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 الباب الرابع 

 هاتحليلعرض البيانات و 

 لمحة عن البيانات األدعية  -أ 

 القرآن بلغويا أي القراءة أو شيء  يقرأ بشكل متكرر، و إصطالحا كالم اهلل

تعاىل و أنزل على النيب صلى اهلل عليه وسلم كأعجوبة و القاه جربيل متواتر تدرجييا 

  يوما. األميان به تربيره من أركان اإلسالم. 23عاما و شهرين و 22على مدار 

إن تفرد القرآن وامتيازه من حيث اللغة هو املعجزة الرئيسية و األوىل اليت 

السنني. املعجزات اليت قدمت هلم يف ذلك ظهرت على اجملتمع العريب منذ مئات 

الوقت، ليس من منطلق علمي وكرازة غامضة، ألن اجلانبني كان بعيدا من متناول 

تفكريهم. ميكن حلرف واحد يف القرآن أن يولد نتاغما سليما يف كلمة واجدة، 

وستشكل جمموعة الكلمات تناغما إيقاعيا يف سلسلة من اجلمل، و أيضا مع 

اجلمل سرتتب إيقاعا متناغما يف األية. هذه إحدى معجزات القرآن من جمموعة من 

 حيث لفظيا و أسلوب. 
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أما األحاديث كل ما صدر على النيب صلى اهلل عليه و سلم غري القرآن 

الكرمي من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليال حلكم الشرعى. أما علماء 

عليه و سلم ومل يكون من باب الفرض و ال  الفقه كل ما ثبت عن النيب صلى اهلل

الوجب. أما علماء األحاديث كل ما أثر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من قول أو 

 فعل أو تقرير أو صفة أو خلقية.

يف القرآن العديد من املناقشات، إحداها األيات اليت تعلم األدعية إىل اهلل، 

ول. باألضافة إىل األحاديث، هناك تعاليم و فيها يعلم اهلل األدعية لألنبياء و الرس

من النيب حممد صلى اهلل عليه  وسلم يف شكل األدعية علمها لقومه، واليت أخذت 

 مباشرة من القرآن نفسه أو من كالم النيب صلى اهلل عليه  وسلم نفسه.

 18األدعية من القرآن الكرمي و  18يف هذا البحث، الباحث يبحث 

 عية من أسلوب اللغوية منها. و هيكر األداألحديث النبوي مث يذ 
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 دعاء خري الدنيا و األخرة -

 َُُبَ ناَ  َُوِمۡنه يُقَوهُ ه َُءاِتاَ ُِِفُُم مُم ن
 
ُۡٱ ن اَةُ دلُّ َُوِِفَُُي َُحس َ

 
اَةُ ۡلۡ ُٱ َُوِقنَ ُعََذاَبُُِخَرِةَُحس َ

 
  1  لا ن بُِٱ

 « 2«خرة حسنة، وقنا عذاب النارالدنيا حسنة، ويف اآليف آتنا اللهم 

مسلم، نا أبو داود، نا شعبة، عن ثابت البناين قال: حدثنا علي بن 

مسعت أنسا يقول: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يكثر أن 

الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، يف آتنا للهم ا»يدعو هبذا الدعاء: 

 «وقنا عذاب النار

 دعاء كفاية كل شيئ -

 ُ َُحس ۡ ُِِبَ
 
َُل ُٱ ه لَ ُ َُّلل ن

ِ
ُ ا َُ ُهه ل ن

ِ
ّك نُۡعَلَيَُُۡهُا َُ ُ ِهُتَ ُُته َُببُّ َُ َُوهه

 
ُِشَُعرُۡلُۡٱ

 
 3 َعِظيُِلُۡٱ

  ْساَلِم ِديْ ًنا ، َوِبَُحمٍَّد صلى اهلل عليه و َرِضْيُت بِاهلِل َربًّا ، َو بِاإْلِ

 4سلم نَِبيَّا

                                                           
1
 201سورة البقراة :  

2
 (1396)املسند ابن اجلعد :  مسلم، نا أبو داود، نا شعبة، عن ثابت البناينحدثنا علي بن   

 (129:  التوبةسورة   3
 " )السنن الكربى للنسائي( أمحد روه"  4
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أمحد بن سليمان قال: حدثنا زيد بن احلباب قال: أخربنا 

حدثين عبد الرمحن بن شريح قال: أخربين أبو هانئ، عن أيب 

علي اجلنيب، أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول: قال رسول اهلل 

ربا، وباإلسالم باهلل رضيت لى اهلل عليه وسلم: " من قال: ص

 دينا، وِبحمد صلى اهلل عليه وسلم رسوال، وجبت له اجلنة

 و شك يف اإلمان دعاء اإلستغفار -

 ُ َنَُبَ ناَ  ُٱ ُلُه يَيُقَوه ِ ن ناَ  َُُّل ن
ِ
َُءاَمن ن ُفَُُا

 
ََُاَ َُوِقنَ ُعََذاَبُُِفرُۡغُۡٱ ه ن ُلَاَ ُذه

 
 5  لا ن بُِٱ

  ِ6آَمْنُت بِاهلِل َوُرُسِله 

واحلديث معلق بإسناده املذكور. ويف احلديث كما أخرجه 

البخاري، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال البن الصياد: 

فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك  "أتشهد أين رسول اهلل؟

رسول اهلل األميني. فقال: ابن صياد للنيب صلى اهلل عليه وسلم: 

 باهلل وبرسولهآمنت أتشهد أين رسول اهلل؟ فرفضه، وقال: 

                                                           
 (16ة ال عمران : )سور  5
 (4/210. وسنن أيب داود مع حاشية عون املعبود 18/46مسلم بشرح النووي )انظر: صحيح   6
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 دعاء للعافية يف الدنيا و األخرة -

  ُم َمَُض ِحك ُُۡفَتَبَس ن يُقَ َُٱوُُۡمنِ َُمتََكُكهَرُِنعُۡشَُۡٱَُُٱنُُِۡنُ ِزعُِۡلهَ َُوقَ َ َُببنِ
 
َُعمَُۡٱنُُۡل نِتُ ٱ َتُعَََل ن

َُوَٱنَُۡوُ َُوعََلُى ي ن َٰ ُ َٱۡعَُُدِلَ َُوَٱدَُۡضىُى ُتَرُِۡلحُ  ََلُ ُِتَكُِِفُِعَا ِدَ ُِنُِبَرۡحَُِخلُۡهه
 
ِلِحيَُلص ن ُ ٱ

7 

  َنْ َيا َو اأْل ِخرَِة ، أَللَُّهمَّ ِإيني أَللَُّهمَّ ِإيني َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة يف الدُّ

اِئَمَة يف ِدْيِِن َو ُدنْ َياَي َو  َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة َو اْلُمَعافَاَة الدَّ

أَْهِلي َو َماِل أَللَُّهمَّ اْستُ ْر َعْورَاِت َوآِمْن َرْوَعاِت، أَللَُّهمَّ اْحَفْظِِن 

مَيِْيِِن َو َعْن ِِشَاىِل َوِمْن فَ ْوِقى َو  ِمْن بَ نْيِ َيَديَّ َوِمْن َخْلِفى َو َعنْ 

 8أَُعْوُذِبَك ِبَعَظَمِتَك َأْن أُْغَتاَل ِمْن ََتِْت 

 الدعاء طالبا باحلماية من عذاب النار و فتنة يف الدنيا و األخرة -

 َُُِٱ ُو َُّل ن َُبَ ناَ  َن ُلُه ُقَوه ُيَي
 
َ ُُۡفُۡصُِٱ ََُجَن ن ُعََذاَب َُُعا ن  ُغََراًم  ََُكَن ُعََذاََبَ  ن ن

ِ
َ ٦٥ُُا َّن ن

ِ
ا

َُُءۡتَُس  ُ س ۡ وَ مُ تَوَرنُ مه  اَُومه
9 

  اللَُّهمَّ ِإيني أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم َوِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ َوِمْن

َنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّالِ فِ  َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت َوِمْن َشري ِفت ْ  10ت ْ

                                                           
 19سورة النمل :  7
 74ه( ص 1391م/1971روي إمام النواوي، الكتاب األذكر النواوية  )دمسكوس: دار املالح   8
 ( 66 – 65)سورة الفرقان :   9

10
 .6250( من طريق سفيان عن أيب الزناد به بلفظ: عوذوا باهلل من عذاب القرب، وانظر أبا يعلى رقم: 218ص 1إسناده حسن، أخرجه مسلم )ج  
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الزناد حدثنا احلسن بن سالم قثنا سليمان بن داؤد ثنا ابن أيب 

عن أبيه عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

اللهم إين اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، أنه كان يقول: 

املسيح جهنم، اهلل إين أعوذ بك من فتنة عذاب أعوذ بك من 

 أعوذبك من فتنة احمليا واملمات.اللهم إين الدجال، 

 الدعاء يف ورطة -

 ُ لَ ُ ُل ن
ِ
ل ن ُا

ِ
اَُُۡهُا ُِمَيَُح ُ َٱنَتُس ه ُكهاته ّننِ

ِ
ُاََكُا

 
ِلِميَُلظ ن ُ ٱ

11 

   َه ِإالَّ اهلُل َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َه ِإالَّ اهلُل اْلَعِظيُم احْلَِليُم، اَل إِل  اَل إِل

 12َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكرميِْ َه ِإالَّ اهللُ َربُّ السََّمَواِت َوَربُّ ْاأَلْرِض الَ إِل  

مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن أيب حدثنا 

اهلل عنهما، قال: كان النيب صلى العالية، عن ابن عباس رضي 

العظيم اهلل إال إله ال »اهلل عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: 

                                                           
 ( 87)سورة األنبياء :  11
 . )عند الكرب( أي عند حلوله والكرب احلزن الذي يأخذ بالنفس2730مسلم يف الذكر والدعاء والتوبة باب دعاء الكرب رقم ش أخرجه  12

 (8/75)صحيح البخاري ص  
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اهلل رب السموات واألرض، ورب العرش إال إله ال احلليم، 

 «العظيم

 الدعاء من أجل األمان -

 ُ فه ُيهَكنِ َُل
 
ُنَفُۡٱ ه سَُّۡلل ن ُوه ل ن

ِ
ُا َُكَسبَۡتَُُعهَ  ًُس  َُم  ُعَلَۡيَُوَُُلَهَ  َُم   ُ

 
َُلُُتََسبَۡتُ كُۡٱ َبَ ناَ 

نُن نِسينَ  َُُن ُتهَؤاِخذُۡ
ِ
َُوَلُتََُُۡنُ َطٱَُۡۡٱخَُُۡٱوُُۡا ۡصُ ُاَ  ُعَلَيُُِۡم َلَُۡبَ ناَ 

