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املــــلخـص

شّكَل التكرار ملمحاً تركيبياً بارزاً يف أدعية الّصحيفة الباقرّية، إذ عمل عىل إظهار 
وفوائدُه  أهدافه  لُه  أسلوٌب  فهو  فيِه.  يرد  الذي  الدعائي  للنّص  املركزّية  الفكرة 

املعنوّية، با حيّققُه من ترابط النصوص ومتاسكها. 

ر قيمةً وأمهّية يف ذهن املتلقي، فيكون املحور  وُيعطي التكرار للعنرص املعجمي املكرَّ
الذي تدور حولُه كّل الثانويات يف النّص، ومل تقترص فائدة التكرار عىل ما حيققه من 
مقاصد داللّية، بل تتعداه إىل ما حيققه من إيقاع صويت َلُه وقعُه وتأثرُه يف النفس، ممّا 

يؤدي إىل التفاعل بني الناص واملتلقي.

مل خترج دالالت التكرار يف أدعية الّصحيفة الباقرية عن مرجعيتها الدينية التي تقوم 
عىل تعظيم الذات اإلهلية وتنزهيها وتميدها، واإلحلاح يف طلب احلاجة املرجّوة يف 
الّصحيفة  أدعية  أكثر وروداً يف  أنَّ تكرار اجلملة االسمّية  البحث  الّدعاء. وكشف 
عىل  والثناء  والتوحيد  التنزيه  مقام  يف  سيا  وال  الفعلّية،  اجلملة  تكرار  من  الباقرية 

الذات املقّدسة، ملا يف اجلملة اال سمّية من داللة عىل الثبوت واالستمرارّية.
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Abstract

     The repetition was a prominent structural feature in the 
supplications of the Saheifa Al-Baqareia, as it shows the central idea 
of the text in question . It is a style with certain goals and moral 
benefits to achieve coherence  and cohesion of the texts.
     The repetition of the lexical element gives value and importance 
to the mind of the reader and grows to an axis around which all the 
minor acts in the text revolve. Not only does the repetition achieve 
certain intentions , but also it extends to achieve the rhythm that 
inspires the soul and activates the response between the text and 
the interlocutor .
       The implications of the repetition in the supplications of the Al-
Saheifa Al-Baqareia and cohesion never derail from their  religious 
authority; glorifying , exalting , thanking the Divinity , and seeking 
the desired need in the supplication. The research reveals that 
the repetition of the nominal sentence is more frequent in the 
supplications of the Al-Saheifa Al-Baqareia than that of the verbal 
sentence, in particular in the occasions of  exalting , oneness of 
Allah and praising of the Divine Self , as the nominal sentence has 
the sense of stability and continuity.
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املقدمـــــة 

الذين أذهب اهللا  آله  بعده وعىل  نبي  احلمدهللا وحده والصالة والسالم عىل من ال 
عنهم الرجس وطهرهم تطهرا الدعاة إىل احلق واهلداة للخلق وعىل صحابته الغر 

املنتجبني.

 أما بعد ..

 فهذا بحث اختذ أثراً من آثار الرتاث الديني ميدان للدراسة اال وهو أدعية اإلمام 
اجلامعة  الباقرية  الصحيفة  جملد  يف  املجموعة  السالم  عليها  الباقر  عيل  بن  ممد 
السيد مرتىض  اهللا  آية  باقر نجل  السيد ممد  السالم(، جع وتأليف  ألدعيته )عليه 
املوحد األبطحي، نرش وتقيق مؤسسة اإلمام املهدي)عج(، وبعد قراءة نصوص 
الدعاء وإمعان النظر فيها اتضح لنا ملمٌح تركيبٌي واسلويٌب بارٌز قد هيمن عىل سياق 

األدعية الرشيفة وهو ظاهرة التكرار.

ومّلا كان الّدعاء بطبيعتهِ طلباً صادراً ممّن هو أدنَى إىَل من هو أعىل، وقائم عَىل اإلحلاح 
والّتوكيد والتوّسل والتّرضع وإظهار احلاجة، وهذا كّله يتطّلب اإلعادة والتكرار، 
الباقرية  الصحيفة  اجلملة يف  لتكرار  الداليل  بـ)األثر  البحث موسوماً  هذا  لذا جاء 
الباقر)عليها السالم(( وذلك لتسليط الضوء  اجلامعة ألدعية اإلمام ممد بن عيل 
أدعيتِه  يف  يوّظفها  أن  السالم(  الباقر)عليه  اإلمام  استطاع   مد أي  وإىل  عليها، 
توظيفاً دقيقاً يفيض إىل تعميق الداللة فضالً عن كونه أداةً جاليةً يف النّص الّدعائي 

تضفي عليه نوعاً من احلركِة والتاسك النيص.

وقد جعلته عىل مبحثني مسبوقني بمقدمة ومتهيد عن مفهوم اجلملة، ومتلوين بخامتة 
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اجلملة  تكرار  بعنوان  األول  املبحث  جاء  وقد  ومراجعه،  البحث  ملصادر  وبثبت 
االسمية، وإما املبحث الثاين فقد جعلته بعنوان تكرار اجلملة الفعلية .  

لنفي وترويضاً  توطيناً   ،َعِليٌم ِعْلمٍ  ِذي  ُكلِّ  تعاىل:َوَفْوَق  بقوله  اختم    وأخراً 
هلا عىل تقبل النقد قد بذلت جهدي ما استطعت إىل ذا سبيال، راجياً ان يكون هذا 
العمل يف ميزان حسنايت عند رب العزة ومقبوالً عند أهل املعرفة والعلم، واحلمد هللا 

رب العاملني وصىل اهللا عىل نبيِه اهلادي األمني وعىل آله الذين اصطفى.
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التمهيد

مفهوم اجلملة

ها ابن  ف اجلملة بأّهنا املركب من كلمتني ُأسنَِدت إحدامها إىل األخر(1(، وحدَّ ُتعرَّ
قائٌم(،  كـ)زيٌد  واخلرب  واملبتدأ  زيٌد(  كـ)قاَم  وفاعلِه  الفعل  عن  «عبارة  بأّهنا:  هشام 
 ) يداِن(، و)كاَن زيٌد قائاً وما كان بمنزلة أحدمها نحو:)ُضــِرَب الّلُص( و)أقائٌم الزَّ
(»(2(. وهي تركيب متنوع األوضاع واملفاهيم يتميز كلُّ لون من ألوانه  و)َظننتُه قائاً
ذات  اسمية  فتكون  الكلات(3(،  بني  املرتابطة  العالقات  خالل  من  يتعني  بقصدٍ 
مفهوم داليل يعّرب عّا خيالج النفس من مواضيع ال عالقة هلا باألحداث واألمكنة 
واألزمان، أي ال ترتبط باألفعال والظروف املؤدية وظيفة األفعال، أو تكون فعلية 
إذا جاء فيها امُلسند فعالً فيه داللة حدث أو زمن، أو تأيت ظرفية إذا تضمن الظرف 
يكون  هذا  كل  ويف  واملكانية(4(،  الزمانية  املجاالت  إىل  أشار  أو  الفعل  وظيفة  فيها 
بنفسه(٦(،  مستقالً   ،)5) معيناً معنى  لتتضّمن  الّلغة  قواعد  حسب  ترابط  جزأهيا  بني 
ليفيد السامع فائدةً حيسن السكوت عليها، أو يدل جزؤه عىل اجلزء من معناه مع 
نقل  للفكرة، وظيفتها  املؤدية  الصورة  االقتصار عليها(7(؛ ألّهنا  فائدةً حيسن  إفادته 
بني اإلنسان(8(،  للتفاهم بني  السامع، وأداة  أفكار إىل ذهن  املتكلم من  ما يف ذهن 
اللغات»(9(،  أّية لغة من  اللفظية الصغر للكالم املفيد يف  فتكون بمثابة «الصورة 
وهذه الصورة اللفظية ُيعّرب عنها بصيغةٍ كالمية ُتــدرك بواسطة األصوات، وتشكل 
ويتم  اللغة،  ُتّصل  وهبا  احلديث،  املتكّلان  يتبادل  فبها  الكالم  يف  أساسياً  عنرصاً 
الكالم والتفكر(10(. وتكون متضّمنة اإلسناد األصيل سواء كانت مقصودة لذاهتا 
أو ال، كاجلملة التي هي خرب املبتدأ وسائر ما ُذِكر من اجلمل، فيخرج املصدر، وأساء 
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الفاعل، واملفعول والصفة امُلشبَّهة، والظرف مع ما ُأسنَِدت إليه(11(.

