
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 نتاا  باللقب ي  الرتتبب الدالي  لعد  النشر لل 
  املرن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عد  السطور  ي  الصاحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصا( سطرا
وسنة النشر، وحين يزيد عد  الصاحات ي  الطبعة األليتة  الل  ورقم العد 

املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صاحة25املجلة عيى )
( صاحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الرتجمة

فوق  ئدة(  ينار عن كل صاحة زا2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،املشار إليها
 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العد ين املذكورين

ً
، فضل

لتغطية ناقات الخبتات العلمية والتحكيم صول عيى ورقة القبول؛ والح
   والطباعة واإلصدار

  
ً
ويعّرف باملصدر واملرجع ي  مسر  الهوامش ، لكل صاحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )املصا ر واملراجع( اكتااًء بالتعريف ي  لدى وور  ذكره أول مرة، ويلغى 
   موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث لبس مألوذا

( بطريقة غيت أصولية وغيت موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كل

 دولية للمعلومات )االنرتنت( من املنشور املشا  عيى الشبكة ال وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى لبيتين يرشحان

إلى )محكم(  –إن التلف الخبيتان  –النقل غيت املشرو ، ويحال ته من سلم
   القبول أو الر  للاحص األليت وترجيح جهة

 ال تر  البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر   
  عيى هديتعين 

ً
 آراء الخبتاء ي  مدة أقصاها يعيى الباحث إعا ة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأليت، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األليتة ي  نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون ي  بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع عيمتقنا

من األلطاء للف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث ي  كل عد  
يقوم بها لبتاء لغويون مختصون زيا ة ي  الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة ألرى 

والحذر من األغاليط والتصحياات والتحرياات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
األجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

   الرتجمة من ذلك عند الضرورة
 

 ))هيئة التحرير((  
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 دعية النوم أالرتابط النحوي والتماسك النصي يف 

   ًاامنوذج : )اللهم اسلمت نفسي .....( () قوله    
عبد اهلل خليف خضري احليانيم.د.

 

 

29/5/2018 تأريخ القبول: 16/4/2018 تأريخ التقديم:  

 نص الحديث :  
أن نأخاذ جاانا   هذه الروايات رأينااولكثرة ورد هذا الحديث على أكثر من رواية ؛   

َع ِجاانع ْعااا ع   ْ اااْ     َقااََ  منهااا  ااا درا ااونا ه وماان هااذه الروايااات مااا رواه الجخاااِر ْعاانع اِلْجااْرا
ََْيَماِ   ()النَِّبيُّ  َلاق ِكااألَك ا ََ َِِجْع  ِِ ُُا َّ اْضا ََ ا ْأ ُوُضوَءَك ِللصَّ : )ِإَذا َأَتْيَت َمْضَجَعَك َفَتَوضَّ

ْضاُت َأْماِيإ ِإَلْياَك َوأَْلَجاْأُت َرْهاِيإ ِإَلْياَك َيْ َباْه َوَيْ َباْه ُُ َّ ُقِ  : اللَُّه َّ َأسْ  َلْمُت َوْجِهي ِإَلْيَك َوَفوَّ
ِِتََِبااَك الَّااِذإ َأْنَ ْلااَت َوِبَنِبيألااكَ   الَّااِذإ ِإَلْيااَك َ  َمْلَجااَأ ال َوَ  َمْنَجااَ ِمْنااَك ِإ َّ ِإَلْيااَك ال اللَُّهاا َّ تَمْنااُت ِب

َِلَُّ  ِبااِ  ال َقااََ  :  َأْيَسااْلَت ال َفااِ  ْ  ااَي َمااَ تَااَت َِ ِْااَيِِ َواْجَعْلُهاا َّ ت َِ َلااق اْل ََ ُمااتَّ ِمااْ  َلْيَلِتااَك َفَأْنااَت 
َلااق النَِّباايأل  ََ ِِتََِبااَك الَّااِذإ َأْنَ ْلااَت ُقْلااُت : َوَيُسااوِلَك ال  ()َفَيدَّْدُتَهااَ  ااَ َبَلْتااُت اللَُّهاا َّ تَمْنااُت ِب َفَلمَّ
َع ِجاانع ْعااا ع   ه ْأِن ْر  ااوْ  ا ع (1)(الَّااِذإ َأْيَسااْلتَ َقااََ  : َ  ال َوَنِبيألااَك  . ومااا رواه م االن ْعاانع اِلْجااْرا

()     ْاااْن الِلِياا ع ْأِن ْي  اااو اااْاْال  مع ُِ اااَذ  عْذا ْأْخااْذ ْم َِْساااي ِإَلْياااَكال ه ْأْمااْر ْرا  ))اللُهااا َّ َأْساااَلْمُت َن
ْهااُت َوْجِهااي ِإَلْيااَكال َوأَْلَجااْأُت َرْهااِيإ إِ  ْضااُت َأْمااِيإ ِإَلْيااَكال َيْ َبااْه َوَيْ َبااْه ِإَلْيااَكال َ  َوَوجَّ َلْيااَكال َوَفوَّ

ِِتََِبَك الَِّذإ َأْنَ ْلَتال َوِبَيُسوِلَك الَِّذإ َأْيَسْلَتال َفا ِ  ْ  َماََت َمْلَجَأ َوَ  َمْنَجَ ِمْنَك ِإ َّ ِإَلْيَكال تَمْنُت ِب

                                                 

  /لموص  .َمعه ا/ جدا اآلِليه قس  اللته العيبيه 
عجااد ا  محمااد جاان   ااماعي  جاان  جااراهين اجاان الملياارة الجخاااِر الاا ااا  اأجاا لإلمااانصااحيا الجخاااِر ه ( 1)

ه 6لجناان ه   –ها( ه وح يق   محمود محماد محماود ح ان نصاار ه دار الكوا  الالمياة ه جياروت 256)ت
 6311ر ن الحديث   و  ه 1155   ن2009
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ِْاااَيِِ( َِ َلاااق اْل ََ كااان جوليااارات  اااا مونااال ه واكو يناااا جهااااوين ه و يااال رواياااات أخااار  ل (1)(َماااََت 
للوحليا  ماا ااراارة الاى رواياة م الن  اَ يالروايوين ه واعومدنا على رواية الجخااِر نصاَا أ ا ا

 .   ا مواُا مو ر ة
يبي :   البنَء التِي

 محاور ه ها    أرجاة لو وأملنا الحديث لوادنا أّنل ان  ن وركيجيَا على   
 (الله ا المحور من جنية الدعاَ   )وألف هذ ا المحوي اَو  :1
ْضاُت َأْماِيإ رجاا مووالياات هاا   )أواألف مان  ا المحوي الُاَني :2 َأْساَلْمُت َوْجِهاي ِإَلْياَك َوَفوَّ

 ِإَلْيَك َوأَْلَجْأُت َرْهِيإ ِإَلْيَك َيْ َبْه َوَيْ َبْه ِإَلْيَك(
 ( .  َوَ  َمْنَجَ ِمْنَك ِإ َّ ِإَلْيكَ  َ  َمْلَجَأ الوألف من موواليوين هما   ) ا المحوي الَُلث :3
ِِتََِبااَك الَّااِذإ َأْنَ ْلااَت َوِبَنِبيألااَك الَّااِذإ لف ماان موااواليوين همااا   )أواا ااا المحااوي اليابااع :4 تَمْنااُت ِب

 (َأْيَسْلتَ 
جنياة الان، ه ولناا  اا ووما اكها  رجااةوراج  هاذه المحااور اأالجناَ الوركيجا رك   

جنياااة هاااذه أااللو ااااَ واال واااراق  اااا  وااااوهخاااذ  الكراااف عااان  نظااارة عاماااة علاااى الااان، مااان
 .  ةواحدة منها على حد ك ّ  رالمحاور جاد االنوهاَ من وحلي  هذه المحاو 

مّثلاات المحااااور اأو  والثاااانا والراجااا جنياااة رمي اااة للاان، ه ومثّااا  المحاااور الثالاااث   
ذلااا اروااج  جج يااة ن عاا ااا الوركياا  أداَ وظي ااة دالليااة مهمااة ه  ُااَذ  تجنيااة ثانويااة ااااَ

المحاااور اأخاار  اروجا ااَا وثي ااَا ه اااا  هااذا االروجااا  الوثيااق المحاااور امياهااا جنيااة واحاادة 
موما اااكة اروج ااات امياهاااا جمركااا  وركيجاااا واحاااد ه ااااا  مااان المحااااور امياهاااا مووالياااات 

 عدة. 

