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الثانيالفصل 

دراسة نظريات

المفاهيم النظريات.أ

مفهوم القرآن الكريم .1

القرآن هو كالم اهللا املنزل 1.نقول قرأت الكتاب قرأة وقرأنا–القرآن لغة مصدر قرأ

آن عند والقر خرة. آلدستور ملن أراد السعادة ىف الدنيا وان هو آالقر 2على النىب املتعبد بتالوته.

كالم اهللا املعجز، املنزل على خامت األنبيآء و املرسلني بواسطة األمني حممد على الصابوىن:  

جربيل عليه السالم، املكتوب ىف املصاحف، املنقول الينا بالتواتر، املتعبد بتالوته، املبدوء بسورة 

عند عبد الوهاب خالف أن القرآن هو كالم اهللا الذي نزل به 3ة الناس.الفاحتة، املختوم بسور 

الروح األمني على قلب رسول اهللا حممد ابن عبد اهللا بألفاظه العربية و معانيه احلقة، ليكون 

والقرآن وحي أنزله اهللا تعاىل على رسوله هدى للناس. قال 4حجة للرسول على أنه رسول اهللا.

:192- 195شعراء اهللا تعاىل ىف سورة ال





لنثر:  التوحيد الثاين مقرر لطلبة الصف اخلامس كلية املعلمني اإلسالمية مبعهد دار السالم احلديث للرتبية اإلسالمية، دار السالم للطبعة وا1
.49فونوكور، ص كونتور 

21، ص1973، رياض، منثورة العصر احلديث.مباحث ىف علوم القرآنمناع القطان، 2
6:، ديناميكا بركة أومتا، جاكرتا، صالتبيان يف علوم القرآنحممد على الصابوىن، 3
23:، الناشر للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، صعلم أصول الفقهعبد الوهاب خالف، 4
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وللقرآن أمساء مشهورة منها، القرآن، الكتاب، الفرقان والذكر. مسي القرآن قرآنا 

:2-3قوله تعاىل ىف سورة يوسف بالنسبة إىل 











اهللا تعاىل على النىب حممد صلى اهللا عليه وسلم والقرآن عند الزرقاىن هو ألفاظ أنزهلا 

6مفتتحة بسورة الفاحتة حىت سورة الناس.

مفهوم سورة القصص.2

آية، و هي من السورة املكية. تسمى هذه السورة 88سورة القصص تتكون من 

من هذه سورة توجد كلمة القصص مبعىن احلكاية. هذه اآلية تبّني 25القصص ، ألّن يف اآلية 

قاء نبّينا موسى عليه الّسالم بنيب شعيب عليه الّسالم. أنّه حكى حكاية تتعّلق بنفسه، أّن ل

خربته مع فرعون، حىت إىل زمان أنّه طرد بفرعنه ألنه قاتل شخصا من القبطى  بدن عمد أنّه 

من هذه 25من العجاب أّن نّيب مشى عليه الّسالم قد أسلم من طرد الظّاملني. نزلت آية 
1.ص1988، جاكرتا القرآن والفلسفةحممد يوسف موسى، 5
58.ص 1996، جاكرتا، القرآن واحلديثأبو الدين ناتا، 6
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ري املنفعة بنّيب حممد صلى اهللا عليه و سلم  أصحابه الذين هاجروا إىل املدينة.األسباب السورة كث

اليت تقّوي إعتقادهم أّن اآلخر القصة املسلمون من املنتصرين. ألن هذه اآلية يتحدث أّن من 

م، ليحصلّن يف جهودهم على أعدائهم فيالدين الّنصر  هجرة من مكان العدوِّ ملقاومة على إميا

للمسلمني حني ذلك قد وّضح و بّني يف آخر هذه الّسورة  أّن بعد هجرة إىل املدينة عادوا 

7املسلمون إىل املكة كاملنتصر  القيام على دين اهللا تعلى.

