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  اإلهداء

وبغضه أمارة املنافقني ،ه أمارة املؤمنني إىل من حب  
  وسيد املوحدين ،إىل يعسوب الدين 
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ُ
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ُحِمد وُشِكر  عدد ما، وال أخشى إّال عدله ، الحمد هللا الذي ال أرجو إّال فضله        

  آله نجاة المؤمنین عيَّ وُذكر والّصالة والّسالم على سید البشر محمد وعلىودُ   ود،
  .من حرِّ سقر     

  :  أما بعد    
علــیهم (وانطالقــاً مــن مفــاد مــا وردنــا عــن أهــل البیــت فــإني أجــد مــن الواجــب علــّي      

أْن أتقـّدم بالشـكر الجزیـل إلـى ، )مـن لـم یشـكر المخلـوق لـم یشـكر الخـالق ) : (السالم 
ُأسـتاذي المشـرف األسـتاذ الـدكتور منـاف مهـدي الموسـوي  ، الـذي أنـار طریـق البحــث 

ت اعوجاجـه وصـححت راء ومالحـظ قّیمـة قّومـآوذّلل الصعوبات أمامه ، بما أبداه من 
  . زللـه وأشارت إلى هفواته 

       
، وأتقـــدم أیضـــاً بخـــالص شـــكري وامتنـــاني للـــدكتورة فضـــیلة عبـــد العبـــاس األســـدي      

كمـا ، ولمـا زودت بـه البحـث مـن مصـادر تعـّذر الحصـول علیهـا ، على كّل ما قّدمتـه 
كـون مـا أجنیـه ، بنـات كلیة التربیـة لل/ وال یفوتني شكر أساتذتي في قسم اللغة العربیة 

  .اآلن هو من ثمار غرسهم ونتاج فكرهم 
  

لمــا قــدموه مــن دعــم معنــوي  ؛ كمــا وأقــف صــاغرة أمــام كــلّ فــرد مــن أفــراد عــائلتي     
یـؤثرون علـى أنفسـهم وبهـم خصاصـة  فكانوا معي مثاًال لمن، ومادي وتضحیات جّمة 

  .فجزآهم اهللا عّني كَل خیر 
  

لّشكر الجزیل إلى مكتبة قسم اللغة العربیة ومكتبة الّروضة وفي الختام أتقّدم با     
التي فتحت أبوابها لي ؛ لما قدموه من  كافة المكتباتو  حیدریة  والمكتبة األدبیةال

  .مصادر ومراجع ودراسات رفدت البحث من معینـها الهنـي ومنهلها الروي
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 المقدمة
 

الم على ، والّصالة والسّ  ھبالحمد كتابھ ، وجعلھ آخر دعوى أھل جنت الحمد * الذي افتتح     

 .وحیھ وخّزان علمھ محمد وأھل بیتھ  األُمناء على 

 
ـ :بعد أّما   

عاء وسیلة مقدسة متھ ، وعطفھ وشفقتھ أْن جعل الدّ إّن من منن هللا ورأفتھ ، و لطفھ ونعف     

  ]٦٠ :رغاف) [مْ كُ لَ  بْ جِ تَ سْ ي أونِ عُ ادْ : (العبد إلیھ فخاطبھ قائالً  ھایتقرب ب

دونھ  في الغداة والعشي وفي الذي یردّ اء عباده الّصالحون فجعلوه زادھم الّروحي فدأب على الّدع

وا بھ أرواحھم في مدارج الكمال ، وتنعتق من كل ألوان العبودیة لغیر وجھھ ْسمُ تَ العسر والیسر فَ 

.م الكری  

      

  في االستجابة ألمر هللا  النّصیب األوفى) علیھ الّسالم(لي وكان لربیب القرآن اإلمام ع 

إلیھ ال ترتبط بأحوال الّداعي وحاجاتھ المادیة و النّفسیة بقدر عاء والحاجة الدّ  إنّ  إذْ  ((ــ ــ سبحانھ 

  )١())للحیاة  اھدى اإللھي مسارً ارتباطھا بطبیعة التّكلیف اإللھي الموجھ إلیھ ، وبطبیعة اتخاذ ال

      

لما حوتھ من ؛  االتي یقف العقل أمامھا مبھورً ) معلیھ الّسال( ولقد وصل إلینا الكثیر من أدعیتھ  

مع ما ، وصفات الجالل  أسباب الكمال ومحمود الخالل عَ مَ جَ  ممنكالٍم ینعدم نظیره ؛ لصدوره 

ربّاني فیٍض وكأن القارئ یقف أمام ، ھام قدسي لھي ، وتسدید سماوي ، وإلمن نفٍخ إیصاحبھا 

   نورٍ  وتربیة ، ونبراسُ  ھذیبٍ ونبل ومدرسةُ ت أخالقٍ  علویة ، جامعةُ  وكنٍز محمدي وذخیرةٍ 

ومنھل خصب یردهُ منھ كل ظمآن الھث لمعرفة الحقائق ،  ، ومعین رقراق عذب یستقيوھدایة 

من  اواحدً ((مع ھذه الصفات فغدا الّدعاء عن مفتاح الفالح ، وسبل النجاح ،  امن كان باحثً 

فمن حیث المظھر الخارجي یقوم ، على صیاغتھا  )علیھ الّسالم(األشكال الفنیة التي توافر اإلمام 

، انھ وتعالى ـ وجھ بكالم مسموع إلى هللا ــ سبحالتّ : على عنصر المحاورة االنفرادیة وھي الّدعاء 

  یجسده الكالم المذكور ، ومن ) وجداني(اء على عنصر من حیث المظھر الّداخلي یقوم الّدعو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٨)  :   بحث(سدي ، الدعاء رؤیة خاصة علي األ) ١



ب 

عاء على أدوات الّصیاغة اللفظیة واإلیقاعیة والّصورة البنائیة نفسھا لدّ حیث  أدوات الفن یقوم ا

       ) ١())التي تستمر في سائر األشكال األدبیة 

من  نصیبھ أّن الّدعاء لم یأخذلبحث ؛ ال سیما ل اموضوعً ّجع الباحثة على تناولھ ما ش وھو     

سائل في الخطب والرّ  )علیھ الّسالم(سائر كالم أمیر المؤمنین مقارنة ب، راسة البحث والدّ 

  ).نھج البالغة (معت في التي جُ والوصایا 

الصحیفة (فوجدھا مجموعة في صحیفة وسمت بـ ) علیھ الّسالم(وقد تتبع البحث أدعیة اإلمام      

وجود  ، إالّ أنّ  كافة مستویات اللغةشاملة ل دراستھاتكون  ، وكان التّوجھ أنْ ) لویة الجامعةالع

للطالب )] أسلوبیةدراسة نحویة ) (علیھ السالم(دعاء اإلمام علي [( بـ  ومة وسأخرى م دراسة

لّصوتي والّصرفي وما یتبعھما على المستویین ا جعل الدراسة تنصب ؛محمد إسماعیل عبد هللا  

الصحیفة العلویة الجامعة [ فجاء البحث بعنوان والّصیغة من إشارات داللیة یوحي بھا الّصوت 

         )]دراسة صوتیة صرفیة" (المعلیھ السّ " ة اإلمام علي ألدعی

، ") فیةیوقفة تعر"حیفة العلویة الجامعة الصّ ( وقد انتظم البحث في بابین تقدمھما تمھید بعنوان 

  .البحث  ھتوصل إلی ماھما خاتمة بأھم توأعقب

  : ین اشتمل على فصلو)  راسة الّصوتیةالدّ (  فكان بعنوانالباب األول أّما 

  

  الجرس الّصوتي: الفصل األول 

وأھمیة الجرس في واصطالحا  مھا توطئة بمعنى الجرس لغةّ مباحث تتقدّ  ةاشتمل على ثالثو 

   .فس النّ  الكالم وأثره في

 :  أما المباحث فكانت

  مني وتكرار الفاصلة وكان مداره التكرار االستھاللي والتّكرار الضّ : التّكرار  ــ١

  جرى البحث فیھ حول أنواع الجناس و الّدالالت التي یمكن أن یوحي بھا و: ــ الجناس ٢

  وتي الجرس الصّ جع وأثره في ألنواع السّ فیھ ض البحث عرو :  نوازجع والتــ السّ  ٣

  

  وتیةالّداللة الصّ  : الفصل الثّاني

ء والمحدثین راء القدماآعض مھما مدخل یبیّن معنى الّداللة الّصوتیة وبتقدّ اشتمل على مبحثین و 

  .فیھا 

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٤٢: محمود البستاني ، تاریخ األدب في ضوء المنھج اإلسالمي ) ١



ج 

  :فھما ن أّما  المبحثا 

وتّم فیھ بحث االستبدال الفونیمي في الّصوامت والّصوائت وما یتبعھ : التّركیبیة  ــ الفونیمات١

  من تغیّر في الّداللة

  .وجرى فیھ بحث ظاھرتي النّبر والتّنغیم : ركیبیة ــ الفونیمات فوق التّ ٢

   : اشتمل على فصلین و) الّدراسة الّصرفیة( قد خص بـ أما الباب الثّاني ف

  

   الفعلیة صیغال: فصل األول ال

  :في مبحثین ھما  نتظماوقد 

  .ودالالت تلك الّصیغ باعي المجرد الثي والرّ صیغ الثّ  وجرى فیھ بحث: دالفعل المجرّ  -١

عرض فیھ لصیغ األفعال المزیدة بحرف واحد أو حرفین أو ثالثة أحرف و: الفعل المزید -٢

  .ودالالت تلك الّصیغ  وبحسب ما توافر منھا في األدعیة

  

   االسمیة الصیغ: اني ثّ الفصل ال

  :مباحث  ةاشتمل على ثالثو

،  المصدر األصلي ، والمصدر المیمي: وجرى فیھ بحث ثالثة أنواع من المصادر  :ــ المصادر ١

  ناعي والمصدر الصّ 

  وجرى فیھ بحث أنواع المشتقات التي توافر علیھا الّدعاء وداللة تلك المشتقات : ــ المشتقات ٢

  ) القلة والكثرة(بنوعیھ ض البحث فیھ لجمع التّكسیر عرو: ــ الجموع ٣

  

ز البحث في دراستھ لھذه الفصول وما تضمنتھ من مباحث على الجانب الداللي ؛ وقد ركّ       

فكیف بكالم أمیر الكالم ، لكون الغایة من سوق الكالم بعامة یكون ألداء المعاني المراد إیصالھا 

  .یات اللغة إلیصال المعنى بدقة وسید البالغة الذي سخر كل إمكان

   

راسة فیھا نوع من الجدة لكونھا د في باب الدراسة الصوتیة ؛ولقد كان للتنظیر جولة قصیرة    

لة أغنت ا بدراسات مطوّ دیمیً اكلدراسات الصرفیة التي جرى بحثھا أبا كادیمیة قیاًساكدراسات أ

  .ك الجدة وعدم االجترارا بذلالبحث عن التنظیر و أقصرتھ على التطبیق مبتغیً 

  

وكتب اللغة والبالغة  اتدت مشارب البحث من المصادر والمراجع فنھل من المعجموقد تعدّ  

  .وبعض الّشروح والمراجع الّصوتیة والّصرفیة 



د 

    

وكل ما ، عوبات التي واجھت البحث فھي عدم وجود شروح للصحیفة العلویة كاملة أما الصّ    

روح لبعض األدعیة مفردة مثل دعاء كمیل ودعاء الّصباح ، ض الشّ ل علیھ البحث ھو بعتحصّ 

وضیح العام ما سارت على التّ وإنّ ، یاغة روح بطبیعة الحال اللغة والصّ ولم تعتمد ھذه الشّ 

  .للعبارات أو الفقرات كاملة 

     

أرفده   أواله رعایة خاصة و فاضًال  اوأستاذً  احث أْن ھیئ لھ شیخً كان من نعم هللا على البو   

ید الكریم عوبات أمامھ ، فلو اصطفت كلمات الشكر كلھا أمام السّ لت الكثیر من الصّ بآراء سدیدة ذلّ 

لنفسھ  مناف مھدي الموسوي العترفت بالعجز عن إیفاء حقھ ؛الدكتور أستاذي المشرف األستاذ 

  .عني كل الخیر البحث في أیّام مرضي فجزاه هللا تلكأ  عندماالكریمة وصبره الطّیّب وباألخص 

  

نصوص فوق كالم ألنّني حاولت الوقوف على  وفي الختام البد من االعتراف بعدم اإلیفاء ؛    

، وبذلت قصارى  ة والّصوابي الّدقّ ي اعتزمت توخّ نّ وحسبي أ، المخلوق ودون كالم الخالق 

 .وانا أن الحمد * رب العالمین وآخر دع الجھد 

 الباحثة                                                                         



 ١

  : حیفة لغةً الصّ 

وصحائف ئف وُصُحف ، والجمع صحا التي یكتب فیھا ، :حیفة الصّ قیل و ، الكتاب: الصحیفة     

 ، قبل علیك فیھوقیل ما أ ، هجلدبشرةُ : وصحیفة الوجھ ، على القیاس وُصُحف داخل علیھ 

: ھري قال الجو ،)١(لتي یكتب فیھاحیفة اشبیھ بالصّ وكالھما على التّ  ، وجھ األرض :والّصحیف 
حف المكتوبة بین الّدفتین جامًعا علأي جُ  : ھ أُصحفألنّ  ا ،ُمصحفً ما سّمي المصحُف نّ إ((   . )٢())للصُّ

  :اصطالًحا 
  .)٣))(الكتاب الصغیر : وفي العرف ، الكتاب (( الصحیفة في االصطالح ھي

  :في القرآن الكریم الصحیفة 

ثماني ) ُصُحف( بل جاءت مجموعة بلفظ بلفظ المفرد ،لم ترد كلمة صحیفة في القرآن الكریم      

  : وھي في قولھ تعالى  مرات ،

ُحُف نَُشَرْت ( -١   ]١٠:التّكویر) [َوإَذا الصُّ

ُحِف األُولَى ( - ٢   ]١٣٣:طھ)[َوقَالُوا لَْوَال یَأْتِینَا بِآیٍَة ِمْن َربِِّھ أََولَْم تَأْتِِھْم بَیِّنَةُ َما فِي الصَّ

  ]٣٦:النجم) [یُنَبَّأْ بَِما فِي ُصُحِف ُموَسىأْم لَْم ( - ٣

َرةً   تَى ُصُحفًابَْل یُِریُد ُكلُّ اْمِرٍئ ِمْنھُْم أْن یُؤْ ( - ٤   ]٥٢:المدثر) [ُمنَشَّ

َمٍة ( - ٥   ]١٤-١٣:عبس ) [َمْرفَُوَعٍة ُمطَھَّّرٍة ، فِي ُصُحٍف ُمَكرَّ

  ]٢:لبینةا) [َرُسوٌل ِمَن هللاِ یَْتلُوا ُصُحفا ًُمطَھََّرةٍ ( - ٧

ُحِف األُولَى ُصُحِف إْبَراِھیَم َوُموَسى ( - ٨   ]١٩-١٨:األعلى ) [إنَّ َھَذا لّفِي الصُّ

  
ي كل مكتوب فیھ والعرب تسمّ  جمع صحیفة ، : ُحفالصُّ (( نّ وقد ذكر صاحب المیزان أ     

  .     )٤())كان أو غیره ارقًّ  ، یھ كتابًاصحیفة كما تسمّ 

ت فیھ ما الكتاب الذي یُثبّ  أي )٥())مالكتاب األع((اآلیة األولى إلى  لفظة ُصُحف فيوقد أشارت  

  .نیا یحصیھ الملكان من حسنات العبد وسیئاتھ التي اكتسبھا في ھذه الحیاة الدّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسان  ، )جمال الدین محمد بن مكرم(ابن منظور٢/٣٨٠: العین ، الفراھیدي، ینظر )١
تاج ،الزبیدي،٤/١٣٨٤:الصحاح،) إسماعیل بن حماد(الجوھري،٤/٢٤٠٤:العرب 
  ٢٤/٥: العروس

 ٤/١٣٨٤:الصحاح :ھري الجو )٢
 ٣٦/  ٢: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ، ) محمد علي(التھانوي  )٣
   ٢٢١/ ٢٠ :في تفسیر القرآن المیزان  الطباطبائي ،محمد حسین  )٤
    ٢٠/٢٣٧:  نفسھ )٥



 ٢

الكتب نجیل وسائر التّوراة واإل ((أّما اآلیات الّسبع األخرى فقد اشتركت في اإلشارة إلى     

  )١())من حقائق المعارف والشرائع الّسماویة 

ھا نصّ ) ى هللا علیھ وآلھ وسلم صلّ (سول بي ذر عن الرّ نُقلت عن أ وقد نقل صاحب المیزان روایة ً
نزلت منھا على آدم أُ ، ب ربعة كتمائة وأ:  قال رسول هللا كم أنزل هللا من كتاب ، یا :قلت  ((

دریس وعلى إخنوخ وھو إ صحیفة ، ]خمسون [یت خمسین ، وعلى شِ ُصُحف  ]عشر[عشرة

ائف والتّوراة صح بالقلم وعلى إبراھیم عشر فة ، وھو أول من خطّ حیص ]ثالثون[ثالثین 

  .)٢())والفرقانبور نجیل والزّ واإل

ھ لم یذكر نّ عن أبي ذر غیر أ... ر المنثور ي ذلك في الدّ ورو(( ق صاحب المیزان قائًال وعلّ      

  .)٣()) وراةُصُحف آدم وذكر لموسى عشر صحف قبل التّ 

ً في القرآن  الصحیفة نّ أوبھذا نجد       مع أصل  ق تماًمافاتّ وقد ، جاءت بمعنى الكتاب أیضا

وكان للسیاق فضل توجیھ المعنى الوجھة التي ُذكرت في تفسیر ،  االصطالحيو  اللغوي المعنى

     اآلیات أعاله

  
  :عاء ُصُحف الدّ 

صاح بھ واستدعاه : ًء دعوةً ، ودعاه دعادعا یدعو  : تقول )دعا(الثي الثّ  مصدر  : عاءالدّ      

  )٤(.الب للفعل من غیره طلب الطّ  : عاءوالدّ  ھ ،دیتھ وصحت بنا: ودعوت فالنًا أیضا 

 إذ إنّ  قرب ،و للطلب أھو لب ،داء والطّ ین النّ بعاء في أصولھ واشتقاقاتھ یتقلب الدّ  وعلیھ فإنّ      

یقال دعوتھ من بعید  ،الّدعاء یكون برفع الّصوت وخفضھ ((ـ داء فعاء والنّ الدّ  بینَ  اً ھناك مائز

  . )٥())دیتھ في نفسي  یقال ناوال ودعوت هللا في نفسي ،

  ؛] ٣:مریم ) [یاَ فِ خَ  ءً ادَ نِ  ھُ بَّ ى رَ ادَ نَ  إذْ ( :في قصة زكریا  ــ تعالىــ یتعارض مع قولھ  وھذا ال     

  وال ینافیھ توصیفھ عوة خالل المناجاة  ،الجھر بالدّ :داء والمناداة النّ ((، لما ذكر صاحب المیزان 

شعر بذلك قولھ عوة ویُ یسمعون معھ الدّ  اس العوة في خالٍء من النّ إلمكان الجھر بالدّ  بالخفاء ؛

  )٦(.))]١١:مریم) [ ابِ رَ حْ المِ  نِ مِ  ھِ مِ وْ ى قَ لَ عَ  جَ رَ خَ وَ ( : اآلتي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :٢٤٠/  ١٥:  المیزان في تفسیر القرآن، الطباطبائي  محمد حسین )١
       ٢٠/٣٠٦:نفسھ  )٢
 ٢٠٦/ ٢٠:   نفسھ )٣
جار هللا (، الزمخشري  ٨٨ /١٣:المخصص ، )علي بن إسماعیل( هابن سیدینظر )٤

   ٢٧٢ :أساس البالغة  ، )محمود بن عمر
  ٣٨ :الفروق اللغویة ، ) بو ھالل الحسن بن عبد هللا أ(العسكري  )٥
 ٥١/ ٧:  المیزان في تفسیر القرآن  ،ین الطباطبائي محمد حس )٦



 ٣

 عوة ،داء من الدّ نھ معنى النّ لما یتضمّ  داء على حال ،عاء عن النّ ولكن ال یعني ھذا ابتعاد الدّ      

  )١())وسماع ما یریده المتكلم  صغاء ،عوة إلى المخاطب وتنبیھھ لإلالدّ  توجیھ((ھوداء فالنّ 

  

 )٢())تبة عاء طلب الفعل من المدعو ونظیره األمر والفرق بینھما في الرّ دّ لاف((أما قربھ للطلب       

  )٣())على على جھة الخضوع واالستكانةدنى للفعل من األطلب األ: عاء الدّ ((: وقیل 

  
من دون تشخیص الفارق بینھما من  أي ؛ مطلقةٍ  اعي والمدعو بصورةٍ ھذا لو نظرنا إلى الدّ      

عاء الدّ  وھو الحدیث عن نحن بصدده ، ماإلى ا لو صرفنا  عنان الكالم أمّ  نو،حیث العلو والدّ 

ھو عبارة عن محض  -اعيالدّ - العبد نا سوف نرى أنّ فإنّ ؛  الذي یكون بین العبد وربّھلب والطّ 

،  جمیعھا الحوائج قضاء ىوالقادر عل والمدعو ھو الغني المطلق ، ،لمن یدعوه  حاجة وفقر

جوًدا  الّ تزیده كثرة العطاء إ تنقص خزائنھ وال وھو الذي ال ، ھاكثیر یلھا وقل ، صغیرھا وكبیرھا

  .وكرًما 

  
 وربَّھ فھو ھ تجسید واقعي للعالقة بین المرءأنَّ على عاء لى الدّ ظر إوعلى ھذا الفھم یمكن النّ      

وال ، ة وال حّد لھ  نھایلھ وال لة واالرتباط بعالم ال مبدأنسان بالصّ الّشعور الباطني في اإل((ل یمثّ 

 عة واإلحاطة والقدرة ،نعقل من معنى السّ  فوق ما بما سواه ، وقدرتھ وإحاطتھ غایة لسعة رحمتھ

  .)٤())جمیع وسائل نجح طلباتھاعي یقضي لھ حوائجھ بحیث یجعل المدعو تحت قدرة الدّ 

   
ھل وأ) علیھ وآلھ وسلم صلّى هللا (الّرسول ا أدعیة أمّ  ھو شأن الدعاء عند عامة الناس ، ھذا     

وم لنشر العل اآخرً  فقد توّسلوه بابًا،  ا من الدعاء ا خاصً لت نوعً فقد مثّ ،  ) علیھم السالم(البیت 

، الّروحي لما ضّمنوه من المعاني التي تأخذ بید العبد لالرتقاء في سلم التّكامل  والمعارف الدینیة ؛

كما  عذبًا منھًال  و ًدا ھنیئًامم ترك لھا قادتھا زامن األ ةً حسب أنَّ أمّ وال أ ((، دھم بھ فضالً عن تعبّ 

الّزلفى  عاء حقیقة العبودیة ومعراج القرب ول الدّ إذ مثّ  ،) صلوات هللا علیھم (ترك لنا آل محمد 

ھل القرب وھم أ - جل شأنھ –یؤدبوا شیعتھم ویعلموھم كیفیة مناجاة خالقھم  نْ أرادوا بذلك أ

  )٥())والطاعة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/٤:النحو الوافي  عباس حسن ، )١
  ٤٧١/  ١ :تفسیر القرآن  البیان في مجمع ،) بو علي الفضل بن الحسنأ( الطبرسي )٢
    ٩ :عدة الداعي  ، )حمد ابن فھد أ( الحلي  )٣
 ٧٠/ ٣ :القرآن  مواھب الرحمن في تفسیر سبزواري ،على العبد األ )٤
  ٣٠ : )بحث( قبس من دعاء الجوشن الصغیر ، محمد محمود زوین )٥

 



 ٤

دعیة على سبیل عصیة  التي تستوجب ھذه األمالنب أو ذّ الّدعاء عندھم لیس ال إذاً فمحطُّ      

یدعون هللا شكًرا  اھم كانوولكنّ  ،لل رون من الزّ مون من الخطأ مطھّ وھم معصنّ أل الحقیقة ؛

یستنار  للعبادة الحق ومشعًال  الیكونوا رمزً أنعم علیھم ؛  على ما وخضوًعا و تذلًال وحمًدا و ثناءً 

ة مّ ا األمولیعلّ  أدعیتھم وتوسلھم بالخالق العظیم و ووصالتھم  قتدى بھم وبعبادتھمیُ  بنورھم ومثًال 

  . منھم من خطایا وآثام صدر اعمّ كیف یتوبون إلى هللا من ذنوبھم ویستغفرونھ 

  

  :حیفة العلویة  الصّ 

ب بي طالبن أستغفار لإلمام علي حراز واالعة من األدعیة ومقدمات الخطب واألھي مجمو     

من العلماء  وقد بادر مجموعة، وقاتھا وأماكنھا المخصصة ، كان یتلوھا في أ) علیھ الّسالم (

ادق وجعلوه ھ الصّ وجّ صحاب التّ للمؤمنین وأ) الم سّ علیھ ال(فھ اإلمام راث الذي خلّ بجمع ھذا التّ 

  .من على مراحل مختلفة من الزّ ة تحتوي على ھذه المضامین في كتب مستقلّ 

في صحیفة مستقلة ، ) الّسالم علیھ (دعیة اإلمام علي نتتبع جمع المؤمنین ھذا أل نْ وقبل أ     

شھر آشوب في المناقب حیث  كالم ابنعنھ ، نستوحیھ من  ھا جمًعا متقدًمابعضمح لنل نْ یمكن أ

لم  ذا ھو قد بلغ من العبادة مافإ) الم علیھ السّ (جاد خل على أبیھ السّ الباقر د با جعفرإّن أ(( :یقول 

نفھ نخرم أا و ، ودبرت جبھتھ كاء ،ھر ورمدت عیناه من البُ لونھ من السّ  حد فرآه قد اصفرّ یبلغھ أ

ملك حین رأیتھ فلم أ :بو جعفر فقال أ الة ،القیام في الصّ وورمت ساقھ وقدماه من  ، جودمن السّ 

 :فقال  ،بعد ھنیئة من دخولي  فالتفت إليَّ  ،روإذا ھو یفكّ  ، لھ فبكیت رحمةً  بتلك الحال من البكاء ،

ثم  فقرأ منھا شیئًا یسیًرا ، عطیتھفأ حف التي فیھا عبادة علي ،عطني بعض تلك الصُّ بني أ یا

     ) ١()))علیھ الّسالم(یقوى على عبادة علي وقال من  ، ارً تركھا من یده تضجّ 

  : ایة بفائدتین ھماویمكن اإلفادة من ھذه الّرو 

في زمن اإلمام  وعباداتھ واستغفاره جمًعا) علیھ الّسالم (بعض أدعیة اإلمام علي ل كان : ىاألول

الجموع الموجودة حالیًا إالّ  ىوھو جمٌع متقدٌم عل، على أقل تقدیر ) الم علیھ السّ ( علي الّسجاد 

)  علیھم الّسالم(ھي عند أھل البیت  وربما تكون قد جمعت قبل ذلك و،  أنّھ لم یصل إلینا یقینًا

 ھـ١١١١ت )قدس سره(ذكره العالمة المجلسي بما یمكن تعزیز ذلكو ،یتوارثونھا من إمام إلى إمام 

قال الشریف ، لھ ھكذا  االكتب سنًدا آخرً ووجدت في بعض (( :إذ یقول، الصباح  شرحھ لدعاء دعن

  ظفرت بسفینة طویلة مكتوب فیھا بخطِّ سیّدي وجّدي أمیر المؤمنین وقائد: یحیى بن قاسم العلوي 

  بسم هللا(الغر المحجلین لیث بني غالب علي بن أبي طالب علیھ أفضل التحیات ما ھذه صورتھ 
  وكان یدعو بھ في، ]إیاه)صلى هللا علیھ وآلھ وسلم[(ھذا دعاء علّمني رسول هللا ، الرحمن الرحیم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢/٣٨٩ :بي طالب مناقب آل أ، ابن شھر آشوب  )١



 ٥

كتبھ علي بن أبي طالب في ،  وكتب في آخره،  ... لسان الصباح للھم یا من دلعا:  كلِّ صباح وھو

وقال الشریف ، آخر نھار الخمیس حادي عشر من ذي الحجة سنة خمس وعشرین من الھجرة 

    )١())وكان بالقلم الكوفي على الرقِّ في سنة أربع وثالثین وسبعمائة ، نقلتھ من خطھ المبارك 

ح :الثاني  ر لنا التّداخل یفسّ ) المعلیھم السّ (ف المتوارثة بین األئمة إّن وجود مثل ھذه الصُّ

فكثیر ، الموسومة بأسمائھم ) علیھم الّسالم (الحاصل في األدعیة المثبتة في صحف أھل البیت 

كدعاء االستسقاء و دعاء ، جادیة حیفة السّ وفي الصّ ، من األدعیة نجدھا في الّصحیفة العلویة 

ووجود ) علیھ الّسالم (الجوشن الّصغیر الذي ینسب إلى اإلمام الكاظم وكذلك دعاء ، رؤیة الھالل 

  .لرفع الّشدائد في الّصحیفة العلویة  ) علیھ الّسالم(أغلب فقراتھ في دعاء أمیر المؤمنین 
  :مرات  فقد جمعت الّصحیفة أربع، المتأخر أّما جمعھا      

  : الجمع األول

وقد اعتنى بجمعھا الّشیخ عبد ،  )حفة المرتضویة التّ یة والّصحیفة العلو(تحت عنوان وكان      

 ،ھـ١٢٧٩في إیران في سنة  طبعتوقد ، ) ھـ١١٣٥ت(هللا بن صالح بن عبد هللا الّسماھیجي 

وطبعة ، ھـ١٣٢٠سنة وطبعت في حاشیة الصحیفة السجادیة ،ھـ ١٣١٩وفي طبعة بمبئي سنة 

یوم األربعاء آخر شوال من جمعھا في وقد فرغ مؤلفھا  ، ھـ١٣٢٥مستقلة في إیران سنة 

وطبعت ، ) ) الصحیفة العلویة ( أدعیة اإلمام علي(تحت عنوان آخر ھوطبعت و ،) ٢(ھـ١١٢٩

 جاءت األدعیة في ھذا الجمع وبالطبعات جمیعھاو، ) الصحیفة العلویة المباركة (ھوبعنوان ثالث 

نّي ذاكٌر في ھذه الّصحیفة ما صّحت عندي إ((: ل الّشیخ ھذا بقولھ وقد علّ ، مرسلة من غیر أسانید 

صلوات  بي طالب ،د الوصیین ،علي بن أوثبت لدّي إجازتھ من األدعیة الواردة عن سیّ ، روایتھ 

ا على االشتھار حیث كثار واعتمادً اإل من سناد خوفًاذف اإلهللا علیھ وعلى أبنائھ المعصومین بح

حیفة ھذا من عیوب الصّ الباحثین  أحد عدّ  وقد، )٣())المشھورة  ھا منقولة من الكتب المعتمدةأنّ 

 ،أدعیة اإلمام  التي اقتبس منھا إلى المصادر ]الجامع[لم یشر((  :عیوب أخرى بقولھ  فضالً عن

ولیست بالمستوى  ، األدعیة ركیكة جًدا مضافًا إلى ذلك فإن بعض،  جمیعھا مرسلة فقد كانت

نسیق مضافًا إلى عدم التّ ، ة البالغة والفصاحة ي ھي قمّ مع كلمات اإلمام الت ینسجم البالغي الذي

  )٤))(بط بین األدعیة والرّ 

ً نصّ ) ١٥٦(ھذا الجمع وقد ضمّ    .عوات والحجب واالستغفار وغیرھافي المناجاة والدّ  ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٢:  دعاء الصباح، ) محمد باقر(جلسي الم) ١
                                       ١٥/٢٢الذریعة الى تصانیف الشیعة ،ینظر أغا برزك الطھراني ) ٢
   ٥) :الصحیفة العلویة(مام علي أدعیة اإل ،عبد هللا بن صالح السماھیجي )٣
  ١٣:    منینشرح أدعیة اإلمام أمیر المؤ، باقر شریف القرشي  )٤



 ٦

  : انيالجمع الثّ 
وقد اعتنى بجمعھا المیرزا حسین بن محمد تقي ، ) انیة حیفة العلویة الثّ الصّ (وكان تحت عنوان 

 دعاء إلى سنده في كلِّ  ھ أشارأنّ  حیفة األولى الصّ على  وتمتاز(( ، )ھـ١٣٢٠ت( برسيوري الطّ النّ 

ً صّ ن)  ١٠٣(وقد ضّم ، )١))(وإلى المصدر الذي أخذه منھ  ، ذكر قسٌم منھا في الجمع األول لم یُ  ) ٢(ا

 ھ قام بھذا الجمع نظًراأنّ  حیفةفذكر في مقدمة ھذه الصّ ، وري ذلك علّةً لقیامھ بالجمع وقد جعل النّ 

حقیقھا عادة تھ عنى بإنّ ة لم یذكر في الّصحیفة األولى وأدعیمن األ لما في ھذه الّصحیفة من كمٍّ 

بواب على خمسة أ ًماوقد جاء الجمع مقسّ ، دعیة و خطب وأحراز كاملة وتوزیع ما فیھا من أ

 : )٣( اآلتیة اناتوحملت العن

  قرار بالعبودیة التّوحید والمناجاة والتّمجید واإل دعیةفي أ:  الباب األول 

  مس واللیل دعیة الغداة والفجر وطلوع الشّ في أ:  الباب الثّاني 

  الة دعیة الصّ أ:  الباب الثّالث 

  خرة أدعیة طلب حاجات النّاس واآلفي   : ابعالرّ  الباب

  دعوات مختارة : الباب الخامس

ثمَّ ختم الّصحیفة بملحق شمل أسانید األدعیة وقصص األدعیة إْن وجدت واإلشارة إلى المصادر 

  .خذت عنھاالتي أُ 

  

  :الث الجمع الثّ 
وقد قام بھذا  ،ف الشیعة في كتابھ الذریعة إلى تصانی  ھرانيوھو جمع ذكره أغا برزك الطّ   

ید ولم یذكر المؤرخ باقر القرشي أو السّ ، )٤(ھـ ١٣٤١ید مھدي الغریفي البحراني ت الجمع السّ 

ل البحث ولم یتحصّ .  لجمعین السابقینغم من عرضھم لھذا الجمع على الرّ محمد باقر األبطحي 

  .مخطوطة المثبتة لھ آلثار الغریفي المطبوعة وال مع االستقصاء على نسخة من ھذا الجمع

  :الجمع الرابع 
  محمد باقر الموحد ( یدوقد اعتنى بھ المحقق السّ ) حیفة العلویة الجامعةالصّ (كان تحت عنوان  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣: شرح أدعیة اإلمام علي ، ریف القرشي باقر ش )١
ینظر ، حسین بن محمد النوري ، الصحیفة العلویة الثانیة ، محمد باقر األبطحي ،   )٢

  ٤: الصحیفة العلویة الجامعة 
حسین بن محمد النوري ، الصحیفة العلویة الثانیة ، محمد باقر األبطحي ، الصحیفة ینظر  )٣

  ٩: العلویة الجامعة 
  ١٥/٢٢: الذریعة إلى تصانیف الشیعة ، أغا برزك الطھراني ینظر ) ٤    



 ٧

  ھـ ، وقد١٣٧٧رجب من سنة  ١٣انجازه بحسب كلمة المحقق في  وقد تمّ  )صفھاني األبطحي األ

نقیب عنھا  من خالل البحث والتّ (( ھ تمّ نّ حقیق فیھا أحیفة والتّ دعیة الصّ ذكر المحقق في شأن جمع أ 

مصباح : نحو  دعیة المعتمدة ،كتب األ مامؤلفات المعتبرة سیّ نواع الوأ ي مختلف الكتب ،ف

  فتجمع لدینا   ، وغیرھا ، ائل فالح السّ  یة ،والجنّة الواق مین ،وإقبال األعمال ، البلد األ د ،جّ تھالم

  إلى ما كان مضافًا )علیھ الّسالم (ـــ عدد كبیر من أدعیتھ وبعد جھود حثیثة ، ه ددیسییده وتــ بتأ
 دعیتھماوقد وّحدنا أ وري ،تین للسماھیجي والنّ یحیفتین العلوالموجودة في الصّ من األدعیة  عندنا

  ) ١())ورفعنا المكررات منھا

حقیق ومقارنة النّسخ والعودة إلى المصادر ة التّ مة عن كیفیّ بمقدّ  حیفةرفقت ھذه الصّ وقد أ     

أرفق المحقق مع بعض و نھا ،خذت عحق بثبت للمصادر التي أدعیة ملأعقب األو صلیة ،األ

وبعض ، دعیة فیھا معاني بعض المفردات الّصعبة التي ضّمتھا ھذه األ تَ ش ثُبّ دعیة ھواماأل

  .الكلمات المختلفة في بعض النّسخ مع ذكر رمز النّسخة 

حیفة في ستة أ وقد   :بواب ھي انتظمت ھذه الصَّ

  وتمجیده وتھلیلھ وتسبیحھ  ــ وجلّ  عزّ ــ هللا على ناء ثّ الفي  )المعلیھ السّ (دعیتھ أ: الباب األول 

    ـــ وجلّ  عزّ ــ في االستكانة وطلب المغفرة من هللا  )المعلیھ السّ ( دعیتھأ:  الباب الثّاني

  وقات في األ) المعلیھ  السّ (دعیتھ أ :الث الباب الثّ 

  مور في مواقیت األ) المعلیھ السّ (دعیتھ أ :ابع الباب الرّ 

  خرین وعلیھم أدعیتھ لآل :الباب الخامس 

      بالقرآن دعیتھ وعوذاتھ أ  :الباب السادس

حقیق واعتمد التّ  اني ،ول والثّ كونھ ضّم الجمعین األالث ؛ وقد اعتمد البحث في دراستھ الجمع الثّ  

  .خذ عنھا صیلة التي أً وع إلى المصادر األجسخ والرّ العلمي بمقارنة النّ 

إلى اإلمام علي بن ) تاریخ األدب العربي(كلمان قد نسب في كتابھ برو نّ كر أومن الجدیر بالذّ      

دعاء ((ت ھا ضمّ نّ وذكر أ )٢))(حیفة الكاملة الصّ ((صحیفة تدعى بـ ) المعلیھ السّ (بي طالب أ

ل على البحث لم یتحصّ  نّ أ الّ إ  )٣))(بر ودعاء صباح و كمیل ومشلولالجوشن الكبیر ودعاء الصّ 

  .حیفة المذكورة من الصّ  ةالثسخ الثّ دعیة في النّ غم من وجود بعض ھذه األرّ حیفة على الھذه الصّ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤: الصحیفة العلویة الجامعة ، محمد باقر األبطحي  )١

  ١/١٨١: دب العربي بروكلمان ، تاریخ األ) ٢
      ١٨٢/ ١:نفسھ ) ٣     
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 ١٠

  توطئة 

ْسُت تك ،نَغَم بھ : وَجَرَس الكالم  ،ھ تُ مَ غْ نَ :  صوتال سُ رَ جَ        بشيء ونغمتُ  متُ لّ وَجَرْسُت وتََجرَّ

  .  )١(بِِھ  

اللفظ المفرد وتناغم الكلمة الواحدة عبارة عن جرس  یقاعإ(( فـ ،في الكالم أھمیة بالغة  جرسلل    

المتلقي على تنبیھ األحاسیس في فیما یجلبھ من وقع في األذن أو أثر عند  یساعد موسیقي للصوت

 ، لفاظ ومادة حروفھا في تشّكل صوتھا الموسیقيإنَّ القیمة الفنیة لجرس األو)٢))(النفس اإلنسانیة 

إنّما یثیره  ((طلب المعانيف ، )٣(فظھو المعیار الفني والبالغي للّ ، ا ونفورً وأثر ذلك في النّفس تقبًال 

ده المعنى یحدّ  ((ومؤدى ھذا أّن )٤))(ا یثیره بناء الكلمات كمعانٍ ر ممّ بناء الكلمات كأصوات أكث

الذي یحمل في جوھره الّصلة العمیقة  د اإلیقاعمن الّشكل والّصیاغة یتولّ شكل العبارة وصیاغتھا و

  )٥)) (بالمعنى 

  فأكسبھ ذلك قدرة  ،لذلك حرص العربي على أْن یقیم كالمھ على ضرب من ضروب الموسیقى    

 فصار مرھف ،ة الّدقیقة فائقة في الحكم على النّصوص والتّأثر بالمفردة وتمییز الفروق الّصوتیّ 

الّذائقة  وھذه ، )٦(من الكالم الّسيء لنبو جرسھ انافرً  ،لوقع الكالم الحسن  امستریحّ  الحسّ 

 ھِ مِ یَ قِ إذ ارتبطت الموسیقى في القرآن بِ  ((  لت تفاعلھ مع القرآن الكریم عند نزولھالموسیقیة سھّ 

 ، )٧)) ( ووجدانھ جعلھا أھم األدوات ذات التّأثیر المباشر في نفسیة الجاھلي اومفاھیمھ ارتباطً 

  . )٨(ال حّد لھ في تكییف عقلھ وتھیئتھ لتلقي الّدعوة اإلسالمیة  افأدت دورً 

علیھ ( مھ فإذا استقرأت كال ،ھذه الخطى ) علیھ الّسالم ( م ربیب القرآن اإلمام علي وقد ترسّ     

حتى ،  )٩(اتھ في إقامتھباع البناء النّغمي القرآني واعتماد آلیفي اتّ  اا واضحً وجدت تأثرً ) الّسالم 

ة النّغمي قمّ  وقد بلغ البناء ،)علیھ الّسالم ( ه بھ بدت ھذه اآللیات سمة واضحة في كل ما تفوّ 

  إلى هللا   إذ الّدعاء بطبیعتھ  ضرب من النّشید الّصاعد (( ، الّسحر والتّأثیر في مقام الّدعاء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الّزمخشري،  ١٤٢/  ٢:  المخصص ،ابن سیده ،  ١/٣٣١: العین ،  الفراھیدي،ینظر )١
  ٥٩٨/ ١ :لسان العرب  ،ابن منظور ، ١١٨ : أساس البالغة 

  ١٦٣:الصوت اللغوي في القرآن الكریم ،محمد حسین علي الصغیر )٢
 . ٢٤٥: عجاز القرآن والبالغة النبویة إ :مصطفى الرافعي  ،ینظر  )٣
 . ٢٣: الشعر والتجربة  ،ارشیبالد مكلیش  )٤
  ٢٤٠: عجاز الفني في القران اإل ،عمر سالمي  )٥
 . ١٣٥: فقھ اللغة العربیة  ،گاصد یاسر الزیدي،ینظر )٦
 . ٣٢٩: یقاع في تفسیر القرآن الجرس واإل ،گاصد یاسر الزیدي  )٧
 . ١٣٩: م / ر ،ي السجع القرآن ،ھدى عطیة ،ینظر )٨
   . ٢٦٨: ثر القرآني في نھج البالغة األ ،الفحام علي حسین عباس  ،ینظر )٩



 ١١

          متناسقة لھُ مَ فال یحلو وقعھ في نفس الّضارع المبتھل إالّ إذا كانت ألفاظھ جمیلة منتقاة وجُ 

  . )١( ))فواصلھ متساویة ذات إیقاع موسیقي متزن  و

  
ال بد من  ،) الم علیھ السّ ( اول أھم آلیات الجرس في دعاء اإلمام وقبل الّشروع في تن       

ذائقة سمعیة  یكسبھا((وھذا نغمھا الخاص المتأتي من نغم أصواتھا مفردةٍ  لفظةٍ  اإلشارة إلى أّن لكلِّ 

فاألصوات  ((،تتوافق مع دالالتھا  اإنَّ لھذه األصوات أنغامً  اینً ویق ، )٢))(منفردة تختلف عّما سواھا 

اجة تواتي المواقف القویة والمعاني النّاعمة اللینة ترتدي حللھا من األصوات اللینة الفخمة الضّ 

إالّ أّن البحث آثر عدم التّعرض لنغم اللفظة وما فیھا من أصوات لتداخلھ مع داللة .  )٣)) (النّاعمة 

غمي واإلیقاع فق النّ بعقد الكالم على مظاھر اللغة ذات الدّ  ىواكتف ،األصوات في الفصل الثّاني 

  :سواء وأھم ھذه المظاھر  الموسیقي المبرز للمعاني والعواطف على حدٍّ 

  كرار التّ  -

 الجناس  -

 وازن جع والتّ السّ  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١٣: عجاز في نظم القرآن اإل ،ن محمود السید شیخو) ١
  ١٦٥:  الصوت اللغوي في القرآن ،ر محمد حسین علي الصغی )٢
  ١٤ – ١٣)  : بین نحو اللسان ونحو الفكر (بحوث لسانیة  ،نعیم علویة ) ٣

  



 ١٢

  المبحث األول
   

  كرارالتّ 
  
  

  :التّكرار لغةً 
رِّ      اً ك  یُكرُّ  ،وكرَّ علیھ  ،التّكرار مصدر من الكَّ   عاده أ: و كّرر الّشيء ، وتكریراً وتكراراً  ،رَّ

 : وقیل، يءالّرجوع على الشّ : والكرُّ  ،رت علیھ الحدیث إذا أرددتھ علیھویقال كرّ ،أخرىبعد  مرةً 

 فھو على األول مجموع الذكرین ،رىالتكرار یكون بذكر الشيء مرتین وبذكر الشيء مرة بعد أخ

  .)١(وعلى الثاني األخیر

  : ااصطالحً 
وھو من محاسن الفصاحة ، وھو أبلغ من التأكید ... ذكر الشيء مرةً فصاعًدا بعد أخرى  ((ھو     

تناوب األلفاظ وإعادتھا في سیاق التّعبیر ((وعّرفھ بعض المحدثین بـ ، ) ٢))(خالفًا لبعض من غلط 

قي   د العنصر الموسیكید تفرّ وال یعني ھذا بالتّأ، )٣))(ل نغماً موسیقیاً یتقّصدهُ النّاظمبحیث تشكّ  ،

اللغة وتقویض لصناعة  ، اھرةھذا تجویف لھذه الظّ ف، كرارتدور حولھ ظاھرة التّ  اونھوضھ محورً 

األلسن  رھا على الغایة من جریان األلفاظ بكل أشكالھا ومظاھ إذ إنّ  ؛ القائمة على اللفظ والمعنى

  .بل انتفى عنھ مفھوم الكالم  ، اار عبثً الكالم من تلك الغایة صوإذا خلى  ھي إیصال المعنى ،

على  –ة للتّكرار إنّما یتعدى ھذه الخاصیّ  ،ھ بنوع من التّكرار م نصّ عندما یوسّ  ئإذاً فالمنش     

ة عن طریق الكلمة المكررة وما تثیره من مدلول في النّفس إلى تحقیق تأكیدات جزئیّ  –أھمیتھا 

ة ذات الفائدة الوسائل الفنیّ  ((فالتّكرار من  ، اشةفة جیّ نة أو اإلفصاح عن عاطكإبراز فكرة معیّ 

  : )٤)) (المزدوجة 

  ق ھذا المعنى ویزداد بیانھ وعند تكراره یُعمّ  ،ة ؛ كون اللفظ یحمل معنًى ما داللیّ  : األولى

  .د داللتھ وتؤكّ  

  واحدة أو نسقفي البعد اإلیقاعي ؛ إذ إّن تردید األصوات نفسھا على وتیرة  تصبّ :  ةانیّ ثّ الو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معجم مقاییس  ، )احمد بن فارس الحسن بوأ(ابن فارس ،٤/١٩:العین ، الفراھیدي،ینظر )١
ح الصحا، الجوھري ،٣٨٥١/ ٥ : لسان العرب  ، ابن منظور  ، ١٢٦/ ٥: اللغة 

:٤/١٣٨٤  
 ٥٦٢/ ١: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ، ) محمد علي(التھانوي  )٢
 . ٢٣٩: لفاظ وداللتھا جرس األ ،ماھر مھدي ھالل  )٣
  . ١٧: د  /ط  ،موي ي  لشعر الحب العذري في العصر األالبناء الفن ،سناء حمید البیاتي  )٤



 ١٣

ویستجلب ،لھ نفس المتلقي  تھشّ  اصًّ ا خاا نغمیً ص یخلق جوًّ واحد بین الفینة والفینة في داخل النّ 

 یعتریھ من وما  ئل عن خلجات نفس المنشوھذا كلّھ غیر منفص ،اھتمامھ ویوجب إصغائھ 

؛ لذا صار من  )١())االّسیاق النّفسي والجمالي معً  ((فالتّكرار مطلب یستدعیھ  ،مشاعر وانفعاالت 

عن كلمة واحدة فال یعیدھا في نظمھ أو  حتى ال یكاد كالم الواحد منھم یغفل ((؛  )٢(سنن العرب 

  . )٣)) (ومتى اعتبرت كالمھم وجدتھ على ھذه الّصفة  ،نثره 

  
إرادة اإلبالغ  ((كرار في كالم العرب بـ ھذا اإلطالق للت) ھـ  ٣٩٥ت (ارس د ابن فوقد حدّ     

سماع وإثارة قرع األ ((فائدتھ ) ھـ  ٦٣٧ت ( وجعل ابن األثیر ، )٤)) (بحسب العنایة باألمر 

   . )٦(ي إلى إفادة القوة في إرادة المعنى ا یؤدّ ممّ  )٥)) (األذھان 

  
  ، وھو ما كان مستغنى عنھ ،مذموم : أحدھما  ((وقد میّز العلماء التّكرار وجعلوه على ضربین     

 اولغوً من القول  ألنّھ یكون حینئذ فضًال  ؛لم یستفیدوه بالكالم األول  ،غیر مستفاد بھ زیادة معنى 

  . )٧( ))والّضرب اآلخر ما كان بخالف ھذه الّصفة ... 

  ھذا ،ة واإلضافة ھو انحساره في مجرد إیقاع رتیب یخلو من القصدیّ  اأي إّن ما یجعلھ مذمومً     

  المبالغة فیھ  ئفقد عابوا على المنش ،ة ا من النّاحیة الّصوتیّ أمّ  ،اللة من حیث المعنى والدّ 

سم بھا المتكلم فالمھارة التي یجب أْن یتّ  ، االكالم یجعل النّطق بھ عسیرً ووضعھ في مواضع من 

لة المساواة والتّماثل الموقعي ادوال یقصد بالع ، )٨(ر في النّصھي التّوزیع العادل لما یكرّ 

  .ساقھ واتّ  تھ عن نغمیّ خرج النّص بل ھي الحالة التي ال تُ المفروض ؛ 

  
  ا یؤذن بصالحھممّ  ،ة الجرس ار ھو قدرتھ على زیادة النّغم وتقویّ البحث من التّكر والذي یھمّ     

  من اإلیقاع  افیضفي على كالمھ نوعً  ،م لتوصیل انفعاالتھ وعواطفھ وسیلة یتوّسلھا المتكلّ 

  اسة في العبارة یُعنى بھا أكثر من عنایتھھ نحو نقطة حسّ ب والفیض الموسیقي الموجّ المحبّ 

  وھو بھذا ذو  ،وسیطرتھا على تفكیره أو شعوره أو ال شعوره ،ھا بسواھا فیكشف عن اھتمامھ ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٧٦: قضایا الشعر المعاصر  ،نازك المالئكة )  ١
 .  ٣٤١: الصاحبي في فقھ اللغة  ، ابن فارس ،ینظر )٢
  . ٩٥: سر الفصاحة  ،) أبو محمد عبد هللا بن محمد(ابن سنان الخفاجي  )٣
 . ٣٤١: الصاحبي في فقھ اللغة  ، ابن فارس  )٤
 . ١٥/  ٣: دب الكاتب والشاعر أالمثل السائر في  ، ) ضیاء الدین نصر هللا(ثیرابن األ )٥
  ٣٦١/  ٢: في صناعة اإلنشا  ىعشصبح األ، )احمد بن علي بو العباسأ(القلقشندي،رینظ )٦
 . ٤٨ – ٤٧: بیان إعجاز القرآن  ،) محمد بن محمد(الخطابي  )٧
  . ٤٦: موسیقى الشعر  ،نیس أبراھیم إ ،ینظر )٨



 ١٤

صوتي  فھو تجانس  ،قانون التّوازن الّصوتي في الّسیاق (( تندرج تحت  )١(ة قیّمة داللة نفسیّ      

وانتھاًء   ،المفردوت من الصّ  ابدءً  ،ة إلى الوحدة المكررة مرّدد یخضع في تحدید كینونتھ التّرددیّ 

  . )٢)) (؛ لیستحیل الّصوت حینئٍذ إلى رمز داللي  اص مجتمعً بالنّ 

  
عرضھ بحسب موقعھ ویمكن  ،) علیھ الّسالم (وقد كان التّكرار سمة غالبة في أدعیة اإلمام      

  :فیكون على ثالثة أقسام  ،في الفقرة 

  . التّكرار االستھاللي : أوًال 

  . التّكرار الّضمني : ایً ثان

  . تكرار الفاصلة : اثالثً 

  
  :التّكرار االستھاللي : أوالً 

  أو بدایة كل  ،بیت في مجموعة أبیات متتالیة  وھو تكرار كلمة واحدة أو عبارة في أول كلّ     

ة ص بنیة قادرة على منح النّ یكشف عن فاعلیّ  ((كرار وھذا التّ  ،)٣(ة فقرة من فقرات قطعة نثریّ 

إذ كل تكرار من ھذا النّوع قادر على تجسید اإلحساس بالتّسلسل والتّتابع الّشكلي و یعین  ،متّسقة 

ع من شأنھ أن یجعل الّسامع أكثر تحفزاً لسماع النّص وھذا التّوقّ  ،ع لدى الّسامع في إثارة التّوقّ 

  ،ة ومشاعر نابض، ة أفكار ملحّ  عن كرارأّما في أدعیة اإلمام فقد أنبئ ھذا التّ ، )٤))(واالنتباه إلیھ

   . ر من ألفاظ وأسالیب وبحسب ما یتكرّ ، ومعتقدات راسخة 

  
  :وھما ) الم علیھ السّ (وقد شاع نوعان من التّكرار االستھاللي في أدعیة اإلمام 

  تكرار الّضمیر  -١

  ) الّشرط  ،االستفھام  ،النّداء ( تكرار األسالیب  -٢

  :)أنا ، أنت ( میر تكرار الضّ  -١

  ع یثیر التّوقّ  اشكلیً  افي بدایة الفقرات لیمنح النّص تتابعً ) أنا ( ما یأتي تكرار الّضمیر  اغالبً     

 ویعبر عن غنائیة متسارعة توّجھ إلى تمجید الّذات وإثبات وجودھا في ساحة  ،لدى المتلقي 

  حضور الّذات فقد مثل ،) الم علیھ السّ (في أدعیة اإلمام  اولكن الحال بدا معكوسً  ، العرض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٧٦: قضایا الشعر المعاصر  ،نازك المالئكة  ینظر، )١
 . ٥١: معجم المصطلحات العربیة في اللغة واألدب  ،كامل المھندس  ،مجدي وھبة  )٢
 . ٩١: الشعریة العربیة  ،بن الشیخ جمال الدین ا ،ینظر  )٣
  . ١٥) : سلوبیة أاسة در( التكرار في الشعر الجاھلي  ،موسى ربایعة  )٤



 ١٥

  فھو یحمل على الّدوام داللة االفتقار والحاجة واإلقرار بالنّعمة وتالّدھا مع  ، اسلبیً  احضورً 

  : )  المعلیھ السّ (قولھ مثال ذلك ، االحتیاج لھا وعدم االستغناء عن منعمھا 
ي أْكَرْمتَھُ ، وأنَا  (( ي َرفَْعتَھُ َوأنَا الُمَھاُن الذَّ غیُر الَّذي َربیَّتَھُ ، وأَنَا الَوِضیُع الذَّ   یَا َربَّ أَنَا الصَّ

  . )١)) (الذَّلِیُل الِّذي أَْعزْزتَھُ ، وأنَا السَّائُِل الَِّذي أَْعطَیتَھُ 

  لحاالت إلى قوة خارجة عنھا للنھوض بھا ؛ ألنّھا حتاجة في جمیع اكانت مُ ) أنا ( ـفھذه ال     

واإلكرام  ،وكانت ھذه القوة وعلى الّدوام مصدر الّرفع  ،ال حول لھا وال قوة  ،قاصرة في ذاتھا 

فلیس اإلحساس بالفقر إلى هللا ،وھذا یبین ما قصده البحث ھنا من الحضور السلبي  .واإلعزاز 

ولكن المعنى منحصٌر بالصفة فقط ؛ أي الفقر مقابل ،  بل ھو قمة اإلیجابیة، ھو أمر سلبي 

وھو معنى  ،) عدم الذل(الذل مقابل العز،)عدم الجھل(الجھل مقابل العلم ، ) عدم الفقر(الغنى

الصفات السلبیة التي تسمى صفات الجالل ھي جمیعھا (( فـ، عرف حتى في صفات هللا تعالى 

سلب : بل معناه  ؛ فإن سلب اإلمكان عنھ الزمھ، إلى سلب واحد ھو سلب اإلمكان عنھ ترجع 

وجود صفة مقابل أي ؛  )٢))(وما إلى ذلك ، الجسمیة والصورة والحركة والسكون والثقل والخفة

  .عدم وجودھا

  ) :الم علیھ السّ (وقد تحمل داللة االستكانة واالسترحام بعد االعتراف بالّذنب من ذلك قولھ      
نُوُب ُعْمَرهُ ، أَنَا الًِّذي بِِجْھلِِھ أَنَا یا َسیِّدي الَّ  ((   ِذي أَْوقََرِت الَخطَایَا ظَْھَرهُ أَنَا الِذي أَفَْنِت الذُّ

  ي أََمْرتَھُ بِالَُّدَعاِء ، فَقاَل لبِّیَك وَسْعَدیَك ، فََھل أْنَت یا َمْوالَي اَك ، أَنَا یا َسیِّدَي َعْبُدَك الَّذِ َعصَ 

   . )٣))(اِحٌم ِمْن َدعاَك رَ 
  ضاف إلىوقد تزید منھا وتؤكدھا قرائن أخرى تُ  ،وقد یؤخر الّضمیر ولكنھ یبقى على سلبیتھ      

من ذلك قولھ  ،وفي ھذه الحالة تأخذ تلك القرائن المؤِكدة  الموقع االستھاللي في الفقرة  الّسیاق 

  ) : علیھ الّسالم (
بُّ أَْنَت ، َوْبئَس الَمْربُوُب أَنَا ((   ، َونِْعَم الَمْولى أَْنَت ، وبِْئَس الَعْبُد أَنَا ، َونِْعَم المالُِك أْنتَ  نِْعَم الرَّ

  .  )٤))(َوبِْئَس الَمْملُوُك أَنَا 

یجده  اویمكن للبحث أن یسجل ھنا ملحظً  ،المكررة أكدت سلبیة ھذه الّذات ) بئس ( فلفظة      

ضور إیجابي للذات المقدسة في الفقرة وھو أّن الحضور الّسلبي لذات العبد كان یقابل بح ،مھماً 

  .تقدم الّضمیر أو تأخر بالّضمیر المنفصل أو المتصل وسواء  سواء ، مرةٍ  نفسھا في كلِّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٠٣: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
 ٣٠ :عقائد اإلمامیة ،ضا المظفر محمد ر )٢
 . ١١١: الجامعة الصحیفة العلویة  )٣
  .  ١٠١: نفسھ  )٤



 ١٦

  إقامة ھذه الثّنائیة ؛ للداللة على االحتیاج الذي ال ینفك عن اكان قاصدً ) علیھ الّسالم (وكأّن اإلمام 

  ربّھ ومنّھ وال أثر یبان إال بكرم فال وجود یذكر –سبحانھ  –العبد في وجوده واستمراره إلى هللا 

فھي قائمة على الكمال المطلق  ،وھي ثنائیة غیر متوازنة وغیر متعادلة البتة  ،ورعایتھ 

ب    .والنّقص المحض واالفتقار الّدائم من العبد  ،واالستغناء التّام من الرَّ

  
  تكرار األسالیب  -٢
  : أسلوب النّداء -أ

بل أّن األسالیب األخرى كانت  ،) المیھ السّ عل(في أدعیة اإلمام  اوھو األسلوب األكثر شیوعً      

 فالنّداء ھو الّركیزة األساسیة للدعاء ؛وال غرابة في ذلك  ،وتنساق بین یدیھ  ،تنضوي تحتھ 

  .بعامة

  ) ھمّ اللّ ( دت أوجھ النّداء للفظ الجاللة في األدعیة بین فقد تعدّ  ،ویبدأ البحث مع لفظ الجاللة      

  )  ھمّ اللّ ( فالنّداء بـ  ،سماء على صور مختلفة وقد جاء تكرار ھذه األ )یا هللا  ) (إلھي ( و 

   ،كان یكرر في بدایة كل فقرة في بعض األدعیة أو في بدایة الفقرات األولى للدعاء ) لھي إ( و

  قة وال یطول بھ العھد حتى یعود للظھور في بدایة فقرات متفرّ  ،ثم یغیب في  بعض الفقرات 

  :من دالالت ثالث   یخلو تكرار لفظ الجاللة بھذا الكمّ وال، من الّدعاء 

 اإذ یدق اللفظ بعدد ما یتكرر أبواب القلب موحیً  ((التّلذذ بذكر ھذا االسم واالستئناس بھ  -١

  . )١)) (باالھتمام الخاص بمدلولھ 

 قرار بالعبودیة b ــ سبحانھ ـــإظھار الّضعف واإل -٢

 .التّعظیم والثّناء التّمجید و عن طریقاستجالب الّرحمة  -٣

  وربّما یكون لحذف حرف ،وقد كان حذف أداة النّداء ھو األكثر مع لفظ الجاللة في األدعیة      

، فال  اا أو معنویً ان القرب حقیقیً م سواًء كمن الّداللة على قرب المنادى من المتكلّ  زٌ النّداء حیّ 

أراد  –وهللا أعلم  –) علیھ الّسالم(إلمام ا ویبدو أنّ  ، )٢(یحتاج مع ھذا القرب إلى واسطة لندائھ

   بحذف تلك الیاء التي قد تطول بسبب المد أو تقصر  النّطق مباشرة بلفظ الجاللة ؛ لیدخل إلى تلك 

 واالستكانة ؛ كونھ في كنف هللا ،فیكتسي من أنوارھا ما یشعر نفسھ بالطّمأنینة  ،سة الحضرة المقدّ 

أو یبدلھا بیاء المتكلم ویؤخرھا ،  وھو األكثر في دعائھ) الیاء ( تلك  یحذفف ،إلیھ  وإّن هللا ملتفتٌ 

   .) إلھي ( اللفظ إلى نھایة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٩٨: التكریر بین المثیر والتأثیر  ،عز الدین علي السید  )١
  . ٢٧٨/  ٤: معاني النحو  ،فاضل السامرائي  ،ینظر )٢



 ١٧

 ؛نزیھداء مع لفظ الجاللة ھي التّعظیم والتّ وقد رأى صاحب البرھان أن الحكمة من حذف یاء النّ    
 ،یزول معنى األمر ،من نداء الّرب ) الیاء ( وبحذف  ،ب معنى األمر داء یتشرّ ألّن النّ  ((

  )١( ))ویتمحض التّعظیم واإلجالل 

  
كل تكرار تتابعي في أغلب فقد جاء على ش) یا هللا ( داء أّما الّصورة التي تكرر فیھا النّ      

  :) علیھ الّسالم( ذلك قولھمن  األحیان ،

   )٢)) (اْحُجْب َعنَّي ُشُروَرُھْم ، وُشُروَر األَْعداِء ُكلِِّھْم ...... یَا هللا یَا هللا یَا هللا  (( 

  
   ) :علیھ الّسالم(قولھ  كما فيبالنّداء بالّصفة ) ا هللا ی( تبع لفظ وقد یُ  

ٍد ..... یَا هللاُ یَا هللاُ یَا هللاُ یَا َرْحمُن ، یا هللاُ یا َرحیُِم ، یَا هللاُ یا َملُِك  (( أْسأَلَُك أْن تَُصلَّي َعلَى ُمَحمَّ

ٍد َوتَُمنَّ َعلَيَّ بِِرَضاَك ، َوتَْعفَُو َعنِِّي بِحلِمكَ     )٣))( َوآِل ُمَحمَّ

  
قد خلى من اإلحساس بالقرب  ھاأّن النّداء مع إثباتداء ما قّدمناه في شأن حذف یاء النّ وال یعني      

(( )ھـ ٥٣٨ت (كما ذكر الّزمخشري ما یكون و بل ربّ  ،أو أنّھ خلى من التّعظیم والتّنزیھ 

بھ إلى رضوان هللا ومنازل قرّ وما ی ،الّزلفى  انّ ظلھا من م النفسھ واستبعادً  ]العبد [منھ  ااستقصارً 

علیھا بالتّفریط في جنب هللا مع فرط التّھالك على استجابة دعوتھ  النفسھ وإقرارً  ابین ھضمً المقرّ 

  . )٤( ))واألذن لندائھ وابتھالھ 

  
ما كان ص ومن الواضح أّن ھذا التّكرار الذي استھلت بھ الفقرات وبشكل تتابعي قد منح النّ      

وتآلف  ،وتكافل النّسق  ،یقاع اإل ة ال تتوافر لھ مع عدمھ من حسنائص صوتیّ خص((للقرآن من

   . )٥())خیةآة متجمل بعضھا ببعض في وحدة عضویّ ال

  ) :علیھ الّسالم(من ذلك قولھ  ،ا ما ھو خارٌج عنھ داللیً  في أدعیة اإلمام  وقد تكرر من النّداء
  ني نَْفِسي ، فَیَا َوْیَالهَ یا َوْیَاله ، ویَا َعْوَاله یَا َعْوَاله ،  ، فَبَِغیر َذلَِك َمنَّتْ َال : َوإْن قُْلَت  ((

  . )٦)) (َویَا ِشْقَوتَاه یَا ِشْقَوتَاه 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٥٦/  ٢: لبرھان في علوم القرآن ا ،) بدر الدین محمد بن عبد هللا(الزركشي  )١
 . ٣٣٥: الجامعة الصحیفة العلویة   )٢
 . ٢٨٥: نفسھ  )٣
 . ٢٢٤/  ١: الكشاف  ، الزمخشري )٤
 . ٤٤٤: سلوب القرآني المعاني الثواني في األ :فتحي أحمد عامر  )٥
  . ٧١: الجامعة الصحیفة العلویة  )٦



 ١٨

  ؛ ه داء الحقیقي إلى إرادة معاٍن أخرى غیرإّن مناداة غیر العاقل في ھذه الفقرة أخرجتھ عن النّ      

  .  )١)) (ة مكروه یدھم النّفس ھو التّفّجع لشدّ  ،أصل الّدعاء بالویل ونحوه  ((ـف

  
 ،قول یا حسرتاه ویا ویاله مضاف إلى المتكلم  ((إلى أنَّ  )ھـ  ٢٠٧ت ( وقد ذھب الفراء      

  )٢)) (الستغاثة یخرج على لفظ الّدعاء یحول العرب الیاء إلى األلف في كل كالم كان معناه ا

     
وحرف  ((: لمثل ھذا النّداء داللة التّمكن واللزوم ؛ إذ یقول ) ھـ  ٣١١ت (  وقد جعل الّزجاج     

فتأویل الحسرة ... یا حسرتاه ویا ویاله : إذا قال القائل  ،النّداء یدل على تمّكن القصة من صاحبھا 

ما  ،إذا قال قائل  ((: وقال في موضع ٍ آخر  ، )٣)) ( زمان غیر مفارقینوالویل قد حّال بھ وأنّھما ال

إنَّ العرب إذا اجتھدت في : فالجواب عن ذلك  وھي ال تعقل وال تجیب ؟ ،معنى دعاء الحسرة 

    . )٤))( اإلخبار عن عظیم تقع فیھ جعلتھ نداءً 

ن ولزوم اإلحساس بالحسرة والویل وال یبدو أّن ھناك تناقضاً بین ھذه المعاني إذ إن تمكّ      

   .عاءھو أمٌر عظیم یتطلب االستغاثة والتّضرع والدّ ) ال ( ـوالّشقاء نتیجة اإلبعاد الذي تجره ھذه ال

  
مدعو  (( )ھـ  ١٨٠ت (  فالمندوب عند سیبویھ ،) النّدبة ( ومن أسلوب النّداء ما یعرف بـ      

ألّن المنادى ھو المطلوب إقبالھ و المندوب  ((ذلك ؛ وقد رفض بعضھم  )٥))( ع علیھھ متفجّ ولكنّ 

لم وا زید وأنت تقصد النّداء : ولو قلت ، دبة خاصة إالّ في النّ ) وا ( دخل تولذلك لم  ،لیس كذلك 

  .أسلوب النداء  ضمنسار الّدرس النّحوي في دراستھ وعلى كل حال فقد  ، )٦))(یجز

  
  ) :علیھ الّسالم ( ن أسلوب النّدبة قولھ ا ماستھاللیً  اتكرارً  اا ورد مكررً وممّ 

  َد وا نَْفَساهُ ِمْن یَْوم ٍ یُْشتََغل فِیِھ َعن األُمَّھاِت واآلبَاِء ، وا نَْفَساهُ ِمْن أَْھِواِِل یَْومِ القِیاَمِة َوَشدائِ ((  

َھا ال یَْھَدأ َوَحِدیُدَھا ال یُْبلَى ،واحٌد لََكفَى ، وا نَْفَساهُ ِمْن نَاٍر حَ  ، وا نَْفَساهُ لَْو َكاَن َھْولٌ َشتَّى     رُّ

وا نَْفَساهُ ِمْن نَاٍر ُدخانَُھا ال یَنقَطُع ، َوَجْمُرَھا ال یُْطفَى ، وا نَْفَساهُ ِمْن نَاٍر تُحِرُق الُجلُوَد َوتُْنضَج 

  . )٧))(الُكلَى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٤٤/  ٥ :البحر المحیط  ، )بو حیان محمد بن یوسف أ(التوحیدي  )١
 . ٤١٢: معاني القرآن  ،) أبو زكریا یحیى بن زیاد(الفراء  )٢
 . ٣٥٨/  ٤: عرابھ إمعاني القرآن و ،) أبو إسحاق إبراھیم بن السري(الزجاج  )٣
 . ٢١٤/  ٢: نفسھ  )٤
 . ٢٢٠/  ٢: الكتاب  ،)ر عمر بن عثمان أبو بشی(سیبویھ  )٥
 . ٢٢١/  ٤: یضاح في شرح المفصل إلا ، )أبو عمرو عثمان بن عمر(ابن الحاجب )٦
 ٧٦: الجامعة الصحیفة العلویة  )٧



 ١٩

وقد خلت  ،أحدى وأربعین مرة في بدایة كل فقرة ) نفساه  وا( إظھار التّوجع  لقد كرر اإلمام      

بعض المعطیات  ة لھذه اللفظة یمكن الوقوف علىئیّ یجزتوبنظرة بعدھا من ذلك  ةالفقرات الخمس

  : المعطیات ھي وھذه ،التي أظھرت مدى الّضعف وخوار القوى التي كان علیھا الّداعي 

والمتوجع منھ ) زیداه  وا: ( المتفجع علیھ نحو  ((والمندوب ھو  ،إیرادھا بأسلوب النّدبة  -١

  . )١())) وا ظھراه ( نحو 

 (( )٢(ذات المخارج المتسعة وھي من األصوات، ت المّد غیر واحدحوت من أصوا -٢

النّطق  أطول من الحروف األخرى أثناء ابأنھا تأخذ زمنً  ]األصوات[ز ھذه الحروفوتتمیّ 

وھذا األمر یمنحھا القدرة الفائقة على  ....امحددً  ازمنیً  فھي ال تأخذ طوًال  مع ذلك ،بھا  

من  اة متنوعة تخلق نوعً وتأثیرات نفسیّ  االمتلقي لحونً بحیث تمنح  ،ن الموسیقي التّلوّ 

  . )٣))(ة االنسجام بین الموسیقى والحالة النّفسیّ 

وھما صوتان یشتركان بصفات  ،) الّسین ( و ) الفاء ( صوتي  اللغوي جذرھا  ل فيمثّ ت -٣

  قوة ات تحمل داللة الّضعف دون الوھي صف ،)٤(الھمس والتّرقیق والّرخاوة : أھمھا ، ةعدّ 

  ،ة ھشّ  ،)٦(والھاء مھتوتة  ، )٥()كت ھاء السّ ( أو ما یسمى بـ ) الھاء ( تنتھي بصوت  -٤

ولوال وجود الحفیف عند نطقھا (( ، )٨(یرافق نطقھا اندفاع كمیة كبیرة من الھواء ،)٧(نة لیّ 

 ھولحملھا ھذه الّصفة یُستعان بھا إلظھار ما تكنّ ؛  )٩))(لما سمع غیر صوت الّزفیر العادي

   .النّفس من األلم والحسرة 

بل أّن  ؛حسر عف والتّ حو فقد أجلى صورة نطقت بأشد حاالت الضّ النّ أّما تكرارھا على ھذا      

 وإنْ ) أھوال یوم القیامة ( واحد أكید على مخوٍف وباألسلوب نفسھ والتّ  تتابع ھذه اللفظة بھذا الكمّ 

ة وأبرم حتمیّ  ،ول إلیھ العبد ؤصیر الذي یث الما آلمأساویً  ااعً رضت بصوٍر شتى خلق انطبعُ 

الذي وسعت رحمتھ ـ سبحانھ  ـإالّ أّن االستسالم ال یُقصي األمل مادام األمر بید هللا  ،االستسالم 

فس یبدأ االنفراج في ذلك الجو الذي خلقھ ماوات واألرض ومع حضور األمل في ساحة النّ السّ 

  یسھم  في أي النص كرار االستھالليلتّ ا الشك فیھ أّن اوممّ ((،ھاتابعي لندبالتّ االستھاللي كرار التّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٥٨/  ٤: شرح ابن عقیل  ،) بھاء الدین عبد هللا بن عقیل(ابن عقیل  )١
 ٤/١٧٦: الكتاب ، سیبویھ،رینظ )٢
 . ١٣٤ :بین القدیم والجدید  ،عبد الرحمن محمد  براھیمإ )٣
 . ٦٧:  صوات اللغویة علم األ ،مناف مھدي الموسوي ینظر  )٤
 . ٢٦١/  ٤: شرح ابن عقیل  ، ابن عقیلینظر  )٥
 . ٥٧/  ١: العین  ، )الخلیل بن احمد(الفراھیدي ینظر  )٦
 . ٤٥٩٩/  ٦: لسان العرب  ،ابن منظور ،ینظر )٧
 ٧٦: وات اللغویة األص،إبراھیم أنیس ، ینظر )٨
 . ٨٨: صوات اللغویة م األعل ،مناف مھدي الموسوي  )٩



 ٢٠

وتمكین الحركات اإلیقاعیة من الوصول  ،الخطابیة  برةه من دفق غنائي في تقویة النّ یوفرفیما 

بعد أْن ندب  )الم علیھ السّ (فیقول اإلمام  ، )١( ))إلى مراحل االنفراج بعد لحظات التّوتر القصوى 

 :علیھا بإحدى وأربعین فقرة  عنفسھ وتفجّ 
یا َربِّ َوما تَْصنَُع بَِعَذابِي َوَرْحَمتَُك َوِسَعْت ُكلَّ َشيٍء، َوأنَا َشيٌء فَلتََسْعني َرْحَمتَُك ، یا َربِّ َوما  (( 

  )٢))( .... َعلَیَك أَْن تُْعِطیَني ما َسألتَُك ؛ وأَْنَت لُِكلِّ َخیرٍ 

  
  :االستفھام  -ب

  طلب حصول (( : وبتعبیر البالغیین ھو،  )٣))(أسلوب لغوي أساسھ طلب الفھم  (( :االستفھام      

وقد یخرج  ،عریفات في االستفھام الحقیقي وتنحصر ھذه التّ  ، )٤())يء في الذھنصورة الشّ 

  ا یعلمھسؤال المتكلم عمّ  ((وھو ) تجاھل العارف ( االستفھام إلى معاٍن مجازیة أو ما یسمى بـ 

لة في الحبّ ل على شدّ لیدّ ؛  مّ الذّ  لیخرج كالمھ مخرج المدح أو؛ منھ  حقیقة تجاھًال    أو القصد ة التَدَّ

  یاقأو أغراض أخرى تحّددھا القرائن المقالیة في السّ  )٥))(قریروبیخ أو التّ عجب أو التّ أو التّ 

  .أو المقامیة من خارجھ 

 في قولھ) في النّ ( الم ة اإلمام علیھ السّ الالت التي خرج إلیھا أسلوب االستفھام في أدعیومن الدّ     

  ) :المعلیھ السّ ( 
أَْم َھل قََدٌم ، أْم َھل َمْعبَوٌد ِسواَك فَیُْدعى ، أَْم َھل ربٌّ ِسواَك فَیُْخَشى ، فََھل ُمَؤمَّل َغیُرَك فُْیرَجى  ((

  . )٦))(ِعْنَد الشَّدائِِد إالَّ َوِھَي إِلیَك تَْسعى 

  
ن من رجاء عجب المبطّ في التّ و قد شاب ھذا النّ ،ؤمل غیرك وال ربٌّ سواك م، أي لیس ھناك      

  في بأسلوب د النّ ووور، دائد عي إلى غیره في الشّ والسّ ، والخوف والخشیة من غیره ، غیر هللا 

  بل ؛ا محضً  الیس نفیً ) ھل ( بـ  ،نَّ النفي إ((عجب ھذه إذ االستفھام أمكنھ من استبطان داللة التّ 

 في تعجب أو استنكار أو غیر ذلك منوقد یكون مع النّ ، في فھام أشرب معنى النّ ھو است

  .  )٧))(المعاني

  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٠: ظواھر أسلوبیة في شعر بدوي الجبل  ،عصام شرتح  )١
 . ٧٧: الجامعة ة العلویة الصحیف )٢
 . ٢٦٤: في النحو العربي  ،مھدي المخزومي  )٣
 . ١٦٠: البالغة االصطالحیة  ،عبده عبد العزیز قلقیلة  )٤
 . ١٣٥: بیر حتحریر الت ، )زكي الدین عبد العظیم(صبع المصريبي اإلأابن  )٥
 . ٨٣: الجامعة الصحیفة العلویة  )٦
   ٢٠٩/  ٤: معاني النحو ، فاضل السامرائي  )٧



 ٢١

  :  )الم علیھ السّ (  كرار االستھاللي بأسلوب االستفھام قولھومن أمثلة التّ      
َوَمْن أَْبَعُد ِمنِّي فِي ،ِمْنَك  ھَعْن َحظِّ َوَمْن أَْغفَُل ِمنِّي ، َسیِّدي بُِرْشِدَك  فََمن أَْجَھُل ِمْني یا ((

َوَمْن أبَْعَد ، ِرْزقِك فِیما نََھیَتنِي َعْنھ ِمْن َمْعِصیتََك  اْستِْصالِح نَْفِسِھ ِحیث أَْنفْقُت َما أْجَریَت َعلَيَّ ِمنْ 

ُغْوراً فِي الباِطِل وأََشدُّ إِْقداماً َعلَى السُّوِء ِمنِّي ِحیَن أَقُِف بَیَن َدْعَوتَِك َوَدْعَوِة الشَّیطاِن فَأتَّبَع 

َّ ِحینئٍَذ ُموقٌِن أنَّ ُمْنتَھى ، ِمْن ِحْفِظي لَھُ َدْعَوتَھُ َعلَى َغیِر َعمًى َعِن الَمْعِرفَة ِ بِِھ وال نِْسیان ٍ َوأنا

  . )١))(َدْعَوتَِك الَجنَّةُ َوُمنَْتَھى َدْعَوتِِھ النَّاُر 

  
  ، ھشةوقد خرج االستفھام ھنا للتعجب والدّ  )٢(ن یعقلاسم استفھام یستعمل للسؤال عمّ ) من (      

فھو ، ب من شيء فمن تعجّ ، ب مستمر عجّ تفھام مع التّ االس ألنّ  ((؛ ة بالكلیّ  وال یعني ذلك الخروج 

  .  )٣))(بلسان الحال سائٌل عن سببھ

  
بل  ؛ال ألجل تعینھ  اعدً األكثر بُ عن الجاھل والغافل و) من ( یسأل بـ ) المعلیھ السّ (فاإلمام      

   جھلبأمر یُ  عورفس عند الشّ ب انفعال یحدث في النّ عجّ فالتّ  ((، بھ من جھلھ وبعده وغفلتھ لتعجّ 

، اللحظة  ة التي یعیشھا المتسائل في تلكسیّ فراعات النّ وزخم األسئلة ھذا یُنبئ بالصّ ،  )٤))( سببھ

أي أّن عناصر الغیاب من نواقص وإجابات تثیر الجدل والقلق بما یوحي بضغوطات وانفعاالت 

  .عاء الدّ ر االستفھام في فقرات متتالیة من انعكست بتكرار تصدّ ، ة متراكمة نفسیّ 

  
  ؛الالت وھفت بریقھا اعت تلك الدّ عجب بأسالیبھ المتعارف علیھا ؛ لضّ ھذا التّ  إیرادولو كان      

  ناوب في األسالیب یعطي دالالت أبلغ في المعاني من استخدام األسلوب في بابھ التّ  ((ألن  

  . )٥))( صلي األ 

  
 إشراك ((اللة وھو ریقة وجھ آخر من الدّ ب بھذه الطّ عجّ في أو التّ النّ  سوقكما یستشف من      

من المتكلم  اب في األمر لیقرر ویجیب بنفسھ في حین لو ذكره بصورة الخبر لكان إخبارً المخاطَ 

   )٧))(ب ھو الذي یصدر الحكم عرضھا بصورة االستفھام  معناه أّن المخاطَ  ((أي أّن  ؛ )٦))(نفسھ 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١١: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
 . ٢٩٩/  ٤: معاني النحو ، ضل السامرائي اف، ینظر )٢
 . ٣٠٦/  ٢: ح التلخیص وشر، )سعد الدین (التفتزاني  )٣
 . ١٦/  ٣: موني حاشیة الصبّان على شرح االش، ) أبو العرفان محمد بن علي( الصبّان  )٤
 . ١٥٠: یضاح في علوم البالغة اإل، ) جالل الدین محمد بن عبد الرحمن(القزویني   )٥
 . ٢٩٠/  ٤: معاني النحو ، فاضل السامرائي  )٦
  ٢١٠/ ٤: نفسھ  )٧



 ٢٢

سول من أّن الغرض من األدعیة الواردة عن الرّ مھید تّ لى ما قرره البحث في الإجوع وبالرّ      

قرب إلى هللا ھو تعلیم العامة كیفیة التّ ) الم علیھم السّ ( وأھل البیت ) سلم لھ وآصلى هللا علیھ و(

بھذه ) الم علیھم السّ (عن تعبّدھم  فضًال  ،ین اإلسالمي بطریقة مختلفة وإرساء قواعد الدّ ، زلفى 

 امطالبً ) العبد ( ب فیصیر المخاطَ ، صوص ب في ھذه النّ اطَ تنشطر شخصیة  المخَ  ، األدعیة

ھذا بالنسبة إلى ، ھ باختیار وقناعة ا یفتح لھ طریق العودة إلى ربِّ ممّ ، على ھذه األسئلة  باإلجابة

  ر الكالم ــ وھو شأنھ ــ ؟ ة وتصدّ غیر مرّ  افكیف إذا جاء مكررً  ااالستفھام مفردً 

  
  امع ص وكذلك إشراك السّ فتكرار االستفھام ھنا أسھم في إثراء الجانب الموسیقي في النّ  إذاً      

ً انبعاث ((كرار ب ؛ كون التّ ص موقف المتسائل المتعجّ في الوقوف مع منشىء النّ   ً وجدانی ا یفیض  ا

  .  )١))(ك لھا قلبھ امع حرارةً یتحرّ على السّ 

  
  :رط أسلوب الشّ / ج 

  ،  رطھو تكرار أسلوب الشّ ) الم علیھ السّ (كرار االستھاللي الذي ورد في أدعیة اإلمام ومن التّ     

  رط یتوقف علیھوقیل الشّ ، اني  تعلق شيء بشيء بحیث إذا وجد األول وجد الثّ  ((ھو  رطوالشّ 

  رط ما یتوقفوقیل الشّ ، في وجوده  اوال یكون مؤثرً ، عن ماھیّتھ  ایكون خارجً  وجود شيءٍ 

  . )٢))(ثبوت الحكم علیھ 

  
جملة الجزاء أو : واألخرى  ، رطجملة فعل الشّ : ین أحدھما أرط من جزوتتألف جملة الشّ      

تامتان من حیث  غم من أّن جملة الفعل وجملة الجواب ھما جملتانالرّ على و، رط جواب الشّ 

فال یمكن ، تعلقھما ببعضھما ألداء المعنى أوجب  رطدخولھما في دائرة الشّ أّن  إّال ، المبنى 

وأصبحت الجملة  الكالم قد تمّ ((وحینھا یكون ،  این معً أ بالجزّال إوصول إلى مقصد المتكلم ال

  )٤())االعتراف بأمر قد استقر في ثبوتھ ونفیھ((قریر معناه والتّ  ، )٣))(تقریریة 

  
  :إذ یقول ) الم علیھ السّ (  اللة في دعاء اإلمامونجد ھذه الدّ 

  . )٥))(ئَةٌ َق لَنَا َسیِّ فَْضلََك لَْم تَبْ  َوإِْن أَنَلتَنَا، إِلِھي إْن َعاَمْلتَنَا بَِعْدلَِك لَْم تَْبَق لَنَا َحَسنَةٌ  (( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٨٩: التكریر بین المثیر والتأثیر ، عز الدین علي السید  )١
 . ١٦٦: التعریفات ، ) دعلي بن محم(الجرجاني الشریف  )٢
 . ٥٠٢: علم اللغة العام ، كمال بشر  )٣
 . ١٨/  ١: مغني اللبیب ، ) جمال الدین بن ھشام(ابن ھشام  )٤
  . ٧٩: الجامعة الصحیفة العلویة   )٥



