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يف الصحيفة السجادية  صفات النيب حممد

ص البحث:  ملخّ
جتليات  من  فيها  وما  وصفاته،  حممد  الرسول  النبي  شخصية  عن  الكالم 
به ن هم أعرف  النصوص الصادرة عمَّ إليها يف ضوء  بالنظر  العظمة ال يستقيم إال 
، وأعرفهم به هو اهللا تبارك وتعاىل ومن بعده أهل البيت وهم أعرفهم به بعد 
أو صفاتهاهللا خرياً من سبق إىل دراسة نعوت النبي اخلالق جلَّ وعال.وجز
عىل  الضوء  ليسلط  البحث  هذا  ويأيت  غريه،  ويف  الكريم  القرآن  وخصائصهيف 
ليكون   ،(١  )(( البيت  أهل  وأنجيل   ،حممد آل  ((زبور  حممديف  النبي  صفات 
لغوية")، ومقصود  "دراسة  السجادية  الصحيفة  النبي حممديف  بعنوان (صفات 
البحث من الصفات هنا ليس ما يعرب نعتاً فحسب، وإنام أعم من ذلك، وهو كل 
ما يمكن أن يصلح نعتاً أو وصفاً للنبي بغض النظر عن موقعه اإلعرايب، فال يشرتط 
بيان صفات  نعتاً يف  التي يصح وقوعها  النحاة من رشوط للجملة  هذا ما اشرتطه 
النبي، وإنام يسعى فضالً عن ذلك إىل انتزاع أوصاف النبي من مضمون اجلملة سواء 
حتققت فيها رشوط مجلة النعت عند النحاة أم مل تتحقق ؟ فالصفات املطلوبة هنا هي 

أقرب ما تكون إىل املعنى اللغوي للصفة ال االصطالحي.
النبي حممديف الصحيفة السجادية  التي جاءت هبا صفات  وتعددت الصيغ 
مبحثني:  من  البحث  ن  تكوَّ ولذا  صيغه؛  منها  ولكلّ  ومجل  مفردات  عىل  فجاءت 
األول لبيان الصفات املفهومة من البناء الرصيف والثاين لبيان الصفات املفهومة من 

الرتكيب النحوي، تليهام خامتة ثم قائمة املصادر.
الكلامت املفتاحية: الصفات املفهومة، الرتاكيب النحوية، اجلملة الطلبية.

١) فتح األبواب: ٧٦. 
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Abstract: 

Tackling the personality of the Prophet Muhammad, his quali�es 
and their great manifesta�ons could be revealed without the texts 
issued from those who know him more than others: Allah is best in 
knowing him and the Ahalalbayt comes second to Him.

The ar�cle comes to focus on the quali�es of the Prophet linguis-
�cally in Sahifa AlSajjadiyah to form a linguis�c Study. It always seeks 
in addi�on to his characteris�cs to fathom the linguis�c meaning 
rather than the idioma�c quality.

The quali�es of the Prophet in Sahifa AlSajjadiyah are numerous 
and found in certain phrases and sentences that differ from one and 
another .That is why the study is divided into two chapters; the first 
deals with the understood quali�es from syntac�c perspec�ves and 
the second does with the understood quali�es from the gramma�-
cal structure, there are a conclusion and a bibliography. 

Keywords: the understood quali�es; gramma�cal structures 
and command sentences.



٥٠

يف الصحيفة السجادية  صفات النيب حممد

متهيد: 

صفات مجع صفة وهي من (وصف)، والوصف لغة هو ((وصفك اليشء بحليته 
ونعته))(١)، وقد يراد بالصفة احللية(٢)، وهي تعني ((ذكر اليشء بام فيه من األحوال 
واهليئات))(٣)، وبعبارة أخر  هو ((ذكر خصوصيات ملوضوع أو جريانات ألمر 
أعم من أن تكون مرتبطة بأعامل أو حاالت متحولة أو نعوت ثابتة أو يف موضوعات 
املتعلقة  والنعوت  بالصفات  خيتص  ((ال  فهو  وبذلك  ذاتيات))(٤)،  أو  خارجية 
باطال))(٥).وتطلق  أو  حقاً  ليشء  خصوصيات  ذكريات  مطلق  هو  بل  بموضوع 
 الصفة ((باعتبارين عام وخاص، واملراد بالعام كل لفظ فيه معنى الوصفية، جر
تابعاً أو ال...))(٦).والتاء يف الصفة تدل عىل التأنيث والوحدة، ويبدو أهنا يف األصل 
مصدر هيأة عىل وزن (فِعلة/ وصفة)، فحذفت الواو لثقلها مكسورة يف أول الكالم 

ونقلت كرسهتا إىل ما بعدها.

وجتلت صفات النبي  يف الصحيفة السجادية بشكلني مها الصفات املفهومة 
من البناء الرصيف والصفات املفهومة من الرتكيب النحوي.

املبحث األول / الصفات املفهومة من البناء الرصيف: 

ويراد هبا الصفات الواردة بكلمة مفردة سواء كانت مفردة أم مثناة أم جمموعة 
مجعاً ساملاً أو تكسرياً، فاملفرد املراد هنا ما يقابل اجلملة ال ما يقابل املثنى واجلمع.

التي  القياسية  ((واألشياء  والصفات،  الوصف  مصاديق  أوضح  النعت  ويعد 
تصلح أن تكون نعتاً مفرداً هي املشتقات العاملة أو ما يف معناها واملقصود بالعاملة: 
اسم الفاعل، وصيغ املبالغة، والصفة املشبهة واسم املفعول وأفعل التفضيل، وأما 

غري العاملة كاسم املكان والزمان واسم اآللة  فال تقع نعتا))(٧).
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باملصدر  باملشتق، والوصف  بثالثة أشكال، الوصف  املفردة  الصفات  وجاءت 
والوصف باملصدر الصناعي.

نحوين،  عىل  املشتقات  أوزان  عىل  صفاته  ووردت  باملشتق:  الوصف   / أوالً 
صفات خاصة به يف السياق الواردة فيه، وصفات تشمله مع غريه.

أ – الصفات اخلاصة به يف السياق الواردة فيه: ويمكن بياهنا بام يأيت: 
١ - اسم الفاعل: وهو اسم أو وصف يصاغ للداللة عىل احلدث ومن قام به بمعنى 
ل) ومن غري الثالثي عىل بناء  احلدوث ال الثبوت، وبناؤه من الثالثي املجرد عىل (فاعِ
والسم  اآلخر(٨)،  قبل  ما  وكرس  مضمومة  ميامً  املضارعة  حرف  إبدال  مع  مضارعه 
أصبح  وربام   (٩)(( وفاعله  واحلدوث،  ((احلدث،  هي:  ثابتة  دالالت  ثالث  الفاعل 
ً لشخص بتحويله إىل االسمية؛ إذ (( قد تنتابه االسمية فيوصف بصفات األسامء  لَامَ عَ
ويعامل معاملتها ))(١٠).وقد يدل عىل املبالغة يف الوصف(١١).وورد اسم الفاعل وصفاً 

للنبي يف الصحيفة السجادية بعدد من الصيغ: 
- فاعل: (قائد اخلري، خاتم النبيني): 

وجاءت صفة للنبي حممديف مواضع منها قوله : ((اللهم فصل عىل حممد 
أمينك عىل وحيك...وقائد اخلري))(١٢).فكلمة (قائد) عىل وزن (فاعل) من الفعل 
املايض معتل العني (قاد)، و((القود من أمام))(١٣)، والقائد ما يكون يف األمام وهو 
املفعول، وفيه  إىل  الفاعل  إىل اخلري من إضافة  القائد  املقود، ((وإضافة  متقدم عىل 
استعارة لطيفة، فإن القائد ملا كان من شأنه أن يقود الدابة حتى يصل هبا إىل املوضع 
عىل  الصيغة  هذه  اخللق))(١٤).ودلت  إىل  وأوصله  باخلري  جاء  كانقد  املقصود، 
للنبي  بيان وإيضاح وظيفة  املدح  هنا فضال عن  الصفة  وأفادت  للنبي،  ثابتة  صفة 

وهي قيادة اخللق إىل اخلري وفيه.
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خاتم  وآله  حممد  عىل  صلِّ  اللهم   ))  : قوله  يف  وجاءت  النبيني:  خاتم   -
النبيني...))(١٥).فكلمة (خاتم) واحدة من صفات النبي حممد  وخصائصه دون 
غريه من االنبياء، ودلت عىل ثبوت هذا الوصف له  فهو النبي اخلاتم الذي ال 
نبي بعده، (( وخاتم القوم بالفتح والكرس أي آخرهم الذي ختموا به وخاتم النبيني: 
من أغلق به باب النبوة))(١٦).وهذه الصفة مما وورد يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل: 
لِّ  انَ اهللاَُّ بِكُ كَ اتَمَ النَّبِيِّنيَ وَ خَ ولَ اهللاَِّ وَ سُ لَكِنْ رَ مْ وَ الِكُ جَ نْ رِ دٍ مِ ا أَحَ دٌ أَبَ َمَّ انَ حمُ ا كَ { مَ
}[سورة األحزاب اآلية ٤٠].عىل قراءة من قرأ بكرس التاء (خاتِم)(١٧). لِيامً ءٍ عَ ْ يشَ

ي بنرص اهللا): وردتا يف  وِّ تِح بعون اهللا، املُتَقَ تَفْ عِّل): (املُسْ تَفَ عِل، مُ تَفْ سْ - صيغتا (مُ
تِحاً)  تَفْ سْ ياً بنرصك))(١٨).فكلمة (مُ وِّ تَقَ تِحاً بعونك ومُ تَفْ سْ قوله : ((فنهد إليهم مُ
عِل) وأفادت صيغتها  تَفْ سْ تعرب حاالً وهي هنا وصف من أوصافه  عىل صيغة (مُ

الداللة عىل الطلب، ((أي مستنرصاً وطالبا للفتح))(١٩).

ل)،  عِّ تَفَ (مُ أيضاً صفة آخر بصيغة رصفية أخر  هي صيغة  النص  وتضمن 
تِحاً) وهي وصف له  مصوغة  تَفْ سْ ياً) معطوفة إعرابياً عىل احلال (مُ وِّ تَقَ فكلمة (مُ
من الفعل (قوي) املزيد بتاء وتضعيف، وأفادت أحرف الزيادة الداللة عىل الطلب، 

وتقدير (متقوياً) أي (طالبا القوة منك).

أو  الالزم  الثالثي  الفعل  من  تصاغ  وصف  أو  اسم  وهي  املبالغة:  صيغة   -  ٢
ي للداللة عىل ما يدل عليه اسم الفاعل مع تأكيد املعنى وتقويته(٢٠)، فإذا ما  املتعدّ
ل بناء اسم الفاعل  وِّ أريد الداللة عىل املبالغة والكثرة يف اتصاف الذات باحلدث حُ

اىل أبنية أخر(٢١)، واقترص جميؤها وصفاً للنبي عىل صيغة واحدة هي: 
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- (فعول): (الرسول): وردت يف قوله :(وصىل اهللا عىل حممد رسول اهللا)(٢٢).

