
                                                                                       

 
 

  العلمً وزارة التعلٌم العالً والبحث

 جامعة بابل

 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

العربٌة        لسم اللؽة   

 

 (داللة الجملة النحوٌة فً دعاء كمٌل( 

 

 

بحث تمدم به الطالب )علً صالل جاسم( إلى مجلس كلٌة 

التربٌة للعلوم اإلنسانٌة كجزء من متطلبات نٌل شهادة 

 البكالورٌوس 

 فً لسم اللؽة العربٌة

 

أ. د. فالح حسن األسدي إشراؾ :   

 

 

 

    مٕٕٕٓ                                              هـٖٗٗٔ

                                                         
 

 



                                                                                       

 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

ْنٌَا اْلَحٌَاةُ  أَنََّما اْعلَُموا) ر   َوِزٌنَة   َولَْهو   لَِعب   الدُّ ُُ ٌْانَُكمْ  َوتَفَاا  بَ

ٌْث   َكَمثَلِ ۖ   َواأْلَْواَلدِ  اأْلَْمَوالِ  فًِ َوتََكاثُر    اْلُكفَّارَ  أَْعَجبَ  َؼ

ا فَتَااَرا ُ  ٌَِهااٌ ُ  ثُاامَّ  نَبَاتُااهُ   َوفِااًۖ   ُحَطاًمااا ٌَُكااونُ  ثُاامَّ  ُمْصاافَر 

ااَرةِ  ُِ اانَ  َوَمْؽِفااَرة   َشااِدٌد   َعااَااب   اْْل  َوَماااۖ   َوِرْضااَوان   ّللاَِّ  ّمِ

ْنٌَا اْلَحٌَاةُ   ( اْلؽُُرورِ  َمتَاعُ  إِالَّ  الدُّ

 

  صدق هللا العلً العظٌم

 

 ٕٓالحدٌد : 



                                                                                       

 
 

 االهداء

لٌمدم لنا لحظة سعادةإلى من كلّت أنامله   

العلملٌمهد لً طرٌك  عن دربً  إلى من حصد االشوان  

لدي العزٌز(واإلى الملب الكبٌر )  

والتفانً معنى الحب والحنان إلى  

وحنانها بلسم جراحً سر نجاحً إلى من كان دعاؤها   

والدتً الحبٌبة(أؼلى االحباب )إلى   

علمنً إلى كل من  ُرٌناألإلى الشموع التً تحترق لتضًء درب 

  ً اللؽة العربٌة، اهدي هاا فً لسم  ساتاتًأإلى  ،حرفاً واهدنً علما

 ً لبوله.  من هللا )ؼز وجل( البحث المتواضع راجٌا  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

 
 

 

 شكر وتمدٌر

بُالص الشكر اود ان اتمدم بعد أن أنهٌت البحث 

واتمدم واالمتنان إلى عمادة كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة 

الجزٌل والثناء الجمٌل إلى أ. د. فالح حسن بالشكر 

 ،على هاا البحثباإلشراؾ  على تفضله األسدي 

السدٌرة، التً أسهمت فً وتوجٌهاته  ولمالحظاته المٌمة

 ،والشكر موصول لكل أساتاتً فًإُراج هاا البحث

، الاٌن لسم اللؽة العربٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

 ًَّ  جابه أو توجٌهأوابمعلومة  لم ٌبُلوا عل

 عناء لراءة البحثالاي تجشموا  المنالشةألعضاء و

، ستكون محط اهتمامً وكبٌر مهمةوإبداء مالحظات 

 .عناٌتً

 ، وجعله اُراً لكم ٌوم اللماءجزاكم هللا عنً ٌُر الجزاء

 

  



                                                                                       

 
 

 الممدمة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

بسى هللا ٔبحًذِ، سبحاَّ ٔحعانى، انزي شًهج سحًخّ كم شًء، ٔٔسع 

ٔانّ انطٍبٍٍ انطاْشٌٍ، عهًّ كم انٕجٕد، ٔانصالة ٔانسالو عهى سسٕل هللا 

 ٔبعذ  

كجزء يٍ كًٍم(  فً دعاء دالنت انجًهت انُحٌٕت)  فٓزا ْٕ بحث انخخشج

 يخطهباث ٍَم شٓادة انبكانٕسٌٕس فً قسى انهغت انعشبٍت 

ٌ  ٔقذ قاو انبحث عهى حًٍٓذ ٔيبحث أٔل ٔيبحث  فً انخًٍٓذ   حُأنُا، ٔقذ ثا

 انذالنت يعُىٔاقساو انجًهت ٔكزنك إنى انحذٌث عٍ انجًهت نغتً ٔاصطالحاً 

ً  نغتً    انخطشق  إنى يعُى ثى ٔيٍ  ٔانخعشٌف بانذالنت انُحٌٕت، ٔاصطالحا

ٔبعذ رنك انحذٌث عٍ دعاء  ٔركش أقساو انذعاءانذعاء نغت ٔاصطالحاً 

ا ،َٔسبخّ ،كًٍم ٔفضهّ، ٔسُذِ انجًم  حُأنُا فقذ انًبحث األٔلفً  ٔأيَّ

 فًيا ٔسد عُٓا  ٔاسخخشججانخً ال يحم نٓا يٍ اإلعشاب ٔركش إَاعٓا 

أّيا  انذعاء. حٕضٍح يعاًَ بعض انجًم انٕاسدة فً إضافت إنى  دعاء كًٍم،

يحم نٓا يٍ اإلعشاب ٔركش  نٓاانجًم انخً  حُأنُافً انًبحث انثاًَ فقذ 

ٔأٌضاً  دعاء كًٍم، فًحهك انجًم يا ٔسد عٍ اسخخشجج ٔكزنك إَاعٓا 

 . كًٍم انٕاسدة فً دعاء بعض يعاًَ  انجًمحٕضٍح 

 

 

 



                                                                                       

 
 

  



                                                                                       

 
 

 

 

  تمهٌد

والسامهاالجملة لؽةً واصطالحاً، -أوالً   

 ً ، التعرٌؾ بالداللة النحوٌةالداللة-ثانٌا  

 ً بدعاء كمٌلالدعاء لؽةً واصطالحاً، التعرٌؾ -ثالثا  
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 تمهٌد

 اوال ً : الجملة لؽةً واصطالحاً 

الجملة لؽةً : هً جماعة الشاًء وجمعهاا جمال. ٌماول ابان منظاور فاً لساان العارب 

الجملااة واحاادة الجماال والجملااةا جماعااة الشااًء واجماال الشااًء جمعااه عاان  الجملااة .

