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  يوِغَ اللُظفْى اللَّنَعم ِليوِ الغَادشَرِإ

  حمد السجاعيأل
  ياوِكَدح لألدعية التي جمعها عبداهللا اُأل شروهو

  تحقيق ودراسة
  وديمحمود محمد العام .د.أ

  قسم اللغة العربية  -كلية اآلداب 
   فلسطين- غزة –سالمية الجامعة اإل

، وقد قام الشيخ عية جمعها عبد اهللا اُألدكَاوِين األديقدم هذا الشرح تحقيقاً لمجموعة م :ملخص
  : بعنوانأحمد السجاعي بشرحها شرحاً لغوياً بأسلوب بسيط

  إرشاد الغوي لمعنى اللفظ اللغوي
ل الشرح ، وأخيراً أثبت وقد قمت بترجمة لُألدكَاوِي والسجاعي ، وجمعت هذه األدعية من خال

    .ت النسخة المخطوطة ووصف للسجاعي ،ة المخطوطَأن هذه
Alghawy Guide On Linguisc Meaning 

For 
(Ahmed As-Sejaai) 

Abstract: This study investigates a number of prayer texts collected by 
Abdulla al-idkawi, and interpreted simply by sheigh ahmad sejaai. I hereby 
translated the autobiography of al-adkawi and as-sejaai and colleted the texts 
of these prayers from the interpretation and proved that this transcript is for 
as- sejaai and described it clearly. 

  )1(اُألدكَاوِيعبد اهللا 
  )هـ1184ت(

عرف بالمؤذن ، متأدب مصري له ، ويهو عبد اهللا بن عبد اهللا بن سالمة اُألدكَاوِي الشافعي 
قرب رشيد سنة ألف ومائة وأربع من الهجرة ، كما أخبر من لفظه، " ُأدكُو " ، ولد بقرية شعر

، وانضوى ، واشتهر بفن األدبء عصرهلماوبها حفظ القرآن ، وورد إلى مصر فحضر دروس ع
، فأنزله عنده في دة اإلشراف برهان زاده نقيب الساإلى فخر األدباء في عصره السيد علي أفندي

إكرام ، واحتفل به وكفاه المؤنة من كل وجه ، وصار يعاطيه كؤوس في اآلداب، ويصافيه 
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بمطارحة أشهى من ارتشاف الرضاب ، وحج بصحبته بيت اهللا الحرام ، وزار قبر نبيه عليه 
مصر ، وأقبل الصالة والسالم ، وذلك سنة ألف ومائة وسبع وأربعين من الهجرة ، وعاد إلى 

،  واإلسكندرية مرارانثر ومهر وبهر ورحل إلى رشيدعلى تحصيل الفنون األدبية ، فنظم و
، وبعد وفاة السيد النقيب تزوج وصار صاحب لى أعيان كل منها وطارحهم ومدحهمواجتمع ع

 الماضي في ظل ذلك السيد عيال ، وتنقلت به األحوال وصار يتأسف على ما سلف من عيشه
، فلجأ إلى أستاذ عصره الشيخ الشبراوي والزمه واعتنى به وصار ال ينفك عنه ومدحه قدس سره

بغرر قصائده ، وكان يعترف بفضله ويحترمه ، ولما توفي انتقل إلى شيخ وقته الشمس الحفني 
اه بما به حصلت ، وواسئده ، فحصلت له العناية واإلعانة ومدحه بغرر قصا وحضراًفالزمه سفراً
  . لصيانةالكفاية وا

 : اتهفمؤل
بضاعة األريب من شعر الغريب ، مخطوط في مكتبة الليثي بمركز الصف بمصر ، وهي  -1

  . ولده أحمد عبد اهللا اُألدكَاوِيديوان شعره ، بخط 
 .الثمين في محاسن التضمين ، مخطوطالدر  -2

 .يوان شعر ، رتبه على الحروفد -3

، وهو ) 4396( الظاهرية بدمشق رقم ةالدر المنتظم بالشعر الملتزم ، مخطوط في المكتب -4
كل قصيدة من تسع وعشرون قصيدة على حروف الهجاء ، في المدائح النبوية ، التزم خلو 

 .حرف من حروف المعجم

 .إلى الغزلالنزهة الزهية بتضمين الرحبية ، نقلها من الفرائض  -5

قدس ، انتهى من تأليفه الآللي النظيمة من مختارات اليتيمة ، مخطوط في المكتبة البديرية بال -6
 .نة ألف ومائة وخمس وأربعين هجريةوكتابته س

