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امللخص:
واجلناس  التكرار  معنى  فيه  بيَّنّا  تنظريي  مدخل  أو  متهيد  عىل  البحث  قسمنا 
تناولنا  ثم  والبالغيون  اللغويون  فه  عرَّ ملا  وفقًا  واصطالحًا  لغًة  واملقابلة  والطباق 
نوع  بينّا  ذلك  وبعد  العبارة،  تكرار   ثم  الكلمة  تكرار  ثم  املفرد  الصوت  تكرار 
اجلناس الذي جاء يف األدعية، وهو اجلناس غري التام والشواهد عىل ذلك ثم تناولنا 
الطباق وأنواعه الواردة منها، وبعد ذلك بينّا املقابلة والشواهد الواردة يف األدعية 
التي  املصادر  قائمة  ثم كانت  البحث  إليها  التي توصل  النتائج  أهم  إىل  ثم خلصنا 

اعتمدها الباحثان.
أنواعه  h عىل أنامط متنوعة، شمل  الزهراء  السيدة  التكرار يف أدعية  وقد جاء 
املختلفة، وكان له األثر يف تصوير الذوبان يف اهللا تعاىل، والشعور بالربوبية من خالل 
تكرار تلك االلفاظ التي ُتعلِّم العبد الشعور بالذنب وإن مل يرتكبه، وقد جاء التكرار 
موزعًا منسجاًم مع معاين النص وما قصده الداعي، بوصفه اسلوبًا توكيديًا للمعنى 
والتكرار جاء منسجاًم مع أسلوب  الداعي،  له، ومحل دالالت عدة قصدها  وقوًة 
الدعاء ملا فيه من اإلحلاح للمعبود، وإظهار العاطفة وخطاب النفس مع خالقها وقد 
جاء كل ذلك يف موضعه، وكأن الداعي اختار كل صوت أو لفظة أو عبارة ملعنى 
مقصود .وكذلك احلال يف اجلناس والطباق واملقابلة فجاء األول متمثاًل باجلناس 
التام متنوعًا  h، وجاء اجلناس غري  أدعيتها  يرد يف  التام مل  التام؛ ألن اجلناس  غري 
كاجلناس االشتقاقي، واجلناس املقلوب، وجاء الطباق متوزعًا عىل أنواعه املختلفة 
السلب،  احلقيقي، واملجازي، وطباق  الطباق  h، وهي:  الزهراء  السيدة  أدعية  يف 
وجاءت املقابلة واردة يف األدعية، وكل ذلك أعطى مجاال وعذوبة اضافية للدعاء 

من دون تكلف أو إخالل يف املعنى.
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Abstract
The research is divided into a preliminary or theore�cal ap-

proach in which the meaning of repe��on,allitera�on,counter-
point,interview and language are explained,and terminology as de-
fined by linguists and rhetoric. Then it deals with counterpoint and 
its types,and the evidence is shown in the supplica�ons,the most 
important results of the research are discussed and it is concluded 
with a list of sources adopted by the researchers.

The repe��on in the supplica�ons of Seida.Al- Zahra (peace 
be upon her) comes as a variety of pa�erns,including different 
types,and has the effect of depic�ng the communion with Allah 
.  As an affirma�ve style of meaning and power it conveys several 
connota�ons for certain purposes and shows emo�on and self-can-
dour with the . In the case of allitera�on and counterpoint,the 
first comes in the form of incomplete anaphora,because complete 
anaphora does not appear in her supplica�ons (peace be upon 
her). Namely: true counterpoint,metaphor,counterfei�ng counter-
point,and the interview are found in the supplica�ons. Such grants 
beau�fica�on and emo�onality to pray spontaneously and without 
detriment to the meaning.
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املقدمة
للناس  وإحسانه  أنعمه  عىل  الشاكرين،  محد  نحمده  العاملني،  ربِّ  هللا  احلمد 
حممد  العاملني  اله  حبيب  واملرسلني،  اخللق  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  امجعني، 

sوعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.
أما بعد

فالصديقة الزهراء h سيدة نساء العاملني، وابنة سيد املرسلني، تربت يف حضن 
اإليامن، وترعرعت يف بيت الوحي والرسالة، وهنلت من ذلك كله، وارتشفت من 
املقام  من  اهللا  أعطاها  عاّم  والفصاحة فضاًل  والعلم  واإليامن  الصايف،  احلكمة  معني 
يف  جاء  وقد  املهديني،  واهلداة  املعصومني  األئمة  أم  وهي  العليا،  واملكانة  السامي، 
الرواية عن اإلمام احلسن العسكري g )) نحن حجج اهللا عىل خلقه وجدتنا فاطمة 
حجة اهللا علينا(((1(، وكان لكلِّ ذلك أثرٌ يف كالمها  إذ كان يسيل دررًا، وعلاًم مجًَّا، رغم 
عمرها القصري، وما القته كذلك بعد وفاة ابيها من األذى واحلزن الشديدين فكانت 
ًا تبثُّ فيه شكواها، وقد أخرجت h)أدعيًة تفيض روحانيًة،  h جتد يف الدعاء متنفسَّ
وأودعت فيه من أساليب الكالم والفصاحة اليشَء الكثري، ولقد كانت الدراسة يف 
التكرار يف دعائها، واجلناس والطباق واملقابلة؛ ألهنا  تناولت أسلوب  البحث  هذا 
جاءت عىل صورٍ متعددة، وبكثرة ال يستهان هبا حاولنا أن نحرصها يف هذا البحث، 

وأن ندرسها دراسًة دالليًة تبني املعاين الباطنة والكامنة يف تلك األدعية.
وقد قسمنا البحث عىل متهيد أو مدخل تنظريي بيَّنّا فيه معنى التكرار واجلناس 
تناولنا  ثم  والبالغيون  اللغويون  فه  عرَّ ملا  وفقًا  واصطالحًا  لغًة  واملقابلة  والطباق 
نوع  بينّا  ذلك  وبعد  العبارة،  تكرار   ثم  الكلمة  تكرار  ثم  املفرد  الصوت  تكرار 
اجلناس الذي جاء يف األدعية، وهو اجلناس غري التام والشواهد عىل ذلك ثم تناولنا 
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الطباق وأنواعه الواردة منها، وبعد ذلك بينّا املقابلة والشواهد الواردة يف األدعية 
التي  املصادر  قائمة  ثم كانت  البحث  إليها  التي توصل  النتائج  أهم  إىل  ثم خلصنا 
اعتمدها الباحثان، وأخريًا فإننا ندعو اهللا تعاىل أن ينال هذا البحث قبوالً من لدن 
القارئ الكريم، واحلمد هللا أوالً وآخرًا، وصالته وسالمه عىل نبيِِّه الكريم، وعىل آله 

الطيبني الطاهرين.