ل)، وهذه الصفة الوظيفية األهم يف  وْ ل) صيغة مبالغة عىل وزن (فَعُ وْ سُ فكلمة (رَ
.(٢٣)وتكررت يف مواضع أخر  حياة رسول اهللا

الالزم للداللة عىل  الفعل  املشبهة: وهي وصف يصاغ من مصدر  الصفة   - ٣
عىل  املشبهة  الصفة  وتدل  والدوام(٢٤)،  الثبوت  وجه  عىل  باحلدث  الذات  اتصاف 
الصفة  هبا(٢٥).ووردت  املوصوفة  للذات   ومالزمتها  الصفة  أو  الوصف  ثبوت 

املشبهة وصفاً للنبي يف الصحيفة السجادية بعدد من الصيغ: 
– فعيل: (أمني اهللا، نجيب اهللا، صفيّ اهللا، اخلطيب بالقرآن، نبيّ اهللا ): 

وهلا مواضع كثرية يف أدعية الصحيفة السجادية، ومنها قوله : (( اللهم فصلِّ 
عىل حممد أمينك عىل وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك))(٢٦).وردت 
) من األفعال ( أمن، نجب، صفا) وهي ألفاظ الزمة  الصفات (أمني، نجيب، صفيّ
((واملراد  هبا،  املتصفة  الذات  يف  ولزوم  ثبوت  عىل  تدل  فهي  وبذلك  متعدية  غري 
اه  لِّفَ به من ضبط الوحي يف ألواح قِوَ ته عىل ما كُ بكونه أميناً عىل وحيه تعاىل: قوَّ
اهللا  ألرسار  الطاهرة  نفسه  استعداد  وكامل  عليه  هبا  اإلهلية  احلكمة  بحكم  الرشيفة 
وعلومه وحكمه وحفظه هلا عن ضياعها وصيانتها عن تدنّسها بأذهان غري أهلها 
وعدم تطرق تبديل أو زيادة أو نقصان إليها))(٢٧)، أما النجيب فهو ((الكريم النفس 
يف نوعه))(٢٨)، أما الصفيّ فهو املصطفى واملختار أو احلبيب املصايف من صافاه(٢٩).

.(٣٠)(( َطِيبِ بِهِ دٍ اخلْ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ووردت صفة اخلطيب يف قوله : ((فَصَ
نَّ  ي مَ ذِ دُ هللاَِِّ الَّ َمْ احلْ ) يف قوله : ((وَ ووردت صفته وعنوانه ولقبه  (النبيّ
 ،(٣٢)(( ٍد مَّ بِيِّكَ حمَُ ةِ نَ لَّ مِ تِكَ وَ لَّ ىلَ مِ نِي عَ فَّ وَ تَ ))(٣١).وقوله : ((وَ بِيِّهِ دٍ نَ مَّ حَ ليْنَا بِمُ عَ

.(٣٣)ووردت يف مواضع أخر
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اتَمِ  دٍ خَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ ووردت يف قوله: ((اللَّهُ – فيعِل: (سيد املرسلني): 
.(٣٤)(( لِنيَ سَ يِّدِ املُْرْ سَ النَّبِيِّنيَ وَ

.(٣٥)(( ولُكَ سُ رَ كَ وَ بْدُ داً عَ َمَّ أَنَّ حمُ عْل: (عبد اهللا، العلم ): وردت يف قوله  ((وَ – فَ
فوصفه بأنه عبد اهللا، ((وقدم العبد ترقياً من األدنى إىل األعىل ويف كالم أرباب العرفان 

.(٣٧)أنه ال مقام أرشف من العبودية))(٣٦)، وتكررت يف مواضع أخر

ةِ  لَ الَ لَامً لِلدَّ داً عَ َمَّ بْتَ بِهِ حمُ امَ نَصَ كَ مَّ وَ لَم): وجاءت يف قوله : ((اللَّهُ ل: (عَ - فَعَ
.(٣٨)(( لَيْكَ عَ

 ، بَادِكَ ...عِ دٍ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ فَصَ – فعال: (إمام الرمحة): وجاءت يف قوله : ((اللَّهُ
أفعاله وسلوكه(٤٠)،  به ويقتد وبه ويتبع يف  يؤم  ما  ))(٣٩).واإلمام هو  َةِ محْ الرَّ امِ  إِمَ
وإضافة اإلمام إىل الرمحة (( إما بمعنى الالم االختصاصية، أي إمامٌ للرمحة، واملعنى 
اإلمام املختص بالرمحة، أو بمعنى (من) البيانية، أي إمام من جنس الرمحة واملعنى: 

واإلمام الذي هو الرمحة))(٤١).

٤ - اسم املفعول: هو اسم أو وصف مشتق من مصدر الفعل املبني للمجهول 
املبني  ي  املتعدّ املضارع  مصدر  من  يصاغ   ،(٤٢) الفعل  عليه  وقع  من  عىل  ليدل 
اجلار  أو  الظرف  أو  املصدر  اىل  تعديته  أُريد  إذا  الالزم  من  ويصاغ  للمجهول، 
واملجرور، ويأيت من مجيع أبواب الفعل الصحيح واملعتل، ويكون بناؤه من الثالثي 
املجرد عىل (مفعول)، ويبنى ممّا زاد عىل الثالثي عىل بناء مضارعه، مع قلب حرف 
املضارعة ميامً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر، وما يميزه عن اسم الفاعل يف ما زاد 
عىل الثالثي هو حركة ما قبل اآلخر(٤٣).و((ال يفرتق عن اسم الفاعل إالّ يف الداللة 
عىل املوصوف فأنه يف اسم الفاعل يدل عىل ذات الفاعل كقائم، ويف اسم املفعول 
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عىل  يدل  الفاعل  اسم  أنّ   أخر وبعبارة   ،(٤٤) كمنصور))  املفعول  ذات  عىل  يدل 
بعض  (٤٥).ووردت  احلدث  عليه  يدل عىل من وقع  املفعول  واسم  باحلدث  القائم 

صيغ مفعول وبينت صفاته ومنها: 

ب):  م، املقرَّ د، املكرَّ َمَّ - صيغة (مفعَّل): (حمُ

لفظ  ل) من  عَّ فَ (مُ مفعول عىل وزن  اسم  د) ص هو  َمَّ (حمُ النبي  اسم  أن  معلوم 
د) بل  مَّ (محد)، وأنَّ اسمهصفة له(٤٦)، وال خيلو دعاء من ذكره باسمه (حمَُ

يتكرر يف كثري األدعية عدداً من املرات.

آلِ  وَ دٍ  َمَّ حمُ ىلَ  عَ لِّ  صَ بِّ  ((رَ  : قوله  يف  ب)  رَّ واملُقَ م،  رَّ (املُكَ صفتا  ووردت 
 ، اتِكَ كَ رَ يْهِ أَتَمَّ بَ لَ كْ عَ ارِ بَ ، وَ اتِكَ لَوَ لَ صَ ، أَفْضَ بِ رَّ مِ املُْقَ رَّ ى املُْكَ طَفَ بِ املُْصْ ، املُْنْتَجَ دٍ َمَّ حمُ
ب)، ((واملكرم  م) واملقرب من (قرّ ))(٤٧).املكرم من (كرّ َاتِكَ محَ تَعَ رَ يْهِ أَمْ لَ مْ عَ حَّ تَرَ وَ
الذي قربت مرتبته  املقامات...واملقرب  الكرامات ورفيع  إكرامه بجليل  املبالغ يف 
عند اهللا تعاىل وأدنيت منزلته منه تعاىل...وهذا القرب ليس باملكان وال بالزمان بل 

إنام هو بحسب الذات قرباً معنوياً روحانياً))(٤٨).

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ بِّ صَ – مفتعل: (املنتجب، املصطفى): وردت يف قوله: ((رَ
املايض  وفعلها  (مفتعل)،  ى...))(٤٩).فاملنتجب  طَفَ املُْصْ بِ  املُْنْتَجَ  ، دٍ َمَّ حمُ آلِ  وَ 
عىل  اختياراً  واصطفيته  استخلصته  أي  ((وانتجبتُه،  (نجب)،  من  (انتجب) 
صفا  من  مفتعل،  فهو  املصطفى  املستخلص))(٥١).أما  غريه))(٥٠).و((املنتجب 
...واصطفاه: اختاره))(٥٢).((واملصطفى املختار من  هُ لِّ يشءٍ خالِصُ ةُ كُ وَ فْ ((وصَ

االصطفاء وهو أخذ صفوة اليشء))(٥٣).
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شيئني  أنّ  عىل  للداللة  يصاغ  ل)  (أفْعَ عىل  وصف  هو  التفضيل:  اسم   -  ٥
ة لألول فيهام(٥٥)، ويدل  يّ اشرتكا يف صفة، وزاد أحدمها عىل اآلخر فيها(٥٤)، واملَزِ
الوصف  إثبات  أو  فيها  اآلخر  عىل  أحدمها  وزيادة  صفة،  يف  شيئني  اشرتاك  عىل 

ملحله من دون تفضيل(٥٦).

- أفعل: (أقرب النبيني، أمكنهم، أجلّهم، أوجههم): وورد اسم التفضيل وصفاً 
بَ  ةِ أَقْرَ يَامَ قِ مَ الْ وْ ىلَ آلِهِ يَ عَ يْهِ وَ لَ اتُكَ عَ لَوَ بِيَّنَا صَ لْ نَ عَ مَّ اجْ للنبي يف قوله : ((اللَّهُ
كَ  نْدَ مْ عِ هُ هَ جَ أَوْ راً، وَ دْ كَ قَ نْدَ مْ عِ لَّهُ أَجَ ، وَ ةً اعَ فَ نْكَ شَ مْ مِ نَهُ كَ أَمْ ْلِساً، وَ نْكَ جمَ نَّبِيِّنيَ مِ الْ
، أوجه) وردت يف سياق طلبي فاإلمام  اهاً))(٥٧).فالصفات (أقرب، أمكن، أجلّ جَ
عيل بن احلسني  يدعو اهللا تبارك وتعاىل أن جيعل النبي هبذه املقامات، وهذا 
ما يمكن أن يعد طلباً ملا هو متحقق فعالً ودعاءً به، فاهللا تعاىل قد اصطفاه واختاره 
وجعله بأعظم الصفات.وجاء اإلمام عيل بن احلسني  هبذه الصفات يف تركيب 
إضايف فجاءت مضافة إىل النبيني ليكون هذا الوصف ثابتاً له ولألنبياء السابقني، 

ولكنه املفضل عليهم يف تلك الصفات والزائد عليهم فيها.