ِ
لُۡا َُحَ ُمََكَ ُعََلُُۥتَهُها

 
يَيُٱ ِ َّل ن

لُُِۡلاَ  ُِميُقَبُۡ منِ َ َِهَُِبَ ناَ َُوَلُته ُوَُُۦ ُاَ َُم َُلَُط قََةُلَاَ ُ
 
َُعا ن ُوَُعُۡٱ ُفه

 
ُلَاَ ُوَُُِفرُۡغُۡٱ

 
َٱنَتُُاَ  ُ َحُۡبُۡٱ

ُُۡ ُاَ ُفَُلَىُىَم
 
ُۡٱ َُنُعََلُنصه

 
ُُۡلُۡٱ ُِمُوَ

 
 13 ُِفرِييََُك ُ لُۡٱ

    ّنُوَب ِإالَّ أَْنَت، الل ُهمَّ ِإينيْ ظََلْمُت نَ ْفِسْي ظُْلًما َكِثريًا، َواَل يَ ْغِفُر الذُّ

  14مَحْيِنْ ِإنَّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحْيمُ فَاْغِفْر ِلْ َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك، َوارْ 

 -: أنه قال لرسول اهلل -رضي اهلل عنه  -عن أيب بكر الصديق 

: علمين دعاء أدعو به يف صالِت. قال: -صلى اهلل عليه وسلم 

 يغفر الذنوب إال نفسي ظلما كثريا والظلمت اللهم إين قل: »

أنت فاغفر ِل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت الغفور 

طلب أبو بكر رضي اهلل عنه أن  ( 834خباري: «. )الرحيم

                                                           
 (286) سورة البقرة : 13
  476رقم  141جتريد الصريح األحاديث اجلامع الصحيح ص   14



8 
 

يتعلم الدعاء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم " يا رسول 

اهلل، علمين الدعاء أستطيع أن أقوهلا يف صالِت، مث علم رسول 

 لم هذا الدعاءاهلل صلى اهلل عليه وس

 الدعاء ضد العدو -

 ُُِِده نه َتَُوجه وْاُِلَج لُه ُْاَُبَ ناَ  ُُۦَولَم ن ُبََرزه ۡبُ عَلَيُُۡرِغَُۡٱفُُۡقَ له َٰ نِۡتُاَ ُ َُداَمنَ ُوََُٱقُُۡاَُوثَب
 
ُۡٱ َنُعََلُنصه

ُ
 
ُُۡلُۡٱ َُو ُِم

 
ِفرِييََُك ُ لُۡٱ

هذا الدعاء قاهلا النيب داود عند مواجهة ملك . 15

 تالوت.

  َّاَللَُّهمَّ ُمْنزَِل اْلِكَتاِب، َسرِْيَع احلَِْساِب، اْهزِِم ْاأَلْحَزاَب، اَللَُّهم

ي، أنا . أخربنا عبد الواحد بن أمحد املليح16اْهزِْمُهْم َوزَْلزهِْلُمْ 

أمحد بن عبد اهلل النعيمي، أنا حممد بن يوسف، نا حممد بن 

إمساعيل، نا أمحد بن حممد، أنا عبد اهلل، نا إمساعيل بن أيب 

خالد، أنه مسع عبد اهلل بن أيب أوىف، يقول: دعا رسول اهلل صلى 

منزل اللهم »اهلل عليه وسلم يوم األحزاب على املشركني، فقال: 

                                                           
 (250) سورة البقرة :  15
 5/152)شرح السنة للباغي ص  مسلم، عن أيب بكر بنهذا حديث متفق على صحته، أخرجه ،  3/1362روي مسلم   16
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اللهم اهزمهم اللهم اهزم األحزاب، حلساب، الكتاب، سريع ا

هذا الدعاء قاهلا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يف «. وزلزهلم

غزوة اخلندق وكان املسلمون يف ذلك الوقت حماصرين ملدة شهر 

 من قبل الكفار املتهحالفني مع اليهودي.

 الدعاء على طالبا ذريات صاحلا و طلب اخلري يف األسرة -

 َُُِٱ ُو َُهۡ َُّل ن َُبَ ناَ  َن ُلُه ُقَوه ُِميُُۡيَي ِق ن ُ َوُ َٱزُُۡلَاَ  بن َُوذه َُٱعُِۡجنَ  َة ُقهر ن ُنِتنَ  ُوَُُيه
 
ُِللَُۡعلُۡجُۡٱ ت نِوَيُاَ  مه

َم ًم 
ِ
ا

17 

    ّروى  .18ُهمَّ َأْكِثْر َماِلْ، َوَوَلِدْي، َوبَارِْك ِلْ ِفْيَما أَْعطَْيَتيِنْ الل

البخاري ومسلم، عن أنس، أن أم سليم قالت: يا رسول اهلل! 

اللهم أكثر ماله، وولده، مك أنس، ادع اهلل له. فقال: "خاد

عن أنس بن مالك عن أمه أم سليم  ".وبارك له فيما أعطيته

قالت: يا رسول اهلل، أنس عبدك، أدع اهلل عليه. فدعو عليه 

 رسول اهلل هبذا الدعاء.

                                                           
 ( 74) سورة الفرقان :   17
باب دعوة النيب صلى اهلل عليه وسلم خلادمه  - 26-كتاب الدعوات   - 80( 144/ 11البخاري ) 4/1928و مسلم  7/154روي البخاري   18

 باب من فضائل أنس بن مالك. - 32-كتاب فضائل الصحابة   - 44( 1928/ 4ومسلم ) بطول العمر وبكثرة ماله.
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 الدعاء للوالدين -

 ُ ُب نبنِ
 
ُ ُِفرُۡغُۡٱ َُ َُوِلَميَُدَخ ََلََُيُِِۡلَُوِل ي ن ؤُۡدِلَ ُمه َُوِللُِۡمن ُِتَ ؤُۡ  ُِمِنَيُوَُمه

 
ؤُۡلُۡٱ َوَلُتَزِِدُُِتُ ِمنَ ُ مه

ُ
 
ُتََا َبُ لظ ن ُ ٱ ل ن

ِ
اِلِمَيُا

19 

 رًا  20اللَُّهمَّ اْغِفْر ىِل َوِلَو اِلَدىَّ َواْر مَحُْهَما َكَما َرب ََّيا ِِن َصِغي ْ

 الدعاء اإلستقامة يف سبيل اهلل -

 ُ  ََم  َُُبَ نا َِ ُ َُتُوََُٱنَزلَُُۡءاَمن ن 
 
ُت نَاعُۡٱ ُاَ 

 
ُفَُٱ  َُ سه ُلر ن

 
ُتهبُۡكُۡٱ َُمَع ُنَ 

 
هِِدييَُلش ن ُ ٱ

هذا الدعاء . 21

قاهلا احلوريون الذين أمنوا و شهدوا حقيقة كتبه ورسوله النيب 

 عيسى عليه السالم.

  حدثنا أبو موسى  .22َعَلى ِدْيِنكَ  يَا ُمَقليَب اْلُقُلْوِب ثَ بيْت قَ ْليب

األنصارى، أخربنا معاذ بن معاذ، عن أىب كعب صاحب احلرير 

با أم قال: حدثِن َشْهُر بن حْوَشب قال: قلت ألم سلمة: 

صلى اهلل عليه وسلم  -، ما كان أكثر دعاء رسول اهلل املؤمنني

القلوب ُمَقليَب إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر ُدعائِه: " يا  -
                                                           

 (28)سورة نوح :   19
 روي البخاري و مسلم  20
 ( 53) سورة ال عمران :   21
 3588رقم  199ص  5هذا احلديث أخرجه الرتمذى يف سننه يف )أبواب الدعوات( باب ما جاء يف عقد التسبيح باليد، ج   22
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ثَ بيْت قلىب على دينك " قالت فقلت: يا رسول اهلل: ما أَلْكثَر 

القلوب ثبت قلىب على دينك؟ قال: " يا أم مقلب ُدعائَك: يا 

وقْلُبُه بني إْصبَ َعنْي من أَصابع اهلل، فمن  سلمة إنه ليس آدمىٌّ إال

عن الصحابة سألوا أم سلمة " يا أم  شاء أقام ومن شاء أزاغ "

سلمة ما الدعاء الت كان يكثرها رسول اهلل عليه وسلم ؟ وقد 

 23ذكرت أم سلمة هذه الدعاء.

 الدعاء الفجر -

 ُ يَيُقَذُۡٱ ِ وَنَُّل ن ُكهره
 
ُِقيَ ُ ٱ َ ُدُ مُ َّلل ن م مُُۡاَُوعََلُى َُوقهعه َِبِ نُه وَنُِِفَُخلُُۡجه ُِقَُوقَتََفك نره

 
َم ُ ٱ ُ لس ن ِتَُُ

ُوَُ
 
َُذاََُ ُ َتَُه ُ ِضَُبَ ناَ َُم َُخلَوُۡبُۡۡلَُٱ اُِۡطل  ُُاََكُفَِونَ ُعََذاَبَُح ُ ُس ه

 
لا ن بُِٱ

24  

  الَّلُهمَّ َربَّ ِجرْبِْيَل َو ِمْيَكائِْيَل َو ِإْسرَاِفْيَل َو حُمَمٍَّد َصلَّى اهلُل َعَلْيِه

ن بن وكيع، عن أبيه، عن عن سفيا 25ُعْوُذِبَك ِمَن النَّارِ أَ َوَسلََّم، 

عبد اهلل بن أيب مُحيد، عن أيب مليح، عن عبد اهلل بن رباح 

األنصاري، عن عائشة قالت: كان رسول َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم 
                                                           

 Abdillah F. Hasan, Amalan-amalan Soleh yang Paling Dicintai Allah, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana 
Indonesia,2016)23  

 ( 191) سورة ال عمران :   24
 روه أمحد، )مسند أمحد يف الباب مسند عائشة بنت الصديق رضي اهلل عليها(   25
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يصلي الركعتني قبل طلوع الفجر، مث يقول يف مصاله: "اللهمَّ 

ن ربَّ جربيل وميكائيل، ورب إسرافيل، ورب حممد، أعوُذ بك م

النار". مث خيرج إىل صالته. وإسناده ضعيف جداً. سفيان بن 

 وكيع ضعيف، وعبد اهلل بن أيب محيد مرتوك احلديث

 الدعاء التقوى و القناء -

 ُۡيَُۡونََزع وِبِِهُمنِ ده ٰه ُرِيُِميُتَُۡتَُُِۡغ َلنُنُاَ َُم ُِِفُ م مه ُِِتِ
 
ُ َّۡنَ ُ ۡلَُٱ ُْاُُره َُوقَ له

 
َُحمُۡلُۡٱ ِ َُّلِل ن ُده

 
يُٱ ِ َّل ن

ُِلَنُِۡلهَ ُ ُاَ َهَدىىُ ا ن  َُوَم ُكه َُُۡذا َ َُهَدىىَُُٱنَُُۡل ُتَِدَيُل ُاَ 
 
ُ ٱ ه ََُُُِءۡتَُج  ُُلَوَدَُُّۡلل ن اَ  نِ َُبَ سه َله ُبه

 
ُِ لُۡٱ َُحقن

وُ  ُده ه ُِتلَُۡون َُٱن ُْا ه ُُكه
 
ُُٱوِبثُۡلُۡٱ ُكهاتهَُۡجا نةه َم  َِ ُ َُه  نَُتَعُُۡتهمه توادع هذه .  26  َملُه

ن متتعوا حبالوة نعمة اهلل، و أمروا هم الدعاء حالة أهل اجلنة الذي

 يف الدنيا أن يعبدوا اهلل دائما.

