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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا ّ:  

ة املهدويـة متمّحضـة بالغيـب القضـيّ  ر أنَّ خيطئ الـبعض عنـدما يتصـوَّ 

ــا ــتقبل باإلض ــاريخ فة إىلٰ واملس ــن الت ــل م ــدما  ،يشء قلي ــر عن ــئ أكث وخيط

ـأهـذا املحـور فقـط، واحلـال  ة جامدة عـىلٰ جيعلها قضيّ  القضـايا  ا مـن أهـمّ هنَّ

نـاظر فيهـا جيـد فيهـا  فـأّي  ،جمـاالت احليـاة سع لكـّل اإلنسانية احليوية التي تتَّ 

دة تشــمل جمـاالت ونـواحي يمكــن أن يسـتفيد منهـا الباحــث مـداخل متعـدّ 

ة تكشـف ونظـرة رسيعـة يف روايـات هـذه القضـيّ  ،من الفنون والعلـومبكثري 

 .رة التي عاجلتهاوضوح عن املشارب املختلفة واملنابع املتكثّ  وبكّل 

ــ ــيّ إنَّ ــذه القض ــد يف ه ــوانني ك جت ــايا والق ــحة للقض ــارات واض ة إش

رية ـق بالتنميـة البشـالثقافية واالقتصـادية والسياسـية واالجتامعيـة ومـا يتعلَّـ

 .التارخيية وغريها من العلوم ٰى وية وحتَّ واللغ

ــ ــي رضورة التأّم ــذا يعن ــيّ وه ــذه القض ــا ه ــدّبر يف طواي ــريًا والت ة ل كث

 .تنكشف تلك املشارب املختلفة ٰى ة حتَّ اإلنسانية العامّ 

خـوة اجلـامعيني قـد غابـت عـن كثريًا مـن اإل األسف أنَّ  ا يدعو إىلٰ وممَّ 

ــذه القضــيّ  ــذه الشــمولية يف ه ــون عــامَّ ة أذهــاهنم ه ــه فراحــوا يبحث ــرون ب  يث

 .دة فيهاون به شغفهم العلمي بعيدًا عن املداخل املتعدّ بحوثهم ويسدّ 

ــالَّ خّطــونحــن ال نريــد أن نُ  علــم  لكــّل  نَّ إ، فــئهم يف بحــوثهم، ك

نــا نريــد أن نلفــت أنظــار البــاحثني بحــث أساســياته، ولكنَّ  مرتكزاتــه ولكــّل 
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ـــات  ـــع االختصاص ـــن مجي ـــدّ  _م ـــًا املتق ـــرّ منيوخصوص ـــوث خت ج  ببح

ــدكتوراه ــتري وال ــا القضــيّ  إىلٰ  _للامجس ــف يف طواي ــي املختل ــراء العلم ة الث

 .املهدوية

نا نوصـيهم بالبحـث عـن عنـاوين لبحـوثهم مـن خـالل مـا ا يعني أنَّ ممَّ 

 .ة املهدويةق بالقضيّ يتعلَّ 

ــة املاجســتري ممَّــج ألحــد اإلوبــني أيــدينا رســالة ختــرّ  ن خــوة مــن طلب

ــوا إىلٰ  ــذه ا التفت ــيّ ه ــذه القض ــمولية يف ه ــلش ــات الش ــد التوقيع ريفة ـة فاعتم

فجـزاه اهللا خـريًا وجعلـه  ،وقـد أجـاد يف تدقيقـه وبحثـه ،منبعًا لبحثه اللغوي

 .يف ميزان حسناته

ــهر ـعاتقــه طبــع ونشــ واملركــز إذ أخــذ عــىلٰ  يــدعو  هــذه الرســالة، فإنَّ

خــوة البــاحثني أن يســريوا يف جمــال البحــث املهــدوي ضــمن اإلمجيــع 

،  تصاصـــاهتم ليحظـــوا بـــالقبول والرضـــا مـــن مـــوالهم املنتظـــراخ

ــبق يف  ــب الس ــوزوا قص ــتحدثة وليح ــوث مس ــة ببح ــة املهدوي ــوا املكتب وليغن

 .ث من قبلبحَ عناوين مل تُ 

ـ ل برفـد وإغنـاء البـاحثني واملركز إذ يـدعو لسـلوك هـذا الطريـق يتكفَّ

ا يكتبـون ر مــباملعلومات التي حيتاجوهنـا يف بحـوثهم وبتحقيـق وطبـع ونشـ

 .ةالّلجان العلمي بعد عرضه عىلٰ 

 مدير املركز

 يچالسيّد حمّمد القبان
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   ون

ّمـد حم محـدًا كثـريًا، والشـكر لـه وافـرًا، والصـالة عـىلٰ  احلمد هللا تعـاىلٰ 

 .خاتم عرتته وآله السيّام 

ــة  ــدَّ يف البداي ه إٰىل أنَّ ال ب ــوِّ ــاب أن ُأن ــذا الكت ــالة  ه ــن رس ــارة ع عب

مت هبا إٰىل  قسـم اللغـة العربيـة يف كّليـة الرتبيـة جامعـة الكوفـة، ماجستري تقدَّ

ــد  ــارسي، وق ــن الي ــاظم حمس ــد الك ــدكتور عب ــتاذ ال ــا األُس وأرشف عليه

ًا عال(، وُأجيزت بدرجة )م١٨/٦/٢٠١٣(نوقشت بتاريخ   ).جيّد جدَّ

ــائق و م ف ــدِّ ــاين أوّد أن ُأق ــاين وعرف ــية ملامتن ــات التخّصص ــز الدراس رك

ل به عـيلَّ إذ وضـع ُجـّل إمكاناتـه حتـت يـدي، ا تفضَّ مل يف اإلمام املهدي 

فرفدين باملصادر الكثـرية واملتنّوعـة، وأسـهم يف مراحـل إعـداد هـذه الرسـالة 

ــات  ــن املراجع ــالً ع ــا فض عني عليه ــجَّ ــراودين، وش ــرًة ت ــت فك ــذ أن كان من

الكثرية واملتكّررة لفصول هـذه الرسـالة، فـام كنـت أخطـو خطـوًة واحـدة إالَّ 

ــزين  إىلٰ اإلخــوة يف املركــز  وكانــت استشــارات جــانبي تنــري يل الطريــق وحتّف

ــىلٰ  ــٰى  ع ــداع، حتَّ ــة يف اإلب ـــي اهلمَّ ــدفع يف نفس ــلة وت ــذه  املواص ــبحت ه أص

ــٰى  الرســالة األُوىلٰ  إذا  يف باهبــا رغــم صــعوبة الولــوج يف مثــل موضــوعها، حتَّ

س النــا بــل وإخراجهــا إىلٰ  ،حتّمــل تكاليفهــا إىلٰ املركــز أثمــرت الثمــرة بــادر 

ــل عمليـة الطباعــة  ـة كتـاب يرفــد املكتبـة املهدويــة هبـذا املوضـوع، فتكفَّ بحلَّ

كّلها، وهنا يعجز لساين ووجـداين عـن تقـديم شـكري وامتنـاين هلـذا اجلهـد 

 .الكبري
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ــامهوا  ــذين س ــوة ال ــكر اإلخ ــاف أن أش ــر املط ــوتني يف آخ ــّم ال يف ث

ــانوا أم ز ــاتذة ك ــالة أس ــذه الرس ــداد ه ــي يف إع ــة مع ــود خمتلف ــالء بجه م

أصدقاء، وأخّص بالـذكر مـنهم سـامحة السـيّد األُسـتاذ أمحـد اإلشـكوري، و

ـــاس الســــّراج، والشـــيخ قاســـم  واألُســـتاذ قـــادر حســـني، والشـــيخ عبّ

 .األسدي، والشيخ محيد الوائيل

 الشيخ

 بدر حسني عيل املحّمداوي

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  ااء

 

 ..دي ومواليإٰىل سيّ 

ــطًا و ــه األرض قس ــأل اهللا ب ــذي يم ــام مُ ال ــدالً ك ــورًا ع ــْت ج ِلئَ

 ..وظلامً 

ل اهللا فرجه الرشيف(اإلمام املهدي صاحب الزمان   )..عجَّ

 ..هدي هذا اجلهد املتواضع والًء لهأُ 

ـــارق  وإىلٰ  ـــا يف مش ـــدافعني عنه ـــالته وامل ـــؤمنني برس ـــّل امل ك

 ..األرض ومغارهبا

 ..من أحبَّهم قلبي بنعمة اإليامن وإىلٰ 

 ..أيب وُأّمي

 ..وزوجتي وأطفايل

 ..وإخويت وأخوايت

*   *   * 

 

                  





  

  

  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّا:  

ــمّ ، العــاملني احلمــد هللا رّب  ــل الصــالة وأت ــب  الســالم عــىلٰ  وأفض حبي

 ،بــني الطــاهرينوآلــه الطيّ  ٰى د املصــطفالرمحــة حمّمــ نــا نبــّي دنا ونبيّ قلوبنــا ســيّ 

د بـه ه الـذي يتجـدَّ لسـان جـدّ  ملوعود عـىلٰ ة امَّ ة ومهدي األُ ام خاتم األئمّ السيّ 

 .)١(اإلسالم ويمأل األرض قسطًا وعدالً كام ملئت ظلًام وجوراً 

ــ يــة الفكــر واالنتخــاب ونزاهــة العــرض وعذوبتــه حرّ  فــإنَّ . .ا بعــدأمَّ

القلـــل وإخــراج الـــدرر  التكامـــل العلمــي والوصــول إىلٰ  ئهــي مناشــ

ــان ــدي  وإنَّ ، واملرج ــام امله ــت اإلم ــل بي ــن أه ــاحة  م ــوا بالفص ُعُرف

أعِربــوا حــديثنا فإّنــا قــوٌم «: ق لــذا قــال اإلمــام الصــاد والبيــان،

ــأهنَّ ـومــع تصــ. )٢(»فصــحاء ــذا ب ــانم أُ رحيهم ه ــاحة والبي   أنَّ إالَّ ، مــراء الفص

ــكلمــتهم ُظلِ  ــَم ــ مَ ت كــام ُظِل ــطّ  ه عــىلٰ أصــحاهبا ألنَّ ــداء  طــول اخل ــاك أع هن

ــة ــعون إىلٰ ، احلقيق ــالم يس ــاة الظ ــاء  ودع ــب إطف ــج العناك ــور لتنس ــك الن ذل

ــا ــاللة أوكاره ــيش الض ــا وتع ــّق ، بيوهت ــاالً لتش ــة جم ــك الكلم ــد تل ــم جت  فل

تكــون  لــذا عزمــت أن، طريقهــا يف الدراســات اللغويــة والنحويــة والبالغيــة

 عــد أنوب، ة أهــل البيــت دراســتي لبحــث املاجســتري يف كــالم أحــد أئّمــ

العلميــة يف النجــف كثــري مــن أهــل الفضــل يف احلــوزة  تــي عــىلٰ عرضــت نيَّ 
                                                

 .٣١٥: ٣؛ رشح األخبار ٣٩٩: كتاب سليم بن قيس اهلاليل: ينظر) ١(

 .٩١: املختارة؛ الفصول ٥٢: ١الكايف ) ٢(
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 مـا صـدر مـن توقيعـات اإلمـام املهــدي  وقـع اختيـاري عـىلٰ ، رشفاأل

ن كالمـه املعـاين وقـد تضـمَّ ، ة أهـل بيـت العصـمةر من أئمّ ـاإلمام الثاين عش

ة السامية التي جاء هبـا القـرآن الكـريم مـن عقائـد ومكـارم أخـالق اإلسالميّ 

ـ، وإرشاد وأدعيـة وبعـض أحكـام وغريهـا إذ ورد عـن  ،ل القـرآندْ م ِعـألهنَّ

ــرم  ــ«: الرســول األك ــإّين خملَّ ــا إن متسَّ ــيكم الثقلــني م ــن ف ف ــام ل كتم هب

، )١(»احلـوض يـردا عـيلَّ  ٰى كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتـي لـن يفرتقـا حتَّـ :واتضلّ 

ســنن العــرب يف  وتلــك املعــاين قــد صــيغت بأســاليب نحويــة جــاءت عــىلٰ 

ـــه  ــــ ، توقيعات ـــث ب ـــمت البح ـــذا وس ـــال(ل ـــائية يف األس يب اإلنش

 ).دراسة نحوية/  التوقيعات املهدوية

ــد التوّكــ ــىلٰ وبع ــوص اخلاّصــ اهللا تعــاىلٰ  ل ع ــت أمجــع النص ة رشع

ــث ــب تكفَّ  ،بالبح ــلة كت ــمن سلس ــاب ض ــك كت ــان هنال ــت بجمــع فك ل

اســتغرق  ،اإلمــام املهــدي  النصــوص واألحاديــث الــواردة بحــّق 

نوا فــدوَّ  ، شخصــاً أربعــنيومــن ِقبَــل العمــل بجمعهــا حــوايل أربــع ســنوات 

، حــديثًا عــن الرســول األكــرم  )٥٦٠(منهــا ، أكثــر مــن ألفــي حــديث

ووضــعوا يف اجلــزء  ،ر ـة األحــد عشــخــر عــن طريــق األئّمــواألُ 

ــام املهــدي  ــن اإلم ــا صــدر ع ــادس م ــق التوقيعــات  الس ــن طري ع

ــات ــات مــن أُ وقــد خرَّ ، واملكاتب ــك األحاديــث والتوقيع هــات مّ جــوا تل

ت (كتـاب الكـايف للشـيخ الكلينـي : هـاوكـان أمهّ  ،القديمـةاملصادر احلديثية 

ـــ٣٢٩ ــ، )ه ــة ملحّم ــن والغيب ــنعامينإد ب ــراهيم ال ـــ٣٦٠ت ( ب ــامل ، )ه و ك

ــدوق  ــيخ الص ــة للش ــام النعم ــدين ومت ـــ٣٨١ت  (ال ــيخ واإل ،)ه ــاد للش رش

                                                

 .٢٧٩: ؛ كامل الدين ومتام النعمة٨٠: االنتصار) ١(
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ت ( ٰى ـريف املرتضـــد الشــوالفصــول املختــار ة للســيّ ، )هـــ٤١٣ت (املفيــد 

بــأعالم  ٰى وإعـالم الـور، )هــ٤٦٠ت ( الطـويس والغيبـة للشـيخ، )هــ٤٣٨

ــد ــن احلســن الطــربيس  ٰى اهل ـــ٥٤٨ت (للفضــل ب ــرائح ، )ه ــرائج واجل واخل

واالحتجـاج ألمحـد بـن عـيل بـن أيب ، )هــ٥٧٣ت (لقطب الدين الراونـدي 

وفـالح السـائل البـن طـاووس ، طالب الطربيس من علـامء القـرن السـادس

ـــ٦٦٤ت ( ــ، )ه ــف الغمَّ ــيل ة لإلو كش ـــ٦٩٣ت (رب ــوار ، )ه ــار األن وبح

فـت جلنـة للتحقيـق وتألَّ ، وغريهـا كثـري، )هــ١١١١ت (ي ـمة املجلسـللعالَّ 

ــات متكوّ  ــة وبــإرشاف الشــيخ عــيل بالرواي ــة فضــالء وبرعاي ــة مــن جمموع ن

 )معجـم أحاديـث اإلمـام املهـدي (سـم االكوراين فجاء بثامنيـة أجـزاء ب

 . التوقيعات املهدوية اجلزء السادس منه الذي تناول رتكز عىلٰ اوبحثنا 

بيــان  ر عـىلٰ ـبعـت يف دراسـة األسـاليب اإلنشـائية منهجـًا ال يقتصـواتَّ 

ــا األُ  ــي ورد هب ــلوباألداة الت ــ ،س ــان املعن ــذي دلَّ  ٰى وال بي ــه ال ــ ،علي ام وإنَّ

ــمَّ  ــذي ض ــياق ال ــنهج الس ــمل م ــهاألُ  يش ــذي أدرس ــلوب ال ــت ظَّ إذ و، س ف

 .الذي أراده  ٰى الظواهر النحوية التي ختدم دالالهتا املعن

ــ وقــد ســار البحــث عــىلٰ  ، ومتهيــد، ةمــ مقدّ ٍة اشــتملت عــىلٰ وفــق خطَّ

 :النحو اآليت وذلك عىلٰ  ،وخامتة، وأربعة فصول

 :أجعله يف مبحثني  أنقتٰىض اوقد : التمهيد

وأبنـت ، واصـطالحاً  فـت فيـه اخلـرب واإلنشـاء لغـةً عرَّ : لاملبحث األوَّ 

 ثـمّ  ،ا موقـع اآلخـر لـدالالت بالغيـةوقـوع أحـدمه الفرق بينهام وأرشت إىلٰ 

ــاء ــمي اإلنش ــرت قس ــا، ذك ــي: ومه ــاء الطلب ــي ، اإلنش ــري الطلب ــاء غ واإلنش

 .وتعريفهام وبيان أنواعهام
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ــاين ــث الث ــةً عرَّ : املبح ــات لغ ــه التوقيع ــت في ــا  ف ــطالحًا وتارخيه واص

 .وسفرائه األربعة ونبذة بسيطة عن حياة اإلمام املهدي 

 :وهي ،له يف أربعة فصولأجع  البحث أنقتٰىض اوقد 

 .سلوب االستفهامأُ : لالفصل األوَّ 

 .سلوب األمر والنهي والدعاءأُ : الفصل الثاين

 .سلوب النداءأُ : الفصل الثالث

 .األساليب اإلنشائية غري الطلبية: الفصل الرابع

عـة كتـب الكـالم املختلفـة واملتنوّ  وقد  اعتمدت يف دراسة الفصول عىلٰ 

هـات كتـب النحـو يف مّ أُ  مرًا طبيعيًا أن يعتمد هذا البحث عىلٰ وكان أ، دةواملتعدّ 

مـة هـذه ويـأيت يف مقدّ  ،حاطة بموقـف النحـاةسلوب يف سبيل اإلأُ  دراسة كّل 

ه كتاب النحو حيث مل يغادر صغرية من ألنَّ ) هـ١٨٠ت (املصادر كتاب سيبويه 

، )هـ٢٨٥ت (د للمربّ ) املقتضب(وكذلك ،  أحصاهاقضايا النحو وال كبرية إالَّ 

) املسـائل الشـريازيات(و، )هــ٣١٦ت (اج رّ ـالبن الس )يف النحو صولاألُ (و

، )هــ٣٧٧ ت(أليب عـيل الفـاريس ) املسـائل املنثـورة(و) املسائل احللبيـات(و

 ت(عـيش يالبن ) لرشح املفصَّ (و، )هـ٦٣٧ت (از البن اخلبّ ) توجيه اللمع(و

الكافيـة األثـر  عـىلٰ ) هـ٦٨٦ت (بادي آسرترح الريض األـوكان لش، )هـ٦٤٣

اذ زًا بني النحاة يف حتليل مسائل النحو واّخت ه كان متميّ ألنَّ  ،ز يف هذا البحثاملتميّ 

 .املواقف منها

ــ ــواحتلَّ ــي اختصَّ ــو الت ــادر النح ــة ت مص ــاين مكان ــأدوات املع ت ب

ـــ ـــذه الدراســـةخاّص ـــاب  ،ة يف ه ـــا كت ـــات(ومنه ـــ )الالم ت (اجي للزّج

رصــف املبــاين يف (و، )هـــ٣٨٤ت (اين رّمــلل )معــاين احلــروف(و، )هـــ٣١١

ــروف املعــاين الــداين يف رشح  ٰى اجلنــ(و ،)هـــ٧٠٣ت (للاملقــي  )رشح ح
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البــن  )مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب(و، للمــرادي )حــروف املعــاين

 ).هـ٧٦١ت (هشام األنصاري 

ــ ــىلٰ وأمَّ ــدت ع ــد اعتم ــة فق ــع احلديث ــب األُ  ا املراج ــدكتور كت ــتاذ ال س

ــي يف  ــدي املخزوم ــريب مه ــو الع ــه(النح ــد وتوجي ــق(و) نق ــة وتطبي ، )دراس

، د هــارونواألســاليب اإلنشــائية يف النحــو العــريب لعبــد الســالم حمّمــ

ــامعيل  ــيس إس ــدكتور ق ــني لل ــويني والبالغي ــد النح ــب عن ــاليب الطل وأس

 .ومعاين النحو للدكتور فاضل السامرائي، األويس

ت (لألخفــش ) معــاين القــرآن(: ومــن كتــب اإلعــراب واملعــاين

ـــ٢١٥ ــرآن(و، )ه ــاين الق ــرّ ) مع ـــ٢٠٧ت (اء للف ــكالت (و، )ه ــف املش كش

 ).هـ٥٤٣ت (للباقويل ) وإيضاح املعضالت

ــري ــب التفس ــن كت ــمرقندي : وم ــري الس ـــ٣٨٣ت (تفس ــري ، )ه وتفس

والتبيــان ، )نفـائس التأويــل(بـــ  ٰى املســمّ ) هــ٤٣٨ت ( ٰى ـريف املرتضـــالشـ

اف فســـري الكّشـــوت، )هــــ٤٦٠ ت(يف تفســـري القـــرآن للشـــيخ الطـــويس 

ــ ـــ٥٣٨ت (ري ـللزخمش ــ، )ه ــان األندلس ــيط أليب حي ــر املح ت (ي ـوالبح

 . )هـ١٢٧٠ت (لويس وروح املعاين لآل، )هـ٧٤٥

أرسار البالغــة ودالئــل اإلعجــاز لعبــد القــاهر : ومــن كتــب البالغــة

، )هــــ٦٢٦ ت(اكي ومفتـــاح العلـــوم للســـكّ ، )هــــ٤٧١ت (اجلرجـــراين 

وعــروس ، )هـــ٧٣٩ت (ب القزوينــي واإليضــاح يف علــوم البالغــة للخطيــ

 ).هـ٧٧٣ت (األفراح للسبكي 

كتـــاب العــــني للخليــــل الفراهيــــدي : ومـــن كتــــب املعــــاجم

ـــ١٧٥ت( ــارس، )ه ــن ف ــد ب ــني أمح ــة أليب احلس ــاييس اللغ ــم مق ت (ومعج

 ).هـ٧١١ت (ولسان العرب البن منظور  ،)هـ٣٩٥
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 . لميةته العمداد البحث بامدَّ إع باملصادر أثره يف وكان هلذا التنوّ 

ــضــمَّ : اخلامتــة ــائجنتها مــا توصَّ تليهــا قائمــة بأســامء ، لت إليــه مــن نت

 .روافد البحث

 .لوجه اهللا تعاىلٰ  مته قربةً ما قدَّ  إنَّ : ويف اخلتام أقول

ــيَدةَ « ِش ــَة الرَّ ــمَّ َأِرِين الطَّْلَع ــَدةَ  ،الّلُه َة احلَِمي ــرَّ ــاظِِري  ،َوالُغ ــْل ن َواْكُح

ـْل َفَرَجـهُ  ،بِنَْظَرٍة ِمنِّي إَِليْـهِ  ْل َخمَْرَجـهُ  ،َوَعجِّ َواْسـُلْك  ،َوَأْوِسـْع َمنَْهَجـهُ  ،َوَسـهِّ

تَـهُ  ــِه بِــالَدكَ  ،َوَأْنِفــْذ َأْمــَرهُ  ،ِيب َحمَجَّ َوَأْحــِي بِــه  ،َواْشــُدْد َأْزَرُه، َواْعُمــِر الّلُهــمَّ بِ

 .)١(»...ِعباَدكَ 

*   *   * 

 

                                                

 .٥٢٧: مفاتيح اجلنان) ١(
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 .اخلرب واإلنشاء: لاملبحث األوَّ * 

  .مفهوم التوقيعات املهدوية: املبحث الثاين* 

  

  

  

  

 





  

  

  

  ا اول

   ا وامء

ط:  

ـــُم إىلٰ  ـــِة ينقس ـــة العربي ـــالَم يف اللغ ـــاءٍ  إنَّ الك ـــٍرب وإنش ـــال يف ، خ ق

ـــ( :رـاملختصـــ : وجـــاء يف اإليضـــاح، )١()ا إخبـــاٌر أو إنشـــاءٌ إنَّ الكـــالَم إمَّ

ـــحلصــووجــه ا( ــ ،ا خــٌرب أو إنشــاءٌ ر أنَّ الكــالَم إمَّ ــ هألنَّ يكــوَن لنســبتِه  ا أنإمَّ

ــه أو ال تطابقــه ــاين األوَّ ، أو ال يكــون هلــا خــارٌج ، خــارٌج تطابق ــرب والث ل اخل

ِر يف ـد هـارون أنَّ وجـه احلصـر عبـد السـالم حمّمـالـدكتو ٰى وير، )٢()اإلنشاء

ووجــه (: لــه إذ جــاءالكــالم للصــدق والكــذب لذاتــه أو عــدم احتام احــتامل

ــه الكــالَم إن إنَّ : ر يف ذلــكـاحلصــ ــث ، احتمــل الصــدق والكــذب لذات بحي

ــه يصــحُّ  واملــراُد  ،َي كالمــًا خربيــاً ُســمّ ، صــادٌق أو كــاذٌب  أن يقــال لقائلــه إنَّ

 ةُ وبالكـاذب مـا مل تطـابق نسـب، بالصادِق ما طابقت نسـبُة الكـالم فيـه الواقـعَ 

أي ال حيتمـل الصـدق  ،الُم بخـالف ذلـككـان الكـ وإن، الكالَم فيـه الواقـع

ــه ــذب لذات ــحُّ ، والك ــه أن وال يص ــال لقائل ــ :يق ــدم  هإنَّ ــاذٌب لع ــادٌق أو ك ص

  .)٣()كالمًا إنشائياً  َي مّ ُس  هالنطق ب فه عىلٰ ق مدلوله  يف اخلارج وتوقّ حتقّ 

                                                

 .٢٨: خمترص املعاين) ١(

 .١٦: اإليضاح يف علوم البالغة )٢(

 .١٢: األساليب اإلنشائية يف النحو العريب )٣(
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 : منهام من بيان كّل  بدَّ  وألجل ذلك ال

 :اخلرب) أ

وجــاء ، )١()تــهوأخربتــه وخربَّ ، خبــارأ ُع عــىلٰ وجيمــ، النبــأ( :اخلــرب لغــةً 

واخلـرب مـا أتـاك مـن ، واحـد األخبـار: واخلـرب بالتحريـك( :العرب يف لسان

ـ، وأخـابري مجـع اجلمـع، واجلمـع أخبـار، ن تسـتخربعمَّ  أنب  :ا قولـه تعـاىلٰ فأمَّ

بارَهـا
ْ
خ

َ
 أ

ُ
ث

�
َد َل ِمـفمعنـاه يـوم تزلـزل ختـرب بـام عُ  ،]٤: الزلزلـة[ يَْوَمئٍِذ �ُ

 .)٢()سأله عن اخلرب: ستخربهاو، أهنبَّ : ه بكذا وأخربهوخربَّ  ،عليها

 ،)٣()قائلـه التصـديق والتكــذيب مـا جـاز عـىلٰ (هـو  :اخلـرب اصـطالحاً 

ــل أن ــادقًا وحيتم ــون ص ــل أن يك ــرب حيتم ــذا إنَّ اخل ــاً  ول ــون كاذب ــال  ،يك ق

ــ ـــ٦٨٦ ت(ي ـالرض ــذب إنَّ ): (ه ــدق والك ــٌل للص ــَرب حمتم ــن ، )٤()اخل ولك

فجــاء  ،ون بانحصــاِر اخلــرب يف الصــدق والكــذب يف تفســريهاالقــائل اختلــف

ــ ــاينـيف خمتص ــل(: ر املع ــه(: فقي ــرب مطابقت ــدق اخل ــه  أي) ص ــة حكم مطابق

ــه(وهــو اخلــارج الــذي يكــون لنســبة الكــالم اخلــربي و) للواقــع( أي ) كذب

ــرب  ــذب اخل ــدمها(ك ــع) ع ــه للواق ــدم مطابقت ــل ،أي ع ــرب : وقي ــدق اخل ص

، عتقـاد خطـأ غـري مطـابق للواقـعكـان ذلـك اال عتقاد املخرب ولـومطابقته ال

ــدم مطابقتــه الوكــ ــو كــان خطــأذب اخلــرب عــدمها أي ع ، عتقــاد املخــرب ول

) فوقنـا السـامء: (وقولـه، معتقـدًا ذلـك صـدٌق  )السـامُء حتتنـا: (فقول القائـل

عـن الشـيخ  نقـالً ) هـــ٢٥٥ت ( وهلـذا أنكـر اجلـاحظُ ، )٥()غري معتقد كذب
                                                

 ).خ ب ر(ماّدة / ٤٥٧: ١العني ) ١(

 .٢٢٧: ٤لسان العرب ) ٢(

 .٢٥٢: مفتاح العلوم: ؛ وينظر٨٩ :٣املقتضب ) ٣(

 .١٢: ٤الكافية  رشح الريض عىلٰ  )٤(

 .٣٠: خمترص املعاين) ٥(
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ار اخلـرب يف الصـدق والكـذب وأثبـت الواسـطة مني الشـريازي انحصـأأمحد 

 ،ه مطـابقعتقـاد بأنَّـصـدق اخلـرب مطابقتـه للواقـع مـع اال وزعـم أنَّ (: بينهام

وغـري هـذين لـيس صـدقًا  ،ه غـري مطـابقوكذب اخلرب عدمها مـع اعتقـاد أنَّـ

طابقـة للواقـع وامل، عـدم املطابقـة وال كذبًا وهي املطابقـة للواقـع مـع اعتقـاد

وعــدم ، وعــدم املطابقـه للواقـع مــع اعتقـاد املطابقـة، د أصـالً بـدون االعتقـا

 .)١()عتقاد أصالً املطابقه للواقع بدون اال

اجلملـــة  ر فيـــه إىلٰ َظـــنحيح أنَّ احـــتامل الصـــدق والكـــذب يُ والصـــ

ــا (: فقــد جــاء يف الكــايف يف علــوم البالغــة العربيــة ،اخلربيــة نفســها يف متييزن

ــ )اخلــرب( هــذا  أنَّ  مــن االنتبــاه إىلٰ  بــدَّ  كــذب اله قــول حيتمــل الصــدق والبأنَّ

ــبصـ، )اجلملـة اخلربيـة نفسـها( ر فيـه إىلٰ نظَ حتامل يُ اال ن قاهلـا  رف النظـر عمَّ

، )٢()عنــد تعريــف اخلــرب )لذاتــه(ولــذا يضــع البالغيــون قيــد ، وعــن الواقــع

ــار ألنَّ  ــاىلٰ  أخب ــا اهللاِ تع ــلهوأخب ــاً  ر رس ــادقة قطع ــدهييات ص ــار ، والب وأخب

 .ة كاذبة قطعاً النبوَّ  ٰى  دعوئني يفاملتنبّ 

ــ ــأمَّ ــ )لذاتــه(إضــافة كلمــة  دوا عــىلٰ ا املناطقــة فقــد أكَّ  ٰى للتعريــف حتَّ

ــاً  ــد فائــدة :وقــالوا ،يكــون دقيق ــ ،هلــذا القي ــيظنّ فإنَّ ــد يــوهم غافــل ف  أنَّ  ه ق

وخيـرج ، مانعـاً  فـال يكـونل للخـرب يشـمل بعـض اإلنشـاءات التعريف األوَّ 

أنَّ  وسـبب هـذا الظـنّ ، فـال  يكـون جامعـاً  هذا البعض من تعريـف اإلنشـاء

بعض اإلنشاءات قـد توصـف بالصـدق والكـذب كـام لـو اسـتفهم شـخص 

هـو واجـد  إنسـان شـيئاً  ٰى يعلمه أو سأل الغني سـؤال الفقـري أو متنّـ ءعن يش

هوالء نـرميهم بالكـذب ويف عـني الوقـت نقـول للمسـتفهم اجلاهـل  فإنَّ  ،له
                                                

 .٣٨: البليغ يف املعاين والبيان والبديع) ١(

 .٦٧: الكايف يف علوم البالغة العربية) ٢(



 )دراسة نحوية(األساليب اإلنشائية يف التوقيعات املهدوية    ...................................  ٢٢

ـإد البـائس ي الفاقـوالسائل الفقري واملتمنّـ  ومـن املعلـوم أنَّ  ،...م صـادقونهنَّ

قنـا ولكـن إذا دقَّ . ي مـن أقسـام اإلنشـاءاالستفهام والطلب بالسـؤال والتمنّـ

بالداللـة  فهـذه اإلنشـاءات تـدلُّ  ،هذه األمثلـة وأشـباهها يرتفـع هـذا الظـنّ 

فيكـون اخلـرب املـدلول  ،خبار عـن اجلهـل واحلاجـة واليـأساإل لتزامية عىلٰ اال

 .)١()لتزام هو املوصوف بالصدق والكذب ال ذات اإلنشاءاالعليه ب

 :  اإلنشاء) ب

ــةً  ــاء لغ ــداءُ اال :اإلنش ــني، بت ــاب الع ــاء يف كت ــديث(: ج ــأُت ح  :اً أنش

وإجيـاُدُه مـن ال ، مـن غـري امتثـال ـيءإجيـاُد الشـ: واإلنشاء أيضاً ، )٢()ابتدأُت 

ــال ، ءيش ــكري أق ــالل العس ــو ه ـــ٤٠٠ت (ب ــاءُ ( :)ه ــد( :اإلنش اُث اإلح

اإلنشــاء : هموقــال بعضــ ،...مثــال حــاالً بعــد حــاٍل مــن غــري احتــذاٍء عــىلٰ 

َأْنَشــَأ «: ومنــه قــول أمــري املــؤمنني ، )٣()إبتــداُء اإلجيــاد مــن غــري ســبب

ــاًء وَ  ــَق إِْنَش ــَدَأهُ اْخلَْل ــا اْبتَ َ ــٍة َأَجاَهل ــَال َرِويَّ ــَداًء، بِ ــتََفاَدَها، وَ وَ  ،اْبتِ ــٍة اْس ِرَب َال َال َجتْ

اَمـِة َنْفـٍس اْضـَطَرَب فِيَهـاوَ  ،َأْحَدَثَها َحَرَكةٍ  ، واإلنشـاء أيضـًا اخلَْلـُق ، )٤(»َال َمهَ

ابتــدأ : أي، وأنشــأ اهللاُ اخللــَق  ،...خلقــه: أنشــأُه اهللا( :قــال ابــن منظــور

ــمُ  ــاىلٰ ، )٥()خلقَه ــه تع ــه قول ةٍ  :ومن
َ
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ر: ينظر) ١(  .١٥٣و ١٥٢: املنطق للشيخ املظفَّ

 ).ن ش أ(ماّدة / ١٧٩٨: ٣العني ) ٢(

 .١٢٧: وق يف اللغةالفر) ٣(

مـن : وأجاهلـا ،))روي(مـاّدة / ١٦٢٩: ٢ لسان العرب(، ر يف األمرالتفكّ : ةوالرويّ ، ١٨: هنج البالغة )٤(

 ،))ج و ل(مـاّدة  /٧٠٣: ١لسـان العـرب (، أجـالوا الـرأي فـيام بيـنهم :يقال ،وهي اإلدارة، اإلجالة

 .))هـ م م(اّدة م/ ١٩٠١: ٣كتاب العني (، اهتاممها باألمر: ومهامة النفس

 ).ن ش أ(ماّدة / ١٧٠: ١لسان العرب ) ٥(
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 .واخلَْلق، بتداعواال، اإلبتداء ٰى فاإلنشاء يف اللغة بمعن نإذ

صــدقَت وال : ال يقــال فيــه: (هــو الكــالم الــذي :اإلنشــاء اصــطالحاً 

 ال حيصـُل  مـا(لـذا هـو ، )٢(أمـر حاصـل يف اخلـارج عـىلٰ  وال يدلُّ ، )١()كذبَت 

ـــ، مضـــمونه  ،)افعـــل(فطلـــب الفعـــل يف ، ظـــَت بـــهإذا تلفَّ  الَّ إق وال يتحقَّ

ــّف  ــب الك ــب املحبــوب يف  ،)ال تفعــل(يف  وطل ــ(وطل وطلــب ، )يالتمنّ

ذلــك مــا حصــل  كــّل  ،)النــداء(وطلــب اإلقبــال يف  ،)االســتفهام(الفهــم يف 

 .)٣()ظ هبابالصيغ نفسها املتلفَّ إالَّ 

ــك أنَّ  ــن ذل ــتنتج م ــاملع نس ــاَء ب ــه  ٰى ناإلنش ــارٌب ل ــطالحي مق االص

ــاملعن ــوي ٰى ب ــ، اللغ ــِه يف ألنَّ ــالِم أو خلِق ــاظِم للك ــاُء الن ــطالح إنش ه يف االص

ــه نفســه أو ــن غــري أن يكــون للكــالم  واقــع خــارج يطابقــه ، نفــس خماطب م

 ٰى وهـو يف اللغـة بمعنـ، أو ال يطابقـه فيوصـف بالكـذب، فيوصـف بالصـدق

كــلٍّ مــن اخلــرب  ٰى مــن معنــ نــاهُ وبعــد الــذي بيَّ . قلــواخل بتــداعاإلبتــداء واال

ً  أنَّ  واإلنشــاء إالَّ  نحــو  ، مــنهام قــد يقــع موقــع اآلخــر لــدالالت بالغيــةكــالَّ

  :قولــه تعــاىلٰ 
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 .)٤(ٰى قد أت: أي، خرب ٰى واملعن
                                                

 .٧٢: ١األُصول يف النحو ) ١(

 .٤٢: ؛ والتعريفات٢٨٠: ٣الطراز : ينظر) ٢(

 .٦٣: جواهر البالغة) ٣(

 .٤٧٧و ٤٥٩: ١؛ وعروس األفراح ٦٥٣: ٤، و٢٧٥: ١تفسري الكّشاف : ينظر) ٤(
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  : امء

 :قسمني ىلٰ إيقسم اإلنشاء 

 :اء الطلبياإلنش: لالقسم األوَّ 

 ألنَّ ، وهو مـا يسـتدعي مطلوبـًا غـري حاصـل وقـت الطلـب ليحصـل

  .)١(...يكالنداء واألمر والنه، بطلَ حلاصَل ال يُ ا

ــه ــداء والتمنّــ: وأنواع ــي والــدعاء والن ــتفهام واألمــر والنه ي االس

ومجيــع أنــواع الطلــب تســتدعي ذلــك . )٢(يوالعــرض والتحضــيض والرتّجــ

ــوَب  ــ، املطل ــان املأمَّ ــىلٰ ا إذا ك ــا ع ــع إجراؤه ــالً امتن ــوب حاص ــا  طل معناه

ـ كطلـب دوام ، )٣(د منهـا بحسـب القـرائن معـاٍن تناسـب املقـاماحلقيقي وتولَّ

ــو ــامن والتق ــاىلٰ  ٰى اإلي ــه تع ــاهللاِ  :يف قول ــوا بِ
ُ
ــوا آِمن

ُ
ــَن آَمن ي ِ

�
َها ا� ـ� ــ ي

َ
ــا أ  ي

 .]١٣٦: النساء[

ث مل الختصاصـه بمزيـد أبحـا(وقد حظـي اإلنشـاء الطلبـي بـاالهتامم 

 .)٤()تذكر يف بحث اخلرب

 :اإلنشاء غري الطلبي: القسم الثاين

ــب ــت الطل ــل وق ــري حاص ــًا غ ــتدعي مطلوب ــا ال يس ــو م ــه ،ه  وأنواع

 بَّ ويكـون بـرُ  ،)٥(وصـيغ العقـود، بوالتعّجـ، واملـدح أو الـذمّ ، القسـم: هي

 .)٦(وكم اخلربية ولعلَّ 
                                                

 .٤٢٠: ١عروس األفراح : ينظر) ١(

 .٩: ساليب الطلب عند النحويني والبالغينيأ: ينظر) ٢(

ل: ينظر) ٣(  .٧٨: ؛ وجواهر البالغة٤٠٢: املطوَّ

ل) ٤(  .٤٠٢: املطوَّ

 .٢٢٧: ١اإليضاح يف علوم البالغة : ينظر) ٥(

 .٧٥: جواهر البالغة: ينظر) ٦(
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ــأنَّ ويبــدو  ــن اهــت  هبــذه املباحــث أقــّل نياهــتامم البالغي ــاةم  ،امم النح

ــة  وذلــك أنَّ  ــي وأولوهــا عناي ــاء غــري الطلب ــّدوا بمباحــث اإلنش ــاة اعت النح

 . ة يف النحوغدت أبوابًا خاّص  ٰى فائقة حتَّ 

*   *   * 

 



 

 

 

ما ا  

وت اا   

 ،ظهــر البعــري والتوقيــع أثــر الرحــل عــىلٰ  ،هــو الــدبر( :التوقيــع لغــةً 

: وجــاء يف معجــم مقــاييس اللغــة، )١()فيــه ءاق يشوالتوقيــع يف الكتــاب إحلــ

ــع( ــا يُ : التوقي ــلم ــه قَح ــراغ من ــد الف ــاب بع ــحاح، )٢()بالكت ــاء يف الص : وج

ــاب( ــع يف الكت ــا يوق ــع م ــال ،التوقي ــ: يق ــائزـالس ــع ج ــع ، رور توقي والتوقي

ـُه موقـع الظهـر: وإذا كثر بـالبعري الـدبر قيـل، الدبر جـاء  ٰى وهـذا املعنـ، )٣()إنَّ

ــهافيــه بعــد الفــر ءإحلــاق يش: التوقيــع يف الكتــاب: (ربيف لســان العــ ، غ من

وجـاء يف ، )٤()لمـن التوقيـع الـذي هـو خمالفـة الثـاين لـألوَّ  هو مشـتقٌّ  :وقيل

بعـد الفـراغ  ءوهـو إحلـاق يش ،التوقيـع مـا يوقـع يف الكتـاب(: تاج العروس

ــه كالســلطان ونحــوه مــن والة األمــر ــن رفــع إلي ــه مل  كــام إذا رفعــت إىلٰ ، من

ــىلٰ ال ــاب أو ع ــب حتــت الكت ــكاة فكت ــوايل ش ــره ســلطان أو ال ــال  ،...ظه وق

ــري ــاعيف : األزه ــني تض ــل ب ــوب أن جيع ــاب املكت ــب يف الكت ــع  الكات توقي

ــ فكــأنَّ  ،ســطوره مقاصــد احلاجــة وحيــذف الفضــول ر ع يف الكتــاب يــؤثِّ املوقِّ

 .)٥()ده ويوجبهيف األمر الذي كتب الكتاب فيه ما يؤكّ 
                                                

 .١٩٧٦: ٣العني ) ١(

 .١٣٤: ٦معجم مقاييس اللغة ) ٢(

 .١٣٠٣: ٣الصحاح ) ٣(

 .٤٠٦: ٨رب لسان الع) ٤(

 .٥٢٥: ١١تاج العروس ) ٥(
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مـا كـان يكتبـه اخلليفـة أو امللـك أو األمـري أو  هـو :التوقيع اصـطالحاً 

كتـاب أو رقعــة أو ملـتمس بتوقيعـه بجملــة  السـلطان أو الـوزير تعليقــًا عـىلٰ 

ســمهم الوهنا بأو الرقعــة يــذيّ ، ة مجــل قصــرية هــي جوابــات الكتــابأو عــدَّ 

ـ. توقيـع ةصـور عىلٰ  ظهـر الرقـاع أو يف  ا عـىلٰ ويكـون اجلـواب أو التوقيـع إمَّ

أو مـثالً سـائرًا  مسـجوعاً  كـون يف هـذه احلالـة شـعرًا أو نثـراً يوقـد ، حاشيته

 .)١(رشيفاً  أو حديثاً  كريمةً  ةً يآأو  بليغةً  أو حكمةً 

فقــد جــاء يف ذيــل مــرآة  ،بتــداءًا ولــيس جوابــاً اوقــد يصــدر التوقيــع 

هـو كتـاب السـلطان ويكـون بمثابـة بيـان للنـاس يصـدره : التوقيع: (الزمان

ــوك أو األُ  ــراء أو ااملل ــم ــاهمحلّك ــالطني لرعاي ــيهم ، ام أو الس ــون عل يفرض

مـن فـوق  ويـتىلٰ  ،ورسـوماً  نـة أو يسـقطون عـنهم رضائـَب فيها رضائـب معيَّ 

ــابر ــمّ ( ،)٢()املن ــد يس ــع  ٰى وق ــاً (التوقي ــان يف  ،)فرمان ــور األعي ــرأ بحض ويق

ت  ( د صـــادق الصـــدر د حمّمـــد حمّمـــوقـــد ذكـــر الســـيّ  ،)٣()اجلوامـــع

ـــ١٤١٩ ــ) ه ــه معن ــد بيان ــعال ٰى عن ــيُ (: توقي ــاطَل ــان روايتن ــع يف لس ، ق التوقي

الكلــامت القصــار التــي متليهــا أقــالم  عــىلٰ  مطابقــًا مــع العــرف الســائد آنئــذٍ 

ــا ــرائض ونحوه ــائل والع ــل الرس ــرباء يف ذي ــؤال  ،الك ــواب الس ــل ج ألج

ــري عــن وجهــة نظــر  نه أو حــّل الــذي تتضــمَّ  ــي حتتوهيــا أو التعب املشــكلة الت

 .)٤()نة فيهامعيَّ 

ــ ــةوالتوقيع ــي  :ات املهدوي ــدي (ه ــام امله ــذكره اإلم ــان ي ــا ك  م
                                                

 .٨و ٧: التوقيعات التدريسية) ١(

 .٣٧٢: ١ذيل مرآة الزمان ) ٢(

 .٣٦٠: ١ذيل مرآة الزمان ) ٣(

 .٤٣٤: ١ تاريخ الغيبة الصغرٰى ) ٤(
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ــ ــاطة نوّ  هبخّط ــرائض بوس ــئلة والع ــواب األس ــف يف ج ــة يف خمتل ــه األربع اب

  . )١()املعرفة ميادين

ــع ــ: والتوقي ــاب املوقَّ ــي الكت ــربَّ يُ  ،عيعن ــع ــه بأنَّ ــاب  ه عن ــن ب ــع م توقي

اب تسـمية م بـه مـن بـتَ أو مـا ُخيـ ،ما فيه أو أبـرز مـا فيـه تسمية الكتاب بأهمّ 

واملقصـود لـيس خصـوص اإلمضـاء ، توقيـع ه عنـه بأنَّـعربَّ بخامتته فيُ  ـيءالش

ــه ــالم اهللا علي ــام س ــ، لإلم ــائل امإنَّ ــادرة والرس ــب الص ــو الكت ــود ه  املقص

ـعـربَّ الصادرة من اإلمـام سـالم اهللا عليـه كـان يُ  ا توقيعـات الناحيـة  عنهـا بأهنَّ

سـة رة املقدَّ ـد بـه  خصـوص احلضـراسـة اصـطالح ُيـوالناحية املقدَّ  ،سةاملقدَّ 

 .)٢(ةباعتبار ظروف التقيّ  لصاحب األمر والزمان 

  :ر ات

ــ ، ةر مـن احليـاة العربيـة اإلســالميّ لقـد بـدأت التوقيعـات يف زمـن مبكَّ

كتـبهم  ة واخللفـاء مـن بعـده واألئّمـ حيث كتب الرسـول األكـرم 

الواليــات التابعــة  م عــىلٰ وعهــودهم لــوالهتم وقــادهتم الــذين كــانوا يوّلــوهن

ــوّ  ــوكالئهم ون ــم أو ل ــول اهللا ، )٣(اهبمهل ــاب رس ــك كت ــال ذل ــذي  ومث ال

وكتابـه ، ملـك الـروم وكـذلك كتابـه إىلٰ ، ملـك الفـرس ٰى رـكسـ بعث به إىلٰ 

ومنهـا أيضـًا عهـده ، وكتابـه ملعـاذ بـن جبـل ،وكتابه أليب جهل، ألهل نجران

يأخـذ الـوايل مـن  أن(م أهـل الـيمن الـيمن بعـد إسـال لوالته الذين بعثهم إىلٰ 

ــس اهللا ــانم مخ ــعد، )املغ ــة س ــاب لقبيل ــا ورد يف كت ــس ( :وم ــدفعوا اخلم أن ي

                                                

 .املصدر السابق) ١(

 .٢٩: والسفراء األربعة الغيبة الصغرٰى : ينظر) ٢(

 .٢١٣: م الفقهيةالنّواب األربعة ومروّياهت: ينظر) ٣(
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ــوليه ــدقة لرس ــه ، )والص ــن كتب ــك م ــري ذل ــي تُ  وغ ــالت ــات دُّ َع ، )١(باملئ

األمصـار كعهـد اخلليفـة  م كتبـوا لـوالهتم عـىلٰ وكذلك اخللفاء من بعده فـإهنَّ 

ــ وكعهــد ، )٢(الكوفــة شــعري عاملــه عــىلٰ األ ٰى اب أليب موســعمــر بــن اخلّط

، )٣(رـه مصـلعاملـه مالـك األشـرت عنـدما والَّ  يب طالـب أاإلمام عيل بـن 

اسـية مويـة والعبّ وكذلك كتـب وتوقيعـات امللـوك والسـالطني يف الدولـة األُ 

ــىلٰ  إىلٰ  ــم ع ــار والهت ــ، األمص ــات األئّم ــب وتوقيع ــم  إىلٰ  ة وكت وكالئه

 إىلٰ   ومنهــا توقيعــات اإلمــام املهــدي، ياهبم يف الواليــات والنــواحونــوّ 

 .)٤()رضوان اهللا عليهم(ابه األربعة نوّ 

د بـن اإلمـام احلسـن بـن عـيل بـن حمّمـاد هو حممّ  واإلمام املهدي 

د الكــاظم بـن جعفــر الصـادق بــن حمّمــ ٰى اجلـواد بــن عـيل الرضــا بـن موســ

 اد بــن احلســني بــن عــيل بــن أيب طالــب صــلوات اهللالبــاقر بــن عــيل الســجّ 

 .)٥(مجعنيأعليهم 

 ،ر ملــك الــرومـدة نــرجس بنــت يشــوعا بــن قيصــالســيّ : هّمــواســم أُ 

ــد احلــواريني تُ  ــوهــي مــن ول  ، ٰى عيســ شــمعون الصــفا وّيص  ب إىلٰ نَس

 . )٦(وكان اسمها عند أبيها مليكة

 .)٧(وأبو صالح ،عفرجوأبو  ،أبو القاسم: هوكنيت

                                                

 .١٦٩: ٢؛ معامل املدرستني ٥٦٦و ١٥٢: ٣مكاتيب الرسول : ينظر) ١(

 .٧٧٦و ٧٧٥: ٢تاريخ املدينة : ينظر) ٢(

 .١٥١: ١٧رشح هنج البالغة البن أيب احلديد : ينظر) ٣(

 .٥٥٢: ٣٣؛ بحار األنوار ٣٢٣و ٢٧٧: ٢االحتجاج : ينظر) ٤(

 .٥٠١: ؛ ودالئل اإلمامة٣٣٩: ٢؛ واإلرشاد ٣٩٧: كامل الدين ومتام النعمة: ينظر) ٥(

 .٨٠: ٦؛ واألعالم للزركيل ٣٢٨: ؛ واهلداية الكربٰى ٣٩٧: كامل الدين ومتام النعمة: ينظر) ٦(

 .٤٨١: ١؛ وإلزام الناصب ٥٠١: دالئل اإلمامة: ينظر) ٧(
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ــوهــو مــن أشــهر ألقابــه شــيوعًا عنــد مج ،املهــدي: اللقــب ق رَ يــع الِف

 .واملنتظر ،والقائم، )١(ةاإلسالميّ 

 )٢()هـــ٢٥٥(يف سـامراء منتصـف شـهر شـعبان عـام   دَ لِـوقد وُ 

 ه اإلمـام اهلـادي وهبذا تكـون والدتـه بعـد استشـهاد جـدّ ، املشهور عىلٰ 

د بــن الواثــق ي حمّمـــاســالعبّ  ةر اخلليفـــويف عصــ، )٣()هـــ٢٥٤(بعــام واحــد 

 .)٤()هـ٢٥٥(بقيت من رجب عام  ة لليلةاخلالف املهتدي الذي توّىلٰ 

ــ بنــت اإلمــام  Âدة حكيمــة شــهادة الســيّ  والدتــه ة عــىلٰ ومــن األدلَّ

ــ اجلــواد  ــ ة اإلمــام احلســن العســكري وعمَّ ــالتــي تولَّ ِه ت أمــَر ُأّم

ــني ــوالدة ورصَّ  ح ــوالدةال ــد ال ــاهدته بع ــام ش ــت ب ــاً ، )٥(ح ــة  وأيض العقيق

ــام ــتحّب ، واإلطع ــث يس ــ حي ــدما ُي ــود أنق اإلرزَ عن ــان بمول ــقَّ  نس ــه  يع عن

وهـذا مـا قـام بـه  ،ويـدعو النـاس إليـه ويصـنع مـن حلمهـا طعامـاً ، بذبيحـة

ــه  ،)٦(اإلمــام العســكري  وإخبــار اإلمــام احلســن العســكري بــوالدة ابن

ــدي  ــ، )٧(امله ــامء السُّ ــوال عل ــًا أق ــام نَّ وأيض ــوا والدة اإلم ــذين نقل ة ال

د أبــو القاســم حمّمــ(: )هـــ٦٨١ت (كــان  بــن خلّ احيــث ذكــر  املهــدي 

ر ـد اجلـواد ثـاين عشـبن احلسن العسـكري بـن عـيل اهلـادي بـن اإلمـام حمّمـ

ــ ــة االاألئّم ــي عش ــىلٰ ـثن ــاد اإل ر ع ــاعتق ــروف باحلجَّ ــة املع ــت ، ...ةمامي كان

                                                

 .٢١٣: ٢ ؛ وإعالم الورٰى ٢٤٣: الغيبة للنعامين: ينظر) ١(

ة ١٧٦: ٤؛ ووفيات األعيان ٥١٤: ١الكايف : ينظر) ٢(  .٣٠٤: ٣؛ وينابيع املودَّ

ة : ينظر) ٣(  .١٦٧: ٣كشف الغمَّ

 .٥٢٧: ٧تاريخ الطربي : ينظر) ٤(

 .٥٩٥: ٢؛ وأعيان الشيعة ٤٥٦و ٤٥٥: ١؛ واخلرائج واجلرائح ٢٣٧و ٢٣٤: الغيبة للطويس: ينظر) ٥(

 .٢٤٢: ٤هدي ؛ ومعجم أحاديث اإلمام امل١٤١: ١٥مستدرك الوسائل : ينظر) ٦(

 .٢٤٠: ٤؛ ومعجم أحاديث اإلمام املهدي ١٣٥: ١النجم الثاقب : ينظر) ٧(
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ــائتني ــني وم ــس ومخس ــنة مخ ــعبان س ــف ش ــه منتص ــن ، )١()والدت ــر اب وذك

ــالكي الصــبّ  ـــ٨٥٥ت (اغ امل ــ(: )ه ــد أيب حمّم ــان اإلمــام بع ــن ك ــه اد احلس بن

وذكـر ابــن حجـر اهليثمــي الشــافعي ، )٢()ومل خيلــف أبـوه ولــدًا غــريه ،دحمّمـ

ـومل خيلف غري ولـده أيب القاسـم حمّمـ(: )هـ٩٧٤ت ( وعمـره عنـد  ،ةد احلجَّ

 . )٣()وفاة أبيه مخس سنني

ـ اإلمامـة يف سـنٍّ  م اإلمـام املهـدي ولقد تسـلَّ  م ر حيـث تسـنَّ مبكَّ

عــام  د استشــهاد أبيـه احلســن العسـكري هــا بعـمنصـب اإلمامـة ومهامّ 

وقـد  ،ريةـثنـا عشـافهـم إماميـة  ،ذلـك مامية عـىلٰ وقد أمجع اإل. )٤()هـ٢٦٠(

لصـاحب األمـر  بـدَّ  فـال، ر إمامـًا بمنصـب الواليـة اإلهليـةـسبق ألحد عشـ

 ــ ،مــن القيــام بــذلك ، اإلماميــة إمجاعــاً  ٰى ر لــدـه اإلمــام الثــاين عشــألنَّ

فقــد ثبتــت إمامــة ، الت العليــاواملـؤهِّ  بــالنّص  ائــه  ثبتــت إمامــة آبامَّ ـولـ

 .)٥(عليه أيضاً  بالنّص  صاحب األمر 

كـان أبالواليـة التنفيذيـة سـواء  واإلمام هو الـذي يـؤمر مـن اهللا تعـاىلٰ 

ــ اإلمــام رســوالً  ــ، ًا غــري رســولأم نبيَّ ًا  بــل وصــيَّ ، ًا وال رســوالً أم مل يكــن نبيَّ

 .)٦(هللا هلداية الناس من اه معنيَّ أنَّ  ٰى بمعن، لنبّي 

ــومل تكــن إمامــة املنتظــر يف ســنّ  ــن نوعهــاه املبكَّ ــد م  ،ر احلــدث الوحي

 ،ذلــك شــواهد عــىلٰ  ة أهـل البيــت ففـي تــاريخ األنبيــاء والرســل وأئّمــ
                                                

 .١٧٦: ٤وفيات األعيان ) ١(

ة) ٢(  .٢٧٤: الفصول املهمَّ

 .٢٠٦: الصواعق املحرقة) ٣(

 .١٠: املسائل العرش يف الغيبة: ينظر) ٤(

 .٢٠: اإلمام املهدي نصب عينيك كأنَّك تراه: ينظر) ٥(

 .١٦١: ١معامل املدرستني  :ينظر) ٦(
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  :كـام ينقـل القـرآن بن مـريم  ٰى عيس فمثالً 
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ــريم[ �وََجَعل ــواد ، ]٣٠و ٢٩ :م ــام اجل ــنَّ  واإلم ــام تس م مه

  .)١(وعمره سبع سنني الرضا  هاإلمامة بعد أبي

ــني  وإنَّ  ــدي غيبت ــام امله ــدي  _لإلم ــام امله ــواري اإلم ــي ت ــة ه والغيب

وهـي تبــدأ : ٰى الصــغر: _ )٢(أنظــار النـاس ر عـنـاملنتظـر اإلمــام الثـاين عشــ

  اإلمــام  املهــديوتــوّيل  مــن حــني استشــهاد اإلمــام احلســن العســكري 

  َّــع األو ــهر ربي ــن ش ــامن م ــة يف الث ــام اإلمام ــام  مه ـــ٢٦٠(ل ع  ،)ه

د السـمري يف النصـف مـن شـعبان وتنتهي بوفاة النائب الرابع عـيل بـن حمّمـ

 .)٣(عاماً ) ٧٠(هتا قرابة فتكون مدَّ  ،)هـ٣٢٩(عام 

  . ما شاء اهللا تعاىلٰ  ىلٰ إو ،)هـ٣٢٩(وهي تبدأ من عام : ٰى والكرب

وت اا:   

ة املعصـومني قبلـه عـن األئّمـ اختالف حياة اإلمام املهـدي  ببسب

 ٰى صل هبم عن طريق السفراء األربعة يف الغيبة الصغرلكونه غائبًا عن الناس ويتَّ 

، )هـــ٢٦٠(ســنة  مــام احلســن العســكري التــي بــدأت بوفــاة والــده اإل

وهـي ، )هــ٣٢٩(د السمري سنة وفاة السفري الرابع عيل بن حممّ  ت إىلٰ واستمرَّ 

 حيث ورد يف آخر توقيع لإلمـام ، لإلمام املهدي  ٰى بداية الغيبة الكرب

د السمري أعظـم اهللا يا عيل بن حممّ  ،بسم اهللا الرمحن الرحيم« :يد السمري عىلٰ 

مجع أمـرك وال تـوِص اف ،امأيّ  ةٌت ما بينك وبني ستَّ ك ميّ فإنَّ ، ك فيكإخوان أجر
                                                

 .٣٩٤: دالئل اإلمامة: ينظر) ١(

 .٣١١: معجم ألفاظ الفقه اجلعفري: ينظر) ٢(

 .٣٤٥: ؛ وتاريخ الغيبة الصغرٰى ٢٩: ٤؛ وتاريخ ابن خلدون ٥٠٣: ١الكايف : ينظر) ٣(
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 بعـد فـال ظهـور إالَّ  ،ةفقد وقعت الغيبة التامّ  ،أحد يقوم مقامك بعد وفاتك إىلٰ 

  .)١(...)إذن اهللا 

ــه الشــ ــذا جــاءت توجيهات ــة عــىلٰ ـول أســئلة املــؤمنني يف  ريفة واإلجاب

 ،شــملت خمتلـف ميــادين املعرفــةو ،عـن طريــق التوقيعـات ٰى الغيبـة الصــغر

ــة أو  ــة أو العقائدي ــائل الفقهي ــواء املس ــاة س ــؤون احلي ــع ش ــتوعبت مجي واس

خـذ أحيانـًا أو تكـون عبـارة عـن بيانـات تتَّ  ،االجتامعية أو الدعائية أو غريهـا

وقــد خرجــت هــذه ، )٢(ي املصــلحة ذلــكـشــكل بيــان ابتــدائي حــني تقتضــ

 .األربعة) ابالنوّ ( ق السفراء أوسة عن طريالتوقيعات من الناحية املقدَّ 

ّاراب ا:  

 :عثامن بن سعيد الَعْمري  _ ١

، )٤(األسدي: يقال، وهو أسديُّ النسب ،بفتح السني )٣(هو عثامن بن سعيد

كلثوم بنـت أيب جعفـر  مّ ه أُ ه من ُأمّ جدّ  إىلٰ  َب ِس ونُ ، قبيلة بني أسد ينتمي إىلٰ  هألنَّ 

 ،)٥(الَعْمري :فقيل ،بن يارس صاحب اإلمام عيل  رعّام  ىلٰ إي ينتهي نسبه ذال

اب يف وّ ل ما يرد كبـسمه أوَّ اام يرد وإنَّ  ،ومل تذكر املصادر التارخيية تاريخ والدته

 .)٦(ر من عمرهـيوم كان غالمًا يف احلادية عش خدمة اإلمام اهلادي 

ــدر ــل الق ــة جلي ــعيد ثق ــن س ــثامن ب ــان ع ــدَّ  ،)٧(و ك ــد وردت ع  ةوق

                                                

 .٣٦٥ح / ٣٩٥: ؛ والغيبة للطويس٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: كامل الدين ومتام النعمة) ١(

 .٢١٥: النّواب األربعة ومروّياهتم الفقهية: رينظ) ٢(

 .٣٨٩: رجال الطويس: ينظر) ٣(

 .٢٢٠: خالصة األقوال يف معرفة الرجال: ينظر) ٤(

 .٣١٨: ١؛ والذريعة ٤٩٢: املقام يف مصنّفي علم الرجال مصفٰى : ينظر) ٥(

 .٣٨٩: رجال الطويس: ينظر) ٦(

 .٤٠١: رجال الطويس: ينظر) ٧(
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ــ :منهــا ،وثيقــهروايــات يف ت ــن يعقــوب الكلينــي عــن حمّم ـــ٣٢٩ت (د ب ) ه

ـمـن أُ : سـألته وقلـت: بسنده عـن اإلمـام اهلـادي  ن آخـذ؟ عامـل وعمَّ

 .)١(»...يي يؤدّ إليك فعنّ  ٰى العمري ثقتي فام أدَّ «: فقال له

قرابــة مخــس  ة نيابــة العمــري عــن اإلمــام املهــدي ت مــدَّ اســتمرَّ 

وهي  _ )٣()هـ٢٦٠ت ( سن العسكري ة اإلمام احلوهي من وفا، )٢(سنوات

    . )هـ٢٦٥ _ ٢٦٤(وفاة العمري  ىلٰ إ _ ٰى بداية الغيبة الصغر

 :د بن عثامن بن سعيد الَعْمريحممّ _  ٢

ــب األوَّ  ــن النائ ــو اب ــر ،لوه ــو جعف ــه أب ــويُ  ،)٤(وكنيت ــاخلالَّ لقَّ ين ب ب

ــّل  نســبة  إىلٰ  ــه اخل ــام والد، )٥(بيع ــرتاجم ع ــاريخ وال ــب الت ــذكر كت ــهومل ت ، ت

ــ ــون ملحّم ــع املرتمج ــىلٰ وأمج ــثامن ع ــن ع ــه د ب ــة وأنَّ  ،وثاقت ــة جليل ــه منزل ، ل

نـداء رّبـه  ٰى لبّـ ٰى النيابـة بعـد أبيـه حتَّـ  وتـوّىلٰ ، )٦(مة عند الطائفةومكانة معظَّ 

ة وقــد عــارص خــالل مــدَّ ، )٧()هـــ٣٠٤أو  ٣٠٥(ســنة  وىلٰ األُ  ٰى يف مجــاد

ط عـام وتسـلَّ  ،ايسعتمـد العبّـامل: وهـم ،اسـينينيابته أربعـة مـن اخللفـاء العبّ 

ـــــ٢٧٩  _ ٢٥٦( ــــ، )ه ــــد العبّ ــــلَّ  ،ايسواملعتض ــــام وتس   _ ٢٧٩(ط ع

ــ، )هـــ٢٨٩ ـــ٢٩٩ _ ٢٨٩( ط عــاموتســلَّ  ،ايسواملكتفــي العبّ ــدر ، )ه واملقت

 . )٨()هــ٣٢٠ _ ٢٩٩(ط عام وتسلَّ ، ايسالعبّ 
                                                

 .١٢١: ١١؛ ومعجم رجال احلديث ٣٣٠و ٣٢٩: ١الكايف ) ١(

 .٤٠٤: تاريخ الغيبة الصغرٰى : ينظر) ٢(

 .١٢٨: ٤) الفوائد الرجالية(رجال السّيد بحر العلوم : ينظر) ٣(

 .٢٨٢: طبقات أعالم الشيعة: ينظر) ٤(

 .٢٢٢و ٢٢١: ٣واأللقاب  الكنٰى : ينظر) ٥(

 .٤٤٧: رجال الطويس: ينظر) ٦(

 .٦٤٩: ٣ل تنقيح املقا: ينظر) ٧(

 .٣٥٤ - ٣٠٥: ٣؛ وتاريخ ابن خلدون ١٦٢: ٨، و٥٩٧: ٧تاريخ الطربي : ينظر) ٨(
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 :احلسني بن روح_  ٣

 )١(ي نوبخـتبنـ هو احلسـني بـن روح بـن أيب بحـر النـوبختي نسـبة اىلٰ 

ومل تــذكر املصــادر التارخييــة ، )٣(وكنيتــه أبــو القاســم، )٢(مــن عوامــل فــارس

ــه ــة حيات ــه وال بداي ــ، والدت ــه أوَّ وإنَّ ــع نجم ــام يلم ــل مفضَّ ــه كوكي ل ل ملعان

ــ ــريملحّم ــثامن العم ــن ع ــ، د ب ــًا خاصَّ ــون نائب ــل أن يك ــر قب ــام املنتظ ًا لإلم

)واضـطلع بمهـام ، )٥(لـةعظـيم املنز، وكان أبو القاسـم جليـل القـدر، )٤

ــ ــة اخلاّص ــنة النياب ــري س ــر العم ــوت أيب جعف ـــ٣٠٥(ة بم ــتمرَّ او ،)ه ت س

 .)٦()هـ٣٢٦(حلق برضوان رّبه يف شعبان سنة  أن إىلٰ  هنيابت

 :د السمريعيل بن حممّ _  ٤

ـولُ  ،)٧(وكنيته أبو احلسـن، دهو عيل بن حممّ  بالَسـَمري بفـتح السـني  َب قِّ

وبعـد وفـاة ، )٩(وثاقته وجاللتـه حاب الرتاجم عىلٰ ولقد أمجع أص ،)٨(وامليم معاً 

وفاته  ٰى ت نيابته حتَّ واستمرَّ ، النيابة عن اإلمام املهدي  النائب الثالث توّىلٰ 

   .)١٠()هـ٣٢٩(يف النصف من شعبان سنة 

*   *   * 

                                                

 .٦٩: ١الذريعة : ينظر) ١(

 .٢٨٣: ٢؛ ولسان امليزان ٢٢٢: ١٥سري أعالم النبالء : ينظر) ٢(

 .١٧٤: ٢جممع الرجال : ينظر) ٣(

 .٤٠٦: ؛ تاريخ الغيبة الصغرٰى ٣٧٢: ٢الغيبة للطويس : ينظر) ٤(

 .٤٤٠: ٢هتذيب املقال : ينظر) ٥(

 .٢٢٤: ١٥سري أعالم النبالء : ينظر) ٦(

 .١٣٤: فائق املقال: ينظر) ٧(

 .٢٠٠: ؛ وطبقات أعالم الشيعة١٦٣: جامع املقال: ينظر) ٨(

 .٣٧٧: ١مراقد املعارف : ينظر) ٩(

 .٤٢٧: ١إلزام الناصب : ينظر) ١٠(
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 ا  وا:  

 :االستفهام لغةً  )أ

ْمُت ُفالنًا وَأفْ وفَ ، َعَرْفتُُه وَعَقْلتُهُ : َهْامً  وفَ َفَهَامً  ـيءَ ُت الشِّ مْ هَ فَ  :يقال : هُ َهْمتُـهَّ

ُه سـألَ : هُ ْفَهمَ واستَ : (وجاء يف لسان العرب، )١(مِ رسيع الفه: مٌ هِ ُجٌل فَ ورَ ، ْفتُهُ رَّ عَ 

مْ  ،تُهُ مْ هَ فْ فأَ  ـيءَ ي الشَّ نمَ هَ فْ وقد استَ ، َمهُ هِّ أن يفُ   .)٢()يَامً هِ فْ ُه تَ تُ وَفهَّ

واالستخبار واالسـتعالم  االستفهام أنَّ ) هــ٣٩٥ت (فارس  وأورد ابن

واالسـتعالم  ،اخلـرب واالستخبار طلب ،مستفهام طلب الفهفاال، واحد ٰى بمعن

 .)٣(طلب العلم

بـني االسـتفهام واالسـتعالم ) هــ٦٤٣ت (يعـيش  ابـن ٰى وكذلك سوّ 

االستفهام واالستعالم ( :فقال ،ا تفيد الطلب من خالل السنيوأهنَّ  ،واالستخبار

، طلـب الفهـم أي) اسـتفهمُت (فاالستفهام مصدر ، واحد ٰى واالستخبار بمعن

ــذه  ــني(وه ــب )الس ــد الطل ــدر  ،تفي ــتخبار مص ــتعالم واالس ــذلك االس وك

 .)٤())استخربُت (و) استعلمُت (

 فاالسـتخبار سـابق، َفــْرٍق  ٰى أنَّ بيـنهام َأدنـ ونقل ابن فارٍس عـن نـاسٍ 

ــ، لالســتفهام ــُه وربَّ فــر ءيـفتجــاب بشــ ك تســتخربألنَّ ــام فهمتَ ــ ام ملبَّ  ،هُ تفهْم

 .)٥(مهِ فإذا سألَت ثانيًة فأنت مستَفْ 
                                                

 ).ف هـ م(ماّدة / ٢٦٠: ٥م مقاييس اللغة ؛ ومعج)ف هـ م(ماّدة / ١٤٢٢: ٤العني : ينظر) ١(

 ).ف هـ م(ماّدة / ٤٥٩: ١٢لسان العرب : ينظر) ٢(

 .٢٩٢: الصاحبي يف فقه اللغة: ينظر) ٣(

ل  )٤(  .٣٠٧: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني: ؛ وينظر٧٦: ٨رشح املفصَّ

 .٢٠٣: ٢ ؛ والربهان يف علوم القرآن٢٩٢: الصاحبي يف فقه اللغة: ينظر) ٥(
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يـُد األخـري يف ألنَّ ، ق بـني االسـتفهام واالسـتخباررَّ َمـْن فـ ةالنحا نوم

معجـم  ق بـني االسـتفهام والسـؤال حيـث جـاء يفوبعٌض فـرَّ ، )١(اخلرب ٰى معن

االسـتفهام ال يكـون  أنَّ : الفـرق بـني االسـتفهام والسـؤال(: الفروق اللغويـة

املسـتفهم طالـب ألن يفهــم  وذلــك أنَّ  ،فيـه  ملـا جيهلـه املســتفهم أو يشـّك إالَّ 

 .)٢() ال يعلم يعلم وعامَّ وجيوز السائل سائل عامَّ 

 :االستفهام اصطالحاً  )ب

ــ ــطالح ال خي ــتفهام يف االص ــوم االس ــإنَّ مفه ــاه اللغ ــن معن ، ويرج ع

 م مـن خماطبـه أنه َطَلـُب املـتكلِّ َف أيضـًا بأنَّـرِّ وُعـ،)٣(ب الفهـملـفهو يعني ط

ـ، )٤(صل يف ذهنه مـا مل يكـن حاصـالً قبـُل حي ا حقيقـة االسـتفهام الدالليـة وأمَّ

ــالرتكيب ــيي ــاري( :ة فه ــٍب إخب ــل تركي ــار إىلٰ  حتوي ــتعامل أدوات  استفس باس

 .)٥()كتفاء بالتنغيِم أحياناً أو اال، وتنغيم معنيَّ ، ةخاّص 

ام هنـاك أيضـًا مـا هـو م وإنَّـهالستفهام ليس فقط طلـب فهـم املسـتفوا

دور ْدَع يف صــوال بِـ(: )هـــ٩١١ت (قــال السـيوطي ، طلـب إفهــام املسـؤول

ــتف ــُم املس ــن يعل ــتفهام ممَّ ــه مهاالس ــب الف، عن ــألنَّ طل ــم إمَّ ــه ــب فه م ا طل

 .)٦()ائنًا من كانملن مل يفهم كاملستفِهِم أو وقوع فهٍم 

االسـتفهام  ي جوابًا إىلٰ ـالتي تقتض لذا نجد االستفهام خرج عن حقيقته

                                                

 .١٣: ١مغني اللبيب عن كتب األعاريب : ينظر) ١(

 .٤٨: ١معجم الفروق اللغوية : ينظر) ٢(

ــل ٥٨٠: توجيــه اللمــع: ينظــر) ٣( ؛ ومغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ٧٦: ٨؛ ورشح املفصَّ

 .٤٢٣: ١؛ وعروس األفراح ١٧: ١

 .١٨٠: ب اإلنشائية يف النحو العريب؛ واألسالي٦٥: ٤؛ واألشباه والنظائر ٢٢: التعريفات: ينظر )٤(

 .٩٨: الرشط واالستفهام يف أساليب العربية )٥(

 .٦٦٥: اإلتقان يف علوم القرآن) ٦(
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 ٰى بقـاء معنـ( وهـذه املعـاين ال تنفـي، د عنه مجلة من املعايناملجازي الذي تتولَّ 

مـن دون أن  أفاالسـتفهام املجـازي ينشـ، )١()مـورأمر من األُ  االستفهام يف كّل 

 لـبالسـؤال يتطَّ  حساِس بـأنَّ إج من فتأثريه ينت، بةطلِب اإلجا إىلٰ  منشئه يقصد

االستفهام يف القرآن خيتلف  أنَّ  ولذا ذهب النحاة إىلٰ (، )٢(إجابة وال تأيت اإلجابة

ع اجلـواب ام يتوقَّ فهم غري عامل إنَّ املست وذلك ألنَّ  ،رـعن االستفهام يف كالم البش

 ء،يسـتفهم خلقـه عـن يش ال تعـاىلٰ  هألنَّـ ،منفي عنـه ذلـك واهللا ، فيعلم به

ن يعلـم ويسـتغني عـن طلـب ه واقـع ممـَّفاالستفهام يف القرآن غري حقيقي ألنَّ 

يستفهم عباده  فاهللا تعاىلٰ ،  خيرج االستفهام خمرج التوبيخ والتقريراموإنَّ  ،اإلفهام

 .)٣()ءم قد علموا من ذلك اليشرهم أهنَّ رهم ويذكِّ ليقرِّ 

وهــذا ، خــر أقســام الطلــب األُ والطلــب يف االســتفهام خيتلــف عنــه يف

والفـــرق بـــني الطلـــب يف (: قـــائالً ) هــــ٦٢٦ت (اكي مـــا ذكـــره الســـكّ 

ــح ــي والنــداء واض ك يف فإنَّــ، االســتفهام وبــني الطلــب يف األمــر والنه

 ،االســتفهام تطلــب مــا هــو يف اخلــارج ليحصــل يف ذهنــك نقــش لــه مطــابق

ــه يف اخلــارج وفــيام ســواه تــنقش يف ذهنــك ثــمّ  مطــابق   تطلــب أن حيصــل ل

 . )٤()ويف الثاين متبوع، ل تابعهن يف األوَّ فنقش الذ

ا  و ا:  

االسـتفهام لـه الصـدارة يف الكـالم وال جيـوز  أنَّ  ىلٰ إلقد ذهـب النحـاة 
                                                

 .املصدر السابق) ١(

 .١٠: أساليب االستفهام يف الشعر اجلاهيل: ينظر) ٢(

ــني )٣( ــويني والبالغي ــد النح ــب عن ــاليب الطل ــر ؛٣٠٨: أس ــرآن: وينظ ــوم الق ــان يف عل : ٢ الربه

 .٧٩: ٢ واإلتقان يف علوم القران؛ ٣٢٧

 .٣٨٧: ٣ الطراز: وينظر ؛٤١٦و ٤١٥: مفتاح العلوم )٤(
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ــدّ  ــ ءم يشتق ــممَّ ــها يف حيّ ــول، زه علي ــدًا؟(: ال تق ــَت أزي ــبه ) رضب ــا أش وم

ــك ــ، )١(ذل ــب أنوإنَّ ــ ام وج ــون ألدوات االس ــالمتك ــدارة يف الك ، تفهام الص

شــأهنا يف ذلــك شــأن أدوات املعــاين  ،االســتفهام ٰى تفيــد فيــه معنــ ألجــل أن

ــ ،خــراألُ    ٰى معنــ مــن اجلملــة فقــدت الداللــة عــىلٰ  ءم عليهــا يشا إذا تقــدَّ ألهنَّ

 .)٢(االستفهام

ــ ــ ل بعــضوعلَّ ــ هالعلــامء ذلــك أنَّ ك إذا وجــب تصــدير االســتفهام ألنَّ

ــالرأخَّ  ــاقض الك ــه يتن ــ( :مت ــوإنَّ ــديره ألنَّ ــزم تص ــو أخَّ ام ل ــاقض ك ل ــه تن رت

ــدٌ : فلــو قلــَت ، مــككال ــأيــن جلــس زي ــ دٌ ؟ وخــرج حمّم ل ؟ جعلــَت أوَّ ٰى مت

ــك ــةً  كالم ــًة خربي ــمّ ، مجل ــت ث ــتفهام نقض ــرب باالس ــب أن ، اخل ــذلك وج فل

 كَ مـراد ؟ ألنَّ دٌ ّمـخـرج حم ٰى ؟ ومتـأيـن جلـس زيـدٌ : فتقول، م االستفهامقدِّ تُ 

فـزال بتقــديم ، دّمـومكـان خـروج حم، جلـوس زيـد فهم عـن مكـانأن تسـت

طلبيـة  لـت بـأداةة حوّ لذا هـو يف حقيقتـه مجلـة خربيـ ،)٣()االستفهام التناقض

ــب أن إىلٰ  ــتخبارية فوج ــة اس ــ مجل ــك املعن ــد ذل ــا لتفي ــة عليه ــون مقّدم  ٰى تك

 .)٤(فيها

ــ ــ تصــدَّ اموأيضــًا إنَّ ا أخرجــت الكــالم عــن رت أدوات االســتفهام ألهنَّ

ــ ــة وأثَّ ــاخلربي ــة ٰى رت يف معن ــدين األ ،اجلمل ــول ريض ال ــرتيق ت (بادي آس

ـــ٦٨٦ ــ( :)ه ــوإنَّ ــب تص ــدّ ام وج ــمّ ر متض ــاء ٰى ن معن ــ، اإلنش ــؤثِّ ألنَّ ر يف ه م

اجلملـة مـن االسـتفهام   ٰى ر يف معنـمـا أثَّـ وكـّل  ،رج له عن اخلربيـةخم، الكالم

                                                

 .٣٣٥و ٣٣٤: ١ املقتصد يف رشح اإليضاح: ينظر )١(

 .٣١١: أساليب الطلب عند النحويني والبالغني: ينظر )٢(

 .٤٤٦: ٤رشح الريض عٰىل الكافية : ينظر؛ و٤٠٢: ١ أمايل ابن الشجري )٣(

 .٥٨٨: توجيه اللمع؛ و٧٦: ٨ لرشح املفصَّ : ينظر )٤(
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ــ ــرض والتمنّ ــك فحقّ والع ــو  ذل ــبيه ونح ــةي والتش ــك اجلمل ــدر تل ــا ص  ،ه

ــن ــًا م ــل خوف ــىلٰ  أن حيم ــة ع ــك اجلمل ــامع تل ــري الس ــل التغي ــا قب ، )١()معناه

  عــىلٰ نييف صـدر الكــالم هـو الــذي يعـفتقـديم أدوات االسـتفهام ووضــعها 

 .االستفهام فيها ٰى إفادة معن

ــدكتور قــيس األويس ــزوم  تفســري أنَّ  وال شــكَّ (: ويقــول ال ــاة لل النح

االسـتفهام فيـه  ٰى نـتأديـة مع أدوات االستفهام صـدر الكـالم باملحافظـة عـىلٰ 

ــىلٰ  ــائًام ع ــان ق ــدّ  ك ــة لتع ــة والواعي ــة الدقيق ــن املالحظ ــاس م ــأس  ٰى د املعن

 .)٢()الوظيفي لألدوات يف الكالم

ــن أنَّ  ــث م ــراه الباح ــا ي ــذا م ــؤدّ األدوات يف الل وه ــة ت ــة العربي ي غ

 ٰى مـن اسـتعامل األداة يف املوضـع املطلـوب حتَّـ بـدَّ  ولـذا ال ،دةوظائف متعدّ 

ــأن تتصــدَّ  بــدَّ  وأدوات االســتفهام ال ،متكلِّ حيصــل غــرض املــ ي تــؤدّ  ٰى ر حتَّ

 .بداية الكالماليشء وظيفتها وهي االستفهام عن 

ـ االســتفهام  أنَّ  اكي إىلٰ ا التقــديم عنـد البالغيــني فقــد ذهـب الســكّ وأمَّ

أدواتـه تـأيت إلفـادة املعـاين يف  نَّ وأل ،ويعنيـه ا هيـمُّ السـامعممـَّ طلب والطلب

