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 باب الثالث

 إجراءات البحث

 البحث منهج - أ

ال يؤدي إىل ظهور  األحاديثو  القرآنيز األدعية يف العامل الرئيسي  الذي مي 

عقبات أثناء البحث حنو االستنتاجات، املثل حول التعليم و األوقات و الناس.النه ليست  

  . متوافقة مع األدعية الىت عملها النيب من خالل حديثه القرآنكل األدعية يف 

ذات الصلة بني  دعيةاألطلب املشاكل اليت أثريت بيانات يف هذه الدراسة ، تت 

. هذه الصلة ميكن أن تسهل على الباحثني مقارنة أمناط األحاديثو  القرآنالواردة يف  األدعية

. سيتم حتديد أولويات عملية البحث على مدى األدعيةاللغة املستخدمة من قبل هذه 

 .األحاديثو  القرآن األدعيةالتقارب أو التشابه بني املوضوعات واحملتوى واملعىن املتضمن يف 

 القرآنميكن العثورعلى البيانات األدعية ذات الصلة من خالل البحث عن األدعية يف 

مباشرة. نتائج البيانات املوجودة عن بيانات مقارنة األدعية املوجودة يف األحديث. يف حني 

و  يتم إعطاء األولوية لعملية البحث يف األدعية الىت هلا تشابه أو تقرب مع موضوع و حمتوي

، حبيث تكون عملية البحث و حتديد األدعية يف القرآنمعىن األدعية الىت تأيت من 
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هذا يعطي األولوية للعناصر اللغوية  القرآنالنبوي الىت تقرتب من األدعية من  األحاديث

 .املستخدمة يف األدعية

 نوع البحث - ب

بحث النوعية وأنواع البحوث النوعية. طرق ال يف هذه الدراسة باستخدام طريقة 

هي طرق البحث اليت تعتمد على فلسفة ما بعد الوضعية. يتم تنفيذ تقنيات مجع البيانات 

يف وقت واحد )جمتمعة( ، وحتليل البيانات هو االستقرائي / النوعي ، وتركز نتائج أحباثه على 

 معىن التعميم.

 كائن البحث -ج

الواردة  األدعية. أوال ، حاديثاألو  القرآنالواردة يف  األدعيةيف هذه الدراسة هي  

اليت يدرسها اهلل  األدعيةالكرمي اليت تدرس من قبل النيب حممد ، سواء كانت  القرآنأية يف 

مرتبطة  األحاديثيف  األدعيةمباشرة واليت تنطوي على عنصر من األوامر إىل النيب. ثانيًا ، 

مثانية  و يف األحديث عدده ةشر عدده مثانية ع القرآنمن  األدعيةأما .القرآنيف  األدعيةب

 أيضا. كما يايل : ةعشر 
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 القرآن الكرمي األحاديث النبوية

نْ َيا َحَسَنًة َويف  أَللَُّهمَّ آتَِنا يف الدُّ

 اْْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

َّنَا ٓ َٓءاِتنَآِِفَٓٓرب
 
ن ٓٱ نَةٓ دلُّ َٓوِِفَٓٓيآَحس َ

 
ۡ ٓٱ نَةٓ ل  َٓوِقنَآِخَرِةَٓحس َ

ٓعََذاَبٓ
 
 لنَّاِرٓٱ

ْساَلِم ِديْ ًنا ،  َرِضْيُت بِاهلِل رَبًّا ، َو بِاْْلِ

 َوِبَُحمٍَّد نَِبيَّا

ٓ َٓحس   ِِٓبَ
 
َٓل ٓٱ ُ لَ ٓ َّٓللَّ

ِ
ُٓهَوٓ ا لَّ

ِ
ٓ عَلَيٓ َٓهٓا ُٓٓتٓ ِهٓتََوّكَّ َوُهَوَٓربُّ

ٓ
 
ِٓشَٓعرٓ ل ٓٱ

 
َٓعِظمِيٓل ٓٱ

َّنَا ٓ  آَمْنُت بِاهلِل َوُرُسِلهِ  َّنَا َٓٓرب ن
ِ
َّٓٓا ٓآفََٓءاَمن

 
ٓلَنَآُذنُوبَنَآَوِقنَآعََذاَبِٓٓفرٓ غٓ ٱ

 
لنَّاِر(ٱ  

أَللَُّهمَّ ِإِّني َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة يف 

نْ َيا َو اأْلَِخَرِة ، أَللَُّهمَّ ِإِّني َأْسأَُلَك  الدُّ

اِئَمَة يف  اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة َو اْلُمَعافَاَة الدَّ

