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امللخص :

       كتب اإلمام السجاد (عليه السالم ) مناجاته باسلوب سهل يؤثر يف النفس 
وكان اسلوبه سبباً يف اختيار موضوع بحثي ، فسجعه لوحده حيتاج لدراسة متعمقة 
والصوتية   ، البالغية  األساليب  بناء شاخماً من  مناجاته  مناجاة من  أجد يف كل  بل 
تستحق التمعن ، والنظر يف فحواها ، فذلك البناء الشامخ من الكلامت التي جرت 
للت خلالقها لتستدر رمحته التي خصها  عىل لسان خري العابدين (عليه السالم) قد ذُ
لعباده الصاحلني والشاكرين ، وقد وجدت صعوبة يف دراسة تلك املناجيات ، فلكل 
ربط  من  الرغم  فعىل  متكاملة  دراسة  تستحق  مميزة  موسيقية  هيكلية  منها  واحدة 
بعضها ببعض بكلامت كررها اإلمام السجاد (عليه السالم ) يف بداية كل مناجياته ، 
وهنايتها إال إنني وجدت لكل واحدة منها كياناً خاصاً وبالغة مميزة . وال غرو فلكل 
إنشاء  يف  والفكري   ، الروحي  والتعمق  اإليامن  من  طابع  املناجاة  تلك  من  واحدة 

املعاين ، وإطالة النظر يف نظمها فجاءت مميزة عام سبقها .
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Abstract
      Imam Al-Sajjad (peace be upon him) wrote his 

treatises in an easy way that affects in the soul ,  his 
style was the reason for choosing my research topic,  his 
assonance alone requires an in-depth study, but  i find in 
each of his monologues a lofty construction of rhetorical 
methods, sound is well worth the look and consider its 
content,  This is the building of the lofty words spoken 
by the good of the worshipers (peace be upon him), Has 
been given to the  Creator to build up his mercy, which 
he singled out to his righteous and thankful servants 
. I found it difficult to study these monologues . each 
one has a distinct musical structure that deserves an 
integrated study, In spite of the connection of each other 
words repeated by the Imam  (peace be upon him) at the 
beginning of all his monologues and its ends. But I found 
each one a special entity and a distinctive eloquence. 
Each one of those monologue has a character of faith and 
spiritual depth, intellectual in the creation of meanings, 
and the prolongation of the consideration of their systems 
came to a distinct than before.                                                                                                                
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املقدمة :

          نعيش حياتنا ونحن بكل أحوالنا نناجي ربنا فمهام علت مكانة اإلنسان يبقى 
ـُبلنا عليه وورثنا مناجاته منذ  عاجزاً يطمع برضا ربَّ العزة واجلاللة ، ولعل ذلك ما ج
هبوط أول إنسان عىل األرض حينام ، أكل من الشجرة املحظورة يف اجلنة ، فناجى آدم 
ربّه ، فتاب عليه و املناجاة وسيلة من الوسائل التي تقرب العبد إىل ربه ، فلم نجد نبياً 
إال وناجى ربه سواء أكان مظلوماً أم كان طامعاً ؟ وتلك سنة من سنن األنبياء ، وقد 
حثنا رسولنا الكريم عىل الدعاء ، والترضع إىل اهللا ( عز وجل ) حتى باتت تلك سنة 

آل بيته الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .

      وقد وجدت مناجاة رساج الدنيا وزينة اإلسالم زين العابدين اإلمام السجاد 
(عليه السالم) ميداناً خصباً للدراسة البالغية فقد محلت أرقى فنوهنا فجسد مناجاته 
بصدق مشاعره  ، وثقافته التي كان القرآن معينها األول والسنة املطهرة الرديف الثاين 
سمو  من  حتمله  ما  والسيام   ، بالغية  أساليب  من  مناجاته  حتمله  ما  أعجبني  وقد   .
صويت يطبع يف قلوبنا ما جر عىل لسانه من مناجاة ، ولعل الناظر املتفحص يف تلك 
املناجاة سيجد أن أصل ذلك السمو الصويت راجع إىل تلك األساليب البالغية التي 
ـُـعنى بالصوت واإليقاع وقد جاءت تلك األساليب البالغية بنسيج حمكم زينه عفو  تـ

اخلاطر وسمو الروح .     

زين العابدين (عليه السالم) :

         و قبل االسرتسال يف بحثنا البد لنا من ذكر نبذة خمتزلة عن إمام املسلمني 
صحيــحي  فـي  جـاء   ، بوجوده   ( وسلم  واله  عليه  اهللا  صىل   ) الرسول  بشــر  الذي 
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البخــاري  و مسـلم و غريمها ، إذ قال (صلّ اهللا عليه واله وسلم )  (( اخللفاء بعدي 
اثنا عرش كلهم من قريش )) (١) .

 (( االمام الرابع من أئمة أهل البيت، أبو حممد، وزين العابدين عيل بن احلسني 
ابن عيل بن ايب طالب، ولد باملدينة يف شهر شعبان سنة ٣٨ ه . أوالده: كان له مخسة 
عرش ولدا، أحد عرش ذكرا، وأربع بنات، والذكور هم حممد الباقر، وأمه فاطمة بنت 
عمه احلسن ، واحلسن واحلسني االكرب، واحلسني االصغر، وزيد، وعمر، وعبد اهللا، 
وسليامن، وعيل، وحممد االصغر، أما االناث فهن خدجية، وفاطمة، وعلية، وأم كلثوم، 

(٢) ((  من أمهات شتى، وأمهاتكم مجيعا أمهات أوالد، ما عدا أم االمام الباقر

ـُرف بتقواه وكثرة سجوده وترضعه           وقد كان من العابدين الساجدين حتى ع
لربِّ العزة واجلاللة و لعل أبرز مميزات مناجاة اإلمام السجاد (عليه السالم) قرص 
حجم املناجاة فعىل الرغم من بالغته وسموه الروحي والنفيس ، إال أن هذه املناجاة 
يف معظمها ال تزيد عن ورقتني وحينام نقرأها ال تزيد عن ثالث دقائق ، وكأن اإلمام 
آمارة  والنفس   ، إطالة  كل  من  متلّ  فالنفس  ذلك  تعمد  قد  السالم)  (عليه  السجاد 
ألسنة  عىل  تتناقلها  قصرية   مناجاته  نجد  فلذلك  وكلت  ملت  أثقلتها  فإذا  بالسوء 
اكي حياتنا التي إنامزت بكثرة األشغال  الناس عرب العصور قبل الكتب ، ونجدها حتُ
وإجبارنا عىل رسعة إنجازها فال عربة من مناجاة طويلة ختلو من الروح ، والرجاء 
فكلام قلت املناجاة كلام سهل تداوهلا عىل اللسان يف أي وقت ، وأي مكان من غري 
مراء وال رئاء فنحن نقرأها بصمت وخشوع من غري أن يالحظنا من حولنا ويف ذلك 

أصدق إحساس .