ٌِْه المُرآُن ُجْملةً واِحَدةً ]الفرلان  : ( لال ٔ) تفرله  [ ٕٖهللا تعالى }لَْوال نُّزَل َعلَ

دالجملااة اصااطالحاً :لاام ٌتضااح مفهااوم الجملااة إالّ عنااد  ، وهااو أول ماان اسااتُدام المبااِرّ

عن باب الفاعل، فٌمول: وإنما كان الفاعل رفعااً ألناه  مصطلح الجملة فً أثناء حدٌثه

هو والفعل جملة ٌُحسُن السكوت علٌها وتجب بهاا الفادادة للمُاطاب، فالفاعال والفعال 

د ٕبمنزلة اإلبتداء والُبر إاا للت : لام زٌاد بمنزلاة الماادم زٌاد) ( هااا واشاترط المباِرّ

 دة.فً تعرٌفه للجملة شرطٌن تمام المعنى، وحصول الفاد

ولد سار على هاا الرأي عباد الماادر الجرجاانً حٌاث ٌماول :)فاتاا ادتلاؾ منهاا اثناان 

 (  ٖفأفادا نحو ُرج زٌد ٌسمى كالماً وٌسمى جملة)

نحو الن ما ورد عن ابن هشاام حٌاث لاال الجملاة عباارة عان الفعال والفاعال،  وعلى

نحو )لادم زٌد( والمبتدأ والُبر نحو )زٌد لادم( وما كان بمنزلاة أحادهما نحو)ُضارب 

 (ٗ)زٌد  لادماً( )وظنته لادماً( و)كان اللص( و)ألادم الزٌدان( 

 

 .  أبً الفضل جمال الدٌن دمحم بن مكرم بن منظور :(لسان العرب، ابن منظورٔ) 

دٕ)  –:دمحم عباد الُاالك عظٌماة، دط:المااهرة : أباً العبااس دمحم بان ٌزٌاد، تاح ( الممتضب، المبِرّ

 ٓٔ،ص:ٔمصر، ج:

باان عبااد الرحمااان الجرجااانً، تح:علااً حٌاادر، دط  عبااد المااادر( الجماال، الجرجااانً:أبوبكر ٖ)

 ١ٓٔسورٌا، ص: –:مكتبة مجمع اللؽة العربٌة، دمشك 

ط: دبن هشام األنصااري، ( مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب، ابن هشام :أبو دمحم جمال الدٌن ٗ)

 ٤ٔٗ،ص:ٔلبنان، ج:-الكتب العلمٌة، بٌروت ردا
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كالن لم ٌبتعد فُر الدٌن لباوة عن ما ورد عن ابن هشام حٌث ٌمول والجملة هً 

اعل أو المبتدأ والُبر أو أداة الشرط مع جملتٌه، وما تفّرع عن الن الفعل والف

والمراد بالمتفّرع عن الفعل والفاعل وهوالفعل نادب الفاعل وما تفّرع عن المبتدأ 

والُبر وهو الفعل النالص مع اسمه وُبر  والحرؾ المشبه بالفعل مع اسمه 

 (ٔ)وُبر 

تركب عن كلمتٌن وله معنى مستمل مثل : واكر عباس حسن أنَّ الكالم او الجملة ما 

(وُالصة المول عن معنى الجملة هً تلن العاللة اإلسنادٌة التً ٕألبل الضٌؾ )

 تجمع بٌن المسند والمسند إلٌه، وتتمحص عنهما فاددة إلبالغ السامع بها. 

 ثانٌاً ألسام الجملة :

بن هشام األنصاري ت نضَ  مفهوم الجملة واستوى ُسوله وبلَػ أوج َ ازدهاِر  عند ا

ٌْه الما تعٌن :اإلعراب عن لواعد اإلعراب ومؽنً اللبٌب عن كتب   هـ١ٙٔ فً كتاب

األعارٌب، فمد تعّمك ابن هشام األنصاري فً فهمها وتوّسع فً بٌان ألسامها 

 وحجمها ومولعها. 

 ولد لسم  ابن هشام الجملة إلى ثالثة ألسام على النحو اْلتً. 

وهً التً صْدُرها اسم، نحو زٌد لادم وهٌهات العمٌك، ولادم : جملة اسمٌة /  ا

 الزٌدان عند من جوز  وهو االُفش والكوفٌون

: جملة فعلٌة /وهً التً صْدُرها فعل،گ لادم زٌد، وُضرب اللص، وكان زٌد  ٕ

 لادماً، وظنته لادماً، وٌموم زٌد، ولْم. 

 

،، سورٌا-ط:دار الملب العربً، حلب دإعراب الجمل وأشبا  الجمل، فُر الدٌن لباوة،(ٔ) 

 ٘ٔ،ص:ٔج:

 ٘ٔص:ٔمصر، ج: –بمطر، الماهرة ( النحو الوافً، عباس. حسن، دار المعارؾ ٕ)
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/وهً الُمصدَّر  بظرؾ أو جار ومجرور نحو)أعندن زٌد( و )أفً الدار الظرفٌة:  ٖ

ؾ وال زٌد( إاا لدرت زًٌدا فاعالً باالظرؾ والجاار المجارور، ال باالساتمرار المحااو

 (ٔمبتدأ مُبراً عنه )

ّن ابن هشاام أوٌُْاكر أنَّ الزمُشري وؼٌر  زاد على تلن األلسام الجملة الشرطٌة إالّ 

 (ُّٕطأ  ولال والصواب، أنها من لبٌل الفعلٌة )

والممصااود بالشاارطٌة وهااً التااً صاادرها أداة شاارط نحااو: ماان طلااب العُلَااى َسااِهَر 

 (ٖاللٌالً، لوال األمل لضعؾ العمل )

(وعلااى ٗصاؽرى)وتنمسام بعاا الجمال أٌضااً إلاى لسامٌن هماا جملاة كبارى وجملاه 

   النحو اْلتً. 

ا : الجملة الكبرى / وهً الجملة المكونة من جملتٌن أو أكثر إحداهما مبتادأ أو فاعال 

ًَّ أيَّ شًء فعلَت،سواء  علٌناا أّي  أو ُبر، أو مفعول ثان  للفعل الناسخ نحو :سواء  عل

 بٌن لً كم صبرتم، بدا لنا اٌُّكم صادق، الفضل ٌُر  واسع.كتاب لرأت، ت

إن لسانُن الجربُح ٌستؽٌُت، [ ونحو : ٕٕولوله تعالى ) إنَّ هللا ٌُحبُّ التوابٌَن( ]البمرة:

مان ٌازاُل العلام فاً طلباه ٌُار. رأٌات الؽادر بااَت الطفاُل بلعاُب، ماا تحفظه ٌحفظن، 

 (٘)ٌمربه ٌندم. 

 

 ٕٓٗ،ص:ٕهشام، ج:مؽنً اللبٌب، ابن (ٔ) 

 ٕٔٗ، ص:ٕالمصدر نفسه، مؽنً اللبٌب، ج(ٕ)

 ٕٔ،ص:ٔ( إعراب الجمل وأشٌاء الجمل، ج:ٖ)

 ٕٗٗ،ص:ٕج:( مؽنً اللبٌب، ابن هشام، ٗ)

 ٕ٘،ص:ٔج:إعراب الجمل وأشبا  الجمل، ( ٘)
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ً الجملة الصؽرى/ وهً الجملة التً تكون جزءاً :ٕ للجملاة الكبارى، اي : مبتادأ  متّمما

فٌهااا او فاااعالً او ُبااراً او مفعااوالً ثانٌاااً. ومنهااا جماال الثااوانً فااً الجماال الكباارى 

 ، المتمدمة الاكر. وهاً: أيُّ شاًء فعلات، أّي كتااب لارأت، كام صابرتم، أٌُّكام صاادق 

 (ٔفً طلبه ٌُر، من ٌمربه ٌندم. )ٌلعُب، ٌحفظن، ه تحفظٌستؽٌُت، إن ٌُر ُ واسع، 

ما سادر الجمل التً تموم كل منها برأسها، وال تتصل بؽٌرها اتصااالً إسانادٌاً اصالٌاً أ

 ً ، الاادار واسااعة، نجااح الطااالب، أصاابح العلاام ٌسااٌراً، إن تجتهااد تاانجح، نحااو أو فرعٌااا

 (ٕفهً لٌست كبرى وصؽرى، ألنها تركٌب بسٌط متمٌز بنفسه.)

