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املــــلخـص
الصحيفة الباقر ّية ،إذ عمل عﲆ إظهار
شك َّل التكرار ملمح ﹰا تركيبي ﹰا بارز ﹰا يف أدعية ّ
الفكرة املركزية للنّص الدعائي الﺬي يرد ِ
أسلوب ل ُه أهدافه وفوائد ُه
فيه .فهو
ٌ
ّ
املعنو ّية ،با ﳛ ّقق ُه من ترابط النصوص وﲤاسكها.

املكرر قيم ﹰة وأﳘ ّية يف ذهن املتلقي ،فيكون املحور
و ُيعطي التكرار للعنرص املعجمي َّ

الﺬي تدور حول ُه ّ
النص ،وﱂ تقترص فائدة التكرار عﲆ ما ﳛققه من
كل الثانويات يف ّ
مقاصد دالل ّية ،بل تتعداه إىل ما ﳛققه من إيقاع صويت َل ُه وقع ُه وتأثر ُه يف النفس ،ﳑّا
يﺆدي إىل التفاعل بني الناص واملتلقي.

الصحيفة الباقرية عن مرجعيتها الدينية التي تقوم
ﱂ ﲣرج دالالت التكرار يف أدعية ّ

املرجوة يف
عﲆ تعظيم الﺬات اإلﳍية وتنزهيها وتميدها ،واإلحلاح يف طلب احلاجة
ّ

الدّ عاء .وكشف البحث َّ
الصحيفة
أن تكرار اجلملة االسم ّية أكثر ورود ﹰا يف أدعية ّ
الباقرية من تكرار اجلملة الفعل ّية ،وال سيا يف مقام التنزيه والتوحيد والثناء عﲆ
الﺬات املقدّ سة ،ملا يف اجلملة اال سم ّية من داللة عﲆ الثبوت واالستمرار ّية.
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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 AlSaheifa 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
احلمدﷲ وحده والصالة والسالم عﲆ من ال نبي بعده وعﲆ آله الﺬين أذهب اﷲ

عنهم الرجس وطهرهم تطهرا الدعاة إىل احلق واﳍداة للخلق وعﲆ صحابته الغر
املنتجبني.

أما بعد ..
فهﺬا بحث اﲣﺬ أثر ﹰا من آثار الرتاث الديني ميدان للدراسة اال وهو أدعية اإلمام

ممد بن عيل الباقر عليها السالم املجموعة يف ﳎلد الصحيفة الباقرية اجلامعة

ألدعيته (عليه السالم) ،جع وتأليف السيد ممد باقر نجل آية اﷲ السيد مرتىض
املوحد األبطحي ،نﴩ وتقيق مﺆسسة اإلمام املهدي(عﺞ) ،وبعد قراءة نصوص

بارز قد هيمن عﲆ سياق
ملمح
الدعاء وإمعان النظر فيها اتضح لنا
يب ٌ
تركيبي واسلو ٌ
ٌ
ٌ
األدعية الﴩيفة وهو ظاهرة التكرار.

عﲆ اإلحلاح
و ّملا كان الدّ عاء بطبيعته ِطلب ﹰا صادر ﹰا ﳑّن هو َ
أدنى إ َىل من هو أعﲆ ،وقائم َ

والتﴬع وإظهار احلاجة ،وهﺬا ك ّله يتط ّلب اإلعادة والتكرار،
والتوسل
والتّوكيد
ّ
ّ

لﺬا جاء هﺬا البحث موسوم ﹰا بـ(األثر الداليل لتكرار اجلملة يف الصحيفة الباقرية

اجلامعة ألدعية اإلمام ممد بن عيل الباقر(عليها السالم)) وذلﻚ لتسليط الضوء
ِ
أدعيته
عليها ،وإىل أي مد استطاع اإلمام الباقر(عليه السالم) أن يو ّظفها يف

توظيف ﹰا دقيق ﹰا يفﴤ إىل تعميق الداللة فض ﹰ
ال عن كونه أدا ﹰة جالي ﹰة يف النّص الدّ عائي
ِ
احلركة والتاسﻚ النﴢ.
تضفي عليه نوع ﹰا من

وقد جعلته عﲆ مبحثني مسبوقني بمقدمة وﲤهيد عن مفهوم اجلملة ،ومتلوين بخاﲤة
٣٢٧

وبثبﺖ ملصادر البحث ومراجعه ،وقد جاء املبحث األول بعنوان تكرار اجلملة
االسمية ،وإما املبحث الثاين فقد جعلته بعنوان تكرار اجلملة الفعلية .

ِ ِ
ِ
يم ،توطين ﹰا لنفي وترويض ﹰا
وأخر ﹰا اختم بقوله
َ
تعاىل:و َف ْو َق ك ُِّل ذي ع ْل ﹴم َعل ٌ

ﳍا عﲆ تقبل النقد قد بﺬلﺖ جهدي ما استطعﺖ إىل ذا سبيال ،راجي ﹰا ان يكون هﺬا

العمل يف ميزان حسنايت عند رب العزة ومقبوالﹰ عند أهل املعرفة والعلم ،واحلمد ﷲ
رب العاملني وصﲆ اﷲ عﲆ ِ
نبيه اﳍادي األمني وعﲆ آله الﺬين اصطفى.
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التمهيد
مفهوم اجلملة
بأﳖا املركب من كلمتني ُأسنِدَ ت إحداﳘا إىل األخر) ،)1وحدَّ ها ابن
ُعرف اجلملة ّ
ت َّ
ِ
قائم)،
بأﳖا» :عبارة عن الفعل وفاعله كـ(قا َم زيدٌ ) واملبتدأ واخلﱪ كـ(زيدٌ ٌ
هشام ّ
الز ِ
نحو(:ﺿ ِ
َ
و(كان زيدٌ قائ ﹰا)
يدان)،
ص)
وما كان بمنزلة أحدﳘا
و(أقائم َّ
ُ
ــر َب ال ّل ُ
ٌ

و( َظننت ُه قائ ﹰا)«) .)2وهي تركيب متنوع األوﺿاع واملفاهيم يتميز ُّ
كل لون من ألوانه
ﹴ
بقصد يتعني من خالل العالقات املرتابطة بني الكلات) ،)3فتكون اسمية ذات

عا ﳜالﺞ النفس من مواﺿيع ال عالقة ﳍا باألحداث واألمكنة
يعﱪ ّ
مفهوم داليل ّ
واألزمان ،أي ال ترتبط باألفعال والظروف املﺆدية وظيفة األفعال ،أو تكون فعلية

إذا جاء فيها ا ُملسند فع ﹰ
ال فيه داللة حدث أو زمن ،أو تأيت ظرفية إذا تضمن الظرف

فيها وظيفة الفعل أو أشار إىل املجاالت الزمانية واملكانية) ،)4ويف كل هﺬا يكون

لتتضمن معنى معين ﹰا) ،)5مستق ﹰ
ال بنفسه)،)٦
بني جزأهيا ترابط حسب قواعد ال ّلغة
ّ
ليفيد السامع فائد ﹰة ﳛسن السكوت عليها ،أو يدل جزؤه عﲆ اجلزء من معناه مع

))7
ألﳖا الصورة املﺆدية للفكرة ،وظيفتها نقل
إفادته فائد ﹰة ﳛسن االقتصار عليها ؛ ّ

ما يف ذهن املتكلم من أفكار إىل ذهن السامع ،وأداة للتفاهم بني بني اإلنسان)،)8

فتكون بمثابة »الصورة اللفظية الصغر للكالم املفيد يف أ ّية لغة من اللغات«)،)9
ﹴ
بصيغة كالمية تُــدرك بواسطة األصوات ،وتشكل
عﱪ عنها
وهﺬه الصورة اللفظية ُي ّ
عنرص ﹰا أساسي ﹰا يف الكالم فبها يتبادل املتك ّلان احلديث ،وهبا ُت ّصل اللغة ،ويتم

متضمنة اإلسناد األصيل سواء كانﺖ مقصودة لﺬاهتا
الكالم والتفكر) .)10وتكون
ّ
أو ال ،كاجلملة التي هي خﱪ املبتدأ وسائر ما ُذ ِكر من اجلمل ،فيخرج املصدر ،وأساء
٣٢٩

الفاعل ،واملفعول والصفة ا ُملش َّبهة ،والظرف مع ما ُأسنِدَ ت إليه).)11
وقد وردت اجلملة مكررة يف الصحيفة الباقرية  ،فجاء هﺬا التكرار با يف دلوه من
ﹴ
ﹴ
داللية وشكلية إذ قد» :يلجأ املتكلم إىل تكرار اجلملة قصد ﹰا
أغراض ومقاصد

ﹴ
ملعان ُيريدها ويبغيها من ذلﻚ التكرار ،هﺬه القصدية تستند يف جالياهتا إىل ر ّد فعل
املتلقي وقدرته عﲆ إدراك مز ّية هﺬا التكرار أينا وجد ،كا إﳖا تتكﺊ يف مقصودها

األهم ﳍﺬا التكرار«) ،)12فتستغرق احلالة الداللية
املوجه
عﲆ نسﺞ كالم املبدع ألنّه ّ
ّ
عنده فتجعله ال يكتفي بتكرار الكلمة ،فيلجأ إىل تكرار اجلملة لتستوعب الدفقة
الشعورية املسيطرة؛ ّ
ألن التكرار ُيغني املعنى ويرفعه إىل مرتبة اإلصالة ،و ُيثري

العاطفة ،ويك ّثف حركة الرتديد الصويت يف النص) ،)13ﳑّا ﳚعل املتلقي مشدود ﹰا إىل
ما ﳛمله 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