معيار الرتدد الصويت للمناجيات : 
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 لقد استطاع اإلمام السجاد  أن ينسج مناجاته من أصوات مل تثقل عىل اللسان 
فقد أكثر من استعامل حروف املد واللني  يسهل مد الصوت هبا فتكون عامالً مساعداً 
توافر  تســاعد عىل  احلروف  فهذه  برضائه  الراغب  املحب خلالقه  قلبه  أوجاع  لنفث 
تــردد صوتــي واضح يف بنية املناجاة ، واملد هو (( اطالة الصوت بحرف من حروف 
املد الثالثة ... وهي األلف الساكنة املفتوح ما قبلها ... و الواو الساكنة املضموم ما 
قبلها ... و الياء الساكنة املكسورة ما قبلها ))(٣) . و جيد قارئ مناجاته نفسه من غري 
وعي ، وهو يمدُّ صوته بوضوح ويف هدوء ولني فأصوات املد من األصوات املجهورة 
الرخوة ، فهي مرتفعة واضحة مع لني أبعدها عن اجلرس الشديد (٤) ونجد مصداق 

ذلك يف مناجاة املفتقرين والسيام قوله : 

البني،  ائلني ، ويا أقىص طلبة الطّ ـُؤل السَّ (( فيا منتهى أمل اآلملني ، ويا غاية س
دعوة  يب  جمُ ويا   ، اخلائفني  أمان  يا  و   ، احلني  الصَّ ويلَّ  ويا   ، اغبني  الرَّ رغبة  أعىل  ويا 
ين ، ويا ذخر الُعدمني ، ويا كنز البائسني ، ويا غياث املُستغيثني ، ويا قايض  املُضطرّ
عي  ختضُّ لك   ، امحني  الرّ أرحم  ويا   ، األكرمني  أكرمَ  ويا  واملساكني  الفقراء  حوائج 
نيلني من روح رضوانك ، وتديم عيلّ  عي وابتهايل أسألك أن تُ ؤايل ، وإليك ترضُّ وسُ
ديدِ  ضٌ ، وبحبلك الشَّ تعرِّ ك مُ نعمَ امتنانك ، وها أنا بباب كرمك واقفٌ ، ولنفحاتِ برِّ

. (٥) (( تمسكٌ عتصمٌ ، و بعروتك الوثقى مُ مُ

       ونجده استعامل حرف النداء (يا ) وكثرة الصفات التي تشاهبت هنايتها (الياء 
املكسور ما قبلها مع النون املفتوحة ) مع مد الصوت كام يشاء كل هذه عوامل جعلت 
املناجاة قريبة من نفس السامع والقارئ ، فهي سلسلة ربطت اإلمام السجاد بمحبيه ، 
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ومريديه فقد حاكت هذه املناجاة روحه اهلائمة بحب املوىل عز وجل فكونت لنا خامتة 
جلمله وقمة صوتية يقف عندها املناجي:  

      ولعل أسمى مناجاة وجدهتا لإلمام السجاد  مناجاة املعتصمني ، و أبدع يف 
 استعامل حروف املد واللني فال تكاد ختلو كلمة من كلامت تلك املناجاة من أحد

تلك احلروف :

ني ، و  كــِ ـْجـِيَ اهلالــِ ن عاذَ العائـِذينَ ، و يا مُ ينَ ، و يا مَ الذَ الالئـِذِ همَّ يا مَ ((  اللَّ
ـْـــزَ  ـَـنـ ك يا  و   ، ين  ـْـطرِّ املُض ـيبَ  ــِ جمُ يا  و   ، ني  املَساكــِ مَ  يا راحِ و   ، ني  البائِسِ م  يا عاصِ
ـيـــــن ، و  ـِ ـعـــ ـَــطـــِ ـْــقـ ـُـــنـ أْو املـ ين ، و يا مَ ِ ـَــرسِ ـْكـ رَ املُنـ ين و يا جابـــِ ـرِ ـَــقـــِ ـْــتـ املُفـ
ـُجـِري اخلائِفِني ، و يا  ــيـــــن ، و يا م ـِ ـَــفــ عـ ـْـتضْ ـُـسـ أْو املـ ين ، و يا مَ ِ ـْـكرسِ يا جابِرَ املُن
نْ أعوذُ ؟ ...))(٦) . ـَبـِمَ تكَ ف ـَمْ أعذْ بعزَّ جـِني ، إنْ ل نَ الالَّ ـُغـِيث املكروبني ، و يا حـِصْ م

 ولعل رغبة األمام السجاد  يف إطالة نفحات روحه اهلائمة يف عظمة اهللا عز وجل 
جعلته يطيل النفس يف استعامل هذه احلروف ليمدّ الصوت بام تشاء نفسه املعتصمة 

نْ أعوذُ ؟) . ـَبـِمَ تكَ ف ـَمْ أعذْ بعزَّ ـُــنهي هذا النداء بقوله (إنْ ل بحبل اهللا،  ولتـ

ببنيتها  التي كونت  الصوتية  تشكيالته  السجاد يف  اإلمام  براعة  تتجسد           
دالالت تتجىل للدارس املتفحص (( فمناسبة حروف العربية ملعانيها ، وما ملحوه يف 
احلرف العريب من القيمة التعبريية املوحية ، إذ مل يعنهم من كل حرف أنه صوت ، و 

استعامله
 حرف النداء (يا)

صفات املوىل  
عز وجل

مدّ الصوت
 طلباً للرمحة

والتمني باحلصول
 عىل رضاء اهللا 

عز وجل 
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إنام عناهم من صوت هذا احلرف أنه معرب عن غرض ، وأن الكلمة العربية مركبة من 
هذه املادة الصوتية التي يمكن حلّ أجزائها إىل جمموعة من األحرف الدوالّ املعربة ، 
فكل حرف منها يستقل ببيان معنى خاص ما دام يستقل بإحداث صوت معني و كل 

حرف له ظلّ وإشعاع ، إذ كان لكل حرف صد و إيقاع ))(٧) .

