""يف التسليم للعرتة الطاهرة

ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
( )ﺍﻟﻔﺪﻛﻴﺔh ﻟﺨﻄﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ
Syntactic Semantics in the Old Interpretation
and Modern Studies on Fadak Sermon of AlZahra

الباحث أمحد موفق مهدي
 حامد نارص عبود الظاملي.د.أ
 كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة البرصة/العراق
Researcher. Ahmad Muwafaq Mahdi
Prof. Dr. Hamid Nasar `Abud
College of Educa�on for Humanity Science,
University of Basrah, Iraq

Lipareybasrah@yahoo
ﺧﻀﻊ البحﺚ لبرناﻣﺞ اﻻستﻼل العلﻤي

Turnitin - passed research

الباحث أمحد موفق مهدي أ.د .حامد نارص عبود الظاملي

امللخص
ﹺ
خلطبة
هذا بحث يتناول الداللة الرصفية يف الرشوح القديمة والدراسات احلديثة
ﹺ
الزهراء الفدكية ،وقد اقتضت خطة البحث ان يكون يف مبحثني ﳘا :أبنية االفعال
ودالالﲥا :األفعال املجردة واألفعال املزيدة ،واملشتقات ودالالﲥا من اسم فاعل
واسم مفعول وصفة مشبهة وصيﻎ مبالغة ،ومصدر ميمي.

وقد ﲤخضت الدراسة عن ﲨلة من النتائج منها  :أن كل زيادة يف املبنى تﹸﺆثر

تأثري ًا واضح ًا وجلي ًا يف املعنى وتكسبه داللة مفاضة إﱃ داللته األصلية فض ً
ال عﲆ

روعة التعبري اخلطايب يف اخلطبة يف استعامل الصيﻎ الرصفية التي تناسب املوضوع
املطروح ،وقد عدلت السيدة الزهراء  hيف مواطن كثرية من استعامل األفعال

الثالثية املجردة إﱃ االفعال املزيدة ،ولعل السبب يف ذلك يكون التنوع يف الدالالت

مث ً
ال ( ف ّعل ،افتعل ،استفعل) يف هذه األوزان داللة مضافة اﱃ داللتها األصلية

عﲆ أن ﳎيء الصيﻎ الرصفية للخطبة الفدكية بأشكال ﳐتلفة إنَّام بحسب اختالف
املوقف اخلطايب للسيدة الزهراء .h

ومن املشتقات التي ﹸذكرت يف اخلطبة الرشيفة ﲢمل مفاهيم الثبوت واالستقرار

ولكن بنسب متفاوتة كل بحسب موقعه ،والغرض الذي استعمل من أجله  ،مﻊ
االلتفات إﱃ مراعاة السيدة الزهراء  hانسجام هذه الصيﻎ مﻊ املدلوالت العامة

فض ً
ال عن حضورها يف اجلملة الواحدة.

وبني البحث أن استعامل صيﻎ املبالغة كان يف املواضﻊ التي ﲢتاج للتوكيد وبيان شدة
انصاف صاحب احلدث الذي تعرب عنه هذه الصيﻎ.
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Abstract:
This research deals with the morphological significance of the
ancient narratives and the recent studies on Al-Fadikah sermon of
Al-Zahra. There are two sections: the first tackles the structures of
the verbs and their implications: abstract and concrete verbs , conjugations, derivatives , implications , forms of exaggeration, Fa`alan,
fi`alan, fa`al , fa`ala and mime infinitive.The study results in a number of points : The increase in the structure has a clear effect on the
meaning and gains a broad indication of its original significance as
well as the aestheticism of the speech expression in the sermon in
light of the use of morphological devices pertinent to the subject in
question. Furthermore the diversity of indications, act, make and
make use, gives importance to the original indication in the sermon.
Among the derivatives mentioned in the sermon are the concepts
of confirmation and stability but in variable degrees according to
their location, and purpose to run in line with the universal meaning
of the sermon .Finally, the research shows that the use of formulas
of exaggeration is employed in the places that need certainty and
fair judgment of the speaker.
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املقدمة
احلمد ﷲ رب العاملني والصالة عﲆ حممد وآله الطاهرين ،وبعد هذا بحث يتناول

الداللة الرصفية يف الرشوح القديمة والدراسات احلديثة خلطبة الزهراء الفدكية ،
وقد اقتضت خطة البحث ان يكون يف مبحثني ﳘا:

 أبنية االفعال ودالالﲥا :األفعال املجردة واألفعال املزيدة. املشتقات ودالالﲥا من اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة وصيﻎمبالغة،ومصدر ميمي.
واﷲ ويل التوفيق.
عرف علم الرصف أو الترصيف بأنَّه �علم يبحث فيه عن أحكام بنية الكلمة
ﹸي َّ
ﹴ
ﹴ
ﹴ
ﹴ
وصحة
وزيادة،
اصالة
العربية ،وحلروفها من
وإعالل ،وشبه ذلك�).)1
أو ّ
إن علم الرصف هو العلم الذي �يدرس بنية الكلامت ،وأشكاهلا ال لذاﲥا

ﹴ
ﹴ
لغرض داليل أو
وإنَّام
لغرض رصيف يفيد خدمة اجلمل والعبارات�) ،)2فبهذا العلم

تﹸعرف األبنية املختلفة للكالم ،وما يشتق منها كأبواب الفعل وترصيفه ،وترصيف
االسم ،وأصل البناء (الفعل أو املصدر) ،واملصادر بأنواعها ،واملشتقات (اسم

الفاعل ،واسم املفعول ،والصفة املشبهة ،وصيﻎ املبالغة ،وأفعل التفضيل ،واسم
الزمان ،واسم املكان ،واسم اآللة ،والتصغري ،والنسب  )...ولكل بناء داللته إﱃ

جانب وﻇيفته الرتكيبية)َّ )3
؛ألن الداللة الرصفية تﹸستمد من اهليكل أو البناء الداخيل
للمفردات ،فأي تغيري يطرأ عﲆ صيغة املفردة يﺆدي  -غالب ًا  -إﱃ تغيري يف داللتها،

ولكن هذه الداللة  -الرصفية  -ال قيمة هلا ما ﱂ تكن يف سياق أو تركيب مالئمني).)4
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وقد عني العلامء القدماء بمباحث علم الرصف فأملعوا إﱃ داللة الصيﻎ ،وتابعهم

يف ذلك املحدثون الذين أطلقوا عﲆ حروف الزيادة املورفيامت أو الوحدات
الرصفية) .)5واملورفيم هو �اصطالح تركيبي بنائي ،ال يعالج عالج ًا ذهني ًا غري

شكيل ،إنه ليس عنرص رصفي ًا ولكنه وحدة رصفية يف نظام من املورفيامت متكاملة

الوﻇيفة�) ،)٦وللمستو الرصيف أﳘية كبرية يف ﲢديد دالالت النَّص ،وال سيام ما
ﹴ
ﹴ
متباينة �وال ﳜفى ما هلذا املستو
معان
يتعلق بالبنية الرصفية وما يف تلك البنية من

من أﳘية كبرية يف بيان املعاين التي ﲢملها األبنية الرصفية جلملة من االلفاظ التي

يسوقها املبدع لتحقيق الغاية املنشودة�).)7

وبام ّ
بأهنا لغة اشتقاقية ،أي َّأهنا تشتق من األصل الواحد
إن اللغة العربية وصفت َّ

ألفاﻇ ًا ومفردات ،فاإلشتقاق وسيلة إلغناء اللغة العربية ،فهو ﳚعلها قادرة عﲆ
مواكبة تطورات العرص احلديث ومتطلباته ،وبام ّ
أن اإلشتقاق ال يمكن الوصول إليه

ّإال بعلم الرصف لذلك أصبحت أﳘية علم الرصف أﳘية كبرية يف اللغة العربية).)٨
وسوف ﹸأقسم الدراسة الرصفية عﲆ أبنية األفعال وأبنية األسامء بحسب ما وجدته

يف الرشوح القديمة والدراسات احلديثة:
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املبحﺚ اﻻول  :أبنيﺔ اﻷفعال ودﻻﻻﲥا
يعد الفعل ركن ًا رئيس ًا من أركان الكالم العريب ،وجزء ًا مه ًام من كينونة هذا الكالم

وقد احتل الفعل يف اجلملة مكانة كبرية ،فﺈذا ﹸأريد اإلخبار عن حدث ما ومتى وقﻊ
ﹴ
إلن الفعل ﱡ
هذا احلدث دعت احلاجة إﱃ تقديم الفعل عﲆ األسم ّ
حدث
يدل عﲆ

ﹴ
ﹺ
ﹴ
الزمن املاﴈ أو احلال أو االستقبال ،وهذا
بزمن سواء أكان هذا احلدث يف
مقرتن

ﳑا ﳚعل للفعل أﳘية كبرية يف الكالم العريب ،فالفعل هو األساس يف البناء الرصيف،

وذلك َّ
ألن بنية األفعال  -فض ً
ال عن بنية األسامء  --ترتبﻂ بالتحويل والتغيري

فالسوابق واألحشاء واللواحق هلا أثر رئيس يف هذا التغري وما ﹶيتشكَّل عنه من
ﹴ
ﹴ
ودالالت ﳐتلفة ،فحروف الزيادة تقوم بوﻇائف مهمة يف الداللة ،وذلك َّ
ألن
معان

أي تغيري يف املبنى يقابله  -غالب ًا  -تغيري يف املعنى) )9لذا َّ
فﺈن إنتقاء السيدة الزهراء
 hلألفعال كان له داللته املتميزة الذي من خالله أرادت  hإيصال املعنى ا ﹸملراد

حاولت أن أرصد هذه األفعال يف الرشوح القديمة والدراسات احلديثة
إيصاله ،لذا
ﹸ

يف خطبة السيدة الزهراء  hوبيان معاين هذه األفعال من خالل االستعانة بكتب
الرصف واللغة.

وهي عﲆ النحو اآلﰐ:
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جردة:
أ -األفعال ا ﹸمل َّ
نعني هبا األفعال التي تكون ﲨيﻊ حروفها أصلية ،ال يسقﻂ حرف منها يف تصاريفها
بغري علة ،وتعرف أصالة احلرف بأنَّك لو أسقطت أي حرف من حروف تلك
األفعال ﳜتل معناها ويفسد ،وهذه األفعال نوعان :أفعال ثالثية ﳎردة ،وهي

ﴍ ﹶب،
ما تكون من ثالثة أحرف أصلية ،ال ﹸيستغنى عن أي منها مثل ( :ﹶكت ﹶ
ﹶب ،ﹶ ﹶ

تكون الواحد منها من أربعة أحرف
ﹶس ﹶعى ،)...،وأفعال رباعية ﳎردة وهي ما ّ
حر ًج ،ﹶبع ﹶث ﹶر ،ﹶز ﹶلز ﹶل .)... ،وأكثر ما تكون
أصلية ،ال ﹸيستغنى عن ّ
أي منها مثل ( :ﹶد ﹶ

عليه األفعال املجردة أربعة أحرف ،إذ ليس يف العربية أصل ﲬاﳼ يف األفعال)،)10

وﱂ أجد--حسب تتبعي-ال يف الرشوح القديمة وال يف الدراسات احلديثة التي
اختصت بدراسة خطبة السيدة الزهراء  hأفعاال ﳎردة سواء أكانت هذه األفعال

ثالثية أم رباعية ،لذا سوف ال ﹸأطيل الكالم عليها.
ب -األفعال املزيدة:

هو الفعل الذي زيد فيه حرف واحد أو أكثر عﲆ أصوله املجردة الثالثية أو الرباعية،
فهذه الزيادة اللفظية تﺆدي إﱃ زيادة معنوية إذ القاعدة تقول :كل زيادة يف املبنى

تقابلها ــــ غالب ًا ــــ زيادة يف املعنى .فصيغة ( ﹶف ﹶع ﹶل) مثالً :ﱡ
تدل عﲆ املعنى املجرد
للفعل ،فﺈذا أردنا أن نزيد حرفا عﲆ هذه الصيغة األم ،فﺈهنا تعطينا معنى جديد

يتأتى من احلرف الزائد كام يف ( ﹶف ّع ﹶل) الذي يدل عﲆ معنى التكثري أو املبالغة بالفعل،
والذي أحدث هذا املعنى هو تضعيف العني .وسأبني معاين الصيﻎ املو ّلدة بطريق

