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 تصديقال
  

، ّية يف عرب حيويّة(عموضو  حتليلّية دراسة) األنبياء سورة يف األنبياء أدعّية  أسرار" هذا البحث بعنوان:
، طالبة الفصل الدويل قسم علوم القرآن 11160022361ورقمها اجلامعي  ، فكرية الزهرة الذي قدمته

 مية برايو.اإلسالمية احلكو لطان الشريف قاسم صول الدين، جامعة الس، كلية أوالتفسري
وقررت جلنة املناقشة  أربعاء ابلتاريخ الرابعة وعشرين من يونيو عام ألفني وعشرين. متت مناقشتها يوم

 ممتاز.:  تقدير عامبانجح الطالبة وحصوهلا على الدرجة اجلامعية األوىل 
لقسم علوم القرآن والتفسري، كلية وهبذا قد استوفت الطالبة الشروط املطلوبة لتخرجها من الفصل الدويل 

 أصول الدين، جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.
 هـ 1111 لقعدةا ذو من 12بيكنبارو، 
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 موافقة املشرف 

 
 

 كلية أصول الدين  سعادة عميد
 جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 دراسة) األنبياء سورة يف األنبياء دعّيةأ أسرار"على البحث العلمي حتت ادلوضوع:  اإلطالعبعد 
. 33112233611 امعياجل اهرقمو  ،فكرية الزىرة: ةو الطالبتقدمالذي  (ّية يف عرب حيويّةعموضو  حتليلّية

فنحن ادلوقعون أدانه ادلشرفون على ىذا البحث نرى أنو قد استوىف الشروط ادلطلوبة لتقدميو إىل جلنة 
كلية أصول ،  التفسريم القرآن و و علقسم على درجة )بكالوريوس( يف الفصل الدويل ل ةادلناقشة حلصول الطالب

 برايو. شريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالجامعة السلطان ، الدين
وحنن إذ نقدم ىذا اخلطاب لنرجو من سعادتكم التفضل إبقامة اجللسة الرمسية دلناقشة ىذا البحث 

 .العلمي ادلوضوعي و تقوميو

 ولكم منا جزيل الشكر وحسن التقدير، وهللا يوفقكم ويرعاكم.ىذا 
 م2323 أبريل 22، بيكنبارو

 ادلشرف الثاين ادلشرف األول
 

 
 



 

 

 إقرار الباحثة

 : أنا ا١توٌقعة أدناه

 فكرية الزىرة:   اإلسم

 ََُُِِّّٔٓٔ:  رقم التسجيل

 ة ُب عرب حيويٌة(ة موضوعيٌ يٌ : أسرار أدعية األنبياء ُب سورة األنبياء )دراسة ٖتليل  العنواف

بأف ىذا البحث الذم قدمتو لتكميل شرط من الشركط ا١تقررة لنيل شهادة ا١ترحلة أقر 
اٞتامعية ُب قسم علـو القرآف كالتفسَت بكلية أصوؿ الدين ٞتامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية 

أسرار أدعية األنبياء في سورة األنبياء )دراسة تحليلة موضوعية في اٟتكومية برياك، كموضوعو :
 حيويّة(.عبر 

كىذا البحث أعددتو بنفسي كليس من إبداع غَتم أك تأليف اآلخرين، كإذا ادعى أحد ُب 
ا١تستقبل أنو من تأليفو كتتبُت صحة إبداعو فإين أٖتمل ا١تسؤكلية عن ا١تشرؼ أك عن جامعة 

 السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية اٟتكومية رياك.

  أحد.حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت كال جيربين
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 الملخص
من عند اهلل سبحانو كتعاىل، كقد أمر اهلل سبحانو كتعاىل عبده بأف  الدعاء ىو العبادة العظيمة

 أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ، كقاؿريفُب القرآف الكرًن كاٟتديث الٌنبوم الشٌ  يدعوه كما كرد
 عليهم السبلـ يدعوف اهلل رآف الكرًن قصص األنبياء كا١ترسلُتالدعاء ىو سبلح مؤمن. كجد ُب الق

األنبياء كجد اآليات القرآنية ا١تتعلقة بأدعية  ُب السراء كالضراء، ككذلك ُب سورةكيتضرعوف إليو 
القرآف الكرًن، كما األنبياء كا١ترسلُت عليهم السبلـ. كقع سورة األنبياء ُب اٞتزء السابع عشر من 

يوحي اإلسم، ىناؾ العديد من قصص األنبياء كا١ترسلُت عليهم السبلـ كاآليات ا١تتعلقة بأدعية 
األنبياء كدعاء النيب نوح عليو السبلـ كدعاء النيب أيوب عليو السبلـ كدعاء النيب يونس عليو السبلـ 

اـ طريقة التحليل لآليات القرآنية كدعاء زكريا عليو السبلـ. ىذا البحث ىو ْتث مكتيب، باستخد
اليت تتحدث عن أدعية األنبياء ُب سورة األنبياء مستندا إىل أقواؿ ا١تفسرين الستكشاؼ الدركس 
ا١تستافدة فيها. ىذا البحث مهم بسبب األدعية األنبياء من الدعاء ا١تستجاب، أم دعاء الذم 

فر فهما كتعليما قيما للناس بعد و ١تمارسة سييقبلو اهلل كتعاىل بالتأكيد، لذلك من خبلؿ التعلم كا
مثل دعاء النيب نوح عليو السبلـ الذم علمنا عواقب العصياف كربط الشركاء باهلل، ٍب دعاء ذلك. 

النيب أيوب عليو السبلـ الذم علمنا دركسا قٌيمة عن الصرب عند مواجهة احملاكمات كاالختبارات 
ُب البطن اٟتوت كىو من دعاء ا١تأثورة ُب اٟتديث  و السبلـمن اهلل تعاىل، ٍب دعاء النيب يونس علي

ب اهلل، كاآلخر دعاء زكريا عليو السبلـ الذم عليو كسلم من دعا بدعاء يونس استجالنيب صلى اهلل 
 علمنا بأف ال ييئس من رٛتة اهلل.

 كاهلل أعلم.

 الكلمة األساسية: األدعية األنبياء، سورة األنبياء، الدركس ا١تستفادة
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ABSTRACT 

prayer is a sublime worship at the side of Allah SWT, in the qur 'an al-karim a the 

prophet peace be upon him said,  Allah SWT commands his servant to always 

pray to him, even saying in the hadith the prophet peace be upon him prayer is a 

weapon for a mu 'min. In the qur 'an there are many accounts of the prophets and 

apostles praying to Allah SWT in both good and bad times, including the surahs 

of al-Anbiya, where we find scriptures relating to the prayers of the prophets and 

apostles. Al-anbiya's surah is the twenty-first surah in the qur 'an, according to his 

name in the surah of al-anbiya 'there are many accounts of prophets and apostles, 

including passages relating to the prayers of prophets and apostles, such as the 

prayer of the prophet Noah 'alahissalam, the prayer of the prophet Ayyub 

'alaihissalam, the prayer of Jonah 'alahissalam and the prayer of Zakariya 

'Alaihissalam. It is a library (library research) assessment in this case the writer 

uses the method of analysis of the scriptures relating to the prayers of the prophets 

in the surah of al-anbiya 'to use the interpretations of the muslims to dig up 

valuable learning that is within. This assessment becomes necessary because the 

prayers of the prophets are impossible, that is, prayers that must be obtained by 

the almighty god, so that learning and applying them will bring precious 

understanding and learning to the people thereafter, such as  the prophet Noah's 

prayer 'was hail that taught us of the consequences of disobedience and the 

judgments of Allah SWT, then the prayer of the prophet ayyub' that gives valuable 

lessons about patience in the trials and trials of Allah SWT, and also the prayer of 

the prophet jonah when in the belly of the whale, it is very famous and in hadith 

the prophet muhammad is said whoever prayed with the prayer of jonah the 

prophet, And the last of the prophet zakariya's prayer that teaches us never to 

despair from the mercy of god Allah. 

Wallahu a’lam 

Key word: The Prayers of the prophets, al-Anbiya’ surah and Valuable lerning 
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ABSTRAK 

Do’a merupakan ibadah yang agung di sisi Allah SWT, dalam al-Qur’an al-Karim 

dan hadis Nabi SAW, Allah SWT memerintahkan hamba Nya untuk senantiasa 

berdoa kepada Nya, bahkan dikatakan dalam hadits Nabi SAW doa merupakan 

senjata  bagi seorang mu’min. Di dalam alqur’an terdapat banyak kisah- kisah 

para Nabi dan Rasul ketika berdo’a kepada Allah SWT dalam kedaan suka 

maupun duka, termasuk pada surah al-Anbiya dapat kita temui ayat-ayat yang 

berkaitan dengan doa para Nabi dan Rasul. Surah al-Anbiya merupakan surah ke 

dua puluh satu dalam al-Qur’an, sesuai dengan namanya di dalam surah al-

Anbiya’ terdapat banyak kisah-kisah para Nabi dan Rasul, termasuk didalamnya 

ayat ayat yang berkaitan dengan doa para Nabi dan Rasul seperti do’a Nabi Nuh 

‘Alahissalam, do’a Nabi Ayyub ‘Alaihissalam, do’a Nabi Yunus ‘Alahissalam 

dan do’a Nabi Zakariyah ‘Alahissalam. Penilitian ini merupakan Penilitian 

Pustaka (Library Research) dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis 

terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan doa para Nabi dalam Surah al-Anbiya’ 

menggunakan penafsiran para musfassir untuk menggali pembelajaran berharga 

yang terdapat di dalamnya. Penilitian ini menjadi penting dikarnakan do’a-do’a 

para Nabi adalah do’a yang mustajab, yaitu doa yang pasti diijabah oleh Allah 

SWT, sehingga dengan mempelajari serta mengamalkannya akan memberikan 

pemahaman dan pembelajaran berharga kepada umat setelahnya, seperti doa Nabi 

Nuh ‘alahissalam yang mengajarkan kita tentang akibat dari medurhakai dan 

menyekutukan Allah SWT, kemudian doa Nabi Ayyub ‘alaihissalam yang 

memberikan pelajaran berharga tentang kesabaran ketika menghadapi ujian dan 

cobaan dari Allah SWT, juga doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan 

paus, doa ini amat terkenal dan dalam hadits Nabi Muhammad dikatakan barang 

siapa yeng berdoa dengan doa nabi Yunus, Allah akan mengabulkan doanya, dan 

yang terakhir doa Nabi Zakariya ‘alaihissalam yang mengajarkan kepada kita agar 

tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah SWT.    

Wallahu’alam 

Kata kunci: Doa para Nabi, Surah al-Anbiya’ dan Pembelajaran 

 

 

 

  



 

ث  
 

 شكر وتقدير

 

الذم يسر السبيل ١تن أراد، كىدل إىل الصراط ا١تستقيم من شآء من العباد،  هللاٟتمد 
كجعل األعماؿ الصاٟتة ذخَتة ليـو ا١تعاد، ٥توؿ النعم، ك٤توؿ النقم. كصلى كسلم على عبده 

 كرسولو سيدنا ٤تمد كعلى آلو كأصحابو اٚتعُت، اما بعد.  

 :بعنوافتابة الرسالة العلمية لرٝتية ككبعد انتهائي ُب الدراسة اهلل تعاىل فالشكر كاٟتمد 
اهلل  كبرضا". (ةفي عبر حيويّ موضوعّية  أسرار دعاء األنبياء في سورة األبياء )دراسة تحليلية"

شرط من الشركط البلزمة لنيل الشهادة تعاىل كتوفيقو انتهيت من كتابة ىذا البحث العلمى إلكماؿ 
 اٟتكومية.العلمية ُب ىذه اٞتامعة اإلسبلمية 

كثَتا من الصعوبات إما من ناحية كفاية شخصية كإما من ناحية    ةالباحث تقد كاجهك 
إ٘تاـ ىذا  ةالباحث تٔتساعدة ا١تساعدين كبعنايتهم استطاع بعوف من اهلل ٍب كفاية علمية، كلكن

  إىل كل من : قدـ الشكر كالثناءتاف  ةالباحث تأراد ةالبحث، لذلك ُب ىذه الفرصة القيم

أٛتد األستاذ الدكتور شريف قاسم اإلسبلمية اٟتكومية الجامعة السلطاف مدير معايل  .ُ
 .٣تاىدين

 شريف قاسم اإلسبلمية اٟتكومية الامعة السلطاف ّتفضيلة عميدة كلية أصوؿ الدين  .ِ
 الدكتورفضيلة كالثالث كىم:  كؿ كالثاينٚتاؿ الدين ربئي، ككبلئها األ الدكتور

، مع أكفائهم رضواف حسيبالدكتور فضيلة ، ك ذكا الكفل الدكتورفضيلة ، ك سوكيات
بكلية أصوؿ الدين الذين كجهوا كبذلوا كل ما٢تم من الفكرة كالقوة لتقدـ كلية أصوؿ 

 الدين.
قاما كثَتا  ذين" ال ة جٍت أكينالتفسَت " الدكتور علـو القرآف ك فضيلة رئيس قسم  .ّ

 مية أـ غَتىا.كٖتليل ا١تشاكل سواء كانت تتعلق باألمور األكادي  ةٔتساعدة الباحث
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عثماف دٝتاف كاألستاذ نكسوف حسُت األستاذ الدكتور الرسالة " على شرؼ ا١تفضيلة  .ْ
ا إلهناء كتابة ىذ ةالباحثالذين تعبا كثَتا كبذال جهدا مشكورا ُب توجيو  "حيِت معايل
 البحث. 