مدخل تنظريي    
أ-التكرار

ر اليشَء وكركره  جاء معنى التكرار أو الكر يف املعاجم بمعنى )) الرجوع، وكرَّ
أعاده مرًة بعد أخرى(((2(، وقد تنبه اللغويون والبالغيون منذ القدم ملسألة التكرار، 
ودوره يف زيادة املعنى إذ ))الزيادة يف البناء َلزيادُة املعنى(((3( وتأكيده وإضفاء الكالم 
التكرير  العرب  ((: وسنن  فارس  ابن  قال  تكريره،  باملراد  واالهتامم  إيقاعًا خاصًا، 
واإلعادة إرادة اإلبالغ بحسب العناية باألمر(((4(، والتكرار ال يعني اإلتيان به دون 
حماسن  من  وهو  التأكيد،  من  أبلغ  هو  التكرار   (( فـ  التأكيد  عىل  يقترص  وال  فائدة، 
إذا  الكالم  إن  قيل  وقد  التقرير،  منها  فوائد  وله  غلط،  من  لبعض  خالفًا  الفصاحة 
تكرر تقرر(((5( ويبدو أن مزية التكرار وعذوبته ال تقترص عىل السمع فقط بل حتى 
عىل العني كذلكـ  إذ يقول الدكتور عز الدين عيل السيد:))إذا تكرر احلرف يف الكالم 
عىل أبعاد متقاربة، أكسب تكرار صوته ذلك الكالم إيقاعًا ُمبهجًا، يدركه الوجدان 
السليم حتى عن طريق العني، فضاًل عن إدراكه السمعي(( (6(، وقد ورد التكرار يف 
يكون  فمرًة   ، وجلَّ عزَّ  للباري  اخلطاب  وطبيعة  ومنسجاًم  متنوعًا   hالزهراء أدعية 

التكرار بالصوت، ومرًة بالكلمة، وأخريًا بالعبارة، وسيأيت الكالم عن ذلك تباعًا.
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ب- اجلناس
جاء معنى اجلناس يف اللغة بأن))اجليم والنون والسني أصل واحد وهو الرضب 
من اليشء(((7( أي النوع أو الصنف من اليشء، أما اصطالحًا فهو ال خيتلف كثريًا 
ألفاظه  الكالم جمانسًا ألن حروف  النوع من  ))وإنام سمي هذا  اللغوي  معناه  عن 
يكون تركيبها من جنس واحد (((8( وهو عىل نوعني، مها اجلناس التام وغري التام، 
واألول ))ويقال له املستويف، والكامل، وهو أن تتفق الكلمتان يف لفظهام، ووزهنام، 
أما الثاين فهو أن يتخلف رشط من  وحركاهتام، وال خيتلفان إال من جهة املعنى (((9(
التام، وذلك بأن ختتلف الكلمة عن األخرى  املتقدمة الواردة يف اجلناس  الرشوط 

بأحد حروفها أو أكثر، أو ترتيبها، أو عددها وغريها وهو أنواع كثرية )10(.
جـ- الطباق

يدل عىل  والباء والقاف أصل صحيح واحد، وهو  ))الطاء  أن  املعجم  جاء يف 
اليشء عىل  أطبقت  الطبق.تقول:  يغطيه.ومن ذلك  مثله حتى  وضع يشء مبسوط 
بني  التساوي  يعني  بذلك  وهو   ،)11))) تطابقا  وقد  للثاين،  طبق  فاألول  اليشء، 
الشيئني أو اجلمع بينهام، أما اصطالحًا فوردت تعريفات عدة منها ))هو أن جيمع 
قسامن:  هو  والنهار،  والليل  والسواد،  كالبياض  التقابل  مراعاة  مع  متضادين  بني 
الطباق وهو اجلمع بني  (12(وقد ذكر السيوطي معنى املطابقة أو  لفظي ومعنوي(( 
املتضادين، وقسمه إىل قسمني: حقيقي وجمازي ولكل منهام نوعان كذلك مها لفظي 
ذكر  هو  السلب  وطباق  وسلب،  إجياب  طباق  هو  آخر  تقسيم  وهناك  ومعنوي، 

اليشء ونفيه (13(  كأن تقول ))يعلم الطريق وال يعلم الطريق(((14(.
د- املقابلة

املواجهة  عارضهواملقابلة:  وقباالً:  مقابلًة  اليشء  قابل   (( من  هي  لغًة  املقابلة 
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والتقابل مثلهورجل ُمقاَبل وُمداَبر إذا كان كريم الطرفني من قبل أبيه وأمه (((15(، 
التقابل حيصل بني طرفني يف خمتلف األشياء، ويف االصطالح جاء  أن  يعني  وهذا 
يقابلهام أو  بام  أو معانٍ متوافقة، ثم  املقابلة ))هو أن يؤتى بمعنيني متوافقني  معنى 
التقابل(((16(، وبمعنى أكثر اختصارًا  بالتوافق خالف  الرتتيب، واملراد  يقابلها عىل 

))وهو أن ُيذكر لفظان فأكثر ثم أضدادها عىل الرتتيب(((17(.

أ- التكرار
أوالً: تكرار الصوت.

