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Abstract
Specification indicates the exceptionality of the person. The house hold of the prophet (peace be
upon them) are distinguished with their exceptionality which appears in the text of the invocation. The
specification in the text of the great invocation is expressed by some grammatical and linguistic device.
الملخص
ٍ
يدل على اص ِطفَ ِ
إن التخصيص ُّ
اء َّ
الش ِ
بشيء من ِ
ـاز بهـا عـن غيـره ،وبمـا أ َّ
َّ
َن
خص ،وافراده
دون غيره ،وحصر صـفة أو ميـزة َينم ُ

أه ـ َل البيـ ِ
ـون بمي ـزات وخصــائص انفــردوا بهــا عــن غيــرهم ،كــان لموضــوِع التَّخصـ ِ
ص
ـت (علــيهم الســالم) ُمختَ َّ
ـارز فــي ن ـ ِّ
ـور بـ ٌ
صـ َ
ـيص حضـ ٌ
ِ
ك ِ ِ
توضــح مــن خاللِــه اختصاصــهم ب ـأُمور عــدة مــن دون غيــرهم أ َّ
ـائل لُ َّ
الزيــارِة ،إذ َّ
غويـ ٍـة
ـاء تخصيصــهم بوسـ َ
َهلَــتهُم لتل ـ َ
المنزلــة الجليلــة ،فجـ َ
متنوعـ ٍـة منهــا الم ِ
فاعيــل ،و ِّ
ك تـ َّـم تخصيصــهم(عليهم
النــداء ،واالســتثناء والقصــر ،وأُســلوب االختصــاص ،والتَّقــديم والتَّــأخير ،ومــن هــذا وذا َ
َ
السالم) بخصائص َّ
عدة.
الكلمات المفتاحية :التَّخصيص ،االختصاص ،أهل البيت ،التقديم والتأخير ،قصر.

المقدمة

يفيــة لموضــوِع االختصـ ِ
اقتضــت طبيع ـةُ الموضــوع أن يكــون ُمقّ َّســم علــى مطلبــين ،تضـ َّـمن المطلــب األول وقفــة تعر َّ
ـاص فــي اللُّغـ ِـة
ـص الزيـارة الجامعـة ،وانقسـم هـذا المطلـب علـى خمس ِـة نقـاط قَسَّـمَنا
أما المطلب الثاني فقد
و
تضمن وسـائل التخصـيص فـي ن ِّ
ِ
َّ
االصطالحَّ ،

عليه ــا وس ــائل التخص ــيص ،ه ــي :التخص ــيص ع ــن طري ــق التق ــديم والت ــأخير ،التخص ــيص بالن ــداء ،التخص ــيص بالمفاعي ــل ،التخص ــيص

باالستثناء والقصر ،التخصيص بأُسلوب االختصاص.
الصوت والص ِ
ِ
ِ
تنو َعة تمثَّلَت ِ
الداللـة ،فضـالً علـى
بكتب
المصادر التي أفَدَنا منها في
أما
َّ
كتابة الموضوِع فقد كانت ُم ِّ
ـرف والنح ِـو و ّ
ُ
ِ
المعاجم ،و ُّ
ُك ِ
الشرو ِح.
تب
ِ
َّ
(رِح َمـهُ اهلل) فــي توثيـ ِ
ق ِّ
ـارة الجامعــةك لكونـه الكتـاب األَقــدم واألَول
وقـد اعتم َ
(مــن ال َيح َ
ـدنا كت َ
الزي َ
ض ُـرهُ الفَقيـه) للشــي ِخ الصَّـدوق َ
ـاب َ
ِ
من ِ
المصادر التي َن َقلَتهُ.
بين
والحم ُـد ِ
ِ
هلل كثيـ اًر علـى أن وفَّقنـا إلتمـام هـذا البحـث الـذي نرجـو أن يكـون فـي رص ِ
أعمالَنـا التـي تُزلِفَُنـا إلـى اهلل  -تعـالى ،-وهــو
ـيد
ُ
سبَنا ونِعم الوكيل في المب َدأ والم ِ
آل.
َح ُ
َ
َ
َ
اإل ِ
طلَب األ ََّول :مع َنى التَّ ِ
خصيص في اللُّ َغ ِة و ِ
صط َال ِح
الم ْ ُ
َ
َ
َّ
ِ
ـور ف ــي ك ــالم اإلم ــام  -بش ــكل متن ــوع -ال س ــيَّما فيم ــا يتعل ــق بتخص ـ ِ
َّ
ـيص أه ــل
إن م ــن َ
الب ـ َـدهي أن يك ــون له ــذا الموض ــوع حض ـ ٌ
البيت(عليهم السالم) بخصائص وفضائل مـن دون غيـرهم وتمييـزهم بهـا ،فـذذا عـدنا إلـى المعنـى اللغـوي لالختصـاص وجـدناه قـد اُ ِخـ َذ مـن
وصَّيةً ،إِ َذا أُف ِرَد و ِ
ت فُ َالًنا بِ َشي ٍء َخص ِ
ِ ُّ ِ
اح ٌد فَقَد أَوقَ َع فُرَجةً َبيَنهُ َوَبي َن َغي ِـرِه(،)1
الفعل
َّ
صص ُ
ُ
(خص) الدال َعلَى الفُر َجة َوالثل َمة ،ومنه يقالَ :خ َ
َ
1

) ) ينظر :مقاييس اللغة( ،153/2 :خَ صَّ )
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الخاصــة :الَّـ ِـذي اختصصــتَه
صصــتُه ...و
(خ َّ
والتخصــيص حصــر ش ــيء مــا للــنفس علــى وج ـه الخصــوص ،فيقــال َ
صص ـ ُ
ّ
ـيء ،وأَخ َ
ـت الشـ َ
اختصــه ببـ ِّـره)( ،)1واالختصــاص هــو التفــرد بشــيء
َلنفســك ...ويقــال:
وخـ َّ
َّ
ـتص بِـ ِـه ،إِذا انفَــرد بِـ ِـهَ ،
ـص غيـ َـره و ّ
تخصــص فـ َـالن بِــاألَمر واخـ ّ

واالصطفاء واالختيار واالنفراد بالشيء( ،)2فالتخصيص قصر شيء على شيء على وجه التفرد ،والتخصيص مـأثور فـي الكـالم العربـي،