وقد وردت اجلملة مكررة يف الصحيفة الباقرية ، فجاء هذا التكرار با يف دلوه من 
قصداً  اجلملة  تكرار  إىل  املتكلم  «يلجأ  قد:  إذ  وشكلية  دالليةٍ  ومقاصد  أغراضٍ 
ملعانٍ ُيريدها ويبغيها من ذلك التكرار، هذه القصدية تستند يف جالياهتا إىل رّد فعل 
املتلقي وقدرته عىل إدراك مزّية هذا التكرار أينا وجد، كا إهنا تتكئ يف مقصودها 
عىل نسج كالم املبدع ألّنه املوّجه األهّم هلذا التكرار»(12(، فتستغرق احلالة الداللية 
الدفقة  لتستوعب  اجلملة  تكرار  إىل  فيلجأ  الكلمة،  بتكرار  يكتفي  فتجعله ال  عنده 
وُيثري  اإلصالة،  مرتبة  إىل  ويرفعه  املعنى  ُيغني  التكرار  ألّن  املسيطرة؛  الشعورية 
العاطفة، ويكّثف حركة الرتديد الصويت يف النص(13(، ممّا جيعل املتلقي مشدوداً إىل 

ما حيمله من مضامني داللية ولفتات جالية وبالغية.
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املبحث األول

تكــــــرار اجلــملــــــــــة االسمية 

فمن شواهد تكرار اجلملة االسمية، ما جاء يف دعائه)عليه السالم( يف التكبر أيام 
الترشيق، إذ يقول: «اهللاُ أكُرب، اهللاُ أكُرب، ال إلَه إالّ اهللاُ، واهللاُ أكُرب اهللاُ أكُرب ، وهللاِ احلمُد، 
َرَزَقنَا من هبيمِة األْنعام»(14(، ففي ما ورَد  اهللا أكُرب عىل ما هدانا، واهللا أكُرب عىل ما 
تكّررت جلة)اهللاُ أكُرب( سّت مّرات يف نّص الدعاء، وقد جاء تكرارها متوافقاً مع 
عنوان الدعاء املذكور، فاملقام مقام تعظيم وتبتِّل إىل اهللا تعاىل السّيا إنَّ اإلمام)عليه 
ما  كلِّ  يف  تعاىل  اهللا  فذكر  ومباركة،  مهمة  دينيةٍ  لشعرةٍ  تأديته  أجواِء  يف  السالم( 
امٍ  َأيَّ يِف  اهللاَّ  تعاىل:﴿َواْذُكُروْا  قال  للمقام(15(  واملالئمة  الواجبة  األمور  من  بِه  يبدأ 
وتوحيده  تعاىل  اهللا  بتعظيم  ممزوجاً  التكبر  هبذا  دعاؤه  جاء  فقد   ،)1٦)﴾ ْعُدوَداتٍ مَّ
نّص  يف  اهللا(  إالّ  إله  وجلة)ال  احلمُد(  جلملة)هللا  استحضارِه  خالل  من  وتميده 
الدعاء، ونجد يف تكراره جلملة التكبر شعوراً باإلذعان لعظمة اهللا تعاىل وكربيائِه 
يٌك  ُه َرشِ ِذي َملْ َيتَِّخْذ َوَلداً َوَمل َيُكن لَّ والتذّلل له والثناء عليه تعاىل:﴿َوُقِل احْلَْمُد هللاِِّ الَّ
ُه: اعتقد أّنه كبر  ُه َتْكبِراً﴾(17(، فمعنى كّربْ ْ لَّ َوَكربِّ َن الذُّ ُه َويِلٌّ مِّ َيُكن لَّ يِف امْلُْلِك َوَملْ 
أي عظيم ،الِعظُم الشامل لوجوب الوجود والغنى امُلطلق(18(، لذا فإّن تكبر الرب: 
تعظيمه وتوحيده باإلهلية(19(، ولذا جاَء تكرار جلة)اهللا أكرب( تعبراً عن بلوغ مراتب 
اليقني يف وعي الداعي، إذ يمّثل التكرار معطى أساسياً لتحقق إجابة الدعاء وإنجاز 
العّدة  ُمبتغاه؛ ألّنه مل يستكمل  الداعي إىل  املرجو منه، وبغر ذلك ال يصل  اهلدف 

املطلوبة للقبول(20(.
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ونجده )عليه السالم( يكّرر جلة)اهللا أكرب( يف دعائه عند اخلروج من البيت، إذ يقول: 
«اهللاُ أكُرب، اهللاُ أكُرب، اهللاُ أكُرب، باهللاِ َأْخرُج، وباهللاِ َأْدخُل، وعىل اهللاِ َأَتوّكُل...»(21(.

السالم(  فاإلمام)عليه  الدعاء،  نّص  يف  مّرات  ثالث  أكرب(  جلة)اهللا  تكّررت  فقد 
ورغبةً  اإلهلية  الذات  بعظمة  يقينه  عن  تعبراً  مكّررةً  اجلملة  هبذه  الدعاء  يستهّل 
بتوصيف اهللا تعاىل بأّنه أكرب من أن يوصف، وهذا ينمُّ عن تواضع الداعي وإذعانه 
َاَواِت  َياء يِف السَّ لرّبه، وبيانه أنَّ هذه الكربياء ال يستحّقها إال اهللا تعاىل:﴿َوَلُه اْلِكْربِ
َواأْلَْرِض﴾(22(، فالكربياء: الِكُرب احلّق الذي هو كال الصفات وكال الوجود(23(. 
فهذا التكرار عّرب عن قمة النقاء الروحي املتحقق من خالل الّتوجه العميق إىل اهللا 
تعاىل(24(، والتوّكل عليه يف كل األمور واالستعانة به يف الرّساء والّرضاء، فضالً عّا 

حققُه من جتديد لتذكر النفس بعظمة اهللا وربطها به(25(.  

