من أساليب العربية
في الدعاء

للدكتور إبراهيم السامرائي
عضو مؤازر في المجمع

بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أعرض لكلمة "الدعاء" في لغة التنزيل العزيز ثم أخلص من ذلك

إلى النظر في الدعاء لغة وأسلوبا .

قال الله تعالى " :وادعوا شهداءكم من دون الله إ ن كنتم صادقين"(.)1
قال أبو إسحق الزجاج:
"يقككول :ادع كوا مككن اسككتدعيتم واعت ككه ورجككوتم معونتككه فككي اإ تيككان بس ككور

مثله"(.)6

وقال الفراء" :وادعوا شهداءكم من دون الله".
يقول :آلهتكم ،يقول :استغيثوا بهم ،وهو كقول للرجكل :إذا لقيك

العكدو خاليكا

فادع المسلمين ،ومعناه :استغث بالمسلمين ،فالدعاء ههنا بمعنى االستغاثة.

وقد يكون الدعاء عباد كما فكي قولكه تعكالى" :إ ن الذيين تذدعون مذن دون

( 62 )1البقر .

( )6اللسان (د ع و).

-26 -

الله عباد أمثالكم( ،" )2وقوله بعد ذل  " :فادعوهم فليستجيبوا لكم".
يقول :ادعوهم في النوازل التي تنزل بكم إن كانوا آلهة كما تقولون يجيبوا
دعاءكم ،فإ ن دعوتموهم فلم يجيب وكم فأنتم كاذبون أ نهم آلهة.
وقال أبو إ سحاق في قوله " :أجيب دعوة الداع إيا دعان"(:)4
معنككى الككدعاء للككه علككى ثرثككة أوجككه :فلككر منهككا توحيككده والثنككاء عليككه

كقول ك  :يككا اللككه ال الككه إال ان ك  ،وكقول ك  :ربنككا ل ك الحمككد ،اذا قلتككه فقككد دعوتككه
بقول " :ربنا" ثم أتي

بالثناء والتوحيد.

ومثله قوله تعالىَ " :و قَا َل َر بُّ ُك ُم ا ْد عُ ونِي أ َ ْس ت َِج بْ لَكُ ْم إِ َّن الَّيِينَ يَ ْس ت َ ْك بِ ُر و َن
اَذذ ِر ينَ " ( )5فهككذا لككر مككن الككدعاء ،واللككر
س ذ يَ ْد َُ لُونَ َج َهذ نَّ َم َد ِ
َ
عذ ْن ِع بَ ذا َد تِي َ
الث ككاني :مس ككألة الل ككه العف ككو والرحم ككة وم ككا يق ككر من ككه كقولك ك  :الله ككم ا ف ككر لن ككا،

واللر الثالكث :مسكألة الحكظ مكن الكدنيا كقولك  :اللهكم ارزقنكي مكاال وولكدا  ،وأن
سككمي هككذا جميعككه دعككاء؛ ألن األ نسككان يرككدر فككي هككذه األشككياء بقولككه :يككا اللككه،

يار  ،يا رحمن؛ فلذل سمي دعاء.

وفككي حككديث عرفككة :أكثككر دعككالي ودعككاء األ نبيككاء قبلككي بعرفككا

ال إلككه إال

سككمي التهليككل والتحميككد والتمجيككد دعككاء أل نككه بمنزلتككه فككي اسككتيجا

الل ككه

اللككه وحككده ال شكري لككه ،لككه الملك ولككه الحمككد وهككو علككى كككل شككيء قككدير ،وا نمككا
وجزاله كالحديث اآلخر:

( 194 )2األعراف.
( 182 )4البقر .
( 26 )5افر.
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ث كوا

إ ذا شك ككغل عبك ككدي ثنك ككايه علك ككي عك ككن مسك ككألتي اعويتك ككه أفلك ككل مك ككا أعوك ككي

الساللين.

وأما قوله عز وجل:
"فَ َم ا َك انَ َد ع َْوا ُه ْم إِ ْي َج اءهُ ْم بَأ ْسُ نَا إِال َّ أ َن قَالُواْ إِنَّا كُ نَّا َ
ظ ا ِل ِم ينَ "( ،)2المعنى
أنهككم لككم يحرككلوا ممككا كككانوا ينتحلونككه مككن المككذه والككدين ومككا يدعونككه إال علككى

االعتراف بأنهم كانوا ظالمين ،هذا قول أبي إسحاق(.)7

قال :والدعوى اسم لما يدعيه ،والدعوى ترلح أن تكون في معنى الدعاء،
لككو قل ك  :اللهككم أ ش ككركنا فككي رككالح دع ككاء المسككلمين أو دعككوى المس ككلمين

جاز ،حكى ذل سيبويه ،وأنشد:
قال

ودعواها كثير رخبه

وأما قوله تعالى " :وآَر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين"

() 8

فيعنكي أن

دعاء أهل الجنة تنزيه الله وتعظيمه ،وهو قوله:
"دعواهم فيها سبحانك اللهم"

() 9

ثم قال " :وآَر دعواهم."...

أخبر أنهم يبتدلون دعكاءهم بتعظكيم اللكه وتنزيهكه ويختمونكه بشككره والثنكاء

عليه ،فجعل تنزيهه دعاء وتحميده دعاء ،والدعو هنا معناها الدعاء.

( 5 )2االعراف.
( )7اللسان (د ع و).
( 16 )8يونس.
( 16 )9يونس.
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وروي عن النبي – رلى الله عليكه وسكلم -أنكه قكال :الكدعاء هكو العبكاد ،
عذ ْن ِع بَذا َد تِي
ثككم قكرأَ " :و قَذا َل َر بُّكُذ ُم ا ْد ُ
عذ ونِي أ َ ْسذ ت َِج بْ لَكُذ ْم إِ َّن الَّذيِينَ يَ ْسذ ت َ ْك بِ ُر ونَ َ
اَ ِر ينَ "(.)16
س يَ ْد َُ لُونَ َج َه نَّ َم َد ِ
َ
وقال مجاهد في قوله:
س ذ كَ َم ذ َذ الَّذذيِينَ يَذذ ْد عُونَ َر بَّ ُه ذ م بِ ْال َْذذ َد اةِ َو ْال عَ ِش ذ ي ِ"( ،)11قككال:
" َو ا ْ
ص ذ بِ ْر نَ ْس َ
يرلون الرلوا الخمس.
وروي مثل ذل عن سعيد ب ن المسي

في قوله تعالى:

"لَن نَّ ْد عُ َو ِم ن دُونِ ِه إِلَها "( ، )16أي لن نعبد إلها دونه.
والدعاء :الر بة إلى الله – عز وجل.
وفي الحديث :لوال دعو أخينا سليمان ألربح موثقا يلع

بكه ولكدان أهكل

المدينة ،يعني الشيوان الذي عرض له في ررته ،وأراد بدعو سليمان – عليه
السرم – قوله :وه

لي ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي.