٦ - اسم اآللة: هو اسم مبدوء بميم زائدة للداللة عىل ما حصل الفعل بواسطته، 
ز، ومفتح (٥٨)، فاسم اآللة ال يدل عىل حدث  ، وخمرَ صّ قَ ل) نحو: مِ عَ فْ ويطرد عىل (مِ
برتكيب  هنا  جاء  لكنه  نعتاً،  تأيت  التي  املشتقات  وبقية  الفاعل  اسم  هو  كام  وذات 

إضايف فعرب عن صفة، وقد ورد اسم اآللة وصفا للنبي بصيغة: 

ينِكَ  دٍ أَمِ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ فَصَ - مفعال: (مفتاح الربكة)، وجاءت يف قوله : ((اللَّهُ
 ، ِ َريْ اخلْ ائِدِ  قَ وَ  ، َةِ محْ الرَّ امِ  إِمَ  ، بَادِكَ عِ نْ  مِ يِّكَ  فِ صَ وَ  ، لْقِكَ نْ خَ مِ يبِكَ  نَجِ وَ  ، يِكَ حْ وَ ىلَ  عَ
وزن  عىل  آلة  اسم  وهو  املغلق،  هبا  يفتح  الفتح،  آلة  ))(٥٩).فاملفتاح  ةِ كَ َ ربَ الْ تَاحِ  فْ مِ وَ
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عال) من لفظ (فتح)، وإضافة املفتاح إىل الربكة ((فيه استعارة بديعة جداً؛ وذلك  فْ (مِ
أن الكفر والضالل ملَّا كانا مانعني من نامء األعامل وسعادة الدارين شبههام باملغالق 
الذي يمنع من الدخل إىل الدار.وملَّا كانرافعاً للكفر وماحياً للضالل وكان سبباً 
هُ باملفتاح))(٦٠)، وتفيد  بَّهَ لإلقدام عىل استفادة اخلريات الزاكية والسعادات النامية شَ
ال) ويبدو أن ثمة حتوالً  عَ فْ صيغة اسم اآللة املبالغة؛ الشرتاكها مع صيغة املبالغة (مِ
يف الوصف من املبالغة فلكثرة اتصاف الذات بالوصف أصبحت كاًهنا آلة له، وقد 
دخول  فال   فيه الوصف  هذا  لتحقق  الربكة  مفتاح  بأنه  جده    اإلمام  وصف 
إال بمفتاح وال حصول عىل يشء إال بمفتاح وهذه دعوة ملن أراد الربكة أن يطلبها 

. بوساطة أفضل خلق اهللا وسيد أنبيائه ورسله النبي العظيم حممد وآله

الصفات التي تشمله مع غريه، وهي:  ب –

- (الطاهر، الطيب، الصالح، املؤمن، األخري، األنجب، املرسل): 

وردت بعض صفاته يف الصحيفة السجادية، بصورة تشمله مع غريه وهي 
صفاته بالداللة التضمنية، فقد وردت صفات لألنبياءوهو سيدهم وهناك صفات 
ألهل بيتهوهو سيدهم ولعباد اهللا وهو أعبدهم وللمؤمنني وهو إمامهم.ومنها قول 
ينَ  رِ الطَّاهِ لِهِ  أَهْ هُ يفِ  فْ رِّ عَ ((وَ  : النبي حممد  داعياً جلده    بن احلسني  اإلمام عيل 
))(٦١).وقد تضمن هذا النص وصفاً  هُ تَ دْ عَ ا وَ لَّ مَ ةِ أَجَ اعَ فَ نِ الشَّ سْ نْ حُ نِنيَ مِ مِ تِهِ املُْؤْ أُمَّ وَ
إذا  أوىل  باب  ومن  وبالتالزم  املؤمنني،  وألمته  طاهرون  حممدبأهنم  النبي  ألهل 

كانوا هم هبذه الصفات فهو أوهلم هبا وسيدهم فيها.

يَارِ  َخْ ينَ األْ رِ يِّبِنيَ الطَّاهِ آلِهِ الطَّ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ومثلها ما جتده يف قوله : ((فَصَ
هلموهو  ذكرت  األنجب)  األخري،  الطاهر  (الطيب،  فالصفات   ،(٦٢)(( بِنيَ َنْجَ األْ



٥٨

يف الصحيفة السجادية  صفات النيب حممد

أوهلم يف ذلك فهو أطيبهم وأطهرهم وأخريهم كام ثبت فضله عىل االنبياء السابقني.

لِنيَ  سَ املُْرْ يِّدِ  سَ النَّبِيِّنيَ وَ اتَمِ  دٍ خَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ : ((اللَّهُ وكذا األمر يف قوله 
نِنيَ  مِ املُْؤْ ِيعَ  مجَ وَ نَا  انَ وَ إِخْ وَ الِيَنَا  أَهَ وَ ا  نَ ذْ أَعِ وَ  ، ينَ رِ الطَّاهِ يِّبِنيَ  الطَّ يْتِهِ  بَ لِ  أَهْ ىلَ  عَ وَ
نَا  وْ عَ ا دَ نَا مَ عْ لَ مَ اسْ فِهِ  وَ وْ نْ خَ ا بِكَ مِ نَ رْ تَجَ َّا اسْ ا ممِ نَ رْ أَجِ ، وَ نْهُ ا مِ نَ ذْ تَعَ َّا اسْ نَاتِ ممِ مِ املُْؤْ وَ
نيَ  احلِِ اتِ الصَّ جَ رَ لِكَ يفِ دَ ا بِذَ نَ ْ ريِّ صَ ، وَ ينَاهُ ا نَسِ نَا مَ ظْ لَ فَ احْ ، وَ نَاهُ لْ فَ ا أَغْ طِنَا مَ أَعْ ، وَ بِهِ
))(٦٣).وتكررت صفات الصاحلني والطاهرين  املَِنيَ عَ بَّ الْ نيَ رَ ، آمِ نِنيَ مِ اتِبِ املُْؤْ رَ مَ وَ

.واملؤمنني يف مواضع أخر

ثانياً / الوصف باملصدر: 

للعرب أساليب متعددة للمبالغة، ومنها الوصف باملصدر، فقد استعملت العرب 
املصدر فوصفت به لقصد املبالغة، أشار إىل ذلك ابن جنّي بقولـه: (( إنّ من وصف 
أراد  ألنه  له؛  ذلك  ساغ  إنام  ذلك،  ونحو  وصوم،  ر،  وْ زَ رجل  هذا  فقال:  باملصدر 
املبالغة، وأن جيعله هو نفس احلدث، لكثرة ذلك منه ))(٦٤).وذكر ابن يعيش أن املصدر 
م جعلوا املوصوفَ ذلك املعنى لكثرة حصوله منه وقالوا:  يوصف به: ((للمبالغة كأهنَّ
رجلٌ عدلٌ ورىضً وفضلٌ كأنَّه لكثرة عدله، والرىض عنه، وفضله، جعلوه نفس العدل 

والرىض والفضل))(٦٥).وورد املصدر وصفا للنبي بصيغة مصدر اهليأة: 

نْ  مِ تُكَ  َ ريَ وخِ ولُكَ  سُ رَ وَ كَ  بْدُ عَ داً  َمَّ حمُ أَنَّ  ((وَ  : قوله  يف  ورد  اهللا:  خرية   -
َا))(٦٦).فكلمة  هلَ حَ  نَصَ فَ تِهِ  ُمَّ ألِ حِ  بِالنُّصْ هُ  تَ رْ أَمَ وَ ا،  اهَ أَدَّ فَ تَكَ  الَ سَ رِ تَهُ  َّلْ محَ  ، لْقِكَ خَ
(خريتك) مصدر مضاف إىل كاف املخاطب، وتعود إىل اهللا تبارك وتعاىل، فهو

. خرية اهللا بل اخلرية نفسها ص لكثرة ما فيه من اخلري
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ثالثاً / الوصف املتحقق باملصدر الصناعي: 

وهو املصدر املصنوع بإضافة ياء النسبة إىل اسم مردفةً بتاء التأنيث للداللة عىل 
فه الشيخ حممد طنطاوي بأنَّه: اللفظ املصنوع بزيادة ياء النسب وتاء  رَّ صفة فيه(٦٧).وعَ
عىل االسم للداللة عىل حقيقته وما حييط به من اهليئات واألحوال, نحو: إنسانية، 
به  يتصل  مما  آخر  وشيئاً  إنسان،  للفظ  األصيل  املدلول  طياته  يف  حيمل  اللفظ  فهذا 
من املعاين الدقيقة كاتصافه بأنَّه ألَوفٌ مرهف اإلحساس أسري اإلحسان, إىل غريها 
من املعاين(٦٨).ويفيد: الداللة عىل املبالغة والتوكيد، واالتصاف بام يُشتق منه وجعله 
منسوباً إىل تلك الصفة(٦٩).والداللة عىل احلال الزائدة عىل أصل تلك احلقيقة (٧٠).

والداللة عىل معنى املصدر (٧١).وورد املصدر الصناعي وصفاً للنبي مصوغاً من 
اسمه (حممد) يف الصحيفة السجادية: 

ةِ  يَّ دِ مَّ بِاملُْحَ يْكَ  إِلَ بُ  رَّ قَ أَتَ إِينِّ  فَ مَّ  ((اللَّهُ  : اإلمام  قول  يف  وجاء  املحمدية:   -
يعرف  ما  صاغ  قد    اإلمام  أن  يلحظ  ...))(٧٢).وهنا  اءِ بَيْضَ الْ ةِ  يَّ لَوِ عَ الْ وَ  ، ةِ فِيعَ الرَّ
باملصدر الصناعي من اسمه (حممد) ، وهو اسم علم يف أصله مشتق فهو اسم 
مفعول من احلمد.وجميء هذه الالحقة (يّة) عفي اسم النبي حممد هنا لإلشارة 
إىل ما يوحي به اسمه من محوالت داللية تتضمن كل الصفات التي يتصف هبا
 من أخالق عظيمة وصفات محيدة وأمانة وإخالص ومرتبة رفيعة ونحو ذلك، 
أي  حمذوف,  ملوصوف  صفة  وهي  وآله  عليه  صىل  حممد  إىل  املنسوبة  فـ((املحمدية 
امللة أو املنزلة املحمدية.والعلوية املنسوبة إىل عيلِّ صلوات اهللا عليه أي الوالية أو 
املصدري... املعنى  والعلوية  باملحمدية  املراد  يكون  أن  وحيتمل  العلوية،  الدرجة 

فيكون األصل أتقرب إليك بمحمدية حممد وعلوية عيل ))(٧٣).
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املبحث الثاين / الصفات املفهومة من الرتكيب النحوي: 

تقدم أن املراد يف هذا البحث من الوصف أو الصفة ما هو أعم من النعت، ومما 
يتحقق فيه الوصف يف اللغة العربية أنه يتحقق بمضمون اجلملة فتجد الصفة مرتكبة 
من تلك العالقة اإلسنادية بني املسند إليه واملسند ((وأقل الكالم – وهو اللفظ املركب 
املفيد- ال بدَّ أن يكون أحد طرفيه وصفاً ملفوظاً به أو حمكوماً بوجوده))(٧٤).فاجلمل 
تتضمن نسبة وربطاً وعالقة بني املبتدأ واخلرب وبني الفعل والفاعل، وهي بذلك تدل 
به  حظي  الذي  باالهتامم  حيظَ  مل  األمر  هذا  أن  األنحاء.ويبدو  من  بنحو  وصف  عىل 
الوصف باملفرد يف الدراسات النحوية، فـ((إن النحويني قد عنوا عناية خاصة بالوصف 
)، ومل يعنوا بالوصف (فعالً) ومل يقفوا عنده))(٧٥).ولكن هذا ال يعني أنه ال توجد  (اسامً
إشارات يف مصنفات النحويني يمكن أن تسهم يف رسم إطار نظري لذلك(٧٦).يف حني 
جتد اهتامم النحويني واضحاً باجلملة الواقعة نعتاً أي تابعاً إعرابياً ملتبوعها، وذكروا هلا 

رشوطاً يف باب النعت(٧٧).