 .)٣(عال فال تأيت بعد انقضاء ذكرهااألسامء واألف

َا :  

ــه بإحــد  ســواء، ويقــع بعــدها ،االســتفهام أدوات ٰى هــو املســؤول عن

 :أحد أمرين ٰى وهو ال يتعدّ ، )٤(أكان فعالً أم اسامً 
                                                

 .٣٣٦: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية )١(

 .٣١٢: أساليب الطلب عند النحويني والبالغني )٢(

 .٤٢٧:  مفتاح العلوم: ينظر )٣(

 .٤٠٦و ٤٠٥: لاملطوَّ ؛ و١٨٠: ٣ الكتاب: ينظر )٤(
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 :االستفهام عن النسبة: لاألوَّ 

أو عــن ، املســند إليــه ويكــون باالســتفهام عــن نســبة املســند إىلٰ 

ــدٌ (: بقولــك إذا اســتفهمَت املخاَطــبفــ ،مضــمون اجلملــة ، )؟هــل جــاء زي

ــ دللــت بــذلك عــىلٰ  فأنــت ال تســتفهم عــن ، يف مضــمون اجلملــة ك تشــكُّ أنَّ

ــي( ــده) ءاملج ــن  ،وح ــد(وال ع ــده) زي ــ، وح ــحَّ وإنَّ ــن ص ــتفهم ع ة ام تس

 .)١(املسند إليه ة نسبة املسند إىلٰ أو عن صحَّ ، مضمون اجلملة

وأعنـدك  ؟دًا أو عمـرًا أو خالـداً ألقيـَت زيـ: تقـول(: وجاء يف الكتـاب

ك الء؟ وذلـك أنَّـؤمـن هـ َحـدٌ أعنـدك أَ : ك قلـَت كأنَّ  ؟وأو خالٌد أو عمرٌ  زيدٌ 

ــ ٰى  تــرأَال . أحــدًا مــنهم َثــمَّ  أنَّ  عدَّ مل تــ إذا  كــام يقــول، ال: ه إذا أجابــك قــالأنَّ

فتـأخري  ٰى إذا أردَت هـذا املعنـ كأنَّـ الء؟ واعلـمؤأعنـدك أحـٌد مـن هـ: قلَت 

لـذا هـو طلـب ، )٢() تسـأل عـن الفعـل بمـن وقـعامإنَّـ كألنَّـ ،أحسناالسم 

ـــوع النســـبة أو ـــة وق ـــا معرف ـــرتدّ ، )٣(ال وقوعه ـــذهن م ـــا فال ـــني ثبوهت د ب

ــ(و ،ويكــون هــذا القســم بــاهلمزة، )٤(وانتفائهــا مــن أدوات االســتفهام ) ْل َه

 .)٦(باالستفهام التصديقي ٰى ويسمّ ، )٥(دون غريمها

 :رداالستفهام عن املف: الثاين

ــرتدّ  ــرفني ل ــد الط ــن تعيــني أح ــتفهام ع ــيهاموهــو االس ــائل ، ده ف فالس

                                                

 .٣١٦: أساليب الطلب عند النحويني والبالغني: ينظر )١(

 .١٧٩: ٣ الكتاب )٢(

 .٤٠٥: لاملطوَّ  :ينظر )٣(

 .٤٢٤: ١ عروس األفراح: ينظر )٤(

؛ ٢١: ١عاريـب غني اللبيب عن كتب األ؛ وم٣٤١: اجلنٰى الداين؛ و١١٥: معاين احلروف: ينظر )٥(

 .١٩٩: ٤ معاين النحوو

 .٤٠٤ :لاملطوَّ ؛ و٤١٨: مفتاح العلوم: ينظر )٦(
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اجلـواب  ذلـك أنَّ  عـىلٰ  ومـا يـدلُّ ، يعلم بوقوع النسبة بني املسند واملسـند إليـه

 :جــاء يف الكتــاب، بــل بتعيــني املســؤول عنــه ،ال يكــون باإلثبــات أو النفــي

؟ فأنـت اآلن اً رـوأزيـدًا لقيـَت أم بشـ ؟أزيـٌد عنـدَك أم عمـٌرو: لكوذلك قو(

 فأنـت ؟ لقيـَت وأّهيـام ؟ عنـدكَ أّهيـام: ك إذا قلـتألنَّـ، امهأنَّ عنـده أحـدَ  عٍ مدَّ 

َمــك قــد ِعلْ  أنَّ  إالَّ ، أحــَدمها عنــده أنَّ املســؤول قــد َلِقــَي أحـَدمها أو أنَّ  عٍ ُمـدَّ 

ام هو ٰى استو  . )١()فيام ال تدري أهيُّ

 قـال سـيبويه ،سـنالفعـل أح يكون تقـديم االسـم عـىلٰ  ٰى ويف هذا املعن

 ،فتقـديُم االسـم أحســن ٰى ك إذا أردَت هــذا املعنـواعلـم أنَّـ( :)هــ١٨٠ت (

ـ ـوإنَّـ ٰى ك ال تسـأله عـن اللَّقـألنَّ ام ام تسـأله عـن أحـد االسـمني ال تـدري أهيُّ

سـمني يف هـذا اال  لـك أّي يبـنيِّ  ك تقصـد َقْصـَد  أنفبدأت باالسـم ألنَّـ، هو

ــ ،احلــال فصــار الــذي  تســأل عنــه ، لألوَّ وجعلــت االســم اآلخــر عــديالً ل

 .رياالستفهام التصوّ  ٰى ويسمّ  ،)٢()بينهام

ــدَّ  ــا تق ــالل م ــن خ ــبة م يتَّ وم ــن النس ــتفهام ع ــني االس ــرق ب ــح الف ض

ل يكــون االســتفهام عــن نســبة الثبــوت ففــي األوَّ ، واالســتفهام عــن املفــرد

ن قـد بيـنام االسـتفهام عـن املفـرد نكـو ،بني املسند واملسند إليه أو عدم ثبوهتـا

 أحـد الطـرفني علمنا ثبوت النسبة ووقوعها بـني الطـرفني لكـن يطلـب تعـّني 

 . بعينه

ـــاً تَّ او ـــح أيض ـــ ض ـــدَّ ممَّ ـــ م أنَّ ا تق ـــتفهام يقسَّ ـــوّ  م إىلٰ االس ري تص

 .رون تبعًا للبالغينيوهو التقسيم الذي اعتمده النحاة املتأّخ ، وتصديقي

ـــتفهام التصـــوّ  ـــرد: ريفاالس ـــا جيـــاب  ،هـــو إدراك املف ـــه أي م عن
                                                

 .٤٢٤: ١ عروس األفراح؛ و٢٨٦: ٣ قتضبامل: وينظر؛ ١٦٩: ٣ الكتاب )١(

 .١٢٧: الصاحبي يف فقه اللغة: وينظر؛ ١٧٠و ١٦٩: ٣ الكتاب )٢(
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السـفر حصـل مـن أحـدمها  أعيل مسـافر أم سـعيد؟ تعتقـد أنَّ : نحو، بالتعيني

 .)١(ولكن تطلب تعيينه

ـ ة بـني املسـند هـو إدراك وقـوع نسـبة تاّمـ: ا االسـتفهام التصـديقيوأمَّ

ــا ــدم وقوعه ــه أو ع ــند إلي ــتكلِّ ، واملس ــون امل ــث يك ــبحي ــذهن ممَّ ــايل ال ا م خ

هــل أعـــددت : نحــو ،)ال(أو ) نعـــم( وجيـــاب عنــه بـــ، اســتفهم عنــه

 .)٢(؟الطعام

ــوّ  أدوات وإنَّ  ــتعمل للتص ــو يس ــا ه ــا م ــتفهام منه ــديق االس ر والتص

ــاً  ــتفهام ،مع ــزة االس ــو مه ــو ،وه ــدٌ : نح ــرٌ  أزي ــائم أم عم ــا وق ــب هب ؟ فيطل

بالتصــديق  ومنهــا خمــتصٌّ  ،قــائم؟ فيطلــب التصــديق أزيــدٌ : ونحــو ،رالتصــوّ 

ر هـو يسـتعمل للتصـوّ ومنهـا مـا  ؟هـل قـام زيـدٌ : نحـو ،)ْل َهـ(وهـو  ،فقط

 .)٣(ٰى خروهي األدوات األُ  ،فقط

  :ا أدوات

وهـذه ، )٤()سـتفهمأ(وهـي قائمـة مقـام ، هبـا ٰى يـؤدّ  لالستفهام أدوات

ومنهــا مــا ). ْل َهـ(و ،)مْ أَ (و ،)اهلمــزة(: وهــي ،األدوات منهـا مــا هــو حـرف

 :هــي فاألســامء الظــروف، ظــروف وغــري ظــروف: وهــو نوعــان ،هــو اســم

ــأَ ( ــأَ (و ،)ٰى نَّ ــأَ (و ،)نَ ْي ــكَ ( و ،)انَ يَّ ــمَ (و ،)َف يْ واألســامء غــري الظــروف . )ٰى تَ

 .)٥()يُّ أَ (و ،)َكمْ ( و ،)ما(و ،)َمنْ ( :هي

                                                

 .٨٨و ٨٧ :جواهر البالغة؛ و٢٣٢: ٤ معاين النحو: ينظر )١(

 .املصدر السابق: ينظر )٢(

 .١٥: ١ عاريبني اللبيب عن كتب األغم: ينظر )٣(

 .٢٨: ٨ لفصَّ رشح امل؛ و٢٧٨و ٢٧٦: ١ اخلصائص: ينظر )٤(

 .٢٠٢: ٣ ورشح الريض عٰىل الكافية؛ ٤٨٣: ٤ كشف املشكل يف النحو؛ و٢٣٣: ٤ الكتاب: ينظر )٥(
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ـأسامء االستفهام إنَّ  النحاة أنَّ  ٰى يرو مهـزة ( ٰى نت معنـا تضـمَّ ام بنيت ألهنَّ

أشـبه  ما لُّها معربٌة إالَّ واألسامء كُ (: )هـ٦٦٩ت ( عصفور قال ابن ،)االستفهام

وأسامء ، ) نْ إِ ( ٰى معن نتمَّ تض ارط فإهنَّ ـكأسامء الش، معناه نأو تضمَّ ، ...احلرف

 .)١())اهلمزة( ٰى نت معنا تضمَّ هنَّ إاالستفهام ف

    ٰى ن أســامء االســتفهام ملعنــأنَّ تضــمّ ) هـــ٦٤٣ت (ابــن يعــيش  ٰى ويــر

)  يف( ٰى معنـ ناً متضـمّ  )الظـرف(ولـيس (: يقـول ،فيهـا يوجب البنـاء) اهلمزة(

، ...يف االسـتفهام) َكـمْ (و) َمـنْ (فيجب بنـاؤه لـذلك كـام وجـب بنـاء نحـو 

) َمـنْ أَ ( :فـال يقـال، يف االسـتفهام) كــَمْ (و) َمـنْ (وال جيوز ظهور اهلمزة مـع 

ــوذلــك مــن قِ  ،)َكــْم أَ (وال  ــ( ل أنَّ بَ اهلمــزة  ٰى نا معنــمَّ  تضــامَّ ـلــ) مْ َكــ(و) نْ َم

 .)٢()كالتكرار ينئذٍ فظهور اهلمزة ح ،صارا كاملشتملني عليها

 ٰى ألنَّ تضّمن االسـم معنـ، ا معربةٌ فإهنَّ ) يُّ أَ (من هذه األدوات  ٰى ويستثن

األسامء إذا حصل بينها وبـني  تعلم أنَّ  وينبغي أن ،ز للبناء ال موجٌب احلرف جموِّ 

 باملشاهبة وال دُّ تَ عْ أن ال يُ  يصحُّ  هام جيوز ذلك ألنَّ وإنَّ ، احلرف مشاهبة مل جيب بناؤها

 ،االستفهام وهو معرب مع ذلـك ٰى معن منه) اً يَّ أَ ( أنَّ  ٰى  ترأَال ، األصل يرتك عىلٰ 

 .)٣(يفصل بني اجلواز والوجوب فينبغي أن

ا أدوات ا :  

مُّ بــاب االســتفهامهــي أُ ) اهلمــزة( ذكــر النحــاة أنَّ 
أكثــرهم  ٰى ويــر، )٤(

                                                

 .٧٢و ٧١: ٤، و٣٠٨: ١ األشباه والنظائر :وينظر ؛٣١٦: باملقرَّ  )١(

 .١٣٤: ١ األشباه والنظائر :وينظر؛ ٤١: ٢ لرشح املفصَّ  )٢(

أســـاليب ؛ و٥٨٥: توجيـــه اللمـــع: وينظـــر؛ ١٣١: ١ املقتصـــد يف رشح اإليضـــاح: ينظـــر )٣(

 .٣٢٢ - ٣١٢: الطلب عند النحويني والبالغيني

 .٧٦: ٨ لرشح املفصَّ ؛ و١٨٢: ٢الكتاب : ينظر )٤(
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ــ معناهــا أدوات  نتمَّ د تضــوقــ، )١(األصــلية يف االســتفهام وحــدها األداةا أهنَّ

ــ ،االســتفهام األُخــر ولعراقــة ، )٢(ام تركوهــا معهــا حيــث أمنــوا االلتبــاسوإنَّ

ــتفهاميني ــني اس ــع ب ــال جيم ــتفهام ف ــزة يف االس ــلها           ،)٣(اهلم ــي أص لــذا ه

ـوألصـالت ) الفـاء(: حـروف العطـف متـام التصـدير عـىلٰ : بأحكـامِ  تها ُخصَّ

 ومنهـا، )٤(صـالتها بوقوعهـا صـدر اجلملـةيقـًا ألوحتق تنبيهـاً ) مَّ ثُ (و) الواو(و

وجيـوز ذلـك  ،)مْ أَ (ومنهـا عـدم جميئهـا بعـد ، )٥(اإلثبـات والنفـي دخوهلا عىلٰ 

 ومنهــا جـواز ذكــر املفـرد بعــدها اعـتامدًا عــىلٰ ، )٦(يف سـائر أدوات االسـتفهام

: لـك ن قـالأزيـٌد؟ جوابـًا ملـ: نحـو قولـك مسـتفهامً ، به ذلك املفرد كالم يتمّ 

 ،)مْ أَ ( ٰى يف األصــالة عنــدهم ســو) اهلمــزة(وال تشــارك ، )٧(ين زيــدٌ جــاء

ــذلك  ــع يف اول ــىلٰ  أن) مْ أَ (متن ــدخل ع ــزة ت ــىلٰ ، اهلم ــا ع أدوات  وجــاز دخوهل

 َم دخلــت عــىلٰ ـلِــ) مْ أَ (بــاب تبيــان ( يقــول ســيبويه يف ،ٰى االســتفهام األُخــر

ْم وأَ ، ْم َمــْن تقــول؟أَ : تقــول): (؟األلـف حـروف االســتفهام ومل تــدخل عــىلٰ 

 .)٨())األلف(بمنزلة ) مْ أَ ( وذاك ألنَّ  ،أتقول؟ مْ أَ : هل تقول؟ وال تقول

ـــ( األداة أنَّ  ويـــذهب الـــدكتور قـــيس األويس إىلٰ  أيضـــًا هـــي ) ْل َه

ــراألُ  ــاء ٰى خ ــتفهام إذ ج ــالً لالس ــوعة أص ــحيح أنَّ (: موض ــ( والص أداة ) ْل َه
                                                

 .٣١٩: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني: ينظر )١(

 .١٢٨: ٢ الكتاب: ينظر )٢(

 .٤٨٤: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٣(

 .٣١: نٰى الداين يف حرف املعايناجل: ينظر )٤(

 .٢١: ١ مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ينظر )٥(

 .٤٨٤: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٦(

 .٤٥٠: ٤الكافية  رشح الريض عىلٰ : ينظر )٧(

 .١٨٩: ٣ الكتاب )٨(
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صـالتها يف فهـي تشـارك اهلمـزة أ، أصـالً لالسـتفهام ٰى موضوعة هـي األُخـر

ــتفهام ــىلٰ  ،االس ــك ع ــ وذل ــن أهنَّ ــرغم م ــوز يف ال ــا جي ــض م ــت بع ــد منع ا ق

 .)١()يف االستفهام ا ال تستعمل إالَّ ذلك أهنَّ  وأوضح دليل عىلٰ  ،)اهلمزة(

ــر  ــه ٰى وي ــه وج ــدكتور األويس ل ــره ال ــا ذك ــث أنَّ م األداة  ألنَّ  ،الباح

كــذلك ال تــدخل و ،)مْ أَ (باحلرفيــة كــام كانــت ) اهلمــزة(هــي تشــارك ) ْل َهــ(

ــزة ــا اهلم ــ ،عليه ــتفهام خاّص ــتعملت يف االس ــ، ةواس ــر وأمَّ ا األدوات األُخ

ــمّ  ــي يس ــتفهام(وهنا والت ــامء االس ــ) أس ــا أهنَّ ــحيح فيه ــت أدوات فالص ا ليس

ــتفهام ــارض فيهــا ،أصــلية لالس ــارض يف ( ،)٢(فاالســتفهام ع ــتفهام ع واالس

 .)٣()لاالستفهام وما أشبََهُه للحروف يف األص ألنَّ ، األسامء

ــد ــة وج ــات املهدوي ــتنا لالســتفهام يف التوقيع ــد دراس ــ ناوعن ــاء  هأنَّ ج

 :سلوبنيبأُ 

ل   :االستفهام باألحرف: األُسلوب األوَّ

 :ويشمل

 . االستفهام باهلمزة: الً أوَّ 

 . )ْل هَ (االستفهام باألداة : ثانياً 

 . )مْ أَ (االستفهام باألداة : ثالثاً 

 :ءاالستفهام باألسام: سلوب الثايناألُ 

 :ويشمل

 ).َمنْ (االستفهام باألداة : الً أوَّ 

                                                

 .٣٢١: أساليب الطلب عند النحويني والبالغني )١(

 . ٣٢٤: ني والبالغينيأساليب الطلب عند النحوي: ينظر )٢(

 .٣٣٥: ١ املقتصد يف رشح اإليضاح )٣(
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 ).ما(االستفهام باألداة : ثانياً 

 . )كيف(االستفهام باألداة : ثالثاً 

 . )أين(االستفهام باألداة : رابعاً 

 . )أّي ( االستفهام باألداة: خامساً 

 .)ٰى مت(االستفهام باألداة : سادساً 

ــ ــاألدوات األُ أمَّ ــتفهام ب ــرا االس ــرد  ٰى خ ــم ي ــات فل ــا يف التوقيع منه

 .املهدوية

  :ا ف :لاب اّو

 :ويشمل

 :االستفهام باهلمزة: الً أوَّ 

ــىلٰ  ــت ع ــزة دخل ــدّ  إنَّ اهلم ــب متع ــةتراكي ــات املهدوي  ،دة يف التوقيع

 :وهي كام ييل

 :ةسمياجلملة اال االستفهام باهلمزة الداخلة عىلٰ  _ ١

ـإالَّ ( ، الفعـليليهـا إالَّ  ال األصل يف أحـرف االسـتفهام أن إنَّ  قـد  م أهنَّ

 لذا هي تدخل عىلٰ ، )١()واألصل غري ذلك ،وا بعدها األسامءؤعوا فيها فابتدتوسَّ 

العدول عن اجلملـة الفعليـة هـو لنكـات  الباحث أنَّ  ٰى وير، )٢(ةسمياجلملة اال

عنهـا يف  سـمية املسـتفهموقـد وردت اجلملـة اال ،بالغية سوف نذكرها الحقاً 

  .ة املثبتةسمياجلملة اال وقد دخلت اهلمزة فيها عىلٰ  ،موضعني

ه جعفر عندما منع مـن دفـن عمّ  اعرتاضًا عىلٰ  ما ورد عنه  :أحدمها
                                                

 .٧٥و ٧٤: ٢ املقتضب: ينظر؛ و٩٩و ٩٨: ١ الكتاب )١(

 .٤٤٦: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية؛ و٧٦: ٨ لرشح املفصَّ : ينظر )٢(



ل  ٥١  ...........................................................  ُأسلوب االستفهام: الفصل األوَّ

. )١(»أدارك هـي؟ ،يا جعفـرُ «: ة اإلمام يف دار اإلمام احلسن العسكري جدّ 

وذلـك  ،وقـد سـبق بالنـداء، )دارك هـي( :ةسميجاء االستفهام عن اجلملة اال

مـن  وهو ثبوت الدار ورشعية اإلرث لإلمـام  ،ة األمر املستفهم عنهيألمهّ 

 التـي هـي نكـرة مضـافة إىلٰ  )الدار(م كلمة وقدَّ ،  والده احلسن العسكري

وقد خرج االستفهام مـن معنـاه احلقيقـي وهـو ، الضمري ألنَّ النزاع وقع عليها

اإلمام  فإنَّ ، يف اإلنكار ب واملبالغةوالتعجّ  ،)٢(الباطل التنبيه عىلٰ  طلب الفهم إىلٰ 

  ّيته بالدارعاه يف أحقّ بطالن مدَّ  ه عىلٰ يريد تنبيه عم. 

ْو  :وهـذا ورد يف القـرآن الكــريم كقولـه تعـاىلٰ 
َ
ــم� أ ْسـِمُع ا�ص�

ُ
ــَت �

ْ
ن
َ
أ
َ
ف
َ
أ

ــ�ٍ  ــالٍل ُمِب
َ

 ِ� ض
َ
ــْن �ن ــْ�َ َوَم ُع

ْ
ــِدي ال

ْ
ه
َ
� ]ــرف ــر  ،]٤٠: الزخ ــد ذك وق

قـد ختـرج : (قـال) هــ٧٦١ت (مـنهم ابـن هشـام كثري من النحـاة  ٰى هذا املعن

ـــ  ــرتُد ل ــي ف ــتفهام احلقيق ــن االس ــزة ع ــار اإل... اهلم ــايلاإلنك ــذه  ،بط وه

 .)٣()عيه كاذبمدَّ  نَّ أما بعدها غري واقع و ي أنَّ ـتقتض

عنـدما أرسـل إليـه أحـد األصـحاب كتابـًا  مـا جـاء عنـه  :ثانيهام

عنـده  وأنَّ  ،م بعـد أخيـهه القـيّ ه جعفر كان قد أرسله إليه خيـربه فيـه أنَّـمن عمّ 

 هـذا ٰى عـدَّ اوقـد «: فخـرج اجلـواب ،من علم احلالل واحلرام مـا حيتـاج إليـه

فـال أدري بأّيـة حالـة هـي لـه رجـاء  ،دَّعـاهابام  اهللا الكذب املفرتي عىلٰ  املبطل

 .)٤(»أبفقٍه  يف دين اهللا؟، أن يتّم دعواه

                                                

كــامل الــدين ومتــام : وينظــر. ٢٤٨: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )١(

 .٦ح / ١باب / ٤فصل / ٣٦٠: منتخب األثر؛ و١٥ح / ٤٣ باب/ ٢٤٢: النعمة

 .٩٥: جواهر البالغية: ينظر )٢(

 .٢٤: ١ مغني اللبيب )٣(

ــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٤( ــر؛ و٢٤٦: ٦ )التوقيعــات(معج ــة للطــويس: ينظ  - ٢٨٧: الغيب

 .٥٤٠: ٢؛ واالحتجاج ٢٤٦ح / ٢٩٠



 )دراسة نحوية(األساليب اإلنشائية يف التوقيعات املهدوية    ...................................  ٥٢

وقـد دخلـت  ،ةسـمياال اجلملـة جاء االسـتفهام بـاهلمزة الداخلـة عـىلٰ 

واملبتـدأ حمـذوف يعـود  ،ماجلـار واملجـرور الـذي هـو خـرب مقـدَّ  اهلمزة عـىلٰ 

ــدّ  عــىلٰ  ــديره الكــالم املتق ــه(م وتق ــي ل ــهٍ  ،)ه ــه؟ أي أبفق ــي ل ــن اهللا ه ، يف دي

والـذي  ،آخـر ٰى واالستفهام هنا خرج عن معنـاه احلقيقـي واسـتعمل يف معنـ

 ي أنَّ ـوهـو الـذي يقتضـ ،ريةيفهم مـن سـياقه هـو إفـادة االسـتهزاء والسـخ

ــ ــه وتقريع ــه علي ــتلزم توبيخ ــالً يس ــل فع ــب فع ــه ، )١(هاملخاط ــام ورد بقول ك

 : تعاىلٰ 
َ
ِحتُـون

ْ
ن
َ
 مـا �

َ
ون

ُ
بُد

ْ
ع

َ
�
َ
وقـد يفهـم مـن السـياق ، ]٩٥: اتالصـافّ [ أ

ــ ــار والتعّج ــوبه اإلنك ــذي يش ــي ال ــاىلٰ النف ــه تع ِق : ب كقول
ْ
َل

ْ
ــا� ــا بِ َعِي�ن

َ
�
َ
أ

لِ  و�
َ ْ
ــه ،]١٥: ق[ األ ــع ب ــن مل ن ــىلٰ  ،أي نح ــدليل ع ــ وال ــن معن ــه ع  ٰى خروج

جعفــر ال يفقــه شــيئًا  أخــرب بعــد االســتفهام أنَّ  االســتفهام ألنَّ اإلمــام 

 .)٢(وال يعرف احلالل من احلرام

 :االستفهام باهلمزة الداخلة عٰىل اجلملة املنسوخة _ ٢

ــة اال إنَّ  ــل عليهــا ســمياجلملــة املنســوخة هــي اجلمل ــي دخ أحــد ة الت

ــ :والنواســخ يف اللغــة العربيــة ،نواســخال  أنَّ (أو  ،)كــان  وأخواهتــا(ا إمَّ

ــة  ،)وأخواهتــا ظــنَّ ( أو ،)وأخواهتــا والــذي ورد منهــا يف التوقيعــات املهدوي

ــخة  ــال الناس ــن األفع ــنَّ (م ــاأخو ظ ــتفهام ، )واهت ــزة االس ــد وردت مه وق

ــىلٰ  ــة ع ــع الداخل ــبعة مواض ــوخة يف س ــة املنس ــها االســتفهام  ،اجلمل بعض

 .وبعضها مع اجلملة  املنسوخة املنفية ،هلمزة مع اجلملة املنسوخة املثبتةبا

 :املثبتة االستفهام باهلمزة مع اجلملة املنسوخة )أ

 :وقد وردت يف أربعة مواضع
                                                

 .٢٣٤: ٤ معاين النحو )١(

 .٢٤٦: ٦ )التوقيعات(اإلمام املهدي معجم أحاديث  :ينظر )٢(



ل  ٥٣  ...........................................................  ُأسلوب االستفهام: الفصل األوَّ

ــا ــه  :منه ــ مــا ورد عن ــؤمنني ومستشــهدًا بآي ــد امل ــه ألح  ةيف جواب

وِن : قرآنيــة وهــي
ُ
 ِمــْن د
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ُعون
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َ
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َ ْ
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ْ
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ُ
 ك

ْ
ٍم إِن

ْ
ثاَرةٍ ِمْن ِعل

َ
 .)١(]٤: حقافاأل[ أ

جاء االستفهام باآلية التـي استشـهد هبـا اإلمـام بـاهلمزة التـي دخلـت 

ــىلٰ  ومــذهب ســيبويه يف  ،)أخــربين( ٰى بمعنــ) رأيــت(لناســخ الفعــل ا ع

ــ) رأيــت( ــ ٰى بمعن ــو أنَّ ــربين ه ــ) ٰى رأ(ه منقــول مــن أخ ــمَ ( ٰى بمعن ــذا  ،)َعِل ل

وثــاين املفعـولني مجلــة اســتفهامية ، مفعــولني أصــلهام مبتـدأ وخــرب إىلٰ  ٰى تعـدّ 

ــاين ــول الث ــع املفع ــ ألنَّ ( ،يف موض ــذا املعن ــول ه ــة  ٰى دخ ــه بمنزل ــه مل جيعل في

ــربين ــتغناءأخ ــىلٰ  ، يف االس ــع  فع ــتفهاُم يف موض ــار االس ــرَي وص ــذا ُأج ه

ــاين ــول الث ــتفهام  وإنَّ ، )٢()املفع ــة االس ــول  يف مجل ــتم(املفع ــم ) أري ــو االس ه

آخـر  ٰى معنـ وهنـا خـرج االسـتفهام عـن معنـاه احلقيقـي إىلٰ . )مـا(املوصول 

 ثبـات بطـالن مـا يـدعون مـن دونإار ووهو التقريـع للكّفـ ،يفهم من السياق

 .اهللا

دري أتـ«: ف نفسـه لرجـل مـن مهـدانيعـرِّ  مـا جـاء عنـه  :ومنها

 .)٣(»أنا الذي أخرج يف آخر الزمان، د من آل حممّ  أنا القائم من أنا؟

وهـو  ،)تـدري(الفعـل املضـارع  جاء االستفهام بـاهلمزة الداخلـة عـىلٰ 

جـاء يف رشح ، من أفعال القلوب التـي تأخـذ مفعـولني أصـلهام مبتـدأ وخـرب
                                                

ــدي  )١( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ و٢٤٦: ٦ )التوقيع ــة ال: ينظ ــويسلغيب / ٢٨٧: لط

 .٥٤٠: ٢؛ واالحتجاج ٢٤٦ح 

 .٢٤٠و ٢٣٩: ١ الكتاب )٢(

ــدي  )٣( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ و٣٠٨: ٦ )التوقيع ــدين: ينظ ــامل ال / ٤٥٣: ٢ ك

 .١٥باب / ٧٨٨: ٢ئج  واجلرائح اخلرا؛ و٢٠ح / ٤٣باب 



 )دراسة نحوية(األساليب اإلنشائية يف التوقيعات املهدوية    ...................................  ٥٤

ــن النــاظماأل مضــمون  مــن األفعــال أفعــال واقعــة معانيهــا عــىلٰ : (لفيــة الب

املبتـــدأ واخلـــرب بعـــد أخـــذها الفاعـــل فتنصـــبهام  اجلمـــل فتـــدخل عـــىلٰ 

، )٢(معانيهـا قائمـة بالقلـب وأفعـال القلـوب قيـل هلـا ذلـك ألنَّ ، )١()مفعولني

ـ )تعلـم( ٰى بمعنـ) تـدري(وجاء الفعل القلبـي   ٰى بمعنـ) ٰى در(ه يسـتعمل ألنَّ

ـــعَ ( ـــمْ  :تعـــاىلٰ  كـــام يف قولـــه )مَ ِل
ُ
 ِ� َوال بِ�

ُ
ـــل َع

ْ
ف

ُ
ِري مـــا �

ْ
د
َ
 َومـــا أ

 .)٤(ويف الغالب تكون بإخبار والدراية بعد اجلهل، )٣(]٩: حقافاأل[

آخـر يفهـم مـن  ٰى معنـ وقد خـرج االسـتفهام عـن معنـاه احلقيقـي إىلٰ 

ن آل هـو القـائم واملهـدي مـ ه وهنا أفاد اإلفهـام واإلخبـار بأنَّـ، السياق

وهــو الــذي  ،عنـه ة رت الروايــة عــن الرسـول واألئّمــد الــذي  كثـحمّمـ

ــًام  ــت ظل ــام ملئ ــدالً ك ــطًا وع ــأل األرض قس ــي يم ــان لك ــر الزم ــرج آخ خي

سـلوب نفسـه وهـو اهلمـزة الداخلـة قـد ورد مـوردان آخـران باألُ ، )٥(وجوراً 

 .)٦(الفعل القلبي عىلٰ 

 :يةاملنفاالستفهام باهلمزة مع اجلملة املنسوخة  )ب

ــىلٰ  ــة ع ــد وردت اهلمــزة الداخل ــة  وق ــة يف ثالث ــوخة املنفي ــة املنس اجلمل

 األفعـال القلبيـة الداخلـة عــىلٰ  ومجيعهـا كانـت اهلمـزة داخلـة عـىلٰ  ،مواضـع

 .والتي تفيد اليقني ،املبتدأ واخلرب
                                                

 .٥: ٣ معاين النحو: وينظر ؛٧٨: رشح ابن الناظم عٰىل ألفية ابن مالك )١(

 .٧٧: ١ أوضح املسالك إٰىل ألفية ابن مالك: ينظر )٢(

 .٣٣٥: ١ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٣(

 .١٠: ٢ معاين النحو: ينظر )٤(

 .٤٩٩: ٢٩ حقاق احلّق إرشح ؛ و١١١ :١معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٥(

 .٣١٨: ٦معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٦(
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ــا ــه  :فمنه ــا ورد عن ــدة م ــد الفاس ــض العقائ ــة بع مل أوَ «: يف إدان

 .)١(»...واحدًا بعد واحد م هيّ تهم بعد نبيعلموا انتظام أئمّ 

وهو  ،الفعل القلبي الذي يفيد اليقني جاء االستفهام باهلمزة الداخلة عىلٰ 

وجاءت اهلمزة قبل ، الذي يأخذ مفعولني أصلها مبتدأ وخرب )ظنَّ (من أخوات 

 النفي وهـو ودخلت مهزة االستفهام عىلٰ ، )٢(اهلمزة وهذا من خواّص  ،العاطف

 ٰى معنـ إنَّ : وقـال النحـاة، )٣(النفي أفادت التقريـر زة عىلٰ وإذا دخلت اهلم ،)مل(

 محلك املخاطـب(أو هو ، )٤()بأمر يعرفه يقرّ  أن محل املخاطب عىلٰ (: التقرير هو

وهـذا قـد ورد يف ، )٥()عنده ثبوته أو نفيه عرتاف بأمر قد استقرَّ اإلقرار واال عىلٰ 

َك  :القرآن كثريًا نحو قوله تعاىلٰ 
ْ
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َ
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َ
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َ
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  :تعاىلٰ 
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ْ
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ـ ،املـايض الفعل املضارع قلب زمنه إىلٰ  إذا دخل عىلٰ ) مل(والنايف  ه أداة ألنَّ

 بعد الرسول  ة نتظام األئمّ اوهنا أفاد النفي العلم ب، نفي وجزم وقلب

وكذلك االستفهام الذي  ،ه عندهم واحداً بعد واحدمنذ الزمن السابق واستقرار

خيربهم هبذا  اإلمام يريد أن ألنَّ ، يفيد التقرير هو يف واقعه إخبار وليس باستفهامٍ 

و :ومثله قوله تعاىلٰ  ،يء ومل يكن مستفهامً ـالش
ْ
َم َمث

�
َس ِ� َجَهن

ْ
�
َ
ل
َ
�فِِر�نَ  ىأ

ْ
 �ِل

 .)٦(]٦٨: العنكبوت[
                                                

كــامل الــدين ومتــام : ينظــر؛ و١١٩: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )١(

 .١٩ح / ٣١باب : ٥٣ بحار األنوار؛ و٤٢ح / ٤٥باب / ٥١٠ :النعمة

 .٢٤٣: ٤ معاين النحو: ينظر )٢(

 .٤٤٧: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية؛ و٢٧٤: ٣ اخلصائص: ينظر )٣(

 .٤٤٧: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية )٤(

 .٢٦: ١ مغني اللبيب )٥(

 .٤٢٥: أساليب الطلب عند النحويني والبالغني: ينظر )٦(
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فمـن  ،وهـذا مـا أفـاده الـنّص  ،التـوبيخ ٰى معنـوالتقرير قـد يـأيت معـه 

ــ ــم أنَّ ــد أن ه خــالل الســياق يفه ــي  يقــرّ  يري ــدة وه ــذه العقي ــدهم ه عن

وأيضــًا فيــه تــوبيخ هلــم البتعــادهم عــن هــذه ، ة بعــد رســول اهللا األئّمــ

 .سم خلفاء الرسولاباع العقائد وامللوك بتّ االعقيدة و

ــ(: والتــوبيخ مــع التقريــر أشــار إليــه يف الكتــاب : ك تقــول للرجــلأنَّ

واملـوردان اآلخـران  ،)١()رهلتوبّخـه وتقـرّ ، َب ه قـد َطـرِ وأنت تعلم أنَّـ ؟أطرباً 

 .)٢()ما(جاء مع الفعل القلبي لكن أداة النفي 

 :اهلمزة الداخلة عٰىل اجلملة الفعلية _ ٣

ــ ــد عش ــة يف أح ــة الفعلي ــة باجلمل ــزة مقرتن ــعًا يف ـوردت اهلم ر موض

  :قسمني ملة الفعلية عىلٰ واجل ،التوقيعات املهدوية

 .اجلملة الفعلية املثبتة: لالقسم األوَّ 

 .اجلملة الفعلية املنفية: القسم الثاين

 :اجلملة الفعلية املثبتة اهلمزة الداخلة عىلٰ : لالقسم األوَّ 

وهــو مــا جــاء  ،وقــد وردت يف التوقيعــات املهدويــة يف موضــع واحــد

فــارقوا ديــنهم أم « :عنــه حيــث ورد  ،يف إدانــة بعــض العقائــد الفاســدة

ــّق  ــدوا احل ــابوا؟ أم عان ــادقة ارت ــات الص ــه الرواي ــاءت ب ــا ج ــوا م ؟ أم جهل

 .)٣(»واألخبار الصحيحة؟

ــىلٰ  ــة ع ــة الداخل ــاهلمزة املحذوف ــتفهام ب ــاء االس ــايض  ج ــل امل الفع
                                                

 .٤٢٨ :أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني: وينظر؛ ١٧٦: ٣ الكتاب )١(

 .٢٥٠: ٦) التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٢(

كــامل الــدين ومتــام : وينظــر؛ ١١٩: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٣(

 .٢٩٧: ٢ ومعادن احلكمة؛ ٤٢ح / ٤٥باب / ٥١٠ :النعمة



ل  ٥٧  ...........................................................  ُأسلوب االستفهام: الفصل األوَّ

ــارقوا( ــىلٰ ، )ف ــرأ ع ــي تط ــواهر الت ــن الظ ــاهرة أُ  وم ــتفهام ظ ــلوب االس س

ــذف ــك ألنَّ  ،احل ــتفهام أُ  وذل ــىلٰ االس ــوم ع ــاب يق ــلوب خط ــار س  ،االختص

، )١(فـال يقـدر عنـد احلـذف سـواها ،وهلذا كان احلذف ختفيفًا مـن خصائصـها

ــذف وإنَّ  ــ ح ــتفهام إنَّ ــدلُّ أداة االس ــا ي ــالم م ــان يف الك ــوز إذا ك ــا ام جي  ،عليه

ط أكثـر ولـذا يشـرت، املعادلـة هلـا) مْ أَ (هـو وجـود  عليها يف النّص  والذي يدلُّ 

ام وجـود والسـيّ  ،عليهـا يكـون يف الكـالم مـا يـدلُّ  فها أنالبرصيني جلواز حذ

 .)٢(املعادلة هلا) مْ أَ (

قبـل زمـن  ٰى ـوجاء الفعل املـايض بـالزمن املـايض املطلـق الـذي مضـ

م هنَّ إهــذا الفعـل يصــلح جلميـع األزمنــة فــ ألنَّ ، م قريبــًا كـان أو بعيــداً الـتكلّ 

ــاً  ــدين مطلق ــوا ال ــارقوا وترك ــ ،ف ــه لالأو لعلَّ ــاب وه ــبرتي ــول الش  هةو حص

ــّك  ــان والش ــد اإلنس ــّق  ،عن ــاٌد للح ــار  ،أو عن ــات واألخب ــٌل بالرواي أو جه

 .ثنا عرش هم اال  ة بعد الرسولاألئمّ  الصادقة الصحيحة بأنَّ 

آخـر يفهـم مـن  ٰى معنـ وقد خـرج االسـتفهام عـن معنـاه احلقيقـي إىلٰ 

ــذمّ  ــوبيخ وال ــل بمكــان املنفعــة الســياق وهــو الت ــا ، وجتهي ــوبيخ هن ــو والت ه

ــ ــذي يقتض ــاري ال ــه  ـإنك ــه علي ــتلزم توبيخ ــالً يس ــل فع ــب فع ي أنَّ املخاط

 : نحو قوله تعاىلٰ  ،وتقريعه
َ
ِحتُون

ْ
ن
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َ
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ْ
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 .)٣(]٩٥: اتالصافّ [ أ

 :اجلملة الفعلية املنفية اهلمزة الداخلة عىلٰ : القسم الثاين

ــىلٰ  ــة ع ــزة الداخل ــاءت اهلم ــة يف التوقي ج ــة املنفي ــة الفعلي ــات اجلمل ع

 .املهدوية يف عرشة مواضع

                                                

 .٤٨٢: ٢ ومهع اهلوامع؛ ١٩: ١ مغني اللبيب: ينظر )١(

 .٥٠٤: ملة اإلنشائيةتركيب اجل؛ و٧٨: ونحو املعاين؛ ١٥٥و ١٥٤: ٨ لرشح املفصَّ : ينظر )٢(

 .٢٣٤: ٤ معاين النحو: ينظر )٣(
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الشـيعة تشــاجروا مــع  يف جوابـه جلامعــة مــن مــا ورد عنــه  :منهـا

وال خلــف  ٰى ـمضــ ) احلســن العســكري(د أبــا حمّمــ أنَّ  رجــل يف مســألة

 ؟يف احلـرية تنعكسـونو ،دونلكـم يف الريـب تـرتدَّ  مـا ،الءؤيـا هـ«: فجاء ،له

ِ  :يقــول مــا َســمِعتُم اهللا أوَ 
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 .)١(»؟]٥٩: النساء[ ا�ر�ُسول

وهنـا  ،)سـمعتم(الفعـل املـايض املنفـي  دخلت مهـزة االسـتفهام عـىلٰ 

م قريبـًا قبـل زمـن الـتكلّ  ٰى ـاملايض املطلق وهو الـزمن الـذي مضـ(جاء بزمن 

ــداً  ــة نَّ إأي ، )٢()كــان أو بعي ــع األزمن ــَت ، هــذا الفعــل يصــلح جلمي ــإذا قل : ف

) سـمعتم(فجـاء الفعـل ، يكـون املجـيء قريبـًا أو بعيـداً  احتمل أن، جاء زيدٌ 

، ويل األمــربإطاعــة اهللا والرســول وأُ  هبــذا الــزمن وهــو ســامع قــول اهللا تعــاىلٰ 

وتنبيهـًا  ،اهتاوهـذا مـن خمتّصـ ،)الـواو(وجاءت اهلمزة قبـل حـرف العطـف 

 ذهـب النحـاة إىلٰ (: قـال الـدكتور قـيس األويس، يف االسـتفهام أصـالتها عىلٰ 

أو  ،)الــواو(أو  ،)الفــاء( مهــزة االســتفهام إذا كانــت يف مجلــة معطوفــة بـــ أنَّ 

ــ( ــ) مَّ ُث ــدَّ فإهنَّ ــىلٰ ا تتق ــًا عــىلٰ  م ع ــالتها يف التصــدير العــاطف تنبيه ــال ، أص مث

ــك  : ذل
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 .والفعل منفي هبا) ما(حرف النفي 

فمثال النفـي  ،الفعل املثبت واملنفي ا تدخل عىلٰ ومن خصائص اهلمزة أهنَّ 
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ــم  )١( ــدي معج ــام امله ــث اإلم ــات(أحادي ــر؛ ٢٥٠و ٢٤٩: ٦ )التوقيع ــه ال: وينظ ــويسلغيب : لط

 .٥٣٦: ٢ واالحتجاج؛ ٢٤٥ح / ٢٨٥

 .٣٠٨: ٣ معاين النحو )٢(

 .٢٤٣: ٤ معاين النحو: ينظر؛ و٣٤٣: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني )٣(

 .١٦: ١ عاريبمغني اللبيب عن كتب األ: ينظر )٤(
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 ،التقرير واإلثبات ٰى معن الفعل املنفي خرج االستفهام عن معناه احلقيقي إىلٰ  عىلٰ 

 .)١(النفي أفاد  حتقيقًا وثبوت أصل احلكم االستفهام إذا دخل عىلٰ  ألنَّ 

ــالء اجلامعــة املشــكِّ ؤهــ م النــداء عــىلٰ تقــدَّ  ويف الــنّص  ينتبهــوا  ٰى كة حتَّ

ــالكالمللخطــاب ويكونــوا أكثــر تــأثّ  خهــم اإلمــام خــاطبهم ووبَّ  نَّ إ ثــمّ  .رًا ب

ــتفهامبأُ  ــلوب االس ــرتدَّ : س ــف ي ــريةدكي ــب واحل ــمّ  ؟ون يف الري ــتفهم  ث اس

ــيهم بــالنفي ــ ،عل طاعــة اهللا إوهــي وجــوب  ،د هلــم حقيقــة قرآنيــةوأكَّ

 . ة ويل األمر وهم األئمّ والرسول وأُ 

رجـل مـاالً لكــي  عنــدما دفـع شـخص إىلٰ  مـا جـاء عنـه  :ومنهـا

ولـده الـذي كـان  فـدفع شـيئًا مـن املـال إىلٰ  ،عن صـاحب الزمـان  حيّج 

ــأَ يــا شــيخ «: فــورد ،معــروف بالفســقرب اخلمــر وـيشــ ــَم ع دفَ ا تســتحي؟ ُي

 .)٢(»يرشُب اخلَْمرَ  فاسٍق  ن تعلم فتدفع منها إىلٰ عمَّ  ةإليك حجّ 

يـة االسـتفهام أمهّ  سـلوب النـداء تنبيهـًا عـىلٰ جاء االستفهام مسـبوقًا بأُ 

الفعـل املنفـي الـذي أفـاد اإلنكـار والتـوبيخ لفعـل هـذا الرجـل  الداخل عىلٰ 

اإلمـام يعلـم بـام  إذ خـرج االسـتفهام عـن معنـاه احلقيقـي ألنَّ ، الذي قام بـه

 .فاسق شارب اخلمر قام به الرجل من دفع املال إىلٰ 

ــ وإنَّ  ــأَ (األداة  ٰى معن ــاة) اَم ــني النح ــالف ب ــع خ ــا  ،موض ــال عنه إذ ق

ا تسـتحي َمـأَ : تقـول ،اسـتفهام جحـد: اَمـأَ (: يف العـني) هــ١٧٥ت (اخلليل 

 .)٣()؟ا عندك زيدٌ مَ من اهللا؟ أَ 

ـَمـأَ (: ونقـل لـه سـيبويه يف الكتـاب ـ :بمنزلـة ؟ك ذاهـٌب ا أنَّ ك ًا أنَّـحقَّ

                                                

 .٩٦: ١مغني اللبيب عن كتب األعاريب : ينظر )١(

ــدي  )٢( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ٢٧٦: ٦ )التوقيع ــرائح: وينظ ــرائج واجل : ١ اخل

 .٢ح / ٣٤باب / ١٤٧: ٨ وسائل الشيعة؛ و٢١ح / ١٣باب / ٤٨٠

 ).ا أ م(ماّدة / ١٠١: ١ العني )٣(
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ـ ةوهي عنده هبـذا بمنزلـ، )١()ذاهٌب  ـحقَّ الثـاين  ٰى املعنـ وتابعـه عـىلٰ ، اً ًا أو أحقَّ

 .)٢(ابن فارس

ـ ٰى فـري) هــ٥٤٢ت (ا ابـن الشـجري أمَّ  املزيـدة  ) مـا(بـة مـن ا مركَّ أهنَّ

ــد مــع مهــزة االســتفهام ــا عــىلٰ  ،للتوكي ــه : وجهــني ومعناه ــابع في أحــدمها ت

 .)٣(تنبيه واآلخر كوهنا حرف ،اخلليل

ابــن بعــد أن وافــق  _آخــر  ٰى هلــا معنــ) هـــ٥٣٨ت (ري ـوزاد الزخمشــ

، )٤(التقريـر ٰى وهـو االسـتفهام الـذي يفيـد معنـ، _الثـاين  ٰى الشجري يف املعنـ

 .)٥(ل احلكموثبوت أص النفي أفاد حتقيقاً  االستفهام إذا دخل عىلٰ  ألنَّ 

النافيــة ) مــا(مــن مهــزة االســتفهام و ةبــمركَّ  يف الــنّص ) اَمــأَ (وجــاءت 

، بـأمر يعرفـه وفعلـه رَّ ِقـيُ  أن محـل املخاطـب عـىلٰ : أي، والتي أفادت التقريـر

 ،سعنــه الشــارع املقــدَّ  وأيضــًا أفــادت التــوبيخ ملــا فعلــه مــن أمــر ال يــرٰىض 

 .شارب اخلمر دفع املال إىلٰ  ووه

ــن خصــا وإنَّ  ــ) مــا( ئصم ــة أهنَّ ــدخل عــىلٰ النافي ــة اال ا ت ــمياجلمل ة س

صـته للحـال يف الفعليـة التـي فعلهـا مضـارع خلَّ  وإذا دخلـت عـىلٰ  ،والفعلية

 . ه يعرف من السياق وقرائن األحوالوهذا كلّ  ،الغالب

ــا ــاس :ومنه ــن العط ــربه ع ــخص خي ــه لش ــا ورد عن ــاء ،م  أَال «: فج

 .)٦(»امِ لثالثة أيّ  تهو أماٌن من املو... ك يف العطاس؟ُأبرشِّ 

                                                

 .١٩٣: ٣ الكتاب )١(

 .١٨١: الصاحبي يف فقه اللغة: ينظر )٢(

 .٢٩٧و ٢٩٦: ٢ بن الشجرياأمايل : ينظر )٣(

 .٣١٣و ٣١٢: ل يف علم العربيةاملفصَّ : ينظر )٤(

 .٤٤٨و ٤٤٧: ١ رشح الريض عٰىل الكافية؛ و٩٦: ١ عاريبمغني اللبيب عن كتب األ: ينظر )٥(

كــامل الــدين ومتــام : وينظــر؛ ١٦٠: ٦ )قيعــاتالتو(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٦(

 .٨٧و ٨٦ :اهلداية الكربٰى ؛ و٥ح / ٤٢باب / ٤٣٠: النعمة
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ــأُ (الفعــل املضـارع  دخلـت مهـزة االســتفهام عـىلٰ  وقـد جــاء  ،)ركـبشِّ

لــألداة  وذكــر النحــاة عــدة معــان ،النافيــة) ال(بــني اهلمــزة والفعــل احلــرف 

ــي )أَال ( ــتفتاح :وه ــه ،االس ــرض ،والتنبي ــيض ،والع ــوبيخ ،والتحض  ،والت

، )١()بـىلٰ ( اب كــوحـرف جـو ،والتقريـر ،واالسـتفهام عـن النفـي ،يوالتمنّ 

 . هذه  املعاين من خالل القرائن السياقية واحلاليةوتتعنيَّ 

حـدامها مهـزة إ :بة من كلمتـنييف االستفهام عن النفي مركَّ ) أَال (وتكون 

) أَال (واختلـف يف ، )٢(ا ال خالف فيهوهذا ممَّ ، النافية) ال( ٰى واألُخر ،االستفهام

بـة مـن هـي مركَّ : فقيل، واالستفتاحالعرض والتحضيض والتنبيه  ٰى التي بمعن

 .)٣(بسيطة: وقيل ،النافية) ال(مهزه االستفهام و

ــديث أنَّ  ــدرس احل ــه ال ــذهب إلي ــذي ي ــزة مركَّ ) أَال ( وال ــن مه ــة م ب

ـــتفهام و ـــة) ال(االس ـــا ألنَّ  ،النافي ـــلأَال (: قولن ـــول  أي) ؟ تفع ) ال(يف دخ

: ومثلــه ،فعــلاملضــارع بعــد مهــزة االســتفهام عــرض للقيــام بال النافيــة عــىلٰ 

بــة مــن مركَّ ) أَال ( نَّ إوهــذا مــا يــراه الباحــث حيــث . )٤()؟ تــذهب معــيأَال (

الفعـل باألمثلـة والعــرض  النافيـة التـي دخلـت عـىلٰ ) ال(مهـزة االسـتفهام و

 ٰى فقـد يكـون املعنـ، للكـالم العـامّ  ٰى والتحضيض يستفاد مـن السـياق واملعنـ

ــرض ــاىلٰ  ،الع ــه تع ــو قول  : نح
َ
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 .١٨٨ - ١٨٤: ١ حاشية الدسوقي: ينظر )١(

 .٣٨٣ :اجلنٰى الداين: ينظر )٢(

 .٣٨٣ - ٣٨١ :الداين اجلنٰى : ينظر )٣(

 .٦٠: عريباألساليب اإلنشائية يف النحو ال؛ و٢٠٩: ٤ معاين النحو: ينظر )٤(

 .٥٤٥: أساليب الطلب عند النحويني والبالغني؛ و٤٣١: ٣ افالكّش : ينظر )٥(
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ــتفهام يف الــنّص  وإنَّ  ــن االســتفهام احلقيقــي إىلٰ  االس ــد خــرج ع  ق

ــ  .امالتحضــيض واإلخبــار بــام يف العطــاس وهــو أمــان مــن املــوت لثالثــة أّي

ــ) ال( إنَّ ( ــة  ينف ــتقبل ٰى النافي ــا املس ــار  ،هب ــف ص ــا األل ــت عليه ــإذا دخل ف

 .)١()فعل ما يستقبل ختصيصًا عىلٰ 

ة ا ف:  

 ،ة العربية ظاهرة احلذف واالختصار يف الكالمبارزة يف اللغمن الظواهر ال

غريهـا  أو ،أو حذف الفاعل مـن الفعـل ،كام هو احلال يف حذف املبتدأ أو اخلرب

االسـتفهام  وذلـك ألنَّ  ،سلوب االسـتفهامأُ  وظاهرة احلذف طرأت  عىلٰ ، كثري

اهلمـزة أصـل  أنَّ  فلـذا ذهـب النحـاة إىلٰ  ،االختصار سلوب خطاب يقوم عىلٰ أُ 

فال يقدر عنـد احلـذف  ،فكان احلذف ختفيفًا من خصائصها ،أدوات االستفهام

العـرب  وال حتذف ،عليها يدلُّ  حذف أداة االستفهام مرهون بام وأنَّ ، )٢(سواها

شرتط يف حـذف مهـزة اوبعض النحاة  ،)٣(ما ألقوا  وفيام أبقوا دليالً عىلٰ شيئًا إالَّ 

 ه جيوز حذف اهلمزة سواء وجد ما يـدلُّ وأنَّ  ،االستفهام يف االختيار أمن اللبس

هـذا القـول الـدكتور قـيس  ٰى ـوقد ارتضـ، )٤(مل يوجد املعادلة أم) مْ أَ ( عليها كـ

إرادة  األداة ال تقـف وحـدها قرينـة يف اجلملـة عـىلٰ  وذلك أنَّ ( :األويس بقوله

فإذا كانت القرائن  ،ٰى إفادة ذلك املعن عىلٰ  ٰى تتظافر معها قرائن ُأخروإنَّام  ،ٰى املعن

 .)٥()ٰى تغني عن ذكر األداة فال تكون بمفردها مناط املعن ٰى األُخر

                                                

 .١١٠: ٤ معاين النحو )١(

 .٤٨٢: ٢ ومهع اهلوامع؛ ٢٠و ١٩: ١ومغني اللبيب ؛ ٢٠٥: ٢ املتحسب: ينظر )٢(

 .٢٥٤: ٢ صول يف النحواألُ  :ينظر )٣(

 .٢٠: ١ مغني اللبيب: ينظر )٤(

 .٣٣٤: ند النحويني والبالغينيأساليب الطلب ع )٥(
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ــواباً  ــدو ص ــا يب ــذا م ــإنَّ  ،وه ــف ــزة ليس ــدلُّ اهلم ــا ت ــىلٰ  ت بمفرده  ع

 بـل هـي والقـرائن والسـياق للكـالم بمجموعـه هـو الـذي يـدلُّ  ،االستفهام

 اهلمـزة تكـون موجـودة ولكـن ال تـدلُّ  هـذا أنَّ  والدليل عـىلٰ  ،االستفهام عىلٰ 

 بــل قــد خيــرج االســتفهام إىلٰ  ،االســتفهام احلقيقــي وهــو طلــب الفهــم عــىلٰ 

 .ياق والقرائن وليس من اهلمزةدة وكثرية يفهم من خالل السمعاٍن متعدّ 

يقـول  ،والبالغيون يوافقـون النحـويني يف تقـدير اهلمـزة عنـد احلـذف

 ،ٰى ة كـام تـروتسـتعمل ظـاهرة مـرَّ (: اكي يف خصائص مهـزة االسـتفهامالسكّ 

 .)١()ٰى خررة أُ ومقدَّ 

ــاة إىلٰ  ــب النح ــ وذه ــتفهام إالَّ  هأنَّ ــن أدوات االس ــذف م ــزةال حت  ، اهلم

ــ ــذفت بقيّ ــإذا ح ــىلٰ ة اف ــة ع ــذف الدالل ــذهب باحل ــتفهام ألدوات ل ، )٢(االس

ــحيحاً  ــراه ص ــا ن ــذا م ــا ألنَّ  ،وه ــودة يف غريه ــائص مفق ــا خص ــزة فيه  ،اهلم

 .الباب وأصل أدوات االستفهام مّ وهي أُ  ،فاً وهي أوسع استعامالً وتّرص 

ــات امل ــتفهام  يف التوقيع ــاء االس ــورد وج ــزة يف م ــذوف اهلم ــة حم هدوي

يف إدانـة بعـض العقائـد الفاسـدة واالنحـراف  وهو ما ورد عنـه ، واحد

ــّق  ــن احل ــة ع ــاء ،والســقوط يف الفتن ــاقطون يف الفتنــة«: إذ ج ، كيــف يتس

ديـنهم أم ارتـابوا، أم فـارقوا  ؟ويأخـذون يمينـًا وشـامالً ، دون يف احلـريةويرتدَّ 

ــار  ــادقة واألخب ــات الص ــه الرواي ــاءت ب ــا ج ــوا م ــّق، أم جهل ــدوا احل عان

 .)٣(»الصحيحة؟
                                                

 .٥٥: مفتاح العلوم )١(

 .٣٣٧: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني؛ و٢٧٦: يف النحو العريب نقد وتوجيه: ينظر )٢(

كــامل الــدين ومتــام : وينظــر؛ ١١٩: ٦ )التوقيعــات( معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي )٣(

 .٢٦ح / ٢٠باب / ١١٠٩: ٣ ئحاخلرائج  و اجلرا؛ و٤٢ح / ٤٥باب / ٥١٠: النعمة
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ــل  ــ(الفع ــدَّ يُ ) ارقواف ــهق ــتفهام علي ــزة االس ــول مه ــل  ،ر دخ واألص

املعادلــة ) مْ أَ (عليهــا وهـي  وقـد حــذفت اهلمـزة لوجــود مـا يـدلُّ  ،)أفـارقوا(

 .هلا

 :)ْل هَ (االستفهام باألداة : ثانياً 

ــ  عــن فــال يســتفهم هبــا إالَّ ، ة بطلــب التصــديقوهــي أداة خمتصَّ

 يكـون جواهبـا إالَّ  لـذلك ال، عـن اإلسـناد الـذي فيهـا أي، مضمون اجلملـة

 .)ال(أو ) نعم(

ْل َهـ( :السـواء عـن مضـمون اجلملـة الفعلِيـة نحـو ويستفهم هبـا عـىلٰ 

إذا ، )؟ْل عمـٌرو قاعـدٌ َهـ( :وعن مضـمون اجلملـة االسـمية نحـو، )؟قاَم زيدٌ 

 .)١(كان املطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمرو

 عاملــة لعــدم اختصاصــها فهــي غــري ،مــن احلــروف اهلوامــل) ْل َهــ(و

ًة قــوَّ  واالسـتفهام هبـا أشـدُّ ، )٢(ومـا مل  خيـتّص مل يعمــل ،باألسـامء أو األفعـال

ـدة) ِمـنْ ( ودليـل ذلـك اقرتاهنـا بــ ،باهلمزة منه  إىلٰ  وقـد ترمـز ،الزائـدة املؤكِّ

 .)٣()ال( اجلواب بـ السائل يتوقع أنَّ 

فالــذي يظهــر ، عليــه وقــد اختلــف النحــاة يف االســتفهام الــذي تــدلُّ 

ــ ــده ليســت أداةمــن كــالم ســيبويه أهنَّ ــ، أصــلية يف االســتفهام ا عن ام هــي وإنَّ

جـاء ، رة معهـامقـدَّ )  مهـزة(االسـتفهام فيهـا مسـتفاد مـن  وأنَّ ، )قد(بمنزلة 

ــاب ــذلك (: يف الكت ــ(وك ــ )ْل َه ــةإنَّ ــون بمنزل ــد( ام تك ــنَّ  ،)ق ــوا ولك هم ترك
                                                

ـــر )١( ـــ: ينظ ـــداين ٰى اجلن ـــروف؛ و٣٤١: ال ـــاين احل ـــراح ؛١١٥: مع ـــروس األف ؛ ٤٧٢: ١ وع

 .٤٠٦: لاملطوَّ و

 .٤٦٩: رصف  املباين؛ و١١٥: معاين احلروف: ينظر )٢(

 .٢١٤: ٤ معاين النحو؛ و١٦٦: ر النحوي للغة العربيةالتطوّ : ينظر )٣(
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ه يف موضـع آخـر ولكنـَّ ،)١()فهام يف االسـتال تقـع إالَّ  )ْل َهـ(إذ كانـت  األلف

 .)٢()وهي لالستفهام: ْل هَ : (بالقول) ْل هَ (يكتفي يف 

معـاٍن  وقـد ختـرج عنـه إىلٰ  ،االسـتفهام فيهـا أصـيل أنَّ  د إىلٰ وذهب املربّ 

ــياق ــا الس ــدلُّ عليه ــر ي ــب، ُأخ ــاء يف املقتض ــتفهام(: ج ــي لالس ــو  ،وه نح

� :لـه يف قو) قـد( وتكـون بمنزلـة ،)ء زيـٌد؟جـا ْل هَ ( :قولك
َ
 أ

ْ
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َ
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َ َ
� 

رِ 
ْ
ه ساِن ِحٌ� ِمَن ا��

ْ
� ِ

ْ
 .)٣()االستفهام ا  خترج عن حدِّ ألهنَّ ، اإل

ــىلٰ  ــاة أنَّ  وع ــض النح ــم بع ــذا فه ــ( ه ــلها ) ْل َه ــيبويه يف أص ــد س عن

ــ ــد( ٰى بمعن ــر، )٤()ق ــيس األويس ي ــدكتور ق ــن ال ــن  أنَّ  ٰى ولك ــيبويه مل يك س

 وأغلـب الظـنّ ( :حيـث قـال )قـد( ٰى يف أصـلها بمعنـ) ْل َهـ(يقصد أن تكون 

ام تكـون إنَّـ) ْل َهـ(وكـذلك ( :سـيبويه مل يكـن يقصـد بقولـه أنَّ  _ ٰى فيام أر _

ــة ــد( بمنزل ــون  أن) ق ــ(تك ــ) ْل َه ــلها بمعن ــد( ٰى يف أص ــ ،)ق ــوإنَّ إذا  هام أراد أنَّ

يف اختصاصــها ) قــد( بمنزلــة) ْل َهــ(اجتمــع يف الكــالم اســم وفعــل فتكــون 

ه الـدكتور ومـا ظنـَّ، )٥()االسـم الـدخول عـىلٰ ويف قـبح  ،الفعل بالدخول عىلٰ 

ــ ع ملــا ذكــره ســيبويه يف موضــع قــيس األويس يكــون واضــحًا بالنســبة للمتتبّ

ـإالَّ  ، الفعـلوحـروف االسـتفهام كـذلك ال يليهـا إالَّ : (آخر حيث قـال م  أهنَّ

ـ ٰى  تـرأَال  ،وا بعـدها األسـامء واألصـل غـري ذلـكءبتداعوا فيها فقد توسَّ  م أهنَّ

ــون ــ( :يقول ــقَه ــٌد منطل ــ(و، )؟ْل زي ــدارَه ــٌد يف ال ــٌد (و، )؟ْل زي ــف زي كي
                                                

 .٣٧٩: ٥ والبحر املحيط ؛١١٩٤: لكافيةا عىلٰ ح الريض رش: وينظر؛ ٢٨٩: ٣ الكتاب )١(

 .٢٢٠: ٤الكتاب  )٢(

 .٧٩و ٧٨: ٨ لرشح املفصَّ  :وينظر؛ ٤٤و ٤٣: ١ املقتضب )٣(

 .٤٤٦: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٤(

 .٣٦٢: لب عند النحويني والبالغينيأساليب الط )٥(
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 زَقـبَُح ومل جيـ) ْل زيـٌد ذهـب؟َهـ(و، )؟ْل زيـدًا رأيـَت َهـ(: فإن قلت، )؟آخذٌ 

ــ ، يف الشــعرإالَّ   فــإن ،األصــل عــىلٰ  ُلــوه اجتمــع االســم والفعــل َمحَ امَّ ـه لــألنَّ

، ونحوهـا )قـد( م االسـم نصـَب كـام كنـت فـاعالً ذلـك بــشاعر فقدَّ  اضطرَّ 

 .)١()ه يبتدأ بعدها األسامءوهو يف هذه أحسن ألنَّ 

  : ات اوَْ( (اداة 

 :مثـل قولـه تعـاىلٰ  ،مجلـة فعليـة تـدخل عـىلٰ  أن) ْل َهـ(األصل يف كلمة 
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) ْل َهــ(: إذا اجتمـع بعـد حـروف االسـتفهام نحـو(: وجـاء يف الكتـاب ،]٣٣

، يـيل حـروف االسـتفهام أوىلٰ  اسم وفعـل كـان الفعـل بـأن) َمنْ (و) كيف(و

لـذا قيـل ، )٢()ا عندهم يف األصل من احلـروف التـي يـذكر بعـدها الفعـلألهنَّ 

 لـفاأل ت إىلٰ وحنـَّ ٰى عهـودًا بـاحلم رتزهـا تـذكَّ رأت فعـالً يف حيّ  إن( :عنها

 .)٣()ت عنه ذاهلةً زها تسلَّ يف حيّ  همل ترَ  وإن ،املألوف وعانقته

ــاءت  ــ(وج ــتَّ ) ْل َه ــة يف س ــة الفعلي ــع اجلمل ــتفهامية م ــعاالس ، ة مواض

وأيضـًا وردت ، واجلمـل التـي فعلهـا مضـارع، ضمع اجلمل التي فعلهـا مـا

اجلملــة  مــع اجلملــة االســمية وهــو عــدول عــن دخوهلــا عــىلٰ ) ْل َهــ(األداة 

ــتكلِّ الفع ــة يالحظهــا امل ــات بالغي ــة وذلــك لنك ــا  :وهــي مــثالً  ،ملي جعــل م

 ،أو لتأكيـد الرغبـة ،لالهـتامم بشـأنه ،حاصـل وموجـود فعـالً  هسيحصل كأنَّـ

ــوق والل ــرض والش ــههأو للع ــق وقوع ــة بتحقي ــىلٰ  ،ف ــا ع ــد ورد دخوهل  وق

 .ها يف األدعيةمواضع كلّ  ةيف مخساالسمية اجلملة 

                                                

 .٩٩و ٩٨: ١ الكتاب )١(

 .٨٧: ١ املقتصد يف رشح اإليضاح؛ و٩٨: ١الكتاب : روينظ؛ ١١٥: ٣الكتاب  )٢(

 .٤٤٧: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية )٣(



ل  ٦٧  ...........................................................  ُأسلوب االستفهام: الفصل األوَّ

 :ةيسممع اجلملة اال) ْل هَ ( _ ١

ــ(وردت  ــة ) ْل َه ــع اجلمل ــمية م ــعاالس ــة مواض ــىلٰ  ،يف مخس ــط  وع نم

حيـث  واجتمعـت هـذه الرتاكيـب يف أحـد أدعيتـه  ،واحد من الرتكيـب

؟ عطيـهفأُ  لِ ٍْل مـن سـائَهـ: ةليلـ اف كـّل ادي يف أنصـإهلي أنت الذي تن«: جاء

 ٍج ْل مــن رافــأغفر لــه؟ أم َهــ ْل مــن مســتغفرٍ ؟ أم َهــفُأجيبــه ْل مــن داعٍ أم َهــ

 .)١(»؟فأبلغه أمله لٍ ْل من مؤمّ ؟ أم هَ فأبلغه رجاه

 ،)ســائل(الكلــامت  داخلــة عــىلٰ ) ْل َهــ(جــاء االســتفهام بــاألداة 

ــتغف(و ،)داع(و ــ(و ،)جرا(و ،)رمس ــامت كلّ ، )لمؤّم ــذه الكل ــاف ه ــا أوص ه

) سـائل(كـام يف  ،ات مـن األفعـال الثالثيـةومشـتقّ  ،صـيغة اسـم الفاعـل عىلٰ 

 ).لمؤمّ (و) مستغفر( الرباعية كام يفواألفعال  ،)راج(و) داع(و

واختلــف يف  ،)ِمــنْ (هـا مســبوقة بحــرف اجلـر وجـاءت األوصــاف كلّ 

 ،وهـي تفيـد االسـتغراق والتوكيـد ،هـي زائـدة :فقال بعـض ،زيادهتا وعدمه

ـ وذهـب بعضـهم إىلٰ ، )٢()ما جاءين من رجـل( :نحو ـأهنَّ ا ا ليسـت زائـدة ألهنَّ

 .)٣(وهو االستغراق ٰى تفيد معن

الـذين يقولـون بزيادهتـا والـذين ال يقولـون هبـا  حـال فـإنَّ  كـّل  وعىلٰ 

ـ فقون عـىلٰ متَّ  حـه يف والـذي نرّج ، تفيـد االسـتغراق والعمـوم والشـمول اأهنَّ

ــ ــب أهنَّ ــذه الرتاكي ــدةه ــ ،ا زائ ــيألهنَّ ــًا وه ــا رشوط ــرتطون لزيادهت أن  :م يش

ــدَّ ي ــبههتق ــا يش ــي وم ــا النف ــرة ،م عليه ــا نك ــون جمروره ــو وأن، وأن يك ن يك

                                                

ــر؛ و٣٨٦: ٦ )التوقيعــات( مــام املهــديمعجــم أحاديــث اإل )١( ــدعوات: ينظ  - ٢٧٨: مهــج ال

 .٩١ح / ٢١٢: تبرصه الويلّ ؛ و٢٩٣

 .٣٢٢: ١ ومغني اللبيب؛ ٨١: ٣ ومعاين النحو؛ ٢٧: ١ الكتاب: ينظر )٢(

 .٤٥: ١ املقتضب: ينظر )٣(
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وعليـه يكـون الوصـف  ،قـة يف هـذا الرتكيـبوهـي متحقّ ، )١(فاعالً أو مبتـدأً 

والنكــرة ، )٢(النكــرة م االســتفهام عــىلٰ واملســوغ لــه لالبتــداء هــو تقــدّ  ،مبتـدأ

 .)موجود( واخلرب حمذوف تقديره ،أفادت العموم والشمول

 ٰى معنــ وقـد خــرج االســتفهام يف هــذه املــوارد عــن معنــاه احلقيقــي إىلٰ 

يف هـذه  وهنـا أفـاد العـرض فـإنَّ ، هـم مـن السـياق والقـرائن املقاميـةفآخر ي

م هييــدأة التشــويق والرمحــة بــاملؤمنني والعبــاد واألخــذ باألســاليب مــن شــدَّ 

ــرض مــا ــذا اخلــ، ٰى ال خيفــ واللهفــة يف الع ــن االســتفهام وقــد ورد ه روج ع

ـْ�ُ اِهللا يَـْرزُ  :كقوله تعـاىلٰ  بالقرآن كثرياً 
َ
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ـــاءت ـــنّص ) مْ أَ ( وج ـــتفهام  يف ال ـــل أداة االس ـــ(قب األداة  ألنَّ  ،)ْل َه

ــ( ــذه  ،)٣(تقــع بعــد العــاطف) ْل َه ــذ) مْ أَ (وه املــوارد وليســت   هعاطفــة يف ه

ــة ــ( نَّ أل ،املعادل ــ) ْل َه ــديقة خمتصَّ ــأيت  ،بالتص ــا) مْ أَ (وال ت ــة معه  ،)٤(املعادل

) ْل َهــ(و، عاطفــة) مْ أَ ( أنَّ  إىلٰ ) هـــ٣٧٧ت ( وذهــب أبــو عــيل الفــاريس

فتكــون عاطفــة  الــذي وضــعت لــه ٰى ختــرج عــن املعنــ) مْ أَ (ألنَّ  ،لالســتفهام

 :بقولـه )هــ٣٩٣ت ( يهـذا تلميـذه ابـن جنّـ وتابعـه عـىلٰ ، )٥(ومستفهًام هبـا

حـدامها قـد خلعـت إيكـون  فـال بـدَّ أن، واحـد ٰى ني ملعنـوحمال اجتامع حرف(

 .)٦())مْ أَ (احلرف  وينبغي أن يكون، عنه داللة االستفهام
                                                

 .٨٢: ٣ معاين النحو: ينظر )١(

 .١٩٧: ١ بن عقيلارشح : ينظر )٢(

 .٤٠١: ١ أمايل ابن الشجري؛ و٤٥٨: ١ مغني اللبيب؛ و٧٧: ٨ لرشح املفصَّ : ينظر )٣(

 .٢٤١: ٤ معاين النحو: ينظر )٤(

 .٢٠٩و ٢٠٥: املسائل املنثورة: ينظر )٥(

 .١٨٦: ٢ اخلصائص )٦(



ل  ٦٩  ...........................................................  ُأسلوب االستفهام: الفصل األوَّ

 :مع اجلملة الفعلية) ْل هَ ( _ ٢

ــىلٰ  ــدخل ع ــي ت ــاضٍ  وه ــا م ــي فعله ــة الت ــة الفعلي ــة  ،اجلمل واجلمل

ــارع ــا مض ــي فعله ــة الت ــتَّ  ،الفعلي ــة يف س ــة الفعلي ــع اجلمل ــد وردت م ة وق

 . مواضع

مــع الفعــل املــايض يف التوقيعــات املهدويــة يف موضــع ) ْل َهــ( فجــاءت

فـورد عنـه  ،ر بغيبتـه ـك بعـض مـن أهـل مصـوهو عنـدما شـكَّ  ،واحد

ـ يا عبد«: ألحدهم هـل رأيـتم رسـول اهللاِ  :ِرـقـل ألهـل مصـ ،ه بـن نصـريربَّ

 .)١(»؟منتمآحيث 

وهو من ، )أيتر(الفعل املايض  الداخلة عىلٰ ) ْل هَ (ورد االستفهام باألداة 

وقد خـرج االسـتفهام عـن معنـاه ، التي تأخذ مفعوالً واحداً  ةريـالبص) ٰى رأ(

واملراد  ،وهنا قد أفاد االستفهام التقرير، يفهم من السياق آخر ٰى معن احلقيقي إىلٰ 

أو هـو  ،عنده العلم به ستقرَّ ااإلقرار واالعرتاف بأمر قد  منه محل املخاطب عىلٰ 

  :كقولـه تعـاىلٰ  ،يًا أو فكريـاً ه حّس أمر باستطاعته معرفت
ْ
ْم إِذ

ُ
�

َ
 �َْسـَمُعون

ْ
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َ
ه

 
َ
ُعون

ْ
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َ
 ٰى التقريـر قـد يصـحبه معنـ ري أنَّ ـالزخمشـ ٰى ويـر، ] ٧٢: الشعراء[ ت

 .)٢()التعجيب(و) التوبيخ(

وهـي عـدم ، حقيقـة يوصـلهم إىلٰ  أن  يريـد اإلمـام ّص وهنا يف الن

، رسول اهللا قد مات منذ زمن بعيد ألنَّ ، منوا بهآعندما   رؤيتهم لرسول اهللا

، ريفةـته الشـنَّ ُسـ ٰى ام يـروإنَّـ ،يؤمن به مع عدم رؤيتـه لـه املسلم أن عىلٰ  ولكنَّ 

التي ) ْل هَ (اإلمام ينفي رؤيتهم لرسول اهللا يف الرتكيب هو وجود  والذي أفاد أنَّ 

                                                

كــامل الــدين ومتــام : وينظــر؛ ٣١١: ٦ )التوقيعــات( م أحاديــث اإلمــام املهــديمعجــ )١(

 .١٥ح / ٤٥باب / ٤٩١ :النعمة

 .٤٣٢: ٢ تفسري البحر املحيط؛ و٢٧٧: ١ افالكّش : ينظر )٢(
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هام نفيًا حمضـًا بـل هـو اسـتفالنفي هبا ليس  ألنَّ  ،تكون هنا بمنزلة حرف النفي

 ،مـررشاك املخاطب يف األإالنفي باالستفهام هو  ٰى ومعن .)١(النفي ٰى معن بُأرش

كـان  كان يريد من املخاطـب اجلـواب وإن فهو يريد اجلواب منه واإلمام 

 .منوا بهآيعلم به هو عدم رؤيتهم لرسول اهللا عندما 

لتوقيعـات املهدويـة يف الفعـل املضـارع يف ا الداخلة عىلٰ ) ْل هَ ( ووردت

ها يف جوابات املسائل التي وردت عن طريـق السـفري وكانت كلّ ، مخسة مواضع

 والنار ّيل ا ما سألت عنه من أمر املصوأمَّ «: إذ جاء ،د بن عثامن العمريالثاين حممّ 

 .)٢(»؟راج بني يديه هل جتوز صالتهـوالصورة والس

وهنــا االســتفهام  ،)جيــوز( الفعــل املضــارع عــىلٰ ) ْل َهــ(دخلــت األداة 

 وأنَّ  ،عــن أمــر املصــّيل  يطلــب الفهــم مــن اإلمــام  الســائل يقــي ألنَّ حق

 .)٣(صه لالستقبالا ختّص الفعل املضارع فإهنَّ  إذا دخلت عىلٰ ) هل(

ــض  ــًا يف بع ــةإوورد أيض ــائل الفقهي ــه للمس ــ«: جابات ــألت وأمَّ ــا س ا م

 هبـا املـارُّ فيتنـاول منـه ويأكلـه هـل جيـوز نه من أمر الثامر مـن أموالنـا يمـرُّ ع

 .)٤(»وحيرم عليه محله، له أكله حيلُّ  هنَّ إذلك له؟ ف

واالسـتفهام  ،)جيـوز(الفعل املضـارع  عىلٰ ) ْل هَ (دخلت أداة االستفهام 

عن  رعي من اإلمام ـواحلكم الش ،السائل يطلب الفهم حقيقي ألنَّ  بالنّص 

 .يف الطريق من الثامر يف البستان جواز أكل املارّ 
                                                

 .٢٧٣: ٤ معاين النحو: ينظر )١(

ح / ٤٩٨: ١ ره الفقيـهـمـن ال حيضـ: وينظـر؛ ١٣٠: ٦ )التوقيعـات( معجم أحاديث اإلمـام املهـدي )٢(

 .١٠ح / ٢٩١: ١ واالستبصار؛ ١٥٥ح / ٩باب / ١٧٥: ٢ والتهذيب للشيخ الطويس؛ ١٤٢٧

 .٢٤٢: ٤ معاين النحو: ينظر )٣(

كــامل الــدين ومتــام : وينظــر؛ ١٣١: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٤(

 .٤٩ح / ٤٥باب / ٥٢٠: النعمة
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) ْل َهـ( مـن االسـتفهام بــ ٰى واضـع  األُخـرسـلوب وردت املوهبذا األُ 

 .)١(مع الفعل املضارع

 :)مْ أَ ( ـاالستفهام ب: ثالثاً 

 .يف التوقيعات املهدوية) مْ أَ ( ومل يرد االستفهام بـ

مب اء: ا ا:  

فغري الظروف ، ظروف وغري ظروف :قسمني أسامء االستفهام عىلٰ  تقسم

، ٰى وأّنـ ،وأيـن، انوأيّ ، ٰى مت( :والظروف مخسة ،)وكم، وأّي ، وما، َمْن ( :أربعة

ا هي األصل ألهنَّ ، )٢(اهلمزة وقائمة مقامها ٰى معن سامء متضّمنةوهذه األ ،)وكيف

لألجناس  ةا عامّ هنَّ أل(، )٣(واستعامهلا يف االستفهام كان طلبًا لالختصار، مكام تقدَّ 

يف موضعه يغنيك عـن تكريـر واحد منها  فكّل ، والً هبا عنهاؤالتي وضعت مس

 .)٤()اهلمزة وذكر أسامء ذلك اجلنس

ـــامء االســـتفهام كلّ  ـــة إالَّ وقـــد وردت أس  هـــا يف التوقيعـــات املهدوي

 :قسمني وسوف يشتمل البحث هبا عىلٰ  ،)ٰى وأنّ ، انوأيّ ، كم( األسامء

 :ستفهام باألسامء غري الظروفاال: لالقسم األوَّ 

 :ويشمل

 :)نْ مَ ( االستفهام بـ: الً أوَّ 

ـ( :دقـال املـربّ ، م بـه عـن العاقـلسـتفهَ اسم يُ ) َمنْ ( ال  هفإنَّـ) َمـنْ ( افأمَّ

 .)٥() ما يعقلوال جزاء إالَّ ، وال استفهام، هبا يف خرب ٰى ُيعن
                                                

 .١٣١و ١٣٠: ٦ )قيعاتالتو(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )١(

 .٥٨١: توجيه اللمع: ينظر )٢(

 .٨٣: ١ اخلصائص؛ ١٣٥: ٢ صول يف النحواألُ : ينظر )٣(

 .٥٨١: توجيه اللمع )٤(

 .٥٥: حروف املعاين: ينظر؛ و٢٩٦: ١ املقتضب )٥(
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االســـتفهامية يف التوقيعـــات املهدويـــة يف  )َمـــنْ (وقـــد وردت األداة 

 :ة مواضعستَّ 

َمْن «: فجاء ،بمنزلته فهيعرّ  لشخص أراد اإلمام أن ما ورد عنه  :منها

 .)١(»عن أهيل وشيعتي َفَع اهللاُ البالءَ ويب رَ  ،األوصياء ؟ أنا خاتمأنا

ــنْ (ـ ورد االســتفهام بــ وهنــا خــرج االســتفهام عــن ، االســتفهامية) َم

مل يطلـب  اإلمـام  ألنَّ  ،آخـر يفهـم مـن السـياق ٰى معنـ معناه احلقيقي إىلٰ 

 فــأراد اإلمــام، فهــاما هــو اإلوالــذي أفــاده االســتفهام هنــ، ءالفهــم عــن يش