  النواوي . 27الَّلُهمَّ ِإيني َأْسأَُلَك اهْلَُدى َو الت َُّقى َو اْلَعَفاِف َو اْلِغَِن

رمحه اهلل تعاىل قال الكلمة العفاف ِبعِن اإلبتعاد و اإلمتناع عن 

                                                           
 ( 43) سورة األعرف :   26
  2721روي مسلم رقم   27
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ملشروعة و الكلمة الغِن هو قلب يشعر بالرضا وال األعمال غري ا

 28حيتج إىل ما يف اجلانب الناس.

 الدعاء للحماية من فعل الشر -

  ُ ّننِ
ِ
ُا ََِكَُٱنُُۡقَ َ َُببنِ ُ ُذه َُم ُلَيُۡـََُٱسَُُۡٱعه ُ ُۦَِهَُُِسُِِلََُلَ ُتَغُُِۡعۡلۡ ل ن

ِ
ُِنُ َحُِِۡلَُوتَرُُِۡفرَُۡوا

َيُ َُٱكهيُمنِ
 
ِِسِييََُخ ُ لُۡٱ

29  

  ْ30اللَُّهمَّ ِإيني أَُعْوُذِبَك ِمْن َشري َما َعِمْلُت َو ِمْن َشري َما ملَْ أَْعَمل .

ايا يرتتب عليها املعِن أن حيتمي من قبح ماضي و أفعال وخط

 عذاب يف الدنيا و األخرة

 الدعاء احلماية من الضالل -

 ُّۡك ن َُ ُتَ ّننِ
ِ
ُا ُعََل ُته

 
ُ ٱ نُِكه َُوَبب َُبّبنِ ِ ُِميَُدا َُُّلل ن َُءاِخذهُ م ن  َُ ُهه ل ن

ِ
ُا َيِِتَ  ُ َُ نٍة ِٰ اَ  َُُِ َُبّبنِ ن ن

ِ
ا

ُِصَ ُعََلُى ُُطن س ۡ   31 تَِويُنمُّ

  ََك َأْسَلْمُت َو ِبَك آَمْنُت َو َعَلْيَك تَ وَكَّْلُت َو إِلَْيَك أَنَ ْبُت اللَُّهمَّ ل

32َوِبَك َخاَصْمتُ 
   ، يي َثيِن َعْن ماِلٍك، َعْن َأيب الزُّبَ رْيِ اْلَمكي َوَحدَّ

                                                           
 (1392)يهيىى بن شرف النواوي ،املنحج شرح صحيص مسلم بن احلاج، الدار إحياء الطرات،   28
 ( 47)سورة هود :  29
 2716رقم  4/2085روي مسلم  30
 ( 56)سورة هود :   31
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ُسوَل اللَِّه َصلَّى َعْن طَاُوٍس اْلَيَمايني، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاٍس َأنَّ رَ 

اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا قَاَم ِإىَل الصَّاَلِة ِمْن َجْوِف اللَّْيِل، يَ ُقوُل: 

َلَك احلَْْمُد. أَْنَت نُوُر السََّمَواِت َواأْلَْرِض. َوَلَك احلَْْمُد. اللَُّهمَّ »

ُد. أَْنَت َربُّ السََّمَواِت أَْنَت قَ يَّاُم السََّمَواِت َواأْلَْرِض، َوَلَك احلَْمْ 

 ، ، َوَوْعُدَك احلَْقُّ ، َوقَ ْوُلَك احلَْقُّ ، أَْنَت احلَْقُّ َواأْلَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ

َلَك اللَُّهمَّ َولَِقاُؤَك َحقٌّ، َواجْلَنَُّة َحقٌّ، َوالنَّاُر َحقٌّ، َوالسَّاَعُة َحقٌّ، 

وَكَّْلُت، َوإِلَْيَك أَنَ ْبُت، َوِبَك َأْسَلْمُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَعَلْيَك ت َ 

َخاَصْمُت، َوإِلَْيَك َحاَكْمُت. فَاْغِفْر ِل َما َقدَّْمُت َوَأخَّْرُت. 

 «َوَأْسَرْرُت َوأَْعَلْنُت. أَْنَت ِإهلَِي اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنتَ 

 الدعاء عندما تكون يف ورطة وعندما تكون جديدا على اإلسالم -

 ُ  ن نَم
ِ
ُا زَُۡٱشُُۡقَ َ  َُوحه ََُّثنِ ُْا ََلُُِّنُ كه

ِ
ُا

 
َُوَٱعُۡٱ ِ ُِمَيَُّلل ن َُله

 
ُتَعُۡٱ َُل َُم  ِ ُنََُّلل ن لَمه

وقد . 33

دعا هذه الدعاء النيب يعقوب عند ما أشتكي من كل أحزانه 

 وصعوبته. 

                                                                                                                                                                      
  1480روي إمام البخاري رقم   32
 ( 86)سورة يوسف :  33
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  هذا الدعاء . 34اللَُّهمَّ اْغِفْرىِل َواْرمَحْيِن َواْهِدين َوَعاِفيِن َواْرزُْقيِن

عملها النيب صلى اهلل عليه و سالم عندما الذين تكون جديدا 

 على اإلسالم.

 الدعاء يقوي املوقف و يزيل اخلوف -

 ُ ُٱ ُلَههم مه ُقَ َ  يَي ِ َُّل ن
 
ُٱ ن ن

ِ
ُا ُلا ن سه

 
ُلَُُلا ن َسُقَدُۡٱ ُْا عه ََُۡجَ ُفَُُُكه

 
ُُۡخُۡٱ يَ ُ ُفََزاَدِههُُِۡههَُۡش

ِ
ُْاُاُ ا َُوقَ له  

َُحسُۡ ُبهنَ 
 
َُوِنعُۡٱ ه َُّلل ن ُم َم

 
ِكي َلُهلُۡٱ َُ

هذا الدعاء عملها الرسول اهلل صلى .  35

اهلل عليه وسلم للجيش املسلم يف حرب أحود، حيث كان 

الوضع يف ذلك الوقت على املسلمني يف وضع ضعيف، وبعد 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زادت هذه الدعاء روح  أن قال

 املسلمون للقتال مرة أخرى.

  اَل إِلََه ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه َصَدَق َوْعَدُه َو َنَصَر َعْبُدُه َو أََعزَّ ُجْنَدُه َو

ا 36َهَزَم اأْلَْحزَاَب َوْحَدُه َفاَل َشْيَئ بَ ْعَدهُ  ِء، َعِن َعْن َخاِلٍد احلَْذَّ

اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

                                                           
 334ه( ص 1391م/1971الكتاب األذكر النواوية  )دمسكوس: دار املالح مام مسلم ، روي إ  34
 ( 173)سورة ال عمران :  35
 أمحد  روه  36
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َوْحَدُه، اللَُّه ِإالَّ إَِلَه اَل »َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم فَ ْتِح َمكََّة: 

 «َوْحَدهُ اَب َوْعَدُه، َوَنَصَر َعْبَدُه، َوَهَزَم اأْلَْحزَ َصَدَق 

 الدعاء يطلب اإلبتعاد مهزات الشياطني و منكرات األخالق -

 ُُِۡمي ََِك ُ ُذه َُٱعه ُب نبنِ ََُهََزُ َُوقه َل ُِت
 
َي ُ ٱ ُلش  ن َُٱن٩٧ُُِطِي َُببنِ ََِك ُ ُذه َوَٱعه

ونُِيَُۡ ه ُضه
37 

  َِق َو اأْلَْعَماِل َو اأْلَْهَواِء اللَُّهمَّ ِإيني أَُعْوُذِبَك ِمْن ُمْنَكرَاِت اأَلْخال

ثَ َنا َأمْحَُد ْبُن َبِشرٍي،  .38َو اأْلَْدَواءِ  ثَ َنا ُسْفَياُن ْبُن وَِكيٍع قَاَل: َحدَّ َحدَّ

ِه، قَاَل:   َوأَبُو ُأَساَمَة، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن زِيَاِد ْبِن ِعاَلَقَة، َعنْ  َعمي

اللَُّهمَّ ِإيني أَُعوُذ ِبَك ِمْن »َكاَن النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: 

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن «: »اأَلْخاَلِق، َواأَلْعَماِل َواأَلْهَواءِ ُمْنَكرَاِت 

اِلٍك َصاِحُب النَّيبي َوَعمُّ زِيَاِد ْبِن ِعاَلَقَة ُهَو: ُقْطَبُة ْبُن مَ « َغرِيبٌ 

تشمل هذ الدعاء إستغناء اهلل تعاىل عن  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم "

األخالق السيئة و سوء األخالق كالتكرب و جتاوز احلدود وغري 

 ذلك ظهريا و باطنا.
                                                           

 ( 98-97)سورة املؤمنون : 37
 3591رقم  )سنن الرتمذي ت شاكر باب دعاء أم سلمة( روي الرتمذي 38
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 حليل البحث ت -ب 

 الكريم و األحاديث النبوية. القرآنالمقران أساليب األدعية في  .1

لديها معايريها  األحاديثالكرمي و  القرآنساليب اللغوية الورادة يف األدعية يف أ

 القرآناخلاصة إعتمادا على شكل الدعاء، يستخدم البعض نفس أسلوب اللغة، كمثل يف 

يستخدام الكلمات أللهم ، من شكلي  األحاديثالكرمي يستخدام الكلمات ربنا، و يف 

 .الكلمة هو أسلوب اللغة النداء

 أسلوب النداء 4.1اجلدوال 

 األحديث النبوية القرآن الكرمي

 مَّ هُ للَّ ا انَ ب َّ رَ 

 مَّ هُ للَّ ا بي رَ 

 يَا ُمَقليَب اْلُقُلْوبِ  انَ ب َّ رَ 
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النيب صلى اهلل عليه  األحاديثو  القرآناملوجودة يف  دعيةإستخدام أساليب اللغة األ