 على فأشكرهة للباحث أكادديي كمرشد" الدكتور نكسوف حسُت األستاذ" ا١تكـر إىل .ٓ
 .ىذا البحث كتابةؿ  طو  للباحثة كالتوجيو منو كالتشجيع نصيحتو

عملية  فضيلة ا١تدرسُت كا١تعلمُت كا١توظفُت الذين قد بذلوا جهودىم ُبأصحاب ال .ٔ
جامعة السلطاف ُب ، عامة خاصة، ككلية أصوؿ الدين التعليم ُب الفصل الدكيل

 .رياكومية بشريف قاسم اإلسبلمية اٟتكال
 .كفوؽ كل ذلك، أقدـ جزيل شكرم لوالدم، اللذين حفظاين كربياين بكل حٌب كرفق .ٕ

كاجعل أعما٢تما ُب رضاؾ  ةَت ين صغاياللهم اغفر٢تما كارٛتهما كما رب ك٢تما الدعاء
 .دخلهما من عبادؾ الصاٟتُتأك  كاجزمها أحسن اٞتزاء

كرنيا خالصكا، راضية مرضية، ميوال اندكا، فرمتا دكم سانيا، ألفضاؿ أصحايب رادين   .ٖ
تى  واكأخ ، أتيكا حلمياٌب، إصبلح األعمالنا، أ٧تيتا كرنيالياامأترم و حسنة لطفة، ف

ٌب صغَتة واكأخ ، عفيفةير نوفيناإنور ا٢تدية الفكرل،  نور ماال، نساء فوزية،كبَتة ال
 كثَتا  كن اهلل خَتاا . جز ياليز و س فوترم،تينا،  ،ناة األيٍت، النساء دسريااَت رفٍت فًتيا، سلف

 إخواين كأخواٌب احملبوبُت الذين صاحبوين ُب حزين كفرحي: ،ٚتيع األصدقاء َب الفصل .ٗ
أمي ثقيلة، جيهاف فَتاميدا، رزدا يانا، نورمة، رنيت ديفنيا، نورحليزل فجرف،فطرياين، 

 .فًتل، ركمي، نبيل، فاتح، أجي، رياف، ترم، كحيودم، إ٢تاـ، حذيفة، شهداف
    اهلل ٓتَت كثَت. عٍت جزاكم

كشجعٍت كأخَتا، أكجو الشكر لكل من بذؿ جهده مساعدة يل ُب أداء كاجباٌب  .َُ
 ىذا البحث. إىل إ٧تازكدفعٍت 

 -سبيل الرشادكاهلل ا٢تادم إىل -
 ََِِمايو  ِِبيكنبارك، 
 الباحثة 

 فكرية الزىرل  
ََُُِِّّٔٓٔ
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 دهدا اإل
 إىل :

 رسم ا١ترتضى كنور حياٌب احملبوبُت الوالدين

 إخواين احملبوب

 ا١تبارؾ كشهر اللغٍت، أرشد ٤تمد اللغٍت، ذر أيب ،اهلل تعاىل رٛتو ا١ترضي حفيظ رضي، ٤تمد 

 العلم حلو اىل اٞتهل مر من خرجوينأ الذينإىل أساتذٌب كشيوخي 

 كالبيانات با١تعلومات مدم ُب جهدا يدخركا مل الذين كالزميبلت الزمبلء إىل

ينابيع إىل ، كالعطاء بالوفاء ك٘تيزكا باإلخاء ٖتلو من إىل ، كاألخوات اإلخوة إىل  

اٟتلوة اٟتياة دركب ُب كبرفقتهم  سعدت معهم من إىل ،الصاُب الصدؽ  

كا٠تَت النجاح طريق على معي كانوا من إىل ، سرت كاٟتزينة  

 أضيعهم ال أف كعلموين أجدىم كيف عرفت من إىل

 إىل كل مسلم حريص على كتاب اهلل

 

أىدم ْتثي ا١تتواضع ىذا آملة من اهلل عز كجل أف يتقبلو مٍت كجيعلو ُب ميزاف حسناٌب يـو الينفع 
 كال بنوف إال من أتى اهلل بقلب سليمماؿ 

 الباحثة

 فكرية الزىرة
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث . أ

رسوؿ أف الشريف ، كما كرد ُب اٟتديث يتعبد اهلل هبا عباده غظيمةعبادة ىو الدعاء 
 أف ندعوهب. كقد أمرنا اهلل سبحانو كتعاىل ُ" ىو العبادةقاؿ "الدعاء  هلل عليو كسلماهلل صلى ا

 أىٍستىًجبٍ  اٍدعيوين  رىبُّكيمي  كىقىاؿى : }تعاىل اهلل كما قاؿ  ،على ما ترؾ دعائو يغضببالكعس اهلل ك 
يىٍدخيليوفى  ًعبىادىٌب  عىنٍ  يىٍستىٍكربيكفى  ال ًذينى  ًإف   لىكيمٍ  ن مى  سى  . ِ{دىاًخرًينى  جىهى

 اٞتوزم ابن كقاؿ ،ّ"كجل عز اهلل إىل الرغبة ىو: "منظور ابن قاؿكالدعاء ىو كما 
 .ْ"الشيء ٖتصيلى  األعلى من األدىن طلب"

 كدفع ا٠تَت جلب ُب ا١تسلم يستخدمو قوم سبلحأم  الدعاء ىو سبلح ا١تؤمن
 ييعطى شيئان  اهلل سيئل كما الرٛتة، أبواب لو فتحت الدعاء باب منكم لو فيتح من": قاؿ، الضر
دعاء النيب ك  ُب أصعب ا١تواقف األنبياءبلح استخدمو . كسٓالعافية" ييسأؿ أف من إليو أحب
كعدتٍت، اللهم آت ما كعدتٍت، اللهم إف اللهم أ٧تز يل ما ": غزكة بدرُب  كسلم عليو اهلل صلى

 اهلل نيب .كسبلح عن الببلء كدعاءٔ"هتلك ىذه العصابة من أىل اإلسبلـ ال تعبد ُب األرض
 الضيري  مىسىًٌتى  أينٌ  رىبىوي  نىادل إذ كىأييوبى : }قائبلن  ربو دعا الببلء بو طاؿ فلما السبلـ، عليو أيوب
بنىا. الرٌاًٛتًُتى  أرحىمي  كىأنتى  كىو سبب لدفع غضب اهلل . ٕ{ضير   ًمن بًوً  مىا فىكىشىفنىا لىوي  فىاستىجى

  .ٖ"من مل يسأؿ اهلل يغضب عليو"تعاىل لقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم 
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خرل يات أآاهلل عز كجل ك  ٖتث على دعاءَتة بينات آيات كثكجد ُب القرآف الكرًن 
عليهم السبلـ كاألمم  كا١ترسلوف األنبياءكيف كاف   خرل تقصأنا كيف تدعوف اهلل كآيات عٌلمت

 ُب القرآف الكرًن آيات كثَتة ت. كردكالضراء السراء ُب يدعوف اهلل كيتضرعوف إليو من قبلنا
آيات كذلك . ك ذلكالتوحيد كغَت  عن آياتك  لعن التقو  مثل آيات؛ عن مسائل كثَتة تتكلم

تعددة تتحدث عن أدعية آية ُب مواضع م ُٔٓ كردت ُب القرآف الكرًن تتكلم عن الدعاء.
آيات ُب سورة األنبياء تتحدث عن أدعية األنبياء  كؿكسيأٌب ىذا البحث يتنا ٗ،كقضاياىا

 .عليهم السبلـ

آية، كتقع ُب  ةيبلغ عدد اآليات ا٠تاصة هبا مائة كاثنيت عشر سورة مكية  األنبياءورة سف
 سورة بعد نزلت كاحد كعشركف، ا١تصحف ُب كترتيبها ،اٞتزء السابع عشر من القرآف الكرًن

 ٝتيت،َُ{ميٍعرًضيوفى  غىٍفلىةو  ُب  كىىيمٍ  ًحسىابػيهيمٍ  لًلن اسً  قٍػتػىرىبى اى }ضم بفعل بدأت إبراىيم،
 استعراض  ُب عليهم السبلـ  الكراـ  األنبياء  من  ٚتلة  فيها  ذكر  تعاىل  اهلل  ألف "   األنبياء  سورة "  
 كتفانيهم  ،اهلل  سبيل  ُب  كتضحيتهم  كصربىم  جهادىم  كذكر  أحيانا  كيػىٍقصير  ،أحيانا  يطوؿ  سريع 
 ُُ.البشرية  إلسعاد  الدعوة  تبليغ  ُب 

 قضية على تأكيديعٍت األكؿ  على العديد من ا١تقاصد الدينية األنبياءسورة  شتملتا
، يعيشوهنا اليت اٟتياة غَت أبقى أخرل حياة بوجود الناس كتنبيو ٤تالة، ال كاقع أمر كأنو البعث

 شأف من عظمتالثالث ك  الكرًن، كالقرآف ا١تصطفى بالنيب التكذيب من الناس ٖتذيرالثاين ك 
 كربوبيتو العا١تُت رب بوحدانية إلقرارالرابع ، ك السماء من ا١تنزؿ اهلل كتاب فهو الكرًن القرآف
 كا١ترسلُت الرسل أخبار بعض الكردية اآلية ىذه ذكرتخر ، اآلالشرؾ عن كعبل جل كتنزيهو
 ُِ.اهلل بدين جاؤكا ٚتيعان  اهنم على مؤكدة

نوعة ُب تكىكذا تتجمع اإليقاعات ا١ت، اعظمو  فيها عظيمة سورة ىي األنبياءسورة 
السورة على ىدؼ كاحد، ىو استجاشة القلب البشرم إلدراؾ اٟتق األصيل ُب العقيدة اليت 

                                                             
2صآٌاتالدعاءفًالقرآنالكرٌن،الدكتورحسٌنخلٌفالجبورى، 9
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ىُت كما فبل يتلقاىا الناس غافلُت معرضُت ال -صلى اهلل عليو كسلم -جاء هبا خاًب الرسل
 . ُّ{اقٍػتػىرىبى لًلن اًس ًحسابػيهيٍم كىىيٍم ُب غىٍفلىةو ميٍعرًضيوفى }يصفهم ُب مطلع السورة: 

كالرسل  األنبياءتتضمن ىذه السورة الكردية الكثَت من األدعية ا١تأثورة اليت دعا هبا  
 السبلـ كىو عليو يونس دعاء :م ٚتيعا، كمن ىذه األدعية ما يليصلوات اهلل كسبلمو عليه

كىذىا النُّوًف ًإذ ذ ىىبى ميغىاًضبنا فىظىن  أىف ل ن نػ ٍقًدرى عىلىٍيًو فػىنىادىٰل ُب الظُّليمىاًت أىف  } اٟتوت بطن ُب
ُْ{،ال  ًإلٰىوى ًإال  أىنتى سيٍبحىانىكى ًإيني كينتي ًمنى الظ اًلًمُتى 

 ُب السبلـ عليو يوبأ دعاءك 
 عليو زكريا دعاءك ، ُٓ{الر اًٛتًُتى  أىٍرحىمي  كىأىٍنتى  الضُّرُّ  مىس ًٍتى  أىيني  رىب وي  نىادىل ًإذٍ  يُّوبى كأ}الببلء

يػٍري  كىأىٍنتى  فػىٍردنا تىذىٍرين  الى  رىبي  رىب وي  نىادىل ًإذٍ  كىزىكىرًي ا}السبلـ  ُٔ{اٍلوىارًًثُتى  خى

دركس ال ز ا١توضوع ُبكسأركٌ  األنبياءخصوصا ُب سورة  أدعية األنبياءخًتت آيات ا
فػىنىادىٰل } اٟتوت بطن ُب السبلـ كىو عليو يونس دعاءمثل ة الواردة من تلك األدعية، ا١تستفاد

  ُٕ{.ال  ًإلٰىوى ًإال  أىنتى سيٍبحىانىكى ًإيني كينتي ًمنى الظ اًلًمُتى ُب الظُّليمىاًت أىف 
( يقوؿ: نادل يونس قاؿ اإلماـ الطربم رٛتو اهلل،  كقولو )ال ًإلىوى ًإال أىٍنتى سيٍبحىانىكى

هبذا القوؿ معًتفا بذنبو تائبا من خطيئتو )ًإيني كيٍنتي ًمنى الظ اًلًمُتى( ُب معصييت إياؾ.كما حدثنا 
ن أيب سلمة، ابن ٛتيد، قاؿ: ثنا سلمة، عن ابن إسحاؽ، عن يزيد بن زياد، عن عبد اهلل ب

، قاؿ )فػىنىادىل ُب الظُّليمىاًت أىٍف ال ًإلىوى ًإال رضي اهلل عنها عن سعيد بن جبَت، عن ابن عباس
( معًتفا بذنبو، تائبا من خطيئتو. يقوؿ تعاىل ذكره  أىٍنتى سيٍبحىانىكى ًإيني كيٍنتي ًمنى الظ اًلًمُتى

ٍناى( ليونس دعاءه إيانا، إذ دعانا ُب بط ن اٟتوت، ك٧تيناه من الغٌم الذم كاف فيو )فىاٍستىجى
( ، يقوؿ جٌل ثناؤه:  ْتٍبسناه ُب بطن اٟتوت كغمو ٓتطيئتو كذنبو )كىكىذىًلكى  نػيٍنًجي اٍلميٍؤًمًنُتى

ككما أ٧تينا يونس من كرب اٟتبس ُب بطن اٟتوت ُب البحر إذ دعانا، كذلك ننجي ا١تؤمنُت 
 8ٔ.من كرهبم إذا استغاثوا بنا كدعونا
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ال  ًإلٰىوى ًإال  أىنتى سيٍبحىانىكى  يو السبلـ }لف دعاء يونس عاإلدياـ الراز ُب تفسَته، أقاؿ 
: {، من أدعية ا١تأثورة. ًإيني كينتي ًمنى الظ اًلًمُتى  ل مى أىن وي قىاؿى مىا ًمٍن »عىًن الن يبي صىل ى الل و عىلىٍيًو كىسى

ا الدُّعىاًء إً  كىعىًن اٟتٍىسىًن: مىا ٧تى اهي الل و تػىعىاىلى ًإال  بًًإقٍػرىارًًه عىٍن  «ال  اٍستيًجيبى لىوي مىٍكريكبو يىٍدعيو هًبىذى
 9ٔ.نػىٍفًسًو بًالظٍُّلمً 

كقد ٖتدث القرآف الكرًن عن أدعية الرسل كاألنبياء عليهم السبلـ، نظرا ألمهيتها ك١تا 
الباحثة بعض تلك األدعية تضمن ىذه األدعية من الدركس كالعرب كالفوائد الفرائد، قامت 

في  أدعية األنبياءأسرار "مركزة على العرب كالدركس ا١تستفادة من تلك األدعية ٖتت عنواهنا 
 (" ةفي عبر حيويّ موضوعّية ) درسة تحليلية  األنبياءسورة 

 الموضوع اختيار أسباب ب.
 كمن أىم األسباب اليت دفعت الباحثة إىل اختيار ىذا ا١توضوع ما يلى:

 حيث من حجيتو ُب فالبحث األساسية، اإلسبلـ مصادر أحد ىو الكرًن القرآف فأ (ُ
 .ا١تهمة األمور من معانيو كمعرفة قوتو

القرآف  عند اهلل، ككرد ُب عاء ىو شيء مهم ُب حياتنا، كىو عبادة عظيمةف الدأ (ِ
 كالفصاحة بالببلغة امتازتاليت  األنبياء أدعية، منها ُب الدعاء متعددةآيات الكرًن 
 .باٟتكمة كالنطق

صهم قص النظر ُبلنا ُب حياتنا، ك ب كقدكةأسوة  سبلـال معليه لك الرس األنبياءف أ (ّ
استجاب ٢تم دعاءىم. عز كجل فيدعوف اهلل   اُب القرآف الكرًن نعرؼ كيف كانو 

 .عامة لمؤمنُتلة ك ٟتياتنا خاص ا مفيدةنأخذ دركسف
على ذلك  كدعائهم، كبناء كا١ترسلُت الرسل أخبار بعضب امتازتف سورة األبياء أ (ْ

 .ىذه السورة ُب أدعية األنبياء أف تكتب عن ةحثابت الدأرا

 
 