 ٢٣

نوب لتأخذ معنى اإلقرار بعدل هللا وكثرة الذّ ) المعلیھ السّ ( رطیة ھنا طّوعھا اإلمامفالجملة الشّ      

وإقرار بجملة ردیفة لألولى بفضل هللا الواسع الذي ، جاة إلنسان حسنة یستحق بھا النّ التي ال تدع ل

  .ئة لھُ یئات وكأن العبد ال سیّ یتجاوز بھ عن السّ 

  
من ذلك إضافة أداة ، رط زیادة في المعنى وقد یكون إلضافة بعض األدوات في جملة الشّ      

  : باح ء الصّ في دعا) المعلیھ السّ (  في قولھ) لم ( الجزم 
ْحَمةُ ِمْنَك بُِحْسِن التَّوفِیق ِ (( الُِك بي إلَیَك في واِضح ِ الطَّ ، إلھيِ إِْن لَْم تَْبتَِدْئني الرَّ ، ِریق ِفََمن السَّ

نِي َوإِْن َخَذلَ ، فَمِن الُمقیُل َعثََراتي ِمْن َكبََواتِ الَھَوى ، وان أْسلََمتَْني أَنَاتَُك لِقائِد األََملِ والُمنَى 

  .  )١))(نَْصرَك َعْند َمحاَربَِة النَّْفِس والَشیَّطاِن فَقَْد َوَكلَنِي ِخْذالنَُك إِلى َحیُث النََّصِب والِحْرمانِ 

  
  قریر المشار إلیھارط في بدایة الفقرة زیادة على داللة التّ جملة الشّ  في) لم (  دخاللقد كان إل     

  والذي) رطیة الجملة الشّ + لم ( مرّدهُ ذلك االجتماع  ؛ ألنھا أعطت للتعبیر سعةً وشموًال  اسابقً 
  .  )٢))(في الحاضر والمستقبل  ایفید زیادة المساحة الّزمانیة للشرط أي تجعلھُ ساریً  ((

یعیشھا العبد في  لحظةٍ  في كلّ  ھو ممتدّ  بل، حمة ال ینحصر في الوقت الحاضرفاالبتداء بالرّ      

رط واالستفھام وتكرارھما الجتماع صیغتي الشّ  كر إنَّ من الجدیر بالذّ و،  اھذه الحیاة وبعدھا أیضً 

یغتان في فتح إذ تسھم ھاتان الصّ  ((في شد القارئ  اً كبیر اً ثرأ في أي نص بشكل تناوبي استھاللي

بطاقة  وتشحن المنشئ... ص اللي وشحنھ بقوة إیحائیة تستدرج القارئ إلى إكمال النّ المجال الدّ 

  . )٣))(سة الحوار والجدل والمسائلة فاعلة في ممار

   
  مني كرار الضّ التّ : ثانیاً 

  :وت تكرار الصّ  - ١
  لى التي تتسرب إ )٥(وھو ذّرات اللغة ،  )٤))(یار المسموع أصغر األجزاء في التّ  ((ھو : وت الصّ 

  خاوةفتثیر الفكر والخیال وتعمل صفاتھا من اللین والقوة والرّ ، أثیر ومواطن التّ  مراكز الحسّ 

  وتكرار أي، فات فس فتثیر فیھا االنفعاالت واالستجابات بحسب تلك الصّ عملھا الخفي في النّ 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٩١: الجامعة  الصحیفة العلویة )١
  . ٢٣١: د /ط، جاز المرسل في القرآن الكریم نحویة للمالتكوینات ال، فالح حسن گاطع  )٢
 . ١١: سلوبیة في شعر بدوي الجبل أظواھر ، عصام شرتح  )٣
 . ١٣٨: في علم اللغة العام ، عبد الصبور شاھین .د )٤
 .  ٢٠٠: أصوات وإشارات ، كوندرا توف ، ینظر )٥



 ٢٤

  نین ویقوى باعثلرّ ز افیتمیّ ، قرات على وتر واحد ل تتابع النّ صوت من ھذه األصوات یمثّ 

 .  )٢))(غمیة الجلیلة التي تزید من ربط األداء بالمضمون فیكون لھ قیمتھ النّ  (( )١(اإلیقاظ

  
  : نحوین  وت في األدعیة على وقد جاء تكرار الصّ 

  .وت على مستوى المفردة تكرار الصّ : أوالً 

 .وت على مستوى الفقرةتكرار الصّ : ثانیا 

  
  :لى مستوى المفردة وت عتكرار الصّ : أوالً 

  ) :المعلیھ السّ (ومنھ قول اإلمام 
  ِز َعْن إْدراِك َوْصفَِك فَِھيَ بطُُرِق البَْحِث َعْن نَْعمتََك بََھَرْتھا َحیَرةُ الَعجْ )  وبُ لُ القُ ( فَإَِذا َولََجْت  ((

ُد فِي التَْقِصیِر َعْن ُمجاَوَزة ِما َحدَّْدَت لََھا    .  )٣))(تَتََردَّ

  
 وقد) ال الدّ ( وكذلك ) تتردد ( في الفعل  اتجاوریً  اتكرر تكرارً ) اء التّ ( ظ أّن صوت نلح     

وھذا یعني أّن ،  )٤(ةدّ والعدید من صفاتھما وأھمھا ھنا الشّ ، وتان في مخرجھما اشترك ھذان الصّ 

عن معرفة  وران في ساحة القصوردّ د والردّ أربعة أصوات شدیدة نطقت بشدة التّ  الكلمة حوت

وتین اء الذي توسط ھذین الصّ وقد تضامن صوت الرّ ،  -تبارك وتعالى  -إدراك صفات الحق و

وعدم الولوج ، والحیرة دائمة ، د مستمر ردّ فالتّ ،  )٥(كراراللة لما یحملھ من صفة التّ مع ھذه الدّ 

   . بنتیجة أمٌر محسوم

  
  اثنان منھا، ) حّددت ( لفعل ثالث مرات في ا) ال الدّ ( من ھذه اللفظة تتكرر  وعلى مقربةٍ     

یضاف ، جاوز والیأس من القدرة على التّ قیید ا أوحى بالتّ ممّ ) ْد + َد + ْد ( كون التزمت حالة السّ 

  .من األمر وھي أثبت صیغ األفعال لداللتھا على الفراغ، إلى ذلك مجيء الفعل بصیغة الماضي 

  :غیر یفي الصّ في دعاء السّ  )الم علیھ السّ ( وقال
تِكَ (( تَِك َوَطْمطاِم َیمِّ َوْحدانِیَّ ِة َبْحِر أََحِدیَّ   .)٦))(َربِّ أَْدِخْلنِي فِي لُجَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩١: لبیان القرآني الصوتي في ا ،محمد حسن شرار ، ینظر )١
 . ٦٥/  ١: الشعر الجاھلي منھج في دراستھ وتقویمھ ، محمد النویھي  )٢
  . ٣٧: الجامعة الصحیفة العلویة  )٣
 .٤/٤٣٤:  الكتاب  ، سیبویھ ، نظری )٤
 ١/١٩٦:   )أبو العباس محمد بن یزید(ینظر المبرد )٥
  . ٨١: الجامعة الصحیفة العلویة  )٦



 ٢٥

((م من والطّ      
وكل ما كثر وعال حتى غلب فقد ، عال وغمر:  اوطمومً  اماء یطّم طمً طمّ ال 

ي البحر طمًّ  (() البحر ( م وجاء في معنى الطّ ،  )١))(طمّ    . )٢))(ألنھّ طم َّ على ما فیھ  اوإّنما سمِّ

  .)٣())وسط البحر  ((ضعیف فھي ا طمطام بالتّ أمّ 

  
 )المعلیھ السّ ( فاإلمام، غایة داللیة  ھناوت صّ لتكرار ال إنّ  والذي یبدو من المعاني المذكورة     

ر في وھو اللحاظ األولى للمتدبّ ،  اإلى العمق أیضً  اوإنّما كان ناظرً ، لم یُرد البحر بسعتھ فقط 

  ). طمطام( و) ة جّ لُ ( عة فقط الستغنى عن ولو أراد السّ ، عظمة ربّھ 

كرار اتج عن التّ وتي النّ ناسق الصّ فالتّ ، ار كرمن أھمیة التّ  وھذا یعید البحث إلى ما قرره بدأً      

أدى إلى تعزیز اإلیقاع ،  )٥(فوي المغلق الشّ ) المیم ( و  )٤(دید الشّ ) اء الطّ ( عاقبي لصوتي التّ 

  .المعنى بشكل دقیق  ا تكفّل بھ من إیصال عمّ فضًال ، فیھ  اخلي للفظ وإعالء الجانب الموسیقيالدّ 

  
  : ستوى الفقرةوت على متكرار الصّ : ثانیاً 

  ) :المعلیھ السّ (ومثال ذلك قولھ ،  اوھو كثیر جدً       
ْم نِْعَمتَك َعلَيَّ ، لَما َعطَفَا َعلَيَّ ، َولَوال َرْأفَتَُك ، یا َرُؤوُف أَْنَت أَْرأَُف بِي ِمْن أبِي َوأُمِّي  ((   ، فَتَمِّ

  . )٦))(أْعلَُم َوِمْن َحْیُث ال أَْعلَُم  ِمْن َحْیثُ ، ألطُْف لِي بِلُْطفِك الَخفِيِّ ، ،  یا لَطیُف 

   
صوت شفوي أسناني مھموس ) الفاء ( و ، في ھذه الفقرة تسع مرات ) الفاء ( تكرر صوت      

شدد إلى جانب حادت بھ عن التّ  فات مجتمعةً وھذه الصّ  ، )٧(فشيوفیھ نوع من التّ ، رخو منفتح 

والمداراة التي  من الحنوِّ ) اللطیف(و) الّرؤوف (  ما تحملھ صفتي ت علىودلّ ، الیسر واللیونة 

ر الذّ  ت عبر عوالم مختلفة ومتعاقبة منمتدّ فھي رأفة ا، بل أنھا سابقة لھما  غلبت مداراة األبوین

األبوین إالّ  وما عطف، ولم تنحصر بعالم الوجود كما ھو حنان األبوین  ،بعده إلى الوجود إلى ما 

كیف ال وھو مصدرھا الباعث ، ام عطف هللا ورحمتھ ذكر أموال تُ رى رة تكاد ال تُ صورة مصغّ 

  ؟) المعلیھ السّ (على ذلك اإلمام كما نّص ، لھا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٧٠٦/ ٤: لسان العرب ، رابن منظو )١
 . ٢٧٠٦/  ٤: نفسھ  )٢
 .  ٢٧٠٧/  ٤: نفسھ  )٣
  ٤٨/ ١:عراب  سر صناعة اإل، )أبو الفتح(بن جني ا،ینظر  )٤
 ١٨٨:  علم اللغة العام ، كمال بشر ، ینظر )٥
 . ٣٩: الجامعة الصحیفة العلویة  )٦
  ٣: الفاء في النحو العربي ، حي جاشرف الدین الر، ینظر )٧



 ٢٦

  :) الم علیھ السّ ( كرار قولھ ذا التّ وصورة أخرى لھ     
تَك َوَجَاللَِك لَقَْد أَحبَْبتَُك َمَحبَّة اْستَقََرْت َحَالوتَُھا فِي قَْلبِي َوَما تَْنَعقُِد َضَمائِ  (( ُر ُموِحِدیَك إِلِھي َوِعزَّ

  .  )١))(ُمِحبِّیَك  ُغضُ َعلَى أنك تَبْ 

  
ھذا  ومخرج ،) ٢(االستمراریةخوة ات الرّ وھو من األصو، خمس مرات  )الحاء(تكرر صوت      

  . )٣))(شبھ العین فیھ أل ةبحّ  ولوال، بعد العین ، أقصى الحلق  ((وت ھو الصّ 

ھي أصلح األصوات للتعبیر  )بقالطّ ،  الحلق ،الحنجرة (المخارج المتأخرةویبدو أّن أصوات      

 ، عشق، حب ، ھوى ، ھیام : (مثل الة على ذلكالدّ  فنراھا تتصدر الكثیر من الكلمات عن المشاعر

واستقرار تلك ، ھذه األصوات واستمرارھا  وائم بین بعد مخارجا یوحي بالتّ ؛ ممّ ) ة ُخلّ ،  غرام

 ، )٤(رقیقمن صفة الھمس والتّ ) الحاء (  صوت حملھی افضالً عمّ ، المشاعر اإلنسانیة داخل النّفس 

علیھ (اإلمام  التي أرادنھض بوصف المشاعر  فتوافر لھذا الصوت بعٌد واستمراٌر وھمٌس وترقیقٌ 

الشدیدة  )الباء(ة على محبوب واحد بواسطة ھذه المشاعر تغلق وبشدّ  ولكنّ ، التعبیر عنھا )السالم

فھي  ة ھذه المحبّة تنكیرھاوقد أسھم في بیان شدّ ، ) محبّتك ) ( ةً محبّ ( و ) أحببتك (  المكررة في

  .مذھب  ھن في شّدتھا كلّ ھا ونوعھا لیذھب الذّ محبّةٌ ُسكت عن وصفھا وبیان كمّ 

  
  تكرار اللفظ  -٢

  اً وة أدائیة عالیة صوتیّ ص بفاعلیّ النّ  یمدّ  ((والذي ، مني كرار الضّ وھو المظھر اآلخر من التّ      

ومعاٍن  عبیر عن أغراضا یتیح لھا التّ ممّ ، داللیاً بوصفھ ترجیعاً لصوت الكلمة وترجیعاً لمعناھا 

  .  )٥)) (للمتلقيیاق وینقل فكرتھ ن السّ ص الذي ترد فیھ ُمحدثة وقعاً وتأثیراً یلوّ ي النّ عدیدة ف

  ) :الم علیھ السّ ( من ذلك قول اإلمام      
ضً  االَّلُھمَّ أتَیِتَُك َزائِرً  ((   ِف َمنْ تُْغنِیِني بِِھ َعْن َمْعَروُ  اتِنِي ِمْن َمْعُروفَِك َمْعُروفً فَآ، لَِمْعُروفَِك  اُمتََعرِّ

  . )٦())بِالَمْعُروِف  ایا َمْعُروفً ، ِسواَك 

  ائل بأن المسؤول ھو مصدریقین تام انعقد علیھ ضمیر السّ ب عاء كرار في ھذا الدّ أوحى التّ     

  مولنكیر من الشّ لما یحملھ التّ ؛ نكیر في طلبھ لھ لذا اختار التّ  المعروف بكل معانیھ وأنواعھ ؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩٢:الجامعة الصحیفة العلویة  )١
 ٤٦ : علم األصوات اللغویة  ، مناف مھدي الموسوي  )٢
 ١/٥٢:  العین  ، الفراھیدي )٣
 ٤٩ـــ  ٤٧ : غویة صوات اللعلم األ، مناف مھدي الموسوي ینظر  )٤
 .  ٢٠:  م/ ر، شارات اإللھیة اإل، ستار  نسرین )٥
  . ٣٢٦: الجامعة الصحیفة العلویة  )٦



 ٢٧

  غمة وتساوق اإلیقاع فضالً وقد أدى تكرار ھذه اللفظة ست مرات إلى  ترجیع النّ ، عة والسّ 

  .  )١(وران حولھاا یؤدیھ ذلك من اإلیفاء بجوانب المعنى بالدّ عمّ 

  تكرار الجملة
أو العبارات إلى  وتي لتكرار بعض الجملاللي أدعى من الجانب الصّ وقد یكون الجانب الدّ      

  من ذلك قولھ،  اللة ویوضح المضمونكرار یفي بالدّ فوحده التّ ، الذي ال یمكن االستغناء عنھ  الحدّ 

  : )الم علیھ السّ (
ْنیا ِمْن َحرٍث َونَسلٍ  ((   ،  اَوَرَكْنُت إِلیھا طَائِعً  فَأَجْبتَُھا َسریًعا، یَن َوبَنِ  َوقَْد َدَعْتنِي َدَواِعي الدُّ

ْھد  َواالْجتَِھاِد فََكبُوُت َعْنھا    َولَْم أَُساِرع إلیَھا ُمَساَرَعتي إلى ، َوَدَعْتنِي َدَواِعي اآلِخرِة ِمْن الزُّ

  .  )٢())والََھشیِمِ البَائِد ، الُحطامِ الَھاِمِد 

ال من أجل ، كرار وكان ال بد من ھذا التّ ، ص في النّ  )دواعي دعتني ( تكررت جملة لقد      

عوة األولى كان ھالك في تلبیة الدّ ذلك أن التّ ، وإنّما من أجل اإلطاحة بالمعنى ، الموسیقى واإلیقاع 

ذكر األولى ؛ ألّن الصورة یمكن و الحال ھذه االكتفاء ب وال، انیة عوة الثّ سبباً في عدم تلبیة الدّ 

وظیفة تتعلق بسیاقات  ((یؤدي كرار في مثل ھذه النصوصفالتّ ، ضحة األبعاد صة غیر متّ تبقى ناق

د من مقتضى الحال ومضمون الحدث الذي یعمد إلى استعادة تراكیب تتحدّ ..... ماضویة ومستقبلة 

 وال سیما في المواقف التي تكون عرضةَ ، ما حولھا  ل بؤرة ارتكاز تشدّ وألفاظ معینة تمثّ 

غایتھ  الھا ویقف على المعنى المقصود محققً  اكرار لیضع حدً وجداالت عدیدة فیأتي التّ  لمناقشات

قت ھاتان وقد سی،  ة لھلآلخر أو نتیجة حتمیّ  ایكون أحدھما امتدادً  )٣())بین حدثین اجامعً 

عي والعمل قصیر في السّ اه من إیمائاٍت مختصرة  في باب االعتذار عن التّ ورتان و ما تضمّ الصّ 

  .خرة لآل

  
 ً   تكرار الفاصلة  -ثالثا

  جع ھو الغالب في فقرات اختار البحث لفظة الفاصلة لشمولھا اللفظ المفرد وغیره ؛ وألّن السّ      

  . الفاصلة المتعارف علیھ عاء ؛ وھذا ما یقّرب نھایات الفقرات  إلى مفھومالدّ 

  في ذھن امتمّكنً  اعلھ قارًّ وج )٤(إرساء المعنى  ى الفاصلة في كثیر من األحیان مھمةیوكل إل

  .                               وقد تضطلع الفاصلة بأدوار أخرى غیر إتمام المعنى كالوصف والتأكید ، المتلقي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٣٣٤: م / ر، ثر الصوفي دراسة فنیة النّ ، فائز طھ عمر ، ینظر )١
 . ٤١: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 . ٣١٩: د / ط ، ودالالتھ اإلطناب في القرآن الكریم ، فیصل اسكندر وفاء  )٣
 . ٨٩:عجاز القرآن كت في إالنّ ، )  أبو الحسن علي بن عیسى( مانيالرّ  )٤



 ٢٨

ا أو موزعً ، في فقرة واحدة  اتتابعیً ) المعلیھ السّ (اء تكرار الفاصلة في أدعیة اإلمام وقد ج     

تكرار ( تابعي كرار التّ على التّ )ھـ ٣٩٥ت (وقد أطلق أبو ھالل العسكري ، على رؤوس الفقرات 

أن  منھا من غیر اص كل واحدة منھما بجنب األخرى أو قریبً تقع اللفظتان في النّ  (( إذ) المجاورة 

  .  )١))(ال یُحتاج إلیھا  احداھما لغوً تكون إ

  
  :قولھ ) الم علیھ السّ ( كرار في أدعیة اإلمام وع من التّ ومن أمثلة ھذا النّ        
ٍد  َوآل ُِمَحمَّد  (( َع َعلَيَّ ، وأْسأَلَُك أَْن تَُصلَي َعلَى ُمَحمَّ   ا َحالًال ِمْن فَْضلَِك الواِسع ِِرْزقً  َوأَْن تَُوسِّ

ً یِّبً طَ    . )٢())ا ا َصبًّا صبّ

   
اللفظة  فالذي یبدو أنّ ، في بیان المعنى وإتمامھ  في نھایة الفقرة أثرٌ )  اصبًّ ( لقد كان لتكرار      

وقد ، زق وعدم االنقطاع انیة فكانت بمعنى االستمرار في الرّ ا الثّ أمّ ، عة األولى جاءت بمعنى السّ 

ولم یكن الجانب الموسیقي ، من بعد صب اصبًّ  ازق متتابعً رّ أي أن یكون ال،لمح فیھ داللة الوصفیُ 

   في الكلمات الخمسة األخیرة نصیبھ في ذلكالتنوین بل كان لتكرار ،منوطًا بتكرارھذه اللفظة فقط 

  
  ) :الم علیھ السّ ( أكید قولھ وقد حمل داللة التّ  اا جاء مكررً وممّ      

  )٣()) اأَبَدً  اأَبَدً  اَمدً َسرْ  االَّلُھمَّ لََك الَحْمُد دائِمً  ((

  

وقد ، كلھا داللة االستمرار إلى ما ال نھایة )  اأبدً ( و )  اسرمدً ( و )  ادائمً ( لقد حملت      

كرار لیحكم باألبدیة المطلقة التّ ثم جاء ، حداھن األخرى رتیب لتؤكد إھذه األلفاظ بھذا التّ  وضعت

  .لدوام الحمد 

  ) :الم علیھ السّ ( على رؤوس الفقرات فھو قولھ  اا ما كان تكراره موزعً أمّ      
نُوَب بََجْھلِي ، َعِصیتَُك بَِجْھلِي ، وأَنَا الَجاِھل ِ، أْنَت الَعالُِم  ((   َوَسھُوُت َعْن ِذْكِركَ ، َواْرتََكْبُت الذُّ

نیا بَِجْھلِي َواْغتََرُت بِِزینَتَھا بَِجْھلِي ، بَِجْھلِي  فَاْغفِر ، ْنَت أْرَحُم بِي ِمْن نَْفِسي َوأ، َوَرَكْنُت إلى الدُّ

ا تَْعلَْم ، َواْرَحْم    . )٤))(إنََّك أْنَت األَعُز األْكَرُم ، َوتََجاَوْز َعمَّ

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٤٦٦: ین كتاب الصناعت،  العسكري )١
 .  ٢٧٥: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 .٤٩:نفسھ )٣
 . ١٦٢: نفسھ  )٤



 ٢٩

  جھل الحق أضاعھ  ((و ، والجھل ضد العلم ، خمس مرات ) بجھلي ( تكرر الجار والمجرور      

  ، یتك عص( كرار فیكون الكالم وكان باإلمكان االستغناء عن ذلك التّ ،  )١))(فھو جاھل وجھول 

  )واغتررت بزینتھا بجھلي ، نیا وركنت إلى الدّ ، و سھوت عن شكرك  ،نوب وارتكبت الذّ 

   –وهللا أعلم  –) الم علیھ السّ ( ویبدو أن اإلمام ، كرار اللة كان األقوى فحتّم التّ واعز الدّ  إالّ أنّ 

  في بلورة المعنى غمي یسھم صعید الصوتي النّ برة العامة للكلمة وجعل ذلك التّ شاء تقویة النّ 

اعتباطیة في  وال ، ماثل الموقعيالتّ  ركیز علىویعمل على  تمتین الوحدة العضویة للنص عبر التّ 

وع من الفن وقد ُعرف ھذا النّ ، م في كل فقرة ھو الجھل ومنبع ما یتقدّ  مردَّ  ماثل ؛ إذ أنّ ھذا التّ 

فصیل في ثم یعمد إلى التّ  ، المعنى مقتضبً نشئ ایذكر المُ  إذ ؛) شر ي والنّ الطّ ( عند أھل البالغة بـ 

ثم  ،) أنا الجاھل ( ئیس في بدایة الفقرة المعنى الرّ ) علیھ السالم ( اإلمام  وقد أقرّ ، فقرات الحقة 

باإلضافة  ،لھ  الجانب الموسیقي ثراًء ال حدّ  وقد أثرى ھذا التكرار ،بدأ بتعداد مظاھر ذلك الجھل 

  م وأنا الجاھلإلى المقابلة بین أنت العال

  
  یكاد یجمع بین ، كرار البحث اإلشارة إلى نوع من التّ  كرار یودّ وقبل الفراغ من القول في التّ      

لھا لغرض الدّ األنواع الثّ    ) :الم علیھ السّ ( ومن أمثلتھ قولھ ، راسة الثة التي فصَّ
بُّ ِمْن الَمْربُوبِین  ((   ،َحْسبَِي الَمانُِع ِمْن الَمْمنُوعین، َمْخلُوقِین َحْسبي الَخالُِق ِمْن ال، َحْسبَِي الرَّ

  َحْسبِي هللاُ ال إلھ، َحْسبِي َمْن ھو َحْسبِي ، َحْسبِي ُمْذ قَطُّ َحْسبِي ، َحْسبِي َمْن لَْم یَِزْل َحْسبِي 

ْلُت َوَھو َربُّ الَعرِش الَعظَیِم    .  )٢())إَالَّ ُھو َعلَیّھ تَُوكَّ

  
  بات بب ھو إشعار المتلقي باالستقرار والثّ ویبدو أن السّ ، عشر مرات  )حسبي ( تكرر لفظ      

  ل بنیة نفسیة ھا تمثّ كلما تشابھت البنیة اللغویة فإنّ  (( ـف وكل المنوط بھذه اللفظة ؛على مبدأ التّ 

وكأن ھذا اللفظ المكرر ،  )٣))(كرار واإلعادة سالة بطریقة التّ متشابھة منسجمة تھدف إلى تبلیغ الرّ 

  . افس ال تحید عنھ أبدً ل إلى معتقٍد راسٍخ في النّ تحوّ 

   
وقد  ، )الم علیھ السّ (في أدعیة اإلمام  امھمً  اكان محورً  بأنواعھ كافة كرارضح أّن التّ وبھذا یتّ      

لھ أذن  تلذُّ  اإیقاعیً  ایاق تناغمً عن إعطائھ السّ  فضًال ، اللیة دت أشكالھ ومواقعھ ووظائفھ الدّ تعدّ 

  .  زت الكامنة وراء ذلك الجرس المتمیّ الاللمعرفة الدّ  اوتجعلھ منشدً  امعالسّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١/٧١٣:   لسان العرب ،  ابن منظور )١
  .  ٣٠٣: جامعة الالصحیفة العلویة  )٢
  .  ١٥٩: م /ر، التكرار اللفظي أنواعھ ودالالتھ ، صمیم كریم الیاس   )٣



 ٣٠

  

  المبـــحث الثـــــــاني 
  الجنــــاس

  
  : الجناس لغةً 

  حو والعروض واألشیاءیر ومن حدود النّ اس والطّ رب من كل شيء وھو من النّ الضّ : الجنس     

  .  )١(أي یشاكلھ: یقال ھذا یجانس ھذا و، س جنیالتّ  ومنھ المجانسة و..... جملة 

  : اصطالًحا
  . )٢(ھو أْن تتفق الكلمتان في اللفظ وتختلفان في المعنى      

  

ھ باعتباره یحقق موسیقى داخلیة في استقطاب المتلقي وإثارة حسّ  ((یعّد الجناس من أھم وسائل  

أو الجزئي في  شابھ الكليخالل التّ كرار المؤكد للنغم من التّ  ((الموسیقى ومنشئ ھذه  )٣))(ص النّ 

وإنّما الواجب إرسال ، قبول الجناس على حساب المعنى  یعني ھذا وال ،  )٤))(تركیب األلفاظ 

وكأن  ،عنھا  عبیرف وأْن یكون اللفظ المجانس ھو األمكن في التّ تھا من غیر تكلّ المعاني على سجیّ 
وأحقھ  أحلى تجنیس تسمعھ وأعاله ]و [   ....المعنى ھو الذي طلبھ واستدعاه وساق نحوه  ((

  .  )٥))(بالحسن وأواله ما وقع من غیر قصد المتكلم إلى اجتالبھ وتأھب لطلبھ 

  : ویقسم الجناس على قسمین 

  امــ الجناس التّ ١

  امــ الجناس غیر التّ ٢

  :ام ــ الجناس التّ ١
 رتیبھا وأشكالھا وأنواعھا معأْن تتفق الكلمتان المتجانستان في أعداد الحروف وت((وھو      

  ا من أركان الجرسعل الجناس ركنً وھذا االتفاق بین الكلمتین ج،  )٦))(في المعاني االختالف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١/٧٠٠: لسان العرب ،  ابن منظور ، ١/٢٦٧: العین ،  الفراھیدي رینظ )١
 . ٢٤٦/  ١: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ابن األثیرینظر  )٢
 . ٩٤: د / ط ، سلوبیة دراسة أ، شعر رشید أیوب ، ندس عبد الكریم ھادي س )٣
 . ٢٨٤: لفاظ جرس األ، ماھر مھدي ھالل  )٤
 . ١٤٨/  ١: نوار الربیع أ،  ) معصومعلي صدر الدین بن ( نيالمد )٥
  . ١٠: أسرار البالغة ، ) بن عبد الرحمن عبد القاھر(الجرجاني  )٦



 ٣١

  الموسیقي وقیمتھ متأتیة من ترجیع الحروف ترجیعاً متماثالً فینتج عنھ نغم موسیقي لھ أھمیة 

  .ص كبرى في استیحاء المعنى الوارد في النّ 

  :قولھ ) الم علیھ السّ ( یة اإلمام ام في أدعومن أمثلة الجناس التّ     
   )١( ))وأَْنَت أَْنَت ، س ِمْنَك وَكیَف أیَئ، ُعوَك وأَنَا أَنَا إلِھي َكیَف أَدْ  ((

  :جناسین  صحوى ھذا النّ 

المذنب  ، ( اني فقد جاء بمعنى لثّ أّما ا، ات الذّ : وكان معنى األول ) أنا (میر ھو الضّ : األول 

 رة عن كلِّ انیة كانت معبّ الثّ ) أنا ( أي ، الالت مجتمعة أنّھ یحوي ھذه الدّ أو )  المتجرئ، العاصي 

بین یدي هللا  نوب والخطایا والموبقات التي تجعلھ غیر مؤھل للوقوفات من الذّ ما تحملھ ھذه الذّ 

وما أوحى بھذه الداللة ھو أسلوب  ،اعيفھو أبعد ما یكون عن مكان الدّ ، للدعاء  –ــ سبحانھ 

تظھر  بصفاتالذات اإلنسانیة وصف ام المستبطن للتعجب الذي ال یتصور معھ إرادة االستفھ

ولیس  ، ھز الضعف الكامن فیھا ؛ألن ھذا من موجبات الدعاء ال من موجبات التعجب منوتبر

إنما بلحاظ كلیة |و ،المفترض الطاعة  ، المنزه عن المعصیةبلحاظ اإلمام المعصوم الكالم 

) علیھم السالم(قّدمھ البحث من كون جریان ھذه األدعیة على لسان أھل البیت اإلنسان وبلحاظ ما 

  . ــ؛ھو لتعلیم العامة لكیفیة اإلنابة والتوبةوھو المطلب األساس  ـ بقرّ تد والعبّ باإلضافة إلى التّ 

  ،فورالغ( اني فكان بمعنى أّما الثّ ، ات المقدسة ومعنى األول ھو الذّ ، ) أنت ( میر الضّ : اني الثّ 

  اعي كان ناظًراأن الدّ  إالّ ، عین ذاتھ  –سبحانھ  –وأْن كانت صفات هللا ، ) المتجاوز ، العفو 

   . –سبحانھ  –ألنھا تبعده عن مواطن الیأس من روح هللا ؛ بلحاظ ھذه الخصوصیة 

  : قولھ ) الم علیھ السّ ( ومن الجناسات التي تحتاج إلى تأمل في أدعیة اإلمام      
َحْت بَِرْوح الُمنى  اَعَجبً  إلَھيَ  (( ْنیا َوتََروُّ   ، َوقَْد َعلَِمْت أَنَّ ُملَكَھا َزائٌِل ، لقُلُوب َسَكنْت إلَى الدُّ

  ،َوَحقِیقَتَھا بَاِطٌل ، َوُحْسَن نََضاَرِة بَْھَجتَِھا َحائٌِل ، َوَسنَدَھا َمائٌِل ، َوِظلََّھا آفٌِل ، َونَِعیَمھا َراِحٌل 

  َوأََضلَُّھُم ، َوقَْد َشَغلَُھُم ُحبُّ الَمھالِِك ، إِلى َرْوحِ َملَُكوِت السَّماِء وأَنَّى لََھا ذلَِك ،  َكیَف تََشْتاقُ 

  .  )٢())الَھوى َعْن َسبِیلِ الَمھالِِك 

  ،اوھَلكً ،  ھُلًكا، لك یھ، ھلك  ((وھي جمع مھلكة من ) المھالك ( ام في لفظة حصل الجناس التّ      

إذا ، جل في كذا واستھلك الرّ ...... سقط علیھ : وتھالك الرجل على المتاع ..... ات م:  اوھَالَكً 

  . )٣))(والمتھالك یقال للمزاحم على الموائد ، جھد نفسھ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٤: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
  . ٨٤:  نفسھ )٢
   .٦/٤٦٨٨ :لسان العرب ، ابن منظور  )٣

      



 ٣٢

  انیة فھيأّما الثّ ، جاءت اللفظة األولى دالة على األمور والموبقات التي تؤدي إلى الخسران  

  :المھلكة  ((نَّ من إ) ھـ  ٧١١ت ( فصیل ونبدأ مع ما ذكره ابن منظورتحتاج إلى شيء من التّ 

  وجمعھا .... أي ھالكة للسالكین : ومفازةٌ ھالكة َمن سلكھا ،  األنّھ یھلك فیھا كثیرً ، المفازة 

  .  )١( ))للمفازة  اوتفتح وتكسر أیضً ، مھالك 

  
وأصل  ((: في أصل تسمیتھا بالمفازة قولھ  ا ذكره ابن منظوروممّ ، حراء والمفازة ھي الصّ      

باعد عن وتأویلھ التّ ، یغتبط  وقیل فاز إذا لقي ما، المة والفوز فتفاءلوا بالسّ ، ة مھلك: المفازة 

ز الرّ  وسمیّت مفازة، واحدة المفاوز  ایضً أ، والمفازة ، المكروه  وقیل ، أي ھلك : جل من فوَّ

  .  )٢( ))جاة من الفوز والنّ  تفاؤًال 

  
أي یمكن أْن تستعمل المفاوز ، واحد معنًى مھلكة والمفازة أو جمعھما بإذاً یمكن استعمال ال     

أو تقول المھالك وتقصد المفاوز من الفوز لعلٍّة ذكرھا صاحب  ،وتقصد المھالك ؛ للتفاؤل 

لھالك فقد ل اإّن الموت كما یكون سببً  ((: إذ یقول ، المفردات حین بیّن أوجھ االلتقاء بین اللفظتین 

جل إذا ھلك ؛ فإْن یكن فّوز فّوز الرّ : یت مفازة من قولھم وقال بعضھم سمّ .....   للفوز ایكون سببً 

فالموت ، نیا لمن مات بأنھ نجا من ُحبالة الدّ  افذلك راجع إلى الفوز تصورً  ابمعنى ھلك صحیحً 

ھذا إذا اعتبر ، ما أحد إالّ والموت خیٌر لھ : ولذلك قیل ، فمن وجھ فوز ،  اوإْن كان من وجھ ھُلكً 

  . )٣))(عیم فھو الفوز الكبیر ّما إذا اعتبر بحال اآلخرة فیما یصل إلیھ من النّ فأ، نیا بحال الدّ 

  
  یاق الذي جاءت فیھ ز ذلك السّ یعزّ ، انیة جاءت بمعنى الفوز وعلى ھذا الفھم تكون اللفظة الثّ     

موجبات الخسران  (فاالبتعاد عن المھالك بمعناھا األول ، ) فأضلھم الھوى عن سبیل المھالك ( 

الل ھو الضّ  )الھوى( باعھُ وتعاطیھبل إنَّ اتّ  ؛واب بل ھو غایة الصّ  ؛  على حالال یكون ضالًال 

، جاة والفوز الذي یكون بعد الموت إلى وجھ النّ  اكان ناظرً ) الم علیھ السّ ( أي إّن اإلمام  بعینھ ؛

 ویكون القصدّ ،  والذي یكون الموت فیھ خطوة یُنتقل بھا إلى الفوز حین یوفى العاملون أجورھم

وحاد بھم  اللھالك على فتاتھا ھو ما أسلكھم طریق الضّ نیا والتّ إّن حب الدّ : من الكالم بعامة ھو 

    .ام بین اللفظتین وبھذا یتضح الجناس التّ ، عن األعمال التي توجب الفوز 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦/٤٦٨٨:  لسان العرب، ابن منظور  )١
 ٦/٤٦٨٩:  نفسھ  )٢
  . ٥٠٩:  المفردات ،  )أبو القاسم الحسین بن محمد( صفھانيالراغب األ )٣

      



 ٣٣

  : قولھ ) الم علیھ السّ ( امة األخرى التي جاءت في أدعیة اإلمام ومن الجناسات التّ  
ْحمِن فِي َمْوقٍِف َغدً  ((    .  )١()) اوا نَْفساهُ ِمْن َمْوقٍِف بَیَن یََدي الرَّ

  
  ، انیة فقد كانت بمعنى یوم القیامة أما الثّ ، األولى بمعنى الوقوف ) موقف ( جاءت كلمة     

  
      ّ   ) المعلیھ السّ ( قولھ  ام أیضً ومن الجناس التا

  ،لِي فِي الَمعاِد ِعْنَدكَ  َوَخیًرا، َوأَْرَضى لِنَْفِسك ، َوأَْقَضى لَِحقَِّك ، أَْوفَى بَِعْھِدَك َوأَْسأَلَُك َما َكاَن  ((

  .  )٢())والَمَعاِد إِلیَك 

  
 اومنھ أیضً ، جوع انیة فكانت بمعنى الرّ أما الثّ ، األولى كانت بمعنى القیامة ) المعاد ( فلفظة      

  ): الم علیھ السّ (قولھ 
   )٣())ُت اآلتي َعلَى َخْلقِھ ُمْخبٌر َعْن َخْلقِِھ َوقُْدَرتِھ الَموْ  ((

  
  . انیة فھي بمعنى اإلیجاد ا الثّ أمّ ، ) المخلوق ( األولى بمعنى ) خلق ( وردت لفظة  إذ     

خم ا من الزّ ورة أعطى نوعً إیراد الجناس على ھذه الصّ  نالحظ أنّ  وبتأمل العبارات السابقة 

امع ویجره إلى التماس المعاني التي ذھب ا یستحوذ على السّ ص ممّ ي داخل النّ واإلیقاع الموسیقي

  .اللفظان  إلیھا

  :ام الجناس غیر التّ 

  ف حرأّما نوع األ، ام وھو أْن یختلف المتجانسان في أحد األمور التي یبنى علیھا الجناس التّ      

  .  )٤(أو عددھا أو ھیأتھا أو ترتیبھا 

  
  من اإلیقاع  ایخلق نوعً  جانس القائم بین أصوات األلفاظ في أي نصٍّ ّن التّ أ من المسلّم بھ     

  كان..... إلى فونیم واحد  ]بین لفظتین  [ص االختالف ما تقلّ وكلّ  ((وتي بینھما واالنسجام الصّ 

  صوكلما ازداد عنصر االختالف تقلّ ، في حدوده القصوى  ]بینھما  [وتي جانس الصّ التّ 

  .  )٥))(أدنى  ي إلى حدٍ وتجانس الصّ التّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٦: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
   ٢٨٠: نفسھ )٢
 . ٥٠: نفسھ  )٣
 . ١٦٤: القرآن  سالیبأالبدیع في ضوء ، عبد الفتاح الشین ، ینظر )٤
  . ٨٥: یقاعیة في شعر حمید سعید البنیة اإل، حسن الغرفي  )٥

       



 ٣٤

  وتي النحسار االختالفجانس الصّ ام أحد موارد التّ وعلى ھذا األساس یكون الجناس غیر التّ 

الي وجود أحد الجوانب المھمة من جوانب وبالتّ ،  نفًاآعریف كرت في التّ فیھ في أحد األمور التي ذُ 

  : منھا عّدة أنواع  ام إلىویقسم الجناس غیر التّ ، ص اع الموسیقي في النّ اإلیق

  
   : الجناس الالحق -أ

  وھو ما كان الحرفان المختلفان في الكلمتین المتجانستین متباعدین في مخرجھما سواء أكان    

  . )١(في أخرھما  في أول الكلمتین أم وسطھما أم

  
قولھ في دعاء یوم ) الم علیھ السّ ( من الجناس في أدعیة اإلمام وع ومن األمثلة على ھذا النّ      

  :الجمعة 
  .  )٢( ))بَِك أَْنَزلُت َحاَجتِي ، َومْرتََجى لُِكلِّ یُْسٍر ، یا َمْن ُھَو َمأموٌل فِي ُكلِّ ُعسٍر  ((

  
 )یاءال( و) العین ( وكان االختالف بین صوتي ) یسر ( و ) ُعسر ( حصل الجناس بین كلمتي     

الحلقي  طق بھ في الفراغیضیق مجرى الھواء عند النّ ،  )٣(صوت حلقي بعید المخرج ) العین ( و

خوة بعامة إلى زمن أطول وتحتاج األصوات الرّ ،  )٤(لذا ھو صوت احتكاكي رخو  ؛ اتحدیدً 

  . )٦(التي یصعب نطقھا على العربي  وھي من األصوات )٥(وجھد أكبر للنطق بھا

   
؛ تھا بذلك من األحرف الجوف وعلل سبب تسمیّ  )ھـ ١٧٥ت(فقد عّدھا الخلیل) الیاء  (أّما      

وال من ، تخرج من الجوف فال تقع في مدرجة من مدارج اللسان وال من مدارج الحلق  ((ھا أنّ 

  . )٧))(فلم یكن لھا حیٌز تنتسب إلیھ إالّ الجوف ، وإنّما ھي ھاویة في الھواء ، مدارج اللھاة 

  كما، رقیق فھي من األصوات الغاریة ومن صفاتھا الجھر والتّ ، سبھا المحدثون إلى الغار ون    

في  حتاج المتكلم إلى الّضغطوالتي ال ی )٨(خاوةة والرّ دّ أنّھا من األصوات المتوسطة بین الشّ 

  .موضع إخراج الھواء للنطق بھ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: معجم المصطلحات البالغیة ، احمد مطلوب  ، ٦٣١:مختصر المعاني ، التفتزاني ینظر )١

٩٣/  ٢ . 
 . ٢٥٧: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 . ٥٨/  ١: العین ، الفراھیدي ، ینظر )٣
 . ٢٩٧: اللغة العام   عام،ینظر كمال بشر  )٤
 . ١٤٢: صوات اللغویة األ، یم أنیس براھإ، ینظر )٥
 . ٨٤: صوات اللغویة علم األ: مناف مھدي الموسوي ، نظری )٦
 . ٥٧/  ١: العین  ،الفراھیدي  )٧

  ٢٥٣: علم اللغة العام  ،كمال بشر ، ینظر)   ٨    



 ٣٥

ة دّ یق والشّ الضّ  ((: العسر ھو ف،  اتجمعند أصحاب المع) الیسر ( و )  العسر( أّما معنى      

ین یُسر الدّ  وفي الحدیث إنّ ..... واالنقیاد اللین  ((وھو ضد الیسر الذي جاء بداللة  )١( ))عوبة والصّ 

  نھا وھو من كثر نسلھا ولب: رت الغنم ویسّ ....... د شدّ قلیل التّ ، سمح ، ھ سھل نّ أراد أ..... 

  .  )٢( ))ھولة السّ 

  
  وكّل ، تھ وعدم انفراجھ فھو عسر یق بسبب شدّ نك والضّ یعیش العبد حالة الضّ إذن فكّل أمر      

  التي) المرتجى ( و) المأمول ( ھولة واللین والخیر ھو یسر وقد تناسبت أوصاف أمر فیھ السّ 

  أكثر ما  ((فاألمل ، في دعائھ مع ھذه المعاني  –سبحانھ  –باb ) علیھ السالم (ألحقھا اإلمام 

،  )٣( ))آمل الوصول إلیھ: ھاب إلى بلٍد بعید یقول فمن عزم على الذّ ،  ما یستبعد حصولھیستعمل فی

  : قال تعالى ،  )٤( ))للخیر خاصة  ((رجي فھو إّما التّ 

ا َرَزْقنَاُھْم ِسرًّ ((   ] ٢٩ :فاطر  [ )) ورَ بُ تَ  نْ لَ  ةً ارَ جَ تِ  ونَ جُ یرْ  َوَعَالنِیَةَ  اَوأَْنفَقُوا ِممَّ

  
   :وقال تعالى  

   ] ٥٧ :  اإلسراء [ )) ھُ تَ مَ حْ رَ  ونَ جُ رْ یَ وَ یَْبتَُغوَن إلى َربِِّھُم الَوِسیلَةَ أیُُّھْم أْقَرُب ((  

  
حدى جاء قولھ في إإلى الفرق بین داللتي األمل والرّ ) الم علیھ السّ (ویعزز التفات اإلمام      

  :نھج البالغة  خطبھ في

  . )٥()) مِ عَ النِّ  عَ و مَ جُ رْ المَ ،  مِ قَ النِّ  عَ مَ  ولُ أمُ المَ ،  مٌ كَ حْ ٌم مُ ِعلْ وَ  نٌ قَ تْ مُ  اءٌ ضَ قَ  ((  

  
      ّ   اختیار یبدو أنّ والذي ، عاء وھو الجناس ني في الدّ ولكي یبقى البحث في مورد الموسیقى الثا

في اختیار نوع الجناس  اكان دقیقً ) الم علیھ السّ (اإلمام  نقول إنّ ، اللة من الدّ  اخالیً لم یكن نوعھ 

وتین والبعد الموجود بین مخرج الصّ ، ر عن المعنى فكان الختیار الجناس الالحق الذي یعبّ 

ولیس للبحث أن یجزم بأن أي تباعد بین ، مع البعد بین معنیھما  كبیرٌ  صفاتھما توافقٌ وبعض 

    ن م ال بدولكن ،  اتمامً د معنیین متباعدین أو متضادین صوتین مختلفین في كلمتین متجانستین یولّ 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٩٣٨/ ٤: لسان العرب ، ابن منظور )١
  .٢٩٤١/ ٤:   نفسھ )٢
 . ٣٠: الرسالة التامة في فروق اللغة العامة ، محمد جعفر الكرباسي  )٣
 . ٣٠: نفسھ  )٤
  . ١٣٥/  ١: محمد عبده :  شرح، بن أبي طالب لإلمام علي نھج البالغة  )٥



 ٣٦

دبر في التّ یستطیع المتأمل حیازتھ بشيء من  ھناك وجھ من أوجھ االختالف في المعنىیكون أْن 

  .لیھ من زوایا مختلفة ظر إالمعنى والنّ 

  : للجناس الالحق قولھ ) م العلیھ السّ ( ومن األمثلة األخرى في أدعیة اإلمام      

   )١( ّدةٍ عُ أو ُموٍت َعلَى ِغیِر ،  ِشدَّةٍ اللَّْھمَّ َونَُعوُذ بَِك ِمْن ِعیَشٍة فِي  - ١

  )٢(َعلَیُھْم  والقَاِدرُ ، لَُھْم  القَاِھرُ .... ال إلھَ إالَّ أَْنَت قَْبَل َخلقَِك  - ٢

ً ٌر حْ بَ وال .... ِمْنھُ َسماٌء َسماء یا َمْن ال تُواِري  - ٣    )٣(َوْعِرهِ َوال َجبٌَل َما فِي ،  قَْعِرهِ فِي  ما

  : الجناس المضارع  –ب 
  .  )٤(األخیر أكان األول أم الوسط أم تختلف الكلمتان بحرف متقارب المخرج سواءً  وھو أنْ      

  :في دعائھ المسمى بدعاء األمان ) الم علیھ السّ ( قال اإلمام      
اِء أُ ، الَویُل لِي ثَُم الَویل  (( ْراِء َوأْغفَُل َعْنھُ فِي السَّرَّ    )٥())ْكبُِر ِذْكَرَك فِي الضَّ

  )  راء الضّ ( و ) الّسراء ( حصل الجناس بین لفظتي 

وھي  )٦))(اللسان وھي مستدق طرف اللسانأسلیة ؛ألّن مبدأھا من أسلة  ((السین عند القدماء    

ماء في ضمن األصوات التي تضیف صفة وقد عّده القد،  )٧(عند المحدثینصوت أسناني لثوي 

؛ألّن  سًما لزمتھ السین أو الدال مع لزوم العین أو القافالبناء ا كان فإن(( :الحسن للفظ بالقول 

وصارت حال السین ، فحسنت  الدال النت عن صالبة الطاء وكزازتھا وارتفعت عن خفوت التاء

رى من الحروف الُذلق فإنھ ال یعرى من ومھما جاء من بناء مع، بین مخرج الصاد والزاي كذلك 

 ا یعطیھممّ  )٩(قیرقوالت سالھمومن صفاتھ  )٨())أحد حرفي الطالقة أو كلیھما ومن السین والدال 

عند ) اد الضّ ( ویشاركھ في المخرج صوت ، عف كون والضّ یوحي بالھدوء والسّ  اموسیقیً  اطابعً 

المطبقة  فات فھو من األصوات الشدیدة المفخمةصّ إالّ أنّھ یفترق عنھ بال،)١٠(القدماء والمحدثین 

  . )١١(المستعلیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٥: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
 .١٢٢: نفسھ  )٢
 . ١٥٢: نفسھ  )٣
  . ٩٢١/  ٢: تقان في علوم القرآن اإل) جالل الدین بن عبد الرحمن ،السیوطي ینظر  )٤
 . ٨٨: الجامعة الصحیفة العلویة  )٥
 ٥٧/  ١: العین ،الفراھیدي  )٦
 . ٧٦: صوات اللغویة األ، إبراھیم أنیس ، ینظر )٧
 ٥٣/  ١: العین ، الفراھیدي  )٨
 .   ٦٧: صوات اللغویة علم األ، مھدي الموسوي مناف ینظر  )٩

 .٤٦:صوات اللغویة ، األإبراھیم أنیس ،٢١٤/ ١:سر صناعة اإلعراب ، ي جن ینظر ابن )١٠
  ٤٧: اللغویة  صواتعلم األ، مھدي الموسوي مناف ینظر  )١١



 ٣٧

رُّ وقی، أي طیّبة : أرض سّراء : قال ی ((؛ فـ) الّسراء ( أّما معنى            ... أخصب الوادي : ل السَّ

رَّ ... أي أفضلھم : وفالن سرِّ قومھ  رُّ .... النّعمة والّرخاء : اء والسَّ اء ، والسَّ رَّ   الّسرور، السَّ

ه أي وقد أ، وسّرني لقاؤه ، یة فالن ُسررُت برؤ: كلّھ الفرح یقال : المسّرة و   سررتھ وأسرُّ

   .  )١))(أفرحتھ 

ا، یضرُّ ، المنفعة من ضرَّ المضرة خالف  ((أّما الّضراء فھي من   ة دّ الشّ : اء والّضرّ ،  ضّرً

رُّ ، لّسنة القحط وا    )٢))(النّقص في األموال واألنفس : الّضرُّ : وقیل ... سوء الحال : والضُّ

  ة دّ الّرخاء والّراحة والفرح مقابل الشّ : اء ھي ویمكن إجمال ما جاء في معنیھما بأن الّسرّ      

 اء نقیضالّضرّ  (( فھما نقیضان على ما جاء في لسان العرب ، وسوء الحال كمعنًى للضّراء 

  . )٣))(الّسّراء 

  من أّن تباعد، ویبدو لھذا الكالم تعارٌض ظاھر مع الزم ما أسلفھ البحث في الجناس الالحق      

أّن والالزم ھو ،  اھ تباعدھما داللیً من أوج امخارج األصوات وصفاتھا بین اللفظتین یُوجد وجھً 

ن ؛ ولكن بشيء من المعنیان ھنا متناقضاف،  أوجھ التّقارب في المعنىمن  اوجد وجھً التّقارب یُ 

، ابتالء للعبد في ھذه الحیاة اء ھما موضعا رّ اء والضّ رّ وھو أن السّ ، نعدم ذلك الوجھ  التأمل ال

في الحالین أمر  –سبحانھ  –فذكر هللا وشكره  ،في حالة من التّوازن  یجب التّصرف إزاءھما

یدعو بالویل على تلك النفس المتقلبة مع ) الم ھ السّ علی( لذلك نجد اإلمام ؛ مقطوع بھ مفروٌغ منھ 

ورد في الحدیث ابتلینا  ((وقد  ،مع أّن األمر واحد وھو االبتالء ، ربِّھا بین اإلقبال واإلدبار 

الحال التي تضّر وھي : الّضّراء : قال ابن األثیر ، وابتلینا بالّسّراء فلم نصبر ، بالّضّراء فصبرنا 

وھي ، ة والعذاب فصبرنا علیھ فلما جاءتنا الّسّراء ید إنّا اختبرنا بالفقر والّشدّ یر..نقیض الّسّراء

  . )٤))(الّدنیا والّسعة والّراحة بطرنا ولم نصبر 

) الم علیھ السّ ( فاالبتالء بالّسّراء باٌب خطیر یجب االلتفات إلیھ ؛ لذلك لم یسبق اإلمام إذاً      

   ،رن ھما موضعا شكٍر وحذفالحالتا ، الّشكر في باب الّسّراء بو كالمھ في باب الّضّراء بالّشكوى أ

بحالة  العبد  یعیش ظاھًرا وإْن كان، الجتماعھما بھذا اللحاظ ؛ المضارع بینھما  وقد جمع الجناس

  ) :الم علیھ السّ ( ومن أمثلة الجناس المضارع األخرى قولھ ،   مختلفة في أي منھما

  . )٥( وآِجلِھِ  َعاِجلِھِ ِمنَ الَخیِر ُكلِِّھ  اللَُّھَم إِنِّي أَْسأَلُكَ  - ١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣/١٩٨٩: ابن منظور، لسان العرب  )١
 .٤/٢٥٧٣: ، لسان العرب  نفسھ )٢
 .١٩٩٢/  ٣:نفسھ  )٣
 ٤/٢٥٧٣ :. نفسھ )٤
 . ٢٣٤: الجامعة الصحیفة العلویة  )٥
 



 ٣٨

 .  )١( ِعلِمكَ بَْعَد  ِحلمكَ لَحْمُد َعلَى اللُُّھمَّ لََك ا - ٢

اِت ِمْن َشرِّ َما َذَرأَ فِي األَْرِض  - ٣ َوَما یَْنِزُل ِمَن ، ِمْنَھا  یَْخُرجُ  َوَما، أُعوُذ بَِكلَِماِت هللاِ التَّامَّ

َماِء َوَما   . )٢(فِیَھا  یَْعُرجُ اَلسَّ

َك الَحْمُد ،  اَماِجدً اللَُّھمَّ لََك الَحْمُد  - ٤   )٣(ااِجدً وَ َولَ

  
  :جناس القلب  –ج 

   ف أو یكون عن طریقحروھو الجناس الذي یحدث بسبب اختالف اللفظتین في ترتیب األ     

  .  )٤(ص تقلیب األلفاظ داخل النّ 

  
  ) : الم علیھ السّ ( ف قولھ حرومن أمثلة تقلیب األ     

ْرك ِوَ  ((   . )٥())َوالظُّلم َِوَدواِھیِھ ،  َھواِدیھِ  اللَُّھَم إِنَّا نَُعوُذ بَِك ِمَن الشِّ

  
اللین : والھوادة ... ھاد إذا رجع من خیر إلى شر أو من شر إلى خیر ((من ) الھوادي (      

وید مثل المشي الرّ : ھوید والتّ ، رقیق یر واللین والتّ اإلبطاء في السّ :  والھَودّ ، خصة كون والرّ والسّ 

وھوده .... وم النّ : ھوید وقیل التّ ، مل ولین صوتھا فیھ في الرّ یح وقیل ھدھدة الرّ .... بیب ونحوه الدّ 

  . )٦))(اللین الفاتر عیف وت الضّ ھواد الصّ والتّ .... امھ راب إذ فتّره فأنالشّ 

  
ھما دون بإحدا عتدّ تین ال یُ في ضوء ما تقدم قراء) الم علیھ السّ ( ویمكن قراءة قول اإلمام      

ھ نّ إ: انیة والثّ ، رجوع من الخیر إلى الشّ عوذ من الرّ التّ  ام كان قاصدً أّن اإلما  :األولى  :األخرى 

ال ، ) دبیب ( ق فیكون انساللھ إلى القلب بھدوء وترفّ ، رك من الخفاء واللین إلى ما في الشّ ، ألمح 

اإلنسان على  عیف فیكونفیھ لضعفھ وفتوره إلى أْن یستفحل أمره داخل ذلك القلب الضّ  یحسُّ 

  : قال تعالى ، رك محسوسة من الشّ حالة غیر 

   ] ١٠١: یوسف  [ )) ونَ كُ رِ شْ مُ  مْ ھُ إالّ وَ  اPِ بِ  مْ رھُ ثَ أكْ  نُ ؤمِ ا یُ مَ وَ (( 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٩٦: فة العلویة الجامعةالصحی )١
 . ٢٣١:  نفسھ )٢
 . ١٩٤: نفسھ  )٣
  ٦٣٦:مختصر المعاني،التفتزاني ،  ٣٩٢: التلخیص ،  القزویني ،ینظر )٤
 .  ٤٢: الجامعة الصحیفة العلویة  )٥
  .٤٧١٨/ ٦: لسان العرب ،  ابن منظور )٦



 ٣٩

  :قولھ )  لى هللا علیھ وآلھ وسلمص( رسول هللا  عنوقد ورد     

  .  )١)) (فا مل على الصّ ذه األمة أخفى من دبیب النّ رك في ھالشّ  (( 

  
وكلُّ ما أصابك من منكر .... األمر المنكر العظیم : اھیة الدّ  ((واھي فھو جمع داھیة وأّما الدّ      

  .  )٢( ))ھ وبِ اس من عظیم نُ ما یصیب النّ : ھر ودواھي الدّ ...... المأمن فقد دھاك  من وجھ

  
  لمالظّ  ((یقول صاحب المفردات  اھیة واألخذ من حیث المأمن ؟ي نتیجتھ الدّ لم الذفما ھو الظّ      

  ا بنقصان أمّ ، يء في غیر موضعھ المختص بھ وضع الشّ : عند أھل اللغة وكثیر من العلماء 

  لم یقال في مجاوزة الحق الذي یجري مجرىوالظّ ..... ا بعدول عن وقتھ ومكانھ أو زیادة وأمّ 

  نب الكبیر وفيولھذا یستعمل في الذّ  جاوز ؛من التّ  ال فیما یكثر وفیما یقلُّ ویق، ائرة نقطة الدّ 

  . )٣))(غیرنب الصّ الذّ 

  
  لمألن الظّ ، واھي بعھ من الدّ لم وما یتعاء بین الظّ في ھذا الدّ ) الم علیھ السّ ( وقد ربط اإلمام      

بعضھ وفق ترتیب یتبع  على تیجةنّ بب المقرون بالذ من السّ فھو یتعوّ ، وال بقاء معھ ، ل الفناء یعجّ 

  . ابعضً 

  
م مع داللة كل تواء ا صوتیًانسقً  إّن تقلیب األصوات من خالل جناس القلب أعطى اللفظتین     

من ألوان  اكانت بدایة للھوادي فألبست اللفظ لونً  )٤(وما فیھا من ھشاشة ولیونة )  ءالھا(ـمنھما ؛ ف

بعظم  ینبئ امع قرعً تھا وجھرھا وقلقلتھا السّ بشدّ  ال في دواهٍ في حین تقرع الدّ ، عف اللیونة والضّ 

  .األمر وفداحتھ 

  
  : قولھ ) الم  علیھ السّ ( ومن األمثلة األخرى لتقلیب الحروف في أدعیة اإلمام 

نَي َوقَْد كاَن ظَنِّي بك و بِجُوِدَك أْن تَْقلبِ ،  اَمحُرومً إِلِھي َكیَف أَْنقَلُِب ِمْن ِعْنِدَك بالَخیبَِة  - ١

   )٥( )) اَمْرُحومً بالنَّجاِة 

 . )٦(قَریبٌ  َرقیِب، إنك ُمِجیٌب ُمثِیٌب  - ٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/  ٤: ابن حنبل احمد  ،نقالً عن مسند أحمد ،  ٣٤٥: المفردات ، الراغب االصفھاني  )١

٤٠٣ . 
  .١٤٤٨/ ٢: لسان العرب ،  ابن منظور )٢
 . ٤٠٥:  المفردات ، الراغب االصفھاني )٣
 . ٥٧/  ١: العین ، الفراھیدي ینظر  )٤
 . ١٥٩: الجامعة الصحیفة العلویة  )٥
  . ٢٥٧: نفسھ  )٦



 ٤٠

  .   )١(بِالثَّنَاِء َوالَمْجِد  الَمْمُدوِحینَ َوأَْولَى ،  بِالَحْمدِ  الَمْحُموِدینَ الَحْمُد Pِ الَِّذي ُھَو أَْولَى  - ٣

  
  من غیر زیادة أو نقصان  ھذا الجناس قام على األصوات نفسھاابقة أن نالحظ من األمثلة السّ      

اخلیة الدّ  من الموسیقى عالٍ  بذلك إحداث نوع نَ مِ وإنّما ھو إعادة ترتیب فقط فضَ ، أو تبدیل 

ه إلى اإلصغاء على استجالب ذھن المتلقي وجرّ  ةالقادر ،النفس من مشاعرالمنسجمة مع ما في 

  . عن إنتاجھ لدالالٍت جدیدة  فضًال ،  واستجالء المعاني

  : منھا  نذكر) الم لیھ السّ ع( أّما أمثلة قلب األلفاظ في العبارة فھي كثیرة في أدعیة اإلمام     

َوال ، وال ُمِعزَّ لَِمْن أَْذلَلَت َوال ُمِذلَّ لَِمْن أَْعَزْزَت ، ِما َرفَْعَت َوال َواِضَع لَ ، ال َرافَِع لَِما َوَضْعَت  - ١

  .  )٢))(َوال ُمْعِطي لَِما َمنَْعَت ، َمانَِع لَِما أََعْطیَت 

 . )٣(َوَال یَْزداُد َما أََرْدَت أْن یَْنقُْص ، َال یَْنقُُص َما أََرْدَت أْن یَْزَداَد  - ٢

لِیَّتَُك ِمْثُل  - ٣ یِتَك أُوَّ لِیَّتَِك ، آِخرَّ  .  )٤(َو آِخریَّتَُك ِمْثُل أَوَّ

  .  )٥(َوبَُعَد فَقَُرَب ، قَُرَب فَبَُعَد  - ٤

وكذلك األلفاظ وبعض ، دید األصوات تر نلحظ في ھذه األمثلة إیقاًعا صوتیًا عالیًا ؛ نتیجة

بل ،یة والسعة أّما من حیث الداللة فكان ھذا الجناس ھو األقدر على إظھار الشمول، الصیغ 

قریر التّ  (( اإلطالق في القدرة والتمكن واإلحاطة والتصرف ؛ لما یفیده جناس القلب من داللة

یقدر على الفعل دون  افإّن كثیرً ، صرف في األضداد أكید وإثبات القدرة على كمال التّ والتّ 

   . )٦))(في قدرتھ  اعكسھ فیكون ذلك نقصً 

  : الجناس االشتقاقيد ــ 
من صور على صورة  إذ یأتي كل منھما، تجانس ركناه في األصل واختلفا بالھیأة  ما وھو 

ا عالیً  ال نغمً لذا فھو یشكّ  ؛ )٧(كنین االشتقاق مع المحافظة على ترتیب الحروف األصلیة في الرّ 

 ومردّ ، إذ الكلمتان تنبعان من أصل لغوي واحد ،  ا ملحوظًاداللیً  ال تقاربً كما یشكّ  ،ص في النّ 

بنیة داللتھا المرتبطة بھا كما  فلكلِّ ، منھما  الختالف الحاصل بینھما ھو ما تفرضھ بنیة كلّ ا

  .ن البحث ن ذلك في موضعھ مسیتبیّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٩٨: الجامعة  یفة العلویةالصح )١
 .  ١٣٦: نفسھ  )٢
 . ١٥٦: نفسھ  )٣
 . ١٢: نفسھ  )٤
 . ٣١:نفسھ  )٥
 . ٢١٧: التكریر بین المثیر والتأثیر ، عز الدین علي السید  )٦
كریر بین المثیر الت، عز الدین علي السید ،  ٦٤٤: مختصر المعاني ، ینظر التفتزاني  )٧

 . ٢٠٧: والتأثیر 



 ٤١

  :قولھ ) الم السّ علیھ ( في أدعیة اإلمام  الشتقاقيومن أمثلة الجناس ا 

  َصِریخُ ، َمْولى الَمَوالِي ، َسیُِّد السَّاداِت ، َكبِیُر الُكبَراِء ، َعِظیُم الُعظَماِء َجبَّاُر الَجبَابَِرِة ــ ١

اِحمیَن ، أَْحَكُم الحاِكمیَن ، أَْسَمُع السَّاِمعیَن .... الُمْستَْصِرِخیَن    . )١(أَْرَحُم الرَّ

َل َكِریَمة ٍ تَْنتَِزُعھا ِمْن َكَرائِمِي ــ ٢ َل َوِدیَعة ٍ تَْرتَِجعَُھا ِمْن َودائِع ِ ، اللَُّھمَّ أَجْعل نَْفِسي أَوَّ  َوأَوَّ

  )٢())نَِعمتِك ِعْنِدي 

  . )٣(َوَحَسِد ُكلِّ َحاِسد ٍ، َوبَْغيِّ ُكلِّ بَاغ ٍ ، َجائِر وأُعوُذ بَِك ِمْن َجوِر ُكلِّ  ــ٣

  )٤(ُعوك َ ُمْستَِغیثاً بِك اْستِغاثَةَ الُمْستَْیئِس ِمْن إَِغاثَِة َخْلقَِك أَدْ  - ٤

  

  :اقص الجناس النّ . ھـ 
   وال یخلُّ ،  )٥(أو زیادة  اا نقصانً ف أمّ حروھو أْن تختلف الكلمتان المتجانستان في أعداد األ     

 غم المنحدر من تكراربل إّن النّ ، ناغم الحاصل بین اللفظتین التّ  دة فيیاقصان أو الزّ ھذا النّ 

  قص في الجناسالنّ  ((في إیجاد لّذة االستماع ؛ فـ اكبیرً  ایسھم إسھامً  اجزئیً  ااألصوات تكرارً 

  ام حاجتھا إلى اإلیقاع ي الجناس التّ فس إلى اإلیقاع المتباین كما یلبّ ي حاجة النّ اقص یلبّ النّ 

  . )٦))(الواحد المتكرر 

  : قولھ ) الم علیھ السّ ( اقص في أدعیة اإلمام النّ  ومن أمثلة الجناس     
نِي َوأَْرَمَضنِي، ظَلََمني ) فُالَن ْبَن فُالٍن ( اللَُّھمَّ إنَّ ((\   .  )٧)) ( َوأََمضَّ

  

، وأمضني السوط  ، أي یحرقھ المشقة وكذلك الھمُّ یمّض القلب ؛ غ منيبل ((: األمر نيمضّ أ

الحجارة  حرّ (( :مض فھوأّما الرّ ، )٨))(سائره بألف  د ووما كان في الجس ، أمضني الجرح و

وأرمض ، أرمضني  أي أوجعني : واإلرماض كل ما أوجع یقال ... من شّدة حّر الّشمس 

 متقاربین فھما یحمالن داللة نلحظ إّن الفعلین حمال معنیین ، ) ٩))(القوم الحّر اشتد علیھم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٦: الصحیفة العلویة الجامعة  )١
 . ٣٨: نفسھ  )٢
                           . ٦٧: نفسھ  )٣
 ٩١: نفسھ  )٤
 . ١٠٧: تحریر التحبیر ، صبع المصري ابن أبي اإل، ینظر )٥
 . ٨٣: البدیع تأصیل وتجدید ، منیر سلطان  )٦
 . ١٩٤: الجامعة الصحیفة العلویة  )٧
 ١٤٨/ ٤:العین ، الفراھیدي  )٨
 ١٧٢٩/ ٣:  لسان العرب ،ینظر ابن منظور ،  ١٥٠/ ٢:  العین، الفراھیدي  )٩

 



 ٤٢

 
لذلك یمكن أن یكون أحدھما توكیًدا لآلخر إذا وردا في سیاق ، والحرقة والوجع األلم والھم 

إذ لم یكتف برفع مظلومیتھ ) علیھ السالم(بیر عن شّدة ما یعانیھ اإلمام وفي ھذا تع، واحد 

  .بل زاد من األفعال ما یبین أثر ذلك الظلم في نفسھ ، b ــ سبحانھ ــ بقولھ ظلمني 

 :قولھ ) علیھ السالم(ومن أمثلة الجناس الناقص األخرى في أدعیة اإلمام 

ْن َدعاَك بِِھ  وتَْرَضى، وتَْرَضاْه ِي تُِحبُّھُ الَّذ –أَْسأَلَُك بِاْسِمَك الَمْحُزون  - ١  .  )١)) (َعمَّ

 .  )٢( َرَجائِيالُمؤِمنین الَ تَُخیِّْب  َرَجاءَ یا  - ٢

لِیُل الَحقِیُر  ـ ٣           .     )٣(الُمْستَِكینُ ، الِمْسِكیُن ، َوأَنَا َعْبُدَك الذَّ

  

  قصان أو فإذا كان النّ ، أو زیادة حرف واحد  ابقة على  نقصانقام الفرق في الجناسات السّ         

بغیر للفظان المتجانسان وھو ما یختلف فیھ ا ،)الجناس المذیل ( حرف فیسمى بـ  یادة بغیرالزّ     

  ):الم علیھ السّ ( ومن أمثلتھ في دعاء اإلمام ،  )٤(حرف األمن  واحٍد 

  . )٥)) ( آثُروهُ َوَشًرّ ، أَْنَكُروهُ  أَثَرٍ وَ .. ..اللَُّھمَّ الَعْنُھْم بَِعَدِد ُكلِّ ُمْنَكٍر آتْوهُ 

؛ لذلك نجد اإلمام علیھ )٦))(وما بقي من رسم الشيء،بقیة ما ترى من كل الشيء ((: ثر واأل

السالم یدعو على ھؤالء القوم باللعن  إلنكارھم أمًرا مازالت مالمحھ باقیة وحاضرة لمن أراد 

بشأن حق اإلمام ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(بھا الرسول االقتفاء واألخذ بالوصیة التي أوصى 

وقد نعت ، )  ٧))( لھقّدمھ وفضّ  :الشيء  وآثر(( ، تھوى أنفسھم  وھم بھذا قد آثروا ما،  بالخالفة

اإلمام ذلك بالشر لما یترتب علیھ من إضاعة الحقوق وما یلحق باإلسالم والمسلمین من ویالت 

  .رحى الذي ینتظم بھ دورانھا نتیجة تولّي غیره فھو قطب ال

  ) :علیھ السالم(ومن األمثلة األخرى قول اإلمام 

  .  )٨)) (لََك َراج ٍ  َمَع َمْعِصیتِيَوأَنَا .... إِلھي َعَصیتَُك َولَْم أُِطْعَك ((  ــ١

  .  )٩( ))یَتَالَوُموَن  بَْعضٍ َعلَى  بَْعُضُھمْ إِذا أَْقبََل ، وتَْسَودُّ ُوُجوهُ أْعدائَِك ((  ــ٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٥٢: الجامعةالصحیفة العلویة  )١
 . ١٣٠: نفسھ  )٢
 . ٢٤٩: نفسھ  )٣
 .٤٣٧/  ٢: الغیة قرآني وسماتھ البخصائص التعبیر ال، عبد العظیم ابراھیم ، ینظر )٤
 . ٢٦٨: الجامعة الصحیفة العلویة  )٥
 ١٥٦/  ١: العین ، الفراھیدي  )٦
 ١٥٦/ ١: نفسھ  )٧
 . ١٠٨: الجامعة الصحیفة العلویة  )٨
  . ٣١٢: نفسھ  )٩



 ٤٣

  أو ما ) ف الجناس المصحّ ( ص قت الموسیقى داخل النّ ومن أنواع الجناس األخرى التي حقّ      

  وجاء منھ في أدعیة اإلمام .  )١(قط فقط لمتین في النّ ى بجناس الخط ویكون باختالف الكیسمّ 

  ) :علیھ الّسالم ( 

  
م ِ - ١   . )٢( ُعیُوبِ َستَّاِر ال،  الُغیُوبِ َعالَّ

ٍد النَّبِيِّ  - ٢  . )٣( النَّقِيِّ  ِالُمبَاَرك،  التَّقيِّ الطَّیَِّب ، اللَُّھَم َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

 .  )٤( أَْمِري ُكلِِّھ  َِعاقِبَة َو فِي َعافِیَةٍ ِض لِي بالُحْسنى فِي واقْ  - ٣

  
 )٥( فحرویكون االختالف فیھ بالحركات دون األ) الجناس المحرف (  اومن الجناس أیضً     

  :ومن أمثلتھ 
  . )٦( ))وأَِظلَّ وأُظَّل وأْظلِم وأُْظلَم ، اللَُّھمَّ إِنِّي أُعوُذ بَِك ِمْن أْن أَِذل وأَُذّل  ((

  

بكلِّ أنواعھ كان متساوقًا مع الداللة بعیًدا عن ن أّن الجناس یتبیّ  حث من أمثلةكلِّ ما قّدمھ البمن    

علیھ (توافر عن طریقھ االنسجام التّام بین األلفاظ والمعاني التي یقصد إلیھا اإلمام ، التّكلف 

 بھھن وتحدو ب ینطوي على قیمة نغمیة تثیر الذّ فغدا الّدعاء بھ ذا أسلوب سلس محبّ ، ) السالم

  . تبیّن المعاني ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 .  ١٧: البدیع في نقد الشعر ،  )سامة ابن منقذأ(ابن منقذ ، ینظر  )١
  . ٤٦: عة الجامالصحیفة العلویة  )٢
 . ١٨٢: نفسھ  )٣
 .  ٢٥٨: نفسھ  )٤
 ٦٣١:مختصر المعاني ،التفتزاني ،٥٣٧:  القزویني ،اإلیضاح   )٥
  . ٢٢١:الصحیفة العلویة الجامعة  )٦

  



 ٤٤

  ــــــــالثالمبحث الثّ 
  وازن جع والتّ السّ 

   : جع لغةً السّ 

المقفى وَسَجَع یْسَجع   والّسَجع الكالم،  ااستوى واستقام وأشبھ بعضھ بعضً  امن َسَجَع یْسَجُع َسْجعً 

وزن وھو مأخوذ من  عر من غیرتكلّم بكالم ٍ لھ فواصل كفواصل الشّ ،  اتَْسجیعً ، وَسّجَع  اَسْجعً 

وقیل سّمي سجًعا ؛ ،  سجعت الحمامة إذا دعت وطّربت في صوتھا: تقول العرب  ، َسْجِع الحمام

  . )١( الشتباه أواخره وتناسب فواصلھ

  : ااصطالحً 

  . )٢(ي الكالم المنثور على حرف ٍ واحدق الفواصل فتواف : ھو

  لوات بطبیعتھا تحتاج الصّ  ((كون ؛ جع ومنذ القدم بالطقوس العبادیة عند العرب لقد ارتبط السّ      

  )٣())جع ؛ ألن فیھ استجابة للموسیقى الوجدانیة في قلوب المتبتلین إلى لون من الفن یتمثل في السّ 

  للقرآن  اتنزیھً  اسجعً  ھ لم یسمّ إال أنّ ، مساحة واسعة في القرآن الكریم  جعوقد افترش السّ      

  وما دام األمر ،  )٤(وعن الوصف الالحق بغیره من الكالم المروي عن الكھنة ، كلف عن التّ 

 إذا وقhع سhھًال  ((جع وبالغتhھ وقhوة تhأثیره في مدى جمhال الّسh ال طعنً نزیھ ال یشكّ ھذا التّ  كذلك فإنّ 

  .  )٥))( ةٍ وال مشقّ  ا بال كلفةٍ رً متیسّ 

   ینطوي على زخم كبیر من اإلیقاع ؛ إذ ((ص لة في النّ اعوتیة الفجع أحد القیم الصّ السّ  ویعدُّ     

وازن التّ  وھو وسیلة مثلى لتحقیق )٦))(لھ ویستطیبھ  امع فیلتذّ یفاجئ ذھن السّ  اصوتیً  افیھ تردیدً  ألنّ 

  .  )٧(عرمن الشّ  اجعلھ قریبً ثر بما یوتي في النّ الؤم الصّ والتّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تhاج ، الزبیhدي، ١٩٤٤/ ٣: لسhان العhرب ،  ابhن منظhور،  ٢/٢١٧:العhین ، الفراھیدي  )١
  ٢١/١٧٩: العروس

الشhhhریف ،  ٢٧١/  ١: ي أدب الكاتhhhب والشhhhاعر المثhhhل السhhhائر فhhh، ابhhhن األثیhhhر ینظhhhر  )٢
ابhن أبhي اإلصhبع ،  ٦٤٤: مختصhر المعhاني ، التفتزانhي ،  ٦٤:التعریفات  ، الجرجاني
  ٣٠٠:تحریر التحبیر ، المصري 

 . ٧٨/  ١: النثر الفني في القرن الرابع ، زكي مبارك  )٣
 . ٨٧: عجاز القرآن إ، ) بن الطیب مدمح بو بكرأ(الباقالني ینظر  )٤
 . ١٦٤: سر الفصاحة ،  الخفاجيابن سنان  )٥
 . ٢٧٠: ثر القرآني في نھج البالغة األ، الفحام علي حسین عباس  )٦
نھایhة القhرن السhhابع  لhhىالنقhد البالغhhي عنhد العhرب إ، یشhان عبhد الھhادي خضhhیر نینظhر  )٧

  .  ٢١٥: د  /ط ، الھجري 



 ٤٥

كما ھو الحال فhي ) الم علیھ السّ ( جع في كالم أمیر المؤمنین لم یكن السّ  غم من ذلكالرّ وعلى      

ئیس لھ والحاث الب الرّ الطّ  المعنى ھو بل إنَّ ، ،ده أو سعى إلیھ تقصّ  اإیقاعیً  امطلبً  –القرآن الكریم 

ھhي  فوإّن ھذه الكلمات المسجوعة القادرة على إیصال المعاني بدقة متناھیة مhن غیhر تكلhّ ، علیھ

صرف باللغhة وانتقhاء األفضhل مhن حیhث الداللhة ومhن في التّ  )علیھ السالم(شاھٌد على قدرة اإلمام 

hhّث التhhيحیhhي المتلقhhا أثیر فhhًال وروًحhh؛  عقhhّم ومربhhھ معلhhّار أنhhى اعتبhhول علhhد الرسhhة بعhhذه األّمhhي لھ

 ((، القhوافي ة شاعرة تلتذ لسماع الكالم الجمیhل وتhأنس لوقhعوھي أمّ  ،) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(

فhي األذھhان وحفظhھ مhن ) الم علیھ السّ ( إن سبب علوق كالم اإلمام: وال مجانبة للصواب إذا قلنا 

ذة سhلك بھhا سhبیل القhرآن فhي سhھولتھ آتمالھ علhى موسhیقى سhجعیة كثیفhة أّخhیاع ھو كثhرة اشhالضّ 

ع ترفhّ ادق حhدًّ مhن الّصh ((ة بعامh) الم علیھ السّ (كالم اإلمام قد بلغ و،  )١))(وعدم قھر المعاني علیھ 

ھو على كثرة ما فیھ من الجمل الموزونة المسhجعة أبعhد مhا یكhون ف فإذا كلّ والتّ ، نعة فیھ عن الصّ 

عاء حیث الوقوف بhین یhدي هللا فكیف بالدّ ،  )٢))(اخر بع الزّ واقرب ما یكون إلى الطّ ، نعة عن الصّ 

  ب إلیھ ونوال رضاه ؟بغیة القر ابً ذلل والمسكنة جلباخذ من التّ وقد اتّ 

  :قولھ ) الم علیھ السّ ( جع في دعاء اإلمام ومن أمثلة السّ 

  َوهللاُ أَْكبَُر ، الُمتَفِّرِد بالِمنَِّة َعلَى الِعبَاِد ، الُمتََعالِي َعْن األْنَداِد ، هللاُ أَْكبَُر القَاِھُر لِألْضِداِد  (( 

لطَاِن والَغالِبِ   یئَِة فَِي ُكلِّ ِحین ٍَوأََواٍن ، بالُحَجِة والبُْرَھان  الُمتَقَِدُس بَِدَوامِ السُّ   .  )٣( ))َونَفَاِذ الَمشِّ

  علیھ  (وقد أقام اإلمام ) ون النّ ( ثم ) ال الدّ ( ص أعاله فبدأت بـ جعات في النّ لقد تنوعت السّ      

 ، فیhھالموسhیقي رس ى إلى زیhادة الجhا أدّ مّ جع ممتوازنة إضافة إلى السّ  ص على فقراتٍ النّ ) المالسّ 

مhا قلhّت فكلّ (( جع  وھو من مذاھب الحسن فhي الّسh، جع القصیر جع یعرف بالسّ وع من السّ وھذا النّ 

hالك  )٤))(امع األلفاظ كان أحسن ؛ لقرب الفواصل المسجوعة من سمع الّسhیق مسhن  أضhدَّ مhد ُعhوق

لمhا ) الم علیھ السّ (اإلمام علي    لكنھ غیر ضیق على (( )٥(وأبعدھا متناوًال  اجع و أوعرھا مذھبً السّ 

  . )٦))(مغالقھ لیصعب على أكثر الخلق فتحھا  أوتي من كنوز البالغة ما أنْ 

  : قولھ ) الم علیھ السّ ( في أدعیة اإلمام  اجع القصیر أیضً ومن السّ  
بِ ، َوأَْكَرْمتَنِي بَِمْعِرفَتَِك ، َوقَْد َشَمْلتنِي بِسْتِرك َ ((        . )٧( ))یَل إلى طَاَعتَِك َوَھَدیِتَنِي السَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . ٢٧٥: ثر القرآني في نھج البالغة األ، الفحام علي حسین س عبا )١
 . ٢٨: ج البالغة روائع نھ، جورج جرداق  )٢
 . ٢٣٥: الجامعة الصحیفة العلویة  )٣
 . ٢٣٥/  ١ :المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،  ثیرابن األ )٤
 . ٢٣٦/  ١: نفسھ  )٥
      . ٣١/  ٣: الطراز ،  )بن حمزةیحیى  (العلوي  )٦
  ١١٩: الجامعة الصحیفة العلویة  )٧



 ٤٦

  وقد سبق،  )١(مھموس مرققوھو صوت  ]الكاف  [ص ھو صوت جعات في النّ السّ  كان محطّ 

وقد تناسب ذلك مع اإلقرار بالنعمة واألنس بھا إذ ،   )٢(فة ذاتھاوھو یحمل الصّ  ]اء التّ  [بصوت 

   وإن كان الشكر من النعم أیًضا ، وھي موجبة للشكر، إن معرفة هللا وطاعتھ نعمة ال تدانیھا نعمة 

 ،وكیف لي بتحصیل الشكر (( : لحقیقة بقولھھذه ا )المعلیھ السّ (وقد أّكد موالنا زین العابدین 

  ))وشكري إیاك یفتقر إلى شكر 

  : )الم علیھ السّ ( قولھ  جع القصیر أیًضاومن السّ 
قَ ، یَا َشافِي السَّقَم ِ، یَا َجاِمَع األَُمم ِ، یَا بَارَئ النََّسم ، یَا دافَِع النِّقَم ِ، یَا َسابغِ الِنَِّعم ِ ((   یَا َخالِ

  .  )٣( ))یا َمْن ال یَطَأُ َعْرَشھُ قََدٌم ، َذا الُجوِد َوالَكَرم ِ یَا، الظُّلم ِالنُّوِر و

  األصوات األنفیة التي تشیر  ((وھو من ) المیم (  عاء على صوتجعات في ھذا الدّ توالت السّ      

آلیات اھض الوحید باإلیقاع ؛ بل اجتمعت لھ جعات ھي النّ ولم تكن ھذه السّ ،  )٤))(إلى العظمة 

وحالة ، غمي المتأتي من قصر الفقرة فق النّ الدّ  أسھمت في تكثیف موسیقى النص أھمھا ؛ واعیة

، سابغ ( بین  وازنالتو، كل الفقرة  داء في بدایةر حرف النّ اكرت التي خلقھا وازن بین الفقراتالتّ 

   ، النّسم، النّقم ، عم النّ (ذلك وك، التي جاءت بصیغة الفاعلیة ) خالق، شافي ، جامع ، بارئ ، افع د

ماثل في ص نتیجة التّ كثیف الموسیقي الذي اشتمل علیھ النّ فالتّ  )قدم ، الكرم ، الظّلم ، الّسقم ، األمم 

الثة انیة والثّ ختھا في صدر الفقرة الثّ در متطابقة في الوزن مع أإذ كل مفردة في الصّ ، زنة األلفاظ 

ة مع ي الجرس خاصّ ف اإلیقاع ویقوّ یكثّ  األمر الذي،  ل في أعجاز الفقراتوكذلك الحا،  وھكذا