                                                 

هاا( ه دار الكوا  261الح اين م الن جان الحاااق ال رايِر الني ااجوِر )ت ااج لإلمان(  صحيا م لن ه 1)
 .7059ه ور ن الحديث    2082ن   2008ه  5الالمية ه جيروت ا لجنان ه  
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 ا   و ات هذه الموواليات امياها  ا موا ا موماثلة ه وهذه الموا ا على نوعين هم 

ويكون  ا الوحاوالت المن لجاة ه ماا دامات المركجاات امياهاا  أا التمَُ  بي  مواقع متاَبله :
ذ اروج ات المووالياات  ه  (1) ا هاذه ال ل الة واروج  جمركا  واحاد ي وحُار جصاورة ُامنية

 (   الله امياها جمرك  واحد يون ا وحُاره جصورة ُمنية ه وهذ المرك  هو )
 ِإَلْيكَ  َأْسَلْمُت َوْجِهي  

ْضُت َأْمِيإ ِإَلْيكَ    َوَفوَّ
 َوأَْلَجْأُت َرْهِيإ ِإَلْيَك َيْ َبْه َوَيْ َبْه ِإَلْيكَ  اللَُّه َّ 

 َ  َمْلَجَأ ال َوَ  َمْنَجَ ِمْنَك ِإ َّ ِإَلْيكَ 
ِِتََِبَك الَِّذإ َأْنَ ْلتَ   تَمْنُت ِب

 َوِبَنِبيألَك الَِّذإ َأْيَسْلتَ    
 
ه وو ااادير  املاااة( ياااون ا وحُااااره جصاااورة ُاامنية  اااا أو  كاااّ  اللهااا ناااد أّن )  ذ  

ْضاُت َأْماِيإ ِإَلْياَك ال اللَُّه َّ َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإَلْيَك )الكذن  اللَُّها َّ أَْلَجاْأُت َرْهاِيإ ِإَلْياَك ال اللَُّها َّ َفوَّ
                                                 

 ااموي  .ر.لااي ن ه ورامااة    الااولا محمااد ه والوااوا نا خالااد ه ل( ينظاار   الجنيااات الل ااانية  ااا الرااار ه 1)
ينظر   الللة الرارية درا ة  اا راار حمياد  اايد و ه  33ه د.ت    منرورات الحوار اأكاديما ه الملر 

 .180 – 179   ن 1997ه  1محمد كنوناه دار الرؤون الث ا ية الاامة ه جلداد ا الاراق ه   له 

 بنية الدعاء

 اللهم

 اللهم

 َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإَلْيَك 
ْضُت َأْمِيإ ِإَلْيَك   َوَفوَّ
 ليكي به وي به اَوَأْلَجْأُت َرْهِيإ ِإَلْيَك 

 المحور الثاني

َتَِبَك الَِّذإ َأْنَ ْلَت  تَمْنتُ  ِِ  ِب
 َوِبَنِبيألَك الَِّذإ َأْيَسْلتَ      

 َ  َمْلَجَأ   
 َوَ  َمْنَجَ ِمْنَك ِإ َّ ِإَلْيكَ  

 الثالثالمحور 

 الرابع المحور

 ولالمحور األ
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ِِتََِبااَك الَّااِذإ اللَُّهاا َّ َ  َمْلَجااَأ َوَ  ال َيْ َبااْه َوَيْ َبااْه ِإَلْيااَك  َمْنَجااَ ِمْنااَك ِإ َّ ِإَلْيااَك ال اللَُّهاا َّ تَمْنااُت ِب
 .  (َأْنَ ْلَت َوِبَنِبيألَك الَِّذإ َأْيَسْلتَ 

واارف الموا اا المووا ناة ان ذ اَا مان الوركيا  ه  ذ ووا اوق    ا التمَُ  في مواقع متوا ناه :
ْضاُت ت   )ه  المركجا (1)اال راف جأدامها الوظي ة النحوية ن  ها َأْساَلْمُت َوْجِهاي ِإَلْياَك ال َوَفوَّ

ووماث  جأدامها الوظي اة النحوياة ن  اها. َأْمِيإ ِإَلْيَك َوأَْلَجْأُت َرْهِيإ ِإَلْيَك َيْ َبْه َوَيْ َبْه ِإَلْيَك( ال 
نحوياة ن  اها ه ووماثا  جأدامهاا الوظي اة ال : )َ  َمْلَجاَأ ال َوَ  َمْنَجاَ ِمْناَك ِإ َّ ِإَلْياَك(  والمركجات

ِِتََِبااَك الَّااِذإ َأْنَ ْلااَت َوِبَنِبيألااَك الَّااِذإ َأْيَسااْلَت(  والمركجااات    ووماثاا  جأدامهااا الوظي ااة النحويااة )ِب
 ن  ها. 

 المحوي اَو  ا بؤِي النص : 
( النداَ يَ( ه وهو مرك  مكون من )الله الدعاَ ج ولل   ) ()ا ووا الر و    

ه وذكر اجن ال راق أن  المين المرددة الداخلة على ل ظ الاذلةالمحذو ة والماوض عنها ج
(ه والمين جد  من يَ اهلله وعند الجصريين أن أصلل ) (2)( ال ي وام   اّل  ا النداَالله )
الجصريون جأن ه احوج (يَ اهلل(  و و   )يَ( جدلي  أنا لو أ   ت المين لوا  ذكر )يَ)

المين  ا ال أنا لما وادناهن  ذا أدخلو  (يَ أهلل)نا أن اأص  ما  لنا ذلا أنا أاما الوا   نّ 
ما ي و اد من  (الله َّ )حر ينه وي و اد من  ولا  (يَ)ووادنا المين حر ين و (يَ)حذ وا 
؛ أن الاوض ما  ان م ان ( يَ)دِلْنا ذلا على أن المين عوض من  (يَ أهلل) ولا 

 دِ  على أنها عوض منهاه ولهذا ال  (يَ)الماوضه وههنا المين  د أ ادت ما أ ادت 
أمنَ وعند الكو يين أن المين م و اة من املة ). ياماون جينهما  ال  ا ُرورة الرار

                                                 

 – 179ينظر الللة الرارية درا ة  اا راار حمياد  اايد  و ه 41( ينظر   الجنيات الل انية  ا الرار  1)
180. 