وهو من عادة العرب ،فهي تعمد في كالمها إلى ّأنها تعمم ثـم تُف ِـرد لالختصـاص والتفضـيل( ،)3وقـد أوضـح العسـكري معنـى االختصـاص
َّ
ـحيح الــنفس وغيــر الــنفس،
بشــكله العـ
ـام((إن االختصــاص انف ـر ُ
الملــك ،واالنف ـراد تصـ ُ
اد بعــض األَشــياء بمعنــى دون غي ـره ،كــاالنفراد بــالعلم و ُ
ألنــه نقــيض االشــتراك ،واالنف ـراد نقــيض االزدواج ،والخاصــة تحتمــل االضــافة وغيــر اإلضــافةك َّ
ولــيس كــذلك االختصــاصك َّ
ألنهــا نقــيض
العامة فال يكون االختصـاص َّإال علـى االضـافةك َّ
ـالمختص ُمنفَ ِـرٌد بحك ٍـم مـن دون غيـره ،وتكـون لـه
ألنـه اختصـاص بكـذا دون كـذا))( ،)4ف
ُّ
ـض أَفـرِاد المـذكور))( ،)5فمـن َن ُخصُّـه بش ٍ
الحكِم علـى بع ِ
ـيء ،ونقصـر عليـه
وع ِر َ
ُ
ف في النحو على أنه ((قصر ُ
بذلك األفضلية على غيرهُ ،
الب َّد و َّ
أن في ذلك تفضيالً له ،وتميي اًز عن غيره بتلك التخصيصات.
أم اًر ُ
المطلَب الثَّ ِاني :وس ِائ ُل التَّ ْخ ِ
صيص
َ ُ
َ َ
ص منهـا ،وا َّن هـذه
َي ُع ُّد الدكتور تمام حسَّان التخصيص عالقة سياقية ُكبرى ،أو قرينة معنوية كبرى تتفرع عنها قرائن معنوية َ
أخ ّ
جميعــا وتسـ َّـمى قرينــة التخصــيص( ،)6و َّ
ألن الزيــارة الجامعــة كانــت
القـرائن الخاصــة كلهــا تجتمــع فــي قرينــة معنويــة كبــرى أعـ ّـم منهــا تشــملها
ً
محط تخصيص أهل البيـت(عليهم السـالم) بخصـائص مميـزة لهـم مـن دون غيـرهم آثرنـا د ارسـة هـذا الموضـوع ،وورد هـذا التخصـيص فـي

نص الزيارة بطرق متنوعة ،هي- :
ـص الزيـارة الجامعـة بتق ِ
أوالً :التخصيص عن طريق التَّ ِ
ـديم الجـاِّر والمج ِ
قديم والتَّ ِ
ـرور( ،)7الـذي َكثـر تقديمـه
أخير :وحصـل هـذا النـوع فـي ن ِّ
َن تَقـ ِـديم المعم ِ ِ
إن أَهـ ُل الَبَي ِ
ـون َعلَــى أ َّ
فـي الــنص ،ولكثرتـه فــي الكــالم العربـي قيــل َّ
ـان َمف ُعـوًال أَو
اء َكـ َ
ـول ُيفيـ ُـد ال َحصـ َـر َسـ َو ٌ
ـان كــادوا ُيطبِقُ َ
َ َ ُ
ور( ،)8فالمقدم من المعمول (الجار والمجرور) ُيراد به تخصيص أمر في شيء ،ونجد هذا التخصـيص فـي كـالم اإلمـام
ظَرفًا أَو َمج ُر ًا
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ُّ
ِّ
ون،
ـونَ ،وِالـى َسـبِيله تُرش ُـد َ
ونَ ،وبِـأَم ِرِه تَع َملُ َ
ـونَ ،ولَـهُ تُ َسـل ُم َ
ونَ ،وبِـه تُؤ ِمُن َ
ونَ ،و َعلَيـه تَ ُـدل َ
بكثرة ،ومنها قوله (عليـه السـالم)((:إِلـى اهلل تَـد ُع َ
ِ
ون))( )9ففـي هـذه الفقـرات توضـيح وتبيـين اختصـاص أهـل البيـت (علـيهم السـالم) بتـوجههم إِلـى اهلل – تعـالى -فـي جميـع
َوبِقَولِه تَح ُك ُم َ

أُمورهم ،ودعواتهم وارشادهم وتسليمهم إليه ،وايمانهم وعملهم بأمره في جميع شؤونهم من دون غفلة ،وال سهو فيمـا اختصـوا فيـهك ولـذا
ِ
ك َمـن عـاداكم وخـاب َمــن جحـدكم)كأل َّ
َن َمـن كـان مختصـاً
وهلَـ َ
ـب علـى ذلـك ســعادةَ ُمتَّـبِ ُعهم وهـال َ
(س َـع َد َمـن واالكـم َ
رتَّ َ
ك ُم َخـالفُهم بقولــه َ
الب َّد وأن يكون لديه تلك األفضلية بسعادة المتبع له وهالك المخالف له( ،)10فقدم الجار والمجـرور ،إذ قـال (إلـى
بتلك االختصاصات ُ
اهلل تــدعون) ،ولــم يقل(تــدعون الــى اهلل) ،وقال(ولــه تســلمون) ،ولــم يقل(وتســلمون لــه) ،كمــا قال(وبــأمره تعملــون) ،ولــم يقــل (وتعملــون

بأمره) ،وقال (والى سبيله ترشدون) ولم يقل (وترشدون إلى سبيله) وقـال (وبقولـه تحكمـون) ولـم يقـل (وتحكمـون بـأمره) ،إذ قـدم الجـار
والمجــرور فيهــا ،وفــي تقــديم الجــار والمج ـرور هنــا ((إشــارة إلــى َّإنهــم لــم يــدعوا ولــن يــدعوا إالَّ إلــى اهلل))( ،)11فــدعوتهم خالصــة لــه –

تعالى -دون غيره ،وقال (عليه تدلون) ولم يقل (تدلون عليه) ويتضح أيضاً الحصر في داللتهم على اهلل – تعالى -في كل حال من

) )1تهذيب اللغة( ،292/6 :خصَّ )
) )2ينظر :المعجم الوسيط( ،238/1 :خصَّ )
) )3ينظر :فقه اللغة وسر العربية223 :
) )4الفروق اللغوية27 :
) )5حاشية الصبان ،274 /3 :معجم المصطلحات النحوية والصرفية :محمد سمير نجيب74 ،
) )6ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها195-194 ،
) )7ينظر :البرهان في علوم القران236/3:
) )8ينظر :االتقان174/3 :
) )9من ال يحضره الفقيه388/2:
) )10ينظر :في رحاب الزيارة الجامعة406 :
) )11الشموس الطالعة492 :
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(عز َّ
أحوالهم ،ال يدلون على غير اهلل َّ
وجل) بل يـدلون عليـه أو علـى مـا يـدل عليـه( ،)1وقولـه (ولـه تسـلمون وبـأمره تعملـون) أي :ولـه
(،)2
مــن دون غيـره تســلمون وتفوضــون أمــركم ،وبــأمره تعــالى تعملــون ال بــأمركم أو إرادتكــمك بــل لــيس لكــم أمــر أو إرادة إالَّ أمـره وارادتــه