وبناء عىل ما تقدم فإن الرتكيب النحوي يمكن أن يكون وصفاً سواء بصورة النعت 
أم بام هو أعم من ذلك؛ ملا يف العالقة اإلسنادية من ثبوت يشء ليشء أو نفيه عنه.

تراكيب  النبي يف  بيان عدد من صفات  السجادية عىل  واشتملت الصحيفة 
نحوية، واقترصت الرتاكيب النحوية التي تضمنت صفات النبي عىل نوعني من 

اجلمل، اجلملة الفعلية التي فعلها ماض، واجلملة الطلبية (الدعاء).
أوالً / الصفات املفهومة من تركيب اجلملة الفعلية التي فعلها ماض: 

وجاءت هذه اجلمل بنحوين: ما كان هو الفاعل، ومنها ما كان الفاعل غريه: 
اجلملة  تركيب  بعض صفاته يف  وردت   ، هو  فيها  الفاعل  كان  ما  أ - 
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مَّ  ((اللَّهُ  : قوله  ورد يف  ما  ومنها  الفاعل،  أي  فيها  اإلسناد  الفعلية وهو ركن 
 ، بَادِكَ عِ نْ  مِ يِّكَ  فِ صَ ، وَ لْقِكَ نْ خَ مِ يبِكَ  نَجِ وَ  ، يِكَ حْ ىلَ وَ ينِكَ عَ أَمِ دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ فَصَ
فِيكَ  ضَ  رَّ عَ وَ هُ   سَ نَفْ كَ  رِ َمْ ألِ بَ  نَصَ امَ  .كَ ةِ كَ َ ربَ الْ تَاحِ  فْ مِ وَ  ، ِ َريْ اخلْ ائِدِ  قَ وَ  ، َةِ محْ الرَّ امِ  إِمَ
قَطَعَ يفِ  هُ  وَ تَ َ اكَ أُرسْ ضَ بَ يفِ رِ ارَ حَ تَهُ وَ امَّ يْكَ حَ اءِ إِلَ عَ فَ يفِ الدُّ اشَ كَ هُ  وَ نَ دَ وهِ بَ رُ كْ لِلْمَ
مْ  تِهِ ابَ تِجَ ىلَ اسْ َ عَ نيْ َقْصَ بَ األْ قَرَّ مْ وَ ودِهِ حُ ىلَ جُ َ عَ نَنيْ َدْ أَقْىصَ األْ .وَ َهُ محِ يَاءِ دِينِكَ رَ إِحْ
تِكَ  الَ سَ بْلِيغِ رِ تَ هُ يفِ  سَ نَفْ أَبَ  بِنيَ  وأَدْ رَ َقْ األْ فِيكَ   َاد عَ ينَ وَ دِ َبْعَ األْ فِيكَ  اىلَ  وَ .وَ لَكَ
 ، ةِ ربَ غُ دِ الْ رَ إِىلَ بِالَ اجَ هَ تِكَ  وَ وَ عْ لِ دَ َهْ حِ ألِ ا بِالنُّصْ لَهَ غَ شَ .وَ تِكَ لَّ اءِ إِىلَ مِ عَ ا بِالدُّ بَهَ عَ أَتْ وَ
ةً  ادَ ، إِرَ هِ سِ أْنَسِ نَفْ مَ ، وَ هِ أْسِ طِ رَ قَ سْ مَ ، وَ لِهِ جْ عِ رِ ضِ وْ مَ ، وَ لِهِ حْ طِنِ رَ وْ نْ مَ َلِّ النَّأْيِ عَ حمَ وَ
يفِ  لَ  اوَ حَ ا  مَ هُ  لَ تَتَبَّ  اسْ تَّى  .حَ بِكَ رِ  فْ كُ الْ لِ  أَهْ ىلَ  عَ اراً  تِنْصَ اسْ وَ  ، دِينِكَ ازِ  زَ عْ ِ إلِ نْهُ  مِ
ىلَ  ياً عَ وِّ تَقَ مُ ، وَ نِكَ وْ تِحاً بِعَ تَفْ سْ مْ مُ يْهِ دَ إِلَ نَهَ .فَ لِيَائِكَ رَ يفِ أَوْ بَّ ا دَ هُ مَ تَتَمَّ لَ اسْ ائِكَ  وَ دَ أَعْ
تَّى  مْ حَ هِ ارِ رَ قَ ةِ  بُوحَ بُحْ مْ يفِ  يْهِ لَ مَ عَ جَ هَ .وَ مْ هِ ارِ دِيَ رِ  قْ مْ يفِ عُ اهُ زَ غَ فَ كَ   ِ بِنَرصْ هِ  فِ عْ ضَ

. ونَ كُ ِ هَ املُْرشْ رِ وْ كَ لَ ، وَ تُكَ لِمَ لَتْ كَ عَ ، وَ كَ رُ رَ أَمْ ظَهَ
يفِ    اوَ يُسَ الَ  تَّى  حَ نَّتِكَ   جَ نْ  مِ يَا  لْ عُ الْ ةِ  جَ رَ الدَّ إِىلَ  فِيكَ  حَ  دَ كَ بِامَ  هُ  عْ فَ ارْ فَ مَّ  اللَّهُ
هُ  فْ رِّ عَ .وَ لٌ سَ رْ بِيٌّ مُ نَ الَ  ، وَ بٌ رَّ قَ لَكٌ مُ يْكَ مَ دَ لَ هُ  يَ ازِ وَ يُ الَ  ، وَ بَةٍ تَ رْ أَ يفِ مَ افَ كَ يُ الَ  ، وَ ةٍ لَ نْزِ مَ
ا  ةِ، يَ دَ عِ افِذَ الْ ا نَ هُ  يَ تَ دْ عَ ا وَ لَّ مَ ةِ أَجَ اعَ فَ نِ الشَّ سْ نْ حُ نِنيَ مِ مِ تِهِ املُْؤْ أُمَّ ينَ وَ رِ لِهِ الطَّاهِ يفِ أَهْ
.(٧٨)(( ظِيمِ عَ لِ الْ ضْ فَ و الْ نَاتِ إِنَّكَ ذُ َسَ نَ احلْ ا مِ افِهَ عَ يِّئَاتِ بِأَضْ لَ السَّ بَدِّ ا مُ ، يَ لِ وْ قَ َ الْ ايفِ وَ
تضمن هذا النص جمموعة من صفات النبي تفهم من هذا الرتكيب النحوي 

لت بعض صفاته ، وهي:  وهي أفعال شكَّ
نفسه  ألمرك  أقام  واملعنى  نفسه)،  ألمرك  (نصب  اهللا،  ألمر  نفسه  الناصب    -

وأتعبها يف تبليغ دينك ورشعك(٧٩).
ض بدنه للمكروه يف سبيل اهللا، (عرض فيك للمكروه بدنه)، أي جعلها  املعرِّ –

عرضة للمكاره واألذ يف سبيلك(٨٠).
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األَمر  ف  ((كشَ يقال:   ،( تَهُ امَّ حَ يْكَ  إِلَ اءِ  عَ الدُّ يفِ  فَ  اشَ كَ (وَ حامته  املكاشف   –
أَي  داوة  بالعَ فه  وكاشَ إظهاره  عىل  أَكرهه  األَمر  عن  فه  شَّ وكَ أظهره  فاً  شْ كَ فه  شِ يكْ
ةُ الرجل، أي أقرباؤه))(٨٢)، فقد أظهر موقفاً رصحياً من أقربائه  بادأَه))(٨١)، و((حامَّ

املنكرين لدين اهللا، ومل تأخذه يف اهللا لومة الئم.
هُ  ). تَ َ اكَ أُرسْ ضَ بَ يفِ رِ ارَ املحارب يف رضا اهللا أرسته (حَ –

.( َهُ محِ يَاءِ دِينِكَ رَ – القاطع يف إحياء الدين رمحه (وَ قَطَعَ يفِ إِحْ
)، واإلقصاء هو اإلبعاد(٨٣)،  مْ ودِهِ حُ ىلَ جُ َ عَ نَنيْ َدْ أَقْىصَ األْ – مقيص األدنني: (وَ
والدنو هو القرب(٨٤).وأقىص األدنني معناه أبعد األقربني، بناء عىل موقفهم من دين 
اهللا ورشعه، فلم تكن مواقفه مبنية عىل قرابة النسب أو السكن، وإنام عىل قرابتهم 

من دين اهللا وبعدهم عنه.
مْ  تِهِ ابَ تِجَ ىلَ اسْ َ عَ نيْ َقْصَ بَ األْ قَرَّ ب األقصني: بسبب استجابتهم لدين اهللا (وَ رِّ قَ -  مُ

.( لَكَ
).أي شارك األبعدين نسباً وسكناً يف  ينَ دِ َبْعَ اىلَ فِيكَ األْ وَ -  موايل األبعدين: (وَ

والية أمرهم؛ ألهنم ارتبطوا معه برباط اإلسالم.
).فقد كان قيامه بأمره اهللا تعاىل سبباً  بِنيَ رَ َقْ ادَ فِيكَ األْ عَ -  معادي األقربني (وَ
يف ابتعاد بعض أقربائه وبني عمومته عنه مما جعلهم يتخذونه عدواً هلم ومل تأخذه يف 

دين اهللا لومة الئم أو عداوة قريب.
ة  أْبُ العادَ )، و((الدَّ تِكَ الَ سَ بْلِيغِ رِ هُ يفِ تَ سَ أَبَ نَفْ - مدئب النفس يف التبليغ: (وأَدْ
بأنه  يشهد جلده    ))(٨٥).فاإلمام  وتَعِبَ دَّ  جَ أَي  لِه  مَ عَ أَبَ فالنٌ يف  ة...دَ مَ واملُالزَ

جد واجتهد وأتعب نفسه يف سبيل اهللا ومن أجل تبليغ دينه.
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اإلمام  ).خيرب  لَّتِكَ مِ إِىلَ  اءِ  عَ بِالدُّ ا  بَهَ عَ أَتْ (وَ والدعوة:  الدعاء  يف  النفس  متعب   -
عيل بن احلسني بأن جده املصطفى قد أجهد نفسه وأتعبها من أجل تبليغ رشع اهللا 

ورسالته فأتعب نفسه يف ذلك بالدعوة والدعاء.
الناصح   كان ).فقد  تِكَ وَ عْ دَ لِ  َهْ ألِ حِ  بِالنُّصْ ا  لَهَ غَ شَ (وَ بالنصح:  املشتغل    -

. األمني ألهل دينه ودعوته، وكان تقديم النصيحة شغله الشاغل
ةِ ).يثبت هذا النص أن النبي حممد قد ترك  ربَ غُ دِ الْ رَ إِىلَ بِالَ اجَ هَ - املهاجر: (وَ

بلده وانتقل إىل بلد آخر مهاجراً إىل اهللا وداعياً إىل دينه.
العزة  ومريد  اهللا  دين  معزٌّ  هبذا  ).فهو  دِينِكَ  ازِ  زَ عْ ِ إلِ نْهُ  مِ ةً  ادَ (إِرَ العزة:  مريد   -

والرفعة والعامل من أجل حتقيق ذلك.
)، أي طالب النرص  رِ بِكَ فْ كُ لِ الْ ىلَ أَهْ اراً عَ تِنْصَ اسْ - املستنرص عىل أهل الكفر: (وَ

