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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ

ا من كنوز الحكمة والمعرفة وفصل الخطاب،    يُعدّ خطاب اإلمام الهاديكنزً
ن من ناصية اللغة وتركيز  كذلك فقد أفصح الخطاب لإلمام الهادي  عن تمكُّ
أهل  أئمة  به  عرف  الذي  اإليجاز  أسلوب  خالل  من  للداللة  دقيق  وتكثيف  كبير 
محمد  بن  علي  اإلمام  ((أدعية  بـ  الموسوم  البحث  مادة  زت  ركّ لذلك   ،البيت
اللفظي  المستويين  في  أسلوبية  دراسة  القصيرة،  وكلماته  السالم  عليهما  الهادي 
التكرار  فيه  وتناولت  اللفظي:   المستو المستويين:  دراسة  على   (( والتنغيمي 
والتضاد،  االشتقاقي،  والجناس  لي،  مَ الجُ والتكرار  اللفظي،  التكرار  ويشمل 
ا المستو الصوتي فقد بحثت فيه جرس األلفاظ، والتكرار الصوتي،  والتناص، أمّ

والسجع، والجناس. 

 المستو اللفظي،   المستو  ، الهادي  اإلمام  أدعية  المفتاحية:  الكلمات 
الصوتي، التضاد. 
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Abstract: 
The speech of Imam Al-Hadi, peace be upon him, is considered a 

treasure of wisdom, knowledge and the outstanding of speech. As 
a matter of fact, the Imam Al-Hadi, peace be upon him, manifests 
mastery of the language, great focus and careful consideration of 
semantics through the method of brevity with which the imams of 
Ahalalbayt, peace be upon them, were known. The research ,the 
supplications of Imam Ali bin Muhammad al-Hadi, peace be upon 
them , is a stylistic study on the verbal and tonality levels and focuses 
on two levels: the verbal level: it deals with repetition and includes 
verbal repetitions, sentence repetitions, etymology, antonyms, and 
intertextuality. The phonetic level has researched the timbre of 
words, vocal repetition, assonance, and alliteration. 

keywords: The supplications of Imam al-Hadi, peace be upon 
him, the verbal level, the phonetic level, the contrast. 
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املقدمة: 
ا للحكمة وفصل اخلطاب، ومن قرأ ما أُثر من أدعيتهم  يُعدّ مأثور أهل البيت كنزً

الكريمة تفيض عيناه من الدمع خشية هللا ؛ ملا فيها من صدق الكلمة  وعذوبة  اللفظ وحسن 

ا لصدورها عن  ا وتأثريً املخاطبة وجودة السبك، لذا فهي من أمجل األدعية وأكثرها خشوعً

قلوب عرفت اهللا معرفة حقيقية وخشعت من هيبته، وانطلقت من فطرة سليمة وسليقة 

 عربية قرشية وال ريب فهم سليلو رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله من ال ينطق عن اهلو

إن هو إال هو وحي يوحى، من هو أفصح العرب بيد أنه من قريش، وأوالد أمري املؤمنني 

ا ؛ ليسري عليه من أراد أن يصل إىل  طَّ  للبالغة هنجً اإلمام عيل  فارس الفصاحة ومن خَ

األلباب بأمجل األلفاظ وأرشق العبارات، وأعذب املعاين . 

وال خيفى أنّ من سار من األئمة عىل هنج أجداده يف أدعيته اإلمام عيل اهلادي (ع)١. 

فأدعيته امتداد ألدعية أجداده  ابتداءً من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله، فأمري املؤمنني

اإلمام  أبيه  اىل  األئمة  وبقية    اد  السجَّ فاإلمام  السالم،  احلسنني عليهام  فاإلمامني   ،

 فكلٌّ ناجى ربَّه وأجاد واشتهرت مناجاة أمري املؤمنني املنظومة والنثرية  حممد اجلواد 

واشتهر اإلمام

١)  هو اإلمام عيل اهلادي  فرعٌ زاكٍ من شجرة النبوة وغصنٌ مرشقٌ من دوحة اإلمامة، والدهُ  اإلمام حممد بن عيل 
 باقر رشيف القريش: ١]، ولد  البيت،  ، [ينظر: موسوعة سرية أهل  الرضا  اجلواد بن اإلمام عيل بن موسى 

باملدينة املنورة خامس عرش ذي احلجة، أو ثاين رجب، سنة مائتني واثنتي عرشة، أمهُ السيدة سامنة، وكان  شديد  
ا عيل بن حممد اهلادي  فقد اجتمعت فيه خصال اإلمامة، وتكامل فضله وعلمه  الورع قال القطب الراوندي: وأمّ
وخصاله اخلرية، وكانت أخالقه كلّها خارقة للعادة كأخالق آبائه وأبنائه ، وكان بالليل مقبالً عىل القبلة ال يفرت 

ساعة، ينظر: األنوار البهية يف تواريخ احلجج اإلهلية: ٨/٢. 
ة حترجه يف الدين، وهو أفضل    وقد أورد العلامء يف حقه: إنَّ الناس مل يروا يف عرصه مثله يف عبادته وتقواه وشدّ
، وأحسنهم  ا، وألينهم لسانًا، وأعبدهم هللا، وأطيبهم رسيرةً أهل زمانه، وأعلمهم، وأمجعهم للفضائل، وأكرمهم كفً
ا فلم يرتك نافلة من النوافل إالَّ أتى هبا. . . . . )) ينظر: موسوعة سرية أهل البيت: ٣١ / ٥٥ ــ٥٦، وقد تويف  أخالقً
مسموماً بسامراء يوم االثنني ثالث شهر رجب سنة مائتني وأربع ومخسني، وعمره الرشيف اثنتان وأربعون سنة، ، 

ودفن حيث مضجعه اآلن يف سامراء ـ العراق. 
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قوة  عن  املعربة  األدعية  ورقة  املناجاة  بعذوبة  املميّزة  السجادية  بصحيفته  السجاد 
اإليامن وشدة االرتباط باخلالق العظيم. 

وإن قصار كلامت اإلمام عيل اهلادي . متوج باحلكمة البالغة واملوعظة احلسنة 
حتى صار قسم منها أمثاالً سائرةً ؛ لذا جتلّت الرغبة  يف تناول جوانب من أدعيته 
الرشيفة وقصار كلامته لتكون مادةً لبحثي املوسوم بـ ((أدعية اإلمام عيل بن حممد 
 (( والتنغيمي  اللفظي  املستويني  يف  أسلوبية  دراسة  القصرية،  وكلامته    اهلادي 
عسى أن أوفق فيه يف كشف النقاب عن روائع ما حتمله أساليب اإلمام عيل اهلادي 
ا لقول أمري   مصداقً البيت  التي اختصّ هبا أهل  الرائقة  املعاين  الرشيقة من   
املؤمنني اإلمام عيل : (( أال وإنّا أهل بيت من علم اهللا علمنا، وبحكم اهللا حكمنا، 

ومن قول صادق سمعنا وإن تقتفوا آثارنا هتتدوا ببصائرنا. . ))(١)
ا املنهج الذي اتبعته فهو املنهج األسلويب الذي ناد به عبد القاهر اجلرجاين    أمّ
كالم  هو  إنّام  أديبّ  قول  أيّ  أن  من  منطلق  فهو  املحدثون  وأوضحه  (ت٤٧١هـ) 
ينتمي إىل اللغة، ولكنّه يتميّز بخصائص يمكن حتديدها تدخل يف حدود الفن، فهو 
بمنزلة  هي  مفردات  من  ويتكون  الوضعية،  اللغة  لقوانني  خيضع  لغة  كونه  بحكم 
الدوال عىل معان جزئية تكتسب داللتها وبالغتها عند دخوهلا يف عالقات تركيبية 
مع األلفاظ األخر حتكمها قوانني املعرفة ولكنها ال حترص العالقات الفعلية التي 
ث اجلرجاين عن  اللغة التي ال حرص هلا، وحتدَّ يمكن أن يقيمها املتكلم بني ألفاظ 
فيها بني كالم وكالم عىل أساس اخلصائص  يميّز  إذ  النظم  ذلك من خالل نظرية 

الفنية واألدبية، وليس عىل أساس الصحة اللغوية أو النحوية. 
  لذا قام البحثُ عىل مبحثني: املبحث األول: املستو اللفظي: وتناولت فيه  

يل، واجلناس االشتقاقي. • التكرار ويشمل التكرار اللفظي، والتكرار اجلُمَ
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التضاد •
التناص•

املبحث الثاين: املستو الصويت: وبحثتُ فيه 
جرس األلفاظ •
التكرار الصويت •
السجع •
اجلناس•

ومل أتناول هذه الفنون كام تناوهلا القدماء بتفريعات ال جدو منها بل حاولت 
مجعها واالقتصار عىل أظهرها. 

 .ار عند أهل البيت لِم القِصَ توطئة: أمهية الدعاء والكَ
من أوفر نعم اهللا علينا الدعاء فلقد جعله اهللا مفتاح الباب بينه وبني عباده، وأجاز 
بأنّه  ف  يعرّ إذ  بالعطاء،  ويعودُ  بالرجاء  يرحلُ  فهو  ويناجوه،  معه  يتكلموا  أن  هلم 
بهم أن يدعوه ويسألوه، حتى  السؤال الذي أمر اهللا عباده به يف كتابه وأذن هلم ورغّ
أنّه عدّ تركهم له غفلة عن حرضة ربوبيته، ووعدهم باالستجابة وأوعد املتكربين 
ينَ } (٢) تَدِ ِبُّ املُْعْ يَةً إِنَّهُ الَ حيُ فْ خُ ا وَ عً ُّ مْ تَرضَ بَّكُ وا رَ عُ فقال تعاىل يف حمكم كتابه { ادْ
الِ  َصَ اآلْ وِّ وَ دُ غُ لِ بِالْ وْ قَ نَ الْ رِ مِ َهْ دُونَ اجلْ ةً وَ يفَ خِ ا وَ عً ُّ كَ تَرضَ سِ بَّكَ يفِ نَفْ رْ رَ كُ اذْ و {وَ
العباد  إىل رهبم لتسموَ  سة يتقرب هبا  }(٣) وهو وسيلة مقدّ افِلِنيَ غَ الْ نَ  مِ نْ  تَكُ الَ  وَ
مْ  كُ بْ لَ تَجِ وينِ أَسْ عُ مُ ادْ بُّكُ الَ رَ قَ بذلك أرواحهم إىل مدارج الكامل، قال تعاىل: { وَ
ا  إِذَ {وَ وقال:   (٤)  { ينَ  رِ اخِ دَ نَّمَ  هَ جَ لُونَ  خُ يَدْ سَ بَادَيتِ  عِ نْ  عَ ونَ  ُ ربِ تَكْ سْ يَ ينَ  ذِ الَّ إِنَّ 
نُوا  مِ يُؤْ لْ يبُوا يلِ وَ تَجِ يَسْ لْ انِ فَ عَ ا دَ اعِ إِذَ ةَ الدَّ وَ عْ يبُ دَ يبٌ أُجِ رِ إِينِّ قَ نِّي فَ بَادِي عَ أَلَكَ عِ سَ
تُمْ  بْ ذَّ دْ كَ قَ مْ فَ كُ اؤُ عَ الَ دُ وْ يبِّ لَ مْ رَ بَأُ بِكُ عْ ا يَ }(٥) وقال أيضا: { قُلْ مَ ونَ دُ شُ رْ مْ يَ لَّهُ عَ يبِ لَ