الزيادة عﲆ النحو اآلﰐ:
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أوالً :الفعل الثالثي املزيد بحرف واحد:
1ـــ أفعل:فعل مزيد باهلمزة أصله ( ﹶف ﹶع ﹶل) ،ويأﰐ متعدي ًا مثل( :أعطى) والزم ًا مثل:
(أخطأ) ،وقد أحﴡ

الرصفيون معانيه فبلغت أحد عرش معنى ،وقد أوصلها بعﺾ اللغويني إﱃ أربعة
وعرشين معنى) )11منها :الكثرة واملبالغة ،والدخول يف الزمان واملكان الذي هو

أصل الفعل ،والسلب واإلزالة ،واملطاولة وغريها) .)12وﱂ أجد يف الرشوح القديمة

أمثلة عن صيغة (أفعل) لذا سوف تقترص الدراسة عﲆ الدراسات احلديثة ومن
األمثلة التي وردت عن هذه الصيغة يف الدراسات احلديثة عن خطبة السيدة الزهراء
 hجاءت هذه الصيغة بمعنى :

أ ـــ التعدية :وهو املعنى األشهر واألغلب هلذه الصيغة ،إذ يتعد الفعل بعدما

كان الزم ًا إﱃ مفعول به بواسطة اهلمزة ومثال ذلك( :فرح الرجل وأفرحته) .وإذا

كان الفعل متعدي ًا ملفعول واحد فعندما تتصل به اهلمزة يصبح متعدي ًا إﱃ مفعولني
نحو( :أعلمت علي ًا العلم نافع ًا).إذ تقول السيدة الزهراء � hﹶ ﹶأن ﹶﹾش ﹶأها بﹺال احتﹺ ﹺ
ذاء
ﹸ
ﹾ
ﹸ
ﹶأ ﹾمثﹺ ﹶل ﹴة ا ﹾم ﹶت ﹶث ﹶلها�)� .)13جاء الفعل (أنشأ) عﲆ البناء (أفعل) ليحمل معنى (التعدية)
إذ عدي الفعل (نشأ) إﱃ مفعول به بزيادة ﳘزة يف أوله ليصري (أنشأ) فهو فعل
ﹴ
متعد�)ّ )14
وإن هذا التغري الذي طرأ عﲆ الفعل ال يتعلق بمضمون تعدية الفعل

أو الزميته إنام يمثل فيام إذا كان الفعل الزم ًا فهذا يشري إﱃ َّ
أن الفاعل هو ا ﹸملنشﺊ

نفسه وهو الذي يقوم بالفعل ،أما إذا كان هذا الفعل متعدي ًا فيشري إﱃ َّ
أن اﷲ تعاﱃ
هو الذي أنشأ األشياء ال من ﳾء كان قبلها ،فلله سبحانه وتعاﱃ خلق األشياء من
العدم ،وأنشأها وأوجدها بال اقتداء ألشياء كانت مثلها ،أي اﲣذ مثاالً هلا.
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وهذا اإلنشاء خاص به سبحانه وتعاﱃ فهذا دليل عﲆ عظمة اﷲ وقدرته عﲆ

عباده).)15

نص آخر� :أبعدﹾ تﹸم من هو ﹶأح ﱡق بﹺا ﹾلبس ﹺ
ﻂ ﹶوا ﹾل ﹶق ﹾب ﹺ
وتقول  hيف ﹴ
ﺾ�) ،)1٦فأشارت h
ﹾﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹶ
ﹶﹾ

بالفعل (أبعد) الذي محل داللة التعدية بزيادة اهلمزة عﲆ الالزم ( ﹸبعد) إﱃ أنَّكم
أبعدتم صاحب احلق عن حقه مﻊ علمكم بأنَّه أحق ﹺﳑن سواه بخالفة رسول اﷲ
 ألنّه األفضل واألجدر واألقدر يف كل وجه من وجوه القيادة والزعامة).)17

ب -التوكيد واملبالغة :تقول h
احل ﹸق ﹶع ﹾن ﹶحم ﹾ ﹺض ﹺه�)� )1٨زيادة يف التوكيد
�وأس ﹶف ﹶر ﹾ ﹶ
ﹾ

واملبالغة يف الظهور َّ
فﺈن أسفر وسفر ﳛمالن معنى واحد لكنَّها  hأرادت أن تشري

إﱃ شدة وضوح احلق الذي حاد القوم عنه ،وابتعدوا�) )19فهي  hتشري إﱃ الرشك

بالليل والظلمة ،والسالم بالصبح والنور ،فعندما يذهب الرشك والظلم يظهر احلق
األصيل وهو اإلسالم احلقيقي الذي جاء به الرسول األعظم حممد  وهذا

اإلسالم هو الذي يريده اﷲ سبحانه وتعاﱃ .

 -2ﹶف ّعل :صيغة مزيدة بالتضعيف ،وتأﰐ متعدية والزمة) ،)20نحو قوله تعاﱃ ﴿ :ﹶو ﹶف َّج ﹾرنﹶا
ﹾاألﹶر ﹶض ﹸعيون ًا﴾))21وقوله ﴿ �سبح ﷲَّﹺ ما ﹺيف السامو ﹺ
ات ﹶو ﹶما ﹺيف ﹾاألﹶ ﹾر ﹺ
ض﴾ ) )22ومن
َّ ﹶ ﹶ
ﹶ َّ ﹶ
ﹸ
ﹶ
ﹾ

معاين هذه الصيغة :التكثري واملبالغة ،والصريورة ،والنقل ،واإلزالة ،والنسبة،
وغريها).)23

وب
وقد وردت هذه الصيغة يف خطبة السيدة الزهراء  hكقوهلا � :ﹶو ﹶض َّم ﹶن ا ﹾل ﹸق ﹸل ﹶ

وهلا �)َّ )24
ﹶم ﹾو ﹸص ﹶ
أن اﷲ تعاﱃ خلق التوحيد يف قلوب عباده ودليله ذلك ما جاء يف
ﹺ
ﹺ
َّاس ﹶع ﹶل ﹾي ﹶها )25) ﴾...والفطرة هي ﹺملة اإلسالم
قوله تعاﱃ﴿ :ف ﹾط ﹶر ﹶة اﷲَّﹺ ا َّلتي ﹶف ﹶط ﹶر الن ﹶ
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والتوحيد وهي التي خلق الناس عليها ،كام قول الرسول  كل مولود ﹸيو ﹶلد عﲆ

مجسانه ،وهذا
نرصانه و ﹸي ِّ
الفطرة  -أي عﲆ فطرة اإلسالم  -ثم أبواه ﹸ ّﳞودانه و ﹸي ِّ

أن معناها َّ
هو األوجه يف معنى الفطرة من األوجه املحتملة التي من ﲨلتها َّ
أن اﷲ

تعاﱃ ألزم القلوب املعنى الذي تصل إليه كلمة التوحيد (ال إله إال اﷲ) وهو معنى
التوحيد الفطري ،أي َّ
أن اﷲ سبحانه وتعاﱃ جعل القلوب عﲆ هذه الفطرة ،وهذا
أن اﷲ جل ذكره خلق النَّاس وصورهم عﲆ وجه ﱡ
يدل عﲆ َّ
يدل عﲆ َّ
أن هلم صانع ًا

عامل ًا حي ًا قدي ًام واحد ًا ،ال يشبهه شيﺌ ًا وال يشبه ﳾء).)2٦

أن الفعل ( ﹶب ّرص) ﱡ
رص ﹸه ﹾم ﹺم ﹶن ال ﹶعام ﹶي ﹺة �)َّ )27
يدل عﲆ معنى التوكيد،
وتقول � hﹶو ﹶب َّ ﹶ

إذ َّ
إن السيدة الزهراء  hتشري إﱃ تدخل النبي وإسهامه يف نقلهم من حالة إﱃ

حالة ،أي َّ
أن الرسول  جعلهم أصحاب برص وبصرية بعد أن كانوا يرشبون

املاء املتجمﻊ يف املستنقعات واحلفائر التي تدخلها احليوانات ،وتبول فيها اإلبل،
ويأكلون اللحم أو اجللد اليابس وأوراق األشجار فاألعمى  -لغ ًة  -هو الذي ال
ير شيﺌ ًا واألعمى  -ﳎاز ًا  -هو الذي ال يعرف احلقائق كام هي فﺈذا تﹶع َّلم صار

(برص) موضحة للجهد الذي بذلة
بصري ًا ،فجاءت هذه الصيغة (ف ّعل) يف الفعل ّ

رسول اﷲ  والعناء الذي كابده يف رسالته االالهية التي أضاءت النور يف قلوب

ﱂ تبرص النور ابد ًا) .)2٨وأكدت عﲆ ما أشارت إليه من حال األمة وضياعها بقوهلا
نرياهنا ،عابﹺدﹶ ًة ألﹶ ﹺ
ياهنا ،ﹸعكَّف ًا عﲆ ﹺ
 � :hﹶفرأ األﹸمم فﹺرق ًا يف أد ﹺ
وثاهنا ،ﹸمن ﹺﹾك ﹶر ًة ﷲ ﹶم ﹶﻊ
ﹾ
ﹶ ﹶ ﹶ
ﹶ
ﹺ ﹺ
ف ﹶع ﹺن ال ﹸق ﹸل ﹺ
وب ﹸ ﹶهب ﹶمها،
نار اﷲﹸ بﹺ ﹸم ﹶح َّم ﹴد صﲆ اﷲ عليه وآله ﹸﻇ ﹶل ﹶمها ،وك ﹶﹶش ﹶ
ع ﹾرفاهنا .ﹶف ﹶأ ﹶ
ﹶو ﹶج ّﲆ ﹶع ﹺن األﹶ ﹾب ﹺ
صار ﹸغ ﹶم ﹶمها�). )29
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 -3ﹶف ﹺ
اعل :صيغة مزيدة بألف ،فﺈن كانت هذه الصيغة الزمة فال يقال يف اسم
أن صيغة ( ﹶف ﹺ
ال َّإال سامع ًا) )30واملعلوم ّ
الفاعل منه فاع ً
اعل) هي من أشهر أوزان اللغة
العربية).)31

ومن األمثلة هلذه الصيغة قوهلا � hضارب ًا ثبجهم� � )� )32وهذا ﱡ
يدل عﲆ ّ
أن
))33
إلهنا متضمنة يف بنائها ملادة (ﴐب) � �....
لفظة ﹶ
(ض ﹺارب) فيها معنى الﴬب؛ َّ
وهذا يعني َّ
أن الرسول  كان يﴬب وسﻂ املرشكني وﻇهورهم ،أي حمارب ًا لطريق

املرشكني وﳑزقهم من وسطهم ،فأي ﳾء يتمزق فيه الوسﻂ تتفرق منه األشياء ،وال

تستطيﻊ العودة إﱃ إصلها بسهولة.

وهلذا أخذ الرسول  يﴬب سادة املرشكني وعظامءهم ،وإعراضه عن طريقهم،
فأصاهبم اهللك واملوت).)34
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ثاني ًا :الفعل الثالثي املزيد بحرفني:
وله ﲬس صيﻎ
 -1انفعل -2 .افتعلّ -3 .
إفعل -4 .تفعل -5 .تفاعل.
واألفعال التي ﹸد ﹺر ﹶس ﹾت يف الرشوح القديمة والدراسات احلديثة يف خطبة السيدة

الزهراء  hثالث صيﻎ هي :افتعل ،تف ّعل ،انفعل ،وهذا ما يتضح بشكل مفصل
فيام يأﰐ:

1ــــ إفتعل :وهذه الصيغة من الفعل الثالثي ( ﹶف ﹶعل) املزيد بحرفني (اهلمزة ،والتاء)،

وزيادة هذين احلرفني يف الفعل الثالثي ﱡ
تدل عﲆ الشدة والقوة .واالفتعال يعني
ﹴ
ﹴ
ﳐتلفة منها :املبالغة أو
ملعان
حدوث الفعل بالقوة واملجاهدة) )35وترد هذه الصيغة
التوكيد ،االﲣاذ ،واملشاركة ،واملطاوعة ،وغريها).)3٦

أ ـــ التوكيد :ورد هذا املعنى يف خطبة السيدة الزهراء  hيف قوهلا  � :ﹶو ﹶس ّام ﹸه ﹶق ﹾب ﹶل
ﹺ
اج ﹶت ﹶب ﹶل ﹸه �) )37وقد وقف السيد عبداﷲ شرب عﲆ هذا املقطﻊ من اخلطبة قائالً� :أي
أن ﹾ
خلق ،ﹺ
واجلبل :اخللق .يقال :جبلهم اﷲ ،أي خلقهم ،وزيادة البناء مبالغة لإلشارة

أن هذا املقطﻊ ّبني َّ
إﱃ أنه خلق عظيم�) ،)3٨وأضف عﲆ ذلك َّ
أن اﷲ تعاﱃ اختار

لرسوله حممد  اس ًام قبل أن ﳜلقه ،واسم الرسول (حممد)  عﲆ وزن ﹸمف َّعل
من احلمد أي أنَّه حممود الصفات و األفعال ،فهو ﳑدوح يف كل فعل من أفعاله ،ويف

كل صفة من صفاته.