لدينك عىل أهل الكفر والعصيان.
)، واستتب ((أَي  ائِكَ دَ لَ يفِ أَعْ اوَ ا حَ هُ مَ تَتَبَّ لَ تَّى اسْ - املستتب له ما حاول: (حَ

.(٨٦)(( رَّ تَمَ تقامَ واسْ اسْ
).فألنه أخلص يف  لِيَائِكَ أَوْ رَ يفِ  بَّ دَ ا  مَ هُ  لَ تَتَمَّ  اسْ التدبري: (وَ له  املدبر واملستتم   -

عمله فقد أتم اهللا له ما أراده من فعل وتدبري أمر هذا الدين احلنيف.
).يقال:  كَ ِ بِنَرصْ هِ  فِ عْ ىلَ ضَ ياً عَ وِّ تَقَ مُ ، وَ  نِكَ وْ بِعَ تِحاً  تَفْ سْ مْ مُ يْهِ إِلَ دَ  نَهَ (فَ الناهد:   -
ومواجهة  للحرب  هنا  ض))(٨٧).والنهوض  هنَ أي  بالفتح،  دُ  نْهَ يَ العدوّ  إىل  َدَ  ((هنَ

املخاطر من أجل دين اهللا تعاىل.
مْ ).خيرب هذا املقطع بأنه قام بالغزو من  هِ ارِ رِ دِيَ قْ مْ يفِ عُ اهُ زَ غَ -  الغازي: ( فَ
أجل تبليغ رسالته، ويبدو أن هذا الغزو اختذ منحيني غزو عسكري من أجل حتقيق 

الغزو الفكري والعقدي، إدخال اإلسالم واإليامن إىل قلوهبم وديارهم.
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).يتواصل  كَ  رُ أَمْ رَ  ظَهَ تَّى  حَ مْ   هِ ارِ رَ قَ ةِ  بُوحَ بُحْ يفِ  مْ  يْهِ لَ عَ مَ  جَ هَ (وَ اهلاجم:    -
اإلخبار عن اجلهود التي بذهلا النبيمن أجل إعالء كلمة اهللا وإظهار دينه.

رَ  تَّى ظَهَ مْ  حَ هِ ارِ رَ ةِ قَ بُوحَ مْ يفِ بُحْ يْهِ لَ مَ عَ جَ هَ - املظهر أمر اهللا  واملعيل كلمته: (وَ
).وهنا تتبني الغاية من اهلجوم الذي قام به هجوماً فكرياً  تُكَ لِمَ لَتْ كَ عَ ، وَ كَ رُ أَمْ

ربام تطلب هجوماً عسكرياً إلبعاد الناس عن الضاللة والتيه.
).اتصف بالكدح ألنه أجهد  حَ فِيكَ دَ هُ بِامَ كَ عْ فَ ارْ مَّ فَ -  الكادح يف اهللا: (اللَّهُ

نفسه وأتعبها باستمرار من أجل تبليغ رسالته وإقامة دينه.
 َّأَد ، وَ تِكَ االَ سَ نْ رِ لَّغَ مِ هِ بِامَ بَ زِ مَّ اجْ وورد ت صفات أخر يف قوله : ((اللَّهُ
تِكَ  ئِكَ الَ نْ مَ داً مِ يْتَ أَحَ زَ ا جَ لَ مَ ، أَفْضَ بِيلِكَ دَ يفِ سَ اهَ جَ ، وَ بَادِكَ حَ لِعِ نَصَ ، وَ اتِكَ نْ آيَ مِ
ينَ  رِ الطَّاهِ يِّبِنيَ  الطَّ آلِهِ  ىلَ  عَ وَ يْهِ  لَ عَ مُ  الَ السَّ وَ  ، َ نيْ طَفَ املُْصْ لِنيَ  سَ املُْرْ بِيَائِكَ  نْ أَ وَ  ، بِنيَ رَّ املُْقَ

))(٨٨).وقد تضمن الصفات اآلتية:  هُ اتُ كَ رَ بَ َةُ اهللاَِّ وَ محْ رَ وَ
أعبائها؛  ).فهو مبلغ رساالت اهللا وحامل  تِكَ االَ سَ رِ نْ  مِ لَّغَ  الرسالة: (بَ - مبلغ 

ألنه خاتم األنبياء وسيدهم.
من  عليه  ما   أد أنهقد   فيه ).حتقق  اتِكَ آيَ نْ  مِ  َّأَد (وَ اآليات:  مؤدي   -

آيات اهللا وما تتضمنه.
التي  النصح واإلرشاد من أكثر صفاته  ).كان  بَادِكَ لِعِ حَ  نَصَ العباد: (وَ - ناصح 

. تتطلبها وظيفته الرسالية
الزمت وظيفته الرسالية وهذه صفة أخر.( بِيلِكَ دَ يفِ سَ اهَ جَ - املجاهد: (وَ

. فقد كان جماهداً يف سبيل اهللا بنفسه وأهله وماله
وكل واحدة من هذه اجلمل تصف سلوكاً عملياً يف حياته ويف سريته وتبليغه 

رسالته وبينت حجم املعاناة التي واجهها يف إعالء كلمة اهللا تبارك وتعاىل.
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ويمثل لفظ الفعل يف كل واحدة منها حمور الوصف يف تركيب اجلملة فمعلوم أن 
الفعل مسند إىل الفاعل يف اجلملة الفعلية، وإسناده له يشري إىل قيامه به أو اتصافه به.
ب - ما مل يكن هو الفاعل: قد تتضمن اجلمل والرتاكيب صفة لذات مل تكن أحد 
ركني اجلملة (املسند واملسند إليه)، وإنام هي مما تتعلق بأحدمها، وثمة جمموعة من 
تراكيب اجلمل الفعلية تضمنت صفات للنبي ص، مل يكنوسلّم هو الفاعل يف 

الرتكيب النحوي، لكنها تبني صفته وفضله، ومن تلك الصفات: 
 بِيِّهِ دٍ نَ مَّ حَ ليْنَا بِمُ نَّ عَ ي مَ ذِ دُ هللاَِِّ الَّ َمْ احلْ -  منة اهللا: يفهم ذلك من قوله ع ((وَ
(٨٩).فالصفة املفهومة من هذا الرتكيب أنه(( ةِ الِفَ ونِ السَّ رُ قُ يَةِ وَ الْ مِ املَْاضِ ُمَ دُونَ األْ

منة اهللا عىل األمة بل اخلليقة كلها.
الرسالة  املحمل   فهو رسالتك....))(٩٠)،  اهللا...((محلته  رسالة  حامل    -
واملؤدي هلا والناصح واملأمور بالنصح، (( وعرب عن تكليفه بالتحميل لتحقيق معنى 

الصعوبة املعتربة فيها))(٩١).
... يالً نْزِ يْهِ وَ آلِهِ تَ لَ اتُكَ عَ لَوَ دٍ صَ َمَّ بِيِّكَ حمُ ىلَ نَ تَهُ عَ لْ زَ ياً أَنْ حْ وَ      ويف قوله : ((وَ

ائِبِهِ  جَ عَ لْمَ  عِ تَهُ  َمْ أَهلْ وَ  ، الً ْمَ جمُ آلِهِ  وَ يْهِ  لَ عَ اهللاَُّ  ىلَّ  دٍ صَ َمَّ حمُ بِيِّكَ  نَ ىلَ  عَ تَهُ  لْ زَ أَنْ إِنَّكَ  مَّ  اللَّهُ
اً))(٩٢).وردت عدد من الصفات هي:  فَرسَّ هُ مُ لْمَ تَنَا عِ ثْ رَّ وَ ، وَ الً مَّ كَ مُ

آلِهِ  يْهِ وَ لَ اتُكَ عَ لَوَ دٍ صَ َمَّ بِيِّكَ حمُ ىلَ نَ تَهُ عَ لْ زَ ياً أَنْ حْ وَ ل إليه الوحي والقرآن: (وَ -  املنزَ
الً ). ْمَ آلِهِ جمُ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ دٍ صَ َمَّ بِيِّكَ حمُ ىلَ نَ تَهُ عَ لْ زَ مَّ إِنَّكَ أَنْ ...اللَّهُ يالً نْزِ تَ

).فقد أهلمه اهللا من علم  الً مَّ كَ ائِبِهِ مُ جَ لْمَ عَ تَهُ عِ َمْ أَهلْ -  امللَهم عجائب القرآن: (وَ
. القرآن وعجائبه ما مل يلهمه لغريه

اً).وقد جعل اهللا لنبيه ورثة  فَرسَّ هُ مُ لْمَ تَنَا عِ ثْ رَّ وَ -  املوروث علم تفسري القرآن: (وَ
حيملون علمه وعلم كتاب اهللا وهم أهل بيته صلوات اهللا عليهم، وهنا يريد اإلمام
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علم  مقدمها  ويف  يورث  ما  كل  يف  النبي  هذا  ورثة  هم  أهنم  لألمة  يوصل  أن   
القرآن وتفسريه، ومن كان األعلم بذلك  فهو األوىل باالتباع.

 ، آلِهِ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ صَ ، وَ تَنَا بِهِ يْ دَ امَ هَ ، كَ دٍ وَ آلِهِ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ ويف قوله : ((اللَّهُ
))(٩٣).ورد وصفان:  نَا بِهِ تَ ذْ تَنْقَ امَ اسْ كَ

االستنقاذ... وواسطة  اهلداية،  واسطة  فهوهنا  به:  ذ  واملستنقَ به  املهديّ   -
ويفهم من هذا أن اإلمام ع مل يرد نسبة اهلداية للنبي ص مبارشة وإنام جعله وسيلة 
فيها وهو ما يبني مد ارتباطه باهللا وانه ال استقاللية له وإنام هو وحي يوحى 

وانه واسطة اخللق والوسيلة إىل اهللا تعاىل.
ثانياً / الصفات املفهومة من اجلملة الطلبية (الدعاء): 

اشرتط النحاة يف اجلملة الواقعة نعتاً أن تكون مجلة خربية ال طلبية(٩٤)، لكن األمر 
خمتلف هنا بعد أن تبني أن الوصف املراد هنا أعم من النعت، وبعد أن ثبت إمكانية 
كون اجلملة أو الرتكيب النحوي والسيام الفعيل، يمكن أن يكون معرباً عن وصف 
مجلة  ومنها  أيضاً  الطلبية  اجلملة  من  الوصف  انتزاع  إمكانية  نفرتض  وهنا  ما(٩٥)، 
األمر اخلارجة لغرض الدعاء، فاألدعية التي تصدر من األئمة  واألمة بحق النبي
 ال ختلو من أحد أمرين، ومها: إما أهنا متحققة فعالً فيه ومطلوب الزيادة فيها 
له، ولرتبية األمة عليها وإلثابة املؤمنني جزاء دعائهم له .وإما أن تكون متحققة 
نبيه ورسوله إليهم، وعىل أي االعتبارين  استجابة لدعاء أولياء اهللا تعاىل بحق 
فهي تثب له صفة من الصفات.فدعاء األمة للنبي إنام هو ((من قبيل الدعاء بام 
وقع، امتثاالً ألمر اهللا تعاىل: {صلوا عليه وسلموا تسليام}، وإال فهوقد أعطاه اهللا 
من علو الدرجة وقرب املنزلة وعظيم الفضل واجلزاء ما ال يؤثر فيه دعاء داع وجد 
اإليامن ويستفيدوا  زيادة  به  لينالوا  الداعني  األمة  إىل  تعود  الدعاء  وفائدة  أو عدم، 
به الزلفى من اهللا تعاىل وحسن الثواب))(٩٦).أو أن ((غاية ذلك طلب زيادة كامله
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))(٩٧).وعىل أي االعتبارين فإن هذه املقاطع من الدعاء  وقربه من اهللا عزَّ وجلَّ
من  الشكل  هذا  إنَّ  القول  .ويمكن  ومنزلته  مقامه  وبيان   للنبي متثل وصفاً 
األكمل  اإلنسان  فهو   حممد بالنبيَّ  اختص  ممَّا  هو  الطلبية)  (باجلملة  التوصيف 
ى له به متحقق فعالً، وال يوجد أحد بدرجته ومنزلته حتى يتم له ذلك  وإن ما يُدعَ

