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امللﺨﺺ:

قسمنا البحث عىل ﲤهيد أو مدخل تنظريي ب ﱠينّا فيه معنﻰ التكرار واجلناس

عرفه اللغويون والبالغيون ثم تناولنا
والطباق واملقابلة لغ ًة واصطالح ًا وفق ًا ملا ﱠ

تكرار الصوت املفرد ثم تكرار الكلمة ثم تكرار العبارة ،وبعد ذلك بينّا نوع

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

ثم خلصنا إىل أهم النتائج التي توصل إليها البحث ثم كانﺖ قائمة املصادر التي
اعتمدها الباحثان.

وقد جاء التكرار يف أدعية السيدة الزهراء  hعىل أنامط متنوعة ،شمل أنواعه

املﺨتلفة ،وكان له األثر يف تصوير الﺬوبان يف اﷲ تعاىل ،والشعور بالربوبية من خالل

تكرار تلك االلفاظ التي تُع ِّلم العبد الشعور بالﺬنب وإن ﱂ يرتكبه ،وقد جاء التكرار
موزع ًا منسج ًام مﻊ معاين النص وما قصده الداعي ،بوصفه اسلوب ًا توكيدي ًا للمعنﻰ

وقو ًة له ،ومحل دالالت عدة قصدها الداعي ،والتكرار جاء منسج ًام مﻊ أسلوب
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 متمث ً
ال باجلناس

غري التام؛ ألن اجلناس التام ﱂ يرد يف أدعيتها  ،hوجاء اجلناس غري التام متنوع ًا

كاجلناس االشتقاقي ،واجلناس املقلوب ،وجاء الطباق متوزع ًا عىل أنواعه املﺨتلفة

يف أدعية السيدة الزهراء  ،hوهي :الطباق احلقيقي ،واملجازي ،وطباق السلب،
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 approach in which the meaning of repe��on,allitera�on,counterpoint,interview and language are explained,and terminology as deﬁned 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-candour 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 counterpoint,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

رب العاملني ،نحمده محد الشاكرين ،عىل أنعمه وإحسانه للناس
احلمد ﷲ ِّ

امجعني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللﻖ واملرسلني ،حبيب اله العاملني حممد
sوعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.
أما بعد

فالصديقة الزهراء  hسيدة نساء العاملني ،وابنة سيد املرسلني ،تربﺖ يف حضن

اإليامن ،وترعرعﺖ يف بيﺖ الوحي والرسالة ،وﳖلﺖ من ذلك كله ،وارتشفﺖ من
معني احلكمة الصايف ،واإليامن والعلم والفصاحة فض ً
عام أعطاها اﷲ من املقام
ال ّ
السامي ،واملكانة العليا ،وهي أم األئمة املعصومني واهلداة املهديني ،وقد جاء يف

الرواية عن اإلمام احلسن العسكري  (( gنحن حجج اﷲ عىل خلقه وجدتنا فاطمة
حجة اﷲ علينا))) ،)1وكان ِّ
مج ًا ،رغم
أثر يف كالمها إذ كان يسيل درر ًا ،وعل ًام ﱠ
لكل ذلك ﹲ

عمرها القصري ،وما القته كﺬلك بعد وفاة ابيها من األذى واحلزن الشديدين فكانﺖ

متنفس ًا ﱡ
تبث فيه شكواها ،وقد أخرجﺖ (hأدعي ًة تفيﺾ روحاني ًة،
 hجتد يف الدعاء
ﱠ

وأودعﺖ فيه من أساليب الكالم والفصاحة اليش َء الكثري ،ولقد كانﺖ الدراسة يف

هﺬا البحث تناولﺖ أسلوب التكرار يف دعائها ،واجلناس والطباق واملقابلة؛ ألﳖا
ﹴ
صور متعددة ،وبكثرة ال يستهان ﲠا حاولنا أن نحرصها يف هﺬا البحث،
جاءت عىل

وأن ندرسها دراس ًة داللي ًة تبني املعاين الباطنة والكامنة يف تلك األدعية.

وقد قسمنا البحث عىل ﲤهيد أو مدخل تنظريي ب ﱠينّا فيه معنﻰ التكرار واجلناس

عرفه اللغويون والبالغيون ثم تناولنا
والطباق واملقابلة لغ ًة واصطالح ًا وفق ًا ملا ﱠ

تكرار الصوت املفرد ثم تكرار الكلمة ثم تكرار العبارة ،وبعد ذلك بينّا نوع
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

ثم خلصنا إىل أهم النتائج التي توصل إليها البحث ثم كانﺖ قائمة املصادر التي

اعتمدها الباحثان ،وأخري ًا فﺈننا ندعو اﷲ تعاىل أن ينال هﺬا البحث قبوالً من لدن
القارئ الكريم ،واحلمد ﷲ أوالً وآخر ًا ،وصالته وسالمه عىل نب ِّي ِه الكريم ،وعىل آله
الطيبني الطاهرين.
مدخﻞ تنﻈﲑي
أ-التﻜرار

وكرر اليش َء وكركره
جاء معنﻰ التكرار أو الكر يف املعاجم بمعنﻰ (( الرجوع ،ﱠ

أعاده مر ًة بعد أخرى))) ،)2وقد تنبه اللغويون والبالغيون منﺬ القدم ملسألة التكرار،
ودوره يف زيادة املعنﻰ إذ ((الزيادة يف البناء َلزياد ُة املعنﻰ))) )3وتأكيده وإضفاء الكالم

إيقاع ًا خاص ًا ،واالهتامم باملراد تكريره ،قال ابن فارس )) :وسنن العرب التكرير
واإلعادة إرادة اإلبالغ بحسب العناية باألمر))) ،)4والتكرار ال يعني اإلتيان به دون
فائدة ،وال يقترص عىل التأكيد فـ (( التكرار هو أبلﻎ من التأكيد ،وهو من حماسن