وقوله (والى سـبيله تُرِش ُـدون وبقولـه تحكمـون) أي :والـى ديـن اهلل تعـالى وصـراطه المسـتقيم ترشـدون الخلـق بأفضـل هدايـة ال إلـى ديـن
غيـره ،فهــو المخــتص بذرشــادكم ال غيـره ،ثــم انكــم بقولــه تعــالى وباالســتناد اليــه فقــط دون غيـره تحكمــون بــين النــاس ال بــاآلراء االُخــرى
لغيره بل بحكمه وبقوله مستندين إليه فقط(.)3

ك الى الرضوان وعلى من جحد واليتكم غضب الرحمن))( )4فقدم (بكم) على (يسلك الى الرضوان
وقال(عليه السالم)(( :بكم ُيسلَ ُ
()5
ق التخصيص
ك إلى ِّ
بكم) ،فمن هذا التقديم ُيفهَ ُم حصر األمر بهم ،فــبهم دون غيرهم ُيسلَ ُ
الرضوان الذي ُع َّد من أعظم الدرجات  ،وتحقَّ َ
عن طري ِ
ـب الـرحمن)
ـب الـرحمن) ،فقـدم (علـى مـن َج َح َـد و
ق تقديم
ِّ
َ
ض ُ
اليتكم)على(غ َ
ض ُ
الجار والمجرور في قولـه(على مـن َج َح َـد واليـتكم َغ َ
ـب الـ َّـرحمن علــى مــن َج َحـ َـد واليــتكم)ك َّ
ألنــه يريــد تخصــيص الشــخص المســتحق لغضــب اهلل تعــالى ،وللتأكيــد علــى أهميــة
فلــم
َ
ضـ َ
يقل(غ َ
الموضوعك إذ َّ
إن جحد واليتهم (عليهم السالم) أمـر يسـتحق تقديمـه علـى غضـب وسـخط الـرحمنك ألنـه ُيولَّـد بسـببه ،فكـن ال ُب َّـد مـن تقـديم
السبب على النتيجة.
اهلل ،واأل َِدالِّ ِء على مر ِ ِ
الدع ِاة إِلى ِ
َِّ
ِ ِِ
ين
َ َ َ
َّالم َعلَى ُّ َ
ين ،الذ َ
المك َرِم َ
ضاة اهللَ ...وعَباده ُ
كما نجد التخصيص في قوله (عليه السالم)((:الس ُ
َ
ون)( ،)7ومن المؤكد َّ
أن وراء استحضار اإلمام(عليه السالم) هذا القول
ونهُ بِالقَو ِلَ ،و ُهم بِأم ِرِه َيع َملُون))( ،)6فقد
ال َيسبِقُ َ
قال(و ُهم بِأم ِرِه َيع َملُ َ
َ
غاية يرمي إبالغها .وفي قوله – تعالى -المقتََب ُس منه قول ِ
اإلمام (عليه السالم) ذكر الزمخشري َّ
تع ُّمد من اهلل
أن((هذا الكالم المعترض َ
ُ
()8
عر ِ
إن النص في َم ِ
ض الحديث عن عصمة األَنبياء وعدم مخـالفتهم ألمـر
تعالى لصيانة المالئكة عن وقوع شبهة في عصمتهم))  ،فبما َ
اهلل – تعالى ،-اقتبس االمام قوله مـن هـذا القـول ليثبـت عصـمة أهـل البيـت (علـيهم السـالم) واالشـارة إلـى َّ
أن أمـرهم مـرتبط بـأمر اهلل مـن
()9

في أهـل البيـت(عليهم السـالم) بـأنهم عبـاد اهلل ال شـركاؤه ،وهـم ال يسـبقونه بـأي شـيء ،بـل

الم َغالين
دون غيره ،وفي هذا ٌ
رد قاطعٌ على ُ
بأمره يعملون فاستحضار النص ألجل الداللة على عصـمتهم بـنفس الـنص الـذي سـيق فـي القـرآن ،وكـذلك اثبـات توحيـد أهـل البيـت هلل -
تعالى -وعدم سبق فعلهم لفعله -عز وجل -بل هم عباده وتحت أمره وقبضته ،كما كان دليالً على عصمتهم.
وبنظ ـرٍة دقيقـ ٍـة إِلــى المواضــع التــي الســابقة التــي س ــيقت ألجــل داللــة االختصــاص يالحــظ َّ
أن داللــة العنايــة واالهتمــام تعض ــدها
ِ
ِ
ِ ُّ
ِّ
ـونَ ،والــى
ونَ ،وبِــأم ِرِه تَع َملُ َ
ـونَ ،ولَـهُ تُ َسـل ُم َ
ونَ ،وبِـه تُؤ ِمُنـ َ
ونَ ،و َعلَيــه تَ ُـدل َ
وتالزمهـا ،فاإلمـام الهادي(عليــه السـالم) فعنـدما يقــول((:إلـى اهلل تَـد ُع َ
()10
ِ
ِِ ِ
ك الـ ـ ــى الرضـ ـ ـوان وعلـ ـ ــى مــ ــن جحــ ــد واليـ ـ ــتكم غض ـ ــب الـ ـ ــرحمن))(،)11
ـون))  ،ويقـ ـ ــول ((بك ـ ــم ُيسـ ـ ـلَ ُ
ونَ ،وبِقَولِـ ـ ــه تَح ُك ُم ـ ـ َ
َســ ــبيله تُرش ـ ـ ُـد َ
ِ
ِ ِ
َّ
ِِ
ِ
ِ
ـون))( )12لــيس
ـذين ال َيسـبِقُ َ
ونهُ بِــالقَو ِل َو ُهــم بــأمره َيع َملُـ َ
مين الـ َ
ين ألَم ِـر اهلل َوَنهيِــهَ ،و ِعبــاده ال ُمكـ َـر َ
ـين فــي تَوحيــد اهللَ ،وال ُمظ ِهـر َ
ويقـول((المخلصـ َ
ِ
وي َع ُّـد
انض َـوى علـى أمـر معلـوم ومعـروفُ ،
الغرض الوحيد من هذا التقديم االختصاص فقـط ،واال فمـا الجديـد الـذي قـد ُيوحيـه الـنص حـين َ
من البديهيات؟ فأهل البيت (عليهم السالم) يدعون إِلى اهلل – تعـالى -ولـيس إلـى غيـره ،ويـدلون عليـه ولـيس علـى غيـره ،وبـه يؤمنـون وال
) )1ينظر شرح الزيارة الجامعة194 -190 / 2 :
) )2ينظر :االنوار الالمعة148 :
) )3ينظر :في رحاب الزيارة الجامعة408 :
) )4من ال يحضره الفقيه390 / 2 :
) )5ينظر االنوار الالمعة187 :
) )6من ال يحضره الفقيه386/2 :
) )7قوله (عليه السالم) اقتباس من قوله تعالىَ ( :وقَالُوا اتَّ َخ َذ الرَّحْ َمنُ َولَدًا ُس ْب َحانَهُ بَلْ ِعبَا ٌد ُم ْك َر ُمونَ (*) َال يَ ْسبِقُونَهُ بِ ْالقَوْ ِل َوهُ ْم بِأ َ ْم ِر ِه يَ ْع َملُونَ )[األنبياء]27-26:
) )8الكشاف727/2:
) )9ال ُغالة جماعة من المنحرفين الذين ا َّدعوا ألنفسهم النبوة ،ولالئمة (عليهم السالم) اإللوهية ،وأباحوا فعل المحرمات ،فوقف االمام الهادي (عليه السالم) موقفا ً
شديداً ضدهمَّ ،
وكذب أباطيلهم ،ونَبَّهَ الشيعة على االحتراز منهم وعدم تصديقهم ،ومن هؤالء ال ُغالة :علي بن حسكة القمي ،والقاسم اليقطيني ،والحسن بن محمد
بن بابا القمي ،ومحمد بن نصير) ينظر :رجال الك ِّشي ،434 -430 :حياة االمام الهادي (عليه السالم) ،باقر شريف القرشي.401-394 ،
) )10من ال يحضره الفقيه388/2:
) )11المصدر السابق390 / 2 :
) )12من ال يحضره الفقيه386/2 :
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يؤمنون بغيره ،كما يسلِّمون له وال يسلِّمون لغيره ،وبأمره يعملون ال بأمر غيره ،وكذلك يحكمون بقوله ال بقول ٍ
أحد غيره ،كـذلك بهـم ُيسـلَك
ص ُّ
ب الرحمن ،هذه كلها من األُمور المعروفة التـي باتَـت مـن خصـائص وسـمات أهـل البيـت(عليهم
ضُ
ب َغ َ
إِلى الجنان ،وبجحد وال يتهم ُي َ

