  ٓ٘ا ؾا بتيا٤ بايؿعٌ ل قٛيٓا م أؾعًا   ٜعين ايظو بايؿعٌ 

 48ايؿا ٌ . أَا قٛيٓا م أأْا ؾعًا ؟   نإ ايظو ل

ٚقي ؽباد ا ستؿٗاّ  ٔ لاٜل اشلُز٠  ىل لًت اسبكٝك١ ٚايتكاٜا َٔ ا خالتا     

ؾإذا جا٤ بعيٖا ايؿعٌ نإ ايشؤاٍ يإلقاار حبيٚل٘ أٚ ْؿٝ٘ا ٚ ٕ جا٤ بعيٖا ا سِ 

                                      
 . 190-189ط ٥ٌ اإل حاز : 44
 . 190ا اجع ايشابل :  45
 ٚمتاَٗا م ٚيفًكِٗ ٚيفاقٛا ي٘ بٓر ٚبٓاا بػرل  ًِ س راْ٘ ٚدعاىل  ُا ٜ ؿٕٛ   100اأْعاّ : َٔ اآل١ٜ  46
 . 286اإل حاز : ط ٥ٌ 47
 111ٜٓفا : ط ٥ٌ اإل حاز :  48
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لَبٌٌُا ؤَؤَْٔثَ فَعٍَْثَ ىَزَا ثِأٌِيَحِنَب َّب : نكٛي٘ دعاىل 49نإ ايشؤاٍ  ٔ ا ذلاف ايؿا ٌ.

ثْشَاىُُِْإِ
50. 

ٜٚشتطاط   ي ايكاٖا ل طراست٘ يًتكيِٜ ٚايت يفرل َ ٝٓا  َا ؼبيل٘ َٔ مجاٍ ل    

ايٓص اأطبٞا ؾًِ ٜعي  ٓيٙ َك ٛرا   ٢ً ْفاّ ازب١ًُ ايٛاذي٠ا بٌ ٜتعي٣ ذيو  ىل 

 اي ٝا ايظعاٟ ٚايك ٝي٠ ؾؿٞ قٍٛ ايظا ا : 

ُٙ ٞا ٔذَر طَ ا       أْ اَر  51بٛجٕٛٙ ناييْاْرِل س يِا  ًٝ٘ ٔطعاُب اسب

ؾإْو دا٣ ل ٖاٙ ا ستعار٠ا  ٢ً يطؿٗا ٚغاابتٗا   ا مٖت شلا اسبشٔ  $ٜكٍٛ :     

ٚاْت٢ٗ  ىل ذٝث اْت٢ٗ مبا دٛيف٢ ل ٚضع ايهيّ َٔ ايتكيِٜ ٚايت يفرلا ٚدبيٖا قي 

 .52#ًَُرا ٚيلطؿا مبعا١ْٚ ذيو َٚؤازرد٘ شلا 

ر٠ ل اي ٝا ايظعاٟ ٚجعًٗا ذاا َ يفا ل ؾايتكيِٜ ٚايت يفرل قي َهٔ َٔ ا ستعا    

ؾا ُي  ىل ازبارٜٔ ٚايفاف ؾ زٍ ني َُٓٗا  $ايٓؿصا ٚل ذيو ٜكٍٛ   ي ايكاٖا : 

 ٔ َهاْ٘ اياٟ ٚضع٘ ايظا ا ؾٝ٘ ؾكٌ م س يا طعاُب اسبٍّٞ بٛجٛٙ ناييْاْرل  ًٝ٘ 

ٖٚاا  ا53#ذر ط ا أْ ارٙ   لِ اْفا نٝـ ٜهٕٛ اسباٍ ٚنٝـ ٜاٖت اسبشٔ ٚاسبي٠ٚ 

حبل ايتؿاد١ َٔ   ي ايكاٖا ل ٖاا اجملاٍا ؾايظا ا اضطا  ىل ايتكيِٜ ٚايت يفرل 

يٝشتكِٝ ي٘ ا ع٢ٓا ٚيٝشتكِٝ ي٘  بااز ا ستعار٠  ٢ً أمجٌ لٛر٠ ٚأب٢ٗ ذشٔ يتتُهٔ 

 َٔ ْؿص ايشاَع .

ُٜيئفٌ ازباجاْٞ َٛضٛع ايتكيِٜ ٚايت يفرل ل صباٍ ايٓكي نايوا ٜٚشٛم أبٝاا     ٚ

ٟ يٝٓفا َا أذيث ايتكيِٜ ٚايت يفرل ٚاسباف ٚاإلضُار ؾٝٗا ذت٢ أ ح ا اي رذل

 ايشاَعر : 

 

                                      
 113ٜٓفا : ا اجع ايشابل :  49
 62اأْ ٝا٤ :  50
 . 160-159قا٥ً٘ س ع بٔ اشب ِٝ ايتُُٝٞا َٔ بطٔ َِٓٗ ٜكاٍ ي٘ بٓٛ رؾا ١ا ٜٓفا: ا ؤدًـ ٚا ختًـ : َٔ اي شٝطا  51
 . 99ط ٥ٌ اإل حاز :  52
 ا اجع ايشابل. 53
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َْدد ِٔ َقِي  ََ ًَْٛا َضدَاا٥َٔت  َٓا ٔيَؿتدددٍح َضِاَٜ    ا٣      دددددددَب ِٜ ِٕ َرأ َُا    ادددددددددددددَؾ

ُ٘ اسَب َٛ ا دددا٤ُ أِبَيِا َي َٚطٝها  ٚدأطلددددددُٖ  اددددددددرأٜا  لًٝ ا          ُا َ ِزَددا  

ِٞ ُس ًلَكد ٌَ ل يُف َٓكُّدد َِٗٝ ددددددددددددددددَد ََ َُاٖج٢ ٚبدَد َسا   َُاذا    اددددددددُؤَطط           َس

ِٝ ا َُِشَتث  ُ٘ ِٕ ٔج٦تَد ُ٘ َلاِريَفا            َٚنايَ رددِا   ِٝـ  ٕ ٔج٦تددد  54َؾهايٖش

ذا رأٜتٗا قي راقتو ٚنثاا  ٓيىا ؾإ$ ؾكاٍ   ي ايكاٖا َعًكا   ٢ً ٖاٙ اأبٝاا :    

ٚٚجيا شلا اٖتزازا  ل ْؿشوا ؾعي ؾاْفا ل ايش ت ٚاستكص ل ايٓفا٠ا ؾإْو دعًِ 

ضاٚر٠ إٔ يٝص    أْ٘ قٖيّ ٚأيٖفاا ٚ ٖاف ٚذنَّاا ٚذاف ٚأضُاا ٚأ اط ٚنارا ٚدٛيٖف٢ 

ً٘ا لِ  ٢ً ازب١ًُ ٚجٗا  َٔ ايٛجٛٙ اياٟ ٜكتطٝٗا م  ًِ ايٓرٛ   ؾ لاب ل ذيو ن

 . 55#يطـ َٛضع لٛاب٘ ٚأد٢ َ د٢ ٜٛجت ايؿط١ًٝ 

ٜٚا٣ طٛقٞ ضٝـ إٔ ْفا٠   ي ايكاٖا  ىل ٖاٙ اأبٝاا ناْا حبيٚط ا ؤلااا    

ايٓر١ٜٛ اييت دكـ  ٓي راٖا٠ ايذلنٝت ايًػٟٛ ٚ  دهظـ  ٔ ا ٛسٝك٢ ايٓادب١  ٔ 

ياٟ ارباٙ َٔ ٜ يٟ   ي ايكاٖا ٜٚعٝي ل ٖاا ا كٝاض ا$ ٖاا ايذلنٝتا ؾكاٍ : 

ٕٓ  ًِ ايٓرٛ   ٜهظـ م ا ٛسٝك٢ اشبارج١ٝ   َٛسٝك٢ ايعاٚض  ايٓرٛا ٚيهٔ ؾاد٘ أ

ؾ ٚىل ب٘ أ َّ ٜهظـ م ا ٛسٝك٢ اييايف١ًٝ   َٛسٝك٢ ايٓفِ ٖٚٞ   داد ط ب٘ ٚ  

بكٛا يٙ ٚمل ٜٓؿع   ي ايكاٖا َا ا تُي  ًٝ٘ َٔ ؾًشؿ١ ٚدؿهرل ل ؾِٗ ايع اراا 

 . 56#بايو ؾظٌ  ًِ ايٓرٛ  ٓيٙ ل ذبًٌٝ ٖاا ازباْت ٚاأسايٝت ايًػ١ٜٛ ٚ

ٚرمبا ٜهٕٛ طٛقٞ ضٝـ َت لاا  مبا قاي٘ اي اقيْٞ ل اي رذلٟ ب ْ٘ م نإ ٜتت ع    

ٝٗا 57اأيؿار ٜٚٓكيٖا ْكيا  طيٜيا   ا ٚنايو رأٟ ابٔ األرل ذٝث قاٍ ل لؿ١ رب

قي ذبًر ب لٓاف اي رذلٟ يأليؿار م ن ْٗا ْشا٤ ذشإ  ًٝٗٔ غي٥ٌ َ  ػاا ٚ

 . 58اسبًٞ  

                                      
 . 1/151إ اي رذلٟ :َٔ ا تكاربا طٜٛ 54
 . 85ط ٥ٌ اإل حاز :  55
 . 79ايؿٔ َٚااٖ ٘ ل ايظعا ايعابٞ :  56
 81ا ٚايؿٔ َٚااٖ ٘ ل ايظعا ايعابٞ : 106ٜٓفا   حاز ايكالٕ :  57
 80ا ٚايؿٔ َٚااٖ ٘ ل ايظعا ايعابٞ : 106ٜٓفا : ا ثٌ ايشا٥ا :  58
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َٔ ٖاا ازباْت أراط طٛقٞ ضٝـ َٔ   ي ايكاٖا إٔ ٜكٍٛ نًُت٘ ل جاض ايًؿظ    

ٚد يك٘ ٚاييق١ ل ايفتٝار ايهًُاا ٚدادٝ ٗا نُا نإ ٜٗتِ بايو ايع اسٕٝٛ م ٚجعًٛٙ 

 .59ضبٛر ايؿ اذ١ ٚاي يغ١  

اا ْفا١ٜ ايٓفِ اييت ٜا٣ ٚاياٟ ْااٙ إٔ اٖتُاّ   ي ايكاٖا نإ َٓ  ا  ٢ً  ل     

  ي ايكاٖا إٔ ايكالٕ َعحز َٔ جٗتٗاا ؾًٝص َٔ ُٖ٘ اسبيٜث  ٔ ا ٛسٝك٢ 

ا 60#ٖٛ ايٛج٘ ايٛذٝي اياٟ ذ ٌ ب٘ اإل حاز $ اييايف١ًٝا ؾريٜث٘  ٔ ايٓفِ اياٟ 

  61جعً٘   ًٜتؿا  ىل طراس١ م ا ٛسٝك٢ اييايف١ًٝ   ٚألاٖا ل ايٓص .