يه الّسالم حىت قيل ليت قّصّصت عن قّصة نّيب موسى علهذه الّسورة من أكمل الّسورة ا

رة موسى.بسو واية أّن هذه الّسورة تسّمى من أحد الرّ 

:أما مضمون سورة القصص فهوفيما يلي

قّدر اهللا على كّل أشياء والناس البدَّ أن يرضى مبا قّدرهلم كلُّ شيء فان :إلميانا)1

مبا يف قلب البشر ظاهرا و اهللا هو البقاء وكل شيء إليه يرجعون. اهللا أعلم 

باطنا.

ئيل عليه الّسالم و القّصة: شّدة إيذاء فرعون و النصر من اهللا على بىن إسرا)2

ر النيل و مقتول القبطى بنّيب موسى يف مدَين  موسى عليه الّسالم، الذى ألقى 

مث أسلم من اهللا غلى دعوة فرعون أىل جبل طور و قصة فرعون.

اآلخر: بني القرآن قصص النبّيني و األّمة الّسابقة كربهان على رسالة حممد صلى )3

لى اهللا عليه و سلم أعطى منون بنيب حممد صاهللا عليه و سلم، و أهل الكتاب يؤ 

7 Software Al-Qur’an Digital versi 2.1
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ني. مث إنزال القرآن تدرجيا، و اهللا الذي أعطى التوفيق لعباده األجر ضعف

املؤمنني، و أهلك اهللا كل أهل القرى من أجل ظلم ذلك القوم. ومل يعذب اهللا 

قوما قبل إبعاث الرسول و احوال الكّفار و كل من تبعه يوم القيامة. 

ّعف اهللا األجر ملن عامل بعمل صاحل و صو الّنهار من رمحة اهللا للناس، و توجل الليل 

الّسّبئة سيجزئ سواء مبا فعل، و وْعدا اهللا للنيب صلى اهللا عليه و سلم.

ةعلم البالغمفهوم .3

إذا وصل إليه، و بلغ الركب –البالغة لغة الوصول و االنتهاء، يقال بلغ فالن مراده 

البالغة هي تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة 8املدينة  إذا انتهي إليها و مبلغ الشئ منتهاه.

صحيحة فصيحة. مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه، و األشخاص الذين خياطبون. 

ا تنهي املعىن إىل قلب السامع فيفهمه. على اجلارم و مصطفي أمني وزاد 9فسميت البالغة أل

ما "البالغة الواضحة"  فليست البالغة قبل كل شئ إّال فّنا من الفنون يعتمد على  يف كتا

10صفاء االستعداد الفطرى و دقة إدراك اجلمال، وتبّني الفروق اخلفية بني صنوف األساليب.

علم المعانيمفهوم .4

31، جواهر البالغة ىف علم البيان، املعاىن والبديع/ مكتبة دار اإلحياء. ص. السيد أمحد املرحوم اهلامشى8
31، ص. نفس املرجع9

. ص.شركة بوعكول إندا:سوراباياللمدارس الثانوية.- البيان، واملعاين، والباديع–البالغة الواضة على اجلارم و مصطفى أمني.10
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املعاىن و البيان والبديع"أصول وقواعد جواهر البالغة ىف فى كتابه "قال أمحد اهلامشي

ا مطابقا ملقتضى احلال حبيث يكون وفق الغرض  ا أحوال الكالم العرىب الىت يكون  يعرف 

وقال إمام جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزوبىن ىف كتابه "شرح التلخيص 11.الذى سيق له

ليت بواسطتها يطابق هذا اللفظ ما ىف علوم البالغة" هو علم تعرف به أحوال اللفظ العرىب ا

12يقتضيه احلال.

ا قد اتفق رجال البيان على تسمية العلم الذي تعرف به أ حوال الفظ العريب اليت 

13إقتضاء احلال بإسم"علم املعاين.يطابق

ا و  يقول العلماء املتأخرون أن علم املعاين يعلمنا كيف نركب اجلملة العربية لنصيب 

14.ذي نريده، على اختالف الظروف واألحوالالغرض املعنوي ال

األساليب.5

، و أسلوب معناه هو املعىن املصوغ يف ألفاظ مؤلفة على أساليب مجع من أسلوب

15سورة تكون أقرب لنيل الغرض املقصود من الكالم وأفعال يف نفوس سامعيه.