طالب مباشرة لطلبها مع توقع أو وسلم ، وجدت اجلمل أو الكلمات اليت تشري إىل امل

 يستخدام مجل األمر لرتك شيء ما غري متوقعة

 الدعاء املطالب و ترك شيئ 4.2اجلدوال 

 األحديث النبوية القرآن الكرمي

 اللَُّهمَّ ِإيني أَُعوُذ ِبكَ  َرب ََّنا اْصِرْف َعنَّا

 ْنِدكَ فَاْغِفْر ِلْ َمْغِفَرًة ِمْن عِ  َرب ََّنا اَل تُ َؤاِخْذنَا

َنا  َواْرمَحْيِنْ  َرب ََّنا َواَل ََتِْمْل َعَلي ْ

 ُهمَّ َأْكِثْر َماِلْ اللّ    َرب ََّنا َهْب لََنا

 اللَُّهمَّ اْغِفْر ىِل َوِلَو اِلَدىَّ  اْغِفْرِل  َربي 

َنا َمَع الشَِّهِدْينَ   ثَ بيْت قَ ْليب َعَلى ِدْيِنكَ  فَاْكتُب ْ

 ْوُذِبَك ِمَن النَّارِ نَ عُ  َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

 اللَُّهمَّ ِإيني أَُعْوُذِبَك ِمْن َشري َما َعِمْلتُ  َربي ِإِني أَُعْوُذِبَك َأْن َأْسأَُلكَ 
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و بشكل غري مباشر يف شكل املديح والتأكيدات اليت هتدف إىل تعظيم اهلل  

 سبحانه وتعاىل.

 شكل املديح و التأكيدات  4.3اجلدوال 

 األحديث النبوية ميالقرآن الكر 

  آَمْنُت بِاهلِل َوُرُسِلهِ  َرب ََّنا ِإن ََّنا آَمنَّا

 َه ِإالَّ اهللُ اْلَعِظيُم احْلَِليمُ الَ إِل   الَ إَِلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنكَ 

احلَْْمُد هلِل الَِّذي َهَدانَا هِلََذا َوَما ُكنَّا لِنَ ْهَتِدي 

 َلْوالَ َأْن َهَدانَا اهلل

ُهمَّ َربَّ ِجرْبِْيَل َو ِمْيَكائِْيَل َو ِإْسرَاِفْيَل َو الَّل

 حُمَمٍَّد َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ِإِني تَ وَكَّْلُت َعَلى اهلِل َرىبي َو َربُُّكْم َما ِمْن َدابٍَّة 

 ِإالَّ ُهوَ 
 اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت َو ِبَك آَمْنتُ 

 اَل إَِلَه ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه َصَدَق َوْعَدهُ  وَِكْيلُ َحْسبُ َنا اهللُ َو نِْعَم الْ 
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مث يف األدعية  عديدة من اجلمل اليت لديها إمكانية ترمجات / معاين خمتلفة من  

 شكل اجلملة.

 ترمجات أو معاين خمتلفة 4.4اجلدوال 

 املعِن األحديث النبوية املعِن الكرمي القرآن

نْ َيا َحَسَنًة َويف   يف الدُّ

 اآْلِخَرِة َحَسَنةً 

علما النافعا أو 

صحة، اجلنة أو 

 شيئ أخر

نْ َيا َحَسَنًة َويف  يف الدُّ

 اآْلِخَرِة َحَسَنةً 

علما النافعا أو 

صحة، اجلنة أو شيئ 

 أخر

َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش 

 اْلَعِظيمِ 

املالك الكون كله، 

املالك السماوات 

واألرض، املالك 

الظهري و غري 

 الظاهر 

 غفر و سالمة َعْفَو َواْلَعاِفَيةَ الْ 

َنا ِإْصرًا   َواَل ََتِْمْل َعَلي ْ

َكَما مَحَْلَتُه َعَلى 

عذاب يف الدنيا و 

األخرة، مصيبة 

ظََلْمُت نَ ْفِسْي ظُْلًما 

 َكِثريًا

الذنب الصغري و 

 الكبريا
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 العظيم الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا

رًا َنا َصب ْ  َرب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ
عِن املاء أو صريا ِب

 شيئ أخر
 َسرِْيَع احلَِْسابِ 

يعلم عن العامل 

 الناس مجيعا

ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرييَّاتَِنا 

 قُ رََّة أَْعنُيٍ 

أزواجنا صاحلة و 

ولد صاحل أو 

 صاحلة

 َأْكِثْر َماِلْ 
رزقا حالل و طيبا، 

 الصحة و غريها.

َنا َمَع الشَِّهِدْينَ   يغري السيئ إىل اجليد  ُمَقليَب اْلُقُلْوبِ  يَا ِبعِن "أدخلنا" فَاْكتُب ْ

 َحْسبُ َنا اهللُ 
يكفي اهلل يف كل 

 شيئ
 مرض يف القلب ُمْنَكرَاِت اأَلْخاَلقِ 

 

مصطلحات أو كلمات منفصلة  عن نصها.أما  القرآنيستخدم بعض األدعية يف  مث

تبطة باألدعية يف النبوي عن تعاليم النيب صلى اهلل عليه وسلم و مر  األحاديثاألدعية يف 

 .القرآن
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 الكريم و األحديث النبيوية القرآنأسالبيب األدعية في  .2

واألحديث  القرآناللغوية يف  أساليبَتليل يف هذه البحث يذكر بعض نتائج َتليل 

على أساس التحليل   حيث توجد اختالفات يف استخدام تراكيب اجلمل يف هذه األدعية.

لكرمي و األحاديث ميكن عرضها من خالل ثالث مناقشات و أساليب األدعية يف القرآن ا

  هي ِبعجميا، شكل اجلملة ، و املعِن املباشر و غري املباشر.

ِبعجميا أي استخدام هنج الكلمات ، و تنتج عدة أساليب ِبعجمية و هي أما 

 إستعاذة ، و إستغفار ، و ذكر ، و سؤال ، و النداء.

األدعية من  18و  القرآناألدعية من  18 أما نتائج التحليل يف هذه البحث

 . وهي :األحديث النيب صلى اهلل عليه وسلم

 إستعاذة هي أسلوب اللغة لطلب احلماية إىل اهلل من شيئ ليس جيدا (أ 

  إستغفار هو أسلوب اللغة لطلب مغفرة إىل اهلل (ب 

 الذكر هو أسلوب اللغة يف شكل ذكر شيئ، للتذكر، يعرتف و يشهد (ج 

 أسلوب اللغة لطلب شيئ املباشرة بإستخدام الكلمات األمر أو هنيالسؤال هو  (د 
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أسلوب اللغة املسخدمة لإلتصال، غالبا ما يظهر يف البداية أو النهاية هو النداء  (ه 

 األدعية، و من بني حمتويات األدعية

 4.5اجلدوال 

 إستعاذة

 األحديث النبوية القرآن الكريم

 أَللَُّهمَّ اْستُ ْر َعْورَاِت َوآِمْن َرْوَعاِت  نَّاَرب ََّنا اْصِرْف عَ 

َنا ِإْصرًا  اللَُّهمَّ ِإيني أَُعوُذ ِبكَ  َرب ََّنا َواَل ََتِْمْل َعَلي ْ

 أَللَُّهمَّ اْحَفْظِِن  َربي أَُعْوُذِبَك ِمْن مَهََزاِت الشََّياِطنْيِ 

 َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  َوِقَنا َعَذاَب النَّار

 نَ ُعْوُذِبَك ِمَن النَّارِ  ى َو ُحْزِِن ِإىَل اهللبَ ثي 
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 4.6اجلدوال 

 إستغفار

 األحديث النبوية القرآن الكريم

 فَاْغِفْر ِلْ َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك، فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا

 ُر الرَِّحْيمُ َواْرمَحْيِنْ ِإنَّك أَْنَت اْلَغُفو  َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا

 اللَُّهمَّ اْغِفْر ىِل  اْغِفْرِل  َربي 

َما لَْيَس ىِل ِبِه ِعْلٌم َو ِإالَّ تَ ْغِفْر ىِل َو 

 تَ ْرمَحِِْن َأُكْن ِمَن اخلَّاِسرِْينَ 
 اللَُّهمَّ اْغِفْرىِل َواْرمَحْيِن 

 

 4.7اجلدوال 

 الذكر

 األحديث النبوية القرآن الكريم

 آَمْنُت بِاهلِل َوُرُسِلهِ   إِلَ َه ِإالَّ ُهوَحْسيبَ الّلُه ال
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 َه ِإالَّ اهللُ اْلَعِظيُم احْلَِليمُ الَ إِل   َرب ََّنا ِإن ََّنا آَمنَّا

 َه ِإالَّ اهللُ َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ الَ إِل   الَ إَِلَه ِإالَّ أَْنتَ 

 احلَْْمُد هلِل الَِّذي َهَدانَا هِلََذا
اهللُ َربُّ السََّمَواِت َوَربُّ  َه ِإالَّ الَ إِل  

 ْاأَلْرِض َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكرميِْ 

 

 4.8اجلدوال 

 السؤال

 األحديث النبوية القرآن الكريم

نْ يَا نْ َيا َرب ََّنا آتَِنا يف الدُّ  أَللَُّهمَّ آتَِنا يف الدُّ

 أَللَُّهمَّ ِإيني َأْسأَُلكَ  َوأَدخلين برمحتك

َنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرييَّاتَِنا قُ رََّة َرب ََّنا َهْب لَ 

 أَْعنُيٍ 
 أَللَُّهمَّ اْحَفْظِِن 

 ُهمَّ َأْكِثْر َماِلْ اللّ    َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماًما

َنا َمَع الشَِّهِدْينَ   الَّلُهمَّ ِإيني َأْسأَُلَك اهْلَُدى فَاْكتُب ْ
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 4.9اجلدوال 

 النداء

 حديث النبويةاأل القرآن الكريم

نْ يَا نْ َيا َرب ََّنا آتَِنا يف الدُّ  أَللَُّهمَّ آتَِنا يف الدُّ

 أَللَُّهمَّ ِإيني َأْسأَُلكَ  َربي َأْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتكَ 

 اَللَُّهمَّ ُمْنزَِل اْلِكَتابِ  اْغِفْرِل  َربي 

 اْلُقُلْوبِ يَا ُمَقليَب  َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماًما

 ب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َبِطالً رَ 
الَّلُهمَّ َربَّ ِجرْبِْيَل َو ِمْيَكائِْيَل َو 

 ِإْسرَاِفْيَل َو حُمَمٍَّد َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 