ﹺ
ﹺ
ﳾ ﹴء ﹶ
كان ﹶق ﹾب ﹶلها � � )� )39تلوح
وتقول يف نص آخر من خطبتها  � hا ﹾبتﹶدﹶ ﹶع األﹶ ﹶشيا ﹶء ال م ﹾن ﹶ ﹾ
إﱃ قوة خلق اﷲ لألشياء من العدم ويف هذا التوكيد مدح لقوة اﷲ عز وجل�).)40
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وقوهلا  � :hو ﹶأن ﹶﹾش ﹶأها بﹺال احتﹺ ﹺ
ذاء ﹶأ ﹾمثﹺ ﹶل ﹴة ا ﹾم ﹶت ﹶث ﹶلها �)� )41أي نفت أن يتخذ أمثل ًة
ﹾ
ﹶ

ﳛذو حذوها ،و ﹶيتم َّثل هبا يف اخللق�) )42فالسيدة الزهراء  hتﺆكد َّ
أن اﷲ تعاﱃ أنشأ

األشياء ال من مادة وال من ﳾء بال اقتداء بأحد حني أنشأهاّ ،
وإن املخرتعني عندما

يريدون أن ﳜرتعوا شيﺌ ًا ما يقتدوا بأشياء أخر .مث ً
ال عندما صنعوا الطائرة نظروا

إﱃ الطيور وكيفيت طرياهنا ،وكيف تلصق رجليها إﱃ بطنها عند طرياهنا ،وترسل

رجليها حني اهلبوط ،وغريها من األمثلة املوجودة يف الواقﻊ ،وأما اﷲ ﹶج َّل ذكره
عندما أوجد الكائنات ﱂ يتبﻊ موجودات أخر ﳑاثلة ومشاهبة لتلك املخلوقات

وإنام أوجدها بال احتذاء وال أقتداء ،ولعل السيدة اجلليلة أرادت من ذلك بيان قدرة

اﷲ سبحانه وتعاﱃ عﲆ خلق األشياء وابتداعها).)43

ب -اإلﲣاذ :وتقول السيدة ألزهراء � hاصطفاه قبل أن ابتعثه� � )� )44واصطفاه

بمعنى اﲣذه نبي ًا

واملراد اﲣاذ اﷲ الرسول نبي ًا أي جعله نبي ًا�) ،)45واالصطفاء بمعنى أخذ صفوة

الﴚء أي جوهره وخالصته وقال يف تفسري امليزان� :االصطفاء أخذ صفوة الﴚء
ﹶ
وﲤ ّيزه عن غريه إذا أختلﻂ .)4٦)�...

 -5تف ّعل :صيغة مزيدة بالتاء والتضعيف تأﰐ متعدية نحو تلقفته ،والزمة نحو:
تأ ّثم ،وتأﰐ ملعان ﹺعدّ ة منها :مطاوعة  ،واالﲣاذ ،و التك ﱡلف ،والتجنب ،والتدرج،
وغريها).)47

وورد هذا املعنى يف خطبة السيدة الزهراء� hتعبد ًا لربيته� � ) )4٨وهذه �إشارة

إﱃ العبودية ﷲ تعاﱃ أي جعله عبد ًا له ،واﲣذه عبد ًا له ،هذا غاية التك ّلف يف اخلضوع
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والتذ ّلل ﷲ تعاﱃ ،وكذا تعطي داللة النسك ،والدوام عﲆ العبادة�).)49
وتقول السيدة الزهراء  hﹶ
�ﲢ َّملت ﹸﹸم كدَّ وال ﹶت ﹶعب�) )50ففي فعل ﹶ
(ﲢ َّم ﹾلت ﹸﹸم) إشارة
إﱃ املبالغة والزيادة يف شدة ما ﹶﲢ َّمل املسلمون ــــ وال سيام األنصار ــــ من ال ﹶكدِّ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
إرساء قواعد الدين احلنيف وبناء املرتكزات التي ﹸأسست عليها األمة
إلجل
والتعب

اإلسالمية) )51فاألنصار ﱂ يكتفوا بﺈيواء املهاجرين ومحايتهم بل قاتلوا مرشكي العرب
ومنافقيهم وذلك من أجل إعالء كلمة ال إله إال اﷲ حممد رسول اﷲ فض ً
ال عن َّأهنم

صربوا ﹶ
وﲡ َّرعوا صنوف الشدة والعناء واألﱂ والبعد واجلراح والفراق يف نرش مفاهيم

الدين احلنيف ،ﹶ
وﲢ َّملوا أيض ًا احلروب والغزوات التي خاضها املسلمون ،فعرب هذا

التحمل ،وهذا ﱡ
يدل عﲆ محلهم الكدّ والتعب شيﺌ ًا فشيﺌ ًا ،أي التدرج
البناء عن شدة هذا
ّ

يف محله).)52

نار يف ال ﹶت ّف ﹺ
وتقول  hأيض ًا يف ﹴ
وهلا� � )َّ )53
كر ﹶم ﹾع ﹸق ﹶ
أن األنسان ما عليه
نص آخر �:ﹶو ﹶأ ﹶ

ّإال ّ
أن يعرض مسألة التوحيد عﲆ عقله وفكره ليجدها معقولة يﺆيدها العقل والفكر

وﳛتّمها  ،فالتفكري يف الدالئل والب ّينات ،والنظر يف اآليات ويف نفس
السليم بل يفرضها ﹸ

توصل إﱃ املعنى احلقيقي لكلمة التوحيد ،والتضعيف
األنسان من أوضح املعاين التي ّ
يف كلمة ( ال ﹶت ّف ﹺ
كر) للمبالغة ال للتعدية). )54
 -٦إنفعل :املعنى الرئيس هلذه الصيغة املطاوعة وهي قبول األثر وعدم االمتناع عليه

باعتبار املطاوع يف األساس هو املفعول به الذي يصبح فاع ً
ال فأفعال هذه الصيغة الزمة
ال متعدية وتأﰐ من األفعال العالجية ،أي األفعال ذوات األثر احلﴘ الظاهر للعني).)55

تقول السيدة الزهراء � hحتى إهنزم اجلمﻊ وولوا الدبر�) � )5٦طاعوا اهلزيمة
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لشدة ما القوه من قوة جيش املسلمني وجهاده هلم�) )57أي استمر جهاد الرسول

واملسلمني سنوات طوال ،حدثت خالهلا حروب وغزوات كثرية ،وﱂ تنتهي هذه
احلروب والغزوات حتى قىض الرسول عﲆ جذور الفتن فانكﴪت شوكة

الكفار ،وفقدوا أبطاهلم وقادﲥم ،وضعفت معنوياﲥم حتى اهنزم ﲨاعة الكفار
فارين مدبرين منهزمني.
وولوا ّ
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ثالث ًا :الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف:
وله أربﻊ صيﻎ:
 -1استفعل --2 .إفعوعل -3 .إفعال -4 .إفعول.
وصيغة واحدة ﹸد ﹺر ﹶس ﹾت يف الرشوح القديمة والدراسات احلديثة للخطبة الرشيفة

وهي صيغة  :استفعل :وهي صيغة ﹶمزيدة بثالثة أحرف هي اهلمزة والسني والتاء،

وتأﰐ متعدية مثل :استحسنت اخلري ،والزمة مثل :استحكم األمر ،أما داللتها فكثرية
منها :الطلب ،والتحويل أو الصريورة ،واألصابة وإختصار احلكاية وغريها).)5٨

الي ﹺق بﹺﺈج ﹺ
اخلﹶ ﹺ
است ﹾﹶح ﹶمدﹶ ﹶإﱃ ﹾ
زاهلا�)� )59أي
ﹾ
أ -الطلب :تقول السيدة الزهراء  � � hﹶو ﹾ

طلب منهم احلمد إلدامة النعم عليهم�) )٦0و َّ
إن اﷲ سبحانه وتعاﱃ أغرق خلقه

عز َّ
وجل من عباده احلمد
بنعمه أي جعلها كثرية وغزيرة ليس هلا حدﹲ حمدود وطلب َّ
والشكر ،ﹸك ّلام إلتفتوا إﱃ كثرﲥا وغزارﲥا البدَّ أن يشكروا الذي أنعم عليهم ويثنوا

عليه.

ب -الصريورة :ورد هذا املعنى يف خطبة السيدة الزهراء � hاستوسﻊ وهنه،

واستنهر فتقه�

))٦1

ير املوﱃ التربيزي األنصاري يف هذا املقطﻊ من اخلطبة:

صريه
(استنهر) من النهر ،بمعنى السعة أي االتساع ،وهنرت النهر أي أحﴬته أي ّ
واسع ًا ،وصار هنر ًا ،أي أن وفاة الرسول  اتسﻊ خطره وضعفه ،وهو كالبناء

عندما يسقﻂ و ﹶيتﹶش َّقق فيضعف ويكون أمر الدين واهي ًا .واتسﻊ الفتق وانشق املكان

امللتﺌم ،واليوم هو متشقق ومائل للسقوط و مطعون وقد بدأت تتسﻊ هذه الكوارث
واخلطوب فيه). )٦2

١٦٧

ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﳋﻄﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ) hﺍﻟﻔﺪﻛﻴﺔ(

وتقول  hيف النص آخر من خطبتها �:والغدرة التي استشعرﲥا قلوبكم�

))٦3

وأحست هبا قلوبكم فجاءت بمعنى الطلب واالستقصاء أي
بمعنى شعرت
َّ
ﹺ
َّ
بالغدر و اخلذالن الذي خالﻂ نفوسهم
أن السيدة الزهراء  hكانت عﲆ عل ﹴم
والعذر أصبح شعار ًا لقلوهبم كام يستشعر اإلنسان الثوب إذا جعله مباﴍ ًا للجسد

ومالصق ًا له،أي ّ
أن السيدة الزهراءhال تنتظر منهم الوفاء ملعرفتها بالعذر املوجود

أن السيدة الزهراء  hوﻇفت ّ
يف قلوهبم) .)٦4فاملالحﻆ َّ
كل صيغة من هذه الصيﻎ
املذكورة أنف ًا يف حملها ووضعتها يف املكان الذي يناسبها و ينسجم مﻊ الداللة التي

ﲢملها تلك الصيغة.