خمتلفة  دالالت  ومحل  كثريًا،   h الزهراء  السيدة  أدعية  يف  الصوت  تكرار  ورد 
تبعًا للموقف والطلب املراد منها h، ومن ذلك قوهلا يف تعقيب صالة املغرب:)) 
املوتى للحرش(18(حيث  أجساد  الشجر، وحميي  املطر، وورق  قطَر  حُميي  يا  تباركت 
نجد تكرار حرف الراء، وهو حرف مكرر جمهور بنوعيه املفخم واملرقق(19(  يتناسب 
ومتكرر  متوالٍ  بشكل  املطر  ُمنزل  بأنه  تعاىل  اهللا  نعم  عىل  ودال  اخلطاب،  جو  مع 
حسب حاجة الناس اليه، والكلمتان) قطر ومطر( مثلتا هذا املعنى بأن نزول القطرة 
تلو القطرة، واملطر بفرتات زمنية هو بشكل مستمر دون انقطاع، وهو اعرتاف منها
h بأن اهللا سابغ نعمه عىل عبده، وقد عرفنا مما سبق أن زيادة املعنى هو زيادة للمبنى، 
وبذلك التكرار للراء كانت زيادة تلك النعم، وكأن الداعي أراد من تلك األلفاظ 
وذكرها املعاين املقصودة فأصبح االعرتاف باخلالق وذكر نعمه ظاهرًا من خالل ذكر 
األلفاظ الرصحية، وباطنًا من خالل تلك الدالالت املستوحاة من التكرار، وهذا من 
أروع أساليب التعبري والفصاحة، وليس هذا يسريًا عىل أيِّ أحد، بل ملن امتلك علاًم 
ودراية بأرسار اللغة وخفاياها، وأهل البيتbهم أعلم الناس بذلك بشهادة العدو 
والصديق، و كذا احلال مع  )ورق الشجر، احلرش( كل هذه احلروف جاءت متناسبة 



١٢٦

التكرار واجلناس والطباق واملقابلة يف أدعية السيدة الزهراء h دراسة داللية

ودالة عىل نعم اهللا تعاىل فالورق والشجر مها من صنع اهللا تعاىل، وإنباهتام متعدد، 
ولوال هذا التجدد ملا استطاع اإلنسان العيش فضاًل عن الفوائد األخرى املتحصلة 
منه، ويبدو أن لتكرار الراء داللة عىل استمرارية تلك األلطاف اإلهلية أضفى إيقاعًا 
ذلك  اختيار  يكن  ومل  مستثقاًل،  وال  مماًل  ليس  اخلطاب،  جو  مع  متناسبًا  خاصًا 
الصوت اعتباطًا منها hوإنام بقصد؛ الن أهل البيت b هم منبع الفصاحة والبالغة، 
ولذلك نجد أن كل لفظة وكأهنا ُنظمت بعقد حتى اكتمل ذلك العقد، ورأينا تلك 
الصياغة الفائقة اجلامل، ومن تكرار األصوات كذلك دعاؤهاhالذي تقول فيه:)) 
سلط عليهم العواصف والقواصف أبدًا حتى تصليهم النار، انزهلم من صياصيهم 
العبارات القصرية أن  وامكنا من نواصيهم، آمني ربِّ العاملني((  )20( نجد يف هذه 
صوت الصاد ورد ست مرات، وهو صوت استعالء احتكاكي مهموس مفخم(21(، 
ونالحظ أن الصاد حرف استعالء(22( دلَّ تكراره وصفته عىل السيطرة واهليمنة عىل 
إنزال تلك العقوبة هبم،  الكافرين والظاملني من اهللا تعاىل، وكأن الدعاء هنا طلب 
والكلامت )العواصف، والقواصف، وتصليهم(محل فيها صوت الصاد داللًة عىل 
أن هناك من حيرك تلك األفعال من األعىل وهو اهللا تعاىل؛ لكونه هو املسيطر عىل 
الكون وبيده كّل يشء، وحرف الصاد هو صوت مفخم تناسب مع طبيعة العذاب 
املتنوع بالعواصف والقواصف والتصلية بالنار؛ ألن العذاب يف اآلخرة ال يقترص 
عىل الشدة فقط، وإنام هناك صخب من النار والعذاب، وهول ذلك املكان، ورصاخ 
دلَّ  الصاد  صوت  وتكرار  وصفته،  الصوت  ذلك  مع  تناسب  كله  وهذا  بني،  امُلعذَّ
إذ أحلَّْت عىل   h الزهراء  السيدة  الذين دعت عليهم  كذلك عىل شدة ظلم هؤالء 
ذكر أنواع العذاب باستخدام ذلك الصوت الذي أعطى إيقاعًا نغميًا يتناسب مع 
شدته، سائلًة اهللا تعاىل إنزال العقوبة عليهم، ملا رأته منهم يف الدنيا، وهذا الظلم يبدو 
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أنه ال يقترص عىل الظلم الشخص هلا، وإنام يشمل الظلم بشكل عام للدين والنفس، 
وذلك ملكانة أهل البيت b  أهنم يغضبون هللا أشد من غضبهم ألنفسهم. أما صفة 
أنه دلَّ عىل صمت هؤالء الظاملني، وعدم قدرهتم عىل  اهلمس هلذا الصوت فيبدو 
طلب النرصة واالستغاثة، بل حتى عىل الرصاخ. قال تعاىل: )وإن نشْأ نغرْقهم فال 
رصيخ هلم وال هم ُينقذون()يس: 43(  وكذلك قوهلا h: ))وانزهلم من صياصيهم، 
وامكنا من نواصيهم( فصياصيهم تعني حصوهنم(23(، وكأن تكرار صوت الصاد 
يدلُّ عىل طلب استمرارية دك حصون األعداء ومعاقلهم، والتمكني من نواصيهم 
وإذالهلم، ويبدو أن تقديم لفظة )صياصيهم ( التي حتمل صوتني حلرف الصاد عىل 
لفظة)نواصيهم ( التي حتمل صوتًا واحدًا، له داللة إذ إن احلصون والقالع هلا من 
القوة وصعوبة تغلب اإلنسان عليها ما هو أكرب من النوايص وجبهاهتم ورؤوسهم، 
وايضًا اهنيار احلصون وغريها هي مقدمة للتمكني من النوايص وإذالهلم، فنالحظ 
مما تقدم أن كل صفات ذلك الصوت انطبق عىل معنى الدعاء وداللته املختلفة من 