الفصاحة خالف ًا لبعﺾ من غلﻂ ،وله فوائد منها التقرير ،وقد قيل إن الكالم إذا

تكرر تقرر))) )5ويبدو أن مزية التكرار وعﺬوبته ال تقترص عىل السمﻊ فقﻂ بل حتﻰ

عىل العني كﺬلك ـ إذ يقول الدكتور عز الدين عيل السيد((:إذا تكرر احلرف يف الكالم

عىل أبعاد متقاربة ،أكسب تكرار صوته ذلك الكالم إيقاع ًا ُمبهج ًا ،يدركه الوجدان
السليم حتﻰ عن طريﻖ العني ،فض ً
ال عن إدراكه السمعي)) ) ،)6وقد ورد التكرار يف

عز ﱠ
وجل ،فمر ًة يكون
أدعية الزهراء hمتنوع ًا ومنسج ًام وطبيعة اخلطاب للباري ﱠ
التكرار بالصوت ،ومر ًة بالكلمة ،وأخري ًا بالعبارة ،وسيأيت الكالم عن ذلك تباع ًا.
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ب -اﳉناس

جاء معنﻰ اجلناس يف اللغة بأن((اجليم والنون والسني أصل واحد وهو الﴬب

من اليشء))) )7أي النوع أو الصنف من اليشء ،أما اصطالح ًا فهو ال خيتلف كثري ًا

عن معناه اللغوي ((وإنام سمي هﺬا النوع من الكالم ﳎانس ًا ألن حروف ألفاظه

يكون تركيبها من جنس واحد ))) )8وهو عىل نوعني ،ﳘا اجلناس التام وغري التام،
واألول ((ويقال له املستويف ،والكامل ،وهو أن تتفﻖ الكلمتان يف لفظهام ،ووزﳖام،
وحركاﲥام ،وال خيتلفان إال من جهة املعنﻰ ))) )9أما الثاين فهو أن يتﺨلف رشط من

الرشوط املتقدمة الواردة يف اجلناس التام ،وذلك بأن ﲣتلف الكلمة عن األخرى
بأحد حروفها أو أكثر ،أو ترتيبها ،أو عددها وغريها وهو أنواع كثرية (.)10
ﺟـ -الطباق

جاء يف املعجم أن ((الطاء والباء والقاف أصل صحيح واحد ،وهو يدل عىل

وضﻊ ﳾء مبسوط مثله حتﻰ يغطيه.ومن ذلك الطبﻖ.تقول :أطبقﺖ اليشء عىل

اليشء ،فاألول طبﻖ للثاين ،وقد تطابقا ))) ،)11وهو بﺬلك يعني التساوي بني

الشيﺌني أو اجلمﻊ بينهام ،أما اصطالح ًا فوردت تعريفات عدة منها ((هو أن ﳚمﻊ

بني متضادين مﻊ مراعاة التقابل كالبياض والسواد ،والليل والنهار ،هو قسامن:

لفظي ومعنوي)) ))12وقد ذكر السيوطي معنﻰ املطابقة أو الطباق وهو اجلمﻊ بني

املتضادين ،وقسمه إىل قسمني :حقيقي وﳎازي ولكل منهام نوعان كﺬلك ﳘا لفظي

ومعنوي ،وهناك تقسيم آخر هو طباق إﳚاب وسلب ،وطباق السلب هو ذكر

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

املقابلة لغ ًة هي من (( قابل اليشء مقابل ًة وقباالً :عارضهواملقابلة :املواجهة
١٢٤
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والتقابل مثلهورجل ُمقا َبل و ُمدا َبر إذا كان كريم الطرفني من قبل أبيه وأمه )))،)15

وهﺬا يعني أن التقابل ﳛصل بني طرفني يف ﳐتلف األشياء ،ويف االصطالح جاء
ﹴ
معان متوافقة ،ثم بام يقابلهام أو
معنﻰ املقابلة ((هو أن يﺆتﻰ بمعنيني متوافقني أو

يقابلها عىل الرتتيب ،واملراد بالتوافﻖ خالف التقابل))) ،)16وبمعنﻰ أكثر اختصار ًا

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

أوالﹰ :تﻜرار الﺼوت.

ورد تكرار الصوت يف أدعية السيدة الزهراء  hكثري ًا ،ومحل دالالت ﳐتلفة

تبع ًا للموقف والطلب املراد منها  ،hومن ذلك قوهلا يف تعقيب صالة املغرب((:
قطر املطر ،وورق الشجر ،وحميي أجساد املوتﻰ للحرش))18حيث
تباركﺖ يا ُحميي َ

نجد تكرار حرف الراء ،وهو حرف مكرر ﳎهور بنوعيه املفﺨم واملرقﻖ) )19يتناسب
ﹴ
متوال ومتكرر
مﻊ جو اخلطاب ،ودال عىل نعم اﷲ تعاىل بأنه ُمنزل املطر بشكل

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
 hبأن اﷲ 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 ظاهر ًا من خالل ذكر

األلفاظ الرصﳛة ،وباطن ًا من خالل تلك الدالالت املستوحاة من التكرار ،وهﺬا من

أي أحد ،بل ملن امتلك عل ًام
أروع أساليب التعبري والفصاحة ،وليس هﺬا يسري ًا عىل ِّ

ودراية بأﴎار اللغة وخفاياها ،وأهل البيﺖbهم أعلم الناس بﺬلك بشهادة العدو

والصديﻖ ،و كﺬا احلال مﻊ (ورق الشجر ،احلرش) كل هﺬه احلروف جاءت متناسبة
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ودالة عىل نعم اﷲ تعاىل فالورق والشجر ﳘا من صنﻊ اﷲ تعاىل ،وإنباﲥام متعدد،
ولوال هﺬا التجدد ملا استطاع اإلنسان العيﺶ فض ً
ال عن الفوائد األخرى املتحصلة

منه ،ويبدو أن لتكرار الراء داللة عىل استمرارية تلك األلطاف اإلهلية أضفﻰ إيقاع ًا
خاص ًا متناسب ًا مﻊ جو اخلطاب ،ليس ﳑ ً
ال وال مستثقالً ،وﱂ يكن اختيار ذلك