ا }(٦).  امً ونُ لِزَ فَ يَكُ وْ فَسَ
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للعبد  اهللا  أذن  فإذا  الدعاء،  العبادة  أفضل   )) أن    اهللا  رسول  عن  ورد  وقد 
بالدعاء فتح له باب الرمحة))(٧) وقال أيضا: (( الدعاءُ مخُّ العبادةِ ))(٨)  وقال 
أيضا: (( الدعاءُ سالحُ املؤمن وعامدُ الدين ))(٩)، وحثَّ عليه أئمة أهل البيت
وا به أبناءهم، فمن وصايا أمري املؤمنني البنه احلسن - عليهام السالم -  صَ ، وأوْ
ل  ، وتكفَّ قال: (( اعلم أنَّ الذي بيده خزائنُ ملكوتِ الدنيا واآلخرة قد أَذِنَ لدعائكَ
كَ أن تسأله فيعطيك، وتسرتمحه لريمحَك، ومل جيعل بينك وبينه من  رَ إلجابتك، وأمَ
حيجبك عنه، ومل يلجئك إىل من يشفع لك إليه. . ثم جعل يف يدك مفاتيح خزائنه 
بام أذن فيه من مسألته - فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته، واستمطرت 
أخرت  وربام  النِّيَّة  رِ  دْ قَ عىل  العطيَّة  فإنَّ  إجابته،  إبطاء  يقنطنَّك  فال  رمحته،  شآبيب 

عنك اإلجابة، ليكون ذلك أعظم ألجر السائل، وأجزل لعطاء اآلمل. . . )) (١٠)
أقرب حاالت  والذكر  الدعاء  أنَّ حال  العلامء  قه  الدعاء كام حقّ أفضلية  ه  ووجّ
عنه  لكنّهم  الوريد  حبل  من  إليهم  أقرب  هو  كان  وإن  الربوبية  حرضة  إىل  العبيد 
 ساهون وبالدعاء والذكر يرتفع احلجاب بني الداعي ورب األرباب، ولذلك تر
آناء  فإنّه رو لكلّ آن من  بالدعاء فوق عنايته بكلّ يشء، وهبذا  الشارع  أنَّ عناية 
أدعيةً  العمر  أو  السنني  أو  الشهور  أو  األسابيع  أيام  من  يوم  ولكلّ  والنهار  الليل 
خاصة، ولذا شملت كلّ حالة من حاالت اإلنسان يف حياته الدنيوية أو األخروية، 
دَ الستجابة  فقد حدَّ املعاملية، كذلك  أو  العبادية  أو  كافة  العادية  أعامله  وما ختصُّ 
الدعاء وتأثريه رشائط وآدابًا ال تصل فائدته إىل اإلنسان وال حتصل له نورانية القلب 
إلينا  اآلداب، ووصل  تلك  تلك  بمراعاة  إالَّ  الدعاء  املطلوب من  النفس  وهتذيب 
النبي  عرص  لدن  من  العناية  هذه  بدء  كان  وقد  واآلداب،  الوظائف  هذه  من  كثري 

 .(١١) (وبعده وصوالً إىل  األئمة
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ن من ناصية اللغة وتركيز كبري وتكثيف دقيق  ا الكلامت القصرية فتدلّ عىل متكُّ أمّ
للداللة من خالل أسلوب اإلجياز الذي عرف به أئمة أهل البيت  ملا ((يف اإلجياز 
واألبصار  القلوب  عىل  مطالعته  وتسهل  األفكار  عىل  تدبره  خيف  ممّا  واالختصار 
ويعدل به عن اإلمالل واإلحضار ويسلك به حجة التسهيل واليسار ))(١٢) يقول أبو 
الربيع املرصي وملا كان بعض من أقوال األئمة سائراً يف الناس مرس املثل فينطبق 
عليها ما قيل يف  األمثال الواردة نثرا بأهنا كلامت خمترصة تورد للداللة عىل أمور كلية 
مبسوطة، وليس ىف كالم العرب أوجز منها، وملا كانت األمثال كالرموز واإلشارة 

التي يلوح هبا عىل املعاين تلوحيًا صارت من أوجز الكالم وأكثره اختصارا(١٣). 
يف  فريدة  شخصية  عن  يفصح  وكالمه  ؛    اهلادي  اإلمام  باإلجياز  واشتهر 
إبداء  من  اً  دّ بُ جتد  فلم  اد  هَّ والزُّ واألدباء  العلامء  من  عارصها  من  أهبرت  عرصها 
ا حلقة يف سلسلة األئمة  التي تدلّ فعالً عىل أهنَّ إعجاهبا وانبهارها هبذه الشخصية 
اهلداة املهديني الذين هيَّأهم اهللا تعاىل ليكونوا سفن نجاة من ركبها نجا ومن ختلف 

عنها هلك، وهبذا يكون إمتاما للحجة عىل اخللق. 
املبحث األول ـــ  املستو اللفظي: 

أمهية  األلـفـاظ: 
من  بأنواع  املشحونة  ألفاظه  وانتقى  كبرياً  اهتامماً  باأللفاظ  اهلادي  اإلمام  اهتم 
باملزيد من الوعي لتعرب عن طريقته اخلاصة يف ارتباطه  زة  املعزّ الرموز والدالالت 
بخالقه - سبحانه وتعاىل- ولذيذ مناجاته له  والتعامل مع اخللق ونظرته  للحياة 

الدنيا  الزائلة وإعامره آخرته بحسن عبادته وأدائه رسالته ونصيحته للخلق،  
واملالحظ عىل ألفاظ اإلمام يف أدعيته  انتظامها يف نوعني من السياقات: 
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السياق األول: تربز فيه مشاعره العميقة يف حب اهللا الذي شغله عن حب الناس 
مجيعاً

واختصّ  بالربوبية  د  تفرَّ الذي  العظيم  للخالق  الواصفة  املقاطع  يف  جتىلّ  ما  وهذا 
العدد، ويا رجائي واملعتمد، ويا كهفي  : ((أيا عديت عند  بالوحدانية. كقول اإلمام 
والسند، ويا واحد يا أحد، ويا قل هو اهللا أحد، أسالك اللهم بحق من خلقته من خلقك، 
ومل جتعل يف خلقك مثلهم أحدا، صلِّ عىل مجاعتهم، وافعل يب كيت وكيت ") (١٧) يتّضح 
من الدعاء ذلك احلب العظيم هللا تعاىل واالعتامد الكامل عليه ويتّضح من خالله مجال 
األلفاظ وجودة انتقائها وحسن جرسها مع إدخاهلا يف فنون صوتية كاجلناس والسجع ــ 
وسأتناول ذلك يف مواضعه ـــ ممّا شحن النص بطاقات داللية وتنغيميمة  دلت عىل تلك 

 : العناية وذلك االنتقاء. وقوله
 ((يا كبري كل كبري! يا من ال رشيك له وال وزير! يا خالق الشمس والقمر املنري! 
يا عصمة اخلائف املستجري! يا مطلق املكبل االسري! يا رازق الطفل الصغري! يا جابر 
العظم الكسري! ياراحم الشيخ الكبري! يا نور النور! يا مدبر األمور! يا باعث من يف 
القبور! يا شايف الصدور! يا جاعل الظل واحلرور! يا عاملا بذات الصدور! يا منزل 
الكتاب والنور والفرقان والزبور))(١٨) فابتدأ ببيان عظمة اهللا تعاىل  من خالل قوله 
سالم اهللا عليه ((يا كبري كل كبري! يا من ال رشيك له وال وزير! يا خالق الشمس 
يا  املستجري،  اخلائف  عصمة  يا   )) بقوله:  إليه  اخللق  حاجة  بنيَّ  ثم  املنري،  والقمر 
مطلق املكبل األسري يا رازق الطفل الصغري، يا جابر العظم الكسري، يا راحم الشيخ 
الكبري)) فام من صنف من الناس واخللق أمجعني إال وهو يف حاجة إىل هذا اخلالق 
ا ممّا خلق وهو اللطيف اخلبري. ثم  ا ممّن خلق وال جنسً العظيم الذي ال ينسى واحدً
بنيّ نعم اهللا تعاىل التي ال حتىص من خالل األوصاف الدعائية يف ))  يا نور النور! يا 
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مدبر األمور! يا باعث من يف القبور! يا شايف الصدور! يا جاعل الظل واحلرور! يا 
عاملا بذات الصدور! يا منزل الكتاب والنور والفرقان والزبور. . ))(١٩) فكلّ كلمة 
ز  ا يف السياقات بام يربّ يف النص انتقاها اإلمام ووضعها يف املوضع املناسب متدرجً
ا هذه األلفاظ يف تراكيب وأساليب أبرزت قدرته  عظمة  اخلالق وجاللة قدره واضعً
نه من ناصية اللغة واستعامالهتا. لذا ثمة رضورة لبيان هذه األساليب  البالغية ومتكّ

بالتفصيل يف مواطنها من البحث. 
 : السياق الثاين: تربز فيه آيات التأدب يف خطاب اهللا تعاىل وبيان عظمته كقوله
ة وهي مني سمع وطاعة، وهبا أرجو املفازة  يوم  (( أشهد والشهادة يل رفعة وعدّ
ا عبدك  احلرسة والندامة، أنك أنت اهللا ال إله إال أنت، وحدك ال رشيك لك، وأن حممدً
و رسولك صلواتك عليه وآله، وأنّه قد بلّغ عنك وأدّ ما كان واجبًا عليه لك ))(٢٠)
من هذا النص يتّضح أدب اإلمام يف مناجاة خالقه من خالل قوله ( أشهد ) 
وبيان ماهية هذه الشهادة من خالل استعامله اجلمل احلالية يف  ( والشهادة يل رفعة 
وعدة وهي مني سمع وطاعة وهبا أرجو املفازة  يوم احلرسة والندامة )، فإذا علمنا 
أنَّ إدخال األلفاظ يف هذا النوع من الرتكيب هو من أفضل ما يبنيّ وصف احلاالت 
التي يراد إبرازها وإيضاحها اتّضحت قدرة اإلمام عىل اختيار األلفاظ وتوظيفها 

إلصابة أدق املعاين. 
التكرار وهو أنواع•

التكرار اللفظي: وهو إعادة لفظ بعينه ليعطي فائدتني: أوالمها: معنوية وداللية 
العكس حيث  أو  السياق  أثرها يف  املكررة وتظهر  اللفظة  الذي محلته  املعنى  ق  تعمِّ
معينة  أصوات  ترتدد  التكرار  طريق  فعن  صوتية   :واألخر فيها،  السياق  يؤثر 