ﱪ  ،وﷲِ احلمدُ ،
ﱪ اﷲُ أك ُ
ﱪ ،ال إل َه إالّ اﷲُ ،واﷲُ أك ُ
ﱪ ،اﷲُ أك ُ
التﴩيق ،إذ يقول» :اﷲُ أك ُ
ِ
ﱪ عﲆ ما َر َز َقنَا من
هبيمة األنْعام«) ،)14ففي ما ور َد
ﱪ عﲆ ما هدانا ،واﷲ أك ُ
اﷲ أك ُ
نص الدعاء ،وقد جاء تكرارها متوافق ﹰا مع
ﱪ) ّ
مرات يف ّ
سﺖ ّ
تكررت جلة(اﷲُ أك ُ
ّ

عنوان الدعاء املﺬكور ،فاملقام مقام تعظيم وتبتِّل إىل اﷲ تعاىل الس ّيا َّ
إن اإلمام(عليه
ِ
ﹴ
ﹴ
دينية مهمة ومباركة ،فﺬكر اﷲ تعاىل يف ِّ
كل ما
لشعرة
أجواء تأديته
السالم) يف

تعاىل﴿:وا ْذك ُُرو ْا اﷲَّ ِيف َأ َّيا ﹴم
يبدأ ِبه من األمور الواجبة واملالئمة للمقام) )15قال
َ
معدُ ود ﹴ
ات﴾) ،)1٦فقد جاء دعاؤه هبﺬا التكبر ﳑزوج ﹰا بتعظيم اﷲ تعاىل وتوحيده
َّ ْ َ
ِ
نص
وتميده من خالل استحضاره جلملة(ﷲ احلمدُ ) وجلة(ال إله إالّ اﷲ) يف ّ
ِ
وكﱪيائه
الدعاء ،ونجد يف تكراره جلملة التكبر شعور ﹰا باإلذعان لعظمة اﷲ تعاىل

احلمدُ ﷲِّ ا َّل ِﺬي َﱂ يت ِ
َّخ ْﺬ َو َلد ﹰا َو َﱂ َيكُن َّل ُه َ ِ
ﴍ ٌ
والتﺬ ّلل له والثناء عليه
يﻚ
َ
َْ
تعاىل﴿:و ُق ِل ْ َ ْ
))17
ِيف ا ُْمل ْل ِﻚ َو َﱂ ْ َيكُن َّل ُه َو ِ ﱞيل ِّم َن ُّ
كﱪ ُه :اعتقد أنّه كبر
َﱪ ُه َتكْبِر ﹰا﴾  ،فمعنى ّ ْ
الﺬ َّل َوك ِّ ْ
ِ
ظم الشامل لوجوب الوجود والغنى ا ُملطلق) ،)18لﺬا ّ
فﺈن تكبر الرب:
أي عظيم ،الع ُ
تعظيمه وتوحيده باإلﳍية) ،)19ولﺬا جا َء تكرار جلة(اﷲ أكﱪ) تعبر ﹰا عن بلوغ مراتب

اليقني يف وعي الداعي ،إذ يم ّثل التكرار معطى أساسي ﹰا لتحقق إجابة الدعاء وإنجاز
اﳍدف املرجو منه ،وبغر ذلﻚ ال يصل الداعي إىل ُمبتغاه؛ ألنّه ﱂ يستكمل العدّ ة
املطلوبة للقبول).)20
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يكرر جلة(اﷲ أكﱪ) يف دعائه عند اخلروج من البيﺖ ،إذ يقول:
ونجده (عليه السالم) ّ

رج ،وباﷲِ َأ ْد ُ
خل ،وعﲆ اﷲِ َأتَوك ُّل.)21)«...
ﱪ ،باﷲِ َأ ْخ ُ
ﱪ ،اﷲُ أك ُ
ﱪ ،اﷲُ أك ُ
»اﷲُ أك ُ

نص الدعاء ،فاإلمام(عليه السالم)
مرات يف ّ
تكررت جلة(اﷲ أكﱪ) ثالث ّ
فقد ّ

ّ
مكرر ﹰة تعبر ﹰا عن يقينه بعظمة الﺬات اإلﳍية ورغب ﹰة
يستهل الدعاء هبﺬه اجلملة ّ

ينم عن تواﺿع الداعي وإذعانه
بتوصيف اﷲ تعاىل بأنّه أكﱪ من أن يوصف ،وهﺬا ُّ
أن هﺬه الكﱪياء ال يستح ّقها إال اﷲ تعاىل﴿:و َله ا ْل ِك ِﱪياء ِيف الساو ِ
لر ّبه ،وبيانه َّ
ات
َّ َ َ
َ ُ ْ َ
ِ
ِ ))22
احلق الﺬي هو كال الصفات وكال الوجود).)23
َو ْاألَ ْر
ﱪ ّ
ض﴾  ،فالكﱪياء :الك ُ
عﱪ عن قمة النقاء الروحي املتحقق من خالل التّوجه العميق إىل اﷲ
فهﺬا التكرار ّ

))24
والﴬاء ،فض ﹰ
عا
الرساء
ال ّ
ّ
تعاىل  ،والتوكّل عليه يف كل األمور واالستعانة به يف ّ

حقق ُه من جتديد لتﺬكر النفس بعظمة اﷲ وربطها به).)25

ومن شواهد تكرار اجلملة االسمية ما جاء يف دعائه(عليه السالم) عند ا ُملحت َِﴬ
العظيم،
العيل
احلليم
بكلات الفرج ،إذ يقول» :ال إل َه إالّ اﷲُ
ُ
ُ
ُ
الكريم ،ال إل َه إالّ اﷲُ ُّ

ُسـ ْب َ
فيه َّن وما بين َُه َّن وما
األر َﺿ َني الس ّبع ،وما ُ
الساوات الس ّبعِّ ،
حان اﷲِ ِّ
ورب َ
رب َّ

ِ
رب العاملني«).)2٦
ورب
العرش العظيم ،واحلمدُ ﷲِ ِّ
تته َّنِّ ،
ُ

َّ
استهل اإلمام دعاء ُه هبا،
مرتني يف الدعاء ،فقد
تكررت جلة(ال إله إالّ اﷲ) ّ
إذ ّ
والغرض واﺿح وهو التوحيد والتنزيه للﺬات اإلﳍية ،فالتوحيد النقي اخلالص هو

جوهر اإلسالمّ ،
وإن اإلسالم هو دين التوحيد ،والدعوة إىل التوحيد وإفراد اﷲ
باإللوهية هي الدعوة إىل اإلسالم)َ )27
﴿.ش ِهدَ اﷲُّ َأ َّن ُه الَ إِ َلـ َه إِالَّ ُه َو َوا َْملال َِئ َك ُة َو ُأ ْو ُلو ْا

ط الَ إِ َلـه إِالَّ هو ا ْلع ِز ُيز ْ ِ
ا ْل ِع ْل ِم َق ِﺂئ ﹰا بِا ْل ِقس ِ
يم﴾) ،)28فقوله(:ال إله إالّ اﷲُ) ﲤجيد
ُ َ َ
َ
احلك ُ
َ
ْ
َ

وتصديق) ،)29لبيان عظمة شأن اﷲ تعاىل ،وإبراز كال االعتناء بأمر التوحيد)،)30
٣٣٢

م.م .نوري عبدالكريم نعمة فلحي املوسوي

وتنبغي اإلشارة إىل ّ
النص
أن تكرار عبارة(ال إله إالّ اﷲ) أﺿفﺖ فائد ﹰة معنوي ﹰة عﲆ ّ
فض ﹰ
ال عن اجلالية التي تضفي عليه إيقاع ﹰا واﺿح ﹰا) ،)31فالفائدة املعنوية ﲤثلﺖ بمنح

فكرة النص الدعائي زﲬ ﹰا داللي ﹰا أكﱪ هبﺬا التكرار) ،)32الﺬي يمكن أن ُيطلق عليه

البناء املركزي
للنص) ،)33والﺬي ُيعدّ مفتاح ﹰا للقضية الكﱪ املتس ِّلطة عﲆ
املتكرر ّ
ّ
ﹴ
هبدف
النّاص))34؛ ألنّه تواتر معنوي يف الرتاكيب والنصوص وال ُبنى واألساليب
وظيفي لﻺﳛاء وتوكيد عﲆ ﹴ
أمر ما) ،)35فتﱪز وظيفة التكرار مساوق ﹰة بني كلمة
التوحيد) )3٦للﺬات اإلﳍية وبني توصيفها ،فمع ك ُِّل تكرار يﺬكر اإلمام صفتني من

صفات الﺬات اإلﳍية ،ففي املرة األوىل يﺬكر اسمي(احلليم الكريم) ،فاحلليم :الﺬي

ال يعجل بالعقوبة واالنتقام ،وال ﳛبس عن عباده نعمه ألجل ذنوهبم ،أما الكريم:
يم ُّن إذا أعطى فيكدّ ر العطية بامل ِّن ،وتكثر منافعه وفوائده) ،)37ويﺬكر يف
فهو الﺬي ال ُ

فالعيل :هو الرفيع القدر الﺬي ال رتبة فوق رتبته،
املرة الثانية اسمي(العيل ،العظيم)
ُّ

وأ ّما العظيم :فهو الﺬي يزيد عﲆ غره ،فسبحانه أعظم من ِّ
كل عظيم يف وجوده).)38
ومن الشواهد األخر عﲆ تكرار اجلملة االسمية ما جاء يف دعائه(عليه السالم)