إال من اصطفاهم اهللا من أنبيائه ورسله وأهل بيت نبيه عليهم، وهم دونه يف ذلك.
ويمكن بيان ما ورد من ذلك يف نصوص أدعية الصحيفة السجادية، ومنها قوله 
نَا  تَ ذْ تَنْقَ امَ اسْ ، كَ آلِهِ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ صَ ، وَ تَنَا بِهِ يْ دَ امَ هَ ، كَ آلِهِ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ : ((اللَّهُ
))(٩٨).وردت  يْكَ ةِ إِلَ اقَ فَ مَ الْ وْ يَ ةِ وَ يَامَ قِ مَ الْ وْ نَا يَ عُ لَ فَ ةً تَشْ الَ ، صَ آلِهِ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ صَ ، وَ بِهِ

هنا واحدة من أشهر صفاته ، وهي: 
- املصىل عليه: وال يكاد خيلو منه دعاء من أدعية الصحيفة السجادية، بل جتده 

يتكرر أكثر من مرة يف الدعاء الواحد.
تَّى  نَّتِكَ  حَ نْ جَ يَا مِ لْ عُ ةِ الْ جَ رَ حَ فِيكَ إِىلَ الدَّ دَ هُ بِامَ كَ عْ فَ ارْ مَّ فَ    ويف قوله : ((اللَّهُ
بِيٌّ  نَ الَ  وَ  ، بٌ رَّ قَ مُ لَكٌ  مَ يْكَ  دَ لَ هُ  يَ ازِ وَ يُ الَ  وَ  ، بَةٍ تَ رْ مَ أَ يفِ  افَ كَ يُ الَ  وَ  ، ةٍ لَ نْزِ مَ  يفِ  اوَ يُسَ الَ 
ا  هُ  يَ تَ دْ عَ ا وَ لَّ مَ ةِ أَجَ اعَ فَ نِ الشَّ سْ نْ حُ نِنيَ مِ مِ تِهِ املُْؤْ أُمَّ ينَ وَ رِ لِهِ الطَّاهِ هُ يفِ أَهْ فْ رِّ عَ .وَ لٌ سَ رْ مُ
لِ  ضْ فَ و الْ نَاتِ إِنَّكَ ذُ َسَ نَ احلْ ا مِ افِهَ عَ يِّئَاتِ بِأَضْ لَ السَّ بَدِّ ا مُ ، يَ لِ وْ قَ َ الْ ايفِ ا وَ ةِ، يَ دَ عِ افِذَ الْ نَ

))(٩٩).وردت جمموعة من الصفات هي:  ظِيمِ عَ الْ
يَا  لْ عُ ةِ الْ جَ رَ حَ فِيكَ إِىلَ الدَّ دَ هُ بِامَ كَ عْ فَ ارْ مَّ فَ -  صاحب الرفعة والدرجة العليا: (اللَّهُ
).فهذه الصفة متحققة هلم فعالً ومطلوب فيها الزيادة له، ومطلوب فيها  نَّتِكَ نْ جَ مِ

األجر ملن يدعو هبا.
 ، بَةٍ تَ رْ أَ يفِ مَ افَ كَ الَ يُ ، وَ ةٍ لَ نْزِ  يفِ مَ اوَ تَّى الَ يُسَ - فريد املنزلة  يف الرتبة والقرب: ( حَ
لٌ ).ويتضمن النص دعاء بأن يكون سَ رْ بِيٌّ مُ الَ نَ ، وَ بٌ رَّ قَ لَكٌ مُ يْكَ مَ دَ هُ لَ يَ ازِ وَ الَ يُ وَ

. يف منزلة خاصة من القرب واملرتبة، وهو متحقق له
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تِهِ  أُمَّ وَ ينَ  رِ الطَّاهِ لِهِ  أَهْ يفِ  هُ  فْ رِّ عَ (وَ وأمته:  أهله  يف  ف  واملعرَّ واملوعود  الشفيع   -
).ويلحظ هنا دعاء للنبي أن جيعله اهللا  هُ تَ دْ عَ ا وَ لَّ مَ ةِ أَجَ اعَ فَ نِ الشَّ سْ نْ حُ نِنيَ مِ مِ املُْؤْ
. يف مراتب مل جتعل لغريه فهناك صفات مل تثبت له فحسب وإنام نفيت عن غريه

لْ  قِّ ثَ ، وَ انَهُ هَ رْ ظِّمْ بُ عَ ، وَ نْيَانَهُ فْ بُ ِّ رشَ ، وَ دٍ َمَّ آلِ حمُ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ أما قوله : ((اللَّهُ
يِنَا  أَحْ تَهُ  وَ جَ رَ فَعْ دَ ارْ ، وَ هُ أَتِمَّ نُورَ ، وَ هُ هَ جْ يِّضْ وَ بَ ، وَ تَهُ يلَ سِ بْ وَ قَرِّ ، وَ تَهُ اعَ فَ بَّلْ شَ قَ تَ ، وَ انَهُ يزَ مِ
 ، تِهِ لِ طَاعَ نْ أَهْ نَا مِ لْ عَ اجْ ، وَ بِيلَهُ لُكْ بِنَا سَ اسْ ، وَ هُ اجَ نْهَ ذْ بِنَا مِ خُ تِهِ وَ لَّ ىلَ مِ نَا عَ فَّ وَ تَ ، وَ نَّتِهِ ىلَ سُ عَ
ةً  الَ ، صَ آلِهِ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ مَّ عَ لِّ اللَّهُ صَ هِ  وَ أْسِ نَا بِكَ قِ اسْ ، وَ هُ ضَ وْ نَا حَ دْ رِ أَوْ ، وَ تِهِ رَ مْ نَا يفِ زُ ْ رشُ احْ وَ
لٍ  فَضْ ، وَ ةٍ عَ اسِ َةٍ وَ محْ و رَ إِنَّكَ ذُ  ، تِكَ امَ رَ كَ لِكَ وَ فَضْ كَ وَ ِ ريْ نْ خَ لُ مِ أْمُ يَ ا  لَ مَ أَفْضَ َا  هُ هبِ بَلِّغُ تُ

))(١٠٠)، فتضمن الصفات اآلتية:  تِكَ االَ سَ نْ رِ لَّغَ مِ هِ بِامَ بَ زِ مَّ اجْ .اللَّهُ يمٍ رِ كَ
).فقد رشف اهللا بنيانه وهو  هُ نْيَانَ فْ بُ ِّ رشَ ف بنيانه: (وَ - رشيف البنيان، املرشَّ

بنيان اإلسالم دين اهللا ورسالة أنبيائه.
بالغة   حجته ).فكانت  هُ انَ هَ رْ بُ ظِّمْ  عَ (وَ برهانه:  املعظَّم  الربهان،  عظيم    -

ودليله قاطعاً، وقد حتقق العظمة يف ذلك.
ميزان  أثقل   حسناته ).وميزان  هُ انَ يزَ مِ لْ  قِّ ثَ (وَ ميزانه:  املثقَّل  امليزان،  ثقيل   -

وهذا متحقق له  ومطلوب الزيادة فيه وطلوب حتققه ملن يدعو به.
).وهل هناك شفاعة مقبولة قبل شفاعته؟  تَهُ اعَ فَ بَّلْ شَ قَ تَ - مقبول الشفاعة: (وَ

والشفاعة أمر متحقق له فهو شفيع ألمته ولكل اخللق.
).وهذا مما حتقق له فهو األقرب وسيلة. تَهُ يلَ سِ بْ وَ قَرِّ ب الوسيلة: (وَ - مقرَّ

).وهو صاحب الوجه األبيض  هُ هَ جْ يِّضْ وَ بَ - أبيض الوجه، املبيَّض وجهه: (وَ
. بنور اإليامن وبنور اهللا وبام قدمه من خري للبرشية

).وذلك متحقق بانتشاره دينه يف قلوب  هُ أَتِمَّ نُورَ - تام النور، املتمم نوره: (وَ
العاملني.
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تَهُ  ).فهو صاحب الدرجة الرفيعة  جَ رَ فَعْ دَ ارْ - رفيع الدرجة، املرفوعة درجته: (وَ
واألرفع ومطلوب له املزيد منها.

).وقد رحم اهللا خلقه بأن جعلهم يأخذون  هُ اجَ نْهَ ذْ بِنَا مِ - املأخوذ بمنهاجه: (خُ
. بمنهاج صفيه ونبيه

من  سبيلهاملعصومون  سلك  ).وقد  بِيلَهُ سَ بِنَا  لُكْ  اسْ (وَ سبيله:  املسلوك   -
ذريته ومن تبعه وتبعهم بإحسان.

).والدعاء بأن يكون اإلنسان وارداً حوض  هُ ضَ وْ نَا حَ دْ رِ أَوْ - املورود حوضه: (وَ
رسول اهللا دليل عىل حتققه وأن الناس عىل حوضه وبذلك يثبت الوصف له.