ق املعنى ويسهم يف جتسيده. (٢١) فيساعد ذلك عىل خلق جو لغوي يعمّ



١٧٣

أ.د. عهود عبد الواحد العكيلي

والتكرار أنواع وأظهر أنواعه: تكرار كلمة، أو ضمري أو مجلة وهو بشتى أنواعه 
واجتامعية  ونفسية  فنية  ألغراض  العبارة  تلتزمه  اإليقاع  من  ا  خاصً ا  نوعً دث  حيُ
ال يشغله  ودينية، ويف أدعية اإلمام يكثر تكرار الكلامت يف مثل قوله: ((يا من 
م حركة وال  شغل عن شغل، يا من ال يتغري من حال إىل حال، يا من ال حيتاج إىل جتشُّ
رت الكلامت: (( شغل، وحال،  انتقال، يا من ال يشغله شأن عن شأن ))(٢٢) فقد تكرّ
وشأن )) لتؤدي الفائدة الداللية تأكيد اإلحاطة فاهللا تعاىل ال يشغله وال يتغري منه 
إىل حال آخر وهو حميط بأمور العباد فال يشغله شأن أحدهم عن اآلخر فكلّها حمط 
من  الصوتية  الفائدة  التكرار  هذا   ّأد كام  العبادة،  استحق  ولذلك  عنايته سبحانه 
خالل ترديد أصوات هذه الكلامت زيادة عىل اشرتاكها مع كلامت أخر يف األصل 
ر  الذي اشتقت منه مثل ( يشغله ) التي اشرتكت مع (شغل ) يف االشتقاق، وتكرّ
د  هذا الفعل املضارع ( يشغله ) مرةً أخر يف ( يا من يشغله شأن عن شأن) ممّا أكّ

داللة اإلحاطة اإلهلية وزاد يف قيمة النص التنغيمية. 
 ، وَ دائِمٌ ال يَسهوُ ن هُ بحانَ مَ ا من اجلملة قوله: ((سُ ومن تكراره  ما كان جزءً
وادٌ  وَ جَ ن هُ بحانَ مَ ، سُ رٌ فتقِ نيٌ ال يَ وَ غَ بحانَ من هُ لهو، سُ وَ قائِمٌ ال يَ ن هُ بحانَ مَ سُ
 ، يَضعَفُ ال  ديدٌ  شَ وَ  هُ ن  مَ بحانَ  سُ  ، يَضعَفُ ال  قَويٌ  وَ  هُ ن  مَ بحانَ  سُ  ، يَبخلُ ال 
يُّومُ ال  القَ احلَيُّ  بحانَ  سُ  ، تُ يَموُ الّذي ال  بحانَ  سُ  ، فلُ غْ يَ قيبٌ ال  رَ وَ  هُ ن  مَ بحانَ  سُ
. ))(٢٣) فموضوع  يكَ لَكَ دكَ ال رشَ حَ بحانَكَ ال إلهَ إالّ أنتَ وَ ، سُ نَةٌ وال نَومٌ هُ سِ ذُ تَأخُ
التسبيح استدعى تكرار قوله: (( سبحان من هو )) مع تغيري صفة اخلالق كلّ 
وَ دائِمٌ ال  مرة، واملالحظ أنّ اإلمام  زاوج بني هذا التكرار وأسلوب التضاد يف هُ
ديدٌ  ، وشَ ، وقَويٌ ال يَضعَفُ وادٌ ال يَبخلُ ، وجَ رٌ فتقِ نيٌ ال يَ لهو، وغَ ، وقائِمٌ ال يَ يَسهوُ
فلُ ؛ لتتحد األساليب الرتكيبية والسياقية  يف خدمة الداللة  غْ قيبٌ ال يَ ، ورَ ال يَضعَفُ

وإبراز تسبيح يليق بمقام اخلالق سبحانه. 
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اجلناس االشتقاقي 
التكرار الذي ال تورد فيه الكلامت نفسها وإنّام ما اشتقّ منها أو    وهو نوعٌ من 
ما اشرتكت معه يف جذر لغوي واحد من دون اختالف يف املعنى وهو ما عرف يف 
بـ (جتنيس الترصيف واالشتقاق ) ويكون باالتفاق يف املادة  البالغة هبذا االسم أو 
وخيتلف البناء"(٢٤)، ومنه ( الرتديد ) قال عنه ابن أيب األصبع: "أن يعلِّق املتكلم لفظة 
من الكالم بمعنى ثم يرددها بعينها ويعلقها بمعنى آخر". (٢٥)، وقد أشار املحدثون 
ا  ا متميّزً إىل أثره الداليل قال الدكتور حممد عبد املطلب: (( ويكاد الرتديد يأخذ طابعً
يف قدرته عىل ترتيب الداللة والنمو هبا تدرجييا يف نسق أسلويب يعتمد عىل التكرار 
اللفظي ))(٢٦). فمن الرتديدقول اإلمام : ((من هيده اهللا فقد اهتد)) (٢٧)، فالرتديد 
يف ( هيده واهتد ) فهذا النوع من التكرار أورده اإلمام لريكز يف دعائه عىل أمهية 
تْهُ فقد رمحه اهللا تعاىل وانتشلهُ من الضاللة والرد، وممّا  لَ اهلداية اإلهلية التي منْ شمِ
ورد من هذا النوع يف كلامت اإلمام القصرية قوله: (( رش من الرش جالبه ، وأهول من 
فقد ورد اجلناس االشتقاقي يف ( رش والرش، وأهول واهلول )  اهلول راكبه ))(٢٨)  . 
ا  للتنفري من صورتني ال تليقان هبيبة املؤمن: صورة الرش؛ ألن جالب الرش أكثر خطرً
ا،  من الرش نفسه، وصورة ركوب األخطار ؛ ألنّ املؤمن كيِّس فطن ال جيازف متبطرً

فأراد اإلمام أن يبنيّ أنَّ راكب األخطار واألهوال خياف أكثر من اهلول نفسه. 
ا  إن تقارب موضعي االستعاملني أمدّ النص بإحياء داليل وتنغيمي  كبريين نظرً

لقرص النص وإجيازه  وتكثيف املعنى . 
وقد يأيت اجلناس االشتقاقي للداللة عىل كامل صفات اهللا تعاىل من خالل استعامل 
صيغة (أفعل التفضيل ) يف مثل قوله : (( يا أسمع السامعني ويا أبرص الناظرين، 
ويا أرسع احلاسبني، ويا أرحم الرامحني، ويا أحكم احلاكمني ))(٢٩) فكان اجلناس 
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االشتقاقي يف ( أسمع السامعني، و أرحم الرامحني، و أحكم احلاكمني ) للداللة أن 
ا  اهللا تعاىل هو األسمع واألبرص واألرحم واألحكم  فمن كانت هذه صفاته كان حقً

عىل املخلوقات عبادته. 
التضاد: أنساق التقابل والتخالف 

ا يف خلق الداللة وإنتاجها املؤدي إىل  ا بارزً   إنّ امللمح االشاري للغة يؤثر تأثريً
به إىل الفهم وتربزه يف صورة مجالية تؤثر يف املتلقي  خلق صورة للخطاب األديب تقرِّ
وحدات  رصد  إىل  يعود  وإنتاجها  الداللة  ورصد  املبدع،  هبا  انفعل  التي  بالدرجة 
إىل  يعود  واحد   مستو يف  ذلك  كل  وجتميع  عالقاهتا،  شبكة  رصد  مع  تعبريية 

السطح أوال ثم يمتد إىل الذهن ثانية. (٣٠) 
بالواقع (٣١)  نتيجة لتحليل عالقاهتا واتصاهلا  التي ختلق دالالهتا  واألنساق هي 
خالل  من  ا  مجيعً   اهلادي  عيل  األمام  أدعية  ختلّلت  ا  أنساقً ثمة  أنّ  وجدتُ  وقد 

عالقات التضاد لذلك كان التقابل أبرز ملمح أسلويب فيها. 
ا يف إثراء الداللة ويف رفد الصورة بمصدر مهم من مصادرها،  إن للتضاد أثراً كبريً
يقول الدكتور عناد غزوان (رمحه اهللا تعاىل): عن األديب عندما جيمع بني عواطفه 
ومشاعره يف احلب واحلياة ومشاعره وعواطفه يف املوت والفناء (( إنّام يوظف حسه 
األدبية بحرية  الفكرة  فيه  تتحرك  ا  قً فنيًا خالّ تُعدّ عمالً  أدبية  الطباق يف صورة  هبذا 
وعفوية وقوة. مثل تلك الفكرة قائمة عىل قوة ارتباط وتفاعل تينك العاطفتني وذينك 
الشعورين احلب والبقاء واملوت والفناء، ومن تقابلهام وجها لوجه واندماجهام بفكرة 

واحدة يتكون مصدر الصورة الشعرية))(٣٢) ويتّضح ذلك من خالل: 
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التقابل املعجمي املركب: 
دة وذلك إلبراز صفات حالني  ويكون فيها التقابل مجليًا وقد يستغرق مجالً متعدّ
وانعكاسها  منهام  كل  صفات  إبراز  خالل  من  الضدية  عالقتهام  وبيان  متقابلني، 
عىل اآلخر املقابل له كقول اإلمام عليه: (( إن اهللا جعل الدنيا دار بلو واآلخرة 
الدنيا   الدنيا لثواب اآلخرة سببا وثواب اآلخرة من بلو  دار عقبى وجعل بلو

عوضا. ))(٣٣)
املتشعبة  العالقة  ليوضح  واآلخرة  الدنيا  بني  هذا  قوله  يف  اإلماميوازن  إنّ 
أوالً  وصفهام  ا  مً مقدِّ الصاحلة  باألعامل  اآلخرة  إىل  الدخول  جواز  الدنيا  وأن  بينهام 
ب فيها فالعاقبة إليها  ر منها، واآلخرة (دار عقبى) ؛ لريغِّ فاألوىل (دار بلو ) ؛ لينفِّ
والبقاء مستديم فيها، ثم أحسن  الربط بينهام من خالل التضاد أيضا يف قوله (( 
ا. )) وجعل بلو الدنيا لثواب اآلخرة سببًا وثواب اآلخرة من بلو الدنيا عوضً

الدنيا   التضاد باجلمل سبيالً إىل ذلك فقابل بني (( وجعل بلو املقابلة أي  جاعالً 
ا. ))ليكون ذلك  لثواب اآلخرة سببًا )) و (( وثواب اآلخرة من بلو الدنيا عوضً
ا للصرب عىل بالء الدنيا ففيه اخلري العميم املفيض لرضا اهللا تعاىل وجمازاته عباده  دافعً
ا هلم  بجعل البلو سببًا لدخوهلم اجلنة، وبمقابل ذلك جعل ثواب اآلخرة تعويضً
األنسب  األسلوب  هذا   فكان  تعاىل  هللا  قربة  واحتساهبم  الباليا  عىل  صربهم  عىل 
بإيرادمها  ليبنيِّ حالتني متقابلتني ال تتضحان إال  باملعنى  التعبري و اإلحاطة  لشمول 