الصوت اعتباط ًا منها hوإنام بقصد؛ الن أهل البيﺖ  bهم منبﻊ الفصاحة والبالغة،

ولﺬلك نجد أن كل لفظة وكأﳖا نُظمﺖ بعقد حتﻰ اكتمل ذلك العقد ،ورأينا تلك
الصياغة الفائقة اجلامل ،ومن تكرار األصوات كﺬلك دعاؤهاhالﺬي تقول فيه((:

سلﻂ عليهم العواصف والقواصف أبد ًا حتﻰ تصليهم النار ،انزهلم من صياصيهم
رب العاملني)) ( )20نجد يف هﺬه العبارات القصرية أن
وامكنا من نواصيهم ،آمني ِّ

صوت الصاد ورد سﺖ مرات ،وهو صوت استعالء احتكاكي مهموس مفﺨم)،)21

ونالحﻆ أن الصاد حرف استعالء) )22ﱠ
دل تكراره وصفته عىل السيطرة واهليمنة عىل

الكافرين والظاملني من اﷲ تعاىل ،وكأن الدعاء هنا طلب إنزال تلك العقوبة ﲠم،

والكلامت (العواصف ،والقواصف ،وتصليهم)محل فيها صوت الصاد دالل ًة عىل

أن هناك من ﳛرك تلك األفعال من األعىل وهو اﷲ تعاىل؛ لكونه هو املسيطر عىل

الكون وبيده ّ
كل ﳾء ،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
عﺬبني ،وهﺬا كله تناسب مﻊ ذلك الصوت وصفته ،وتكرار صوت الصاد ﱠ
ا ُمل ﱠ
دل

حل ْﺖ عىل
كﺬلك عىل شدة ظلم هﺆالء الﺬين دعﺖ عليهم السيدة الزهراء  hإذ أ ﱠ

ذكر أنواع العﺬاب باستﺨدام ذلك الصوت الﺬي أعطﻰ إيقاع ًا نغمي ًا يتناسب مﻊ
شدته ،سائل ًة اﷲ 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  bأﳖم يغضبون ﷲ أشد من غضبهم ألنفسهم .أما صفة
اهلمس هلﺬا الصوت فيبدو أنه ﱠ
دل عىل صمﺖ هﺆالء الظاملني ،وعدم قدرﲥم عىل

طلب النرصة واالستغاثة ،بل حتﻰ عىل الرصاخ .قال تعاىل( :وإن ْ
نشأ نغر ْقهم فال

رصيخ هلم وال هم ُينقﺬون)(يس )43 :وكﺬلك قوهلا (( :hوانزهلم من صياصيهم،

وامكنا من نواصيهم) فصياصيهم تعني حصوﳖم) ،)23وكأن تكرار صوت الصاد

ﱡ
يدل عىل طلب استمرارية دك حصون األعداء ومعاقلهم ،والتمكني من نواصيهم

وإذالهلم ،ويبدو أن تقديم لفظة (صياصيهم ) التي ﲢمل صوتني حلرف الصاد عىل

لفظة(نواصيهم ) التي ﲢمل صوت ًا واحد ًا ،له داللة إذ إن احلصون والقالع هلا من
القوة وصعوبة تغلب اإلنسان عليها ما هو أكﱪ من النواﴆ وجبهاﲥم ورؤوسهم،
وايض ًا اﳖيار احلصون وغريها هي مقدمة للتمكني من النواﴆ وإذالهلم ،فنالحﻆ

ﳑا تقدم أن كل صفات ذلك الصوت انطبﻖ عىل معنﻰ الدعاء وداللته املﺨتلفة من
خالل تكراره يف الكثري من األلفاظ املتقدمة.

ومن تكرار الصوت كﺬلك ﳎيء حرف األلف املمدودة يف أحد أدعيتهاh

نقترص عىل بعﺾ منه إذ تقول(( :احلمد ﷲ سامك السامء ،وساطح األرض ،وحارص

البحار ،وناضد اجلبال ،وبارئ احليوان ،وخالﻖ الشجر ،فاتح ينابيﻊ األرض،
ومدبر األمور ،ومسري السحاب))) )24فقد ورد حرف األلف يف ﹴ
ثامنية وثالثني لفظ ًا،
ُ
ُ
ً ))25
واأللف أحد حروف املد واالستطالة ،وهو أشد امتدادا من غريه ،وأوسﻊ ﳐرجا

وهو صوت بني الشديد والرخو) ،)26وجاء لفﻆ صوت األلف متناسب ًا مﻊ معناه
فض ً
ال عن العالقة بني مدِّ الصوت وداللته فقوهلا hسامك السامء أي رافعها

))27

ﱠ
دل صوت األلف املمدود عىل عظمة وسعة حجم ذلك االرتفاع الﺬي ال ﳖاية له
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عز وجل بأنه اخلالﻖ العظيم ،واعرتاف منها
بالنسبة لﻺنسان ،وخطاﲠا hللباري ّ

بقدرته وعظمته ،وتستمر تلك اإلطالة بتلك األلفاظ حامل ًة تلك املعاين املتناسقة
واملتناسبة معها فتقول  hساطح األرض أي باسطها) )28فطول صوت األلف ﱠ
دل

عىل طول األرض وسعتها واجلهد الكبري الﺬي يتطلبه عمل ذلك البسﻂ لكنه عند
اﷲ يسري فلو كان التعبري بغري األلف ملا أعطﻰ داللة كافية لتلك العظمة ،كام لو قالﺖ
 hمث ً
ال سمك بدالً من سامك ،وبسﻂ بدالً من باسﻂ ،وكﺬا يف غريها ،وكﺬلك يف

املفردات ) حارص ،وناضد ،وبارئ ،وخالﻖ ،وفاتح ( فتكرار حرف األلف ارتبﻂ
ارتباط ًا داللي ًا وثيق ًا باأللفاظ املتقدمة ،وكأن السيد الزهراء hأرادت بﺬلك التكرار

بيان عظمة اﷲ تعاىل واالعرتاف بقدرته وشكره عىل تلك النعم وااللطاف اإلهلية،
واحلمد والثناء وذكر نعم اﷲ تعاىل من أفضل آداب الدعاء ومن أدوات استجابته،

وﳑا تقدم يتبني أن تكرار األصوات يف األدعية املتقدمة جاء متناسق ًا ومتالئ ًام مﻊ
ﹴ
معان أرادت الزهراء  hمن خالهلا إضافة صدى صوت
جو اخلطاب وداالً عىل

يتناسب مﻊ إيامﳖا الراسخ باﷲ تعاىل.
ﺛاني ﹰا :تﻜرار املﻔردة.

