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امللخص:

اللة بالنَّحو فائدة يف فهم معاين الكالم، إذ اجلملة العربية حتّتم ترتيبًا     إنَّ لعالقة الدَّ
إذ  املعنى  هذا  إىل  جنِّي  ابُن  أشار  وقد  املناِل،  صعَب  املعنى  يكون  اختّل  لو  خاصًا 
قال يف باِب القول عىل اإلعراب )) هو اإلبانة عن املعاين باأللفاظ ، أال ترى أنك 
ونصب  أحدمها  برفع  علمت   ، أبوه  سعيدًا  وشكر  أباه،  سعيد  أكرم   : سمعت  إذا 
واحدًا الستبهم أحدمها من  الكالم رشجًا)1(  املفعول، ولو كان  الفاعل من  اآلخر 
صاحبه(()2( ، فلوال اإلعراب بني األبواب النَّحوية لكان إدراُك املعنى صعبًا وليس 
اللة، إذ إنَّ العالقة بينهام  ُمتناوالً، فمن هذا الكالم يتوضح لنا مدى ترابط النَّحو بالدَّ
رِس النحوّي العريّب وكان االرتباط وثيقًا الحتياج كل منهام  الدَّ نشأْت منذ والدِة 
اآلخر فالنحو والّداللة متعانقان عناقًا محياًم ينتج من خالله الفهم الدقيق والصحيح 

للنص)3(.
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Abstract:

   The relationship of meaning is useful in understanding the mean-
ing of speech. The Arabic sentence necessitates a special arrange-
ment. If the meaning is confused, the meaning is elusive. Ibn Jinni 
referred to this meaning. He said in the section on the saying: "It is 
the expression of meanings in words. : Akram makes his father hap-
py , and Sa`ad thanks his father , the first comes ass a doer and the 
second as a receiver of the action ,  if the speech is of one pattern, a 
hearer should inquire about the meaning . Without the acts of pars-
ing , the recognition of the meanings tends to be difficult. It is clear 
for to note a nexus between the syntax and semantics , since the 
nexus emerges since the rise of the Arab grammar lesson and their 
bond is so close as each one of them needs the other . Ultimately , 
the syntax and semantics are mingled altogether to have a precise 

perception and conception to the text. 
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املقدمة :

األولنَي  الُم عىل أرشِف خلقِه أمجعنَي، من  والسَّ الُة  والصَّ العاملنَي،  احلمُد هللِ ربِّ   
د( وعىل آلِه الطَّيبنَي  سوِل األجمِد، أيب القاسِم )ُممَّ واآلخرين، حبيِب إلِه العاملني، الرَّ

الطاهرين، وبعد ...

ياِق  كيِب اللُّغوّي تقديُم تفسرٍي يتالءُم و السِّ    إنَّ الغايَة التي َيْسعى إليها حتليُل الرتَّ
نجُد  لذا  امُلهمِة،  تكّفلْت هبذه  التي  العلوِم  أهمِّ  العريبِّ من  النَّحُو  ُيعدُّ  العاِم، وهلذا 
أنَّ )) الباحثنَي قدياًم وحديثًا قد تنبَّهوا إىل أمهيِة النَّحو يف تفسرِي َداللِة النِِّص وبيَّنوا 
لغويِة(()4(، لذا يكوُن النَّحُو  رضورَة االعتامِد عليِه يف كشِف َخصائِص األساليب الُّ
لغويِة إذا ما أراَد تقديَم التَّفسرِي  اكيِب الُّ العريبِّ األداة التي ال غنى عنها عند دارِس الرتَّ
العريبِّ  النَّحَو  امُلتَلقي، ألنَّ  حيِح لدى  الصَّ ُه ومكاَنُه  َحقَّ للنَِّص  ُيعطي  الَّذي  قيِق  الدَّ
حُه التَّفاعُل القائُم وامُلستمُر بنَي  ُمنُْذ نشَأتِه مل ينفصْل عن امَلْعنى، وهذا األمُر إنَّام يوضِّ

اللِة امُلعجميِة للُمفردِة)5(. الوظيفِة النَّحويِة والدَّ

لنا  محلْتها  التي  النثريِة  النُّصوِص  ِمَن  الُم(،  السَّ )َعليِه  املهديِّ  اإلماِم  أدعيُة  ُتعدُّ     
عاليٍة،  فنيٍة  قيمٍة  ذاُت  ُنصوٌص  مِن، وهي  الزَّ من  قروٍن  العلامِء عىل مدى  مؤلفاُت 
العرِب يف كالِمها، وقد ِصيَغْت بأساليَب نحويٍة وبالغيٍة دقيقٍة،  ُسنَِن  َجاءْت عىل 
ينيِة والنَّفسيِة  اقيِة، مَع التَّوجيهاِت الدِّ وهي متّثُل مطًة جتتمُع فيها األساليُب األدبيِة الرَّ
واألخالقيِة، إذ نجُد فيها راحَة القلِب، وَسكينَة النَّفِس واجلَّوارِح، ونتعلُم منها علوَّ 
ِل لغرِي اهلل ُسبحاَنه، وهي  اهلّمِة يف الِعبادِة واالستقامِة، واالبتعاِد عن اخلُضوِع والتَّذلُّ

َمدعاٌة لتكامِل اإلنساِن، وسبٌب يف َدْفِع َبالئِه .
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الُم(، ومنها: ِكتاُب  وقد اعتمدُت مصادَر موثوقة وُمققٍة يف سند أدعيتِه )َعليِه السَّ
د(،  املتهجِّ و)ِمصباِح  )ت381ه(،  دوِق  الصَّ يِخ  للشِّ النَّعمِة(،  ومتاِم  يِن  الدِّ )َكامِل 
العمِل  بكامِل  األسبوع  و)مجاِل  ائر(،  الزَّ و)ِمصباِح  )ت460ه(،  الطُّويّس  يِخ  للشَّ
ابِن َطاووس  يِد  نة(، للسِّ بالسَّ ًة  ُيعمُل مرَّ املرشوِع(، و)اإلقباِل باألعامِل احلَسنِة فيام 
الَكْفَعمّي  يِخ  للشَّ احلصني(،  رِع  والدِّ األمنِي  )البلِد  كتاِب  عن  فضاًل  )ت664ه(، 
ريازّي )ت1052ه(،  يِد عيلِّ الشِّ )ت900ه(، و)الكلِم الطيِِّب والغيِث الصّيب(، للسِّ
عبَّاِس  يِخ  للشِّ اجلِّناِن(،  و)َمفاتيِح  امَلجليّس )1111ه(،  مِة  للعالَّ األنواِر(،  و)بحاِر 
ّي، وغرِيها من املصادر املعتربة، التي توجُب االطمئناَن بصدوِر هذِه النصوِص  الُقمِّ

الُم( .   عن اإلماِم املهديِّ )َعليِه السَّ

وَيقتيض التنبيه إىل أنَّ ُدعاَء النُّدبِة الذي نسبُه َبعُض املعارصين)6(، إىل اإلماِم املهديِّ 
عاء  بُب يف ذلَك يرجُع إىل أنَّ الدَّ راسِة، والسَّ الُم(، ملْ َيدُخْل ضمَن هذِه الدِّ )َعليِه السَّ
الُم(،  فقد  )َعليِه السَّ امُلشاِر إليِه ملْ يثبْت بصورٍة قطعيٍة إّنُه منسوٌب إىل اإلماِم املهديِّ
إذ  الكبري(  )املزار  كتاب  صاحب  )594ه(،  املشهدّي  جعفر  بن  ممد  الشيخ  رواه 
قال: )) قال ممد بن أيب قّرة: نقلُت من كتاب أيب جعفر ممد بن احلسني بن ُسفيان 
الزمان  لصاحب  الدعاء  أّنه  فيه  وذكر  الدعاء،  هذا  عنه(،  اهلل  البزوفرّي)7()ريض 
صلوات اهلل عليه وعّجل فرجه وفرجنا به (()8(، وكذلك ذكره السيد ابن طاووس 
بالرواية نفِسها)9(، فنجُد أنَّ املفهوم من متن الرواية أنَّ دعاء النّدبة إّنام هو دعاٌء لإلمام 
املهديِّ g وليس صادرًا عنه، ومما يقطع الشّك باليقني أنَّ العاّلمة املجليس ذكر أنَّ 
ا السّيد ممد باقر احلكيم فقد  الدعاء مرويٌّ عن اإلمام الصادق بسنٍد ُمعترٍب)10(، أمَّ
نفى أن يكون دعاء النّدبة صادرًا عن األئمة )عليهم السالم()11(، فلذلك مل ُأدخْل 
ِة نِْسبِة النَّصوِص التي  دعاَء النُّدبة يف دراستي حتَّى ال تكوَن ُهناَك أيُّ شبهٍة يف صحَّ
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الُم(. درسُتها إىل اإلماِم املهديِّ )َعليِه السَّ

، فالدراسُة تقتيض مرحلتني، األوىل يكون  منهُج هذِه الدراسِة منهٌج معياريٌّ تطبيقيٌّ
رجِة األساس- والبالغِة من الُقدماِء وامُلحدثنَي،  فيها عرض آراِء ُعلامِء النَّحِو -بالدِّ
تِه العلميَّة، لتكويِن قاعدٍة تستنُد إليها  ِع املصادِر أثُرُه يف إمداِد البحِث بامدَّ إْذ كان لتنوُّ
ياِق الذي يرد  عاِء حتلياًل ينسجُم مع السِّ املرحلُة الثانيِة التي تتمثَُّل بتحليِل َنصِّ الدُّ

فيه.
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توطئة :

اللغة: هو ما يعِرُض لك من بعيد، ))وذلك إذا ظهر لك وبدا(()12(،  العارض يف 
التي أصاهبا  املريضة  الناقة   : العارض منها  ابن منظور معاٍن عدة ملفردة  وقد أورد 
ْعَر من عارَضيِه، ومنها : الثنايا، وإّنام  ، كقولنا : َأخَذ الشَّ كرٌس أو آفٌة، ومنها : اخلدُّ
ُسّميْت عوارَض ألّنا تقع يف َعَرِض الفِم، ومنها: اجلبُل الشامخ، كقولنا: سلكُت 

طريَق كذا فعرَض يل يف الطَّريِق عارٌض َأي: َجَبٌل َشاِمٌخ قطَع عيلَّ مذهبي)13( .

اللفظ  يف  يكون  ما  باب  هذا   (( أسامه:  بابًا  سيبويه  له  أفرد  فقد  اصطالحًا:  أّما     
من األعراض (()14(، إذ أوضح أنَّ العارض هو ما خيالف األصل الذي يأيت عليه 
الكالم، قال: )) اعلم أّنم مما َيذفون الكلم وإْن كان أصُله يف الكالم غري ذلك، 
أن  كالمهم  يف  أصله  الذي  اليشء  عن  باليشء  وَيستغنون  ضون،  ويعوِّ ويذفون 
ُيستعمَل حتَّى يصرَي ساقطًا (()15(، وقد بنّي السريايف أنَّ معنى العارض هو: )) ما 

يعرض يف الكالم، فيجيء عىل غري ما ينبغي أن يكون عليه قياسه (()16( .

إذ أفاض  ابُن جنّي،  الكلمة  أو  الكالم  العارض يف  القدماء ممن ذكر معنى     ومن 
إذا  املراتب  نقض   (( باب  يف  أوضح  فقد  سيبويه،  من  أكثر  املعنى  هذا  يف  الكالم 
عرض هناك عارض (()17( معنى التقديم والتأخري يف الكالم إذ قال : )) من ذلك 
امتناعهم من تقديم الفاعل يف نحو: رضب غالُمه زيدًا، فهذا مل يمتنع من حيث كان 
الفاعل ليس رتبته التقّدم ، وإّنام امتنع لقرينٍة انضّمت إليه، وهي إضافة الفاعل إىل 
ضمري املفعول، وفساُد تقّدم امُلضمر عىل ُمظهره لفظًا ومعنًى، فلهذا وجب إذا أردَت 

تصحيح املسألة أْن تؤّخَر الفاعل فتقول: رضب زيدًا غالُمُه (()18( .
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الرتك  إىل  داٍع  يدُع  مل  ما  األَول،  األلفاظ عىل أوضاعها  إقرار  )) يف  باب:  أّما يف     
والتحّول (()19(، فقد أوضح ابن جني فيه معنى التقدير يف احلذف وذلك من قبيل 
قوله: ))ومثله مما خمرجه منه تعاىل عىل احلكاية قوله ﴿ُذْق إِنََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريُم﴾ 
)20(، وإّنام هو يف احلقيقة الذليل امُلهان، لكن معناه: ذق إّنك أنت الذي كان يقال له 

اِحُر اْدُع َلنَا َربََّك باَِم َعِهَد  َه السَّ : العزيز الكريم، ومثله قوله عّز وجل ﴿ َوَقاُلوا َيا َأيُّ
نَا مَلُْهَتُدوَن﴾)21(، أي : يا أهيا الساحر عندهم ال عندنا، وكيف يكون ساحرًا  ِعنَدَك إِنَّ

عندهم وهم به مهتدون (()22( .