      متثلت أبرز صفة حلروفه يف صفتني مها اجلهر واهلمس فاهلمس (( هو ضعف 
االعتامد يف املخرج حتى جري النفس مع احلرف واجلهر قوة االعتامد حتى منع النفس 
أن جيري )) (٨) وحروف اهلمس هي ( السني ، التاء ، الكاف ، الفاء ، احلاء ، الثاء، 
الشني ، اخلاء ، الصاد ، اهلاء ) ، وحروف اجلهر ما عداها (٩) ونجده يميل فيها إىل حرف 
السني ، والتاء ، والكاف ، واهلاء بشدة حتى باتت تشكل جزءا مهام من مناجاته،  فال 
ختلو مناجاة منها ، والسيام مناجاة الراجني فقد شكلت هذه احلروف األساس لبنية 
الرتدد الصويت ، ولعل وضوح تلك احلروف حني نطقها يف اهلمس هي التي رشحتها 
إىل أن متثل بنية تلك املناجاة ، فلو قرأنا هذه املناجاة بصوت عالٍ لوجدنا أنفسنا نميل 
إىل كتم أصواتنا ، و ترديدها هبمس ، و بشغف إلحساسنا بالقرب من اهللا عز وجل 

والسيام قوله (عليه السالم ) :

ك  ـّــذي أناخَ ببابــِ ريتَهُ ؟ ومن الـ راك فام قَ لتمساً قــِ ـَّــذي نزلَ بك مُ (( إهلي من الـ
تُ أعرفُ  وفاً ، ولسْ رصْ نُ أن أرجعَ عن بابِكَ باخليبَةِ مَ ـُرجتياً نداك فام أوليتهُ ؟ أحيسُ م

كَ ؟  )) (١٠) . ـهُ بيَدِ ـُّ ـُــل كَ واخلريُ ك و غريَ وفاً . كيف أرجُ صُ وْ ىلً باإلحسانِ مَ وْ سواكَ مَ

تتالءم  إنام حتمل يف طياهتا دفقات شعورية  اللفظة  الصوتية يف  القيم   ))  ولعل 
وطبيعة املتلقي احلسية )) (١١) وجيد السامع لتلك املناجاة نفسه من شدة وقعها هتمس 
فام حال احلارض  نفسك   تر أهكذا  التقي  العابد  أهيا  (يا  بقول  مناجاته  نفحات  مع 
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االستغفار  يردد عبارات  نعيش يف عامل  النقية جعلتنا  ) فسمو روحه  ؟  نعيشه  الذي 
ويقرأ مناجاته بخشوع وهبمس و (( الصوت وداللته يشكالن عالقة موضوعية بني 
ية ؛ لقياس نسبة الثبات والتنوع يف أنامط املوسيقى الشعرية ، مما  أشكال التلقي احلسّ
ينبغى أن يؤخذ يف االعتبار عند أي حتليل للنسيج الصويت بوصفه مقوماً أسلوبياً )) 

.  (١٢)

        ولعل كثرة التعبد والترضع تورث اجلسد اخلشوع واإلنصات فتميل نفس املناجي 
إىل حروف اهلمس ، وضعف اعتامد خمرج الصوت ، وال غرو فنظرته لنفسه جعلته 

يبادر للتوبة واملغفرة من رب العزة وامللكوت فنجده يقول (عليه السالم ) :

(( إهلي إليك أشكو نفساً بالسوء أمارةً )) (١٣) 

كلمة  ذلك  مثال  ندر  ما  إال  الكلمة  بنية  يف  مكررة  حلروف  استعامله  أجد  ومل         
بُوحةَ ) يف مناجاة املتوسلني : (بُحْ

كَ ))(١٤)   .  ـَّــتـــِ بُوحةَ جـنـ (( واجعلني مِنْ صفوتك الذين أحللتهمْ بُحْ

         ومل أجد حروفاً يف بنية كلامته تشرتك بمخرج واحد يصعب معها نطق الكلمة ، 
بل جاءت أصواته منسابة عىل اللسان متسللة إىل القلب والروح ، وكل تلك األمور 
عوامل جعلت حفظها وتداوهلا عىل ألسنة الطبقة العامة قبل املثقفة فقد استطاع أن 

حياكي بصوته قلب السامع بمختلف العصور واملعتقدات .

السجع و استعامالته : 

    شكل السجع وقفات مميزة يف مناجاة اإلمام السجاد ، فلم يكن السجع 
جمرد توافق لنهايات الكلامت فقد كان مرتبطاً باملعنى أشد الرتابط فقد جاءت كل هناية 
متوافقة مع ما يريد بثه إىل ربّ العز والرمحة وقبل اخلوض يف ترابط املناجاة ، والسجع 
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الفاصلة  أقدم من مصطلح  السجع  أن مصطلح  به علامً  تعريف يسري  لنا من  ، البد 
واملعروف عند العرب سجع الكهان وليس الفاصلة (١٥)  . إذن فهو مصطلح قديم 
منذ اجلاهلية ولكنه اسلوب بالغي اشتهر به الكهان لفعله اإليقاعي يف نفس القارئ 

والسامع . 

ـّم أو الشاعر يف أجزاء كالمه ، بعضها غري  ـَّى املتكل         فالسجع (( وهو أن يتوخ
 ّـّة وال حمصورة يف عدد معني ، برشط أن يكون رويُّ األسجاع رو ـّـزنة بزنة عروضي مت
القافية  )) (١٦) ،  و (( قسم املتأخرون األسجاع إىل أربعة أنواع : الرتصيع واملتوازي 
ـَّـه اهتاممه بشكل خاص إىل آخر القرائن يف توازهنا  واملطرف والتوازن ثم منهم من وج
وجتانسها كام هو احلال عند شهاب الدين احلجازي الذي يشغله النثر يف املقام األول 
ـَّـه اهتاممه األول إىل القرائن وتوازي أجزائها املكونة هلا ، وهذا شأن  ، ومنهم من وج
مجهور البديعيني الذين يضعون الشعر نصب أعينهم ويتم األهتامم يف مجيع األحوال 
بعنرصين مرتاكبني متكاملني مها التوازن الرتصيعي والتوازن التجنييس أو السجعي 

لتحقيق كامل الرتصيع )) (١٧) 

ـُفضل يف األسجاع أن تكون ساكنة ؛ ليصح الوقف والبناء عىل السكون            وي
املنطوق  السامع عىل نغمة الصوت  الفقرة يركز اهتامم  (١٨)  فسكون احلرف يف هناية 

مما حيدث نوعاً من املوسيقى القوية يطرب هلا السمع ، وهتش هلا النفس فتتلهف إىل 
سامع املزيد من غري ملل ،  أو كلل وكل ذلك يصب يف صالح املعنى فتقرّ األفكار ، و 
تستوعبها العقول إال الباحث جيد ميزة مميزة يف مناجاة األمام السجاد أال وهي ظهور 
ـُخري العابد يف االستمرار أو التوقف ، فلم ختلو أي  احلركات يف هناية األسجاع فكأنه ي
مناجاة من مناجياته من هذه الصفة ونقرأ معاً مناجاة املريدين فنجد ما ذكرنا حارضاً 

أمامنا :
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ـَـــهُ ! وما أوضحَ احلقَّ  ْ تكن دليل ـُّرقَ عىل مــــنْ مل  ــبحانَكَ ما أضيـــقَ الطـ (( سُ
. (١٩) (( ـَـهُ سبيلهُ عندَ منْ هديت

         فلو أعدنا كتابة هذا النص مرة أخر ولكن بتوقف يف هناية اجلملة لوجدنا وضح 
الصوت وامتداده الذي يأخذ معه النفس فتكون مؤمنة بدليل احلق وسبيله 

ـَهُ !  ـُّرقَ عىل منْ مل ْ تكن دليل بحانَكَ ما أضيقَ الطـ  سُ

ــبيلهُ ــهُ سـ ـَـ ــنْ هديتـ ــدَ مـ ــقَّ عنـ ــحَ احلـ ــا أوضـ ومـ
ـَهْ دليل

 سبيلهْ

         ولعل مجاله هذا السجع يكمن يف تراكم األصوات املرتددة فنجده ردد الياء 
والالم واهلاء مع التزام حركة كل حرف ؛ مما جعلنا نشعر بسهولة اللفظ ، وحالوته 
فاللسان يميل إىل ترديد العبارات املألوفة ؛ ألنه إعتاد عىل لفظها فسهل قوهلا عىل 
اللسان وكل ذلك عوامل تضفي عىل بداية املناجاة حالوة تغريّ العابد عىل تريدها 

واالستمتاع بلفظها .  