 الداللة لؽةً واصطالحاً ثالثاً : 

 مااا: والاادَِّلٌل... إِلٌااه، ساادَّد : فاْنااَدلَّ  وَداللااةً  َدال   ٌَُدلُّااه الشااًء علااى وَدلَّااهالداللااة لؽااةً :  ا

،: والادَِّلٌل باه، ٌُْساتََدلُّ   والفااتح وُدلولاة وِداللاة َداللااة ٌَُدلُّاه الطرٌاك علااى َدلَّاه ولاد الاادَّالُّ

لٌِّلً والدَِّلٌل أَعلى،  (ٖ)والّدِ

 عالمااا كااان َماانْ  المعنااى منااه فَِهاام أطلااك إاا بحٌااث اللفااظ كااونالداللااة  اصااطالحاً : 

 (ٗ)له بوضعه

 الادال، هاو: األول فالشاًء آُار شاًء فهام فهماه مان ٌلازم الشاًء كاونوتعنً أٌضا 

 (٘المدلول ) هو: الثانً والشًء

 

 ٕٙ،ص :ٔج:(إعراب الجمل وأشبا  الجمل، فُر الدٌن لباوة، ٔ) 

 ٕٙ(المصدر نفسه، ص:ٕ)

 (لسان العرب، ابن منظور ٖ)

ط:دار د ،لجنة من علماء األزهر، تح:فً أصول الفمة، بدر الدٌن الزركشًالبحر المحٌط  (ٗ)

 ١ٙ،ص:ٔالكتبً، ج:

 يالفتحو( شرح الكوكب المنٌر المسمى بمُتصر التحرٌر،دمحم بن أحمد بن عبدالعزٌز ٘)

 ٕ٘ٔ،ص:ٔنزٌه حماد، ج:-الحنبلً المعروؾ النجار، ط: األولاؾ السعودٌة، تح :دمحم الزحٌلً
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لَة الداللة وهً الداللة النحوٌة :  فاً الكالمٌاة الصاور أو األلفااظ اساتُدام من الَمَحصَّ

( وتعناً أٌضااً ٔ) التركٌباً أو التحلٌلاً المستوى على المنطولة أو المكتوبة، الجملة

الداللة التً تحصل من ُالل العاللات النحوٌة بٌن الكلمات التاً تتُاا كال منهاا هً 

كاال كلمااة فااً التركٌااب ال بااّد أن  أنَّ مولعاااً معٌناااً فااً الجملااة حسااب لااوانٌن اللؽااة، إا 

(  هااا وأّن عاللاة النحاو بالداللاة لدٌماة ٕتكون لها وظٌفة نحوٌة من ُالل مولعهاا )

ل واحاد منهماا بااْلُر باألوى األساباب. ومان ثام كاان لدم النحو نفساه، ولاد ارتابط كا

النحو كله  داللاة ساواء أكاان عالماات إعرابٌاة أم أساالٌب كالمٌاة أم حروفااً وأدوات 

(  ولمد كان  النحو منا نشأته األولى مهتما بالمعنى ٌعتاّد ٖنحوٌة أم لرادن وسٌالات )

لااااي ٌكفااال لهاااا الصاااحة باااه، وباااأثر   فاااً التمعٌاااد، ٌماااّد الجملاااة بمعناهاااا األساساااً ا

والسالمة، وٌحدد عناصر معناها، وٌكشاؾ تركٌبهاا، ألن الجملاة  هاً الؽاٌاة األولاى 

   (ٗ) نحوي لكل نظام

 

 ٖٗفرٌد حٌدر، ص:علم الداللة، د. (ٔ)

 ٤ٗٔعند العرب، عبد الكرٌم مجاهد، ص: (الداللة اللؽوٌهٕ)

 ٌالوت سلٌمان، د.أحمد الدرس الداللً فً ُصادص ابن جنً(ٖ)

 ونظرٌة النحو، دمحم عامر معٌن الداللة(ٗ)
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 رابعاً : الدعاء لؽةً واصطالحاً 

أصال واحاد، وهاو ان تمٌال الشاًء  المعتلالدعاء لؽةً: )دعو( الدال والعٌن والحرؾ 

 (ٔإلٌن بصوت  وكالم ٌكون منن، تمول دعوت أدعو دعاًء )

هللا دعاءً  اي ابتهلات إلٌاه بالساؤال، أٌضاً الطلب واالبتهال دعوُت لؽةً  وٌعنً الدعاء

 (ٕورؼبت فٌما عند  من الٌُر)

الادعاء اصااطالحاً : وهاو طلااب األدناى ماان األعلاى علااى جهاة الُضااوع واالسااتكانة 

( ٗ( وٌعنً أٌضاً دعاء العبد ربه؛ اي طلب العناٌة منه، واستمداد  إٌا  المعوناة. )ٖ)

لوَن لال تعالى )ولاَل ربُّكم ادُعونً استجْب لكم  ُُ إّن الاٌن ٌستكبرون َعْن عبادي سٌد

نَم داُرٌَن( ]ؼافر:  [  ٙاْلٌة:جهَّ

 واألدعٌة المأثورة على نوعٌن :

:وهً الموظفة المْمررة كل ٌوم ولٌلة المشتملة على تجدٌد  واألاكار/اْلوراد ٔ

 العمادد وطلب المماصد واألرزاق ودفع كٌد األعداء ونحو الن. 

 وهً األدعٌة المشتملة على صنوؾ / المناجاة :ٕ

  (٘الكالم فً التوبة واالستعانة واالعتاار وإظهار الحب والتالل واإلنكسار )

 

 ١ٕ،ص:ٕج:معجم مماٌس اللؽة، ابن فارس، (ٔ) 

 .٤ٗٔص:، ٔالمصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر، دمحم بن علً الفٌومً، ج:( ٕ)

 ٤١،ص:٘ج: ، فُر الدٌن الرازي،( تفسٌر الرازيٖ)

 ٤١،ص:٘المصدر نفسه، تفسٌر الرازي، ج: (ٗ)

 دمحم بالر تمً بن ممصود علً المجلسً ( بحار االنوار، أبوعبدهللا ٘)
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  فضل دعاء كمٌل

األدعٌة الماأثورة عان أهال البٌات )علاٌهم الساالم(  اإلمامٌةإنَّ من أهم مٌزات ماهب 

ولد استملت ها  األدعٌة على العلوم والحكم والمعارؾ التاً للّماا توجاد فاً ؼٌرهاا، 

المرآن هو المرآن النازل. ولعلماء الشٌعة مضمار السبك  أنَّ فتنّها المرآن الصاعد كما 

ألدعٌاة واألوراد وتسابٌح هللا فً هاا المٌدان، إا لهم أكثر من ثالثة آاللؾ كتااب فاً ا

 بالصااحؾوتمدسااٌه والثناااء علٌااه وكٌفٌااة ارتباااط اإلنسااان مااع ربّااه المتعااال وكفااان 

 العشرة.  والسجادٌة العلوٌة

ومن أشرؾ وأعلى ها  األدعٌة متناً ومضموناً الدعاء المعارؾ ب )دعااء كمٌال( أو 

 (ٔ )ضر( الاي علّمه اإلمام علً )علٌه السالم( كمٌالً الُدعاء )

 ُامساً : التعرٌؾ بالدعاء وسند  

هو من األدعٌه الشرٌفه اات مضامٌن عالٌه نمله الشاٌخ دمحم بان الحسان الطوساً فاً 

كتابه الشارٌؾ )مصاباح المجتهاد( ضامن أعماال شاهر شاعبان؛ لاال )دعااء آُار هاو 

دعاااء الحضاار )ع(  رؤى أنَّ ُكمٌاال باان زٌاااد النُعااً رأى أمٌاار المااؤمنٌن )علٌااه 

سااااجداً  ٌااادعو بهااااا الااادعاء فاااً لٌلاااة النصاااؾ مااان شاااعبان اللهاااّم إنَّاااً الساااالم(  

 (ٕ)أسألن.......