ومنككه الحككديث" :سككأخبركم بككأول أمككري دعككو أبككي إ بكراهيم وبشككار عيسككى"،
دعو إبراهيم – عليه السرم -قوله تعالىَ " :ر بَّنَا َو ا ْب عَ ْ
ث فِي ِه ْم َر سُ وال ِم ْن ُه ْم يَتْلُو
ع لَ ْي ِه ْم آيَاتِكَ "( ،)12وبشار عيسى – عليه السرم -قوله تعالىَ " :و ُمبَ ِش را بِ َر سُ و ٍل
َ
يَأ ْتِي ِم ن بَ ْع دِي ا ْس ُم ه ُ أ َ ْح َم ُد ".
( 26 )16افر.
( 68 )11الكهف.
( 14 )16الكهف.
( 169 )12البقر .
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وفككي حككديث معككاذ – رلككي اللككه عنككه -لمككا أرككابه الوككاعون قككال :لككيس

برجز وال واعون ولكنه رحمة ربكم ودعو نبيكم – رلى الله عليه وسلم ،-أراد
قوله :اللهم اجعل فناء أمتي بالوعن والواعون.
دعو

الله له بخير وعليه بشر.

والدعاء وأحد األدعية.
هذا هو معنى الدعاء وداللته في اللغة واالستعمال.
وقككد بلغك

سالر اللغا

العربيككة فككي أسككلو

القديمة.

قل ك " :اللغككا

الككدعاء مبلغككا قككل أن نقككف علككى نظيكره فككي

القديمككة" أل خرككص أن هككذا األسككلو

خاص بالعربية القديمة وأ ن العربية المعارر قكد خلك
الت ككي تب ككرز ف ككي أس ككالي

الجديد قد خل

اسكتعير لموالك

ال ككدعاء واألس ككالي

مكن هكذه الركور البيانيكة

األخ ككرى .أ ال ت ككرى أن ه ككذه العربي ككة

من "المثل" ،وأن كل ما يتمثل به المعربون أحيانا هو مثل قديم
الحيككا الجديككد فككي بعكض األحككايين .وقككد يقككال :إ ن اللغككا

عرك كرنا ي ككر محتاج ككة إل ككى ه ككذه األلك كوان الفني ككة أل ن حاج ككا

ررف

فككي رككوره ودالالتككه

المعربين إلى أ ن يجدوا في اللغة ما يفي بها.

ومكن هنكا كانك

د ارسكة هكذه األسكالي

فككي

جدي ككد ق ككد ج ككد

القديمكة والوقكوف عليهكا شكيلا يككدخل

في معرفة تاريخ هذه اللغة العريقة.
قككالوا :الككدعاء ينرككرف للخيككر كمككا ينرككرف للشككر ،وقككد يككدر هككذا أحيانككا
باستعمال األداتين" :الر م" في الخير ،و"على" في الشر فيقال :أدعو ل  ،وأدعو

علي .
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ويتج ككاوز اس ككتعمال ه ككاتين األدات ككين أس ككلو

ال ككدعاء إل ككى أس ككلو

فينررف كذل إلى الخير والشر فيقال مثر  :يوم لنا ويوم علينا.

"الخي ككر"

وق ك ك ك ككد بق ك ك ك ككي ف ك ك ك ككي اس ك ك ك ككتعمال "علك ك ك ك ك ى" ش ك ك ك ككيء م ك ك ك ككن ه ك ك ك ككذا الجن ك ك ك ككو إل ك ك ك ككى

الشر( ، )14ولعل من أجل ذل عي

قول أبي تمام في مولع قريدته البالية:
أذيل

على مثلهكا من أربع ومرع

مرونا

الدموع السواك

قل  :إن األد القديم قد حفل بكثير من فنون الدعاء ولنعرض لذل فتقول:
تختلككف جمككل الككدعاء فككي العربيككة فهككي قككد تبككدأ با لفعككل ،وقككد تبككدأ باالسككم

المرف ككوع ،وق ككد تب ككدأ ب ككالرم ومدخول ككه ،وكثيك ك ار م ككا ي ككأتي معن ككى ال ككدعاء ف ككي عب ككار
ردر بالمردر المنرو .

فمما بدئ بالفعل قولهم:
هككدي

خيك ار ،ورككادف

خيك ار (بالبنككاء للمفعككول) ،ولقيك

رشككدا ،ووقيك

الشككر،

وسككهل اللككه عليك  ،وفككرج اللككه عنك  ،كككل ذلك و يكره ممككا يتقككر بككه دعككاء .ولك أن

تتسع في هذا فتنشئ ما تريد مما ترمي به إلى الخير مفرحا عن ر بت فكي ذلك ،
فييدي الدعاء كأن تقول :هدا الله وبلغ

مراد  ،ووفق الله.

ومثل هذا ما ينررف إلى الشر إ راد الدعاء نحو:
عدم

خي ار ولقي

ش ار  ،وقاتل الله ،ولعن الله و ير ذل .

ومن هذا ألفاظ الترلية والتسليم والرحمة والرلوان على النبيين واألولياء
( )14على أنه ينبغي االحتراز فكي هكذا فنقكول :قكد تسكتعمل "علكى" فكي الكدعاء للخيكر كقولنكا :عيسكى
– عليه السرم -و يره من أنبياء الله مثر.
كان يقال :عليه أزكى الرر وأتم التسليم.
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وسككالر الرككالحين ،فنقككول فككي "الرككر والسككرم" علككى نبينككا محمككد :رككلى اللككه

عليه وسلم.

ونقول :عيسى وموسى وسالر األ نبياء :عليهم السرم.
ونقككول :ومككن حككديث علككي – عليككه السككرم -أو رلككي اللككه عنككه ،وقككد ورد
أيل ا كرم الله وجهه.
ونقول :وكان عثمان بن عفان – رلي الله عنه.-
كربه :رلكي اللكه عكنهم وقكد
كما نقول :ومما أثر عن اإ مكام الشكافعي وأل ا

تبدأ عبار الدعاء باالسم المرفوع نحو:

رحمة الله عليه ،ورلوان الله عليه ،وسرم الله عليه...

عليه.

كما نقول :لعنة الله عليه( ،)15وقد يعوف عل يه كقولهم :لعنة الله و لبه

وقد ييخر المرفوع فيبدأ بالرم ومدخوله نحو.
ل الحمد ول الخير ول السعد.
كما نقول :ل الله ،قال المتنبي في رثاء جدته:
ل الله من مفجوعة بحبيبهكا

قتيلكة شوق ي ر ملحقهكا ورمكا

كما يقال :ل الويل ،قال الفرزدق:

( )15أقول :والدعاء باستعمال " ل

الله" ينزل بالمدعو عليه من لغة العامة أيلا في عررنا.
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ل ك ك ك ك ك الويك ك ك ك ككل ال ت قتك ك ك ك ككل عويك ك ك ك ككة إنك ك ك ك ككه أب ك ك ك ك ك ك ك ك ككو ولك ك ك ك ك ك ك ك ك ككن يك ك ك ك ك ك ك ك ك كره فتب ك ك ك ك ك ك ك ك ككدل
وقككد تككرد عبككار الككدعاء مرككدر بك ك "ال" النافيككة بعككدها فعككل مككاض نحككو :ال

فض فو في استحسان قول أ حدهم كأنه قيل :أحسن .