ا لتكشف إحدامها صورة األخر من خالل هذا االرتباط املتضاد معً
فيه  وقال: . (( إنّ الظّامل احلامل يكاد أن يعفى عىل ظلمه بحلمه  . وإنّ املحقَّ السّ
ه بسفهه ))(٣٤)   لقد بنيَّ اإلمام  حالني متضادتني من خالل  يكاد أن يطفئ نور حقِّ
املقابلة بني عبارة ((إنّ الظّامل احلامل   يكاد   أن يعفى عىل  ظلمه  بحلمه)) وعبارة (( 
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ه بســـفهه ))إذ حثَّ يف إحدامها عىل صفة  فيه يكاد  أن يطفئ نور حــقِّ وإنّ املحقَّ السّ
ر يف األخر من صفة  احللم التي قد تشفع للظامل حتى يعفوَ اهللا عن ظلمه حللمه، ونفَّ
السفه التي قد تطفئ نور حق املحق املتصف هبا فكانت املقابلة بالتضاد وسيلةً مثىل 
لذلك فكل كلمة قابلت األخر لتكون العبارة متوازنة صوتيًا متقابلة فنيا لينعكس 

ذلك عىل انثيال دالالهتا راسمة صورة معربة عن اختالف النمطني املشار إليهام. 
التضاد بالطباق املتتابع

يظهر هذا النوع من التضاد يف أدعية اإلمام  عند ذكره صفات اخلالق العظيم   
التي تكون بتضادها مشرية إىل شمول قدرته وعظيم صفاته الدالة عىل ربوبيته، كقوله 
وختذل  وتفقر  وتغني  وتضع  وترفع  ومتنع  وتعطي  وترزق  دائامً  تعطي  وأنك   ))  :
تقبض  تعلم وال جتور وال تظلم وأنك  وتنرص وتعفو وترحم وتصفح وتتجاوز عام 
(٣٥)((  .  . متوت.  ال  حي  وأنت  ومتيت  وحتيي  وتعيد  وتبدئ  وتثبت  ومتحو  وتبسط 
فهذه الصفات املتضادة املتتابعة ال جتتمع إالَّ يف اخلالق العظيم الذي تتصف أسامؤه 
احلسنى بالتضاد فتتقابل عىل أساسها صفاته اإلهلية العظيمة التي جتلَّت يف هذا الدعاء 
يف (وتعطي ومتنع ) و( ترفع وتضع ) و( تغني وتفقر) و(ختذل وتنرص) و( أنك تقبض 
وتبسط ) و(متحو وتثبت) و(تبدئ وتعيد ) و(حتيي ومتيت ) ومن خالل ذلك تتضح 

دالئل القدرة الدالة عل كامل اهللا تعاىل ونقص عبيده. 
ا من خالل أسلوب آخر كالتكرار لريفد النص  وقد يبدو التضاد باملقابلة مرسومً
مل  (( من  القصرية:  كلامته   إحد   يف  اإلمام  قول  رائعة كام يف  بإحياءات داللية 
للتنبيه عىل أمهية التدبري فللمنع مواطن  حيسن أن يمنعَ مل حيسن أن يعطيَ ))(٣٦)  . 

وللعطاء أخر فمن مل حيسن األوىل مل حيسن األخر فظهرت املقابلة بني:
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(( من مل حيسن أن يمنعَ / و مل حيسن أن يعطيَ )) مع تكرار الكلامت ( مل حيسن 
أن )التي أثارت السمع بتكرارها وأوحى التضاد بسلبية عدم التدبري فاملتصف 

هبا ال حيسن شيئًا. 
التَّناص

حلَّتها  بغري  األديب  النصّ  أثناء  يف  ِتَربزُ  جديدة  ألفاظاً  املأثورة  املعاين  إكساء  هو 
حاً يف نتاجات األدباء  األوىل مع بقاء املعنى األصيل وزيادة؛ ويتمثل هذا املفهوم واضِ
يف  ظهرت  التي  واأللفاظ  والصور  املعاين  أخذوا  حني  العصور  مرّ  عىل  والبلغاء 
اآلثار الفنية واألدبية التي سبقتهم ومزجوها بِثقافاهتم وأخيلتهم وقرائحهم ؛ لتظهر 
بأشكال جديدة يف نصوصهم اإلبداعية. ويتمثل مفهوم (التناص) أيضاً يف الدراسات 
اد والبالغيون إليه ووضعوه حتت عنوانات  املتوافرة قديامً عىل موضوعه؛ إذ أشار النقّ
تلفة ال تبعدُ يف مضموهنا عام هو شائعٌ اآلن بني املُحدثني؛ منها ما أورده أبو هالل  خمُ
نُ األخذ وحلِّ  سْ ى فصلني منه بـ (حُ العسكري (ت٣٩٥هـ) يف الباب السادس؛ إذ سمّ
مهم  املنظوم)" قال: (( ليس ألحد من أصناف القائلني غنى عن تناول املعاين ممن تقدّ
من  ألفاظاً  يكسوها  أن  أخذوها  إذا  عليهم  ولكن  من سبقهم،  قوالب  والصبّ عىل 
عندهم ويربزوها يف معارض من تأليفهم ويوردوها يف غري حليتها األوىل ومعرضها، 
فإذا فعلوا ذلك فهم أحق هبا ممن سبق إليها ))(٣٧). ومنهم من أسامه باالقتباس القرآين 
إذا كان املبدع قد أفاد من النص القرآين الكريم، وهناك أنواع من التناص مع الكالم 
ا وسأشري إىل أنواع التناص عند اإلمام عيل اهلادي  البرشي سواء أكان شعرا أم كان نثرً

 .يف إفادته من كالم اهللا تعاىل أو من كالم أجداده األئمة األطهار 
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االقتباس القرآين
ازي،  ث عنه العلامء، كالرّ عرف مصطلح االقتباس القرآين يف النقد العريب وحتدّ
إذ يقول يف تعريفه: "هو أن تدرج كلمة من القرآن أو آية منه يف الكالم تزييناً لنظامه 
ما  (ت٧٢٥هـ)  واحللبي  (ت٦١٠هـ)(٣٩)   زي  املطرّ أعاد  وقد  لشأنه"(٣٨)   وتفخيامً 
القرآن  ن  يضمَّ أنْ   " فقال:  احلديث يف ضمنه،  أدخل  احللبي  أنّ  الرازي، غري  قاله 

واحلديث وال ينبّه عليه للعلم به"(٤٠)
ومن أهم منابع أدعية األئمة األطهار   القرآن الكريم وال ريب فهو كالم اهللا 
لت من  الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، كتاب أحكمت آياته ثم فصِّ
  كلّها،  لدن حكيم خبري ؛لذا  ختللت االقتباسات القرآنية أدعية اإلمام اهلادي 
اخلالق وذكر  أدعيته والسيام يف حال متجيد  القرآين يف سياق  النص  يوظف  حيث 
صفاته الكريمة وأسامئه احلسنى فيفيد من اآليات الكريمة التي ذكرت هذه الصفات 
اإلهلية وتلك األسامء الكريمة فتكون كاجلواهر التي ترصع تاج كالمه الرشيف بام 
يلبسها حلَّة اجلامل والتأثري، ففي قوله )): يا من رمحته واسعة))(٤١)، نلحظ اقتباسه 
َتِي  محْ رَ {وَ سبحانه:  وقوله   ،(٤٢){ ةٍ عَ اسِ وَ َةٍ  محْ رَ و  ذُ مْ  بُّكُ رَ {فقل  تعاىل:  قوله  من 
}(٤٣) ويتبعه يف اسرتسال دعائه: يا غياث املستغيثني! {يا جميب  ءٍ ْ لَّ يشَ تْ كُ عَ سِ وَ
ا  إِذَ طَرَّ  املُْضْ ِيبُ  جيُ نْ  مَ {أَمْ  تعاىل  قوله  استيحاء  ويتضح   (٤٤){ املضطرين  دعوة 
تتبع  فاإلجابة  اإلمام  دعاء  يف  واضحا  الرتتيب  وكان   (٤٥){ وءَ السُّ فُ  شِ يَكْ وَ اهُ  عَ دَ
االستغاثة، ويتابع اإلمام تعداد صفات اهللا تعاىل (( يا من هو باملنظر األعىل، وخلقه 
باملنزل األدنى! يا رب األرواح الفانية! يا رب األجساد البالية يا أبرص الناظرين  يا 
أسمع السامعني، يا أرسع احلاسبني (يا أحكم احلاكمني! يا أرحم الرامحني يا واهب 
وتثبت   ومتحو  وتبسط  تقبض  وأنك   .  . العزة  رب  يا   ،األسار مطلق  يا  العطايا 
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وتبدئ وتعيد  وحتيي ومتيت وأنت حي ال متوت، احلمد هللا العامل بام هو كائن من 
 ،قبل أن يدين له من خلقه دائن فاطر الساموات واألرض، من هيده اهللا فقد اهتد
 ،وسلك الطريقة املثىل، وغنم الغنيمة العظمى، ومن يضلل اهللا فقد حار عن اهلد