المميـزة لهـم ،وليسـت بالخافيـة علـى أحـدك لـذا ف َّ
ـذن التقـديم الـذي انضـوت عليـه هـذه الجمـل يتعاضـد معهـا معنـى العنايـة واالهتمـام
السالم) ُ
َّ
وتتفكر به ،حتى ال تغفل عن تلك الحقيقة سواء كانت على وجـه الترغيـب أم
ف نحوه ال ِه َم َم ،وتهتم وتعتني به النفوس
صر َ
بذلك المقدم ،لتُ َ
الترهيب.
ـدعو ُليقبِـل عليـك( ،)1وحروفـه متعـددة وهـي( :يـا) ،و(أيـا)،
الم ُ
ثانياً  /التخصيص بالنداء :النداء صورة من صور التخصيص .وهـو تنبيـهُ َ
و(هيــا) لنــداء البعيــد أو مــن هــو بمنزلتــه مــن نــائم أو سـ ٍ
ـاه ،و (أي) و(الهم ـزة) للقريــب ،و(وا) للندبــة خاصــة( ،)2والمنــادى علــى ثَ َالثَــة

(مفرد) وهو على قسمين :األول (معرفَة) و يبنى على الضـم فيهـا ،والثـاني (نكـرة) منصـوبة ،والضـرب الثـاني
أضرب :الضرب األول ُ
صوبا ،والثالث (شبيه بالمضاف) ،إذ يعمل الرفع والنصب فيما بعده( ،)3وفي نـداء الشـخص المطلـوب تخصـيص
(مضاف) َويكون َمن ُ
أن كـ َّـل منـادى مخـتص ،تختصُّـه فتُناديـه مــن ب ِ
لشخصـه مـن دون غيـره ،وفـي ذلــك قـال ابـن يعـيش(( :إِعلـم َّ
بحضـرتك ألمــرك،
ـين َمـن َ
ِ
ومعنــى اختصاصــك إيــاه أن ِ
اختصــوها علــى طريقــة
ـياء
تقصــده،
ونهيــك ،أو خبـ ِركَ .
َ
وتختصــه بــذلك َ
ّ
ّ
دون غيـره .وقــد أجــرت العــرب أشـ َ
ـارَكه فــي االختصــاص ،كمــا أجــروا التســويةَ ُمجـ َـرى
النــداء الشــتراكهما فــي االختصــاص ،فاســتعير لف ـظُ أحــدهما لحخــر مــن حيــث شـ َ
ـص بـه أشخاصـاً بعيـنهم فـي نـص الزيـارة الجامعـة وذلـك
االستفهام ،إذ كانـت التسـوية موجـودةً فـي االسـتفهام))( ،)4وورد النـداء الـذي خ َّ
فــي قــول االمــام (عليــه الســالم)(( :الســالم علــيكم يــا أهــل بيــت النبــوة وموضــع الرســالة))( ،)5فتوصــل إلــى النــداء ب ــ(يا) ،وورد المنــادى

(أه َل البيت) مضافاً فكان حكمه النصب ،فــ(أهل) منادى منصوب ،وهو مضاف (البيت) مضاف اليه ،وخصص بهذا النـداء سـالمه
وقيَّده بأهل البيت (عليهم السالم) من دون غيرهم فهم المختصون والمعنيون بسالمه .فضالً على ما ينضوي هذا النداء من التشريف

والتكـريم كمــا ُع ِهــد فــي القـرآن الكـريم نــداء الرســول االكــرم (صــلى اهلل عليــه وآلــه) بوصــفه ،والرســل (علــيهم الســالم) بأســمائهم ،تشـريفاً
()6
يم لهم.
وتكريماً  ،فعندما نادى أهل البيت (عليهم السالم) بصفتهم كان في ذلك عالوة على االختصاص تشر ٌ
يف وتكر ٌ

التوصل إِلى التخصيص في نص الزيارة بالمفاعيل ،ومنها-:
ثالثاً  /التخصيص بالمفاعيل :تم
ّ
لت كذاك َّ
 -1المفعول له :وهو المصدر الذي انتصبك َّ
ألنه بمثابة
وعذٌر لوقوع األمر ،ويكون تفسي اًر لما قبلَه لِ َم كان ؟ أو لِ َم فَ َع َ
ألنه علة ُ
يح بِال ِعلَّ ِـة الَّتِـي ِألَجلِهَـا َوقَـ َع الِفعـ ُلَ ،نح َـو
علة اإلقدام على الفعل( ،)7فبما
َّ
ومعَنـاهُ ((التَّص ِـر ُ
تضمنه المفعول له من معنى يتم تقييد الفعـل َ
ِ
ِ
ِ
ك ال ِعلَّـ ِـة))( ،)8فعنــدما تقــول مــثالً :أتيــت رغبـةً فــي لقائــكَّ ،
فذنــك بــذلك تكــون قــد أســندت
ك الِفعـ ِـل بِتِلـ َ
ـيص َذلِـ َ
َ
ضـ َـربتُهُ تَأد ًيبــا ،فَُيفيـ ُـد تَخصـ َ

