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 الطالبقدمها  رسالة

 اجيّ أحمد خلف سلمان الّدرّ 

 ة الجامعة المستنصري   -ربيةالت  ة إلى مجلس كلي  
 لغةة وآدابها/غة العربي  الل  في  ماجستير درجة من متطلبات ء  وهي جز 

 

 بإشراف
 الدكتور المساعد األستاذ 

 محمد عامر معين

 حزيرانم 2132                      بغداد               هـ رجب3411



 

 والنتائج الخاتمة
 .(الدُّعاء عبادة يتعبد بها الناس, ويتخّلق بها المؤمنون بعد أئمتهم )عليهم السالم

قُلْ مَاليمعابَأال ُمممم﴿وأهمهاا علاا االقاالق وذلاو ل ولال تعاالا  لذا يعدُّ الدُّعاء من أشرف العبادات

 [. 77الفرقان:ة سورة ] ﴾بِكُمَمرابِّيملَوَالَمدُعايؤُكُمَ
أهل البيت )عليهم السالم( من أهمِّ األمور في الفكار اسساالمي وذلاو  تعّد أدعية 

 ألهميتها من حيث الجوانب النفسية والروحية وما لها من تأثير في نفوس المسلمين .
يمكااان وبعاااد هاااذل الجولاااة فاااي رحااااب قالاااار أدعياااة أهااال البيااات )علااايهم الساااالم( 

  إجمال ما تولل إليل البحث بما يأتي:
 دعاء حالتل الخالة . ألغراض خالة أي لكلِّ ال لار عية استعمال األد .1
 ّتضح غلبة األلوات المجهورة في األدعية المباركة وتكرارها في الكلمة الواحدة .ت .2
اساااتعمال األئماااة )علااايهم الساااالم( للم ااااقص اللاااوتية وبالخلاااو  المتوساااقة وذلاااو  .3

عاااااني الدالليااااة لمساااااهمتها فااااي تشااااكيل الوحاااادات اللااااوتية اسي اعيااااة فهااااي توافااااق الم
المقروحاااة فاااي األدعياااة المباركاااة إذ تعبااار هاااذل الم ااااقص عااان الن ماااة األليماااة للااادعاء 

 وكذلو اسي اع الحزين واللوت الشجي فيها . 
تبّين أّن اسم الفاعل يدل علا التجدد والحدوث وكذلو يدل علا الثباوت فداللتال علاا  .4

الثباوت وداللتال علاا الثباوت  تادّل علاا التاي الثبوت هو ما يميزل عن اللفة المشبهة
 تميزل عن الفعل المضارع الذي يدّل علا التجدد والحدوث .

ّما اللفة المشبهة فداللتها مختلفة فمنها ماا يادّل علاا الثباوت واالساتمرار ومنهاا ماا ا  و  .5
كالشابعان والجوعاان ولهاذا  ارئوالقايدّل علا عدم الثبوت, أي ما يدّل علاا الحادوث 

 ال يمكن أن يحكم عليها بالثبوت عمومًا .
اساام التفضاايل ماان أكثاار اللاايي ورودًا فااي األدعيااة المباركااة ألهاال البياات )علاايهم  يعاادّ  .6

السااالم( إاّل أّن هااذل المفاضاالة ال توجااد فااي هااذل الدراسااة إذ ال يمكاان أن يفاضاال بااين 
 ن تكون من جنس واحد .العبد وخال ل ألن أحد شروق المفاضلة هي أ

تبااين للباحااث أن لاايي اساام ارلااة لاام تاارد فااي األدعيااة المباركااة ألهاال البياات )علاايهم  .7
 السالم( .



يعاّد أساالوب الناداء ماان أكثار األساااليب ورودًا واسااتعمااًل فاي قلااار أدعياة أهاال البياات  .8
يتعلّاق )عليهم السالم(, ف د اسُتعمل النداء عمومًا لماد  البااري جال وعاال, ألن الناداء 

بال افل والساهي, واتضح للباحاث أن سابب كثارة اساتعمال أسالوب الناداء فاي األدعياة 
سايبويل فيماا المباركة؛ ألنل ضرب من ضروب توكيد الكالم وت وية معناال, ولهاذا قاال 

يخاااّ  الناااداء: ))يساااتعملونها إذا أرادوا أن يماااّدوا ألاااواتهم للشااايء المتراخاااي عااانهم, 
باالجتهااااد, أو الناااائم الاااذي يااارون أنااال ال ي بااال علااايهم إال واسنساااان الُمعااارض عااانهم, 

 . 1المستث ل((
اسااتعمل األئمااة )ياااا( و )اللهاام(, فهاام بهااذا االسااتعمال ي لاادون الداللااة علااا تع اايم  .9

 المدعو .
اسااتعمال أساالوب الت ااديم والتااأخير إذ أفاااد هااذا األساالوب ماان خااالل سااياقاتل الن ميااة  .11

علاا العنايااة  -ة المباركاة ألهال البيات )علايهم الساالم(فاي األدعيا-ودالالتال البالغياة 
 واالهتمام واالختلا  .
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