الح ااين  هاا( ه وح ياق   د.عجاد316جكار جاان ال اراق الجلادادِ )ت أجااصاو   اا النحاو ه اأينظار   ( 2)
ذكار ه و  412/  1    ن1973هاا ا 1393ال ولاا ه م جااة  المان االعظماا ه جلاداد ا الااراق ه )د. ( ه 

ااة ماان حاارف النااداَ. ينظاار   راار  اجاا ن اجاان ع ياا  أّن اأكثاار  ااا نااداَ ا اان ا  )اللهااّن( جمااين مرااددة ماُو
ع ي  على ال ية اجن مالاا وماال كواا  منحاة الاليا  جوح ياق رار  اجان ع يا  ه واأليف محماد محياى الادين 

 .3/318ن   2004مصر ه د.  ه  –عجد الحميد ه دار ال ذما ه ال اهرة 
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ل أنّ   الّ  (يَ اهلل أمَّنَ بَيي)اأص   يل  جأن  الوا   نما  لنا ذلا أنّ  احوج الكو يون (.بَيي
الكذن  لَجا للخ ةه والحذف  ا كذن  لما كثر  ا كذمهن وار  على أل نوهن ْحْذ  وا جاض

ال وَوْيَ      أ َّ )واأص   يل   ( ل َّال وَوْيُلمأل ِ )هن  الوا الار  ل ل  الخ ة كثير؛ أال ور  أنّ 
. (أنع  صبَْحَ)واأص    (َ  صبَْحَ)و الوا  .(أإُّ كيء)واأص    (أيش)ه و الوا ( أم 

 .(1)وهذا كثير  ا كذمهن
  وام   ا واهين آخرين وعن النداَ   (الله )و د وخرق   

(  و و   أ يد قَئ أحدهما  أن يذكرها الماي  ومكينا للاوا   ا ن س ال اماه ي و  لا )
 (.الله   (ه أو )الله  نع )

أنَ   أ ويك الله  إ  ةه و لة و وع المذكور ك ولا  )ر الثانا  أن و وام  دليذ على الند
 (2)ال يادة م رونة جو دن الدعاَ  لي ؟( أال ور  أن و وع أ  تدَوني

الظاهر  ا هذا ونحوه أن أصلل نداَ ثن انمحى عنل مانى النداَه وذلا أن "و  
( هو  رهاد   على اواجا  كأنا  لت  يا ا  الله  نع (؟ )أ يد قَئ  ولا لمن  ا  لا )

ما جاده وهو للاوا   ا ن س ال اماه وكذلا أرهد على ما أ و   وهذا اارهاد ومكين
لا (  هذا  رهادأنَ   أ ويكال الله  إ  ا  ت وينيكونها دليذ على الندرةه نحو  ولا )

(ه والمانى الله  ها م هومة من الاجارةه ولو لن وذكر )على  ولا كاأولىه وأما الندرة
 .(3)النداَ"على 

اا  ا مل  واال ووا  جهذا اال ن لل و ا كجير  ا الن س ه و يل اخذ،    ا  
( يَ اهلل ا م ووا الكذن ه  اموا  هذا الدعاَ جح ن اال ووا  ه  كان الادو  عن صيلة )

 ( ؛ ليكون ا ن ا  واالى م ووحَا للكذن. الله لى صيلة ) 

                                                 

اانصاف  ا م اام  الخاذف جاين النحاويين   الجصاريين والكاو يين ه لإلماان كماا  الادين أجاا ( ينظر   1)
ها( ه ومال كوا  االنوصاف مان 577عجدالرحمن جن محمد جن أجا  ايد ه االنجاِر ه النحِو )ت الجركات

 .343 – 341/ 1  اانصاف ه محمد محيى الدين عجدالحميد ه دار ال كر ه )د. ( ه )د.ت(
هاا 1420ه  1اأردن ه   –( ينظر   ماانا النحو ه د.  اُ  صاالا ال اامراما ه دار ال كار ه عماان 2)
 .426/  4   ن2000 -
 .426/  4المصدر ن  ل    (3)



   ( : )اللهم اسلمت نفسي .....( امنوذجًاالرتابط النحوي والتماسك النصي يف أدعية النوم  قوله ) 

 م.د.عبد اهلل خليف خضري احلياني                                                                                                                

 172 

( الوا ااَت مروين  ا جنية الن، ه  هاو جاذلا النداءوو رد ا ن ا  هنا جصيلة )  
  النداَ هنا للرض مااِ  هو الادعاَ ه  ذ  ّنال اع ا خصوصية الخ ا   ه وخرق أ لو 

( جاااؤرة الااان، ونواوااال اللهااا . ومثّااا   ولااال   ) (1)علاااىألاااى مروجاااة  دناااى أصااادر مااان مروجاااة 
 اأ اس  ذ  ّن الموواليات امياها جنيت عليل واروج ت جل.

 
 المحوي الَُني : 

 اعومد المحور الثانا على اأ اس الوركيجا   
 

 
 ي ِإَلْيكَ َأْسَلْمُت َوْجهِ  

ْضُت َأْمِيإ  ِإَلْيكَ   َوَفوَّ
 َوأَْلَجْأُت  َرْهِيإ ِإَلْيَك َيْ َبْه َوَيْ َبْه ِإَلْيكَ 

ماناى ا االمت  االمت وا و المت أِ  االموها لااا ه  ذ ال  ادرة لااا وال واادجير يالاا    
ن اااَا وال يااد ا ُاارَا ه  أمرهااا م ااوض اليااا و ااا  جهااا مااا وريااد ه وا و االمت لمااا و ااا   ااذ 

( الواال هاا هناا جماناى الاذات ه ويحوما  أن ياراد جال وجهايه و ولال ) (2)اعوراض عليا  يال
الوال ح ي ة ه ويحوم  أن يراد جل ال صد ه  كأّنل ي او   صادوا  اا  لا   اذموا ه و يا  

أِ رددت امااِر اليااا  ه( فوضاات اماايإ اليااكه و) (3)مانااى الوااال ال صااد والاماا  الصااالا
( ه أِ أ ااندت ه ْلْاااْأ  عْلااى الجااأت رهاايإ اليااكه و ولاال ) (4) جاااوجرمات ماان الحااو  وال ااوة  الّ 

                                                 

 .2/177   االصو   ا النحو( ينظر   1)
محمااد محمااود جاان احمااد الاينااا  أجاااجاادر الاادين  لإلمااان( ينظاار   عماادة ال ااارص راار  صااحيا الجخاااِر ه 2)

ها( ه ُج ل وصححل   عجدا  محمود محمد عمر ه منرورات محمد علاا جيُاون ه دار الكوا  855)ت
 .  3/188ن  2001ها ا 1421ه  1ميةه جيروت ا لجنان ه  الال
 .  3/188( ينظر   عمدة ال ارص   3)
 .  3/188   المصدر ن  ل( ينظر   4)

 + اليك )ي( مضاف اليه فعل ماٍض + تاء الفاعل + مفعول به +
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اااْ، ْلْااااَأه واِلْوْااااْأه وْأِلااااِأت  ْأِماااِر  عْلاااى الِلااالع  َا وْمِلْااااَأه وْلاع اااَو َع والْمكاااان ْيِلْااااأ  ْلِااااَأ ول ا  الِراااِا
 أنّ جار ؛ أّن الااادة اارت هه وا وند الى رااَ و او  جال وا اواان جال وخصال جاالظ(1)ْأِ ْندت  

الوركيجااا  ااا هااذا المحاااور  الجنااااَ. لااو وأملنااا ( 2)االن ااان ياومااد جظهااره الااى ماااا ي ااوند الياال
 لوادنا أّنل اعومد على اأ اس الوركيجا   