   أّما يف باب: )) العدول عن الثقيل إىل ما هو أثقل منه لرضٍب من االستخفاف((
إذ قال: )) ومن احلذف الجتامع األمثال  فيه عن عارض احلذف،  )23(، فقد تكلم 

قوهلم يف حتقري أحوى: ُأَحّي، فحذفوا من الياءات الثالث واحدة، وقد حذفوا أيضًا 
من الثنتني يف نحو : هنّي، ولنّي، وسّيد، ومّيت (()24(، ومنهم ابن هشام األنصاري 
الذي أفرد بابًا أسامه: اجلهات التي يدخل االعرتاض عىل امُلعِرب من جهتها، الذي 

فّصل فيه الكالم عن احلذف يف الكالم)25( . 

من  يرادفه  بام  العارض  معنى  إىل  حسان  متام  الدكتور  أشار  فقد  املحدثون  أّما     
املفردات وهو العدول إذ قال: )) أنَّ أصل وضع اجلملة يشتمل عىل أصول أخرى 
فتلك  والعامل،  الرتبة  جانب  إىل  والربط  والتضام  والوصل  واإلظهار  الذكر  مثل 
للعدول عن  فيتكون منها وضع اجلملة، ويمكن  تتضافر  التي  حزمة من األصول 
بواسطة  األصول  هذه  من  واحد  أي  عن  بالعدول  يكون  أن  اجلملة  وضع  أصل 
يف  التوسع  أو  والتأخري  بالتقديم  الرتبة  تشويش  أو  الفصل  أو  اإلضامر  أو  احلذف 
اإلعراب(()26(، ويقول يف موضٍع آخر: )) األصل الذكر، فإذا ُعدل عنه إىل احلذف 
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وجب تقدير املحذوف من ركني اجلملة، األصل اإلظهار، فإذا ُأضمر أحُد الركنني 
بني  الرتبة  األصل  الفصل،  إىل  عنه  ُيعدل  وقد  الوصل،  األصل  تفسريه،  وجب 

عنارص اجلملة وقد ُيعدُل عنها إىل التقديم والتأخري (()27(.

   وقد بنّي الدكتور ممد محاسة مصطلح العارض يف الرتكيب بقوله: )) وأّما احلديث 
عن أّية مجلة واقعية منطوقة أو مكتوبة، فهو حديٌث عن بنائها، هذا البناء تعرض له 
عوارض خمتلفة حتوله من معنى إىل آخر مع املحافظة عىل البنية األساسية، كالتقديم 
والتأخري يف مكونات البنية األساسية، وكاحلذف أيضًا، والنفي واالستفهام والتأكيد 
وغري ذلك من العوارض التي تعتور الرتكيب املنطوق فتضيف إىل معناه األول معنًى 

آخر إضافيًا (()28( .

عوارض  من  والتأكيد  واالستفهام  النفي  عدَّ  محاسة  ممد  الدكتور  أنَّ  ُيالحظ     
األصل  هو  املنفي  غري  اإلجيايب  أو  امُلثبت  الرتكيب  من  جيعل  املعنى  وهذا  اجلملة، 
وما عداه فهو عارض، وهذا املعنى أراه غرَي دقيٍق، ففي قولنا: أممٌد مسافٌر، أصٌل 
ال عارض، ألننا نريد معنى االستفهام فلم نجعل اهلمزة لتغيري معنى الرتكيب من 
خربي إىل إنشائي، بل نريد معنى اإلنشاء بذاته، لذا يكون اإلنشاء أصاًل يف الكالم 

وليس عارضًا، وكذلك الكالم بالنسبة للتوكيد والنفي .

   نخلص من هذا أنَّ العارض إّنام جيعل الرتكيب خيرج عن السياق املألوف الذي 
حّدده علم النحو، وهذا املعنى ال ُيعدُّ نقصًا أو ّقلَة فصاحٍة يف الكالم، بل قد يكون 
التعبري  يف  قوًة  الكالم  عىل  تضفي  التي  املعاين  من  وتوظيفه  استخدامه  حُسن  إذا 
عىل  عّقب  الذي  اجلرجاين  القاهر  عبد  أشار  املعنى  هذا  وإىل  الرتكيب،  يف  ومجاالً 
أبياٍت)29(ساقها للبحرتي بقوله: )) فإِذا رأيَتها قد راقتك وكثرْت عندك، ووجدَت 
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هلا اهتزازًا يف نفسك، فُعد فانظر يف السبب واستقِص يف النّظر، فإِنك تعلُم رضورًة 
ى  ر، وتوخَّ ر، وحذف وأضمر، وأعاد وكرَّ ف ونكَّ ر، وعرَّ م وأخَّ أْن ليس إالَّ َأنه قدَّ
عىل اجلُملِة وجهًا من الوجوه التي يقتضيها )علم النحو(، فأصاب يف ذلك كلِّه، ثم 

لطََّف َموضَع َصوابه، وأتى مأتًى ُيوجُب الفضيلَة (()30( .

املبحث األول:عارض التقديم و التأخري

أوالً :- داللة التقديم والتأخري يف أدعية اإلمام املهدي ) عليه السالم (

ُم  وُمقدَّ مواضعها،  يف  ويضعها  األشياء  م  يقدِّ من  م  امُلقدِّ لغًة:  والتَّأخرُي  التَّقديُم    
م، أّما اصطالحًا: فقد  ره)31(، فضاًل عن أنَّ التأّخر ضد التقدُّ كلِّ يشٍء َنقيُض ُمؤخَّ
امَلحاسن، واسُع  َجمُّ  الفوائد،  كثرُي  باٌب  )) هو  بقوله:  اجلرجاين  القاهر  عرفه عبد 
ف، بعيُد الغاية، ال َيزاُل َيفرَتُّ لك عن بديعٍة، وُيفيض بك إىِل لطيفة، وال تزال  الترصُّ
َأْن راقَك  ترى شعرًا يروُقك مسَمُعه، وَيلُطف لديك موقُعه، ثم تنظُر فتجُد سبَب 
فُه  ل اللفُظ عن مكاٍن إىل مكان (()32(، وعرَّ م فيه يشٌء، وُحوِّ ولطَف عندك، أْن ُقدِّ
نهم يف الفصاحة  م َأتوا بِِه داللًة عىل مَتكُّ الزركيش: )) هو أحُد َأساليب البالغِة، فإنَّ
ومَلَكتِهم يف الكالم وانقيادِه هلم ولُه يف القلوب َأحسُن موقٍع وَأعذُب مذاٍق (()33(.

   وقد ذكره النحاة وأوضحوا معناه، وأولوه عنايًة خاصًة يف مؤلفاهتم، فقد ذكره 
سيبويه يف كتابه بصورة متفرقة إذ مل جيمعه حتت فصٍل خاٍص به، فمن ذلك تقديم 
اخلرب عىل املبتدأ، وذلك يف: قائٌم زيٌد، ومتيميٌّ أنا، مع أنَّ أصل الكالم: زيٌد قائٌم، 
، لكنَّ سيبويه عربَّ عنه باجلّيد، وهو أيضًا رأي أستاذه اخلليل)34(، وأشار  وأنا متيميٌّ
عبُد  زيدًا  رضب  كقولنا:  به  املفعول  لتقديم  البالغية)35(  القيمة  إىل  آخٍر  موضٍع  يف 
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اهلل، إذ أشار إىل غاية تقديم املفعول به عىل فاعله بقوله: )) كأنم إّنام يقدمون الذي 
ِنم ويعنياِنِم (()36(، وقد عّلق عبد  بيانه أهمُّ هلم وهم ببيانه أعنى، وإْن كانا مجيعًا هيامَّ
القاهر اجلرجاين عىل كالم سيبويه بقوله: )) ومل يذكر يف ذلك مثاالً(()37(، فعبد القاهر 
العناية واألمهية من  بيان وجه  اجلرجاين مل خُيّطيء كالَم سيبويه، لكنه قصد رضورة 
م  التقديم، وهذا ما أوضحه يف املثال الذي ساقه وهو: ) قتل اخلارجَي زيٌد (، فقد ُقدِّ
املفعول به عىل الفاعل ألن الغرض منه هو يف وقوع القتل عىل اخلارجي الذي يفسد 
ويكثر منه األذى وليس الغرض منه بيان من أوقع القتل، عىل اعتبار أن القائل يعلم 
أنه ال جدوى أو فائدة للناس يف معرفة أنَّ زيدًا هو القاتل، لذا كان لزامًا معرفة السبب 

من وراء األمهية والعناية حتى ال يصغر أمر التقديم والتأخري عند الناس)38(.

إليه يف تقديم اخلرب عىل مبتدئه نحو:  املربد، فقد أشار  أيضًا  النحاة ممن ذكرُه    ومن 
أنَّ  إىل  أشار  إذ  أبوه،  قائٌم  برجٌل  مررُت  ونحو:  )زيد(،  املبتدأ  ُأّخر  إذ  زيٌد،  منطلٌق 

)قائٌم( أريد له التأخري ألنه خرب للمبتدأ، وهذا التقديم جيٌد)39(.

فيه،  القوَل  العربية، وقد فّصل  له فصاًل يف باب شجاعة  ابُن جنّي فقد عقد  أّما     
ويقبله  جائٌز  املبتدأ  عىل  واخلرب  والفاعل،  الفعل  عىل  به  املفعول  تقديم  أن  ذكر  إذ 
القياس، نحو: رضب زيدًا عمرٌو، وزيدًا رضَب عمرٌو، ويف الدار صاحُبك، وأشار 
لألحوص  بيتًا  ذكر  حني  وذلك  الكالم،  يف  مكروهًا  يكون  التقديم  بعض  أنَّ  إىل 
جاء يف عجزه: )عليِك ورمحُة اهلل السالُم()40(، إذ ذهب إىل أنَّ )رمحة اهلل( معطوفة 
مة عىل )السالم(، وهبذا العطف يكون قد ذهب مكروه  عىل )عليِك( وليست مقدَّ
التقديم)41(، وجتدر اإلشارة إىل أنَّ ابَن جنّي فّصل الكالم عن التقديم والتأخري من 
نحوية  نظر  وجهة  من  الظاهرة  هذه  درس  إذ  البالغة،  القيمة  إىل  يتطرق  أن  دون 

خالصة)42(.
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   وجتدر اإلشارة إىل أنَّ عبد القاهر اجلرجاين جعل التقديم نوعني، األول: تقديٌم 
عىل نّية التأخري، وبياُن هذا النوع هو حفاظ اللفظ عىل الباب النحوي الذي يشغله 
املقّدم عىل  )عمرًا(  به  املفعول  أنَّ  نجد  إذ  زيٌد،  كقولنا: رضب عمرًا  تقديمه،  قبل 
فاعله )زيٌد( مل خُيرجه عن باب املفعول به مع تقدمه عىل فاعله، بل ظّل منصوبًا بتأثري 
فعل الفاعل، وكذا احلال يف قولنا: منطلٌق زيٌد، إذ بقَي )منطلٌق( خرب مع تقدمه عىل 
مبتدئه، أّما النوع الثاين: فهو تقديم ال عىل نّية التأخري، وبيانه أن يشغل اللفظ حكاًم 
جديدًا غري احلكم الذي كان يشغله قبل تقديمه فيصبح له حكٌم إعرايٌب مغايٌر، نحو: 
رضبُت زيدًا، فلو قدمنا )زيدًا( وقلنا: زيٌد رضبته، نجعله مبتدًأ خربه اجلملة الفعلية 
التالية له، إذ مل ُنرد من تقديمه بقاءه عىل املفعولية بل نقُلُه إىل حكٍم جديٍد يف باب 

االبتداء)43(.