والمعن ككى :ال تكس ككر أس ككنان  ،والف ككم ههن ككا األ س ككنان كم ككا يق ككال :س ككقو ف ككوه،
يعنون األسنان.
قد ترد العبار بالفعل الملا رع :ال يفلض الله فا .
ومككن ذل ك حككديث النابغككة الجعككدي لمككا أنشككد الرسككول الك كريم القرككيد الراليككة

قال :ال يفلض الله فا  ،قال :فعاش مالة وعشرين سنة لم تسقو له سن.
وفكي حكديث العبكاس بكن عبكد المول

أنكه قكال :يكا رسكول اللكه أنكي أريكد أن

أمتدح  ،فقال :قل ال يفلض الله فا  ،ثم أنشده األ بيا

القافية.

ومثل هذا :ال عدمت  ،وال ظفر حاسدو .
وم ككن المناسك ك

أن نش ككير إل ككى أن الفع ككل "زال" المفي ككد لرس ككتمرار يترشك ك ح

للدعاء إ ذا سبقه "ال" كقوله ذي الرمة:

وال از منهر بجرعال القور

أ ال يا اسلمي يا دار مي على البلى

ومن المفيد أن أشير قبل الكرم علك ى "انهكرل القوكر" فكي البيك  ،إلكى أن
ر ككدر البيك ك
والخوا

ق ككد حف ككل ب ككنمو آخ ككر م ككن ال ككدعاء وذلك ك ب ككاأل مر ف ككي "ي ككا اس ككلمي"

إلى "دار مي" .يدعو الشاعر للدار أن تسلم على البلى فر ينال منها

الزمان شيلا .
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أقككول :واسككتعمال األ مككر كثيككر فككي لغككة الككدعاء ،ولعلككه أكثككر سككيرور مككن

الركي األخككرى وهككذا يعنككي أن "األ مكر" قككد خككرج إلككى الكدعاء واللتمككاس ر بككة فككي
شككيء ينرككرف إلككى الخيككر حينككا وا لككى الشككر حينككا آخككر .ويككأتي فككي ل كوازم هككذه

ا لجمككل الدعاليككة أسككلو

النككداء المككتمحض للككدعاء كقولنككا :اللهككم انر كرنا عل ككى

األ عككداء ،وربنككا اهككدنا إلككى س كواء السككبيل .وأن ك
الكثير مما حفل

أسك ك ك ككلو

واجككد مككن هككذا األسككلو

به لغة التنزيل العزيز كما سنرى.

ولنع ك ك ك ككد إلكك ك ك ككى بيك ك ك ك ك

الشككيء

ذي الرمكك ك ك ككة فنق ك ك ك ككول إ ن دع ك ك ك ككاءه ب ك ك ك ككانهرل القو ك ك ك ككر

درج عليك ك ك ككه العك ك ك ككر فك ك ك ككي جك ك ك ككاهليتهم وا سك ك ك ككرمهم .وا ن هك ك ك ككذا الك ك ك ككدعاء

يكاد يكون أحيانا كالتحية أال ترى أن هذا يتحقق في قول النابغة:
نبل

نعما على الهجران عاتبة
فإذا كان يث

()12

س قيا ورعيا لذا العات

كان منه لهم سقي وخر

الزاري

ثم رعي.

ولككيس قككولهم" :رعككا اللككه" أ ال مشككير إلككى هككذا األ رككل القككديم الككذي هككو

الرعكي للسكالمة مككن اإ بكل و يرهككا ،فككأن قكولهم "رعككا اللكه" المكراد بهكا "الرعايككة"
تلمح إلى دأ

الرعاء مع أبلهم.

ومن الغيث قالوا جاد الغيث أي أراب
والدعاء بالسقي كثير في األ د
أتذكر إ ذا تودعنككا سلم كى

يث جود وهو الغزير.

القديم ،قال جرير:

بفكرع بشامكة سقكي البشككام

( )12أقكول فكرق العككر بكين الغيككث والموكر فككان الغيككث فكي األ لك األعكم خيك ار وخرككبا وبرككة ،ولككن
يكون عكذابا البتكة ،أمكا الموكر فينركرف إلكى العكذا  ،كمكا ينركرف إلكى حقيقتكه يكر أنكه لكم يكرد
في القرآن إال في معرض العذا والشر وذل في خمس عشر آية في سور مختلفة.
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وقوله:

متى كان الخيام بذي ولو

الغيكث أيتهكا الخيككام

سقي

ولككيس اتفاقككا أن يجككيء "الغككوث" بمعنككى النجككد مككن "الغيككث" وهككو الرحمككة

والخر

والخير والبركة ،وهو ير "المور" في هذه الخرورية الداللية.

قال األ رمعي :أخبرني أبو عمرو بن العرء قال:
سمع
قل

ذا الرمة يقول :قاتل الله أمة بني فرن ما أفرحها!
لها :كيف كان المور عندكم؟ فقال

والمعنى :سقينا ما شلنا .وهكذا عد ل

"الغيث"...

ثنا ما شلنا.

من "المور" فكي سكيال السكالل إلكى

وقككد تككأتي عبككار الككدعاء مبككدوء بمرككدر منرككو

كقككولهم :سككقيا ورعيككا،

ال ككدعاء رس ككما م ككن رس ككوم األ د

مم ككا يقتل ككيه الظ ككرف

وحمدا ل اللهم ،وأهر وسهر و ير هذا.
وق ككد ي ككأتي أس ككلو

وحسن المعاشر  ،ومن ذل قولهم للممل دعاء له:

"بالرف اء والبنين" أي بااللتلام واالتفاق وحسن االجتماع.
قال ابن السكي  :وا ن شل

كان معناه بالسكون والهدوء والومأنينة ،ففي

الحالة األولكى يككون األ ركل "رفكا" ،وفكي الحالكة الثانيكة يككون األ ركل "رفكا" آخكره
ألف من قولهم :رفو

الرجل إذا سكنته.

قالوا :رفأه فرفلة وترفيلا  :دعا له :قال له :بالرفاء والبنين.
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علي .

وقالوا :رقح بمعنى رفا .وفي الحديث :كان إذا رقح إنسانا قال :بار اللكه

ومن هذا البا
وهككو التش ك مي
هدا الله إلى السم

قولهم في الدعاء للعاوس :يرحم الله.
أي ذكككر اللككه – عككز وجككل -علككى كككل حككال ،وقيككل :معنككاه
وذل لما في العاوس من ا النزعاج والقلق.

