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لديها معايريها  األحاديثالكرمي و  رآنالقأساليب اللغوية الورادة يف األدعية يف 

 القرآن، يستخدم البعض نفس أسلوب اللغة، كمثل يف األدعيةاخلاصة إعتمادا على شكل 

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

 الكلمة هو أسلوب اللغة النداء

النيب صلى اهلل عليه  األحاديثو  القرآنيف املوجودة  دعيةإستخدام أساليب اللغة األ

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

يستخدام مجل األمر لرتك شيء ما غري متوقعة، و بشكل غري مباشر يف شكل املديح 

ديدة من اجلمل اليت والتأكيدات اليت هتدف إىل تعظيم اهلل سبحانه وتعاىل. مث يف األدعية  ع

 القرآنلديها إمكانية ترمجات / معاين خمتلفة من شكل اجلملة. يستخدم بعض األدعية يف 



النبوي عن تعاليم  األحاديثمصطلحات أو كلمات منفصلة  عن نصها.أما األدعية يف 

 .القرآنالنيب صلى اهلل عليه وسلم و مرتبطة باألدعية يف 

واألحديث  القرآنتائج حتليل األمناط اللغوية يف حتليل يف هذه البحث يذكر بعض ن

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

ميكن عرضها من خالل ثالث مناقشات و  األحاديثالكرمي و  القرآنأساليب األدعية يف 

  هي مبعجميا، شكل اجلملة ، و املعىن املباشر و غري املباشر.

مبعجميا أي استخدام هنج الكلمات ، و تنتج عدة أساليب مبعجمية و هي أما 

شكل اجلملة أساليب األدعية يف و بإستعاذة ، و إستغفار ، و ذكر ، و سؤال ، و النداء. 

هي ذروة و مكافحة الذروة. مث من املعىن املباشر و غري املباشر و  األحاديثالكرمي و  القرآن

هي األستعارة، مبالغة، التشبيح،  األحاديثالكرمي و  القرآنعية يف تنتج عدة أساليب األد

 جماز مرسل  من إطلق اجلزء و إرداة الكل، اجلناس، اإلجاز.الكناية، 

ديث هي تنوع و احالكرمي و األ القرآناألدعية يف  يةو األسلوب ةاملقتضى البالغي أما

 القرآننبوي يستخدم البعض مجل من ال األحاديثمجال 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 



أساليب يف بالغة و أسلوبية يف الدعاء و هي :   مجيل يف التحدث بتعاليم اإلسالم.

 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)  

 توصيات البحث  . ب

واألحاديث النبوية ، فاملمكن  القرآنبالنظر إىل االستخدام الواسع ألساليب اللغة يف 

ذا البحث جمرد جزء صغري من نتائج األساليب اللغوية املوجودة عن األدعية يف أن يكون ه

النبوية.  اخلاصة األدعية الىت تكون على شكل الذكر، ألهنم يستخدم  األحاديثو  القرآن

العديد من الكلمات التأكيد بدال من إستخدام أسلوب الغوية للمطلوب، لذا فهم مقيدون 

 جدا يف حتليل أسلوهبم.

 القرآنل أن تكون هناك دراسة أكثر تعمًقا تناقش أسلوب اللغة يف الصالة يف نأم

الىت ال تزل هناك ألدعية كثرية مل يذكرها املؤلف حىت تضيفها إىل دراسات  األحاديثو 

 النبوية. األحاديثو  القرآناللغة، و خاصة دراسة لغة يف 

 