(٤٦) (( . . . ،إىل الرد وهو
هُ  ىلَ }(٤٧) و{ أَالَ لَ َعْ ُفُقِ األْ وَ بِاألْ هُ ويتضح التأثر باآليات الكريمة اآلتية: {وَ
نيَ }(٤٩) َاكِمِ مُ احلْ كَ أَنْتَ أَحْ َقُّ وَ كَ احلْ دَ عْ {إِنَّ وَ بِنيَ }(٤٨) وَ َاسِ عُ احلْ َ وَ أَرسْ هُ مُ وَ ُكْ احلْ
. . }(٥١) و{اهللا  رُ دِ قْ يَ اءُ وَ قَ ملَِنْ يَشَ زْ طُ الرِّ بْسُ { اهللا يَ (٥٠){ ِنيَ امحِ مُ الرَّ حَ أَنْتَ أَرْ {وَ
لِيمٌ }(٥٢) وقوله تعاىل:  ءٍ عَ ْ لِّ يشَ هُ إِنَّ اهللا بِكُ رُ لَ دِ قْ يَ بَادِهِ وَ نْ عِ اءُ مِ قَ ملَِنْ يَشَ زْ طُ الرِّ بْسُ يَ
هُ  نْدَ عِ ثْبِتُ وَ يُ اءُ وَ ا يَشَ و اهللا مَ حُ مْ }(٥٣) و{ يَ ونَ عُ جَ يْهِ تُرْ إِلَ طُ وَ بْسُ يَ بِضُ وَ قْ يَ اهللا  {وَ
بِامَ  اهللا  وَ يتُ  مِ يُ وَ يِي  ْ حيُ اهللا  {وَ و   (٥٥){ يدُ عِ يُ وَ ئُ  بْدِ يُ وَ  هُ هُ  و{إِنَّ  (٥٤){ كِتَابِ  الْ أُمُّ 
(٥٦ ){ . وتُ ي الَ يَمُ َيِّ الَّذِ ىلَ احلْ لْ عَ كَّ تَوَ } (آل عمران١٥٦)، و{وَ ريٌ لُونَ بَصِ مَ تَعْ
رُ  غَ أَصْ الَ  وَ ضِ  َرْ األْ يفِ  الَ  وَ اتِ  وَ امَ السَّ يفِ  ةٍ  رَّ ذَ الُ  ثْقَ مِ نْهُ  عَ بُ  زُ عْ يَ الَ  يْبِ  غَ الْ  ِ املِ و{عَ
وَ  هُ وَ ضِ  َرْ األْ وَ اتِ  وَ امَ السَّ {فَاطِرِ  و   (٥٧){ بِنيٍ  مُ كِتَابٍ  يفِ  إِالَّ   ُ ربَ أَكْ الَ  وَ لِكَ  ذَ نْ  مِ
لِيًّا  وَ هُ  لَ ِدَ  لَنْ جتَ فَ لِلْ  يُضْ نْ  مَ وَ تَدِ  املُْهْ وَ  هُ فَ اهللا  ْدِ  هيَ نْ  }(٥٨) و{مَ  .  . مُ طْعَ يُ الَ  وَ طْعِمُ  يُ
لَنْ  لِلِ اهللا فَ نْ يُضْ مَ )(٦٠) و ( وَ ونَ فُ امَّ يَصِ ةِ عَ زَّ عِ بِّ الْ بِّكَ رَ انَ رَ بْحَ ا }(٥٩) و {سُ دً شِ رْ مُ
}(٦٢)، ثم يصيلَّ ويسلم عىل  ادٍ نْ هَ هُ مِ امَ لَ لِلِ اهللا فَ نْ يُضْ مَ بِيالً }(٦١) و {وَ هُ سَ ِدَ لَ جتَ
 : رسول اهللا ويصفه بــتبليغ الرسالة واجلهر بأوامر اهللا مهام كانت النتائج يف قوله
ا  من قوله تعاىل يف حمكم  { فبلغ رسالة ربه، وصدع بأمره}(٦٣) استيحاءً واقتباسً
تَهُ  الَ سَ تَ رِ لَّغْ بَ امَ  لْ فَ عَ فْ ْ تَ إِنْ ملَ بِّكَ وَ نْ رَ يْكَ مِ إِلَ لَ  أُنْزِ ا  لِّغْ مَ بَ ولُ  سُ َا الرَّ ا أَهيُّ كتابه: {يَ

(٦٥){ كِنيَ ِ نِ املُْرشْ ضْ عَ رِ أَعْ رُ وَ مَ عْ بِامَ تُؤْ دَ . . }(٦٤) و(فَاصْ نَ النَّاسِ كَ مِ مُ صِ عْ اهللا يَ وَ
بام  املقتبس   النص  اقتباسات اإلمام كلها كانت مع تغيري بسيط يف  أن  ونالحظ  
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إنّام هو  القرآن الكريم  ريِّ هو غري  يالئم السياق الذي يدخله فيه عىل أساس أنَّ ما غُ
املقدس  النص  متأتية من روح  يكسبه حالوة  بام  اإلهلي  النص  أفاد من  كالم برشي 
وروعة سبكه، مع مراعاة الرتتيب يف األفكار املتتابعة واستيحاء روح اآليات الكريمة 
ا ال يقدر عىل أمثاله إالَّ األئمة  واستحضارها والتوليف بينها بام جيعلها ممتزجة امتزاجً
ن من نفسه فاستطاع  األطهار، وهو ما يدلّ عىل حفظ اإلمام القرآن الكريم حفظا متكَّ
أن يتمثَّله يف املواطن التي يريدها بكل متكن واستيعاب وقدرة عىل الترصف فجاءت 
ا عظيام يف داللته عىل العبودية  االقتباسات مجيلة مؤثِّرة يف سامعيها معطية الدعاء تأثريً

هللا والتذلل لعظمته التي من خالهلا يصل العبد إىل االرتباط باهللا ومرضاته. 
وأحيانا يكون االقتباس كامالً مع ذكر أن اهللا تعاىل هو الذي قال اآلية الكريمة يف 
مثل قول اإلمام  (: ( اللهم! دللت عبادك عىل نفسك، فقلت تباركت وتعاليت: 
يلِ  يبُوا  تَجِ يَسْ لْ فَ انِ  عَ دَ ا  إِذَ اعِ  الدَّ ةَ  وَ عْ دَ يبُ  أُجِ يبٌ  رِ قَ إِينِّ  فَ نِّي  عَ بَادِي  عِ أَلَكَ  سَ ا  إِذَ {وَ
مْ  هِ سِ فُ ىلَ أَنْ وا عَ فُ َ ينَ أَرسْ بَادِيَ الَّذِ ا عِ لْ يَ ونَ }(٦٦)، وقلت: {قُ دُ شُ رْ مْ يَ لَّهُ نُوا يبِ لَعَ مِ لْيُؤْ وَ
وقلت:  (٦٧){ يمُ حِ ورُ الرَّ فُ وَ الْغَ هُ هُ ا إِنَّ ِيعً نُوبَ مجَ رُ الذُّ فِ غْ ةِ اهللا إِنَّ اهللا يَ َ محْ نْ رَ نَطُوا مِ قْ الَ تَ
}(٦٨)، أجل يا رب! نعم املدعو أنت ونعم الرب  يبُونَ مَ املُْجِ نِعْ لَ ا نُوحٌ فَ انَ ادَ دْ نَ لَقَ {وَ
ءُ  امَ َسْ األْ هُ  لَ فَ وا  عُ تَدْ ا  مَ ا  أَيًّ َنَ  محْ الرَّ وا  عُ ادْ أَوِ  اهللا  وا  عُ ادْ لِ  {قُ وقلت:  املجيب،  ونعم 
نَى}(٦٩) وأنا أدعوك اللهم! بأسامئك احلسنى كلها ما علمت منها وما مل أعلم.  سْ احلُْ
. . ))(٧٠) ويف ذلك حوار خاشع بني العبد وربه من خالل التذكري بام ورد يف كتاب 
اهللا من أمهية الدعاء وتضمينه آيات من الذكر احلكيم والسيام عىل لسان أهل البيت
 ؛ ليكون ذلك حبالً متينًا بني اإلمام وربه وال ريب فهذا  مصداق لقول رسول اهللا

ا الناس إين قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إنْ متسكتم هبام  كتاب  : (( يا أهيُّ
ام لن يفرتقا حتى يردا عيلَّ احلوض  اهللا وأهل بيتي، فإنَّ اللطيف اخلبري قد عهد إيلَّ أهنَّ
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ــــ ألنَّ  ــــ ومجع بني سبَّابته  والوسطى  ــــ ال كهاتني   ـــ ومجع بني سبَّابتيه  كهاتني 
موهم فتهلكوا وال  دَّ قَ وا وال تَ كوا هبام ال تضلُّوا وال تولَّ ام األخر فتمسَّ دَّ إحدهيام قُ

تعلِّموهم فإهنم أعلم منكم  ))(٧١)
التناص مع كالم امري املؤمنني عيل بن أيب طالب

الشكّ أن بالغة أمري املؤمنني تؤثر يف كلّ حمب للغة العربية ومتذوق هلا، فضال عن 
ا وبان ذلك من خالل ما أثر عنهم من  أئمة  أهل البيت ، فقد اتّضح تأثريه فيهم مجيعً
تراث أديب ديني فريد، وكان اإلمام عيل اهلادي  ممّن تأثر بأمري املؤمنني، واتّضح 
ذلك فيام اثر عنه من أدعية وزيارات وكلامت قصار، فمن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام 
التأثر  ويبدو  : ((خمالطة األرشار تدل عىل رشار من خيالطهم)) (٧٢) .  عيل اهلادي 
ا بقول أمري املؤمنني: (( الصابر عىل خمالطة االرشار وصحبتهم، كراكب  واضحً
البحر إن سلم ببدنه من التلف، مل يسلم بقلبه من احلذر ))(٧٣) وقوله: (( ال تصحبوا 
املؤمنني  أمري  أفاد من حكمة  ))(٧٤)فقد  منهم  بالسالمة  يمنُّون عليكم  فإهنم  االرشار 
 املؤمنني اإلمام عيل  أمري  التي رسمها  الصورة  أن  الناس واحلياة غري  وخربته يف 
رت من هذه  ا ؛لدخوهلا يف نسق تشبيهي يف الصورة األوىل التي  نفَّ كانت أكثر تصويرً
الصحبة ألهنا جتلب األذ واملتاعب، أما كلمته الثانية فكان عامد بنائها قائامً عىل النهي 
م يمنون عليكم بالسالمة منهم،  للتنفري من هؤالء األرشار مع بيان السبب وهو أهنّ
ا غري أنّ كلمة اإلمام اهلادي   اتّسمت  اإلجياز وتكثيف للمعنى  فبدا التأثر واضحً

من خالل جعل الرشير ومن خيالطه مشرتكني يف حب الرش. 
كثر  نفسه  عن  ريض  من   ))  : اهلادي  اإلمام  قول   األخر األمثلة  ومن  ـ 
ا مع قول أمري املؤمنني : (( ومن  الساخطون عليه))(٧٥)، ويبدو التناص واضحً
ريض عن نفسه كثر الساخط عليه))(٧٦)، فالفكرة واحدة حتثُّ عىل عدم الرضا عن 
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النفس وجماهدهتا ؛ ألنّ يف الرضا عن النفس إسخاطاً لآلخرين، وتقصرياً يف واجباته
وقد مجع اإلمام اهلادي   لفظ (الساخط )يف قوله ( الساخطون) ؛ الدال عىل كثرة 
املمتعضني من ذلك ؛ للتنفري من هذه اخلصلة ويبعد املؤمنني من الغرور والركون 
إىل الرضا عن أنفسهم وعدم مراجعة أفعاهلم، وقد كثر ذلك يف زمن اإلمام اهلادي 
، أما أمري املؤمنني  فقد أورد لفظة (الساخط ) مفردة لتالئم صفة الرضا عن 

النفس املفردة  يف ( من ريض ). 
املبحث الثاين: املستو الصويت: 

ألفاظها، فحروفها وأصواهتا (( واسعة األفق  العربية بوفرة موسيقي  اللغة  تتميّز 
املدرج،  هذا  يف  واألصوات،  للحروف،  التوزيع  حسنة  الصويت  مدرجها  يف  كاملة 
جيل  بعد  جيل  يتوارثها  القرون،  عرب  األصوات  ثابتة  والصفات،  املخارج  متميزة 
متنوعة الوظائف يف بنية الكلمة، لكلّ نوع من احلروف، واألصوات وظيفة يف تكوين 
اللغة،  بني أصوات  تناسق  مع  وألوانه،  وتنويع شكله  وتثبيت أصله، وقراره،  املعنى 