امُلحَتِرض  عند  السالم(  دعائه)عليه  يف  جاء  ما  االسمية  اجلملة  تكرار  شواهد  ومن 
بكلات الفرج، إذ يقول: «ال إلَه إالّ اهللاُ احلليُم الكريُم، ال إلَه إالّ اهللاُ العيلُّ العظيُم، 
اوات السّبع، وربِّ األَرَضنَي السّبع، وما فيُهنَّ وما بينَُهنَّ وما  ُسـْبحاَن اهللاِ ربِّ السَّ

، وربِّ العرِش العظيم، واحلمُد هللاِ ربِّ العاملني»(2٦(. تتُهنَّ

هبا،  دعاءُه  اإلمام  استهلَّ  فقد  الدعاء،  يف  مّرتني  اهللا(  إالّ  إله  جلة)ال  تكّررت  إذ 
والغرض واضح وهو التوحيد والتنزيه للذات اإلهلية، فالتوحيد النقي اخلالص هو 
اهللا  وإفراد  التوحيد  إىل  والدعوة  التوحيد،  دين  هو  اإلسالم  وإّن  اإلسالم،  جوهر 
ُه الَ إَِلـَه إاِلَّ ُهَو َوامْلَاَلِئَكُة َوُأْوُلوْا  باإللوهية هي الدعوة إىل اإلسالم(27(.﴿َشِهَد اهللاُّ َأنَّ
اْلِعْلِم َقآِئَاً بِاْلِقْسِط الَ إَِلـَه إاِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز احْلَِكيُم﴾(28(، فقوله:)ال إله إالّ اهللاُ( متجيد 
التوحيد(30(،  بأمر  االعتناء  كال  وإبراز  تعاىل،  اهللا  شأن  عظمة  لبيان  وتصديق(29(، 
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وتنبغي اإلشارة إىل أّن تكرار عبارة)ال إله إالّ اهللا( أضفت فائدةً معنويةً عىل النّص 
(31(، فالفائدة املعنوية متثلت بمنح  فضالً عن اجلالية التي تضفي عليه إيقاعاً واضحاً
فكرة النص الدعائي زمخاً داللياً أكرب هبذا التكرار(32(، الذي يمكن أن ُيطلق عليه 
البناء املركزي املتكّرر للنّص(33(، والذي ُيعّد مفتاحاً للقضية الكرب املتسلِّطة عىل 
هبدفٍ  واألساليب  والُبنى  والنصوص  الرتاكيب  يف  معنوي  تواتر  ألّنه  النّاص(34(؛ 
كلمة  بني  مساوقةً  التكرار  وظيفة  فتربز  ما(35(،  أمرٍ  عىل  وتوكيد  لإلحياء  وظيفي 
التوحيد(3٦( للذات اإلهلية وبني توصيفها، فمع ُكلِّ تكرار يذكر اإلمام صفتني من 
صفات الذات اإلهلية، ففي املرة األوىل يذكر اسمي)احلليم الكريم(، فاحلليم: الذي 
ال يعجل بالعقوبة واالنتقام، وال حيبس عن عباده نعمه ألجل ذنوهبم، أما الكريم: 
، وتكثر منافعه وفوائده(37(، ويذكر يف  فهو الذي ال يُمنُّ إذا أعطى فيكّدر العطية باملنِّ
: هو الرفيع القدر الذي ال رتبة فوق رتبته،  املرة الثانية اسمي)العيل، العظيم( فالعيلُّ
وأّما العظيم: فهو الذي يزيد عىل غره، فسبحانه أعظم من كلِّ عظيم يف وجوده(38(.

ومن الشواهد األخر عىل تكرار اجلملة االسمية ما جاء يف دعائه)عليه السالم( 
َخَلَق،  َخَلَق اهللاُ، واحلَْمُد هللاِ مثَل ما  إذ يقول: «... احلَْمُد هللاِ عدَد ما  عند الصباح، 
واحلَْمُد هللاِ ِمْلَء ما َخَلَق اهللاُ، واحلَْمُد هللاِ ِمداَد كلاتِه، واحلَْمُد هللاِ ِزَنَة َعْرشِه، واحلَْمُد 

هللاِ رضا نفسِه...»(39(.

  فقد وردت جلة)احلَْمُد هللاِ( سّت مّرات يف نّص الدعاء، فاملقام مقام تميد وثناء 
عىل الذات اإلهلية، وهذه اجلملة)احلَْمُد هللاِ( ختترص التصور العقيدي للذات اإلهلية 
املقدسة  للثناء عليها بشكلٍ ُمطَلق، إذ متتد كلُّ مفردات احلَْمد يف كل أبعادها التي 
تشتمل املدح يف مواقعه العليا(40(؛ ألّن عبارة احلمد توحي بانفتاح الشعور اإلنساين 
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صدق  مظاهر   إحد هي  اهللا  نِعم  أّن  بحسبان  الثناء  بكلمة  وتعاىل  تبارك  اهللا  عىل 
احلمد عليه، وكوهنا جاءت ممزوجةً باملعنى العبادي الذي يرتفع من أعاق القلب 
إىل مواقع القرب من اهللا، فهي جزء من كلات الذكر التي ينفتح فيها اإلنسان عىل 
: «تكرار العبارة ُيـضفي عىل النّص إيقاعاً  ربِّه يف كلِّ مواقف احلياة(41(، فضالً عن أنَّ
رة، أو الصوت امُلكّرر؛ إذ إّن يف العبارة  ونغاً أكرب بكثر مما تضفيه اللفظة املفردة املكرَّ
إيقاعاً ُمستمداً من اللفظة ذاهتا، ومن أصواهتا املنفردة، فضالً عن اإليقاع املتكّون 
عىل  التنبيه  يف  قصدّيته(43(،  التكرار  هلذا  يكون  َثــــمَّ  ومن  نفسها»(42(،  العبارة  من 
وجوب املواظبة عىل محد اهللا تعاىل واستحضاره يف البال؛ ألنَّ يف ذلك دواماً لنِعم 
رة تؤكد املوضوع وتشكل ضغطاً عىل املتلقي كي  اهللا تعاىل عىل العباد، فالُبنى «امُلكرَّ

  . يفعل ما يـؤمره ربِه»(44(، السّيا أنَّ يف الدعاء أبعاداً تربويةً

صالة  َعقيب  السالم(  دعائه)عليه  يف  جاء  ما  االسمية  اجلملة  تكرار  شواهد  ومن 
، أنَت نوُر الّساواِت واألرِض، َفَلَك  الليل، إذ يقول:»...الّلُهــمَّ َلَك احلَْمُد يا ربَّ
احلَْمُد وأنَت قّواُم الّساواِت واألرِض، َفَلَك احلَْمُد وأنَت جاُل الّساواِت واألرِض، 
َفَلَك احلَْمُد وأنَت َزْيُن الّساواِت واألرِض، َفَلَك احلَْمُد وأنَت رصيُخ امُلسَترِصخنَي، 
امُلضَطّرين،  دعوِة  ُجميُب  وأنَت  احلَْمُد  َفَلَك  امُلــسَتغيثنَي،  غّياُث  وأنَت  احلَْمُد  َفَلَك 

َفَلَك احلَْمُد وأنَت أرحُم الّرامحنَي، َفَلَك احلَْمُد...»(45(.