45، مكتبة ومطبعة املدنية سوربايا، ص جواهر البالغةأمحد اهلامشي، 11
16بالغة، ص إمام جالاللدين حممد بن عبد الرمحن القزوبىن، شرح التلخيص ىف علوم ال12
نفس املكانأمحد اهلامشي،13
ا اجلديد علم املعاينبكري شيخ أمني ،14 .51، دار الثاقفة اإلسالمية بربوت.ص البالغة العربية يف ثو
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النداء.6

تعريف النداء )أ

مناداة و ندآء. و مسي ايضا النداء بالدعاء و –ينادى –النداء لغة هو مصدر نادى 

فاملراد بالنداء هنا هو مبحث من مباحث كالم إنشاء يف علم املعاين. الكالم 16الدعوة.

17اإلنشائي هو ما ال يصح أن يقول لقائله إنه صادق فيه أو كاذب.

من النداء تعريفات كثرية منها النداء هو طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه حبرف 

وقال حممد أمني 18حروف النداء حيل الفعل املضارع "أنادي" املنقول من اخلرب إىل اإلنشاء حمله.

و قال على  اجلارم و م 19الضناوي النداء هو دعوة املخاطب حبرف نائب مناب أدعو أو حنوه.

و قال أمحد اهلامشي النداء 20مصطفى أمني النداء هو طلب اإلقبال حبرف نائب مناب أدعو.

هو طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه حبرف نائب مناب "أنادي" املنقول من اخلرب إىل 

21اإلنشاء.

أدوات النداء)ب

،نفس املكانجلارم و مصطفى أمنيعلي ا15
16Munawwir Muhammad Fairuz. Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap. Surabaya:
PustakaProgesif، 2007. Hal.406

39أمني الضناوي، معني الطالب يف علوم البالغة علم املعاين علم البديع علم البيان. ص حممد17
بكري شيخ أمني، نفس املكان18
62حممد أمني الضناوي.املرجع السابق. ص19
224. ص.رجع السابق، املعلى اجلارم و مصطفى أمني20
82. ص.السابقاملرجع ، امشيأمحد اهل21
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22أدوات النداء مثان هي: اهلمز، و أي، و يا، و آ، و آى، و أيا، و هيا، و وا.

اهلمزة: قال الّشاعر يف رثاء ابنه :.1

املنون بعيدحيٌّ، و من تصب أَأُبـيُّ ال تبعد وليس بـخالد

يا: قال تعلى: .2

)







( :1. [ األحزاب[

ُهم و عّين ... َلْسُت من قـَْيٍس و ال قيُس أيُّ: قال الشاعر: ( .3 أَيُّها السائل عنـْ

)ِمينِّ 

أْي ربِّ قوِّ املسلمني ... ). و حنو : أْي زيد أقبلأْي: كقوله تعلى: ( .4

أيا: كقوله: ( أيا َمْن لسُت أنساُه ... ). و حنو قولنا : أيا زيد أقبل.5

أيّها السائل عنهم و عينِّ .... لسُت من قيٍس و ال قيُس مينِّ .6

هيا: كقول الشاعر: فوا عجبا كم يدعي الفصل ناقص؟ ... ووا أسفا كم يظهُر .7

فاضُل؟النقَص 

حممد أمني الضناوي. نفس املكان22



21

فوا عجبًا كم يدعي الفضل ناقٌص؟... ووا أسفًا كم يظهُر وا: كقول الشاعر: .8

النقَص فاضُل؟

و أدوات النداء يف اإلستعمال قسمان: أهلمزة  و أي للقريب. و باقي األدوات 

23للبعيد.

إشارة إىل أنّه لشدة 24و قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى باهلمزة و أي.

ره يف ذهن املتكلم صار كاحلاضر معه ال يغيب عن القلب و كأنّه ماثل أمام العني _  استخضا

كقول الشاعر:

[ أسكان نعمان األراك تيقنوا     بأّنك يف ربع قليب سكان ]

:25وقد  ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغري "اهلمزة و أي"

يف الوكان، كذلك " أيا موالى" و إشارة إىل علوم مرتبته. فيجعل بعد املنزلة كأنّه بعد )1

أنت معه للداللة على أّن املنادى عظيم القدير رفيع الشأن.