  ُورد يف القـرآن الكـريم  ٰى وهـذا املعنـ ،ه بمنزلتـهفـم الرجـل ويعرِّ هِ فأن ي

 يـا ُ�ـو�وَ  :بقوله تعاىلٰ 
َ

 �ِيَِميِنـك
َ

ـك
ْ
 فقـد علـم اهللا أنَّ  ،]١٧ :طـه[ مـا تِل

 .فأعلمه من حاهلا ما مل يعلمه ، ٰى موس هلا أمرًا قد خفي عىلٰ 

ــه  :ومنهــا ــْن ذا الــذي ر«: أحــد أدعيتــه قــائالً  يف مــا ورد عن بِّ َم

وَمــْن ذا الــذي ناجــاك  ؟هطــَمــْن ذا الــذي ســألك فلــم تع ؟دعــاك فلــم جتبــه

 .)٢(»ب إليك فأبعدتهأو تقرَّ  ؟بتهفخيَّ 

، ات يف هـذا الـدعاءاالسـتفهامية ثـالث مـرَّ ) َمـنْ ( جاء االسـتفهام بــ

ــب ــذا الرتكي ــه ه ــاة يف توجي ــف النح ــن ذا( واختل ــ ،)م ــذهب بعض  ىلٰ إم هف

ســًام موصــوالً ا) ذا(اســتفهامية و) َمــنْ ( حــدامها أن تكــونإ: جــواز وجهــني

 .)٣()الذي( ٰى بمعن

 نْ وَمـ: فيقولون ،)الذي( ٰى معن إىلٰ ) ذا( العرب قد تذهب بـ: اءوقال الفرّ 
                                                

كــامل الــدين ومتــام : وينظــر؛ ٢٣٥: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )١(

 .٢١٥ح / ٢٤٦: لطويسلغيبه ؛ وال١٢ح / ٤٣باب / ٤٤١: النعمة

ــر؛ ٣٧٦: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٢( ــدعوات: وينظ  - ٢٧٨ :مهــج ال

 .٩١ح / ٢١٢: تبرصه الويلّ ؛ و٢٩٣

 .٤٩٥: ٢اجي رشح مجل الزّج ؛ و١٧٠و ١٦٩: ٤ لرشح املفصَّ ؛ و٤١٧و ٤١٦: ٢ الكتاب: ينظر )٣(



ل  ٧٣  ...........................................................  ُأسلوب االستفهام: الفصل األوَّ

سـًام اهـا تكـون كلّ  أن واآلخر، )١(؟الذي يقول ذاك نْ مَ  :ٰى ؟ يف معنذا يقول ذاك

 .)٢(تفهاماالس عىلٰ  واحدًا يدلُّ 

 :وقد ذكر النحاة األوجه التي تأيت عليها هذه الكلمة

 ؟من ذا: وذلك نحو ،شارةإاسم ) ذا(استفهامية و) َمنْ ( تكون أن )أ

مـن  :نحـو ،)َمـنْ ( ٰى بـة بمعنـة واحـدة مركَّ كلمـ) من ذا(ن تكون أ) ب

 ؟ اً ذا أكرمت أمحد أم خالد

: نحــو ،الــذي ٰى موصــولة بمعنــ) ذا(اســتفهامية و) نْ َمــ(أن تكــون ) ج

 .)٣(؟اً ت أمحد أم خالدمن ذا أكرم

) ذا(و ،اسـم اســتفهام) َمـنْ ( أنَّ  بحسـب سـياق الـنّص  نّ ظـوأغلـب ال

 )...مـن هـذا الـذي دعـاك ربِّ ( :فيكـون الـدعاء ،)هـذا(شارة تقديره إاسم 

 .)الذي(اسم املوصول  )هذا( شارةه جاء بعد اسم اإلنَّ أل ،الخ

يف  مبالغــةً  وأشــدّ  ٰى بــة أقــواملركَّ االســتفهام يف هــذه الكلمــة  وإنَّ 

، زيـادة حروفهـا ذلـك يعـود إىلٰ  ولعـلَّ  ،بمفردهـا) َمـنْ ( داةاالستفهام من األ

ع رّ ـيـة املسـتفهم عنـه وهـو التضـسـلوب النـداء ألمهّ وقد سـبق االسـتفهام أُ 

 وهلـذا خـرج االسـتفهام عـن معنـاه احلقيقـي إىلٰ  ،ل والسؤال هللا تعـاىلٰ والتذلّ 

 . لدعاء يف املقامآخر وهو ا ٰى معن

ا  :مثــل قولــه تعــاىلٰ  ،وقــد ورد هــذا الرتكيــب يف القــرآن كثــرياً 
َ
َمــْن ذ

 
ً
ــنا  َحَس

ً
ــا رْض

َ
 اَهللا ق

ُ
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ْ
ق

ُ
ي � ِ

�
ــاىلٰ ، ]٢٤٥: البقــرة[ ا� ــه تع ا  :وقول

َ
ــْن ذ َم

نِهِ 
ْ
 بِإِذ

�
ُه إِال

َ
د

ْ
ُع ِعن

َ
ف

ْ
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 .١٣٨: ١ اءلفرّ لمعاين القرآن : ينظر )١(

 .٤٩٥: ٢ اجيرشح مجل الزّج ؛ و١٧٠و ١٦٩: ٤ لرشح املفصَّ ؛ و٤١٨و ٤١٧: ٢ الكتاب: ينظر )٢(

 .٢٦٨: ٤ معاين النحو: ينظر )٣(
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 : )ما( االستفهام بـ: ثانياً 

  أنَّ إالَّ ، مــا ال يعقــل ومــا يعقــل م اســتفهام مــبهم يقــع عــىلٰ وهــي اســ

ــل ــرب قلي ــد الع ــل عن ــتعامهلا للعاق ــون ألنَّ ، اس ــا أن تك ــل فيه ــري  األص لغ

جــاء يف ، وتســتعمل لصــفات العاقــل أيضــاً ، )١(؟ءأيُّ يش: ومعناهــا، العاقــل

ــ )مــا((: املقتضــب ــنيإنَّ ــفات اآلدمي ــذوات غــري اآلدميــني ولص  ،ام تكــون ل

جـواد أو بخيـل : مـا زيـٌد؟ فيقـول: فتقـول. زيـد: ْن عندك؟ فيقـولمَ  :تقول

 .)٢()نيام هو لسؤال عن نعت اآلدميفإنَّ ، أو نحو ذلك

ُهـُم  :قـال تعـاىلٰ  ـيء،وتستعمل لسـؤال عـن حقيقـة الشـ
َ
� 

َ
َو�ِذا ِ�يـل

نُ 
ْ

ــر�� ــا ا� وا َوَم
ُ
ــا� ِن ق

ْ
ــر�� وا �ِل

ُ
فهــذا ســؤال عــن  ،]٦٠: الفرقــان[ اْســُجد

 .)٣(نحقيقة الرمح

ة مواضــع االســتفهامية قــي التوقيعــات املهدويــة يف ســتَّ ) مــا( ووردت

 . دةوجاءت برتاكيب متعدّ  ،ها لغري العاقلكلّ 

ــا ــه  :منه ــا ورد عن ــع  م ــاجروا م ــيعة تش ــن الش ــة م ــًا جلامع جواب

، وال خلــف لــه ٰى ـمضــ د احلســن العســكري أبــا حمّمــ أنَّ  شــخص عــىلٰ 

ويف احلـرية ، دونلكـم يف الريـب تـرتدَّ  مـا ،الءؤيـا هـ«: وجاء هلـم ،فكتبوا له

 .)٤(»؟تنعكسون

ـــ ــا( ورد االســتفهام ب ــة) م ــبه اجلمل ــا ش ــدأ وخربه ــي مبت ــار ( وه اجل

يـة األمـر سـلوب النـداء ألمهّ االسـتفهام أُ  م عـىلٰ وقـد تقـدَّ  ،)لكم(واملجرور 
                                                

 .٩٧: ومعاين احلروف؛ ١٠٢و ٤٦: ١للفّراء  معاين القرآن: ينظر )١(

 .٥: ٤ ورشح ابن يعيش؛ ٤٨و ٤١: ١املقتضب : وينظر؛ ٥٢: ٢املقتضب  )٢(

 .٢٦١: ٤ معاين النحو: نظري )٣(

ــدي )٤( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات( معج ــر؛ ٢٤٩: ٦ )التوقيع ــه ال: وينظ ــويسلغيب / ٢٥٥: لط

 .٥٣٦: ٢ج حتجااال؛ و٢٤٥ح 
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ــه ــتفهم عن ــّك  ،املس ــب والش ــوعهم يف الري ــو وق ــرية وه ــرج ، واحل ــد خ وق

وهـو أفـاد  ،آخـر يفهـم مـن السـياق ٰى معنـ قيقـي إىلٰ االستفهام عن معناه احل

، دوايـــرتدَّ  مـــا كـــان هلـــم أن: أي ،بنكـــار والتعّجـــالتـــوبيخ واإل ٰى معنـــ

ــاألُ ويتكلَّ  ــكوك ب ــب والش ــوا بالري ــاتم ــب الرواي ــا بحس ــوع هب  ،مور املقط

 . وغيبته وهي مسألة اإلمام املهدي 

فيــد أيضــًا ت ٰى خــرل بجملــة أُ االســتفهام األوَّ  وقــد عطــف عــىلٰ 

 .االستفهام الذي خرج للتوبيخ واإلنكار

مبتدأ واخلرب شبه مجلة يف مواضع  يف حمّل ) ما(وقد  ورد هذا الرتكيب من 

 .)١(نكارها أفادت التوبيخ واإلمن التوقيعات املهدوية وكلّ  ٰى ُأخر

ــه  :ومنهــا ــيئًا يوصــله  مــا ورد عن لرجــل كــان قــد محــل معــه ش

مـا خـرب «: فخـرج إليـه ،نفـذ مـا كـان معـهي سـيفًا فأـسـة ونسـللناحية املقدَّ 

 .)٢(»ذي نسيته؟السيف ال

ضـافة ف باإلرَّ م واملبتـدأ  معـوهـي خـرب مقـدَّ ) مـا( ورد االستفهام بــ

وقد خـرج االسـتفهام عـن معنـاه احلقيقـي وهـو طلـب ، )خُرب السيف(وهو 

ــ الفهــم إىلٰ  ــة ٰى معن ــن الســياق والقــرائن املقامي ــاد يف ، آخــر يفهــم م ــد أف وق

وقــد ، األمــر الــذي نسـاه الرجــل وهـو الســيف رشــاد والتنبيـه إىلٰ إلا الـنّص 

  :تعاىلٰ ورد هذا األمر يف القرآن بقوله 
ً
َك يَ�ِيما

ْ
د ِ

َ
ْم �

َ
�
َ
 . ]٦: ٰى الضح[ أ

 . وورد هذا الرتكيب يف مورد واحد

ه وقد أجاب عـن يف نقله لسؤال سأله شخص ل ما ورد عنه  :ومنها
                                                

 .٢٤٨و ١١٩: ٦ )التوقيعات(مام املهدي معجم أحاديث اإل: ينظر )١(

ح / ٥٢٣: ١ الكـــايف: وينظـــر؛ ٢٩٧: ٦ )التوقيعـــات(مـــام املهـــدي معجــم أحاديـــث اإل )٢(

 .٢٥٥: واإلرشاد؛ ٢٠
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فيـه مـن  ُيصـّىلٰ  وسألَت ما حيلُّ أن« :فجاء ،وقيعذكره يف الت هذا السؤال بعد أن

 .)١(»الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق واحلواصل؟

اجلملــة الفعليــة  وهــي مبتــدأ وخربهــا، )مــا(جــاء االســتفهام بــاألداة 

الســائل  وقــد أفــاد االســتفهام معنــاه احلقيقــي ألنَّ ، )صــّىلٰ يُ  حيــلُّ أن(بعــدها 

 . مور التي ذكرهاهبذه األُ  كان يستفهم عن جواز الصالة

بــن  ٰى عيســ ٰى لشــخص مــن أصــحابه يســمّ  مــا ورد عنــه  :ومنهــا

بون عــن مــا يقولــه املكــذِّ  مهــدي اجلــواهري اجلــيالين يبــّني لــه اإلمــام 

وهـو ) مـا( فجـاء االسـتفهام بــ ،)٢(»؟إلـيكم منـه ومـا الـذي خـرج«: هتغيب

 .)الذي وصلته(مبتدأ واخلرب معرفة وهو 

آخـر يفهـم مـن  ٰى معنـ فهام عـن  معنـاه احلقيقـي إىلٰ وقد خـرج االسـت

ــرائن ــياق والق ــ، الس ــو معن ــ ٰى وه ــ أي، بالتعّج ــام يتعجَّ ــامَّ  ب اإلم  ع

ــ( :يقــول ســيبويه، بونيقولــه املكــذِّ  ومــا ، اهللا َمــْن هــو ســبحان( :تقــول كإنَّ

 .)٣()بالتعجّ  ٰى فهذا استفهام فيه معن) ؟!هو

                                                

ـــث اإل )١( ـــم أحادي ـــدي معج ـــام امله ـــات(م ـــر؛ ١٣٦و ١٣٥: ٦ )التوقيع ـــرائج : وينظ اخل

ـــرائو ـــاب / ٧٠٢: ٢ح اجل ـــائل  ؛١٨ح / ١٤ب ـــتدرك الوس ـــاب / ٥٨٧: ٢ومس ح / ٣٥ب

ــة عــٰىل قــدر الســنّ :- بالتســكني -والــوبر ؛ ١ ور غــرباء أو بيضــاء مــن دواب الصــحراء دويب

ــوالســمّ ؛ )٢٧٢: ٥ لســان العــرب( الد الــروس وراء بــالد بة معروفــة تكــون بــداّبــ :ورور كتنّ

 ،الريبــوع أكــرب مــن الفــأرة حيــوان عــٰىل حــدِّ : والســنجاب؛ )٥٤٣: ٦ تــاج العــروس( الــرتك

ــة النعومــة تتَّ  ــ: والفنــك؛ )٦٧: ٢ تــاج العــروس(خــذ مــن جلــده الفــراء وشــعرة يف غاي ة داّب

ــرواً  ــدها ف ــبس جل ــر( يل ــرب: ينظ ــان الع ــدلق حمرَّ ؛ )٤٨: ١٠ لس ــةوال ــنّ :ك ــة كالس ور دوبي

 ،طويـل العنـق ،طـري أعظـم مـن طـري املـاء :واحلوصـلة؛ )٢٣٢: ٣ القـاموس املحـيط :ينظر(

 ).٣٩٢: ١ العني( وجيمع حواصل ،جلودها بيض تلبس ة،بحري

ــدي  )٢( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ٣٣٢: ٦ )التوقيع ــربٰى : وينظ ــة الك ؛ ٩٢: اهلداي

 .٢٠ح / ١باب / ٤فصل / ٣٧٥: ثرومنتخب األ

 .١٨١: ٣ الكتاب )٣(
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 :)أيّ (ـ ب االستفهام: ثالثاً 

ــ) أيُّ ( ــاس ــتفهاٍم مع ــر، برَ م اس ــتفهام األُخ ــامء االس ــالف أس ، ٰى بخ

ز أحـد املتشـاركني يف أمـر  يميِّـويسـأل هبـا عـامَّ ، وهي بعض مـا تضـاف إليـه

ــاميعمّ  ــ ،ه ــذا تفسَّ ــــل ــزة( ر ب ــتفهام و) مه ــني) مْ أَ (االس ــب التعي ــال ، يف طل ق

ذلـك يف  عـىلٰ  ال تكـون إالَّ ، هـي بعضـه ءيش تقـع عـىلٰ  )اً أيَّ ( أنَّ  اعلم(: داملربّ 

ا حـدمهأزيـدًا  أيُّ إخوتـك زيـٌد؟ فقـد علمـت أنَّ : وذلك قولـك. االستفهام

ــ فتفسـريه بــألف ) أيُّ (عليــه  كـّل مــا وقعـت أنَّ  واعلــم ،...ام هـوومل تـدر أهيُّ

يف الـدار أم  أزيـدٌ : ك إذا قلـَت ألنَّـ، ذلـك عـىلٰ  ال تكـون إالَّ ) مْ أَ (االستفهام و

 .)١()؟ام يف الدارأهيُّ : و؟ فعبارتهعمرٌ 

ــه) أّي (وتســتعمل  ، ملــن يعقــل وملــا ال يعقــل بحســب مــا تضــاف إلي

ــ ــألهنَّ ــه ألهنَّ ــا ،ا بعــض مــن كــّل ا بعــض مــا تضــاف إلي ــاس  أيُّ ( :كقولن الن

ــدك؟ ــإن ،)عن ــيفت إىلٰ أُ  ف ــان ض ــي زم ــان فه ــيفت إىلٰ أُ  وإن، الزم ــان  ض مك

 .)٢(تضاف إليه كانت منه ءيش فأيُّ ، فهي مكان

ـــد وردت  ـــتفهامية) أيُّ (وق ـــة  االس ـــة يف ثالث ـــات املهدوي يف التوقيع

 :وهي كاآليت ،ة تراكيبعدَّ  وجاءت عىلٰ  ،مواضع

ه عّمــ عـاهدّ ايف جـواب يبــّني فيـه كـذب مــا  مـا جـاء عنــه : لاألوَّ 

عنـده  وأنَّ  ،م بعـد أخيـه اإلمـام احلسـن العسـكري ه القـيّ جعفر مـن أنَّـ

اهللا  فـرتي عـىلٰ هـذا املبطـل امل ٰى عـدَّ اوقـد « :فـورد ،من علم احلـالل واحلـرام

 .)٣(»ة حالٍة هي له؟فال أدري بأيِّ ، عاهدَّ االكذب بام 

                                                

 .٤٤٦: ١ عروس األفراح: وينظر؛ ٢٩٤: ٢ املقتضب )١(

 .٢١٥: ٢ واألشباه والنظائر ؛٥٨١: توجيه اللمع: ينظر )٢(

ــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٣( ــر؛ ٤٤٦: ٦ )التوقيعــات(معج ــة ال: وينظ  - ٢٨٧: لطــويسلغيب

 .٥٤٠: ٢ج حتجااال ؛٢٤٦ح / ٢٩٠
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ـــ ــتفهام ب ــتفهامية) أّي ( ورد االس ــنّص ، االس ــاءت يف ال ــرورة  وج جم

ــاء(ولــذا حلقتهــا  ،ثــةنكــرة مفــردة مؤنَّ  ومضــافة إىلٰ  ،بحــرف اجلــر  ألنَّ  ،)الت

ــوجهني إذا أُ  إحلاقهــا  ،ثــةالنكــرة املؤنَّ  إىلٰ ) أّي (ضــيفت النحــاة أجــازوا ال

ــدم اإل ــاء وع ــاقبالت ــيبويه ،حل ــول س ــل(: يق ــألت اخللي ــوهلم  س ــن ق : ع

ــ( ــة؟ نَّ أهيُّ ــ(و ،)فالن ــة؟ تهنَّ أيَّ ــال ،)فالن ــت: فق ــة  )أّي : (إذا قل ــي بمنزل فه

ً ( ألنَّ  ،)كّل (  .)١()ثر واملؤنَّ ر يقع للمذكَّ مذكَّ  )كالَّ

ـــافة) أّي (و ـــة لإلض ـــامء املالزم ـــن األس ـــاف إىلٰ ، )٢(م ـــة  وتض املعرف

ــرة ــإذا أُ ، والنك ــيفت إىلٰ ف ــب أن ض ــة وج ــ املعرف ــة إمَّ ــون املعرف ــًة أو تك ا تثني

 .)٣(ومجعاً  ٰى تكون مفردًا ومثنّ  النكرة جاز أن إىلٰ  ضيفتوإذا أُ ، مجعاً 

مـن يقـع عليـه  ويشـمل كـّل ( مُّ والذي أجاز هذا كون النكـرة اسـًام يعـ

 .)٤()فلذلك جازت إضافته إليه ،ذلك االسم

آخـر يفهـم مـن  ٰى معنـ عـن معنـاه احلقيقـي إىلٰ  وقد خـرج االسـتفهام

 .هعيه عمّ ا يدَّ ب ممَّ وهنا أفاد اإلنكار الشديد والتوبيخ والتعجّ ، السياق

لشـخص مـن أصـحابه ينقـل  وهـو مـا ورد عنـه : الثاين والثالـث

 ءيش وبــأيِّ «: ة اإلمــام ومــا حيــدث يف غيبتــهبون لقضــيّ عيــه املكــذِّ لــه  مــا يدَّ 

ــ ــزٍ  أكم؟ وأيِّ نبَّ ــاكم معج ــا ؟ أَ أت ــع م ــؤمنني م ــري امل ــوا أم ــد دفع ــا واهللا لق َم

 .)٥(»رأوه

                                                

 .٣٩٢: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني: وينظر؛ ٤٠٧: ٢ لكتابا )١(

 .٢٧: عرابورشح قواعد اإل؛ ١٢٢: ١ كتاب العني: ينظر )٢(

 .٢٧: عرابورشح قواعد اإل؛ ٢٥٠: ٢ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٣(

 .٥١٥: ٣ لرشح املفصَّ  )٤(

ومنتخـب ؛ ٩٢: اهلدايـة الكـربٰى  :وينظر ؛٣٣٢: ٦ )التوقيعات( معجم أحاديث اإلمام املهدي )٥(

 .٥٤ح / ١٨باب / ٦٨: ٥٢ وبحار األنوار؛ ٢٠ح / ١باب / ٤فصل / ٣٧٥: ثراأل
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نكـرة مفـردة  ضـيفت إىلٰ وقـد أُ ، )أّي ( جاء االسـتفهام يف اجلملتـني بــ

ــالتني ــة األُ ، يف احل ــن يف اجلمل ــرّ  وىلٰ ولك ــرف ج ــرورة بح ــاءت األداة جم  ج

 .مبتدأ واجلملة الفعلية خرب هلا تبخالف الثانية فقد جاء

ــار و ــديم اجل ــىلٰ وتق ــرور ع ــ املج ــتامم بأنَّ ــاد االه ــة أف ــة الفعلي ه اجلمل

ــ ــن الش ــتفهم ع ـــيس ــذي نبَّ ــهيء ال ــن ، أهم ب ــدر م ــذي ص ــتفهام ال واالس

ــ، م واالســتهزاءبني أفــاد الــتهكّ املكــذِّ  ا الــذي نقلــه وصــدر مــن اإلمــام وأمَّ

 ــ ــهفإنَّ ــاد والتنبي ــاد اإلرش ــا يدَّ  ،ه أف ــان م ــاذبونوبي ــه الك ــزن  ،عي واحل

 .ام ع من اإلموالتوّج 

يف مـوردين  أنَّ  نجـد) أّي (من خالل املـوارد الثالثـة التـي جـاءت هبـا 

ــرّ  ــرف اجل ــرورة بح ــدأ ،وردت جم ــاءت مبت ــة ج ــة ثالث ــًا يف  ، ويف حال وأيض

وجـاءت يف  ،ثـةاملضـاف إليـه نكـرة مؤنَّ  ألنَّ ) التـاء(جاءت مـع  وىلٰ احلالة األُ 

 .نكرة مفردة ىلٰ إمجيع احلاالت مضافة 

 :ستفهام باألسامء الظروفاال: القسم الثاين

 :ويشمل

 :)أين( االستفهاُم بـ: الً أوَّ 

هبـا  مُ أيـن تسـتفهِ (: قـال سـيبويه، هبـا عـن املكـان موهي اسم ُيسـتفهَ 

مكــاٍن  وكــّل ، اجلهــات الســّت  عــىلٰ  وهــي اســم مــبهم يقــع، )١()عــن املكــان

) أيـن( فــ، أو فيـه ؟ أمـام املسـجد أو خلفـهزيـدٌ  أيـن: نحـو ،هبا عنه ُيستفَهم

 .)٣(ها اإلجياز واالختصارلذا كان غرض، )٢(تنتظم األماكن كّلها

                                                

 .٣٧٤: ورشح اللمع؛ ٥٣: ٢ املقتضب: وينظر؛ ٢٢٠: ١ الكتاب )١(

 .٢٨٣و ٢٨٢: ٧ لورشح املفصَّ  ؛٤٢٣: مفتاح العلوم: ينظر )٢(

 .٢٧٧: ٤ لرشح املفصَّ : ينظر )٣(
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يف التوقيعات املهدوية مستفهًام هبا يف موردين من ) أين(وقد وردت األداة 

ة اإلمـام بون يف قضـيّ لشخص خيربه بام يقوله املكـذِّ  كالم واحد صدر عنه 

 ،ولـوال «: فجـاء عنـه، ومـن حيـث والدتـه، من حيث مكانه ووجـوده

ا واهللا لقد دفعوا أمري املؤمنني مـع أمَ ، ...ولد؟ ؟ وأينهو بون القائلون أينملكذِّ ا

 .)١(»موا عليه وكادوه وقتلوهما رأوه وقدَّ 

يف موضــعني مــن الكــالم الــذي نقلــه ) أيــن( جــاء االســتفهام بــاألداة

  :اإلمام 

م وهـو نـه مـن خـرب مقـدَّ سـمية متكوِّ اشـكل مجلـة  جـاء عـىلٰ  :لفاألوَّ 

رفــع خــرب  الفــتح يف حمــّل  اســم اســتفهام مبنــي عــىلٰ : عرابــهإو ،)أيــن( داةاأل

ــدَّ  ــة اال ،ممق ــع يف اجلمل ــو ال يق ــميوه ــذلكالَّ إة س ــو(و، )٢( ك ــمري ) ه ض

 .ررفع مبتدأ مؤخَّ  منفصل مبني يف حمّل 

 عـىلٰ ) أيـن(مت االداة وقـد تقـدَّ  ،شـكل مجلـة فعليـة جاء عـىلٰ  :والثاين

ــا يف ،اجلملــة الفعليــة ــولــذا تعــرب هن ق  موضــع نصــب ظــرف مكــان متعّل

 . )دَ لَ وَ (بالفعل 

 وقد خرج االستفهام  عن معناه احلقيقي وهو االستفهام عـن املكـان إىلٰ 

 ،بني نقلـه اإلمـامم واالستهزاء من املكذِّ آخر يفهم من السياق وهو التهكّ  ٰى معن

 .ع من اإلمام خبار والتنبيه والتوّج اإل عىلٰ  ه دلَّ فإنَّ 

 :)كيف( ام بـاالستفه: ثانياً 

أّي  عـىلٰ ) كيـف(و(: قـال سـيبويه، م به عن احلـالستفهَ اسم يُ : )كيف(
                                                

ــ )١( ــديمعج ــام امله ــث اإلم ــات( م أحادي ــر؛ ٣٣٢: ٦ )التوقيع ــداة: وينظ ــات اهل / ٧٠٠: ٣ إثب

 .١٣٨ح / ٣٣باب 

 .٩٢: ٣ املقتضب: ينظر )٢(



ل  ٨١  ...........................................................  ُأسلوب االستفهام: الفصل األوَّ

كيـف : يقـال، ل للسؤال عن حاٍل ينتظم مجيع األحـوالفهي ُتستعمَ  ،)١()؟لحا

أكثر من واألحوال  ،وجالس، وشارب ،وآكل ،وصحيح، صالح: ؟ فتقولأنت

 .)٢(هكلّ عن ذكر ذلك  ٰى فقد أغن) كيف( :فإذا قلَت ، هبا أن حياط

ــف(و ــن(و) كي ــ): أي ــامن مبنيّ ــىلٰ اس ــتح ان ع ــد ، الف ــاء عن ــل البن وأص

ــ، الســكون يكــون عــىلٰ  النحــاة أن لتقــاء اصــًا مــن احلركــة ختلّ  نيــا عــىلٰ ام بوإنَّ

، رـلتقــاء الســاكنني أن يكــون بالكســاص مــن واألصــل يف الــتخلّ ، الســاكنني

 .)٣(رةـ الياء والكسوفرارًا من اجلمع  بني، الفتح استخفافاً  نيا عىلٰ ام بوإنَّ 

االســـتفهامية يف التوقيعـــات املهدويـــة يف موضـــع ) كيـــف(ووردت 

: فجـاء ،يف إدانـة بعـض العقائـد الفاسـدة وذلك مـا صـدر عنـه  ،واحد

ـــًا ، يف احلـــرية دونويـــرتدَّ ، يـــف يتســـاقطون يف الفتنـــةك« ويأخـــذون يمين

 .)٤(»؟وشامالً 

 ،)دونيـرتدَّ (فعليـة اجلملـة ال الداخلـة عـىلٰ ) كيـف( جاء االستفهام بــ

) واو(نصـب حـال مـن  الفـتح يف حمـّل  اسم استفهام مبنـي عـىلٰ ) كيف( نَّ إو

 وقـد خـرج االسـتفهام عـن معنـاه احلقيقـي إىلٰ ، )دونيـرتدَّ (اجلامعة يف الفعل 

ب والتبـوبيخ ملـا يـذهب إليـه وهنـا أفـاد التعّجـ ،آخر يفهم من السـياق ٰى معن

ــدة ــد الفاس ــاهتم، أصــحاب العقائ ــدم ثب ــل ، وع ــه بجم ــف علي ــذلك عط ول

ـإ أي ،دهم يف احلـريةوهـو تـردّ ، ة التـوبيخ وبيانـهفيهـا شـدَّ  ٰى ُأخـر فعلية م هنَّ

ــدهم ــائرون يف عقائ ــامالً ، ح ــًا وش ــذهبون يمين ــىلٰ ، وي ــة ع ــذا كناي ــدم  وه ع
                                                

 .٣٥: حروف املعاين؛ و٢٨٩: ٣ املقتضب: وينظر؛ ٢٣٢: ٤ الكتاب )١(

 .١٣٦: ٢ صول يف النحواألُ : ينظر )٢(

 .٣٩٨و ٣٩٧: أساليب الطلب عند النحويني والبالغني: ينظر )٣(

كــامل الــدين ومتــام : وينظــر؛ ١١٩: ٦ )التوقيعــات( معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي )٤(

 .٢٦ح / ٢٠باب / ١١٠٩: ٣ واجلرائح واخلرائج؛ ٤٢ح / ٤٥باب / ٥١٠ :النعمة



 )دراسة نحوية(األساليب اإلنشائية يف التوقيعات املهدوية    ...................................  ٨٢

وذلـك نحـو قولـه  ،بفكـان االسـتفهام للتبـوبيخ والتعّجـ، الثبات يف ديـنهم

 بِ  :تعاىلٰ 
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ُ
ف
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ُ
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ْ
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ْ
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ْ
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 .]٢٨: البقرة[ َو�

 ):ىٰ مت( االستفهام بـ: ثالثاً 

ــ( ــت: )ٰى مت ــم ُيس ــان مفهَ اس ــن الزم ــه ع ــامء وي، ب ــع أس ــن مجي ــي ع غن

يـوم  أيـوم اجلمعـة السـفر أم :نـي عـن قولـك؟ يغالسفرُ  ٰى مت: فقولك ،الزمان

الزمــان  وتســتعمل للســؤال عــن، )١(ســنة كــذا؟ أم شــهر كــذا؟ أم ،الســبت؟

 .ةوهي من األسامء املبنيّ  ،)٢(ماضيًا كان أو مستقبالً 

وذلـك ، يف التوقيعات املهدوية يف مورد واحـد) ٰى مت( وقد ورد االستفهام بـ

بون بخصـوص اإلمـام عيه ويقوله املكـذِّ ما يدَّ  ما ورد لشخص ينقل له اإلمام 

 .)٣(»كان؟ ٰى بون القائلون أين هو؟ ومتولوال املكذِّ « :املهدي 

التـــي تســـتعمل لالســـتفهام عـــن ) ٰى متـــ( ورد االســـتفهام بـــاألداة

 ،اسـمه وخــربه َف ذِ وقـد ُحــ، )كـان( وجـاء بعــدها الفعـل النــاقص، الزمـان

وقــد خــرج االســتفهام عــن معنــاه  ،كــان اإلمــام موجــودًا؟ ٰى متــ :وتقــديره

ــام  ــود اإلم ــبة لوج ــان بالنس ــن الزم ــتفهام ع ــو االس ــي وه  ألنَّ  ،احلقيق

  خـرج االسـتفهام إىلٰ اموإنَّـ، اإلمـام ف عـىلٰ بني ال يريـدون التعـرّ هوالء املكذِّ 

وهنــا أفـاد االســتبعاد مــن  ،هـم مــن السـياق وقــرائن احلـالتف ٰى ُأخــر معـانٍ 

 يف القــرآن الكــريم بقولــه ٰى وجــاء هــذا املعنــ ،بني لوجــود اإلمــام املكــذِّ 
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ُ
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ْ
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ُ
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ْ
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ْ
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َ
 .]٤٨: يونس[ ِ��َ هذ

*   *   * 

                                                

 .١٤٠: ٢ صول يف النحواألُ : ينظر )١(

 .٢٠٥: ٣ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٢(

ــدي )٣( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات( معج ــر؛ ٣٣٢: ٦ )التوقيع ــر: وينظ ــب األث / ٣٧٥: منتخ

 .١٣٨ح / ٨فصل / ٣٣باب / ٧٠٠: ٣ وإثبات اهلداة؛ ٢٠ح / ٤٠فصل 
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ط:  

 ،سلويب األمر والنهي يف فصل واحدجيعلوا أُ  فون والباحثون أنعتاد املؤلِّ ا

 كانا يفرتقـان أنَّ  وإن ،وهو الطلب من املخاطب ،واحد ءام يشرتكان يف يشألهنَّ 

عـن  بخالف النهـي هـو طلـب الكـّف ، )١()فعل من غري كّف  طلب(األمر هو 

، )٣()نقـيض النهـي: األمر(: جاء يف العني ،فلذا أحدمها نقيض اآلخر، )٢(الفعل

وقـد أضـاف الباحـث ، )٤()ارضب :رب نفي لقولـهـال تض(: وجاء يف الكتاب

: سـيبويهقـال ، ه بمنزلة األمر والنهـيسلوب الدعاء ألنَّ وهو أُ ، سلوبًا ثالثًا هلامأُ 

: يقـال ه اسـتعظم أن قيل دعاء ألنَّ اموإنَّ  ،الدعاء بمنزلة األمر والنهي واعلم أنَّ (

 .)٥())غفر لهازيدًا ف همّ اللّ ( :وذلك قولك ،أمر وهني

 عقيدة املسلمني يف تنزيه اهللا تعاىلٰ   أنَّ األصل يف الدعاء أمر أو هني إالَّ  وإنَّ 

صـيغتي  وإنَّ ، أو ينهـاه ربَّـه أن يأمر العبدُ  إذ ليس من املعقول، ثالثاً  جعلته قسامً 

 .)٦( يتفاوتان يف الرتبةامألنَّ كليهام طلب وإنَّ  ،األمر والدعاء واحدة

*   *   * 

                                                

 .٦٦٦: ٣ اإلتقان يف علوم القرآن )١(

 .٤٢٩: مفتاح العلوم؛ ٤٨١: ٤ كشف املشكل يف النحو: ينظر )٢(

 ).أ م ر(ماّدة / ٢٩٧: ٨ العني )٣(

 .١٣٦: ١ الكتاب )٤(

 .١٤٢: ١ب الكتا )٥(

 ؛١٩٠ :البالغـة وأساليب الطلـب يف هنـج؛ ٢٠٠و ١٩٩: ٢صول األحكام اإلحكام يف أُ : ينظر )٦(

 .٢٥: ١ افوتفسري الكّش 



 

 

 

أب ا  

وا  ا :  

 :األمر لغةً ) أ

رَت وإذا أمـ ،مـن ُأمـور النـاس واألمـر واحـد، النهـي نقـيض : األمر(

ــقَ : أي ،وإمــارًا فــأمترَ ، أمــراً  هُ رُ ويــأمُ ، )١()ُمــْر يــا هــذاؤأُ : مــن األمــر قلــَت  َل بَ

 وَ  :قال تعاىلٰ  ،أمَره
ً
 ِرْزقـا

َ
ك

ُ
ْسـئَل

َ
يْهـا ال �

َ
ـالةِ َواْصـَطِ�ْ َعل  بِا�ص�
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ُ
عاقِبَـة

ْ
 َوال

َ
ك

ُ
ْرُزق

َ
ُن ن

ْ َ
واألمـر الـذي هـو نقـيض ، )٢(]١٣٢ :طـه[ ى�

 .)٣(واحد ٰى هن بمعنوأمرته وآمرته كلَّ ، اافعل كذ: النهي قولك

 :األمر اصطالحاً ) ب

مـا ( :وهـو. )٤(بفعـل األمـر سـياق فعـيل فـال يكـون إالَّ  ذكر سيبويه أنَّ 

ــه ــمّ  إذا مل يفعل ــه ُس ــأموُر ب ــياً  يامل ــه عاص ــأمور ب ــظ ، امل ــون بلف ــل(ويك  )افع

 .)٥())ليفعل(و

ــ هوحــدَّ  وصــة مــع اســتدعاء الفعــل بصــيغة خمص( :هابــن الشــجري بأنَّ

 .)٦()علّو الرتبة
                                                

 ).أ م ر(ماّدة / ١٠٢: ١ العني )١(

 ).أ م ر (ماّدة / ٢٧: ٤ لسان العرب: ينظر )٢(

 .١٣٧: ١ معجم مقاييس اللغة: ينظر )٣(

 .١٣٨: ١ الكتاب: ينظر )٤(

 .٢٩٨: الصاحبي يف فقه اللغة )٥(

 .٤١٠: ١ أمايل ابن الشجري )٦(



 ٨٧  ..................................ُأسلوب األمر/ عاءأساليب األمر والنهي والد: الفصل الثاين

، وانـزل، لينـزل: عبـارة عـن اسـتعامل نحـو(: اكي بقولـهفه السـكّ وعرَّ 

 .)١()سبيل االستعالء ونزال وصه عىلٰ 

 )افعـل( وصـيغته، طلـب فعـل مـن غـري كـّف (هـو : طيوقـال السـيو

سـبيل  وقـد تـأيت ملعـاٍن ُأخـر عـىلٰ ، )٢()وهـي حقيقـة يف اإلجيـاب ،)ليفعـل(و

 .)٣(ملقامفهم من ات، املجاز

األمـر هــو طلـب الفعــل مـن الفاعــل  ضــح أنَّ تَّ ام مـن خـالل مــا تقـدَّ 

ــة ــيغ خمصوص ــب بص ــاهتم، املخاط ــاة يف تعريف ــا النح ــي ذكره ــي الت ، وه

 ٰى خـراملعـاين األُ  وداللتـه عـىلٰ ، الوجـوب عـىلٰ  األمـر يـدلُّ  ضح أيضـًا أنَّ واتَّ 

علــه املــأمور بــه مــا إذا مل يف(: ح  بــه ابــن فــارس إذ قــالوهــذا مــا رصَّ  ،جمــازاً 

وهـــي حقيقـــة يف (: وطي بقولـــهوالســـي، )٤()ُســـّمَي املـــأمور بـــه عاصـــياً 

األمـر ظـاهر  صـوليني مـن أنَّ وهـذا مـا ذهـب إليـه مشـهور األُ ، )٥()اإلجياب

ــالوجوب ــيس األويس، )٦(ب ــدكتور ق ــال ال ــذي أراه أنَّ (: وق ــأنَّ  وال ــول ب  الق

ـــوب ـــة للوج ـــر  موضـــوعة حقيق ـــيغة األم ـــتعامهلا  وأنَّ ، ص ـــايناس  يف مع

ــدب( ــة(و) الن ــ) اإلباح ــا إنَّ ــاموغريه ــو ممَّ ــن  ه ــيغة ع ــه الص ــت في ا خرج

 ،وحـدة تسـمية الصـيغة املحافظـة عـىلٰ  يقـود إىلٰ  ههو الصحيح ألنَّـ، حقيقتها

الصـيغة مشـرتكة بـني الوجـوب والنـدب  العكس من ذلك القـول بـأنَّ  وعىلٰ 

                                                

 .٤٢٢: لواملطوَّ ؛ ٢٨٢: ٣ الطراز: وينظر ؛٤٢٨: مفتاح العلوم )١(

 .٦٦٦: ٣ اإلتقان يف علوم القرآن )٢(

 .١٤: األساليب اإلنشائية يف النحو العريب؛ و٤٢٨: مفتاح العلوم: ينظر )٣(

 .٢٩٨: الصاحبي  يف فقه اللغة )٤(

 .٦٦٦: ٣ اإلتقان يف علوم القرآن )٥(

 .٦٢: ١صول الفقه وأُ ؛ ٢٢: ١ وهناية األفكار؛ ٦٠: ١ وسبل السالم؛ ١٠٩: ١ هتذيب األحكام :ينظر )٦(
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ــ ،واإلباحـة وهــذا مــا  ،)١()دةعـدّ تســميات مت جتزئــة الصـيغة إىلٰ  ه يقـود إىلٰ فإنَّ

ــأنَّ  ــحيحًا ب ــا ص ــدو لن ــوب يب ــة للوج ــوعة حقيق ــر موض ــيغة األم  ألنَّ ، ص

  يعـدّ اآلمـر وإالَّ  املتبادر عنـد األمـر هـو الوجـوب ولـزوم إطاعـة أمـر املـوىلٰ 

 .   عاصياً 

ا :  

 : هي ،ةعدَّ  غاألمر جيري بصي

 .)افعل( األمر بصيغة: الً أوَّ 

 . )ليفعل( األمر بصيغة: ثانياً 

 . سم فعل األمرااألمر ب: ثالثاً 

 .)اجلملة اخلربية( األمر بصيغة اخلرب: رابعاً 

 .األمر باملصدر النائب عن فعل األمر: خامساً 

 :)ْفَعْل ا( بصيغة األمر: الً أوَّ 

ف هبـا عـرَ التـي يُ  وعالمتـه، فعـل األمـر) ْل َعـافْ ( صـيغة ي النحـاةُيسمّ 

وقبولــه يــاء ، الطلــب ه عــىلٰ وهــي داللتــ: بــة مــن جممــوع أشــياءعنــدهم مركَّ 

ــد ــون التوكي ــة ون ــدّل ، املخاطب ــو مل ت ــىلٰ  فل ــة ع ــاء  الكلم ــت ي ــب وقبل الطل

ــ، )تقــومني( :املخاطبــة نحــو الطلــب ومل تقبــل يــاء املخاطبــة أو  ت عــىلٰ أو دلَّ

 .)٢(فليست بفعل أمر) نزال يا هند( :نحو، نون التوكيد

 ونريّ صـالبفذهب ، مواقف خمتلفة) اْفَعْل ( ووقف النحاة من صيغة األمر

 : فيكون الفعل عندهم ثالثة أقسام، هذه الصيغة أصل قائم بذاته أنَّ  إىلٰ 

                                                

 .١٠١: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني )١(

 .٣٠: رشح قطر الندٰى : ينظر )٢(
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ــر ــارع واألم ــايض واملض ــاب، امل ــاء يف الكت ــ( :ج ــة وأمَّ ــل فأمثل ا الفع

 ،ا يكـون ومل يقـعوملـ، ٰى ـُأخذت مـن لفـظ إحـداث األسـامء وبنيـت ملـا مضـ

 )مكـث(و) سـمع(و) ذهـب( فــ ٰى ـمـا مضـ ا بنـاءفأمَّ ، وملا هو كائن مل ينقطع

ــد(و ــ، )مح ــاءوأمَّ ــع فإنَّــ ا بن ــك آمــراً مــا مل يق ــب( :ه قول ) اقتــل(و) اذه

ــــرباً ، )ارضب(و ــــيَ (: وخم ــــ(و) لقتُ ــــيَ (و) بذهَ َي ــــيُ (و) بـرِ ض ) لقتَ

فالفعـل ، )١()وكذلك بنـاء مـا مل ينقطـع وهـو كـائن إذا أخـربت ،)برَ ـُيض(و

قسـٍم مـن أقسـام الفعـل  فربطـوا كـّل  ،أقسام الـزمن ثالثـة ألنَّ  ،عندهم ثالثة

 .)٢(بقسم من أقسام الزمن

ــ ــوا الفعــل أمَّ ــون فجعل ــيًا ومضــارعاً : قســمنيا الكوفيّ ــوا ، ماض وذهب

بـل هــي منقطعـة مــن ، ة يف ذاهتـاليسـت مســتقلَّ ) افعــل(صـيغة األمـر  أنَّ  إىلٰ 

ــارع ــل، املض ــل( وأص ــل( :)افع ــرّ ، )لتفع ــال الف ـــ٢٠٧ت ( اءق  أنَّ  إالَّ ( :)ه

يف  األمــر خاّصــةاملواجــه، لكثــرة  مــن الفعــل املــأمور العــرب حــذفت الــالم

اجلـازم  وأنـت تعلـم أنَّ ، فحذفوا الالم كام حـذفوا التـاء مـن الفعـل، كالمهم

ــذي  أوَّ  عــىلٰ  ال يقعــان إالَّ  أو الناصــب ــاءالفعــل ال ــه الي ــاء، ل ــون، والت ، والن

ــف ــامَّ  ،واألل ــ فل ــتفَ ذُح ــاء ذهب ــك ت الت ــف يف قول ــدثت األل ــالالم وأح : ب

بحــرف  فتأنَ ســيُ  الضــاد ســاكنه فلــم يســتقم أن ألنَّ ، ُرْج ْخــواُ ، ْب اْرضِ 

ــاكن ــداء، س ــا االبت ــع هب ــة يق ــًا خفيف ــأدخلوا ألف ــالوا ،ف ــام ق ــوا: ك ، اّدارك

 .)٣()واّثاقلتم

 أنَّ  ج كــال الفــريقني إىلٰ وينتهــي صــاحب اإلنصــاف بعــد عــرض حجــ

                                                

 .٨٢و ٨١: ٤واملقتضب ؛ ١٣٨: ١ وينظر؛ ١٢: ١ الكتاب )١(

 .١٠٥: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني: ينظر )٢(

 .١١٩: ييلأمايل السه: وينظر؛ ٤٦٩: ١ معاين القرآن )٣(
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يف ، )١()هاأصـل فعل األمر صـيغته مرجتلـة قائمـة بنفسـها باقيـة يف البنـاء عـىلٰ (

حّقـه أن  ٰى األمـر معنـ ألنَّ : (الكـوفيني حني نجـد ابـن هشـام خمتـارًا مـذهب

الفعـل  وألنَّ ،  بـاحلرفعليـه إالَّ  أخـو النهـي ومل يـدّل  هوألنَّـ، بـاحلرف ٰى يودّ 

ــ ــوضــع لتقييــد احلَــَدث بالزمــان املح امإنَّ ــ، )٢()لصَّ ــيوطي فقــد أمَّ ا الس

 ع مــن املضــارع عــىلٰ واألمــر مقتطــ( :عاضــطرب موقفــه قــال يف اهلمــ

ــّح  ــائر ،)٣()األص ــباه والنظ ــال يف األش ــىلٰ : (وق ــة ع ــيغة مرجتل ــر ص  واألم

 .)٤()ال مقتطع من املضارع األصّح 

أمعـرب هـو : خالفهـم يف أصـل فعـل األمـر خالفهـم فيـه ب عىلٰ وترتَّ 

 ألنَّ  ،الســكون فعــل األمــر مبنــي عــىلٰ  أنَّ  ريون إىلٰ ـمبنــي؟ فــذهب البصــ أم

ــال  ــل يف األفع ــوناألص ــ أن تك ــون، ةمبنيّ ــاء أن يك ــل يف البن ــىلٰ  واألص  ع

وكــذلك ، ...يف األمــر )ارضب(: والوقــف قــوهلم(: قــال ســيبويه، الســكون

ـ(: وقـال املـّربد، )٥()بناء من الفعل كـان معنـاه اْفَعـْل  كّل   ا إذا كـان املـأمورفأمَّ

 .)٦()اذهب وانطلق: وذلك قولك ،خماطبًا ففعله مبني وغري جمزوم

) َعــْل فْ ا( أصــل ألنَّ ، )٧(جمــزوم ه معــربأنَّــ ون إىلٰ وذهــب الكوفيّــ

 . )لِتَفْعْل (عندهم  

ـــي أنَّ  ـــيس األويس ويف رأي ـــدكتور ق ـــول ال ـــوفيني  ويق ـــة الك حماول

                                                

 .٧٢مسألة / ٥٤٩: ٢ اإلنصاف يف مسائل اخلالف )١(

 .٣٠٠: ١ مغني اللبيب )٢(

 .٣٩: ١ مهع اهلوامع )٣(

 .١٣١: ٢ األشباه والنظائر )٤(

 .١٧: ١ الكتاب )٥(

 .١٣١: ٢ املقتضب )٦(

 .٤٦٩: ١ )اءالفرّ (معاين القرآن : ينظر )٧(
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ــ ــدريني الـوالبص ــم مل يف ــر وخالفه ــل األم ــل فع ــن أص ــف ع ــدرس  كش ال

ــوي ــه ،النح ــني من ــري الدارس ــو وتنف ــد النح ــبب يف تعقي ــان الس ــايل ك  ،وبالت

ــبدر ٰى واألجــد ــل يف حــدود واقعــه اللغــوي والتســليم بأنَّ ــي اســة الفع ه مبن

 .وهذا ما نراه صواباً  ،)١(األمر ٰى نه معنلتضمّ 

ئـة ايف التوقيعـات املهدويـة يف م) اْفَعـْل ( سـلوب األمـر بصـيغةوجاء أُ 

 :يتالنحو اآل وكان استعامهلا عىلٰ  ،وثامنية وثامنيني موضعاً 

 :املخاطب ضمري املفرد ل األمر املسند إىلٰ فع _ ١

 : ثنني وسبعني موضعاً اوجاء هذا الرتكيب يف مائة و

ما ورد لشـخص مـن الـيمن اسـمه عـيل بـن احلسـني كـان مقـيًام  :منها

ــ ،ببغــداد فكتــب لإلمــام  ،فــأراد اخلــروج معهــم ،أت لــه قافلــة لليامنيــنيوهتيَّ

 فلــيس لــك يف ، ال ختــرج معهــم«: فخــرج لــه ،ذن يف ذلــكيلــتمس اإل

 .)٢(»ْم بالكوفةقِ وأَ ، اخلروج معهم خرية

ــل ــر بالفع ــاء األم ــأَ ( ج ــىلٰ ، )ـمْ ِق ــي ع ــر مبن ــل أم ــو فع ــكون وه ، الس

، )أقـام( مـن الفعـل املـايض) مْ ِقـأَ (و، )أنـت( تقـديره والفاعل ضمري مسـترتّ 

ــذِ  ــف ال َف وُح ــاكننياألل ــل األمــر  ، لتقــاء الس ــيم ألج ــكون امل ــا س ومه

ـ )٣(وسكون األلف فعـل األمـر يف معنـاه واسـتعمل ، ةه مـن حـروف العلَّـألنَّ

 .والذي هو اإللزام والوجوب ،احلقيقي

ـ ،ةاإلمـام أمـر بشـدَّ  ومن خـالل السـياق نجـد أنَّ  الً عـن أوَّ  ٰى ه هنـألنَّ

                                                

 .١٢٢: لب عند النحويني والبالغينيأساليب الط: ينظر )١(

ح / ٥١٩: ١ الكـــايف: وينظـــر؛ ١١٠: ٦ )التوقيعـــات(معجــم أحاديـــث اإلمـــام املهـــدي  )٢(

 .٣٥٢: اإلرشاد؛ ١٢

 .١٥٥: امٰى برشح النظّ رشح شافية ابن احلاجب املسمّ : ينظر )٣(
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وهـو لـيس لـه خـرية وصـالح يف  ، سبب عـدم رضـاه بـاخلروجاخلروج وبنيَّ 

 .ولذا بعد هذا أمره باإلقامة بالكوفة ،هذا اخلروج

 لشــخص كــان مــن وكــالء الوقــف جوابــاً  مــا ورد عنــه  :ومنهــا

 وإالَّ  كـل معهـمأيدعونـه لطعـام ي، الذين جيمعون املال للسـلطان مـن النـاس

كـان هلـذا الرجـل  إن« :فجـاء، موهنا لـه فـامذا يفعـل؟يقـدّ  ةوعن هدي، عادوه

 .)١(» فالوإالَّ  هبَْل برَّ واقْ طعامه ما  يف يده فُكْل  معاش غريمال أو 

ــال ــاء فع ــر ج ــ( األم ــاقْ (و) ْل ُك ــ) ْل بَ ــىلٰ نيمبنيّ ــكون  ع ــا  ،الس وفاعله

فحـذفت  ،)يأكـل _ َل َكـأَ ( مـن) ْل ُكـ( والفعـل ،)أنـت( تقديره ضمري مسترتّ 

وحكــم املهمــوز كحكــم : (جــاء يف شــذا العــرف ،مــزة عنــد بنائــه لألمــراهل

ــامل إالَّ  ــل  أنَّ الس ــذ وأك ــن أخ ــر م ــاً ، األم ــه مطلق ــذف مهزت ــو ،حت ــْذ : نح ُخ

 .)٢()وُكْل 

ــ( وجــاء فعــل األمــر ـــ) ْل ُك ــًا ب ــاء( مقرتن ــدّ ، اجلــزاء) ف رط ـم الشــلتق

مـا هـو جـزاء  باجلمـل وتـدخل عـىلٰ  وختــتصُّ ( :جاء يف رشح الـريض ،عليه

ــدّ  ــي ، )٣()رطـم الشــمــع تق ــدكتور فاضــل الســامرائي املــواطن الت ويــذكر ال

 .)٤()يكون اجلواب طلبياً  أن( :ومنها ،جيب فيها اقرتان اجلواب بالفاء

الـذي بعـدها  فـإنَّ ، ا بمنزلـة املعلـول ملـا قبلهـابعـده وفاء السـببية مـا

 فـإنَّ ، رط واجلـزاءـيه النحـاة بالشـوهـذا مـا يسـمّ  ،ق ما قبلهاق عند حتقّ يتحقَّ 
                                                

ــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )١( ــر؛ ١٧٨: ٦ )التوقيعــات(معج ــة ال: وينظ  - ٣٧٨: لطــويسلغيب

 .٣٤٦ح / ٣٨٤

 .٥٥٩: ٢ الصحاح؛ ٢٤٤: ٤ رشح ابن  عقيل: وينظر ؛٤٣: رفـالص شذا العرف يف فنّ  )٢(

 .٦٧: الداين ٰى اجلن: وينظر؛ ٣٨٧: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية )٣(

 .١١٠: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية :وينظر؛ ١٠٥: ٤ معاين النحو )٤(
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الرجـل  أنَّ  وتقـدير الكـالم يف الـنّص ، رطـحصـول الشـ ب عـىلٰ اجلزاء مرتّتـ

وكيــل الســلطان إذا كــان يملــك مــاالً غــري املــال الــذي يأخــذه مــن النــاس 

سـتثناء وقـال ولـذا جـاء بعـدها باال، ل من طعامه وقبـول هديتـهفيجوز األك

إذا مل يكــن لديـه مـال آخــر غـري الـذي يأخــذه  أي، » فـالوإالَّ «:  اإلمـام

 .وال جيوز قبول هديته، فال جيوز األكل

 ٰى معنــ وقــد خــرج األمــر عــن معنــاه احلقيقــي وهــو طلــب الفعــل إىلٰ 

عـاين املجازيـة التـي خيـرج وهـو أحـد امل، آخر يفهم من السياق وهو اإلباحـة

إذا كـان لديـه مـال آخـر فيجـوز لـك األكـل ومبـاح أخـذ : أي، )١(إليها األمر

ــتُْم  :وقــد ورد يف القــرآن الكــريم بقولــه تعــاىلٰ  ،اهلديــة منــه
ْ
ل
َ
َو�ِذا َحل

وا
ُ
اْصــطاد

َ
يصــطاد بعــد  مل يطلــب مــن احلــاج أن فــاهللا تعــاىلٰ  ،]٢: املائــدة[ ف

 .ز للحاج ذلكام أباح وجوَّ وإنَّ  ،حرامحالل من اإلاإل

، رّب اغفـر يل وارحــم يــا« :يف أحــد أدعيتـه مــا ورد عنـه : ومنهـا

 .)٢(»ك أنت األعزُّ األكرمإنَّ  ،تعلم وجتاوز عامَّ 

 ،)جتـاوز(و ،)ارحـم(و ،)اغفر( :اتثالث مرَّ  ر فعل األمر يف النّص تكرَّ 

 ألفعـال الثالثـة إىلٰ وقـد خـرج األمـر يف ا، ه إليهية املتوّج وقد سبق بالنداء ألمهّ 

: جـاء يف الكتـاب ،وهو أحد املعاين املجازيـة التـي خيـرج إليهـا األمـر، الدعاء

: يقال ستعظم أنا هألنَّ  ،دعاء :ام قيلوإنَّ  ،الدعاء بمنزلة األمر والنهي أنَّ  اعلمو(

 .)٣()غفر ذنبهازيدًا ف مّ هللّ ا: وذلك قولك، أمر وهني
                                                

 .٣٠: ٤ ومعاين النحو ؛٢٠٦: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني :ينظر )١(

كــامل الــدين ومتــام : وينظــر؛ ٢٥٨: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٢(

 .٢٢٧ح / ٢٥٩ :لطويسلغيبة الو؛ ٢٤ح / ٤٣باب / ٤٧٠ :النعمة

 .١٤٢: ١ الكتاب )٣(
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الطلــب يف األفعــال  ألنَّ  ،عاءالــد بب خــروج الفعــل مــن األمــر إىلٰ ســ

ألخــذ  ،الــداين يــأمر العــايل أنَّ  وال يصـحُّ  ،العــايل الثالثـة هــو مــن الــداين إىلٰ 

ة وأفـاد تكـرار األفعـال يف الـدعاء لشـدَّ ، النحاة رشط االسـتعالء مـن اآلمـر

ــداعي إىلٰ  ــن ال ــة م ــاج والرغب ــاىلٰ  االحتي ــراء  ألنَّ ، اهللا تع ــاس فق ــع الن مجي

ث عنهـا القـرآن وهـذه احلقيقـة يتحـدَّ ، ه وعفـوه وغفرانـهرمحت وحمتاجون إىلٰ 

  :الكريم
َ

ـراُء إِ�
َ
ق

ُ
ف
ْ
ـتُُم ال

ْ
�
َ
َها ا��ـاُس أ ـ� يـ

َ
  يـا أ

ُ
َِميـد

ْ
ـِ�� ا�

َ
غ
ْ
ـَو ال

ُ
 اِهللا َواُهللا ه

 . ]١٥: فاطر[

ــداً شــخص يســأله أن يــدعو اهللا أن يرزقــه و كتــب لــه  :ومنهــا ، ل

 ْل َعــواْج  ،رُّ بـه عينـهِقـدًا ذكـرًا تُ ولـ ارزقـه هـمّ اللّ «: فـورد إليـه ،فأجابـه 

 .)١(»هذا احلمل الذي له وارثاً 

ــر ــل األم ــ( ورد فع ــاْج (و، )هارزق ــداين ، )ْل َع ــن ال ــايل ىلٰ إم ــذا ، الع ول

 املجــازي ٰى املعنــ احلقيقــي وهــو طلــب الفعــل إىلٰ  ٰى خــرج األمــر عــن  املعنــ

ــدعاء ــو ال ــداء ،وه ــر بالن ــل األم ــبق فع ــد س ــمّ اللّ ( وق ــ) ه ــتجمعألهنَّ ة ا مس

قبــل طلــب  تعــاىلٰ اهللا  الـداعي يمــدح ويثنــي عـىلٰ  وكــأنَّ ، لصـفات اهللا تعــاىلٰ 

يـدعو اهللا  طلـب الرجـل مـن اإلمـام بـأنو. وهذا مـن آداب الـداعي ،املسألة

:  لقولــه اإلمــام هــو الوســيلة  والواســطة بــني اخللــق واهللا تعــاىلٰ  ألنَّ ، لــه

وا اَهللا َوا
ُ
ق

�
وا ا�

ُ
يَن آَمن ِ

�
َها ا� ـ� ي

َ
 يا أ

َ
ة
َ
وَِسيل

ْ
ِْه ا�

َ
وا إِ�

ُ
 ].٣٥ :املائدة[ �ْتَغ

يـدعو لـه  بـل طلـب منـه أن، فلم يطلب الرجل من اإلمـام رزق الولـد

 . يرزقه ولداً  أن اهللا تعاىلٰ 

ــر ــواطن األُخ ــاءت امل ــة  ٰى وج ــات املهدوي ــب يف التوقيع ــن الرتاكي م
                                                

ــدي  )١( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ٣٢٣: ٦ )التوقيع ــاد: وينظ ــرج  ؛٣٥٢: اإلرش وف

 .٢٦٥: املستجاد من كتاب اإلرشاد؛ و٢٤٤: املهموم
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وقــد ورد يف  ،أعنــي األمــر احلقيقــي وهــو طلــب الفعــل، )١(هبــذين املعنيــني

املجــازي الــذي  ٰى منهــا خرجــت للمعنــ ٰى ومــا تبّقــ ،بعة وثالثــني موضــعاً سـ

ارتبـاط  ٰى مـد عـىلٰ  وكثـرة األوامـر التـي خرجـت للـدعاء تـدلُّ  ،أفاد الدعاء

 .وخضوعه هللا تعاىلٰ   اإلمام

 :)ألف االثنني( فعل األمر املسند إىلٰ  _ ٢

نــني يف ثالثــة مواضــع مــن ألــف األث ورد فعــل األمــر املســند إىلٰ 

 :لتوقيعاتا

ــا ــه :منه ــا ورد يف دعائ ــمّ اللّ «:  م ــألك بإّين  ه ــذي ا أس ــمك ال س

ــه عــىلٰ  ــَت هلــام، الســموات واألرض عزمــت ب  : فقل
ً
ــا ْره

َ
ْو ك

َ
 أ
ً
ــوْ� ــا َط �ِي

ْ
ائ

نا طائِِع�َ 
ْ
�
َ
ت
َ
ا أ

َ
 .)٢(»]١١: فّصلت[ قا�

السـاموات  ثنني الذي يعود عـىلٰ ألف اال مسندًا إىلٰ ) ائتيا( جاء فعل األمر

وهـو اإللـزام ووجـوب اإلتيـان ، معناه احلقيقي الفعل عىلٰ  وقد دلَّ ، ضواألر

بل  ،ومل يكن املقصود هو حضور الساموات واألرض، متثال ألمر اهللا تعاىلٰ واال

فقـال هلـا  :اسعـن ابـن عبّـ: (جاء يف املستدرك ،د باإلتيان هو االمتثالواملقص

 : ولألرض
ً
ْرهـا

َ
ْو ك

َ
 أ
ً
�ِيا َطـوْ�

ْ
أخرجـي شمسـك وقمـرك  :ءقـال للسـام ،ائ

، )٣()أتينا طاعني :فقالتا ،ي أهنارك وأخرجي ثامركشقّ  :وقال لألرض ،ونجومك

 .)٤(وناملفّرس  ٰى د هذا املعنوقد أكَّ 
                                                

ـــر )١( ـــدي : ينظ ـــام امله ـــث اإلم ـــم أحادي ـــات(معج  ٢٤٧و ١٦٣و ١٣٠و ١٢٤: ٦ )التوقيع

 .٣٩٢و ٣٦٧و

: ٩١ بحـــار األنـــوار :وينظـــر؛ ٢٨٠: ٦ )التوقيعـــات(معجـــم أحاديـــث اإلمـــام املهـــدي  )٢(

 .الشاهد هو من القرآن الكريم وحمّل ؛ ٢٥ح / ٧باب / ٢٧٥

 .٢٧: ١ لحاكم النيسابوريلاملستدرك  )٣(

 .٢١٠: ٣ وتفسري السمرقندي؛ ٣٥٤: ٤ التفسري الصايف: ينظر )٤(



 )دراسة نحوية(األساليب اإلنشائية يف التوقيعات املهدوية    ...................................  ٩٦

يــا حمّمـُد يــا «: املعـروف بــدعاء الفـرج مـا ورد يف دعائــه  :ومنهـا

 .)١(»كام نارصايكفياين وانرصاين فإنَّ ا ،ّمديا عيلُّ يا حم ،عيلُّ 

ــاء ا ــالفعلنيج ــر ب ــ(و) كفيــاينا( ألم ــد أســندمها إىلٰ  ،)راينـانص  وق

واإلمــام عــيل بــن أيب طالــب  د الرســول حمّمــ األلــف الــذي يعــود عــىلٰ 

 ، ٰآخـر وهـو الــدعاء ٰى معنـ وقـد خـرج األمـر عـن الطلـب بالفعـل إىل ،

ــإنَّ  ــام  ف ــأن اإلم ــيل ب ــام ع ــول واإلم ــدعو الرس ــداء ي ــاه األع ، يكفي

 وهـو امتـداد هلـام، هنجهـام ه يسـري عـىلٰ ألنَّـ، ام نـارصاهد بـأهنَّ وأكَّ  ،رانهـوينص

ــ ــدورمهومكّم ــاد، ةر الرســالة اإلســالميّ ـيف نشــ ال ل ــام  ٰى ون الرســول واإلم

 ِ�يـِه  :اإلمام عـيل هـو نفـس الرسـول لقولـه تعـاىلٰ  عيل ألنَّ 
َ
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 ].٦١: آل عمران[ َو�ِساَءنا َو�ِساَء�

 :)واو اجلامعة( فعل األمر املسند إىلٰ  _ ٣

 :يف ثالثة عرش موضعاً ) واو اجلامعة( إىلٰ  ورد فعل األمر مسنداً 

ــا ــه  :منه ــا ورد عن ــة إىلٰ  م ــوع الغيب ــان وق ــاس يف زم ــاع الن  بإرج

ــهنَّ إفــ، ديث وهــم العلــامءرواة احلــ إذ  ،زمــان الغيبــةيف النــاس  ة عــىلٰ م احلجَّ

ــع ــاء التوقي ــ« :ج ــا إىلٰ وأمَّ ــارجعوا فيه ــة ف ــوادث الواقع ــديثنا رواة ا احل ، ح

 .)٢(»اهللا عليهم ةتي عليكم وأنا حجَّ م حجَّ فإهنَّ 
                                                

ــدي  )١( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ٣٥٠: ٦ )التوقيع ــوم :وينظ ــرج املهم  ؛٢٤٥: ف

 .١٥باب / ٣٠٤: ٥١ بحار األنوارو

ــدي  )٢( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ١٢٦: ٦ )التوقيع ــة ال: وينظ ــويسلغيب / ٢٩٠: لط

ـــة األُ ؛ ٢٤٧ح  ـــوهداي ـــمَّ ـــام األئّم ـــائل؛ ١٦ح / ٣٣: ١ ةة إٰىل أحك ـــتدرك الوس : ١٢ ومس

 .٢٣ح / ٣٦باب / ٣١٦
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وجــاء الفعــل  ،)واو اجلامعــة( مســندًا  إىلٰ ) ارجعــوا( جــاء فعــل األمــر

، قـًا بـام قبلهـامـا بعـدها متعلِّ  نَّ أوهـي فـاء السـببية التـي تفيـد ، مقرتنًا بالفاء

ــ، )الفــاء( م رشط عــىلٰ وهنــا مل يتقــدَّ  ،وهــو ســبب ملــا بعــدها م مــا ه تقــدَّ لكنَّ

وتـدخل ، باجلمـل وختـتصُّ : (جـاء يف رشح الـريض، يصلح أن يكـون رشطـاً 

، ْمـهُ رِ كْ فأَ  زيـٌد فاضـٌل : نحـو، وبـدوهنا... رطـم الشـمع تقـدّ  ما هو جزاء عىلٰ 

وجعــل مضــمون ، رطية قبــل الفــاءـالشــ) إذا( تقــدير وتعريفــه بــأن يصــلح

 .)١()الكالم السابق رشطها

إذا وقعــت لكــم احلــوادث فــارجعوا فيهــا  :وتقــدير الكــالم يف الــنّص 

 . رواة حديثنا إىلٰ 

معنـاه احلقيقـي وهـو الوجـوب واإللـزام بـالرجوع  األمر عـىلٰ  وقد دلَّ 

 هــم العلــامء يف املســائل واألحكــام التــي تعــرض عــىلٰ و، رواة األحاديــث إىلٰ 

عنـد الشـيعة اإلماميـة بالتقليـد لعلـامء الـدين وفـق  ٰى وهذا ما يسـمّ  ،اإلنسان

جـاء يف منهــاج  ،اإلنسـان بـدون تقليــد باطـل ولـذا عمــل، )٢(ةرشوط خاّصـ

ـ ٰى بمعنـ، عمل غري املجتهـد بـال تقليـد وال احتيـاط  باطـل: (الصاحلني ه ال أنَّ

 .)٣()االجتزاء به جيوز له

 عـىلٰ  هـا تـدلُّ كلّ ) واو اجلامعة( املسندة إىلٰ  ٰى خروجاءت أفعال األمر األُ 

 .)٤(نحو الوجوب واإللزام وهو طلب الفعل عىلٰ ، احلقيقي لألمر ٰى املعن

                                                

 .٣٨٧: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية )١(

ة واالجتهاد والعدالة وطهارة املولد والضبط باملقدار املتعـارف البلوغ والعقل واإليامن والذكور )٢(

 ).١٠: ١ د السيستاينلسيّ لمنهاج الصاحلني : ينظر( .ت ابتداءً فال جيوز تقليد امليّ  ،واحلياة

 .٢مسألة / ٩: ١ السيستاينللسّيد منهاج الصاحلني  )٣(

 .٣٥٣و ٢٥٠و ١٥٠و ١٢٨و ١٢٧: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٤(



 )دراسة نحوية(األساليب اإلنشائية يف التوقيعات املهدوية    ...................................  ٩٨

يَْفَعْل ( األمر بصيغة: ثانياً 
 :)لِ

بـة ، )١(األمـر) الم( مـن الفعـل املضـارع املسـبوق بــ هذه الصـيغة مركَّ

لـه مـن فهـي جتـزم املضـارع وتنق، )٢(الطلـب واجلـزم) الم( أيضـًا بــ ٰى مّ وُتس

 .)٣(االستقبال احلال إىلٰ 

) ْل َعـافْ ( وهـي بمنزلـة، يف أمـر غـري املخاطـب وهذه الصيغة ُتسـتَعمل

ألذهــْب : نحــو ،م لنفســهوغــري املخاطــب كــأمر املــتكلّ ، )٤(يف أمــر املخاطــب

ـــه تعـــاىلٰ ، إليـــه ـــه قول ـــ�ِ  :ومن ـــوا َس ِبُع
�
مْ ات

ُ
ـــا� طاي

َ
 خ

ْ
ـــل ِم

ْ
َح نا َو�ْ

َ
 يل

ـر :كقولـه تعـاىلٰ  ،وأمر الغائـب ،]١٢: العنكبوت[
ْ
خ

ُ
 أ

ٌ
ـة

َ
ِت طائِف

ْ
َـأ ـْم  ىَو�ْ

َ
�

 
َ

وا َمَعـك
�
يَُصـل

ْ
ل
َ
وا ف

�
الفعـل الغائـب  ودخوهلـا عـىلٰ ، )٥( ]١٠٢ :النسـاء[ يَُصل

األمـر مـن األدوات  )الم( وإنَّ ، )٦(وهـو مـا أمجـع عليـه النحـاة ،ردكثري ومطَّـ

بـاب مـا يعمــل يف : (يقـول سـيبويه يف ،لعاملـة اجلازمـة للفعـل عنـد النحـاةا

ــا ــال فيجزمه ــك  ،األفع ــ(و) مل(وذل ــالم(و) امـَّل ــر) ال ــي يف األم ــك  ،الت وذل

وهـم يعـّدون ، )٧()ال تفعـل: وذلـك قولـك ،يف النهـي) ال(و ،ليفعـل :قولك

كتور وخـالف ذلـك الـد، )٨(هبـا الفعـل املضـارع عرابيـة خيـتصُّ إاجلزم حالـة 

ــال ــيس األويس إذ ق ــيغة(: ق ــزم يف ص ــل( واجل ــة ) ليفع ــة إعرابي ــيس حال ل

                                                

 .٨: ٣ الكتاب: ينظر )١(

 .١١٠: الداين ٰى اجلن: ينظر )٢(

 .٨٨: الالمات: ينظر )٣(

 .١٣٨: ١ الكتاب: ينظر )٤(

 .٧: ٤ معاين النحو: ينظر )٥(

 .٤٤٣: ٢مهع  اهلوامع ؛ ٢٩٤: ١ مغني اللبيب؛ و٨٤: ٤ رشح الريض الكافية: ينظر )٦(

 .٨: ٣ الكتاب )٧(

 .٩: ٣ب الكتا: ينظر )٨(
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ـ _كـام زعـم النحـاة   _بها العامـل يسبّ    هـو قـد ُألتـزم فيهـا عالمـة عـىلٰ اموإنَّ

وذلـك ، سـاكنة اآلخـر) ْل َعـافْ ( مثـل صـيغة) ليفعـل( فُجعلت صـيغة، األمر

 .)١()األمر ا تلتقي معها يف الداللة عىلٰ ألهنَّ 

الـدكتور قـيس األويس لـيس بعيـدًا  همـا ذهـب إليـ احث بأنَّ الب ٰى وير

 ومــثلام جعلــوا ،األمــر وهــو داللــة الصــيغتني عــىلٰ  ،ملــا ذكــر عــن الصــواب

 .)ليفعل( فليكن يف صيغة) ْل عَ افْ ( اجلزم يف

ــيغة ــر بص ــد ورد األم ــل( وق ــة ) ليفع ــة يف ثامني ــات املهدوي يف التوقيع

 : دةوبأساليب متعدّ ، مواضع

واو ( مواضــع األمــر للغائــب والفعــل مســندًا إىلٰ  فجــاء يف أربعــة

يف إدانـة بعـض أهـل   وذلـك مـا ورد عنـه، ومقرتنـًا بالعـاطف) اجلامعة

بــاع عــنهم اتّ فليــدعوا «: بقولــه، والنصــح واإلرشــاد هلــم، العقائــد الفاســدة

ــوا و ،ٰى اهلــو ــىلٰ ليقيم ــه ع ــانوا علي ــذي ك ــلهم ال ــوا ...أص ــقَّ  أنَّ ، وليعلم  احل

ــا ــا وفين ــوال  ،معن ــك س ــول ذل ــرتانا إالَّ يق ــّذاب مف ــا إالَّ وال يدَّ ،  ك ــه غرين  عي

 .)٢(»هذه اجلملة دون التفسري يقترصوا منّا عىلٰ فل، ٰى غو ضاّل 

ــيغه ــر بص ــل( ورد األم ــنّص ) ليفع ــال يف ال ــة أفع ــدعوا( ،يف أربع ) فلي

ــواو(و ــواو(و) ليقيم وقــد ســبق هــذه األفعــال ، )رواـفليقتصــ(و) ليعمل

، فعلــني ســبقا بالفــاءيف و، نهام ســبقا بــالواوفــي فعلــني مــف ،حــرف العطــف

قــال  ،رةـكــان األصــل فيهــا الكســ ْت الــالم يف الفعــل بعــد أننَ ولــذلك ُســكِّ 

ــرّ  ــّل ( :اءالف ــا  وك ــن قبله ــتؤنفت ومل يك ــاء(وال  ،)واو(الم إذا اس ) ال(و، )ف
                                                

 .١٤٨: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني: ينظر )١(

كــامل الــدين ومتــام : وينظــر؛ ١٢٠: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٢(

 .٢٦ح / ٢٠باب / ١١٠٩: ٣اخلرائج واجلرائح ؛ و٤٣ح / ٤٥باب / ٥١٠ :النعمة
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وجيـوز يف ، )١()ْت نَ كِّ مـن هـذه احلـروف ُسـ ءفإذا كـان معهـا يش، رتـكس ثمّ 

إسـكاهنا ختفيفـًا وهـو األكثـر   أنَّ ر إالَّ ـالكسـ عـىلٰ ) الـالم( قـاءهذه احلالـة إب

 .)٢(األلسن عىلٰ 

ــال كلّ  ــاءت األفع ــا متَّ وج ـــه ــلة ب ــة( ص ــمري  ،)واو اجلامع ــي ض وه

ــي عــىلٰ متَّ  ــع ، رفــع فاعــل يف حمــّل  الضــمّ  صــل مبن وجــاء اخلطــاب يف اجلمي

األمـر وجـاء ، لعـرباوهو األكثـر ورودًا يف هـذه الصـيغة يف كـالم  ،للغائب

 فــأمرهم اإلمــام، وهــو اإللــزام والوجـوب، معنــاه احلقيقـي يف األفعـال عــىلٰ 

  وهـو ، أصـلهم وجيـب علـيهم اإلقامـة والثبـات عـىلٰ  ،ٰى باع اهلوتّ ابرتك

ــت اتّ  ــاع أهــل البي ــأنوأمــ ،ب ــأنَّ يعملــوا ويتيقَّ  رهم ب ــوا ب ــم  احلــقَّ  ن معه

ً عيـه غـريهم إالَّ وال يدَّ ، وفيهم وقـد يكـون األمـر يف ،  كاذبـًا ومفرتيـًا وضـاالَّ

 . هذه األفعال لإلرشاد

ــ  كتــب لــه :ومنهــا  وأن ،مــن مالــه ءخــراج يشإه ينــوي رجــل أنَّ

رف ذلــك ـأيصــ، جيــد يف أقربائــه حمتاجــاً  ثــمّ ، خوانــهإرجــل مــن  يدفعــه إىلٰ 

ـم فل«: فـورد لـه اجلـواب مـن اإلمـام ، قرابتـه؟ ن نواه لـه أو إىلٰ عمَّ  يقسِّ

 .)٣(»هيكون قد أخذ بالفضل ُكلِّ  ٰى حتَّ  ٰى والقرابة وبني الذي ن بني

األمـر ) الم( وجـاءت، )فليقسـم( يف الفعـل) ليفعل(ورد األمر بصيغة 

كثـر يف كـالم وإسـكاهنا هـو األ ،)الفـاء( بالفعل ساكنًة لسبقها بحرف العطف

واستعمل فعـل األمـر للغائـب وهـو ، رـكان األصل فيها الكس العرب بعد أن

 عـىلٰ  وجـاء الفاعـل ضـمريًا مسـترتًا يـدلُّ ، غة هلذه الصيغةاألكثر ورودًا يف الل

                                                

 .٢٨٥: ١ معاين القرآن )١(

 .١٤٨: لنحويني والبالغينيأساليب الطلب عند ا: ينظر )٢(

 .٥٨٨و ٥٨٧: حتجاجاال: وينظر؛ ١٩٣: ٦) التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )٣(
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آخر يفهم من  ٰى معن وقد خرج األمر عن معناه احلقيقي وهو اإللزام إىلٰ  ،الغائب

األمـر قـد خـرج  وأنَّ ، من خالل  القـرائن والسـياق وقد أفاد بالنّص ، السياق

آن الكـريم وقد ورد هذا يف القر، االستحباب واألفضل يف التقسيم أي، للندب

شِ  :بقوله تعاىلٰ 
َ
�
ْ
ان

َ
رِض ـف

َ ْ
وهناك موضعان آخـران  ،]١٠: اجلمعة[ ُروا ِ� األ

 .)١(وردا هبذا الرتكيب نفسه

 مـرمـا ورد للشـيخ املفيـد مـن رسـالة طويلـة مـن صـاحب األ :ومنها

  اْمـرٍء مـنكم  ُكـلُّ  فليعمـل« :فجـاء  فيهـا، مـور له فيها كثريًا مـن األُ يبّني

 .)٢(»من كراهتنا وسخطناُيدنيه ب ما ويتجنَّ  ،تناحمبّ  به ببام يقرِّ 

الم ( وجــاءت، )فليعمــل( يف الفعــل) ليفعــل(بصــيغة  ورد األمــر

ر كـام ـفلـذا مل تكسـ، )الفـاء( ساكنة لكوهنـا مسـبوقة بحـرف العطـف) األمر

 كـلُّ ( وجـاء الفاعـل ظـاهرًا وهـو، واستعمل فعل األمـر للغائـب ،هو أصلها

ــرءٍ  ــ ،)ام ــتعمل الفع ــدلُّ واس ــذي ي ــيل ال ــاه األص ــىلٰ  ل يف معن ــوب  ع الوج

ي مـور التـي تـؤدّ ب األُ ويتجنـَّ، ب مـن أهـل البيـتواإللزام بالعمل بـام يقـرِّ 

 .وسخطهم كراهتم إىلٰ 

اسـتعامل هـذه الصـيغة يف املـوارد جـاء  م نجـد أنَّ ومن خـالل مـا تقـدَّ 

 .ألمر الغائب

 : األمر باسم الفعل: ثالثاً 

ـفت أسـامء األفعـال بأُعرِّ   جريـتأُ ف، الفعـل ٰى معنـ عـىلٰ  ا أسـامء تـدلُّ هنَّ

ــل ــن حيــث العم ــإالَّ ، جمــراه م ــه أهنَّ ــل عالمت ــيبويه ، )٣(ا ال تقب ــد س وقــد عق
                                                

 .٣٢١و ١٨٥: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )١(

 .٥٩٩: ٢ حتجاجاال: وينظر؛ ٣٥٤: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )٢(

 .١٧٢: ١ لورشح املفصَّ ؛ ٢٠٢: ٣ املقتضب: ينظر )٣(
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ي الفعـُل فيـه مّ هـذا بـاب مـن الفعـل ُسـ( :سم فعل األمر بابًا حتت عنـوانال

وأكثـر أسـامء األفعـال هـي مـا ، )١()بأسامء مل تؤخذ من أمثلـة الفعـل احلـادث

 .)٣(ريـمصطلح بص) اسم فعل األمر(ومصطلح  ، ِ)٢(راألم ٰى كانت بمعن

ــدّ  ــون  يع ــىلٰ والكوفيّ ــداللتها ع ــة ل ــاالً حقيقي ــال أفع ــامء األفع  ون أس

أســامء األفعــال قســًام  رين مــن عــدَّ ومــن النحــاة املتــأّخ ، )٤(احلــدث والزمــان

ــ، )اخلالفــة( مصــطلح هرابعــًا مــن أقســام الكــالم أطلــق عليــ ان قــال أبــو حيّ

ــ رين إىلٰ ذهــب بعــض املتــأّخ (: )هـــ٧٤٥ت ( يـاألندلســ ا ليســت أســامًء أهنَّ

ــ، وال أفعــاالً وال حروفــاً  ، ا خارجــة عــن قســمة الكلمــة املشــهورةفإهنَّ