اإلمام  فكأنَّ  الدعاء،  نّص  يف  مّرات  تسَع  احلمُد(  جلة)لَك  تكّررت  ورد  ما  ففي 
الباقر)عليه السالم( اّختذ من تكرار هذه اجلملة وسيلةً لتبجيل الذات اإلهلية والثناء 
العبد ورّبه من خالل استعاله)عليه السالم(  عليها يف خطاب حواري مبارش بني 
عالُه،  جلَّ  الباري  عظمة  صفات  من  صفةً  مّرةٍ  كلِّ  يف  معه  ذاكراً  أنت،  الضمر 
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السالم(:)لَك  فقوله)عليه  اجلميل(4٦(،  الوصف  أي  اجلميل  عىل  الثناء  هو  فاحلمد 
احلمُد( يعني أّن احلمَد خمتٌص بِه اهللا تعاىل وهو احلمد احلّق الكامل(47(، وإّنه)عليه 
الدعاء  له(48(؛ ألّن  بالدعاء إىل اهللا تعاىل من خالل احلمد والشكر  يتوجه  السالم( 
ينسلخ  اللحظة  تلك  ففي  وتعاىل  تبارك  اهللا  إىل  الصادق  التوجه  أبواب  من  باب 
ومن  الرمحانية(49(،  النفس  إىل  أقرب  ليكون  الشيطانية  النفس  نوازع  من  اإلنسان 
من  نوعاً  أضفى  احلَْمُد(  اجلملة)لَك  هبذه  النطق  استمرار  أّن  نجد  شكلية  ناحية 
الرتابط بني أجزاء النّص، ُمّققاً يف ذلك السّبك والتاسك امُلعجمي(50(، من خالل 
جميئه يف نسقٍ إسنادي كامل(51(، يعمل عىل إضفاء نوعٍ من التواصل واالستمرارية 

التي تستقطب ذهن املتلقي وشّده إىل النّص.

رفع  وطلب  االستشفاء  يف  دعائه  يف  جاء  ما  االسمية  اجلملة  تكرار  شواهد  ومن 
اهللاِ  بْسِم  الّرحيِم،  الّرمحِن  اهللاِ  بْسِم  الّرحيِم،  الّرمحِن  اهللاِ  «بْسِم  يقول:  إذ  األمراض، 

الّرمحِن الّرحيِم...»(52(.

حيث تكّررت جلة)بسم اهللا الرمحن الرحيم( ثالث مّرات، فاإلمام )عليه السالم( 
يفتتح الدعاء هبذه اجلملة مكّررةً من دوَن أن يفصل بينها بفاصل، تيّقناً منه وإياناً 
باهللا وتّربكاً بذكر اسمه الكريم، الذي افتتح بِه كتابه املبارك بقوله:﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك 
الَِّذي َخَلَق﴾(53(، فـ: «للبسملة من اآلثار ما ال ُخيفى عىل امُلّطلع، حتى ُعدَّ كلُّ كالمٍ 
بالبسملة فهو أبرت، أي ال أصل له، أو ال عقب له، فتكون  ُيبَتَدأ  بالٍ مل  أو أمرٍ ذي 
فـ: «بسم  للقراءة باسم الرب(55(،  قيمته ضئيلة مدودة»(54(، فهي أرشف مصداق 
اهللا الرمحن الرحيم عندما تمدون فهنا اسم اهللا أيضاً، عندما تتحّرك ألسنتكم فهنا 
اسم اهللا، وعندما تقومون وتذهبون إىل منازلكم فباسم اهللا أيضاً تفعلون ذلك، ال 
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تعاىل  اهللا  ابتدأ  اسم اهللا»(5٦(، وهلذا  امُلتحّركة هي  النسات  اهللا،  اسم  يمكنكم عزل 
الكالم باسمه ليكون أدباً يؤّدب به العباد يف األعال واألقوال واألفعال(57(، ومن 
هذا امُلنطلق جاء تكرار اإلمام هلذه اجلملة؛ ألّن تلك الثقافة القرآنية النبوية بتقديم 
الدعاء  من  الغرض  كان  ومّلا  قرآين(58(،  جذٌر  هلا  بل  تقليد،  جمرد  ليست  البسملة 
هو تقيق االستجابة، فينبغي للداعي أن يسلك السبل القصرة التي تكون بمعّية 
ناحية  ومن  الرحيم»(٦0(.  الرمحن  اهللا  بسم  أوله  دعاٌء  ُيردُّ  «ال  حيث:  البسملة(59(، 
شكلية نجد أّن هذا التكرار قد أضفى بعداً جالياً عىل النص فضالً عن الُبعد الداليل؛ 
ألّن تكرار عبارات بعينها يف سياقٍ قويلٍّ واحدٍ تكرار نسقي يسهم يف تقيق التاسك 
النّيص بينها، فهذا التكرار التام يف النّص ُيعّد بمثابة املنّبه التعبري الذي يستقطب 
انتباه املتلقي إىل قضية ُرّبا متّثل البؤرة الرئيسة يف النسيج النّيص(٦1(، التي جسّدها 
اإلمام )عليه السالم( بتكراره جلملة البسملة وكأّنُه ُيريد أّن ُيبنّي أّن احلاجات التي 
هي مطالب كل العباد ليس هلا أن ُتبَتَدأ وتقوم وُتقىَض إالّ باسم اهللا وبِه تنتهي(٦2(، 
وهذا يتطلب من العبد الداعي اإلحلاح والترضّع وإظهار فاقته واستكانته إىل سيده 

الستمطار شآبيب الرمحة اإلهلية وتقيق املطالب واحلاجات. 

ومن الشواهد األخر عىل تكرار اجلملة االسمية ما جاء يف دعائه)عليه السالم( 
زيُن  اهللاُ  وأنَت  الّساواِت،  نوُر  اهللاُ  أنَت  الّلُهــّم  يقول:»...  حيث  الوتر،  قنوت  يف 
الّساواِت واألرِض، وأنَت اهللاُ جاُل الّساواِت واألرِض، وأنَت اهللاُ ِعاُد الّساواِت 
امُلـسَتغيثنَي، وأنَت اهللاُ  واألرِض، وأنَت اهللاُ رصيُخ امُلسَترصخنَي، وأنَت اهللاُ غياُث 
دعوِة  ُجميُب  اهللاُ  وأنَت  املغمومني،  عن  ُح  امُلــَروِّ اهللاُ  وأنَت  املكروبني،  عن  ُج  امُلَفرِّ
كاشُف  اهللاُ  وأنَت  الّرحيُم،  الّرمحُن  اهللاُ  وأنَت  العاملنَي،  إلُه  اهللاُ  وأنَت  امُلضَطّرين، 