وأصوات الطبيعة وتوافق بني الصورة اللفظية والصورة املعنوية املقصودة )). (٧٧)
ا بالوسائل الكفيلة التي جتعل أسلوبه  وملا كان اإلمام متمكنًا من ناصية اللغة عارفً
ا يف السامعني لذا اتّضح اهتاممه باجلانب الصويت ؛ ملا له من تأثري يف املتلقي  أكثر تأثريً

وأثر يف حفظ النص، والسيام عند قراءته بأصوات عذبة منغمة. 
جرس األلفاظ يف أدعية اإلمام وكلامته القصرية

رس: بفتح اجليم وكرسها يعني الصوت، والنغمة، وجرس احلرف  اجلَرس واجلِ
نغمته. (٧٨)قال القايض اجلرجاين عن أمهية األصوات (( وإنّام الكالم أصوات حملها 
األلفاظ  اختيار    حيسن  اهلادي  األبصار))(٧٩) واإلمام  النواظر  من اإلسامع حمل 
الدالة عىل املعاين ويتأنَّق يف اختيارها، وملا بني األلفاظ من فروق دقيقة يف داللتها 



١٨٤

أدعية اإلمام علي بن حممد اهلادي  وكلماته القصرية دراسة أسلوبية يف املستويني اللفظي والتنغيمي

يستخدم كال بحيث يؤدي معناه يف دقة متناهية، وما ذاك إال تأثر بأسلوب القرآن 
الكريم، وأساليب أجداده أمراء البيان العريب وفرسان الفصاحة فلكل كلمة نصيبها 

من أداء املعنى أقو أداء. 
وقد استخدم اإلمام   األلفاظ ذات اجلرس القوي املوحية بالشدة والرسية، 
مثل (شديدة ) و (جريرة ) و( رسيرة ) يف قوله: ((مل ختذلني يف شديدة ومل تسلمني 
بجريرة ومل تفضحني برسيرة. . . ))(٨٠) ؛ ليدلّل عىل مساندة الباري سبحانه له يف 
 ( وجريرة  (رسيرة  كلمتي  أن  كام  مسجوعة  شدهتا  عىل  جاءت  وقد  كلّها،  أحواله 
السجع  مع  األلفاظ  ليتعاون جرس  ؛  األول  احلرف  بتغيري  ناقص  جيمعهام جناس 

واجلناس يف إظهار التنغيم وإثرائه. 
ا: ((ومن أرادين بسوء فارصفه عني وأحلق به مكره واردد كيده  ومثل قوله أيضً
يف نحره وحل بيني وبينه واكفنيه بحولك وقوتك. . . ))(٨١) فاإلمام يسأل اهللا تعاىل 
(سوء،  مثل  شدهتا  عىل  جرسها  دل  ألفاظًا  فاستعمل  السيئني  كيد  عنه  يرصف  أن 
الرد  ذلك  بشدة  اجتامعها  أوحى  التي   ( واكفنيه  نحره،  يف  وكيده  واردد،  ومكره، 
ا عىل أذ وليس ابتداء  والسيام أنّه استعمل (اردد) التي تدل عىل أن الفعل كان ردّ
به ؛ ألنّ اإلمام ال يدعو إال عىل منْ بادر بأذاه وطلب من اهللا تعاىل بجملة الطلب 
(اكفنيه ) أن يتوىل أمورأصحاب السوء ؛ ألنّه العامل بمكائدهم والقادر عىل ردها، 

فاتّضح من خالل جرس األلفاظ املوحي بالقدرة اإلهلية كرب املكائد وأذاها. 
التكرار الصويت 

للصوت عالقة قوية باملعنى، وال يربز ذلك بشكل مؤثر إال من خالل السياقات 
الداخلة فيها. قال جان كوهني (( إن عالقة الصوت واملعنى هي – كام تعلم-عالقة 
اعتباطية غري ان هذا ال يصدق إالَّ عىل الدليل املفرد، فبمجرد ما ننتقل إىل النسق تربز 
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املناسبة بني الصوت واملعنى ))(٨٢)، وتكرار بعض األصوات يف انساق معينة يوحي 
بمعان معينة تعزز الداللة املراد إبرازها وتلفت ذهن املتلقي إليها. ويظهر ذلك جليًا 
يف أدعية اإلمام اهلادي   يف مثل قوله: (((يا عزيز العز يف عزه ما اعز عزيز العز 
ا عزين بعزك وايدين بنرصك وابعد عني مهزات الشياطني وادفع عني  يف عزه يا عزيزً
ا  ر صوتا العني والزاي يف النص تكرارً بدفعك وامنع عني بمنعك ))(٨٣)، فقد تكرّ
اجلميل  والتكرار  االشتقاقي  وباجلناس  متقاربة  مواضع  يف  أهنام  والسيام  ملحوظًا 
مع أسلوب التعجب يف ( ما اعز عزيز العز يف عزه ) ممّا أوحى بمد عزة اخلالق 

 .  نْ طلب العزَّ منه وهو إمامنا اهلادي العظيم، وانعكاسها عىل مَ
التامات التي لو أن ما يف األرض من شجرة  : ((وأسألك بكلامتك  وقوله  
أقالم والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلامت اهللا إن اهللا عزيز حكيم، . 
. يا كريم يا عيل يا عظيم  يا أبرص املبرصين. . . ويا أرسع احلاسبني. . . ويا أرحم 
الرامحني ))(٨٤) فاملالحظ تكرار حرف الراء عرش مرات، فإذا علمنا أن صفة صوت 
الراء أنّه جمهور ((مكرر يرضب اللسان معه رضبات متتالية ))(٨٥) أدركنا انعكاس 
الرتدد واحلركة اللذين متوج هبام املخلوقات التي حتمل أسامءها كلامت اهللا ومراقبة 
لَمُ  عْ يَ وَ وَ ا إِالَّ هُ هَ لَمُ عْ يْبِ الَ يَ غَ اتِحُ الْ فَ هُ مَ نْدَ عِ الباري عز وجل لكل صغرية وكبرية وَ
الَ  ضِ وَ َرْ تِ األْ بَّةٍ يفِ ظُلُامَ الَ حَ ا وَ هَ لَمُ عْ ةٍ إِالَّ يَ قَ رَ نْ وَ طُ مِ قُ ا تَسْ مَ { وَ رِ بَحْ الْ ِّ وَ ربَ ا يفِ الْ مَ

   (٨٦){ بِنيٍ ابِسٍ إِالَّ يفِ كِتَابٍ مُ الَ يَ طْبٍ وَ رَ
السجع

قوله:  يف  القزويني  أمثال  البالغيون  تناوله  وقد  الصويت  بالتنغيم  يعنى  بديعي  فن 
فعد  السكاكي  أما   ،(٨٧)(( واحد  حرف  عىل  النثر  من  الفاصلتني  تواطؤ  وهو  السجع   ))
األسجاع من النثر كالقوايف يف الشعر(٨٨)  وهو ثالثة أرضب مطرف ومتواز وترصيع ))(٨٩)
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وقد وردت هذه األنواع يف مأثور اإلمام اهلادي  حسب السياق ونوع الدعاء 
أو حسب نوع قصار كلامته فقد ورد السجع املطرف: وهو اختالف  الفاصلتني يف 
اللهم أعوذ بعفوك من عقوبتك، واعوذ برضاك من   )) : الوزن. كقول اإلمام 
سخطك  ))(٩٠) فعفوك وسخطك خمتلفتان يف الوزن ولكنهام متقاربتان صوتيًا وقد 
أكسبهام التضاد بالطباق بني( عفوك وعقوبتك) و (رضاك وسخطك ) مجاالً دالليًا 
ويا  العدد،  عند  عديت  أيا   (( ومثله  السجع  من  املنعكس  التنغيمي  اجلامل  من  ز  عزَّ

 .  رجائي واملعتمد ويا كهفي والسند ))(٩١) وهو كثري يف كالمه
 والرتصيع  وهو ما كان يف إحد القرينتني من األلفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما 
يقابله من األخر يف الوزن والتقفية كقول اإلمام: ((يا من إذا  وعد وىف وإذا 

تواعد عفا. . يا عظيم اخلطر يا كريم الظفر. . ))(٩٢)
ا السجع املتوازي: (( وهو السجع الذي يدور عليه حمور اإليقاع وهو منوط  أمّ

بنهايات الفواصل التي متثل السكتة الطبيعية يف األداء اللغوي ))(٩٣)
كقول اإلمام  : ((يا من ال يدرك أمده، يا من ال حيىص عدده، يا من ال ينقطع 
مدده ))(٩٤) فقد توازت فقرات هذا املقطع من دعاء اإلمام مما اكسب النص مجاال 
موسيقيا زيادة عىل ما يف اجلناس الناقص بتغيري احلرف األول يف ( عدده ومدده ) 
وَ قائِمٌ  ن هُ بحانَ مَ ، سُ وَ دائِمٌ ال يَسهوُ ن هُ بحانَ مَ من تنغيم أثر النص ومثله )) سُ
ال يَلهو))(٩٥) فقد توازت الفقرتان لتفصحا عن عظمة اهللا التي جتمع بني املتضادات 

فهو دائم أبدي لكنه ال يسهو، وهو قائم رسمدي لكنه ال يلهو. 
حلسن  البالغيون  اشرتطه  ما  مع  املسجوعة  اإلمام  أدعية  فقرات  توافقت  لقد 
قدرة  عىل  ذلك  فدلَّ  الصوت  يف  وتساوهيام  املعنى  يف  قرينتيه  اختالف  من  السجع 
ومجال  اإلهلية  مناجاته  عذوبة  يف  عرصه  وحيدَ  كونه  عن  أفصحت  فريدة  تنغيمية 

تنغيامته التعبريية. . 
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اجلناس 
التي  األلفاظ  اختيار  يف  بديعٌ  فنٌّ  وهو  "التجنيس"،  بـ  أيضاً  ويعرف  نَاسُ  اجلِ
مرتبط  املعنى(٩٦)، وهو  بالتأسيس واختالفِ  تفاجئ  لكنّها  التكرير،  ءِ  البدْ مُ يف  تُوهِ

بمعناه اللغوي الذي يعني املشاكلة، يقال: (( جانسه ) شاكله واحتد يف جنسه))(٩٧)
ا يف املعنى. ومنها  تَلِفَ ْ ظانِ يف النُّطْقِ وخيَ واجلناسُ يف االصطالح هنا: أن يتشابه اللَّفْ
ا إذا تشابه اللفظان رسام ونطقا واختلفا معنى وهو نوع كثري التكلف لذا  ما يكون تامً
مل نجده يف كالم اإلمام ، أما النوع الثاين فهو اجلناس الناقص الذي ختتلف فيه 
اللفظتان يف عدد احلروف أو ترتيبها أو ضبطها(٩٨) وهو كثري يف كالم اإلمام حيث 
كانت جتنيساته مستحسنة ؛ ألهنا جاءت كاشفة النقاب عن املعاين وليست تزويقا 