   أّما املحدثون وموقفهم من التقديم والتأخري نجده عند بعضهم ال ينسجم مع رأي 
القدماء، وهذا الرأي ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنيس، إذ أوضح أنَّ علامء البالغة 
الذين ساقوا أمثلًة يوضحون فيها تقديم املفعول به أمثال: زيدًا رضبُت، أمثلًة غري 
صحيحة، إذ ال يصح أن يتقدم املفعول به عىل ركني اإلسناد يف اجلملة املثبتة، وعند 
ذكره آلياٍت قرآنية تقّدم فيها املفعول به كقوله تعاىل: ﴿إياك نعبُد وإياك نستعني﴾ 
أشبه  فهي  القرآنية،  اآليات  فواصل  ملوسيقى  رعايًة  ذلك  يف  السبب  أعزى   ،)44(

بالقافية الشعرية التي يرص الشاعر عىل اإلتيان هبا منسجمة فيام بينها)45(، وأجد 
أنَّ ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنيس جتنّي عىل بالغة القرآن الكريم وقدسيته، إذ 
حاول أن جيعل النظام اللغوي للقرآن تابعًا للنظام الشعري، وهذا غري دقيق، فهو قد 
عاب عىل علامء البالغة أمثلتهم التي صاغوها يف توضيح ظاهرة التقديم والتأخري 
بحجة أنا أمثلة تعليمية، وهذا قد نوافقه عليه، لكّن اآليات القرآنية تعّد شاهدًا ال 
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يقبل النقاش أو الرد، ولو أنَّ هذه الظاهرة غري مستخدمة عند العرب ملا استعملها 
القرآن الكريم يف آياته، وقد أشار عبد القاهر اجلرجاين إىل هذا املعنى بصورة عامة ال 
ختتص بالقرآن الكريم، فقد أوضح )) أنَّ ِمن اخلطأِ َأْن ُيقسَم األَمُر يف تقديِم اليشِء 
وتأخريِه قسمنْي، فُيجعل مفيدًا يف بعِض الكالِم، وغرَي مفيٍد يف بعٍض وَأْن ُيعلَّل َتارًة 
بالعناية، وأخرى بأنه َتوِسعٌة عىل الشاعِر، والكاتب، حتى َتطَّرَد هلذا َقوافيِه ولذاَك 
َيدلُّ ُأخرى،  تارًة وال  النْظم ما يدلُّ  َأْن يكوَن يف مجلِة  البعيد  سجُعُه، ذاك ألنَّ من 
فمتى ثبَت يف تقديِم املفعوِل مثاًل عىل الفعل يف كثرٍي من الكالِم، َأنَّه قد اخُتصَّ بفائدٍة 
ال تكوُن تلك الفائدُة مع التأخرِي، فقد وجب أن تكوَن تلك قضيًة يف كلَّ يشٍء وكلِّ 
حاٍل (()46(، وأظن أنَّ يف هذا النص رّدًا كافيًا ووافيًا عىل رأي الدكتور إبراهيم أنيس.

   أّما الدكتور متام حسان فلم ينِف أن تكون اجلملة عىل غري األصل التي تكون عليه، 
من قبيل تقدم اخلرب عىل مبتدئه أو املفعول عىل فعله وفاعله، لذا نجده يوافق النحاة 
يف مسألة التأويل يف القاعدة إذ قال: )) وأخريًا نصل إىل التأويل يف القاعدة، ووسيلة 
النحاة إىل ذلك نوٌع من أنواع التأويل يسمى )التخريج(، ويتّم هذا التخريج )بوجه( 
من وجود الرّد إىل أصل وضع اجلملة، فقد يكون التخريج بواسطة القول باحلذف 
أو الزيادة أو الفصل أو اإلضامر أو التقديم أو التأخري أو التضمني، أو بتفضيل أصل 

عىل أصل أو قياس عىل قياس (()47(.

   وقد فّرق الدكتور متّام حّسان بني نوعني من الرتتيب يف الكالم، األول هو الرتبة 
الرتبة  ألنَّ  والتأخري  التقديم  عارض  يدخله  أن  يمكن  ال  النوع  وهذا  املحفوظة، 
االسم  يتقدم  أن  يمكن  لذلك ال  باختالهلا،  الرتكيب  اختّلت الختلَّ  لو  املحفوظة 
الصفة  املوصول، وال  الصلة عىل االسم  تتقدم  العطف، وال  املعطوف عىل حرف 
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عىل االسم املوصوف، ونحو ذلك من الرتب املحفوظة التي ال يمكن أن يدخلها 
حديثنا،  جمال  هو  النوع  وهذا  املحفوظة،  غري  الرتبة  هو  والثاين  والتأخري،  التقديم 
ألنَّه يمكن أن يصل التقديم أو التأخري فيها، مثل رتبة املبتدأ واخلرب، ورتبة الفاعل 

واملفعول به، واملفعول به والفعل، وغريها من الرتب غري املحفوظة يف النحو)48( .

   والتقديم والتأخري له عالقة وطيدة مع العالمة اإلعرابية، وذلك أنَّ الكلمة حتمل 
معها ما يدلُّ عىل قيمتها النحوية والوظيفية، وهي بذلك –الكلمة- تكون حافظة 
بالتقديم  واملرونة  احلرية  هلا  فتتوفر  الكالم،  يف  ُجعلت  أينام  الوظيفي  املوقع  هلذا 

والتأخري مادام هناك ما يفظ رتبتها يف الكالم)49( .

   للتقديم والتأخري أغراٌض عدة خيرج إليها، فمن ذلك العناية االهتامم، إذ نجد هذا 
املعنى يف كالم سيبويه: )) كأنم إّنام يقدمون الذي بيانه أهمُّ هلم وهم ببيانه أعنى، 
ِنم ويعنياِنِم (()50(، وقد أشار إىل هذا املعنى أيضًا السكاكي)51(،  وإْن كانا مجيعًا هيامَّ
محُن آَمنَّا به وعليِه  ومن األغراض أيضًا االختصاص، كام يف قوله تعاىل: ﴿ُقل هو الرَّ
خمّتصًا  التوكل  ليكون  )به(  الكريمة  اآلية  يف  واملجرور  اجلار  م  ُقدَّ إذ  لنَا﴾)52(،  توكَّ
من العبد هلل سبحانه وتعاىل وحده دون غريه)53(، وكذلك من األغراض التي خيرج 
، وقد  إليها التقديم والتأخري االفتخار، نحو: متيميٌّ أنا، إذ األصل أن يقال: أنا متيميٌّ
أشار الريض إىل هذا املعنى بقوله: ))وإذا كان تقديم اخلرب يفهم منه بمعنى ال يفهم 
بتأخريه، وجب التقديم نحو قولك )متيميٌّ أنا( إذا كان املراد التفاخر بتميم، أو غري 
ذلك مما يقدم له اخلرب (()54(، أو قد يكون الغرض من التقديم أو التأخري التفاؤل 
أو التشاؤم نحو: ناجٌح زيٌد، فقد ُقّدم املسند عىل املسند إليه تفاؤالً بالنجاح الذي 
هو حالة نفسية تدفع املتكلم إىل أن يبدأ بام يرّسُه، إىل غري ذلك من أغراض التقديم 
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الكثرية التي يدّل عليها السياق، ألنَّ الغرض التعبري الواحد قد ختتلف أغراضه فقد 
ياق)55(. يكون مرًة لالختصاص ومرة للتفاؤل وكل هذا إنام يتحكم به امَلقاُم والسِّ

أوالً:- التقديم والتأخري يف اجلملة االسمية 

1-تقديم اخلرب )شبه اجلملة اجلار واملجرور( و ) الظرف (عىل املبتدأ

   األصل يف الكالم أن يتقدم املبتدأ عىل اخلرب، ألنَّ املبتدأ هو املحكوم عليه، فالبدَّ 
من وجوده أو ذكره قبل ذكر احلكم عليه)56(، وقد نصَّ النحاة عىل حاالٍت جيب فيها 
تقديم املبتدأ، وهذه احلاالت ال تعنينا يف هذا املوضع)57(، ألنَّ الكالم خيتصُّ بتقديم 
اخلرب ألنَّه خالُف األصل الذي يأيت عليه الكالم وهو مدار حديثنا، وتقدم اخلرب مط 

الفائدة يف الكالم ألنه يكون هو املقصود)58( .

   وقد ورد تقديم اخلرب يف أدعية اإلمام املهدي g يف قوله: )) اللهم عظم البالء، 
وبرح اخلفاء، وانكشف الغطاء، وضاقت األرض بام وسعْت السامء، وإليك يا ربِّ 
النص  الوارد يف  إذ تقدم اخلرب  الشّدة والّرخاء (()59(،  امُلعّول يف  امُلشتكى، وعليك 
الرشيف وهو شبه اجلملة )إليك، وعليك(، عىل املبتدأ )امُلشتكى، وامُلعّول(، إذ أشار 
النحاة إىل أنه جيوز تقديم اخلرب إذا كان شبه مجلة عىل املبتدأ املعرفة)60(، وداللة تقديم 
اخلرب يف هذا املقام هو االختصاص أو التخصيص، وذلك أنَّ هذا املقطع من الدعاء 
م  خمتصٌّ بتفريج اهلموم والغموم، وال ُيفّرج اهلموم إاّل اهلل سبحانه وتعاىل، لذلك ُقدِّ

اخلرُب ليكون خمتصًا باهلل عزَّ وجل .               

فإْن  والبياُن،  عيلَّ  احلجُة  ))فلك   :g قوله  يف  أيضًا  االختصاص  داللة  ونلمح     
فإّنك جواٌد كريم(()61(، فشبه  تغفر يل وترمحني  فبذنويب غرَي ظاملٍ يل، وإْن  تعذبني 
الساتُر  ))أنت  قوله:  أيضًا  ومثله  )احلجة(،  املبتدأ  عىل  مقدم  خرب  )لك(  اجلملة 
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عوريت، فلك احلمُد، وأنت املقيُل عثريت، فلك احلمد، وأنت املنّفُس رصعتي، فلك 
احلمد، صلِّ عىل ممٍد وآله واسرت عوريت (()62(، وكذلك قولهg: )) فلك احلمد 
ُعدَّ  إن  إذ خلقتني برشًا سويًا، وجعلتني غنيًا مكفيًا،...، فلك احلمد محدًا  إهلي  يا 
اهلل  هبا  تفضل  التي  النعم  ذكر  فمقام   ،)63()) له يشٌء  يتَّسْع  مل  ُوضَع  وإْن  ُيَص،  مل 
هبا  يقوم  اإلهلية ال  والفيوضات  النعم  أنَّ هذه  فمع  احلمد،  ذكر  معه  يستلزم  علينا 
إال اهلل عزَّ وجلَّ نجد أنَّ اإلمام g خصص احلمد له سبحانه بوساطة تقديم اخلرب 
باهلل  احلمد  حرص  هو  اخلرب  تقديم  من  إذن  فالغرض  الفائدة،  مط  به  يكون  الذي 
سبحانه، إذ لو جاءت اجلملة االسمية بالصورة األصلية هلا وهي: احلمد لك، لكان 
املعنى هو إثباُت احلمد هلل عّز وجّل دون نفيه عن غريه، أي أنَّ هناك من ُيشارك اهلل 
اخلرب، وهو قرصه وحرصه هلل دون  بتقديم  املعنى خمتلفًا  يكون  احلمد، يف حني  يف 
غريه)64(، وأيضًا نلمح بتقديم اخلرب دلياًل عىل الزيادة يف التسليم هلل سبحانه وهذا ما 
نجده بصورة أكثر يف النص السابق من قوله g:)فلك احلجُة عيلَّ والبياُن(، فاملقام 
يّتم أن تقترص وختصص احلجة هلل سبحانه ألنه مقام ُيلمح فيه االعرتاف بالذنوب 

له عز وجل.