أنه أبدع يف سجعه فقد جعل    جيد الناظر املتفحص يف مناجاة اإلمام السجاد      
سجعه حياكي مقصده ، والسيام يف مناجاة اخلائفني فنجده يلجأ يف بداية املناجاة إىل 

مزج الضمري (الكاف ) مع الضمري (ياء ) فقال :
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ـِّـــدين ، أم معَ  ـُــبع ـِّـي إيِّـاك تـ ـُب بني ، أم بعدَ ح ـُـعذِّ ((  إهلي أتراكَ بعدَ اإليامنِ بك تـ
رجائي لرمحتك وصفحك حترمني ، ...

ـُــشتاقيك عن  ـِّـــديك أبواب رمحتكَ ، وال حتجب م ـُوح ـُـغلقْ عىل م إهلي ال تـ
بمهانةِ  ـــها  ـُّ ـُــذلـ تـ كيفَ   ، بتوحيدكَ  أعززهتا  نفسٌ  إهلي   ، ؤيتك  رُ مجيلِ  إىل  النظرِ 

كَ  )) (٢٠) . ـهُ بحرارةِ نريانـــِ ـُــحرقُ تك كيف تـ هجرانكَ ؟ وضمريٌ انعقدَ عىل مودَّ

ونلحظ أن الكاف والياء يف بنية املناجاة قد مثلت :

 

         فنلحظ أن هذا السجع مل يكن جمرداً من الدالالت ، فقد جاء بدالالت اخلالق 
ـُبني صفات أضفاها اإلمام السجاد (عليه  الرحيم الواحد األحد ، وجاء السجع ؛ لي
السالم ) عىل نفسه الكريمة  وهذه من شيم العبد املتذلل املحتاج إىل عفو اهللا عز 

وجل .

ـُكثر من استعامل حرف  ي          ونلحظ أن اإلمام السجاد (عليه السالم ) مل 
واحد ليكون خامتة مجله ، وقمة سموه الصويت فعىل الرغم من سيطرة حروف بعينها 
يف مناجاته (عليه السالم )  إال أنه مال إىل التنوع الصويت مع التكرار الذي يوحي 
فالتكرار  أو الشعورياً   ، الشاعر شعورياً  ، ومتكنه من ذكر  املكرر  العنرص  بسيطرة 

اإلمام السجاد (عليه السالم )رب العزة جل وعال  

ب ، املبعد ، املحروم  الرمحة ، مجيل الرؤية ، التوحيد    املعذّ
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اليفتأ أن يظهر يف أفق رؤياه من حلظة إىل أخر (٢١)  . فعىل الرغم من بالغته وقدرته 
قد  ولعله   ، ليكون سجعه  واحد  التزام  حرف  يكثر من  مل  أنه  إال   ( السالم  (عليه 
أدرك ملل السمع من تكرار األصوات لذلك عمد إىل تغيري سجعه عىل وفق ضوابط 

حمددة فذلك التغيري قد جاء منسجامً مع مقصده الذي مجع بني ثالث أشياء هي :

فهذه األمور الثالثة كانت املحاور األساس يف مناجاة اإلمام السجاد (عليه السالم ) 
وهو عىل أساسها جيعل لكل حمور سجع خاص به جيعلنا نستشعر معه عظم مصابنا 
يف الدنيا ، و سعة الرمحة يف اآلخرة ففي كل حمور نجده ينساب معنا يف معانيه و مجال 
هناياهتا فنصل بتسلسل إىل رغبته ورغبتنا برضا اهللا عز وجل يف اآلخرة ، وخري مثال 

عىل قولنا هذا مناجاته ، مناجاة الزاهدين :

ـّــقتنا بأيدي املنايا يف حبائلِ  ها ، وعلـ ـْـرِ كـ ((  إهلي أسكنتنا داراً حفرتْ لنا حفرَ مَ
ـُــدعها ، وبكَ نعتصمُ من االغرتارِ بزخارفِ  ها ، فإليكَ نلتجىءُ من مكائدِ خ غدرِ
املشحونةُ   ، باآلفات  ة  املحشوّ  ، الهلا  حُ املتلفة   ، طالهبا  املهلكةُ  ـّـها  فإنــ  ، زيتنها 

ـّــكباتِ . بالنـ

ـّــا  ـّــمنا منها بتوفيقكَ وعصمتكَ ، وانزع عنـ ـّـــدنا فيها ، وسلـ        إهلي فزهـ
الفتك ، وتولَّ أمورنا بحسنِ كفايتكَ ، وأوفرْ مزيدنا من سعةِ رمحتكَ ،  جالبيب خمُ
وأمجلْ صالتنا من فيضِ مواهبكَ ، واغرسْ يف أفئدتنا أشجارَ حمبتكَ ، وأمتمْ لنا أنوارَ 
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ة مغفرتكَ ، وأقررْ أعيننا يوم لقائك برؤيتك،  معرفتك ، وأذقنا حالوةَ عفوكَ ولذَّ
من  واألبرارِ   ، صفوتكَ  من  بالصاحلني  فعلتَ  كام  قلوبنا  من  نيا  الدُّ بَّ  حُ وأخرج 

امحني ، ويا أكرمَ األكرمني  )) (٢٢)  تك برمحتك يا أرحم الرَّ خاصَّ

التكرار :

        يشكل التكرار ظاهرة مميزة يف مناجاة اإلمام السجاد (عليه السالم ) والسيام 
كلمة (إهلي) التي جعلها نرباساً يشع نورا يف بداية كل مناجاة فبهذا التكرار جيعلنا 
نتأمل يف كونه ذلك العبد الفقري إىل رمحة اهللا الذي يرغب بنرش العدل ، واخلري بني 
الناس ، وأصدق يشء عىل ذلك حينام خيتم مناجاته يف كثري منها بعبارة ( يا أرحمَ 

امحني ) . لذلك جلأ إىل اسلوب التكرار الذي له فوائد ذكرها لنا السيوطي هي : الرّ

 ... ، والتهويل  التعظيم  ، و  ـّـامع  الس لتطرية  ،  و  التنبيه  ، و زيادة  التقرير      
وغريها من األغراض (٢٣) وما هيمني من التكرار ما حيدثه من ملس مشاعر العابد و 

الرفعة به إىل سمو روحي مستمد من روح اإلمام السجاد (عليه السالم ) .      