  . تكراره 

  وھو لیس ، ) الم علیھ السّ ( وازن ھو حالة شاعت في أدعیة اإلمام جع والتّ والجمع بین السّ      

.  )٥))(ما ھو االعتدال في مقاطع الكالمجع إنّ إن األصل في السّ  ((بل ،  افنً جع في السّ  امبتدعً  اأمرً 

  .  )٦))(فس بع وتتشوق إلیھ النّ صد من مقاصد العقالء یمیل إلیھ الطّ مق ((وھو 

عن  وتكون فیھ الفواصل المسجوعة متباعدة، ویل جع الطّ جع ھو السّ والقسم اآلخر من السّ       

 ) :الم علیھ السّ ( من ذلك قولھ ) الم علیھ السّ ( في أدعیة اإلمام  اوكان أقل ورودً ، بعضھا 
  ،فََصلَُحْت بِإِصالِحَك إیَّاَھا فَأَْصلِْحنِي بإْصالِحَك ، لَِّذي أْصلَْحَت قُلُوَب الُمْفِسِدین إلِھي أْنَت ا ((

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٧: علم األصوات اللغویة ، دي الموسوي مناف مھ، ینظر )١
 . ٤٧: نفسھ  )٢
 . ١٣٢: الجامعة الصحیفة العلویة  )٣
 . ٤٢: فاعلیة التكرار في بنیة الخطاب ، عبد الفتاح یوسف  )٤
 . ٢٧٥/  ١: دب الكاتب والشاعر المثل السائر في أ،  ثیر ابن األ )٥
   . ٢١/  ٣: الطراز ،  العلوي  )٦

  



 ٤٧

الَلَِة َوأْنَت الَِّذي َمنَْنَت عَ  ْمَت ، لَى الظّالِیَن فََھَدیَتُھْم َعنِ الضَّ ْدتَُھْم َوقَوَّ   َوعلَى الَجاِحدیَن فََسدَّ

لَل َِوَمنَْحتَُھْم َمَحبَّتَك    . )١( ))ِمْنُھْم الزَّ

  
  ) :علیھ السالم ( قولھ  ومنھ أیًضا

  َوَكَما أََرْدَت ، تني لَِمَحبَّتَِك فِي َوْقٍت أَْیقَظْ  ْعصیتَك إالّ إلِھي لَْم یَُكْن لِي َحْوٌل فَأَْنتَقُِل بِِھ َعْن مَ  ((

  فََشَكْرتَُك بإْدَخالِي فِي َكَرِمَك َولِتَْطھیر قَْلبي ِمْن أَْوَساخِ الَغْفلَِة فَاْنظُْر إلىَّ ، أَْن أَُكوَن ُكْنُت 

  .  )٢( ))نَظََر َمْن نَاَدیتھُ فًأَجابَك 

  
وازن التي تكاد تالزم یلة في أغلب األحیان إلى حالة التّ وجع في الفقرات الطّ یفتقر السّ      

ھا ال تغیب ولكنّ ، ص وازن إلى خفوت الموسیقى في النّ وقد یؤدي غیاب التّ ، جعات القصیرة السّ 

اء التّ و ،المیم ( ص من تكرار بعض األصوات من ذلك تكرار لما یمكن أن یتواجد في النّ ؛  اتمامً 

أنت ( وكذلك تكرار األلفاظ ، اني ص الثّ في النّ ) الكاف و ،اء التّ ( و،  ص األولفي النّ ) ون النّ و، 

في  )نظر ، انظر ، كنت ، أكون ، یكن ( في األول ؛ و ) َصلَُح ( اشتقاقات الفعل و) الذي ، 

    .انيالثّ 

  
  :  لىعقسیم األول جع بلحاظ آخر ال یخرجھ عن التّ ویقسم السّ 

 : جع المرصعالسّ  - ١

الفقرة بكاملھا من دون لیشمل  ھا إذ یمتدّ على وزنھا ورویّ  كل لفظة للفظة أخرىوھو مقابلة      

من األلفاظ وبراعة  اكبیرً  اجع رصدً وع من السّ ب ھذا النّ االقتصار على اللفظة األخیرة ویتطلّ 

  .  )٣(ق صنعةف وتعمّ التي قد یرافقھا تكلّ شكیل ؛ وإالّ فھو من األنماط نادرة في التّ 

  
رصیع للترصیع فتكون الفقرة عبارة عن خلیط متجانس من التّ  اماثل ردیفً ن التّ وقد یكو     

 ركیز على المعنى من طریقعن التّ  غم وعلو الموسیقى فضًال ا یؤدي إلى تكثیف النّ ممّ ماثل والتّ 

  ) :الم علیھ السّ ( وعرضھ من زوایا مختلفة مثال ذلك قول اإلمام حولھ  وران الدّ 
  )٤( ))َوإِْن َخَذلتَنِي فََمْن َذا الَِّذي یَْنُصُرنِي ، نِي فََمْن َذا الَِّذي یَْرُزقُنِي إلِھي إْن َحَرْمتَ  ((

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦٩: معة الجاالصحیفة العلویة  )١
 . ٢٨٣: نفسھ  )٢
 . ٢٥٥/  ١: دب الكاتب والشاعر في أ المثل السائر، ثیرأبن األ، ینظر  )٣
  . ٢٨٢: الجامعة الصحیفة العلویة  )٤
         



 ٤٨

  إْن ـــــــــــ إنْ        

  حرمتني ـــــــــــ خذلتني   

  فمن ــــــــــــ فمن       

  ذا ــــــــــــ ذا          

  ــــــــــ الذي الذي  ــ    

  یرزقني ـــــــــــــ ینصرني 

  

  ) :الم علیھ السّ ( ومن األمثلة األخرى قولھ 
  . )١())َو أْمُدْد لِي في ُعمِري ، اللَُّھمَّ أَْوِسْع لِي فِي ِرْزقِي  ((

  
  أوسع ـــــــــ أمدد 

  لي     ــــــــــ لي 

  في     ــــــــــ في 

  رزقي ـــــــــــ عمري 

  
  ) :الم علیھ السّ ( ذلك قولھ وك

ْبنِي ، اللَُّھمَّ اْرفَْعنِي َوال تََضْعني ِ  ((   .  )٢())َواْنُصْرنِي َوَال تَْخُذلِني ، َواْرَحْمني َِوال تَُعذِّ

  
  ارفعني ـــــــــــ ارحمني ـــــــــــــ انصرني   

  وال   ــــــــــــ وال      ـــــــــــــــ وال     

  ـــــــــ تعذبني ـــــــــــــــ تخذلني تضعني ــــ

  
  غمي نتیجة تكرار األوزان وإعادة صوص الجانب النّ ماثل في ھذه النّ رصیع والتّ لقد أثرى التّ      

  .أكید على الفكرة نفسھا یبرز التّ  إذ، اللة تأثیر ذلك إلى الدّ  وأمتدّ ، األلفاظ 

  
  : جع المتطرف السّ  -٢
جع وع من السّ وھذا النّ ،)٣(كالرمیم واألمم وي ویختلف فیھ الوزنوف الرّ وھو الذي تتفق فیھ حر   

  مع تُستثقل في السّ  قد تابة التيكما یبعد الكالم عن الرّ ، جعات یة أكبر للتصرف في السّ یعطي  حرّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٤٠: الجامعة  الصحیفة العلویة )١
 . ١٦٠: نفسھ  )٢
  . ٦٤: التعریفات ،الشریف الجرجاني ،  ٤٣٠: مختصر المعاني ، التفتزاني ،  ینظر  )٣



 ٤٩

  : قولھ ) الم علیھ السّ ( وجاء منھ في أدعیة اإلمام ، وعلى النفس       
  .  )١()) وأَنَاَب إِلى َربِِّھ و أَِسَف ، َونََدَم علَى َما َسلََف ، َل َمْن أَساَء َواْعتََرَف فَأْسألَُك ُسَؤا ((

  
ھا إالّ أنّ ، ) الفاء ( على روي واحد ھو ) أِسف ، سلف ، اعترف ( جعات لقد جاءت السّ      

علیھ (وقال ، ) فَِعل ، فََعل ، افتعل ( رتیب من حیث األوزان وكانت أوزانھا على التّ اختلفت 

  ):المالسّ 
تَُك ، اللَُّھمَّ لََك الَحْمُد ظََھر ِدیِنَُك ((   )٢())َوَصَدَق َوْعُدَك  ، َوَعظَُم ُسلطَانُكَ ، َواْشتَدَّ ُملُكُك ، َوبَلَغْت ُحجَّ

  
إالّ أن ھذا االختالف لم ، واختلفت أوزانھا ) الكاف ( جعات على روي واحد ھو جاءت السّ      

نغمیة الكالم  نّ ساق كفقرات كاملة أي إلما حوتھ من االتّ ؛ دائرة الموسیقى واإلیقاع یخرجھا عن 

ا یتیح للكالم ركیزة نغمیة ممّ  (( مكفولة باالتفاق بالوزن اإلیقاعي العام واالتفاق في الحرف األخیر

  . ختالف أوزان الّسجعات على الرغم من ا )٣))(فیھ  اموسیقیً  افتحدث توازنً ؛ أّخاذة 

  
  :جع المتوازن السّ ــ  ٣

ثال ذلك في األدعیة قولھ م )٤(ويجعتان في الوزن وتختلف في حرف الرّ أن تتفق السّ  وھو    

  ):المعلیھ السّ (
  . )٥( ))َوَرفََدْت إِلَیِھ اآلَماُل ، َوُمدَّْت إِلَیِھ األَْعنَاُق  ، الِلھم یا َخیََر َمْن َشِخَصْت إلَیھ األَْبَصاُر  ((

 
وقد ، واحد وتباینت في حرف الّروي على وزن ) اآلمال ، األعناق ، األبصار ( جاءت  قدل     

  .رفیة ذاتھا وتكرار البنیة الصّ ، وازن بین الفقرات بالتّ  ص مكفوًال كان نغم ھذا النّ 

  
  : ) علیھ السالم (وقال 

  ْكتِنَاِه بَِحارُ بَْت َعِن اإلَشاَرةِ إلیھ باِالنَضَ وَ ، قَْد یَئَِسْت َعِن اْستِْنباِط اإلَحاطَِة بِِھ طَواِمحُ الُعقُول ِ ((

  .  )٦()) الُعلُوم ِ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٤٩: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
 .  ١٩٣: نفسھ  )٢
  . ٦٣: سالیب البالغة العربیة األسس النفسیة األ، مجید عبد الحمید ناجي  )٣
  ٣٠٥/  ٢: نشا عشى في صناعة اإلصبح األ،  القلقشندي ینظر )٤
 . ٢٠٠: الجامعة الصحیفة العلویة  )٥
  . ٢٥٥: نفسھ  )٦



 ٥٠

تھما ضمّ العبارتین التي  مثلما وازن بین، وازن اإلمام بین العقول والعلوم كفواصل للكالم      

،  سر حیاتھا من المعرفةالتي تكتفي بما ییفطوامح العقول لیست ھي العقول العادیة ،  كمعانٍ 

 إذاً  ،كوین المعرفیة وعلل الوجود والتّ  لى الحقائقالوصول إ جلأمن  ًال تتفكر طویَمن ما ھي نّ وإ

 مة منمتقدّ  احلمر لوغناس حاولوا بأُ  ر ھذه تجمعھم معوحالة التفكّ ، ر دائم في حالة تفكّ  أصحابھا

اللة ھي استعارة حاضرة الدّ و ،م ولى مرحلة یمكن معھا وصفھم ببحور العلصلوا إو حتى العلم

وھم في ، ن العلماء عللتعبیر  )علیھ السالم(وقد استعملھا اإلمام، في ذھن العربي على السعة 

  .ھل العقول الطامحة حالة توازن مع أ

  :) الم علیھ السّ ( ومثال آخر قولھ

   )١( ))ینٍ وِ كْ تَ  یرِ غَ بِ  مِ الِ ، العَ  یھٍ بِ شْ تَ  یرِ غَ بِ  دِ احِ الوَ  Pِِ  دُ مْ الحَ ((

  )تكوین(و) تشبیھ(لقد جرى التوازن بین 

  
  : جع المتوازيالسّ  -٤

وقد  ،)٢(یراعى في الكلمتین الوزن وحرف الروي كالمحیا و المجرى والقلم و النسم نْ وھو أ    

بھ   وللكالم، لطیف الموقع ، نوع شریف المحل  ((عندھم  فھو، للتوازن لقدماء میزة الحسن د اأكّ 

الكالم  مقاطعوحیث كانت ھ مطلوب في جمیع األشیاء ألنّ ؛  وسبب ذلك  االعتدال، طالوة ونورق 

  .  )٤(بھ  إالّ بعضھم ازدواًجا ال یحسن الكالم   وقد اسماه،  )٣)) (مع معتدلة الوزن لّذ بھا السّ 

ت اشتداد عاطفتھ وانفعالھ في لحظا (()المعلیھ السّ (مام جع  في كالم اإلمن السّ  وعالنّ ویكثر ھذا 

  :) السالم  علیھ(من ذلك قولھ ، )٥( ))سجعیة متناسقة  قاعات یوحماستھ فتنتظم بإ

  
  ،  َوْرطَتيَزعي فِي یا َمفْ ،  نِْعمتَيفِي  ویا َولِّيِّ ،  ِشدَّتيیَا َغیاِثي ِعْنَد ،  ُكْربَتِيیا ُعدَّتِي ِعْنَد  ((

ئي فِي ،  َھْلَكتِيیا ُمنُقِِذي ِمْن    .  )٦()) َوْحَدتَيیَا َكالِ

   :) علیھ السالم (وقال 
ِعیُف ((   .  )٧))( أََمًال الَجِسیُم ، َعَمًال وأنَا الَعْبُد الضَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٠٠: الجامعة  الصحیفة العلویة )١
 . ٤٣١: مختصر المعاني ، التفتزاني ،  ینظر )   ٢
 ٢٧: الجامع الكبیر ، ابن األثیر )٣
 ٢٢١:األسس الجمالیة في النقد األدبي ، عز الدین إسماعیل، ینظر )٤
 . ٢٧٧: ثر القرآني في نھج البالغة ألا، الفحام علي حسین عباس  )٥
 . ٢٦٨: الجامعةالصحیفة العلویة  )٦
  . ١١٣: نفسھ  )٧



 ٥١

وي أو ما في أن یجيء قبل حرف الرّ  ((وھو ) الزم ما ال یلزم ( جع األخرى ومن أنواع السّ      

   ا یمنحأي أن یلتزم بحرف آخر أو أكثر ممّ   ؛ )١)) (جع معناه من الفاصلة ما لیس بالزم في السّ 

ویضیف ، فة وقد ورد في ما سبق من األسجاع ما یحمل ھذه الصّ ،  افً ومكثّ  اقویًّ  اص إیقاعً النّ 

  ) : الم علیھ السّ ( البحث ھنا قولھ 
  . )٢()) ایَاالَعطَ َویُْجِزُل  ، ایَاالَخفَ َویَْعلَُم ،  الیاالبَ  اللَُّھمَّ إنِّي أْسأَلَُك یَا َمْن یَْصِرفُ  ((

  
  : ا مستغفرً ) مالعلیھ السّ (وقال 

  َعلَى َكبِیِرِه شِدیدُ  َویَِحلُّ ،  ابِكَعذاللَُّھمَّ أْستَْغفُِرَك لُِكلِّ َذْنٍب یُوِجُب َعلَى َصِغیِرِه أَلِیَم  ((

  .  )٣( )) ابِك َِعقَ 

  
  جع وكذلك مدى أھمیتھ في فرض داخل في أنواع السّ مدى التّ  ان من األمثلة المعروضة آنفً یتبیّ      

  ذ یسترعي ذھن المتلقي ویأخذ بتالبیب قلبھ ویحدو بھ ص ونغم أخآلیة داخل النّ موسیقى عا

  . س المعاني القابعة وراء تلك األسجاعلمّ إلى ت

  
 ، اواضحً  اأمرً  تجع باتوازن والذي یعتقد البحث أن دراستھ مع السّ ھذا بالنسبة للسجع أما التّ      

  وال یمكن ألي باحث الفصل بینھما إّال ، فصال بدون ان افأغلب األدعیة قامت على االثنین معً 

  .راسة لغرض الدّ 

  وھو تعریف،  )٤(قفیة أْن تكون فواصل الكالم متساویة في الوزن دون التّ : وازن ھو والتّ 

  مركب ثنائي( (وازن أشبھ بـ وھو أن التّ  اإالَّ أّن ھناك فرقً ، جع المتوازن من قبل حملھ السّ 

یرتبط مع األول بعالقة أقرب  –بدوره  –خالل اآلخر وھذا اآلخر  من حد طرفیھ ال یعرف إالّ أ

  ماثل ولیس فھي قائمة على التّ  )٥())امطلقً  اوال تباینً  كامًال  انعني أنھا لیست تطابقً ، ، شابھ إلى التّ 

  كل سجع  ] ـف [...... وزیادة  جع اعتداًال الّن في السّ  ((جع ؛ وھذا ما یفرق بھ عن السّ  )٥(طابقالتّ 

بینھما  والعالقة  )٦)) (وعلى ھذا فالسجع أخص من الموازنة ،  اموازنة ولیس كل موازنة سجعً 

       .عالقة خاص بعام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٠٦:خیص التل، القزویني  )١
 .  ٢٧٢: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 . ١٠٦: نفسھ  )٣
 .٢٨٠: البالغة العربیة ، احمد مطلوب   ، ٣٦٦: یضاح اإل، القزویني  ،رظین )٤
 . ١٠٣: قضایا شعریة ،  وسبنرومان یاك )٥
 .  ١٧٧: تحلیل النص الشعري ، یوري لوتمان ، ینظر  )٦
 . ١١١/  ١: ر المثل السائر في أدب الكاتب والشاع،  ثیرابن األ )٧



 ٥٢

  لما فیھ؛ ) المعلیھ السّ (تي في أدعیة اإلمام ووقد كان للتوازن أثر كبیر في تقویة الجرس الصّ      

یاق على د وحدات صوتیة في السّ وتیة في الكالم یظھر في تردّ توظیف خاص للمادة الصّ  ((من  

أكید والذي یزید في التّ ، منھ  ىومن ثم اإلیقاع المتوخّ ،  )١)) (مسافات متقایسة  إلحداث االنسجام 

  . )٢(على المعنى وإبراز العواطف 

  
   :قولھ  )الم علیھ السّ ( في كالم اإلمام  اا جاء متوازنً وممّ     

  ،َوالَ یُِعیھُ َسْمٌع ، وأْنَت الِّذي ال یَُعبُر َعْن ذاتِِھ نُْطٌق ، إلِھي َكْیَف أُْثني َوبَدُء الثَّنَاء ِمْنَك إلیَك  ((

  .  )٣()) َوالَ یُْدرِكھُ َوْھمٌ ، ْیحِویھُ قَْلٌب  َوالَ 

  
االعتدال بین الفقرات القصیرة  باإلضافة إلى) وھم ، قلب ، سمع ، نُطق (  بین حصل التّوازن    

  : اأیضً ) الم علیھ السّ ( وقال،  اواضحً  اا أنتج جرسً الذي ضّم ھذه الفواصل ممّ 
ْنیا اللَُّھمَّ إِنَّي أْسأَلَُك َسلواً عَ  (( َما فَاَت فِیَھا لَْن وَ ، َوَجِدیَدَھا یَْخلُُق ، َوَصْفَوھا یْكُدْر .... ِن الدُّ

  .  )٤())یَْرِجعْ 

  
یثبت لمحة داللیة یجدھا ویمكن للبحث أن ، ) یرجع ،  یخلق ، یكدر ( جرت الموازنة بین     

، عنى في نھایة الفقرة یستقر الم جعلھ فاصلة یقف علیھا المتكلم إذوھي تأخیر الفعل و، مھمة 

  . ر ذلك في فقرات متتالیة غیر مرة إذا تكرّ  وبشكل خاص

  

نھض باإلیقاع  افً مكثّ  ابتكرار الفعل المضارع في فواصل الفقرات نغمً اإلمام ضفى فمثلما أ     

  تبلیھ قي على جدید حتىال تُبألحوال الّدنیا فھي دائِمة التّكّدر  بّدلوالتّ غیّر التّ داللة ف ھ كثّ فإنّ 

وحاكمة علیھ ، لك األیّام امھا وما یجري في توال یتوقع منھا العود فھي صارمة ألیّ ،  بصروفھا 

جدید التّ  (( مني والموقعي أدى إلىماثل الزّ تكرار األفعال على أساس التّ  جوع أي أنّ الرّ بأبدیّة عدم 

  .  )١))(من شعار بالحركة والمزج بین الحدث والزّ في الحدث واإل

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٠: بداع في مفھوم اإل، مد ھادي الطرابلسي مح )١
 . ٩٣: سالیبھ في نقد النثر وأ، عصام الخطیب ،  ینظر )٢
 . ١٤٤: امعة الجالصحیفة العلویة  )٣
  . ١١٧: نفسھ  )٤

    ١٥٦:  لغة الشعر العراقي المعاصر ، عمران خضیر حمید الكبیسي ) ٥     

  



 ٥٣

الة على ھذه المعاني إلى قد أخر األفعال الدّ ) الم علیھ السّ (اإلمام  أنّ  –وهللا أعلم  –ویبدو      

 ((یكون عند الفاصلة ھن كما ھو االستقرار الذي فواصل الفقرات ؛ لكي تكون مستقرة في الذّ 

بالحركة والحیویة ویتأصل الھدف المراد من ذلك في أجلى  انابضً  اامع نصً وبھذا یتلقى السّ 

  . )١))(صورة 

  
   اوجرسً  ا عالیًاوازن قد خلقت إیقاعً جع والتّ كرار والجناس والسّ ظاھرة التّ  یتضح أنّ  من ھنا     

  اللة كانت  الدّ  بل إنّ  اللة ؛ھذا على حساب الدّ ص ولم یكن المتلقي إلى النّ  عمل على شدّ  اواضحً 

  ،  الالت واھر اللغویة ھي األقدر على أداء تلك الدّ ھي اللحاظ األولى في الكالم وكانت ھذه الظّ 

عوري الشّ مط اللغوي لمجانسة الموقف ع النّ على تطوی) الم  علیھ السّ ( ن مقدرة اإلمام یتبیّ كما 

  .  )المعلیھ السّ ( الذي یعیشھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٩٧: القرآني في نھج البالغة  ثراأل، الفحام علي حسین عباس  )١
  
  



 ٥٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٥

   مدخل

  ى وتسمّ ،  )١(لھا  االلة تتخذ من طبیعة األصوات مرتكزً الّداللة الّصوتیة نوع من أنواع الدّ      

  تستمد من طبیعة األصوات نغمھا وجرسھا ((اللة أي أنَّ ھذه الدّ  )٢(بالقیمة التعبیریة للصوت

  . )٣( ))الحروف بعضھا إلى بعض یُستنبط من ضمِّ  فتوحي بوقع موسیقي خاصٍ 

  
  دت آراؤھم فتعدّ ، من تساؤالت العلماء  اكثیرً وت ومدلولھ وقد أثارت ھذه العالقة بین الصّ      

  .ومنھم من أغار علیھا ، بإزائھا فمنھم من قبلھا 

  
  في كتابھ اإذ عقد أبوابً ، اللة من أبرز القائلین بھذه الدّ ) ھـ ٣٩٢ت ( ابن جني ویعدّ      

  وال یعني ھذا إنّنا نعدم اإلشارة إلیھا ،  )٤(األلفاظ ومدلوالتھالة بین لبیان الصّ ) الخصائص ( 

ى مثل ھذه العالقة من قبل إل)ھـ١٧٥ت( فقد ألمح الخلیل، ھ أول القائلین بھا وإنّ ، عند من سبقھ 

وكذلك ،  )٥(عرض لشرح بعض األلفاظ والفرق بین دالالتھا أثر الفرق في تردد أصواتھاعندما 

  . )٦(معرض حدیثھ عن أوزان المصادر في) ھـ ١٨٠ت(سیبویھ 

  
  وھو من المتأخرین خطى من سبقھ في وجود المناسبة بین ) ھـ ٩١١ت (  یوطيم السّ وقد ترسّ      

 )٧(یمري بقطعیة العالقة بینھمااد بن سلیمان الصّ اللفظ ومعناه بعد أْن نقل إنكار الجمھور لمقالة عبّ 

على ثبوت المناسبة بین اللفظ والمعاني ولكن الفرق بین  أھل اللغة كادوا یطبقون ((نَّ إ: بقولھ 

  . )٨)()یراھا ذاتیة موجبة بخالفھم  اإنَّ عبّادً ، مذھبھم ومذھب عبّاد 

    
، عتباطیة الحدث اللساني أي آخر قال بار، ) المناسبة بین اللفظ والمعنى ( أي یقابل ھذا الرّ      

وال یتسنى لھا االرتباط ، معین ترتبط بھ  معنًى على فاأللفاظ ال تختص في أصل وضعھا لتدلّ 

  نَّ واضعأ بمعنى ال یخضع لنظام ؛ مة جاء اعتباطیًابل إنَّ ترتیب األصوات في الكل ره ؛بغیّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٦: لفاظ داللة األ، أنیس  براھیمإ ، ینظر  )١
 . ١٨٦: معجم المصطلحات العربیة في اللغة واألدب ، مجدي وھبة ، ینظر  )٢
الصوت اللغوي في ، ٢٣٧: الفنیة في المثل القرآني  الصورة، محمد حسین الصغیر . د  )٣

  ١٦٤: القرآن 
 . ٩٨ / ٣،  ١٥٢/  ٢،  ٦٥/  ١: الخصائص ،  ابن جني، ینظر  )٤
 . ٨٨ – ٨١/  ٧: العین ،  الفراھیدي، ینظر  )٥
 . ١٤/  ٤: الكتاب ،   سیبویھ، ینظر  )٦
 . ٤٧/  ١: المزھر في علوم اللغة ،   السیوطي، ینظر  )٧
 .  ٤٧/  ١: نفسھ   )٨



 ٥٦

إلى ما في األصوات من داللة معینة تتناسب والمعنى الذي یروم إیصالھ إلى  االلغة لم یكن ناظرً  

  .  )١(لھااوفیھ وشیوع تد ھا اكتسبت اإلیحاء بما تحمل من معان ٍ لكثرة استعمالھاولكنّ ، لمتلقي ا

  
وت في كلمة ال عالقة طبیعیة بین الصّ  ((وقد نسج على ھذا المنوال بعض المحدثین العرب إذ      

وكتابةً بین لغات  أصواتًاو إنَّما ھو عرفي ؛ لذا اختلفت الكلمات ،  ]عندھم  [علیھ  وما تدلّ ما 

  .  )٢))(العالم

  
  فنجد إبراھیم أنیس  ، )٣(أیینواب ھو الوسطیة بین الرّ في حین رأى بعض المحدثین أنَّ الصّ      

  یعود في نھایة المطاف ،  )٤(غاً الستعمال اللفظ في معناهروف االجتماعیة مسوّ الذي جعل الظّ 

  .  )٥(بین إثبات العالقة ونفیھا اوسطً  الیتخذ رأیً 

  
 ولكن كًال ، ال یقبل التفرقة  اوت كالھما مرتبط باآلخر ارتباطً ره أنَّ المعنى والصّ ویرى غیّ      

  . )٦(منھما قابل ألْن ینظر فیھ على حدة

  
فأینما ، دة ال یغادرھا  إلى غیرھا وت في إطار داللة محدّ ویذھب البحث إلى عدم تقیّد الصّ      

ویرتبط ، فقد یرتبط بداللة معینة لھمسھ ، وت الواحد صفات الصّ داللتھ ؛ وذلك لتعدد  تحلّ  یحلّ 

فللصوت قیمة تعبیریة مرتبطةُ بخصائصھ  ،وبثالثة لترقیقھ وھكذا ، بأخرى النفجاره أو توسطھ 

اللة من األصوات في انسجام وتناغم تحدث الدّ  وباصطفافھا مع صفات غیره، من صفة ومخرج 

وتي ؛ فال یسلم مدلولھا الصّ ، ه اللفظة بمؤثرات خارجة عن اللغة وقد تحاط ھذ، المرتبطة باللفظة 

  كلمة المنطقي لكلِّ  ؛ إذ یحیط المعنى اتجمھا بھا المعدالتي تحدّ  جریدیةعریفات التّ ھا التحد بالتّ ألنّ 

  . )7(تة بحسب استعمالھامؤقّ  األوانً  جوُّ عاطفي ینفذ فیھا ویعطیھا
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما  ٤٠، الفصاحة  سر،  ابن سنان الخفاجي،  ٤٨٣:  عجازدالئل اإل، الجرجاني ، ینظر )١
دي   ١٩ – ١٨: ء دبااألالبلغاء ومعراج منھاج ، ) أبو الحسن حازم (القرطاجني ، بعدھا 
  . ٨٨ – ٨٦: علم اللغة العام ، سوسیر

  . ١٩: علم الداللة العربي ، ایة فایز الد  )٢
 . ٤٨: فقھ اللغة العربیة ، كاصد یاسر الزیدي ، ینظر  )٣
 . ١٣٩: سرار اللغة من أ، نیس إبراھیم أ ، ینظر  )٤
 . ١٤٥: نفسھ   )٥
 .  ٣٩: دبي قواعد النقد األ، السیل آیركومبي  )٦
  . ٢٢: داللة األلفاظ العربیة ، اد كامل مر، ینظر  )٧

      



 ٥٧

  لبعض ما یبدو من تناقض داللي في بعض األصوات للوھلة  اأي ُمخففً ما یكون ھذا الرّ وربّ  

  فالخضم   ((عند ابن جني ؛ إذ یقول ) خضم ( عف في لفظة على الضّ ) الخاء ( األولى ؛ كداللة 

 والقضم للصلب  ، طب وھما من المأكول الرّ وما كان نح، كالبطیخ و القثاء ، ألكل الرطب 

وداللتھا ،   )١))(لصالبتھا للیابس) القاف ( و ، خاوتھا للرطب لرّ ) الخاء ( ا فاختارو..... الیابس 

ھ ال ولكنّ ، وھو إشكاٌل وارد) الّصاخة ) ( عینان نضاختان : ( على القوة في ألفاظ ٍ أخرى مثل 

 )القاف(إذا ما قورن بصوت   یقینًاھو األضعف ، خو الرّ ) الخاء ( فصوت ، طحیة یخلو من السّ 

ا عند مقارنتھ بـ  ،) قضم ( دید في لفظة الشّ  ة القوة تمیل فإْن كفّ ، ) نضاحتان ( في  )الحاء(أمَّ

ة  واء ؛ ولكن لصفعلى السّ ) الخاء(و) الحاء (خاوة المتوافرة في تأكید ؛ لیس لصفة الرّ  نحوه بكلِّ 

  .) الحاء ( دون ) الخاء ( ي یتصف بھا صوت الت )٢(االستعالء

  
  ) الخاء ( استعالء : ھا أھمّ  ةعدّ  جاءت نتیجة عوامل) الخاء(  فإن قوة) اخة الصّ ( أماَّ لفظة      

،   )٣(عن طریق ألف المد) اد الصّ ( وكذلك رفدھا بمزید من القوة نتیجة إطالة صوت ، أصالة 

عن  فضًال  ،ھ ضوضاء متأتیة من ضیق مخرجھ صوت مستعل مطبق تصحب) اد الصّ (وصوت 

( إیصال تأثیر األلف على ولم تقتصر أھمیة،  )٤() الصاد(ـشدید الذي أفرزه إدغام الالم بالتّ 

صافھ نتیجة اتّ  جدیدة تفخیمیةقیمة  كسب اللفظةبل أ،  ؛ كونھ صوت مدٍّ ) الخاء (إلى ) ادالصّ 

 .  )٥(فخیمبالتّ 

  

وخصائص ،  )٦( ))من المعنى العام للفظ  تحمل في طیاتھا شیئًا ل صوت خاصیةلك (( إذاً      

  ، متباینة  ا بمعانٍ أو مرتبطً  ة وجوده داًال د صفات ھي التي سوغت إمكانیوت من مخرج ٍ وتعدّ الصّ 

 صف بھ منوت ھو أحد القنوات الحاملة للمعنى بما یملكھ من إیحاء خاص نتیجة ما یتّ فالصّ 

لقبول المعنى ویوجھ إلیھ  یھیئ افس جوً داللة اتجاه وإیحاء تثیر في النّ  فھو یدلّ  ((، صفات معینة 

  .  )٧))(ویوحي بھ 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٥٨ – ١٥٧/  ٢: الخصائص ، ابن جني  )١
 . ٥٧:  في البحث الصوتي عند العرب   ، خلیل إبراھیم العطیة،  ینظر )٢
 . ١١٥: التشكیل الصوتي ، ینظر سلمان حسن العاني  )٣
  . ٢١٢: المنھج الصوتي للبنیة العربیة ، عبد الصبور شاھین ، ینظر  )٤
 . ٢٨١: موسیقى الشعر ، نیس اھیم أبرإ: ینظر  )٥
 .  ٧٥: د في اللغة األضدا، ل یاسین محمد حسین آ )٦
 . ٢٦١: فقھ اللغة وخصائص العربیة ، محمد المبارك  )٧

  



 ٥٨

  ھ ولكنّ ،  )١( وت من المعنى في نفسھالصّ  وھذا یعني أنَّ البحث ال یذھب مع من ذھب إلى خلوّ  

والحالة التي یتّصف بھا الّصوت  ((وت ة ھذه المعاني بما یستشف من مخرج الصّ مع محدودیّ 

  .  )٢)) (فات وما أشبھ ھذه الصّ ..... تھ أو جھره من حیث رخاوتھ أو شدّ اللغوي عند إخراجھ 

  
منعقدة إلى حدٍّ ما على الّصفة ) ٣(الت ة ذات دالوما دامت األصوات رموز لغویة صوتیّ      

غیّر وھذا ما یعرف بظاھرة التّ ، ر ھذه الّدالالت موز بالتّأكید یؤدي إلى تغیّ والمخرج فتغیّر ھذه الرّ 

ولكي یلقي البحث ، یطال التّغییر فیھا الفونیمات التّركیبیة والفونیمات فوق التّركیبیة  إذ، یمي الفون

للمبحث األول في ھذا  االفونیمات التّركیبیة مدارً  رتأى أْن تكونرات ایالّضوء على ھذه التّغی

  الفونیمات فوق التركیبیة على  عل المبحث الثّاني قائًماویج، الفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، محمد جعفر ،  ٥٤: م /عند اللغویین رالداللة السیاقیة ، عواطف كنوش ، ینظر  )١
  .  ١٠٤) : حث ب( التناسب الداللي في سورة الضحى

  . ١٨٨: بحاث ونصوص أ، رشید العبیدي  )٢
  . ١٢٠: اللغة المعیاریة والوصفیة ، تمام حسان ، ینظر  )٣



 ٥٩

  المبـــــحث األول
  الفونیمـات التركیبیـــة 

  
  من أبسط صیغة  اة تكون جزءً ھو أصغر وحدة صوتیّ ، یبي أو الفونیم الّرئیس الفونیم التّرك     

  ة من الكلمة وتكون ھذه الوحدات عناصر أساسیّ ، زلة عن الّسیاق ة ذات معنى منعلغویّ 

أي إنَّ الفونیم ، ر معنى الكلمة بتغیّره ة التي یتغیّ من أھم المقابالت االستبدالیّ  والفونیم،  )١(المفردة

أو ھو كل صوت قادر  )٢))(ة عن طریقھا یمكن التّفریق بین المعاني أصغر وحدة صوتیّ  ((ھو 

  .  )٣(ر داللي غیّ على إیجاد ت

  
  ل وحدات نتھا تمثّ نَّ األصوات التي یؤثر تباینھا في داللة الكلمات التي تضمّ وبیان ذلك ھو أ     

ة في قدرتھا على ك القیمة الّصوتیّ وال یمكن أْن تستمد الفونیمات تل، ى فونیمات ة تسمّ صوتیّ 

نّھا مقابالت أن بالنّظر إلیھا على ولك، مفردة  كأصواتٍ  ین المعاني من النّظر إلیھا التّمییز ب

، شفع ( مثال ذلك ،  )٤(من اللفظتین  في داللة كلّ  ًراتغیّ  اآلخر محدثًا حدھا محلّ أ استبدالیة یحلّ 

  . فونیمات مختلفة یختلف المعنى الختالفھا ) ن ، ر ، د ، ش ( ل إذ تمثّ ) نفع ، رفع ، دفع 

  
  : ة تتخذ مسارین فونیم داخل البنیة الّصوتیّ وظیفة ال نّ فق الباحثون على أوقد اتّ      

  .  )٥(یساعد على تحدید معنى الكلمة التي تحتوي علیھ : األول 

  ا یشبھھا بما فیھا من فیكون تمییزھا عمّ ، یحفظ الفرق الّداللي بین كلمة وأخرى : الثاني 

  ر الفونیمات یوكذلك ما یطال ترتیب ھذه الفونیمات داخل الكلمة من دون تغی،  )٦(فونیمات

  .  )٧(نفسھا 

  
  آخر ؛ بمعنى )٨(ن الوصول إلى المعنى ویبعده عن اللبس وبذلك تشخص قیمة الّصوت الذي یؤمّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التحلیل ، محمود عكاشة ،  ٢١٩: دراسة الصوت اللغوي ، حمد مختار عمر أ، ینظر  )١
   ١٨: اللغوي 

 . ٢٠٩: معجم علم اللغة النظري ، محمد علي الخولي  )٢
 . ١٥١: دراسة الصوت اللغوي ، احمد مختار عمر ، ینظر )٣
 . ٢٠٥ – ٢٠١) : صوات األ( علم اللغة العام ، كمال بشر ،ینظر  )٤
 .  ٢٩٧ / ٢: مقاالت في اللغة واألدب : ن اتمام حس، ینظر )٥
 .  ٣٣١/  ١: نفسھ ، ینظر )٦
 . ٦٦ – ٦٥: التفكیر الصوتي عند الخلیل ، حلمي خلیل ، ینظر  )٧
 .  ٤٣/  ٢: ربیة لسنة العاأل، ریمون طحان ، ینظر  )٨



 ٦٠

  وقد تكون ھذه العالمة ، ز بین الّدالالت ھو عالمات تختص كل عالمة بمعنى أنَّ ما یمیّ 

أو من خالل ترتیب الّصوامت في بنیة الكلمة فأساس الفرق ھو أصوات  ةصائتصامتة أو  اتً أصوا

  .  )١(تتغایر لما یخدم المعنى

  
  :ین متوازیین ھما ن دراسة االستبدال الفونیمي بمنحیوعلى ھذا یمك

  ـــ االستبدال في الّصوامت

  ـــ االستبدال في الّصوائت

  
  وامت  االســــــتبدال في الصّ 

  والواو في ، ) قال ( عدا األلف في نحو ، تشمل األصوات الّصامتة أغلب أصوات العربیة      

  التي تسمى أصوات المد أو الحركات الطّویلة ، ) الّساعي ( والیاء في نحو ، ) یدعو ( نحو 

  . )٢(التي تمثل معھا مجموعة الّصوائت) والّضمة ، الكسرة ، الفتحة ( إلى جانب 

  
  في  ((: فقال ، ھا الخلیل بالّصحاح أسمافقد ، ات الّصوامت في العربیة دت مسمیتعدّ وقد      

   )٣))(لھا أحیاز ومدارج اصحاحً  امنھا خمسة وعشرون حرفً  االعربیة تسعة وعشرون حرفً 

  اتامً  ابینما أسماھا بعض المحدثین باألصوات الحبسیة ؛ النحباس النّفس عند نطقھا انحباسً 

  ل وتمثّ  )٥(بالقواعد مقابل القمم التي ُجعلت تسمیة للّصوائت  ایت أیضً وسمّ .  )٤( اأو جزئیً 

  .ل مادة الكلمة في أساس اشتقاقھا ومیزانھا الّصرفي الّصوامت الجذور التي تشكّ 

  
فقد یطال ، ق استبدالھا ضمن األلفاظ ائدت طریات الّصوامت تعدّ دت مسمّ ومثلما تعدّ      

 اكون ذلك االستبدال متبوعً وال مناص أْن ی –بلحاظ الجذر  –عینھ أو المھ فاء الفعل أو  االستبدال

  .داللي بتغیّر 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٣: د /ط اللغویة مع ملحق بھا  الفروق، علي كاظم مشري ، ینظر  )١
 . ٤٩: البحث الصوتي عند العرب ، براھیم العطیة خلیل إ، ینظر  )٢
 . ٥٨ – ٥٧/  ١: العین ،  الفرھیدي )٣
 .  ١٦٠: الوجیز في فقھ اللغة ، محمد األنطاكي ، ینظر  )٤
صوات علم األ، بسام بركة ،  ٢٤١ :دراسة الصوت اللغوي ، مختار عمر احمد ، ینظر  )٥

   ٩٦: ام الع
  



 ٦١

  كمیدان تطبیقي ) علیھ الّسالم(قراءة متأنیة في أدعیة اإلمام علي  ویمكن تأكید ذلك عن طریق     

  وسیحاول البحث الكشف عن تأثیر الّصوت في الّداللة عن طریق، رفیع  لغويٍّ  رحب في نصٍّ 

  .دة ما أمكن ذلك البنیة الموحّ ود انتقاء الّسیاق الموحّ 

  

  الكلمة االستبدال في فاء 

  ، ) الالم ، العین ، الفاء ( صوامت  ةأشار البحث إلى أنَّ المیزان الّصرفي یقف على ثالث     

  ویتبع ، وجذرھا الّدال على مضمونھا ، وتمثل مقابالت ھذه الّصوامت مادة الكلمة األساس 

  .ا ال محالة داللیً  ارً أي من ھذه الجذور تغیّ  مقابالت التّغیّر الحاصل في

  
  ر الّداللي المصاحب لقاء الّضوء على التّغیّ الذي یمكن إ، ) الفاء ( لجذور ھو وأول ھذه ا     

  : بعض األمثلة في الّدعاء  عن طریق لتغیّر مقابلھ

  
  الّرقّــة والّدقّـــــة

  : في دعاء كمیل ) علیھ الّسالم(قال اإلمام 
  .)١()) ِدقَّةَ َعْظميیا َربِّ اْرَحْم َضْعَف بََدني َوِرقَّةَ ِجْلدي وَ ((  

  
  وَرقَّ ِجلدُ ، واألنثى َرقَیقةٌ وُرقَاقَة .... رقَّ یَرقُّ َرقَّة فھو َرقِیٌق وُرقاٌق ، َضُد الغلظة  ((ة الّرقّ      

قة مصدر الّرقیق عام في كلِّ ... ناَعم : وعیٌش رقیق الحواشي ، لطَُف وَكثُر ماؤه : الَعنب   والرَّ

  .  )٢))(وة والّشّدة والّرقة ضد القس.... شيء

  
ا الّدقّ       فھل یعني ھذا أَنَّ المعنیین ،  )٣))(والّدقیق الذي ال غلظ لھ ....فمصدر الّدقیق  ((ة أمَّ

إّن الّدقیق ، بین الّدقیق والّرقیق  الفرق ((:ابن منظور نفسھ إذ یقول  دمتشابھان ؟ ونجد الجواب عن

: ال یقال فیھ و، وحساٌء ثخین ، رقیق  حساءٌ : لھذا یقال والّرقیق خالف الثّخین ؛ و، خالف الغلیظ 

  .  )٤))(دقیق وغصٌن دقیق  ورمح... سیٌف دقیق المضرب : ویقال ، حساٌء دقیق 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٩: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
 . ١٧٠٦/  ٣ :لسان العرب ،  ابن منظور )٢
 . ١٤٠٢/ ٢: نفسھ  )٣
 ١٤٠٢/ ٢ :نفسھ  )٤

  



 ٦٢

  ،یتضح من النّصین إنَّ الّرقیق یكون في األشیاء السائلة واللینة التي ال سمك وال صالدة لھا      

ھو : الّدقُّ  ((و) دقَّ ( یؤید ذلك اشتقاقھ من الفعل ، فقد كان مجالھ األشیاء الّصلبة ، أما الّدقیق 

  إالّ فیما ھو صلب  الّرضّ  وال یكون الكسر و )١( ))الّرّض في كل وجھ  الكسر و: والّدقُّ ، الّرّض 

  .ائل اللین والسّ  في ًماتما وھو مستبعدٌ 

  
  من األصوات) اء الرّ (  لوجد أنَّ  اصوتیً ) ال الدّ ( و) اء الرّ ( ولو رجع البحث إلى الفرق بین      

ویتصف ھذا الّصوت بالجھر والتّرقیق ،  )٣(وھو صوٌت لثوي عند المحدثین )٢(الّذلقیة عند القدماء 

وتسمى ھذه األصوات لھذه العلة ، عن أنَّھ من األصوات المتوسطة بین الّشدیدة والّرخوة  فضًال 

  .  )٤( اباألصوات المائعة والّسائلة أیضً  اتحدیدً 

  
ا         وھو أسناني لثوي عند  )٥(فھو من األصوات النّطعیة بحسب تصنیف الخلیل ) الّدال ( أمَّ

  حتى یصل إلى مخرج ، مجراه في الحلق والفم  ((یتكون عندما یأخذ الھواء ،  )٦(المحدثین

  ، االلتقاء طرف اللسان بأصول الثّنایا التقاًء محكمً ،  اجدً  ةة قصیرالّصوت فینحبس ھناك مدّ 

  .  )٧)) () الّدال ( فإذا انفصل اللسان عن أصول الثّنایا ُسمع صوٌت انفجاري نسمیھ 

  
  یتّصف بھا دونتھ وھي صفة تسبّب في شدّ ) الّدال ( وھذا االنفجار بالّصوت عند نطق      

  . )٨(في حین یشترك معھ في صفة الجھر والتّرقیق ) الّراء ( 

  
    كان قاصًدا) لیھ الّسالم ع(فات الّصوتین أنَّ اإلمام من خالل استقراء صویبدو للبحث      

في ) الّسائل ( المتوسط  ) الّراء ( فتناسب صوت ، ؛ فوقع االختیار للفظتین في محلیھما  لذلك

 فیكون مكمن ضعفھ في خرقھ ؛ أي مع اللین وھو الجلداللفظة ومعناھا المعجمي الذي تستعمل فیھ 

  .وموطن ضعفھ كسره ،دید مع صالبة العظم وصالدتھ الشّ ) الّدال ( وتناسب صوت  ،

  
اح إلى أ        الّدقّة المتناھیة في ھذا  ((ة العظم قّ قصد بدّ ) المعلیھ السّ (نَّ اإلمام وقد ذھب أحد  الشُّرَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٤٠١/ ٢: لسان العرب، ابن منظور  )١
  . ٥٨/  ١: العین ، الفراھیدي ، ینظر  )٢
 . ٧٩: اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان  ، ینظر  )٣
 . ٤٧: صوات اللغویة علم األ، مناف مھدي الموسوي  ،ظر ین )٤
 . ٥٨/  ١: العین ،  الفراھیدي ،ینظر  )٥
 .  ٥٩: صوات اللغویة علم األ، مناف مھدي الموسوي  ،ظر ین )٦
 . ٤٩: صوات اللغویة األ، إبراھیم أنیس  )٧
  .  ٢٠٤ــ ٢٠٣: الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید  ، غانم قدوري الحمد ،ظر ین )٨



 ٦٣

ویلتفت ، ن أنسجة وألیاف وغضاریف التّركیب الذي یشكل الھیكل األساسي للبدن بما فیھ م

 ل إلیھ أْن یرحم ھذا الجھاز الّدقیق الذي یدلّ لذلك یتوسّ ، ونعمتھ علیھ ، اعي إلى بدیع صنع هللا الدّ 

 وطعمةً ، قیق أكلةً للنّار فمن الحیف أْن یكون ھذا الجھاز الدّ ، ق فیھ على قدرتھ وعظمتھ التّعمّ 

  .  )١))(للحریق والتّعذیب 

  
، م الّضعف العام في البدن فقدّ ، ل إظھار الّضعف الّداعي كان في محنَّ البحث أ في حین یرى     

 [ )وُخلق اإلنسان ضعیفاً ( وكٌل ضعیٌف أصالةً  ثم فّصل فبدأ باألضعف وھو الجلد ثم العظم

، ارحم بدني وجلدي وعظمي ) علیھ الّسالم(لم یقل  ولبیان ھذا الّضعف وإبرازه،  ] ٢٨: النساء 

  .وعدم قدرتھا على تحمل النّار بصفات ٍ تظھر ضعفھا  ابل أرفقھا جمیعً 

  
  : في إحدى مناجاتھ) علیھ الّسالم (ویعزز داللة الّضعف قولھ      

ْھُر ِمنَّيَ ، َوَدقَّ َعْظِمي ، َوَرقَّ ِجلِدي ، إلِھي َكبَُر سنِي  ((   ْت ونَفَدَ ، َواْقتََرَب أََجلِي ،  َونَاَل الدَّ

  . )٢( ))أَیَّاِمي 

   
  ، ةفھي شيٌء كائن في طبیعة الخلق) الّدقّة المتناھیة ( ة العظم ھي دقّ  فإذا كان القصد من     

  وھناك مواضع أخرى في ، ونیل الّدھر ، حادث بسبب تقادم العمر  ر عنھا كأمٍر وال یعبّ 

  .  )٣(تؤكد ھذه الّداللة ) علیھ الّسالم(أدعیة اإلمام 

  
  الّضجیج ، العجیج 

  ) :الم علیھ السّ (قال 
جیجِ إصاِة ِمْن ِعباِدَك، َو َعجَّ َحَمْت َعصائُِب اْلعُ اْزدَ الھي  (( ،  لَْیَك ُكلٌّ ِمْنُھْم َعجیَج الضَّ

عاءِ   )٤()) لَْیكَ إَملٌ ساَق صاِحَبُھ أ ، َو لُِكلٍّ  بِالدُّ

   

ا((منالعجیج      :  فقال ، ده التّھذیبوقیّ  ، رفع صوتھ وصاح:  اوعجیجً  عجَّ یََعجُّ عّجً

  والثَُّج ، رفع الّصوت بالتّلبیة : العجُّ ، حدیث أفضل الحجِّ ؛ الَعجُّ والثَجُّ وفي ال...بالّدعاء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦٢: كمیل ضواء على دعاء أ، عز الدین بحر العلوم  )١
 . ٥٨: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 . ١٤٧: الصحیفة العلویة  ))اللھم ارحم جلدي الرقیق وعظمي الدقیق  ((: قال علیھ السالم  )٣
 .  ٧٩: الجامعة الصحیفة العلویة  )٤
 



 ٦٤

م ِ   بح ، دماء ِ الھدي  وسیالن، صبُّ الدَّ   .  )١))(یعني الذَّ
  

اضجَّ ی ((جیج فھو من أما الضّ        وضجَّ القوم .... صاح :  اوُضَجاجً  اوَضِجیجً  ضجُّ َضّجً

  .  )٢))(والّضجیج یكون عند المكروه والمشقة والجزع .... فزعوا من شيء وُغلبُوا  :ا ضجیجً 

  
  صوت أسناني لثوي) اد الضّ ( أنَّ   ؛) العین ( و ) الّضاد ( ا أجملھ البحث سابقاً في شأن وممّ      

( صف صافھ باإلطباق واالستعالء في حین یتّ  عن اتّ دیدة المجھورة فضًال وھو من األصوات الشّ 

  .  )٣(بالجھر والّرخاوة والتّرقیق ) العین 

  
بما فیھ ) الّضاد ( ا المعجمي فـ مبین صفات ھذین الّصوتین ومعناھا وھذا یعني أّن ھناك توائمً      

وعند التّعرض لمكروه أو ، الُغلِب  ة وإطباق واستعالء تناسب مع الّصیاح في الفزع ومن شدّ 

  . ة أو في ساعات الجزع مشقّ 

  
  علیھ (لذلك نجد أنَّ اإلمام  ؛ برخاوتھ وترقیقھ مع الّدعاء والتّلبیة) العین ( في حین تناسب     

  كطلب  د ؛ ألنَّ المقام لیس مقام دعاٍء  محٍض واحزاوج بین اللفظتین في سیاٍق ) م الّسال

ھذه النّفس  لما یلحق نوب وجزعٍ من كثرة الذّ  وفزعٍ بل ھو مقام دعاٍء  والولد ؛لّرزق العافیة وا

ء معصیتھا وكأن الّداعي یسیر في موكب للعصاة وھم یصرخون بطلب العاصیة من ویالت جزا

  .یطان باعھم الھوى والشّ ا ُغلبوا فیھ نتیجة اتّ اإلغاثة والعفو عمّ 

  

  مة االســـــــــتبدال في عیــن الكلــــــ

  الجوارح والجوانج 

  ) :الم علیھ السّ (قال اإلمام  
   )٤( )) َواْشُدْد َعلَى اْلَعزیَمِة َجوانِحي يقَوِّ َعلى ِخْدَمتَِك َجواِرحِ  ((

یجرحن  ھنّ ألنّ  واحدتھا جارحة ؛، ه كیدیھ ورجلیھ وعوامل جسد، جوارح اإلنسان أعضاؤه 

  )٥(أي یكسبنھ  ر ؛الخیر والشّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨١٣/  ٤: لسان العرب ،  ابن منظور )١
 . ٢٥٥٣/  ٢: نفسھ  )٢
 ٤٩ــ  ٤٧: علم األصوات اللغویة  ، مناف مھدي الموسوي  )٣
  . ٢٤٧: عة الجامالصحیفة العلویة  )٤

  ١/٥٨٧:لسان العرب ، ابن منظور، ینظر )٥     



 ٦٥

  و) الّراء ( افترقت الجوارح عن الجوانح داللیاً من خالل االستبدال الفونیمي بین صوتي     

  ) التّكریر ( وعن األصوات العربیة بعامة بصفة ) النّون ( عن ) الّراء ( وقد افترق ، ) النّون ( 

وقد جعل ،  )٢( ))ھا مضاعفة إنك إذا تكلمت بھا خرجت كأنّ  (( ؛ سببھا )١(هكونھا صفة ذاتیة لھ وحد

الّراء ال تدغم في الالم  (( فـ ؛ في قصورھا عن اإلدغام ببعض األصوات اسیبویھ ھذا التّكرار سببً 

وذكر ابن جني أّن طرف اللسان یتعثر عن نطقھ لما فیھ من ، ) ٣))(ھا مكررةوال في النّون ألنّ 

  .  )٤(رالتّكری

  

  ا یلي الثّنایا العلیا وسبب التّكریر عند المحدثین ھو أن التقاء طرف اللسان بحافة الحنك ممّ      

  امرتین أو ثالثً  ایسیرً  الینً  اأي أّن طرف اللسان یطرق حافة الحنك طرقً ، یتكرر عند النّطق بھ 

  . قات اللسان على الحنكبسبب طر  ؛ )٦)) (صوت ترددي  ((فھو ،  )٥(لتتكون الّراء العربیة 

  
  ؛ ألنھا أداة امن التّكریر مع الجارحة وطلب القوة لھا أیضً ) الّراء ( وقد تناسب ما في فونیم      

ة واحدة فما دام اإلنسان في ھذه الحیاة فھو في حاجة دائمة وھذا الكسب ال یكون لمرّ ، الكسب 

ألّن  ؛ –سبحانھ  –لخدمة في ساحة هللا ھنا كسب الخیر وا )الم علیھ السّ (اإلمام  للكسب وخصّ 

وھنا نلمح ما  ، د مكان العبد في الحیاة األخرویة فكل نفس بما كسبت رھینةھذا الكسب ھو ما یحدّ 

  .أفاده ھذا الّصوت فیما توافر علیھ من صفة التّكرار 

      

  ، یلي الظّھر  اا یلي الّصدر كالّضلوع ممّ أوائل الّضلوع تحت التّرائب ممّ  فھيالجوانح أّما 

  )٧(الّضلوع القصار في مقدمة الّصدر بذلك لجنوحھا على القلب وقیل الجوانح یتسمّ  

  :فقال ، بالجوانح عن القلب في إحدى خطبھ ) علیھ الّسالم(وقد كنّى اإلمام      
  ِعیھ َصْدِري وتَْضطُم علیھفََعلَّْمنِیھ وَدَعا لِي بأْن یَ ، ) صلى هللا علیھ وآلھ(  فَِعْلٌم َعلََمھُ هللاُ نبیھُ  ((

   )٨( ))ي حِ انِ وَ جَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٩٢: الموضح في التجوید ، ) عبد الرحمن بن محمد(ینظر القرطبي  )١
  . ١٣٦/  ٤: الكتاب ،  ویھسیب )٢
 . ٤٣٥/  ٤: نفسھ  )٣
  . ٧١/  ١: عراب سر صناعة األ،  ینظر ابن جني )٤
 . ٦٦: صوات اللغویة األ، إبراھیم أنیس ،  ١٧١: علم اللغة ، ود السعران ینظر محم )٥
 . ١٢٨) : صوات األ( علم اللغة العام : كمال بشر  )٦
 . ٧٩٧/  ١: لسان العرب ،   ابن منظور،   ٢٦٦/ ١: العین ، الفراھیدي ، ینظر   )٧
 . ١٩٩/  ١: محمد عبده :شرح ، نھج البالغة لإلمام علي بن أبي طالب  )٨

  



 ٦٦

اني مصدره الحق یبیّن في خطبتھ ھذه أنَّ ما یحملھ من علم ھو علٌم ربّ ) علیھ الّسالم ( فاإلمام     

یوحي بشدة ) ضطم ت( وقولھ  (()  لى هللا علیھ وآلھ ص( وقد وصلھ عن طریق نبیھ  –سبحانھ  –

   )٣))(كنى بالجوانج ِ عن القلب الشتمالھا علیھ ، على العلم اإللھي )الّسالم  علیھ(اشتمال قلب اإلمام 

     

  باللثة مع خفض الطّبق لفتح بجعل اللسان متصًال  ((یتم نطقھا  )٣(أما النّون فھي صوٌت لثوي 

  یذبذب األوتار الّصوتیة یتخذ مجراه فيفالھواء الخارج من الّرئتین بعد أْن ، المجرى األنفي 

فیتسرب الھواء إلى ، ھ فتحة الفم بھبوط وعند ذلك یھبط  أقصى الحنك األعلى فیسدّ ، الحلق 

  . )٥(سیبویھ من قبلده مخرج قد حدّ  وھو،  )٤))  ( اأنفیً  الذلك سّمي صوتً ، جویف األنفي التّ 

      

  وقد . ز بالوضوح الّسمعي التي تتمیّ  )٦(انة فھو صوت أنفي مجھور من األصوات الّرنّ  إذاً  

ھم أرادوا مدَّ الّصوت ھم یلحقون األلف والیاء والنّون ؛ ألنّ موا فإنّ نَّ العرب إذا ترنّ یھ أذكر سیبو

  )٧( اوتأثیرً  الیكون أكثر إسماعً 

عندما عرض لداللة ،  )٨(وقد جعل بعض الباحثین لھذا الّصوت داللة البطون والتّمكن     

الّرغم من تأثره فیما على :   ] الرحمن .....) [وبطائنھا من استبرق (صوات في قولھ تعالى األ

أي ، عة صوتیة تتجاور معھ ولھ مخرج محدد لكل مجمو افھو من أشد األصوات تأثرً  ، یجاوره

  . )٩(مخرجھ بحسب قرب مخرج الّصوت المجاور لھ یتغیّر 

  

تناسب مع ما یصیب القلب من شعور باطني والبطون بات وھذا الّضعف والتّذبذب وعدم الثّ      

   لحظة ؛ وألنّ  أمام ما یبتلى بھ اإلنسان في مواضع االبتالء فھو یحتاج إلى العون في كلِّ  بالّضعف

  وترتسم ھذه القوة في،  )١٠))(ھو اإلمساك بقوة  دّ الشّ  ((و) أشدد ( لب بالفعل خطیر جاء الطّ األمر 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٧٨: ثر القرآني في نھج البالغة األ، عباس علي حسین الفحام  )١
 . ٣١٦: دراسة الصوت اللغوي ، احمد مختار عمر ، ینظر  )٢
  .  ٧٤: صوات اللغویة علم األ ،مناف مھدي الموسوي  )٤
   ٤٣٣/ ٤: الكتاب  ، سیبویھینظر ) ٥
  . ٩٢: الشعر الجاھلي منھج في دراستھ وتقویمھ ، محمد النویھي ) ٦
 . ٤٣٠/  ٤: الكتاب ، ویھ سیب: ینظر ) ٧
 .   ١٧: الصوت اللغوي وداللتھ في القرآن الكریم ، محمد فرید عبد هللا : ینظر ) ٨
  .  ٧٤: صوات اللغویة علم األ: مھدي الموسوي  مناف: ظر ین) ٩

  ٢٧٠/  ١١: التحریر والتنویر ، الطاھر بن عاشور ) ١٠   



 ٦٧

  

ادة الفعل وقد ُشحنْت م،  )٢))(في الّشيء على قوٍة  ن والّدال أصل واحد یدلّ الّشی (( ـف، مادة الفعل 

الھمزة في بدایتھ مع أنَّ الفعل  وحضور، اإلدغام وما فیھ من الثّقل  فكِّ  بمزید من القوة عن طریق

  .ھفي موضع من مواضع جواز اإلدغام وفكّ 

  
  خشع وخضع 

  : –تعالى  –إلى هللا  اعً متضرّ ) المعلیھ السّ (قال اإلمام علي 
   )٣( ))َوَخَضَعْت لََك نَاِصیَتُھُ .... أْسألََك ُسَؤاَل َمْن َخَشَعْت لََك نَْفُسھُ  (( 

  
وخفض ، رمى ببصره نحو األرض وغّضھ : وتَخَشع ،  شوًعاْخَشع خَخَشع یَ  ((الخشوع من      

  . )٤( ))الخشوع في الّصوت والبصر كالخضوع في البدن: وقال ابن األثیر ، صوتھ 

  

  :الَخَضُع و ،ذلَّ : َواْختََضع  ایَْخَضُع ُخُضوعً ، وَخَضَع ، التّواضع والتّطامن ((:أّما الخضوع فھو   

ودنا أماَل رأسھ إلى األرض :  اوَخَضَع اإلنسان َخْضعً و الّرأس إلى األرض التّطامن في العنق ودن

ھ عمة كأنّ متثن ٍ من النّ : ونباٌت َخْضٌع ، حناه :  اوخضوعً  اُر یَْخَضُعھُ َخْضعً وَخَضَعھ الِكب..... منھا 

  .  )٥( ))منحن ٍ

إلى  بو ھالل العسكري أشار أ، وع ومثلما ألمح ابن األثیر إلى الفرق بین الخشوع والخض     

فوقھ وأنّھ أعظم منھ فعل یرى فاعلھ أنَّ من یخضع لھ  ((فالخشوع ، الفرق بینھما وبتفصیل أكثر 

.... یضاف إلى القلب لھذا  فًاوال یكون تكلّ ، مخشوع لھ وال یكون إالَّ مع خوف الخاشع ال.... 

یجوز إضافتھ إلى ولھذا ال  أْن یكون معھ خوف ؛ تضيالتّطامن والتّطأطؤ وال یق: والخضوع 

  .  )٦)) (من غیر أْن یعتقد أنَّ المخضوع لھ فوقھ  افً وقد یخضع تكلّ ، خضع قلبھ : فیقال ، القلب 

  
  ، افً وقد یكون تكلّ  ادة خارجیًّ م أّن الخضوع ھو االنحناء المادي والھیئة المتجسّ ا تقدّ یتبیّن ممّ      

  ،محض  ال یكون إال بإیعاز داخليٍّ  ھمن األحوال ؛ ألنّ  على حالٍ  افً أّما الخشوع فال یكون تكلّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٧٠/  ١١: التحریر والتنویر ، الطاھر بن عاشور  )١
 . ١٧٩/  ٣: مقاییس اللغة عجم م، ابن فارس  )٢
 .   ٤٨: الجامعة الصحیفة العلویة  )٣
 . ١١٦٥/  ٢:  لسان العرب ،  ابن منظور )٤
 . ١١٨٧/  ١٤:  نفسھ )٥
  . ٢٤٩ – ٢٤٨: الفروق اللغویة ،  العسكري )٦



 ٦٨

  

  ویصیر الجسد إلى ) المعنوي ( لخشوع الباطن  اوقد یكون الخضوع الخارجي المادي امتدادً 

  .النقیاد النّفس وتسلیمھا  اسلیم تبعً االنقیاد والتّ 

  
د أّن خشعت نفسھ خضعت فبع، قصد ھذا المعنى في دعائھ  )علیھ الّسالم (ویبدو أّن اإلمام      

  .ھوھي كنایة عن الجسد كلّ  )١))(أسعر في مقدم الرّ اصیة عند العرب منبت الشّ النّ  ((و، ناصیتھ 

  
  )٢( من األصوات الغاریة) الّشین ( بین اللفظتین نجد أنَّ وبقراءة صوتیة للفونیمات المستبدلة      

  ثم، فال یحرك الوترین الّصوتیین ، بالحنجرة  اعند النّطق بھ یندفع الھواء من الّرئتین مارً  ((

وھو التقاء أول اللسان ، ) الّشین(یتخذ مجراه في الحلق ثم الفم ؛ فإذا وصل الھواء إلى مخرج 

ا من یسبب نوعً  اضیقً  انك فال بدَّ أْن یترك التقاء العضوین بینھما فراغً وجزء من وسطھ بوسط الح

  . )٣)) ()الّسین(الّصفیر  أقل من صفیر 

    

  مھموس ؛ لعدم اھتزاز األوتار و فھو صوٌت رخو ؛ لتضیق مجرى الھواء عند إخراجھ  إذاً      

ویراد بھا كثرة انتشار ، ي وھي التّفشّ ) ینالشّ (وھناك صفة أخرى تحلّى بھا صوت ، الّصوتیة 

  .  )٤(طق بھا یح من اللسان والحنك عند النّ خروج الرّ 

  
  وانحصر، إالَّ أنّھم لم یتّفقوا على ذلك ،  )٥(ي أصوات أخرى وقد أشار بعض العلماء إلى تفشّ 

  . )٦()ین الشّ ( ي اتفاقھم على تفشّ 

  
  اللسان على الحنك فیتكون وسطھ شیئً فة تعود إلى انتشار اویرى بعض الباحثین أْن ھذه الصّ      

  ،)٧(ع في جنبات الفم بل یتوزّ ، بھ على المخرج وال یقتصر تسرّ ، فس منھا ب النّ كالقناة یتسرّ 

  . )٨(ا حدا ببعض المحدثین إلى وصفھ باالنسیابي ممّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦/٤٤٤٧: لسان العرب  ، ابن منظور )١
 . ٦٩: صوات اللغویة علم األ، ینظر مناف مھدي الموسوي  )٢
 .  ٦٩: صوات اللغویة األ، إبراھیم أنیس  )٣
 .  ٢١٠: أثر القراءات في األصوات والنحو العربي ، ینظر عبد الصبور شاھین  )٤
 .  ٢١١/  ١: المقتضب ،  المبّردَ ، ظر ین )٥
 . ١٥٩: جھد المقل ،  )محمد بن أبي بكر( المرعشي، ینظر  )٦
 . ١١٩ – ١١٨: صوات العربیة األ، إبراھیم أنیس ، ینظر  )٧
 .  ١٧٠: صوات العام علم األ، كة بسام بر، ینظر  )٨

   



 ٦٩

  أنّھ صوت أسناني ، ق فقد علمنا من التّفصیل في صفاتھ ومخرجھ فیما سب) الّضاد ( أّما      

  .  )١(احتكاكي مطبق مجھور ، لثوي 

فس وما یختلج فیھا من مشاعر ناسب النّ وانسیابھ وھمسھ ) الشین( ویرى البحث أّن  تفشي     

  . ظاھریة الجسد ومادیتھ   )الضاد(في  والجھر طباقكما ناسبت قوة اإل، داخلیة 

  

  النّقم ، النّعم 

  : في دعاء كمیل ) الم علیھ السّ (قال اإلمام علي 
ُر النَِّعمَ  (( نُوَب الَّتي تَُغیـِّ نُوَب الَّتي تُْنِزُل النِّقََم، اَللُّھمَّ اْغفِْر لِي الذُّ   )٢())اَللّـُھمَّ اْغفِـْر لِي الذُّ

  

  عبدوما أعطاه هللا ال، الید البیضاء الّصالحة والّصنیعة والمنَّة : والنّعمة  ((، النّعم جمع النّعمة      

  : قال ابن جني، وأنْعُم ، والجمع منھا نَِعٌم ..... مع والبصر ا ال یمكن غیره أْن یعطیھ إیاه كالسّ ممّ 

  . )٣))(ذئب وأذؤب : اء فصارت كقولھم جاء ذلك على حذف التّ 

  لقیاس أْن وكان ا، المكافأة بالعقوبة : والنَّقِمة ، النَّقِمة  ((فھي جمع  –والعیاذ باb  –أّما النّقم      

  . )٤))(المفتوحْن فتحوا المكسور وكسروافعدلوا عنھ أ، َكلِم  م على جمع كلِمٍة نَقِ ، یقولوا جمع نَقَِمة 

                                                                                                                                                

  صوتُ ) القاف ( و، )  العین (و) القاف(لقد قام الفرق بین اللفظتین على االختالف بین فونیم       

یتم نطقھ بارتفاع الطبق لیسد المجرى األنفي  ((صى الحنك لھوٌي یبدأ من اللھاة ومخرجھ من أق

فینحبس الھواء خلف ، وبالجدار الخلفي للحلق ، مع ارتفاع مؤخرة اللسان اتجاه اللھاة فتلتصق بھا 

   .  )٥))(ة ذلك الّسد وعند انفتاح العضوین المتصلین ینفجر الھواء بشدّ 

ه المحدثون مھموسً )٦(؛ إلشباع االعتماد علیھ  امجھورً  اصوتً ) القاف ( وقد عدَّ القدماء         ؛ اوعدَّ

  ابن جني وقد ذكر، )٧))(تنفتح في وضع مشابھ لحالة التّنفس ((فھي ، لعدم اھتزاز األوتار الّصوتیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٩ــ  ٤٧:  علم األصوات اللغویة ،مناف مھدي الموسوي  )١
 . ٢٤٧: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 . ٤٤٧٩/  ٦: لسان العرب ،   ابن منظور )٣
 . ٤٥٣١/  ٦:  نفسھ )٤
 . ٨٣: صوات اللغویة علم األ: مناف مھدي الموسوي  )٥
 . ٧٨/  ١: عراب سر صناعة األ، نظر ابن جني ی )٦
 . ٨٣: علم األصوات اللغویة ، مناف مھدي الموسوي   )٧

  
  
  



 ٧٠

  . )١))(من أصوات القلقلة ؛ ألنَّك ال تستطیع الوقوف علیھا إال بصوت ) القاف ( إنَّ 

  
ضغط اللسان في  ((إلى ما یصاحبھا من ) القاف ( قلقلة  )ھـ ٦٨٦ت( ضيوقد أرجع الرّ      

د من الّصدر وھذا الّضغط التّام یمنع خروج ذلك متصعّ ة الّصوت المخرجھا في الوقف مع شدّ 

ب احتجت إلى قلقلة اللسان وتحریكھ عند موضعھ حتى یخرج فإذا أردت بیانھا للمخاطَ  ،الّصوت 

  .)٢))(فتسمع  صوتھا

  
اضطراب الحرف وتحركھ عند النّطق بھ وھو  ((بعض المحدثین بأنھا  )القلقلة(فھاوقد عرّ      

  . )٣))(ھ نبرة قویة ساكن حتى یُسمع ل

  
 االضطراب إلى اللسان عند نطق ھذا ؛ ألنھم أرجعوا اتعبیرً  ویبدو أنَّ األوائل كانوا أدقّ      

  فقلقلة الّصوت وسماعھ بھذه النّبرة ) الّصوت ( ا ولیس إلى الحرف الصوت إذا كان ساكنً 

  .ھو نتیجة الضطراب اللسان عند الوقف في  مخرجھ 

  
ا الحرف وكأن النّاطق بھذ(( )٤( اوصلدً  اخشنً  اصوتً ) القاف ( ة واالستعالء جعال منإنَّ القلقل     

فاألصوات ؛ لشدتھ ) ٥())الى الّسمع یكاد یخرق األذن خرقً وھو كذلك ثقیل ع،  دّق أعلى الحلق دقًّای

  . وقد تناسب كل ھذا مع إنزال النقم،  )٧(سریعة وحاسمة ،  )٦(الشدیدة بطبیعتھا أصوات آنیة 

كما ، ؛ لذلك تناسب معھا طلب عدم التّغییر  فھو من األصوات الّرخوة المستمرة) العین(أّما      

  عند) الم علیھ السّ (وھو دیدن اإلمام ، غیر مباشر بوجود النّعمة  اھذا الطّلب یستبطن اعترافً  أنَّ 

  ) : علیھ الّسالم(من ذلك قولھ ، الطّلب في ھذا االتجاه 
  . )٨()) ھِ تِ مَ قْ نِ  نْ مِ  ھِ بِ  یرُ جِ تَ سْ أوَ ،  ھِ تِ مَ عْ ي نَ فِ  هُ یدُ زِ تَ سْ أ ادً مْ حَ  هُ مدَ أحْ  ((

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٧٣/  ١: عراب سر صناعة اإل،  ابن جني  )١
  . ٢٦٣/  ٣: شرح الشافیة ،  )محمد بن الحسن رضي الدین(ستربادي الرضي اإل )٢
 . ٢٨٣: دراسات في فقھ اللغة ، صبحي الصالح  )٣
 . ٦١: لى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي مدخل إ، ینظر رمضان عبد التواب  )٤
 . ٥٠: بحوث في تفسیر القرآن ، جمال الدین عیاد  )٥
 .  ٤١: لى علم اللغة مدخل إ، یز ینظر محمد حسین عبد العز )٦
 . ٢٤٢: صوات اللغویة األ، ینظر إبراھیم أنیس  )٧
  .٥٢: الجامعة الصحیفة العلویة  )٨

      

  

  



 ٧١

  ت بھولكن ھناك طلب للّزیادة تكفلّ ،  )١(وما تحمل من الظرفیة ) في ( فالنّعمة موجودة بداللة  

  . )٢(في بدایة الفعل ) لف والّسین والتّاء األ( 

  

  بدال في الم الكلمة االست

  من البحث على استیفاء التّغیّرات  اوحرصً ، لقد عّزت الّشواھد في ھذا المورد من سیاق واحد      

  . من سیاقین مختلفین  في جذر الكلمة وما یمكن أْن تستجلبھ من تغیّر داللي یورد مثاًال 

  
  نفد ، نفذ 

  ) : المعلیھ السّ (قال اإلمام 
  )٣))(قَْد أََحاطَ بُِكلِّ َشيٍء ِعلُمَك َونَفََذ فِیِھ ، بَِصیُر  یَا، ُمِجیُب یا ، َسِمیُع  یَا ((

  
  :في دعاء آخر ) المعلیھ السّ (وقال اإلمام 

  )٤))(ُسْبَحانَھ َمْن َال یَْنفََد َما ِعْنَدهُ ، ُسْبَحاَن َمْن َال اْضِمْحَالَل لِفَْخِرِه  ((

  
، جزُت  نفذت أي: تقول ، جواز الشيء والخلوص منھ :  وفي المحكم، الجواز  ((النفاذ ھو      

النَفََذ  و.... قضاه : وأنفذ األمر ، طاع أي مُ : وأمره نافذ ، في أمره  ماضٍ : ورجل نافٌذ في أمره 

 اوافذ كل َسمِّ یوصل إلى النّفس فرحً والنّ ، سالك : وطریٌق نافذ ، المخرج والمخلص : حریك بالتّ 

  )٥))( اوترحً 

  
 ، فنيَّ وذھب:  اونفادً  ايُء نفدً نفد الشّ  ((من  )٦))(فیدل على االنتھاء والفناء  ((يء ّما نفاد الشّ أ     

ما انقطعت وال فنیت  معناه:  جاجقال الزّ ،  ] ٢٧: لقمان  [ } هللاِ  اتُ مَ لِ كَ  تْ دَ فَ ا نَ مَ  {: وفي التنزیل 

جید االستفراغ : ورجٌل منفاد ، غھ ستفرواستنفد وسعھ ا، أو أموالھم  وأنفد القوم إذا نفد زادھم، 

  .) ٧))(لحجج خصمھ حتى ینفدھا فیغلبھم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٣/  ٣: شرح ابن عقیل ،  ینظر ابن عقیل )١
 .   ٥٩: الصرف ، حاتم صالح الضامن ، ینظر  )٢
 .  ٤٤: الجامعة الصحیفة العلویة  )٣
 .  ٣٤: نفسھ  )٤
 . ٤٤٩٦/  ٦: لسان العرب ، ابن منظور  )٥
 . ٢٧٩: الرسالة التامة في فروق اللغة العامة ، محمد جعفر الكرباسي  )٦
  . ٤٤٩٥/  ٦: لسان العرب ،  ابن منظور  )٧



 ٧٢

  يففقد جاءت مرفقة بحرف النّ ؛  االنتھاء واالنقطاع واالستفراغ نَّ ھذه اللفظة دلّت علىوأل     

ھا جاءت في سیاق الثّناء ألنّ  ؛) المعلیھ السّ (في أدعیة اإلمام  اتقریبً تھا في جمیع استعماال) ال (  

ائم لدّ ا (( )٢(  ))ال ینفد أُولھ  لك الحمد حمًدا (() ١())نعیٌم ال ینفد  ((: ل ذلك مثا –سبحانھ ــ على الحق 

  .وام واالستمرار والبقاء على الدّ ) ال ( نسقھا مع  لیدلّ ؛   )٣( ))لھ  دَ الذي ال نفا

  
ك الوترین بالحنجرة فیحرّ  ایتكون بأن یندفع الھواء مارً  (( )٤( أسناني) الّذال ( وصوت      

  ن یحتى یصل إلى مخرج الّصوت وھو ب خذ الھواء مجراه في الحلق والفمثم یتّ ، الّصوتیین 

  . )٥( ))من الحفیف  اقویًّ  اطرف اللسان والثّنایا العلیا وھناك یضیق ھذا المجرى فنسمع نوعً 

  
لتحرك األوتار  ؛ مجھور، یق ؛ الحتكاكھ في منطقة التّضی صوٌت رخوٌ )  الّذال ( إذن فـ      

  . )٦(ر اللسان أثناء نطقھ لعدم تقعّ ؛  اوھو مرقق أیضً الّصوتیة 

  
  شدید، أنَّھ صوت أسناني لثوي ، مھ البحث من مخرجھ وصفاتھ فإّن مفاد ما قدّ ) ّدال ال( أّما      

  .مرقق 

  
  عالقة ) الّذال ( وینفذ من بینھا أثناء نطق ، وربّما كان لوضع اللسان الذي یتجاوز األسنان      

 ؛ أثر اخليدّ وت عند محیط األسنان الوالنتھاء الصّ ، ) نفذ ( بمعنى النّفوذ والجواز في الفعل 

  ؛ عالقة  )٧( ))ینتھي بمجرد زوال العائق  ((إذ ، ) الّدال ( ریع الحاسم إلحداث صوت النفصال السّ ا

  .) نفد ( لفعل باالنتھاء كمعنى ل

  

  )الحركات ( االستبدال الفونیمي في الّصوائت القصیرة 

  :مھمان  في اللغة العربیة أثران) الحركات ( للّصوائت القصیرة 

  نطق رتصوّ  فال یمكن ، ما تقوم بھ الحركات من تسھیل نطق األلفاظ  زهیبر، صوتي :  األول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٨: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
 . ١٩٩:  نفسھ )٢
 . ٣٦: نفسھ  )٣
 .٤٣: صوات اللغویة علم األ، مھدي الموسوي  مناف، ینظر  )٤
 .  ٤٩: صوات اللغویة األ، إبراھیم أنیس  )٥
 . ٦٠: صوات اللغویة علم األ، ینظر مناف مھدي الموسوي  )٦
 .  ٣٤: مدخل إلى علم اللغة ، محمد حسن عبد العزیز  )٧

  



 ٧٣

یاق الحركات السّ  كما تمدّ ،   الحركات نھاتتضمّ ّصوامت المتتابعة من غیر أْن مجموعة من ال 

  .  )١(ة مناسبة بألوان موسیقیّ 

  
فال ،  )٢(مفھي تقوم بتشخیص المعنى وإبرازه وتوجیھھ الوجھة التي یریدھا المتكلّ : داللي  : الثّاني

  .یتھا عن الّصوامت في بیان الفروق الّداللیة والتّمییز بین الّصیغ  أھمّ  تقلّ 

  
  عملیة االستبدال الفونیمي بین الّصوائت القصیرة من أسھل الوسائل التي توّسلتھا  وتعدّ      

  اھرة عندوسّمیت ھذه الظّ ، العربیة لرفدھا بثروة ھائلة من المفردات التي تشترك في أصولھا 

  .  )٣()التّحول الّداخلي ( أو ) ظاھرة تعاقب المصوتات ( بعض المحدثین بـ 

  

  أصوات انطالقیة مجھورة ؛ لعدم وجود حوائل تعترض طریق الھواءوالحركات بعامة      

  بوصفھ حجرة  امعینً  نتاجھا سوى اتخاذه شكًال ولیس للفم دوٌر في إ )٤(المندفع من الّرئتین 

  .  )٥( اخاصً  ارنین تعطي للّصوت المار بھا طابعً 

  
  واختیار الحركة ، ا ةً وضعفً وھذا الطّابع أشار إلیھ األوائل بحدیثھم عن اختالف الحركات قو     

مة الحركات من حیث القوة وتتصدر الضّ ، األقوى للمعنى األقوى واألضعف للمعنى األضعف 

  . )٦( اوتلیھا الكسرة ثم الفتحة التي تُعد أخف الحركات وأضعفھا جرسً 

  
  علیھ( ام ر داللي في المفردات في أدعیة اإلمس ما یجّره اختالف الحركات من تغیّ ویمكن تلمّ      

  . مجموعة االستبداالت الفونیمیة فیما بینھا  عن طریق) الّسالم 

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١٥: ي التشكیل الصوت، سلمان حسن العاني ، ینظر  )١
 . ٤٥ – ٤٤: المنھج الصوتي للبنیة العربیة ، ینظر عبد الصبور شاھین  )٢
 . ٥٨: العربیة الفصحى ، ینظر ھنري فلش  )٣
 . ٢٧: صوات اللغویة األ، ینظر إبراھیم أنیس  )٤
المنھج الصوتي للبنیة ، عبد الصبور شاھین ،  ١٩٢: علم اللغة العام ، ینظر كمال بشر  )٥

  . ٢٩: العربیة 
شرح ،  ) عبد هللا خالد بن(األزھري،  ١٩/  ١: المثل السائر ، ثیر ابن األ، ینظر  )٦

  . ٥٥/  ٢: الخصائص ،  ابن جني،  ٥٨/  ١: على التوضیح  التصریح
  



 ٧٤

  االستبدال بین الفتحة والكسرة  -١

  َعـــْدل ، ِعـــْدل  -أ

  ) : الم علیھ السّ ( قال اإلمام علي 
  َال یُْعجُزهُ ، ِشْبھٌ  وَال نِدٌّ َوَال ِعْدٌل وال، لَیَِس لَھُ ِضدٌّ ..... َضادَّ لَھُ فِي ُملِكھِ الَحْمُد Pِ الَِّذي َال مُ  ((

  .  )١( ))َوالَ یَْمتَنُِع ِمْنھُ أََحُد ، یَْسبِْقھُ َمْن َھَرَب َال و،  َمْن طلب

  
  : وقال في موضع آخر 

  والَحْمُد Pِ ِ الَّذي َمْن َعَذَب ِمْن ، ِمْنھُ  ِھ َكاَن فَْضًال ْن َجِمیع َخْلقِ الَحْمُد Pِِ الذي َمْن َرِحَم مِ  ((

  .  )٢( ))ِمْنھُ  َجِمیع ِ َخْلقِِھ َكاَن َعْدًال 

  
  عدل الحاكم في الحكم یعدل َعْدًال و، ما قام في النّفوس أنَّھ مستقیم  ((ورد في معنى العدل أنَّھ      

  . )٣))(لحكم ال یمیل بھ الھوى فیجور في ا ]أي  [.... 