 ك١ٝ سٝ ٜٛ٘  ىل َع٢ٓ بٓا٤ ايؿعٌ  ٢ً ا سِ ذر ٜانا ٚ  ي ايكاٖا ٜعذلف ب س      

 قٍٛ ايظا ا :

َُٜ ٗا ا لػأيَ ا ُٖٔا٠ٕ       *       ٚأِجَاَط سٖ اٍح  ٌٖ ٔل َّٔ َي ن ُِ ٜؿاطٕٛ اي ٖ62 

ٜٖا م أٚ   ٚابتيا٤ّ    $ٜكٍٛ ازباجاْٞ :      ُٜعًِٔ َبٔي ْٖ٘ بيأ باناِٖ يٝٓٓ ٘ ايشاَع شلِا ٚ  

مبا ل ْؿش٘ َٔ اي ؿ١ا يُٝٓع٘ بايو َٔ ايظوا َٚٔ دِٖٛ إٔ ٜهٕٛ قي  ق يٙ  يِٝٗ

ٖٚاا اياٟ   $ا ٚبعي ذيو ٜظرل  ىل سٝ ٜٛ٘ بكٛي٘ : 63#ٚضعِٗ ب ؿ١ يٝشا ٖٞ شلِ 

ٕٖ دكيِٜ ذنا احملٓيث  ٓ٘ ٜؿٝي ايتٓ ٝ٘ ي٘ قي ذناٙ لاذت ايهتاب ل  ذناا َٔ أ

اُٚ ياٟ  ىل ضُرلٙ 64يٓالت نإ ي٘  ًٝ٘ ا ؿعٍٛ  ذا قٓيّ ؾاؾع با بتيا٤ا ٚبين ايؿعٌ ا

ؾظػٌ ب٘ا نكٛيٓا لا " ضابا   َي اهلل "ا "   َي اهلل ضابت٘ "ا ؾكاٍ : ٚ  ا قًا "   َي 

 . 65#اهلل " ؾٓٓ ٗت٘ ي٘ا لِ بٓٝا  ًٝ٘ ايؿعٌ ٚرؾعت٘ با بتيا٤

١ٝ ٚيهٔ   ي ايكاٖا ازباجاْٞ ٜ يفا  ٢ً ايعًُا٤ انتؿا٤ِٖ بتؿشرل ا كٓيّ يألُٖ   

ٚقي ٚقع  $ٚا  تٓا٤ا بٌ  بي َٔ دؿشرل ٖاٙ اأ١ُٖٝ ٚبٝإ س  ٗاا ٜكٍٛ ازباجاْٞ : 

                                      
 . 80ٜٓفا : ايؿٔ َٚااٖ ٘ ل ايظعا ايعابٞ :  59
 . 283ٛر طراساا   حاز ايكالٕ ٚألاٙ ل اي يغ١ ايعاب١ٝ : دط 60
 . 38 – 36ٜٓفا : ايتكيِٜ ٚايت يفرل ل ايكالٕ ايهاِٜ :  61
ُُعااٍ بٔ   ي اهلل ايًٝثٞ ل طاح اسبُاس١ يًُازٚقٞ :  62  .1764اي ٝا َٔ ايطٌٜٛا يً
 . 100ا اجع ايشابل :  63
 أٟ بين ايؿعٌ اياٟ ٖٛ ْالت ي٘  ًٝ٘  64
 . ٥101ٌ اإل حاز : ط  65
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ل رٕٓٛ ايٓاض أْ٘ ٜهؿٞ إٔ ٜكاٍ :  ْ٘ قلٖيّ يًعٓا١ٜا ٚإٔ ذناٙ أِٖ َٔ غرل إٔ ٜانا 

َٔ أٜٔ ناْا دًو ايعٓا١ٜا ٚمل نإ أِٖ ؟ ٚيتخًِٝٗ ذيو قي لػا أَا ايتكيِٜ 

ْٛٓٛا اشبطت ؾٝ٘ ذت٢ أْو يذل٣ أنثاِٖ ٜا٣ دت ع٘ ٚايٓفا ٚايت يفرل ل ْؿٛسِٗا ٚ ٖ

ٓٓا  أزر٣  ٢ً لاذ ٘ َٔ ٖاا ٚط ٗ٘  . 66#ؾٝ٘ ضابا َٔ ايتهًـا ٚمل دَا ر

ْٓا مل ظبيِٖ ا تُيٚا ؾٝ٘ ط٦ٝا  ػباٟ صبا٣ األٌ غرل  $ٚقاٍ أٜطا  :     ٚا ًِ أ

: ن ِْٗ ٜكيَٕٛ ايعٓا١ٜ ٚا ٖتُاّا قاٍ لاذت ايهتاب ٖٚٛ ٜانا ايؿا ٌ ٚا ؿعٍٛ 

ُٓاِْٗ ٜٚعٓٝاِْٗا ٚمل ٜانا  اياٟ بٝاْ٘ أِٖ شلِا ِٖٚ بظ ْ٘ أ ٢ٓا ٚ ٕ ناْا مجٝعا  ٜٗ

 .67#ل ذيو َثا  

ٖٛي٘ َٔ اييرض     ؾع ي ايكاٖا أنشت ايتكيِٜ ٚايت يفرل ْفا٠ جيٜي٠ ُٚبعيا  أزل٢ا ٚذ

ُٜي رض ب ٛر٠ ايٓرٟٛ  ىل اييرض اي يغٞا ٚسلٌ  ٓيٙ ٚذي٠ ا ٛضٛعا بعي إٔ نإ 

َتؿاق١ ل نتت ايأٜ س كٛٙا أٚ نإ ٜٓفا  يٝ٘  ٢ً أساض أْ٘ ٜؤطٟ  ىل ايتعكٝي 

 ا عٟٓٛ يًهيّ .

ٖد   ؾٓفاد٘ يًتكيِٜ ٚايت يفرل دتشِ بايت ْٞ ٚايتعًٌٝ 538أَا ايزطبظاٟ م ا    

ٚايترًٌٝ ايؿينا ؾي دهاط متا  ٢ً ل١ٜ نامي١ دظتٌُ  ٢ً ايتكيِٜ ٚايت يفرل    ٜٚييٞ 

أٜ٘ ؾٝٗا طارذا  َٚٛضرا ا ؾكي ذبيث  ٔ دكيِٜ ا شٓي  يٝ٘ َٚتعًكاا ايؿعٌ ٚايٓها٠ با

 ٚغرل ذيو .

       ا قاٍ ايزطبظاٟ : 68 اٌٍَّوُ َّغْحَيْضِئُ ثِيُِْ ًََُّّذُّىُُْ فِِ طُغَْْبِٔيُِْ َّعَّْيٌَُْ ؾؿٞ قٛي٘ دعاىل :    

ٜعطـ  ٢ً نيّ ق ً٘ : قًا ٖٛ  ؾإٕ قًاا نٝـ ابتيأ قٛي٘ : اهلل ٜشتٗزئ بِٗ ٚمل$ 

ٕٖ اهلل  ز ٚجٌ ٖٛ اياٟ ٜشتٗزئ بِٗ  است٦ٓاف ل غا١ٜ ازبزاي١ ٚايؿخا١َا ٚؾٝ٘ أ

ا ستٗزا٤ اأبًؼ اياٟ يٝص استٗزاؤِٖ  يٝ٘ باستٗزا٤ ٚ  ٜكاب٘ ل َكابًت٘  ا ٜٓزٍ 

                                      
 . 85ا اجع ايشابل :  66
 .84ا اجع ايشابل :  67
 . 15اي كا٠ :  68
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ٌٓ بِٗ َٔ اشلٛإ ٚاياٍا ٚؾٝ٘ إٔ اهلل ٖٛ اياٟ ٜتٛىل ا س تٗزا٤ بِٗ بِٗ َٔ ايٓهاٍ ٚؼب

 .69#اْتكاَا يًُؤَٓر

اةُ ؤٌََُْ َّعٌٍَُّْا ؤََّْ اٌٍَّوَ ىٌَُ َّمْجًَُ اٌحٌَّْثَةَ عَْٓ عِجَبدِهِ ًََّإْخُزُ اٌصَّذَلَبتِ ًَؤََّْ اٌٍَّوَ ىٌَُ اٌحٌََّّٚل قٛي٘ دعاىل :     

٘ ٖٛ يًتخ ٝص ٚايت نٝي ٚإٔ اهلل دعاىل َٔ ط ْ$ ٜكٍٛ ايزطبظاٟ : ا 70 اٌشَّحُُِْ

 ق ٍٛ دٛب١ ايتا٥ را ٚقٌٝ َع٢ٓ ايتخ ٝص ل ٖٛ إٔ ذيو يٝص  ىل رسٍٛ اهلل 

ٚ  ا اهلل س راْ٘ ٖٛ اياٟ ٜك ٌ ايتٛب١ ٜٚاطٖاا ؾاق يٚٙ بٗا ٚٚجٖٗٛا  سٍٛ اهلل رٚ

 .  71# يٝ٘ 

ٚدفٗا باا ١ ايزطبظاٟ ل دكيِٜ اي ١ً ٚد يفرلٖا يٝشتخاد ا عاْٞ ا تٛيفا٠ َٔ       

ًَىٌَُ اٌَّزُِ َّجْذَؤُ اٌْخٍَْكَ ثَُُّ ُّعِْذُهُ ًَىٌَُ ؤَىٌَُْْ عٍََْْوِ ًٌََوُ اٌَّْثًَُ رل ؾؿٞ قٛي٘ دعاىل : ايتكيِٜ ٚايت يف

ؾإٕ قًا مل أيفاا اي ١ً ل قٛي٘  $ا قاٍ: 72 اٌْإَعٍََْ فِِ اٌغََّّبًَاتِ ًَاٌْإَسْضِ ًَىٌَُ اٌْعَضِّضُ اٌْحَىُُِْ

ٝٓٔ   م ٖٚٛ أٖٕٛ  ًٝ٘   ٚقيَا ل قٛي٘  ٖ ٓٞ ا قًا ٖٓاى ق ي ا يفت اص 73م ٖٛ  ً

ِٓ ٝٓٔ   ٚ ٕ نإ َشت ع ا   ٓينِ إٔ ٜٛيي بر ٖ ٖ ٓٞ  74ٖٚٛ ضبٓز٠ا ؾكٌٝ م ٖٛ  ً

ٚ اقاا ٚأَا ٖٓا ؾي َع٢ٓ يييفت اصا نٝـ ٚاأَا َ ين  ٢ً َا ٜعكًٕٛ َٔ إٔ 

 . 75#اإل اط٠ أسٌٗ َٔ ا بتيا٤ا ؾًٛ قليَا اي ١ً يتػرل ا ع٢ٓ 

نيّ ْؿٝص  $ٖد    ٢ً قٍٛ ايزطبظاٟ بكٛي٘ :  683ًل أمحي بٔ ا ٓرل م ا ٚقي       

 .76#ٜشترل إٔ ٜهتت باٚب ايٓتدل   باسبدل 

                                      
 . 51/ 1ايهظاف :  69
 . 104ايتٛب١ :  70
 . 213ا 212ايهظاف :  71
 27اياّٚ :  72
ٞٓ ٖر ٚقي يفًكتو َٔ ق ٌ ٚمل دو ط٦ٝا   9َاِٜ :  73  ٚمتاَٗا م قاٍ نايو قاٍ ربو ٖٛ  ً