شكل اجلملة أساليب األدعية يف القرآن الكرمي و األحاديث هي ذروة و أما ب

 مكافحة الذروة. كمثل :
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 تبدا املعلومات من األشياء اخلاص إىل أألشياء العام  هي ةذرو  (أ 

 4.10اجلدوال 

 األحديث النبوية القرآن الكريم

َحْسيبَ الّلُه ال إِلَ َه ِإالَّ ُهَو تَ وَكَّْلُت َوُهَو 

 َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ 

ْسالَِم ِديْ ًنا ،  َرِضْيُت بِاهلِل رَبًّا، َو بِاإْلِ

 يَّاَوِبَُحمٍَّد نَبِ 

 ِإِني تَ وَكَّْلُت َعَلى اهلِل َرىبي َو َربُُّكمْ 
الَّلُهمَّ َربَّ ِجرْبِْيَل َو ِمْيَكائِْيَل َو ِإْسرَاِفْيَل 

 َو حُمَمٍَّد َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم،

 أَللَُّهمَّ اْستُ ْر َعْورَاِت َوآِمْن َرْوَعاِت  َربي َأْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتكَ 

 

 تبدا املعلومات من األشياء العام إىل األشياء اخلاص مكافحة ذروة هي  (ب 

 4.11اجلدوال 

 األحديث النبوية القرآن الكريم

 احلَْْمُد هلِل الَِّذي َهَدانَا هِلََذا
الَّلُهمَّ ِإيني َأْسأَُلَك اهْلَُدى َو الت َُّقى َو 

 اْلَعَفاِف َو اْلِغَِن 
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رًا َوثَ بيْت أَْقَداَمَنا َرب ََّنا أَْفرِغْ  َنا َصب ْ  اَللَُّهمَّ ُمْنزَِل اْلِكَتابِ  َعَلي ْ

 اَل إَِلَه ِإالَّ اهللُ َوْحَدهُ  رَّب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َبِطالً 

 َربي أَُعْوُذِبَك ِمْن مَهََزاِت الشََّياِطنْيِ 

اللَُّهمَّ ِإيني أَُعْوُذِبَك ِمْن ُمْنَكرَاِت 

اأْلَْعَماِل َو اأْلَْهَواِء َو  اأَلْخاَلِق وَ 

 اأْلَْدَواءِ 

 

أما من املعِن املباشر و غري املباشر و تنتج عدة أساليب األدعية يف القرآن الكرمي و 

 ، اجلناس.جماز الكناية، األحاديث هي اإلستعارة، مبالغة، التشبيح، 

 4.12اجلدوال 

 اإلستعارة

 المعنى ةاألحديث النبوي المعنى القرآن الكريم

نْ َيا َحَسَنةً   يف الدُّ

علما النافعا أو 

صحة، رزقا 

حالل، الولد 

 َويف اآْلِخَرِة َحَسَنةً 

اجلنة، رمحة اهلل 

 يف اليوم األخرة
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صاحل و 

 صاحلة

 النار
جهنم، هاوية 

 و أخر
 اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيةَ 

غفور و سالمة 

 أو رمحة

َكَما مَحَْلَتُه ِإْصرًا  

ِمْن  الَِّذينَ َعَلى 

 قَ ْبِلَنا

عذاب، 

مشاكل 

احليات، الذين 

 يعذهبم

اْستُ ْر َعْورَاِت َوآِمْن 

 َرْوَعاِت 

حافظ من عائب 

 و اخلوف

ْلَنا َما اَل  َواَل َُتَمي

 طَاَقَة لََنا بِهِ 

شيئ محلها 

يف كتفني، 

 مسؤول

َنِة اْلَمِسيِح  ِفت ْ

جَّالِ   الدَّ

َنِة اْلَمْحَيا  ِفت ْ

 َواْلَمَماتِ 

َنا َرب ََّنا  أَْفرِْغ َعَلي ْ

رًا  َصب ْ

صربا  كماء 

 يف هنر
 أَْقَدامَ  ثَ بيْت قَ ْليب 

 مرض يف القلبِمْن ُمْنَكرَاِت  قلب َوثَ بيْت أَْقَداَمَنا
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 اأَلْخاَلقِ 

)َأْشُكْو بَ ثيى َو 

 ُحْزِِن  

دموع و 

الضعف 

اجلسدي و 

 العقلي

ِمْن َشري َما َعِمْلُت : 

اإلشتعارة )َشري َما 

 (  َعِمْلتُ 

العمل او  خطر

شيئ غري جيد 

 يف املاضي

 آِخٌذ بَِناِصَيِتَها
َتديد احلياة و 

 املوت
 عذاب َما ملَْ أَْعَملْ  َشري 

َعَلى ِصرَاٍط 

 ُمْسَتِقْيمٍ 
 َو اْلَعَفاِف َو اْلِغَِن  اإلسالم

الصحة يف 

 الظهري و الباطني
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 4.13اجلدوال 

 املبالغة

 األحديث النبوية القرآن الكريم

احلَْْمُد هلِل الَِّذي َهَدانَا هِلََذا َوَما ُكنَّا لِنَ ْهَتِدي 

 َلْوالَ َأْن َهَدانَا اهلل

 الرَِّحْيمُ  اْلَغُفورُ أَْنَت 

 َسرِْيَع احلَِْسابِ  َحْسبُ َنا اهللُ 

 

 4.14اجلدوال 

 التشبيح

 األحديث النبوية القرآن الكريم

رييَّاتَِنا قُ رََّة َرب ََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوذُ 

 أَْعنُيٍ 

 َواْر مَحُْهَما َكَمااللَُّهمَّ اْغِفْر ىِل َوِلَو اِلَدىَّ 

رًا  َرب ََّيا ِِن َصِغي ْ
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 4.15اجلدوال 

 الكناية

 األحديث النبوية القرآن الكريم

َنا َمَع الشَِّهِدْينَ   ُمَقليَب اْلُقُلْوبِ  فَاْكتُب ْ

جَّالِ  َساءْت ُمْستَ َقرّاً َوُمَقاماً  َنِة اْلَمِسيِح الدَّ  ِفت ْ

 ظُْلًما َكِثريًا ِإْصرًا
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 4.16اجلدوال 

 اجملاز

 األحديث النبوية القرآن الكريم

نْ َيا َحَسَنةً   اَللَُّهمَّ ُمْنزَِل اْلِكَتابِ  آتَِنا يف الدُّ

 َوبَارِْك ِلْ ِفْيَما أَْعطَْيَتيِنْ  نِْعَمَتَك الَّيِت أَنْ َعْمَت َعَليَّ 

 ثَ بيْت قَ ْليب َعَلى ِدْيِنكَ  اْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماًماوَ 

 رَّب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َبِطالً 
الَّلُهمَّ َربَّ ِجرْبِْيَل َو ِمْيَكائِْيَل َو 

 ِإْسرَاِفْيلَ 

أَُعْوُذِبَك َأْن َأْسأَُلَك َما لَْيَس ىِل ِبِه 

 ِعْلمٌ 

ُت َو ِمْن أَُعْوُذِبَك ِمْن َشري َما َعِملْ 

 َشري َما ملَْ أَْعَملْ 
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مَهَزَاِت الشََّياِطنْيِ َو أَُعْوُذِبَك َأْن 

 حَيُْضُرْونِ 

ُمْنَكرَاِت اأَلْخاَلِق َو اأْلَْعَماِل َو 

 اأْلَْهَواِء َو اأْلَْدَواءِ 

 

 4.17اجلدوال 

 اجلناس

 األحديث النبوية القرآن الكريم

َرب ََّنا َواَل  َنا........َرب ََّنا َواَل ََتِْمْل َعَلي ْ 

ْلَنا  َُتَمي
 أَللَُّهمَّ اْستُ ْر َعْورَاِت َوآِمْن َرْوَعاِت 

 

َُءاِتاَ ُِِفَُُبَ ناَ  ُ# 
 
ُۡٱ ن اَةُ دلُّ َُوِِفَُُي َُحس َ

 
اَةُ ۡلۡ ُٱ َُوِقنَ ُعََذاَبُُِخَرِةَُحس َ

 
 ( 201)سورة البقرة :   لا ن بُِٱ

نْ َيا َحَسَنةً     َويف اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  أَللَُّهمَّ آتَِنا يف الدُّ

، يف الكلمة َحَسَنًة يستخدم كلمة العمة  يف دعائني يستخدم ربنا و أللهم لإلتصال ربٌّ
 .للوصف الشيئ اخلاص أو عظيم كمثل : الصحة، نعمة، اجلنة و أخر

 #ُ َُحس ۡ ُِِبَ
 
َُل ُٱ ه لَ ُ َُّلل ن

ِ
ُ ا َُ ُهه ل ن

ِ
ّك نُۡعَلَيَُُۡهُا َُ ُ ِهُتَ ُُته َُببُّ َُ َُوهه

 
ُِشَُعرُۡلُۡٱ

 
 (129) سورة التوبة :  َعِظيُِلُۡٱ
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ْساَلِم ِديْ ًنا ، َوِبَُحمٍَّد نَِبيَّا    َرِضْيُت بِاهلِل رَبًّا ، َو بِاإْلِ

يبدأ جبملة تأكيد و يستخدم الكلمة االعام مث اخلاص أو العكس، مث يستخدم  يف دعائني
كيصف مكان اإلقامة أو مقعد بل تفسريها الذي  مِ اْلَعْرِش اْلَعِظياإلستعارة يف الكلمة 

 يتحكم العامل و ما فيها. 

ن ناَ  َُُبَ ناَ  ُ# 
ِ
َُءاَمن ن ُفَُُا

 
ََُاَ َُوِقنَ ُعََذاَبُُِفرُۡغُۡٱ ه ن ُلَاَ ُذه

 
 (16)سورة ال عمران :   لا ن بُِٱ

 آَمْنُت بِاهلِل َوُرُسِلهِ 

فعل املاض دخل ضمري دعاء يبداء  إحداء دعاء يبدأ جبملة ربنا مث مجلة تأكيد، مث إحداء يف

مبالغة و جماز مرسل  من إطلق اجلزء و إرداة بل حيتوي بتوكيد. إحداء يستخدم أسلوب  أنا

 الكل.