تضمنﺖ أدعية الزهراءhنوع ًا آخر من أنواع التكرار وهو تكرار املفردة فجاءت

الكثري من أدعيتها متضمنة تكرار اللفظة الواحدة أو املفردة ،ملا ﳛويه ذلك التكرار من

انبعاثات نفسية ،وشعور خاص لدى الداعي ((فاللفﻆ املكرر-بوجه عام -مصدره

الثورة وهدفه اإلثارة ،حب ًا أو بغض ًا ،يف أي غرض من أغراض الكالم) (( )29ومن
الشواهد عىل ذلك التكرار ،قوهلا hيف تعقيب صالة العرص(( :وأسالك خشيتك

يف الغيب والشهادة والعدل يف الغضب والرضا ،وأسألك القصد يف الفقر والغنﻰ،

الرضا بعد القضاء ،وأسألك لﺬة
وأسألك نعي ًام ال يبيد ،وقرة عني ال ينقطﻊ ،وأسألك ِّ
١٢٨

الباحث :فالح عطية كيوف  -أ.م.د .خليل خلف بشري

النظر إىل وجهك)) ()30وتكرار كلمة (اسألك) يدل عىل أﳖا  hال تسأل أحد ًا غريه،

وذلك نابﻊ من إيامﳖا الراسخ باﷲ تعاىل فهي ال ترى أحد ًا غريه ،وال يوجد أحد
يستطيﻊ ﲢقيﻖ ما تريد غريه تعاىل ،فتكرار(أسألك) ﲬس 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 بﴬورة

االستجابة ،ويف الوقﺖ نفسه أملح بأن املﺨا َطب هو الوحيد القادر عىل ذلك.

رب استجريك من النار
ومن الشواهد عىل ذلك التكرار ايض ًا قوهلا ِّ ((: h

رب
رب أفزع إليك من النار فابعدينِّ ،
رب أعوذ بك من النار فأعﺬينِّ ،
فأجرينِّ ،
رب أستغفرك ملا جهلﺖ فاغفر يل))) ،)31وهﺬا جزء من
اسرتمحك مكروب ًا فارمحنيِّ ،

رب ( تسﻊ مرات ،أعطﺖ دالل ًة بأن السيدة
مقطوعة من الدعاء تكررت فيها لفظة) ِّ
الزهراء hمسلمة أمرها إىل اﷲ تعاىل يف كل األحوال ،وال سيام يف وقﺖ الشدة،

واخلالص من العﺬاب ،واخلوف من يوم القيامة فطلب االستجارة واحلامية من النار
وغريها تتطلب تكرار لفظة ﳛبها اخلالﻖ والرب فهي اعرتاف من املﺨلوق بتلك

الربوبية من جهة ،وأن الداعي يتلﺬذ بﺬكرها من جهة أخرى ،وعىل الرغم من منزلة
السيدة الزهراء  ،hوعمﻖ إيامﳖا باﷲ تعاىل إال أﳖا خاطبﺖ الباري عز وجل بلسان

املﺬنب العاﴆ اخلائف ،وهﺬا سلوك اتبعه مجيﻊ أئمة أهل البيﺖ bيف أدعيتهم
ﹴ
خاصة باﷲ
ثم أن هﺬا التكرار جاء مناسب ًا للطلب واملسألة فكله جاء لطلب أشياء

تعاىل ،وال أحد قادر عليها كاالستجابة والعفو ،واإلحلاق بالصاحلني ،وعند فراق
األحبة وسكون القﱪ ،وغربة القيامة والوقوف عند احلساب ثم اخلالص من النار،
واالبتعاد عنها وهﺬا اعرتاف منها hبﺬلك ثم ﲣتمه  hبأﳖا أبرزت هﺬا الدعاء ﷲ
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رب قد أبرزين الدعاء
وحده تطلب منه ما أرادت ،وعدم اليأس يف اإلجابة فتقولِّ ((:

للحاجة إليك فال تﺆيسني))) )32لﺬلك يبدو أن التكرار جاء متناسب ًا مﻊ تلك احلوائج
يف الدعاء ،وله داللة عىل االعرتاف باملسﺆول ،والتأدب والتﺬلل بتلك املفردة.

ومن تكرار املفردة كﺬلك ورود مفردة (االسم) كام قوهلا  hأسألك باالسم

الﺬي دعاك به إبراهيم خليلكgوباالسم الﺬي دعاك به موسﻰgوباالسم الﺬي
ُبﺖ به عىل داود.و باالسم ألﺬي وهبﺖ به
خلقﺖ به عيسﻰ  gوباالسم الﺬي ت َ

لزكريا ﳛيﻰ)33))) gونجد هنا أن مفردة (باالسم) وحدها تكررت ثالث عرشة
مرة ،ويبدو أن ﱠ
كل اسم خيتلف عن غريه يف قضاء حاجة معينة فكل نبي دعا اﷲ

تعاىل باسم معني ،وهو تعاىل استجاب لﺬلك الدعاء ،ومﻊ ذلك فقد أعطﻰ إيقاع ًا

موسيقي ًا بني فقرات الكالم أضفﻰ مجاالً ورونق ًا ،وداللة اإلرصار عىل املسألة من

مفاتيح الستجابة الدعاء ،وعىل
خالل األﴎار املوجودة بتلك األسامء التي تُعدﱡ
َ
الرغم من كثرة تكرار هﺬه املفردة إال أﳖا ﱂ ُﲢ ْ
دث يف الكالم عيب ًا ،أو ﲤله األسامع