خالل تكراره يف الكثري من األلفاظ املتقدمة.
hأدعيتها أحد  يف  املمدودة  األلف  حرف  جميء  كذلك  الصوت  تكرار  ومن 
نقترص عىل بعض منه إذ تقول:  ))احلمد هللا سامك السامء، وساطح األرض، وحارص 
األرض،  ينابيع  فاتح  الشجر،  وخالق  احليوان،  وبارئ  اجلبال،  وناضد  البحار، 
وُمدبر األمور، وُمسري السحاب(((24( فقد ورد حرف األلف يف ثامنيةٍ وثالثني لفظًا، 
واأللف أحد حروف املد واالستطالة، وهو أشد امتدادا من غريه، وأوسع خمرجًا(25(
معناه  مع  متناسبًا  األلف  صوت  لفظ  وجاء  والرخو(26(،  الشديد  بني  صوت  وهو 
رافعها(27( أي  السامء  hسامك  فقوهلا  الصوت وداللته  مدِّ  العالقة بني  فضاًل عن 
دلَّ صوت األلف املمدود عىل عظمة وسعة حجم ذلك االرتفاع الذي ال هناية له 
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بالنسبة لإلنسان، وخطاهباh للباري عّز وجل بأنه اخلالق العظيم، واعرتاف منها 
املتناسقة  املعاين  بتلك األلفاظ حاملًة تلك  بقدرته وعظمته، وتستمر تلك اإلطالة 
h ساطح األرض أي باسطها(28( فطول صوت األلف دلَّ  واملتناسبة معها فتقول 
عىل طول األرض وسعتها واجلهد الكبري الذي يتطلبه عمل ذلك البسط لكنه عند 
اهللا يسري فلو كان التعبري بغري األلف ملا أعطى داللة كافية لتلك العظمة، كام لو قالت 
h مثاًل سمك بدالً من سامك، وبسط بدالً من باسط، وكذا يف غريها، وكذلك يف 
املفردات ( حارص، وناضد، وبارئ، وخالق، وفاتح ) فتكرار حرف األلف ارتبط 
ارتباطًا دالليًا وثيقًا باأللفاظ املتقدمة، وكأن السيد الزهراءh  أرادت بذلك التكرار 
بيان عظمة اهللا تعاىل واالعرتاف بقدرته وشكره عىل تلك النعم وااللطاف اإلهلية، 
واحلمد والثناء وذكر نعم اهللا تعاىل من أفضل آداب الدعاء ومن أدوات استجابته، 
مع  ومتالئاًم  متناسقًا  املتقدمة جاء  األدعية  األصوات يف  تكرار  أن  يتبني  تقدم  ومما 
h  من خالهلا إضافة صدى صوت  جو اخلطاب وداالً عىل معانٍ أرادت الزهراء 

يتناسب مع إيامهنا الراسخ باهللا تعاىل.
ثانياً: تكرار املفردة.

تضمنت أدعية الزهراءhنوعًا آخر من أنواع التكرار وهو تكرار املفردة فجاءت 
الكثري من أدعيتها متضمنة تكرار اللفظة الواحدة أو املفردة، ملا حيويه ذلك التكرار من 
انبعاثات نفسية، وشعور خاص لدى الداعي ))فاللفظ املكرر-بوجه عام- مصدره 
الثورة وهدفه اإلثارة، حبًا أو بغضًا، يف أي غرض من أغراض الكالم(29( )) ومن 
العرص: ))وأسالك خشيتك  التكرار، قوهلاh يف تعقيب صالة  الشواهد عىل ذلك 
يف الغيب والشهادة والعدل يف الغضب والرضا، وأسألك القصد يف الفقر والغنى، 
ضا بعد القضاء، وأسألك لذة  وأسألك نعياًم ال يبيد، وقرة عني ال ينقطع، وأسألك الرِّ
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النظر إىل وجهك(( )30(وتكرار كلمة )اسألك( يدل عىل أهنا h ال تسأل أحدًا غريه، 
أحد  يوجد  وال  غريه،  أحدًا  ترى  ال  فهي  تعاىل  باهللا  الراسخ  إيامهنا  من  نابع  وذلك 
يستطيع حتقيق ما تريد غريه تعاىل، فتكرار)أسألك( مخس مرات يف هذا النص القصري 
يدلل عىل اإلحلاح لتلك الرغبات املادية واملعنوية، وعدم العطف بالواو وحده خري 
دليل عىل ذلك، إذ كررت الفعل يف كل طلب ما عدا واحد وهو )والعدل يف الرضا 
والغضب(، وهذا الرتديد بذلك الفعل الدال عىل الطلب أشعر املخاطب برضورة 