        وأجد لذلك التكرار بالغة مميزة ، فحينام اقرأ مناجاة الشاكني ومناجاة 
املطيعني هللا ومناجاة املفتقرين ، ومناجاة الذاكرين ... إلخ أجد اإلمام السجاد (عليه 
السالم )  قد وحدها بتلك البداية والنهاية ، وكأنه يريد أن يقول لنا كل يشء بيده 
اخلالق الكريم فهو أرحم الرامحني فمهام كانت ذنوبنا ، ومهام زادت معاصينا نبقى 

مفتقرين إىل رمحة أرحم الرامحني .

دث التكرار قيم صوتية بكيفية معينة خترجه من ابعاده الداللية املحددة إىل   حيُ
تأدية دالالت مجالية جديدة ال تؤدهيا اللغة بمفردها من غري هذا الرتكيب اإليقاعي 
(٢٤) . ونجده يف مناجاة اخلائفني يكرر (أم) املعادلة والواو ويا النداء مرات عدة ، 
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من  نوعاً  يثري  إنه  إال  كثرته  من  الرغم  عىل  التكرار  من  النوع  بذلك  أتلذذ  وأجدين 
الشجن ، فلو قرأنا تكراره ألم املعادلة وجدنا صدق ذلك :

مع  أم   ، دين  ـُبعّ ت ـّاك  إي حبي  بعد  أم   ، بني  ـُعذّ ت بك  اإليامنِ  بعد  أتراك  إهلي   ))
حاشا  ؟  ـُسلمني  ت بعفوك  استجاريت  مع  أم   ، حترمني  وصفحك  لرمحتك  رجائي 
ي ، أم للعناءِ ربّتني  قاء ولدتني أمّ ـُخيّبني ، ليت شعري ، أللشّ لوجهك الكريم أن ت
عادة جعلتني ؟ وبقربك  السّ ربّني وليتني علمت أمن أهل  تُ ؟ فليتها مل تلدين ، ومل 

وجوارك خصصتني ؟ فتقرّ بذلك عيني ، وتطمئنّ له نفيس )) (٢٥) 

          وقد شكلت أم املعادلة يف مناجاته سلسلة تربط تساؤالته بعضها ببعض ، فتشوقنا 
ملعرفة ما سيكون هناية تلك الروح اهلائمة بحب اإلله فجعل هناية كالمه سؤاالً يظهر 

به يرغب بجوابه . 

         ولعل ابرز تكرار لديه هو تكرار أداة النداء ( يا ) فهي تشكل جزءاً مهام من كل 
مناجاته ، والسيام مناجاة املعتصمني :

يا  ، و  اهلالكني  نجي  مُ يا  ، و  العائذين  يا معاذَ  ، و  الالئذين  يا مالذَ  ـّـهمّ  الل   ))
ـِّرين ، و يا كنزَ املُفتقرين ، و  يبَ املضطـ عاصمَ البائسني ، و يا راحمَ املساكني ، و يا جمُ
يا جابرَ املنكرسين ، و يا مأو املنقطعني ، و يا نارصَ املستضعفني ، و يا جمريَ اخلائفني ، 
نْ أعوذُ ؟ )) (٢٦). تك فبمَ ـُـذ بعزّ ـّـالجني ، إن مل أع و يا مغيثَ املكروبني ، و يا حصن ال

         لقد شوقنا استعامله للنداء ملعرفة ما يريد قوله ، فنجد أنفسنا نتلفظ ما يقوله 
بحرارة وهلفة املشتاق ملعرفة ما ستؤول إليه األمور واألحوال ، واخلالق فنجده خيتم 

ذلك بقوله :

نْ أعوذُ ؟ )) تك فبمَ ـُـذ بعزّ   (( إن مل أع
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        وال غرو أن تكون هذه هناية مناداته فهو العابد الساجد (عليه السالم ) الذي 
أطاعه قلبه ، وخضت له نفسه ؛ ليكون عبداً صاحلاً .

اكني :        ومن أوقع أنواع التكرار قوله يف مناجاة الشَّ

ـّي ، و بعلمك بـِي  ـَّي اعفُ عن كَ عن لمِ ـُبْ عيلَّ ، و بـِحِ ـُــدرتِك عيلَّ ت (( إهلي بق
ـَـقْ بـِي )) (٢٧)  ارف

ـّي ) و           فكرر الكلامت التي تدل عىل اإلمام السجاد  وهي (عيلّ ) و (عنـ
(يب) لتحمل معنى تأكيد قدرة اهللا عز وجل ، فقدرته تتجىل يف التوبة عىل عباده حني 
) و حلمه يكمن يف العفو عن عباده لذلك  خيطئون ؛ لذلك نجده يكرر كلمة (عيلّ
الرفق بعباده ،  العفو وعلمه عز وجل يظهر يف  ؛ ليؤكد ذلك  ـّـي )  كرر كلمة (عـن
فأكد هذا الكالم حينام كرر (بـِي ) فاإلمام السجاد (عليه السالم ) مل يكرر الكلامت 
الراغب  العابد  بيان قدرة اهللا عز وجل مقارنة به ، فهو  التي تدل عليه إال لغرض 
بعفو اهللا عز وجل ، فهو واحد مقابل صفات اهللا الكثرية املتمثلة بالقدرة ، والعفو 

واحللم والعلم ، والرفق بالعباد ، فسبحان اهللا رب العرش العظيم .

عيلَّ ـُبْ - ت ـُــدرتِك   -بق

- اعفُ كَ    لمِ -بـِحِ

ـَـقْ -ارف بـِي -بعلمك     

ـّي عن



٢٨٠


امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

  اجلناس :

             كثر استعامل اإلمام السجاد للجناس فهو من أعذب الفنون البالغية، 
وأكثرها استعامالً ملا فيها من تنوع وموسيقى رائقة فجامل اجلناس ، فيام حيدثه من 
طرب و اجتالب األفكار بتناسب األلفاظ يف الصورة كلها ، أو بعضها وما حيدثه 
التناغم الصادر عن متاثل األصوات داخل الكلامت متاثالً كامالً أو ناقصاً من سمو 

صويت (٢٨)   . 