   وورد أيضًا تقديم اخلرب يف قوله g: )) احلمد هلل الذي خيلُق ومل خُيلْق، ويرزُق وال 
ُيرزُق، وُيطعُم وال ُيطَعُم، وهو حيٌّ ال يموت، بيده اخلرُي، وهو عىل كّل يشٍء قدير((
هلل  اخلري  ختصيص  داللة  جانب  فإىل  )اخلري(،  املبتدأ  عىل  مقدٌم  )بيده(  فاخلرُب   ،)65(

سبحانه وقرصه عليه دون غريه يف هذا املقام؛ يمكننا أن نلمح داللَة التفاؤل أيضًا، 
وذلك أنَّ السياق ال يمنع من ذلك، فاإلنسان بطبعه مبٌّ للخري، وجمبوٌل بفطرته 
عليه، فإذا كان اخلرُي بيِد الكريم وواسع الفضل والعطاء يكون اإلنسان بطبيعة احلال 
متفائاًل، ألنَّ ما يطلبه من خرٍي ال يبخُل به اهلل سبحانه وتعاىل، فيكون ذلك تفاؤالً 

يف احلصول عليه . 
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   ورد أيضًا حذف اخلرب يف أدعيته g يف قوله: )) اللهم إنَّ الشقَي من قنَط، وأماَمُه 
التوبُة، ووراَءُه الرمحُة، وإْن كنُت ضعيف العمل، فإيّن يف رمحتك قوُي األمل (()66(، 
الرمحُة(،  املبتدأ )التوبُة، و  الظرفية )أماَمُه، ووراَءُه(، عىل  ُقّدم اخلرب شبه اجلملة  إذ 
عىل  َأرسُفوا  الَّذيَن  عباِدَي  يا  ﴿ُقل  تعاىل:  اهلل  لقول  مصداٌق  هو  الرشيف  واملقطع 
حيم﴾)67(،  ُه هو الغفوُر الرَّ َأنُفسهم ال تقنَُطوا من رمحِة اهللَِّ إِنَّ اهللََّ يغفُر الّذنوَب مجِيعًا إِنَّ
فاإلنسان جيب عليه يف كل حلظة أن ال يقنط من رمحة اهلل تعاىل، لذا نلمح يف تقديم 
اخلرب يف هذا املقام داللًة عىل إغراء اإلنسان املذنب يف طلب التوبة وعدم اليأس من 
روح اهلل، فالذي يتوب تكون الرمحة نتيجًة مرتتبًة عىل توبته، فالنص الرشيف يبنّي 
يضّيع  أن ال  عليه  لذا  لإلنسان،  مفتوٌح يف كل وقت ويف كل حلظة  التوبة  باب  أن 
تقف  ونفسية  معنوية  حالة  اليأس  جعلت  التي  ذنوبه  بسبب  ويقنط  الفرصة  هذه 
حاجزًا بينه وبني طلب الرمحة اإلهلية، وداللة اإلغراء عىل طلب التوبة والرمحة من 
اهلل يؤكدها قوُله g يف ناية الفقرة: )فإيّن يف رمحتك قوُي األمل(، وهذا املعنى جيب 

عىل كل فرد مؤمٍن أن يعتقد به مع اهلل سبحانه وتعاىل .     

2-تقديم اخلرب يف نواسخ اجلملة االسمية 

   من ذلك قوله g: )) احلمُد هللِ الذي مل يتخْذ ولدًا، ومل يكْن له رشيٌك يف امُللِك، ومل 
، وكرّبُه تكبريًا (()68(، إذ ورد يف هذا النص الرشيف تأخري اسم  يكْن له ويٌل من الذلِّ
(، إذ إنَّ داللة هذا التقديم  )كان( وهو شبه اجلملة )له( عىل اسمها )رشيٌك، وويلٌّ
هو التخصيص، فامللك مقصوٌر وخمصوٌص باهلل تعاىل وحده ال يشاركه به أحٌد، ولو 
كان ألحٍد بعض امُللك يف الدنيا فهو ُملٌك اعتبارّي ال حقيقي، إذ اإلنساُن وُملكه 

راجعان إىل اهلل تعاىل .
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   وأيضًا ورد تقديم خرب )ليس( وذلك يف قوله g: )) احلمد هلل الذي ليس له منازٌع 
يعادله، وال شبيٌه ُيشاكله، وال ظهرٌي يعاضده، قهر بعزته األعزاَء، وتواضع لعظمته 
تقّدم عىل االسم  أنَّ خرب ليس )له( قد  ما يشاء (()69(، نجُد  بقدرته  فبلغ  العظامُء، 
)منازٌع(، وداللة هذا التقديم هو التخصيص، ألّن ال أحَد غري اهلل سبحانه وتعاىل ال 
ُينازع وال ُيشابه، وال يتاج إىل ظهرٍي أو نصرٍي ينرصه، فهو وحده فقط املستغني عن 

خلقه مجيعهم .

( يف قوله g: )) إهلي إنَّ وجهًا إليك يف رغبته توجه،     وأيضًا نجد تأخري خرب )إنَّ
خليٌق بأْن جتيبه، وإنَّ جبينًا لك بابتهاله سجد، حقيٌق أن يبلغ املبتهُل ما قصد، وإنَّ 
فاخلربان   ،)70()) ويظفَر  بمراده  السائُل  يفوز  أْن  جديٌر  ر،  تعفَّ بمسألته  لديك  خّدًا 
)توجه، و سجد(، تأخرا لوجود فاصل بني االسم واخلرب وهو شبه اجلملة )اجلار 

واملجرور( .    

ثانيًا:- التقديم والتأخري يف اجلملة الفعلية 

1- تقديم املفعول به

   يتمّتع املفعول به يف الكالم العريب بحريٍة جتيز له التنقل بني أجزاء الكالم، فتارًة 
يتقدم عىل الفاعل، نحو قوله تعاىل: ﴿هذا يوٌم َينفُع الصادقنَي ِصْدُقهم﴾)71(، وتارًة 
﴿فريقًا  وقوله:   ،)72( نستعني﴾  وإّياك  نعبُد  ﴿إّياك  تعاىل:  قوله  نحو  الفعل،  يتقّدم 
هدى﴾ )73(، وهو يف كّل مورٍد بقي متفظًا بالباب النحوي الذي يشغله دون أن يتأثر 
املعنى، وهذا الفضل يعود للعالمة اإلعرابية التي تعدُّ من القرائن اللفظية يف حتديد 
املعنى)74(، وهذا التقديم والتأخري بني أجزاء اجلملة الفعلية يعطي داللة ختتلف عن 
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الداللة التي تأيت هبا اجلملة عىل النمط املتعارف عليه)75(.

   وأغراض تقديم املفعول به هي نفسها التي تكون يف تقديم اخلرب أو الفاعل أو غريها 
من أجزاء الكالم، ولعلَّ االهتامم والعناية هو أهم غرض من بني هذه األغراض .

   فمام ورد من تقديم املفعول به عىل الفاعل يف أدعية اإلمام املهدّي g قوله: ))فلك 
احلمد محدًا إن عد مل يَص، وإْن ُوضَع مل يتسْع له يشٌء، محدًا يفوُق عىل مجيع محد 
احلامدين، ويعلو عىل محد كلِّ يشء، ويفخم ويعظم عىل ذلك كله، وكلام محَد اهللَ 
يشٌء (()76(، إذ نجد أنَّ املفعول به لفظ اجلاللة )اهلل( تقدم عىل الفاعل، فاحلمد هنا 

خمتصٌّ باهلل سبحانه وتعاىل لذا تقدم املفعول به ألنه موضع العناية . 

 g وقد ورد تقديم املفعول به عىل الفعل والفاعل يف الدعاء الذي عّلمه اإلمام   
اللهم فثبتني عىل دينك،  الَغيبة، إذ يقول: ))  لشيعته وأمرهم أن يدعوا به يف زمن 
واستعملني بطاعتك، ولنّي قلبي لويّل أمرك، وعافني ممّا امتحنَت به خلَقك، وثبتني 
وأمَرك  بريتك،  فبإذنك غاَب عن  الذي سرتته عن خلقك،  أمرك،  عىل طاعة ويل 
ينتظُر (()77(، إذ تقدم املفعول به )أمَرك(، عىل الفعل والفاعل معًا، ألنَّ األمر اإلهلي 
فعله  عىل  تقدم  نجده  لذلك  والعناية  االهتامم  موضع  هو   g لإلمام  يأذن  الذي 

وفاعله معًا .

اللهم بك أعوذ، وبك ألوُذ، ولك   (( :g    ونجد داللة القرص واحلرص يف قوله 
أعبُد، وإّياك أرجو (()78(، إذ نجُد أنَّ املفعول به )إياك( قد تقّدم وجوبًا عىل فعله، 

وهلذا داللٌة عىل قرص الرجاء وحرصه باهلل سبحانه وحده دون غريه .          

2- تقديم شبه اجلملة عىل الفعل والفاعل واملفعول به
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g نصوٌص عّدٌة يف اجلملة الفعلية تقدمْت فيها     وردت يف أدعية اإلمام املهدّي 
شبه اجلملة عىل الفعل والفاعل واملفعول به، واألصل يف ترتيب الكالم أن تتأخَر 
شبه اجلملة عن الفعل واملفعول به، ولكن جيوز أن تتقدم، وقد أشار املربد إىل هذا 
َة جاز: لقيُت يف داره زيدًا  بقوله: )) وحدُّ الظرف أن يتقدم عىل املفعول به، ومن ثمَّ
(()79(، ويف تقديم شبه اجلملة يكون قد أسندت وظيفٌة هلذا التقديم جعلته  موضعًا 

لالهتامم يف احلديث)80(.

   ومن موارد تقديم شبه اجلملة يف أدعية اإلمام املهدي g قوله: )) ربِّ هذا فرعون 
ذو األوتاد مع عناده وكفره وعتّوه وادعائه الربوبيَة لنفسه ، وعلمك بأنه ال يتوب 
له دعاَءه، وأعطيته سؤَله  وال يرجع، وال يؤوب وال يؤمن، وال خيشع، استجبَت 
كرمًا منك وجودًا، وقّلة مقداٍر ملا سألك عندك، مع عظمه عنده(()81(، إذ نجد أنَّ 
شبه اجلملة )له( تقدمْت عىل املفعول به، فالسياق يف مقام التعريض برمز من رموز 
g الصفات التي ُعرف هبا فرعون  الكفر باهلل سبحانه وتعاىل، وقد َعَرَض اإلمام 
التعبري  إذ ال أمهية تكون يف  الكفر بأعىل مراتبه وصوره،  وهي كّلها صفات جتّسد 
ادُعوين  رّبكم  ﴿وقاَل  العزيز  كتابه  يف  ذكر  تعاىل  اهلل  ألنَّ  اجلملة،  شبه  تتقدم  مل  لو 
الدعاء لفرعوَن مع كل ما يمثله  َأسَتِجْب لكم﴾)82(، لكن األمهية هي استجابة 
بيان  تعظيم  بمثابة  تقديم شبه اجلملة  للربوبية، لذلك كان  إحلاٍد وكفٍر وإدعاٍء  من 
رمحة اهلل عىل عباده حتى وإن كانوا يف قّمة الكفر واإلحلاد من جهٍة، وحتقري فرعون 
تقديم  بمثابة  أراه  احلقيقة  األمر يف  أخرى، وهذا  به من جهٍة  التعريض  من خالل 
ما يشفع للمؤمن يف دعائه عند طلب حاجته، ألنَّ اإلمام g بعد هذا املقطع ابتدأ 
بفقرة مغايرة متامًا وهي قوله: )) إهلي وأنا عبدك ابن عبدك وابن أمتك، معرتٌف لك 
بالعبودية (()83(، فكأنام اإلمام g يريد أن يبنّي من خالل التعريض بفرعون أنَّه أوىل 
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باستجابة الدعاء منه .

   وقد نجد داللًة عىل التحقري يف تقديم شبه اجلملة عىل الفعل والفاعل معًا، وذلك 
يف قوله g: )) وبكفره عليهم افتخر، وبظلمه لنفسه تكرّب، وبحلمك عنه استكرب، 
فكتب وحكم عىل نفسه جرأًة منه أنَّ جزاَء مثلِه أن ُيغرَق يف البحر، فجزيته بام حكم 
به عىل نفسه (()84(، إذ تقدمْت شبه اجلملة يف أكثر من موضٍع والغاية منه كام ُيفهم 
من الّسياق هو التحقري، ألنَّه مقاَم تعريٍض بفرعوَن وتقليٍل من شأنه، فاالفتخار ال 
يكون بالكفر إاّل عند الفاسقني اخلارجني عن حدود اهلل واملطرودين من رمحته .       

   ومن موارد تقديم شبه اجلملة أيضًا ما ورد عنه g يف دعاء االفتتاح وهو قوله: )) 
اللهم إّنا نرغُب إليك يف دولٍة كريمٍة، ُتعزُّ هبا اإلسالَم وأهله، وُتذلُّ هبا النفاَق وأهله، 
الدنيا  كرامَة  وترُزَقنا هبا  إىل سبيلك،  والقادِة  إىل طاعتك،  الدعاِة  فيها من  وجتعُلنا 
واآلخرة (()85(، إذ تقدير الكالم يكون بتأخري شبه اجلملة عن املفعول به، وداللة 
هذا التقديم هو لالهتامم، ألنَّ املقام يذكر الدولة اإلهلية التي ُوِعد هبا املؤمنون، وهي 
غري  حتى  يأمله  ما  غاية  وهي  السالم(،  )عليهم  واألوصياء  األنبياء  جهد  حصيلة 
املؤمنني، ألنَّ هبا خالصهم من الظلم الذي ظهر يف الربِّ والبحر، وعليه تمَّ تقديم 

شبه اجلملة )هبا( داللة عىل االهتامم .