 

وماثلااات هاااذه المووالياااات  اااا أدامهاااا الوظي اااة النحوياااة ن  اااها ه  و اااات  اااا موا اااا   
 ااا مو اجلااة ه وكااان اأ اااس (  و ااات  ااا موااللهاا مووا نااة ه واروج اات جمركاا  واحااد هااو )

الوركيجااا الااذِ اعوماادت علياال هااذه الموواليااات هااو الاملااة ال اليااة ا  ذ هيمناات هااذه الاملااة 
الوراكيااا  ه ونذحاااظ أّن  ةعلاااى هاااذا المحاااور جالكامااا ه وكانااات نواوااال الواااا جنيااات عليااال ج يااا

ى صاريحَا ال اع  ااَ ُميرَا موصَذ  ا امياا ا ااا  هاذا المحاور ه  ذ ذكار ا ان ا  وااال
ا   ذاتثااان ع جااال ذكااار مااان يلاااومس الااادعاَ ُاااميرَا موصاااَذ ؛ ليظهااار من لوااال الااادنيا أماااان 

ه  أعلااى مروجااة ماان الُاامير  اااعرف الماااارف ل ااظ الاذلااة وهااوه  ة ااجحانل وواااالى الالياا
ل ااااانية وومثاااا  جالحُااااور   اأولااااى أ ا اااايوان عاااان ذلااااا أّن الُاااامير لاااال وحاااادوان   ُااااذَ 

ه  ذ  ّن لكااّ  ُاامير عامديااة مراايااة وومثاا   ااا حااواال  لااى اروجااا  واأخاار  ال ااونيما لاال 

                                                 

هااا( ه دار 538أ اااس الجذ ااة ه لإلمااان ااار ا  أجااا ال ا اان محمااود جان عماار ال مخرااِر )ت( ينظار   1)
ه وينظاار   ل ااان الااار  ه  666ن   2001 -هااا 1422ه  1لجنااان ه   –احياااَ الوااراث الارجااا ه جيااروت 

لإلماااان الاذماااة امااااا  الااادين أجاااا ال ُاااا  محماااد جااان مكاااارن اجااان منظاااور االنصاااااِر اال ري اااا المصااااِر 
ا حواريل   عامر احمد حيدر ه رااال   عجاد المانان خليا   جاراهين ه 711)ت ها( ه ح  ل وعلق عليل وُو

/ 1ن  2005 -هاااا1426ه  1لجناااان ه   –جياااروت ُاااون ه دار الكوااا  الالمياااة همنراااورات محماااد علاااا جي
154  . 

هاا( 852احمد جن علا جان حاار الا ا ذنا )ت لإلمان(  ينظر    وا الجاِر ه رر  صحيا الجخاِر ه 2)
ه  جاة من حاة وم اجلاة علاى  جااة جاوالق وال جااة االنصاارية وال جااة ال ال ية الواا ح اق عادة أاا اَ منهاا 

ن جااا  ه ور اان كوجهااا وأجواجهااا وأحاديثهااا اال ااواذ محمااد  ااؤاد عجاادالجا ا ه دار الراايع عجاادالا ي  جاان عجاادا  جاا
 .11/111ن   2000ها ا 1421ه  3ال ذن ا الرياض ه دار ال يحاَ ا دمرق ه  

 + ي + اليك اسم صريح عل ماٍض + تاء الفاعل + مفعول بهف
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ه  كاناات جنيااة الاادعاَ منا ااجة للم ااان ه ( 1)ه وهااو جااذلا أحااا   لااى المااوكلنمحااددة و واارن جاال 
 هااا وااارض لنااا مااو  ين موجاااينين اأو  مو ااف ُاااف مثلاال المااوكلن ه والثااانا مو ااف  ااوة 

ُااا ل وحااواال  ()لى ا  اااظهر الر ااو  مثلاال المخا اا  ا وهااو هنااا ا   ااجحانل وواااا
جااادالالت الم اااردات كماااا رأيناااا ذلاااا  اااا الماناااى الااااان للااان، ه واظهاااره نحوياااَا عااان  رياااق 

 ا واما  الوراكي  النحوية وو خيرها هذا الو خير الجديا. 
( ؛ وجهي ال اميإ ال رهايإ( ااُا ة )يَءذكر الم او  جل صريحَا ومُا َا الى )  

هاذا ال اياق ماا  اه واكو   الم او  الُااف  ا الى   جحانل ووا قو ليمل الم لليظهر 
الااذِ ياااود علااى المااوكلن ه  اااظهر  (اليااَءّناال ا اان صااريا ماان خااذ  اوصااالل جالُاامير )ا

مان  درة ا   جحانل وواالى ه كما ا هن ا واما  اأ اا   اا ور ايع هاذا الُااف أُا ل 
الاذِ يمثلال  -هاذه اأ ااا  علاى الم ااو  جال ذ و اات  مان خاذ  ا اوامالها ا ااااَل موادياة 

لاى الم ااو    دخ  الموكلن  ا جنيوين اأولاى جنياة ال اعا  والثانياة جنياة المُااف  -الموكلن 
مااان  اادرة ا   ااجحانل وواااالى عجاار و اادين أجاال  ااا آن واحااد ؛ وجااذلا عاارض ُااا ل وحااواال 

ماثا  ال اعا   اا هاذا المحاور  ذ لاى ا   اجحانل ووااالى ه وو لى الم او  جال   ن  ل مُا اَ 
اسالمت ال فوضات ( ال اع  موصلة جاأ ااا  امياهاا  اا هاذا المحاور )تَءوكرر ا واما  )

 (.ال الجأت
 واألف مان وحادوين نحاويوين هماا   ه ( وهو رجل الاملاة ليكإأّما الموالق النحِو )  

( حارف لاقاو) ( الذِ و ا  ا مح  ار جحرف الار هالَِف( والُمير )إلقحرف الار )
ااار ا اااد الواهااة واللاميااة  ااا الحاادث ه وهااو االوااااه الااى ا  وحااده ه أِ ان الووااال منواال 

اااَ ( الياك)وهاذا الموالاق النحاِو  ه  (2) ليا ه أو وا ق )الذن(  هاذا الوواال مخصاو،  

                                                 

درا اااة ا ااالوجية( ه أ روحاااة دكواااوراه ه لج ااامة مح اااوظ عجاااد ا  الجاااا ه  –)راااار اجااان خا اااة ( ينظااار   1)
  اان الللااة  –كليااة الورجيااة للالااون االن ااانية  -لمو ااِو ه ااماااة الموصاا  جارااراف   د.ن هااة اا اار ح اان ا

 .88ن   2001 -ها 1422الارجية ه 
الانى الدانا  ا حروف الماانا ه للح ن جن  ا ن المرادِ ه وح ياق   د.  خار الادين  جااوه (  ينظر   2)

 1لجناان ه   –المية ه جيروت ه واأ واذ محمد ندين  اُ  ه منرورات محمد علا جيُون ه دار الكو  ال
 .387 – 385ن   1992 -ها 1413ه 
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 أداَ أكثر من وظي ة نحوية وداللية ه  هو ما اروجا ل جال ا  ووال ل جل  يد داللاة اأ ااا 
كمااا ذكرنااا  –الماُااية وصاار ها  لااى ا   ااجحانل وواااالى عجاار مرااويهااا ه  ذ  ّن للُاامير 

وحاادوين   وحاادة حُااورية وومثاا   ااا حُااوره ال ااونيما  ااا جنيااة الاان، ه وأخاار   - اااج َا 
( ؛ اللهاا ( جااا)ليااكإ(  ااا )الِااَفمراايااة وومثاا   ااا اروجا اال جمراااا يراااا اليااله   اروج اات )

)اليا( راج َا مهمَا ا هن  ا وراج  الن، وان ااامل ه واصاجا مان  وجذلا وكون رجل الاملة
 مؤررات الواالق  ا الن، ه  لن يكن وكرارها حروَا كما رأينا. 