.)٦3)«... الّسوِء، وأنَت اهللاُ بَِك ُتنَْزُل ُكلُّ حاجةٍ
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تاور  مقام  فاملقام  الدعاء،  نصِّ  يف  مرةً  عرشة  ثالث  اهللاُ(  جلة)أنَت  تكّررت  فقد 
يعكس  الذي  اخلطاب)أنَت(  استعال ضمر  ورّبه، من خالل  العبد  بني  وختاطب 
امُلخاَطبة من األساء إىل  بقربه من سّيده ومواله حيث: «تتحّول  الداعي  إحساس 
جذبات  املعريف  األفق  يتخّطى  حني  القرب  لشّدة  بالضائر  اإلحالة  من  آخَر  نحوٍ 
األساء وتعدد األفعال، ويدرك حقيقةً ذات مرتبةٍ أعىل يف اللقاء املبارش بني احلبيب 
واملحبوب، فالضائر تكون بنية خطابية جديدة جتّسد احلضور املبارش، وتيل عىل 
اللغوي  اجلهاز  منطلق حركة  يمّثل  الضمر  أّن  املتقدمة، يف حني  الرتبة  األساء يف 
عىل نحوٍ متتابع»(٦4(، ساعَد عىل ديمومة احلضور وطول اللقاء بني الداعي واملدعو 
وإبداع الدعاء يف فضاءٍ حواريٍ ُمتسعٍ ُممتلئٍ باألساء، والصفات العائدة عىل الذات 
فضالً عن  اإلهلية،  والرمحة  واللطف  والقدرة  العظمة  معاين  جسدت  التي  اإلهلية، 
أّن تكرار هذه اجلملة)أنَت اهللا( قد َأفَصح عن شعور اإلمام ورغبته يف التعبر عن 
رؤية الوحدة احلّقة للذات اإلهلية(٦5(، إذ: «ال ير القارئ يف فضاِء رؤية امُلبدع إالّ 
– فهنالك ختتفي رؤية األشياء  – تعاىل  اللفظية امُلحيلة عىل امُلخاطب  هذه األساء 
االسم  من  امُلنبثقة  األساء  يف  امُلتجيّل  املحدود  غر  الكال  رؤية   سو حتى)األنا( 
 : ؛ ألنَّ امُلهيمن األعظم)اهللا»((٦٦(، فضالً عّا أسبغه هذا  التكرار من أثرٍ جايلٍّ وداليلٍّ
«إيقاع التكرار يرتبط باملعنى واملحتو، فهو بمختلف أنواعه ُحيدث نوعاً خاصاً من 
العبارة ممّا يمّدها قوةً يف اجلرس واإلحياء»(٦7(، فهو صورٌة جاليٌة  اإليقاع تستلزمه 
تعمل عىل جذب انتباه املتلقي عىل النص(٦8(؛ كون الرتكيز عليه ُيدعم ثبات النّص 

بقّوة تداول اجلمل املكررة وتأكيد معناها(٦9(.

املبحث الثاين
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يوم  قنوت  يف  السالم(  دعائه)عليه  يف  جاء  ما  الفعلية  اجلملة  تكرار  شواهد  فمن 
اجلمعة، إذ يقول: «...يا ُمقلَِّب القلوِب واألْبَصاِر، ثّبّت قلبي عىل دينَِك وطاعتَِك 

وديِن رسولَِك، وثّبْت قلبي عىل اهلُد برمْحتَِك...»(70(.

عائي، فاإلمام )عليه السالم( يدعو  إذ تكّررت جلة)ثّبت قلبي( مّرتني يف النص الدُّ
القلب عىل دين اهللا  بثبات  املتمّثل  الطلب  إليه طالباً منه ومكّرراً هذا  ربه ويتوسل 
القلب  كون  من  منبثقاً  جاء  القلب(  الطلب)ثبات  هذا  تأكيده  ولعل  اسمه  تبارك 
َكَتَب  اجلوارح(71(﴿ُأْوَلِئَك  عىل  ُمسلَّطاً  أمراً  بوصفه  والتيقن،  اإليان  مصدر  هو 
نَُه  َوَزيَّ يَاَن  اإْلِ إَِلْيُكُم  نُْه﴾(72(، ﴿َوَلِكنَّ اهللاََّ َحبََّب  بُِروحٍ مِّ َدُهم  َوَأيَّ يَاَن  اإْلِ ُقُلوهِبُِم  يِف 
الكريمة  اآليات  ُقُلوبُِكْم﴾(74(، ففي هذه  يِف  يَاُن  اإْلِ َيْدُخِل  ُقُلوبُِكْم﴾(73(،﴿َومَلَّا  يِف 
إشارٌة واضحٌة إىل أّن اإليان يكون يف القلب، فضالً عن أّن تكرار جلة)ثّبت قلبي( 
أضفت ُبعداً داللياً عىل نّص الدعاء، فلكل تكرار داللته؛ ألّنه يفسح املجال للمتلقي 
التكرار من معانٍ وما يعطيه  فيها ما يوحيه هذا  يتلمس  تأويليةٍ  للخوض يف جتربةٍ 
يـُــسهم  وهذا  هنايته(75(،  حتى  ومتابعته  النّص  الستاع  املتلقي  أذن  تشد  طاقةٍ  من 
النّص وترابط أجزائه(7٦(؛ ألّنه حيّقق وظيفةً عضوية  املعنوي يف  التواصل  يف زيادة 
من  السالم(  )عليه  اإلمام  غاية  كانت  ومّلا  الوحدات(77(،  بني  ربط  عامل  بوصفه 
هذا الدعاء هي طلب الثبات عىل الدين وُحـسن العاقبة: «فإّن هذا املوقف يتطّلب 
اخلالص مع  الروحي  اهليام  يعكس  السؤال»(78(؛ كي  والتخّضع ومداومة  ل  التوسُّ

الذات اإلهلية، ومن ثّم ُكــلُّ ذلك يأيت من خالل تقق االستجابة يف طلب الدعاء.

ومن شواهد تكرار اجلملة الفعلية ما جاء يف دعائه)عليه السالم( يف يوم عاشوراء 
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أكرمني  الذي  اهللاَ  يقول:»اسأُل  إذ  السالم(،  احلسني)عليه  اإلمام  زيارة  ضمن 
يف  َمَعُكم  َعَلني  َجيَ أن  أعداِئكم،  من  الرباءَة  َوَرَزَقني  أولياِئُكم،  ومعرفِة  بمعرفتُِكم 
اهللاَ  واسأُل  نيا واآلخرة...  الدُّ قدَم صدقٍ يف  يثّبَت يل عندُكم  وأّن  نيا واآلخرِة،  الدُّ
ُكــم وبالّشأِن الذي لكم عندُه أن ُيعطيني بمصايب بكم أفضَل ما ُيعطى ُمصاباً  بحقِّ

بمصيبتِه...»(79(.