وقد سمته إ ذا عوس ،قال له :يرحم اللكه ،أخكذ مكن السكم
والقرد ،كأنه قرده بذل الدعاء ،أي جعل الله على سم
ومن هذا البا

إلكى الوريكق

حسن.

أيلا ما يقال للعالر:

حوجا ل  :أي سرمة.
ولمكا ككان الحكديث عكن العككالر فمكن المفيكد أن نشكير إلككى مكا جكاء فكي هككذا

من قولهم:

التعس :العثر ،والتعس أن ال ينتعش العالر من عثرته وأن ينكس في سفال.
قككال أبككو اسككحاق فككي قولككه" :فتعسككا لهككم وألككل أعمككالهم" ،يجككوز أن يكككون
نربا على معنى أتعسهم الله .وقال األعشى:
بذا لكوث عفرنا إذا عثر

فالتعس أدنى لها من أن أقول لعا

ويدعو الرجل على بعيره الجواد إذا عثر فيقول تعسا ! فإ ذا كان ير جواد
وال نجي

فعثر قال له :لعا.

وقد يجت أز من "لعا" بقولهم :عا ل عاليا للدعاء باإقالة ،أنشد ابن األعرابي:
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أخا الذي إن زل

تعس  ،ولكن قال :عال عاليا

النعل لم يقل:

ما جاء في الدعاء في لغة التنزيل
قال تعالى:
أال بعدا لعاد قوم هود

 26هود.

أال بعدا لثمود

 28هود.

أال بعدا لمدين كما بعد

ثمود

والبعد هنا الهر  ،وقول ه :بعد
يقولون :ال تبعد ،وهم يدفنوننكي

 28هود.
ثمود أي هلك  ،قال مال بن الري :
وأين مكان البعد إال مكانيككا

وقد فرق في الفعل بين البعد بمعنى الهر  ،والبعد بمعنى االبتعاد ،فقيكل

فككي األ ولككى "بعككد" مثككل "فككر " ،وفككي الثانيككة" :بعككد" مثككل "كككرم" وهككذا شككيء مككن
لوالف هذه اللغة الكريمة .قال المتنبي:
أبعد بعد

الن

بيالا ال بياض له

أسود في عيني من الظلم

ومن الدعاء قوله تعالى:
تب

يدا أبي له

أي للتا وخسرتا ،وقال:
تب

أخسر بها من رفقة لم تستقل

يدا رافقهكا مكاذا فعل

ومن الدعاء أيلا قوله تعالى:
 8محمد.

فتعسا لهم وألل أعمالهم
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أي هركا لهم.
وقوله تعالى:
"واجعلني ل مخبتا ".
أي خاشعا مويعا  .وأخب
وفي التنزيل العزيز" :فتخب

لله أي خشع وتوالع.
له قلوبهم" أي تخشع.

ومن الدعاء أيلا قوله تعالى:
 16يونس.

وآخر دعواهم أن الحمد لله ر العالمين

"وال تعدم اآلية األولى من "الفاتحة أن تكون مفيد للدعاء لدى من يتلوها:
الحمد لله ر العالمين.
ومثل هذا دعاء الرر " :ل الحمد ملء السموا

واألرض".

ومن الدعاء أيلا قوله تعالى:
"دعواهم فيها سبحان اللهم وتحيتهم فيها سكرم"  16يكونس .وقكد يتوركل

إلى الدعاء بالمردر "حمدا " فيقال :حمدا ل اللهم.
ومن الدعاء في لغة التنزيل العزيز:

"فسحقا أل رحا

السعير"

 11المل

والسحق :البعد ،فكأن المعنى فبعدا أل رحا

السعير.

ومكان سحيق أي بعيد.

وفي ا لتنزيل" :أو تهوي به الريح في مكان سحيق".
وحككديث "السككرم" مسككتفيض فككي لغككة التنزيككل ،وهككو فككي آي كثيككر ي كراد بككه

الدعاء ومنه:

وا ذا جاء الذين ييمنون بآياتنا فقل سرم عليكم
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 54األنعك ك ك ك ك ك ك ك ككام

ونادوا أرحا

الجنة أن سرم عليكم.

وتحيتهم فيها سرم.
لقد جاء

رسلنا بالبشرى قالوا سرما قال سرم

سرم عليكم بما ربرتم فنعم عقبى الدار

وسرم عليه يوم ولد...

 42األع ك ك ك ك كراف
 16ي ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككونس
 29ه ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككود
 64الرع ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككد
 15م ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك كريم

والسرم علي يوم ولد ...

 15م ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك كريم

وسرم على المرسلين .والحمد لله ر العالمين

181الرافا

ومن الدعاء قوله تعالى:
"ربنا اومس على أموالهم"  88يونس.
أي يرها .وقد ورد "الومس" في لغة التنزيل ومنه قوله:
"ولو نشاء لومسنا على أعينهم"
وقال تعالى:
"ال ككذين آمن ك كوا وعملك كوا الركككالحا
ذه

سيبويه باآلية مذه

و ككوبى له ككم وحس ككن م ككآ "  69الرع ككد.

الدعاء.

ويحسن بنا أن نقف ووير علكى كلمكة "وكوبى" التكي أفكاد

فيها شيلا وذل لخروريتها واخترف األقوال فيها.
طووىب

الكد عاء لنقكول

فعلككى مككن الوي ك  ،كككأن األ رككل "ويبككى" فرككير إلككى ال كواو لكككان

اللمة فيها.
ويقال :ووبى ل وووبا .
قال يعقو  :وال تقل :ووبي .
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وجاء في "التهذي " :إ ن العر تقول ووبى ل  ،وال تقول ووبا .
وهككذا قككول أكثككر النحككويين إال األخفككش فإ نككه قككال :مككن العككر مككن يلككيفها
فيقول :ووبا .
كذا،

وقال أبو بكر :ووبا إ ن فعل

قال :هذا مما يلحن فيه العوام ،والروا  :ووبى ل أن فعل

كذا وكذا.

وقالوا :ووبى :شجر في الجنة.
وق أر ثعلبة" :ووبى لهم وحسن مآ " فجعل "ووبى" مرد ار كقول :
بقوله:

سقيا له .ونظي ره من المرادر الرجعكى ،واسكتدل علكى أ ن مولكعه نرك

"وحسن مآ "
وهو خرف ما ذه سيبويه إلى أن مولع "ووبى" الرفع عوف عليه بقوله:
"وحسن مآ " مرفوعا .
قككال ابككن جنككي :وحكككى أبككو حككاتم سككهل بككن محمككد السجسككتاني فككي كتابككه
الكبير في القكراءا  ،قكال :قك أر علكي أع اربكي بكالحرم" :و يبكى لهكم" فأعكد
"ووبى" ،فقال" :ويبى" ،فأعد

قل  :وووو ،فقال :وي وي.