االستجابة، ويف الوقت نفسه أملح بأن املخاَطب هو الوحيد القادر عىل ذلك.
النار  من  استجريك  ربِّ   ((:  h قوهلا  ايضًا  التكرار  ذلك  عىل  الشواهد  ومن 
ربِّ  فابعدين،  النار  من  إليك  أفزع  ربِّ  فأعذين،  النار  من  بك  أعوذ  ربِّ  فأجرين، 
اسرتمحك مكروبًا فارمحني، ربِّ أستغفرك ملا جهلت فاغفر يل(((31(، وهذا جزء من 
مقطوعة من الدعاء تكررت فيها لفظة( ربِّ ) تسع مرات، أعطت داللًة بأن السيدة 
الشدة،  وقت  يف  وال سيام  األحوال،  يف كل  تعاىل  اهللا  إىل  أمرها  مسلمة    hالزهراء
واخلالص من العذاب، واخلوف من يوم القيامة فطلب االستجارة واحلامية من النار 
بتلك  املخلوق  من  اعرتاف  فهي  والرب  اخلالق  حيبها  لفظة  تكرار  تتطلب  وغريها 
الربوبية من جهة، وأن الداعي يتلذذ بذكرها من جهة أخرى، وعىل الرغم من منزلة 
السيدة الزهراء h، وعمق إيامهنا باهللا تعاىل إال أهنا خاطبت الباري عز وجل بلسان 
أدعيتهم  يف   bالبيت أهل  أئمة  مجيع  اتبعه  سلوك  وهذا  اخلائف،  العايص  املذنب 
ثم أن هذا التكرار جاء مناسبًا للطلب واملسألة فكله جاء لطلب أشياء خاصةٍ باهللا 
بالصاحلني، وعند فراق  تعاىل، وال أحد قادر عليها كاالستجابة والعفو، واإلحلاق 
األحبة وسكون القرب، وغربة القيامة والوقوف عند احلساب ثم اخلالص من النار، 
واالبتعاد عنها وهذا اعرتاف منهاh بذلك ثم ختتمه h بأهنا أبرزت هذا الدعاء هللا 
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وحده تطلب منه ما أرادت، وعدم اليأس يف اإلجابة فتقول:)) ربِّ قد أبرزين الدعاء 
للحاجة إليك فال تؤيسني(((32( لذلك يبدو أن التكرار جاء متناسبًا مع تلك احلوائج 

يف الدعاء، وله داللة عىل االعرتاف باملسؤول، والتأدب والتذلل بتلك املفردة. 
باالسم  أسألك   h قوهلا  كام  )االسم(  مفردة  ورود  كذلك  املفردة  تكرار  ومن 
الذي دعاك به إبراهيم خليلكgوباالسم الذي دعاك به موسىgوباالسم الذي 
به  ألذي وهبت  باالسم  داود.و  به عىل  ُتبَت  الذي  وباالسم   g به عيسى  خلقت 
لزكريا حييىg (((33(ونجد هنا أن مفردة )باالسم( وحدها تكررت ثالث عرشة 
اهللا  نبي دعا  معينة فكل  أن كلَّ اسم خيتلف عن غريه يف قضاء حاجة  ويبدو  مرة، 
تعاىل باسم معني، وهو تعاىل استجاب لذلك الدعاء، ومع ذلك فقد أعطى إيقاعًا 
موسيقيًا بني فقرات الكالم أضفى مجاالً ورونقًا، وداللة اإلرصار عىل املسألة من 
وعىل  الدعاء،  الستجابة  مفاتيَح  ُتعدُّ  التي  األسامء  بتلك  املوجودة  األرسار  خالل 
الرغم من كثرة تكرار هذه املفردة إال أهنا مل ُحتدْث يف الكالم عيبًا، أو متله األسامع 
بل عىل العكس من ذلك، وبعد ذكر كل اسم لدى كل حاجة، اختتمت h بجمعها 
كل اسامء اهللا تعاىل زيادًة يف تأكيد طلبها إذ قالت:)) أسألك بحق هذه االسامء إال ما 

أعطيتني ُسؤيل، وقضيت حوائجي يا كريم(((34( .   
ثالثا: تكرار العبارة.

جاء تكرار العبارة يف أدعية الزهراء h أقل ورودًا من النوعني املتقدمني، ومن 
ذلك التكرار تكرارها عبارة) احلمد هللا (، كام يف قوهلاh: )) احلمد هللا الذي ال ينسى 
من ذكره، احلمد هللا الذي ال خييب من دعاه، احلمد هللا الذي من توكل عليه كفاه، 
احلمد هللا سامك السامءاحلمد هللا رفيع الدرجات منزل اآليات احلمد هللا عىل كل محدٍ 
وذكر(( )35( نجد أن هذه العبارة تكررت ست مرات بعد فقرات طويلة من الدعاء 
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يف بعض األحيان، محلت معنى احلمد هللا والثناء عليه، والتمجيد له تعاىل، دون ذكر 
بقوهلا ذكرهتا  حيث  واحلمد،  الثناء  ذلك  يف   تكرار  طول  بعد  إال  واحلاجة  املسألة 
h(: اللهم إين عائذ بك فأعذين، ومستجري بك فأجرين، ومستعني بك فأعني(((36( 
وهذا يدل عىل مدى انقطاعها وخشوعها هللا تعاىل حيث تكاد تنسى حاجتها يف أثناء 
الدعاء، وذكر عبارة (احلمد هللا( يف بداية اجلملة داللة عىل شدة اليقني واإليامن فهي 
h حتمد اهللا تعاىل ألنه ال ينسى من يذكره، وال خيذل أحدًا حني يدعوه، وهذه الثقة 
املطلقة التي متتلكها السيدة الزهراء hدلت عليها من خالل ذلك التكرار والتقديم 

للحمد والثناء هللا تعاىل، وثقتها به تعاىل عىل استجابة املسألة.
و  العرش،  به  خلقت  الذي  وباالسم   (  :hقوهلا ايضًا  العبارة  تكرار  أمثلة  ومن 
باالسم الذي خلقت به الكريس، وباالسم الذي خلقت به الروحانيني، وباالسم الذي 
خلقت به اجلن واألنس، وباالسم الذي خلقت به مجيع اخللق، وباالسم الذي خلقت 
به مجيع ما أردت من يشء(((37( فجاءت العبارة (باالسم الذي خلقت به )مكررة ست 
مرات، ونجد فيها إيقاعًا صوتيًا مجياًل، اعطته تلك العبارة الطويلة املنسجمة مع بعضها، 
وطول العبارة يوحي  بطول املسألة واحلاجة، وفيها داللة عىل اإلرصار  واإلحلاح عىل 
تلك احلاجة املراد حتقيقها؛ ولذلك تقول h يف هناية الدعاء ))أسألك بحق هذه األسامء 
إال  املسألة  ُيعجل  مل  )38( فالداعي  كريم((  يا  حوائجي  وقضيت  سؤيل،  أعطيتي  ما  إال 
بعد ذكر العبارات املكررة، واألسامء التي هلا مكانة هللا تعاىل وهي )العرش، والكريس، 
والروحانيني، واجلن واإلنس، ومجيع اخللق، ومجيع ما أراد اهللا تعاىل من يشء( فلم يرتك 