 . 38/ 5ٜٓفا : دٗاٜت ايًػ١ :  اشلِ : ايظٝخ ايؿاْٞ : 74
 . 3/220ايهظاف :  75
 . 220: 3ذاط١ٝ ايهظاف :  76
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أَا دكيِٜ ٚد يفرل ايفاف ؾكي دهًِ  ًٝ٘ نثرلا ٚنإ ايتكيِٜ  ٓيٙ ٜيٍ  ٢ً         

سْضِ ٌَوُ اٌٍُّْْهُ ًٌََوُ ًََِب فِِ األَفِِ اٌغََّّبًَاتِ ُّغَجِّحُ ٌٍَِّوِ َِب  ا يفت اص نُا ل قٛي٘ دعاىل : 

اٌْحَّْذُ ًَىٌَُ عٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَذِّشٌ
 .78 ( ثَُُّ إَِّْ عٍََْْنَب حِغَبثَي52ُُْإَِّْ إٌَِْْنَب إَِّبثَيُُْ ) ٚل قٛي٘ دعاىل: 77

ٚدهًِ ايزطبظاٟ  ٔ دكيِٜ ايفاف ٚد يفرلٙ َ ٝٓا  ايشا اي يغٞ ل ايتكيِٜ ؾؿٞ    

ؾإٕ قًا : ؾٗي قٓيّ ايفاف $ قاٍ:  79 سَّْتَ فِْوِ ىُذًٍ ٌٍُِّْحَّمِنيَ رٌَِهَ اٌْىِحَبةُ العاىل : قٛي٘ د

قًا إٔ ايك ي ل  ٜي٤ ا 80 فِْيَب غٌَْيٌ ال ٢ً اياٜت نُا قٓيّ ايػٍٛ ل قٛي٘ دعاىل : 

 . 81ذاف ايٓؿٞ  ل اا أْ٘ ذل ٚليم   بالٌ ّٚناب نُا نإ ا ظانٕٛ ٜي ْٛ٘  

ا قاٍ ايزطبظاٟ : 82 ْٔعَبََ ٌِحَشْوَجٌُا ِِنْيَب ًَِِنْيَب جَإْوٌٍٍََُُّْوُ اٌَّزُِ جَعًََ ٌَىُُُ االَاٌ  ٚل قٛي٘ دعاىل :   

ؾإٕ قًا مل قاٍ م يذلن ٛا َٓٗا   ٚيت ًػٛا  ًٝٗا ٚمل ٜكٌ م د نًٛا َٓٗا   ٚيت ًٛا  $

ٚد ًػٕٛ  ًٝٗا ذاج١ ل  ىل َٓاؾع؟ أٚ ٖي قاٍ : َٓٗا دان ٕٛ َٚٓٗا د نًٕٛ 

ليٚرنِ ؟ قًا ل ايانٛب : ايانٛب ل اسبخ ٚايػزٚ ٚل بًٛؽ اسباج١ ٚاشلحا٠ َٔ 

بًي  ىل بًي إلقا١َ طٜٔ أٚ لًت  ًِ ٖٚاٙ اأغااض ط١ٜٝٓ  َا ٚاج ١ أٚ َٓيٚب  يٝٗاا 

ًَعٍََْْيَب ًَعٍَََ اٌْفٍُْهِ جُحٌٍَََُّْْٚع٢ٓ قٛي٘ 
ٕٛ ٚيهٔ  ًٝٗا ٚ ٢ً اأْعاّ ٚذيٖا   ذب83ًُ

 . 84#ٚ ٢ً ايؿًو ٚل ايدل ٚاي را

ٖد   َع ايزطبظاٟ ل َع٢ٓ د يفرل ايفاف ٚدكيمي٘ا ؾكي 745ٚمل ٜتؿل أبٛ ذٝإ ما     

ٚقي اْتكٌ ايزطبظاٟ َٔ ط ٣ٛ $ ْاقظ٘ ل قٛي٘ دعاىل م  رٜت ؾٝ٘  بكٛي٘: 

                                      
 1ايتػابٔ :  77
 . 26ا 25ايػاط١ٝ :  78
 . 2اي كا٠ :  79
 ٚمتاَٗا م   ؾٝٗا غٍٛ ٚ  ِٖ  ٓٗا ٜٓزؾٕٛ   47اي اؾاا :  80
 . 27: 1ايهظاف  81
 . 79غاؾا :  82
 ت ًػٛا  ًٝٗا ذاج١ ل ليٚرنِ ٚ ًٝٗا ٚ ٢ً ايؿًو ذبًُٕٛ   .ٚمتاَٗا م ٚيهِ ؾٝٗا َٓاؾع ٚي 80ا ؤَٔ :  83
 . 142-141: 4ايهظاف /  84
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اف م يٝص ل ا يفت اص بتكيِٜ ا ؿعٍٛ  ىل ط ٛاٙ بتكيِٜ اشبدل ٚ  ْعًِ أذيا  ٜع

 .85#اييار رجٌ   ٚم يٝص رجٌ ل اييار   ٚ ٢ً َا ذنا َٔ إٔ مخا ازب١ٓ   ٜػتاٍ 

ٜٚ يٚ نيّ أبٞ ذٝإ غاٜ ا ب يط د يفرل ايفاف ٚدكيمي٘ا ؾكي لاح   ي ايكاٖا       

ؾُت٢ ل ا إٔ ل دكيِٜ  $ازباجاْٞ بؿا٥ي٠ ايؿام بر ايتكيِٜ ٚايت يفرل بكٛي٘ : 

يؿعٌ ل نثرل َٔ ايهيّا أْ٘ قي ايفتص بؿا٥ي٠   دهٕٛ دًو ا ؿعٍٛ َثي  ٢ً ا

 .86#ايؿا٥ي٠ ل ايت يفرل ؾكي ٚجت إٔ دهٕٛ دًو قط١ٝ ل نٌ ط٤ٞ ٚنٌ ذاٍ 

ٍٓ إٔ نت ا     ؾايؿام ٚاضح َٔ سٝام اآل١ٜ ايهامي١ ٚيٛ قٓيّ ايفاف يتػرل ا ع٢ٓ ٚط

ايتؿشرل با ع٢ٓ اياٟ قاٍ ب٘  87أيفا٣ ؾٝٗا رٜتا َٚٔ ج١ٗ أيفا٣ لٓاح قشِ َٔ أ١ُ٥ 

ٛٓؽ  ايزطبظاٟا ؾي ٜعيٚ إٔ ٜهٕٛ نيّ أبٞ ذٝإ س٣ٛ دع ت  ٢ً ايزطبظاٟ   َش

 ي٘ .

إَِّّبنَ َٔعْجُذُ ًَإَِّّبنَ َٔغْحَعِنيُ:ٔ دكيِٜ ا ؿا ٌٝ ؾؿٞ قٛي٘ دعاىلٚقي ذبيث ايزطبظاٟ     
ا 88

 .89#ع١ْٛ ٚا ع٢ٓ غب و بايع اط٠ ٚعب و بطًت ا $ قاٍ ايزطبظاٟ : 

( ثَُُّ فِِ عٍِْغٍَِةٍ رَسْعُيَب عَجْعٌَُْ رِسَاعًب 03( ثَُُّ اٌْجَحَُِْ صٌٍَُّهُ )03خُزًُهُ فَغٌٍُُّهُ )ٚل قٛي٘ دعاىل :    

لِ   د ًٛٙ    ازبرِٝ ٖٚٞ ايٓار ايعف٢ُ ... ٚدكيِٜ ايشًش١ً  $ا قاٍ : 90 فَبعٍُْىٌُهُ

ايٓٛع َٔ ايتكيِٜ اياٟ ذناٙ ايزطبظاٟ ا ؾؿٞ ٖاا 91# ٢ً ايشًو َثً٘ ل ازبرِٝ

ٜؿِٗ َٓ٘ ؾا٥ي٠ ا يفت اصا ٚقي رؾأ أبٛ ذٝإ رأٟ ايزطبظاٟ ل دكيِٜ ا ؿعٍٛ 

ا ؿٝي يييفت اصا ٚ يٖا م ط ٣ٛ اط ٢ بٗا ايزطبظاٟ     ا ٖٛ ييٖتُاّ نُا قاٍ 

ايتكيِٜ  ٓيٙ م أٟ ايزطبظاٟ   ٜٛجت ا يفت اص ٚيٝص نُا ز ِ  $سٝ ٜٛ٘ا ؾكاٍ : 

: قاٍ سٝ ٜٛ٘ ٚقي دهًِ  ٢ً م ضابا زٜيا    َا ْ ٘ : ٚ ذا قيَا ا سِ ؾٗٛ  ابٞ جٝيا 

                                      
 . 1/37اي را احملٝط :  85
 . 110ط ٥ٌ اإل حاز :  86
 . 19/ 1ا دؿشرل أبٞ ايشعٛط : 1/9ٜٓفا  ٢ً س ٌٝ ا ثاٍ : دؿشرل ايٓشؿٞ :  87
  5ايؿاذب١ :  88

 . 1/11ايهظاف : 89
 31ا  .30اسباق١ :  90
 . 265/ 3يهظاف : ا 91
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ا ٚقاٍ 92#ٚذيو قٛيو م زٜيا  ضابا   ٚا ٖتُاّ ٚايعٓا١ٜ ل ايتكيِٜ ٚايت يفرل سٛا٤  

ا ٚأٚرط أبٛ ذٝإ ل 93#ؾايتكيِٜ  ٓيٙ   ا ٖٛ يي تٓا٤ ٚا ٖتُاّ با ؿعٍٛ  $أٜطا  : 

زطبظاٟ قٍٛ اأ اابٞ اياٟ سٓت لاذ ٘ ؾ  اض  ٓ٘ ٚقاٍ :م  ٜاى َعاض رطٙ  ٢ً اي

 94أ ينا ؾكاٍ ي٘ : ٚ ٓو أ اضا ؾكيَا اأِٖ   .