فقلك :

فقل " :ووبى" ،فقال" :وي بى" ،فلمكا وكال علكي

قال الزجاج:
جاء في التفسير عن النبي – رلى الله عليكه وسكلم :-أن "وكوبى" شكجر
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في الجنة.
وقيل :ووبى لهم حسنى لهم ،وقيل :خبر لهم ،وقيل :خير لهم.
وق يل ووبى اسم الجنة بالهندية وقيل بالحبشية(.)17
وقيككل قتككاد  :وككوبى كلمككة عربيككة ،تقككول العككر  :وككوبى ل ك أ ن فعل ك

كككذا

وكذا ،وأنشد:
ووبى لمن يستبدل الوود بالقرى

"و و

اللغا

ورسر بيقوين العراق وفومها

أقك ككول :ومك ككن قك ككال :وك ككوبى عربيك ككة فقك ككد أدر الر ك كوا ؛ وذل ك ك ال أرك ككل
،وي

السامية.

" من األرول العربية القديمة في العربية وسالر أخواتها مكن

ومن الدعاء قوله – عز وجل :-
قال :أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
قال  :إ ني أعوذ بالرحمن من إن كن
قال :معاذ الله إ نه ربي أحسن مثواي

 27البقك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككر
 18م ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك كريم

تقيا

 62يوس ك ك ك ك ك ك ك ك ككف

ومن الدعاء أيلا قوله تعالى:
ه

لنا من لدن رحمة

والذ ين يقولون ربنا ه

 8آل عمك ك ك ك ك كران

لنا من أزواجنا وذرياتنا قر أعين

وقوله تعالى:

وقال ر أوزعني أن أشكر نعمت التي أنعم

علي

 74الفرق ك ك ك ك ك ك ك ككان
 19النمك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككل

وقوله تعالى:
( )17قككال الرككا اني :فعلككى هككذا ينبغككي أن تكككون فككي الهنديككة "توبككا" بالتككاء؛ وذل ك ألن الوككاء يككر
معروف في الهندية.
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 4المنك ك ك ك ك ك ككافقون

قاتلهم الله أنى ييفكون

ونجتككزي بهككذا القككدر ممككا ورد مككن الككدعاء فككي لغككة التنزيككل العزيككز .وفككي

الحديث" :ووبى للمفردين" أي الذاكرين الله كثي ار.

ما جاء من صىر أخرى في كتب العربية ىسأ ىردها مرتبة بحسب أىائول

المىاد التي ىردت فيها في تلك المظان

أثر جاء في دعاء المكيمنين علكي بكن أبكي والك

– عليكه السكرم -علكى

الخوارج قوله:

"وال بقي منكم آثر" أي مخبر يروي الحديث.
أرب
وفي حديث عمر – رلي الله عنه  :-أنه نقم على رجل قوال قاله ،فقال

له :أرب

عن ذي يدي  ،معناه :ذه

ما في يدي حتى تحتاج.

وفي خبر ابن مسعود :أن رجر اعترض النبي – رلى الله عليه وسكلم-

فرككا بككه النككاس ،فقككال – عليككه السككرم : -دع كوا الرجككل أر مالككه ،أي سككقو
أعلايه وأريب .
يقال:

قككال :وهككي كلمككة تقولهككا العككر وال ي كراد بهككا ،إ ذا قيل ك  ،وقككوع األمككر كمككا

عقرى وحلقى ،وقولهم :ترب

يدا .

قال ابن األ ثير :في هذه اللفظة ثرث روايا .
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إ ح ك ككداها "أر " ب ك ككوزن "عل ك ككم" ومعن ك ككاه الك ك ك دعاء علي ك ككه ،أي أر ك ككيب

وسقو  ،وهي كلمة ال يراد بها وقوع األ مر ،كما يقال :ترب

آ ارب ك ككه

يدا  ،وقاتله الله،

وا نما تذكر في معنى التعج .
ق ككال :وفكككي هكككذا ال ككدعاء مكككن النبكككي – ركككلى الل ككه علي ككه وس ككلم -ق ك كوالن:
أحدهما :تعجبه من حرص السالل ومزاحمته.
والثاني :أنه لما رآه بهذا الحال من الحرص لبه وبع البشرية ،فدعا عليه.
وقككد قككال فككي يككر هككذا الحككديث :اللهككم إ نمككا أنككا بشككر فمككن دعككو

فاجعل دعالي رحمة.

عليككه

لمت
قال سيبويه :قالوا أم

في الحجر الفي  ،أي ليكن االم

في الحجار ال

في ،
ومعناه :أبقا الله بعد فناء الحجار  ،وهي مما يورف بالخلود والبقاء.
ورفعكوه وا ن كككان فيكه معنككى الكدعاء ،أل نككه لكيس بجككار علكى الفعككل ،ورككار

كق ول  :الت ار

له ،وحسن االبتداء بالنكر  ،أل نه في قسو الدعاء.

أقككول :وفككي هككذه العبككار التككي تنرككرف إلككى الككدعاء لككون مككن أل كوان رككلة

اللغة وأشكالها األ دبية بالبيلة ،ومثل هذه البيلة البدوية الشيء الكثير الذي أبقته

العربية في أدبها شع ار ونث ار ومثر و ير ذل .

أىب
-79 -

وقال :للداخل :ووبة وأوبة.
بؤس
وقككالوا :بيسككا لككه ،فككي حككد الككدعاء ،وهككو ممككا انترك

علككى إلككمار الفعككل

ير المستعمل إظهاره.
وقالوا :جوسا له وبوسا  .والجوس الجوع وستأتي.
برك
والتبري  :الدعاء لإلنسان أو يره بالبركة.
عليه تبريكا أي قل

يقال :برك

له :بار الله علي  .وبار الله الشكيء

وبار فيه وعليه :ولع فيه البركة.
وفي التنزيل العزيز :وباركنا عليه.
ومككن هككذا مككا هككو جككار فككي اللغككة المعارككر فهككم يقولككون دعككاء :بككار اللككه
في  ،وبور في  ،وبورك .
بجل

قال ورفة:
أال إ ننكي شرب

أال بجلي من الش ار

أسود حالككا

قال :أراد الماء،
وقال شمر :وقيل أراد سقي

سم أسود.

بعد

والبعد :الهر  ،وقد مر في الكرم على لغة التنزيل.
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إلى بجكل

بلس

ويقككال :أرانيك اللككه علككى الككبلس ارلككر كبككار مككن مسككو يجعككل فيهككا التككبن

ويشهر عليها من ينكل به وينادى عليه.
تبب
الت

والتبا  :الهر والخسران.

وتبا ل نر

على الدعاء كما تقول سقيا ل .