 .  سنة ألف ومائة وست وسبعين هجريةحسن الدعوة لإلجابة إلى القهوة ، مخطوط بخطه -7
 .المقامة القمذية في المجون -8

 .ريدةالدرة الف -9

 .ة في تفسير آيات الحكم العرفانيةالمنح الرباني -10

 .البرية ، ألفها لعلي باشا الحكيمالقصيدة الزدية في مدح خير  -11

 .مختصر شرح بانت سعاد ، للسيوطي -12

 . بديعة ، وجعلها تأليفاً مستقالًتخميس بانت سعاد ، صدرها بخطبة -13
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الفوائد الجنانية في المدائح الرضوانية ، جمع فيها أشعار المادحين للمذكور ، ثم أورد في -14
 .خاتمتها ما له من األمداح فيه نظماً ونثراً 

 .هداية المتوهمين في كذب المنجمين -15

  .عقود الدرر في أوزان األبحر الستة عشر ، التزم في كل بيت منها االقتباسات الشريفة -16
  

  : وفاته
لم يزل على حاله حتى صار أوحد زمانه ، وفريد عصره وأوانه ، ولما توفي األستاذ الحنفي 

 روض عزه ، وتعلل مدة أيام حتى اضمحل حاله ، ولعب بلباله ، واعترته األمراض ، ونصب
وافاه الحمام في نهار الخميس خامس جمادي األولى من سنة ألف ومائة وأربع وثمانين من 

جاورين قرب تربة الهجرة ، وأخرج بصباحه ، وصلى عليه باألزهر في القاهرة ، ودفن بالم
  .  الشيخ الحنفي

  )1(أحمد السجاعي
  )هـ1197ت(

سجاعي البدراوي األزهري ، فقيه شافعي مصري ، نسبته إلى هو الشيخ أحمد بن أحمد ال
، قرأ على والده وعلى كثير من مشايخ الوقت ، وتصدر للتدريس في الشجاعية من غربية مصر

حياة أبيه وبعد موته في مواضعه وصار من أعيان العلماء وشارك في كل علم وتميز بالعلوم 
  .الغريبة 
   :)2(مؤلفاته

ي مصنفات كثيرة ، معظمها شروح وحواشٍ ورسائل ومتون منظومة في للشيخ أحمد السجاع
  :حو والتصوف والمنطق والفلك ، وهيعلوم الدين واألدب والن

  .دررفي أعراب أوائل السور ، رسالةال -1
وهي من كالم العرب ، وقد قمت بتحقيقه ونشره في بلوغ األرب بشرح قصيدة السموأل  -2

 .م1996- هـ1417 العدد الثاني سنة –مجلد الرابع  ال–مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة 

                                                
              القـسم الثـامن     –اريخ األدب العربـي      وت 180-1/179 وهدية العارفين    571-1/570تاريخ عجائب اآلثار     )1(

 .1/154 ومعجم المؤلفين 1/93عالم  واأل29-206/أ12-13

  .1/93 واألعالم 1/180هدية العارفين  )2(



  محمود العامودي. د.أ

 464

 بتحقيقه ونشره سنة فتح الملك الجليل شرح قصيدة امريء القيس الضليل ، وقد قمت -3
 .م1995- هـ1416

 .، البن هشامالسجاعي على شرح قطر الندى حاشية  -4

 .لسجاعي على شرح ابن عقيل لأللفيةحاشية ا -5

 .)1( جسم اإلنسان أعضاءفتح المنان بشرح ما يذكر ويؤنث من -6

 .)2(منظومة في االستعارات -7

8- ل لمعنى اللفظ الإرشاد الغويو هذا المخطوط الذي نقوم بتحقيقه ، وهغوي. 
  

      :)3(وفاته
  .ذكرت المصادر أن وفاة الشيخ أحمد السجاعي كانت سنة سبع وتسعين ومائة وألف للهجرة    

محتوى إرشاد الغويلمعنى اللفظ اللغوي  :   
  :معها عبداهللا اُألدكَاوِي ، وهيلألدعية التي جه المخطوطة عبارة عن شرح هذ

 وِللُح ، وقاِئو البوِلزنُ ، وقاعو الصوقرطُ ، وقافو العرِر طُن مكبَِأعوذُ ي نِّ ِإمهاللَّ -1
العاِئوقو ، مصٍ ِللِّ كُِلحارِقس و ، محلِّ كُكم جاذف َأ، وبِوذُع َأك أََن تَري بِداللَضةا ، ي
ارِبي الم ، وكَاتمسوداحيالج الَدة.  