عند الصباح ،إذ يقول ...» :احلَ ْمدُ ﷲِ عد َد ما َخ َل َق اﷲُ ،واحلَ ْمدُ ﷲِ َ
مثل ما َخ َل َق،
كلاته ،واحلمدُ ﷲِ ِز َن َة َعر ِ
ِ
واحلَ ْمدُ ﷲِ ِم ْل َء ما َخ َل َق اﷲُ ،واحلَ ْمدُ ﷲِ ِمدا َد
شه ،واحلَ ْمدُ
ْ
َْ
ِ
نفسه.)39)«...
ﷲِ رﺿا
نص الدعاء ،فاملقام مقام تميد وثناء
حل ْمدُ ﷲِ) ّ
مرات يف ّ
سﺖ ّ
فقد وردت جلة(ا َ

حل ْمدُ ﷲِ) ﲣترص التصور العقيدي للﺬات اإلﳍية
عﲆ الﺬات اإلﳍية ،وهﺬه اجلملة(ا َ
ﹴ
بشكل ُمط َلق ،إذ ﲤتد ُّ
حل ْمد يف كل أبعادها التي
املقدسة للثناء عليها
كل مفردات ا َ
تشتمل املدح يف مواقعه العليا))40؛ ّ
ألن عبارة احلمد توحي بانفتاح الشعور اإلنساين
٣٣٣

عﲆ اﷲ تبارك وتعاىل بكلمة الثناء بحسبان ّ
أن نِعم اﷲ هي إحد مظاهر صدق

احلمد عليه ،وكوﳖا جاءت ﳑزوج ﹰة باملعنى العبادي الﺬي يرتفع من أعاق القلب
إىل مواقع القرب من اﷲ ،فهي جزء من كلات الﺬكر التي ينفتح فيها اإلنسان عﲆ

ر ِّبه يف ِّ
ال عن َّ
كل مواقف احلياة) ،)41فض ﹰ
النص إيقاع ﹰا
أن» :تكرار العبارة ُيـضفي عﲆ ّ

كرر؛ إذ ّ
إن يف العبارة
املكررة ،أو الصوت ا ُمل ّ
ونغ ﹰا أكﱪ بكثر ﳑا تضفيه اللفظة املفردة َّ

إيقاع ﹰا ُمستمد ﹰا من اللفظة ذاهتا ،ومن أصواهتا املنفردة ،فض ﹰ
املتكون
ال عن اإليقاع
ّ

))42
ــــم يكون ﳍﺬا التكرار قصد ّيته) ،)43يف التنبيه عﲆ
من العبارة نفسها«  ،ومن َث َّ
وجوب املواظبة عﲆ محد اﷲ تعاىل واستحضاره يف البال؛ َّ
ألن يف ذلﻚ دوام ﹰا لنِعم

كررة تﺆكد املوﺿوع وتشكل ﺿغط ﹰا عﲆ املتلقي كي
اﷲ تعاىل عﲆ العباد ،فال ُبنى »ا ُمل َّ
يفعل ما يـﺆمره ِ
ربه«) ،)44الس ّيا َّ
أن يف الدعاء أبعاد ﹰا تربوي ﹰة.
ومن شواهد تكرار اجلملة االسمية ما جاء يف دعائه(عليه السالم) َعقيب صالة
ِ
ِ
واألرضَ ،ف َل َﻚ
اوات
الس
ربَ ،
ــم َل َﻚ احلَ ْمدُ يا َّ
نور ّ
أنﺖ ُ
الليل ،إذ يقول...«:ال ّل ُه َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأنﺖ ُ
واألرض،
اوات
الس
اوات
الس
واألرضَ ،ف َل َﻚ احلَ ْمدُ
احلَ ْمدُ
َ
َ
وأنﺖ ّ
جال ّ
قوا ُم ّ
ِ
رصيﺦ ا ُملست ِ
ِ
ُ
خني،
وأنﺖ
اوات
الس
واألرضَ ،ف َل َﻚ احلَ ْمدُ
َف َل َﻚ احلَ ْمدُ
َ
َ
َرص َ
وأنﺖ َز ْي ُن ّ
ِ
وأنﺖ غ ّي ُ
دعوة ا ُملض َط ّرين،
يب
َغيثنيَ ،ف َل َﻚ احلَ ْمدُ
َف َل َﻚ احلَ ْمدُ
َ
َ
اث ا ُملــست َ
وأنﺖ ُﳎ ُ

امحنيَ ،ف َل َﻚ احلَ ْمدُ .)45)«...
وأنﺖ
َف َل َﻚ احلَ ْمدُ
َ
الر َ
أرحم ّ
ُ

َّ
َ
فكأن اإلمام
نص الدعاء،
تكررت
مرات يف ّ
جلة(لﻚ احلمدُ ) َ
تسع ّ
ففي ما ورد ّ

الباقر(عليه السالم) ّاﲣﺬ من تكرار هﺬه اجلملة وسيل ﹰة لتبجيل الﺬات اإلﳍية والثناء

عليها يف خطاب حواري مباﴍ بني العبد ور ّبه من خالل استعاله(عليه السالم)
الضمر أنﺖ ،ذاكر ﹰا معه يف ِّ
مر ﹴة صف ﹰة من صفات عظمة الباري َّ
جل عال ُه،
كل ّ
٣٣٤
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َ
السالم)(:لﻚ
فاحلمد هو الثناء عﲆ اجلميل أي الوصف اجلميل) ،)4٦فقوله(عليه
احلمدُ ) يعني ّ
احلق الكامل) ،)47وإنّه(عليه
ﳐتص ِبه اﷲ تعاىل وهو احلمد ّ
أن احلمدَ
ٌ

السالم) يتوجه بالدعاء إىل اﷲ تعاىل من خالل احلمد والشكر له))48؛ ّ
ألن الدعاء

باب من أبواب التوجه الصادق إىل اﷲ تبارك وتعاىل ففي تلﻚ اللحظة ينسلﺦ
اإلنسان من نوازع النفس الشيطانية ليكون أقرب إىل النفس الرمحانية) ،)49ومن

ناحية شكلية نجد ّ
َ
حل ْمدُ ) أﺿفى نوع ﹰا من
أن استمرار النطق هبﺬه
اجلملة(لﻚ ا َ
النصُ ،م ّقق ﹰا يف ذلﻚ الس ّبﻚ والتاسﻚ ا ُملعجمي) ،)50من خالل
الرتابط بني أجزاء ّ
ﳎيﺌه يف ﹴ
نسق إسنادي كامل) ،)51يعمل عﲆ إﺿفاء نو ﹴع من التواصل واالستمرارية
النص.
التي تستقطب ذهن املتلقي وشدّ ه إىل ّ

ومن شواهد تكرار اجلملة االسمية ما جاء يف دعائه يف االستشفاء وطلب رفع

الر ِ
الر ِ
بس ِم اﷲِ
الرحي ِمْ ،
محن ّ
بس ِم اﷲِ ّ
الرحي ِمْ ،
محن ّ
»بس ِم اﷲِ ّ
األمراض ،إذ يقولْ :
الر ِ
الرحي ِم.)52)«...
محن ّ
ّ

مرات ،فاإلمام (عليه السالم)
تكررت جلة(بسم اﷲ الرمحن الرحيم) ثالث ّ
حيث ّ

مكرر ﹰة من َ
دون أن يفصل بينها بفاصل ،تي ّقن ﹰا منه وإيان ﹰا
يفتتح الدعاء هبﺬه اجلملة ّ
ِ
اس ِم َر ِّب َﻚ
ﱪك ﹰا بﺬكر اسمه الكريم ،الﺬي افتتح به كتابه املبارك بقوله﴿:ا ْق َر ْأ بِ ْ
باﷲ وت ّ
ا َّل ِﺬي َخ َل َق﴾) ،)53فـ» :للبسملة من اآلثار ما ال ُﳜفى عﲆ ا ُمل ّطلع ،حتى عُدَّ ُّ
كل كال ﹴم
أمر ذي ﹴ
أو ﹴ
بال ﱂ ُيبتَدَ أ بالبسملة فهو أبرت ،أي ال أصل له ،أو ال عقب له ،فتكون

قيمته ﺿﺌيلة مدودة«) ،)54فهي أﴍف مصداق للقراءة باسم الرب) ،)55فـ» :بسم

تتحرك ألسنتكم فهنا
اﷲ الرمحن الرحيم عندما تمدون فهنا اسم اﷲ أيض ﹰا ،عندما ّ

اسم اﷲ ،وعندما تقومون وتﺬهبون إىل منازلكم فباسم اﷲ أيض ﹰا تفعلون ذلﻚ ،ال
٣٣٥

تحركة هي اسم اﷲ«) ،)5٦وﳍﺬا ابتدأ اﷲ تعاىل
يمكنكم عزل اسم اﷲ ،النسات ا ُمل ّ
الكالم باسمه ليكون أدب ﹰا يﺆ ّدب به العباد يف األعال واألقوال واألفعال) ،)57ومن

هﺬا ا ُملنطلق جاء تكرار اإلمام ﳍﺬه اجلملة؛ ّ
ألن تلﻚ الثقافة القرآنية النبوية بتقديم

جﺬر قرآين) ،)58و ّملا كان الغرض من الدعاء
البسملة ليسﺖ ﳎرد تقليد ،بل ﳍا
ٌ

هو تقيق االستجابة ،فينبغي للداعي أن يسلﻚ السبل القصرة التي تكون بمع ّية
البسملة) ،)59حيث» :ال ُير ُّد دعا ٌء أوله بسم اﷲ الرمحن الرحيم«) .)٦0ومن ناحية

شكلية نجد ّ
أن هﺬا التكرار قد أﺿفى بعد ﹰا جالي ﹰا عﲆ النص فض ﹰ
ال عن ال ُبعد الداليل؛
ﹴ
ألن تكرار عبارات بعينها يف ﹴ
ّ
واحد تكرار نسقي يسهم يف تقيق التاسﻚ
سياق قو ﱟيل

النص ُيعدّ بمثابة املن ّبه التعبري الﺬي يستقطب
النﴢ بينها ،فهﺬا التكرار التام يف ّ
ّ

النﴢ) ،)٦1التي جسدّ ها
انتباه املتلقي إىل قضية ُر ّبا ﲤ ّثل البﺆرة الرئيسة يف النسيﺞ ّ
أن ُي ّبني ّ
اإلمام (عليه السالم) بتكراره جلملة البسملة وكأ ّن ُه ُيريد ّ
أن احلاجات التي
ُقىض إالّ باسم اﷲ ِ
وبه تنتهي)،)٦2
هي مطالب كل العباد ليس ﳍا أن تُبتَدَ أ وتقوم وت َ

والتﴬع وإظهار فاقته واستكانته إىل سيده
وهﺬا يتطلب من العبد الداعي اإلحلاح
ّ
الستمطار شﺂبيب الرمحة اإلﳍية وتقيق املطالب واحلاجات.