وفي حديث أبي له  :تبا ل سالر اليوم ،ألهذا جمعتنا.
وقد مر بنا هذا الدعاء في التنزيل.
ترب
يقال :تربكا لكه وجنكدال  ،وهكذا مكن األ سكماء التكي تفيكد الكذا

أجريك

مجكرى

المرادر المنروبة على إ لمار الفعل ير المستعمل إ ظهاره في الدعاء.
وكأنه بدل من قولهم:
ترب

يداه وجندل

وف ككي الح ككديث" :أن النب ككي – ر ككلى الل ككه علي ككه وس ككلم -ق ككال :ت ككنكح المك ك أر
لميسمها ولمالها ولحسبها فعلي بذا
قككال أبككو عبيككد :قولككه :تربك

الدين ترب

يدا ".

يككدا  ،يقككال للرجككل إذا قككل مالككه :قككد تككر أي

ا فتقر ،حتى لرق بالت ار .
ومنه قوله تعالى :أو مسكينا ذا متربة.
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قككال :ويككرون أن النبككي – رككلى اللككه عليككه وسككلم -لككم يتعمككد الككدعاء عليككه

ب ككالفقر ،ولكنه ككا كلم ككة جاري ككة عل ككى أ لس ككن الع ككر يقولونه ككا ،وه ككم ال يري ككدون به ككا
الدعاء على المخاو

وال وقوع األمر بها.

وقيل مع ناها لله در  ،وقيل :أراد به المثل ليرى المأمور بذل الجد ،وأنه
إن خالفه فقد أساء.
وقيل :هو دعاء على الحقيقة ،فإ نه قد قال لعالشة – رلي الله عنها:
ترب

يمين  ،ألنه رأى الحاجة خي ار لها.

قك ك ك ككال :واألول الوجك ك ك ككه .ويعلك ك ك ككده قولك ك ك ككه فك ك ك ككي حك ك ك ككديث خزيمك ك ك ككة رلك ك ك ككي اللك ك ك ككه

عنك ك ككه :أنعك ك ككم رك ك ككباحا ترب ك ك ك يك ك ككدا  ،ف ك ك كإن هك ك ككذا دعك ك ككاء لك ك ككه وتر ي ك ك ك فك ك ككي اسك ك ككتعماله
ما تقدم الورية به.أال تراه قال :أنعم رباحا ،ثم عقبه بقوله" :ترب يدا ".

وكثي ار ما ترد للعر ألفاظ ظاهرها الكذم وا نمكا يريكدون بهكا المكد كقكولهم:
ال أ

ل  ،وال أم ل  ،وهو

أمه ،وال أرض ل ونحو ذل .

وقال بعض الناس  :أن قولهم :ترب

يدا يريد به استغن

يدا .

قال :وهذا خوأ ال يجوز في الكرم ،ولو كان قال لقال :أترب

يدا .

ترك
والتريك  :العكذق إ ذا نفكض فلكم يبكق فيكه شكيء ،وال بكار اللكه فيكه وال تككار

وال دا ار كله اتباع.

وجاء في أراجيزهم المشهور في شواهد العربية:
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لقك ككد أريك ك ك

عجب ك ككا م ك ككذ أمس ك ككا

عجككال از مثككل السككعالي خمسككا
يككأكلن مككا فككي رحلهككن همسككا

ال تك ك ككر اللك ك ككه لهك ك ككن لرسك ك ككا
وال لقك ك ك ككين الك ك ك ككدهر إال تعسك ك ك ككا
تعس
لقد مر بنا في قوله تعالى:
"فتعسا لهم وألل أعمالهم".
وأرل التعس العثر.
وقال الشاعر:
وأرماحهم ينهزنهم نهز جمكة

يقلن لمن أدركن تعسكا وال لعكا

على أ ن اسكتعمال "الكتعس" وا ارد الكدعاء فيكه قكد بقكي فكي اللغكة المعاركر
وا ن جهل المعربون أنه دعاء ،قيقال مثر  :تَعسا ل .
ويقال :تعسا له ونكسا .
وفي حديث أبي هرير " :تعس عبد الدينار وانكتكس أي انقلك
وهو دعاء عليه بالخيبة.
تىس

ويقال :توسا ل  ،مثل قولهم :بوسا ل  ،وقد مر بنا ذل .
تىب
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علكى أرسكه،

وت

التمككاس التوبككة فككي أحاديككث الككدعاء كثيككر ،كقككولهم :اللهككم ا فككر لنككا ذنوبنككا

علينا.

وفي دعاء السفر :يقال:
توبا لربنا أوبا ،أي توبا راجعا مكر ار.
تكل

يقال في الدعاء على رجل:

ثكلت أم .
والثكل :المو

والهر  .واألم ثاكل وثكول وثكلى.

وفي الحديث أنه قال لبعض أرحابه :ثكلت أم أي فقدت  ،والثكل فقد الولد.
وال يقال :ثكل أبو .
على أنه يقال في الدعاء :ال أ

ل كما يقال ال أم ل .

وقال أبو علكي" :ال أبكا لك " ككرم جكرى مجكرى المثكل ،وذلك أنك إذا قلك
هذا فغ ن ال تنفي فكي الحقيقكة أبكاه ،وا نمكا تخرجكه مخكرج الكدعاء عليكه ،أي أنك

عنككدي ممككن يسككتحق أن يككدعى عليككه بفقككد أبيككه ،وأنشككد توكيككدا لمككا أراد مككن هككذا
المعنى قوله:
ويتر أخرى فرد ال أخا لها.
ولم يقل :ال أخ

لها ،ولكن لما جرى هذا الكرم على أفواههم :ال أبا ل

وال أخا ل قيل مع المينث على حد ما يكون عليه مع المذكر ،فجرى هذا نحوا

من قولهم لكل أحد من ذكر وأنثى أو اثنين أو جماعة:
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الريف ليع

اللبن.

وييكد عند خروج هذا الككرم مخكرج المثكل كثرتكه فكي الشكعر ،وأنكه يقكال
لمن له أ

ولمن ال أ

له ،ألنه إ ذا كان ال أ

له لم يجكز أن يكدعى عليكه بمكا

هو فيه ال محالة ،أال ترى أن ال ت قكول للفقيكر أفقكره اللكه؟ فكمكا ال يقكول لمكن ال

أ

تعلككم أن قككولهم لمككن ال أ

لككه :أفقككد اللككه أبككا  ،كككذل

لككه " :ال أبككا ل ك " ال

حقيقكة لمعنككاه موابقككة للفظككه ،وا نمككا هككي خارجككة مخككرج المثككل علككى مككا فسكره أبككو

علي ،قال عنتر :
فاقني حياء ال أبا ل ! واعلمكي

إ ني امري سأمو  ،إ ن لم أقتل

ويدل على أن هذا ليس بحقيقة قول جرير:
ال يلقينككم في سوء عمكر

يا تيكم تيكم عدي ال أبكا لككم

فه ك ككذا أق ك ككوى دلي ك ككل عل ك ككى أن ه ك ككذا الق ك ككول مث ك ككل ال حقيق ك ككة ل ك ككه ،أ ال ت ك ككرى
أ نه ال يجوز أن يكن للتيم كلها أ
لكه؟

واحد ،ولكنكم أهكل للكدعاء عليكه واإ كرظ

وروي عن النلر بن شميل :أن ه سأل الخليل عن قول العر  :ال أبا ل ،

فقال :معناه ال كافي ل .