2- ةانُوسرِ المشَر ي شَرنقرِي ، ولَى قَديعِ اَألعقي الرف فَعاررِي ، ودةَ صيمخلُْل ساس ماللَّه ، 
اآلفَواتالم دسوسفَ الْةةَنَي ، واحمني مهِ االنْنماكو اجِاللجلَ عى البِلسَأ ، وصلحم ا رتَقْزنيه 
مالنَّن ِلس. 

 .نِالحز وسلُوك المْأزمِ نِك من اَألزمة واللَّزاللَّهم ِإنِّي َأعوذُ بِ -3

ال  و،ازاًمال هو،  اءذَّال بو،  اشاًحال فَو،  اماًتَمال تَو،  اءفَْأ فَونكُال َأي فَوِلقُ مصلِّ خَمهاللَّ -4
 .اماًمنَ

 .ت ، والجراِئمِ الموبِقَاتاللَّهم قني شَر الجراِئرِ المطْمرا -5

 كيد يني بمهلَي و ِلْلعاج ، ويماًحج ويراًع سماهيِإي ونق ، ووماًمهي لُلس نَني م ِلب همهاللَّ -6
 .يماًمح ويعاًفشَ

                                                
 ومقدمـة المـذكر   31-30مقدمة مختصر المذكر والمؤنث ، للمفضل بن سلمة :  وانظر1/180هدية العارفين    )1(

  .35والمؤنث ، البن التستري 

  .1/180 بقية مؤلفاته في هدية العارفين :انظر )2(

  .1/93 واألعالم 180-1/179هدية العارفين  )3(
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7- رنَو مى اللَّهي  بِالتَّقْولهتَبعاجي، وِئلوسِ مودرْل ِإلَى الف. 

الفَيهج ُأقَارِفَ  ن َأك بِوذُعَأ ، وةبصنْ المةولَلُيالخَ وةبرطْالخَ وةوْأالج وةمرب الهري شَنف اكْمهاللَّ -8
 .الرتْعِ المتْلف ِللْمهجِ، َأو ُأبتَلَى بِ

9- ال دي نَفَّاجاً ولْنعال تَج ماللَّهساً ، اعآي كتمحر نال مساًو. 

 .ذْنِ عنِ الزواجِرِ صمافتْنَة الدهماء ، واكْفني شَر اُألاللَّهم اكْفني شَر ال -10

11- مطَاللَّهي ، وثدج رنَو هبِر ماءوِفْ عخَك بيث. 

 .، ونَقِّ من الزيغِ روعي روعي اللَّهم َأفْرِخْ -12

13- ِإنَّي َأع ماللَّهماسِ الجووِس نم اوذُ بِك نَتالعو ، نَّمهي ِإلَى نَارِ جَؤدلم. 

  . اِإليمانِعِاصنَِل طبِح المبِو الحنيبي وني بلِّخَ ، وانِالر وةنَحاِإل وِلح الذَّالفَجلْ ج قِمهاللَّ -14

 ةنَّي الجف} ...{ومن  ، ونِاع المةاهر كَوَأ ازٍوعو ةَأج الفَابِرغُاعٍ كَد جن مك بِوذُع َأياللَّهم ِإنِّ -15
اتقَامنِ المسي َأحي هالَّت.     

  :وصف النسخة
ألحمد بن أحمد بن "  لمعنى اللفظ اللغويإرشاد الغوي: "ة  المخطوط في تحقيق هذهتاعتمد

  :محمد السجاعي على النسخة اآلتية
  .مصورة جامعة الرياض

، ومسطرتها خمسة  ا صفحة خاصة بعنوانهة، وللمخطوط وتقع هذه النسخة في سبع ورقات
، ال يوجد بها سقط، ويرجع  ، وهي نسخة تامة  سبع كلمات، وفي كل سطر حوالي عشر سطراً

، وفي حياة مؤلفها الشيخ أحمد السجاعي  تاريخ نسخها على يد مؤلف الدعاء عبد اهللا األدكاوي
  . سنة ثمان وسبعين ومائة وألف هجرية

إرشاد الغويتوثيق ونسبة:  لمعنى اللفظ اللغوي:  
من تأليف "  لمعنى اللفظ اللغويإرشاد الغوي: "ثبت أنلقد توافرت لدى األدلة الكافية التي ت
  : ، وهي الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي

  .ن األدعية هو عبد اهللا األدكاويص في ورقة العنوان على أن مؤلف متالن -1
، ح األدعية هو الشيخ أحمد السجاعيالنص في الورقة األخيرة على أن مؤلف المخطوط شار -2

 .دعاء هو عبد اهللا األدكاويوأن مؤلف متن ال
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  للعباد كما ارتضاهوجعله نافعاً، الم  اإلسأهلسالح  الحمد هللا الذي جعل الدعاء) ب/ 1(