        وقد عمدّ األمام السجاد (عليه السالم ) إىل معظم أنواع اجلناس ، ولكننا آثرنا 
علامء  أسهب  التي  األنواع  تلك  يف  التفصيل  وليس  مناجاته  يف  اجلناس  مجال  بيان 

البالغة يف ذكرها ، وإعطاء أمثلة وافية عنها

 ولعل أبلغ أنواع اجلناس إىل القلب اجلناس غري التام وهو ما اختلفت فيه اللفظة يف 
واحد ، أو أكثر من الرشوط األربعة الواجب توافرها يف اجلناس التام أي :

ــــ نوع احلروف 

ــــ عددها

ــــ هيئآهتا احلاصلة من احلركات والسكنات 

ــــ ترتيبها مع اختالف املعنى 

          ونجد اإلمام السجاد (عليه السالم )  قد مال بشكل جيلّ إىل اجلناس غري التام 
(( فمتواليات األلفاظ الصوتية وتقابلها يف اجلناس وغريه من صيغ الرتدد الصويت، 
اللفظ وداللته  تعبريية بني موسيقى  إنام هو خلق مواءمة   ، املشرتك  للغة  استغالالً 
يف احلالتني )) (٢٩) فنجد كلمة احلوبة والتوبة متثالن تردداً صوتياً ناجتاً عن تشابه 
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األصوات يف الكلمتني ولكن باختالف احلاء والتاء يف بداية الكلمة يف املناجاة الثانية 
: مناجاة الشاكني :

فني بالتوبة )) (٣٠) . ـُسوّ ـُرسع يب إىل احلوبة ، وت (( ت

        فأجده قد ركز اهتاممنا بذلك إىل عمق معنى اللفظتني والوصول إىل قمة التعبري 
تكرار  نبغي  وال   ، لذاته  اللفظ  تكرار  نبغي  ال  فنحن  اجلناس  أصل  وهذا  اللفظي 
ملا  العابد  اهتامم  تركيز  عن  الناتج  املعنى  زيادة  إىل  نسعى  وإنام   ، ملوسيقاها  حروفاً 

يلفظه من كلامت وأصوات . 

ـُثري تشابه األحرف ، واختالف املعاين يف تركيز  ت         وتكمن روعة اجلناس فيام 
االنتباه إىل الربط بني الشبه ، و االختالف بني الكلمتني ، فتشابه احلروف واختالف 
املعاين يكون يف الذهن صوراً جترب القارئ عىل الغوص ، فيام يريده اإلمام السجاد 

(عليه السالم ) ، وخري مثال عىل ذلك املناجاة السادسة : مناجاة الشاكرين :

ـّقمِ  )) (٣١) . ـّا مكارهَ الن ـّعمِ ، وادفع عن م علينا سوابغَ الن (( فتمّ

        فتشابه احلروف يركز انتباهنا عىل تضاد املعنى يف الكلمتني

      فاجلناس يف مناجاة اإلمام السجاد (عليه السالم )  مل حيمل التشابه واالختالف 
يف احلروف فقط ، وإنام محل معنى أبعد من ذلك معنى يكون يف ذهن العابد صوراً ، 

ودالالت حتمل اجلناس معها من مستو إىل مستو آخر .

ـّعمِ ـّقمِ الن الن
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التناص القرآين :

        عىل الرغم من كون التناص القرآين ال يدخل  ضمن العوامل الصوتية لبنية النص إال إنني 
أجد النص القرآين حارضاً يف كل مفاصل مناجاة اإلمام السجاد (عليه السالم )  والغرو، 
فثقافته الدينية ونشأته ، ومكانته جعلت القرآن ربيع قلبه وفكره ومناراً ملن يتبعه ، و يتلطف 
بقراءة وسامع سمو روحه التي وصلت من مناجاته ، فيجد القارئ نفسه يستذكر معه حينام 
يذكر تلك اآليات ، وكأنه عجز عن التلفظ يف تلك اللحظات يف غمرة الشوق ، واحلنني ؛ 
ـُفر يف قلبه من آيات قرآنية ، فجعلها جزءاً ال يتجزأ من مناجاته ، والغرو  فنجده يتلفظ ما ح

فهو العابد الساجد بل هو السجاد إمام املسلمني (عليه السالم ) فنجده يقول يف مناجاته : 

ـُوا إىل اهللا  ـُوب ـّوبة فقلت { تــ ـّيتهُ التــ ـَم كَ س (( إهلي أنت الّذي فتحتَ لعبادكِ باباً إىل عفوِ
هِ ؟ )) (٣٣) . ولَ البابِ بعدَ فتحِ خُ ذرُ من أغفلَ دُ وحاً }(٣٢) فام عُ ـَصُ ـَوبةً نــ ت

         فقد ختيري سور القرآن الكريم سورة التحريم ؛ لتكون دليالً عىل وسع مغفرة اهللا عز 
وجل ، فاستشهد بقوله تعاىل ليؤكد رمحة اهللا عز وجل يف حالة التوبة النصوح ، فام عذر من 

ختاذل يف هذا امليدان ؟ .

 فالنص بحق يقدم أصواتاً وخطابات تارخيية ، واجتامعية ودينية فهو بناء من أبنية أخر        
أعاد الكاتب  توزيعها ، وجعل للمعاين واألخبار بنية مميزة فقدمها لنا يف لغة مكثفة للتواصل 
بني رقي نفسه وسمو مقصده من تلك املناجيات  (٣٤)  التي برزت فيها ثقافته القرآنية فباتت 

مناجاته جزءاً ال يتجزأ من ثقافته فبتنا نتلمس تلك اآليات مبنى ومعنى يف مناجاته :

ارة )) (٣٥) . ـُّوءِ أمَّ (( إهلي إليكَ أشكو نفساً بالس

      وجيد القارئ نفسه يستعيد سورة يوسف / اآلية ٥٣ التي جاءت حال سامعنا مناجاته ، 
قال تعاىل : 
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يمٌ ))  مَ ريبّ إن ريبّ غفورٌ رحِ حِ ارة بالسوءِ إالَّ ما رَ النَّفسِ ألمّ أُبرء نفيسِ إنَّ  ا  (( ومَ
.  (٣٦)

         ويمثل التناص القرآين عند بعض النقاد بنية خارجية مضافة لبنية النص ، إال إنني أجده 
يف مناجاته قد مثل عامالً أساساً ، فمناجاته لربه وروحه السامية ، وثقافته القرآنية قد جعلت 
من هذا التناص بنية واحدة ، فسمو الصويت يثري يف أنفسنا شوقاً ورغبة يف رضا اهللا عز، وجل 

حينام نستحرض هذه النصوص من منبعها السامي إال وهو كتاب اهللا عز وجل .