ومن الشواهد األخر عﲆ تكرار اجلملة االسمية ما جاء يف دعائه(عليه السالم)
ِ
الس
وأنﺖ اﷲُ زي ُن
اوات،
َ
ــم َ
نور ّ
أنﺖ اﷲُ ُ
يف قنوت الوتر ،حيث يقول ...«:ال ّل ُه ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأنﺖ اﷲُ ُ
اوات
الس
اوات
الس
اوات
الس
واألرضَ ،
واألرضَ ،
وأنﺖ اﷲُ عا ُد ّ
جال ّ
ّ

ِ
ُ
ُ
وأنﺖ اﷲُ
َغيثني،
وأنﺖ اﷲُ
َرصخني،
رصيﺦ ا ُملست
وأنﺖ اﷲُ
واألرض،
َ
َ
َ
غياث ا ُملـست َ
َ
ِ
دعوة
يب
ــر ِّو ُح عن املغمومني،
ا ُمل َف ِّر ُج عن املكروبني،
َ
َ
وأنﺖ اﷲُ ُﳎ ُ
وأنﺖ اﷲُ ا ُمل َ
كاشف
وأنﺖ اﷲُ
حيم،
العاملني،
وأنﺖ اﷲُ إل ُه
ا ُملض َط ّرين،
ُ
َ
َ
َ
َ
الر ُ
الرمح ُن ّ
وأنﺖ اﷲُ ّ
ِ
ﹴ
حاجة.)٦3)«...
وأنﺖ اﷲُ بِ َﻚ ُتن َْز ُل ك ُُّل
السوءَ ،
ّ
٣٣٦
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نص الدعاء ،فاملقام مقام تاور
تكررت
َ
جلة(أنﺖ اﷲُ) ثالث عﴩة مر ﹰة يف ِّ
فقد ّ

اخلطاب(أنﺖ) الﺬي يعكس
وﲣاطب بني العبد ور ّبه ،من خالل استعال ﺿمر
َ

»تتحول ا ُملخا َطبة من األساء إىل
إحساس الداعي بقربه من س ّيده ومواله حيث:
ّ
ﹴ
آخر من اإلحالة بالضائر لشدّ ة القرب حني يتخ ّطى األفق املعريف جﺬبات
نحو َ
ﹴ
األساء وتعدد األفعال ،ويدرك حقيق ﹰة ذات
مرتبة أعﲆ يف اللقاء املباﴍ بني احلبيب

جتسد احلضور املباﴍ ،وتيل عﲆ
واملحبوب ،فالضائر تكون بنية خطابية جديدة ّ

األساء يف الرتبة املتقدمة ،يف حني ّ
أن الضمر يم ّثل منطلق حركة اجلهاز اللغوي
عﲆ ﹴ
نحو متتابع«) ،)٦4ساعدَ عﲆ ديمومة احلضور وطول اللقاء بني الداعي واملدعو
ﹴ
حواري ُمتس ﹴع ُﳑ ﹴ
ﹴ
تلﺊ باألساء ،والصفات العائدة عﲆ الﺬات
فضاء
وإبداع الدعاء يف
اإلﳍية ،التي جسدت معاين العظمة والقدرة واللطف والرمحة اإلﳍية ،فض ﹰ
ال عن

ّ
فصح عن شعور اإلمام ورغبته يف التعبر عن
أن تكرار هﺬه
َ
اجلملة(أنﺖ اﷲ) قد َأ َ
ِ
فضاء رؤية ا ُملبدع إالّ
رؤية الوحدة احل ّقة للﺬات اإلﳍية) ،)٦5إذ» :ال ير القارئ يف
هﺬه األساء اللفظية ا ُملحيلة عﲆ ا ُملخاطب – تعاىل – فهنالﻚ ﲣتفي رؤية األشياء

حتى(األنا) سو رؤية الكال غر املحدود ا ُمل ّ
تجيل يف األساء ا ُملنبثقة من االسم
عا أسبغه هﺬا التكرار من ﹴ
أثر جا ﱟيل ودال ﱟيل؛ َّ
ا ُملهيمن األعظم(اﷲ«)) ،)٦٦فض ﹰ
ألن:
ال ّ

»إيقاع التكرار يرتبط باملعنى واملحتو ،فهو بمختلف أنواعه ُﳛدث نوع ﹰا خاص ﹰا من
اإليقاع تستلزمه العبارة ﳑّا يمدّ ها قو ﹰة يف اجلرس واإلﳛاء«) ،)٦7فهو صور ٌة جالي ٌة

النص
تعمل عﲆ جﺬب انتباه املتلقي عﲆ النص))٦8؛ كون الرتكيز عليه ُيدعم ثبات ّ
بقوة تداول اجلمل املكررة وتأكيد معناها).)٦9
ّ
املبحث الثاين

٣٣٧

تكرار اجلملة الفعلية
فمن شواهد تكرار اجلملة الفعلية ما جاء يف دعائه(عليه السالم) يف قنوت يوم
القلوب واأل ْب َص ِ
ِ
ار ،ث ّب ّﺖ قلبي عﲆ دينِ َﻚ وطاعتِ َﻚ
ب
اجلمعة ،إذ يقول...» :يا ُمق ِّل َ
ِ
محتِ َﻚ.)70)«...
ودين رسولِ َﻚ ،وث ّب ْﺖ قلبي عﲆ اﳍُد بر ْ
مرتني يف النص الدُّ عائي ،فاإلمام (عليه السالم) يدعو
تكررت جلة(ث ّبﺖ قلبي) ّ
إذ ّ

ومكرر ﹰا هﺬا الطلب املتم ّثل بثبات القلب عﲆ دين اﷲ
ربه ويتوسل إليه طالب ﹰا منه
ّ

تبارك اسمه ولعل تأكيده هﺬا الطلب(ثبات القلب) جاء منبثق ﹰا من كون القلب
ِ
َب
هو مصدر اإليان والتيقن ،بوصفه أمر ﹰا ُمس َّلط ﹰا عﲆ اجلوارح)ُ ﴿)71أ ْو َلﺌ َﻚ َكت َ
ِ
ب إِ َل ْيك ُُم ْ ِ
وهبِ ُم ْ ِ
ِيف ُق ُل ِ
اإل َيا َن َو َأ َّيدَ ُهم بِ ُر ﹴ
اإل َيا َن َو َز َّينَ ُه
﴿و َلك َّن اﷲََّ َح َّب َ
وح ِّمنْ ُه﴾)َ ،)72
﴿،و ََّملا َيدْ ُخ ِل ْ ِ
اإل َيا ُن ِيف ُق ُلوبِك ُْم﴾) ،)74ففي هﺬه اآليات الكريمة
ِيف ُق ُلوبِك ُْم﴾)َ )73

ال عن ّ
إشار ٌة واﺿح ٌة إىل ّ
أن اإليان يكون يف القلب ،فض ﹰ
أن تكرار جلة(ث ّبﺖ قلبي)
نص الدعاء ،فلكل تكرار داللته؛ ألنّه يفسح املجال للمتلقي
أﺿفﺖ ُبعد ﹰا داللي ﹰا عﲆ ّ
ﹴ
ﹴ
ﹴ
معان وما يعطيه
تأويلية يتلمس فيها ما يوحيه هﺬا التكرار من
جتربة
للخوض يف

ﹴ
النص ومتابعته حتى ﳖايته) ،)75وهﺬا يـُــسهم
من طاقة تشد أذن املتلقي الستاع ّ

النص وترابط أجزائه))7٦؛ ألنّه ﳛ ّقق وظيف ﹰة عضوية
يف زيادة التواصل املعنوي يف ّ

بوصفه عامل ربط بني الوحدات) ،)77و ّملا كانﺖ غاية اإلمام (عليه السالم) من

وحـسن العاقبةّ :
»فﺈن هﺬا املوقف يتط ّلب
هﺬا الدعاء هي طلب الثبات عﲆ الدين ُ

والتخضع ومداومة السﺆال«))78؛ كي يعكس اﳍيام الروحي اخلالص مع
التوسل
ّ
ُّ
ثم ك ُّ
ُــل ذلﻚ يأيت من خالل تقق االستجابة يف طلب الدعاء.
الﺬات اإلﳍية ،ومن ّ

ومن شواهد تكرار اجلملة الفعلية ما جاء يف دعائه(عليه السالم) يف يوم عاشوراء
٣٣٨
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ُ
يقول«:اسأل اﷲَ الﺬي أكرمني
ﺿمن زيارة اإلمام احلسني(عليه السالم) ،إذ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﳚ َع َلني َم َعكُم يف
بمعرفتكُم ومعرفة أوليائكُمَ ،و َر َز َقني الﱪاء َة من أعدائكم ،أن َ َ
ِ
ﹴ
ُ
واآلخرةّ ،
واسأل اﷲَ
صدق يف الدُّ نيا واآلخرة...
وأن يث ّب َﺖ يل عندكُم قد َم
الدُّ نيا
وبالش ِ
َ
ّ
أفضل ما ُيعطى ُمصاب ﹰا
أن الﺬي لكم عند ُه أن ُيعطيني بمصايب بكم
بح ِّقكُــم
ِ
بمصيبته.)79)«...
ُ
نص الدعاء ،فاإلمام(عليه السالم) يسأل اﷲ
فقد وردت
مرتني يف ّ
جلة(اسأل اﷲَ) ّ