وروا  أٌضاااً السااٌد اباان طاااووس فااً كتابااه المااٌم )إلبااال األعمااال( فااً فضاال أدعٌااة 

 النصؾ من شعبان. لال ومن الدعوات فً ها  اللٌّلة. ما روٌنا  بأسنادنا إلى جّدي

 

تاح  السبزواريدمحم الماضً ابن الشٌخ شرح دعاء كمٌل، للعالمة الماضً الشٌخ عبد األعلى (ٔ)

 .     ٕٔبالر، ص:دمحم 

أحمااد الحسااٌنً، فااً دعاااء الُضاار )ع(، أبااو جعفاار دمحم الطوسااً، تح:( مصااباح المجتهااد ٕ)

 ٕٗٓ،ص:ٔج:
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:ألاول: وجادت أبً جعفر الطوسً )را( لال.... روى(( ونمل ما نملنا  عنه ثم لال 

فاً رواٌاه اُاارى ماا هاااا لفظهاا: لااال ُكمٌال باان زٌاادا كناات جالسااً مااع ماوالي أمٌاار 

المؤمنٌن )علٌه السالم( فً مسجد البصرة، ومعه جماعاة مان أصاحابه فماال بعضاهم 

لااال )علٌااه  [ٕاْلٌاه:ماا معنااى لاول هللا عّزوجااّل )فٌهااا ٌفارق ُكاالُّ أمار  حكااٌم ]الاادُان 

ن شعبان، والاي نفس علاً ّ بٌاد  إنّاه ماا مان عباد إالّ وجمٌاع السالم( ))لٌلة النصؾ م

له فً لٌلة النصؾ من شعبان إلاى آُار السانة  ممسومما ٌجري علٌه من ٌُر  أو شر 

فااً مثاال تلاان اللٌلااة الممبلااة، ومااا ماان عبااد ٌحٌٌهااا وٌاادعو ب )دعاااء الحضاار)ع( إالّ 

للات ٌاا ا جااء بان ٌاكمٌال ( فمال )علٌه السالم ( مأأُجٌب فلما انصرؾ طرلته لٌالً )

المؤمنٌن :)دعااء الُضار(. فماال )علٌاه الساالم( اجلاس إاا حفظات هااا الادعاء  أمٌر

فادعُ به كلَّ لٌلة جمعة او فً الشهر مرة أو فً السانة مارة او فاً عمارن مارة تُكاؾ 

ٌاكمٌُلا أوجب لن طول الصحبة لنا أن نجاود  (ٕ)المؽفرة،وتُنصر وتُرزق ولن تُعدم 

 (ٖ)ألت، ثم لال أُكتب :اللهّم إنًّ أسألن برحمتن......بما س لن

 

 ٕٗٓ،ص:٘ج:مجمع البحرٌن، فُر الدٌن الطرٌحً، تح:أحمد الحسٌنً، (ٔ) 

 ٕٓ( شرح دعاء كمٌل، ص:ٕ)

، السااٌد راضااً الاادٌن باان علااً باان جعفاار باان طاااووس( دعاااء كمٌاال )فااًإلبااال األعمااال  (ٖ)

 ٕٕٓص:لبنان، -ط:بٌروتداألعلى،   الشٌخ حسٌنتح:
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المبحث األول، الجمل التً 

 ال محل لها من اإلعراب 
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 المبحث األول

 الجمل التً ال محل لها من اإلعراب 

األصاال فااً اإلعااراب أن ٌكااون للمفاارد، اسااماً أو فعااالً مضااارعاً، ألنااه كلمااة واحاادة 

ٌمكنها  أن تظهر على آُرها حركاات اإلعاراب، أو تمادر تمادٌراً. أّماا الجملاة فبعٌادة 

من اإلعراب، ألنها مركبة من كلمتٌن أو أكثر، تركٌباً إسنادباً، أو شارطٌاً، وٌساتحٌل 

وعها، حركات اإلعاراب، فاً حاال مان األحاوال. وأّماا أن ٌظهر علٌها أو ٌمدر بمجم

مااا ناارا  فااً كلماتهااا، ماان مظاااهر إعرابٌااة، فهااو ُاااص بااالمفردات، وال عاللااة لااه 

الجملة أالّ ٌكاون لهاا محال موضاع مان اإلعاراب. وإاا  حٌان أصلبالجملة. ولال أبو 

فاً كان لها موضع محال مان اإلعاراب تمادَّرت باالمفرد. ومان هااا تارى أن األصال 

اإلعراب هو للمفرد، وأن الجملاة إاا جااز تمادٌرها باالمفرد، أُعطٌات إعراباه تمادٌراً، 

الجمال، مان الناحٌاة  أنَّ (. وهااا ٌعناً ٔألنها حلت محله، ولامت ممامه فً موضاعه)

: الجماال التااً ال تحاال محاال المفاارد وهااً ال محاال لهااا ماان ٔاإلعراببااه لساامان  : 

 :وجمل تحل محل المفرد وهً التً لها محل من اإلعراب. ٕاإلعراب، 

وفً هاا المبحث سوؾ نتنأول الجمل التاً ال محال لهاا مان اإلعاراب وساوؾ نشاٌر 

بارن. وبدأنا بها ألن األصل فً الجمل أن إلى ما ورد عن تلن الجمل  فً الدعاء الم

 ال ٌكون لها محل من اإلعراب. 