).وهذا الوصف متحقق وثابت له يوم القيامة. هِ أْسِ نَا بِكَ قِ اسْ - الساقي بكأسه: (وَ
).وهذا مما حتقق ويتحقق له  تِكَ االَ سَ نْ رِ لَّغَ مِ هِ بِامَ بَ زِ مَّ اجْ - املجاز بام بلغ: (اللَّهُ

صلوات اهللا عليه يف أن جيازيه اهللا عىل محله أعباء الرسالة ومتاعبها.
تَعَ  يْهِ أَمْ لَ مْ عَ حَّ ، وَ تَرَ اتِكَ كَ رَ يْهِ أَتَمَّ بَ لَ كْ عَ ارِ ، وَ بَ اتِكَ لَوَ لَ صَ    ويف قوله : ((أَفْضَ

))(١٠١).وردت صفتان:  َاتِكَ محَ رَ
).فهو املبارك وصاحب الربكة واملتبارك  اتِكَ كَ رَ يْهِ أَتَمَّ بَ لَ كْ عَ ارِ بَ - املبارك عليه: (وَ

. به واملبارك عليه
).وهو الرمحة للعاملني. َاتِكَ محَ تَعَ رَ يْهِ أَمْ لَ مْ عَ حَّ - املرتحم عليه: (وتَرَ

فالصالة عىل النبي والدعاء له متحققة من اهللا تبارك وتعاىل إما ألنه مستحق 
أراد    أنه  إىل  يلمح  فيه....وهنا  أوليائه  دعاء  اهللا  باستجابة  متحققة  أهنا  وأما  هلا 
أن يصف جده النبي هبذه الصفات بأسلوب إنشائي (الطلب/ الدعاء) لبيان تلك 
الصفات لألمة ولتعليمهم أدب الدعاء للنبي ، وليفتح له نافذة التأمل يف بنيان 
النبي وبرهانه وميزانه وشفاعته ووسيلته، وما املقصود بكل واحد منها ؟ وكيف لنا 

أن نتهدي هبديه؟ ونحو ذلك.
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اخلامتة: 
وبعد هذه الوقفات بني اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين السجاد  وجده 

املصطفى حممد توصل البحث إىل ما يأيت: 
لت صفات النبي يف الصحيفة السجادية تارة بالصيغ الرصفية وأكثرها  ١ - تشكّ
التي فعلها ماضٍ هي السائدة  الفعلية  املشتقات، وتارة برتكيب نحوي كانت اجلملة 
عليه تليها اجلملة الدعائية.فورد كثري من الصفات من خالل الرتكيب النحوي، ففي 
عدد من اجلمل الفعلية تبني عدد من صفاته وأفعاله التي حتكي صفاته .وفضالً 
األمر  مجلة  الطلبية  اجلملة  من   النبي صفات  انتزاع  من  البحث  متكن  ذلك  عن 
ى  يُدعَ اخلارجة للدعاء.وهو ممَّا اختص بالنبيَّ حممد فهو اإلنسان األكمل وإن ما 
له به متحقق فعالً، وال يوجد أحد بدرجته ومنزلته حتى يتم له ذلك إال من اصطفاهم 

اهللا من أنبيائه ورسله وأهل بيت نبيه عليهم السالم، وهم دونه يف ذلك.
٢– كانت صفات النبي يف الصحيفة السجادية تدور مدار بيان صفاته ووظيفته 
وتوضيح ما خفي من شأنه ومدحه بام هو أهل له، فإن الناس لو عرفوه التبعوه، 
؛ ألهنم  البيتبه  ، وبيان معرفة أهل  النبي  وهي دروس لألمة عن حياة 
خاصته وأعرف الناس به وهم األوىل به، والسيام أن اإلمام عيل بن احلسني السجاد 
 بعد مقتل أبيه احلسني  قد انتهج أسلوب الدعاء يف تبليغه وتوعيته األمة بعد أن 
رَ األمويون لألمة أنَّ اإلمام احلسني وأهل بيته –حاشاهم- خارجون عن دين  وَّ صَ
اهللا تعاىل ورشيعة حممد ، فيأيت بيان هذه الصفات يف أثناءاألدعية  لتبني معرفتهم 

. وااللتزام برشيعته بالنبي وأهنم ذريته وأوىل الناس بقيادة األمة بعده
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القرآن  ما يف  متوافقة مع  السجادية  الصحيفة  النبي يف  ٣ - جاءت صفات 
الكريم من صفاته ، فجاء بعضها كام يف القرآن الكريم وجاء بعضها بمضامني 
منسجمة مع القرآن الكريم، وتنوعت يف أغراضها مع تركيز عىل الصفات التي تبني 

. البعد الرسايل يف شخصيته
– يلحظ أن أكثر الصفات املفردة جاء معها متعلق، فمنها ما كانت يف تركيب  ٤
إضايف ومنها ما كانت متعلقة بجار وجمرور، ويمكن أن يفهم من ذلك أن اإلمام أراد 
الوصف وأراد بيان سبب الوصف وكأنه جييب عن أسئلة متوقعة فأراد تبيني جهات 

. جتليات صفاته
 ، – وردت أكثر صفاته يف الصحيفة السجادية يف سياق خيصصها به  ٥
وورد بعضها بداللة تضمنية تشمله مع غريه، فوردت صفات لألنبياء وهو سيدهم 

وصفات ألهل بيته وهو أبوهم ولعباد اهللا وهو أعبدهم.
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هوامش البحث:
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٣) نقد الشعر: ١١٨. 
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احلدود النحوية: ٩٠، وترصيف األسامء: ٨٤، وعمدة الرصف: ٨٣، وأبنية الرصف يف كتاب 

سيبويه: ١٧٩. 
٩) أوضح املسالك: ٣/ ٢١٦، ومعاين األبنية: ٤٦. 

١٠) الداللة اإلحيائية يف الصيغة اإلفرادية: ١٨٦. 
١١) ينظر: ليس يف كالم العرب: ١٢٩، وينظر الداللة الرصفية يف الصحيفة السجادية: ١٣٤. 

١٢) الصحيفة السجادية: ٢٥. 
١٣) لسان العرب، (قود): ٣/ ٣٧٠. 

١٤) رياض السالكني: ٤٦٠/١. 
١٥) الصحيفة السجادية: ٤٠. 

١٦) رياض السالكني: ٢١٠/٢-٢١١. 
ينظر معجم القراءات القرآنية: ١٢٨/٥.  (١٧

١٨) الصحيفة السجادية: ٤٠. 
١٩) رياض السالكني: ٤٨٤. 

علم  يف  املفصل  املعجم   ،١٨٥ سيبويه:  كتاب  يف  الرصف  أبنية   ،١١٠  /١ الكتاب:  ينظر   (٢٠
الرصف: ٢٩٤، وموسوعة النحو والرصف واإلعراب: ٤٤٢، والرصف الكايف: ١٣٥. 

٢١) ينظر النحو الوايف: ٣/ ٢٥٧، وأبنية الرصف يف كتاب سيبويه: ١٨٥، والداللة الرصفية يف 
الصحيفة السجادية: ١٤٧. 

٢٢) الصحيفة السجادية: ١٩٨. 
و١٩٢،  و١٦٧،  و١٦١،  و١١٥،  و١٠١،  و٦٨،  و٤٢،   ،٣٢ السجادية:  الصحيفة  ينظر:   (٢٣



٧٣

م.د.محيد يوسف إبراهيم 

و٢٠٤، و٢٠٦، و٢٢٣، و٢٢٩. 
٢٤) ينظر: املفصل: ٢٩٣، ورشح الريض عىل  الكافية: ٣/ ٤٣١، والتعريفات: ١١٠، ورشح 

احلدود النحوية: ٩٢، وأبنية الرصف يف كتاب سيبويه: ١٨٩. 
٢٥) ينظر: النحو الوايف: ٢٨١/٣، والزمن يف النحو العريب: ٣١٨، والداللة الرصفية يف الصحيفة 

السجادية: ١٥٤. 
٢٦) الصحيفة السجادية: ٣٩. 

٢٧) رياض السالكني: ٤٥٥/١. 
٢٨) رياض السالكني: ٤٥٥/١. 
٢٩) رياض السالكني: ٤٥٦/١. 
٣٠) الصحيفة السجادية: ١٥٨. 

٣١) الصحيفة السجادية: ٢٥. 
٣٢) الصحيفة السجادية: ١٢٥. 

٣٣) الصحيفة السجادية: ١٥٧، و١٦١، و١٦٢ و١٧٩. 
٣٤) الصحيفة السجادية: ٤٠، وينظر: ٢٢٩. 

٣٥) الصحيفة السجادية: ٤٢. 
٣٦) رياض السالكني: ٢٩١/٢. 

٣٧) الصحيفة السجادية: ١٠١، و١١٥، و ١٦١. 
٣٨) الصحيفة السجادية: ١٥٨. 

٣٩) الصحيفة السجادية: ٣٩. 
٤٠) لسان العرب، (أمم): ٢٢/١٢. 

٤١) رياض السالكني: ٤٥٧/١. 
٤٢) ينظر: شذور الذهب: ٥٠٨، ورشح احلدود النحوية: ٩٢، وأبنية الرصف يف كتاب سيبويه: 

١٩٣، و النحو الوايف: ٢٧١/٣. 
٤٣) ينظر: رشح الريض عىل الكافية: ٤٤٧/٣، واملقرب: ٤٩٨، وترصيف األسامء: ٨٨، وأبنية 

الرصف يف كتاب سيبويه: ١٩٣. 
٤٤) معاين األبنية: ٥٩. 

٤٥) ينظر: ترصيف األسامء: ٨٨، والزمن يف النحو العريب: ٣١٠، والداللة الرصفية يف الصحيفة 
السجادية: ١٦٥. 
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السالكني:  رياض  ينظر:  االسم،  هبذا  وتسميته  وصفه  يف  العلامء  آراء  عرض  من  للمزيد   (٤٦
٤٢٧/١-٤٣٠

٤٧) الصحيفة السجادية: ١٨٩، وينظر: ٢٢٩. 
٤٨) رياض السالكني: ٣٥٩/٦. 

٤٩) الصحيفة السجادية: ١٨٩، وينظر: ٢٢٩. 
٥٠) العني، (جنب). 

٥١) رياض السالكني: ٣٥٩/٦. 
٥٢) لسان العرب، صفا: ٤٦٢/١٤. 

٥٣) رياض السالكني: ٣٥٩/٦. 
٥٤) ينظر رشح الريض عىل الكافية: ٤٤٧/٣، والتعريفات: ٢١، ورشح احلدود النحوية: ٩٣، 

وترصيف األسامء: ١١٣، وأبنية الرصف يف كتاب سيبويه: ١٩٥. 
٥٥) ينظر: اخلصائص: ٢١١/١، واملفصل: ٢٩٨ و ٢٤٢، والرصف الكايف: ١٥٦. 

الوايف:  والنحو   ،٤٥٧ – ٤٥٦/٣ الكافية:  عىل  الريض  ورشح   ،٤٣٤ الصاحبي:  ينظر:   (٥٦
     ٤٠٦/٣

٥٧) الصحيفة السجادية: ١٨١
٥٨) ينظر: التعريفات: ٢١، وأبنية الرصف يف كتاب سيبويه: ١٩٩، والرصف الكايف: ١٨٣. 

٥٩) الصحيفة السجادية: ٣٩. 
٦٠) رياض السالكني: ٤٦٠/١-٤٦١. 

٦١) الصحيفة السجادية: ٢٦. 
٦٢) الصحيفة السجادية: ٤٢. 
٦٣) الصحيفة السجادية ٧٥. 

٦٤)  اخلصائص: ١٩٢/٣. 
٦٥) رشح املفصل: ٣/ ٥٠. 

٦٦) الصحيفة السجادية: ٤٢. 
٦٧) ينظر: أبنية الرصف يف كتاب سيبويه: ١٤٦, والنحو الوايف: ١٨٦/٣, والرصف الكايف: ١١٠. 

٦٨) ينظر: ترصيف األسامء: ٧٨, والنحو الوايف: ١٨٦/٣. 
٦٩) ينظر: معاين القرآن: ١٣٧/٣. 

٧٠) ينظر: ترصيف األسامء: ٧٨. 
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٧١)ينظر: الرصف الكايف: ١١٠، والداللة الرصفية يف الصحيفة السجادية: ١٣٠. 
٧٢) الصحيفة السجادية: ٢١٤. 