ٚاسبح١ اييت أقاَٗا أبٛ ذٝإ ل رؾأ َ يأ ايزطبظاٟا رمبا دهٕٛ بعٝي٠  ٔ ٚاقع     

٢ أساار ايتكيِٜ ٚايت يفرلا  ذ نثرلا َا ٜكيّ ا ؿعٍٛ ب٘ ل ايكاإ ايهاِٜ طا   ً

ا يفت اصا ٚأَا ق ١ اأ اابٞ اييت ذناٖا ؾي ٜؿِٗ ايتكيِٜ ؾٝٗا    مبع٢ٓ 

ا يفت اصا ذٝث يفٓص نٌ َُٓٗا لاذ ٘ باسبيٜثا لِ  ٕ ايتُشو بكٍٛ سٝ ٜٛ٘ 

  ٜعين إٔ سٝ ٜٛ٘   ٜكٍٛ با يفت اص أٚ ٜاؾط٘ا ؾكي نإ سٝ ٜٛ٘ ل ٚقا ٜٗتِ 

تعاف  ٢ً لٝاغ١ ازب١ًُا طٕٚ ايٓفا بيراس١ أسًٛب ايعاب ٚٚضع ايكٛا ي ايٓر١ٜٛ ٚاي

ٕٓ ايزطبظاٟ   ٜاؾأ ايتكيِٜ أجٌ ايعٓا١ٜ   ىل أساار ايتكيِٜ ب ٛر٠ َؿ ١ًا نُا  

ؾهإ دعًٝل  95 لًُْ ؤَفَغَْْشَ اٌٍَّوِ جَإُِْشًُِِّٔ ؤَعْجُذُ ؤَُّّيَب اٌْجَبىٌٍَُِْٚا ٖتُاّ نكٛي٘ دعاىل : 

أؾػرل اهلل أ  ي ب َانِ ٚذيو ذر قاٍ ي٘  َعٓاٙ : $ايزطبظاٟ  ٢ً اآل١ٜ ا انٛر٠ 

 . 96#استًِ بعأ لشلتٓا ْٚؤَٔ بإشلو  -ا ظانٕٛ

ٜٚفٗا إٔ أبا ذٝإ َا نإ ٜ يفا بايتكيِٜ ا ؿٝي يييفت اص بٌ نإ ايتكيِٜ     

 . 97 ٓيٙ يًعٓا١ٜ ٚا ٖتُاّ ٚقي رٓط  ٢ً ايزطبظاٟ ل َٛاضع 

مبا  –ٚ ٕ ناْا ل   أٜ طبتًؿر  – ٜٚعًٌ أذي اييارسر أس اب دًو ا ٓاؾا٠    

َعٓاٙ : إٔ ني اياجًر أيؿا ل ايتؿشرلا ٚقي بًؼ ايهظاف  ٓي ايٓاض َا مل ٜهي ٜ ًػ٘ 

 98دؿشرل لِ جا٤ أبٛ ذٝإ ؾ ٚطع ل دؿشرلٙ نٌ َا  ٓيٙ ٚأراط إٔ ٜعًٛ ب٘  ًٝ٘ .

                                      
 . 1/16اي را احملٝط :  92
 . 1/16ا اجع ايشابل :  93
 . 1/24ٜٓفا : اي را احملٝط :  94
 . 64ايزَا :  95

 . 407/ 3ايهظاف :  96
 . 325/ 8ا 42/ 7ا 426ا 379ا 4/176ا 1/16ٜٓفا : اي را احملٝط :  97
 . 48 -45ِ ٚايت يفرل ل ايكالٕ ايهاِٜ :ا ٚايتكي77ٜٜٓفا : اييراساا ايٓر١ٜٛ ٚايًػ١ٜٛ  ٓي ايزطبظاٟ :  98
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ؾاط٠ ٖٛ ٜٚا٣ اي اذث إٔ أِٖ س ت ٚرا٤ طبايؿ١ أبٞ ذٝإ يًزطبظاٟ ل دًو اإل   

 . 99أْٗا ط ي١ بيغ١ٝ ذٚق١ٝ سٝاق١ٝا ٚيٝشا ذهُا  عبٜٛا  قطعٝا   زَا

ٔٓ  ؾاطد٘ يييفت اص 646ٜٚا٣ ابٔ اسباجت م ا    ٖد  إٔ ايتكيِٜ ٜهٕٛ يأل١ُٖٝا ٚيه

ثًَِ اٌٍَّوَ فَبعْجُذْاأٚىل إٔ ٜكاٍ أْ٘ ٜؿٝي ايك ا نكٛي٘ دعاىل :  $أٚىلا ؾكاٍ : 
100 #101. 

  يفرل  ٓي احمليلر :ألا ايتكيِٜ ٚايت

       دٓاٍٚ نثرل َٔ احمليلر راٖا٠ ايتكيِٜ ٚايت يفرل ٚ يقتٗا با ع٢ٓ ٚ يٖٚا         

ٚقي جعٌ ايٓرا٠ رد ا بعطٗا أس ل َٔ  $  . ٜكٍٛ ؾاضٌ ايشاَاا٥ٞ : يٚ    ٔ األٌم

بعأا ؾإٕ ج٦ا بايهيّ  ٢ً األٌ مل ٜهٔ َٔ باب ايتكيِٜ ٚايت يفرلا ٚ ٕ ٚضعا 

ه١ًُ ل غرل َاد تٗا طيفًا ل باب ايتكيِٜ ٚايت يفرل ٖٚاا ٖٛ األٌ ل ايهيّ اي

عيٍٚ  ٔ األٌ يًعٓا١ٜ ايعابٞا ؾايتكيِٜ  َا إٔ ٜهٕٛ حبشت األٌ أٚ باي

 . 102#ٚا ٖتُاّ

ؾايهيّ  ٓيِٖ ٜعدل  ٔ ا عاْٞا ٚ بي َٔ إٔ ٜٓتفِ  ٢ً لٛر٠ طب ٛل١ا      

لٌ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى رد ١ بر اأيؿارا ٖٚاٙ اياد ١ قي يًٛلٍٛ  ىل ا ع٢ٓ ا ؿٝيا ٚاأ

دهٕٛ ضبؿٛر١ أٚ غرل ضبؿٛر١ا قاب١ً يًتكيِٜ ٚايت يفرل ٚذيو حبشت ا ع٢ٓ ا ااط 

 ٜ اي٘ا ٚ يّ ذؿفٗا ٜعين إٔ ا ع٢ٓ َعٗا   ٜييفً٘ ايػُٛض أٚ ايً صا بٌ  ٢ً 

 ٍٕ   دعدل  ٓٗا اياد ١ ايعهصا ؾكي ٜشتػٌ ا تهًِ ذا١ٜ اياد ١ َٔ أجٌ ايتع رل  ٔ َعا

احملؿٛر١ا ٚقي ٜعاض شلاٙ اياد ١ َا ٜكٝيٖا َٔ أجٌ ا ع٢ٓا ٚشلاا ظبي ايٓرا٠ أذٝاْا  

ٜٓٓ ٕٛ  ٢ً ضاٚر٠ ذؿظ اياد ١  ذا ط ا يايو ضاٚر٠ دانٝ ١ٝ َثي ٜٚؤطٟ  يّ 

  103ذؿفٗا  ىل ايػُٛض ٚا يت اض .

                                      
ٜٓفا : م  ؾاط٠ دكيِٜ َا ذك٘ ايت يفرل يييفت اص بر ايزطبظاٟ ٚأبٞ ذٝإ  : صب١ً جاَع١ ايك ِٝ يًعًّٛ ايظا ١ٝا  99

   .1 ا ايعيط م 5اجملًي م
 66سٛر٠ ايزَا :  100
 . 16/ 2ايهاؾ١ٝ ل ايٓرٛ  بٔ اسباجت :  101
 .37قشاَٗا : ازب١ًُ ايعاب١ٝ د يٝؿٗا ٚأ 102
 . 79ا ٚبٓا٤ ازب١ًُ ايعاب١ٝ :. ضبُي محاس١   ي ايًطٝـ : 277ٜٓفا : اي ٝإ ل رٚا٥ع ايكالٕ :. متاّ ذشإ :  103



 

 

  

 هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 70

  أثر التقدين والتأدير في الوعنى عند النحويينأثر التقدين والتأدير في الوعنى عند النحويين     لطفي عور بن الشيخ أبوبكر                                                  

 والعولبدولة الكويت

 م1024 هارس(  7الوجلد )  ثانيالالعدد 

ٜٗيط بطٝاع ا ع٢ٓا ٚقي  ٚقي دهٕٛ اياد ١ ضبؿٛر١ا ٚذؿفٗا ٜعين إٔ اشباٚد  ٓٗا    

 . 104ؽباد  ٔ ٖاٙ اياد ١ بظاط ٚضٛح ا ع٢ٓا ٖٚٛ َا ٜشُٝ٘ متاّ ذشإ م ايذليٗفص  

ايعيٍٚ  ٔ اياد ١ا  يّ َاا ادٗاا بتكيِٜ َا رد ت٘ ايت يفرل أٚ  $ٜكٍٛ متاّ ذشإ :     

أٟ َتيايف١ًا ٚذيو  105#ايعهصا ٚدش٢ُ اياد ١ ل ٖاٙ اسباي١ م رد ١ َظٛط١   

ا: م زٜيا  رأُٜا   ؾاألٌ دكيّ ايؿعٌا ؾايؿا ٌا ؾا ؿعٍٛا ٚيهٔ ُ يٍ  ٔ األٌ نكٛيٓ

 َٔ أجٌ اأ١ُٖٝ .

ٚميهٔ ايعيٍٚ  ٔ ألٌ اياد ١ بايتكيِٜ ٚايت يفرلا ٖٚاا ايعيٍٚ  َا إٔ ٜهٕٛ َّطاط أٚ $ 

َُّطاط ؾايٓرا٠ ٜشُْٛ٘ طاذا أٚ ضاٚر٠ أٚ يفط   ا ٚذيو 106#غرل َطاطا ؾإٕ نإ غرل 

 :  107ا انكٍٛ ايظ

ُّ   ًٝٔو ٚرمح١ اهلل ايشي

ؾايكا ي٠ ايعا١َ دٓص  ٢ً ذؿظ اياد ١ بر ا عطٛف ٚا عطٛف  ًٝ٘ ٚيهٔ ُ يٍ  ٔ 

 األٌ يًطاٚر٠.

أَا  ذا نإ ايعيٍٚ َطاطا  ؾإْ٘  ٓي٥ٕا ؽبطع يي ت اراا اآلد١ٝ : ايكا ي٠ا  $ 

 ٓا ١ ايٓرٛا نُا ٚاشبطٛع يًكا ي٠ اييت ٜتِ ايعيٍٚ ل ض٥ٛٗاا ٚا ذتهاّ ايعاّ ي

 .108#ٜ يٚ َٔ يفيٍ قٛا ي ايتٛجٝ٘ 

ٚذيو نتكيِٜ ا ؿعٍٛ  ٢ً ايؿا ٌا ؾع١ًُٝ ايتكيِٜ ٚايت يفرل دتِ َٔ أجٌ     

ايؿا٥ي٠ا أٚ َٔ أجٌ ٖيف َعرا بٓا٤  ٢ً قا ي٠ ؾا ١ٝ  ٢ً األٌا  ٢ً إٔ   ٜتعارض 

ي  م    دل٠ ايعيٍٚ َع قٛا ي ايتٛجٝ٘ اييت ذبهِ ايٓرٛ ايعابٞا ن ٕ ٜكاٍ َث

 . 109بايتكيِٜ  ذا نإ ل ١ْٝ ايت يفرل  

                                      
 . 236ٜٓفا : ايًػ١ ايعاب١ٝ َعٓاٖا َٚ ٓاٖا :  104
 .  378اي ٝإ ل رٚا٥ع ايكالٕ :  105
 . 148األٍٛ : متاّ ذشإ :  106
َٜا  107 ُّ  حز بٝا ٚمتاَ٘ : َأَ   ١َُل اهلٔل ايٖشَي ََٚرِذ ِٝٔو  ًَ ِٔ َذأا ٔ ِاٍم ... َ  َٔ   ١ًَ  َِْخ

 159ا ازبٌُ يًزجاجٞ : .2/386ٖٚٛ يألذٛصا ٜٓفا : اشب ا٥ص :
 .148األٍٛ : متاّ ذشإ :  108
 . 106 – 105ا طٚر اياد ١ ل ايفاٖا٠ ايٓر١ٜٛ : 226ٜٓفا : األٍٛ :  109
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أَا يفًٌٝ  ُاٜا٠ ؾٗٛ ممٔ د لاٚا بايؿها ايًػٟٛ  ٓي دظَٛشهٞا ٚقي اعب ا د لاٙ       

ل ؾهادر ُٖا : ازب١ًُ ايتٛيٝي١ٜ ٚازب١ًُ ايتر١ًٜٝٛ ٚؾها٠  ٓالا ايترٌٜٛ ٜٚعي َٔ 

ا١ٜ دكّٛ  ٢ً إٔ يهٌ مج١ً ٖٚٞ ْف110أباز رٚاط ايٓفا١ٜ ايتٛيٝي١ٜ ايتر١ًٜٝٛ .