   وقد ورد أيضًا تقديم شبه اجلملة عىل املفعول به يف الدعاء اخلاص بشهر رجب 
فيه  لنا  وأجزْل  النعَم،  فيه  علينا  وأسبْغ   (( الدعاء:  هذا  يف   g يقول  إذ  األصب، 
أنَّ  نجُد  إذ   ،)86()) األكرم  األجل  األعظم  باسمك  الَقَسَم،  فيه  لنا  وأبرْر  الِقَسَم، 
شأن  من  ألنَّ  االختصاص،  عىل  داللة  هلا  املتكلم  عىل  العائدة  اجلملة  شبه  تقديم 
شبه  وتقديم  عليه،  متعارٌف  أمٌر  وهذا  لنفسه  يريده  ما  أو  اخلري  يطلب  أن  الداعي 
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نِعَم  التي تعود عىل شهر رجب تكون داللتها عىل االهتامم والتعظيم، ألنَّ  اجلملة 
اهلل تعاىل ال تكون فقط يف شهر رجب، بل تكون يف كل وقت، لكن هنا إشارٌة وتنبيٌه 
من اإلمام g إىل ِعَظم شهر رجِب األصّب، الذي ُتصبُّ فيه الرمحُة صّبًا، فهو شهٌر 
عظيٌم رشيٌف كان ُمعّظاًم حتى عند العرب يف جاهليتهم العقائدية قبل اإلسالم، إذ 
مل تكن َتغرُي فيه وال ُيسمع فيه صوُت السالح، وال ُيرى فيه سفُك الدماء)87(، لذلك 

تقدمت شبه اجلملة الّدالة عليه عىل املفاعيل الواردة يف النص الرشيف تعظياًم له .

بالتقصري ))  g يف مقام االعرتاف  أدعيته  تقديم شبه اجلملة يف  أيضًا     وقد ورد 
أوبقته ذنوُبه، وأوثقتُه عيوُبه، فطاَل عىل اخلطايا  أسألك سؤاَل مقرتٍف مذنٍب، قد 
احلوبِة،  عن  والنزوِع  األوبِة،  وُحسَن  التوبَة،  يسألك  خطوُبُه،  الرزيا  ومن  دؤوُبه، 
ومن النار فكاك رقبته، والعفَو عاّم يف ِرْبَقتِه، فأنت يا موالي أعظُم أملِه وثقتِه (()88(، 
إذ تقدمت شبه اجلملة )عىل اخلطايا، ومن الرزايا( عىل الفاعل )دؤوُبه، خطوُبُه(، 
فتقديُم شبه اجلملة عىل الفاعل يعطي داللة واضحة عىل أنَّ املهم يف الكالم هو إبراز 

مقام التقصري واالعرتاف به، ألنَّ هذا املعنى يتالءم وينسجم مع مقام الدعاء .
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املبحث الثاين : عارض احلذف

ء من  َقْطُف اليشَّ الَقْطُف، قال اخلليل: ))       احلذُف لغة: جاء بمعاٍن عّدة منها: 
ِذُفه  َيْ القْطُع، ))حَذَف اليشَء  الّشاة (()89(، ومنها:  َذَنب  َطَرُف  الطََّرف كام ُيَذف 
يف: عىل ما  َحْذفًا: َقَطَعه ِمْن َطَرفه (()90(ومنها: الرضب بالسيف، )) وَحَذَفه بالسَّ
أي:  اليشء  حذف  اإلسقاط،  بمعنى  ويأيت   ،)91()) جانب  عن  ب  ْ الرضَّ من  ُته  َفرسَّ
إىل  اللغوي ملصطلح احلذف ال يمتُّ بصلٍة  املعنى  أنَّ  تقدم  مما  نستدلُّ  َأْسَقَطُه)92(، 
دراسة هذه الظاهرة يف النحو العريب، أي أّن املعنى االصطالحي كام سيتوضح لنا 

خُيالف ما أشار إليه أصحاب املعاجم اللغوية)93(.

   أّما اصطالحًا: فسيبويه أول النحاة الذين ذكروا مصطلح احلذف يف كتبهم، وقد 
املخاَطب)95(،  علم  فيه  مشرتطًا  املرّبد  ذكره  وقد  الِذْكر)94(،  مصطلح  مقابل  ذكره 
وذلك أّن الكالم أصله اإلفادة فإذا مل يعلم امُلخاَطب باحلذف ذهبت فائدة الكالم)96(، 
وقد ذكره ابُن جنّي مادحًا إياه ضمن باٍب ساّمه : باٌب يف شجاعة العربية ، قال فيه: 
))قد حذفت العرب اجلملة، واملفرد، واحلرف، واحلركة، وليس يٌش من ذلك إاّل 

عن دليٍل عليه، وإاّل كان فيه رضٌب من تكليف علم الغيب يف معرفته (()97(.

   وأفضل ما قيل يف عارض احلذف عند العلامء ما قاله اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز، 
)) هو باٌب دقيق املسلك، لطيُف املأخذ، عجيُب األمر، شبيٌه بالسحر، فإنك ترى 
به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيَد لإلفادة، وجتدك أنطَق ما 

تكون إذا مل تنطق، وأتمَّ ما تكون بيانًا إذا مل ُتبن (()98(.

ثانيًا :- داللة احلذف والتقدير يف أدعية اإلمام املهدّي ) عليه السالم (
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أوالً :- احلذف يف اجلملة االسمية 

1- حذف املسند إليه ) املبتدأ ( 

   ال تقوم اجلملة االسمية ويكون هبا متام املعنى والفائدة إاّل بوجود املسند إليه، فهو 
بناء اجلملة االسمية، وال خيُل مؤلٌَّف نحوٌي من  الذي يقوم عليه  الركن األساس 
ذكر تعريفه، فمن ذلك: )) هو اسٌم أو ما يف تأويله معّرى من العوامل اللفظية غري 
الزائدة، خمربًا عنه (()99(، فالتالزم بني املبتدأ واخلرب الذي ُعرّب عنه يف كتب النحاة 
باجلملة  النحاة  عليها  أطلق  تركيبية  خصوصية  كّون  الذي  هو  اإلسنادية  بالعالقة 
حذفه  يف  رأوا  الذين  العرب  كالم  يف  كثريًا  ورد  املبتدأ  وحذف  االسمية)100(، 
بالغًة وُحسنًا يف التعبري، وكان هذا احلذف جيري عىل وفق قواعد النحو العريب)101(.

g املخصوص يف كل يوم من شهر رجب األصب     ورد يف دعاء اإلمام املهدي 
قوله: )) اللهم إيّن أسألك بمعايَن مجيع ما يدعوك به والُة أمرك املأمنون عىل رّسك، 
املسترّسون بأمرك، الواصفون لقدرتك، املعلنون لعظمتك،...، أسألك بام نطق فيهم 
من مشيئتك، فجعلتهم معادَن لكلامتك،...، أعضاٌد وأشهاٌد وُمناٌة وأذواٌد وحفظٌة 
ورواٌد، فبهم مألت سامَءك وأرضك حّتى ظهر أن ال إله إاّل أنت(()102(. نجد يف هذا 
g )أعضاٌد وأشهاٌد  املبتدأ، وذلك يف قوله  النص الرشيف جمموعة أخبار مذوفة 
وُمناٌة وأذواٌد وحفظٌة ورواٌد (، وتقدير املبتدأ يف هذا املقام يكون: هم أعضاٌد وهم 
الواردة تنطبق  ُمناٌة وهم أذواٌد وهم حفظٌة وهم رواٌد، وهذه األخبار  أشهاٌد وهم 
عىل األنبياء وأوصيائهم bحتى املؤمنني الذين بلغوا مرتبًة عالية من األدب واخللق 
الرفيع إىل جانب التزامهم باألوامر والنواهي اإلهلية، ويبدو أّن داللة حذف املبتدأ 
هنا للتعظيم وللترشيف، إذ اكتفى اإلمام g بذكر صفاهتم ملقامهم الرشيف والكريم 
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عند اهلل تعاىل، وأظن أّن هذا املعنى وارد حتى يف معامالتنا الكالمية اليومية، فإذا 
وفد علينا كريٌم من الناس نقول: الكريُم، والتقدير هذا الكريم أو زيٌد الكريم، إذ 

ذكرنا صفته دون اسمه داللًة عىل تعظيمه وترشيفه .  

   ويف دعاٍء آخر يقول g: )) األوُل بغري أول، واآلخُر بغري آخر، الظاهُر عىل كّل 
يشء بقدرته، الباطُن دون كّل يشء بعلمه ولطفه، ال تقُف العقوُل عىل كنه عظمته، 
أنت  األول،  أنت  يكون:  هنا  والتقدير   ،)103()) ماهيته  حقيقَة  األوهام  تدرك  وال 
الظاهر، أنت الباطن، ويبدو أن داللة حذف املبتدأ يف هذا النص من دعائه g تكون 
g بذكر الصفات اإلهلية الذاتية التي تكون  للتعظيم والترشيف، إذ اكتفى اإلمام 
أبلغ يف هذا املقام، أو قد تكون داللة حذف املبتدأ هنا لداللة السياق عليه، إذ ورد 
ذكر لفظ اجلاللة قبل هذا املقطع وذلك يف قوله g: )) ال إله إاّل اهلل احلليم الكريم، 
ال إله إاّل اهلل العيل العظيم، ال إله إاّل اهلل ربُّ الساموات السبع واألرضيني السبع 
(()104(، ونلمح يف هذا النص أن احلذف وّحد بني الذات والصفات اإلهلية، إذ 
ُجعل امُلسند مقام املسند إليه بحيث صار وجود املسند إليه بال مربر)105(، ونلمح هذا 
g: )) إهلي إنَّ وجهًا إليك يف رغبته توجه، خليٌق بأْن جتيبه،  املعنى أيضًا يف قوله 
ر،  وإنَّ جبينًا لك بابتهاله سجد، حقيٌق أن يبلغ ما قصد، وإنَّ خّدًا لديك بمسألته تعفَّ
جديٌر أْن يفوز السائُل بمراده ويظفَر (()106(، إذ يمكن لنا أن نقّدر املبتدأ املحذوف 
الذي يؤدي  الفاعل  بقولنا: هو خليٌق، وهو حقيٌق، وهو جديٌر، ولكن مع وجود 

املعنى املراد فإنَّ املبتدأ املحذوف ال مربر لوجوده يف هذا املقام .

g ما ورد يف قوله: )) إهلي عبُدك عبُدك،  املبتدأ يف أدعيته     ومن مواطن حذف 
إاّل حبُلك  به كلُّ حبٍل  انقطع  فقد  ته،  فّرج غمَّ أجب دعوته، وضعيُفك ضعيُفك، 
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(()107(، فتقدير املبتدأ يف هذا املقام يكون: أنا عبدك، أنا ضعيفك، ويبدو أنَّ داللة 
سبحانه،  اهلل  من  طلٍب  مقاُم  املقاَم  ألنَّ  وللتأدب،  للتواضع  هو  هنا  املبتدأ  حذف 
فلعلَّ اإلمام g مل ُيظهر الــ)أنا( تواضعًا وتأدبًا بني يدي الرّب، وهذا املعنى يؤكده 
السياق، فكلمتا: عبدك، وضعيفك، الواردتان يف النص الرشيف توحيان بالتواضع 
والتأدُّب واخلضوع، وهذا املعنى نجده أيضا يف كالمنا العادي، فطلب اليشء من 
إذن  أنا متاٌج لكذا وكذا،  بقولنا: متاٌج لكذا وكذا من قولنا:  املقابل يكون أوجه 

. g داللة حذف املبتدأ تكون مناسبة متامًا للسياق الذي ورد فيه دعاؤه

املقرتنة  االسمية  اجلزاء  مجلة  يف   g املهدي  اإلمام  أدعية  يف  املبتدأ  حذف  وجاء     
بالفاء)108(، وذلك يف موضوعني، األول: قوله g: )) فإْن تعذبني فبذنويب غرَي ظاملٍ، 
وإْن تغفَر يل وترمحني فإّنك جواٌد كريٌم (()109(، والتقدير يف هذا النص يكون: فإن 
تعذبني فهو بسبب ذنويب، فيكون )هو( مبتدأ مذوف، واملوضع الثاين يف قوله: )) 
اللهمَّ إّما أمٌر فأئتمُر، وإّما نٌي فأنتهي(()110(، فتقدير املبتدأ يكون: فأنا أئتمر، و فأنا 
أنتهي ، ويمكن أن نعد داللة حذف املبتدأ يف النصني الرشيفني هو للعلم به يف ضوء 
لعباده،  عّز وجّل غري ظامل  اهلل  أّن  املعنى واضح وجيلٌّ  األول  النص  ففي  السياق، 
بون بسبب ذنوهبم، ويف النص الثاين داللة السياق أيضًا استغنت عن  وأّنم إنام يعذَّ

املبتدأ ألّنه يعود عىل املتكلم فال داعي وال مربر لذكره .