خاص وهو قيد الغائية والتي تكون قرينة معنوية دالة على المفعول ألجلـه ومقيـدة لنسـناد الـذي لوالهـا
مقيدا بسبب
ٍّ
اإلتيان إلى نفسك ً
)9
لكان أَعم ،فهو من دون سبب أعم منه وهو مسبب ،وتكون دالة على ٍ
جهة فهـم الحـدث الـذي يشـير إليـه الفعـل  ،ومثـال التخصـيص
ّ
ِ
لخلقَنـا ،وطهـارة ألنفسـنا
بالمفعول له في كالم اإلمام الهادي (عليه السالم)(( :وجعـل صـلواتنا علـيكم ومـا خصـنا بـه مـن واليـتكم طيبـا َ

()10
عامـاً ال تقييـد فيــهَّ ،
فقيــد
وتزكيـة لنــا وكفـارة لــذنوبنا))  ،إذ قال(:طيبـاً ،طهـارةً ،تزكيـةً ،كفـارةً) ُم ِّقيــداً بهــا اإلسـناد الــذي لوالهـا ألصــبح َّ
ِ
ب للخلق ،والطهارة لألنفس ،والكفَّارة للذنوب.
الطي َ

) )1ينظر :االصول329/1:
) )2ينظر :المفصل في صنعة االعراب413 :
) )3ينظر :اللمع107-106 :
) )4شرح المفصل369 /1 ،
) )5من ال يحضره الفقيه386/2 :
) )6ينظر :دراسات ألسلوب القرآن الكريم :محمد عبد الخالق عضيمة599/3 :
) )7ينظر الكتاب ،367/1:المفصل87:
) )8إرشاد الفحول :الشوكاني382/1 ،
) )9ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها196- 195 :
) )10من ال يحضره الفقيه388/2 :
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ِ
ـع فعلـه لتوكيـد الِفعـلَ ،وَبَيـان َّ
النـوع،
 -2المفعول المطلق :هو االسم الدال على حدث وزمان َمجهُولَ ،و ُه َو َوفعله من لفظ َواحـد ،ويـأتي َم َ
َوعدد مرات حدوث الفعل( ،)1والقرينـة الدالـة عليـه قرينـة معنويـة تمسـى (التحديـد والتوكيـد) ،وهـي كمـا قـال الـدكتور تمـام حسـان ((هـي
القرينة المعنوية الدالة على المفعول المطلق ،والمقصود بالتحديـد والتوكيـد :تعزيـز المعنـى الـذي يفيـده الحـدث فـي الفعـل ،وذلـك بـذيراد

المصـدر المشـترك مـع الفعـل فـي مادتـهك َّ
ألن المصــدر هـو اسـم الحـدث ،ففـي إيـراده بعــد الفعـل تعزيـز لعنصـر الحـدث ومعنـى الفعــل،

ـز
أيضـا ،أو ممي ًا
وتكون التقوية بواسطة ذكره ً
مفردا ً
منونا على سـبيل التأكيـد ،أو مضـافًا لمعـين إلفـادة النـوع ،أو موصـوفًا إلفـادة النـوع ً
لعدد فيكون العدد نفسه مفعوًال مطلقًا ...والذي يهمنا من كل ذلك هو أن التقوية بالتأكيد أو التحديد قرينة معنوية على معنى المفعول
المطلق))( ،)2وورد التخصيص في نص الزيارة بالمفعول المطلق المؤكد لفعله في قوله (عليه السالم)((:آمنكم من الفتن وطهركم من

()3
الــدنس ،وأذهــب عــنكم الــرجس ،وطَهَّــركم تطهيـ اًر))  ،فقــال(:طهَّركم تطهيـ اًر) ،واُشــتق(تطهي اًر) مــن لفــظ الفعــل(طهّركم) ،وورد ((مفعـوالً

مطلقاً لقوله (يطهِّركم) وتأكيـداً لـه مـن دون أن يكـون للنـوع المفيـد اختصاصـه لنـوع دون نـوع ،وال للمـرة المفيـدة للتطهيـر وقتـاً مـن دون

وقت ،بل تأكيد لما أفاده بقوله (يطهِّركم) من التطهير المطلق من حيث األنواع واألوقات في كل مرتبة من مراتبهم الذاتيـة ومقامـاتهم
األصلية))( ،)4فالتطهير حدث مطلق لم يقيد بزمن دون آخر أو نوع دون آخر.

التخصيص به لبيان وتخصيص نوع معـين وتمييـزه ،وذلـك فـي قولـه (عليـه السـالم)(( :صـلَّى اهلل
تم
ِّن للنوِع فقد َّ
المَبي ُ
ُ
أما المصدر ُ
ِ
َّ
ـيء بـه لتوكيـد حـدث
وسلَّم تَسلِيماً َكثِي اًر))(،)5
فقال(:سل َم تسليماً كثيـ اًر) ،ف ــ(تسليماً) مصـدر علـى زنـة (تَفعيـل) ِج َ
َ
على محمد وآله الطاهرين َ
،
ثم و ِ
ف ذلك التسليم وهو المصدر بــ(كثي اًر) لغرض وفائدة بيان نوع ذلك التسليم وتحديده بذلك النوع ،فقد يتبادر
ص َ
التسليم المطلق المجرد َّ ُ
إلى الذهن تساؤل عن صفة ذلك التسليم في حال لم يذكر في الكالم ،ومجيئه قد بيَّن ذلك وهذه فائدتهك لذلك جاء المصـدر لبيـان التأكيـد

علــى الصــالة والســالم عليــه (صــلى اهلل عليــه وآلــه) ظــاه ار بـأَن يكثــروا الصــالة والســالم عليــه( ،)6فــتم تخصيصــه وتقييــده ب ــ(كثي اًر) ،ولــيس