    .األئمة األعالم
أصحابه والتابعين لهم من السادة آله و وعلى لسالم على سيدنا محمد سيد األنام ،والصالة وا

    .الكرام
  : بعدأما
صاحبنا الفاضل الشيخ عبد اهللا اُأل فإنقد جمع ، ي غفر اهللا لنا وله وللمسلمين المساوئ اوِكَد

، والتمس مني عليها كعقود الجمان ، وكلمات مستحسنات من األلفاظ اللغوية العذبة أدعية حسان 
نيبشرحاً يا خَ مفمن تلك الكلمات ، ويي ُأا وضح مهِبت العبارات ، فأجبته لذلك طالباً من مشكالم 

  :ـ لها ب على بيان تلك العبارات من غير إطناب ، مسمياًحصول األجر والثواب ، مقتصراً
  إرشاد الغوي  لمعنى اللفظ اللغوي

  :قال لطف اهللا به
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

1- } مرِاللَّهطُر نم وذُ بِكِإنِّي َأعالص وقطُرو ، قافولُوِل  العحو ، اِئقووِل البنُزو ، قاعو
اِئقوالع ارِقِل كُلِّ ِلصٍ سحمكُلِّ  ، و كحمو ،َأن وذُ بِكَأعو ، فاذجماللَةي بِضتَدا  أََري ،

مسالم ارِيبالَةدالج ياحدو ، وكَات{.  
  .أي ياُهللا: مهاللَّ) أ/ 2(
  .عتصمأي أ:  وذُعي َأنِّإ

 بِكمطُن أي حدوث:  رِر.  
العوافأى الحوادث: ق.  
  .أي حصول: وقروطُ
الصواعوهي النازلة من الرعد ال تصيب شيئا إال أحرقته، جمع صاعقة :  ق.  
نُووِلزالب اِئو1(وفي الحديث، وهي الداهية ، جمع بائقة :  ق( " :ال يُلخُدةَنَّ الجم نْأ ال يمنج اره 
بقَاِئوه".  

  
  

                                                
  .36) بوق( الحديث في مختار الصحاح ) 1(
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  . )3(، قاله في المختار هرشَ:  )2( ياِئسوقال الك،  هملْظُأي :  )1( ةُادتَقال قَ
ووِللُحالع اِئونسان عن الشيء الذي يريده وهي ما يعوق اإل،عائقة  جمع: ق.      

 من أنواع الجناس ما ال قاِئو والعقاِئووالب،  قاعو والصقافووالع،  قرطُ وررِ طُ:وفي قوله 
   .يخفى ، فتأمل

وم4(ما في القاموسأي كيد كل لص بتثليث الالم ك - وبالالم ، سكون الحاء المهملة ب: ِلح(.  
  .هو بيان لق بدل أارِس: وقوله
ومحأي لجاج - وبالكاف  ، المهملةبسكون الحاء:  ك.  
  .أي غير مخلص -  والقاف  ،الذال المعجمةب) ب/2 (:ف مجاذلِّكُ

  . جناس التصحيفكمح وِلح م:وفي قوله
َأوبِوذُع َأك َأن تَري بِداللَضاجعلها ردأي أ:  ةالمحيط بالبدناء يعني تكون كالردء .يارِا بأي يا : ي

  .خالق
المسوكَمأي السموات:  ات.  
وداحأي باسط: ي .  
الجأي األرض - والدال المهملة ، بفتح الجيم  : ةَالَد.             

                                                
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي  )م737 -680= هـ 118 -61( قتادة بن دعامة )1(

 وكان مع علمه  ،قتادة أحفظ أهل البصرة: قال اإلمام أحمد ابن حنبل ،مفسر حافظ ضرير أكمه: البصري
 ،، وقد يدلس في الحديث  وكان يرى القدر ،بالحديث رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب

 .5/189 األعالم : ، انظرمات بواسط في الطاعون

بو الحسن الكسائي إمام في اللغة والنحو والقراءة من أهل الكسائي علي بن حمزة بن عبد اهللا األسدي االكوفي أ) 2(
عند ، الكوفة ولد في إحدى قراها وتعلم بها وقرا النحو بعد الكبر وتنقل في البادية وسكن بغداد وتوفي بالري 

، والنوادر،  ، والمصادر، والحروف ، والقراآتمعاني القرآن: مؤدب الرشيد وابنه األمين، ولهسبعين عاما وهو
 ووفيات األعيان 2/265إنباه الرواة : انظر.آن ، وما يلحن فيه العوام والمختصر في النحو ، والمتشابه في القر