منزلته و درجته كقولك "أيا هذا" ملن هو معك.أو إشارة إىل حنطاط)2

أيا –أو إشارة إىل إن السامع لغفلته و شرود ذهنه كأنه غري حاضر كقولك للساهى )3

فالن.

83ص. .املرجع السابق،أمحد اهلامشي23
جعنفس املر 24
جعنفس املر 25
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معناها األصلي معان أخرىالنداء عن ج) خروج ألفاظ

وخترج ألفاظ النداء عن معناها األصلي إىل معان أخرى غري النداء، تستفهم من 

: 26سياق الكالم مبعونة قرائن األحوال

التحسر و التوجع حنوقوله:.1

َرَعا َر َمْعٍن كيف وِاَرْيَت ُجْوَدُه     وَقْد َكان ِمْنُه البَـرُّ والَبْحُر ُمتـْ أيا قبـْ

27كقولك ملن أقبال يتظلم : يا مظلوم تكلماإلغراء:  .2

الزجر كقوله:.3

ــا اْرَمتَْيَت وال اْتقيَت مالماً  28يا قلُب َويـَْحَك مامسعَت لناصٍح    َلمَّ

29الندبة، أو املندوب هو املتوجع عليه ( مثل وا أماه ) أو املتوجع منه (مثل وا ظهراه)..4

كقول الشاعر:30اإلستغاثة هي النداء من يعني من دفع بالء شدة..5

يا للرجل ذوي األلباب من نفر      اليربح السفه املردي هلم دينا

كقول الشاعر:31التعجب هو استعظام فعل فاعل ظاهر املزية..6

يالك من قربة ميعمر      خال لك اجلوا فيبضي واصفري

46. ص. 2006: كوننجار جاوى بارت. HaKaCoperationاللمحات اليسرية يف فن علم البالغة. نووي شريف، مقصودي26
نفس املرجع27
211ص.. رجع السابق، املعلى اجلارم و مصطفى أمني28
84دار الثقافة اإلسالمية: بريوت. ص. ،قواعد اللغة العربية،فوائد نعمة29
459الغالييين. املراجع السابق. ص. شيخ املصطفى لا30
44نفس املرجع. ص. 31
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32التحّري و التضّجر كقول اجلارم يف رثاء إمساعيل صربي:.7

صادَح الّشرِق قد َسَكتَّ طويال     وعزيٌر عليه أالّ تقوَال 

التحبب:.8

كقولك ملن تريد أن تشعره مبحبتك له وعطفك عليه: يا بين، يا أخي، يا روحى

اإلختصاص:.9

هو ذكر اسم ظاهر بعد ضمري ألجل بيانه، حنو قول له تعاىل : ( 





(.

ويكون االختصاص–وحنو حنن العلماء ورثة األنبياء 

حنو أنا أكرُم الضيف أيها الرجل-( أ ) إما للتفاخر 

أنا الفقري املسكني أيها الرجل–حنو –(ب)و إما للتواضع 

33أللهم اغفر لنا أيّها العصابة –وحنو 

د) أغراض النداء

كما يأيت:لنداء أغراض عددة  ل

61. املرجع السابق. ص. حممد أمني الضنوي32
107أمحد اهلامشي. املرجع السابق. ص. 33



24

للتنبيه : ينبيه املخطب أن املخاطب قريب إىل ذهنه أو قلبه ولكن بعيدا مكانا. .1

قال الشاعري:

34[أُأيبُّ ال تبعْد وليس بـخالِد   حيٌّ، و مْن ُتِصِب املنوُن بعيُد]

لإلشعار والداللة : قال معروف الرصفي يصف أرملة مرضعا:.2

35إىل َربـِّها أَْوصاَب ُدنيهاما أْنَس أنِّ كنُت أَمسُعها      تشكو 

تقول يا ربَّ ال ترتُْك بال َلَنبِ     هِذي الرَِّضيَعَة وارمحين وإيَّاها

الغرض من النداء هنا لإلشعار والداللة على أن املنادي رفيع القدر عظيم الشأن 

فجعل بـُْعَد املنزلة كأنه بعيٌد يف املسافة، من أجل ذلك إختار الشاعر يف ندائه 

رف املستعمل لنداء البعيد.احل

لإلشارة إىل أنه جليل القدر خطري الشأن فكأن علو مرتبته بعٌد يف املسافة:.3

36قال أبو نوأس:

يا ربَّ إْن َعُظَمْت ذونويب كثرًة     فـََلَقْد َعِلْمُت بأنَّ عْفوك أْعَظمُ 

املسافة:لإلشارة إىل أنه وضيع القدر صغري الشأن فكأن احنطاط منـزلته بعٌد يف .4

ابتعد عن الكرام يا رجل

61السابق. ص. املرحع حممد أمني الضناوي. 34
نفس املكانحممد أمني الضناوي. 35
210. ص.رجع السابق، املعلى اجلارم و مصطفى أمني36
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لإلشارة إىل غفلته فنزل من اجل ذلك منزلة البعيد.5

يا غفال واملوُت َيْطلُبهُ 

أنا الفقري املسكني أيها الرجل–حنو –للتواضع .6

أللهم اغفر لنا أيّها العصابة–وحنو 

أساليب النداء.7

إقبال املخاطب عليه حبرف أساليب النداء هي أساليب اليت املستعملة املتكلم لطلب 

من حرف النداء حيل الفعل املضارع  "أنادي" املنقول من اخلرب إىل اإلنشاء حمله.

عاءألفاظ الدّ .8

مجعه ألفاظ مبعىن و –لْفظًا الشيء و بالشيء من فمه. و اللفظ مصدر –لِفظ –لَفظ )أ

والكلمات هنا إما تكون كالما خربيا وإما تكون  37قد يلفظ به من الكلمات او الكالم.

كالما إنشائيا. 

والذي يكون مشكلة هنا أن الفاظ الدعاء مجيعها تكون كالما إنشائيا. ألن الدعاء طلب 

الفعل عن كل شيئ او طلب الرتك او االبتعاد عن شيئ.

إّما يكون لذالك الّدعاء دخل على حبث الكالم اإلنشائي، ألن كالم اإلنشائي كذالك 

طلبا للفعل أو طلب الرتك عن شيئ. و الطلب الفعل أو طلب الرتك البد أن يستعمل 

صيغة األمر أو صيغة النهي وكذالك ألفلظ الّدعاء.
727. ص. قامس املنخد37
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اصطالحا كالم ال حيتمل صدقا أو كذبا لذاته. اإلنشاء تنقسم إىل اإلنشاء لغة اإلجناد.

38نوعني: إنشاء طليب و إنشاء غري طليب

طليب هو ما يستدعي مطلوبا غري حاصل يف اعتقاد املتكلم وقت الطلب. ما اإلنشاء 

يدخل يف اإلنشاء الطليب مخسة : األمر، والنهى، واإلستفهام، والتمين، والنداء.

األمر هو طلب حصول الفعل من املخاطب على وجه االستعالء مع اإللزام. و النهي هو 

39اإللزام.طلب الكف عن الشيئ على وجه االستعالء مع 

الدعاء)ب

يعريف الدعاء)1

الدعاء لغة يؤخذ من اللغة العربية وهو "الدعاء" مصدر من الدعي وميلك املعان 

40املختلة. ويف القاموس العريب اآليت باملوضوع احلروف دع فيما يلي:

دعوة، يدعو، دعوة مبعىن الدعوة.1

دعاء مبعىن الدعوة أو الدعاء أو الطلب.2

الطلب والسؤالويف اجلمع "أدعية" مبعىن.3

دعاءله مبعىن الدعاءله باخلري.4

الداعي مبعىن الطلب و املسؤل.5

47. املرجع السابق. ص. نووي شريفمقصودي38
نووي شريف. نفس املكانمقصودي39

40Syihabuddin Ahmad. The Miricle of Doa. Al-Maghfiroh: Jakarta Timur.2014. h. 13
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ادعاء عليه اي الدعاءله بالسوء.6

الدعاء مصدر و يف العام مبعىن من احلاجة الكبرية إىل اهللا واحلمد عليه.7

وإنه لغة هو 

إو الطلب على شيئ من األدىن إىل األعلى. وشرعا طلب الشيئ إىل اهللا من احلاجة 

طلب املعاونة منه. وطلب على أشياء اليت تنفع لنا كثريا. والطلب إىل اهللا عن اإلبتعاد من 

الشر و الضرر.