بشيء آخر َفلَ َّو َح هذا اللفظ بهذا األمر.
ِ
ِ ِ
ِ
يمـا أخرجـت ِمنـهُ َغيـره .وهـذا
رً
ابعا  /التخصيص باالستثناء والقصـر :واالسـتثناء يعنـي ((أَن تُخ ِـرَج َشـيئا م َّمـا أدخلـت فيـه َغيـره أَو تدخلـه ف َ
اإلدخال أو اإلخراج للشيء َّإنما هو تخصيص وتمييـز لـه عـن غيـره .وحرفـه المسـتولي َعلَي ِـه (إِ َّال) ،وتشـبه بِ ِـه أَس َـماء وأفعـال وحـروف
ٍ
بعض من كـل
فاألسماء (غيرَ ،وسوى) َواألَف َعال (لَي َسَ ،ال يكون ،عدا ،خال ،وحاشا) ،والحروف (حاشا ،وخال)))( ،)7أو هو ((إخراج
()8
َّ
وي َعـ ـ ُّـد االسـ ــتثناء عنـ ــد
بمعنـ ــى (إال) نحـ ــو :جـ ــاءني القـ ــوم إال زيـ ـ ًـدا))  ،وهـ ــذا الـ ــبعض الـ ــذي يخـ ــرج مـ ــن الكـ ــل يكـ ــون مخصصـ ــاُ ،

االُصوليين((إحدى القرائن اللفظية التي يتم بها تخصـيص العمـوم ،أي إِخـراج بعـض أَفـراد اللفـظ العـام مـن الداللـة التركيبيـة))( ،)9وقـد

تكــون هنــاك ادوات اخــرى يــتم التوصــل بهــا إلــى االســتثناء ،مثــل (لَ َّمــا) ،فيــتم التخصــيص بهــا ،إذ تــأتي فــي بعــض صــورها لالســتثناء
وتكــون بمعنــى (إالَّ) ،وتــأتي بعــد القســم ،أو بعــد النفــي( ،)10والمــورد الــذي ورد فيــه لمــا فــي نــص الزيــارة كــان بعــد القســم ،كمــا فــي قولــه
(عليــه الســالم)(( :فبحــق مــن ائتمــنكم علــى سـره واســترعاكم أَمــر خلقــه وقــرن طــاعتكم بطاعتــه لمــا اســتوهبتم ذنــوبي))( ،)11فبــدأ كالمــه
بالقسم ،والباء دالة عليه ،أي :اقسم عليكم بحق اهلل ،الذي جعل طاعتكم طاعته واسترعاكم أمر خلقه إالَّ ما اسـتوهبتم ذنـوبي عنـد اهلل
وشفعتم لي بغفرانها.
) )1ينظر :اللمع48 ،
) )2اللغة العربية معناها ومبناها198 ،
) )3من ال يحضره الفقيه387/2 :
) )4طهارة أهل البيت (عليهم السالم) في آية التطهير :ميرزا محمد باقر الحائري214 :
) )5من ال يحضره الفقيه391/2 :
) )6ينظر :االنوار الساطعة250-249 :
) )7اللمع66 :
) )8أسرار العربية156 :
) )9داللة تركيب الجمل عند االصوليين ،د .موسى العبيدان176 :
) )10ينظر :الجنى الداني ،592 :الكليات791:
) )11من ال يحضره الفقيه391/2 :
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ِ
صـ ٍ
ط ِريـ ٍ
ـات
وي َخ َّ
ـآخ َر بِ َ
ـيص أَمـ ٍـر بِـ َ
ـوص ،أو إِثَبـ ُ
ُ
ق َمخ ُ
ـص بالقصــر ،بتقــديم الخبــر علــى المبتــدأ ألجــل القصــر ،الــدال علــى تَخصـ ُ
صـ ُ
ور وَنفيــه ع َّمــا عـ َـداه ،ويقســم علــى قســمين :األول :قَصـ ِـر الموصـ ِ
ِ ِ
ـب)،
ـوف َعلَــى ِّ
الصــفَ ِة قص ـ ار حقيقيــاَ ،نحـ ُـو ( َمــا َزيـ ٌـد إِ َّال َكاتِـ ٌ
َ ُ
ال ُحكــم لل َمــذ ُك ِ َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ
الرسـ ُل) آل عمـران ،]144 :والثـاني :قَص ِـر الصِّـفَ ِة علَـى الموص ِ
ِِ
ِ
َّ
ـوف
َ
َ ُ
(و َمـا ُم َح َّم ٌـد إِال َر ُسـو ٌل قَـد َخلَـت مـن قَبلـه ُّ ُ
ومجازياً ،نحو قوله تعـالىَ :
ك ولِلمـؤ ِمنِين والمؤ ِمَن ِ
ِ ِ َّ َّ
ِ ِ ِ
ـات َواللَّـهُ َيعلَ ُـم ُمتََقلَّ َـب ُكم َو َمث َـوا ُكم) محمـد،]19 :
َ َ ُ
قص ار حقيقيا ،نحو قوله تعالى( :فَاعلَم أََّنهُ َال إلَهَ إال اللهُ َواسـتَغفر لـ َذنب َ َ ُ
ِ
ِ
ٍِ
َّ
ون َميتَةً) األنعـام ،)1(]145 :ورد فـي نـص
ومجازيا ،نحو قوله تعالىُ ( :قل َال أَ ِج ُد في َما أُوح َي إِلَ َّي ُم َحَّرًما َعلَى طَاعم َيط َع ُمهُ ِإال أَن َي ُك َ
الزيارة الجامعة تخصيص بقصر الصفة على الموصوف قص اًر حقيقياً ،إذ قال(( :أشهد أن ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـريك لـه))( ،)2قاصـ ار
صفة االلوهية ومخصصها في الذات االلهية المقدسة قص ار حقيقيا من دون شريك.

()3
وعرفـوه
سلوب
خاصا أسـموه المنصـوب علـى االختصـاص َّ ،
نحوي ،أفرد له النحاة باباً
خامساً  /التخصيص بأُسلوب االختصاص :هو اُ ٌ
ٌ
ً
على َّأنه(( :قصر حكم اسند لضـمير مـتكلم أو مخاطـب علـى اسـم ظـاهر معرفـة يـذكر بعـده معمـول لــ(أخص) محـذوفا وجوبـا))(،)4
وهو على هيئة نداء لفظا ألجل التوسع إالَّ َّأنه ليس بنداء ،ومبعثه الفخر او التواضع او زيـادة بيـان( )5ويفتـرق عـن النـداء باسـتغنائه

عن االداة ،وال يأتي في بداية الكالم كما يأتي النداء بل يأتي في اثنائه ،ويكون معرفا ب ـ(أل) ،وعدم وصف (أيا) باسم االشارة ،وان
يكون المقدم عليه اسما بمعناه ،ويقل ان يكون علما وينصب مع انه مفرداً ( ،)6واالسـماء التـي يكثـر دخولهـا فـي هـذا االُسـلوب هـي