سااالمت أ ولااال )"   الاينااااعااارض هاااذا المحاااور  رامااا  الااانظن وعاامجااال  اااا   يااال   
وجهااات   )لاااى أّن اوارحااال من اااادة   وااااالى  اااا أواماااره ونواهيااال ه و ولااال  (  راااارة نَساااي
( لياكإوفوضات امايإ ذاول وح ي ول لل مخلصة جريمة مان الن ااق ه و ولال   ) نِ أ( أِ وجهي

ااة  لياال ال ماادجر لهااا  يااره ه و ولاال   ) الجااأت  رااارة  لااى أن أمااوره الخاراااة والداخلااة م ُو
(  رااارة  لااى أن و ويُاال امااوره الوااا ي و اار ليااكإوفوضاات اماايإ ( جاااد  ولاال   )ليااكإرهاايإ 

ا يُااره ويؤذياال ماان اأ ااجا  الداخلااة مااره يلاااأ الياال مّمااأمااراال ه وعليهااا ماادار  يهااا وجهااا ل
 .  (1)"والخاراة

الان، ح ا  رواياة صاحيا  –مار مهان وُامنل أ علاى اا نصال هاذا اينا نجهنا ال  
 ح اّا ه  ادلتماناِو وماا هاو اااَ الكاذن مراومَذ علاى ماا هاو هاذا المحاور ه  ذ  -م لن 

ه  كأّنااال أراد أن والاانااا  الح اااا ات  اااا الاانااا  الماناااِو المووالياااات  يااال وُااامن موواليااا
ماا  يهاا  لال ن  ال وكا ّ  ن  ل  ْ ام  أّنال و ه يظهر أّنل مووال  لى ا   اجحانل ووااالى جكاّ  اوارحال 

 .  من الاانجين الح ا والمانِو
هاذا المحاور  ذ اخولاف ج ياة مووالياات  لوجا عن أولاير كما ااَ  ا هذا المحور   

 الجناااَ ه عراجاال ماان اهااة أخاار   جناماال الوركيجااا ماان اهااة ه واخولااف  ااا أوااال  ااا الولاااير 
 الوركيجا لل ااَ ملايرَا ه وورك  من موواليوين هما   

 ليك إي به وي به          
 
 

                                                 

 .3/188(  عمدة ال ارص   1)
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 ووُمن هذا الولاير وماثَذ وركيجيَا  ا  ولل   
 ي به 

   وي به إليك
والوماثاا   اوناااد  ياال الوماثاا  المااو االااداخلا جااين )ر جااة( و)رهجااة( ه  الوماثاا و ااا  

 ومث   ا نم ين    اال جيااه  الوماث  المو ا
أ ا الوماث   ا موا ا مو اجلة الروجا هما جمرك  نحاِو واحاد ياون ا وحُااره جصاورة ُامنية 

(  ااد ي بااه( و)ي بااهذ ناااد أّن اعاارا  ) عراجااا لهمااا ه ه وهااذا يظهاار ماان خااذ  الوحلياا  اا
     ونوع و يل أوال منها

اات امااوِر اليااا "ااا انهمااا 1 منصااوجان علااى الم اااو  لاال علااى  ري ااة اللااف والنراار أِ  ُو
 الّ  ليا رهجة مناا ؛ أّنال ال ملااا وال منااا مناا  لاات ظهِر عن المكاره والردامد أر جة و 

 .  (1)"ليا 
اااا يااااو  ان يكاااون انوصااااجهما علاااى الحاااا  جماناااى را جاااَا وراهجاااَا ه وال يصاااا أن ياوماااا 2
مااا اااا  ذلااا  ااا هااذا نّ ا  ه و  (2)(  ااا حالااة واحاادة ؛ أنهمااا راايمان مونا ياااني بااهو) (ي بااه)

ا ؛ أنّ  ( ي باه( ماا )الاق( ه وا اوام  )يا بَْ اليك ال ويا بَْ منكو ديره   ) اَ  يل حذ  المُو

                                                 

 . 3/189( عمدة ال ارص   1)
( عااّد ااااان كاااوهن الامياااا جاااين الموُاااادين  اااا  اااياق واحاااد مااان  ااامات الللاااة الراااارية ه وي ااامى هاااذا 2)

الخ ا   ّنما هو مان جاا  الامالياة  اان كوهن أّن ااوماع الن يُين  ا اال لو  جا)مجدأ الن يض( ه  ير 
 ا الن،  هو يمث  عدواَل عن الكذن الماياِر ؛ لذا ي هن الن يض  اا ان ااان الان،  ُاَذ عان وما اكل 
 ذ ي ون على أ اس داللاا  االرج  جاين ال ار ين المونا ُاين ي اول ن ذكار احادهما والو كيار  اا ا خار ولااأ 

خ اا  واحاد ولاهاة واحادة ه وهاذا الاادو   اا اال اواما   عدد من النصو،  لى ذكر ال ر ين  اوية  اا
أد  الى ووليد دالالت أخر  لها  يموها  ا اثراَ داللة الان، ه ورّجماا كانات الللاة الراارية من اذا الاى ذلاا 
الو ااار  جااين الللااة والخ ااا .  الونااا ض والوُاااد  ااد ي ااوامذن أحيانااا جوصاا هما و اايلة ماان و ااام  ال ااجا 

. ينظر    ا الكذن ذا كان الونا ض م صوداَ   ا وما ا الن، ووراج ل ه وذلا  يدان كثيراَ ه وي  واالن اان
اون كوهن ه ورامة وو ادين ووالياق   د.احماد دروياا ه المالاس االعلاى لللة الاليا ه النظرية الرارية ه ال

   .65-63  ن1995للث ا ة ه المرروع ال وما للورامة ه )د. ( ه 
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( ه واع اا ي باه( موالاق جاا)الياكذلاا أّن ) جيان( ه و م ما ) الّ  ( ال و وام  ي بهما أّن )
 الار  و ا  ذلا كثيرَا ك و  جاُهن   "مها ه و( حكي بهللا)

 ََْ  ويمحَ ويأْيُت َبْعلِك في الوَ ق      ُمتاّلْدا سي
َْ وماَْء باَيداْ خر   )والرما ال يو لد ه وك و  ا     .(1)"(ه والمااَ ال يالافَلَتهَ تبنا
ير و اااااا يوهاو  ََ جااااااارداَ  الوِِ ااااادع  (أنلتهااااااَ)مانااااااى  (َلَتهاااااَ)ْو يااااا  اْل حااااااذف جااااا  ُاااااامن  ماااااا
منصاااو  علاااى الماياااة أو علاااى  ُااامار  اااا  يلياااق جااال  (ماااَءه و يااا    ") (2)(أَِيتهاااَ)و

ُِ ْ )وك ولااال وااااالى  ( وساااايتهَ ماااَء باااَيدا  )والو ااادير    ولااال ه  (َفاااَأْجِمُعوا َأْماااَيُِْ  َوُكاااَيَََِء
َءِ )  ذ ال ه الا ااف علااى نيااة وكاارار الاامااا   أنّ ؛ ال ياااو  ع  اال علااى أماااركن  (وكااِي

