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 (صلى هللا عليه واله)أبنية الصرف في أدعية الرسول )

 

تعدُّ األدعية أحدى المكنونات الربانية التي أنعم بيا اهلل عمى أنبيائو جميعًا ، واألئمة المعصومين كذلك فبيا نتقرب إلى اهلل بقضاء " 
" وىو من الموضوعات الجديدة غير المطروقة مقارنًة مع أحاديثو . حوائجنا وتقوية عالقة العبد بربو، أي تربية ورياضية روحية لمنفس

، و يعدُّ الصرف من العموم الثابتة ، ليذه أحببت أن أخوض في ىذه المجال ، لمغوص والتبحر فيو أكثر، و أرجو " صمى اهلل عميو والو 
أن أكون قد وقفت فيما خضُت ، أما بالنسبة إلى ما تناولت فييا، فقد انقسمت الرسالة إلى ثالثة فصول بداية أبنية األفعال و دالالتيا حيث 
تناولت الفعل األكثر رواجًا وىو الفعل الماضي و أوضحت دالالتو ، والفصل األخر قد تضمن أبنية المصادر و دالالتيا حيث كانت أبنية 

، و أخيرًا أبنية المشتقات و دالالتيا ويعدُّ اسم الفاعل أكثر المشتقات ورودًا " َفْعل " الثالثي أكثر المصادر ورودًا في أدعيتو خاصة بناء 
أما من ناحية المنيج . ولم يسع لي المجال أن أتناول أبنية الجمع ، ولكني أتيت بشواىد منيا لثبات داللة ما " . فاعل " خاصة بناء 
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Title of Thesis  

Morphological Structures In The Blesses Of The Prophet (Pbh) 

   

Absract of Thesis 

      At first, I commenced  with  the  title  of assertion : Morphological structures in the Blesses  of 
The Prophet ( Pbh)   as  blesses are deemed of  the components   are belonged  to  the God   are 
benevolence for all prophets  and  continents   Imams      and also  by which we  approach  through 
them  to fulfill  our  demands   enhancing our  relation  of the devoting man  with his God; i.e. 
,  psychological   and spiritual education   which is  a new subject  never  been discussed before   in 
comparing with  His speeches  and  the morph is   of the  constant  science . Thus,  I  intended  to 
argue   this  field   in deep  as   I divided  this by three  chapters   in first one  I argued    the 
morphology of   verbs and its semantics talking about the most  common use  verb   which is past 
verb   showing its meanings ,    and  the  chapter    includes  morphologies  of   infinitives  as   the 
triple morphology   is most   infinities  are mentioned in his blesses   especially    the morphology of 
(virb)  and lastly  its  derivatives  and its meanings  as   the present participle   is   the 
most   derivative  enlisted . I have no   spatial  and time  to 
argue plural   morphs   but   I     presented   some of which  for proving only  while  the curricular 
of study   is applied  in  the  study it is  exploratory  .  