   ومن موارد حذف املبتدأ مع داللة السياق عليه يف أدعيته ) عليه السالم( ما ورد 
يف مقام اإلقرار بالوحدانية هلل سبحانه وذلك يف قوله: )) معرتٌف لك بالعبودية، مقٌر 
بأّنك أنت اهلل خالقي (()111(، فتقدير الكالم يكون: أنا مقرٌّ بأّنك أنت اهلل خالقي، 

ُفحذف املبتدأ تأدبًا وتواضعًا، ألنَّ الضمري )أنا( ال يناسب مقام االعرتاف .
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2- حذف املسند ) اخلرب (

ببابك،  ومسكينُك  بفنائك،  سائلك  أنا  ها   ((  :g قوله  يف  اخلرب  حذف  ورد     
وضعيُفك ببابك، وفقرُيك ببابك، ومؤمُلك بفنائك، أسألك نائَلك، وأرجو رمحَتك، 
وأؤمُل عفَوك (()112(، يف هذا النص الرشيف من الدعاء وردت أخباٍر عدة مذوفة، 
إذ يمكننا أن  الوارد فيه احلذف،  السياق  املقام يكون بحسب  وتقدير اخلرب يف هذا 
ببابك، ولعل داللة  بفنائك، وأيضًا: مسكينُك متعلٌق  أنا سائلك واقٌف  نقول: ها 
حذف اخلرب يف هذا النص هو إلعطاء مساحة واسعة للخيال من اجل التشويق، إذ 

يمكن للمتأمل أْن جيعل النص املحذوف بام يالئمه وبام يراه دقيقًا ومناسبًا للمقام.

   ومن موارد احلذف أيضًا قوله ) عليه السالم(: )) أعوُذ بحرمة وجهك الكريم، 
وبحرمة نبيك صىل اهلل عليه وآله، وبحرمة األوصياء عليهم السالم، أن ينرصم هذا 
اليوم، ولك قبيل تبعٌة تريد أن تؤاخذين هبا، أو ذنٌب تريد أن تقايسني به، أو خطيئٌة 
أو عيلَّ  أو عيلَّ ذنٌب،  فالتقدير يكون:  تقايسني هبا وتقتصها مني (()113(،  أن  تريد 
خطيئٌة، فُحذف اخلرب لداللة السياق عليه، إذ إنَّ الذنب واخلطيئة ال تكون إاّل من 

العبد .

3-حذف خرب )ال( النافية للجنس 

وردْت يف أدعية اإلمام املهدي g مواضع عدة ُحذف فيها خرب )ال( النافية للجنس، 
وقد أشار النحاة إىل أنه جيوز حذف خربها)114(، وقد كُثر حذف خربها حتى قيل 
إنَّه ال ُيذكر)115(، كام يف قولِه تعاىل ﴿قالوا ال ضرَي﴾ )116( وقولِه: ﴿فال فوَت﴾)117(، 
اخلرب  تقدير  دام  ما  اإلجياز  إىل  العربية  اللغة  جنوح  هو  خربها  حذف  سبب  ولعّل 
يكون بنفي الوجود كام يف قولنا: ال إله إاّل اهلل، والتقدير يكون: ال إله موجوٌد إاّل 
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اهلل، فحذف اخلرب يف هكذا تقديرات يكون من باب اإلجياز يف التعبري الذي هو نوع 
من أنواع البالغة والفصاحة إذا ما تمَّ به معنى الكالم)118(.

   من موارد حذف خرب )ال( النافية للجنس يف أدعية اإلمام g قوله يف الدعاء بعد 
صالة العيد من يوم الفطر: )) وال حوَل وال قّوة إاّل باهلل، وال عزَة، وال منعَة، وال 
سلطاَن إاّل هلل الواحد القهار العزيز اجلبار (()119(، إذ نجد يف هذا النص الرشيف 
بلفظة  يكون  األخبار  هذه  وتقدير  األخبار،  مذوفة  للجنس  النافية  )ال(  ورود 
موجوٌد أو موجودٌة، فُحذفت هذه األخبار ألّن )ال( غالبًا ما تنفي وجود ما دخلت 
عليه كام أرشُت، ومن ذلك أيضًا قوله g: )) ال معّقَب حلكمك، وال رادَّ لقضائك 
وكذلك  لقضائك،  موجوٌد  رادَّ  وال  حلكمك،  موجوٌد  معقَب  ال  والتقدير:   )120())
إاّل  إله  ال  العظيم،  العيلُّ  اهلل  إاّل  إله  ال  الكريم،  احلليم  اهلل  إاّل  إله  ال   ((  :g قوله 
اهلل ربُّ الساموات السبع وربُّ األرضني السبع (()121( والتقدير: ال إله موجوٌد إال 
اهلل احلليم الكريم، وقوله g: ))ومقاماتك التي ال تعطيَل هلا يف كلِّ مكاٍن يعرفك 
هبا من عرفك، ال فرَق بينك وبينها، إاّل أنم عباُدك وخلُقك (()122(، والتقدير: ال 

تعطيل موجوٌد هلا، ال فرق موجوٌد بينك وبينها.

ثانيًا:- احلذف يف اجلملة الفعلية

1-حذف الفعل والفاعل

حذف الفعل والفاعل وجوبًا

   مل يسلم الفعل من احلذف يف كالم العرب عىل الرغم من أنه عمدًة يف الكالم، وقد 
وردْت يف القرآن الكريم آياٌت عّدُة تّم تقدير الفعل املحذوف فيها، كقوله تعاىل: ﴿
وإذا السامء انشقت﴾ )123(، والتقدير: وإذا انشقت السامء انشقت، وقوله تعاىل: ﴿قل 
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لو أنتم متلكون﴾ )124( والتقدير: لو متلكون)125(، وقد ذكر صاحب رشح الكافية أّنه 
جيوز حذف الفعل إذا دلَّ عليه دليل كقولنا: زيٌد، جوابًا ملن قال: من قام؟)126(، وقد 
ذكر ابن عقيل كالمًا قريبًا مما ذكره الريض إذ قال:)) جيوز حذف ناصب الفضلة إذا 
دل عليه دليل نحو أن يقال من رضبت؟ فتقول زيدًا، والتقدير رضبت زيدًا، فحذف 
رضبُت لداللة ما قبله عليه وهذا احلذف جائز (()127(، وقد يرد حذف الفعل مع 

فاعله يف الكالم فيكون حينها حذفًا جلملٍة ال لفعٍل .

   قال g يف دعاٍء له: )) الغوَث، الغوَث، الغوَث،...، األماَن، األماَن، األماَن ((
)128(، وأيضًا قوله: )) وإْن كنت مل ترَض عني يف هذا الشهر فمن اآلن فارْض عني، 

منصوبًة  عدة  مفاعيَل  النصني  هذين  يف  نجُد  إذ   ،)129()) الساعَة  الساعَة،  الساعَة، 
بأفعاٍل مذوفة، فعىل الرغم من أنَّ داللة حذف الفعل والفاعل تكون للعلم به عىل 
اعتبار أنَّ السياَق سياُق دعاٍء وإنَّ استجابَة الدعاء إنام تكون من اهلل عزَّ وجلَّ إذ هو 
استجابة  الرتكيز واالهتامم عىل  النَّصني داللًة أخرى وهي  نلمح يف  لكننا  الفاعل، 
الدعاء وقضاء احلوائج بدليل تكرار املفاعيل، فهذه املفاعيل املنصوبة ختتزل مجيع ما 
تم السؤال والدعاء عنه، فتم ذكرها دون الفعل والفاعل للرتكيز واالهتامم، وهذا 
: غدًا، والتقدير:  املعنى وارد حتى يف تعبرياتنا اليومية، نقول ملن بيننا وبينه موعدًا مهاّمً
أراك غدًا، أو أحرْض غدًا، إذ مل نذكر الفعل العائد عىل املتكلم أو املخاَطب ألننا نريد 
الرتكيز عىل وقت احلضور إذ هو املهم، فقول اإلمام g )الغوَث، واألماَن، والساعَة 

( إنام أراد به الرتكيز عىل االستجابة يف الطلب والدعاء ألمهيته كام ذكرُت .      

 وقد ورد حذف الفعل يف أدعية اإلمام املهدي g يف سياق النداء، وقد ذكر سيبويه 
املنادى  أنَّ  اعتباِر  وجوبًا)130(،عىل  مذوٍف  بفعٍل  منصوٌب  امُلنادى  أنَّ  كتابه  يف 
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يكوُن بمقاِم املفعوِل بِه،)) وذلك أنَّ )يا( نفَسها هي العامُل الواقُع عىل زيٍد ، وحاهُلا 
يف ذلَك حاُل )أدعو( أو)أنادي( يف كوِن كلِّ واحٍد منهام هو العامُل يف املفعول ((

. )131(

   فمن املواضع التي ُيقّدر فيها الفعل يف سياق النداء يف أدعيته g قوله: )) يا اهللُ يا 
اهللُ يا اهللُ ، أنت لكّل حاجة فتوّل عاقبتها ، وال تسّلط علينا أحدًا من خلقك بيشٍء 
نيا (()132(، وقوله g: )) يا شديُد، يا شديُد،...، يا قاهُر، يا  ال طاقَة لنا به من أمِر الدُّ
قّهار أسألك بام أودعته عزرائيَل من أسامِئك القهرّيِة فانفعلْت له النفوُس بالقهِر أْن 
تودَعني هذا الرّس،...، يا رمحاُن، يا رحيُم (()133(، وقوله: )) يا حيُّ يا ال إله إاّل أنت 
، يا حيُّ يا قّيوُم (()134(، وعّلُة هذا احلذف هو كثرة استعامل ودوران أسلوب النداء 
يف الكالم، فنجد أنَّ عنارصه تعرضْت للحذف إجيازًا للكالم، فمع وجود القرينة 
الدالة عليه ومع كثرة دورانه يف الكالم يتم حذف الفعل وجوبًا لتقوم مقامه أداوت 

النداء)135(.

    وورد حذف الفعل يف أدعية اإلمام املهدي g يف سياق التوكيد باملفعول املطلق، 
إذ ورد يف أدعيته g مفعوٌل مطلٌق مل ُيذكر فعله كام يف قوله: ))أخذًا بحجّتك عليه، 
)أخذًا،  فاملفعوالن  وجترّب(()136(،  قومه  عىل  واستطال  وكفَر  فجَر  حني  هلا  وتأكيدًا 
وتأكيدًا( مذوفا الفعل وتقديره يكون من لفظ املفعولني املذكورين، وأظنُّ أنَّ يف 
احلذف هنا داللتني، األوىل: هو للعلم بالفعل املحذوف عىل اعتبار أنَّ املفعول املطلق 
كام ذكرُت يكون من لفظ الفعل نفسه إذ ال داعي لذكره مادام معلومًا، والثانية: أنَّ 
الغرض من ذكر املفعول املطلق كام هو معلوم التوكيد لذلك نجده حلَّ مل فعله 
املحذوف ألنَّ به متام الفائدة والقصد، فيكون ذكر الفعل ليس بذات األمهية مادام 
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مفعوله قد لّبى ما ُأريد منه متامًا . 

g: )) ربُّ السموات السبع واألرضني السبع وما فيهنَّ     ومن ذلك أيضًا قوله 
وما بينهنَّ خالفًا ألعدائه، وتكذيبًا ملن عدل به، وإقرارًا لربوبيته، وخضوعًا لعّزته 
بفعل  منصوباٍت  وإقرارًا، وخضوعًا(  وتكذيبًا،  املفاعيل )خالفًا،  نجد  إذ   ،)137())
مذوٍف تقديره يكون من لفظها، فهذه املفاعيل كأنام صارت بديلًة ألفعاهلا فأصبح 
ذكر األفعال تكرارًا ال فائدَة فيه)138(، ومن ذلك أيضًا قوله g: )) فلك احلمد محدًا 
يتسْع له يشٌء، محدًا يفوق عىل مجيع محد احلامدين،  ُعدَّ مل ُيَص، وإْن ُوضَع مل  إْن 
)محدًا(  فاملفعول  كله(()139(،  ذلك  عىل  ويعظم  ويفخم  يشء،  كلِّ  محد  عىل  ويعلو 
الفعل للعلم به، إذ ال حاجة وال فائدة من ذكره مادام املفعول املطلق قد  مذوف 

أدى وظيفة التوكيد .