 .4/283 واألعالم 1/330

 .36) بوق(مختار الصحاح ) 3(

 .4/49) محل(القاموس المحيط ) 4(
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2- } ، ةانُوسرِ المشَر ي شَرنقرِي ، ولَى قَديعِ اَألعقي الرف فَعاررِي ، ودةَ صيمخلُْل ساس ماللَّه
ا رزقْتَنيه بسِل ، وَأصلح مواآلفَات المدسوسة الْفَينَةَ ، واحمني من االنْهِماك واللجاجِ علَى ال

 .}من النَّسِل

  .أي أخرج -ين أولهما مضمومة وبالم،  بالسين المهملة :اللَّهم اسلُْل 
  .أي حقد -بالخاء المعجمة :  سخيمةَ
صي رِدوفَارعف ي الرءأي السما - والعين المهملة  ،بالقاف : يعِق.  
  .أي العليا: ىلَعاَأل
  .أي حرمتي ووقاري أي اجعله مرفوعاً،  ارفع مفعول: يرِدقَ
وقي شَنشَر  رِرانُ الموسأي النار:  ة.  

جمع آفة:  واآلفات .  
المدسوسأي الخفية:  ة.  

        .   وطروقرر من الجناس ما في طُ"رِر وشَرشَ: "وفي قوله 
 بعد ةَنَييته الفَلق: يقال  )أ/3(، ثم  الساعات اتُنَي الفَ: )1( قال في الصحاح-بالفاء والنون  : ةَنَيوالفَ
 أي :ةوسحنْ الم.ةًنَيلقيته فَ:  فقلتَ ، األلف والالماعة، وإن شئت حذفتَ أي الساعة بعد السةنَيالفَ

      .التي لم يقدر فيها سعود
واحمأي امنعني: ي ن.  
مهِ االنْنمأي الجد:  اك.  
والتمادي:  اجِاللج.  
لَعى البأي الحرام:  ِلس.  
َأوصلبقطع الهمزة المفتوحة : ح.  
ما رتَقْزنيهم النَّن أي الولد:  ِلس.  

كقوله  وهو ما اختلف ركناه بالنقط،  من أنواع البديع جناس التصحيف ِلس والنَِّلسالب: وبين قوله
          .)2( "ينِفشْ يوه فَتُضرِما ذَِإ وينِقسيي ونمعطْي" :تعالى 

                                                
 .5/2179) فين(الصحاح ) 1(

  .80-26/79سورة الشعراء  )2(
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 .}نِ بِك من اَألزمة واللَّزنِ وسلُوك المْأزمِ الحزاللَّهم ِإنِّي َأعوذُ{ -3

  . أي الشدة-  بفتح الهمزة وسكون الزاي : ةمز اَألن مك بِوذُعي َأنِّ ِإمهاللَّ
اللَّووضيق العيش،  الشدة - بسكون الزاي -  نِز.  
ولُسوكْأ المأي الطريق  بسكون الهمزة وفتح الزاي: مِز.  
الحما غلظ من األرض الحزن:  )1(في المصباح قال -  الزايوسكون ،  بفتح الحاء المهملة :نِز ،

  .)ب/3(ل وهو خالف السه
 همأزم وأطلقها بال الشاقة الصعبة شبهاألموروالمراد هنا ، الجناس الالحق  نِز والحنِزوفي اللَّ

  .عليها استعارة مصرحة
4- }خَلِّص مقْاللَّهم تَاماًِلي فَال َأكُوال تَمو ،فَْأفَاء ون،ذَّاءال باشاً، وال فَحاماً،  وال نَمازاً، ومال هو{. 

  . أي لساني-وسكون القاف ،  بكسر الميم :ي ِلوقْ مصلِّ خَمهاللَّ
  .أي مترددا في الفاء:  اءفَْأ فَونكُال َأَ
ال تَووهو الذي يردد التاء -بفتح أوله  :اماًتَم.  
ال فَوأي كثير الفحش: اشاًح.  
وذَّال ببمعنى ما قبله - وتشديد الذال المعجمة ،  بفتح الموحدة : اء.  
وال هبمعنى العيب أي كثير الهمز -بتشديد الميم  : ازاًم.  
ال نَووقد ورد ،وهي من الكبائر اإلفساد نقل الكالم على وجهوهي ، بمعنى كثير النميمة :  اماًم 

  .في ذمها أحاديث كثيرة
الكثرة فقط دون فيكون المنفي فيها هو ،  وما بعده صيغ مبالغة دالة على الكثرة اشاًحفَ: تَلْ قُنِإَ

  .أصل الفحش والبذاءة ونحوهما
 مٍالَّظَبِ كبا رمو":  قوله تعالى )أ/4(يل بذلك في  أصله كما قل منالفعالمراد هنا  نفي : تُلْقُ
  .) 2("يدبِعلِْل

                                                
  .51) حزن(المصباح المنير ) 1(

  .41/46سورة فصلت  )2(
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5- }اترطْماِئرِ المرالج ي شَرنق ماللَّهوبِقَاتاِئمِ المرالجو ، {. 