املقابلة :

        ولعل أبرز ما وجدته عند اإلمام السجاد (عليه السالم ) هو املقابلة  و((  قالوا 
الطباق أخص من املقابلة ، الطباق هو التضاد بني معنيني أما املقابلة فهي أن يأيت املتكلم بعدة 
ـُرد فيها بام خيالفها أو يوافقها أو يزاوج بني املخالفة واملوافقة واملخالفة هنا بمعنى  معانٍ ثم ي
التضاد وليس التغري )) (٣٧)  فأجد اإلمام السجاد (عليه السالم ) يقابل بني األلفاظ واملعاين 

فكأنه جيعلها يف ميزان القول فيقول يف مناجاته مناجاة الراجني :

هُ مرفوعٌ لراجيهِ  )) (٣٨) . هُ مفتوحٌ لداعيهِ ، وحجابُ نْ بابُ (( يا مَ

فنلحظ ذلك التناسق  بني األفعال واالسامء والضامئر :

ـــهُ         مفتوحٌ           لداعيهِ بـــــابُ

ــــهُ        مرفوعٌ        لراجيهِ حجابُ
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            ونلحظ مجال التقابل يف تشكيله مجالً توحي برفعة ذلك الباب الذي مثل 
لنا احلجاب الذي يفصلنا عن رب العزة واجلربوت ، فهو مفتوح لكل من يدعوه 
ويرجوه . وأجد لكل كلمة من كلامت اإلمام السجاد (عليه السالم ) موضعاً ثابتاً 
يليق هبا فجعل ملناجاته بناءً قلّ نظريه ، وحسن موقعه يف النفس ، فنرجو حني قراءهتا 
ـُـمثل قمة السمو الروحي فحني  من اهللا عز وجل مجيل رضاه وحسن عفوه ، وذلك ي
يشعر القارئ يف كل عرص وزمان بام كتبه إنسان فذلك نص نابع من القلب فيدخل 
إىل القلب بال استئذان ويمكن أن نلحظ إن (( الطباق ال يكون إال باإلضداد أما 
املقابلة فتكون باألضداد وبغريها ولكنها باألضداد تكون أعىل رغبة وأعظم موقعاً 

، وعندما تقع املقابلة بغري األضداد فالبد أن تكون هناك اعتبار للتقابل )) (٣٩). 
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خامتة :

            نسج اإلمام السجاد (عليه السالم ) مناجاته بنسيج تتأمل النفس فيه أصدق 
مشاعر العابد السجاد (عليه السالم ) ، فهو بحق خري العابدين فكل مناجاة حتتاج 
منا إىل وقفة تأملية لوحدها لنطيل النظربل أجد نفيس قد تعجلت يف اختيار موضوع 
بحثي ، فسجعه لوحده حيتاج لدراسة مستفيضة بل أجد يف كل مناجاة من مناجاته 
بناء شاخماً من األساليب البالغية ، والصوتية تستحق التمعن ، والنظر يف فحواها 
(عليه  العابدين  خري  لسان  عىل  جرت  التي  الكلامت  من  الشامخ  البناء  فذلك   ،
للت خلالقها لتستدر رمحته التي خصها لعباده الصاحلني والشاكرين ،  السالم) قد ذُ
وقد وجدت صعوبة يف دراسة تلك املناجيات ، فلكل واحدة منها هيكلية موسيقية 
كررها  بكلامت  ببعض  بعضها  ربط  من  الرغم  فعىل  متكاملة  دراسة  تستحق  مميزة 
اإلمام السجاد (عليه السالم ) يف بداية كل مناجياته ، وهنايتها إال إنني أجد أن لكل 
واحدة منها كياناً خاصاً وبالغة مميزة . وال غرو فلكل واحدة من تلك املناجاة طابع 
من اإليامن والتعمق الروحي ، والفكري يف إنشاء املعاين ، وإطالة النظر يف نظمها 

فجاءت مميزة عام سبقها .  

       ولعل أصدق مناجاة ختتلج قلب العبد مناجاة العيل العظيم الذي حيول بني املرء 
وقلبه :

فألــــوذ راجيــــة لك يـــا منقـــــذيمن يل سواك حني يعرصين اجلو
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١ـ مقدمة الصحيفة السجادية الكاملة ويليها رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين ، األمرية للطباعة والنرش 
والتوزيع ، ط١ ، ١٤٣١ هــ ـــ ٢٠١٠ م : ٥.

٢ـ مقالة (حياة اإلمام السجاد  ) الصحيفة الألكرتونية : (العقائد االسالمية )     

http://www.rafed.net 

٣ ـ قواعد التالوة ، د. قحطان عبد الرمحن الدوري وفرج توفيق الوليد ، وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي ، جامعة بغداد ، دار احلكمة للطباعة والنرش ، بغداد ، الطبعة الثالثة منقحة ومزيدة ، ١٤١١ ـــ 

  . ١٩٩١: ٥٣

٤ ـ ينظر األلفاظ اللغوية ( خصائصها وأنواعها) ، األستاذ عبد احلميد حسن ، معهد البحوث والدراسات 
العربية ، قسم البحوث والدراسات األدبية واللغوية ، مطبعة اجلبالوي ، ١٩٧٠ : ١٧ .

٥ ــ الصحيفة السجادية : ٢٢١ .

٦ ــ الصحيفة السجادية : ٢٢٥ ـ

ـــ  املكتبة األهلية ، بريوت ، ط٢ ، ١٣٨٢  اللغة ، د. صبحي الصالح ، منشورات  ــ دراسات يف فقه   ٧
 . ١٩٦٢ : ١٤٨

ـّان ( ت ٥٦٠ هـ  ـّح ـُّاميت اإلشبييلّ املعروف بابن الطـ ٨ ـــ ـ خمارج احلروف وصفاهتا ، اإلمام أبو األصبغ الس
) ، تح : الدكتور حممد يعقوب تركستاين ، رسائل من الرتاث (١) ، ط١ ، ١٤٠٤ ـ ١٩٨٤ : ٩٣ .

٩ ــ م. ن. : ٨٧  .

١٠ ـــ الصحيفة السجادية : ٢١٠ .  

١١ ــ جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب ، د. ماهر مهدي هالل ، سلسلة 
دراسات (١٩٥ ) ، دار احلرية للطباعة ، ١٩٨٠ : ١٣٣ .

١٢ ــ ـ األسلوبية الصوتية يف النظرية والتطبيق ، د. ماهر مهدي هالل ، جملة آفاق عربية ، كانون األول ـ 
السنة السابعة عرشة ، ١٩٩٢ : ٧٦ .

١٣ ــ الصحيفة السجادية : ٢٠٧ .

١٤ ــ م.ن. : ٢٢٠ .

١٥ ــــ البديع (تأصيل وجتديد ) ، د.منري سلطان ، النارش منشأة املعارف باالسكندرية ، ١٩٨٦ : ٢٧ .

ــــ  القرآن ، البن أيب اإلصبع املرصي (٥٨٥  الشعر والنثر وبيان إعجاز  التحبري يف صناعة  ـــ حترير   ١٦
٦٥٤) تقديم وحتقيق : د. حفني حممد رشف ، الكتاب الثاين ، القاهرة ١٣٨٣ :٣٠٠. 
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١٧ ـــ حتليل اخلطاب الشعري (البنية الصوتية يف الشعر ، الكثافة ، الفضاء ، التفاعل) ، د. حممد العمري ، 
الدار العاملية للكتاب للطباعة والنرش والتوزيع ، ط١ ، ١٩٩٠ : ١٠٨.