 .)٥()فهي قسم رابع من قسمة الكلمة ،يها خالفةوُيسمّ 

م وافقـوا الكـوفيني يف الـدرس احلـديث فـإهنَّ علـامء ا مـا ذهـب إليـه أمَّ 

ــ ــالأهنَّ ــدكتور ا ،ا أفع ــمّ وال ــي يس ــال املتخلّ ملخزوم ــةيها األفع ــر ،ف  أنَّ  ٰى وي

فـت هـا ختلَّ ولكنَّ  ،ونة أفعـال حقيقيـة كـام قـال الكوفيّـهذه الكلـامت الشـاذّ (

وال يف  ،فهارّ ـفلــم تســلك ســبيل األفعــال يف تصــ ،عــن ســائر األفعــال

 :وقــال الــدكتور قــيس األويس .)٦()صــاهلا بــاللواحقوال يف اتّ  ،صــياغتها

ـ والصحيح يف أسامء( ا األفعـال هـذه التـي أسـموها باملوضـوعة واملرجتلـة أهنَّ

ـ ،أفعال عليـه  مـا تـدلُّ  عـىلٰ  وتـدلُّ  ،ا تسـتخدم اسـتخدام األفعـالوذلك ألهنَّ

فـة مجـدت هـا أفعـال قديمـة متخلّ ولكنَّ  ،سائر األفعـال مـن احلـدث والـزمن

                                                

 .٢٤١: ١ الكتاب )١(

 .٥٦٩: ١ املقتصد يف رشح اإليضاح: ينظر )٢(

 .٣٠٨: مدرسة الكوفة: ينظر )٣(

 .٢٨٨: ٣ ان عٰىل رشح األشموينحاشية الصبّ : ينظر )٤(

 .٢٢٨٩: ٥ ارتشاف الرضب )٥(

 .١٤١و ١٤٠ ):قواعد وتطبيق(يف النحو العريب  )٦(
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وهـذا لـيس بعيـدًا عـن ، )١()ف األفعـالرّ ـف تصـرَّ ـحال واحدة ومل تتص عىلٰ 

 . وابالص

ــ وإنَّ  ــ، ةأســامء األفعــال مبنيّ ــاء شــبهوعلَّ ن مّ أو تضــ، ا بــاحلرفهة البن

 )اسـكت( ٰى بمعنـ )هْ َصـ( أنَّ  ٰى  تـرأَال (: )هــ٣٩٣ت ( يقال ابـن جنّـ، معناه

الم األمـر  ٰى معنـ نت هـذه األسـامء ُضـمِّ فلـامَّ ، ...ُكْت ْسـلِتَ : أصل اسكت وأنَّ 

 .)٢()شاهبت احلروف فبنيت

ــا ــامء األفع ــدة أس ــوفائ ــي الس ــةعة يف ل ه ــ، اللغ ــابري ننّ والتف ، يف التع

ـ، واملبالغـة حكمهــا يف العمــل حكــم و، )٣(ةواإلجيــاز واالختصــار طلبــًا للخفَّ

، )٤(ياً متعــدّ وبعضــها يكــون ، فبعضــها يكــون الزمــاً ، األفعــال التــي بمعناهــا

مـاٍض ومضـارٍع  الـزمن إىلٰ  هـا عـىلٰ م أسـامء األفعـال مـن حيـث داللتوتقسَّ 

 .)٥(وأمرٍ 

سـم فعــل األمـر يف التوقيعـات املهدويـة يف موضــع اقـد ورد األمـر بو 

وأرين «: حيـث جـاء، )آل يـس( عقيـب زيـارة وذلـك يف دعائـه  ،واحد

ــا ذا  ،آمــني إلــه احلــّق ، هم مــا حيــذرونويف عــدوّ  ،د مــا يــأملونيف آل حمّمــ ي

 .)٦(»يا أرحم الرامحني ،اجلالل واإلكرام

ــر ب ــاء األم ــلاج ــم الفع ــني( س ــد ت ،)آم ــدَّ وق ــع ــوال يف معن  ٰى دت األق

: ويقــال ،فلـيكن كــذلك(: معنــاه أنَّ ) هــ٦٨ت ( اسفعــن ابـن عبّــ ،)آمـني(
                                                

 .١٨٨: عند النحويني والبالغيني أساليب الطلب )١(

 .٤٩: ٣ اخلصائص )٢(

 .٢٤٩: واملرجتل؛ ٤٩و ٤٨: ٣ اخلصائص: ينظر )٣(

 .٨٨: ٣ رشح الريض عٰىل الكافية ؛٢٩٩: اللباب يف علل البناء واإلعراب: ينظر )٤(

 .٤٣٦و ٤٣٥ :رشح ابن الناظم عٰىل ألفية ابن مالك: ينظر )٥(

 .٥٩٥: ٢ حتجاجاال :وينظر؛ ٢٠٣: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )٦(
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: )هـــ١٤٨ت ( وعــن اإلمـام الصــادق ، )١()بنــا كـام ســألناك نـا افعــلربّ 

يف حــديث  وروي عنــه  ،)٢(»رّب افعــل )آمــني(: تفســري قولــك إنَّ «

ت (ه اخلليـل وثعلـب وهـو مـا قـال بـ، اسم من أسـامء اهللا ) آمني( آخر أنَّ 

  .)٤( )ستجبا همّ اللّ ( بـ) هـ٣١١ت ( ياجره الزّج ـوفسَّ ، )٣()هـ٢٩١

 ر ليكون عـىلٰ ـوأصله القص، )آمني، أمني( ر واملدّ ـالقص) آمني(وجيوز يف 

ـ، ام ُمدَّ لريتفع الصوت بالدعاءوإنَّ ، )فعيل( وزن ) فاعيـل( فوزنـه) آمـني( اوأمَّ

 .)٥(وليس هذا البناء من أبنية العرب ،ألفدت منه أشبع فتحة اهلمزة فتولَّ 

 .ع هللا تعاىلٰ رّ ـوأفاد الدعاء والتض وقد استعمل اسم الفعل يف النّص 

 : األمر بصيغة اخلرب: رابعاً 

، سـلوب مـن أسـاليب األمـر يف اللغـة العربيـةاألمر بصغية اخلرب هـو أُ 

، )٦(األمــر ٰى ومعنــاه معنــ، عرابـهإلفــظ اخلــرب و عرابــهإوهـو مــا كــان لفظـه و

ق اهللا ليتَّـ: ٰى فيـه معنـ نَّ أل ،ْب عليـهاهللا امرؤ وفعـل خـريًا ُيثَـ ٰى قذلك اتَّ ( ومن

ــذلك مــا أشــبه ،امــرؤ وليفعــل خــرياً  ــذا وك غفــر اهللا : قولــك(ومنــه ، )٧()ه

 اموإنَّـ، اخلـرب ومعنـاه الطلـب لفظـه فـإنَّ ، ونحـو ذلـك ،ِحَم اهللا زيداً ورَ ، لزيد

 .)٨()تسأله اموإنَّ   عن اهللا ك ال ختربكان كذلك لعلم السامع أنَّ 

                                                

 .٣: استنوير املقباس من تفسري ابن عبّ  )١(

 .٣٤٩: معاين األخبار )٢(

 .١٢٦: ١ وجمالس ثعلب؛ )أ م ن(ماّدة / ١٠٨: ١ كتاب العنيو ؛٣٤٩: معاين األخبار: ينظر )٣(

 .٥٨: ١ عرابهإمعاين القرآن و: ينظر )٤(

 .١١: ١ وكشف املشكالت وإيضاح املعضالت ؛٤٧: ورة من القرآنعراب ثالثني سإ: ينظر )٥(

 .٢٠١: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني: ينظر )٦(

 .٢٩٠: الصاحبي يف فقه اللغة: وينظر؛ ١٠٠: ٣ الكتاب )٧(

 .٣٧٧: ١املقتصد يف رشح اإليضاح : وينظر؛ ٣٢: ٢ املقتضب )٨(
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  :كقولـه تعـاىلٰ ، وقد ورد يف القـرآن األمـر بصـيغة اخلـرب
ُ
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َ
� ]ــرة ــدلُّ ، ]٢٢٨ :البق ــذي ي ــه  فال علي

 :والتقــدير ،األمــر واإللــزام ٰى اخلــرب مســتعمل يف معنــ أنَّ  الكــالم عــىلٰ 

قـة جيـب عليهـا ة املطلَّ وهـي عـدَّ  ،)ثالثـة قـروء قات بأنفسـهنَّ ملطلّ ص اليرتبَّ (

 . االنتظار ثالثة  قروء

وهـذا مـا ، ويأيت األمـر بصـيغة اخلـرب مفيـدًا األمـر احلقيقـي والـدعاء

ــة ــات املهدوي ــوارد يف التوقيع ــه امل ــاءت ب ــيبويه، ج ــول س ــم( :يق  أنَّ  واعل

أمـر : يقـال تعظم أناسـ هألنَّـ دعـاء:  قيـلاموإنَّـ، الدعاء بمنزلة األمر والنهـي

ــي ــول، ...وهن ــده( :تق ــع اهللا ي ــد قط ــاه ألنَّ ، ...)زي ــع اهللا ( معن ــدًا ليقط زي

 .)١())يده

ــة يف مائــة وســتَّ  ة وقــد ورد األمــر بصــيغة اخلــرب يف التوقيعــات املهدوي

رون مـوردًا يف اخلـرب الـذي أفـاد األمـر ـمنهـا سـبعة وعشـ، وثالثني موضـعاً 

ـ ٰى خرواملوارد األُ ، احلقيقي  وقـد خـرج إىلٰ  ،األمـر عـىلٰ  تمن صـيغ اخلـرب دلَّ

 .الدعاء

امـرأة طهـرت مـن حيضـها أو مـن   كتبـت إليـه :ومن هذه املوارد

ت استحاضــت فصـــلَّ  ثــمّ ، ل يــوم مــن شــهر رمضــاندم نفاســها يف أوَّ 

تعمـل مـا تعمـل املستحاضـه مـن  ومـن غـري أن، هوصامت شهر رمضان كّلـ

:  صــومها وصــالهتا أم ال؟ فكتــب فهــل جيــوز، صــالتني ســل لكــّل الغُ 

 .)٢(»وال تقيض صالهتا ،تقيض صومها«
                                                

 .١٤٢: ١ الكتاب )١(

: ١ رائعـعلـــل الشـــ :وينظـــر؛ ٢٧٣: ٦ )التوقيعـــات(مـــام املهـــدي معجـــم أحاديـــث اإل )٢(

 .١ح / ٢٢٤باب / ٢٩٣
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ـ ،»ي صـومهاـتقضـ«:  ل األمـر بقولـهمتثَّ  ـفإهنَّ  تا مجلـة خربيـة دلَّ

ــىلٰ  ــرأة ع ــام للم ــن اإلم ــي م ــر احلقيق ــ، األم ــألهنَّ ــم أا تس ــب احلك ل وتطل

وإخـراج األمـر يف ، )لـتقض صـومها( :وتقـدير الكـالم ،رعي لتعمل بـهـالش

ــ، اخلــرب أبلــغ مــن رصيــح األمــرصــورة  ه يفيــد تأكيــد األمــر واملبالغــة يف ألنَّ

ـ ٰى عليه حتَّـ احلّث  ، )١(االمتثـال واالنتهـاء فهـو خيـرب عنـه ه سـورع فيـه إىلٰ كأنَّ

 . هو اإلرشاد وتعريف املرأة باحلكم الرشعي األمر يف النّص  ٰى ومعن

ــا ــه  :ومنه ــا ورد يف إجابات ــدّ  م ــة متع ــن أســئلة فقهي ــاء ،دةع : فج

تَُن هـل ولـود الـذي تنبـت غلفتـه بعـد مـا ُخيْـا ما سألت عنه مـن أمـر املوأمَّ «

ــ ــٰى خــرة أُ مــرَّ  نْ تَ ُخيْ اهللا  إىلٰ  تضــجُّ  األرض فــإنَّ  ،ع غلفتــهقَطــتُ  ه جيــب أن؟ فإنَّ

 .)٢(»من بول األغلف أربعني صباحاً 

ــ، »ع غلفتـهقَطــتُ  جيـب أن« :ل األمـر بقولــه متثَّـ ا مجلـة خربيــة فإهنَّ

ــ ــىلٰ  تدلَّ ــر ع ــدير ،األم ــه: والتق ــع غلفت ــاه ، ليقط ــر يف معن ــاء األم ــا ج وهن

 . اإللزام والوجوب ٰى احلقيقي يف معن

األمـر احلقيقـي  ة عـىلٰ بصـيغة اخلـرب الداّلـ ٰى خـروقد وردت املوارد األُ 

 .)٣(هبذه األساليب

ــا ــه  :ومنه ــب ل ــ كت ــأن يتفضَّ ــحاب ب ــد األص ــدعاء أح ــه ب ل علي

ــر ــدنيا واآلخ ــه لل ــه وإلخوان ــامع ل ــه  ،ةج ــاء من ــ«: فج ــك َمجَ َع اهللاُ ل

 .)٤(»وإلخوانك خري الدنيا واآلخرة

                                                

 .٢٦٧: ١ افتفسري الكّش : ينظر )١(

 .١٤٢٧ح / ٤٩٨: ١ ره الفقيهـمن ال حيض: وينظر؛ ١٣٠: ٦ )التوقيعات( معجم أحاديث اإلمام املهدي )٢(

 .١٩٤و ١٨٨و ١٧٦و ١٦٠و ١٥١: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٣(

 .٣٤٥ح / ٣٧٨ - ٣٧٣: لطويسلغيبه ال :وينظر؛ ١٥٤: ٦) التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )٤(
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وهنــا  ،ليجمــع اهللا لــك: أي ،»مجــع اهللا لـك« : ل األمــر بقولــهمتثَّـ

وعــّدها  ،واسـتعمل بصــيغة اخلـرب للتفـاؤل بـالوقوع ،الـدعاء األمـر عـىلٰ  دلَّ 

 .مور احلاصلةمن األُ 

 إّين أســألك أن هــمّ لّ ال«: يف األدعيــة إذ جــاء مــا ورد عنــه  :ومنهــا

 .)١(»رمحتك وكلمة نورك د نبّي حممّ  عىلٰ  صّيل تُ 

 األمــر بالصــالة عــىلٰ : أي ،)صــّيل تُ  أســألك أن( :جــاء األمــر باجلملــة

 .الدعاء عىلٰ  واألمر يدلُّ  ،دحممّ 

 .)٢(هبذه األساليب ٰى خروجاءت املوارد األُ 

*   *   * 

                                                

 .٥٩٤: ٢ حتجاجاال :وينظر؛ ٢٠٢: ٦التوقيعات (معجم أحاديث اإلمام املهدي  )١(

 ٣٨٤و ٣٨٠و ٣٧٩و ٢٤٧و ١٧٦و ١٥١: ٦) التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٢(

 .٣٨٨و ٣٨٥و



 

 

 

أب ا  

ا وا   :  

 :غةً النهي ل) أ

هـاُه نْ ومـا تَ ، ُتـُه عنـهوْ ٍة َهنَ ويف ُلَغـ، هُ تُـيْ َهنَ : تقـول، رْهُي خـالف األمـالنَّ (

ــة ــا ناهي ــ: أي ،عنّ ــا كافَّ ــُه عنَّ ــون( ،)١()ةمــا تكفُّ ــاء، والن ــاء، واهل ــٌل ، والي أص

ــد ــحيُح ي ــىلٰ  لُّ ص ــة ع ــة والنهاي ــه، الغاي ــر يفعل ــك ألم ــه وذل ــه عن ، )٢()وهنيت

وهنــاه ينهــاه هنيــًا  ،عــن الفعــل اللغــة طلــب الكــّف  والنهــي معنــاه يف أصــل

 .)٣(كفَّ  ٰى وتناه ٰى فانته

 :اصطالحاً  النهي) ب

: هْب َنْفـٌي لقولـرِ ـال َتْضـ( :جاء يف الكتاب، القياِم بالفعلنفُي هو النهي 

 .)٥(جهة االستعالء واإللزام  عن الفعل عىلٰ  فلذا هو طلب الكّف  ،)٤()ْب اْرضِ 

ــي ــي ص ــدةٌ وللنه ــرون، غٌة واح ــارع املق ــي املض ـــ وه ــة ) ال( ب الناهي

ــة ــي ُختَ ، )٦(اجلازم ــُه لالســتقبالالت ــ، )٧(لُِّص ــوإنَّ ــارعت املام جزم ــ، ض ا ألهنَّ
                                                

 ).ن هـ ي(ماّدة / ١٨٥٠: ٣ كتاب العني )١(

 .٣٥٩: ٥ معجم مقاييس اللغة )٢(

 .٣٤٤: ١٥ لسان العرب: ينظر )٣(

 .١٣٦: ١ الكتاب )٤(

 .٤٢٩: ومفتاح العلوم؛ ٤٨١: ٤ كشف املشكل يف النحو: ينظر )٥(

 .٩٤: ومعاين احلروف؛ ٣٢: حروف املعاين: ينظر )٦(

 .٣٠٠: واجلنٰى الداين ؛٣٣٩: ملباينرصف ا: ينظر )٧(
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 وكـلُّ مـا اخـتصَّ ، السـني وسـوف: نحـو ،منـهتكـن كجـزء ومل  ،ت بهاختصَّ 

 .)١(يكن كجزء منه فبابه اجلزم املختّص بالفعلبالفعل ومل 

 :كقوله تعاىلٰ  ،خاَطباملضارع للشاهد امل الفعل الناهية تدخل عىلٰ ) ال(و
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 :والغائب كقوله تعـاىلٰ ، ]١: املمتحنة[ ال �

 َِمِن�
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ْ
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ُ
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ْ
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َ
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ُ
ِمن

ْ
ُمؤ

ْ
ِخِذ ا�

�
ت
َ
 .]٢٨: آل عمران[ ال �

فعل الشاهد  عىلٰ  وهو يقع، )ال(ي فهو النه ا حرففأمَّ : (يف املقتضب جاء

، ال َتُقـومي يـا امـرأة، ال َيُقْم زيدٌ ، ال َتُقْم يا رجُل : وذلك نحو قولك، والغائب

، أكثر من الغائب) ال( هني فعل احلارض بـ وذكروا أنَّ ، )٢()بعده جمزوٌم به فالفعل

 .)٤(مفعل املتكلِّ  بن هشام وقوعها عىلٰ اوزاد ، )٣(السواء عىلٰ  :وقيل

 وهــي عــىلٰ ، وقـد ورد النهــي يف التوقيعــات املهدويــة بأسـاليب خمتلفــة

 :النحو اآليت

أو : ا )( ا:  

 :النحو اآليت وذلك عىلٰ  ،وجاء يف تسعة وعرشين موضعاً 

 :الناهية مع فعل املخاطب) ال( _ ١

 :ة صيغوجاءت  بعدَّ 

 ):ال تفعل(صيغة ) أ

النهــي  ألنَّ  ،وروداً وهــي أكثــر املــوارد  ،رين موضــعاً ـوجــاءت يف عشــ

 .بيكون للمخاطَ 
                                                

 .٣٣٩: رصف املباين: ينظر )١(

 .٤٨٢: ٤ كشف املشكل يف النحو: وينظر ؛١٣٤: ٢ املقتضب )٢(

 .١٨٥٨: ٢ وارتشاف الرضب؛ ٨٦: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٣(

 .٣٢٤: ١ مغني اللبيب: ينظر )٤(
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ــيمن :فمنهــا ــن ال ــت ببغــداد: قــال ،عــن رجــل م ــ ،كن ــة فتهيَّ أت قافل

ــني ــا ،لليامني ــروج معه ــأردت اخل ــام ،ف ــت لإلم ــتمس اإل  فكتب ذن يف أل

 .)١(»فليس لك يف اخلروج معهم خريةمعهم ْج رُ ال َختْ « :فخرج إيلَّ  ،ذلك

فلـذا الفعـل ، الناهيـة) ال( الداخلـة عليـه) رجختـ( جاء النهـي بالفعـل

ــ، الكراهــة النهــي عــىلٰ  وقــد دلَّ  ،جمــزوم هبــا ه لــيس يف خروجــه معهــم إذ أنَّ

 .هلذا الرجل فلذا هو إرشاد منه  ،خرية

ْمـِش ِ� : يف القـرآن الكـريم بقولـه تعـاىلٰ  ٰى وقـد ورد هـذا املعنـ
َ
َوال �

 
ً
رِض َ�رَحا

َ ْ
 ].١٨: لقامن[ ،]٣٧: اإلرساء[ األ

ــا ــه  :ومنه ــا ورد عن ــحاب م ــبعض األص ــًا ل ــ« :جواب ــو وأمَّ ا أب

فــال  ،ملعونــون وأصــحابه فملعــونٌ  ،د بــن أيب زينــب األجــدعاب حمّمــاخلّطــ

 .)٢(»مقالتهمجتالس أهل 

ــل ــالس( ورد  النهــي بالفع ـــ) جت ــبوق ب ــة) ال( املس ــزم ، الناهي ــذا ج فل

 وهـي أفــادت أنَّ  ،الســببية) فـاء(بالعــاطف ) ال(وقــد اقرتنـت األداة  ،الفعـل

ــ وهنــا جــاء ، م ملعونــون مــن اإلمــام ســبب عــدم جمالســة هــوالء ألهنَّ

 .وهو لزوم الرتك ووجوبه ،النهي بمعناه احلقيقي

 ،ِلـُف امليعــاديــا مـن ال ُخيْ «: يف أحـد أدعيتـه مـا ورد عنــه  :منهـاو

ــدتني ــا وع ــز يل م ــع يل ، أنج ــحايبأوامج ــربِّ و ،ص ــ ،ُهمْ ص ــىلٰ ـوانص  رين ع

 .)٣(»تَِك مَ أَ وابُن  فإّين عبُدكَ  ،ْب دعويتيِّ وال ُختَ  ،اء رسولكأعدائك وأعد
                                                

ح / ٥١٩: ١ الكـــايف: وينظـــر؛ ١١٠: ٦ )التوقيعـــات(معجــم أحاديـــث اإلمـــام املهـــدي  )١(

 .١٤ح / ٤٥باب / ٤١٩ :وكامل الدين ومتام النعمة ؛٣٥٢: واإلرشاد؛ ١٢

ــدي  )٢( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــة ؛١٢٧: ٦ )التوقيع ــام النعم ــدين ومت ــامل ال : وك

 .٤٢٣: عالم الورٰى إو؛ ٢٤٧ح / ٢٩٠: لطويسلغيبة الو؛ ٤ح / ٤٥باب / ٤٨٣

 .٦٨: منهج الدعوات: وينظر؛ ٣٧٦: ٦ )التوقيعات(املهدي  معجم أحاديث اإلمام )٣(
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فلــذا جــزم ، الناهيــة) ال( الداخلــة عليــه) ْب يِّــُختَ ( جــاء النهــي بالفعــل

، عرّ ـالـدعاء والتضـ وقد خـرج النهـي بحسـب السـياق والقـرائن إىلٰ  ،الفعل

 .)١(الدعاء ٰى الناهية قد تستعمل يف معن) ال( وذكر سيبويه أنَّ 

) ال تفعــل(مــن النهــي للمخاطــب بصــيغة  ٰى خــراءت املــوارد األُ وجــ

املنـع وطلـب  أو ،أو الكراهـة ،وهـي الـدعاء واإلرشـاد ،هبذه املعاين الـثالث

 .)٢(الرتك للفعل

 ):ال تفعلوا(صيغة ) ب

 :وجاءت يف مخسة مواضع من التوقيعات

ــا ــه  :فمنه ــا ورد عن ــكلت  م ــي أش ــبعض املســائل الت ــه ل يف إجابت

ــ« :فجــاء، األصــحابأحــد  عــىلٰ  ــوأمَّ  اهللا  فــإنَّ الغيبــة ة مــا وقــع مــن ا علَّ

ــول ــْم : يق
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َ
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وا �

ُ
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َ
ــوا ال �

ُ
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َ
ــا أ ي
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ُ
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ْ
ــؤ ُس

َ
� ]ــدة ــ. ]١٠١: املائ ــنإنَّ ــائي  ه مل يك ــن آب ــد م ــد إالَّ  أح  وق

ــ ــه بيع ــت يف عنق ــهوقع ــة زمان ــ، ة لطاغي ــنيوإّين أخ ــة  رج ح ــرج وال بيع أخ

ؤال وا بـاَب السـِلقُ غْ فـأَ «: خـرويف مواضـع أُ  ،»من الطواغيـت يف عنقـي ألحد

 .)٣(»َم ما قد كفيتمفوا ِعلْ وال تتكلَّ ،  ال يعنيكمعامَّ 

ــعني يف الــنّص  ــيغة جــاء النهــي بموض ال ( ومهــا ،)ال تفعلــوا( بص

ــألوا ــواال تتكلَّ (و) تس ــي إىلٰ  ،)ف ــرج  النه ــد خ ــ وق ــة م ــاد والكراه ن اإلرش

 .هلذه األفعال التي يقومون هبا اإلمام 
                                                

 .١٤٢: ١ الكتاب: ينظر )١(

 .٣٩٠و ٢٨٤و ٢٦٦و ١٥٨: ٦) التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٢(

ــدي  )٣( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــل ؛ ١٢٧: ٦ )التوقيع ــألوا(والفع ــن ) ال تس ــو م ه

ــورة  ــدة(س ــااو، )١٠١ :املائ ــهد هب ــام  ستش ــر، اإلم ــة: وينظ ــام النعم ــدين ومت ــامل ال  :ك

 .٣٧٣: ة يف تواريخ احلجج اإلهليةاألنوار البهيّ ؛ ٤ح / ٤٥باب / ٤٨٣
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ــ  ٰى خــروجــاءت املــوارد األُ  وهــو النهــي  ،ٰى هلــذه الصــيغ بــنفس املعن

 .)١(اإلرشادي الكراهتي

 :الناهية مع فعل الغائب) ال( _ ٢

 :ة صيغ وجاءت بعدَّ 

 :)يفعل ال( صيغة) أ

 : جاءت هذه الصيغة يف موردين

عـت وودَّ  أت للحـّج يَّـهت :يقـول ،ما ورد عـن بعـض األصـحاب :منها

ــاس ــيلَّ  ،الن ــورد ع ــام  ف ــن اإلم ــارهون« :م ــذلك ك ــن ل ــاق  ،»نح فض

ــا مقــيم عــىلٰ : وكتبــت ،واغتممــت، صــدري  فــورد إيلَّ ، الســمع والطاعــة أن

 .)٢(»شاء اهللا من قابل إن ك ستحّج دُرَك فإنَّ ال يضيقنَّ ص«: توقيعه

ــة ــدرك ال يضــيقنَّ ( جــاء النهــي باجلمل ــن، )ص ــد خــرج النهــي ع  وق

اإلمـام  وأنَّ ، آخـر يفهـم مـن السـياق وهـو التسـلية ٰى معنـ معناه احلقيقـي إىلٰ 

 أي يف السـنة ، مـن قابـل ه سـوف حيـّج ضـاق صـدره بأنَّـ أخربه بعـد أن

 . شاء اهللا القادمة إن

ـــه  :ومنهـــا ـــا ورد يف أحـــد أدعيت ـــن أعـــني «: م ـــي ع واحجبن

أحــد  مـنُهْم إيلَّ وال َيِصـْل ، كيّــالعــداوة ألهـل بيـت نب اصـبنيالن، الباغضـني

 .)٣(»بسوء

ــيغة ــالنّص ) ال يفعــل( جــاء النهــي بص ــثّ  ب ــةمتم ــوال يَ ( الً باجلمل ْل ِص
                                                

 .٢٥٠: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )١(

ح / ٥٢٢: ١ الكـــايف: وينظـــر؛ ٣٢٤: ٦ )التوقيعـــات(معجــم أحاديـــث اإلمـــام املهـــدي  )٢(

 .٢١ح / ١٤باب / ٧٠٤: ٢ ئحواخلرائج واجلرا؛ ١٧

ــدي  )٣( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ٣٦٨: ٦ )التوقيع ــدعوات: وينظ ــج ال ؛ ٣٠٢: مه

 .١ح / ٤٢باب / ٣٧٨: ٩٤ وبحار األنوار
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ــ ،)مــنهم وقــد خــرج  .وهــم  األعــداء النواصــب ،الغائــب ت عــىلٰ حيــث دلَّ

 . اهللا تعاىلٰ  الدعاء واللجوء إىلٰ  النهي عن معناه احلقيقي إىلٰ 

 :)ال يفعلوا(صيغة  )ب

 :ينوجاءت هذه الصيغة يف مورد

ــا ــه : منه ــا ورد عن ــ م ــه يف إدان ــدة وتوجي ــد الفاس ــض العقائ ة بع

ــاد ــح واإلرش ــاء ،النص ــامَّ « :إذ ج ــوا ع ــِرتَ وال يبحث ــأثموا ُس ــنهم في وال ،  ع

 .)١(»يكشفوا سرت اهللا فيندموا

ــني ــي يف الفعل ــاء النه ــوا( ج ــفوا(و) ال يبحث ــائبني) ال يكش ــم  ،للغ وه

اإلرشــاد  اه احلقيقـي إىلٰ وقــد خـرج النهـي عــن معنـ ،أهـل العقائـد الفاسـدة

ــأنَّ  ــة ب ــام والكراه ــدهم   اإلم ــتور ىلٰ إيرش ــن املس ــث ع ــدم البح وال ، ع

 .الذي أراد اهللا سرته ءيكشفوا هبذا البحث عن اليش

م :ا  ا :  

ــة يف ســتَّ  ــظ اخلــرب يف التوقيعــات املهدوي ــوقــد ورد النهــي بلف ر ـة عش

 :موضعاً 

عـــن القنــوت يف صـــالة شــخص يســأل  إليـــه  كتــب :منهــا

ــوز أنال ــه أجي ــن دعائ ــرغ م ــة إذا ف ــىلٰ  فريض ــه ع ــرد يدي ــدره؟  ي ــه وص وجه

الــرأس والَوْجــِه غــُري  اليــدين مــن القنــوت عــىلٰ  ردُّ «: بتوقيــع فأجــاب 

 .)٢(»جايز يف الفرائض
                                                

كــامل الــدين ومتــام : وينظــر؛ ١٢٠: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )١(

 .٢٦ح / ٢٠باب / ١١٠٩: ٣واجلرائح  واخلرائج؛ ٤٢ح / ٤٥باب / ٥١٠: النعمة

؛ ٥٧٧: ٢ حتجــاجاال :وينظــر؛ ١٨٣: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٢(

 .٣ح / ٨باب / ٧٢٤: ٣ وسائل الشيعة



 )دراسة نحوية(األساليب اإلنشائية يف التوقيعات املهدوية    .................................  ١١٤

ــة ــة اخلربي ــي باجلمل ــاء النه ــدين ردُّ «: ج ــايز... الي ــُري ج ــي  ،»غ وه

 وأنَّ  ،ة اخلربيـة أفـادت النهـي الكراهتـيلـواجلم ،نة مـن املبتـدأ واخلـربمتكوّ 

والنهـي باجلملـة اخلربيـة أبلـغ  ، الكراهـة هلـذا الفعـل ٰى عدم اجلواز هنا بمعنـ

 . النهي الطلبي اإلنشائي من

ــا ــه  :ومنه ــب إلي ــخص يســأله أنَّ  كت ــه  ش للســلطان ضــيعًة جاءت

ــيعتي ــب ض ــف بجن ــن الوق ــه ، م ــرج إلي ــه؟ فخ ــا من ــوز يل رشاؤه ــل جي فه

ــع ــوز ابتياعال«: التوقي ــيعة ال جي ــا إالَّ ض ــاه ــن مالكه ــأمرهأو  ، م ــاء  ،ب أو رض

 .)١(»منه

ال : (ه بتقـديرفإنَّـ، )...ال جيـوز ةالضـيع( :جاء النهـي باجلملـة اخلربيـة

ــيس  ،هلــا الســلطان غاصــب ألنَّ ، النهــي عــن رشاء الضــيعة: أي ،)جيــوز ول

اإللـزام  النهـي عـىلٰ  وقـد دلَّ ، يكـون مـن املالـك أن دَّ بـ راء الـمالكهـا والشـ

 .واملنع

ـ«: مـا ورد عنـه جييـب عـن بعـض األسـئلة :ومنها ربه ـع فشـاّقـا الفأمَّ

 .)٢(»حرام

ـ، )ربه حـرامـفشـ( :جاء النهـي باجلملـة اخلربيـة املنـع  عـىلٰ  توقـد دلَّ

 .ه من املسكراتألنَّ  ،اعواحلرمة عند رشب الفقّ 

ــوارد األُ  ــاءت امل ــروج ــتعاملني  ٰى خ ــنفس االس ــاخلرب ل ــي ب ــن النه م

 .)٣(أو الكراهة واإلرشاد ،ومها احلرمة واملنع ،منيتقدّ امل
                                                

 .٥٧٧: ٢ حتجاجاال: وينظر؛ ١٨٤: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )١(

كــامل الــدين ومتــام  :ظــروين؛ ١٢٨: ٦) التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٢(

 .٢٤٧ح / ٢٩٠: لطويسلغيبة الو؛ ٤ح / ٤٥باب / ٤٨٣ :النعمة

 .٣٢٤و ١٩١و ١٩٠و ١٨٩و ١٨٢و ١٣٦: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٣(



 ١١٥ ...............................  ُأسلوب النهي/ أساليب األمر والنهي والدعاء: الفصل الثاين

 :ا ّف اكالَّ ( عد(:  

 .)٣(ا هو النفي والنهيوباهب ،)٢(وَرْدع وَزْجرِ ، )١(حرف َنْفي: كالَّ 

ــاة أنَّ  ــض النح ــ وذكــر بع ــذا املعن ــرَّ ( ٰى ه ــروالزَّ  دعال ــذهب ) ج ــو م ه

ـة ومـا ، )٤( ذلـكهلـا عنـدهم إالَّ  ٰى نـوال مع، رّينيـالبصـ اخلليل وسيبويه وعامَّ

ــع ــالف الواق ــه خ ــوا إلي ــه أنَّ ، ذهب ــل يف معجم ــر اخللي ــد ذك ــالَّ : (فق ــىلٰ  ك  ع

ــ(تكــون : وجهــني ــاً (وتكــون  )اً حقَّ نســبة  إىلٰ  وقــد ذهــب بعضــهم، )٥())نفي

ـــر أنَّ ، )٦()هــــ١٨٩ت ( ل للكســـائيالوجـــه األوَّ  ـــابع  ويظه الكســـائي مت

 . اخلليل كام هو واضح من نّص ، للخليل

 تكـون بمنزلـة ن املعنيـني معـاين ُأخـر أّمههـا أنهـذي هم عـىلٰ وزاد بعض

ــ) يأ( ــتعامالً  ًى معن ــذهب الن، واس ــوهــو م ــميلـض ــن ُش ـــ٢٠٣ت ( ر ب ، )ه

 وهــو مــذهب أيب حــاتم السجســتاين، ةاالســتفتاحي) أَال ( ٰى تكــون بمعنــ وأن

ـــ٢٤٨ت ( ــروا أنَّ  ،)٧()ه ــالَّ ( وذك ــ) ك ــت بمعن ــر( ٰى إذا كان ــردع والزج ) ال

ـ(، وما بعدها اسـتئناف، وز الوقف عليهاجي ، ا ليسـت مـن متـام مـا بعـدهاألهنَّ

 كـالَّ : أي، احلـرف ال يسـتقّل  ألنَّ ، الفعَل الذي هـو مـن متامـه حمـذوف وكأنَّ 
                                                

 ).ا ك ل ل(ماّدة / ١٥٨٨: ٣ كتاب العني: ينظر )١(

 .٢٢٥: ٤الكتاب : ينظر )٢(

ورشح ؛ ٤٧٩: ٤ و رشح الــريض عــٰىل الكافيـــة ؛٢٥٠: لغـــةالصــاحبي  يف فقــه ال: ينظــر )٣(

 .١٠٦: عرابقواعد اإل

 .١٦٠ :واألساليب اإلنشائية يف النحو العريب؛ ٢٤٩: ١ ومغني اللبيب ؛٥٧٧: الداين ٰى اجلن: ينظر )٤(

 ).ا ك ل ل(ماّدة / ١٥٨٨: ٣ كتاب العني )٥(

ــر )٦(  ؛١٠٧: عــرابح قواعــد اإلورش؛ ٢٥٠: ١ ومغنــي اللبيــب ؛٥٧٧: اجلنــٰى الــداين: ينظ

 .١٦٠: واألساليب اإلنشائية يف النحو العريب

 .٤٥٠٤: ٩ )ناظر اجليش(ورشح التسهيل ؛ ٢٥٠: ١ مغني اللبيب: ينظر )٧(
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ـ(و) أَال ( ٰى وال جيـوز الوقـف عليهـا إذا كانـت بمعنـ، )١()ال تقل ـ، )اً حقَّ ا ألهنَّ

 .)٢(من متام ما بعدها

الزجر والنفي يف التوقيعات املهدوية يف موضع  ٰى بمعن) كالَّ (وقد جاءت 

وهو عندما تشاجر شـخص مـع مجاعـه مـن الشـيعة يف اخللـف فـذكر ، واحد

م كتبـوا هنَّ إ ثمّ ، وال خلف له ٰى ـمض) احلسن العسكري( دأبا حممّ  الشخص بأنَّ 

 اهللا  قبَضـُه اهللا إليـه ظننـتم أنَّ فلامَّ ... « :فورد اجلواب يف ذلك كتابًا لإلمام 

 ٰى  ما كان ذلك وال يكون حتَّ كالَّ ! بينه وبني خلقه وقطَع السبب، أبطل دينَهُ  تعاىلٰ 

 .)٣(»كارهون ر اهللا سبحانه وهمويظهر أم ،تقوم الساعة

 ٰى نفـ  اإلمام فإنَّ ، النفي والزجر والردع ٰى بمعن) كالَّ ( جاءت األداة

له  تشهد ومل يبَق اس  اإلمام احلسن العسكري  عيه الشخص بأنَّ وزجر ما يدَّ 

وهو السبب  ،غ الرسالةومبلِّ  ،املعصوم هو حافظ الدين ألنَّ ، خلف من األوالد

عاه الشخص دَّ اما  ٰى نف  فلذا اإلمام، وبني خملوقاته صال بني اهللا تعاىلٰ واالتّ 

وال ، ذلك مل يكن سـابقًا يف زمـان :قال اإلمام  إنَّ  ثمّ ، وزجر وردع مقالته

وسـوف يظهـر أمـر اهللا ، الساعة وهو يوم القيامة تقوم ٰى حتَّ ، يكون يف املستقبل

أي املخالفني واملنكرين ، كارهون وهم ٰى من غيبته الكرب  وهو ظهور اإلمام

يمـأل األرض قسـطًا  ٰى حتَّـ اهللا تعاىلٰ  هسوف يظهرالذي هم هلذا األمِر تهامع كر

 : قال تعاىلٰ  ،وعدالً كام ملئت ظلًام وجوراً 
ْ
ن

َ
 أ

َ
ون

ُ
واِهِهْم  يُِر�د

ْ
ف
َ
وَر اِهللا بِأ

ُ
ا ن

ُ
ْطِفؤ

ُ
�

 
َ

�
ْ
  َو�َأ

َ
�فُِرون

ْ
ِرَه ال

َ
ْو ك

َ
ورَُه َو�

ُ
 يُِتم� ن

ْ
ن

َ
 أ

�
 ].٣٢: التوبة[ اُهللا إِال

*   *   * 

                                                

 .١٠٦: عرابرشح قواعد اإل :وينظر؛ ٤٧٩: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية )١(

 .٤٧٩: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٢(

ــ )٣( ــث اإلم ــم أحادي ــدي معج ــات(ام امله ــر؛ ٢٥٠: ٦ )التوقيع ــة ال :وينظ ــويسلغيب / ٢٨٥ :لط

 .٥٣٦: ٢ حتجاجاال؛ ٢٤٥ح 



 

 

 

ءأب ا  

 و  ءاا:  

 :الدعاء لغةً ) أ

، )١()يكـوُن منـَك  بصـوٍت وكـالمٍ  إليـَك الشــيَء متيـَل  أن(هـو الدعاء 

: يقـال، اهللا  والرغبـة إىلٰ  هـو االسـتغاثةالـدعاء وجاء يف لسـان العـرب أنَّ 

: فوجـه منهـا: ثالثـة أوجـه ُه يكـون عـىلٰ حانَ سـب هُ اؤُ عَ ودُ ، ٰى عواًء ودَ اُه ُدعَ عَ دَ 

رّبنـا لـك  :وكقولـَك ،  أنـتإالَّ  لـهإال ، هللاُايـا : كقولـَك ، والثناء عليـه هدتوحي

ب منــه لةأمســ: والوجــه الثــاين، احلمــد : كقولــك، العفــو والرمحــة ومــا ُيقــرِّ

ُهـمَّ اللّ : كقولـك، مسـألة احلـّظ مـن الـدنيا: الثالـث والوجـه، ْر لنـافِ ُهمَّ اغْ اللّ 

 .)٢(قني ماالً وولداً ارز

 :الدعاء اصطالحاً ) ب

وجـاء يف ، عرّ ـسـبيل التضـ عـىلٰ  هـو طلـب الفعـل مـن املـدعوِّ الدعاء 

ــرازي ــري ال ـــ٦٠٦ت ( تفس ــدعاء امل(: )ه ــوع ال ــار اخلض ــه إظه ــود من قص

ـ ،ة والعبوديةوالذلَّ   ،ا توجـد ال حمالـةوقـد أمرنـا اهللا يف أشـياء نعلـم قطعـًا أهنَّ

َق� : كقوله
ْ
ْم بِا�

ُ
�

ْ
 اح

�
 رَب

َ
 .)٣(])١١٢ :األنبياء[ قال

                                                

 ).ع و د(ماّدة / ٢٧٩: ٢معجم مقاييس اللغة  )١(

 ).اد ع (ماّدة / ٢٥٧: ١٤ لسان العرب: ينظر )٢(

 .١٤٧: ٩ )مفاتيح الغيب(تفسري الرازي  )٣(
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ــد  وإنَّ  ــد أناهللا يري ــن العب ــه م ــب من ــ، يطل ــائل الش ــاء يف رس ريف ـج

ـــ٤٣٨ت ( ٰى ـاملرتضــ ــدعاء( :)ه ــب أمــر : ال ــاىلٰ طل ــن اهللا تع ــالقول م ، )١()ب

الـدعاء بمنزلـه األمـر  أنَّ  واعلـم(: قـال سـيبويه ،وهو بمنزلة األمـر والنهـي

ــ ،والنهــي ــلاموإنَّ ــ) دعــاء( : قي ــك  ،أمــر وهنــي: يقــال ه اســتعظم أنألنَّ وذل

ــك ــمّ اللّ ( :قول ــ ه ــدًا ف ــهازي ــ، )٢())غفر ذنب ــلِ وإنَّ ــل : ام قي ــٌب ألج ــاٌء وطل دع

 .)٣(ن أنت دونهم ك تطلب إىلٰ ألنَّ  ،معناه

ــ َف وُعــرِّ  ، الطلــب مــع خضــوع عــىلٰ  دالٌّ ، كــالم إنشــائي: (هأيضــًا بأنَّ

 .)٤()سؤاالً أيضاً  ٰى وُيسمّ 

ولـيس لـه  ،والدعاء يف لغـة العـرب مـن األسـاليب اإلنشـائية الطلبيـة

ــ، ٌغ قياســية عنــد النحـاةيَ ِصـ  إىلٰ ... َر اهللاُ لزيــدٍ َفــغَ : هلــم، يةام ألفــاظ سـامعوإنَّ

 يقـول أبـو هـالل العسـكري ،وهناك فـرق بـني النـداء والـدعاء ،)٥(غري ذلك

والعــريب يقــول  ،ٰى النــداء هــو رفــع الصــوت بــام لــه معنــ إنَّ (: )هـــ٤٠٠ت (

ــد :لصــاحبه ــاد معــي ليكــون أن يكــون والــدعاء ، أي أبعــد لــه ،لصــوتنا ٰى ن

  ،يـودعـوت اهللا يف نفسـ ،دعوتـه مـن بعيـد :يقـال ،برفـع الصـوت وخفضـه

ــال ــه  :وال يق ــناديت ــل ،يـيف نفس ــب الفع ــدعاء طل ــل ال ــل يف ، )٦()وأص ونق

حيـث  ،النداء قد يكـون باإلشـارة مـن غـري صـوت وال كـالم موضع آخر أنَّ 

ولكـن بإشـارة  ،النـداء قـد يكـون بعالمـة مـن غـري صـوت وال كـالم: (قال
                                                

 .٢٧٠: ٢ رسائل الرشيف املرتٰىض  )١(

 .٢٠٧: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني: وينظر؛ ١٤٢: ١ الكتاب )٢(

 .٤٦٦: ١وعروس األفراح ؛ ١٣٢: ٢ املقتضب: ينظر )٣(

 .١٤٢: ٢ اف اصطالحات الفنونكّش  )٤(

 .١٧٠: ٢ صول يف النحواألُ ؛ ١٣٢: ٢ املقتضب: ينظر )٥(

 .٥٣٤: معجم الفروق اللغوية )٦(



 ١١٩ .............................. ُأسلوب الدعاء/ أساليب األمر والنهي والدعاء: الفصل الثاين

ــ ــن معن ــئ ع ــاَل : ٰى تنب ــداء  ،تع ــند الن ــذا ال يس ــبحانه  ىلٰ إول ــالف اهللا س بخ

ُعوا إِ�وَ  :قال تعاىلٰ  ،الدعاء
ْ
المِ  اُهللا يَد  .)١(])٢٥ :يونس[ داِر ا�س�

ــدأُ  وإنَّ  ــة ســلوب ال ــمَّ تضــعاء يف التوقيعــات املهدوي ــارصن ثالث : ة عن

وغالبــًا مــا  ،واملــدعّو لــه أو عليــه، الــذي هــو اهللا ســبحانه واملــدعوّ ، الــداعي

 .يكون الداعي هو املدعو له

ــمســأُ  وإنَّ  ــة االس ــع اجلمل ــاء م ــدعاء ج ــةوا ،يةلوب ال ــة الفعلي  ،جلمل

 : واسم املفعول ،واسم الفعل ،واملصدر

وا ء : لااا :  

ــورداً  ــني م ــني وأربع ــمية يف اثن ــة االس ــع اجلمل ــدعاء  م ــد ورد ال ،  وق

 :دةواجلملة االسمية املقيَّ  ،وجاء باجلملة االسمية املطلقة

 :اجلملة االسمية املطلقة _ ١

وجــاءت يف التوقيعـــات ، )٢(النواســخ وهــي اجلملــة العاريــة مـــن

 : املهدوية يف أربعة وعرشين موضعاً 

أنـت ، بسـم اهللا الـرحم الـرحيم«: دعيتـه أمـا جـاء يف أحـد  :منها

وأنـت اهللا الــذي ال إلــه ، اخللــق ومعيــدهم ئمبـد، أنــت اهللا الـذي ال إلــه إالَّ 

 .)٣(»وباعث من يف القبور، مورر األُ  أنت مدبِّ إالَّ 

أنــت اهللا الــذي ( :فــة مــن املبتــدأ واخلــربلَّ ؤاالســمية املجــاءت اجلملــة 

ــه إالَّ  ــتال إل ــنّص )  أن ــن ال ــعني م ــىلٰ ودلَّ  ،يف موض ــياق ع ــب الس ــا بحس  ت

 . ع واملدح وذكر صفات اهللا تعاىلٰ التّرض  وتدلُّ عىلٰ  ،الدعاء
                                                

 .٥٣٥: معجم الفروق اللغوية )١(

 .٢٢: اجلملة االسمية: نظري )٢(

ــدي  )٣( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ٣٧٥: ٦ )التوقيع ــر :وينظ ــب األث / ٥٢١ :منتخ

 .٥ح / ٧باب / ١٠فصل 
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 ابـُن عبَـِدكَ و إهلـي وأنـا عبَـُدكَ «: ما جـاء يف أحـد أدعيتـه  :ومنها

 .)١(»أنت خالقي َك بأنَّ  مقرٌّ ، بالعبوديةِ  لَك  رتٌف مع، َك تِ مَ وابُن أَ 

 يــدلُّ عــىلٰ  ،فــة مــن املبتــدأ واخلــربلَّ ؤجـاء الــدعاء باجلملــة االســمية امل

ــ ــاىلٰ رّ ـالتض ــتكانة هللاِ تع ــة ،ع واالس ــرتاف بالعبودي ــ، واالع ــوق هللا  هوأنَّ خمل

يـد م عبيعرتفـون بـأهنَّ  ة األئّمـ أنَّ  وهـذه األدعيـة خـري دليـل عـىلٰ  ،تعاىلٰ 

 .كام يقول أعداؤهم ٰى ُأخر عوا منزلةً ومل يدَّ  ،هللا تعاىلٰ 

 :قيَّدةية املالدعاء باجلملة االسم _ ٢

فيهـا  فيحـدث ،عليهـا أحـد النواسـخ هي اجلملة االسمية التـي دخـل

ــ ــظ واملعن ــري يف اللف ــ، )٢(ٰى تغي ــمية املقيَّ ــة االس ــدعاء باجلمل ــاء ال دة يف وج

 :موضعاً التوقيعات املهدوية يف ثامنية عرش 

ــا ــه :منه ــاء يف دعائ ــا ج ــتخاراتيف اال  م ــمَّ اللّ «: س ــألك إّين  ُه  أس

ــىلٰ اب ــه ع ــت ب ــذي عزم ــت هلــام ،الســموات واألرض ســمك ال ــا : فقل �ِي
ْ
ائ

ــائِِع�َ  ــا ط ن
ْ
�
َ
ت
َ
ــا أ

َ
 قا�

ً
ــا ْره

َ
ْو ك

َ
 أ
ً
ــوْ� ــىلٰ اوب، َط ــه ع ــت ب ــذي عزم ــمك ال  س

ــ ــ ٰى ـعص ــأفكون، ٰى موس ــا ي ــف م ــي تلق ــإذا ه ــألك ب، ف ــذاوأس ــمك ال ي س

ــ ــه قلــوب الســحرة  إليــك حتَّ ــالوا ٰى رصفــت ب ــرّب العــاملني :ق ــا ب ربِّ ، آمن

بيل هبـا كـلَّ وأسـألك بالقـدرة التـي ُتـ، العـاملني أنت اهللا ربُّ ، وهارون ٰى موس

 جعلتـه وبكـّل حـقٍّ ، هـو لـك حـقٍّ  وأسـألك بكـّل ، بـالٍ  كـّل  دوجتـدِّ ، جديد

  عـىلٰ صـّيل تُ  أن، ريتكان هذا األمـُر خـريًا يل يف دينـي ودنيـاي وآخـ إن، عليك

 .)٣(»لُه عيلَّ وُتَسهِّ يّنه وُهت ، م عليهم تسليامً وتسلِّ ، دد وآل حممّ حممّ 
                                                

ــر؛ ٣٧٦: ٦) التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )١( ــدعوات: وينظ  - ٢٧٨ :مهــج ال

 .٩١ح / ٢١٢ :وتبرصه  الويلّ ؛ ٢٩٣

 .١٣٣ :اجلملة االسمية: ينظر )٢(

 .٣٥ح / ٧باب / ٢٧٥: ٩١ بحار األنوار: وينظر؛ ٢٨٠: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )٣(



 ١٢١ .............................. ُأسلوب الدعاء/ أساليب األمر والنهي والدعاء: الفصل الثاين

التـي تفيـد التحقيـق ) إنَّ ( الناسخ الـذي جـاء يف الـدعاء هـو األداة إنَّ 

) أسـأُل (وجـاء اخلـرب بالفعـل ، )١(يةد النسبة بـني طـريف اجلملـة االسـموتوكي

يف الــداين بالنســبة  الســؤال يســتعمل ألنَّ  ،عتــهعظمــة املــدعّو ورف دليــل عــىلٰ 

ــايل إىلٰ  ــىلٰ ، )٢(الع ــدلُّ ع ــدعاء ي ــؤال يف ال ــل الس ــرار فع ــ وتك ة التض ــدَّ ّرع ـش

املسـؤول هـو  أنَّ  ويـدلُّ أيضـًا عـىلٰ ، ّو يف اسـتجابة الـدعاءواالستكانة للمدع

 . األمل يف اإلجابة وهو حمطّ ، أهٌل للسؤال

 .)٣(االسمية خر من الدعاء باجلملةأُ وهناك مواضع 

ما ا :ا  ءا :  

 :واجلملة الفعلية اخلربية ،ورد الدعاء  باجلملة الفعلية الطلبيه

 :الدعاء باجلملة الفعلية الطلبية _ ١

 :وتشمل

 :الدعاء بصيغة األمر) أ

ــل أوىلٰ  إنَّ  ــدعاء بالفع ــر ال ــ، وأكث ــي هألنَّ ــر أو هن ــل أم   أنَّ إالَّ ، يف األص

ــدة ــاىلٰ  عقي ــه اهللا تع ــلمني يف تنزي ــام املس ــًا هل ــًام ثالث ــه قس ــن  ،جعلت ــيس م إذ ل

ـ املعقول أن ، صـيغة األمـر والـدعاء واحـدة وأنَّ ، )٤(أو ينهـاه هيـأمر العبـد ربَّ

ً  ألنَّ   .)٥(ام يتفاوتان يف الرتبةوإنَّ ،  منهام طلبكالَّ

ــة يف م ــدعاء بصــيغة األمــر يف التوقيعــات املهدوي ــة اوجــاء ال ئــة وثامني

 .وعرشين موضعاً 
                                                

 .١٢٣: معاين احلروف ؛٣٠: حروف املعاين: ينظر )١(

 .١٧٥: معجم الفروق اللغوية: ينظر )٢(

 .٣٩٢و ٣٩١و ٣٨٩و ٣٧٧و ٢٧٩و ٢٥٨: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٣(

 .١٩٠ :وأساليب الطلب يف هنج البالغة؛ ٢٠٠و ١٩٩: ٢ صول األحكاماألحكام يف أُ : ينظر )٤(

 .٢٥: ١ افتفسري الكّش : ينظر )٥(
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 ،يــدعو اهللا لــه لريزقــه ولــداً  شــخص وســأله أن كتــب لــه : منهــا

هــذا  جعــلاو، بــه عينــه ولــدًا ذكــرًا تقــرُّ  رزقــهأُ  هــمّ اللّ «: فخــرج لــه التوقيــع

 .)١(»احلمل الذي له وارثاً 

ــيغة ــدعاء بص ــاء ال ــافْ ( ج ــ) ْل َع ــىلٰ الداّل ــر املتمثّ  ة ع ــلاألم ــة بالفع  ل

طلـب  عـىلٰ  ألمـر عـن معنـاه احلقيقـي الـداّل وقد خـرج ا، )اجعل(و) رزقهأُ (

ه طلـب مـن الـداين ألنَّـ ،آخر يفهم من السـياق وهـو الـدعاء ٰى معن الفعل إىلٰ 

 :فمـن قـال، إذ هـي لفظـة جتمـع الـدعاء ،)هـمّ اللّ ( وسـبق بالنـداء ،العايل إىلٰ 

 .)٢(ٰى احلسن فقد دعا اهللا بجميع أسامئه) همّ اللّ (

 ألنَّ  ،ًا لعينـهيكون قـارَّ  د للرجل بأنبدعائه لرزق الول وأراد اإلمام 

ـ، ًا هبامًا لوالديه وليس بارَّ ه يكون عاقَّ بعض الناس يرزقها اهللا الولد لكنَّ  د لـذا أكَّ

الفعـل  عـىلٰ  وأيضًا عطـف اإلمـام ، يف الدعاء ٰى هذا املعن عىلٰ   اإلمام

جيعـل  بـأن الذي أفاد الـدعاء أيضـاً ) اجعل( بفعل الدعاء الثاين) رزقهأُ ( لاألوَّ 

، السائل كان يولد له أوالد لكن يموتون وهـم صـغار ألنَّ ، الولد وارثًا للرجل

 . كون الولد وارثًا ألبيه ر الطلب للتأكيد عىلٰ فلذا كرَّ 

ــمَّ  ــد تض ــارصوق ــة عن ــدعاء ثالث ــدعوّ ، ن ال ــا امل ــاىلٰ  ومه ــو اهللا تع ، وه

 .له وهو الرجل صاحب املسألة واملدعوّ ، والداعي وهو اإلمام 

ام األّيــ همــن ال ُتغــريِّ  يــا« :مــا ورد يف أحــد أدعيتــه  :ومنهــا

، د خريتــك مــن خلقــكوآل حمّمــ دحمّمــ عــىلٰ  صــّيل تُ  أســألك أن، ...والليــايل

 .)٣(»ني واملرسلنيمجيع النبيّ  عىلٰ  لِّ َِص وَ ، هم بأفضل صلواتكعلي لِّ َص فَ 
                                                

: املسـتجاد؛ و٣٥٢ :اإلرشـاد: وينظـر؛ ٣٢٣: ٦ )التوقيعـات(معجم أحاديث اإلمـام املهـدي  )١(

 .٢٨٦ :دالئل اإلمامة ؛٢٦٥

 .٦٢: ٢معرتك األقران : ينظر )٢(

 .٦٨: مهج الدعوات: وينظر؛ ٣٦٧: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )٣(
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ــر ــل األم ــدعاء بفع ــاء ال ــفَ ( ج ــر ،)لِّ َص ــل األم ــوَ ( وفع ــن ، )لِّ َص وم

 طلـب مـن الـداين إىلٰ  هألنَّـ، الـدعاء عـىلٰ  فعـيل األمـر دالَّ  ل السياق فـإنَّ خال

 بـدخوهلا عـىلٰ  ل مقرتنـًا بفـاء السـببية التـي ختـتصُّ وجـاء الفعـل األوَّ ، العايل

كـام يف  ،رط وبـدوهناـم كلمـة الشـما هـو جـزاء مـع تقـدّ  فتدخل عىلٰ ، اجلمل

ــنّص  ــع ال ــلح ،موض ــأن يص ــه ب ــدير وعالمت ــ) إذا( تق ــاء رـالش ــل الف طية قب

ــا ــابق رشطه ــمون الس ــل مض ــ، )١(وجع ــون املعن ــذا يك ــألك إذا  ٰى فل ــو أس ه

علــيهم بأفضــل  د خريتــك مــن خلقــك فصــلِّ د وآل حمّمــحمّمــ يت عــىلٰ صــلَّ 

 بأفضــل صــّيل يُ  أن وكــان الســبب يف طلــب اإلمــام مــن اهللا تعــاىلٰ ، صــلواتك

ــ ــإولــذا  ،م أفضــل املخلوقــات وأكملهــمالصــلوات ألهنَّ  طلــب مــن ه نَّ

ــاء الصــالة عــىلٰ  أيضــاً  اهللا تعــاىلٰ  ــع األنبي ــ إالَّ  ،واملرســلني مجي ــوا أهنَّ م مل يكون

ـ، د وآلـهمن الرسـول حمّمـ بأفضل ة بأفضـل فكانـت أفضـل الصـلوات خمتصَّ

ــ ــم حمّم ــات وه ــاملخلوق ــد أنَّ ، دد وآل حمّم ــًا نج ــام  وأيض ــت  اإلم كان

 د اسـتجابةً ّمـد وآل حمحمّمـ يف أدعيتـه هـي كثـرة الصـالة عـىلٰ الصـفة املميـزة 

  :لقوله تعاىلٰ 
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َ
وا َعل

�
الصـالة عليـه وآلـه  إذ أنَّ  ،]٥٦ :األحـزاب[ َصل

ــدعاء ــتجابة ال ــد رشوط اس ــؤمنني  ،أح ــري امل ــال أم ــذا ق ــدعاء «: ل ال

د وآل حمّمــ عــىلٰ  صــلِّ  هــمّ اللّ ، د وأهــل بيتــهحمّمــ عــىلٰ  صــّىلٰ يُ  ٰى جــوب حتَّــحم

 .)٢(»دحممّ 

، وهـو اهللا  تعـاىلٰ  املـدعوّ  يوهـ ،ن الـدعاء عنـارصه الثالثـةوقـد تضـمَّ 

ومجيـع األنبيـاء  ،د وآلـهلـه وهـم حمّمـ واملـدعوّ ، والداعي وهـو اإلمـام 

 .واملرسلني 
                                                

 .٣٨٧: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )١(

 .٨٨٠: ٢ لوكنز العّام  ؛١٤٨: الصواعق املحرقة )٢(
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ــاغْ  بِّ يــا ر«: يف أحــد أدعيتــه مــا ورد عنــه  :ومنهــا َحــْم ْر يل وارْ ِف

 .)١(»األكرم ك أنت األعزُّ إنَّ  ، تعلموجتاوز عامَّ 

) مْ َحـارْ (و) رْ ِفـاغْ ( :وهـي ،جاء األمـر يف ثالثـة أفعـال يف هـذا الـنّص 

ـ، )جتاوز(و ـ ،الـدعاء ت عـىلٰ وبحسب السـياق دلَّ  ه طلـب مـن الـداين إىلٰ ألنَّ

ومهـا  ،مـن عنـارص الـدعاء رينـن الـدعاء عنصـتضـمَّ  ويف هذا النّص  ،العايل

ــدعوّ  ــاىلٰ  امل ــو اهللا تع ــام، وه ــو اإلم ــداعي وه ــرَّ ،  وال ــد تك ــل وق ر الفع

 .ع واخلضوع هللا تعاىلٰ رّ ـالتض وهذا دليل عىلٰ  ،بالدعاء

يتجاوز  يطلب املغفرة والعفو وأن ويف كثري من األدعية نجد اإلمام 

، يف األدعيـة يـت الب وهذا هو ديـدن أهـل، ه معصوماهللا عنه مع علمنا بأنَّ 

 ٰى وذلك يكون أقو، اهللا تعاىلٰ  ر يف حّق ـفذلك من باب تنزيل النفس منزلة املقصِّ 

 .السعي يف طاعة اهللا  الناس وتعليمهم عىلٰ  يف حثِّ 

 .)٢(مة من الدعاءبنفس الرتاكيب املتقدّ  ٰى وجاءت املوارد األُخر

 :عل املضارعالف الالم الداخلة عىلٰ ) لتفعل( الدعاء بصيغة األمر) ب

 وإنَّ ، الفعـل املضـارع يف موضـعني فقـط وجاءت الـالم الداخلـة عـىلٰ 

ــدعاء ــا الم  ال ــدخل فيه ــل ي ــا الفع ــوب هب ــالم املطل ــدين  ،ال ــال ريض ال ق

ــرتاأل ــه( :باديآس ــر: (قول ــل، )والم األم ــا الفع ــوب هب ــالم املطل ــدخل ، ال ي

وقـد  ،لغـةوفتحتهـا  ،وهـي مكسـورة، يغفـر لنـا اهللالِ : نحـو ،فيها الم الـدعاء

 .)٣()مَّ تسكن بعد الواو والفاء وثُ 
                                                

؛ ٢٧٧ح / ٢٥٩: لطـويسلغيبة ال :وينظر؛ ٢٥٨: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )١(

 .١٧٩: وفالح السائل؛ ٢٤ح / ٤٧٠ :ومتام النعمة وكامل الدين

 .٣٨٧و ٣٨٣و ٣٨٢و ٣٨١و ٣٨٠و ٣٧٠و ٣٦٧: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٢(

 .٨٤: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية )٣(
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  وهـو مـا جـاء يف دعائـه، وجاء الدعاء هبـذه الصـيغة يف املـوردين

إّين أســألك  هــمّ اللّ «: وهــو قولــه ،)آل يــس( عقيــب الزيــارة املعروفــة بزيــارة

 ،ألقـاك وقـد وفيـت بعهـدك وميثاقـك ٰى د حتَّـد وآل حمّمـحمّمـ  عـىلٰ صّيل تُ  أن

 .)١(»يا ويلُّ  يا محيدٌ ني رمحتك عْ َس فْلتَ 

وجاءت ، )فلتسعني( الفعل املضارع فجاء الدعاء بالم األمر الداخلة عىلٰ 

ـ، الالم ساكنة مع كوهنا باألصل مكسـورة ، )الفـاء(ا جـاءت بعـد وذلـك ألهنَّ

، ...مَّ وُثـ، والفاء، وقد تسكن بعد الواو( :قال ريض الدين ،والتسكني فيها أكثر

 ،حـرف واحـد ولكوهنام عـىلٰ  ،صاهلام أشدّ لكون اتّ ، ثروهو بعد الواو والفاء أك

وزن فخـذ  فصار الواو والفاء مع الالم بعدمها وحرف املضـارعة ككلمـة عـىلٰ 

ية فاء السبب) فليسعني(والفاء يف فعل الدعاء ، )٢()رـف بحذف الكسوكتف فتخفَّ 

 رط وبـدوهنا كـام يفـم الشـما هو جزاء مـع تقـدّ  فتدخل عىلٰ ، باجلمل وختتصُّ 

وجعـل ) الفـاء( رطية قبـلـالش) إذا( صلح تقديري بأن وعالمته، موضع النّص 

بعهـدك وميثاقـك  إذا وفيـت: هو ٰى فلذا يكون املعن، )٣(مضمون السابق رشطها

 .يا محيدُ  فلتسعني رمحتك يا ويلُّ 

 .)٤(وجاء املورد اآلخر من هذه الصيغة هبذا الرتكيب نفسه

 :الدعاء بصيغة النهي )ت

يف التوقيعــات املهدويــة يف ) ال تفعــل( ء بصــيغة النهــيورد الــدعا

 :سبعة مواضع

                                                

؛ ٥٩٤: ٢ حتجــاجاال: وينظــر؛ ٢٠٢: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )١(

 .٩٤ح / ١٠باب / ٣٥١: ةاإليقاظ من اهلجعو

 .٨٤: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية )٢(

 .٣٨٧: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٣(

 .٣٩٠: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٤(
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يـا أرحـَم ، يـا رحـيمُ ، يـا رمحـانُ « :ما جـاء يف أحـد أدعيتـه  :منها

مـن عـيلَّ ْط لِّ َسـوال تُ ، مـن املَِحـنِ  ـيءيف هـذه الـدنيا بشـ يال متتحنّ ، الرامحني

 .)١(»بذنويبهتلكني وال  ،نيال يرمح

) طتســلّ (و) يمتتحنّــ( األفعــال لداخلــة عــىلٰ جــاء النهــي بــال الناهيــة ا

: )ال(وقـال سـيبويه يف حديثـه عـن ، الـدعاء ٰى وقـد أفـادت معنـ، )هتلكني(و

ـــم( ـــا) ال( أنَّ  واعل ـــل عمله ـــي إذ تعم ـــا يف النه ـــدعاء بمنزلته ، )٢()يف ال

ـــ ــه ب ــاءت جمزوم ــة ج ــال الثالث ــدعاء ) ال( فاألفع ــادت ال ــي أف ــة الت الناهي

ــرائن ــياق والق ــب الس ــث ،بحس ــام  حي ــدعو اإلم ــدَّ  ي ــد ق ــدَّ وق ة م ع

ــداءات وهــي ــانُ ( :ن ــا رمح ــا رحــيمُ (و) ي ــا أرحــمَ (و) ي ــرامحني ي ــدَّ ، )ال ة لش

 .يستجيب دعائه بأن احتياجه للمدعوّ 

ــر ــوارد األُخ ــاءت امل ــب  ٰى وج ــي بالرتكي ــيغة النه ــدعاء بص ــن ال م

 .)٣(م نفسهاملتقدّ 

 :سلوِب االستفهامالدعاء بأُ  )ث

االسـتفهام قـد خيـرج عـن ولكـن ، لفهـمحقيقة االستفهام هي طلـب ا

وذلـك ألغـراض  ،ويسـتغني عـن طلـب اإلفهـام، ن يعلـميقع ممَّ  حقيقته بأن

ومـن ، اسـتعامل االسـتفهام يف غـري معنـاه احلقيقـي إىلٰ  متـدفع املـتكلِّ ومعاين 

 .سلوب االستفهامهذه املعاين الدعاء بأُ 

ــارش بأُ  ــدعاء املب ــاء ال ــد ج ــة مووق ــع يف ســلوب االســتفهام يف ثالث اض

ــة ــات املهدوي ــه ، التوقيع ــاء يف أدعيت ــاك «: إذ ج ــذي ناج ــْن ذا ال َربِّ َم

                                                

 .٢٩٣و ٢٧٨: مهج الدعوات :وينظر؛ ٣٩٠: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )١(

 .١٨٥٧: ٤وارتشاف الرضب ؛ ٨: ٣ الكتاب: ينظر )٢(

 .٣٩١و ٣٨٤و ٣٦٧: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٣(



 ١٢٧ .............................. ُأسلوب الدعاء/ أساليب األمر والنهي والدعاء: الفصل الثاين

ــم ُجتِ  ــم تُ فل ــألك فل ــذي س ــْن ذا ال ــُه ؟ وَم ــعْ بْ ــاك هِ طِ ــذي ناج ــْن ذا ال ؟ وَم

 .)١(»بته؟فخيَّ 

 ع واالســتكانة إىلٰ رّ ـالــدعاء يف التضــ ٰى معنـ وهنـا خــرج االســتفهام إىلٰ 

الفهـم واالسـتعالم عـن الـذي دعـا اهللا  مل يطلـب اإلمـام  ألنَّ ، اهللا تعاىلٰ 

 وهــو عــامل بــأنَّ ، بــهأو الــذي ناجــاه فخيَّ ، أو الــذي ســأله ومل يعطــه، ومل جيبــه

 . العباد ل عىلٰ ه الكريم املتفضِّ نَّ إه فبه أو ردَّ أحد وخيَّ  اهللا مل يدعه

ما ا :ا ا  ءا:  

يـة يف التوقيعــات املهدويــة يف تســعة ورد الـدعاء باجلملــة الفعليــة اخلرب

 .ل والتسليم هللا تعاىلٰ ها أفادت الدعاء واخلضوع والتذلّ كلّ ، وثالثني مورداً 

، ت األصـواتعَ فِ إليك رُ  همّ اللّ «: يف أحد األدعية ما ورد عنه  :منها

 .)٢(»وإليك التحاكم يف األعامل، ولك خضعت الرقاب ،ت الوجوهنَ ولك عَ 

           ،)ت الوجـوهنَـولـك عَ (و ،)ت األصـواتَعـفِ رُ  ليـكإ( اجلمل اخلربيـة

 ويف تقديم املعمـول يف اجلمـل عـىلٰ ، الدعاء عىلٰ  تدلَّ ) لك خضعت الرقاب(و

ت الوجـوه وعنَّ ، من رفع األصوات إليه العامل أفاد ختصيص الدعاء باهللا تعاىلٰ 

 .وهو التسليم هللا تعاىلٰ  ،وخضوع الرقاب والتحاكم يف األعامل

مــن الــدعاء باجلملــة الفعليــة اخلربيــة هبــذا  ٰى املــوارد األُخــروجــاءت 

 .)٣(ل والتسليموقد أفادت اخلضوع والتذلّ  ،الرتكيب

                                                

؛ ٢٩٣ - ٢٧٨: مهـج الـدعوات: وينظـر؛ ٣٧٦: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )١(

 .٣٤ح / ١٠٧باب / ٢٧٩ - ٢٦٦: ٩٥وبحار األنوار  ؛٣: الصحيفة املهدويةو

بـاب / ٤٧٠ :كامل الـدين ومتـام النعمـة :وينظر؛ ٢٥٧: ٦ )التوقيعات(ام املهدي معجم أحاديث اإلم )٢(

 .٢٤: ومصباح الكفعمي ؛٥١: دمصباح املتهجّ ؛ و٢٢٧ح / ٢٥٩: لطويسلغيبة الو؛ ٢٤ح / ٤٣

 .٣٩١و ٣٩٠و ٣٧٧و ٣٦٦و ٣٦٥: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٣(
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ا ر: ا ءا:  

 مـبهم: وهـو نوعـان ،هو اسم للحـدث الـذي حيدثـه الفاعـل: املصدر

: قولـكنحـو ، فعلـه ٰى معنـ زائـد عـىلٰ  ٰى معنـ عىلٰ  ال يدلُّ  ما: فاملبهم، تّص وخم

: هـو نوعـانو، فعلـه زائـد عـىلٰ  ٰى معنـ عـىلٰ  ما يدلُّ : واملختّص  .رضبت رضباً 

ــدًا إكرامــًا : نحــو قولــك: لفــاألوَّ ،  للعــددومبــنيِّ ،  للنــوعمبــنيِّ  أكرمــت زي

 .)١(رضبته رضبتني: والثاين نحو قولك، مجيالً 

، )٢(الــدعاء ٰى ي معنــوهنــاك كثــري مــن املصــادر يف اللغــة العربيــة تــؤدّ 

 :قسمني وهي عىلٰ 

 :املصادر التي هلا فعل من لفظها) أ

 هــذه األفعــال فتصــريتضــمر إذ  ، أفعاهلــا مــن املصــادر مــا تــدلُّ عــىلٰ 

ــل ــظ بالفع ــن اللف ــدالً م ــادر ب ــك املص ــه، تل ــداً  :ومثال ــًا ومح ــقيًا ورعي ، س

وهلـا فعـل مـن  ،فهذه املصـادر عاملهـا حمـذوف وجوبـاً  ،عاءومقصود هبا الد

ــد، ٰى ورعــ، ٰى ســق :وهــو ،لفظهــا ــال ســيبويه ،)٣(ومح ــَر إذا (: وق ــذكور ُذِك م

 .)٤()إضامر الفعل فدعوت له أو عليه عىلٰ 

وهـو مـا  ،وهـو الـدعاء لـه واحـد وجاء يف التوقيعات املهدويـة مـورد

ــه  ــاء يف توقيع ــاً زِّ ُمعَ  ج ــده ي ــاة وال ــاين بوف ــفري الث ــِره «: الس ــليًام ألم تس

 .)٥(»عاش أبوك سعيدًا ومات محيداً ، ضاًء بقضائهور
                                                

 .٧٥و ٧٤ : النحو العريباألساليب اإلنشائية يف: ينظر )١(

 .٧٧: واألساليب اإلنشائية يف النحو العريب؛ ٣١١و ٣١٠و ١٤٢: ١ الكتاب: ينظر )٢(

 .٧٦و ٧٥ :األساليب اإلنشائية يف النحو العريب: ينظر )٣(

 .٣١٢و ٣١١: ١ الكتاب )٤(

كــامل الــدين ومتــام : ينظــر؛ و١٢١: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٥(

 .٣٢٣ح / ٣٦١: لطويسلغيبة ؛ وال٤١ح / ٤٥باب / ٥١٠ :مةالنع
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الـدعاء  ن عـىلٰ ومهـا يـدالَّ  ،)رضـاءً (و )تسـليامً ( جاء الـدعاء باملصـادر

وهـي  ،واملصـادر حـذفت أفعاهلـا، له كان صـاحلاً  املدعوّ  ألنَّ  ،لصاحب العزاء

ـ، والنصب فيها بفعل مضمر مرتوك إظهاره ،منصوبة مـن  ا صـارت بـدالً ألهنَّ

، )١()ضامر الفعـلإ عىلٰ  همذكور فدعوت له أو علي رَ كِ إذا ذُ ( :قال سيبويه، الفعل

 .)٢()به الدعاء دَ ِص ها منصوبة بفعل حمذوف قُ فهذه املصادر كلّ (

 :املصادر التي ليس هلا فعل من لفظها )ب

 .منها يف التوقيعات املهدوية ومل يأِت  

اا ا :ا  ءا:  

ر وال تتـأثَّ  ،رضِب من الكلامت تنوب عن الفعـل يف العمـل(اسم الفعل 

 : ثالثة رضوب م أسامء األفعال إىلٰ قسَّ وتُ ، )٣()وليست من الفضالت ،العواملب

 :مرجتل )أ

 ٰى بمعنــ هيهــاَت : نحــو، ل األمــر اســًام للفعــلمــن أوَّ  عَ ِضــوهــو مــا وُ 

 .ْب جِ تَ اْس  ٰى وآمني بمعن، رأتضجَّ  ٰى بمعن فوأُ ، دَ عُ بَ 

 :منقول عن غريه )ب

 :وهو ثالثة أنواع

 ،لـزماٰى عليـك بمعنـ :نحـو، جمـرورجـار ومنقول عـن ظـرف أو  _ ١

 .اثبْت  ٰى بمعن ومكانك

: نحــو ،قســم اســتعمل فعلــه: وهــو قســامن ،منقــول عــن مصــدر _ ٢

 .بله: نحو، وقسم ُأميَت فعله، رويد
                                                

 .٢٢٢: ١ لرشح املفصَّ : وينظر؛ ٣١١: ١ الكتاب )١(

 .٧٧: ب اإلنشائية يف النحو العريباألسالي )٢(

 .١٥٣: األساليب اإلنشائية يف النحو العريب )٣(
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أقبـل  ٰى بمعنـ، يهـلكح: بـا تركيبـًا مزجيـاً كِّ منقول عـن كلمتـني رُ  _ ٣

ــ ــن ، رعاً ـمس ــّي (م ــ )ح ــل ٰى بمعن ــالَّ ( ،أقب ــ )وه ــامَّ ، أرسع ٰى بمعن ــكِّ  رُ فل ت بَ

 .)١(ألفها َف ذِ ُح 

 :قيايس )ت

) َفَعـالِ ( وزن   ف يـأتون بـه عـىلٰ رّ ـمتصـ فعل ثالثـي تـامّ  يف كّل  يقاس

 .نزال: نحو ،الكرس ًا عىلٰ مبنيَّ 

ــعني ــة يف موض ــات املهدوي ــل يف التوقيع ــم الفع ــدعاء باس ــاء ال ، وج

ــاءت ب ــلاوج ــل املرجت ــم الفع ــني( س ــ) آم ــتجب ٰى بمعن ــاء يف  ،اس ــث ج حي

يـا  ،يـا ذا اجلـالل واإلكـرام ،آمـني إلـه احلـّق « :عقيـب زيـارة آل يـس الدعاء

 .)٢(»رحم الرامحنيأ

ا ل: اا  ءا:  

 وعـىلٰ ، غـري  دائـم، دجمـرَّ  ٰى معنـ يـدلُّ عـىلٰ ، اسم املفعول اسـم مشـتّق 

: مثـل كلمـة ،األمـرين معـاً  عـىلٰ  بـدَّ أن يـدلَّ  فـال ،ٰى الذي وقع عليه هذا املعن

زنـة  وبنـاؤه مـن الثالثـي عـىلٰ  ،ويعمل اسم املفعول عمـل فعلـه، )٣()حمفوظ(

 .)٤(مفتوحًا ما قبل آخره ،زنة اسم فاعله ومن غريه عىلٰ  ،مفعول

ســـم املفعـــول يف أربعـــة اوجـــاء الـــدعاء يف التوقيعـــات املهدويـــة ب

حيــث  ،)ملعــون( وهــو ،واحــد ٰى وزن مفعــول وبمعنــ وجــاء عــىلٰ  ،مواضـع
                                                

 .١٥٥ - ١٥٣ :األساليب اإلنشائية يف النحو العريب: ينظر )١(

؛ ٥٩٥: ٢ حتجــاجاال :وينظــر؛ ٢٠٣: ٦ )التوقيعــات(ديــث اإلمــام املهــدي معجــم أحا )٢(

 .٥ح / ٣١باب / ١٧١: ٥٣ بحار األنوارو

 .٢٧١: ٣ النحو الوايف: ينظر )٣(

 .٨٧: ٣ )ابن مالك(رشح التسهيل : ينظر )٤(
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ــ ــرفني يف ذمّ   هورد عن ــن املنح ــ«: ولع ــوأمَّ ــو اخلّط ــا أب ــن أيب اب حمّم د ب

ـــدع ـــب األج ـــون زين ـــون ،فملع ـــحابه ملعون ـــالس ،وأص ـــال جت ـــل  ف أه

 .)١(»مقالتهم

ــىلٰ  ــدعاء ع ــاء ال ــرفني ب ج ــولااملنح ــم املفع ــون( س ــاد  ،)ملع ــو أف وه

والطـرد مـن رمحـة اهللا ، )٢(اللعـن معنـاه الـدعاء عليـه ألنَّ  ،الدعاء عليه ٰى معن

 . تعاىلٰ 

  * *   * 

                                                

/ ٤٨٣ :متام النعمـةوكامل الدين : وينظر؛ ١٢٧: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )١(

/ ٤٢٣ :إعـالم الـورٰى  ؛ و٢٣ح / ٣٦بـاب / ٣١٦: ١٢ومستدرك الوسـائل  ؛٤ح / ٤٥باب 

 .٣٢١: ٣ ةكشف الغمَّ ؛ و٣فصل 

 .١٦٤٢: ٣ العني: ينظر )٢(
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وا  اءا: 

 :لغةً النداء 

ه  واشـتقاق، دعـاه بِرفـع صـوته: ونـاداه، الـدعاء: النداء يف أصـل اللغـة

صـوتًا مـن فـالن إذا كـان  ٰى أنـد فـالن: قـالي، وهو ُبْعُدهُ  )الصوت ٰى ند(من 

النـداء (: جـاء يف لسـان العـرب ،الصـوت والنـداء أيضـاً ، )١(صـوتًا منـه أبعد

 .)٢()صاح به: أي ،ونداءً  وناداه مناداةً ، به ٰى وقد ناداه وناد، ...الصوت

 :اصطالحاً النداء 

 ّراجـالسـ وأوضـح ابـن، )٣(هو تنبيه املـدعّو بـأحرف موضـوعة لـذلك

ــال بقولــه أنَّ ) هـــ٣١٦ت ( ــه املــدعوِّ : النــداء( :التنبيــه هــو ألجــل اإلقب تنبي

 .)٤()َل عليكبِ ليُقْ 

 ،لإلقبـال ٰى النـداء هـو طلـب املنـاد بـأنَّ  ٰى ثون القـداموقد وافق املحدِّ 

ــريب ــو الع ــائية يف النح ــاليب اإلنش ــاب األس ــاء يف كت ــد ج ــداء( :فق ــو : الن ه

ــاد ــة ٰى طلــب املن ــداء الثامني ــروف الن ــد ح ــ، )٥()بأح ــذا املعن ــد  ٰى وه ــاء عن ج

، داء خطــاب بــال شــبهةالنــ(: الــدكتور قــيس األويس يف بيانــه للنــداء بقولــه
                                                

 ).ن د ٰى (ماّدة / ١٧٧٧و ١٧٧٦: ٣ كتاب العني: ينظر )١(

 ).ن د ٰى (ماّدة / ١٦٥: ٦ لسان العرب )٢(

واملحصـــول يف رشح  ؛٢٨٧: لبــاقويللالنحــو ورشح اللمـــع يف ؛ ٢٢٩: ٢ الكتــاب: ينظــر )٣(

