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كى دفاع  ورامقالہ 
  فارم منظورى كا

ه بدراسة األطروحة ومداولتها وقد خرجوا بنتائج طيبة حوهلا  قام املوقعون أد
  ونلتمس من هيئة الدراسات املتكاملة املوافقة على هذه األطروحة كأطروحة جيدة.

  عنوان األطروحة:

  الصور البالغیة في األدعیة القرآنیة
 MPhilArabic/2007-240التسجيل: قمر   نور زمان مدين إعداد :

ا اهشهادة الدكتور    يف اللغة العربية وآدا
  الدراسات العليا

      الدكتور كفايت هللا مهداين

  التوقيع    املشرف

      الدكتورة شذرة منور

  التوقيع    رئيسة قسم الدراسات العليا

      ميجر جنرل (ر) مسعود حسن  

  التوقيع    رئيس اجلامعة

  /    :    /التاريخ
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  يمين الباحث
 

ا حتت   يف األدعية القرآنية" ة"الصور البالغيأعلن أن أطروحيت :  اليت أعدد

، واليت قدمتها إىل اجلامعة الوطنية للغات األستاذ الدكتور كفايت هللا مهداينإشراف 

ا إىل أية جهة أخرى لنيل أية  د لنيل درجة الدكتوراه، مل أتقدم  سالم آ احلديثة 

  شهادة من قبل .

         

  
  
  

د           اجلامعة الوطنية للغات احلديثة ، إسالم آ
  2011ديسمرب 

  
  

  

  مقالے كا دائره كار

  نور زمان مدين
 الباحث
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الصور البالغیھ في 
  االدعیھ القرآنیھ

مجید كى فصاحت وبالغت ایك مسلمہ امر ہے ۔ اور یہ  قرآن
فصاحت وبالغت ادعیہ قرآنیہ میں بھى جھلكتي نظر آتي ہے۔ اسي 

نے ادعیہ قرآنیہ كے بالغي پہلوؤں كو موضوع بحث  لیے میں
بنایا ہے ۔ اور میں نے ان پہلوؤں كو علم بالغت كى تینوں اقسام: 

) علم البدیع كے تناظر میں ٣) علم المعاني (٢) علم البیان (١(
  نمایاں كرنے كي كوشش كي ہے۔

  میں نے اپنى بحث كو چھ ابواب میں تقسیم كیا ہے۔

البالغہ كے متعلق ہے یہ باب تین فصول پر : ۔ علم پہال باب 
  مشتمل ہوگا۔

دعا كے متعلق ضروري مباحث پر مشتمل ہے یہ : ۔ دوسرا باب 
  ۔ہےفصول پر مشتمل  چھباب 

:۔ قرآن كى دعاؤں كے متعلق مباحث پر ہے یہ باب تیسرا باب 
  چار فصول پر مشتمل ہے۔

ان كا ذكر ہے۔ یہ علم البیان قرآنى دعاؤں میں علم البی: ۔ چوتھا باب 
  ۔ ہےباب چار فصول پر مشتمل 

قرآنى دعاؤں میں علم المعاني كا ذكر ہے۔ یہ باب :۔ پانچواں باب 
  چار فصول پر مشتمل ہے ۔

:۔ قرآني دعاؤں میں علم البدیع كا ذكر ہے۔ یہ باب تین چھٹا باب 
  فصول پر مشتمل ہے ۔

  
  

  نور زمان مدني
  پي ایچ ڈي (عربي زبان وادب)

یونیورسٹي آف ماڈرن  نیشنل
  لینگویجز اسالم آباد
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Abstract 
 

Topic of the PhD dissertation 
(Rhetoric pictures in Quranic Invocations.) 

 
It is a matter of fact that the Holy Quran is characterized by 

rhetoric and elequancy . This rhetoric and eloquaney appear in the 

Quranic invocations. So I have adopted the rhetorical aspects of the 

Quranic invocations as a subject matter of my PhD thesis. I shall 

try to focus on these aspects keeping in view the three kinds of the 

rhetoric:  

(1)   ( Elm –Ul-Bayan ) علم البيان 

(2)   ( Elm-Ul-Maani)  علم املعاين 

(3)   (Elm-Ul-Badea)  علم البديع 
 

I have divided my topic into six chapters: 

First Chapter :  It will deal with Rhetoric. It will include three 

sub-chapters. 

Second Chapter:  It will consist of essential objects of research 

regarding invocations. It will include six sub-

chapters. 

Third Chapter :  The Quranic invocations will be discussed. It 

will consist of four sub-chapters. 

Fourth Chapter:  Quranic invocations will be mentioned in the 

light of  " علــم البيــان" . It will include four sub-

chapters . 



  
  ه

  

  

Fifth Chapter: Quranic invocations will be mentioned in the 

light of  " علــم املعــاين" . it will consist of four sub-

chapters. 

Sixth Chapter: Quranic Invocations will be mentioned in the 

light of  " علــم البــديع". It will include three sub-

chapters. 

 
 
 
       Noor Zaman Madani 
       PhD Scholar 
       Arabic Department 
       NUML – Islamabad  

  

  
  

هداء   ا
عائه أقصى دإىل أيب احلبيب رمحه هللا الذي هيأ يل من حبه وعطفه ورعايته و 

  ما يهيأ األب ألبنائه.



  
  و

  

  

صغر سين غري أن  يفوإىل أمي احلبيبة رمحها هللا اليت رحلت عن هذه احلياة 
  وطين حبفظ هللا ورمحته.حيدعائها ال يزال 

العلم وهيأت يل الظروف  على وإىل زوجيت العزيزة اليت شجعتين حلصول
لدراسة والبحثاألسرة وحدها ط اءلكتابة البحث وحتملت أعب   .وال مدة انشغايل 

عله هلم هللا سبحانه وتعاىل أن جي اإليهم مجيعا أهدي هذا العمل املتواضع داعي
م عنده إنه نعم املوىل وهو اهلادي إىل سواء السبيل.ذخرً    ا يف ميزا

  
  نور زمان مدين

  

  

  

  

  

  

  

  كلمة الشكر
  

  )1( "من مل يشكر الناس مل يشكر هللا"انطالقا من قوله 
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جناز هذا العمل إفإنين أتوجه خبالص الشكر والتقدير لكل من ساهم يف 
لشكر اجلزيل األساتذة الذ ين غرسوا بذور العلم يف أعماق قليب وأنبتت وأخص 

لشكر إىل األستاذ الدكتور عميد الكلية اللغات الشرق  سنابل العربية، كما أتوجه 
األدىن السيد علي أنور، الذي عاملين يف مجيع مراحل معاملة الرأفة والرمحة والذي 

  هذا .دّرسين علم اللغة وغريه ، واستفدت من إرشاداته الذهبية يف حبثي 
كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير ملشريف وأستاذي الدكتور كفايت هللا 

إلشراف على حبث هذا وساعدين يف كل مشكلة طوال فرتة  يمهداين الذي تكرم 
إعداد هذا البحث. أيده هللا ونفعنا بفضله على ما أبدي يل من نصح وقطع يل من 

  وقته الثمني ، فجزاه هللا عين خري اجلزاء.
دشاهكم ، الذي حتمل عبء كتابة هذا ا أشكر زميلي وصديقي حممد 

إلخراج الفين وبذل من وقته الغايل الكثري ، فجزاه  البحث من أوله إىل آخره وقام 
  هللا خرياً.

كما ال أنسى أن أتقدم خبالص الشكر إىل زوجيت اليت شجعتين للحصول 
ائق اليت كادت تصرفين عن نيل على العلم وكتابة هذا البحث يف حبر املصائب والعو 

  مرامي، وأسأل هللا أن جيزيها خري اجلزاء.
وختاماً أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يتقبل مين هذا اجلهد املتواضع وأن جيعله 

  خالصاً لوجهه الكرمي وأن يعفو عين ويغفر يل خطيئيت يوم الدين.
  حممد وآله وأصحابه أمجعني  اخللقوصلى هللا على خري 

  

  الطالب :         

  نور زمان مدني         

  دكتوراه  اللغة العربیة وآدابھا        

  



 

 T√ ₣Ď¹  :

 

  ََّوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم إِن
الَِّذیَن یَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتِي َسیَْدُخلُوَن 

  (القرآن)َجَھنََّم دَاِخِرینَ 
  

  قال علیھ الصالة والسالم : 
  (الحدیث) "الدعاء مخ العبادة "
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  المقدمة
احلمد هلل الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان والصالة والسالم على الرسول "

، املثل األعلى يف كل كمال ومجال ، الذي أعطاه ربه مفاتح العريب سيد حممد 
البيان وأسس له الكالم ، وجعله خري من نطق بلسان العرب وأفضل من أويت 

صحابه أمجعني وعلى من تبعهم ل اخلطاب وعلى آله الطاهرين وأصاحلكمة وف
  " حسان إىل يوم الدين.

  وبعد :
إن هللا سبحانه وتعاىل بعث األنبياء والرسل هلداية الناس ، إيفاًء لوعده الذي 

هلبوط مع قرينته البسيطة. فلما علم آدم  وعد به آدم  إن عدوه  حني أمره 
 اإلنظار إىل يوم الدين، إىل األرض وإنه كان طلب من هللا تعاىل هإبليس سيهبط مع

وأقسم بعزة هللا سبحانه وتعاىل أنه سيغوي أوالد آدم وسيزين هلم احلياة الدنيا، فجزع 
ى دً ي ھُ نِّ مِ  مْ كُ نَّ یَ تِ أْ ا یَ مَّ إِ   " آدم عليه السالم جزعًا شديدًا ، فطمأنه هللا بقوله :

  ".)1(نوْ نُ زَ حْ  یَ َال وَ  مْ ھِ یْ لَ عَ  فٌ وْ  خَ َال فَ  ايَ دَ ھُ  عَ بِ تَ  نْ مَ فَ 
 إىل حني وفق ذلك الوعد فما زال األنبياء والرسل يبعثون من حني

ين ، وما زال حزب الشيطان يسد طريقهم ، فكان الصراع العنيف مستمراً الر
بني حزب الرمحن و حزب الشيطان دائماً ، وكان حزب الشيطان يلقى يف أذهان 

م الشك واال تعاىل حجج وبراهني تؤيد دعوة رتياب فتأيت من هللا عباد هللا وقلو
أنبيائه وتؤكد ثقاهة مرسله ، وكان ال بد هذه الدالئل الباهرة ، واملؤكدات 
الظاهرة أن تكون مالئمة ملتطلبات عصرية لتكون احلجة البالغة ، واألدلة التامة 
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يت من ذلك اجلنس الذي بلغ أبناء ذلك العصر اخلاص  ولذلك كانت احلجة 
  واملهارة حيث ال تقع رجاء سراج  وراءها وال مهارة ملاهر فوقه.فيه قمة يف الفن 

وعلى نبينا أطيب   كان الناس بعث إليهم أبو األنبياء سيد إبراهيم
ا ، يرجون منها منافع وخيافون  ر، يقدسون الناالتحيات وأزكى التسليمات ويعظمو

فيها  سيد إبراهيم منها معاطب، يعتقدون فيها شيئًا من األلوهية، ولذلك رموا ب
كله، ولكنها صارت بردًا وسالمًا عليه. فجاء التحدي ومت الربهان  لتهلكه و

حجة كانت تبدو يف  واكتملت احلجة، ويف العصر الذي أرسل فيه سيد موسى 
بداية األمر من عمل السحر، ولكن هيهات بينها وبني هذا، فكان إذا ألقى عصاه، 

فظنه  خل يده جيبه مث أخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين.صارت حية تسعى، وإذا أد
فرعون لقصر فهمه سحرًا ولذلك بعث يف املدن حاشرين ليأتوا بكل سحار عليم، 
ا حيات تسعى  فعقد الوعد وألقى السحرة حباهلم وعصيهم، فإذا هي ترتاءى كأ

م قد جاءو  فألقى موسى فكون، فعلم السحرة أ ا بكل عصاه فإذا هي تلقف ما 
 عجزت مساعيهم أن تبلغما يف إمكانية الفن، واستطاعة املهارة، وطاقة  البشر، مث 

َوأُْلِقَي  " فلذلك تلك الذروة اليت كانت تتمكن عليها ما ظهرت بيد موسى 

 " َرّبِ ُموَسى َوَھاُرونَ  قَالُواْ آَمنَّا بِِرّبِ اْلعَالَِمیَن  السََّحَرةُ َساِجِدیَن 
وكان شائعاً،  ن علم الطب قد بلغ مبلغه يف عصر سيد املسيح ، وكا )1(

ومقصوده التوقي من األمراض واألسقام ألن أعضلها قد تؤدي إىل املوت، فمن جاء 
حبله ـ ولو كان مؤقتاً ـ فقد أعجز مجيع الناس حني ال يستطيع بشر أن يرد املوت ولو  

معجزًا له  يد سيد مسيح كان أمهر الناس يف الطب، فلذلك كان كل ما ظهر ب
ن  : " فقد بني القرآن العظيم بلسان عيسى بن مرمي  أَنِّي قَْد ِجئْتُُكم بِآیٍَة ّمِ

یِن َكَھْیئَِة الطَّْیِر فَأَنفُُخ فِیِھ فَیَُكوُن َطْیًرا بِإِْذِن اہلّلِ  َن الّطِ بُِّكْم أَنِّي أَْخلُُق لَُكم ّمِ رَّ
   ) )2" َرَص َوأُْحیِي اْلَمْوتَى بِإِْذِن اہلّلِ َوأُْبِرىُء األْكَمھَ واألَبْ 
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لرباهني بعث سيد املرسلني وخامت  فمتبعًا هلذا املنوال البسيط املدلل 
النبيني يف األمة العربية ، اليت كانت تفتخر بفصاحتها وتعتز ببالغتها، وكان 

ً، حيث كان يسمون سائر الناس عجمًا،  العرب يعدون أنفسهم أمراء البيان لسا
القرآن معجزة له يف الكالم ، فجاء  فأعطى هللا سبحانه وتعاىل رسول هللا 

  التحدي :
"  ثِْلِھ ن ّمِ ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُواْ بُِسوَرةٍ ّمِ ا نَزَّ مَّ َوإِن ُكنتُْم فِي َرْیٍب ّمِ

ن دُوِن اہلّلِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِیَن  ن لَّْم تَْفعَلُواْ َولَن تَْفعَلُواْ فَإِ  َواْدُعواْ ُشَھدَاءُكم ّمِ
  ".) )1 فَاتَّقُواْ النَّاَر الَّتِي َوقُودَُھا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ أُِعدَّْت ِلْلَكافِِرینَ 

خذ مبجامع  ملعجزيف كالمه االقرآن وإن كانت بالغة  دية جلية واضحة ، 
ا أبدى وأ سر العقول وتؤثر يف النفوس، فإ جلى وأوضح خالل تلك القلوب، و

  . لدعاءعند التضرع إىل هللا سبحانه وتعاىل  ذكرت يف القرآنالصيغ اليت 
وهذه الظاهرة يف األدعية القرآنية ال تزال خمتفية، وإعجازه يظل غري ظاهر 
به يد دراس، فوددت أن أكون أ عذرته،  حث، ومل يفتح  حيث مل ميسه قلم 

لبيان، وأفك اخلتام عن رحيق املعاين النادرة واملفاهيم أكشف اللثام عن وجوه عرائس ا
املبتكرة، وألتمس تلك املوائمة اليت تسري دائمًا بني الصيغة واملعىن، ليظهر إعجاز 

، ولتتضح املعاين اجللية اليت حتويها األلفاظ القليلة، ولتتدفق حبر املفاهيم اجمليدالكالم 
، واالجتهادداهة، فسأكشف عن ساق اجلد النفيسة اليت ال تبدو للناظر والدارس ب

، وجعلت لبحثي هذا  القرآنيةوسأعزم على االقتحام يف جلج حبار املعاين ألدعية 
  عنوان: "الصور البالغية يف األدعية القرآنية ".

  ولقد دفعين إىل اختيار هذا املوضوع عامالن رئيسيان : 
ية وأمهية كربى ، إذ العامل األول : إن للدعاء درجة سامية ، ومنزلة رفع

ن  الدعاء هو العبادة فقد صح اخلرب عن املصطفى صلوات هللا وسالمه عليه 

                                                 
 .24-23سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 1(
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بصيغة احلصر وال خيفي مكانة العبادة فقد خلقنا هللا تعاىل  )1("الدعاء هو العبادة"
لدعاء واختتمه به ، فسورة الفاحتة مشتملة  من العدم لعبادته ، وقد افتتح هللا القرآن 

جل املطالب عاء الثناء كما هي مشتملة على دعاء املسألعلى د ة إذ فيها الدعاء 
وأفضل الرغائب ، وهو طلب اإلغاثة على مرضاة هللا تعاىل وسؤال اهلداية، وقد فرض 
هللا علينا أن نناجيه وندعوه بذلك يف كال صالة ، وسورة اإلخالص يف الدعاء الثناء، 

ن يف طلب العياذة الذي هو أحد أنواع دعاء املسألة .   واملعوذ
الدعاء دينًا يف غري ما آية ، والدين هو اإلسالم كله، كما مساه  وقد مسى هللا

  عبادة يف غري ما آية، والعبادة هي العلة الغائية للوجود.
 ، ً إلجابة تفصيًال وتكرمًا وإحسا لدعاء ووعد  وقد أمر هللا تعاىل 

ُعونِي َوقَاَل َربُُّكُم ادْ   " وتوعد من استكرب عن دعائه فقال عز من قائل :

 أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذیَن یَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتِي َسیَدُْخلُوَن َجَھنََّم دَاِخِرینَ 
 .)2( "  

فالدعاء مسة العبودية وعنوان التذلل واخلضوع واالستكانة وتلبية لالحتياج 
، فهو والرهبةء والرغبة والطمع واخلوف واالفتقار الذايت ودليل الصدق يف اللجأ والرجا

لب العبادة وخمها وروحها ، فعرفه هللا تعاىل عبادة وتوحيد ، وحرفه لغريه تعاىل شرك 
ألسرار الروحانية، كذلك مزينة  وتنديد ، وأن األدعية القرآنية كما كانت مليئة 

  حملاسن األدبية اللفظية واملعنوية.
منذ زمن دراسي  بالغة القرآنية شغل ذهينالوالعامل الثاين : إن موضوع 

وعلى األخص يف األدعية القرآنية ألن هللا تعاىل ذكر وبني يف هذه األدعية كيفية 
خضع اخلشوع فكلمات وألفاظ األدعية  واالذين دع واملؤمنني وغريهم األنبياء م  ر

بالغة فال ريب فيه أن األدعية القرآنية دليل مستقل من دالئل لالقرآنية ملئية 
  آين العظيم.اإلعجاز القر 

                                                 
 3247سسن الرتمذي ، رقم احلديث/  ) 1(
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أبواب  ستةحبثي " الصور البالغية يف األدعية القرآنية" على مقدمة و  يشتمل
  وخامتة.

  فصول وهي :  ثالثةالباب على  ا" فتشمل هذ البالغة"  :الباب األول 

  : البالغة لغة و اصطالحاً الفصل األول
  : أمهية علم البالغة و نشأته و تطورهالفصل الثاين
   .اء البالغيون املشهورون و أهم املؤلفات يف علم البالغةالعلم:الفصل الثالث

  : معارف الدعاءالباب الثاين

  و يتكون هذا الباب من ستة فصول
  : الدعاء لغة و اصطالحاً الفصل األول
  :  أمهية الدعاء من القرآن و احلديث و مكانته من العقيدةالفصل الثاين
ثري الدعاء من الالفصل الثالث   قرآن و السنة و الفطرة: دالئل علي 
  : شروط و آداب الدعاء و أسباب قبول الدعاءالفصل الرابع

  و أماكن يستجاب فيها الدعاء : األوقاتالفصل اخلامس
  : األخطاء اليت تقع يف الدعاءالفصل السادس

  األدعية القرآنية: الباب الثالث

  فصول: أربعةو فيه 
ت : عددالفصل األول   األدعية القرآنية اآل

  وصيغها : مضامني األدعية القرآنيةلفصل الثاينا
  : تقسيم الدعاء من حيث الداعينيالفصل الثالث

  املختلفة حسب حاجات اإلنسان األدعية: فوائد الرابعالفصل 
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  : شواهد علم البيان يف األدعية القرآنيةالباب الرابع

  فصول أربعةو فيه 
  ونشأته : التعريف بعلم البيانالفصل األول

  : شواهد التشبيه يف األدعية القرآنيةالثاينالفصل 
  يف األدعية القرآنية :  شواهد اجملاز الفصل الثالث

  االستعارة و الكناية يف األدعية القرآنية شواهد الفصل الرابع :

  :  شواهد علم املعاين يف األدعية القرآنيةالباب اخلامس

 و فيه أربعة فصول:

  ونشأته : التعريف بعلم املعاينالفصل األول
  : شواهد اإلجياز و اإلطناب و القصر يف األدعية القرآنيةالفصل الثاين
  شواهد الفصل و الوصل و التقدمي و التأخري يف األدعية القرآنية: الفصل الثالث
  : شواهد اخلرب و اإلنشاء يف األدعية القرآنيةالفصل الرابع

  : شواهد علم البديع يف األدعية القرآنيةالباب السادس

  فيه ثالثة فصول و
  ونشأته : التعريف بعلم البديعالفصل األول
  : احملسنات اللفظية يف األدعية القرآنيةالفصل الثاين
  : احملسنات املعنوية يف األدعية القرآنيةالفصل الثالث

إمنا فعلت ذلك على سبيل اإلشارة، ألنه ليس هذا هو هدفنا يف هذا 
إىل آفاق أوسع، وإىل مناطق أبعد  النطالقالبحث العلمي، وإمنا فعلت ذلك 

ذا يكون التماس غاية  ذا أن هديف  وأقصى يف جمال البالغة والبيان، وأعين 
ثر الصيغة يف نفس املتكلم فتنسيه ما حوله وتوصله بذات  البالغة والبيان حيث 
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ربه فتغمره قدسيتها وحتيط به نوارنيتها فيصري يف حالة حيث ال يبقى بينه وبني ربه 
  حجاب، فال خترج كلمة من فيه إال تكون مقبولة مستجابة عند حضرة القدسية.

  وخامتة البحث ذكرت فيه نتيجة البحث والنكات اليت وصل إليها البحث.

، فلوال إلحسان، أمحده وأشكر له وهللا املوفق واملؤيد، وله احلمد واملنة وا
ييده التام ملا كان ميكن له أن  مننه  السابغة ونعمه البالغة، وتوفيقه الكامل و

ذه املسؤولية الكربى ومل يكن لطالب مثلي أن يتجرأ بتناول مثل هذا  أقوم 
العمل العلمي ولكن هللا سبحانه وتعاىل تكرم على وتفضل حيث فتح أمام عيين 
هاتني طريقًا للوصول إىل ما يرجع يف مثل هذه الرسائل العلمية، فله الشكر يف 

جلامعة الوطنية للغات و  األوىل واآلخرة، كذلك أشكر رئيس قسم اللغة العربية 
  احلديثة الذي زودين بتوجيهاته القيمة وإرشاداته الكرمي يف مجيع مراحل البحث. 

لشكر إىل كل من أسدّ  إىل  مث إن واجب عرفان اجلميل يقتضيين أن أتوجه 
لذكر املشرف على هذه الرسالة ال ً وسهل يل صعباً، وأخص  دكتور كفايت هللا عو

حيث ساعدين كل املساعدة وأرشدين يف مجيع مراحل البحث من اختيار  مهداين ،
املوضوع وإعداد اخلطة وإكمال البحث على هذا الشكل، ومما جيب علي أن أقدم 
ا رئيسًا ومرؤوساً  عواطف الشكر والتقدير إىل مجيع أساتذة قسم اللغة العربية وآدا

فجزى هللا اجلميع خري جزاء ساعدة إيل يف إكمال البحث، على مد يد العون وامل
م.   وجعل ذلك يف ميزان حسنا

وأن  وهللا أسأل أن يوفقين دائمًا خلدمة كتابه احلكيم، وسنة نبيه الكرمي 
  جيعل عملي خالصاً لوجه الكرمي، إنه ويل التوفيق، وهو نعم املوىل ونعم النصري. 

  
  طالب فصل الدكتوراه

  دينم نور زمان



  
  

      

ولالباب    ا
  9:   البالغة

  

ً  :الفصل األول                              البالغة لغة واصطالحا

  أھمیة العلم البالغة ونشأتھ وتطوره: الفصل الثاني 

ث  ل الثال م  :الفص ھورون وأھ ون المش اء البالغی العلم
  مؤلفات في علم البالغة

  
  
  
  



  
  

      

  
  
  الثانيالباب 

   57:  معارف الدعاء
  

ً : الفصل األول    الدعاء لغة واصطالحا

ھ : الفصل الثاني  رآن والحدیث ومكانت ن الق دعاء م أھمیة ال
 من العقیدة

نة : الفصل الثالث  رآن والس ن الق دعاء م دالئل على تأثیر ال
 والفطرة 

 : شروط آداب الدعاء وأسباب قبول الدعاء الفصل الرابع 

 : أوقات وأماكن یستجاب فیھا الدعاء .الفصل الخامس 

  : موانع الدعاء  لسادسالفصل ا 

  



  
  

      

  

  الثالثالباب 
  

:  دعیة القرآنیةاأل
130  

  
 عدد األدعیة القرآنیة : الفصل األول 
 مضامین األدعیة القرآنیة وصیغھا : الفصل الثاني 
 تقسیم الدعاء من حیث الداعیین: الفصل الثالث 
: فوائد األدعیة المختلفة حسب حاجات الفصل الرابع 

  اإلنسان
 

  
  
  
  



  
  

      

  ابعالباب الر 
  

شواھد علم البیان في األدعیة 
  284: القرآنیة 

 ونشأتھ التعریف بعلم البیان : الفصل األول 
  شواھد التشبیھ في األدعیة القرآنیة  : الفصل الثاني 
 شواھد المجاز في األدعیة القرآنیة : الفصل الثالث 

شواھد االستعارة والكنایة في األدعیة : الفصل الرابع 
  القرآنیة

  
  
  
  
  
  
  



  
  

      

  الخامسالباب 
  

شواھد علم المعاني  في األدعیة 
   330:  القرآنیة

 ونشأتھالتعریف بعلم المعاني  : الفصل األول 
شواھد اإلیجاز واإلطناب والقصر في األدعیة : الفصل الثاني 

  القرآنیة  
شواھد الفصل والوصل والتقدیم والتأخیر في : الفصل الثالث 

 األدعیة القرآنیة  
  شواھد الخبر واإلنشاء في األدعیة القرآنیة : الفصل الرابع 

  
  
  
  
  
  



  
  

      

  السادسالباب 
  

شواھد علم البدیع في األدعیة 
  443:  القرآنیة

 
    ونشأتھ  التعریف بعلم البدیع : الفصل األول 
  المحسنات اللفظیة في األدعیة القرآنیة  : الفصل الثاني 
    المحسنات المعنویة في األدعیة القرآنیة: الفصل الثالث 
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ولالفصل    ا
نتكلم يف هذا الفصل عن معىن البالغة حيث نبحث عن أصل كلمتها 
ء عن معىن  ومعناها اللغوي ونستفيد من املعاجم الشهرية مث نذكر أقوال العلماء واألد

  البالغة االصطالحي.
  تعریف البالغة لغةً و اصطالحا

  لغة:
بالغًا و بّلغه إهو يبلغ بلوغًا و بالغاً، وصل انتهي و أبلغه،  ءبلغ الشي"

   ".)1(تبليغا
  ")2(﴾لَّْم تَُكونُواْ بَاِلِغیِھ إِالَّ بِِشّقِ األَنفُِس ﴿: قال "

  أو بـََلَغه، شارف عليه.
  ".)3(﴾ فَإِذَا بَلَْغَن أََجلَُھنَّ ﴿قال سبحانه و تعايل: "
  : )4(السّلمي تيقول قيس بن األسل و"

 ىنل اخليقلقالت و مل تقصد"
  

 ")5(غت أمساعيمهًال فقد بلَّ  
  

لضم، وصل إليه و انتهي"   ")6(بلغ  املكان بُلوغاً 
   

                                                 
ــــدي 1( ــــن مكــــرم ابــــن ) لســــان العــــرب، أيب الفضــــل مجــــال ال منظــــور اإلفريقــــي، دار الفكــــر بــــريوت، ن حممــــد ب

 ٤٩، ص/٨م، ج/١٩٦٨ط/

  7) سورة النحل ، رقم اآلية/  2(

 ٢٣٤ /رقم اآلية، ) سورة البقرة 3(

، كــان رأس األوس، و ني) أبــو قــيس بــن األســلت، األســلت لقــب أبيــه، أبــو قــيس شــاعر مــن الشــعراء اجلــاهلي 4(
ن و يبحث عــن الــدين ليطمــئن إليــه، فلقــي علمــاء مــن  شاعرها و خطيبها و قائدها يف ا، و كان يكره األو حرو

هــذا. و ملــا ظهــر اإلســالم اجتمــع لرســول و  ىاليهــود و رهبــا أو أحبــارا، ووصــف لــه ديــن إبــراهيم، فقــال أ علــ
ملدينة قبل أن يسلم، انظر للتفصيل األغاين   ١٩/١٢١شريف يف قبول الدعوة، فمات 

 ١٢٢، ص/ ١٩، أبو الفرج األصفهاين، دار الفكر بريوت، ج/ ) األغاين 5(

ج العروس من اجلواهر القاموس، حممد مرتضي 6(  ١٢/٧، دار الفكر، الزبيدي ) 
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ً أو أمراً  إىل ءالبلوغ و اإلبالغ االنتها" ً أو زما أقصي املقصد و املنتهي مكا
  ".)1(عن األمور املقدرة. و رمبا يُعّرب عن املشارفة عليه، و إن مل ينته إليه، فمن االنتهاء

  ")2(﴾لََغ أُشدّهُ َو بَلََغ أربَعیَن َسنَةً َحتى إذَا بَ ﴿: قال "
ا بَلََغ َمعَھُ السَّْعيَ ﴿: و قال "   ")3(﴾فَلَمَّ
  ")4(﴾لَعَلِّي أَْبلُُغ اْألَْسبَابَ ﴿: و قال "
  ")5(﴾أَْیَماٌن َعلَْینَا بَاِلغَةٌ ﴿: و قال "

ته  مصدر بلغ يبُلُغ كان أو صار فصيحاً، فهو بليغ و البليغ هو من يبلغ بعبار 
ت البالغة يكنه ضمريه. بلغ التمر يبلُغ بلوغاً: َنَضَج. بلغ الغالم مبعين أدرك، و قد مس

ا تنتهي املعين إيل قلب السامع فيفهمه. و البالغة عن صفة الكالم ال من  بالغة أل
  . )6(صفة املتكلم. فإذا قيل: فالٌن يبلغ يعين أن كالمه بليغ

لرجال و رجل بليغ     و الَبلغ، البليغ من او الفصاحة و البَـَلُغ "و البالغة: 
بـََلَغ و بِلغ حسن الكالم فصيحه، يبلغ بعبارة لسانه، كنه ما يف قلبه و اجلمع و 

لضم، بالغة أي صار بليغا   ".)7(بُلغاء. و قد بُلغ 
وهو يتبّلُغ به و يُتوّصل إيل الشيئ  و البالغة كسحاب، الكفاية،"
  ".)8(املطلوب

ذَا لَبََالًغا ِلقَْوٍم َعابِِدینَ  ِإنَّ ﴿: قال "   أي كفاية " )9(﴾فِي َھٰ

                                                 
ج العروس،  1(  (١٢/٧ 

 ١٥ /رقم اآلية، ) سورة األحقاف 2(

 101سورة الصافات ، رقم اآلية/ )  3(

 ٣٦ /رقم اآلية، ) سورة غافر 4(

 ٣٩ /رقم اآلية، القلم ) سورة 5(

) الــدليل إيل البالغــة و عــروض اخلليــل: د، علــي مجيــل و د.حســن نــور الــدين. دار العلــوم العربيــة، بــريوت  6(
 ١٧/، ص ١ /ط ١٩٩٠

 ٤٢٠ /، ص٤/) لسان العرب، ج 7(

ج العروس و جواهر القاموس، ج 8(  ٩/، ص١٢ /) 

 ١٠٦ ، رقم اآلية/األنبياءسورة )  9(



  
11  

  

  

ُلُغ َبَالَغًة : َفُصَح وَحُسَن بيانه فه ومنه  :و بليغ مجع بـَُلَغاء ، والبَالغُ " بـَُلَغ يـَبـْ
 "  لنَّاِس   ، )2(ما يتوصل به إىل الغاية" ))1 َھذَا بَالٌَغ لِّ

بّلغ  يقال:نتهاء واجلودة، اللغوية حول الوصول واالاملادة تدور " اخلالصة:
الشيء يبلغ بلوًغا وبالغاً، أي وصل وانتهى، وبلغت املكان بلوغًا أي وصلت إليه، 

لغ  يقالو  قد بلغ يف اجلودة مبلغاً، ورجل بليغ، أي حسن الكالم  ي جيد،أشيء 
  " فصيح.

ً  البالغة   عند القدماء والمحدثین اصطالحا
  كثرية منها:لقد عرف العلماء البالغة بتعريفات  

: " البالغة إيضاح امللتبسات ، وكشف عوار اجلهاالت،  قال علي  .1
 )3(حسن ما ُميكن من العبارات" 

 .)4(من اقتصر على اإلجياز وترك الفضول" ":  قال عمرو بن العاص .2

قال ابن املقفع: " البالغة اسم ملعاين جتري يف وجوٍه فمنها: ما يكون  .3
ا، ومنها ما يكون خطباً، ومنها ما يكوُن شعراً، ومنها ما يكون سجعً 

رسائل، فعامة ما يكون من هذه األحوال فالوحي فيها، واإلشارة إىل املعىن 
 " )5(أبلغ، واإلجياز البالغة.

 .)7(: " البالغة ما فهمته العامة ، ورضيته اخلاصة. "  )6(قال احلسن بن سهل .4

                                                 
 .52هيم ، رقم اآلية/ سورة إبرا) 1(
تاملعجم الوسيط، )2( ، مادة  1، املكتبة العلمية ، طهران ، ج /  ملؤلفنيوجمموعة من ا أمحد حسن الز

 خليل بن أمحد الفراهيدي ، ط / دار الكتب العلمية ، بريوت ،، ،  كتاب العني 69الكلمة : بلغ ، ص /
أيب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي ،  ،للغة،  مجهرة ا161ص/ مادة الكلمة : بلغ، 1، ج /  2003

  .318ص/  1/ دار صادر بريوت ، ج/ ط
 435، ص / 1م، ج /  1994ديوان املعاين، أيب هالل احلسن العسكري، ، ط / دار الكتب بريوت، )3(

 .433ص /   نفس املرجع ، ) 4(
 .434، ص /  1ج/  ديوان املعاين ، ) 5(
هللا السر خسي، وزير املأمون، وهو من مشاهري عصره يف الذكاء واألدب  هو احلسن بن سهل بن عبد) 6(

 ) . 192 ، ص/2، ج/، ( األعالم ه 166والكرم، تويف عام 
 .234، ص /  1ج /   ديوان املعاين ) 7(
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ة وال حبسة وال :" كل من أفهمك حاجته من غري إعاد )1(قال العتايب .5
 )2(استعادة فهو بليغ"

 )4(: البالغة هي " بلوغ املعىن وملا يطل سفر الكالم ."  )3(قال ابن املعتز .6

ا تُنهى املعىن إىل قلب السامع  .7 قال العسكري : " مسيت البالغُة بالغًة أل
 .)5(فيفهمه"

دية املعىن  حدًا له بلوغ امل"البالغة يف نظر السكاكي :  .8 تكلم يف 
ختصاص بتوفية خواص الرتاكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه واجملاز ا

  )6(والكناية على وجهها"

ن تقول فال أقال صحار العبدي : ُسئل صحار ما البالغة ؟ قال : "  .9
 )7(ختطئ ، وُتْسرِع فال تبطئ " 

قُتُه ملقتضى احلاِل مع قال اخلطيب القزويين : "البالغة يف الكالم مطاب .10
 .)8(فصاحته "

، ّل ، وأبلغ الكالم ما حسن إجيازه: " خري الكالم ما قّل و د قال الثعاليب .11
 )9(وقل جمازه ، وكثر إعجازه ". 

                                                 
هو كلثوم بن عمرو بن احلارث التغليب، شاعر من شعراء العباسيني وله سهم عظيم يف البالغة ورأيه مقبولة ) 1(
 البالغة.[ زهر األدب ومثر األلباب أليب إسحاق إبراهيم بن علي احلصري القريواين، ، ط / دار الكتب يف

  .]36ص/،  2.  ج / 1997العلمية بريوت ، 
لقاهرة ، ج / /أيب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ، ط ،البيان والتبيني)2(  .113، ص /  1مؤسسة اخلاجني 
ن املعتز بن املتوكل بن املعتصم بن هارون الرشيد، توىل اخلالفة يومًا واحدًا مث هو أبو العباس عبد هللا ب) 3(

 ه.296مات مقتوالً يف عام 
 .5ط/ املطبعة الفنية احلديثة، سورية، ص/ ، حممد نبيه حجاب ، دكتوربالغة الكتاب يف العصر العباسي)4(
ري، ط / دار أحياء الكتب العربية، بن سهل العسك كتاب الصناعتني، أيب هالل احلسن بن عبد هللا)5(

. النظرية البالغية ، األستاذ الدكتور داود سلوم و الدكتور عمر املال حويش ، ط مطبعة 6م، ص / 1952
 .39، ص /  1977األمة بغداد ، 

  .54ص/ ، 1، ج/اإليضاح ) 6(
 .32كتاب الصناعتني، ص/ ) 7(
 .27ص/  ،  ، سعد الدين التفتا زاينشرح املختصر على تلخيص املفتاح للخطيب القزويين)8(
 نفس املرجع .) 9(
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ورة من : " إيصال املعىن إىل القلب، يف أحسن صوقال الرماين .12
 .)1("اللفظ

هي مطابقة الكالم ملقتضى حال من خياطب "الرمحن حبنكة:  قال عبد .13
 " )2(.به مع فصاحة مفرداته ومجله

عين قلب السامع، "البالغة كل ما تبلغ به امل قال أبو هالل العسكري: .14
مع صورة مقبولة و معرض  كنه يف نفسمككت  فتمكنه يف نفسه

 .)3(حسن"

لفاظ سهلة عذبة  قال اآلمدي : .15 " إصابة املعين و إدراك الغرض 
مستعملة، سليمة من التكلف، ال تبلغ اهلذر الزائد علي قدر احلاجة، و 

ت يقف دون الغاية"   )4(ال تنقص نقصا

 .: "ختري اللفظ يف حسن اإلفهام")5(عمرو بن عبيد قال .16

روي اجلاحظ أن عمرو بن عبيد قيل له: ما البالغة؟ فقال لسائله: " ما  .17
بلغ بك اجلنة و عدل بك عن النار، و ما بصرك مواقع رشيدك و 

 .  )6(عواقيب غّيك"

: "حسن االقتصاب عند البداهة، و الغرارة يوم )7(الرومي وقال .18
 . )8(اإلطالة"

: "وضوح الداللة و انتهاز الفرصة و هالبالغة بقول )9(و عّرف اهلندي .19
  . حسن اإلشارة"

                                                 
ريخ البالغة، دكتور عبد القاد)1(  .30م ص /  1982حسني، ط / دار الشرق، بريوت،  راملختصر يف 
ا، عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين ، ج/)2(  .129ص / ، 1البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو

 ١٠ /كتاب الصناعتني، ص ) 3(

 ٨/علم البيان، ص ) 4(

لوالء، شيخ املعتزلة و مفتيها، انظر األعالم ) 5( ب التميمي   .٨١، ص/٥، ج/هو عمرو بن عبيد بن 

 .٦١يني، ص/البيان و التب ) 6(

لرومي، انظر األعالم ) 7(  ٣١، ص/١، ج/هو إبراهيم بن سليمان احلموي املعروف 

ريخ، ص ) 8(  ٣٦ /البالغة: تطور و 

 .٤٢،ص/٥ج/ ،و عمر بن إسحاق بن امحد اهلندي من كبار األحناف، البيان و التبيني، األعالمه ) 9(
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فهذه بعض التعريفات عند علماء البالغة واخلالصة من هذه  اخلالصة :
وكان الكالم مطابقة التعريفات، إن البالغة هي االقتصار واإلجياز وترك الفضول ، 

ملقتضى احلال ، مثًال حال الكالم يف مأمت غري حال الكالم يف عرس ، وخماطبة 
  ك . يصديقك غري خماطبة أستاذك، وخماطبة شقيقك غري خماطبة والد
 ---------------------  

 ----------------- 

 -------------- 

 ---------- 
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   الثانيالفصل 
  نشأتھ وتطورهأھمیة علم البالغة و 

تعين كلمة بالغة حني ترد يف كتب األدب يف الزمن األول قبل القرن الرابع، 
املعىن العام للقول اجلميل الذي يبلغ به األديب درجة من اجلودة واإلبداع، هي أكثر 

  ما تطلق وصفاً.
ا كان عند األمم من بالغة إشارات إىل م"،  )1(يف البيان والتبيني للجاحظ 

عرفتها وتدارسها، فقد قيل للفارسي: ما البالغة؟ قال: معرفة الفصل والوصل. وقيل 
ين: ما البالغة؟ قال تصحيح األقسام واختيار الكالم. وقيل للرومي : ما  لليو
البالغة؟ قال: حسن االقتصاب عند البداهة والغزارة يوم اإلطالة. وقيل للهندي: ما 

غة ؟ قال: وضوح الداللة وانتهاز الفرصة وحسن اإلشارة. وقال بعض أهل البال
ا إىل  حلجة واملعرفة مبواضع الفرصة أن تدع اإلفصاح  اهلند: مجاع البالغة البصر 
الكناية عنها، إذا كان اإلفصاح عن طريقة ورمبا كان األضراب عنها صفحًا أبلغ يف 

لظفر.    ")2(الدرك وأحق 
ات اللغوية و املعجمية والبالغية و غري ها أساساً خلدمة نشأ ت الدراس

الدين و لفهم كتاب هللا العزيز فلوال القرآن ما كانت عربية فهو احملو ر الذي تدور 
ضيح بتفسريه و تو حوله كل الدراسات سواء منها تلك اليت ترتبط ارتباطا مباشرًا 

ته و بيان أسراره و إعجازه ، أو تلك اليت تبحث يف  داللة اللفظ و الصيغ و آ
  الرتاكيب اجلمل كالنحو والصرف و البالغة .

ته و غريب ألفاظه وقد كا ن كبا ر الناس يسألون ابن عباس عن تفسري آ
بيات من الشعر العريب و قد  فكان يفسرها للنا س و يستشهد على تفسريها 

                                                 
جلــاحظ، كبــري أئمــة األدب، هــو عمــرو بــن حبــر بــن حمبــوب الكنــاين  ) 1( لــوالء، الليثــي، أبــو عثمــان الشــهري 

ومولــده ووفاتــه يف البصــرة، لــه تصــانيف كثــرية منهــا: احليــوان، البيــان والتبيــني، الــبخالء، وغريهــا، انظــر للتفصــيل: 
 .235، ص/ 6، وأيضاً دائرة املعارف اإلسالمية، ج/212، ص/ 13ريخ بغداد، ج/

 .161، ص/ 1للجاحظ، ج/ البيان والتبيني، ) 2(
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سم "سؤالت ألمجعت هذه ا ا يف كتاٍب مستقلٍ   رزق إىل ألفع ابن اسئلة و إجا
ع السادس والثالثني من كتابه كرها السيوطي يف النو ذ عبد هللا ابن عباس" وقد 

  . )1(تقان يف علوم القرآن"إل"ا
وهكذا أرى أن دراسة القرآن الكرمي "و يقول الدكتور رمضان عبد التواب : 

لشعر كما كانت أحد ا سباب اليت أسهمت يف نشأة ألكانت من دواعي االهتمام 
ملعاجم العربية فقد نشأ النحو العريب من أجل الغرية على القرآن الكرمي و صونه من ا

  ".)2(سود الدؤيل قواعد النحوألضع أبو االتحريف على ألسنة الناس ولذلك و 
قيل: " البليغ من طبق املفصل وأغناك عن املفسر يعين كما قيل: أن يكون 

ن الشركة، وال تستعني عليه االسم حييط ملعناك، وجيلي عن معزايل وخيرجك ع
  " . )3(لفكر

ولعل أ هالل العسكري خري من وضح األسباب اليت دعت العرب 
واملسلمني إىل توسيع دائرة علم البالغة، والتأليف فيها حني قال: " إن أحق العلوم 
هلل جل ثناؤه ـ علم البالغة، ومعرفة الفصحاة، لتحفظ ـ بعد املعرفة   لتعلم وأواله 

حلق، اهلادي إىل سبيل الرشد،  الذي به يُعرف إعجاز كتاب هللا تعاىل ، الناطق 
املدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة، اليت رفعت أعالم احلق وأقامت منار 

  الدين ، وأزالت شبه الكفر برباهيتها، وهتكت حجب الشك بيقينها.
ّل مبعرفة الفصاحة مل يقع وقد علمنا أن اإلنسان إذا أغفل علم البالغة، وأخ"

عجاز القرآن من جهة ما خّصه هللا به من حسن التأليف، وبراعة الرتكيب،  علمه 
وما شحنه به من اإلجياز البديع، واالختصار اللطيف، وضمّنه من احلالوة، وجّلله 

                                                 
، مكتبه و مطبعة مصطفي البايب احللــيب و أوالده ١٧٥ ₋١٤٩تقان يف علوم القرآن ، السيو طي ، ص إل) ا 1(

م ، انظــر فصــول يف فقــه العربيــة د. ١٩٦٨مبصر ، و نشر هذا الكتــاب الــدكتور إبــراهيم الســامرائى ببغــداد ســنة 
 .٩١رمضان عبد التواب ص 

 .٩٣د. رمضان عبد التواب ص ،لعربية) فصول يف فقه ا 2(

 161، ص/ 1البيان والتبيني، للجاحظ، ج/ ) 3(
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من رونِق الطالوة مع سهولة كلمه وجزالتها، وعذوبتها، وسالمتها، إىل غري ذلك من 
  اليت عجز اخللق عنها وحتريت عقوهلم فيها". حماسنه

  نشأة البالغة وإرتقاءھا
يرجع عصر النشأة والتكوين البالغة إىل القرن الثاين اهلجري حيث ألفت 
ووضعت بعض القواعد واملالحظات للفصاحة يف النثر والنظم خمتلطة مبباحث العلوم 

سم علوم البالغ ة، وإن كانت كلمة " اللغة األخرى، فلم يكن هناك ما يعرف 
ا أخرياً  ا ما قصد  البالغة" معروفة ومستخدمة من قبل ولكنهم ما كانوا يقصدون 

  من داللتها على علوم الثالثة، أي علوم املعاين ، والبيان، والبديع.
حية بداية التدوين  فهكذا ينتسب نشأة البالغة إىل القرن الثاين اهلجري من 

لتفصيل ولكن قبله ألتفت نظرة يف العصر اجلاهلي وصدر  البالغي وسنعرف 
  اإلسالم.

  البالغة في العصر الجاھلي : 
ب لسن وأهل فصاحة وبالغة وبيان،  مل يزل العرب منذ جاهليتهم األوىل أر
لكالم املستقيم املعرب بال حلن وال اضطراب وال فساد ، وذلك  وكما كانت تتكلم 

لكالم الفصيح البليغ، وملا أن توضح قواعد النحو وإعراب الكلم ، كذلك تتكلم 
   )1(توضع قواعد البالغة وطرق الفصاحة والبيان. 

  :  )2(وقول امرئ القيس 
 مكرٍّ مفرٍّ مقبٍل مدبٍر معاً "

  

 ")3(كجلمود صخٍر حطّه السيل من عِل  
  

  وقوله مطابقاً ومشبهاً ومبالغاً يف وصف فرسه. 

                                                 
املصباح يف املعاين والبيان والبديع، اإلمام أيب عبدهللا بدر الدين بن مالــك الدمشــقي، حتقيــق د. عبداحلميــد  ) 1(

 .18، ص/ 2001،  1هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:

حجر الكندي ولــد يف جنــد وأبــوه ملــك علــى بــين أســد غطفــان، نشــأ امــرؤ القــيس ميّــاًال هو امرؤ القيس بن  ) 2(
إىل الشــرف واللهــو شــأن أوالد امللــوك، ونظــم الشــعر فشــيئاً، هــو شــعراء يف اجلاهليــة مــن الطبقــات األوىل، انظــر 

ء يف اجلاهلية وصدر اإلسالم، بطرس البستاين، دار اجليل ، بريوت ص/   .97لتفصيل : أد

 .544، ص/ 1ديوان امرئ القيس ، شرحه عبدالرمحن املصطاوي، دار املعرفة ، بريوت ، ط/  ) 3(
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  .  )1(وقول األعشى 
 يومًا ليوهنهاكنا طح صخرًة"

  

 )2( "فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
  

مل يكن هؤالء القدماء يعرفون أمساء تلك الفنون، وال وضعوا هلا قواعدها 
واصطالحًا هلا، كل ذلك يدلنا على أن البالغة والفصاحة والبيان وإن مل تكن إّذاك 

ا كانت لدى العرب فطرة وسليقة من أكرب ال م  داللة على أقواعد له أصوله، فإ
م مل يكونوا  توا سورة من مثله، فلو أ كانوا أهل فصاحة وبيان دعوة القرآن هلم أن 

القرآين هلم، وبدل ذلك على أن هلم  ىمن أهل تلك الصناعة ملا جاز ذلك التحد
   )3(بصراً لتمييز أقدار األلفاظ واملعاين وتبني ما فيها من البالغة والبيان . 