َُٱوُۡ#  َُمتََكُكهَرُِنعَُۡٱشَُُۡٱنُُِۡنُ ِزعَُۡببنِ
 
َُوعََلُىَعمَُۡٱنُُۡل نِتُ ٱ َُوَٱنَُۡوُ َُتُعَََل ن ي ن َٰ ُ َٱۡعَُُدِلَ َُوَٱدَُۡضىُى ُتَرُِۡلحُ  ََلُ ِتَكُِِفُِنُِبَرۡحَُلُۡخُِهه

ُِعَا ِدَ ُ
 
 (19)سورة النمل :  ِلِحيَُلص ن ُ ٱ

نْ َيا َو اأْلَِخرَِة ، أَللَُّهمَّ ِإيني َأْسأَُلَك اْلَعْفوَ   َواْلَعاِفَيَة َو أَللَُّهمَّ ِإيني َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة يف الدُّ

اِئَمَة يف ِدْيِِن َو ُدن ْ  َياَي َو أَْهِلي َو َماِل أَللَُّهمَّ اْستُ ْر َعْورَاِت َوآِمْن َرْوَعاِت، أَللَُّهمَّ اْلُمَعافَاَة الدَّ
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اْحَفْظِِن ِمْن بَ نْيِ َيَديَّ َوِمْن َخْلِفى َو َعْن مَيِْيِِن َو َعْن ِِشَاىِل َوِمْن فَ ْوِقى َو أَُعْوُذِبَك ِبَعَظَمِتَك 

 َأْن أُْغَتاَل ِمْن ََتِْت 

، تخدم ربي دعائني يس يف يستخدم أسلوب السؤل و إستعاذة إذا يف  و أللهم لإلتصال ربٌّ

و  جماز مرسال إطالء كل جزء و إردة الكلالبالغة يسمى هبا إنشاء طليب الدعاء و النهي مث 

 مكافحة الذروة ألن يذكر عدة أشياء.

َُبَ ناَ ُ# 
 
َ ُُۡفُۡصُِٱ ن ن ُعََذاََبَ ََُكَنُغََُُعا ن ُعََذاَبََُجَ ن ن

ِ
َ َُس  ٦٥َُُراًم ُا َّن ن

ِ
َُُءۡتُا س ۡ وَ مُ تَوَرنُ مه  65)سورة الفرقان :   اَُومه

– 66 ) 

َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت َوِمنْ  َشري  اللَُّهمَّ ِإيني أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم َوِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ َوِمْن ِفت ْ

جَّالِ  َنِة اْلَمِسيِح الدَّ  ِفت ْ

،يف دعائني يستخ و  ،الدعاء لرتك من شيء\النهيو يستخدم  دم ربنا و أللهم لإلتصال ربٌّ

َنِة ، و ) مبالغة ) له معِن زائد(يستخدم  ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوِمْن ِفت ْ
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الِ  جَّ َنِة اْلَمِسيِح الدَّ ألن يذكر عدة  أسلوب مكافحة الذروة ( اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت َوِمْن َشرِّ ِفت ْ

 أشياء.

لَ ُ ُل ن ُ# 
ِ
ل ن ُا

ِ
اَُُۡهُا ُِمَيَُح ُ َٱنَتُس ه ُكهاته ّننِ

ِ
ُاََكُا

 
 ( 87)سورة األنبياء :  ِلِميَُلظ ن ُ ٱ

ِت َه ِإالَّ اهلُل َربُّ السََّمَواَه ِإالَّ اهلُل َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، اَل إِل  َه ِإالَّ اهلُل اْلَعِظيُم احْلَِليُم، اَل إِل  اَل إِل  
 َوَربُّ ْاأَلْرِض َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكرميِْ 

و  قصر حققيقصر إضايف و : الذكر، يف البالغة يسمى هبا قصر هو  يف دعائني يستخدم
  ء. أسلوب مكافحة الذروة ألن يذكر عدة أشياجزء لتمثيل الكل و يستخدم 

نُن نِسينَ  َُُن َُبَ ناَ َُلُتهَؤاِخذُۡ# 
ِ
ۡصُ ُاَ  ُعَلَيُُِۡم َلَُۡبَ ناَ َُوَلُتََُُۡنُ َطٱَُۡۡٱخَُُۡٱوُُۡا

ِ
لُۡا َُحَ ُعََلُُۥتَهُهاُمََكَ

 
يَيُِميُقَبُۡٱ ِ لُُِۡلاَ  َُّل ن منِ َ اَ َُبَ ناَ َُوَلُته

َِهُِ ُ ُلَاَ  َُط قََة َُل ُوَُُۦ َُم 
 
ُوَُعُۡٱ َُعا ن  ُفه

 
ُوَُُِفرُۡغُۡٱ ُلَاَ 

 
ُُُۡاَ  ُ َحُۡبُۡٱ َُم ُفَُلَىُىَٱنَت ُاَ 

 
ُۡٱ ُنصه ُعََل َُن

 
ُُۡلُۡٱ ُوَ ُِم

 
سورة البقرة  ) ِفرِييََُك ُ لُۡٱ

:286) 

نُوَب ِإالَّ أَْنَت، فَاْغِفْر ِلْ َمْغِفَرًة ِمْن ِعنْ اللّ    ِدَك، ُهمَّ ِإينيْ ظََلْمُت نَ ْفِسْي ظُْلًما َكِثريًا، َواَل يَ ْغِفُر الذُّ
 َواْرمَحْيِنْ ِإنَّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحْيمُ 

، خدام أسلوب إشتعارة ليستبدل إست  يف دعائني يستخدم ربنا و أللهم لإلتصال ربٌّ
التحاسور و التوجع بعادة و املعصية ألن هلما  نفس اخلصائص و الكناية، بكلمات التقصري 

 .التوكيد
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ۡبُ عَلَيُُۡرِغَُۡٱفَُُۡبَ ناَ  ُ#  َٰ نِۡتُاَ ُ َُداَمنَ ُوََُٱقُُۡاَُوثَب
 
ُۡٱ َُنُعََلُنصه

 
ُُۡلُۡٱ ُِمَُو

 
 (250) سورة البقرة : ِفرِييَُكَ ُ ۡلُٱ

 ْنزَِل اْلِكَتاِب، َسرِْيَع احلَِْساِب، اْهزِِم ْاأَلْحَزاَب، اَللَُّهمَّ اْهزِْمُهْم َوزَْلزهِْلُمْ اَللَُّهمَّ مُ 

، ا ِبعِن املاء رب و أسلوب األشتعارة يف كلمة ص يف دعائني يستخدم ربنا و أللهم لإلتصال ربٌّ
 صر حقيقي وق، يف كلمة  أقدامنا ِبعِن ساق األنسان أو قلب أو شيئ أخرأو شيئ أخر و 

 التمين و التحديد جماز مرسال إطالء كل جزء و إردة الكل،

ق ن ُ َوُ َٱزُُۡلَاَ ُِميَُُۡبَ ناَ َُهۡ ُ#  ِ بن َةَُٱعُِۡجنَ َُوذه ُنِتنَ ُقهر ن ُوَُُيه
 
َم ًم اَ ُِللَُۡعلُۡجُۡٱ

ِ
ت نِوَيُا  ( 74) سورة الفرقان :  مه

 ْيَما أَْعطَْيَتيِنْ ُهمَّ َأْكِثْر َماِلْ، َوَوَلِدْي، َوبَارِْك ِلْ فِ اللّ   

، جماز مرسال إطالء كل جزء و  و التشبيح يف دعائني يستخدم ربنا و أللهم لإلتصال ربٌّ
 .إردة الكل

 #ُ ُب نبنِ
 
ُ ُِفرُۡغُۡٱ َُ َُوِلَميَُدَخ ََلََُيُِِۡلَُوِل ي ن ؤُۡدِلَ ُمه ؤُۡ َُوِللُِۡمن ُِتَ ُِمِنَيُوَُمه

 
ؤُۡلُۡٱ َُوَلُتَزِِدُُِتُ ِمنَ ُ مه

 
ُتَاَُلظ ن ُ ٱ ل ن

ِ
)سورة نوح  ا َبُ ِلِمَيُا

 :28) 

رًا  اللَُّهمَّ اْغِفْر ىِل َوِلَو اِلَدىَّ َواْر مَحُْهَما َكَما َرب ََّيا ِِن َصِغي ْ

، دعائني يستخدم ربي  يف  إسرتهام و إنشاء طليب األمر بدعاء و أللهم لإلتصال ربٌّ

َم  َُُبَ ناَ  ُ#  َِ َُتُوََُٱنَزلَُُۡءاَمن ن ُ
 
ُاَ ُت نَاعُۡٱ

 
َُ ُفَُٱ سه ُلر ن

 
ُنَ َُمَعُتهبُۡكُۡٱ

 
 ( 53) سورة ال عمران :  هِِدييَُلش ن ُ ٱ

 يَا ُمَقليَب اْلُقُلْوِب ثَ بيْت قَ ْليب َعَلى ِدْيِنكَ 
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جماز مرسال إطالء كل جزء و إردة ، لإلتصال ربٌّ  الصفة الكناية و دعائني يستخدم ربي  يف
َنا( وو املساوة يف كلمة ) (القرآنالكل) التورة، إجنيل، زبور،  الكناية صفة ِبعِن  فَاْكتُب ْ

 .و إشتعارة تعادل قَ ْليب بشيئ أخر "أدخلنا"

َُذاََُ ُ َتَُه ُ َبَ ناَ َُم َُخلَوُۡ # اُِۡطل  ُاََكُفَِونَ ُعََذاَبَُح ُ ُس ه
 
 ( 191) سورة ال عمران :  لا ن بُِٱ

 ِه َوَسلََّم، نَ ُعْوُذِبَك ِمَن النَّارِ الَّلُهمَّ َربَّ ِجرْبِْيَل َو ِمْيَكائِْيَل َو ِإْسرَاِفْيَل َو حُمَمٍَّد َصلَّى اهللُ َعَليْ 

كالم اخلرب و أسلوب اللغة األلوسي و ،  يف دعائني يستخدم ربنا و أللهم لإلتصال ربٌّ 
 .إستخدام أسلوب مكافحة الذروة ألن يذكر عدة أشياء

ُْاُ#  َُوقَ له
 
َُحمُۡلُۡٱ ِ َُّلِل ن ُده

 
يَُهَدىىُٱ ِ ا ن ُِلَنُۡاَ ُِلهَ ُ َّل ن َُُۡذاَُوَم ُكه َ ُاَ َُهَدىىَُُٱنَُُۡل ُتَِدَيُل

 
ُ ٱ ه  ( 43) سورة األعرف : َُّلل ن

 الَّلُهمَّ ِإيني َأْسأَُلَك اهْلَُدى َو الت َُّقى َو اْلَعَفاِف َو اْلِغَِن 

اإلشتعارة )َهَدانَا هِلََذا( ِبعِن إظهر اجلنة أو نعمة يف الدنيا و األخرة من خالل الكتابه و 
إستخدام أسلوب مكافحة الذروة ألن يذكر لدعاء الرسله، التميّن بأدته لو، إنشاء طليب ا

 عدة أشياء.