وهً الجمل التً ال تحل محل المفرد وهاا وهو األصل فً الجمل  وأشار ابن هشاام 

 ( وعلى النحو اْلتً. ٕإلى أن الجمل التً ال محل لها من اإلعراب سبع)

 

 ٖ٘،ص:ٔج:إعراب الجمل وأشبا  الجمل، فُر الدٌن لباوة، (ٔ) 

 ١ٕٗ،ص:ٕمؽنً اللبٌب، ابن هشام، ج:( ٕ)
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االبتدادٌة، وتسمى أٌضاً المستأنفة، وهو أوضح، ألن الجملة االبتدادٌة تطلاك أٌضااً :ٔ

( إنَّ االبتااداء عاماال معنااى. ٔعلااى الجماال المصاادرة بالمبتاادأ، ولااو كااان لهااا محاال)

هاا لام ٌكان لاه عمال فاً ؼٌار األساماء. ولاالن كانات الجملاة التاً ٌبادأ بهاا  ولضعفه

 (ٕ)الكاااالم لفطااااً، أو تمااادٌراً، ال محااال لهاااا مااان اإلعاااراب، وهاااً الجملاااة االبتدادٌاااة

 (.ٖ)هو االبتداء. ٌمال استأنفُت الشًء إاا ابتدأته، وأُاُت أوله. لؽةً االستدناؾ 

ال إلاه إالّ أنات)أي ال لوله علٌه الساالم،  كمٌلومن الجمل االبتدادٌة الواردة فً دعاء 

من حٌث االحتٌاج إلٌه فاً نظاام  المعبودٌةمعبود إالّ أنت، إا لكل موجود نصٌب من 

أٌضاً باعتبار وجه هللا الاي هو فً كل شًء. وفً الحمٌماة  معبودٌتهالعالم، وإن كان 

ال ن أساماده ٌاامن إلٌه وملٌس سوى ااته ووجهه تعالى مألو  وموصوؾ بأنه محتاج 

، ومان الجمال األُارى االبتدادٌاة لولاه ظلمات نفساً، هبناً البتاداء ( ٗإٌاا )إالّ  ٌعبد

كرمن، أنات أكارم مان أن تضاٌع، وهاو باالء تطاول، وهااا ماا ال تماوم لاه الساماوات 

واألرا، حتى صارت ُاشعة ، واشارت باستؽفارن ماعنه، ماهكااا الظان  ، وهاو 

ى عااابن، ماا بالء تطول مدته، وهاا ما ال تموم لاه الساماوات واألرا، صابرت علا

الن الظن بن، وما كانت الحد فٌها ممراً، لكنان تمدسات اساماؤن، وانات جال ثنااؤن، 

واجعلنً من أحسن عبٌدن، فتنه ال ٌنال الان إالّ بفضالن، فانان لضاٌت علاى عباادن 

، على دمحم وآل دمحم، وصلى هللا على رسوله.   بعبادن، ارحم، صّلِ

 ،متالزماااٌنتعتااارا باااٌن شاااٌدٌن  :الجملاااة االعتراضاااٌة، وهاااً الجملاااة التاااً :ٕ

اات عاللااة معنوٌااة  ،لتوكٌااد الكااالم، أو توضااٌحٌة، أو تحسااٌنه. وتكااون أومتطااالبٌن

 بالكالم الاي اعترضت

 

 ١ٕٗ،ص:ٔهشام، ج:(مؽنً اللبٌب، ابن ٔ) 

 ٓٗ-ٖٙ،ص:ٕج: إعراب الجمل وأشبا  الجمل، فُر الدٌن لباوة،( ٖ()ٕ)

دمحم الماضاً الساب واري، كمٌل، للعالمة الماضً الشٌخ عبد األعلى بان الشاٌخ ( شرح دعاء ٗ)

 ٓ٘ٔ-٤ٗٔدمحم بالر، ص: تح:
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( وماان الجماال الااواردة فااً الاادعاء لولااه ٔبااٌن جزأٌااه، ولٌساات معمولااه لشااًء منااه )

سبحانن )سابحان، مصادر ؼٌار متصارؾ، الزم اإلضاافة ومعناا : أسابّحن وأُنّزهان، 

، التسابٌح ممتارن بحمادن) االعتراضٌه االُارى لولاه بحمادن(ومن الجمل ٕتسبٌحاً )

مصدراً مضافاً إلى الفاعل  أن ٌكون الباء للسببٌة وٌكون )الحمد( بعا المحممٌن لال

أّن الاان التساابٌح بسااب حٌندااا والحااال  والمعنااىبااالعكس  أو. وكااان المفعااول محاااوفاً.

االعتراضاٌه األُارى ومان الجمال   (ٖ) ٌعنً تسبٌحً بحولن ولوتن  ؛حمدن نفسن

بعزتاان، ولولااه هٌهااات وهااو اساام فعاال ماااا  ٌاادل علااى المبالؽااة فااً  الااواردة لولااه،

 ٌاا الهاً وساٌدي،) ،ولولاهلولاه، ٌاساٌدي، والهاً، وماوالي،  ولوله، بعزتن، والبعد،

 بعزتن ثانٌاً. وأٌضاً لوله . وموالي وربً(

لحمٌمااة مااا تلٌااه ولهااا  : الجملااة التفسااٌرٌة، وهااً الجملااة التااً تكااون فضاالة، كاشاافةٖ

(ولم ترد فاً دعااء كمٌال ٗ)حالتان، ممترنه بحرؾ تفسٌر، ومجردة من حرؾ تفسٌر

 شواهد علٌها. 

جملة جواب المسم، وهً الجملة التً ٌجاب بها المسم الصرٌح، أو الممادر الااي :  :ٗ

فاً دعااء كمٌال. لولاه  (حٌُث تأتً بعد المسم. ومن الجمل الواردة علٌها٘)دلَّت علٌه 

، لاادن تركتنااً)  لاادن تركتنااً ناطمااا، اي ال تأُااا عنااً لااوة النطااك والااتكلّم وبمااً لااً 

،)ألصااّجّن إلٌاان بااٌن أهلهااا اي ٙمجااال البكاااء والفاازع والصااٌاح) نَّ ( ولولااه  ، الصجَّ

. ٌاسٌدي، وموالي، ولادن ١اهل النار والعااب ) ، وألبكٌنَّ ( ولوله أٌضاً   والصرُنَّ

 اُلسُم صادلاً ، صٌرتنً

 

 ٤ٙ،ص:ٕج:إعراب الجمل وأشبا  الجمل، فُر الدٌن لباوة، (ٔ) 

 ٕ٘ٔص:الشٌخ دمحم الماضً السبزواري، ابن ، الماضً عبد األعلى ( شرح دعاء كمٌلٖ()ٕ)

 ١ٕ،ص:ٕالمصدر نفسه، إعراب الجمل، ج:(ٗ)

 ١١،ص:ٕالمصدر نفسه، إعراب الجمل، ج:( ٘)

 ٖٕٗنفسه، شرح دعاء كمٌل، ص: ( المصدر١)(ٙ)
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:وهً الوالعة جواباً لشرط ؼٌر جاازم مطلمااً أو جاازم ولام تمتارن بالفااء وال باتاا  :٘

( ومن الجمل الاواردة عنهاا فاً الادعاء، لولاه لاوال ماا حكمات مان تعااٌب ٔالفجادٌة)

( ، ولضاٌت باه مان اُالد)لضاٌت اي  ٕ)الجاحد، المنكر المصر فً اإلنكار)جاحدٌن

معاندٌن، المعتاد هو المعارا بالُالؾ علٌن ..... )لجعلت النار كلها بردا  ،حكمت

وسالماً ، جواب لو، البرد ُالؾ الحر كما أّن الحارارة ُاالؾ البارودة ساالم، كناٌاة 

(فهااا جاواب لاوال ال ٖالساالم)عن الراحة وعدم اْلفة واألاى ومناه ساُمً الجناة دار 

 محل له من اإلعراب.