حيبون البيان والطالقة والنجم والبالغة والتخلص والرشاقة، وقد كان العرب 
م كانوا يكرهون السالطة واهلذر والتكلف واإلسهاب واإلكثار وقد ورد  قيل : فإ
م يوائمون بني األلفاظ واملعاين، وذلك جند يف  عنهم من األخبار واألشار ما يفيد أ

جلس بين قبس بن ثعلبة، ، فقد مر املسيب مب )4(قصة طرفة مع املسيب بن علس 
  :  )5(فاستنشدوه فأنشدهم فلما بلغ قوله 

 وقد أتناسى اهلّم عند احتضاره"
  

 )6(  "عليه الصيعرية مكدم جنا ب 
  

: " استنوق اجلمل " ألن الصيعرية مسة تكون يف عنق الناقة ال  )1(فقال طرفة 
   )2(يف عنق البعري . 

                                                 
ليمامة ولقيه األعشى، كين األعشــى أب  ) 1( ميمون بن قيس بن جندل بن شراجيل بن عوف بن ثعلبة ، ولد 

ء ، أيب عبــدهللا حممــد بــن الضمري، وشعراء من اجلاهليني ، للتفصيل انظر : املوضح يف مآخذ العلماء على الشــعرا
ين، حتقيق مشس الدين.   عمران املرز

صــر الــدين، دار الكتــب العلميــة، بــريوت،  ) 2( ديوان األعشى الكبري، ميمــون بــن قــيس: شــرحه مهــدي حممــد 
 ..134م ، ص/ 1987، 1ط/

 .20املصباح يف املعاين والبيان والبديع، ص/  ) 3(

رو بن ُقمامة بن ريد بن ثعلبة بن عّدي بن مالــك بــن ُجشــم بــن بــالل، املسيب بن علس: ابن مالك بن عم ) 4(
وهو جاهلي ومل يدرك اإلسالم، ونسبه يف " اجلمهرة " ولقبه " املسيب" . انظر : خزانة األدب ولب لباب لسان 

 .227، ص/ 3العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي، ج/

 .21املصباح يف املعاين والبيان والبديع، ص/  ) 5(

، ص/ 3معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكر ، حتقيق عبد الســالم حممــد هــارون، ج/ ) 6(
 .189، الشعر والشعراء ص/ 289
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صر اجلاهلي كانوا يقفون عند اختيار هذه جمرد أمثلة على أن الشعراء يف الع
لوان شيء من فنون البيان  تون يف أشعارهم  األلفاظ واملعاين والصور ، وكانوا 

  .  )3(والبديع ورعاية النظم 
قامت يف هذا العصر سوق املربد يف البصرة وسوق الكناسة يف الكوفة مقام 

سرحني كبريين، يغدو عليهم سوق العكاظ يف اجلاهلية، بل لقد حتوًال إىل ما يشبه م
شعراء البلدتني ومن يقدر عليها من البادية، لينشدوا الناس خري ما صاغوه من 

  .)4(أشعار
  البالغة في صدر اإلسالم

كما تعرف قبل نزول القرآن كانت امللحوظات البالغية، وملا اتسعت 
حده،  الفتوحات اإلسالمية، واختلط العرب بغريهم وضعف االعتماد على الذوق و 

" جماز القرآن" هو وإن   )5(كان ال بد من أن تقعد القواعد، فوضع أبو عبيدة، 
  كانت عناية لغوية ، فلقد كانت له بعض امللحوظات البيان.

مث جاء اجلاحظ فكان له فضل حيث اتسعت بفضله دائرة هذه امللحوظات 
  )6(البيانية . 
ومشس أنواره الظاهرة، جاء اإلسالم ، وكان القرآن هو لسان حجته الباهرة "

لقرآن ومكذب له، ولكنهم مجيعًا املصدقني واملكذبني  وانقسم الناس بني مصدق 

                                                                                                                                
نشأ طرفة بن العبد بــن ســفيان البكــري يتيمــاً مــن أبيــه تكفلــه أعمامــه فــأمهلو تربيتــه وأســاءوا أدبــه، كــان هــو  ) 1(

رم الشــعور، جــاّد البــادرة، فنبــغ يف الشــعر وعــدن فحــول وهــو دون العشــرين ، منــذ احلدائــه متوقــد الــذهن، مضــط
ت، ص/  ريخ األدب العريب أمحد حسن الز  .48-47انظر : 

 .22ريخ النقد األديب عند العرب من العصر اجلاهلي إىل القرن الرابع اهلجرة، ألمحد إبراهيم، ص/  ) 2(

 .22ع ، ص/ املصباح يف املعاين والبيان والبدي ) 3(

ريخ ، شوقي ضيف ، ص/  ) 4(  .16-14البالغة تطور و

هـــ مــن علمــاء البصــرة، تعلــم النحــو والشــعر والعريــب علــى يــد عمــرو بــن 110معمــر بــن املثــىن ، ولــد ســنة  ) 5(
هــــ ) كـــان مـــن حفـــاظ احلـــديث.  213-209العـــالء وضـــعت يف عهـــده أســـس العلـــوم اإلســـالمية، تـــويف بـــني ( 

ريخ بغداد، ج/93، ص/ 1تاح السعادة ، ج/للتفصيل انظر : مف  .252، ص/ 13، و

ا، ص/  ) 6( ا وأفنا  .71البالغة فنو
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وكانوا مشدوهني حبالوة نظمه، وبديع لفظه ومجال صوره، وكانوا من يتخفى فيسرتق 
  ")1(السمع ليصغي إىل قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دون أن يشعر به. 

شيء فإمنا يدل على إعجاب هؤالء القوم هذا الكتاب، وهذا إن دل على "
وكانت أحاديثه وخطبه  وإدراكهم لعظمته، ووقعهم يف أسر بيانه، وأما رسول هللا 

ا كلمة خشية أن يتفلت حرف  رائعة مشهورة يتلقفها الصحابة عن النيب  حيصو
  ".  )2(منها 

يتكلم إال بكالم قد  الذي " مل ينطق إال عن مرياث حكمة ومل ومل ال وهو 
لقبول ، ومجع له بني  لعصمة، هو الكالم الذي ألقى هللا عليه احملبة، ونشأة  حّف 
املهابة واحلالوة وبني احلسن اإلفهام وقلة عدد الكالم، مع استغنائه عن إعادته، وقلة 

وال حاجة السامع إىل معاودته مث مل يسمع الناس بكالم قط أعم نفعاً وال قصداً لفظاً 
ً وال أمجل مذهبًا وال أكرم مطلبًا وال أحسن موقعًا وال أسهل خمرجًا وال  أعدل وز

   )3(. "أفصح معىن وال أبني يف فحوى من كالمه 
كذلك فقد كان اخللفاء الراشدون خطباء مفوهني يتخريون األلفاظ، ويعنون 

البالغة  لنظم، وقد ورد عنهم ما اختذه البالغيون بعدهم أساسًا ألبواب من
من أنه عرض لرجل معه "  )4(والفصاحة والبيان، فمن ذلك ما يروى عن أيب بكر 

ذى أبو بكر مما يومهه  ثوب ، فقال له : أتبيع الثوب ؟ فأجابه: ال عافاك هللا، و
ظاهر اللفظ، إذ قد يظن إن النفي مسلط على الدعاء، فقال له: لقد علمتم لو كنتم 

  .")5(ك هللا. تعلمون، قل : ال ، وعافا

                                                 
 .23املصباح يف املعاين والبيان والبديع ، ص/  ) 1(

 نفس املرجع ) 2(

 .17، ص/  2البيان والتبيني ، ج/ ) 3(

ــيم، كــان مســي يف اجلاهليــة أبــو بكــر : هــو عبــدهللا بــن عثمــان بــن عــامر بــن عمــر بــن كعــب بــن ســعد  ) 4( بــن ت
در إىل الصــديق الرســول، ولــد أبــو بكــر  عبدالكعبــة، فســماه الرســول  بعبــد هللا ، ولقــب عتيقــاً والصــديق ألنــه 

ريــخ اإلســالم ، د.  لعفة . وانظر للتفصيل  خلصال الكرمية واشتهر  مبكة بعد عام الفيل بعامني وأشهر، حرف 
 .320، ص/ 1حسن إبراهيم حسن، ج/

 .261، ص/ 1البيان والتبيني ، ج/ ) 5(
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ولقد كان شيوع هذه الرواية وتردادها على ألسنة البالغيني هو الذي حد 
ب " الفصل والوصل " .  ً خاصاً هو    إليهم إىل أن يفتحوا يف البالغة 

فقد ضرب الرواة لفصاحته وبالغته، "عنه فصيحًا بليغًا ،   )1(كان عمر 
  ".)3(لفصاحة والبالغة مل يكن جياريه أحد يف مضمار ا ) )2وعلي 

ولقد نزل القرآن الكرمي بلسان عريب مبني، على قوم صفت قرائحهم، 
وسلمت فطرهم اللغوية، وقويت فطنهم فهم يدركون اللمحة ـ وإن لطف موضعها ـ 

هم ألساليب قويغوصون على الدرة من الكلمات ـ وإن خفي موقعها، فلم يكن تذو 
قل من تذوقهم لك لماته ومفرداته، ولقد كانت الكلمة من كتاب هللا القرآن وتراكيبه 

  تعاىل تتلى عليهم فرتوقهم جرسا، وترهفهم حسا، وخيتارون هلا ما يناسبها من معىن.
لشكر يف قوله  وهذا النيب  يف سورة الواقعة  يروون عنه: أنه فسر الرزق 

بُونَ  ﴿" ف عند هذه الكلمات، ولنستمع ولنق )4( "﴾ َوتَْجعَلُوَن ِرْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذِّ
  ملا قاله ابن عباس وجماهد يف تفسريها. 

 َما أَنتُْم َعلَْیِھ ِبفَاتِنِینَ  فَإِنَُّكْم َوَما تَْعبُدُوَن  ﴿"يف الصافات :  قال  .1
﴾" )5(   

لَِّذیَن َكفَُروا  ﴿يف سورة املمتحنة :  قال " .2 َربَّنَا َال تَْجعَْلنَا فِتْنَةً لِّ

  )6( "﴾ نَا َربَّنَا إِنََّك أَنَت اْلعَِزیُز اْلَحِكیمُ َواْغِفْر لَ 

                                                 
مــري  ) 1( ين اخللفــاء الراشــدين، وأول مــن لقــب  عمــر بــن اخلطــاب بــن نفيــل القرشــي العــدوي، أبــو حفــص، 

لفاروق، انظر : ابن  املؤمنني ، الصحايب اجلليل ، الشجاع احلازم، أسلم قبل اهلجرة، خبمس سنني، لّقبه النيب 
 .187،ص/  1. والطبريي : ج/19، ص/ 3األثري ، ج/

على بن أيب طالب بن عبداملطلب اهلامشي القرشي، رابع اخللفاء الراشدين، وأحد العشــر املبشــرين. انظــر :  ) 2(
ج البالغة، ج/  .579، ص/ 2شرح 

 .24املصباح يف املعاين والبيان والبديع ، ص/  ) 3(

 .82) سورة الواقعة ، رقم اآلية/  4(

 .162ات، رقم اآلية/ ) سورة الصاف 5(

 .5) سورة املمتحنة ، رقم اآلية/  6(
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ثُمَّ لَْم تَُكن ِفتْنَتُُھْم إِالَّ أَن قَالُواْ َواہلّلِ  ﴿يف سورة األنعام :  وقال " .3

  )1( "﴾ َربِّنَا َما ُكنَّا ُمْشِرِكینَ 

َربَّھُ  َوَظنَّ دَاُوودُ أَنََّما فَتَنَّاهُ فَاْستَْغفَرَ  ﴿"يف سورة ص :  وقال  .4

 ")2( ﴾ َوَخرَّ َراِكعًا َوأَنَابَ 

فقد فسر جماهد " فاتنني " يف اآلية األوىل مبضلني، وفسر " ال جتعلنا فتنة " 
م  يديهم، فيقولون : لو كان هؤالء على احلق ما أصا يف اآلية الثانية مبعىن ال تذبنا 

  هذا.
م، كما فسر فتناه يف وفسر ابن عباس "فتنتهم" يف اآلية الثالثة مبعىن معذر

ه .   اآلية الرابعة مبعىن اخترب
ومن أراد أن يستزيد فنرشد إىل معجم غريب القرآن، الذي كتبه األستاذ 

ولقد كانت هذه الدراسات األساس الذي مهد لعلماء   يحممد فؤاد عبد الباق
  البيان فيما بعد.

  البالغة في عصر بني أمیة 
ا تزدهر ازدهاراً وإذا حتولنا إىل عصر بين أمية  وجد البالغة جبميع ألوا

مسع  )3(عظيماً. ومن مثال على ظهور املالحظات البالغية يف هذا العصر أن جريرًا 
   " ينشد يف أرجوزة يصف إبله ، يقول : )4(عمر بن جلاء التميمي 

 قد وردت قبل إين ضحائها"
  

 "وتغرس احلياة يف خرشائها 
  

  ")5(ن ردائها ) ( حّر العجوز الشيء م"

                                                 
 .23) سورة األنعام، رقم اآلية/  1(

 .24) سورة ص ، رقم اآلية /  2(

هــو أبـــو حــزره جريـــر بــن عطيـــة، احلظــي، التميمـــي ، الريبــوعي، أحـــد فحــول الشـــعراء اإلســالميني، وبلغـــاء  ) 3(
ليمامة ونشاء يف ال  .150، ص/ 2بادية ، انظر،: جواهر األدب للسيد اهلامشي، ج/املداحني اهلجائني، ولد 

عمر بن جلأ بن حذير ابن مصاد التيمي ، من بين تيم بن عبد مناة، من شعراء العصر األمــوي ، اشــتهر مبــا   ) 4(
 .1813، ص/ 20كان بينه وبني جرير، من مفاخرات ومعارضات، انظر : كشف الظنون ، ج/

 .74، ص/ 8األغاين، ج/ ) 5(
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فتعرض له يقول : كان أوىل بك أن تقول جر العروس، ال جر العجوز اليت 
  تتساقط خوراً وضعفاً، واستشاط عمر غضباً فهجاه، واحتدم بينهما اهلجاء.

ونستطيع أن نقرر أن املالحظات البالغية والبيانية قد ازدادت يف هذا العصر 
  لعدة عوامل تتلخص يف : 

ازدهار اخلطابة يف هذا العصر نتيجة ألمور سياسية ودينية، واجتماعية، " .1
 " فقد تنوعت اخلطابة إىل : سياسية ، ودينية ، وحفلية.

ومنها أن العرب قد حتضروا واستقروا يف املدن واألمصار، وآخذوا " .2
 " يتجادلون يف أمورهم السياسية والعقيدية.

  " سوق عكاظ يف اجلاهلية . ومنها قيام األسواق األدبية على غرار" .3

ظهور النقائض بني جرير والفرزدق وكثرة اهلجاء الذي يدعو إىل التنافس " .4
وحرص كل واحد من الشاعرين املتهاجيني على قهر خصمه والتفوق عليه 

  ")1(برائع . 
أما خطباء الوعد فقد بلغوا الغاية من روعت البيان ويف مقدمتهم غيالن "

ء العصر العباسي كانوا  )2( الدمشقي احلسن البصري ويقول اجلاحظ إن أد
يتحفظون كالم احلسن وغيدان حىت يبلغوا ما يريدون من املهارة لبيانيه ويشيد ببالغة 
سقاطه إسراء من كالمه تلتغته فيها، مع ما انتظم له من الطالوة  واصل مدلال عليها 

ات الناس على اخلطباء  واجلزالة نرى اجلاحظ يف غري موضع من بيانه يسوق مالحظ
  ")3(كما يسوق مالحظات اخلطباء أنفسهم وخاصة الوعظ منهم . 

  البالغة في العصر العباسي 
اتسعت املالحظات البالغية يف العصر العباسي اتساعًا ميثل طفرة كبرية  
كانت استجابة لعدة عوامل أثرت يف مجيع جماالت احلياة يف العصر العباسي، وليس 

                                                 
 .28املصباح يف املعاين والبيان والبديع ، ص/  ) 1(

احلسن بن يسار البصري، أبو سعيد التابعي ، كان إمام أهل الصرة وخري األمة يف زمنه ، وهو أحد العلماء  ) 2(
ملدينــة، وشــّب يف كنــف علــي بــن أيب طالــب. انظــر : وفيــات األعيــان،  الفقهــاء الفصــحاء الشــجعان أنســاك ولــد 

 . 259، ص/ 2، ولسان امليزان : ج/254، ص/  1ج/

 .26-25املصباح يف املعاين والبيان ، ص/  ) 3(
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وحده، وقد نشأت هذه العوامل أن شاركت يف نشأة البالغة وتدوين  يف جمال األدب
  )1(املالحظات البيانية يف هذا العصر مدة طوائف. 

  . طائفة الكتاب من الفرس واملوايل .1
  . الشعراء وأثرهم يف تطور البالغة يف العصر العباسي . 2

ظ مث جاء طائفة اللغويني وأثرهم يف نشأة البحث البالغي ، ومن بعد اجلاح
  وهو إن مل يبلغ مرتبة اجلاحظ من حيث تسجيل امللحوظات. )2(ابن قتيبة 
فوضع الكتاب " البديع " وذكر فيه أنواع مما بنيت  )3(مث جاء ابن املعتز "

  ")4(عليه البالغة فيما بعد . 
فزاد على ما ذكر ابن املعتز من أنواع البديع ، مث جاء أبو  )5(مث جاء قدامة 

ً ذائع الصيب، وهو " إعجاز القرآن" أيضًا كتاب "  )6(الين، بكر الباق ، فوضع كتا
، وكان عن البيان بعامة ، ومل يقصروه على )7(الصناعتني " أليب هالل العسكري، 

  البحث يف األعجاز.
مث جاء عبدالقاهر فوضع كتابه، : "دالئل اإلعجاز" و " أسرار البالغة " ، 

مفتاح العلوم " وهو أول من فّصل موضوعات كل ضع كتابه " و وجاء السكاكي ف

                                                 
 .25املصباح يف املعاين والبيان ، ص/  ) 1(

أبو مسلم حممد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري الزوري، العامل الكبري اللغوي الناقد، الكاتب األديب،  ) 2(
هـــ ، انظــر : معجــم املــؤلفني، عمــر رضــا   276هـــ ، تــويف ســنة  212لــد ســنة احلــافظ املــؤرخ، املفســر احملــدث، و 

 .150، ص/  6م، ج/1958كحاله، املكتبة العربية بدمشق، 

خذ عنهم، ويعين العلماء  ) 3( هلل أبو العباس، أديب شاعر، ولد يف شعبان، وكان يقصد فصحاء العرب و عبدهللا بن املعتز 
 .154، ص/ 6هـ ، خمنوقاً، انظر للتفصيل، معجم املؤلفني ، ج/ 296ربد، تويف سنة من النحويني واإلخباريني كامل

ا، ص/  ) 4( ا وأفنا  .72-71البالغة فنو

د أبو القاسم، أديب من كتاب أهل بغداد، له شعر ومصنفات  ) 5( قدامة بن جعفر، أو جعفر بن قدامة، بن ز
، وأيضــاً : معجــم 123، ص/ 3صــيل، األعــالم للزركلــي ، ج/هـــ ، انظــر للتف 319يف صنعة الكتاب، تــويف ســنة 

 .121، ص/ 8املؤلفني، ج/

لبــاقالين أو ابــن البــاقالين، ولــد ســنة  ) 6( أبــو بكــر حممــد بــن الطيــب بــن حممــد بــن جعفــر بــن القاســم املعــروف 
ـ ، انظــر هــ 403هـ ، قاضي من كبار علماء الكالم أشعري، ولد يف بصــرة، وســكن بغــداد وتــويف فيهــا ســنة 238

 .176، ص/ 6للتفصيل : األعالم خلري الدين الزركلي ، دار العلم للماليني بريوت ، ج/

احلسن بن عبدهللا بن سهل العسكري أبو هالل ، لغوي و أديب ، شاعر، مفسر، لــه كتــاب " الصــناعتني،  ) 7(
 .240، ص/ 3هـ ، للتفصيل انظر معجم املؤلفني ، ج/ 395تويف سنة 
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من علم املعاين والبيان على حدة ، وجعل كثرياً من أنواع البديع اليت عرفت فيما بعد 
   )1(بعة لعلم املعاين. 

وهكذا نشأت البالغة وتطورت يف العصور املختلفة ووصل إلينا هذا العلم 
  وحنن نقرأ ونستفيد منه. 

  الخالصة
بالغة اليت ال يعرف أحد من حيث العلم قبل القرن الثاين ولكن جاء رأينا أن ال

أبو عبيدة وألف جماز القرآن وأشار إىل بعض مسائل البالغية ، وبدأ رحلة البالغة على يد 
أبو عبيدة واستمرت حىت جاء أبو عثمان اجلاحظ وكتب (( البيان والتبيني)) ومجع فيه 

ب اجلاحظ مؤسس البيان والفصاحة ،  مث يف القرن مسائل البيان والفصاحة حىت عد العر 
الثالث اهلجري طلع جنم ساطع عبدهللا بن املعتز وألف أول كتاب يف البديع (( البديع )) 
وقال  بنفسه: ما مجع فنون البديع وال سبقين إليه أحد ... " مث جاء أبو هالل العسكري 

ها وقال يف كتابه (( كتاب وألف كتاب الصناعتني ووضح أمهية البالغة والغرض من
هلل جل ثناؤه ـ علم  لتحفظ ـ بعد املعرفة  لتعلم وأوالها  الصناعتني)) " إن أحق العلوم 

، مث استمرت رحلة )2(البالغة ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف إعجاز كتاب هللا تعاىل "
سس وقواعد البالغة حىت وصلت يف القرن اخلامس ، فكان عبد القاهر اجلرجاين وضع أ

هلذا العلم يف كتابيه ((دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة )) وأخرياً يف القرن السابع وصل أبو 
  يعقوب السكاكي وقسم علوم البالغة إىل أقسامها الثالثة.

 ---------------------  
 ----------------- 

 -------------- 

 ---------- 

                                                 
ا ، ص/ البالغة  ) 1( ا وأفنا  .73-72فنو

 1كتاب الصناعتني  ، ص/  )2(
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  الفصل الثالث
  العلماء البالغیون القدماء وأھم مؤلفاتھم في علم البالغة

  أبو عبیدة
هو أبو عبيدة معمر بن املثىن البصري ولد بباجروان من أعمال بلخ بفارس 
من أب يهودي ، مث أخذ العلم عن يونس بن حبيب وأيب عمرو بن العالء ، وأخذ 

  ب اخلوارج .عنه أبو عثمان املازين . وكان مييل إىل مذه
مل يكن يف األرض خارجي وال مجاعة أعلم جبميع العلوم من "قال اجلاحظ : 

لشعر ، والغريب ، واألخبار  أيب عبيدة ، وقال املربد : كان أبو عبيدة عاملًا 
لنحو ، وكان أعلم من األصمعي وأيب زيد  واألنساب ، وكان األصمعي أعلم منه 

  " منه وميدحه ويذم األصمعي . ألنساب ، وكان أبو نواس يتعلم
قال أبو عبيدة عن نفسه : أنه ألف كتاب " جماز القرآن " لريد به على 

َطْلعَُھا َكأَنَّھُ ُرُؤوُس   قوله"إبراهيم بن إمساعيل الكاتب، الذي سأله عن 

، فكيف يشبه القرآن شجرة الزقوم ، برؤوس الشياطني اليت مل يرها )" )1 الشَّیَاِطینِ 
ألوصاف اليت جنهلها،  أحد، ألوصاف اليت نعرفها، وليس  وإمنا توصف األشياء 

فيجيب أبو عبيدة على هذا التساؤل بقوله: " وإمنا كلم هللا تعاىل العرب على قدر  
  كالمهم ، وامرؤ القيس يقول : 

"ومسنونة زرق كأنياب أغوالأيقتلين واملشريف مضاجعي"
نياب الغول،  وهم مل يروا الغول قط، ولكن ملا كان أمر فشبه سنان سيفه 

الغول يهوهلم أوعدوا به، أي أن هذا التشبيه جاء محًال على مذهب العرب يف 
.ً   تسميتهم كل ما يستعظمونه شيطا

ً يف القرآن يف مثل  مث يقول  أبو عبيدة : وعزمت من ذلك اليوم أن أضع كتا
  )2(تايب الذي مسيته " اجملاز " هذا وأشباهه وما حيتاج إليه من علمه، فعملت ك

                                                 
 .65/سورة الصافات ، رقم اآلية) 1(

ريخ البالغة ) 2(  .20ص/، انظر املختصر يف 
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لقد ألف كثري من الكتب ويصل إىل مائيت كتب، منها: جماز مؤلفاته:
القرآن وغريب القرآن، ومعاين القرآن، وخلق اإلنسان، وغريب احلديث، والديباج، 

  لصوص العرب، قصة الكعبة، األضداد. 
، ألنه مل يسلم تويف سنة مثان ومائتني للهجرة ، ومل حيضر جنازته أحد:وفاته

لبصرة .   من لسانه ال شريف وال وضيع 
  أبو عثمان الجاحظ

جلاحظ ، ولد  هو أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين ، ولقب 
، ونشأ ببغداد ، وتعلم على يد أيب عبيدة واألصمعي و أيب ه  150لبصرة سنة 

ر عبدهللا بن داود احلسن األحفش ، وأيب زيد األنصاري ، ومن تالمذته أبو بك
  السجستاين ، واملربد . 

 معانيها يف ،وتعمق عندها الوقوف وأطال لبالغة هتما من أول ولعل
 عند يكشف واخلامس الرابع اجلزئي يف مراراً  توقف وقد ،)1(اجلاحظ هو ومفاهيمها

ت ةالدقيق تالالدال  متثيالت ، االستعارات من فيها مل ذلك ثنا يف وأشار لآل
 صنع وكذلك ، االصطالحي معناه أكثر التشبيه ذلك أكثر ولذلك بيهاتوتش

 اآلية على )2(تعليقه هلا تصويره طريف ومن ، اجملاز ب من عند وهي الستعارة
  : الكرمية

ً  اْلیَتَاَمى أَْمَوالَ  یَأُْكلُونَ  الَِّذینَ  إِنَّ ﴿"  بُُطونِِھمْ  فِي یَأُْكلُونَ  إِنََّما ُظْلما
  ")3(﴾نَاراً 

ء فهرست كتبه ورسائله فأثبت منها مؤلفاته : قوت يف معجم األد ذكر 
، والذي وصلنا من كالمه يف البالغة إمنا هو ما كان يف  )4(مائة ومثانية وعشرين مصنفاً 

                                                 
 .٦٢٩، ص/٤ج/، احليوان فهارس انظر ، اجلاحظ حبر بن عمرو عثمان أبو ) هو 1(

 .٦٢٩، ص/٢ج/، احليوان ) فهرس 2(

 ١٠، رقم اآلية/النساء ) سورة 3(

ء ، ج /) 4(  .74ص/  ، 16معجم األد
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كتاب البيان والتبيني وكتاب احليوان ، أما نظم القرآن وكتاب التمثيل ، وصياغة 
  الكالم فلم يصلنا غري أمسائها.

ه السابقان مليئان بكثري من املوضوعات البالغية وخباصة " البيان وكتا
والتبيني " فالبداية عنده واضح يف " البيان والتبيني " كل الوضوح ، فموضوعه البيان  

  كما مساه ، ولكن مجع فيه مسائل كثرية .
  المبرد

لبصرة سنة " ، ويقال ه  210هو أبو العباس حممد بن يزيد الثمايل، ولد 
ملربد  )1(ألزد بن الغوث ا " ، ويقال أيضًا : " الثمايل الزدي البصري املعروف 

ملربد هـ يف خالفة املعتضد285تويف سنة . و  )2(النحوي"  . وقد لقب أستاذه املازين 
حسن  ، ألنه ملا صنف املازين كتاب األلف والالم سأله عن دقيقه وعويصه فأجابه 

أنت املربِّد، أي املثبت للحق ، فحرفه الكوفيون وفتحوا جواب، فقال له املازين: قم ف
وتلقى العلم على أيب يد أيب عمرو اجلرمّي وأيب عثمان املازين وأيب حامت  )3(الراء.

  السجستاين وغريهم.
    العلمية مكانته

ّخر عنه بعلمه، قال  احتّل املربد مكانة مرموقة بني معاصريه وشهد له من 
  .  )4(ما رأيت أحفظ لألخبار بغري أسانيد منه"  فيه تلميذه نفطويه: "

وقال اليوسفي الكاتب ـ كاتب املأمون ـ " كنت يومًا عند أيب حامت 
ه شاب من أهل نيسابور فقال:  أ حامت إين قدمت بلدكم، وهو  السجستاين إذ أ
بلد العلم والعلماء، وأنت شيخ هذه املدينة، وقد أحببت أن أقرأ عليك " كتاب 

يبويه " ، فقال : " الدين النصيحة " إن أردت أن تنتفع مبا تقرؤه فاقرأ على هذا س
  .  )5(الغالم ، حممد بن يزيد، فتعّجب " 

                                                 
  .266-265) الفهرست حملمد بن إسحاق الندمي ، ص/  1(
 .314، ص/ 4) وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ج/ 2(

 .112ص /  ، 19نفس املرجح  ،ج /  ) 3(

 .269، ص/ 1) بغية الوعاة، ج/ 4(

 .101) طبقات النحويني والبالغيني، ص/  5(



  
30  

  

  

بن إسحاق القاضي: " مل ير أبو العباس مثل نفسه ممن كان  إمساعيلوقال 
  .  )1(قرينه وال يرى بعده مثله " 

ً من قال السريايف : " مسعت أ بكر بن جماهد يقو  ل: ما رأيت أحسن جوا
املربد يف معاين القرآن فيما ليس فيه قول ملتقدم ولقد فاتين منه علم كثري لقضاء ذمام 

  . )2(ثعلب " 
وقال أيضاً: " انتهى علم النحو بعد طبقة اجلرمي واملازين إىل أيب العباس بن 

   )3(يزيد األزدي" .
سيبويه يف عصره مجاعة ومل وقال أبو سعيد رمحه هللا : "وقد نظر يف كتاب 

  . )4(يكن هلم كنباهته، يعين املربد " 
و ذكره ابن جين فقال : " يعد جيًال يف العلم ، وإليه أفضت مقاالت 

   )5( " أصحابنا وهو الذي نقلها وقررها وأجري الفروع والعلل واملقاييس عليها.
  مؤلفاته :

لشعر، وبراعته يف النحو و  اللغة، كانت حصيلته إن علم املربد الدقيق 
مؤلفات تطرق فيها إىل ما تطرق إليه النحاة قبله، وأضاف إليها ما استفاده من 
النقاد والبالغيني وهذه املؤلفات هي : " كتاب الكامل،كتاب الروضة، كتاب 
املقتضب ، كتاب االشتقاق، كتاب األنواء واألزمنة، كتاب القوايف، كتاب اخلط 

 سيبويه، كتاب املقصور واملمدود، كتاب املذكر واملؤنث،  واهلجاء، كتاب املدخل إىل
لكتاب التام، كتاب احتجاج القراءة، كتاب الرسالة  كتاب معاين القرآن ويعرف 
الكاملة ، كتاب الرد على سيبويه، كتاب قواعد الشعر، كتاب إعراب القرآن، كتاب 

دة  ن، كتاب الز املنتـزعة من كتاب احلث على األدب والصدق، كتاب قحطان وعد
سيبويه ، كتاب املدخل يف النحو، كتاب شرح شواهد كتاب سيبويه، كتاب ضرورة 

                                                 
 .242، ص/ 3الرواة، ج/ ) أنباه 1(

ء، ج/ 2(  .137، ص/  7) معجم األد

 .201) أثر النحاة يف البحث البالغي لعبد القادر حسني ـ دار غريب للطباعة والنشر ـ القاهرة، ص/  3(

 .269، ص/ البن ندمي الفهرستكتاب )  4(

 .124) املدارس النحوية، شوقي ضيف، دار املعارف، مبصر، ص/  5(
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الشعر، كتاب أدب اجلليس ، كتاب احلروف يف معاين القرآن إىل سورة طه ، كتاب 
ض املؤنقة، كتاب امساء  معاين صفات هللا  ، كتاب املمدوح واملقابح، كتاب الر

اب اإلعراب، "كتاب اجلامع، مل يتّمه" ، كتاب التعازي،  الدواهي عند العرب، كت
كتاب الوشي، كتاب فقر، كتاب سيبويه، كتاب الناطق، كتاب العروض، كتاب 
األوسط لألحفش، كتاب البالغة ، كتاب شرح كالم العرب وتلخيص ألفاظها 
ومزاوجة كالمها وتقريب معانيها، كتاب ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه يف 

رآن، كتاب الفاضل واملفضول، كتاب طبقات النحويني البصريني وأخبارهم، كتاب الق
  ")1(العبارة عن أمساء هللا تعاىل ، كتاب احلروف ، كتاب التصريف. 

وأهم هذه املؤلفات كتابه " الكامل" ، الذي عّرفه صاحبه يف مقدمته فقال: 
نثور وشعر مرصوف ومثل " هذا كتاب أّلفناه جيمع ضرو من اآلداب ما بني كالم م

لغة واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة والنّية فيه أن نفّسر كل ما  سائر وموعظة 
وقع يف هذا الكتاب من كالم غريب أو معىن مستغلق وأن نشرح ما يعرض فيه من 
اإلعراب شرحا وافياً شافياً، حىت يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفيا وعن أن يرجع إىل 

هلل التوفيق واحلول والقوة وإليه مفزعنا يف درك كل طلبة أحد يف ت فسريه مستغنيا و
والتوفيق ملا فيه صالح أمور من عمل بطاعته وعقد يرضاه وقول صادق يرفعه عمل 

  .)2(صاحل إنه على كل شيء قدير " 
ويعد هذا الكتاب الكامل " من نوع املؤلفات اليت يصعب اليوم إدراجها 

ع االختصاصات اللغوية واألدبية، فهو جامع ألشتات من العلوم ضمن فرع من فرو 
واملعارف ال يربط بينها إال وقوعها يف حّيز األدب كما كان يفهمه العرب القدامى 

   )3(وهلذا عّد من أمهات األدب وأصوله.
ل  إن هذا الكتاب حيتوي بني جوانبه على خطرات نقدية وبالغية ذات 

ي بذله صاحبه يف تطوير مسائل هذا العلم، وهذه تكشف عن أمهية اجلهد الذ

                                                 
 .268-267ست ، ص/ ) الفهر  1(
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اخلطرات متفاوتة القيمة فمنها قضا نظرية عامة تتعلق بضبط خصائص النص 
األديب وإبراز أبعاده الفنية واجلمالية ومنها إشارات تعليمية تدور حول بعض 

لكال م عن األساليب البالغية من جهة حتديديها وإبراز أقسامها ودورها يف اخلروج 
صبغة االشرتاك والعموم إىل صيغة متميزة معدولة عن النمط العادي يف استعمال 

  الكالم . 
ووضع يف كتابه " الكامل " كثريًا من املسائل البالغية ، كالتقدمي والتأخري، 

 . )1(وأسلوب االستفهام واإلجياز واإلطناب والكناية وااللتفات والتشبيه

  ابن المعتز  
بدهللا بن املعتز بن املتوكل بن املعتصم بن هارون الرشيد ، هو أبو العباس ع

، وأخذ األدب عن أيب العباس املربد ، وأيب العباس ثعلب ، وهو ه 247ولد سنة 
شاعر عظيم ، سهل األسلوب ، رقيق احلاشية ، مييل إىل الوصف وكثرة التشبيهات 

  يف شعره .
ض، وكتاب مكاتبات له مؤلفات كثرية منه: كتاب الزهر والرمؤلفاته:

لشعر، وكتاب اجلوارح والصيد، وكتاب السرقات، وكتاب أشعار امللوك،  اإلخوان 
  وكتاب طبقات الشعراء، وكتاب البديع.

هو أول كتاب ألف يف البديع، لدراسة املسائل البالغية، كتابه البديع:
ب أن يقتدي من أحأحٌد.... ف البديع وال سبقين إليهمجع فنون وقال يف كتابه: وما 

فليفعل ومن أضاف من هذه احملاسن أو  )2(تلك اخلمسةعلى  لبديع بنا ويقتصر
ت غري رأينا فله اختياره "  وكتاب البديع ليس ما  )3(غريها شيئًا إىل البديع ومل 

عرف عند املتأخرين من وجوه التحسني ، وإمنا هو معىن عام يتناول كثريًا من 
  رة والكناية والتشبيه واملطابقة واجلناس .موضوعات البالغة كاالستعا

    الرماني
                                                 

  .53-6،40-5ص/    2ج / ،   23-22 -17ص /  1ج/   انظر الكامل : ) 1(
  استعارة، الكناية، التشبيه، املطابقة، اجلناس. مجع يف كتابه البديع مخسة فنون وهي: )2(
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عدة علماء البالغيني يف القرن الرابع اهلجري فقاموا بتأليف   كان الرمان من 
كتب لبيان نو احي اإلعجاز يف القرآن الكرمي ومنهم : أبو احلسن علي بن عيسى 

وأبو سليما ن صاحب " النكت يف إعجاز القرآن "   )1(هـ ٣٧٦الرماين املتوىف سنة 
، وله كتاب " بيان إعجاز  )2(هـ ٣٨٨محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب املتوىف سنة 

ً " )3(هـ ٤٠٣القرآن" وأبوبكر حممد بن طيب الباقالين املتوىف سنة  ، ألف كتا
  إعجاز القرآن ".

لتعريفات احملكمة الواضحة فهو يعرف (اإلجياز) مثًال  أمتاز كتاب الرماين 
ملعىن ، " ويقسمه إىل نوعني :  إجياز حذف نه  تقليل الكالم من غري إخالل 

وإجياز قصر ، يفرق بني اإلجياز والتقصري أو اإلخالل ، كما يفرق بني اإلطناب 
والتطويل وقد مؤلفو كتب البالغة ـ من بعد ـ هذه األفكار كلها عن الرماين كما 

َولَُكْم فِي اْلِقَصاِص  ﴿"قصر بقوله تعاىلأخذوا كثريًا من مناذجه كتمثيله ال جياز ال

  .)5(ومقارنته بقول العرب :"القتل أنفى للقتل"")4(﴾ َحیَاةٌ 
  أبو ھالل العسكري

هو أبو هالل احلسن بن عبدهللا بن سهل بن حيىي بن مهران ، ولد ونشأ يف 
 عسكر مكرم وهي بلد مشهور من بلدان األهواز ، وانتقل إىل بغداد مث إىل بصرة ,

وأخذ العلم عن خاله أيب أمحد العسكري الذي اتفق معه يف امسه واسم أبيه ، وابن 
  )6(ه.382دريد. وتويف سنة 

ترك لنا عدة مؤلفات أمهها : كتاب الصناعتني، مجهرة األمثال، مؤلفاته :
ً، واألوائل، كتاب املعجم ، وأشهر كتبه هو كتاب  ديوان املعاين يف اثين عشر 

ليفه بكل من الصناعتني وه و خالصة ما سبقه يف فنون البالغة ، وهو استعان يف 

                                                 
  .٣١٧، ص/٤، ج/األعالم  )1(
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سبقه يف الكتابة عن هذا املوضوع ، من أمثال ابن سالم، واجلاحظ، وابن قتيبة، وابن 
معتز، وقدامة،  واآلمدي واجلرجاين، فقرأ كتب هلؤالء وفهم ما قرأ مث قدم لنا خالصة 

  ما قرأ يف كتبهم .
ليفه للصناعتني ، " وجدت احلاجة إليه ماّسة، ويقول أبو هالل عن س بب 

والكتب املصنّفة فيه قليلة ، وكان أكربها وأشهرها كتاب (البيان والتبيني) أليب عثمان 
نة عن حدود جم املنافععمرو بن حبر اجلاحظ وهو لعمري كثري الفوائد  ، إال أن اإل

 تضاعيفه ،ومنتشرة يف أثنائه ، البالغة وأقسام البيان والفصاحة اليت كانت مبثوثة يف
لتأمل الطويل والتصفح الكثري، فرأيت أن أعمَل   فهي ضالة بني األمثلة ال توجد إال 
كتايب هذا مشتمًال على مجيع ما ُحيْتاج إليه يف صنعة الكالم : نثره ونظمه ويستعمل 

   )1(يف حملوله ومعقوده ، من غري تقصري وإخالل." 
بني يف الباب األول عن معىن الفصاحة  ،ة أبواب ويقوم الكتاب على عشر 

والبالغة ، والباب الثاين وجوه متييز الكالم ، وأوضح يف الباب الثالث يف معرفة صنعة 
الكالم ، والرابع يف البيان عن حسن السبك وجودة الرصف ، واخلامس يف ذكر 

داءته، والباب اإلجياز واإلطناب ، والباب السادس يف حسن األخذ وقبحه وجودته ور 
السابع القول التشبيه ، والباب الثامن يف ذكر السجع واالزدواج، والباب التاسع يف 
نة عن وجوهه وحصر أبوابه وفنونه ، والباب العاشر يف ذكر مقاطع  شرح البديع واإل

  الكالم ومباديه والقول يف اإلساءة يف ذلك واإلحسان فيه .
  الخطابي

هـ) فقيه حمدث  388هـ ـ  319طاب البسيت ، (هو محد بن إبراهيم بن اخل
من أهل بست من بالد كابل له معامل السنن وبيان إعجاز القرآن وإصالح غلط 

  احملدثني . 
كان أحد شيوخ السنة وإمامهم يف عصره ، ففي رسالته " بيان إعجاز القرآن 

ما " عقد فصوًال خاصة مبينا شأن الكلمة، ومفرقا بني الكلمة وضريعتها، مم ا يظن أ
ن معىن، راداً على أولئك الذين يريدون النيل من كلمات الكتاب اخلالد. قال  متحد
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  مث اعلم أن عمود هذه البالغة اليت جتتمع هلا هذه الصفات هو : وضع كل نوع :
من األلفاظ اليت تشتمل عليها فصول الكالم موضعه األخص األشكل به، الذي إذا 

نه: إما تبدل املعىن الذي يكون منه فساد الكالم، وإما : أبدل مكانه غريه جاء م
ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البالغة. ذلك أن يف الكالم ألفاظا متقاربة يف 
ا متساوية يف إفادة بيان مراد اخلطاب، كالعلم واملعرفة،  املعاين، حيسب أكثر الناس أ

أو كقولك: اقعد واجلس، وبلى  واحلمد والشكر، والبخل والشح، أو كالنعت والصفة
 .ونعم، أو ذلك وذاك، ومن وعن، وحنومها من األمساء واألفعال ، واحلروف والصفات

)1( .  
الفرق بني هذه األلفاظ أمساء وحروفًا وأفعاًال، انتقل إىل  وبعد أن بني 

  فصل آخر يذكر فيه : مطاعن وجهت للكلمات القرآنية، ويرد عليها. 
يب عن هذه االعرتاضات ويرد على تلك املطاعن جي مث جعل الشيخ 

ت اإلمام اخلطايب يلحظ فيها القارئ دقة العلم، وهذا إمنا يدل على صفاء  وإجا
الذهن، وكمال القرحية، كما يلحظ القارئ كذلك يف إجابة الشيخ سعة االطالع، 

اللفظ ومالئمته  والثقافة اللغوية، فرتاه يرد على الشبهة أوال ردًا حمكما. يبني فيه دقة
للمعىن، وهذا منحى بياين، وال يكتفي بذلك، بل جنده ينتقل إىل اللغة فيستشهد مبا 

  جاء من شعر ونثر، وهذ منحى لغوي.
وهكذا جيمع اخلطايب بني االجتاهني، أعين: البياين واللغوي يف فهمه وذبه عن 

قرآن وبالغتها على " واجلواب أن القول يف وجود ألفاظ ال الكلمات القرآنية يقول 
النعت الذي وصفناه، ال ينكره إال جاهل أو معاند، وليس األمر يف معاين هذه اآلي 

ولوه، وال املراد يف أكثر على ما ظنوه وتومههوه:   على ما 
ئْبُ  "فأما قوله تعاىل  " فإن االفرتاس معناه يف فعل السبع القتل فَأََكلَھُ الذِّ

والقوم إمنا ادعوا على الذئب : أنه أكله أكًال  فحسب، وأصل الفرس دق العنق.
م خافوا  وأتى على مجيع أجزائه وأعضائه، فلم يرتك مفصًال وال عظماً، وذلك أ
ق منه، يشهد بصحة ما ذكروه، فادعوا فيه األكل ليزيلوا  ثر  هم  مطالبة أبيهم إ
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ح على هذا أن يعرب عن أنفسهم املطالبة، والفرس ال يعطي متام هذا املعىن، فلم يصل
ألكل.   عنه إال 

أن لفظ األكل شائع يف االستعمال للذئب، ويف غريه من "مث يبني اخلطايب: 
  " السباع، حىت احلشرات، واستدل لذلك مبا قيل من شعر ونثر.

كان اخلطايب أول من فتح للدارسني هذه األبواب الواسعة يف الدراسات 
ن له السبق، ولكن حتمية التطور وواجب القرآنية، صحيح أن اجلاحظ من قبل كا

ذا الفضل لذويه. لقد كان الرماين معاصرا  اإلنصاف، حيتمان علينا أن نعرتف 
للخطايب، وكتب كل منهما يف اإلعجاز، إال أن حديث الرماين كان عن مجلة من 
فنون البالغة، وألوان البديع، اليت ال ختص الكلمة القرآنية وحدها، بل ال ختص 

لوب القرآين وحده كذلك. إمنا أغلبها عام يف الكالم العريب كله، كاجملاز األس
  والتشبيه، واالستعارة وغري ذلك من األنواع العشرة اليت قسم البالغة إليها. 

  الباقالني
هو أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم املعروف 

ض من كبار علماء الكالم انتهت هـ ) قا 403-338لباقالين أو ابن الباقالين ( 
سة يف مذهب األشاعرة، ولد يف البصرة وسكن يف بغداد فتويف فيها، كان  إليه الر
جيد االستنباط سريع اجلواب، وجهه عضد الدولة سفريا إىل ملك الروم، من كتبه 

   )1(األنصاف، و دقائق الكالم ، وامللل والنحل. 
جاز البياين للقرآن الكرمي، وقد ذكر خيصص للكلمة فيما ذكره من وجوه اإلع

يف املعىن السابع " إنه قد علم أن خترب األلفاظ للمعاين  لذلك معاين عشرة، يقول 
املتداولة املألوفة، واألسباب الدائرة بني الناس، أسهل وأقرب من ختري األلفاظ ملعان 

كان ألطف   مبتكرة، وأسباب مؤسسة مستحدثة، فإذا برع اللفظ يف املعىن البارع،
وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع يف املعىن املتداول املبتكر. مث يزيد الباقالين هذا 
املعىن إيضاحًا فيقول: واملعىن الثاين : وهو أن الكالم يتبني فضله ورجحان فصاحته، 
ن تذكر منه الكلمة يف تضاعيف كالم، أو مابني شعر، فتأخذها األمساع، وتتشوق 
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د عامرا سائرا ما تقرن به، كالدرة اليت ترى يف  إليها النفوس، ويرى وجه رونقها 
  سلك من خرز، وكالياقوته يف واسطة العقد.