أَْهِلي َو َمايل أَللَُّهمَّ ِدْيىِن َو ُدنْ َياَي َو 

اْستُ ْر َعْورَايت َوآِمْن َرْوَعايت، أَللَُّهمَّ 

اْحَفْظىِن ِمْن بَ نْيِ َيَديَّ َوِمْن َخْلِفى َو 

َعْن مَيِْيىِن َو َعْن ِِشَاىِل َوِمْن فَ ْوِقى َو 

َٓٱوٓ  َٓمَتَكُٓكَرِٓنعٓ َٱشٓ َٓٱنٓ ِٓنٓ ِزعٓ َرب ِ
 
َِّتٓ ٱ َٓوعََلٓىَعمٓ َٱن ٓٓل َٓتٓعَََلَّ

َٓوَٱنٓ َوٓ  يَّ َٓٓدِلَ َٰ ٓ َٱع  َِٓخل ُٓهَٓوَٱدٓ َضىٓىآتَرٓ ِلحٓ  ََلٓ تَِكِِٓفِٓنِٓبَرح 

ِٓعَباِدَكٓ
 
ِلِحنَيٓلصَّ ٓ ٱ  
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 أَُعْوُذِبَك ِبَعَظَمِتَك َأْن أُْغَتاَل ِمْن حَتْىِت 

اللَُّهمَّ ِإِّني أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب 

َنةِ   َجَهنََّم َوِمْن َعَذاِب اْلَقْْبِ َوِمْن ِفت ْ

َنِة  اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت َوِمْن َشري ِفت ْ

جَّالِ   اْلَمِسيِح الدَّ

َّنَآ َٓرب
 
ِٓٱ ٓص  َ ٓٓف  ٓعََذاََبَآََكَنٓغََراًمآَٓعنَّآعََذاَبََٓجَنَّ نَّ

ِ
٦٥ٓا

َآَسا ٓ َّنَّ
ِ
ٓا َٓٓءت  آآَوُمقَامٓ تَقَر ٓ ُمس    

َه َه ِإالَّ اهللُ اْلَعِظيُم اْْلَِليُم، الَ إِل  الَ إِل  

َه ِإالَّ اهللُ َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، الَ إِل   ِإالَّ 

اهللُ َربُّ السََّمَواِت َوَربُّ ْاأَلْرِض َوَربُّ 

 اْلَعْرِش اْلَكرميِْ 

لَ ٓ ٓلَّ ٓ
ِ
لَّ ٓا

ِ
بٓ َٓهٓا ُٓكنُتِٓمَنَٓح ٓ َٱنَتٓس ُ ّن ِ

ِ
ٓنََكٓا

 
ِٓلِمنَيٓلظَّ ٓ ٱ

 ُهمَّ ِإِّنيْ ظََلْمُت نَ ْفِسْي ظُْلًما َكِثريًا،اللّ   

نُوَب ِإالَّ أَْنَت، فَاْغِفْر يلْ  َوالَ يَ ْغِفُر الذُّ

َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك، َواْرََحِِْنْ إِنَّك أَْنَت 

 اْلَغُفوُر الرَِّحْيمُ 

َّنَآَلٓتَُؤاِخذٓ  َِّسينَا َٓٓن َٓرب نٓن
ِ
َّنَآَوَلَٓتٓ َٓنٓاَطٱۡ َٓٱخٓ َٓٱوٓ ٓا ِٓم َلٓ َرب

ٓ ٓنَا ٓعَلَيٓ  ص 
ِ
ل ٓا َٓحَ َٓلٓعَٓٓۥتَهُٓآمََكَ

 
يَنِٓمنٓقَبٓ ٱ ِ َّنَآَوَلِٓٓلنَاآَّلَّ َرب

ل ٓ م ِ ٓوَٓٓۦ ٓنَآَمآَلَٓطاقََةٓلَنَآِبهُِٓتَ
 
ُٓفَٓعنَّآوَٓعٓ ٱ

 
ٓلَنَآوَِٓٓفرٓ غٓ ٱ

 
ٓنَا ٓاَحٓ رٓ ٱ

ٓنَآفَٓلَىٓىَٱنَتَٓموٓ 
 
َٓنٓعََلٓنُصٓ ٱ

 
ِٓمٓقَوٓ ل ٓٱ

 
ِٓفرِيَنَٓك ٓ ل ٓٱ

اَللَُّهمَّ ُمْنزَِل اْلِكَتاِب، َسرِْيَع اْلَِْساِب،  َّنَا ٓ ٓ عَلَيٓ ٓرِغٓ َٱف َٓٓرب ب  َٰ ٓنَآ َٓداَمنَآوََٓٱقٓ ٓآَوثَب ِت 
 