بل عىل العكس من ذلك ،وبعد ذكر كل اسم لدى كل حاجة ،اختتمﺖ  hبجمعها

كل اسامء اﷲ تعاىل زياد ًة 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  hأقل ورود ًا من النوعني املتقدمني ،ومن

ذلك التكرار تكرارها عبارة( احلمد ﷲ ) ،كام يف قوهلا (( :hاحلمد ﷲ الﺬي ال ينسﻰ

من ذكره ،احلمد ﷲ الﺬي ال خييب من دعاه ،احلمد ﷲ الﺬي من توكل عليه كفاه،
احلمد ﷲ سامك السامءاحلمد ﷲ رفيﻊ الدرجات منزل اآليات احلمد ﷲ عىل كل ﹴ
محد
وذكر)) ( )35نجد أن هﺬه العبارة تكررت سﺖ مرات بعد فقرات طويلة من الدعاء
١٣٠
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يف بعﺾ األحيان ،محلﺖ معنﻰ احلمد ﷲ والثناء عليه ،والتمجيد له تعاىل ،دون ذكر
املسألة واحلاجة إال بعد طول تكرار يف ذلك الثناء واحلمد ،حيث ذكرﲥا بقوهلا

 :)hاللهم إين عائﺬ بك فأعﺬين ،ومستجري بك فأجرين ،ومستعني بك فأعني))

))36

وهﺬا يدل عىل مدى انقطاعها وخشوعها ﷲ تعاىل حيث تكاد تنسﻰ حاجتها يف أثناء
الدعاء ،وذكر عبارة )احلمد ﷲ) يف بداية اجلملة داللة عىل شدة اليقني واإليامن فهي

 hﲢمد اﷲ تعاىل ألنه ال ينسﻰ من يﺬكره ،وال خيﺬل أحد ًا حني يدعوه ،وهﺬه الثقة

املطلقة التي ﲤتلكها السيدة الزهراء hدلﺖ عليها من خالل ذلك التكرار والتقديم

للحمد والثناء ﷲ تعاىل ،وثقتها به تعاىل عىل استجابة املسألة.

ومن أمثلة تكرار العبارة ايض ًا قوهلا ( :hوباالسم الﺬي خلقﺖ به العرش ،و

باالسم الﺬي خلقﺖ به الكرﳼ ،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 ﳾء))) )37فجاءت العبارة )باالسم الﺬي خلقﺖ به (مكررة سﺖ
مرات ،ونجد فيها إيقاع ًا صوتي ًا مجيالً ،اعطته تلك العبارة الطويلة املنسجمة مﻊ بعضها،
وطول العبارة يوحي بطول املسألة واحلاجة ،وفيها داللة عىل اإلرصار واإلحلاح عىل

تلك احلاجة املراد ﲢقيقها؛ ولﺬلك تقول  hيف ﳖاية الدعاء ((أسألك بحﻖ هﺬه األسامء

إال ما أعطيتي سﺆيل ،وقضيﺖ حوائجي يا كريم)) ( )38فالداعي ﱂ ُيعجل املسألة إال

بعد ذكر العبارات املكررة ،واألسامء التي هلا مكانة ﷲ تعاىل وهي (العرش ،والكرﳼ،
والروحانيني ،واجلن واإلنس ،ومجيﻊ اخللﻖ ،ومجيﻊ ما أراد اﷲ تعاىل من ﳾء) فلم يرتك

الداعي شيﺌ ًا إال وذكره وذكر االسم ايل خلﻖ به تلك املوجودات.

وجاء تكرار العبارة كﺬلك يف قوهلا (( :hسبحان من تواضﻊ كل ﹴ
ﳾء لعظمته،
ﳾء لعزته ،سبحان من خضﻊ كل ﹴ
كل ﹴ
ذل ﱡ
سبحان من ﱠ
ﳾء ألمره وملكه ،سبحان
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من انقادت له األمور بأزمتها)) ))39إذ وردت العبارة (سبحان من) أربﻊ مرات،

ويبدو من هﺬه العبارات أن السيدة الزهراء  hيف ذروة اخلشوع واإليامن باﷲ تعاىل

من خالل تكثيف عبارة(سبحان اﷲ) ،وكأن الدعاء ﲢول إىل تسبيح وتقديس ﷲ

تعاىل والﺬوبان يف طاعته وبلوغ اقﴡ غايات االيامن ،وما يﺆكد ذلك أن السيدة
الزهراء  hﱂ تﺬكر املسألة بعد ذلك التكرار حتﻰ انتهﻰ هﺬا التكرار ثم بدأت فقرات

أخرى بعده دون ذكرها ايض ًا ،وكل ذلك عالمات تدلل عىل عمﻖ االيامن باﷲ تعاىل

الﺬي وصلﺖ إليه ،وقد جاء دون تكلف أو عناء يف اختيار األلفاظ والعبارات ،بل

جاء متناسب ًا مﻊ الدعاء ،ﳑا يضفي أثر ًا نفسي ًا لدى املسﺆول الستجابة الدعاء.
ب -اﳉناس

ﱂ يرد اجلناس التام يف أدعية الزهراء  ،hأما اجلناس الناقص فقد ورد بكثرة يف

أدعيتها ،ومن ذلك قوهلا (( :hيتصل محدي بحمد أول احلامدين ،وثنائي بثناء

أول املثنني عىل رب العاملني متص ً
ال ذلك بﺬلك ،وﲥلييل بتهليل أول املهللني،
وتكبريي بتكبري أول املكﱪين ،وقويل احلسن اجلميل بقول أول القائلني املجملني
املثنني عىل رب العاملني))) ،)40نجد أن اجلناس الوارد يف الكلامت كـ (محدي بحمد