صف آل بيته(عليهم السالم) يف الدنيا
ويتوسل إليه يف أن ﳚعله ُمصط ّف ﹰا يف
تعاىل
ِّ
ّ
واآلخرة ،معرتف ﹰا بفضل اﷲ تعاىل عليه ألن جعله من هﺬا النسل املباركُ ،متخﺬ ﹰا

من تكرار جلة الدعاء وسيلة إحلاح وتأكيد طلبه من اﷲ تعاىل وهو أن يرزقه أفضل
ﹴ
ُ
اإلمام(اسأل اﷲَ) جاء تعبر ﹰا عن يقينه بكرم
بمصيبة ،فقول
ما يرزق ِبه من أصيب

من يسأل(اﷲ تبارك وتعاىل) ّ
ألن» :قول الداعي(أسأل) – السﺆال بلسان االستعداد
ٌ
مقبول مستجابّ ،
التام ،والفيﺾ
غر مردود ،والدعاء ِبه
ألن الفاعل تا ﱞم وفوق ّ

كامل وفوق الكال ،وعدم ظهور الفيﺾ واإلفاﺿة من قبل نقصان االستعداد«)،)80
ـم ّ
فﺈن تكرار اإلمام جلملة السﺆال جاء تعبر ﹰا عن
وحاشا اﷲ تعاىل عن ذلﻚ ،ومن َث َّ
وعلو الثقة بر ّب ِه ،لﺬا» :فينبغي للداعي أن يبالﻎ يف تنزيه
ُحسن الرسيرة وصفاء الن ّية
ِّ
قلبه من األرجاس وامللكات الرذيلة ،حتى يرسي دعاء قاله إىل ِ
باطنه وﲣلية ِ
ِ
حاله،
ٌ ُ
ِ
رس ِه ،ل ُيــستجاب ُدعاؤ ُه ويصل إىل ُمنا ُه«) .)81فﺈحلاح
وحاله إىل استعداده ،و َع َلنَ ُه إىل ّ

اإلمام الباقر(عليه السالم) يف مسألة جعله مع احلسني وآله(عليهم السالم) يف الدنيا
ِ
واآلخرة؛ َّ
أتم
ألن«:آثار الربوبية ا ُملطلقة عﲆ عظم مقاماهتا ،وأحكام العبودية عﲆ ِّ
الوجوه وأكملها ،إنّا ظهرت وﲤّﺖ بشهادة موالنا اإلمام أيب عبد اﷲ احلسني(عليه

ال عن ّ
السالم)« ) ،)82فض ﹰ
أن التكرار للصيغة الدعائية منحها ُبعد ﹰا داللي ﹰا يسهم يف
٣٣٩

توكيد الرغبة يف تقق الدعاء واإلجابة) ،)83فهﺬه الصورة التي رسمها التكرار لن

تكون هبﺬا العمق واالنسجام لواله)ّ ،)84
ألن تكرار الصيغة الدعائية الفعلية يوحي
ﹴ
ﹴ
ﹴ
غامرة يف ﹴ
عا ح ّققه من ﹴ
وشيﻚ لطلب الداعي) ،)85فض ﹰ
أثر يف ﲤاسﻚ
تقق
برغبة
ال ّ
النص بتضافر الوظائف داللي ﹰا).)8٦
ّ

ومن شواهد تكرار اجلملة الفعلية ما جاء يف دعائه (عليه السالم) يف أسحار شهر
هبائ َﻚ بأهباهِ ُّ ،
رمضان إذ يقول«:ال ّلهم ّإين أسأ ُل َﻚ من ِ
ـم ّإين
هبي ،ال ّل ُه َّ
وكل هبائ َﻚ ّ
ُ َّ
ِ
ِ
ِ
بأجل ِه ،وك ّ
ُــل جالِ َﻚ جيل،
ــم ّإين أسأ ُل َﻚ من َجالِ َﻚ
أسأ ُل َﻚ ببهائ َﻚ ُك ّله ،ال ّل ُه َّ
ــم ّإين أسا ُل َﻚ بجالِ َﻚ ُك ّل ِه.)87)«...
ال ّل ُه َّ
َ
نص الدعاء ،فاإلمام(عليه
تكررت جلة(ال ّل ُه َّم ّإين
مرات يف ّ
أسألﻚ) أربع ّ
فقد ّ
السالم) يتّخﺬ من صفات كال الﺬات اإلﳍية وجاﳍا وسيل ﹰة للدعاءّ ،
ولعل هﺬا يكون

من باب التأ ّدب واخلشوع والتواﺿع لعظمة الباري َّ
جل ُعال ُه» :فاحلﴬة اإلﳍية

رب اإلنسان اجلامع الكامل؛ فينبغي له أن يدعو َر َّب ُه باالسم املناسب ملقامه واحلافﻆ
ُّ

هبائﻚ بأهبا ُهّ ،
َ
َ
هبائﻚ هبي ،اللهم
وكل
له من منافراته«) ،)88فـ» :قول الداعي »من

ّإين أسألﻚ ببهائﻚ كله« –(من هبائﻚ) متع ّلق بـ(أهباه) ،وهو متعلق بـ(أسألﻚ)،

أي :أسألﻚ بأهبى من هبائﻚ ،وكﺬلﻚ سائر الفقرات«) ،)89ونجد ّ
أن تكرار هﺬه

اجلمل قد أسبﻎ عليها مزيد ﹰا من النغم الﺬي ال يملﻚ معه املتلقي سو اإلنشداد
ِ
بأن ك َُّل ما يف الكون ٌ
إىل مضامينه والتدبر فيها) ،)90التي توحي ّ
ومتناس ٌق ،لكن
جيل

))91
النﴢ يف كل تكرار هو
هناك
ٌ
اختالف يف درجات اجلال وكﺬلﻚ البهاء  ،فالسياق ّ

الﺬي ُﳛدّ د املعنى ا ُملراد منه) ،)92ويكشف عن وعي املنتﺞ يف توظيف هﺬا األسلوب

توظيف ﹰا قائ ﹰا عﲆ التوافق املتحقق يف دقة االختيار ومهارة التوزيع ا ُملعت ََمدة يف صناعة
٣٤٠
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))93
النص وترابطه).)94
أثر يف تنظيم بنية ّ
الرتاكيب اللغوية  ،املرتاكمة التي يكون ﳍا ٌ

ِ
للمرأة يف نفاسها،
ومن شواهد تكرار اجلملة الفعلية ما جاء يف دعائه (عليه السالم)
اخرج ِ
ِ
اخرج ِ
بﺈذن اﷲِْ ،
بﺈذن اﷲِ ،)95) «...فقد
اخ ُر ْج بﺈذن اﷲِْ ُ ْ ،
يقول«:بس ِم اﷲِ وباﷲِ ْ ُ ْ
ْ
وردت جلـــــــــــــة ْ
َص الدعاء لغرض التأكيد
مرات يف ن ِّ
(اخ ُر ْج بﺈذن اﷲ) ثالث ّ

) ،)9٦ونالحﻆ ّ
أن اإلمام (عليه السالم) ﱂ ﳚعل تقق فعل اخلروج مقصور ﹰا عﲆ
ِِ
ﹴ
ّضح هﺬا من خالل
إرادته أو بﺈذن منه ،وإنّا أناط ذلﻚ بﺈرادة اﷲ تعاىل وإ ْذنه ،ويت ُ
ْ
يعكس تأ ُّدب اإلمام مع ر ّبه
للفعل(اخ ُر ْج) وهﺬا
جعل جلة(بﺈذن اﷲ) ُمصاحب ﹰة
ُ
ال عن ّ
ْ
وقوة توكّله عليه ،فض ﹰ
الفعل(اخ ُر ْج) قد ح َّف َز املتل ّقي
أن استمرارية النطق هبﺬا
ّ

الﺬي ُّ
الستقبال املعنى ،ومن ثم التأثر ّ
مكرر ،وهﺬا
ستقل وطأته لو كان الفعل غر ّ
ما د َفع ا ُملنﴚء لتوظيفه هبﺬه الص ِ
السالم)(:اخرج ِ
بأذن اﷲ)
ورة) ،)97وقوله(عليه
ْ ُ ْ
ّ
َ
َان لِنَ ْف ﹴ
تعاىل:و َما ك َ
وت إِ َّال بِﺈِ ْذ ِن اﷲَِّ ،)98)فﺬكر اإلذن يف
يتواءم مع قوله
س َأ ْن َﲤ ُ َ
َ
هﺬه األفعال إنّا هو عﲆ معنى إﺿافة حقيقة الفعل إىل اﷲ تعاىل).)99

ِ
ِ
الوﺿوء،
دعائه عند الفراغ من
ومن شواهد تكرار اجلملة الفعلية ما جاء يف

ّوابني واج َع ْلني من
رب
ــم اج َع ْلني من الت َ
َ
إذ يقول«:احلمدُ ﷲِ ِّ
العاملني ،ال ّل ُه َّ
تطهري َن«) ،)100إذ ور َدت اجلملة الفعلية املكونة من فعل األمر املجازي(اجعلني)
ا ُمل ِّ