ويف اإلصطالح إن الدعاء هو الطلب إىل اهللا مباشرة لوجدة الرمحة والرضاه واإلبتعاد 

عن الشر والضرر مال نوجو.

ّن البعيد يدعو ربّه، مبعىن أنّه يدعو، أْي طلب الشيئ، أ–أّما الّدعاء لغة اصله دعى 

41بنبّية العبادة له، أو طلب منه الشيئ. 

و قال احلاج امحد شاه يف كتابه املذكر يف دروس البالغة، الدعاء هوطلب الكف عن 

42الفعل من األدىن إىل األعلى.

41Abu Ezza. SudahBenarkahDoaAnda?.QultumMedia: Jakarta Selatan، 2010. Hal. 3
27. ص. 1988امحد شاه. املذكرة يف دروس البالغة.  42
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وقد ذكر يف القرآن كلمة الدعاء كثريا. ويف كل موضع فيها معان خمتلفة. ويف الكتاب 

ب الدين أمحد الذي أخذه من قول وبيان أيب قاسم النقسبندي يف الكتاب. الشرح شها

على أمساء احلسىن اليت تتعلق باملعىن " الدعاء" الذي ذكر يف القرآن مبعان فيما يلي:

الدعاء مبعىن هو العبادة.1

106كما يف قول تعاىل يف سورة يونوس: 









واملقصود من الدعاء التايل هو العبادة أو التعبد. وال يعبد غريه. ماال شر و تضر.

الدعاء هو اإلستغاثة.2

23من قول تعاىل يف سورة البقرة : 

.....

أو املعاونة من املرء الذي ميكن له أن واملقصود يف هذا القول هو طلب الساعدة

يعطي املساعدة أو املعاونة.

الدعاء هو طلب أو السؤال.3

60يف قول تعاىل يف سورة املؤمن: 
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هذا القول هو الطلب أو السؤال إليه فيستحيب لهواملقصود يف 

الدعاء هو احلوار.4

10يف سورةيونوس: 



.......

الدعاء هو الدعوة.5

واملقصود يف من يدعو يف هذه اآلية هو الدعوة على الناس تومئذ. واهللا يدعو 

عباده.

الدعاء هو احلمد .6

110اإلسراء: كما من سورة 













واملقصود من قول " قل أدعو اهللا " هو احلمد عليك باحلمد على النيب صلى اهللا 

عليه وسلم حممدك اهللا. 
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من الشرح والبيان السابق فوجد اإلستنباط أن معىن الدعاء هو قول الطلب  واحلمد 

إىل اهللا عزوجل، بطريقة معني بتضرع وخشوع لوجدان (املصلحة و اجلري).

أقسام الدعاء)2

اب الدين يف كتابه أن الدعاء ينقسم إىل قسمني. و اما الفرق بني هذاين قال شه

قسمني: 

الدعاء للمسئلة (املسألة).1

واما املقصود من دعاء املسئلة وهو الدعاء الذي طلب منه املنفعة ويدفعه من 

املضرة وكلما يتعلق بالطلب واملسألة.

ادعاء املسألة ينقسم إىل ثالثةإقسام:

توجه إىل اهللا وحده، وهذا من الدعاء اخلري. وفيه من التوحيد و املسألة اليت - 

من دعى إىل اهللا وحده، و يسجد من اهللا اإلخر.