١٨ ــــ ينظر علم البديع دراسة تارخيية وفنية ألصول البالغة ومسائل البديع ، د. بسيوين عبد الفتاح فيود 
، مؤسسة املختار للنرش والتوزيع ، القاهرة ، ودار املعامل الثقافية للنرش والتوزيع ، األحساء ، طبعة ثانية 

مؤسسة املختار الثانية ، ١٤٢٩ / ٢٠٠٨  : ٢٥٥ .

١٩ ـــ الصحيفة السجادية : ٢١٦ .

٢٠ ـــ م.ن. : ٢٠٨ .

الوائيل ، مرص  ، د. كريم   ( النقدي  املقياس  املعتزلة (قراءة يف معضلة  النقدي عند  ينظر اخلطاب  ــــ   ٢١
العربية للنرش والتوزيع ، القاهرة ، ط١ ، ١٩٩٧ : ٢١٠ وما بعدها .

٢٢ ـــــ الصحيفة السجادية : ٢٢٧ .

٢٣ ــــ ينظر الصاحبي (كتاب يف فقه اللغة ) أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ( ت ٥٩٣ هـــ ) حتــ : 
الشيخ أمحد صقر ، مؤسسة املختار للنرش والتوزيع ، القاهرة ، ط١ ، ١٤٢٥ ــــ ٢٠٠٥ : ٣٥١ ــــ ٣٥٣ .

٢٤ ــــ) ينظر كتاب ( نحو منهج جديد يف البالغة والنقد ) ، ( دراسة وتطبيق ) ، د. سناء محيد البيايت ، 
منشورات جامعة قار يونس ، بنغازي ، ط١ ، ١٩٩٨: ١٠٥ . 

٢٥ ـــــ الصحيفة السجادية : ٢٠٨ ــ ٢٠٩ .

٢٦ ـــ م.ن. : ٢٢٥

٢٧ ــــ م.ن. : ٢٠٦.

٢٨ ـــــ ينظر فنون بالغية (البيان ـ والبديع ) ، د. أمحد مطلوب ، دار البحوث العلمية للنرش والتوزيع ، 
الكويت ، دار صادر ، بريوت ، نيسان ، ١٩٧٤: ٢٣٦ ، وينظر الصبغ البديعي يف اللغة العربية ، د. أمحد 

ابراهيم موسى ، النارش دار الكاتب العريب ، للطباعة والنرش ، القاهرة ، ١٣٨٨ ـــ ١٩٦٩ : ٤٩٥ .

٢٩ ــــ األسلوبية الصوتية يف النظرية والتطبيق (جملة ) : ٧٥ .

٣٠ ــــ الصحيفة السجادية : ٢٠٧   

٣١ ــــ م. ن : ٢١٣.

٣٢ ـــ القرآن الكريم : سورة التحريم:٨.

٣٣ ــــ الصحيفة السجادية : ٢٠٦.

٣٤ ــــ ينظر مجاليات التناص يف شعر عقاب بلخري ، زاوي سارة ، رسالة ماجستري ، جامعة حممد بوضياف 
، كلية اآلداب والعلوم اإلجتامعية ، قسم اللغة العربية وآداهبا ، ٢٠٠٧ ــــ ٢٠٠٨ :١٥ .
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٣٥ ـــ الصحيفة السجادية : ٢٠٧.

٣٦ ــــ سورة يوسف : ٥٣ .

٣٧ ــــ البديع ، تأصيل وجتديد ، منري سلطان ، النارش منشأة املعارف باالسكندرية جالل حز ورشكاه 
. ١٩٨٦ : ١١٥ ،

٣٨ ــــ الصحيفة السجادية : ٢١١ .

٣٩ ـــ علم البديع (دراسة تارخيية وفنية ألصول البالغة ومسائل البديع ) ، د.بسيوين عبد الفتاح فيود ، 
مؤسسة املختار للنرش والتوزيع ، القاهرة ، ط٢ ، ١٤٢٩ هـــ ــــ ٢٠٠٨ م : ١٢٩ .

 ، وأنواعها)  خصائصها   ) اللغوية  األلفاظ   -
البحوث  معهد   ، حسن  احلميد  عبد  األستاذ 
والدراسات  البحوث  قسم   ، العربية  والدراسات 

األدبية واللغوية ، مطبعة اجلبالوي ، ١٩٧٠

د.   ، والتطبيق  النظرية  يف  الصوتية  األسلوبية  -ـ 
ماهر مهدي هالل ، جملة آفاق عربية ، كانون األول 

ـ السنة السابعة عرشة ، ١٩٩٢

النارش   ، سلطان  منري   ، وجتديد  تأصيل   ، -البديع 
املعارف باالسكندرية جالل حز ورشكاه  منشأة 

١٩٨٦ ،

وبيان  والنثر  الشعر  صناعة  يف  التحبري  حترير   -
 ٥٨٥) املرصي  اإلصبع  أيب  البن   ، القرآن  إعجاز 
رشف  حممد  حفني  د.   : وحتقيق  تقديم   (  ٦٥٤ ــــ 

، الكتاب الثاين ، القاهرة ١٣٨٣

-حتليل اخلطاب الشعري (البنية الصوتية يف الشعر 
العمري  د. حممد   ، التفاعل)   ، الفضاء   ، الكثافة   ،
، الدار العاملية للكتاب للطباعة والنرش والتوزيع ، 

ط١ ، ١٩٩٠

البالغي  البحث  يف  وداللتها  األلفاظ  -جرس 
 ، هالل  مهدي  ماهر  د.   ، العرب  عند  والنقدي 
 ، للطباعة  احلرية  دار   ،  (  ١٩٥) دراسات  سلسلة 

١٩٨٠

زاوي   ، بلخري  التناص يف شعر عقاب  - مجاليات 
بوضياف  حممد  جامعة   ، ماجستري  رسالة   ، سارة 
اللغة  قسم   ، اإلجتامعية  والعلوم  اآلداب  كلية   ،

العربية وآداهبا ، ٢٠٠٧ ــــ ٢٠٠٨

-علم البديع (دراسة تارخيية وفنية ألصول البالغة 
 ، فيود  الفتاح  عبد  د.بسيوين   ،  ( البديع  ومسائل 
 ، القاهرة ، ط٢   ، للنرش والتوزيع  املختار  مؤسسة 

١٤٢٩ هـــ ــــ ٢٠٠٨ م

ـ مقدمة الصحيفة السجادية الكاملة ويليها رسالة 
و  للطباعة  األمرية   ، العابدين  زين  لإلمام  احلقوق 

والنرش والتوزيع ، ط١ ، ١٤٣١ هــ ـــ ٢٠١٠ م

املصادر و املراجع