ا يف تضاعيف كالم كثري، وهي غرّة  وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل 
مجعه، وواسطة عقده، واملنادي على نفسه بتميزه، وختصصه برونقه ومجاله، واعرتاضه 

  . )1(مائه. يف حسنه و 
ويروي السيوطي يف كتابه " اإلتقان" نقًال عن ابن العريب : " إن كتاب 

، ويف هذه الكتب عرضت أمهات املسائل )2(الباقالين هو أحسن يف موضوعه 
  البالغية ... وامتازت خبصلتني :

ً لوجوه  أوالمها: تفصيل األقسام ، حبيث جاءت كتب اإلعجاز أكثر إستعا
نيتهما : بيان األسباب اليت ألجلها كانت األساليب البالغة من الك تب السابقة .و

ثريا يف النفس من األساليب العادية.   البالغية أقوى 
 اإلمام عبد القاھر الجرجاني

هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين إمام النحو والبالغة ، الذي 
ا، وفاتح مغل ا. وسار وضع أسس البالغة واملشيد ألركا ا، وموضح مشكال ق أبوا

جه يف البالغة .    املؤلفون بعده على 
أول من أسس قواعد هذا العلم ،  رقال حيىي بن محزة العلوي " إن عبد القاه

وأوضح براهينه ، ورتب أفانينه ، وفتح أزهاره من أكمامها ، وفتق أزاره بعد 
   )3(، وأسرار البالغة ))" استغالقها واستبهامها ، بكتابيه (( دالئل اإلعجاز

ومن املؤكد أن عبد القاهر اجلرجاين بالغي فألف يف اللغة والنحو والبالغة 
وتقوم شهرته على كتابيه : "دالئل اإلعجاز" و أسرار البالغة " يف البالغة وتناول يف 

يت ، الز و االستعارة والتشبيه والتمثيلنيهما السجع واجلناس والسرقة واحلقيقة واجملا
خري وحذف و  زاد عليها الكتاب األول شرح مذهبه يف النظم ومظاهره من تقدمي و
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  . ١٢٤، ص/٢يف علوم القرآن ، ج/اإلتقان  )2(
 .100ريخ علوم البالغة والتعريف برجاهلا ، ص / ) 3(
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فصل ووصل و قصر واختصاص ويعتمد مذهبه على  نظم الكالم سر بالغته ، وأن 
ا ال تكون بليغة حىت ترتب وتؤلف يف عبارات    .)1(األلفاظ تستخدم للمعاين أ

لعلم البالغة فقد تناول فكرة ويعد عبد القاهر اجلرجاين املؤسس احلقيقي 
نه استعمل تراكيب  "النظم" اليت أشار إليها سابقوه إشارات مبهمة فحدد معناه 
ا ، فنحن نقول  : انطلق زيد و ينطلق زيد و زيد  النحوية يف مواضعها الالئقة 
ينطلق وزيد منطلق واملنطلق زيد ويف هذه اجلمل كلها تنسب إىل زيد صفة االنطالق 

لكل تركيب من هذه الرتاكيب داللة خاصة حبيث ال يصلح واحد منها يف ولكن 
املكان الذي يصلح له آخر ، وقد تتبع عبد القاهر يف كتابه " دالئل اإلعجاز" 
كيد اجلملة االمسية  لفعل و خصائص الرتاكيب النحوية املختلفة كاألخبار واألخبار 

ن " واستعمال "الذي"و حذف املبتدأ من اجل ملة االمسية ....اخل ، وأّحل على "
كيد الفروق املعنوية اليت حيدثها استعمال أسلوب دون أسلوب. وملا كان النظم إىل 
مالحظة الفروق املعنوية الدقيقة بني الرتاكيب النحوية اليت تشرتك يف أصل املعىن 

نه مراع اة (معىن (كنسبة صفة االنطالق إىل زيد)فقد عرب عنه عبد القاهر اجلرجاين 
النحو)ومن هذا التعبري جاءت تسمية " علم املعاين" اليت استخدمها البالغيون من 
بعده . وكما عد عبدالقاهر مؤسساً لعلم املعاين ، فقد عد كذلك مؤسساً لعلم البيان 

عند  الكناية)على الرغم من أن أبواب هذا العلم قد عرفت كلها (اجملاز والتشبيه و 
لرتاكيب سابقيه.ولكنه فصل ا ثريها يف املعىن على حنو ما فعل  لقول فيها مبينًا 

النحوية. واعترب أساليب البيان خاضعة للنظم . حبيث ال يتم مجال التشبيه أو 
  االستعارة إال برتتيب  الكلمات يف اجلملة على حنو معني.

له أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز ، يف علوم البالغة ، وشرح  مؤلفاته:
ضاح أليب على احلسن بن محد الفارسي ومساه (( املغىن )) وهو يف ثالثني جملداً اإلي

ت ، إعجاز القرآن الكبري واختصره بشرح مساه (( املقتصد )) يف ثالث جملدا

                                                 
  .١٦٤ـ ١٦٣ /القاهر اجلرجاين ص  عامل اللغة عبد)1(
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، كتاب العوامل املائة ، كتا املفتاح والعمد ومها يف التصريف والصغري، كتاب اجلمل
   العروض ، والتلخيص وشرحه .، وتفسري الفاحتة يف جملد ، كتاب يف

  دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة 
ملعاين والبيان إذ قد جرى الشيخ فيهما  ومها أحفل كتبه ـ فيما عرف بعد ـ 
ن الشيخ عن ذلك يف أطناب ممتع وعبارات  شوطًا مل يبلغه أحد ممن سلف ، وقد أ

ب على خطايب مصطفاة مع سالسة وجوده ومع عرض لكثري من األمثلة يف أسلو 
ميلك األمساع ، ويستوىل على القلوب بعد أن كانت الكتب قبلة تقتصر على سرد 
القواعد األحكام يف العبارات اإلصالحية جافة ، تنكرها البالغة األساليب العربية 
الفصيحة ومن هنا عد اإلمام عبد القاهر واضع هذا الفن عند اجلمهرة العظمى من 

ا ، كما )1(علماء البالغة  أقام بناءها على أسس متينة ، وركز دعائهما  ،مجع متفرقا
على أرض اجلرز ال تنهار ، أملى من القواعد ما شاء هللا أن ميلى يف كتابه "الدالئل" 
ا على  ف  و "أسرار البالغة" ، أحكم أمثاله بضرب األمثلة والشواهد، حىت أ

ن مسائل الفنون ال يستقر هلا قرار البقاع ، وقرن بينهما بني العلم والعمل اذا رأى أ
بكثرة األمثلة والنماذج فالصور اجلمالية اليت توخذ من القواعد أن مل تؤيدها الصور 
التفصيلية اليت تستفاد من النماذج ال تتمثل يف األذهان حق التمثل ، وال تنجلي 

  .    )2(حقيقتها متام االجنالء
محن بن حممد اجلرجاين جانبني الر  إن اإلمام أيب بكر عبد القاهر بن عبد

  رزين يف علوم العربية ومها : 
  و اجلانب البالغي :  اجلانب النحوي ، 

مامته يف علوم العربية ـ كما  أما اجلانب النحوي فاعرتف مجهور البالغيني 
لذي أخذه عن حممد بن احلسن أخت أيب بزعامته يف النحو ا تواضعوا إىل االعرتاف
نت له فيه شهرة واسعة حىت كان العلماء يرحلون إليه من خمتلف على الفارسي ، وكا

                                                 
  .١٦، ص/البالغة يف  منهاج الواضح)1(
  .١٠ /ص ، علوم البالغة )2(
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األقطار ليغرتفوا من فيضه وينهلوا من معينه ، ومن مصنفاته : فيه كتاب "املغين" على 
اإليضاح يف حنو ثالثني جملدا ، وله إىل ذلك مؤلفات يف خمتلف العلوم تعترب من 

ا.   أمهات الكتب وعيو
أتكه حنوها وحتصل عليها بكل طاقاته فلم يلبث أن  وأما جانبه البالغي فأنه

در  ه هللا من قرحية وقادة ، وذكاء  صار زعيم البلغاء ، وحجتهم غري متنازع ، مبا آ
، فكر غواص على دقائق املعاين ، وفيه يقول صاحب الطراز حييي ابن محزه : " إن 

براهينه ، ورتب افانينه عبدا لقاهر أول من أسس قواعد هذا العلم (البالغة) وأوضح 
، وسبق أزهاره من إكمامه ، وقد أوضع كل ذلك يف كتابيه : "دالئل اإلعجاز " ، و 

  .)1(" أسرار البالغة"

  الزمخشري
هو أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري احلنفي املعتزيل امللقب جبار هللا 

قرى خوارزم سنة  .ولد الزخمشري بزخمشر وهي قرية من)2(بذلك جلواره ملكة املكرمة
هـ) يف عهد السلطان جالل الدين والدنيا أيب الفتح ملك شاه الذي يقاس ٤٦٧(

زهر عهود الدولة الرومانية أو العربية حيث ازدهرت  عهده يف عظمته وفخامته 
  . )3(داب والفنونألالتجارة والصناعة وزهت ا

مود بن عمر جار تبع أثر عبد القاهر اجلرجاين  أستاذ املفسرين أبو القاسم حم
هـ ، وألف تفسريه الكشاف حنا فيه حنو غرض ٥٣٨هللا الزخمشري املتوىف سنة 

املقصود من تفسري التنـزيل م، وهو إظهار أسراره وشرح وجه إعجاز ببيان وفاء 
ه اليت ا حىت بلغ هذه املرتبة الداللة على املراد وكشف خصائصه ومزا ، استأثر 

م قا ال یَأْتُوَن بِِمثِْلِھ َولَْو َكاَن بَْعُضُھْم ِلبَْعٍض  " ل وحىت حتدى البشر 

                                                 
م ، ١٩٧٨املنهاج الواضح يف البالغة،  حامد عوين ، اهليئة العامة لشئون املطابع األزهرية ـ القاهرة  ، سنة  )1(

   .١٦ـ١٥ص : 
ي قــم ، إيــران حققــه د. إحســان ، منشــورات الشــريف الرضــ ١٦٩، ص/٥لكــان، ج/عيــان إلبــن خألوفيــات ا)  2(

 : دار املسلم .، الدكتور حممد أبو موسى، ط٢٣ري ص/ ، وانظر البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشعباس

 هرة .، الطبعة الثالثة ، دار املعارف القا٢٣منهج الزخمشري يف تفسري القرآن ملصطفي الصاوي اجلويين، ص /)  3(
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ه هللا فطرة وغىن عن البيان " .)1(﴾َظِھیراً  أنه لن يصل إىل تلك املنـزلة إال من أ
ً ساطعاً وقلباً أطوع له من بنانه حىت تباح له بواضع الربهان  قباً وبرها سليمة وفكراً  

ائص الرتاكيب ، ولطائف األساليب اليت هي من وبديع البيان ، أن يوضح خص
ن يف غرض كالمه كثرياً من قواعد هذه الفنون اليت اختذها من  أسرار التنزيل ، وبذا أ

  . )2(جاء بعد دستور الكالم يف كثري من سائلها
وال يقتصر يف تفسريه " الكشاف" على الشرح فحسب بل يعين أنه عناية  

براز مواطن البالغة عجاز القرآن كما أنه  كبرية  فأثبت بذلك أنه يؤيد القول 
حية اللغوية ً خاصا إىل    .)3(التفت التفا

  مؤلفاته 
ومن مؤلفاته  أساس البالغة ، واملفصل ، ومقدمة األدب ، والقسطاس له "

  ".)4(ديوان الشعر ، نثر ومقامات 
قد  ومن ميعن النظر يف نصوص الزخمشري جيد إشارة إىل أن الزخمشري"

إستوعب استقصى كل ما ورد من العرب من ألفاظ اجملاز ومجعه يف كتابه "أساس 
  ".)5(البالغة" 

لتقسيمات والفروع البالغية وحتديد املصطلحات  لكن الزخمشري ال يعين 
ستعارة والكناية وجيعل اجملاز كناية ، الوبني االبالغية بل جتده خيلط بني اجملاز ولكناية 

ذاالاو از فالتشبيه عنده جم ح اجملازي مل لأن املصط ستعارة التمثيلية متثيل وال يعين 
ستاذ أمني اخلويل فقد رأى أليكن واضحًا يف عصري الزخمشري كما ذهب إليه ا

ولكناية عند الزخمشري يرجع إىل  زستاذ أن اخللط يف املصطلحات البالغية كاجملاألا
 .)6(عدم وضوح مفهوم اجملاز يف عصره

                                                 
  .٨٨ /اآليةرقم سورة اإلسراء ،  )1(
  .١١ـ١٠ /ص  ،علوم البالغة  )2(
  .٩٢٦، ص/١، ج/املوسوعة العربية  )3(
  رنفس املصد )4(
 ، ط: دار الكتب املصرية.302، ص/ مني اخلويل أل) مقدمة أساس البالغة  5(

 نفس املرجع)  6(
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  وفاته 
سنة  عد جواره الثاين عاوده احلنني إىل بلده ويف طريقه إليه مر ببغدادبو  

قي مرتني وعند ما بلغ يال ، وقرأ بعض كتب اللغة على أيب منصور اجلوهـ) 533(
، رمحه هللا بعد حياته  هـ٥٣٨وطنه وافته منيته جبرجانه قرية من قرى خوارزم سنة 

لعلم واجلهد   .)1(حافلة 
  ي جالل الدین السیوط

هو جالل الدين أبو الفضل عبدالرمحن بن أيب بكر الكمال بن حممد 
هـ)، وقد اكتنفت مولده حادثة طريفة ترددها  849السيوطي، ولد يف القاهرة سنة (

رفوف الكتب فأطلق عليه أهله ابن الكتب وكان أن  )2(املصادر، إذ وضعته بني 
  مطالعتها وحتريرها.صدق هذا اللقب فصار حقاً ابنا للكتب أفىن عمره يف 

كراً، مستفيدًا من وسطه األسري الذي وفر  وابتدأ السيوطي حياته العلمية 
له أسباب العلم والتعلم، فقد حرص والده على أن ينشأ النشأة العلمية الصحيحة ، 
خذه إىل أكرب اجملالس العلمية يف زمانه، من مثل جملس احلافظ ابن حجر.  فكان 

)3(  
يوطي ونباهته يف سرعة تلقيه العلم، فقد حفظ القرآن الكرمي وساعد ذكاء الس

وهو دون الثامنة مث حفظ العمدة ومنهاج النووي وألفية ابن مالك ومنهاج البيضاوي 
   )4(وعرض ذلك على علماء عصره وحصلت له إجازة بذلك منهم.

لعلم سنة ( هـ)، وأجيز بتدريس العربية سنة  864وبدأ السيوطي االشتغال 
هـ)، ومعىن هذا أنه شب عن طوق الكسب العلمي وهو يف سن السابعة  866(

عشرة وبني هذين التارخيني درس الفقه والنحو على مجاعة من الشيوخ، كما بدأ 
  .)5(هـ)  872هـ) وعقد إمأل احلديث سنة ( 871إلفتاء مع مستهل سنة (

                                                 
 .٤٢/) منهج الزخمشري يف تفسري القرآن ص 1(

ريخ 2(  .54النور السافر، لعيدروسي، ص/  ) 

 .52) شذرات الذهب ، البن العماد، ج/، ص/  3(

 ، 336، ص/ 1) حسن احملاضرة، للسيوطي، ج/ 4(

 .338ص/  نفس املرجع، )  5(
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أخذ عنهم وقد تعددت مصادر الثقافة السيوطية فالزم أكثر شيوخ عصره، و 
لبحث  خمتلف فنون الثقافة مع حرصه الشديد على املتابعة الشخصية، إذ اهتم 

لغًا  ، وقد صرح بذلك إذ يقول: " ومل أكثر من مساع الرواية  )1(والتحقيق اهتمامًا 
  . )2(الشتغايل مبا هو أهم وهو قراءة الدراية " 

لعديد من الرحالت طلبًا للعلم وقد اجتمعت لديه يف  وعزز ذلك بقيامه 
لتدريس.    )3(أثناء هذه الرحالت براءات وإجازات كثرية 

ومل يتوقف السيوطي عن العطاء الفكري والعلمي بل إنه اعتزل الناس عند 
م،  بلوغه األربعني وجترد للعبادة والتأليف إىل أن وافته املنية بعد مرض دام سبعة أ

  هـ.  911مجادي األول سنة  19يف 
  مؤلفاته 

تنوعت ضروب التأليف لدى السيوطي، فشملت املعارف والعلوم ومل يكد 
يرتك فنًا من فنون املعرفة إال وكتب فيه والعلم الوحيد الذي مل يؤلف فيه هو علم 
احلساب وكان يقول عنه: " أما علم احلساب فهو أعسر شيء وأبعده عن ذهين وإذا 

  )4(نظرت يف مسألة تتعلق به فكأمنا أحاول جبًال" 
وتفاوتت كتبه يف احلجم والقيمة فمنها ما يتجاوز عدة جملدات مثل " اجلامع 
الكبري يف احلديث" ، و "الدر املنثور يف التفسري املأثور" ، وغريمها ومنها ما ال يتجاوز 
الورقة أو الورقتني مثل " نظام البلور يف أسامي النسور" ، و " التربي من معرة 

  املعري".
نت من أهم الكتب الرتاثية قيمة وفائدة ككتاب " االقرتاح كما أن بعضها كا

ا  يف أصول النحو" ، و " اإلتقان يف علوم القرآن" ، وغريمها ، ومنها كتب ال يعتد 

                                                 
ن سليمان، ص/ 1(  .69) السيوطي النحوي، لعد

 .339، ص/ 1) حسن احملاضرة، للسيوطي، ج/ 2(

 .52، ص/ 8ج/) شذرات الذهب البن العماد،  3(

 .338، ص/ 1) حسن احملاضرة، للسيوطي، ج/ 4(
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وألفها كما يقول: على طريقة البطالني مثل " بلوغ املآرب يف قص الشارب" ، و " 
  الطرثوث يف فضل الربغوث" ..

ليف السيوطي  ت وتتميز  ملوسوعية، وهو شديد العناية حبشد الروا
واألخبار اليت جيمعها يف صعيد واحد ليجعل منها مؤلفاً متسمقا جامعا لشتات تلك 

ليفه إىل تكوين مدرسة ثقافية  )1(النصوص واألخبار  ، كما كان يهدف من 
لبحث وهذه احلقيقة ظاهرة يف مؤلفا ته الكثرية متكاملة للفنون العلمية اليت يتناوهلا 

فكل جمموعة منها متثل فنا متكامًال حبث فيه كل ما يندرج حتت ذلك الفن من 
   )2(املسائل اجلزئية والكلية.

ويبدو أن السيوطي أراد أن يالحق القارئ أينما ذهب فيؤلف له الشرح 
   )3(واالختصار والتذليل والنظم على كتاب عمدة حىت يصريه سيوطياً حلماً ودماً. 

ينا كثريًا يف هذا املقام البحث يف عدد مؤلفاته وأسباب اختالف وال يعن
تعدادها أو يف حماولة مناقشة اخلطوط العامة للتأليف ومدى جديتها ومتيزها، ذلك أن 
لبالغة وهذه الكتب تقسم إىل  ما يعنينا املرور سريعا هو تعريف بكتبه اليت ال عالقة 

  ثالثة أقسام: 
  ول بعض املوضوعات البالغية.أوهلا : كتب متخصصة تتنا

ويل وعلوم القرآن وإعجازه. لقرآن الكرمي من تفسري و   نيها: كتب تتعلق 
  لثها: كتب البالغة الصرفة

  أوًال : كتبه اليت تتناول بعض املوضوعات البالغية :
لعل أبرزها " املزهر يف علوم البالغة" ، وبعد هذا الكتاب من أهم الكتب 

، )4(سيوطي وأعظمها فائدة، وقد رتبه ونظمه على نسق أبواب احلديث اليت ألفها ال
  وقد عرض فيه ملا ميكن أن يكون منهجاً كامالً لرواية اللغة.

                                                 
ن سليمان، ص/  1(  .124) السيوطي النحوي، لعد

 .نفس املرجع)  2(

 .39) أدب السيوطي ، الدئراوي، ص/  3(

 .1، ص/ 1) املزهر للسيوطي، ج/ 4(
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وضم كتاب املزهر الكثري من املوضوعات اليت تتناول خمتلف علوم اللغة 
ة وبلغت مخسني نوعاً بينها مسائل تدخل ضمن ميدان البالغة العربية، وهي الفصاح

، وكذلك )1(، واحلذف، واالختصار، واحلقيقة واجملاز، واالستعارة ، والعام واخلاص
حبثه للمشرتك و األضداد واملرتادف الذي يدخل فيما يراه البعض من اجملاز على وجه 
الستعارة التمثيلية، ومتيز تناوله  من الوجوه، وكذلك وقوفه على األمثال اليت تتصل 

ستق صاء جيد لتعريف احلقيقة واجملاز وجهات اجملاز وعالم يدخل للحقيقة واجملاز 
اجملاز واجملاز ألجل اللفظ واجملاز ألجل املعىن واجملاز خالف األصل ومب يعرف بني 
احلقيقة واجملاز، واشتمال اللغة عليهما وغري ذلك، وكان يف حبثه يعتمد على ما قاله 

لنقل دون مناق   شة أو حتليل.اللغويون الذين سبقوه مكتفياً 
  كتبھ البالغیة الصرفة:

صنف السيوطي جمموعة غري قليلة من الكتب يف علوم البالغة الثالثة املعاين 
  والبيان والبديع، ومل يصل إلينا من هذه الكتب غري أمسائها مبثوثة يف كتب الرتاث.

م وهي يف نظر  ا يد األ كتب ألفها السيوطي ومل تصل إلينا وإمنا طو
ء املكتيب مفقودة، ومن أبرزها: " التخصيص يف شواهد التلخيص" و" االستقرا

حاشية على املختصر" و " وشرح أبيات تلخيص املفتاح" و " خمتصر شرح 
أبيات تلخيص املفتاح" و " النكت على التلخيص " و " النكت على حاشية 

  املطول" .

  )2( : السكاكي

ه 554رزمي ، ولد سنة هو أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر السكاكي اخلوا 
ا وعروضها وشعرها ، واشتهر علمه يف كل  ا وأد , هو إمام يف العلوم العربية ، بيا
مكان ، وألف (( مفتاح العلوم )) فيه اثنا عشر علمًا من علوم العربية وقسمه إىل 

  ثالثة أقسام : 
  علم الصرف  

                                                 
 .184ص/  نفس املرجع،)  1(

 .هـ٦٣٦ سنة املتوىف السكاكي على حممد بن يعقوب أبو الدين سراج ) هو 2(
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  علم النحو 
  علوم املعاين والبيان والبديع  

البالغة إىل األقسام الثالثة املشهورة ، علم يتعلق فهو أول من قسم 
ألساليب مساه علم املعاين ، وعلم يبحث يف الصورة من تشبيه واستعارة وكناية مساه 
البيان ، ومل يسم القسم الثالث بديعًا وإمنا هو عنده " وجوه خمصوصة كثريًا ما يصار 

نات اللفظية ، واحملسنات وقسمه قسمني : احملس )1(إليها لقصد حتسني الكالم "
  )2(املعنوية . 

 املشبه إىل التشبيه أغراض يعود وعنده حديثاً  التشبيه أغراض عن ويتحدث
 وبيان حال بيان إىل) املشبه إىل يعود الذي الغرض( األول ويقسم ، به املشبه أو

دة حال، إمكان وبيان ، حال مقدار   .واستطراف وتقبيح وتزيني ، حال تقرير وز
 ويلخص والرفض والقبول والغرابة القرب حيث من التشبيه أحوال نظر يفوي 

 أسهل جممالً  الشيء إدراك أن مثل حتليالته يف اجلرجاين عبدالقاهر قاله ما بعض هنا
 النفس ميل أن ، عليه يرتد ال ما حضور من أقرب يناسبه ما مع الشيء وأن مفصالً 

  . )3(ال تعرف ملا منها أقبل تعرف ملا لنفسا وأن ، العقليات إىل منه أمت احلسيات إىل
  الخطیب القزویني

هو حممد بن عبد الرمحن بن عمر قاضي القضاة جالل الدين القزويين ، قدم 
ب يف القضاء  إىل دمشق من بالده هو وأخوه قاضي القضاة إمام الدين ، مث 

ا ، مث انت قل إىل قضاء بدمشق عن أخيه ، مث ويل خطابة دمشق ، مث قضاء القضاة 
ر املصرية . لد   القضاة 

لقضاء ، يشغل بعلوم األدب ، وقد بدأ  وكان اخلطيب القزويين مع اشتغاله 
ختصار كتاب السكاكي يف البالغة (( مفتاح العلوم )) وخلص  عمله البالغي 

                                                 
 .224ص / مفتاح العلوم، ) 1(

 .51ص / نظرات يف البالغة واإلسناد ، ) 2(

 .٣٥٥ـ٣٣٢ / ص ، العلوم ) مفتاح 3(
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مفتاح العلوم ومساه (( تلخيص املفتاح )) يف املعاين والبيان والبديع ، مث ألف (( 
  يضاح)) يف علوم البالغة.اإل

ما   كل يشمل جعله إذ التمثيل تشبيه يف عبدالقاهر السكاكي خيالف ونراه
 مع يشرتط كان عبدالقاهر عند أن بنا ومر.متعدد من منتزعا فيه الشبهة وجه كان
 مبا فخصه أما السكاكي ، الومهي هي االعتبار يدخل وفيه عقلياً  يكون أن ذلك
 املركب الوجه يشمل جعله القزويين أن ذلك ومعىن حسبف اعتبار ومهياً  يكون
 البالغة سرار التشبيه عن عبدالقاهر كتبه مبا صلة الفصل هذا يف وحنس ، احلسي

  )1(. موضع غري يف
 القرن علماء أن يظهر سبقت اليت النصوص يف الفكر وإجالة النظر ويتعمق

 الذين وأما البالغة علوم حول كاراألف واستحدثوا املفاهيم ابتكروا قد والرابع الثالث
 فإن لقول العلماء من سبقهم ما على زادوا فما املتأخرة القرون يف بعدهم جاؤوا
 ملساعي معادة وصور السابقني أقوال حكاية هي الصدد هذا يف وجهودهم أقواهلم

 والرتتيب والتبويب اجلمع حيث فضلهم ننكر أن لنا ميكن ال ذلك ومع ، املتقدمني
  . احملسنني أجر يضيع ال وهللا أهله هو مبا كله هللا اء،جز 

  الراغب األصفھاني 
لراغب األصفهاين،   هو أبو القاسم حسني بن حممد بن املفضل املعروف 
ره األدبية: تفصيل النشاتني وحتصيل السعادتني، و  أحد أئمة أهل السنة، ومن آ

ء،  واملفردات يف غريب القرآن وكتاب الذريعة إىل مكارم الشريعة، و حماضرات األد
  يف التفسري مل يكمله ومنه أخذ البيضاوي غالب حتقيقاته.

لقول: إن الراغب  مل يسم كتابه " غريب  ولكن من االنصاف أن نبادر 
ملفردات، وأن هذه املفردات مل يتوخ فيها ذكر الغريب فحسب،  القرآن ، وإمنا عرف 

ها، دون أن يقتصر على الغريب وحده، ولكّن ما ذكره وإمنا أّمل مبفردات القرآن مجيع
الرجل، كان بدعا مما ذكره الكثريون، فلقد كان الرجل حبق داركا للمحة، غواصا على 
ملوضوع الذي ذكرت فيه، حىت  الفروق الدقيقة بني الكلمات، واختصاص كل كلمة 

                                                 
 .٣٩٠ـ٣٢٨/  ص ، ) اإليضاح 1(
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للغوية. وخباصة لقد أصبح كتابه مرجعا ال يستغين عنه ذوو الدراسات القرآنية وا
أولئك الذين ليس غرضهم أن يقفوا على املعىن القريب فحسب وإمنا أرادوا أن 

م.   يتضلعوا من منري القرآن، فرتتوي أفئد
  وأنقل هنا ما ذكره يف كلمة "صرب".

يقول " والصرب اإلمساك يف ضيق، يقال: " صربت الدابة" حبستها بال 
ً" خلفته خلفة ال خ روج له منها، والصرب : حبس النفس على علف، " وصربت فال

م يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه، فالصرب لفظ عام، ورمبا 
خولف بني أمسائه حبسب اختالف مواقعه، فإن كان حبس النفس ملصيبة، مسي صرباً 
ال غري، ويضاده اجلزع، وإن كان يف حماربة مسي شجاعة، ويضاده اجلنب، وإن كان يف 
ئبة مضجرة مسي رحب الصدر، ويضاده الضجر، وإن كان يف إمساك الكالم مسي 

ً، ويضاده املذلن وقد مسي هللا تعاىل كل ذلك صربا، ونبه عليه بقوله  ﴿ "كتما
اء رَّ ابِِریَن فِي اْلبَأَْساء والضَّ ابِِریَن َعلَى َما أََصابَُھْم  ﴿ "، ")1( ﴾ َوالصَّ َوالصَّ

ابِ ﴿ "، " )2(﴾ ابَِراتِ َوالصَّ ، ومسي الصوم صرباً، لكونه كالنوع  )3( "﴾ ِریَن َوالصَّ
م يف كل شيء يذهب وحر الصدر ، "  له، وقال  : ( صيام شهر الصرب) وثالثة أ

وقوله فما أصربهم على النار ، وقال أبو عبيدة : إن ذلك لغة مبعىن اجلرأ، واحتج 
ا تصور جماز بصورة حقيقة، ألن بقول أعرايب قال خلصمه: ما أصربك على هللا. وهذ

ذلك معاه، ما أصربك على عذاب هللا يف تقديرك، إذا اجرتأت على ارتكاب ذلكن 
وإىل هذا يعود قول من قال : " ما أبقاهم على النار، وقول من قال : ما أعملهم 
لصرب من ال صرب له احلقيقة، اعتبارًا حبال  بعمل أهل النار، وذلك أنه قد يوصف 

خلالق، وقوله  الناظر خللق ال   ﴿":  إليه، واستعمال التعجب يف مثله اعبتارًا 
أي احبسوا أنفسكم على العبادة، وجاهدوا أهواءكم ،  ")4( ﴾ اْصبُِرواْ َوَصابُِرواْ 

                                                 
 .177) سورة البقرة، رقم اآلية/  1(

 .35) سورة احلج ، رقم اآلية/  2(

 35) سورة األحزاب ، رقم اآلية/  3(

 .200آل عمران ،رقم اآلية/  ) سورة 4(
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 ﴿":  أي حتمل الصرب جبهدك، وقوله   )1(" ﴾ َواْصَطِبْر ِلِعبَادَتِھِ  ﴿:  وقوله "
أي مبا حتملوا من الصرب يف الوصول إىل  )2( "﴾ غُْرفَةَ بَِما َصبَُرواأُْولَئَِك یُْجَزْوَن الْ 
معناه األمر واحلث على ذلك ،   )3(" ﴾ فََصْبٌر َجِمیلٌ  ﴿ " : مرصاة هللا ، وقوله 

والصبور القادر على الصرب، والصّبار يقال إذا كان فيه ضرب من التكلف واجملاهدة 
ُكّلِ َصبَّاٍر َشُكورٍ  إِنَّ فِي ذَِلَك آلیَاتٍ  ﴿"قال:  ، ويعرب عن االنتظار  )4( "﴾ لِّ

 لصرب، ملا كان حق االنتظار أن ال ينفك عن الصرب، بل هو نوع من الصرب،قال 
  .)6(أي انتظر حكمه لك على الكافرين .   )5(" ﴾ فَاْصبِْر ِلُحْكِم َربِّكَ  ﴿": 

  العلماء البالغیون الجدد
  الرافعي

بد الرازق بن سعيد بن أمحد بن عبد القادر الرافعي هو مصطفى صادق بن ع
ألدب، شاعر من كبار الكتاب أصله من طرابلس 1356- 1298، (  ) ، عامل 

تيم (منزل والد أمه) ووفاته يف طنطا أصيب بصمم فكان يكتب  الشام ومولده يف 
طراز له ما يراد خماطبته به شعره نقي الديباجة، على جفاف يف أكثره ونثره من ال

   )7(األول. 
، فزاد على ما ذكره الباقالين، وعقد فصال خاصا  مث جاء األستاذ الرافعي 

يف كتاب " إعجاز القرآن" الذي نسأل هللا أ جيزيه خريا عنه، وهو يتكلم فيه عن 
: " وأعجب شيء يف أمر هذا  اإلعجاز، ـ إعجاز الكلمات يف مجلها ـ فيقول 

لقرآن ، أنه ال يسرف على النفس، وال يستفرغ احلس الذي يتمثل يف كلمات ا

                                                 
 .66) سورة مرمي ، رقم اآلية/  1(

 .75) سورة الفرقان ، رقم اآلية/  2(

 .18) سورة يوسف، رقم اآلية/  3(

 .190) سورة سبأ ، رقم اآلية /  4(

 .24) سورة اإلنسان، رقم اآلية/  5(

ري مــن كليــة آداب جامعــة القــاهرة، ) املفــردات يف غريــب القــرآن ، حتقيــق وضــبط حممــد ســيد كــيالين، ماجســت 6(
 .274-273ص/ 

 .235،ص/7) األعالم ، ج/ 7(
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جهودها، بل مقتصد يف كل أنواع التأثري عليها، فال تضيق به، وال تنفر منه، وال 
ا املالك"     )1(يتخو

مث يقول : "فال بد يف مثل نظم القرآن من : إخطار معاين اجلمل، وانتزاع 
ال ختتلف كلمة، مث استعمال مجلة ما يالئمها من ألفاظ اللغة، حبيث ال تشذ لفظة و 

ملعىن، وأفصحها يف الداللة عليه، وأبلغها يف التصوير، وأحسنها يف  أمسها رمحا 
  )2(النسق، وأبدعها سناء، وأكثرها غناء، وأصفاها رونقا وماء " 

مث يسوق من األمثلة على ذلك فيقول : " من ذلك لفظة ( النذر) مجع نذير 
ليها على النون والذال معا، فضال عن جسأة هذا احلرف ، فإن الضمة ثقيلة فيها لتوا

ونبوه يف اللسان، وخاصة إذا جاء فاصلة للكالم، فكل ذلك مما يكشف عنه، 
ويفصح عن موضوع الثقل فيه، ولكنه جاء يف القرآن على العكس وانتفى من طبيعته 

فتأمل هذا الرتكيب،  )3( "﴾ نُّذُرِ َولَقَْد أَنذََرُھم بَْطَشتَنَا فَتََماَرْوا بِال ﴿"يف قوله تعاىل 
ا يف حّس السمع،  مله، وتذوق مواقع احلروف، وأجر حركا وأنعم مث أنعم على 

مل مواضع القلقلة يف دال (  ) وهذه الفتحات بطشتنا) ويف الطاء من ( لقدو
ا تثقيل خلفة التتماروااملتوالية فيما وراء الطاء إىل واو (  ملد، كأ تابع ) مع الفصل 

يف الفتحات، إذا هي جرت على اللسان، ليكون ثقل الضمة عليه مستخفا 
  )4(بعد...اخل " 

يستشهد على ما أراد ببعض  مث ميضي األستاذ مصطفى صادق الرافعي 
ت القرآنية، فيذكر كلمة ( ضيزي) وموقعها يف السياق الذي جاءت فيه، مث ميثل  اآل

نه زائد يف اصطالح النح فَبَِما َرْحَمٍة  ﴿" اة، مثل كلمة (ما) يف قوله ملا يتوهم 

َن اہلّلِ ِلنَت لَُھمْ  ا أَن َجاء اْلبَِشیُر أَْلقَاهُ  ﴿" وكلمة (أن) يف قوله  )5( "﴾ ّمِ  "﴾فَلَمَّ

                                                 
 .223لقرآن والبالغة النبوية، ص/ ) إعجاز ا 1(

 .226) نفس املرجع ، ص/  2(

 .36) سورة القمر، رقم اآلية / 3(

 227) إعجاز القرآن وبالغة النبوية ، ص/  4(

 .159) سورة آل عمران ، رقم اآلية/  5(
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 ﴿ )2( ﴾لَیَْستَْخِلفَنَُّھمْ  ﴿ "، كما يذكر كلمات هي من أكثر الكلمات حروفا، مثل )1(
  ويعرض بعد ذلك لكلمات جاءت جمموعة غري مفردة. )3( "﴾ فََسیَْكِفْیَكُھُم هللاُ 

وذلك مثل: ( ألباب ) و(أكواب) و (أوجاء) ، وأخرى جاءت مفردة غري 
ن هناك كلمات أعرض عنها  جمموعة، مثل : كلمة (أرض) وخيتم هذا الفصل 

اَماُن فَأَْوقِْد ِلي یَا ھَ  ﴿ "القرآن، مثل : كلمة (آجر) واستبداهلا بغريها مثل قوله 

یِن    . ")4( ﴾َعلَى الّطِ
وما فيه من تصوير رائع، وإبداع يتألأل  واملتأمل ملا ذكره األستاذ الرافعي 

سر القلب، أقول: املتأمل يف ذلك   للب، و خذ  فيه اإلشراق، وبيان مدهش، 
كله، جيد أن األستاذ الرافعي، كان يهدف لبيان ما حتدثه الكلمات القرآنية، يف 

ثري مبا هلا من جرس، وتصوير مبا فيها من حس، حيث يشري يف أرجاء ا لنفس من 
بداية املوضوع إىل األصوات الثالثة، وهي: صوت النفس، وصوت العقل، وصوت 
احلس، وهذا األخري هو الذي وجدوه يف الكلمة القرآنية، حيث كانت ختلو منه  

م، فهم وإن تعاطوه، لكنهم مل يعطوه، وهذه اجلهة يف  ظين لعلها كانت ـ أول كلما
ثر به العرب، وهم يستمعون لكتاب هللا تعاىل، وهو يتلى عليهم ألول وهلة،  ما 
ولكن سعة البيان القرآين اليت هي من سعة علم هللا تبارك وتعاىل ـ جتعلنا ال نقف 
أمام جهة واحدة من هذا البيان، كما ال يستشف ذلك من كالم األستاذ الرافعي، 

ن أن ننقب ونبحث، ومنعن النظر، وجبيل الفكر، لنقف من الكلمة بل ال بد م
ً من السر  القرآنية أمام لفتات متد النفس والعقل مبا ينري ويريح، وتفتح هلما أبوا
القرآين املكنون، وأقصد من ذلك: أن نقف أمام الكلمة القرآنية من حيث دقة ما 

  تعطيه من معىن.

                                                 
 .96ورة يوسف ، رقم اآلية/ ) س 1(

 .55) سورة النور ، رقم اآلية/  2(

 .137) سورة البقرة، رقم اآلية/  3(
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 احد من الوجهني اللذين ذكرمها اخلطايب إن ما ذكره الرافعي، يرجع إىل و 
اؤها  لكلمة من حيث رونقها و وهو يتحدث عن الكلمة، وهو : ما يتعلق 

  وجرسها وخفتها.
  الشیخ أبو زھرة

فعقد فصًال يف كتابه املعجزة، عرض  مث جاء األستاذ الشيخ حممد أبو زهرة 
لثانية وهي:ان الكلمة ال فيه وجهيت النظر السابقتني، فاستشهد على وجهة النظر ا

دخل هلا يف اإلعجاز بكالم الشيخ عبدالقاهر، كما استشهد على الوجهة األوىل: 
بشيء من كالم الباقالين والرافعي رمحهم هللا، ولكن شيخنا ساحمه هللا بعد أن صور 
هذا املوضوع تصويرًا يدرك القارئ منه بعد الشقة بني النظريتني، وعمق اهلوة ـ وما 

ألمر كذلك ـ حياول بعد ذلك أن يقلل من شأن هذا اخلالف، بل لعله يزيله نظن ا
البته، ملا يظهر من كالمه. وحنب أن ننقل شيئًا مما كتبه، حىت ال نضل يف حكمنا 

ما متعارضان، يف كون فصاحة  الذي حكمناه، يقول  ن يبدو أ : وهذان رأ
بينهما فرق. فاألول : ال ينظر إىل الكلمة جزءا من البالغة أو الفصاحة، وإن مل يكن 

  اجلزء ـ وهو الكلمة ـ بل ال ينظر إال إىل اجملموع املؤتلف.
واآلخر: ينظر إىل األجزاء وايل اجملموع معا، بل ال يرى اجملموع يكون بليغا 
إال إذا انتهى إىل أحلان مؤتلفة، من حروف كلمات متآلفة، وكلمات يف أسلوب 

  وتناسق بيانه.مؤتلف يف نغماته وترتيله 
وال شك أن الكلمة وحدها من غري أن تكون يف جمموعة ـ ليس هلا بالغة وال 
مؤدي ، فكلمة شجر من غري أن تكون يف كالم ليس هلا مؤدي، إال أن تكون يف 

ا من الكالم.   مجلة مفيدة تؤدي معىن،وتكون حبروفها ورقتها أولنها متآخية مع أخوا
القرآنية ليست فصيحة فحسب، بل هي  إىل أن الكلمة وخيلص الشيخ 

  بليغة كذلك.
مثلة من كتاب هللا تعاىل ، يبني فيها استقرار الكلمة القرآنية  تينا الشيخ  و
يف موضعها، وما أخال الذي ذكره جديدًا على العلماء ، ولكي ال أكون متعسفا 
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َب اہلّلُ َوَضرَ  ﴿":  غري منصف أذكر شيئا موجزا مما جاء به. يقول عند قوله 

ن ُكّلِ َمَكانٍ  ْطَمئِنَّةً یَأْتِیَھا ِرْزقَُھا َرَغدًا ّمِ   " . )1( ﴾ َمثَالً قَْریَةً َكانَْت آِمنَةً مُّ
إذا قرأ ورد البصر كرين ، وجد كل كلمة يف حيزها ال تفارقه ، ولو فارقته 

إلشارة إىل ما يف كل كلمة مم ه فارغا ال ميلؤه غريه، ولنبتدئ    ا اختصت به.لوجد
األوىل : كلمة آمنة، فاألمن معناه: عدم اخلوف من مغري يغري عليهم، أو 

  عدو يساورهم، ولعل ذلك إشارة إىل مكة.
لنفس، فهي قد منحها هللا  الثانية: كلمة مطمئنة، فمعىن االطمئنان يتصل 

  تعاىل القرار والسكون، والدعة من غري ضعف.
تيها رزقها، فإن هذ تيهم كسائر الثالثة:  ا يشري إىل سهولة احلياة، وأنه ال 

نتجاع الكأل، والتنقل يف الصحراء ال ينالون احلياة إال بشق األنفس،  العرب 
  ويذوقهم يف طلبهم حر احلياة وقرها.

الرابعة : كلمة رغدا: فالرغد هو الرزق الطيب املذاق، املريء غري الويب، وهو 
ء فيه.: الواسع الكثري، فهم يف رزق    .)2(تيهم سهًال طيباً، واسعا مرئياً ال و

  بنت الشاطيء 
وقيل أن نتجاوز هذا الفصل، جيمل بنا أن نشري إىل كتاب ذي صلة مباشرة 
مبوضوعنا الذي نتحدث عنه. وهو اإلعجاز البياين للقرآن الكرمي، بذلت فيه الكتابة 

ثها عن املفردات القرآنية جهدا مشكوراً، ينظم أحبا قيمة جيدة، يعنينا منها حدي
  لنسجل هاتني امللحوظتني.

فع بن األزرق. واألخرى : يف تفسري  أوالمها : حديث الكاتبة عن مسائل 
بعض األلفاظ القرآنية ، ومن اإلنصاف أن نقرر أن هذه األخرية كانت حماولة 

ويف  مشكورة، حاولت فيها الكاتبة حتديد املعىن لبعض األلفاظ القرآنية الكرمية.
ذه  فع بن األزرق، ذكرت لنا مقدمات عن اهتمام املغاربة  حديثها عن مسائل 

. وهذا حسن ، لكننا كنا نود  )3(املسائل، وما قالوه يف تلك املسائل من منظومات 
                                                 

 .112) سورة النحل، رقم اآلية/  1(

 .110) املعجزة الكربى للقرآن ، ص /  2(

فع بن األزرق، ص/  3(  دار املعارف.، 267) اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل 
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من كاتبتنا أن نتحدث لنا عن القيمة العلمية هلذه املسائل، وما يدور حوهلا من 
لسند ا خصص هلا نصف الكتاب أو  مباحث، سواء كانت تتعلق  ملنت، مع أ أم 

  يزيد، كما كنا نود أن تعاجلها عالجاً علمياً موضوعياً.
أما امللحوظة الثانية: فلقد حاولت الكاتبة التفريق بني األلفاظ القرآنية، 
لتعطي كل لفظ مدلوهلا الذي يشهد به حس القرآن الكرمي، وكما قلت من قبل: 

ور، فلقد ذكرت مثًال: التفرقة بني الرؤ واحللم، فهو عمل جيد، وجهد مشك
واألبصار واألنس ، والنأي والبعد، والتصدع والتحطم، ونرجو أن تؤجر فيما ذهبت 
إليه، وإن كان لنا هنا أن نقول شيئاً: فأحب أن أعلق على ما ذكرته من فرق بني 

  . )6(ونعمة ونعيم  )5(، وزوج وامرأة،  )4(احللف والقسم 
ن احللف ال يكون إال فيما هو كذب، ومن هنا أسند احللف كثريا ذكرت أ

ذَِلَك َكفَّاَرةُ أَْیَمانُِكْم إِذَا َحلَْفتُْم  ﴿" إىل املنافقني، كما ذكر يف كفارة اليمني كقوله 

ا صاحبها.  )7(" ﴾   ، أما القسم : فإمنا يكون لليمني الصادق 
د صاحبه أن يوكده، صدقا كان أو والذي يظهر يل أن القسم إمنا يكون ملا أرا

ِ َجْھدَ أَْیَمانِِھْم لَئِْن  ﴿":  غري ذلك، فنحن نقرأ مثًال قول هللا  َوأَْقَسُموا بِاہللَّ

ْعُروفَةٌ    ﴿":  ، ونقرأ قول هللا  )8( "﴾أََمْرتَُھْم لَیَْخُرُجنَّ قُل الَّ تُْقِسُموا َطاَعةٌ مَّ
َمانِِھْم لَئِن َجاءتُْھْم آیَةٌ لَّیُْؤِمنُنَّ بَِھا قُْل إِنََّما اآلیَاُت ِعندَ َوأَْقَسُمواْ بِاہلّلِ َجْھدَ أَیْ 

 ﴿":  ، وقول هللا  )9( "﴾اہلّلِ َوَما یُْشِعُرُكْم أَنََّھا إِذَا َجاءْت الَ یُْؤِمنُوَن 
ِ َجْھدَ أَْیَمانِِھْم لَئِن َجاءُھْم نَِذیٌر لَّیَُكونُنَّ أَ  ْھدَى ِمْن إِْحدَى اْألَُمِم َوأَْقَسُموا بِاہللَّ

ا َزادَُھْم إِالَّ نُفُوًرا  ا َجاءُھْم نَِذیٌر مَّ   . )10( "﴾فَلَمَّ
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ت ساقها هللا تعاىل ، يف معرض التبكيت والنعي  وحنن نعلم أن هذه اآل
  والتوبيخ.

وأكتفي مبا ذكرته هنا عن جهود علماء البيان يف هذا الفصل، وإن كنت ال 
ل صغرية وكبرية يف هذا املوضوع ألن طبيعة البحث ال تسمح أدعي أنين أملمت بك

ا، وهم يتحدثون عن الكلمة  بذلك، ومع هذا فإن هناك قضا عرض هلا أصحا
والتسليم، مع جاللة  اإلذعانالقرآنية، حرى بنا أن نناقشها، وأال نقف موقف 

ا وإجاللنا هلم، لكن احلق أحق أن يتبع.   أصحا
------------------- --  
 ----------------- 

 -------------- 

 ---------- 
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ول    الفصل ا
 ً   الدعاء لغة واصطالحا

عن أصل كلمة ث انته يف اإلسالم نبحمكقبل أن نتكلم  عن أمهية الدعاء و 
للدعاء، و املناسبة بينه و بني املعين  الشرعي الدعاء اللغوي، و املعىن معىنو الدعاء 

 اللغوي. و نستفيد من املعاجم القدمية و اجلديدة لغة مث نشرح الكلمة اصطالحا و
حناول أثناء هذا البحث  أن نستفيد من القرآن و كتب احلديث املشهورة املتداولة 

  علماء منذ زمن قدمي. البني 
  أصل كلمة الدعاء

  أصل كلمة الدعاء مصدر لفعل "دعا".
قال اإلمام أبو سليمان أمحد بن حممد اخلطايب رمحه هللا تعايل: "أصل هذه 

، و هو )2(، و آخره ممدود)1(ه دعاء"أدعو  يءالكلمة مصدر من قولك دعوت الش
يت مصادرها قياسية   .مصدر قياسي، ألن األفعال اليت تدل علي األصوات 

. و هناك صيغ أخري نص بعض )3(و الدعاء هو املصدر املشهور لدعا
و من  ىعلماء اللغة علي مصدريتها لفعل "دعا" كما ورد استعماهلا يف اللغة الفصح

  تلك املصادر:
  . )5(: "الّدعُو مصدر دعا دعواً و ُدَعاًء")4(ل ابن دريدَدعٌو، قا

و من ذلك قوله صلي هللا عليه و سلم يف حضور النساء للعيد: "لتلبسها 
ا، و لتشهد اخلري و َدعوة املسلمني"  أي دعاء املسلمني. )1(صاحبتها من جلبا

                                                 
، األزهيــة يف أحكــام ٢٧، ص/ ٥، و إحتــاف الســادة املتقــني للزبيــدي، ج/ ٣شأن الــدعاء ، للخطــايب، ص/  )1(

  ٢٧األدعية، للزركشي، ص/
ج العروس ، ج/ ٢٤٢، ص/ ٣ج/مجهرة اللغة البن دريد،   )2(   ١٣٦، ص/ ١٠، 
  ٢٦٠، ص/١مشارق األنوار ، القاضي عياض،  ج/  )3(
هــو أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي البصــري، أديــب، حنــوي، لغــوي نســابة، انطــر ســري أعــالم   )4(

  .٩٦، ص/١٥النبالء، ج/
  .٢٨٣، ص/٢مجهرة اللغة البن دريد، ج/  )5(
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ن و هو َدعَوي. .1   و هناك مصدر 
ادر اليت يف آخرها ألف التأنيث، و فقد حكاها سيبويه رمحه هللا يف املص

  الدعاء،  معىن ىذكر عل )2(أنشد: َوّلت و َدعواها شديد َصخبه
دَْعَواُھْم فِیَھا ُسْبَحانََك اللَُّھمَّ َوتَِحیَّتُُھْم تعايل: و من هذا الباب قوله "

ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ  ۚ◌ ِفیَھا َسَالٌم  دعاءهم فيها أي  ") )3َوآِخُر دَْعَواُھْم أَِن اْلَحْمدُ ہلِلَّ
  .... و آخر دعاءهم

لث و هو ِدعاوةٌ  .2   )4(و هناك مصدر 
  و هناك أيضا مصدر رابع و هو ِدعايةٌ  .3

يقال: دعا دعاية، كما يقال: رمي رماية و شكي شكاية فمن ذلك دعاية "
  ".)5(اإلسالم أي دعوته

  ".)6(و هناك مصدر خامس، و هو َداِعية كعاقبة و عافية" .4
أن املصدرين اآلخرين رمبا  -تتبع موارد استعمال مادة كلمة دعا و يظهر من

الستعمال يف الدعاء مبعين احلث علي  ن خاصني  ال الدعاء مبعين  الشيءيكو
  السؤال و الطلب.