يفتتح الدّ عاء بتحميد اﷲ تعاىل والثناء
مرتني يف نص الدعاء ،فاإلمام(عليه السالم)
ُ
ّ
ِ
مكرر ﹰا
ثم يعرض َط ْلبتَه من اﷲ تعاىل وهي َج ْع َله من املتطهرين والتوابنيّ ،
عليهّ ،
فعل اجلعل(اجعلني) الﺬي أوﺿح القضية الكﱪ يف النص) ،)101وهي طلب الت ِ
ّوبة
ّ
ّ

والطهارة ،فض ﹰ
عا حقق ُه هﺬا التكرار من اإلطناب اللفظي املستحب يف الدعاء
ال ّ

قوة الفعل التعبرية) )102وفعل(اجعلني) ُمستعمل يف التكوين ،أي اجعلني يف
بزيادة ّ
٣٤١

ب ا ُملتطهرين،)104)
َّوابني ُ
ب الت َ
وﳛ ُّ
ا ُملستقبل من املتطهرين والتّوابني)103)،إن اﷲ ُﳛ ُّ
ِ
الحﻆ ّ
التوبة عﲆ لفﻆ
مع قوله تعاىل حيث قدّ م لفﻆ ّ
أن كالم اإلمام جا َء متاشي ﹰا َ
وا ُمل َ

الطهارة؛ ّ
والتطهر جثاين).)105
روحاين،
تطهر
ّ
ألن التوبة ُّ
ُّ

ِ
أهم
رب
ْ
ومنه ما جاء يف دعائه(عليه السالم) ،حيث يقولِّ «:
فﺈﳖا ُّ
اصلح يل نفيّ ،
ِ
واصلح يل َ
أهل بيتي
رب
رب
فﺈﳖم يدي ُ
ْ
وعضديِّ ،
ْ
األنفس إ َّيلِّ ،
اصلح يل ُذ ّر َّيتي ّ

اصلح يل جاع َة إخويت وإخواين َ
وأهل م ّبتي ّ
هم
فﺈن
رب
َ
ْ
فﺈﳖم حلمي ودميِّ ،
صالح ْ
ّ

صالحي«).)10٦

مرات ،إذ أ ّد هﺬا التكرار إفا َدة ترابط
فقد ور َدت اجلملة الفعلية مكررة أربع ّ

أجزاء الكالم وﲤاسكها ،واسهم يف تقوية املعنى وتوكيده ،وأﺿفى تنويع ﹰا عﲆ
ال عن َّ
البنية الرتكيبية) ،)107فض ﹰ
النص ،وانسجام ﹰا
أن تكرار ُه أحدث امتداد ﹰا ملوﺿوع ّ

))108
يتوسل
صوتي ﹰا وداللي ﹰا ،فح ّق َق التوازن ملحتو ّ
النص  ،فاإلمام(عليه السالم) ّ
ِ
نفسه أوالﹰ ،وهﺬا يعكس جانب ﹰا من
العيل القدير بطلب اإلصالح ُمقدِّ م ﹰا إصالح
إىل ِّ
وإخوته وبعدها ُم ِ
ِ
ثم اصالح ّ
بيه ،فقوله (عليه
ثم آل بيته
الﺬريةّ ،
التّواﺿع والتّقو ّ ،

السالم)(:اصلح يل )...أي اجعلنا صلحاء)ّ ،)109
وإن شمول اإلمام ملن ذكرهم يف
ْ
ِ
الدعاء يعكس روح اإليثار واملحبة ِ
لديه.
ّ

ِ
دعائه (عليه السالم) بعد صالة العشاء،
ومن شواهد تكرار اجلملة الفعلية ما جا َء يف
ِ
ِ
ِ
برمحة اﷲِ،
بمغفرة اﷲِ ،وأعو ُذ
بقدرة اﷲِ ،وأعو ُذ
بعز ِة اﷲِ  ،وأعو ُذ
إذ يقول«:أعو ُذ ّ
بسلطان اﷲِ الﺬي هو عﲆ ك ُِّل ﹴ
ِ
يشء ﹴ
قدير ،وأعو ُذ بكر ِم اﷲِ ،وأعو ُذ بجم ِع اﷲِ
وأعو ُذ
ُل ج ّب ﹴ
ﴍك ِ
ار عنيد.)110)«...
من ِّ

٣٤٢
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مرات يف نص الدّ عاء ،فهﺬا التّكرار
تكر َرت اجلملة الفعلية ّ
سﺖ ّ
ففي ما ور َد َّ
يعكس مد شدّ ة تع ّلق نفس الدّ اعي ّ
بالﺬات اإلﳍ ّية وعمق اإليان وال ّثقة بقدرهتا؛
ُ
ﹴ
ﹴ
ِ
نجده (عليه السالم) َﱂ ْ ْ
واحدة من صفات
صفة
ﳚعل اإلستعاذة مقصور ﹰة عﲆ
إذ
ِ
ﹴ
ّ
يقينه
استعاذة يضفي صف ﹰة جديدةﹰ ،وهﺬا يشر إىل عمق
الﺬات اإلﳍية ،بل يف كل

ال عن َّ
بكال ّ
الﺬات اإلﳍ ّية وتكاملها ،فض ﹰ
نجز َة
أن هﺬا التكرار َج َع َل البنية النّص ّية ا ُمل َ
ﹴ
ﹴ
منضد مرتابط ومنسجم)،)111
ف من
تتأ ّل ُ
مور واحدٌ ّ
ماور دالل ّية متقاربة ،ﳚمعها ٌ
َ
ِ
إبرازه للقضية املحور ّية يف النّص ،والتي هي قرص اإلستعاذ َة عﲆ اﷲ تعاىل
من خالل
ِ
ّن
وحد ُه دون سواه ،فقوله(عليه السالم) (:أعو ُذ )...أي :التجﺊ إليﻚ حتى ال يتمك ُ
ﹴ
يلجأ ِ
ُ
إليه ما ﳜاف ُهَ ،
قال تعاىل:
يشء يقي من
من إيﺬائي يشء) ،)112أو هو ال ّلجأ إىل
ِ
ان ن َْز ٌغ َف ِ
ِ
الشي َط ِ
ِ
))114))113
يم 
استَع ْﺬ بِاﷲَِّ إِ َّن ُه َسم ٌ
َوإِ َّما َي َنز َغن ََّﻚ م َن َّ ْ
يع َعل ٌ
ْ

٣٤٣

اخلــــــــــاﲤــــــــــة

الصحيفة الباقر ّية إذ عمل عﲆ إظهار
شك َّل التكرار ملمح ﹰا تركيبي ﹰا بارز ﹰا يف أدعية ّ
الفكرة املركزية للنّص الدعائي الﺬي يرد ِ
فيه.
ّ
أسلوب ل ُه أهدافه وفوائد ُه املعنو ّية ،با
ﱂ يكن التكرار حلي ﹰة لفظية فحسب ،بل هو
ٌ

ﳛ ّقق ُه من ترابط النصوص وﲤاسكها.

املكرر قيم ﹰة وأﳘ ّية يف ذهن املتلقي ،فيكون املحور
ُيعطي التكرار للعنرص املعجمي َّ

الﺬي تدور حول ُه ّ
النص.
كل الثانويات يف ّ

ﱂ تقترص فائدة التكرار عﲆ ما ﳛققه من مقاصد دالل ّية ،بل تتعداه إىل ما ﳛققه من
إيقاع صويت َل ُه وقع ُه وتأثر ُه يف النفس ،ﳑّا يﺆدي إىل التفاعل بني الناص واملتلقي.

الصحيفة الباقرية عن مرجعيتها الدينية التي تقوم
ﱂ ﲣرج دالالت التكرار يف أدعية ّ

املرجوة يف
عﲆ تعظيم الﺬات اإلﳍية وتنزهيها وتميدها ،واإلحلاح يف طلب احلاجة
ّ
الدّ عاء.

كشف البحث َّ
الصحيفة الباقرية من
أن تكرار اجلملة االسم ّية أكثر ورود ﹰا يف أدعية ّ
تكرار اجلملة الفعل ّية ،وال سيا يف مقام التنزيه والتوحيد والثناء عﲆ الﺬات املقدّ سة،
ملا يف اجلملة اال سم ّية من داللة عﲆ الثبوت واالستمرار ّية.