ب-حذف الفعل والفاعل جوازًا

   وقد ورد حذف الفعل والفاعل جوازًا يف أدعية اإلمام املهدّي g يف سياق العطف، 
من ذلك قوله: )) موالي ترى حتريي يف أمري، وتقلبي يف رضي، وانطواي عىل 
حرقة قلبي، وحرارة صدري (()140(، إذ تقدير الكالم يكون بتكرار الفعل )ترى( 
لوروده  به  للعلم  هو  الفعل  حذف  داللة  أن  نجد  إذ  العطف،  بعد  موضٍع  كلِّ  يف 
املتلقي،  عند  معلومًا  مادام  عطف  كل  بعد  ذكره  من  معنى  ال  إذ  الكالم  سياق  يف 
وهذا املعنى يدخل يف باب الفصاحة ألنَّ اإلجياز يف الكالم مع اإلفادة ما هو إاّل عني 
الفصاحة)141(، ومن ذلك أيضًا ما ورد يف قوله g: )) أعوُذ بحرمة وجهك الكريم، 
وبحرمة نبيك صىل اهلل عليه وآله، وبحرمة األوصياء عليهم السالم (()142(، إذ تم 

حذف الفعل )أعوذ( بعد العطف لداللة السياق عليه .
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االستفهام  سياق  يف  أيضًا  العطف  بعد  جوازًا  والفاعل  الفعل  حذف  ورد  وقد     
كقوله g: )) أفأقصُد يا ربِّ أعظَم من سلطانك سلطانًا؟، أم أوسَع من إحسانك 
إحسانًا؟، أم أكرَب من اقتدارك اقتدارًا؟، أم أكرَم من انتصارك انتصارًا؟ (()143(، إذ 
تم حذف الفعل )أقصد( بعد كل عطٍف، وداللة هذا احلذف هو للعلم به عىل اعتبار 

إنه مذكوٌر يف السياق فال حاجة لتكراره مادام املعنى تاٌم .  

2-حذف الفاعل 

   ورد حذف الفاعل يف أدعية اإلمام املهدي g من ذلك قوله: ))وباإلمام ِمنْحِة 
اجلّبار، ووالِد األئمِة األطهاِر، عيلِّ بِن ممٍد املولود بالعسكر، الذي حّذَر بمواعظه 
إىل  يعود  فهو  به،  للعلم  مذوٌف  وأنذَر(  )حّذَر،  للفعلني  فالفاعل   ،)144()) وأنذَر 

اإلمام اهلادي g املذكور يف النّص الرشيف .

   ومن ذلك قوله g : )) أخذًا بحجّتك عليه، وتأكيدًا هلا حني فجَر وكفَر واستطال 
، وبحلمك عنه استكرب،  عىل قومه وجترّب، وبكفره عليهم افتخر، وبظلمه لنفسه تكربَّ
نجُد   ،)145()) البحر  ُيغرق يف  أن  مثله  أنَّ جزاء  منه  نفسه جرأًة  فكتب وحكم عىل 
يف النص الرشيف عرشة أفعال مل ُيذكر فاعلها وذلك للعلم به، فالفاعل يعود عىل 
فرعون ألنَّ اإلمام g ذكره قبل هذه الفقرة من الدعاء بقوله: )) ربَّ هذا فرعون 
به  للعلم  فُحذف  دعاءه(()146(،  له  استجبَت  وعتّوه  وكفره  عناده  مع  األوتاد  ذو 

ولداللة السياق عليه.

3-حذف املفعول به

   املفعول به من األسامء التي يقع عليها فعل الفاعل فينتصب)147(، وقد ذكر النحاة أنَّ 
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املفعول به فضلة يف الكالم جيوز االستغناء عنه )) والفضلة خالف العمدة، والعمدُة 
: ما ال يستغنى عنه كالفاعل، والفضلُة: ما يمكن االستغناء عنه كاملفعول به، فيجوز 
حذف الفضلة إن مل يرض(()148(، وقد ساق ابن جني بعض اآليات القرآنية الكريمة 

التي ورد فيها حذف املفعول به)149( .

   ومما ورد يف أدعية اإلمام املهدي g من حذف املفعول به ما جاء يف قوله: )) يا 
من خلَق فرزَق، وأهلم فانطَق، وابتدع فرشَع، وعال فارتفع، وقّدر فأحسَن، وصوَر 
إذ  فأفضَل(()150(،  ومنَح  فأجزل،  وأعطى  فأسبَغ،  وأنعَم  فأبلَغ،  واحتَج  فأتقَن، 
نجد يف هذا النص الرشيف أفعاالً عدة متعدية قد ُحذفْت مفاعيُلها، ولعّل حذف 
املفاعيل يف هذا املقام داللٌة عىل العموم والشمول، ألّن ذكر املفاعيل يف هذا املقام 
ُيدد وُيضيق من املساحة املعنوية لألفعال املذكورة، فالفعل )َخَلَق( يشمل ما خلق 
اهلل تعاىل، ففي حذف مفعوله داللٌة عىل إعطاء شمولية يف املعنى تتناسب مع صفة 
اخلالقية الذاتية هلل سبحانه، وكذلك بقية األفعال الواردة )رزَق وقّدر وأتقَن، واحتَج، 
وأنعَم، وأعطى، فأجزل، ومنَح (، فهذه األفعال لو ُذكرت مفاعيلها لكان هناك نوٌع 

من التقييد والتخصيص هلا، ُفحذفت من النص لداللة العموم والشمول)151( . 

الوارد يف   g – الشمول والعموم- متحققة كذلك يف قوله  الداللة     ونجد هذه 
واجعل  ممد  وآل  ممٍد  صّل عىل   (( والغموم:  اهلموم  لتفريج  املخصوص  دعائه 
يل ولشيعتي من الضيق فرجًا، ومن اهلمِّ خمرجًا، وأوسع لنا املنهَج، وأطلق لنا من 
ُج(  ُج، وافعل بنا ما أنت أهله، يا كريُم (()152(، إذ نجُد أنَّ الفعل )ُيفرِّ عندك ما ُيفرِّ
مل يذكر مفعوله أسوًة باألفعال السابقة له، ولعّله ُقصد بحذف املفعول به أن خيتزل 
معاين املفاعيل املذكورة قبله )فرجًا، وخمرجًا(، فعدم ذكر املفعول به للفعل جيعل يف 
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النص داللًة شمولية غري مقيدة، وقد نلمح داللًة أخرى يف النص وهي: عدم ذكر 
ُج( للعلم به من خالل املفاعيل املذكور قبله، فهاتان الداللتان  املفعول به للفعل )ُيفرِّ

تنسجامن مع معنى النص .         

   وقد ورد حذف املفعول به يف أدعية اإلمام املهدي g يف سياق االستفهام وذلك 
يف قوله: )) فهل بقّي يا ربِّ غرَي أن جُتيَب؟، وترحم منّي الُبكاء والنَّحيَب (()153(، 
فالفعل )جُتيَب( مل ُيذكر مفعوله ألّن السياق دّل عليه، وذلك يف قوله عليه السالم )) 
ودعوُتك كام أمرَت فاستجْب يل كام وعدَت (()154(، وتقدير املفعول به يكون: فهل 

بقّي يا ربِّ غرَي أن جُتيَب دعائي، وحذف املفعول به لداللة السياق عليه.

ثالثًا:- حذف احلرف

1-حذف حرف النداء

   ورد يف أدعية اإلمام املهدي g حذف حرف النداء، وقد أشار سيبويه إىل جواز 
حذف حرف النداء إذا كان املقصود باخلطاب بمنزلة امُلخاَطب وامُلقبل عىل املنادي، 
مواِت  السَّ فاطَر  ﴿اللَّهمَّ  تعاىل:  كقوله  منتبه،  غري  أو  غافاًل  امُلنادى  يكون  ال  أي 
))إهلي   :g قوله  ذلك  فمن  فاطَر()156(،  )يا  يكون  فالتقدير   ،)155( واألرَض﴾ 
به يعقوب، وقد ُكفَّ برصه وُشتَّت شمُله (()157(،  الذي سألك  وأسألك باسمك 
الذي  ذا  جُتبه، ومن  فلم  الذي دعاك  ذا  g: )) ربِّ من  يا إهلي، وقوله  والتقدير: 
، وقوله أيضًا: )) موالي أجتعُل أولياَءك  سألك فلم ُتعطه (()158(، والتقدير: يا ربِّ
ألعدائك طرائد، وملكرهم مصائد (()159(، والتقدير: يا موالي، فُحِذف ختفيفًا)160(، 

ودّلت عليه العالمة اإلعرابية الواقعة عىل امُلنادى .     
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2-حذف حرف اجلر

يف  كام  اللسان،  عىل  ختفيفًا  اجلر  حرف  يذفون  العرب  أنَّ  كتابه  يف  سيبويه  ذكر     
باألمس،  والتقدير:  أمِس،  لقيتُه  وقوهلم:  أبوك،  هللِ  فالتقدير:  أبوك،  الِه  قوهلم: 
استعامله  أكثروا  ما  ختفيف  إىل  ألنم  حذفوه  العرب  كالم  يف  اجلر  حرف  فلكثرة 
أحوُج)161(، وذكر ابُن يعيش كالمًا قريبًا مما ذكره سيبويه: )) إنا قد حتذف يف اللفظ 
عليها  الداللة  لقوة  فتجري  عليها  يدلُّ  ما  اللفظ  يف  كان  إذا  واستخفافًا  اختصارًا 
جمرى الثابت امللفوظ به (()162(، وقد ورد يف أدعية اإلمام املهدي g حذف حرف 
اجلر يف سياق العطف، من ذلك قوله: )) وبارك للحجاج والزوار يف الزاد والنفقة، 
والتقدير:   ،)163()) بفضلك ورمحتك  والعمرة  أوجبَت عليهم من احلج  ما  وأقِض 
)وللزوار، ويف النفقة، ومن العمرة، وبرمحتك(، وقوله g: )) وترزقني التوبَة بحط 
معّرة  ودفع  التجاراِت،  وربِح  البلياِت،  وكشِف  احلسناِت،  وتضاُعِف  السئاِت، 
السعاياِت، إّنك جميب الدعوات (()164(، والتقدير: وبتضاعِف، وبكشِف، وبربِح، 
وبدفِع، وكذلك قوله g: )) وتتفضل عيلَّ بتضعيِف عميل، وقبوِل تقّريب وقُربايت، 
واستجابة دعائي(()165(، والتقدير: وبقبوِل تقريب، وباستجابة دعائي، وغريها من 
النصوص الرشيفة التي ورد فيها حذف حرف اجلر، وكام ذكرُت قول سيبويه وابن 
يعيش فإّن داللة حذف هذه احلروف هو التخفيف يف الكالم، مع وجود قرينة دالة 

عليه يف السياق .
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النتائج:

 g من األغراض التي خرج إليها عارض التقديم والتأخري يف أدعية اإلمام املهدّي
هي التخصيص، واالفتخار، والتفاؤل والتشاؤم .

النفي واالستفهام والتأكيد من  أنَّ  الدكتور ممد محاسة من  إليه  ما ذهب  أنَّ  أجُد 
عوارض اجلملة غرَي دقيٍق .

تكون  الكلمة  أنَّ  وذلك  اإلعرابية،  العالمة  مع  وطيدة  له عالقة  والتأخري  التقديم 
حافظة ملوقعها الوظيفي أينام ُجعلت يف الكالم، فتتوفر هلا احلرية واملرونة بالتقديم 

والتأخري مادام هناك ما يفظ رتبتها يف الكالم .

ال ُيعدُّ العارض يف الرتكيب نقصًا أو ّقلَة فصاحٍة، بل قد يكون إذا حُسن استخدامه 
وتوظيفه، من املعاين التي ُتضفي عىل الكالم قوًة يف التعبري ومجاالً يف الرتكيب.
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5((  ينظر : املصدر نفسه ، 19، مقدمة الطبعة األوىل .
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17((  اخلصائص ، 1/ 293 .
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44((  الفاحتة ، 5 .

45((  ينظر : من أرسار اللغة ، 333 .

46((  دالئل اإلعجاز ، 110 .

47((  األصول ، 145 .

48((  ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها ، 207 .

49((  ينظر : يف النحو العريب – نقد وتوجيه ، 68-67 .
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50((  الكتاب، 34/1 و 42 .
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52((  امُللك ، 29 .
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، ابن جني ، 335/2 .

150((  إقبال األعامل، 212/3، وينظر : الصحيفة الرضوية ، 295 .

151((  ينظر : اجلملة وداللتها يف الصحيفة الصادقية ، 76 .
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152((  الصحيفة الرضوية، 292 .

153((  البلد األمني، 465، وينظر : الصحيفة الرضوية ، 290 .

154((  املصدر نفسه، 465.

155((  الزمر، 46 . 

156((  ينظر : الكتاب ، 196/2 و 230 .

157((  مهج الدعوات ، 341 ، وينظر: الصحيفة الرضوية، 269 .