 .٦٦٣: ٢ الفصول

 .٢٤٩: ١ لاإليضاح يف رشح املفصَّ  :وينظر؛ ٣٢٩: ١ صول يف النحواألُ  )٤(

 .١٣٦: األساليب اإلنشائية  يف النحو العريب )٥(
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كـالم لعطـف  ل كـّل إذ  يسـتعمل يف أوَّ  ،وهو كثري الـدوران يف كـالم العـرب

يف ) النــداء(ومــع كثــرة : (وقــال يف موضــع آخــر، )١()ماملــتكلِّ  املخاطــب عــىلٰ 

مـا  بـل هـو لتنبيـه املخاطـب ليصـغي إىلٰ ، الكالم فهو ليس مقصـودًا بالـذات

النـداء لتنبيـه املخاطـب  ت تلجـأ إىلٰ فأنـ ،لـه ٰى بعده مـن الكـالم  املنـاد يءجي

ه مـن بـني النـاس بـأمرك أو هنيـك أو اسـتفهامك ختّصـ ٰى وعطفه عليـك حتَّـ

 .)٢()أو خربك

عرابيـًا قـال لرسـول اهللا أ فقـد روي أنَّ ، والنداء َمدُّ الصوت لنداء البعيد

 :)فنزلـت اآليـة الكريمـة ،)أم بعيد فنناديـه؟، أقريب رّبنا فنناجيه:  َو�ِذا
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، ]١٨٦ :البقـرة[ أ

 .)٣(خماطبة األقرب: )املناجاة(و ،خماطبة األبعد: )النداء( فـ

النـداء يسـتعمله املنـادي إذا كـان يريـد أن خيـرب أو  م أنَّ ا تقـدَّ ضح ممَّ تَّ اف

أو غــري  عليـه غـافالً  ٰى وكـان املنـاد ،ذلــكأو يسـتفهم أو غـري  ٰى يـأمر أو ينهـ

 .ليه ويقبل عليهإيصغي  ٰى فيناديه حتَّ  ،ملتفت

  :ااءأدوات 

لتنبيـه ، تدُّ هبـا الصـوتبأدوات هي يف حقيقتها أصواٌت يم النداء ٰى يُؤدَّ 

منها ما ، )٥()وا، آي، وآ، أيا، اهيَّ ، يا، أّي ، اهلمزة( :وهذه األدوات هي، )٤(املدعوّ 

                                                

 .٢١٨: ساليب الطلب عند النحويني والبالغنيأ )١(

 .املصدر السابق) ٢(

 .٣٢٤: ٢ والربهان يف تفسري القرآن ؛٣٣٧: ١ افالكّش : ينظر )٣(

 .٢٩٠: ٢ لرشح املفصَّ : ينظر )٤(

ــر )٥( ــع: ينظ ــع اهلوام ــر؛ ٢٥: ٢ مه ــ: وينظ ــل الزّج ــكل يف ؛ و٨٠: ٢ اجيرشح مج ــف املش كش

 .٣٣٠: ٣ النحو
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ومنها ما يستعمل لنـداء البعيـد ، )١()أّي ، اهلمزة(: وهي ،نداء القريبيستعمل ل

البعيـد حيتـاج ملـدِّ الصـوت  ألنَّ ( ،)آي، وآ، اهيَّـ، أيا، يا( :وهيبحكمه، ومن 

 .)٢()حرف املدِّ  شتملة عىلٰ وهذه األدوات م، ليستمع

ـ، )٣(وقد يستعملون ما للقريب للبعيد وبالعكس ألغـراض جمازيـة ا وأمَّ

ــة) وا(ة األدا ــتعمل يف الندب ــا إىلٰ ، فتس ــرج عنه ــد خت ــتغاثة  وق ــداء واالس الن

 .)٤(بوالتعجّ 

 .ر حديثي  عنهاـوسأقص ،)يا(   النداء بـومل يأِت يف التوقيعات املهدوية إالَّ 

  :)(أداة ااء 

ــ ــداء ُتَع ــا(دُّ أداة الن ــتعامالً ) ي ــا اس ــهر األدوات وأكثره ــذه  وإنَّ ، أش ه

ــتعامل  ــرة يف االس ــةمتأتّ الكث ــداء ي ــوه الن ــع وج ــدور يف مجي ــا ت ــن كوهن ، م

مـن نـائم وغافـل وغـري  داء القريب والبعيـد ومـا هـو بحكمـهوتستعمل يف ن

 نَ وتســتعمل يف الندبــة إذا ُأِمــ، بكــام تســتعمل يف االســتغاثة والتعّجــ، مقبــل

 فلــامَّ ، )اهللا(ة يف نــداء لفــظ اجلاللــة وتســتعمل خاّصــ، )وا(اللــبس بــدالً مــن 

ــ ــذلك ع ــت ك ها النكان ــلهادَّ ــداء وأص ــرف الن ــاب أو ُأمَّ أح ــاة ُأمَّ الب ، )٥(ح

 .)٦()وهلذا ال يقدر عند احلذف سواها(

                                                

 .٢٦: ٨ لرشح املفصَّ : ينظر )١(

 .١٦٧: ٢ حاشية اخلرضي عٰىل رشح ابن عقيل )٢(

 .٣٢٩: ١صول يف النحو واألُ ؛ ٢٣٠: ٢ الكتاب :ينظر )٣(

 .٣٥١ :واجلنٰى الداين يف رشح حروف املعاين؛ ٣٢: ٢ رشح الكافية الشافية: ينظر )٤(

 . ٣٢٠): ابن اخلباز (وتوجيه اللمع ،  ٣٢٠: واملقرب،  ١٠٤: معاين احلروف: ينظر)٥(

 ســلوب القــرآن الكــريمدراســات ألُ : وينظــر؛ ٤٨٨: ١ مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب )٦(

٥٢٠ :٣. 
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، تكـون للتنبيـه والنـداء) يـا(األداة  أنَّ ) هــ٣٩٢ت (ي جنّـ وذكر ابـن

ا أمـر أو هـيَ لِ ولـذا اختلـف النحـاة يف معناهـا إن وَ  ،)١(د للتنبيـه فقـطرَّ وقد ُجتـ

فهــي حـرف تنبيــه عنـد مــن ال جييـز حــذف ، ذابَّـأو ح بَّ دعـاء أو ليــت أو رُ 

ثني مـن ومـن املحـدِّ . )٢(حمـذوف عنـد آخـرين ٰى وحرف نداء واملنـاد، ٰى املناد

 لصــالحيته لكــّل  ل أوىلٰ ولكــن األوَّ ، كــال الــرأيني مقبــول أنَّ  ذهــب إىلٰ 

 .)٣(االحتامالت

ـ) يـا(واختلـف النحـاة يف أصـل األداة  ا تسـتعمل للقريـب والبعيـد أهنَّ

ــىلٰ  ــةً  ع ــد حقيق ــواء أو للبعي ــامً  الس ــب  وأنَّ ، أو حك ــداء القري ــتعامهلا يف ن اس

 )يـا((: ريـيقـول الزخمشـ، ام هو مـن املجـاز الـذي يـراد بـه التأكيـدالفطن إنَّ 

ــرف وُ  ــح ــد عَ ِض ــداء البعي ــله لن ــن ، يف أص ــل بم ــه الرج ــف ب ــوت هيت ص

ــه ــأنَّ ، ...ينادي ــِؤذن ب ــد امل ــذلك للتأكي ــاطن ف ــب املف ــه القري ــودي ب ــإذا ن  ف

 .)٤()اً به جدَّ  لذي يتلوه معنيٌّ اخلطاب ا

يف نـداء القريـب ) يـا(اسـتعامل  أنَّ ) هــ٩١١ت (وطي وقد ذكـر السـي

تكـون للبعيــد  أن) يـا( أصـل النـداء بــ(: يقـول ،لنكـت تفيـد معـاين جمازيـة

 .)٥()هبا القريب لنكت ٰى وقد يناد، أو حكامً  حقيقةً 

موضـوعة لنـداء القريـب  )يـا( أنَّ  مـن النحـاة إىلٰ  ٰى خروذهبت طائفة أُ 

منك أو  إذا كان صاحبها قريباً (: )هـ ٢٨٥ت ( ديقول املربّ ، السواء والبعيد عىلٰ 
                                                

 .١٩٨: ٢اخلصائص  :ينظر )١(

ــر )٢( ــاين: ينظ ــروف املع ــداين يف رشح ح ــٰى ال ــب ؛ ٣٥٧ - ٣٥٥ :اجلن ــن كت ــب ع ــي اللبي ومغن

 .٢٥: ١ ومهع اهلوامع؛ ٤٨٨: ١ األعاريب

 .٧: ٤ النحو الوايف: ينظر )٣(

 .٣٥٨ - ٣٥٤ :اجلنٰى الداين يف رشح حروف املعاين: وينظر؛ ٣٣٧: ١ افالكّش  )٤(

 .٣٣٩: ١ معرتك األقران: وينظر؛ ٨٣: ٢ان يف علوم القرآن اإلتق )٥(
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: فقـال ،وهذا ما ذهب إليه الـدكتور مهـدي املخزومـي، )١())يا( بعيدًا ناديته بـ

مـدِّ الصـوت  يعـني عـىلٰ ، ا تنتهي بصوت مدّ ألهنَّ ، هبا القريب والبعيد ٰى ويناد(

) يا(األداة  بأنَّ  ٰى ولكن الدكتور قيس األويس ير، )٢()البعيد ٰى املناد يصاله إىلٰ إو

يف ) يا(استعامل  والذي أراه أنَّ (: فقال، السواء ال تستعمل للقريب والبعيد عىلٰ 

تسـتعمل لنـداء  ام األصـل فيهـا أنوإنَّـ، السواء نداء البعيد والقريب ليس عىلٰ 

اسـتعامهلا يف  وأنَّ ، الصوت املالزمه ملدّ ) لفاأل( ا تنتهي بـد ذلك أهنَّ يؤيّ ، البعيد

 .)٣()التوكيد يف تنبيه املخاطب ٰى ام إلفادة معننداء القريب إنَّ 

 ،السـواء تسـتعمل للقريـب والبعيـد عـىلٰ ) يا(الباحث بأنَّ األداة  ٰى وير

 الفائدة من النداء هو اإلقبال وتنبيه املدعوّ  ألنَّ  ،واستعامهلا فيهام استعامل حقيقي

لنـداء ) يـا(ام اسـتعملت وربَّـ، قريبـاً  كان بعيـدًا أمأ امللتفت والغافل سواء غري

مثلام يستعملون اهلمزة لنـداء البعيـد  ،وهو شائع يف كالم العرب ،القريب جمازاً 

 .مثالً  ٰى كام يف نداء املوت ،وذلك لتنزيله منزلة القريب ،جمازاً 

داى ا و :  

لفظــًا أو ) أدعــو( إقبالــه بحــرف نائــٍب منــابهــو املطلــوب (: ٰى نــادامل

وهـو منصـوب لفظـًا أو ، وهو عنـد النحـاة نـوع مـن املفعـول بـه، )٤()تقديراً 

 ً ــالَّ ــويني )٥(حم ــني النح ــالف ب ــع خ ــو موض ــل ه ــك ، بعام ــم يف ذل راء آوهل

 : هاومذاهب أمهّ 
                                                

 .٢٣٥: ٤املقتضب  )١(

 .٢١٧): قواعد التطبيق(يف النحو العريب  )٢(

 .٢٢٤: ساليب الطلب عند النحويني والبالغينيأ )٣(

 .٣٤٤: ١ رشح الريض عٰىل الكافية؛ و٣٣٩: ١ ومعرتك األقران ؛٢٨٨: التعريفات )٤(

 .٢٥٠: ٢ لصَّ رشح املف: ينظر )٥(
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ــاد: الً أوَّ  ــل يف املن ــاً  ٰى العام ــمر وجوب ــل مض ــيبويه، فع ــال س ــ(: ق ا وممَّ

يـا عبـَد : الفعـل املـرتوك إظهـاُرُه قولـك غـري األمـر والنهـي عـىلٰ ينتصب يف 

ــهُ ، اهللاِ ــداء كلُّ ــ، ...والن ــذفوا الفع ــالمح ــذا يف الك ــتعامهلم ه ــرة اس ، ل لكث

ِذَف ُحـف، ريـد عبـَد اهللاِأُ ، )يـا( :ه قـالكأنَّـ، بدالً من اللفظ بالفعـل) يا(وصار 

 :)٢(اإلضامر بام يأيتَسبَُب  َل وُعلِّ ، )١()بدالً منها) يا( وصارت )ريدأُ (

 .الفعل املضمر ٰى ظهور معن _ ١

 .فتحاشوا إظهاَرهُ  ،وإظهار الفعل يوهم اإلخبار، النداء يفيد اإلنشاء _ ٢

ة _ ٣  . ظنَّة التخفيفكثرة االستعامل م ألنَّ ، طلب اخلفَّ

ــل _ ٤ ــن الفع ــوض ع ــداء ع ــرف الن ــال ، ح ــُجيْ ف ــوض َم ــني الع ُع ب

 .والعوض منه

ــاً  ــ :ثاني ــل في ــدالعام ــو القص ــوي وه ــذا  وُردَّ ، ه معن ــدم ه وروده يف لع

 .)٣(عوامل النصب

يف  هفسـدَّ مسـدَّ  ،العامل فيـه حـرف النـداء النائـب منـاب الفعـل :ثالثاً 

 .)٤(اللفظ والعمل

ــاً  ــداء إنَّ  :رابع ــامءأ أدوات الن ــ س ــاٍل بمعن ــو ٰى أفع ــذف ، أدع ــذا ال ح ل

 .)٥(وال تقدير وال نيابة
                                                

 .٣٣٣: ١صول يف النحو األُ ؛ ٢٠٤: ٤ املقتضب: وينظر؛ ٢٩١: ١ الكتاب )١(

 .٢٦و ٢٥: ٢ مهع اهلوامع: ينظر )٢(

 .املصدر السابق: ينظر) ٣(

ـــة؛ ٧٥٤و ٧٥٣: ٢ املقتصـــد يف رشح اإليضـــاح: ينظـــر )٤( ـــاب يف و ؛٢٠٧: وأرسار العربي اللب

 .٢٢٣و ٢٢٢ :علل البناء واإلعراب

ــر )٥( ــة :ينظ ــٰىل الكافي ــريض ع ــبّ ؛ ٣٤٦: ١ رشح ال ــية الص ــٰىل حاش ــموين ع ــٰىل رشح األش ان ع

 .١٦٧: ٢وحاشية اخلرضي عٰىل رشح ابن عقيل ؛ ١٩٧: ٣ ألفية ابن مالك



 ١٤١ ............................................................  ُأسلوب النداء: الفصل الثالث

ــ، ٰى اة يف نصــب املنــادووافــق الــدكتور املخزومــي النحــ ه اختلــف لكنَّ

) وأدعـ( ه مفعـولال ألنَّـ، بنَصـيُ  أن ٰى املنـاد وحـّق (: فجـاء ،يف الناصب لـه

ــ(أو  ــت ) واأدع ــي ناب ــا(الت ــوا) ي ــام زعم ــا ك ــامالً  وال ألنَّ ، عنه ــك ع هنال

مـا  وكـّل ، وال إضـافة، سـنادإه مل يـدخل يف ب ألنَّـنَصـبـل يُ ، ي نصـبهـيقتض

 .)١()الكالم يف وصل َب ِص كان كذلك نُ 

 ٰى إذ يـر ،يغـاير النحـاة ا الدكتور قـيس األويس فقـد ذهـب مـذهباً وأمَّ 

والـذي أراه يف موضـوع (: فقـد جـاء ،ٰى الرفع هو األصل يف حركـة املنـاد أنَّ 

املعـاين  ت يف العربيـة للداللـة عـىلٰ دَ ِجـالعالمات اإلعرابيـة قـد وُ  أنَّ ) النداء(

ــارة ــزاء العب ــة ألج ــ( وأنَّ  ،الوظيفي ــو) عالرف ــم ( ه ــدة عل ــم عم ــون االس ك

والبــواقي  ،واملرفــوع هــو عمــدة الكــالم كالفاعــل واملبتــدأ واخلــرب ،)الكــالم

ــا ــة عليه ــىلٰ  ،حممول ــتطيع أن وع ــاس نس ــذا األس ــول ه ــو  إنَّ  :نق ــع ه الرف

عمـــد  حممـــول يف رفعـــه عـــىلٰ  ٰى املنـــاد وأنَّ  ،ٰى األصـــل يف حركـــة املنـــاد

 .)٢()الكالم

لفعــل حمــذوف  ٰى تقــدير القــدام نَّ إ: نقــول وخالصــة األمــر يمكــن أن

ســلوب النــداء أُ  ذلــك أنَّ ، ال وجــه لــه مــن الصــواب) يــا(ثابــت عنــه األداة 

هـذا  لر فعـالً يتحـوَّ وحـني تقـدّ ، صـدقًا وال كـذباً  سلوب إنشائي ال حيتمـلأُ 

ليـه إمـا ذهـب  نَّ إلـذا يمكـن القـول ، وهـو غـري املقصـود سلوب خربيأُ  إىلٰ 

لـيس طرفـًا يف  ٰى ألنَّ املنـاد، ُل وجهـًا مقبـوالً ثِّـالدكتور مهدي املخزومـي ُيمَ 

 .  النصبإالَّ  فلم يبَق  ،وال طرفًا يف اإلضافة فيجرّ  ،اإلسناد فريفع
                                                

 .٢١٨): قواعد وتطبق (يف النحو العريب  )١(

 .٢٤٥: ساليب الطلب عند النحويني والبالغينيأ )٢(
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ا دأى:  

لِيشـدَّ ، أخواهتـا ٰى أو إحـد) يـا(َكُر بعـد هو اسٌم منصـوٌب ُيـذْ : ٰى نادامل

 .ماملتكلِّ يريده السامِع ألمٍر  انتباه

 : مها ،نقسام ٰى واالسم املناد

الً   :املنادٰى املبني: أوَّ

 :ويشمل

 . ملَ نداء العَ  _ ١

 . نداء النكرة املقصودة _ ٢

 . نداء لفظة اجلاللة _ ٣

 .نداء االسم املوصول واإلشارة _ ٤

 ).ابن( م املوصوف بـلَ نداء العَ  _ ٥

 :املنادٰى املعرب: ثانياً 

 :ويشمل

 .نداء املضاف _ ١

 .نداء الشبيه باملضاف _ ٢

 . نداء النكرة غري املقصودة _ ٣

 :ويلحق هبام

 .بالنداء) أّي ( استعامل _ ١

 .الندبة واالستغاثة _ ٢

 . ب الشبيه باالستغاثةالتعجّ  _ ٣

أو :دىا ا:  

 :ويشمل
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 :ملَ نداء العَ  _ ١

وقـد  ،دُ يـا حمّمـ: نحـو، النـداء وهو ما كـان التعريـف فيـه سـابقًا عـىلٰ 

فـــذهب الكســـائي                ،املفـــرد املعرفـــة ٰى املنـــاد اختلـــف النحـــاة يف حكـــم

املفـرد املعرفـة  ٰى املنـاد(: إذ قـال، ه معـرٌب أنَّـ من الكـوفيني إىلٰ ) هـ١٨٩ت (

فيـه عامـل الرفـع  دالتجـرَّ  وال يعنـي أنَّ ، ده من العوامـل اللفظيـةمرفوع لتجرّ 

 ٰى ب البنـاء حتَّـه مل يكـن فيـه سـببـل املـراد بـه أنَّـ، أكام قال بعضـهم يف املبتـد

 .)١()دَّ فيه من اإلعرابفال ب، ٰى يبن

ــ ــاد أنَّ  رّيون فــذهبوا إىلٰ ـا البصــأمَّ ــيٌّ  ٰى املن ــرد مبن ــب يف حمــّل  املف ، نص

ــ ــه جمــألنَّ ــه إلجرائ ــل، )٢(األصــوات ٰى ره مفعــول وســبب بنائ  لوقوعــه: وقي

 .)٣(موقع ضمري املخاطب املبني

ــع ــع اهلوام ــاء يف مه ــ(: وج ــىلٰ  ٰى ويبن ــع  ع ــمَّ مــا يرف ــو الض ــه وه ة يف ب

ــوع موقــع كــاف اخلطــابوعلَّــ، ...املفــرد شــبهه  :وقيــل، ة البنــاء الوق

وباملضـاف  ،رف لـو فـتحـ يلتـبس بغـري املنصـلـئالَّ  بالضـمِّ  صَّ وُخ ، بالضمري

 .)٤()للياء لو كرس

ــ ــي البص ــدي املخزوم ــدكتور مه ــق ال ــد واف ــادـوق ــاء املن  ٰى ريني يف بن

ــ ــه وحمّل ــباملعرف ــث يقــول ،ه النص ــادا(: حي ــ ٰى ملن ــيمركَّ ــتخدم ، ب لفظ يس

، ولــيس فيــه إســناد وال إضــافة وال مفعوليــة، لتأديــة غــرض لغــوي خــاّص 

                                                

ــر )١( ــة: ينظ ــٰىل الكافي ــريض ع ــع ؛ ٣٤٩: ١ رشح ال ــع اهلوام ــائل ؛ ٢٩: ٢ومه ــاف يف مس اإلنص

 .٤٥مسألة / ٣٢٣: ١ اخلالف

وأمــايل ؛ ٤٥مســألة / ٣٢٣: ١ نصــاف يف مســائل اخلــالفاإل؛ ١٨٥: ٢الكتــاب : ينظــر )٢(

 .٨٣: اجيالزّج 

 .٣٢٤و ٣٢٣: اللباب يف علل البناء واألعراب: ينظر )٣(

 .٢٩: ٢ مهع اهلوامع )٤(
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، التنـوين علـم التنكـري ألنَّ ، نمعرفـة مل ينـوَّ  ٰى وإذا كـان املنـاد، ه النصبفحقّ 

يـاء  املضـاف إىلٰ  ٰى وال مضـاف الشـتبه باملنـاد، نغـري منـوَّ  نصبه ريد إىلٰ فلو أُ 

 .)١()ملثل هذه الشبه قاءً إتّ  )الضمّ (فلزم ، ...التهم يف بعض حااملتكلِّ 

ــدَّ  ــد تق ــأنَّ وق ــيس األويس  ب ــدكتور ق ــل يف  م رأي ال ــو األص ــع ه الرف

ــاد ــة املن ــر، )٢(ٰى حرك ــث  ٰى وي ــي أنَّ الباح ــدكتور املخزوم ــه ال ــب إلي ــا ذه م

ه بعـد توجيـه حالـة النصـب يف ألنَّـ، ريني له وجه مـن الصـوابـمتابعًا للبص

ريــد فلـو أُ ، التنــوين عالمـة للتنكــري ن ألنَّ املفـرد املعرفــة ال ينـوَّ  فــإنَّ  ٰى املنـاد

م يـاء املـتكلِّ  املضـاف إىلٰ  ٰى ترك الفتحـة عليـه مـن دون تنـوين الشـتبه باملنـاد

 .األلف عند قلبها ألفًا وحذف األلف وإبقاء فتحة دليالً عىلٰ 

ـــداء العَ  ـــوقـــد ورد ن ـــَل ـــة عش ـــة يف ثالث ر ـم يف التوقيعـــات املهدوي

 :ومن  ذلك ،موضعاً 

ــه  _ ١ ــ قول ــلعّم ــن حمّم ــر ب ــادي ه جعف ــازع  د اهل ــدما ن عن

يــا «: يف املـرياث بعــد استشـهاد اإلمـام احلســن العسـكري  اإلمـام 

 .)٣(»لك تعرض يف حقوقي؟ ما ،جعفرُ 

ـ ،الضـمّ  مبنـي عـىلٰ ) جعفر( ٰى املناد ه اسـم معرفـة علـم وقـد سـبق ألنَّ

يكـون  وهـو إنكـار جعفـر أن، )٤(أمـر مهـمّ  زجرًا وتنبيهًا عـىلٰ ) يا(بأداة النداء 

ــكري  ــام احلســن العس ــ وأنَّ ، وارث غــريه لإلم  م عــىلٰ املــرياث يقسَّ
                                                

ــريب  )١( ــو الع ــد (يف النح ــققواع ــر ؛٣٠): وتطبي ــر؛ ٢١٩و ٢١٨ :وينظ ــو: وينظ ــاء النح  :إحي

٦٣ - ٦١. 

 .٢٤٥: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني: ينظر )٢(

كــامل الــدين ومتــام  :وينظــر؛ ٢٤٨: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٣(

 .١٥ح / ٤٣باب / ٤٤٢ :النعمة

 .٤٤٦: ٢ م القرآناإلتقان يف علو ؛٨٩: جواهر البالغة: ينظر )٤(
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خــوة والطبقــة الثانيــة هــم اإل ،بــاء واألبنــاءهــم اآل وىلٰ فالطبقــة األُ  ،طبقــات

ــداد ــوال ،واألج ــامم واألخ ــم األع ــة ه ــة الثالث ــة  ،والطبق ــرث الطبق وال ت

جعفــر ابــن  وإنَّ  ،أفــراد مــن الطبقــة الســابقة عنــد عــدم وجــود الالحقــة إالَّ 

ــام ــكري   اإلم ــن العس ــام احلس ــو أخ اإلم ــادي ه ــن ، اهل ــو م فه

 .)١(ت ولد إذا مل يكن للميّ وال ترث هذه الطبقة إالَّ  ،الطبقة الثانية

سـلوب أُ وهنـا خرجـت عـن  ،)مـا(وجاء بعد النـداء اسـتفهام بـاألداة 

د يف القـرآن حكايـة عـن سـليامن كـام ور ،بالتعّجـ ٰى االستفهام وأفادت معنـ

 : َر
َ
  ىما ِ�َ ال أ

َ
د

ُ
ه

ْ
ُهد

ْ
 .)٢(]٢٠: النمل[ ا�

عنــدما   ه جعفــر ابــن اإلمــام اهلــاديلعّمــ وقولــه  _ ٢

 ،ّم اإلمــام احلســن العســكري أُ  ة اإلمــام املهــدي يــت جــدَّ توفّ 

ــ وأوصــت أن هــي داري ال تــدفن  :وقــال ،فنــازعهم جعفــر ،ن يف الــداردفَ ُت

 .)٣(»أدارك هي؟ ،يا جعفرُ «: ء عن اإلمام فجا، فيها

ـ الضـمّ  مبنـي عـىلٰ ) جعفر( ٰى املناد وقـد سـبق  ،ه اسـم معرفـة علـمألنَّ

يـا  :كـام جـاء يف قولـه تعـاىلٰ  ،معنـي بـه لكـون اخلطـاب املتلـوّ ) يـا(باألداة 

ـمُ 
ُ
ــوا َر���

ُ
ق

�
َها ا��ـاُس ا� ـ� يـ

َ
اســتفهام  ٰى وجـاء بعــد املنـاد، )٤(]١ :النســاء[ أ

م مـن فَهـاملجـازي الـذي يُ  وهنا خـرج عـن االسـتفهام احلقيقـي إىلٰ  ،هلمزةبا

دعـواه بغـري  وإنَّ  ،الباطـل التنبيـه عـىلٰ  عـىلٰ  وهنـا دلَّ  ،العـامّ  ٰى واملعن ،السياق

                                                

 .٣٦٢ - ٣٥٧ :ئيود اخلمنهاج الصاحلني للسيّ : ينظر )١(

 .١٤١: ١ مفتاح العلوم: ينظر )٢(

كــامل الــدين ومتــام  :وينظــر؛ ٢٤٨: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٣(

 .١٥ح / ٤٣باب / ٤٤٢ :النعمة

 .٤٤٨ :قرانومعرتك األ؛ ٤٥٥: ٤ الربهان يف علوم القرآن: ينظر )٤(
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ــّق  ــاىلٰ  ،ح ــه تع ــام ورد يف قول ــم�  :ك ــِمُع ا�ص� ْس
ُ
ــَت �

ْ
ن
َ
أ
َ
ف
َ
ــونس[ أ ، )١(]٤٢: ي

 .ريفيد االستفهام هنا تقوية اإلنكا وأيضاً 

ــه  _ ٣ ــب ل ــام كت ــل هل ــاء حلم ــالن يف دع ــع  ،رج ــرج التوقي فخ

فأســقطت ، »آجـرك اهللا ،يـا محـدانُ «: وخـرج لآلخـر ،بالـدعاء لواحـد مـنهام

 .)٢(امرأته وولد لآلخر ولد

ـ الضـمّ  وهـو مبنـي عـىلٰ ) محدان( ٰى واملناد اسـم علـم وقـد سـبق  هألنَّ

مجلــه ) آجـرك اهللا(وهــو ، معنــي بـه لكـون اخلطــاب املتلـوّ ) يــا(بـأداة النـداء 

وعـدل ، )ليـأجرك اهللا( أصـله ألنَّ ، الـدعاء وتـدلُّ عـىلٰ ، فعلية وفعلها مـاض

 .)٣(هذا ثابت بإذن اهللا تعاىلٰ  بوقوعه أنَّ  به لإلخبار باملايض حتقيقاً 

ــوّيف  _ ٤ ــخص وأوٰىص ت ــه ا إىلٰ   ش ــلِّم بن ــأن يس ــال إىلٰ ب ــاحب  امل ص

ــا :وقــال لـه ،الزمـان  يــا «: االبــن ىلٰ إفجــاء توقيـع  ،ق اهللا يف هــذا املـالتَّ

ا مل مجيـع مـا معـي ممـَّ عـيلَّ  قـصَّ  ٰى حتَّـ »كذا  وكذا يف جوف كذا وكـذا ،دحممّ 

امــًا ال يرفـــع يل رأس وبقيــت أيّ  ،الرســول مته إىلٰ فســلَّ  ،أحــط بــه علــامً 

 .)٤(»قد أقمناك مكان أبيك فامحد اهللا« :إيلَّ فخرج ، واغتممت

ـ الضـمّ  مبنـي عـىلٰ ) دحمّمـ( ٰى املناد ه اسـم معرفـة علـم وقـد سـبق ألنَّ

وقد جـاء بعـد النـداء إخبـار وهـو للتنبيـه وبيـان عظـم املنـادي ، )يا(باألداء 

 .وعلمه
                                                

 .٩٥: جواهر البالغة : ينظر )١(

ــدي  )٢( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ٣٢٨: ٦) التوقيع ــة الكــربٰى : وينظ ؛ ٩١ :اهلدي

 .١٤٥ :عيون املعجزات

 .٢٠٥: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني؛ ٣٣٥: ٣ ينظر اخلصائص )٣(

ــدي  )٤( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ٢٩٠: ٦ )التوقيع ــايف: وينظ ؛ ٥ح / ٥١٨: ١ الك

 .٣١٥: واإلرشاد
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وهـي الـدعاء  ،م هبـذه األسـاليبَلـلنـداء العَ  ٰى وجاءت املوارد األُخـر

م يف َلــمجيــع مــا جــاء مــن نــداء العَ  نَّ إوعليــه  ،واإلخبــار واالســتفهام

ـ ،ةألجـل موضـوعات مهّمـالتوقيعات املهدويـة كانـت  ا االسـتفهام وهـي إمَّ

 .)١(ءأو للدعاء أو اإلخبار عن يش

 :نداء النكرة املقصودة _ ٢

وهو ما كان التعريـف فيـه عارضـًا يف النـداء بسـبب اإلقبـال والقصـد 

يــا رجــُل ( :والفصــل بــني قولــك(: وجــاء يف املقتضــب، )يــا رجــل( :نحــو

إذا أردت النكـرة ) ْل بِـقْ يـا رجـالً أَ ( :وبـني قولـك، أردت به املعرفـة إن) ْل بِ قْ أَ 

 .)٢()هتبعينه تشري إليه دون سائر ُأمَّ  ام تريد رجالً ك إذا ضممت فإنَّ أنَّ 

ــداء ــه بالن ــال علي ــبب اإلقب ــة بس ــم النكــرة معرف ــون االس ــه يك ، وعلي

اسـم نكـرة  هـي كـّل : النكـرة املقصـودة(: وجاء يف جـامع الـدروس العربيـة

وبــذلك يصــري معرفــة ، تعيينــه دَ ِصــوقُ  وقـع بعــد حــرف مــن أحــرف النــداء

 .)٣()عنيَّ م لداللته حينئٍذ عىلٰ 

إذا نـودي إنسـان بعينـه فقـد صـار (: وذكر الدكتور مهـدي املخزومـي

معرفـة ذهـب  ٰى وإذا صـار املنـاد، ام تشري إليـه وتقصـد قصـدهك إنَّ معرفة ألنَّ 

ــوين ألنَّ  ــه التن ــل التنكــري من ــإذا ناديــت إنســاناً ، التنــوين دلي ــه وال ال  ف تعرف

 .)٤()فتهرَّ صته وعفقد شخَّ ، يا رجُل : تعرف اسمه فقلت

ــ ــتنتج ممَّ ــدَّ نس ــرة وإن م أنَّ ا تق ــم النك ــو  االس ــان ه ــائع يف (ك ــم ش اس
                                                

 .٣٥٠و ٣٣٢و ٣١٨: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )١(

 .٢٠٦ /٤ :املقتضب )٢(

 .٤٨٨: جامع الدروس العربية )٣(

 .٢٢٠): قواعد وتطبيق(يف النحو العريب  )٤(
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إذا دخـل عليـه أحـد أحـرف  لكـنَّ ، )١()به واحـدًا دون آخـر جنسه وال ختصُّ 

ــ ــادي فإنَّ ــد بعينــه للمن ــداء وقص ــارف ه ســوف يتعــرَّ الن ف ويصــبح مــن املع

العلــم واملعــارف  ٰى كــام يبنــ ٰى ولــذا فهــو يبنــ ،النــداء واإلقبــال عليــهبســبب 

واحـد مـنهام  كـّل  بـني العلـم والنكـرة يف أنَّ  ٰى سـو(وبعض النحـاة  ٰى األُخر

 .)٢()ف بوقوعه موقع أسامء اخلطاب وبني لذلكقد تعرَّ 

وقد ورد نداء النكرة املقصودة يف التوقيعات املهدويـة يف مخسـة وثالثـني 

التـي يـدلُّ باإلقبـال  ربعة وثالثني موضعًا يف نداء صـفات اهللا تعـاىلٰ أ، موضعاً 

كانت يوصف هبـا اهللا  بعد أن فرد معروف وهو اهللا سبحانه وتعاىلٰ  والقصد عىلٰ 

ه نكرة مقصودة مقبالً عليها ألنَّ  الضمّ  مبني عىلٰ ) كريم( ٰى املناد(، )٣(وغريه تعاىلٰ 

 .)٤()حانهاهللا سب باإلقبال والقصد عىلٰ  تإذ دلَّ 

يف التوقيعــات  ةاملقصــود ومــن املواضــع التــي ورد فيهــا النــداء النكــرة

 :املهدوية

ــاالً إىلٰ ) أ ــؤمنني م ــض امل ــع بع ــدما دف ــّج  عن ــي حي ــخص لك ــ ش ًا حجَّ

ــان  ــاحب الزم ــن ص ــدوبًا ع ــأعط ،من ــامً  ٰى ف ــا إىلٰ  قس ــد أوالده  منه أح

 ؟تسـتحيا أَمـ ،يـا شـيخ«: فخـرج إليـه ،وذهب هو للحـّج  ،الذي كان فاسقاً 

 .)٥(»فاسق شارب للخمر فتدفع منها إىلٰ  ،ن تعلمة عمَّ ع إليك حجَّ دفَ يُ 
                                                

 .١٧٨: اجلمل يف النحو )١(

 .٧٦٨: ٢ املقتصد يف رشح اإليضاح )٢(

ــر )٣( ــرآن: ينظ ــات الق ــل ؛ و٢٣٩و ٢٣٨و ٢١٩: ٤ نفح ــري األمث ــزان؛ ٢٧: ١تفس ــري املي  وتفس

 .٤٠٨: ٦ ومفاهيم القرآن؛ ١٣٧ - ١٣١: ١ والتفسري الكبري؛ ٢١: ١

 .١٤: أساليب اإلنشاء يف كالم الزهراء )٤(

: ٨وســـائل الشـــيعة : وينظـــر؛ ٢٧٦: ٦) التوقيعـــات(معجــم أحاديـــث اإلمـــام املهـــدي  )٥(

 .٢١ح / ١٣باب / ٤٨٠: ١ واخلرائج واجلرائح؛ ٣٤ب با/ ١٤٧
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، فـرد معـروف معـنيَّ  بالقصد عىلٰ  إذ دلَّ ، نكرة مقصودة) شيخ( ٰى املناد

وخرج لفظ النداء عـن معنـاه ، )يا(وقد سبق بأداة النداء  ،الضمّ  وهو مبني عىلٰ 

 يءوجمـ، واللوم والتقريع )١(زجرآخر يفهم من السياق وهو ال ٰى معن األصيل إىلٰ 

وقال  .االستفهام بعد النداء يف هذا السياق أفاد االستفهام اإلنكاري والتوبيخي

مـا بعـد  ي أنَّ ـمثل هذا االستفهام يفيد اإلنكار التوبيخي ويقتض إنَّ  :ابن هشام

 .)٢(فاعله ملوم االستفهام واقع وأنَّ 

ــ) ب ــفات اهللا تع ــي ص ــودة وه ــرة املقص ــداء النك ــاءت يف  ،اىلٰ ن وج

 :األدعية املهدوية

يــا ، يــا ذا اجلــالل واإلكــرام، يــا جــواد، يــا ماجــد«: قولــه : منهــا

ــا ذا الــبطش الشــديد، اشبّطــ ــ، ي ــا ذا القــوَّ  ،االً ملــا يريــديــا فعَّ ــا ، ة املتــنيي ي

 .)٣(»حّي  حني ال يا حّي  ،يا رحيم، روؤف

، اشّطـيـا ب، يـا ماجـد( :وهـي ،ة نكـرات مقصـودة بالنـداءجاءت عدَّ 

إذ ، الضـمّ  ة عـىلٰ وهـي نكـرة مقصـودة مبنيّـ، )يـا حـّي ، يـا رحـيم، يا روؤف

 .الدعاء ٰى فادت معنأو ،اهللا سبحانه وتعاىلٰ  دلَّ باإلقبال والقصد عىلٰ 

ر النـداء قـد كـرَّ  اإلمـام  من خالل السياق يف هـذا النـداء نجـد أنَّ 

جــاء يف ، عوهك الــداعي بمــن يــدمتّســ وتكــرار النــداء يــدلُّ عــىلٰ ، يف دعائــه

ــ ــري الكّش ــرَّ (: افتفس ــدعاء املك ــىلٰ وال ــل ع ــ ر دلي ــأ إىلٰ رّ ـالتض اهللا  ع واللج

ل صـفة مـن الصـفات متثِّـ كـّل  أنَّ  دلُّ عـىلٰ وتكرار حـرف النـداء يـ، )٤()تعاىلٰ 

ً  نداءً   . وهلا أثر خيتلف عن األُخريات يف هذا الدعاءمستقالَّ
                                                

 .١٠٧: جواهر البالغة: ينظر )١(

 .١٨و ١٧: ١مغني اللبيب : ينظر )٢(

 .٦٨: مهج الدعوات: ينظر؛ ٣٦٦: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )٣(

 .٥٣٨: ٢ افتفسري الكّش  )٤(
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ســمك اي وأســألك بإهلــ«: مــا ورد أيضــًا يف األدعيــة املهدويــة :ومنهــا

د حمّمـ  عـىلٰ تصـّيل  وكنـت منـه قريبـًا يـا قريـُب أن، ...لك به يعقوبأالذي س

 .)١()دحممّ  وآل

ـ الضـمّ  مبنـي عـىلٰ ) قريب( ٰى املناد ، عليهـا ه نكـرة مقصـودة مقـبالً ألنَّ

الـدعاء واملـدح مـن  ٰى وأفـادت معنـ ،اهللا سـبحانه دلَّ باإلقبال والقصـد عـىلٰ 

 .الكاملية خالل ذكر صفات اهللا تعاىلٰ 

ــ ــدَّ وممَّ ــد أنَّ ا تق ــاءت  م نج ــي ج ــودة ه ــرات املقص ــداء النك ــم ن معظ

ويقصـد هبـا الصـفات التـي هلـا عالقـة ، وهي صفات فعـل بصفات اهللا تعاىلٰ 

فجــاء يف نفحــات  ،ال تطلــق عليــه قبــل صــدور الفعــل منــه أي ،بأفعــال اهللا

ــرآن ــل( :الق ــفات الفع ــة : ص ــه بمالحظ ــق علي ــي تطل ــفات الت ــي الص وه

هـذه  م أنَّ فمـن املسـلَّ ، سـة كاخلـالق والـرازق من ذاته املقدَّ فعل معنيَّ  صدور

وعليـه فصــفات  ،خيلـق خملوقــًا ويرزقـه تكـن لتطلـق عليــه قبـل أنالصـفة مل 

 .)٢()الفعل حادثة وهي ليست نفس ذات اهللا

فجاءت بالقرآن الكريم  وصـف ، والعباد وهذه الصفات تنسب هللا تعاىلٰ 

: وصف هبـا الرسـول األكـرم حيـث جـاء) رحيم(صفة  الً فمث، لغري اهللا تعاىلٰ 
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 .٢١٩: ٤ نفحات القرآن )٢(
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ــ ــاءت بقيّ ــاىلٰ وج ــفات اهللا تع ــداء ص ــودة بن ــرات املقص ــد ، ة النك وق

 .)١(أفادت املدح والثناء والدعاء

 :)اهللا( ةنداء لفظ اجلالل  _  ٣

ــة  إنَّ  ــظ اجلالل ــىلٰ ) اهللا(لف ــارف ع ــرف املع ــو أع ــال ه ــذلك  ،قاإلط ل

 : سلوبانولندائه أُ ، يدخل ضمن نداء املفرد

وهــذا أحــد خصــائص هــذا االســم  ة،بقطــع اهلمــز، هللاأيــا : حــدامهاإ

تنـادي اسـًام فيـه األلـف  ه ال جيـوز لـك أننَّـواعلم أ(: قال سيبويه، ريفـالش

ـإالَّ  ،ةوالالم البت كثـري  هلفظـ وذلـك ألنَّ ، )٢()يـا أهللا اغفـر لنـا: م قـد قـالوا أهنَّ

ــه( ومهــا عــوض حمــض مــن مهــزة، الــدوران يف االســتعامل ــو ، )إل الــذي ه

ومـن العـرب . رغبـة كـّل  ٰى منتهـنـداءه رضورة ألنَّـه  وإنَّ  ،أصل لفظ اجلاللة

ــول ــن يق ــزة: م ــع اهلم ــا أهللا بقط ــىلٰ ، ي ــالواقف ع ــدير ك ــذا يف التق ــا( وه ) ي

 .)٣(ها عليهه مل يدخلسم اهللا فكأنَّ اب ٰى واملبتد

مطلقًا يف ) لأ( ف بـاملعرَّ  ٰى د أجازوا إيالء أداة النداء املنادون فقا الكوفيّ أمَّ 

جـواز ذلـك بـبعض  وا عـىلٰ واسـتدلّ  ،)يا الغالم(و) يا الرجل( :فنقول ،السعة

 .)٤()لأ( ف بـاملعرَّ  ٰى الشواهد التي بارشت فيها أداة النداء املناد

ريني هــو الصــحيح مــن ـرأي البصــ الــدكتور قــيس األويس أنَّ  ٰى ويــر

ــ ــني من ــا(ع اجلمــع ب ــواردالتعريــف إالَّ ) لأ(و) ي ــض امل ــة  ، يف بع ومنهــا لفظ

                                                

 .٣٩٥و ٣٩٠و ٣٨٤و ٣٨٠و ٢٧٥: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )١(

القسم النحوي / ورشح التسهيل ؛٣٨٣: ١ رشح الريض عٰىل الكافية: وينظر؛ ١٩٥: ٢ الكتاب )٢(

 .٨٣٣): املرادي(

 .٣٢٨: وتوجيه اللمع؛ ٥٧٩و ٥٧٨: ٢ املقتصد يف رشح اإليضاح: ينظر )٣(

ــة )٤( ــٰىل الكافي ــريض ع ــع؛ ٣٨٢: ١ رشح ال ــع اهلوام ــائل وين؛ ٤٥: ٢ ومه ــاف يف مس ــر اإلنص ظ

 .٢٣٥: اخلالف
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ــة ــال) اهللا( اجلالل ــث ق ــه البصــ أنَّ  ٰى وأر( :حي ــب إلي ــع ـمــا ذه رّيون مــن من

دهم يف ذلـــك ويؤّيــ ،التعريــف هــو الصــحيح) لأ(و) يــا(اجلمــع بــني 

: حيــث يلتقــي فيــه ســاكنان) يــا الرجــل( :فــال يقــال، االســتخدام اللغــوي

لتقــاء ال) يــا(فكــان يلــزم حــذف األلــف مــن  ،)أل( والم) يــا( ألــف

تأديـة وظيفتهـا  مـا يعينهـا عـىلٰ ) يـا(وإذا حذفت األلـف مل يعـد يف ، الساكنني

ــدِّ الصــوت ورفعــه ــدهم ، يف م ــع عن ــا أهللا(ومل يمتن ــع  ألنَّ ) ي ــه قط ــر في األكث

ع شـكال يف اجـتامإال  مَّ ومـن َثـ، هذا ال يلتقـي فيـه سـاكنان وعىلٰ ، )أهللا( ةمهز

 فـإنَّ ) لأ( فـة بــرَّ املع وسـائر املناديـات) الرجـلا يـ(بعكـس ، فيه) لأ(و) يا(

 .)١()التعريف مهزة وصل وتسقط يف درج الكالم) لأ(اهلمزة يف 

ون والـدكتور األويس هـو ريّ ـمـا ذهـب إليـه البصـ الباحث بـأنَّ  ٰى وير

 ،هعليـ ٰى شـخص املنـاد النـداء يفيـد التعريـف واإلقبـال عـىلٰ  ألنَّ  ،الصواب

ــف) لأ(و ــىلٰ  ،للتعري ــع ع ــال جيتم ــان ف ــد تعريف ــم الواح ــ، االس ــظ وأمَّ ا لف

 . األلف والالم ليست للتعريف ه جيوز نداءه ألنَّ نَّ إف) أهللا( اجلاللة

ســلوب يف التوقيعــات املهدويــة وقــد ورد نــداء لفــظ اجلاللــة هبــذا األُ 

ــد ــع واح ــه  ،يف موض ــا ورد عن ــو م ــة وه ــة املهدوي ــا «: يف األدعي ، هللاأي

 .)٢(»ْل يب ما أنت أهلهعَ فْ ا

ــ) أهللا( لفــظ اجلاللــة ٰى املنــاد ) يــا(وأداة النــداء ، الضــمّ  ًا عــىلٰ جــاء مبنيَّ

ع واخلضــوع هللا رّ ـالنــداء املقصــود بــه الــدعاء والتضــ دت مــن التنبيــه إىلٰ جتــرَّ 

)ه ال يمكن تنبيه اهللا ألنَّ  ،)٣ . 
                                                

 .٢٦٣: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني )١(

/ ٤٧٠ :كامل الدين ومتام النعمـه: وينظر؛ ٢٨٥: ٦ )التوقيعات(حاديث اإلمام املهدي معجم أ )٢(

 .١٧٩: وفالح السائل؛ ٢٢٧ح / ٢٥٩: لطويسلغيبة ؛ وال٢٤ح / ٤٣باب 

 .٣٠: ٨ لرشح املفصَّ ؛ ٤١٨: ١ أمايل ابن الشجري: ينظر )٣(
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بيـنام نجـد  ،حـدةة واسـلوب جـاء مـرَّ النـداء هبـذا األُ  ومن املالحظ أنَّ 

ــدعاء بأُ  أنَّ  ــلوب ال ــمّ اللّ (س ــي(و) ه ــ) رّب (و) إهل ــاء عش ــرَّ ـج ات يف رات امل

ــ وذلــك ألنَّ  ،األدعيــة ال  وروعــةً  ًا وفخامــةً يف هــذه األســاليب جرســًا خاصَّ

 .)١()هللاأيا (هبا يف  حيسُّ 

وهـو  ،)هـمّ اللّ ( سـلوب اآلخـر لنـداء لفـظ اجلاللـة فهـوا األُ أمَّ  :ثانيهام

ــاّص  ــظ خ ــاىلٰ  يف لف ــبحانه وتع ــداء اهللا س ــه، ن ــف يف تركيب ــذهب  ،واختل ف

ــدَّ  أنَّ  ون إىلٰ ريّ ـالبصــ ــن) هــمّ اللّ (دة يف املــيم املش ــا( عــوض ع ــا اهللا( يف) ي  ،)ي

ـَر )٢()واملـيم هـا هنـا بـدل مـن يـا ،نداء همّ اللّ ( :)هـ١٧٥ت ( قال اخلليل ، ُأخِّ

 ٰى وتسـمّ ، )٤()ع بيـنهامال جيـوز اجلمـ(لـذا ، )٣(كًا باالبتـداء باسـم اهللا تعـاىلٰ تربّ 

 .)٥()والصفات الُعال ٰى احلسن ميم اجلمِع بني األسامء(هذه امليم 

ــ ــأمَّ ــالف ذلــكا الكوفيّ ــذهبوا خ ــله، ون ف ــدهم  وأص ــا أهللا ُأمّ (عن ــا ي ن

 ٰى ونـر، ...نصـبها العـرب كلمـةالّلهـّم ): (هــ٢٠٧ت (اء قـال الفـرّ  ،)بخري

يف الكـالم  فكثـرت، ّمنـا بخـريأُ  يـا أهللا: ضـّم إليهـا ُأّم تريـد ةا كانـت كلمـأهنَّ 

مــا   تركــت انتقلــت إىلٰ امَّ ـلــ مــن مهــزة ُأمّ التــي يف اهلــاء فاختلطــت، فالرفعــة 

 .)٦()قبلها

ـــ ـــد ردَّ الزّج ــــ٣١١ت ( اجوق ـــرّ  رأي) ه ـــائالً الف ـــم(: اء ق  أنَّ  وزع

ُيــَرتك  أن وهـذا حمــال، اهلمــزة التـي كانــت يف ُأمّ  ةة التــي يف اهلـاء ضــمَّ الضـمَّ 
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ة يف اهللا ُجيَعـل  وأن، للمفـردالنـداء  و دليـل عـىلٰ الذي ه الضمّ  هـذا ) ُأمّ (ضـمَّ

مَّ  ال الّلهــ: ك تقــولرأيــه ألنَّــ وكــذلك ُردَّ ، )١())اســم اهللا ( إحلــاُد يف

 .)٢(تؤَمُهم بخري

 اخلــوض واالخــتالف يف أصــل الــدكتور قــيس األويس أنَّ  ٰى ويــر

 الخـتالف يف أصــلاخلــوض وا أنَّ  ٰى وأر(: فقـال ء،لـن ينفــع يف يش) مّ هـاللّ (

ــاللّ ( ــع يف يش) مّ ه ــن ينف ــارصة ل ــة املع ــات النحوي ــي يف ، ءيف الدراس ويكف

ــول) الّلهــمّ ( ــ: الق ــن األ هإنَّ ــم ــامء املختصَّ ــداءس ــىلٰ  ،ة بالن ــه ع ــداء  وداللت الن

وهــذا هــو مــا ، )٣()اســتعامل أداة معــه وهــو ال حيتــاج يف ذلــك إىلٰ ، واضــحة

 . نراه صواباً 

ــ  عــربي وهــو) الّلهــمّ ( أصــل أنَّ  عــىلٰ  توهنالـك دراســات حديثــة دلَّ

ــوهيم( ــي) أل ــد، )ةاآلهلــ( وتعن ــه الواح ــراد ب ــ ،وامل ، )٤(ام مجعــوه للتعظــيموإنَّ

 .)٥(اءامليم ليست بقايا كلمة ُأّم كام زعم الفرّ  أنَّ  وهذا يدلُّ عىلٰ 

ـ) هـمّ اللّ (وحتمل لفظة  هبـا يف  ال حتـسُّ  ةً وروعـ فخامـةً ( اً جرسـًا خاصَّ

 .)٦()يا اهللا

ـــد و ــــوق ـــداء ب ـــمّ اللّ ( رد الن ـــة ) ه ـــة يف ثامني يف التوقيعـــات املهدوي

 :وهي ،ة سياقاتوردت يف عدَّ ، وعرشين موضعاً 

ر ـة عشـوقـد وردت يف سـتَّ : وبعـدها فعـل أمـر) مّ الّلهـ( النداء بـ _ ١
                                                

 .١٩٦: إعراب القرآن :روينظ؛ ٣٣٢: ١ معاين القرآن وإعرابه )١(

 .٣٨٤: ١ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٢(

 .٢٧٥: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني )٣(

 .٣٢٦: ٤ معاين النحو: ينظر )٤(

 .٢٢: أساليب اإلنشاء يف كالم الزهراء  )٥(

 .٢١٨و ٢١٧: ٣ انوحاشية الصبّ ؛ ٥٦٥: ٣ رشح الترصيح: ينظر )٦(
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: ملـن سـأله عـن كيفيـة التوجـه للصـالة ما جاء يف جوابه  :منها ،موضعاً 

 .)١(»اجعلني من املسلمني همّ اللّ ، ...وجهت وجهي للذي فطر«

وهنـا خـرج النـداء للـدعاء ، وبعـدها فعـل أمـر) هـمّ اللّ ( جاء النداء بـ

صـيغه األمـر  نَّ إو ،العـايل ىلٰ إوهـو طلـب مـن الـداين  ،)جعلنيا(بفعل األمر 

ً  ألنَّ  ،والدعاء واحدة  .)٢(ام يتفاوتان بالرتبة منهام طلب وإنَّ كالَّ

ــ ع النصــوص الــواردة يفومـن خــالل تتبّــ ه أكثــر هـذا الســياق نجــد أنَّ

ــة ــات املهدوي ــياقات ورودًا يف التوقيع ــ ،الس ــًا أنَّ ــظ أيض ــف ويالح ــد عط ه ق

مـا ورد  فمـثالً  ،فعل األمر بأفعال األمـر كـذلك التـي تفيـد الـدعاء كثريًا عىلٰ 

مجـع بينـي وبـني او، أحجبنـي عـن عيـون أعـدائي همّ اللّ «: يف دعاءه عنه 

ــائي ــدتني، أولي ــا وع ــز يل م ــي إىلٰ  ،وأنج ــي يف غيبت ــأذن يل يف  أن واحفظن ت

ــوري ــ، ظه ــك وُس ــن فروض ــا درس م ــي يب م ــ ،تكنَّ وأح ــي لوعجِّ  ،فرج

 .)٣(»...خمرجي لوسهِّ 

وقـــد ورد هبـــذا  :وبعـــدها فعـــل مـــايض) الّلهـــمّ ( النـــداء بــــ _ ٢

ــفِ إليــك رُ  هــمّ اللّ «: وذلــك يف دعائــه  ،ســلوب يف موضــع واحــداألُ  ت َع

وإليـك التحـاكم  ،لـك خضـعت الرقـابو ،ت الوجـوهولك عنـَّ ،األصوات

 .)٤(»...عامليف األ

ــ ــظ اجلالل ــن ) اهللا( ةلف ــمّ اللّ (م ــىلٰ ) ه ــي ع ــمّ  مبن ــّل  الض ــب  يف حم نص

م وقـد تقـدَّ ، وجاءت بعدها مجلة فعليـة فعلهـا مـاض أفـادت الـدعاء ،ٰى مناد
                                                

وسـائل ؛ و٥٧٥: ٢ حتجـاجاال :ينظـر؛ ١٨٣: ٦ )التوقيعـات(اإلمام املهـدي معجم أحاديث  )١(

 .٣ح / ٨باب / ٧٢٤: ٣ الشيعة

 .٢٥: ١ افتفسري الكّش : ينظر )٢(

 .٣٢٠: مهج الدعوات: وينظر؛ ٣٦٨: ٨ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )٣(

 .٢٢٧ح / ٢٥٩: لطويسلغيبة ال: وينظر؛ ٢٥٧: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )٤(
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أي ، رـالتخصــيص واحلصــ ٰى وقــد أفــاد معنــ ،معمــول الفعــل املــايض عليــه

ر يالحـظ قـد تكـرَّ  وأيضـاً  .اهللا سـبحانه وتعـاىلٰ  ختصيص رفـع األصـوات إىلٰ 

ــىلٰ  ــف ع ــة األُ  العط ــة الفعلي ــدة وكلّ  وىلٰ اجلمل ــة عدي ــٍل فعلي ــد بجم ــا تفي ه

  . اهللا تعاىلٰ  وهذا يعطي فائدة التأكيد واإلحلاح عىلٰ  ،الدعاء

وقـد ورد النـداء هبـذا  :وبعـدها فعـل مضـارع) هـمّ اللّ ( النداء بــ _ ٣

ــداألُ  ــع واح ــلوب يف موض ــه ،س ــك يف دعائ ــمّ اللّ «:  وذل ــ ه ــك أع ، وذُ ب

ــدُ ،  وبــك ألــوذُ  ــ، ولــك أعب ، وبــك أســتكفي، وبــك أســتعنيُ ، اك أرجــووأّي

 .)١(»ُل أومنك أس ،وبك أستنقذُ ، وبك أستغيُث 

م وقـد تقـدَّ  ،)أعـوذ( وبعـده فعـل مضـارع) هـمّ اللّ (جاء النداء بصيغة 

العــوذ   يأ، رـاالختصــاص واحلصــ عــىلٰ  وهــذا يــدلُّ  ،)بــك(عليــه املعمــول 

الفعــل مجـل فعليــة  قـد عطــف عـىلٰ  وأيضــاً ، لتجـاء حمصـورًا بــاهللا تعـاىلٰ واال

 .اهللا سبحانه ع إىلٰ دة وأفعاهلا مضارعة وتفيد الدعاء والتّرض متعدّ 

ــ _ ٤ ــيغة ةمجل ــداء بص ــدها الن ــدعاء وبع ــد ال ــر يفي ــا أم ــة فعله  فعلي

 وهـــو مـــا جـــاء يف تعليمـــه  ،وجـــاءت يف مـــورد واحـــد): هـــمّ لّ ال(

واجعلنــي «: )آل ياســني( وهــي املعروفــة زيــارة ،اب كيفيــة الزيــارةلألصــح

 .)٢(»من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته همّ اللّ 

ه أمـر مـن الـداين الـذي يفيـد الـدعاء ألنَّـ) اجعلنـي(م فعل األمـر تقدَّ 

تأكيـد اجلعـل والكـون مـن األنصـار  دلُّ عـىلٰ يـ) هـمّ اللّ (صيغة  العايل عىلٰ  إىلٰ 

 .اعواألعوان واألتب
                                                

ــر؛ ٣٩١: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )١( ــدعوات: وينظ  - ٢٧٨: مهــج ال

 .٢٧٩ - ٢٦٦: ٩٥ بحار األنوار ؛٣: ةالصحيفة املهدويو؛ ٢٩٣

؛ ٥٩٥: ٢ االحتجــاج: وينظــر؛ ٢٠٣: ٦) التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٢(

 .٥ح / ٣١ باب/ ١٧١: ٥٣ وبحار األنوار
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ـــ _ ٥ ــداء ب ــمّ اللّ ( الن ــ) ه ــدها مجل ــميةا ةوبع ــعة  :س ــاءت يف تس وج

ــة ــات املهدوي ــع يف التوقيع ــد ، مواض ــدما يري ــدعاء عن ــاء يف ال ــا ج ــا م منه

 .)١(»الّلهّم إّين أستخريك برمحتك خرية يف عافية«: االستخارة

ــ) مّ هــاللّ (جــاءت بعــد  الــذي يفيــد ) إنَّ ( دة بالناســخمجلــة اســمية مقيَّ

وقـد جـاء النـداء هبـذا  ،)٢(قيق النسبة بني طـريف اجلملـة االسـميةالتوكيد وحت

ســمية اومجلــة  ،)مّ هــاللّ ( الرتكيـب يف مجيــع املواضــع التســعة وهــو النــداء بـــ

 .وخربها فعل مضارع يفيد الدعاء ،)إنَّ (دة بالناسخ مقيَّ 

و  ا )اّ(:  

ــب ســيبويه  ــواز وصــف ىلٰ إذه ــدم ج ــاللّ ( ع ف وَصــكــام ال تُ ) مّ ه

جــاء يف ، ويــا نومــان، يــا هنــاه: ة بالنــداء نحــومــن األســامء اخلاّصــ أخواتــه

صـار مـع املـيم  همـن ِقبَـِل أنَّـ، َت املـيم مل تصـف االسـموإذا أحلقـ(: الكتاب

ـ. هنـاه يـا: عندهم بمنزلة صوت كقولـك ـِل ا�لُهـم� فـاِطَر :  ا قولـهوأمَّ
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 .فاطر يا أي، )٣()يا فعىلٰ ] ٤٦: الزمر[ ما �ن

ــب الفــرّ  ــواز  إىلٰ ) هـــ٢٨٥ت (د واملــربّ  ،)٤()هـــ٢٠٧ت (اء وذه ج

: فكـذلك تقـول ،يـا أهللاُ الكـريمُ : ه بمنزلـةتدّلني باآلية السـابقة ألنَّـوصفه مس

 .)٥(الكريمُ  مُّ هاللّ 
                                                

ــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )١( ــوار؛ ٢٧٩: ٦ )التوقيعــات(معج ــاب / ٢٤٨: ٩١ وبحــار األن ب

 .٢ح / ٥

 .١٢٣: معاين احلروف ؛٣٠ :حروف املعاين: ينظر )٢(

 .١٩٧: ١ البيان يف غريب إعراب القرآن: وينظر؛ ١٩٦/  ٢:؛ ١٩٦: ٢الكتاب  )٣(

 .٣٥٦٦: ٧ )ناظر اجليش(رشح التسهيل : ينظر )٤(

 .٢٩٤: ٢ لورشح املفصَّ ؛ ٢٣٩: ٤ املقتضب: ينظر )٥(
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 .)١()الّلهمّ ( صفة) فاطر( فقد جزم بأنَّ ) هـ٣١١ت ( اجا الزّج وأمَّ 

النــداء  إنَّ (: ذلـك بقولـه) هــ٣٧٧ ت( وقـد حّقـق أبـو عـيل الفــاريس

ــ،  يوصـفأصـله أالَّ  فكــان ، ال يوصـفاملضـمر و، املضــمرواقـع موقـع  هألنَّ

ــإالَّ ، ذلــكحكمــه   امَّ ـلــ، باملضــمرفيــه شــبهًا واحداً  ألنَّ ، م وصــفوه أهنَّ

ت  ه ُضـمَّ ألنَّـ، شـبهًا آخـر كانـت هـذه اليـاء أيضـاً ) مّ الّلهـ( إىلٰ ) ماملـي( انضمَّ

 .)٢()فصار فيها شبهًا فامتنع، الصوت إىلٰ 

ــ ــريض أنَّ ــر ال ــروذك ــ ٰى ه ال ي ــامء املختصَّ ــن يف األس ــًا م ــداء مانع ة بالن

 .)٣(السامع مفقود فيها أنَّ  الوصف إالَّ 

ــ ــة اإلمــام وقــد ورد هــذا يف التوقيعــات املهدوي ــه ة يف أدعي : بقول

 وتعـزُّ ، ن تشـاءممـَّ وتنـزع امللـك ،تـؤيت امللـك مـن تشـاء، مالَِك امللك مّ هاللّ (

 .)٤()...اخلري من تشاء بيدك وتذلُّ ، من تشاء

ــة ــظ اجلالل ــن) اهللا( لف ــاللّ ( م ــىلٰ ) مّ ه ــي ع ــمّ  مبن ــّل  الض ــب  يف حم نص

ــ( ٰى منــاد ــ) مالــك امللــك(و ،)٥()وقــع عليــه اإلعــراب هألنَّ ــانٍ  داءٌ ن وهــو ، ث

ــ ــوٌب ألنَّ ــادمنص ــاف ٰى ه من ــىلٰ ، مض ــذا ع ــيبويه ه ــذهب س ــوز أن، م  وال جي

 .)٦(ه أشبه األصوات من أجل ما حلقهألنَّ ) الّلهمّ ( يكون صفة

 تكـون صـفات منصـوبة عـىلٰ  أن) هــ٢٨٥ت (د رأي املـربّ  وجيوز عـىلٰ 

 .)الّلهمّ ( حمّل 

                                                

 .٢١٩٢: ٤ وارتشاف الرضب؛ ٣٣٣: ١معاين القرآن وإعرابه : ينظر )١(

 .٦٨٣: ٢املحصول يف رشح الفصول : وينظر؛ ٢٩٩و ٢٩٨: املسائل املنثورة )٢(

 .٣٨٤: ١ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٣(

 .٦٨: مهج الدعوات: وينظر؛ ٣٦٥: ٦ )وقيعاتالت(مام املهدي حاديث اإلأمعجم  )٤(

 .٣٦٢: ١ الكتاب )٥(

 .١٩٦: ٢الكتاب : ينظر )٦(
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ومعه االسم  أنَّ  وذلك(: فهي صفات) هـ٣١١ت (اج رأي الزّج  ا عىلٰ أمَّ 

 .)١())يا(مع  عنَ فة مع امليم كام ال متُ ع الصنَ فال متُ  ،)يا(امليم بمنزلته ومعه 

 :نداء االسم املوصول واسم اإلشارة _ ٤

 :االسم املوصول) أ

 ،)٢()يـذكر بعـده بواسـطة كـالم معنيَّ  هو اسم دلَّ عىلٰ (االسم املوصول 

ه جيـوز يقول الدكتور املخزومي إنَّ ، )٣()أل( دًا منيكون جمرَّ  ويشرتط يف ندائه أن

ه ال مـانع الواقع أنَّ (: ه يذهب بالفائدة من النداء حيث جاءلكنَّ ) أل( نداء ما فيه

، قد يذهب بالفائدة من النداء ٰى يف  املناد) أل( ولكن وجود ،)أل(من نداء ما فيه 

ومـّد ، ب للنـداءفيسـتجي ٰى ه املنادالصوت ليتنبَّ  أساس مدّ  النداء يقوم عىلٰ  فإنَّ 

ريد فإذا أُ ، أداة النداء الواسعة االستعامل) يا(وجود األلف يف  الصوت يقوم عىلٰ 

) أل( والم) يـا(ألف : ساكنان ٰى التق ،يا الرجل: كالرجل فقيل) أل( نداء ما فيه

تأديـة  مل يعد ما يعينها عـىلٰ ) يا(األلف من فحذف  ،وال ينطق اللسان بالساكنني

 .)٤()هوت ورفعالص مدّ : وظيفتها أعني

ر ـوجـاء نــداء االسـم املوصــول يف التوقيعــات املهدويـة يف أربعــة عشــ

 :ة أساليبوجاءت بعدَّ  ،ها يف نداء اهللا سبحانه وتعاىلٰ كلّ  ،موضعاً 

 :الدعاء دلُّ عىلٰ ء باسم املوصول وبعده فعل مايض يالندا _١

 نْ يا مَ «: جيف دعاء الفر ما ورد يف قوله  :منها ،ة مواضعوجاء يف ستَّ 

 .)٥(»ومل هيتك السرت، اخذ باجلريرةؤيا َمْن مل ي، وسرت القبيح، أظهر اجلميل
                                                

 .٣٣٣: ١ معاين القرآن وإعرابه )١(

 .١٠١: ٣ لرشح املفصَّ  )٢(

 .١٢: ٤ والنحو الوايف ؛٣٣: والالمات؛ ٣٨٣: ١ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٣(

 .٢٢١و ٢٢٠: )قواعد وتطبيق(يف النحو العريب  )٤(

ــم  )٥( ــدي أمعج ــام امله ــث اإلم ــات(حادي ــر؛ ٣٥٠: ٦ )التوقيع ــة: وينظ ــل اإلمام ؛ ٢٩٨: دالئ

 . ٣٤: ومصباح الكفعمي
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 الضـمّ  مبنـي عـىلٰ ) الـذي( ٰى وهـو اسـم موصـول بمعنـ) َمـنْ ( ٰى املناد

املبنـي قبـل النـداء  ٰى واملنـاد، منع مـن ظهـوره عالمـة البنـاء األصـلية ،راملقدَّ 

ر مقـدَّ  ضـمّ  النـداء مبنيـًا عـىلٰ  يكـون بعـد حـرف) َمنْ (ومنه االسم املوصول 

 .)١(منع من ظهوره عالمة البناء األصيل

، )٢(لشـأن املـدعوّ  تعظـيامً  ٰى مـع قـرب املنـاد) يـا( وجاء النـداء بـاألداة

 . من خالل اجلملة بعده وهو اهللا سبحانه وتعاىلٰ  ٰى  املنادوقد تعنيَّ 

 اإلمـام نَّ ومن خالل السياق الذي ورد فيه النداء يف هذا الرتكيب نجـد أ

  َّاهللا  ع  واللجأ إىلٰ رّ ـالتض ر دليل عىلٰ الدعاء املكرَّ (و ،ر النداء يف دعائهقد كر

فيه نوع من اإلحلـاح  وال شكَّ  ،ومل يستعمل العطف عند تكرار النداء، )٣()تعاىلٰ 

ً فقرة فيه متثِّ  كّل  كام أنَّ ، عرّ ـيف الدعاء وزيادة يف التض  ل نوعـاً  يمثِّـل نداًء مستقالَّ

يف إظهار األعـامل الصـاحلة  ل نلمح قدرة اهللا تعاىلٰ نداء األوَّ الففي  ،من الطلب

 ا النداء الثاين فنجـد فيـه شـيئًا خمتلفـاً أمَّ ، ويف سرت األعامل غري الصاحلة، لعباده

 ،ما ارتكبوه من ذنـوب وخطايـا وهو اهللا سبحانه مل يؤاخذ الناس بكّل  ٰى فاملناد

 .سع احللم رحيم بعبادهافهو و

 :نداء االسم املوصول وبعده مجلة فعلية مسبوقة بنفي _ ٢

يــا َمــْن ال «: مــا ورد يف أحــد األدعيــة :منهــا ،وجــاء يف ثالثــة مواضــع

نجيتـه ومـن أحـني نـاداك ف، أدعـوك بـام دعـاك بـه نـوح، ام والليايلاأليّ تغّريه 

 .)٤(»هوأهلكت قومَ  ،معه
                                                

 .٣٥٠: ١ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )١(

 .٣٤٠: ١ معرتك األقران: ينظر )٢(

 .٥٣٨: ٢ افتفسري الكّش  )٣(

 .٦٨: مهج الدعوات: نظري؛ ٣٦٦: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )٤(
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ر املقـدَّ  الضـمّ  ىلٰ مبنـي عـ) الـذي( ٰى اسم موصـول بمعنـ) نْ مَ ( ٰى املناد

مـن خـالل اجلملـة  ٰى  املنـادوقـد تعـنيَّ ، صـيلمنع من ظهوره عالمة البناء األ

وهنـا جـاء بعـد االسـم املوصـول مجلـة فعليـة ، الفعلية بعـده وهـو اهللا تعـاىلٰ 

صـــه الفعـــل املضـــارع خيلّ  والنفـــي عنـــد دخولـــه عـــىلٰ ، مســـبوقة بنفـــي

 .)١(لالستقبال

ــ ــا دلَّ ــاف اهللا ، الــدعاء اجلملــة الفعليــة عــىلٰ  توهن وذكــر ثبــات أوص

ًا وهـذا الثبــات يكــون مســتمرَّ ، ام والليــايلّيــ بمـرور األوعــدم التغــّري ، تعـاىلٰ 

ــتقبل ــام ، باملس ــاىلٰ  واإلم ــدعو اهللا تع ــ ي ــاريخ ـبش ــل يف الت ــد حص يء ق

 .وهالك أعدائه، اهللا نوح  وهو نجاة نبّي 

ياق هــي التــي النافيــة التـي وردت بالســ) ال(األداة  وجـدير بالــذكر أنَّ 

ــالف بعــض األدوات النافيــة  ،الفعــل املضــارع لالســتقبال صــتخلَّ  بخ

 عنـد دخوهلـا عـىلٰ ) مل(صـه للـاميض كـام هـو احلـال يف األداة فقد ختلّ  ٰى خراألُ 

 .الفعل املضارع

 :نداء االسم املوصول وبعده مجلة اسمية _ ٣

ــة ــات املهدوي ــع يف التوقيع ــة مواض ــاء يف مخس ــا ،وج ــاء يف  :منه ــا ج م

يـا مـن لـه خـزائن ، وات واألرضله خـزائن السـام نْ يا مَ «: حد أدعيته أ

 .)٢(»ال متنعك إساءيت من إحسانك إيلَّ ، وجلَّ  ما دقَّ 

ــاد ــم املوصــول  ٰى املن ــ(االس ــ) نْ َم ــذي( ٰى بمعن ــىلٰ ) ال ــي ع ــمّ  مبن  الض

مـن خـالل  ٰى  املنـادوقـد تعـنيَّ ، ر منع من ظهوره عالمـة البنـاء األصـيلاملقدَّ 

                                                

 .٢٤٤: ١ مغني اللبيب: ينظر )١(

كــامل الــدين ومتــام : ينظــر؛ و٢٥٨: ٦) التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٢(

 .٢٢٧ح / ٢٥٩: لطويسلغيبة الو؛ ٢٤ح / ٤٣باب / ٤٧٠: النعمة
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 ٰى معنـ وقـد خـرج النـداء إىلٰ ، سمية بعده وهـو اهللا سـبحانه وتعـاىلٰ اجلملة اال

 .آخر وهو الدعاء

ــة اال ــدَّ وجــاءت اجلمل ــرب املق ــن اخل ــمية م ــرور س ــار واملج م وهــو اجل

 وأنَّ ، رـاملبتـدأ يفيـد االختصـاص واحلصـ م اخلـرب عـىلٰ وتقـدّ ، رواملبتدأ املؤخَّ 

 .وات واألرضله خزائن السام اهللا تعاىلٰ 

ع هللا رّ ـة التضـشـدَّ  عـىلٰ  وهـذا يـدلُّ  ،ر النـداء وبـدون عطـفوقد تكرَّ 

وات واألرض وخــزائن الــدقيق يف السـام ءيش وهــو الـذي يملــك كــّل  تعـاىلٰ 

 . د صدور اإلساءة من عبدهومع ذلك ال يقطع اإلحسان بمجرَّ ، واجلليل

 :شارةنداء اسم اإل) ب

 .)١()هر أو بغريـهو ما وضع ملشار إليه حمسوس بالبص(شارة اسم اإل

ــ ــامء املبنيّ ــن األس ــم م ــو اس ــداء ه ــرف الن ــا ح ــدخل عليه ــي ي ة الت

شــارة يف النــداء إلهبــام االســم وعــدم ويســتعملون اســم اإل، شــارةاإل

ــإهنَّ : واســم االشــارة أّي (: الكافيــة وجــاء يف رشح الــريض عــىلٰ ، معرفتــه ام ف

ــ ــني مش ــعا مبهم ـــوض ــامهام بش ــة إهب ــ ،يءـروطًا إزال ــم اإلأمَّ ــارة ا اس ش

 .)٢()سم آخر بعدهباف) أّي (ا وأمَّ ، ية أو الوصفارة احلّس فباإلش

فيــه ) هــذا(شــارة اســم اإل نَّ أ) هـــ٦٤٣ت (وذكــر ابــن يعــيش 

 فيكـون حكمهـا حكـم           ،تكـون وصـلة لنـداء الرجـل أن: حـدامهاإ(: مذهبان

 ،يـا هـذا أقبـل: تقـول جيـوز أن هتكون مكتفيـة ألنَّـ: خرواآل، )ا الرجلّهي يا أ(

 .)٣()وال تصف

                                                

 .١٤٠: ١ حاشية اخلرضي: وينظر؛ ٣٧٥: ١رشح الريض عٰىل الكافية  )١(

 .٣٧٥: ١  عٰىل الكافيةرشح الريض )٢(

 .٢٧٣: ٢ لرشح املفصَّ  )٣(
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ــم اإل ــداء اس ــد ورد ن ــعني وق ــة يف موض ــات املهدوي ــارة يف التوقيع ش

 :فقط

ــ :لاألوَّ املوضــع  أحــد  إىلٰ    كتــب جعفــر ابــن اإلمــام اهلــاديامَّ ـل

عنـده مـن  وأنَّ ، م بعـد أخيـهه القـيّ ويعلمـه أنَّـ، فـه فيـه نفسـهرِّ عاألصحاب يُ 

 لزمـان صـاحب ا فكتـب كتابـًا إىلٰ ، علم احلالل واحلـرام مـا حيتـاج إليـه

يـا «: فخـرج جوابـًا بتوقـع مـن اإلمـام  ،ووضع كتاب جعفـر يف درجـه

 .)١(»...مل خيلق اخللق عبثاً  اهللا تعاىلٰ  إنَّ  ،يرمحك اهللا ،هذا

 وهــو مبنــي عــىلٰ ، )يــا(بــأداة النــداء ) هــذا(شــارة جــاء نــداء اســم اإل

وقــد اســتعمل اســم ، ر منــع مــن ظهــور عالمــة البنــاء األصــيلاملقــدَّ  الضــمّ 

ــذكريشــاإل ــذه املــورد بحســب الســياق للت ــذكري للســائل ، )٢(ارة يف ه ــه ت ففي

ـ لـيس عبثـًا بـلهذا اخللق  وأنَّ ، بخلق اهللا تعاىلٰ  ، ةحلكمـة وهـو متنـاه يف الدقَّ

 تقـدير ألنَّ ، شارة مجلـة فعليـة فعلهـا مضـارع تفيـد الـدعاءوجاء بعد اسم اإل

ــك اهللا( ــك اهللا) يرمح ــم ا ،لريمح ــداء باس ــذا الن ــد دلَّ ه ــده  وق ــارة وبع إلش

ــد الــدعاء للمشــار إليــه عــىلٰ  ــة الشــخص ، التعظــيم اجلملــة التــي تفي ومكان

كـام ورد  ،واستحضار عظمـة املشـار إليـه أمـام القلـوب والعيـون ،املشار إليه

ــُم  :يف قولــه تعــاىلٰ 
ُ
 ه

َ
و�ِــك

ُ
 َوأ

ٌ
ــة َ ْ

 ِمــْن َر��ِهــْم َورَ�
ٌ

وات
َ
ــيِْهْم َصــل

َ
 َعل

َ
و�ِــك

ُ
أ

 
َ
ون

ُ
تَد

ْ
ُمه

ْ
 .)٣(]١٥٧: البقرة[ ا�

شــارة فكــان جوابــًا ســم اإلالــذي ورد فيــه النــداء ال :واملوضــع الثــاين
                                                

: ٢ معــادن  احلكمـــة: وينظــر؛ ٢٤٥: ٦ )لتوقيعــاتا(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )١(

 .٤ح / ٧: ٥ وتفسري نور الثقلني ؛٢٤٦ح  /٢٩٠ - ٢٨٧: لطويسلغيبة الو؛ ٢٧٥

 .١٠٧: جواهر البالغة : ينظر )٢(

 .٨٩: ١ معاين النحو: ينظر )٣(
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 احلسـن العسـكري( دأبـا حمّمـ جلامعة من الشيعة تشـاجروا مـع شـخص بـأنَّ 

 (ــ ــه ٰى ـمض ــف ل ــام  ،وال خل ــوا لإلم ــع ،فكتب ــرج التوقي ــا «: فخ ي

 .)١(»...ويف احلرية تنعكسون، دونلكم يف الريب ترتدَّ  ما ،الءؤه

ر منـع مـن املقـدَّ  الضـمّ  شـارة مبنـي عـىلٰ إوهـو اسـم ) الءؤه( ٰى اداملن

) مـا( شـارة اسـتفهام بــوجـاء بعـد اسـم اإل، صـيلظهوره عالمـة البنـاء األ

ــتفهامية ــ ،االس ــياق فإنَّ ــن الس ــم م ــا يفه ــب م ــدلُّ وبحس ــىلٰ  ه ي ــ ع ر ـالتحّس

 اللــوم والتقريــع والتــوبيخ عــىلٰ  وأيضــًا يــدلُّ ، املشــار إلــيهم ع عــىلٰ والتوّجــ

 .الءؤهل

ومــن املالحــظ ورود النــداء باســم اإلشــارة جــاء قلــيالً يف التوقيعــات 

ــة ــك ألنَّ ، املهدوي ــل يف األ وذل ــامء اإلأص ــارة أنس ــا إىلٰ  ش ــار هب ــياء  يش األش

نظــار فلــم يســتعمل غائــب عــن األ اإلمــام  ألنَّ  ،املشــاهدة املحسوســة

 . قليالً شارة إالَّ اسم اإل

 :)ابن( وف بـم املوصلَ نداء املفرد العَ  _ ٥ 

ــاد ــان املن ــردًا عَ  ٰى إذا ك ــمف ـــَل ــف ب ــن( ًام ووص ــان) اب ــفته  ك ــو وص ه

االسـم والصـفة  هـذا بـاب مـا يكـون(: جـاء يف الكتـاب ،بمنزلة اسم واحـد

فـإذا ، )٢()عمـرو يـا زيـد بـن: ومثـل ذلـك قولـك ،...فيه بمنزلة اسم واحـد

ومل يفصـل بـني ، مَلـعَ  مضـافًا إىلٰ ) ابـن( ًام ووصـف بــَلـمفردًا عَ  ٰى كان املناد

 والفـتح نصـبًا عـىلٰ ، وهـو األصـل الضـمّ : وصفته جـاز فيـه وجهـان ٰى املناد

 .وهو األكثر يف كالم العرب ،)ابن( باع حلركة كلمةتّ اال
                                                

ــدي م )١( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(عج ــر؛ ١٤٩: ٦ )التوقيع ــة ال: وينظ ــويسلغيب / ٢٨٥: لط

 .٣فصل / ١١باب / ٢٣٥: ٢ الرصاط املستقيم؛ ٢٤٥ح 

 .٢٠٣: ٢ الكتاب )٢(
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نزلـوا أ) يـا زيـَد بـَن عمـرو( :فقولـك، ريني الفـتحـواملختار عند البص

بمنزلـة  رّ واجلـ، )امـرئ( بمنزلـة الرفعـة يف راء) زيـد( :الرفعة التي يف قولـك

ــ ــراءـالكس ــراء ،ر يف ال ــة ال ــب كفتح ـــ، والنص ــًا ل ــوه تابع ــن( وجعل  أَال ، )اب

ــون ــراهم يقول ــد اهللا(: ت ــُن عب ــُد ب ــذا زي ــ، )ه ــا ألهنَّ ــوين هاهن ــوا التن م فرتك