و أما املصدر الثاين الذي هو الدعوي فإنه يستعمل يف الكثري مبعين 
لطربي رمحه هللا: ادعاء كما يستعمل يف معين ادعاء، قال ابن جرير ا

"وللدعوي يف كالم العرب وجهان، أحدمها الدعاء، و اآلخر االدعاء للحق، 

                                                                                                                                
  .٩٨٠صحيح البخاري"، رقم احلديث/ البخاري، "ال  )1(
  .٢٢٨، ص/٢ج/ البيت لبشري بن النكث نسبه إليه سيبويه يف الكتاب،  )2(
  ١٠سورة يونس، رقم اآلية/   )3(
  ٣١٨، ص/٢، و عنه يف "معاين القرآن" للزجاج، ج/٢٢٨، ص/٢الكتاب، سيبويه،  ج/  )4(
ج ٢٦٠، ص/ ١مشارق األنوار، القاضي عياض،  ج/  )5(   .١٢٨، ص/١٠العروس، الزبيدي، ج/، 
ج العروس للزبيدي ، ج/ ١٣٨٦، ص/٣لسان العرب، ابن منظور ج/  )6(   .١٢٨، ص/ ١٠، 
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ْلَك و من الدعوي اليت معناها الدعاء قول هللا تبارك و تعايل: " َما َزاَلْت ِت َف
َواُهمْ  ْع   )1("َد

يف الكتاب و السنة و كالم العرب و أهل  -د ع و -أطلقت هذه املادة
، و لكن تلك املعاين بينها تفاوت، فمنها ما استعملت فيه كثرياً العلم علي معان شيت

دراً و هذا مع ورود تلك املعاين   و هو املراد عند اإلطالق، و منها ما استعملت فيه 
  كلها، و صحتها عند أهل اللغة.

و ميكن عند التأمل إرجاع تلك املعاين إيل أصل واحد تدور عليه و هو إمالة 
رمحه هللا: "دعو، الدال و العني و احلرف املعتل أصل  )2(فارس، قال ابن الشيء

  .)3(إليك بصوت و كالم فيكون منك" الشيءواحد، و هو أن متيل 

  معاني اللغویة لكلمة الدعاءال

  الطلب و السؤال .1
  )5(رمحه هللا: "طلب طالب للفعل من غريه" )4(قال ابن سيده

عاء يف اللغة و احلقيقة قال احلافظ أبو بكر بن العريب املالكي: "الد
  .)6(الطلب"

  .)7(و قال حممد علي الشوكاين: "معين الدعاء حقيقة و شرعاً: هو الطلب"
  :و مما ورد من استعماله يف هذا املعىن

ا َوقََع َعلَْیِھُم الرِّ قوله تعايل: " ْجُز قَالُوا یَا ُموَسى اْدُع لَنَا َربََّك بَِما َولَمَّ

  ") )8َعِھدَ ِعْندَكَ 

                                                 
  ١٥سورة األنبياء، رقم اآلية:   )1(
  ٣٥٢، ص/ ١"بغية الوعاة" ، ج/سني اللغوي ،و هو أمحد بن فارس بن زكر أبو احل  )2(
  ٢٧٩، ص/٢معجم مقاييس اللغة البن فارس، ج/  )3(
  ١٤٦-١٤٤، ص: ١٨"سري أعالم النبالء"، ج:ألندلسي، إمام يف اللغة العربية،هو علي بن إمساعيل ا  )4(
  ٨٨، ص/١٣املخصص البن سيدة، ج/  )5(
  ٨١٥، ص/ ٢أحكام القرآن البن العريب، ج/  )6(
  ٤٩٨، ص/٤فتح القدير للشوكاين، ج/  )7(
  ١٣٤سورة األعراف، رقم اآلية/   )8(
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 ))1قَالُواْ اْدُع لَنَا َربََّك یُبَیِّن لّنَا َما ِھيَ  السؤال : كما يف قوله تعاىل : "
  " . )2(أي سله 
َوإِْذ قُْلتُْم یَا ُموَسٰى لَْن نَْصبَِر َعلَٰى َطعَاٍم َواِحٍد فَاْدُع لَنَا قوله تعايل:"

  ") )3َربَّكَ 
ْن یُِجیُب اْلُمْضَطرَّ ِإذَ قوله تعايل: "   ") )4 ا دََعاهُ َویَْكِشُف السُّوءَ أَمَّ
ْنَساُن بِالشَّّرِ دَُعاَءهُ بِاْلَخْیرِ  قوله تعايل: "   ") )5َویَْدُع اْإلِ

فالدعاء يف هذه األمثلة معناه الطلب، و ليس هو مطلق الطلب، بل طلب 
. و )6("األعلىبال غضاضة من  الشيءحتصيل  األعلىمن  األدىنخاص و هو "طلب 

صيغة الطلب و االستدعاء ختتلف حبسب الطالب و املطلوب منه، فإذا كان ذلك ألن 
ا تقال علي وجه األمر، وإذا كانت من الفقري من   ممن يقدر علي قهر املطلوب منه، فإ

ا تقال علي  وجه السؤال بتذلل و افتقار   . )7(كل وجه للغين من كل وجه فإ
  العبادة .2

لكرمي و السنة و كالم أهل العلم. و ممن صرح و هذا املعين ورد بكثرة يف القرآن ا
أُِجیُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا   " :، فإنه قال يف قوله تعاىل)8(الزجاج إسحاقذا املعين أبو 

معين الدعاء هلل عز وجل علي ثالثة أضرب، فضرب منها توحيده و الثناء "  ))9دََعانِ 
  )10(لك: "ربنا لك احلمد..."عليه، كقولك: " هللا ال إله إال أنت" و قو 

                                                 
 .68ورة البقرة ، اآلية / )  س 1(

 170) املفردات يف غريب القرآن ، ص/  2(

  ٦١سورة البقرة، رقم اآلية/   )3(
  ٦٢سورة النمل، رقم اآلية/   )4(
  ١١سورة اإلسراء، رقم اآلية/   )5(
  ٢٩٤نزهة النواظر يف علم الوجوه و النظائر البن اجلوزي،  ص/  )6(
  ٢٨سالمية جليالن بن خضر العروسي، ص/ الدعاء و منزلته من العقيدة اإل  )7(
هـ) انظر سري أعالم  ٣١١هو إبراهيم بن حممد بن السري البغدادي لغوي، حنوي، مفسر، لزم املربد، (ت   )8(

  ١٤/٣٦٠النبالء: 
  ١٨٦سورة البقرة، رقم اآلية/   )9(
  ٢٥٥، ص/١معاين القرآن و إعرابه للزجاج، ج/  )10(
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أبو منصور حممد بن أمحد األزهري اللغوي املشهور: " وقد يكون الدعاء  قال
 :عبادة، و منه قول هللا 

"  ِعبَادٌ أَْمثَالُُكمْ إ ِ   "))1ِ◌نَّ الَِّذیَن تَْدُعوَن ِمْن دُوِن اہللَّ
الَِّذیَن تَدْعُوَن إِنَّ   " العبادة : وهو كثري يف القرآن الكرمي ، قال تعاىل :

م آهلة من دون "  ))2 ِمن دُوِن اہلّلِ ِعبَادٌ أَْمثَالُُكمْ  م وتسمو أي الذين تعبدو
أي  "،)4( أَتَدْعُوَن بَْعالً َوتَذَُروَن أَْحَسَن اْلَخاِلِقینَ  وقال : "،)3(هللا تعاىل 

  . )5(أتعبدون بعًال 
ثل ذلك عن سعيد بن أي الذين تعبدون من دون هللا ...". وروي م 

لَٰ املسيب يف قوله تعايل:  َو ِمْن دُونِِھ إِ أي لن نعبد إهلًا "  ))6ًھالَْن نَدْعُ
  دونه.

و فوق هذا البيان من أهل اللغة بيان الرسول صلي هللا عليه و سلم هذا 
   )7("الدعاء هو العبادة" املعين بقوله:

  
  

  

 

  هللا عز و جل إلى الرغبة .3

                                                 
  ١٩٤ة/ سورة األعراف، رقم اآلي  )1(
 .194) سورة األعراف ، رقم اآلية /  2(

 .189، ص/  2) الكشاف ، ج/ 3(

 .125) سورة الصافات ، رقم اآلية /  4(

 .60، ص/  4)  الكشاف ، ج/  5(

  ١٤سورة الكهف، رقم اآلية/   )6(
  ٣٢٤٧سنن الرتمذي للرتمذي، رقم احلديث/   )7(
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غري واحد من علماء اللغة، وقدمه كثري منهم علي غريه من وهذا املعين ذكره "
معاين الدعاء األخرى يف سردهم لتلك املعاين، منهم صاحب احملكم، و صاحب 

  ".)1(القاموس، و صاحب املصباح، و صاحب الكليات
رًة  ملسألة، و  رًة تكون  وهذا املعىن اعم من املعنيني السابقني إذا الرغبة 

لنوعني: السؤال، و العبادة، كما أن الرغبة هي لعبادة و ال ثناء، فالرغبة حتصل 
عث أيضًا علي العبادة و الثناء، فيكون  عث علي الطلب و السؤال، و  سبب 
ر الرغبة و نتائجها، و تكون الرغبة الزمة له، ومن هنا ندرك أنه ال  الدعاء من آ

  ة.تنايف بني هذه املعاين بل هي متالزمة و متداخل
َواہلّلُ یَْدُعو إِلَى دَاِر السَّالَِم َویَْھِدي َمن یََشاء إِلَى ِصَراٍط    :قوله "

ْستَِقیمٍ    ") )2 مُّ
ا یَْدُعونَنِي إِلَْیِھ َوِإالَّ   :قوله " ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ قَاَل َرّبِ الّسِ

نَ    ") )3اْلَجاِھِلینَ  تَْصِرْف َعنِّي َكْیدَُھنَّ أَْصُب ِإلَْیِھنَّ َوأَُكن ّمِ
ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف   :قوله " نُكْم أُمَّ َوْلتَُكن ّمِ

  ") )4 َویَْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَئَِك ُھُم اْلُمْفِلُحونَ 
ِ َوِللرَّ    :قوله " ُسوِل إِذَا دََعاُكم ِلَما یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ اْستَِجیبُواْ ہلِلّ

  ") )5 یُْحیِیُكْم َواْعلَُمواْ أَنَّ اہلّلَ یَُحوُل بَْیَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِھ َوأَنَّھُ ِإلَْیِھ تُْحَشُرونَ 

  االستغاثة و االستعانة .4
. )1(و هذا املعين ذكره كثريون من علماء اللغة و علماء تفسري القرآن الكرمي

 : له قو  استعمالهو من شواهد 

                                                 
، و املصــباح املنــري، ١٢٦، ص/ ١ج العــروس، ج/، و القــاموس مــن ٢٣٤، ص/٢راجــع احملكــم، ج/  )1(

  ٣٣٣، ص/٢، و الكليات، ج/٢٦٤، ص/١ج/
  .25سورة يونس، رقم اآلية/   )2(
  .33سورة يوسف، رقم اآلية/   )3(
  104سورة آل عمران، رقم اآلية/   )4(
  .24سورة األنفال، رقم اآلية/   )5(
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" َن دُوِن اہلّلِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِین   "))2 َواْدُعواْ ُشَھدَاءُكم ّمِ
" ِن دُوِن اہلّل   "َواْدُعواْ ُشَھدَاءُكم ّمِ
"، يقول: استغيثوا، هو كقولك للرجل إذا آلھتكم: يقول: ")3(قال الفراء"

ملسلمني، فالدع اء ههنا مبعين لقيت العدو خاليًا فادع املسلمني، و معناه استغث 
  ".)4(االستغاثة

وقال أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة يف تفسري هذه اآلية: أي ادعوهم 
و منه دعاء اجلاهلية، و  - االستغاثة- ليعاونوكم علي سورة مثله. و معين الدعاء ههنا 

ا هو استغاثتهم"   .)5(دعوي اجلاهلية، و هو قوهلم:  آل فالن إ

م تقول للرجل: إذا ل ، ويف  )6(قيت العدو خالياً فادع املسلمني أي استغث 
قُْل أََرأَْیتُُكم إِْن أَتَاُكْم َعذَاُب اہلّلِ أَْو أَتَتُْكُم السَّاَعةُ أََغْیَر اہلّلِ   " التنـزيل :

ْن َشاء بَْل إِیَّاهُ تَْدُعوَن فَیَْكِشُف َما تَْدُعوَن إِلَْیِھ إِ  تَْدُعوَن إِن ُكنتُْم َصاِدقِیَن 
 " . ) )7َوتَنَسْوَن َما تُْشِرُكوَن 

  النداء و الصیاح .5
و قد ذكره أيضًا غري واحد من علماء اللغة و علماء تفسري غريب القرآن 

 :و من قوله  )8(الكرمي

                                                                                                                                
ــذيب اللغــة١٩، ص/١معــاين القــرآن للفــراء، ج/   )1( ، نزهــة النــواظر البــن ١١٩، ص/٣لألزهــري، ج/ ، 

  ١٣٨٥، ص/٣، لسان العرب البن منظور،  ج/٢٩٤اجلوزي، ص/
  ٢٣سورة البقرة، رقم اآلية/   )2(
د بــن عبــد هللا أبــو زكــر األســدي مــوهم الــديلمي الكــويف نزيــل بغــداد النحــوي ا ملشــهور   )3( هــو حيــي بــن ز

  ٣٣٣، ص/ ٢٥ج/هـ)، انظر "بغية الوعاة"،  ٢٠٧صدوق (ت 
  ١٩، ص/1معاين القرآن للفراء، ""، ج/  )4(
  ٤٣غريب القرآن البن قتيبة، ص/  )5(
ذيب اللغة ، مادة ( دعا) ، ج/ 6(  . 76، ص/ 3) 

 .41-40) سورة األنعام ، رقم اآليتني /  7(

ج العروس للزبيدي، ج/٢٣٤، ص/٢احملكم البن سيده، ج/  )8(   ١٢٨، ص/ ١٠، 
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"   َویَْوَم یَقُوُل نَادُوا ُشَرَكائَِي الَِّذیَن َزَعْمتُْم فَدََعْوُھْم فَلَْم یَْستَِجیبُوا

ْوبِقًالَُھْم وَ    "))1َجعَْلنَا بَْینَُھم مَّ
مُّ  و قوله تقدست أمساؤه: " قُْل ِإنََّما أُنِذُرُكم بِاْلَوْحيِ َوَال یَْسَمُع الصُّ

  "))2الدَُّعاء إِذَا َما یُنذَُرونَ 
  "))3 یَْوَم یَْدُع الدَّاعِ إِلَى َشْيٍء نُُّكرٍ   :و قوله "
َ   :و قوله "   "))4 ْستَِجیبُوَن بَِحْمِدهِ یَْوَم یَْدُعوُكْم فَت

  القول .6
 : ، منه قوله )5(ذكره غري واحد من العلماء

"  َفََما َكاَن دَْعَواُھْم إِْذ َجاءُھْم بَأُْسنَا إِالَّ أَن قَالُواْ إِنَّا ُكنَّا َظاِلِمین )6("  
  :و قوله 

"َسالٌَم َوآِخُر دَْعَواُھْم أَِن  دَْعَواُھْم ِفیَھا ُسْبَحانََك اللَُّھمَّ َوتَِحیَّتُُھْم فِیَھا

ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ    "))7اْلَحْمدُ ہلِلّ
" أي َدْعَواُهْم ِفيَهاعبيدة معمر بن املثين يف تفسري هذه اآلية: " قال أبو

  )8(دعاؤهم أي قوهلم و كالمهم.

  التسمیة .7
 ، و مما ورد من استعماله يف هذا املعين قوله)1(ذكرها كثري من علماء اللغة

ِ  " تعايل:   ") )2اْدُعوُھْم ِآلبَائِِھْم ُھَو أَْقَسُط ِعندَ اہللَّ

                                                 
  ٥٢ف، رقم اآلية/ سورة الكه  )1(
  ٤٥سورة األنبيآء، رقم اآلية/   )2(
  ٦سورة القمر، رقم اآلية/   )3(
  ٥٢سورة اإلسراء، رقم اآلية/   )4(
، ٢، معـــاين القـــرآن للفـــراء، ج/٢٧٥-٢١٠، ص/١أبـــو عبيـــدة معمـــر بـــن املثـــين، "جمـــاز القـــرآن"، ج/   )5(

  ٤١٦، ص/٣الزجاج، ج/، معاين القرآن ٢٩٣، نزهة النواظر البن اجلوزي، ص/٢٠٠ص/
  ٥سورة األعراف، رقم اآلية/   )6(
  ١٠سورة يونس، رقم اآلية/   )7(
  ٢٧٥، ص/١جماز القرآن أليب عبيدة، ج/  )8(
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ال تَْجعَلُوا  :" قال  )3(التسمية : تقول دعوت ابين زيدًا أي مسّيته زيدًا 

ُسوِل بَْینَُكْم َكدَُعاء بَْعِضُكم بَْعًضا ، أي : " ال جتعلوا تسميته ") )4 دَُعاء الرَّ
 )5(ضكم بعضاً " .بع ىونداءه بينكم كما يسم

  الحث علي الشيء و الحض علیھ  .8
. . و قد ورد يف هذا املعين يف الكتاب العزيز كثرياً )6(و قد ذكره كثري من أهل العلم

  "))7َواہلّلُ یَدْعُو إِلَى دَاِر السَّالَِم َویَْھِدي َمن یََشاء: " فمن ذلك قوله 
ْجُن أََحبُّ إِلَ   :و قوله " ا یَْدُعونَنِي إِلَْیھِ قَاَل َرّبِ الّسِ   "))8 يَّ ِممَّ
ِ   :و قوله "   "))9 یَا قَْوَمنَا أَِجیبُوا دَاِعَي اہللَّ

  االستفھام .9
، و مثلوا له بقوله تعايل يف )10(فقد ذكره بعض علماء تفسري غريب القرآن

ا قَالُواْ اْدُع لَنَ   " قصة مراجعة بين إسرائيل ملوسي عليه السالم يف سورة البقرة:

  أي استفهم لنا ربك." )11(َربَّكَ 
  الجعل .10

أَن دََعْوا  :" فقد ذكره بعضهم من معاين الدعاء، و مثلوا له بقوله 

ْحَمِن َولَدً    ")1(اِللرَّ

                                                                                                                                
، و الراغــب ٤١٦، ص/ ٣، و الزجاج يف معاين القــرآن، ج/٢٣٥، ص/ ٢منهم ابن سيدة يف احملكم، ج/  )1(

  ٨٧١٣، ص/ ٣، و لسان العرب ، ج/١٧٠يف املفردات،ص/
  ٥سورة األحزاب، رقم اآلية/   )2(
 .170) املفردات يف غريب القرآن ، ص/  3(

 . 63) سورة النور ، اآلية /  4(

 .260، ص/  3) الكشاف ، ج/ 5(

  ١٣٨٧،ص/ ٣، لسان العرب،ج/١٧٠،و الراغب يف املفردات،ص/٤٢٣، ص/ ٢احملكم البن سيده،ج/ )6(
  ٢٥سورة يونس، رقم اآلية/   )7(
  ٣٣يوسف، رقم اآلية/  سورة  )8(
  ٣١سورة األحقاف، رقم اآلية/   )9(
  ٦٩٥، نزهة النواظر، ص/٢٨٧األشباه و النظائر ملقاتل بن سليمان ص/   )10(
  ٦٨سورة البقرة، رقم اآلية/   )11(
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  االستحضار .11
ُمتَِّكئِیَن فِیَھا یَْدُعوَن فِیَھا  :" بقوله  مثلوا لهو  )2(فقد ذكره بعضهم

  ") )3بِفَاِكَھٍة َكثِیَرةٍ َوَشَرابٍ 
لكتاب أي استحضره، و هذا راجع إيل معين الطلب أيض" اً، وقوهلم: دعا 

، و أما يف  اآلية فاملعين أن أهل اجلنة يسألون و فاملعين أنه طلب حضور الكتاب
  ".)4(يطلبون الفواكه الكثرية و الشراب

  الثناء .12
 :و مثلوا له بقوله  )5(فقد ذكره بعضهم

 "  ا تَْدُعواْ اْدُعواْ الرَّ قُِل اْدُعواْ اہلّلَ أَِو   ")6(ْحَمـَن أَیًّا مَّ

  اإلیمان .13
ُ بُِكْم َربِّي   " فقد فسر ابن عباس رضي هللا عنه قوله تعايل: قُْل َما یَْعبَأ

  .)8(. بقوله صلي هللا عليه و سلم: "يقول: لوال إميانكم"")7( لَْوَال دَُعاُؤُكمْ 
  العرض :  .14

يف  )9(مكارم أخالق الرسول الكرميكما جاء يف موسوعة نضرة النعيم يف 
 َویَا قَْوِم َما ِلي أَْدُعوُكْم إِلَى النََّجاةِ َوتَْدُعونَِني إِلَى النَّاِر  قوله تعاىل : "

ِ َوأُْشِرَك بِِھ َما لَْیَس ِلي بِِھ ِعْلٌم َوأَنَا أَْدُعوُكْم إِلَى اْلعَِزیِز  تَْدُعونَنِي ِألَْكفَُر بِاہللَّ
َال َجَرَم أَنََّما تَْدُعونَنِي إِلَْیِھ لَْیَس لَھُ دَْعَوةٌ ِفي الدُّْنیَا َوَال فِي  اْلغَفَّاِر 

ِ َوأَنَّ اْلُمْسِرفِیَن ُھْم أَْصَحاُب النَّارِ    ") )10 اْآلِخَرِة َوأَنَّ َمَردَّنَا إِلَى اہللَّ

                                                                                                                                
  ٩١سورة مرمي، رقم اآلية/   )1(
ج العروس للزبيدي، ج/٢٧٣، ص/١أساس البالغة للزخمشري،  ج/  )2(   ١٢٨، ص/١٠، 
  ٩١سورة مرمي، رقم اآلية/   )3(
  ٤١، ص/١الدعاء و منزلته من العقيدة اإلسالمية للعروسي، ، ج/  )4(
  ٩٤، ص/١١شرح أمساء هللا احلسين للقشريي و نقله عنه احلافظ يف الفتح، ج/  )5(
  ١١٠سورة اإلسراء، رقم اآلية/  )6(
  ٧٧سورة الفرقان، رقم اآلية/  )7(
  ٥٥، ص/ ١٩جرير ، ج/تفسري الطربي البن   )8(
  .1915، ص/ 5املوسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي، ج/  )9(
  . 43 -41سورة الغافر، رقم اآلية/   )10(
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  الشرعي للدعاء  ى االصطالح والمعن
م، و كلها قد تنوعت عبارات العلماء يف تعريف ال دعاء و تعددت كلما

  دف إيل الكشف عن حقيقة معناه الشرعي و إليك بعض تلك العبارات:
العناية، و  قال أبو سليمان اخلطايب: "ومعين الدعاء: استدعاء العبودية 

ه املعونة، و حقيقة إظهار االفتقار إليه، و التربؤ من احلول و القوة"   .)1(استمداده إ
 :أبو بكر بن العريب املالكي و قال القاضي 

"حقيقة الدعاء مناداة هللا تعايل ملا يريد من جلب منفعة أو دفع مضرة من  
  .)2(جالب لرمحة املويل"تاملضار و البالء بدعاء، فهو سبب ذلك، و اس

و قال أمحد بن عبد احلليم بن تيمية:  "إن دعاء املسألة: هو طلب ما ينفع 
  .)3(ه، و دفعه"الداعي، و طلب كشف ما يضر 

و قال حممد بن عبد الوهاب: "و هو الطلب بياء النداء ألنه يبادي به 
ا" حد أخوا   .)4(القريب و البعيد، و قد يشتمل يف االستغاثة أو 

  قال الدكتور حممد سيد طنطاوي املصري:
لسؤال، و الرغبة فيما عنده من اخلري، و التضرع   "االبتهال إيل هللا تعايل 
 حتقيق املطلوب، و إدراك املأمول"، و هو مأخوذ مما تقدم يف املعين اللغوي إليه يف

قص لعدم تضمنه ما كان لدفع املرهوب   ".)5(الثالث و هو تعريف 
  و قال الدكتور حممد صاحل علي مصطفي:

"و املراد منه السؤال من هللا خفية و عالنية، و الطلب منه بتضرع و خضوع  
  ".)6(و خاص أيضاً بدعاء املسألةمع رجاء اإلجابة" و ه

                                                 
  ٤شأن الدعاء للخطايب، ص/   )1(
  ٢٢نبذة يف الدعاء و آدابه و أسبابه للمالكي،  ص/   )2(
  ١٠، ص/ ١٥البن تيمية، ج/ ىالفتاو   )3(
  ٤ائل الشخصية من مؤلفات الشيخ، ص/ الرس  )4(
  ١٣الدعاء للدكتور حممد سيد طنطاوي املصري،  ص/  )5(
  ٥٠أصول التوحيد يف القرآن الكرمي للدكتور حممد صاحل علي مصطفي يف كتابه ، ص/  )6(
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  لعل التعريف الشامل أن يقال: 
"الرغبة إيل هللا تعايل و التوجه إليه، يف حتقيق املطلوب، أو دفع املكروه، و 
خلضوع و التذلل، و الرجاء و اخلوف و  لسؤال، أو و  االبتهال إليه يف ذلك إما 

  . )1(الطمع"
حد نوعي   الدعاء، و هو دعاء املسألة وو كل هذه التعريفات خاصة 

ن يقال: إن اتشمل دع ء العبادة، ولكن ميكن أن تشمله بطريق التالزم، و ذلك 
املراد من دعاء العبادة هو طلب الثواب و اخلوف من العقاب فهو طلب جلب 

  منفعة أو دفع مضرة.
  اللغوي و الشرعي ىالمناسبة بین المعن

الشرعي فواضحة إذا الدعاء يف اللغة كما  و أما املناسبة بني املعين اللغوي و
تقدم يطلق علي الطلب و العبادة و الرغبة فهذه املعاين موجودة يف املعين الشرعي إذا 
الداعي ـ سواء كان دعاء مسألة أو عبادة ـ طالب لألجر و الثواب أو طالب حلاجة 

ذلك، و  من نيل مرغوب أو دفع مرهوب، كما أنه راغب إيل هللا تعايل يف حتقيق
هلل تعاىل رب أو اللهم اخل...  ، و مستغيث به يف ذلك، و مناصله بقوله: مستعني 

  .)2(فأغلب املعين اللغوية اليت للدعاء هلا مناسبة جلية للمعين الشرعي
ب املؤمن، و وجدانه، و شعوره ، بقي أن نعلم أن معين الدعاء القائم بقل"

ذه العبارات متثيل و إشارة و تفهيم و تقريب. و راء هذه العبارات اللفظية، و إمنا هو 
لقلب حينئذ من الرغبة، و االبتهال، و االنطراح بني يدي الرب، و  إال فما يقوم 
االفتقار إليه، و التذلل بني يديه، و االلتجاء إليه و االعتصام به، و التزلف إليه أمر 

األعمال الصاحلة القلبية،  ال حتيط به العبارة. و نظري هذا التعبري عن معين بقية 
كمحبة هللا خشيته، و إجالله، و مهابته و رجائه و التوكل عليه، فإن العبارة تقصر 

                                                 
  ٤٨، ص/١زلته من العقيدة اإلسالمية للعروسي، ج/ـالدعاء و من  )1(
  نفس املرجع  )2(
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عن وصف ذلك، مهما تنوعت العبارات. وال تدرك حقيقة تلك األعمال إال 
  ".)1(التصاف بذلك، ال مبجرد الوصف و اخلرب

 -------------------------------------------  
 --- ---------------------------------  

 ------------------------------  
 ------------------------  

 ---------------  
  

 

                                                 
  ٣٣٣، ص/١، ج/ى، و الفتاو ٢٠٠١ -٢٠٠، ص/٢ائد البن تيمية، ج/بدائع الفو   )1(
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   الثانيالفصل 
  أھمیة الدعاء من القرآن والحدیث ومكانتھ من العقیدة

  تمھیدال
و لكون الدعاء هو العبادة اليت خلقنا من أجلها، صارت له مكانة عظيمة و 

  منزلة سامية و درجة رفيعة، و هذه املكانة ميكن إجيازها يف األوجه التالية:
ة كربي، إذا الدعاء هو زلة رفيعة، و أمهيـإن الدعاء درجة سامية، و من .1

ن الدعاء هو  العبادة. فقد صح اخلرب عن النيب صلي هللا عليه و سلم 
العبادة بصيغة احلصر و ال خيفى مكانة العبادة فقد خلقنا هللا تعاىل من 
لدعاء و اختتمه به، فصورة الفاحتة  العدم لعبادته. و قد افتح هللا القرآن 

إذ الدعاء فيها  املسألةمشتملة علي دعاء  مشتملة علي دعاء الثناء كما هي
جل املطالب و أفضل الرغائب، و هو طلب اإلعانة علي مرضاة هللا و 

ن يف طلب العبادة الذي هو أحد أنواع دعاء املسألة.   املعوذ
  )1(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: "

ن، ففي اإلخالص الثناء علي هللا تعاىل و يف  و أما سورة اإلخالص و املعوذ
لدعاء، كما قرن بينهما يف أم  املعوذتني دعاء العبد ربه ليعيذه، و الثناء مقرون 

  " القرآن املقسومة بني الرب و العبد نصفها ثناء للرب و نصفها دعاء للعبد.
و قد ختم املصحف حبقيقة اإلميان، و هو ذكر هللا و دعاؤه كما بنيت عليه "

اإلنسان املعنوية هو املنطق، و املنطق قسمان: خرب، و إنشاء، أم القرآن، فإن حقيقة 
و أفضل اخلرب و أنفعه و أوجبه ما كان خربًا عن هللا كنصف الفاحتة و سورة 
اإلخالص، و أفضل اإلنشاء الذي هو الطلب، وأنفعه و أوحبه، ما كان طلباً من هللا  

  " كالنصف الثاين من الفاحتة و املعوذتني.
  يب: و قال القرط"

                                                 
  ٤٧٩ -٤٧٨، ص/ ١٦الفتاوي البن تيمية، ج/  )1(
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أعظم الدعاء و مجلته موضوعًا يف هذه السورة،  قال العلماء: فجعل هللا 
نصفها فيه جممع الثناء، و نصفها فيه جممع احلاجات و جعل هذا الدعاء الذي يف 
هذه السورة أفضل من الذي يدعو به الداعي، ألن هذا الكالم قد تكلم به رب 

كلم به، و يف احلديث: "ليس شيء العاملني، فأنت تدعو بدعاء هو كالمه الذي ت
  ")2(".)1(أكرم على هللا من الدعاء

لدعاء و افتتاحه به و اختتامه به و  فتبني مما سبق مدي عناية القرآن الكرمي 
  هذا دليل واضح علي منزلة الدعاء و مكانته.

كان الدعاء يف اجلاهلية ـ كجميع العبادات و الطاعات ـ مهمال مضاعاً، و 
شكل ما، فكان حظ اآلهلة الكثرية، فلما جاء اإلسالم أعاد مكانته و  إذا كان يف

اءه ورونقه، و أعطاه حقه من اإلخالص و الضراعة و اخلشوع، و خصه  قيمته و 
ت ا لكثرية  هلل العلي الكبري فاطر السموات و األرض، و حث عليه القرآن يف اآل

يستجيب له عند الشدائد والكرب  من أراد أنو نيب اإلسالم يف األحاديث الكثرية.
، وترجع أمهية الدعاء  فليكثر من الدعاء يف الرخاء وليكثر الصالة على النيب 

لنسبة للمسلم إىل كونه وسيلة جللب رمحة هللا يف الشدائد واستجابة ربه لدعواته، 
والتعرف إليه يف حال الرخاء، ففي احلديث الشريف: " تعرف إىل هللا يف الرخاء 

ا، حيث ")3(عرفك يف الشدة" ي وألن الدعاء هو العبادة مثل كل العبادات املأمور 
اَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذیَن یَْستَْكبُِروَن َعْن قَ  : يف قوله أمر هللا

  ") )4 ِعبَادَتِي َسیَْدُخلُوَن َجَھنََّم دَاِخِرینَ 
من سره أن يستجيب هللا دعاءه عند الشدائد " فالدعاء مفتاح الرمحة ف

فإن هللا يكفيه من أمر  فليكثر من الدعاء يف الرخاء وليكثر من الصالة على النيب 
   )5(دنياه وآخرته" .

                                                 
  ٣٣٧٠سنن الرتمذي للرتمذي، رقم احلديث/   )1(
  ١٤٧، ص/ ١اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، ج/  )2(
 .2004، ح/ 307، ص/1) مسند ابن حنبل ، ج/ 3(

 60) سورة غافر ، رقم اآلية/  4(

 25) العبادلة، ص/  5(
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الدعاء فيه الربكة ، وفيه العافية، فيه الغوث واألمان وطمأنينة القلوب "
آَمنُواْ َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُھم بِِذْكِر اہلّلِ  الَِّذینَ   "يقول يف كتابة العزيز والنفوس، وهللا 

قُْل َما یَْعبَأُ بُِكْم َربِّي لَْوَال دَُعاُؤُكْم فَقَْد  " ")1(   أَالَ ِبِذْكِر اہلّلِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ 

وهذه اآلية تدل داللة قاطعة على أن الدعاء  ) )2" َكذَّْبتُْم فََسْوَف یَُكوُن ِلَزاًما
دة والعبادة دعاء ، فاهلل يعطي املؤمنني احلسىن والرزق واخلري الكثري بفضل الدعاء عبا

َوَما ِمن دَآبٍَّة ِفي األَْرِض ِإالَّ َعلَى اہلّلِ ِرْزقَُھا    :"واالستغفار، يقول هللا 

بِینٍ  َھا َوُمْستَْودََعَھا ُكلٌّ فِي ِكتَاٍب مُّ وسيلة جللب  فالدعاء  ) ")3 َویَْعلَُم ُمْستَقَرَّ
ُ    :"الرزق وتيسري األمور حيث يقول هللا  َوَكأَیِّن ِمن دَابٍَّة َال تَْحِمُل ِرْزقََھا اہللَّ

  " . ) )4 یَْرُزقَُھا َوإِیَّاُكْم َوُھَو السَِّمیُع اْلعَِلیمُ 
قال ابن القيم : " والدعاء من انفع األدوية ، وهو عدو البالء، يدافعه 

وله، ويرفعه، أو خيفه إذا نزل، وهو سالح املؤمن، وعماد الدين، ويعاجله، ومينح نز 
: " الدعاء ينفع مما نزل ومما مل  ونور السماوات واألرض" فالدعاء كما قال الرسول 

لدعاء" .     )5(ينـزل فعليكم عباد هللا 
للدعاء مع البالء ثالثة مقامات: أوهلا أن يكون أقوى من البالء فيقوى عليه 

لثها أن  فيدفعه، نيها أن يكون أضعف منه فيصاب به العبد ولكن قد خيففه، و و
  يتعاجلا ومينع كل واحد منهما اآلخر.

  أھمیة الدعاء في ضوء القرآن
دعوة القرآن إىل الدعاء واألمر به  واحلث عليه وردت يف مواضع عديدة من  

نه قريب  قال هللا تعاىلكتاب هللا  منهم يسمع دعاءهم و مرغبًا عباده يف  الدعاء 

                                                 
 28ورة الرعد، رقم اآلية/ ) س 1(

 .77) سورة الفرقان، رقم اآلية/  2(

 .6) سورة هود، رقم اآلية/  3(

 .60) سورة ا لعنكبوت، رقم اآلية/  4(

 .493، ص/ 1) احلاكم ، ج/ 5(
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َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِریٌب أُِجیُب  " جييبهم و يعطيهم ما سألوه فقال:

  ") )1دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعانِ 
  ") )2 َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِني أَْستَِجْب لَُكمْ  :و قال هللا "
ن یُِجیُب اْلُمضْ   :و قال هللا "   "))3َطرَّ إِذَا دََعاهُ َویَْكِشُف السُّوءَ أَمَّ
ِ األَْسَماء اْلُحْسنَى ومرغبًا عباده يف الدعاء أيضا:  تعاىلقال هللا " َ◌ہلِلّ

َواْسأَُلوْا اهلّلَ ِمن مث عّلمهم طريقة الدعاء و السؤال منه فقال: " ) )4فَاْدُعوهُ بَِھا
ًعا َوُخْفیَةً اْدُعواْ َربَُّكْم تَضَ ، و قال: )5("َفْضِلهِ    " .)6(.رُّ

لعذاب األليم و قال هللا " يف القرآن اجمليد  تعاىلو هدد املعرضني عن الدعاء 
:  

" َإِنَّ الَِّذیَن یَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتِي َسیَْدُخلُوَن َجَھنََّم دَاِخِرین)7("  
الَِّذیَن یَْستَْكبُِروَن  َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ   :وقوله "

ت الداعية إىل  ") )8 َعْن ِعبَادَتِي َسیَْدُخلُوَن َجَھنََّم دَاِخِرینَ  وغري ذلك من اآل
بت  :  أ محزة أبلغك أن الدعاء نصف العبادة؟  قلت ألنس  الدعاء، وعن 

  )9(قال: ال بل " الدعاء هو العبادة " . 
  ي الدعاء الدين، يف غري موضع من كتابه.إن هللا سبحانه و تعاىل قد مس .2

َ ُمْخِلِصینَ   :قال " ْوٌج َكالظُّلَِل دََعُوا اہللَّ   ") )10َوإِذَا َغِشیَُھم مَّ
ینَ   :و قال " َ ُمْخِلِصیَن لَھُ الدِّ   "))1فَإِذَا َرِكبُوا فِي اْلفُْلِك دََعُوا اہللَّ

                                                 
  ١٨٦سورة البقرة، رقم اآلية/   )1(
  ٦٠سورة املؤمن، رقم اآلية/  )2(
  ٦٢سورة النمل، رقم اآلية/   )3(
  ١٨٠األعراف، رقم اآلية/ سورة   )4(
  ٣٢سورة النساء، رقم اآلية/   )5(
  ٥٥سورة األعراف، رقم اآلية/   )6(
  ٦٠سورة املؤمن، رقم اآلية/   )7(
 .60)  سورة غافر، رقم اآلية/  8(

 .267، ص/  4) مسند ابن حنبل ، ج/ 9(

  ٣٢سورة لقمان، رقم اآلية/   )10(
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فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َحتَّى إِذَا ُكنتُْم  ُھَو الَِّذي یَُسیُِّرُكمْ   و قال جل جالله:"

فِي اْلفُْلِك َوَجَرْیَن بِِھم بِِریحٍ َطیِّبٍَة َوفَِرُحواْ بَِھا َجاءتَْھا ِریٌح َعاِصٌف 
َوَجاءُھُم اْلَمْوُج ِمن ُكّلِ َمَكاٍن َوَظنُّواْ أَنَُّھْم أُِحیَط بِِھْم دََعُواْ اہلّلَ ُمْخِلِصیَن لَھُ 

یَن لَ    "))2ئِْن أَنَجْیتَنَا ِمْن َھـِذِه لَنَُكونَّنِ ِمَن الشَّاِكِرینَ الدِّ
یَن َولَْو َكِرهَ   و قال عز من قائل:" َ ُمْخِلِصیَن لَھُ الدِّ فَاْدُعوا اہللَّ

  ") )3اْلَكافُِرونَ 
ُھَو اْلَحيُّ َال إِلَھَ إِالَّ ُھَو فَاْدُعوهُ ُمْخِلِصیَن لَھُ  ثناؤه:  و قال جل"

ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ الدِّ    ") )4یَن اْلَحْمدُ ہلِلَّ
قُْل أََمَر َربِّي بِاْلِقْسِط َوأَقِیُمواْ ُوُجوَھُكْم ِعندَ  و قال تبارك و تعاىل: "

یَن َكَما بَدَأَُكْم تَعُودُونَ    "))5ُكّلِ َمْسِجٍد َواْدُعوهُ ُمْخِلِصیَن لَھُ الدِّ
ت مسي هللا تعاىل الدعاء ت الثالث األول أن  ففي هذه اآل ديناً فأخرب يف اآل

خالص الدين له، و  ت الثالث  املشركني خيلصون له الدين يف الشدائد، و أمر يف اآل
ت.   الدين معناه دعاء املسألة يف الثالث األول و ذلك واضح من سياق اآل

كون مما . فياملسألةو أما الثالثة األخرية فتحتمل املعنيني، دعاء العبادة و دعاء 
طالقه علي احلقيقة املتضمنة لألمرين مجيعا.   استعمل الدعاء فيه يف املعنيني مجيعاً 

فإذا ثبت هذا نقول: قد علم أن الدين يشمل أعمال اإلسالم كلها، قال 
یَن ِعندَ اہلّلِ اِإلْسالَمُ ": تعاىل   "))6إِنَّ الدِّ

یَن ُحنَفَاء َوَما أُِمُروا إِالَّ ِلیَْعبُدُو و قال سبحانه:" َ ُمْخِلِصیَن لَھُ الدِّ ا اہللَّ

َكاةَ َوذَِلَك ِدیُن اْلقَیَِّمةِ  َالةَ َویُْؤتُوا الزَّ   "))7َویُِقیُموا الصَّ

                                                                                                                                
  ٦٥سورة العنكبوت، رقم اآلية/  )1(
  ١٢٢سورة يونس، رقم اآلية/   )2(
  ١٤سورة غافر، رقم اآلية/   )3(
  ٦٥سورة غافر، رقم اآلية/   )4(
  ٢٩سورة األعراف، رقم اآلية/   )5(
  ١٩سورة آل عمران، رقم اآلية/   )6(
  ٥سورة البينة، رقم اآلية/   )7(
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: "هذا جربائيل جاء يعلم الناس ليف حديث جربائي و قد قال النيب 
عام  أن الدين ا"، فشمل هذا اإلسالم و اإلميان و اإلحسان، فتبني من هذ)1(دينهم

جلميع ما جاء به الرسول صلي هللا عليه و سلم من إسالم و إميان و إحسان، ق قد 
 أطلق مع مشوله هذا علي الدعاء فدل علي أمهيته العظيمة و منزلته الرفيعة.

ومن هنا يتبني عظمة الدعاء و أمهيته و أنه الدين كله و أنه "من أفضل 
أللف و العبادات و أجل الطاعات، وهلذا أخرب أنه ال   .)2(لالم"ادين فذكره معرفاً 

قد مسي الدعاء عبادة يف غري موضع من كتابه، و   تعاىلإن هللا سبحانه و 
  كذلك مساه النيب صلي هللا عليه و سلم العبادة كما ثبت يف احلديث الصحيح.

يف قصة إبراهيم مع  تعاىلالدعاء عبادة، قوله  تعاىلو مما ورد من تسمية هللا "
ِ َوأَْدُعو َربِّي َعَسى أَالَّ أَُكوَن وَ أبيه:  أَْعتَِزلُُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمن دُوِن اہللَّ

  " .))3ابِدَُعاء َربِّي َشِقیًّ 
َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذیَن یَْستَْكِبُروَن : و قوله "

  " .))4ینَ َعْن ِعبَادَتِي َسیَْدُخلُوَن َجَھنََّم دَاِخرِ 
و قد تقدم ضرب األمثلة املتنوعة يف ذلك يف ذكر املناسبة بني الدعاء و 

  .)5(العبادة
وقد علم فضل العبادة و مكانتها و أن هللا ما خلق اجلن و اإلنس إال من 

نَس إِالَّ ِلیَْعبُدُونِ  :  قال "أجلها،    ".))6َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ
توعد من ترك الدعاء لالستكبار بدخول جهنم ذليًال  عاىلتإن هللا سبحانه و 

  :تعاىلو حقرياً، قال 

                                                 
  ٥٠البخاري، رقم احلديث/   )1(
صــر، ج/النبــذة الشــريفة ضــمن جمموعــة الرســائل و ا  )2( ســيس ٥٩٧، ص/٤ملســائل النجديــة حلمــد بــن   ،

  ٧٨التقديس حملمد بن عمر بن السني الرازي، ص/
  ٤٩ -٤٨سورة مرمي، رقم اآلية/  )3(
  ٦٠سورة غافر، رقم اآلية/  )4(
  تقدم معين الثاين للدعاء من هذا الفصل، ص: .....  )5(
ت، رقم اآلية/   )6(   ٥٦سورة الذار
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 " َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذیَن یَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتِي

  ".))1َسیَْدُخلُوَن َجَھنََّم دَاِخِرینَ 
إليه استكبارًا و ترفعاً، و  و هذا وعيد شديد ملن مل يدع هللا تعاىل و يلتجئ

  من هنا ذهب بعضهم إيل وجوب الدعاء.
َويـَْقِبُضوَن  " و قد استدل بعضهم علي أمهية الدعاء بقوله تعاىل:

 َویَْقبُِضوَن أَْیِدیَُھمْ ، و أن اآلية تدل علي ذم من ترك الدعاء فمعين ))2أَْيِديـَُهمْ 
ا إلينا يف سؤال، هكذا قال بعض   ".)3(همأي ال ميدو

ا بنفقة يف حق هللا، و " م ال يبسطو و لكن التفسري املأثور عن جماهد، أ
ا خبري   ".)4(عن قتادة ال يبسطو

  أھمیة الدعاء في ضوء الحدیث النبوي 
  )5(أكرم علي هللا تعاىل من الدعاء" يء: "ليس ش قال رسول هللا 
" و يف سنن ابن : "من مل يسئل هللا سبحانه غضب عليه قال رسول هللا 

  ماجة: "من مل يدع هللا سبحانه غضب عليه".
و يف هذا دليل علي حبِّ هللا تعاىل للدعاء، و حبه سبحانه و تعاىل للعبد 

  .)6(الذي يدعوه
: "ال يزيد يف العمر إال الرب، و ال يرد القدر إال الدعاء، إن قال رسول هللا "

  ".)7(الرجل ليحرم الرزق خبطيئة يعملها"
: "إن هللا حيي كرمي يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن  ال رسول هللا ق" 

  .)8(يردمها صفراً خائبني"

                                                 
  ٦٠م اآلية/ سورة غافر، رق  )1(
  ٦٧سورة التوبة، رقم اآلية/   )2(
  ٢٥٥، ص/٢الرسالة القشريية لعبد الكرمي بن هوازن القشريي، ج/  )3(
  ٢٥٥، ص/٢، الدر املنثور للسيوطي، ج/١٧٤، ص:١٠تفسري الطربي البن جرير ، ج:  )4(
  ٣٨٢٩حلديث/ ، سنن ابن ماجه البن ماجه، رقم ا٣٣٧٠سنن الرتمذي للرتمذي، رقم احلديث/   )5(
  ٣٨٢٧، سنن ابن ماجه ، رقم احلديث/٣٣٧٣سنن الرتمذي ، رقم احلديث/  )6(
  ٩٠سنن ابن ماجه ، رقم احلديث/   )7(
  ٣٥٥٦سنن الرتمذي ، رقم احلديث/   )8(
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: "أعجز الناس من عجز عن الدعاء و أخبل الناس من خبل قال رسول هللا 
  .)1(لسالم"

  و قد روي احلاكم عن ابن عباّس رضي هللا عنه مرفوعاً:
  ".))2اَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ َوقَ أفضل العبادة الدعاء و قرأ " 

: " ال يغين حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينـزل  يقول الرسول 
   )3(، وإن البالء لينـزل فيلقاه الدعاء فيتعاجلان إىل يوم القيامة " .

د يف أيضاً: " ال يرد القضاء إال الدعاء، وال يزي كما يقول رسولنا احلبيب 
لذنب يصيبه" .     )4(العمر إال الرب، وإن الرجل ليحرم الرزق 

: " ادعوا هللا وأنتم موقنون  قال : قال رسول هللا  عن أيب هريرة  .1
  " )5(إلجابة ، واعلموا أن هللا ال يستجيب دعاء من قلب غافٍل اله.