( وماان الجملااة الااواردة ٗ)الوالعااة صاالة الساام او حاارؾ موصااول : وهااً الجملااة :ٙ

عنهاا فااً دعااء كمٌاال، لولاه برحمتاان التاً وسااعت كالَّ شااًء ) الماراد بالرحمااة هنااا 

الوجااود المطلااك الاااي هااو ماان مطلااك الوجااود والمشااٌه الفعلٌااه والوجااود المنبسااط 

ومااة بهااا والفااٌا المنبسااط الاااي فاااا علااى كاال الماهٌااات واألعٌااان الثابتااات المرح

الموصول )التً( ولوله أٌضااً  لهارت (  حٌث ولعت صلة السم ٘والفٌا الممدس )

بها كل شًء ولعت صله السم الموصاول أٌضااً، ولولاه ؼلبات بهاا كال شاًء ولعات 

)ماا موصاول  لـصله  صله السم الموصول،  ولوله بعد ما  انطوى علٌه للبً ولعت

)مان( ولولاه لمان ال ٌملان اال الادعاء  الموصولحرفً( ولوله من ربٌته، صله السم 

ولعت صاله )لمان الموصاولة( ولولاه أٌضاا ٌاامن اسامه دواء، ولولاه مان رأس مالاه 

واحارؾ الموصاول وبالتاالً ال محال  ءالرجاء  فها  الجملة كلها ولعت صلة لألساما

لها من اإلعراب. حٌُث أنَّ اسماء واحرؾ الموصول مبهمة وال بد مان الصالة لتبٌاان 

 .  د منهاالمرا

 

 ١٘ٗ،ص'ٕمؽنً اللبٌب، ابن هشام، ج: (ٔ) 

الشاااٌخ دمحم الماضاااً للعالماااة الماضاااً الشاااٌخ عباااد األعلاااى ابااان شااارح دعااااء كمٌااال،  (ٖ)(ٕ)

 ٕٗ٘-ٖٕ٘دمحم بالر، ص: ، تح: السبزواري

 ١٘ٗ، ص:ٕالمصدر نفسه، مؽنً اللبٌب، ج: (ٗ)

 ٖ٘المصدر نفسه، شرح دعاء كمٌل، ص:(٘)
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(اي تابعاااة للجملاااة ال محااال لهاااا مااان ٔ: وهاااً الجملاااة التابعاااه لماااا ال محااال لاااه ) :١

َضاَع لهاا  اإلعراب ومن الجمل الواردة علٌها فً الدعاء، َُ كالُّ شاًء والَّ لهاا لوله و

جملااة فتلاان الجملتااٌن ال محاال لهمااا ماان اإلعااراب ألنهمااا معطااوفتٌِن علااى كاالُّ شااًء 

هاً جمال ال محال لهاا مان اإلعاراب والعة صلة الموصاول وجملاة صالة الموصاول 

ولاد ٌفارق بٌنهماا باأن ُوفااً ورجااًء  عكالُشاوع: التواضاالُضوع، كما تمدم أعال  )

مثال لولاه تعاالى )وُشاعت  (ٕ)والُشاوع فاً الصاوت الُضوع ٌستعمل فً البادن،

ضاد الؽاّز أي هاان لهاا . مان الاال بالضامو)اّل(  [١ٓٔ]طه:اْلٌه:األصوات للرحمن(

كاال  لهاااأي انماااد  الصااعوبة،وٌحتماال أن ٌكااون ماان الااال بالكساار ضااد كاال شااًء 

           (ٖشًء)

 بحارؾلولاه وبموتان التاً لهارت بهاا كال شاًء عطاؾ  التابعاة ومن الجمل اْلُرى

)الواو( على جملة صلة الموصول التً لبلها وهً ال محال لاه مان اإلعاراب، ولولاه 

وجهاان البااالً بعااد فناااء كاال أٌضااا وُضااع لهااا كاال شااًء،وبعظمتن، وبساالطانن، وب

شااًء، وبأساامادن، وبعلماان، وبنااور وجهاان، هااا  كلهااا معطااوؾ علااى جملااة صاالة 

الموصول التاً ال محال لهاا مان اإلعاراب، ولولاه وافعال باً ماا أنات اهلاه معطوفاة 

على جمله ابتدادٌة ال محل لها من اإلعراب، ولوله وصلى هللا على رساوله، واالدماة 

ثٌرا، فها  معطوفاة أٌضااً علاى الجملاة االبتدادٌاة المحال لهاا المٌامٌن، وسلم تسلٌما ك

 من اإلعراب. 

 

 ١٘ٗ،ص:ٕمؽنً اللبٌب، ابن هشام، ج:(ٔ) 

 ٕٗ-ٔٗص: ( شرح دعاء كمٌل،ٖ()ٕ)
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، المبحاااااث الثاااااانً

الجماااال التااااً لهااااا 

 محل من اإلعراب 
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 المبحث الثانً

هاا المبحث سوؾ نتناول بتان هللا تعالى الجمل التً لها محل من اإلعراب وهً  فً

 كما تمّدم سابماً أي ٌكون للجمل محل من اإلعراب والن إاا ولعت مولع المفرد. 

 (ٔ) جمل سبعوها  الجمل التً لها محل من اإلعراب هً أٌضا 

الص، أو لحرؾ مشبه :الوالعة ُبراً، وهً التً تكون ُبراً لمبتدأ، أو لفعل نٔ

بالفعل ومحلها الرفع إاا كانت ُبراً لمبتدأ أو للحرؾ المشبه بالفعل، والنصب إاا 

( ومن الشواهد الواردة علٌها فً ٕكانت ُبراً للفعل النالص أو للحرؾ المشبه به)

لها محل من  ،( دعاء كمٌل، لوله علٌه السالم اللهمَّ أنً أسألن فجملة )أسألن

ولعت ُبراً، حٌُث ولعت ُبراً للحرؾ المشبه بالفعل )إِّن(،  ونحو  اإلعراب ألنها 

وله )كم ُبرٌة وهً اسم نالص مبهم  لوله أٌضاً، كم من لبٌح سترته جمله )سترته(

ٌنصب ما بعد  ؟ :)كم رجالً عندن(تمول إاا استفهمت . والُبر موضعان االستفهام 

ترٌد الكثٌر وٌُفا ما بعد  ت تمول )كم درهم لٌمت( على التمٌز وإاا أُبر

 لـُبر فً محل رفع والعة )سترته(وهً الوالعة هنا كم من لبٌح سترته (ٖ)للتكثٌر

وكالن لوله )علٌه السالم( وكم من فاتح من البالء اللته جمله )اللته( فً محل  )كم(

رفع ُبر، ولوله كم رفع ُبر، ولوله وكم من ِعثار  ولٌته، جمله )ولٌته( فً محل 

من مكرو  دفعته جمله )دفعته( فً محل رفع ُبر، ولوله كم من ثناء 

             كم( ) لـ ُبر.جمٌل............... نشرته )جمله نشرته( فً محل رفع 

    

 

 ١٘ٗ،ص:ٕ(مؽنً اللبٌب ابن هشام، ج:ٔ) 

 ٤ٗٔ،ص:ٕ، فُر الدٌن لباوة، ج:( إعراب الجمل وأشبا  الجملٕ)

 ٓٙٔص:( شرح دعاء كمٌل، ٖ)
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ومن ( ٔالوالعة حاالً، وهً الجملة التً تبٌن هٌدة صاحبها. ومحلها النصب ) :ٕ