َئي  ) يصااا أن ي ااا  نّ ه  (أجمعاات كااِي َئي  )مااا ي ااا  وا   ( هأجمعاات أماايإ وجمعاات كااِي
َئيا)  َئِ   ) –وا  أعلان  -منصو  على الماية والو دير  (كِي  (فأجمعوا أماِي  ماع كاِي

َءِ )أو منصو  ج ا  يليق جل والو دير    .(3)("فأجمعوا أمِي  واجمعوا كِي
 ما الوظي ة النحوية ن  ها. ا الوماث   ا موا ا مووا نة  ه  ذ ناد أّن له  
الجنيااة الوااا  نّ  ( ه  ذ ي بااه( و)ي بااهأّماا الوماثاا  ال جياااا  ومثا   ااا الوُاااد جاين )  

الموماثلااة وماااثَذ  جيايااَا موا ااا مووا نااة ا ااو  ماان ولااا الوااا وحواا   يهااا  لثنامياااتوحواا   يهااا ا
مكااان أن يحاااِو وماثااا  الموا اااا ي نّ  ااا موا اااا مو اجلاااة  ح ااا  ه  ُاااذ عااان ذلاااا  الثنامياااات

 .  (4)ثناميات موماثلة  جياياَ 
 نّ أال   الثاااانامووالياااات المحااور ج يااة مااا الولاااير الراااكلا  ااا هااذه المووالياااة عاان   

المظهااار الاااداخلا لهاااا يمكااان أن ياالهاااا جنياااة عمي اااة موماثلاااة ماااا المظهااار الخااااراا لجنياااة 
ه الجنياااة ال الياااة ( االهماااا جنياااة ونوماااا الاااى ي باااه( و)ي باااه النصااا   اااا ) الثااااناالمحاااور 

( ي بااااه اااا  ؛ وجاااذلا ارواااج  ) وااااود( يو لااا  الحاااَ ( أو )المَعاااو  لااا  النصااا  علاااى )
                                                 

 3/189( عمدة ال ارص   1)
ملنا اللجي  عن كو  اأعاري  ه أجا محمد عجد ا  اما  الادين جان يو اف جان احماد جان عجاد ا   ( 2)

هااا( ه وح يااق   محمااد محيااى الاادين عجااد الحميااد ه دار ال ذمااا ه 761جاان هرااان االنصاااِر المصااِر )ت
 .2/289   2005مصر ه )د. ( ه  –ال اهرة 

 .2/176ا   رر  اجن ع ي  على ال ية اجن مال( 3)
 .  41( ينظر   الجنيات الل انية  ا الرار   4)
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ه وهاااذا ماااا اعادهماااا  لاااى الوماثااا   اااا الجنياااة جينهماااا وجاااين جنياااة  )اسااالمت(جال اااا  ( ي باااهو)
  جنيواا ومثّا اَ راكلي اَ .  الونوع  ا االعرا  اُا ى علاى الان، حركياة وونوعا الثاناالمحور 
( علااى رااك  صاايلة ي بااه وي بااه اليااك   ااا اظهااار الموواليااة )ووماثاا  ه ولاااير ومثّااولاااير 

ي بااه    ااا الجنيااة الامي ااة لموواليااة   )ا اامية علااى م ااوو  جنيوهااا ال اا حية ه ووماثاا  ومثّاا
 .الثاناموواليات المحور ج ية ( الوا ااَت جنية  الية  وماثلت ما وي به اليك

 المحوي الَُلث : 
 على اأ اس الوركيجا    لثالثااعومد المحور 
 

     لثة  ا  ولل ا المووالية الثا الوماث وو ا  
   ملجَ 

 و  منجَ منك ا  اليك 
ذ اخااذ الونااوع  يهااا ارااكااَل عاادة منهااا علااى م ااوو   مثلاات هااذه الموواليااة جنيااة ونااوع  
مااا ( جلياار هماا  ه م صااور ماان ناااى يناااو ه ولكاان لمنجااَ( جااالهم  و)ملجااأصاا  )أالل ااظ  

خار ه ن يهما  المهماو  ويوارا ا أن يورا الهما   يهماا ه و أن يهم ا لذ دواق و أاماا اا  
َ   ااااَ  ااا ل ااان الااار    " . (1) هاذه ثذثااة أوااال ه وياااو  الونااوين مااا ال صاار ناااا  الِنْاااا

ه ونْ  ااور  ََه ْمِمااد ود ه وْنااااَةه ْمِ ص  ااو ْنِاااوَا وْناااا ه ْناااا ْيِنا  َع ااْن الِرااِا ِاااى واِ ااوِْنْاى الْخااذ، مع
 (2)("ْنْااا)ك

 ليا  الّ  ال ملاأ وال مناا منا    (اَص ) الوج  اَو 
 ليا  الّ  ال ملاأ وال مناأ منا  :الوج  الَُني 

 ليا   الّ  ال ملاا وال مناا منا  الوج  الَُلث : 
 ليا  الّ  ال ملاَا وال مناَا منا :   الوج  اليابع

  عراجان  ا عرا   لهما على م وو  اامّ أ  
 (  منكهما مصدران ه وجذلا يونا عان  ا )نّ أالنص  على  اَو  :

                                                 

 .188/ 3ه وينظر   عمدة ال ارص     111/  11( ينظر    ينظر    وا الجاِر   1)
 . 729/  8ل ان الار    ( 2)

 ال + اسم
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( ؛ أن ظارف المكااان منااكهمااا ظر اان ه وجااذلا ال يونا عاان  ااا )نّ أالنصاا  علاى  الُاَني :
 . (1)ال يام 

ال  ناااة ال لااَو و ال ذ اااَت لوؤكاد أن  الن اا واال اوثناَ جنياة ووكياد  اومثلت جنيوا  
واخو لاات هااذه الموواليااة ا االوجين ماان أ ااالي  النحااو  -لااى ا   ااجحانل وواااالى  أِ  -اليااا 

الارجااا همااا   الن ااا واال ااوثناَ  ااا أ االو  واحااد هااو أ االو  ال صاار والحصاار . وناااد أّن 
اااين همااا ) ( واروج ااا جأ االو  واحااد هااو اال ااوثناَ   منجااَ( و)  ملجااَالن ااا و ااا  ااا مُو
 (. ّ إالذِ ا وخدن أداة اال وثناَ )

عااان اال اااالي  الواااا ظهااارت   اااالونوع علاااى  الم اااوو  الل ظاااا والم اااوو  االعراجاااا  ُاااذَ 
ي باه وي باه جمظهر واحاد لرادة وما اكها ووراج هاا اااَ لياُاد داللاة الوناوع  اا المووالياة )

 هذا المحور . وع جنية رمي ة  ان(ه  كانت جنية الويكإل
 :   اليابعالمحوي 

( وهاا مناتاذ اروكا   علاى جاؤرة واحادة ومثلات جااا)    مث  هذا  الحور  جنياة  وماثا  
( ثااان دخاااو  حااارف الاااار الباااَءووااااد  جحااارف الاااار ) (تاااَء الَََااا ا) اااا  مااااض اوصااا  جااا

( الااذِ الااذإ( ووجااال اال اان الموصااو  )الِااَف) الاار( علاى اال اان الموصاا  جُاامير البااَء)
 اَ ال اع . جو موصذَ  ياَ ماُ املة صلول  ا المروين  اذَ   توكانه وكرر مروين 

 
 