َشتٜٛر َٔ اأب١ٝٓ : أذيُٖا بالٔ م ب١ٝٓ  ُٝك١   ٖٚٞ اييت دعدل  ٔ ايؿهاا ٖٚٛ 

ا ع٢ٓ اجملٓاط ل ايأٖا ٚاآليفا راٖا م ب١ٝٓ سطر١ٝ   ٖٚٞ دتابع ايهًُاا اييت ٜٓطل 

اي الا بٗا ا تهًِ يٝعٓ ا بٗا  ٔ ا ع٢ٓ ا ٛجٛط ل ايأٖا ٖٚٞ متثٌ ازباْت اي ٛدٞ ٚ

 ٖٚاٙ اي ١ٝٓ  بي َٓٗا يًٛلٍٛ  ىل ا ع٢ٓ ايعُٝل .

ٚأر٣ أْٓا  ذا ْفإ  ىل ايًػ١ ل ض٤ٛ ٖأٜ ا شتٜٛر ظبي إٔ ؾهادُٗا َٛجٛط٠      

َش كا َٓا ايكيّ  ٔ ايًػٜٛر ايعابا ؾكي طيا دط ٝكادِٗ ايٓر١ٜٛ  ٢ً ٚجٛط َثٌ 

يتُٝٝزا َٚا اطتٌُ  ًٝ٘ ٖاا ٖاٙ ايٓفاٜااا ٜٚهؿٞ يت نٝي ذيو إٔ ْٓفا ل باب ا

اي اب َٔ ذبٜٛيا نثرل٠ا ؾشٝ ٜٛ٘ َثي ٜا٣ إٔ م اَتألا َا٤ّ   ٚم دؿك ا طرُا    

ألًُٗا م اَتألا َٔ ا ا٤   ٚدؿك ا َٔ ايظرِ  ا ٖٚاا ٜعين إٔ سٝ ٜٛ٘   ٜكـ  ٓي 

ا راٖا ايًؿظا أٚ بًػ١ ايترًٜٛٝر   ٜكـ  ٓي ائ ١ٝٓ ايشطر١ٝ يًح١ًُا بٌ ٜا٣ شل

ألي   ُٝكا  ؽبتؿٞ ٚرا٤ٖاا ٜٚعاط دٛزٜع ازب١ًُ اْطيقا َٓ٘  ٢ً َشت٣ٛ ايشطحا أٚ 

 111ايفاٖا ل َٛاقع مل دهٔ شلا ل ذاي١ األٌ .

ٜا٣  ُاٜا٠ إٔ ايتكيِٜ ٚايت يفرل م ايذلدٝت   َٔ أباز  ٓالا ايترٌٜٛ ٚأنثاٖا      

 َٛقع جيٜيا َػرلا  ْكٌ َٛرؾِٝ م َ ٢ٓ لال   َٔ َٛقع ألٌ ي٘  ىل ٚضٛذا  ٖٚٛ 

بايو  ط ازب١ًُا ْاقي  َعٓاٖا  ىل َع٢ٓ جيٜيا دابط٘ با ع٢ٓ اأٍٚ رابط١ 

ٚاضر١ا ٖٚٛ  ٓ ا َٔ  ٓالا ايترٌٜٛا ؾح١ًُ م أناَّ  يفايْي  ًٝا    مج١ً دٛيٝي١ٜ 

ؾع١ًٝا   دانٝز ؾٝٗا  ٢ً أٟ جز٤ َٔ أجزا٤ ا ع٢ٓا ٚاشليف َٓٗا اإليف ار   غرلا ٚيهٔ 

ِ  ذا أراط إٔ ٜٓكٌ اشبدل بذلنٝز  ٢ً جز٤ َٔ أجزا٥٘ قٓيَ٘ ا تٓا٤ّ ٚاٖتُاَا  ب٘ ا تهً

 112ؾترٛيا ازب١ًُ ٚأل را ذب١ًٜٝٛ .

                                      
ا ايٓرٛ ايعابٞ ٚاييرض اسبيٜث : ط   يٙ ايااجرٞ : 60-45ا : ط يفًٌٝ  ُاٜا٠  : ٜٓفا : ٜٓفا :ل عبٛ ايًػ١ ٚداانٝ ٗ 110

 . 20-9ا اأيش١ٝٓ ايتٛيٝي١ٜ ٚايتر١ًٜٝٛ ٚقٛا ي ايًػ١ ايعاب١ٝ : َظٌٝ زناٜا :126 – 124
 . 60ٜٓفا : اياد ١ ايٓر١ٜٛ ل ازب١ًُ ايعاب١ٝ ا عالا٠ا ط.  بااِٖٝ اشبًؿاا :  111
 . 89ٚداانٝ ٗا : ٜٓفا :ل عبٛ ايًػ١  112
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ؾايتكيِٜ ٚايت يفرل ل ايٓفا١ٜ ايتر١ًٜٝٛ ايتٛيٝي١ٜ ي٘ ألاٙ ل ا ع٢ٓ ايي يٞ     

رى عبادٓا يًح١ًُا  ذ ٜٓكٌ ازب١ًُ َٔ َعٓاٖا األٌا ؾا كيّ َؤني باياد ١ا ٚقي أط

ؾايتكيِٜ ٚايت يفرل : $ ايكيَا٤ ٖاٙ ايفاٖا٠ ٚأٚيٖٛا  ٓاٜتِٗا ٜكٍٛ ايينتٛر  ُاٜا٠ 

 ٓي  ًُا٥ٓا َٔ ايشًـ اي احل ٜهٕٛ أَا ٜتعًل باي ١ٝٓ اييايف١ًٝا ا اد ط١ با ع٢ٓ ل 

 . 113#ذٖٔ ا تهًِ 

سٝ ٜٛ٘ا أَا  بااِٖٝ أْٝص ؾكي رؾأ إٔ ٜهٕٛ يًتكيِٜ ألا ل ا ع٢ٓا ٚمحٌ  ٢ً    

ٚيٝص ٜظؿع ل اعبااف ايؿا ٌ  ٔ َٛضع٘ا أٚ  $ٚ ٢ً   ي ايكاٖا ازباجاْٞ بكٛي٘ : 

ا ؿعٍٛ  ٔ َٛضع٘ َا ساق٘ سٝ ٜٛ٘ َٔ ذيٜث  ٔ ايعٓا١ٜ ٚا ٖتُاّا  ذ نُا قاٍ 

ازباجاْٞ مل ٜانا ل ذيو َثا   . نايو   ٜظؿع ل ٖاا ا عبااف ؾًشؿ١   ي 

ٖٞ زٜي  !! ايكاٖا ذر أراط دٛضٝح َع٢ٓ ا  .114# ٖتُاّ بع ارد٘ ا ظٗٛر٠ م قتٌ اشبارج

ٚايًح٤ٛ  ىل ايتكيِٜ  ٓيٙ ل ايٓثا يٝص َٔ اأسايٝت اي رٝر١ا ٚيهٓ٘ ريف ١ غرل    

ؾُا قاي٘ ايٓرا٠ َٔ جٛاز  $َك ٛي١ا    سباج١ ًَٓر١ ل ايٓثاا َك ٛي١ ل ايظعا : 

ََٔ ايً صا   َدلر ي٘ َٔ أسايٝت لرٝر١ا ٚ  ٜعيٚ  دكيِٜ ا ؿعٍٛ  ٢ً ؾا ً٘ ذر ٜؤ

ٖٔ بٗا  ًٝٓا ايٓرا٠ا طٕٚ ذاج١ ًَٓر١  يٝٗاا غرل أْا قي ْك ًٗا ل  إٔ ٜهٕٛ ريف ١ َ

 . 115#ايظعاا ٚذيو إٔ يًظعا أسًٛب٘ اشباص  

أَا َا جا٤ ل ايكالٕ ايهاِٜ َٔ دكيِٜ يًُؿعٍٛ ب٘  ٢ً ايؿا ٌ  ٓيٙا ؾإ ا ٖٛ    

ا ٚقٛي٘ 116 فَإًَْجَظَ فِِ َٔفْغِوِ خِْفَةً ٌُِعََي٘ دعاىل : ر ا١ٜ يًؿال١ً ايكال١ْٝ ؾؿٞ قٛ

ٚ  ظبي  ٓتا  أٚ َظك١ ذر ْانا إٔ   $ٜكٍٛ : .  117 فٍَََّّب جَبءَ آَيَ ٌٌُطٍ اٌُّْشْعٌٍََُْدعاىل : 

ْفاّ ايؿٛالٌ ايكال١ْٝا ٚاسباص  ٢ً َٛسٝكاٖا ٖٛ اياٟ دطًّت د يفرل ايؿا ٌ ل 

                                      
 .  93ا اجع ايشابل :  113
 .244َٔ أساار ايًػ١ :  114
 ا اجع ايشابل اي ؿر١ ْؿشٗا . 115
 . 67سٛر٠ ل٘ : 116
 . 61سٛر٠ اسبحا :  117
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َا انتٓؿٗا َٔ لٜاا ل سٛر٠ م ل٘  ا ٚنايو ل اآل١ٜ ايثا١ْٝ  اآل١ٜ اأٚىلا ؾارجع  ىل

 .118#ًْرظ إٔ ْفاّ ايؿٛالٌ ٖٛ اياٟ ذٓتِ دكيِٜ ا ؿعٍٛ  ٢ً ايؿا ٌ  –

نُا استٗحٔ  بااِٖٝ د اف ايٓرا٠ ل دكيِٜ اسباٍ ٚد يفرلٖاا أْ٘ ٜؤطٟ  ىل    

١ٜٓ يػ١ َٔ ايًػااا ؾهٝـ  ذا نإ ذيو ل ايًػ ١ ايعاب١ٝ اييت ادشُا ؾٛض٢   دك ًٗا أ

  ٜا٣ ايٓرا٠ غطاض١ َٔ دكيِٜ اسباٍ أٚ د يفرلٖا ل  $باييق١ ٚايٓفاّ ؟  ذ ٜكٍٛ : 