  
  ویمكن أْن تسیر ھذه المساواة ، العدل ھو المساواة وعدم الحیف على جانب لحساب آخر  إذاً      

  (( والفرق بینھما ما ذكره الفراء من أنّ ،  ِعــْدل: واآلخر ، َعــْدل : في مسارین متوازیین أحدھما 

وِعْدل ، مك غالعندي ِعدل : تقول .. ..المثل : ل والِعدْ ، يء من غیر جنسھ الَعْدل ما عادل الشّ 

ً  أو غالمٌ  شاةً  تعدلُ  إذا كانت شاةٌ ، شاتك  فإذا أردت قیمتھ من غیر جنسھ نصبت ،  یعدل ُغالما

 ھ منھم غلط ؛وكأنّ ، ِعْدلھ : قال بعض العرب ، ما كسرھا بعض العرب وربّ ، العین فقلت َعْدل 

  . )٤))( لتقارب معنى الَعْدل من الِعْدل

  
) ِعدْل ( كیف ال وھو العربي األصیل ؟ فقد اختار ، لذلك  ملتفتًا) علیھ الّسالم(ان اإلمام وقد ك     

 اتعالى عن ذلك علوً  ھ ــماثل لھ من جنسساوي b والمُ ھ قصد نفي وجود المُ ص األول ؛ ألنّ في النّ 

ا ، ) ال ند ( و) وال شبھ ( :كما نفى عنھ المساواة من غیر جنسھ بقولھ  –ا كبیرً  اختیاره للفتح في أمَّ

لھ ومقّدرةً  انت جزاءً ك وإنْ ، فألنَّ العقوبة على كل حال لیَست من سنخ الفعل  النّص الثّاني ؛

  .بقدره 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٦: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
 . ١٩٩: نفسھ  )٢
 .  ٢٨٣٩/  ٤: لسان العرب ،   ابن منظور )٣
   ٢٣٤/ ٢: معاني القرآن  ،الفراء  )٤



 ٧٥

  ،والقید ثقٌل یضاف إلى المقید فیحّده ، ؛ ألنھَّ مقید بشرط الجنس  )الِعْدل ( وقد ناسبت الكسرة      

تناسب  وھذا التّحرر، فھو مطلق من أي قید ) الَعْدل ( ا أمَّ ، وإْن كان المقید سھل في ذاتھ وماھیتھ 

  . مع الفتحة التي لحقتھ 

  
  القَِسم، القََسم  –ب 

 ) :                                               علیھ السالم ( قال اإلمام علي 

وْ أمِّ اْلِكتاِب اْلَمْكنُوِن أُ ْقَسْمتَھُ في أْنَت بُِكلِّ قََسٍم أ  إالّ ْنَت فَاِنَّھُ ال اِلھَ أ إالَّ ال اِلھَ یا ْسأَلَُك اللَُّھمَّ أ وَ ((  

لینَ في ُزبُِر اْأل  )١))(وَّ    
  

  ،حلف لھ : سمھ وقد أقسم باb واستقسمھ بھ وقآ، والجمع أقسام ، الیمین  ((: ومعنى القََسم      

  . )٢))(تحالفوا : وتقاسم القوم 

  

  : قولھ ) الم علیھ السّ (  رد في دعاء اإلمامالكسر فقد وأما القِِسْم ب     
َت ْسبَغْ أ نْ أ، ْن َعَكَف َعلى َمْعِصیَتَِك فَلَْم یَْمنَْعَك ُصُدوُف َمْن َصَدَف َعْن طاَعتَِك، َو ال ُعُكوُف مَ ((

  )٣())ْجَزْلَت لَُھُم اْلقَِسَم، َو َصَرْفَت َعْنُھُم النِّقََم أَو ، َعلَْیِھُم النَِّعَم 

  
  ي فیھ ركعتین ثم یدعوفیصلّ ، فُكنس ، أمر ، إذا أعطى ما في بیت المال ) المعلیھ السّ (كان و     

  : عاء بھذا الدّ 
ُل النِّقََم، َو ُعوُذ بَِك ِمْن ذَ أَو یُْحبِطُ الَعَمَل ِمْن َذْنٍب  ُعوُذ بِكَ أ ينّ إاَللَُّھمَّ  (( ْنٍب ُعوُذ بَِك ِمْن ذَ أْنٍب یَُعجِّ

ْزَق، وَ  ُعوُذ بَِك ِمنْ أَم، َو یَُغیُِّر النِّعَ  ُعوُذ بَِك ِمْن أَو ، ْنٍب یَْمنَُع الدُّعاَء ُعوُذ بَِك ِمْن ذَ أَذْنٍب یَْمنَُع الرِّ

َو  ُعوُذ بَِك ِمْن َذْنٍب یُوِرُث النََّدَم، َأَو ،  ُعوُذ بَِك ِمْن َذْنٍب یَْھتُِك اْلِعْصَمةأ َذْنٍب یَْمنَُع التَّْوبَةَ، وَ 

  )٤()) َك ِمْن َذْنٍب یَْحبُِس اْلقَِسمَ ُعوُذ بِ أ

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢١٥: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
 . ٣٦٣٠/ ٥: لسان العرب ،  ابن منظور )٢
 .  ٣٧: الجامعة فة العلویة الصحی )٣
  . ١٧٨:  نفسھ )٤



 ٧٦

ْم الشيَء إذا جزأه         وقال... صیب والحظ والجمع أقسام النّ : والقَِسْم بالكسر  ((والقَِسْم من قَسَّ

  . )١))(صیب من الخیرالقَِسُم بالكسر الحظ والنّ : الجوھري 

  
  النّفوس لعدم قناعتھا بما یُقسمقل الذي یصیب بعض وربما تكون الكسرة ھنا متناسبة مع الثّ      

  .لھا من حظ ونصیب ؛ ألن اإلنسان بضیق أفقھ المعھود فیھ یرى إنَّ خیره فیما یراه ھو خیر

: قال تعالى ، ثقَُل على نفسھ لغیاب علمھا بھ  والحق إنَّ الخیر كلُّ الخیر فیما یقسمھ هللا للعبد وإنّ 

 مْ تُ نْ أَ وَ  مُ لَ عْ یَ  هللاُ وَ  مْ كُ لَ  رٌّ ھو شَ ئاً وَ یْ وا شَ حبْ ى أْن تُ سَ عَ وَ  مْ كُ ٌر لَ یْ خَ  ھوئاً وَ یْ وا شَ ھُ رَ كْ ى أْن تَ سَ عَ وَ ( .... 

   ] ٢١٦: البقرة  [)  ونَ مُ لَ عْ تَ  َال 
  

  الَجنان ، الِجنان  –ج 

  ) : الم علیھ السّ ( قال اإلمام علي 
   فَتَِك َو طَْولَِك َو أْسَكْنتَھُ ِجنانََك بِرَ أ ھُ َعْفَوَك َوِرْضوانََك، وَ بَْحَت لَ أْدِرْجني فیَمْن الَُّھمَّ َو اَل((

  . )٢))(اْمتِنانِكَ 

  
  ،  )٣(كسیر استعماًال نان جمع كثرة للَجنَّة على وزن فَِعال وھي من أكثر صیغ جمع التّ الجِ      

  ال تكون ]إذ  [.... وفیھا تخصیص ، الحدیقة ذات الّشجر والنّخیل وجمعھا ِجنان : الَجنَّةُ  ((و 

  فإن لم یكن فیھا ذلك وكانت ذات شجر فھي ، َجنَّةَ في كالم الَعرب إالّ وفیھا نخٌل وعنب ال

  .  )٤))(حدیقة ولیست َجنَّة 

  
  : في أحد أدعیتھ ) الم علیھ السّ ( وقال اإلمام علي 

  )٥())َوَھفَواِت اللََّسان ، ِن َوَسَھواِت الَجنَا، َوَسقَطَاِت األَْلفَاظ ِ، اللَُّھمَّ اْغفِْر لِي َرَمزاتِ األَلَحاِظ  ((

  
  :ھ ربّ  االم مستغفرً وقال علیھ السّ 

تَْیتُھُ آْو أ،نَْفِسي لَْیھِ إُت ْو َھشّ أْضَمَرهُ َجناني،أْو أ، يلِّ َذْنٍب َمَدْحتُھُ بِلِسانِ ْستَْغفُِرَك لِكُ أاَللَُّھمَّ َو ((

  )  ٦())ْو َكتَْبتُھُ بِیَديأَ بِفِعالي، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٦٢٨/  ٥: لسان العرب ،  ابن منظور )١
 .  ٢٧١: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 .  ٢٦٧: الصرف ، حاتم صالح الضامن ، ینظر  )٣
 . ٧٠٣/ ١: ب لسان العر، ابن منظور  )٤
 .  ٩٨: الجامعة الصحیفة العلویة  )٥
  . ١٠٤:  نفسھ )٦



 ٧٧

وقیل روع ، عیھ األشیاء وجمعھ لھا لو: در وقیل القلب الستتاره في الصّ  ((: والَجنان بالفتح      

وح َجنانً ما سمّ وربّ ، وذلك أذھب في الخفاء ، القلب  : وقال ابن درید ، ؛ ألنَّ الجسم یُجنَّھُ  اي الرُّ

  .  )١))(فأنث الّروح ، ألنَّ الجسم یُجنَّھا ،  االّروح َجنانً یت سمّ 

  
  االذي ُجعل مستودعً ) القلب ( نَّ ما یتوافر في الفتحة من الّسعة كان أكثر موائمة مع ویبدو أ     

الَجنّان خر فإن الكالم في وبلحاظ آ، لألسرار ومع الّروح وقدرتھا على حمل األشیاء وإخفائھا 

الَجنَّة مدى وال تؤطّر بإطار في حین أنَّ  ھامعنویات وھي أموٌر مفتوحة ال یحدّ منصٌب على ال

  . بھا  تنتھي عندھا وتوصف ابجانبھا المادي المطلوب الّسكن فیھ ومھما َكبُرت فإن لھا حدودً 

  

   االستبدال بین الفتحة والضمة – ٢

رُّ  -أ رُّ ، الضَّ   :الضُّ

  :ائھ لدفع عدوه في دع) الم علیھ السّ (  قال اإلمام 
اَللَُّھمَّ َسھِّْل لي ُحُزونَتَھُ َو ُكلَّ ُحُزونٍَة، َو َذلِّْل لي ُصُعوبَتَھُ َو ُكلَّ ُصُعوبٍَة، َو اْكفِني َمُؤونَتَھُ ((

هُ، َو اْصِرْف َعنّي ضَ  تَھُ َو ُكلَّ َمُؤونٍَة َو اْرُزْقني َمْعُروفَھُ َو ُودَّ هُ َو َمَعرَّ )٢( ))رَّ  

 
  :في مورد آخر ) الم السّ  علیھ(وقال 
َو  يْمِر ُدْنیاأَھمَّني ِمْن أَو ُذلَّ َمقامي َو اْكفِني ما ِمنّي ُكلَّ َخْوٍف َو اْرَحْم ُضّري آیا ُمْؤِمُن ((

)٣( ))ِخَرتيآ  

   
رِّ       رِّ والضُّ رُّ  ((: ذكر ابن منظور في معنى الضَّ رُّ بالّضم ، ضد النّفع : الضَّ الھُزال : الضُّ

  .  )٤))(وكل ما كان من سوء حاٍل وفقٍر أو شدٍة في بدن فھو ُضّر .... ء الحال وسو

 
ّر       ّر ، وقد فرق أبو ھالل العسكري بین الضُّ رُّ یقع على أقل قلیل الفعل ؛ ألنَّھ ، والضَّ فالضَّ

رُّ بالضّ ، فة الجاریة على الفعل مصدر جاء على فِعلھ كالصّ    )٥)) (مبالغة فة المعدولة للم كالصّ والضُّ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٠٢/  ١: لسان العرب ،  رن منظواب )١
 . ١٧٩: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 . ٤٣: نفسھ  )٣
 .  ٢٥٧٣/  ٤: عرب لسان ال، ابن منظور )٤
  . ١٩٨: الفروق اللغویة ، العسكري  )٥



 ٧٨

 اوقوعً  م ما ھو أشدّ فبالضّ  ((:في تفسیره إذ یقول ) ھـ٦٧١ت(ق بینھما القرطبي وكذلك فرّ      

رُّ بالفتح ما خفّ .... اتجاھھ  اویبقى اإلنسان عاجزً ، وأفدح   ((وذكر غیره  ،  )١))(وطأة ً  والضَّ

  .  )٢))(فس كمرض وھزال وأحوال نفسیة خاص بما في النّ  مّ وبالضّ ، رر ض فبالفتح سائٌغ في كلِّ 

  
رّ كلَّ ما تقدّ  إنّ       ا ، ھ اً كانت أسبابعلى النّفس إیّ  بالّضم ھو أثقل وطأةً  م یُرشد إلى أنَّ الضُّ   أمَّ

رّ  علیھ (مام ؛ لذلك نجد اإلع عن اإلنسان فمنھ وقد یقال بالقلیل كانزواء النّ  بالفتح فھو أخفّ  الضَّ

مة واستعمل الضّ ،ما ھو أخف النحصاره في جانب واحد؛ھو َضرُّ عدوهاستعمل الفتحة فی) الم السّ 

 ؛ انيالثّ من الكسرة والفتحة في المعنى  الحتیاجھا إلى جھد عضلي أكثر؛ كات وھي أثقل الحر

  األثقل مة مع لضّ فكانت الفتحة مع األخف وا، ثقلھ  وشمولھ ألمر الدنیا واآلخرة ومن ثمّ لتعدده 

  

  َخلَُق ، َخلََق  –ب 

  ) :الم علیھ السّ (  قال اإلمام 
َوَحَدَك ال َشریَك لََك، بَِغْیِر ، َرضیَن َو ما بَْینَھما َو ما فیِھما َخلَْقَت السَّماواِت َو اْأل  یا قَِويُّ ((

ني َعلى نََصٍب  تِكَ أَو ال لُُغوٍب، فَقَوِّ )٣())ْمري بِقُوَّ  

  
  ) : الملسّ علیھ ا(وقال 
ِ الَّذي ال ِمْن َشيْ  اَْلَحْمدُ (( َّPِ ٍَن ما قَْد كا  ءٍ كاَن، َو ال ِمْن َشيْ  ء َن، ُمْستَْشِھٌد بُِحُدوِث َكوَّ

الِء، َو ُمْمتَنٌِع ُمْقتَِدٌر بِاْآل .....  َزلِیَّتِِھ، َو بِما َوَسَمھا بِِھ ِمَن اْلَعْجِز َعلى قُْدَرتِھِ أْشیاِء َعلى اْأل 

)٤)) (ْشیاِء، فَال َدْھٌر یُْخلِقُھُ، َو ال َوْصٌف یُحیطُ بِھِ َو ُمتََملٌِّك َعلَى اْأل  ْبِریاءِ بِاْلكِ   

 
والخلُق یكون ، أحدثھ بعد أْن لم یكن :  يَء یخلقھ َخْلقًاَخلََق هللا الشّ  (( :قال ابن منظور     

  .  )٥))(ویكون المخلوق  ،المصدر

  
  متناھیة على إحداثغیر ال –وقدرة هللا ـــ سبحانھ ، ة الَخْلق كیفیّ  ة الفتحة معوقد تناسبت خفّ      

 ]٨٢: یس [ )أْن یقول لھ كن فیكون  اد شیئًاإذا أرأمره إنّما ( ونة وال تعب مؤمخلوقاتھ بال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩٩ – ٩٨/  ١٣: الجامع ألحكام القرآن ،  )أبو عبد هللا محمد بن احمد (القرطبي )١
 . ٢٣٣: الكلیات ،  )أبو البقاء أیوب بن موسى( الكفوي )٢
 .  ٤٦:  الجامعةالصحیفة العلویة  )٣
  . ٢٥٤:  نفسھ )٤
  .  ١٢٤٦/  ٢: لسان العرب ،  ابن منظور )٥



 ٧٩

  ا ال یُرى ا یُرى وممّ ممّ  ،دھا وتنوعھا ھذا الخلق وامتداد ھذه العوالم وتعدّ  ةیّ ت سعتھا مع كمّ وتناسب

  
ا ما جاء في معنى َخلُق       وقد استعملھ العرب ،  )١))(بلى : وُخلُوقةً  اَخلُقَّ الشيُء ُخلُُوقً  ((فـ ، أمَّ

  : من ذلك قول األعشى ، بھذا المعنى 

  
  لَُق الجدیُد      اآل یا قتل قد خَ     

  )٢( وُحبُّك ال یُِمحُّ وال یبیدُ                                   

  
  وھو ، فھو األول واآلخر ، ات المقدسة ینفي أثر األیام واللیالي في الذّ ) علیھ الّسالم(فاإلمام      

، فھو المخلوق الحادث  أّما ما یفنیھ الّدھر، خالق كل شيٍء ومعیده یقلّب اللیل والنّھار كیف یشاء 

  وقد تناسب ثقل الّضمة مع ما في الّدھر من حوادث یمكن تَبیُّن ثقل أثرھا في المخلوق

  
  :   من ذلك قولھ) الم علیھ السّ (بمفردات أخرى في دعائھ  اوقد جاء ھذا المعنى مؤكدً      

ھوُر  ((   .  )٣())أْنَت الَِّذي الَ تَبِیُد َوالَ تَْفنِیَك الدُّ

  
  : )الم علیھ السّ (ل وقا

ُھوُر یَا یَا ((   .  )٤())َمْن َال یَُذوُق الَمْوَت  یَا، َمْن َال یَْخَشى الدَّوائَِر  َمْن َال تَُغیُِّرهُ الدُّ

  

  )األلفاظ المثلثة (  ةاالستبدال بین الحركات الثّالث

  ي ویعدُّ العالم اللغوّ ، ائل بھا علماء اللغة األو ظاھرة المثلثات اللغویة من الظّواھر التي اھتمّ      

  .  )٥(أول من كتب في المثلثات ) ھـ  ٢٦٠ت ( قُطرب 

  
  ھا تقصر تعاملھا إال أنّ ، ي المعنى من حیث تحرّ  اتجموي كتب المثلثات تحت رایة المعنضوت     

ث صیغ غایر ثالماثل والتّ د من مجموع ھذا التّ فیتولّ ، ا المتغایرة حركةً یغ المتماثلة جذرً على الصّ 

  . متباینة لكل صیغٍة داللتھا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣٤٧/  ٢:  لسان العرب  ،  ابن منظور   )١
 .  ٢٣١:الدیوان  )٢
 . ١٣٨: الجامعة الصحیفة العلویة  )٣
 .  ١٥٢: نفسھ  )٤
  . ٣٠٤: صوات دراسة في علم األ، حازم علي كمال الدین ، ینظر  )٥



 ٨٠

ف المثلث بأنَّھ       الث حركات لثالث كلمات تتشابھ في ل في إیراد ثأسلوب یتمثّ  ((وقد ُعرِّ

  والوزن وترتیب الحروف وتختلف في حركة فائھا أو عینھا سواء أكانت ھذه الكلمات  األصل

  . )١))(متفقة المعنى أو مختلفة  ةالثثّ بحركاتھا ال

  
تتبع بسیط لبعض ألفاظ المثلث المختلفة المعنى َوَجَد البحث أنھا تدور في فلك معنًى  ومن     

  زیدت علیھ بعض الّدالالت المرتبطة بالحركة المقرونة  وإنْ ، ارتبط بجذر الفعل ، واحد 

  . بھ 

   )المعلیھ السّ (إلمام ومن أمثلة الكلمات المثلثة في أدعیة ا    

  ِجنَّة ، َجنَّة ، ُجنَّة 

  :باح في دعاء الصّ ) المعلیھ السّ ( قال اإلمام 
ْنیا، َوَمسائي  َعلَيَّ  فَاْجَعِل اللّـُھمَّ َصباحي ھذا ناِزًال  (( ُجنَّةً بِِضیاِء اْلُھدى َوبِالسَّالَمِة  فِي الّدیِن َوالدُّ

  )٢))(ِمْن َكْیِد اْلِعدى

  

  : في أدعیة رمضان  )المالسّ  علیھ(وقال 

((اَللَُّھمَّ اْجَعْلني ِمَن الَّذیَن تَتََوفَّاُھُم اْلَمالئَِكةُ طَیِّبیَن یَقُولُوَن َسالٌم َعلَْیُكْم ِطْبتُْم اُْدُخلُوا اْلَجنَّةَ 

.  )٣())بِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن   

  
  : ) الم علیھ السّ ( وقال
نَْفسي، َو اْكفِني َمُؤونَةَ ِعیالي، َو اْكفِني َمُؤونَةَ َخْلقَِك، َو اْكفِني  یا َكریُم، اِْكفِني َمُؤونَةَ  ((

َشرَّ فََسقَِة اْلَعَرِب َو اْلَعَجِم، َو اْكفِني َشرَّ فََسقَِة اْلِجنِّ ة َو اْإل ْنِس، َو اْكفِني َشرَّ ُكلِّ دابٍَّة َربّي 

)٤())اِخٌذ بِناِصیَتِھا  

  
  استجن بُجنَّة أي : یقال ، والجمع ُجنن ، الُسْتَرة  ((إنَّھا ، م ة بالضّ ُذكر في معنى الُجنَّ       

ما  أي یقي صاحبھ؛ وم ُجنَّة الصّ : وفي الحدیث ، وكل ما وقاك ُجنَّة ، رع الدّ : والُجنَّةُ ، بُسترة 

  .  )٥))(ّزلل والّسھوألنَّھ یقي المأموم ال نَّة ؛اإلمام جُ : وقیل ، الوقایة : والُجنُّة ، ھوات یؤذیھ من الشّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤/  ١) : دراسة وتحقیق( المثلث البن السید البطلیوسي ، صالح مھدي الفرطوسي  )١
 . ٢٩٢: لجامعة االصحیفة العلویة  )٢
  . ٢٢٤: نفسھ  )٣
  . ٤٩:  نفسھ )٤
  . ٧٠٢/  ١: لسان العرب ، ابن منظور  )٥



 ٨١

ا الَجنّة بالفتح فقد ُعرّ         عیم دار النّ  ((على  اعلت اصطالحً بالبستان كما أسلفنا وقد جُ  افت لغویً أمَّ

  )١))(صانھا غتر ؛ لتكاثف أشجارھا وتظلیلھا بالتفاف أوھو السّ ، جتنان في الّدار اآلخرة من اإل

  
  أي عن المخلوقات ما زالوا في دار الّدنیا وقد أشار إلى ھذا المعنى ؛ )٢(لستر نعمھا ھنا : وقیل     

   ] ١٧: جدة السّ  [) ن یُ عْ ة ِ أَ رَّ قُ  نْ م مِ ھُ ا أُْخفَِى لَ مَ  سٌ فْ نَ  مُ لَ عْ  تَ َال فَ : ( قولھ تعالى 

  
ك ؛ الجتنابھم عن األبصار ؛ ألنَّھم استجنوا من و بذلنوع من العالم ُسمّ  ((والِجنَّة بالكسر      

  . )٣))(فال یرون ، اس النّ 

  
الِجنُّ بعض الّروحانیین ؛ وذلك  ((: في معنى الِجنَّة قولھ ) ھـ  ٥٠٢ت (اغب ا ذكره الرّ وممّ      

یار وأوساط فیھم أخ،  الّشیاطین  وأشراٌر وھم، الَمالئكة : أخیاٌر وھم : ثالثة  وحانیینأنَّ الرّ 

إلى تقیید المعنى ) الم علیھ السّ (  ھذا األمر ھو ما دعا اإلمام ویبدو أنَّ ،  )٤( ))الِجن  وأشرار وھم

  .لیحترز بھ من شمول األخیار بالّدعاء ؛ ) فسقة ( ھو لفظة  )٥(بقید احترازي

  
  وجنَّ علیھ، أي َستَر ) جنن ( تھا إلى الفعل لوجدنا عائدیّ  لو أنعمنا النّظر في ھذه األلفاظ     

كان الوقایة من ) الُجنَّة ( فالّستر في ، كلِّ مرة وقد اختلفت أنواعھ وموجباتھ في ،  )٦(ستره: اللیل  

  بادة أواإلنسان بالع اهأو المعنوي الذي یتوقّ ، رع سواء كان المادي والحاجة فیھ إلى الدّ ، الخطر 

وھذه الوقایة والتّحرز وطلب ، راط الّسوي ھ الصّ رفع للمأموم فیدلّ علم ھدى یُ  باإلمام الذي یعدّ 

  .ا یثقل على النّفس عادةً المأمن ممّ 

  

ا الّستر في الَجنَّة         بل ھو على المعنى األول لمزید من الّراحة ، فلیس للوقایة من الخطر ، أمَّ

على ة فیخّف شویق والتّرغیب في الَجنَّ اني إلیجاد اللذة والتّ والحریة وعدم التّقیّد وعلى المعنى الثّ 

هللا ؛  رت في جنباإلنسان ما یعانیھ من نصب وتعب في ھذه الحیاة ویستصغر أعمالھ مھما كبُ 

  .ألنَّ ما یوعد بھ كثیر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٧٠٢:  لسان العرب  ، ابن منظور   )١
 . ١٣٥:  المفردات ، ي صفھانینظر الراغب األ )٢
 .  ٧٠٣/  ١: لسان العرب ، ابن منظور  )٣
  ١٣٥ : المفردات ، ي الراغب األصفھان )٤
فیحترز بھذا القید لتعین حصة دون ، ذا كان في المقید حصص یكون القید احترازیاً إ )٥

  . ١٩٦/  ١: محاضرات في أصول الفقھ ، لجبار الرافعي عبد ا، ینظر ، غیرھا 
  .  ١٣٥:  المفردات ، الراغب األصفھاني ، ینظر   )٦



 ٨٢

ا ستر الِجنّة فال لھذا وال ذاك ؛ بل ھي طبیعة الخلقة التي خلقھم هللا علیھا فأشخاصھم         أمَّ

  . عمال حاضرة في األ) األشرار منھم ( غائبة عن األنظار وبذور فتنھم وحیاكاتھم 

  

قد انتخب من  وھو صاحب الثّروة اللغویة العمالقة) الم علیھ السّ ( مة نجد اإلمام األمثلة المتقدّ  من

ھا یحاءات وفرتّ من إ بما تمتلكھ، فس األلفاظ األقدر على إیصال المعاني القابعة في النّ ، ھذه اللغة 

  صفات ومخارج أصواتھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٣

  ني االمبحث الثّ 
  ركیبیة الفونیمات فوق التّ 

  
، اللة من أثر في الدّ  ھافی رتغیّ ال حدثھلما ی ا؛ تحریً ) ئیسةالرّ ( ركیبیة ال بدَّ لدارس الفونیمات التّ      

ھذه الفونیمات ((؛ كون  في الداللِة أیًضا ركیبیة لفونیمات فوق التّ ثر األعرض كمل دراستھ بالتّ یُ  أنْ 

 )١())في معاني الّرسائل اللغویة كما تحدثھ الّسواكن والعلل ًعاتي تُحدث تنوّ ة المن المالمح الّصوتیّ 

 .  

  
  من تركیبوال تكون جزءاً ، في تركیب الجملة  تظھر) انویة الثّ ( ركیبیة والفونیمات فوق التّ      

ھذه ى مّ وتس ، )٢))(عبر أطوال متنوعة  مصاحبة للكالم تمتدّ  ((الكلمة ؛ ذلك أنَّھا تمثل صفة صوتیة 

یعني ا زیین وإنَّمجوید والتّ مجرد التّ  ((طریزوال یعني التّ ،  )٣( اة أیضً الفونیمات بالظّواھر التّطریزیّ 

بھا األمر الذي  اخاصًّ  ازً متمیّ  اأنَّھ یُكسب بنیة الكلمة تكاملھا ویمنحھا قوامً  –باإلضافة إلى ذلك  –

  )٤))(ا ء معً الة البناء والطّ سقیجعل من الكلمة وحدة متكاملة متّ 

  
  )الفونیمات فوق المقطعیة ( وقد ارتضى بعض الباحثین لھذه الفونیمات تسمیة أخرى وھي      

  .  )٥(النّطق فقط  فال تظھر إالّ عن طریق ، ة للكالم وعّدھا ظواھر مصاحب

ة وتتمظھر الفونیمات فوق التركیبی        .النّبر والتّنغیم  من أھمھا ظاھرتا، ة بمظاھر عدَّ

  

  النّبر
  : النّبر لغةً 

والنّبر عند  .... فقد نبره  رفع شیئًاكل شيٍء و، النّبر بالكالم الھمز  ((جاء في لسان العرب      

: برة والنّ  ....إَذا تكلم بكلمة فیھا علو: رةً جل نبنبر الرّ : ویقال  ....وت رتفاع الصّ ا: العرب 

   )٦))( فضَرْفُع صوتھ عن خ :ونبرة المغني ، صیحة الفزع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٠: دراسة الصوت اللغوي ، حمد مختار عمر أ، ینظر  )١
 . ١٨٨: نفسھ  )٢
  ٦٩:  )بحث(والداللة الصرفیة عند ابن جني الداللة الصوتیة، عبد الكریم مجاھد ، ینظر  )٣
 . ٥١٣: علم اللغة العام ، كمال بشر  )٤
 .  ١٣٧: علم اللغة المبرمج ، البدري براھیم كمال إ، ینظر  )٥
 . ٤٣٢٣/  ٦: لسان العرب ،   ابن منظور )٦



 ٨٤

  :ابر اصطالحً النّ 

  قاءھم لبعض ألفاظ صیاغة الباحثین وانت،  اال یعدو االختالف في تعریفات النّبر اصطالحً      

  -وبدون ترجیح  - حدى ھذه الّصیاغات سوغ للبحث اختیار إ ؛ ما على معناه العربیة وجعلھا دالة

وضوح نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن ببقیة األصوات  ((وھو أنَّ النّبر ، للنبر  امعنًى اصطالحیً 

  . )١))(ة والّضغط یأو المقاطع في الكالم ویكون نتیجة عامل أو أكثر من عوامل الكمّ 

  
صطالحي إالّ أنَّ اال )اللغوي واالصطالحي ( الّرغم من وشاجة العالقة بین المعنیین وعلى      

ھیئ للنبر ساحة أرحب  فقد ؛ا من جانب ٍ آخرسعة من جانب وتحدیدً  أضفى على المعنى اللغوي

ه باالرتفاع  ة  ابل جعلھ وضوحً ، فلم یحدَّ فقد تزداد قوة ارتفاعھ  ،تنساق بین یدیھ عوامل عدَّ

وقد لوحظ  ((،  )٢(م في الوقت نفسھ نسبة إلى ما یجاوره ما تقدّ  تھ أو مداه أو كلّ الموسیقي أو شدّ 

انویة نبار األولیة والثّ أن توزیع اال ]كلمات عّدة[ة كلماتلمؤلفة من عدّ ا ]التعبیرات[في التّعابیر

بالمقطع دون  ھذه العوامل وقیّد،  )٣())عالیة  أّن یوافق المقاطع التي درجة صوتھا الیس ضروریً 

ألنَّ الكالم ھو  على أقل تقدیر في المعنى اللغوي ؛وت الذي قُصد بھ الكالم بعامة أو اللفظة الصّ 

  .بر ھو المقطع مجموعة من المقاطع المتضاّمة إلى بعضھا وإنَّ عماد النّ 

  
  طقیُبذل من أعضاء النّ  ایستلزم جھدً  ((فھو ة أو الّضغط یّ بر عامل الكمّ وسواء كان سبب النّ      

فیصحب المقطع المنبور ھذا الجھد ، ئتین والوترین والحلق واللسان والّشفتین بأسرھا من الرّ 

   )٤))(الّزائد فیعطیھ قوة في الوضوح والظّھور أكثر من المقاطع المجاورة لھ في الكلمة 

  
ا محط االختالف ھو وإنَّم، وجوده وعدمھ  بر من حیثوال تختلف اللغات بعامة في النّ      

  استعمالھ ومواضعھ واألثر المترتب على ھذا االستعمال ؛ لذلك تفترق اللغات بھذا اللحاظ إلى

  :  )٥(ما یأتي 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٦٠: مناھج البحث اللغوي  ، تمام حسان )١
 . ١٩٤: صوات العربیة دروس في علم أ، جان كانتینیو ینظر  )٢
  .  ١٤١: التشكیل الصوتي ، سلمان العاني حسن  )٣
 . ٢١٧: أصوات اللغة العربیة ، عبد الغفار حامد ھالل  )٤
  . ١٥٨: یة قي بناء الكلمة ثر القوانین الصوتأ، فوزي الشایب ، ینظر  )٥



 ٨٥

وعلیھ فھو ، ف علیھ معنى الكلمة یتوقّ ،  اتمییزیً  ابر ملمحً ویكون فیھا النّ : ة اللغات النّبریّ  -١

 النّبر في اللغة ، م فیھ لغرض إیصال المعنى المقصود ومثال ذلك ُمتحكّ ،  نبٌر حرٌ 

  .  )١(ة ة واألسبانیّ االنجلیزیّ 

  
  ،من موارد تغیّر المعنى  الغات التي ال تجعل النّبر موردً وھي ال: ة بریّ اللغات غیر النّ  -٢

  أو ایلتزم بمعیارھا مقطعً ، یخضع لقوانین مرسومة مطّردة  (( اویكون النّبر فیھا ثابتً 

   )٢))( وكیفیات تتابعھا، مقاطع معینة ال یبرحھا بحسب بنیة الكلمة ومكوناتھا المقطعیة 

  .  )٣(ة ة والیابانیّ العربیّ ، ومن ھذه اللغات 

  
  للنبر استخدام تشترك فیھ كل  ((فـ ، النّبر أو تھمیشھ في ھذه اللغات  وھذا ال یعني إلغاء أثر     

  )٤))(أو انفعال.. ...وھو الّداللة على معاٍن إضافیة كتأكید ، وغیر النّبري ، النّبري منھا  ، اللغات 

  
ل من المقاطع وتتابعھا  ي المتشكّ آثار أخرى للنبر كاللحن الموسیق ((یضاف إلى ذلك      

  . )٥))( وطبیعتھا

  
  نبر الكلمة فكرة كانت ((فمنھم من یرى أنَّ ، وقد اُختلف في مجيء النّبر في اللغة العربیة      

  . )٦))(في سائر مصطلحاتھم  ابل لم نجد لھ اسمً ، مجھولة لدى النّحاة العرب 
  

حت وألمحوا إلیھ في مواضع من كتبھم ت، ثاره في الكالم نوا آومنھم من یرى أنَّ العرب قد تبیّ      

: حكى الفّراء عنھم  ((:فیقول ) مطل الحركات (ھ بعنوان عرض لفھذا ابن جني ی، عناوین أخرى 

  .  )٧))( افمطل الفتحة فأنشأ عنھا ألفً ، أكلت لَْحَما شاة ٍ أراد لَْحَم شاة ٍ 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥١٩: علم اللغة العام ، كمال بشر ینظر  )١
 . ٥١٨: نفسھ  )٢
 . ١٥٨: أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة ، ي الشایب ینظر فوز )٣
 . ٢٢٤: دراسة الصوت اللغوي ، احمد مختار عمر   )٤
 . ٤٣: م/ ر، ف سلوبیة في سورة الكھدراسة أ، مروان محمد سعید  )٥
أثر القوانین الصوتیة ، فوزي الشایب ، وینظر،  ٤٩: العربیة الفصحى ، ھنري فلیش  )٦

 .  ١٥٩:في بناء الكلمة  
  . ٣٥٠ – ٣٤٩/  ٢: الخصائص ،  ابن جني )٧

  



 ٨٦

وقد ،  )١))( الن حتى یفین حروفً وكذلك الحركات یمط ((: ا ذكره في المضمون نفسھ وممّ      

  .كما سیتبین  االنّبر بالھمز أیضً  ُعِرفَ 

  
  یغیر المعنى ویزیح اإالَّ أنھَّا لم تستعملھ فونیمً ، والذي یبدو أّن العرب عرفت النّبر في لغتھا      

الّصیغة  لكلمة أوللنبر في ا اوظیفیًّ  فق علیھ المحدثون ؛ فال معنًىتّ اما وھذا ، اللفظ عن داللتھ 

التي أشار  )٢(أكید واالنفعال بالغة األھمیة للنبر على مستوى الجملة كإفادة التّ  ولكن ھناك معانٍ 

في مكانھ   ھ المتكلّمضعّصحیح لأللفاظ فإْن لم یفي النّطق ال اكما أنَّ لھ أثرً ،  اإلیھا البحث سابقً 

 افنطق اللغة ال یكون صحیحً  ((، عنى ر الموإْن لم یغیّ  حتى، امع لنفور السّ  االّصحیح یكون مصدرً 

  .  )٣))(إالّ إذا روعي فیھ موضع النّبر 

في تطویر بعض الّصیغ الّصرفیة  وھو إسھامھ، ومن الباحثین من یجد للنبر أثًرا أكبر من ذلك     

 -وال شك -فإنَّ لھ ، ة في العربیة إذا لم یُقّدر للنبر أْن یكون ذا وظیفة فونیمیّ  ((:إذ یقول ، وتولیدھا 

  )٤))( ارھا وتناسلھا أیضً ة من حیث تطوّ في األبنیة العربیّ  اكبیرً  اأثرً 

  
  إنَّ صیغة  (( :أي العدید من الّصیغ الّصرفیة منھا على سبیل المثالویسوق لتعزیز ھذا الرّ      

ى إلى ا أدّ عن طریق انتقال النّبر من المقطع قبل األخیر ؛ ممّ ) فعیل ( ھنا تولدت عن ) فَِعل ( 

ة بین النّبر وذلك ألنَّ ھناك عالقة قویّ  عن طریق اختزال حركتھ الطّویلة ؛ انكماش ھذا المقطع

ي إلى وانتقالھ عنھ یؤدّ ، تھ فوقوع النّبر على مقطع قد یزید في حجمھ وكّمیّ ، وطول المقطع 

  . )٥))(تقلّصھ وانكماشھ 

  
  ة واب الذي یجعل من طبیعة اللغة العربیّ لتّ كتور رمضان عبد اأي نجده عند الدّ ومثل ھذا الرّ      

ر الحركة الطّویلة في المقطع المفتوح إذا كان یسبق مقطعً  ((الفصحى أنَّھا    امنبورً  اآخرً  اتُقصِّ

  انينُبر على المقطع الثّ ) فیعال ( ة القدیمة في العربیّ ) فاعل ( فأصل مصدر ، ذا حركة طویلة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٥٥/  ٢:الخصائص ،  ابن جني   )١
 . ٥٠٣: علم اللغة العام ، كمال بشر ، ینظر   )٢
 . ١٧١: األصوات اللغویة ، نیس إبراھیم أ )٣
 . ١٦٨: وتیة في بناء الكلمة ثر القوانین الصأ، فوزي الشایب  )٤
 .  ١٦١: نفسھ  )٥
 

  



 ٨٧

   : مثل) فَِعال ( بر أْن قصرت حركتھ فصار المصدر وقد ترتب على خلو المقطع األول من النّ 

  . )١))( من قیتاًال  قاتل قتاًال بدًال  
  

  : بر أنواع النّ 

  :  )٢(ھناك نوعان من النّبر ھما

  .لمفردة وال یخرج عن نطاقھا نبر الكلمة أو الّصیغة والذي یتحدد بإطار ا -١

 ا یمیّزھاوالذي یعمد فیھ المتحدث إلى كلمة بعینھا في جملتھ فیزیدھا نبرً : نبر الجملة  -٢

أكبر لتلك الكلمة  اأو تأكیدً  ادون غیرھا من كلمات تلك الجملة حتى یعطي وضوحً 

، ة النّاحیة العملیّ  وع األول فمنھذا النّوع من النّبر إلى النّ  ویمكن ردّ ، ومعناھا في الجملة 

   )٣(ال یعدو تقویة كلمة من كلمات الجملة تقویة أحد مقاطعھا

  

  :                                        بر مستویات النّ 

  . )٤()ــــ ــ( مز ویرمز لھ بالرّ : القوي  النّبر األولي أو -١

  بر األولي یكون في فالنّ  ((، بر وع من النّ ھا من ھذا النّ وال یتسنى للمفردات بعامة خلوّ 

  . )٥))(كل كلمة 

   )٦()ــــــــ ( مز ویرمز لھ بالرّ : انوي أو المتوسط بر الثّ النّ  -٢

                                                                     

  ویكون في الكلمات التي تشتمل على عدد من المقاطع یجعلھا في وزن كلمتین مثل  ((     

   )٧))()تغ(وآخر ثانوي على المقطع ) فا(على المقطع  اأولیً  افإنھا تشمل نبرً ) ستغفار ا( 

  
  وكذلك ،  )٨( وازن بین جزئي الكلمة في حال طول بنیتھافھو مطلب إیقاعي إلیجاد التّ  إذاً      

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٨: التطور اللغوي ، رمضان عبد التواب  )١
 .  ١٦١: مناھج البحث اللغوي ، تمام حسان ، ینظر  )٢
 .  ١٦٢: صوات اللغویة األ، ینظر إبراھیم أنیس  )٣
 . ١٣٣: علم األصوات اللغویة  ،مناف مھدي الموسوي  ، ینظر  )٤
 .  ١٥٩: اثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة ، ب فوزي الشای )٥
 . ١٣٣: صوات اللغویة علم األ، مناف مھدي الموسوي  ینظر  )٦
 . ١٥٩: اثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة ، فوزي الشایب  )٧
 . ٣٦٤/  ٢: البیان في روائع القرآن ، تمام حسان ، ینظر  )٨



 ٨٨

   ا یعرض من إرباك نبر الكلمات الذي تأتي بھبسبب م یاق ؛وازن على مستوى السّ التّ  قیحقّ 

قطة بر في النّ من النّ  اویكون ھذا النّوع أضعف جھدً ، اللواصق وبعض الحروف واألدوات 

  . األولى

                                                      )١( بر رمٌز معینٌ وع من النّ ولیس لھذا النّ : عیف بر الضّ النّ ــ  ٣

بر نّ مواضع ال  
وسیحاول، ة وعامل الّضغط یّ عامل الكمّ : مھ البحث أنَّ أھم عاملین للنبر ھما ا قدّ یتّضح ممّ        

وجانب من جوانب ، بر بالمقطع وء على جانب من جوانب الكم وھو ارتباط النّ البحث إلقاء الضّ   

. غط وھو ارتباطھ بالھمز الضّ   

بر والمقطعالنّ   
قاتھ في الّصفحات وبعض المالحظ التي ذكرت بشأن متعل، بر لو رجعنا إلى تعریف النّ      

 في )٢))(بر قرین المقطع ومالزم لھ فالنّ  ((بر یّن أّن ھناك عالقة وطیدة بین المقطع والنّ لتب، الّسابقة 

)٣))(فِھ رُّ بر أمارة من أمارات تعوالنّ ، بر ذلك أّن المقطع حامل النّ  ((حلیل ؛ رس والتّ مستوى الدّ   

درجة  ((والذي یمثل ، ال بدَّ قبل التّعّرف على مواضع النّبر في الكلمات التّعّرف على المقطع  إذاً 

ن من فونیمات مرتبة ألنَّ المقطع مكوّ ، ة الفونولوجیة م الوحدات الّصوتیّ أعلى من الفونیم في سلّ 

عھا یمات وتوزّ الفون والمقطع في ھذه الوجھة شكل من أشكال تجمع، بحسب كل لغة  امعینً  اترتیبً 

فال ، الّصامت دائًما  وتكون البدایة في المقطع العربي مع،  )٤))(صائت  في الكالم بین صامت و

. )٥(اكن في العربیةبتداء بالسّ یجوز اال  

  : )٦(رتیبكتور إبراھیم أنیس للعربیة خمسة مقاطع ھي على التّ وقد عدَّ الدّ 

ى ویسمّ  ، )ص ح ( ورمزه ) ین قصیر صوت ل+ صوت ساكن ( ویتألف من : المقطع األول 

  .بالمقطع القصیر المفتوح

ویسّمى ، ) ص ح ح ( ورمزه ) صوت لین طویل + صوت ساكن ( ویتألف من : اني المقطع الثّ 

  مقطًعا طویًال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣٣: علم األصوات اللغویة ، مناف مھدي الموسوي ینظر  )١
 . ٤٢: م /ر سلوبیة في سورة الكھف دراسة أ، مروان محمد سعید  )٢
 . ٥٠٣: علم اللغة العام ، كمال بشر  )٣
 . ١١٦: مبادئ اللسانیات ، حمد محمد قّدور أ  )٤
 .  ١٢٧:  شرح تصریف الملوكي  ،) موفق بن علي(ظر ابن یعیشین )٥
 . ٩٢: األصوات اللغویة ، نیس ینظر إبراھیم أ )٦

  



 ٨٩

  ) صوت ساكن + صوت لین قصیر + صوت ساكن ( یتألف من : الث المقطع الثّ 

  ى المقطع الطویل المغلق بحركة قصیرةویسمّ ،  )ص ح ص( ورمزه                     

  )صوت ساكن + وت لین طویل ص+ صوت ساكن ( یتألف من : ابع المقطع الرّ 

  .ویسّمى مقطًعا طویًال مدیًدا مقفًال بصامت،  )ص ح ح ص ( ورمزه                     

  )صوتین ساكنین + صوت لین قصیر + صوت ساكن ( یتألف من : المقطع الخامس 

  ویسّمى المقطع المدید المقفل بصامتین، ) ص ح ص ص ( ورمزه                      

  
   : ھو اسادسً  اتدرك باحثون آخرون على ھذه المقاطع مقطعً واس

   ، )١()ص ح ح ص ص( ورمزه ) صوتین ساكنین + صوت لین طویل + صوت ساكن (  

  .  )٢(كتور إبراھیم أنیس لندرتھ وقد أھملھ الدّ ، ى مقطًعا مدیًدا مقفًال بصامتین ویسمّ 

  
ا مواضع النّبر في الكلمات المتكوّ         كتور إبراھیم أنیس نھا الدّ ھذه المقاطع فقد بیّ نة من أمَّ

  فإذا كان من النّوع ، إلى المقطع األخیر  ة ینظر أوًال نّبر في الكلمة العربیّ لمعرفة ال(( : بقولھ 

وإالَّ نُظر إلى المقطع قبل األخیر فإذا كان من النّوع ، بر نّ كان ھو موضع ال، ابع أو الخامس الرّ 

ا إذا كان من النّ ، منا بأنّھ موضع النّبر الثّاني أو الثّالث حك كان  وع األول فننظر إلى ما قبلھ فإنْ أمَّ

وال ، كلمة المن آخر  كان النّبر على ھذا المقطع الثّالث حین نعدّ  اوع األول أیضً مثلھ أي من النّ 

لمقاطع تكون ا من اآلخر إالَّ في حالة واحدة ھي أنْ  یكون النّبر على المقطع الّرابع حین نعدّ 

  .  )٣))(الثّالثة التي قبل األخیر من النّوع األول 

  

  وذھب أغلب الباحثین إلى أنَّ عدد المقاطع في اللغة العربیة ال یزید على سبعة مقاطع مھما      

تؤثر الّسوابق بعامة في تغیّر مكان النّبر ؛ ألن الحساب  وال،  )٤(صل بھا من لواحق وسوابق اتّ 

ا األحشاء واللواحق فإنھا تغیّر مكان النّبر فتجعلھ یتأخر قلیًال ، ة یكون من آخر الكلم   .  )٥( أمَّ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علم اللغة ، براھیم كمال إ ، ٩: العربیة حاث في أصوات بأ، حسام النعیمي ، ینظر  )١
  ١٤٥: المبرمج 

 . ١٢١: صوات اللغویة علم األ ،الموسوي  مناف مھدي. ینظر د  )٢
 . ٩٩: األصوات اللغویة  ،نیس إبراھیم أ )٣
 . ١٢٢: صوات اللغویة علم األ ، ینظر مناف مھدي الموسوي )٤
  .   ١١٧:   ثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمةأ، ینظر فوزي الشایب  )٥

                      



 ٩٠

د  )علیھ الّسالم ( بر في أدعیة اإلمام وء على النّ ولكي ال یتشتت البحث في إلقاء الضّ       فقد حدَّ

دراستھ في فاصلة الفقرة أو الّسجعة األخیرة من الفقرة وعلى أساس حالة الوقف دون الوصل 

  . وبحسب عدد مقاطع المفردة 

  
  مقطع الواحد الفاصلة ذات ال -١

  ،مثل  مثال ذلك بعض األحرف، واحد أصالة قد تُبنى بعض كلمات اللغة العربیة من مقطع      

  )ما ( و ) فِي ( أو) ص ح ص ( ویل المقفلالطّ  والتي ینھض ببنائھا المقطع الثّالث) َعْن ( )َمْن ( 

  .  )١()ص ح ح ( المفتوح ویل الطّ وھي من بنات المقطع الثّاني 

  
  )بِْنْت ( سھم الوقف في تصییر الكلمات ذات المقطعین إلى كلمات ذات مقطع واحد مثل وقد یُ      

د ھو مكان النّبر ؛ النَّ الكلمات وفي ھذه الحالة یكون ھذا المقطع الوحی، )  ابْ بَ ( و ) َشْعْب ( و 

  .  )٢))( اأولیً  ال نبرً فالكلمة ذات المقطع الواحد تستقب ((،بر مھما كان عدد مقاطعھا ال تخلو من النّ 

  
ربھ أْن ینصره على  امن ھذا النّوع قولھ داعیً ) علیھ الّسالم ( وقد ورد في دعاء اإلمام علي      

  عدوه 
ِة ُرْكنَِك  ((   بَك َعلَى  اُمْستَِعینً ، لََك  اُمْستَْنِصرً ، بَِك  اُمْستِجیرً ، َربِّ أَلَجأُت َضْعَف ُرْكنِي إِلى قُوَّ

  .  )٣())ِز َعلَيَّ والقَْھِر لِي َعزُّ َذِوي التَّ 

  
وھي متكونة من مقطعین في حالة ) لِي ، لَك ، بِك ( نالحظ أنَّ فواصل العبارات المتقدمة ھي      

  : تي وبحسب النّسیج المقطعي اآل، لوقف عدم ا

  ص ح/ ص ح :    َك / ـ بِ   

  ص ح / ص ح :    َك / ـ لَ   

        ص ح/ ص ح ص :    يَّ / ـ لِ   

  
ا في حالة الوقف وھو المنھج الذي اعتمده البحث       فإنھا ،  ارس الفاصلة تحدیدً كونھ د؛ أمَّ

  : فتكون ، غم من تركیبھا من الجار واالسم المجرور الرّ إلى مقطع واحد على تصیر 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٢: صوات اللغویة األ ،إبراھیم أنیس ، ظر ین )١
 . ١٣٤: التشكیل الصوتي ، سلمان العاني حسن  )٢
                     .  ٥٠: الجامعة الصحیفة العلویة  )٣



 ٩١

                          __  
  ْك   ـــــــــ   ص ح ص  بِ      

                          __                           
  ْك   ـــــــــ  ص ح ص  ـلَ      

                        __  
  ص ح ح    ــــــــــ   يلِ       

  
  ویكون ھذان المقطعان محلّي النّبر  

  : في تمجید هللا والثّناء علیھ ) علیھ الّسالم ( ومثل ذلك قولھ  

  )١)() ْشیاِء یُْغني َعْنھُ ْيٍء، َو ال َشْيَء ِمَن اْألَ اْلَغنِيِّ َعْن ُكلِّ شَ  ُسْبحانَ (( 

  
  ص ح ص / ص ح ح :  ءٍ شي  

  ص ح / ص ح ص : َعْنھُ    

ا في حالة الوقف     أمَّ

                     ___  
   ]ابع المقطع الرّ  [ص ح ح ص              : شيْء      

                   ____  
   ]المقطع الخامس  [ص ح ص ص            : َعْنْھ       

  

  المقاطع القصیرة بسرعتھا تدلّ  ((ولو أخذنا بنظر االعتبار ما ذھب إلیھ بعض الباحثین من أنَّ      

تعطي داللة االستقرار  ((ویلة وأنَّ المقاطع الطّ ،  )٢))(على حالة من التّوتر واالضطراب والقلق  

   )٣))(فسي واالطمئنان النّ 

  
ى في نجد أنَّ النّص الثّاني تمیّز بطول المقطع حتّ ، كر جوع إلى نّصي الّدعاء آنفي الذّ وبالرّ      

وھذا یعكس االرتیاح النّفسي للعبد ، ل المقطع القصیر نسبة قلیلة من عدد مقاطعھ حشو الفقرة ومثّ 

فھو في موضع اطمئنان  –سبحانھ  –ھ علی ي من الوقوف بین یدي هللا مسبًّحا حامًدا مثنیًاالمتأتّ 

ا في النّص األول ، ودعة وأنس  ، المغلق ھ المقطع القصیر والمقطع الطویل فقد غلب علی، أمَّ

  وقد أغلق باب الّرجاء عن  ،ویبدو أّن ھذا راجع إلى االضطراب والتّحرز الذي یعیشھ العبد 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٦: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
 . ٢٢: م  /ر سلوبیة في سورة الكھف دراسة أ، مروان محمد سعید  )٢
  .  ٢٧: نفسھ  )٣



 ٩٢

  بر الذيالنّ  اللة ذلكیعزز ھذه الدّ ،   -سبحانھ  –المخلوقین وأخلى ساحة االعتماد إالّ من هللا وحده 

فھو  –سبحانھ  –د ال غیر ھو ما یومئ إلى هللا متفرّ ، في فاصلة الفقرة على مقطع واحد  انصبّ 

  .النصرة واإلجارة  وحده محلُّ 

  

  الفاصلة ذات المقطعین  -٢

  : ھ ربّ  امناجیً ) الم علیھ السّ (  قال اإلمام 
ى ُكلِّ َشریٍد، یا فاكَّ نَِس ُكلِّ َوحیٍد، یا َمْلَجأَ ُكلِّ طَریٍد، یا َمأْوؤاِحَب ُكلِّ َغریٍب، یا مُ یا صّ ((

  )١( )) سیرٍ أَ ُكلِّ 

  
فقد صیّرھا الوقف من ذوات ، طعھا لقد تساوت فواصل ھذه الفقرات من حیث عدد مقا     

 ،طرید ، وحید ، غریب ( سیج المقطعي لأللفاظ وقد تماثل النّ ، المقطعین بعد أن كانت ثالثة 

  :وھو ) أسیر ، شرید 

                                                  ___  
  ص ح ح ص / ص ح                               

  
صفت وقد اتّ ، بر في ھذه الكلمات على المقطع األخیر ؛ ألنّھ من النّوع الّرابع وكان النّ      

إذ یحتاج النّداء إلى ، في الغالب مع أسلوب النّداء  وف المدّ وتقترن حر ((،  المنبورة بالمدّ  المقاطع

ان ذلك لمناسبة حال الّسامع أو المتكلم سواء ك، یتحقق اإلسماع والتّوصیل للمعاني الّصوت ل مدّ 
واستیحاشھ .وقد ناسب مّد الّصوت في الّدعاء حال المتكلم الذي حاول بیان مدى غربتھ ،  )٢))(

االنفعال  ((فیّدل على  اء المشبع الذي یسمح بمّد الّصوت ما شاء المتكلم وحرمانھ بمّد صوت الی

وھي المقابل ، وبما أّن الحركات أبعاض الحروف والكسرة بعض الیاء ،  )٣))(المؤثر في البواطن 

  .داللة االنكسار والوحشة والغربة  تضعیفھا منفقد زاد ،  )٤(الّصوتي لالنكسار

  

  مقاطع الفاصلة ذات الثالثة  -٣

  : )صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ( في دعائھ للرسول ) علیھ الّسالم ( قال اإلمام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٣٢: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
 . ٣٣: م /رسلوبیة في سورة الكھف دراسة أ، روان محمد سعید م )٢
 . ١٠١: المدخل اللغوي في نقد الشعر ، مصطفى السعدي  )٣
  .  ٥٨: م /رالداللة الصوتیة في القرآن الكریم ، كریم مزعل ، ینظر  )٤



 ٩٣

ْف بُْنیانَھُ (( اْحُشْرنا في ُزْمَرتِِھ َغْیَر َخزایا  ،  وَ  َو اْسقِنا بَِكأِْسھِ ، َوَعظِّْم بُْرھانَھُ ، اَللَُّھمَّ َشرِّ

  .  )١)) ( ،  َو ال ناِكثیَن ، َو ال جاِحدینَ  َو ال ناِدمینَ 

  : اختلف النّسیج المقطعي لفواصل ھذه الفقرة وعلى التّرتیب اآلتي 

  

  ___                                    نھ / یا/ ـ بن

  ص ح ص / ح ح ص / ص ح ص                             

  نھ /  ھا/ بر

  
وھو مقطع مفتوح ،  )ص ح ح ( اني نالحظ أّن في ھذه الفواصل كان النّبر على المقطع الثّ      

عن وضوحھ الّسمعي الذي  فضًال ، الّصوت بقدر ما یفي بالّداللة التي یقصدھا المتكلم  یسمح بمدّ 

  م اإلمامیرس،  )٣(الّسمعي) النّون ( وبتضافر ھذه األسباب مع وضوح ، )٢(یفوق بقیة األصوات 

من الّشرف الممتد ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(الّصورة التي یتمنّاھا للرسول ) علیھ الّسالم (

  . والبنیان العالي والبرھان الواضح الّساطع 

                                                __  
  ص ح ص / ص ص ح / ص ح       سھ         /  كأ/ ـِ ب

  
  وقد اجتمع علیھ ، وھو مقطٌع مغلق ،  ایكون النّبر في ھذه الفاصلة على المقطع الثّاني أیضً      

  وربّما یومئ ذلك. بسبب الوقف  ابمقطع آخر وأخیر مغلٌق أیضً  واُتبع ، نبٌر آخر بسبب الھمز 

؛ ألنَّھا من بواعث ) وسلم  ى هللا علیھ وآلھصلّ ( سول قیا بأْن تكون بكأس الرّ حصر طلب السُّ إلى 

َر ذكره لما بعد الّسقیا االطمئنان وأمارات النّ    .جاة في الحشر الذي أخَّ

فقد كان النّبر على المقطع األخیر وقد حمل المّد في ھذا المقطع ، أّما في فواصل الفقرات الالحقة 

   .داللة مضاعفة لالنكسار ؛ بسبب الندم والتّخاذل والجحود  المنبور

  

  __                                                    مین/ دِ /  نا

  ص ح ح ص/ ص ح / ص ح ح                      ثین    / ـِ ك/  نا

  دین / ـ حِ /  جا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٢١: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
 ٩١: علم األصوات اللغویة  ،مناف مھدي الموسوي ،ینظر  )٢
  ٤٣٠/  ٤: الكتاب  ، سیبویھ ،ینظر )٣
 



 ٩٤

  الفاصلة ذات األربعة مقاطع  -٤

  :  حدى مناجاتھ في إ) علیھ الّسالم ( قال اإلمام 
، َوَسِمَع الّزاِھُدوَن بَِعِظیِم َجَزائَِك فَقَنَُعوا َجزیِل ثَوابَِك فََخَشُعوا، اِلھي َسِمَع اْلعابُِدوَن بِ ((

، َو رغبوالُّوَن َعِن اْلقَْصِد بُِجوِدَك فََرَجُعوا، َوَسِمَع اْلُمْذنِبُوَن بَِسَعِة َرْحَمتَِك فَ وِ َسِمَع اْلمُ و

  . )١()) َسِمَع اْلُمْجِرُموَن بَِكَرِم َعْفِوَك فَطَِمُعوا

 

 ، على نسیج مقطعي واحد) فطمعوا ، فرغبوا ، فرجعوا ، فقنعوا ، فخشعوا (جاءت الفواصل      

  الث حین نعد من آخر الكلمة بر ھو المقطع الثّ وكان محل النّ 

  

  واـع/ ـ شَ / ـ خَ / ـ فَ 

                                          عوا               /  نَ / ـ قَ / ـ فَ 

  ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح                           عوا/ ـ جَ / رَ  /ـ فَ 

  بوا/ ـ غِ / رَ / ـ فَ 

  وا ع/ ِمـ / ـ طَ / ـ فَ 

  

  الفاصلة ذات الخمسة مقاطع  -٥

  : في دعائھ ) الم علیھ السّ ( قال اإلمام 
  ،ْم َوتَطَّلَع علیِھْم فِِي َضمائِِرِھْم تَُشاِھُدُھْم فِي َسرائِِرھُ ، َك َك آنُس اآلنِسیَن ِألْولِیَائاللَُّھَم إنَّ  ((

  .  )٢( ))وتَْعلَُم َمْبلََغ بَصائِِرِھْم 

  
                                      : وكذلك مواضع النّبر وعلى النّحو اآلتي ، تباین النّسیج المقطعي لفواصل ھذه الفقرة      

  ص ح ص/ ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح                ئك      /  یا/ ِل / أو/ ـِ ل

       ھم/ ر/ ـ ئ / را /ـ سَ 

  ص ح ص/ ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح                ھم/ ر/ ـ ئ/  امَ / ـ ضَ 

  ھم/  رَ / ـِ ئ/  اصَ / ـَ ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٧٩: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
 .  ١٨٤: نفسھ  )٢



 ٩٥

ا الفواصل التي یزید عدد مقاطعھا على خمسة مقاطع فلم تتكرر كثیرً       (        في دعاء اإلمام اأمَّ

فاصلة  عود الكالم إلىفما تلبث حتى ی،  وإْن وجدت فإنّھا ال تستمر مع الفقرة طویًال ) علیھ السالم 

  ) :علیھ السالم ( من ذلك قولھ ، ثالثیة المقاطع أو رباعیة 
ع، َحمْدتُھُ َحْمَد ُمقِرِّ بُِربُوبِیِتِِّھ  ((    )١())بِتَْوِحیِدِه  ُمْعتَِرف،  لُعبُوِدیَّتِِھ  ٍُمتََخضِّ

  
  :نجد أّن الفاصلتین األولى والثّانیة ھي 

  

  ھت / یـ /بَیـ /بو /ر /ـبَ 

 ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح                                            

  تھ     /یـ/ دیـ  / بو /ـ ع/ِل 

  
  بر في الحالتین التزم المقطع قبلإالّ أّن النّ ، باعیة إلى نھایة الفقرة وقد تبعتھا الفواصل الرّ      

  . األخیر 

  
  ص ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح             ده  / ـ حی/  تو/ ـ بِ 

  
  ساق عبارتھ) الم علیھ السّ ( ابقة یجد البحث أّن اإلمام من خالل استعراض الفقرات السّ      

لذلِك تعّددت مواضع النّبر  اوتبعً ، وبما یخدم الّداللة ، بفواصلھا على وفق نسیج مقطعي متفاوت 

النّبر في  وھو شأن، بھا  بالداللة واألكثر إیحاءً  النّھوضوكان المقطع المنبور ھو األقرب إلى 

واألقوى فیھا  قل في الّصیغة والعنصر األھمل مركز الثّ المقطع المنبور یشكّ  ((فـ ، الكلمة العربیة 

  . )٢))(نفوذه إلى المقاطع المجاورة  وإنّھ یمدّ 

  
  النّبر والھمز 

  ، الّعْصر : الھّمز : وقیل ، ألنّھ یضغط ، م ومنھ الھَْمز في الكال، الّضغط : الھمز في اللغة      

  وإنّما ُسّمیت الھمزة في الحروف ؛ ألنّھا تُْھمز ، وھََمزت الجوزة بكفّي ، ھََمزُت رأسھ : تقول 

  .)٣(والھتُّ شبھ العصر للصوت ، إذا تكلم بالھمز  یھت ھتًّا: یقال ، مز عن مخرجھا فتھت فتھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣١: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
 .  ١٧٦: أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة ، فوزي الشایب  )٢
ابن ،  ٩٠٩/  ٣: لغة مقاییس ال، ابن فارس ،  ١٧/  ٤: العین ، الفراھیدي ، ینظر  )٣

  . ٤٦٩٨/  ١   :لسان العرب ، منظور



 ٩٦

إنّما ھو وصف لكیفیة حدوث ھذا ، نَّ ما أوردتھ كتب اللغة من معنى الھمز والواضح أ     

وتیین لعل القدماء أحسوا بذلك االحتباس الذي یحدث نتیجة انطباق الوترین الصّ  ((و  الّصوت

و الّضغط أو فكان ھو المقصود بالھمز أ ، د ذلكعلى بعض لینطلق صوت الھمزة بع بعضھما

   )١))(النّبر

  
صوت الھمزة باھتمام كبیر من القدماء والمحدثین وقد اختلفوا فیھ من حیث  وقد حظيَّ      

  . )٢(مخرجھ وصفتھ 

  
  ة وإلى أقصى الحلق مرّ ،  )٣(ة فمن حیث المخرج نسب الخلیل صوت الھمزة إلى الجوف مرّ      

نبرة في الّصدر تخرج باجتھاد وھي أبعد  ((فقد ذكر بأنّھا ،  )٥(ّما تلمیذه سیبویھأ،  )٤(أخرى

  . )٦(وتابعھ على ذلك من جاء بعده ،  )) االحروف مخرجً 

  
الّ أنّھم میّزوا منطقة إ اوقد وافق المحدثون القدماء في أنَّ الھمزة أبعد الحروف مخرجً      

یحدث بانطباق الوترین الصوتیین  )٧(ھم صوت حنجريفالھمزة عند، ن منطقة الحلق الحنجرة م

عندھا صوت  إلى خارج الفم فیخرج افینطلق الھواء منفجرً ، ثم انفراجھما فجأة  اتامً  اانطباقً 

ا صفتھ ،  )٨(الھمزة   ،)١٠(مختلٌف فیھ عند المحدثین بین الھمس )٩(فھو مجھوٌر عند القدماء، أمَّ

  .  )١١( اأو ھمسً  اى جھرً جود ما یسمّ وحالة أخرى ال یسمح معھا بالقول بو

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩: القراءات القرآنیة بین الدرس الصوتي القدیم والحدیث ، مي فاضل الجبوري  )١
 . ١٧: القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث ، ینظر عبد الصبور شاھین  )٢
 . ٥٧/  ١: العین ، الفراھیدي . ینظر  )٣
 . ٥٢/  ١: نفسھ  )٤
 . ٤٣٤/  ٤: الكتاب ، سیبویھ  )٥
/  ١٠: فصل مشرح ال، ابن یعیش ،  ٥٢/  ١: عراب سر صناعة اإل،  ابن جنيینظر  )٦

١٢٣   
 .  ٧٩: لعربیة معناھا ومبناھا اللغة ا، ینظر تمام حسان  )٧
  .٩١: صوات اللغویة األ، ھیم أنیس براإ، ١١٢: العام  علم اللغة، كمال بشر ، ینظر  )٨
 . ٦٩/  ١: عراب سر صناعة اإل،  ابن جني،  ٤٣٤/  ٤: الكتاب ، سیبویھ ، ینظر  )٩

صوات أ، حسام النعیمي ،  ٥٦: لم اللغة لى عمدخل إ، رمضان عبد التواب ، ینظر  )١٠
  . ٣١: التحول والثبات  عربیة بینال
احمد مختار عمر ،  ١٧١: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، محمود السعران ، ینظر  )١١

  .  ٢٧٧: الصوت اللغوي  دراسة
       



 ٩٧

  وإنّما ھو نتیجة ،  اجوھریً  اوال یبدو االختالف في صفة الھمزة بین القدماء والمحدثین اختالفً 

  .  )١(لھمس والجھرالختالفھم في تعریف صفة ا

  
ھي أنَّ  وتي وتعامل معھارس الصّ م في شأن الھمزة والتي وقف علیھا الدّ حصیلة ما تقدّ      

ثم ، فینحبس الھواء خلفھما  اتامًّ  إقفاًال  ین الّصوتیینرصوت حنجري ینطق بإقفال الوت الھمزة

  . اشدیدً  اانفجاریًّ  افیأتي صوت الھمزة صوتً ، الھواء عند فتحھما فجأة  ینفجر

  
  ، فقد استعمل الھمز والنّبر بداللة واحدة في كالمھم، وللھمزة عالقة كبیرة بالنّبر عند القدماء      

ى صلّ [فقال النبي ، یا نبيء هللا: قال  وفي الحدیث أّن رجًال ، الھمز: النّبر بالكالم  ((: قال الخلیل 

  .  )٢))( ال تنبر باسمي ؛ أي ال تھمز: ] هللا علیھ وآلھ وسلم 

  
  ، ولیس كل نبر ھمز، فكل ھمز نبر ، بعام فإنَّ العالقة بینھما عالقة خاٍص أّما عند المحدثین      

   .  )٣(وینسب المحدثون النّطق بالھمزة إلى النّبر التّوتري 

  
عن طریق ) المعلیھ السّ (ویمكن للبحث أّن یستقرأ بعض دالالت الھمزة في أدعیة اإلمام      

  : األمثلة  عرض بعض

  

  الجـــــــــأر

  : في دعائھ في طلب العفو ) المعلیھ السّ (قال اإلمام 
ْحَمِة، َو ْنَت الَّذي َوَصفْ أ(( ْیَت نَْفَسَك بِاْلَعْفِو، فَاْرَحْمني َو اْعُف أَت نَْفَسَك بِالرَّ ْنَت الَّذي َسمَّ

َو َوجیَب قَْلبي ِمْن َخْشیَتَِك َو اْنتِفاَض َعنّي، فَقَْد تَرى یا َسیِّدي فَْیَض ُدُموعي ِمْن خیفَتَِك، 

َجواِرحي ِمْن َھْیبَتَِك، ُكلُّ ذلَِك َحیاًء ِمْنَك بُِسوِء َعَملي، َو َخَجالً ِمْنَك لَِكْثَرِة ُذنُوبي، قَْد َكلَّ 

.  )٤( )) لَْیكَ إِ  َخَمَد َصْوتي َعِن اْلَجأْر لِساني َعْن ُمناجاتَِك وَ   

  
ع واستغاثة رفع صوتھ مع تضرّ :  ا وجؤاًراجأرً ، یجأُر ، وَجأََر  ((عل َجأََر الجأر مصدر الف     

  ھو أْن یرفعوا ،  اوجأر القوم جؤارً ، عاء ع بالدّ إذا تضرّ ، ــ  وجلّ  عزّ ــ وجأر الّرجل إلى هللا  ....

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠: القراءات القرآنیة بین الدرس القدیم والحدیث : مي فاضل الجبوري ، ینظر  )١
 . ٢٦٩/  ٨: العین ،  الفراھیدي )٢
 . ٤٥: نیة في ضوء علم اللغة الحدیث القراءات القرآ، صبور شاھین ینظر عبد ال )٣
 .  ١١١: لجامعة االصحیفة العلویة  )٤



 ٩٨

  . )١))(أصواتھم بالّدعاء متضرعین 
  

  : وھي في قولھ تعالى ، وقد ورد الفعل جأر بصیغة المضارعة ثالث مرات في القرآن الكریم      

  ] ٥٣:النحل[)  ونَ أرُ جْ تَ  ھِ یّ إلَ فَ  رُّ الضُّ  مُ كُ سَ ا مَ إذَ  مَ ثُ  هللاِ  نَ مِ فَ  ةٍ مَ عْ نِ  نْ مَ  مْ كُ ا بِ مَ وَ (

  )ونَ رُ صَ نْ تُ  ا َال نَّ مَ  مْ كُ إنَّ  مَ وْ وا الیَ أرُ جْ  تَ َال  ، ونَ أرُ جْ یَ  مْ ا ھُ إذَ  ابِ ذَ العَ بِ  مْ یھِ فِ رَ تْ ا مُ نَ ذْ خَ ا أى إذَ تَ حَ (

  ] ٦٥، ٦٤: المؤمنون[

  
  بجؤار الوحشیات ع تشبیھًاإذا أفرط في الّدعاء والتّضرّ : َجأََر  ((وذكر الّراغب في معناه      

فلم یستعمل ، ھذا المعنى  اكان قاصدً ) علیھ الّسالم ( ر أنَّ اإلمام والظّاھ،  )٢))(باء ونحوھا كالظّ 

یھ ي المعنى المبتغى مثل ما یؤدّ ع إلیك ؛ ألنَّھا ال تؤدّ ضرّ أو دعائك أو التّ ،آخر كمنادتك  بدیًال 

وھذا اإلفراط ھو ما أوجب ، ع واالستغاثة إلى حّد اإلفراط فھو صوت مرتفع یلفّھ التّضرّ ، الجأر 

ة الھمزة وقد تضافرت شدّ ، )٣))(واإلخماد یستعمل في الكثیر((،وخمود الّصوت ، لسان كلل ال

  .اللة بھذه الدّ  لإلیحاء )اءالرّ (كرار في وموقعھا النبري مع التّ 

  
من التّوازن بین كثرة  اأراد أْن یخلق نوعً ) علیھ الّسالم ( ویبدوــ وهللا اعلم ــ أّن اإلمام      

 انب كبیرً فمثلما كان الذّ ، والمناجاة والّضراعة من جھة أخرى ، من جھة  الّذنوب وسوء العمل

فتور إلى أن كّل  فال، العفو طلب ب اعاء عریضً بالمغفرة والدّ  كان األمل طویًال ،  اوالعمل قبیحً 

 )علیھ السالم( وقد أبعده اإلمام،  اتمامً  أّما التوقف عن الّدعاء فھو مستبعدٌ ، وت اللسان وخمد الصّ 

فخمود الصوت ھنا  ،)٤))( جمرھا خمود النار أن یسكن لھیبھا ویبقى((ألنّ  ؛ )خمد(باستعمالھ للفعل 

  .بھ   رفعھ والجھر مواصلة نّما ھو سكونھ لعدم القدرة على ؛ وإال یعني انقطاعھ أو نھایتھ 

  
  مـؤصدة 

  :في وصف هللا بآثاره ) الم علیھ السّ ( وقال 
  ُذو لْطٍف َخفِيِّ َوبَْطٍش قَِويِّ ..... َوَضلَّ َعْن نَْعتِِھ َمْن یَْعرفُھُ ، یَِصفُھُ  َعَجَز َعْن َوْصفِِھ َمنْ (( 

  .   )٥( ))ُعقُوبِتُھُ َجِحیٌم ُمْؤَصَدةٌ ..... 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٢٨/  ١: لسان العرب ،   ابن منظور )١
 . ١١٧: المفردات،  صفھانيالراغب األ )٢
 ٣٠٠:  الفروق اللغویة ،  سكريالع )٣
 ٣٠٠:  نفسھ  )٤
   .  ١٠٣: الجامعة الصحیفة العلویة  )٥



 ٩٩

  زة وقد وردت ھذه اللفظة مھمو) الم علیھ السّ ( جاءت لفظة مؤصدة بالھمز في دعاء اإلمام  

  :في القرآن الكریم في قولھ تعالى  اأیضً 

   ] ٢٠: البلد  [ }َعلَْیِھْم نَاٌر ُمْؤَصَدةٌ  {

   ] ٨: الھمز  [ }إنَھا َعلَْیِھْم ُمْؤَصَدةٌ  { 

  من ھمزه جعلھ من آصدت ((وقد ُعللت القراءتان بأنَّ ، بالھمز والواو ) مؤصدة ( وقد قُرأت      

جعلھ  ویجوز أْن یكون، من الھمزة  اومن لم یھمزه جعلھ مخففً ، عروفة لغة م، إذا أطبقتھ ، الباب 

دت وأكدت : وھو مثل قولھم ، من أوصدت وھي لغة مشھورة فیھ  ، أرخت الكتاب : ومثلھ ، وكَّ

  .  )١))(ووّرختھ لغتان 

  عنده  بین فالعالقة  )٢))(كأوصده إذا أغلقھ ، أطبقھ : آَصَد الباب  ((أن : وقد ذكر ابن منظور      

نلحظ أنَّ اإلطباق أشد من الغلق ؛ ، وبرؤیة صوتیة ، طبق وأغلق لعالقة بین أآصد وأوصد مثل ا

 فضًال ، وتان شدیدان انفجاریان فالصّ ، ة دّ من الشّ ) الباء ( و ) اء الطّ ( لما یتوافر علیھ صوتي 

( و ) الغین ( صوتي  اوھي صفات ال یتمتع بھ.  من اإلطباق أصالةً ) اء الطّ ( عما یمیّز صوت 

  .  )٣(وصوت الالم متوسط مائع، فالغین صوت رخو احتكاكي ، ) الالم 

  رئ مؤصدة بالواو إنَّھ قُ  ((ونستطیع أْن نعزز ذلك من كالم الّزمخشري في كشافھ إذ یقول      

عطف فاإلطباق غیر الغلق بداللة ال ; )٤))(أطبقتھ و إذا أغلقتھ : والھمزة من وصدتھ و آصدتھ 

اسم مفعول : مؤصدة  ((فـ ، فسیر من أكد ذلك ومن أھل التّ ، )٥(الذي ال یصح إالَّ بین المتغایرین 

  . )٦))(امطبقً  امن آصد الباب إذا أغلقھ غلقً 

وكذلك من جاء بعده ، )٧( ))تھمز  تھمز وال ((وذھب الفراء في كتابھ معاني القرآن إلى أنَّھا      

فالھمزة أولى وأنسب ،  )٩(طق لثقل الھمزة في النّ ، ابن جني اختار الھمزة  إالّ أنَّ  )٨(من اللغویین 

  . )١٠(طق بالواو ؛ ألنَّ الموقف شدید وصعب خفیف والنّ قل أولى من التّ والثّ ، للكرب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٤٣/  2: عراب القرآن مشكل إ، )بي طالب مكي بن أ(القیسي  )١
 . ٨٦/  ١: لسان العرب ،  ابن منظور )٢
 . ٤٧: علم األصوات اللغویة : ینظر مناف مھدي الموسوي  )٣
 . ٧٤٥/  ٤: الكشاف ،  الزمخشري  )٤
 ٢٣:الفروق اللغویة  ، عسكريال )٥
 . ٥٤١/  ٣٠: التحریر والتنویر ،  بن عاشور الطاھر )٦
 .  ٢٦٦/  ٣: معاني القرآن ،  الفراء )٧
معاني ، الزجاج ،  ٢٨٩ / ٥:  )أبو جعفر أحمد بن محمد(عراب القرآنإ، النحاس  ینظر )٨

   ٢٠٠: إعراب ثالثین سورة، )الحسین بن احمد( ابن خالویھ ،٢٣٦٢/ ٥: ابھعرالقرآن وإ
  . ١٤٣/  ٣: الخصائص ، ینظر ابن جني  )٩

       . ٢٠٦: لمسات بیانیة في نصوص التنزیل ، فاضل السامرائي ، ینظر ) ١٠   



 ١٠٠

  ویرى البحث أنَّ معنى اإلطباق الذي یتوافر علیھ اللفظ المھموز ھو األنسب ؛ ألنّھ یدفع ما 

  فاإلطباق حالة من إحكام الغلق ، قد یُتوھم معھ اإلفالت من العذاب بمجرد اإلغالق فقط 
  . )١))(لعذاب علیھم لتشدید ا ((

  
  قد آثر االستعمال القرآني للمفردة لداللتھا األمكن على ) الم علیھ السّ ( أنَّ اإلمام  اویرى أیضً      

بذلك  من نبر توتري نھضت بھ الھمزة فأثرى) المفردة ( بما یتوافر لھا ، توصیل المعنى بدقائقھ 

  . معنى القوة فیھا 

  
  الجــائحة 

  : في دفع من یقیم على الظلم وال یرتدع عنھ ) م العلیھ السّ ( قال 
ْع ِرْزقَھُ،إاَللَُّھمَّ فَِكْلھُ (( ْل جائَِحتَھُ َو اْسلُْبھُ نِْعَمتََك ِعْنَدهُ، َواْقطَ َو  لى نَْفِسِھ، َو ُھدَّ َرْكنَھُ، َو َعجِّ

هُ أاْبتُْر ُعْمَرهُ َو اْمُح  .  )٢( )) ثََرهُ، َو َسلِّْط َعلَْیِھ َعُدوَّ  

  

  ،االستئصال وسنة جائحة جدبة : والجوح  ((الجائحة من الجوح ، جاء في لسان العرب      

: وكل ما أستأصلھ ،  وفتنةٍ  عظیمة التي تجتاح المال من َسنٍة الّشّدة النّازلة ال، والجوحة والجائحة 

المصیبة : ئحة وقیل الجا، بمعنى أھلكھ بالجائحة : وجاح هللا المال وأجاحھ ، فقد جاحھ وأجاحھ 

  .  )٣))(بالّرجل في مالھ فتجتاحھ كلَّھ  تحلّ 

  
ة تتضافر فیما بینھاة تتنامى بمعطیاٍت ر أنَّھ قوّ تصوّ ّن قوة اإلنسان واألصح ما یال یخفى أ        عدَّ

وأھم ، عنھ ما یعترضھ ویدفع ما قد یلّم بھ  یردّ ، یحیط بھ نفسھ  فتكون بین یدیھ یطّوعھا سوًرا

، وتجارةً یرجوھا ، ة كبیرة خارجة عن ذاتھ یجعلھا دعامة یسند إلیھا ظھره ات قوّ ھذه المعطی

إذا وضعت في ، وھي أمور قد تنساق في مسلك ال تشوبھ شائبة ، یتكئ علیھ  اوولدً ، یجمعھ  وماًال 

ا إذا كان اجتماع ھذه ، وال یحیف على عباده  –سبحانھ  –صحیح یرضي هللا  إطار ٍ سلوكيًّ  أمَّ

ھ الّدعاء بتفریق ھذه فقد كان حقّ ، واحد مدعاةً لظلمھ وخروجھ عن طاعة هللا  ور لشخصٍ األم

   اداعیً ) الم علیھ السّ (اجتماعھا من المھلكات ؛ لذلك یقف اإلمام  الموارد والمعطیات وسلبھا ؛ ألنَّ 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٧٦/  ٨: البحر المحیط ، التوحیدي  )١
 . ١٤٣: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 .  ٧٢٠/  ١: لسان العرب ،  ابن منظور )٣



 ١٠١

، األثرل وقطع الّرزق ومحو الّذكر والّركن الذي یستند إلیھ وتعجیل االستئصا ذلك الظّالم بھدّ  على

  .یرة الحق عھ وعودتھ إلى حظألّن ھذا الظّالم وصل إلى حالة ال یرجى معھا ارتدا

  
  ة من أربعة من آخر الكلمة المتكون حین نعدُّ  الثبر على المقطع الثّ وبحساب المقاطع یكون النّ      

  مقاطع في حالة الوقف 

  
  تَــْھ / حـَ / ئـِ / َجا     

  
  ح ص  ص/ ص ح / ص ح / ص ح ح    

  

  فكان ذلك قوة مضاعفة نھضت بداللة ، اني اجتمع علیھ نبران وھنا نلحظ أنَّ المقطع الثّ      

  . االجتیاح أیّما نھوض 

  
  الفجأة

  في دعائھ وھو یذم أھل الدنیا ) الم علیھ السّ ( قال 
َزالوا  تْ الَ ا زَ مَ یثُ حِ فَ ،  ةٍ یعَ مِ سَ  رِ یْ غَ  نٍ ذآآب ونَ عُ مَ سْ یَ وَ ،  ةٍ یحَ حِ صَ  رِ یْ غَ  نٍ یُ أعْ بِ  ونَ رُ ظُ نْ یَ  مْ ھُ فَ  ((  

  األُمورُ  مُ ھُ أتْ جَ فَ  فَ یْ كَ ،  ةِ رَّ ى الغِ لَ عَ  ینَ وذِ أخُ وا المَ نُ ایَ عَ  دْ قَ ا وَ ھَ یْ وا إلَ لُ بَ أقْ  تْ الَ ا مَ مَ ثُ یْ حَ وَ ] ا یَ نْ الدّ [ا ھَ عَ مَ  

  )١( )) ورُ ذُ حْ م المَ ھُ بِ  لَ زَ نَ وَ  

  
  وقد أغفلوا ذكر الموت ولم یأبھوا بما ، عاء أھل الّدنیا في ھذا الدّ ) علیھ الّسالم ( یذكر اإلمام      

وفِجئھ ُ  ((  و حتى یُفجأوا بھ ، ھین عن االستعداد لذلك المصیر الحتمي یدور حولھم منشغلین آل

، یفاجئھ ، جأه فآ، وافتجأَه ، ةً بالّضم والمّد فُجاءَ  اویفجؤه فجئً ، بالكسر والفتح ، وفجأَهُ ، األَمر 

وكلَّ ، وقیل إذا جاءه بغتة من غیر تقدیم سبب ، ھجم علیھ من غیر أن یشعر بھ : جاًء مفاجأةً وف

  .)٢))(ما یفجأ اإلنسان من ذلك ، وموت الفجأة ...... ما ھجم علیك من أمر لم تحسبھ فقد فجأك 

  
  ، الّسرعة  اللة علىإالّ أنَّ اإلمام أختار األول للدّ ، جأه یحمالن المعنى نفسھ وفآ، إذاً ففجأه      

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢١: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
  . ٣٣٥٠/  ٥: لسان العرب ،   ابن منظور )٢

  



 ١٠٢

  والمقام مقام ،  )١))( في أخراجھا طویًال  اغرق أصوات المّد زمنً تست ((إذ ، عن المّد  مستغنیًا

أربعة منھا  ن من خمسة مقاطعز ذلك إیراد الفعل في نسیج مقطعي متكوّ یعزّ ، سرعة واضطراب 

    قصیرة

  ص ح/  ص ح  /  ص ح ص  /  ص ح  /  ص ح           ) مُ / ھـُ /أْت /َج / َف (

ة قلقة وحالة على نفسیّ  سم بالّسرعة في األداء من جانب وتدلّ المقاطع القصیرة تتّ  ((و     

فھو ) ص ح ص ( وكذلك المقطع الخامس  ،)٢))(وسرعة في الحركة من جانب آخر . اضطراب 

أقل من الّزمن الذي تستغرقھ المقاطع  اوالمقاطع المقفلة تستغرق في نطقھا زمنً  ((مقطع مغلق و 

من التّعبیر ال تؤدیھ المقاطع  االمقفلة یناسب لونً  المقاطعومن ھنا كان استخدام ، المفتوحة 

  . )٣))(المفتوحة 

   اللمقاطع القصیرة والمغلقة اختصارً  اوال ریب أنَّ مقام الّسرعة من أشد المقامات احتیاجً      

  . من الذي تُلغیھ الفجأة لعامل الزّ  اوطویً 

في كثیر من  أنَّھ تضافر) لتّوتري لنّبر اا( ا عرضھ البحث من أمثلة في الھمز یتبیّن ممّ      

 ة والتّأثیر التيا طبع المعنى بمزید من القوّ ممّ ، األحیان مع المقطع المنبور بحساب المقاطع 

یومئ إلى  اداللیً  انَّ كال النّوعین كان ملمحً كما أ، د بنوع واحد من النّبر ى في حالة التّفرّ وسمتھ حتّ 

  .  القصد ویوحي بالداللة

  
  : تّنغیمال

  وفالن ، وَحْسُن الّصوت عند القراءة ونحوھا ، وھو َجْرُس الكالم ، من النّغم :  التّنغیم لغة     

  ، انغمً ، ینغم ، نََغم : نقول ، الكالم الخفي : والنّغم ، إذا كان َحسن الّصوت ، َحسُن النّغمة 

  .  )٤(وسكت فالن فما نغم بحرف 

ا اصطالحً         موسیقى العبارة  ((أو ھو  )٥))(ارتفاع الّصوت وانخفاضھ أثناء الكالم  ((: فھو  اأمَّ