: " ادعوا فإن الدعاء  قال: قال رسول هللا  عن أنس بن مالك  .2
 .)6(القضاء"  يرد

: " إن ربكم حيي   قال : قال رسول هللا  عن سلمان الفارسي  .3
كرٌمي يستحيي من عبده إذا رفع يديه بدعوٍة أن يردمها صفرًا ليس 

 ")7(فيهما شيٌء. 

: " الدعاء هو  قال : قال رسول هللا  )8(عن النعمان بن بشري  .4
ْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذیَن َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَ  العبادة، مث قرأ 

 ") )1 یَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتِي َسیَْدُخلُوَن َجَھنََّم دَاِخِرینَ 

                                                 
  ١٠٤٢البخاري، "أدب املفرد"، رقم احلديث/  )1(
  ٤٩١، ص/١املستدرك للحاكم، ج/  )2(
 .492، ص/ 1) احلاكم ، ج/ 3(

 .277، ص/ 5) مسند ابن حنبل، ج/ 4(

  3479سنن الرتمذي، رقم احلديث/   )5(
  .155، ص/ 3.  وقال خمرجه حسن، وأمحد ، ج/29. ح/ 798، ص/ 3الطرباين يف الدعاء ، ج/  )6(
  .1488، ح/ د. سنن أبو داو 3556سنن الرتمذي ، ح/   )7(
  . 3247. سنن الرتمذي، ح/ 1479سنن أبو داود، ح/  )8(
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: " ينـزل ربنا تبارك وتعاىل   قال : قال رسول هللا  عن أيب هريرة  .5
كل ليلٍة إىل السماء الدنيا حني يبقى تُلُث الليل اآلخر فيقول : من 

من يسألين فأعطيه، ومن يستغفرين فأغفرله" يدعوين فأستجب له، و 
)2( 

  منـزلة الدعاء من العقیدة
ا األدعية عندما منعن النظر يف مشتملة علي أصول اإلميان،  القرآنية فنجد أ

ملناها جندها تشتمل علي أصول اإلميان بطريق  القرآنيةبل أغلب األدعية  إذا 
  بطريق التضمن أو االلتزام.املطابقة، و قليل منها هو الذي يدل علي ذلك 

مث إن الداعي لو فرض أنه قد ال يستحضر هذه املعاين اليت يتضمنها الدعاء 
فإن هذا ال ينايف ما يقتضيه حقيقة معين الدعاء. فالذي ينبغي له أن يستشعر  ذلك 
و جيتهد يف إحضار قلبه و توجهه إيل الباري سبحانه و اعتقاد تلك الصفات اليت 

  دعاء الذي يدعو به إما مطابقًة أو تضمناً أو التزاماً.يدل عليها ال
  قال ابن القيم:

"و حق الداعي أن يستشعر عند دعائها ـ أي الفاحتة ـ ما جيب عليه اعتقاده 
مما ال يتم اإلميان إال به، إذ الدعاء مخ العبادة، و املخ ال يكون إال يف عظم، و 

حضار معتقدات اإلميان عند الدعاء العظم ال يكون إال يف حلم و دم، فإذا وجب ا
لثناء، فمن مث جاء لفظ الطلب للهداية و الرغبة  وجب أن يكون الطلب ممزوحًا 
خلرب تصرحيًا من الداعي مبعتقده و توسًال منه بذلك االعتقاد الصحيح   ً فيها مشو

ميانه و اعتقاده أن صراط احلق هو الصراط املستق يم و أنه إيل ربه، فكأنه توصل إليه 
  .)3(صراط الذين اختصهم بنعمته و حباهم بكرامته"

شتمال الدعاء علي التوحيد و داللته املتنوعة العقدية و  و قد صرح العلماء 
نه قال:   العلمية، و من هؤالء الذين صرحوا القاضي العياض 

                                                                                                                                
  .60سورة الغافر، رقم اآلية/   )1(
  .2735. مسلم ، ح/ 6340البخاري، ح/  )2(
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"أذن هللا يف دعائه، و علم الدعاء يف كتابه خلليقته، و علم النيب صلي هللا 
لتوحيد، و العلم ع ليه و سلم الدعاء ألمته، و اجتمعت فيه ثالثة أشياء: العلم 

  .)1(للغة، و النصيحة لألمة"
  و قال الزركشي يف معين كون الدعاء مخ العبادة:

"إمنا كان خمًا لتضمنه التوحيد إذ الداعي ال يدعو هللا إال و هو يوحده، و 
  . )2(يعتقد أنه ال معطي غـريه"

  :احلنبليبن عقيل و ذكر ا
"أن يف الدعاء معين الوجود و الغين و السمع و الكرم و الرمحة و القدرة  

  .)3(فإن من ليس كذل ال يدعي"
ذا أن الدعاء يزيد يف إميان الداعي و معرفته و توحيده، و يتضمن  فتبني 

جب اعتقاد الداعي بوجود الرب املدعو، و علمه و مسعه و قدرته وسائر صفاته، فالوا
  علي الداعي استشعار هذه املعاين و هذه الصفات.

o  تعالىداللة الدعاء على وجود هللا  
بوجود هللا تعاىل أمر فطري ضروري ال حيتاج إيل إقامة برهان و  االعرتافإن 

ال سوق أدلة وال ذكر حجج ألن الفطرة البشرية مقرة بذلك، و معرفته أمر ضروري 
قي  بعض األوهام بني ضعفاء العقول فتشوش لو ال أن شياطني اإلنس و اجلن تل

عليهم، فلهذا  ال نري القرآن الكرمي يكثر من إقامة الرباهني اجلدلية يف هذا 
دلة كافية مقنعة ملزمة.   املوضوع.ولكنه يشري إيل ذلك 

و إذا أمعنا النظر إيل داللة الدعاء علي وجود هللا تعاىل جند هللا تعاىل ذكر 
م، فقد ذكر أدلة وجوده و براهني وحدانيته و حجج تفدوه ذلك يف كتابه احلكي

لربوبية و األلوهية، و من ضمن تلك احلجج إجابة املضطرين و إغاثة املـلهوفني و 
  إنقاذ املكروبني.

                                                 
نية علي األذكار النواوية حملمد بن عالن الصديقي، ج/  )1(   ١٧، ص/ ١الفتوحات الر
  ٣٠كشي، ص/، نظراً إيل األزهية لزر ٢٩، ص/٥إحتاف السادة للزبيدي،  ج/   )2(
  ٢٩٢، ص/ ٢اآلداب الشرعية البن مفلح املقدسي، ج/  )3(
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ن یُِجیُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا دََعاهُ َویَْكِشُف السُّوَء َویَْجعَلُُكْم  :قال " أَمَّ

ا تَذَكَُّرونَ ُخلَفَاء اْألَْرِض أَِإلَ  ِ قَِلیًال مَّ َع اہللَّ   ".))1ھٌ مَّ
ت الكونية الكرب  من خلق السموات و األرض و  ىو قد ذكر قبل ذلك اآل

ار و  األرضإنزال املطر و إنبات احلدائق و األشجار و جعل  مستقرة و خلق األ
ت كونية كربي، مث ذكر أدلة فطرية ضرورية و هي آية  اجلبال و البحار، فهذه آ

  إجابة الدعاء.
اہلّلُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض َوأَنَزَل ِمَن  :قال هللا سبحانه "

َر لَُكُم اْلفُْلَك ِلتَْجِرَي ِفي  السََّماء َماء فَأَْخَرَج بِِھ ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُّكْم َوَسخَّ
َر لَُكُم األَْنَھا َر رَ اْلبَْحِر بِأَْمِرِه َوَسخَّ ر لَُكُم الشَّْمَس َواْلقََمَر دَآئِبَیَن َوَسخَّ َوَسخَّ

ن ُكّلِ َما َسأَْلتُُموهُ َوإِن تَعُدُّواْ نِْعَمَت اہلّلِ الَ  لَُكُم اللَّْیَل َوالنََّھارَ  َوآتَاُكم ّمِ
  ".))2تُْحُصوَھا ِإنَّ اِإلنَساَن لََظلُوٌم َكفَّارٌ 

ت بت نزال فقد وصف هللا نفسه يف هذه اآل فرده خبلق الكون و تصريفه 
ار و الشمس و القمر و  املطر و إخراج الثمرات و الرزق و تسخري الفلك و األ

  الليل و النهار.
ذه األدلة الكرب " دليًال  ىفهذه األمور هي األدلة الكونية الكربى مث قرن 

ألدلة الكونية علي  عظمة داللة آخر أال و هو إجابة الدعاء، فدلت هذه املقارنة 
إجابة الدعاء فهي من أعظم األدلة الدالة علي وجود هللا تعاىل، يعرف ذلك من وقع 
يف خطر شديد و كرب عظيم فاستغاث بربه فأجابه و أنقذه مما وقع فيه فيحصل له 

 ".)3(علم ضروري بوجود هللا تعاىل

o صفات هللا تعالى ىو من داللة الدعاء عل:  
و غرضه علي وجه معني، و يف الغالب  أن الداعي يريد حصول مطلوبه

الغرض الذي يريده الداعي األسباب الظاهرة العادية ال تقتضي وجوده مطلقاً، أو 

                                                 
  ٦٢سورة النمل، رقم اآلية/   )1(
  ٣٤ - ٣٢سورة إبراهيم، رقم اآلية/   )2(
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علي الوجه الذي يريده بل رمبا األسباب الظاهرة تقتضي عدم وجوده أو وجوده علي 
  وجه آخر خيالف ما يريده الداعي.

مراد الداعي يقوم الداعي و مع هذه التوقعات و االحتماالت اليت علي ضد 
لتوجه إيل هللا تعاىل و اإلقبال علي ربه و يستغيث به فيحصل املطلوب وفق غرضه 
و علي الوجه الذي يريده، و قد كان قبل ذلك يعد و قوعه شبه املستحيل علي 
ا إيل ما  الصفة املطلوبة. أتري ما الذي َغريَّ األسباب الظاهرة عن جمراها و عادا

  داعي؟يريده ال
خر املطر و ليس  مثال ذلك ما يقع للمسلمني يف االستسقاء حيث جيدون 
هناك سبب يقتضيه من غيم أو ريح أو تغري طقس، و مع ذلك خيرجون إيل الفالة 

فيدعون هللا تعاىل، فيغيثهم هللا  االستسقاءمتضرعني مبتهلني خاشعني فيصلون صالة 
  يف اليوم نفسه أو قريباً منه.

سيما يف البالد قع إيل اآلن يف بالد املسلمني المشاهد وا و هذا أمر
ن النيب صلي هللا عليه و سلم و املتمسكة بدينها، و قد  ردت األحاديث الصحاح 

لسقيا فما ينزل عن املنرب حىت حييش  يدخل عليه  رجل و هو يطلب منه الدعاء 
قزعة. فمن الذي حرك املسجد و قد كان قبل الدعاء ال يري يف املدينة سحابة و ال 

ح و أيت املطر يف حلظات معدودة؟  السحاب و الر

لربوبية و األلوهية و أنه  كل ذلك دليل قاطع علي وجود هللا تعاىل و تفرده 
متصف بصفات اجلالل و اجلمال من السمع و العلم و الرمحة و الكرم و اجلود و 

  القدرة وغري ذلك.
َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي  " قال بعضهم يف تفسري قوله تعاىل:

  " ))1قَِریبٌ 
اآلية تدل علي أنه إمنا يعرف حبدوث تلك األشياء علي وفق غرض "

الداعي، فدل علي أنه لو ال مدبر هلذا العامل يسمع دعاءه و ال خييب رجاءه و إال ملا 
  ".)1(حصل ذلك املقصود يف ذلك الوقت

                                                 
  ١٨٦سورة البقرة، رقم اآلية/   )1(
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اإلجابة عقيب سؤال الطالب علي الوجه و قال ابن القيم: "و حصول 
جلزئيات، و علي مسعه لسؤال عبيده، و علي  املطلوب دليل علي علم الرب تعاىل 

م"   .)2(قدرته علي قضاء حوائجهم و علي رأفته و رمحته 
فإجابة الدعاء علي وفق مراد الداعي مع عدم األسباب الظاهرة املقتضية "

  ".)3(ناك مدبراً هلذا الكون يغريه حسب ما يشاءلذلك تدل داللة واضحة علي أن ه
صر السعدي رمحه هللا تعاىل بعض الرباهني  و ذكر الشيخ عبد الرمحن بن 

  العقلية الفطرية علي ربوبية هللا و إهليته، مث قال: 
"و من براهني وحدانية الباري و ربوبيته، إجابته للدعوات يف مجيع األوقات 

للسائلني و ما جييب به أدعية من بر و فاجر، و مسلم و   فال حيصي اخللق ما يعطيه
كافر، حتمل املطالب الكثرية، و ال يعرفون هلا شيئا من األسباب سوي الدعاء و 
الطمع يف فضل هللا و الرجاء لرمحته، و هذا برهان مشاهد حمسوس ال ينكره إال 

  .)4(هت مكابر"
o  ة ن ناحی الى م ود هللا تع ى وج دعاء عل ة ال دالل

  الفتقار و الحاجة و الضرورة الفطریةا
ته، فهو دائمًا حيتاج إيل  إن االفتقار و االحتياج من لوازم اإلنسان و ضرور
لرب القوي الذي يبلغه  نيل مراده من عزيز قوي يبلغه مراده، و يف هذا اعرتاف منه 

ا عل ا و بديهة فكر ي رب مراده. و الفطرة السليمة اإلنسانية شهدت بضرورة فطر
ْن ، و قال: ))5أَفِي اہلّلِ َشكٌّ  " حكيم قادر عليم، قال تعاىل: َولَئِن َسأَْلتَُھم مَّ

 ُ   .)")6َخلَقَُھْم لَیَقُولُنَّ اہللَّ

                                                                                                                                
  ١٠٤، ص/ ٥/التفسري الكبري للرازي، ج  )1(
  ٣٥٥، ص/ ٣مدارج السالكني البن القيم، ج/  )2(
  ٢٤٥، ص/١الدعاء و منـزلته من العقيدة اإلسالمية للعروسي، ج/  )3(
صــر   )4( ض الناضــرة و احلــدائق املنــرية الزاهــرة يف العقائــد و الفنــون املتنــوع الفــاخرة لعبــد الــرمحن بــن  الــر
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م و مشاعرهم، فهم و إن غفلوا  و هذه الفطرة راسخة يف أعماقهم و وجدا
م يلوذون إليها يف حال  الضراء، قال عن هذه الطرة يف حال السراء فال شك أ

رُّ فِي اْلبَْحِر َضلَّ َمن تَْدُعوَن ِإالَّ إِیَّاهُ  " تعاىل:   ".))1َوِإذَا َمسَُّكُم اْلضُّ
لفطرة هو املنهج القرآين، و قد حاد عنه املتكلمون حيث  و االستدالل 
دلة جدلية و آراء منطقية، و أدلتهم اجلدلية هي: "دون ما  ثبات الصانع  يهتمون 

الفطرة اإلنسانية من احتياج ذاته إيل مدبر هو منتهي مطلب احلاجات،  شهدت به
نه، و يستغين به وال يستغين عنه، و يتوجه إليه و ال يعرض فريغب إليه و ال يرغب ع

عنه، و يتضرع إليه يف الشدائد و املهمات"و ذلك ألن اإلنسان يعرف احتياج نفسه 
  .)2(و افتقارها أكثر من معرفته احتياج املمكن إيل الواجب و احلادث إيل احملدوث

ج عليهم حباجتهم و و هذه الطريقة هي سنة هللا و طريقته يف كتابه فإن حيت
ن یُِجیُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا دََعاهُ   " قال تعاىل: افتقارهم إليه. قُْل و قال:  ))3أَمَّ

ن ُظلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحرِ  یُكم ّمِ   "))4َمن یُنَّجِ
فعال هللا تعاىل  لاالستدالو  األحن و املوصل إيل املعرفة هو االستشهاد 

فعل إال من حيث احتياج الفطرة و اضطرار اخللقة، فحيثما  عليه و أنه ال شهادة لل
رُّ ِفي  " كان االضطرار و العجز أشد، كان اليقني أوفر و أكد: َوإِذَا َمسَُّكُم اْلضُّ

ن یُِجیُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا  " و قال:" ))5اْلبَْحِر َضلَّ َمن تَْدُعوَن إِالَّ إِیَّاهُ  أَمَّ

  "))6دََعاهُ 
ليت حتصل من تعريفات أحوال االضطرار أشد رسوخًا يف القلب و املعارف ا

  .)7(من املعارف اليت هي نتائج األفكار يف حال االختيار
                                                 

  ٦٧سورة اإلسراء، رقم اآلية/  )1(
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إن من فضائل الدعاء و دالئل عظم شأنه أن هللا تبارك و تعاىل حيبه من 
إلجابة، و ذلك يف قوله  عباده مع كمال غناه عنهم، ووعد الداعني له من عباده 

  سبحانه:
 " َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذیَن یَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتِي

  ))1َسیَْدُخلُوَن َجَھنََّم دَاِخِرینَ 
م، فهو سبحانه  وهذا من لطف هللا بعباده و عظيم إكرامه هلم و إحسانه 

جاه، يقول هللا    :كما يف احلديث القدسي  تعاىلال خييب عبداً دعاه، و ال يرد مؤمناً 
" عبادي كلم ضال إال من هديته، فاستهدوين أهدكم،  عبادي كلكم 
جائع إال من أطعمته، فاستطعوين أطعمكم،  عبادي كلكم عاٍر إال من كسوته، 
لليل و النهار و أ أغفر الذنوب  فاستكسوين أكسكم،  عبادي إنكم ختطئون 

لكم..." و قال فيه: " عبادي لو أن أولكم و آخركم و  مجيعًا فاستغفروين أغفر
إنسكم و جنكم قاموا علي صعيٍد واحٍد فسألوين فأعطيت كل واحد مسألته ما 
نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البخر" رواه مسلم يف سياق 

  ".)2(طويل من حديث أيب ذر رضي هللا عنه
 حيب أن يسأله العباد مجيع مصاحل دينهم و علي أن هللاو يف احلديث داللة 

دنياهم من الطعام و الشراب و الكسوة و غري ذلك، كما يسألونه اهلداية و املغفرة و 
التوفيق و اإلعانة علي الطاعة و حنو ذلك، و وعدهم سبحانه علي ذلك كله 

  إلجابة.
مما عندي قوله سبحانه يف احلديث املتقدم: "مل ينقص ذلك مما ذلك  ويتأمل

ن ما عند هللا ال ينقص  إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر"، فإن فيه حتقيقًا 
، فإن البحر إذا "))3َما ِعندَُكْم یَنفَدُ َوَما ِعندَ اہلّلِ بَاقٍ ": تعاىلالبتة، كما قال 

غمس فيه إبرة مث أخرجت مل تنقص من البحر بذلك شيئاً، و كذلك لو فرض أن 

                                                 
  ٦٠سورة املؤمن، رقم اآلية/   )1(
  ٢٥٧٧صحيح املسلم ، رقم احلديث/   )2(
  ٩٦سورة النحل، رقم اآلية/   )3(
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من عطاء  منه فإنه ال ينقص البحر البتة. و هو سبحانه إذا أراد شيئاً  عصفورًا شرب
  أو عذاب أو غري ذلك قال له: كن فيكون، كما قال سبحانه: 

" ُإِنََّما أَْمُرهُ إِذَا أََرادَ َشْیئًا أَْن یَقُوَل لَھُ ُكْن فَیَُكون)1("  
نَاهُ أَن نَّقُوَل لَھُ ُكن إِنََّما قَْولُنَا ِلَشْيٍء إِذَا أََردْ و قال سبحانه: "

  "))2فَیَُكونُ 
  فكيف يتصور فيمن هذا شأنه أن ينقص ما عنده أو ينفد.

إن العبد حمتاج إيل هللا يف كل شؤونه، و مفتقر إليه يف مجيع حاجاته، ال 
يستغين عن ربه و مواله طرفة عني وال أقل من ذلك، و أما الرب سبحانه فإنه غين 

ا، وهلذا قال محيد. ال حاجة له بطا م، وال يعود الذين يضرون  عات العبادة و دعوا
ُ ُھَو اْلغَنِيُّ اْلَحِمیدُ  "سبحانه:  ِ َواہللَّ ِإن   یَا أَیَُّھا النَّاُس أَنتُُم اْلفُقََراء إِلَى اہللَّ

ِ بِعَِزیزٍ   یََشأْ یُْذِھْبُكْم َویَأِْت بَِخْلٍق َجِدیدٍ    "))3َوَما ذَِلَك َعلَى اہللَّ
َضلَّ فَإِنََّما یَِضلُّ  فََمِن اْھتَدَى فَإِنََّما یَْھتَِدي ِلنَْفِسِھ َوَمن  :و قال "

  "))4َعلَْیَھا َوَما أَنَاْ َعلَْیُكم بَِوِكیلٍ 
َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِن َشَكْرتُْم ألَِزیدَنَُّكْم َولَئِن َكفَْرتُْم إِنَّ  :و قال "

َوقَاَل ُموَسى إِن تَْكفُُرواْ أَنتُْم َوَمن فِي األَْرِض َجِمیعًا فَإِنَّ   َعذَابِي لََشِدیدٌ 
  "))5اہلّلَ لَغَنِيٌّ َحِمیدٌ 

من جهتني: من جهة العبادة و من جهة  تعاىلو افتقار العبد إيل هللا 
  االستعانة.

  قال شيخ اإلسالم رمحه هللا:

لذات إيل هلل من وجهني: من جهة  العبادة و هي العلة "و القلب فقري 
الغائية، و من جهة االستعانة و التوكل و هي العلة الفاعلة. فالقلب ال يصلح و ال 

                                                 
  ٨٢سورة يسني، رقم اآلية/   )1(
  ٤٠، رقم اآلية/ سورة النحل  )2(
  ١٧ - ١٥سورة فاطر، رقم اآلية/   )3(
  ١٥سورة اإلسراء، رقم اآلية/   )4(
  ٨ - ٧سورة إبراهيم، رقم اآلية/   )5(
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بة إليه و هذا ال  يفلح و ال ينعم و ال يسر و ال يطمئن إال بعبادة ربه و حبه و اإل
طاعة هللا له فإنه ال يقدر علي حتصيل ذلك له إال هللا فهو دائما  حيصل له إال 

فهو مفتقر إيل هللا من حيث " ))1إِیَّاَك نَْعبُدُ وِإیَّاَك نَْستَِعینُ "ر إيل حقيقة، مفتق
املطلوب احملبوب املراد املعبود و من حيث هو املسؤول و املستعان و املتوكل عليه، 

  .)2(فهو إهله الذي ال إله له غريه، و هو ربه الذي ال رب له سواه"
  حیدالدعاء یزید في اإلیمان و التو

الدعاء يزيد يف اإلميان و التوحيد و املعرفة و حياة القلب و يقوي الفطرة، و "
هذا األمر جمرب يعرفه من وقع يف مشكلة فاضطره ذلك إيل االلتجاء إيل هللا و الرغبة 

هلل و   و املتعلق له. تعاىلإليه و االنطراح بني يدي هللا  فجعل له هذا من اإلميان 
وحيده و رجائه و حياة قلبه، و استنارته بنور اإلميان ما قد يكون حمبته و معرفته و ت

  ".)3(أنفع له من ذلك املطلوب
لطاعات عمومًا و للدعاء  دة اإلميان  و قد أدلت األدلة القاطعة علي ز
دة اإلميان، إذ الداعي و السيما املضطر تلجئه احلاجة امللحة الفقر  خصوصية يف ز

ديه الشديد إيل من يقضي حا جته و يكشف كربه و حينئٍذ جيد الفطرة ترشده و 
إيل هللا تبارك و تعاىل و يصل األمر إيل أن تكون معرفته خبالقه و صفاته ضرورية 
فيزداد يقينًا و إميان و إخالصا كما يزداد معرفة حباجته و ضعفه و عجزه و أن الذي 

  يدعوه عامل حباله و قادر علي قضاء حوائجه.
و التوجه إليه كل وقت يزيد اإلميان و يقويه و  تعاىلدعاء هلل فإكثار ال  

هلل  ا، و جيعل القلب متعلقا  حمبًا له  تعاىلينمي الفطرة و يصقلها و جيليها مما شا
 ً عظيماً من لذيذ املناجاة و حالوة اإلميان و بشاشة  راغباً و راهباً، و يفتح له هذا 
  مأنينة النفس:و برد اليقني و راحة البال، و ط

                                                 
  ٣سورة الفاحتة، رقم اآلية/   )1(
، انظــر إيل الــدعاء و منـــزلته مــن العقيــدة اإلســالمية للعروســي ١٠٩ – ١٠٨العبوديــة البــن تيميــة، ص/   )2(

  ٧٢٤، ص/١ج/
  ٥٩٦، ص/ ١٠الفتاوى البن تيمية، ج/  )3(
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"مما هو أحب إليه من تلك احلاجة اليت قصدها أوًال ، و لكنه مل يكن يعرف 
  . )1( "يطلبه و يشتاق إليه ذلك أوًال حىت

مما يدل علي أن الدعاء يزيد يف اإلميان و املعرفة لصفات الرب من القدرة و 
لعجز، أن ا لداعي ال يقدم علي العلم... إخل. كما أنه يزيد يف معرفة اإلنسان لنفسه 

  الدعاء إال إذا عرف من نفسه احلاجة إيل ذلك املطلوب و أنه عاجز عن حتصيله.
يسمع الدعاء و يعلم احلاجة و هو قادر علي  تعاىلو عرف أن ربه تبارك و "

إيصاهلا إليه، و عرف أن ربه رحيم تقتضي رمحته قضاء تلك احلاجة و ال شك أن 
لعجز و ا لقدرة و العلم و الرمحة و سائر معرفة العبد نفسه  لنقص، و معرفة ربه 

  ".)2(صفات الكمال من أعظم املعارف. و يف هذا معرفة ذل العبودية، و عز الربوبية
ن املعرفتان من أهم أساسيات العقيدة، فإن اعرتاف العبد بعجزه و " فها

أحداً  نقصه يستوجب له االلتجاء إيل من يقوي عجزه، و يكمل نقصه، و لن جيد
، فحينئٍذ جيد نفسه أنه البد من االلتجاء إيل القوي العزيز تعاىليستطيع ذلك إال هللا 

اليت من اجلها التجاء إليه من  تعاىلو هو عند ما يلتجي ال بد أن يعرف صفات هللا 
ته، و من علمه حباله و مكانه  قدرته علي قضاء حوائجه، و استغاثته، و كشف اكر

  ".)3(ل و املستقبل، و من رمحته بعبده و جوده و كرمهو مصلحته يف احلا
مسائه و صفاته. هلل و  ذا يتبني أن الدعاء  يتضمن اإلميان    و 

و قد ذكر ابن القيم أن الصالة علي النيب صلي هللا عليه و سلم و اليت هو "
نوع من أنواع الدعاء كما تقدم: "متضمنة لكل اإلميان، بل هي متضمنة لإلقرار 

وجود الرب ا ملدعو، و علمه، و مسعه، و قدرته، و إرادته، و صفاته، و كالمه، ب
.... وال ريب أن هذه هي أصول اإلميان و الصالة عليه صلي هللا عليه و سلم 

  .)4(متضمنة لعلم العبد ذلك و تصديقه به"
  العالقة بین الدعاء والقدر:

                                                 
  ٢٩، ص/١إغاثة اللهفان البن قيم، ج/  )1(
  ١٣٩، ص/ ٨، روح املعاين لآللوسي، ج/٢٨حتفة الذاكرين للشوكاين، ص/  )2(
  ٢٤١الدعاء و منـزلته من العقيدة اإلسالمية للعروسي، ص/  )3(
  ٢٧٠جالء األفهام البن قيم، ص/   )4(
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ة وطيدة رغم أن هناك " العالقة بني الدعاء والقدر عالق قال ابن القيم 
سؤاًال مشهوراً وهو:أن املدعو به إن كان قد قدر مل يكن بد من وقوعه، دعا به العبد 
أو مل يدع، وإن مل يكن قد قدر مل يقع، سواء سأله العبد أو مل يسأله. فظنت طائفة 
صحة هذا السؤال، فرتكت الدعاء، وقالت ال فائدة فيه، وهؤالء مع فرط جهلهم 

ناقضون، فإن طرد مذهبون يوجب تعطيل مجيع األسباب فيقال ألحدهم: وضالهلم مت
كل، وإن مل يقدر  إن كان الشبع والري قد قدرًا قال بد من وقوعهما، أكلت أو مل 
ذلك مل يكن ، فهل يقول هذا عاقل آدمي بل احليوان مفطور على مباشرة األسباب 

ت أعقل وأفهم من ا قوامه وحياته، فاحليوا هؤالء الذين هم كاألنعام، بل هم  اليت 
   )1(أضل سبيال" . 

الذي  ، فالقدر كله خري وحكمة وعدل ورمحة من هللا  فبالنسبة هلل 
  قضى بتقدير املصائب والبال وكل ما يكرهه اإلنسان حلكم كثرية منها: 

ُكلُّ نَْفٍس ذَائَِقةُ  ﴿":  االبتالء لعباده وجاء ذلك يف قوله  .1

   )2(" ﴾نَْبلُوُكم بِالشَّّرِ َواْلَخْیِر فِتْنَةً َوِإلَْینَا تُْرَجعُونَ اْلَمْوِت وَ 

ِصیبٍَة فَبَِما َكَسبَْت  ﴿"الرتبية والتأديب:  .2 ن مُّ َوَما أََصابَُكم ّمِ

 ")3( ﴾أَْیِدیُكْم َویَْعفُو َعن َكثِیٍر 

ب التعبد احملض يثيب هللا عليه " لدعاء من  وقال بعضهم: االشتغال 
ثري يف املطلوب بوجه ما، وقالت طائفة أخرى: بل الدا عي من غري أن يكون له 

أمارة على قضاء احلاجة، فمىت وفق العبد للدعاء   الدعاء عالمة جمردة نصبها هللا 
كان ذلك عالمة له وأمارة على أن حاجته قد انقضت وهذا كما إذ رأيت غيماً 

ى أنه ميطر والصواب: أن ها هنا أسود يف فصل الشتاء، فإن ذلك دليل وعالمة عل
سباب ومن أسبابه  لثًا غري ما ذكره السائل، وهو أن هذا املقدور قدر  قسمًا 
ت  لسبب وقع املقدور، وما مل  الدعاء، فلم يقدر جمردًا عن سببه فمىت أتى العبد 

                                                 
 .21، ص/١ان البن قيم، ج/) إغاثة اللهف 1(

 .35) سورة األنبياء، رقم اآلية/  2(
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لبذر وقدر خروج نفس  السبب  انتفى املقدور. وهذا كما قدر حصول الزرع 
ألعمال.  احليوان ألعمال ودخول النار    ")1(بذحبه وكذلك دخول اجلنة 

  العالقة بین الدعاء واألخذ باألسباب:
لدعاء به مل يصح أن " الدعاء من أقوى األسباب، فإذا قدر وقوع املدعو به 

يقال : ال فائدة يف الدعاء كما ال يقال: ال فائدة يف األكل والشرب وليس شيء من 
أعلم  ن الدعاء وال أبلغ يف حصول املطلوب، وملا كان الصحابة األسباب أنفع م

ذا السبب وشروطه، وكان عمر بن  هلل ورسوله  وأفقههم يف دينه كانوا أقوم 
اخلطاب يستنصر به على عدوه، وكان يقول ألصحابه: " لستم تنصرون بكثرة، وإمنا 

  )2(تنصرون من السماء" .
ملؤمنني اختاذها: الدعاء هلل، وااللتجاء إليه، " ومن األسباب اليت جيب على ا

وإحلاح الطلب منه، والتضرع له، وذكر هللا كثرياً، مع االعتصام مبا أمر به، واجتناب 
ي عنه، ولكل شيء أوان ولكن شيء مقدار جيب التقيد به ليعطي عطاءه  ما 

ا ، ومن األحسن واألوىف، ولكن أجل كتاب، فال يصح استعجال األمور قبل أوا
  )3(استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه" . 

خلري والشر وتبني هذا من قوله  َوأَلَِّو  ﴿:  " إن الدعاء له عالقة 

اء َغدَقًا فَلَْوَال أَنَّھُ  ﴿ " : ، وقال  )4( "﴾ اْستَقَاُموا َعلَى الطَِّریقَِة َألَْسقَْینَاُھم مَّ

، فالقرآن من أوله ")5( ﴾فِي بَْطنِِھ إِلَى یَْوِم یُْبعَثُوَن  لَلَبِثَ  َكاَن ِمْن اْلُمَسبِِّحیَن 
خلري والشر واألحكام الكونية واألمرية على  إىل آخره صريح يف ترتيب اجلزاء 
األسباب، بل ترتيب أحكام الدنيا واآلخرة على األسباب واألعمال، ومن تفقه يف 

ا غاية ا ملها حق التأمل انتفع  لنفع ومل يتكل على القدر جهًال منه هذه املسألة و
لقدر  لقدر، ويدفع القدر  وعجزًا وتفريطًا بل الفقيه كل الفقه الذي يرد القدر 

                                                 
 .22-21، ص/١) إغاثة اللهفان البن قيم، ج/ 1(

 .22، ص/ ١) إغاثة اللهفان البن قيم، ج/ 2(

 .207) امليداين، ص/  3(

 .16) سورة اجلن، رقم اآلية/  4(
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لقدر، فإن اجلوع والعطش والربد وأنواع املخاوف واحملاذير هي من  ويعارض القدر 
يدفع  القدر، واخللق كلهم ساهون عن دفع هذا القدر ، ومن وفقه هللا وأهلمه رشده

إلميان، واألعمال الصاحلة، وليس من يظن أن هللا  يغفر له مجيع  قدر العقوبة 
الستغفار، فكلما يعمل عمًال ال يرضاه ربه يستغفر هللا، فالعبد يعرف أن  الذنوب 
التكان  املعصية والغفلة من األسباب املضرة يف دنياه وآخرته ولكن تغالطه نفسه 

رة أخرى. على عفو ربه ومغفرته  للسان  الستغفار  لتوبة و لتسويف    ")1(رة و
الذين يزعمون أن اإلنسان ليس له إرادة ألغوا عقوهلم فضلوا وأضلوا، بل إننا "

نفرق بني احلركات غري اإلرادية اليت جتري يف أجساد وبني احلركات اإلرادية، فحركة 
ليس لإلنسان إرادة يف إجيادها  القلب، وحركة الرئتني وحركة الدم حركات اضطرارية

رادة وقدرة ومشيئة اإلنسان والذين يسلبون  وحتقيقها، أما أكل اإلنسان وشربه، يتم 
  ")2(اإلنسان هذه القدرة ضلت عقوهلم واختلف عندهم املوازين. 

  عالقة الدعاء بالتوكل على هللا 
جيوز أن  فاإلنسان عندما يعمل عمًال يتوكل على هللا يف كل خطواته وال"

لسعي واجلد والدعاء  يتكاسل عن العمل ويقول الزق من عنده مكتوب، بل 
لتواكل والكسل، وهلذا حث هللا على العمل وقال  َوقُِل  ﴿ " : لتوفيق وليس 

فالطالب ال ينجح إال  )3( "﴾ اْعَملُواْ فََسیََرى اہلّلُ َعَملَُكْم َوَرُسولُھُ َواْلُمْؤِمنُونَ 
لدعاء فقط، واألمم ال تنتصر على األعداء لعمل الدء وب واجلد واالجتهاد وليس 

ألسباب من اإلعداد ألسباب النصر من تسلح وجتيش  لدعاء بدون األخذ 
اجليوش وتعبئة فكرية واقتصادية واجتماعية ودينية، وهذا األهم حىت إذا مت كل هذا 

لدعاء إىل هللا يسأل فيها النصر على األعدا ء، فال جيوز التقاعس عن نصرة يعزز 
إِن یَنُصْرُكُم  ﴿: "الوطن والدفاع عن محاه مث نطلب النصر من عند هللا، وقد قال 

ن بَْعِدِه َوَعلَى اہلّلِ  اہلّلُ فَالَ َغاِلَب لَُكْم َوإِن یَْخذُْلُكْم فََمن ذَا الَِّذي یَنُصُرُكم ّمِ

                                                 
 .26-24) ابن القيم، ص/  1(

 . 81) األشقر، ص/  2(

 .105) سورة التوبة، رقم اآلية/  3(
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ِل اْلُمْؤِمنُونَ  الَِّذیَن قَاَل لَُھُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد  ﴿: " وقال  )1( "﴾ فَْلیَتََوّكِ

وقال  "﴾ َجَمعُواْ لَُكْم فَاْخَشْوُھْم فََزادَُھْم إِیَماناً َوقَالُواْ َحْسبُنَا اہلّلُ َوِنْعَم اْلَوِكیلُ 
  :"﴿  ََن السََّماء ِرْزقًا َوَما ی ُل لَُكم ّمِ تَذَكَُّر إِالَّ َمن ُھَو الَِّذي یُِریُكْم آیَاتِِھ َویُنَّزِ

  " . )2(﴾یُنِیُب 
لعمل والدعاء  هلل والتوكل عليه مقرون  " وهذا دليل قاطع على أن اإلميان 
ألسباب والدعاء والتوكل على هللا، ويبقيه على  لتواكل والكسل، أي األخذ  وليس 

ا، ومن زعم أن املسبب يقع من غري سب ب فإنه حاله فاهلل قدر املسببات وقدر أسبا
ال يعرف قدر هللا ومل ينفعه دين هللا، وهو كمن يزعم أن الشبع حيدث من غري طعام 

  )3(وأن الزرع حيصل من دون ماء وال تراب". 
لقضاء والقدر حيرر اإلنسان من اخلوف، فيقدم على الذود عن " واإلميان 

نَا ِإالَّ َما َكتََب قُل لَّن یُِصیبَ  ﴿" : حقوقه غري هياب، وال وجل، معتقداً بقول هللا 

وهو أيضًا يكسبه  )4( "﴾ اہلّلُ لَنَا ُھَو َمْوالَنَا َوَعلَى اہلّلِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ 
لندم واحلسرة ألن له عند هللا خريًا يف   الشجاعة ويهبه طمأنينة وحيميه من الشعور 

  ")5(كل شر يصيبه. 
ً عميقًا ال هلل إميا ،   يدخل قلبه الشك يف قدرة هللا فاإلنسان املؤمن 

ن هللا قدر له اخلري يف كل ما كتبه  يتوكل عليه يف مجيل خطواته، واضعاً نصب عينيه 
عليه، يسري وفق ما أماله عليه دينه، فيتجه االجتاه الصحيح، ويوفقه هللا يف مجيع 

أحبه هللا  أمور ويكون حممودًا من هللا ومن الناس، ويكسب حمبة هللا والناس، فمن
حبب الناس فيه، ومن أنعم هللا عليه وفقه إىل اختيار الدعاء، واستجاب له دعاءه، 
والنتيجة بعد كل ما تقدم طرحه أن اإلنسان ال يركن إىل التواكل والكسل ويقول: إذا 
قدر يل النجاح يكون بغري جهد وال تعب ألن هذا قدري ومكتوب يل، بل عليه أن 

                                                 
 .160) سورة آل عمران، رقم اآلية/  1(

 .173) سورة آل عمران ،رقم اآلية/  2(

 .13) سورة غافر، رقم اآلية/  3(

 .83) األشقر ، ص/  4(

 .65 – 64) طافش، ص/  5(
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ألسباب   يعمل وجيد ويتوكل على خذ  لقضاء والقدر خريه وشره، و هللا ويؤمن 
كلها ومن هذه األسباب التوجه إىل هللا ودعائه بكل ثقة يف االستجابة والقبول، 

  وألن هللا ال يضيع عمل عامل من الصاحلني واملؤمنني به واملتوكلني عليه. 
 -----------------------  

 ------------------  
 --------------  

----------  
 -----  
--- 



  
94  

  

  

   الثالثالفصل 
  

، و آراء متباينة، و أقوال خمتلفة، ذهب الناس يف أمر الدعاء إيل مذاهب شىت
و كثر النقاش بني أصحاب تلك املذاهب و اآلراء، فأديل كل صاحب مذهب 

صارت تلك  حبجته، و قوي مذهبه مبا استطاع من حجة منقولة أو معقولة حىت
  األقوال تستحق أن تفرد بدارسة خاصة.

  في الدعاء العلماءب مذاھ
  هللا تعاىل. يدعىإن الدعاء ال معىن له وال فائدة منه وال  .1
 إن الدعاء ال جيلب منفعة وال يدفع مضرة وإمنا هو عبادة حمضة. .2

إن الدعاء عالمة وأمارة وداللة حمضة على حصول املطلوب، وليس هو  .3
 سبباً حلصول املطلوب.

  قضاء.إن الدعاء يرد القضاء، ويغريه من قضاء إىل .4

 إن الدعاء ينفع يف بعض األمور دون بعض. .5

 إن الدعاء سبب من األسباب وهو داخل يف القضاء. .6

    )1( المذھب األول
إن الدعاء ال معىن له وال فائدة فيه، وشبهتهم يف هذا االحتجاج مبشيئة هللا "

فال  تعاىل وعمله وقضائه وقدره، قالوا: إن املشيئة اإلهلية إذا اقتضت وجود املطلوب
بد أن حيصل سواء دعا أو مل يدع، فيكون الدعاء حتصيل احلاصل، وإن مل تقتضه فال 
ذا أنه ال فائدة يف الدعاء على احلالني.  ميكن أن حيصل سواء دعاء أو مل يدع فثبت 

"  

                                                 
، 481، ص/ 3، وزاد املعــاد، ج/358، واقتضاء الصراط املستقيم، ص/ 6شأن الدعاء ، للخطايب، ص/  )1(

  . 134، ص/ 105-104، ص/ 5وتفسري الفخر الرازي، ج/
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وساق هؤالء األدلة املتضافرة املتواترة الدالة على سبق القضاء والقدر وتلك "
ِصیبٍَة فِي اْألَْرِض    :"منها قوله األدلة معروفة مشهورة،  َما أََصاَب ِمن مُّ

ِ یَِسیرٌ  ن قَْبِل أَن نَّْبَرأََھا إِنَّ ذَِلَك َعلَى اہللَّ  ") )1َوَال فِي أَنفُِسُكْم إِالَّ فِي ِكتَاٍب ّمِ
" :  عن النيب  ، وحديث علي ") )2 ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقَدَرٍ  "  :وقوله 

وغري ذلك  )3(وما منكم من أحد إال قد كتب مقعده من النار أو من اجلنة... " 
  "األحاديث املتضافرة. 
   )4( المذھب الثاني

قالت طائفة من الصوفية: إن الدعاء ال جيلب به منفعة، وال يدفع به مضرة، 
مثل وإمنا هو عبادة حمضة تعبدية غري معقول املعىن، كبعض أعمال العبادات األخرى 

رمي اجلمار وغريه، وال أثر للدعاء يف حصول املطلوب، وجوداً وعدماً، بل ما حيصل 
  لدعاء حيصل بغريه. 

وقالوا : إن الدعاء عند أهل التسليم والتفويض ـ يعنون أنفسهم ـ على "
  وجهني:

أحدمها : يريد بذلك تزيني اجلوارح الظاهرة ، ألن الدعاء ضرب من اخلدمة، 
ذه اخلدمة.يريد أن يزيد    " جوارحه 

لدعاء" " فالدعاء  )5(والوجه الثاين : أن يدعو ائتمار ملا أمره هللا تعاىل 
ثري يف حصول  عندهم إلظهار العبودية وامتثال األوامر اإلهلية فقط، وليس له 

  " املطلوب ، فهؤالء على اجتاهني:
فمنهم من جيعل الدعاء حظ العامة، وأن مقامات اخلواص ترك " .1

  " . )6(لدعاء والتوكل نظراً للقدر. ا

                                                 
  .22سورة احلديد ، رقم اآلية/   )1(
  .49سورة القمر، رقم اآلية/   )2(
  .6605صحيح البخاري، ح/   )3(
  .531، 530، 192، ص/ 8الفتاوى، ج/، و 87، ص/ 1جامع الرسائل، البن تيمية، ج/  )4(
  .319، ص/ 1، ج/الدعاء ومنـزلته من العقيدة اإلسالمية، نظراً إىل 333اللمع ، للطوسي، ص/   )5(
  . 240، ص/ 2، وابن القيم يف بدائع الفوائد، ج/35 ، ص/10الفتاوى البن تيمية، ج/  )6(
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ومنهم من جيعل الدعاء بعدم املؤاخذة على اخلطأ والنسيان مثل قوله " .2
 :"  َ َ ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأ ، جيعله عدمي ") )1رَبـََّنا َال تـَُؤاِخْذ

ذا إال تالوة ال  الفائدة إذ هو مضمون احلصول ، فال جيوز الدعاء 
ن الدعاء به يتضمن الشك يف وقوعه ألن الداعي دعاء ويعلل ذ لك 

 ." )2(بني اخلوف والرجاء، والشك يف وقوع ذلك شك يف خري هللا 

  المذھب الثالث
إن الدعاء عالمة وأمارة وداللة حمضة على حصول املطلوب املسؤول، وجعلوا 

ملسبب مبنـ ملسؤول ال ارتباط السبب  زلة اخلرب ارتباطه املطلوب ارتباط الدليل 
الصادق والعلم السابق ومبنـزلة رؤية الغيم األسود البارد يف زمن الشتاء وإن ذلك دليل 
ا  وعالمة على أنه ممطر وقالوا مثل ذلك يف حكم الطاعات مع الثواب والعقاب ال أ
أسباب لذلك، وهكذا عندهم الكسر مع االنكسار، واحلرق مع اإلحراق، واإلزهاق 

من ذلك سببًا البتة وال ارتباط بينه وبني ما يرتتب عليه إال جمرد مع القتل ليس شيء 
   )3(االقرتان العادي ال التأثري السببـي. 