أسًٛب اإلضاؾ١ا َثٌ : " أ ح ين ٚج٘ ٖٓي َشؿا٠ "ا ٚأسًٛب  -غرل ٖأٜ اأسًٛبر

بٌ ٜؿِٗ َٔ ا  119سَُِِّٓجَشِّشَِّٓ ًَُِنْزِ ب ُٔشْعًُِ اٌُّْشْعٍَِنيَ إِالًَََِّاسب اا عبٛ قٛي٘ دعاىل : 

ٕٖ أٟ دانٝت َٔ داانٝت ايتكيِٜ ٚايت  يفرل ل اسباٍا جا٥ز   غ ار نيَِٗ أ

ُٜعكِّت بكٛي٘ : #120 ًٝ٘ ٚيعُاٟ دًو ٖٞ ايؿٛض٢ اييت   دك ًٗا يػ١ َٔ ايًػاا  $ا ٚ

 .121# ؾطي   ٔ يػ١ َٓف١ُ طقٝك١ ايٓفاّ نًػتٓا ايعاب١ٝ

ألا ل ا ع٢ٓ ايي يٞ يًذلنٝتا ؾٗٛ ٜٓهاٙ  ؾايتكيِٜ  ٓي  بااِٖٝ أْٝص يٝص ي٘    

ٜٚشتٗحٓ٘ا أَا َا ٚرط َٓ٘ ل ايكالٕ ايهاِٜا ؾإ ا ٖٛ  ٓيٙ يا ا١ٜ ايؿال١ً ايكال١ْٝ 

 يٝص    .

نُا أيفا بٗاٙ ايؿها٠ أمحي ْ ٝـا ؾايتكيِٜ  ٓيٙ أٜطا  ٜهٕٛ اقتطا٤ يًشٝام     

ٞ إٔ ٜكٓيّ ل أجزا٤ ازب١ًُ ا ٛسٝكٞ يًح١ًُ ٜكٍٛ: قي ٜكتطٞ ٖاا ايشٝام ا ٛسٝك

ا ٚقٓيّ  اذد َٔ ايكالٕ ايهاِٜ يٝ ر ذيوا نتكيِٜ ازبار 122ٜٚؤيفا يتٓاست ايشٝام

ٚذيو ا 123 ٌَُْجَِّْنََّٓ ٌَىُُْ ٌَََّْ اٌْمَِْبَِةِ َِب وُنْحُُْ فِْوِ جَخْحٍَِفٌَُْٚاجملاٚر  ٢ً ايؿعٌ ل قٛي٘ دعاىل : 

يت ق ًٗا دٓتٗٞ بايؿعٌ م دؿعًٕٛ  ا ٚاآل١ٜ اييت يٝتٓاست ايشٝام ا ٛسٝكٞا ؾاآل١ٜ اي

 بعيٖا دٓتٗٞ بايؿعٌ م دعًُٕٛ   .

                                      
 . 245َٔ أساار ايًػ١ :  118
 . 48سٛر٠ اأْعاّ :  119
 334َٔ أساار ايًػ١ :  120

 ا  ير ايشابل اي ؿر١ ْؿشٗا. 121
 . 1979ا س١ٓ 4يًح١ًُ ايعاب١ٝ ٚألاٙ ل بٓا٥ٗاا صب١ً اآلطاب با شتٓ ا١ٜا ايعيط  ٜٓفا : ايشٝام ا ٛسٝكٞ 122
 . 92سٛر٠ ايٓرٌ :  123
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ؾُٔ أيفا بٗاا اياأٟ َٔ قيَا٤ ٚضبيلر ٜٓها إٔ ٜهٕٛ ايتكيِٜ ل ايكالٕ يػاض    

 ٖٔ ٜتعًل با ع٢ٓا ٚ  ا ٖٛ يا ا١ٜ ايؿال١ً ٚا ٛسٝك٢ا نُا ٖٛ اسباٍ ل ايظعاا ٚيه

ؾٗاا ا 124 َِب عٍََّّْنَبهُ اٌشِّعْشَ ًََِب َّنْجَغِِ ٌَوُ إِْْ ىٌَُ إٌَِّب رِوْشٌ ًَلُشْآٌَْ ُِجِنيًٌَنيّ اهلل يٝص طعاا  

ٚايت يفرل ٜؤطٟ  ىل  غؿاٍ ا ع٢ٓ ا ترٖ ٌ بايتكيِٜا ٜٚهؿٞ إٔ ْعاض  ايؿِٗ يًتكيِٜ

 بعأ اآلٜاا ايكال١ْٝ يٓ ر يفط  َاٖت أْٝص َٚٔ ذاا ذاٚٙ :

 .125 قٍ َٔحُْٓ َٔشْصُلُىُُْ ًَإَِّّبىُُْمْحٌٍُُا ؤًَْالدَوُُْ ِِْٓ إِِْالًَال جَٜكٍٛ دعاىل :  

 126 قٍ َٔحُْٓ َٔشْصُلُيُُْ ًَإَِّّبوًَُُْالَ جَمْحٌٍُُا ؤًَْالدَوُُْ خَشَْْةَ إِِْالَٚقاٍ : 

ؾؿٞ اآل١ٜ اأٚىل قٖيّ رزم ا خال ر  ٢ً رزم اأٚ طا ٚذيو إٔ اشبطاب يًؿكاا٤     

ي٘ م َٔ  َيم   ؾهإ رزقِٗ  ٓيِٖ أِٖ َٔ رزم أٚ طِٖا ؾكٖيّ ايٛ ي بازقِٗ بييٌٝ قٛ

  ٢ً ايٛ ي بازم أٚ طِٖ .

أَا اآل١ٜ ايثا١ْٝ ؾاشبطاب ؾٝٗا يألغٓٝا٤ بييٌٝ قٛي٘ م يفظ١ٝ  َيم   ؾإٕ اشبظ١ٝ    

   ا دهٕٛ مما مل ٜكع بعيا ٚرباف َٔ ٚقٛ ٘ا ؾهإ رزم أٚ طٙ ٖٛ ا طًٛب طٕٚ رزقِٗ

أْ٘ ذالٌا ؾاأِٖ  ٓيِٖ رزم أٚ طِٖا ؾكٖيّ ايٛ ي بازم أٚ طِٖ  ٢ً ايٛ ي 

 . 127بازقِٗ
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ٌِحَىٌٌُُٔا شُيَذَاءَ عٍَََ اٌنَّبطِ ًََّىٌَُْ َٚٔ اآلٜاا اييت ٚرط ؾٝٗا دكيِٜ ٚد يفرل قٛي٘ دعاىل :    

قلياَا ل ايثا١ْٝ; إٔ ايػاض  ذ أيفاا ل١ً ايظٗاط٠ ل اأٚىل ٚا 128 اٌشَّعٌُيُ عٍََْْىُُْ شَيِْذًا

ل اأٍٚ  ل اا طٗاطدِٗ  ٢ً اأَِا ٚل ايثاْٞ ايفت الِٗ بهٕٛ اياسٍٛ طٗٝيا  

ًِٗٝ 129 . 

ٕٖ ايتكيِٜ ل اآلٜاا ايشابك١ جا٤  ع٢ٓا  ذ يٛ غرلْا َٛقع      ٚنُا ٖٛ ٚاضح ْا٣ أ

َا   ٜعيٚ ا ٛسٝك٢ ا لكٖيّ  عباف ا ع٢ٓا ٚ ا ذ ًٓا  ٢ً دًو ايؿا٥ي٠ا ٚيٛ نإ اأ

ٚايؿال١ً  ا أٓلا ذيو ل ا ع٢ٓا ٚؾكيْا ايعٓ ا ا ٛسٝكٞ ؾكطا لِ  ْٓا  ذا ديباْا 

اآلٜاا ا لتكي١َ   ظبي يًؿال١ً أٟ ْ ٝت ل ايتكيِٜ ٚايت يفرلا ؾاآل١ٜ اأٚىل جا٤ا 

بٌٌَْاٌِذَِّْٓ إِحْغَبًٔب ًَالجَمْحٌٍُُا ب جُشْشِوٌُا ثِوِ شَْْئًب ًَثِلًُْ جَعَبٌٌَْا ؤَجًُْ َِب حَشَََّ سَثُّىُُْ عٍََْْىُُْ ؤٌََّضُٔ قٛي٘ دعاىل: 

جَمْحٌٍُُا اٌنَّفْظَ اٌَّحِِ  يَشَ ِِنْيَب ًََِب ثَطََٓ ًَالَجَمْشَثٌُا اٌْفٌََاحِشَ َِب ظَ شْصُلُىُُْ ًَإَِّّبىُُْ ًَالَقٍ َٔحُْٓ َٔؤًَْالدَوُُْ ِِْٓ إِِْال

َ اٌٍَّوُ إٌَِّب ثِب      :  ٚجا٤ا ايثا١ْٝ ضُٔ قٛي٘ دعاىلا 130 ٌْحَكِّ رٌَِىُُْ ًَصَّبوُُْ ثِوِ ٌَعٍََّىُُْ جَعْمٌٍَُِْحَشََّ

قٍ َٔحُْٓ َٔشْصُلُيُُْ ًَإَِّّبوُُْ إَِّْ لَحٍَْيُُْ وَبَْ خِطْئًب وَجِريًاا ؤًَْالدَوُُْ خَشَْْةَ إِِْالجَمْحٌٍُُ ًَال 131 . 