الداعي شيئًا إال وذكره وذكر االسم ايل خلق به تلك املوجودات.
وجاء تكرار العبارة كذلك يف قوهلا h: ))سبحان من تواضع كل يشءٍ لعظمته، 
سبحان من ذلَّ كلُّ يشءٍ لعزته، سبحان من خضع كل يشءٍ ألمره وملكه، سبحان 
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مرات،  أربع  من(  )سبحان  العبارة  وردت  (39(إذ  بأزمتها((  األمور  له  انقادت  من 
ويبدو من هذه العبارات أن السيدة الزهراء h يف ذروة اخلشوع واإليامن باهللا تعاىل 
الدعاء حتول إىل تسبيح وتقديس هللا  من خالل تكثيف عبارة)سبحان اهللا(، وكأن 
السيدة  أن  ذلك  يؤكد  وما  االيامن،  غايات  اقىص  وبلوغ  طاعته  يف  والذوبان  تعاىل 
الزهراء h مل تذكر املسألة بعد ذلك التكرار حتى انتهى هذا التكرار ثم بدأت فقرات 
أخرى بعده دون ذكرها ايضًا، وكل ذلك عالمات تدلل عىل عمق االيامن باهللا تعاىل 
الذي وصلت إليه، وقد جاء دون تكلف أو عناء يف اختيار األلفاظ والعبارات، بل 

جاء متناسبًا مع الدعاء، مما يضفي أثرًا نفسيًا لدى املسؤول الستجابة الدعاء.

ب- اجلناس
مل يرد اجلناس التام يف أدعية الزهراء h، أما اجلناس الناقص فقد ورد بكثرة يف 
بثناء  وثنائي  احلامدين،  أول  بحمد  محدي  ))يتصل   :h قوهلا  ذلك  ومن  أدعيتها، 
املهللني،  أول  بتهليل  وهتلييل  بذلك،  ذلك  متصاًل  العاملني  رب  عىل  املثنني  أول 
القائلني املجملني  وتكبريي بتكبري أول املكربين، وقويل احلسن اجلميل بقول أول 
املثنني عىل رب العاملني(((40(، نجد أن اجلناس الوارد يف الكلامت كـ )محدي بحمد 
من  دالليًا  بعدًا  أعطت  الباقيات  وكذا  املثنني(  أول  بثناء  و)ثنائي  احلامدين(،  أول 
خالل التجانس الصويت سواء من حيث التكرار املتمثل باجلناس أو البنية الكالمية 
التقارب  عن  فضاًل  الدعاء  فقرات  كل  يف  الفاعل  اسم  ثم  املصدر  بذكر  املتمثلة 
يف  والثاء  املهللني،  هتليل  يف  واهلاء  احلامدين،  )محد  يف  )احلاء(  من  كل  يف  الصويت 
ثناء املثنني باعتبارها أصوات رخوة مرققة(41(، والكاف يف تكبري املكربين، والقاف 
إيقاعًا موسيقيًا مجياًل  القائلني، ومها صوتان شديدان(42(، كل ذلك أعطى  يف قول 
جيعل املتلقي يقف عنده، ويتأمل فيه، ويشعر بقدرة املتكلم عىل صياغة تلك األلفاظ 
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البديعة دون تكلف أو اهتامم بتلك املحسنات عىل حساب املعنى، وملا كانت السيدة 
من  تؤكد  نراها  العليا  املراتب  اإليامن  من  بلغت  وأهنا  خالقها،  ختاطب   hالزهراء
 ، يشءٍ كل  عىل  تعاىل  اهللا  حتمد  بأهنا  املختلفة  باشتقاقاهتا  احلمد  لفظة  تكرار  خالل 
وعىل كل حال، وأهنا السبَّاقة يف ذلك مع أول من مدح اهللا تعاىل، وكذلك يف الثناء 
والتهليل وغريه، وهذا اجلناس املتقدم هو اجلناس االشتقاقي؛ ألن كل كلمتني أو 
أكثر اجتمعت يف أصل االشتقاق، وهناك جناس من نوع آخر وهو اجلناس املضارع، 
وهو أن خيتلف أحد الطرفني يف الكلمتني، مع اقرتاهبا يف املخرج كام يف قوهلا h:  ال 
تفضحني يف مشهد القيامة بموبقات اآلثام، وال تعرض بوجهك الكريم عني من 
النون أال  الثاء خيتلف عن  اآلثام واألنام فحرف  فاجلناس وقع بني  األنام(43(،  بني 
أن خمرجهام متقارب فاألول أسناين والثاين لثوي(44(، وهذا التشابه املزدوج املتمثل 
أعطى  الفاصلة؛  اي  الفقرة  هناية  يف  الكلمتني  ووقوع  الصويت،  والتقارب  بالبنية، 
وظائَف مزدوجة ايضًا ودالالت خمتلفة، ونغمة موسيقية مؤثرة للسامع، يشعر هبا 

ويستعذهبا كل من سمعه.
وهناك نوع آخر خمتلف عاّم سبق وهو اجلناس املقلوب، وهو أن ختتلف الكلمتان 
الدرجات،  رفيع  احلمد هللا   (  :hقوهلا ذلك  احلروف، ومن  ترتيب  املتجانستان يف 
العثرات،  مقيل  احلسنات،  قابل  العورات،  ساتر  الربكات،  واسع  اآليات،  منزل 
)الكربات  الكلمتني  بني  هو  فاجلناس  الربكات(((45(  منزل الكربات،  منفِّس 
اللمحة  يفقدها  مل  ذلك  أن  أال  الرتتيب  يف  االختالف  من  الرغم  والربكات(وعىل 
التكرارية بني الكلمتني فاحلروف متشاهبة مع وقوعها يف هناية الفقرة، والتساوي يف 
احلرف األخري أعطى تناغاًم موسيقيًا فضاًل عن أن القلب الذي وقع يف اللفظني له 
داللة معنوية وهي القلب يف املعنيني كذلك فالكربات وهي املصائب والنائبات هي 
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عكس الربكات واخلريات والنعم، واهللا تعاىل قد دفع األوىل، وأعطى الثانية فالقلب 
يف اللفظ قابله قلب يف املعنى، ونرى مما تقدم أن اجلناس أعطى جرسًا موسيقيًا تطرب 
له االسامع فضاًل عام حيتويه من تنظيم بنائي يسهم يف تقوية املعنى ووضوح الداللة.