بتركها فً )ظلمت نفسً   الشواهد الواردة علٌها فً دعاء كمٌل لوله علٌه السالم

الرحمان إلى الشٌطان والُروج عن لٌود إطاعة اتباع الشهوات ومشاٌعة وساوس 

 (ٕالفادمة. )المبالؽة والروج إلى مماماتها الشامُة إلى كماالتها أن فاتتها الوصول 

 ، ولوله اشكو ولوله، اض  ولوله وهو بالء  تطول مدته، ال أجد مفراً ولوله أٌضاً 

الوالعة مفعوالً، ومحلها النصب إن لم تُنْب عن فاعل، وها  النٌابة مُتصة بباب  :ٖ

 ولم ترد شواهد علٌها فً الدعاء المبارن.  (ٖالمول)

فها  الثالث تضاؾ إلى  إْا، إاا()حٌُث،  :الوالعة مضاؾ إلٌه، ومحلها الجر،ٗ

 ً  (ٗ)الجملة وجوبا

الثالث أٌضاً ، لدن وربث( وها  ) آٌه بمعنى عالمةوما ٌضاؾ إلى الجملة جوازاً 

 هاا ولم ترد شواهد على الن فً الدعاء. ( ٘تضاؾ إلى الجملة ولكن جوازاً )

الوالعة بعد الفاء أو إاا جواباً لشرط جازم، ألنها لم تصدر بمفرد ٌمبل الجزم لفظاً  : 

 ومن الجمل الواردة علٌها فً الدعاء لوله علٌه السالم، (ٙ)أو محالً 

 

 ١١ٔ،ص:ٕفُرالدٌن لباوة، ج:الجمل وأشبا  الجمل، (إعراب ٔ) 

 ٘٘ٔكمٌل، ص:( شرح دعاء ٕ)

 ٤٘ٗ،ص:ٕ( مؽنً اللبٌب، ابن هشام، ج:ٖ)

 ٔ٘،ص:ٖج:، تح: العالمة محً الدٌن عبد الحمٌد، ابن عمٌلشرح -مالنألفٌة ابن  (ٗ)

 ٓٙٗ ،ص:ٕ( المصدر نفسه، مؽنً اللبٌب، ج:٘)

 ١ٔٗ،ص:ٕالمصدر نفسه، مؽنً، اللبٌب، ج: (ٙ)
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( هنا :المصد على الفعل، ال )اإلرادةَمْن، السم الشرط جواب فأرد  أردنً بسوء  من

ًّ بالسوء والٌُانه المشٌه والمحبّةَ، أي بمعنً  ( ٔ) فأرد  والصد به،من لصد إل

 ومن كادنً فكد . أٌضا من الجمل الواردة على الن لوله علٌه السالم، 

الوالعة صفة،  وتأتً الجملة الموصوفة تابعة للجملة لبلها فً اإلعراب، وهً  :ٙ

الٌُرٌة تأتً بعد نكرة محضة أو ؼٌر محضة لتُصصها أو تزٌد الجملة 

(ومن ٕتُصصها، وٌكون فٌها ضمٌر ٌعود علٌها وهً تابعة لها فً اإلعراب)

الشواهد الواردة علٌها فً دعاء كمٌل المبارن، لوله )علٌه السالم( اللُهمَّ اؼفر لً 

تفنن فً أدنْبتُهُ، ُكلَّ انب   )لانب  جملة أانبته " فً محل جر نعت ، كلَّ انب  أانبته

لؽفرانه تعالى لجمٌع األلفاظ التً استعملت فً الانوب، ولعاً العبارة؛ استمصاء 

أسبوع أو شهر ساعة أو ٌوم او )للٌل مكثهومن الجمل اْلُرى لوله،  (ٖجمٌعها )

 ٌسٌر بماؤ ، لصٌر مدته. ولوله،  و ( ٗأو سنه كل الن )

" والعة ُمضافاً إلٌه فً محل   ولوله وبوجهن البالً بعَد فناِء كِلّ شًء )بعد فناِء كِلّ

جر نعت ثان  لوجه( ولوله أتُسلط النار على وجو   ُّرت )جملة ُرت فً محل جر 

صفة لوجو ( ولوله وعلى للوب  اعترفت )جملة اعترفت فً محل جر نعت لملوب( 

فً محل جر نعت لضمادر(ولوله وعلى ولوله وعلى ضمادر حوت )جملة حوت 

، وهو بالء   تطوُل   ولوله نعت لجوارح جرجوارح سعت )جملة سعت فً محل 

مدته )تطول مدته فً محل رفع نعت( ٌدوم ممامه فً محل رفع نعت، وال ٌُفؾ 

 عن أهله فً محل رفع نعت. 

 

 ١ٕ٘(شرح دعاء كمٌل، ص:ٔ) 

 ٕٓ٘،ص:ٕ( إعراب الجمل، ج:ٕ)

 نفسه، شرح دعاء كمٌل.  المصدر (ٖ)

 ١ٕٕ( المصدر نفسه، شرح دعاء كمٌل، ص:ٗ)
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وماان   (ٔ):التابعااة لجملااة لهااا محاال :وٌمااع الاان فااً باااب النسااك والباادل ُاصااة.١

ظلمات نفساً، )وتجرت بجهلً معطوفاة علاى  الشواهد الواردة فً دعاء كمٌل لوله،

الجرداه بعوالاب األماور، التجاري مان تجرأت بجهلً، اي عدم علمً الوالعة حاالً( )

أي  للساببٌةوروٌاة و)البااء( عبارة عن سرعة الولوع فً األمر مان ؼٌار تادبّر وهً 

 (ٕجهلااً وعاادم عرفااانً بعوالبهااا )تجاارأت وأساارعت إلااى مشااتهٌات نفسااً بسااب 

 ولوله أٌضا

عااال مكاناان هااا  الجملااة الفعلٌااة معطوفااة علااى جملااة )عظاام ساالطانن( ولولااه أٌضااا  

كارن، وظهار امارن، وؼلاب لهارن، وجارت لادرتن، وال ٌمكان الفارار مان وُفاً م

حكومتن،  ولوله وسكنت إلى لدٌم اكرن لً معطوفة علاى ماا لبلهاا. ولولاه وأساألن 

وعلاى ولولاه أٌضااً معطوفة على ماا لبلهاا، واستشافع معطوفاة علاى جملاة واتمارب، 

على )اتسلط النار علاى وجاو  ُارت لعظمتان السن نطمت بتوحٌدن صادلة معطوفة 

، وعلاى للاوب اعترفات بالهٌتان محمماهالوالعة نعت( ولوله، وبشكرن مادحة، ولوله 

بن حتى صارت ُاشعة، ولوله وعلى جاوارح ولوله، وعلى ضمادر حوت من العلم 

أوطان تعبدن طادعة واشارت باستؽفارن ماعنة، فها  كلها معطاوؾ علاى سعت إلى 

 لوالعة نعت. ما لبلها ا

 

 ١ٙٗ،ص:ٕ(مؽنً اللبٌب، ابن هشام، ج:ٔ) 

 ٘٘ٔ( شرح دعاء كمٌل، ص:ٕ)
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 الُاتمة

توصال علٌاه الساالم(  )علاً لإلماام بعد ها  الجولة فً رحاب دعاء كمٌال 

 الباحث إلى النتاد  التالٌة. 

وهً األدعٌاة المشاتملة علاى صانوؾ كمٌل من أدعٌة المناجاة ٌعد دعاء -ٔ

لااارب التوباااة واالساااتعانة واالعتااااار وإظهاااار الحاااب والتاااالل واإلنكساااار 

ماان حٌااُث ٌعااد السااماوات واألرا، وهاااا مااا تجسااد فااً الاادعاء المبااارن. 