فكـذلك جعلـوه يف النـداء  ، كثـر يف كالمهـمامَّ ـجعلوه بمنزلـة اسـم واحـد لـ

 .)٢(لنصب اإالَّ ) ابن(وال جيوز يف ، )١()ابن( تابعًا لـ

ــام األجــود ـــ٢٨٥ت (د فقــال املــربّ ، واختلــف يف أّهي ــ الضــمّ : )ه ه  ألنَّ

ــل ــان  ،األص ــن كيس ــال اب ـــ٢٩٩ت (وق ــ: )ه ــتح ألنَّ ــالم الف ــر يف ك ه األكث

 .)٣(تهالعرب وخلفَّ 

 :لفيةوجاء يف رشح األ

  ضــمَّ وافــتحن) زيــدٍ (ونحــو (

 

  )أزيُد بَن سـعيد ال َهتـن(من نحو  

م َلــعَ  مضــافًا إىلٰ ) ابــن( بـــ َف ِصــًام ووُ َلــفــردًا عَ م  ٰى أي إذا كــان املنــاد 

 البنـاء عـىلٰ : وجهـان ٰى جـاز لـك يف املنـاد) ابـن(وبـني  ٰى ومل يفصل بني املناد

 .)٤())عمر يا زيَد بنَ ( :باعًا نحووالفتح اتّ ، )عمر يا زيُد بنَ (: نحو الضمّ 

حـاجز وهـو  ،بيـنهام سـاكناً  بـأنَّ ) ابـن(باع الفـتح حلركـة تّ الوا وقد علَّ 

) ابـن( ًام موصـوفًا بــَلـعَ  ٰى إذا كـان املنـاد(: جاء يف مهع اهلوامـع، غري حصني

 مـع الضـمّ  ٰى جـاز يف املنـاد، يـا زيـد بـن عمـر :م نحـوَلـعَ  صالً مضافًا إىلٰ متَّ 

 .)٥()إذ بينهام ساكن وهو حاجز غري حصني، )ابن(باعًا حلركة الفتح اتّ 
                                                

 .٢٠٧و ٢٠٦: ٢الكتاب : ينظر )١(

 .٢٦٨و ٢٦٧: ١ ليضاح يف رشح املفصَّ اإل؛ ٢٣١: ٤ املقتضب: ينظر )٢(

 .٤١: ٢ ومهع اهلوامع؛ ٥٥٥: ٣ورشح الترصيح ؛ ٢٣١: ٤ :ينظر املقتضب )٣(

 .٢١٥: ٣ بن عقيلارشح  )٤(

 .٤٠: ٢مهع اهلوامع  )٥(
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ــث إىلٰ  ــل الباح ــ ويمي ــه البص ــب إلي ــا ذه ــن ـم ــتح اريون م ــار الف ختي

 ،وذلـك لسـهولة النطـق ،)ابـن( ةالكلمـ باع حركـة الفـتح املوجـودة عـىلٰ تّ ال

ــرب ــالم الع ــر ورودًا يف ك ــو األكث ــه ه ــة وُ  ،ولكون ــد النحوي ــوالقواع ت عَ ِض

 .ما ورد من السامع عىلٰ 

يف التوقيعـات املهدويـة ) ابـن( م املفـرد املوصـوف بــَلـوجاء نـداء العَ 

 : يف مخسة مواضع

 ،سـحاق بـن يعقـوبإ مـا ورد بعـد بيـان مسـائل أشـكلت عـىلٰ  :هامن

بـع مـن اتَّ  وعـىلٰ  سـحاَق بـَن يعقـوَب إوالسـالم عليـك يـا «: فجاء يف التوقيع

 .)١(»ٰى اهلد

ه ولكنـَّ الضـمّ  عىلٰ  ٰى يبن واألصل أن، ملَ مفرد عَ  ٰى مناد) سحاقإ( ٰى املناد

 ،نصـوبة بالفتحـةوهـي صـفة م، )ابـن( باعـًا حلركـة الصـفةتّ االفـتح  بني عىلٰ 

وهنا مل يفصل فاصل ، رفـه غري منصجمرور بالفتحة ألنَّ  همضاف إلي) يعقوب(و

 ٰى الدعاء للمناد وجاء سياق النداء بعد مجلة اسمية تدلُّ عىلٰ ، بني االسم وصفته

 .ٰى بع  اهلدمن اتَّ  كّل  بالسالم والرمحة عليه وعىلٰ 

ده مجلــة فعليــة يف وبعــ) ابــن( م املفــرد املوصــوف بـــَلــوجــاء نــداء العَ 

 :ثالثة مواضع

د يـد السـفري الرابـع عـيل بـن حمّمـ ما خـرج يف آخـر توقيـع عـىلٰ  :منها

وبدايـة الغيبـة  ٰى والذي جاء فيه اإلخبـار عـن هنايـة الغيبـة الصـغر ،السمري

ــرب ــ وأنَّ  ،ٰى الك ــة اخلاّص ــتَّ النياب ــد س ــه بع ــي بموت ــة تنته ــال ،امة أّي :  فق

ــرحيم« ــرمحن ال ــم اهللا ال ــ ،بس ــا ع ــي ــَن حمّم ــمرييلَّ ب ــر ،د الس ــم اهللا أج  أعظ
                                                

ــدي  )١( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ١٢٨: ٦ )التوقيع ــورٰى إ: وينظ ــالم ال ؛ ٤٢٣: ع

 .٢٤٧ح / ٢٩٠ :لطويسلغيبة الو ؛٤ح / ٤٥باب / ٤٨ :وكامل الدين ومتام النعمة
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ــ ،خوانــك فيــكإ ــك مفإنَّ ــٌت مــا بينــك وبــني ســتَّ يّ فــامجع أمــرك وال ، امة أّي

 .)١(»يقوم مقامك أحدٍ  توص إىلٰ 

ــاد ــيلّ ( ٰى املن ــاد) ع ــرد عَ  ٰى من ــمف ــل أن ،مَل ــ واألص ــىلٰ  ٰى يبن ــمّ  ع  الض

وهنـا مل ، لفتحـةاملنصـوبة با) ابـن( باعـًا حلركـة الصـفةتّ االفتح  ه بني عىلٰ ولكنَّ 

مجلـة فعليـة فعلهـا   ٰى وجـاء بعـد املنـاد، يفصل بـني االسـم وصـفته بفاصـل

ــد الــدعاء وهــي ، )خوانــك فيــكإلــيعظم اهللا أجــر ( :وتقــديرها ،مــاض تفي

ق وثبـوت التحّقـ عـىلٰ  الفعـل املـايض يـدلُّ  وعـدل باجلملـة إىلٰ  ،تفيد الـدعاء

ذا الـدعاء فيـه نـوع مـن وهـ ،إلخوانـه املـؤمنني بوفاتـه األجر مـن اهللا تعـاىلٰ 

 . لفقد السفري الرابع التسلية واملواساة من اإلمام 

وبعــده ) ابــن( م املفــرد املوصــوف بـــَلــواملــورد اآلخــر جــاء نــداء العَ 

خيــرب أحــد األصــحاب باملــال الــذي  وهــو مــا ورد عنــه : مجلــة اســمية

األلــف دينــار التــي لنــا عنــدك ثمــن النصــل  ،يــا أمحــَد بــَن احلســن«: عنــده

 .)٢(»أيب احلسن األسدي مها إىلٰ سلِّ ، لفرسوا

ومل يفصـل بيــنهام ) ابــن( بــ َف ِصـم وُ َلــوهــو مفـرد عَ ) أمحـد( ٰى املنـاد

وجـاء بعـد ، باعـًا حلركـة الصـفة املنصـوبةتّ االفـتح  فلذلك بنـي عـىلٰ  ،فاصل

 .ٰى املناد ٰى لد مجلة اسمية أفادت اإلخبار عن أمر مهمّ  ٰى املناد

م :داب ىا:  

 :ويشمل

 :نداء املضاف _ ١
                                                

كـامل ؛ و٢٨٨: ٢ معادن احلكمـة: وينظر؛ ١٥٨: ٦ )التوقيعات(ام املهدي معجم أحاديث اإلم )١(

 .٣٦٠ح / ٣٩٥: لطويسلغيبة ؛ وال٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: الدين ومتام النعمة

 .٢٣٩: فرج املهموم: وينظر؛ ١٤٣: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )٢(
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ضفت فالنًا أي نزلـت (: جاء يف العني ـيء،الش مالة إىلٰ اإل: اإلضافة لغةً 

كـذا  هو مضاف إىلٰ : يقال، ملته إليكأفه إذا يّ ضأنا أُ : وتقول، نزلتهأوأضفته  ،به

أضـفت  :يقال(: جاء يف مقاييس اللغة حيث ذكر ٰى وهبذا املعن، )١()ممال إليه: أي

: وذكر بعضـهم، )٢()وضافت الشمس تضيف مالت، أملته ـيءالش إىلٰ  ـيءالش

 .)٣(بتُهُ ضيفًا وقرَّ  أنزلتُُه عيلَّ : تُهُ فْ يَّ أَضْفتُُه وَض 

تنزيــل الثــاين  آخــر عــىلٰ  نســبة أو إســناد اسـم إىلٰ  :اإلضـافة اصــطالحاً 

: نحـو ،أو مـا يقـوم مقـام تنوينـه، كتـاُب زيـدٍ : نحـو ،ل منزلة تنوينـهمن األوَّ 

 .)٤(كتابا زيدٍ 

ــوعــرَّ   نســبة اســم إىلٰ (: اف اإلضــافة الــدكتور فاضــل الســامرائي بأهنَّ

 .)٥()كتاُب خالدٍ  ،غالُم هندٍ : نحو ،اسم آخر وإسناده إليه

ـ أنَّ  رًا عنـد النحـاة عـىلٰ مؤخَّ  وقد استقرَّ   ٰى تكـون بمعنـ ا أناإلضـافة إمَّ

وال ختـــرج ، )٦()يف( ٰى أو تكـــون بمعنـــ ،)مـــن( ٰى أو تكـــون بمعنـــ ،الـــالم

اإلضــافة ليســت  أنَّ  وذهــب بعــض النحــاة إىلٰ ، اإلضــافة عــن هــذا عنــدهم

اإلضـافة  أنَّ (: الـدكتور فاضـل السـامرائي ٰى ويـر ،تقـدير حـرف أصـالً  عىلٰ 

وقـد ، تقـدير حـرف يف تعبـري فقـد يصـحُّ  ،تقـدير حـرف تعبري آخر ليس عىلٰ 

 .)٧()حرف يف تعبري آخر يمتنع تقدير أّي 

                                                

 ).ض ي ف(ماّدة / ١٠٦٠: ٢العني  )١(

 ).ض ي ف(ماّدة / ٣٨١و ٣٨٠: ٣ غةلالمعجم مقاييس  )٢(

 ).ض ي ف(ماّدة / ٢٣٤٦: ٣ لسان العرب: ينظر )٣(

 .٣٥٦: ٢ انوحاشية الصبّ  ؛٣٤٣: بن هشامالرشح شذور الذهب : ينظر )٤(

 .١١٧: معاين النحو )٥(

 .١١٨: ومعاين النحو؛ ٣٦: ٣ :رشح ابن عقيل: ينظر )٦(

 .١١٨: معاين النحو )٧(
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بعــض التعبــريات الــواردة عــن  ألنَّ  ،وهــذا مــا يــراه الباحــث صــواباً 

 .حرف هلا العرب والقرآن يمتنع تقدير أّي 

 :قسمني م اإلضافة إىلٰ وتقسَّ 

 :)املعنوية( ضةضافة املحاإل )أ

نــ( :نحــو ،نفصــالاال ٰى وهــي اخلالصــة مــن معنــ أو هــي ، )ا ارمحنــاربَّ

ــ كتــاُب ( :نحــو ،إضــافة غــري الوصــف ــري  أو إضــافة الوصــف إىلٰ ، )دٍ حمّم غ

بحســب  وتفيــد تعريفــًا أو ختصيصــاً  ،)رٍ ـمصــ كــريمُ ( :نحــو ،معمولــه

 . املضاف إليه

 ):اللفظية( اإلضافة غري املحضة )ب

وهـي ، )١()ءِ يـا عظـيَم الرجـا( :نحـو ،معموهلـا وهي إضافة الصـفة إىلٰ 

 . د التخفيفوهي ملجرَّ  ،ال تفيد تعريفًا وال ختصيصاً 

فيـه  يـُل النصـَب لاخل َل لَّـعَ و، باملضـاف هـو النصـ ٰى حكم املنـاد وإنَّ 

 .)٢(لطول الكالم

 :ة أنحاءعدَّ  وقد ورد نداء املضاف يف التوقيعات املهدوية عىلٰ 

 :نداء املضاف املبدوء بصفات اهللا تعاىلٰ  )أ

ــداء صــفات اهللا تعــاىلٰ كَ  ــَر ن ة وخاّصــ ،يف كــالم اإلمــام املهــدي  ثُ

، تـه العباديـةوهـذا يتناسـب مـع سـريته الدينيـة وحيا، يف األدعية الواردة عنه

ة وجـاءت يف عـدَّ  ،ة وأربعـني مـورداً يف سـتَّ  وقد ورد نـداء صـفات اهللا تعـاىلٰ 

 : وهي ،صيغ

 :)رّب ( بصفة ىٰ املناد _ ١
                                                

 .١٢٣: ٣ ومعاين النحو؛ ٤٠٢: ١ لواإليضاح يف رشح املفصَّ ؛ ٢٧٤ :لناظمرشح ابن ا: ينظر )١(

 .١٨٢: ٢ الكتاب: ينظر )٢(
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 مـا ورد عنـه: منهـا ،ر موضـعاً ـوقد وردت هذه الصـيغة يف أحـد عشـ

 ١(»من ذا الذي دعاك فلم جتبه ربِّ «: يف أحد أدعيته(. 

ــاد ــاء املن ــاف إىلٰ  ٰى فج ــتكلِّ ( املض ــاء امل ــةي ــفة  ،)م املحذوف ــو ص وه

ـ، املضـاف ٰى وقد َكثُـَر حـذف حـرف النـداء مـع املنـاد، )الرّب ( ف ذَ ا ُحتـفإهنَّ

 .)٢(ظ هباة عليها كاملتلفَّ فتصري مع القرآئن الدالّ  ،ة الداللة عليهاعند قوَّ 

ــ ــادف األذَ وُحت ــان املن ــًا إذا ك ــالم ختفيف ــن الك ــك  ٰى داة م ــبالً علي مق

ــا تقومتنبّ  ــًا مل ــهه ــاب ،ل ــاء يف الكت ــذفتهنَّ  وإن( :ج ــئَت ح ــنَّ كلّ  ش ــتغناًء  ه اس

ـ ،)ٍب كعـ بـنَ  رِ حـا( :كقولك بـل عليـه ه َجَعَلـُه بمنزلـة َمـْن هـو مقوذلـك أنَّ

ــولــذا كَ ، )٣()هاطبــرته خيـبحضــ ، )الــرّب ( داة مــع النــداء بصــفةُف األحــذ رَ ثُ

فهـو  ،ن يـدعوهقريـب ممـَّ اهللا تعـاىلٰ  نَّ إو، )٤()معلوم بـدليل احلـال ٰى املعن ألنَّ (

ــد ــل الوري ــن حب ــا م ــرب إلين ــبحانه أق ــاىلٰ  ،)٥(س ــه تع   :ولقول
َ
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 .]١٨٥: البقرة[ ِعباِدي �

ام حـذف حـرف النـداء ملـا وإنَّـ(: )هــ٤٦٠ ت(وقال الشـيخ الطـويس 

ــاد ــه املن ــه يش اهللا  وكــأنَّ  ،ليــكليقبــل ع ٰى كــان أصــله تنبي ــب عن  ءال يغي

 .)٦()سقط حرف النداء لالستغناء عنه عن ذلك تعاىلٰ 

ــرون أنَّ  ــر آخ ــىلٰ العلَّــ وذك ــو للداللــة ع ــن حذفــه ه التعظــيم  ة م

                                                

ــدي  )١( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ٣٧٦: ٦ )التوقيع ــة: وينظ ــحيفة املهدوي       ؛٣: الص

 .٢٩٣ - ٢٧٨ :ومهج الدعوات

 .١٥: ٢ لورشح املفصَّ ؛ ٢٧٤و ٢٧٣: ٢ اخلصائص: ينظر )٢(

 .٢٣٠: ٢ لكتابا )٣(

 .٣٢٢ :توجيه اللمع )٤(

 .٢٨٠: ١ والربهان يف علوم القرآن ؛٣٧٨: علل النحو: ينظر )٥(

 .١٧١: ٢ التبيان يف تفسري القرآن )٦(
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 مـن نـداء الـرّب ) يـا( ذفتفحـ، األمـر ٰى رب معنــالنـداء مشـ ألنَّ  ،والتنزيه

 .)١(األمر ليخلص للتعظيم والتفخيم ٰى ليزول معن

ه أنَّـ) الـرّب (عـه للمـوارد التـي ورد فيهـا نـداء الباحث عنـد تتبّ  ٰى وير

 أنَّ  عـىلٰ  وهـذا يـدلُّ  ،رـحـد عشـداة يف سبعة مواضـع مـن األجاء حمذوف األ

 .عن األداة ٰى فًا به فلذا يستغنلقربه من العبد ومتلطِّ  ٰى املناد

 :اسم الفاعلنداء صفات اهللا بصيغه  _ ٢

ــل ــم الفاع ــتقَّ ( اس ــا اش ــ م ــل مل ــن فع ــم ــه بمعن ــام ب ــدوث ٰى ن ق  ،احل

صــيغة املضــارع  ومــن غــري الثالثـي عــىلٰ  ،فاعــل وصـيغته مــن الثالثــي عـىلٰ 

 .)٢()بميم مضمومة وكرس ما قبل اآلخر

وقــد ورد النـــداء هبــذه الصـــيغة يف تســعة مواضـــع يف التوقيعـــات 

ــة ــا، املهدوي ــحابه :منه ــد أص ــرج ألح ــاء الف ــان دع ــا ورد يف بي ــا «:  م ي

 .)٣(»اسط اليدين بالرمحةيا ب، واسع املغفرة

) املغفـــرة( مضـــاف إىلٰ  ٰى منـــاد ،)باســـط(و) واســـع( ٰى املنـــاد

َب ِصـوقـد نُ ، )طَ َبَسـ(و) َسـعَ وَ (وهو اسم فاعل من فعـل ثالثـي  ،)اليدين(و

ــ ٰى املنــاد اهللا  وقــد خــرج النــداء يف هــذا الســياق للــدعاء إذ أنَّ ، ه مضــافألنَّ

ــاىلٰ  ــاد تع ــه واســعة للعب ــ وأيضــاً  ،مغفرت ــدين بالرمحــةه أنَّ ــط الي ــذه  ،باس وه

 ،رمحتــه مبســوطة للخالئــق وأنَّ  ،العطــاء يكــون باليــدأنَّ اليــدين كنايــة عــن 

ــرَّ  ــد تك ــفوق ــرف عط ــدون ح ــداء وب ــدلُّ  ،ر الن ــذه ي ــىلٰ  وه ــاح  ع اإلحل

 .ع الشديد بطلب الرمحة واملغفرة اإلهليةرّ ـوالتض
                                                

 .٢٤٩: ١ معرتك األقران؛ ٦٢٧: ٣ تقان يف علوم القرآناإل: ينظر )١(

 .٤١٣: ٣ رشح الريض عٰىل الكافية )٢(

ــد )٣( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(ي معج ــر ؛٣٥٠: ٦ )التوقيع ــه: وينظ ــل اإلمام  ؛٣٠٤: دالئ

 .١٥باب / ٣٤٠: ٥١ نواربحار األ
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 وهـو يفيـد ،وقد ورد النـداء بصـيغة اسـم الفاعـل مـن الربـاعي أيضـاً 

 .)١(الدعاء

ثبـوت املصـدر يف الفاعـل ورسـوخه فيـه  اسـم الفاعـل يـدلُّ عـىلٰ  وإنَّ 

ــ ه ال يفهــم مــن صــيغة الفعــل التكــرار والرســوخ ولكــن بخــالف الفعــل فإنَّ

 .)٢(من اسم الفاعل يفهم ذلك

  :نداء صفات اهللا بصيغ املبالغة _ ٣

ربعــة ورد نــداء صــفات اهللا يف التوقيعــات املهدويــة بصــيغ املبالغــة يف أ

 .)٣(»صفحيا كريم ال ،املنّ  ميا عظي«: ما ورد يف دعاء الفرج :منها ،مواضع

ــاد ــاد ،)كــريم(و) عظــيم( ٰى املن ــنّ ( مضــاف إىلٰ  ٰى من ، )حالصــف(و) امل

ـ مـن ) فعيـل(وجـاءت مجيـع املـوارد بصـيغة ، ام مضـافانومها منصوبان ألهنَّ

وقـد أفـاد  رًا بـدون حـرف عطـفوجاء النـداء مكـرَّ ، )٤(صيغ املبالغة اخلمس

ــدَّ  ــدعاء وش ــال ــاىلٰ رّ ـة التض ــ، ع هللا تع ــيم وأنَّ ــّن ه عظ ــىلٰ امل ــاده ع ــريم ، عب وك

 .ئات املخلوقاتالصفح والتجاوز عن سيّ 

 :اسم التفضيلنداء صفات اهللا بصيغة  _ ٤

وهـو  ،غـريه ملوصـوف بزيـادة عـىلٰ ، مـن فعـل ما اشتقَّ ( اسم التفضيل

 .)٥()أفعل

ر ـلتوقيعـات املهدويــة يف أحـد عشــوقـد ورد النــداء هبـذه الصــيغة يف ا
                                                

 .٣٨٢و ٣٧٥: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )١(

 .١٧٦: ٣ ومعاين النحو؛ ٢٩: ٢٥ التفسري الكبري للرازي: ينظر )٢(

ــدي  )٣( ــام  امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ٣٥٠: ٦ )التوقيع ــة: ينظ ــل اإلمام ؛ ٣٠٤: دالئ

 .١٥باب / ٣٤٠: ٥١ نواربحار األ

 .٩٢: ٣ رشح ابن عقيل: ينظر، وَفِعْل  ،وفعيل ،ومفعال ،فعول ،فّعال: هي ةصيغ املبالغ )٤(

 .٤٤٧: ٣ رشح الريض عٰىل الكافيه )٥(
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ــعاً  ــا، موض ــارة: فمنه ــب زي ــاء عقي ــا ورد يف دع ــني( م ــمَ «: )آل ياس ــا أرح  ي

 .)١(»الرامحني

ـــاد ـــمَ ( ٰى املن ـــ) أرح ـــة ألنَّ ـــوب بالفتح ـــادمنص ـــاف إىلٰ  ٰى ه من  مض

ــرامحني( ــ، )ال ــاء ألنَّ ــرور بالي ــه جم ــاف إلي ــو مض ــاملوه ــذكر س ــع م  ،ه مج

اســم تفضــيل مــن ) أرحــم( وكلمــة ،اءيف النــد) يــا( واســتعملت أداة النــداء

، رحـيم غـريه ه أرحـم مـن كـّل بأنَّـ وجاء هنا  كصفة هللا تعـاىلٰ ، )رحم(الفعل 

، )٢(غـريه يف الفعـل تكـون لتفضـيل الفاعـل عـىلٰ  هذه الصيغة قياسـها أن ألنَّ 

 . من سائر الرامحني ةً أكثر رمح اهللا تعاىلٰ  أنَّ  ٰى تكون بمعن) رحمَ أ( فـ

ة مواضـع مـن يف سـتَّ ) يـا أرحـم الـرامحني( لعبـارةوجاء النـداء هبـذه ا

ة طلـب شـدَّ  عـىلٰ  وهـذا يـدلُّ  ،بصـيغة اسـم التفضـيل نداء صفات اهللا تعـاىلٰ 

 .النداء هنا يفيد الدعاء ألنَّ  ،الرمحة من الداعي

والــذي حــذفت  ،)خــري(باســم التفضــيل  ٰى وجــاءت املــوارد األُخــر

 .)٣(منه األلف ختفيفًا لكثرة االستعامل

ــ ــه وممَّ ــاء يف دعائ ــا ج ــة م ــات املهدوي ــه يف التوقيع ــا «: ا ورد من ي

 .)٤(»ٰى من أعط خَري مسؤول وخريَ 

ـ ٰى منـاد) خريَ ( ٰى املناد وقـد اسـتعمل ، ه مضـافمنصـوب بالفتحـة ألنَّ

ــداء  ــا(أداة الن ــاد ،)ي ــه من ــف علي ــد عط ــداء ٰى وق ــذف أداة الن ــع ح ــر م ، آخ

وهنـا ، ة االسـتعاملحـذف منهـا األلـف ختفيفـًا لكثـر) أخري(أصلها ) خري(و
                                                

 .٥٩٥: ٢ حتجاجاال: وينظر؛ ٢٠٣: ٦) التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )١(

 .٤٥١: ٣ رشح الريض عٰىل الكافية:  ينظر )٢(

 .املصدر السابق: ينظر) ٣(

كــامل الــدين ومتــام : وينظــر؛ ٢٥٧: ٦) التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٤(

 .١٧٩: و فالح السائل؛ ٢٤ح / ٤٣باب / ٤٧٠: النعمة
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ــه إىلٰ  ــن التنبي ــداء م ــرج الن ــدعاء وأنَّ  خ ــؤول  ال ــل مس ــري وأفض ــو خ اهللا ه

ـ ــ ،ه لــه العبــد يف حوائجـه ومســألتهيتوجَّ ه خـري مــن يعطــي للعبــاد وأيضــًا أنَّ

 .مقابلوبدون  ةٍ ه يعطي بدون منَّ ألنَّ 

 :صاحب ىٰ التي بمعن) ذو( نداء صفات اهللا بـ _ ٥

جـاء يف رشح  ،ةسـامء السـتَّ حب هـي مـن األصـا ٰى التي بمعنـ) ذو( إنَّ 

ــل ــن عقي ــن ذاك(: ب ــ إن) ذو( م ــابَ حْ ُص ــن األ. ًة أبان ــي تُ أي م ــامء الت ــس ع رَف

ــالواو وتُ  ــب ــنَص ــاإللف وُجتَ ــاء رُّ ب ب ــا أن، ذو: بالي ــن يشــرتط فيه تكــون  ولك

ــ ــاحب ٰى بمعن ــو، ص ــالٍ : نح ــاءين ذو م ــاحُب : أي، ج ــالٍ  ص ــال يف ، )١()م وق

 .)٢() مضافةال تستعمل إالَّ  )وذ( واعلم أنَّ (: موضع آخر

وقــد ورد النــداء هبــذه الصــيغة يف التوقيعــات املهدويــة يف تســعة 

إلـه «: )آل ياسـني( عقيـب زيـارة مـا ورد عنـه يف دعائـه : منهـا، مواضع

 .)٣(»يا ذا اجلالل واإلكرام ،احلّق آمني

ــاد ــ) ذا( ٰى املن ــي بمعن ــاحب ٰى الت ــ، ص ــاأللف ألهنَّ ــوبة ب ــي منص ا وه

ــافة إىلٰ  ــاىلٰ  مض ــفات اهللا تع ــرام(  ص ــالل واإلك ــتعملت أداة ، )اجل ــد اس وق

 .الدعاء وقد خرج النداء من التنبيه إىلٰ ، يف هذا املورد) يا( النداء

ة مواضــع مــن املواضــع وقــد جــاءت هــذه الفقــرة مــن الــدعاء يف ســتَّ 

صــاحب  ٰى التــي بمعنــ) ذو( التســعة التــي ورد فيهــا نــداء املضــاف بوســاطة

 .عاىلٰ صفات اهللا ت إىلٰ 

                                                

 .٤٥: ١بن عقيل ارشح : ينظر )١(

 .٥٣: ١بن عقيل ارشح  )٢(

؛ ٥٩٥: ٢ االحتجــاج: وينظــر؛ ٢٠٣: ٦ )التوقيعــات(هــدي معجــم أحاديــث اإلمــام امل )٣(

 .٥ح / ٣١باب / ١٧١: ٥٣ وبحار األنوار
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ــن  ــريمتني م ــني ك ــريم يف آيت ــرآن الك ــرة يف الق ــذه الفق ــد وردت ه وق

ــرمحن ــورة ال ــدامهاإ ،س ــاىلٰ  :ح ــه تع ــب�ْ :قول ــالِل  َو�َ َ و ا�ْ
ُ
 ذ

َ
ــك  َر��

ُ
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ْ
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ــرامِ 
ْ
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َ ْ
ــرمحن[ َواأل ــاىلٰ  :ٰى خــرواألُ  ،]٢٧: ال ــه تع   :قول

َ
ــك ــُم َر�� ــارََك اْس ب

َ
ت

رامِ 
ْ
�

َ ْ
َالِل َواأل

ْ
 .]٧٨: الرمحن[ ِذي ا�

 ،وجـالل اهللا عظمتـه ،إذا عظـم ـيءالشـ الل فهو من جّل اجل ٰى ا معنوأمَّ 

 .)٢()ـيءرف يف الشـكرم فهو الشاأل(ا وأمَّ  .)١(مر العظيمواجللل األ

ــ وإنَّ  ــاىلٰ هــذه الصــفات هــي متثّ ــة هللا تع  ،ل الصــفات الســلبية والثبوتي

ه نَّـيناسـب الصـفات السـلبية أل) ذو اجلـالل((: فقد جـاء يف مفـاهيم القـرآن

ً  وأعظم مـن أن سبحانه أجّل  كـام  ، يف حمـّل يكـون جسـًام أو جسـامنيًا أو حـاالَّ

 .)٣()يناسب الصفات الثبوتية) ذي اإلكرام( :قوله أنَّ 

ــرآن ــات الق ــاء يف نفح ــرام((: وج ــارة إىلٰ ) اإلك ــفات امل إش ــرة الص ظه

 .)٤()وهي الصفات اإلهليّة الثبوتية كعلم اهللا وقدرته ءلكامل اليش

ــاءت  ــداءات األُ وج ــرالن ــفات ٰى خ ــايل( :بالص ــا ذا املع ــا ذا (و، )ي ي

 .)٥()ة املتنييا ذا القوَّ (، و)البطش

 :مام نداء املضاف املبدوء بصفات اإل )ب

يف التوقيعـــات   ورد نـــداء املضـــاف املبـــدوء بصـــفات اإلمـــام

وهـي  ،اهللا تعـاىلٰ  ه هبـم إىلٰ وذلـك يف كيفيـة التوّجـ، املهدوية يف ثامنية مواضـع

السـالم عليـك يـا «: حيـث جـاء فيهـا ،)آل ياسـني(يارة املشـهورة بزيـارة الز
                                                

 .٤١٧: ١ معجم مقاييس اللغة: ينظر )١(

 .املصدر السابق: ينظر) ٢(

 .٢٤٧: ٦ مفاهيم القرآن )٣(

 .١٤١: ٤ نفحات القران )٤(

 .٣٩٥و ٣٨١: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٥(
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ــ ــ ،اين آياتــهداعــي اهللا ورّب ــاب اهللا ودّي ــا ب ــك ي ــهالســالم علي الســالم ، ان دين

 .)١(»...عليك يا خليفة اهللا ونارص خلقه

هـا يف هـذه الزيـارة كلّ  جاء نداء املضـاف املبـدوء بصـفات اإلمـام 

لفـظ  هـا مضـافة إىلٰ وجـاءت تلـك الصـفات كلّ  ،ْت بَ ِصـفلـذا نُ  ،وهي مضافة

 .)٢(ه وتنوهيًا بفضلهوترشيفًا ملحلّ للمخاَطب اجلاللة تكريًام 

هـا حتمـل مـدحًا لـه وتعظـيًام وكلّ  ،دةوجاءت النداءات بصـفات متعـدّ 

 .)٣(ألمره 

 :)أب( نداء املضاف املبدوء بـ )ت

ــــ ـــدأ ب ـــذي يب ـــاف ال ـــداء املض ـــتَّ ) أ ب( ورد ن ـــع يف يف س ة مواض

 .لتوقيعات املهدويةا

وهـو مـن أقســام ، كنيــة ٰى سـمّ يُ ) مّ أُ (أو ) أ ب( واالسـم الـذي يبــدأ بــ

ــالعَ  ــالك ،مَل ــح املس ــاء يف أوض ــد ج ــًا (: وق ــم أيض ــة  ىلٰ إوينقس ــم وكني اس

ــب ــّل . ولق ــة ك ــ فالكني ــدره أب أو أُ مركَّ ــايف يف ص ــ، مّ ب إض ــرأك  مّ وأُ  يب بك

 .)٤()كلثوم

خيــرج  املــؤمنني عنــدما أراد أنذلــك ألحــد ا جــاء يف التوقيعــات ووممَّــ

 .)٥(»أين تريد؟ يا أبا سورة«: الكوفة إىلٰ 

                                                

؛ ٥٩٢: ٢حتجــاج اال: وينظــر؛ ٢٠٠: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )١(

 .٩٤ح / ١٠باب / ٣٥١ :من اهلجعة اإليقاظ

 .٥٦٣: ٣واإلتقان يف علوم القرآن ؛ ١٤٣: ٢ الربهان يف علوم القرآن: ينظر )٢(

 .٤١٨: ١ وأمايل ابن الشجري؛ ٣٢٩: ١صول يف النحو األُ : ينظر )٣(

 .٢٦: سالك إٰىل ألفية ابن مالكامل أوضح )٤(

ــدي  )٥( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ٣٠٢: ٦ )التوقيع ــة ال: وينظ ــويسلغيب / ٢٦٩: لط

 .١٥ح / ١٣باب / ٤٧٠: ١ واخلرائج واجلرائح؛ ٢٢٤ح 
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وعالمــة  ،منصــوباً ) أ ب( مضــاف وهــو مبــدوء بـــ ٰى فهنــا جــاء املنــاد

 .ةسامء الستَّ ه من األنصبه األلف ألنَّ 

  :)ابن( نداء املضاف املبدوء بـ )ث

يف ثالثـــة مواضـــع يف ) ابـــن( ورد نـــداء املضـــاف الـــذي يبـــدأ بــــ

مــا ورد ألحــد املــؤمنني كــان حيمــل أمانــة مــن : منهــا، قيعــات املهدويــةالتو

فخـرج لـه توقيـع جـاء  ،مـن خيـربه بـام فيـه هيا إىلٰ يؤدّ  ة اشرتطت عليه أنأامر

ــه ــة«: في ــك عاتك ــَن أيب روح أودعت ــا ب ــف  ي ــه أل ــًا في ــديراين كيس ــت ال بن

 .)١(»...درهم

ــاد ــن أيب روح( ٰى املن ــاف إىلٰ  ،)اب ــداء املض ــاء ن ــو  ،)روحيب أ( فج وه

ــ ــوجــاء النــداء وأفــاد اإل ،ه مضــافمنصــوب ألنَّ ــار بــالزم الفائــدة ألنَّ ه خب

 .أخرب بمن يعلم باخلرب

 :ماملتكلِّ ) يا( نداء املضاف إىلٰ ) ج

م دليـــل يـــاء املـــتكلِّ  إىلٰ  ٰى إضـــافة املنـــاد أنَّ  ري إىلٰ ـذهـــب الزخمشـــ

كــام ، )٢(املجاملــة واللطــف والرفــق واللــني واألدب اجلميــل واخللــق احلســن

ــ ــأهنَّ ــد التوّس ــ ل إىلٰ ا تفي ــهب واســتعطافه والتحــنّ املخاَط إضــافة  إنَّ (و، ن علي

 ،ك منـه وهـو منـكن عليـه وأنَّـنفسـك يشـعره بـالتحنّ  اَطب بالنـداء إىلٰ املخ

ــ ــا يلق ــول م ــببًا لقب ــك س ــون ذل ــه ٰى فيك ــك ،إلي ــي( :كقول ــا أخ ــا  ،ي وي

 .)٣())صديقي
                                                

ــدي  )١( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ٣٢٠: ٦ )التوقيع ــرائح : وينظ ــرائج واجل : ٢اخل

 .٥٣٧ح / ٥٩٤ :لثاقب يف املناقبوا؛ ١٧ح / ١٤باب / ٦٩٩

 .١٨: ٣ افتفسري الكّش : ينظر )٢(

 .٢٠٥: ١ البحر املحيط )٣(



 )دراسة نحوية(األساليب اإلنشائية يف التوقيعات املهدوية    .................................  ١٧٨

 :ففيه اللغات اآلتية ،)ميا املتكلِّ ( ء  إىلٰ ٰى وإذا أضيف املناد

رة ـوإبقاء الكس، )١()ختفيفًا لكثرة االستعامل( ،)الياء(حذف : وىلٰ اللغة األُ 

  :نحو قوله تعاىلٰ  ،دليالً عليها
ٌ
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 ].١٦ : لزمرا[ ذ�ِك

، النحاة حذف الياء هو الوجـه األكثـر واألجـود واملختـار فيهـا وقد عدَّ 

النداء باب حذف وتغيري وياء اإلضافة يف االسم بمنزلة  التنـوين يف  وذلك ألنَّ 

مل يثبتوا الياء ) يا زيد(املفرد  ٰى فكام مل يثبتوا التنوين يف املناد، صالالضعف واالتّ 

رة ـعليهـا وهـو الكسـ يف اللفظ مـا يـدلُّ  ٰى ملقصود إذ يبقحذفها با هنا وال خيّل 

هذه اللغة ال جتوز يف  أنَّ ) هـ٦٨٦ ت(بادي آسرتريض الدين األ ٰى وير، )٢(قبلها

سـامء التـي غلبـت عليهـا ام تكـون يف األوإنَّـ، مياء املتكلِّ  مضاف إىلٰ  ٰى مناد كّل 

 .)٣(ة باحلذفّري املغ) ياءال( الشهرة عىلٰ  واشتهرت هبا لتدّل ) الياء( اإلضافة إىلٰ 

وإذا وجــد مــا ، يف لغـة العــرب بـاب احلــذف كثـري الباحــث أنَّ  ٰى ويـر

ختصـار اب ٰى يـؤدّ  ٰى املعنـ نَّ أل ،رة هاهنـا فهـو األجـودـعليـه وهـو الكسـ يدلُّ 

املضـاف إليـه  ٰى إثبـات اليـاء يف املنـاد ألنَّ  ،ة الكالم وعـدم إطالتـهوأيضًا خلفَّ 

 . لزمن الكالم يكون ثقيالً باللفظ وطويالً 

 ر موضـعاً ـوقد وردت هذه اللغـة يف التوقيعـات املهدويـة يف أحـد عشـ

 :فقـد جـاء ،أحد صفات اهللا تعـاىلٰ  )رّب ( ها يف نداء الـوكلّ  ،جاءت يف األدعية

 .)٤(»...ومن ذا الذي سألك فلم تعطه ،من ذا الذي دعاك فلم جتبه رّب «
                                                

 .٢٤٦: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني )١(

 .٢٦٤: ٤ واملقتضب؛ ٢٠٩: ٢ الكتاب: ينظر )٢(

 .٣٩٠: ١ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٣(

ــدي  )٤( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ٣٧٦: ٦ )التوقيع ــدعوات: و ينظ ــج ال  ؛٢٧٨: مه

 .٩١ح / ٢١٢ :تبرصة الويلّ 
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 ٰى وأفــاد معنــ ،حذوفــةامل) ميــا املــتكلِّ ( مضــاف إىلٰ ) رّب ( ٰى املنــاد

) رّب ( حـذف اليـاء يف نـداء الــ وقـد كثـر، ب واسـتعطافهطَ املخا ل إىلٰ التوّس 

نحــن عــن ، لغيبتنــا اهللا تعــاىلٰ  حاطــة بــه عنــد التوّجــه إىلٰ م اإللعــد(ســبحانه 

 .)١()اإلدراك

وهـي اللغـة األجـود واألكثـر ، )اليـاء( وجاءت مجيـع املـوارد حمذوفـة

ألجـل التعظـيم ) يـا( معهـا حـذف أداة النـداء وأيضـًا يكثـر ،يف كالم العرب

) رّب ( فحـذف األداة مـن الــ، األمـر ٰى مـن معنـالنـداء يقـرب  ألنَّ  ،والتنزيه

 .وخيلص للتعظيم واإلجالل، األمر من النداء ٰى ليزول معن

 .داةوقد جاءت سبعة مواضع حمذوفة األ

 :الكتـابجـاء يف ، إثبات الياء الساكنة يف الوقف والوصـل :اللغة الثانية

 ،يا غالمي أقبـل: تقول ،يف النداء يف الوقف والوصل بقيان الياء لغة أنَّ  واعلم(

، )٢(])١٦: الزمر[ َيا ِعبَاِدي فاتَُّقونِ  :بو عمرو يقولأوكان . وكذلك إذا وقفوا

، املفـرد ٰى املضـاف باملنـاد ٰى ام هو ملنع إلتباس املنادوإثبات الياء يف هذه اللغة إنَّ 

رة ـفتكون الكس، يا غالِم أقبل: تقول يف الوصل) الياء(ك إذا حذفت وذلك ألنَّ 

ام تقـف عليهـا سـاكنة فيلتـبس فـإنَّ ) املـيم( ك إذا وقفت عىلٰ ولكنَّ ، دليالً عليها

 .)٣(فكان إثبات الياء ملنع ذلك، املضاف باملفرد ٰى املناد

ــني  ــة وثالث ــة يف أربع ــات املهدوي ــة يف التوقيع ــذه اللغ ــد وردت ه وق

 وأسـألك يـا إهلـي وإلـه كـّل «:  مـا جـاء يف  أحـد أدعيتـه: فمنها، مورداً 

 .)٤(»يشء كّل   ورّب ورّيب ، يشء

                                                

 .٢٨٠: ١الربهان يف علوم القرآن  )١(

 .٢١٠: ٢ الكتاب )٢(

 .٢٤٧: البالغينيأساليب الطلب عند النحويني و؛ ٢٦٥: ٤ املقتضب: ينظر )٣(

 .٢٩٣ - ٢٧٨ :مهج الدعوات: وينظر؛ ٣٨٨: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )٤(
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ــاد ــتكلِّ ) إهلــي( ٰى فجــاء املن ــاء امل ــد اســتعملت  ،ممــع إثبــات ي داة أوق

 .)١(تعظيًام له سبحانه) يا( النداء

وقــد وردت هــذه اللغــة يف أكثــر التوقيعــات املهدويــة حمذوفــة حــرف 

ــداء تضــ ــه ســبحانه عاً رّ ـالن ــالقرب من ــداعي إىلٰ ، )٢(وشــعورًا ب ــم حيــتج ال  فل

ــ ولــذا مل يــرد باســتعامل أداة  ، ر اخلــالقـه يف حمضــاســتعامل أداة النــداء بــل كأنَّ

 . يف ثالثة موارد فقطالنداء إالَّ 

مــوردًا واحــدًا مــن هــذه النــداءات جــاءت بصــيغة خمالفــة  أنَّ  وأيضــاً 

ــ ،ٰى خــرللمــوارد األُ  عــدا ، )٣(د جــاءت بنــداء ودعــاء اإللــهه مجيــع املــوارألنَّ

 . )يا موالي( جاء بنداء املوىلٰ  اً موردًا واحد

م الــذي يعشــق املــتكلِّ  ألنَّ  ،وهــذه اللغــة أكثــر اللغــات ورودًا بالنــداء

ــ ــب بالش ــبه إىلٰ ـويرغ ــول يء ينس ــديث فيق ــد احل ــه عن ــايل وداري : نفس م

ــدَّ ، ...وأوالدي ــاة تعلّ لش ــه هب ــقه هللا  ،ق ــداعي لعش ــذا ال ــاىلٰ وهك ــه  تع ورغبت

 .فيدعوه هكذا

ـة،) اليـاء(قلــب  :اللغـة الثالثــة وقــد (: قــال ســيبويه ألفــًا لغــرض اخلفَّ

، ا جتـاوز عنّـايـا رّبـ: وذلـك قولـك، ...ا أخفُّ ألهنَّ  لون مكان الياء األلَف يبدّ 

ــ، )٤()ويــا غالمــا ال تفعــل رة فــيام ـم اســتثقلوا اليــاء وقبلهــا كســوذلــك ألهنَّ

كــة وكانـت اليـاء متحرّ ، رة فتحــةـفأبــدلوا مـن الكسـ ،اءوهـو النـد اسـتعامله

فـإذا ، )٥()يـا غالمـا( :فقـالوا ،فانقلبت الياء ألفـًا لتحّركهـا وانفتـاح مـا قبلهـا
                                                

 .٣٤٠: ١معرتك األقران : ينظر )١(

 .٥٣٨: ٢ التبيان يف تفسري القرآن: ينظر )٢(

 .٣٩٠و ٣٧٧و ٣٦٧و ٣٥٠و ٢٠١: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٣(

 .٣٢٨: وتوجيه اللمع؛ ٢٥٢: ٤ املقتضب :وينظر؛ ٢١٠: ٢ الكتاب )٤(

 .٢٨٢: ٢ لرشح املفصَّ ؛ ٢٥٢: ٤املقتضب : ينظر )٥(
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الســكت ليكــون أوضــح لأللــف  فيلحقونــه هــاء، يــا غالمــاه: وقفــوا قــالوا

 .)١(ةا خفيّ ألهنَّ 

حــذف : يــا غالمـي بــوجهني: ففخّفــ( :)هــ٦٨٦ت ( وقـال الــريض

األلـف والفتحـة  ألنَّ ، وقلـب اليـاء ألفـاً ، رة دلـيالً عليهـاـء وإبقـاء الكسـاليا

 .)٢()من الياء والكرسة أخفُّ 

ــع ــبعة مواض ــة يف س ــات املهدوي ــة يف التوقيع ــذه اللغ ــد وردت ه ، وق

يـا  ،وأنـت أهـل اجلـود والكـرم والعفـو«: ما جاء يف أحـد أدعيتـه : منها

 .)٣(»هلهأافعل يب ما أنت ، يا اهللا ،رّباه

وأصـله  ،م ختفيفـاً األلـف فيـه منقلبـة عـن يـاء املـتكلِّ  ،)يا رّباه( ٰى املناد

وهـو ، الصـوت السـكت مضـمومة يف الوصـل ملـدّ  حلقت به هـاءوأُ  ،)يا رّيب (

ـ، بتعظـيم للمخاَطـ) يـا(  وجمـيء النـداء بــ، )٤(مذهب الكـوفيني َد وقـد َمهَّ

ــاىلٰ  ــفات اهللا تع ــذكر ص ــداء ب ــل الن ــه قب ــدحًا ل ــن  ،وم ــذا م ــالم وه أدب الك

يفعـل باإلنسـان الـداعي مـا هـو أهلـه ومـن  بـاهللا يف أنوالدعاء واالسـتغاثة 

 .عنده تعاىلٰ 

هــا وكلّ ، )٥(بصــفاته هــا نــداءات هللا تعــاىلٰ كلّ  ٰى وجــاءت املــوارد األُخــر

 .ق بهأفادت الدعاء والتعلّ 

حــذفها واالجتــزاء عنهــا  ثــمّ  ،لفــًا ختفيفــاً أقلــب اليــاء  :اللغــة الرابعــة
                                                

 .٢٨٢: ٢ لورشح املفصَّ ؛ ٢١٠: ٢ الكتاب: ينظر )١(

 .٣٩٠: ١ رش ح الريض عٰىل الكافية )٢(

كــامل الــدين ومتــام : وينظــر؛ ٢٨٥: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٣(

 .٥١: دمصباح املتهجّ ؛ و٢٤ح / ٤٣باب / ٤٧٠ :النعمة

 .٤٢٢: ٢ اءلفرّ لمعاين القرآن : ينظر )٤(

 .٣٧٥و ٣٥٠: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٥(
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بـو أوذكرهـا  ،وهـذه اللغـة مل يـذكرها سـيبويه ،يف التخفيـف مبالغةً  ،بالفتحة

 . غة مل ترد يف التوقيعات املهدويةلوهذه ال ،)١(عيل الفاريس

يـا ربُّ : نحـوالضـّم،  عـىلٰ  حـذف اليـاء وبنـاء املنـادٰى : اللغة اخلامسة

 .وهذه اللغة مل ترد يف التوقيعات املهدوية ،اغفر يل

وهـذا ، )تـاء التأنيـث( ء والتعويض عنهـا بــحذف اليا :اللغة السادسة

 . وهذه اللغة مل ترد يف التوقيعات املهدوية. مّ يف نداء األِب  واألُ  خاّص 

 :ضافنداء الشبيه بامل _ ٢

، هــو االســم الــذي يــأيت بعــده يشء مــن متــام معنــاه: الشــبه باملضــاف

أكـان  ءسـوا، ه قـد طـال أيضـًا بمعمولـه كاملضـافألنَّـ، الً أيضـاً مطوَّ  وُسّمي

: نحـو ،منصـوبًا بـه أم، يـا حسـنًا وجُهـهُ : نحـو ،ٰى هذا املعمول مرفوعًا باملناد

أم نعتـًا لـه ، دِ يـا رفيقـًا بالعبـا: نحـو، جمرورًا بحـرف اجلـرّ  أم، يا مكرمًا ضيَفهُ 

 .)٢(يا رجالً كريامً : نحو، قبل النداء

 : ي شبهًا باملضاف من ثالثة أوجهمّ وُس 

ــه األ ــايناألوَّ  أنَّ : لوَّ الوج ــل يف الث ــام أنَّ ، ل عام ــل يف  ك ــاف عام املض

 .املضاف إليه

ــاين ــه الث ــ أنَّ  :الوج ــاين مــن متــام معن ــهل ومتَّ األوَّ  ٰى الث ــام أنَّ  ،صــل ب  ك

 .املضاف ٰى املضاف إليه متام معن

ــه الثالــث ــاين يفيــد األوَّ  أنَّ  :الوج ــاً الث املضــاف  كــام أنَّ  ،ل ختصيص

 .)٣(ص باملضاف إليهيتخصَّ 
                                                

 .٣٩٠: ١ رشح الريض عٰىل الكافية؛ ١٦٨: ١ املسائل الشريازيات: ينظر )١(

ــر )٢( ــع: ينظ ــه اللم ــة ؛ ٣١٩: توجي ــٰىل الكافي ــريض ع ــ؛ ٣٥٤: ١ورشح ال ــية اخلض  ريـوحاش

 .٢٩: ٤ والنحو الوايف؛ ١٧١: ٢

 .٢٥٠: ٢ لورشح املفصَّ ؛ ٧٨٢و ٧٨١: ٢ اإليضاح املقتصد يف رشح: ينظر )٣(
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ــ ــم أمَّ ــادا حك ــاف ٰى املن ــب كاملض ــو النص ــاف فه ــبيه باملض ــإذا ، الش ف

 .)١(املضافحكم  صوالً بيشء هو كالتامم له فحكمهناديت اسًام مو

ــورد  ــة يف م ــات املهدوي ــاف يف التوقيع ــبيه باملض ــداء الش ــد ورد ن وق

: حيــث ورد ،واملعــروف بــدعاء الفــرج وذلــك يف أحــد أدعيتــه ، واحــد

 .)٢(»هاقاققبل استح ئًا بالنعمِ دِ تَ يا ُمبْ «

ــاد ــالنع( ٰى املن ــدئًا ب ــاف) ممبت ــبيه باملض ــ، ش ــارلتعّل ــالنعم( ق اجل ) ب

 وقـد سـبق بـأداة النـداء، فهـو مـن متـام معنـاه فلـذا نصـب، )مبتدئاً ( بالصفة

النكــرة املقصــودة  ٰى فيكــون مـن املنــاد، الضــمّ  وجيــوز فيــه البنـاء عــىلٰ  ،)يـا(

 .)٣(يءـكرًة موصولة بشالعرب تؤثر النصب إذا نادت ن  أنَّ املوصوفة إالَّ 

اهللا  الـدعاء حيـث إنَّ  وخرج النداء مـن خـالل السـياق مـن التنبيـه إىلٰ 

 وأنَّ ، ها اإلنسـانيسـتحقّ  اد بـالنعم والرمحـة والـرزق قبـل أنيبـدأ العبـ تعاىلٰ 

 اِهللا ال  :لقولــه تعــاىلٰ  ٰى ـصــوال ُحت  دُّ َعــال تُ  اهللا تعــاىلٰ نَِعــم 
َ
َمــة

ْ
وا نِع

�
ُعــد

َ
� 

ْ
َو�ِن

ُصو
ْ ُ
وٌر رَِحيمٌ �

ُ
ف

َ
غ
َ
 اَهللا ل

�
 ].١٨: النحل[ ها إِن

ــأ ــف ومل ي ــداء بالوص ــاء الن ــل ِت وج ــىلٰ  ألنَّ ، بالفع ــدلُّ ع ــف ي  الوص

اخلالئــق   َعِم عــىلٰ نِ لــيف ابتــداء ا اهللا ثابــت ومســتمرّ  الثبــات واالســتمرار بــأنَّ 

 .قبل استحقاقها

 :نداء النكرة غري املقصودة _ ٣

 . قبل النداءنكرته كام كان  وهو ما بقي عىلٰ 

 .نداء النكرة غري املقصوده يف التوقيعات املهدوية ومل يأِت 
                                                

 .٣٣٠: ٣ وكشف املشكل يف النحو؛ ٣٤٤: ١ صول يف النحواألُ : ينظر )١(

 .٣٠٤: دالئل اإلمامة: وينظر ؛٣٥٠: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )٢(

 .٣٠: ٢ ومهع اهلوامع ؛٧١٦: وإعراب القرآن؛ ٣٧٥: ٢اء لفرّ لمعاين القرآن : ينظر )٣(
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  : ااء )أّي( ال

 :نحو قولـه تعـاىلٰ  ،)أل( ف بـرَّ النداء املع ل به إىلٰ اسم مبهم  يتوصَّ ) أّي (

 ُم
ُ
وا َر���

ُ
بُد

ْ
َها ا��اُس ا� ـ� ي

َ
 قصـدوا امَّ ـولـ(: قال الـريض، ]٢١ :البقرة[ يا أ

ة يّـماه طلبوا اسـًام مـبهًام غـري داّل عـىلٰ  ـيءصل بني حرف النداء والالم بشالف

 يف الظاهر عـىلٰ  يقع النداء، آخر ءيش تاجًا بالوضع يف الداللة عليها إىلٰ حم، نةيَّ مع

 .)١()الذي هو ذو الالم خمّصصه ة احتياجه إىلٰ لشدَّ ، بهمهذا االسم امل

والنكــرة املقصــودة كالمهــا ، هابوســاطت ٰى املنــاد أنَّ  وذهــب النحــاة إىلٰ 

ــ ــد ٰى بمعن ــاب ،واح ــال(: جــاء يف الكت ــا فاســُق : إذا ق ــا رجــُل وي ــاه ،ي  فمعن

 .)٢()ا الرجُل ويا أهيُّ  ،ا الفاسُق يا أهيُّ  :ٰى كمعن

ــب ــاء يف املقتض ــرأَال (: وج ــ ٰى  ت ــةأنَّ ــول إذا أردت املعرف ــا ( :ك تق ي

ـ: ام تقديرهفإنَّ  ،)رجُل أقبل  ،معهـود ٰى معنـ يس عـىلٰ ولـ ،أقبـل ا الرجـُل يـا أهيُّ

 .)٣()ولكن حدثت فيه إشارة النداء

ـ اسـم مفتقـر إىلٰ ) أّي (و يــردف  أن فـال بـدَّ ، حه ويزيـل إهبامـهمـا يوضِّ

ــذي ـــدَّ أو بموصــول مصــ ،اجلنســية) أل( ب ــ ،)أل( ر ب ــم إشــارة حتَّ  ٰى أو باس

التوضـيح رضب مـن  ج مـن اإلهبـام إىلٰ وهـذا التـدرّ  ،ضح املقصود بالنـداءيتَّ 

ة وموصــوفها املقحــم بــني الصــف) هــا( وحــرف التنبيــه ،د والتشــديدالتوكيــ

ــاه ــد معن ــداء بتأكي ــرف الن ــدة ح ــاء ملعاض ــ ،ج ــوض ممَّ ــتحوللع ــن قّ ا يس ه م

التنبيــه مــن املضــاف إليــه ) هــا(وُأبــدل ( :جــاء يف رشح الــريض، )٤(اإلضــافة
                                                

 .٣٧٤: ١ رشح الريض عٰىل الكافية )١(

 .١٩٧: ٢ الكتاب )٢(

 .٢٠٦: ٤املقتضب  )٣(

 .٣٨: ٢ ومهع اهلوامع؛ ٣٤٠: ١ قرانومعرتك األ؛ ٩٦: ١ افتفسري الكّش : ينظر )٤(
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ي�ـا مـا : نحـو ،ه مل يكـن خيلـو مـن مضـاف إليـه أو تنـوين قـائٍم مقامـهألنَّ 
َ
�

 
ْ
د

َ
، التنبيـه أيضـًا مناسـب للنـداء) هـا(، ...موضـع تنـوينوليس هـذا  ،ُعوات

 .)١()إذ النداء أيضًا تنبيه

ــأنَّ  ــل الــريض ب ــر ونق ــ( :يف ٰى األخفــش ي  )أّي (: )ا الرجــُل يــا أهيُّ

ــول ــذوف ،موص ــدأه  حم ــرب مبت ــده خ ــالم بع ــلة ،وذو ال ــة ص  ،)أّي ( واجلمل

ـ واألكثــرون ، )٢(ٰى لمنــادام وجــب حــذف هــذا املبتـدأ ملناســبة التخفيــف لوإنَّ

ــىلٰ  ــالم( أنَّ   ع ــف) ذا ال ــاب، وص ــاء يف الكت ــك(: ج ــك قول ــ: وذل ــا أهيُّ ا ي

والرجـل  ،)يـا هـذا( :كقولـك  هنـا فـيام زعـم اخلليـلاه) أّي ( فـ ،الرجُل 

 .)٣())هذا( كام يكون وصفًا لـ ،وصف له

ذا الــالم وصــف الســم  أنَّ  واألكثــرون عــىلٰ (: وجــاء يف رشح الــريض

يف تلـك الـذات املبهمـة  ٰى معنـ عـىلٰ  ه اسـم دالٌّ ألنَّـ، النداء وغـريه اإلشارة يف

 .)٤()يف متبوعه ٰى معن عىلٰ  ما دلَّ  أي، النعت وهذا حدِّ  ،وهو الرجولية

ـ( :قولنـا ألنَّ  ،وهذا ما نراه صـواباً   فالنـداء وقـع عـىلٰ  ،)ا الرجـُل يـا أهيُّ

ــاج  ــبهم حيت ــ ىلٰ إيشء م ــف حتَّ ــ ٰى وص ــيتخصَّ ــراص ويتوضَّ ــة ، دح امل فكلم

 . وتفسريًا ووصفًا له )أّهيا( ٰى هي لبيان معن )الرجل(

ــ ــفأمَّ ــذا الوص ــة هل ــة اإلعرابي ـــ فاملشــهور أنَّ ، ا احلرك ــفة ل ) أّي ( الص

ــة ــع واجب ــازين، )٥(الرف ــاز امل ـــ٢٤٩ ت( وأج ــ ،)ه ـــ٣١١ت ( اجوالزّج ) ه

ــب ــف النص ــل ألنَّ  وُردَّ  ،)أّي ( يف وص ــىلٰ  احلم ــام  ع ــد مت ــون بع ــع يك املوض
                                                

 .٣٧٦و ٣٧٥: ١ رشح الريض عٰىل الكافية )١(

 .٣٧٦: ١الكافية  رشح الريض عىلٰ : ينظر )٢(

 .١٩٠: ٢ الكتاب )٣(

 .٣٧٧و ٣٧٦: ١ رشح الريض عٰىل الكافية )٤(

 .٣٨: ٢ مهع اهلوامع: ينظر )٥(
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بالنـداء ) يـا أّهيـا النـاس( املقصـود بــ ألنَّ  ،)أّهيـا( بــ مّ والنـداء مل يـت ،الكالم

 .)١()الناس( هو

ــه املشــهور مــن وجــوب الرفــع هــو  الباحــُث أنَّ  ٰى ويــر مــا ذهــب إلي

ـ(  :قولنـا ألنَّ ، الصواب قاصـد  يأ، )يـا رجـُل ( ٰى هـو بمعنـ) ا الرجـُل يـا أهيُّ

فلـذا ، )يـا هـذا(: ه بقولنـاوكاملشـار إليـ ،ويصبح كـالنكرة املقصـودة ،الرجل

 .يكون الرفع به واجباً 

: منها، مواضع ةيف التوقيعات املهدوية يف مخس) أّي ( وورد النداء باستعامل

وهـو  ،)آل ياسـني( وهي املعروفة بزيارة ،لكيفية الزيارة ما جاء يف تعليمه 

 غـوُث وال ،والِعْلـُم املصـبوب، ا الَعَلُم املنصـوبالسالم عليك أهيُّ «: قوله 

 .)٢(»وعدًا غري مكذوب ،الواسعة والرمحةُ 

ــن) أّي ( ــ( م ــا الأهيُّ ــوبَعَل ــم) ُم املنص ــىلٰ  اس ــي ع ــمّ  مبن ــّل  الض  يف حم

م مـا يقولـه املـتكلِّ  عـىلٰ  ٰى بأداة نداء حمذوفة ختفيفـًا إلقبـال املنـاد ٰى نصب مناد

حيــث  ،كــان خمفـي العنــوان قريــب مــن النـاس وإن ه فإنَّـ ،ولقربـه منــه

فإّنــا نحــيط علــًام «: )هـــ٤١٣ت ( لة للشــيخ املفيــد يقــول يف رســا

 .)٣(»باركمخمن أيشء ا ُزُب عنّ وال َيعْ ، بأنبائكم

حـار ( :كقولـك ،اسـتغناءً  هـنَّ كلّ  شـئت حـذفتهنَّ  وإن(: وقال سـيبويه

ــب ــن كع ــ ،)ب ــك أنَّ ــوذل ــه بحض ــل علي ــو مقب ــْن ه ــة َم ــه بمنزل رته ـه جعل

 وهـو صـفة لــ ،)العلـم(مـا فيـه أل  نـداء إىلٰ ) أّي ( ل بــوقد توّص ، )٤()خياطبُهُ 

 .واجبة الرفع، )أّي (
                                                

 .٣٨: ٢ مهع اهلوامع؛ و٣٧٥: ١ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )١(

 .٥٩٢: ٢ حتجاجاال: وينظر؛ ٢٠٠: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )٢(

 .٥١٨: ٣ ومستدرك الوسائل؛ ٧ح / ٣١باب / ١٧٤: ٥٣ وبحار األنوار؛ ٤٩٥: ٢ حتجاجاال )٣(

 .٤٢٥: ١ رشح الريض عٰىل الكافية: وينظر؛ ٢٣٠: ٢ الكتاب )٤(
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ــات إىلٰ  ــداء إلتف ــذا الن ــاد ويف ه ــب للمن ــة توج ــاً  ٰى حقيق ــرب يف  وقع أك

وهــو  ،ٰى النــداء الصــفات األُخــر وقــد عطــف عــىلٰ ، ٰى وعاطفــة أقــو، نفســه

ــ ــه بأنَّ ــبوب ه ندائ ــم املص ــة، العل ــه العلمي ــًا بمنزلت ــ، تعريف  ه وأنَّ

الواســعة حيــث يمألهــا عــدالً وقســطًا كــام ملئــت  الغــوث للنــاس والرمحــة

 .ه من اهللا تعاىلٰ وهذا وعٌد غري مكذوب ألنَّ  ،ظلًام وجوراً 

 يف رســالته للشــيخ املفيــد  ومــن تلــك املواضــع مــا ورد عنــه 

ـ«: فقـد ورد فيهـا نـداء هبـذه الصـيغة ،)هـ٤١٣ت ( سـالم عليـك : ا َبْعـدُ أمَّ

ــأ ــويلُ هيُّ ــد ا ال ــاليقنياملخصــ، يناملخلــص يف ال ــا ب ــه ، )١(»وص فين : وقول

 .)٢(»واملخلص يف وّدنا الصفّي ، ُخ الويلّ ا األهذا كتابنا إليك أهيُّ «

ــداء  ــذف أداة الن ــوردين بح ــداء يف امل ــاء الن ــا(ج ــت ) ي ــيق الوق لض

 ختصــار واإلفضــاء إىلٰ ي اإلجيــاز واالـاملقــام يقتضــ ألنَّ  ،واالهــتامم باملطلــب

ع آخــر ملجموعــة مــن املــؤمنني حيــث وهــذا مــا ذكــره يف توقيــ، )٣(املطلــوب

، ة صـالحكم ورمحـتكم واإلشـفاق علـيكمولـوال مـا عنـدنا مـن حمبَّـ«: جاء

 .)٤(»ا بهنّ لكنّا عن خماطبتكم يف شغل فيام قد امتح

ــيغة  ــداء لص ــتعامل الن ــاء اس ــا(وج ــ) أّهي ــًا للمخاَط ــىلٰ تنبيه ــة  ب ع هتئي

الصـفات يف  ذكـر إنَّ  وأيضـاً ، يف التـأثري ٰى فيكـون الكـالم أقـو ،وتركيز فكره

 . املبالغة يف املدح عىلٰ  دلَّ ) خالص واليقني يف الديناإل(النداء 

*   *   * 

                                                

 .٥٩٧: ٢حتجاج اال :وينظر؛ ٣٥٢: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )١(

؛ ٦٠٠: ٢ حتجــاجاال: وينظــر؛ ٣٥٤: ٦) التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٢(

 .٣٠٣: ٢ة ومعادن احلكم

 .٢٧٧: ٤ معاين النحو: ينظر )٣(

 .٣فصل / ١١باب / ٢٣٥: ٢ الرصاط املستقيم؛ ٢٤٥ح / ٢٨٥: لطويسلغيبة ال )٤(
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ط:  

ــي إنَّ  ــري الطلب ــاء غ ــو اإلنش ــاء ه ــام اإلنش ــن أقس ــاين م ــم الث ، القس

ــو، الرجــُل زيــدُ  مَ نِْعــ: كقولنــا ،فاجلملــة اإلنشــائية قــد ال تكــون طلبيــة َس ئْ بِ

 .)١(منها بطلبي ءهذه إنشائية وليس يش فإنَّ ، والصاحُب عمرُ 

ــي ــري الطلب ــاء غ ــا: واإلنش ــو م ــل  ه ــري حاص ــًا غ ــتدعي مطلوب ال يس

ــ والبالغيــون ال يكــادون يلقــون بــاالً إىلٰ . )٢(وقــت الطلــب ة هــذا القســم لقلَّ

أكثـره يف األصـل أخبـار  وألنَّ ، يـةقـة بـه مـن األغـراض البالغاملباحث املتعلِّ 

 .)٣(اإلنشاء ٰى معن ت إىلٰ لَ قِ نُ 

ــ ــون فيوجِّ وأمَّ ــون عنايــة خاّصــا النحوي ــواع هــذا  ة إىلٰ ه ــم أن معظ

 . ةبل عقدوا لبعضه أبوابًا خاّص  ،يف خمتلف أبواب النحو، القسم

 مَســوهــي القَ ، جمموعــة مــن األســاليب واإلنشــاء غــري الطلبــي يضــمّ 

ــن رضوب اإل ــو رضب م ــيوه ــري الطلب ــاء غ ــاء ، )٤(نش ــالواو والب ــون ب ويك

ــا ــاء وبغريه ــاىلٰ  ،والت ــه تع ــةِ  :كقول ِقياَم
ْ
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ــذمّ وأُ  ــدح وال ــلوب امل ــ ،س ــَت ألنَّ ــ: ك إذا قل ــنِْع ــُل زي ــإنَّ  ،دُ َم الرج ام ف

ولـيس املـدح موجـودًا يف اخلـارج يف أحـد ، تنشئ املدح وحتدثـه هبـذا اللفـظ
                                                

 .١٦: ١ اإليضاح يف علوم البالغة: ينظر )١(

 .١٣: األساليب اإلنشائية يف النحو العريب ؛٢٤٩: الكايف يف علوم البالغة العربية: ينظر )٢(

 .١٤و ١٣: ؛ األساليب اإلنشائية يف النحو العريب٢٤٩: الغة العربيةالكايف يف علوم الب: ينظر )٣(

 .١٦١ :األساليب اإلنشائية يف النحو العريب: ينظر )٤(
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بـل تقصـد ، يكـون خـرباً  ٰى اه حتَّـاألزمنـة مقصـودًا مطابقتـه هـذا الكـالم إّيـ

 ويكـون املـدح والـذمّ ، )١(جودتـه احلاصـلة خارجـاً  هبذا الكـالم مدحـه عـىلٰ 

 .وغريها) ذاحبَّ (و ،)ساء(و ،)بئس(و ،)نعم(

ــوأُ  ــلوب التعّج ــ ألنَّ ، بس ــيغة التعّج ــص ــا التعّج ــود منه ب ب املقص

ـ، ق إليـه صـدق وال كـذبا ال يتطـرَّ وذلك ممـَّ ،وإحداثه  بّجـا كـون املتعوأمَّ

، املقصـود ٰى زيـٍد مـثالً حاصـالً يف الواقـع فهـو الزم عـريف للمعنـ نِ منه كُحْس 

 .)٢(وليس مقصودًا من الصيغة فال يلزم كوهنا خرباً 

أفعــل (و ،)مــا أفعلــه( :قياســيًا بصــيغتني معــروفتنيب ويكــون التعّجــ

  :وقولـه تعـاىلٰ  ،)ه فارسـاً هللا درّ ( :نحـو ،ويكون سـامعيًا بغريمهـا ،)به
َ

يْـف
َ
ك

 بِ 
َ
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ــودوأُ  ــلوب العق ــ ،س ــالبيع والش ــرفني ك ــني الط ــود ب ــي العق راء ـوه

 ٰى معنــ عــىلٰ ) وقبلــُت ، اشــرتيُت ، بعــُت ( :نحــو ،ر يف املــايضوتكثــ ،والنكــاح

 . )٣()أنا بائع( :نحو ،وقد جتيء بغري املايض ،إنشاء البيع والرشاء والقبول

وذلــك ، وقـد ورد اإلنشــاء غـري الطلبــي يف التوقيعــات املهدويـة قلــيالً 

 ىلٰ كالمــه صــادقًا ال حيتــاج إ ألنَّ  ،م بكثــرةَســمل يســتعمل القَ  اإلمــام  ألنَّ 

 .رهم تطهرياً بيت أذهب اهللا عنهم الرجس وطهَّ  ه من أهلألنَّ  ،مَس قَ 

 اإلمـام ال يمـدح إالَّ  ألنَّ  ،قلـيالً  املـدح والـذمّ   وكذلك جـاء عنـه

، لــها بأحويتغــريَّ  واإلنســان عــادةً  مــن كــان ممــدوحًا ومقبــوالً عنــد اهللا تعــاىلٰ 

 .وكذلك الذمّ 
                                                

 .١٠٠ :األساليب اإلنشائية يف النحو العريب :ينظر )١(

 .املصدر السابق: ينظر )٢(

 .٢٤٩: الكايف يف علوم البالغة العربية: ينظر) ٣(



 ١٩٣ .....................................  توطئة/ األساليب اإلنشائية غري الطلبية: الفصل الرابع

مـة التـي خرجـت يـة املتقدّ ب فـورد عنـه باألسـاليب الطلبا التعّجـوأمَّ 

 .كاالستفهام والنداء ،بللتعجّ 

ــ ــأِت وأمَّ ــم ي ــود فل ــة ا العق ــات املهدوي ــا يف التوقيع ــام  ألنَّ  ،منه اإلم

 .ة واألدعيةنحراف باألُمّ غالبًا توقيعاته لإلرشاد واهلداية وبيان اال

ــ ــذا ســوف يقتص ــىلٰ ـفل ــذا الفصــل ع ــث ر البحــث يف ه ــة مباح  : ثالث

 .بوالتعجّ  ،ذمّ واملدح وال ،مَس القَ 

*   *   *                          



 

 

 

  لا اّو

ب اأَ  

 َا وا :  

 :غةً الَقَسم ل) أ

والفعـل  ،أقسـام عـىلٰ  وُجيَمـع، اليمـني: مالقسـ( :جاء يف كتـاب العـني

للمصـدر ولـيس  والقسـم اسـم، فالقسم هـو اليمـني عنـد اخلليـل، )١()أقسم

ويــرادف . وقــد اســتعمل يف موضــوعه، أقســم إقســاماً  قياســه ألنَّ ، صــدربم

 ).واليمني، واإليالء ،احللف( وهي: م ثالث كلامتَس القَ 

ــ ــ .آىلٰ ، َف َحَلــ :يقــال، فعــل ســتعمل منهــااا احللــف واإليــالء فأمَّ ا وأمَّ

 ،منـه ه لـيس بمصـدر يف األصـل فيشـتّق ألنَّـ، منـه فعـل اليمني فلم يسـتعمل

 .م للجارحةام هو اسوإنَّ 

، أوليـاء املقتـول عـىلٰ  وهـي األيـامن ُتقَسـم، م من القسـامةَس وأصل القَ 

ــوا دمإذا ادّ  ــىلٰ  ع ــوهلم ع ــخص  مقت ــههتَّ اش ــوه ب ــون، م ــىلٰ  فيحلف ــم  ع ه حقِّ

ــَســي القَ مّ وُســ .ويأخذونــه ــم يمينــًا ألهنَّ ، دوا بــأيامهنمم كــانوا إذا حتــالفوا أكَّ

 ٰى صـاحبه تأكيــدًا للعقـد حتَّــيمــني  كـلُّ واحــد مـنهم بيمينــه عـىلٰ  ِربـفيضـ

 .)٢(ّمي احللف يميناً ُس 
                                                

 ).ق س م(ماّدة / ١٤٧٦: ٣ العني )١(

 .٤٨١: ١٢ لسان العرب :ينظر )٢(
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 :م اصطالحاً َس القَ ) ب

مجلــة (هــو  ،)١(م رضب مــن رضوب اإلنشــاء غــري الطلبــيَســالقَ 

ــ ــائية يؤكَّ ــةإنش ــا مجل ــر د هب ــ، ٰى ُأخ ــت خربي ــإن كان ــو القَ ف ــة فه ــري َس م غ

ــتعطايف ــتعطايف وإن، االس ــو االس ــة فه ــت طلبي ــ، )٢()كان ــا القَ أمَّ ــري َس م غ

ـ .نـافعٌ  العلـمُ  واهللاِ: فنحـو قولـك ،)م اخلـربيَس القَ (عطايف االست م َسـا القَ وأمَّ

 .اهللاَ ِق تَّ ا عليَك  باهللاِ: فنحو قولك ،)م الطلبيَس القَ ( االستعطايف

ــن القَ  ــرض م ــوالغ ــدَس ــاً  م توكي ــًا أو نفي ــه إثبات ــم علي ــا يقس ــال ، م ق

 .)٣()د لكالمكم توكيَس القَ  اعلم أنَّ (: سيبويه

، م لتأكيد الكالم وتقويتهم يأيت به املتكلِّ َس القَ  م أنَّ ما تقدَّ  ضح من خاللاتَّ 

فلذا هو من ، ًا عند السامعدًا وقويَّ وصار معناه مؤكَّ  دهيشء فقد أكَّ  فإذا أقسم عىلٰ 

 . م إلثبات كالمه أو نفيهاألساليب التوكيديه التي يستعملها املتكلِّ 

 كــام أنَّ ، مَســينــة القَ م مجلتــان صــارتا بمنزلــة مجلــة واحــدة بقرَســوللقَ 

ومجلـة  ،مَسـمجلـة قَ  :مَسـفللقَ ، رط واجلـزاء بمثابـة مجلـة واحـدةـمجلتي الشـ

 . مَس يف جواب القَ  ٰى وُأخر، مَس يقع يف مجلة القَ  فالكالم تارةً  ،)٤(جواب

أّو :ا َ:  

ـ وكـّل ، وتـأيت فعليـة، م اسـميةَس تأيت مجلة القَ  ـ ،ا رصحيـةمـنهام إمَّ ا وإمَّ

 :وهي ،فاألقسام أربعة، )٥(حيةغري رص

                                                

 .١٦١ :األساليب اإلنشائية يف النحو العريب: ينظر )١(

 .٤: ٤ ان عٰىل رشح األشموينحاشية الصبّ  )٢(

 .٢١٨: ٩ لرشح املفصَّ : وينظر؛ ١٠٤: ٣ الكتاب )٣(

 .١٦٦: ١ عريباألساليب اإلنشائية يف النحو ال؛ ٣٠٤: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية :ينظر )٤(

 .١٦٠: ٤ معاين النحو؛ ٣٧٢: ١مغني اللبيب : ينظر )٥(



 )دراسة نحوية(األساليب اإلنشائية يف التوقيعات املهدوية    .................................  ١٩٦

 ْت بلفـظ خـاّص رَ وهـي مـا ُصـدِّ : رحيةـمجلة الَقَسم االسمية الصـ _ ١

ويلزمــان  ،)اهللاِ نُ أيُمــ(و ،)َلَعمــري( :نحــو ،م ال يكــون يف غــريهَســبالقَ 

  :كقولـه تعـاىلٰ  ،بتداءاال
َ
َمُهـون

ْ
ع

َ
َرتِِهْم �

ْ
ـِ� َسـك

َ
ُهـْم ل

�
َعْمـُرَك إِ�

َ
 :احلجـر[ ل

 .كألزورنَّ  أيُمُن اهللاِ :وقولك ،]٧٢

بلفــظ  ْت رَ وهــي مــا ُصــدِّ : رحيةـة غــري الصــســميم االَســمجلــة القَ  _ ٢

ل يف األوَّ  َف ذِ وقـد ُحـ ،)أمانـُة اهللاِ(و ،)تـييف ذمَّ ( :نحـو ،مَسـبالقَ  غري خـاّص 

 .)١(واحلذف فيهام جائز ال واجب، ويف الثاين اخلرب ،املبتدأ

 ،مَسـهـي مـا جـاءت بأفعـال القَ و :رحيةـم الفعليـة الصـَس مجلة القَ  _ ٣

ــَف وَح  ،مَ َســقْ أَ (: وهــي د النطــق هبــا فبمجــرَّ  ،ف مــنهامرَّ ـومــا يتصــ، )وآىلٰ  ،َل

فيـدخل عليهـا  ،يـة بنفسـهاوهـذه األفعـال غـري متعدّ  ،ِسمٌ قْ م مُ املتكلِّ  أنَّ  مُ لَ ُيعْ 

 .م بهليوصلها لالسم املقَس  حرف جرّ 

ــة القَ  _ ٤ ــمجل ــَس ــري الص ــة غ ــي ا :رحيةـم الفعلي ــوه ــال املتض نة مّ ألفع

ــللقَ  ــريةَس ــي كث ــا ،م وه ــهد( :منه ــد ،ش ــأل ،ونش ــ ،وس ــوعَ  ،رذكَّ ــا ، )مَ ِل وم

ام مـن خـالل وإنَّـ ،مَسـالقَ  د النطـق هبـا عـىلٰ بمجـرَّ  ف منها وال يستدلُّ رَّ ـيتص

 .)٢(ة عليهالقرينة الدالّ 

وف اَ:  

ــي وُ  ــروف الت ــي احل ــوه ــل القَ  ْت عَ ِض ــال فع ــإليص ــافته إىلٰ َس  م وإض

م بــه م واملقَسـَســللقَ (: قـال سـيبويه، وهــي مـن حـروف اجلــرّ  ،)٣(بـه ماملقَسـ
                                                

 .١٦٦: ١ واألساليب اإلنشائية يف النحو العريب؛ ٣٤٤: رشح اللمع: ينظر )١(

ــر )٢( ــهيل : ينظ ــيش(رشح التس ــاظر اجل ــاليب القَ ؛ ٣٠٧٠: ٦ )ن ــأس ــةَس ــة العربي  ٦٩: م يف اللغ

 .٧٧و ٧٥و

 .٤٧٥: للمعوتوجية ا؛ ٣١٨: ٣ املقتضب: ينظر )٣(
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فــذهب أكثــر النحــاة ، يف عــددها وقــد اختلــف، )١()أدوات يف حــروف اجلــرّ 

املـيم  بضـمّ ومـن ، الـواو، والتـاء، والـالم، البـاء(: هـي ،ا مخسة أحرفأهنَّ  إىلٰ 

 .)٣()وَهنا يف غري رّيب لِخ دال يُ (واألخرية ، )٢()وكرسها

ــاجي إىلٰ وذهــب  ــ آخــرون مــنهم الزّج ســقط إذا أُ ، ا أربعــة أحــرفأهنَّ

 ه أضـاف  نـَّلك ،)نمـالـالم و( أسـقط) هــ٥١٦ت ( واحلريـري، )٤()نم( منها

 .)٦(والتاء ،والواو ،الباء: ها ابن جنّي ثالثةوعدَّ ، )٥(التنبيه) ها(

 ، البـاء والـواوم يف التوقيعـات املهدويـة إالَّ َسـمـن أحـرف القَ  ومل يأِت 

 : يكون احلديث عنهام لذا

 :حرف الباء

وهــي األصــل يف أحــرف ، حــرف البــاء مــن حــروف اإلضــافة واجلــرّ 

والبـاء تعـّدي ، وآليـُت  وأقسـمُت  م باحلقيقـة هـو حلفـُت َسـالقَ  ألنَّ (، مَس القَ 

ــه هــذه األفعــال إىلٰ  ــهَســمق كــّل  لــدخوهلا عــىلٰ (و، )٧()اســم املحلــوف ب  ،ِم ب

ولظهــور ، )٨()ألفعلــنَّ  َك أقســُم بــ :كقولـك، ومضــمر، بــاهللاِ أقســمُ : كقولـك

، )االســتعطايف(م الطلــب َســواســتعامهلا يف قَ ، )٩(لم معهــا كــام ُمثِّــَســفعــل القَ 

                                                

 .٣١٨: ٢ املقتضب: وينظر؛ ٤٩٦: ٣ الكتاب )١(

 .٤٣٠: ١ صول يف النحواألُ ؛ ٣٢٢ - ٣١٨: ٢ املقتضب؛ ٤٩٩و ٤٩٦: ٣ الكتاب: ينظر )٢(

 .٢٠٧: صالح اخلللإاحللل يف : وينظر؛ ٤٩٩: ٣ الكتاب )٣(

 .٧٥: الالمات: ينظر )٤(

 .١٣٥: اإلعراب ةرشح ملحَّ : ينظر )٥(

 .٢٤١: يف العربية اللمع :ينظر )٦(

 .٢٢٦: رشح اجلمل يف النحو )٧(

 .٤٧٥: توجية اللمع ؛١٣٥ :اإلعراب ةرشح ملحَّ  )٨(

 .ين السابقنياملصدر: ينظر )٩(
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أصــلها اإللصــاق فهــي تلصــق  وألنَّ ، )١(عليــك هــل تـذهب؟ بــاهللاِ: كقولـك