 # ُ ّننِ
ِ
ُا ََِكَُٱنَُُۡببنِ ُ ُذه َُم ُلَيُۡـََُٱسَُُۡٱعه َِهََُِلَ ُ ُۦَسُِِلُ ُتَغُُِۡعۡلۡ ل ن

ِ
َيُُِنُ َحُِِۡلَُوتَرُُِۡفرَُۡوا َُٱكهيُمنِ

 
)سورة هود :  ِِسِييََُخ ُ لُۡٱ

47 ) 

 ِمْلُت َو ِمْن َشري َما ملَْ أَْعَملْ اللَُّهمَّ ِإيني أَُعْوُذِبَك ِمْن َشري َما عَ 
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اإلشتعارة )َما لَْيَس ىِل ِبِه ِعْلٌم(  ِبعِن حقائق ماذا حرما و باطال، اإلشتعارة )َشري َما َعِمْلُت(  
ِبعِن خطر العمل او شيئ غري جيد يف الوظيفة، إنشاء طليب الدعاء اإلشتعارة )َشري َما مَلْ 

 .ذا مل تفعل فيكون عذاب(أَْعَمْل(  ِبعِن إمهاِل )إ

ّك نُۡ#  َُ ُتَ ّننِ
ِ
ُعََلُا ُته

 
ُ ٱ نُِكه َُوَبب َُبّبنِ ِ َُءاِخذهُ م ن ُِميَُدا َُُّلل ن َُ ُهه ل ن

ِ
َيِِتَ  ُ َُ نٍةُا ِٰ اَ  ُعََلُىَُِ َُبّبنِ ن ن

ِ
ُِصَ ُا ُُطن س ۡ )سورة   تَِويُنمُّ

 ( 56هود : 

 ْلُت َو إِلَْيَك أَنَ ْبُت َوِبَك َخاَصْمتُ اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت َو ِبَك آَمْنُت َو َعَلْيَك تَ وَكَّ 

َرىبي َو َربُُّكْم( ِبعِن إله كل املخلوقات، إشتعارة آِخٌذ بَِناِصَيِتَها املبالغة ) أنا توكيد دخل ضمري
 ِبعِن َتديد احلياة و املوت، إشتعارة َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقْيٍم ِبعِن لديه احلقائق. 

ن نَم  ُ# 
ِ
َُٱشُُۡا ُْاََُّثنِ زُۡكه ََلُُِّنُ َُوحه

ِ
ُا

 
َُوَٱعُۡٱ ِ ُِمَيَُّلل ن َُله

 
َُم َُلُتَعُۡٱ ِ ُنََُّلل ن  ( 86)سورة يوسف :  لَمه

 اللَُّهمَّ اْغِفْرىِل َواْرمَحْيِن َواْهِدين َوَعاِفيِن َواْرزُْقيِن 

كالم اخلرب، إشتعارة )َأْشُكْو بَ ثيى َو ُحْزِِن( منعِن دموع و الضعف اجلسدي و العقلي، 
 .وب مكافحة الذروة ألن يذكر عدة أشياءإستخدام أسل

ُبهنَ َُحسُۡ# 
 
َُوِنعُۡٱ ه ُم َمَُّلل ن

 
ِكي َلُهلُۡٱ  ( 173سورة ال عمران :) َُ

َشْيَئ  اَل إَِلَه ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه َصَدَق َوْعَدُه َو َنَصَر َعْبُدُه َو أََعزَّ ُجْنَدُه َو َهَزَم اأْلَْحزَاَب َوْحَدُه َفالَ 
 بَ ْعَدهُ 

 توكيد، السجع و الرتصيأسلوب إطناب بال
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ََِكُِميُۡ#  ُ ُذه َُٱعه ُِتََُهََزُ ُب نبنِ
 
َي ُ ٱ َُٱنُيَُۡلش  ن ََِكَُببنِ ُ ُذه ونُِِطِيَُُوَٱعه ه  ( 98-97)سورة ال : ُضه

 اللَُّهمَّ ِإيني أَُعْوُذِبَك ِمْن ُمْنَكرَاِت اأَلْخاَلِق َو اأْلَْعَماِل َو اأْلَْهَواِء َو اأْلَْدَواءِ 

الشََّياِطنْيِ( منعِن دعوة إىل معصية، إشتعارة َ)ْحُضُرْوِن( منعِن أشيا ء إشتعارة )مَهَزَاِت 

إستخدام أسلوب مكافحة مدورات او حرام،  إنشاء طليب الدعاء، إنشاء طليب الدعاء، 

 .الذروة ألن يذكر عدة أشياء

يف هذا البحث، بعد َتليل األدعية يف القرآن و األحاديث، أن إستخدام أسلوب األمر 

د به طلب شيئ، طالبا باإلبتعاد عن املنكر، حبيث يكون الغرض من ظهور مجل األمر يقص

أو إستخدام مجل األمر جيد يف األيات القرآن و األحاديث النبوي كله يهدفان إىل الدعاء 

اهلل.  أما عن الندا يف األدعية يف القرآن و األحاديث إستخدام كثريا من الكلمات ربنا، ريب 

، و هناك من ذكر أدات النداء و مل يذكر أدات النداء، و بعض ال يستخدم أو رب، اللهم

مجلة النداء ولكن يهدف إىل ذكر أوتذكر من الذي جيب ذكره على الرغم من عدم وجود 

 عناصر النداء.
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 في الدعاء يةأسلوبو  ةالبالغيالمقتضى  .3

املعِن املقصود أسلوب لغة القرآن هو شكل خمتلفة يستخدم القرآن يف التعبري عن 

القرآن هو رسالة اهلل إىل عباده. كرسالة َتتوي بالطبع على أخيار سارة و   39وإيصاهلا.

َتذيرات و تعليمات و أوامر و حمظورات. ال هتتم لغة القرآن باألفكار املنقولة فحسب، بل 

للقرآن أسلوبه اللغوي اخلاص يف نقل احملتوي/النية اليت  40م أيضا بالبشر و عاملهم.هتت

 يريدها، والذي يتكيف مع الظروف النفسية والطبيعية و اإلجتماعية والسياسية للعرب. أما

أسلوب لغة األحاديث فهو متنوعة اللغاية، ألن فهم األحاديث من كالم  رسول اهلل صلى 

اهلل عليه و سالم سواء يف شكل شرح أليات القرآن أو تعاليم ِبا فيها األدعية. لذلك، فإن 

 منحج البالغة أو األسلوبية يف دراسة لغة القرآن و األحاديث مناسب جدا لإلستخدام.

هي تنوع  األحاديثالكرمي و  القرآناألدعية يف يف  يةو األسلوب ةبالغياملقتضى ال أما

 القرآنالنبوي يستخدم البعض مجل من  األحاديثو مجال اللغة املوجودة يف كالم اهلل، و يف 

نفسه  و جزئيا من رسول اهلل مباشرة ألنه رسول اهلل معروفا بأنه ذو كالم و له أسلوب لغوي 

 و هي :  أساليب يف بالغة و أسلوبية يف الدعاء .م اإلسالممجيل يف التحدث بتعالي

                                                           
39 Hafidz Abdurrohman, Ulumul Quran Praktis, (Bogor; Pustaka Umum) 193-194 
40 Husein Aziz, Bahasa Al-Quran Perspektif Filsafat Ilmu(Pasuruan; Pustaka Mandiri, 2010) 16 - 

17 
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 Alegori, Metafora,Pars)اإلستعارة، اجملاز، الكناية، املبالغة، اجلناس، و التشبيح. مث 

pro toto, Totem pro toto, Metonimia, Eusfemisme, Hiperbola, Simile, Sarkasme, 

Personifikasi, Aliterasi, Repetisi, Paralelisme)  
 4.18اجلدوال 

 أساليب يف بالغية و أسلوبية

 القرآن الكرمي األحاديث النبوية بالغية أسلوبية

Alegori & 

Metapora 

نْ َيا  اإلستعارة و اجملاز أَللَُّهمَّ آتَِنا يف الدُّ

َحَسَنًة َويف اآْلِخَرِة 

َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب 

 النَّارِ 

َُءاِتاَ ُِِفَُُبَ ناَ  ُ
 
ۡدُلُُّٱ اَةُ ن َُي َُحس َ

َُوِِفُ
 
اَةُ ۡلۡ ُٱ َوِقنَ ُُِخَرِةَُحس َ

ُعََذاَبُ
 
 لا ن ِبُٱ

Climax, & 

totem pro 

toto 

يبدأ احلال خاص 

أو معرفة إىل عموم 

 ) نكرية(

َرِضْيُت بِاهلِل رَبًّا ، َو 

ْساَلِم ِديْ ًنا ،  بِاإْلِ

 َوِبَُحمٍَّد نَِبيَّا

ُ َُحس ۡ ُِِبَ
 
َُل ُٱ ه لَ ُ َُّلل ن

ِ
ُهُها ل ن

ِ
ُ َهُا َُُ

ّك نُۡعَلَيُۡ َُ ُ ِهُتَ ُُته َُببُّ َُ َُوهه
 
ِشَُعرُۡلُۡٱ

ُ
 
َُعِظِيُلُۡٱ

Personifikasi ن ناَ  َُُبَ ناَ  ُ  آَمْنُت بِاهلِل َوُرُسِلهِ  اإلستعارة
ِ
َُءاَمن ن ُفَُُا

 
ََُاَ ُُِفرُۡغُۡٱ ه ن لَاَ ُذه

َُوِقنَ ُعََذاَبُ
 
لا ن ِب(ٱ  
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Metonimia & 

Metapora 

 َأْسأَُلَك اْلَعْفَو أَللَُّهمَّ ِإيني  اإلستعارة و اجملاز

نْ َيا َو  َواْلَعاِفَيَة يف الدُّ

اأْلَِخَرِة ، أَللَُّهمَّ ِإيني 

َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة 

اِئَمَة يف  َو اْلُمَعافَاَة الدَّ

ِدْيِِن َو ُدنْ َياَي َو أَْهِلي 

َو َماِل أَللَُّهمَّ اْستُ ْر 

َعْورَاِت َوآِمْن َرْوَعاِت، 

ُهمَّ اْحَفْظِِن ِمْن بَ نْيِ أَللَّ 

َيَديَّ َوِمْن َخْلِفى َو 

َعْن مَيِْيِِن َو َعْن ِِشَاىِل 

َوِمْن فَ ْوِقى َو أَُعْوُذِبَك 

ِبَعَظَمِتَك َأْن أُْغَتاَل ِمْن 

 ََتِْت 

َُٱوُۡ كهَرَُٱشَُُۡٱنُُِۡنُ ِزعَُۡببنِ

َُمتََكُِنعُۡ
 
َُوعََلُىَعمُۡٱَنُُۡل نِتُ ٱ َُتُعَََل ن

َُوٱََُوُ  ي ن َٰ ُ َٱۡعَُُنُۡدِلَ  ُِلحُ  ََلُ

َُوَٱدَُۡضىُىتَرُۡ ِتَكُِِفُِنُِبَرۡحَُِخلُۡهه

ُِعَا ِدَ ُ
 
ِلِحَيُلص ن ُ ٱ  
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Eufemisme اللَُّهمَّ ِإيني أَُعوُذ ِبَك ِمْن  الكناية