                                                             
مفاتٌح،الريخطٌبالرازيالدٌنبفخرالملقبالرازيالتٌمًالحسٌنبنالحسنبنعمربنمحمدهللاعبدأبو 9ٔ

الحدٌثرواهالترمذيفًالدعواتوالنسائًف2ًٔٔصٕٕه(جٕٓٗٔ،العربًالتراثإحٌاءدار)بٌروت:،الغٌب ،أما
الٌومالٌلةعنسعدبنأبًوقاصورواهالحاكموصححاسناده
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 ت. توضيح المصطلحات البحث
موضوعٌية  أسرار دعاء األنبياء ُب سورة األبياء )دراسة ٖتليلية"وضوع ىذا البحث ىو م

األخطاء  ُب فهم ا١توضوع السابق، فهذا األمر حيتاج إىل بياف  تجنبل"(ةُب عرب حيويٌ 
 :ا١تصطلحات  ا١توجودة ُب ىذا ا١توضوع، منها

 َِاألسرار ىو ٚتع من سٌر، أم ما تكتمو كٗتفيو.: أسرار -
 .ُِكاالسم: الدعوةيقاؿ: دعا الرجل دعوا كدعاء: ناداه فعل )دعا(، ك صدر من م دعاء: -

 ِِ"كجل عز اهلل إىل الرغبة ىو: "منظور ابن قاؿأما ُب اإلصطبلح كما 
ىو ٚتع )النيب( أم ا١تخرب عن اهلل عز كجل، أك النيب ىو ا١تكاف ا١ترتفع الٌناشز  األنبياء: -

 .ِّاحملدكدب
 كاثنتا مائة كىي مىكيي ةه، سورة كىًىيى  األنبياءسورة اسم سورة ُب القرآف الكرًن  سورة األنبياء: -

 كاحد كعشركف. ُب ا١تصحف ترتيبهاك  آية عشرة
 .ِْْتثا دقيقا يءمن درس يدرس ٔتعٌت البحث عن الشمأخوذ : دراسة -

حلها ك حلل العقدة  ".مصدر حلل حيلل ٖتليبلىو ىذه نسبة إىل ٖتليلي: : تحليلية -
 .ِٓ"التحليل: ٖتليل اٞتملة بياف أجزائها ك كظيفة كل منهاالشيء رجعو إىل عناصره، ك 

 جزئيات منها يبٌت أك يًتكب أك يؤخذ اليًت  ا١تادة ىو: موضوع إىل نسبة ىذه موضوعية: -
 .ِٔموضوعا ليصَت بعض إىل بعضها كيضم البحث

 .ِٕٚتع من عربة: االتعاظ كاالعتبار ٔتا مضي :عبر -

 .ِٖمنسوب إىل اٟتٌي. إنو أمر حيوٌم: ضركرية للعيشىذه نسبة إىل حيوم: :  ةحيويّ  -

 
 

                                                             
معجمالمعانىالجامع ٕٓ
بٌروت)العربلسانمنظور،إبنالعالمة ٕٔ صٗٔج(العربًالتارٌخومؤسسةالعربًالتراثإحٌاءدار:

ٕ٘3،ٕ٘2
(وعد)مادةمنظوربنإلالعربلسان ٕٕ
معجمالواسط ٖٕ
.ِٕٗ ص الوسيط،  ا١تعجمكأصحابو، ،  إبراىيم مصطفى  ِْ
المعجمالوسٌط ٕ٘
ُِا١تنورة ( ص  با١تدينة اإلسبلمية )اٞتامعة منو كمناذج الكرًن للقرآف ا١توضوعي التفسَتالزىراين،  اهلل عبد بن أٛتد ٕٙ

معجمالمعانىالجامع 3ٕ
معجمالمعانىالجامع 2ٕ



 
 

 

ٙ 

  حدود البحث. ث
 ىذه ألف .ءاألنيا دعاء عن األنبياءسورة واردة ُب ال باآليات تتعلق البحث ىذا كحدكد

أيوب كدعاء زكريٌا   كدعاء  األنبياء هبا دعا اليت ا١تأثورة األدعية من الكثَت تتضمن الكردية السورة
عن أدعية األنبياء فحددت الباحثة ىذا البحث الدركس ا١تستفادة السبلـ.  مدعاء يونس عليهك 

 .كدراستها دراسة ٖتليلية من خبلؿ كتب التفسَت ا١تعتمدة ُب سورة األنبياء 

تقٌدمُت سَت ا١تتف كتب مستفيدة عن ا١تفسرين بأقواؿ منها كاحد كل الباحثة تشرحك 
 كتفسَت القرآف العظيم البن كثَت ،مللطرب  ُب تفسَت القرآف جامع البياف منهاتأٌخرين ا١تك 

 كالتنوير التحريرك ا١تتأٌخرين كتب تفسَتمن  ك  للرازم الغيب مفاتيحك كالكشاؼ للز٥تشرم
كأضواء البياف  الزىيلي  ا١تنَت لوىبة بن مصطفىتفسَتالك  تفسَت ا١تراغيك  عاشور ابن للطاىر

تلك الكتب التفاسَت ألف فٌسر ا١تفسر اآليات القرآنية اليت كقعت حثة لشنقيطي.استخدمت البا
 .من ٚتيع نواحيها داالقرآنية بيانا مستفياف اآليات بيم باسلوب التحليلي أ سَتىماُب تف

 : تحديد البحث. ج

 :كىي ا١تسألة ىذه من البحث ٖتديد أما

ما ىي اآليات الىت تذكر عن أدعية األنبياء ُب سورة األنبياء ككيف تفاسَت  .ُ
 ؟ ا١تفسرين

 ؟  حيوية فيها ككيف كانت عرب بياء ُب سورة األنبياءما ىي أسرار دعاء األن  .ِ

  وفوائده البحث أهداؼ .ح
 : كأٌما الفوائد من ىذا البحث فهي

 .كارآء ا١تفسرين األنبياءسورة  ُب  ءياباألن أدعية١تعرفة  .ُ
 . حيويٌة فيهااألبياء كعرب  سورة ُب ياءباألن أدعيةُب  األسرار ١تعرفة .ِ

 :فهي البحث ىذا من الفوائد كأما
 .آفاؽ ا١تعرفة اإلسبلمية ُب ٣تاؿ علم التفسَت توسيع .ُ
 التفسَته.يتعلق بالقرآف ك  اإلسبلمية خصوصا فيما العلـو كنوز لزيادة كسيلة .ِ
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 دركسأسرارىا ك ك  األنبياء سورة ُب  األنياء بدعاء يتعلق فيما كا١تعرفة العلـو لًتقية .ّ
  ها.من ستفادةا١ت

لتكميل شرط من الشركط ا١تقررة لنيل الشهادة اٞتامعية للدرجة األكىل ُب كلية  .ْ
 قسم علـو القرآف كالتفسَت.أصوؿ الدين ُب 

  البحث خطة. خ
 الباب األول : مقدمة

كحدكد  كتوضيح ا١تصطلحات كأسباب اختيار ا١توضوع البحثتتكوف من خلفية 
 كخطة البحث. كفوائده البحث كأىداؼ البحث كٖتديده

 اإلطار النظريالثاني :  الباب
كلمة   عن بحثا١تكىو يتكوف من  اتريالنظ فاىيمم على يشتمل الباب ىذا

 اكما يتعلق هب األنبياءعن سورة  بحثا١تك  وتعلق بالدعاء كما ي كا١تبحث عناألسرار 
 .دراسة السابقاتالك 

 : منهج البحث الباب الثالث
 مصادر ىذا قسماف:ك  البيانات مصادرك  شكل البحث على يشتمل الباب ىذا

 .كٖتليل البيانات البيانات ٚتع منهجك  الفرعية البيانات مصادرك  الرئيسية البيانات

 تفسير اآليات المتعلقة بأدعية األنبياء في سورة األنبياء وتحليلها:  الباب الرابع 
األكؿ  ، كىيفبلكىي تتكوف عن فص التحليلالبحث  على يشتملىذا الباب 

أسرار أدعية  ، كالثٌاينكتفاسَتىم سورة األبياءالواردة ُب  األنبياء أدعيةاآليات ا١تتعلقة ب ذكر
 .األنبياء ُب سورة األنبياء كعرب حيوم فيها

 الخاتمة:  الخامس الباب
 رسافهت ذلك بوضع مأ٘تك  كالتوصيات. كاالقًتاحات البحث خبلصة الباب ىذا  

.كا١تراجع مصادرلل
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 ثّانيالباب ال

 اإلطار النظري

 المفاهيم الّنظريات  . أ
 رارسأ .ٔ

 سراراألالكلمة معنى 
مىا  :يىٍكتيمي ًسر هي ميٍنذي ًسنُتى ٨تو ِٗأم ما تكتمو كٗتفيو. ،سرار ىو ٚتع من سرٌ األ 

"حييىاًفظي عىلىى أٍسرىاًر  نىطىٍقتى بًًو كيٍنتى أًسَتىهي" مثلخييًٍفيًو اٍلمىٍرءي كىالى ييًذيعيوي. "ًسرُّؾى أًسَتيؾى فإٍف 
كىٍشوىشى ُب " .تًٍقًنيىتهىا كىخىفىايىاىىا "حييىاًفظي عىلىى ًسري ا١تًٍهنىةً  ".خىفىايىاهي :أىٍسرىاري القىٍلبً  "صىًديًقوً 

ًة السيري  ًلمى اكىلىةي بػىٍُتى ًفرًيقو ًمنى اٞتيٍنًد أٍك ٚتىىاعىةو :"أيٍذنًًو ًبكى : ًسرُّ الش ٍيءً " .كىًلمىةي اٍلميريكًر اٍلميتىدى
 . َّ ُب أىٍفضىًلًهمٍ  ":ىيوى ُب ًسري قػىٍوًموً "أىٍصليوي. "

هم أسرار ُب القرآف ىي شىيء ما كلمة أسرار ىنا، ديكن أف نفكبناء على معٌت   
 ، الواردة ُب اٟتديث النبوم يةفضائل اآليات القرآنمعجزة القرآف، ك  هامن ،في فيهاٗت

 .من كبلـ اهلل تعاىل ىاسناا١تستفدة اليت در دركس الك  العربككذلك 
  القرآن الكريمأسرار في 

 شفاء ىيكسورىا  القرآف آيات كُب كفضائل، أسرار ٢تا الكرًن القرآف ة ُبسور  كل 
سورة  بفضائل، منها: ورالس بعض كاختصت، للمؤمنُت كرٛتة كىدل الصدكر، ُب ١تا

 آية أيضاك  ُّ "الكتاب شفاء من كل داء ةفاٖت" :سوؿ اهلل صلى اهلل عليوقاؿ ر  .ةٖتالفا
سور البقرة فيها "صلى اهلل عليو كسلم  سوؿ اهللقاؿ ر كما ُب سورة البقرة   الكرسى الواردة

كمن ِّ."القرآف ال تقرأ ُب بيت كفية شيطاف إال خرج منو: آية الكرسي اتآية سيدة آي
 حيتملو ما بكل معجز القرآف كذلك ألف، ٢تا أسرار كفضائل الكرًن القرآفىناؾ نعرؼ أف 

  ّّ.كأسلوبو ألفاظو ُب معجز فهو, ا١تعٌت ُب اللفظ ىذا
                                                             

معجمالمعانىالجامع 9ٕ
لٌالٕٔ:ٕٔالساعةٌٕٕٓٓناٌرٗٔ،أطلععلٌهبتارٌخhttps://www.arabdict.comمعجمالغنً، ٖٓ
دار)رٌاض:،الدارمًسنن،الدارمًالصمدعبدبنَبهرامبنالفضلبنالرحمنعبدبنهللاعبدمحمدبو ٖٔ

ٖٖٔٗ،رٕٕٕٔ،ٗم(جٕٓٓٓوالتوزٌعللنشرالمغنً
،النٌسابوريالطهمانًالضبًالحكمبنُنعٌمبنحمدوٌهبنمحمدبنهللاعبدبنمحمدالحاكمهللاعبدأبو ٕٖ

ٕٖٙٓر2ٕ٘صٕم(ج99ٓٔ،العلمٌةالكتبار:دبٌروت)،الصحٌحٌنعلىالمستدرك
.ٕٙٙ-ٕٕٙم(،صٕٓٓ،والتوزٌعللنشروهبةمكتبة:رٌاض،)القرآنعلومفًمباحث،القطانخلٌلبنمناع ٖٖ
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 الدعاء .ٕ
  دعاءالتعريف 

يقاؿ: دعا الرجل دعوا كدعاء:ناداه فعل )دعا(، ك در من ص: ماللغة فيالدعاء 
, دعوت من ألنو دعاكه  كأصلو، كاالسم: الدعوة. كدعوت فبلننا: أم ًصحت بو كاستدعيتو

زت األلف بعد متطرٌفة جاءت ١تا الواك أف إال هاؿ: ت، كالدعاء ىو الطلب كاالبّْ،مهي
.أك ّٓليو بالسؤاؿ، كرغبت فيما عنده من ا٠تَتؿ:دعوت اهلل أدعوه دعاء: ابتهلت إيقا

: )دعو( الداؿ كالعُت كاٟترؼ ا١تثاؿ، فارس ابن. قاؿ ّٔ: ما يدعى بو اهلل من القوؿالدعاء
  ّٕالشيء إليك بصوت ككبلـ يكوف منك.أصل كاحد، كىو أف ٘تيل 

 كجل   عز   رب و العبدً  استدعاءي  الدعاء معٌت: "ا٠تطايب قاؿك : االصطالح فيأّما 
 اٟتوؿ من كالتربٌّؤ تعاىل، اهلل إىل االفتقار إظهار: كحقيقتو. ا١تعونةى  منو كاستمداديه العنايةى،
 كجل ، عز   اهلل على الثناء معٌت كفيو البشري ة، الذل ة كاستشعاري  العبودية، ٝتةي  كىو كالقٌوة،
 ابن كعرفو،ّٗ"كجل عز اهلل إىل الرغبة ىو: "منظور ابن كقاؿ.ّٖ"إليو كالكـر اٞتود كإضافة
 معٌت عن عرٌب  فقد يميل. كقاؿ اٟتَْ"الشيء ٖتصيلى  األعلى من األدىن طلب" بأنو اٞتوزم
 ُْ"ذلك أشبو كما رحيم، يا، رٛتن يا ،اهلل يا :القائل قوؿ" بأف الدعاء

ك النيب ىو نيب( أم ا١تخرب عن اهلل عز كجل، أىو ٚتع )الفي اللغة:  األنبياء
 قاؿ ،ّْا٠ترب ٔتعٌت النبأ، من مشتق اللغة ُب النيب .ِْا١تكاف ا١ترتفع الٌناشز احملدكدب