  .وهي الذنوب، جريرة جمع  - بالجيم : رِاِئر الجري شَن قمهاللَّ
طْالممرمهلكات أي الات.  
والجبمعنى اإلثم، جمع جريمة :  مِاِئر.  
قَوبِالمأي المهلكات-بكسر الباء الموحدة  : ات .  

  .ق الجناس الالحمِاِئر والجرِاِئرالج: وفي قوله 
هم بين يديك اللَّهم هب ِلي من نَسلي لُهموماً ، وقني وِإياهم سعيراً وجحيماً ، واجعْل ِلي ولَ{ -6

حيعاً ويماًشَفم{. 

  .أي ولدي: ي لس نَني م ِلب همهاللَّ
  .اً كثيرأي عدداً:  وماًمهلُ
وقي نِإوياهجمع باعتبار المعنى:  م .  
سيراًعو جأعاذنا اهللا منها بمنه وكرمه جهنم ، أسماءاسمان من :  يماًح.  
واجِلْلع لَي وهمب يني ديأي عندك:  ك.  
:  )1(وفي الصحاح، اص على العام فهو من عطف الخ، هو الشفيع الخاص : يماًمح ويعاًفشَ

  .مره َألمتَه الذي تَكقريب حميمك
 .} اللَّهم نَور بِالتَّقْوى تَبهلي ، واجعْل ِإلَى الفردوسِ موِئلي{ -7

  :  كما قال في الخالصة واواًء اليابدلت أأصلها تقيا: ى وقْالتَّبِ رو نَمهاللَّ
مفَ المِن لَعالْىتََأ ماًى اس واوب ْلد         قْتَا كَ يباًاِلى غَو ا ذَجا الب2(ْلد(  

  .وجهي: َبهلي
واجلَِإ ْلعى الفردب/4 (أي الجنة:  سِو(.  
مِئورجعيم أي -وكسر الهمزة ، ون الواو وسك، بفتح الميم  :يل.  

                                                
 .5/1905) حمم(الصحاح ) 1(

  .49متن ألفية ابن مالك  )2(
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 بِك َأن ُأقَارِفَ اللَّهم اكْفني شَر الهبرمة والجْأوة والخَطْربة والخَيلُولَة المنْصبة ، وَأعوذُ{ -8
جهتَلَى بِاالفَيُأب جِ، َأوهِللْم فتْلتْعِ الملر{. 

 هروفي آخ وميم مفتوحتان ءثم را،  الموحدة ءلبا اوسكون،  بفتح الهاء : ةمربلها ري شَنف اكْمهاللَّ
  .أي كثرة األكل - هاء 
وْأالجوأي القحط -وفتح الواو ، وسكون الهمزة ، بفتح الجيم  : ة.  
طْالخَوربخرهاآ مفتوحتان وفي ءوباء ثم را،  المهملة ءوسكون الطا،  المعجمة ءبفتح الخا : ة 
  .أي ضيق المعاش -  ءها
الخَوولَلُيأي الظن - المعجمة ءبالخا : ة.  

  .أي المتعبة -ة وكسر الصاد المهمل، بضم الميم  - ةبصنْالم: وقوله 
َأوبِوذُع َأك لطاأي أخ -تقديم القاف ب:  فَارِقَ ُأن.  
هو في  -وجيم آخر الحروف  ، مفتوحة ءثم ها، تية المثناة التحوسكون ،  بفتح الفاء : جهيالفَ

 أي أعتصم بك من )1( كما يؤخذ من الصحاحاألصل اسم لما يكال به الخمر ثم أطلق عليها مجازاً
، )أ/5 (وخصه بالذكر لما فيه من شدة القبح،  ومقارفته كناية عن شربه وفعله  ، الخمرمقارفة

  .قد سلبه اهللا منه حين حرمهوما ذكر فيه من المنافع ف، ولشدة النهي عنه في أحاديث  كثيرة 
  .أي أصاب -بضم الهمزة  :ى لَتَبُأ وَأ
  .لأي كثرة األك -بالمثناة الفوقية :  عِتْالربِ
تْالمللْ ِلفمأي األرواح:  جِه.  
 .} ، وال من رحمتك آيساًاللَّهم ال تَجعلْني نَفَّاجاً وال داعساً{ -9

  .أي متكبراً -والجيم ، وتشديد الفاء ، بفتح النون  : اجاًفَّي نَنلْعج ال تَمهاللَّ
ال واعبمهمالت أي مفسداً: اًسد.  
كُال َأوونم نر حمتساً كأي قانطاً -بمد الهمزة  : آي.  