َٓنٓعََلٓنُصٓ ٱ

 
ِمٓقَوٓ ل ٓٱ
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ٓ ْاأَلْحزَاَب، اَللَُّهمَّ اْهزِْمُهْم َوزَْلزهِْلُمْ  اْهزِمِ 
 
ِٓفرِيَنَٓك ٓ ل ٓٱ

ُهمَّ َأْكِثْر َمايلْ، َوَوَلِدْي، َوبَارِْك يلْ اللّ   

 ِفْيَما أَْعطَْيَتِِنْ 

َّنَآَهب ٓ َّ ٓ َوٓ َٱزٓ ٓآِمنٓ لَنََٓٓرب ِي َةَٓٱعٓ ِجنَآَوُذر  ٓوَٓٓنُيٓنِتنَآقُرَّ
 
نَآَعل ٓجٓ ٱ

َماًمآِلل ٓ
ِ
ُمتَِّقنَيٓا  

اللَُّهمَّ اْغِفْر ىِل َوِلَو اِلَدىَّ َواْر ََحُْهَما  

رًا  َكَما َرب ََّيا ِِن َصِغي ْ

ٓ ٓرَّب ِ
 
َٓوِلَمنَٓدَخ ََلٓبَي ِِٓلَٓوِلَوٓ ِٓفرٓ غٓ ٱ يَّ ُٓمؤٓ دِلَ آِمن ِٓتَ

ِٓننَيٓوَٓمُِٓمؤٓ َوِلل ٓ
 
َٓوَلٓتَزِِدِٓٓتٓ ِمنَ ٓ ُمؤٓ ل ٓٱ

 
ٓتََباَرٓ لظَّ ٓ ٱ لَّ

ِ
آِلِمنَيٓا  

يَا ُمَقليَب اْلُقُلْوِب ثَ بيْت قَ ْليب َعَلى 

 ِدْيِنكَ 

َّنَا ٓ َٓتٓوََٓٱنَزل َٓٓءاَمنَّآِبَما َٓٓرب
 
ََّبعٓ ٱ ٓنَآت

 
ُسوَلٓفَٓٱ ٓلرَّ

 
نَآَمَعُٓتب ٓكٓ ٱ

ٓ
 
هِِديَنٓلشَّ ٓ ٱ  

ْيَكائِْيَل َو الَّلُهمَّ َربَّ ِجْْبِْيَل َو مِ 

ِإْسرَاِفْيَل َو حُمَمٍَّد َصلَّى اهللُ َعَلْيِه 

 َوَسلََّم، نَ ُعْوُذِبَك ِمَن النَّارِ 

َّنَآَمآَخلَقٓ  َٓذآبَ ٓ َتَٓه ٓ َرب بٓ ِطل  ٓنََكٓفَِقنَآعََذاَبَٓح ٓ ٓس ُ
 
لنَّاِرٓٱ  

الَّلُهمَّ ِإِّني َأْسأَُلَك اهْلَُدى َو الت َُّقى َو 

 اْلَعَفاِف َو اْلِغىَن 

َٓوقَالُوْآ
 
َٓحمٓ ل ٓٱ ِ ُٓدَّٓلِلَّ

 
يَٓهَدىىٓٱ ِ تَِدَيَٓذآَوَمآُكنَّآِلَنٓ نَآِلهَ ٓ َّلَّ

ٓنَآَهَدىىَٓٓٱنٓ َٓل ٓلَوٓ 
 
ٓ ٱ ُ َّللَّ  

اللَُّهمَّ ِإِّني أَُعْوُذِبَك ِمْن َشري َما َعِلْمُت 

 َو ِمْن َشري َما َلَْ أَْعَملْ 

 ٓ ّن ِ
ِ
ٓا َٓمآلَي ٓـََٓٱسٓ َٓٱُعوُذِٓبَكَٓٱنٓ َٓرب ِ ٓ ٓۦِِلِٓبهَِٓٓسََٓلَ ۡ ِٓٓعل  لَّ