 .ْْ{(ِ) اٍلعىًظيمً  الن بىإً  عىنً ( ُ) يػىتىسىاءىليوفى  عىم  }تعاىل

                                                             
بٌروت)العربلسانمنظور،إبنالعالمة ٖٗ صٗٔج(العربًالتارٌخومؤسسةالعربًالتراثإحٌاءدار:

ٕ٘3،ٕ٘2
9ٗٔ(صالعصرٌةالمكتبة)المنٌرالمصباح،المقريالفٌومًعلًبنمحمدبنأحمد ٖ٘
2ٕٙصٔجالوسٌطالمعجم ٖٙ
9ٕٓ-39ٕم(ص999ٔ،الجٌلدار:بٌروت)اللغةمقاٌٌسمعجم،زكرٌابنفارسبنأحمدأبو 3ٖ
ٗم(ص92ٗٔ)دمشق:دارالثقافةالعربٌة،سأنالدعاءحمدمحمدالخطابًأبوسلٌمان، 2ٖ
(وعد)مادةمنظوربنإلالعربلسان 9ٖ
9ٕٕ:ص ،(م 92ٗٔ الرسالة مؤسسة :بٌروت( ، والنظائر الوجوه علم فً النواظر األعٌن نزهة ،الجوزي ابن ٓٗ
ٕٕ٘صٔم(ج939ٔ.الفكردار)اإلٌمانشعبفًالمنهاج،الحلٌمًالحسنبنالحسٌنهللاعبدأبو ٔٗ

معجمالواسط ٕٗ
م(99ٙٔالرشد مكتبة :الرٌاض )اإلسالمٌة العقٌدة من ومنزلته الدعاء ،العروسًخضر بن جٌالن الرحمن عبد أبو ٖٗ

2ٗص
ٕ-ٔسورةالنبأاآلبة ٗٗ
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، كبيًعث إىل قوـو مؤمنُت إنسافه حرٌّ ذكىر أيكًحي إليو بشرعو : االصطالح أّما في
سابق، فهو الذم ينبئو اهلل تعاىل أم: يوحي إليو أٍف يعمل بشريعة مىن قبلو، كيبعثو  بشرعو 

اهلل إىل قوـو مؤمنُت بشريعةو سابقة لييذكيرىم ما نسوه، كلييبًطل ما ابتدىعيوه، كييصحيح ما 
كحيكيم بينهم فيما اختلفوا فيو، كيكوف قيدكةن ٢تم ُب اتيباع الرسوؿ السابق، فهو أخطؤكا فيو، 

، كقد ييوحىى إليو كحيه خاص ُب كاقعة  حيكيم بشريعة مىن قبلو، كال ينزؿ عليو كتابه
ميعي نة

ْٓ. 
ُب القرآف  أدعية األنبياءأف ذكرت تعريف الدعاء كتعريف النيب، كعرفنا أف بعد 

 .لقرآف اليت دعا هبا األنبياء كا١ترسلوف عليهم السبلـالذم الواردة ُب ا دعيةاأل الكرًن ىي
 في القرآن الكريم أنواع الّدعاء

لكرًن الواردة ُب القرآف ا دعيةاأل أف تفسَتهُب  رٛتو اهلل السعدماإلماـ كر ذ 
 . ْٔدعاء العبادةنوعاف، مها دعاء ا١تسألة ك 

فأنت  ْٕكدفعو عنو.دعاء ا١تسألة ىو أف يطلب الداعي ماينفعو كما يكشف ضره 
تسأؿ اهلل سبحانو أف يهديك كأف يرزقك كأف حيفظك كأف يسهل أمورؾ كأف يدفع عنك 
الشر كالببلء ككيد األعداء . كما تسأؿ اهلل سبحانو أف حيفظ أكالدؾ كعائلتك  كأف يرزقهم 

، عتو سبحانو. كما تسألو سبحانو العفو كا١تغفرة كالتوبةكأف جيعلهم من خَت الناس ُب طا
}ال ًذينى يػىقيوليوفى رىبػ نىا ًإنػ نىا آمىن ا فىاٍغًفٍر لىنىا ذينيوبػىنىا كىًقنىا  ية الكردية ُب كتاب اهلل عز كجلاآل ٨تو

ابى الن اًر { عىذى
ٍعنىا مينىاًديان يػينىاًدم ًلئًلديىاًف أىٍف آًمنيوٍا ًبرىبيكيٍم فىآمىن ا رىبػ نىا  ك أيضا.ْٖ }ر بػ نىا ًإنػ نىا ٝتًى

ييئىاتًنىا كىتػىوىفػىنىا مىعى األبٍػرىاًر { نىا التايلك  .ْٗفىاٍغًفٍر لىنىا ذينيوبػىنىا كىكىفيٍر عىن ا سى }قىاالى رىبػ نىا ظىلىٍمنىا أىنفيسى
 ٍَٓغًفٍر لىنىا كىتػىٍرٛتىٍنىا لىنىكيونىن  ًمنى ا٠تٍىاًسرًينى {كىًإف ملٍ  تػى 
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لٌالٕٖكٙالساعة9ٕٔٓدٌسمبرٓٔ
ٗٙ

السعديهللاعبدبنناصربنالرحمنعبد دارالمنانكالمتفسٌرفًالرحمنالكرٌمتٌسٌر، مكتبة )الرٌاض:

2ٖصٔم(جٕٕٓٓالسالمللناسروالتوز،
كنوزدار:الٌاض)الصحٌحالدعاءمنونماذجوضوابطصورالدعاءفًالإلعتداءالعقٌلً،محمدبنسعود 3ٗ

9ٔص(مٕٔٓوالتوزع،للنشرإسبٌلٌا
ٙٔسورةآلعمراناآلٌة 2ٗ
9ٖٔاآلٌةعمرانآلسورة 9ٗ
ٖٕسورةاألعرافاآلٌة ٓ٘



 

 

ٔٔ 

لب ، ألف ا١تتعبد هلل طهو شامل ٞتميع القربات الظاىرة كالباطنةقأما دعاء العبادة 
 التضرع يشمل كىذاكدعا مقالو كلساف حالو أف يتقبل اهلل تلك العبادة كاإلثابة عليها.

 ا٠تا٘تة كحسن الصاٟتة لؤلعماؿ كالقبوؿ كالرٛتة كا١تغفرة العفو رجاء سبحانو اهلل إىل بدعاء
}رىبػ نىا الى    كجل عز اهلل كتاب ُب الكردية يةاآل ٨تو.الدعاء ٣تيب ىو كحده اهلل بأف مؤمنا

يٍػتػىنىا كىىىٍب لىنىا ًمن ل دينكى رىٍٛتىةن ًإن كى أىنتى اٍلوىى ابي { اٍجعىٍلًٍت  }رىبي  ُٓتيزًٍغ قػيليوبػىنىا بػىٍعدى ًإٍذ ىىدى
ميًقيمى الص بلىًة كىًمن ذيريي يًت رىبػ نىا كىتػىقىب ٍل ديعىاء {

 لىنىا فىاٍغًفرٍ  آمىن ا ًإنػ نىا رىبػ نىا يػىقيوليوفى  ال ًذينى } ِٓ
ابى  كىًقنىا ذينيوبػىنىا سألة ا١تسألة، كل دعاء ا١تكل دعاء العبادة مستلـز لدعاء   ّٓ{ الن ارً  عىذى

 ْٓالعبادة.متضمن لدعاء 

  ل الدعاءائفضمن 
 يلي: ء، كمال الدعاائعن فض ذكر ُب القرآف الكرًن كاٟتديث الٌنبول

ألىكى  كىإذىا}: تعاىل اهلل قاؿ -  دىعىافً  إذىا الد اعً  دىٍعوىةى  أًجيبي  قىرًيبه  فىإيني  عىٍتي  ًعبىاًدم سى
ا، قاؿ ابن كثَت: "ٓٓ{يػىٍرشيديكفى  لىعىل هيمٍ  يب  كىٍليػيٍؤًمنيوا يل  فػىٍليىٍستىًجيبيوا  الى  تػىعىاىلى  أىن وي  ىىذى

يبي  ، ديعىاءى  خيًي  ًُب  تػىٍرًغيبه  ففيو الدعاء، ٝتيع ىو بل شيء، عىٍنوي  يىٍشغىليوي  كىالى  دىاعو
ٍيوً  يىًضيعي  الى  كىأىن وي  الدُّعىاًء،  .ٔٓ"تػىعىاىلى  لىدى

بُّ  الى  ًإن وي  كىخيٍفيىةن  تىضىرُّعان  رىب كيمٍ  اٍدعيواٍ : }  تعاىل اهلل قاؿ -  كىالى ( ٓٓ) اٍلميٍعتىًدينى  حيًي
ًحهىا بػىٍعدى  اأٍلىٍرضً  ُب  تػيٍفًسديكا ٍوفنا كىاٍدعيوهي  ًإٍصبلى  ًمنى  قىرًيبه  الل وً  رىٍٛتىتى  ًإف   كىطىمىعنا خى

 .ٕٓ{(ٔٓ) اٍلميٍحًسًنُتى 
 عىنٍ  يىٍستىٍكربيكفى  ال ًذينى  ًإف   لىكيمٍ  أىٍستىًجبٍ  اٍدعيوين  رىبُّكيمي  كىقىاؿى : }  تعاىل اهلل قاؿ -

يىٍدخيليوفى  ًعبىادىٌب  ن مى  سى  .  ٖٓ{ دىاًخرًينى  جىهى
 ىو الٌدعاء إفٌ  ": قاؿ أنٌو كسلم عليو اهلل صلى الٌنيبٌ  عن بشَت بن الٌنعماف كركل -

  ٗٓ"{  لىكيمٍ  أىٍستىًجبٍ  اٍدعيوين : }  قرأ ٍبٌ  ، العبادة

                                                             
2اآلٌةعمرانآلسورة ٔ٘
ٓٗسورةابراهٌماآلٌة ٕ٘
ٙٔسورةآلعمراناآلٌة ٖ٘
9ٔلسعودبنمحمدالعقٌلً،صالدعاءفًالإلعتداء ٗ٘
2ٙٔسورةالبقرةاآلٌة ٘٘
3ٕٖصٔ،جكثٌربنالالعظٌمالقرآنتفسٌر ٙ٘
ٙ٘-٘٘سورةاآلعرفاآلٌة 3٘
ٓٙسورةغافراآلٌة 2٘



 

 

ٕٔ 

 إف  : "  قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبي  عن: عنو اهلل رضي الفارسي سلماف كعن -
ًييٌّ  الل وى  يٍوً  إلىٍيوً  الر جيلي  رىفىعى  إذىا يىٍستىٍحًيي كىرًنه  حى ائًبىتػىٍُتً  ًصٍفرنا يػىريد مهيىا أفٍ  يىدى  قاؿ، َٔ"خى

ا يىٍكوفي  اٍجتمىعىا إذا كاٟتىيىاءى  الكىرىـى  أف   خيىٍفىى ال: ءالعلمآ   يىٍستىًحيلي  كىمىنٍ  صىاًحبػٍهيمى
 .ُٔكالضُّعىفىاءً  الس ائًًلُتى  ًمنى  العىطىاءى  يػىتػٍريؾى  أف   عىلىٍيوً 

ره  يػيٍغًٍت  ال: "  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ -  يػىنػٍفىعي  الدُّعىاءي  ك قىٍدرو، ًمنٍ  حىذى
 يػىٍوـً  إىل فػىيػىٍعتىًلجىافً  ، الدُّعىاءي  فػىيىتػىلىق اهي  لىيػىٍنزًؿ، البىبلىء إف   ك يػىٍنزًٍؿ، ملىٍ  ًكم ا نػىزىؿى  ٦ت ا

اًفعيوي  الببلء عدك كىو األدكية، أنفع من الدُّعىاءي : القيم ابن قاؿ، ِٔ"الًقيىامىةً   ييدى
ٍنىعى  كيػيعىاًٞتيوي  ، إذا خييىًففيوي  أك كيػىٍرفػىعيوي  نػيزيكليوي  كديى  .ا١تؤمن ًسبلىحي  كىو نػىزىؿى

 أٍكرىـى  شىٍيءه  لىٍيسى : "قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب عن عنو اهلل رضي ىريرة أيب عن -
 الفىٍقرً  إٍظهىارى  ًفيوً  ألف   األحوذم ٖتيٍفىةي  ُب قاؿ ،ّٔ" الدُّعىاءً  ًمنٍ  تػىعىاىلى  الل وً  عىلىى

 .كقيٍدرىتًوً  اهلل ًبًقوىةً  كاالٍعتػىرىاؼً  كالت ذلُّلً  كالعىٍجزً 

 ٗٙالقرآن الكريمالكلمات المرادفة لمعنى الدعاء في 
 أوال : الدعاء بمعنى العبادة 

ًإف  ال ًذينى يىٍستىٍكربيكفى  ۚ  كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيوين أىٍستىًجٍب لىكيٍم كقولو سبحانو كتعاىل }
ن مى دىاًخرًي يىٍدخيليوفى جىهى . كتواتر ىذا ا١تعٌت ُب حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل ٓٔن{عىٍن ًعبىادىٌب سى

 ٔٔقاؿ "الدعاء ىو العبادة " عليو كسلم حيث
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الغربدار:بٌروت)الترمذيسنن،عٌسىأبوالترمذي،الضحاك،بنموسىبنَسْورةبنعٌسىبنمحمد 

9ٙ9ٕرٔٙص٘م(ج992ٔ،اإلسالمً
2ٔ9ٕ:رقمالترمذيسننصحٌح ٓٙ
دار:بٌروت)ماجهابنسننعلىالسنديحاشٌة،السنديالدٌننورالحسن،أبوالتتوي،الهاديعبدبنمحمد ٔٙ

2ٖٙ٘رٓٗٗصٕ(جالجٌل
النٌسابوريالطهمانًالضبًالحكمبنُنعٌمبنحمدوٌهبنمحمدبنهللاعبدبنمحمدالحاكمهللاعبدأبو ٕٙ

i2ٖٔٔص9ٙٙصٔم(ج99ٓٔ،العلمٌةالكتبدار:بٌروت)الصحٌحٌنعلىالمستدرك
3ٖٖٓرٖ٘ٔص٘،جالترمذيسنن ٖٙ
ٙٗ

هنامنكتابدعاءفًالقرآنالكرٌمتألٌفدكتورمحمدمحمودعّبودزوٌنورسالةماجستٌرأدعٌةماذكرت

 األنبٌاءفًالقرانالكرٌمإعدادودادطاهرمحمدناصرفًجامعةالنجاحالوطنٌةفًفلسطٌن.
 ٓٙسورةغافراآلٌة ٘ٙ
 9ٙ9ٕسننالترمذي ٙٙ



 

 

ٖٔ 

 ثانيا : الدعاء بمعنى الّنداء 
ٍرين  الى  رىبي  رىب ػػػػػوي  نىػػػػػادىلٰ  ًإذٍ  كىزىكىرًي ػػػػػاكقولػػػػػو سػػػػػبحانو كتعػػػػػاىل } ػػػػػري  كىأىنٍػػػػػتى  فػىػػػػػٍردنا تىػػػػػذى يػٍ  خى