10–} اُألذْنِ ع ي شَرناكْفو ، اءمهالد تْنَةالف ي شَرناكْف مااللَّهوانِ الزمجِرِ ص{.  
تطلق على الضاللة واإلثم والكفر والفضيحة والعذاب والمحنة واالختبار : فتنةال ري شَنف اكْمهاللَّ

 الفاسي في شرح  بالشئ ذكرهواإلعجابمال واألوالد اختالف اآلراء والجنون والوواإلضالل 
  .دالئل الخيرات والمانع من إرادة الجميع هنا

  . أي المظلمة.بفتح الدال المهملة  : اءمهالد: وقوله
                                                

  .4/1416) قرف(الصحاح ) 1(
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اكْوفي شَنوسكونها، والذال المعجمة ، مزة بضم اله :نِذْ اُألر.  
  .أي عن سماع ما يمنع من ارتكاب الفواحش:  رِاجِو الزنِعالَّتي 
صأي غير سامعة وغير مصغية )ب/5(:  اًم.  
 .} عفْوِك خَبثيهر بِماءاللَّهم نَور جدثي ، وطَ{ -11

 مهِبى رلَ ِإاثدج اَألن مما هذَِإفَ : "ومنه قوله تعالى، أي قبري  - بالمثلثة  :يثد جرو نَمهاللَّ
نْيلُس1("ون(.  
طَوهبِر ماءوِفْ عفإن الماء يزيل الخبث ،  لٍّزالة في كُإلأي بعفوك الشبيه بالماء بجامع ا:  ك

  .خبثي: فلذا قال؛ وهو عدم العقوبة يزيل الخبث المعنوي : عفو وال ،الحسي 
 .} ونَقِّ من الزيغِ روعي روعي ،اللَّهم َأفْرِخْ{ -12

  .ذهب أي أ- المعجمة ءبالخا:  خْرِفْ َأمهاللَّ
رووبالعين المهملتين، بفتح الراء : ي ع.  
ظفأي ن:  قِّنَو.  
منالز ميل إلى الباطلأي ال:  غِي.  
رأي قلبي -بضم أوله : ي وع.  

وبين روعي ور2(ي من أنواع البديع الجناس المحرفوع( .  
13- }نَّمهي ِإلَى نَارِ جَؤدالم نَتالعو ، ماسِ الجووِس نم وذُ بِكِإنَّي َأع ماللَّه {. 

  إذا حدثته ةًسوس وهسفْنَ  إليهتْسوس وناسم م -ح الواو بفت:  اسِوس ون مك بِوذُعي َأنِّ ِإمهاللَّ
  . أي وسوسةاًمصدروبكسرها 

  .أي الشيطان: جمال
ونَالع؛يطلق على المشقة وعلى الزنا -ف والتاء آخر الحرو، والنون ، بفتح العين المهملة :  ت 
  .ي اآلخرة ف في الدنيا والعذابدللمشقة وهي الح) أ/6(ببه سألن
َؤالمارِى نَلَِإ{ي دج نَّهإلى  - وتشديد الدال المكسورة بعدها مثناة ، وفتح الهمزة ،  بضم الميم: }م

  .نار جهنم
14- }ِق مبِ االلَّهوالح نيبي ونيخَلِّ بانِ ، والرو نَةاِإلحِل والفَ الذَّحلْجانِ جعِ اِإليمِلنَاص بِطحلم{. 

                                                
   .36/51سورة يس  )1(
هو أن تتفق الكلمات في أعداد حروفها وأنواعها وهيئاتها وترتيبها ، وأما الجناس المحرف فهو ما             :الجناس التام  )2(

  .اختلفت في هيئاتها 
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  .وهي الحفظ، فعل أمر من الوقاية :   قِمهاللَّ
لْجأي قلبي -بضم الجيمين :  الفَج.  
  .ة والحقداوأي العد - المهملة ءوسكون الحا، بفتح الذال المعجمة :  ِلحالذَّ
اِإلونَحأي الحقد أيضاً - المهملة ءوسكون الحا، بكسر الهمزة :  ة.  
وغطى القلب من الذنبما  -المهملة  ءبالرا:  انِالر.  
لِّخَوب يني وبينالح ي اإلثمأ - بضم المهملة :  بِو.  
المبِحعِ طصلخالص اأي :  ِلنَا  
فهو من إضافة الصفة للموصوف،  أي اإليمان الخالص  :انِاإليم.  