ِ
َوا

َنِٓٓنٓ َحٓ ِِلَٓوتَرٓ ِٓفرٓ تَغٓ  َٓٱُكنٓم ِ
 
ِِسِيَنَٓخ ٓ ل ٓٱ  
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اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت َو ِبَك آَمْنُت َو 

َعَلْيَك تَ وَكَّْلُت َو إِلَْيَك أَنَ ْبُت َوِبَك 

 َخاَصْمتُ 

 ٓ ٓتََوّكَّ ّن ِ
ِ
ُٓتٓعََلٓا

 
َٓوَرب ُِكٓاٱ َٓرّب ِ ِ آِمنَٓدا َّٓٓللَّ َّٓمَّ ُٓهَوٓب لَّ

ِ
ٍةٓا

َيِِتَا ٓآَءاِخُذٓ  ِٰ ٓعََلٓىِٓبنَا َٓرّب ِ نَّ
ِ
ِٓصَ ٓا ٓٓطن س   ٓتَِقميٓنمُّ  

اللَُّهمَّ اْغِفْرىِل َواْرََحِِْن َواْهِدِّن َوَعاِفِِن 

 َواْرزُْقِِن 

ََّما ٓ ن
ِ
َٓوُحزٓ َٱشٓ ٓا ََلِّٓٓنٓ ُكوْآبَّث ِ

ِ
ٓا

 
َٓوَٱعٓ ٱ ِ ِٓمَنَّٓللَّ َٓلُ

 
َٓمآَلٓٱ ِ َّللَّ

لَُموَنٓتَعٓ   

 إَِلَه ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه َصَدَق َوْعَدُه َو اَل 

َنَصَر َعْبُدُه َو أََعزَّ ُجْنَدُه َو َهَزَم 

 اأْلَْحزَاَب َوْحَدُه َفالَ َشْيَئ بَ ْعَدهُ 

ٓبُنَآَحس ٓ
 
َٓوِنعٓ ٱ ُ َٓمَّٓللَّ

 
َٓوِكي َلُٓل ٓٱ  

اللَُّهمَّ ِإِّني أَُعْوُذِبَك ِمْن ُمْنَكرَاِت 

َو اأْلَْهَواِء َو اأَلْخاَلِق َو اأْلَْعَماِل 

 اأْلَْدَواءِ 

َٓٱُعوُذِٓبَكِٓمنٓ  ِٓتََٓهََزٓ ٓرَّب ِ
 
َي ٓ ٱ ٓلش َّ ِطنِيَٓٓوَٱُعوُذِٓبَكَٓرب ِ

وِنَٓٱنَٓيٓ  ُُٓضُ

 مصدر البيانات  -د

 تقسيم مصادر البيانات إىل قسمني ، ومها:ميكن 

 الكرمي القرآنمصدر البيانات من   . أ
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 ويةالنب مصادر البيانات من األحاديث   . ب

الواردة يف العديد من األحاديث  األحاديثمن قبل خْباء  األحاديثيف   األدعيةبيانات  

اليت قام هبا مجع أو مناقشتها  األحاديثالواردة يف تاريخ  األدعيةوبعض الكتب اليت تظهر 

 إما على الصعيد العاملي أو التفاصيل. األحاديثمن مصادر 

 تقنيات جمع البيانات  -ه

. وذلك ه الدراسة بدراسة وثائقية أو مكتبةتقنيات مجع البيانات يف هذ تستخدم 

واألوراق املختلفة اليت  األحاديثو  القرآنجبمع البيانات من عدد من البيانات الواردة يف 

 املختلفة ومصادرها. األدعيةتناقش أو جتمع 

لة يف ذات الص األدعيةال ياخذ سوى  األدعيةإن أسلوب مجع البيانات من هذه  

الكرمي ووفقا لتعاليم  القرآناليت اختذت يف  األدعيةبدءا من البحث ومجع  األحاديثو  القرآن

 النيب حممد. ميكن القيام بذلك مع حدثني ، مها:

 الكرمي القرآنيف  األدعيةعن  األحاديثمن خالل بيان   -1

مع املعلومات  الكرمي املقدمة يف اقتباسات مباشرة القرآنيف  األدعيةسيتم مطابقة   

 اليت لديها ككل. األدعية. يف هذه الدراسة فقط األحاديثالواردة يف 
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يف عناصرها اليت ال عالقة هلا بالتعاليم واألزمنة  األدعيةحبيث ال يتم استخدام هذه  

تتوافق مع التعاليم  األدعيةوأهل الرسول حممد ، كبيانات حىت وإن كانت بعض عناصر 

 : 35-25موسى يف سورة طه اْليات  األدعيةاملثال على سبيل  اْلسالمية.