(بنو فالن ،مع َشر ،أهـل البيـت ،آل فـالن)( ،)7وورد هـذا فـي نـص الزيـارة بلفـظ (أهـل البيـت) فـي قـول االمـام فـي بيـان طهـارة منزلـة
أهل البيت (عليهم السالم)(( :آمـنكم مـن الفـتن وطهـركم مـن الـدنس واذهـب عـنكم الـرجس اهـل البيـت وطهَّـركم تطهيـ اًر))( ،)8إذ قـال
(أهل البيت) ،ولم تـأت هـذه اللفظـة فـي بدايـة الكـالم بـل جـاءت فـي أثنائـه ،ولـم يسـتعمل فيهـا اداة نـداء ،وورد (أه َـل) منصـوباً علـى
َ
أهل البيت ،أنتم من دون غيركم ،ففي ذكرها ارتفاع العموم وتفرد الخصوص وهم (أهل البيت) بتـأمينهم
االختصاص ،أي اختصكم َ
من الفتن وتطهيرهم من الدنس ،واذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم على وجه الخصوص واالنفراد.

بعد أن أنهينا البحث في هذا الموضوع ،توصلنا الى النتائج اآلتية:
وسم ٍ
ِ
ِ
أهل ِ
ِ
ِ
ات َّ
ميزتهم عن غيرهم.
ب َمفهُومه َمع تَخصيص ِ َ
اس َ
ُ -1بروز َم ُ
البيت (عليهم السالم) بخصائ َ
وضوع التَّخصيص الذي تََن َ
ص َ
ـص الزيــارة الجامعـة ،إذ قـ َّـدم ِ
اإلمــام الهــادي(عليـه الســالم) أحكامـاً َعقَـ َـد وجودهـا إلــى أســباب ،ومــن
 -2كثـرة أُســلوب التعليــل والسَّـبب فــي نـ ِّ
أبرز َمن تمثل بتلك السببية هـم أهـل البيـت (علـيهم السـالم) ،فكـان التعليـل والسـبب قـد هـيمن علـى إبـراز سـببيتهم فـي الخلـق ،فوظَّـف
ٍ
ٍ
ِ
المعلَّلـة مـن األَحكـام غي ِـر
اإلمام هذا االُسلوب بحكمة ود اريـة ليوضـح سـببيتهم ألجـل التـأثير فـي النفـوس ،فـالنفس أكثـر تقـبالً لألحكـام ُ
المعلَّ ِ
ت فرصـة تقب ِ
قدمها بأ ٍ
لة وغير واضحة العلة والسبب فيها ،فلو َّ
الحكـم ،وهكـذا فاإلمـام يسـتثمر
ُسلوب غيـر هـذا األُسـلوب قـد تُفَ َّـو ُ
ُّـل ُ
ُ
ِّ
المتَلَقي وِارشاده.
اللغة لما ِّ
يقر ُ
ب غايته وقصده ،فاختار أساليب تكشف النقاب عن غايته الجليلة وهي التأثير في ُ
ـتج االمــام (عليــه الســالم) بســببي ِ
ق كالمــه علــى أُسـ ٍ
ق َســو ِ
َّة أهـ ِـل البيــت (علــيهم الســالم) عــن طري ـ ِ
 -3احـ َّ
ـلوب ِح َجــا ِجي ،باســتعماله الكــالم
المعلَّل الـذي َّ
يتميـز بكونـه وسـيلة احتجاجيـة ،ال سـيَّما عنـدما ُيعلَّـل بـالمفعول لـه أو مـا يسـمى بكلمـة السـبب التـي تُ َبنـى عليهـا الحجـجك
ُ
َّ
َّ
ألنــه ال ُيســتعمل إال تبريـ اًر أو تعلــيالً للفعــلك لــذا عمــد اإلمــام إلــى هــذا االُســلوب االحتجــاجي إلقنــاع المتلقــي ،فيحاججــه ويقنعــه بســببية
أهل البيت(عليهم السالم) بأُمور اختارها اهلل -عز وجل.-

) )1ينظر :اإلتقان في علوم القرآن166/3 :
) )2من ال يحضره الفقيه.391/2 :
) )3ينظر :شرح ابيات سيبويه ،36/2 :المفصل في صنعة اإلعراب ،69:شرح الكافية الشافية ،1374 /3:توضيح المقاصد.1150/3 :
) )4اللباب في قواعد االعراب130 ،
) )5ينظر :شرح المفصل ،369 /1 :شرح الكافية الشافية 1374 /3 :شرح األشموني ،81/3 :توضيح المقاصد.1150/3 :
) )6ينظر :توضيح المقاصد ،1152/3 :شرح االشموني.81/3 :
) )7ينظر :الكتاب.236/2 :
) )8من ال يحضره الفقيه.387/2 :
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إن التعليــل قــائم فــي أساســه علــى سـؤال ،وبالتــالي تــتم اإلجابــة ،فهــذا يعنــي َّ
 -4بمــا َّ
الم َعلَّــل ُيمثِّــل إجابــات
إن كــالم االمــام (عليــه الســالم) ُ
رد وجواب.
ألسئلة خصَّت سببية أهل البيت ،فكل تعليل يمثل بحد ذاته ٌ
 -5لــم تَـ ِـرد جميــع مواضــع التخصــيص فــي نــص الزيــارة فــي تخصــيص أهــل البيــت (علــيهم الســالم) بصـ ٍ
ـفات انفــردوا بهــاَّ ،إنمــا وردت فــي
مواضع لتُف ِرد صفات في غيرهم ،كتخصيص ِ
اإللوهية في الذات َّ
المقدسة هلل  -تعالى -وقصرها عليها من دون غيرها.

المصادر

القرآن الكريم

 -1اإلتقان في علوم القرآن ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911:هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،الهيئة
المصرية العامة للكتاب ،د .ط1394 ،هـ1974 -م.

 -2اختيار معرفة الرجال (رجال ِّ
الكشي) ،أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ،تح ،جواد االصفهاني ،مؤسسة النشر االسالمي ،قم،
1427ه ـ
 -3إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول ،محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني (ت1250 :هـ) ،تحقيق،
الشيخ أحمد عزو عناية ،دمشق  -كفر بطنا ،قدم له :الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور ،دار الكتاب العربي،

الطبعة األولى 1419هـ1999 -م
 -4أسرار العربية ،عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري ،أبو البركات ،كمال الدين األنباري (ت577 :هـ) ،دار األرقم بن أبي
األرقم ،الطبعة األولى1420 ،هـ1999 -م.