 متناً ومضموناً. أشرؾ وأعلى ها  األدعٌة)المناجاة( 

هً جملاة مثبتاه، ساواء كانات اسامٌة إّن  أكثر الجمل الواردة فً الدعاء -ٕ

 أو جمل كبرى أو صؽرى. او فعلٌة أو ظرفٌة 

من ُالل البحث فً دعاء كمٌل تبٌن أّن أكثر الجمل الواردة فً الدعاء  -ٖ

 المبارن هً جمل فعلٌة. 

اساماً أو فعاالً مضاارعاً، ألناه ، إّن األصل فً اإلعراب ان ٌكون للمفارد-ٗ

أو تماادر علااى آُرهااا حركااات اإلعااراب، أن تظهاار ٌمكنهااا كلمااة واحاادة 

ااا الجملااة ، تماادٌراً  ، كااان لهااا محاال ماان اإلعااراب، إن صااح تأوٌلُهااا بمفاارد  أمَّ

ل باااه، وٌكاااون أو الجااار، النصاااب  أو الرفاااع  إعرابهاااا كاااالمفرد الااااي تاااؤوَّ

لت بمفرد  مرفوع كان محلُّها الرفع كتعرابه، فتن  لات أُوَّ بمفارد  وهكااا إن أُِوّ
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وإن لام ٌصاح النصاب أو مجارور كاان محلُّهاا الجار. ، كان محلُّهاا منصوب

 ألنها ؼٌر والعة  مولعهُ، لم ٌكن لها محل من اإلعراب. تأوٌُل الجملة بمفرد  

ال محل لها من اإلعراب ولد بدآنا به البحث ألن األصل فاً الجمل التً -٘

، هااااً ساااابع جماااال، نحااااو الجماااال أن ال ٌكااااون لهااااا محاااال ماااان اإلعااااراب

الوالعة جوابااً التفسٌرٌة، جواب المسم، ، االعتراضٌةُ، )االستنافٌةُ(االبتدادٌة

لمااا ال الساام أو حاارؾ موصااول، التابعااة لشاارط ؼٌاار جااازم، الوالعااة صاالة 

 محل له من اإلعراب. 

دعااء كمٌال، تباٌن  فاً السبع استُراج ما ورد عن تلن الجملمن ُالل -ٙ

تلٌهااا الجماال التابعااة لمااا ال ، بتدادٌااةهااً الجملااة اال إّن أكثاار الجماال وروداً 

 أو حرؾ موصول. ثم الجمل الوالعة صلة السم محل له من اإلعراب، 

 . التفسٌرٌهشواهد على الجمل  لم ترد فً الدعاء المبارن،-١

وهااً الوالعااة مولاع المفاارد كمااا إّن الجمال التااً لهاا محاال ماان اإلعاراب -١

الوالعاة الوالعاة مفعاوالً،  الوالعاة حااالً،الوالعة ُباراً، تمدم هً أٌضاً سبع، 

التابعاة لجملاة لهاا جواباً لشرط جاازم، إاا  أومضاؾ إلٌه، الوالعة بعد الفاء 

 محل من اإلعراب. 
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أي الجمال كمٌال،  مان دعااء ما ورد عن تلن الجمالُالل استُراج من -٤

فاً الادعاء هااً  وروداً ، تباٌن أّن اكثار الجمال التاً لهاا محال مان االعاراب

لما له محل من اإلعاراب ومان ثام الوالعاة الجمل الوالعة صفة تلٌها التابعة 

 ُبراً. 

 . مضاؾ إلٌه لم ترد شواهد فً الدعاء على الجمل الوالعة -ٓٔ
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 المصادر والمراجع

-ط:دار الملم العربً، حلب د،إعراب الجمل وأشبا  الجمل، فُر الدٌن لباوة(ٔ)

 سورٌا 

بن علً بن جعفر بن إلبال األعمال فً )دعاء كمٌل( السٌد رضً الدٌن ( ٕ)

لشٌخ حسٌن األعلى، اتح:  دط،، ـهٗٙٙت الشٌخ حسٌن األعلى. طاووس، تح:

 لبنان-بٌروت

شرح  /هـ١ٕٙ، تبن مالن األندلسًادمحم بن عبدهللا  أبوعبدهللا( ألفٌة ابن مالن،ٖ)

 دط، تح: دمحم محً الدٌن ،هـ ١ٙ٤ -  ٤١ٙ ،عبدهللا بن عمٌل الماضً بهاء الدٌن

 المجلسً علًتمً بن ممصود بحار األنوار، أبو عبدهللا دمحم بالر ( ٗ)

من علماء  تح لجنةالبحر المحٌط فً أصول الفمه، بدر الدٌن الزركشً،  (٘)

 األزهر، دار الكتبً. 

 العربً مكتبة تحمٌك دار أحٌاء التراث،فُر الدٌن الرازيتفسٌر الرازي،  (ٙ)

علً الجرجانً :أبوبكر عبد المادر بن عبد الرحمان الجرجانً، تح :الجمل،  (١)

 سورٌا-، دمشكمجمع اللؽة العربٌة ةدط: مكتبحٌدر، 

،تارٌخ ٔالدرس الداللً فً ُصادص ابن جنً، د. احمد سلٌمان ٌألوت، ط: ( ١)

 ، الناشر، دار المعرفة الجامعٌة. ٔ/ٔ/ٕٓٓٓالنشر: 
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 الداللة اللؽوٌة عند العرب، عبد الكرٌم مجاهد( ٤)

 -مكان النشر، بؽدادُلٌل إبراهٌم، ، تح:( الداللة ونظرٌة النحو، دمحم عامر معٌنٓٔ)

 . مطبوعات أمٌر المؤمنٌن )ع(

شرح دعاء كمٌل، العالمة الماضً عبد األعلى ابن العالمة دمحم الماضً  (ٔٔ)

 السبزواري، تح: دمحم بالر 

الكوكب المنٌر المسمى بمُتصر التحرٌر،دمحم بن أحمد بن عبدالعزٌز شرح  (ٕٔ)

نزٌه -الحنبلً المعروؾ النجار، ط: األولاؾ السعودٌة، تح :دمحم الزحٌلً يالفتحو

 ٕ٘ٔ،ص:ٔحماد، ج:

بن منظور بن مكرم  : أبً الفضل جمال الدٌن دمحملسان العرب، ابن منظوز (ٖٔ)

 لبنان -بٌروتاألعلى للمطبوعات  الناشر مؤسسة،األفرٌمً المصري

 فُر الدٌن الطرٌحً، تح:أحمد الحسٌنً مجمع البحرٌن، ( ٗٔ)

 اللؽة، ابن فارسمعجم ممٌاس ( ٘ٔ)

هشام :أبو دمحم جمال الدٌن بن هشام ، ابن عن كتب األعارٌبمؽنً اللبٌب ( ٙٔ)

 ، دط:دار الكتب العلمٌة بٌروت لبناناألنصاري

، تح:دمحم عبد الُالك عظٌمة، أبً العباس دمحم بن ٌزٌد، المبرد: الممتضب( ١ٔ)

 مصر  –دط:الماهرة 

 مصر -دار المعارؾ بمطر، الماهرةالنحو الوافً، عباس حسن، دط: (١ٔ)
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