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 ) عليو الدالم ( حهية في أدعية اإلمام الميجيِّ اللة الن  الج  

الُم(, ِمَن النُّرهِص النثخيِة التي حملْتيا لنا مؤلفاُت العلماِء على مجى     ُتعجُّ أدعيُة اإلماِم الميجيِّ )َعليِو الد 
قخوٍن من الد مِن, وىي ُنرهٌص ذاُت قيمٍة فنيٍة عاليٍة, َجاءْت على ُسَنِن العخِب في كالِميا, وىي تمّثُل محطًة 

ينيِة والن فديِة واألخالقيِة, وقج اعتمجُت على مرادَر تجتمُع فييا األساليُب األدب يِة الخ اقيِة, مَع الت هجيياِت الجِّ
 ُمعتبخٍة وُمحققٍة في تهثيِقيا .

راسُة على ُخط ٍة اشتملْت على تمييٍج وثالثِة ُفرهٍل يعقُبيا خاتمٌة ثم  قائمٌة بالمرادر, إذ     وقج سارْت ىحه الجِّ
ن  الجاللَة النحهيَة مرطلٌح لم يكْن متجاواًل في مرنفات النحاِة القجماِء, وإْن كانها لم يغفلها جاء في الت مييج أ

مها لو تعخيفًا اصطالحيًا في مؤلفاتيم, وقج بحثُت في الفرِل األوِل  عن معناه, على عكذ الُمحجثيَن الحين قج 
ا الفرل الثاني فكان خاصاً  , وأم  ا الفرُل الثالث فقج  داللَة الت خكيب الخبخيِّ , أم  بجراسة داللِة الت خكيِب اإلنذائيِّ

ا الخاتمُة فقج دوّنُت فييا أىم  ما تهصلُت إليو من نتائٍج .  اختص  بجراسِة عهارِض الت خكيب, أم 
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   Prayers of Imam Mahdi (AS) are regarded as prose texts that are reported to us through 
scholars’ books throughout the centuries. These texts are of high artistic value that were 
utilised by Arabs in their speeches, and they are not only considered as a point at which 
elevated literary styles gather but they contain religious, psychological and moral directives 
as well. The researcher has depended on solid and checked references in documentation of 
these texts. 
    This study consists of a preface, three chapters, a conclusion and references. The preface 
contains the statement that syntactic connotation is a term that was not used in the books of 
the old grammarians, in spite of the fact that they did not ignore its concept; however, 
modern grammarians gave it a definition in their books. Chapter one tackles the meaning of 
the informative structure, chapter two is dedicated to the study of composition structure and 
chapter three deals with the study of structure appositives, and the conclusion consists of 
the significant results this study has come up with. 
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