٣٤٤

م.م .نوري عبدالكريم نعمة فلحي املوسوي

اﳍوامﺶ
املفصل ،ابن يعيد ،20/1:والتعريفات ،الﴩيف
املفصل ،للزﳐﴩي ،٦ :وﴍح
 -1ينظر:
ّ
ّ
اجلرجاين ،83 :وﳘع اﳍوامع ،السيوطي ،37/1 :والتطور النحوي للغة العربية ،ماﴐات
املفصل يف ال ّلغة واألدب ،الدكتور إميل بديع ،
املستﴩق األملاين برجسرتاررس ،77 :واملعجم ّ
الدكتور ميشال عاﴆ.532/1:
ُ -2مغني اللبيب ،ابن هشام االنصاري ،431/2 :و ُينظر :ﴍح الدماميني عﲆ مغني ال ّلبيب،
ممد بن أيب بكر الدماميني.279/2:
ُ -3ينظر :الداللة الزمنية يف اجلملة العربية ،الدكتور عيل جابر املنصوري.21 :
ُ -4ينظر :املرجع نفسه.21 :
ُ -5ينظر :قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية ،الدكتور إميل بديع وآخرون.2٦٦ :
السهييل ،322 :ومن أرسار
ُ -٦ينظر :نتائﺞ الفكر يف النحو ،أبو القاسم عبدالرمحن بن عبداﷲ ُ
اللغة ،إبراهيم أنيس.227 – 22٦ :
ُ -7ينظر :املرجتل ،ابن اخلشاب.340 :
ُ -8ينظر :يف النحو العريب قواعد وتطبيق ،مهدي املخزومي .84 – 83 :
 -9يف النحو العريب نقد وتوجيه ،مهدي املخزومي.31:
 -10ينظر :اللغة ،فندريس.101 :
 -11ينظر :ﴍح الرﴈ عﲆ الكافية ،االسرتابادي  ،33/1 :وبناء اجلملة االسمية اخلﱪية يف
شعر األحوص ،رسالة ماجستر ،أريﺞ عبداﷲ عبدالغني نعيم ،كلية اللغة العربية – جامعة أم
القر1425 ،هـ 142٦-هـ .21 :
 -12التكرار يف القرآن الكريم وأرساره البالغية يف ﺿوء كتابات علاء العرب وكتابات شبه
القارة اﳍندية دراسة تطبيقية مقارنة ،إطروحة دكتوراه ،يارزمان جنﺖ كل (منكل) ،اجلامعة
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اإلسالمية العاملية – إسالم آباد – كلية اللغة العربية1432 ،هـ – 2011م.105 :
ُ -13ينظر :األثر الداليل لنمط التكرار يف ﴍح ﳖﺞ البالغة البن ميثم البحراين ،بحث منشور،
الدكتور ممد جواد ممد سعيد الطرﳛي ،طالبة املاجستر ﺿو ّية صادق جعفر الربيعي ،ﳎلة كلية
العلوم اإلسالمية ،العدد2013، 3٦م .324 :
 -14الصحيفة الباقرية.108 :
ُ -15ينظر :نّحو النّص إطار نظري ودراسات تطبيقية ،عثان ابو زنيد.253:
 -1٦البقرة :من اآلية .203
 -17اإلرساء.111 :
ُ -18ينظر :تفسر التحرير والتنوير ،ابن عاشور .239/5 :
ُ -19ينظر :املرجع نفسه.29٦/29 :
ُ -20ينظر :البناء األسلويب يف أدعية األئمة املعصومني (عليهم السالم) ،رسالة ماجستر ،امحد
ممود امحد ،كلية اآلداب -جامعة البرصة1431 ،هـ 2010 -م .112 :
 -21الصحيفة الباقرية.101 :
 -22اجلاثية :من اآلية .37
ُ -23ينظر :تفسر التحرير والتنوير.378/25 :
ُ -24ينظر :أدب الدعاء يف ﳖﺞ البالغة ،دراسة داللية ،بحث منشور ،الدكتورة هناء عبد الرﺿا
رحيم الربيعي ،الدكتور مرتىض عباس فالح السلمي  ،ﳖﺞ البالغة رساج الفكر وسحر البيان :
.157/4
ُ -25ينظر :نحو النص إطار نظري ودراسات تطبيقية.25٦ :
 -2٦الصحيفة الباقرية.118 :
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ُ -27ينظر :التكرار يف القرآن الكريم (وأرساره البالغية).151 :
 -28آل عمران.18 :
ُ -29ينظر :تفسر التحرير والتنوير187/3 :
ُ -30ينظر :التكرار يف القرآن الكريم (وأرساره البالغية).1٦1 :
ُ -31ينظر :سحر النص قراءة يف بنية اإليقاع القرآين.95 :
ُ -32ينظر :املستويات اجلالية يف ﳖﺞ البالغة دراسة أسلوبية ،نوفل ابو رغيف.٦8 :
ُ -33ينظر :بالغة التكرار يف مراثي اخلنساء ،بحث ،ملكية بوراوي ،جامعة باجي ﳐتار – عنابة،
ﳎلة العلوم اإلنسانية ،مارس.8 :200٦ ،
النﴢ بني القدماء وا ُملحدَ ثني.1 :
ُ -34ينظر :اإلحالة التكرارية ودورها يف الصتاسﻚ ّ
ُ -35ينظر :األثر الداليل لنمط التكرار يف ﴍح ﳖﺞ البالغة البن ميثم البحراين ،بحث منشور،
الدكتور ،ممد جواد ممد سعيد الطرﳛي ،طالبة املاجستر ،ﺿوية صادق جعفر ،ﳎلة كلية
العلوم اإلسالمية ،ع ،3٦لسنة2013م.٦ :
ُ -3٦ينظر :البناء األسلويب يف أدعية األئمة املعصومني(عليهم السالم).114 :
ُ -37ينظر :أساء اﷲ احلسنى دراسة يف البنية والداللة ،الدكتور أمحد ﳐتار عمر.41 – 29 :
ُ -38ينظر :املرجع نفسه.37 – 3٦ :
 -39الصحيفة الباقرية.57 :
 -40ينظر :ﴍح أدعية األيام ،ممد حسني فضل اﷲ.44 :
ُ -41ينظر :املرجع نفسه.45 – 44 :
النص قراءة يف بنية اإليقاع القرآين ،د .عبدالواحد زيارة أسكندر.95 :
 -42سحر ّ

٣٤٧

ُ -43ينظر :مستويات الرسد الوصفي القرآين دراسة أسلوبية.123 :
 -44املرجع السابق نفسه.129 :
 -45الصحيفة الباقرية.8٦ :
ُ -4٦ينظر :تفسر التحرير والتنوير.154/1 :
ُ -47ينظر :املرجع السابق نفسه.377/25 :
ُ -48ينظر :أدب الدعاء (يف ﳖﺞ البالغة).1٦1 /4:
ُ -49ينظر :املرجع السابق نفسه.181/4:
النﴢ بني النظرية والتطبيق – اخلطابة النبوية نموذج ﹰا ،بحث ،نادية رمضان
ُ -50ينظر :علم اللغة ّ
النجار ،علوم اللغة ،املجلد التاسع200٦ ،م.31 :
ُ -51ينظر :أساليب البديع يف ﳖﺞ البالغة – دراسة يف الوظائف الداللية واجلالية ،إطروحة
دكتوراه ،خالد كاظم محيدي احلميداوي ،كلية اآلداب – جامعة الكوفة  -قسم اللغة العربية،
1432هـ – 2011م.93:
 -52الصحيفة الباقرية.44 :
 -53العلق.1 :
 -54الدعاء إﴍاقاته ومعطياته.71 :
 -55ينظر :املرجع نفسه.72 :
 -5٦تفسر آية البسملة ماﴐات معرفية ،اإلمام اخلميني (قد).23 :
 -57ينظر :امليزان يف تفسر القرآن.18/1 :
 -58ينظر :الدعاء إﴍاقاته ومعطياته.72 :
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 -59ينظر :املرجع نفسه.72 :
 -٦0الدعوات.52 :
 -٦1ينظر :األثر الداليل لنمط التكرار يف ﴍح ﳖﺞ البالغة البن ميثم البحراين.8 :
 -٦2ينظر :املناجيات وأدعية األيام عند اإلمام زين العابدين (عليه السالم) دراسة أسلوبية.34 :
 -٦3الصحيفة الباقرية.87 :
النص الديني ،الدكتور أمحد رسن.1٦0 :
 -٦4قراءتان يف ّ
 -٦5ينظر :املرجع السابق نفسه.1٦3-1٦1 :
 -٦٦املرجع السابق نفسه.1٦5 -1٦4 :
 -٦7مستويات الرسد الوصفي القرآين دراسة أسلوبية.117 :
ُ -٦8ينظر :املرجع السابق نفسه :املكان نفسه.
النﴢ ُمقاربة ُمعجمية تطبيقية يف ﺿوء مقاالت الدكتور خالد
ُ -٦9ينظر :أثر التكرار يف التاسﻚ ّ
املنيف.39 :
 -70الصحيفة الباقرية.٦9 :
ُ -71ينظر :ﴍح ﳖﺞ البالغة  ،ابن أيب احلديد .٦8/20 :
 -72املجادلة :من اآلية .22
حلجرات :من اآلية .7
 -73ا ُ
حلجرات :من اآلية .14
 -74ا ُ
ُ -75ينظر :املستويات الشعرية يف كالم اإلمامني الباقر والصادق (عليها السالم).30 :
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ُ -7٦ينظر :اإلحالة التكرارية ودورها يف التاسﻚ النﴢ بني ال ُقدامى واملحدثني.20 :
ُ -77ينظر :املناجيات وأدعية األيام دراسة أسلوبية.24 :
 -78املرجع السابق نفسه.33 :
 -79الصحيفة الباقرية.75 :
 -80ﴍح دعاء السحر.11 – 10 :
 -81املرجع نفسه.11 :
 -82نفحات األبرار يف ﴍح زيارة عاشوراء.889 :
 -83ينظر :أدب الدعاء يف (ﳖﺞ البالغة).1٦٦/4 :
النﴢ يف ﳖﺞ البالغة.489 /5:
ُ -84ينظر :مظاهر االنسجام ّ
ُ -85ينظر :البناء األسلويب يف أدعية األئمة املعصومني.112 :
ُ -8٦ينظر :املرجع نفسه .112:
 -87الصحيفة الباقرية.72 :
 -88ﴍح دعاء السحر ،اإلمام اخلميني.8 :
 -89املرجع نفسه.13 :
 -90ينظر :املستويات الشعرية يف كالم اإلمامني الباقر والصادق.37 :
 -91ينظر :املرجع نفسه.3٦ :
 -92ينظر :األثر الداليل لنمط التكرار يف ﴍح ﳖﺞ البالغة البن ميثم البحراين.325 :
 -93ينظر :املناجيات وأدعية األيام – دراسة أسلوبية.23 :