( يَ ْفَقُهوا 27( َوْهُلْل ُعْقَدٌة ِمْن ليَساِّن )26( َوَيسيْر يل أَْمرِي )25َربي اْشرَْح يل َصْدرِي )

( 31( اْشُدْد بِِه َأْجرِي )30( َهاُروَن َأِخي )29( َوْجَعْل يل َو زِيْ رًا ِمْن أَْهِلي )28قَ ْويل )

رًا )32َأْشرِْكُه يف أَْمرِي )وَ  رًا )33( َكي ُنَسبيَحَك َكِثي ْ رًا 34( َونَْذُكُرَك َكِثي ْ ( ِإنََّك ُكْنَت بَِنا َبِصي ْ

(35) 

تستعمل بعض هذه اْليات كدعاء وتدرس من قبل رسول اهلل ، ولكن بعد دخول 

ل "أنا" متص مريضيب موسى والنيب هارون ألن هناك دعاء مباشرة إىل الن 35-29اْليات 

 األحاديثتدرس من قبل النيب يف  28-25، لذلك أخذت من اْلية فقط اْلية 

 الستخدامها لكل شخص.

 مباشرة القرآنمن خالل بيان   -2

اليت تُعرض مباشرة يف شكل اقتباسات مباشرة أو غري مباشرة  القرآنيف  األدعيةإن  

 النيب حممد وكذلك ميكن أن الكرمي موجهة إىل القرآن، سوف تتطابق مع معلومات من 

 متارس من قبل األمة.
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ميكن أن يعرف البيان من عناصر الوصايا العامة اليت تستخدم كلمات قول )قل(  

 :98-97يف سورة املؤمنني اْليات  األدعيةوما شابه. على سبيل املثال 

 (98َك َأْن ََيُْضُرْوَن )( َو أَُعْوُذبِ 97َو ُقْل َربي أَُعوُذِبَك ِمْن مَهََزاِت الَشَياِطنْي )

كبيانات أولية   القرآنسيتم استخدام نتائج البيانات اليت مت العثور عليها من داخل  

جاهزة للتخطيط للوصول إىل مرحلة إجياد نقطة التقاء التوازن مع البيانات األولية من 

 األحاديث

أو السورة يف وبالنظر إىل عدد تقاليد النيب حممد جتاوز عدد اْليات التحريرية  

ال ميكن أن تبدأ   األحاديثمن داخل  ألدعية، فإن عملية البحث عن بيانات اال القرآن

بيانات من . إذا كان من املمكن معاجلة عملية مجع الالقرآنكأسلوب جلمع البيانات من 

من داخل  ألدعية، فإن عملية مجع بيانات اال من سورة الفاحتة إىل سورة الناس القرآن

ال ميكن أن تبدأ من توثيق أحد الراوي إىل راوي آخر. هذا التناقض ينبع من  ثاألحادي

. عدد األحاديث القرآنحقيقة أن تقاليد النيب حممد َل تكن مقننة يف وحدة من الكتاب ك

الصادرة عن الرواة "املشهورة" ، توغلت يف نطاق من املئات إىل اْلالف من التقاليد 

الذي  األحاديث ليست معروفة جيدا إىل جانب وضعية دقة وأضيفت إىل وجود الرواة اليت
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ال يزال يثري اجلدل ؛ وحدود املساحة يف نفس الوقت وقت هذه الدراسة غري قادر على 

الذي يكون مقداره باملقدار التايل وحتليل حالة  األحاديثمن  ألدعيةمطاردة بيانات اال

 الصاْلية.

 يتم حتريرها يف شكل واحد فقط، إال أن َل القرآنالرغم من اللغة املكتوبة يف  

البحث عن البيانات من الكتاب املقدس ال يزال أسهل بكثري مقارنة بالغة املكتوبة يف 

الذي  القرآنالشريف. هذا ميكن أن َيدد بشكل مباشر وكذلك الرجوع  إىل  األحاديث

ع من العمال للحديث. أصبح املعيار يف األندونيسيا. يف الواقع، ال ميكن القيام هبذا النو 

 .القرآنيف األندونيسا كما يف  األحاديثباْلضافة  إىل عدم وجود معايري 

 القرآنالقياس الذي ميكن إستخدام للتعبري عن هذه العقبة يتعلق فقط حبقيق  أن  

حمرتك. األفرتاض األويل الوحدي  األحاديثميكن إعتباره بالفعل مصدرا ثبتا للبيانات بينما 

النبوي من البداية إىل النهاية. حبيث  األحاديثستحيل العثور على البيانات يف هو أنه م

 يكون له تأثري على حمدودية مصادر البيانات األحاديث يف عملية هذا البحث. 