  ةخاصیّ قھ ك؛أي أنَّ تحقّ  )٦))(ة للناطق بھا ة أو الّشعوریّ ن الحالة النّفسیّ ن بتلوّ أو الجملة التي تتلوّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٣:   م/رسلوبیة في سورة الكھف دراسة أ، مروان محمد سعید  )١
 . ٢٢: نفسھ  )٢
 .  ١٠٩: دراسات قرآنیة في جزء عم ، محمود احمد نحلة  )٣
 . ٤٤٩٠/  ٦: لسان العرب ،   ابن منظورینظر  )٤
 .  ١٧٥: صوات اللغویة األ، إبراھیم أنیس  )٥
 . ٩١) : بحث ( ظاھرة التنغیم في التراث العربي ، ل محمد طالب ھای )٦



 ١٠٣

ویلین ویشتد ، یعلو ویھبط  ((ة مشروطٌ بانضمام كلمة إلى أخرى في سیاق جملي معین صوتیّ 

  .  )١))(مع تموج الفكرة واالنفعال  امتالئمً 

  
المنطوق  امعة التي تلفّ ة الجة الّصوتیّ الخاصیّ   ((تعریفًا أشمل بأنّھ التنغیم  ویمكن تعریف     

حسب مبناه ومعناه وحسب  امعینً  اموسیقیًّ  اوتكسبھ تلوینً ، نة لھ ل عناصره المكوّ جمعھ وتتخلّ بأ

   . )٢))(لسیاق الحال أو المقام  اوفقً ، ة عبیریّ التّ  مقاصده

  
ب عن ویقصر الكالم المكتو، منطوق وھذا یعني أنّھ ظاھرة ال یمكن إدراكھا إالّ بالكالم ال     

وتساعد ، الفتقاره إلى الّسیاقات الوجودیة الكاملة العادیة التي تحیط بالخطاب الّشفاھي ،  نقلھا

فالكلمة المنطوقة  ((،  )٣(ة ما عن القواعد النّحویّ  ة في ذلك إلى حدٍّ مستقلّ ، عنى فیھ على تحدید الم

التي تسیر ضمن قواعد  )٤))(الّصادرة عن جسد حي تبدو أقرب إلى الفكر من الكلمة المكتوبة 

  اإلى باب نحوي آخر معتمدً  قد یخرقھا التّنغیم فیخرج الجملة من باب نحوي معین، موضوعة 

  . ة في تحدید المعنى الجدید تغایر الّسمات النّطقیّ 

  
  ة في التّنوعات الموسیقیّ  ھا تستعملة ؛ ألنًّ تندرج معظم اللغات ضمن قائمة اللغات النّغمیّ      

  فھي وإْن لم ، في ذلك  اة بدعً ولیست اللغة العربیّ ،  )٥(ة بین المعاني بطریقة تمییزیّ الكالم 

  . )٦(ة إالّ أنّھا تُقر بأنَّ للجملة غیر معنى بحسب طریقة أدائھا تجعل للتنغیم وظیفة معجمیّ 

  
  مى بھإالّ أنَّھم اختلفوا في وجود التّنغیم وإحاطة القدا، ومع إقرار المحدثین بھذه الحقیقة 

  عند  افھناك من ینفي وجوده ویعده ظاھرة مجھولة تمامً ، مثلما اختلفوا في وجود النّبر 

  . )٨( وھناك من یذھب إلى أنَّ القدامى أشاروا إلى بعض آثاره ولم یعرفوا كنھھ،  )٧(القدامى

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٠/  ١: الشعر الجاھلي مناھج في دراستھ وتقویمھ ، محمد النویھي  )١
 . ٥٣١: علم اللغة العام ، كمال بشر  )٢
 . ١٨٠: الشفاھیة والكتابة ، ینظر أونج الترنج  )٣
 . ١٦٥: دبیة المعاصرة النظریة األ، ان سلدن رام )٤
  . ١٩٤: دراسة الصوت اللغوي ، ظر احمد مختار عمر ین )٥
 . ١٣٠: علم األصوات اللغویة ، مناف مھدي الموسوي . ینظر د )٦
المحیط ، نطاكي محمد األ،  ٢٢٨: اللغة العربیة مبناھا ومعناھا ، ینظر تمام حسان  )٧

  . ٢٥٢: في اللغة العربیة ونحوھا وصرفھا 
   . ١٠٦: اللغة ومناھج البحث  المدخل في علم، ینظر رمضان عبد التواب  )٨

       



 ١٠٤

  ألنّھ یفرق بین أسلوب وآخر من ، ة ة لھ وظائف نحویّ التّنغیم في العربیّ  ((غم من أنَّ فعلى الرّ      

  )١))(لدى أجدادنا ببحث مستفیض أو تطبیق إلى قواعد محددة ولكنَّھ لم یحظّ ، أسالیب التّركیب 

  
  وقدامى  ((دفع عن وجود التّنغیم ومعرفة القدامى لھ بالقول ی، ھذه اآلراء فریق ثالث  ویردّ      

 ، وإْن تاه عنھم تسجیل قواعد لھا  ،ة وإْن لم یربطوا ظاھرة التّنغیم بتفسیر قضایاھم اللغویّ ، العرب

 ااھرة تمامً الظّ  بأّن رفض ھذه اعمیقً  اة لّماحة تعطي إحساسً فإنَّ ذلك لم یمنع وجود خطرات ذكیّ 

  .  )٢))(وإْن لم یكن لھا حاكم من قواعد  أمر غیر وارد

  
  وت الصّ  ومدّ ، كالتّرنم ، روا عنھ بمسّمیات عّدة والحق أّنً العرب قد عرفوا التنغیم وعبّ      

  .  )٣(والتّطریب 

  
عندما تحدثوا في خروج األسالیب عن  اداللیً  ازً ممیّ وكذلك أشاروا إلیھ بمفھومھ باعتباره      

( :وذلك قولك  ((إذ یقول ، وبیخ ذكره سیبویھ في خروج االستفھام إلى التّ  معانیھا من ذلك ما

 كأنّك قلت.... ، ل ن وتنقّ في حال تلوّ  وإنّما ھذا أنّك رأیت رجًال ، ) أخرى  اة وقیسیً مرّ  اأتمیمیً 

وھو عندك في تلك ، فأنت في ھذه الحال تعمل في تثبیت ھذا لھ ، أخرى  اوقیسیً ة مرّ  اأتحول تمیمیً 

ھ وبّخھ ویخبره عنھ ولكنّ ، ولیس یسألھ في أمر ھو جاھل بھ لیفھمھ إیاه ، الحال في تلّون وتنقّل 

  .  )٤))(بذلك 

  وإنّما بنغمة ، وق بنغمة المستفھم الكالم غیر مس نّ ذه العبارة ھو أوالفیصل في داللة ھ     

  .اللة التي قُصد إلیھا أخرى تكشف عن الدّ 

  
فالنّغم في الجملة عنده لھ وظائف تمییزیة من ،  )ھـ٤٢٨ت( ابن سیناوإلى مثل ھذا ذھب      

  .  )٥( نوع الجملة إْن كان نداًء أو تعجبًا أو سؤاًال ) برة النّ ( یھ سمّ فیتحدد بما ن ،حیث الّداللة 

  
ن فإْن كا،  رتیل فلیقرأه على منازلھمن أراد أْن یقرأ القرآن بكمال التّ  ((ویرى الّسیوطي أنَّ       

  . )٦( ))د وإْن كان یقرأ لفظ تعظیم لفظ بھ على التّعظیم لفظ بھ لفظ المتھدّ  ایقرأ تھدیدً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٢٦: فكیر اللساني في الحضارة العربیة الت، عبد السالم المّسدي  )١
 . ١٣: من وظائف الصوت اللغوي ، حمد كشك أ )٢
 .  ١٣/  ٢: شرح المفصل ،   ابن یعیش،  ٣٧٥/  ١: الكتاب ،  ینظر سیبویھ  )٣
  . ٣٤٣/  ١: الكتاب ،   سیبویھ )٤
 . ١٩٨: كتاب الشفاء والخطابة ،  )عبد هللا أبو علي الحسین بن(ینظر ابن سینا )٥
 . ٤١٧/  ٢: في علوم القرآن  اإلتقان، طي السیو )٦



 ١٠٥

  ، والقارئ الُمجید عنده ھو الذي تكون تالوتھ على معاني الكالم وشھادة ووصف المتكلم      

  .  )١(واإلنذار بالتّشدید ، والوعید بالتّخویف ، فالوعد بالتّشویق 

  
ا علماء التّجوید فقد عدَّ بعضھم عدم إیتاء الجملة بنغمھا        حیح من اللحن الخفي الذي الصّ  أمَّ

اء والعلماء  إالّ  ة التّنغیم وال تدرك حقیقتھإذ ال تُعرف كیفیّ ، ال یقف على حقیقتھ إالّ مشاھیر القرَّ

  . )٢(واألخذ من أفواه أولي الّضبط والّدرایة ألنّھ من األسرار التي ال تتقید بالخط، بالمشافھة 

  
نغیم ومن ھذه جوید بأمر التّ لّت على اھتمام أھل التّ د اوقد ذكر بعض الباحثین نصوصً      

وإذا خفض ، یُعلم أنَّھا نافیة ) ما ( وت بـ ویرفع الصّ ) ما قلت ( مثال ذلك  ((: صوص قولھم النّ 

وھذه العادة جاریة في جمیع ، استفھامیة أنّھا وإذا جعلھا بین بین یُعلم ، ھا خبریة وت یُعلم أنّ الصّ 

  . )٣))(لسن الكالم وفي جمیع األ

  
  ، ا وقف علیھ األوائل في مفھوم التّنغیم عمّ  اولم یذھب الّدرس الّصوتي عند المحدثین بعیدً      

  قرینة صوتیة كاشفة عن البنیة العمیقة ومعرفتھا تساعد على تحدید المدلول المراد  ((فھو 

  حیح في كثیر من لصّ ألنَّ البنیة العمیقة للجملة تساعد على تفسیرھا التّفسیر ا، بالجملة 

  ھ یختار بعض العالقات ولكنّ ، ة لیست موجودة والتّنغیم ال یُنشئ عالقات نحویّ ، األحیان 

  .  )٤))(النّحویة القابعة تحت الّسطح المنطوق 

  
  أي إنَّ الجملة باقیة على حالھا من حیث األلفاظ والبناء الجملي والتّغیّر الّداللي منوط بالتّغیّر     

ة مرّ  ونستعملھا للتھكم والّسخریة، ة فقد تفید عبارة من العبارات االستفھام مرّ  ((لنطقھا  النّغمي

  . )٥))(ة ثالثة وللدھشة واالستغراب مرّ ، أخرى 

  
  . )٦(ویرى بعض الباحثین أّن التّحلیل اإلعرابي قد ال یفھم إالّ بالتّنغیم الموسیقي     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٥٠/  ١:  ان في علوم القرآناإلتق،  السیوطي )١
 .  ٥٦٧: الدراسات الصوتیة لدى علماء التجوید ، غانم قّدوري الحمد ، ینظر  )٢
نقالً عن مخطوطة ،  ٥٦٨: وتیة لدى علماء التجوید الدراسات الص، غانم قدوري الحمد  )٣

 .ساتذتھ حصل علیھا من مكتبة في دار أحد أ نھذكر أ) احد علماء التجوید ( قندي للسمر
 .  ٩٥) : بحث ( ي تحدید معنى الجملة دور التنغیم ف، عادل علي نعامة ، سامي عوض  ) ٤
 . ٤٧: لفاظ داللة األ، إبراھیم أنیس )٥
عراب في النحو العربي وتطبیقاتھا في القرآن ظاھرة اإل، احمد سلیمان یاقوت ،  ینظر) ٦

  ٤٧: الكریم 



 ١٠٦

ا ما یحسب للمحدثین فھو إدخال التّقنیات الحدیثة       والمختبرات المتطورة في وضع ، أمَّ

حسب الجمل المنطوقة ؛ للوصول إلى درجات لقراءة مستویات العلو واالنخفاض في الكالم وب

  : ھي وھذه المستویات ، اھرة بط وإرساء بعض القواعد وإن كانت نسبیة لھذه الظّ الضّ نوع من 

الجملة  االتي تنتھي بھا غالبً  غمة المنخفضةوھي النّ /  ١/ ورمزه : التّنغیم الھابط  -١

  . ة  خباریّ اإل

  .ة التي یبدأ بھا الكالم غمة االعتیادیّ وھي النّ / ٢ / ورمز : التّنغیم المستوي  -٢

سفل إلى وت من أوبھ یكون ارتفاع درجة الصّ /  ٣/ ورمزه ) : العالي ( اعد یم الصّ التّنغ -٣

 ة وتأتي عادة قبل االنخفاضوھي تعلو النّغمة المستویّ ، أعلى حتى المقطع األخیر 

 وھي نغمة فوق العالیة وترافق حاالت التّعجب/  ٤/ ورمزه ) : األعلى ( التّنغیم العالي  -٤

  . )١(واالنفعال 

ة ور المختبریّ نغیم ببعض الصّ بحثھ في موضوع التّ سلمان حسن العاني ّود الدكتور قد زو

مثل ی ا  ووتنغیمھ اھأدائطریقة نوع الجملة وارتفاع وانخفاض الصوت بحسب  بیّنالتي ت

  )٢(ط الرئیس لتلك التموجاتیخطالشكل أدناه الت

  

     
  

 

  یأخذ اوداللیً  احسبما تنتھي الجملة صوتیً  ((فـ، وھناك من الباحثین من عّدھا ثالثة مستویات     

  ككذلو (   )تنتھي بنغمة ھابطة ) اإلثبات والنّفي والّدعاء ( فالجملة التقریریة ، التنغیم شكلھ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رمج علم اللغة المب،كمال إبراھیم ، ١٤٠: التشكیل الصوتي ، العانيحسن سلمان  ینظر )١

 :١٦٨  
  ١٤٢ : التشكیل الصوتي العاني ، حسن ینظر سلمان )٢



 ١٠٧

  فإنَّ  أّما االستفھام بھاتین األداتین، ) ھل والھمزة ( األمر بالنّسبة للجملة االستفھامیة بغیر األداتین 

  المعنى وقف على م قبل تماملكن إذا وقف المتكلّ )  (   الجملة االستفھامیة تنتھي بنغمة صاعدة 

  .  )١))(ال ھي بالّصاعدة وال بالھابطة ، ) ــــــ ( نغمة مسطحة 

  كتور كمال بشر عدد المستویات في تصنیف النّغمات بالنّظر إلى ما تنتھي عنده ص الدّ وقلّ      

ا ، الجملة    ذلك ، ولم یشر إلى النّغمة المستویة أو المسطحة ، نغمة ھابطة وأّما صاعدة فأمَّ

  .  )٢(أنّھ جعل الوقف قبل تمام المعنى ضمن النّغمات الّصاعدة 

عن طریق  كونھ تمّ طبیق العملي ؛ في االتّباع في التّ ویبقى التّصنیف األول ھو األرجح      

صاحب  كتور سلمان حسن العانيعن أّن الدّ  فضًال  ،ة رة المتطوّ القیاس في المختبرات الّصوتیّ 

  . لم یقصر دراستھ على نھایات الجمل ھذا التّصنیف  

 
ا الّدعاء والذي       نّظر إلى فإْن كان ال، غمة الھابطة أنھ یندرج ضمن النّ  )٣( ى الباحثونأرأمَّ

، كن أخذ ھذا الكالم على عواھنھ وإْن كان النّظر إلى الّدعاء بعامة فال یم، نھایة الجملة فال حراجة

، ز بقصر المتن لب والتي تتمیّ داء والطّ فربما یكون ذلك مع الجملة الّدعائیة التي تنطوي على النّ 

؛  نوعداء محدودة التّ فأنماط النّ  ((ذبذب بین صعود وھبوط درج أو التّ وھذا القصر ال یسمح بالتّ 

وما دام ،  )٤))(داء متبوعة بكلمة أو كلمتین لنّ من أدوات ا افھي تتكون أساسً ، لصغر التّركیب 

كلمة أو ( الكالم بعامة یبدأ من المستوى الثّاني وینتھي عند األول فإّن الجملة الّدعائیة القصیرة 

  . أقرب إلى الھبوط بل ھي في كنفھ ) كلمتین 

  
ا مع أدعیة اإلمام         قنین یر ضمن إطار التّ سّ فال یمكن بحال من األحوال ال، ) الم علیھ السّ ( أمَّ

فمنھا ما یحتاج إلى صفحات عّدة لتدوینھ وھو ، ول زت بالطّ دعیة التي تمیّ ھا من األھذا ؛ ألنّ 

بالوقوف بین یدي هللا ــ سبحانھ ــ  )علیھ الّسالم(في ھذه الّصحیفة؛ نتیجة استئناس اإلمام ق المتحقّ 

،  ة واحدة وبالنّغمة نفسھاء الطّویل بدرجة صوتیّ وال یمكن أن نتصور ھذا الّدعا، ذ بمناجاتھ والتلذّ 

كما أّن الجمل التي كانت ضمن مفھوم الّدعاء تنوعت بین تعجب واستفھام وشرط وتقریر وقد 

ر نغمتھا كما وھذا یستوجب تغیّ ، ، خرجت في كثیر من األحیان عن داللتھا إلى دالالت أخرى

  )٥))(مطلقة بل نسبیةأّن ھذه المستویات لیست  ((عن  فضًال ، أسلفنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٧: یقاع الشعر العربي العروض وإ، سید البحراوي . د  )١
  . ٥٣٤: علم اللغة العام ، ینظر كمال بشر  )٢
 .  ١٤٤: التشكیل الصوتي ، العاني حسن سلمان  )٣
 ١٤٤: نفسھ   )٤
  . ١٤١:  نفسھ )٥



 ١٠٨

  دتبل تعدّ ، یضاف إلى ذلك أنَّ األغراض التي انطوى علیھا الّدعاء لم تسر في مركب واحد      

واإلنسان مع ھذه األحوال ، وما شاكل ذلك ، وطلب واستغفار  بین تمجید وتحمید وثناء ومناجاة

 ایعطي أثرً ا ممّ ، وام ال یُتصور معھا التّواتر والدّ ، نفسیة ودرجة انفعال متباینة  حالة في یكون

  . م بھ العقل یسلّ ھذا من ناحیة االستنتاج الذي ، ء في تنغیم الجملة المساقة بین یدي الّدعا اواضحً 

  
عدم التزام  على فقد ورد في الّدعاء الكثیر من العبارات التي تدلّ ، أّما من ناحیة النّقل      

(   موضوع في االبحث سابقً  التي ذكرھا) الجأر ( منھا لفظة ، الّصوت النّغمة الھابطة في الّدعاء 

وإشارات أخرى ، ة غیر مرّ  )١(یا صریخ المستصرخین ) : الم علیھ السّ ( وكذلك قولھ  ، )بر النّ 

  .  )٢(كثیرة 

  
د  ((فـ ، اء والنّداء وكذلك ما ذكره بعض العلماء عندما ربط بین الّدع        النّداء ھو الّدعاء بمَّ

  وال شك إنَّ مدّ ،  )٣( ))وأصلھ ندى الّصوت وھو بُْعُد مذھبھ ، الّصوت على طریقة یا فالن 

  . الّصوت یعني النّغمة الّصاعدة دون الھابطة 

  
  النّمطین یندرجكال  ((فـ ، حدى الباحثات إلى أّن نغمة الّدعاء أعلى من نغمة النّداء وذھبت إ     

  حیث یفترقان فیھبط النّداء إلى األولى ، إلى المستوى الثّالث  امن المستوى الثّاني صعودً 

  .  )٤( ))إلى الھبوط  اعلى حین یصعد الّدعاء درجة أعلى ثم یعود تدریجیً 

  
  اء ھو ألّن قید الّدع، ھ یتوقف عند إطالقھ ولكنّ ، أي خطوات قلیلة یسیر البحث مع ھذا الرّ و     

  علیھ(كقولھ ،  اوربما یكون ھمسً ،  افربّما یكون جأرً ، الحالة النّفسیة واالنفعالیة للداعي 

  .  )٥))(ي إلیك بسرّ  وأفضي (( ) :المالسّ 

  
  علیھ ( في استقراء درجات التّنغیم في أدعیة اإلمام  ةوھذا ما ینبأ بصعوبة مركب الباحث     

  وكذلك ، طھ بشّدة االنفعال التي یكون علیھا الّداعي وارتبا، لخصوصیة الكالم ) السالم 

  إالّ إنّھ ، بذبات للمقاطع المتتابعة الفتقار البحث إلى أجھزة دقیقة متخصصة بضبط الذّ 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٢٣٦،  ٢٣٢،  ٦٥: الجامعةالصحیفة العلویة  )١
  ٣٤) : صوات لھي إلیك ُرفعت األا( ،  ٤٤) : یا سمیع اسمع صوتي وارحم صرختي (  )٢
 . ٥٦٩/  ٣: التبیان في علوم القرآن ،  )أبو جعفر محمد بن الحسن( الطوسي )٣
 .  ٥٦: م /ر، في تفسیر القرآن البحث الداللي في التبیان ، ابتھال كاصد الزیدي  )٤
 . ٣٢٧: الجامعة الصحیفة العلویة  )٥



 ١٠٩

ضت عنھ الّدراسات الحدیثة من على الّسیاق الجملي وما تمخّ  اسیحاول استكناه ذلك اعتمادً 

  .دد نتائج في ھذا الصّ 

 
  جملة األمر  -١

  ، الفعل المضارع الم األمر و، فعل األمر (  ةاألربع ر بصیغھن األموھي الجملة التي تتضمّ      

 اتبعً  اوھبوطً  اة ارتفاعً وتختلف ذبذباتھا التّنغیمیّ ، )  ھفعلالمصدر النّائب عن ، فعل األمر اسم 

)  ١( ة ؛ الھابط مستویات تنغیمیّ  ةفھي متدرجة بین ثالث، األمري  دّ للكلمة التي یقع علیھا الشّ 

 لالنتقال بین ھذه ن حسن العانيكتور  سلماوقد رمز الدّ ، )  ٣( اعد والصّ )  ٢( والمستوي 

  .  )١() ١،  ٣،  ٢( ، )  ١،  ٢،  ٣(  :ھما  المستویات في جملة األمر بصیغتین رمزیتین

  
  ة في یغتین للداللة على المستوى النغمي للجمل األمریّ ویمكن للبحث االستعانة بھاتین الصّ      

  ). الم علیھ السّ (أدعیة اإلمام علي 

  
  ) : الم السّ علیھ (قال اإلمام 

ُحِف َسیِّئَةً نَا قَرَ أْن إْه آ((  ، فَیا لَھُ ِمْن َمأُْخوٍذ ُخُذوهُ  : ْنَت ُمْحصیھا، فَتَقُولُ أنَا ناسیھا َو أْأُت فِي الصُّ

  . )٢( ))تُْنجیِھ َعشیَرتُھُ  ال

  
  جناه لما؛ ھذه الجملة نبرة الغضب واألمر بالعقوبة  ھمن الّسیاق الجملي الذي جاءت فییبدو      

یغة الصّ  یغة التي جاءت علیھا ھذه الجملة ھيح البحث أّن الصّ لذلك یرشّ  یئات ؛ذلك العبد من السّ 

   . ) ١،  ٢،  ٣( ة األولى مزیّ الرّ 

  

٤  

٣  

٢  

١     

  
كونھ ؛ ) الم علیة السّ (فھو دعاؤه البنھ الحسن ؛ ح البحث أنّھ جاء على الّصورة الثّانیة أّما ما یرشّ 

  ) : المعلیة السّ (فیھ الّرفق ومدارة األِب البنھ ، قال  توافر اأمرً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٤٣: التشكیل الصوتي ، العاني  حسن ینظر سلمان )١
  . ٣٢٥: الجامعة علویة الصحیفة ال )٢

 
 
 



 ١١٠

َ دینََك َو ُدْنیاَك، َو اَْسأَلُھُ َخْیَر اْلقَضاِء لََك، فِي اْلعاِجلَِة َو ((   . )١( )) ِجلَةِ اْآل اَْستَْوِدُع هللاَّ

 
   ٤      

   ٣  

   ٢  

   ١                                                      

                         

  :إلى دالالت ومعان أخرى منھا ) المعلیھ السّ (وقد خرج األمر في أدعیة اإلمام 

  مزالرّ    الغرض      الجمل                   
ْن َھاَم بِذْكرَك لُ  ((   َوطَاََر ِمْن َشْوقِھِ ، ھُ بُّ اللَُّھمَّ اْجَعْلنَا ِممَّ

   . )٢))(إلیَك قَْلبُھُ 
َواْرُددُھْم َعْن َمْطلَبَنَا    ، ا بُِسوٍء ُخْذ بِقُلُوِب َمْن یُریُدنَ  ((

َوْعِم َعلْیُھْم َمْسلََكنَا َوَصكَّ ،َوَغشِّ أْبَصارُھْم ، 

  )٣))(أْسَماَعُھْم 

   )٤)) (بُْعداً لَُكْم َكَما بَُعدْت ثَُموَد  ((

  الّدعاء والتّضرع

  

  طلب النّصرة

  

  

  ھانة والتّحقیراال

 )١،  ٣،  ٢ (  

  

 )١،  ٢،  ٣ (  

  

  

) ١،  ٢،  ٣  (  

   

عن الفعل على  ألن النّھي ھو طلب الكفّ  ((ویشاطر جملة األمر في تنغیمھا جملة النّھي       

 ولكنّ ،  )٥))(وینزل النّھي من األمر منزلة النّفي من اإلیجاب ، أي نفي األمر ، وجھ االستعالء 

  لى عن وبخروجھ ھذا تخ ،ى داللة الّدعاء ة خرج عن داللتھ إلالنّھي في الّصحیفة العلویّ 

  وصورة أخرى أخف )  ١ – ٣ – ٢( والتزم الّصورة الثّانیة )  ١،  ٢،  ٣( الّصورة األولى 

  ألنَّ النّھي لم یكن بتلك الحّدة التي تستلزم وجوب االنتھاء عن الفعل)  ١،  ٢،  ٢( ا منھا علوً 

  اؤه في شكواه من قومھ قبلمن ذلك دع، لب ل والطّ ع والتّذلّ بل ھو وسیلة من وسائل التّضرّ 

  ) :الم علیھ السّ ( یقول ، استشھاده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٦٧: الجامعة  الصحیفة العلویة )١
 . ٨٤: نفسھ  )٢
 .  ١٩٦: نفسھ  )٣
 .  ٣٧٦: نفسھ  )٤
  .٥٦ :  م /ر ) دراسة داللیة ( التبیان في تفسیر القرآن ، بتھال كاصد الزیدي ا )٥

  

 

 
 

  



 ١١١

تُْرِضِھْم  ، َو الامیرً أتُْرِض َعْنُھْم  نّي قَْد َملِْلتُُھْم َو َملُّوني، َو َسئِْمتُُھْم َو َسئُِموني، اَللَُّھمَّ الأاَللَُّھمَّ  (( 

  )١( )) میرٍ أَعْن 
 

٤  

٣  

٢  

١                                                                     

       

  ) ١ – ٢ – ٢( وتنخفض ھذه النّغمة في حالة إظھار الّضعف فتكون      

  ) : الم علیھ السّ ( من ذلك قولھ 
   )٢())َك بِ ضَ غَ ى لِ وَ ُت أقْ سْ لَ ّي فَ لَ  تَْغَضْب عَ ي َال ھِ إلَ  ((

  

٤  
٣  
٢  

 ١  

                                        

  ) الم علیھ السّ ( وكذلك قولھ 
   )٣))(إلَيَّ َما أَْحبَْبَت  ضْ اللَُّھمَّ َال تَُحبِّْب إلَيَّ ما أَْبَغْضَت َو َال تُبَغّ  ((

  

٤  

٣  

٢  

١  

       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٨٩: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
  . ٦٧: نفسھ  )٢
 .  ٣٤٨: نفسھ  )٣

  

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 

 



 ١١٢

  جملة االستفھام -٢

  لنّمط یعتمد ا ((إذ ، یندرج االستفھام كما ھو الحال في األمر والنّھي ضمن نمطین تنغیمیین      

  ویكون، على موقع المقطع األول الذي یتلقى درجة عالیة ) ؤال السّ ( التّنغیمي في االستفھام 

  وبعد ذلك یحصل نزول تدریجي، من أیّة قمم أخرى توجد في التّعبیر  اھذا المقطع أعلى نسبیً 

  وقد یخرج )١))()  ١ – ٣ – ٢) (  ١ – ٢ – ٣( لذلك فإّن نمط الّسؤال ، حتى نھایة التّعبیر 

  .ي إلى تغیّر نغمتھ ا یؤدّ االستفھام إلى معان ٍ أخرى ممّ 

  
   

لھ سؤا ورة األولى ؛بمعنى االستفھام وعلى الصّ ) الم علیھ السّ ( ا جاء في كالم اإلمام وممّ      

  :ألھل القبور 
   )٢())َكیَف َوَجْدتُْم قَْوَل الَ إِلھَ إِالَّ هللا ، یا أَْھَل َال إِلھَ إالَّ هللا  ((

  

٤  

٣  

٢  

١  

  

  أي أّن ، وقد یدّل الكالم على االستفھام مع عدم وجود أداة استفھام ضمن التّركیب الجملي      
  االذي یلعب دورً  )٣))(اللة علیھا معتمدة على لحن القول أداة االستفھام قد تحذف وتبقى الدّ  ((

تصنیف الجمل إلى أنماطھا المختلفة من في  امھمً  عامًال  نغیم یمثلّ فالتّ  ((أكبر في حالة حذفھا 

معین على  للون موسیقي اإذ تتحدد قیمة كل نمط منھا وفقً ،  الخ....ة ة وتعجبیّ ة واستفھامیّ إثباتیّ 

  .)٤))(ة أدوات صرفیّ  ا قد تحتویھ الجملة منالّرغم ممّ 

  
  عدم العلم  ھو، جاه بعض النّصوص ویرى بعض الباحثین أّن سبب اختالف آراء العلماء اتّ      

فترد الجملة عند ، ورودھا مجردة من اإلشارة إلى لھجة المتكلم أو حالھ  ((و  ة تنغیمھا ،بكیفیّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٤٤: التشكیل الصوتي ، اني سلمان حسن الع )١
 . ٣٦٤: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 . ٢٧٥) : نقد وتوجیھ ( في النحو العربي : مھدي المخزومي  )٣
   ٢٨٨: التفكیر اللغوي ، كمال بشر  )٤

 

 



 ١١٣

  رید بھ أُ  اوبعضھم استفھامً ، حذفت أداتھ  اوبعضھم استفھامً  االعرب ، فیجعلھا بعضھم تقریرً 

 لمتكلملطریقة أداء ا ؛ لما )١))(ص حال المتكلم النقطع الخالف ولو ورد مع النّ . ...ھكم اإلنكار والتّ 

  . في تحدید معنى الجملة بوضعھا في إطارھا النّغمي المالئم لمقصده كبیر أثر من

: ربّھ  امناجیً ) الم علیھ السّ ( ا أفاد االستفھام من غیر أداة قول اإلمام وممّ        
  )٢))(ٌض أَْنَت َعنِّي أْم نَاِظٌر إِليَّ لَیَت ِشْعِري ُمعرِ  ((

  )أمعرض أنت عني : ( وتقدیر الجملة  

  

٤  

٣  

٢  

١  

  
  : منھا ) الم علیھ السّ ( وقد خرج االستفھام عن داللتھ في مواضع كثیرة من أدعیة اإلمام      

  
  مز الرّ   الغرض  الجمل

  

  ْضتُ َوقَْد نَقَ  لَِسان ٍ أُنَاِجیكَ  بأيَّ َوْجٍھ ألقَاَك وبأيَّ  ((

  )٣))(الُعُھوَد واألَْیَماَن بَْعَد تَُوِكیدَھا 

  
  ي فَأيُّ نَعِمَك أَْشُكُر َما اْبتََدْأتَنِي ِمنْھا بِالَ اْستِْحقاق ٍھِ إلَ  ((

  َوِزیَاَدتََك إیَّاَي َكأنَّي ِمَن ، أَو ِحلَمَك َعنَّي بِإَِداَمة ِ النََّعم 

   )٤))(ْسُت ِمْنُھْم الُمْحِسنِیَن الشَّاِكِریَن َولَ 

  
أَما آَن لِي أَْن أَْستَِحي ، ُكلَّما َكبَُرْت ِسنِّي َكثَُرْت َمْعاِصيِّ  ((

  )٥))(ِمْن َربَّي 

  

  
  عجبالتّ 

  

  

  اإلقرار

  

  

  

  وبیختّ ال

  
١ – ٢ – ٣   

  

  

١ – ٣ – ٢   

  

  

  

١ – ٢ – ٢   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩٤ – ٩٣: في أصول النحو ، فغاني سعید األ )١
 . ٧١: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 . ٥٨:نفسھ    )٣
 . ٧٠: نفسھ  )٤
  . ٣٢٧: نفسھ  )٥

 
 

 



 ١١٤

  ب جملة التّعجّ  -٣

  تنزل إلى األول فیكون  افع إلى الثّالث وأخیرً ب من المستوى الثّاني ثم ترتتبدأ جملة التّعجّ      

  )٢(رتفع إلى المستوى الّرابع وبحسب درجة انفعال المتكلمولكن قد ت،  )١() ١ – ٣ – ٢( رمزھا 

  : قولھ ) الم علیھ السّ ( ب في أدعیة اإلمام ا جاء بداللة التّعجّ وممّ 
  ى رَ ا نَ مَ  لَ وَ ھْ ا أَ مَ وَ ،  كَ تِ رَ دْ قُ  بِ نْ ي جَ فِ  ھُ مَ ظْ عُ  رَ غَ صْ ا أَ مَ وَ ،  كَ قِ لْ خَ  نْ ى مِ رَ ا نَ مَ  مَ ظَ ا أعْ مَ  كَ انَ حَ بْ سُ  ((

  ا مَ وَ ، ا یَ نْ ي الدّ فِ  كَ مِ عَ نَ  غَ بَ سْ ا أَ مَ وَ ،  كَ انِ طَ لْ سُ  نْ ا مِ نَّ عَ  ابَ ا غَ یمَ فِ  كَ لِ ذَ  رَ قَ حْ ا أَ مَ وَ ،  كَ وتِ كُ لَ مَ  نْ مِ 

  .  )٣( )) ةِ رَ اآلخِ  مِ عَ ي نِ ا فِ ھَ رَ غَ صْ أَ 

  
٤  

٣  

٢      

١  

  
٤  

٣  

٢  

١  

  

٤  

٣  

٢      

١  

  )الّدنیا ، ملكوتك ، خلقك ( ة األولى بیّ نَّ النّغمة لم تكن ھابطة في نھایة الجمل التّعجّ نالحظ أ     

ب ارتفع الّداللة كما نالحظ أّن التّعجّ  تامَّ  اكما ھو مفروض ؛ لتعلق الكالم فیما بعده لیستوي كالمً 

  .ب الثّاني عن األول في الجملة ابع في الجملة الثّانیة ؛ لزیادة التّعجّ إلى المستوى الرّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٤٤: التشكیل الصوتي ، العاني حسن سلمان ینظر  )١
 ١٤٠: نفسھ  )٢
  . ٣٦: الجامعة الصحیفة العلویة  )٣

 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 ١١٥

ــ سبحانھ ــ ب لالعتراف واإلقرار بین یدي هللا عجّ جملة التّ ) الم علیھ السّ (وقد یسوق اإلمام      

  ) : المعلیھ السّ (من ذلك قولھ 
یطَاَن َو أِطَك َوأَطَْعُت ْسَخاإْذ بَالْغُت فِي إ، بَعَذابَِك  إلھي َما أَشُد اْستِْخفَافي ((   ْمَكْنُت َھوايَ الشِّ

   )١())َو َسلَُس لَھُ قِیاِدي ، ِمْن ِعنَانَي 

  

٤  

٣  

٢  

١  

  
  جملة الّشرط  -٤

  وتنتھي جملة الّشرط ، وثانیھما الجزاء ، ین أولھما الّشرط تعتمد جملة الّشرط على جزأ     

  بنغمة  تنتھي الجملة كاملةً  جملة الجزاءوعند اإلیتاء ب، لعدم تمام المعنى ؛ بنغمة صاعدة 

  .  )٢(ھابطة الستحالتھا جملة خبریة 

  
  في باب التّضرع والتّوسل من ذلك ) الم علیھ السّ ( وقد جاءت جمل الّشرط في أدعیة اإلمام      

  ) :الم علیھ السّ ( قولھ 
   )٣())لَّنِي َعلَى َمَصالِِحي فَدُ ، اللَُّھمَّ إِْن فَِھْھُت َعْن َمْسأَلَتِي أَو َعِمْھُت َعْن طَلَبِي  ((

  
  
٤  

٣  

٢  

١  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٠: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
  . ٥٤١: علم اللغة العام ، ینظر كمال بشر  )٢
 . ١١٥: الجامعة صحیفة العلویة ال )٣

  

 
 

 

  
 

 



 ١١٦

  ) : الم علیھ السّ ( وقولھ 
  َوإِْن أَْعطَْوهُ أْعَطوا قَلِیًال ، ْقِربَائِِھ َحَرُموهُ وإن ألَجأتَھُ إلى أ، ْنفَُعوهُ إْن َوَكلتَھُ إلى َخلقَِك لَْم یَ  ((

  ) ١))(أَْھٌل وإْن بَِخلوا فَُھْم للِبُخِل ،  اَوأْن َمنَُعوهُ منُعوا َكثِیرً ،  انَِكدً 

  

٤  

٣  

٢  

١  

  

  

٤  

٣  

٢  

١  

  

 

4 

3 

2 

1  

  

  

  الجملة الخبریة  -٥

  وتمتد حتى المقطع ) ة النّغمة المستویّ ( تبدأ الّذبذبات األولیة المتتابعة في المستوى الثّاني 

  )٢() ١ – ٢ – ٢( ا ویكون رمزھ، األخیر حین ینزل فجأة إلى المستوى األول عند الوقوف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٤٠: الجامعة  الصحیفة العلویة )١
 .  ١٤٣: التشكیل الصوتي ، العاني حسن ینظر سلمان  )٢

  

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 



 ١١٧

  :في شكواه من أھل الكوفة ) الم علیھ السّ ( مام من ذلك دعاء اإل
  .  )١())اللَُّھمَّ إِنِّي َسئِْمُت الَحیَاةَ بَیََن ظَْھَرانِيِّ َھُؤالِء القَْوم ِ  ((

  

٤  
٣  
٢  
١  

  

  ) :الم علیھ السّ ( وبیخ قولھ ومن أدعیتھ التي خرج فیھا اإلخبار إلى التّ 
رً أْشنَُع أا، َو ثارً آْقبَُح أا، َو بً ْكثَُر ُذنُوأنَا یا اِلھي أبَْل (( ، َو اْفعاالً، َو اََشدُّ فِي اْلباِطِل تََھوُّ

ْحِصَي لََك ُعیُوبي، َو اَْقِدَر أْن أا، ِمْن ، َو اَْغفَُل بَِوعیِدَك اْنتِباھً ااَْضَعُف ِعْنَد طاَعتَِك تَیَقُّظً 

. )٢()) َمعاً في َرْأفَتِكَ َوبُِّخ بِھذا نَْفسي طَ أُ نَّما إَو  َعلى تَْعدیِد ُذنُوبي  

  
  وقد التزمت ھذه الجمل النّغمة المستوى الثّاني إلى نھایة الفقرة حیث انتقلت إلى النّغمة      

  . وذلك لتتابع العطف بین الجمل وعدم تمام المعنى المراد إالّ مع الجملة األخیرة ، الھابطة 

  
  ، لما توحي بھ األصوات من داللة  اكان مراعیً ) الم علیھ السّ ( وھكذا یرى البحث أن اإلمام      

  فقد وظّف، بالمعنى واألدق في إیصالھ  وقد أفاد من ذلك في اختیار األلفاظ  األكثر إیحاءً 

تلك  ةخاصوب، تلك األلفاظ والتّراكیب  داللة ما یصاحب الحدث الكالمي من نبر وتنغیم في تعزیز

  . یب التي خرجت عن داللتھا األصلیةاألسال

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١١٢: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
  . ٣٩٠:  نفسھ )٢

  



 ١١٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٢٠

  على  ھو ما دلّ ، بتعبیر آخر ،  )١(بأحد األزمنة  افي نفسھ مقترنً  على معنىً  ھو ما دلّ : الفعل 

  .  )٢(مان أّما ماٍض أو حاضر أو مستقبل وذلك الزّ ، وزمان  معنًى

  
  ا أمّ ،  اأو رباعیًّ  اثالثیًّ والمجرد منھ یكون ، )٣(امزیدً أو  اة أّما مجردً ویكون الفعل في العربیّ       

  .  )٤( اأو رباعیًّ  اتة أحرف سواء كان ثالثیًّ فال یعدو عدد حروفھ السّ ، المزید 

  
  ، مضاف إلى أصل الكلمة فزیادة المباني تدّل على زیادة المعاني  یادة من معنًىوال تخلو الزّ      

  یغة كاملة أكثرنسبة المعنى إلى الصّ  إالّ أنّ  ((، ائدة وقد ینسب المعنى الجدید إلى الحروف الزّ 

  وإذا نسبنا المعنى للزائد فكأننا ، وائد لما للمعنى المعجمي من تأثیر في تحدید معنى الزّ ؛  دقّةً 

  .  )٥))()ل ، ع ، ف ( ة للجذر اللة المعجمیّ تجاھلنا الدّ 

  إالَّ أّن الفعل، ) الم سّ علیھ ال( وقد كان لألفعال مجردة ومزیدة مساحة واسعة في أدعیة اإلمام      

ل حضورً    . یغ من قدرة على توصیل المعنى المقصود بدقّة أوسع ؛ لما لھذه الصّ  االمزید سجَّ

  

  

  المبحث األول

  الفعل المجرد                                 
  

  : الثيالفعل الثّ 
 ، ةة تصریفیّ لفعل إالّ لعلّ ي تصریف اال یسقط أحدھا ف، ة ثالثة ھو كل فعل كانت أحرفھ األصلیّ    

 مع)  فََعلَ (  صیغةشترك وت، ) فَُعَل ،  فَِعلَ ،  فََعلَ : ( ھي صیغ من الماضي ثالثولھ بحسب الزّ  

وشّذ  فال یكون إالّ الزم)  فَُعلَ ( صیغة  أّما،  )٦(أتیان من المتعدي والالزم كونھما یفي  )  فَِعلَ ( 

   )٧()رحبتك الّدار : ( قولھم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٨٣/  ٣٠: تاج العروس ، الزبیدي ، ینظر )١
 . ٣٨/  ١: صول في النحو األ، )أبو بكر بن سھل (ابن السراج ، ینظر )٢
 ٧٠/ ١: شرح الشافیة  ،ادي االستربالرضي  ،ینظر )٣
 . ٥٤: دروس في اللغة العربیة ، یني یمصطفى الغال، ینظر )٤
،  ٨٤: القرآن الكریم الخالف التصریفي وأثره الداللي في ، فرید عبد العزیز الزامل  )٥

 ١٦١: اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ینظر 
 . ١٤٨/  ٤: الكتاب ،   سیبویھ، ینظر )٦
    ٣٤:  في فن الصرفشذا العرف ، د الحمالوي حمأ، ینظر )٧



 ١٢١

  بل استعمل في جمیعھا ؛ ألنّ ، بمعنًى من المعاني  (() فََعل ( ا من حیث المعنى فلم یختص أمّ      

معانیھ لذا لم یحاول الّصرفیون استقصاء  ؛)١))(سع التّصرف فیھ واتّ ، الفعل إذا خّف كثر استعمالھ 

 . معاني األلفاظ ال معاني األوزان  ت في أغلبھاعامة مثّل كاملةً وإنّما كانت لھم أحكامٌ 

  
  : )الم علیھ السّ ( جاء منھا في أدعیة اإلمام ، )٢(دالالت كثیرة افقد ُذكرت لھ) فَِعل (  صیغةأّما     

  
  ــ  داللة الجھل أو العلم ١

ما فیھ ) الم لیھ السّ ع( في أدعیة اإلمام منھا ورد وقد  ،)٣( قد ُذكرت ھذه الداللة لھذه الصیغةو

علیھ ( أو من خالل القرائن السیاقیة وذلك في قولھ ) الجذر اللغوي ( داللة على العلم أصالة 

  ) : الم السّ 

  
ِحیُم بَِخلقِِھ  ((   )٤())َوَمْن َسَكَت ِمْنُھْم َعلَِم َما فِي نَْفِسِھ ، َمْن تََكلََّم ِمْنُھْم َسِمَع َكَالَمھُ ، الرَّ

  
  أّما الفعل، فھذا ما یشیر إلیھ جذره اللغوي المعجمي ، على العلم أصالة  دلّ ) َعلِم (  فالفعل     

ال ، سبحانھ وتعالى ـــ عالم  –فاb ، فقد دّل على العلم بقرینة الّسیاق الذي جاء فیھ ، ) َسِمَع ( 

 شيءٍ  كلَّ  فقد وسع علمھ، یخفى علیھ شيء من أمور عباده وال یحتاج إلى وساطة بینھ وبینھم 

  نطق بذلك أو ال، وھو یعلم ما یریده العبد 

  : ) علیھ السالم (ا جاء بداللة الجھل قولھ وممّ  
 )٥( ))َوأنَا َعْبُدَك الَِّذي َجِھَل َحقَكَ  ((

ة وھي اء والعلّ داللة جذره اللغوي على الجھل على الدّ  فضًال عنجھل ل الفعل دویمكن أْن ی     

ى خرة أة التي ال تدانیھا علّ فالجھل من األمراض والعلل المعنویّ ،  )٦()ِعلَ فَ  ( داللة ُذكرت لصیغة

الویالت  ه منیجرّ لما  لیست بشيء أمام ھذا المرض ؛ة مھما تكن ة المادیّ الجسدیّ  وإّن األمراض، 

لما یتبعھ من إضاعة الحقوق ؛  –سبحانھ  –إذا كان في جنب هللا  وبشكل خاص، على صاحبھ 

  . األخرى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٠/  ١: شرح الشافیة ، الرضي االستربادي  )١
ة بنیأ، خدیجة الحدیثي ،   ٢٣٣ – ٢٣١،  ٢١٧ – ٢١٤/  ٢: الكتاب ، سیبویھ ، ینظر )٢

  . ٣٥٨: في كتاب سیبویھ  الصرف
  . ٣٥٨: بنیة الصرف في كتاب سیبویھ أ، خدیجة الحدیثي ،  ینظر )٣
 .  ٩٠:الجامعة  الصحیفة العلویة  )٤
 .  ٢٠١: نفسھ  )٥

     ٢١٤/ ٢: الكتاب  ،   سیبویھینظر  )٦     



 ١٢٢

  يءعلق بالشّ داللة التّ  –ب 
  وقد ورد في أدعیة ،  )١(بَ َرغِ ، ھَِوي  نحو) فَِعل ( للوزن وھي من الّدالالت التي ُذكرت      

  : ا یحمل ھذه الّداللة قولھ ممّ ) علیھ الّسالم ( اإلمام 
   )٢))( ْستَْغفُِرَك لُِكلِّ َذْنٍب لَِزَمني بَِسبَِب ُكْربٍَة اْستََعْنُت ِعْنَدھا بَِغْیِركَ أَ اَللَُّھمَّ َو ((

  : وقد ذكر في تفسیر قولھ تعالى ،  )٣(يء عدم مفارقة الشّ : یعني ) لَِزم ( فالفعل      

ْبتُْم فََسْوَف یَُكوُن لَِزاماً (     ] ٧٧: الفرقان  [ )فَقَْد َكذَّ

  .  )٤))(عذاٌب مالزم لھم غیر مفارقھم  ((إنھ 

قد علق  نب كأنّھ شيء مادير الذّ فصوّ  ،اللة قصد ھذه الدّ ) الم علیھ السّ ( ویبدو أّن اإلمام      

لذلك یدأب على طلب  ھ ؛م ربّ فك عنھ إالّ بمغفرِة وَكرال ین فھو مالزم لھھ بصاحبھ الذي اقترف

  . العفو والمغفرة 

  فعة  داللة الرّ  -جـ 
ھذه الّداللة حامًال ) لَبِس ( الفعل   وقد ورد، )٥(الرفعة في ضمن دالالت ھذه الصیغة جاءت داللة

  : ھ قولفي  ) الم علیھ السّ (بقرینة الّسیاق في أدعیة اإلمام 
   )٦())واْختَاَرھَُما لِنَْفِسِھ ُدوَن َخلقِِھ ، الَحْمُد Pِِ الَِّذي لَبَِس الِعزَّ َوالِكْبِریَاَء (( 

عاء استعمل لبیانھ  في ھذا الدّ ) علیھ السالم(والرفعة وعلو الشأن ھو أمر معنوي إّال أّن اإلمام

 ویبدو أّن مردّ ، الھ في المادیات وھو فعل تعاور الناس على استعم) لبس( سیاق قام على الفعل

حتاج فالكالم في صفات هللا  أمر صعب مستصعب یُ ، رصوّ للتصویر والتّ  قرب معنى الفعلذلك 

 . إلى تجسیده لتوصیلھ إلى ذھن العامة

  يء داللة ترك الشّ  –د 
  : في شكواه من قومھ ) الم علیھ السّ (قال اإلمام  ، )٧(َسئَِم ، یَئَِس ، َزِھَد : نحو 

  )٨())وَسئِمتُُھْم َوَسئُِموني ، اللَُّھمَّ إنِّي َمللتُُھْم َوَملُّونِي  ((

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: بنیة الصرف في كتاب سیبویھ أ، جة الحدیثي خدی،  ٢١٤/  ٢: اب الكت، سیبویھ ، ینظر  )١
٣٨٤ .  

 . ١٠٩: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 . ٤٠٢٧/  ٥: ، لسان العرب ابن منظور، ینظر  )٣
 . ٤٠٢٧/  ٥: نفسھ  )٤
 . ٣٨٥: بنیة الصرف في كتاب سیبویھ أ، ینظر خدیجة الحدیثي  )٥
 .  ٢٧١: الجامعة الصحیفة العلویة  )٦
 . ٣٨٤: الصرف في كتاب سیبویھ بنیة أ، ینظر خدیجة الحدیثي  )٧
 . ٣٨٩: الجامعة الصحیفة العلویة  )٨



 ١٢٣

لكثرة ما عاناه منھم من صدوف  ترك األمور على عواھنھا ؛ أي إن اإلمام وصل مع قومھ مرحلة

  . عن الحق وعدم الطاعة واإلقبال عن الدنیا واإلعراض عن اآلخرة

  : السھولة . ھـ 

  ) : الم علیھ السّ ( وجاء على ھذه الداللة قولھ  ،) ١( وھي من دالالت ھذه الصیغة     
.  )٢)) (ِمْن ِعناني َو َسلَِس لَھُ قِیادي يْمَكْنُت َھواأطَْعُت الشَّْیطاَن َو أَو ((  

 ....لیٌن منقاد : ورجل َسلِس ، لین وسھل : شيٌء َسلِس  (() َسلِس ( جاء في معنى الفعل      

  .  )٣))(لین االنحدار : وشراٌب َسلِس 

  وإْن كان في ذلك ، یطان على سھولة االنقیاد للھوى وإطاعة الشّ  جاء داًال ) َسلِس ( فالفعل      

 b وخروج عن طاعتھ  –سبحانھ  –عصیان.  

  
  .  )٤(فات الة على الصّ بائع الدّ في أفعال الغرائز والطّ  فیأتي) فَُعل ( أّما      

  
  : على  داًال ) الم علیھ السّ ( وقد جاء في أدعیة اإلمام  

  غر والكبر الصّ  -أ

  ) : الم علیھ السّ ( من ذلك قولھ 
)٥( ))َمليأَ ْد َكبَُر في َجْنِب َرجائَِك ْن كاَن َصُغَر في َجْنِب طاَعتَِك َعَملي فَقَ إاِلھي ((  

  
  الضعف والعجز –ب 

ا یَِغیُب َعنَّا ِمْنھُ َوَما قَُصَرْت أَْبَصاُرنَا َونَِصُف ِمْن ُسْلطَانَِك فِیمَ ..... إلِھي َما الَِّذي نََرى ِمْن َخْلقَك  ((

  )٦( ))َعْنھُ 

  
  وقَُصَر ، إذا نزع عنھ وھو قادٌر علیھ : أقَصَر عن الشيء  (() قَُصَر ( ا ورد في معنى الفعل ممّ 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٨٤: بنیة الصرف في كتاب سیبویھ أ، خدیجة الحدیثي  رظین )١
 . ٧٠: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 . ٢٠٦٣/  ٣: لسان العرب ، نظورابن م )٣
بنیة الصرف في كتاب أ، خدیجة الحدیثي ،  ٢٦٥/  ٣: ھمع الھوامع ،  وطيالسی رظین )٤

  . ٣٨٥:  سیبویھ 
  .    ٥٩: الجامعة الصحیفة العلویة ) ٥
  .  ٢١٠: نفسھ ) ٦



 ١٢٤

وقُصاَراك ، وقُصیراك ، قَصاُرك ، وقُصاُرك ، یقال قَْصُرك .... إذا َعَجز عنھ ولم یستطیعھ، عنھ 

  . )١))(أي جھدك وغایتك وأخر أمرك : أن تفعل كذا 

  
  ظرعف المستبطن بھا عاجزة عن النّ الضّ  بة على ھذا أنَّ أبصارنا كانت نتیجةاللة المترتّ والدّ      

   –تبارك وتعالى  –أو اإلحاطة بما یمتد إلیھ سلطان الحق 

  
    )الخصلة ( فة الصّ  -جـ 

  : قولھ  )الم علیھ السّ ( ومن أمثلتھا في أدعیة اإلمام،  )٢(وھي من دالالت ھذه الصیغة 

ْن َخلَْقتَھُ ِمْن نُْطفٍَة َو لَْم یَ ((   تَھُ في تَواتُِر أْنشَ أبَّْیتَھُ بِطیِب ِرْزقَِك، َو ُك َشْیئاً، فَرَ َحلُْمَت َعمَّ

ْنَت لَھُ في ِمھاِد نَِعِمكَ  اْستَْنَجَد َعلى ِعْصیانَِك لى طاَعتَِك، فَ إَدَعْوتَھُ  ْرِضَك، وَ أ، َو َمكَّ

.  )٣())  ْحسانِكَ إبِ   

  
ن الخصال المحمودة التي وھو م )٤))(ھیجان الغضب  دضبط النفس والطبع عن ((الحلُم      

  كونھ من مسببات قة ھو العقل ولكن فّسروه بذلك ؛ لیس الحلم في الحقی ((إذ ، بھا العقالء  صفیتّ 

  ؟ الخالقفكیف إذا كانت الّصفة منسوبة إلى ، ھذا بالنسبة للمخلوق ، وأمارة من أماراتھ  )٥))(العقل 

  
  الفعل الّرباعي المجرد 

  ھو ما كان على أربعة أحرٍف أصلیة ویأتي على وزٍن واحد ھو : جرد الفعل الّرباعي الم     

  : وھو على نوعین  )٦() فَْعلََل ( 

  
) المھ ( و ) عینھ ( األولى من نوع و) المھ ( و ) فاؤه ( وھو ما كانت :  افً یأتي مضعّ  -١

 ) َدْع  : (إذا كرر قولھ )  دعدع ( نحو  اأو منحوتً ، ) زلزل: ( لثانیة على نوع آخر نحو ا

  
  ) المھ ( و ) عینھ ( وع و من ن األولى)المھ ( و) فاؤه ( وھو ما لم تكن : ف غیر مضعّ  -٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٦٤٤/  ٥:  لسان العرب، ابن منظور  )١
 . ٣٨٥: بنیة الصرف في كتاب سیبویھ أ، ة الحدیثي خدیج، ینظر )٢
 . ٦٣: الجامعة الصحیفة العلویة  )٣
 . ١٧٦:  المفردات ، ھاني الراغب األصف )٤
 . ١٧٦: نفسھ  )٥
 .  ٣٢١: المعجم المفصل في علم الصرف ، سمھ راجي األ، ینظر )٦

   



 ١٢٥

  إذا )بسمل : ( ة نحو للداللة على الحكای امركبً وقد یصاغ ، دحرج : من نوع آخر مثل الثانیة      

  .  )١(سبحان هللا : إذا قال ) سبحل ( و) بسم هللا ( : قال      

وال  فلم یأِت مزیًدا،  )المعلیھ السّ (في أدعیة اإلمام  اباعي كبیرً لم یكن نصیب الفعل الرّ      

في ) علیھ الّسالم ( ذلك قولھ من  في بعض األدعیة افً ھ جاء مضعّ ولكنّ ، ف غیر مضعّ  امجردً 

  :رمضان  دعیةأ
  )٢( ))ا ھَ ارُ طَ أقْ  تْ لَ زَ لْ زَ تَ ین فَ ضَ األرْ  ادِ مَ ى عِ إلَ  تَ رْ ظَ نَ وَ ((

وذھب إلى مثل ھذا صاحب  ،)٣(رر یشیر إلى المعنى المكرّ ذكر ابن جني أّن المثال المكرّ      

 صل لل في األالزّ ((ـكریم فعرض إلى لفظة زلزل واشتقاقاتھا في القران العندما  المفردات

راب وتكریر حروف لفظھ تنبیھ على تكریر طاالض:زلزلوالتّ ..... استرسال الّرجل من غیر قصد

  )٤())للمعنى الزّ 

  ]٢١٤:البقرة[ )) َوُزْلِزلُوا َزْلَزاالً َشِدیداً ((:وجاء في تفسیر قولھ تعالى 

  )٥())ھشةكنایة عن االضطراب والدّ بمعنى عثر والزلزلة العثرة بعد العثرة وھي  ((زّل      

  )٦(أي اضطربت : ]١:الزلزلة))  [إَذا ُزْلِزلَْت األرُض َزْلَزالََھا(( وقیل في معنى

 ویمكن أنْ  ھشةعاء دّل على الحركة واالضطراب والخوف والدّ وعلى ھذا فالفعل في الدّ      

  : في دعاء كمیل) قلقل(نلحظ معنى الحركة واالضطراب في الفعل 

: )المعلیھ السّ (مام ل اإلقا  

  .  )٧( )) ْنَت تَْعلَُم ِصْدقَھُ أْطباقِھا وَ أْم َكْیَف یَتَقَْلقَُل بَْیَن أ(( 

  : ) المعلیھ السّ (  في قولھ) عسعس( مثال ذلك الفعل،  وقد یأتي الفعل بداللة الحركة فقط     
  )٨( ))سَ عَ سْ ا عَ إذَ  یلِ ي اللّ فِ  دُ مْ الحَ  كَ لَ  مَّ ھُ اللَّ ((

  : بالمعنى الذي جاء علیھ في قولھ تعالى ) عسعس(لقد جاء الفعل      

  )٢(أي اقبل وأدبر وذلك في مبدأ اللیل ومنتھاه  ] ١٧: التكویر  [ )َواللَّْیِل إَذا َعْسَعَس ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٨٩: بنیة الصرف في كتاب سیبویھ أ، خدیجة الحدیثي  رظین )١
  ٢٠٦:الجامعة  الصحیفة العلویة )٢
 . ١٥٣/  ٢: الخصائص ،  ابن جني رظین )٣
 ٢٨٤   :  المفردات،  ھانيالراغب األصف )٤
 ٤٧   : مختصر المیزان، مصطفى شاكر )٥
 ٢٨٤   :  المفردات،  ھانيالراغب األصف ینظر )٦
  ٢٠٥ :الجامعة  الصحیفة العلویة )٧

  ٢٥٠: نفسھ  ) ٨     

  ٤٤٠ :  المفردات ، ھانيالراغب األصف )٩     



 ١٢٦

   الالت بعیدة عن االضطرابوقد یأتي الفعل بد، ى یتضمن الحركة من دون االضطراب وھو معن

 : )علیھ الّسالم(في دعاء الّصباح قال ) شعشع(نحو الفعل
ِجھِ َو َشعْ ((    )٣())َشَع ِضیاَء الشَّْمِس بِنُوِر تَأَجُّ

اح الدّ  ذھب       (( من: األول ، لفین غیر متقاطعین إلى معنیین مختفي معنى الفعل شعشع عاء ُشرَّ

یعني بنور یحصل  راب أي مزجتھ ؛ أي مزج ضیاء الشمس القائم بھا بنور تأججھ ؛شعشعت الش

: والثاني ، ) ٤))(یرى من ضوئھا عند طلوعھا  ؛ أي ما وھو شعاع الشمس ،من تلھب ذلك الضیاء 
في باطن ذلك  دعٍ وَ والمعنى شعشع الّضیاء الّشمسي بنور مُ ... الّضیاء أطال ومدَّ : ھنا  شعشع ((

وھما ،  )٥))(الّضیاء من نور األنوار ؛ ألّن النّور الحسي رقیقة النّور الحقیقي المعنوي وآیتھ 

فالضمیر على األول راجع على (( ة الضمیر ب عائدیّ ا تقلّ سندھما لغویًّ یان یحتملھما النص ویمعن

مكن وی . )من دلع لسان الصباح  یا(التي ابتدأ بھا الدعاء ) ٦))() من(الضیاء وعلى الثاني إلى 

أكان عن  ضیاء الصباح سواءً  أي إنّ ، واحد ھو التدرج  بلحاظ) المزج واإلطالة(توحید المعنیین 

م ویسود الضیاء لیؤذن إلى أن یتفرق الظال شیئًا فشیئًا كان بالتدریج أي إطالتھ طریق مزجھ أم

وام في انبثاق ذلك كرار والدّ ھي التّ  )شعشع (ضعیف في داللة التّ ویمكن أن تكون  ،بیوم جدید 

  . والضیاء  ورالنّ 

  
  

  المبحث الثاني

  المزید الفعل                                      
   

      

  على أن أھم أسباب الزیادة ھي تحّري الّدقّة في إیصال المعنى اوحدیثً  اأجمع اللغویون قدیمً  

  .  )٧))(علم ما تعني أنَّ الزوائد تختلف لیُ  ((و، المراد إلى المتلقي 

  فلیس في حروف المعجم ما ھو زائد ، سبٌب في زیادة المعنى  الحروف ((أذن فزیادة      

  . )٩(والمبالغة لم تكن إالّ التأكید وإنْ  )٨))(ال لفائدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٩٥: الجامعةالصحیفة العلویة  )١
  ٣٢:دعاء الصباح  ، المجلسي  )٢
 .  ٢٣: عاء الصباح شرح د، ھادي السبزواري  )٣
 ٣٣: دعاء الصباح ، المجلسي  )٤
 . ٢٧٩/  ٤: الكتاب ، سیبویھ  )٥
 . ٢١٩: المعجب ، رؤوف جمال الدین  )٦
  . ٩١/  ١: شرح الشافیة ،  ستربادي الرضي اإل. ینظر )٧



 ١٢٧

  )أمان وتسھیل) ( سألتمونیھا : ( في عبارات منھا  یادة عشرة جمعھا اللغویینوحروف الزّ    

   )١(؛ لتسھیل حفظھا ) ن ماھویت السّ ( و 

في حال زیادة حرف واحد من ھذه األحرف أو اثنین أو ثالثة على  اى الفعُل مزیدً ویسمّ      

  .  )٢(ة األصلیّ  حروفھ

  
  :واحد  المزید بحرٍف 

  یادة في الغالب إلى ي ھذه الزّ وتؤدّ ،  )٣()فاعل ، فَّعل ، أفعل (  یادة ثالث صیغتكون لھذه الزّ      

طائفة من المعاني التي نبّھ علیھا  وتحمل كل صیغ من ھذه الصیغ، نى كما تقّدم المعي زیادة ف

  ) الم علیھ السّ ( ویمكن أْن یقف البحث على ما جاء منھا في أدعیة اإلمام ، اللغویون 

    
  أفعل  - أ

وقد حذفت الھمزة في ) یُفعل ، أفعل ( الثي المزید بھمزة في أولھ وبناؤه وھو الثّ      

  وُعّدت صیغة أفعل في ضمن الّصیغ التي زیدت ألداء بعض  ،)٤(ھ للتخفیف مضارع

  ) :الم علیھ السّ ( في أدعیة اإلمام  المعاني  ھذه  ومن ،)٥(المعاني

  
  عدیة التّ  -١

واألصل قام زید ، قعدتھ أو أقرأتھ وأ ایر الفاعل بالھمزة مفعوالً كأقمت زیدً یوھي تص     

(( : معنى التعدیة من المألوف في اللغة لھذه الصیغة بقولھ   نيوقد عّد ابن ج، ) ٦(وقرأ وقعد

ألّن ھذه الھمزة  ومن المألوف في اللغة العربیة أنّھ إذا كان فعل غیر متعد كان أفعل متعدیًا ؛

  )٧))(كثیًرا ما تجيء للتعدیة

  ) :الم علیھ السّ (اللة قولھ ھذه الدّ  ا ورد في أدعیة اإلمام حامًال وممّ  
  .  )٨)) ( ْدِخْلنَا اْلَجنَّةَ بَِرْحَمتِكَ أِمَن النَّاِر بَِعْفِوَك، َو  ناَو نَجِّ ((

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٨: شرح شذور الذھب ، )يجمال الدین األنصار(ابن ھشام ، ینظر )١
 .  ٣٢١: المعجم المفصل في علم الصرف : راجي األسمھ ، ینظر )٢
 . ٤٤٦: في الصرف  عنقود الزواھر ،) علي بن محمد عالء الدین( القوشجي،  ینظر )٣
 . ٣٣٠/  ٢: الكتاب ،  سیبویھ، ینظر )٤
      ١/٢٢٣:  الخصائص ،   ابن الجني ،ینظر  )٥
 . ٥٥/  ٤:  الكتاب ،  سیبویھ ، ینظر  )٦
 ٣١٤/   ٢:  الخصائص  ،  ابن جني  )٧
  .  ١٣١: الجامعة الصحیفة العلویة  )٨



 ١٢٨

وقد تناسب معنى اإلدخال مع الّسیاق ؛ ، ) أفعل ( فعل الزم تعدى بإدخال ھمزة ) دخل (      

  ، بثوابھ لما یشوب ذلك العمل من أمور قد تودي ؛ أن العبد ال یستوجب دخول الجنة بعملھ  وذلك

فرحمة هللا ھي المعّول األول ، ة في دعائھ ات عدّ ھذا المعنى مرّ ) الم لیھ السّ ع(د اإلمام كّ أ وقد

  . للعبد في دخول الجنة 

  وجاء في دعاء االستسقاء 

ٍد َو ْن تَُصلِّ أْسأَلَُك أ((   ٍد َكما داَن لََك، َو َدعا ِل ُمحَ آَي َعلى ُمَحمَّ تَِك، َو َوفى لى ِعبادَ إمَّ

  )١))( ْعالَمكَ أ، َو اتَّبََع  ْحكاَمكَ أْنفََذ أ بَِعْھِدَك، وَ 

  
  وجاءت ، عند دخول الھمزة علیھ ) نفذت أحكامك (  اتعدى بعد أن كان الزمً ) أنفذ ( فالفعل      

سالة والعمل على تنفیذ في تبلیغ الرّ )  ملّى هللا علیھ وآلھ وسلّ ص( عدیة ھنا لبیان دور الرسول التّ 

  . ة األوامر اإللھیّ 

  : في إحدى مناجاتھ) المعلیھ السّ (وقال 
  )٢( ))كَ ئِ َال آ یمِ رِ كَ ي بِ دِ یّ ا سَ یَ  ةُ فَ رِ عْ ي المَ نِ تْ ھَ بْ نَ  دْ قَ فَ ،كَ ائِ قَ لِ لِ  ادِ دَ عْ تِ االسْ  نِ عَ  ةُ لَ فْ ي الغَ نِ تْ امَ نَ إْن أ يھِ إلَ ((

  

ة معناه یحمل النّوم في ھذه الفقر ولم ،فعل الزم تعدى بدخول الھمزة علیھ ) نام(فالفعل      

وكأن  ، ؛ بل جاء مبالغة لطول الغفلة عن االستعداد لیوم اآلخرة وما فیھ من الحساب الحقیقي

  ّدة في عدم االنتباهعبیر عن الشّ ؛ التّ  أراد بالنوم) الم علیھ السّ (اإلمام 

  :ه هللا ــ سبحانھ ــ على عدوّ في دعائھ في رفع الشدائد وھو یصف نصر ) علیھ الّسالم(وقال 
   
أركستھ في مھوى  و، أنكستھ ألم رأسھ ، وقبح طویتھ ، فلما رأیت یا إلھي دغل سریرتھ ( (

  )٣))(أنكصتھ على عقبھ ورمیتھ في حجره  و، حفیرتھ 

قلب الشيء على : النكس ((و، عند دخول الھمزة علیھا ) نكص، ركس ، نكس (األفعال عّدت ت

في حین یأتي  )٥())أسھ أو رّد أولھ على آخره قلب الشيء على ر(( فھو الركس أّما ،  )٤())رأسھ 

ونكص على عقبیھ رجع  ،ونكص عن األمر ینكص نكًصا ونكوًصا ، حجام اإل((النكوص بمعنى 

   )٦())جوع عن الخیر خاصة یقال ذلك إّال في الرّ  وال، عّما كان علیھ من الخیر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٢١: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
  . ٥٩:  نفسھ )٢
 . ١٥٤: نفسھ  )٣
 ٤٥٤١/ ٦: لسان العرب   ، منظور ابن )٤
 ١٧١٨/ ٣:  نفسھ  )٥
  ٤٥٤١/  ٦:  نفسھ  )٦



 ١٢٩

فھو من أنكس ذلك  ،ة إلى هللا ــ سبحانھ ــ بتعدیة ھذه األفعال الفاعلی) المعلیھ السّ (لقد نقل اإلمام 

ومن األفعال  ،ه وأرجعھ عن كل خیر ورماه بكیده حفرھا لغیر ھ التيالعدو و أركسھ في حفرت

                                                ،)١()أجرى(الفعل ) علیھ السالم(الھمزة فیھا للتعدیة في أدعیة اإلمام  التي زیدتاألخرى 

  )٣()أشبع( ، )٢()أقام(

  عریض التّ  -٢

 ((و ،  )٤))(قتلتھ أي عرضتھ للقتل أ ((: معنى الفعل نحو  ك عرضت المفعول ألصلنّ أي إ     

  )٥))(لبیع وساومت علیھا تقول أبعت الجاریة أي عرضتھا ل

  : للدنیا قولھ  اذامًّ ) الم علیھ السّ ( جاء في أدعیة اإلمام 
   )٦())فَأَْعَمْت أَْبَصاَر َصالِحیِنَا َوفُقََھائِنَا  ((

  
وھي إشارة ، الحین والفقھاء للعمى قد عّرض أبصار الصّ  من زخرف نیاھذه الدّ  في ماأي إن      

وقد ذكر العلماء والفقھاء ؛ لما یترتب علیھ ، خرتھم اس عن العمل آلد النّ الّدنیا قد أبع حبّ  إلى أنّ 

  .باع العامة لھم اتّ  من

  
  صابة بالفعل اإل - ٣

  .  )٧(وأوجع ، وأفرح ، أحزن : بالفعل نحو  اجعل المفعول مصابً 

  : في طلب االستغفار بعد صالة الفجر قولھ ) الم علیھ السّ ( وقد ورد في دعاء اإلمام 
 .  )٨) ()ْتَعْبُت فیِھ َجواِرحي في لَْیلي َو نَھاريأْستَْغفُِرَك لُِكلِّ َذْنٍب أَ للَُّھمَّ َو اَ ((

  
  : اللة دعاؤه في طلب العفو عب أثناء اقترافي إیاه وجاء على ھذه الدّ أي أُصیبت جوارحي بالتّ      

نُوُب ُعْمَرهُ أنَا الَّذي أَ  قََرِت اْلَخطایا ظَْھَرهُ، وَ وْ أا یا َسیِّدي َعْبُدَك الَّذي نَ أ((    )٩())  ْفنَِت الذُّ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١٥٥: الصحیفة العلویة الجامعة   )١
 . ١٥٢: نفسھ  )٢
 .  ٢٠٣: نفسھ  )٣
  . ٩٥/  ٤: الكتاب ،  یھسیبو )٤
                                                                               ٣٥١: عنقود الزواھر في الصرف ،القوشجي  )٥
 .  ٢١١: الجامعة الصحیفة العلویة  )٦
  .  ٣٩١: بنیة الصرف في كتاب سیبویھ أ: ینظر خدیجة الحدیثي  )٧
 . ١٢٠: الجامعة الصحیفة العلویة  )٨
  . ١٠٤: نفسھ  )٩



 ١٣٠

  عمره  وكأنّ ، وقد نفذ عمره وھو علیھا ، نوب أي أصیب ظھره بالوقر نتیجة ثقل تلك الذّ      

ر بما یتحصّ ، لعدم تحقق الفائدة منھ  ؛ أصابھ الفناء ل علیھ العبد من العبادة فقیمة العمر تقدِّ

  . بھُ إلى هللا واألعمال التي تقرّ 

  
 القصدیة ـ ٤

  .  )١()یوھم ، أوھم ( و ،)یغفل ، اغفل( : د نحو يء عن تعمّ وقوع الشّ خبار بوھو اإل

  
  : قولھ ) الم علیھ السّ ( وجاء على ھذه الداللة من أدعیة اإلمام 

بَني،  ْن الأْلُت فیِھ بُِحْسِن ظَنّي بَِك ْستَْغفُِرَك لُِكلِّ َذْنٍب َدخَ أَو  (( ْغفِْلُت أواَجْھتَُك َعلَْیِھ َو وتَُعذِّ

 )٢( )) لَْیَك ِمْنھُ إتُوَب أْن أ

  
  ھ ظنَّ العبد قصد ذلك ؛ ألنّ  ما كانت لطول األمل وكأنّ وإنّ ،  اا أو سھوً فالغفلة ھنا لم تكن نسیانً      

ولم یلتفت إلى ھجمة الموت من ، نب أنَّ عنده فسحة من الوقت یستطیع أْن یتوب فیھا عن ذلك الذّ 

 . غیر رویة إذا حضر األجل 

  
  حبة   ورة الصّ ـــ   صیر ٥

جل وأنحز وأحال أي صار أجرب الرّ : تقول  ((جاء في الكتاب ، أي صار صاحب كذا      

ت المرأة ؛ أي صارت ذات ضرائر  ((: ویقال ،  )٣))(صاحب جرب وحیال ونحاز في مالھ  أضرَّ
)((٤(  

  
  : قولھ ) الم علیھ السّ ( اللة في أدعیة اإلمام ا حمل ھذه الدّ وممّ 

ََّك تَرانِي َو أَسْ  ((   )٥( ))تَْغفُِرَك لُِكلِّ َذْنٍب َواَجْھتَُك بِِھ َوقَْد أیقَْنُت أَن

  
أو غیر  ولم أكن غافًال ، جمیعھا یاي في أحوالي ة برویتك إني كنت صاحب یقین تامّ نّ إ أي     

  . یطان وطاعة الھوى ولكن ھي وسوسة الشّ ، نب قارف ھذا الذّ وأنا أمنتبھ 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٩٢: بنیة الصرف في كتاب سیبویھ أ، ینظر خدیجة الحدیثي  )١
 . ١٠٤: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 . ٦٠/  ٤: الكتاب ،  سیبویھ  )٣
 ٣٥١: عنقود الزواھر في الصرف  ، القوشجي   )٤
  . ١٤٣: الجامعة الصحیفة العلویة  )٥



 ١٣١

  قال ، وع فعّدھا صیرورة في الحین خول في الحین فرع على ھذا النّ وقد جعل سیبویھ الدّ      
  .  )١())وأفجرنا وذلك إذا صرنا حین صبح ومساء وسحر، وأسحرنا ، وأمسینا ، ونقول أصبحنا  (( 

  
  : قولھ ) الم علیھ السّ ( جاء في أدعیة اإلمام وقد 

  .  )٢( ))َوأْن تَْكِشَف َعنَّي َغمَّ َما أَْصبَْحُت فِیِھ وأَْمَسیُت  ((

   )٣(ا یستغنى بھ عن ثالثیھ ، فلم یقولوا َصبََح وسحر و مسى مسى ممّ أو وأصبح     

  
  مكین واإلعانة داللة التّ  -٦

  )٤(حفره  ھر أي مكنتھ منكأحفرتھ النّ      

  ) : الم علیھ السّ ( ا جاء في داللة التمكین قولھ وممّ      
ِة  ((   .  )٥( ))َوأَْشَربُوا فِي قُلُوبِِھْم ُحبَّ الفِْتنَِة ، َخَدُعوا بَْعَض ھِذِه األمَّ

  
  ،أو بغٍض استعاروا لھ اسم الّشراب  إذا أرادوا العبارة عن مخامرة حبٍّ  ((إنَّ من عادة العرب     

  .  )٧(غفوقد یقال لفرط الشّ ،  )٦))(نجاع في البدن ھو أبلغ إ إذ

  
  ین بأسالیبھمي أنَّ ھوالء المظلّ الفتنة في النّاس ؛ أ على تمّكن حبّ  جاء داًال ) أشرب ( فالفعل      

، فسلس لھا قیادھم ، اس من قلوب النّ  اإلغواء أعانوا على تمكین الفتنة ة وقدرتھم علىالملتویّ 

  . فھا منقادینفانجروا خل

  
  ) : الم علیھ السّ ( اللة قولھ ا جاء على ھذه الدّ وممّ      

هُ، أَربِّ بَِعْونَِك، َو َشَدْدَت یَّْدتَني یا أفَ .... وٍ دُ عَ  نْ مِ  مْ ي كَ ھِ لَ إ ((  ْزري بِنَْصِرَك، ثُمَّ فَلَْلَت لي َحدَّ

 َو َصیَّْرتَھُ بَْعَد َجْمِع َعدیدِه َوحْ شَدهُ،.... وَ أَ ْعلَیْ تَ  َكْعبي َعلَیھْ  )) (٨) 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٤ – ٦٣/  ٤: الكتاب ،  سیبویھ  )١
 .  ١٢٠: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 .  ٣٩٢، بنیة الصرف في كتاب سیبویھ أ، ر خدیجة الحدیثي ظنی )٣
  ٧١: أوزان الفعل ومعانیھا ، ھاشم طھ شالل ،٢١٨: الصرف الوافي ، ھادي نھر ،ینظر )٤
 . ٢٩: الجامعة الصحیفة العلویة  )٥
 . ٣٤٢:  المفردات ، الراغب األصفھاني  )٦
 . ٣٤٢: ینظر نفسھ  )٧
  . ١٥٤: الجامعة الصحیفة العلویة  )٨



 ١٣٢

  للنصر على ھذا العدو الذي   - سبحانھ  –حمل داللة التّمكن واإلعانة من هللا )  أعال( الفعل ف     

  لمواجھتھ وال سالح خال عون  ولم تكن للداعي طاقةٌ ، للمحاربة استجمع كل عناصر القوى 

  : عف بقولھ ھذا الضّ ) الم علیھ السّ ( د اإلمام وقد أكّ ، ونصرتھ  –سبحانھ  –هللا 

ْنتِصاِر ِممَّ ِدِح، وَ  اوَ فَ الَعِن اْحتِماِل لى َضْعفي إظَْرَت یا اِلھي فَنَ  ((  ْن قََصَدني َعْجزي َعِن اْالِ

  )١())  لي اَْرَصدَ ناواني، وَ  ما َوْحَدتي في َكثیِر َمنْ بُِمحاَربَتِِھ، وَ 

 
  :) الم علیھ السّ (وقال 

   ودِ جُ بِ  اتِ وَ األمْ  ینَ بَ  ھُ نْ ي مِ ّرینِ عَ یٌ  َال  أنْ  ھِ یتِ افِ عَ  وبَ ثَ  ءِ ایَ األحْ  ینَ ي بَ نِ سَ بَ ألْ  نْ مَ مَ  وتُ جَ رَ  دْ قَ ي وَ ھِ إلَ ((

  )٢())ھِ تِ أفَ رَ 
      

  )ألبس(معنى اإلعانة على الفعل یاق في إضفاء لقد ساعد السّ     

  )فَّعل ( مجیئھ بمعنى  -٧

ل ( بمعنى ) أَْفَعل ( یأتي الوزن       ت وأُعزت : نحو ) فعَّ   .  )٣(خبّرُت أخبرت ، وعزَّ

  ) :الم علیھ السّ ( جاء في دعاء اإلمام 
)٤())  َخْلقِكَ بْھلِھا َرْحَمةً ِمْنَك أَ ساَسھا بِ أَ َصْبَت اْلِجباَل فَاَْثبَتَّ َك حیَن نَ آالَّذي رَ  ُسْبحانََك َمْن َذا((  

  
نى الوارد معوھو ال، رض بالجبال ت أساس األأي ثبّ ؛ ) ثبّت ( بداللة  )أَْثبَت ( لقد جاء الفعل      

   ] ١٥: حل النّ  [، ] ١٠: لقمان  [ ) مْ كُ بِ  یدَ مِ تَ  ي أنْ اسِ وَ رَ  ضِ رْ ي األَ ى فِ قَ وألْ ( : في قولھ تعالى 
  .  )٥( ))يء العظیم كاضطراب األرض اضطراب الشّ : والمید  ((

  
  ) : علیھ السالم ( اللة قولھ وجاء على ھذه الدّ 

  )٦()) ِمْن ِعناني يَ ْمَكْنُت َھواأَ َو ((

  
 )أفعل(الالت األخرى التي حملتھا صیغة ومن الدّ ، أي مّكنت ھواي من قیادتي إلى حیث یرید     

  وقد ورد مثل ھذا المعنى في دعاء،  )٧(أشرق وأضاء: في الفاعل نحو  عزیزةً ھي جعل الفعل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١٥٤:  الجامعةالصحیفة العلویة  )١
  .       ٦٧  :نفسھ  )٢
  . ٢٦٢: بنیة الصرف في كتاب سیبویھ أ، ینظر خدیجة الحدیثي  )٣
 .  ٢٠٦: الجامعة الصحیفة العلویة  )٤
 . ٦٢٦:  المفردات : الراغب األصفھاني  )٥
 . ٧٠: الجامعة الصحیفة العلویة  )٦
  . ٣٩٢: بنیة الصرف في كتاب سیبویھ أ، خدیجة الحدیثي ، ینظر )٧



 ١٣٣

  ) : م سلّ وى هللا علیھ وآلھ صلّ ( سول للرّ ) الم علیھ السّ ( اإلمام   
  بِِسَجاِل  أَْجَزَل َمْن َجَعْلَت لَھُ نَِصیباً ِمْن َرْحَمتَِك َوأَْنظََر َمْن أَْشَرَق َوْجَھھُ  االلَُّھمَّ أْجَعل ُمَحمَّدً  ((

  )١()) َعِطیتَِك 

ولیس ھي )٢))(وأشرقت الشمس یفید أنھا صارت ذات إشراق((وجاء في معنى اإلشراق      

ى هللا علیھ صلّ ( كالغریزة في وجھ رسول هللا  اذاتیً  شراق ھنا باتفاإل، )٣(شرقت خالف غربت

  : ذلك ما ورد في دعائھ لعدم ورود أصل غیره من ) أفعل ( وقد یأتي بمعنى  ، )م  وآلھ وسلّ 
  )٤( ))َوَال ُمْعِطي لَِما َمنََع ، الَ َمانِع لَِما أَْعطَى  ((

  
  ) : الم علیھ السّ ( وكذلك قولھ 

   )٥()) وأَْحِصیَت األْعَماَل ، أَْدَرْكَت األْبَصاَر  ((

  
  : وقال في االستغفار  

، َو ِخْفُت فیِھ َغْیَرَك، َو اْستََحیَْیُت فیِھ ِمْن َخْلقَِك ْستَْغفُِرَك لُِكلِّ َذْنٍب َرِھْبُت فیِھ ِمْن ِعباِدكَ أ((

  )٦( )) لَْیكَ إْفَضْیُت بِِھ  أمَّ ثَ 

ولكن لم ، جاءت على وزن أفعل ) أفضى ( و ) أحصى ( و ) أدرك ( و ) أعطى ( فالفعل      

  . مي للفعل ھو األصل المعج) أفعل ( وبناء ، تكن للھمزة في بدایة الفعل إضافة من معنًى 

  
  فعَّل -ب

ة الفعل و جعل ابن جني تكرار العین دلیًال على قوّ  ،وھي صیغة الثالثي المزید بتكرار عینھ      

ث ة المعنى المحدّ وجعلوه دلیًال على قوّ ، ھا اوت األفعال دلیلة المعاني كرروا أقفلما كان ((:بقولھ 

لوا تكرار العین ومن ذلك أنھم جع ((: بقولھ  لإلى عالقة تكرار العین بتكرار الفعوأشار  )٧))(بھ 

  .  )٨))(لّق غ، تّح ف، كّسر وقطّع : فقالوا ، على تكریر الفعل  في المثال دلیًال 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢٩:الصحیفة العلویة الجامعة  )١
 ٣٤:  الفروق اللغویة ،العسكري  )٢
  . ٣٤ :نفسھ  )٣
  ٦٥  :الجامعة الصحیفة العلویة  )٤
  .  ٣١٠: نفسھ )٥
 . ٩٩: نفسھ  )٦
 ١٥٥/  ٢: الخصائص ، ابن جني  )٧
  . ١٥٥/  ٢: نفسھ   )٨



 ١٣٤

  :لة الغیر ھذه الدّ ) الم علیھ السّ ( الالت الواردة في أدعیة اإلمام ومن الدّ      

  
  عدیة  التّ  -١

( وجاء في أدعیة اإلمام ،  )١(عدیة على التّ ) فّعل ( لم یختلف القدامى والمحدثون في داللة      

  : اللة قولھ على ھذه الدّ ) الم علیھ السّ 
   )٢( ))َوقَلََع ِجبِالََھا َونََسفَھا َو َسیََّرَھا  ((

  
  فالجبال جماد ، اللة وال یستقیم معھ المعنى ھض بالدّ إالّ أنّھ ال ین، فعل الزم ) سار ( فالفعل      

   –تبارك وتعالى  – وإنّما ھي عرضة للتسیّر من قبل الحق ، وال یعقل سیرھا عن إرادة وفاعلیة 
  

  :   وقد أشیر إلى ھذا المعنى في القرآن الكریم في قولھ تعالى     

  ]٣:التكویر)) [یّرتْ سُ  الُ بَ ا الجِ إذَ وَ ((
  

  : )المعلیھم السّ (في قولھ ) ثبّت(ھو الحال في الفعلكذلك      
  )٣( )) لّةٍ ضَ مُ  ةٍ نَ تْ فِ  لِّ كُ  دَ نْ ي عِ نِ تْ بِّ ثَ تُ  أنْ  كَ ألُ سْ أوَ  ((

  
الفعل بالتّضعیف أقرب للداللة على و، التّّضعیف عن طریق  ىفعل الزم تعدّ ) ثبت(فالفعل      

ال ّبتوفیق من هللا ــ سبحانھ ــ لما في یستطاع إ بات على الحق أمر صعب الكون الثّ  المعنى ؛

  . الفتنة من تقلیب لألمور وحرص على تضییع الحقائق
  
  إصابة المفعول بالفعل  -٢

ا ورد في دعاء اإلمام وممّ ،  )٤(عت علیھ ي وسّ أي ضیّقت علیھ ، ویّسرتھ أ :و عّسرتھ نح     

  :اللة  على ھذه الدّ )المعلیھ السّ (
ا یمَ ي فِ نَ بَ غِّ رَ یُ وَ  ي إلیكَ نِ قُ وٌّ شَ یُ  ا وَ یَ نْ ن َعلَيَّ َمِصیبَاِت الدُّ یُُھوّ  ي َھَذا یَقِینًاْب لِي فِي یَومِ َوھَ ((

   )٥())كَ دَ نْ عِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ٩٣/  ١: شرح الشافیة ،  سترباديالرضي اإل،  ١٥٥/  ٤: الكتاب ،  سیبویھ ، ینظر  )١

شذا ، حمد الحمالوي أ، ٧٣: دروس في التصریف ، محمد محي الدین عبد الحمید 
 .  ٤١: العرف 

 .  ١٢٢: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
  . ٢٢٣:  نفسھ )٣
  ٢/٢٣٣:،الكتاب  سیبویھ ینظر )٤
  ٧٥:امعة الجالصحیفة العلویة  )٥



 ١٣٥

على  )ھّونی(وقد دّل الفعل ،  بصیغة المضارع )یرّغب ، یشّوق  ،ن یھوّ (جاءت األفعال       

 فقد كانت داللتھا ھي) یرّغب(و ) شّوقی(، وكذلك  بالھوان) نیامصیبات الدّ (صابة المفعول إ

 .ــ سبحانھ ــ لى ما عند هللا وق والّرغبة إإصابة المتكلم بالشّ 

  
  یرورة الصّ  -٣

زت وعجّ  اروضً  أي صار  ،) ١(ض المكانروّ : أي صیرورة فاعلھ أصلھ المشتق منھ نحو      

  . اوثیبً  اأي صارت عجوزً : بتالمرأة وثیّ 

  
  :اللة دعائھ عند رؤیة الھالل إذ یقول بھذه الدّ )  المعلیھ السّ (مام ا جاء في دعاء اإلوممّ      

  ) ٢()) مَ ھَ البُ  كَ بِ  حَ ضَ وْ ألم ،وَ الظُّ  كَ بِ  رَ وَّ نَ  نْ مَ بِ  تُ نْ آمَ ((

  
وإّن وجوده لھذه الغایة آیة من آیات هللا التي  . بوجود الھالل  اظلمة اللیل صارت نورً  أي إنّ      

زت داللتھ بإیراد الفعل ع ألثرھا اإلیمان المطلق الثّابت الذي عزّ ر بھا والمتتبّ توجب على المتدبّ 

  بصیغة الماضي 

  
   اختصار الجمل -٤

في أدعیة  كثیًرا اللةیغة بھذه الدّ ر ورود ھذه الصّ وقد تكرّ ، هللا  سبحان :سبّح ، إذا قال : ونح     

  : من ذلك قولھ )  المعلیھ السّ (اإلمام 
 ھُ قٌ لْ خَ  ھِ بِ  هُ رَ بَّ ا كَ مَ بِ  رُ بَ كْ هللا أ،وَ  ھُ قَ لْ خَ  ھِ بِ  ھُ لَ لَّ ا ھَ مَ هللا بِ  ھ إالّ لَ  إَال ،وَ  ھُ سَ فْ نَ  ھِ هللا بِ  لَ لَّ ا ھَ مَ هللا بِ  لھ إالّ َال إ((

 )٣())ھُ قُ لْ ِھ خَ بِ  ھُ حَ بَّ ا سَ مَ هللا بِ  انَ حَ بْ سُ وَ 

  
فھو  في إیراد أدعیتھ ، )الم علیھ السّ ( ة اإلماموھو مدى دقّ  ، امھمً  اص ملحظً النّ  في ھذانجد      

كبیر من سبیح والتّ وأخرى من الخلق في حین یذكر التّ  ة یكون  من هللا ،مرّ  ، نتیھلیل مرّ یذكر التّ 

  ولم یسبّحھا  )٤(ھلل هللا نفسھ في سبع وثالثین آیة  إذ وفي ھذا تطابق تام مع القرآن ، الخلق فقط ،

  ین الذي یقوم علیھ ،وحید أساس الدّ والتّ  ،وحیدالتّ  ھ كلمةھلیل من هللا ألنّ التّ أو یكبّرھا ،وبذلك یكون 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنیة أ، ، خدیجة الحدیثي  ٣٥٤: كاتب،أدب ال )أبو محمد عبد هللا بن مسلم( ینظر،ابن قتیبة )١
    ٣٩٤:الصرف في كتاب سیبویھ 

  ١٨٧: الصحیفة العلویة الجامعة  )٢
 .٢١٥:   نفسھ  )٣
  ٤٨- ٤٧:لفاظ القرآن المعجم المفھرس أل، اد عبد الباقي ینظر فؤ )٤



 ١٣٦

ة المقصورة على فھو من األعمال العبادیّ  سبیحا التّ أمّ  ،لوھیتھ وحده ومن الخلق وھو اعتراٌف بإ

  .الخلق 

  
دعائي  في نصّ ات مرّ  لثقل تكرار العبارات كاملة أربع ؛ وقد جاء االختصار ھنا ضرورةً      

  . على فقرات عّدةطویل اشتمل 

  
  الجعل -٥

في ) خلّد (اللة الفعل وجاء على ھذه الدّ  ، )١( ا أو أمیرً إذا جعلتھ عدًال  تھ ؛ومن ذلك عّدلتھ وأمرّ 

  ) :المعلیھ السّ (قولھ 

  )٢())َوأّما أْھُل الَمْعِصیِة فََخلَّدھُْم فِي النَّاِر َوأُْوثََق ِمْنُھْم األْقَداَم ((

  

بینتھ فقرات  وھذا ما ،نب عكوفھم على الذّ  ة معصیتھم وار نتیجة لشدّ في النّ  أي جعلھم خالدین     

  . عاءسابقة في الدّ 

  
ى هللا علیھ والھ صلّ (في دعائھ للرسول ) بقرّ (و) ضعرّ (ن اللة جاء الفعالوعلى ھذه الدّ      

  : )المعلیھ السّ (قال  )موسلّ 
َض فِیِك لَْلَمْكُروِه نَْفَسھُ (( َب األْقَصیْن َعلَى اْستِِجابَتِِھْم لََك ...... َوَعرَّ   )٣())َوقَرَّ

من كلھا أنواعھ للمكروه ب جعل نفسھ عرضة )مصلّى هللا علیھ وآلھ وسلّ ( سولالرّ  والمعنى أنّ      

األنس  ضطروه إلیھ من الھجرة عن دار األھل ومحلّ ا ماحر إلى ھامھم لھ بالجنون والسّ اتّ 

من ثم قتلھ ووتظاھرھم على  ودفعھ عن تبلیغ رساالت ربّھ تثبیطھ تعاضدھم علىب  اومرورً 

قریب القرب والتّ  فالفیصل في جعل اآلخرین في محلّ  ،) قّرب(وكذلك الفعل ،  تحالفھم في  حربھ

وامره ھم ألواستجابت ،القرب من هللا ــ  سبحانھ ــ ) مصلّى هللا علیھ وآلھ وسلّ (سول من الرّ 

  .سبي وعالقة الّدم ولیس القرب النّ ،  وطاعتھم لھ

  
 ، اأي جعلتھ كثیرً ؛  هأُكثر كثّرتُ  :لجعل المفعول بقدر الفعل نحو ) فّعل(وقد تأتي صیغة      

  . )٤(وقلّلت أي جعلتھ قلیًال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٩٤:أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ ، ینظر خدیجة الحدیثي  )١
  .٧٥:الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 . ٥٥: نفسھ )٣
  . ٣٩٤:أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ :خدیجة الحدیثي  )٤



 ١٣٧

  :) علیھ الّسالم(لة ورد قول اإلمام الوبھذه الدّ      
   )١())قٍ تَ مُ  نٍ مِ ؤْ مُ  یدَ رِ فْ تَ  ھُ تَ ّردْ فَ وَ ، نٍ مِ ؤْ مُ  صٍ لِ خْ مُ  یرٍ مِ ضَ بِ  ھُ لَ  تُ دْ ھَ شَ  ((

  
د(فالفعل        وھذا ، ما بمعنى المعتقد الّراسخ ال بمعنى الفاعلیة وإنّ  اجاء بمعنى جعلتھ فردً ) فرَّ

شرب معاني التّوحید ؛ التّفرید كان لھ طابع خاص وھو صدوره من قلب وعى حقیقة اإلیمان ؛ وأُ 

االبتعاد عن أي فعل أو ھاجس یمكن أْن  التّطبیق العملي عن طریقإلى ساحة )  التّفرید (فنزل 

 b ا في العبادة فقط ولیس األمر منحصرً ،یلمح فیھ نوع من الّشراكة.  