وهذا القول" هو قول من ينفى األسباب يف اخللق األسباب يف اخللق واألمر 
ا، وهو قول طائفة من متكلمي أهل اإلثبات للقدر   ويقول: إن هللا يفعل عندها ال 

   )4(وغريه وهو قول طائفة من الفقهاء والصوفية"  كاألشعري
ذكر فيما مضى أن إنكار األسباب يف الفكر ونقصان يف العقل وأن هللا 
سبحانه قد أنكر على من سوى بني وجود األسباب وعدمها مبا فيه الكفاية ويف 
ذلك رد على هذا القول، إال أن هذا القول مل ينكر يف الظاهر وجد األسباب وإن  
كان يف احلقيقة يؤدي إىل إنكارها ويؤول إىل اخلرب ألنه يقول إن األشياء توجد عند 

ألسباب. ألسباب ال  ا فاألشياء، توجد مقرتنة    األسباب ال 
  . )1(وهذا هو الرأي املعروف بكسب األشعري، 

                                                 
  .286سورة البقرة، رقم اآلية/   )1(
  .118، ص/ 2مدارج السالكني، البن اجلوزي، ج/  )2(
  .531، 192، ص/ 8، والفتاوى، ج/88، ص/1جامع الرسائل البن تيمية، ج/  )3(
  . 87، ص/ 1نفس املرجع، ج/  )4(



  
97  

  

  

وقد اختلف الناس يف األسباب من قدرة العبد وغريها من األسباب اليت "
ا املخلوقات على أربعة أقوال: خلق هللا تعا   "ىل 

ً وأن وجودها  " .1 ا ليست أسبا لكلية وأ قول من ينكر األسباب 
ملدلول، فهذا  كعدمها وليس هناك إال جمرد اقرتان عادي كاقرتان الدليل 

  هو قول األشعري ومن تبعه من أهل الكالم.
ا علالً مقتضية مؤثرة بنفسها .2  .قول الطبيعيني الذين جيعلو

 قول املعتزلة الذين يفرقون بني أفعال احليوان وغريها. .3

ألسباب وأن هللا  .4 القول الرابع قول أهل السنة واجلماعة الذي يعرتفون 
ملسببات" وأن العبد فاعل لفعله حقيقة، وله قدرة  ربط األسباب 
واختيار ، وقدرته مؤثرة يف مقدورها كما تؤثر القوى والطبائع، وغري ذلك 

 ")2(وط واألسباب" من الشر 

    )3( المذھب الرابع
  أن الدعاء يرد القضاء ويغريه من قضاء إىل قضاء

دلة  كثرية أقواها األحاديث  املصرحة برد الدعاء  وقد استدل هؤالء 
للقضاء، مث أحاديث االستعاذة من سوء القضاء فمن األحاديث اليت تدل على رد 

  الدعاء للقضاء.
قال: " ال يرد القضاء إال الدعاء، وال  عن النيب  حديث سلمان " .1

   )4(يزيد يف العمر إال الرب" . 
ن  .2 : " ال يزيد يف العمر إال الرب،  قال : قال رسول هللا  وحديث ثو

لذنب يصيبه" .    )1(وال يرد القدر إال الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق 

                                                                                                                                
  .209، ص/ 3، ومنهاج السنة البن تيمية، ج/134-133 أصول الدين للبغدادي، ص/  )1(
  .138-137، 175، ص/ 8، والفتاوى البن تيمية، ج/109، ص/ 3منهاج السنة البن تيمية ج/  )2(
  .7انظر عن هذا املذهب، شأن الدعاء للخطايب، ص/   )3(
  .2139سنن الرتمذي، ح/  )4(
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  ومن األحاديث اليت تدل على االستعاذة من شر القضاء:
   )2(ما ورد يف حديث القنوت: " وقين شر ما قضيت " .  .1
وما ورد يف حديث أيب هريرة قال: " كان النيب صلى هللا عليه وسلم  .2

  .)3(يتعوذ من جهد البالء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، ومشاتة األعداء

  المذھب الخامس: التفریق بین األمور
فعًا يف بعض  قال أصحاب هذا املذهب: " إن الدعاء يكون مشروعاً 

  ")4(األنبياء دون بعض
نه أمر قد  وقالوا بعدم مشروعية الدعاء بطول العمر أو البقاء، وعللوا ذلك 
فرغ منه، واستدلوا مبا رواه مسلم عن عبد هللا بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوجة 

يب النيب صلى هللا عليه وسلم " اللهم أمتعين بزوجي رسول هللا صلى هللا عليه  وسلم و
خي معاوية " قال: فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: " قد سألت هللا  أيب سفيان و
م معدودٍة، وأرزاٍق مقسومٍة لن يعجل شيئًا قبل حله أو يؤخر  آلجال مضروبة، وأ
شيئًا عن حله، ولو كنت سألت هللا أن يعيذك من عذاب يف النار، أو عذاب يف 

  .")5(القرب، كان خرياً وأفضل
لدعاء  ن النيب صلى عليه وسلم مل يقبل طلب األنصار  واستدل هلم أيضًا 

" وقد روى هذا املذهب عن اإلمام أمحد )6(هلم يرفع احلمى، فقال هلم: " أو تبصرون؟
رمحه هللا فقد روي عنه أنه كان يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر فرغ 

  .")7(بقاء حمدثمنه، وقال " أن الدعاء بطول ال

                                                                                                                                
  .90سنن ابن ماجة، ح/  )1(
  . 464. والرتمذي ، ح/4251سنن أيب داود، ح/  )2(
  ٦٣٤٧ ح/صحيح البخاري،   )3(
  ٩١ /بن عز احلنفي، صالشرح الطحاوية   )4(
  .٦٧٧٠ ح/صحيح املسلم،   )5(
  .١٤١٦٨ ح/مسند أمحد،   )6(
" للعروســي الــدعاء ومنـــزلته مــن العقيــدة اإلســالمية، نظــراً إىل " ٩١ /بن عز احلنفــي، صالشرح الطحاوية   )7(

  .٣٥١ /ص
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َواْكتُْب لَنَا  فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَنَت َخْیُر اْلغَافِِریَن  ﴿:  قال "

فِي َھِذِه الدُّْنیَا َحَسنَةً َوِفي اآلِخَرةِ إِنَّا ُھْدنَا إِلَْیَك قَاَل َعذَاِبي أُِصیُب بِِھ َمْن 
َكاةَ أََشاء َوَرْحَمتِي َوِسعَْت ُكلَّ َشْيٍء فََسأَْكتُ  َّقُوَن َویُْؤتُوَن الزَّ بَُھا ِللَِّذیَن یَت

  " )1(﴾ َوالَِّذیَن ُھم بِآیَاتِنَا یُْؤِمنُونَ 

َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَْینَا  ﴿:  قال "

ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا ِبِھ إِْصًرا َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا  َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ
﴾ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 

)2("  

قَاَل اْبَن أُمَّ ِإنَّ اْلقَْوَم اْستَْضعَفُونِي  ﴿قال :  قول هارون ملوسى "

 ﴾ تُلُونَنِي فَالَ تُْشِمْت بَِي األْعدَاء َوالَ تَْجعَْلنِي َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِمینَ َوَكادُواْ یَقْ 
)3("  

اِكثُونَ ﴿ :  قال "   ")4(﴾َونَادَْوا یَا َماِلُك ِلیَْقِض َعلَْینَا َربَُّك قَاَل إِنَُّكم مَّ
یُضواْ َعلَْینَا ِمَن اْلَماء َونَادَى أَْصَحاُب النَّاِر أَْصَحاَب اْلَجنَِّة أَْن أَفِ  ﴿:  قال "

َمُھَما َعلَى اْلَكافِِرینَ  ا َرَزقَُكُم اہلّلُ قَالُواْ إِنَّ اہلّلَ َحرَّ   ")5( ﴾ أَْو ِممَّ
نة  المذھب السادس: وھو الذي علیھ جمھور أھل الس

  والجماعة
الذي دل عليه الكتاب والسنة، والفطرة والعقل السليم  )6(وهو الصواب "

والواقع التارخيي ، واملشاهدة واحلس وهو أن الدعاء سبب من وجتارب األمم 
ثريًا يف املطلوب املسؤول كسائر األسباب املقدرة واملشروعة، وهذا  األسباب وأن له 
يعرتف به مجاهري بين آدم من املسلمني واليهود والنصارى والصائبني واحملرمني 

                                                 
 .157-155رقم اآلية /  ،سورة األعراف)  1(

 .286) سورة البقرة ، رقم اآلية /  2(

 .150) سورة األعراف ، رقم اآلية/  3(

 .77) سورة الزخرف ، رقم اآلية/  4(

 .50) سورة األعراف ، رقم اآلية/  5(

  .٤٨٢ ، ص/٣ج/بن قيم ال، زاد املعاد ٣٥٨ /بن تيمية، صالاقتضاء الصراط املستقيم   )6(
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مثل سائر األسباب كالتوكل ومل يشذ عن هذا إال طوائف. والدعاء  )1(واملشركني
  ".)2(والصدقة سبب جللب املنافع ودفع املضار

مث الدعاء مع ثبوت كونه سبباً. داخل يف القضاء، وال خيرج عن القضاء فإن "
الدعاء من مجلة ما سبق به القضاء ألن هللا سبحانه أحاط بكل شيء علمًا وقدر  

لهذا فالدعاء نفسه داخل يف كل شيء تقديراً وال ميكن أن خيرج شيء عن قضائه، ف
القضاء فإذا قدر الدعاء وأنه سبب لكذا فال بد أن يدعو الرجل وأن يتسبب ذالك 
فيما جعله هللا سببًا فالدعاء سبب جللب النفع كما أنه سبب لدفع البالء فإذا كان 
أقوى منه دفعه وإن كان سبب البالء أقوى مل يدفعه، لكن خيففه ويضعفه، وليس 

  ".)3(سباب أنفع من الدعاء وال أبلغ يف حصول املطلوبشيء من األ
وهلذا أمر صلى هللا عليه وسلم عند انعقاد أسباب الشر مبا يدفع موجبها 
مبشيئة هللا تعاىل وقدرته من الصالة، والدعاء، والذكر واالستغفار والتوبة، واإلحسان 

ي انعقد سببه كما لصدقة والعتاقة، فإن هذه األعمال الصاحلة تعارض الشرف الذ
  يف احلديث: 

  )4(" أن الدعاء والبالء ليلتقيان بني السماء واألرض فيعتلجان" 
جلهاد له وإذا وهذا كما لدعاء وفعل اخلري و هجم  لو جاء عدو فإنه يدفع 

ختاذ الدفء، فكذلك األعمال الصاحلة والدعاء   .)5(الربد يدفع 
لدعاء مع اجلهاد قوله صلى هللا عليه وسلم لسعد  ويدل علي دفاع العدو 

  بن أيب وقاص رضي هللا عنه: 
" ولفظ النسائي: "إمنا نصر هللا هذه األمة بضعفائكم"هل تنصرون إال 

م وإخالصهم" م وصال   .)6(بضعفتهم بدعوا

                                                 
  .١٩٥ /، ص٨/بن تيمية، " " جالالفتاوى   )1(
  . ٥٥٠ /، ص١٠/ج نفس املرجع،  )2(
  .٣٥٦ /ص،  ١/لعروسي،  جل الدعاء ومنـزلته من العقيدة اإلسالمية  )3(
  .٣٥٤٨ ح/سنن الرتمذي،   )4(
  . ٢٨١/ص  ،٤ /، زاد املعاد ج٤٤٥ /ص،  ٥/بن تيمية، جالمنهاج السنة   )5(
  .٢٨٩٦ح/ صحيح البخاري،   )6(
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لدعاء، فالدعاء داخل حتت القضاء  واحلاصل أن من مجلة القضاء رد البالء 
ب لرد البالء، واستجالب الرمحة كما أن الرتس سبب وليس خارجًا عنه، فالدعاء سب

لدفع السالح، واملاء سبب خلروج النبات من األرض فكما أن الرتس يدفع السهم 
لقضاء أن ال حيمل  فيتدا فعان، فكذلك الدعاء والبالء، وليس من شرط االعرتاف 

وهللا تعاىل  "، ) )1 َحتَُھمْ َوْلیَأُْخذُواْ ِحذَرُھْم َوأَْسلِ  " السالح، وقد قال هللا تعاىل:
  .)2(هو الذي قدر األمر، وقدر سببه

  دالئل على تأثیر الدعاء من القرآن والسنة والفطرة
  داللة القرآن على ذلك

  ") )3 َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ  قال تعاىل: "
آلية   وجه االستدالل 

لدعاء تعليق املسبب إن هللا تعاىل قد علق يف هذه اآلية " .1 اإلجابة 
فلو كانت االستجابة تقع بدون سبب الدعاء لكان  )4(لسبب

لدعاء ال فائدة فيه فيكون عبثاً، حاشا كالم هللا من  تعليق اإلجابة 
 " ذلك.

إلجابة عند وجود الدعاء فلو كان " .2 هذه اآلية تدل علي الوعد 
لوعد الذي هو من وجوده وعدمه سواء لزم أنه ال حاجة إىل هذا ا

 " هللا الذي ال خيلف امليعاد.

مث إن الوعيد الشديد ملن تكرب عن الدعاء يدل على أمهية الدعاء " .3
  " وأنه ذو شأن عظيم، وال ميكن أن يتوعد عليه إال وله فائدة.

                                                 
  . ١٠٢ /سورة النساء، رقم اآلية  )1(
  ٣٥٤ /نووي،  صلل  األذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار)2(
  .٦٠ /سورة املؤمن، رقم اآلية  )3(
  .١٩٣ /، ص٨ /بن تيمية، جالالفتاوى   )4(
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ن ُكّلِ َما َسأَْلتُُموهُ َوِإن تَعُدُّواْ نِْعَمَت اہلّلِ الَ قال تعاىل: " َوآتَاُكم ّمِ

  ")1(ُصوَھاتُحْ 
فبينت اآلية أن اإليتاء واإلعطاء يكون من املسئول املطلوب فلو كان "

ت يف ذكر نعم هللا على الالسؤال ليس له أ رسبيب يف اإليتاء السيما أن سياق اآل
  ")2(عباده ومن ذلك نعمة إجابة الدعاء وإعطاء املسئول

ن یُِجیُب اْلُمْضَطرَّ ِإذَا دََعاقال تعاىل: "   ") )3 هُ َویَْكِشُف السُّوءَ أَمَّ
فاآلية صرحية الداللة على أن دعاء املضطر هو السبب يف إجابة سؤاله وكشف "

لربوبية واأللو  ت هللا العظيمة الدالة على وحدانيته وتفرده  ية، هالسوء عنه، وهذا من آ
ا تَذَكَُّرونَ  وهلذا أعقبه بقوله:  ِ قَِلیًال مَّ َع اہللَّ . واحلاصل: أن القرآن من أوله إىل أَإِلَھٌ مَّ

خلري والشر واألحكام الكونية واألمرية على األسباب، بل يف  آخره صريح يف ترتب اجلزاء 
ترتب أحكام الدنيا واآلخرة ومصاحلهما ومفاسدمها على األسباب واألعمال ترتب اجلزاء 

الصيغ واألساليب على الشرط واملعلول على العلة، واملسبب على السبب، وهذا مبختلف 
  " املتنوعة الكثرية.

يف مواضع كثرية، وهذه املواضع تزيد يف القرآن الكرمي على ألف موضع كما "
ابن القيم رمحه هللا، بل ذكر ابن القيم يف موضع آخر أن ما يفيد إثبات  )4(قاله

األسباب من القرآن والسنة لو تتبع لزاد على عشرة آالف موضع، وأن ذلك حقيقة 
  ".)5(مبالغة وليس

  شواھد على تأثیر الدعاء في األدعیة القرآنیة
ُمُھُم    :قال " ْنُھْم یَتْلُو َعلَْیِھْم آیَاِتَك َویُعَلِّ َربَّنَا َواْبعَْث فِیِھْم َرُسوالً ّمِ

یِھْم إِنََّك أَنَت العَِزیُز الَحِكیمُ    "))6 اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َویَُزّكِ
  نبياً ورسوًال. أن هللا تعاىل بعث حممد   ثري دعاء إبراهيم"

                                                 
  .٣٤ /سورة إبراهيم، رقم اآلية  )1(
  . ٣٥٩ /، ص١ /ج،  الدعاء ومنـزلته من العقيدة اإلسالمية  )2(
  .٦٢ /سورة النمل، رقم اآلية  )3(
  .١٧ -١٦ /بن قيم، صالاجلواب الكايف   )4(
  .٣٩٧ ص/بن قيم، الشفاء العليل   )5(
 186سورة البقرة ، رقم اآلية/ ) 6(
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َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِریٌب أُِجیُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا    :قال 

  "))1دََعاِن فَْلیَْستَِجیبُواْ ِلي َوْلیُْؤِمنُواْ بِي لَعَلَُّھْم یَْرُشدُونَ 
جابة دعائهم . إن هللا   وعد عباده 

َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى    :قال "
  ")2(اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 

فََھَزُموُھم بِإِْذِن اہلّلِ    :هزم اجلالوت وجنوده كما يقول هللا  إن هللا "

  ") )3 َوقَتََل دَاُودُ َجالُوَت َوآتَاهُ اہلّلُ اْلُمْلَك َواْلِحْكَمةَ 
ًرا فَتَقَبَّْل ِمنِّي إِنََّك    :قال " َرّبِ إِنِّي نَذَْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ

  "  )4(أَنَت السَِّمیُع اْلعَِلیمُ 
فَتَقَبَّلََھا َربَُّھا بِقَبُوٍل    :إن هللا تعاىل أجاب دعاء امرأة عمران فقال "

  ") )5فَّلََھا َزَكِریَّاَحَسٍن َوأَنبَتََھا نَبَاتًا َحَسنًا َوكَ 
یَّةً َطیِّبَةً إِنََّك َسِمیُع الدَُّعاء    :قال "  َرّبِ َھْب ِلي ِمن لَّدُْنَك ذُّرِ

)6("  
ُرَك بِیَْحیَى    :فقال  ن هللا تعاىل أجاب دعاء زكر " أَنَّ اہلّلَ یُبَّشِ

َن اہلّلِ َوَسیِّدًا َوَحُصوًرا  قًا بَِكِلَمٍة ّمِ اِلِحینَ ُمَصدِّ َن الصَّ   ") )7َونَبِیًّا ّمِ
ربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا ِفي أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا    :قال "

  "  )8(وانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 
ا فَآتَاُھُم اہلّلُ ثََواَب الدُّْنیَ  إن هللا تعاىل أجاب دعائهم فقال تعاىل :"

  ") )9َوُحْسَن ثََواِب اآلِخَرةِ َواہلّلُ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِینَ 

                                                 
 201سورة البقرة ، رقم اآلية/ ) 1(

 250سورة البقرة ، رقم اآلية/ ) 2(

 .251سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 3(

 35سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 4(

 37سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 5(

 38سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 6(

 39سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 7(

 147سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 8(

 148سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 9(
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الَِّذیَن قَاَل لَُھُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس قَْد َجَمعُواْ لَُكْم فَاْخَشْوُھْم    :قال "

  ") )1فََزادَُھْم إِیَماناً َوقَالُواْ َحْسبُنَا اہلّلُ َونِْعَم اْلَوِكیلُ 
َن اہلّلِ    :لى هذا الدعاء فقال أجاب هللا تعاىل ع" فَانقَلَبُواْ بِنِْعَمٍة ّمِ

  ") )2َوفَْضٍل لَّْم یَْمَسْسُھْم ُسوٌء َواتَّبَعُواْ ِرْضَواَن اہلّلِ َواہلّلُ ذُو فَْضٍل َعِظیمٍ 
 َربَّنَا َما َخلَْقَت َھذا بَاِطالً ُسْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّاِر   :قال "

بَّنَا ِإنَّنَا  َربَّنَا إِنََّك َمن تُْدِخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْیتَھُ َوَما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن أَنَصاٍر  رَّ
َسِمْعنَا ُمنَاِدیًا یُنَاِدي ِلِإلیَماِن أَْن آِمنُواْ بَِربُِّكْم فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا 

َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلَك نَا َوتََوفَّنَا َمَع األْبَراِر َوَكفِّْر َعنَّا َسیِّئَاتِ 
  " )3(َوالَ تُْخِزنَا یَْوَم اْلِقیَاَمِة ِإنََّك الَ تُْخِلُف اْلِمیعَادَ 

م عقب ذلك فقال  فَاْستََجاَب لَُھْم َربُُّھْم أَنِّي الَ   : "فاستجاب هلم ر

ن ذََكٍر أَْو أُنثَىأُِضیُع َعَمَل عَ  نُكم ّمِ   ") )4اِمٍل ّمِ
ْرتَنَا ِإلَى أََجٍل قَِریبٍ َربَّنَا ِلَم َكتَْبَت َعلَْینَا اْلِقتَاَل لَْوال أَ    :قال "  )5(خَّ

 "  
قُْل َمتَاُع الدَّْنیَا قَِلیٌل َواآلِخَرةُ   " إن هللا أجاب الدعاء فقال تعاىل :

َمِن اتَّقَى َوالَ    ") )6تُْظلَُموَن فَتِیالً  َخْیٌر لِّ
  ")  )7 لَّئِْن أَنَجانَا ِمْن َھِذِه لَنَُكونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرینَ    :قال "
ْنَھا َوِمن ُكّلِ    :فأجاب هللا تعاىل دعائهم فقال " یُكم ّمِ قِل اہلّلُ یُنَّجِ

   ) ")8َكْرٍب ثُمَّ أَنتُْم تُْشِرُكونَ 
ا أَنفَُسنَا َوإِن لَّْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن َربَّنَا َظلَْمنَ    :قال "

  ")9(اْلَخاِسِرینَ 
                                                 

 173سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 1(

 174عمران ، رقم اآلية/ سورة آل  ) 2(

 194-191سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 3(

 195سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 4(

 77سورة النساء ، رقم اآلية/  ) 5(
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قَاَل اْھبُِطواْ بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعدُوٌّ    :فأجاب هللا دعائهم بقوله "

  ") )1َولَُكْم فِي األَْرِض 
َن النَّاِر َربَّنَا َھُؤالء أََضلُّونَا فَآتِِھْم َعذَابًا ِض    :قال "   ") )2ْعفًا ّمِ
  ")3(قَاَل ِلُكّلٍ ِضْعٌف َولَِكن الَّ تَْعلَُمونَ    :فأجاب هللا دعائهم بقوله "
َر الَِّذي ُكنَّا    :قال " فـََهل لََّنا ِمن ُشَفَعاء فـََيْشَفُعوْا لََنا أَْو نـَُردُّ فـَنَـْعَمَل َغيـْ

  ") )4نـَْعَمُل 
قَْد َخِسُرواْ أَنفَُسُھْم َوَضلَّ    :هم بقوله فأجاب هللا تعاىل على دعائ"

ا َكانُواْ یَْفتَُرونَ    ") )5َعْنُھم مَّ
َربَّنَا اْفتَْح بَْینَنَا َوبَْیَن قَْوِمنَا بِاْلَحّقِ َوأَنَت َخْیُر   :قال "

  ")6(اْلفَاتِِحینَ 
فَأَْمِطْر َعلَْینَا اللَُّھمَّ إِن َكاَن َھذَا ُھَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِدَك    :قال "

َن السََّماء أَِو ائْتِنَا بِعَذَاٍب أَِلیمٍ    " ).)7ِحَجاَرةً ّمِ
بَُھْم َوأَنَت فِیِھْم َوَما َكاَن اہلّلُ  فأجاب هللا تعاىل " َوَما َكاَن اہلّلُ ِلیُعَذِّ

بَُھْم َوُھْم یَْستَْغِفُرونَ    ") )8ُمعَذِّ
نََّك آتَْیَت فِْرَعْوَن َوَمألهُ ِزینَةً َوأَْمَواالً َوقَاَل ُموَسى َربَّنَا إِ    :قال "

فِي اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا َربَّنَا ِلیُِضلُّواْ َعن َسبِیِلَك َربَّنَا اْطِمْس َعلَى أَْمَواِلِھْم َواْشدُْد 
  ") )9 َعلَى قُلُوبِِھْم فَالَ یُْؤِمنُواْ َحتَّى یََرُواْ اْلعَذَاَب األَِلیمَ 

قَاَل قَْد أُِجیبَت دَّْعَوتُُكَما فَاْستَِقیَما َوالَ   دعائهم وقال فأجاب هللا "

َّبِعَآّنِ َسبِیَل الَِّذیَن الَ یَْعلَُمونَ    ") )1تَت

                                                 
 24سورة األعراف، رقم اآلية/  ) 1(
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َرّبِ إِنَّ ابُِني ِمْن أَْھِلي َوإِنَّ َوْعدََك اْلَحقُّ َوأَنَت أَْحَكُم   :قال "

  ")2(اْلَحاِكِمیَن 
قَاَل یَا نُوُح إِنَّھُ لَْیَس ِمْن أَْھِلَك   : " نوح فأجاب هللا تعاىل على دعاء 

ِإنَّھُ َعَمٌل َغْیُر َصاِلحٍ فَالَ تَْسأَْلِن َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلٌم إِنِّي أَِعُظَك أَن تَُكوَن ِمَن 
  ") )3اْلَجاِھِلینَ 
ا یَْدُعونَنِي إِلَْیھِ    :قال " ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ َوِإالَّ تَْصِرْف  َرّبِ الّسِ

َن اْلَجاِھِلیَن    ") )4َعنِّي َكْیدَُھنَّ أَْصُب ِإلَْیِھنَّ َوأَُكن ّمِ
فَاْستََجاَب لَھُ َربُّھُ فََصَرَف َعْنھُ َكْیدَُھنَّ    :فأجاب هللا دعاءه فقال "

  ") )5ِإنَّھُ ُھَو السَِّمیُع اْلعَِلیمُ 
  ") )6ِم یُْبعَثُوَن َرّبِ فَأَنِظْرِني إِلَى یَوْ    :قال "
  ") )7قَاَل فَإِنََّك ِمَن اْلُمنَظِرینَ    :أجاب دعائه فقال  إن هللا "

  دالئل على تأثیر الدعاء من السنة
ثري  الدعاء فأكثر من أن حتصر فقد تواتر عنه  وأما السنة الدالة على 

  ء.وترغيبه يف الدعا فعله للدعاء، والثاين: حثه هللا ا أمران: األول
يراد بعض األحاديث الدالة على املراد، من ذلك:    فلهذا نكتفي 

: لكل نيب دعوة دعاها ألمته، وإين رضي هللا عنهفيما رواه أنس  قوله 
 اختبأت دعويت شفاعة ألميت" هذا لفظ مسلم، ويف البخاري:

ا. فاستجيب، فجعلت دعويت شفاعة ألميت يوم   " لكل نيب دعوة قد دعا 
 ")8(القيامة.
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قال: بينما النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب "حديث أنس بن مالك اآلخر، 
يوم اجلمعة إذ قام رجل فقال:  رسول هللا هلك الكراع وهلك الشاء، ويف رواية 
وجاع العيال، ويف رواية أخرى: هلكت األموال وانقطعت السبل فادع هللا أن يسقينا، 

السماء قزعة فو الذي نفسي يبده ما وضعها  فمد يديه ودعاء ويف رواية وما نرى يف
ر السحاب أمثال اجلبال مث مل ينزل عن منربه حىت رأيت املطر يتهادر على  حىت 
حليته صلى هللا عليه وسلم، فمطر من اجلمعة إىل اجلمعة مث جاء ذلك الرجل أو غريه 

دمت البيوت وانقطعت السبل فادع هللا أن ميسكها، فرفع  يف اجلمعة املقبلة فقال: 
حية من السحاب أال  يديه فقال: " اللهم حوالينا وال علينا، فما يشري بيده إىل 

  " )1(نفرجت.
روى أبو هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك "

وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخري فيقول: من يدعوين 
  ")2(؟ من يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفرله؟.فأستجيب له

  دالئل على تأثیر الدعاء من الفطرة
اإلنسان من طبيعته أنه إذا كان يف سعة وعافية نسي ربه ومترد وعصى، وإذا 
وقع يف شدة وضيق حتركت فطرته ومشاعره واجته إىل هللا ونسي ما كان يدعو من قبل 

تنكشف عنه احلجب، ويزول الرين، وتذهب الـشاوة وهنا يوقن أنه ال منقذ إال هللا، و 
كيًا وجيأر إىل هللا كاشف  وينطرح بني يدي هللا مكسرًا متواضعًا مبتهًال متضرعًا 
السوء جميب املضطرين غياث املغيثني منقذ اهلالكني، وجابر املنكسرين، ومنقذ 

  الغرقى، وسامع النجوى.
ثري الدعاء ملا  اجتهت إىل الدعاء ولكانت تلجأ إىل فلو مل تدل الفطرة على 

  وسائل أخرى لالستغاثة واالستعانة.
ت، منها: قوله تعاىل:   وقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل طبيعة اإلنسان هذه يف عدة آ

                                                 
  .٧٩٨ ح/صحيح املسلم، و  ، 932ح/صحيح البخاري،   )1(
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رُّ دََعانَا ِلَجنبِِھ أَْو قَاِعدًا أَْو قَآئًِما   :قال " َوإِذَا َمسَّ اِإلنَساَن الضُّ

ا َكَشْفنَا َعنْ  سَّھُ فَلَمَّ هُ َمرَّ َكأَن لَّْم یَْدُعنَا إِلَى ُضّرٍ مَّ   " )1(ھُ ُضرَّ
لَھُ  : وقال " نَساَن ُضرٌّ دََعا َربَّھُ ُمنِیبًا ِإلَْیِھ ثُمَّ إِذَا َخوَّ َوإِذَا َمسَّ اْإلِ

یُ  ِ أَندَادًا لِّ ْنھُ نَِسَي َما َكاَن یَْدُعو إِلَْیِھ ِمن قَْبُل َوَجعََل ہلِلَّ ِضلَّ َعن َسبِیِلِھ نِْعَمةً ّمِ
  "))2قُْل تََمتَّْع بُِكْفِرَك قَِلیًال إِنََّك ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر 

نَساِن أَْعَرَض َونَأى بَِجانِبِِھ َوإِذَا    :وقال " َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اْإلِ

  ") )3َمسَّھُ الشَّرُّ َفذُو دَُعاء َعِریٍض 
  السلیمدالئل على تأثیر الدعاء من العقل 

ثري الدعاء ألن العقل دل على وجود هللا تعاىل  فالعقل السليم يدل على 
يت مبا حييله  وأنه الفعال ملا يريد وأنه ال معقب حلكمه ومن املعلوم أن الشرع ال 
يت مبا  العقل السليم الذي مل تدنسه لوثة الشبهات والشهوات، وإن كان الشرع قد 

  .)4(راكه مفصالً حيار فيه العقل ويعجز عن إد
  دالئل على تأثیر الدعاء من التاریخ

فقد استفاض يف التاريخ وتواتر إجابة هللا تعاىل لنداء املضطرين وابتهاالت 
  املنكسرين، وتضرع املساكني، واستغاثة املستغيثني، وتعلق اخلاشعني.

جملوع تواتر ذلك وإن مل يتواتر أفراد  وقد ثبت على مدى التاريخ ما يفيد 
  لك الوقائع.ت

وال مانع من إيراد بعض تلك الوقائع التارخيية على سبيل التمثيل ال احلصر 
  وإليك ذلك:

ما ذكر هللا تعاىل يف القرآن الكرمي من قصص أنبيائه ورسله مثل نداء نوح، 
 وإبراهيم، وأيوب، ويونس، وغريهم عليهم السالم.

 :ما ثبت يف السنة الصحيحة من ذلك وإليك بعض األمثلة

                                                 
  .١٢ /سورة يونس، رقم اآلية  )1(
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أصحاب الغار الذين توسلوا بصاحل أعماهلم بعد أن  )1(حدث قصة" .1
 " ساملني. انطبقت عليهم الصخرة فأنقذهم هللا فخر جوا

حديث قصة أويس القرين حيث روى مسلم عن عمر بن اخلطاب " .2
رضي هللا عنه قال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: أن رجًال 

ليمن غري أم له، قد كان به تيكم من اليمن يقال له أويس  ال يدع 
بياض، فدعا هللا فأذهبه عنه إال موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه 

 ")2(منكم فليستغفركم.

م  )3(حديث قصة" .3 جريج الراهب الذي دعا هللا تعاىل وصلى ملا ا
  " فأنطق هللا الغالم فربأه.

  دالئل على تأثیر الدعاء من تجارب األمم
رب األمم على اختالف أجناسها وملال وحنلها على أن وقد دلت جتا"

التقرب إىل رب العاملني، وطلب مرضاته وااللتجاء إليه واالنطراح بني يديه والرب 
واإلحسان إىل خلقه من أعظم األسباب اجلالية لكل خري، وأضدادها من أكرب 

طاعته  األسباب اجلالية لكل شر، فما استجلبت نعم هللا و استدفعت نقمه مبثل
نواع الطاعات، والرغبة إليه واالستعانة به، واإلحسان إىل خلقه فهذا  والتقرب إليه 

، وهو أمر معلوم عند الناس خاصتهم )4(جمرب عند مجيع األمم على مدى التاريخ
م جربوه.   " )5(وعامتهم، وأهل األرض كلهم مقرون به، أل

لمة لدى املشركني: " ومنها قال الدهلوي رمحه هللا بعد أن ذكر األصول املس"
ثرًا بوجه من الوجوه، لكن  أن هنا لك ألدعية املالئكة املقربني وأفاضل اآلدمني 

م متمثًال بشفاعة ندماء امللوك إليهم.   ")6(صار يف أذها
                                                 

  .٢٢١٥ ح/اري، صحيح البخ  )1(
  .٦٤٩ ح/صحيح املسلم،   )2(
  .٦٥٠٨ ح/، صحيح املسلم"، ٣٤٣٦ ح/، صحيح البخاري  )3(
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  ويدل على اعتقاد املشركني بتأثري الدعاء أدلة كثرية نكتفي منها مبثالني: 
سول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رميهم املثال األول: قصة قريش مع ر "

األذى على ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، قال عبد 
هللا بن مسعود رضي هللا عنه: فلما قضى النيب صلى هللا عليه وسلم صالته رفع 
صوته، مث دعا عليهم..." مث قال: "اللهم عليك بقريش ثالث مرات، فلما مسعوا 

ذهب عنهم الضحك، وخافوا دعوته" ويف رواية للبخاري: " وكانوا بدون أن  صوته
  ")1(الدعوة يف ذلك البلد مستجابة.

وهذا يدل على أن قريشًا تعتقد أن الدعاء جماب يف البلد احلرام، قال احلافظ 
ابن حجر رمحه هللا: " وميكن إن يكون ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه 

  ")2(السالم.
واملثال الثاين: قصة قتل خبيب بن عدي، فإنه ملا أرادوا قتله، صلى ركعتني "

ودعا عليهم: "اللهم أحصهم عدداً وقتلهم بدداً وال تبِق منهم أحدا" فلما مسعوا دعاء 
ه هذا ألقى أبو سفيان ابنه معاوية على األرض، فـََرقًا من دعوة حبيب، وكانوا 

  ".)3(، فاضطجع جلنبه زلت عنهيقولون: إن الرجل إذا دعي عليه
 -----------------  

 --------------  
 ----------  

 ---- 

 

                                                 
  .٤٦٤٩ ح/، صحيح املسلم"، ٢٢٠ ح/ح البخاري"، صحي  )1(
  ١٢٥ /، ص١/بن حجر، جالفتح الباري   )2(
  .٣٨٣ /، ص٧/ج نفس املرجع،   )3(
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   الرابعالفصل 
  شروط إجابة الدعاء: 

ا اإلنسان يف حياته، ال بد إلجناحه من  إن أي عمل من األعمال اليت يقوم 
  عدة شروط، وآداب قبل الدعاء وبعده، وذلك على النحو اآليت:

ن هللا وحده قادر على إجابة دعائه، وهذا توحيد  .1 أن يعتقد الداعي 
  الربوبية .

َوَأنَّ اْلَمَساِجَد هللَِِّ َفَال   " ده، قال تعاىل:أن ال يدعو إال هللا وح .2
 ") )1َتْدُعوا َمَع اهللَِّ َأَحًدا

مسائه وصفاته، أو بصاحل األعمال، أو بدعاء  .3 أن يتوسل إىل هللا 
 رجل صاحل حّي حاضر.

خرت ، " .4 جتنب االستعجال لإلجابة، وأال يستنبطئ اإلجابة إذا 
،  قال : قال رسول هللا  رة ففي الصحيحني من حديث أيب هري

يستجاب ألحدكم ما مل يعجل، يقول: دعوُت فلم يستجب يل" . 
)2(  

( ومن اآلفات اليت متنع أثر الدعاء عليه أن يستعجل  " قال ابن القيم :
 ")3(العبد، ويستبطئ اإلجابة فينقطع ويدع الدعاء) 

خلري بعيدًا عن اإلمث وقطيعة الرحم، قال رسول" .5 : "  هللا  الدعاء 
ٍمث أو قطيعٍة رحم"    )4(يستجاب للعبد ما مل يدع 

إلجابة: قال رسول هللا  .6 : " ادعوا هللا وأنتم موقنون  أن يوقن 
  )5(إلجابة". 

                                                 
  .18سورة اجلن ، رقم اآلية/   )1(
  .2735، سنن الرتمذي، ح/ 634صحيح البخاري، ح/  )2(
  .10، ص/ اجلواب الكايف  )3(
  .2735صحيح مسلم، ح/   )4(
  .245صحيح اجلامع، ح/   )5(
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حضور القلب: فينبغي أن يكون حاضر القلب متفهمًا ملا يقول،  .7
ال : " واعلموا أن هللا  مستشعراً عظمة من يدعوه ، قال رسول هللا 

 )1(يستجيب دعاًء من قلب الٍه" 

أن ال يشغله الدعاء عن أمره واجب أو فريضة حاضرة، كأن يشتغل  .8
لدعاء عن صالة أو مجاعة أو إكرام ضيف أو خدمة لوالديه أو 

 حق ملسلم، أو ما شابه ذلك.

  آداب الدعاء :
ًعا َوُخْفیَةً إِنَّھُ الَ    :"حيث قال   یُِحبُّ اْلُمْعتَِدینَ اْدُعواْ َربَُّكْم تََضرُّ

  َوالَ تُْفِسدُواْ فِي األَْرِض بَْعدَ ِإْصالَِحَھا َواْدُعوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا إِنَّ َرْحَمَت
َن اْلُمْحِسنِینَ  ن اآليتان مشتملتان على آداب الدعاء حيث "  ))2اہلّلِ قَِریٌب ّمِ فها

ا وآداب التضرع هلل وخشيته، والطمع يف رمحته، ومغفرته فللدعا ء شروط يلتزم 
ا الداعي إىل هللا، ومن هذه اآلداب اليت تسبق الشروع يف الدعاء:    يتأدب 

أن يكون املسلم على طهارة : مبا أن الدعاء عبادة فيجب على من  .1
يعبد هللا أن يكون على طهارة حىت يالقي هللا طاهر نقي من الذنوب 

ابِیَن إِنَّ ا "  :وجسد طاهر وثياب طاهرة، قال  ہلّلَ یُِحبُّ التَّوَّ

ِرینَ    ") )3 َویُِحبُّ اْلُمتََطّھِ
االجتهاد وفعل املأمورات وترك املنهيات: ومبا أن املسلم حيب أن  .2

يستجاب له دعوته فيجب أن يكون على مقربة من هللا بفعل اخلري 
ملعروف والنهي عن املنكر والسعي للخري بني الناس ويبتعد  واألمر 

نها عنه هللا والرسول. فكل هذه األمور تكسب عن كل ما ي
  : " صاحبها درجة التقوى واإلحسان وحمبة هللا ، يقول هللا

بَا قُْربَانًا فَتُقُبَِّل ِمن  َ اْبنَْي آدََم بِاْلَحّقِ ِإْذ قَرَّ َواتُْل َعلَْیِھْم نَبَأ

                                                 
  .245صحيح اجلامع، ح/   )1(
  .56) سورة األعراف، رقم اآلية/  2(
 .222) سورة البقرة، رقم اآلية/  3(
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َك قَاَل إِنََّما یَتَقَبَُّل اہلّلُ أََحِدِھَما َولَْم یُتَقَبَّْل ِمَن اآلَخِر قَاَل َألَْقتُلَنَّ 
 ") )1 ِمَن اْلُمتَِّقینَ 

حتري الطيب احلالل من املطعم والشراب: فاإلنسان عندما يتحرى  .3
فال يكون مطعمه  احلالل يف مأكله ومشربه يكون صادقًا مع هللا 

حرامًا ومشربه حرامًا ويرفع يديه للدعاء فال يستجاب له. يقول هللا 
  :" أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ ُكلُواْ ِمن َطیِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم  یَا

ِ إِن ُكنتُْم إِیَّاهُ تَْعبُدُونَ   " . ) )2 َواْشُكُرواْ ہلِلّ

: " إن هللا طيب ال  إطابة املأكل واملشرب وامللبس: قال رسول هللا  .4
ديه إىل يقبل إال طيبًا ، مث ذكراً الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد ي

السماء  رب  رّب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام 
حلرام فأىن يستجاب له"  .  )3(وُغّذي 

التوبة النصوح ورد املظامل إىل أهلها واإلقبال على هللا : فالتوبة مفتاح  .5
الرمحة والسبيل إىل الصالح والفالح يف الدنيا واآلخرة وهو مفتاح 

ِ َجِمیعًا أَیَُّھا    :" اإلجابة للدعاء، قال هللا َوتُوبُوا ِإلَى اہللَّ

 " . ) )4 اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 

االستغفار والذكر جيلب اخلري للمسلم وينقيه من الذنوب اليت حتول  .6
فَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَّھُ   : " بني املرء وربه، حيث يقول هللا 

ْدَراًرا  ا َكاَن َغفَّارً  َویُْمِدْدُكْم  یُْرِسِل السََّماء َعلَْیُكم ّمِ
 ") )5 بِأَْمَواٍل َوبَنِیَن َویَْجعَل لَُّكْم َجنَّاٍت َویَْجعَل لَُّكْم أَْنَھاًرا

  آداب الدعاء حتى یكون كامالً:
، عن فضالة  الثناء على هللا قبل الدعاء والصالة على النيب الكرمي  .1

نما رسول هللا قاعدًا إذ دخل رجل فصلى، فقال: بن عبيد قال: بي
                                                 

 .27) سورة املائدة، رقم اآلية/  1(

 .172) سورة البقرة،رقم اآلية/  2(

  .1015صحيح مسلم، ح/   )3(
 .31النور ، رقم اآلية/) سورة  4(

 .12-10) سورة نوح، رقم اآلية/  5(
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: " عجلت أيها املصلي إذا  هللا اغفر يل وارمحين ، فقال رسول هللا 
،  )1(صليت فقعدت فامحد هللا مبا هو أهله وصل علّي مث ادعه" 

   )2(وقال : " كل دعاء حمجوب حىت يصلي علي النيب " 
إِنَُّھْم َكانُوا   " تعاىل : التضرع واخلشوع والرغبة والرهبة، قال هللا .2

یَُساِرُعوَن فِي اْلَخْیَراِت َویَْدُعونَنَا َرَغبًا َوَرَھبًا َوَكانُوا لَنَا 
 ") )3َخاِشِعینَ 

لدعاء وهو يدل على صدق الرغبة  .3 ومن آداب الدعاء : اإلحلاح 
 فيما عند هللا.

  الدعاء يف كل األحوال: وذلك يف الشدة والرخاء، قال رسول هللا .4
: " من سره أن يستجيب هللا له عند الشدائد والكَرِب فليكثر من 

  )4(الدعاء يف الرخاء" 

: " ال  جتنب الدعاء على األهل واملال والنفس، قال رسول هللا  .5
تدعوا على أنفسكم ، وال تدعوا على أوالدكم ، وال تدعوا على 

تجيب لكم" أموالكم، ال توافقوا من هللا ساعًة يسأل فيها عطاء فيس
)5( . 

ً : كما ثبت من فعله  .6  مراراً  الدعاء ثال

 استقبال القبلة: كما ثبت يف حديث االستسقاء وغريه. .7

، وقال أيضاً: " إن  رفع األيدي يف الدعاء: كما ثبت من فعله  .8
ربكم حّي كرمي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يرّدمها صفراً 

                                                 
  .4523صحيح اجلامع، ح/  )1(
  .4523صحيح اجلامع، ح/   )2(
  . 90سورة األنبياء، رقم اآلية/   )3(
  .6290صحيح اجلامع، ح/   )4(
  .3009صحيح مسلم، ح/   )5(
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ورفع اليدين إمنا يكون يف الدعاء العام وليس يف دعاء  )1(خائبتني" . 
 دخول املنـزل ودخول اخلالء أو غريها. 

أن يتخري جوامع الدعاء وحماسن الكالم بدًال من التطويل واحلشو " .9
 " والتفصيل الذي ال لزوم له.

اجللوس واالجتاه إىل القبلة فهذه اجلهة مباركة والدعاء إليها يكتسب " .10
ذن    " هللا .القبول 

وعلى إخوانه من األنبياء  أن حيمد هللا، وأن يصلي على رسول هللا " .11
 " واملرسلني.

" سلوا هللا  أن ميد يديه إىل السماء أثناء الدعاء، قال رسول هللا " .12
  ا ببطون أكفكم، وال تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا 

 ")2(وجوهكم " 

: " إذا دعا  ال الرسول الكرمي اجلزم يف الدعاء وطلب ما يريده، ق" .13
أحدكم فليعزم املسألة ، وال يقولن : اللهم إن شئت فأعطين ، فإنه ال 

 ")3(مستكره له " . 

م يدعون هللا الذي يعلم " .14 لدعاء لفوائده اجلمة وأل خفض الصوت 
اْدُعواْ َربَُّكْم  "  :لسرائر ويعلم ما خيفون يف الصدور. قال هللا 

ًعا  ") )4 َوُخْفیَةً ِإنَّھُ الَ یُِحبُّ اْلُمْعتَِدینَ  تََضرُّ

ومن فوائد إخفاء الدعاء كما يقول ابن تيمية : " أنه دليل على عظم "
اإلميان ألن صاحبه يعلم أن هللا يسمع دعاءه اخلفي، وهو أبلغ يف التضرع واخلشوع 

قرب العبد من واإلخالص، وأنه أبلغ يف خشوع القلب هلل يف الدعاء، وأنه يدل على 
هللا، وليس فيه اجتهاد فيكون أدعي لدوام الطلب والسؤال حيث ال يكل من رفع 
الصوت فال تتعب اجلوارح، وأنه أبلغ داللة على األدب والتعظيم ألن امللوك ال ترفع 

                                                 
  . 2070صحيح اجلامع،ح/    )1(
 .468، ص/1) سنن أبو داود، ج/ 2(

 .6338، ح/212، ص/ 3) صحيح البخاري، ج/ 3(

 .55) سورة األعراف، رقم اآلية/  4(
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ألدب  األصوات عندهم وهلل املثل األعلى فإذا كان يسمع الدعاء اخلفي، فال يليق 
  ")1(إال خفض الصوت به. 

لصالة على رسول هللا  .15 حيث قال: " صلوا علي  أن خيتم الدعاء 
واجتهدوا يف الدعاء، وقولوا: هللا صل على حممد وعلى آل حممد، 
ركت على إبراهيم وعلى آل  رك على حممد وعلى آل حممد، كما  و

   )2(إبراهيم إنك محيد جميد" .
لفاظ اإلجابة وصيغها مثل : ال .16 لهم ،  جميب استفادة الدعاء 

الدعاء،  رب ، إهلي،  ذا اجلالل واإلكرام،  حي  قيوم ... ، 
: " إذا قال العبد  رب ،  رب ،  رب قال هللا  قال رسول هللا 

  )3(: لبيك عبدي سل تعط" . 

  
  
  

  
  اآلداب التي تعقب الدعاء : 

لدعاء من واجب اإلنسان أن يشكر هللا  وحيمده على بعد التضرع إىل هللا 
ألعمال التالية حىت يتم له ما أراد ويتحقق  ما اهلم من الدعاء ويسره، وعليه أن يقوم 

  له أمانيه يف الدعاء. 
االستمرار يف العمل الصاحل واخلشوع الذي كان عليه فيها أثناء " .1

الدعاء. فعلى العبد أن يدوم على هذا احلال وأن يبالغ يف التقرب إىل 
قول الصاحلون ما نزل بالء إال بذنب، فالدعاء جياب وكما ي هللا 

هلل مصدقًا برسوله مطيعاً  ذن هللا ، وخباصة إذا كان الداعي موقنًا 

                                                 
 169:2002) ابن تيمية ،  1(

 .6357، ح/215، ص/ 3) صحيح البخاري، ج/ 2(

 .777، ح/411، ص/ 1) فيض القدير، ج/ 3(
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خملصاً، فاهلل هو املعطي وهو املانع بيده النفع والضر، وهو على كل 
" من ذا الذي دعاين  شيء قدير. ففي احلديث القدسي عن هللا 

 ")1( فلم أغفر له وأ أرحم الرامحني ؟ " فلم أجبه ؟ واستغفرين

: " سلوا هللا من فضله فإن  قال الرسول  انتظار الفرج من هللا " .2
وصدق  )2(حيب أن يسأل ، وأفضل العبادة انتظار الفرج : "  هللا 

إِنَّ َمَع اْلعُْسِر  فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر یُْسًرا  يف قوله :  املوىل 

 ") )3 یُْسًرا

هلل الظن احلسن قال رسول هللا " .3 إلجابة ويظن  : "  أن يؤمن 
إلجابة " .    )4(أدعو هللا وأنتم موقنون 

أال يستبطئ اإلجابة فاهلل حيب اللحوح يف الدعاء ولكن ال حيب من  .4
ساً وعدم ثقة يف هللا، وهذا  عبده أن يستبطئ اإلجابة ألن يف ذلك 

وإذا قال للشيء كن فكيون،  مرفوض ألن هللا على كل شيء قدير،
ويقول رسولنا احلبيب: " يستجاب ألحدكم ما مل يعجل، يقول : 

 )5(دعوت فلم يستجب يل " . 

هلل الذي " من واجب املسلم أن يشكر أي إنسان يقدم له العون واخلري 
يعطي بغري حساب، فاألحرى به أن حيمد هللا كثريًا ويشكره شكرًا جزيًال على إمتام 

على الداعي واستجابته لدعائه ويقول هذا القول: " احلمد هلل الذي بعزته النعم 
   )6(وجالله تتم الصاحلات" . 

 ------------------  
 --------------  

                                                 
 .2002: 47، الصعيدي ، 1087، ح/31، ص/ 2) شعب اإلميان، ج/ 1(

 .5269، 230، ص/ 5) املعجم األوسط، ج/ 2(

 .6-5) سورة الشرح، رقم اآلية/  3(

 .3479، ح/517، ص/ 5) سنن الرتمذي، ج/ 4(

 .6340، ح/ 212، ص/ 3) صحيح البخاري ، ج/ 5(

 .2005: 29) العبادلة،  6(
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   الخامسالفصل 
  فیھا استجابة الدعاء: ىاألوقات التي یرج

إن هللا سبحانه وتعاىل حيب من عبده أن يكون لسانه دائمًا رطبًا بذكره يف 
مجيع األوقات واألحوال، وحيب أن يدعي على األرجح يف بعض األوقات املستحبة 

  التالية: 
ة ساعة، ال قال: " إن يف اجلمع ليلة اجلمعة ويومها عن أيب هريرة  .1

ه " .    )1(يوافقها عبد مسلم يسأل هللا فيها شيئاً إال أعطاه إ

 ليلتا العيدين ويومهما: عيد الفطر وعيد األضحى. .2

يوم عرفة : حيث يكون الناس يف ربوع هذا اجلبل للعبادة اخلالصة " .3
يت إال كل سنة مرة  ذا اليوم األغر يوم احلج العظيم والذي ال  والتيمن 

ملتعبد ال يدعو هللا يف هذا اليوم وال يسأل على امل سلمني، فكيف 
حاجته بكل جوارحه حىت يستجاب له وألن الدعاء أيضا حبد ذاته 

 " عبادة.