فقد وردت جلة)اسأُل اهللاَ( مّرتني يف نّص الدعاء، فاإلمام)عليه السالم( يسأل اهللا 
الدنيا  السالم( يف  بيته)عليهم  آل  إليه يف أن جيعله ُمصطّفاً يف صفِّ  تعاىل ويتوّسل 
ُمتخذاً  املبارك،  النسل  هذا  من  جعله  ألن  عليه  تعاىل  اهللا  بفضل  معرتفاً  واآلخرة، 
من تكرار جلة الدعاء وسيلة إحلاح وتأكيد طلبه من اهللا تعاىل وهو أن يرزقه أفضل 
، فقول اإلمام)اسأُل اهللاَ( جاء تعبراً عن يقينه بكرم  ما يرزق بِه من أصيب بمصيبةٍ
من يسأل)اهللا تبارك وتعاىل( ألّن: «قول الداعي)أسأل( – السؤال بلسان االستعداد 
والفيض  التّام،  تامٌّ وفوق  الفاعل  مقبوٌل مستجاب، ألّن  بِه  والدعاء  مردود،  غر 
كامل وفوق الكال، وعدم ظهور الفيض واإلفاضة من قبل نقصان االستعداد»(80(، 
وحاشا اهللا تعاىل عن ذلك، ومن َثـمَّ فإّن تكرار اإلمام جلملة السؤال جاء تعبراً عن 
ُحسن الرسيرة وصفاء النّية وعلوِّ الثقة برّبِه، لذا: «فينبغي للداعي أن يبالغ يف تنزيه 
باطنِه وختلية قلبِه من األرجاس وامللكات الرذيلة، حتى يرسي دعاٌء قالُه إىل حالِه، 
ِه، لُيــستجاب ُدعاؤُه ويصل إىل ُمناُه»(81(. فإحلاح  وحاله إىل استعداده، وَعَلنَُه إىل رِسّ
اإلمام الباقر)عليه السالم( يف مسألة جعله مع احلسني وآله)عليهم السالم( يف الدنيا 
:»آثار الربوبية امُلطلقة عىل ِعظم مقاماهتا، وأحكام العبودية عىل أتمِّ  واآلخرة؛ ألنَّ
الوجوه وأكملها، إّنا ظهرت ومتّت بشهادة موالنا اإلمام أيب عبد اهللا احلسني)عليه 
(82(، فضالً عن أّن التكرار للصيغة الدعائية منحها ُبعداً داللياً يسهم يف  السالم(» 
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توكيد الرغبة يف تقق الدعاء واإلجابة(83(، فهذه الصورة التي رسمها التكرار لن 
تكون هبذا العمق واالنسجام لواله(84(، ألّن تكرار الصيغة الدعائية الفعلية يوحي 
برغبةٍ غامرةٍ يف تققٍ وشيكٍ لطلب الداعي(85(، فضالً عّا حّققه من أثرٍ يف متاسك 

 .)8٦) النّص بتضافر الوظائف داللياً

ومن شواهد تكرار اجلملة الفعلية ما جاء يف دعائه )عليه السالم( يف أسحار شهر 
الّلُهـمَّ إيّن  رمضان إذ يقول:»الّلُهمَّ إيّن أسأُلَك من هباِئَك بأهباه، وكلُّ هباِئَك هبّي، 
جيل،  جالَِك  وُكــّل  بأجِلِه،  َجالَِك  من  أسأُلَك  إيّن  الّلُهــمَّ  ُكّلِه،  ببهاِئَك  أسأُلَك 

الّلُهــمَّ إيّن أساُلَك بجالَِك ُكّلِه...»(87(.

فاإلمام)عليه  الدعاء،  نّص  يف  مّرات  أربع  أسألَك(  إيّن  جلة)الّلُهمَّ  تكّررت  فقد 
السالم( يّتخذ من صفات كال الذات اإلهلية وجاهلا وسيلةً للدعاء، ولعّل هذا يكون 
اإلهلية  «فاحلرضة  ُعالُه:  جلَّ  الباري  لعظمة  والتواضع  واخلشوع  التأّدب  باب  من 
ُه باالسم املناسب ملقامه واحلافظ  ربُّ اإلنسان اجلامع الكامل؛ فينبغي له أن يدعو َربَّ
اللهم  هبائَك هبي،  وكّل  بأهباُه،  هبائَك  «من  الداعي  «قول  فـ:  منافراته»(88(،  من  له 
بـ)أسألك(،  متعلق  وهو  بـ)أهباه(،  متعّلق  هبائك(  –)من  كله»  ببهائك  أسألك  إيّن 
هذه  تكرار  أّن  ونجد  الفقرات»(89(،  سائر  وكذلك  هبائك،  من  بأهبى  أسألك  أي: 
اجلمل قد أسبغ عليها مزيداً من النغم الذي ال يملك معه املتلقي سو اإلنشداد 
إىل مضامينه والتدبر فيها(90(، التي توحي بأّن ُكلَّ ما يف الكون جيٌل ومتناِسٌق، لكن 
هناك اختالٌف يف درجات اجلال وكذلك البهاء(91(، فالسياق النّيص يف كل تكرار هو 
الذي ُحيّدد املعنى امُلراد منه(92(، ويكشف عن وعي املنتج يف توظيف هذا األسلوب 
توظيفاً قائاً عىل التوافق املتحقق يف دقة االختيار ومهارة التوزيع امُلعَتَمدة يف صناعة 
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الرتاكيب اللغوية(93(، املرتاكمة التي يكون هلا أثٌر يف تنظيم بنية النّص وترابطه(94(.  

ومن شواهد تكرار اجلملة الفعلية ما جاء يف دعائه )عليه السالم( للمرأِة يف نفاسها، 
يقول:»بْسِم اهللاِ وباهللاِ اْخُرْج بإذِن اهللاِ، اْخُرْج بإذِن اهللاِ، اْخُرْج بإذِن اهللاِ...» (95(، فقد 
وردت جلـــــــــــــة )اْخُرْج بإذن اهللا( ثالث مّرات يف َنصِّ الدعاء لغرض التأكيد 
عىل  مقصوراً  اخلروج  فعل  تقق  جيعل  مل  السالم(  )عليه  اإلمام  أّن  ونالحظ   ،)9٦)

إرادته أو بإذنٍ منه، وإّنا أناط ذلك بإرادة اهللا تعاىل وإْذنِِه، ويّتضُح هذا من خالل 
رّبه  مع  اإلمام  تأدُّب  يعكُس  وهذا  للفعل)اْخُرْج(  ُمصاحبةً  اهللا(  جلة)بإذن  جعل 
َز املتلّقي  وقّوة توّكله عليه، فضالً عن أّن استمرارية النطق هبذا الفعل)اْخُرْج( قد حفَّ
الستقبال املعنى، ومن ثم التأثر الّذي ستقلُّ وطأته لو كان الفعل غر مكّرر، وهذا 
اهللا(  بأذِن  السالم(:)اْخُرْج  وقوله)عليه  الّصورِة(97(،  هبذه  لتوظيفه  امُلنيشء  َدَفع  ما 
يف  اإلذن  فذكر   ،)98)ََِّكاَن لِنَْفسٍ َأْن َمتُوَت إاِلَّ بِإِْذِن اهللا تعاىل:َوَما  قوله  مع  يتواءم 

هذه األفعال إّنا هو عىل معنى إضافة حقيقة الفعل إىل اهللا تعاىل(99(.

الوضوِء،  من  الفراغ  عند  دعائِه  يف  جاء  ما  الفعلية  اجلملة  تكرار  شواهد  ومن 
من  واجَعْلني  الّتوابنَي  من  اجَعْلني  الّلُهــمَّ  العاملنَي،  ربِّ  هللاِ  يقول:»احلمُد  إذ 
ريَن»(100(، إذ ورَدت اجلملة الفعلية املكونة من فعل األمر املجازي)اجعلني(  امُلتطهِّ
مّرتني يف نص الدعاء، فاإلمام)عليه السالم( يفتتُح الّدعاء بتحميد اهللا تعاىل والثناء 
مكّرراً  والتوابني،  املتطهرين  من  َجْعَلِه  وهي  تعاىل  اهللا  من  َطْلبَته  يعرض  ثّم  عليه، 
فعل اجلعل)اجعلني( الذي أوضح القضّية الكرب يف النّص(101(، وهي طلب الّتوبِة 
الدعاء  اللفظي املستحب يف  التكرار من اإلطناب  والطهارة، فضالً عّا حققُه هذا 
بزيادة قّوة الفعل التعبرية(102( وفعل)اجعلني( ُمستعمل يف التكوين، أي اجعلني يف 
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 ،)104)إن اهللا ُحيبُّ التَّوابنَي وُحيبُّ امُلتطهرين)103)،امُلستقبل من املتطهرين والّتوابني
وامُلالَحظ أّن كالم اإلمام جاَء متاشياً مَع قولِه تعاىل حيث قّدم لفظ التّوبة عىل لفظ 

، والتطّهر جثاين(105(. ر روحاينُّ الطهارة؛ ألّن التوبة تطهُّ

ومنه ما جاء يف دعائِه)عليه السالم(، حيث يقول:» ربِّ اصلْح يل نفي، فإّهنا أهمُّ 
تي فإّهنم يدي وعُضدي، ربِّ واصلْح يل أهَل بيتي  ، ربِّ اصلْح يل ُذّريَّ األنفِس إيلَّ
فإّهنم حلمي ودمي، ربِّ اصلْح يل جاعَة إخويت وإخواين وأهَل مّبتي فإّن صالَحهْم 

صالحي»(10٦(. 