158((مهج الدعوات ، 341، وينظر: الصحيفة الرضوية ، 264 .

159((  البلد األمني ، 462 ، وينظر: الصحيفة الرضوية ، 285 .

160((  ينظر : الكتاب، 197/2 .

161((  ينظر : املصدر نفسه، 163/2 .

162((  رشح املفصل ، 52/8 .

163((  البلد األمني ، 481 ،  وينظر: الصحيفة الرضوية ، 258 .

164((  مهج الدعوات ، 340 ، وينظر: الصحيفة الرضوية ، 268 .

165((  إقبال األعامل ، 470/1 ، وينظر: الصحيفة الرضوية ، 307 .
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قائمة املصادر و املراجع:

* القرآن الكريم

اجتهاداٌت لغوية، د. متّام حّسان، عامل الكتب- 
القاهرة، ط1، سنة 2007م .

أنواع املجاز، عّز  اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض 
الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم السلمّي، 
دار  دمشقية،  الدين  سعد  بن  رمزي  حتقيق: 
البشائر اإلسالمية، بريوت، ط1، سنة 1408ه 

.

األصول، دراسة ابستيمولوجية للفكر الّلغوي 
عند العرب، د. متّام حّسان، عامل الكتب، سنة 

1420ه-2000م، )د.ط( .

اإلقبال باألعامل احلسنة فيام ُيعمل مرة بالسنة، 
بن  جعفر  بن  موسى  بن  عيل  الدين  ريض 
األصفهايّن،  القّيومي  جواد  حتقيق:  طاووس، 
اإلسالمي،  اإلعالم  ملكتب  التابع  النرش  مركز 

إيران، ط2، 1418ه .

بن  ييى  زكريا  أبو   ، والشهور  والليايل  األيام 
دار   ، األبياري  إبراهيم   : حتقيق   ، الفراء  زياد 

الكتاب املرصي، القاهرة،  ط2 ، 1980م .

بن  ممد  الدين  بدر  القرآن،  علوم  يف  الربهان 
حتقيق:  )794ه(،  املتوىف  الزركيّش،  اهلل  عبد 
الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أيب  ممد 

العربية، ط1، 1376ه-1957م .

منري سلطان،  الكلمة واجلملة واجلمل،  بالغة 
منشأة املعارف، ط1، سنة 1998م .

الدين  تقّي  احلصني،  والّدرع  األمني  البلد 
العاميّل  مّمد  بن  احلسن  بن  عيّل  بن  إبراهيم 
املتوىف سنة )900ه(، حتقيق: عالء  الكفعمّي، 
بريوت،  األعلمي،  مؤسسة  األعلمي،  الدين 

لبنان، ط1، 1418ه-1997م .

عبد  محاسة  ممد  د.  العربية،  اجلملة  بناء 
2003م،  سنة  القاهرة،  غريب،  دار  اللطيف، 

)د.ت(  .

)دراسة  التوقيعات  يف  والتأخري  التقديم 
نحوية(، )رسالة ماجستري( عيد سامل العرجان، 

جامعة مؤتة،األردن، 2006م .

التقديم والتأخري يف املثل العريّب )دراسة نحوية 
قاسم  أمحد  غادة  ماجستري(،  )رسالة  بالغية(، 
البّواب، جامعة مؤتة، كلية اآلداب، قسم اللغة 

العربية، 2006م .

ريض  املرشوع،  العمل  بكامل  األسبوع  مجال 
بن  ممد  بن  جعفر  بن  موسى  بن  عيل  الدين 
جواد  حتقيق:  )664ه(،  سنة  املتوىف  طاووس، 
إيران،  اآلفاق،  مؤسسة  األصفهايّن،  قيومّي 

ط1، 1371ه .

الصادقية،  الصحيفة  يف  ودالالهتا  اجلملة 
حسن،  احلسني  عبد  عيل  ماجستري(،  )رسالة 
اللغة  قسم  اآلداب،  كلية  البرصة،  جامعة 



313

م.م. وليد خالد عيل جعفر

العربية، 2014 .

)رسالة  املتنبي،  الطيب  أيب  شعر  يف  احلذف 
العّرود، جامعة  ماجستري(، زهري ممد عقاب 
العربية،  اللغة  قسم  اآلداب،  كلية  الريموك، 

1425ه-2005م.

عبد  العرب،  لسان  لباب  ولب  األدب  خزانة 
السالم  البغدادي، حتقيق: عبد  القادر بن عمر 
ط4،  القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  هارون،  ممد 

1418ه-1997م.

جنّي  بن  عثامن  الفتح  أبو  اخلصائص، 
نرش  النجار،  عيل  ممد  حتقيق:  )ت392ه(، 
العلمية،  املكتبة  املرصية،القاهرة،  الكتب  دار 

)د.ت(  .

عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  أبو  اإلعجاز،  دالئل 
املتوىف  النّحوّي،  اجلرجاين  ممد  بن  الرمحن 
شاكر،  ممد  ممود  حتقيق:  )471-474ه(، 
نرش دار املدين بجدة، ط3، 1413ه-1992م .

احلة، ممد  دوُر أهِل البيِت يف بناِء اجلَّامعِة الصَّ
املحراب،  شهيد  تراث  مؤسسة  احلكيم،  باقر 

ط5، 2007م .

حتقيق:  املجليّس،  باقر  ممد  املعاد،  زاد 
األعلمي  مؤسسة  األعلمّي،  الدين  عالء 
ط1،  لبنان،  بريوت،  للمطبوعات، 

1423ه-2003م .

هباُء   ، مالك  ابن  ألفية  عىل  عقيل  ابن  رشح 
الّدين عبد اهلل بن عبد الرمحن العقييل، املرصّي 
اهلَْمداين )698ه-769ه( ، حتقيق: ممد ميي 
الرتاث،  دار  وتوزيع  نرش  احلميد،  عبد  الدين 

القاهرة، ط20، 1980م . 

يوسف  د.  حتقيق:  الكافية،  عىل  الريّض  رشح 
يونس،  قار  جامعة  منشورات  عمر،  حسن 

بنغازي، ط2، 1996م.

العربية،  اللغة  علم  يف  البدرية  الّلمحة  رشح 
األردن،  عاّمن،  اليازوري،  دار  نر،  هادي  د. 

)د.ت(  .

يعيش  بن  بن عيل  الّدين  موّفق  املفّصل،  رشح 
املوصيل املتوىف )643هـ(، صححه وعلق عليه 
املنريية  جمموعة من العلامء، نرش إدارة الطباعة 

،مرص، )د.ت(  .

رشح كتاب سيبويه، أبو سعيد الّسريايّف احلسن 
بن عبد اهلل بن املرزبان املتوىف سنة )368هـ(، 
حتقيق: أمحد حسن مهديل، وعيل سّيد عيل، دار 
الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 2008م 

.

باقر  ممد  اجلامعة،  الّرضوية  الصحيفة 
اإلمام  مؤسسة  حتقيق:  األصفهايّن،  األبطحّي 

املهدّي g، ط1، 1420ه .

بن  إبراهيم  الشيخ  العاّلمة  املهدّية،  الصحيفة 
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امُلحسن الكاشايّن، دار احلوراء، بريوت، لبنان، 
)د.ت(

منهجية  يف  )دراسة  الرتكيبّي  التالزم  ظاهرة 
جملة  مّمد،  مربوك  جودة  النّحوي(،  التفكري 
التجديد، اجلامعة اإلسالمية، ماليزيا، مج15، 

ع30، سنة 1432ه-2011م . 

طاهر  الّلغوّي،  الدرس  يف  احلذف  ظاهرة 
اجلامعية،اإلسكندرية،  الدار  محودة،  سليامن 

1998م، )د.ط( .

الظواهر اللغوية يف الرتاث النحوي، د. عيل أبو 
املكارم، دار غريب، القاهرة، ط1، 2006 .

بن  أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  عبد  أبو  العني، 
عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي، املتوىف سنة 
وإبراهيم  املخزومي،  )170ه(، حتقيق: مهدي 

السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، )د.ت(  .

مهدّي  د.  وتوجيه(،  )نقد  العريّب  النحو  يف 
لبنان،  بريوت،  العريب،  الرائد  دار  املخزومّي، 

ط2، 1406ه-1986م .

بن  عثامن  بن  عمرو  برش  أبو  الكتاب، 
قنرب)180ه(، حتقيق: عبد السالم ممد هارون، 

مكتبة اخلانجي ، القاهرة، ط3، 1988.

الكلُم الطّيب والغّيُث الصّيب، عيل خان املديّن 
الشريازّي، حتقيق: قاسم حسني عوض، ط1، 

1435ه-2014م .

الفضل  أيب  العالمة  لإلمام  العرب،  لسان 
مجال الدين ممد بن مرم بن منظور اإلفريقي 
املرصي املتوىف )711ه( ، دار صادر ، بريوت، 

ط3، 1414ه .

حّسان،  د.متّام  ومبناها،  معناها  العربية  اللغة 
ط4، عامل الكتب، ط4، 1425ه-2004م. 

جعفر  بن  ممد  اهلل  عبد  أبو  الكبري،  املزار 
األصفهايّن،  القّيومي  جواد  حتقيق:  املشهدّي، 
ط1،  إيران،   ، اإلسالمي  النرش  مؤسسة 

1419ه .

مصباح الزائر، ريض الدين عيل بن موسى بن 
طاووس )664 ه(، حتقيق: مؤسسة أهل البيت 
عليهم السالم إلحياء الرتاث، ط1 ، 1471ه .

احلسن  بن  ممد  جعفر  أبو  املتهّجد،  مصباح 
حسني  حتقيق:  )460ه(،  املتوىف  الطويّس، 
لبنان،  بريوت،  األعلمي،  مؤسسة  األعلمّي، 

ط1، 1418ه-1998م .

معاين النّحو، د. فاضل صالح الّسامرائّي، دار 
الفكر، األردن، عاّمن، ط1، 1420ه-2000م 

.

ُمعجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الّرواة، 
مؤسسة  اخلوئّي،  املوسوّي  القاسم  أبو  السيد 

اإلمام اخلوئّي اإلسالمية، )د.ت(  .

بن  أمحد  احلسن  أبو   ، اللغة  مقاييس  معجم 
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حتقيق:  )395ه(،  املتوىف  زكريا،  بن  فارس 
القاهرة،  الفكر،  دار   ، هارون  السالم  عبد 

1399ه-1979م، )د.ط( .

ممد  أبو  األعاريب،  كتب  عن  اللبيب  ُمغني 
ابن  أمحد  بن  يوسف  بن  الدين  مجال  اهلل  عبد 
املتوىف  املرصّي  األنصارّي  ُهشام  بن  اهلل  عبد 
عبد  الدين  ُميي  ممد  حتقيق:  )761ه(،  سنة 
بريوت،  صيدا،  العرصية،  املكتبة  احلميد، 

1411ه-1991م، )د.ط( .

طبعة  القمّي،  عّباس  الشيخ  اجلِّنان،  مفاتيُح 
دار ذوي  والتدقيق،  والتنقيح  بالتصحيح  متتاز 

القربى، ط3، 1421ه .

أيب  ابن  يوسف  يعقوب  أبو  العلوم،  مفتاح 
املتوىف  كاكّي،  السَّ عيّل  بن  ممد  بن  بكر 
دار  زرزور،  نعيم  حتقيق:  )626ه(،  سنة 
ط2،  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب 

1407ه-1987م .

املرّبد  يزيد  بن  ممد  العباس  أبو  املقتضب، 
اخلالق  عبد  ممد  حتقيق:  )210-285ه(، 
عضيمة، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، مرص، 

1415ه-1994م، )د.ط( .

يف  العريب  العامل  يف  النحوي  الدرس  مناهج 
عطا  دكتوراه(،  )أطروحة  العرشين،  القرن 
ممد ممود موسى، كلية الدراسات العليا يف 

اجلامعة األردنية ، 1992. 

ُمهج الدعوات ومنهج العبادات، ريض الدين 
عيل بن موسى بن جعفر بن ممد بن طاووس، 
األعلمّي،  حسني  حتقيق:  )664ه(،  املتوىف 
لبنان،  بريوت،  األعلمّي،  مؤسسة  منشورات 

ط1، 1994م .

املعنى  لدراسة  مدخٌل  والّداللة،  النحو 
النحوّي-الّداليل، د.ممد محاسة عبد اللطيف، 

دار الرشوق، ط1، 1420ه-2000م .

جالل  اجلوامع،  مجع  رشح  يف  اهلوامع  مهع 
الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطّي، املتوىف 
الّدين،  شمس  أمحد  حتقيق:  )911ه(،  سنة 
ط1،  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

1418ه-1998م .