١٦٨

الباحث أمحد موفق مهدي أ.د .حامد نارص عبود الظاملي

املبحث الثاين :املشتقات وداللتها
االشتقاق :هو �أن ﲡد بني اللفظني تناسب ًا يف اللفﻆ واملعنى�).)٦5
واالشتقاق الرصيف :هو انتزاع كلمة من أخر بينهام تناسب يف املعنى ،وتغيري

يف اللفﻆ ،بﺈضافة زيادة عﲆ املعنى األصيل ،وهذه الزيادة هي سبب االشتقاق).)٦٦

وقد الحﻆ الدكتور ﲤام حسان قصور الرصفيني عن بلوغ األصل الصحيح

لتوقفهم عند شكلية الصيﻎ الزوائد وامللحقات ،وير ّ
أن األصول الثالثة (فاء

الكلمة و عينها والمها) وهي أصل أشتقاق الكلمة وذوات رمحها ،وبنا ًء عﲆ ذلك
فهو يعد كلامت اللغة العربية ﲨيعها مشتقة ما عدا (الضامئر والظروف واالدوات

وبعﺾ اخلوالف) ويسميها بـ(الكلامت الصلبة) ،وأخري ًا يصبح األشتقاق مﻊ ذلك
الفهم دراسة رصفية مسوقة خلدمة املعجم).)٦7

ّ
وسعت من فكرة القدماء هلذه
إن فكرة الدكتور ﲤام حسان للكلامت املشتقة قد ّ

قسم الكلامت املشتقة عﲆ قسمني :مترصفة وجامدة؛ فاألوﱃ هي
الكلامت ،فقد ّ

التي تتضح الصالت فيام بينها بتقليب حروف مادﲥا عﲆ صيﻎ ﳐتلفة كاألفعال
والصفات ،والثانية هي التي ال يمكن فيها ذلك ،كرجل ،فرس ،وكتاب ،فيام عدها

القدماء ﲢت عنوان املشتقات فقﻂ).)٦٨

وير الدكتور أمحد حممد قدور ّ
أن معظم دارﳼ األشتقاق جعلوا يف ضمنه أصناف ًا

كبري من اختصاص علم
غري متكافﺌة ،فﺈن األشتقاق الذي عدوه وصغري ًا هو ﹲ
قسم ﹲ

الرصف ،وهو الذي تولدّ به األلفاظ اجلديدة واملصطلحات العلمية عﲆ أختالفها،

وهو الوسيلة الفضﲆ االستمرار اللغة يف احلياة والنمو املطرد ،أما األنواع األخر
١٦٩

ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﳋﻄﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ) hﺍﻟﻔﺪﻛﻴﺔ(

فﺈهنا ال توازي ذلك النوع من االشتقاق يف سعته ومبلﻎ احلاجة إليه).)٦9
وتﹸعدﱡ أبنية املشتقات من العنارص الرئيسة يف البناء الرصيف يف خطبة السيدة الزهراء

 ،hإذ إهنا  hاستعلمت كثري ًا من تلك األبنية التي ﹶو َّﻇفت معانيها يف ﲡسيد بناء

خطبتها الرشيفة ،فض ً
ال عن التنوع يف األدوات وهذا التنوع يكسب النص اللغوي

ال عن ّ
حسن ًا ورونق ًا ويضفي عليه ﲨالية السبك ،فض ً
أن هذه األبنية أسهمت يف
توليد ﹴ
جو صوﰐ ﳛ ّقق الغاية املنشودة من اخلطبة الرشيفة من حسن السبك وﲨالية
األداء التي تضفي عﲆ النص حسن ًا ،ورونق ًا ،وﲨاالً

))70

واملشتقات هي :اسم

الفاعل ،اسم املفعول ،صيﻎ املبالغة ،الصفة املشبهة ،اسم التفضيل ،اسام الزمان

واملكان ،اسم اآللة .أما ما ورد يف اخلطبة بحسب موضوع البحث فهو:

1ـــ اسم الفاعل :وهو �الصفة الدا ّلة عﲆ احلدث والذات ومعناه التجدد

واحلدوث�

))71

وهو من أهم أبنية املشتقات ومن أكثرها استعامالً يف سياقات

الكالم وقد ذكرت كتب الترصيف طريقة بنائه من األفعال فهو يﺆخذ من الفعل
الثالثي عﲆ وزن (فاعل) ومن غري الثالثي عﲆ ﹺزنة الفعل املضارع مﻊ إبدال حرف

ﹺ
املضارعة مي ًام مضمومة وكﴪ ما قبل اآلخر) ،)72وهو عند العلامء ﱡ
االنتقال
يدل عﲆ
ﹺ
والتجدد فـ�يقﻊ اسم الفاعل وسط ًا بني الفعل والصفة املشبهة فالفعل يدل عﲆ

التجدد و احلدوث ،فﺈن كان ماضي ًا َّ
تم يف املاﴈ وإن كان حاالً أو
دل عﲆ أن حدثه َّ

استقباالً ّ
دل عﲆ ذلك أ ّما اسم الفاعل فهو أدوم وأثبت من الفعل ولكنه ال يرقى إﱃ

ثبوت الصفة املشبهة�) ،)73فاسم الفاعل ﱡ
يدل عﲆ االنتقال والتجدد) ،)74وهذا يعني
أن اسم الفاعل ﳜالف الصفة املشبهة التي ﱡ
ّ
تدل عﲆ الثبات والدوام).)75

تقول السيدة الزهراء  � :hﹺ
قائدﹲ إﱃ الر ﹾض ﹺ
))7٦
َّ
وان اتّبا ﹸع ﹸه � �
ولعل عدم
ِّ
١٧٠

الباحث أمحد موفق مهدي أ.د .حامد نارص عبود الظاملي

توجب من توافر الرشوط املعنية يف
ثبوت أن يكون اتباع القرآن إﱃ الرضوان ما ﹶي َّ

إتباعه ﹶفم ﹾن اتبﻊ القرآن يف حياته يف هذه الدنيا ،قاده اﱃ رضوان اﷲ تعاﱃ غد ًا ألنه
﴿ه ﹶـذا ا ﹾل ﹸق ﹾر ﹶ
جعل القرآن قائد ًا له يقتدي به يف حياته وﳞتدي به ّ
آن ﹺ ﹾﳞ ﹺدي لﹺ َّلتﹺي
ألن ﹶ
ﹺه ﹶي ﹶأ ﹾق ﹶو ﹸم﴾ ) ،)77وهذه الرشوط قد ال تكون موجودة يف كل متتبﻊ للقرآن الكريم
الذي يقود إﱃ رضوان اﷲ تعاﱃ فﺈن استعامل اسم الفاعل يف هذا املوضﻊ من خطبتها

الرشيفة فيه داللة أرادت  hأن تبوح هبا وهي أن يكون القرآن قائد ًا مﻊ ﴍوط البد

أن يتصف هبا ﹶم ﹾن يتَّبﻊ القرآن الكريم ليقوده إﱃ رضوان اﷲ تعاﱃ).)7٨

و�خالصة القول ّ
إن السيدة الزهراء  hاستعلمت اسم الفاعل لتشري به إﱃ
األوصاف غري ا ﹸمل ﹺ
ستقرة ،ملا ﳛمل بناؤه من داللة عدم الثبات واالستقرار�).)79
وقد يرد اسم الفاعل داالً عﲆ الثبوت والدوام مثل الصفة املشبهة يف بعﺾ

السياقات أي أنَّه يقرتب يف داللته من داللة الصفة املشبهة ،إذ تقول السيدة الزهراء
 hيف ﹴ
نص آخر من خطبتها � :ﹶو ﹶز ﹶع ﹾمت ﹾﹸم ﹶح ﱞق ﹶلك ﹾﹸم ﷲﹺ فﹺيك ﹾﹸم ،ﹶع ﹾهدﹲ ﹶقدَّ ﹶم ﹸه إﹺ ﹶل ﹾيك ﹾﹸم،

ﹺ
ﹺ
تاب اﷲﹺ النّاطﹺ ﹸق ،وال ﹸق ﹾر ﹸ
ﹶو ﹶب ﹺق َّي ﹲة است ﹾ
الساطﹺ ﹸﻊ،
آن ّ
ﹶخ ﹶل ﹶفها ﹶع ﹶل ﹾيك ﹾﹸم .ك ﹸ
ﱡور ّ
الصاد ﹸق ،ﹶوالن ﹸ
صادع ًا بﹺالنِّذار ﹺة ،ﹺ
ﹺ
ﹺ
ال ﹶع ﹾن ﹶمدﹾ ﹶر ﹶج ﹺة ا ﹾﹸمل ﹾ ﹺ
مائ ً
ني،
الرسا ﹶل ﹶة
رش ﹺك ﹶ
ﹶو ِّ
ﹶ
الضيا ﹸء الالّم ﹸﻊ ..... ،ﹶف ﹶب َّل ﹶﻎ ِّ
بيل رب ﹺه بﹺ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
احلك ﹶﹾم ﹺة ﹶوا ﹶمل ﹾو ﹺع ﹶظ ﹺة احلﹶ ﹶس ﹺنة
ضارب ًا ﹶث ﹶب ﹶج ﹸه ﹾم ،آخذ ًا بﹺأكﹾظام ﹺه ﹾم ،داعي ًا إﱃ ﹶس ﹺ ﹶ ِّ

�) )٨0إن تأملنا يف األلفاظ الواردة يف اخلطاب الرشيف نجدها جاءت عﲆ صيغة

(اسم الفاعل) وهي (ناطق ،وصادق ،ساطﻊ ،المﻊ ،صادع ،مائل ،ضارب ،آخذ،
داعي) ،ويف ذلك داللة واضحة عﲆ ثبوت صيغة (اسم الفاعل) ودوامها فمام ال
ﹺ
ﹺ
ﹴ
ﹶ
شك فيه َّ
واألمور فهو الكتاب الذي أنزله
احلقائق
لكثري من
بني
أن
وض ﹲح و ﹸم ﹲ
القرآن ﹸم ِّ
اﷲ تعاﱃ ناطق ًا باحلقائق الدينية والكونية ،ومن خالل ما ﹶب َّينه أو أشار إليه من قضايا
١٧١

ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﳋﻄﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ) hﺍﻟﻔﺪﻛﻴﺔ(

الدين وعقيدة ﴍيفة ،ومن قضايا الكون وأﴎاره التي لفت األنظار إليها ،فالقرآن
﴿ال ﹶي ﹾأتﹺ ﹺيه ا ﹾل ﹶباطﹺ ﹸل ﹺمن ﹶب ﹾ ﹺ
هو الذي ﹶ
ني ﹶيدﹶ ﹾي ﹺه ﹶو ﹶال ﹺم ﹾن ﹶخ ﹾل ﹺف ﹺه﴾) ،)٨1وليس معنى صدقه

كونه مطابق ًا للحق واحلقيقة ،بل إنه عني احلق واحلقيقة ،فكل ﳾء وافقه فهو مطابق ًا

للحق ،وكل ﳾء خالفه فهو باطل ،فالقرآن الكريم الذي سطﻊ بنوره عﲆ تلك
وحررها من قيود
ال ﹸظلامت التي كانت تغطي حياة اإلنسان قبل نزوله ،فأنار العقول ّ
وﳞتد به فهذه
ﻇلامت اجلهل والضاللة فأصبح الضياء الالمﻊ الذي ﹸينري الطريق ﹸ

احلقائق واألمور ال يمكن إنكارها إﱃ يومنا هذا ،وحني انتقلت  hإﱃ احلديث عن
أبيها  أشارت أنه ب ّلﻎ ما ﹸأ ﹺنز ﹶل عليه من الرتغيب والرتهيب والتذكري باحلساب
ري عﲆ
والعقاب والثواب ،وإﱃ آخر حديثها الرشيف الذي ﹶب َّينت فيه حقائق ﹶح ﱞ

االنسان أن يقف عﲆ هذه احلقائق موقف التكريم والتجبيل .وكام نر ﹶ
اتكأت h

تطرق يف خطاهبا حقائق ال ﹶ
سبيل
يف خطاهبا عﲆ صيغة (اسم الفاعل) ألهنا كانت ﹸ

ﹶخريت هلا صيﻎ اسم الفاعل الدالة عﲆ الثبوت والدوام).)٨2
إلنكارها ﹶفت ّ

 -2اسم املفعول� :هو وصف مشتق من الفعل املبني للمجهول ،سواء أكان ثالثي ًا أم

غري ثالثي ،للداللة عﲆ ﹶم ﹾن وقﻊ عليه الفعل�) .)٨3وهو ﱡ
يدل عﲆ احلدث واحلدوث وذات
املفعول كمغلوب ومقتول .واسم املفعول له داللتان وﳘا الثبوت إذا ما ﹺقيس بالفعل تقول
(أﻇنك ستنترص) فتقول( :أنا منصور) وبذلك تثبيت صفة النرص ،واحلدوث إذا ما ﹺقيس

بالصفة املشبهة ،ومثاله تقول (هل ستنترص)؟ فتقول( :أنا منترص)) ،)٨4و ورد هذا املعنى يف
خطبة السيدة الزهراء يف قوهلا� h :مكدود ًا يف ذات اﷲ�) )٨5يقول السيد هادي الصائﻎ يف