وقال الفراء :قولهم" :ال أبا ل " كلمة تفرل بها العر كرمها.
أقول :ومقالة الفراء ذا
سلم

قيمة ولو أن ق أر

تكاليف الحيكا ومن يعش

قول زهير:

ثمانين حوال  ،ال أبا ل  ،يسأم
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أحسسك ك

أن قول ككه" :ال أب ككا لك ك " ك ككرم معت ككرض ال ي ككدل عل ككى خرور ككية

م عنويككة ،بككل هككو تعبيككر جميككل استحسككنوه فاسككتعملوه كثي ك ار وأقككيم بككه الككوزن فككي
البي .
ووقيك

أ ال تكرى أن قككولهم فكي الشككعر :هككدي

ونحوهككا شككيء يكتم بككه الككوزن

وليس من إراد للدعاء.
أمككا قككولهم :قككال :هككو ذم وسك  ،أي أنك
يقع مدحا بمعنى التعج

لقككيو ال تعككرف لك أم ،وقيككل قككد

منه.

أقول :وهذا الشيء األ خيكر ،وهكو أن عبكار الكذم الدعاليكة يكراد بهكا المكد ،

جاريككة فككي األ لسككن العاميككة الدارجككة ،أ ال ت كراهم يقولككون :يخككر بيت ك أو انهجككم
بيت  ،أو الله يلعن إ راد المد على وريقة التعج ؟
ثلب
واإثل

أو األ ثل  :الت ار .

وقالوا :بغية األثل
وقالوا :األ ثل

على الدعاء ،كأنهم قالوا بغية الت ار

ل والت ار  ،والنر

أو الحجر.

على الدعاء كأنه مردر.

وهكذا نرى أن "الت ار " وما في معناه أو يقر منه قد دخل في اللغكة القديمكة فكي
الس والشتم والذم فخرج على الدعاء ،وقد مر بنا قولهم :ترب يدا .
جحد
والجحد :القلة من كل شيء.
ونكدا له وجحدا دعاء عليه.
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جرب
والعككر تقككول فككي دعالهككا علككى اإ نسككان :مككا لككه حككر وجككر  .والحككر
كالكل  ،وقوم حربى كلبى والفعل كالفعل.
والجر معروف.
جندل
انظر :تربا وجندال الذي مر بنا قبل رفحا .
جىس
انظر "بيس".
حرب
انظر جر .
حرر
تق ول العر  :ما له أحر الله ردره ،وذل في الدعاء على اإنسان.
ويقولون أيلا :
رماه الله بالحر والقر  ،أي بالعوش والبرد.
حلق
وممككا يككدعى علككى الم ك أر قككولهم :عقككرى حلقككى وعق ك ار حلقككا أي عقرهككا اللككه

وحلقها أي حلق شعرها أو أرابها وجع في حلقها.
حىب
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قالوا :إلي أرفع حوب تي أي حاجتي ،وفي رواية :نرفع حوبتنا إلي .
وفي الدعاء على األنسن:
أ لحق الله ب الحوبة ،أي الحاجة والمسكنة والفقر.
حىج
يقال للعاثر :حوجا ل أي سرمة ،وقد مر بنا هذا.
خضر
ويقككال فككي الككدعاء :أبككاد اللككه خل كراءهم ،أي س كوادهم ومعظمهككم ،وقيككل:

وس عتهم.
خربهم َ

وقالوا :رمى الله في عيني فرن باألخلر ،وهو داء يأخذ العين.
خطأ
أن

في حديث ابن عباس :أ نه سلل عن رجكل جعكل أمكر ام أرتكه بيكدها فقالك :

والق ثرثا  .فقال :خوأ الله نوأ ها أال ولق
ويقال لمن ول

يريبها موره.

نفسها.

حاجة فلم ينجح :أخوكأ نكوي  ،أراد اللكه نواهكا مخولكا ال

ويروى :خوى الله نواها ،بر همز.
خلب

وفي حديث االستسقاء :اللهم سقيا ير خل .

خير

ومن دعالهم في النكا  :على يدي الخير واليمن.
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ذرا
وجاء :أ عوذ بكلما

من شر ما خلق وذ ار وب ار.

التاما

رفأ
قالوا :بالرفاء والبنين في الدعاء للممل وقد مر بنا انظرها قبل رفحا .
رفح
انظ ر المولوع نفسه (رفأ).
رقأ
وروى المنذري عن أبي وال

في قولهم :ال أرقكأ اللكه دمعتكه ،قكال :معنكاه

ال رفع الله دمعته.

وفككي حككديث عالشككة – رلككي اللككه عنهككا : -فب ك

ورقأ

الدمعة ترقأ ورقوءا  :جف

ليلتككي ال يرقككأ لككي دمككع.

وانقوع .

سحق

ويقال :سحقا لهم أي هركا  ،وانظر ما جاء من هكذا فكي لغكة التنزيكل ممكا

أفاد الدعاء وقد ذكر قبل رفحا .
سلم

مر بنا حديث "السرم" وداللته في الدعاء في جملة آيا

طمس

مر بنا في الكرم على ما في آي القرآن من الدعاء.

طىب
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كريمة.

سبق الكرم على "ووبى لهم".
ظبي

(وانظر عدد):
وقككولهم :بككه ال بظيككي ،يكراد بككه ال هلكككة كمككا ورد فككي قككول الفككرزدق يخاوك

مسكينا الدرامي ،وكان قد رثى زياد بن أبيه فقال:
أمسكك كككين ،أبككك ككى اللكك ككه عين ك ك ك إنمك ك ككا

ج ك ككرى ف ك ككي ل ك ككرل دمعه ك ككا فتح ك ككد ار

أتبك ك ككي ام ك ككرءا م ك ككن آل ميسك ك ككان ك ك ككاف ار

ككس ك ك ككرى عل ك ك ككى عدالك ك ك ككه أو كقيرك ك ك ك ار

بك ك ك ك ككه ال بظبك ك ك ك ككي بالر ك ك ك ك كريمة أعف ك ك ك ك ك ار

أق ك ك ك ك ك ككول ل ك ك ك ك ك ككه لم ك ك ك ك ك ككا أت ك ك ك ك ك ككاني نعي ك ك ك ك ك ككه

عثج
وجا ء في تلبية بعض العر في الجاهلية:
ال ه ك ك ك ك ككم لك ك ك ك ك كوال أن بكك ك ك ك ك ك ار دونكم ك ك ك ك ككا

يعب ك ك ك ك ك ك ك ك ككد الن ك ك ك ك ك ك ك ك ككاس وفجرونك ك ك ك ك ك ك ك ك ككا
مك ك ك ك ك ك ككا زال منك ك ك ك ك ك ككا عك ك ك ك ك ك ككث يأتونكك ك ك ك ك ك ككا
العث  ،بفتحتين :الجامعة من الناس.