ََ نحويَا مومااثذَ ووُمن هذا المحور   نبياك ( و)ن لاتأِتَباك الاذإ  و اا  جاين ) جنا
( ن لااتأِتَبااك الااذإ   و ااا ) ه (امناات باااا( اللااذين اروج ااا جمركاا  واحااد هااو )الااذإ أيساالت

 ااا موا ااا مووا نااة أدامهمااا الوظي ااة النحويااة ن  ااها ه و ااا موا ااا  نبيااك الااذإ أيساالت(و)
 (.  منت باتالروجا هما جمرك  واحد هو ) مو اجلة

( ؛ أّناال ياالنااا نااارف الراااَ ماان خااذ  صاالة الااذإا ااوام  اال اان الموصااو  )  
الموصو  الوا دلت علاى الحادث ه  كانات املاة صالة الموصاو  جنياة مهماة اااَت أداَ 

                                                 

 .  111/ 11ه وينظر    وا الجاِر    3/188( ينظر   عمدة ال ارص   1)

 ِتََِبَك الَِّذإ َأْنَ ْلتَ ب

 َوِبَنِبيألَك الَِّذإ َأْيَسْلتَ 

 تَمْنُت 
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وع الااذِ مثاا  جنيااة وناا )ونبيااك الااذإ أيساالت(داللااة ماينااة ه وهااذا مااا ظهاار اليااَا  ااا  ولاال   
)وبيساااولك الاااذإ     اااوذكرهن   لااات   ااارددوهن أ   داللاااا ه   اااا الرواياااة لااان، الحاااديث 

( نبياااكجاااين ) ()ه  اماااا الر اااو   )وبنبياااك الاااذإ أيسااالت(  ال ه  ()ه  اااا   أيسااالت(
( ولال أيسالت( و)نبياك( ه وكان لهذا اال اواما  وحرايد داللاا ُاخن اخوا    اا )أيسلتو)

 دالالت كثيرة ها   
اه   ن النجوة من النجأ وهاو الخجارل ظ  نّ  ا 1 ؛ أّنال  النجوة والر الة مخول ان  ا أص  الُو

ن ا  ه و   ااالنجا هااو المنجااأ ماان اهااة ا  جااأمر ي وُااا وكلي اااَ ه  (1)يااأوا ماان مكااان  لااى مكااان
الّ   هو نجا  ير ر و ه وعلى هذا  ك  نجا ر و  جاذ  أمر جوجليلل  لى  يره  هو ر و ه وا 

وا ور ااا  ااا الر ااالةه  اا ذا ه  جااوةوهااو النه لر ااو  ارااوركا  ااا أماار عااان النجااا وا عكااسه  اا نّ 
ذا  لت    ذن نجا لن ي ول ن أّنا لت    ذن ر و  وُمن أنّ  ماا نّ   ل ر او هل نجا ر و ه وا 

َْ جااين مانااى النرج ااِوة والر  ااالة ويكااون يالِلِ ظاا اريااد  ااا هااذا الحااديث اخااوذف نع ويامااا لاال الثنااا
ِنةع على الواهينواديدَا للنامة   أن ياماا جينهماا  اا  ()  أراد ه (2)ا الحاْلِين وواظيمَا لعلمع

اا لال وليخارق  ى ي هن من ك ّ الل ظ الاوماعهما  يل حوّ  واحد منهما من حيث الن ق ماا ُو
ل   د  هن منال أّنا )ويسولك(ل  ذا  ا    ا يكون رجل الوكرار  ا الل ظ من  ير  امدةه   نّ عمّ 

ونبياااك الاااذإ ه جخاااذف  ولااال   ) ال  امااادة  يااال  كأّنااال )الاااذإ أيسااالت( اااا   أر ااالل ه  ااا ذا 
 .(3)(  ذ وكرار  يلأيسلت

الّ  نّ     ه وا   ا  ذق الر او  كماا  اا  ال رق جين الر و  والنجا م يد جالر و  الجراِر
وهااا ه  يظهاار لااذلا  اماادة أخاار  ه  مااثذَ ( َلياا  السااَ )ا كاجرياا  ْلااالل ااظ هنااا يوناااو  المْ 

                                                 

ااا 395الح ااين أحمااد جاان  ااارس جاان  كريااا الااراِ  )ت ماااان م اااييس الللااة ه أجااا( ينظاار   1) هااا( ه ُو
ن   2008 -هااااا 1429ه  2لجنااااان ه   –حواراااايل  جااااراهين راااامس الاااادين ه دار الكواااا  الالميااااة ه جيااااروت 

2/539. 
 .  163/  1ينظر   ل ان الار    ( 2)
 .3/189( ينظر   عمدة ال ارص   3)
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ر اا  ماان أن .  اااحور  جااذلا عّماا(1) اايخل، الكااذن ماان اللااجسه لجرااِر دون الملااا واااين ا
 .(2) ير نجوة كاجري  و يره من المذمكة عليهن ال ذن ؛ أّنهن ر   اأنجياَ

الِنجعااا  اياا ه جعْمِانااى ْ اعاا  ماان النجااأه ْوه ااْو اِلْخْجاار ؛ أِْناال  أنجااأ ْعاان ا  ْوْااااْلىه  ااا ومنهااا ْأنّ 3
علاى اِلْجاراَ  ()الِنجعاا  در . ْو ي    عِنل م ِراْوّق مان النرج او. ْوه اْو الِراِاَ اِلم ِروْ اا ورْ (3)ْأِ  أخجر

ااين ْ اااْ   ) ن مانااى َا( جعْمااا رد ْعْلِياالع ليخولااف الل ظااانه ْويامااا الجناااَوَنِبيااك الَّااِذإ أْيساالتحع
ِروْ اع واار ا ه ْويكون واديدَا للنامة  عا اِلْحاْلوِْينع   .(4) ه وواظيمَا للمنة على اِلْوِاْهِينع االع

 الحديث الكييف :  فينرِي ََمه 
اناادمااا كليااا ه  ذ يمكاان أن  -الُاااف وال ااوة  -يناادمج  ااا هااذا الحااديث  ر ااان   

واجاار الاملااة الواحاادة عاان الُاااف  ن  رماات ماان  اويااة ه ووااد  علااى ال ااوة  ن  رماات ماان 
ه حاااين و ااارأ جاااالوركي  علاااى  (لياااكإلمت نَساااي ساااأ) اوياااة ثانياااة ه  الاملاااة اأولاااى ماااثَذ   

ن  رماات جااالوركي  علااى المخا اا    ّنهااا وا ااا المااوكلن ه   نّ  هااا وا ااا داللااة الُاااف ه وا 
داللة ال وة ه وكذلا ج ياة الاما  ه وهاذه الخاصاية الللوياة يمكنهاا أن واجار عان خصوصاية 

أدنااى  لااى اأعلااى  لاا  ماان ا لاايس جراارَا ه وكاا ّ  ذلااا أّن المخا اا  هناااالخ ااا  الاادعاما 
ومانااى ماان ماااانا ال ااوة  المااوكلنوهااو مانااى ماان ماااانا الُاااف جالن ااجة  لااى ه هااو دعاااَ 

 .  (5)المخا  جالن جة  لى 
وجحثناااا عااان مؤرااارات الوااااالق ه لاااو عااادنا الاااى نااا، الحاااديث وجحثناااا  اااا ن ااايال   

وناااد وماثاا   ( ههاا اللّ النصااا لوااادنا أّنهااا كثياارة جاادأت جاروجااا  مووالياواال جمركاا  واحااد هااو )
جال اكثار  تذ اعومدت على ال ا  الماُاا الاذِ جادأ موواليات الن،  ا الجناَ النحِو لها 