، لقػػػد جػػاء النػػػداء ٔتعػػٌت الػػػدعاء ُب الٌشػػواىد ىػػػذه اآليػػة. ك قػػػوؿ اهلل تعػػػاىل ُب  ٕٔ{الٍػػوىارًًثُتى 
ػػبٍ  رىبي  قىػػاؿى  ۚ   رىب ػػوي  زىكىرًي ػػا دىعىػػا ىينىالًػػكى اآليػػة األخػػرل }  ًإن ػػكى  ۚ   طىييبىػػةن  ذيريي ػػةن  لىػػديٍنكى  ًمػػنٍ  يل  ىى

يػػعي  كريػػا عليػػو السػػبلـ تػػارة بلفػػظ الػػدعاء كتػػارة ز . فاآليتػػاف ٖتػػدثاف  عػػن دعػػاء ٖٔ{الػػدُّعىاء ٝتًى
، بػػػل يسػػػتعمل أيضػػػا لفػػػظ الػػػدعاء ك لفػػػظ النػػػداء كػػػل كاحػػػد منهمػػػا ٗٔأخػػػرل بلفػػػظ النػػػداء 

ثىػًل ال ػًذم يػىٍنعًػقي ٔتىػا الى يىٍسػمىعي موضػع اآلخػر، كقولػو سػبحانو كتعػاىل: } فىػريكا كىمى كىمىثىػلي ال ػًذينى كى
اءن   .َٕف{مه عيٍميه فػىهيٍم الى يػىٍعًقليو صيمٌّ بيكٍ  ۚ  ًإال  ديعىاءن كىًندى

 ثالثا : الدعاء بمعنى القول 
الدعاء ٔتعٌت القوؿ: كقولو سبحانو كتعاىل ُب تفسَت سورة  كجاء ُب القراف الكرًن

{، يعٍت: ما كاف قو٢تم إذ فىمىا كىافى دىٍعوىاىيٍم ًإٍذ جىاءىىيٍم بىٍأسينىااالعراؼ اآلية ا٠تامس: }
، كىذا من تفسَت القرآف بالقرآف فقد  ُٕ{أىٍف قىاليوا ًإن ا كين ا ظىاًلًمُتى  ًإال  جاءىم عذابنا }

 نسب قولو تعاىل }دعواىم{ ب}قالوا{، فبُت أف ا١تعٌت الدعاء ىو القوؿ.

 ستغاثة رابعا : الدعاء بمعنى اال
لىكيٍم أىيني ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم فىاٍستىجىابى كما جاء ُب القراف الكرًن لقولو تعاىل: }

ًة ميٍرًدًفُتى  ًئكى دُّكيٍم ًبأىٍلفو ًمنى اٍلمىبلى .كرد ُب ىذه اآلية يتكلم عن طلب النيب صلى اهلل ِٕ{٦تًي
عليو كسلم الغوث كالنصر من اهلل تعاىل. بُت صاحب الكٌشاؼ معٍت إستغاثة  النيب 

 ّٕكاصحابو "أهنم ١تا علموا انو لبد من القتاؿ طفقوا يدعواف اهلل" 
 

                                                             
 29سورةاألنبٌاءاآلٌة 3ٙ
 2ٖراناآلٌةسورةآلعم 2ٙ
 ٕٕ٘صٔم(ج9ٙ9ٔ،)دارالفكر،المنهاجفًشعباإلٌمانالحسٌنابنالحسنالحمٌلً، 9ٙ
3ٓ

 3ٔٔسورةالبقرةاآلٌة
3ٔ  البخى، األزدي بشٌر بن سلٌمان ابن مقاتل الحسن سلٌمانابو ابن مقاتل التارٌختفسٌر المؤسسة )بٌروت:

 9ٕصٕم(جٕٕٓٓالعربً،
 9ةسورةاألنفالاآلٌ 3ٕ
3ٖ

الكشافعنحقائقالتنزٌلوالعٌونعن،أبوالقاسممحمودبنعمربنمحمدبنعمرالخوارزمًالزمخشري 
 9ٓٔصٕ)بٌروت:دارإحٌاءالتراثالعربً(جالقاوٌلفًوجوهالتأوٌل



 

 

ٔٗ 

 سا : الدعاء بمعنى  السؤال خام
، كبُت القرطىب أف ْٕ{ميوسىىٰ  يىا سيٍؤلىكى  أيكتًيتى  قىدٍ  قىاؿى كقولو سبحانو كتعاىل : }

ا١تعٌت ىذه اآلية "١تا سألو شرح الصدر كتيسَت األمر إىل ما ذكر أجب سؤلو،  كآتاه طلبتو 
كأكل ٔتعٌت  كمغركبو. كالسؤؿ: الطلبة، فعل ٔتعٌت مفعوؿ كقولك خبز ٔتعٌت ٥تبوز

 .ٕٓمأكوؿ"

 ستعاذةسادسا : الدعاء بمعنى  اال
 ًإن وي  ۚ   بًالل وً  فىاٍستىًعذٍ  نػىزٍغه  الش ٍيطىافً  ًمنى  يػىنػٍزىغىن كى  كىًإم اكقولو سبحانو كتعاىل : }

يعه   كىأىعيوذي ( ٕٗ) الش يىاًطُتً  مهىىزىاتً  ًمنٍ  ًبكى  أىعيوذي  رىبي  كىقيلٍ . كقوؿ اهلل تعاىل : }ٕٔ{عىًليمه  ٝتًى
.  اإلستعاذة الواردة ُب ىذه اآلية ٔتعٌت الدعاء، ىي خاصة ٕٕ({ٖٗ) حيىٍضيريكفً  أىفٍ  رىبي  ًبكى 

 .بنوع كىو طلب دفع ا١تكاره، أما الدعاء ففيو دفع ا١تكاره كجلب ا١تسار

 بتهالثامنا : الدعاء بمعنى اال
 فػىقيلٍ  اٍلًعٍلمً  ًمنى  جىاءىؾى  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  ًفيوً  حىاج كى  فىمىنٍ كقولو سبحانو كتعاىل: } 

اءىكيمٍ  كىًنسىاءىنىا كىأىبٍػنىاءىكيمٍ  أىبٍػنىاءىنىا نىدٍعي  تػىعىالىٍوا نىا كىًنسى  لىٍعنىتى  فػىنىٍجعىلٍ  نػىٍبتىًهلٍ  ٍبي   كىأىنٍػفيسىكيمٍ  كىأىنٍػفيسى
اًذًبُتى  عىلىى الل وً  " نلتعنا   . كمن ىنا فإف االبتهاؿ ىو الدعاء، كما قاؿ ابن جزم :ٖٕ{  اٍلكى

كالبهلة اللعنة ام نقوؿ لعنة اهلل على  الكاذب  منا كمنكم، ىذا االصل االبتهاؿ، ٍب 
 .ٕٗاستعمل ُب كل الدعاء جيتهد فيو كإف مل يكن لعنة" 

 ستغفارالتاسعا : الدعاء بمعنى ا
ف االستغفار نوع من الدعاء، ألف ا١تستغفر يطلب مدمن اهلل اب أف يستغفر إ

.كبذلك أف َٖ{غىف ارنا كىافى  ًإن وي  رىب كيمٍ  اٍستػىٍغًفريكا فػىقيٍلتي سبحانو كتعاىل : }ذنوهبم، كقولو 

                                                             
 ٖٙسورةطهاآلٌة 3ٗ
3٘

ٔٔم(جٕٙٓٓت:مؤسسةالرسالة،)بٌروالجامعألحكامالقرآنمحمدبنأحمداألنصاريالقرطبًأبوعبدهللا،

 ٙ٘ص
 ٕٓٓسورةاألعرافاآلٌة 3ٙ
 92-93سورةالمؤمنوناآلٌة 33
 ٔٙسورةآلعمراناآلٌة 32
صٕم(ج99٘ٔ)بٌروت:دارالكتبالعلمٌة،تسهٌللعلومالتنزٌلمحمدبنأحمدجزيالكلبابوالقاسٌم، 39

ٔٗ2 
 ٓٔسورةنوحاآلٌة 2ٓ



 

 

ٔ٘ 

فع الشر، كىو طلب مغفرة الدعاء يعم طلب ا٠تَت كدفع الشر، كاالستغفار خيتص بد
 الذنوب. 

 المختلفة يمعانالعاشر : الدعاء ب
 رىبػ هيمٍ  يىٍدعيوفى  ال ًذينى  مىعى  نػىٍفسىكى  كىاٍصربٍ كقولو سبحانو كتعاىل: }، بمعنى الصالة -

اةً  وي  ييرًيديكفى  كىاٍلعىًشيي  بًاٍلغىدى . قاؿ ٣تاىد ُب تفسَت ىذه اآلية "يصلوف ُٖ...{كىٍجهى
 .كىذا يدؿ أف الٌدعاء ٔتعٌت الٌصبلة. ِٖالصلوات ا٠تمس "

 كىديعىاءً  بػىيػٍنىكيمٍ  الر سيوؿً  ديعىاءى  ٕتىٍعىليواكقولو سبحانو كتعاىل: ال ، بمعنى التسمية -
كالدعاء هبذا ا١تعٌت آت من  معٌت النداء، ألف النداء غالبا ما ّٖ{ بػىٍعضنا بػىٍعًضكيمٍ 

يكوف باالسم، كالدعاء يأٌب ٔتعٌت النداء، فالستعمل  الدعاء )استعماؿ التسمية 
 ٨ْٖتو دعاء ابن زيد ام :ٝتيتو(

 عىلىىٰ  ًإٍسرىائًيلى  بىًٍت  ًمنٍ  كىفىريكا ال ًذينى  ليًعنى  كقولو سبحانو كتعاىل :}، بمعنى اللسان -
، على لساف ٖٓ يػىٍعتىديكفى  كىكىانيوا عىصىٍوا ٔتىا ذٰىًلكى  ۚ   مىٍرًنىى  اٍبنً  كىًعيسىى دىاكيكدى  ًلسىافً 

 .ٖٔداكد أم دعائو
، ٕٖ{يىد عيوفى  مىا كى٢تىيمٍ  فىاًكهىةه  ًفيهىا ٢تىيمٍ كقولو سبحانو كتعاىل : } ، بمعنى التمنى -

.كاستعماؿ عرب أف الدعاء ٔتعٌت التمٌت كما ُب ٖٖيتمنوفأف ا١تعٌت يٌدعوف أم 
 .ٖٗقو٢تم "ادع علي ما شئت"

 ۚ   الل وً  ًعٍندى  أىٍقسىطي  ىيوى  آًلبىاًئًهمٍ  اٍدعيوىيمٍ كقولو سبحانو كتعاىل: }، بمعنى النسب -
، أف ا١تعٌت ادعوىم ام َٗ...{كىمىوىالًيكيمٍ  الديينً  ُب  فىًإٍخوىانيكيمٍ  آبىاءىىيمٍ  تػىٍعلىميوا ملىٍ  فىًإفٍ 

 ُٗأنسبوىم 

                                                             
2ٔ

  2ٙسورةالكهفاآلٌة
 تهذٌباللغة 2ٕ
 ٖٔسورةالنوراآلٌة 2ٖ
 3ٕٔمعجممفرداتالقرآن،ص 2ٗ
 32سورةالمائدةاآلٌة 2٘
 ٖ٘ٔقاموسالقرآنص 2ٙ
 3٘سورةٌساآلٌة 23
 ٖٔٔصٔمعجمالبحرٌنج 22
 تهذٌباللغة 29
 سورةاألحزاباآلٌةه 9ٓ
 تهذٌباللغة 9ٔ



 

 

ٔٙ 

 أساليب الدعاء في القرآن الكريم 
اٞتمع أساليب من القوؿ أم ُب فنوف سلوب أم الطريقة، ك األساليب ٚتع من األ

 . ِٗمنو. كصار قو٢تم سلكت أسلوب فبلف يعٍت : طريقتو، ككبلمو على أساليب حسنة

السيوطي :"  ، كقوؿذلكينقسم الكبلـ إىل قسمُت؛ ا٠ترب ك اإلنشاء، نص على 
إعبلف أف اٟتذاؽ من النحاة كغَتىم كأىل البياف قاطبة على ا٨تصار الكبلـ فيها يعٍت ا٠ترب 

 .ّٗكاإلنشاء كإنو ليس ليس لو قيم الثالث
. فهو من ا١تعاين اليت خيرج ْٗأف الدعاء ُب االصل صورة من صور اإلنشاء الطلىب

 رًن قائم على أساليب متنوعة. عنها األمر. ٧تد أف الدعاء ُب القراف الك

الطلىب كذلك ١توارد ا١تعاىن عليو فهو من األساليب  كقد أفاض الببلغيوف ُب دراسة االنشاء
  ٓٗالغنية ذات العطاء كالتأثَت

 كمن أساليب الدعاء الواردة ُب القراف الكرًن فيما يلي: 

 الدعاء بأسلوب األمر اوال:
ربع: فعل األمر، أغتو ياالستعبلء. كصاألمر ىو طلب فعل غَت كف على جهة 

كىو نوع من  فعل األمر، نصدر النائب عا١تمر، اسم فعل األمر، األقركف لؤلـ ا١تا١تضارع 
التهديد أك الوعيد، ك غة األمر كاإلباحة، يخيرج من ص . أما ا١تعٌتأنواع اإلنشاء الطلىب

 . ٔٗالتعجيز، التيسَت أك التكوين، كاإلىانة
 ،تضرع كا٠تضوعالعٍت الطلب على كجو تببلغية ه اىل معاف األمر خيرج  معنا

 كىمىامثل األمر ُب الدعاء كقولو سبحانو كتعاىل: }. ٕٗكوف من األدىن إىل األعلى منزلةتك 
 َواْنُصْرنَا َأْقَداَمَنا َوثَػبِّتْ  َأْمرِنَا ِفي َوِإْسَرافَػَنا ُذنُوبَػَنا َلَنا اْغِفرْ  رَبػََّنا قىاليوا أىفٍ  ًإال   قػىٍو٢تىيمٍ  كىافى 
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 قىاليوا كىجينيوًدهً  ًٞتىاليوتى  بػىرىزيكا كىلىم ا اهلل تعاىل  : } ، ككذلك قوؿٖٗ{ اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلى
َنا َأْفرِغْ  رَبػََّنا ًرا َعَليػْ  ٗٗ{نَ اْلَكاِفرِي اْلَقْومِ  َعَلى َواْنُصْرنَا َأْقَداَمَنا َوثَػبِّتْ  َصبػْ

 الدعاء بأسلوب النهي  ثانيا:
ستعبلء كاإللزاـ، كلو صيغة كاحدة و  طلب الكف عن الفعل على كجو االالنهي ى

 الدعاءك  مل ُب معاين أخرل، منها: الكراىةكىي ال تفعل على جهة اٟتقيقة، كفد يستع
 ََُاالحتقار كالتقليلك  التسويةك  داإلرشاك 