ج- الطباق
الغيب  يف  خشيتك  قوهلا:))وأسألك  يف  كام   h أدعيتها  يف  النوع  هذا  ورد 
والشهادة، والعدل يف الغضب والرضا(((46( نجد الطباق وقع بني الغيب والشهادة، 
وبني الغضب و الرضا، وأراد الداعي من خالقه أن يلهمه اخلشية واخلوف منه تعاىل 
يف الرس والعلن، وكذلك العدل واإلنصاف وعدم الظلم يف أثناء الرضا والغضب 
عىل حد سواء، ونجد هنا ايضًا أن املتكلم قدم الغيب عىل الشهادة، ألن اخلشية منه 
تعاىل يف الغيب أفضل منها يف الشهادة أو أمام الناس، وكذلك يف تقديم الغضب عىل 
الرضا؛ ألنه عند الغضب يكون أفضل إذ ال يقدم عواطفه عىل حساب العدل، وهو 
من أعىل مراتب اإليامن، وقد أضفت تلك األضداد مجاال للنص، ووقعًا يف النفس 
جتعل السامع يتأمل عندها، وأعطت إيقاعًا نغميًا متجانسًا من خالل تلك الثنائيات 

الواردة يف النص، وهذا الطباق هو من النوع احلقيقي.

وهناك نوعٌ آخر ورد يف دعائها hوهو طباق السلب ومن ذلك قوهلا: ))اللهمَّ 

لك احلمد ملء الساموات السبعوعدد ما ُيرى وما ال ُيرى(((47(، وقد جاء الطباق 

بني يرى، وال يرى وأرادت hاحلمد والثناء للباري تعاىل بألفاظ تبلغ غاية املدح وما 

يستحقه اهللا تعاىل فبدأت بملء الساموات وما حتويه من أشياء وسعة كبرية، وهذا 

حمدود احلجم ثم ذكرت بعدد ما ُيرى وما ال ُيرى، وهذا غري حمدود وهو أحسن مما 

سبقه من تعبري عن ذلك احلمد؛ ألن االنسان ال يعلم مقدار احلمد والشكر الذي 
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يستحقه الباري عز وجلَّ فكانت التفاتة مجيلة من الداعي  الذي استغرق مجيع ما 

استحقه املدعو، وتم ذلك املعنى باستخدام أحد املحسنات البديعية وهو الطباق، 

مما أعطى تأثريًا أكرب عىل املعنى وقوًة دالليًة أكرب.

وجاء نوع آخر من الطباق يف  قوهلا h: ))اللهمَّ كام سددت به العمى، وفتحت 

به اهلدى فاجعل مناهج سبله لنا سننًا (((48(وهذا يسمى بالطباق املجازي، وقد وقع 

بني)العمى( و)اهلدى( واملراد من العمى ليس املعنى احلقيقي، وإنام املعنى املجازي 

إذ املراد منه الضاللة والكفر، وهو ضد اهلدى، وسبق هذا كالم عن النبي األكرم 

حممدs لذا فاملقصود بسددت به العمى هو النبي، واهلاء عائدة عليه؛ ألن اهللا تعاىل 

h أخرج به الناس من الظلامت إىل النور، وذلك بعد إرساله إليهم، والسيدة الزهراء

تدعو رهبا بأن كام سدَّ اهللا تعاىل باب الضالل به، وفتح به باب اهلدى  أن جيعلها ممَّن 

تتبع طريقه، ومن السائرين عىل هنجه، واستخدام الطباق املتمثل بالعمى واهلدى قد 

أضاف مجاليًة غايًة يف الروعة يف ظاهر اللفظ فضاًل عن الدقة يف املعنى. 

د- املقابلة

بام  والعمل  طاعتك،  ))وأهلمني  قوهلا:  يف  كام   h أدعيتها  يف  املقابلة  وردت 

بني  هنا  املقابلة  وقعت  الرامحني(((49(،  أرحم  يا  يسخطك،  ملا  والتجنب  يرضيك، 

من  الطلب  وكان  ويسخطك(،  )يرضيك  والفعلني  والتجنب(،  )العمل  االسمني 

hاهللا تعاىل هو التوفيق للعمل الصالح، وكل ما يرضيه تعاىل، وباملقابل أن يوفقها

يف االجتناب واالبتعاد عن االعامل السيئة، وعام ُيغضب الباري عز وجل، وقد تم 

ذلك بأسلوب بديعي مجيل، أعطى حالوًة وإيقاعًا عذبًا للسامع، ودالالت موحية، 

املتعاقبة، واألمجل من كل  األضداد  تلك  ذلك جاء من خالل  موسيقيًا، كل  وتناغاًم 
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ذلك هو عدم التكلف يف جميء كل ذلك، ومما ورد من املقابلة كذلك قوهلا h ))وزدنا 

بذلك شكرًا وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمن سواك غنًى وتعففًا (((50(، حصلت املقابلة 

بني (فقرًا غنًى)  وبني( فاقة وتعففًا)، وتبدو املقابلة بني( فاقة وتعففًا )بأن فيها ملحة 