لفظيا فكانت موافقة ملا اشرتطه البالغيون 
جتانُسَ  نُ  سِ تَحْ تَسْ ال  فإنَّكَ  التجنيس  ا  ((أمّ اجلرجاين  القاهر  عبد  الشيخ  قال 
ى اجلامع  مَ رْ نْ مَ نَيَيْهام من العقل موقعاً محيداً، ومل يَكُ عْ قعُ مَ وْ اللَّفظتَنيْ إالَّ إذا كان مَ
مى بعيداً ))(٩٩) فمن أمثلة جناس اإلمام قوله: ((وأقلني عثريت وارحم  رْ بينهام مَ
الثاين، وكلتامها  بتغيري احلرف  عربيت))(١٠٠) فام بني (عثريت وعربيت )جناس ناقص 
ختصّ العبد فهو صاحب العثرة والعربة فكأن اجلناس أوحى بتنغيمه بضعف العبد 

وقلة حيلته فهو حمتاج  رمحة ربه مقيل العثرات وخمفف األحزان والعربات
(اجلليل  بني  فام   (١٠١)(( الذليل،  العبد  وأنا  اجلليل  الرب  ((أنت   :وقوله
والذليل )جناس ناقص بتغيري احلرف األول، تتضح منه عظمة الرب اجلليل وصغر 
ا: ((يا من إذا  وعد وىف وإذا تواعد  العبد الذليل، وهذه هي غاية الدعاء، ومنها أيضً
عفا ))(١٠٢). فام بني ( وعد وتواعد ) جناس ناقص بزيادة األلف يف ( تواعد ) وأراد 
من خالله بيان عظمة اخلالق فإن وعدنا اوىف بعهده وإن تواعدنا بوعيد عىل أخطاء 
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ا  ا ناقصً ارتكبناها عفا عنا لعظيم رمحته وجاللة قدره، كام أنّ بني (وىف وعفا ) جناسً
بتغيري احلرف الثاين فكان التنغيم مؤديا فائدتني صوتية تنغيمية لفتت انتباه السامع 
بحسن نغمتها، وداللية كثفت املعنى وأوضحت مجال اإلجياز وإحياء التضاد الذي 

محلته الكلمتان املتجانستان. 
 : أما كلامته القصرية فهي كثرية اجلناس ومن األمثلة عىل ذلك قوله

((الناس يف الدنيا باملال ، ويف اآلخرة باألعامل))(١٠٣). فام بني ( املال واألعامل) 
دخل  وقد   ( (املال  األوىل  عىل   ( األعامل  يف(  والعني  اهلمزة  بزيادة  ناقص  جناس 
ففي  خمتلف  فيهام  والغنى  واآلخرة)  (الدنيا  بني  ا  أيضً التضاد  بنية  يف  هنا  اجلناس 

األوىل باملال ويف الثانية باألعامل. 
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اخلامتة:
أنني    اهلادي  عيل  اإلمام  أدعية  مع  املاتعة  الرحلة  هذه  بعد  القول  صفوة 

لت إىل النتائج اآلتية: - توصَّ
باالنتقاء واستخدام األلفاظ  ذات *    اهلادي  أدعية اإلمام عيل  ألفاظ  متيّزت 

تعاىل  هللا  جلوئه  يف  كام  املطلوبة   الشدة  لتناسب  ؛  القوة  مواضع  يف  القوي  اجلرس 
ودعائه له أن يكفيه أمر الكائدين، لكن أكثر هذه األدعية كانت ألفاظها ذات جرس 

هادئ ؛ لتناسب اخلشوع الذي  متيَّزت به أدعيته الرشيفة وكلامته القصار
عمد اإلمام   إىل كلّ الوسائل والفنون اللفظية والسياقية  غري املتكلفة التي *

تِ الداللة بطاقات إحيائية كبرية  وسمت أدعيته برشاقة األلفاظ وحسن السبك فأثرَ
من الفنون الصوتية فأفاد من التكرار بأنواعه كالتكرار  اللفظي، والصويت واجلميل 

و اجلناس االشتقاقي. 
السجع *    اهلادي  اإلمام  أدعية  يف  ظهورها  كثر  التي  التنغيمية  الفنون  من 

ا جاءت غري متكلفة واستدعاها السياق ؛ لذا أدّت فائدتني  بأنواعه الثالثة علام أهنّ
داللية أثرت النص من خالل دخوهلا يف سياقات لفظية كالتضاد وهو كثري التالزم 
مع أسجاعه والسيام عند إبراز اإلمام  للعظمة اإلهلية فيعمد إىل اختيار أفضل 
األلفاظ املعربة وإدخاهلا يف سياق املوازنة بني عظمة اخلالق وصغر املخلوق املحتاج 

لرمحة ربه. 
الكلمة يف أسلوب * تغيري ضبط  أو  أو زيادة  بتغيري حرف  الناقص  برز اجلناس  

ا بالسجع املتوازي مما جعل كلامته القصرية وأدعيته مطلبا للمؤمنني  اإلمام  ممتزجً
ملناجاة اخلالق العظيم 

ا بنيَّ قدرة اإلمام* بان تأثر اإلمام   بالقرآن الكريم فظهر التناص القرآين واضحً
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  عىل استيعابه واستحضاره عند مناجاة اخلالق تعاىل، أو عند نصح املخلوق. 
الخيفى تأثر اإلمام اهلادي بأجداده الكرام  والسيام أمري املؤمنني عيل بن *

كلامته  بعض  يف  التناص  ظهر  لذا  التأثر؛  ذلك  عىل  مثاالً  فأخذته  ؛    طالب  أيب 
وأدعيته وقد بيَّنت ذلك من خالل األمثلة. 

تنضوي قضايا بديعية حتت مصطلح التكرار اللفظي مثل: الرتديد، رد اإلعجاز *
يذهب  فيها  التفريع  كثرة  ان  غري  واملجاورة  والتسهيم،  واإلرصاد  الصدور،  عىل 
يوجه  واحد  مصطلح  حتت  دراستها  فان  لذلك  صنعة،  وحييلها  األسلويب  بأثرها 

 .االهتامم نحو هذا األثر ويربزه بام يعزز دالالته يف السياق. يكون أفضل وأجد
نتيجة * دالالهتا  ختتلف  للتقابل  أنساق  يف    اهلادي  عيل  اإلمام  أدعية  تدخل 

ا من خالل عالقات التضاد ؛ لذلك  لتحليل عالقاهتا وقد ختلّلت موضوعاهتا مجيعً
املفرد،  املعجمي  التقابل  أمهها:  أشكال  وله  فيها  أسلويب  ملمح  أبرز  التقابل  كان 
الثاين  ويف  مفردة،  ألفاظ  بني  التقابل  يكون  األول  ففي  املركب.  املعجمي  والتقابل 

يكون مجليًا وقد يستغرق مجالً متعددة. واستخدام هذه األشكال حتدده دالالهتا. 
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هوامش البحث:
اإلرشاد: ١/ ٤٣٥، أمان األمة من االختالف ٢٩٣)١
سورة األعراف: ٥٥. )٢

 سورة األعراف: ٢٠٥. ٣)
 سورة غافر: ٦٠. ٤)
سورة البقرة: ١٨٦. )٥
الفرقان: ٧٧)٦
وسائل الشيعة: ٣٦ /٥٢، وينظر املجتبى من حديث املجتبى: ٣/١. )٧
كتاب: املعجم األوسط: ٣ / ٢٩١)٨
املستدرك عىل الصحيحني: ٢ / ٣٠١، ومسند أيب يعيل  ١ / ٣٦١)٩

 ميزان احلكمة ٥ /١٥)١٠
املجتنى ١ / ٤ الذريعة إىل تصانيف الشيعة ٨ / ١٨٠)١١
إتفاق املباين وافرتاق املعاين: ٢٦٢)١٢
صبح األعشى إىل صناعة اإلنشا: ١ / ٣٤٧)١٣
 ينظر موسوعة سرية أهل البيت، باقر رشيف القريش: ١)١٤
األنوار البهية يف تواريخ احلجج اإلهلية: ٨/٢)١٥
ينظر: موسوعة سرية أهل البيت: ٣١ / ٥٥ ــ٥٦)١٦
 ينظر موسوعة سرية أهل البيت، باقر رشيف القريش: ١٧)١٧
مصباح املتهجد: ١ / ٣٧١. )١٨
األمايل للشيخ الطويس: ٢٩٢)١٩
مصباح املتهجد: ٣٧١)٢٠
البناء الفني لشعر احلب العذري يف العرص االموي"١٧. )٢١
مصباح املتهجد: ٣٧١)٢٢
الدروع الواقية: ٢٠٠)٢٣
الروض املريع يف صناعة البديع: ١٦٧. )٢٤
حترير التحبري"٢٥٣/٢، "حلية املحارضة"١٥٤/١   )٢٥
البالغة االسلوبية"٢٢. )٢٦
الكايف: ١٤ / ٣٣٦)٢٧
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موسوعة سرية أهل البيت ع: ٣٣  /   ٢١١)٢٨
مصباح املتهجد: ١ / ١٠٢. )٢٩
 ينظر بناء األسلوب يف شعر احلداثة: ١٥١. )٣٠
السور املدنية دراسة بالغية وأسلوبية: ١٠٦)٣١
التحليل النقدي واجلامل األديب: ٧٥)٣٢
حتف  العقول: ٣٥٧)٣٣
موسوعة سرية أهل البيت اإلمام اهلادي: ٢١٣)٣٤
مصباح املتهجد: ٣٧٥. )٣٥
 موسوعة سرية أهل البيت اإلمام اهلادي: ٣٣ /  ٢١٠. )٣٦
كتاب الصناعتني: ١٨٦)٣٧
هناية اإلجياز: ١٤٧)٣٨
اإليضاح رشح مقامات احلريري: ١٣٣. )٣٩
ل: ٣٢٣. )٤٠ ل يف صناعة الرتسّ حسن التوسّ
مصباح املتهجد: ٣٧٣. )٤١
 األنعام: ١٤٧)٤٢
 األعراف: ١٥٦)٤٣

 مصباح املتهجد: ٣٧٣. ٤٤)
 النمل: ٦٢)٤٥
 الكايف: ١ / ٣٣٦. )٤٦
النجم ٧)٤٧
األنعام: ٦٢  )٤٨
هود ٤٥)٤٩
األعراف ١٥١)٥٠
الرعد  ٢٦)٥١
 العنكبوت ٦٢)٥٢
البقرة ٢٤٥)٥٣
الرعد٣٩)٥٤
الربوج١٣)٥٥
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 الفرقان ٥٨)٥٦
  سبأ٣)٥٧
األنعام: ١٤)٥٨
 الكهف١٧)٥٩
الصافات ١٨٠)٦٠
النساء٨٨)٦١
الرعد٣٣)٦٢
مصباح املتهجد: ٢/ ٤٩)٦٣
. املائدة ٦٧)٦٤
احلجر ٩٤)٦٥
البقرة: ١٨٦  )٦٦
الزمر: ٥٣)٦٧
الصافات: ٧٥. )٦٨
اإلرساء: ١١٠. )٦٩
مصباح املتهجد: ٢ / ٤٩. )٧٠
 كتاب سليم بن قيس: ٢ / ٨٩٤)٧١
موسوعة سرية أهل البيت اإلمام اهلادي: ٣٣ /  ٢٠٨. )٧٢
رشح هنج البالغة البن أيب احلديد: ١٦ / ٣٩٣)٧٣
م. ن: ١٦ /٣٣٨. )٧٤
 موسوعة سرية أهل البيت اإلمام اهلادي: ٣٣ /  ٢٠٥)٧٥
هنج البالغة: ٤ /٣)٧٦
خصائص العربية ومنهجها األصيل يف التجديد والتوليد"٢٥)٧٧
جرس )٧٨  " عنوانه:  هالل  مهدي  ماهر  للدكتور  كتاب  وهناك  العرب"مادة"جرس"،  لسان 