هذا املقطﻊ �املكدود اسم مفعول من الكد وهو التعب�) ،)٨٦أي ّ
أن اإلمام عيل gقد أخذ

منه العناء والتعب كل مأخذ ،كل ذلك يف سبيل اﷲ ولوجه اﷲ و ﷲ سبحانه وتعاﱃ فهوg
ﹸ
يبذل ك َّﹸل ما يف وسعه وطاقته وﲨيﻊ إمكانياته لتحقيق أهدافه السامية ،وﲢصيل أمنياته،

وهي إعالء كلمة اﷲ.فكان هذا املوقف منه  gثابت ﱂ يتغري مهام تغري به الزمن.
١٧٢

الباحث أمحد موفق مهدي أ.د .حامد نارص عبود الظاملي

وير األنصاري يف املقطﻊ من خطبة السيدة الزهراء � :hو أنار يف التفكري

معقوهلا� �

))٨7

َّ
أن املعقول كام جاء مصدر ًا جاء بمعنى املفعول أيض ًا أي املدرك

العقل ،وقد يقال ملطلق املدرك باحلواس الباطنية أي َّ
أن اإلنسان ما عليه َّإال أن يعرض

مسألة التوحيد عﲆ عقله وفكره ليجدها معقولة يﺆيدها العقل والفكر السليم ،بل

يفرضها
وﳛتمها وير أن ال مناص من املصري إﱃ القول بتوحيد اخلالق تعاﱃ).)٨٨
ّ

تقول � hمنكشفة ﴎائره ،منجلية ﻇواهره ،مغتبطة به أشياعه�) )٨9إن خطاهبا h

جاء يف وصف القرآن الكريم بصيغة أسم املفعول لداللة اسم املفعول عﲆ احلدوث
والتجدد ،فداللة احلدوث متمثلة بأ َّن ﹸه  -القرآن  -دالئله واضحة ،وبراهينه الئحة،

و حججه بالغة ،منكشفة أﴎاره ،وهذه ﲨيعها يف القرآن املنزل ،وعند أهل القرآن

وحفظته ومحلته صلوات اﷲ وسالمه عليهم فهﺆالء يكونون مغبوطني ﹶملا يملكونه
من رفعة للدرجات وكامل يف الصفات الذين هلم املقدرة عﲆ كشف حقائق القرآن

وأﴎاره وتوضيح براهينه).)90

اخل ﹺ
ﹺ
وتقول  hيف ﹴ
الئ ﹸق بال ﹶغ ﹾي ﹺ
ب ﹶم ﹾكنﹸو ﹶن ﹲة ،ﹶوبﹺ ﹺس ﹾ ﹺرت األﹶهاويل
نص آخر من خطبتها� :إذ ﹾ ﹶ
ﹶم ﹸصو ﹶن ﹲة ،ﹶوبﹺنﹺها ﹶي ﹺة ا ﹾل ﹶعدﹶ ﹺم ﹶم ﹾق ﹸرو ﹶن ﹲة � ) � )91فقد عربت كل من (مكنونة) و(مصونة)
و(مقرونة) عن احلدث ومن وقﻊ عليه احلدث ...فقد جاءت صيغة اسم املفعول يف
املواضﻊ التي أرادت السيدة الزهراء  hاإلشارة فيها إﱃ من وقﻊ عليه احلدث الذي

تتحدث عنه  ،تﹸريد أن تنقله للمتلقني  ،فاستعامل صيغة اسم املفعول جاء يف املواضﻊ

التي ال تﹸغني ذكر احلدث فحسب ،بل تكون احلاجة إﱃ ذكر ذلك احلدث ،ومن وقﻊ
عليه احلدث�).)92
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أن الصفة املشبهة ﱡ
 -3الصفة املشبهة :ير النحاة ّ
تدل عﲆ الثبوت ،ومعنى الثبوت

االستمرار واللزوم) ،)93فأبنية الصفة املشبهة تﺆدي وﻇيفة العدول عن الفاعل إﱃ
ﹴ
معان أبلﻎ من معاين الفاعل فالصفة املشبهة ﱡ
تدل عﲆ
أبنية ﳐتلفة إذ َّإهنا تدل عﲆ
الوصف الثابت الالزم ،وقد وردت الصفة املشبهة بأوزان ﳐتلفة) ،)94ومنها:

أ -فيعل :يقول األنصاري يف خطبة السيد الزهراء  � : hبينﹶ ﹲة ب ﹺ
صائ ﹸر ﹸه �
ﹶ ِّ ﹶ

))95

يبني إذا ﻇهر ،و أصل ﹶب ِّني عﲆ فيعل ّإال ّ
أي� الواضح من ﹶ
البني يائي والس ّيد
بان ﹸ
أن ّ
واوي ّ ،إال أن ﳚعل البني من البون فيكون هو أيض ًا واوي ًا�) ، )9٦وبينﹶ ﹲة ب ﹺ
صائ ﹸر ﹸه أي
ﹶ ِّ ﹶ
ّ
ّ

واضحة حججه وبراهينه فأدلة التوحيد والنبوة واإلمامة والبعث يف يوم القيامة

وغري ذلك من األدلة والرباهني ﲡدها واضحة عند أهلها ،وعند كل ﹶم ﹾن يفهم لغة

القرآن ويعرفها  ،وأما ﹶم ﹾن ﹸطبﹺ ﹶﻊ عﲆ قلبه فﺈنّه ال قابلية له عﲆ إدراك البصائر مﻊ
ﹺ ﹺ
))97
رص ﹶف ﹺلنﹶ ﹾف ﹺس ﹺه ،
وضوحها وقوﲥا  ،قال تعاﱃ ( ﹶقدﹾ ﹶجا ﹶءكﹸم ﹶب ﹶصائ ﹸر من َّر ِّبك ﹾﹸم ﹶف ﹶم ﹾن ﹶأ ﹾب ﹶ ﹶ
ومن ﹶع ﹺمي ﹶفع ﹶليها  ،وما ﹶأنﹶا ﹶع ﹶليكﹸم بﹺح ﹺف ﹴ
يﻆ) ).)9٨
ﹶ
ﹾ
ﹶ ﹶ ﹾ
ﹶ ﹶ ﹾﹶ ﹶ ﹶ
وتقول � : hسيد ًا يف أولياء اﷲ�)� )99الذي سيسود األولياء بمنزلته التي ﹶخ َّصه

هبا الباري ﹶع َّز َّ
وجل� ) )100فاإلمام عيل  gله السيادة عﲆ كل اخللق فهو أفضل

اخللق بعد رسول اﷲ  ،أي َّ
أن علي ًا  gله السيادة عﲆ أولياء اﷲ فهو سيد فيهم

بمعنى أن تكون له السيادة عﲆ كل األولياء ما عدا رسول اﷲ  فهو سيد كل
الكائنات.

ب -فعيل :صيغة فعيل ﱡ
تدل عﲆ الوصف الثابت الالزم يف باب الصفة املشبهة
يقول األنصاري عن قوهلا  � : hﹶو ﹶز ﹺع ﹾي ﹸم ﹶح ﱞق ﹶل ﹸه فﹺيك ﹾﹸم ،ﹶع ﹾهدﹲ ﹶقدَّ ﹶم ﹸه إﹺ ﹶل ﹾيك ﹾﹸم ،ﹶو ﹶب ﹺق َّي ﹲة
))101

است ﹾ
ﹶخ ﹶل ﹶفها ﹶع ﹶل ﹾيك ﹾﹸم � � )102) �...الزعيم فعيل بمعنى الكفيل من قوهلم  :زعمت
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به أزعم زع ًام و زعامة -من باب علم -كفلت به�) )103أي َّ
أن الرسول  ترك
فيكم ما يكفل ويضمن لكم السري عﲆ جادة احلق إن أنتم ﲤسكتم به ﲤسك ًا تام ًا ،
وﱂ ﲣتلفوا عﲆ تطبيق ما ّقرره وأمر به وهنى عنه .أو بمعنى َّ
أن النبي ترك فيكم ما
يثبت ﹶح َّقه عليكم من الطاعة التامة واإلمتثال لكل ما أمركم به وهناكم عنه) ()104ﹶو ﹶما

الر ﹸس ﹸ
ول ﹶف ﹸخ ﹸذو ﹸه ﹶو ﹶما ﹶهنﹶاك ﹾﹸم ﹶعنﹾ ﹸه ﹶفا ﹾنت ﹸﹶهوا )).)105
آتﹶاك ﹸﹸم َّ

وتقول � :hقريب ًا من رسول اﷲ� ) )10٦السيدة الزهراء  hب ّينت أفاق العالقة

املتينة التي تربﻂ اإلمام عيل  gبالرسول األعظم  ،فالعالقة هنا ال ﹸيراد هبا

العالقة املكانية بل العالقة املعنوية ،أي القرب املعنوي من حيث قرابة النسب،

واﲢاد اإلﲡاه ،وإندماج النفس ،وإنسجام الروح ،ووحدة النفس ،فعيل  gنفس

رسول اﷲ  إذ قال  يا عيل أنت مني بمنزلة هارون من موسى بل قال تعاﱃ )
ﹶو ﹶأن ﹸف ﹶسنﹶا و ﹶأن ﹸف ﹶسك ﹾﹸم() )107وهل يوجد قرابة أقرب وأقو من هذا؟ فقد أفادت الصفة

(قريب ًا) التي جاءت عﲆ بناء (فعيل) لتعزز صفة التالزم والقرب من اإلمام عيل g

ورسول اﷲ  وهو بالتايل أمر رباين مفروغ منه) .)10٨وتقول السيدة الزهراء : h
ﹺ
ﹺ
الر ﹸس ﹸ
رب �)َّ )109
أن
ريب ،ﹶوا ﹾل ﹶك ﹾل ﹸم ﹶرح ﹲ
� هذا ﹶوا ﹾل ﹶع ﹾهدﹸ ﹶق ﹲ
ول ﹶّملا ﹸي ﹾق ﹶ ﹾ
اجل ﹾر ﹸح ﹶّملا ﹶينﹾدﹶ م ﹾل ،ﹶو ِّ
يب ،ﹶو ﹾ ﹸ
لفظي (قريب ،ورحيب) الذين جاءا عﲆ بناء (فعيل) الذي يعرب عن الثبوت لتوكيد
شدة أقرتاب العهد من رسول اﷲ  الذي فارق احلياة قبل أيام قليلة وانقلبت
ﹴ
األمة عﲆ عقبها ،فلو كان هذا اإلنقالب قد حدث بعد مرور ﹴ
طويلة من وفاة
فرتة

الرسول  لقيل ِّ
إن هذه االمة ﹸبعد عهدها بنبيها وهذا ﳑا أ ّد إﱃ نسيان وصاياه

 وعدم اإللتزام بام أراده  منهم كام قال تعاﱃ يف حق أمة من األمم السابقة
ﹺ
ﹺ
ﹶاب ﹺمن ﹶق ﹾب ﹸل ﹶف ﹶط ﹶال ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹸم ﹾاألﹶ ﹶمدﹸ
وهم أهل الكتاب ) ﹶو ﹶال ﹶيكﹸونﹸوا كﹶا َّلذي ﹶن ﹸأوتﹸوا ا ﹾلكت ﹶ
ﹶف ﹶقس ﹾت ﹸق ﹸلوهبم وكﹶثﹺري منﹾهم ﹶف ﹺ
اس ﹸق ﹶ
ون () )110بل األمر ليس كذلك بالنسبة إﱃ تلك
ﹸ ﹸ ﹾ ﹶ ﹲ ِّ ﹸ ﹾ
ﹶ
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األمة التي ﲣاطبها السيدة الزهراء  hفﺈن عهدهم بالرسول  قريب فعندما

أنقلبوا كان الرسول  قد فارق احلياة والتحق بالرفيق األعﲆ قبل أيام قليلة
فض ً
ال عن إشارة لفﻆ (رحيب) إﱃ أن جرح فراق النبي  ﱂ يندمل بعد وال يزال

هذا اجلرح فمه واسع ًا ،وهو جرح ثابت مستقر يف ضمري السيدة الزهراء  hومستقر
يف ضمري األمة االسالمية).)111