السألة اليت توجه إىل غري اهللا تعاىل- 

إن هذا الدعاء من الدعاء الذي خلق الشريعة، وإنه من اهللا، ألنه الاله إالهو 

ملثال بأن يدعو إىل الذي يعلم الغيب ويعطي كل حاجات عباده. فمن ا

القبور األنبيا والعلماء والشجر و ما اشبه ذلك. و من فعل هذا العمل فقد 

وقع من الشرك وقد إركتب الكبري من الكبائر.
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حوال املباحاة الطلب او املسإلة اليت توجه إىل غري اهللا سبحانه وتعاىل من األ- 

تعوت من العملوقد 

الدعاء من العبادة.2

ا يف احلقيقة كل كل عبادة او الطا ا من الدعاء. أل عاة إىل اهللا ظاهرا و باطنا إ

عبادة من الصالة والصوم واحلج وغريها غرضبها العبادة إلبتغلء مرضاة اهللا 

ورجائه البعيد من النريان.

فضائل الدعاء)3

وقد ذكر بعض العلماء أن بني فضائل الدعاء للمسلم فيما يلي:

هللالدعاء عبادة وطاعة على أمرا.1

الدعاء من األعمال الكرمية وجيبه اهللا.2

الدعاء يُسدُّ على غضب الل تعاىل.3

الدعاء يدل على ذكاء وقوة الباطن.4

الدعاء سدٌّ على املصيبة اليت قد قدر اهللا عليه وما مل يقدر .5

الدعاء جيعله املسلم أن يتحاب و أن يرتاحم بني املسم.6

إن من صفات املسلم املتقني وهو الدعاء.7

وبالدعاء جيعل الداعىالثابت على أن يقاوم على العدّو والوسائل و وجود السعادة.8
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والدعاء من التوىل توفري اجلاء من الظلوم .9

الدراسة السابقةب.

أما الدراسة السابقة اليت تتعلق بالبحث الذي يبحث فهو دراسة حتليلية بالغية أساليب 

ثالثة سنة ألفني و ) ليسماورين (ة الباحثات. وذلك البحث قد قامالنداء يف سورة البقرة

أما نتيجة حبثهافهي:.ينعشر و 

النداء يف القرآن الكرمي سورة البقرة هي أربع وعشرون آية. أربع أسلوب اآلية اليت تتضمن ب.1

.آيات للنداء القريب، و عشرون آية للنداء البعيد

وأما معاىن النداء يف سورة البقرة منها:.2

أساليب)للزجر (أربعة )1

لإلغراء (ستة عشر أسلوبا))2

للتسحر (أسلوب واحد))3

للتحبب (أسلوب واحد))4

43للتحقري (أسلوبان))5

س اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة سلطان .قسم تدريدراسة حتليلية بالغية عن أساليب النداء يف سورة البقرة من القرآن الكرمي. سماورينيل43
2013شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. 



33

سأحبث الباحثة عن غرض النداء بألفاظ الدعاء يف سورة القصص. وهذا البحث ال 

يوجد يف دراسة السابقة.

مفهوم العمليال)4

بالنظر إىل املفهوم النظري السابق، فاملفهوم العمليهنا كما يأيت: 

األيات اليت فيها أساليب النداء باستخدام أي، أ، يا، وآ، وآى، وأيان، وهيا، ووا  بألفاظ .1

الّدعاء يف سورة القصص. 

أدوات النداء املستعملة للنداء البعيد هي يا، وآ، وآى، وأيان، وهيا، ووا..2

املستعملة للنداء القريب هي اهلمزة و أي.أدوات النداء.3

املتكلم يطلب املخاطب ليقبل إليه. فيما يأيت: أغراض النداء هو .4

لتنبيه : ينبيه املخطب أن املخاطب قريب إىل ذهنه أو قلبه ولكن بعيدا مكانا)1

لإلشعار والداللة على أن املنادي رفيع القدر عظيم الشأن فجعل بعد املنزلة كأنه بعد )2

املسافة.  لغفلته وذهوله كأنه غري حاضر مع املتكلم يف مكان واحد.يف

إلشارة وضيع الشأن ضغري فكأنه بغد درجته يف األحنطاط بعد يف املسافة. ل)3

لإلشارة إىل أنه جليل القدر خطري الشأن فكأن علو مرتبته بعدٌ )4

لإلشارة إىل غفلته فنزل من اجل ذلك منزلة البعيد)5

نا الفقري املسكني أيها الرجل أ–حنو –للتواضع )6
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أللهم اغفر لنا أيّها العصابة–وحنو 