َوَما  إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي لَْیلَِة اْلقَْدِر  ﴿شهر رمضان وليلة القدر: " .4

ْن أَْلِف َشْھٍر لَْیلَةُ اْلقَْدِر خَ  أَْدَراَك َما لَْیلَةُ اْلقَْدِر  ُل  ْیٌر ّمِ تَنَزَّ
ن ُكّلِ أَْمٍر  وُح ِفیَھا بِإِْذِن َربِِّھم ّمِ َسَالٌم ِھَي َحتَّى اْلَمَالئَِكةُ َوالرُّ

 " )﴾)2َمْطلَعِ اْلفَْجِر 

َوبِاْألَْسَحاِر  ﴿الثلث األخري من الليل. حيث جاء يف كتابه العزيز : " .5

قال: " إن من  أن رسول هللا  ابر وعن ج"  )3(﴾ ُھْم یَْستَْغِفُرونَ 
ه ".   )4(الليل ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل هللا خريًا إال أعطاه إ

: " يتنـزل ربنا تبارك وتعاىل   قال: قال رسول هللا  ، وعن أيب هريرية 

                                                 
 . 115، ص/ 3سنن النسائي ، ج/ ) 1(

 . 5 -1سورة القدر، رقم اآلية/  ) 2(

ت، رقم اآلية/  ) 3(  .18سورة الذار

 .348، ص/ 2مسند ابن حنبل ، ج/ ) 4(
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كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقول من 
 " )1( فأعطيه من يستغفرين فأغفر له" .يدعوين فأستجب له من يسألين

: "ساعتان  عند النداء للصالة وعند إقامة الصالة: " قال رسول هللا  .6
ال ترد على داع دعوته، حني تقام الصالة ، ويف الصف يف سبيل هللا" . 

)2(  
: " الدعوة ال  قال : قال رسول هللا  بني األذان واإلقامة: عن أنس  .7

 )3(إلقامة فادعوا". ترد بني األذان وا

قال: " أقرب ما  أن رسول هللا  أثناء السجود: عن أيب هريرة " .8
  )4(يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء". 

الدعاء يف األوقات الطارئة عند احلاجة امللحة واالضطرار، فاإلنسان  .9
لدعاء إىل هللا عند احلاجة امللحة ألنه يطلب العون منه وحد ه أحوج 

ن یُِجیُب اْلُمْضَطرَّ ِإذَا دََعاهُ َویَْكِشُف  ﴿":  للمساعدة، ويقول  أَمَّ

ا تَذَكَُّروَن  ِ قَِلیًال مَّ َع اہللَّ  ﴾السُّوَء َویَْجعَلُُكْم ُخلَفَاء اْألَْرِض أَِإلَھٌ مَّ
)5(" 

: إن لصاحب القرآن  عند تالوة القرآن وختم املصحف:قال الرسول " .10
 )6(مستجابة". عند كل ختمه دعوة 

فعاً" .  عند نزول الغيث: حيث قال الرسول  .11   )7(: " اللهم صيباً 

: فاإلنسان عندما يكون خاشعًا بني  عند رقة القلب واخلشوع هلل " .12
هلل  يدي ربه جيسد العبودية احلقيقية هلل وحده وأنه ال حول وال قوة إال 

                                                 
 .6320، ح/  2003: 201البخاري،  ) 1(

 .61، ص/6صحيح ابن حبان، ج/ ) 2(

 .225، ص/ 3ابن حنبل ، ج/ ) 3(

 2005: 232صحيح املسلم،  ) 4(

 .62سورة النمل، رقم اآلية/  ) 5(

 .222، ح/ 416، ص/ 2شعب اإلميان، ج/ ) 6(

 .518سنن ابن ماجة، ب ت :  ) 7(
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ذنه له األمر كله وبيده اخلري كله، فالدعاء يف هذا ا حلال مستجاب 
 " تعاىل.

: " ماء زمزم ملا شرب له" .  عند شرب ماء زمزم: حيث قال الرسول  .13
)1(  

 عند شهود احملتضر ( امليت) وبعد تغميض عينيه: حيث قال الرسول  .14
: " إن الروح إذا قبض تبعه البصر وقال : ال تدعو على أنفسكم إال 

  )2(" . خبري، فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون

عند فطر الصائم: حيث يدعو الصائم" اللهم إين لك صمت وعلى  .15
رزقك أفطرت فابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت األجر إن شاء هللا " 

  )3(: " الصائم ال ترد دعوته" .  قال رسول هللا 

م: الولد،  يف حالة السفر: قال رسول هللا  .16 : " ثالثة تستجاب دعو
  )4(واملسافر ، واملظلوم" . 

:  دعوة الوالد على ولده ودعوة االبن البار لوالديه: قال رسول هللا " .17
ت ال شك فيهن: دعوة املظلوم ، ودعوة  ثالث دعوات مستجا

 : " إن هللا  ، وقال رسول هللا  )5(املسافر، ودعوة الوالد على ولده. 
 ")6(الرجل الدرجة فيقول: أىن يل هذه؟ فيقول بدعاء ولدك. لريفع 

بعث معاذًا إىل اليمن  أن الرسول  دعوة املظلوم: عن ابن عباس " .18
ا ليس بينها وبني هللا حجاب" .   ")7(فقال: " اتق دعوة املظلوم فإ

: " من كانت له إىل هللا  دبر الصلوات املكتوبة : قال الرسول " .19
 ")1(ا دبر كل صالة مكتوبة" . حاجة ، فليدع 

                                                 
 .185ص/  2سنن ابن ماجة، ب ت ج ، ج/ ) 1(

 .3118سنن أيب داود ، ح/  ) 2(

 .477، ص/ 2مسند أمحد بن حنبل، ج/ ) 3(

 .258، ص/  2مسند أمحد بن حنبل ، ج/ ) 4(

 .7501، ح/  258، ص/  2مسند أمحد بن حنبل، ج/ ) 5(

 .258: ص/ 2مسند أمحد بن حنبل ، ج/ ) 6(

 .258ص/  2مسند أمحد بن حنبل، ج/ ) 7(
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دعاء املسلم ألخيه بظهر الغيب، عن أم الدرداء عن أيب الدرداء قال: " .20
: " ما من مسلم يدعو ألخيه بظهر الغيب إال قال  قال رسول هللا 

 ")2(امللك، ولك مبثل" . 

  األماكن التي یستحب فیھا الدعاء:
غريها من األماكن هناك أماكن يستحب فيها الدعاء ما ال يستحب يف 

ا، وألن الدعاء هو العبادة، فاألجدر به أن يؤدي يف  ألمهيتها وقدسيتها وطهار
ا أدعى لإلجابة ومن هذه األماكن:   أماكن خاصة، يظن العبد أ

: " ما توطن رجل املساجد للصالة إال تبشبش  املساجد: قال رسول " .1
هم إذا قدم عليهم " هللا به حىت خيرج، كما ييتبشبش أهل الغائب بغائب

 " )3(وقال" من ألف املسجد ألفه هللا" .

إىل هذا املصلى  عند رؤية الكعبة : قال عبدهللا بن زيد خرج رسول هللا" .2
 ")4(يستسقي فدعا واستسقى مث استقبل القبلة وقلب رداءه. 

بعبد هللا بن رواحة وهو يذكر  الدعاء يف جمالس الفكر حيث مر النيب " .3
: " أما إنكم املأل الذي أمرين ريب أن أصرب  ل رسول هللا أصحابه، فقا

َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذیَن  ﴿مث تال هذه اآلية:  )5(نفسي معكم" 

یَْدُعوَن َربَُّھم بِاْلغَدَاةِ َواْلعَِشّيِ یُِریدُوَن َوْجَھھُ َوَال تَْعدُ َعْینَاَك 
یَا َوَال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَھُ َعن ِذْكِرنَا َعْنُھْم تُِریدُ ِزینَةَ اْلَحیَاةِ الدُّنْ 

 ")6( ﴾ َواتَّبََع َھَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا

يوم عرفة : حيث يكون الناس يف ربوع هذا اجلبل للعبادة اخلالصة " .4
يت إال كل سنة مرة  ذا اليوم األغر يوم احلج العظيم والذي ال  والتيمن 

ملتعبد ال يدعو هللا يف هذا اليوم وال يسأل على املسلمني، فكي ف 

                                                                                                                                
 . 368/ ، ص4سنن الرتمذي ، ج/ ) 1(

 .2094صحيح املسلم، ح/ ) 2(

 .379،ص/ 2صحيح ابن حزمية، ج/ ) 3(

 .378صحيح البخاري، ح/  ) 4(

 381، ص/ 5السيوطي ، ج/ ) 5(

 28سورة الكهف، رقم اآلية/  ) 6(
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حاجته بكل جوارحه حىت يستجاب له وألن الدعاء أيضا حبد ذاته 
  " عبادة.
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   السادسالفصل 
  :موانع استجابة الدعاء

كما إن الدعاء شروط استجابة فإن له موانع استجابة أيضًا ومن هذه "
ًعا َوُخْفیَةً إِنَّھُ  ﴿ " املوانع ما تدل عليه هذه اآلية: قال تعاىل : اْدُعواْ َربَُّكْم تََضرُّ

لدعاء متضرع فاهلل  ")1( ﴾ الَ یُِحبُّ اْلُمْعتَِدینَ  ني خاشعني له ولسنا أمر 
يكره الظلم وحيرمه على نفسه وعباده، ومن صور  معتدين أو ظاملني ألن هللا 

  " االعتداء يف الدعاء :
إلمث وقطيعة الرحم: وهذا غري مقبول من اإلنسان ألنه " .1 الدعاء 

يفتت اجملتمع اإلسالمي وحيدث فيه الشروخ اليت ال يرضاها هللا 
لرتاحم والتودد لعباده، وعلى العكس من ال تعاليم اإلسالمية 

والتالحم. أن يكون الدعاء ضعيفًا يف نفسه، ملا فيه من االعتداء أو 
ما ال جيوز سؤاله   ، واالعتداء هو سؤال هللا  سوء األدب مع هللا 

مث أو حمرم أو  كان يدعو اإلنسان أن خيلده يف الدنيا أو أن يدعو 
ملوت وحنوه، فع قال : قال رسول  ن أيب هريرةيدعو على النفس 

مث أو قطيعة رحم )  هللا  : ( ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع 
)2(" 

سؤال هللا ما ال يليق به وما ال علم هلم به، وهذا السؤال فيه جترؤ " .2
على هللا فاإلنسان الذي يريد استعطاء أحد ال يستطيع التجرؤ عليه 

 " . فكيف إذا كان ملك امللوك 

م يريدون فتح  ؤال مبا خيالف أمر هللا وأمر رسوله الكرمي الس" .3 وكأ
 "ب الشرك. 

                                                 
 .55سورة األعراف ، رقم اآلية/  ) 1(

 صحيح املسلم  ) 2(
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سؤال هللا مزيدًا من التكاليف اليت قد يعجز عنها اإلنسان، ألن يف " .4
ذلك مشقة عليه، وألن الدين يسر ال عسر ، وال يكلف هللا نفساً 

 " إال وسعها.

هلالك والتلف وكذلك على األ" .5 والد واملال، الدعاء على النفس 
وهذا الدعاء يكون آخرته الندم واحلسرة بعد فوات األوان، وألنه 
تج عن غضب يف ساعة ما يف موقف ما، فيورثه احلسرة على  يكون 

 " ما أصابه يف ماله أو يف ولده أو يف نفسه.

لدعاء رفعا زائداً: عن أيب موسى األشعري " .6 قال:   رفع الصوت 
: "  أيها  نا إذا علو كرب فقال النيب يف سفر فك كنا مع النيب 

الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصّم وال غائبًا ولكن 
 ")1(تدعون مسيعاً بصرياً. 

للعن وما ورد فيه: عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما " .7 الدعاء 
أنه قال: "  معشر النساء تصدقن وأكثرن االستغفار  عن الرسول 

رأيتكن أكثر أهل النار. " فقالت امرأة جزلة : وما لنا  رسول  فإين
وعن  )2(هللا أكثر أهل النار قال : " تكثرن اللعن وتكفرن العشري" 

قال: " ال يكون اللعانون  أيب الدرداء رضي هللا عنه أن الرسول 
  ")3(شفعاء وال شهداء يوم القيامة" . 

لدنيا: فس" .8 ؤال تعجيل العقوبة يف الدنيا السؤال بتعجيل العقوبة 
ل لَّنَا  ﴿ " : سؤال أهل الكفر واجلهل، قال  َوقَالُوا َربَّنَا َعّجِ

َویَْستَْعِجلُونََك  ﴿" : ، وقال  )4( "﴾ قِطَّنَا قَْبَل یَْوِم اْلِحَسابِ 

ى لََجاءُھُم اْلعَذَاُب َولَیَأْتِیَنَُّھم بَغْ  َسمًّ تَةً بِاْلعَذَاِب َولَْوَال أََجٌل مُّ

                                                 
 . 3968صحيح البخاري ، ح/  ) 1(

 . 531، ص/ 2صحيح البخاري، ج/ ) 2(

 .2598صحيح املسلم ، ح/  ) 3(

 .16سورة ص ، رقم اآلية/  ) 4(
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َوإِْذ قَالُواْ اللَُّھمَّ إِن َكاَن َھذَا  ﴿ "وقوله )1( "﴾ َوُھْم َال یَْشعُُرونَ 

َن السََّماء أَِو ائْتِنَا  ُھَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْینَا ِحَجاَرةً ّمِ
وهذا األمر يكون فيه حتد هلل سبحانه وتعاىل  ")2(﴾ بِعَذَاٍب أَِلیمٍ 

م ال يصدقون هذا احلق. فعن أيب وكأنه ال يقدر ع لى تعذيبهم وأ
: ( يستجاب ألحدكم ما مل يعجل،  قال قال: رسول هللا  هريرة 

 ")3(يقول دعوت فلم يستجب يل ) 

ملوت: وهذا الدعاء مكروه عند هللا تعاىل ألنه  .9 الدعاء على النفس 
يدعو إىل اليأس والقنوط، واملؤمن ال يقنط من رمحة هللا حيث يقول 

: " ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به، فإن كان  رسولنا احلبيب 
ال بد متمنيا للموت فليقل: " اللهم أحيين ما كانت احلياة خري يل 

  )4(ما إذا كانت الوفاة خريا يل" . وتوفين 

بغًا من " .10 تكلف السجع يف الدعاء: فمن األفضل أن يكون الدعاء 
القلب، فال يضيع اخلشوع وهو ينتقي الكلمات، بل يكون الدعاء 
بعا من الفطرة يعرب به عما جيول يف خاطره ويتمناه، أما إذا كان 

: "  الرسول  . مثل ما كان يقول"السجع غري متكلف فال مانع
اللهم إين أعوذبك من قلب ال خيشع وعلم ال ينفع ونفس ال تشبع 

  )5(ودعاء ال يسمع" . 

 أن رسول هللا  االستعجال، وقد دل عليه حديث أيب هريرة " .11
قال: " يستجاب ألحدكم ما مل يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب 

ة وعدمها قال الكرماين ما ملخصه: الذي يتصور يف اإلجاب )6(يل"  

                                                 
 .53سورة العنكبوت، رقم اآلية/  ) 1(

 .32رة األنفال، رقم اآلية/ سو  ) 2(

 رواه البخاري ومسلم.  ) 3(

 .6351صحيح البخاري، ح/  ) 4(

 .2088، ص/ 4صحيح املسلم ، ج/ ) 5(
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أربع صور، األوىل:عدم العجلة وعدم القول املذكور، الثانية : 
وجودمها، الثالثة والرابعة: عدم أحدمها، ووجود اآلخر، فدل اخلرب 

لصورة األوىل دون الثالث.   ")1(على أن اإلجابة ختتص 

فاْدُعواْ هللا عز وجل يقول:  عدم اإلخالص فيه هلل عز وجل ألن" .12

َ ُمْخلِ ٱ هذا أولئك الذين يدعون مع  فليعقل "،) )2لدّینَ ٱِصیَن لَھُ ہللَّ
 .غريها هللا األضرحة اليت ال تضر وال تنفع نفسها، فضًال عن

اإلنسان وقلبه غافل، فقد روى  ومن موانع قبول الدعاء أن يدعو" .13
قال: ((ادعوا هللا  احلاكم عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب 

إلجاب الدعاء من قبل غافل  ة، واعلموا أن هللا ال يقبلوأنتم موقنون 
 " .))اله

ملعروف والنهي عن املنكر فعن  موانع قبول الدعاء ومن" .14 ترك األمر 
قال: ((والذي نفسي  حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه عن النيب

ملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن أن يبعث  بيده لتأمرن 
ً منه مث تدعو    " .))نه فال يستجاب لكمعليكم عذا

حنن ندعوه فال يستجيب لنا فقال هلم: ألن قلوبكم ماتت بعشرة و " .15
  " أشياء:

  " عرفتم هللا ومل تؤدوا حقه . األول :"

  " قرأمت القرآن ومل تعملوا به. الثاين:"

  " وتركتم سنته. ادعيتم أنكم حتبون رسول هللا  الثالث:"

  " ومل ختالفوه .قلتم إن الشيطان عدو لكم  الرابع:"

  " قلتم إنكم مشتاقون إىل اجلنة ومل تعملوا هلا. اخلامس:"

                                                 
 . 3479سنن الرتمذي، ح/  ) 1(

 .14سورة غافر، رقم اآلية/  ) 2(



  
129  

  

  

ربوا منه. السادس:"   " قلتم إنكم ختافون النار ومل 

  " إن املوت حق ومل تستعدوا له. السابع:"

  " اشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. الثامن:"

  " أكلتم نعم هللا ومل تشكروه عليها. التاسع:"

م.  دفنتمر: العاش" كم ومل تعتربوا    ")1(مو

                                                 
)1 ( http://ksayat.com/showthread.php?t=9562  
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ول   الفصل ا
  عدد األدعیة القرآنیة

عتبار ترتيب السور القرآنية.   نذكر يف هذا الفصل األدعية القرآنية 
  :سورة الفاتحة

  ِاْلعَالَِمیَن اْلَحْمدُ ہلّلِ َرّب  ِحیِم ْحمِن الرَّ یِن  الرَّ  َمِلِك یَْوِم الدِّ
ِصَراَط الَِّذیَن  َراَط الُمستَِقیَم اھِدنَا الّصِ  ِإیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعیُن 

الِّیَن      )1(أَنعَمَت َعلَیِھْم َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِھْم َوالَ الضَّ
  :سورة البقرة 

  ُسْبَحانََك الَ ِعْلَم لَنَا ِإالَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَنَت اْلعَِلیُم اْلَحِكیُم)2(   
  ُوَن ِمَن اْلَجاِھِلیَن قَاَل أَُعوذُ بِاہلّلِ أَْن أَك )3(  

  ذَا بَلَدًا آِمنًا َواْرُزْق أَْھلَھُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُھم ھَ َرّبِ اْجعَْل
  ) )4 بِاہلّلِ َواْلیَْوِم اآلِخرِ 

  ُ5( َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّمیُع اْلعَِلیم(   
  ْْسِلَمةً لََّك َوأَِرنَا َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمس ةً مُّ یَّتِنَا أُمَّ ِلَمْیِن لََك َوِمن ذُّرِ

ِحیمُ  اُب الرَّ    ))6 َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْینَآ إِنََّك أَنَت التَّوَّ
  ُمُھُم اْلِكتَاَب ْنُھْم یَتْلُو َعلَْیِھْم آیَاتَِك َویُعَلِّ َربَّنَا َواْبعَْث فِیِھْم َرُسوالً ّمِ
یِھْم إِنََّك أَنَت العَِزیُز الَحِكیمُ َواْلِحْكمَ     ))7 ةَ َویَُزّكِ
  َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِریٌب أُِجیُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعاِن

   ))8فَْلیَْستَِجیبُواْ ِلي َوْلیُْؤِمنُواْ بِي لَعَلَُّھْم یَْرُشدُونَ 
  َحَسنَةً َوفِي اآلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّاِر َربَّنَا آتِنَا ِفي الدُّْنیَا )9(  

                                                 
ت /  ) 1(  7-1سورة الفاحتة ، رقم اآل

  32سورة البقرة ، رقم اآلية/ ) 2(

 67سورة البقرة ، رقم اآلية/ ) 3(

 126سورة البقرة ، رقم اآلية/  ) 4(

 127سورة البقرة ، رقم اآلية/  ) 5(

 129، رقم اآلية/سورة البقرة  ) 6(

 186سورة البقرة ، رقم اآلية/ ) 7(

 201سورة البقرة ، رقم اآلية/ ) 8(

 201سورة البقرة ، رقم اآلية/ ) 9(
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  َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم
  )1(اْلَكافِِرینَ 
 َرّبِ أَِرِني َكْیَف تُْحیِي اْلَمْوتَى قَاَل أََولَْم تُْؤِمن قَاَل بَلَى َولَِكن 

َن الطَّْیِر فَُصْرُھنَّ إِلَْیَك ثُمَّ اْجعَْل َعلَى ُكّلِ  یَْطَمئِنَّ قَْلِبي قَاَل فَُخْذ أَْربَعَةً ّمِ لِّ
ْنُھنَّ ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعُھنَّ یَأْتِینََك َسْعیًا َواْعلَْم أَنَّ اہلّلَ َعِزیٌز َحِكیٌم     ))2َجبٍَل ّمِ

  َ3(بَّنَا َوِإلَْیَك اْلَمِصیُر َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك ر(   
  َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَْینَا ِإْصًرا

ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِِھ َواْعُف  َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ
  . )4(اْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ َعنَّا وَ 

  :سورة آل عمران 
  َربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَا َوَھْب لَنَا ِمن لَّدُنَك َرْحَمةً إِنََّك

   ))5أَنَت اْلَوھَّاُب 
  ُِع النَّاِس ِلیَْوٍم الَّ َرْیَب فِیِھ إِنَّ اہلّلَ الَ یُْخِلُف اْلِمیعَادَ َربَّنَا إِنََّك َجام)6(   
  َِربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوِقنَا َعذَاَب النَّار

)7(   
  َّن قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِمم

تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنََّك َعلََى ُكّلِ َشْيٍء 
   )8(قَِدیرٌ 

  تُوِلُج اللَّْیَل فِي اْلنََّھاِر َوتُوِلُج النََّھاَر فِي اللَّْیِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن
   )9(تَْرُزُق َمن تََشاء بِغَْیِر ِحَساٍب اْلَمیِِّت َوتُْخِرُج الََمیََّت ِمَن اْلَحّيِ وَ 

  ًرا فَتَقَبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَنَت َرّبِ إِنِّي نَذَْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ
    )10(السَِّمیُع اْلعَِلیمُ 

  َرّبِ إِنِّي َوَضْعتَُھا أُنثَى َواہلّلُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت .... ِوإِنِّي أُِعیذَُھا
ِجیِم  بِكَ  یَّتََھا ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ   ) )1َوذُّرِ

                                                 
 250سورة البقرة ، رقم اآلية/ ) 1(

 260سورة البقرة ، رقم اآلية/ ) 2(

 285سورة البقرة ، رقم اآلية/ ) 3(

 286سورة البقرة ، رقم اآلية/ ) 4(

 8آل عمران ، رقم اآلية/  سورة ) 5(

 9سورة آل عمران ، رقم اآلية/ ) 6(

 16سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 7(

 26سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 8(

 27سورة آل عمران ، رقم اآلية/ ) 9(

 35سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 10(
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  یَّةً َطیِّبَةً إِنََّك َسِمیُع الدَُّعاء   ) )2َرّبِ َھْب ِلي ِمن لَّدُْنَك ذُّرِ
  ُسوَل فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِھِدیَن   ) )3َربَّنَا آَمنَّا بَِما أَنَزلَْت َواتَّبَْعنَا الرَّ
  َا ذُنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا ِفي أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا وانُصْرنَا ربَّنَا اْغِفْر لَن

    )4(َعلَى اْلقَْوِم اْلَكاِفِرینَ 
  ُ5(َحْسبُنَا اہلّلُ َونِْعَم اْلَوِكیل(   
  ِ6(َربَّنَا َما َخلَْقَت َھذا بَاِطالً ُسْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّار(    
  َ7(َمن تُْدِخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْیتَھُ َوَما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن أَنَصارٍ  َربَّنَا إِنَّك(    
  بَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدیًا یُنَاِدي ِلِإلیَماِن أَْن آِمنُواْ بَِربُِّكْم فَآَمنَّا َربَّنَا رَّ

   ))8فَّنَا َمَع األْبَراِر فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا َسیِّئَاتِنَا َوتَوَ 
  ََربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَا یَْوَم اْلِقیَاَمِة إِنََّك ال

   ))9تُْخِلُف اْلِمیعَادَ 
  :سورة النساء 

 لَّدُنَك َوِلیًّا  َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َھِذِه اْلقَْریَِة الظَّاِلِم أَْھلَُھا َواْجعَل لَّنَا ِمن
    )10(َواْجعَل لَّنَا ِمن لَّدُنَك نَِصیًرا

  ْرتَنَا ِإلَى أََجٍل قَِریٍب     )11(َربَّنَا ِلَم َكتَْبَت َعلَْینَا اْلِقتَاَل لَْوال أَخَّ
  :سورة المائدة 

 ِْم الْفَاِسِقینَ َرّبِ إِنِّي ال أَْمِلُك إِالَّ نَْفِسي َوأَِخي فَاْفُرْق بَْینَنَا َوبَْیَن اْلقَو 
)12(  

  13(َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِھِدیَن(   

                                                                                                                                
 36سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 1(

 38اآلية/  سورة آل عمران ، رقم ) 2(

 53سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 3(

 147سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 4(

 173سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 5(

 191سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 6(

 192سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 7(

 193سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 8(

 194/ سورة آل عمران ، رقم اآلية ) 9(

 75سورة النساء ، رقم اآلية/  ) 10(

 77سورة النساء ، رقم اآلية/  ) 11(

 25سورة املائدة ، رقم اآلية/  ) 12(

 83سورة املائدة ، رقم اآلية/  ) 13(
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  ِلنَا َوآِخِرنَا َوَّ َن السََّماء تَُكوُن لَنَا ِعیداً ّألِ ً ّمِ َربَّنَا أَنِزْل َعلَْینَا َمآِئدَة
اِزقِیَن   نَك َواْرُزْقنَا َوأَنَت َخْیُر الرَّ   )1(َوآیَةً ّمِ

  ََما یَُكوُن ِلي أَْن أَقُوَل َما لَْیَس ِلي بَِحّقٍ إِن ُكنُت قُْلتُھُ فَقَْد  ُسْبَحانَك
  )2(َعِلْمتَھُ تَْعلَُم َما فِي نَْفِسي َوالَ أَْعلَُم َما فِي نَْفِسَك إِنََّك أَنَت َعالَُّم اْلغُیُوِب 

  َّْبُھْم فَإِنَُّھْم ِعبَادَُك َوإِن تَْغِفْر لَُھْم فَإِن   )3(َك أَنَت اْلعَِزیُز اْلَحِكیمُ إِن تُعَذِّ
  :سورة األنعام

   َلَّئِْن أَنَجانَا ِمْن َھِذِه لَنَُكونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرین   )4(  
  :سورة األعراف

  َربَّنَا َظلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِن لَّْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن
  )5(اْلَخاِسِرینَ 
 َن النَّاِر  َربَّنَا   ) )6َھُؤالء أََضلُّونَا فَآتِِھْم َعذَابًا ِضْعفًا ّمِ
  ُالَِّذي َھدَانَا ِلَھذَا َوَما ُكنَّا ِلنَْھتَِدَي لَْوال أَْن َھدَانَا اہلّل ِ   ) )7اْلَحْمدُ ہلِلّ
  َربَّنَا الَ تَْجعَْلنَا َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن )8(  
  ُفَعَاء فَیَْشفَعُواْ لَنَا أَْو نَُردُّ فَنَْعَمَل َغْیَر الَِّذي ُكنَّا نَْعَملُ فََھل لَّنَا ِمن ش 

)9(   
  ًعا َوُخْفیَةً إِنَّھُ الَ یُِحبُّ اْلُمْعتَِدیَن   ) )10اْدُعواْ َربَُّكْم تََضرُّ
  ِنَّ َوالَ تُْفِسدُواْ فِي األَْرِض بَْعدَ ِإْصالَِحَھا َواْدُعوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا إ

َن اْلُمْحِسنِیَن    ) )11َرْحَمَت اہلّلِ قَِریٌب ّمِ
  َربُّنَا َوِسَع َربُّنَا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َعلَى اہلّلِ تََوكَّْلنَا َربَّنَا اْفتَْح بَْینَنَا

  ) )12َوبَْیَن قَْوِمنَا بِاْلَحّقِ َوأَنَت َخْیُر اْلفَاتِِحیَن 

                                                 
 114سورة املائدة ، رقم اآلية/  ) 1(

 116سورة املائدة ، رقم اآلية/  ) 2(

 .118سورة املائدة، رقم اآلية/  ) 3(

 63ألنعام، رقم اآلية/ سورة ا ) 4(

 23سورة األعراف، رقم اآلية/  ) 5(

 38سورة األعراف، رقم اآلية/  ) 6(

 43سورة األعراف، رقم اآلية/  ) 7(

 47سورة األعراف، رقم اآلية/  ) 8(

 53سورة األعراف، رقم اآلية/  ) 9(

 55سورة األعراف، رقم اآلية/  ) 10(

 56سورة األعراف، رقم اآلية/ ) 11(

 89سورة األعراف، رقم اآلية/ ) 12(
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  ًا َوتََوفَّنَا ُمْسِلِمیَن َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبر )1(  
  ََوأَنَت أَْرَحُم  قَاَل َرّبِ اْغِفْر ِلي َوألَِخي َوأَْدِخْلنَا فِي َرْحَمتِك

اِحِمینَ    )2(الرَّ
  ن قَْبُل َوِإیَّاَي أَتُْھِلُكنَا بَِما فَعََل السُّفََھاء ِمنَّا َرّبِ لَْو ِشئَْت أَْھلَْكتَُھم ّمِ

نَتَُك تُِضلُّ بَِھا َمن تََشاء َوتَْھِدي َمن تََشاء أَنَت َوِلیُّنَا فَاْغِفْر لَنَا إِْن ِھَي إِالَّ فِتْ 
  ) )3َواْرَحْمنَا َوأَنَت َخْیُر اْلغَافِِریَن 

  َواْكتُْب لَنَا فِي َھِذِه الدُّْنیَا َحَسنَةً َوِفي اآلِخَرةِ إِنَّا ُھْدنَا إِلَْیَك )4(  
  ُاألَْسَماء اْلح ِ ْسنَى فَاْدُعوهُ بَِھا َوذَُرواْ الَِّذیَن یُْلِحدُوَن فِي أَْسَمآِئِھ َوہلِلّ

  ) )5َسیُْجَزْوَن َما َكانُواْ یَْعَملُوَن 
  لَئِْن آتَْیتَنَا َصاِلحاً لَّنَُكونَنَّ ِمَن الشَّاِكِریَن )6(  
 َنفَُسُھْم َوالَِّذیَن تَْدُعوَن ِمن دُونِِھ الَ یَْستَِطیعُوَن نَْصَرُكْم َوآل أ

  ) )7یَْنُصُرونَ 
  ََوإِن تَْدُعوُھْم إِلَى اْلُھدَى الَ یَْسَمعُواْ َوتََراُھْم یَنُظُروَن إِلَْیَك َوُھْم ال

  ) )8یُْبِصُرونَ 
  ٌا یَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْیَطاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ بِاہلّلِ إِنَّھُ َسِمیٌع َعِلیم   )  )9َوإِمَّ

  سورة األنفال: 
 َن ا للَُّھمَّ إِن َكاَن َھذَا ُھَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْینَا ِحَجاَرةً ّمِ

   ).)10السََّماء أَِو ائْتِنَا بِعَذَاٍب أَِلیمٍ 
  :سورة التوبة 

  فَقُْل َحْسِبَي اہلّلُ ال ِإلَھَ ِإالَّ ُھَو َعلَْیِھ تََوكَّْلُت َوُھَو َربُّ اْلعَْرِش
  ) )11اْلعَِظیمِ 

                                                 
  126سورة األعراف، رقم اآلية/ ) 1(

  151سورة األعراف، رقم اآلية/ ) 2(

 155سورة األعراف، رقم اآلية/  ) 3(

  156سورة األعراف، رقم اآلية/ ) 4(

  180سورة األعراف، رقم اآلية/ ) 5(

  189سورة األعراف، رقم اآلية/ ) 6(

 197آلية/ سورة األعراف، رقم ا ) 7(

 198سورة األعراف، رقم اآلية/  ) 8(

 200سورة األعراف، رقم اآلية/  ) 9(

 32سورة األنفال، رقم اآلية/  ) 10(

 129سورة التوبة، رقم اآلية/ ) 11(
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  :سورة یونس 
  َِرّب ِ ُسْبَحانََك اللَُّھمَّ َوتَِحیَّتُُھْم فِیَھا َسالٌَم َوآِخُر دَْعَواُھْم أَِن اْلَحْمدُ ہلِلّ
  ) )1اْلعَالَِمیَن 
  لَئِْن أَنَجْیتَنَا ِمْن َھِذِه لَنَُكونَّنِ ِمَن الشَّاِكِریَن )2(  
  ْْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن َعلَى اہلّلِ تََوكَّْلنَا َربَّنَا الَ تَج   ) )3عَْلنَا ِفتْنَةً لِّ
  نَا بَِرْحَمتَِك ِمَن اْلقَْوِم اْلَكافِِریَن    )4(َونَّجِ
  َربَّنَا إِنََّك آتَْیَت فِْرَعْوَن َوَمألهُ ِزینَةً َوأَْمَواالً فِي اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا َربَّنَا

َعلَى أَْمَواِلِھْم َواْشدُْد َعلَى قُلُوبِِھْم فَالَ  ِلیُِضلُّواْ َعن َسبِیِلَك َربَّنَا اْطِمسْ 
   )5(یُْؤِمنُواْ َحتَّى یََرُواْ اْلعَذَاَب األَِلیَم 

  :سورة ھود 
 َرّبِ إِنَّ ابُِني ِمْن أَْھِلي َوإِنَّ َوْعدََك اْلَحقُّ َوأَنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِمیَن 

)6(  
  َ لََك َما لَْیَس ِلي بِِھ ِعْلٌم َوإِالَّ تَْغِفْر ِلي َرّبِ إِنِّي أَُعوذُ بَِك أَْن أَْسأ

َن اْلَخاِسِریَن    ) )7َوتَْرَحْمنِي أَُكن ّمِ
  َوَما تَْوفِیِقي إِالَّ بِاہلّلِ َعلَْیِھ تََوكَّْلُت َوِإلَْیِھ أُنِیُب )8(  

  سورة یوسف: 
  َیُْفِلُح الظَّاِلُموَن َمعَاذَ اہلّلِ ِإنَّھُ َربِّي أَْحَسَن َمثَْواَي إِنَّھُ ال )9(  

  ا یَْدُعونَنِي إِلَْیِھ َوإِالَّ تَْصِرْف َعنِّي ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ َرّبِ الّسِ
َن اْلَجاِھِلیَن    ) )10َكْیدَُھنَّ أَْصُب إِلَْیِھنَّ َوأَُكن ّمِ

  اِحِمیَن   ) )11فَاہلّلُ َخْیٌر َحافًِظا َوُھَو أَْرَحُم الرَّ

 ہلّلِ أَن نَّأُْخذَ إِالَّ َمن َوَجْدنَا َمتَاَعنَا ِعندَهُ إِنَّآ إِذًا لََّظاِلُمونَ َمعَاذَ ا .)1(  

                                                 
  10سورة يونس، رقم اآلية/ ) 1(

  22سورة يونس، رقم اآلية/ ) 2(

 85سورة يونس، رقم اآلية/  ) 3(

  86ية/سورة يونس، رقم اآل ) 4(

  88سورة يونس، رقم اآلية/ ) 5(

 45سورة هود، رقم اآلية/  ) 6(

 47سورة هود، رقم اآلية/  ) 7(

 88سورة هود، رقم اآلية/  ) 8(

 23سورة يوسف، رقم اآلية/  ) 9(

  33سورة يوسف، رقم اآلية/ ) 10(

  64سورة يوسف، رقم اآلية/ ) 11(
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  َِّي َوُحْزِني إِلَى اہلّلِ َوأَْعلَُم ِمَن اہلّلِ َما الَ تَْعلَُمون    ).)2 إِنََّما أَْشُكو بَث
  َاِحِمین   ) )3 یَْغِفُر اہلّلُ لَُكْم َوُھَو أَْرَحُم الرَّ
  َّبِ قَْد آتَْیتَنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَنِي ِمن تَأِْویِل األََحاِدیِث فَاِطَر ر

السََّماَواِت َواألَْرِض أَنَت َوِلیِّي ِفي الدُّنُیَا َواآلِخَرةِ تََوفَِّني ُمْسِلًما َوأَْلِحْقنِي 
اِلِحیَن    ) )4بِالصَّ

  :سورة إبراھیم 
  َآِمنًا َواْجنُْبِني َوبَنِيَّ أَن نَّْعبُدَ األَْصنَاَم  َرّبِ اْجعَْل َھذَا اْلبَلَد  َِرّب

َن النَّاِس فََمن تَبِعَنِي فَإِنَّھُ ِمنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك  ِإنَُّھنَّ أَْضلَْلَن َكثِیًرا ّمِ
ِحیٌم  یَّتِي بَِواٍد َغْیِر ِذي َزْرعٍ  َغفُوٌر رَّ بَّنَا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ذُّرِ ِعندَ بَْیتَِك  رَّ

َن النَّاِس تَْھِوي إِلَْیِھْم َواْرُزْقُھم  ً ّمِ ِم َربَّنَا ِلیُِقیُمواْ الصَّالَةَ فَاْجعَْل أَْفئِدَة اْلُمَحرَّ
َن الثََّمَراِت لَعَلَُّھْم یَْشُكُروَن  َربَّنَا إِنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن َوَما  ّمِ

ِ الَِّذي  ِمن َشْيٍء فَي األَْرِض َوالَ ِفي السََّماء یَْخفَى َعلَى اہلّلِ  اْلَحْمدُ ہلِلّ
َرّبِ  َوَھَب ِلي َعلَى اْلِكبَِر إِْسَماِعیَل َوإِْسَحَق إِنَّ َربِّي لََسِمیُع الدَُّعاء 

یَِّتي َربَّنَا َوتَقَبَّْل دَُعاء  الَةِ َوِمن ذُّرِ ِلي  َربَّنَا اْغِفرْ  اْجعَْلنِي ُمِقیَم الصَّ
  ) )5َوِلَواِلدَيَّ َوِلْلُمْؤِمنِیَن یَْوَم یَقُوُم اْلِحَساُب 

  سورة الحجر: 
  َرّبِ فَأَنِظْرنِي إِلَى یَْوِم یُْبعَثُوَن )6(  

  7(َرّبِ بَِمآ أَْغَوْیتَنِي ألَُزیِّنَنَّ لَُھْم فِي األَْرِض َوألُْغِویَنَُّھْم أَْجَمِعیَن(  

  سورة النحل: 
  َِجیِم فَإِذ   ) )8ا قََرأَْت اْلقُْرآَن فَاْستَِعْذ بِاہلّلِ ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ

  سورة اإلسراء:
  ّبِ اْرَحْمُھَما َكَما َربَّیَانِي َصِغیًرا   ) )9رَّ

                                                                                                                                
 79سورة يوسف، رقم اآلية/  ) 1(

 86سف، رقم اآلية/ سورة يو  ) 2(

 92سورة يوسف، رقم اآلية/  ) 3(

 101سورة يوسف، رقم اآلية/  ) 4(

ت/  ) 5(  41-35سورة إبراهيم، رقم اآل

  36سورة احلجر، رقم اآلية/ ) 6(
 39سورة احلجر، رقم اآلية/ ) 7(

 98سورة النحل، رقم اآلية/ ) 8(

 24سورة اإلسراء، رقم اآلية/ ) 9(
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  ّبِ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَل لِّي رَّ
  )1(یًرا ِمن لَّدُنَك ُسْلَطانًا نَِّص 

  ا تَْدُعواْ فَلَھُ األَْسَماء اْلُحْسنَى ْحَمَن أَیًّا مَّ قُِل اْدُعواْ اہلّلَ أَِو اْدُعواْ الرَّ
  ) )2َوالَ تَْجَھْر ِبَصالَتَِك َوالَ تَُخافِْت بَِھا َواْبتَغِ بَْیَن ذَِلَك َسِبیالً 

  سورة الكھف: 
  َیِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدًا َربَّنَا آتِنَا ِمن لَّدُنَك َرْحَمةً َوھ )3(  

  :سورة مریم 
  أُْس َشْیبًا َولَْم أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ إِنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ

َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَرائِي َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاِقًرا فََھْب  َرّبِ َشِقیًّا 
  یَِرثُنِي َویَِرُث ِمْن آِل یَْعقُوَب َواْجعَْلھُ َرّبِ َرِضیًّا  نَك َوِلیًّا ِلي ِمن لَّدُ 

)4(  
  َرّبِ أَنَّى یَُكوُن ِلي ُغَالٌم َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقًِرا َوقَْد بَلَْغُت ِمَن

  ) )5اْلِكبَِر ِعتِیًّا 
  َم   ) )6النَّاَس ثََالَث لَیَاٍل َسِویًّا َرّبِ اْجعَل لِّي آیَةً قَاَل آیَتَُك أَالَّ تَُكلِّ
  ْحَمن ِمنَك إِن ُكنَت تَِقیًّا   ) )7إِنِّي أَُعوذُ بِالرَّ

  :سورة طھ 
  َال ِإلَھَ إِالَّ ُھَو لَھُ اْألَْسَماء اْلُحْسنَى ُ   ) )8اہللَّ
  َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري  ْر ِلي أَْمِري ن  َویَّسِ َواْحلُْل ُعْقدَةً ّمِ
ْن أَْھِلي یَْفقَُھوا قَْوِلي  لَِّسانِي    ) )9 َواْجعَل لِّي َوِزیًرا ّمِ
  َربَّنَا إِنَّنَا نََخاُف أَن یَْفُرَط َعلَْینَا أَْو أَن یَْطغَى )10(  
  ّبِ ِزْدنِي ِعْلًما   ) )11رَّ

                                                 
 81رقم اآلية/ سورة اإلسراء، ) 1(

 110سورة اإلسراء، رقم اآلية/ ) 2(

 10سورة الكهف، رقم اآلية/ ) 3(

 6-4سورة مرمي، رقم اآلية/ ) 4(

 8سورة مرمي، رقم اآلية/ ) 5(

 10سورة مرمي، رقم اآلية/ ) 6(

 18سورة مرمي، رقم اآلية/ ) 7(

 8سورة طه، رقم اآلية/ ) 8(

 29-25سورة طه، رقم اآلية/ ) 9(

 45رة طه، رقم اآلية/سو  ) 10(

 114سورة طه، رقم اآلية/ ) 11(
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  سورة األنبیاء:
  َرُّ و اِحِمیَن َوأَیُّوَب إِْذ نَادَى َربَّھُ أَنِّي َمسَّنَِي الضُّ   ) )1أَنَت أَْرَحُم الرَّ
  أَن الَّ إِلَھَ ِإالَّ أَنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمیَن )2(    
  َرّبِ َال تَذَْرنِي فَْردًا َوأَنَت َخْیُر اْلَواِرثِیَن  فَاْستََجْبنَا لَھُ َوَوَھْبنَا

ُھْم َكانُوا یَُساِرُعوَن فِي اْلَخْیَراِت َویَْدُعونَنَا لَھُ یَْحیَى َوأَْصلَْحنَا لَھُ َزْوَجھُ إِنَّ 
  )  )3َرَغبًا َوَرَھبًا َوَكانُوا لَنَا َخاِشِعیَن 

  َْحَمُن اْلُمْستَعَاُن َعلَى َما تَِصفُون    ))4َرّبِ اْحُكم بِاْلَحّقِ َوَربُّنَا الرَّ
  سورة المؤمنون:

  َرّبِ انُصْرنِي بَِما َكذَّبُوِن )5(  
  بَاَرًكا َوأَنَت َخْیُر اْلُمنِزِلیَن ّبِ أَنِزْلِني ُمنَزًال مُّ   ) )6رَّ
  َا تُِریَنِّي َما یُوَعدُون ّبِ إِمَّ َرّبِ فََال تَْجعَْلنِي ِفي اْلقَْوِم رَّ
  )7(الظَّاِلِمینَ 
  ّبِ أَُعوذُ بَِك ِمْن َھَمَزاِت الشَّیَاِطیِن َوأَُعوذُ بَِك َرّبِ أَن  رَّ

  ) )8 ْحُضُرونِ یَ 
  َربَّنَا َغلَبَْت َعلَْینَا ِشْقَوتُنَا َوُكنَّا قَْوًما َضالِّیَن  َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْنَھا

  ) )9فَإِْن ُعْدنَا فَإِنَّا َظاِلُمونَ 
  َاِحِمین   )  )10َربَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَنَت َخْیُر الرَّ
  اِحِمیَن ّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخْیُر الرَّ   ) )11رَّ

  :سورة الفرقان 
  َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعذَاَب َجَھنََّم إِنَّ َعذَابََھا َكاَن َغَراًما   إِنََّھا

ا َوُمقَاًما   ) )1  َساءْت ُمْستَقَرًّ

                                                 
 83سورة األنبياء، رقم اآلية/ ) 1(

 87سورة األنبياء، رقم اآلية/  ) 2(

 90-89سورة األنبياء، رقم اآلية/ ) 3(

 112سورة األنبياء، رقم اآلية/ ) 4(

 26سورة املؤمنون، رقم اآلية/ ) 5(

 29سورة املؤمنون، رقم اآلية/ ) 6(

 .94-93سورة املؤمنون، رقم اآلية/ ) 7(

 .98-97سورة املؤمنون، رقم اآلية/ ) 8(

 .107-106سورة املؤمنون، رقم اآلية/ ) 9(

 109سورة املؤمنون، رقم اآلية/ ) 10(

 118سورة املؤمنون، رقم اآلية/ ) 11(
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  َیَّاتِن ةَ أَْعیٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقیَن َربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ ا قُرَّ
  ) )2إَِماًما

  سورة الشعراء: 
  بُوِن َویَِضیُق َصْدِري َوَال یَنَطِلُق ِلَسانِي  َرّبِ إِنِّي أََخاُف أَن یَُكذِّ

   )3(َولَُھْم َعلَيَّ ذَنٌب فَأََخاُف أَن یَْقتُلُوِن  فَأَْرِسْل إِلَى َھاُروَن 

  ْاِلِحیَن  َرّبِ َھب َواْجعَل لِّي ِلَساَن  ِلي ُحْكًما َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ
َواْغِفْر ِألَبِي إِنَّھُ  َواْجعَْلنِي ِمن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعیِم  ِصْدٍق فِي اْآلِخِریَن 

الِّینَ    )  )4َوَال تُْخِزنِي یَْوَم یُْبعَثُونَ   َكاَن ِمَن الضَّ

  َذَّبُوِن َرّبِ إِنَّ قَْوِمي ك  نِي َوَمن فَاْفتَْح بَْینِي َوبَْینَُھْم فَتًْحا َونَّجِ
ِعي ِمَن اْلُمْؤِمنِینَ    ) )5 مَّ

  ا یَْعَملُوَن نِي َوأَْھِلي ِممَّ   ) )6َرّبِ نَّجِ

  سورة النمل:
  ََّرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَي

اِلِحیَن    ) )7َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلِني بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

  َرّبِ اْلعَالَِمیَن ِ   ) )8َرّبِ إِنِّي َظلَْمُت نَْفِسي َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْیَماَن ہلِلَّ

  ن یُِجیُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا دََعاهُ َویَْكِشُف السُّوَء َویَْجعَلُُكْم ُخلَفَاء أَمَّ

ا تَذَكَُّروَن  ِ قَِلیًال مَّ َع اہللَّ   ) )9اْألَْرِض أَإِلَھٌ مَّ

  :سورة القصص

                                                                                                                                
 .66-65سورة الفرقان، رقم اآلية/  ) 1(

 .74سورة الفرقان، رقم اآلية/ ) 2(

 14-12الشعراء، رقم اآلية/ سورة  ) 3(

 .87-83سورة الشعراء، رقم اآلية/ ) 4(

 .118-117سورة الشعراء، رقم اآلية/  ) 5(

 169 سورة الفرقان، رقم اآلية/ ) 6(

 19سورة النمل، رقم اآلية/  ) 7(

 44سورة النمل، رقم اآلية/ ) 8(

 62سورة النمل، رقم اآلية/ ) 9(
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  ِحیُم َرّبِ إِنِّي َظلَْمُت نَْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَغَفََر لَھُ إِنَّھُ ُھَو اْلغَفُوُر الرَّ
 ْلُمْجِرِمینَ قَاَل َرّبِ بَِما أَْنعَْمَت َعلَيَّ فَلَْن أَُكوَن َظِھی   ) )1 ًرا لِّ