الفاظ ودالالته يف البحث البالغي عند العرب" وهو يف األصل أطروحة دكتوراه. 
الوساطة بني املتنبي وخصومه: ٤١٢. )٧٩
مصباح املتهجد: ١ / ٢٤٨)٨٠
م. ن: ٣٧١. )٨١
بنية اللغة الشعرية: ٧٥)٨٢
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عيون أخبار الرضا: ٢ / ١٠١)٨٣
دراسة الصوت اللغوي: ٢٩٥. )٨٤
مصباح املتهجد: ٢ / ٤٠٩)٨٥
سورة األنعام: ٥٩. )٨٦
اإليضاح يف علوم البالغة: ١ / ٣٦٢. )٨٧
مفتاح العلوم: ٧٦)٨٨
اإليضاح يف علوم البالغة: ١ / ٣٦٢. )٨٩
موسوعة سرية أهل البيت: ٣٣ / ١٥٩. )٩٠
م. ن: ٣٣  / ١٦١. )٩١
مصباح املتهجد: ١ / ٣٧٣)٩٢
السور املدنية دراسة بالغية وأسلوبية: ١٣٩. )٩٣
مصباح املتهجد: ١ / ٣٧٣)٩٤
الدروع الواقية: ٢٠٠)٩٥
البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا: ٢/  ٨٢٨. )٩٦
املعجم الوسيط: باب اجليم. )٩٧
ينظر خمترص املعاين: ١ / ٢٧٢. )٩٨
أرسار البالغة: ١ / ٨. )٩٩

مصباح املتهجد: ١ / ٣٢٢. )١٠٠
م. ن: ١ / ٣٧٥)١٠١
م. ن: ١ / ٣٧٥)١٠٢
موسوعة سرية أهل البيت ع: ٣٣ /٢٠٥)١٠٣
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قائمة املصادر واملراجع:
القرآن الكريم. 

املرصي، أبو الربيع سليامن بن بنني بن خلف *
بن عوض تقي الدين، حييى عبدالرؤوف جرب. 
١٩٨٥. إتفاق املباين وافرتاق املعاين. عامن: دار 

عامر. ط١. 
الغفاري، عيل أكرب. (١٣٨٨ ). االصول من *

يعقوب  بن  حممد  جعفر  أليب  تأليف  الكايف: 
املتوىف  اهللا  رمحه  الرازي  الكليني  إسحاق  بن 
الكتب  دار  طهران:  ه .   ٣٢٩  /  ٣٢٨ سنة 

اإلسالمية مرتىض آخوند. ط٣. 
*٣٨٥ احلسن  بن  حممد  جعفر  أيب  الطويس، 

قسم  تح   األمايل:  ١٤١٤هـ.  ه .   ٤٦٠  -
الدراسات اإلسالمية. قم املقدسة: دار الثقافة. 
مؤسسة البعثة للطباعة والنرش والتوزيع. ط١. 

. د. * املتوىف ١٣٥٩ هـ  الشيخ عباس  القمي، 
االهلية  احلجج  تواريخ  يف  البهية  ت.  األنوار 
اإلسالمي  مؤسسة  املرشفة:  قم  املحدث. 

املدرسني. 
السيّد * عبد  بن  نارص  الفتح  أليب  زي،  املُطرّ

رشح  اإليضاح:  ٢٠٠٥م.  (ت٦١٠هـ). 
مقامات احلريري. دراسة وحتقيق: فراس عبد 
الرمحن النجار، كلية الرتبية. أطروحة دكتوراه. 

م. * ـــ١٩٩٣  ه   ١٤١٤ الرمحن.  عبد  امليداين، 
البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا. مكة 

املكرمة. 
كوهني، جان. ١٩٨٦ م. بنية اللغة الشعرية: *

البيضاء: دار  الدار  العريب،  الوايل وحممد  حممد 
توبقال للنرش. ط١. 

عبد * املرصي  األصبع  أيب  ابن  الواحد،  عبد 
حترير  ١٣٨٣هـ.  (ت٦٥٤هـ).  بن  العظيم 
أعجاز  وبيان  والنثر  الشعر  صناعة  يف  التحبري 

القرآن: تح: حفني حممد رشف. القاهرة. 
 احلراين، أليب حممد احلسن بن عيل بن احلسني *

الشيخ حسني األعلمي. ١٤٢٦هـ.  بن شعبة. 
رشيعت،  مط  الرسول:  آل  عن  العقول  حتف 

إيران: انتشارات املكتبة احليدرية  ط١. 
جرس * هـ.   ١٩٨٠ مهدي.  ماهر  د.  هالل، 

األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي 
عند العرب. بغداد: دار الرشيد للطباعة. 

(ت٧٢٥هـ). * حممود  الدين  شهاب  احللبي، 
الرتسل:  إىل صناعة  التوسل  ١٩٨٠هـ. حسن 

حتقيق أكرم عثامن يوسف. بغداد: دار النرش. 
، السيّد ريض الدين أبو القاسم عيل بن * احليلّ

موسى بن جعفر بن طاووس احلسني. ١٤١٤
الواقية: تح مؤسسة آل البيت الدروع  هــ. 
مؤسسة  املقدسة:  قم  املرتجم.  الرتاث  إلحياء 

ط.  آل البيت إلحياء الرتاث
هــ. *  ٤٧١ ت  القاهر  عبد  الشيخ  اجلرجاين، 

والشيخ  عبده،  حممد  الشيخ  أصله  صحح 
حممد حممود الرتكزي الشنقيطي وصحح طبعه 
وعلَّق حواشيه السيد حممد رشيد رضا. د. ت 

. دالئل اإلعجاز. بريوت. لبنان. دار املعرفة. 
هـ. *   ١٤٠٣ بزرگ.  آغا  الشيخ  الطهراين، 

اجلزء  العالمة  الشيعة  تصانيف  إىل  الذريعة 
الثامن. بريوت: دار األضواء. ط٢. 

 العددي، البن البناء املراكيش (ت٧٢١هـ). *
البديع:  صناعة  يف  املريع  الروض  ١٩٨٥هـ. 
دار  البيضاء:  الدار  بنقرشون.  رضوان  حتقيق 
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النرش املغربية. 
١٩٩٩م. * الواحد.  عبد  عهود  د.  العكييل، 

دار  وأسلوبية   بالغية  دراسة  املدنية:  السور 
الفكر. األردن. عامن. ط١. 

بن عيل. ١٩٨٧هـ. صبح * أمحد  القلقشندي، 
يوسف  د.  حتقيق  اإلنشا:  صناعة  يف  األعشى 

عيل طويل دار الفكر. دمشق. ط١. 
القمي، للشيخ أيب جعفر الصدوق حممد بن *

صححه.   ٣٨١ ت  بابويه  بن  احلسني  بن  عيل 
د. ت. عيون أخبار الرضا: علق عليه العالمة 
لبنان:   – بريوت  األعلمي.  حسني  الشيخ 

منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات. 
اهلاليل، سليم بن قيس (و٢ قبل اهلجرة –ت *

٧٦ هجرية). ١٤١٥هـ. كتاب سليم بن قيس 
اهلاليل: للتابعي الكبري تح حممد باقر األنصاري 
اهلادي.  نرش  مؤسسة  املقدسة.  قم  الزنجاين. 

ط١. 
بن * حممد  الدين  مجال  الفضل  أليب  املرصي، 

مكرم ابن منظور األفريقي ت ٧١١هـ. ١٤٠٥
أدب  نرش  ايران:   – قم  العرب.  لسان  ه . 

احلوزة. 
الدواخيل  * احلميد  عبد  تعريب  ج.  فندريس، 

وحممد القصاص. ١٣٧٠هـ  ــ ١٩٥٠م. اللغة: 
البيان  جلنة  القاهرة:  املرصية.  اإلنجلو  مكتبة 

العريب. 
 طاووس، السيد ريض الدين عيل بن موسى *

من  املجتنى  ت.  د.   . ه .   ٦٦٤ سنة  املتوىف  بن 
البرصي.  الدين  صفاء  حتقيق  املجتبى:  الدعاء 

قم املقدسة. 
خمترص * هـ.   ١٤١١ الدين.  سعد  التفتازاين،   

آل  مؤسسة  املقدسة:  قم  الفكر.  دار  املعاين: 
البيت. ط١. 

 النيسابوري، احلافظ أيب عبد اهللا احلاكم. د. *
وبذيله  لإلمام  الصحيحني  عىل  املستدرك  ت. 
التلخيص للحافظ الذهبي رمحهام اهللا: إرشاف 
– بريوت  املرعشيل.  الرمحن  عبد  يوسف  د. 

لبنان: دار املعرفة. 
بن * حممد  بن  إسامعيل  احلافظ  التميمي، 

االمام  املويل  يعىل  أيب  مسند  التميمي  الفضل 
املثنى (٢١٠ - ٣٠٧ بن  بن عيل  أمحد  احلافظ 
سليم  حسني  تح  يعىل:  أيب  مسند  ت.  د.  ه ). 

أسد. دمشق – بريوت: دار املأمون للرتاث. 
الطويس، أيب جعفر حممد بن احلسن بن عيل *

 - ه    ١٤١١ ق.  ه    ٤٦٠  -  ٣٨٥ احلسن  بن 
لبنان:  بريوت-  د.  جِّ املتهَ مصباح  م.   ١٩٩١

مؤسسة فقه الشيعة. ط١. 
احلسيني، أيب القاسم سليامن بن امحد الطرباين *

تح أيب معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممد أبو 
الفضل عبد احلسن بن إبراهيم. د. ت. املعجم 
والنرش  للطباعة  احلرمني  دار  النارش  األوسط. 

والتوزيع. 
بكر * أيب  بن  يوسف  يعقوب  أيب  السكاكي،   

مفتاح  ــ  ١٩٨٣م.  هـ   بن عيل. ١٤٠٣  حممد 
الكتب  دار  لبنان:  بريوت  للسكاكي.  العلوم 

العلمية. ط ١. 
 القريش، باقر رشيف. ١٤٣٠ هــ ــــ ٢٠٠٩*

م. موسوعة سرية أهل البيت اإلمام عيل اهلادي
: تح مهدي باقر القريش. قم: دار املعروف 

للطباعة والنرش. 