رائعة من حيث املعنى إذ إن معنى الفاقة هي الفقر مع مدِّ اليد إىل الناس، والتعفف 

تعاىل،  اهللا  سوى  الناس  إىل  اليد  مدِّ  وعدم  كتامنه،  مع  فهو  متاما  ذلك  عكس  هو 

والسيدة الزهراء h يف دعائها تطلب أن تكون فقريًة إىل اهللا تعاىل، وحمتاجة إليه ويف 

طلب دائم له، ويف املقابل أن تكون غنيًة عن الناس، وعفيفًة عنهم ال متد يدها إليهم، 

وال يعرفون بحاجتها كام يف قوله تعاىل )حيسبهم اجلاهُل أغنياَء من التعفف()البقرة 

األلفاظ  تلك  أعطت  وقد  واحد،  آنٍ  يف  ودقيقة  مجيلة  معاين  حيمل  وهذا   :)273

يقف عنده؛ ألن  السامع  الطلب، وجيعل  مع  يتناسب  مؤثرًا  إيقاعًا صوتيًا  املتقابلة 

اإليقاع  حيث  من  املعنى  توظيف  عىل  قائمة  تكون((  التي  املحسنات  أحد  التقابل 

والتنغيم الصويت واملوسيقي الذي ينتج عن توزيع هذه املحسنات يف اجلملة الفنية 

شعرًا ونثرًا.معتمدًة يف ذلك التقابل والتوازي املعنوي عن طريق التضاد بني األلفاظ 

واجلمل(((51(، وكل ذلك جاء يف أدعيتهاh دونام تكلف ومل يكن غاية املتكلم ذلك، 

كيف ال وهي من أهل بيت ُزق العلم والفصاحة زقًا.

ومن األمثلة األخرى يف دعائها h قوهلا)): واجعل احلياة زيادة يل من كلِّ خري، 

واجعل املوت راحًة يل من كلِّ رش(((52( جاء التقابل بني احلياة واملوت، وبني اخلري 

والرش، والداعي أراد هنا من املدعو أن يبقيه حيًا فقط إذا كانت احلياة زيادًة له من 

احلسنات وعدم ارتكاب املحرمات وغريها من الفوائد التي عرب عنها بلفظ اخلري، 

وهو كلُّ ما يفيد االنسان يف آخرته ودنياه، وباملقابل طلب املوت إذا كان خالصًا من 
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إذا كانت  بالراحة؛ ألن املوت احيانًا يكون أفضل من احلياة  األذى، وقد عرب عنه 

مليئة باملصائب، وارتكاب املحرمات واآلثام، وكل ذلك جاء بأسلوب بالغي مجيل 

أعطى للمعنى قوة من خالل اإليقاع والتناغم الصويت املنبعث من تلك األضداد 

التي جتعل السامع والقارئ يتأملها وحيس هبا ويستعذهبا.
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اخلامتة
أنواعه  شمل  متنوعة،  أنامط  عىل   h الزهراء  السيدة  أدعية  يف  التكرار  جاء 
املختلفة، وكان له األثر يف تصوير الذوبان يف اهللا تعاىل، والشعور بالربوبية من خالل 
تكرار تلك االلفاظ التي ُتعلِّم العبد الشعور بالذنب وإن مل يرتكبه، وقد جاء التكرار 
موزعًا منسجاًم مع معاين النص وما قصده الداعي، بوصفه أسلوبًا توكيديًا للمعنى 
والتكرار جاء منسجاًم مع أسلوب  الداعي،  له، ومحل دالالت عدة قصدها  وقوًة 
الدعاء ملا فيه من اإلحلاح للمعبود، وإظهار العاطفة وخطاب النفس مع خالقها وقد 
جاء كل ذلك يف موضعه، وكأن الداعي اختار كل صوت أو لفظة أو عبارة ملعنى 
مقصود .وكذلك احلال يف اجلناس والطباق واملقابلة فجاء األول متمثاًل باجلناس 
التام متنوعًا  h، وجاء اجلناس غري  أدعيتها  يرد يف  التام مل  التام؛ ألن اجلناس  غري 
كاجلناس االشتقاقي، واجلناس املقلوب، وجاء الطباق متوزعًا عىل أنواعه املختلفة 
السلب،  احلقيقي، واملجازي، وطباق  الطباق  h، وهي:  الزهراء  السيدة  أدعية  يف 
وجاءت املقابلة واردة يف األدعية، وكل ذلك أعطى مجاال وعذوبة اضافية للدعاء 

من دون تكلف أو إخالل يف املعنى.
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قائمة املصادر واملراجع:
القرآن الكريم

 الدين جالل  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان   
ط1،  املندوب،  سعيد  حتقيق:  السيوطي، 
املطبعة: لبنان - دار الفكر، النارش: دار الفكر، 

1416 - 1996م
 أساس البالغة، ابو القاسم الزخمرشي، حتقيق

العلمية،  الكتب  دار  السود،  باسل عيون  حممد 
ط1، بريوت -لبنان، 1998م- 1419هـ.

 فاضل حممد  الشيخ  الفاطمية،  األرسار 
عادل  السيد  تقديم:  حتقيق:  املسعودي، 
الروضة  يف  الزائر  مؤسسة  ط2،  العلوي، 
والنرش  للطباعة   h املعصومة  لفاطمة  املقدسة 
– أمري  املطبعة:  اإلسالمية،  الصداقة  رابطة   -

قم، 1420 - 2000 م.
 مكتبة أنيس،  إبراهيم  اللغوية،  األصوات 

األنجلو املرصية، ط5، 1975م.
 والبيان املعاين  البالغة  علوم  يف  اإليضاح 

شمس  ابراهيم  القزويني،  اخلطيب  والبديع، 
بريوت،  ط1،  العلمية،  الكتب  دار  الدين، 

لبنان، 1424هـ- 2003م.
 التكرير بني املثري والثأثري، الدكتور عز الدين

عيل السيد، عامل الكتب، ط1، 1978م.
 ،جني ابن  الفتح  أبو  اإلعراب،  صناعة  رس 
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