 رَبػََّنا: }، كقولو سبحانو كتعاىلغرج معناه األصل إىل ا١تعٌت البليكىو كاألمر قد خي
يٍػتػىنىا ًإذٍ  بػىٍعدى  قُػُلوبَػَنا تُزِغْ  اَل  كذلك قولو  َُُ{اٍلوىى ابي  أىٍنتى  ًإن كى  رىٍٛتىةن  لىديٍنكى  ًمنٍ  لىنىا كىىىبٍ  ىىدى

رُ  َوأَْنتَ  فَػْرًدا َتَذْرِني اَل  َربِّ  رىب وي  نىادىلٰ  ًإذٍ  زىكىرًي اكى تعاىل :}  َُِ{اْلَوارِثِينَ  َخيػْ

 قُػُلوبَػَنا تُزِغْ  اَل  رىبػ نىا، كقوؿ اهلل تعاىل: }َُّكتارة صيغة األمر كالنهي ُب آية كاحدة
يٍػتػىنىا ًإذٍ  بػىٍعدى  آية ُب ك نهي ٍب األمر، بالىذه الصيغة بدأ ...{ رىٍٛتىةن  لىديٍنكى  ًمنٍ  َلَنا َوَهبْ  ىىدى

 َواَل  ريسيًلكى  عىلىىٰ  كىعىٍدتػىنىا مىا َوآتَِنا رَبػََّنا ، كقوؿ اهلل تعاىل: }النهي باألمر ٍب هأبدأخرل 
 َُْ{ اٍلًميعىادى  ٗتيًٍلفي  الى  ًإن كى   اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  ُتْخزِنَا

 الدعاء بأسلوب الخبرثالثا: 
 نشاء، لدخل الشرط أكربن أبواب الكبلـ، فلو استثنينا اإلا٠ترب ىو باب كاسع م

 .َُٓالوعد, كالوعيدمن الكبلـ فيو. كلو معاف كثَتة منها: األمر، النهي، 

قىى: } ُب الدعاء كقولو سبحانو كتعاىل ا٠ترب مثل  فػىقىاؿى  الظيلي  ًإىلى  تػىوىىل   ٍبي   ٢تىيمىا فىسى
، كىذا حكاية عن موسى عليو السبلـ. ككذاؾ َُٔ{ فىًقَته  خىٍَتو  ًمنٍ  ًإيلى   أىنٍػزىٍلتى  ًلمىا ًإيني  رىبي 
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ي تػيهيمٍ  الل هيم   سيٍبحىانىكى  ًفيهىا دىٍعوىاىيمٍ : }كتعاىل سبحانو قولو ـه  ًفيهىا كىٖتًى  أىفً  دىٍعوىاىيمٍ  كىآًخري  سىبلى
 َُٕ{ اٍلعىالىًمُتى  رىبي  لًل وً  اٟتٍىٍمدي 

 الدعاء بأسلوب االستفهام  رابعا:
، كقد خيرج َُُٖب الذىن طلب حصوؿ صورة الشيءُب اٟتقيقة ىو  االستفهاـ 

فيخرج للدعاء كىو   إىل معاف ببلغية تفهم من السياؽ، صلياالستفهاـ عن معناه األ
 قػىٍومىوي  ميوسىى كىاٍختىارى : }كتعاىل سبحانو.كقولوَُٗكالنهي إاٌل أنو من األدىن إىل األعلى

ٍبًعُتى  تٍػهيمي  فػىلىم ا ًلًميقىاتًنىا رىجيبلن  سى  كىًإي امى  قػىٍبلي  ًمنٍ  أىٍىلىٍكتػىهيمٍ  ًشٍئتى  لىوٍ  رىبي  قىاؿى  الر ٍجفىةي  أىخىذى
 أىٍنتى  تىشىاءي  مىنٍ  كىتػىٍهًدم تىشىاءي  مىنٍ  هًبىا تيًضلُّ  ًفتػٍنىتيكى  ًإال   ًىيى  ًإفٍ  ًمن ا السُّفىهىاءي  فػىعىلى  ٔتىا أىتػيٍهًلكينىا

يػٍري  كىأىٍنتى  كىاٍرٛتىٍنىا لىنىا فىاٍغًفرٍ  كىلًيػُّنىا  .ُُُأم الهتلكنا َُُ{اٍلغىاًفرًينى  خى

 األنبياءسورة  .ٖ
 األنبياءسورة  في مقدمة

 كإحدل الكوُب عد ُب آية عشرة كاثنتا مائة كىي مىكيي ةه، سورة كىًىيى  األنبياءسورة 
ُُِ.كالداين الطربسي قالو كما الباقُت عد ُب عشرة

ُب ا١تصحف كاحد كعشركف. ترتيبهاو

 عليهم األنبياء من العظمي الغالبية فيها ذكر ألهنا كذلك االسم هبذا األنبياء سورة كٝتيت
 كذك كإٝتاعيل كأيوب كسليماف كداكد  كنوح كلوط كيعقوب كإسحاؽ إبراىيم ىم السبلـ
 .السبلـ عليهم كعيسى كزكريا النوف كذك الكفل

كىأىٍخرىجى اٍبني مىٍردىكىٍيًو كىأىبيو نػيعىٍيمو ُب اٍٟتًٍليىًة عىٍن عىاًمًر ٍبًن رىبًيعىةى: أىن وي نػىزىؿى ًبًو رىجيله ًمنى 
 : اٍلعىرىًب، فىأىٍكرىـى عىاًمره مىثٍػوىاهي، كىكىل مى ًفيًو رىسيوؿى اهلل صٌلى اهلل عليو كىسىل مى، فىجىاءىهي الر جيلي فػىقىاؿى
ًإيني اٍستػىٍقطىٍعتي رىسيوؿى اهلل صٌلى اهلل عليو كىسىل مى كىاًدينا مىا ُب اٍلعىرىًب كىادو أىٍفضىلي ًمٍنوي، كىقىٍد 

، فػىقىاؿى عىاًمره:أىرىٍدتي أىٍف أى  الى حىاجىةى يل ًُب  ٍقطىعى لىكى ًمٍنوي ًقٍطعىةن تىكيوفي لىكى كىًلعىًقًبكى ًمٍن بػىٍعًدؾى
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نٍػيىا. اقٍػتػىرىبى لًلن اًس ًحسابػيهيٍم كىىيٍم ُب غىٍفلىةو  لىتػٍنىا عىًن الدُّ ، نػىزىلىًت اٍليػىٍوـى سيورىةه أىٍذىى ًقٍطعىًتكى
. ميٍعرًضيوفى

ُُّ 

 األنبياءسورة  موضوع
 تعاٞتو ُب ميادينوك  موضوع العقيدة كىوتعاِب ا١توضوع الرئيسي  ىذه السورة

 بعرض ا١توضوع ذلك يعاِب السورة كسياؽالكبَتة: ميادين التوحيد، كالرسالة كالبعث.
ُب  ٍب يستعرض السياؽ أمة الرسل الواحدة .هبا العقيدة كربط الكربل الكونية النواميس
 -استعراضا سريعا. يطوؿ بعض الشيء عند عرض حلقة من قصة إبراىيمطويلة سلسلة 

كعند اإلشارة إىل داكد كسليماف. كيقصر عند اإلشارة إىل قصص نوح،  -عليو السبلـ
كموسى، كىاركف، كلوط، كإٝتاعيل، كإدريس، كذم الكفل، كذم النوف، كزكريا، كحيِت، 

 ا١تعاين اليت سبقت ُب سياؽ السورة.كُب ىذا االستعراض تتجلى  كعيسى عليهم السبلـ.
تتجلى. ُب صورة كقائع ُب حياة الرسل كالدعوات، بعد ما ٕتلت ُب صورة قواعد عامة 

 ُُْكنواميس.

 األنبياءسورة  وفضائل من امتيازات
 عليو اهلل صلٌ  النيب عن كثَتة أحاديث فضلها ُب كرد خصوصنا األنبياء سورة 

. عليهم اهلل رضواف فكا١ترسلو  األنبياء هبا دعا اليت ا١تأثورة األدعية تضم أهنا كما كسلم
ىن  األنبياءكعن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ: بٍت إسرائيل كالكهف كمرًن كطو ك 

أراد بالعتاؽ األكؿ السور اليت نزلت ٔتكة كأهنا من  ُُٓ،من العتاؽ األكؿ كىن من تبلدم
أكؿ ما تعلمو من القرآف ، كىذه السورة ٤تل اعتزاز لصحايب اٞتليل كألهنا من مصابيح 

 .ا٢تداية اليت أضاءت قلبو فتفق إدياننا كعلمنا كىدل
 الدعاء أف، ككا١ترسلُت األنبياء هبا دعا اليت ا١تأثورة األدعيةسورة  األنبياء شتملتا 

 ك١تا بو خاصة ٟتاجة السورة ُب مطلب نيب فلكل ، ا٠تصوصية طابع لو األنبياء سورة ُب

                                                             
صٖه(جٖٖٔٔ،الطٌبالكلمدار:بٌروت)القدٌرفتح،الٌمنًالشوكانًهللاعبدبنمحمدبنعلًبنمحمد ٖٔٔ

بنموسىبنإسحاقبنأحمدبنهللاعبدبنأحمدنعٌمبوألاألصفٌاءوطبقاتاألولٌاءحلٌة،أماالحدٌثأخرجمنالكتب2ٙٗ
39ٔصٔ،خاألصبهانًمهران

ٖ٘ٙٔص،لسٌدقطبفًظاللالقرآن ٗٔٔ
 2ٙٗصٖفتحالقدٌرلشوكانًج  ٘ٔٔ
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 األنس كلطائف الدعاء جوامع على السورة اشتملت فقد باهلل ا٠تلق أعرؼ ىم كانوا
 ُُٔ.حاجتو يناسب ما النبوية األدعية ىذه من لينهل للمؤمن تربية ذلك كُب كا١تناجاة

 ابقة السّ  اتدراسال . ب
أدعية ب تتعلق اليت البحوث من عدد على الباحثة كقفت كالبحث االطبلع خبلؿ من

 : منها (موضوعية ُب عرب حيويٌة  ٖتليلية درسة)  األنبياء
  أكبراىيم كاتية ٖتت العنواف ة ّتاية، اعداد غوار كاتية ك رسالة ماجستَت من جامع .ُ

ن كلم عالة تتىذه الرس ،ُُٕ"كمنوذجا البقرة سورة الكرًن القراف ُب الدعاء "أسلوب
سورة البقرة فقط، كىذه الرسالة تتكوف على ا١تباحث ا١تتعلقة بأدعية ُب سلوب الدعاء أ

 أدعية األنبياءخصوصا عن  يْتث. أما  فيهاُب سورة البقرة كأسلوب الدعاء ا١تتضمنة 
األنبياء ْتسب دراسة ٖتيلية موضوعية كاستخدمت الباحثة على أسرار كعرب ُب سورة 

 .فيها اٟتيويٌة
ماجستَت ُب قسم ببلغة كالنقد من جامعة أـ القرل، اعداد هبية بنت حامد  رسالة .ِ

ىذا  .ُُٖ"الدعاء ُب القرآف الكرًن أساليبو كمقاصده كأسراره"اللحياين ٖتت العنواف 
 ىذه الرسالة ُب القرآف الكرًن كاستخدمتهاالواردة ء دعاء األبيا كل  تكلم عنت الرسالة

دراسة على تركيب اٞتملة  األكؿ،: دركسالعلى  ببلغية اسلوب ناحية خصوصا من
 صور البياف كالبديع ُب آيات الدعاء أما ،دراسة على تركيب اٞتمل كالثالث ،الثاينك 

ْتسب دراسة فقط  األنبياءسورة  ُب أدعية األنبياءخصوصا عن  ي يتكلم ٥تتلفْتث
 .فيها ةموضوعية كاستخدمت الباحثة على أسرار كعرب اٟتيويٌ  ٖتيلية

 األنبياء ألدعية عنواف "دراسة ببلغيةبد اجمليب ٤تمد نصَت الدين ٖتت الدكتور ع ْتث .ّ
الكرًن من أساليب  القرآف بياء ُبناأل دعاء عنالقرآف الكرًن"كىذا البحث يتكلم  ُب

النيب زكريا ُب سورة ا١ترًن كدعاء أيوب استخدـ الباحث ىذا البحث من دعاء ببلغية.
ُب سورة يوسف كدعاء سليماف ُب سورة ص كسورة  ُب سورة األنبياء كالنيب يوسف

                                                             
ٔٔٙ

ٌٕٓٔٓناٌرٗٔ،أطلععلٌهبتارٌخhttps://www.almrsal.com/postاألنبٌاء،سورةفضلاٌاتطاهر,

لٌال9ٓ:ٔٔالساعة
:ماجستٌررسالة-،ونموذجاالبقرةسورةالكرٌمالقرانفًالدعاءأسلوب،كاتٌةأوبراهٌموكاتٌةغوار 3ٔٔ

ٕٙٔٓ|ٕ٘ٔٓجامعةبجاٌةالجٌرٌا:
ٔٔ2

:مكة:جامعةأمرسالةماجستٌر،الدعاءفًالقرآنالكرٌمأسالٌبهومقاصدهوأسراره،اللحٌانًحامدبنتبهٌة 

م.ٕٔٓٓالقرى،
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دراسة ٖتيلية ْتسب  األنبياءُب سورة  أدعية األنبياء ي يتكلم علىْتث النمل أما 
 .فيها ةموضوعية كاستخدمت الباحثة على أسرار كعرب اٟتيويٌ 

اـ ٤تمد ا٢ت اعدادمية و اإلسبلمية اٟتك سىنن كاليجاغا األكىل ُب جامعةللدرجة  رسالة .ْ
 األنبياءتكلم عن ت الرسالة . ىذهُُٗ"  األنبياءُب سورة  األنبياءعنواف " ىداية ٖتت 

فقط، كاستخدـ الباحث ىذا البحث على البحث ا١توضوعي  األنبياءُب سورة  الواردة
أدعية  على رٌكز  يْتثمن األنبياء ُب سورة األنبياء من قصصهم كعرب مهمة فيها. أما 

األنبياء ْتسب دراسة ٖتيلية موضوعية كاستخدمت الباحثة الواردة ُب سورة  األنبياء
 على أسرار كعرب اٟتيويٌة فيها.