أول احلامدين) ،و(ثنائي بثناء أول املثنني) وكﺬا الباقيات أعطﺖ بعد ًا داللي ًا من

خالل التجانس الصويت سواء من حيث التكرار املتمثل باجلناس أو البنية الكالمية
املتمثلة بﺬكر املصدر ثم اسم الفاعل يف كل فقرات الدعاء فض ً
ال عن التقارب
الصويت يف كل من (احلاء) يف (محد احلامدين ،واهلاء يف ﲥليل املهللني ،والثاء يف

ثناء املثنني باعتبارها أصوات رخوة مرققة) ،)41والكاف يف تكبري املكﱪين ،والقاف

يف قول القائلني ،وﳘا صوتان شديدان) ،)42كل ذلك أعطﻰ إيقاع ًا موسيقي ًا ً
مجيال

ﳚعل 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

الزهراء hﲣاطب خالقها ،وأﳖا بلغﺖ من اإليامن املراتب العليا نراها تﺆكد من
ﹴ
ﳾء،
خالل تكرار لفظة احلمد باشتقاقاﲥا املﺨتلفة بأﳖا ﲢمد اﷲ تعاىل عىل كل

وعىل كل حال ،وأﳖا الس ﱠباقة يف ذلك مﻊ أول من مدح اﷲ 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 اقرتاﲠا يف املﺨرج كام يف قوهلا  :hال

تفضحني يف مشهد القيامة بموبقات اآلثام ،وال تعرض بوجهك الكريم عني من
بني األنام) ،)43فاجلناس وقﻊ بني اآلثام واألنام فحرف الثاء خيتلف عن النون أال

أن ﳐرجهام متقارب فاألول أسناين والثاين لثوي) ،)44وهﺬا التشابه املزدوج املتمثل

بالبنية ،والتقارب الصويت ،ووقوع الكلمتني يف ﳖاية الفقرة اي الفاصلة؛ أعطﻰ

وظائف مزدوجة ايض ًا ودالالت ﳐتلفة ،ونغمة موسيقية مﺆثرة للسامﻊ ،يشعر ﲠا
َ

ويستعﺬﲠا كل من سمعه.

عام سبﻖ وهو اجلناس املقلوب ،وهو أن ﲣتلف الكلمتان
وهناك نوع آخر ﳐتلف ّ

املتجانستان يف ترتيب احلروف ،ومن ذلك قوهلا ( :hاحلمد ﷲ رفيﻊ الدرجات،

منزل اآليات ،واسﻊ الﱪكات ،ساتر العورات ،قابل احلسنات ،مقيل العثرات،
من ِّفس الكربات ،منزل الﱪكات))

))45

فاجلناس هو بني الكلمتني (الكربات

والﱪكات)وعىل الرغم من االختالف يف الرتتيب أال أن ذلك ﱂ يفقدها اللمحة
التكرارية بني الكلمتني فاحلروف متشاﲠة مﻊ وقوعها يف ﳖاية الفقرة ،والتساوي يف

احلرف األخري أعطﻰ تناغ ًام موسيقي ًا فض ً
ال 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 الﱪكات واخلريات والنعم ،واﷲ تعاىل قد دفﻊ األوىل ،وأعطﻰ الثانية فالقلب

يف اللفﻆ قابله قلب يف املعنﻰ ،ونرى ﳑا تقدم أن اجلناس أعطﻰ جرس ًا موسيقي ًا تطرب

له االسامع فض ً
ال عام ﳛتويه من تنظيم بنائي يسهم يف تقوية املعنﻰ ووضوح الداللة.
ج -الطباق

ورد هﺬا النوع يف أدعيتها  hكام يف قوهلا((:وأسألك خشيتك يف الغيب

والشهادة ،والعدل يف الغضب والرضا))) )46نجد الطباق وقﻊ بني الغيب والشهادة،

وبني الغضب و الرضا ،وأراد الداعي من خالقه أن يلهمه اخلشية واخلوف منه تعاىل

يف الﴪ والعلن ،وكﺬلك العدل واإلنصاف وعدم الظلم يف أثناء الرضا والغضب
عىل حد سواء ،ونجد هنا ايض ًا 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 ،ووقع ًا يف النفس
جتعل السامﻊ يتأمل عندها ،وأعطﺖ إيقاع ًا نغمي ًا متجانس ًا من خالل تلك الثنائيات
الواردة يف النص ،وهﺬا الطباق هو من النوع احلقيقي.

((اللهم
نوع آخر ورد يف دعائها hوهو طباق السلب ومن ذلك قوهلا:
وهناك ﹲ
ﱠ

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

بني يرى ،وال يرى وأرادت hاحلمد والثناء للباري تعاىل بألفاظ تبلﻎ غاية املدح وما
يستحقه اﷲ تعاىل فبدأت بملء الساموات وما ﲢويه 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 ﱠ
وجل فكانﺖ التفاتة مجيلة من الداعي الﺬي استغرق مجيﻊ ما

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

ﳑا أعطﻰ تأثري ًا أكﱪ عىل املعنﻰ وقو ًة داللي ًة أكﱪ.

((اللهم كام سددت به العمﻰ ،وفتحﺖ
وجاء نوع آخر من الطباق يف قوهلا :h
ﱠ

به اهلدى فاجعل مناهج سبله لنا سنن ًا ))))48وهﺬا 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

حممد sلﺬا فاملقصود بسددت به العمﻰ هو النبي ،واهلاء عائدة عليه؛ ألن اﷲ تعاىل
أخرج به الناس من الظلامت إىل النور ،وذلك بعد إرساله إليهم ،والسيدة الزهراء h

تدعو رﲠا بأن كام سدﱠ اﷲ تعاىل باب الضالل به ،وفتح به باب اهلدى أن ﳚعلها ﳑﱠن
تتبﻊ طريقه ،ومن السائرين عىل ﳖجه ،واستﺨدام الطباق املتمثل بالعمﻰ واهلدى قد
أضاف مجالي ًة غاي ًة يف الروعة يف ظاهر اللفﻆ فض ً
ال عن الدقة يف املعنﻰ.
د -املقابلة