٧٣) رياض السالكني: ٢٩٢/٧. 
جملة  (بحث)  اجلواري  الستار  عبد  د.أمحد  العريب،  النحو  قضايا  يف   أخر نظرة  الوصف،   (٧٤

املجمع العلمي العراقي جملد ٢٥ سنة ١٩٨٤، ص: ٤٢. 
٧٥) ملمح الوصف بالفعل يف الرتكيب النحوي (بحث)، د.فاخر هاشم اليارسي، جملة آداب 

الرصة، ع٥٢ لسنة ٢٠١٠، ص: ٦١. 
٧٦) ينظر: ملمح الوصف بالفعل يف الرتكيب النحوي (بحث)، د.فاخر هاشم اليارسي، جملة 

آداب الرصة، ع٥٢ لسنة ٢٠١٠، ص: ٦٢ -٦٤. 
٧٧) ينظر رشح الريض عىل الكافية: ٢٩٨/٢، والنحو الوايف: ٤٧٢/٣، ومعاين النحو ١٦٦/٣. 

٧٨) الصحيفة السجادية: ٣٩-٤٠
٧٩) رياض السالكني: ٤٦٢. 
٨٠) رياض السالكني: ٤٦٢. 

٨١) لسان العرب، (كشف): ٣٠٠/٩. 
٨٢) الصحاح يف اللغة، (محى): ١٤٩/١. 

٨٣) ينظر: الصحاح يف اللغة (قيص): ٨٢/٢. 
٨٤) لسان العرب، (دنو): ٢٧١/١٤. 
٨٥) لسان العرب، (دأب): ٣٦٨/١. 
٨٦) لسان العرب، (تب): ٢٢٦/١. 

٨٧) الصحاح يف اللغة، (هند): ٢٣٤/٢. 
٨٨) الصحيفة السجادية: ١٦٢. 

٨٩) الصحيفة السجادية: ٢٥. 
٩٠) الصحيفة السجادية: ٤٢. 

٩١) رياض السالكني: ٢/ ٢٩٣. 
٩٢) الصحيفة السجادية: ١٥٧، و١٥٨. 

٩٣) الصحيفة السجادية: ١٢٨. 
٩٤) ينظر رشح الريض عىل الكافية: ٢٩٩/٢، والنحو الوايف: ٤٧٣/٣، ومعاين النحو ١٦٦/٣. 
٩٥) ينظر: الوصف، نظرة أخر يف قضايا النحو العريب، د.أمحد عبد الستار اجلواري (بحث) 
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جملة املجمع العلمي العراقي جملد ٢٥ سنة ١٩٨٤، ص: ٤٢.وملمح الوصف بالفعل يف الرتكيب 
النحوي (بحث)، د.فاخر هاشم اليارسي، جملة آداب الرصة، ع٥٢ لسنة ٢٠١٠، ص: ٦١. 

٩٦) رياض السالكني: ٤٩٤-٤٩٥. 
٩٧) رياض السالكني: ٤٩٥. 

٩٨) الصحيفة السجادية: ١٢٨. 
٩٩) الصحيفة السجادية: ٣٩-٤٠

١٠٠) الصحيفة السجادية: ١٦١-١٦٢. 
١٠١) الصحيفة السجادية: ١٨٩، وينظر: ٢٢٩.
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قائمة املصادر واملراجع:
احلديثي، خدجية. ٢٠٠٣.  أبنية الرصف .١

لبنان.  مكتبة  بريوت:  سيبويه.  كتاب  يف 
نارشون ط١.

١٣٩٩هـ .٢ الدين.  حميي  حممد  احلميد،  عبد 
بن  الدين  مجال  املسالك:  أوضح  ١٩٧٩م.  ـ 
بريوت:  حتقيق.  (٧٦١هـ)  األنصاري  هشام 

دار اجليل. ط ٥ .
يف .٣ التحقيق   .١٣٨٥ حسن.  املصطفوي، 

األصل  عن  يبحث  الكريم:  القرآن  كلامت 
الواحد يف كل كلمة وتطوره وتطبيقه عىل خمتلف 
طهران:   تعاىل.  اهللا  كلامت  يف  االستعامل  موارد 

مركز نرش آثار العالمة املصطفوي. ط ١.
ترصيف .٤   .١٩٥٥ حممد.  الطنطاوي، 

األسامء. القاهرة: مطبعة وادي امللوك. ط ٥. 
بن .٥ عيل  الرشيف  السيد  اجلرجاين، 

التعريفات.  م.   ٢٠٠٣ ـ  حممد(٨١٦هـ) 
بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. ط ١.

عثامن(٣٩٢هـ). .٦ الفتح  أبو  جني،  بن 
عبد  د.  حتقيق:  اخلصائص:  ٢٠٠٢م. 
الكتب  احلميد أمحد هنداوي. بريوت: دار 

العلمية. ط ٢.
اإلحيائية .٧ الداللة   .٢٠٠٣ صفية.  مطهري، 

منشورات  من  دمشق:  اإلفرادية.   الصيغة  يف 
إحتاد الكتاب العرب.

الداللة .٨ ٢٠٠٩م.  يوسف.  محيد  إبراهيم، 
(رسالة   : السجادية  الصحيفة  يف  الرصفية 
 / اآلداب  كلية   / قار  ذي  جامعة  ماجستري) 

قسم اللغة العربية.

املدين .٩ احلسيني  خان  عيل  الشريازي، 
السالكني  رياض  ١٤٢٥ه.  (١١٢٠هـ). 
حتقيق:  الساجدين:  سيد  صحيفة  رشح  يف 
السيد حمسن احلسيني األميني. طهران: ط ٤. 

مؤسسة النرش اإلسالمي.
األنصاري، عبد اهللا مجال الدين بن هشام .١٠

الذهب يف معرفة  (٧٦١هـ). ١٩٨٤م. شذور 
الدقر. سوريا  الغني  عبد  العرب حتقيق:  كالم 

ط ١. الرشكة املتحدة للتوزيع ـ   
الفاكهي، عبد اهللا بن أمحد بن عيل (٩٧٢هـ) .١١

.د . ت.  رشح احلدود النحوية: دراسة وحتقيق: 
زكي فهمي اآللويس. بغداد. بيت احلكمة.

احلسن .١٢ بن  حممد  الدين  ريض  اإلسرتابادي، 
الرضـــي (٦٨٦هـ). ١٣٨٤هـ . رشح الريض عىل 
عمر.  حسن  يوسف  وتعليق:  تصحيح  الكافية: 
طهران: مؤسسة الصادق للطباعة والنرش. ط ٢. 

فارس .١٣ بن  أمحد  احلسني  أبو  زكريــا،  بن 
اللغة  فقه  يف  الصاحبي:  ت.  د.  (٣٩٥هـ). 
أمحد  السيد  حتقيق:  كالمها:  يف  العرب  وسنن 

صقر. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.
اجلوهري .١٤ محاد  بن  إسامعيل  اجلوهري، 

اللغة  تاج  الصحاح،  ت.  د.  (٤٠٠هـ). 
الغفور  عبد  حتقيق:أمحد   : العربية  وصحاح 

عطار. بريوت: دار العلم للماليني.
الصحيفة .١٥ ١٩٩٩م.   عيل.  أنصاريان، 

السجادية الكاملة: مع الدليل املوضوعي واملعجم 
دمشق:  وتنسيق.  حتقيق  والفهارس.  اللغوي 

سفارة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية. ط ١.
عبد الغني، أيمن أمني. ٢٠٠١م.  الرصف .١٦
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رشدي  الراجحي،  عبده  مراجعة:  الكايف.  
إبراهيم  إبراهيم  سحلول،  عيل  حممد  طعيمة، 

بركات. بريوت : دار الكتب العلمية. ط١.
الرصف. .١٧ عمدة  ت.  د.  كمـال.  إبراهيـم، 

والنرش، جامعة  للطباعـة  الكتب  دار  املوصل: 
املوصل. ط١. 

بن .١٨ اخلليل  الرمحن  عبد  أبو  الفراهيدي، 
:مهدي  حتقيق  العني:  د.ت.   أمحد (١٧٥هـ). 
بغداد:  السامرائي.  إبراهيم  املخزومي، 
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية 

العراقية. دار الرشيد.
السيد(٦٦٤هـ). ١٩٨٩م.  .١٩ طاووس،  ابن 

فتح األبواب: حتقيق: حامد اخلفاف. بريوت: 
مؤسسة آل البيت، دار اإلحياء للرتاث. ط١.

عثامن .٢٠ بن  عمرو  برش  أبو  سيبويه  قنرب  بن 
ورشح:  حتقيق  الكتاب:  ١٩٨٢م.  (١٨٠هـ). 
مكتبة  القاهرة:  هارون.  حممد  السالم  عبد 

اخلانجي. ط ١ .
منظور .٢١ بن  مكرم  بن  حممد  املرصي، 

العرب.  لسان  ت.   د.  (٧١١هـ).  األفريقي 
بريوت: دار صادر. ط١.

(٣٧٠هـ). .٢٢ أمحد  بن  احلسني  خالويه،  بن 
أمحد  حتقيق:  العرب:  كالم  يف  ليس  ١٩٧٩م. 

عبد الغفور عطار. مكة املكرمة. ط ٢ ، 
الفراء، أبو زكريا حييى بن زياد (٢٠٧هـ). .٢٣

يوسف  أمحد  حتقيق:  القرآن:  معاين  ت.  د. 
نجايت، حممد عيل النجار. بريوت: دار الرسور.

٢٠٠٧م. .٢٤ صالح.  فاضل  السامرائي، 
الرتاث  إحياء  دار  بريوت:  النحو.  معاين 

العريب، مؤسسة التاريخ. ط ١.
عمر، أمحد خمتار، مكرم، عبد العال سامل. .٢٥

١٩٩١م.  معجم القراءات القرآنية: مع مقدمة 
أسوه  انتشارات  القراء،  وأشهر  القراءات  يف 
اخلريية.  والشؤون  االوقاف  ملنظمة  التابعة 

إيران مطبعة أمري. ط١ .
عمر .٢٦ بن  حممود  القاسم  أبو  الزخمرشي، 

صنعة  يف  املفصل  ١٩٩٣م.  (٥٣٨هـ). 
بريوت:  بوملحم.  عيل  حتقيق:  اإلعراب: 

مكتبة اهلالل. ط ١.
املؤمن(٦٦٩هـ). .٢٧ بن  عيل  عصفور،  ابن 

الستار  عبد  أمحد  حتقيق:  املقرب:  ١٩٨٦م. 
مطبعة  بغداد:  اجلبوري.  اهللا  عبد  اجلواري، 

العاين. ط ١. 
الوصف .٢٨ ملمح  هاشم.  فاخر  اليارسي، 

آداب  جملة  النحوي،  الرتكيب  يف  بالفعل 
البرصة، عدد (٥٢) لسنة ٢٠١٠ .

موسوعة .٢٩ ١٤٢٥ه.   بديع.  أميل  يعقوب، 
النحو والرصف واإلعراب. طهران: انتشارات 

االستقالل. ط ١.
الوايف. .٣٠ النحو  ١٤٢٦هـ.   عباس.  حسن، 

طهران: انتشارات نارص خرسو. ط ٨.
(٩١١هـ). .٣١ الدين  جالل  السيوطي، 

١٤١٨هـ. مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع: 
حتقيق: أمحد شمس الدين. بريوت: دار الكتب 

العلمية. ط ١.
اجلواري، أمحد عبد الستار. الوصف: نظرة .٣٢

املجمع  جملة  العريب.  النحو  قضايا  يف   أخر
العلمي العراقي. جملد ٢٥.  سنة ١٩٨٤. 