 في )1(}...{كَراهة الماعونِ ، ومن  وعوازٍ َأو ةَأج الفَابِرغُاللَّهم ِإنِّي َأعوذُ بِك من جداعٍ كَ{ -15
  .   }تي هي َأحسنِ المقَاماتالجنَّة الَّ

   .الموتأي  ابرغُ كَعٍاد جن مك بِوذُعي َأنِّ ِإمهاللَّ
َأةوبضم ففتح ممدوداً ،بفتح فسكون مقصوراً - الفَج تَغْ أي البة.  
وعالزاي آخرهوب، بفتح المهملة أوله :  ازٍو.  
كََأو راهون ةاعأي المعروف: الم.  

  .في الجنة التي هي أحسن المقامات)ب/6(  )2( }... {  ومن
 مؤلف على يد  -حفظه اهللا  -وكان الفراغ من نقلها من خط مؤلفها العالمة أحمد السجاعي   
القعدة الحرام ول يوم من ذي م االثنين المبارك أفي يو، ي اوِكَدلدعاء اللغوي الحقير عبد اهللا اُألا

صلوات على سيد  )ب/6(ن ومائة وألف أحسن من ختام الذي هو من شهر وعام ثمان وسبعي
  .عليه وسلم -جل شأنه  - السادات صلى اهللا 

  آمين
  

  
  
  
  

                                                
  .ما بين المعقوفتين كلمة مطموسة )1(
 . بين المعقوفتين كلمة مطموسةما )2(
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  :مصادر البحث ومراجعه
  

-هـ1409 بيروت – الطبعة الثامنة – دار العلم للماليين –األعالم ، لخير الدين الزركلي  -1
 .م1989

تحقيق محمد ) هـ624ت(بي الحسن علي بن يوسف القفطي ، أل اه الرواة على أنباه النحاةإنب -2
 - بيروت -   القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية– دار الفكر العربي -  أبو الفضل إبراهيم

  . م1986- هـ1406الطبعة األولى 
مي حجازي والدكتور عمر  محمود فهالعربي لكارل بروكلمان ، ترجمة الدكتورتاريخ األدب  -3

 القاهرة – الطبعة األولى – مطبعة الهيئة المصرية العامة لكتاب - صابر عبد الجليل
  .م1995- هـ1415

  . دار الجيل–تاريخ عجائب األثار في التراجم واألخبار ، للعالمة الشيخ عبد الرحمن الجبرتي  -4
 الهيئة المصرية –)هـ817ت(لشيرازي أبادي ايعقوب الفيروزالقاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن  -5

  .م1980-هـ1400 القاهرة – الطبعة الثالثة –العامة للكتاب 
 –) هـ672ت(متن ألفية ابن مالك في النحو والصرف ، للعالمة محمد بن عبد اهللا بن مالك األندلسي  -6

  .م1991-هـ1411 طنطا – الطبعة األولى -دار الصحابة للتراث 
 دار الكتب العلمية -)هـ666ت (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، لإلمام  مختار الصحاح -7

  .م1990-هـ1410 بيروت – الطبعة األولى –
حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور ) هـ300ت حوالي(مختصر المذكر والمؤنث ، للمفضل بن سلمة  -8

  .م1972 - هـ1392 القاهرة –رمضان عبد التواب 
 حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور أحمد عبد –) هـ361ت(تري الكاتب المذكر والمؤنث ، البن التس -9

-هـ1403 الطبعة األولى –مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض  –المجيد هريدي 
  .م1983

 مكتبة –) هـ770ت (المصباح المنير ، للعالم العالمة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ  -10
  .م1987-هـ1407 بيروت –لبنان

 بيروت – بيروت ، ودار إحياء التراث العربي – مكتبة المثنى –معجم المؤلفين ، لعمر رضا كحاله  -11
  . م1957-هـ1376

   .م1992 -هـ1412لكتب العلمية بيروت  دار ا–هدية العارفين ، إلسماعيل باشا البغدادي  -12
ن محمد بن أبي بكر بن خلكان وفيات األعيان وإنباء أنباء الزمان ، ألبي العباس شمس الدين أجمد ب -13

  .بيروت  – دار صادر – تحقيق الدكتور إحسان عباس –) هـ681ت(
  