ٙ ٜؤطٟ  ىل ضٝاع ا ع٢ٓ َٔ أجٌ احملاؾف١  ٢ً ؾُا ذٖت  يٝ٘  بااِٖٝ أْٝص ٚغرل    

ٖد   ُٖاي٘ ا ع٢ٓ َٔ أجٌ قٛي٘ 207ٖد   ٢ً ايؿاا٤ ما276ايظهٌا ياا  اب ابٔ قتٝ ١ م ا

ًٌََِّْٓ خَبفَ َِمَبََ سَثِّوِ :بايؿال١ً ايكال١ْٝا ؾايؿاا٤ ل َعاض دؿشرلٙ يكٛي٘ دعاىل 

جَنَّحَبِْ
ا ٚيهٔ ر ا١ٜ ايؿال١ً اقتطا إٔ ٜهٕٛ ٖاا ؾٖشا م جٓتإ   أْٗا ج١ٓ ٚاذي٠ا 132

. ٢ٖٓ  133ايًؿظ َث

                                      
 .143سٛر٠ اي كا٠ :  128
 . 318/ 1ٜٓفا : ايهظاف يًزطبظاٟ :  129
 151سٛر٠ اأْعاّ :  130

 . 31سٛر٠ اإلساا٤ :  131
 . 46سٛر٠ ايامحٔ :  132
 . 1/118ٜٓفا : َعاْٞ ايكالٕ يًؿاا٤ :  133



 

 

  

 هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 76

  أثر التقدين والتأدير في الوعنى عند النحويينأثر التقدين والتأدير في الوعنى عند النحويين     لطفي عور بن الشيخ أبوبكر                                                  

 والعولبدولة الكويت

 م1024 هارس(  7الوجلد )  ثانيالالعدد 

ؾ ْها ابٔ قتٝ ١ ذيو ٚضام ب٘ا أْ٘ ٜزٌٜ ا ع٢ٓ َٔ جٗت٘ا ٜكٍٛ : م ٖٚاا َٔ      

أ حت َا محٌ  ًٝ٘ نتاب اهللا ٚعبٔ ْعٛذ باهلل َٔ إٔ ْتعٓشـ ٖاا ايتعٓشـا ٚظبٝز 

 ز  –أض ل١ٜ ... ؾ َا إٔ ٜهٕٛ اهلل ايزٜاط٠ ٚايٓكص ل ايهيّ يا -جٌ لٓاؤٙ – ٢ً اهلل 

١ٖٓ ٚاذي٠ َٔ أجٌ رؤٚض اآلٟ ؾُعاذ اهلل !!   -ٚجٌ  . 134ٚ ي جبٓتر ؾٝحعًُٗا ج

 خامتة البحث : 

 ٚل يفامت١ ٖاا اي رث أسحٌ أِٖ ايٓتا٥خ اييت دٛلٌ  يٝٗا اي اذث ٖٚٞ نُا ٜ دٞ : 

ا ع٢ٓ ٖٚٛ ايتكيِٜ ٜعٗي سٝ ٜٛ٘ لاذت اياٜاط٠ ل بٝإ ألا ايتكيِٜ ٚايت يفرل ل   1

 يأل١ُٖٝ ٚايعٓا١ٜ َٚٔ جا٤ بعيٙ َٔ ايٓرا٠ سار  ٢ً َٓٛاي٘ .

ٕٖ اٖتُاّ ايكيَا٤   2 ب لا ايتكيِٜ ٚاأيفرل ل ا ع٢ٓ  –ق ٌ   ي ايكاٖا ازباجاْٞ  – 

مل ٜهٔ ٚاؾٝا ا ؾك اٚا ألاٙ  ٢ً ايعٓا١ٜ ٚا ٖتُاّ با كٓيّ طٕٚ إٔ ٜ ٝٓٛا س ت ٖاا 

 ا ٖتُاّ .

ازباجاْٞ ٜعٛط ي٘ ايؿطٌ اأندل ل انتظاف أساار ايتكيِٜ    ي ايكاٖا  3

ٚايت يفرلا ٚ يٝ٘ ٜاجع ايؿطٌ ل ٚضع قٛا يٙ ٚداسٝخ أرناْ٘ ٚبٝإ أساارٙ 

ٚيطا٥ؿ٘ا ٚدٛسٝع طا٥ا٠ حبث٘ ٚذبًٜٛ٘  ىل ؾٔ بيغٞ ذٟ ط ٕ ل اييراس١ 

ٔ بعيٙ اي يغ١ٝا بعي إٔ نإ ٜيرض ضُٔ أبٛاب ايٓرٛا ٚبايو ؾتح بابا  ٚاسعا   

 يًتعاف  ىل طقا٥ك٘ ٚبٝإ أساارٙ اي يغ١ٝ اييت دهُٔ ٚرا٤ٙ .

ٜعتدل ايزطبظاٟ َٔ أٚا٥ٌ ا ت لأٜ بع ي ايكاٖا ازباجاْٞا ؾهإ م ايهظاف     4

َٓ عا  لٖاا  دزٚط َٓ٘ ايشابكٕٛ  عاؾ١ أساار ٖاا ايؿٔ األٌٝا ٚ  ٜزاٍ َٓ عا   ٔ 

 َٚعاؾ١ أساارٙ ل ايكالٕ ايهاِٜ .ٜاٜي ايتزٚط ب يغ١ ايتكيِٜ ٚايت يفرل 

َٔ احمليلر َٔ ٜٓها إٔ ٜهٕٛ يًتكيِٜ ٚايت يفرل ألا ل ا ع٢ٓ نإبااِٖٝ أْٝص   5

ًُٜح   يٝ٘ سباج١ ًَٓر١ ل ايٓثاا ٖٚٛ َك ٍٛ ل يػ١ ايظعاا ٚأَا  ٚغرلٙا ٚ  ا 

 ٚرٚطٙ ل ايكالٕ ؾًا ا١ٜ  ايؿال١ً ٚا ٛسٝك٢ا ٖٚٛ رأٟ مل ٜشًِّ ب٘ اي رث ٚذاٍٚ

 دؿٓٝيٙ َشتي   ب عأ اآلٜاا ايكال١ْٝ َ ٝٓا  ألا ايتكيِٜ ٚايت يفرل ل َعٓاٖا .

                                      
 . 1/65ا ٜٚٓفا : ايدلٖإ ل  ًّٛ ايكالٕ : 440ٜت ايكالٕ: دؿشرل غا 134
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ٕٖ طراس١ َٛضٛع ايتكيِٜ ٚايت يفرل ي٘ أ١ُٖٝ ندل٣ ل ؾِٗ بعأ أساار ايكالٕ   6  

 ايهاِٜ ٚبٝإ َعاْٝ٘.

ايتكيِٜ ٚايت يفرل ي٘ أ١ُٖٝ ن رل٠ ل ايٓفا١ٜ ايتر١ًٜٝٛ ايتٛيٝي١ٜ اسبيٜث١   7

َٔ  ٓالا ايترٌٜٛ  ٓي ط. يفًٌٝ  ُاٜا٠ ٚي٘ ألا ل ا ع٢ٓ  با ت ارٙ  ٓ اا 

 ايي يٞ ل ازب١ًُ .  
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 مصادر البحث ومراجعه : 

 ايكالٕ ايهاِٜ .  1

ألدددا ايٓردددا٠ ل اي ردددث اي يغدددٞ :   دددي ايكددداطر ذشدددرا طار ْٗطددد١ َ دددا يًط ا ددد١        2

 ّ .1970 –ٚايٓظا 

3    ٟ  ٓددي ايعدابا متدداّ ذشددإا بػددياط : طار   األدٍٛا طراسدد١ ابشددتُٛيٛج١ٝ يًؿهدا ايًػددٛ

 ّ .1988ايظؤٕٚ ايثكاؾ١ٝ ايعا١َا 

ٖد  ا ذبكٝل ايشدٝي أمحدي    403  حاز ايكالٕا أبٛ بها ضبُي بٔ ايطٝت اي اقيْٞ م   4

 ّ .  1963لكاا طار ا عارفا َ اا

  ااب ايكالٕ م ا ٓشدٛب يفطد   ىل ايزجداد ل ايٓشدخ١ ا ط ٛ د١  ا أبدٛ اسبشدٔ  ًدٞ           5

ٖددددد ا ذبكٝددددل :  بددددااِٖٝ  543 اي دددداقٛيٞ ا عدددداٚف جبدددداَع ايعًددددّٛ   ا  بددددٔ اسبشددددر

 ّ .1982ا 2اإلبٝارٟا طار ايهتاب ايً ٓاْٞا برلٚاا ط

اأيشددد١ٝٓ ايتٛيٝيٜددد١ ٚايترًٜٛٝددد١ ٚقٛا دددي ايًػددد١ ايعابٝددد١ م ازبًُددد١ اي شدددٝط١  ا:          6

 -2َٝظددداٍ زناٜددداا ا ؤسشددد١ ازباَعٝددد١ يًيراسددداا ٚايٓظدددا ٚايتٛزٜدددعا بدددرلٚاا ط   

1986 ّ . 

طراسددد١ دؿشدددرل١ٜ   - ؾددداط٠ دكددديِٜ َاذكددد٘ ايتددد يفرل بدددر ايزطبظددداٟ ٚأبدددٞ ذٝدددإ       7

يً اذثر : َٓ ٛر ضبُي أبٛ ز١ٜٓا ضبُي رضا اسبدٛرٟا حبدث َٓظدٛر ل     –َكار١ْ 

 صب١ً ايك ِٝ يًعًّٛ ايظا ١ٝا اجملًي اشباَص ايعيط اأٍٚ .

ٔ بٔ ٜٛسدـ  أٚضح ا شايو  ىل أيؿ١ٝ ابٔ َايوا أبٞ ضبُي   ي اهلل مجاٍ اييٜ  8

ٖددد ا ذبكٝددل : ضبُددي ضبٝددٞ ايددئٜ   ددي      761بددٔ أمحددي بددٔ ٖظدداّ اأْ ددارٟ م ا     

 ّ .1980 – 6اسبُٝيا طار  ذٝا٤ ايذلاث ايعابٞا ط

ٖدددد ا طار ايؿهدددا يًط ا ددد١  745اي ردددا احملدددٝطا أبدددٞ ذٝدددإ ضبُدددي بدددٔ ٜٛسدددـ م ا      9

 ّ .1992ٚايٓظاا 

 ٖدددد ا794يزرنظددٞ ما  ايدلٖددإ ل  ًددّٛ ايكددالٕا بددير ايدددئٜ ضبُددي بددٔ   ددي اهلل ا         10

 ّ .1982 –ذبكٝل : ضبُي أبٛ ايؿطٌ  بااِٖٝا طار ا عاؾ١ا برلٚا 

 ّ .1964اي يغ١  ٓي ايشهانٞا ر : أمحي َطًٛبا َهت ١ ايٓٗط١ا بػياطا   11

 ّ . 2003بٓا٤ ازب١ًُ ايعاب١ٝا ضبُي محاس١   ي ايًطٝـا طار غاٜتا  ايكاٖاٙ   12
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 ّ .2000 – 2ذشإا  ًِ ايهتتا َ اا طاي ٝإ ل رٚا٥ع ايكالٕا ايينتٛر : متاّ   13

دطدٛر طراسدداا   حداز ايكددالٕ ٚألاٖدا ل اي يغدد١ ايعابٝد١ا  ُددا ا دي ذددٜٛعا َط عدد١        14

 ّ.1972 –اأ١َا بػياط 

 ّ .1998اأرطٕا  –ايتع رل ايكالْٞا ايينتٛر : ؾاضٌ ايشاَاا٥ٞا طار  ُارا  ُإ   15

اٜددا ايكددالٕ ايهدداِٜا أبددٞ    دؿشددرل أبددٞ ايشددعٛط ا شدد٢ُ  رطدداط ايعكددٌ ايشددًِٝ  ىل َز       16

 ّ . 1928ا 1ٖد   ا ط ع١ ا  ا١ٜا ط  982ايشعٛط ضبُي بٔ أمحي ايعُاطٟ م ا 

ٖدد ا ذبكٝدل :   267دؿشرل غاٜت ايكالٕا أبٞ ضبُدي   دي اهلل بدٔ َشدًِ بدٔ قتٝ د١ م         17

 ّ . 1978 –ايشٝي أمحي لكااطار ايهتت ايع١ًُٝا برلٚا 

كدددا٥ل ايت ٜٚدددٌ :   دددي اهلل بدددٔ أمحدددي    دؿشدددرل ايٓشدددؿٞ ا شددد٢ُ َددديارى ايتٓزٜدددٌ ٚذ     18