مووالياواال ليااد  علااى حاادوث ال ااا  وثجوواال ود  جااذلا علااى الوأكيااد ه ووماثلاات مووالياواال  ااا 
علاى المووالياات  تجنامهاا  ذ اعومادت علاى أ الو  الخجار  نااد أن الاملاة الخجرياة  اد هيمنا

                                                 

 .3/189ال ارص   ه وينظر   عمدة  11/133( ينظر    وا الجاِر   1)
 .3/189( ينظر   عمدة ال ارص   2)
 .  162/  1ينظر   ل ان الار    ( 3)
 .3/189   ( ينظر   عمدة ال ارص4)
( ه د. عجااد ا  الارااا ه مالااة 5) ( ينظاار   )جنيااة الاادعاَ ه درا ااة وأصاايلية  ااا اماليااات الخ ااا  النجااِو

 .197ن   2000ه  3الالون اان انية ه عدد 
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أ الو  الناداَ الاذِ اااَ  اا ناواة الان، وجؤروال  و اا الو اجا  جاين الاملاة االنراامية  تجلو ا
   .(  ا جؤرة الن، والام  الخجرية  ا مووالياتئيهالندا)
رمي َا ومهمَا من مؤرارات الوااالق النحاِو اذ اعاادت راجل  ( مؤرراَ الَِفوركلت )  

(  ااا الِااَف(  الُاامير )اللهاا ِو )( رجاا  الموواليااات امياهااا جالمركاا  النحاااليااكالاملااة )
( ه اللهاا ( عاماادة الااى )نبيااك( و)بِتَبااكالكاااف  ااا ) ذلا( .  وكاااللهاا ( ياااود الااى )اليااك)
( الاذِ اااَ لي ياد الَِفوالية من )و( ه  ذ وخلو مالله (  ذ  واود على )منك(  ا )الَِف)

 وراج  الن، ووما كل.من 
داة  صاا   ااا آن واحااد  هااا داخاا  أ( الاا  ااة مثلاات أداة وصاا  و الااواووناااد أن )  

المحااور الواحااد وكااررت  ااا جدايااة كاا  موواليااة لوااراج  موواليااات المحااور الواحااد  رااكلت أداة 
(  ا جداية ك  محور رك  دليَذ على ان صاا  المحاور عان المحاور الواووص  ه و يا  )
 ؤرااراَ ( أداة مهمااة أ ااهمت  ااا و  ااين الاان، علااى محاااور ثذثااة ومالااواوا خاار ه  كاناات )

 لهذا ال ص . 
وناااد ماان مؤراارات الواااالق النصااا  ري ااة ا ااوخدان اأ اااا   ااا الاان، ه  جاادأت   

سااالمت ال وجهااات ال أ( ال اعااا  )تاااَءالمووالياااات  اااا المحاااور اأو  ج اااا  مااااض موصااا  جاااا)
  ن )موااواليويال( ه و يااا  ال ااا  الصااريا ماان فوضاات ال الجااأت ال امناات ال ان لاات ال أيساالت

ليا اا حركياة  اا الان، ؛ اااَ  ا الوجياَ  ذ راك  ذلاا ونوعااَ   (ّ  إليكملجَ و  منجَ منك إ
( امنااتوهااو اأخياار جاادأ جااا) الراجااا( والمحااور اساالمتجاادأ جال ااا  ) الثاااناالمحااور  نّ أ. وناااد 

( وعلاااى انوهاااااَ اساااالمتوهاااو  اااا  جاااادأ جاااالهم ة ليااااد  جاااذلا علااااى جداياااة ا ووااااا  المووالياااة )
( ه  ُاااذ عااان الداللاااة الواااا أع اهاااا ال ااااذن  جااادأ تامناااالمووالياااات وخوامهاااا جماااا جااادأها )

( أِ االيمااان ه  مثا  ذلاا حركاة ا  ياة وخ ياة وارج  الموواليااات امنات( وانوهاى جاا)اسالمتجاا)
 .   مانيَا والوكام  داللياَ  خرها عجر الوماث  جين اأ اا آأولها ج

  والوما اا ( اااَ ليادعن داللاة الوماثاأيسالت( و)تلان  وناد أن ا واما  ال الين )  
 ا ولنى عن الُمير الااماد  اا املاة  ا واما  اأ اا  الذ مةالموادية  اال اا   ا وام 
( اسالمت( ه  ادخ  هذان ال اذن الوماث  جينهماا وجاين ) أيسلت( او )ان لت ولن ي   ) الصلة
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ااا  ( وجدَا جاالهم ة ايُاَا ليادعما الوماثا  ه  ُاَذ عان ذلاا ا ااد ا اواما  هاذه اأ امنتو)
 .جالر و  وال رآنم ل ة جذ و ييد داللة الامون  دّ  على االيمان الم لق 

ولااو وأملنااا الاان، لوااادنا أن الوكاارار رااكذ مؤراارا نصاايَا علااى الوما ااا اذ وكااررت   
إليااك ال نبيااك ال (  ااا )الِااَف(  ااا الاان، ه كمااا وكاارر ُاامير الااار )إليااكرااجل الاملااة )

أسالمت ال فوضات ال الجاأت ال تمنات ال ال اع   اا )( تَء( ه كما وكرر ُمير الر ا )ِتَبك
وجهااي ال ( ه  ُااذ عاان وكاارار ُاامير الااار الااذِ و ااا مُااا َا الياال  ااا )ان لاات ال أيساالت
( .  االوكرار يااد مؤرارَا علاى الوما اا النصاا وال ايما  ذا كاان م صاودَا  اا اميإ ال رهيإ

 الن،. 
( الواا جادأت جاالهم ة وكاذلا الّلها ) ولو وأملنا الن، مرة ثانية لوادنا أنل جدأ ججنية الادعاَ  

( الوااا جاادأت الّلهاا ( وانوهااى الاان، ججنيااة الاادعاَ )أساالمتجاادأ المحااور الثااانا جااالهم ة  ااا )
( أيسالت( وانوهى ج ا  جدأ جاالهم ة )تمنتجالهم ة وجدأ المحور الراجا ج ا  جدأ جالهم ة وهو )

فوضات ال الجاأت ال تمنات ال أسالمت ال ه ما ا ومرار واَ ال اع   ا أ اا  الن، امياها )
  وا يمكن ر مل جالمخ   ا النحِو النصا والوراج   الوما اوهذا ( . ان لت ال أيسلت
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The Grammatical and Textual Coherence in Sleep 

Supplications: the Supplication (Oh God, I surrendered 

myself .....) as a model 

Dr. Abdullah Khalif Khudair al-Hayani 
 

Abstract 
  

   This study aims at uncovering the grammatical coherence 

and textual coherence in the Prophet's Hadith, and the mystery of 

this interdependence and cohesion. Due to the narrowness of the 

research and the lack of time, we were forced to adhere to several 

papers. To this end, we were satisfied with one hadeeth, and we 

dealt with it from several aspects including the focus of the text and 

its nuances. Because it has an important role in revealing the 

significance of the text, including the structural construction in the 

text; because it has a fundamental role in the interrelationship of the 

text, as it is an engine based on the basis of the text, and contributed 

to the interdependence of the text through diversity in its structure 

and levels of form and content, Research structural construction to 

talk on four axes. The research dealt with an overview of the text 

and touched upon the structure of the antithesis that came in its 

semantic construction. 

 
 