نص آخر � :ﹶلت ﹺ
وتقول  hيف ﹴ
ﹶجدﹶ َّن ﹶواﷲﹺ ﹶحم ﹾ ﹺم ﹶل ﹸه ﹶثقيالً ،ﹶو ﹺغ َّب ﹸه ﹶوبي ً
ف ﹶلك ﹸﹸم
ال إﹺذا ك ﹺﹸش ﹶ
ﹺ
الغطا ﹸء ،ﹶو ﹶ
الﴬا ﹸء� )� )112وجاءت لفظة (وبيل) بمعنى (وابل) ،أي
بان ما ﹶورا ﹶء ﹸه ﹶ
(فعيل بمعنى فاعل) ،وإذا وردت للتأنيث تكون عالمتها تاء ،وتفيد هنا السلبية
ألهنا ﱡ
تدل عﲆ الصفة املشبهة ...فأرادت بذلك العذاب الثقيل
أو االضطرارية؛ ّ

واملكروه يف اآلخرة كوابل املطر الشديد ،والعاقبة السيﺌة هلم ،وهذا إشارة إﱃ شدة

امليل إﱃ املخاطب واالحتجاج عليه�). )113

 -4صيﻎ املبالغة :ﱡ
تدل صيغة املبالغة عﲆ ﹶم ﹾن كثر منه الفعل ،أو ﹶم ﹾن كان قوي ًا عﲆ

))114
سميها بعضهم أبنية املبالغة) )115أو
الفعل ،أو ﹶم ﹾن اتصف به اتصاف ًا شديد ًا  ،و ﹸي ِّ

أمثلة املبالغة) ،)11٦وهي عﲆ نوعني):)117

وحسان وصبور وغريها.
أ -مبالغة اسم الفاعل :مثل غ ّفار وغفور
ّ
ب -مبالغة اسم املفعول :مثل :ﳎيد ورحيم وغريها .وﱂ أجد يف الدراسات

احلديثة والرشوح القديمة ﹶم ﹾن تﹶك َّلم عﲆ مبالغة اسم املفعول لذا سوف يقترص
الكالم عﲆ مبالغة اسم الفاعل ،إذا ﹸأريد املبالغة والكثرة بصيغة (أسم الفاعل)،
ﹺ
ﹸسمى (صيﻎ املبالغة) وهي ف ّعال ،ومفعال ،وفعول ،و
ﹸعمدﹶ إﱃ ﲬسة صيﻎ مشهورة ت َّ
فعيل ،و ﹶف ﹺعل) .)11٨ومن الصيﻎ التي ﹸد ﹺر ﹶس ﹾت يف اخلطبة الرشيفة صيغة (ف ّعال) فهذه
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الصيغة هي من أشهر أبنية املبالغة ،ﱡ
وتدل عﲆ الكثرة ،وتكون الصيغة أيض ًا ملا كان
ﹴ
بوجه من الوجوه كالصفة واملعاجلة:
صاحب ﳾء يزاوله ويعاجله ويالزمه
والفراء ،واحلدّ اد ،والط ّباع الذي يطبﻊ السيوف أي يعلمها
والزجاج،
كالنّحاس،
ّ
ّ

وغريها).)119

ف با ﹶمل ﹺ
ﹺ
الر َّب ال ﹶغ َّف ﹺ
الئك ﹺﹶة األ ﹾب ﹺ
او ﹶر ﹺة ا ﹶمل ﹺل ﹺك
كقوهلا  � hﹶقدﹾ ﹸح َّ
ار ،ﹸ
وﳎ ﹶ
رار ،ﹶو ﹺر ﹾضوان َّ
اجلﹶ ّب ﹺ
َّ
وجل بالغ َّفار واجل َّبار وكال الوصفني قد
ار�)ّ )120أهنا  hنعتت الباري ﹶع َّز

اتصف هبام الباري أتصاف ًا شديد ًا ،وهذا إن ﹶد َّل فﺈنّه ﱡ
يدل عﲆ َّ
أن اﷲ سبحانه وتعاﱃ

يغفر الذنوب العظام فــ) إ َّن ﹸه ك ﹶ
ﹶان ﹶغ َّف ﹶار ًا(

))121

وج َّل  -الذي يتجاوز عن
فهو  -ﹶع َّز ﹶ

خطايا عباده ،ويسرت ذنوهبم ،فهذا الﴚء ّ
يدل عﲆ املبالغة يف الغفران من الباري جل
جالله أما صيغة (اجل ّبار) مبالغة يف اجلرب واإلصالح التكويني ال الترشيعي). )122

�وبذلك تكون اخلطبة الرشيفة قد و َّﻇفت هذه الصيغة بام يتالئم مﻊ املضامني

ا ﹸملراد البوح هبا ،وبالربﻂ بني دالالت تلك الصيﻎ ،واملعاين التي ﹶع َّربت عنها يف

اخلطبة إذ يتضح هذا بجالء يف دقة إنتقاء السيدة الزهراء  hلتلك الصيﻎ ،ودقة

وضعها يف مواضعها�).)123

 -5ﹶف ﹾعالن وفﹺ ﹾعالن :ﹶف ﹾعالن (بفتح الفاء وسكون العني) تأﰐ للصفة املشبهة للمذكر
وتقول  �hو ﹸقبس ﹶة ا ﹾلعج ﹺ
الن � � )َّ )124
أن السيدة الزهراء  hأرادت أن ت ّﹸبني مد
ﹶ ﹾﹶ ﹶ ﹾ

االستعجال الذي ﲤثله بالشعلة أو اجلذوة من النَّار التي يأخذهاالرجل املﴪع إذا
أضافت ( hالعجالن)
إحتاج إليها ،أي ينال بغيته منكم بال مﺆنة عﲆ عجالة ،وقد
ﹾ
إﱃ (ال ﹸقبسة) لبيان ﹺ
الق ّلة واحلقارة).)125
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الن ذا إها ﹶل ًة �)َّ )12٦
عان ما ﹶأ ﹾحدﹶ ﹾثت ﹾﹸم ،ﹶو ﹶع ﹾج ﹶ
ﴎ ﹶ
أن العجلة
وتقول أيض ًا يف خطبها  � hﹶ ﹾ

يف عدم حفظها ومزاولة حقها فالسيدة الزهراء  hتتعجب من إﴎاعهم يف إحداث
األمور ،واالعتداء عﲆ آل الرسول  كام َّأهنا  hتتعجب من تعجيل األنصار

عﲆ إحداث ال ﹸبدع وترك سنة النبي  ،فـ(عجالن ذا إهالة) هذه الكلمة تشري
إﱃ قضية ويﴬب هبا املثل ،وهي َّ
أن رج ً
ال كانت لديه نعجة هزيلة يسيل ﳐاطها

من منخرﳞا ،فقيل له ما هذا؟ قال ﴎعان ذا إهالة ،واإلهالة الشحم أو الشحم
املذاب ،وتﹸستعمل هذه الكلمة ﹶمل ﹾن ﳜترب بالﴚء قبل وقته واملقصود إنكم د ّبرتم

األمور ضدّ نا بكل استعجال وبكل ﴎعة).)127

أما صيغة (فﹺ ﹾعالن) بكﴪ الفاء وسكون العني ،فتقول يف هذا النص من خطبها � h
ﹺ
ونﹶص ﹺ ﹺ
ﹺ
حلشا � � ) )12٨فالسيدة الزهراء
السنان ﹺيف ا ﹶ
رب منﹾك ﹾﹸم ﹶعﲆ م ﹾث ﹺل ﹶح ِّز ا ﹾﹸملد ،ﹶو ﹶو ﹾخ ﹺز ِّ
ﹶ ﹾ ﹸ
جراء ما فعله األعداء هبا
 hتشري إﱃ اآلالم النفسية والروحية التي ﹸألقيت عليها ّ

ﹺ
ﹺ
وكﴪ ضلعها ،وتبديلهم سنن الدين احلنيف التي جاء هبا رسول
غصب حقها
من
اﷲ  ،واملعنى واضح يف إعطاء الشدة يف الطعن بالسنان فهذه عالمة عﲆ املﹺ ﹶحن
واملصائب التي أ َّملت بﺂل الرسول  فالسيدة الزهراء hتشاهد َّ
أن الدّ ين الذي

بم ﹾن ﹸيذ ﹶبح
جاء به أبوها  قد ﹸبدِّ ل ﹸ
وح ِّرف واغتصاب خالفة أبيها كذلك تشبه ﹶ

و ﹸيط ﹶعن يف احلشا).)129

ﹴ
ملعان متعدة
 -٦فﹺ ﹶعال و ﹲف ﹶعال وفﹺ ﹶعالة :صيغة (فﹺ ﹶعال) بكﴪ الفاء وفتح العني ترد

منها:

العيب ،واالمتناع ،واإلباء ،واألثر ،والوسم ،وا ﹸملبا ﹶعدة ،وغريها) )130تقول السيدة

الزهراء � hثم استنهضكم فوجدكم خفاف ًا�) � � )131وجدكم الشيطان مﴪعني
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إﱃ أغراضه ومطالبه بال تثاقل ،فهي وسام وعالمة�) )132أي ّ
إن الشيطان عندما

ﹴ
هنوض وقيام
استنهضكم وطلب منكم النهوض وجدكم خفاف ًا ملا يطلبه منكم من

معه لتنرصوه يف ﲢقيق مﺂربه ،وهي حماربة احلق وإثارة الباطل ،فنهضتم بكل قوة
استخف بعقولكم ودينكم ،فأعطيتموه مبتغاه
ونشاط بال أي تثاقل وال أي تردد فقد
َّ

واطعتموه فيام ﹸيريد). )133

أما يف صيغة ( ﹸف ﹶعال) بضم الفاء وفتح العني كقوهلا � hﳞتف يف افنيتكم هتاف ًا

ورصاخ ًا�) � )134ﹶب َّينت  hيف هذا املوضﻊ أنّكم سمعتم القرآن بلغة العرب وبأحسن

قراءة ،تشبيه ًا لوقفها كالصياح الشديد أي املستغيث�) )135أي صوت بكائها مشتم ً
ال
عﲆ الشدة).)13٦

أما صيغة (فﹺ ﹶعالة) بكﴪ الفاء وفتح العني فهذه الصيغة ﱡ
تدل عﲆ القيام بﴚء

واالستيالء عليه � � إنام هي بمنزلة الوالية للﴚء والقيام به�

))137

إذ يقول

األنصاري يف خطبتها�: hوبر الوالدين وقاية من السخﻂ�) ، )13٨و� الوقاية
بالكﴪ ما يوقى به الﴚء عن الﴚء .وفﹺعالة شائﻊ فيام يفعل به قياس ًا ﹺ
كالعاممة
ﹸ
ﹺ
والستارة ونحو ذلك يف احلديث(:اللهم اجعله وقاية ملحمد  و ﹺحفظ ًا له) )،)139

وهو من قوله  :وقاه الﴚء أي حفظه إ ّياه�) )140ومعنى ذلكّ ،
أن عقوق الوالدين

يس ّبب سخﻂ اﷲ وغضبه عﲆ العاق لوالديه ،إذن يكون اإلحسان إليهام سبب ًا للوقاية

من غضب اﷲ تعاﱃ.