 .)٢(م بهم باملقَس َس فعل القَ 

 :حرف الواو

ولكثـرة اسـتعامهلا ، )٣(م اسـتعامالً َسـم أكثـر أحـرف القَ َسـالقَ ) واو( دُّ ُيعَ 

خالفـًا البـن كيسـان ، ُم واهللاِِسـأُقْ : فـال يقـال، م معه وجوبـاً َس َف فعل القَ ذِ ُح 

، )٤(أخــربين واهللاِ: فــال يقــال، وال تســتعمل يف َقَســم الطلــب. يف جتــويز ذلــك

ــالقَ ) واو(و ــدلَس ــه م ب ــن بائ ــ، م ــتام أُ وإنَّ ــرين قيم ــاهبتها يف أم ــا ملش : مقامه

ــي ــّل  لفظ ــرف إذ ك ــنهام ح ــفوي م ــوي، )٥(ش ــ، ومعن ــاء  ٰى فمعن ــاقالب  اإللص

 .)٦(بدال بينهام تقارب معنامها وقع اإلفلامَّ  ،الواو اجلمع ٰى ومعن

ــ ــىلٰ واختصَّ ــدخوهلا ع ــواو ب ــمر ت ال ــاهر دون املض ــ( ،الظ ــألهنَّ  امَّ ـا ل

ــ عــىلٰ  والبــاء تــدخُل ، البــاء كانــت فرعــًا عــىلٰ  ت عــن املظَهــِر واملضــمر انحطَّ

ــي األ ــي ه ــاء الت ــة الب ــلدرج ــ، ص ــاملظهَ فاختصَّ  ألنَّ ، ر دون املضــمرت ب

 .)٧()صولعن درجة األُ  الفروع أبدًا تنحطّ 

َا :  

ـظَّـاسـم مع وهو كّل  ـ، ا لعظمتـه يف ذاتـهم إمَّ ِم َسـا لكونـه عنـد املقوإمَّ
                                                

 .٣٠٠: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية ؛٤٧٥: توجية اللمع: ينظر )١(

 .٣٠٠: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٢(

 .٤٩٦: ٤ الكتاب: ينظر )٣(

 .٣٩٣: ٢ ومهع اهلوامع؛ ٣٠٠: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٤(

 .٢٣٠: ٩ لرشح املفصَّ ؛ ٥١و ٥٠: ومعاين احلروف؛ ٤٣٣: ٤ الكتاب: ينظر )٥(

 .٣٠٠: ٤ الكافية عىلٰ ورشح الريض ؛ ٥١و ٥٠: معاين احلروف: ينظر )٦(

 .٢٤٨: أرسار العربية )٧(
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ــيامً  ــة، عظ ــظ اجلالل ــت يف لف ــد اجتمع ــن) اهللا( وق ــامئه احلس  إذ إنَّ ، )١(ٰى وأس

يريـدون بــذلك  ،العزيـزة علـيهم، عنــدهم تقسـم باألشـياء الكريمـة العـرب

 .)٢(لغٍ بني كّل مبهم من املخاطَ كالمُ  يبلغَ  وأن، تأكيد أخبارهم

م :اب اَ:  

ه بـه تقـُع الفائـدة ألنَّـ، للَقَسـم مـن جـواب ال بـدَّ (ه ذكر الزّجـاجي أنَّـ

ــ ،الكــالم ويـتمُّ  ذكــر حلــف بغــري حملــوف  ه هــو املحلــوف عليـه وحمــالوألنَّ

 :رضبني ومجلة اجلواب تكون عىلٰ ، )٣()عليه

ل  :مجلة جواب الَقَسم اخلربية: الرضب األوَّ

رهــا ويزيــدها ثبوتــًا وتأكيــدًا يقرّ  م أناملــتكلِّ  وهـي اجلملــة التــي قصــد

 :قسمني وهي تقسم عىلٰ ، )٤(مضموهنا موضع اهتاممه ألنَّ  ،مَس بالقَ 

ل  :مجلة جواب الَقَسم االسمية: القسم األوَّ

ــ ــةا موهــي إمَّ ــه أو منفي ــب ،ثبت ــة ُأجي ــت مثبت ــإن كان ــالقَ  ف ــالالم َس ُم ب

ــة ـــ أو ،املفتوح ــالم إنَّ ( ب ـــ، )وال ــ) إنَّ ( أو ب ــدَّ وح ــةأو خمفَّ  دةَدها مش وإن ، ف

 .)٥()إنْ (أو  ،)ال( أو ،)ما( م بـَس ية فيجاب القَ كانت منف

 :مجلة جواب الَقَسم الفعلية: القسم الثاين

ـ، و مضـارعاً يكـون فعلهـا ماضـيًا أ ا أنوهي إمَّ   ا أنوالفعـل املـايض إمَّ
                                                

 .٥٣٤: ١ اجيورشح مجل الزّج ؛ ٢٢٢: ٩ لرشح املفصَّ : ينظر )١(

 .٥٠٩: ٢ ُرج الدرر يف تفسري القرآن العظيمدُ : ينظر )٢(

 .٤٨٠ :اللمع هوتوجي؛ ٣٢٢: ٢ لاإليضاح يف رشح املفصَّ : وينظر ؛٧٨: الالمات )٣(

 .٦٧ :م يف اللغة ويف القرآنَس القَ : ينظر )٤(

 - ٣٠٨: ٤ورشح الــريض عـــٰىل الكافيـــة ؛ ٥٣٩ - ٥٣٧: ١ اجيرشح مجـــل الزّجـــ: ينظــر )٥(

 .١٧٥: ٤ ومعاين النحو؛ ٣١١
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) الـالم وقـد( يكـون اجلـواب بــ فـاألوىلٰ  اً فإن كان مثبتـ ،يكون مثبتًا أو منفياً 

أو  ،)مـا( كـان منفيـًا يكـون اجلـواب بــ وإن، وحـدها) قد(أو ) الالم(وجيوز 

 .)١()إنْ ( أو، )ال(

فـاألكثر  كـان مثبتـاً  فـإن، يكـون مثبتـًا أو منفيـاً  ا أنوالفعل املضارع إمَّ 

 )النــون(ـ أو بـ، وحـدها )الـالم(ـ أو بـ، )ديــالـالم ونـون التوك( تصـديره بــ

ـــ وإن، وحــدها ــًا فنفيــه ب ـــ ،)ال( أو ،)إنْ ( أو ،)مــا( كــان منفي  وقــد يكــون ب

 .)٢()لن(و) مل(

 :مجلة جواب الَقَسم الطلبية: الرضب الثاين

 يف إالَّ وهـذا ال يكـون ، مِسـاملق ٰى َسـم عليـه مطلوبـًا لـدوهي كـون املق

ــقَ  ــؤالَس ــأو القَ  ،)٣(م الس ــتعطايفَس ــ، )٤(م االس ــذي ُجي ــتفهامال أو ، اب باالس

 .)٥(أو أنْ ، امَّ ـأو ل ،أو إالَّ ، األمر أو النهي

ام الـذي وإنَّـ ،م اسـمية يف التوقيعـات املهدويـةَسـهذا ومل تـرد مجلـة القَ 

 .لذا سوف أقرص البحث عليها ،م باجلملة الفعليةَس ورد هو القَ 

 اَا :  

 : قسمني م عىلٰ َس وتقسم بحسب فعل القَ 

 :مَس مجلة القسم التي فعلها رصيح بالقَ : لالقسم األوَّ 
                                                

 .٣١٣: ٤ و رشح الريض عٰىل الكافية؛ ٢٠٨: ١ ورشح الكافية الشافية ؛٧٩: الالمات: ينظر )١(

 .٣٧٥: ١ ومغني اللبيب؛ ٣١٢: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٢(

ــر )٣( ــريازيات: ينظ ــائل الش ــة؛ ٢٥٦: ١ املس ــٰىل الكافي ــريض ع ــاف  ؛ ٣٠٨: ٤ ورشح ال وارتش

 .١٧٩٣: ٤ بالرض

 .١٤٣: ١ مغني اللبيب: ينظر )٤(

 .١١٦: ٧ والتذييل والتكميل؛ ٢١٧: ١ رشح الكافية الشافية: ينظر )٥(
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 :رضبني بحسب نوع مجلة جواب القسم وهذا القسم يكون عىلٰ 

م التــي فعلهــا رصيــح بالقســم وجواهبــا َســمجلــة القَ : لرب األوَّ ـالضــ

 . يعات املهدويةوهذا الرضب مل يرد يف التوق ،مجلة اسمية

م التــي فعلهــا رصيــح بالقســم وجواهبــا َســمجلــة القَ : رب الثــاينـالضــ

 .يكون فعلها ماضيًا أو مضارعاً  ا أنم إمَّ َس ومجلة جواب القَ ، مجلة فعلية

 :مجلة جواب الَقَسم التي فعلها ماضٍ  _ ١

ــاً  ــد يكــون منفي ــًا وق ــد يكــون مثبت ــذي ورد يف ، والفعــل املــايض ق وال

وهـو مـا ورد عنـه  ،ويف موضـع واحـد ،الفعـل املـايض املثبـتالتوقيعات هو 

  َّبون واملنــافقون يف اإلمــام عــيل فعلــه املكــذِّ يف إخبـاره عــام    وأبنائــه

، موا عليـه وقـدَّ  ،لقـد دفعـوا أمـري املـؤمنني مـع مـا رأوه أَما واهللاِ«: فجاء

 .)١(»قوهمومل يصدّ  وكذلك فعلوا بآبائي قتلوه، و ،وكادوه

وتنبيهـًا ، )٢(م توكيـدًا لـه يف وقـوع اخلـربَسـبـه القَ  تـتحاف حـرف: )أَما(

ــه ٰى ملــا يلقــللمخاَطــب  ــًا بحــرف َســوجــاء القَ ، )٣(إلي ــة مقرتن م بلفــظ اجلالل

 .)مُ ِس قْ أُ ( م وهوَس فعل القَ  َف ذِ فلذا ُح  ،)الواو(القسم 

ــالقَ  وإنَّ  ــام َس ــن اإلم ــادر م ــو خيا م الص ــوه ــن يعتقــد طِ ب م

ــه لفــظ اجلاللــة ام إذا  كــان املقَســوالســيّ ، بإمامتــه وعصــمته فهــذا  ،)اهللا(م ب

ولــذا إقــرتن جــواب ، م ألجلــهَســهنــاك أمــرًا عظــيًام جــاء القَ  أنَّ  عــىلٰ  يــدلُّ 

مـا فعلـوه بـأمري  فـإنَّ ، ٰى تأكيـدًا للمعنـ) قـد(و) الـالم( بـ) لقد دفعوا( مَس القَ 
                                                

ــدي  )١( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ٣٣٢: ٦ )التوقيع ــداة: وينظ ــات اهل / ٧٠٠: ٣ إثب

 .٢٠ح / ١باب / ٤٠فصل / ٣٧٥: ومنتخب األثر؛ ١٣٨ح / ٨فصل / ٣٣باب 

 ).أ م ا(ماّدة / ١٠١: ١ تاب العنيك: ينظر )٢(

 .٢١٩: ١ رشح الدماميني: ينظر )٣(
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ودفعـوه عـن اخلالفـة التـي قـال رسـول اهللا  املؤمنني عيل بـن أيب طالـب 

 فجعــل ، )١(»الهُ وْ َمــ يلٌّ َعــفَ  الهُ وْ َمــ ُت نْــكُ  نْ َمــ«: مّ ه عنــد غــدير ُخــيف حّقــ

 .سُم تثبيتًا وتقريرًا لذلك يف نفوس الناسيق اإلمام 

 :مجلة جواب الَقَسم التي فعلها مضارع _ ٢

ــاً  ــون منفي ــد يك ــًا وق ــارع مثبت ــل املض ــون الفع ــد يك ــد ورد يف ، وق وق

وذلـك مـا ورد  ،ويف موضـع واحـد، فقـطالتوقيعات الفعـل املضـارع املنفـي 

ــ ٰى عــدَّ اه جعفــر عنــدما عّمــ ًا عــىلٰ ردَّ  عنــه  م بعــد أخيــه اإلمــام ه القــيّ أنَّ

عنـده مـن علـم احلـالل واحلـرام وغريهـا مـن  وأنَّ ،  احلسن العسـكري

 هـذا املبطـل املفـرتي عـىلٰ  ٰى عـدَّ اوقـد « :فجاء توقيع من اإلمـام  ،العلوم

 ،دعــواه يــتمّ  أن ة حالــة هــي لــه رجــاءفــال أدري بأّيــ، عــاهُ دَّ ااهللا الكــذَب بــام 

ُق بـني خطـأٍ وال يفـرِّ ، مـا يعـرف حـالالً مـن حـرام اهللاِيف دين اهللا؟ فـوَ  أبفقهٍ 

 .)٢(»ٍب وصوا

ــاء القَ  ــج ــة َس ــظ اجلالل ـــ) اهللا(م بلف ــرتن ب ــالقَ ) واو( املق ــد  ،مَس وق

اب وجــاءت مجلــة جــو، م القــرتان لفــظ اجلاللــة بــالواوَســَف فعــل القَ ذِ ُحــ

ــذا مل ، )مــا(فعلهــا مضــارع مســبوق بحــرف النفــي ) مــا يعــرف(م َســالقَ  ول

كقولـه  ،وقـد ورد يف القـرآن الكـريم هبـذا، )نـون التوكيـد( يقرتن الفعـل بــ

  :تعاىلٰ 
ُ

ُمـوت
َ
 اُهللا َمـْن �

ُ
بَْعـث

َ
يْمـانِِهْم ال �

َ
 أ

َ
ـد

ْ
َسُموا بِـاِهللا َجه

ْ
ق
َ
 :النحـل[ َوأ

  :وقوله تعاىلٰ  ،]٣٨
َ

ال َوَر��ك
َ
 ف

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
 . ]٦٥: النساء[ ال يُؤ

م  َســاســتعمل يف املــوردين حــرف القَ  اإلمــام   أنَّ م تبــنيَّ ا تقــدَّ وممَّــ
                                                

 .٤٥: ١ سنن ابن ماجه )١(

ــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٢( ــر؛ ٢٤٦: ٦ )التوقيعــات(معج ــة ال: وينظ  - ٢٨٧: لطــويسلغيب

 .٥٤٠: ٢ حتجاجاال؛ ٢٤٦ح / ٢٩٠
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ــواو( ــن املبد) ال ــة م ــاء(ل ــ) (الب ــةتوّس ــ ،عًا يف اللغ ــفُّ وألهنَّ ــواو  ألنَّ  ،ا أخ ال

م بـه املقَسـ وأيضـًا أنَّ ، )١()مـن حركـة البـاء وحركتهـا أخـفُّ  ،من الباء أخفُّ 

ــظ اجلال ــة هــو لف ــه ســبحانه) اهللا(ل ــذا يــدلُّ عــىلٰ ، تعظــيًام ل ــوَّ  وه ــق د ة التأّك

 . ِم عليهَس ية املقوأمهّ 

 : مَس م التي فعلها غري رصيح بالقَ َس مجلة القَ : القسم الثاين

ن هـا تتضـمَّ ولكنَّ ، مَسـوردت أفعال يف اللغـة العربيـة غـري رصحيـة بالقَ 

ــ ــالقَ  ٰى معن ــذا أُ َس ــراهم ل ــت جم ــال، جري ــذه األفع ــن ه ــهِ ( :وم ــد، دَ َش ، ونش

ــ،  وســأل  ٰى م بمعنــَســيف القَ ) نشــد وســأل( فـــ، ف منهــارَّ ـومــا يتصــ) روذكَّ

ــل، واحــد ــال اخللي ــد(: إذ ق ــاً  نش ــال، ينشــد فــالٌن فالن ــ: إذا ق ــدتك ب  اهللاِنش

: أي، نشــدًة ونشــداناً  شــدتك اهللاونا. مِ وبــالرح ســألتك بــاهللاِ: أي، موالــرح

 .)٣(نشد ٰى بمعن )رذكَّ (وكذلك يأيت  ،)٢()سألتك باهللاِ

 : رضبني م به إىلٰ عتبار ما يقَس ابوتقسم هذه األفعال 

 :م به يف اخلربما يقَس : لالرضب األوَّ 

وقــد  ،)شــهد( املقَســم عليــه مطلوبــًا كــام يف الفعــل يكــون ومعنــاه أالَّ 

ــاىلٰ  ــه تع ــرآن بقول   :ورد يف الق
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 . ]١: املنافقون[

ــوع مــن القَ  ــوقــد ورد هــذا الن ــع َس ــة يف موض م يف التوقيعــات املهدوي

: فجـاء عنـه ،البيـت  عقائـد املغـالني يف أهـل عـىلٰ  ه وهو ردّ ، واحد
                                                

 .٧٠٠: ٢املحصول يف رشح الفصول : وينظر؛ ٥٢٠: ٨ لرشح املفصَّ  )١(

 .١٠٤: ٣ الكتاب: وينظر ؛)ن ش د(ماّدة / ١٧٩٠: ٣ كتاب العني) ٢(

 .١٤٠: ٢ ورشح الريض عٰىل الكافية؛ ٥٢: ١ املسائل الشريازيات: ينظر )٣(
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ــأُ ف« ــه شــهيداً  ٰى هــو وكفــ ه إالَّ ُد اهللاَ الــذي ال إلــهِ ْش ــ، ب  دًا ورســوَلُه حمّم

ِمَع  كتـايب مـن َسـ لَّ ُد ُكـهِ وُأْشـ ُدكَ هِ وُأْشـ ،وأوليـاَءُه  ُه وأنبيـاَءهُ ومالئكتَ 

ـِه ممـَّولِ رسـ وإىلٰ اهللا  هـذا  أّين بـريء إىلٰ  ا نعلـم الغيـَب ونشـارُكُه يف ن يقـول إنَّ

 .)١(»...ملِكهِ 

ــل القَ  ــفع ــ( مَس ــاء بصــيغة) دُ هِ ُأْش ــد ج ــارع املزي ــة ، املض ــاءت مجل وج

 إشـارة إىلٰ ، دة أيضـاً وهـي مؤّكـ) يءأّين بـر( سـميةم باجلملـة االَس جواب القَ 

ــن كــّل  ــراءة اإلمــام م ــدَّ  اســتمرار ب ــأنَّ إنســان ي ــ عي ب ــون  ة األئّم يعلم

نفــي  ة حرصــه عــىلٰ لشــدَّ  واإلمــام ، أو يشــاركون اهللا يف ملكــه، الغيــب

ــهد اهللا أوَّ  ــه فأش ــذه املســألة عن ــول حمّمــ ثــمّ ، الً ه واملالئكــة   دالرس

 وكـذلك كـّل ، واألنبياء واألولياء وأشـهد الشـخص الـذي ورد إليـه التوقيـع

 .من سمع وعلم هبذا التوقيع

 :م به يف الطلبما يقَس : الرضب الثاين

ــاه أن ــ ومعن ــون املقَس ــاً يك ــه مطلوب ــال، م علي ــام يف األفع ــد( :ك ، نش

أو ، م االسـتعطايفَسـأو القَ ، السـؤال مَسـبقَ  ٰى يسـمّ  وهـذا مـا، )روذكَّ ، وسأل

ام يعلـم ذلـك وإنَّـ، مَسـالقَ  دة دلـيالً عـىلٰ وليس النطق هبـا جمـرَّ ، يمني املناشدة

 .)٢()اهللا( بإيالئها لفظ اجلاللة

ــن القَ  ــوع م ــذا الن ــد ورد ه ــوق ــعة َس ــة يف تس ــات املهدوي م يف التوقيع

 . وردت مجيعها يف األدعية، وثالثني مورداً 

ــا ــا ورد :فمنه ــه  م ــه عن ــمّ اللّ «: يف دعائ ــألك ب ه ــمك اإّين أس س
                                                

؛ ٥٥٠: ٢ حتجــاجاال: وينظــر؛ ١٧٣: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )١(

 .٩ح / ٩باب / ٢٦٦: ٢٥ وبحار األنوار

 .٣٠٦٧: ٦ )ناظر اجليش(ورشح التسهيل ؛ ٢٥٦: ١ ل الشريازياتاملسائ: ينظر )٢(
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، والباطـل ق بـني احلـّق وبـه تفـرِّ ، وبـه تقـوم األرض، الذي بـه تقـوم السـامء

، وبـه أحصـيت عـدد الرمـال، املجتِمـعق بـني وبه تفـرِّ ، قرِّ وبه جتمع بني املتف

جتعـَل يل  وأن، دد وآل حمّمـحمّمـ  عـىلٰ تصـّيل  أن، وَكيْـَل البحـار، وزنة اجلبـال

 .)١(»أمري فرجًا وخمرجاً  من

وهـو مـا ، بصـيغة املضـارع) أسـأل( بالفعـل اهللا تعـاىلٰ  م عـىلٰ َس ورد القَ 

وهـذا مــا  ،َق بالنـداء والتوكيـدبِ وقــد ُسـ. ورد يف مجيـع املـوارد هبـذه الصـيغة

اسـم اهللا الـذي ( م بـه هنـا هـوواملقَسـ، م حتسـينًا وتوكيـداً َس سلوب القَ يزيد أُ 

  عـىلٰ تصـّيل  أن( :م عليـه هـو مجلتـاواملقَسـ، )سـمجاءت بعده صفاته هلـذا اال

فجاءتـا خـربًا ، )يل مـن أمـري فرجـًا وخمرجـاً  أن جتعـل(و ،)دوآل حمّمـحمّمد 

وقــد قــرن  .والغــرض منــه الــدعاء، ْل َعــواْج ، صــّل : أي ،ومعنامهــا الطلــب

د وآل حمّمــ الصـالة عـىلٰ ( طلـب لغــريه وهـو) ْل يلَعـاْج ( بطلبـه اإلمـام 

ــ ــ) دحمّم طلــب الصــالة دعــاء  ألنَّ ، ن أرسع  يف االســتجابة لطلبــهيكــو ٰى حتَّ

 .مستجاب عند اهللا تعاىلٰ 

ــذا األُ  ــد ورد ه ــن القَ وق ــلوب م ــس ــارعَس ــل املض ــ( م بالفع يف ) لأأس

 .)٢(سبعة وثالثني مورداً 

 وبحـّق  ،مـن ناجـاك إهلـي بحـّق « :دعيتـه أما ورد يف أحـد  :ومنها

ــ، والبحــر مــن دعــاك يف الــربّ  املــؤمنني واملؤمنــات بالغنــاء فقــراء  عــىلٰ  لتفضَّ

 .)٣(»ةاملؤمنني واملؤمنات بالشفاء والصحَّ  مرٰىض  وعىلٰ  ،والثروة

                                                

كــامل الــدين ومتــام : وينظــر؛ ٢٥٧: ٦ )التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )١(

 .٢٧٧ح / ٤٥٩: لطويسلغيبة الو؛ ٢٤ح / ٤٣باب / ٤٧٠: النعمة

 .٣٨١و ٣٧٩و ٣٧٥و ٣٦٥و ٢٨٠: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٢(

ــدي  )٣( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ٣٦٧: ٦ )التوقيع ــدعوات: وينظ ــج ال ؛ ٢٩٥: مه

 .١١٢: يةوالصحيفة املهدو؛ ٣٠٦: ومصباح الكفعمي
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 بحــّق (و ،)مــن ناجــاك بحــّق ( :تني يف الــنّص رًا مــرَّ م مكــرَّ َســجــاء القَ 

ــاك ــن دع ــل القَ  ،)م ــوفع ــعنيَس ــال املوض ــذوف يف ك ــدير ،م  حم ــي : والتق إهل

 م يـدلُّ َسـوتكـرار القَ  .مـن دعـاك ك بحـّق ألوأسـ ،مـن ناجـاك أسألك بحّق 

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــاح ع ــاىلٰ  اإلحل ــام  اهللا تع ــده اإلم ــه ويري ــا يطلب ــتجابة م ، يف إس

م بصـيغة َسـوجـاءت مجلـة جـواب القَ  .تعظيًام للمدعّو وهـو اهللا تعـاىلٰ  وأيضاً 

 .)لتفضَّ ( الطلب

*   *   * 



 

 

 

ما ا  

ّح واب اأ  

ّح واا   وا:  

 :غةً املدح ل _ ١

وصــف (عــن طريــق ، )١()وهــو ُحْســُن الثنــاء، نقــيض اهلجــاء(املــدح 

، َدٌح اجلمـع ِمـو، االسـم واملدحـة، املصـدراملـدح (، )٢()مجيـل مبكـال نحماسـ

 .)٣()غري قياس واألخرية عىلٰ ، ماديحواجلمع املدائح واأل ،املديح وهو

 :ةً غل الذمّ  _ ٢

ـ ،ِض املـدحينقـ(هـو و، )٤()يف اإلسـاءة ومّلـال(هو  الذمّ  ـُه يُ َذمَّ ـُه ذَ ُذمَّ ًا مَّ

 .)٥()َجَدُه ذميامً وَ : هُ وأذمَّ . مٌّ فهو مذموٌم وذَ ، ةً مَّ ذَ ومَ 

 :املدح اصطالحاً  _ ٣

ــدح ــىلٰ ( امل ــان ع ــاء باللس ــو الثن ــداً  ه ــاري قص ــل االختي ، )٦()اجلمي

ــرِّ وُعــ كــان مــن أســواء  ،اجلميــل مطلقــاً  الثنــاء باللســان عــىلٰ (: هَف أيضــًا بأنَّ

ــون إالَّ ، ...لفواضــل أو الفضــائلا : وهلــذا ال يقــال، قبــل النعمــة وال يك
                                                

 ).م د ح(ماّدة / ١٦٨٤: ٣ كتاب العني )١(

 ).م د ح(ماّدة / ٣٠٨: ٥ معجم مقاييس اللغة )٢(

 ).م د ح(ماّدة / ٥٨٩: ٢ لسان  العرب )٣(

 ).ذ م م(ماّدة / ٦٢٨: ٢ العني كتاب )٤(

 ).ذ م م(ماّدة / ٢٢٠: ١٢ لسان العرب )٥(

 .٢٠٦: التعريفات )٦(
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نعمـة اهللا  بوجـٍه مــن   م وصـف اإلنسـان عـىلٰ ر تقـدّ تصـوَّ إذ ال يُ ، مـدحُت اهللاَ

 .)١()نفس الوجوه نعمة من اهللا ألنَّ  ،الوجوه

 :اصطالحاً  الذمّ  _ ٤

ــِب  الــذمّ  نــد الصــفات الذميمــة ع ألنَّ ، هــو إظهــار ســوء بقصــد التعيُّ

 .)٢(ُمْدَعاٌة للعيب وذّم صاحبها ،لسانه ظاهرة عىلٰ  ،رٌة فيهب مؤثِّ املخاطَ 

ّح واا أ ظوأ:  

 م العـريب بوسـاطتها أنهناك أسـاليب وألفـاظ وصـيغ يسـتطيع املـتكلِّ 

 : قسمني وتلك األساليب عىلٰ ، املدح والذمّ  ٰى  عن معنيعربِّ 

 .القياسيان املدح والذمّ : الً أوَّ 

 .غري القياسيني املدح والذمّ : انياً ث

 :القياسيان املدح والذمّ : الً أوَّ 

 ةيــان عــن طريــق ثالثــالقياســيني يؤدّ  املــدح والــذمّ  ســلوبأُ  إنَّ 

 .واملخصوص باملدح أو الذمّ ، والفاعل، فعل املدح أو الذمّ : هي ،عنارص

 : املدح والذمّ  فعل _ ١

 والـــذمِّ  فعـــال إلنشـــاء املـــدحاســـتعملت مـــن األ العـــرب إنَّ 

ـــنِْعـــَم و(: الفعلــني َنِعـــَم ، ئَْس وأصـــل نِْعـــَم وبِـــ( :قـــال ســـيبويه، )ئَْس بِ

ـــِئَس  ـــالح، وَب ـــرداءة والص ـــعا يف ال ـــذان وض ـــالن الل ـــا األص وال  ،ومه

صــفة مــدح تــدخل  فكــّل ، )٣()ٰى يكــون مــنهام فعــل لغــري هــذا املعنــ
                                                

 .٨٥٧: ياتالكلّ  )١(

 .٤٥٤: الكّليات: ينظر )٢(

 .١٧٩: ٢ الكتاب )٣(
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ـــمَ  ـــت نِْع ـــّل ، حت ـــفة ذمّ  وك ـــت  ص ـــدخل حت ـــت ـــَم ( نَّ إ أي، )١(َس ئْ بِ نِْع

 .)٢(العامّ  والذمّ  وضعا للمدح العامّ ) َس ئْ بِ و

 _ريني ـخالفــًا بــني البصــ) َس ئْ نِْعــَم وبِــ( يف أنَّ  ونلفــت النظــر إىلٰ 

مـن حيـث كـوهنام فعلـني  ،وبـني الكـوفيني _ ومعهم الكسائي مـن الكـوفيني

ــمنياأو  ــ، س ــذهب البص ــ ريون إىلٰ ـف ــأهنَّ ــيان ال يتص ــالن ماض  ،فانرَّ ـام فع

 .وذكروا حججًا لذلك

ــ ــوأمَّ ــذهبوا إىلٰ ا الكوفيّ ــ ون ف ــأهنَّ ــامن مبت ــًا  ،نآدام اس ــروا حجج وذك

 .)٣(لذلك أيضاً 

ــ ــه حجَّ ــاري بعــد عرض ــَص األنب ــن املــذهبني إىلٰ  ة كــّل وَخُل القــول  م

ــ والــذي يبــدو أنَّ  ،)٤(رينيـبمــذهب البصــ ، )٥(وأشــدّ  ٰى ريني أقــوـة البصــأدلَّ

ـ نَّ إحيـث  ،وهذا مـا يـراه الباحـث قريبـًا مـن الصـواب ة الكـوفيني قابلـة أدلَّ

 .للتأويل

 :استعاملني) َس ئْ بِ و مَ عْ نِ ( لـ وإنَّ 

ــا جمــر أن :حــدامهاإ ــام ، فرّ ـســائر األفعــال يف التصــ ٰى جيري فيكــون هل

 ،ومهـا هنـا لإلخبـار بالنعمـة والبـؤس، مضارع وأمـر واسـم فاعـل وغريهـا

 .َس ئِ وهكذا بَ  ،َنِعَم زيدٌ : نحو

ــانيهام ــذمّ  أن :ث ــدح وال ــاء امل ــتعمال إلنش ــ، يس ــا ال يتص ــا هن فان رَّ ـومه
                                                

 .٢٥٣٠: ٥ )ناظر اجليش(رشح التسهيل ؛ ١٥٢: ١ عرابهإمعاين القرآن و: ينظر )١(

 .٢٧٤: ربيةل يف علوم العاملفصَّ :  ينظر )٢(

 .١٤مسألة / ١٠٤ - ٩٧: ١ نصاف يف مسائل اخلالفاال: ينظر )٣(

 .١٤مسألة / ١٢٦: ١االنصاف يف مسائل اخلالف : ينظر )٤(

 .١٠٠: األساليب اإلنشائية يف النحو العريب: ينظر )٥(
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ــىلٰ  ــة ع ــن الدالل ــال م ــل يف األفع ــن األص ــروجهام ع ــ خل ــاندَ احلَ ، ث والزم

 .)١(فأشبها احلرف

ــنِ ( وجتــري يف ــو مَ ْع ــع لغــات) َس ئْ بِ ــِئَس ( أصــلهام ألنَّ ، أرب ــَم وَب  ،)َنِع

ســًام ووســطه حــرف حلــق جــاز فيــه افعــالً كــان أو ) َفِعــَل ( ومــا كــان عــىلٰ 

 :اللغات األربع األتيه

 .وهي اللغة األصلية ،)َنعَم وَبِئَس ( )أ

 .)َبْأَس  ،َنْعَم ( )ب

 .وهي لغة هذيل، رة الثاينـل لكسرة األوَّ ـكس ، أيتباعباإل )ئَِس بِ ، نِِعَم ( )ث

وهي ، )٢(وأكثر استعامالً  ،وهذه اللغة أبعد من األصل ،)ئَْس نِْعَم وبِ ( )ت

 .)٣(إذ هي لغة القرآن الكريم، أفصح اللغات

، يف الــذمّ  )ســاء(و، يف املــدح )ذاحبَّــ() َس ئْ بِــو مَ ْعــنِ (ـ ق بــويلحــ

ــىلٰ  ــتعمل ع ــل املس ــيغة والفع ــَل ( ص ــالةً ) َفُع ــوَّ  أص ــل . )٤(الً أو حم ــا الفع وهن

 .)٥()نِْعَم وبِئَْس ( بخالف اخلاّص  أو الذمّ  يكون للمدح اخلاّص 

 :)ئَْس بِ نِْعَم و( فاعل _ ٢

، هلا من فاعل كسائر األفعال بدَّ  ال من حيث كوهنام فعلني) َس ئْ وبِ  مَ عْ نِ ( إنَّ 

ّرف عن جريـاهنام ـلقصورمها بعدم التص، الفاعلية اسم عىلٰ  ال يرفعان كّل  لكن

 : ثالثة أقسام وفاعلهام عىلٰ ، )٦(فةرّ ـاألفعال املتص ٰى جمر
                                                

 .٣٨: ٣ ان عٰىل رشح األشموينوحاشية الصبّ ؛ ٥٠٦: ٤ املقاصد الشافية: ينظر )١(

 .٢٦٠و ١١٧: ١ واملقتضب؛ ٤٤٠و ٤٣٩و ١٦: ٤لكتاب ا: ينظر )٢(

 .٦٢٠): املرادي(القسم النحوي  /رشح التسهيل: ينظر )٣(

 .٣٢٧: ٣ رشح الترصيح: ينظر )٤(

 .١٠٤: ٢ حاشية اخلرضي: ينظر )٥(

 .٥١١: ٤ املقاصد الشافية: ينظر )٦(
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 :ثالثة أرضب وهذا عىلٰ  ،يكون الفاعل اسًام ظاهراً  أن: لالقسم األوَّ 

 . فًا باأللف والالمرَّ يكون مع أن: لالرضب األوَّ 

 . ف باأللف والالماملعرَّ  يكون مضافًا إىلٰ  أن: الرضب الثاين

 .ف باأللف والالماملعرَّ  املضاف إىلٰ  يكون الفاعل مضافًا إىلٰ  أن: رب الثالثـالض

 رًا بنكرة منصوبة عىلٰ ـفسَّ أن يكون الفاعل ضمريًا مسترتًا م :القسم الثاين

 .)١(د عيلالسيّ  مَ عْ نِ : أي، دًا عيلسيِّ  مَ عْ نِ : نحو ،التمييز

يف بعـض الوجـوه مـن ) ما) (َس ئْ بِ و مَ عْ نِ ( يكون فاعل أن :القسم الثالث

 ةً وقد تكون متلوَّ  ،ًة بمفردوقد تكون متلوَّ  ،مفردة) ما(وقد تأيت ، مذاهب النحاة

 .بجملة فعلية

 وقـد ،وهـو الغالـب ،ام هـو أشـهر اللغـاتما ذكرنا من الفاعل إنَّـ نَّ إو

 .)٢(يكون غري ذلك

 :املخصوص باملدح والذمّ  _ ٣

ــ( بعــد وبالــذمّ ) نِْعــمَ (وهــو املقصــود باملــدح بعــد  ــَم : نحــو، )ئَْس بِ نِْع

، خمصــوص باملــدح) زيــد( فـــ، معاويــةٌ  الرجــُل  َس ئْ بِــو، زيــدٌ  الرجــُل 

ــة(و ــذمّ ) معاوي ــوص بال ــ ،خمص ــاموإنَّ ــمّ  ُس ــًا ألنَّ ــر أوَّ ي خمصوص ــد ذك الً ه ق

نُـُه فـافتقر يِّ ر جنسـه ال يعكـذ ألنَّ ، د ذلـك بـذكر شخصـهبعـ صَّ ُخ  جنسه ثمّ 

وقـد حيـذف ، إذ يـذكر املخصـوص مرفوعـًا بعـد الفعـل والفاعـل ،نهتعيي إىلٰ 

 .)٣(عليه لوجود ما يدلُّ 

ــذمّ  ــدح وال ــوص بامل ــرتط يف املخص ــل أن ويش ــًا للفاع ــون مطابق ، يك
                                                

 .٢٨٥: ٢ ألفية ابن مالك وأوضح  املسالك إىلٰ ؛ ٤٢١: ١ اجياملنهاج يف رشح مجل الزّج : ينظر )١(

 .٢٥٣٤: ٥ )ناظر اجليش(رشح التسهيل : ينظر )٢(

 .٥٣٥و ٥٣٤: ٤ واملقاصد الشافية؛ ٣٤٨: ٢ )ابن مالك(رشح التسهيل : ينظر )٣(
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ــي أن أي ــه ينبغ ــه علي ــحَّ إطالق ــ وأن، يص ــون خمتصَّ ــه الغ ألنَّ ، اً يك ــة من اي

 .)١(التخصيص بعد اإلهبام

ــبعة ) نِْعــمَ ( وقــد ورد املــدح بالفعــل يف التوقيعــات املهدويــة يف س

ث عـن الثقـات مـن يف توقيـع وهـو يتحـدَّ  مـا ورد عنـه : منهـا، مواضع

، ثنـــاؤه وّيل تـــوفيقكم وجـــلَّ  ســـت أســـامؤهواهللا تقدَّ «: فجـــاء ،أصـــحابه

 .)٢(»الوكيُل  ْعمِ َها ونِ لِّ مورنا كا يف أُ وحسبن

) نِْعــمَ (و، )نِْعــَم الوكيــُل ( :بقولــه  ســلوب املــدح يف الــنّص جــاء أُ 

ــُل (و، )٣(فعــل وضــع للمبالغــة يف املــدح ـــفاعــل جــاء اســًام معرَّ ) الوكي ــًا ب  ف

ــىلٰ ) أل( ــدإ ع ــهورة ٰى ح ــات املش ــذوفاً ، اللغ ــدح حم ــوص بامل ــاء املخص ، وج

كـان يف الكـالم مـا  فـإذا ،م ذكـرهلتقـدّ  َف ذِ ه ُحـ أنَّ يذكر للبيان إالَّ  صل أنواأل

 ،)٤(تســتغني عــن ذكــره جــاز لــك أن املخصــوص باملــدح والــذمّ  عــىلٰ  يــدلُّ 

َمـْو� :وذلك كقوله تعـاىلٰ 
ْ
َم ا�

ْ
ـِنع

َ
ْم ف

ُ
ـَو َ�ـْوال�

ُ
تَِصـُموا بِـاِهللا ه

ْ
ـَم  َوا�

ْ
َونِع

 ].٧٨: احلّج [ ا��ِص�ُ 

 :فاعـل فعـيل املـدح والـذمّ  الداخلـة عـىلٰ ) أل(وقد اختلـف النحـاة يف 

هم اختلفــوا ولكــنَّ ، هــي للجــنس :؟ فقــال اجلمهــورةأم عهديــ ةجنســي أهــي

 فــإذا كانــت للجــنس حقيقــةً ، )٥(أو جمــازًا؟ هــل اجلــنس حقيقــةً  :رأيــني عــىلٰ 

خصصـت زيــدًا  ه ممـدوحًا ثــمّ كــان اجلـنس كّلــ) زيـدٌ  الرجــُل  مَ ْعـنِ ( :فقولنـا

                                                

 .٢٥٤: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية؛ ٦١٥: ١ اجيرشح مجل الزّج : ينظر )١(

ــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )٢( ــر ؛١٥٠: ٦ )التوقيعــات(معج ــة ال: وينظ  ٣٧٣: ٢ لطــويسلغيب

 .٣٤٥ح / ٣٧٨ -

 .٣١٤: ٣ ورشح الترصيح ؛٢٠٠: اللمع يف العربية: ينظر )٣(

 .٢٩٧: ٤ معاين النحو: ينظر )٤(

 .٢٩٩: ٤ ومعاين النحو؛ ٢٥٤٥: ٥ )ناظر اجليش(رشح التسهيل : ينظر )٥(
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ذكر ة أفردتـه بالـومـرَّ  ،ة مـع عمـوم جنسـهتني مـرَّ فتكون مدحته مـرَّ ، بالذكر

 ام تريــد أنفــإنَّ ) الرجــُل  مَ ْعــعبــد اهللا نِ ( :إذا قلــت(: جــاء يف الكتــاب، وحــده

شـيئًا بعينـه بالصـالح بعـد  ومل تـرد أن تعـرف، هـم صـالحّمـة كلّ جتعله مـن أُ 

 مل تقصـد إالَّ ) زيـدٌ  الرجـُل  مَ ْعـنِ (: وإذا كانـت للجـنس جمـازًا فقولنـا، )١()مَ عْ نِ 

ــنيَّ  ــ ،مــدح مع ــنولكنَّ ــع اجل ــه مجي ــاه أنَّ  ،س مبالغــةً ك جعلت ــو  ومعن ــدًا ه زي

أو اجتمـع فيـه مـا ، صـف بصـفات الرجولـة الكاملـةهـو املتَّ  أي ،هاجلنس كلّ 

 . ق يف غريه من صفات الرجولةتفرَّ 

ــ: وقــال الــبعض فهــل هــي : رأيــني وأيضــًا اختلفــوا عــىلٰ  ،ا عهديــةإهنَّ

ــذهني ــد ال ــا إىلٰ  أي ،للعه ــري هب ــذهن تش ــود يف ال ــا، يشء معه ــنِ ( :فقولن  مَ ْع

، م ذكـرهمعهـود ذهنـي وال يقصـد بـه شـخص تقـدَّ ) الرجُل ( فـ) زيدٌ  الرجُل 

 مَ ْعـنِ ( :فقولنـا ،واملعهـود هـو الشـخص املمـدوح ،يـأو هي للعهد الشخصـ

  ؟)وه مَ عْ نِ ( :نا قلنافكأنَّ ) زيدٌ  الرجُل 

ــ ــد رجَّ ــأنَّ وق ــامرائي ب ــل الس ــدكتور فاض ــنس) أل( ح ال ــد اجل  ،تفي

ــ ــك أنَّ ــولوذل ــَم ال( :ك تق ــةُ نِْع ــاُح  فاكه ـــ ،)التف ــة( ف ــامّ ) الفاكه ــنس ع ، ج

ـ ا يـدلُّ عـىلٰ وممَّ  .منه خاصٌّ ) التفاُح (  يء بـــك ال متـدح الشـأنَّـ، ا للجـنسأهنَّ

 .)٢(إذا مل يكن معه فرد من جنسه) نِْعمَ (

 ،وتكـون جمازيـة ال حقيقيـة ،تفيد اجلنس) أل( والذي يبدو للباحث أنَّ 

زيد  زيٌد فقد استحقَّ  الرجُل  مَ عْ نِ : فإذا قلت، ...نِْعَم مستوفية جلميع املدح نَّ أل(

ام كـّل أنت مل تقصد مدح اجلـنس وإنَّـ أي، )٣()املدح الذي يكون يف سائر جنسه

                                                

 .٣٠١: ١ الكتاب )١(

 .٣٠٠: ٤ معاين النحو: ينظر )٢(

 .١٥٣و ١٥٢: ١ وإعرابهمعاين النحو  )٣(
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صـفات  فزيد قد اجتمعـت فيـه كـّل  ،مدٍح يف اجلنس قد اجتمعت يف زيد صفة

 ال يريـد مـدح اجلـنس فاإلمام ) الوكيُل  مَ عْ نِ ( وكذلك يف النّص ، الرجولة

 ،مور االنسـانصفات الوكيل يف تدبري أُ  بكّل  ) اهللا(د مدح اام أروإنَّ ) كيلالو(

عطي الً والبيان ثانيًا يُ اإلهبام أوَّ  ألنَّ ، جنس املمدوح جمازاً ) نِْعمَ ( َل فاعلعَ وقد َج 

 .)١(تفخيًام وتعظيًام لألمر

وأنـا واثـق  ،اسد بـن العبّـّين عادلـت حمّمـإ :كتب إليه شـخص :ومنها

ــه و ــبديانت ــام  ،انتهيص ــن اإلم ــع م ــه التوقي ــورد إلي ــدياأل«: ف ــَم  س نِْع

 .)٢(»قدم فال خترت عليه فإن، العديُل 

ــنِ (ســلوب املــدح بجملــة جــاء أُ  ــمَ ( فـــ ،)العــديُل  مَ ْع فعــل املــدح ) نِْع

وجـــاء املخصـــوص باملـــدح  ،ةهـــو فاعـــل مرفـــوع بالضـــمَّ ) العـــديُل (و

 .واجلملة الفعلية بعده خرب ،مبتدأ) األسدي(

بعـض املـوارد جـاء املخصـوص باملـدح  م نجـد أنَّ ل مـا تقـدَّ ومن خال

وقــد وردت  ،مــدح اهللا ســبحانه وتعــاىلٰ  وهــي املــوارد التــي ختــصُّ  ،حمــذوفاً 

ومهـا  ،ومهـا  مـوردان فقـط ،وجاء الـبعض اآلخـر مـذكوراً ، مواضع بخمسة

 .)٣(اللذان وردا يف موضع املدح غري اهللا تعاىلٰ 

 .)َس ئْ بِ (بالفعل  الذمّ  ومل يرد يف التوقيعات املهدوية

 : غري القياسيني املدح والذمّ : ثانياً 

 :سلوب االختصاصاملدح بأُ  _ ١

ــاص ــإ(: االختص ــةنَّ ــاهر معرف ــم ظ ــقُ  ،ه اس ــم  ِص ــه بحك َد ختصيص
                                                

 .٥١٢: ٤ املقاصد الشافية: ينظر )١(

 .٢٤٢ح / ٣٨٣: لطويسلغيبة ال: وينظر؛ ٣٢٤: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )٢(

 .٣٩٣و ٢٤٧و ١٨٧: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٣(
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 ،أنـا ونحـن: نحـو ،امً ذلـك الضـمري كونـه مـتكلِّ  والغالـب عـىلٰ  ،ضمري قبَلـهُ 

ــّل  ــ ويق ــه ملخاَط ــه لغائــب ،بكون ــع كون ــذ، )١()ويمتن ا االســم منصــوب وه

االختصــاص  واملنصــوب عــىلٰ ( ،)٢()صُّ ُخــأَ ( بفعــل حمــذوف وجوبــًا تقــديره

 .)٣()فه املدح والذمّ ن بوصال يتضمَّ  لكن لفظه  ،ملدح أو ذمّ إالَّ ال يكون 

ســلوب االختصــاص يف التوقيعــات املهدويــة يف مــورد وجــاء املــدح بأُ 

ذان بـن د بـن شـاأحـد األصـحاب عـن حمّمـ وهو عنـدما سـأله  ،واحد

ـ«: فـورد لـه توقيـع ،نعيم فهـو رجـل مـن  ،شـاذان بـن نعـيم د بـنّمـا حموأمَّ

 .)٤(»البيت شيعتنا أهل

ــ ــدح ملحّم ــورد امل ــاذان بأُ ف ــن ش ــاصد ب ــلوب االختص ــا ،س ــو هن  وه

ـــت أهـــَل ( ـــر األ ،)البي ـــم هـــو أكث ـــذا االس ـــاب وه ـــوالً يف ب ـــامء دخ س

ــيبويه ،االختصــاص ــال س ــر األ(: ق ــاوأكث ــذا الب ــوالً يف ه ــو : بســامء دخ بن

ــالن ــ، ف ــافةً ـومعش ــَل ، ر مض ــت وأه ــالن آُل ، البي ـــ ،)٥()ف ــت( ف ــَل البي ) أه

 االختصـاص بفعـل حمـذوف وجوبـًا للداللـة عـىلٰ  مفعول بـه منصـوب عـىلٰ 

 .وهو الغالب ،)من شيعتنا( موقد سبق بضمري املتكلِّ ، املدح والتعظيم

 :بالنعت املدح والذمّ  _ ٢

ـ(: النعت  :نحـو ،بيـان  صـفة مـن صـفاتهل متبوعـه بهـو التـابع املكمِّ

                                                

 .٢٤٤): ابن هشام(رشح شذور الذهب  )١(

 .٢٠٢: ٢ اخلرضي حاشية: ينظر )٢(

 .٢٤٥: ٥ البحر املحيط )٣(

ــدي  )٤( ــام امله ــث اإلم ــم أحادي ــات(معج ــر؛ ١٢٧: ٦ )التوقيع ــ: وينظ ــف الغمَّ ؛ ٣٢١: ٣ ةكش

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٣: وكامل الدين ومتام النعمة

 .٢٣١: ٢ توضيح املقاصد واملسالك: وينظر؛ ٢٣٦: ٢ الكتاب )٥(
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وهـو مـا  ،ق بـهأو ببيـان صـفة مـن صـفات مـا تعلَّـ، )مٍ كـري لٍ مررت برجـ(

 .)١())أبوه مٍ كري لٍ مررت برج( :نحو ،بالنعت السببي ٰى يسمّ 

وذلــك إذا  ،املــدح والثنــاء وقــد خيــرج النعــت عــن معنــاه األصــيل إىلٰ 

وذلـك كقولـه  ،توضـيح ب ال حيتـاج إىلٰ كان املوصوف معلومـًا عنـد املخاَطـ

  :تعاىلٰ 
َ ْ

�
َ ْ
 األ

َ
ـه لـيس ثَ نَّـإف ،]١: األعـىلٰ [ َسـب�ِح اْسـَم َر��ـك أسـفل  ة رّب مَّ

 .توضيح فهو ال حيتاج إىلٰ  ،زه بكلمة األعىلٰ فتميّ 

ــد يف  ــورد واح ــة يف م ــات املهدوي ــت يف التوقيع ــدح بالنع ــد ورد امل وق

وخـاتم ، رسـلنيد املد سـيّ حمّمـ عـىلٰ  صـّل  هـمّ اللّ «: إذ جـاء ،أحد أدعيته 

ــني ــ، النبيّ ــاملنيوحجَّ ــاق، ة رّب الع ــب يف امليث ــطف، املنتخ ــ ٰى املص ، الليف الظ

ــ ــةاملطهَّ ــّل آف ــن ك ــّل ، ر م ــن ك ــربيء م ــب ال ــ، عي ــاةاملؤمَّ ــ ،ل للنج  ٰى املرجت

 .)٢(»ض إليه يف دين اهللاملفوَّ ، للشفاعة

وذلـك ، للرسـول األكـرم  دة يف الـنّص جاء املـدح بصـفات متعـدّ 

ــوماملو ألنَّ  ــوف معل ــد ص ــ ٰى ل ــدح ،باملخاَط ــفات للم ــاءت الص ــذا ج ، فل

ــتقّ  ــفات مش ــاءت الص ــت ،ةوج ــل يف النع ــو األص ــها ، وه ــد ورد بعض وق

 ٰى العطـف بـالواو قـد يـؤت فـإنَّ ، الـبعض اآلخـر وهـو لإلهـتامم معطوفًا عـىلٰ 

ن نوعـًا مـن التأكيـد وهـذا يتضـمَّ  ،به لتحقيق اجتامع الصـفات يف املوصـوف

 .)٣(من التقدير اً ومزيد

وذلـك إذا ، والتحقـري الـذمّ  وقد خيرج النعـت عـن معنـاه احلقيقـي إىلٰ 
                                                

 .١٨١: ٣ معاين النحو )١(

ــم أحاد )٢( ــدي معج ــام امله ــث اإلم ــات(ي ــر؛ ٣٦٩: ٦ )التوقيع ــة ال: وينظ ــويسلغيب / ٢٧٣: لط

 .٦ح / ١٣باب / ٤٦١: ١ واخلرائج واجلرائح ؛٤٩٤: سبوعومجال األُ ؛ ٢٣٨ح 

 .٢٠١: ٣ معاين النحو؛ ١٩١: ١ بدائع الفوائد: ينظر )٣(
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 ،وال تقصـد متيّـزه عـن شـخص آخـر ،بكان املوصوف معلومًا عنـد املخاَطـ

 . الرجيمِ  من الشيطانِ  باهللاِ أعوذُ  :نحو

وذلـك ، بالنعـت يف توقيعـات املهدويـة يف مـورد واحـد وقد ورد الـذمّ 

أحــد  ٰى عدَّ افــ يــة عــن اإلمــام عنــدما وردت بعــض املســائل الفقه

ــالعزاقري ــرفني املعــروف ب ــ( املنح ــو حمّم ــيل الشــلمغاينه ــن ع ــذ أنَّ ) د ب  هه

فخـرج التوقيـع  ،فكتـب مجاعـة لإلمـام  ،املسائل هو الذي أجـاب عنهـا

ــه  ــرحيم« :من ــرمحن ال ــا عــىلٰ  ،بســم اهللا ال ــد وقفن ــذه الرقعــة ق ــا  ،ه وم

ّل املعــروف الضــاّل املضــ وال مــدخل للمخــذول، جوابنــا نته فجميعــهتضــمَّ 

 .)١(»بالعزاقري لعنه اهللا يف حرف منه

 ،)الضاّل (و ،)املخذول( ة صفاتللعزاقري بعدَّ  من اإلمام  جاء الذمّ 

صـفة ) املخذول(و .وهو األصل بالنعت ،ةوجاءت الصفات مشتقّ  ،)املضّل (و

رك ت :وخذل عنه خيذله وخذالً (: جاء يف لسان العرب ،سم املفعولاجاءت ب ذمّ 

 وصـفة الـذمّ  .ره اهللا تعـاىلٰ ـالذي مل ينصـ وهنا املخذول أي، )٢()رته وعونهـنص

ورجـل ضـليل ، ضـاع وهلـك أي :ضـالالً  يء يضـلُّ ـالشـ من ضـلَّ  )ضاّل (

 .)٣(الرشاد ضدّ : والضالل والضاللة، اً جدَّ  ضاّل  أي :لومضلّ 

 :باخلرب املدح والذمّ  _ ٣

ــم املجــرَّ : اخلــرب ــتمِّ هــو االس ــدةد املســند امل األصــل يف  نَّ إو، )٤(م للفائ

ــرب أن ــ اخل ــني ٰى ؤتُي ــد غرض ــه ألح ــ :ب ــإمَّ ــادة  املخاَط ــذي ا إف ــم ال ب احلك
                                                

ــث اإل )١( ــم أحادي ــر؛ ١٥٠: ٦ )التوقيعــات(مــام املهــدي معج ــة ال: وينظ  - ٣٧٣: لطــويسلغيب

 .٣٤٥ح / ٣٧٨

 .٢٠٢: ١١ لسان العرب )٢(

 .٣٥٦: ٣ ومعجم مقاييس اللغة؛ ١٧٤٨: ٥ الصحاح: ينظر )٣(

 .٢٠١: ١ ورشح ابن عقيل؛ ٢٦٦: ١ رشح الريض عٰىل الكافية: ينظر )٤(
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نته اجلملـة إذا كـان جـاهالً بـه ـ، هـذا فائـدة اخلـرب ٰى ويسـمّ ، تضمَّ ا إفـادة وإمَّ

 . هذا الزم الفائدة ٰى ويسمّ  ،يعلم اخلرب هم عامل أيضًا بأنَّ املتكلِّ  ب أنَّ املخاطَ 

ــد خيــرج  ــني الســابقني إىلٰ وق أغــراض تســتفاد  اخلــرب عــن الغرض

وقـد ورد املـدح بـاخلرب يف  ،ومنهـا املـدح والـذمّ ، )١(بالقرائن وسـياق الكـالم

ـــة يف أربعـــة مواضـــع ـــه  :منهـــا، التوقيعـــات املهدوي أحـــد  كتـــب ل

الَعْمـري «: لـه؟ فـورد أقبـل ن آخـذ وقـول مـنعامل أو عمَّ من أُ : األصحاب

 عْ مَ ْسـاف ،ي يقـولومـا قـال لـك فعنّـ، ييـؤدّ فعنّـي نّي إليك ع ٰى فام  أدّ ، ثقتي

 .)٢(»ه الثقة املأمونفإنَّ ، طِعْ له وأَ 

إحـدامها باجلملـة  :بمـوردين سلوب املدح بوساطة اخلرب يف النّص جاء أُ 

 :جاء يف العني ،العمري ثقة ه جاء املدح باخلرب بأنَّ فإنَّ ، )العمري ثقتي( سميةاال

وجـاء يف ، )٣()وأنا واثـق بـه وهـو موثـوق بـه، قةً أثق به ث، وثقت بفالن: وثق(

واملـورد الثـاين ورد خـربًا . )٤()ائتمنته :ثقًة وموثقاً ، َث رَ وَ وثق به ك(: القاموس

وأيضـًا بمـدح آخـر ، )الثقة(فهنا ورد املدح باخلرب  ،)ه الثقة املأمونفإنَّ (للناسخ 

 .وهو األمني) املأمون(و

 .)٥(سلوباخلرب هبذا األُ وقد جاء املوردان اآلخران للمدح ب

ــذمّ  ــد ورد ال ــع وق ــة مواض ــة يف أربع ــات املهدوي ــاخلرب يف التوقيع ، ب

: يف بعــض إجاباتــه مــا ورد عنــه  :فمنهــا ،جــاءت مجيعهــا بلفــظ واحــد
                                                

 .٥٨و ٥٧: وجواهر البالغة؛ ٤١و ٢٨: ١ خمترص املعاين: ينظر )١(

 .١ح / ٣٢٩: ١ الكايف: وينظر؛ ١١٥: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي  )٢(

 .١٩٢٥: ٣ العنيكتاب  )٣(

 .١٤: ٣ القاموس املحيط )٤(

 .١١٦: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام املهدي : ينظر )٥(
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ــ« ــوأمَّ ــاب حمّم ــو اخلّط ــب األا أب ــن أيب زين ــوند ب ــدع فملع ــحابه ، ج وأص

 .)١(»وننملعو

ـــذمّ  ـــاء ال ـــنّص  ج ـــاخلرب يف ال ـــعني ب ـــ ،يف موض ـــون( :اومه ) ملع

: جـاء يف معجـم مقـاييس اللغـة ،بعـادواللعـن هـو الطـرد واإل ،)ملعونون(و

ولعـن ، طـرادإإبعـاد و عـىلٰ  الالم والعني والنون أصـل صـحيح يـدلُّ  )لعن((

ــيطان ــ :اهللا الش ــري واجلنَّ ــن اخل ــده ع ــد ذمَّ ، )٢()ةأبع ــ وق ــا اخلّط ــام أب اب اإلم

 . م ملعونونوأصحابه بأهنَّ 

 .)٣(باخلرب بنفس األلفاظ من الذمّ  ٰى ألُخروقد وردت املوارد ا

*   *   * 

                                                

كــامل الــدين ومتــام : وينظــر؛ ١٢٧: ٦) التوقيعــات(معجــم أحاديــث اإلمــام املهــدي  )١(

 .٢٤٧ح / ٢٩٠: لطويسلغيبة ؛ ال٤ح / ٤٥باب / ٤٨٣ :النعمة

 .٢٥٢: ٥ معجم مقاييس اللغة )٢(

 .١٣٧و ١٣٠: ٦ )التوقيعات(معجم أحاديث اإلمام  املهدي : ينظر )٣(



 

 

ا ا  

ّب اأ  

ّا   وا:  

 :ب لغةً التعّج  _ ١

والعجيــب والعجــب ، جــابوأمــر عجيــب عجــب عُ ، عجــب عجبــاً 

ــ ــ، ٰى بمعن ــدّ وأمَّ ــاوز ح ــذي ج ــو ال ــاب فه ــب ا الُعج ــل ،العج ــل : مث الطوي

ــوال ــب ا، والط ــبوالعج ــب: لعاج ــتعجاب، العجي ــدَّ : واالس ــش ب ة التعّج

 .)١(ٰى ا يرب ممَّ وهو مستعجب ومتعجّ 

 :ب اصطالحاً التعّج  _ ٢

ــن عصــفور ــ( :قــال اب ــادة يف وصــف الفاعــل: بالتعّج ، اســتعظام زي

وقـال ، )٢()نظـريه ب منـه عـن نظـائره أو قـلَّ وخرج هبـا املتعّجـ، خفي سببها

 ٰى فــنــد الشــعور بــأمر خيال يعــرض للــنفس عهــو انفعــ(ب التعّجــ: الــريض

ـ .)٣()إذا ظهـر السـبب بطـل العجـب: وهلـذا قيـل ،هبسب ام خفـي السـبب وكلَّ

ــم ــوس وأعظ ــم يف النف ــان أفخ ــ .)٤(ك ــون إالَّ والتعّج ــ ب ال يك ــوز يف ممَّ ن  جي

ــتعظامحّقــ عليــه  ٰى إذ ال خيفــ، بمتعّجــ اهللا  إنَّ : هلــذا ال يقــال ،ه االس

 .)٥(بروف للمخاطَ ـلك فمصوما جاء يف القرآن الكريم ظاهره ذ، يشء

                                                

 .)ع ج ب(ماّدة / ١١٤٠: ٢ كتاب العني: ينظر )١(

 .٧٦: باملقرّ  )٢(

 .٢٨٨: ٤ رشح الريض عٰىل الكافية )٣(

 .٣٧٣: ١ املقتصد يف رشح اإليضاح: ينظر )٤(

 .٢٩٢و ٢٩١: ٣ريح ـرشح التص؛ ٣٧٤: ١ حصول يف رشح الفصولامل: ينظر )٥(
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ّا أ:  

 ،منهـا مـا هـو قيـايس، بالتعّجـ ٰى ي معنـهنالك أسـاليب خمتلفـة تـؤدّ 

 .ومنها سامعي

 :ب القيايسالتعّج  _ ١

ومهـا املشـهورتان  ،)أفعـل بـه(و ،)مـا أفعلـه( :مهـا ،ن صيغتنيويتضمَّ 

 . ةب بالصيغتني يف التوقيعات املهدويومل يرد التعجّ  ،)١(عند النحاة

 :ب السامعيالتعّج  _ ٢

 .ئن يف الكالمات عليه القروهو ما دلَّ 

 .)٢(ب بالنداءالتعجّ  )أ

 .)٣(ب باالستفهامالتعجّ  )ب

*   *   * 

                                                

 .٢٩٢: ٣ رشح الترصيح؛ ٧٣١ - ٧٢٩: ٢ )اجلوجري(رشح شذور الذهب : ينظر )١(

 .سلوب النداءسبق ختريج مواضعه والتعليق عليها يف أُ  )٢(

 .سلوب االستفهامج مواضعه والتعليق عليها يف أُ يسبق ختر )٣(





  

  

  

  

  

  

  

ا  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 





  

 

 

ــنييالعــاملني بــار احلمــد هللا رّب   والصــالة وأتــمّ  ،ء اخلالئــق أمجع

وفقنـي إلنجــاز  تجبـني أنه الطـاهرين وأصــحابه املند وآلـحمّمــ التسـيلم عـىلٰ 

ومنهــا  ،ســلوب اإلنشــاءيشــمل أُ  وكانــت نتائجــه منهــا عــامّ  ،هــذا البحــث

 .سلوب من أساليبهأُ  بكّل  خاّص 

ــ األســاليب اإلنشــائية وردت أغلبهــا  ة فهــي أنَّ النتــائج العاّمــ ا أهــمّ أمَّ

يف التوجيــه والنصــيحة واإلرشــاد واهلدايــة وبيــان الطريــق   عــن اإلمــام

ــاىلٰ املوصــل هللا احلــّق  ــانوضــامن ســعادة اإل  تع ــا يتناســب مــع  ،نس ــذا م وه

ة يف هدايـة النـاس وقيـادة األُّمـ ة اإلمـام وهـي اخلالفـة لرسـول اهللا مهمَّ 

هـم عـدل القـرآن  نالـذي ة ه أحـد األئّمـألنَّـ ،نحو الصالح واالسـتقامة

طرفـه  ،كتـاب اهللا وعـرتيت : تـارك فـيكم الثقلـنيإّين «: لقول رسـول اهللا 

 .)١(»فاسألوهم وال تسألوا غريهم ،فه بأيديكمبيدي وطر

ـــرة ورود أُ أو ـــًا كث ـــائية يض ـــاليب اإلنش ـــدعاء يف األس ـــلوب ال س

 .مر والنهيسلوب النداء واالستفهام واألفورد يف أُ  ،ٰى خراألُ 

ــ ــمّ أمَّ ــ ا أه ــائج اخلاّص ــّل النت ــاء يف أُ  ة بك ــاليب اإلنش ــن أس ــلوب م س

 :النحو اآليت التوقيعات املهدوية فهي عىلٰ 

أب ا:  

مهــزة االســتفهام كانــت األكثــر ورودًا مــن أدوات االســتفهام  إنَّ  _ ١
                                                

 .٣٢٦: ٤ كتاب الفتوح؛ ٢٧٤: ٥ تفسري امليزان: وينظر؛ ١٠٣: ٢٦ جامع أحاديث الشيعة )١(
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 ةســمياجلملــة اال ودخلــت عــىلٰ  ،رين موضــعاً ـإذ جــاءت يف عشــ ،ٰى األُخــر

 .الباب اهلمزة ُأمّ  إنَّ : وهذا يناسب قول النحويني ،مثبتة ومنفية ،والفعلية

والـذي جـاء  ،ازيـةجم معـانٍ  أكثر مواضـع االسـتفهام خرجـت إىلٰ  _ ٢

 .كاستفهام من غريه  منها حقيقي هو ما نقله اإلمام

 .ْل مقرتنًا باهلمزة وهَ ) مْ أَ ( جاء االستفهام باألداة _ ٣

 ).ْل هَ (ورود االستفهام مع اجلمل املنسوخة باهلمزة و _ ٤

ــة _ ٥ ــاحلروف الثالث ــتفهام ب ــزة: (ورود االس ــ(و ،)اهلم  ،)مْ أَ (و ،)ْل َه

 .)ٰى مت(و ،)كيف(و ،)أين(و ،)أّي (و ،)ما(و ،)َمنْ ( :واألسامء

أب اءوا وا :  

ــوّ  _ ١ ــرتن ــيغ األم ــافْ ( ع ورود ص ــل(و ،)ْل َع ــم فعــل (و ،)ليفع اس

 .وباجلملة اخلربية ،)مراأل

ريني والكـوفيني عـن أصـل فعـل األمـر مل يفـد ـاخلالف بني البصـ _ ٢

 .الدرس النحوي

ذ وردت يف مائـــة إ ،)ْل َعـــافْ ( أكثـــر صـــيغ األمـــر ورودًا صـــيغة _ ٣

 .وثامنية وثامنني موضعاً 

وبعضـه خـرج  ،ورود بعض األمر بمعنـاه احلقيقـي وهـو اإللـزام _ ٤

رتبـاط اإلمـام ا ٰى مـد عـىلٰ  وهـذا يـدلُّ  ،جمازية أغلبها أفادت الـدعاء معانٍ  إىلٰ 

  ٰباهللا تعاىل. 

يــة أمهّ  عــىلٰ  وهــو يــدلُّ  ،ورود فعــل األمــر مســبوقًا بالنــداء كثــرياً  _ ٥

 .ه إليهاملتوجَّ 

وألــف  ،مســندًا للضــمري املفــرد) ْل َعــافْ ( ورد األمــر بصــيغة _ ٦

 . )واو اجلامعة(و ،ثننياال
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ــيغة _ ٧ ــر بص ــال األم ــاءت أفع ــافْ ( ج ــند إىلٰ ) ْل َع ــة ) واو( املس اجلامع

 .وهو الوجوب واإللزام ،احلقيقي لألمر ٰى املعن عىلٰ  ها تدلُّ كلّ 

ــد  ،هــا للغائــبكلّ ) لليفعــ( جــاء األمــر بصــيغة _ ٨ وهــو الكثــري عن

 .النحاة

 .ويف مورد واحد ،)آمني( ورد األمر باسم الفعل _ ٩

ة وثالثــني وهــي مائــة وســتَّ  ،ورد األمــر باجلملــة اخلربيــة كثــرياً  _ ١٠

 .وأغلبها قد أفاد الدعاء ،موضعاً 

ــيغة _ ١١ ــوارد النهــي وروداً ) ال تفعــل( ص إذ جــاءت يف  ،أكثــر م

 .عرشين مورداً 

الـــدعاء واإلرشـــاد  خرجـــت أغلـــب مـــوارد النهـــي إىلٰ  _ ١٢

 .والكراهة

 .جاء النهي للغائب واحلارض _ ١٣

ــريًا أيضــاً  _ ١٤ ــظ اخلــرب كث ر ـة عشــإذ جــاء يف ســتَّ  ،ورود النهــي بلف

 .مورداً 

 .يف موضع واحد) كالَّ ( ورود النهي بحرف الردع _ ١٥

 .ورود الدعاء بصيغة اخلطاب املبارش وغري املبارش _ ١٦

ســـلوب املبــارش وباجلملــة الفعليـــة أكثــر ورودًا الــدعاء باألُ  _ ١٧

 .إذ ورد يف مائة وثامنية وعرشين مورداً  ،)ْل عَ افْ (الطلبية 

إذ ورد يف مــائتني  ،أكثــر األســاليب اإلنشــائية ورودًا الــدعاء _ ١٨

ك اإلمــام بــاهللا ارتبــاط ومتّســ عــىلٰ  وذلــك يــدلُّ  ،وتســعني موضــعاً  ٰى حــدإو

 .ه الدائم نحوههوتوّج  تعاىلٰ 

 .ورود الدعاء باملصدر واسم املفعول _ ١٩
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ال جيــوز )  بــاهللاة إالَّ ال حــول وال قــوَّ ( مــن) ةقــوَّ (و) حــول( إنَّ  _ ٢٠

للعقيـدة  نفـي العمـوم مراعـاةً  عـىلٰ ) ال( الفـتح كـي تـدّل   البناء عـىلٰ فيها إالَّ 

  .ةاإلسالميّ 

 .يةة والفعلسميجاء الدعاء املبارش مع اجلملة اال _ ٢١

اءأب ا:  

ــداء إالَّ مل يســتعمل يف هــذا األُ  _ ١ ــا( ســلوب مــن أدوات الن ــد  ،)ي وق

وهـو الشـائع يف اللغـة العربيـة  ،)يـا( كشف البحث عن كثـرة اسـتعامل األداة

 .وأكثرها استعامالً 

وردت أغلــب املــوارد لنــداء النكــرة املقصــودة بنــداء صــفات اهللا  _ ٢

ومـوردًا واحــدة يف  ،مـوردًا لنـداء صـفات اهللاإذ جـاء أربعـة وثالثـني  ،تعـاىلٰ 

 .غريها

ــأنَّ  _ ٣ ــث ب ــت البح ــاىلٰ  أثب ــفات اهللا تع ــرات  ص ــن النك ــداء م يف الن

 .املقصودة

ــة بأُ  _ ٤ ــظ اجلالل ــداء لف ــوارد ن ــب م ــاءت أغل ــلوبج ــمّ اللّ ( س  )ه

ــي( ــ ،)إهل ــة وعش ــاءت يف ثامني ــعاً يرـإذ ج ــ ألنَّ  ،ن موض ــًا خاّص ــا جرس ًا فيه

 .الذي ورد يف مورد واحد) هللا يا( هبا يف حيسُّ ال  وروعةً  وفخامةً 

ــارة _ ٥ ــم اإلش ــداء اس ــن ن ــر م ــول أكث ــم املوص ــداء االس إذ  ،ورود ن

 .ن بينام اسم اإلشارة جاء يف موردين فقطيجاء يف أربعة وعرش

إذ ورد يف مائــة  ،املضــاف ٰى ســلوب يف النــداء هــو املنــادأكثــر أُ  إنَّ  _ ٦

 .ومخسة مواضع

 .املضاف ختفيفاً  ٰى من املناد) يا( النداءورد حذف أداة  _ ٧
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ــت إىلٰ  إنَّ  _ ٨ ــداء خرج ــع الن ــب مواض ــانٍ  أغل ــدعاء  مع ــة كال جمازي

 .بواإلنكار والتوبيخ والتعجّ  واملدح والذمّ 

: وىلٰ األُ  :ثــالث لغــات م عــىلٰ يــاء املــتكلِّ  املضــاف إىلٰ  ٰى ورد املنــاد _ ٩

ة وهــي األكثــر ورودًا إذ ثبــات اليــاء الســاكنإ :والثانيــة ،حــذف اليــاء ختفيفــاً 

 .ةلفًا ألجل اخلفَّ أقلب الياء  :والثالثة ،وردت يف أربع وثالثني موضعاً 

 .إذ جاءت يف مخسة موارد فقط ،يف النداء قليلة) أّي ( وردت _ ١٠

 .نداء الندبة أو االستغاثة يف التوقيعات املهدوية مل يأِت  _ ١١

أّوا ض واب اّوا :  

 .سلوب العرض والتحضيضأُ  مل يأِت  _ ١

 .يسلوب التمنّ أُ  مل يأِت  _ ٢

 ).لعلَّ ( مع األداةي بمورد واحد سلوب الرتّج جاء أُ  _ ٣

ا  ءما أ:  

 :مَس سلوب القَ أُ 

 .ةسميم باجلملة االَس القَ  مل يأِت  _ ١

وغـري  ،ريح يف القسـمـم باجلملـة الفعليـة بالفعـل الصـَسـجاء القَ  _ ٢

 .الرصيح

ــن أحــرف القَ  إنَّ  _ ٣ ــاملســتعمل م ــاَس ــو حرف ــواو( م ه ــاء(و) ال  ،)الب

 .م السؤالَس يف قَ  ومل ترد الباء إالَّ وكانت الواو أكثر استعامالً، 

 .عليها م لقيام ما يدلُّ َس ت فيها مجلة القَ فَ ذِ هناك مواضع ُح  _ ٤

 :سلوب املدح والذمّ أُ 

ـ. ري القيـايسوغـ القيـايس: بقسـميه ورد املدح والـذمّ  _ ١ ا القيـايس أمَّ
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ــدح  ــل امل ــاء بفع ــنِ (فج ــأو ،)مَ ْع ــاص مَّ ــد ورد باالختص ــايس فق ــري القي ا غ

 .وبالنعت واخلرب

 .)َس ئْ بِ ( بالفعل من اإلمام  الذمّ  مل يأِت  _ ٢

 :بسلوب التعّج أُ 

 .ب القيايس يف التوقيعات املهدويةالتعجّ  مل يأِت  _ ١

 .االستفهامب غري القيايس بالنداء وورد التعجّ  _ ٢

*   *   * 



 

 

 

ادر واا  

 .القرآن الكريم

 )أ(

ـــ _ ١ ـــوم الق ـــان يف عل ـــ: رآناإلتق ـــدين الس ـــالل ال ت (يوطي ج

 /صـيدا /ةـرياملكتبـة العصـ /د أبـو الفضـل إبـراهيمحمّمـ قيـقحت /)هـ٩١١

 .)هـ١٤٢٩ /م٢٠٠٨( /بريوت

 /)هـــ١١٠٤ ت(العــاميل  د بــن احلســن احلـرّ حمّمـ :ثبـات اهلــداةإ _ ٢

 . قم/ إيران /املطبعة العلمية

محــد بـن عــيل بـن أيب طالــب الطــربيس أبــو منصـور أ :حتجـاجاال _ ٣

ـــ٦٢٠ت ( ــقحت /)ه ــ قي ــيخ حمّم ــادري والش ــراهيم البه ــيخ إب ــادي الش د ه

ــ ــبحاينرشاف العالَّ إوب ــر الس ــة جعف ــع  /م ــارات وطب ــوةأُ انتش ــران /س / إي

 .هـ١٤٢٢ /٣ط /قم

لـدين أبـو احلسـن اآلمـدي سـيف ا :صـول األحكـاماإلحكام يف أُ  _ ٤

/ هــــ١٣٨٧( /القـــاهرة /د عـــيلمكتبـــة ومطبعـــة حمّمــ /)هـــ٦٣١ت (

 ).م١٩٦٨

 /)هـــ٧٤٥ت (ي ـان األندلســأبــو حيّــ :ربـارتشــاف الضــ _ ٥

النـارش مكتبـة  /ابرمضـان عبـد التـوّ  مراجعـة /دقيق رجب عـثامن حمّمـحت

 ).م١٩٩٨/ هـ١٤١٨( /١ط /القاهرة /مط املدين /اخلانجي
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د بـو عبـد اهللا بـن حمّمـأ :العبـاد يف معرفـة حجـج اهللا عـىلٰ  رشاداإل _ ٦

ــنعامن املفيــد ــقحت /)هـــ٤١٣ت ( بــن ال ســة آل البيــت لتحقيــق مؤّس  قي

 .د ط ب ت /دار املفيد للطباعة والنرش /الرتاث

د عبــد الســالم حمّمــ :ة يف النحــو العــريباألســاليب اإلنشــائي _ ٧

 ).م١٩٧٩/ ـه١٣٩٩/ (٢ط /بريوت /دار اجليل /هارون

ــ _ ٨ ــة العربي ــد يف اللغ ــاليب التأكي ــب :ةأس ــاس دي ــر  /إلي دار الفك

 .م١٩٩٣/ لبنان /بريوت /العريب

ــنيأ _ ٩ ــويني والبالغي ــد النح ــب عن ــاليب الطل ــيس األ :س  /ويسق

 .م١٩٨٨/ بغداد /بيت احلكمة

مـط  /كـاظم فتحـي الـراوي :ةم يف اللغـة العربيـَسـأسـاليب القَ  _ ١٠

 ).م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧( /١ط /بغداد /اجلامعة

شـيخ الطائفـة أيب جعفـر  :خبـاراالستبصار فـيام اختلـف مـن األ _ ١١

 /د حسـن املوسـويالسـيّ  قيـقحت /)هــ٤٦٠ت ( د بـن احلسـن الطـويسحممّ 

 .هـ١٣٩٠ /٤ط /طهران /ةسالميّ دار الكتب اإل

 قيــقحت /)هـــ٥٧٧ت ( أبــو الربكــات األنبــاري :ةأرسار العربيــ _ ١٢

 ).م١٩٩٥/ هـ١٤١٥( /١ط /وتبري /دار اجليل /فخر صالح قداره

راجعــه  /جــالل الــدين الســيوطي :األشــباه والنظــائر يف النحــو _ ١٣

ــه م ل ــدَّ ــي وق ــايز ترحين ــريب /ف ــاب الع ــريوت /دار الكت ــان /ب  /١ط /لبن

 .م١٩٨٤

ـــالعالَّ  :صـــول الفقـــهأُ  _ ١٤ ـــمـــة حمّم انتشـــارات  /رد رضـــا املظفَّ

 .هـ١٤٢٤ /١١ط /قم /يرانإ /سامعيليانإ

عبــد  قيــقحت /)هـــ٣١٦ت ( اجـرّ ابــن الســ :يف النحــو صــولاألُ  _ ١٥
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ــة الرســالة /احلســني الفــتيل ــريوت /مؤّسس ــان /ب ـــ١٤٢٠/ (٤ط /لبن / ه

 ).م١٩٩٩

أبـو عبـد اهللا احلسـني  :رآن الكـريمإعراب ثالثني سورة مـن القـ _ ١٦

شـارع  /بغـداد /دار الرتبيـة /)هــ٣٧٣ت ( بن أمحد املعروف بـابن خالويـه

 .ياملتنبّ 

ــراب _ ١٧ ــ إع ــامعيل  :رآنالق ــن إس ــد ب ــن حمّم ــد ب ــر أمح ــو جعف أب

 /عــامل الكتــب /زهــري غــازي زاهــد قيــقحت /)هـــ٣٣٨ت ( النّحــاس

 ).م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦( /١ط /لبنان /بريوت

ــوب إىلٰ  _ ١٨ ــرآن املنس ــراب الق ــاج إع ــراهيم  :الزّج ــحاق إب ــو إس أب

مـط  /إبـراهيم األبيـاري قيـقحت /)هــ٣١١ت ( بن رسي بن سهل النحـوي

 .هـ١٤١٦ /٣ط /إيران /قم /انإسامعيلي

ــالماأل _ ١٩ ــزركيل :ع ــدين ال ــري ال ـــ١٤١٠ت ( خ ــم  /)ه دار العل

 .م١٩٨٠/ ٥ط /لبنان /بريوت/ للماليني

ــور _ ٢٠ ــالم ال ــد ىٰ إع ــأعالم اهل ــن أ :ىٰ ب ــن احلس ــل ب ــيل الفض ــو ع ب

مطبعـــة  /حيـــاء الـــرتاثإل ســـة آل البيـــت مؤّس  قيـــقحت /الطـــربيس

 .هـ١٤١٧ /١ط/ قم/ إيران /ستارة

ــــيعة _ ٢١ ــــان الش ــــيّ  :أعي ــــن األالس ــــاميل د حمس ــــني الع ت (م

ـــ١٣٧٧ ــقحت /)ه ــن األ قي ــنيحس ــات /م ــارف للمطبوع / ٥ط /دار التع

 ).م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠(

ــ _ ٢٢  الشــيخ عــيل اليــزدي :ة الغائــبإلــزام الناصــب يف إثبــات احلجَّ

/ بـــريوت/ لبنـــان /علمـــي للمطبوعـــاتســـة األمؤّس  /)هــــ١٣٣٣ت (

 ).م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤/ (٥ط
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ــجري _ ٢٣ ــن الش ــايل اب ــة :أم ــزة  هب ــن مح ــد ب ــن حمّم ــيل ب ــن ع اهللاِ ب

 /ودراســة حممــود حمّمــد الطنــاحي قيــقحت /)هـــ٥٤٢ت ( احلســني العلــوي

 ).م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧( /٢ط /القاهرة /مكتبة اخلانجي النارش

بـو القاسـم أ :أمايل السـهييل يف النحـو واللغـة واحلـديث والفقـه _ ٢٤

د إبـراهيم حمّمـ قيـقحت /)هــ٥٨١ت ( يـسـندلعبد الـرمحن بـن عبـد اهللا األ

 . م١٩٧٠ /١ط /القاهرة /مط السعادة /االبنّ 

ــ _ ٢٥ ــك كأنَّ ــب عيني ــر نص ــدي املنتظ ــام امله ــراهاإلم ــدكتور  :ك ت ال

ــغريحمّمــ / لبنــان /رـســة البالغــة للطباعــة والنشــمؤّس  /د حســني الص

 ).م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠/ (١ط /بريوت

ـــار _ ٢٦ ـــ :االنتص ــــالش ــــ٤٣٦ت ( ٰى ـريف املرتض ـــقحت /)ه  قي

ــمؤّس  ــة النش ــالمير اإلـس ــ /س ــة النش ــة ر اإلـمطبع ــة جلامع ــالمي التابع س