  ) :المالسّ  علیھ(ا قولھ ومنھ أیضً 
    )٢()) رٍ دَ قَ  لَّ درتھ كُ قُ بِ  رَ دَّ قَ  نْ مَ  انَ حَ بْ سُ  ((

) قّدر(وقد جاء الفعل ،  على وفق نظام خلقھ وابتدعھ اددً مح اا معلومً شيٍء مقدارً  أي جعل لكلِّ      

  ) :المعلیھ السّ (ھ لم یخرجھ من داللة الجعل في قولھ أنّ  في إالّ في سیاق النّ 
  )٣()) ولُ قُ العُ  رهُ دَّ قَ  تُ َال وَ ، ارُ كَ األفْ  ھِ بِ  یطُ حِ  تُ َال  ((

   

ھا على اإلحاطة وجعل قدر نفي قدرت یؤكد قصور العقول عن طریق) المعلیھ السّ (مام فاإل     

  .ز أركانھ ودالالتھ للذات المقدسةد تمیّ معروف ومحدّ 

  
 )٤()عیّر(من ذلك  الفعل   ،ة المعجمیّ   داللتھ تي  الفعل على  أصلھ  حامًال یأوقد       

  )٦()ىصلّ ()٥()أّدى(

  
  فاعل  -جـ 

یغة في أدعیة عاني لتلك الصّ ، ومن أبرز الم )٧(ف بین فائھ وعینھ لالثي المزید باألوھو الثّ      

  ) :لّسالمعلیھ ا(اإلمام 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٥:الجامعة  الصحیفة العلویة )١
  . ٢٠٨ :نفسھ  )٢
 .٦٣:  نفسھ )٣
 .١٠٣: نفسھ  )٤
 . ٥٦: سھ نف )٥
 . ٢٤٥: نفسھ  )٦
  ٣٤٦: عنقود الزواھر في الصرف ، القوشجي  )٧



 ١٣٨

  :المشاركة  -١

وأّما فاعل  ((وقد أشار ابن جني لھذا المعنى بقولھ  ) ١(وتعني مشاركة اثنین أو أكثر في الفعل     

ھ علی(اللة قولھ وجاء على ھذه الدّ  ،)٢))( ضارب زیٌد عمًرا :نحو  فلكونھ من اثنین فصاعًدا ؛

  : )المالسّ 
  )٣())كَ لَ  صُ لُ خْ یَ  اَال ي مَ لِ عْ فِ  كَ ارَ شَ ي ،وَ نِ طَ الَ خَ فَ  یمِ رِ الكَ  كَ ھَ جْ وَ  ھِ بِ  تُ دْ أرَ  یرٍ خَ  لِّ كُ لِ  كَ رُ فِ غْ تَ سْ أوَ ((

  

توجھ یراد  ، ھین نفسیین ألداء العملبین توجّ  دّالَ على المشاركة) شارك(و ) خالط(فالفعالن      

؛  لعمل تشارك فیھ دافعان هللا اعي یستغفرفالدّ  بعده عن ذلك الھدف ،بھ وجھ هللا وآخر فیھ شائبة ت

الّریاء وما یعتري نفسھ من خلجاٍت توكل العمل إلى  یصبو إلیھ من كون العمل خالصاً b ، ما

  . قة وغیر ذلكیّ المدیح والمنفعة الضّ والّسمعة و

  
     

  :إذا عزم القتال  )المعلیھ السّ (دعائھ  ومن   
  )٤())كَ یلَ بِ ي سَ فِ  ونَ لُ اتِ قَ یُ  ةَ نَّ الجَ  مُ ھُ لَ  نَّ أَ بِ  مْ ھُ لَ واأمْ وَ  مْ ھُ سَ فَ أنْ  ینَ نِ ؤمِ المُ  نَ مِ  ]ھادالجِ [ یھِ فِ  یتَ رَ تَ شْ ا مَ ثُ ((

  .فالقتال في الحروب عادة یكون بمشاركة طرفي القتال وال یكون من طرف واحد 

  : على المشاركة قولھ ّالً دا) م ى هللا علیھ والھ وسلّ صلّ (ا جاء في دعائھ للرسو ل وممّ 
  ) ٥( )) ینَ بِ رَ األقْ  دَ انَ عَ وَ ،  ینَ دِ عَ األبْ  یكَ ى فِ الَ وَ وَ ((

  

بوجود  تكون المواالة إالّ  إذ ال دّال داللة واضحة على المشاركة ؛) عاند (و ) والى (فالفعالن      

حول  الف طرفینباخت یكون إالّ  وكذلك ھو العناد ال، خر أو یتواله والي اآلأحدھما ی طرفین ؛

  .ي مغایر فیھمنھما رأ محور واحد یكون لكلّ 

  
  : للمؤمنین) الم علیھ السّ (في دعائھ ) نافس(كذلك الفعل و     

  )٦()) مانِ غَ المَ  یلِ زِ جَ  ةِ رَ ادَ بَ ي مُ فِ  سَ افَ نَ وَ  ، مَ ارِ غَ المَ  لَ مّ حَ وتَ  ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٤ : أوزان الفعل ومعانیھا:ھاشم طھ شالش ینظر )١
  ٢٢٣/ ١: الخصائص ، ابن جني  )٢
  . ٩٨ :الجامعة الصحیفة العلویة  )٣
 ٣٣٩ : نفسھ )٤
  .٥٥:  نفسھ )٥
  .٣٧٨ : نفسھ )٦



 ١٣٩

  .) ٣()فارق() ٢()جاھد( )١()واقع(اللة الفعل وكذلك ورد على ھذه الدّ 

  
  الغلبة  - ٢

  ) :الم علیھ السّ (قولھ ذلك من )٤(طراف أي أن الفعل یدل على غلبة أحد األ     

  )٥()) ةَ مَ قْ النَّ بِ  رُ ادِ بَ  یُ َال ،وَ  ةَ مَ عْ النَّ  رُ یَّ غَ  یُ َال  نْ مَ  ایَ ((

  

من  نّ ؛ أ عاءق في الدّ تحقّ والمعنى الم وقد جاء بسیاق النّفي ؛ على الغلبة ، یدلُّ ) بادر( والفعل     

، ولو بادر بذلك لكانت  صیتھلمع ؛ جزاءً  قم علیھنزال النّ ال  یبادر عبده بإ نْ كرم هللا ــ سبحانھ ــ أ

  .لھ الغلبة

  

  : )المعلیھ السّ (وقال       
  )٦()) اهُ نَ مُ  بَ ذَّ كَ وَ  هُ اوَ ھَ  دَ ابَ كَ ،وَ  لَ مَ العَ  صَ لَ أخْ وَ  ، لَ األجَ  رَ ادَ بَ  أً رِ مْ هللا ا مَ حِ رَ  ((

  

  .یسبقھ فال یجني غیر الحسرة  نّ عل الخیر واألعمال الّصالحة ، قبل أأي سبقھ بف:  بادر األجل     

.... وكبد الّسماء وسطھا  كبده ، صبتُ الّرجل إذا أ َكْبدتُ ((فقد جاء في معناه ) َكابَد(لفعل أّما ا

   )٧())المشقة  دُ والَكبَ 

  
قاطعین إذا ُحمل تي الكبد والمشقة والمعنیین غیر مصابة فاإل : إذن فالمعنى یتقلب بین شقین     

،  صابتھ في كبدهالقضاء على الھوى بإ في فاألول یصبُّ  ص ،حدھما في النّ معنى الفعل على أ

  .ق معنى الغلبةیاه ، وفي الحالتین یتحقّ علیھ بعدم إطاعتك إ تشقَّ  نْ أ :اآلخرو

 
  الة اكرار والموــ التّ  ٣

  خرى ة بعد أھ بدیني ؛ معناه طالبتھ مرّ طالبت: الة بعضھ لبعض نحو اتكرار الفعل ومو ومعناه     

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٥: الصحیفة العلویة الجامعة )١
  ٢٦٢:نفسھ  )٢
  ٢٠٩:نفسھ )٣
     ١١٢ :م  /ر خطب نھج البالغة حمد ھادي زیدان ،أ )٤
  ١٠١ :الجامعة  الصحیفة العلویة )٥
   ٣٧٨  : نفسھ )٦
  ٥٢٢: لمفردات ا،  صفھانيالراغب األ )٧



 ١٤٠

اللة في أدعیة وجاء على ھذه الدّ ،  ) ١(جم ، وراقبت النّ  یدوطاردت الصّ  وم ،وكذلك والیت الصّ 

  ) :المعلیھ السّ (اإلمام 
  )٢())اھَ نْ مِ  ذَ فَ نْ أَ  وَ ] ارالنّ [ا ھَ نْ عَ  دَ اعَ ا بَ مَ لِ  كَ یَ دِ ھْ تَ سْ أوَ ((

  

بة الحة والمواظعمال الصّ اإلتیان باأل ج عن طریقیا وبالتّدرفشیئً  ایئً ار یأتي شباعد عن النّ فالتّ      

حیاة ھذه ال ألنّ  ، ة واحدةفال یكفي االبتعاد مرّ  ب المعاصي ،والمداومة على تجنّ  ، على العمل بھا

فتباعده عن الجنة وتقاربھ  ، ة لحظةبھات التي قد ینزلق معھا اإلنسان في أیّ بالموبقات والشّ  ملیئة

   .ار النّ  إلى

  ) :المعلیھ السّ (في قولھ  )راقب(الفعل  في المضمار نفسھ ا یصبّ وممّ      
  )٣))( ھُ بَّ رَ  بَ اقَ رَ  أً رِ مْ هللا ا مَ حِ رَ ((

  

  . ة بعد أخرى لیكون اإلنسان على حذر تامتیان بالفعل مرّ یدل على اإل) راقب(فالفعل      

مثل الفعل  كثیر ،التّ  :منھا ) المعلیھ السّ (لمعاٍن أخرى في أدعیة اإلمام ) فاعل(وقد جاءت 

  ) :المعلیھ السّ (في قولھ ) ضاعف(
ي نِ تَ دْ عَ ا وَ مَ  عَ مَ  لَ ضْ ي الفَ لِ  تَ فْ اعَ ضَ وَ .....  كَ رِ كْ ى شُ لَ ي عَ نِ تَ دْ عَ ا وَ مَ  مَ ظَ عْ أَ ي وَ نِ تَ فْ لَّ ا كَ مَ  رَ سَ ا أیْ مَ فَ ((

  ) ٤())ةِ یفَ رِ الشَّ  ةِ لَّ حَ المَ  نَ مِ  ھِ بِ 

  

: جمي فال تضیف األلف زیادة في معناه عند  لحوقھا بھ من ذلك عبمعناه الم) فاعل(وقد یأتي 

  )٧( ) نَادى () ٦() َواَرى() ٥() بَاركَ (

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٨٧: م طھ شالش ، أوزان الفعل ومعانیھااشینظر، ھ )١
  ٦٨ :معة الجاالصحیفة العلویة  )٢
 ٣٧٨ :نفسھ  )٣
   ١٥٧: نفسھ )٤
     ٣٥٣:نفسھ  )٥
  ٣٧ :نفسھ  )٦
  ٢٤٦ :نفسھ  )٧



 ١٤١

  المزید بحرفین 

  افتعل 

ة یغة دالالت عدّ وتحمل ھذه الصّ  ، )١(الثي المزید بھمزة في أولھ وتاء بین فائھ وعینھ وھو الثّ      

  : )المعلیھ السّ (جاء منھا في أدعیة اإلمام 

  
  المشاركة  -١

  : نیا الدّ  ھالك على حبّ في التّ  )المعلیھ السّ (قال 
   )٢())ا ھَ بِ ى حُ لَ ا عَ نَ حْ لَ طَ اصْ وَ .....  عُ بَ شْ  نَ َال ا وَ ھَ نْ مِ  لُ أكُ نَ  ةٍ یفَ ى جِ لَ ا عَ نَ لْ بَ قْ أَ ((

  

 ، اإلبدال في ھذا الفعل ل، وقد حص) افتعل(على وزن ) اصتلح(ھو ) أصطلح (أصل الفعل      

ع قامة حرف مكان حرف مإ((یتم بموجبھا ) ٣(وتير الصّ طوواإلبدال ظاھرة لغویة تحدث نتیجة التّ 

، )٥(المتبادلة صواتلى أساس التّقارب بین األع وال یحدث إالّ )٤())اإلبقاء على سائر حروف الكلمة 

سناني لثوي في االشتراك في المخرج فكل منھا صوت أ) التّاء(و ) الطّاء(ارب بین قونلمح ھذا التّ 

  . )٦(ةدّ ھما یحمالن صفة الشّ كما أنّ 

  
عندما عرض لإلبدال في ) اءالطّ (بصوت ) اءالتّ (ة إبدال صوت علّ إلى وقد أشار ابن جني      

وبعدھا غیر ) ادالصّ ( فكرھوا استعالء) اصتبر(فأصلھ ) اصطبر(أّما (( : بقولھ ) اصطبر(الفعل 

ما ھو مستعٍل من ) اءالتّ ( فأبدلوا من، ) اءالطّ (مستعٍل وھو  زٍ إّال أنّھ من حیّ ، ) اءالتّ (مستعٍل وھو 

ثّم صرفوه على ، في االستعالء ) اءالطّ (و) ادالصّ (فقت فاتّ ) صطبرا(: فقالوا، )الطاء(زھا وھو حیّ 

  )٧))(ة قائمة صطبر و مصطبر ؛ ألّن العلّ ی: فقالوا  ، ذلك 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥: شرح تصریف الملوكي ، ینظر ابن یعیش  )١
   ٢٠١:الصحیفة العلویة الجامعة  )٢
  ٦٢ :سرار اللغة ینظر ، إبراھیم أنیس ، من أ )٣
  ٩/  ١:اإلبدال  ،) عبد الواحد بن علي(بو الطیب اللغوي أ )٤
، مدخل إلى  مصطفى النحاس،  ١٨٠/ ١: راب سر صناعة اإلع، ابن جني ینظر، )٥

   ١٠٣:دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسات اللغویة المعاصرة 
  ٤٧، ٤٣:صوات اللغویة ینظر مناف مھدي الموسوي ،علم األ )٦
  ٣٢٧ــ  ٣٢٦: المنصف ، ابن جني  )٧



 ١٤٢

 المطبقة المستعلیة من األصوات) ادالصّ (الفعل ) فاء(ھو أّن بب الكامن وراء اإلبدال السّ إًذ ف     

بعد ) اءالتّ (لنطق یؤدي إلى صعوبة االنتقال الّسریع فة ، وھذا على خالف ھذه الصّ  )اءالتّ (و

ائت بینھما ، فكان البد من اختیار صوت بدیل مع عدم توافر الصّ  ا، وخصوصً  مباشرة) ادالصّ (

روف عن العرب قلبھم الح بھ مر اختصتوھذا أ((، طق فة ذاتھا لیُسھل عملیة النّ للتاء یحمل الصّ 

طق بھا ھو عین وضعھ ألن وضع اللسان عند النّ  ؛) اءالطّ (فكانت  ) ١())جھاتھا لیكون الثّاني أخف

  . )٢(طق بھاقبل النّ 

  
، قراءة صوتیة  ھذه الصیغة تفید القوة في المعنىرأي ابن جني من أّن التاء في  لو قرأناو     

سیزید ) الطاء(فإّن إبدالھا بـ ، )٣))() فعل(أقوى معنًى من  ،فیھ ؛ لزیادة التاء ) افتعل(أن  وذلك((

  .لصفات ھذا الصوت المذكورة آنفًا ، القوة في الفعل معنى من 

  
وكذلك  ،كثر في أمر مااركة بین طرفین أو أداللة واضحة على المش دلّ ) اصطلح(الفعل ف إًذا     

، وكان  وت المبدلیغة وخصائص الصّ لت بھ الصّ صالح الذي تكفّ على القوة في ھذه المشاركة والتّ 

ك على طلبھا غیر آبھین لما یؤول ھالنیا والتّ الدّ  ھو حبّ ) المعلیھ السّ (ھذا األمر في دعاء اإلمام 

  .في موقف الحساب ــ سبحانھ ــ لیھ حالھم في یوم عرض األعمال على هللا إ

  
  لب االجتھاد والطّ  -٢

فأنك تعني أنھّ جدَّ  ، جل المالاكتسب الرّ  ((ا ذا قلنفإ، )٤(بإلحاح اكتسب أي سعى وطلب  : نحو     

   ) ٥())سبابھ أب حتى وصل إلى الكسب بعد تھیئة أود

  :في قولھ ) اجترح(الفعل ) المعلیھ السّ (في أدعیة اإلمام ھذه الداللة  حامًال ا جاء وممّ 

  ھُ تَ حْ رَ تَ اجْ ي وَ تِ وَ ھْ شَ بِ  یھِ فِ  تُ لْ خَ فَدَ  ،ْلِمَك أنِّي فَاِعلَھُ َسبََق فِي عِ  امَ  لِّ كُ لِ  كَ رُ فِ غْ تَ سْ ي أإنِّ  مَّ ھُ اللَّ (( 

  )٦())ي تِ ادَ رَ إبِ  

  

  عن اإلرادة  ا و خارًجاطارئً  أمًرا ولم یكن ذلك ، ھیللتحصقصد واجتھاد أي عملت جوارحي ب     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ٤٣:الصاحبي في فقھ اللغة  فارس ، ابن )١
 ٣٤٩ :الدراسات اللھجیة والصوتیة عند ابن جني  ینظر، حسام النعیمي ، )٢
 ١٩٥/  ١: المحتسب ، ابن جني  )٣
  ٧٤/ ٤: الكتاب  ، سیبویھ  ،ینظر  )٤
   ١٠٠ : حاتم الضامن ، الصرف )٥
       ١٠٠ :الجامعة صحیفة العلویة ال )٦

  



 ١٤٣

رغبات وقتیة نادت بھا النّفس  إلیھ ؛ لتحقیق امقصودً  امتعمدً  افال یترتب علیھ األثر ؛ بل كان أمرً 

  .األّمارة

  
  ) :المعلیھ السّ (في قولھ  في المعنى نفسھ) احتطب(جاء الفعل و     

   )١())ينِ دَ ى بَ لَ عَ  ھِ بِ  تُ بْ طَ تَ احْ ي وَ تِ وَ ھْ شَ  یھِ فِ  تُ رْ آثَ  بٍ نْ ذَ  لِّ كُ  نْ مِ  كَ رُ فِ غْ تَ سْ أوَ  مَّ ھُ اللَّ  ((

  
  : قولھ) لّى هللا علیھ وآلھ وسلم ص(ھ للرسول ئفي دعا ایضً وجاء على ھذه الّداللة أ

   )٢())كَ اتِ ضَ رْ ي مَ فِ  ًرافِ وْ تَ سْ مُ  كَ رِ مْ أَ بِ  ًماائِ ،قَ  عَ لَ طَ اضْ فَ  لَ مِّ حُ ((

  
قد حصل فیھ اإلبدال لعلة صوتیة ھي صعوبة االنتقال و ،) افتعل(على وزن ) اضطلع(الفعل      

المطبقة ) ادالضّ (بعد نطق  ) ٣(المھموسة غیر المطبقة وغیر المستعلیة) اءالتّ (مباشرة لنطق 

  . اكنةالسّ  )٤(المستعلیة المفخمة 

  
مر أي قوي ویقال فالٌن مضطلع بھذا األ...... ضالعھ واضطلع بالحمل و األمر احتملتھ أ ((     

) م لّى هللا علیھ وآلھ وسلّ ص(سول أي إنَّ الرّ ،  )٥()) وھي القوة :العة وھو مفتعل من الضّ  علیھ ،

ورود الفعل على ھذه  عوة إلى تطبیق أحكامھ وإنّ ین والدّ ل أعباء نشر ھذا الدّ في تحمّ  اقویًّ  نكا

بر ى الجھد و الصّ لمن المشاق والمصاعب التي تحتاج إ الحمل وما فیھ ایغة نبّھ على ثقل ھذالصّ 

  .عوة اإلسالمیة سمى وھي نشر الدّ ة لتحقیق الغایة األللعمل بكل قوّ  المواصلة و

  
  ) :المعلیھ السّ (اللة قولھ وجاء على ھذه الدّ 

  )٦())كَ یتِ صِ عْ ى مَ لَ ي عَ نْ مِ  ةً أَ رْ جُ  ھُ تُ كْ ھَ تَ انْ وَ  ..... كَ قِ لْ خَ  نْ داً مِ حَ أَ  ھِ بِ  تُ رْ یَّ عَ  بٍ نْ ذَ  لِّ كُ لِ  كَ رُ فِ غْ تَ سْ أ مَّ ھُ اللَّ ((

  

 عام أكل منھ أكًال ونھك في الطّ .... جھده  :وانتھكھ شيء ، ونھك الّشيء  المبالغة في كلّ :والنّھك  ((

  )٧()) تناولھا بما ال یحلّ : ة وانتھاك الحرم..... فیھ  ا، مبالغً  اشدیدً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  ٩٨ :الجامعة الصحیفة العلویة  )١
   ٥٧ : نفسھ )٢
     ٤٨ :اللغویة صوات نظر، مناف مھدي الموسوي ، علم األی )٣
 ٤٩ :نفسھ  )٤
 ٣/٢٥٩٩: ابن منظور ، لسان العرب  )٥
           ١٠٣:الجامعة الصحیفة العلویة  )٦
  ٦/٤٥٦١ :لسان العرب  ابن منظور ، )٧

 



 ١٤٤

عي الحثیث في طلبھ والتّأكید  من القصد إلیھ والسّ البد أوًال  ولتحقیق معنى المبالغة في الّشيء     

ومن نب جرأة من العبد على معصیة هللا ــ سبحانھ ــ رادتھ بالعمل ، لذلك یكون انتھاك الذّ على إ

 )الم علیھ السّ (لب في أدعیة اإلمام الجتھاد و الطّ خرى التي تحقق فیھا معنى ااألفعال األ

   )٣()اجتھد( )٢()ارتكب( )١()اصطنع(

  ــ االختیار ٣

) المعلیھ السّ ( مامھذا المعنى من  دعاء اإل جاء في، و)٤( ، اجتبى انتخب ، انتقى ،اختار:  نحو

  :قولھ 
  ) ٥())كَ سِ فُ نَ لِ  ھُ یتَ فَ طَ اصْ  كَ و لَ ھُ  مٍ اسْ  لِّ كُ بِ  --- مَّ ھُ اللَّ  كُ ألَ وأسَ  ((

ً وجاء أ   : یضا

  )٦())ھِ قِ لْ دون خَ  ھِ سِ فْ نَ ا لِ مَ ھُ ارَ تَ اخْ وَ  اءَ یَ رِ بْ الكِ وَ  زَّ العِ  سَ بِ ي لَ ذِ الَّ  Pِ  دُ مْ الحَ (( 

واالصطفاء أخذ ما ، أو خیره عندك  ،ار الشيء أخذك خیر ما فیھ في الحقیقة اختی(( ومعنى 

؛ ولذا نجد أّن اإلمام استعملھما في ) ٧))(آلخر یصفو منھ ثم كثر حتى استعمل أحدھما موضع ا

  .وإْن كان في االصطفاء خصوصیة وقرب أكثر،  سیاقین متقاربین

  الخطفة  -٤
 ((ھذا المعنى في صیغة افتعل بقولھ خذ بسرعة ، وقد أشار ابن عصفور إلى ھي األ:  الخطفة     

لع واختلع وكذلك خ تحویلك إیاه ، ا نزع فھوأخذه بسرعة فأمّ  :انتزع واستلب : الخطفة كقولك 

  ) ٨())وجذب واجتذب

  : ه الّداللة فھو قولھ ھذ حامًال ) الم علیھ السّ (جاء في أدعیة اإلمام  ا ماأمّ 
   ) ٨())ي نِ تْ قَ رَ غْ َألَ  ارُ حَ البِ ي، وَ نِ تْ فَ طَ تَ  خْ َال  اتُ اوَ مَ السَّ ، وَ  يَّ بِ  تْ اخَ سَ ي لَ وبِ نُ ذِ بِ  ضُ رْ األَ  تْ مَ لِ و عَ ي لَ ھِ لَ إ((

في سرعة  وقد زادت ھذه الصیغة ،) خطف(رعة في األصل اللغوي للفعل لقد جاء معنى السّ 

  .األخذ والخطف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٧٥ :لجامعة االصحیفة العلویة  )١
      ١٠٦ : نفسھ )٢
  ٢٠٦ : نفسھ )٣
   ٧٦ :محمد محي الدین عبد الحمید ، دروس في التصریف  ینظر، )٤
  ٤٧ :الجامعة الصحیفة العلویة  )٥
    ٢٧١ :نفسھ  )٦
 ٢٨٥: الفروق اللغویة ، العسكري  )٧
 ١/١٩٤:، الممتع  )علي بن مؤمن(ابن عصفور )٨
   ٣١٦ :الجامعة الصحیفة العلویة  )٩



 ١٤٥

  ظھاراإل -٥

  ) :المعلیھ السّ (وقد ورد  ھذا المعنى في قولھ ، )١(دالالت ھذه الصیغةوھو من 
 هِ زِّ عَ  نْ مِ  ھُ سَ فْ نَ  ھِ بِ  حَ دَ تَ ا امْ ى مَ وا إلَ عُ جِ رْ ى یَ تَ حَ ، ھِ تِ مَ ظَ عَ  غِ لَ بْ مَ  نْ عَ  ولُ قُ العُ  تْ لَ ھِ ي ذُ ذِ P الّ  دُ مْ الحَ ((

  )٢()) ھِ لِ وطُ وَ  هِ دِ وَ جُ وَ 

  

نبیائھ مدحة لنفسھ في كتابھ وعلى لسان أهللا ــ سبحانھ ـــ من  ظھرهأأي أنھم رجعوا إلى ما      

  إدراك كنھھ واأللفاظعن فمدحوه بھا ؛ كون العقول قاصرة عن اإلحاطة بصفتھ واألفكار عاجزة 

  .ا یلیق بجاللھعقیمة عمّ 

  
  ) :المعلیھ السّ (ا حمل داللة اإلظھار قولھ وممّ      

 تُ بْ وجَ تَ ا اسْ مَ لَ ....  يوتِ صَ  عُ طِ قَ نْ ى یَ تْ حَ  تُ بْ حَ تَ انْ ي وَ ونِ یُ عُ  ارُ فَ شْ أَ  طُ قُ سْ ى تَ تْ حَ  یتُ كِ و بَ ي لَ نِّ إِ  مَّ ھُ اللَّ ((

  )٣())ي اتِ ئَ یْ سَ  نْ مِ  ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ ئَ یْ سَ  وَ حْ مَ  كَ لِ ذَ بِ 

  
 عن معناه فضًال  ظھارإبراز داللة واضحة للفعل انتحب على اإل أعان الّسیاق على لقد     

 وقیل .....كاء واالنتحاب مثلھ أشد الب : وفي المحكم ،ء وت بالبكارفع الصّ  : النّحب((فـ؛  المعجمي

  )٤())بصوت طویل ومد  البكاء: 

 
  ــ المطاوعة  ٦

، الفعل المتعدي  قبول أثر: والمطاوعة تعني ،  االثي كثیرً یغة لمطاوعة الثّ تأتي ھذه الصّ      

اللة ا جاء على ھذه الدّ ، وممّ  عدلتھ فاعتدل:  ونح،  )٥(والمطاِوع ھو المفعول بھ الذي صار فاعًال 

  ) : الم علیھ السّ (في أدعیة اإلمام 
  ) ٦())نَّ أَْرتََدَع َعْن َخِطیئَتِيِمْنَك َعلَّي أل تَفَْضًال ((

  

  ؛ لذلك نجد اإلمام یرجع ) ردعتھ فارتدع ( أي) َرَدعَ (للفعل  جاء مطاوًعا) ارتدع(فالفعل      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٢: شذا العرف في فن الصرف  ینظر أحمد الحمالوي ، )١
 ٢٠٠ :الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
  ١١٢ :نفسھ  )٣
  ٤٣٦٢ / ٦    :، لسان العرب   ابن منظور )٤

  ١٨٣/ ١: الممتع ، ابن عصفور ، ینظر   )٥    
  ٩٥ :الجامعة الصحیفة العلویة )  ٦

  



 ١٤٦

  محض ؛ وإنّما ھو  فلم یكن بإیعاز داخليٍّ ، الفضل b ــ سبحانھ ـــ في ھذا االرتداع  الفضل كلَّ 

  .ى في التّرغیب والتّرھیب الذي نّصت علیھ التّعالیم الّسماویة إطاعة واستجابة لردع سابق تجلّ 

  ) :الم علیھ السّ (ولھ وكذلك ق
  )٣()) كَ نْ ا مِ قً رْ فَ  تْ َأل تَ امْ وَ ،  كَ ونَ دُ  ارُ صَ بْ األَ  تِ ارَ حَ  كَ انَ حَ بْ سُ ((

  )مألتھ فامتلئ(، للفعل مأل  االفعل امتلئ جاء مطاوعً 

وجمعتھ ، مزجتھ فامتزج : (للمطاوعة أیًضا نحو ) انفعل(بمعنى ) افتعل( وقد تأتي صیغة     

 )١() فاجتمع

  : عند ذكر الموت قولھ) الم علیھ السّ ( ل ذلك من أدعیة اإلمامومثا    
  )٢()) وتِ الفَ  ةُ رَ سْ حَ وَ  وتِ المَ  ةُ رَ سْ حَ  انْ تَ رَ سْ حَ  یھِ لَ عَ  تْ عَ مَ تَ اجْ فَ ((

  

  
  ــ االتخاذ ٧

  )٤(. اواحتبس أي اتخذ حبیسً  ااتخذ خبزً :اختبز : صول الفعل نحو علیھ أ أي اتخاذ فاعلھ ما تدلّ 

  ) : المعلیھ السّ (مام إلأدعیة ا ورد في
   )٥()) َخاَب َمْن اْعتََصَم بَِحْبِل َغْیِرَك َوَضُعَف ُرْكُن َمْن اْستَنََد إلى َغیِر ُرْكنِكَ ((

  
) علیھ الّسالم (وھنا نرى أن اإلمام ،  غیر ركنك الوثیق نًداغیرك ، وس خذ عاصًماأي اتّ      

فال یمكن ، لخبریة المعتمدة على الفعل الماضي یجزم بوقوع الخیبة بداللة سوقھ النّص بالجملة ا

  :تصور النّجاة باالعتماد على غیر هللا وھذا ما أشار إلیھ قولھ ــ تعالى ــ 

  ] ١٠٣:آل عمران [ ) ......وا قُ رَّ فَ  تَ َال ا وَ یعً مِ جَ  هللاِ  لِ بْ حَ وا بِ مُ صِ تَ اعْ وَ (

  : )المعلیھ السّ (ة قولھ لالوجاء على ھذه الدّ      
  )٦( ))واْغتَنََم الُمَھَل ، قَّصَر األَمَل  هللا اْمِرأً  َرِحمَ ((

نیا غنیمة خذ من الفرصة المعطاة المتمثلة بھذه الفسحة من الوقت  في ھذه الحیاة الدّ ھ اتّ أي أنَّ      

  .  ھبالكرامة عند ربّ ویحضى ، میزانھ   یثقل بھ اا ومغنمً ا وفوزً ربحً  عدُّ یُ  لتحصیل ما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  ٨١:شرح تصریف الملوكي : ابن یعیش ، ینظر  )١
 ٢١١: الجامعة  الصحیفة العلویة )٢
  ٧٤ :نفسھ  )٣
   ٨٩ : وزان الفعل ومعانیھاأ: ینظر ،ھاشم طھ شالش  )٤
      ٨٠ :الجامعة لعلویة الصحیفة ا )٥
   ١٢٤: نفسھ  )٦



 ١٤٧

 (( :سیبویھ بقولھ ، وذلك ما نبّھ علیھ  كلھا الالتھذه الدّ  خالیة من) افتعل ( تأتي صیغة  وقد     

وجعل ابن جني ذلك ،  )١())وذلك افتقر واشتد ، من ذلك یبني على افتعل ما ال یراد بھ شيء وقد

: عن قولھم ) افتقر،  اشتدّ (ذلك استغناؤھم بـ(( : قولھ ب) يءيء عن الشّ االستغناء بالشّ (في باب 

  )٢()شّد وفقُر(

  )٣(صار فقیًرا  ) :افتقر(ة الصیرورة فمعنى قولھم في حین یرى المحدثون في ھذه األفعال دالل

   )٤()افتقر(الفعل ) الم علیھ السّ (فعال في أدعیة اإلمام من ھذه األوقد جاء  

  
  انفعل 

والغالب ((  )٥(ویأتي لمعنى واحد وھو المطاوعة  ،لمزید بھمزة ونون في أولھ الثي اوھو الثّ      

أقحم فرسھ النھر : وقد جاء لمطاوعة أفعل في قولھم .... ككسرتھ فانكسر  أن یكون لمطاوعة فعل

فال یقال   ،)٦))(] عالًجا وتأثیًرا[وال یقال حیث یكون عالج وتأثیر... وأغلق الباب فانغلق ، فانقحم 

  .)٧(ھم نفوفھمتھ فا علم ،متھ فانلّ ع

  
ما استغنى عن وربّ  ((، فعال العالجیة ى في بعض األحتّ  ولیست المطاوعة مطّردةً فیھ ،     

یقولون فانطرد ، وال طردتھ فذھب  ، وال : في ھذا الباب ، فلم یستعمل وذلك قولھم ) انفعل(

  ) ٨()) اهمعنان في  ا عن لفظھ بلفظ غیره إذا كھم استغنونّ فاطّرد ، یعني أ

  

  : في قولھ ) المعلیھ السّ (في أدعیة اإلمام  )انقمع (الفعل  معنى المطاوعةعلى وقد جاء      
  ) ٩( ))اْنقََمَع بَْعَد اْستِطَالَتِِھ  فَاْستَْخَذَل َوتََضائََل بَْعَد نَْخَوتِِھ ،َوبََخَع وَ  ((

  

b ــ سبحانھ ــ ) علیھ الّسالم (في معرض شكره وقد ورد ھذا الّدعاء ،  )قمعتھ فانقمع (أي      

  ، قھره وذلّلَـھ : القَْمُع مصدر قََمَع الّرجل یَْقَمَعھُ قَْمَعاً واْقَمَعھُ فاْنقََمَع  ((و، على نصرتھ على عدوه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٤/ ٤: ، الكتابسیبویھ  )١
  ٢٧٠/   ١:  الخصائص  ، ابن جني  )٢
   ٨٧:أوزان الفعل ومعانیھا ، ھاشم طھ شالش ، ینظر  )٣
  ٢٦ : الجامعةالصحیفة العلویة  )٤
  ٦٤/  ٤: الكتاب ، ینظر سیبویھ  )٥
 ٣٥٣: عنقود الزواھر في الصرف ، القوشجي  )٦
    ٣٣ :في فن الصرف وي ، شذا العرف حمد الحمالأ،ینظر  )٧
 ٦٦/ ٤:، الكتاب  سیبویھ )٨
 ١٥٥:الجامعة الصحیفة العلویة  )٩



 ١٤٨

  

صرة بفضل تلك النّ  متضائًال  امھزومً   أي إّن ھذا العدو رجع متخاذًال ؛  )١())الّذلُّ :  عُ مْ والقَ  ، فذلّ 

  )٢(أي بعد أْن عال وترفّع وقد ذّل بعد أْن استطال ؛

   ) :علیھ الّسالم (قولھ  یًضاأعلى ذلك جاء و     
  )٣())ِألْمِرهِ  ابِأَِزَمتَِھا طَوعً  ُسْبَحاَن َمْن اْنقَاَدْت لَھُ األُُمورُ  ((

  
  )٦()انقطع() ٥()انحسر () ٤()انصرف ( :فعال األ وجاء على ذلك أیًضا     

  

  تفّعل 

ة بدالالت عدّ ) المھ السّ علی(عیف عینھ ، وجاء في أدعیة اإلمام ضوھو المزید بتاء في أولھ وت     

  : منھا

  ــ  االتخاذ ١

  ) :المعلیھ السّ (وذلك في قولھ 
ْلُت إلَیَك بُِحبَِك َوَحبِیبِكَ ((   )٧( ))اللَُّھمَّ إنِّي تَوسَّ

  

 ب وسیلة للتقرّ ) ملّى هللا علیھ وآلھ وسلّ ص(هللا لرسولھ محمد  ي b وحبّ خذ من حبّ ي اتّ أي إنَ      

  .ة خرویّ ة واألیدیھ لطلب حاجتي الّدنیویّ  إلى هللا والوقوف بین

  ) :المعلیھ السّ (وقال 
َد ِمَن الَعَملَ ..... َرِحَم هللا اْمِرأً ((   )٨( )) واْغتَنََم الُمَھَل ، َوتََزوَّ

  
  ) :المعلیھ السّ (وقال ، خرة وللنجاة من أھوالھا لطریق اآل العمل الصالح زاًدامن  خذأي اتّ   
  )٩())یَك تََوَكْلُت ، َوإلَیَك أَنَْبُت بَِك آَمْنُت َوَعلَ ((

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٦/٣٧٤٠: ، لسان العرب  منظور ابن )١
  ٤/٢٧٢٧:   نفسھ  )٢
  ٢٠٩:الجامعة  الصحیفة العلویة )٣
       ١٠٣ : نفسھ )٤
  ١٢٩ :نفسھ  )٥
       ٣٨ :نفسھ  )٦
   ١٦٢ :نفسھ  )٧
   ٣٧٨ :نفسھ  )٨
  ٧٧ :نفسھ  )٩



 ١٤٩

  . ھاكلّ  موريأ أسلم لھ في، و ھ جمیع ل علیھ في شأنيأتوكّ  خذتك وكیًال أي اتّ 

  
  ف ــ التّكلّ ٢

جل أن یدخل نفسھ في أمر حتى إذا أراد الرّ (( : ف في الفعل بحسب رأي سیبویھ ھو كلّ معنى التّ 

  ،) ١())وتحلّم ، وتجلّد ، وتبّصر ، تشّجع : مثل ، تفّعل : فإنّك تقول ، اف إلیھ ویكون من أھلھ یض

تشّجع : مثل  من أمر علیھا قّ فس على ما یشحمل النّ : كلّف ھو وذھب المحدثون إلى أّن معنى التّ 

  :قولھ ) المعلیھ السّ (في دعاء اإلمام على ھذه الّداللة  جاء  وقد ،) ٢(وتجلّد 

َع َعْن الَمَحاِرمَ (( َل الَمَغاِرَم  ، َرِحَم هللا اْمِرأً تََورَّ   )٣())َوتََحمَّ

الّرجل : ّراء بكسر ال عُ رِ ج، والوَ أي تحرّ :ع عن كذا تورّ  ((ذكر ابن منظور في معنى توّرع ،      

یر للكف عن استع ثم حرج منھا ،عن المحارم والتّ  الكفّ :  في األصل عُ رَ والوَ .... التّقي المتحرج 

  )٤())المباح والحالل 

  
 لخشیة من حمل الكالم على المعنىا، ھو ) عن المحارم (ما یكون سبب وضع القید وربّ      

خارج  بل ھو ،إّال المعصومنسان مھما كان ورعھ وتقواه علیھ االستعاري ، وھذا ما ال طاقة لإل

ــ عن طریق الجناس ــ یأخذ  موسیقي یقاععن تكلیفھ أصالة ، إضافة إلى ما وفره ھذا القید من إ

  .بتالبیب المتلقي 

  
 :م فالغر(( فس ؛ف والمشقة على النّ كلّ داللة التّ ) لتحمّ (وكذلك ) عتورّ (وقد حمل ھذا الفعل      

اب والبالء، ام الالزم من العذوقد غرم الّرجل الّدیة ، والغر..... ما یلزم أداؤه : والغرامة ین ، الدّ 

  .لھ قل في تحمّ لمح داللة المشقة و الثّ یُ  كلّھ ھذاوفي ،  )٦())منھ) ٥(صىان یُتف وما ال یستطیع
  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٧١/ ٤: الكتاب ، سیبویھ  )١
 ٩٤ : وزان الفعل ومعانیھاأ،م طھ شالش شاینظر ، ھ )٢
  ٣٧٨:الجامعة الصحیفة العلویة   )٣
  ٦/٤٨١٣ :ابن منظور ، لسان العرب  )٤
ً فصى الشيء من الشيء ف (( )٥ قد : قلت  ،لصتھ وقیل كل شي الزق فف.... فصلھ :  صیا

   ٥/٣٤٢٥:لسان العرب  ))إذا تخلص من الضیق والبلیة : ان نس، وتفّصى اإل انفضى
  ٥/٣٢٤٧ :، لسان العرب  ابن منظور )٦



 ١٥٠

  :في تمجید هللا ــ سبحانھ ــ ) المعلیھ السّ (وقال      
  )١())َوَال یَتََكأَّدهُ ُصْنُع َشْيءٍ ُھَو الِّذي َال تَُغیُّرهُ ُصُروُف الّزَماِن ، ((

  )٢())علي شقّ : مردني األ، وتكأّ  فھتكلّ :  د الّشيءء ، وتكأّ يف بالشّ كلّ التّ : دكأّ التّ ((جاء في معنى       

وال ، فھ شيء هللا ــ سبحانھ ــ ال یتكلّ  نّ في ؛ ألالفعل في سیاق النّ ) الم علیھ السّ (وقد أورد اإلمام 

  .ما ھو كن فیكون نّ شیاء ، وإحداث كل حادث إعلیھ أمر ، وأمره في صنع األ یشقُ 

  
  ــ التّدرج ٤

  )٣(عتجرّ : نحو : ة المعنى بعنوان تكرار الفعل على مھل ھذا لىیبویھ إأشار س     

  :اللة مل ھذه الدّ وح) علیھ الّسالم (أمیر المؤمنین  ھا قالوممّ 

  
 ھُ لَ قْ عَ وَ  ایرً سِ حَ  یھِ إلَ  ھُ فَ رَ طَ  عَ جِ رَ  كَ لِ ي ذَ فِ  رَ كَّ فَ تَ  نْ مَ فَ  اتِ فَ الصّ  یفُ ارِ صَ ي تَ فِ  یرُ بِ دْ التَّ  كَ الَ نَ ھُ  لَّ ضَ وَ  ((

  ) ٤()) اورً ھُ بْ مَ 

  

جي حسابي یر یقوم بعمل تدرنسان عندما یفكّ داللة التّدرج ، ألّن اإل )تفّكر(ل لقد حمل الفع     

طوات عقلیة یتبع على وفق ما توافر لدیھ من معطیات وقدرة على الموائمة بینھما ، فیكون ذلك بخ

أو دفعةً واحدةً ،  اةً أمراً طارئً عادیكون التّفكیر  نتیجة ما ، و ال إلى لیتوصّ  نْ إلى أ ابعضھا بعضً 

  .فكیر فیھا وحساب نتائجھا لى عدم إطالة التّ أغلب القرارات الخاطئة توعز إ نّ بل إ

  
  : )الم علیھ السّ (في قولھ ) تجلّى(اللة جاء الفعل وعلى ھذه الدّ 

ِد فِي النََّھاِر إَذا تََجلَّى  اللَُّھمَّ َصلِّ ((   )٥( ))َوَصلِّ َعلَیھَ فِي اآلِخَرِة َواألُولَى  ،َعلَى ُمَحمَّ

  
   )٧()تفسَّخ( )٦()برّ تق(الفعل ) الم علیھ السّ ( اللة في أدعیة اإلمام على ھذه الدّ وجاء 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٩٢ :الجامعة الصحیفة العلویة  )١
  ٥/٣٨٠١: ابن المنظور ، لسان العرب  )٢
  ٤/٧٢: سیبویھ ، الكتاب ینظر  )٣
 ١٩٣: الجامعة الصحیفة العلویة  )٤
 ٢٢٢: نفسھ  )٥
     ٢٤٨ :نفسھ   )٦
  ١٧١ :نفسھ  )٧



 ١٥١

  ــ التّجنب ٥

   الوقوع في ب الوقوع في اإلثم وتحرج تجنب أي تجنّ ؛ م مثل تأثّ  الّشيءأي تجنب الوقوع في    

  ) :الم علیھ السّ ( قال اإلمام ،  )١(الحرج 
  )٢())، َوتَنََكَب َذْنبَھُ   َرِحَم هللا اْمِراً َراقََب َربَّھُ  ((

  
 یترحم على كل ّإنسان تجنب الّذنب) علیھ الّسالم (إّن اإلمام  أي )٣())نھ مال ع:  تنكب الّشيء ((

  .حتى ال یقع فیھ 

  
أي :نحو  تھیبني وتھیبتني البالد  :ھیب والمشقة التّ : أخرى لھذه الصیغة منھا  وھناك معانٍ      

  ):المعلیھ السّ (قال اإلمام ،  )٤(شقت عليّ 

   ، بَلْ  كَ نْ ي عَ ھِ ا إلَ یَ  ةً بَ غْ  رَ َال  كَ یدِ جِ مْ تَ  نْ عَ  اكً سِ مْ مُ  تُ بْ یِّ ھَ تَ ، وَ  یدكَ مِ حْ تَ  نْ عَ  انً اكِ سَ  تُ رْ صَ قْ أَ  دْ قَ فَ  ((

  )٥()) ازً جْ عَ 

  
مجید ، حمید والتّ عنھ ھو أن أفي حقك من التّ  اسي عاجزً نف تھیبھ ویشق علي وأجدما أ نِّ أي إ     

  . عم ، و إنما ھو عجٌز وعدم قدرة من عدم االعتراف بالنّ  افلیس تركھما نابعً 

  
  ) :الم علیھ السّ (اإلمام  ویأتي بمعنى الّصیرورة ، من ذلك قول     

  )٦())إلَِھي َدَرَسْت اآلَماُل ، َوتََغیَّرْت األَْحَواُل  ((

  

  :الموت بساحتھ  ذا حلّ ي موضع آخر یصف فیھ حال اإلنسان إویقول ف     
  )٧())َوتََغیََّرْت أَْلَوانَُھمْ ((

نسان في یوم وف والمخاطر التي سوف یالقیھا اإللى آخر بسب الخأي أنھا صارت من لون إ     

  .الحساب 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنیة الفعل دالالتھا أ: براھیم الشمسان ،  أبو أوس إ ٢٧٩:، الزمخشري ، المفصل  ینظر )١
 ٣١:وعالقاتھا 

  ٣٧٨: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
  ٦/٤٥٣٤ :ابن منظور  ، لسان العرب  )٣
  ٣٩٦:في كتاب سیبویھ  بنیة الصرفخدیجة الحدیثي ، أ )٤
  ١٢١:الجامعة الصحیفة العلویة  )٥
  ٢١٦: نفسھ  )٦
  ١٣٦:نفسھ  )٧



 ١٥٢

: نحو ، فھو مطاوع فّعلت ، وأّما تفّعلت (( : بقولھ للمطاوعة  تفّعل وأشار ابن جني إلى مجيء     

  : )الم علیھ السّ (في قولھ ) قطّع (من ذلك الفعل )١))(وقطعتھ فتقطّع ، كّسرتھ فتكّسر 
  )٢( ))َعْت َعْني ِعَصُم اآلَماُل ، إالَّ َما أنَّا ُمْعتَِصٌم بِِھ ِمْن َعْفوَك َوتَقَطَّ  ((

  عتھا فتقطعتأي قطّ  

  تفاعل 

، ة عدّ  یغة معانٍ لف بین فائھ وعینھ ، ولھذه الصّ ، واأل لمزید بحرفین التّاء في أولھمن صیغ ا     

 : )المعلیھ السّ (مام جاء منھا في أدعیة اإل

  
  كة ــ المشار١

  : في دعائھ على من غصب حقھ ) المعلیھ السّ (قال      
  )٣())َعْني الَجَواِزي فَقَْد تَظَاَھَرْت َعلَي، َوَدفََعْتنِي َعْن َحْقي  اللَُّھمَّ فَاْجِز قَُرْیًشا ((

وأقران الظّھر الذین یجیئونك من ورائك أومن وراء ظھرك في .....تعاونوا : تظاھروا  ((  

 في  تضیع حقي  افي محاربتي ، وقد تشاركو اوسندً  ارً یھأي كان أحدھم لآلخر ظ ؛)٤())الحرب 

  ــ التّدرج٢

  )٥( ائً شیف ادرج شیئً یل ، وتواردت اإلبل ، أي حصلت الزیادة بالتّ تزاید النّ  :نحو      

  ) :المعلیھ السّ (قال 
 )٦())ُشْكِرَك َویَتََضاءُل بالّذّل لَِخوفَُك، َویَْعتَِرْف بِالتَْقِصیِر فِي  ((

  

) تضاعف(ا الفعل یضً ومن ذلك أ، منك اوبھ خوفً كلما زادت ذن افشیئً  اأي یصغر ویضعف شیئً      

  ) :علیھ السالم(في قولھ 
إنََّك تَُضاِعُف لَِمْن َحَسنَاتَھُ فَ  تتََضاَعفُ نِي مَمْن َواْجَعلْ ،  َواْجَعْل ُجنَتِي ِمَن الَخطَایَا َحَصینَةً  ((

  )٧())تََشاءُ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٩١/  ١: المنصف  ، ابن جني  )١
  ٢٢٤ :الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 .  ٣٧٩ : نفسھ )٣
 ٢٧٦٤/  ٤  :لسان العرب  ، ابن منظور  )٤
 .٤٦: ر أحمد الحمالوي ، شذا العرف  في فن الصرف ینظ  )٥
 . ٦٣: الصحیفة العلویة الجامعة  )٦
  . ٣٤١: نفسھ  )٧



 ١٥٣

ْعف       وھو ، من األلفاظ المتضایفة التي یقتضي وجود أحدھما اآلخر كالنّصف و الّزوج (( والضِّ

عفتھ وضا، وضّعفتھ  ، أضعفت الشيء:  لفإذا قی، متساویین ویختص بالعدد  ترّكب قدرین

   .  )١))(ضاعفت أبلغ من ضّعفت : قال بعضھم  ]و[، إلیھ مثلھ فصاعًدا  ضممتُ 

  ) ٣()تدارك( )٢()تتابع( ل ھذه الداللة الفعل ا حموممّ 

  

  : )المعلیھ السّ (من ذلك قول اإلمام ،  )فَُعلَ (بمعنى ) تفاعل(وتأتي 
  )٤())َواْنقَطََعْت األَْلفَاظُ َعْن ِمْقَداِر َمَحاِسنَكَ ، یَك الُعقُوُل َعْن الثَّنَاِء َعلَ  َو تَقَاَصَر َوْسُع قََدرُ  (( 

  ) رَ صُ قَ (ھنا بمعنى ) تقاصر(جاء الفعل 

  
  ) : المعلیھ السّ (ویأتي بمعنى الوصول من ذلك قولھ 

بِیِل إلَیِھ ((   )٥())ُسْبَحاَن َمْن إَذا تَنَاَھْت الُعقُوُل فِي َوْصفِِھ َكانَْت َحائِرةً َعْن َدْرِك السَّ

  فتناھت ھنا بمعنى وصلت إلى نھایة ما تستطیعھ 

علیھ (وقد یأتي الفعل بداللتھ المعجمیة بدون زیادة من معنى مثال ذلك في دعاء اإلمام      

  )٦()تبارك(الفعل ) المالسّ 

  
  افعلّ 
 : حویحدث في الفاعل ن ما ھو لماأصل الفعل إنَّ  نَّ ؛ أل)٧(امن الالزم حصرً الصیغة وتصاغ ھذه      

قصور افعاّل لطول م((ھ في شأن افعّل أنّ ) ھـ  ٦٦٩ت (وقد ذكر ابن عصفور  ،واعورّ  ،احمّر 

  )٨())ھ لیس شيء من افعّل إال یقال فیھ افعالّ بدلیل أنّ ..... الكلمة 

  
ولم یقصر ابن عصفور  ظھار القوة في اللون والعیوب والمبالغة فیھا ،إل یغةوتأتي ھذه الصّ      

وقالوا ......اضراب ولیسا من اللون امالس و : وقد قالوا ((: الالت بقولھ على ھذه الدّ  یغةھذه الصّ 

  )٩( ))ارقّد في العدو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٩١:  المفردات ، الصفھاني الراغب ا )١
 .٦ ٩: الصحیفة العلویة الجامعة  )٢
 . ٣٤٠: نفسھ  )٣
  .٨٢:  نفسھ )٤
 . ٢٥٥:نفسھ  )٥
 . ٥٣:نفسھ  )٦
  ٧٧/   ٤:  ، الكتاب  سیبویھ ینظر  )٧
  ١٩٥:  الممتع  ، ابن عصفور  )٨
   ١٩٥:  نفسھ   )٩



 ١٥٤

  :الستسقاء دعاء ا في ) یھ الّسالمعل(مام وقد جاءت افعّل بداللة اللون في أدعیة اإل     
  )١())َوَھاَمْت َدَوابَنَا ، َواْغبَّرْت أْرَضنَا ، اللَُّھمَّ قَْد اْنَصاَحْت ِجبَالنَا  ((

  

بداللتھا على القوة في اللون إلظھار  شدة ما  صیغة افعلّ  اختار) المعلیھ السّ (مام ویبدو أنَّ اإل     

ام حتى تجردت من خضرتھا بشكل ت قدرض فالجبال قد تشققت واأل، جة الجفاف اس نتیالنَّ  بھ یمر

  . ةاء مغبرّ بدت قفر

  
  : عند ذكر الموت) المعلیھ السّ (سوء في دعائھ بّر للداللة على التّغیّر إلى األالفعل اغْ وجاء  

  )٢())ِجبَاَھُھمْ  ْت لََھا وُجوُھُھْم َوَعَرقَْت بَِھافَاْغبَرَّ ....وا یَتَوْقعُوَن َوَجاَءُھْم ِمْن فَُراِق األَِحبَِة َما َكانُ ((

  

  ) :الم علیھ السّ (فة وذلك في قولھ یغة دالة على المبالغة في الصّ وقد وردت ھذه الصّ      
ْفَعِة ، بِالَرْحَمِة  َواْمتَنَّ ، َواْحتََجَب بِالقَْدَرِة ، بِالَعظََمةِ  اْعتَزّ ُسْبَحاَن َمْن (( َوَدنَا ، َوَعَال بِالرِّ

  )٣())بِاللُْطفِ 

  
  ف ثة أحرالمزید بثال

وافعوعل   ،كاستغفر استفعل ((:  ربع صیغ  وھيفعال على أیكون المزید بثالثة أحرف من األ     

كاجلّوذ بھم السیر؛ أي دام مع  فعّول، ا أي اشتدت خشونتھ أو اعتاد لبس الخشن كاخشوشن ؛

واحدة من ھذه صیغة ) المعلیھ السّ (إلمام وقد وردت في أدعیة ا  )٤())افعاّل كاحماّر ، السرعة 

  :یغ ھي الصّ 

   
  استفعل 

وقد أشار سیبویھ ، ) اءین والتّ لف والسّ األ(لّصیغة ھو ثالثة أحرف في أولھ ائد في ھذه االزّ      

فتلزمھا ألف الوصل ، ثّم تسكن السین ، وتلحق السین أوًال والتاء بعدھا ((  : إلى ھذه الصیغة بقولھ 

ة في أدعیة اإلمام عدّ  بمعانٍ  یغة وجاءت ھذه الصّ  )٥))(ستفعل ی، ویكون على استفعل ، في االبتداء 

  :منھا ) المعلیھ السّ (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢٥: الصحیفة العلویة  الجامعة  )١
 ٤٧:   نفسھ )٢
   ٩٤:نفسھ   )٣
  ٣٤٦: عنقود الزواھر في الصرف ، القوشجي   )٤
  ٢٨٣/  ٤: الكتاب ، سیبویھ  )٥



 ١٥٥

  لبالطّ ــ ١

طلبت  : لبت عطیتھ ، واستفھمتط: استعطیتھ  نحو: یغة وھي من أھم دالالت ھذه الصّ      

  )١(الفھم

  :عوذ منھا ار والتّ في ذكر أحوال النّ ) المعلیھ السّ (ام قال اإلم 
  )٢())َوَمْن نَاِر َال تُْبقِي َعلَى َمْن تََضَرَع ، َوَال تَْرَحْم َمْن اْستَْعطَفََھا  ((

  ، فھي ال تستجیب لمن طلب عطفھا علیھ  ھابأمر ربّ  ةً ورأمُ مَ ار أي إن ھذه النَّ 

  

  ) :المعلیھ السّ (وقال 
  )٣())ْستَِجیُر بِِھ ِمْن نَْقَمتِِھ ْمَداً أْستَِزیََدهُ فِي نَْعَمتَھُ ، وأاْحَمَدهُ حَ ((

طلب الّزیادة في النّعمة ، وطلب لى الّزائدة في الفعل إ) الّسین والتّاءلف واأل(قد وجھت ل     

  .قمة جارة من النّ اإل

  
  ) : الم علیھ السّ (وقال 

  )٤())ِعینَھُ َعلَى َما یَُكوُن َونَْستَْغفَِرهُ َونَْستَْھِدیھُ َونَْحَمَدهُ َعلَى َما َكاَن ، َونَْستَ ((

  .لب أي نطلب  عونھ ومغفرتھ وھدایتھ فعال بداللة الطّ جاءت ھذه األ

  
  ــ الجعل ٢

  ) :المعلیھ السّ (م لى صفة الفعل ، من ذلك قول اإلماو عالمفعول بمعنى أصل الفعل أأي جعل      
  ) ٥())تَْخلََص الَحْمَد لِنَْفِسِھ الَحْمُد P الِّذي اسْ  ((

  
منھ خاصتھ في أمر أو أي جعل  )٦))(جل إذا اختصھ استخلص الرّ   ((جاء في لسان العرب      

؛ أنّھ  ـ سبحانھ ــ عاء دّ یكون معنى الوعلى ھذا الفھم لمعنى االستخالص ،  تكون لغیرهأمور ال 

  . جعل الحمد خاًصا بھ وحده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٠/  ٤: الكتاب ، ینظر سیبویھ  )١
 ١١٤:الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 ٦٩: نفسھ  )٣
  ١٠٧:نفسھ  )٤
 ٣١١ : نفسھ )٥
  ١٢٢٨/  ٢: لسان العرب ، ابن منظور  )٦

  



 ١٥٦

   ــ االتخاذ٣

ن شارف في دعائھ ألھلھ بعد أ) یھ الّسالم عل(قال ،  )١(مة الحربأي لبس آل ،الّرجل  استألم نحو

  :على فراقھم 
  )٢())َواْستُوِدُعُكْم هللا الِّذي َال تَِضیُع َوَدائَِعھُ  ((

  كم ظا لحفأي اتخذه مستودعً 

   
  :حقھ في معرض دعائھ على أعدائھ الذین غصبوا ) المعلیھ السّ (وقال     

  )٣())ْستَْعِدیَك َعلَى قَُرْیٍش َوَمْن أَعانَُھْم اللَُّھمَّ إنِّي أ ((

  . لھم  خذك عدًواأي اتّ 

  
   يء على صفة ــ وجدان الشّ ٤

   ) ٤))(استعظم األمر واستصعبھ ؛ أي وجده عظیًما وصعبًا (( : نحو      

  :) م لّى هللا علیھ وآلھ وسلّ ص(  سولفي دعائھ وشكواه من قومھ بعد وفاة الرّ ) المعلیھ السّ (قال 
  )٥())اللَُّھمَّ إنَّ القَوَم اْستَْضَعفُونِي ، َكَما اْستَْضَعفَْت بَنُو إْسَرائِیَل َھاُروَن  ((

  

لى هللا علیھ ص(ة رسول هللا ده بوصیّ تقیّ ذلك ل،  یًفاضع) علیھ السالم(القوم وجدوا اإلمام  نّ أي إ 

  . عندما أخلفھ في قومھ ) الم علیھ السّ ( ة موسى د ھارون بوصیّ اتجاھھم ، كما تقیّ ) موآلھ وسلّ 

  ) :الم علیھ السّ (قال اإلمام و 
طَنِي اللَُّھمَّ إنِّي أ (( ْستَْغفَِرَك لُِكلِّ َذْنٍب اْستَْقلَْلتُھُ أو اْستَْكثَْرتُھُ أو اْستَْعظَْمتُھُ أو اْستَْصَغْرتُھُ أو َورَّ

  )٦())َجْھلِي فِیِھ 

اعة ألن حق الطّ ((  ال على معنى الحقیقة ،  )صغیر(أو) عظیم(أو ) كثیر(أو ) قلیل(ھ نّ أ أي وجدت

ما على معنى ما أجده في نفسي من وإنّ ، )٧))(ینشأ من لزوم احترام المولى عقًال ورعایة حرمتھ 

   .اعتقاد 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٠/   ٤:  ینظر سیبویھ  ، الكتاب  )١
 ٣٦٧: الصحیفة العلویة الجامعة   )٢
 ٢٧٩ :نفسھ    )٣
  ٣٥٤: عنقود الزواھر في الصرف  ، القوشجي  )٤
  ٣٧٩ :الجامعة  الصحیفة العلویة  )٥
 ١٠٥ :نفسھ  )٦
   ١٧٧: ) الحلقة الثانیة(م األصول دروس في عل، باقر الصدر  محمد )٧



 ١٥٧

  ــ الّصیرورة ٥
  )١))( حجًرا صار استحجر الطین ؛ أي  ((: نحو 

  ) :الم علیھ السّ (قال اإلمام      
  )٢())ْدُعوَك ُدَعاَء َمْن أْسلََم إلَیَك نَْفَسھُ ، َواْستَْسلََم إلَْیَك فِي أْمِرِه أ((

  .ھ في أمره كلّ  إلیك امً أي صار مسلّ 

  
  فعل مجیئھ بمعنى أــ ٦

وجاء على ھذه ، )٣(بعض المحدثین وتبعھ على ذلك سیبویھ ھذه الداللة لھذه الصیغة  ذكر     

  :شتر عندما سمع بأمر موتھ في الّدعاء لمالك األ) الم علیھ السّ ( ل اإلمام الداللة قو
  )٤())ھُ ، َونَْحُن َعلَیِھ َراُضوَن َرِحَم هللا َمالِكاً ، فَقَْد اْستَْكَمَل أیَّاَمھُ َوَالقَى ِحَمامَ  ((

  : ا أیضً  )علیھ الّسالم ( وقال، بمعنى أكمل ) استكمل(جاء الفعل      
  )٥()) َواْستَْوَجَب الَحْمَد َعلَى َجِمیِع َخْلقِھِ  ((

 ) :المعلیھ السّ (وقال ، أي أوجبھ علیھم      
  )٦())الّصالُِحوَن فَاْستََجْبَت لَُھْم  َوأْسألَُك اللَُّھمَّ بَِما َدَعاَك بِِھ ِعبَاَدكَ  ((

  .جاب دعوتھم أي أ 

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٥٤: عنقود الزواھر في الصرف ، القوشجي  )١
 ١٢٠: الجامعة  الصحیفة العلویة  )٢
دروس في التصریف ، محمد محي الدین عبد الحمید ،   ٤/٧٠:الكتاب  ، ینظر  سیبویھ  )٣

:٧٩     
  ٣٧١:الجامعة  الصحیفة العلویة  )٤
 ٣٠٠ :نفسھ  )٥
   ٢١٤:نفسھ  )٦



 ١٥٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انيالفصل الثّ 

  یغ االسمیةالصّ                  
  

  

  

  

  

  المصادر: ـــ المبحث األول 

  المشتقات:اني المبحث الثّ ـــ 

  الجموع: ـــ البحث الثّالث 

  

  



 ١٥٩

لك سماء درجة على األفعال ؛ ولذولألمعین غیر مقترن بزمن ،  على معنىً  ھو ما دلّ : سم اال     

ده جرّ في حالة ت اأو رباعیًّ  اة في حین ال یأتي الفعل  إالّ ثالثیًّ خماسیّ ة وة ورباعیّ تأتي األسماء ثالثیّ 

سم وثقل ة االوز الفعل ستة أحرف ، بسبب خفّ ین ال یتجاحرف في حویبلغ االسم بالّزیادة سبعة أ

  )١(الفعل 

  

ة ، وسیكون وحملت دالالت عدّ ) المعلیھ السّ (سمیة في أدعیة اإلمام وقد تعّددت الّصیغ اال     

  ).المصادر و المشتقات والجموع ( : ھي ثالثة مباحث  یغ فيتناول ھذه الصّ 

  

  

  المبحث األول 

  المصادر 
  

  : در لغةً المص     

  )٢(ھو األصل الذي تصدر عنھ صوادر األفعال       

  :  ااصطالحً  

مان من مالزماتھ مان ، وھذا ال ینفي أن یكون الزّ ال على حدث مجرد عن الزّ ھو االسم الدّ      

  ) ٤(مع الفعل  منالذي یكون من لوازم الزّ خصیص ھ زمان مبھم یفتقر إلى التّ ، إالّ أنّ )٣(وضروریاتھ

  
ائدة ، وقد یكون الزّ و ویشترط في المصدر اشتمالھ على أحرف فعلھ الماضي األصلیة      

  ) .َوَعدَ (مصدر الفعل ) عدة : (و تعویض نحو على حذف أ اشتمال غیر ظاھر مبنیً اال

  
ھ أصل الفعل والكوفیین الذین عن الخالف بین البصریین الذین رأوا أنّ  اولم یكن المصدر بعیدً      

  ) ٥(ذلك رأوا عكس 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٦:  في فن الصرفشذا العرف  حمد الحمالوي ،ینظر أ )١
 . ١/٣٠٢ :،  لسان العرب   ر ابن منظورینظ )٢
 . ٨٢/  ١: ، شرح المفصل   ینظر ابن یعیش )٣
 . ٤٨: ، اللمع  ینظر ابن جني )٤
  . ٢٣٧/ ١: نصاف في مسائل الخالف ، اإل) أبو بكر عبد الرحمن بن محمد(نباري اال )٥



 ١٦٠

  :ھي على ثالثة أنواع  )الم علیھ السّ (المصادر في أدعیة األمام جاءت      

   )المصدر األصلي(: األول  

  ) المصدر المیمي(  :اني الثّ 

  ) .ناعيالمصدر الصّ (: الث الثّ 

  
  المصدر األصلي  :األول 

    ة موھا على قیاسیّ في تتبع مصادر األفعال في كالم العرب ، وقد قسّ  لم یأل اللغویون جھًدا        

في مصادر  االذي كان أكثر وضوحً د قسیم من االختالف و األخذ والرّ ھذا التّ  ة ولم یخلو سماعیّ 

الثي كثرة تعاصت كثرة األوزان الواردة من مصدر الثّ  ((؛ ویرجع ذلك إلى  مجردالثي الالفعل الثّ 

  )١( ))حریر بط والتّ عن الضّ 

سیقتصر البحث على و، ) المعلیھ السّ (وقد ورد الكثیر من ھذه المصادر في أدعیة اإلمام      

وسع سھاب والتّ ْن شاء هللا ــ ؛ خشیة اإلاسة ــ إرعرض ما كثر وروده منھا بما ینھض بغرض الدّ 

  .على حساب جانب آخر من البحث 

  المصادر القیاسیة

  نقیس علیھ مصادر األفعال التي وردت عن  نّ ھو الذي نستطیع أ ((: صدر القیاسي الم     
ومن المصادر ،  )٣(ضي بعنوان  الغالب في كل أبواب األفعال لیھ الرّ وأشار إ ، )٢())العرب 

  :في أدعیتھ ) المعلیھ السّ (م ة التي استعملھا اإلماالقیاسیّ 

  أ ــ فَْعل 
الثي ، وھي صیغة لكل فعل متعد على من صیغ مصادر الثّ ) فعل(صیغة  نّ أشار سیبویھ إلى أ

: نحو ) ل عِ فْ ل ــ یَ عَ فَ (، و ) ا، دقًّ  ، یدقّ  دقّ ( ، )  قتل ، یقتل ، قتًال ( نحو) لعُ فْ ل ،یَ عَ فَ (وزن 

  نال ، ینال ، : (نحو ) ل عَ فْ ل ــ یَ عَ فَ (، و )  اد ، وعدً وعد ، یع( و)  اضرب ، یضرب ، ضربً (

  )٤()  احمد ، یحمد ، حمدً :( نحو ) ل فعِ ل ــ یَ عِ فَ (، و ) نیًال 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٣:براھیم النجار ، دور أبنیة الصرف في وصف الظاھرة النحویة لطیفة إ )١
  ٢٠٨: بنیة الصرف في كتاب سیبویھ خدیجة الحدیثي ، أ )٢
  ١٦٣ــ ١/١٥٣:، شرح الشافیة  باديسترظر ، الرضي االین )٣
خدیجة الحدیثي ، أبنیة ،  ٣٣٠ـ  ٢٣٠ـ  ٢١٧ــ  ٢/٢١٤: الكتاب  ، سیبویھ ینظر )٤

       ١٤٧: اب سیبویھ الصرف في كت
  



 ١٦١

  : )علیھ الّسالم(من المصادر على ھذه  الّصیغة قولھ ) علیھ الّسالم(ا ورد في أدعیة اإلمام وممّ 
  )١( ))الَحْمُد P أْھِل الَحْمِد َوَولِیِِّھ ، َوُمْنِشئ الَحْمِد َوَمَحلِِّھ  ((

  

( استعمال المصدر على الفعل ) المعلیھ السّ (، وقد آثر اإلمام ) َحِمدَ (الَحمد مصدر الفعل      

ات على قُصر المتن ، ویبدو أن ذلك كان ر المصدر ثالث مرّ وقد كرّ ، في بدایة الّدعاء ) أحمدُ 

ا یعطي داللة اإلطالق ، فاb ــ سبحانھ ــ د المصدر من الّزمان ، ممّ لغرض داللي مبني على تجرّ 

د ھذا المفھوم في حال اختیار الفعل إالّ محمود في كل زمان ومكان وعلى كل حال ، وقد یتحدّ 

 عن داللة االسم على الثّبوت والّدوام واالستمرار ، فضًال ، ة تؤدي إلى إطالقھ نة لفظیّ بوجود قری

الالت منوطة ، وھي د دفي نفس الّداعي ال یمكن أن یتغیّر أو یزول فیتجدّ ا راسخً  افالتّحمید بدا یقینً 

  .عن عبارتھ ) علیھ الّسالم(اإلمام  بالّصیغة الفعلیة والتي أبعدھا

  ) : علیھ الّسالم(ا ورد أیضا في قولھ وممّ      
   ) ٢()) اتِ بَ لَ الطَّ  ةُ یَ عِ وْ أَ  كَ ودِ جُ  ضِ یْ فَ بِ  تْ َأل تَ امْ وَ  ((

  ) .فیضان(ولھ مصدر آخر وھو ، ) فاض(ھو مصدر الفعل ) فیض(

لما في ؛ ) فیضان(مھ المصدر اآلخر ن كالیضمّ أْن لم یشأ ) علیھ الّسالم(ویبدو أن اإلمام      

 ،صودة لعدم تساوقھا مع النّص ھنا ، وھي داللة غیر مق)٣(صیغتھ من داللة الحركة واالضطراب

من  اغیضً  أعطاه: تقول  (() فیض(رة وھي متوافرة في المصدر والّداللة المطلوبة ھي داللة الكث

  ) ٤()) من كثیر أي قلیًال ؛ فیض 

علیھ (قولھ في ذلك  و)  فاعل( بمعنى ) المعلیھ السّ (في أدعیة اإلمام ) لعْ فَ (وقد جاء المصدر 

  ) :المالسّ 
  )٥())الدَّائُِم الِذي َال یَنَاُم ، الَعْدُل الِذي َال یَُجورُ  ((

  

علیھ (و أن اإلمام ویبد، ) العادل(ص عن اسم الفاعل في ھذا النّ ) العدل(لقد ناب المصدر      

؛ ألن ) اسم الفاعل( فأبعد، اللة مھ في القالب اللفظي األوفى بالدّ كال بّ آثر ص) الّسالم

  وذلك لكثرة  مخلوق من ذلك الفعل ؛ھ في الحقیقة إذا وصف بالمصدر صار كأنّ ((  الموصوف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٦٦ :الصحیفة العلویة  الجامعة  )١
 ٢٣١: نفسھ  )٢
  ١٥٢/ ٢: الخصائص ، ابن جني ،  ١٥/  ٤: الكتاب ،ینظر سیبویھ  )٣
 ١/٧٦ : ، لسان العرب  ابن منظور )٤
 ٧٥: الجامعة الصحیفة العلویة  )٥



 ١٦٢

، سبحانھ ــ وإن كانت لفظة مخلوق تمتنع وال تتناسب مع هللا ــ ، ) ١))(تعاطیھ لھ واعتیاده علیھ 

راد إیصالھ من ذكر النص ھو أن العدول إلى ذكر الوصف بالمصدر مع إرادة اسم ولكن ما یُ 

من یحملھ اسم الفاعل  لما ھا لیست عارضة فیھ ؛نّ أو، الفاعل كان لتثبیت ذاتیة الصفة  للموصوف 

على القیام وھو الحدث  فاعل یدلّ ــ اسم  ــ مثًال ) قائم(فـ  ((،مة جدد وعدم المالزداللة الحدوث والتّ 

على ذات الفاعل أي صاحب  لصاحبھ ، ویدلّ  ار ، فالقیام لیس مالزمً غیّ وعلى الحدوث أي التّ 

غة اسم الفاعل ، ین ذات الفاعل والّصفة واردة في صیمكانیة االنفصال بوھذا یعني أنَّ إ ،)٢())القیام

) مالعلیھ السّ (اتھ ویبدو أن اإلمام وھذا المعنى غیر ممكن مع هللا ــ سبحانھ ــ فصفاتھ عین ذ

انسجام صیغة اسم  منغم الرّ على ، الوقوع في ھذا المعنى بإیراد الّصفة بصیغة المصدر  تدارك

ا یحملھ المصدر من داللة عمّ  ًال فض،  في بدایة الفقرة) ائمالدّ (مع لفظة  الموسیقي )العادل(الفاعل 

  . وشموًال  اعً عبیر اتساعلى الحدث المجرد والذي یمنح التّ 

  
  ) :الم علیھ السّ (قولھ  اا جاء بداللة اسم الفاعل أیضً وممّ      

   )٣())َعلَى تَأِدیَِة َحقِِّھ  ِوْصلَةً إلى طَاَعتِِھ َوُعوناْحَمَدهُ َحْمَداً یَُكوُن أ((

 ى في استعمال المصدر سعة، وقد تجلّ ) عینامُ (بداللة اسم الفاعل ) عونًا(جاء المصدر لقد      

ال  افالداعي محتاج إلى معونة هللا ــ سبحانھ ــ ؛ ألنَّ حقوق هللا على عبده عظیمة جدً اللة الدّ 

ناسق خفة اللفظ والتّ كذلك ضمن استعمال المصدر و، یستطاع  أدائھا إالّ بعونھ وتوفیقھ ومنّھ 

  .ص وتي بین فقرات النّ الصّ 

  
  ) :المعلیھ السّ (في قولھ  بداللة اسم المفعول )فَْعل(ل المصدر موقد استع     

ِحیُم بَِخلْ (( ُؤوُف بِِعبَاِدِه الرَّ    ) ٤())قِِھ ، الرَّ

  : یًضاوقال أ
  )٥())لَْم یَْخلِْق الَخْلَق لَِحاَجٍة ، َوَال لَِوْحَشٍة  ((

   ) المخلوق(في الموضعین بداللة اسم المفعول  )خلق(صدرلقد جاء الم    

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ٢٥٩/  ٣: الخصائص ، ابن جني  )١
  ٤٦ :بنیة في العربیة معاني  األ فاضل صالح السامرائي ، )٢
      ٥٥ :الجامعیة الصحیفة العلویة  )٣
 ١١٩نفسھ    )٤
  ٢٠١: نفسھ   )٥