عقر
انظر "حلق".
وجاء أيلا :
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وقال

أم سلمة لعالشة – رلي الله عنها -عند خروجها إلى البرر :

سكن الله عقي ار فر ترحريه ا ،أي أسكت الله بيت وعقار وستر فيه
فر تبرزيه.
عمي
قالوا :وا ذا أرشد إ نسان الوريق ،فقل:
ال يعم علي الرشد.
وهو دعاء له بالخير والهدى.
عمر
وعمره الله وعمره أي أبقاه ،على الدعاء.
غبط
وجاء في الدعاء :اللهكم بوكا ال هبوكا  ،أي نسكأل الغبوكة ونعكوذ بك أن

نه بو عن حالنا.
غرب

وجاء في دعاء ابن هبير :
أعوذ ب من كل شيوان مستغر وكل نبوي مستعر .
غضر
ويقال أباد الله لراءهم ،أي سعتهم وخربهم.
غفر
فار! فر الله لها.
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قككال ابككن األ ثيككر :يحتمككل أن يكككون دعككاء لهككا بككالمغفر أو إخبككا ار أن اللككه

تعالى قد فر لها.
غىر

وقالوا :ارهم الله بخير أي أرابهم بخر

و يث.

وفي الدعاء :اللهم رنا من بغيث وبخير.
فدي
ويقال :فدى ل أهلي ،على الدعاء أي يفدي أهلي.
ويقال :فدا أبي كما يقال :فدي .
وكثي ار ما نقرأ :جعل

فدا .

وأنشد األ رمعي للنابغة:
وما أثمكر من مكال ومكن ولكد

مهر! فكداء ل األقكوام كله كم
ومنه قول نفيلة األكبر األشحعي (أزر):
أال أبل أبكا حفص حفص رسكوال
قتل

انظر ما جاء من أسلو

فدى ل من أخكي ثق كة إزاري
الدعاء في أد

القرآن الكريم.

قذي

وجاء قول جميل:
وفكي الغر من أنيابهكا بالقكوا

رمى الله في عيني بثينكة بالقكذى
قرر
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ويقال :أقر الله عينه ،من المقرور وهو الماء البارد.
كثكث

وروي عن رفوان بن أمية أنه قال يوم حنين عند الجولة التي كان

المسلمي ن فقال أبو سفيان :لب

مكن

والله هوزان ،فأجابه رفوان وقال:

بغي الكثكث أل ن يربني رجل من قريش أح

إ لي من أن يربني رجل من

هوزان.
كال

وقال الشاعر:
لن

أن سليمك ك ى والله يكليهك كا

بزاد ما ككان يرزيهككا

لحي

وفي حديث لقمان :فلحيا لراحبنا لحيا أي لوما وعذال  ،وهو نر

المردر كسقيا ورعيا.
وقال عنتر :

أجككم إ ذا لقي

ألكم تعلكم لحكا الله أن ككي

ذوي الرمككا

لقي
انظر "تر ".
نفس

وجاء في الدعاء :اللهم نف س عني ،أي فرج عني ووس ع علي.
-92 -

علكى

نكد

انظر "جحد"

هبل

الهبل :الثكل ،وهبلته أمه بمعنى ثكلته.

وهبل

أم على الدعاء.

وفي حديث عمر – رلي الله عنه -حكين فلكل الكوادعي سكهمان الخيكل
على المقاريف فأعجبه ،فقال :هبل

الوادعي أمه لقد أذكر به!

فالثكل هو األ رل فكي المعنكى ،ثكم يسكتعمل فكي معنكى المكد واإعجكا ،
يعني ما أعلمه وما أرو

رأيه.

وفي حديث الشعبي :فقيل ألم الهبل.
هنا

وقالوا :هنل

وال تنكأ ،أي هنا الله بما نل

هنا المرتع ،أي ال أرب
هىي

وقال كع

خي ار.

بن سعد الغنوي يرثي أخاه:

هو أمكه ما يبعث الربح اديا
ومعنى هو

وال أراب وجع .وقالوا :ال

أمه أي هلك

وماذا ييدي الليكل حتكى يكيو
أمه.

وما زال هذا الكدعاء معروفكا لكدى األ مهكا

حين يعلمن بوفا شا

يقلن :مات

أمه.
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فكي العكراق فكي لغكتهن الدارجكة

ىيب

كلمة مثل ويل يراد بها التعج .

ويبا لهذا األمر أي عجبا .

وويبا لزيد مثل ووير لزيد.
ومنه قول كع

بن زهير:

علي أي شيء وي

أال أبلغكا عني بجيك ار رسال كة
ىيل

كلمة مثكل ويكح أال إنهكا كلمكة عك ذا  ،ومكن هنكا ورد

ير دلككا؟
فكي أسكلو

الكدعاء

في قوله تعالى:

ويل للموففين...

وقوله :ويل لكل همز لمز .

وفي آيا

أخرى:

وقالوا :ويلمه واأل رل :ويل ألمه فحذف

الرم ثم الهم ز وركبك

الكلمتكان

على وريقة النح .
ومن أقوال النبي – رلى الله عليه وسلم :-ويلمه مسعر حر .
أقول :هذه نماذج بل شذ ار

و يره تشتمل على أسلو

من العربية مما اسكتقريته مكن "لسكان العكر "

الدعاء في العربية.

وعنككدي أن األلفككاظ ا لتككي تقككدم بككين يككدي المل ك واأل ميككر وال كرليس والعككالم
الجلي ككل و ي ككر هك كيالء م ككن أه ككل الش ككأن ل ككر م ككن أس ككلو

المعارر نحو:
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ال ككدعاء ف ككي العربي ككة

جرلة المل .
ومعالي الوزير.
وسعاد األمير.
وسماحة العالم ،ونيافة الحبر.
وبعد ،ألم يتورل النابغة الذبياني إلى النعمان مخاوبا بقوله:
أ تانكي أبي

اللعن أن لمتنككي

ثم أني قد وجكد

وتل التكي ت ست منها المسكامع

مكن فكيض هكذه العربيكة السكمحة مكا يحكق للمكرء أن يمك

مالككغيه فخ ك ار إذا ق ك أر مسككتمتعا ب عككض مككا ورد مككن بيككان التوحيككدي فككي "إش كاراته

اإلهية" فوجد من ماد الدعاء أعرق العربية النفيسة.
اللهم إني ق د خكدم

مع الرالحين.

كتابك الككريم واللغكة العليكة التكي جكاء
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فيكه فكاكتبني