                                                             
ٔٔ9

الحكمٌةاإلسالمٌةجامعةٌوكٌىكرتى::للدرجةاألولىرسالةاألنبٌاء،سورةفًاألنبٌاء،هداٌاتالهممحمد 

مٕ٘ٔٓ،كالٌجاغاسىنن
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 ثّالثالباب ال
 طريقة البحث

 منهج البحثأ. 
 .ُب تفسَت القرآف الكرًن كموضوعي التحليلى نهجٔتىذا البحث  الباحثة ُب استخدمت

ْتيث يسَت ا١تفسر َب  بياف اآليات القرآنية بيانا مستفيضا من ٚتيع نواحيها،ىو  التحليليمنهج 
ىذا البياف مع آيات السورة آية آية، شارحا مفرداهتا، كموجها إعراهبا، كموضحا معاىن ٚتلها، كما 
هتدؼ إليو تراكيبها من أسرار كأحكاـ، كمبينا أكجو ا١تناسبات بُت اآليات كالسور، مستعينا َب 

باألحاديث النبوية، كٔتا صح عن ذلك باآليات القرآنية األخرل ذات الصلة، كبأسباب النزكؿ، ك 
الصحابة كالتابعُت، كبغَت ذلك من العلـو الىت تعينو على فهم النص القرآىن كتوضيحو للقراء، 

 َُِمازجا ذلك ٔتا يستنبطو عقلو، ك٘تليو عليو نزعتو.

يرل أمُت ا٠تويل أف يفسر القرآف موضوعا  كما  ُب تفسَت ىو موضوعي أما منهج
مستقصيا كيعرؼ ترتيبها يا ٠تاصة با١توضوع الواحد ٚتعا إحصائموضوعا كذلك بأف: "ٕتمع آيتو ا

٤تمد ٤تمود  كذكر. ُُِ"كمنسباهتا كمبلبساهتا اٟتافة هبا، ٍب ينظر بعد ذلك لتفسَت كتفهمالزمٍت 
ُب موضوع كاحد كترتيبها حسب النزكؿ مع "ٜتع اآليات اليت حجازم أف تفسَت موضوعي ىو: 

كاملة لتعطُت موضوعا كاحدا لو الوقوؼ على أسباب النزكؿ كدراستها دراسة منهجية موضوعية  
 كحدة موضوعية متكاملة متناسقة ال تباين فيها كال اتبلؼ حىت تلتقي ٚتهع ىذه النصوص كلها

كقج ارتضى ىذا التعريف عبد اٟتى  .ُُِِب مصب كاحد مع التعرض ١تناسبة اآليات ُب سورىا"
   .ُِّالفرماكم

كاعتمدت الباحثة ُب كتابة ىذا البحث على دليل كتابة رسائل اليت أصدرتو كلية أصوؿ 
 الدين جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية اٟتكومية برياك:

Pedoman penulisan  skripsi  edisi revisi, Fakultas Ushuluddin Universitas 

Sultan Syarif Kasim Riau, 9102. 

                                                             
ٔج(مٖٕٓٓاإلسالمٌة،للشؤوناألعلىالمجلس:مصر)،المتخصصةالقرآنٌةالموسوعةمجموعةمنالعلماء، ٕٓٔ

39ٕص
ٖٔص9ٙٔٔالمعرفة،،)القاهرة:دارمناهجتجدٌدفًالنحوىوالبالغةوالتفسٌرواألدبأمٌنالخلً، ٕٔٔ
ٕ٘(ص93ٓٔ)القاهرة:دارالكتبالحدٌثة،الوحدةالموضوعٌةفًالقرآن،محمدمحمودالحجازي، ٕٕٔ
ٕٖٔ

  النصرات، فٌصل محمد القلرآنٌة،جهاد والمصطلحات المفاهٌم فً البحث وإشكاالت الموضوعً التفسٌر

ٖٕٔٓ،ٔ،العدٓٗدراساتعلومالشرٌعةوالقانون،المجلد
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 نوع البحثب. 
ىي األْتاث اليت ٕترل مكتبيا معتمدة استخدمت الباحثة ُب ىذا البحث ْتثا مكتبيا. ك 

 فقط على البيانات كا١تعلومات ا١تتاحة ا١تنشورة سواء داخل ا١تنشأة أك خارجها
ف متوفرة على شكل مواد ىذه البيانات أك ا١تعلومات اليت يعتمد عليها البحث ا١تكتيب تكو 

منشورة لعامة الناس إما بشكل ٣تاين أك مقابل مبلغ مادم معُت، مثاؿ مصادر ىذه ا١تعلومات أك 
علومات فالباحثة ٕتمع البيانات كا١ت .ُِْالبيانات: )التقارير الدكرية أك اجملبلت أك الكتب(

  منها: الكتب كا١تقاالت كالكتيبات كغَت ذلك ٦تا يتعلق هبذا ا١توضوع. ٔتساعدة األشياء الكثَتة،

 ت. مصادر البيانات
ُب ىي كل األشياء اليت ديكن أف توافر ا١تعلومات ا١تتعلقة بالبيانات، ك  مصادر البيانات

 إىل قسمُت : مصادر البياناتنقسم ت ىذا البحث
ككتب ك كتب علـو القرآف القرآف الكرًن،  الرئيسية كىي البيانات مصادر: القسم األول  .ُ

 من ا١تتقدمُت كا١تتأخرين، منها : َتالتفاس
 لمٌناع القطافكتاب مباحث ُب علـو القرآف ل -
 الٌسيوطىئلماـ القرآف ل كتاب اإلتقاف ُب علـو -
 لرازملئلماـ ا الغيب تفسَت مفاتيح كتاب -
 كثَت ابنلئلماـ  العظيم القرآف تفسَتكتاب  -
 الز٥تشرملئلماـ  الكٌشاؼ كتاب تفسَت -
 األندلسي حياف أبولئلماـ  احمليط تفسَت البحركتاب  -
 تفسَت أضواء البياف ُب تفسَت القرآف لئلماـ الشنقيطيكتاب  -
 ا١تراغي لئلماـ تفسَتكتاب  -
 الزىيلي مصطفي بن كىبة لئلماـ تفسَت ا١تنَتكتاب  -

 ٔتوضوع البحث، منها مصادر البيانات الفرعية ىي الكتب ا١تتعلقةالقسم الثاني:  .ِ
 لشعراكمك الصاٟتُت ل أدعية األنبياءكتاب  -
 لقحطايناب كالسنة لكتاب دعاء من الكت -

                                                             
ٕٔٗ

ٗٔ،إطلععلٌهبتارٌخ/https://dralabdali.com،د.عبٌدبنسعدالعبدلً،مقدمةعناألبحاثالمكتبٌة 

نهار2ٖ:ٕٔالساعةٌٕٕٓٓناٌرسنة

https://dralabdali.com/
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 كتاب آيات الدعاء ُب القرآف الكرًن لد. حسُت علي خليف اٞتبورم -
 سعود بن ٤تمد العقيليل عتداء ُب الدعاءالبل كتاب  -
 ذلك، كغَت للخطايب  أف الدعاءشكتاب  -

 البيانات. منهج جمع ث
كأما ىي طرؽ الىت تواصل إىل توافر ا١تعلومات ا١تتعلقة بالبيانات، ٚتع البيانات منهج 

يانات ا١تستخدمة ُب ىذا البحث مستندا على طرؽ اٞتمع البيانات ْتسب منهج منهج ٚتع الب
 :موضوغي للفرماكم فهي

 دراسة ا١توضوعية. كدراستو ا١توضوع اليت تناكلتو تثبيت .ُ
 ة.اآلية ا١تدنيٌ أك إما اآلية ا١تكٌية  ا١تتعلقة با١توضوعيات ٚتع اآل .ِ
 مع الوقوؼ على أسباب النزكؿ.ترتيب اآليات  .ّ
 .تلك السورة الواردة ُب توافر ا١تناسبة اآلية .ْ
 تكوف ْتثا كامبل.سحىت ترتيب ا١توضوع البحث  .ٓ
 تكميل ا١توضوع البحث باٟتديث النبوم الٌشريف لذلك يصبح ْتثا كاضحا .ٔ
 .على معٌت متساكياّتمع اآليات اليت تشتمل بدراسة موضوعية  اتدراسة اآلي .ٕ

 البيانات تحليل. ج
 أكثر لتكوف ك٘تشيطها للبيانات، كالتدقيق التفحيص عملية ىوٖتليل البيانات ىي 

 علي ديكن معلومات علي النهاية ُب كنستنبط لنحصل ايضا كٗتزينها تشكيلها، كاعادة دقة،
 ُِٓ.القرارات كٖتديد اٗتاذ اساسها

 ملخص كصف منو ييراد: كصفي ٖتليلُب ىذا البحث استخدمة الباحثة على  أما
 لبلد سكاين إلحصاء البيانات ٖتليل يقدمو ما مثل ٢تا، تفسَتات إجياد يتطلب كال للبيانات

 جنس، من اإلحصاء إستبياف يشملو ١تا خبلصة من أكثر التحليل يقدـ ال حيث معُت،
 .كغَتىا كعنواف كعمر،

 

                                                             
نهارآٓ.٘ٔالساهةٌٕٕٓٓولٌو3ٕ،إطلععلٌهبترٌخar.wikipedia.orgتحلٌلالبٌانات، ٕ٘ٔ
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 أ. الخالصة
رسة ٖتليلية موضوعية ُب ا)د األنبياءُب سورة  أدعية األنبياءإف ىذا البحث بعنواف "أسرار 

 عن اآليات أدعية األنبياءلقة بة تركز ْتثها ُب اآليات القرآنية ا١تتعالباحث ت( ". ككانعرب حيويٌة
 سة ٖتليلٌية.احسب در ك أسرارىا ُب دركس التفاسر عن ذلك الدعاء  األنبياءُب سورة 

 األنبياء تتكلم عن قصص األنبياءُب سورة  أدعية األنبياءلقة بإف اآليات القرآنية ا١تتع
 الدعاء ككلكزكريا عليهم السبلـ، كيونس حينما سألوا ربو. كىذه القصص ىي: قصة نوح كأيوب

، دعاء أيوب ٕٕ-ٕٔ : دعاء نوح عليو السبلـ اآلية النيب ُب ىذه السورة يتكوف من اآليتُت
، كدعاء زكريا عليو السبلـ ٕٖ-ٖٔ، دعاء يونس عليو السبلـ اآلية ْٖ-ّٖعليو السبلـ اآلية 

هناية ىذا البحث أقدـ بعض النقاط ا١تهمة ا١تيسرة للتسهيل ُب معرفتها  . كُبَٗ-ٖٗآلية ا
 لى:األبواب السابقة، فهي فيما ت كتلخيصا ١تا جاء من إٚتاال

ُب سورة األنبياء ببياف قصص  أدعية األنبياءفسر ا١تفسركف اآليات القرآنية ا١تتعلغة ب. ُ
رب ال تذر " ُب قولو تعاىل ، كدعاء نوح عليو السبلـاألنبياء ا١توجودة ُب كل آيات

، إنك إف تذرىم يضلوا عبادؾ كال يلدكا إال فاجرا  على األرض من الكافرين ديارا
اىل  غ نوح عليو السبلـ الرسالةيبلتكفارا "، ىذا الدعاء كما قاؿ أىل التفسَت بعد 
يشركوف باهلل  مازاؿ قوموك ال قليل، قومو ألف سىة اال ٜتسُت عاما كال يؤمن بو إ

أيوب عليو  دعاك  .مهنفسأرسل اهلل تعاىل العقاب على قومو ٔتا كسبت كيكذبونو، فأ
" دعاء أيوب عليو السبلـ رٌب إين مٌسٍت الٌضر كأنت أرحم الراٛتُتـ بدعاء "السبل

ة ك  سده كأىلو كمالو مد ٙتاين عشرة سنبذلك الدعاء بسبب شدة الببلء على ج
 كاهلل بإخبار حالو فاستجاب اهلل لو.  دعا كتب اهلل لو ٍب كاف ىو صابرا على ما

"  ال إلو إال أنت سبحانك إين كنت من الظا١تُت" بدعاء سبلـ دعاء يونس عليو ال
كما قاؿ  عليو السبلـ ُب بطن اٟتوت دعاء عظيمالذم دعا بو يونس ىذا الدعاء 
 و غضب على قومو بسبب كذهبم، طلب يونس عليو السبلـ ا١تغفرة ألنأىل التفسَت

، نفسو من السفينة تألقى مع قومو حىتعن قومو، كركب السفينة  اهلل، ٍب توىل على
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 . كالقصة اآلخَتةوهشم عظمي، كال وأكل ٟتميفأكحى اهلل إىل ذلك اٟتوت أال 
" ريب ال تذرين فردا كأنت خَت الوارثُت "، دعا كقولو تعاىل دعاء زكريا عليو السبلـ  
  اهلل الولد، كما عرفنا أف مها شيخُت تعاىل أف يهبو و يريدزكريا بذلك الدعاء ألن

 ئو.دعاو اعتقد أف اهلل سيجيب ٧تاب الولد، لكنو عاقر ال ديكنها إلكربين كزكجت
، اآليات القرآنية ُب سورة من سور القرآف الكرًن تضمنت األسرار كالفضائل. إف ِ

يع أف ننظر إىل . كنسطتاألنبياءُب سورة  أدعية األنبياءكذلك اآليات ا١تتعلقة بك 
عاء أيوب عليو د الكلمة كمثل ذلكعجاز الببلغي ُب سياؽ اإل أسراره من النواحي

ألنو ال يسند   على اإلصابة ا٠تفيفة الذم يدؿكلمة "ا١تس" السبلـ الذم استعمل  
دعاء يونس  ككذلك سي عند الدعاءاالضر اىل اهلل تعاىل، كىذا من األداب األس

يؤجذ من  اإل٢تية توحيدتعظيم هلل بمن دعاء ا١تستجاب، ألنو توافر عليو السبلـ 
من سٌر دعائو أم أف دعاء يونس عليو السبلـ باٞتوامع  ااٌل اهلل"اللفظ "ال إلو 

 أم "الرب" ألف الكبلـ. كاآلخر أف األنبياء عليو السبلـ غالبا يتوسل بأحد إسم اهلل
 كوف ُب السر ىذا  ككذلك  إياىم ٓتلقو العا١تُت ٚتيع ا١تريب ىو ىذا اإلسم ٔتعٌت

 عرب أدعية األنبياءف ُب كمن جانب اآلخر، إ. الرب بلفظ األنبياء أدعية أكثر
الصرب على ما كتب اهلل تعاىل كعدـ  كتلك عرب نستطيع أف نيستفيد فيها أم ،حيوية

 .يفية الدعاء ا١توجب لئلجابةك  منا أيضا علتيأس من رٛتة اهلل عز كجل, ك ال

 راحات والتوصياتب. اإلقت
 ًتاحاتاإلق .ُ

 ىذا ُب خاصة االقًتاحات اعطاء ُب قدرة للباحثة تليس أف الباحثة ظنت
 النصيحة إىل ٤تتاجة الباحثة أف كاألصل و،تقلك  العلم بعدـ النفس من استحياءان  البحث
 بعض الباحثة ذكرت لكن كإخواين، أساتذٌب خاصة البحث ىذا قراء من كالنقد

 :ليت ما اجبارا االقًتاحات

 كعد قد كعبل جل   اهلل باألعماؿ الصاٟتة، ألفينبغي للمجتمع أف يتسابقوا  -
 كاآلخرة. الدنيا ُب كبَتنا كأجرنا عظيمنا ثوابنا ا١تخلصُت الصادقُت العاملُت
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هناض اده طبلب العلم أك يكوف بابا ُب إكلعل ىذا البحث مفيد للمجتمع، كاستف -
 كالكلية.مكتبة اٞتامعة رفوؼ اٟتماسة ُب البحث العلمي، كعلى األقل ديؤل 

بالكتب  مدير اٞتامعة أف يوُب كيكمل مكتبػة اٞتامعة فضيلة من الباحثة رجوتك  -
 .ا١تتعلقة بالتفسَت كاٟتديث كعلـو أصوؿ الدين

جو للقارئُت ٢تذا البحث يتخلص من ا٠تطأت كالنقاص لذلك أر  ىذا البحث ال -
ك أف يأٌب باإلصبلحات كالتكميبلت لكي يكوف ىذا البحث كافيا للمطلوب أ

 أقرب إىل الكماؿ.