ترابط  إفاَدة  التكرار  هذا   أّد إذ  مّرات،  أربع  مكررة  الفعلية  اجلملة  ورَدت  فقد 
عىل  تنويعاً  وأضفى  وتوكيده،  املعنى  تقوية  يف  واسهم  ومتاسكها،  الكالم  أجزاء 
البنية الرتكيبية(107(، فضالً عن أنَّ تكرارُه أحدث امتداداً ملوضوع النّص، وانسجاماً 
يتوّسل  السالم(  فاإلمام)عليه  النّص(108(،   التوازن ملحتو فحّقَق  صوتياً وداللياً، 
ماً إصالح نفسِه أوالً، وهذا يعكس جانباً من  إىل العيلِّ القدير بطلب اإلصالح ُمقدِّ
الّتواضع والّتقو ، ثّم اصالح الّذرية، ثّم آل بيته وإخوتِه وبعدها ُمبيِه، فقوله )عليه 
السالم(:)اصلْح يل...( أي اجعلنا صلحاء(109(، وإّن شمول اإلمام ملن ذكرهم يف 

الدعاِء يعكس روح اإليثار واملحّبة لديِه.

ومن شواهد تكرار اجلملة الفعلية ما جاَء يف دعائِه )عليه السالم( بعد صالة العشاء، 
إذ يقول:»أعوُذ بعّزِة اهللاِ ، وأعوُذ بقدرِة اهللاِ، وأعوُذ بمغفرِة اهللاِ، وأعوُذ برمحِة اهللاِ، 
، وأعوُذ بكرِم اهللاِ، وأعوُذ بجمِع اهللاِ  وأعوُذ بسلطاِن اهللاِ الذي هو عىل ُكلِّ يشءٍ قديرٍ

من رشِّ ُكِل جّبارٍ عنيد...»(110(.
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الّتكرار  فهذا  الّدعاء،  نص  يف  مّرات  سّت  الفعلية  اجلملة  َرت  تكرَّ ورَد  ما  ففي 
يعكُس مد شّدة تعّلق نفس الّداعي بالّذات اإلهلّية وعمق اإليان والّثقة بقدرهتا؛ 
َملْ جيعْل اإلستعاذة مقصورةً عىل صفةٍ واحدةٍ من صفات  إذ نجدِه )عليه السالم( 
يقينِه  ، وهذا يشر إىل عمق  الّذات اإلهلية، بل يف كل استعاذةٍ يضفي صفةً جديدةً
بكال الّذات اإلهلّية وتكاملها، فضالً عن أنَّ هذا التكرار َجَعَل البنية النّصّية امُلنجَزَة 
، جيمعها موٌر واحٌد منّضد مرتابط ومنسجم(111(،  تتأّلُف من ماوَر داللّيةٍ متقاربةٍ
من خالل إبرازِه للقضية املحورّية يف النّص، والتي هي قرص اإلستعاذَة عىل اهللا تعاىل 
وحدُه دون سواه، فقولِه)عليه السالم( :)أعوُذ...( أي: التجئ إليك حتى ال يتمّكُن 
 :من إيذائي يشء(112(، أو هو الّلجأ إىل يشءٍ يقي من يلجُأ إليِه ما خيافُه، قاَل تعاىل

)114))113) ُه َسِميٌع َعِليٌم ْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ بِاهللاَِّ إِنَّ ا َينَزَغنََّك ِمَن الشَّ َوإِمَّ
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الباقرّية إذ عمل عىل إظهار  الّصحيفة  بارزاً يف أدعية  التكرار ملمحاً تركيبياً  شّكَل 
الفكرة املركزّية للنّص الدعائي الذي يرد فيِه.

مل يكن التكرار حليةً لفظية فحسب، بل هو أسلوٌب لُه أهدافه وفوائدُه املعنوّية، با 
حيّققُه من ترابط النصوص ومتاسكها. 

ر قيمةً وأمهّية يف ذهن املتلقي، فيكون املحور  ُيعطي التكرار للعنرص املعجمي املكرَّ
الذي تدور حولُه كّل الثانويات يف النّص.

مل تقترص فائدة التكرار عىل ما حيققه من مقاصد داللّية، بل تتعداه إىل ما حيققه من 
إيقاع صويت َلُه وقعُه وتأثرُه يف النفس، ممّا يؤدي إىل التفاعل بني الناص واملتلقي. 

مل خترج دالالت التكرار يف أدعية الّصحيفة الباقرية عن مرجعيتها الدينية التي تقوم 
عىل تعظيم الذات اإلهلية وتنزهيها وتميدها، واإلحلاح يف طلب احلاجة املرجّوة يف 

الّدعاء.

كشف البحث أنَّ تكرار اجلملة االسمّية أكثر وروداً يف أدعية الّصحيفة الباقرية من 
تكرار اجلملة الفعلّية، وال سيا يف مقام التنزيه والتوحيد والثناء عىل الذات املقّدسة، 

ملا يف اجلملة اال سمّية من داللة عىل الثبوت واالستمرارّية.
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الكافية، االسرتابادي : 33/1، وبناء اجلملة االسمية اخلربية يف  ينظر: رشح الريض عىل   -11
أم  – جامعة  العربية  اللغة  نعيم، كلية  أريج عبداهللا عبدالغني  شعر األحوص، رسالة ماجستر، 

القر، 1425هـ -142٦هـ : 21.

شبه  وكتابات  العرب  علاء  كتابات  ضوء  يف  البالغية  وأرساره  الكريم  القرآن  يف  التكرار   -12
اجلامعة  )منكل(،  كل  جنت  يارزمان  دكتوراه،  إطروحة  مقارنة،  تطبيقية  دراسة  اهلندية  القارة 
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23- ُينظر: تفسر التحرير والتنوير: 378/25.
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خالد املنيف:3٦.
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املصادر

- القران الكريم.

أثر التكرار يف التاسك النّيص مقاربة معجمية 
تطبيقية يف ضوء مقاالت الدكتور خالد املنيف، 
إبراهيم  بنت  نوال  الدكتورة  منشور،  بحث 
اللغات  لعلوم   القر أم  جامعة  جملة  احللوة، 

وآداهبا، العدد الثامن، 1433ه – 2012م.