َعَذاِب َجَهنََّم َوِمْن 

َنِة  َعَذاِب اْلَقرْبِ َوِمْن ِفت ْ

اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت َوِمْن 

َنِة اْلَمسِ  يِح َشري ِفت ْ

جَّالِ   الدَّ

َُبَ ناَ ُ
 
َ ُُۡفُۡصُِٱ َُعا ن ُعََذاَبََُجَن ن

ُعََذاََبَ ََُكَنُغََراًم ُ ن ن
ِ
َ ٦٥ُُا َّن ن

ِ
ا

َُُءۡتَُس  ُ س ۡ وَ مُ تَوَرنُ مه   ُاَُومه

Anticlimax & 

Pars pro toto,  

يبدأ احلال عام أو 

نكرة إىل اخلاص 

 )معرفة(

َه ِإالَّ اهللُ اْلَعِظيُم الَ إِل  

َه ِإالَّ اهللُ  إِل  احْلَِليُم، الَ 

َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، الَ 

َه ِإالَّ اهللُ َربُّ إِل  

السََّمَواِت َوَربُّ ْاأَلْرِض 

 َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكرميِْ 

لَ ُ ُل ن ُ
ِ
ل ن ُا

ِ
اَُُۡهُا َُح ُ َٱنَتُس ه ّننِ

ِ
اََكُا

ُِمَيُ ُكهاته
 
ُِلِمَيُلظ ن ُ ٱ

Metafora, 

Eufemisme, 

Hiperbola, 

aliterasi  

اإلستعارة و الكناية 

و املبالغة و اجلناس 

ُهمَّ ِإينيْ ظََلْمُت اللّ   

نَ ْفِسْي ظُْلًما َكِثريًا، َوالَ 

نُن نِسينَ  َُُن َُبَ ناَ َُلُتهَؤاِخذُۡ
ِ
َُٱوُُۡا

ُاَ  ُعَلَيُُِۡم َلَُۡبَ ناَ َُوَلُتََُُۡنُ َطٱَُۡۡٱخُۡ

ۡصُ 
ِ
لُۡا َُحَ ُعََلُُۥتَهُهاُمََكَ

 
يَيُِميُٱ ِ َّل ن
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نُوَب ِإالَّ أَْنَت،  غري تام يَ ْغِفُر الذُّ

فَاْغِفْر ِلْ َمْغِفَرًة ِمْن 

ِعْنِدَك، َواْرمَحْيِنْ ِإنَّك 

 ُر الرَِّحْيمُ أَْنَت اْلَغُفو 

لُُِۡلاَ  ُقَبُۡ منِ َ اَ َُم َُلَُبَ ناَ َُوَلُته

َِهُِ ُوَُُۦ َُط قََةُلَاَ ُ
 
َُعا ن ُعُۡٱ فه

ُوَُ
 
ُلَاَ ُوَُُِفرُۡغُۡٱ

 
ُُُۡاَ  ُ َحُۡبُۡٱ اَ ُلَىُىَٱنَتَُم

ُفَُ
 
ُۡٱ َُنُعََلُنصه

 
ُُۡلُۡٱ ُِمُوَ

 
ُِفرِيَيَُك ُ لُۡٱ

Metonimia 

Hiperbola,& 

Metapora 

اإلستعارة، املبالغة، 

 و اجملاز

اَللَُّهمَّ ُمْنزَِل اْلِكَتاِب، 

َسرِْيَع احلَِْساِب، اْهزِِم 

ْاأَلْحزَاَب، اَللَُّهمَّ 

 اْهزِْمُهْم َوزَْلزهِْلُمْ 

ۡبُ عَلَيُُۡرِغَُۡٱفُُۡاَ  َُبَ نُ َٰ نِۡتُاَ ُ ُاَُوثَب

َُداَمنَ ُوََُٱقُۡ
 
ُۡٱ َُنُعََلُنصه

 
ُُۡلُۡٱ ِمُوَ

ُ
 
ُِفرِيَيَُك ُ لُۡٱ

Simile & 

Alegori 

ُهمَّ َأْكِثْر َماِلْ، اللّ    التشبيح، اجملاز

َوَوَلِدْي، َوبَارِْك ِلْ ِفْيَما 

 أَْعطَْيَتيِنْ 

ِجنَ َُوُ َٱزُُۡلَاَ ُِميَُُۡبَ ناَ َُهۡ ُ

بنُِ َةَُٱعُۡق ن ُ َوذه ُنِتنَ ُقهر ن ُوَُُيه
 
اَ َُعلُۡجُۡٱ

َم ًم ُِللُۡ
ِ
ت نِوَيُا مه  

Simile, 

Sarkasme 

اللَُّهمَّ اْغِفْر ىِل َوِلَو  التشبيح، اجملاز

اِلَدىَّ َواْر مَحُْهَما َكَما 

رًا  َرب ََّيا ِِن َصِغي ْ

ُ ُب نبنِ
 
ُ ُِفرُۡغُۡٱ َُ َُوِلَميُِِلَُوِل ي ن دِلَ

ؤَُۡدَخ ََلََُيُۡ ُمه ؤُۡلُۡ َُولُِِمن ُِتَ ِمِنَيُمه

ُوَُ
 
ؤُۡلُۡٱ َُوَلُتَزِِدُُِتُ ِمنَ ُ مه

 
ِلِمَيُلظ ن ُ ٱ

ُتََا َبُ  ل ن
ِ
اُا  
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Personifikasi  يَا ُمَقليَب اْلُقُلْوِب ثَ بيْت  اإلستعارة

 قَ ْليب َعَلى ِدْيِنكَ 

َم  َُُبَ ناَ  ُ َِ َُتُوََُٱنَزلَُُۡءاَمن ن ُ
 
اَ ُت نَاعُۡٱ

ُ
 
َُ ُفَُٱ سه ُلر ن

 
ُنَ َُمَعُتهبُۡكُۡٱ

 
هِِديَيُلش ن ُ ٱ  

Climax & 

Anticlimax, 

Pars pro toto 

& totem pro 

toto 

مكافحة و   ذروة

 ، اجملازذروة

الَّلُهمَّ َربَّ ِجرْبِْيَل َو 

ِمْيَكائِْيَل َو ِإْسرَاِفْيَل َو 

حُمَمٍَّد َصلَّى اهللُ َعَلْيِه 

َوَسلََّم، نَ ُعْوُذِبَك ِمَن 

 النَّارِ 

َُذاََُ ُ َتَُه ُ َبَ ناَ َُم َُخلَوُۡ ُِطل 

ُ ُاََكُفَِونَ ُعََذاَبَُح ُ اُۡس ه
 
لا ن ِبُٱ  

Anticlimax, 

Hiperbola 

مكافحة املبالغة، 

 ذروة

الَّلُهمَّ ِإيني َأْسأَُلَك 

اهْلَُدى َو الت َُّقى َو 

 اْلَعَفاِف َو اْلِغَِن 

ُْاُ َُوقَ له
 
َُحمُۡلُۡٱ ِ َُّلِل ن ُده

 
يَُهَدىىُٱ ِ اَ َُّل ن

ا ن ُِلَنُِۡلهَ ُ  َُُۡذاَُوَم ُكه َ َُٱنَُُۡل ُتَِدَيُل

ُاَ ُىىَُهدَُ
 
ُ ٱ ه َّلل ن  

Pars pro toto  اللَُّهمَّ ِإيني أَُعْوُذِبَك ِمْن  اجملاز

َشري َما َعِمْلُت َو ِمْن 

 َشري َما ملَْ أَْعَملْ 

 ُ ّننِ
ِ
ُا ََِكَُٱنَُُۡببنِ ُ ُذه ُـََُٱسَُُۡٱعه ََلَ

َِهَُِم ُلَيُۡ ُ ُۦَسُِِلُ ُتَغُُِۡعۡلۡ ل ن
ِ
ُِفرَُۡوا

َيُُِنُ َحُِِۡلَُوتَرُۡ َٱكهيُمنِ

ُ
 
يَيُِِسَُِخ ُ لُۡٱ  

Climax اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت َو  ذروة ّك نُۡ َُ ُتَ ّننِ
ِ
ُعََلُا ُته

 
ُٱ َُبّبنِ ِ َّلل ن

 ُ نُِكه ُم ن ُِميَُدا َُُوَبب َُ ُهه ل ن
ِ
َ نٍةُا
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ِبَك آَمْنُت َو َعَلْيَك 

تَ وَكَّْلُت َو إِلَْيَك أَنَ ْبُت 

 َوِبَك َخاَصْمتُ 

َيِِتَ  ُ َُءاِخذهُ  ِٰ اَ  ُعََلُىَُِ َُبّبنِ ن ن
ِ
ُا

ُِصَ  ُُطن س ۡ ُتَِويُنمُّ  

Sinestesia اللَُّهمَّ اْغِفْرىِل َواْرمَحْيِن  اإلستعارة

 َواْهِدين َوَعاِفيِن َواْرزُْقيِن 

ن نَم  ُ
ِ
زَُۡٱشُُۡا َُوحه ُْاََُّثنِ ََلُُِّنُ كه

ِ
ا

ُ
 
َُوَٱعُۡٱ ِ ُِمَيَُّلل ن َُله

 
َُم َُلُٱ ِ َّلل ن

َُنُتَعُۡ لَمه  

Hiperbola, 

Repetisi, 

Paralelisme 

إَِلَه ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه اَل  املبالغة

َصَدَق َوْعَدُه َو َنَصَر 

َعْبُدُه َو أََعزَّ ُجْنَدُه َو 

َهَزَم اأْلَْحزَاَب َوْحَدُه 

 َفالَ َشْيَئ بَ ْعَدهُ 

ُبهنَ َُحسُۡ
 
َُوِنعُۡٱ ه ُم َمَُّلل ن

 
ِكي َلُهلُۡٱ َُُ  

Anticlimax,

Metapora  

، مكافحة ذروة

 اجملاز/ اإلستعارة

ِبَك ِمْن اللَُّهمَّ ِإيني أَُعْوذُ 

ُمْنَكرَاِت اأَلْخاَلِق َو 

اأْلَْعَماِل َو اأْلَْهَواِء َو 

 اأْلَْدَواءِ 

ََِكُِميُۡ ُ ُذه َُٱعه ِتََُهََزُ ُب نبنِ

ُ
 
َي ُ ٱ ُلش  ن ََِكَُببنِ ُ ُذه ِطِيَُُوَٱعه

وِنَُٱنُيَُۡ ه ُُضه

 