وردت املقابلة يف أدعيتها  hكام يف قوهلا(( :وأهلمني طاعتك ،والعمل بام

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

االسمني (العمل والتجنب) ،والفعلني (يرضيك ويسﺨطك) ،وكان الطلب من
اﷲ تعاىل هو التوفيﻖ للعمل الصالح ،وكل ما يرضيه تعاىل ،وباملقابل أن يوفقهاh

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

ذلك بأسلوب بديعي مجيل ،أعطﻰ حالو ًة وإيقاع ًا عﺬب ًا للسامﻊ ،ودالالت موحية،

وتناغ ًام موسيقي ًا ،كل ذلك جاء من خالل تلك األضداد املتعاقبة ،واألمجل من كل
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ذلك هو عدم التكلف يف ﳎيء كل ذلك ،وﳑا ورد من املقابلة كﺬلك قوهلا (( hوزدنا

غنﻰ وتعفف ًا ))) ،)50حصلﺖ املقابلة
بﺬلك شكر ًا وإليك فقر ًا وفاقة ،وبك عمن سواك ً

غنﻰ( وبني) فاقة وتعفف ًا( ،وتبدو املقابلة بني) فاقة وتعفف ًا (بأن فيها ملحة
بني )فقر ًا ً

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

هو عكس ذلك ﲤاما فهو مﻊ كتامنه ،وعدم مدِّ اليد إىل الناس سوى اﷲ تعاىل،
والسيدة الزهراء  hيف دعائها تطلب أن تكون فقري ًة إىل اﷲ تعاىل ،وحمتاجة إليه ويف

طلب دائم له ،ويف املقابل أن تكون غني ًة عن الناس ،وعفيف ًة عنهم ال ﲤد يدها إليهم،

ُ
اجلاهل أغنيا َء من التعفف)(البقرة
وال يعرفون بحاجتها كام يف قوله تعاىل (ﳛسبهم
 :)273وهﺬا ﳛمل معاين مجيلة ودقيقة يف ﹴ
آن واحد ،وقد أعطﺖ تلك األلفاظ
املتقابلة إيقاع ًا صوتي ًا مﺆثر ًا يتناسب مﻊ الطلب ،وﳚعل السامﻊ يقف عنده؛ ألن

التقابل أحد املحسنات التي تكون)) قائمة عىل توظيف املعنﻰ من حيث اإليقاع
والتنغيم الصويت واملوسيقي الﺬي ينتج عن توزيﻊ هﺬه املحسنات يف اجلملة الفنية

شعر ًا ونثر ًا.معتمد ًة يف ذلك التقابل والتوازي املعنوي عن طريﻖ التضاد بني األلفاظ
واجلمل))) ،)51وكل ذلك جاء يف أدعيتها hدونام تكلف وﱂ يكن غاية املتكلم ذلك،

كيف ال وهي من أهل بيﺖ ُزق العلم والفصاحة زق ًا.

ومن األمثلة األخرى يف دعائها  hقوهلا(( :واجعل احلياة زيادة يل من ِّ
كل خري،

واجعل املوت راح ًة يل من ِّ
كل رش))) )52جاء التقابل بني احلياة واملوت ،وبني اخلري

والرش ،والداعي أراد هنا من املدعو أن يبقيه حي ًا فقﻂ إذا كانﺖ احلياة زياد ًة له من
احلسنات وعدم ارتكاب املحرمات وغريها من الفوائد التي عﱪ عنها بلفﻆ اخلري،

وهو ﱡ
كل ما يفيد االنسان يف آخرته ودنياه ،وباملقابل طلب املوت إذا كان خالص ًا من
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األذى ،وقد عﱪ عنه بالراحة؛ ألن املوت احيان ًا يكون أفضل من احلياة إذا كانﺖ
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 وﳛس ﲠا ويستعﺬﲠا.
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اﳋاﲤة

جاء التكرار يف أدعية السيدة الزهراء  hعىل أنامط متنوعة ،شمل أنواعه

املﺨتلفة ،وكان له األثر يف تصوير الﺬوبان يف اﷲ تعاىل ،والشعور بالربوبية من خالل

تكرار تلك االلفاظ التي تُع ِّلم العبد الشعور بالﺬنب وإن ﱂ يرتكبه ،وقد جاء التكرار
موزع ًا منسج ًام مﻊ معاين النص وما قصده الداعي ،بوصفه أسلوب ًا توكيدي ًا للمعنﻰ

وقو ًة له ،ومحل دالالت عدة قصدها الداعي ،والتكرار جاء منسج ًام مﻊ أسلوب
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 متمث ً
ال باجلناس