وقوهلا  � hﹺذياد ًة لﹺ ﹺع ﹺ
باد ﹺه ﹶع ﹾن نﹺ ﹾق ﹶمتﹺ ﹺه ،ﹶو ﹺح ﹶ
ياش ًة ﹺمنﹾ ﹸه إﱃ ﹶجنَّتﹺ ﹺه �) )141أشارت �
ﹶ

الزهراء  hهنا إﱃ توضيح معنى الطرد واملنﻊ من األعداء هلا ،واإلنتقام منها،
وجاءت بتعبري (احلياشة) لنفور الناس بطبعهم عام ﹸي ﹺ
وجب دخول اجلنَّة�) .)142أي
ّ
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أن السيدة الزهراء  hتشري إﱃ ّ
ّ
أن اﷲ سبحانه وتعاﱃ وضﻊ قانون العقوبات من
أجل ردع العباد ومنعهم من ارتكاب ما يوجب سخﻂ اﷲ وانتقامه وعقوبته عﲆ

ﳐالفيه و معانديهّ ،
وأن اﷲ سبحانه وتعاﱃ جعل الثواب والعقاب ملنﻊ العباد عن

املعاﴆ وسوقهم إﱃ طريق احلق أال وهو طريق اجلنَّة ،وهذا ال ﹸينال ّإال باألعامل

التي توجب دخول اجلنَّة).)143

 -7املصدر امليمي�:وهو اسم مبدوء بميم زائدة مفتوحة أو مضمومة لغري

جرد�) )144ومن ذلك ما أورده املجلﴘ يف قوهلا
املفاعلة ،للداللة عﲆ احلدث ا ﹸمل ّ
 � : hﹶو ﹺص ﹶل ﹶة األﹶ ﹾرحا ﹺم ﹶمنﹾام ًة لﹺ ﹾل ﹶعدﹶ ﹺد �) )145الذي يصل رمحه أي أقرباءه الذين ﲡمعه
وإياهم رحم من أرحام األمهات باللسان أو باليد أو باملال البدَّ أن يكون طويل

العمر  ،كثري النسل والعدد ،كثري املال  ،و َّإهنا تزيد يف الثروة و تﺆخر األجل أي

عجل أجل املوت ،
أجل املوت .أما قطﻊ الرحم فيسبب قرص العمر وزوال املال و ﹸي ّ
وهناك أحاديث كثرية متواترة جد ًا حول ﹺصلة الرحم) )14٦فمنها قول اإلمام الباقر

ﹺ
وتيﴪ احلساب
 : gصلة األرحام تزكّي األعامل  ،وتنمي األموال  ،وتدفﻊ البلوّ ،

 ،وتﹸنسﺊ يف األجل�).)147
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خاﲤة البحث
أهم النتائج التي توصل إليها الباحث يف مسريته من أجل إماطة اللثام عن املواطن
الرصفية الداللية التي درست يف الرشوح القديمة والدراسات احلديثة للخطبة الفدكية
(الرشيفة) وهي:
 .1كشف البحث عن أن الزيادة يف املبنى تﹸﺆثر تﹸأثري ًا واضح ًا وجلي ًا يف املعنى وتكسبه
داللة مفاضة إﱃ داللته األصلية.
 .2وضح البحث روعة التعبري اخلطايب يف اخلطبة يف استعامل الصيﻎ الرصفية التي
تناسب املوضوع املطروح.
 .3من خالل البحث يتبني ّ
أن السيدة الزهراء  hعدلت يف مواطن كثرية من استعامل
األفعال الثالثية املجردة إﱃ االفعال املزيدة ،و لعل السبب يف ذلك يكون التنوع يف
الدالالت مث ً
ال ( ف ّعل ،افتعل ،استفعل) يف هذه األوزان داللة مضافة اﱃ داللتها
األصلية.
ّ .4بني البحث ﳎيء الصيﻎ الرصفية للخطبة الفدكية بأشكال ﳐتلفة بحسب اختالف
املوقف اخلطايب للسيدة الزهراء .h
 .5أوضح البحث أن املشتقات التي ﹸذكرت يف اخلطبة الرشيفة ﲢمل مفاهيم الثبوت
واالستقرار ولكن بنسب متفاوتة كل بحسب موقعة ،والغرض الذي استعمل من
أجل مﻊ االلتفات مراعات السيدة الزهراء  hانسجام هذه الصيﻎ مﻊ املدلوالت
العامة فض ً
ال عن حضورها يف اجلملة الواحدة.
وبني البحث أن استعامل صيﻎ املبالغة كان يف املواضﻊ التي ﲢتاج إﱃ توكيد
ّ .٦
وبيان شدة انصاف صاحب احلدث الذي تعرب عنه هذه الصيﻎ.
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هوامش البحث
 -1ﴍح ابن عقيل عﲆ الفية ابن مالك ،ابن عقيل اهلمداين املرصي ،2/529 :وينظر أوضح
املسالك إﱃ الفية ابن مالك ،ابن هشام األنصاري.4/3٦0 :
 -2البنية اللغوية لربدة البوصريي ،رابح بوحوش.٨3 :
 -3ينظر :التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة ،د .حممود عكاشة.٦1 :
 -4ينظر :الداللة السياقية عند اللغويني ،د .عواطف كنوش.47-4٦ :
 -5ينظر :الداللة القرآنية يف تفسري ﳎمﻊ البيان ،د .خليل خلف بشري العامري.103-102 :
 -٦مناهج البحث يف اللغة ،د .ﲤام حسان.20٦ :
 -7البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء .31٦ :h
 -٨ينظر :الكايف يف علم الرصف ،د .فراس عبدالعزيز عبدالقادر األكداوي وعبد الوهاب حممد
عيل العدواين.17 :
 -9ينظر:املصدر نفسه.39 :
 -10ينظر :أبنية الرصف يف كتاب سيبويه ،خدﳚة احلديثي ،95:وترصيف األفعال واألسامء ،د.
فخر الدين قباوة ،٦2:واملنصف يف الترصيف.17/1:
 -11ينظر :املمتﻊ يف الترصيف ،البن عصفور اإلشبييل  ،17٦/1وشذا العرف ،لألستاذ أمحد
احلمالوي.2٨-27 :
 -12ينظر :أوزان األفعال ومعانيها ،د .هاشم طه شالش.71-5٦ :
 -13االحتجاج.113/1 :
 -14البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء .317 :h
 -15ينظر :املصدر نفسه.31٨-317 ،
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 -1٦االحتجاج.117/1 :
 -17ينظر :البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء .31٨ :h
 -1٨االحتجاج.114/1 :
 -19البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء 31٨: h
 -20ينظر :املمتﻊ يف الترصيف.1٨٨/1 :
-21سورة القمر.12 :
-22سورة الصف.1 :
 -23ينظر :املبدع يف الترصيف ،أليب حيان األندلﴘ ،113-112 :وشذا العرف.30-29 :
 -24االحتجاج.113/1 :
-25سورة الروم.30 :
 -2٦ينظر :اللمعة البيضاء يف ﴍح خطبة الزهراء  ،4٨7 :hوفاطمة من املهد اﱃ اللحد.20٨ :
 -27االحتجاج.113/1 :
 -2٨ينظر :البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء  ،321 :hوفاطمة من املهد اﱃ اللحد،215 :
ولالطالع عﲆ مزيد من االمثلة ينظر :خطبة فاطمة الزهراء  hدراسة داللية،274-273 :
والبنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء  ،321-319 :hوالصيﻎ الرصفية وأثرها الداليل يف
خطبة الزهراء .240 :h

 -29االحتجاج.113/1 :
 -30ينظر  :األصول يف النحو  ،البن الﴪاج  ،٨٨/2:وﴍح ابن عقيل ،حممد حمي الدين عبد
احلميد .10٨/2 :
 -31ينظر :الصيﻎ الرصفية واثرها الداليل يف خطبة الزهراء.237:h
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 -32خطبة الزهراء.19 :h
 -33الصيﻎ الرصفية وأثرها الداليل يف خطبة الزهراء.23٨ :h
 -34ينظر :اللمعة البيضاء.5٨٦ :
 -35ينظر :ﴍح الشافية ،لرﴈ الدين االسرتبادي.110/1 :
 -3٦ينظر :املبدع يف الترصيف.115 :
 -37االحتجاج.113/1 :
 -3٨كشف املحجة.49 :
 -39االحتجاج.113/1 :
 -40البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء .321 :h
 -41االحتجاج.113/1 :
 -42البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء .322 :h
-43ينظر :خطبة الزهراء  hدراسة داللية ،472 :وملزيد من األمثلة ينظر :البنى الرصفية يف
خطبة السيدة الزهراء .322 :h
 -44االحتجاج.113/1 :
 -45البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء .321 :h
 -4٦امليزان .300/2
 -47ينظر :املمتﻊ يف الترصيف،1٨5-153/1 :وفقه اللغة وﴎ العربية ،البن فارس،3٦4 :
وشذا العرف.31:
 -4٨خطبة الزهراء.12 :h
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 -49الصيﻎ الرصفية و أثرها الداليل يف خطبة الزهراء 241 : h
 -50االحتجاج.117/1 :
 -51ينظر  :البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء .323 :h
-52ينظر :الصيﻎ الرصفية وأثرها الداليل يف خطبة الزهراء  141 :hوملزيد من االمثلة ينظر:
والبنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء .323 :h
 -53خطبة الزهراء 12:
-54ينظر :الصيﻎ الرصفية وأثرها الداليل يف خطبة الزهراء . 241 :h
 -55ينظر :الكتاب.٦5/4 :
 -5٦االحتجاج.114/1 :
 -57البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء  ،324 :hوللمزيد من األمثلة ينظر :املصدر نفسه،
.324-323
 -5٨ينظر :املمتﻊ يف الترصيف..195-114/1 :
 -59االحتجاج.113/1 :
 -٦0خطبة فاطمة الزهراء  hدراسة داللية  ،472وللمزيد من األمثلة ينظر :البنى الرصفية يف
خطبة السيدة الزهراء  ،324 :hوالصيﻎ الرصفية وأثرها الداليل يف خطبة الزهراء .241 :h
 -٦1االحتجاج.11٦/1 :
 -٦2ينظر :إﴍاقات فكرية من أنوار اخلطبة الفدكية.130-129/3 :
 -٦3االحتجاج.117/1 :
 -٦4ينظر :البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء  324 :hوإﴍاقات فكرية من أنوار اخلطبة
الفدكية 13٨/3 :ولإلطالع عﲆ ﹴ
مزيد من األمثلة ينظر :البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء
 ،324 :hوخطبة فاطمة الزهراء  hدراسة داللية. 472 :
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 -٦5مراح األرواح يف الرصف ،أمحد بن علب بن مسعود.30 :
 -٦٦ينظر :يف أصول النحو ،سعيد األفغاين.130 :
 -٦7ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها ،د .ﲤام حسان.1٦9-1٦٦ :
-٦٨ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها ،د .ﲤام حسان.1٦9:
 -٦9ينظر :مدخل اﱃ فقه اللغة العربية ،د .أمحد حممد قدور.207 :
 -70ينظر :البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء .325 :h
 -71اخلصائص.103/3 :
 -72ينظر :أوضح املسالك ،ابن هشام األنصاري،24٨/2:و ﴍح ابن عقيل.137-134/3 :
 -73معاين األبنية ،د .فاضل السامرائي .47 :
 -74ينظر :املصدر نفسه.47-4٦ :
 -75ينظر :أوضح املسالك.2٦7/2 :
 -7٦االحتجاج.114/1 :
 -77سورة االﴎاء.9 :
 -7٨ينظر :البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء .437 :h
 -79املصدر نفسه 43٨ :h :
 -٨0االحتجاج11٦/1 :ـــــ .117
 -٨1سورة فصلت.42 :
 -٨2ينظر :خطبة فاطمة الزهراء  hدراسة داللية ،475 :وإﴍاقات فكرية من أنوار اخلطبة
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الفدكية.32-31/2 :
 -٨3الكايف يف علم الرصف.90 :
 -٨4ينظر :معاين األبنية يف العربية ،فاضل صالح السامرائي.52 :
 -٨5خطبة الزهراء.22 : h
 -٨٦الدرة البيضاء.420:
 -٨7خطبة الزهراء .12: h
 -٨٨ينظر :اللمعة البيضاء  ،3٨2 :و فاطمة من املهد اﱃ اللحد.20٨ :
 -٨9االحتجاج0 11٦/1 :
 -90ينظر :خطبة الزهراء  hدراسة داللية. 47٦ :
 -91خطبة الزهراء .13 : h
-92البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء .329-32٨ :h
 -93ينظر:ﴍح الرﴈ عﲆ الكافية.227/2 :
 -94ينظر :البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء .327 :h
 -95خطبة الزهراء .1٦ : h
 -9٦اللمعة البيضاء. 515 :
-97ينظر :إﴍاقات فكرية من أنوار اخلطبة الفدكية .32 /2 :
 -9٨سورة األنعام .104 :
 -99االحتجاج.115/1 :
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 -100البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء .440 :h
 -101الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها.192-191 :
 -102خطبة الزهراء .15 :h
 -103اللمعة البيضاء.503 :
 -104ينظر :و ألقت الزهراء خطبتها  ، 129 :و فاطمة من املهد اﱃ اللحد.222 :
 -105سورة احلرش. 7:
 -10٦االحتجاج.115/1 :
 -107سورة ال عمران.٦1 :
 -10٨ينظر :البنى الرصفية يف خطية السيدة الزهراء .327 :h
 -109االحتجاج.115/1 :
110