 ّ . 1936بٛ ما َ ا  –ٖد  ا ا ط ع١ اأَرل١ٜ  701ايٓشؿٞ م ا 

ٖدد  ا ذبكٝدل : ضبُدي    370دٗاٜت ايًػ١ا أبٞ َٓ ٛر ضبُي بٔ أمحي اأزٖاٟ م ا   19

 –يفؿاجٞ ٚضبُٛط ؾاد  كدي٠ا ايكداٖا٠ا ايديار ا  دا١ٜ يًتد يٝـ ٚايذلمجد١ ٚايٓظدا        

1969 . ّ 

١ٝ د يٝؿٗدا ٚأقشداَٗاا ط. ؾاضدٌ ايشداَاا٥ٞا َٓظدٛراا اجملُدع ايعًُدٞ        ازب١ًُ ايعاب  20

 ّ .1998-ايعااقٞا بػياط 

ايتكدديِٜ ٚايتددد يفرل ل ايكدددالٕ ايهددداِٜا محٝددي أمحدددي  ٝشددد٢ ايعددداَاٟا طار ايظدددؤٕٚ     21

 .1996ايثكاؾ١ٝ ايعا١َا بػياطا

ع ازبًُدد١ ايعابٝدد١ د يٝؿٗددا ٚأقشدداَٗاا يؿاضددٌ ايشدداَاا٥ٞا بػددياط : َٓظددٛراا اجملُدد     22

 ّ . 1998-ايعًُٞ 

ٖددد ا 1093يفزاْدد١ اأطب ٚيددت ي دداب يشددإ ايعددابا يع ددي ايكدداطر بددٔ  ُددا اي ػددياطٟ م ا   23

 .1989ّ – 3 ١ اشباظبٞا ايكاٖا٠ا طذبكٝل ٚطاح :   ي ايشيّ ضبُي ٖارٕٚا َهت

ٖدددد   310ازبُددٌ ل ايٓردددٛا أبددٞ ايكاسدددِ   دددي ايددامحٔ بدددٔ  سددرام ايزجددداجٞ ما       24

 ّ . 1982ٚاا َؤسش١ اياساي١اذبكٝل  ًٞ دٛؾٝل اسبُيا برل

ٖد ا ذبكٝل : ضبُي  ًدٞ ايٓحدارا طار   392اشب ا٥صا أبٞ ايؿتح  ثُإ بٔ جين م   25

 اشلي٣ يًط ا ١ ٚايٓظاا برلٚاا ي ٓإا بيٕٚ دارٜخ .
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اييراسددداا ايٓرٜٛددد١ ٚايًػٜٛددد١  ٓدددي ايزطبظددداٟا ؾاضدددٌ ايشددداَاا٥ٞا طار ايتكددديٜا          26

 ّ . 1970يًط ا ١ ٚايٓظاا 

 ٢ً ُٖع اشلٛاَع طاح مجع ازبٛاَدع ل ايعًدّٛ ايعابٝد١ا أمحدي بدٔ      اييرر ايًٛاَع   27

ٖددد ا ذبكٝددل ٚطدداح   دي ايعدداٍ سددامل َهدداّا طار اي رددٛث  1331اأَدر ايظددٓكٝطٞ ما 

 ّ .1981ا 1ايع١ًُٝا ايهٜٛاا ط

 474أٚ  471ط ٥ددٌ اإل حددازا أبددٞ بهددا   ددي ايكدداٖا بددٔ   ددي ايددامحٔ ازباجدداْٞ م ا    28

 ّ .1978 –ا طار ا عاؾ١ا برلٚا ٖد اذبكٝل : ضبُي رطٝي رضا

طٚر اياد ١ ل ايفاٖا٠ ايٓر١ٜٛا  زاّ ضبُدي ايظداٜي٠ا طار ايؿاقدإ يًٓظدا ٚايتٛزٜدع        29

 ّ .2004ا1 ُإاط –

 ّ . 1987برلٚا -طار لاطر   –ٖد    284طٜٛإ اي رذلٟ  م ايٛيٝي بٔ   ٝي   30

ُدي ضبٝدٞ   طٜٛإ  ُا بدٔ أبدٞ ربٝعد١ ر طداح طٜدٛإ  ُدا بدٔ أبدٞ ربٝعد١ا ذبكٝدل ضب            31

 ّ.1988ا 4ايئٜ   ي اسبُٝيا طار اأْييصا ط

طٜٛإ ايٓابػ١ ايابٝاْٞ م زٜاط بٔ َعا١ٜٚ  ا ذبكٝل : ضبُي أبٛ ايؿطٌ  بدااِٖٝا طار    32

 ّ .1977 –ا عارفا َ ا 

اياد ١ ايٓر١ٜٛ ل ازب١ًُ ايعاب١ٝ ا عالا٠ :  بدااِٖٝ لداحل اشبًؿدااا طار ايؿاقدإ       33

 ّ .2002ا 1يًتٛزٜع ٚايٓظا ط

ايشٝام ا ٛسٝكٞ يًح١ًُ ايعابٝد١ ٚألداٙ ل بٓا٥ٗداا أمحدي ْ دٝـ م حبدث َٓظدٛر ل          34

 . 1979ا س١ٓ 4صب١ً اآلطاب ا شتٓ ا١ٜا ايعيط 

طدداح ابددٔ  كٝددٌ  ًدد٢ أيؿٝدد١ ابددٔ َايددوا ي ٗددا٤ ايددئٜ   ددي اهلل بددٔ  كٝددٌ ايعكًٝددٞ      35

ت دد١ ٖدد  ا ذبكٝددل ضبُدي ضبددٞ ايدئٜ   دي اسبُٝدديا بدرلٚا : ا ه      769اشلُدياْٞ م ا  

 ّ . 2002_ايع ا١ٜ 

ٖددد ا ٚبٗاَظدد٘ 905طدداح ايت دداٜح  ًدد٢ ايتٛضددٝحا شبايددي بددٔ   ددي اهلل اأزٖدداٟ م ا    36

ذاطددد١ٝ ٜدددص بدددٔ زٜدددٔ ايدددئٜا طار  ذٝدددا٤ ايهتدددت ايعابٝددد١ م  ٝشددد٢ اي دددابٞ اسبًددد       

 ٚطاناٙ   ايكاٖا٠ا بيٕٚ دارٜخ .

ٖدد ا  421طاح طٜٛإ اسبُاسد١ا أبدٞ  ًدٞ أمحدي بدٔ ضبُدي بدٔ اسبشدٔ ا ازٚقدٞ م ا           37

 ّ .1991ا 1ذبكٝل : أمحي أَرا   ي ايشيّ ٖارٕٚا برلٚاا طار ازبٌٝا ط



 

 

  

 هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 81

  أثر التقدين والتأدير في الوعنى عند النحويينأثر التقدين والتأدير في الوعنى عند النحويين     لطفي عور بن الشيخ أبوبكر                                                  

 والعولبدولة الكويت

 م1024 هارس(  7الوجلد )  ثانيالالعدد 

طددداٚح سدددكط ايزْددديا ذبكٝدددل اأسدددادا٠ َ دددطؿ٢ ايشدددكاا ٚ  دددي ايددداذِٝ ضبُدددٛط       38

 ّ .1987ٚليفإٚا ايكاٖا٠ا

  ي ايكاٖا ازباجاْٞ ٚاي يغ١ ايعابٝد١ا ضبُدي   دي ا دٓعِ يفؿداجٞا َهت د١ اشلداّ          39

 دارٜخ . ا بي1ٕٚايتحار١ٜ ايهدل٣ا ط

 .ّ 1965 5ط  -ـا طار ا عارف َ ا ايؿٔ َٚااٖ ٘ ل ايظعا ايعابٞ : طٛقٞ ضٝ  40

 ّ .1984 –ل عبٛ ايًػ١ ٚداانٝ ٗاا يفًٌٝ  ُاٜا٠ا  امل ا عاؾ١ا جي٠   41

ايهاؾ١ٝ ل ايٓرٛا طاح اإلسدذلاباطٟ م رضدٞ ايدئٜ ضبُدي بدٔ اسبشدٔ  ا طار ايهتدت          42

 بيٕٚ دارٜخ . – 3ايع١ًُٝا برلٚا ط

ٖدد ا ذبكٝدل :   دي ايشديّ     180سٝ ٜٛ٘ا أبٞ بظا  ُاٚ بٔ  ثُإ بٔ قٓدل م نتاب   43

 ٖارٕٚا  امل ايهتتا برلٚاا بيٕٚ دارٜخ .

ايهظاف  ٔ ذكا٥ل ايتٓزٌٜ ٚ ٕٝٛ اأقاٌٜٚ ل ٚجٛٙ ايت ٌٜٚا زبار اهلل ضبُدٛط بدٔ     44

 ٖد ا طار ا عاؾ١ا برلٚاا بيٕٚ دارٜخ .538 ُا ايزطبظاٟ م 

ٖدد ا طار  711يؿطٌ مجاٍ ايئٜ ضبُي بدٔ َهداّ بدٔ َٓفدٛر م ا    يشإ ايعابا أبٞ ا  45

 لاطرا برلٚاا بيٕٚ دارٜخ .

ايًػ١ ايعاب١ٝ َعٓاٖا َٚ ٓاٖاا متاّ ذشإا ايكاٖا٠ا اشل١٦ٝ ا  ا١ٜ ايعا١َ يًهتدابا    46

1979 . ّ 

ٖدد   ذبكٝدل    606ا ثٌ ايشدا٥ا ل أطب ايهاددت ٚايظدا ا : ضدٝا٤ ايدئٜ بدٔ األدرل م ا          47

 . 1939ئٜ   ي اسبُٝياَط ع١  ٝش٢ اي ابٞ اسبً ا ضبُي ضبٞ اي

احملتشددت ل د ددٝر طددٛاذ ايكدداا٤اا ٚاإلٜطدداح  ٓٗدداا أبددٞ ايؿددتح  ثُددإ بددٔ جددين م       48

ٖددد  ا ذبكٝددل  ًددٞ ايٓحدديٟ ْالددـا ٚ  ددي اسبًددِٝ ايٓحددارا ٚ  ددي ايؿتدداح طددً ا  392

 .  1999-3ايكاٖا٠ا اجملًص اأ ٢ً يًظؤٕٚ اإلسي١َٝ  ط 

ٖدد ا  دامل ايهتدتا بدرلٚاا     207أبٞ زناٜدا ؼبٝد٢ بدٔ زٜداط ايؿداا٤ م ا      َعاْٞ ايكالٕا  49

 ّ .1983ا 3ط

 ّ .1975ا 5َٔ أساار ايًػ١ا  بااِٖٝ أْٝصا َهت ١ اإلظبًٛ ا  ا١ٜ ا ط  50

ايٓرددٛ ايعابددٞ ٚايدديرض اسبدديٜثا ط   دديٙ ايااجرددٞا طار ايٓٗطدد١ ايعابٝدد١ا بددرلٚاا           51

1979.ّ  