 التوصيات .ِ
 القرآف علـو بقسم خصوصا األكىل اٞتامعية ا١ترحلة كطبلب نفسي أكصي -

 كتابو ُب اهلل أخربه الذم العلمي بالبحث يقـو أف الدكيل،للفصل  كالتفسَت
 من كالكوف شىت معلومات على ا١تشتمل اهلل كتاب ىو القرآف ألف الكرًن،
 .الكوف َب كعظمتو كحدانيتو على داللة اهلل جعلها اليت األشياء

ُب سورة  أدعية األنبياءة ُب دركس التفاسَت عن أسرار يٖتليل دراسة البحث ىذا إف -
ا١تكتشافات األخرل  ففيكتبوا ،ٖتليلية بدراسة يقوموا أف طبلب أكصي ،األتبياء

 ذم أشارىا اهلل ُب القرآف الكرًنال
 

 محمد صىل هللا عليه وسمل وعىل أ هل وأ حصابه ومن سلكه ا ىل يوم ادلين وهللا تعاىل أ عمل وصىل هللا وسمل عىل نبينا

 وامحلد هلل رب العاملني
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 المراجع

 المراجع العربية . أ

 الرسػالة مؤسسػة :بػَتكت ، كالنظػائر الوجػوه علػم ُب النػواظر األعػُت نزىػة ،اٞتػوزم ابػن
 ـ ُْٖٗ

كت: داربػػػػػػػػػَت  ،، شػػػػػػػػرح التلخػػػػػػػػػيص القػػػػػػػػػزكيٍت هبػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػدين السػػػػػػػػبكيابػػػػػػػػن يعقػػػػػػػػػوب ا١تغػػػػػػػػريب  
 الكتب العلمية  

 ـ ُٗٗٗبَتكت: دار اٞتيل، ،معجم مقاييس اللغةأبو أٛتد بن فارس بن زكريا، 

،تفسػػػػػػَت مقاتػػػػػػل ابػػػػػػن سػػػػػػليمافابػػػػػػو اٟتسػػػػػػن مقاتػػػػػػل ابػػػػػػن سػػػػػػليماف بػػػػػػن بشػػػػػػَت األزدم البخػػػػػػى، 
 ـََِِالتاريخ العريب، سسةبَتكت: ا١تؤ   

القػػػػػػرآف يػػػػػػرالدمشػػػػػػقي، تفػػػػػػس ٍب البصػػػػػػرم القرشػػػػػػي كثػػػػػػَت بػػػػػػن عمػػػػػػر بػػػػػػن إٝتاعيػػػػػػل الفػػػػػػداء بػػػػػػوأ
 ـ ُٗٗٗ كالتوزيع للنشر طيبة رياض: دار  العظيم،  

الكشػػػػػػاؼ عػػػػػػن أبػػػػػػو القاسػػػػػػم ٤تمػػػػػػود بػػػػػػن عمػػػػػػر بػػػػػػن ٤تمػػػػػػد بػػػػػػن عمػػػػػػر ا٠تػػػػػػوارزمي الز٥تشػػػػػػرم، 
الػػػػػػًتاث بػػػػػػَتكت : دار إحيػػػػػػاء  ،كالعيػػػػػػوف عػػػػػػن القاكيػػػػػػل ُب كجػػػػػػوه التأكيػػػػػػل التنزيػػػػػل  حقائق
 العريب

 ـََِْر السبلـ للطباعة كالناشر القاىرة: دا ،منهاج ا١تسلمأبو جابر اٞتزائرم، 

 مكتبة :الرياضاإلسبلمي العقيدة من كمنزلتو الدعاء خضر العركسي، بن جيبلف الرٛتن عبد أبو
 ـُٔٗٗ الرشد 

 ،حنبل بن أٛتد اإلماـ مسند الشيباين، أسد بن ىبلؿ بن حنبل بن ٤تمد بن أٛتد اهلل عبد أبو
 ـُٓٗٗالقاىرة: دار اٟتديث:   

 أبو عبد اهلل اٟتاكم ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد بن ٛتدكيو بن نيعيم بن اٟتكم الضيب الطهماين
 ـ َُٗٗ، بَتكت: دار الكتب العلمية، الصحيحُتا١تستدرؾ على  النيسابورم  
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  الطهماين الضيب اٟتكم بن نيعيم بن ٛتدكيو بن ٤تمد بن اهلل عبد بن ٤تمد اٟتاكم اهلل عبد أبو
 ـَُٗٗ،  العلمية الكتب بَتكت: دارالصحيحُت،  على ا١تستدرؾالنيسابورم،  

 ـ ُٕٗٗدار الفكر.  ا١تنهاج ُب شعب اإلديافأبو عبد اهلل اٟتسُت بن اٟتسن اٟتليمي ،

أبو عبد اهلل ٤تمد بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت التيمي الرازم ا١تلقب بفخر الدين الرازم 
 ق َُِْبَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، مفاتيح الغيب، خطيب الرم،  

 الرازم الدين بفخر ا١تلقب الرازم التيمي اٟتسُت بن اٟتسن بن عمر بن ٤تمد اهلل عبد أبو
 ـُٗٗٗالعريب الًتاث إحياء بَتكت :دار ،مفاتح الغيب الرم، خطيب  

راـ بن الفضل بن الرٛتن عبد بن اهلل عبد ٤تمد أبو  الدارمي، سننالدارمي،  الصمد عبد بن هبى
 ـ َََِكالتوزيع  للنشر ا١تغٍت رياض:  دار  

راـ بن الفضل بن الرٛتن عبد بن اهلل عبد ٤تمد بوأ   سننالدارمي،  الصمد عبد بن هبى
 ـ َََِ كالتوزيع للنشر ا١تغٍت دار رياض:،الدارمي  

 ا١تكتبة العصرية ا١تصباح ا١تنَتأٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي ا١تقرم، 

 اٟتليب الباىب مصطفى كمطبعة مكتبة مصر: شركة، ا١تراغي تفسَتا١تراغي،  مصطفى بن أٛتد
 ُْٔٗ كأكالده  

: رسالة ماجستَتهبية بنت حامد اللحياين، الدعاء ُب القرآف الكرًن أساليبو كمقاصده كأسراره، 
 ـ. ََُِمكة: جامعة أـ القرل،  

 رياض: كزارة االكقاؼ السعودية  ،اإلتقاف ُب علـو القرآفجبلؿ الدين السيوطي، 

 ـُٗٔٗدار الفكر،  ،ا١تنهاج ُب شعب اإلديافاٟتسُت ابن اٟتسن اٟتميلي، 

 ـُْٖٗدمشق: دار الثقافة العربية، ، أف الدعاءش ٛتد ٤تمد ا٠تطايب أبو سليماف،

 ـََُِ الفكر دار: دمشق ،للزحيلي الوسيط التفسَت ،الزحيلي مصطفى بن كىبة .د
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 َب القرآف الكرمب، األنبياءدراسة ببلغية ألدعية د.عبد اجمليب ٤تمد نصر الدين، زين العابدين، 
 َُِٔدٝترب –، جوالئى ِٓمشار  ِايكتا اسبلميكا، جلد   

بنغازم: دار الكتب الوطنية، ، األسلوب ُب اإلعجاز الببلغي للقرآف الكرًند.٤تمد كرًن الكٌوز، 
 ـََِٓ 

 ـُٕٖٗة ا١توىبة،  قاىرة : مكتب ،دالالت الًتاكيبد.٤تمد ٤تمد ابو موسى، 

 آيات الدعاء ُب القرآف الكرين الدكتور حسُت خليف اٞتبورل،

 ،الئلعتداء ُب الدعاء صور كضوابط كمناذج من الدعاء الصحيحسعود بن ٤تمد العقيلي، 
 ـَُِ:دار كنوز إسبيليا للنشر كالتوزع، ياض ر ال

 قُُِْ الشركؽ، دار: بَتكت القرآف، ظبلؿ ُب الشاريب، حسُت إبراىيم قطب سيد

 ،ا١تناف كبلـ تفسَت ُب الرٛتن الكرًن تيسَت،  السعدم اهلل عبد بن ناصر بن الرٛتن عبد
 ـَََِبَتكت: مؤسسة الرسالة   

الرياض: ،تيسَت الكرًن الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ا١تنافعبد الرٛتن بن ناصر بن عبد اهلل السعدم، 
 ـََِِمكتبة دار السبلـ للناسر كالتوز،  

 بَتكت : دار إحياء الًتاث العريب كمؤسسة التاريخ العريب  لساف العربالعبلمة إبن منظور، 

رسالة - ،غوار كاتية ك أكبراىيم كاتية، أسلوب الدعاء ُب القراف الكرًن سورة البقرة كمنوذجا
 َُِٔ|َُِٓ اٞتَتيا: جامعة ّتايةماجستَت:  

رياض : مكتبة التوبة، ْتوث ُب أصوؿ التفسَت كمناىجو،فهد بن عبد الرٛتاف الركمي، 
 قُُْٗ 

 إيضاح ُب البياف أضواء ، الشنقيطي اٞتكٍت القادر عبد بن ا١تختار ٤تمد بن األمُت ٤تمد
 ُٓٗٗ التوزيع ك النشر ك للطباعة الفكر بَتكت: دار ،بالقرآف   القرآف
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 ا١تعٌت ٖترير» كالتنوير التحريرالتونسي،  عاشور بن الطاىر ٤تمد بن ٤تمد بن الطاىر ٤تمد
 للنشر التونسية تونس: الدار،«اجمليد الكتاب تفسَت من اٞتديد العقل كتنوير   السديد
 ـ ُْٖٗ

يوكِت كرتى: جامعة  للدرجة األكىل :رسالة ، األنبياءُب سورة  األنبياء٤تمد ا٢تم ىدايات،  
  ـَُِٓاٟتكمية سىنن كاليجاغا،  اإلسبلمية  

 بَتكت : مؤسسة، اٞتامع ألحكاـ القرآف٤تمد بن أٛتد األنصارم القرطيب أبو عبداهلل، 
 ـََِٔ   الرسالة،

 مصر: دار الفكر العريب، زىرة التفاسَت٤تمد بن أٛتد بن مصطفى بن أٛتد )أبو زىرة(، 
 ـُٕٖٗ   

: دار الكتب العلمية، بَتكت ،تسهيل لعلـو التنزيل٤تمد بن أٛتد جزم الكلب ابو القاسيم، 
 ـُٓٗٗ 

جامع البياف ُب تأكيل ٤تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربم، 
 ـََِمؤسسة االرسالة: القرآف،  

حاشية السندم على سنن ابن ٤تمد بن عبد ا٢تادم التتوم، أبو اٟتسن، نور الدين السندم، 
 بَتكت : دار اٞتيل ،ماجو 

 الطيب الكلم دار: بَتكت ،القدير فتح ، اليمٍت الشوكاين اهلل عبد بن ٤تمد بن علي بن ٤تمد 
 ق ُُّّ ،

مصر: عيسى، سنن الًتمذم، ٤تمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، الًتمذم، أبو 
 ـ ُٕٓٗشركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب  

بَتكت: ،، سنن الًتمذمالًتمذم، أبو عيسى٤تمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، 
 ـُٖٗٗ،  دار الغرب اإلسبلمي 



 

 

ٙٗ 

كت: بَت سنن الًتمذم،عيسى،  أبو الًتمذم، الضحاؾ، بن موسى بن سىٍورة بن عيسى بن ٤تمد
 ـُٖٗٗدار الغرب اإلسبلمي:  

بَتكت: دار  ، التأكيل ٤تاسن، ٤تمد ٚتاؿ الدين بن ٤تمد سعيد بن قاسم اٟتبلؽ القاٝتي
 ـُٕٗٗالعلمية  الكتب 

 مواىب الفتاح ضمن شركح التاخسص٥تتصر السعد، 

ا١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدؿ عن سلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابورم، ٦ت
 بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب ،العدؿ إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

 ـ.ََِكالتوزيع،  للنشر كىبة مكتبة:  ،رياضالقرآف علـو ُب مباحثالقطاف،  خليل بن مناع
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ةترجمة الباحث   

 بطاقة الشخصية . أ
 فكرية الزىرة:  االسم 

ديسػػػمبَت  َْ: بػػػاالم سيبلسػػػى،  مكاف الوالدة كتارخيها 
 ـ ُٖٗٗ

   ََُُِِّّٔٓٔ:  رقم قيد الطالبة

 : الدكتور نكسوف حسيىن   مشرؼ األكادديية

 : الغن، بوكيت فوتوس دامل، سومطرة الغربية.  العنواف             
 المراحل التعليمية  . ب

 ـََُِ: سنة   باالم سيبلسى َْكوتونن   َِاٟتكومية ا١تدرسة االبتدائية  .ُ

 ـ  َُِّ: سنة   ا١تدرسة ا١تتوسطة )معهد العصر اجمليدية رككن ىيلَت( .ِ

 ـ  َُِْ: سنة   ا١تدرسة الثانوية )معهد العصر اجمليدية رككن ىيلَت( .ّ

: من السنة    جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية اٟتكومية رياك .ْ
 ـََِِـ اىل سنة َُِٔ

 ت. األنشطة 

 ـ َُِٔأعضاء اٖتاد الطبلب )قسم الدينية( ُب قسم علـو القرآف كالتفسَت: سنة   .ُ

أعضاء اٖتاد الطبلب )رئيسة ُب قسم ٘تكُت ا١ترأة ( ُب كلية أصوؿ الدين : سنة  .ِ
 ـ  َُِٗ

 َُِٖأعضاء اٖتاد الطبلب ٤تمديٌة مفوضية سلطاف الشريف قاسم: سنة  .ّ

ظ افاحملبوباف رسم ا١ترتضى كنور حياتى، كإخواف احملبوب ٤تمد رضى، حالوالداف سرة : ث. األ
  ا١ترضى رٛتو اهلل، أيب ذر الٌلغٍت، ٤تمد أرشد الٌلغٍت، كشهر ا١تبارؾ 