هنج  رشح  يف  التكرار  لنمط  الداليل  األثر 
منشور،  بحث  البحراين،  ميثم  البن  البالغة 
الطرحيي،  سعيد  ممد  جواد  ممد  الدكتور 
الربيعي،  املاجستر ضوية صادق جعفر  طالبة 
جملة كلية العلوم اإلسالمية، العدد )3٦(،لسنة 

2013م.

داللية،  دراسة  البالغة(  يف)هنج  الدعاء  أدب 
الرضا  عبد  هناء  الدكتورة  منشور،  بحث 
فالح  عباس  مرتىض  الدكتور  الربيعي،  رحيم 
وسحر  الفكر  رساج  البالغة  هنج  السلمي، 

البيان: 155/4.

يف  دراسة  البالغة  هنج  يف  البديع  أساليب 
الوظائف الداللية واجلالية،أطروحة  دكتوراه، 
خالد كاظم محيدي احلميداوي، كلية اآلداب – 

جامعة الكوفة، 1432ه – 2011م.

البنية والداللة،  – دراسة يف  أساء اهللا احلسنى 
الدكتور أمحد خمتار عمر، د.ط، مكتبة األرسة، 

2000م.

بن  ممد  الدين  بدر  القرآن،  علوم  يف  الربهان 
الفضل  أيب  ممد  تقيق:  الزركيش،  اهللا  عبد 
القاهرة،  الرتاث،  دار  مكتبة  ط3،  إبراهيم، 

1404ه – 1984م.

املعصومني  األئمة  أدعية  يف  األسلويب  البناء 
اجلنان(  )مفاتيح  كتايب  يف  السالم(  )عليهم 
القمي  عباس  للشيخ  الصاحلات(  و)الباقيات 
رسالة  وتطبيقية،  نظرية  دراسة  اهللا(،  )رمحه 
 – اآلداب  كلية  أمحد،  ممود  أمحد  ماجستر، 

جامعة البرصة، 1431هـ – 2010م.

بن  الطاهر  ممد  الشيخ  والتنوير،  التحرير 
للنرش،  التونسية  الدار  عاشور،)د،ط(، 

1984م.

تفسر آية البسملة – مارضات معرفية، اإلمام 
 – بروت  اهلادي،  دار  ط1،  )قد(،  اخلميني 

لبنان، 1412هـ – 1992م.

الرازي  ممد  الغيب،  ،مفاتيح  الكبر  التفسر 
عمر  بن  الدين  ضياء  العالمة  ابن  الدين  فخر 
املشتهر بخطيب الري، ط1، دار الفكر للطباعة 
والنرش والتوزيع، لبنان – بروت، 1401هـ – 

1981م.

ضوء  يف  البالغية(  )أرساره  القرآن  يف  التكرار 
كتابات علاء العرب وكتابات علاء شبه القارة 
مقارنة(،إطروحة   تطبيقية  )دراسة  اهلندية 
دكتوراه، يارزمان جنت كل منكل، كلية اللغة 
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آباد،  إسالم   – اإلسالمية  اجلامعة   – العربية 
1432ه – 2011م.

ودالالهتا  القرآنية  اجلملة  بناء  خصائص 
البالغية يف تفسر)التحرير والتنوير(، إطروحة 
دكتوراه، إبراهيم عيل اجلعيد، كلية الّلغة العربية 

– جامعة أم القر، 1419هـ - 1999م.

الدعاء إرشاقاته ومعطياته – من أبحاث آية اهللا 
الدكتور  تأليف  احليدري،  كال  السيد  املحقق 
مشعر  دار  مشعر،  مطبعة  ط1،  حسن،  طالل 

للنرش، 1433ه.

)دراسة  واألنواع  والصيغ  املعاين  الدعاء 
زوين،  عبود  ممود  ممد  الدكتور  قرآنية(، 
الرسالة،  مركز  قم،   – ستارة  مطبعة  ط1، 

1432هـ.

تقيق:  الراوندي،  الدين  قطب  الدعوات، 
مدرسة اإلمام املهدي)عج(، ط1، مطبعة أمر 
– قم، مدرسة اإلمام املهدي)عج( للنرش، قم، 

1407هـ.

القرآين،  اإليقاع  بنية  يف  قراءة  النص  سحر 
الدكتور عبد الواحد زيارة إسكندر املنصوري، 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفيحاء  دار  ط1، 

1434هـ – 2013م.

حبيب  املوىل  اهللا  آية  السحر،  دعاء  رشح 
الرفيعي  احلسن  أيب  اهللا  وآية  الكاشاين،  اهللا 
القزويني، ط1، دار اجلوادين، بروت– لبنان، 

1428هـ- 2007م.

تقيق:  احلديد،  أيب  ابن  البالغة،  هنج  رشح 
إحياء  دار  ط2،  إبراهيم،  الفضل  أيب  ممد 
احللبي ورشكاه،  البايب  العربية، عيسى  الكتب 

1387هـ – 19٦7م.

الباقرية اجلامعة ألدعية اإلمام ممد  الصحيفة 
باقر  الباقر)عليه السالم(، السيد ممد  بن عيل 
األبطحي،  املوحد  مرتىض  السيد  اهللا  آية  نجل 
قم  املهدي)عج(،  اإلمام  تقيق ونرش:مؤسسة 
املهدي)عج(،  أنصار  مطبعة  ط2،  املقدسة، 

1427هـ.

الدكتور  وتطبيق،  قواعد  العريب  النحو  يف 
العريب،  الرائد  دار  ط2،  املخزومي،  مهدي 

بروت – لبنان، 140٦هـ – 198٦م.

مهدي  الدكتور  وتوجيه،  نقد  العريب  النحو  يف 
 – العريب، بروت  الرائد  دار  املخزومي، ط2، 

لبنان، 140٦ه – 198٦م.

قراءتان يف النص الديني، الدكتور أمحد رسن، 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفيحاء  دار  ط1، 

1434هـ – 2013م.

دراسة  القرآين–  الوصفي  الرسد  مستويات 
ط1،  سليان،  خليفة  طالل  الدكتور  أسلوبية، 
مؤسسة الرافد للمطبوعات- بغداد، 1433هـ 

– 2012م.



٣٥٥

م.م. نوري عبدالكريم نعمة فلحي املوسوي

سعد  العلوم،  مفتاح  تلخيص  رشح  املطّول 
تقيق:  التفتازاين،  عمر  بن  مسعود  الدين 
الدكتور عبد احلميد هنداوي، ط2، دار الكتب 

العلمية – بروت، 1434هـ – 2013م.

 – البالغة  هنج  يف  النيص  االنسجام  مظاهر 
رسالة اإلمام عيل)عليه السالم( للقايض رشيح 
هنون  سعدون  منشور،هادي  بحث  أنموذجاً، 
الشاوي،  الرمحن  عبد  اهلادي  عبد  العاريض، 
البيان:  وسحر  الفكر  رساج  البالغة  هنج 
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ممد  أبو  األعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني 
عبد اهللا جال الدين بن يوسف بن أمحد ابن عبد 
اهللا بن هشام األنصاري املرصي، تقيق: ممد 
ميي الدين عبد احلميد، د.ط، املكتبة العرصية، 

صيدا– بروت، 1411هـ– 1991م.

عاشوراء،  زيارة  رشح  يف  األبرار  نفحات 
العراق  العاميل، ط1،  الشيخ ممد جيل محود 

– كربالء املقدسة، 1433هـ – 2012م.