  



 ١٦٣

علیھ (یغة وحملت دالالت مختلفة في أدعیة اإلمام المصادر التي جاءت على ھذه الصّ  ومن 

  )٥()شطْ بَ ( )٤()لضْ فَ ( )٣()نمْ أَ ( )٢()زجْ عَ ( )١()َوْعد( :) المالسّ 

  فعیل ب ــ 

ھیل للداللة على صوت أو سیر كالصّ  ((الثي الالزم ویأتي وھو من صیغ مصادر الفعل الثّ      

  )٦())حیل ، والرّ  والھدیر ، والھریر

  :قولھ في دعاء كمیل ) المعلیھ السّ (وت في أدعیة اإلمام اللة على الصّ الدّ  ا ورد حامًال وممّ      
  )٧()) كَ تِ مَ حْ رَ لِ  لٍ مِ ؤَ مُ  یجَ جِ ضَ  كَ یْ لَ إ جُ ضُ و یَ ھُ وَ  ((

  

  ار نّ ن كان مصیره الع ممّ ضرّ وت المرتفع باالستغاثة والتّ دالة على الصّ ) ضجیج(جاءت لفظة      

  :عاء نفسھ خر من الدّ آویقول في موضع 
 )٨( )) ینَ خِ رِ صْ تَ سْ المُ  اخَ رَ صُ  نَ خَ رُ صْ َأل وَ  ینَ لِ اآلمِ  یجَ جِ ا ضَ ھَ لِ ھْ أَ  نَ یْ بَ  كَ یْ إلَ  نَّ جَ ضُ َألَ ((

  

ھ بأنھ سینزع عن اعي یخرج  عن ھدوئھ واتزانھ لیعلن لربِّ نرى الدّ  (( عین وضوفي ھذین الم     

 لذلك مستعمًال  ھظھار جزعإل ال من جھنم منبرً عویخرج عن طوره ، فیج كتفھ لباس المسكنة ،

  )٩())ریقة عطف هللا ــ تعالى ــ ا لیجلب بھذه الطّ ا مستغیثً ا باكیً جیج ، والفزع صارخً نواع الضّ أكل 

  

وت لبیان مدى علو الصّ ) عالفُ (اني صیغة ص الثّ في النّ ) فعیل(وقد تعاضدت مع صیغة      

غیر أّن ، وت اللة على الصّ أي في الدّ  ) ١٠()) ھذاعال اختان في وفعیل وفُ  ((ستغاثة وارتفاعھ باال

  )١١(كیر عال أكثر إفادة للمبالغة والتثفُ 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٩٣: الجامعیةعلویة الصحیفة ال )١
      ١١٢ : نفسھ )٢
  ١٩٢: نفسھ  )٣
  ٢١٦: نفسھ  )٤
 ٨٦: نفسھ   )٥
  ٢٧: بنیة في العربیة فاضل السامرائي ، معاني األ )٦
  ٢٤٥: الجامعة الصحیفة العلویة  )٧
  ٢٤٥: نفسھ  )٨
  ٣٦٠: ضواء على دعاء كمیل أعز الدین بحر العلوم ،  )٩

   ٢٨: بنیة في العربیة ل السامرائي ، معاني األفاض) ١٠
  ٢٦٧/  ٣: الخصائص ، ینظر ابن جني ) ١١

             
  



 ١٦٤

  :اللة قولھ ا یحمل ھذه الدّ ا ممّ یضً أ) المعلیھ السّ (وجاء في دعائھ      
ا ھَ دِ مْ عَ  نْ مِ  ھُ تْ فَ لَ سْ أَ ا مَ  َالّ إ تِ َال اكِ الثَ  یبِ حِ نَ بِ  اھَ َھدَ سْ  أَ َال ا ــ وَ ھَ ائِ كَ ى بُ لَ إ ونُ یُ العُ  هِ ھذِ  تْ نّ ا حَ ي مَ ھِ لَ إ ((

  )١( ))ا ھَ ائِ طَ خَ وَ 

  مصدر دال على صوت البكاء العالي المسموع ، لكثرة الذنوب المتندم علیھا ) نحیب(فـ

  )٣()حنین(و  )٢()أنین(وجاء على ھذه الداللة 

  لعُّ فَ ــ تَ ج 

وقد ورد في أدعیة اإلمام ، ) ًال عُّ فَ ، تَ  لَ عَّ فَ تَ (وھو من مصادر الفعل الثالثي المزید بحرفین      

  :ة منھا بدالالت عدّ ) المھ السّ علی(

  
  كثیرــ التّ ١

  ) : الم علیھ السّ ( قولھ في وذلك 
 كَ دِ بُّ عَ تَ  انِ وطَ أَ ى لَ إ تْ عَ سَ  حَ ارَ وَ ى جَ لَ عَ وَ  ةً دَ اجِ سَ  كَ تِ مَ ظَ عَ لِ  تْ رَّ خَ  وهٍ جُ ى وُ لَ عَ  ارَ النَّ  طَ لِّ سَ تُ أَ ي ھِ لَ إ ((

  )٤( )) ةً عَ ائِ طَ 

  

 ھُ نّ ألى إذھب بذلك ا یُ ا كان أو رقیقً سان حرً ناإل :والعبد  (() عبد(ثي المزید الثّ ھو ) دتعبَّ (الفعل      

  )٥( ))دَ بَ كعَ  دَ عبّ وتَ ......اعة الطّ : ك ، والعبادة سُّ نَ التّ :د عبُّــ  والتّ  وعزَّ  ھ ــ جلَّ مربوب لربّ 

  

في ) لباءا(اعة ، وقد زاد تضعیف د یدوران حول محور واحد ھو الطّ َعبَد وتعبّ  نّ أوھذا یعني      

یغة االسمیة على ھذه فت الصّ أضك وھو كثرة العبادة ، وقد نسّ التّ لى إاعة فأوصلھا معنى الطّ 

 دعبّ یمكن قصر أوطان  التّ  لذلك ال ؛مول عة والشّ ل المصدر بداللة السّ بوت وتكفّ العبادة صفة الثّ 

واألماكن  بّد ھي المساجدإّن أوطان التّع ((: الشُّراح بقولھ  حدأعلى األماكن المادیة مثلما ذھب 

  )٦()) أوصیاء وصالحین نبیاء وأأطباقھا من تھ بین لما ضمّ  ؛ االتي نالت شرفً 

  

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٥:الجامعة الصحیفة العلویة   )١
 ١٢٥:  نفسھ  )٢
   ١٢٥:نفسھ   )٣
  ٢٤٥ : نفسھ )٤
  ٤/٢٧٧٦: ، لسان العرب  ابن منظور )٥
     ٢٩٠: ضواء على دعاء كمیل أر العلوم ، عز الدین بح )٦



 ١٦٥

 عيا السّ ولو كان قاصدً ، ) رحجوا(للفظة ) المعلیھ السّ (لیل على ذلك استعمال اإلمام والدّ      

 جود الماديحین قصد السّ ) وجوه(ال مثلما ق) بأرجل(عن ذلك  رعبّ للى أوطان مادیة فقط إالمادي 

  .المنطوي على اعتراف حقیقي بھذه العظمة 

  
ا مرضاتھ ھ مبتغیً ا لربِّ رى فیھا العبد طائعً د ھي كل المواطن التي یُ عبّ مواطن التّ  نّ أویرى البحث 

 ا نھاه عنھ ا عمّ منتھیً ، بأمره   عامًال 

  
 یرورة ــ الصّ ٢

  :  )المعلیھ السّ (وذلك في قولھ 
 )١( ))ارِ یَ خْ األَ  جِ ارِ دَ ى مَ لَ عَ  كَ بِ  ةُ قَ ي الثِّ نِ تْ امَ قَ أَ  دْ قَ فَ  ارَ رَ بْ األَ  عَ مَ  قِ التََخْلُف َعِن السَّبْ  ينِ دَ عَ قْ أَ  نْ إٍ ي ھِ لَ إ((

أي یتقدم علیھم :ویخلّفھم ... ر التأخّ : ف والتخلّ ، الخلف نقیض قّدام  (( أنّ في لسان العرب جاء 

برار لنیل ق مع األبا عن السّ رني قاعدً صیّ  رخأالتّ ل ھو أّن والمعنى المتحصّ ،  )٢))(ویتركھم وراءه 

  )٥()مسكالتّ (و  )٤()وكلالتّ (و  )٣()مكنالتّ (اللة ویأتي على ھذه الدّ ،  ـ سبحانھ ـ رضا هللا
  

  ف كلّ ــ التّ ٣

  ) : المعلیھ السّ (مام قال اإل
  )٦( )) یكَ اصِ عَ ى مَ لَ ا عَ مً حُّ قَ تَ  إالّ  یتُ بَ أَ ا ، وَ انً نَ تِ ا وامْ امً عَ نْ إ إالّ  یتَ أبَ ((

  )٧( ))ت وال تثبّ  ةٍ یّ ور ربغیّ  ةٍ وشدّ  ةٍ ھویّ م والوقوع في أقدّ التّ : م قحّ التّ  ((

  

م غیر المدروس ، وجاء قدّ فس من نتائج ھذا التّ ة على النّ ف والمشقّ كلّ معنى التّ  ا فیھوھذا ممّ      

  )٩()وعدالتّ ( )٨()مردالتّ (ف على ھذه الصیغة كلّ بداللة التّ 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٦١: الجامعة الصحیفة العلویة  )١
  ١٢٣٤/  ٢: لسان العرب ، ابن منظور  )٢
  ٦٨:  الجامعةالصحیفة العلویة  )٣
  ٣٤٩:نفسھ  )٤
  ٢٢: نفسھ  )٥
  ٤٧: ھ نفس )٦
  ٥/٣٥٣٨: ، لسان العرب   ابن منظور )٧
 ١٥٦: الجامعة الصحیفة العلویة  )٨
  ٢٢١: نفسھ  )٩



 ١٦٦

  ال عَ فْ إــ د 

  )اًال عَ فْ إل ، عَ فْ أ(الثي المزیدوھو مصدر الفعل الثّ      

لك أعطیت إعطاًء ، وأخرجت ، وكذلك قو ااال أبدً عَ فْ إت ، لَ عَ فالمصدر على أفْ  ((سیبویھ قال 

  )١( ))اجً اإخر

  
  ) :المعلیھ السّ (اإلمام  قال

 )٢())ھِ یْ لَ عَ  حِ احَ اإللَ  لَ ھْ أَ  دِ الرَّ بِ  ھُ بَ جْ  یَ َال  نْ مَ  ا، یَ  ھِ یْ لَ إ ةِ اجَ الحَ  لَ ھْ أ رُ قِ تَ حْ  یَ َال  نْ مَ  ایَ  ((

 
 خرى ومن األمور التي حثّ ألب مرةً بعد داللة على تكرار الطّ لل) لحاحإ(المصدر لقد جاء      

مع صبره على عاء ویكرره بإلحاح ، ھو أن یكثر المؤمن الدّ ) المعلیھم السّ (علیھا أھل البیت 

ــ  وجلّ  عبد على هللا ــ عزّ  وهللا ال یلحُّ ((قولھ ) المعلیھ السّ (االستجابة ، فقد ورد عن اإلمام الباقر 

  )٣( ))قضاھا لھ  الّ إاجتھ في ح

  

  :) المعلیھ السّ (اللة نفسھا في دعائھ غة بالدّ یوجاءت ھذه الصّ      
 كَ مُ رَ كَ وَ  غَ لَ بْ األَ  كَ تُ جَ حُ  ونَ كُ تَ لِ  لْ ، بَ  ازً جْ عَ  كَ تُ آنَ أ كُ تَ  مْ لَ ........  الَ ھَ مْ اإل تَ لْ طَ أَ ، وَ  الَ ثَ مْ األَ  تَ بْ رَ ضَ  ((

  )٤()) لُ مَ كْ األ

غیره في وقت إّال لیأخذه في (( فـ بعد مھلة  مھلةً  يعطھذا العبد أُ  نّ أأي       ال یجوز أن یمھل أحد ٌ

هللا ــ  من حجة؛ إلتمام ال ؛ ومن قراءة فقرة الدعاء المثبتة یتبین أن اإلمھال كان أّما )٥())وقت آخر 

 جاء[اإلمھال  ((أو أّن ، اعة مره بھ من الطّ أذعان لما في عدم االرتداع واإل ى العبدانھ ــ علسبح

 )٨()معانإ( )٧()رارصإ(على ھذه الداللة وجاء ،  )٦))( فھ من عملھتكلّ  سھّل مالیُ  تأخیره ؛ ]بمعنى

   .)٩()مساكإ(

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤/٧٨:سیبویھ ، الكتاب  )١
 ٨٩: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
  ٤٧٥/ ٢:     الكافي األصول في ، ) قوبأبو جعفر محمد بن یع(الكلیني  )٣
  ٣١٢:الصحیفة العلویة الجامعة  )٤
  ٢٠٢: الفروق اللغویة ، العسكري  )٥
  ٢٠٣: نفسھ  )٦
    ١٦١: الصحیفة العلویة الجامعة )٧
  ٢٠٨:نفسھ  )٨
 ١٠١:نفسھ  )٩

  



 ١٦٧

یغة وداللة ربط بقرائن لفظیة بین ھذه الصّ ) الم علیھ  السّ (مام اإل  نّ أظر ا یلفت النّ وممّ      

  ) :المعلیھ السّ (كرار من ذلك قولھ لم تدل على التّ  نْ إكرار غیر مرة في دعائھ ، ولتّ ا
  )١()) ینَ دِ تَ عْ ى المُ لَ عَ  اءُ قَ بْ ك اإلتُ نَ سُ ، وَ  ینَ ئِ یْ سِ ى المُ لَ إ انُ سَ حْ اإل كَ تُ ادَ عَ وَ  ((

تین ھما ولكن ربطت داللتھما بھ بقرینتین لفظی، كراربقاء ال تدالن على التّ حسان واإلفاإل     

بقاء سان حتى صار عادة وسریان مبدأ اإلحاإلعلى تكرار  اتوھاتان القرینتان دلّ  )سنّة( و) عادة(

  . ة حتى غدا سنّ 

 قابل) علیھ الّسالم (مام اإل نّ أص ، نجد البحث عن تتبع داللة النّ وبنظرة أعمق ال تخرج      

    مھما بلغت ، ومنمن اإلساءة  افدح خطرً ذاك أن االعتداء أبقاء حسان واالعتداء باإلساءة باإلاإل

لم ، ویقابل االعتداء والظّ  حسانة باإلكانت مذمومة وغیر متقلبّ  نْ وإساءة یقابل اإل نْ أكرم هللا  

 ه المقابلة من أروع صور كرم هللابقاء ، وھذم یستحق االستئصال واالجتثاث باإلھو ذنب عظیو

  .الالمتناھي 

 
  

  :اعیة مسّ المصادر ال

یكون  نْ أا عن الوزن القیاسي الذي یجب ارجً ل خفعالذي یسمع في ال (( : ماعي ھوالمصدر السّ     

ما یكون للفعل الواحد مصدران ، فعال ، وربّ من األ ھفیما شابھ اردً وع ال یكون مطّ النّ  علیھ ، وھذا

ى والمصدر السماعي أول ، )٢())أو أكثر من مصدرین  سماعي: اآلخر و،  قیاسي : أحدھما 

وأعلم أنك إذا  ((: یشیر إلى ذلك قول ابن جني ، باالستعمال عند القدماء من المصدر القیاسي 

ما  فدع، ثم سمعت العرب قد نطقت فیھ بشيء آخر على قیاس غیره ، اك القیاس إلى شيء ما أدّ 

ھما تستعمل أیّ ، ر فأنت فیھ مخیّ  ،فإن سمعت من آخر مثل ما أجزتھ ، كنت علیھ إلى ما ھم علیھ 

      )٣))(كنت على ما أجمعوا علیھ البتة ، العرب لم تنطق بقیاسك أنت  فإن صّح عندك أنّ ، شئت 

ا وفیما یأتي أمثلة ممّ ، ) المعلیھ السّ (في أدعیة اإلمام  اماعیة كثیرً وقد وردت المصادر السّ      

  :ا ورد منھ

   
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٤٠: الصحیفة العلویة الجامعة  )١
  ٢٠٨: خدیجة الحدیثي ، أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ  )٢
 ١٢٥/  ١: الخصائص ، ابن جني  )٣

  



 ١٦٨

  فُعُول أ ـــ

على امتناع أو  یدلّ  ا الالالزم ممّ ) لَ عَ فَ (ى وزن في األفعال التي وردت عل اویكون قیاسیً      

علیھ (وقد ورد في أدعیة اإلمام ،  )١(صوت أو سیر أو داء  أو مھنة أو حركة أو اضطراب 

لیھا آنفاً فھو إالالت المشار ناع أو غیره من الدّ على امت دلّ  أما ما،  )٣()دخول( )٢()خشوع) (المالسّ 

  . )٤(سماعي 

  :قولھ ) المعلیھ السّ (متناع في دعاء اإلمام ال على االماعي الدّ لسّ اء من اجوقد      
  )٥()) دٍ بَ أَ  ودٍ لُ خُ ، وَ  دٍ غْ رَ  شٍ یْ عَ ،وَ  هِ ارِ وَ جِ بِ  ةِ اعَ الطَّ  لَ ھْ أَ   ابَ ثَ أَ فَ ((

في ھذا البقاء  ویتحقّق، ھنا یعني البقاء الّدائم إلى ما النھایة في الجنة جزاًء للطاعة فالخلود      

  ) :المعلیھ السّ (وقال ، وال متناع عن الزّ المعنى ا
  )٦( )) ودِ حُ وي الجُ ذَ بِ  اءِ زَ ي الجَ ا فِ نَ طْ لَ تَ ، اخْ  ودِ الورُ  ومَ یَ  كَ انَ سَ حْ إِ  دُ ا یَ نَ لْ نَ تَ  مْ لَ  نْ إي ھِ لَ إ ((

عتراف بھا ، والعمل بما  ــ سبحانھ ــ وامتنعوا عن االالذین جحدوا نعمة هللا ذوي الجحود ھم     

  .االعتراف  یناسب ذلك

  
اس على ذ یتوارد النّ یر ، والمقصود فیھ یوم القیامة إفقد جاءت بداللة السّ ) الورود(ا لفظة مّ أ     

معتقداتھ ھو نسان في اء المعنوي الذي یصیب اإلعلى الدّ  ا دلّ وممّ ،  ربھم للجزاء على أعمالھم 

  : قولھ عنھ ب) المعلیھ السّ (اإلمام  وقد أبعده ، القنوط  
  )٧())كَ وانَ ضْ رُ  اءِ غَ تِ ابْ  نْ عَ  وطُ نُ ي القُ نِ فَ رَ صَ  َال وَ ...  ضِ رْ واألَ  اءِ مَ السَّ  ینَ ا بَ ي مَ وبِ نُ ذُ  تْ قَ بَ طْ و أَ ي لَ ھِ لَ إ((

  

جاء مقترنا بالیأس ولذا ، )٩( س من الخیر خاصة یأھو الأو  )٨(الیأس أشد مبالغة من  القنوط     

  :تعالى  في قولھمن رحمة هللا 

  

  ]٥٣ :مر الزّ [ )  هللاِ  ةِ مَ حْ رَ  نْ مِ  اوطُ نَ قْ  تَ َال  مْ ھِ سِ فُ نْ ى أَ لَ وا عَ فُ رَ سْ أ ینَ ذِ ي الّ ادِ بَ عِ ا یَ  لْ قُ ( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢١٨-٢/٢١٥: اب ینظر سیبویھ ، الكت )١
  ٣٥١: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
  ١٦١: نفسھ  )٣
  وما بعدھا  ٢/٢١٥: ینظر، سیبویھ ، الكتاب  )٤
  ١٨٥:الجامعة الصحیفة العلویة  )٥
 ٣١٣ :نفسھ  )٦
  ٢٣٢:  نفسھ )٧
 ٢٨٥: الفروق اللغویة ، العسكري  ،ینظر )٨
 ٣٩٠:  المفردات  ،  صفھانيالراغب األینظر  )٩



 ١٦٩

  
 (( ویمكن أن  ، يءقنط من رحمة هللا التي وسعت كل شلعبد أن یغ لنوب ال تسوّ فكثرة الذّ      

لیمة مھما تكاثرت ذنوبھ وتعّددت معاصیھ  د من طرف خفي أن فطرتھ السّ نالحظ أن الداعي یؤكّ 

 وھذا االعتراف التوكیدي بحدِّ ، وأن رحمتھ ال تضیق عنھا ، كرم هللا فیض ال ینتھي  موقنة بأنّ 

علیھ (لذا نجد اإلمام ؛  )١))(ة توحیدھا فس وسموھا وصفاء إیمانھا وقوّ النّ ذاتھ دلیل على متانة تلك 

  ، من الكثرة نوبأس والقنوط من رحمة هللا مھما تبلغ الذّ یت ھذا المعنى وینفي الیثبّ ) المالسّ 

  :  )علیھ الّسالم (في قولھ ) فجور(ا لفظة یضً أاء المعنوي على الدّ  ا دلّ وممّ 
 )٢()) زِ جْ العْ وَ  لِ سَ الكَ ، وَ  ورِ جُ الفُ وَ  كِ الشَّ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ أَ وَ ((

ة       لفظاللة على ھذه الدِّ وكذلك جاء ،  )٣))(وسع فیھا ھو االنبعاث في المعاصي والتّ  ((والفجور 

  )٤()روغر( 

  
  ة الَ عَ فِ ب ـــ 

 اسَ ة ، سَ فَ َال خِ  فَ لَ خَ : ( ة نحو على مھنة أو صنع یغة قیاسیة فیما یدلّ تكون ھذه الصّ      

  )٥()ةیاسَ سِ 

  

فة والخیاطة مارة والخالاإل: ناعة نحو رد في الوالیة والصّ ة تطّ الَ عَ فِ  ((وذكر ابن عصفور      

  )٦())الوالیة بمعنى الوكالة :رھا نحو كالمھم فتح الفاء وكس جارة ، وجاء فيوالتّ 

  

و كسرھا فیما خرج وكذلك ھ) نعةالمھنة والصّ (سماعي في ھذا المعنى ) الفاء(فتح  نّ أأي      

   : )المعلیھ السّ ( ا ورد في دعاء اإلمام من ذلك م عنھ ،

  )٧( )) ةِ ادَ فَ الرِّ  نَ سْ حُ  كَ لُ أَ سْ أُ ، وَ  ةِ ادَ فَ الوِ بِ  لُ َؤمِ ي أُ ھِ لَ إا ا یَ ا ذَ نَ ا أَ ھَ وَ  ((

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣: بھذا دعا عليٌّ ، طالب السنجري  )١
  ٢١١: الجامعة الصحیفة العلویة  )٢
 ٢٣١الفروق اللغویة  ، العسكري   )٣
  ٩٧: الجامعة الصحیفة العلویة  )٤
  :  بنیة الصرف في كتاب سیبویھأ، خدیجة الحدیثي ،  ٤/١٦٤: كتاب ینظر ، سیبویھ ، ال )٥

٣٠٤  
 . ٤٨٧/  ٤٨٦:المقرب ،   ابن عصفور )٦
  ١٤١: الجامعة الصحیفة العلویة  )٧



 ١٧٠

  

ن كباوالوفد الرّ ....  لى ملك أو أمیر إفادة إذا خرج وفد وووفد ی ((فَد وَ الوفادة مصدر الفعل      

  )١( ))و انتجاع وغیر ذلك أفاد و استرأمراء لزیادة والذین یقصدون األ... المكرمون 

  

كانت  يءش: فادة والرَّ  لة العطاء والصّ : فد بالكسرة والرِّ  ((د فَ فھي مصدر للفعل رَ   فادةا الرّ أمّ      

ا  عظیمً تھ ، فیجمعون من ذلك ماًال  بقدر طاقنسان ماًال إرافد بھ في الجاھلیة ، فیخرج كل تت قریش

 اس حتىطعمون النّ یزالون ی بیب للنبیذ ، فالعام والزّ والطّ  زرللحجاج الج یام الموسم فیشترونأ

  )٢( ))قایة لبني ھاشم فادة والسّ موسم الحج ، وكانت الرّ  یامأتنقضي 

  
  .لیھ یرجو صلتھ وعطائھ إ افدً ااعي قد أقبل على ملك  عظیم ، والدّ  نَّ أوالمعنى المتحصل      

  ) :الم علیھ السّ (على مھنة وال صنعة قولھ  یدلّ  ا الا جاء سماعیً وممّ 
  )٣( )) كَ تِ نَّ ى جَ لَ إا ھِ ى بِ قَ رْ نَ  اتٍ جَ رَ دَ  كَ تِ ایَ دَ ھِ  نْ مِ  ھِ ا بِ نَ وتَ بَ ا حَ مَ  لْ عَ جْ اي ھِ لَ إ ((

  

  ) :المعلیھ السّ (وكذلك قولھ 
  )٤( ))ي نِ دِ ھْ تَ  مْ ي لَ تِ انَ إھَ  تُ دْ رَ و أَ ي لَ ھِ لَ إ((

  

  ال عَ فَ ــ ج 

  ) :المعلیھ السّ (ة منھا في أدعیة اإلمام ولھذه الصیغة دالالت عدّ 

   ــ االنتھاء١

  ) :المعلیھ السّ (قال 
  )٥( ))دٌ افَ نَ  كَ كِ لْ مُ  لِ َال ، وَ  الٌ وَ زَ  كَ لَ  ، َال  تَ نْ أا مَ كَ  تَ نْ أ مَّ ھُ اللَّ  ((

  بداللة االنتھاء )  ادنف(و، ) زوال( جاء المصدران 

  ) : المعلیھ السّ (ا قولھ وجاء على ذلك أیضً      
  )٦()) سِ فُ نْ األَ  وةِ ھُ شَ وَ  ةِ مَ عْ النَّ  ارِ رَ قَ ، وَ  یشِ العِ  دِ رْ ي بَ فِ  دٍ مَّ حَ مُ  آلِ وَ  دٍ مَّ حَ مُ  نَ یْ بَ ا وَ نَ نَ یْ بَ  عْ مَ اجْ  مَّ ھُ اللَّ  ((

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٦/٤٤٨١ : ، لسان العرب  ابن منظور )١
  ١٦٨٧ /٣  :سھ نف )٢
  ٦٣:الجامعة  الصحیفة العلویة  )٣
 ٦٥: نفسھ  )٤
  ١٨٢: نفسھ  )٥
  ٥٦ : نفسھ )٦



 ١٧١

  
 فھي غایة ما، ) ةالجنّ (ھنا مؤمن والمقصود بھ لنسان الیھ اإلإوالقرار ھو المستقر الذي ینتھي      

  .فیھ  ا یقرُّ تكون لھ مكانً ولیھا إاه المؤمن حیث تكون نھایتھ منّ یت

  
  :  )المعلیھ السّ ( ھلوقاء حاملة الّداللة ذاتھا في وردت لفظة الفنو     

  )١( )) ھِ مِ اوَ ى دَ لَ عَ  اءِ نَ الفَ  نَ مَ  ھِ یْ لَ إا ھَ رْ طَ ضْ ا امَ بَ وَ .....  ھِ تِ یَ لِ زَ ى أَ لَ عَ  اءِ یَ شْ األَ  وثِ دُ حِ بِ  دِ ھِ شْ تَ سْ المُ  ((

  )٣()فراغ() ٢()ھالك(وكذلك كانت داللة 

  
  قمشاط والسّ ــ النّ ٢

  ) :الملسّ علیھ ا(قال اإلمام 
ً اطَ شَ نَ وَ  كَ تِ ادَ بَ ي عِ فِ  ةً وَ قُ وَ ......  كَ ألُ ي أسْ نَّ إ مَّ ھُ اللَّ  ((    )٤( )) كَ رَ كْ ي ذِ فِ  ا

  

  ) :المعلیھ السّ (قم قولھ على السّ  ا یدلُّ وممّ      
  )٥( ))َولَْم تَُربِّنِيي نِ دْ لِ تَ  مْ ا لَ ھَ تَ یْ لَ ي ، فَ مِّ أُ ي نِ تْ دَ لَ وَ  اءِ قَ شَ لْ لِ  يرِ عْ شِ  یتَ لَ  ((

  .كان معنویا  نْ إقم وقاء ھنا مصدر دال على السّ فالشّ 

  
  ن َال عْ د ـــ فُ 

علیھ (في دعاء اإلمام  ه الصیغةعلى ھذ تجاء، وقد ) ٦(وھو سماعي في جمیع ما ورد علیھ      

  :على أعدائھ قولھ ) المالسّ 
  )٧( )) انٍ رَ سْ ي خُ فِ  مْ ھُ یَ عْ سَ  لْ عَ اجْ ، وَ  مْ ھُ رَ مْ أَ  نْ وھِ أَ وَ  ((

ویستعمل ذلك في المقتنیات الخارجیة  ....  صاقانت((سران بمعنى واحد وھو  الـ ر والخُ سالخُ   

یمان المة والعقل واإلحة والسّ فسیة كالصّ نیا وھو األكثر ، وفي المقتنیات النّ كالمال والجاه في الدّ 

  )٨())واب والثّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣١: الجامعة الصحیفة العلویة )١
  ١٦٢ :نفسھ  )٢
 ٢١٧: نفسھ  )٣
 ٢٦٥:  نفسھ )٤
 ٣٠٤: نفسھ   )٥
 ٢٣٥: بنیة الصرف في كتاب سیبویھ أدیثي ، خدیجة الح )٦
 ١٦٢ :الجامعة الصحیفة العلویة  )٧
  ٢٠٠ :دات ، المفر  فھانيصالراغب األ )٨



 ١٧٢

     
 ا وامتألً غراقً فھم استیفعالن لفظ مبالغة  ((سران ذلك أن خف وطأة من الخأالخسر  نّ أدو ویب     

  )١( ))فیھ  فیما استعمل اوعظمً 

  

لیل على الفي والدّ من القدرة على التّ  االلة ، بل یلمح فیھ جانبً ا الخسر فال یكون نھائي الدّ أمّ      

  : ذلك قولھ تعالى 

  ] ٣ـ١:العصر [  ).....وا نُ آمَ  ینَ ذِ الّ  الّ إ،  رٍ سْ ي خُ فِ لَ  انَ سَ نْ اإل إنَّ  رِ صْ لعَ اوَ ( 

  
 ملا لألھناك بابً  نّ أرور عمر اإلنسان وتداعى أیامھ ، ھو خسارة بكل المقاییس إال فم     

والعمل  یمانا ، فمن انقضت أیامھ باإلون نھائیً سر فال یكعویض یفتحھ االستثناء لتالفي ھذا الخُ بالتّ 

  : بقرینة ، ذلك قولھ تعالى سر نھائیة إّال وال تكون داللة الخُ  .ا على حال خاسرً  الح ال یعدُّ الصّ 

  ] ٩:الطالق [ )راً سْ ا خُ ھَ رِ أمْ  ةُ بَ اقِ عَ  انَ كَ ا وَ ھَ رَ أمْ  الَ بَ وَ  تْ اقَ ذَ فَ ( 

  
لى قرینة لفظیة إكلت وما أنّ إو] سرخُ [المصدر إلى فداللة القطعیة في الخسارة ھنا لم توكل      

  . لیھ األمور إاقبة ھي نھایة المطاف الذي تؤول والع) عاقبة أمرھا(سبقتھا ھي 

 بنصِّ ) المبین(بـ التأكید داللتھ بل كان موصوفً لى قرینة لفظیة إالخسران ال یحتاج  نّ أفي حین 

 دون الخسران ((ة لى الخسران في یوم القیامإھ یشیر نّ أل؛  ) ٢(القرآن في ثالثة مواضع جاء بھا

  )٣())ات  البشریة رجاویة ، والتّ ینالمتعلق بالمقتنیات الدّ 

نیة المادیة دعائھ ، فالخسارة اآل في) المعلیھ السّ (اللة ھي التي أرادھا اإلمام ھذه الدّ  نّ أویبدو      

 نّ أبل  ؛مجزیة لمن عاداه في هللا  ھا غیرنّ أعداء إالّ كانت مھمة ومرغوب في لحوقھا باأل نْ إو

  . وفى لھاألالجزاء تالفیھا ھي  نّھائیة التي ال یمكن الخسارة ال

  ) :المعلیھ السّ (ا حمل داللة االنتقاص المادي في دعاء اإلمام وممّ      
  )٤( ))ي نِ دَ ي بَ فِ  انٍ صَ قْ نُ ي بِ نِ لْ غَ شْ تَ  مْ لَ وَ  ((

  
قصان الخسران في والنّ : ا انً صَ قْ ا ونُ صً قْ نَ  يءنقص الش ((و  صَ قَ ان مصدر الفعل نَ صَ قْ والنُ      

  )٥( ))اھب من المنقوصالذّ  يءا ، ویكون قدر الشّ قصان یكون مصدرً ، والنّ  الحظِّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦٩/ ١ :، نظم الدرر) الدین أبو الحسن إبراھیم  برھان(البقاعي  )١
  ١١٩: ، النساء ١٥:، الزمر  ١١:الحج  )٢
 ٢٠٠ : ، المفردات   انيصفھالراغب األ )٣
  ١٥٨: الجامعة الصحیفة العلویة  )٤
  ٥/٤٥٨٣، لسان العرب  ابن منظور )٥



 ١٧٣

لداللة على وزن فعالن ما یحمل داللة مضادة ) المعلیھ السّ (مام وقد جاء في أدعیة اإل     

  ) :المعلیھ السّ (قولھ  في وذلك،  انقصالنّ 
  )١( ))ھِ وانِ ضْ ى رُ لَ إا بً بَ سَ  ونُ كُ یَ وَ ..... ا ینَ لَ عَ  ھُ لَ  ةٍ مَ عْ نِ  لِّ كُ  انَ كَ مَ  دُ مْ الحَ  ھُ لَ  مَّ ثُ  ((

  

 ضا رضا هللا ــ تعالى ــ خصّ ا كان أعظم الرّ لمّ  و ضا الكثیر ،الرّ : ضوان الرّ  ((اغب قال الرّ      

ت على معنى ضوان ھنا دلّ الرّ  نّ أأي ؛  )٢())آن الكریم بما كان من هللا تعالىضوان في القررّ لفظ ال

  ) لُ عِ فْ ، یَ  لَ عَ فَ (یادة من باب قصان والزّ ا عن داللة النّ ا ورد خارجً وممّ  ، ضوانیادة في الرّ الزّ 

  ) : المعلیھ السّ (في قولھ ) غفران(المصدر 
 عِ وقُّ تَ  نْ عَ  سُ أْ ي الیَ نِ دَّ ا رَ مَ ....  ومَ جُ النُّ  تْ قَ رَ خَ ، وَ  ضِ رْ األوَ  اءِ مَ ین السَّ ي بَ وبِ نُ ذُ  تْ قَ بَ و طَ لَ ((

  )٣())كَ انَ رَ فْ غُ 

فال یستحق الغفران إّال  ،وإسقاط العقاب ھو إیجاب الثواب ، الغفران یقتضي إسقاط العقاب ((و

وال یقال غفر زید لك ،  لك فیقال غفر هللا، المؤمن المستحق للثواب ؛ ولھذا ال یستعمل إّال من هللا 

  )٤))(إّال شاًذا 

یتوقع الغفران المتضّمن إسقاط العقوبة  )المعلیھ السّ (اإلمام عاء ھذا أّن نلحظ في نص الدّ  

   سبحانھ ــ نوب وذلك ینبأ عن مدى ثقتھ ورجائھ برحمة هللا ـمع كثرة الذّ  وابوإیجاب الثّ 
   ةلَ عْ فُ ھـ ــ 

  )٥() ل عَ ل ، یفْ عِ فَ ) (لعُ یفْ ) (لَ عُ فَ (رد ، وقد سمع في باب و وھو سماعي في جمیع ما     

  ) : المعلیھ السّ (في أدعیة اإلمام ) ُجْرأَة (المصدر ) لعُ ل ، یفْ عُ فَ (وقد ورد من باب   
  )٦())ي سِ فْ نَ بِ  تُ رْ رَّ غَ  یرٍ رِ غْ تَ  يُّ َوأَ  ، كَ یْ لَ عَ  أتُ رَ تَ جْ ا ةٍ أَ رْ جُ  يُّ أَ فَ ((

  

  : ایضً أوجاء 
  )٧())يَّ لَ عَ  كَ رِ تْ سَ  ةَ مَ رْ حُ  تُ یْ اعَ  رَ َال ي ، وَ عِ مَ  تَ نْ أَ وَ  كَ تُ بْ اقَ ا رَ نَ أَ  َال فَ  ((

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٥ :الجامعة الصحیفة العلویة  )١
  ٢٦٥:  ، المفردات   صفھانيب األالراغ )٢
  ٧٢:الجامعة الصحیفة العلویة  )٣
  ٢٣٥ :الفروق اللغویة  ، كريالعس )٤
 ٢٧٣: ینظر ، خدیجة الحدیثي ، أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ  )٥
 ٧٢:الجامعة الصحیفة العلویة  )٦
  ٧٩: نفسھ  )٧

  



 ١٧٤

  :في قولھ ) عمِ سَ (مصدر الفعل ) لعَ ل ، یفْ عِ فَ (وجاء من باب 
  )١( )) ةِ عَ مْ السُّ وَ  ءِ ایَ والرِّ ....  بِ صَ نَّ الوَ  بِ عَ التَّ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ أَ وَ  ((

  

  ال عَ فْ تَ ــ  ز

     یغة یبویھ بشأن ھذه الصّ ا ذكره سوممّ ) ٢(اب علھذار والتّ جوال والتّ لمبالغة كالتّ ویكون للتكثیر وا     
 در على ھذا كما بنیتالمص یر بنیتَ التكث من ھذا مصدر فّعلت ، ولكن لما أردتَ  يءٌ ولیس ش ((

 ھذا لى مثلإكثر الفعل ، وال جاءت لتكثیر المصدر ، كما یُ عَ فْ صیغة تَ  نّ أأي ) ٣())لت عّ لت على فَ عَ فَ 

 )٤())ھدادالتّ  و عداداء كالتّ فتح التّ  ھالثي المجرد للمبالغة قیاسن الثّ المصدر م ((إذ یقول  الكفويذھب 

  )٥(كثرمصدر الفعل المُ  ال ھوعَ فْ تَ  نّ ألى إفي حین ذھب الكوفیون 

  

علیھ (في قولھ ) افوَ طْ تَ (المصدر )  المعلیھ السّ (یغة في أدعیة اإلمام وقد جاء على ھذه الصّ      

  ) :المالسّ 
...  امِ دَ الخُ  نْ مِ  اءِ فَ الوصَ  افَ وَ طْ ي تَ نِ تَ مْ دَ عْ أَ ، وَ  مِ َال السَّ  ارِ ي دَ فِ  ھِ آلِ وَ  دٍ مَّ حَ مُ  ةَ یَ ؤْ ي رُ نِ تَ مْ رَ حَ  نْ إلِ ي ھِ لَ إ((

  )٦( ))كَ نْ مِ  يسِ فْ ي نَ نِ تْ نَّ مَ  كَ لِ ذَ  رَ یْ غَ فَ 

  

كثیر لتّ ا بقصد داللة) تطواف(المصدر شاء أن یستعمل ) علیھ الّسالم (یبدو أّن اإلمام      

  نسان المؤمن في الجنة عیم الذي یكون فیھ اإلراز مدى النّ ب، إلالمنوطة بھ والمبالغة 

  

  المصدر المیمي:  انيثّ ال

مذھب ، : ، نحو ) ة لَ اعَ فَ مُ (وزن  أولھ میم زائدة ولیس على سم یدل على الحدث ،ھو ا      

  )٧(ءة ، محیا ، مرد امغفرة ، مس

  

  ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٨٤:  الجامعةالعلویة الصحیفة  )١
، عبد الھادي الفضلي ، ٣١: بنیة في العربیة نظر ، فاضل السامرائي ، معاني األی )٢

  ٥٦: مختصر الصرف 
  ٢/٢٤٥: ، الكتاب  سیبویھ  )٣
   ٣٢٦:، الكلیات  يوفالك )٤
 ١٦٨: بنیة الصرف في كتاب سیبویھ أخدیجة الحدیثي ، ینظر  )٥
 ٦٠: الجامعة الصحیفة العلویة   )٦
 ١٣٧:حاتم الضامن ، الصرف ،  ٣٦٩: عنقود الزواھر في الصرف ، شجي القوینظر ، )٧



 ١٧٥

فھو  ) ١(خرى عدم اختالف معناه عن المصادر األ سیبویھ في محدثینوقد تابع بعض ال      

  )٢())لفظیة لفي صورتھ ا الّ إفي معناه واستعمالھ وال یخالفھ  صليكالمصدر األ (( عندھم

  
فالمصدر المیمي في الغالب ((، ول بعدم المطابقة في المعنى لى القإفي حین ذھب آخرون      

   )٣( ))يءش یر المیمي فأنھ حدث مجرد من كلِّ ات ، بخالف المصدر غیحمل معھ عنصر الذّ 

  
، ) یاباإل(و ) المآب(  (( ذلك مر ، مثالاللة على نھایة األا الدّ میمي غالبً كما یحمل المصدر ال     

 فإنَّ ) الباالنق(و ) المنقلب(مثلھ و ....جوع ھ الرُّ نّ إیاب فما اإلأمر، وألالمآب یعني نھایة ا نّ إف

ھذا من ناحیة  ) ٤())ر المعاكسغیّ ا االنقالب فانھ یعني التّ مّ أمر وعاقبتھ المنقلب یعني خاتمة األ

رى على المصدر خیة  االستعمال ، فقد آثر العرب استعمال المصادر األا من ناحالمعنى ، أمّ 

  ) ٥(ھم اتبیرفي أغلب تع المیمي

  
ا الثیًّ كان ثُ  ة ، وبحسب الفعل المصاغ منھ ، فإنْ وقد یصاغ المصدر المیمي على أوزان عدّ      

  )٦(مدخل ، مقال  مطلع ،: نحو ) لعَ فْ مَ (ا كان المصدر المیمي على وزن مجردً 

  

  : قولھ ) المعلیھ السّ (وقد جاء على ھذا الوزن في دعاء اإلمام      
  )٧( )) كَ یْ لَ إ َالّ إ كَ نْ مِ  ىجَ نْ مَ  َال  ئ وَ جَ لْ  مَ َال  ((

لیھ ، ومنجى إیلتجئ لى ملجأ إھ الملھوف ھو عند وصولھ الذي یحسّ وتر والخوف نھایة التَّ  نَّ إ     

  یاقالسّ  نةھایة ، كما أوحى بمعولة ھذه النّ ا ھو فیھ ، لذلك أوحى المصدر المیمي بدالینجیھ ممّ 

كان  نْ إلیھ الھارب الفزع وإوالمنجى الوحید الذي یلجأ  ئسبحانھ ــ ھو الملج ، فاb  ــ فردبالتّ 

  ھو مالقاة هللا ــ سبحانھ ــ بذنوبھ التي تستحق العقاب  ھباعث ھروبھ وفزع

  
  )٨(ة مفسدة ، مسبغة، میسرة ، مودّ : نحو ) ةلَ عَ مفْ (ویأتي المصدر المیمي على وزن      

  ) : الم علیھ السّ ( مام قول اإلفي  )سألة م(المصدر  وجاء على ھذا الوزن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢/٢٤٦: ، الكتاب  سیبویھینظر  )١
  ١٣٧:حاتم الضامن ، الصرف  )٢
  ٣٤: بنیة في العربیة ني األفاضل السامرائي ، معا )٣
  ٣٦ــ ٣٥:نفسھ  )٤
  ٣٧: نفسھ  )٥
  ١٢٩: ینظر  ، حاتم الضامن ،الصرف  )٦
 ٨١: الجامعة الصحیفة العلویة  )٧
  ١٣٧:ینظر ، حاتم الضامن ، الصرف  )٨



 ١٧٦

  )١()) ھِ ائِ جَ ي رَ فِ  رَ یَّ حَ ي تَ ذِ الّ  ینِ كِ سْ المَ  ةَ ألَ سْ مَ  كَ لُ أسْ أَ ي ھِ لَ إ(( 

  

لما  ؛) سؤال(بدال من ) مسألة(میمي للمصدر ال)علیھ السالم(م مان اختیار اإلوكوُربَّما ی     
كما  ، )٣))(السؤال ھو طلب اإلخبار(( نّ في حین أ ،) ٢))(ستكانة الخضوع واال] من[ یقارنھا((

، لبیان خصوصیة ھذه المسألة أو ، )  ٤))(ن یساویك والطلب ممّ ...  ن دونكتكون ممّ  المسالة((أنّ 

  من االلتفات والعنایة وما تجره ھذه الخصوصیة

  
وزن المضارع المبني للمجھول مع  الثي المجرد ، علىویصاغ المصدر المیمي لغیر الثّ      

مام یغ قول اإلوقد جاء على ھذه الصّ ،  )٥(مدخل ،  منقلب : ا  نحو بدال حرف المضارعة میمً إ

  ) : الم علیھ السّ (

  )٦( )) اءِ خَ والرَّ  ةِ دَّ ي الشِّ فِ  لُ وَّ عَ المُ  كَ یْ لَ عَ ى ، وَ كَ تَ شْ المُ  كَ یْ لَ إ ((

  

، ) شتكيیُ (ویكون بناؤه للمجھول ) اشتكى ، یشتكي(ھو مصدر میمي للفعل ) المشتكى(فـ      

  ) .ل وَّ عَ ل ، یُ وِّ عُ ل ، یُ عوّ (من ) لالمعوّ ( وكذلك 

  
  )٧(معصیة ، مأدبة  مرجع ، معرفة ،: اذ نحو ومن المصادر المیمیة ما ینعت بالشّ      

  :قولھ في وصف المالئكة ) المعلیھ السّ (د جاء في أدعیة اإلمام وق
  )٨( ))ة ٌیَ صِ عْ مَ  مْ ھِ  بِ َال وَ  ةٌ لَ فْ غَ  مْ ھُ دَ نْ  عِ َال  ((

  

فین فة عن خلقھ المكلّ ذه الصّ دھم بھفرّ أوقد  المعصیة هللا ــ سبحانھ ــ المالئكة بعدم لقد خصّ      

  نس والجن من اإل

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٠:الجامعة الصحیفة العلویة  )١
 ٣٧: الفروق اللغویة  ،  سكريالع )٢
 ٣٧:نفسھ  )٣
 ٣٧:نفسھ  )٤
 ١٣٨: الصرف : ینظر ، حاتم الضامن  )٥
  ٧٤:  الجامعة الصحیفة العلویة   )٦
 ١٣٨: الصرف: ینظر ، حاتم الضامن  )٧
  ٤٥: الصحیفة العلویة الجامعة   )٨



 ١٧٧

   ّصناعيالمصدر ال : ـالــثثّ ال

ة للداللة على االتّصاف بالخصائص الموجودة مصدر یصاغ من األسماء بطریقة قیاسیّ (( وھو      

نیث أالتّ ) تاء( مردفة بـلى اسم إسبة النّ  ضافة یاءإب لریقة تتمثّ وھذه الطّ ، ) ١))(في ھذه األسماء 

لى إة ھي صفة منسوبة نسانیّ إلفا ة ،ة ، والحجریّ وانیّ یة والحنسانیّ فة فیھ ، كاإلللداللة على الصّ 

     . )٢(لى الحجرإمنسوبة صفة ة والحجریّ  لى الحیوان ،إة ھي صفة منسوبة ن والحیوانیّ اإلنسا

  

الكتب رجمت تُ  نْ ألیھ بعد إدعت الحاجة ناعي صدر الصّ الم نّ أ ((:  بعض المحدثین وقد ذكر     

لى وضع إفي العلوم المختلفة ، فاحتاجوا  بدأ العرب یؤلفون نْ أوبعد ، ة جنبیّ الكثیرة عن اللغات األ

رف ة ، وفي كتب الصّ لعلمیّ ل في الكتب اماستعقد خرة ، وأحاجتھم في القرون المت بنیة تسدُّ أ

  . في كتابھ  هسیبویھ لذكر ھمالإفي  امن ذلك سببً  واوقد جعل ، )٣())دب وغیرھا ألاحو ووالنّ 

   

مام صدر وبمختلف صناعاتھ في أدعیة اإلمن مصادیق ھذا الم اكثیرً البحث وجد  غیر أنَّ      

سالم مة فھو من نصوص صدر اإلصوص المتقدّ ھ من النّ نّ أغم من الرّ على ، )  المعلیھ السّ (

ة أو یة علمیّ ا لغاا أو مؤلفً ا مترجمً وھو لیس نصًّ  ،ة دبیّ دب للعصور األبحسب تقسیمات أھل األ

ا ما مّ أبھ ،  دیعت افي كالم العرب حضورً  اضرً ناعي كان حان  المصدر الصّ أوھذا یعني  ،ة میّ یتعل

في كالم  اكان موجودً  لى ماإضافوا بعض المصادر أن یالمتأخر نّ ألى عكر فیمكن تخریجھ ذُ 

  . الة صالعرب أ

  : ھمھا أة ناعي بصناعات عدّ لصّ ویصنع المصدر ا     

   )٤( ةھمجیّ  ، ةأزلیّ ة ، ة ، وطنیّ نسانیّ إ: ات ، نحو صناعتھ من اسم الذّ  ـ١

  ) : المعلیھ السّ (ناعة قول اإلمام وع من الصّ وقد جاء على ھذا النّ 
  )٥()) ھِ تِ یَّ لِ زَ ِألَ  ومٍ لُ عْ  مَ َال بِ  ءُ يدِ البَ  ((

وجاء على ذلك قول اإلمام ،  )٦(ة الھویّ  ة ،ة ، الحیثیّ یّ الكمّ : ـ صناعتھ من االسم المبني ، نحو ٢

  ) :المعلیھ السّ (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٣: التطبیق الصرفي ، عبده الراجحي  )١
 ٢٠٩: بنیة الصرف في كتاب سیبویھ أ ،خدیجة الحدیثي ینظر  )٢
  ٢١٠ ــ ٢٠٩: نفسھ  )٣
  ١٤٠ـ ١٣٨ :ینظر ، حاتم الضامن ، الصرف  )٤
 ٢٢٥ : الجامعةالصحیفة العلویة  )٥
   ٤٣: في الصرف والنحو والبیان سلم اللسان ، جرجي شاھین عطیة  )٦
  



 ١٧٨

  )١( ))كَ تِ یَ فِ یْ  كَ َال ، وَ  كَ تِ یَ نِ یْ أَ  فُ رُ عْ یَ  دَ حَ  أَ َال  (( 

  

مام وجاء على ذلك قول اإل،  )٢( فاعلیة شاعریة ، واقعیة ،: ـ صناعتھ من االسم المشتق نحو ٣

  ) :المعلیھ السّ (
  )٣( ))ى نَ فْ تَ  التي َال  یةِ مِ ائِ الدَ بِ  وَ ... كَ ألُ سْ ي أَ نِّ إ مَّ ھُ اللَّ ((

  

  )٤(عنجھیة ، ربوبیة ، رھبانیة : ناعي المرتجل نحو ـ المصدر الصّ ٤

  ) : المعلیھ السّ (مام لك قول  اإلوجاء على ذ
  )٥( ))◌َ  لُ ذَ تَ سْ  تُ التي َال  یةِ وبِ بُ الرُّ بِ ، وَ رُ ھَ قْ  تُ التي َال  ةِ یَ دِ مَ الصَ بِ  كَ لُ أَ سْ أَ ي نِّ إ مَّ ھُ اللَّ  ((

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١٢ :الجامعة الصحیفة العلویة )١
   ١٣٩: الصرف ، اتم الضامن ح )٢
 ١٨٠ :الجامعة  الصحیفة العلویة )٣
  ١٤٠: ینظر ، حاتم الضامن ، الصرف  )٤
  ٨١:  الجامعة الصحیفة العلویة )٥



 ١٧٩

  ـانـيالـمـبـحـث الـثّ 

  المشتقات
  

حداث أفعالھا أعلى  لتدلّ  ؛ ق صیغ قیاسیة محدودةصل على وفشتق من األاء التي تُ سمھي األ     

ائعة التي تنمو عن الوسائل الرّ  ((االشتقاق من  عدّ یو) ١(ة خرى لیس فیھا داللة زمانیّ أ ومعانٍ 

عبیر عن الجدید من ن بھ من التّ طریقھا اللغات وتتسع ویزداد ثراؤھا من المفردات ، فتتمكّ 

  )٢( ))فكاراأل

  

، فضیل ھة ، اسم التّ فة المشبّ م الفاعل ، صیغ المبالغة ، اسم المفعول ، الصّ اس( والمشتقات ھي     

  )٣( )لة مان والمكان ، اسم اآلالزّ  سماا

  

  اسـم الفاعل 

) فاعل(الثي المجرد على ھو ما اشتق من فعل لمن قام بھ بمعنى الحدوث ، وصیغتھ من الثّ      

قبل  ضارعة میما مضمومة وكسر مارف المبدال حإالثي على صیغة المضارع مع ومن غیر الثّ 

  )٤(خیر األ

فیھا من  ار وماا من النّ حیح متعوذً الثي الصّ من الثّ ) المعلیھ السّ (مام ا ورد في أدعیة اإلوممّ      

  : ھوال قولھ األ
  )٥( ))ا ھَ ابِ یَ نْ أَ بِ  ةِ شَ اھِ النَّ ا ھَ اتِ یَّ حَ ا وَ ھَ اھِ وَ أفْ  ةِ رَ اغِ الفَ ا ھَ بِ ارِ قَ عَ  نْ مِ  كَ بِ  عوذُ أي نِّ إ ھمَّ اللَّ ((

  
  :ا یضً أا متعوذً ) المعلیھ السّ (وقال 

  )٦( ))ةٍ یَ اشِ مَ  مٍ دَ قَ وَ  ةٍ شَ اطِ بَ  دٍ یَ وَ  قٍ اطِ نَ  انٍ سَ لِ وَ  ةٍ عَ امِ سَ  نٍ ذْ أُ وَ  ةٍ رَ اظِ نَ  نٍ یْ عَ  لِّ كُ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ أوَ ((

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنیة أ، خدیجة الحدیثي ،  ١/٣٤٦:واعھا نأللغة و، المزھر في علوم ا يینظر ، السیوط )١

  ٢٤٦: الصرف في كتاب سیبویھ 
  ٢٩٠: بد التواب ، فصول في فقھ اللغة عرمضان  )٢
  بعدھا وما  ١٥٨: ینظر،حاتم الضامن ، الصرف  )٣
أوضح  ، )نصارياألجمال الدین (، أبن ھشام  ١/٧٤:  بالمبرد ، المقتض ینظر، )٤

  ٢٤٥ــ ١/٢٣٤:  المسالك
  ١١٤:  الجامعة الصحیفة العلویة )٥
  ٢٣٧ِ:نفسھ  )٦

  



 ١٨٠

فتقارھا لداللة الحدوث اللة على اسم الفاعل ؛ وذلك عند اعن الدّ ) فاعل(وقد تخرج صیغة      

 :بوت وعدمھ فحین تقول الثّ  من حیث] اسم الفاعل[ال علیھ دث الدّ ذ یجب مالحظة الحإ((جدد والتّ 

ھة بدلیل فة المشبّ ردنا الصّ أما نّ وإ اسم الفاعل تعني بحاضر  ال، ) نسان حاضر البدیھة إھذا ( 

  )١())شعرتنا بدوام الحدث وثبوتھ أضافة التي القرینة اللفظیة وھي اإل

  

  :حانھ ـ بفي تمجید هللا ـ س) المیھ السّ عل(ومن ذلك ما ورد في دعاء اإلمام      
  )٢( )) انً كَ سَ  یلِ اللِّ  لَ اعِ جَ و،  احِ بَ صْ اإلِ  قَ لِ افَ اللَُّھمَّ یا ((

  

  :ا یضً أوقولھ 
 نَ مِ  قُ زِ اَ ي الرّ بِ سْ ، حَ  ینَ وقِ لُ خْ المَ  نَ مِ  قَ الِ ي الخَ بِ سْ ، حَ  ینَ وكِ لُ مْ المَ  نَ مِ  كَ الِ ي المَ بِ سْ حَ ((

  )٣())ینَ وقِ رزُ المَ 

  
  : قولھ  وكذلك

  )٤( ))دٍ دَ عَ  رِ یْ غَ بِ  قِ لْ الخَ  رِ اھِ ، قَ  دٍ فَ صَ  یرِ غَ بِ  ابَ حَ ي السّ رِ جْ مُ  ((

  

ما ھي نّ إبزمان معین ، و دوث أو التي تحدُّ جدد والحا ینالھ التّ ھا ، لیست ممّ فات كلّ فھذه الصّ      

  .مراربوت واالستھة على الثّ فة المشبّ ثابتة لھ ـ سبحانھ ــ فاكتسبت بذلك داللة الصّ 

  
لى إ فیھة جوف والذي یقلب حرف العلّ الثي األمن الثّ ) المعلیھ السّ (یتھ ا ما جاء في أدعمّ أ     

ة مع وجود ألف لّ فاعل ، وصعوبة تسكین حرف الع) لفأ(لوقوعھ بعد  ؛ ھمزة عند صیاغتھ

في تمجید ) مالعلیھ السّ (فھو قولھ  ، قائل وصائم  : یترتب علیھ من التقاء ساكنین نحولما  ؛ ةساكن

  هللا
  )٥()) نٌ ائِ ا بَ ھَ نْ عَ  ُھو:ى فَیُقَاُل أَ نْ یَ  مْ لَ ، وَ  نٌ ائِ ا كَ ھَ یْ و فِ ھُ :الُ قَ یُ ا فَ یھَ فِ  لْ لُ حْ یَ  مْ لَ ،ھِ مِ لْ عِ ا بِ ھَ لَّ كُ  اءَ یَ شْ األ دَّ حَ  ((

  

ھو موجود فیھا ومحدد :  قالیفیھا ف لأي لم یحلّ  ؛)  كان(ق من الفعل كائن ھو اسم فاعل مشت     

  .ھو بعید عنھا ولم یزاولھا : رادتھ فیقال أكما لم تخرج عن  طارھا ،إب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٠:ھادي نھر ، الصرف الوافي  )١
  ٢٣٠:  امعةالج الصحیفة العلویة )٢
  ٢٤٢:نفسھ )٣
  ٥٩: نفسھ  )٤
  ٣٤  :نفسھ  )٥



 ١٨١

علیھ (مام ني علیھا اسم الفاعل في أدعیة اإلیغة الوحیدة التي بھي الصّ ) فاعل(ولم تكن صیغة      

          د هللایحمتمثلة كثیرة نورد منھا كمثال قولھ في عت بشكل ملفت للنظر واأل، بل تنوّ  )المالسّ 

  :ـ سبحانھ ــ 
 اءِ یَ رِ بْ الكِ بِ  دِ وحِّ تَ ،  المُ  یعِ دِ البَ  يءِ دِ ، البَ  ھُ لِّ حَ مَ وَ  دَ مْ الحَ  ئِ شِ نْ مُ ، وَ  ھِ یِّ لِ وَ وَ  دِ مْ الحَ  لِ ھْ أ P دُ مْ الحَ  ((

ْيٍء شَ  لِّ كُ  وقَ ي فَ الِ عَ تَ ، المُ  ھِ تِ رَ دْ قُ بِ  نِ مِ یْ ھَ ، المُ  ھِ تِ وَ قُ بِ  عِ نِ تَ مْ ، المُ هِ زِّ عِ بِ  رِ اھِ ، القَ  ءِ َال اآلبِ  دِ رِّ فَ تَ المُ 

  )١( )) ھِ تِ مَ عْ نِ بِ  غِ بِ سْ ، المُ  ھِ قِ زْ رِ بِ  عِ سِّ وِ المَ ، وَ  هِ دِ ائِ وَ فَ  یلِ زِ جَ ، وَ  ھِ ائِ طَ عَ بِ  لِ ضِّ فَ تَ المُ  ، ھِ وتِ رُ بَ جَ بِ 

  

 د ،متوحّ ) (لعِّ فَ تَ مُ ) (منشئ مسبغ ) (لعِ فْ مُ : (یغ في ھذه الفقرة عدیدة وھي  لقد كانت الصّ      

) لاعِ فَ تَ مُ (، ) نمِ یَ ھَ مُ ) (لعیفْ مُ (،) ممتنع) (لعِ تَ فْ مُ ) (اھرق) (لاعِ فَ (، ) لط ، متفضّ ، متسلّ  دمتفرّ 

  ) عموسّ ) (لعِّ فَ مُ (، ) متعالي(

  
الة على ھة الدّ فة المشبّ ھا بداللة الصّ اللة فقد جاءت كلّ یاغة أما من حیث الدّ ھذا من حیث الصّ      

  وام ؛ الرتباطھا باb ــ سبحانھ ــ بوت والدّ الثّ 

  
   اســم الـمفعــول

ات التي وقع داللة على الحدث والذَّ للو الفعل المبني للمجھول ھو اسم مشتق من المصدر أ     

الثي على وزن مضارعھ مع غیر الثّ  ومن) مفعول(الثي على زنة علیھا الحدث ، ویصاغ من الثَ 

  . )٢(خیرقبل األ ضارعة میما مضمومة وفتح مابدال حرف المإ

  
 ففي اسم الفاعل یدلّ ، اللة على ذات الموصوف اسم المفعول ھو الدّ والفرق بین اسم الفاعل و     

  . )٣(ات المفعول بھ كمنصورعلى ذ ائم ، وفي اسم المفعول یدلّ على ذات الفاعل كق
  

  :الثي من ذلك قولھ من الثّ ) المعلیھ السّ (مام دعیة اإلأا في وقد ورد اسم المفعول كثیرً 
  )٤( ))ودٍ جُ وْ مَ  بِ رَ قْ أَ ، وَ  ودٍ بُ عْ مَ  رِ آخِ ، وَ  ودٍ مُ حْ ل مَ وَ أَ  Pِِ  دُ مْ الحَ  ((

  

  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٦ : الجامعة الصحیفة العلویة )١
، معجم المصطلحات في اللغة  ، مجدي وھبة  ٣٦٢ــ ٢/٣٣٢:ینظر ، سیبویھ ، الكتاب  )٢

  ٢٥:العربیة 
 ٢٩:  في التصریف ، شرح المراح) بن محمد بدر الدین(العیني ینظر  )٣
   ١٢٥:الجامعة الصحیفة العلویة  )٤



 ١٨٢

  :) المعلیھ السّ (وقولھ 
  )١( )) ةٌ وفَ ھُ لْ مَ  كَ لَ  مْ ھُ وبُ لُ قُ ،وَ  ةٌ وفَ شُ كْ مَ  كَ لَ  مْ ھُ ارُ رَ سْ أفَ  ((

  

فصیغة فعیل  ((عاد اسم المفعول عن دالل الحدوث بإل) فعیل(  على) مفعولالاسم ( دیر وقد     

  )٢())الة على الحدوثبوت بخالف صیغة مفعول الدّ على الثّ  بمعنى مفعول تدلُّ 

  
 حّ ا یصا أو بالغً یرً ة والمبالغة في الوصف فالمجروح جرحا صغدّ الشّ  (()  فعیل(بناءال اوتفید ھذ     

) المعلیھ السّ (مام لذلك نجد اإل ؛ )٣( اذا كان جرحھ بالغً إ الّ إقال جریح ا ، وال یُ حً ى مجروسمّ ن یُ أ

  ) : المعلیھ السّ (وذلك في قولھ ) فعیل( بناءیدعو هللا لجبر كسره یستعمل  عندما
  )٤( )) یرِ سِ الكَ  مِ ظْ العَ  رَ ابِ ا جَ ي یَ رنِ بُ اجْ  وَ ((

  

  .ة والمبالغة في الوصف دّ نحو الشّ  بمعنى مكسور ، ولكن على) كسیر(لقد جاءت      

  ) :المعلیھ السّ (قولھ في ) وثیق (و) لصیق (اللة وقد جاء على ھذه الدّ 
  )٥( ))یقثِ ي الوَ نِ كْ رُ  ایَ یق ، وَ صِ ي اللَ ارِ ا جَ یَ  ((

  

  ) :المعلیھ السّ (جدد قولھ بعاد داللة الحدوث والتّ إل )فعیل( بناءا جاء على وممّ      
  )٦( ))كَ وَ فْ عَ  یقَ لِ ي طَ نِ لْ عَ اجْ ، وَ  كَ تِ رَ فِ غْ مَ  ةَ وَ َال ي حَ نِ قْ زُ ارْ  مَّ ھُ اللَّ (( 

  

قید التّ  ينعیجدد والحدوث ، وھذا على التّ  تدلُّ  وقلطلیق ھنا جاءت بمعنى مطلوق ، ومطف     

معنى ال ذاھ إبعاد أراد) علیھ الّسالم (مام اإل یبدو أنّ و، ة مرّ  طالق بالعفو في كلِّ اإل نب ثمّ بالذّ 

  . لى تجدیدمعھا إحتاج یُ  مغفرة ثابتة ونھائیة ال و یریدھافھ ، باتالثّ  على تعمال صیغة تدلُّ باس

  
ال سر وأُ ذا إ الّ إبھ صاحبھ ، فال یقال أسیر  صفذا اتّ إ الّ إ ((وصف فعیل ال یطلق  نّ أكما      

ھ نّ أف بمعنى صصف بھ صاحبھ أولم یتّ تّ ا مفعول قد یطلق على ما نّ أرح في حین ذا جُ إ الّ إجریح 

 )٧( ))بھسیتصف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٠: الجامعةالصحیفة العلویة  )١
  ٦٢:بنیة في العربیة فاضل السامرائي ، معاني األ )٢
  ٦١:نفسھ  )٣
  ١٢٥:الجامعة الصحیفة العلویة )٤
  ١٣٣: نفسھ  )٥
  ١٣٣:نفسھ  )٦
  ٦٢:    بنیة في العربیة فاضل السامرائي ، معاني األ )٧



 ١٨٣

  ) :المعلیھ السّ (مام قال اإل
  )١( ))يلِ مَ عَ بِ  نُ ھَ تَ رْ ي ، المُ بِ نْ ذَ بِ  یرُ سِ ي ، األَ تِ اءَ سَ إب فُ رِ تَ عْ ا المُ أنَ فَ ((

  

یغفر لھ بعد  نْ أل هللا ــ سبحانھ ــ أیس من العبد ، وھو مأسور فیھ ، نب قد حصل فعًال فھذا الذّ      

  .ساءتھ إبھ واعترف ب رّ أق نْ أ

  
  صیغ المبالغة 

ا ال تفیده لداللة على الكثرة والمبالغة في معنى الفعل ممّ لسماء الفاعلین أصیغ تحول من  يوھ     

شھورة في یغ الم، أما الصّ ) ٣( م و المتعديزتي صیغة المبالغة من الالأوت )٢( صیغة اسم الفاعل

  ) ل عِ ال مفعال ،فعول ، فعیل، فَ فعّ (المبالغة فھي 

  
 نّ أا ، وا وكیفً صیغ المبالغة بعامة تفید كثرة المعنى كمًّ  نّ أ)  ھـ١٢٠٦ت (بان الصّ  كروقد ذ     

   )٤(ل عِ ن ھذین أكثر مبالغة من فَ أو) فعیل فعول ،(مبالغة ومعنى من  كثرأ  و مفعاًال اًال فعّ 

  

وبصیغھا المختلفة فقد ورد ) المعلیھ السّ (مام ا في أدعیة اإلیغ المبالغة كثیرً ص وقد وردت     

  ) :المعلیھ السّ (قولھ ) الفعّ (على صیغة 
 تَ قْ لَ خَ  تَ نْ أ قُ ّال ا خَ ،یَ  كَ تِ مَ حْ ي رَ لِ  حْ تَ افْ  احُ تّ فَ  ایَ ... ا مَ لْ عِ وَ  ةً مَ حْ رَ  كَ نْ دُ لَ  نْ ي مِ لِ  بْ ، ھَ  ابُ ھَّ ا وَ یَ  ((

 ارٍ بَّ جَ  لِّ كُ  دِ ى یِ لَ عَ  ضْ بَ أقْ  ارُ بَ جَ  ایَ ...  كَ تِ فَ أْ رَ ى بِ لَ عَ  نْ نَّ حَ تَ  انُ نَ ا حَ یَ ...  وبٍ غُ  لُ َال وَ  بٍ صَ نَ  یرِ غِ بِ  اءَ یَ شْ األَ 

  )٥( ))ةِ رَ خِ ا و اآلیَ نْ ي الدُّ فِ  یةِ افِ العَ بِ  يَّ لَ عَ  نْ نُ أمْ  انُ نَّ مَ  ایَ ..  یدٍ نِ عَ 

  

وھي ال ، على وزن فعّ ) ان ار ، منّ جبّ  ان ،حنّ ق ، ، خّال  احفتّ  ، ابوھّ (جاءت صیغ المبالغة      

 أبو ھالل العسكري  إلى مثل ھذا ذھبو،  )٦(الصیغة األقوى في تحقیق معنى المبالغة والتكثیر 

       )٧())الا بعد وقت قیل فعّ عل الفعل وقتً ذا فُ إ (( :ھ قولب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ١٦٦ : الجامعةالصحیفة العلویة  )١
ادیة رفعود العیني ، الصیغ االمحمد س،  ٧٠/  ١: شرح المفصل ، ینظر ابن یعیش  )٢

  ١٦: العربیة نشأتھا وتطورھا 
 ٢٦٣: یفم طھ شالش وآخرون ، المھذب في التصرشاینظر ، ھ )٣
  ٢/٢٦٩ : ي نشموبان على شرح اال، حاشیة الصّ  نباالصّ   )٤
 ٤٥:  الجامعة الصحیفة العلویة  )٥
  ١٦١/  ٣: المقتضب ، المبرد ، ینظر  )٦
      ١٥:، الفروق اللغویة  العسكري  )٧



 ١٨٤

ومنھم من ،  ) ١(لى المبالغة إلت قال لمن صار لھ صناعة ثم نُ فعّ  نّ ألى إومن العلماء من ذھب      

  . )٢(عكس ذلكقال ب

  
  :فھو قولھ في دعاء االستسقاء ) المعلیھ السّ (فعال في أدعیتھ مِ  بناءا ما جاء على أمّ      

  )٣( ))ارً ازَ غْ مِ  افً اكِ وَ  ثُ یْ ا الغَ نَ قِ اسْ ا ، وَ ارً رَ دْ مِ  ةً لً ضَ خْ مُ  ءً امَ ا سَ نَ یْ لَ عَ  لْ زِ انْ  مَّ ھُ اللَّ ((

  

وكذلك  ، )٤())عالفْ ر العادات في االستكثار على مِ كثأ(( نّ ألى إ )ھـ ٨٧٥ت( وقد ذھب الثعالبي     

  . )٥())فیھ أو جرى على عادةٍ  يءالشّ منھ لمن دام  ((مفعاال )ھـ ٢٧٦ت( جعل ابن قتیبة
  

اللة لما في صیغتھا من الدّ ؛ ) اغزارً مِ (و ) ادرارً مِ (اختار ) المعلیھ السّ (مام اإل نّ ألذلك نجد      

  .على االستكثار 

 ))صبور وشكور :ل نحوعا على الفلمن كان قویً ((ا تكون وصفً  ھنّ أبو ھالل أ ل فقد ذكرفعوا أمّ      

  :قولھ ) المعلیھ السّ (مام فعول في دعاء اإل ا جاء علىوممّ ، 
  )٦( ))ھُ مُ سِ قْ تَ  رٍ یْ خَ  لِّ كُ  دَ نْ عِ وَ ...  ینَ لِ وَّ ي األَ ي فِ نِ رْ كُ ، اذْ  ورُ كُ ا ذَ یَ  ((

  :ا یضً أوقولھ 
  )٧( ))ورُ كُ شَ  ایَ  ورُ فُ غَ  اي یَ لِ  رْ فِ اغْ ي فَ بِ نْ ذَ بِ  تُ فْ رَ تَ اعْ ي وَ سِ فْ نَ  تُ مْ لَ ظَ  ((

  :فھو قولھ ) المعلیھ السّ (مام في أدعیة اإل) لعِ فَ (لىا ما جاء عمّ أ     
ً نَ ا آمِ یَ  ((   )٨())رٌ ذِ حَ  فٌ ائِ خَ  كَ نْ مِ  ْيءٍ شَ  لِّ كُ وَ  ْيءٍ شَ  لِّ كُ  نْ مِ  ا

  :ا وقولھ أیضً 
  )٩())ضِ رْ العَ  نَ مِ  لِ جِ ، والوَ  فِ وقِ المُ  نَ مِ  فِ ائِ الخَ  الَ ؤَ سُ  كَ لُ أسْ أَ ي نِّ إ مَّ ھُ اللَّ  ((

  :في دعاء كمیل ) علیھ السالم(و قال  

  )١٠))(لھًجا  اللھم اجعل لساني بذكرك((

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢/٩٧:، ھمع الھوامع   السیوطيینظر  )١
  ٥/٩٩: ، المخصص ه ابن سید،  ١٦١/  ٣: المقتضب ، ینظر المبرد  )٢
  ١٢٥: الجامعةالصحیفة العلویة  )٣
  ٥٥٥: ، فقھ اللغة )أبو منصور(الثعالبي  )٤
  ٢٥٥: ، أدب الكاتب   ابن قتیبة )٥
  ٤٦: الجامعة  الصحیفة العلویة  )٦
  ١٣٥: نفسھ  )٧
    ٢٣٢:نفسھ  )٨
  ٢٧٧:نفسھ  )٩

   ٢٩٦:نفسھ ) ١٠    



 ١٨٥

    

 فیھا مع غیره من صیغ المبالغة ، ھي داللة قد یشتركو، )١(ل لمن صار لھ الفعل كالعادةعِ فَ تأتي    

ف وھو مستعار سِ أر ،شِ أ،  فَِرح: ة  مثل عراض و الھیج والخفّ األ ((ز بداللتھ على ھ یتمیّ نّ أ الّ إ

بوت لى درجة الثّ إ ىقھ كثر منھ الفعل كثرة ال ترنّ أو حذر فالمعنى ھ: وحین نقول للمبالغة فیھ 

  )٢())اعة واندفھ مصحوب بھیجان وخفّ أنّ غیر 

 نْ إحدید والة على المعنى المراد بالتّ رفیة الدّ الصّ  صیغر الة في تخیّ قّ ن لنا مدى الدّ وھذا یبیّ      

ستعمل لمن ی) مفعال(كثرة الفعل ، و على تدالّ ) الفعّ ( صیغةمیعھا دالة على المبالغة ، فجت كان

مام راده اإلأیغتین وھو ال یتناسب مع ما ي الصّ بوت ففة كالعادة ، وھذا یعني الثّ تصیر لھ الصّ 

  .مة عاء المتقدّ في فقرة الدّ ) المعلیھ السّ (

والخوف ، فھي بین مل قلقة مھتاجة متأرجحة بین األینطوي على نفس   الوجلوفالحذر      

راعة ولھذا  ترفع ید الضّ  ؛ ھاعملا من نتائج ھلیھ أملھا ویأس یفرضھ علیھا خوفإدوھا اندفاع یح

  . نفسھمأوتستقر  نمن الذي یفیض بعفوه على خوف الخائفین فیأمنومن ومصدر األاآل نحو

فھو ال یكتفي بالذكر العادي ، بأن یكون لسانھ لھًجا بذكر هللا  )علیھ السالم(وكذلك طلب اإلمام 

  . وإقبال  بل یریده ذكرا ینطوي على رغبة واندفاع، فقط  القولي اروالتكر

  

ذا إ ((ھ نّ أكر وقد ذُ ) لیمفع) (المعلیھ السّ (مام التي جاءت للمبالغة في أدعیة اإل یغومن الصّ      

  )٣())مفاعیل وھما لمن دام منھ الفعل  فالجمع على فعیل ،مكان االسم على مفعال أو 

  

  :باح قولھ في دعاء الصّ ) المعلیھ السّ (مام یغة في أدعیة اإلھذه الصّ  مثالو     
  )٤( ))ا بً ارِ ھَ  وبِ نُ الذُ  نَ مِ  كَ یْ لَ إئ جَ تَ لْ اا ینً كِ سْ مِ  دُ رُ طْ تَ  فَ یْ ي كَ ھِ لَ إ((

كالمسكیر ، لھ  يءھ ال شنّ أل؛ اس لى النّ إكون ائم السّ لمسكین ھو الدّ ا((أّن اف الكشّ  ذكر صاحبوقد 

ھ لى ربِّ إكون نھ دائم السّ أل؛ نفسھ بالمسكین ) المعلیھ السّ (م ماوقد وصف اإل،  )٥())كرائم السّ الدّ 

  .یطلب صفحھ ورحمتھ 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢/٩٧: ، ھمع الھوامع  ینظر ، السیوطي  )١
  ١١٧: بنیة في العربیة فاضل السامرائي ، معاني األ )٢
  ١/٨٣: دب ، دیوان األ) أبو إبراھیم اسحق بن إبراھیم( الفارابي )٣
  ٢٣٦:  الجامعة یفة العلویةحالص )٤

  ١/٢٥٢: اف شك، ال الزمخشري  )٥  



 ١٨٦

  ـفــة الــمـشـبـھــةالصـّ 

: بات نحووام والثّ صف بھ على نحو الدّ ھي وصف یصاغ للداللة على الحدث ومن قام بھ أو اتّ      

الثي ، وال تصاغ و غیر الثّ أالثي وتصاغ من الفعل الالزم الثّ  ، )١( ، أبیض حمقأجمیل ، طویل ، 

  )٢(من الفعل المتعدي بنفسھ أو بغیره

  

الثي تكون على زنة اسم الفاعل ولكن فة المشبھة من غیر الثّ الصّ  نّ ألى إوھناك من ذھب      

لى بعض المواضع إوقد أشار البحث  ،) ٣()معتدل القامة(بشرط دوام المعنى للفرق بینھما نحو 

  .) المعلیھ السّ (مام ھة في أدعیة اإلفة المشبّ داللة الصّ خذ فیھا اسم الفاعل أالتي 

  
وجھ بأھل عند التّ ) المعلیھ السّ (ھة على صیغة فاعل قولھ فات المشبّ ا من الصّ یضً أا ورد وممّ      

  ) :المعلیھ السّ (البیت 
  )٤( ))ینَ رِ اھِ الطَّ  ھِ تِ یْ بَ  لَ ھْ أَ لھ وَ آى لَ عَ وَ  ،ینَ رِ خَ ي اآلفِ  یھِ لَ ى هللا عَ لّ صَ وَ  لین،وَّ ي األفِ  ھِ یْ لَ ى هللا عَ لّ صَ وَ ((

  

   ى ــتعال ــ ص القرآني في قولھبالنّ  )المالسّ  معلیھ(ھل البیت أل ةبتاث)  ھارةالطّ (فصفة      

  ]٣٣:حزاب األ[ )یراً ھِ طْ تَ  مْ كُ رَ ھِ طَ یُ وَ  تِ یْ البَ  لَ ھْ أ سَ جْ الرّ  مْ كُ نْ عَ  بَ ھِ ذْ یُ لِ  هللاُ  ریدُ ا یُ مَ نّ إ(

     
  ) :المعلیھ السّ (نورد منھا كمثال قولھ ) فعیل(مام فھي في أدعیة اإل اكثر ورودً یغة األا الصّ مّ أ  
  )٥()) الِ عَ تَ المُ  یرِ بِ ، الكَ  ارِ فْ الغَ  یمِ لِ ، الحَ  ارِ بَّ الجَ  یزِ زِ  العَ Pِ  دُ مْ الحَ ((

  

وذلك في ) لعیف( ) المعلیھ السّ (مام مشبھة التي جاءت في أدعیة اإللفات االصّ  صیغومن      

  ) :المعلیھ السّ (قولھ 
 كَ انَ یَ صْ ى عِ لَ عَ  دَ جَ نْ تَ اسْ فَ ...  كَ قِ زْ رِ  بِ یِّ طَ بِ  ھُ یتَ بِّ رَ فَ ...  ةٍ فَ طْ نُ  نْ مِ  ھُ تَ قْ لَ خَ  نْ مَّ عَ  تَ مْ لُ حَ  فَ یْ كَ إلَِھي ((

  )٦( ))كَ انِ سَ حْ إِ بِ 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١٤: التعریفات ، الشریف الجرجاني ، ر ینظ )١
  ١٦٣:ینظر ، حاتم الضامن ، الصرف  )٢
    ١٦٤ :نفسھ  )٣
  ٤٢ : الجامعة الصحیفة العلویة  )٤
  ٩٠:  نفسھ )٥
  ١٤٧: نفسھ  )٦

  



 ١٨٧

من وھي ) سیّد(لفظة ) ل عیف(صیغة  ورد على من ذوات الیاء ، كماھي صفة مشبّھة ) بطیّ (     

ّدعاء أو یكون خاتمة لھ في كثیر من األحیان وبصیاغات في قولھ الذي یتقدم ال )الواو( تذوا

  ) :علیھ الّسالم (یقول ، )  مصلّى هللا علیھ وآلھ وسلّ (مختلفة إذ یصلّي فیھ على النبي 
ٍد النَّبِي َوآلِِھ الطِّیبِیَن الطَّاِھِریَن ((   )١())َوَصلّى هللاُ َعلَى َسیِّد الُمْرَسلِیَن َسیِِّدنَا ُمَحمَّ

   
  مان والمكان ـا الزّ اســمـ

: مان ھو زمان وقوعھ نحو ھو مكان وقوع الفعل واسم الزّ  نالمكا اسم(( تعریفھماجاء في      

  )٢())رب والجلوس أو زمانھما مضرب ومجلس أي مكان الضّ 

  

الثي المضموم العین في المضارع مان والمكان من الفعل الثّ یصاغ اسم الزّ ((فــ  ماا صیاغتھمّ أ     

وكذلك من ، ب كَ رْ مَ  ، لتَ قْ ر ، مَ صَ نْ مَ : بفتح المیم والعین نحو ) لعَ فْ مَ (توح العین على زنة والمف

  )٣())ى و مجرى رمَ مَ :  ا نحوخر مطلقً الفعل المعتل اآل

  
حذف فاؤه في المضارع تي تواوي الالثي مكسور العین في المضارع والمثال الأما الثّ      

ھ نّ إخر فذا كان معتل اآلإ الّ إ ، دعِ وْ مَ و س لِ جْ مَ : العین نحو بكسر ) لفعِ مَ (فیصاغ على زنة ((

  )٤()))لفعَ مَ (یصاغ على 

   
  :ھل البیت قولھ أوجھ بفي التّ ) المعلیھ السّ (مام ا جاء في أدعیة اإلوممّ      

  )٥( ))كَ لِ ھْ أَ وَ  كَ ي ،آلِ الوحْ  طِ ابِ ھَ مَ ...  ینِ الدِّ  انِ كَ رْ أَ وَ  لِ سُ الرُّ بِقَنَاِدیِل ((

  

  .ھ على مكان نزول الوحي ومحلِّ  وھو اسم مكان دلّ ) ط بَ ھْ مَ (ھي جمع تكسیر لــ ) مھابط(فـ      

  ) :المعلیھ السّ (وقال 
  )٦())فُ رَ عْ یُ  عُ وضِ مَ  كَ لَ  سَ یْ لَ ، وَ  ودٍ دُ حُ بِ  دُّ حَ  تُ َال  ((

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٢:  الجامعةالصحیفة العلویة  )١
  ٤١: بنیة في العربیة ائي ، معاني األفاضل السامر )٢
  ٤٠: نفسھ  )٣
  ٤١: نفسھ  )٤
    ٣٣:  الجامعة فة العلویةیحالص )٥
  ٦٢: نفسھ  )٦

  



 ١٨٨

 وھو مثال ) عَ ضَ وَ (مشتق من الفعل ھ نّ أ، وذلك ) لعِ فْ مَ (على وزن ) موضع(ن جاء اسم المكا     

  .واوي تحذف فاؤه عند صیاغتھ للمضارعة

  
لّى ص(سول قرب بالرّ في التّ ) المعلیھ السّ (ا في قولھ معً ) لفعِ مَ (و) لفعَ مَ (یغتان وجاءت الصّ      

  :سالم كلمة اإل ءعالإعانھ في  ووصف ما، ) هللا علیھ وآلھ وسلم
،  ھِ لِ حْ رَ  نِ طِ وْ مَ  نْ أي عَ النَّ  لِّ حَ مَ وَ  ةِ بَ رْ الغُ  دِ َال لى بِ إ رَ اجَ ھَ وَ ... كَ لَ  مْ ھِ تِ ابَ جَ تِ ى اسْ لَ عَ  ینَ صَ قْ األَ  بَ رَّ قَ وَ ((

  )١( )) ھِ سِ فْ نَ  سِ نَ أْ مَ وَ  ، ھِ سِ أْ رَ  طِ قَ سْ مَ وَ  ، ھِ لِ جْ رِ  عِ ضِ وْ مَ وَ 

  )موضع(و ) موطن (كانت ) َمْفِعل(وعلى ، ) مأنس(و) مسقط(كانت األسماء ) َمْفَعل(فعلى 

   .م في النّص المتقدّ )  محلّ (لفظة  وزنینال ذینوجاء على غیر ھا     

 االّذكر وقد دلّت على الّزمان والمكان معً ي تفعلى غیر الّصیغتین آن )منتھى (وكذلك جاءت لفظة 

  ) :المعلیھ السّ (قولھ في 
  )٢())دُ وعِ المَ  تَ نْ أَ ى ، وَ ھَ تَ نْ المُ  كَ یْ إلَ ف((

  

 بعد أن في عرصات العرض والحساب ھو وقوفھم بین یدیك إلیھن الذي ینتھو مكانال نّ أأي      

ھو ) موعد(و ،ھو یوم القیامة و موعدھمجاء ، و انتھت المّدة التي أمھلوا فیھا في ھذه الحیاة الّدنیا