( (سورة احلديد.1٦:

 -111ينظر البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء  ،327 :hوإﴍاقات فكرية من أنوار اخلطبة
الفدكية ،5٦/3 :وللمزيد من األمثلة ينظر :املصدر نفسه.327-32٦ :
112

( (خطبة الزهراء.42 :

 -113الصيﻎ الرصفية وأثرها الداليل يف خطية الزهراء .237-23٦ : h
 -114ينظر :املباحث الداللية يف ﴍوح هنج البالغة املطبوعة (دراسة موازنة)(/اطروحة
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دكتوراه) جنان ناﻇم محيد ،كلية الرتبية للبنات ،جامعة بغداد1439 ،ه 2009-م .437 :
 -115ينظر :ﴍح الرﴈ عﲆ الكافية.421/3 :
 -11٦ينظر :ﳘﻊ اهلوامﻊ  ،جالل الدين السيوطي .2٨9/3 :
 -117ينظر :معاين االبنية.73-72 :
 -11٨ينظر :الكايف يف علم الرصف. ٨9:
 -119ينظر :مبادئ اللغة لإلسكايف.120-119 :
-120خطبة الزهراء . 15 :
 -121سورة نوح.10 :
 -122ينظر :اللمعة البيضاء ،4٨٦ :و الصيﻎ الرصفية وأثرها الداليل يف خطية الزهراء :h
 ،240وللمزيد من األمثلة ينظر املصدر نفسه.441 :
 -123البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء .329 :h
 -124خطبة الزهراء .21 :h
 -125ينظر :الصيﻎ الرصفية وأثرها الداليل يف خطبة السيدة الزهراء .234 :h
 -12٦خطبة الزهراء.30 :
 -127ينظر :الصيﻎ الرصفية وأثرها الداليل يف خطية الزهراء.234 :h
 -12٨خطبة الزهراء .2٦ :h
 -129ينظر :الصيﻎ الرصفية وأثرها الداليل يف خطبة السيدة الزهراء .435 :h
 -130ينظر معاين األبنية يف العربية.29-2٨ :
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 -131خطبة الزهراء .23 :h
 -132الصيﻎ الرصفية وأثرها الداليل يف خطبة الزهراء .239 :h
 -133ينظر :إﴍاقات فكرية من أنوار اخلطبة الفدكية.55/3 :
 -134خطبة الزهراء .31 :h
 -135الصيﻎ الرصفية وأثرها الداليل يف خطبة الزهراء .239 :h
 -13٦اللمعة البيضاء.٦٦5 :
 -137أدب الكاتب.471 :
 -13٨خطبة الزهراء .17 : h
 -139الكايف للكليني ،أبة حممد عبداﷲ بن مسلم بن قتيبة الدينوري.2:
 -140اللمعة البيضاء.5٦٦ :
 -141خطبة الزهراء .13 :h
 -142الصيﻎ الرصفية أثرها الداليل يف خطبة الزهراء .239 :h
 -143ينظر :فاطمة الزهراء  hمن املهد اﱃ اللحد.212 :
 -144الكايف يف علم الرصف.٨2:
 -145خطبة الزهراء .17: h
 -14٦ينظر  :ﴍح اخلطبة الفدكية ّ
للعالمة املجلﴘ ،70 :و اللمعة البيضاء  ،5٨٦ :وكشف
املحجة.٦7 :
ّ
 -147أصول الكايف للكليني (ت  329هـ) .179/2 :
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ﻗائﻤﺔ املﺼادر
القرآن الكريم
.1أبنية الرصف يف كتاب سيبويه( ،معجم
و دراسة) ،د.خدﳚة احلديثي ،مكتبة لبنان،
ناﴍون ،ط2003 ،1م.
.2االحتجاج :الشيﺦ أبو منصور الطربﳼ ،دار
املرتىض ،بريوت ،ط1429 ،1هـ200٨-م.
.3أدب الكاتب :أبو حممد عبد اﷲ بن مسلم بن
قتيبة الدينوري ،ﲢقيق :حممد حميي الدين عبد
احلميد ،مطبعة السعادة ،مرص13٨2 ،هـ-
19٦3م.
.4إﴍاقات فكرية من أنوار اخلطبة الفدكية،
حبيب اهلديبي ،دار البالغة ،بريوت -لبنان،
ط1423 ،1هـ2002-م.
.5أوزان األفعال ومعانيها ،الدكتور هاشم
شالش ،مطبعة اآلداب ،النجف األﴍف،
1971م.
.٦أوضح املسالك إﱃ ألفية ابن مالك ،ابن
هشام األنصاري (ت ،)7٦1ﲢقيق :حممد
حميي الدين عبد احلميد ،دار الندوة اجلديدة،
بريوت ،ط199٦ ،1م.
.7البنية اللغوية لربدة البوحريي :رابﻊ بو
حوش ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،
1993م.

.٨ترصيف األسامء و األفعال ،د.فخر الدين
قباوة ،مكتبة املعارف ،بريوت -لبنان ،ط،1
140٨هـ19٨٨-م.
.9خطبة الزهراء ،hزهراء اخلرسان ،الكلمة
الطيبة ،د.ط1432 ،هـ2009-م.
.10الداللة القرآنية يف تفسري ﳎمﻊ البيان
للشيﺦ أيب عيل الفضل ابن احلسن الطربﳼ
(ت54٨ه)  ،د .خليل خلف بشري العامري،
دار الوالء  ،بريوت -لبنان ،ط 1439 ،1هـ-
201٨م.
.11شذا العرف يف فن الرصف ،االستاذ أمحد
احلمالوي ،ط ،2مﺆسسة انوار اهلد للطباعة
والنرش ،مطبعة مهر ،إيران1424 ،هـ-
2003م.
.12ﴍح ابن عقيل عﲆ ألفية ابن مالك،
حممد حميي الدين عبد احلميد ،مكتبة اهلداية،
بريوت -لبنان ،د.ط ،د.ت.
.13ﴍح الشافية ابن احلاجب ،الشيﺦ رﴈ
الدين حممد بن احلسن األسرتبادي ،ﲢقيق:
حممد نور احلسن ،حممد الزفزاف وحممد
حميي الدين عبد احلميد ،دار الكتب العلمية،
منشورات حممد عيل بيفون ،بريوت ،د.ت.
.14ﴍح الﴤ عﲆ الكافية ،تصحيح وتعليق
يوسف حسن عمر ،منشورات مﺆسسة
الصادق  hنارص خﴪو ،طهران ،د.ط،
139٨هـ197٨-م.
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.15ﴍح خطبة الزهراء  ،hالعالمة املجلﴘ،
القاﴈ النعامن املغريب ،األنصاري التربيزي،
ﲢقيق :السيد باقر الكيشوان املوسوي ،مﺆسسة
البالغ ،بريوت -لبنان ،ط1433 ،2هـ-
2012م.
.1٦فاطمة من املهد اﱃ اللحد ،السيدة حممد
كاﻇم القزويني ،ط ،1مﺆسسة التاريﺦ العريب
للطباعة والنرش والتوزيﻊ ،بريوت -لبنان،
1430هـ2009-م.
.17فقه اللغة وﴎ العربية ،أبو منصور
الثعالبي ،ﲢقيق :أمني نسيب ،دار جبل،
بريوت-لبنان ،ط199٦ ،1م.
.1٨الكايف يف علم الرصف ،الدكتور فراس
عبد العزيز عبد القادر الكداوي والدكتور عبد
الوهاب حممد عيل العدواين ،دار ابن األثري
للطباعة والنرش ،جامعة املوصل ،د.ط ،د.ت.
.19الكايف ،الكليني ،أبو جعفر حممد بن
يعقوب ،دار الكتاب اإلسالمي ،طهران،
د.ط.13٦5 ،
.20الكتاب (كتاب سيبويه) ،أبو برش عمرو
بن عثامن بن قنرب(ت1٨0ه) ،ﲢقيق :عبد
السالم هارون ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط،4
1425هـ2004 -م.
.21كتف املحجة يف ﴍح خطبة اللمة،
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العالمة السيد عبد اﷲ شرب ،ﲢقيق :الشيﺦ عيل
االسدي ،مكتبة فدك ألحياء الرتاث ،ط،1
إيران-قم2007-142٨ ،م.
.22اللغة العربية معناها و مبناها ،د.ﲤام
حسان ،عاﱂ الكتب ،القاهرة ،ط1427 ،5هـ-
ّ
200٦م.

.23اللمعة البيضاء يف ﴍح خطبة الزهراء ،h
املوﱃ حممد عيل بن أمحد القراجة داغي التربيزي
األنصاري (ت 1310ه) ،ﲢقيق :السيد هاشم
امليالين ،ط ،2دار التبليﻎ اإلسالمي ،بريوت،
1432هـ2011-م.
.24املبدع يف الترصيف ،حممد بن يوسف
املشهور بأيب حيان األندلﴘ ،ﲢقيق :الدكتور
عبد احلميد السيد طلب ،ط ،1مكتبة دار
العروبة للنرش والتوزيﻊ1402 ،هـ19٨2-م.
.25معاين األبنية يف العربية ،الدكتور فاضل
صالح السامرائي ،دار عامر ،عامن-األردن،
ط142٨ ،2هـ2007-م.
.2٦املمتﻊ يف الترصيف ،ابن عصفور
األشبييل ،ﲢقيق الدكتور فخري قباوة ،ط،5
الدار العربية للكتاب1403 ،هـ19٨3-م.
.27مناهج البحث يف اللغة ،الدكتور ﲤام
حسان ،دار الثقافة ،الدار البيضاء -املغرب،
ّ
د.ت1979 ،م.

الباحث أمحد موفق مهدي أ.د .حامد نارص عبود الظاملي

.2٨املنصف ...ﴍح لكتاب الترصيف اليب
عثامن املازيني :ابن جني ،ﲢقيق :إبراهيم
مصطفى وعبد اﷲ أمني ،مطبعة مصطفى البايب
احللبي ،القاهرة ،ط1373 ،1هـ1954-م.
 .29ﳘﻊ اهلوامﻊ يف ﴍح ﲨﻊ اجلوامﻊ،
جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي
(ت911ه) ،ﲢقيق :أمحد شمس الدين،
دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان ،ط،1
141٨هـ199٨-م.
.30وألقت الزهراء خطبتها ،السيد جواد
السيد كاﻇم املوسوي القزاز وآية اﷲ الشيﺦ
باقر ﴍيف القرﳾ ،األمرية للطباعة والنرش،
بريوت-لبنان ،ط1431 ،1هـ2010-م.
الرسائل و اآلطاريح اجلامعية
.31املباحث الداللية يف ﴍوح هنج البالغة
املطبوعة (دراسة موازنة) (آطروحة دكتوراه):
جنان ناﻇم محيد ﳎيد ،كلية الرتبية للبنات،
جامعة بغداد1430 ،هـ2009-م.
البحوث

ﳎلة الكلية اإلسالمية اجلامعة ،النجف
األﴍف ،اجلزء األول ،العدد  ،20السنة
2013م.
.33البنى الرصفية يف خطبة السيدة الزهراء
 ،hد .بان صالح مهدي اخلفاجي ،جامعة
بغداد  -كلية الرتبية للبنات ،الكلية اإلسالمية
اجلامعة ،النجف االﴍف ،اجلزء األول،
العدد ،20لسنة 2013م.
.34الصيﻎ الرصفية وأثرها الداليل يف خطبة
الزهراء  ،hم.م .حممد فيصل حسن املوسوي،
جامعة القادسية ،ﳎلة العميد ،السنة الرابعة،
اجللد الرابﻊ ،العدد اخلاص الرابﻊ ،ربيﻊ األول
437ه ،كانون األول 2015م.
.35الدرة البيضاء يف ﴍح خطبة الزهراء ،h
العالمة السيد هادي احلسيني الصائﻎ (ت
1377ه) ،ﲢقيق :حممد جواد نور الدين فخر
الدين ،ﳎلة تراثنا ،العددان الثالث والرابﻊ
) ،)10٨-107السنة السابعة و العرشون،
رجب  -ذو احلجة 1432ه.

.32خطبة فاطمة الزهراء ( hدراسة داللية)،
املدرس املساعد رسل عباس حممد شريوزة،
الكلية اإلسالمية اجلامعية -النجف األﴍف،
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