معايري بيانات األدعية  من أألحديث كما مقارنة وضبطت موضوع البيانات من  

ملية مجع البيانات عن عملية االختيار بناء الذي يتم حتديد، ولكن ال ميكن فصل ع القرآن

على دقة حمتويات األدعية . ميكن القيام بذلك على أساس التحقق من املعلومات املقدمة 
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مباشرة من قبل املؤلفني أو جتميع األحديث يف أعماهلم أو غريها من األعمال. باْلضافة إىل 

ات الىت توفر سرعة وثرا املعلومات، ذلك، يتم التحقق أيضا من خالل إستخدام تقنية املعلوم

 .  و هي اْلنرتنيت

بنجاح من خالل مقارنة املعلومات  األحاديثمت تأكيد دقة بيانات األدعية من  

من خالل  األحاديثمن مصادر خمتلفة، ولكن يف هذه الدراسة فقط صدق األدعية من 

ي عملية اختيار من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. حبيث تعط األحاديثالبحث أن 

األولوية بطبيعة اْلال أألحاديث الرواة الذين يثق هبم  األحاديثبيانات األدعية من 

 املسلمون بشكل عم. مثل البخاري و املسلم.  

 تحليل البيانات منهج  -و

تستخدم تقنية حتليل البيانات يف هذه الدراسة حتليل احملتوى ، وهي تقنيات حتليل  

مراحل تقليل البيانات )تقليل البيانات( ، وهي تقنية التلخيص ، البيانات اليت تشمل 

واختيار األشياء الرئيسية ، والرتكيز على األشياء املهمة أثناء البحث عن املوضوعات 

واألمناط. وستوفر البيانات اليت مت ختفيضها صورة أوضح وتسهل على الباحثني إجراء املزيد 
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ض البيانات )تعرض البيانات( ومراحل التحقق من من عمليات مجع البيانات ومراحل عر 

 1البيانات )بيانات التحقق(.

 ختفيض البيانات  -1

البيانات اليت هي كبرية عليها من دراسة مصادر البيانات ، وإنتاج  تلالبيانات اليت  حص

جدا يف العدد ومعقدة. لذلك من الضروري حتليل البيانات من خالل تقنيات اْلد من 

البيانات. وفقا لسوغيونو ، ميكن أن تعِن هذه التقنية التلخيص ، واختيار األشياء الرئيسية ، 

اليت مت والرتكيز على أشياء مهمة أثناء البحث عن موضوعات وأمناط. ستوفر البيانات 

 ختفيضها صورة أوضح وتسهل على الباحثني إجراء املزيد من عمليات مجع البيانات.

. سيتم األحاديثو  القرآنيف  األدعيةيف هذه املرحلة من التخفيض ، مت البحث عن مجع 

من  ألدعيةتقليل البيانات اليت مت جتميعها على مرحلتني. أواًل ، مراحل ختفيض بيانات اال

 ألدعيةأيًضا. ثانياً ، مراحل تقصري اال القرآنالكرمي املتصلة بصلوات أخرى من  القرآنداخل 

الشريف بسبب التشابه التام يف عناصر اللغة وسالمة  األحاديثالكرمي و  القرآنمن 

 .ألدعيةاال

 
                                                           

1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet 17 (Bandung: CV Alfabeta, 

2012) hlm 247 



13 
 

 عرض البيانات -2

 رحلة.يف هذه امل لية ختفيض البيانات يف هذه املرحلة ، يتم تقدمي البيانات اليت خضعت لعم

الذي ينتج بيانات   (nadgoB)بالنسبة لعرض البيانات، يتم إستخدام منوذج بوغدان   

 وصفية نوعية يف شكل كلمات مكتوبة.

 التحقق من البيانات -3

املرحلة النهائية من عملية حتليل البيانات ترسم االستنتاجات والتحقق. يف هذه املرحلة ، 
قصى حد ممكن فيما يتعلق بفهم الباحث وتفسريه. سيقوم الباحث بتحليل البيانات إىل أ

 ل مكتوب وعرضها يف الفصل اخلتامي.يتم عرض نتائج كل منهم يف شك