  .ا یضً أاسم زمان 

ن وجاءت بداللة اسم المكا) المعلیھ السّ (مام دعیة اإلأفي  اكثیرً ) منتھى(كلمة  ررتوقد تك     

  .خرىأة مان مرّ بداللة اسم الزّ ة ومرّ 

  
  ـفــضـیل اســــم التــّ 

) ٣))(اسم التفضیل ما اشتق من فعل الموصوف بزیادة على غیره وھو أفعل (( جاء في تعریفھ      

ومن ھذه التعریفات  ،) ٤))(الوصف المبني على أفعل لزیادة صاحبھ علیھ (( : وذكر األزھري أنّھ

ة على شیئین فعل یصاغ للداللأوصف على   فھو عندھم، یفھم السم التفضیل استل المحدثون تعر

  . )٥(خر فیھاحدھما على اآلأاشتركا في صفة وزاد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٩ : الجامعة ة العلویةالصحیف )١
 ١٤١ :نفسھ  )٢
 ١١٢/ ٢: شرح الكافیة ، ابن الحاجب  )٣
  ١٠٠/  ٢: شرح التصریح على التوضیح ، األزھري  )٤
بنیة الصرف في كتاب أ، خدیجة الحدیثي ، ١٦٤: ، الصرف ینظر ، حاتم الضامن  )٥

  ٢٨٤: سیبویھ 



 ١٨٩

ما جاء في تمجید هللا ـ  منھا) مالعلیھ السّ (مام دعیة اإلأفي  افضیل كثیرً وقد ورد اسم التّ      

  ) : المعلیھ السّ (وذلك قولھ  سبحانھ ـ

  
 مْ ھُ لَّ كُ  قَ ئِ َال الخَ  رَ دِّ قَ یُ  نْ أ نْ مِ  دُ جَ مْ أَ وَ  فُ رَ شْ أوَ  ، مُ ظَ عْ أى وَ لَ عْ أوَ  زُ عَ أوَ  مُ رَ كْ أوَ  لُ جَ أوَ  رُ بَ كْ أ تَ نْ أ((

  )١( ))كَ تُ فَ صِ 

من أي موصوف .... سبحانھ ــ  أكبر وأجل و أنّھ ــ على داللة التفضیل ؛وتقدیر الكالم      

الثبات  لةدالوھناك داللة أخرى السم التفضیل وھي ،  یستطیع المقدرون أْن یقّدروا صفتھ

صفات b ــ سبحانھ ــ ویجد البحث أّن ھذه الداللة  تناسبت في النص ھنا مع ،  )٢(معنىورسوخ ال

  . المفاضلة والزیادة على داللةوھي داللة راجحة 

  ) :المعلیھ السّ (قولھ ) لّى هللا علیھ وآلھ وسلمص(سول ا جاء في حق الرّ وممّ      
 عَ سَ وْ أَ  یمٍ عِ نَ  لِّ كُ  نْ مِ ، وَ  ةِ امَ رَ الكَ  كَ لْ تِ  لَ ضَ أفْ  ةٍ امَ رَ كَ  لِّ كُ  نَ مِ  ھِ لِ آوَ  ھِ یْ لَ عَ  كَ اتِ وَ لَ صَ  ادً مَّ حَ مُ  طِ عْ أَ  مَّ ھُ اللَّ ((

 مٍ سَ قِ  لِّ كُ  نْ مِ ،وَ  رِ سْ الیُ  كَ لِ ذّ  رَ ضَ نْ أ رٍ سْ یُ  لِّ كُ  نْ مِ وَ  اءِ طَ العَ  كَ لِ ذَ  لَ زَ جْ أَ  اءٍ طَ عَ  لِّ كُ  نَ مِ ، وَ  یمِ عِ النَّ  كَ لِ ذَ 

 ارً كْ ذِ  كَ دَ نْ عِ  ھُ نْ مِ  عَ فَ رْ أَ  َال ا ، وَ سً لِ جْ مَ  ھُ نْ مِ  بَ رَ أقْ  كَ قِ لْ خَ  نْ مِ  دٌ حَ أَ  ونُ كُ  یَ ى َال تْ ، حَ  مِ سَ القِ  كَ لِ ذَ  رَ فَ وْ أَ 

ً قَ حَ  كَ یْ لَ عَ  ھُ نْ م مِ ظَ عْ أ َال وَ  ةلَ زِ نْ مَ وَ    )٣( )) ةیلَ سِ وَ  بَ رَ قْ أ َال وَ  ا

  

  ) :المعلیھ السّ (لى معرفة قولھ إفضیل المضافة سماء التّ أا جاء من وممّ      
  مِ ائِ نَ الغَ  رُ بَ كْ أوَ  اءِ یَ شْ األ رُ خَ فْ أ، وَ  اءِ مَ سْ األَ  مُ ظَ عْ و أَ ھَ وَ ...  یعِ فِ الرَّ  مِ االسْ  قِّ حَ ا هللا بِ یَ  كَ لُ أسْ أي نِّ إ مَّ ھُ اللَّ ((

  )٤( ))یھعِ ادَ  دُّ رُ  تَ َال ویھ اجِ رَ  بُ یِّ خِ  تَ َال  ، مِ ائِ عَ الدَّ  فُ قَ وْ أَ وَ 

  
  ) : المعلیھ السّ (ا جاء معرفا بال قولھ وممّ      

  )٥( )) لُّ جِ األ یلُ لِ ، الجَ  مُ ظَ عْ األ یمِ ظِ ى ، العَ لَ عْ ي األلِ العَ  كَ مِ سْ ابِ ((

أّن (( و، وقد ُذكر أنّھا كانت مھموزة ، ) خیر(ما في القیاسیة ك) فعلأ(فضیل بغیر وقد یرد التّ      

  ) :المعلیھ السّ (قولھ  من ذلك  )٦))(الھمزة حذفت في األكثر من خیر وشر ؛ لكثرة االستعمال 
  )٧( ))ىطَ عْ أ نْ مَ  لَ ضَ فْ أا یَ ، وَ  لَ ئِ سُ  نْ مَ  رَ یْ خَ  ایَ ((

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٢٣:الجامعةالصحیفة العلویة  )١
 ١٩٩/  ١: جامع الدروس العربیة ، مصطفى الغالییني  )٢
  ٥٦ :الجامعة الصحیفة العلویة   )٣
     ٤٢:نفسھ  )٤
  ٢١٣: نفسھ  )٥
  ٤٤/ ٢: ولون على ألفیة ابن مالك شرح ابن ط، ) شمس الدین محمد بن علي(ابن طولون )٦
  ١٩٢: الجامعة الصحیفة العلویة  )٧



 ١٩٠

  ) :المعلیھ السّ (ا یضّ أوقولھ      
  )١( )) ارُ صَ بْ األ ھِ یْ لَ إ تْ صَ خَ شَ  نْ مَ  رَ یْ خَ  ایَ ((

  

  ) :المعلیھ السّ (فضیل كما في قولھ ا عن التّ بعیدة تمامً ) خیر(وقد تأتي لفظة      
  )٢()) ھِ لِ جِ ا وَ  ھِ لِ اجِ ھ عَ لِّ كُ  رِ یْ الخَ  نْ مَ  كَ لُ أسْ أي نِّ إ مَّ ھُ اللَّ ((

وقد ورد ) المعلیھ السّ (مام ا في أدعیة اإلا ، فلم یرد كثیرً یضً أت لة وھو من المشتقاا اسم اآلمّ أ     

  )٤()میزان(دعیتھ ومن غیر القیاسي لفظة أفي بعض ) ٣() مفتاح(من القیاسي لفظة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٠٠:  الجامعةالصحیفة العلویة  )١
  ٢٣٤: نفسھ  )٢
  ٢٧٩ ،١٠٧:  نفسھ )٣
  ١٣٢،  ٢١١: نفسھ  )٤



 ١٩١

  الثالمبحث الثّ 
  الجموع

  
  

  كسیر الم وجمع التّ الجمع السّ : ، وھو على نوعین  )١( على ثالثة فأكثر دلَّ  ھو ما: الجمع      

  : قسمین  علىویقسم بدوره  )٢(لم بناؤه عند الجمع ھو ما س :الم والجمع السّ 

  
فع ویاء ونون في حالتي وھو ما جمع بزیادة واو ونون في حالة الرّ  :الم جمع المذكر السّ : ول األ

  . )٣( صب والجرالنّ 

  )٤(خره آلف وتاء في أوھو ما جمع بزیادة  :الم المؤنث السّ  جمع :اني الثّ 

  

ر ألثر غیّ الم ، المذكر منھ والمؤنث یلتزم صیاغة واحدة وال یدخلھ التّ الجمع السّ  نّ إوعلى ھذا ف     

الم في داللتھ على ھو یطابق السّ وكسیر ھو جمع التّ فاني من الجمع وع الثّ النّ ، أما   داللي معین

 ھو كل جمع((: وقد عّرفھ ابن جني بقولھ ،  )٥(مفرده  ر بناءق عنھ بتغیّ رھ یفتنّ أ الّ إر من اثنین ثكأ

وإعرابھ جار على آخره كما یجري ، ولما ال یعقل ر فیھ نظم الواحد وبناؤه یكون لمن یعقل تغیّ 

قلب ، : (ه نحو دصول مفرأا بزیادة على مّ أ((أّما صور تغیّره فتكون ، ) ٦))(على الواحد الصحیح 

وأّما باختالف الحركات مع ،) قیم ،قیمة (صول مفرده نحوأو بنقص في أ) قالمأقلم ، (و ) قلوب

: قص نحو ا باختالف الحركات مع النّ مّ أو) مفتاح ، مفاتیح ( و) ، مصابیحمصباح : (نحو الزیادة

سد ، أ: (ن نحوو نقصاأف الحركات دون زیادة اختالا بمّ أو) یفة ، صحفحص(و) رسول ، رسل(

  )٧( )))نثْ ن ، وَ ثَ وَ ( و) سدأُ 

  

 ،ة خلي في الكلمة العربیّ احول الدّ ى فیھا ظاھرة التّ تجلّ تبواب التي ھم األأ ((ھذا الجمع من عدّ یو     

  )٨())الم ة كالجمع السّ قا یعتمد على الصفھو لیس جمعً 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ٧٠: التعریفات ، الشریف الجرجاني ، ینظر  )١
 ٢٥: اللمع ، ابن جني ، ینظر  )٢
  ٢٠٤:صرف فصل في علم المعجم المال: مھ سراجي األینظر )٣
 ٢/١٩٢:   سترباديینظر الرضي اإل )٤
  ٢/١٩٢: نفسھ  )٥
 ٢٧: اللمع ، ابن جني  )٦

 ٢٠١:  فصل في علم الصرفمعجم المال: مھ سراجي األ )٧

  ١٣٣:  المنھج الصوتي للبنیة العربیة  ،  عبد الصبور شاھین )٨



 ١٩٢

  : )١(كسیر على كثرتھا على نوعین أوزان جمع التّ  نلغویوم الوقد قسّ 

ة ة وال یزید عن عشرة ولجمع القلّ عن ثالث على عدد محدود ال یقلّ  وھو ما یدلّ : ة ــ جمع القلّ ١

  )٢() ة لَ عِ ة ، فَ لَ عِ فْ أال ، عَ فْ إ ، لعُ فْ أ: ( وزان ھي أربعة أ

ا ما خال صیغ على عدد یزید عن عشرة ، ولھ ستة عشر وزنً  وھو ما یدلّ : ــ جمع الكثرة ٢

  ) ٣(ھى الجموعتمن

  

ین والتي تثبت عدم یراء اللغوآستلھا من أقاط التي جملة من النّ  ور حاتم الّضامنالّدكت وقد ذكر     

واحد من  نوع سماء لیس لھا إالّ أھناك  نّ أھمھا أومن  قسیم  في كالم العرب ،ذا التّ استقامة ھ

 )٤( )رجال ، جلرَ : (یكون جمع كثرة نحو أو ، )أرجل ِرجل ،(ة نحو یكون جمع قلّ  وقد الجمع ،

اجتمع  إذ؛ ة وجمع الكثرة والعدد واحد القلّ  جمع) آیة الوضوء( ذا اجتمع في آیة واحدةوعلى ھ

  . )٥(ة وھي جمع قلّ  ) وأرجل ، یديأو ( وھي جمع كثرة) ورؤوس  ومرافق ، وجوه ،( فیھا

  
من ذلك  )ھ الّسالم علی(مام وعین في أدعیة  اإلنّ الل البحث مثل ھذا االجتماع بین وقد سجّ      

  :   ھقول
  )٦( ))كَ تَ افِ خَ مَ  نْ مِ  ةَ دَ ئِ فْ األَ  تْ لَ مَ لْ مَ تَ فَ  كَ تِ فَ رِ عْ ى مَ لَ عَ  ولَ قُ العُ  تَ رْ طَ فَ وَ  كَ تِ ادَ ى إرَ لَ عَ  وبَ لُ القُ  تَ قْ لَ خَ  مَّ ھُ اللَّ ((

 
وھو جمع  )لةأفعِ (فئدة على وھو جمع كثرة ، واأل) ولعُ فُ (على ) العقول ، القلوب(جاء جمع      

، لذلك  اغة كان قاصدً لالعالم بال ھوو) علیھ الّسالم (مام اإل أنّ  -علمأ وهللا -نوربما یكو،  ةقلّ 

ت ھا قد خلق، فالقلوب كلّ  ة لمطلب داللي توخاه في كالمھال على القلّ ة بجمعھا الدّ ظلفلاختار ھذه اف

 ھل ، ولكن فاللحاظ لحاظ خلق وإیجاد ھا على معرفتھوفطرت العقول كلّ   ة هللا ــ سبحانھ ــبإراد

ألیس منھم من بات غیر  ؟قد تململ فؤاده من مخافتھ  ھتمن شمل بالخلق والفطرة على معرف كلّ 

لم یصل    ن عرف هللا وعبدهالكثیر ممّ إّن بل حتى  ؟ اجود هللا ، وإن لھذا الكون خالقً معترف بو

ع عن الوقوع الفؤاد والخوف والخشیة  فتجده یرتكب المعاصي وال یتورّ  لى مرحلة تململإ

  .فاألمر ھنا ال یراعى بھ اللحاظ األول وإنّما یكون اللحاظ فیھ لحاظ عمل وانتساب، !!بالموبقات 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٧: ع اللم، ابن جني ، ینظر  )١
 ٣٠٦/ ٢: شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك ، ابن طولون  )٢
  ٢٠٤:فصل في علم الصرف معجم المال: مھسراجي األینظر  )٣
 ٣٠٧/ ٢: شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك ، ابن طولون  )٤
 ٢٠٥: الصرف،   حاتم الضامن،ینظر  )٥
        ٣٧: الجامعة الصحیفة العلویة )٦



 ١٩٣

 ة  لھذه اللفظة مع وجود جمع  آخر لھاعلى اختیار جمع القلّ  الیس قائمّ حث ھنا بلھ الوما سجّ      

 على اختیار اي كان قائمً ّرأ، ولكن ال )فؤاد(لجمع الوحید للفظ ھو ا) أفئدة( نّ إذ إ على الكثرة ، یدلّ 

  .ھذه اللفظة  بجمعھا دون غیرھا 

  
ة في میع ما جاء من جموع القلّ من ملمح داللي في لفظة أفئدة على ج هرد ما قلناكما ال یطّ      

  . )علیھ الّسالم (أدعیة اإلمام علي 

  :ھ قول )لیھ السالمع(مام بداللة الكثرة في أدعیة اإل جاءت التي ةالقلّ  ومن جموع     

   )١( ))-مِ ادَ قْ األَ ي وَ واصِ النَّ بِ  تَ ذَ خَ أَ وَ  الَ مَ عْ األَ  یتَ صَ حْ أَ وَ  ارَ صَ بْ األَ  تَ كْ رَ دْ أَ (( 

  
ھا جاءت ولكنّ  ، ةجموع القلّ ن وھو م) أفعال(على وزن ) مواألقدا ، ار ، واألعمالاألبص(ـف     

 لفاظ التي لیس لھا إالّ ھا من األنّ أیغة ھو ئیس لورودھا على ھذه الصّ بب الرّ والسّ  ؛ بداللة الكثرة

  .) ةالكثرة والقلّ (فیستعمل في الموضعین   )٢(نوع واحد من الجمع

  
  ) :لیھ السالمع ( ھي جاءت بداللة الكثرة قولة التقلّ ومن جموع ال     

  )٣( )) ابً حِ مُ  كَ لَ  تُ نْ ي كُ نِّ إ مْ ھُ تُ رْ بَ خْ ار ألالنَّ  يفِ  كَ ائِ دَ عْ أ نْ یْ بَ ي وَ نِ یْ بِ  تَ عْ مَ جَ  نْ إوَ  ((

  
   : ھ ــ تعالى ــة العدد ، بداللة قولیقصد بھا قلّ ال  )عداءأ(فلفظة      

  ]    ٣٠: ق[   )) یدٍ زِ مَ  نْ مِ  لْ ھَ  ولُ قُ تَ وَ  تِ َأل تَ مْ ا لِ ھَ  مَ نَ ھَ جَ لِ  ولُ قُ نَ  ومَ یُ ((

ى لَ عَ  اًال ھذا دَ  كونَ یَ  نْ أولكن یمكن ــ   والعیاذ باb –یردھا وھذه داللة على كثرة من      

  .ثركُ  اكانو ة وإنْ الة على القلّ وصاف الدّ نھم فیوصفون باألأقلیل من شاستصغار قدرھم والتّ 

  
فقد جمعت ، ) عین (من ذلك لفظة ) القلة والكثرة(جاء على الجمعین  لفاظ ماوھناك من األ     

  :  یانّ ھل الدّ أ امًّ اذ )لیھ السالم ع( ھة في قولقلّ ال على 
  )٤( )) ةٍ یحَ حِ صَ  یرِ غَ  نٍ عیُ أبَ  ونَ رُ ظُ ینْ  مْ ھُ فَ  ((

    ) : المالسّ  ھعلی(وقال 
  )٥()) ورِ دُ ي الصُّ فِ خْ ا تُ مَ وَ  نِ یُ عَ األ ةَ نَ ائِ خَ  مُ لَ عْ یَ ((  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٥ ٨:   الجامعة الصحیفة العلویة )١
 ٢٥٣: الصرف ، حاتم الضامن )٢
  ٧٨: الجامعة الصحیفة العلویة )٣
  ٢٠١: نفسھ )٤
 . ٢١٧ :نفسھ  )٥



 ١٩٤

یكون  ، فلیس من المعقول أنْ ھ ابق نفسحاظ السّ لاللحاظ في الفقرتین ھو ال نّ أویبدو للبحث      

ستصغار ھذه األعین  امر ھو مدى األ محطّ ما ة والكثرة ، وإنّ ظر ھنا للعدد من حیث القلّ النّ 

رى منھا خأع على عیون في مواض) عین (جمع لفظة  ھنّ ألیل على ذلك قدرھا ، والدّ قلیل من والتّ 

  ) :علیھ الّسالم (ھ قولفي 

  )١( )) ونِ یُ العُ  لَ قَ مُ  رَ یّ ا حَ مَ   ھِ یائِ رِ بْ كِ  لِ َال جَ وَ  ھِ انِ طَ لْ سُ  ارِ آثَ   نْ مِ  رَ ھَ ظْ أي P الذً  دُ مْ الحَ (( 

  

  : ایضً أوقال 
  )٢( ))ونُ نُ الظُّ  ھُ طُ الِ خَ  تُ َال وَ  ونُ یُ العُ  اهُ رَ  تَ َال  نْ مَ  ایَ  مَّ ھُ اللَّ ((

  
 فالعیون على كثرتھا . الكثرة  وھو من جموع) فعول(في الموضعین على ) عین ( لقد جمعت     

ال على مر لذلك أستوجب األ؛  ھر قدرتاثآهللا واإلحاطة بقاصرة عن رؤیة   اإلتیان بالجمع الدَّ

لفاظ أیوجب لھا  الذيقصیر دراك ولیس التّ داء ھذه العیون ھو القصور عن اإل قد كانول الكثرة ،

  . االزدراءة والقلّ 

  
: وھو یعوذ الحسن والحسین ) لیھ الّسالمع(قال ، ) نفوس(و) نفسأ(كذلك جاءت لفظة       

  )٣))( سِ األنْ  نِ یُ عْ أَ ، وَ  نِ الجِ  سِ فُ نْ أَ  نْ مِ  ینَ سَ الحُ وَ  نَ سَ الحَ   افِ عَ  مَّ ھُ اللَّ ((

اظ ھو لحاظ ن اللحأتكاثرون ویبدو یسلون وم یتنایعلم عدده إال هللا وھ فالجن خلق ال     

عم وھو الحسد الذي وال النّ ا فتتمنى زا وتلتھب غیظً عین التي تضیق حرجً نفس واألاستصغار لأل

  .ھ ولدی) لیھ الّسالمع(اإلمام  ھذ منعوّ 

  
  : )لیھ الّسالم ع(وقال  

   )٤( ))وسَ فُ النْ  أتَ رَ بَ  ینَ حِ  كَ رَ ضَ حَ  دَ حَ  أَ َال ((

  .بداللتھا ت جاءوقد  فوس جمع كثرة فالنّ 

  
یغ قد وظف الصّ لبعض الّصیغ دون بعض  ختیاره اب) لیھ الّسالمع(مام اإل نّ أوعلى ھذا نجد      

ول  إلى المعنى المقصود بّدقّة ، خیر توظیف للوص من داللة تھاابین جنب ھرفیة وما تضمّ الصّ 

  .خرى في حالة اختیارھاذا المعنى من دالالت تفرضھا صیغ أن یشوب ھیمكن أ اد كل ماوإبع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       ٥٤:  الجامعة الصحیفة العلویة )١
  ١٥٢: نفسھ  )٢
  ٧٣:  نفسھ  )٣
     ١٥٦:  نفسھ )٤



 ١٩٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩٦

تلك األجواء  من العیش في ظلِّ  ةل هللا بھ على الباحثلّشیّقة مع الّدعاء وما تفضّ بعد ھذه المسیرة ا

   : ل إلیھ بما یأتيما توصّ  موجًزاة یلقي البحث عصاه وحیّ الرّ 

  

  ت في صحف مختلفةمظانت من األدعیة لألمة كنوًزا كثیرةً ) المعلیھم السّ (قد ترك أھل البیت ــ ل

حف وقد حصل ا سّمیت بأسمائھم ،      ھذه األدعیة على قتصرو لم ت ،لتّداخل بین أدعیة ھذه الصُّ

  من الّشكر والتّذلل والخضوع مشرقةً  اصورً  تبل كان،  كمعنى للّدعاء  الطّلبالنّداء و   

  ة كیف یتوبون إلى هللا من ذنوبھمیقتدى بھ لتعلیم األمّ  في الوقت ذاتھ مثًال  وھي ، ناءوالثّ    

  .در منھم من خطایا وآثام ما صویستغفرونھ على    

  

  حیفةالصّ (ة یجمع بعنوان وفي كل مرّ  مرات ، أربع) علیھ الّسالم(ء اإلمام علي مع دعاــ جُ 

  حیفةالصّ (سّمیت بـ ول ویذیّل بعبارة مكّملة تفّرق بین جمع وآخر ، ففي الجمع األ) العلویة    

بـ  سّمیت  وفي الجمع الثّاني، وطُبعت بعنوانات أخرى ) العلویة والتّحفة المرتضویة    

وفي الجمع الرابع ، ) الصحیفة العلویة(بـ سّمیتالجمع الثّالث  وفي، ) الّصحیفة العلویة الثّانیة(

  ) .الّصحیفة العلویة الجامعة(بـ  سّمیت

  

  عّدة وسائل تي وإیقاع نغمي أخاذ توّسل لھ جرس صو) علیھ الّسالم(ــ كان ألدعیة اإلمام علي 

  .غمي في القرآن الكریم للبناء النّ  وكان في ذلك متّبًعا جع والتوازنلتّكرار والجناس والسّ منھا ا   

  

  كراروقد تنّوع بین التّ ) علیھ الّسالم(ــ مثّل التّكرار أحد أعمدة  الجرس الّصوتي في أدعیة اإلمام 

  وكان من، بدوره  يكرار االستھاللع التّ وقد تنوّ  ،وتكرار الفاصلة ، والّضمني  االستھاللي ،   

  أّما،  )رط االستفھام ، والشّ ،  داءالنّ (وتكرار األسالیب ، تكرار الّضمیر المنفصل :  أنواعھ   

  وت وتكرار اللفظة ع بین تكرار الصّ فقد توزّ مني الضّ    

  

  م ،على الّدوا اسلبیً  احضورً ) علیھ الّسالم(في أدعیة اإلمام ) أنا(ل حضور الّذات في الّضمیر ــ مثّ 

  غیر ذلك ، وقابلھ حضور إیجابيو وقد حمل داللة الّضعف واالفتقار والّذنب والعصیان    

  لبفي كّل مرة وقد زاد تكرار الّضمیرین في داللة السّ ) أنت(میر للذات المقدسة في الضَ    

  .واإلیجاب    

  غمراره في زیادة النّ ب وقد أسھم تكة مثل النّفي والتّعجّ ــ خرج أسلوب االستفھام إلى دالالت عدّ 

  .من جھة وتأكید معنى النّفي وزیادة التّعّجب من جھة أخرى    



 ١٩٧

  
  اھ لم یكن مطلبً غم من أنّ عاء بزخم كبیر من اإلیقاع على الرّ ــ مدَّ الّسجع بحضوره الواسع الدّ 

  وكأنّ ، لمعنى مع ا امتماشیً الخاطر  ــ كما ھو الحال في القرآن الكریم ــ بل جاء عفوابحتً  اإیقاعیً    

  .واتكأ الّدعاء في أكثر فقراتھ على السجع القصیر، علیھ  المعنى ھو الذي طلبھ وحثّ    

  
  ، اام أنواعھ أیضً وكان لغیر التّ ، ام ام وغیر التّ ــ تنوع الجناس المستعمل في األدعیة بین التّ 

  .إلیھ الدعاء وكان لكل من ھذه األنواع دالالتھ التي تتساوق مع المعنى الذي یرمي    

  
  دلى عدم تقیّ مدى ارتباط الصوت بمدلولھ إ راء الباحثین فيآبحث بعد اطالعھ على ـ ذھب الـ

  فقد یرتبط بداللة معینة د صفاتھ ،وذلك لتعدّ  وت في إطار داللة محدودة ال یغادرھا ؛الصّ    

  باالرتباط المطلق بین یؤمن بحث الال نّ وبأخرى النفجاره وثالثة لترقیقھ وھكذا ؛ أي أ،  لھمسھ   

  ا ھو مع محدودیة تلك المعاني بمامنّ وت من المعنى ، وإوت ومدلولھ والمع خلو الصّ الصّ    

  اللةث الدّ احدتناغم مع صفات غیره في المفردة إلیستشف من مخرج وصفات تنسجم وت   

  .المرتبطة بھا   

  

  :ـ وھو شأنھ ــ وقد سار في اتجاھین اللة ـر الدّ ــ كان لالستبدال الفونیمي أثٌر كبیر في تغیّ 

  الفونیمات المستبدلة في قد تناسبت، و وامت ، واالستبدال في الصوائتاالستبدال في الصّ    

  .معنى اللفظ الجدید الذي وضعت فیھ  األلفاظ من حیث صفاتھا ومخارجھا مع   

  
  ھاة  حظّ یركیبنیمات فوق التّ بیة حضورھا في بیان المعنى كان للفویركــ مثلما كان للفونیمات التّ 

  .لیھاعاء الوصول إاللة التي رام الدّ بالدّ  نغیم بشكل واضحالتّ نّبر وفقد ارتبط ال ،  في ذلك   

  

  في األسالیب التي خرجت عن دالالتھا أو ارساء المعنى وخصوصً في إ ةكبیر أھمیةــ كان للتنغیم 

  .ب عجّ التّ دوات كأدوات االستفھام وأ ت فیھا األدوات ،قدفُ    

  

 الذلك حیزً  نّ عاء ، ویبدو أفعال في الدّ الثي المزید الجزء األوسع من مساحة األل الفعل الثّ شكّ  ــ 

،  بدقة قدر على توصیل المعنىإضافیة للصیغة تجعلھا أ فالزیادة عادة تفرض معاني،  ةالّدالل من

وجود ، وانحصر ) ھ السالمعلی(ة اإلمام ا في أدعیأما الفعل الرباعي المزید فقد غاب تمامً 

  .المضّعف  المجّرد الرباعي بالفعل الرباعي

  



 ١٩٨

  

  سبةوكذلك ھو الحال بالنّ  ، )أفعل، فّعل ،فاعل (الثي المزید بحرف واحد بكافة صیغھ ــ جاء الثّ 

  ، تفاعل تفّعل ، افتعل ، انفعل ،(المزید بحرفین فقد كانت صیغھ الماثلة في الدعاء ھي  للفعل   

وقد ارتبطت  كل ، ) استفعل(غة حرف فلم تحضر منھ سوى صیا المزید بثالثة أأمّ ، ) أفعلّ    

  .ة من ھذه الصیغ بدالالت عدّ  صیغة

  
، وبشكل خاص     ) الم علیھ السّ (في بعض أدعیة اإلمام  واضحٌ  ناعي حضورٌ ــ كان للمصدر الصّ 

 نّ لباحثین بألیھ بعض اب إما ذھلفى ن في ھذاو ،ــ سبحانھ ــ مجید b ناء والتّ أدعیتھ في الثّ في 

  ألیف للكتبرجمة والتّ مع كثرة التّ  االمصدر في القرون المتأخرة تزامنً  الحاجة دعت لوجود ھذا

  .العلمیة 

  
  كخروج اسم، جدیدة  عاء إلى دالالتصلیة في الدّ لكثیر من المشتقات عن داللتھا األــ خرج  ا

  .رتبط كصفة بالذات المقدسة فة  المشبھة عندما یلى الصّ الفاعل إ   

  
  ةبین جموع القلّ  ص نفسھفي عبارة واحدة  أو عبارات متتالیة في النّ  )علیھ الّسالم(ــ جمع اإلمام 

  فقد استعمل اإلمام، ایات داللیة أو لغ صًال وقد یكون لوجود صیغة واحد للجمع أوالكثرة ،    

  مكانیة جمعھا علىمات توافرت فیھا إكلل) جمع القلة(صیغ  في بعض أدعیتھ) علیھ السالم(   

  .حقیر ع االستصغار واالزدراء والتّ وذلك في مواض) القلة ، الكثرة(عین نو   
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 ٢٠٠

  القرآن الكریم

 ) علیھ السالم (اإلمام علي بن أبي طالب 
دار ، هللا صالح  السماھیجي  جمعھا الشیخ عبد، ) الصحیفة العلویة (ـــ دعاء اإلمام علي

  م٢٠٠٢،  الطبعة األولى  ، بیروت ، المرتضى  

، جمعھا  المیرزا حسین النوري الطبرسي ، ـــ الصحیفة العلویة الثانیة لإلمام علي بن أبي طالب 

 . ١٩٩٨، الطبعة األولى ، بیروت ، دار األضواء ، صفاء الودیس : تحقیق 

مؤسسة المھدي ، ألبطحي األصفھاني محمد باقر الموحد ا:  تحقیق ، الجامعة  صحیفة العلویةـــ ال

     ھـ ١٤١٨، إیران ، الطبعة األولى ، ) علیھ السالم(

، دار المرتضى  ، جمعھا الشیخ عبد هللا صالح  السماھیجي  ، باركة ـــ الصحیفة العلویة الم

  م٢٠٠٢،  الطبعة األولى  ، بیروت 

اعتنى بھ وراجعھ علي ، شرح الشیخ محمد عبده ، لشریف الرضي  جمعھ ا، ـــ نھج البالغة  

 م ٢٠٠٠، بیروت ، الطبعة األولى ، المكتبة العصریة ، احمد حمود 

  

 المصادر
 ) ھـ٦٣٧ت الدین نصر هللا بن محمد الجزري  ضیاء (ابن األثیر   •
، جمیل سعید ،  تحقیق مصطفى جواد، في صناعة المنظوم من كالم المنثور  الجامع الكبیرـــ  

 م    ١٩٥٦، مطبعة المجمع العلمي العراقي 

دار ، الریاض  ، بدوي طبانھ  ، أحمد الحوفي ، تحقیق ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرـــ 

 م١٩٨٣ ، الطبعة الثانیة، الرفاعي 

 ) ھـ٧٣٧الحلبي احمد بن إسماعیل الحلبي  ت   (ابن األثیر •
منشأة ، االسكندریة للطباعة والنشر  محمد زغلول سالم شركة : تحقیق ، جوھر الكنزـــ 

  المعارف االسكندریة

 ) ھـ٩٠٥تخالد بن عبد هللا (األزھري  •

   دار أحیاء الكتب العربیة ،ـــ شرح التصریح على التوضیح 

 )   ھـ٦٥٤زكي الدین عبد العظیم بن عبد الواحد ت (ابن أبي إصبع المصري  •

، الدكتور حنفي  محمد شرف ، عة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن في صنا بیرــ تحریر التح

 م ١٩٦٣ ،القاھرة ، مطابع شركة اإلعالنات الشرقیة 



 ٢٠١

   )میمون بن قیس (األعشى الكبیر •
، بیروت ، دار النھضة للطباعة والنشر ، محمد حسین   : ـــ دیوان األعشى الكبیر  شرح الدكتور

١٩٧٤ 

 ، )ھـ٥٧٧ت حمن بن محمد بن أبي سعید النحوي الرأبو بكر عبد  (األنباري •

جودة ، رمضان عبد التواب : تحقیق ، ـــ األنصاف في مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین 

 الطبعة األولى، مبروك محمد مكتبة الخانجي بالقاھرة 

 ) ھـ٤٠٣ت ب الباقالني بو بكر محمد بن الطیّ أ(الباقالني   •

  م١٩٦٣،   مصر، دار المعارف ،   أحمد صقر، حقیق ت،  القرآنـــ  إعجاز 

  )ھـ٨٨٥تو الحسن إبراھیم بن عمر البقاعي برھان الدین أب(البقاعي  •

خرج آیاتھ وأحادیثھ ووضع حواشیھ عبد الرزاق غالب ، ـــ نظم الدرر في تناسب االیات والسور 

  م  ٢٠٠٣ ،لبنان  ،الطبعة الثانیة  ،دار الكتب العلمیة  ،المھدي 

  )سعد الدین (التفتزاني  •
    م ١٩٩٢، الطبعة الرابعة ، لبنان ، دار البیان العربي ،  ح التلخیصوشرـــ 

  مصر، مطبعة عیسى البابي الحلبي ، طبع ضمن شروح ،  مختصر المعانيـــ 

 )محمد علي(التھاوني  •

، ة األولى الطبع، مكتبة لبنان ، علي دحروج : تحقیق، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  ـــ

 م١٩٩٦، بیروت 

 ) ھـ٧٤٥تمحمد بن یوسف أبو حیان الغرناطي األندلسي  (التوحیدي  •

  م ١٩٧٨ ،الطبعة الثانیة ،  دار الفكر،   البحر المحیطـــ 

 ) ھـ٤٣٠ت أبو منصور (  الثعالبي •
،   عبد الحفیظ الشلبي، إبراھیم االبیاري ، تحقیق مصطفى السقا  ،ـــ فقھ اللغة وسر العربیة 

  م ١٩٧٢ ،مصر ، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي و أوالده 

 ) ھـ٤٧١ت القاھر بن عبد الرحمن الجرجاني  أبو بكر عبد (الجرجاني  •
اسطنبول ، الطبعة الثانیة ، مطبعة وزارة المعارف ، تحقیق ھلموت ریتر،  سرار البالغةـــ  أ 

١٩٥٤ 

الطبعة ، مطبعة الفجالة الجدیدة ، لمنعم الخفاجي تعلیق وشرح محمد عبد ا، دالئل اإلعجازـــ  

 م  ١٩٦٩ ،القاھرة ، األولى 



 ٢٠٢

 ) ھـ٣٩٢ت بن جني أبو الفتح عثمان  (ابن جني   •
  بیروت، الطبعة الثانیة ، دار الھدى للطباعة ، تحقیق محمد علي النجار،  الخصائصـــ 

عبد هللا ، إبراھیم مصطفى ، محمد الزفزاف ، تحقیق مصطفى السقا ، ـــ سر صناعة األعراب 

 الطبعة األولى ، أمین 

  م١٩٨٢،  بغداد  ، الطبعة األولى ، مطبعة العاني ، حامد المؤمن : تحقیق ، ـــ اللمع في العربیة 

وعلي  ،عبد الحلیم النجار: تحقیق،واإلیضاح عنھا القراءاتشواذ ـــ المحتسب في تبیین وجوه 

، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة ،وقافوزارة األ، د الفتاح إسماعیل شلبيوعب، النجدي

  ١٩٩٥، القاھرة 

: تحقیق ،بي عثمان المازني النحوي البصري لإلمام أشرح لكتاب التصریف ،المنصف  ـــ

 ١٩٦٠، القاھرة  ،الطبعة األولى ، حیاء التراث القدیم دار إ،  أمین وعبد هللا،إبراھیم مصطفى

 ) ھـ ٦٤٦ت ن عمرب أبو عمرو عثمان(ابن الحاجب  •
 م١٩٨٣، بغداد ، مطبعة العاني  ، موسى العلیلي : تحقیق ،  اإلیضاح في شرح المفصلـــ 

 ) ھـ٨٤١أحمد بن فھد الحلي ت (الحلي  •

مطبعة باسدار إسالم   ،مؤسسة المعارف اإلسالمیة  : تحقیق ، ـــ عدة الداعي ونجاح الساعي 

  ھـ١٤٢٠، الطبعة األولى ، إیران 

 ) ھـ٣٧٠تأبو عبد هللا الحسین بن احمد (لویھ ابن خا •

 م١٩٤١، مصر ، دار الكتب المصریة ، ـــ إعراب ثالثین سورة من القرآن الكریم 

 ) ھـ٣٨٨تمحمد بن محمد الخطابي (الخطابي  •

محمد زغلول سالم ومحمد : تحقیق ، ضمن ثالث رسائل باألعجاز ،  بیان إعجاز القرآنـــ  

 القاھرة  ، الطبعة األولى ، رف دار المعا، خلف هللا 

 ،) ھـ٥٠٢تأبو القاسم الحسین بن محمد (الراغب األصفھاني  •

الطبعة ، مؤسسة األعلمي ، إبراھیم شمس الدین : تحقیق ،  المفردات في غریب القرآنـــ   

 م٢٠٠٦، بیروت  ،األولى 

 ) ھـ٦٨٦تالدین محمد  بن الحسن  الشیخ رضي (الرضي اإلستربادي  •
محمد محي الدین ، محمد الزفزاف ، محمد نور الحسن : تحقبق ، ح شافیة ابن الحاجب ـــ شر

  م ٢٠٠٥ ،بیروت ، الطبعة األولى ،  دار أحیاء التراث ، عبد الحمید 

 



 ٢٠٣

 ) ھـ٣٨٦تأبو الحسن علي بن عیسى ( الرماني  •
محمد : یھا حققھا وعلق عل،  )ثالث رسائل في إعجاز القرآن(ـــ النكت في إعجاز القرآن ضمن 

دار ،  أحمد صقر:  تحقیق  ،  القرآنمصر ، دار المعارف ، محمد زغلول سالم ، خلف هللا 

 م١٩٦٣،  مصر، المعارف 

 ) ھـ١٢٠٥تمحمد مرتضى الزبیدي (الزبیدي  •
 ، دار الفكر للطباعة والنشر، یري علي ش: دراسة وتحقیق ، ـــ تاج العروس من جواھر القاموس 

 م  ١٩٩٤ ،یروت ب، الطبعة األولى 

 ) ھـ ٣١١ت أبو إسحاق إبراھیم بن السري ( الزجاج  •
، بیروت ، عالم الكتب ، عبد الجلیل عبدة الشلبي : شرح وتحقیق ،  معاني القرآن وإعرابھـــ 

  م ١٩٨٨، الطبعة األولى 

 )  ھـ٧٩٤تالدین محمد بن عبد هللا الزركشي بدر  (الزركشي  •
الطبعة ، دار إحیاء الكتب العربیة ، أبو فضل إبراھیم :  حقیق ت،  البرھان في علوم القرآنـــ 

 م١٩٥٧ ،القاھرة ، األولى 

 ) ھـ٥٣٨ت ار هللا محمود بن عمر الخوارزمي أبو القاسم ج(الزمخشري  •
  م١٩٧٩، بیروت ،  دار صادر،  ساس البالغةـــ أ

بابي الحلبي عة مصطفى المطب، في حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التنزیل  الكشافـــ  

  م ١٩٦٦، وأوالده بمصر

 ) ھـ٣١٦تأبو بكر بن سھل (سراج الابن  •
، الطبعة الثالثة ، مطبعة مؤسسة الرسالة ، عبد الحسین الفتلي : تحقیق  ، ـــ األصول في النحو

 م١٩٨٨، بیروت 

 ) ھـ٤٦٦ت ن سعید أبو محمد عبد هللا بن محمد ب(ابن سنان الخفاجي  •
 م   ١٩٥٣، مصر ، مطبعة علي صبیح ، عبد المتعال  الصعیدي : تحقیق ،  احةسر الفصـــ 

 )   ھـ ١٨٠تأبو بشیر عمر بن عثمان بن قنبر (، سیبویھ  •
، القاھرة ، مكتبة الخانجي ، الطبعة الثالثة ، عبد السالم محمد ھارون : تحقیق ،  الكتابـــ 

 م١٩٨٨

 ) ھـ٤٥٠تبن إسماعیل النحوي األندلسي  علي(ابن سیده  •

  م ١٩٩٦ ،الطبعة األولى ، دار إحیاء التراث العربي بیروت ،  المخصصـــ 



 ٢٠٤

 ) ھـ٤٢٨تعلي الحسین بن عبد هللا المعروف بابن سینا  أبي (ابن سینا  •
 م١٩٥٤، القاھرة ، المطبعة األمیریة ، محمد سلیم مراد  :تحقیق ، ـ كتاب الشفاء والخطابة ــ

 ) ھـ٩١١تالرحمن بن بكر الل الدین بن عبد ج(السیوطي  •

، مطبعة المشھد الحسیني ، بو الفضل إبراھیم محمد أ: تحقیق ، ـــ اإلتقان في علوم القرآن 

 م  ١٩٦٧،القاھرة 

علي محمد  ،محمد احمد جاد المولى : شرح وضبط ،  ـــ المزھر في علوم اللغة وأنواعھا 

  مصر، العربیة دار إحیاء الكتب ، محمد أبو الفضل إبراھیم ، البجاوي 

، دار البحوث العلمیة ، عبد المتعال سالم مكرم  :تحقیق ، جمع الجوامع  ـــ ھمع الھوامع في شرح

  م ١٩٧٦

  ) ھـ٨١٦ت علي بن محمد ( الشریف الجرجاني  •
، الطبعة األولى ، بیروت ، دار الكتاب العربي ، إبراھیم االبیاري : تحقیق ،  التعریفاتـــ  

١٤٠٥            

الدین محمد بن علي المازندراني  أبو عبد هللا رشید(ابن شھر أشوب   •

 ) ھـ٥٨٨ت

  م١٩٥٦، النجف ، مطبعة الحیدریة ، لجنة من األساتذة ، ـــ مناقب آل أبي طالب 

 ) ھـ١٢٠٥تأبو العرفان محمد بن علي  (الّصبان  •
عیسى ، لكتب العربیة دار أحیاء ا، على ألفیة ابن مالك  بان على شرح األشمونيحاشیة الصّ ـــ 

  .مصر ، البابي الحلبي وشركاؤه 

 ) ھـ ٥٤٨أبو علي الفضل بن الحسن ت(الطبرسي  •
  م ١٩٨٦، بیروت ، دار المعرفة ، ـــ مجمع البیان في تفسیر الفرآن 

 )  ھـ ٤٦٠ر محمد بن الحسن تأبو جعف(الطوسي  •
 ، النجف ،العلمیة  ، شوقي االمینواحمد احمد حبیب القصیر: تحقیق  ، بیان في علوم القرآنتـــ ال

  م  ١٩٥٧

 ) ھـ ٩٥٣شمس الدین محمد بن علي ت (ابن طولون •
، عبد الحمید جاسم محمد الفیاض الكبیسي : تحقیق ، شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك  ـــ

  م ٢٠٠٢، الطبعة األولى ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، منشورات محمد علي بیضون 

 



 ٢٠٥

 ) ھـ٣٥١ت عبد الواحد بن علي  ( للغويأبو الطیب ا •
 م١٩٦١ ،دمشق ، مطبوعات المجمع العلمي العربي ، تحقیق عبد العزیز التنوخي ، ـــ اإلبدال 

 ) ھـ ٣٩٥تھالل الحسن بن عبد هللا بن سھل  أبو (العسكري  •
 بیروت، دار الكتب العلمیة ، حسام الدین القدسي  :ھ ضبطھ وحقق، ـــ الفروق اللغویة 

، ومحمد أبو الفضل إبراھیم ،  علي محمد البجاوي: تحقیق ، الكتابة والشعر كتاب الصناعتین ـــ

 م ١٩٥٢ ،دار إحیاء الكتب العربیة 

 )ھـ٦٦٩تعلي بن مؤمن (ابن عصفور  •
 ،بغداد ، مطبعة العاني ، عبد هللا الجبوري ، احمد عبد الستار الجواري : تحقیق ، ـــ المقرب 

  م ١٩٨٦

الطبعة ، نشر وتوزیع المكتبة العربیة ، فخر الدین قباوة  : تحقیق، ع في التصریف ـــ الممت

  م  ١٩٧٠ ،حلب ، األولى 

 ) ھـ٧٩٦تهللا بن عقیل العقیلي الھمداني  بھاء الدین عبد(ابن عقیل  •
  م  ٢٠٠٦ ،إیران ، الطبعة األولى ، دار المیزان ،  شرح ابن عقیلـــ  

 )ھـ٧٤٩ت یحیى بن حمزة ( العلوي  •
 سید بن علي المرصفي : تصحیح ، ـــ الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم وحقائق األعجاز

 م ١٩١٤ ،مصر،  مطبعة المقتطف

 ) ھـ٨٥٥تالدین بن  محمد بن محمود العیني   بدر( العیني  •
، مطبعة الرشید ، عبد الستار جواد .د: حققھ وعلق علیھ ، ـــ شرح المراح في التصریف 

 م١٩٩٠

 )ھـ٣٥٠أبو إبراھیم اسحق بن إبراھیم  ت (الفارابي  •
الھیئة العامة لشؤون مطابع ، إبراھیم أنیس  ، احمد مختار عمر : تحقیق ،  ـــ دیوان األدب

  م ١٩٧٤ ،األمیریة 

 ) ھـ٣٩٥تبو الحسن احمد بن فارس بن زكریا  أ(ابن فارس  •

دار الكتب ، علیھ أحمد علي سبع علق ، ـــ الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كالمھا 

 م ١٩٩٧ ،الطبعة األولى  ، العلمیة

عیسى ،دار أحیاء الكتب  ،عبد السالم محمد ھارون : تحقیق وضبط ، ـــ معجم مقاییس اللغة 

  ھـ١٣٦٦ ،القاھرة ، الطبعة األولى  ،الباب الحلبي 



 ٢٠٦

 ) ھـ٢٠٧تیى بن زیاد بن عبد هللا الدلیمي أبو زكریا یح(الفراء  •
الطبعة ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، إبراھیم شمس الدین  :قدمھ وعلق علیھ ، معاني القران  ـــ

 م  ٢٠٠٢، األولى  

 ) ھـ١٧٥ت لرحمن الخلیل بن أحمد  أبو عبد ا(الفراھیدي  •
، الطبعة الثانیة ، مؤسسة دار الھجرة ، وإبراھیم السامرائي ، تحقیق مھدي المخزومي ، ـــ العین 

 م ١٩٥٥

 )ھـ٢٧٦تأبو محمد عبد هللا بن مسلم  (ابن قتیبة  •

،  الطبعة األولى  ، دار أحیاء التراث العربي ،فاتن محمد خلیل اللبون : اعتنى بھ ،  ـــ أدب الكاتب

  م ٢٠٠٢ ،بیروت 

 ) ھـ ٦٨٤تأبو الحسن حازم القرطاجني  ( القرطاجني   •
، تونس ، الطبعة الرسمیة ، بن خوجة الحبیب : تحقیق ، البلغاء ومعراج األدباء  منھاجـــ 

  م١٩٦٦

 ) ھـ٦٧١تعبد هللا محمد بن احمد األنصاري  أبو ( القرطبي   •

   م ١٩٣٥ ، مطبعة دار الكتب المصریة ، الطبعة الثانیة  ، ـــ الجامع ألحكام القرآن 

 ) ھـ ٤٦١ت (عبد الوھاب بن محمد ،القرطبي  •
، عمان الطبعة األولى  ،دار عمار ، دوري الحمد نم قغا: تحقیق  ،ـــ الموضح في التجوید 

 م ٢٠٠٠

 ) ھـ٧٣٩ت  محمد بن عبد الرحمنجالل الدین (القزویني  •
الطبعة ، منشورات دار الكتاب اللبناني ، تحقیق عبد المنعم خفاجة ،  اإلیضاح في علوم البالغةـــ 

 م ١٩٨٠ ،بیروت ، الخامسة 

المكتبة التجاریة ، األستاذ عبد الرحمن برقوقي  : رحھضبطھ وش، في علوم البالغة  التلخیصـــ 

  م١٩٣٢، القاھرة 

 ) ھـ٨٨١ت أبو العباس احمد بن علي  (القلقشندي  •
منشورات محمد علي ، شرحھ محمد حسین شمس الدین ،  صبح األعشى في صناعة اإلنشاـــ 

  دار الكتب العالمیة، بیضون 

  

 



 ٠٧

 )ھـ ٨٧٩ت  عالء الدین علي بن محمد(القوشجي  •
الطبعة األولى  ، مطبعة دار الكتب المصریة ، : دراسة وتحقیق ، عنقود الزواھر في الصرف  ـــ

 م ٢٠٠١، القاھرة 

 ) ھـ٤٣٧تمكي بن أبي طالب  (القیسي  •
 م١٩٧٥، دار صادر للطباعة ، حاتم الضامن .د: دراسة وتحقیق ، ـــ مشكل إعراب القرآن 

  )حسینيأبو البقاء أیوب بن موسى ال(الكفوي  •
عدنان درویش محمد .د:  قابلھ على النسخ الخطیة واعده للطبع ووضع فھارسھ ، ـــ الكلیات 

  م ١٩٨٨،   بیروت ، الطبعة الثانیة ، مؤسسة الرسالة ، المصري 

 ) ھـ ٣٢٩تأبو جعفر محمد بن یعقوب  ( الكلیني  •
، دار الكتب اإلسالمیة ، مطبعة حیدري ، علي اكبر الغفاري : تحقیق ، ـــ األصول في الكافي 

 ھـ١٣٦٣، طھران 

 ) ھـ٢٨٥تأبو العباس محمد بن یزید  ( المبرد  •
  ھـ١٣٨٦،   القاھرة ، محمد عبد الخالق عظیمة : تحقیق ، ـــ  المقتضب 

 )ھـ ١١١١ت  محمد باقر(المجلسي  •
، األولى  الطبعة،دار العلوم للتحقیق والنشر ، محمد تقي الذاكري : تحقیق ، دعاء الصباح  ـــ

 م١٩٨٩، بیروت 

 )ھـ ١١١٩ت علي صدر الدین بن معصوم المدني (المدني  •
 م١٩٦٩، النجف ، الطبعة األولى ، مطبعة النعمان ، شاكر ھادي شكر: تحقیق ،  أنوار الربیعـــ 

 ) ھـ٧١١ت   أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم( ابن منظور •
دار ، لكبیر ومحمد احمد حسب هللا وھاشم الشاذلي عبد هللا علي ا: تحقیق ،  لسان العربـــ 

 مصر، المعارف 

 ) ھـ٥٨٤تأسامة بن منقذ  (ابن منقذ  •
مطبعة المصطفى البابي ، حامد عبد الحمید ، احمد احمد بدوي :  تحقیق ، الشعر ــ البدیع في نقد

 م ١٩٦١،مصر ، الحلبي 

 )  ھـ٣٣٨تأبو جعفر احمد بن محمد  (النحاس  •

مكة المكرمة  ، جامعة أم القرى  محمد علي الصابوني: تحقیق ، إعراب القرآن ، لقرآن ـــ معاني ا

  م١٩٠٤، الطبعة األولى 



 ٢٠٨

 ) ھـ٧٦٤تجمال الدین بن ھشام األنصاري  ( ابن ھشام  •

، ندوة الجدیدة محمد محي الدین عبد الحمید دار ال: تحقیق  ،ـــ أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك 

  م ١٩٨٠،  الطبعة السادسة،  لبنان، بیروت 

 م ٢٠٠٢ ،لبنان ، المكتبة العربیة ، ـــ شرح شذور الذھب مع معرفة كالم العرب 

، مطبعة المدني ، محمد محي الدین عبد الحمید : تحقیق ، في كتب األعاریب  مغني اللبیبـــ 

 ١٤٠٥، القاھرة 

 ) ھـ٦٤٣موفق بن علي بن یعیش النحوي ت (ابن یعیش  •

  مكتبة المتنبي، بیروت   ، عالم الكتب، المفصل  شرح  ـــ

، المكتبة العربیة ، الطبعة األولى ، فخر الدین قباوة : تحقیق ، ـــ  شرح الملوكي في التصریف 

  .م ١٩٧٣، حلب 

 

 المراجع الحدیثة
 إبراھیم أنیس  •

                م ١٩٦١، ة الثالثةالطبع، مصر،  القاھرة، عة لجنة البیان العربي مطب،  األصوات اللغویة ــ       

  م١٩٦٣،مصر ، مطبعة لجنة البیان العربي ، الطبعة الثانیة  ، داللة األلفاظــ        

  القاھرة، الطبعة الثامنة ، شارع محمد فرید ، مكتبة األنجلو المصریة ،  من أسرار اللغةــ   

      م١٩٦٥، عة الثالثة الطب، مصر، مطبعة لجنة البیان العربي ، موسیقى الشعرــ   

 إبراھیم عبد الرحمن محمد •
  م ١٩٨٧،القاھرة  ،ولى الطبعة األ ،ب منشورات مكتبة الشبا،  بین القدیم والجدیدــ  

 أحمد بن محمد الحمالوي  •
 بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ون منشورات محمد علي بیض، ــ شذا العرف في فن الصرف  

    ٢٠٠٥، الطبعة الثالثة 

 مد سلیمان یاقوت أح •
شركة الطباعة العربیة  ، ــ ظاھرة األعراب في النحو العربي وتطبیقاتھا في القرآن الكریم

  م ١٩٨١ ، الطبعة األولى ،السعودیة المحدودة 

 أحمد كشك  •
  م ١٩٩٧ ،الطبعة الثانیة  ،القاھرة  ،ــ من وظائف الصوت اللغوي 



 ٢٠٩

 أحمد محمد قدور •
  م   ١٩٩٦ ،دمشق  ،ولى الطبعة األ ،لفكر دار ا ، ــ مبادئ اللسانیات

 أحمد مختار عمر •
  م ١٩٧٦،ولى الطبعة األ ،القاھر  ،عالم الكتب  ، ــ دراسة الصوت اللغوي

 أحمد مطلوب •
   م١٩٨٠، بغداد ، المكتبة الوطنیة  ،مطبعة وزارة التعلیم  ، البالغة العربیةــ 

  م١٩٨٦ ، بغداد ،ي العراقي مطبعة المجمع العلم ، معجم المصطلحات البالغیةــ 

 ارشیبالد مكلیش •
دار الیقظة  ، توفیق صایغ : مراجعة ، ترجمة سلمى الخضراء الجیوسي ، الشعر والتجربةــ 

  م١٩٦٣ ، بیروت ،العربیة للتألیف والترجمة والنشر

 أرنج الترنج  •
    ١٩٤٤،الكویت  ،رفة سلسلة عالم المع ،عز الدین حسن البنا : ترجمة  ، ــ الشفاھیة والكتابة      

 أغا برزك الطھراني •
 الطبعة الثانیة، بیروت ، دار األضواء ، الذریعة إلى تصانیف الشیعة  ـــ

 براھیم الشمسان أبو أوس إ •
  م١٩٨٧، ولىالطبعة األ،لمدني للطباعة والنشر دار ا،بنیة الفعل ودالالتھا وعالقاتھا ــ أ

 بسام بركة  •
  م  ١٩٨٨،لبنان  ،مركز االتحاد القومي  ، )اللغة العربیة صوات أ(ــ علم األصوات العام 

 باقر شریف القرشي •
، الناشر دار المعروف ، مھدي باقر القرشي :  تحقیق، شرح أدعیة اإلمام أمیر المؤمنین  ـــ

 م٢٠١١، مطبعة ستاره 

 ام حسان تمّ  •
  م١٩٩٣،  القاھرة ،ولى الطبعة األ ،عالم الكتب ،  ــ البیان في روائع القرآن

  م ١٩٧٣،الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ــ اللغة العربیة مبناھا ومعناھا 

  م  ١٩٨٥،  القاھرة  ،مكتبة المصریة ،  ــ اللغة المعیاریة والوصفیة

  ٢٠٠٦، ولى  الطبعة األ، القاھرة ، الم الكتب ع، دب ــ مقاالت في اللغة واأل

  م  ١٩٧٩ ،  لمغربا ،دار الثقافة ، ــ مناھج البحث في اللغة 



 ٢١٠

 جان كانتینیو •
 ،الجامعة التونسیة  ،نقلھ للغة العربیة صالح القرماوي  ،دروس في علم أصوات العربیة  ــ

  م  ١٩٦٦ ،كز الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة رنشر م

 

 جرجي شاھین عطیة  •
 الطبعة الرابعة ، ت بیرو، دار ریحاني للطباعة ، سلم اللسان في الصرف والنحو والبیان  ــ

 جمال الدین ابن الشیخ  •
 م١٩٩٦ ،ولى الطبعة األ ،دار توبقال للنشر،  الشعریة العربیةــ 

 جمال الدین عیاد •
  م١٩٩٧، دار الحمامي للطباعة ، ــ بحوث في تفسیر القرآن 

 جورج جرداق  •

  م ١٩٩٧ ،الطبعة الثانیة ، مطبعة باقري ،  روائع نھج البالغةــ 

 الضامنحاتم صالح  •
 الموصل ، مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر ، ــ الصرف 

 حازم علي كمال الدین  •
  ١٩٩٩، ولى الطبعة األ، القاھرة ، مكتبة اآلداب ، دراسة في علم األصوات ــ 

 حسام النعیمي  •
  م١٩٨٨ ، ولى بغدادالطبعة األ، شؤون الثقافیة العامة دار ال ،ــ أبحاث في أصوات العربیة 

  م ١٩٨٩ ،بغداد  ،سلسلة بیت الحكمة  ، صوات العربیة بین التحول والثباتــ أ

دار ، عالم منشورات وزارة الثقافة واإل، ن جني بالدراسات اللھجیة والصوتیة عند ا ــ

  م ١٩٨٠ ،الرشید للنشر 

 حسن الغرفي  •
، ولى الطبعة األ ،بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة ،  یقاعیة في شعر حمید سعیدالبنیة اإلــ 

١٩٨٩  

 حلمي خلیل  •
  م  ١٩٨٨ ،ولى الطبعة األ ،مصر  ،دار المعرفة الجامعیة  ،ــ التفكر الصوتي عند الخلیل 

  



 ٢١١

 خدیجة الحدیثي  •
 ،بیروت  ،ناشرون  ،مكتبة لبنان  ،ــ معجم ودراسة  - ــ أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ

  م ٢٠٠٣، ولى الطبعة األ،  لبنان

 العطیة  خلیل إبراھیم •
  م ١٩٨٣  ، بغداد ،دار الحریة للطباعة  ، ــ البحث الصوتي عند العرب

 دي سوسیر  •
مالك یسوف  ، مراجعة النص العربي ، یوسف عزیر ترجمة یوئیل ،  علم اللغة العامــ 

  م  ١٩٨٥ ،دار آفاق ، المطلبي 

 راجي األسمھ  •
، دار الكتب العلمیة ، قوب امیل بدیع یع: مراجعة ، ــ المعجم المفصل في علم الصرف 

  م ١٩٩٣ ،بیروت  ،الطبعة األولى 

 رامان سلدن  •
 الھیئة العامة للقصور الثقافیة  ،جابر عصفور : ترجمة  ،ــ النظریة األدبیة المعاصرة 

 رشید العبیدي  •
  م   ١٩٨٨، بغداد ،مطبعة التعلیم العالي  ،ــ أبحاث ونصوص في فقھ اللغة العربیة 

 اب رمضان عبد التو •
  م ١٩٨٧ ،ة القاھر ،مكتبة الخانجي  ، ــ فصول في  فقھ اللغة

 ،ة القاھر، الطبعة األولى  ،نشر مكتبة الخانجي  ، ــ التطور اللغوي مظاھره وعللھ وقوانینھ

  م ١٩٣٠

 ،القاھرة ، مطبعة المدني ، ولى الطبعة األ ،ــ مدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي 

  م  ١٩٨٢

 كوسبون رومان جا •
، الدار البیضاء ، دار توبقال للنشر ، مبارك حنون  ،محمد الولي  :ترجمة ،  قضایا شعریةــ 

  ١٩٩٦، الطبعة السادسة 

  

 رؤوف جمال الدین  •
  إیران، منشورات دار الھجرة ، نحو ــ المعجب في ال



 ٢١٢

 زكي مبارك  •
  لطبعة األولىا ، مصر ، مطبعة السعادة ، الھجري النثر الفني في القرن الرابعــ 

 فغاني  سعید األ •
  ١٩٦٤، دمشق ، مطبعة الجامعة ، ــ  في أصول النحو 

 

 سلمان حسن العاني  •
محمد محمود . د مراجعة،  یاسر المالح.ترجمة د ،ــ التشكیل الصوتي في اللغة العربیة 

  م ١٩٨٣ ،السعودیة  ،ولى الطبعة األ ،النادي األدبي الثقافي  ،الغالي 

 وحید  براھیم سمیر إ •
  م  ٢٠٠٠ ،ولى الطبعة األ ،دار الضیاء للنشر والتوزیع  ،ــ التنغیم اللغوي 

 سید البحراوي •
  م  ١٩٩٣ ،القاھرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب  ، ــ العروض وإیقاع الشعر العربي

 شرف الدین الراجحي  •
  ١٩٨٩، ولى الطبعة األ ،االسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، ــ الفاءات في النحو العربي 

 صبحي الصالح  •
  م  ١٩٧٣،بیروت ، الطبعة الخامسة ، دار العلم ، ــ دراسات في فقھ اللغة 

 صالح مھدي الفرطوسي  •
، بغداد ، دار الحریة للطباعة ، ) دراسة وتحقیق)(ھـ٥٢١ت(بن السید البطلیوسي ــ المثلث ال

١٩٨٢  

 ھـ١٣٩٣ت  طاھر بن عاشور •
 طبع الدار التونسیة للنشر ،ــ التحریر والتنویر

 عاطف مدكور  •
  م ١٩٨٧ ،القاھرة  ،دار الثقافة للنشر والتوزیع  ،بین التراث والمعاصر  ،ــ علم اللغة 

 عباس علي حسین الفحام  •
منشورات الفجر للطباعة  ، )دراسة في الشكل والمضمون(ثر القرآني في نھج البالغةاألــ 

  م٢٠١٠ ، ة األولىالطبع ، بیروت ،والنشر والتوزیع 



 ٢١٣

 )ھـ١٤١٤ت(على السبزواري عبد األ •
  م  ١٩٨٤،شرف النجف األ ،دب مطبعة األ، لرحمن في تفسیر القرآن ــ مواھب ا

 عبد الجبار الرافعي •
  م  ٢٠٠٣،یران  إ ، الطبعة الثانیة، سالمي دار الكتاب اإل ، ــ محاضرات في أصول الفقھ

 

 عبد السالم المسدي •
  م  ١٩٨١،تونس  ،الدار العربیة للكتاب  ، في الحضارة العربیة ــ التفكیر اللساني

 عبد الصبور شاھین •
 ،القاھرة  ،ولى الطبعة األ ،مكتبة الخانجي  ، ــ أثر القراءات في األصوات والنحو العربي

  م١٩٨٧

  مصر،  مكتبة الخانجي،  ــ القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث

  م ١٩٨٠،بیروت  ، مطبعة مؤسسة الرسالة، ة العربیة ــ المنھج الصوتي للبنی

  م١٩٨٣،   بیروت ، مؤسسة الرسالة ،  في علم اللغة العامــ 

 عبد الغفار حامد ھالل •
  م ١٩٩٦ ،القاھرة  ،الطبعة الثالثة  ، الناشر مكتبة وھیبة،  ــ أصوات اللغة العربیة

 عبد الفتاح الشین •
  م١٩٧٩، ولى الطبعة األ، القاھرة ، المعارف  ارد،  البدیع في ضوء أسالیب القرآنــ 

 عبد الفتاح یوسف •
دار آفاق  ،مالك یوسف المطلبي  ،مراجعة النص العربي  ، فاعلیة التكرار في بنیة الخطابــ 

  م   ١٩٨٥ ،عربیة 

 عبده عبد العزیز قلقیلة •
 م١٩٩٢ ، القاھرة ، الطبعة الثالثة ،دار الفكر العربي  ، البالغة االصطالحیةــ 

 عز الدین إسماعیل •
الطبعة ، دار الشوؤن الثقافیة  ، عرض وتفسیر ومقارنھ،ــ األسس الجمالیة في النقد األدبي 

  ١٩٨٦، الثالثة 

 عز الدین بحر العلوم •
  م ١٩٨٨  ،بغداد  ،الطبعة الرابعة  ،مطبعة الدیواني  ، ــ أضواء على دعاء كمیل



 ٢١٤

 عز الدین علي السید •
  م١٩٨٦ ،بیروت  ،الطبعة الثانیة  ،عالم الكتب  ، یر والتأثیرالتكریر بین المثــ 

 عصام شرتح •
  م٢٠٠٥، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،  سلوبیة في شعر بدوي الجبلــ ظواھر أ

  

 عمران خضیر حمید الكبیسي •
  م ١٩٦٢ ،الطبعة األولى  ،دار العلم بیروت  ،لغة الشعر العراقي المعاصرــ 

 يعمر محمد سالم •
  م١٩٨٠ ،تونس ،  عجاز الفني في القرآنــ اإل

 غانم قدوري محمد •
 م  ١٩٨٦ ،بغداد  ،ولى الطبعة األ ،مطبعة الخلود  ، ــ الدراسات الصوتیة لدى علماء التجوید

 فاضل السامرائي •
 ، بغداد ،ن  الثقافیة العام طباعة ونشر دار الشؤو،  ــ لمسات بیانیة في نصوص التنزیل

  م١٩٩٩، ى  ولالطبعة األ

  م )١٤٠١,١٩٨١(الطبعة ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ، ــ معاني األبنیة في العربیة 

 ،ولى الطبعة األ ،حیاء التراث العربي دار إ ،مؤسسة التاریخ العربي  ،معاني النحوــ 

  م ٢٠٠٧،بیروت 

 فایز الدایة •
  م ١٩٨٠ ،للطباعة  الفكردار  ، )ریخیة تأصیلیة نقدیةدراسة تا( علم الداللة العربيــ 

 فتحي أحمد عامر •
  ١٩٧٦،القاھرة  ،مطبعة أطلس   ، المعاني الثواني في األسلوب القرآنيــ 

 فرید عبد العزیز الزامل •
الطبعة ، الریاض ، دار ابن  الجوزي ، لي في القرآن الكریم ــ الخالف التصریفي وأثره الدال

  ھـ١٤٢٧، ولى األ

 فوزي الشایب  •
 ، ردناأل ،ولى الطبعة األ ، عالم الكتب الحدیث،انین الصوتیة في بناء الكلمة ــ أثر القو

  م ٢٠٠٤
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 كارل بروكلمان   •
  م     ١٩٧٦،مصر ، دار المعارف ، الحلیم النجار  عبد:ترجمة ، دب العربي ــ تاریخ األ

 كاصد یاسر الزیدي •
  م  ١٩٨٧ ، جامعة الموصل ،دار الكتب للطباعة والنشر ، فقھ اللغة العربیةــ 

  

 كمال إبراھیم البدري •
 م  ١٩٨٨ ،الطبعة الثانیة  ،الریاض  ، ــ علم اللغة المبرمج

 كمال بشر  •
 م٢٠٠٥، القاھرة ، دار غریب للطباعة والنشر ، ــ التفكیر اللغوي بین القدیم والحدیث 

  م١٩٨٨ ،دار غریب للطباعة والنشر  ،) األصوات (ــ علم اللغة العام 

 كوندرا نوف •
ة الجمھوریة مطبع ،عالم وزارة اإل ،نقلھ عن االنكلیزیة ادور یوحنا ،  أصوات وإشاراتـ ـ

  م١٩٧١

 السیل آبركرمبي •
، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، ترجمة محمد عوض محمد ،  قواعد النقد األدبيــ 

  م ١٩٤٤ ،الطبعة األولى 

 لطیفة إبراھیم النجار •
، ولى الطبعة األ، األردن ، دار البشیر ، ظاھرة النحویة ف الــ دور البنیة الصرفیة في وص

 م١٩٩٨

 ماھر مھدي ھالل •
  بغداد ،دار الحریة للطباعة ،في البحث البالغي والنقدي عند العرب جرس األلفاظ وداللتھاــ 

 وكامل المھندس، مجدي وھبھ  •
  بیروت ، مكتبة لبنان ،  معجم المصطلحات العربیة في اللغة واألدبــ 

 مجید عبد الحمید ناجي  •
الطبعة ، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر ،   األسس النفسیة ألسالیب البالغة العربیةــ  

  م ١٩٨٤بیروت ، األولى 
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 محمد احمد نحلة  •
 م ١٩٨١،بیروت ، دار النھضة العربیة ، ــ لغة القرآن في جزء عم 

    محمد األنطاكي •
 ،بیروت  ، ولىالطبعة األ ، مكتبة دار الشرق ، ھا وصرفھاــ المحیط في اللغة العربیة ونحو

    م١٩٧٢
  م١٩٦٧ ،الطبعة الثانیة  ،منشورات دار الشرق  ،الوجیز في فقھ اللغة وخصائص العربیة   ــ 

 محمد المبارك •
، ولى  الطبعة األ ،بیروت  ،ر دار الفك ،دراسة تحلیلیة  ، ــ فقھ اللغة وخصائص العربیة

  م١٩٧٥

 نویھيمحمد ال •
  القاھرة ،الدار القومیة للطباعة والنشر، ) منھج في دراستھ وتقویمھ(الشعر الجاھلي ــ 

 محمد باقر الصدر  •
، الطبعة الثانیة ، مجمع الفكر اإلسالمي : تحقیق ، ) الحلقة الثانیة(دروس في علم األصول  ـــ

 ھـ ١٤١٩

 محمد جعفر الكرباسي  •
 الطبعة األولى ، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، العامةالرسالة التامة في فروق   اللغة ــ 

 م٢٠٠٩ ،

 محمد حسن شرار •
 ،ولى الطبعة األ ،دار الطباعة المحمدیة  ، في البیان القرآني الصوتيــ البناء الصوتي 

  م  ١٩٨٨

 محمد حسین آل یاسین •
  م ١٩٧٤ ،ولى  الطبعة األ ، بغداد ،مطبعة المعارف ،  ــ األضداد في اللغة

 محمد حسین الصغیر •
  م٢٠٠٠، الطبعة األولى ، بیروت ، دار المؤرخ العربي ، ـــ الصوت اللغوي في القرآن 

  م ١٩٨١ ، بغداد ، دار الرشید ، دراسة نقدیة وبالغیة ، الصورة الفنیة في المثل القرآنيــ 

 محمد حسین طباطبائي  •
  م ١٩٩٧ ،بیروت  ،ولى بعة األالط ،علمي مؤسسة األ ،ــ المیزان في تفسیر القرآن 
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 محمد حسین عبد العزیز •
 م١٩٨٩، دار النمر للطباعة  ،ــ مدخل إلى علم اللغة 

 محمد سعود العیني •
  م١٩٨٢ ،مطبعة جامعة البصرة  ،ــ الصیغ اإلفرادیة العربیة نشأتھا وتطورھا 

 محمد علي الخولي •
  م  ١٩٨٢ ،بیروت  ،مكتبة  ،ــ معجم علم اللغة النظري 

 مد فرید عبد هللامح •
، ولى الطبعة األ، بیروت ، ة الھالل دار ومكتب ،ــ الصوت اللغوي وداللتھ في القرآن الكریم 

  م٢٠٠٨

 محمد كنوني •
الطبعة ، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة ،  )دراسة في شعر حمید سعید(  اللغة الشعریةــ 

  م١٩٩٧، األولى  

 محمد محي الدین عبد الحمید •
 ،مطبعة السعادة  ،شارع محمد علي  ،المكتبة التجاریة الكبرى  ،روس في التصریف ــ د

 م ١٩٥٨،مصر  ، الطبعة الثالثة

 محمد فؤاد عبد الباقي •
بیروت  ،الطبعة األولى  ،مؤسسة االعلمي  ،ــ المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكریم 

  م ١٩٩٩

 محمود أحمد نحلة •
  مصر  ،دار المعرفة الجامعیة  ، ــ دراسات قرآنیة في جزء عم

 محمود السعران  •
  بیروت ،  دار النھضة العربیة ، ــ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي

 محمود السید شیخون •
  م١٩٨٣، ولى الطبعة األ، مكتبة الكلیات األزھریة ،  القرآن عجاز في لغة ــ اإل

 محمود عكاشة •
، ولى الطبعة األ، القاھرة  ،نشر للجامعات دار ال، ــ التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة 

 م ٢٠٠٥
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 مراد كامل •
  م ١٩٦٣ ،مصر  ،مطبعة النھضة  ، ــ داللة األلفاظ العربیة وتطورھا

 مصطفى السعدني •
  االسكندریة  ،دار بور سعید للطباعة  ، ــ المدخل اللغوي في نقد الشعر

 نيیمصطفى الغالی •
    ١٩٦٦،  الطبعة العاشرة ، بیروت ، یة المكتبة العصر، ــ جامع الدروس العربیة 

 مصطفى النحاس •
مكتبة الفالح  ، ــ مدخل إلى دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسات اللغویة المعاصرة

  م١٩٨١، ولى الطبعة األ

 مصطفى صادق الرافعي •
  م ١٩٩٠ ، بیروت ، دار الكتاب ، اعجاز القرآن والبالغة النبویةــ   

 مناف مھدي الموسوي •
  م ٢٠٠٧ ،بغداد  ،الطبعة الثانیة  ،دار الكتب العلمیة  ، علم األصوات اللغویةـ ـ

 منیر سلطان •
  م  ١٩٨٦ ، منشأة المعارف االسكندریة ، تأصیل وتجدیدــ البدیع 

  مھدي المخزومي 
  .م ١٩٦٤، بیروت ، منشورات المكتبة العصریة)نقد وتوجیھ(في النحو العربيــ 

 موسى ربایعھ •
  ، ردناأل ،جامعة الیرموك  ، )سلوبیةدراسة أ(في الشعر الجاھلي  التكرارــ 

 مي فاضل الجبوري •
  بغداد ،دار الشؤون الثقافیة العامة ، ــ الدراسات القرآنیة بین الدرس الصوتي القدیم والحدیث 

 م٢٠٠٠، ولى الطبعة األ

 نازك المالئكة •
  م ١٩٦٢ ،بیروت  ،ولى الطبعة األ،  منشورات دار األدب ،قضایا  الشعر المعاصرـــ          
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 نعیم علویة •
        راسات والنشر                   المؤسسة الجامعیة للد ، )بین نحو اللسان ونحو الفكر( بحوث لسانیةــ          

  م١٩٨٦ ،بیروت  ،الطبعة الثانیة 

 ھادي السبزواري •
  م   ٢٠١٠ ،  بیروت ،ولى لطبعة األا ،مؤسسة العروة الوثقى  ، ــ شرح دعاء الصباح     

 ھادي نھر •
وزارة  ،ــ الصرف الوافي دراسة وصفیة تطبیقیة في الصرف وبعض المسائل الصوتیة 

  م ١٩٨٩، الجامعة المستنصریة ، التعلیم العالي 

 

 ھاشم طھ شالش  •
 م١٩٧١،النجف األشرف ، مطبعة اآلداب ، ــ أوزان الفعل ومعانیھا 

 ح الفرطوسي و عبد الجلیل صال.ھاشم طھ شالش و د •
  ابن رشد  ،ولى مطبعة كلیة التربیة األ ، ــ المھذب في التصریف

 ھنري فلش •
  م١٩٦٦ ،بیروت ، المطبعة الكاثولكیة ، عبد الصبور شاھین : ترجمة ، ــ العربیة الفصحى      

 یوري لوتمان •
 ١٩٩٥ ،مصر ، دار المعارف ، محمد فتوح : ترجمة ،  تحلیل النص الشعريــ 

  ةاألطاریح والرسائل  الجامعی
في تفسیر القرآن ألبي جعفر محمد  البحث الداللي في التبیان ، إبتھال كاصد الزیدي •

جامعة بغداد ، كلیة التربیة للبنات  ،أطروحة دكتوراه  ،) ھـ٤٦٠ت (الحسن الطوسي 

 م٢٠٠٤ ،
كلیة التربیة   ،اجستیرخطب نھج البالغة ــ بحث في الداللة ـ رسالة م،  أحمد ھادي زیدان •

  م ٢٠٠٦ ، جامعة بابل ،

طروحة                         ا،  مويفي العصر األ شعر الحب العذريل ، البناء الفني   سناء حمید البیاتي •

 ١٩٨٩، جامعة بغداد ، كلیة اآلداب ، دكتوراه 

كلیة ،  اطروحة دكتوراه،  سلوبیةشعر رشید أیوب دراسة أ ، سندس عبد الكریم ھادي •

 م١٩٩٧، جامعة بغداد ، اآلداب 
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كلیة ، رسالة ماجستیر ، قدیما وحدیثا  التكرار اللفظي أنواعھ دالالتھ ، صمیم كریم الیاس •

 جامعة بغداد، التربیة 

كلیة  ، النقد البالغي عند العرب نھایة القرن السابع الھجري ، عبد الھادي خضیر نیشان •

 م١٩٨٩ ، جامعة بغداد ،اآلداب 

 ،جامعة بغداد  ، أطروحة دكتوراه ، الفروق اللغویة مع ملحق بھا،  كاظم مشري علي •

  م١٩٩٠ ، كلیة اآلداب

 كلیة اآلداب ، رسالة ماجستیر ،  الداللة السیاقیة عند اللغویین ، عواطف مصطفى  كنوش •

 ١٩٩٢، جامعة البصرة 

كلیة  ،قرن الخامس في اآلداب العربي نھایة ال النثر الصوفي دراسة فنیة ،فائز طھ عمر •

 م١٩٩٠ ،جامعة بغداد  ،اآلداب 

أطروحة  ، التكوینات النحویة للمجاز المرسل في القرآن الكریم ، فالح حسن كاطع •

  جامعة المستنصریة، كلیة اآلداب ، دكتوراه 

كلیة ، رسالة ماجستیر  ، الّداللة الصوتیة في القرآن الكریم،  كریم مزعل محمد الالمي •

  م ١٩٩٧،  جامعة المستنصریةال ،التربیة 

،  جامعة النجاح الوطنیة  ، دراسة أسلوبیة في سورة الكھف،  مروان محمد سعید •

  م ٢٠٠٦  ،فلسطین 

 رسالة ماجستیر ،كلیة اآلداب ، جامعة بغداد  ،اإلشارات اإللھیة ، نسرین ستار •

كلیة اآلداب  ،رسالة ماجستیر ، دراسة أسلوبیة،  لسجع القرآنيا،  ھدى عطیة عبد الغفار •

 م ٢٠٠١، جامعة عین شمس

كلیة  ،اطروحة دكتوراه  ،اإلطناب في القرآن الكریم ودالالتھ ، وفاء فیصل اسكندر  •
  م ٢٠٠٣ ،جامعة الموصل  ،اآلداب 

 البحوث والدوریات
مجلة  ،دور التنغیم في تحدید معنى الجملة العربیة  ، عادل علي نعامة ، سامي عوض •

 ،١٢٨المجلد  ،سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانیة  ، ت والبحوثجامعة تشرین للدراسا

  ١العدد 

مجلة عالم الفكر   ، الداللة الصوتیة والداللة الصرفیة عند ابن جني ، عبد الكریم المجاھد •

 ٢٠٠٥،  م ١٩٨٠ ،آذار السنة الرابعة  ٢٦العدد

   ٢٠٠٣رین األول ،تش/ لسنة األولى ، ا الدعاء رؤیة خاصة ، مجلة ینابیععلي األسدي ،  •
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 ،بحث مجلة آداب الرافدین  ، القرآنالجرس واإلیقاع في تعبیر ،  كاصد یاسر الزیدي •

 م١٩٧٨ ،أیلول  ، ٩ العدد ،الموصل 

 ٢العدد ،مجلة القادسیة  ، )بحث(التناسب الداللي في سورة الضحى  ،محمد جعفر •

  م ٢٠٠٦ ، م١٩٩٩

 ٧العدد  ،مجلة ینابیع  ،ر قبس من دعاء الجوشن الصغی ، محمد محمود زوین •

 ،مجلة التراث العربي  ، )بحث (ظاھرة التنغیم في التراث العربي  ، ھایل محمد طالب •

  ٩١العدد
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 Abstract: 

Since the beginning of the mankind, invocation is known and used by the 

people and has its own reflect on the human self, it is related to the nature 

of Man, his weakness, inefficiency and his tendency towards perfection. 

It represented a realistic representation of the relation between the slave 

and his god, it is taken by the people as a channel through which he sends 

his sufferings and painful feelings to his god. 

The invocations of the prophet Mohammed and his household (p,b.u.t.) 

was a unique example of invocation which included worshiping, learning, 

artistic and ethical values. Of these invocations are the those of the Imam 

Ali which were compiled under the title “Al-Saheefa Al-Alawya” which 

the Imam formed in a literary form and a unique linguistic structure, 

therefore, it is a good subject for study and research. Hence, it was chosen 

as a subject for my master research. 

The research studied the subject in two parts preceded by a preface and 

followed by the main results reached through the study. In the first part, 

the phonetic study was tackled within two chapters, the first entitled the 

phonetic tone, and it included three topics, repetition, alliteration, rhyme 

and collation. The second chapter, under the title “the Phonetic 

Indication” included two topics, the structural Phonemes and non-

structural ones. 

As for the second part, it is concerned with the phonological study within 

two chapters, the first of which came under the title “the verbal forms” 

which tackled the infinitive and its forms and indications, and the second 

tackled the inflected verb and its forms and indications. The second 

chapter is entitled “the nominal forms” it included three sections.  

The researcher, through the study, attempted to track the indications 

which are suggested by the phonetic data and the forms as well as the 
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meanings which it added and agreed with the purpose of the invocation. 

Consequently, the researcher reached several results: 

1- Vocation and demand have both established the meaning of 

vocation, in general, invocation was of the most important 

worships called for by the prophet’s household and gathered it in 

compositions carrying different names, of which the Alawi one. 

2- The Imam employed the phonetic tone through a group of 

mechanisms like the utterance tones, repetition, alliteration, rhyme 

and collation, for the importance of the rhyme and the rhythm and 

their effect on the recipient as well as on the indication. 

3- Choosing the phonological form had a close relation to the 

intended indication of the vocation. 
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 Abstract: 

Since the beginning of the mankind, invocation is known and used by the 

people and has its own reflect on the human self, it is related to the nature 

of Man, his weakness, inefficiency and his tendency towards perfection. 

It represented a realistic representation of the relation between the slave 

and his god, it is taken by the people as a channel through which he sends 

his sufferings and painful feelings to his god. 

The invocations of the prophet Mohammed and his household (p,b.u.t.) 

was a unique example of invocation which included worshiping, learning, 

artistic and ethical values. Of these invocations are the those of the Imam 

Ali which were compiled under the title “Al-Saheefa Al-Alawya” which 

the Imam formed in a literary form and a unique linguistic structure, 

therefore, it is a good subject for study and research. Hence, it was chosen 

as a subject for my master research. 

The research studied the subject in two parts preceded by a preface and 

followed by the main results reached through the study. In the first part, 

the phonetic study was tackled within two chapters, the first entitled the 

phonetic tone, and it included three topics, repetition, alliteration, rhyme 

and collation. The second chapter, under the title “the Phonetic 

Indication” included two topics, the structural Phonemes and non-

structural ones. 

As for the second part, it is concerned with the phonological study within 

two chapters, the first of which came under the title “the verbal forms” 

which tackled the infinitive and its forms and indications, and the second 

tackled the inflected verb and its forms and indications. The second 

chapter is entitled “the nominal forms” it included three sections.  

The researcher, through the study, attempted to track the indications 

which are suggested by the phonetic data and the forms as well as the 



 

meanings which it added and agreed with the purpose of the invocation. 

Consequently, the researcher reached several results: 

1- Vocation and demand have both established the meaning of 

vocation, in general, invocation was of the most important 

worships called for by the prophet’s household and gathered it in 

compositions carrying different names, of which the Alawi one. 

2- The Imam employed the phonetic tone through a group of 

mechanisms like the utterance tones, repetition, alliteration, rhyme 

and collation, for the importance of the rhyme and the rhythm and 

their effect on the recipient as well as on the indication. 

3- Choosing the phonological form had a close relation to the 

intended indication of the vocation. 

   

  

 
 