غري التام؛ ألن اجلناس التام ﱂ يرد يف أدعيتها  ،hوجاء اجلناس غري التام متنوع ًا

كاجلناس االشتقاقي ،واجلناس املقلوب ،وجاء الطباق متوزع ًا عىل أنواعه املﺨتلفة

يف أدعية السيدة الزهراء  ،hوهي :الطباق احلقيقي ،واملجازي ،وطباق السلب،
وجاءت املقابلة واردة يف األدعية ،وكل ذلك أعطﻰ مجاال وعﺬوبة اضافية للدعاء
من دون تكلف أو إخالل يف املعنﻰ.
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( )9الطراز املتضمن ألﴎار البالغة :العلوي اليمني.356/2 ،
( )10ينظر الﱪهان يف علوم القرآن :الزكيش ،451-450 /3 ،ومعرتك األقران.305-303 /1 :
( )11مقاييس اللغة :مادة طبﻖ.440 /3 ،
( )12الﱪهان يف علوم القرآن.455 /3 :
( )13ينظر :معرتك األقران يف إعجاز القرآن.315-314 /1 :
( )14لسان العرب :مادة قبل.538 ،540 /11 ،
( )15اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديﻊ :اخلطيب القزويني.259 ،
( )16معرتك األقران يف إعجاز القرآن.315/1 :
( )17االتقان يف علوم القرآن :السيوطي .256/2
( )18الصحيفة الفاطمية اجلامعة :السيد حممد باقر االصفهاين ،60 ،و ،32و  ،36و  ،41و .51
( )19ينظر األصوات اللغوية :ابراهيم أنيس.66 ،
( )20الصحيفة الفاطمية اجلامعة ،63 :و  ،27و .36
( )21ينظر ﴎ صناعة اإلعراب :ابن جني ،61-60 /1 ،وعلم األصوات :كامل برش.302 :
( )22ينظر النكات احلسان يف رشح غاية اإلحسان.279 :
( )23ينظر معاين القرآن وإعرابة :الزجاج.223 /4 ،
( )24الصحيفة الفاطمية اجلامعة ،64 :و  ،28و  ،31و  ،37و  ،40و  ،50 ،41و  ،53 ،51و ،60
و .67
( )25ينظر ﴎ صناعة اإلعراب.62 /1 :
( )26ينظر ﴎ الفصاحة :ابن سنان اخلفاجي.30 ،
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( )27ينظر أساس البالغة :مادة سمك.475 /1 ،
( )28املصدر نفسه.453 /1 :
( )29التكرير بني املثري والتأثري.136 :
( )30الصحيفة الفاطمية ،56 :و .23
( )31املصدر نفسه.62-61 :
( )32املصدر نفسه.62 :
( )33املصدر نفسه.28-27 :
( )34املصدر نفسه.28 :
( )35املصدر نفسه ،65-64 :و ،59و.60
( )36املصدر نفسه.65 :
 )37املصدر نفسه.28 :
( )38املصدر نفسه :املكان نفسه.
()39املصدر نفسه.64 :
( )40املصدر نفسه.38 :
( )41ينظر األصوات اللغوية.28 :
( )42املصدر نفسه.25 :
( )43الصحيفة الفاطمية اجلامعة.53 :
( )44ينظر علم االصوات :كامل برش ،298 ،و .349
( )45الصحيفة الفاطمية اجلامعة.64 :
( )46املصدر نفسه.56 :
( )47املصدر نفسه.58 :
( )48املصدر نفسه.57 :
( )49املصدر نفسه.22 :
( )50املصدر نفسه.47 :
( )51البديﻊ والتوازي.50 :
( )52الصحيفة الفاطمية اجلامعة.56 :
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الباحث :فالح عطية كيوف  -أ.م.د .خليل خلف بشري

ﻗاﺋمة املﺼادر واملراﺟﻊ:
القرآن الكريم
 اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين
السيوطي ،ﲢقيﻖ :سعيد املندوب ،ط،1
املطبعة :لبنان  -دار الفكر ،النارش :دار الفكر،
1996 - 1416م
 أساس البالغة ،ابو القاسم الزﳐرشي ،ﲢقيﻖ
حممد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية،
ط ،1بريوت -لبنان1998 ،م1419 -هـ.
 األﴎار الفاطمية ،الشيخ حممد فاضل
املسعودي ،ﲢقيﻖ :تقديم :السيد عادل
العلوي ،ط ،2مﺆسسة الزائر يف الروضة
املقدسة لفاطمة املعصومة  hللطباعة والنرش
 رابطة الصداقة اإلسالمية ،املطبعة :أمري –قم 2000 - 1420 ،م.
 األصوات اللغوية ،إبراهيم أنيس ،مكتبة
األنجلو املرصية ،ط1975 ،5م.
 اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان
والبديﻊ ،اخلطيب القزويني ،ابراهيم شمس
الدين ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت،
لبنان1424 ،هـ2003 -م.
 التكرير بني املثري والثأثري ،الدكتور عز الدين
عيل السيد ،عاﱂ الكتب ،ط1978 ،1م.
 ﴎ صناعة اإلعراب ،أبو الفتح ابن جني،
ﲢقيﻖ حسن هنداوي( ،د.ت).
 ﴎ الفصاحة ،أبو حممد ابن سنان اخلفاجي،
دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان ،ط،1
1982-1402م

 الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها
وسنن العرب يف كالمها ،ابن فارس ،ﲢقيﻖ
عمر فاروق ،مكتبة املعارف ،بريوت – لبنان،
ط1993 ،1م.
 الصحيفة الفاطمية اجلامعة ،السيد حممد
باقر األصفهاين ،ﲢقيﻖ مﺆسسة األمام املهدي،
مطبعة اعتامد ،ط1421 ،1هـ2001 -م.
 الطراز املتضمن اﴎار البالغة ،ﳛيﻰ العلوي
اليمني ،مطبعة املقتطف ،مرص1332 ،هـ -
1914م.
 علم األصوات ،كامل برش ،دار غريب،
القاهرة2000 ،م.
 الكشاف ،أبو القاسم جار اﷲ الزﳐرشي،
خليل مأمون شيام ،دار املعرفة ،ط ،3بريوت-
لبنان1430 ،هـ2009 -م.
 لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر،
بريوت( ،د.ت).
 املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ضياء
الدين ابن األثري ،قدمه وضبطه الدكتور امحد
اجلويف وبدوي طبانة ،دار ﳖضة مرص ،القاهرة
مرص ،ط2008 ،2م. معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج ،ﲢقيﻖ
الدكتور عبد اجلليل عبده شلبي ،عاﱂ الكتب،
بريوت ،ط1988 ،1م1408 ،م.
 معرتك األقران يف إعجاز القران ،أبو الفضل
جالل الدين السيوطي ،ﲢقيﻖ امحد شمس
الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان،
ط1408 ،1هـ 1988 -م.
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 النكﺖ احلسان يف رشح غاية اإلحسان ،ابو
حيان النحوي األندليس ،ﲢقيﻖ الدكتور عبد
احلسني الفتيل ،مﺆسسة الرسالة ،بريوت-
لبنان ،ط 1405 ،1هـ1985 -م.

١٤٢