 .هـ١٤١٥ط  ذ /قم/ إيران /سةسني بقم املقدَّ املدرّ 

 قيــقحت /أبــو الربكـات األنبـاري :اإلنصـاف يف مسـائل اخلـالف _ ٢٧

 .ت. د /دار إحياء الرتاث العريب /حمّمد حميي الدين عبد احلميد

ت ( ياس القّمـالشـيخ عبّـ: هليـةة اإلة يف تاريخ احلجَّ بهيّ األنوار ال _ ٢٨

 .هـ١٤١٧ /١ط /إيران/ قم /سالميسة النرش اإلمؤّس  /)هـ١٣٥٩

 ابــن هشــام األنصــاري :ة ابــن مالــكألفيــ أوضــح املســالك إىلٰ  _ ٢٩

دار النــدوة  /حمّمــد حميــي الــدين عبــد احلميــد قيــقحت /)هـــ٧٦١ت (

 .م١٩٦٦ /٦ط /بريوت /اجلديدة

ــا _ ٣٠ ــاح يف رشح املفصَّ ــوي :لإليض ــب النح ــن احلاج ــيخ اب  /الش

ة مجهوريـ/ إحيـاء الـرتاث اإلسـالمي /بنّـاي العلـييل ٰى موسـ وتقـديمقيق حت

 .ت. ط، د .د /العراق
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ــــة _ ٣١ ــــوم البالغ ــــاح يف عل ــــي :اإليض ــــب القزوين ت ( اخلطي

ـــ٧٣٩ ــ /)ه ــق حمّم ــاجيرشح وتعلي ــنعم خف ــد امل ــ /د عب ــالش ة ـركة العاملي

 .م١٩٨٩ /لبنان/ بريوت /للكتاب

 العــاميل د بــن احلســن احلــرّ الشــيخ حمّمــ :يقــاظ مــن اهلجعــةاإل _ ٣٢

 .ت. د، ط. د /قم/ إيران /دار الكتب العلمية /)هـ١١٠٤ت (

 )ب(

د بـاقر حمّمـ :ة األطهـارأخبـار األئّمـ ربحار األنوار اجلامعـة لـدر _ ٣٣

 /٢ط /بــريوت/ لبنــان /ســة الوفـاءمؤّس  /)هــ١١١١ت ( يـتقـي املجلســ

 .)م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣(

 قيـــقدراســة وحت /يـأبـــو حيّــان األندلســـ :البحــر املحــيط _ ٣٤

ــد معــّوض، الشــيخ عــادل أمحــ وتعليــق ــد املوجــود، والشــيخ عــيل حمّم د عب

ــ هشــارك يف حتقيقــ ــد املجيــد النتــوين، أمحــد النجــوين اجلمــلزكري دار / ا عب

 .)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢/ (١ط /لبنان/ بريوت /ةالكتب العلمي

ــدائع ا _ ٣٥ ــدب ــ :لفوائ ــن حمّم ــأد ب ــر أّي ــييب بك ــقحت /وب الزرع  قي

ــا، ــز عط ــد العزي ــام عب ــ هش ــد احلص ــد احلمي ــادل عب ــزار  /رويـع ــة ن مكتب

 .)م١٩٩٦/ هـ١٤١٦/ (١ط /مةة املكرَّ مكّ  /الباز ٰى مصطف

ــ _ ٣٦ ــوم الق ــان يف عل ــن عبــد اهللا  بــدر :رآنالربه ــد ب ــدين حمّم ال

ــ ـــ٧٤٩ت ( يـالزركش ــقحت /)ه ــ قي ــرحمّم ــل إب ــو الفض ــة  /اهيمد أب املكتب

 .)م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧/ (بريوت/ صيدا /ةـريالعص

ـــديع _ ٣٧ ـــان والب ـــاين والبي ـــغ يف املع ـــد  :البلي ـــيخ أمح ـــني أالش م

 .هـ١٤٢٢ /١ط /قم/ إيران /انتشارات فروع القرآن /الشريازي
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 /بـن األنبـارياأبـو الربكـات  :البيان يف غريـب إعـراب القـرآن _ ٣٨

 .ت .ط، د .د /السّقا ٰى مصطف مراجعة /طه عبد احلميد طهقيق حت

 )ت(

الـدين أبـو الفـيض  حمـّب  :تاج العروس مـن جـواهر القـاموس _ ٣٩

ــ ــحمّم ــن حمّم ــدي د الواســطيد ب ــي  الزبي ـــ١٢٠٥ ت(احلنف ــورات  /)ه منش

 .ت .ط، د .د /لبنان/ بريوت /مكتبة احلياة

 رمي املغـريب             ـد احلضـعبـد الـرمحن بـن حمّمـ :تاريخ ابن خلـدون _ ٤٠

 .د ت /٤ط /لبنان/ بريوت /دار إحياء الرتاث العريب /)هـ٨٠٨ت (

ــربي _ ٤١ ــاريخ الط ــأ :ت ــر حمّم ــو جعف ــربيب ــر الط ــن جري ت ( د ب

ســة منشــورات مؤّس  /ءنخبــة مــن العلــامء األجــالَّ  قيــقحت /)ـهــ٣١٠

 .)م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣/ (٤ط /لبنان/ بريوت /علمي للمطبوعاتاأل

ــغر _ ٤٢ ــاريخ الغيبــة الص ــد حمحمّمــ :ىٰ ت ت ( د صــادق الصــدرّم

 .)م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤/ (١ط /سوةأُ مطبعة  /)هـ١٤١٩

ــوَّ  _ ٤٣ ــة املن ــاريخ املدين ــ :رةت ــبة البص ــن ش ــر ب ــد عم ــو زي ري ـأب

 /دار الفكــر /د شــتلتوتفهــيم حمّمــ قيــقحت /)ـهــ٢٦٢ت ( النميــريي

 .ت .د،  ط. د /قم/ إيران

ــ _ ٤٤ ــويلّ ـتبص ــيمن رأ رة ال ــدي  ىٰ ف ــائم امله ــن  :الق ــم ب هاش

ـــليام ـــراينس ـــارف اإلمؤّس  /ن البح ـــة املع ـــةس ـــران /هلي ـــم/ إي  /١ط /ق

 .هـ١٤١١

شــيخ الطائفــة أبــو جعفــر حمّمــد بــن  :رآنالتبيــان يف تفســري القــ _ ٤٥

تصــحيح وتــدقيق  /أمحــد حبيــب قصــري العــاميل قيــقحت /احلســن الطــويس
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ــام احلســن املجتبــ ــات ٰى مركــز اإلم  /مــط األمــرية /للتحقيــق والدراس

 .)م٢٠١٠/ هـ١٤٣١( /١ط /لبنان/ بريوت

ــان األندلســ :التــذييل والتكميــل يف رشح التســهيل _ ٤٦  /يـأبــو حيّ

 .)م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠/ (دمشق /دار القلم /حسن هنداوي قيقحت

 /عــاطف فضــل :ة يف غريـب احلــديثتركيـب اجلملــة اإلنشــائي _ ٤٧

 .)م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥/ (١ط /ردناألُ / إربد /عامل الكتب احلديث

ـــوي لل _ ٤٨ ـــّور النح ـــةالتط ـــة العربي ـــرتارس :غ ـــتاذ برجش  /األس

ــ حه وعلَّ  /مكتبــة اخلــانجي /ق عليــه رمضــان عبــد التــّوابأخرجــه وصــحَّ

 .)م١٩٩٧/ هـ١٤١٧/ (٣ط /القاهرة

و احلسـن عـيل بـن حمّمـد بـن عـيل ريف أبـد الشالسيّ  :التعريفات _ ٤٩

دار / د باسل عيون السودحممّ  قيقحت /)هـ٨١٦ت (سيني اجلرجاين احلنفي احل

 ).م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤/ (٢ط /لبنان/ بريوت /ةالعلميالكتب 

 قيـقحت /)هـ٣٨٣ت (أبو الليث السمقرندي  :تفسري السمرقندي _ ٥٠

 .ت. د. ط. د /بريوت /لبنان /دار الفكر /د املطرجيالدكتور حممّ 

ــ _ ٥١ ــري الش ـــتفس ــمّ امل ىٰ ـريف املرتض ـــ ىٰ س ــل( ب ــائس التأوي  :)نف

قــنيمجعــه جلنــة مــن العلــامء وامل  /أمحــد املوســوي ٰى د جمتبــرشاف الســيّ إ /حقِّ

 .)م٢٠٠١/ هـ١٤٣١/ (١ط /لبنان/ بريوت /مؤّسسة األعلمي

 /)ـهـــ١٠٩١ت ( الفـــيض الكاشـــاين :التفســـري الصـــايف _ ٥٢

 .هـ١٤١٦ /٢ط /قم/ يرانإ /سة اهلاديمؤّس 

ــان يف تأويــل القــ(لطــربي تفســري ا _ ٥٣ أبــو جعفــر  :)رآنجــامع البي

ــربي ــر الط ــن جري ــد ب ــدار ال/ حمّم ــب العلمي ــريوت /ةكت ــان/ ب / ١ط /لبن

 .)م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠(
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د بـن عمـر فخـر الـدين حمّمـ :التفسري الكبري أو مفـاتيح الغيـب _ ٥٤

/ ٢ط /لبنــان /بــريوت /دار الكتــب العلميــة /)هـــ٦٠٦(الــرازي ت 

 .)هـ١٤٢٥/ م٢٠٠٤(

تفســـري الكّشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل وعيـــون  _ ٥٥

و القاسـم جـار اهللا حممـود بـن عمـر بـن حمّمـد أبـ :األقاويل يف وجوه التأويل

ل: وبحواشــيه أربعــة كتــب /ريـالزخمشــ االنتصــاف لإلمــام أمحــد بــن : األوَّ

ــاين ــكندري، الث ــري اإلس ــاف : من ــث الكّش ــريج أحادي ــايف يف خت ــايف الش الك

 د عليــان املرزوقــي عــىلٰ حاشــية الشــيخ حمّمــ: للحــافظ ابــن حجــر، الثالــث

شـواهد الكّشـاف للشـيخ  نصـاف عـىلٰ اال مشـاهد: اف، الرابـعتفسري الكّشـ

ــ ــانحمّم حهرتَّ  /د علي ــبطه وصــحَّ ــه وض ــاهني ب ــالم ش ــد الس ــد عب دار / حممَّ

 ).م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧/ (٤ط /لبنان/ بريوت /ةالكتب العلمي

ـــني _ ٥٦ ـــور الثقل ـــري ن ـــويزي :تفس ـــة احل ـــيل مجع ـــد ع ت ( عب

 . ط. د. ت. د /قم/ إيران /املطبعة العلمية /)ـه١١١٢

امــي  ســعيد :معــاين األلفيــة الطلبــة عــىلٰ تنبيــه  _ ٥٧ بــن ســليامن الكرَّ

ــويس ــماليل الس ـــ٨٨٢ت ( السِّ ــقحت /)ه ــارس  قي ــن ف ــعود ب ــن س ــد ب خال

 .)م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩/ (١ط /الرياض /ةدار التدمري/ الُعصيمي

د حسـن املامقـاين       عبـد اهللا بـن حمّمـ :تنقيح املقال يف علم الرجال _ ٥٨

 .هـ١٣٥٠ /ط. د/ رشفالنجف األ /تضويةاملطبعة املر /)هـ١٣٥١ت (

د مجعـه حمّمـ :)هــ٦٨ت (استنوير املقباس مـن تفسـري ابـن عبّـ _ ٥٩

ــاحب القــاموس املحــيط  ــادي ص ــن يعقــوب الفريوزآب ـــ٨١٧ت(ب دار  /)ه

 .)م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩/ (٣ط /لبنان/ بريوت /الكتب العلمية

د السـيّ  قيـقحت /)هــ٤٦٠ت (لشيخ الطـويس ا :حكامهتذيب األ _ ٦٠

 .هـ١٤٠١/ ٣ط /طهران/ يرانإ /ةسالميّ دار الكتب اإل /حسن املوسوي
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ــال _ ٦١ ــب الرج ــيح كت ــال يف تنق ــذيب املق ــيخ ا :هت ــألش اس يب العبّ

ــايشأ ــيل النج ــن ع ــد ب ــقحت /مح ــ قي ــيل األحمّم ــيد ع ــيّ  /بطح ــة س د مطبع

 .هـ١٤١٧/ ٢ط /قم/ يرانإ /الشهداء

فايز قيق حت /)هـ٦٣٧ت (أمحد بن احلسني بن اخلبّاز  :توجيه اللمع _ ٦٢

 .)م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨( /٢ط /القاهرة /دار السالم /زكي حمّمد دياب

ــ _ ٦٣ ــالك بش ــد واملس ــيح املقاص ــتوض ــكـرح ألفي ــن مال ــدر  :ة اب ب

 /وزأمحـد حمّمـد عـزّ  قيـقحت /)هــ٧٤٩ت (الدين احلسن بن قاسـم املـرادي 

 .)م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦( /١ط /لبنان/ بريوت /ةتبة العرصياملك

 )ج(

ت ( د حســـني الربوجـــرديالســـيّ  :ع أحاديـــث الشـــعيةجـــام _ ٦٤

 .هـ١٤١٥ /ط. د /قم/ يرانإ /)ـه١٣٨٣

املكتبــة  /الغاليينــي ٰى الشــيخ مصــطف :ةجــامع الــدروس العربيــ _ ٦٥

 .)م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣/ (١٢ط /بريوت/ صيدا /ةالعرصي

يب أريض الـــدين  :روعـســـبوع بكـــامل العمـــل املشـــمجــال األُ  _ ٦٦

 /)هــ٦٦٤ت( د بـن طـاووسجعفـر بـن بـن حمّمـبن  ٰى القاسم عيل بن موس

 .هـ١٣٧١/ ١ط /قم/ يرانإ /سة اآلفاقمؤّس 

ت (اخلليـــل بـــن أمحـــد الفراهيـــدي  :اجلمـــل يف النحـــو _ ٦٧

ـــقحت /)هــــ١٧٥ ـــاوة قي ـــدين قب ـــر ال ـــر /فخ ـــق /دار الفك  /٦ط /دمش

 .)م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠(

 /ســـة املختـــارمؤّس / عـــيل أبـــو املكـــارم :ةســـمياجلملـــة اال _ ٦٨

 ).م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨/ (١ط /القاهرة
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ـــ _ ٦٩ ـــة الفعلي ـــارم :ةاجلمل ـــو املك ـــيل أب ـــارمؤّس  /ع ـــة املخت  /س

 .)م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨( /١ط /القاهرة

احلســن بــن قاســم  :الــداين يف رشح حــروف املعــاين ىٰ اجلنــ _ ٧٠

ــرادي ــقحت /امل ــ قي ــتاذ حمّم ــاوة واألس ــدين قب ــر ال ــلفخ ــديم فاض دار / د ن

 .)م١٩٩٢/ هـ١٤١٣/ (١ط/ لبنان/ بريوت /ةالكتب العلمي

ــواهر البالغــة يف املعــاين والبيــان والبــديع _ ٧١ محــد أالشــيخ  :ج

 . هـ١٤٣١ /٧ط /قم/ يرانإ /سامعيليانإمنشورات  /اهلاشمي

 )ح(

الشـــيخ حمّمـــد  :رشح ابـــن عقيـــل ري عـــىلٰ ـضـــحاشـــية اخل _ ٧٢

ـــاخل ــــ١٣٨٨ت (ري ـض ـــان  /)ه ـــي فرح ـــا ترك ـــق عليه ـــا وعلَّ رشحه

ــطف ــريوت /ةدار الكتــب العلميــ/ ٰى املص / هـــ١٤٢٦/ (٢ط /لبنــان/ ب

 ).م٢٠٠٥

ــىلٰ  _ ٧٣ ــوقي ع ــية الدس ــب حاش ــي اللبي ــد  :مغن ــدين حمّم ــمس ال ش

ــوقي ــة الدس ــقحت /عرف ــة قي ــزو عناي ــد ع ــيخ أمح ــرتاث  /الش ــاء ال دار إحي

 .)م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠/ (١ط/ لبنان/ بريوت /العريب

ــىلٰ  _ ٧٤ ــية الصــبّان ع ــ رشح األشــموين عــىلٰ  حاش ــكألفي ــن مال  :ة اب

مكتبـة  /حممـود بـن اجلميـل قيـقحت /)هــ١٢٠٦ت (ان ن عـيل الصـبّ حمّمد ب

 .)م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣/ (١ط /الصفا

أبــو القاســم عبــد الــرمحن بــن إســحاق  :حــروف املعــاين _ ٧٥

 /ردناألُ / إربـد /مؤّسسـة الرسـالة /عـيل توفيـق احلمـد قيـقحت /الزّجاجي

 .)م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤/ (١ط
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أبـو حمّمـد عبـد اهللا  :لاحللل يف إصالح اخللـل مـن كتـاب اجلمـ _ ٧٦

سـعيد عبـد الكـريم  قيـقحت /)هــ٥٢١ت (بن حمّمـد بـن السـيّد البطليـويس 

ـــّعودي ـــ /س ـــيد للنش ـــالم /رـدار الرش ـــة واإلع ـــة  /وزارة الثقاف مجهوري

 .م١٩٨٠ /العراق

 )خ(

ة اهللا بـسـعيد بـن هقطـب الـدين أبو احلسـن  :اخلرائح واجلرائح _ ٧٧

دار / إلمـــام املهـــدي ســـة امؤّس قيـــق حت /)هــــ٥٧٣ت ( الراونـــدي

 . هـ١٤٠٩/ ١ط /سةقم املقدَّ / إيران /ةسالميّ الكتب اإل

 قيـقحت /)هــ٣٩٣ت (أبـو الفـتح عـثامن بـن جنّـي  :اخلصائص _ ٧٨

 .ط.د /م١٩٩٩ /ة العاّمة للكتاباهليئة املرصي/ د عيل النّجارحممّ 

بــو منصــور أمجــال الــدين  :قــوال يف معرفــة الرجــالخالصــة األ _ ٧٩

ــن ي ــن ب ــاحلس ــة احلــّيل ر العالَّ وســف املطّه ـــ٧٢٦ت ( م ــق حت /)ه ــيخ قي الش

 .هـ١٤٢٢ /٢ط /مطبعة باقري /وميجواد القيّ 

 )د(

حمّمـــد عبـــد اخلـــالق  :رآن الكـــريمســـلوب القـــدراســـات ألُ  _ ٨٠

 .)م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥/ (القاهرة /دار احلديث /ضيمةع

ـــد  املنســـوب إىلٰ  :ُدْرُج الـــُدرر يف تفســـري القـــرآن العظـــيم _ ٨١ عب

َطْلَعــت  قيــقدراســة وحت /)هـــ٤٧٤هـــ أو ٤٧١ت (اهر اجلرجــاين القــ

ــان ــالح الفرح ــو ص ــكورحمّم ــب ش ــر /د أدي ــريوت /دار الفك ــان/ ب / لبن

 ).م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠( /١ط



 )دراسة نحوية(األساليب اإلنشائية يف التوقيعات املهدوية    .................................  ٢٤٢

ــو _ ٨٢ ــرب ىٰ دع ــة الك ــفارة يف الغيب ــ :ىٰ الس ــيخ حمّم ــندالش  /د الس

ــية يف اإلمركــز الدراســات التخّص قيــق حت ـــدار النشــ /مــام املهــديص ة ر بقيّ

 .هـ١٤٢٩ /١ط /رشفالنجف األ/ العراق /رتةالع

ـــل اإل _ ٨٣ ـــةدالئ ـــ :مام ـــر حمّم ـــو جعف ـــربي أب ـــر الط ـــن جري د ب

/ يـرانإ /سـة البعثـةمؤّس  /ةسـالميّ قسـم الدراسـات اإل قيـقحت /)هـ٣١٠(

 .هـ١٤١٣ /١ط /قم

 )ذ(

ــة  _ ٨٤ ــيعة ىلٰ إالذريع ــانيف الش ــ :تص ــراين حمّم ــن الطه ــا (د حس أغ

ــز ـــ١٣٨٩ت ( ) كرب ــة دار /)ه ــواءاأل مطبع ــان /ض ــريوت/ لبن / ٢ط /ب

 ).م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣(

ـــان _ ٨٥ ـــرآة الزم ـــل م ـــونيني  :ذي ـــدين الي ـــب ال ـــيخ قط ت (الش

ـــ٧٢٦ ــة /)ه ــرة املعــارف العثامني ــدكن /دائ ــاد ال ــدر آب ــد /حي / ط. د /اهلن

 ).م١٩٦٠/ هـ١٣٨٠(

 )ر(

د مهـدي بحـر حمّمـ :)الفوائد الرجاليـة(د بحر العلوم رجال السيّ  _ ٨٦

 /د صادق بحر العلوم وحسني بحر العلـومحممّ  قيقحت)/ هـ١٢١٢ت (العلوم 

 .)م١٩٦٧/ هـ١٣٨٦/ (١ط /رشفالنجف األ /دابمطبعة األ

د بــن احلســن الطــويس أبــو جعفــر حمّمــ :رجــال الطــويس _ ٨٧

ـــ٤٦٠( ــقحت /)ه ــ قي ــفهاينومي األالقيّ ــمؤّس  /ص ــة النش ســالمي ر اإلـس

 .هـ١٤٢٠/ ٢ط /قم/ إيران /سنيالتابعة جلامعة املدرّ 
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د السيّ  قيقحت /)ـه٤٣٦ت ( ٰى ـريف املرتضـالش :ىٰ ـرسائل املرتض _ ٨٨

  . ـه١٤٠٥/ ط. د /قم/ إيران /دار القرآن الكريم /أمحد احلسيني

أمحــد عبــد النــور  :رصــف املبــاين يف رشح حــروف املعــاين _ ٨٩

ــ قيــقحت /)هـــ٧٠٣ت (املــالقي   /دمشــق /دار القلــم /د اخلــّراطأمحــد حمّم

 .)م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣( /٣ط

ــ _ ٩٠ ــري الق ــاين يف تفس ــاينروح املع ــبع املث ــيم والس ــو  :رآن العظ أب

 /)هـــ١٢٧٠ت (د حممـود اآللــويس البغـدادي الفضـل شــهاب الـدين الســيّ 

ــ قابلهــا عــىلٰ  وعمــر عبــد  ق عليهــا حمّمــد أمحــد األمــداملطبوعــة املنرييــة وعلَّ

ــالمي ــالم الس ــريب /الس ــرتاث الع ــاء ال ــريوت /دار إحي ــان/ ب / ١ط /لبن

 .)م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠(

 )س(

ــــالم _ ٩١ ــــبل الس ــــ :س ــــن حمّم ــــالين إد ب ــــامعيل الكح ت (س

 /القــاهرة/ رـمصــ /البــايب احللبــي ٰى مكتبــة ومطبعــة مصــطف /)هـــ١١٨٢

 ).م١٩٦٠/ هـ١٣٧٩/ (٤ط

احلـافظ أبـو عبـد اهللا حمّمـد بـن يزيـد القزوينـي  :نن ابن ماجةس _ ٩٢

 .ت .د /دار الفكر /حمّمد فؤاد عبد الباقي قيقحت /)هـ٢٧٥ت (

د بـن أمحــد بــن عــثامن شـمس الــدين حمّمــ :سـري أعــالم النــبالء _ ٩٣

 /شــعيب األرنــؤوط وحســني األســد قيــقحت /)هـــ٧٤٨ت ( الــذهبي

 .هـ١٤١٣ /٩ط /بريوت/ لبنان /سة الرسالةّس ؤم

 )ش(

ت ( ســتاذ أمحــد احلمــالوياألُ  :رفـالصــ شــذا العــرف يف فــنّ  _ ٩٤
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ـــ١٣٥١ ــة مؤّس  /)ه ــدأس ــوار اهل ــرانإ /ٰى ن ــم/ ي ـــ١٤٢٤/ (٢ط /ق / ه

 ).م٢٠٠٣

ــن عقيــل _ ٩٥ دار  /)هـــ٧٦٩ت ( ابــن عقيــل اهلمــداين :رشح اب

 . هـ١٤٣٢/ ٣ط /قم/ إيران /الغدير

د بـن الـدين حمّمـ بـدر :ة ابـن مالـكألفيـ رشح ابن النـاظم عـىلٰ  _ ٩٦

ــد بــن مالــك  د باســل حمّمــ قيــقحت /)هـــ٦٨٦ت (اإلمــام مجــال الــدين حمّم

/ هـــ١٤٢٠/ (١ط /لبنــان/ بــريوت /ةدار الكتــب العلميــ/ عيــون الســود

 ).م٢٠٠٠

ــالســيّ  :حقــاق احلــّق إرشح  _ ٩٧ ــود الســيّ  قيــقحت /يـد املرعش د حمم

ــ ــة  /يـاملرعش ــورات مكتب ــآمنش ــة اهللا املرعش ــيـي ــرانإ /ي النجف ــم/ ي  /ق

 .هـ١٤١٥ /١ط

د حممّ  قيقحت )/هـ٣٦٣ت (القايض النعامين املغريب  :خباررشح األ _ ٩٨

 .ت. د. ط. د /سالميسة النرش اإلؤّس مطبعة م /احلسيني اجلاليل

ــهيل _ ٩٩ ــد( رشح التس ــل املقاص ــد وتكمي ــهيل الفوائ ــال  :)تس مج

ــائي اجليــاين األندلســ ــد اهللا بــن مالــك الط ــدين حمّمــد بــن عب ت (ي ـال

ـــ٦٧٢ ــقحت /)ه ــيّد قي ــي الس ــارق فتح ــا وط ــادر عط ــد الق ــد عب دار / حمّم

 ).م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢/ (١ط /لبنان/ بريوت /ةالكتب العلمي

ـــهيل _ ١٠٠ ـــوي /رشح التس ـــم النح ـــم  :القس ـــن قاس ـــن ب احلس

ــ ــقحت /راديامل ــّي  قي ــد النب ــد عب ــة حمّم ــد ودراس ــد عبي ــد أمح ــة  /حمّم مكتب

 ).م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧/ (١ط /مرص/ املنصورة /اإليامن

حمّب  :رح تسهيل الفوائدـمتهيد القواعد بش ىٰ رشح التسهيل املسمّ  _ ١٠١

دراسـة  /)هــ٧٧٨ت (بناظر اجليش  الدين حمّمد بن يوسف بن أمحد املعروف
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جـابر ، وإبراهيم مجعة العجمي، وجابر حمّمد الّرباجة، ووحتقيق عيل حمّمد فاخر

 /القاهرة /دار السالم /السيّد مبارك، وعيل السنويس حمّمد، وحمّمد راغب نّزال

 ).م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨/ (١ط

زهري           الشيخ خالد بن عبد اهللا األ :التوضيح ريح عىلٰ ـرشح التص _ ١٠٢

 /يـوهبامشه حاشية الشيخ يس بن زين الدين العليمي احلمص /)هـ٩٠٥ت (

قه ورشح شواهده أمحد السيّد سيّد  /راجعه إسامعيل عبد اجلواد عبد الغني حقَّ

 .ت .ط، د .د /القاهرة /ةاملكتبة التوفيقي/ أمحد

ـــاجي  _ ١٠٣ ابـــن عصـــفور  :)رح الكبـــريـالشـــ(رشح مجـــل الزجَّ

ــبييل ـــ٦٦٩ت ( اإلش ــقحت /)ه ــو جنــاح قي ــاحب أب ــامل الكتــب /ص  /ع

 ).م١٩٩٩/ ـه١٤١٩/ (١ط /لبنان/ بريوت

 قيـــقحت /عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين :رشح اجلمـــل يف النحـــو _ ١٠٤

ــة ــ ودراس ــادر عيس ــد الق ــل عب ــزم /ٰى خلي ــن ح ــريوت /دار اب ــان/ ب  /لبن

 ).م٢٠١١/ ـه١٤٣٢( /١٠ط

بــن أيب بكــر  حمّمــد :مغنــي اللبيــب رشح الــدماميني عــىلٰ  _ ١٠٥

حه /)هـ٨٢٨ت ( الدماميني مؤّسسـة  /ق عليـه أمحـد عـزو عنايـةوعلَّـ صـحَّ

 ).م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨/ (١ط /بريوت/ لبنان /التاريخ العريب

حمّمـــد بـــن احلســـن الـــريض  :الكافيـــة رشح الـــريض عـــىلٰ  _ ١٠٦

ــرتاأل ـــ٦٨٦ت (بادي آس ــن عمــر /)ه ــف حس ــق يوس ــحيح وتعلي  /تص

 .هـ١٣٨٤ /٢ط /طهران /مؤّسسة الصادق

احلسـن بـن  :امرح النظّــبشـ ىٰ رشح شافية ابن حاجـب املسـمّ  _ ١٠٧

عـيل  إخـراج وتعليـق /عـالم القـرن التاسـع اهلجـريأد النيسابوري مـن حممّ 

 .ـه١٤٢٧ /٦ط /قم/ إيران /منشورات مكتبة الغريري /الشمالوي
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حمّمـد بـن عبـد  :رشح شذور الـذهب يف معرفـة كـالم العـرب _ ١٠٨

نـــّواف بـــن جـــزاء  قيـــقدراســـة وحت /)هــــ٨٨٩ت (املـــنعم اجلـــوجري 

 ).م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩/ (٢ط /ةعوديالس /مكتبة امللك فهد /احلارثي

ــد _ ١٠٩ ــر الن ــد ىٰ رشح قط ــّل الص ــاري :ىٰ وب ــام األنص ــن هش  /اب

 /٣ط /مقــ/ ٰى ذوي القربــ /حمّمــد حميــي الــدين عبــد احلميــد قيــقحت

 .هـ١٤٢٦

ــام _ ١١٠ ــن هش ــراب الب ــد اإلع ــط :رشح قواع ــن مص ــد ب  ٰى فحمّم

ـــ٩٥٠ت (القوجــوي  ــقدراســة وحت /)ه ــروة قي دار  /إســامعيل إســامعيل َم

 ).م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩/ (٣ط /دمشق /الفكر

ــب _ ١١١ ــن احلاج ــة اب ــاجي  :رشح كافي ــن ح ــد ب ــن أمح ــوب ب يعق

 مراجعـة /اقد عبـد الـرزّ سـعد حمّمـ ودراسـة قيـقحت /)ـهـ٨٤٥ت ( عوض

 . ط. د /مرص املنصورة /يامنمكتبة اإل /رشم األعيل املتوّيل 

مجـال الـدين بــن حمّمـد بـن مالـك بــن  :رشح الكافيـة الشـافية _ ١١٢

 /بـريوت /دار صـادر /أمحـد بـن يوسـف القـادري قيـقحت /عبد اهللا الطائي

 ).م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧( /١ط

أبـو احلسـن عـيل بـن احلسـني البــاقويل  :رشح اللمـع يف النحـو _ ١١٣

د حمّمــ قيــقدراســة وحت /)هـــ٥٤٣ت (األصــبهاين املعــروف بجــامع العلــوم 

ـــ/ خليـــل مـــراد احلـــريب / ١ط /لبنـــان/ بـــريوت /ةدار الكتـــب العلمي

 ).م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨(

ــ _ ١١٤ ت (موّفــق الــدين يعــيش بــن عــيل بــن يعــيش  :لرشح املفصَّ

راجعــه إســامعيل عبــد اجلــواد  /د ســيّد أمحــدقيــق أمحــد الســيّ حت /)هـــ٦٤٣

 .ت. د /مرص/ القاهرة /ةاملكتبة التوفيقي/ عبد الغني
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أبـو حمّمـد القاسـم بـن عـيل بـن حمّمـد  :ة اإلعـرابرشح ملحَّ  _ ١١٥

/ وتعليـق بركـات يوسـف هبّـود قيـقحت /)هــ٥١٦ت (ري ـاحلريري البصـ

 ).م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦/ (بريوت/ صيدا /ةاملكتبة العرصي

ــة _ ١١٦ ــج البالغ ــزّ  :رشح هن ــدين  ع ــن أال ــدائني اب ــد امل ــو حام يب أب

ــد ـــ٦٥٦ت ( احلدي ــقحت /)ه ــ قي ــلأد حمّم ــو الفض ــراهيمإ ب ــة دار مؤّس  /ب س

ـــةإ ـــب العربي ـــاء الكت ـــ/ حي ـــاؤه ٰى عيس ـــي ورشك ـــايب احللب / ١ط /الب

 ).م١٩٥٩/ هـ١٣٧٨(

 /ســمري رشيــف :رط واالســتفهام يف النحــو العــريبـالشــ _ ١١٧

 .ط .م. د /م٢٠٠٠

 )ص(

ــ _ ١١٨ ــن  :اللغــة هالصــاحبي يف فق ــارس ب ــن ف ــد ب ــو احلســني أمح أب

ــ دار إحيــاء الــرتاث  /رد أمحــد صــققيــق الســيّ حت /)هـــ٣٩٥ت (ا زكري

 .ت .د /القاهرة /العريب

ــة _ ١١٩ ــة وصــحاح العربي ــاج اللغ ــن محــاد إ: الصــحاح ت ســامعيل ب

/ لبنــان /دار املاليــني/ محــد عبــد الغفــورأقيــق حت/ )هـــ٣٩٣ت(اجلـوهري 

 .م١٩٨٧ /٤ط /بريوت

ــ :الصــحيفة املهدويــة _ ١٢٠ بطحــي د األاملوّحــ ٰى ـد بــاقر مرتضــحمّم

 /هـــ١٤٢٠ ط /ســةقــم املقدَّ  /مــام املهــدي ســة اإلمؤّس  /صــفهايناأل

 .مطبوعة ضمن كتاب الصحيفة الرضوية اجلامعة

د عيل بو حممّ أزين الدين  :ي التقديممستحقّ  راط املستقيم إىلٰ ـالص _ ١٢١

 .طهران /املكتبة املرتضوية /)هـ٨٧٧ت ( بن يونس العاميل النباطي
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أمحــد  :والزندقــةأهــل البــدع  عــىلٰ  الصــواعق املحرقــة يف الــردّ  _ ١٢٢

 /اب عبـد اللطيـفعبـد الوّهـ قيـقحت /)هــ٩٧٤ت ( ي اهليثـيبن حجر املكّ 

 .هـ١٣٨٥ /٢ط /القاهرة/ مرص /ديةدار الطباعة املحمّ 

 )ط(

ـــ :)القـــرن الرابـــع( عـــالم الشـــيعةأطبقـــات  _ ١٢٣ د حمســـن حمّم

 /ولــده عــيل تقــي منــزوي قيــقحت /)هـــ١٣٨٩ت ( )كرأغــا بــز( الطهــراين

 .)م١٩٧١/هـ١٣٩٠/ (١ط /بريوت/ لبنان /دار الكتاب العريب

ــمّ  _ ١٢٤ ــراز املتض ــةالط ــ :ن ألرسار البالغ ــوي  ٰى حيي ــزة العل ــن مح ب

 .م١٩١٤ /مرص /مط املقتطف /)هـ٧٤٩ت (

 )ع(

هبـــاء الـــدين  :عــروس األفـــراح يف رشح تلخـــيص املفتــاح _ ١٢٥

 /ةـرياملكتبـة العصـ /عبـد احلميـد هنـداوي قيـقحت /)هــ٧٧٣ت (بكي الس

 ).م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣/ (١ط /وتبري/ صيدا

د بن عيل بن بابويه الشيخ الصدوق أبو جعفر حممّ  :علل الرشائع _ ١٢٦

 .ت. د. ط. د /رشفالنجف األ /املكتبة احليدرية /)هـ٣٨١ت (ي القمّ 

ــو _ ١٢٧ ــل النح ــوّراق  :عل ــد اهللا ال ــن عب ــد ب ــن حمّم ــو احلس ت (أب

ـــ٣٨١ ــقحت /)ه ــار قي ــود نّص ــد حمم ــود حمّم ــب/ حمم ــ دار الكت  /ةالعلمي

 .)م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢/ (١ط /بريوت/ لبنان

اب مـن علـامء الشـيخ حسـني بـن عبـد الوّهـ :عيون املعجزات _ ١٢٨

 .ت. د، ط. د /قم/ يرانإ /منشورات مكتبة الداوري /القرن اخلامس
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 )غ(

ــة _ ١٢٩ ــويس :الغيب ــر الط ــو جعف ــ٤٦٠ت ( أب ــقحت /)ـه ــيخ  قي الش

ـــح ـــد ناص ـــيل أمح ـــيخ ع ـــراين والش ـــد اهللا الطه ـــارف مؤّس  /عب ـــة املع س

 .ـه١٤١١ /١ط /قم/ إيران /ةسالميّ اإل

 ت( ب الــنعامينتــبــراهيم الكاإد بــن أبــو عبــد اهللا حمّمــ :الغيبــة _ ١٣٠

 /١ط /قـم/ إيـران /مـط النهضـة /ون كـريمفارس حّسـ قيقحت /)ـه٣٦٠

 .ـه١٤٢٦

 /الشـيخ فاضـل املـالكي :والسـفراء األربعـة ىٰ الغيبـة الصـغر _ ١٣١

 .ـه١٤٢٠ /١ط /قم/ إيران /ائديةمركز األبحاث العق

 )ف(

محــد بــن أب الــدين مهــذَّ  :فــائق املقــال يف احلــديث والرجــال _ ١٣٢

مطبعـة  /ةغـالم حسـني قيصـريي قيـقحت /)هــ١٠٨٥(ري ـعبد الرضا البصـ

 .هـ١٤٢٢ /١ط /قم/ إيران /هستار

 ٰى أبو القاسم عيل بـن موسـ :فرج املهموم يف تأريخ علامء النجوم _ ١٣٣

 .قم /منشورات الريض /)هـ٦٦٤ت ( طاووس احلسني بن جعفر بن

ـــ٤٠٠ ت(أبــو هــالل العســكري  :الفــروق يف اللغــة _ ١٣٤ دار  /)ه

 ).م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣( /١ط /بريوت /اآلفاق اجلديدة

 /)هــــ٤٣٣ت ( ٰى ـريف املرتضــــالشـــ :الفصـــول املختـــارة _ ١٣٥

ــور الــدين جعفــر جعفريــات األالســيّ  قيــقحت صــفهاين والشــيخ يعقــوب د ن

 /٢ط /بـريوت/ لبنـان /ر والتوزيـعـدار املفيـد للطباعـة والنشـ /عفـرياجل

 ).م١٩٩٣/ هـ١٤١٤(
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ــ _ ١٣٦ ــول املهّم ــة يف أُ الفص ــول األئّم ــ :ةص ــرّ حمّم ــن احل ــن احلس  د ب

مطبعــة  /د حسـني القـائينيد بــن حمّمـحمّمـ قيـقحت /)هــ١١٠٤ت ( العـاميل

 .هـ١٤١٨ /١ط  /قم/ إيران /سالميسة املعارف اإلمؤّس  /نيگن

د السـيّ  :فالح السـائل ونجـاح املسـائل يف عمـل اليـوم والليلـة _ ١٣٧

مركــز انتشــارات  /بــن جعفــر ٰى بــن موســ ابــن طــاووس أبــو القاســم عــىلٰ 

 .هـ١٤١٩ /١ط /قم/ إيران  /سالميإوتبلغيات 

 :املـنهج العلمـي احلـديث عىلٰ ) قواعد وتطبيق( يف النحو العريب _ ١٣٨

 .م١٩٦٦ /١ط /مرص /ايبمطبعة الب /الدكتور مهدي املخزومي

ـــريب _ ١٣٩ ـــه( يف النحـــو الع ـــد وتوجي ـــي :)نق ـــدي املخزوم  /مه

 . م١٩٦٤ /بريوت/ صيدا /املكتبه العرصية

 )ق(

ـــيط _ ١٤٠ ـــاموس املح ـــوب   :الق ـــن يعق ـــد ب ـــدين حمّم ـــد ال جم

ــادي  ـــ٨١٧ت (الفريوزآب ـــٰى وغــريه)/ ه ــق الســيّد مرتض ــم / حتقي دار العل

 .ت. د، ط. د/ بريوت/ لبنان/ للجميع

ــالقَ  _ ١٤١ ــَس ــة ويف الق ــ :رآنم يف اللغ ــحمّم ــار الس دار  /الميد املخت

 .م١٩٩٩ /١ط /بريوت /الغرب اإلسالمي

 )ك(

ـــايف _ ١٤٢ ـــ :الك ـــر حمّم ـــو جعف ـــيأب ـــوب الكلين ـــن يعق ت ( د ب

 ٰى ـمرتضــ /ةســالميّ دار الكتــب اإل /كــرب الغفــاريأعــيل  قيــقحت /)هـــ٣٢٩

 .هـ١٣٨٨ /٣ط /طهران/ إيران /مطبعة حيدري/ أخوندي
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عــيل  ٰى الــدكتور عيســ :الكــايف يف علــوم البالغــة العربيــة _ ١٤٣

ــعد الشــتوي ــيل س ــاكوب وع ــة املفتوحــة /ع ــورات اجلامع / ط. د /منش

 .م١٩٩٣

ت (ر عمــرو بــن عــثامن بــن قنــرب ـســيبويه أبــو بشــ :الكتــاب _ ١٤٤

ــارون قيــقحت /)هـــ١٨٠ ــد ه ــد الســالم حمّم ــة اخلــانجي /ورشح عب  /مكتب

 ).م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨/ (٣ط /القاهرة

ــاليل _ ١٤٥ ــيس اهل ــن ق ــليم ب ــاب س ــويف  :كت ــيس الك ــن ق ــليم ب س

 /دار الفنـون /نصـاريد بـاقر األحمّمـ قيـقحت /)هــ٩٠ت (العـامري  اهلاليل

 .بريوت

مهــدي  قيــقحت /اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي :كتــاب العــني _ ١٤٦

ــ ســتاذاألُ  تصــحيح /وإبــراهيم الســامرائي، املخزومــي مــط  /بأســعد الطيّ

 .هـ١٤٢٥ /٢ط /هرانط /سوةأُ 

ــوح _ ١٤٧ ــاب الفت ــن  :كت  /)ـهــ٣١٤ت ( عــثم الكــويفأأمحــد ب

ــريي ــيل ش ــق ع ــدار األ /حتقي ــة والنش ــواء للطباع ــان /رـض ــريوت/ لبن  /ب

 .هـ١٤١١ /١ط

ـــون _ ١٤٨ ـــ :كّشـــاف اصـــطالحات الفن د بـــن عـــيل الشـــيخ حمّم

دار / وضـع حواشـيه أمحـد حسـن بسـج /)هــ١١٥٨ت (التهانوي احلنفـي 

 .م١٩٩٨ /١ط /بريوت /ةالكتب العلمي

بــن ســليامن احليــدرة اليمنــي  عــيل :كشــف املشــكل يف النحــو _ ١٤٩

 /١ط /عـّامن /ردار عـّام / ة مطـر اهلـاليلقيـق هـادي عطيّـحت /)هـ٥٩٩ت (

 ).م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣(

ــالت _ ١٥٠ ــو  :كشــف املشــكالت وإيضــاح املعض جــامع العلــوم أب



 )دراسة نحوية(األساليب اإلنشائية يف التوقيعات املهدوية    .................................  ٢٥٢

 /د أمحــد الــدايلّمــقيـق حمحت /سـني األصــفهاين البــاقويلعــيل بــن احلاحلسـن 

 ).م١٩٩٥/ هـ١٤١٥/ (١ط /دمشق /مط الصباح

أبـو البقـاء  ):ةمعجم يف املصطلحات والفروق اللغوي(يات لّ الك _ ١٥١

د ترتيـب عـدنان درويـش، وحمّمـ /)هــ١٠٩٤ت ( الكفوي ٰى وب بن موسأيّ 

 ).م١٩٩٨/ هـ١٤٠٣/ (٤ط /بريوت /مؤّسسة الرسالة /املرصي

ــام ال _ ١٥٢ ــدين ومت ــةكــامل ال ــ :نعم ــر حمّم ــو جعف ــن أب ــن عــيل ب د ب

ــق /)هـــ٣٨١ت ( الصــدوق ٰى موســ  /عــيل أكــرب الغفــاري تصــحيح وتعلي

 .ـه١٤٠٥ /ط. د /قم/ إيران /سالميسة النرش اإلمؤّس 

ــ _ ١٥٣ ــابواأل ىٰ الكن ــ :لق ــيخ عبّ ــالش ـــ١٣٥٩ت ( ياس القّم  /)ه

 .هـ١٣٨٥ /ط. د  /صيدا/ لبنان /مطبعة العرفان

ــ _ ١٥٤ ــز الع ــنن كن ــوالّامل يف س ــال واألق ــيل  :األفع ــدين ع ــالء ال ع

ــدي تَّ امل ــدين اهلن ــام ال ــن حس ــي ب ـــ٩٧٥ت (ق ــ /)ه ــري حيّ ــبطه بك اين، ض

 . م١٩٨٥ /٥ط /بريوت /مؤّسسة الرسالة /وصفوت السّقا

 )ل(

ــات _ ١٥٥ ــ :الالم ــم الزّج ــو القاس ــقحت /اجيأب ــارك قي ــازن املب  /م

 ).م١٩٩٢/ هـ١٤١٢/ (٢ط /بريوت /دار صادر

ــاب يف ع _ ١٥٦ ــراباللب ــاء واإلع ــل البن ــربي :ل ــاء العك ــو البق  /أب

/ هـــ١٤٣٠/ (١ط /القـاهرة /ةمكتبـة الثقافـة الدينيـ/ د عـثامنحمّمـ قيـقحت

 ).م٢٠٠٩

 /)هـ٧١١ت (أبو الفضل مجال الدين ابن منظور  :لسان العرب _ ١٥٧

 .هـ١٤٠٥/ ط. د /نرش أدب احلوزة /حياء الرتاث العريبإدار 
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ــان امليــزان _ ١٥٨ ـــ٨٥٢ت ( العســقالين :لس مطبعــة جملــس  /)ه

 .هـ١٣٣٠ /١ط /اهلند /باد الدكنآحيدر  /دائرة املعارف النظامية

حامـد  قيـقحت /يأبـو الفـتح عـثامن بـن جنّـ :ةاللمع يف العربيـ _ ١٥٩

 ).م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥/ (٢ط /بريوت /عامل الكتب /املؤمن

 )م(

 /د فــؤادحمّمــ قيــقحت /التيمــي ٰى عمــر بــن املثنّــ :نآجمــاز القــر _ ١٦٠

 .م١٩٨١/ ٢ط /لبنان/ بريوت

ــب _ ١٦١ ــالس ثعل ــ :جم ــن حيي ــد ب ــاس أمح ــو العبّ ــب ٰى أب ت ( ثعل

 /دار املعــارف /د هــارونقيــق عبــد الســالم حمّمــرشح وحت /)هـــ٢٩١

 .م٢٠٠٦ /٦ط /القاهرة

ت ( زكـــي الـــدين عنايـــة عـــيل القهبـــائي :جممـــع الرجـــال _ ١٦٢

طبـع  /صـفهاينألمـة اد ضـياء الـدين الشـهري بالعالَّ السـيّ  قيقحت /)هـ١١٢٦

 .هـ١٣٨٤ /صفهانأ

 :املحتسـب يف تبيــني وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا _ ١٦٣

ــ ــد  قيــقحت /يابــن جنّ ــد احللــيم النّجــار، وعب عــيل النجــدي ناصــيف، وعب

جلنـة إحيــاء الــرتاث  /ةللشــؤون اإلســالميّ  املجلــس األعـىلٰ  /الفتّـاح شــلبي

 ).م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩/ (القاهرة /اإلسالمي

رشح فصـــول ابـــِن معـــٍط يف (ملحصـــول يف رشح الفصـــول ا _ ١٦٤

ــاز البغــدادي  :)النحــو رشيــف عبــد الكــريم  قيــقحت /)هـــ٦٨١ت (ابــن إي

 ).م٢٠١٠/ هـ١٤٣١/ (١ط /عّامن /دار عّامر /النّجار

ــ _ ١٦٥ ــازاين: ر املعــاينـخمتص ــعد الــدين التفت ــورات دار  /س منش

 .هـ١٤١١ /١ط /قم /يرانإ /الفكر
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ــدي  :هــا يف دراســة اللغــة والنحــوومنهجمدرســة الكوفــة  _ ١٦٦ مه

 .م١٩٥٨ /٢ط /مرص /البايب احللبي ٰى مط مصطف /املخزومي

 /عــيل حيــدر قيــقحت /)هـــ٥٦٧ت (ابــن اخلّشــاب  :املرجتــل _ ١٦٧

 .م١٩٧٢ /دمشق

ــارف _ ١٦٨ ــد املع ــ :مراق ــيخ حمّم ــدينالش ــقحتق /د حــرز ال ــ ي د حمّم

ــــدين ــــرز ال ــــني ح ــــة اآل /حس ــــف األ /دابمطبع / ١ط /رشفالنج

 ).م١٩٦٩/ ـه١٣٨٩(

حسـن  قيـقحتوتقـديم  /أبـو عـيل الفـاريس :املسائل احللبيات _ ١٦٩

 ).م١٩٨٧/ ـه١٤٠٧/ (١ط /سورية/ دمشق /دار القلم /هنداوي

ــريازيات _ ١٧٠ ــائل الش ــاريس :املس ــيل الف ــو ع ــقحت /أب ــن  قي حس

/ هـــ١٤٢٤/ (١ط /الريـاض /ر والتوزيـعـكنـوز إشـبيليا للنشـ /هنـداوي

 ).م٢٠٠٤

د بــن د بــن حمّمــأبــو عبــد اهللا حمّمــ :ر يف الغيبــةـاملســائل العشــ _ ١٧١

ــد ــنعامن املفي ـــ٤١٣ت ( ال ــقحت /)ه ــ قي ــان احلّس ــارس تربزي ــز  /ونف مرك

 .ت. د. ط. د /يامن العقائديةاإل

رشيـف عبـد  وتعليـق قيقحت /أبو عيل الفاريس :املسائل املنثورة _ ١٧٢

 ).م٢٠٠٤/ ـه١٤٢٤( /١ط /نعّام / ردناألُ  /ردار عّام  /ارالكريم النجّ 

ت ( ر احلّيل مة احلسن بن املطهّ العالَّ  :رشاداملستجاد من كتاب اإل _ ١٧٣

 .يرانإ/ قم /ي النجفيـية اهللا املرعشآمنشورات مكتبة  /)هـ٧٢٦

ت ( احلـاكم النيسـابوري :الصحيحني يف احلديث املستدرك عىلٰ  _ ١٧٤

 .بريوت/ لبنان /ردار الفك /يـيوسف عبد  الرمحن املرعش قيقحت /)هـ٤٠٥

ــ :مســتدرك الوســائل ومســتنبط املســائل _ ١٧٥ ــني املــريزا حمّم د حس
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إلحيــاء  ســة آل البيــت مؤّس  حتقيـق/ )هـــ١٣٢٠ت ( الطـربيس النــوري

 .الرتاث

د بـراهيم بـن عـيل بـن احلسـني بـن حمّمـالـدين إتقي  :املصباح _ ١٧٦

 /بــريوت /سـة األعلمـيمنشـورات مؤّس  /)هــ٩٠٠ت(العـاميل الكفعمـي 

 .هـ١٤١٤ /١ط

ــ _ ١٧٧ ــباح املتهّج ــمص ــالح املتعبّ ــ :دد وس ــر حمّم ــو جعف ــن أب د ب

 /بــريوت/ لبنــان /الشــيعة هســة فقــمؤّس  /)ـهــ٤٦٠ت ( احلســن الطــويس

 .ـه١٤١١ /١ط

ــطف _ ١٧٨ ــنّ  ىٰ مص ــال يف مص ــالاملق ــم الرج ــ :في عل ــن حمّم د حس

 /طبـع إيـران /أمحـد منـزوي قيـقحت /)هــ١٣٨٩ت ( )كربـز غاأ(الطهراين 

 ).م١٩٥٩/ ـه١٣٨٧( /١ط

ل امل _ ١٧٩ ــاح(طــوَّ ــيص املفت ــن  :)رشح تلخ ــعود ب ــدين مس ــعد ال س

ريف اجلرجــاين ـد الشــمعــه حاشــية الســيّ و /)هـــ٧٩٢ت (عمــر التفتــازاين 

حه وعلَّـق عليـه أمحـد عـزو عنايـة /)هـ٨١٦ت ( دار إحيـاء الـرتاث  /صـحَّ

 .ت.د /١ط /بنانل/ بريوت /العريب

ــة يف مكاتيــب األ _ ١٨٠ ــمعــادن احلكم ــد :ةئّم ــم اهل ــ ٰى عل ــن حمّم د ب

ر ـســـة النشـــمؤّس  /)هــــ١١١٥ت ( الكاشـــاين ٰى ـاملحســـن بـــن املرتضـــ

 .هـ١٤٠٧ /قم/ إيران /سالمياإل

ــ _ ١٨١ ــامل املدرس ــالســيّ  :نيتمع ــكري ٰى ـد املرتض ســة مؤّس  /العس

ــــة والنشــــ ــــريوت /ر والتوزيــــعـالــــنعامن للطباع ــــان/ ب / ط. د /لبن

 ).م١٩٩٠/ هـ١٤١٠(

د بــن عــيل بــن احلســني بــن أبــو جعفــر حمّمــ :معــاين األخبــار _ ١٨٢
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ســة مؤّس  /عــيل أكــرب الغفــاري قيــقحت /دوقالقّمــي املعــروف بالصــبابويــه 

 ).م١٩٩٠/ هـ١٤١٠/ (١ط /لبنان/ بريوت /األعلمي

ــروف _ ١٨٣ ــاين احل ــ :مع ــن عيس ــيل ب ــن ع ــو احلس ــ ٰى أب ت ( اينالرّم

/ لبنـان /دار مكتبـة اهلـالل /سـامعيل شـبيلإاح عبـد الفتّـقيق حت /)ـه ٣٨٤

 .م٢٠٠٨ /بريوت

ت (بـــن زيـــاد الفـــّراء  ٰى ا حييـــأبـــو زكريـــ :معـــاين القـــرآن _ ١٨٤

دار  /أمحـــد يوســـف نجـــايت، وحمّمـــد عـــيل النّجـــار قيـــقحت /)هــــ٢٠٧

 .ت .د /رورـالس

 /)هـــ٢١٥ت (ســعيد بــن مســعدة األخفــش  :معــاين القــرآن _ ١٨٥

 .م١٩٨٠ /دمشق /دار الفكر /د أمني الوردعبد األمري حممّ قيق حت

ــه _ ١٨٦ ــرآن وإعراب ــاين الق ــ :مع ــن الس ــراهيم ب ــو إســحاق إب ري ـأب

ج أحاديثــه  /عبــد اجلليــل عبــده شــلبي قيــقحت /)هـــ٣١١ت (الزّجــاج  خــرَّ

ــتاذاألُ  ــ س ــدين حمّم ــال ال ــيل مج ــديث /دع ــاهرة /دار احل ـــ١٤٢٦/ (الق / ه

 ).م٢٠٠٥

دار الفكـر  /الـدكتور فاضـل صـالح السـامرائي :معاين النحـو _ ١٨٧

 ).م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠/ (١ط  /ردنألُ ا/ عامن /ر والتوزيعـلنشللطباعة وا

 /جـالل الـدين السـيوطي :معـرتك األقـران يف إعجـاز القـرآن _ ١٨٨

حه وكتــب فهارســه أمحــد شــمس الــدين دار الكتــب / ضــبطه وصــحَّ

 ).م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨/(١ط /لبنان/ بريوت /ةالعلمي

ــام املهــدي _ ١٨٩ ــث اإلم ــم أحادي ــة يف م :معج ــة العلمي ــة ّس ؤاهليئ س

 /ةســالميّ إلســة املعــارف المؤّس  /الشــيخ عــيل الكــوراين /املعــارف العلميــة

 .  هـ١٤٢٨ /٢ط/ قم/ يرانإ
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ــري _ ١٩٠ ــه اجلعف ــاظ الفق ــم ألف ــتح اهللا :معج ــد ف ــدكتور أمح  /ال

 ).م١٩٩٥/ ـه١٤١٥/ (١ط /الدوام /طبع بمطابع املدخول

ـــة _ ١٩١ ـــروق اللغوي ـــم الف ـــالل ( معج ـــاب أيب ه ـــاوي لكت احل

سـة مؤّس  قيـقحت :)د نـور الـدين اجلزائـريوجزءًا من كتـاب السـيّ  العسكري

 .ـه١٤٢٦ /٣ط /قم/ إيران /سالمير اإلـالنش

 /أبـو احلسـني أمحـد بـن فـارس زكريـا :معجم مقاييس اللغـة _ ١٩٢

ــ قيــقحت ــد الســالم حمّم ــارونعب  /ســالميعــالم اإلمطبعــة مكتــب اإل /د ه

 .ـه١٤٠٤ /قم/ يرانإ

 /ابـن هشـام األنصـاري :األعاريـبمغني اللبيب عـن كتـب  _ ١٩٣

ــق حت ــقي ــارك، وحمّم ــازن املب ــد اهللام ــيل مح ــاين /د ع ــعيد األفغ ــه س  /راجع

 .هـ١٣٧٨ /١ط /طهران /سة الصادقمؤّس 

ــان _ ١٩٤ ــاتيح اجلن ــ :مف ــيخ عبّ ــالش ــة األ /ياس القّم ــريه للطباع م

 ).م٢٠١١/ هـ١٤٣٢/ (٢ط/ بريوت/ لبنان /ر والتوزيعـوالنش

ــر _ ١٩٥ ــاهيم الق ــالفق :نآمف ــي ــجاينه املحّق ــر الس ــيخ جعف  /ق الش

 .هـ١٤٢٦ /٢ط /قم/ يرانإ /مام الصادقسة اإلمؤّس 

ــوم _ ١٩٦ ــاح العل ــكّ  :مفت ــيل الس ــن ع ــد ب ــن حمّم ــف ب ت (اكي يوس

/ بــريوت /ةدار الكتــب العلميــ/ عبــد احلميــد هنــداوي قيــقحت /)هـــ٦٢٦

 ).م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠( /١ط /لبنان

ــ _ ١٩٧ ــم العربيــاملفصَّ ــو ا :ةل يف عل ــن عمــر أب ــود ب ــم حمم لقاس

/ ١ط /دار عـــّامر /فخــر صـــالح قــدارة قيـــقدراســة وحت /ريـالزخمشــ

 ).م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥(

ــة _ ١٩٨ ــة الكافي ــافية يف رشح اخلالص ــد الش ــحاق  :املقاص ــو إس أب
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جمموعـــة مـــن  قيـــقحت /)هــــ٧٩٠ت (الشـــاطبي  ٰى إبـــراهيم بـــن موســـ

ـــك فهـــد /األســـاتيذ ـــة املل ـــة امل/ مكتب مـــةمّك ــــ١٤٢٨/ (١ط /كرَّ / ه

 ).م٢٠٠٧

ــاح _ ١٩٩ ــد يف رشح اإليض ــاين :املقتص ــاهر اجلرج ــد الق ــقحت /عب  قي

 .م١٩٨٢ /ة العراقمجهوري/ دار الرشيد للنرش /كاظم بحر املرجان

د حمّمـ قيـقحت /دد بـن يزيـد املـربّ اس حمّمـأبـو العبّـ :املقتضب _ ٢٠٠

ــد اخلــالق ع / هـــ١٤٣١/ (لبنــان/ بــريوت /عــامل الكتــب /ضــيمةعب

 ).م٢٠١٠

بقامل _ ٢٠١ أمحد عبـد  قيقحت /عيل بن مؤمن املعروف بابن عصفور :رَّ

 .ت .د /بغداد /مط العاين /وعبد اهللا اجلبوري، ار اجلواريالستّ 

دار  /محــدي امليــانجيالشــيخ عــيل األ :مكاتيــب الرســول _ ٢٠٢

 ).م١٩٩٨/ هـ١٤١٩( /١ط /احلديث

ــب األ _ ٢٠٣ ــر يف اإلمنتج ــث ــاين عش ــام الث ــايف :رـم ــف اهللا الص  /لط

 .طهران /بة الصدرمكت

ــمنتجــب األ _ ٢٠٤ د الســيّ  :ة نــوار املضــيئة يف ذكــر القــائم احلجَّ

ــد احلميــد النــييل النجفــي ســة مؤّس  /هبــاء الــدين عــيل عبــد الكــريم بــن عب

 .هـ١٤٢٠ /١ط /قم/ يرانإ /مام اهلادي اإل

ـــ :املنطـــق _ ٢٠٥ ـــالشـــيخ حمّم ر ـســـة النشـــمؤّس  /رد رضـــا املظفَّ

 .ت. د، ط .د /قم/ يرانإ /سنياملدرّ  سالمي التابعة جلامعةاإل

ــ _ ٢٠٦ ــن ال حيض ــهـم ــ: ره الفقي ــدوق حمّم ــيخ الص ــيل الش ــن ع د ب

ــ ـــ٣٨١ت (ي القّم ــة املدرّ  )/ه ــورات مجاع ــةمنش ــوزة العلمي ــني يف احل  /س

 .قم/ يرانإ
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ــاحلني  _ ٢٠٧ ــاج الص ــادات(منه ــيّ  :)العب ــتاينالس ــيل السيس دار  /د ع

 ).م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥/ (٤ط /لبنان/ بريوت /خ العريباملؤرّ 

/ ئيود أبـو القاسـم اخلـالسـيّ  :)املعـامالت( منهاج الصـاحلني _ ٢٠٨

 /٣٢ط /النجــف األرشف /العــراق /ثــار اإلمــام اخلــوئيآحيــاء إســة مؤّس 

 ).م٢٠٠٤/ ـه١٤٢٤(

ــاجي _ ٢٠٩ ــل الزّج ــاج يف رشح مج ــ :املنه ــوي ٰى حيي ــزة العل ــن مح  /ب

ــة وحت ــقدراس ــاجي قي ــد اهللا ن ــادي عب ــالح /ه ــاتم ص ــامن إرشاف ح  /الض

 ).م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠/ (١ط /الرياض /مكتبة الرشيد

بــو القاســم ريض الــدين أ :مهــج الــدعوات ومــنهج العبــادات _ ٢١٠

سـة مؤّس  /)هــ٦٦٤ت (بـن جعفـر بـن طـاووس احلسـيني  ٰى عيل بـن موسـ

 .هـ١٤١٤ /١ط /بريوت /األعلمي

د حســني د حمّمــمــة الســيّ العالَّ  :نآامليــزان يف تفســري القــر _ ٢١١

 ةســّس ؤمنشــورات م /علمــيحه الشــيخ حســني األصــحَّ  /بــائيالطباط

 ).م١٩٩٧/ هـ١٤١٧/ (١ط /لبنان/ بريوت /علمي للمطبوعاتاأل

 )ن(

ــب يف  _ ٢١٢ ــنجم الثاق ــوال اإلأال ــح ــام احلجَّ ــبم ــريزا  :ة الغائ امل

مطبعــة  /ويوســد ياســني املالســيّ  قيــقحت /د حســني الطــربيس النــوريحمّمــ

 .هـ١٤١٥ /١ط /سةقم املقدَّ / يرانإ /مهر

ــاين _ ٢١٣ ــد الســتار اجلــواري :نحــو املع مطبعــة املجمــع  /أمحــد عب

 .م١٩٨٧ /العلمي العراقي

ــاس حســن :النحــو الــوايف _ ٢١٤ ــة املحّمــ/ عبّ / بــريوت /ديمكتب

 ).م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨/ (١ط /لبنان
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الشــــيخ مكــــارم  ٰى يــــة اهللا العظمــــآ :نآات القــــرحــــنف _ ٢١٥

ـــريازي ـــة اإل /الش ـــارات مدرس ـــيلانتش ـــام ع ـــرانإ /م ـــم/ ي  /١ط /ق

 .هـ١٤٢٦

ر ـســة النشــمؤّس  /قــا ضــياء الــدين العراقــيآ :فكــارهنايــة األ _ ٢١٦

 .هـ١٤٠٥ /ط .د /قم /يرانإ/ سالمياإل

د ريف أبو احلسن حمّمــوهو جمموع ما اختاره الش( :هنج البالغة _ ٢١٧

ـه وابتكـر / ) الريض بن احلسن املوسوي من كالم أمري املؤمنني ضبط نصَّ

 .هـ١٤٢٩ /٣ط /قم /مط الوفا /ة صبحي الصالحعلميفهارسه ال

 )هـ(

ــة األُ  _ ٢١٨ ــهداي ــأ ة إىلٰ مَّ ــام األئّم ــالعالَّ  :ة حك ــة حمّم ــن م د ب

 /ةجممــع البحــوث اإلســـالميّ  /)هــــ١١٠٤ت  ( العــاميلاحلــّر احلســن 

 .هـ١٤١٢ /١ط/ مشهد/ يرانإ

 /)هــ٣٣٤ت (اهللا محـدان اخلصـيبي  بو عبـدأ :ىٰ اهلداية الكرب _ ٢١٩

 .هـ١٤٢٦ط  /لبنان/ بريوت /سة البالغ للطباعة والنرشّس ؤم

جـــالل الـــدين  :مهـــع اهلوامـــع يف رشح مجـــع اجلوامـــع _ ٢٢٠

ــقحت /يوطيالســ ــدين قي ــمس ال ــد ش ــ/ أمح ــب العلمي ــريوت /ةدار الكت / ب

 .)م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧( /٢ط /لبنان

 )و(

ــيعة إىلٰ  _ ٢٢١ ــائل الش ــ وس ــائل الش ــيل مس ــ :ريعةـحتص ــن حمّم د ب

 .ط .د /حياء الرتاث العريبإدار  /)هـ١١٠٤ت (العاميل  احلسن احلرّ 
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ــان _ ٢٢٢ ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات األعي ــو  :وفي ــدين أب ــمس ال ش

 قيـقحت /)ـهـ٦٨١ت ) (كـانابـن خلّ ( د بـن أيب بكـراس أمحـد بـن حمّمـالعبّ 

 . ت. د، ط. د /بريوت/ لبنان /دار الثقافة /اسحسان عبّ إ

 )ي(

ــودَّ  _ ٢٢٣ ــابيع امل ــذوي اين ــة ل ــن  :ىٰ لقرب ــليامن ب ــي إس ــراهيم احلنف ب

ــدوري ـــ١٢٩٤ت ( القن ــقحت /)ه ــيّ  قي ــال س ــيل مج ــينيأد ع  /رشف احلس

 .هـ١٤١٦ /١ط /سوةمطبعة دار األُ 

 )الدوريات(

ـــية _ ٢٢٤ ـــات التدريس ـــروف :التوقيع ـــاجي مع ـــ /ن ـــة ة كلّ جملَّ ي

 /العـــدد الســـادس /داب يف جامعـــة بغـــداديـــة اآلرها كلّ تصـــدّ  /داباآل

 .م١٩٦٣ /العراق/ غدادب /مطبعة العاين

 )الرسائل اجلامعية(

ـــالم الســـيّ  _ ٢٢٥ ـــاليب اإلنشـــاء يف ك ت ( دة الزهـــراء أس

يـة كلّ  /اهللا الـدليمي عـامر سـعيد نجـم عبـد: دراسـة نحويـة بالغيـة )هـ١١

 ).م٢٠١١/ هـ١٤٣٢/ (جامعة بابل/ )صفي الدين احلّيل (الرتبية 

ــار كــريم  ة عبــدعدوّيــ :أســاليب الطلــب يف هنــج البالغــة _ ٢٢٦ اجلبّ

 .)م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١/ (جامعة بابل/ ية الرتبيةكلّ  /رعـالش

ــوّ  _ ٢٢٧ ســهيل عبــد  ٰى نــد :اهتم الفقهيــةربعــة ومروّيــاب األالن

 ).م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨/ (جامعة الكوفة /ية الفقهكلّ  /دحممّ 

*   *   * 





 

 

 

   ات

 ٣  ...............................................................  مقّدمة املركز

 ٧  ..............................................................  شكر وعرفان

 ٩  ....................................................................  اإلهداء

 ١١  ...................................................................  املقّدمة

 ١٧  ...................................................................  التمهيد

ل  ١٩  ......................................  مفهوم اخلرب واإلنشاء :املبحث األوَّ

 ١٩  ....................................................................  ةتوطئ

 ٢٠  ...................................................................اخلرب) أ

 ٢٢  ..............................................................  اإلنشاء) ب

 ٢٤  ..............................................................  قسام اإلنشاء

ل  ٢٤  .............................................  اإلنشاء الطلبي: القسم األوَّ

 ٢٤  .........................................  ياإلنشاء غري الطلب: القسم الثاين

 ٢٦  ..................................  مفهوم التوقيعات املهدوية :املبحث الثاين

 ٢٨  ......................................................... تاريخ التوقيعات

 ٣٢  .......................................................  التوقيعات املهدوية

 ٣٣  ...........................................................  النّواب األربعة

 ٣٧  ..........................................  أُسلوب االستفهام :لالفصل األوَّ 

 ٣٩  .........................................  مفهوم االستفهام لغًة واصطالحاً 



 )دراسة نحوية(األساليب اإلنشائية يف التوقيعات املهدوية    .................................  ٢٦٤

 ٣٩  .........................................................  االستفهام لغةً ) أ

 ٤٠  .................................................  االستفهام اصطالحاً ) ب

 ٤١  ..............................................  االستفهام وموقعه يف اجلملة

 ٤٣  .............................................................  املستفَهم عنه

ل  ٤٤  ..............................................  االستفهام عن النسبة: األوَّ

 ٤٤  ...............................................  االستفهام عن املفرد: الثاين

 ٤٦  ........................................................  أدوات االستفهام

 ٤٧  ..............................................  األصل يف أدوات االستفهام

 ٥٠  ....................................  االستفهام باألحرف: لسلوب األوَّ األُ 

الً   ٥٠  ...................................................  االستفهام باهلمزة: أوَّ

 ٥٠  ........................  الستفهام باهلمزة الداخلة عٰىل اجلملة االسميةا _ ١

 ٥٢  .......................  االستفهام باهلمزة الداخلة عٰىل اجلملة املنسوخة _ ٢

 ٥٢  ............................  نسوخة املثبتةاالستفهام باهلمزة مع اجلملة امل) أ

 ٥٤  ..........................  االستفهام باهلمزة مع اجلملة املنسوخة املنفية) ب

 ٥٦  ....................................  اهلمزة الداخلة عٰىل اجلملة الفعلية _ ٣

ل  ٥٦  .....................  اهلمزة الداخلة عٰىل اجلملة الفعلية املثبتة: القسم األوَّ

 ٥٧  .....................  اهلمزة الداخلة عٰىل اجلملة الفعلية املنفية: القسم الثاين

 ٦٢  ....................................................  حذف مهزة االستفهام

 ٦٤  .............................................  )َهْل (االستفهام باألداة : ثانياً 

 ٦٦  ........................................  يف التوقيعات املهدوية) َهْل (األداة 

 ٦٧  ............................................  مع اجلملة االسمية) َهْل ( _ ١

 ٦٩  ..............................................  مع اجلملة الفعلية) َهْل ( _ ٢



 ٢٦٥ ....................................................................  فهرست املوضوعات

 ٧١  ...................................................  )َأمْ (االستفهام بـ : ثالثاً 

 ٧١  ...................................... االستفهام باألسامء: سلوب الثايناألُ 

ل  ٧١  ............................  االستفهام باألسامء غري الظروف: القسم األوَّ

الً   ٧١  ..................................................  )َمنْ (االستفهام بـ : أوَّ

 ٧٤  ................................................... )ما(االستفهام بـ : ثانياً 

 ٧٧  .................................................. )أّي (االستفهام بـ : ثالثاً 

 ٧٩  .................................االستفهام باألسامء الظروف: القسم الثاين

الً   ٧٩  .................................................  )أين(االستفهاُم بـ : أوَّ

 ٨٠  ................................................ )كيف(االستفهام بـ : ثانياً 

 ٨٢  ................................................. )متٰى (االستفهام بـ : ثالثاً 

 ٨٣  ...............................  أساليب األمر والنهي والدعاء :الفصل الثاين

 ٨٥  ....................................................................  توطئة

 ٨٦  ............................................................  ُأسلوب األمر

 ٨٦  ..............................................  مفهوم األمر لغًة واصطالحاً 

 ٨٦  ..............................................................  األمر لغةً ) أ

 ٨٦  ......................................................  األمر اصطالحاً ) ب

 ٨٨  ...............................................................  صيغ األمر

الً   ٨٨  ................................................  )اْفَعْل (األمر بصيغة : أوَّ

 ٩١  ...........................  فعل األمر املسند إٰىل ضمري املفرد املخاطب _ ١

 ٩٥  ...................................  )ألف االثنني(فعل األمر املسند إٰىل  _ ٢

 ٩٦  ....................................)واو اجلامعة(فعل األمر املسند إٰىل  _ ٣

 ٩٨  ...............................................  )لِيَْفَعْل (األمر بصيغة : ثانياً 



 )دراسة نحوية(األساليب اإلنشائية يف التوقيعات املهدوية    .................................  ٢٦٦

 ١٠١..................................................  األمر باسم الفعل: ثالثاً 

 ١٠٤.................................................  األمر بصيغة اخلرب: رابعاً 

 ١٠٨...........................................................  ُأسلوب النهي

 ١٠٨............................................  مفهوم النهي  لغًة واصطالحاً 

 ١٠٨.............................................................  النهي لغةً ) أ

 ١٠٨....................................................  النهي اصطالحاً ) ب

الً   ١٠٩...............................................  الناهية) ال(النهي بـ : أوَّ

 ١٠٩.......................................  الناهية مع فعل املخاطب) ال( _ ١

 ١٠٩......................................................  )ال تفعل(صيغة ) أ

 ١١١...................................................  )ال تفعلوا(صيغة ) ب

 ١١٢.........................................  الناهية مع فعل الغائب) ال( _ ٢

 ١١٢......................................................  )ال يفعل(صيغة ) أ

 ١١٣...................................................  ربالنهي بلفظ اخل: ثانياً 

 ١١٥..........................................  )كالَّ (النهي بحرف الّردع : ثالثاً 

 ١١٧..........................................................  ُأسلوب الدعاء

 ١١٧............................................  واصطالحاً  مفهوم الدعاء لغةً 

 ١١٧............................................................  الدعاء لغةً ) أ

 ١١٧...................................................  الدعاء اصطالحاً ) ب

ل  ١١٩....................................باجلملة االسمية الدعاء: القسم األوَّ

 ١١٩..............................................  اجلملة االسمية املطلقة _ ١

 ١٢٠......................................  الدعاء باجلملة االسمية املقيَّدة _ ٢

 ١٢١......................................  الدعاء باجلملة الفعلية: القسم الثاين



 ٢٦٧ ....................................................................  فهرست املوضوعات

 ١٢١.......................................  الدعاء باجلملة الفعلية الطلبية _ ١

 ١٢١...................................................  الدعاء بصيغة األمر) أ

 ١٢٤.......  الالم الداخلة عٰىل الفعل املضارع) لتفعل(الدعاء بصيغة األمر ) ب

 ١٢٥.................................................  الدعاء بصيغة النهي) ت

 ١٢٦.......................................... لدعاء بُأسلوِب االستفهاما) ث

 ١٢٧..............................  الدعاء باجلملة الفعلية اخلربية: القسم الثاين

 ١٢٨...........................................  الدعاء باملصدر: القسم الثالث

 ١٢٨........................................  املصادر التي هلا فعل من لفظها) أ

 ١٢٩.................................  املصادر التي ليس هلا فعل من لفظها) ب

 ١٢٩........................................  فعلالدعاء باسم ال: القسم الرابع

 ١٢٩................................................................  مرجتل) أ

 ١٢٩.....................................................  منقول عن غريه) ب

 ١٣٠..............................................................  قيايس) ت

 ١٣٠....................................  الدعاء باسم املفعول: القسم اخلامس

 ١٣٣  ........................................... ُأسلوب النداء :الفصل الثالث

 ١٣٥....................................................نداء لغًة واصطالحاً ال

 ١٣٥...............................................................  النداء لغةً 

 ١٣٥.........................................................  النداء اصطالحاً 

 ١٣٦............................................................  أدوات النداء

 ١٣٧...........................................................  )يا(أداة النداء 

 ١٣٩...............................................  املنادى وعامل النصب فيه

 ١٤٢............................................................  أقسام املنادٰى 



 )دراسة نحوية(األساليب اإلنشائية يف التوقيعات املهدوية    .................................  ٢٦٨

الً   ١٤٢.......................................................املبني املنادٰى : أوَّ

 ١٤٣.......................................................... نداء الَعَلم _ ١

 ١٤٧................................................  نداء النكرة املقصودة _ ٢

 ١٥١.............................................  )اهللا(نداء لفظ اجلالله   _  ٣

 ١٥٧................................................  )الّلهمّ (احلكم يف وصف 

 ١٥٩.................................  رةنداء االسم املوصول واسم اإلشا _ ٤

 ١٥٩.......................................................  االسم املوصول) أ

 ١٦٢...................................................  نداء اسم اإلشارة) ب

 ١٦٤.................................  )ابن(وصوف بـ نداء املفرد الَعَلم امل _ ٥

 ١٦٧.....................................................  املعرب املنادٰى : ثانياً 

 ١٦٧........................................................  نداء املضاف _ ١

 ١٦٩............................................  )املعنوية(حضة اإلضافة امل) أ

 ١٦٩......................................  )اللفظية(اإلضافة غري املحضة ) ب

 ١٦٩..................................  نداء املضاف املبدوء بصفات اهللا تعاىلٰ ) أ

 ١٦٩................................................  )رّب (املنادٰى بصفة  _ ١

 ١٧١..................................  نداء صفات اهللا بصيغه اسم الفاعل _ ٢

 ١٧٢........................................  نداء صفات اهللا بصيغ املبالغة _ ٣

 ١٧٢................................  نداء صفات اهللا بصيغة اسم التفضيل _ ٤

 ١٧٤.........................  التي بمعنٰى صاحب) ذو(نداء صفات اهللا بـ  _ ٥

 ١٧٥............................  نداء املضاف املبدوء بصفات اإلمام  )ب

 ١٧٦........................................  )أب(نداء املضاف املبدوء بـ ) ت

 ١٧٧........................................  )ابن(نداء املضاف املبدوء بـ ) ث



 ٢٦٩ ....................................................................  فهرست املوضوعات

 ١٧٧..........................................  املتكلِّم) يا(نداء املضاف إٰىل ) ج

 ١٨٢................................................  نداء الشبيه باملضاف _ ٢

 ١٨٣............................................  نداء النكرة غري املقصودة _ ٣

 ١٨٤..................................................  يف النداء) أّي (استعامل 

 ١٨٩  ............................  األساليب اإلنشائية غري الطلبية :الفصل الرابع

 ١٩١...................................................................  توطئة

 ١٩٤  ...........................................  ُأسلوب الَقَسم :لاملبحث األوَّ 

 ١٩٤............................................  مفهوم الَقَسم لغًة واصطالحاً 

 ١٩٤............................................................  الَقَسم لغةً ) أ

 ١٩٥....................................................  الَقَسم اصطالحاً ) ب

 ١٩٥........................................................  مجلة الَقَسم: أّوالً 

 ١٩٦...........................................................  حروف الَقَسم

 ١٩٧..............................................................  حرف الباء

 ١٩٨.............................................................  حرف الواو

 ١٩٨................................................................  املقَسم به

 ١٩٩......................................................  جواب الَقَسم: ثانياً 

 ٢٠٠......................................................  مجلة الَقَسم الفعلية

ل القسم  ٢٠٠......................  مجلة القسم التي فعلها رصيح بالَقَسم: األوَّ

 ٢٠١.................................  مجلة جواب الَقَسم التي فعلها ماضٍ  _ ١

 ٢٠٢...............................  مجلة جواب الَقَسم التي فعلها مضارع _ ٢

 ٢٠٣...................مجلة الَقَسم التي فعلها غري رصيح بالَقَسم: القسم الثاين

ل  ٢٠٣......................................  ما يقَسم به يف اخلرب: الرضب األوَّ



 )دراسة نحوية(األساليب اإلنشائية يف التوقيعات املهدوية    .................................  ٢٧٠

 ٢٠٤.....................................  ما يقَسم به يف الطلب: الرضب الثاين

 ٢٠٧.......................................  ُأسلوب املدح والذمّ  :املبحث الثاين

 ٢٠٧.......................................والذّم لغًة واصطالحاً  مفهوم املدح

 ٢٠٧........................................................... املدح لغةً  _ ١

 ٢٠٧............................................................  الذّم لغةً  _ ٢

 ٢٠٧.....................................................  حاً املدح اصطال _ ٣

 ٢٠٨.....................................................  الذّم اصطالحاً  _ ٤

 ٢٠٨............................................  أساليب املدح والذّم وألفاظه

الً   ٢٠٨..............................................والذّم القياسياناملدح : أوَّ

 ٢٠٨....................................................  فعل املدح والذمّ  _ ١

 ٢١٠..................................................  )نِْعَم وبِئَْس (فاعل  _ ٢

 ٢١١............................................  املخصوص باملدح والذمّ  _ ٣

 ٢١٤..........................................  املدح والذّم غري القياسيني: ثانياً 

 ٢١٤.........................................  املدح بُأسلوب االختصاص _ ١

 ٢١٥.................................................  املدح والذّم بالنعت _ ٢

 ٢١٧..................................................  املدح والذّم باخلرب _ ٣

 ٢٢٠........................................  ُأسلوب التعّجب :املبحث الثالث

 ٢٢٠..........................................  مفهوم التعّجب لغًة واصطالحاً 

 ٢٢٠........................................................  التعّجب لغةً  _ ١

 ٢٢٠.................................................  التعّجب اصطالحاً  _ ٢

 ٢٢١........................................................  أساليب التعّجب

 ٢٢١....................................................  التعّجب القيايس _ ١



 ٢٧١ ....................................................................  فهرست املوضوعات

 ٢٢١...................................................  التعّجب السامعي _ ٢

 ٢٢٣  ...................................................................  اخلامتة

 ٢٢٥......................................................  ُأسلوب االستفهام

 ٢٢٦........................................... ُأسلوب األمر والنهي والدعاء

 ٢٢٨...........................................................  ُأسلوب النداء

 ٢٢٩.........................  ُأسلوب العرض والتحضيض والتمنّي والرتّجي

 ٢٢٩..............................................أساليب اإلنشاء غري الطلبي

 ٢٢٩..........................................................  ُأسلوب الَقَسم

 ٢٢٩.....................................................  ُأسلوب املدح والذمّ 

 ٢٣٠........................................................  ُأسلوب التعّجب

 ٢٣١........................................................  املصادر واملراجع

 ٢٦٣....................................................  فهرست املوضوعات

*   *   * 