٣٥٠

م.م .نوري عبدالكريم نعمة فلحي املوسوي

ُ -94ينظر :دينام ّية النص تنظر وإنجاز ،الدكتور ممد مفتاح . 1٦4:
 -95الصحيفة الباقر ّية .52:
 -9٦ينظر :الﱪهان يف علوم القرآن  ،11/3:وتفسر التحرير والتنوير .51/8 :
النﴢ يف ﳖﺞ البالغة ،رسالة اإلمام عيل(عليه السالم) للقاﴈ
 -97ينظر :مظاهر االنسجام ّ
ﴍيح أنموذج ﹰا ،بحث منشور ،هادي سعدون هنون العارﴈ ،عبداﳍادي عبدالرمحن الشاوي،
ﳖﺞ البالغة رساج الفكر وسحر البيان.489/5 :
 -98آل عمران :من اآلية .145
الرازي.134/12 :
ُ -99ينظر :تفسر الفخر ّ
الصحيفة الباقر ّية.84 :
-100
ّ
معجمية يف ﺿوء مقاالت الدكتور خالد
النﴢ مقاربة
ّ
ُ -101ينظر :أ ّثر التكرار يف التاسﻚ َّ
املنيف.24:
ُ -102ينظر :البناء األسلويب يف أدعية األئمة املعصومني ،رسالة ماجستر ،أمحد ممود ممد ،كلية
اآلداب – جامعة البرصة 1423 ،هـ 2010 -م.227:،
 -103تفسر التحرير والتنوير .244/13 :
 -104البقرة من اآلية .222:
ُ -105ينظر :تفسر التحرير والتنوير .370/2 :
الصحيفة الباقر ّية.122 :
ّ -10٦
النص النظرية والتطبيق.128:
ُ -107ينظر :لسانيات ّ
النﴢ مقاربة معجمية تطبيقية يف ﺿوء مقاالت الدكتور
 -108ينظر :أثر التكرار يف التاسﻚ َّ
خالد املنيف.3٦:
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الصحيفة السجاد ّية.211 :
ُ -109ينظر :ﴍح ّ
الصحيفة الباقر ّية.98 :
ّ -110
ُ -111ينظر :نحو النّص إطار نظري ودراسات تطبيقية.143:
الصحيفة السجاد ّية.142 :
ُ -112ينظر :ﴍح ّ
 -113األعراف.200 :
 -114ينظر :تفسر التحرير والتنوير.٦2٦/30:
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الﱪهان يف علوم القرآن ،بدر الدين ممد بن
املصادر
عبد اﷲ الزركﴚ ،تقيق :ممد أيب الفضل
 القران الكريم.إبراهيم ،ط ،3مكتبة دار الرتاث ،القاهرة،
النﴢ مقاربة معجمية 1404ه – 1984م.
أثر التكرار يف التاسﻚ ّ
تطبيقية يف ﺿوء مقاالت الدكتور خالد املنيف،
البناء األسلويب يف أدعية األئمة املعصومني
بحث منشور ،الدكتورة نوال بنﺖ إبراهيم
(عليهم السالم) يف كتايب (مفاتيح اجلنان)
احللوة ،ﳎلة جامعة أم القر لعلوم اللغات
و(الباقيات الصاحلات) للشيﺦ عباس القمي
وآداهبا ،العدد الثامن1433 ،ه – 2012م.
(رمحه اﷲ) ،دراسة نظرية وتطبيقية ،رسالة
األثر الداليل لنمط التكرار يف ﴍح ﳖﺞ ماجستر ،أمحد ممود أمحد ،كلية اآلداب –
البالغة البن ميثم البحراين ،بحث منشور ،جامعة البرصة1431 ،هـ – 2010م.

الدكتور ممد جواد ممد سعيد الطرﳛي،
التحرير والتنوير ،الشيﺦ ممد الطاهر بن
طالبة املاجستر ﺿوية صادق جعفر الربيعي،
عاشور(،د،ط) ،الدار التونسية للنﴩ،
ﳎلة كلية العلوم اإلسالمية ،العدد (،)3٦لسنة
1984م.
2013م.
تفسر آية البسملة – ماﴐات معرفية ،اإلمام
أدب الدعاء يف(ﳖﺞ البالغة) دراسة داللية،
اخلميني (قد) ،ط ،1دار اﳍادي ،بروت –
بحث منشور ،الدكتورة هناء عبد الرﺿا
لبنان1412 ،هـ – 1992م.
رحيم الربيعي ،الدكتور مرتىض عباس فالح
السلمي ،ﳖﺞ البالغة رساج الفكر وسحر التفسر الكبر ،مفاتيح الغيب ،ممد الرازي
فخر الدين ابن العالمة ﺿياء الدين بن عمر
البيان.155/4 :
املشتهر بخطيب الري ،ط ،1دار الفكر للطباعة
أساليب البديع يف ﳖﺞ البالغة دراسة يف
والنﴩ والتوزيع ،لبنان – بروت1401 ،هـ –
الوظائف الداللية واجلالية،أطروحة دكتوراه،
1981م.
خالد كاظم محيدي احلميداوي ،كلية اآلداب –
التكرار يف القرآن (أرساره البالغية) يف ﺿوء
جامعة الكوفة1432 ،ه – 2011م.
كتابات علاء العرب وكتابات علاء شبه القارة
أساء اﷲ احلسنى – دراسة يف البنية والداللة،
اﳍندية (دراسة تطبيقية مقارنة)،إطروحة
الدكتور أمحد ﳐتار عمر ،د.ط ،مكتبة األرسة،
دكتوراه ،يارزمان جنﺖ كل منكل ،كلية اللغة
2000م.
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العربية – اجلامعة اإلسالمية – إسالم آباد،
1432ه – 2011م.
خصائص بناء اجلملة القرآنية ودالالهتا
البالغية يف تفسر(التحرير والتنوير) ،إطروحة
دكتوراه ،إبراهيم عيل اجلعيد ،كلية ال ّلغة العربية
– جامعة أم القر1419 ،هـ 1999 -م.
الدعاء إﴍاقاته ومعطياته – من أبحاث آية اﷲ
املحقق السيد كال احليدري ،تأليف الدكتور
طالل حسن ،ط ،1مطبعة مشعر ،دار مشعر
للنﴩ1433 ،ه.
الدعاء املعاين والصيﻎ واألنواع (دراسة
قرآنية) ،الدكتور ممد ممود عبود زوين،
ط ،1مطبعة ستارة – قم ،مركز الرسالة،
1432هـ.
الدعوات ،قطب الدين الراوندي ،تقيق:
مدرسة اإلمام املهدي(عﺞ) ،ط ،1مطبعة أمر
– قم ،مدرسة اإلمام املهدي(عﺞ) للنﴩ ،قم،
1407هـ.

1428هـ2007 -م.
ﴍح ﳖﺞ البالغة ،ابن أيب احلديد ،تقيق:
ممد أيب الفضل إبراهيم ،ط ،2دار إحياء
الكتب العربية ،عيسى البايب احللبي وﴍكاه،
1387هـ – 19٦7م.
الصحيفة الباقرية اجلامعة ألدعية اإلمام ممد
بن عيل الباقر(عليه السالم) ،السيد ممد باقر
نجل آية اﷲ السيد مرتىض املوحد األبطحي،
تقيق ونﴩ:مﺆسسة اإلمام املهدي(عﺞ) ،قم
املقدسة ،ط ،2مطبعة أنصار املهدي(عﺞ)،
1427هـ.
يف النحو العريب قواعد وتطبيق ،الدكتور
مهدي املخزومي ،ط ،2دار الرائد العريب،
بروت – لبنان140٦ ،هـ – 198٦م.
يف النحو العريب نقد وتوجيه ،الدكتور مهدي
املخزومي ،ط ،2دار الرائد العريب ،بروت –
لبنان140٦ ،ه – 198٦م.

قراءتان يف النص الديني ،الدكتور أمحد رسن،
سحر النص قراءة يف بنية اإليقاع القرآين ،ط ،1دار الفيحاء للطباعة والنﴩ والتوزيع،
الدكتور عبد الواحد زيارة إسكندر املنصوري1434 ،هـ – 2013م.
ط ،1دار الفيحاء للطباعة والنﴩ والتوزيع،
مستويات الرسد الوصفي القرآين– دراسة
1434هـ – 2013م.
أسلوبية ،الدكتور طالل خليفة سليان ،ط،1
ﴍح دعاء السحر ،آية اﷲ املوىل حبيب مﺆسسة الرافد للمطبوعات -بغداد1433 ،هـ
اﷲ الكاشاين ،وآية اﷲ أيب احلسن الرفيعي – 2012م.
القزويني ،ط ،1دار اجلوادين ،بروت– لبنان،
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م.م .نوري عبدالكريم نعمة فلحي املوسوي

املطول ﴍح تلخيص مفتاح العلوم ،سعد
ّ
الدين مسعود بن عمر التفتازاين ،تقيق:
الدكتور عبد احلميد هنداوي ،ط ،2دار الكتب
العلمية – بروت1434 ،هـ – 2013م.
مظاهر االنسجام النﴢ يف ﳖﺞ البالغة –
رسالة اإلمام عيل(عليه السالم) للقاﴈ ﴍيح
أنموذج ﹰا ،بحث منشور،هادي سعدون هنون
العارﴈ ،عبد اﳍادي عبد الرمحن الشاوي،
ﳖﺞ البالغة رساج الفكر وسحر البيان:
.47٦/5

مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،أبو ممد
عبد اﷲ جال الدين بن يوسف بن أمحد ابن عبد
اﷲ بن هشام األنصاري املرصي ،تقيق :ممد
ميي الدين عبد احلميد ،د.ط ،املكتبة العرصية،
صيدا– بروت1411 ،هـ– 1991م.
نفحات األبرار يف ﴍح زيارة عاشوراء،
الشيﺦ ممد جيل محود العاميل ،ط ،1العراق
– كربالء املقدسة1433 ،هـ – 2012م.
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