 -5األصول في النحو ،أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج (ت316 :هـ) تحقيق :عبد الحسين الفتلي،
مؤسسة الرسالة ،لبنان – بيروت.
 - 6األنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة ،الشيخ جواد عباس الكربالئي ،مراجعة ،محسن األسدي ،مؤسسة األعلمي ،بيروت،
الطبعة االولى1428 ،ه – 2007م.

 -7األنوار الالمعة في شرح الزيارة الجامعة ،السيد عبد اهلل شبر ،مكتبة االلفين ،الكويت ،الطبعة االولى1403 ،ه1983-م.
 - 8البرهان في علوم القرآن ،أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي (ت794 :هـ) ،تحقيق ،محمد أبو الفضل
إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،الطبعة األولى1376 ،هـ 1957 -م.
 - 9تهذيب اللغة :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (ت370 :هـ) تح :محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي
– بيروت ،الطبعة األولى2001 ،م.

علي المرادي المصري
 -10توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ،أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن ّ
المالكي (ت749 :هـ) ،شرح وتحقيق :عبد الرحمن علي سليمان ،أستاذ اللغويات في جامعة األزهر ،دار الفكر العربي ،الطبعة
األولى 1428هـ2008 -م.
علي المرادي المصري المالكي (ت:
 -11الجنى الداني في حروف المعاني ،أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن ّ
749هـ) ،تحقيق ،د فخر الدين قباوة -األستاذ محمد نديم فاضل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1413 ،هـ1992-م.
 -12حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك ،أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي (ت1206 :هـ) ،دار الكتب
العلمية بيروت ،الطبعة األولى 1417 ،هـ 1997-م.
 -13حياة اإلمام الهادي(عليه السالم) (دراسة وتحقيق) ،باقر شريف القرشي ،تح ،مهدي باقر القرشي ،مؤسسة اإلمام الحسن (عليه
السالم) ودار المعروف – النجف ،الطبعة العاشرة1434 ،ه ـ 2013 -م
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 -14دراسات ألسلوب القرآن الكريم ،محمد عبد الخالق عضيمة (ت  1404هـ) ،تصدير :محمود محمد شاكر ،دار الحديث ،القاهرة،
د .ط.
 -15داللة تركيب الجمل عند االصوليين ،د .موسى بن مصطفى العبيدان ،دار االوائل ،دمشق ،ط ،االولى 2002 ،م.

 -16شرح أبيات سيبويه ،يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد اهلل بن المرزبان أبو محمد السيرافي(ت385 :هـ) ،تح ،الدكتور محمد
علي الريح هاشم ،راجعه :طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزهرية ،دار الفكر ،القاهرة1394 ،هـ 1974 -م.
 -17شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،علي بن محمد بن عيسى ،أبو الحسن ،نور الدين األُش ُموني الشافعي (ت900 :هـ) ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة :األولى1419 ،هـ1998 -مـ.
 -18شرح الزيارة الجامعة ،الشيخ أحمد بن زين الدين االحسائي ،دار المفيد ،بيروت ،لبنان ،الطبعة االولى1420 ،ه – 1999م.

 -19شرح الكافية الشافية ،محمد بن عبد اهلل ،ابن مالك الطائي الجياني ،أبو عبد اهلل ،جمال الدين (ت672 :هـ) ،تحقيق ،عبد المنعم
أحمد هريدي ،جامعة أم القرى مركز البحث العلمي واحياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة،
الطبعة األولى.
 -20شرح المفصل للزمخشري ،يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي ،أبو البقاء ،موفق الدين األسدي الموصلي،
المعروف بابن يعيش وبابن الصانع (ت643 :هـ) ،قَ َّد َم له :الدكتور إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة
األولى1422 ،هـ 2001-م.

 -21الشموس الطالعة من مشارق الزيارة الجامعة ،السيد حسين الهمداني ،الدرود آبادي ،تحقيق وتعليق ،محسن بيدارفر ،انتشارات
بيدار -قم ،المطبعة ،شريعت ،قم ،الطبعة االولى1426 ،ه.

 -22طهارة أهل البيت في آية التطهير :مير از محمد باقر الحائري اإلسكوئي ،تحقيق :صالح أحمد الدباب ،دار المحجة البيضاء،
بيروت ،الطبعة األُولى1430 ،هـ ـ 2009 -م.
 -23الفروق اللغوية ،أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت :نحو 395هـ) ،تح ،الشيخ
بيت اهلل بيات ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم ،الطبعة األولى1412 ،هـ.

 -24فقه اللغة وسر العربية ،عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (ت429 :هـ) ،تحقيق ،عبد الرزاق المهدي ،دار
إحياء التراث العربي ،الطبعة األولى1422 ،هـ 2002 -م.
 - 25في رحاب الزيارة الجامعة ،السيد علي الحسيني الصدر ،مؤسسة الرافد ،قم ،الطبعة الثالثة1431 ،ه 2010-م.
 -26الكتاب ،عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء ،أبو بشر ،الملقب سيبويه (ت180 :هـ) ،تحقيق ،عبد السالم محمد هارون،
مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة الثالثة1408 ،هـ 1988 -م

 -27الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي ،أبو البقاء الحنفي (ت1094 :هـ)،
تح :عدنان درويش ،محمد المصري ،مؤسسة الرسالة – بيروت.
السراج ،مراجعة :خير الدين
 -28اللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة والمثل ،محمد علي َّ
شمسي باشا ،دار الفكر – دمشق ،الطبعة األولى1403 ،هـ 1983 -م.

 -29اللغة العربية معناها ومبناها ،تمام حسان عمر ،عالم الكتب ،الطبعة :الخامسة 1427هـ2006-م
 -28اللمع في العربية ،أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت392 :هـ) ،تحقيق ،فائز فارس ،دار الكتب الثقافية – الكويت.
 -30معجم المصطلحات النحوية والصرفية ،محمد سمير نجيب اللبدي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ودار الفرقان ،االردن ،ط ،األُولى،
 1405ه1985 -ه.
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 -31معجم مقاييس اللغة :أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ،أبو الحسين (ت395 :هـ) ،تح ،عبد السالم محمد هارون ،دار
الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
 -32المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى ،أَحمد الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد النجار) ،دار الدعوة ،د.
ط ،ط .ت.

 -33المفصل في صنعة اإلعراب ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار اهلل (538 :هـ) ،تحقيق ،د .علي بو ملحم،
مكتبة الهالل – بيروت ،الطبعة األولى1993 ،م
 -34من ال يحضره الفقيه ،أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت 381 :ه ـ) ،اشرف على تصحيحه وطبعه
والتعليق عليه :العالمة الشيخ حسين األعلمي ،مؤسسة االعلمي ،بيروت ،الطبعة ،األُولى 1406 :ه ـ 1986 -م.
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