   نِي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن   ) )2َرّبِ نَّجِ
  َرّبِ إِنِّي ِلَما أَنَزْلَت ِإلَيَّ ِمْن َخْیٍر فَِقیٌر )3(  

  قُنِي َوأَِخي َھاُروُن ُھَو أَْفَصُح ِمنِّي ِلَسانًا فَأَْرِسْلھُ َمِعَي ِرْدًءا یَُصدِّ
بُونِ ِإنِّي أََخاُف أَن یُ    ) )4َكذِّ

  :سورة العنكبوت
   َرّبِ انُصْرنِي َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْفِسِدیَن )5(  

  :سورة األحزاب
  السَّبِیَال َربَّنَا ِإنَّا أََطْعنَا َسادَتَنَا َوُكبََراءنَا فَأََضلُّونَا  َربَّنَا آتِِھْم

  ) )6 ِضْعفَْیِن ِمَن اْلعَذَاِب َواْلعَْنُھْم لَْعنًا َكبِیًرا
  سورة فاطر : 

  الَِّذي أَْذَھَب َعنَّا اْلَحَزَن إِنَّ َربَّنَا لَغَفُوٌر َشُكوٌر ِ   ) )7اْلَحْمدُ ہلِلَّ

  َربَّنَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل َصاِلًحا َغْیَر الَِّذي ُكنَّا نَْعَمُل )8(
  

  :سورة  الصافات
  اِلِحیَن   ) )9َرّبِ َھْب ِلي ِمَن الصَّ

  :سورة ص
  ْن بَْعِدي إِنََّك أَنَت َرّبِ اْغِفْر ِلي َوَھْب ِلي ُمْلًكا الَّ یَنبَِغي ِألََحٍد ّمِ
  ) )10اْلَوھَّاُب 

  :سورة الزمر

                                                 
 17-16سورة القصص، رقم اآلية/ ) 1(

 21سورة القصص، رقم اآلية/ ) 2(

 24سورة القصص، رقم اآلية/ ) 3(

 34سورة القصص، رقم اآلية/ ) 4(

 30سورة العنكبوت، رقم اآلية/ ) 5(

 .68-67سورة األحزاب، رقم اآلية/  ) 6(

 34سورة فاطر، رقم اآلية/ ) 7(

 37سورة فاطر ، رقم اآلية/ ) 8(

 100سورة الصافات ، رقم اآلية/ ) 9(

 35سورة ص ، رقم اآلية/ ) 10(
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  اللَُّھمَّ فَاِطَر السََّماَواِت َواْألَْرِض َعاِلَم اْلغَْیِب َوالشََّھادَةِ أَنَت تَْحُكُم
  ) )1ْختَِلفُوَن بَْیَن ِعبَاِدَك فِي َما َكانُوا فِیِھ یَ 

  أُ ِمَن اْلَجنَِّة ِ الَِّذي َصدَقَنَا َوْعدَهُ َوأَْوَرثَنَا اْألَْرَض نَتَبَوَّ اْلَحْمدُ ہلِلَّ
)  )2َحْیُث نََشاء فَنِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلیَن 

  

  سورة غافر:
  َْحَمةً َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذیَن ت ابُوا َواتَّبَعُوا َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّ

َربَّنَا َوأَْدِخْلُھْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي َوَعدتَُّھم َوَمن  َسبِیلََك َوقِِھْم َعذَاَب اْلَجِحیِم 
یَّاتِِھْم إِنََّك أَنَت اْلعَِزیُز اْلَحِكیُم  َوقِِھُم  َصلََح ِمْن آبَائِِھْم َوأَْزَواِجِھْم َوذُّرِ

یِّئَاِت یَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحْمتَھُ َوذَِلَك ُھَو اْلفَْوُز اْلعَِظیُم السَّیِّئَاِت َوَمن تَِق ال   سَّ
)3(  

  ٍَربَّنَا أََمتَّنَا اثْنَتَْیِن َوأَْحیَْیتَنَا اثْنَتَْیِن فَاْعتََرْفنَا بِذُنُوبِنَا فََھْل إِلَى ُخُروج
ن َسبِیٍل    ) )4ّمِ
  ُِّمْخِلِصیَن لَھُ الد َ   ) )5یَن َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن فَاْدُعوا اہللَّ
  ن ُكّلِ ُمتََكبٍِّر الَّ یُْؤِمُن بِیَْوِم اْلِحَساِب   ) )6إِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكم ّمِ
  بَِصیٌر بِاْلِعبَاِد َ ِ إِنَّ اہللَّ ُض أَْمِري إِلَى اہللَّ   ) )7َوأُفَّوِ
  َّإِنَّھُ ُھَو الس ِ   ) )8ِمیُع اْلبَِصیُر فَاْستَِعْذ بِاہللَّ
  َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم ِإنَّ الَِّذیَن یَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتِي

   ) )9َسیَْدُخلُوَن َجَھنََّم دَاِخِرینَ 
  َِرّب ِ یَن اْلَحْمدُ ہلِلَّ ُھَو اْلَحيُّ َال إِلَھَ إِالَّ ُھَو فَاْدُعوهُ ُمْخِلِصیَن لَھُ الدِّ

  ) )10الَِمیَن اْلعَ 
  سورة الزخرف : 

  َر لَنَا َھذَا َوَما ُكنَّا لَھُ ُمْقِرِنیَن َوإِنَّا إِلَى َربِّنَا  ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ
)  )1لَُمنقَِلبُوَن 

  

                                                 
 46سورة الزمر، رقم اآلية/  ) 1(

 74سورة الزمر، رقم اآلية/ ) 2(

 9-7سورة غافر، رقم اآلية/ ) 3(

 11سورة غافر، رقم اآلية/ ) 4(

 14سورة غافر، رقم اآلية/ ) 5(

 27سورة غافر، رقم اآلية/ ) 6(

 44سورة غافر، رقم اآلية/ ) 7(

 56ية/سورة غافر، رقم اآل ) 8(

 60سورة غافر، رقم اآلية/  ) 9(

 65سورة غافر، رقم اآلية/ ) 10(
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  سورة فصلت: 
  إِنَّھُ ھَُو السَِّمیُع ِ ا یَنَزغَنََّك ِمَن الشَّیْطَاِن نَْزغٌ فَاْستَِعذْ بِاہللَّ   ) )2الْعَِلیمُ َوإِمَّ

  سورة الدخان:
  َربَّنَا اْكِشْف َعنَّا اْلعَذَاَب إِنَّا ُمْؤِمنُوَن )3(  
  َوإِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكْم أَن تَْرُجُموِن )4(  
  َْجِرُمون   ) )5فَدََعا َربَّھُ أَنَّ َھُؤَالء قَْوٌم مُّ

  سورة األحقاف:
  َنِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَيَّ  َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكر

یَّتِي إِنِّي تُْبُت إِلَْیَك َوِإنِّي ِمَن  َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُّرِ
  )6(اْلُمْسِلِمینَ 

  :سورة الطور
  َِّحیمُ ِإنَّا ُكنَّا ِمن قَْبُل نَْدُعوهُ إِنَّھُ ُھَو اْلبَرُّ الر )7(   

  سورة القمر: 
  َربَّھُ أَنِّي َمْغلُوٌب فَانتَِصْر )8(  

  سورة الحشر:
  یَماِن َوَال تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ْخَوانِنَا الَِّذیَن َسبَقُونَا بِاْإلِ َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِإلِ

ِحیٌم  لَِّذیَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُؤوٌف رَّ   ) )9ِغالًّ لِّ
  سورة الممتحنة:

  بَّنَا َعلَْیَك تََوكَّْلنَا َوإِلَْیَك أَنَْبنَا َوإِلَْیَك اْلَمِصیُر َربَّنَا َال تَْجعَْلنَا  رَّ
لَِّذیَن َكفَُروا َواْغِفْر لَنَا َربَّنَا إِنََّك أَنَت اْلعَِزیُز اْلَحِكیُم    )   )10ِفتْنَةً لِّ

  سورة التحریم :
  َنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَا إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیٌر َربَّنَا أَتِْمْم ل )11(  

                                                                                                                                
 14-13سورة الزخرف، رقم اآلية/ ) 1(

 36سورة فصلت، رقم اآلية/  ) 2(

 12سورة الدخان، رقم اآلية/ ) 3(

 20سورة الدخان، رقم اآلية/ ) 4(

 .22سورة الدخان، رقم اآلية/  ) 5(

 15سورة األحقاف، رقم اآلية/ ) 6(

 .28سورة الطور، رقم اآلية/  ) 7(

 10سورة القمر، رقم اآلية/ ) 8(

 10سورة احلشر، رقم اآلية/ ) 9(
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  نِي ِمن فِْرَعْوَن َوَعَمِلِھ َرّبِ اْبِن ِلي ِعندََك بَْیتًا فِي اْلَجنَِّة َونَّجِ
نِي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن       ))1َونَّجِ

  سورة نوح:
  ّبِ إِنَُّھْم َعَصْونِي َواتَّبَعُوا  َمن لَّْم یَِزْدهُ َمالُھُ َوَولَدُهُ ِإالَّ َخَساًرا رَّ

)2(  
  َوقَْد أََضلُّوا َكثِیًرا َوَال تَِزِد الظَّاِلِمیَن إِالَّ َضَالًال )3(  
  ّبِ َال تَذَْر َعلَى اْألَْرِض ِمَن اْلَكافِِریَن دَیَّاًرا إِنََّك إِن تَذَْرُھْم  رَّ

َرّبِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ َوِلَمن  دُوا إِالَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا یُِضلُّوا ِعبَادََك َوَال یَلِ 
  دََخَل بَْیتَِي ُمْؤِمنًا َوِلْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوَال تَِزِد الظَّاِلِمیَن إِالَّ تَبَاًرا 

)4(  
  سورة الفلق:

  قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق  ِمن َشّرِ َما َخلََق  َوِمن َشّرِ َغاِسٍق إِذَا
  )  )5َوِمن َشّرِ َحاِسٍد ِإذَا َحَسدَ  َوِمن َشّرِ النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَِد  َوقََب 

  سورة الناس:
  قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس  َمِلِك النَّاِس  إِلَِھ النَّاِس  ِِمن َشّر

ِمَن اْلِجنَِّة َو  فِي ُصدُوِر النَّاِس  الَِّذي یَُوْسِوسُ  اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس 
  )  )6النَّاِس 

  
  
  

  الجدول لتوضیح األدعیة القرآنیة باعتبار عدد اآلیات
  العدد اسم السورة ورقم اآلية رقم السورة

  7 .7-1الفاحتة : 1

2  
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  الفصل الثاني 
دعية القرآنية وصيغها   مضامين ا

  من حیث المعنى أنواع الدعاء
 حيث من فيقسمونه. متباينة عتبارات متعددة أقساما الدعاء العلماء يقسم"

 أن التقسيم هذا ووجه )1(واملسألة الطلب ودعاء والثناء العبادة دعاء: قسمني معناه
 لذاتية، رة: (( هللا رمحه اإلسالم شيخ يقول كما يكسون املدعو إىل والتوجه الرغبة
رة رة ويقصده، ويطلبه، غريه، يدعو كالشخص وهذا منه، أمراً  ملسألته و  لذاته، و
رة   " )2())منه يطلبه ألمر و

 والتوجه والذكر، والثناء العبادة بدعاء املسمى هو بذاته املدعو إىل والتوجه"
  " )3(.والطلب املسألة ءبدعا املسمى هو ملسألته املدعو إىل

ت عرض يف القرآن منهج يف والناظر  والثناء العبادة دعاء: بنوعيه الدعاء آ
 سورة يف كما الطلب يدي بني رة الثناء جميء يلحظ واملسألة الطلب ودعاء
 وقد وإبراهيم، البقرة سوريت يف إبراهيم دعاء يف كما الطلب ثنا يف يت وقد الفاحتة،
  .اإلخالص سورة يف كما اآلخر عن اأحدمه ينفرد

ما ومسألة وطلب وثناء عبادة إىل الدعاء تقسيم يعين وال  بل متضادان أ
 إما اآلخر النوع على ويدل أظهر، النوعني أحد على داللته احلالة تلك يف أنه معناه
 والثناء العبادة على دل الطلب لدعاء أريد فإذا التضمن، بداللة أو التزام بداللة
 أريد وإذا بسؤاله تعاىل هلل عابد واملسألة الطلب دعاء الداعي ألن التضمن؛ بطريق
 هللا يذكر يذكال تعاىل هلل العابد ألن التزام، داللة بطريق الطلب على دل لدعاء
 بعض على يطوف كالذي السؤال بلفظ يت ال كان وإن سائل احلقيقة يف هو مثال

                                                 
 .٩٠١، ص/٢ج/ الفوائد، بدائع ،٢٣٨-٢٣٧، ص/  ١٠ج/ الفتاوى )1(

 نفس املرجع . )2(

 .114، ص/ 1العقيدة، ج/ من ومنـزلته الدعاء )3(
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اْلَحْمدُ  " )1())السؤال لفظ حذف وإن سائال يكون الناس ليدعو واألسواق األبواب

ِحیِم  ہلّلِ َرّبِ اْلعَالَِمیَن  ْحمِن الرَّ یِن   الرَّ إِیَّاَك نَْعبُدُ  َمِلِك یَْوِم الدِّ
َراَط الُمستَِقیَم  وإِیَّاَك نَْستَِعیُن  ِصَراَط الَِّذیَن أَنعَمَت َعلَیِھْم  اھِدنَا الّصِ

الِّیَن َغیِر الَمغُضوِب    ")  )2َعلَیِھْم َوالَ الضَّ
لسورة الفاحتة أمساء كثرية منها : احلمد، ألن أوهلا بعد ـ بسم هللا الرمحن 
لفضل والكرم  ا ثناء على هللا  الرحيم ـ لفظ " احلمد " ، ومنها الشكر ، أل
واإلحسان ، ومنها الدعاء والسؤال وتعليم املسألة، الشتماهلا على ذلك، ومنها 

ا الرب فيجيب على ما ورد يف حديث القسمة    .)3(املناجاة ألن املصلي يناجي 
وغرضها ( إثبات استحقاق هللا تعاىل جلميع احملامد وصفات الكمال، "

لعبادة واالستعانة والسؤال... )    " . )4(واختصاصه 
ا الكرمية على نوعي الدعاء: دعاء الثناء والعبادة ودعاء " واشتملت آ

حلمد والثناء الط لب واملسألة . فشطرها األول يعلم اخلالق عباده أن يتجهوا إليه 
ا  مسائه احلسىن وصفاته العلى اليت تفرد  اْلَحْمدُ ہلّلِ َرّبِ   محدًا وثناًء يليق 

ِحیِم  اْلعَالَِمیَن  ْحمِن الرَّ یِن   الرَّ إِیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك  َمِلِك یَْوِم الدِّ
  " . ْستَِعینُ نَ 

َراَط الُمستَِقیَم  وشطرها اآلخر دعاء املسألة والطلب "  اھِدنَا الّصِ

الِّیَن  ، وجمئ   ِصَراَط الَِّذیَن أَنعَمَت َعلَیِھْم َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِھْم َوالَ الضَّ
  ".لإلجابة ، وهو من مظاهر التناسب والتناسق بني املعاين ىالثناء بني يدي الطلب أدع

  من حیث الصیغأنواع الدعاء 
ما  يةبلطل واملراد. وخربية ةيطلب إىل صيغته حيث من الدعاء العلماء ويقسم

ً  الدعاء إنشاء منها يراد  ما كان واخلربية. تفعل أوال أفعل بصيغيت سلباً  أو إجيا

                                                 
 . ٨١ اإلفهام، ص/ وجالء ،11 -10، ص/ ١٥الفتاوى، ج/ ،١١٦، ص/١السابق، ج/ املرجع )1(

 ) سورة الفاحتة  2(

 .154، ص/ 1/سلم حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي، جامل) صحيح  3(

 .12، ص/  1) نظم الدرر ، ج/ 4(
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 الداعي: الدعاء طريف حيث من تتنوع وهي. خربية مجل عدة أو جبملة الدعاء
  )1(.أنواع ثالثة إىل واملسؤول السائل أو واملدعو
 وحاجته الداعي حال تصف خربية مجل عدة أو جبملة الدعاء ما كان" .1

 أَنَزْلتَ  ِلَما ِإنِّي َربِّ :  موسى كقول تعاىل هللا يدي بني وتضرعه

 ".))2فَِقیرٌ  َخْیرٍ  ِمنْ  إِلَيَّ 

 وتثين املدعو حال تصف خربية مجل عده أو جبملة الدعاء ما كان" .2
ُ  ُھوَ  قُلْ    كقوله عليه ُ  َحدٌ  اہللَّ َمدُ  اہللَّ  یُولَدْ  َولَمْ   یَِلدْ  لَمْ  الصَّ

  ْأََحدٌ  ُكفًُوا لَّھُ  یَُكن َولَم )3(" 

 واملدعو الداعي حايل تصف خربية مجل عده أو جبملة الدعاء ما كان" .3
 إِنِّي ْبَحانَكَ سُ  أَنتَ  إِالَّ  إِلَھَ  الَّ : السالم عليه يونس النون ذي كدعاء

 الداعي: متعلقاته حيث من أقساما ويقسمونه. ))4الظَّاِلِمینَ  ِمنَ  ُكنتُ 
  ".)5(واملدعو به واملدعو

  ذكر الصیغ التي استخدمت في األدعیة القرآنیة وأھمیتھا
  صیغ الحمد

  تعریف الحمد
م، قال ابن فارس يف معجم مقاييس ذأما معىن احلمد يف اللغة، فهو نقيض ال

لغة : " احلاء وامليم والدال كلمة واحدة وأصل واحد يدل على خالف الذم، يقال: ال
ً أمحده، ورجل حممود وحممد إذا كثرت خصالة احملمودة غري املذمومة  محدت فال

  . )  ")6وهلذا الذي ذكر ه مسي نبينا حممداً 

                                                 
 ، 27-21، ص/ 1كثــري، ج/ ابــن ، وتفســري ٧٩اإلفهــام، ص/ وجــالء ،  244، ص/  10الفتــاوى، ج/ )1(

 بعدها.  وما 146، ص/ 1العقيدة، ج/ يف ومنـزلته والدعاء

 .٢٤ القصص، رقم اآلية/ سورة )2(

ت/ سورة )3(  .٤ -١ اإلخالص، رقم اآل

 .٨٧رقم اآلية/ األنبياء، سورة )4(

 .بعدها وما 151، ص/ 1، ج/ العقيدة يف ومنـزلته الدعاء )5(

 .100، ص/ 2معجم مقاييس اللغة، ج/ ) 6(
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ينا وقال الليث : أمحدت الرجل وجدته حمموداً، وكذلك قال غريه يقال أت"
ه وأذممناه أي  وج ً فأمحد ه حمموداً. فال   " . )1(د

لفضيلة وهو أخص من املدح وأعم من الشكر، فإن املدح  فاحلمد هو الثناء 
لتسخري، فقد ميدح اإلنسان  ختياره ومما يكون منه  يقال فيما يكون من اإلنسان 

ه، واحلمد يكون يف بطول قامته وصباحة وجهه، كما ميدح ببذل ماله وشجاعته وعلم
  الثاين دون األول.

والشكر ال يقال إال يف مقابلة نعمة، فكل شكر محد، وليس كل محٍد "
  ")2(شكراً، وكل محد مدح، وليس كلُّ مدح محداً. 

قال ابن القيم رمحه هللا : " الفرق بني احلمد واملدح أن يقال: اإلخبار عن 
ً حببه وإرادته، فإن   حماسن الغري إما أن يكون إخبارًا جمردًا من حب وإرادة أو مقرو

كان األول فهو املدح، وإن كان الثاين فهو احلمد، فاحلمد إخباٌر عن حماسن 
   )3(املمدوح مع حبه وإجالله و تعظيمه". 

  فضل الحمد من القرآن الكریم 
ً عظيمًا وفضًال كبرياً، وثوابه عند هللا عظيم،  إن كلمة احلمد ، فإن له شأ

  ته عنده عالية.ومنـزل
حلمد فقال : " اْلَحْمدُ ہلّلِ َرّبِ  فقد افتتح سبحانه كتابه القرآن الكرمي 

ِحیِم  اْلعَالَِمیَن  ْحمِن الرَّ ینِ  الرَّ ، وافتتح بعض السور فيه  ) )4َمِلِك یَْوِم الدِّ
  " احلمد أي األنعام والكهف والسبأ والفاطر.

حلمد فقال تعاىل :" َماَواِت   وافتتح خلقه  ِ الَِّذي َخلََق السَّ اْلَحْمدُ ہلِلّ

لَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذیَن َكفَُرواْ بَِربِِّھم یَْعِدلُونَ   ) )5َواألَْرَض َوَجعََل الظُّ
حلمد فقال بعد ما ذكر مآل أهل اجلنة وأهل النار: فقال تعاىل :  ، واختتمه 

َحْوِل اْلعَْرِش یَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّھْم َوقُِضَي بَْینَُھم  َوتََرى اْلَمَالئَِكةَ َحافِّیَن ِمنْ 
                                                 

 .434، ص/  4ذيب اللغة لألزهري، ج ) 1(

دي، ج/ ) 2(  .499، ص/ 2بصائر ذوي التمييز، لفريوز آ

 .93، ص/ 2بدائع الفوائد، ج/ ) 3(

 .3-1سورة الفاحتة، رقم اآلية/  ) 4(

 .1/ سورة األنعام، رقم اآلية ) 5(
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ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ  دَْعَواُھْم فِیَھا  ، وقال تعاىل :  ) )1بِاْلَحّقِ َوِقیَل اْلَحْمدُ ہلِلَّ

ِ َرّبِ  ُسْبَحانََك اللَُّھمَّ َوتَِحیَّتُُھْم فِیَھا َسالٌَم َوآِخُر دَْعَواُھْم أَِن اْلَحْمدُ  ہلِلّ
  " . ) )2اْلعَالَِمینَ 
وقد ورد احلمد يف القرآن الكرمي يف أكثر من أربعني موضعاً، مجع يف بعضها "

ت اليت مجع فيها أسباب  أسباب احلمد، ويف بعضها ذكر أسبابه مفصلًة، فمن اآل
ْلَحْمدُ فِي لَھُ ا   :، وقوله   اْلَحْمدُ ہلّلِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ    :احلمد قوله 

ِ الَِّذي لَھُ َما فِي السََّماَواِت َوَما    :. وقوله  ) )3 اْألُولَى َواْآلِخَرةِ  اْلَحْمدُ ہلِلَّ

  ") )4 فِي اْألَْرِض 
ت اليت ذكر فيها أسباب احلمد مفصلة قوله " َوقَالُواْ   :ومن اآل

ِ الَِّذي َھدَانَا ِلَھذَا َوَما كُنَّا  ، ففيها ") )5ِلنَْھتَِدَي لَْوال أَْن َھدَانَا اہلّلُ اْلَحْمدُ ہلِلّ
انَا ِمَن   : " محده على نعمة دخول اجلنة، وقوله  ِ الَِّذي نَجَّ فَقُِل اْلَحْمدُ ہلِلَّ

اِلِمینَ  ، ففيها محده على النصر على األعداء والسالمة من  ") )6 اْلقَْوِم الظَّ
ِ َرّبِ فَادُْعوهُ ُمْخلِ    :"شرهم، وقوله  یَن اْلَحْمدُ ہلِلَّ ِصیَن لَھُ الدِّ

 ففيها محده على نعمة التوحيد وإخالص العبادة هلل وحده، وقوله  "،)7(اْلعَالَِمینَ 
 :"  الَِّذي َوَھَب ِلي َعلَى اْلِكبَِر إِْسَماِعیَل َوإِْسَحَق إِنَّ َربِّي ِ اْلَحْمدُ ہلِلّ

اْلَحْمدُ   : " على هبة الولد. وقوله  ده سبحانه، ففيها مح  ) ")8لََسِمیُع الدَُّعاء

ِ الَِّذي أَنَزَل َعلَى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم یَْجعَل لَّھُ ِعَوَجا ، ففيها محده   ) ")9 ہلِلَّ
َوقُِل اْلَحْمدُ    :"سبحانه على نعمة إنزال القرآن الكرمي قيمًا ال عوَج فيه، وقوله 
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ِ الَِّذي لَْم یَ  َن الذُّلَّ ہلِلّ تَِّخْذ َولَدًا َولَم یَُكن لَّھُ َشِریٌك فِي اْلُمْلِك َولَْم یَُكن لَّھُ َوِليٌّ ّمِ
ففيها محده سبحانه لكماله وجالله، ونزهه عن النقائض  "، ) )1 َوَكبِّْرهُ تَْكبِیًرا

ت يف هذا املعىن كثرية ، فاهلل تبارك وتعاىل هو احلميد اجمليد.   والعيوب، واآل
   فضل الحمد في الحدیث النبوي 

إن األحاديث النبوية مليئة بذكر األدلة على فضل احلمد وعظم شأنه، وما يرتتب "
هو صاحب لواء احلمد، وهذه  عليه من الفوائد والثمار والفضائل يف الدنيا واآلخرة، ونبينا 

ا صلوات هللا وسالمه عليه، روي  اإلمام أمحد مفخرٌة عظيمٌة ومكانٌة رفيعٌة حظي 
سناد صحيح عن أيب سعيد اخلدري  : "  قال : قال رسول هللا  والرتمذي وابن ماجة 

أ سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وبيدي لواُء احلمد وال فخر، وما من نيب يومئذ آدم 
. فلما كان صلوات  )2(فمن سواه إال حتت لوائي، وأ أول شافع، وأول مشفع وال فخر"

 وسالمه عليه محد اخلالئق هلل، وأكملهم قياماً حبمده أعطي لواء احلمد، ليأوي إىل لوائه هللا
احلامدون هلل من األولني واآلخرين، ويف اجلنة بيت يقال له بيت احلمد، خص للذين 

قال :  حيمدون هللا يف السراء والضراء ويصربون على القضاء، فعن أيب موسى األشعري 
: " إذا مات ولد العبد قال هللا تعاىل ملالئكته: قبضتم ولد عبدي؟  قال رسول هللا 

فيقولون : نعم . فيقول: قبضتم مثرة فؤاده ؟ فيقولون: نعم فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون 
. فهذا  )3(: ابنوا لعبدي بيتاً يف اجلنة ومسّوه بيت احلمد"  : محدك واسرتجع. فيقول هللا 

نال حبمده هذه الرتبة العلية، ولكن كيف يبلغ العبد هذه املنـزلة، محد هللا على الضراء ف
  " وكيف يصل إىل هذه الدرجة.

قال الشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: " واحلمد على الضراء يوجبه 
  مشهدان:
ن هللا سبحانه مستوجب ذلك، مستحق له بنفسه، " أحدمها : علم العبد 

  " كل شيء وهو العليم احلكيم، اخلبري الرحيم.فإنه أحسن كل شيء خلقه، وأتقن  
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ن اختيار هللا لعبده املؤمن خٌري من اختياره لنفسه، كما " والثاين : علمه 
أنه قال : " والذي نفسي بيده ال يقضي  روي مسلٌم يف صحيحه وغريه عن النيب 

ته سرّاُء هللا للمؤمن قضاًء إال كان خريًا له، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصاب
أن   ، فأخرب النيب  )1(شكر فكان خريًا له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خريًا له" 

كل قضاء يقضيه هللا للمؤمن الذي يصرب على البالء ويشكر على السراء فهو خري 
  ".  )2(له" 

فإذا علم ذلك العبد وتيّقنه أقبل على محد هللا يف أحواله كله يف سرائه 
ورخائه، مث هو يف حال شّدته ال ينسى فضل هللا عليه وعطاءه  وضرائه، ويف شّدته

  ونعمته.
يقول : " أفضل الذكر   قال : مسعت رسول هللا  عن جابر بن عبدهللا "

، فجعل صلوات هللا وسالمه عليه محد  )3(ال إله إال هللا ، وأفضل الدعاء احلمد هلل" 
  " هللا أفضل الدعاء.

خلالق سبحانه" . فهذا خملوق اكتفى من خملوق   لثناء عليه، فكيف 
ِ َرّبِ    :ويؤيد هذا املعىن قول هللا " آِخُر دَْعَواُھْم أَِن اْلَحْمدُ ہلِلّ

  "، فجعل احلمد دعاء.  ) )4 اْلعَالَِمینَ 
قال ابن القيم رمحه هللا : " الدعاء يراد به دعاء املسألة ودعاء العبادة، واملثين 

العتبارين ، فإنه طالب منه، طالب له، فهو الداعي على ربه حبمده وآالئ ه داع له 
ُھَو اْلَحيُّ َال إِلَھَ إِالَّ ُھَو فَاْدُعوهُ  يف القرآن اجمليد :  حقيقة، كما قال هللا 

ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ  یَن اْلَحْمدُ ہلِلَّ   " . ) )5(  ،)6ُمْخِلِصیَن لَھُ الدِّ
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ر شطر الطهو : "  قال رسول هللا قال:  عن أيب مالك األشعري "
اإلميان، واحلمد هلل متأل امليزان، سبحان هللا واحلمد هلل متآلن ما بني السماوات 
واألرض، والصالة نور، والصدقة برهان، والصرب ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك  

  " . )1(كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها"
  الحمدالمواطن التي یتأكد فیھا 

احلمد مطلوب من املسلم يف كل وقت وحني، إذ إن العبد يف كل أوقاته 
متقلٌب يف نعمة هللا، وهو سبحانه خالق اخللق ورازقهم، وأسبغ عليهم نعمة ظاهرة 
لعباد من نعمة إال وهو  طنة، دينية ودنيوية، ودفع عنهم النقم واملكاره، فليس  و

هو سبحانه يستحق احلمد لكمال صفاته، وله موليها، وال يدفع الشر عنهم سواه، ف
، وكل ، فكل اسم من أمسائهمن األمساء احلسىن والنعوت العظيمة اليت ال تنبغي إال له

صفة من صفاته يستحق عليها أكمل احلمد والثناء، فكيف جبميع أمسائه احلسىن 
  وصفاته العظيمة.

ً وأحواًال إن احلمد مطلوٌب من املسلم يف كل وقٍت، إال أنَّ هناك  أوقا
كيداً. لعبد يكون فيها احلمُد أكثر    خمصوصًة متر 

ومن هذه األوقات واألحوال محُد هللا يف اخلطبة ويف استفتاح األمور، ويف 
الصالة ، وعقب الطعام والشراب واللباس، وعند اخلطب والدروس، ويف ابتداء 

  الكتب املصنفة، وعند حصول نعمة أو اندفاع مكروه.
  د الحمد في األدعیة القرآنیةشواھ
"  ِاْلعَالَِمیَن اْلَحْمدُ ہلّلِ َرّب  ِحیِم ْحمِن الرَّ یِن  الرَّ َمِلِك یَْوِم الدِّ

  إِیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعیُن  َراَط الُمستَِقیَم ِصَراَط الَِّذیَن  اھِدنَا الّصِ
الِّیَن  أَنعَمَت َعلَیِھْم َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِھمْ      )2(َوالَ الضَّ

  ن قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنََّك َعلََى ُكّلِ َشْيٍء 

   )3(قَِدیرٌ 
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  ْنََّھاِر َوتُوِلُج النََّھاَر فِي اللَّْیِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن تُوِلُج اللَّْیَل فِي ال
   )1(اْلَمیِِّت َوتُْخِرُج الََمیََّت ِمَن اْلَحّيِ َوتَْرُزُق َمن تََشاء بِغَْیِر ِحَساٍب 

  ُالَِّذي َھدَانَا ِلَھذَا َوَما ُكنَّا ِلنَْھتَِدَي لَْوال أَْن َھدَانَا اہلّل ِ   ) )2 اْلَحْمدُ ہلِلّ
  الَِّذي أَْذَھَب َعنَّا اْلَحَزَن إِنَّ َربَّنَا لَغَفُوٌر َشُكوٌر ِ   ) )3اْلَحْمدُ ہلِلَّ

  أُ ِمَن اْلَجنَِّة ِ الَِّذي َصدَقَنَا َوْعدَهُ َوأَْوَرثَنَا اْألَْرَض نَتَبَوَّ اْلَحْمدُ ہلِلَّ
  ")  )4َحْیُث نََشاء فَنِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلیَن 

  یغ التسبیحص
  التسبیح

التسبيح هو التنـزيه، فأصل هذه الكلمة من السبح وهو البعد، قال األزهري 
ذيب اللغة، " ومعىن تنـزيه هللا من السوء تبعيده منه، وكذلك تسبيحه تبعيده،  يف 

َوُكلٌّ فِي فَلٍَك    :من قولك: سبحت يف األرض إذا أبعدت فيها، ومنه قوله 

  )7(. )6(َوالسَّابَِحاِت َسْبًحا  :، وكذلك قوله ) )5یَْسبَُحونَ 
  أقوال العلماء حول التسبیح

ب تفسري سبحان هللا : قال  أورد الطرباين أقوال العلماء يف كتابه الدعاء يف 
  : " سبحان هللا تنـزيه هللا عزوجل عن كل سوء " . ابن عباس 

حان هللا فقال : " عن سب وعن عبدهللا بن بريدة أن رجًال سأل عليًا 
  تعظيم جالل هللا " ، قال جماهد : " التسبيح الكفاف هللا من كل سوء " .

  قال ابن األثري : " أي تنـزيهه وتقديسه" . 
وعن ميمون بن مهران قال : " سبحان هللا اسم يعظم هللا به، وحياشى به من 

  السوء" .
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  تنـزيه هللا وتربئته ".وعن أيب عبيدة معمر بن املثىن قال : " سبحان هللا : 
وعن حممد بن عائشة قال : " تقول العرب إذا أنكرت الشيء وأعظمته 

 )1(عن كل سوء ، ال ينبغي أن يوصف بغري صفته،"  سبحان هللا، فكأنه تنـزيه هللا 
.  

ذيب اللغة عن غري واحد من أئمة اللغة تفسري  ونقل األزهري يف كتابه 
ملعىن السابق وقال : " ومجاع معناه بعده تبارك وتعاىل عن أن يكون له مثل التسبيح 

  . )2(أو شريك أو ضد أوند" 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : " واألمر بتسبيحه يقتضي تنـزيهه عن  
كل عيب وسوء، وإثبات احملامد اليت حيمد عليها، فيقتضي ذلك تنـزيهه وحتميده 

  . )3(وتكبريه وتوحيده"
طاعة عظيمة وعبادة جليلة ، وهللا تبارك وتعاىل حيب إن التسبيح "

 ىاملسبحني، والواجب على عبد هللا املؤمن أن يكون يف تسبيحه لربه على هد
مستقيم، فيسبح هللا وينـزهه عن كل ما ال يليق به من النقائض والعيوب ويثبت له مع 

  " . )4(ذلك نعوت جالله وصفات كماله
  فضل التسبیح من القرآن

الكلمات األربع هلا شأن عظيم،  هذهمة سبحان هللا ، اليت هي إحدى وكل"
فهي من أجل األذكار املقربة إىل هللا ، ومن أفضل العبادات املوصلة إليه ، وقد جاء 

  " يف بيان فضلها وشرفها وعظم قدرها نصوص كثرية يف الكتاب .
بصيغ خمتلفة وقد ورد ذكر التسبيح يف القرآن الكرمي أكثر من مثانني مرة، "

رة بلفظ األمر كما يف قوله  یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا    :وأساليب متنوعة، فورد 
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َ ِذْكًرا َكثِیًرا  رة بلفظ املاضي   ) )1َوَسبُِّحوهُ بُْكَرةً َوأَِصیًال  اْذُكُروا اہللَّ و
ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي   :كما يف قوله  اْألَْرِض َوُھَو اْلعَِزیُز  َسبََّح ہلِلَّ

رة بلفظ املضارع كما يف قوله  ) )2 اْلَحِكیمُ  ِ َما فِي    :، و یَُسبُِّح ہلِلَّ

رة بلفظ  ) )3السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض اْلَمِلِك اْلقُدُّوِس اْلعَِزیِز اْلَحِكیِم   ، و
ا یَِصفُوَن  ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ    :املصدر كما يف قوله  ةِ َعمَّ َوَسَالٌم  اْلِعزَّ

ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ  َعلَى اْلُمْرَسِلیَن    ") )4 َواْلَحْمدُ ہلِلَّ
التسبيح يف مفتتح مثان سور من القرآن الكرمي، أي يف أول  وقد ذكر هللا 

  سورة اإلسراء والنحل واحلديد واحلشر والصف واجلمعة والتغابن واألعلى.
والتسبيح  ورد يف القرآن على حنو من ثالثني وجهاً، "أهل العلم: قال بعض 

ت  ستة  منها للمالئكة ، وتسعة لنبينا حممد  ، وأربعة من األنبياء ، وثالثة للحيوا
  . " )5(واجلمادات، وثالثة للمؤمنني  خاصة، وستة جلميع املوجودات.

عشرين موضعاً، يف وقد ذكر هللا تعاىل لفظة" سبحان" يف القرآن يف مخسة و 
ضمن كل واحد منها إثبات صفة من صفات املدح، أو نفي صفة من صفات  الذم 

ُسْبَحانَھُ بَل لَّھُ َما فِي السََّماَواِت َواألَْرِض ُكلٌّ لَّھُ  "، ومنها قوله تعاىل :  )6(

ا یَِص  "  :، وقوله ") )7 قَانِتُونَ  ةِ َعمَّ  فُوَن ُسْبَحاَن َربَِّك َرّبِ اْلِعزَّ

ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ  َوَسَالٌم َعلَى اْلُمْرَسِلیَن  :  ، وقوله  ) )8" َواْلَحْمدُ ہلِلَّ
 َا یُْشِرُكون ِ َعمَّ ِ ِحیَن تُْمُسوَن  "  :وقوله  ) )9ُسْبَحاَن اہللَّ فَُسْبَحاَن اہللَّ

ْرِض َوَعِشیًّا َوِحیَن َولَھُ اْلَحْمدُ فِي السََّماَواِت َواْألَ  َوِحیَن تُْصِبُحوَن 
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ُسْبَحاَن َرّبِ السََّماَواِت َواْألَْرِض َرّبِ اْلعَْرِش    :"، وقوله ") )1تُْظِھُرونَ 

ا یَِصفُونَ  دَْعَواُھْم فِیَھا ُسْبَحانََك اللَُّھمَّ َوتَِحیَّتُُھْم فِیَھا    :"، وقوله ") )2 َعمَّ

ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ َسالٌَم َوآِخُر دَْعَواُھْم أَِن اْلحَ    ") )3 ْمدُ ہلِلّ
  فضل التسبیح في السنة

لنصوص الدالة على عظيم شأن التسبيح، وشريف قدره،  إن السنة مليئة 
وجزيل ثواب أهله، وبيان ما أعد هللا هلم من أجور كرمية، وأفضال عظيمة، وعطا 

" ما اصطفى هللا سئل: أي الكالم أفضل؟ قال:  مجة، وعن أيب ذر أن رسول هللا 
  .  )4(ملالئكته أو لعباده سبحان هللا وحبمده" 

: " أال أخربك  ويف لفظ آخر للحديث أن أ ذر قال : قال رسول هللا 
حب الكالم إىل هللا ، قال : إن  حب الكالم إىل هللا؟ قلت:  رسول هللا أخربين 

احلديث على عظيم  ، فدل هذا )5(أحب الكالم إيل  : "سبحان هللا وحبمده" 
  . مكانة هذه الكلمة عند هللا 

أن من قال : سبحان هللا وحبمده  ومن فضائل التسبيح ما أخرب به النيب "
 يف يوم مائة مرة حطت عنه ذنوبه ولو كثرت، ففي الصحيح من حديث أيب هريرة 

ه قال : " من قال : سبحان هللا وحبمده يف يوم مائة مرة حطت خطا أن النيب 
  . )6(وإن كانت مثل زبد البحر " . 

عن ثقل التسبيح يف امليزان يوم  ومما ورد يف فضل التسبيح إخبار النيب "
: قال القيامة مع خفة ويسر العمل به يف الدنيا. ففي الصحيحني عن أيب هريرة 

: " كلمتان حبيبتان إىل الرمحن ، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان  قال رسول هللا  
  " . )7( امليزان، سبحان هللا وحبمده سبحان هللا العظيم" يف
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 كلمة " سبحان هللا " فهي إحدى الكلمات األربع اليت وصفها رسول هللا 
: " أحب الكالم إىل هللا أربع :  ا خري الكالم وأحبه إىل هللا، وذلك يف قوله 

  . )1(" سبحان هللا ، واحلمد هلل ، وال إله إال هللا ، وهللا أكرب
لذكر هنا، ألن املقصود من احلديث بيان سعة رمحة  وقد خص لفظ الرمحن 
لثواب  اجلزيل، واألجر  هللا تعاىل على عباده حيث حيازي على العمل القليل 
اتني الكلمتني على اللسان، وما أعظم أجر ذلك وثوابه  العظيم، فما أيسر النطق 

خلفة والثقل، اخلفة على عند الكرمي الرمحن، وقد وصفت الكلمت ان يف احلديث 
  .  )2(اللسان والثقل يف امليزان، لبيان قلة العمل وكثرة الثواب. 

فهذه مجلة من األحاديث الواردة يف التسبيح والدالة على عظيم فضله وثوابه 
عند هللا، ويف أكثر هذه األحاديث قرن مع التسبيح محد هللا تعاىل ، وذلك ألن 

،  نـزيه هللا عن النقائض والعيوب، والتحميد به إثبات احملامد كلها هللالتسبيح هو ت
ِة   : " واإلثبات أكمل من السلب، وذلك يف قوله  ُسْبَحاَن َربَِّك َرّبِ اْلِعزَّ

ا یَِصفُوَن  ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ  َوَسَالٌم َعلَى اْلُمْرَسِلیَن  َعمَّ ، ") )3َواْلَحْمدُ ہلِلَّ
اآلية أيضًا محد هللا نفسه بعد أن نزهها، وذلك ألن احلمد فيه إثبات كمال ويف هذه 

الصفات، والتسبيح فيه تنـزيه هللا عن النقائض والعيوب، فجمع يف اآلية بني تنـزيه عن 
حلمد، وهذا املعىن يرد يف القرآن والسنة كثرياً.  لتسبيح وإثبات الكمال    العيوب 

  القرآنیة شواھد التسبیح في األدعیة 
"  ُسْبَحانََك الَ ِعْلَم لَنَا ِإالَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَنَت اْلعَِلیُم اْلَحِكیُم)4("  
"  ِِطالً ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّار َ   " )5(رَبـََّنا َما َخَلْقَت َهذا 
"  ٍّإِن ُكنُت قُْلتُھُ فَقَْد  ُسْبَحانََك َما یَُكوُن ِلي أَْن أَقُوَل َما لَْیَس ِلي بَِحق

  ")6(َعِلْمتَھُ تَْعلَُم َما فِي نَْفِسي َوالَ أَْعلَُم َما فِي نَْفِسَك إِنََّك أَنَت َعالَُّم اْلغُیُوبِ 
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"  ِ ُسْبَحانََك اللَُّھمَّ َوتَِحیَّتُُھْم فِیَھا َسالٌَم َوآِخُر دَْعَواُھْم أَِن اْلَحْمدُ ہلِلّ
  ") )1َرّبِ اْلعَالَِمیَن 

"  َر لَنَا َھذَا َوَما ُكنَّا لَھُ ُمْقِرنِیَن َوإِنَّا إِلَى َربِّنَا  ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ
  ")  )2لَُمنقَِلبُوَن 

  صیغ السؤال 
يقال : سأل يسأل سؤاًال ومسألة، ومساءلة واجلمع مسائل إذا طلب، ويقال 

  أيضاً ، سألت، وسلت أسل، والرجالن يتساءالن، ويتسايالن.
هلمز وغري اهلمز أسألته ُسولََته َمسألته أي قضيت حاجته، والسولة  " قرئ 

كالسُّول، عن ابن جين وأصل السُّول اهلمز عند العرب استقلوا ضغطة اهلمزة فيه 
فتكلموا به على ختفيف اهلمزة ... وسألته عن الشيء سؤاًال ومسألة، قال ابن بري 

ه قال  سألته ") )3 َوَال یَْسأَْلُكْم أَْمَوالَُكمْ   هللا سألته الشيء مبعىن استعطيته إ
عن الشيء استخربته قال ومن مل يهمز جعله مثل خاف يقول ِسلته أسله فهو مسول 
مثل خفته أحافه فهو خموف قال أصله الواو بدليل قوهلم يف هذه اللغة مها يتساوالن 

أمر مل حيرم فحرم على ويف احلديث أعظم املسلمني يف املسلمني جرمًا من سأل عن 
  " )4(الناس من أجل مسألته. 

والسول: ما يساله اإلنسان، وهو طلبته وأمنيته اليت يسأهلا من إطالق الفعل 
قَاَل قَْد   " على املفعول كاخلبز على املخبوز واألكل على املأكول. قال تعاىل :

   )6(وطلبتك اليت طلبتها. أي أمنيتك اليت سألتها   ) ")5 أُوتِیَت ُسْؤلََك یَا ُموَسى
َسأََل َساِئٌل بِعَذَاٍب    :ومن استعمال السؤال مبعىن الدعاء : قوله "

َكاَن َعلَى َربَِّك َوْعدًا    :وقوله  )8(مبعىن دعا داع كما قاله جماهد  ) )7 َواقِعٍ 
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ا َوأَْدِخْلُھْم َربَّنَ  أي كان وعدًا مسؤوًال إجنازه تسأله املالئكة قوله  ) )1 َمْسُؤوًال 

م ذلك يف الدنيا حني  ) )2 َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي َوَعدتَُّھم أو أن املؤمنني سألوا ر
  ") )3( )4 َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلكَ  قالوا : 

   :وقوله  ) )5 َواْسأَلُواْ اہلّلَ ِمن فَْضِلھِ    :ومن ذلك أيضًا قوله "
ن ُكّلِ َما َسأَْلتُُموهُ َوآتَ  یَْسأَلُھُ َمن فِي السََّماَواِت    :، وقوله  ) )6اُكم ّمِ

  " . ) )7 َواْألَْرِض ُكلَّ یَْوٍم ُھَو ِفي َشأْنٍ 
  أھمیة السؤال من هللا تعالى 

يظهر من السؤال افتقار العبد إىل هللا وحاجته إىل دعائه . إن من فضائل 
أن هللا تبارك وتعاىل حيب من عباده من ميد إليه يد السؤال الدعاء ودالئل عظم شأنه 

إلجابة، وذلك يف قوله  مع كمال غناه عنهم، ووعد السائلني له من عباده 
َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذیَن یَْستَْكبُِروَن َعْن "  :سبحانه

، وهذا من لطف هللا بعباده وعظيم  ) ")8اِخِرینَ ِعبَادَتِي َسیَْدُخلُوَن َجَھنََّم دَ 
م، فهو سبحانه ال خييب عبدًا دعاه وسأله ، وال يرد مؤمناً  إكرامه هلم وإحسانه 
جاه، يقول هللا تعاىل كما يف احلديث القدسي: "  عبادي كلكم عار إال من  

لليل والنهار  وأ أغفر كسوته، فاستكسوين أكسكم،  عبادي إنكم ختطئون 
الذنوب مجيعًا فاستغفروين أغفر لكم " وقال فيه : "  عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل واحد مسألته ما 

  .)9(ما ينقص املخيط إذا أدخل البحر"نقص ذلك مما عندي إال ك
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اد مجيع مصاحل دينهم ويف احلديث داللة على أن هللا حيب أن يسأله العب
ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغري ذلك، كما يسألونه اهلداية واملغفرة 

إلجابة.   والتوفيق واإلعانة على الطاعة وحنو ذلك، ووعدهم سبحانه على ذلك كله 
وفيه أيضًا داللة على كمال قدرة هللا سبحانه وكمال ملكه ، وأن ملكه "

لعطاء، ولو أعطى األولني واآلخرين من اجلن واإلنس وخزائنه ال تنفد وال تن قص 
مجيع ما سألوه يف مقام واحد، ويف ذلك حث على اإلكثار من سؤاله وإنزال مجيع 

قال: " يد هللا مألي ال  عن النيب  احلوائج به، ويف الصحيحني عن أيب هريرة 
خلق السماوات  تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ

  ")1(واألرض ، فإنه مل يغض ما يف ميينه" 
مل قوله " ص ذلك مما عندي إال كما ينقص يف احلديث : " مل ينق و

ن ما عندهللا ال ينقص ألبتة، كما قال املخ : يط إذا أدخل البحر" فإن فيه حتقيقًا 
  ٍَما ِعندَُكْم یَنفَدُ َوَما ِعندَ اہلّلِ بَاق  )2(  البحر إذا غمس فيه إبرة مث ، فإن

أخرجت مل تنقص من البحر بذلك شيئاً، وكذلك لو فرض أن عصفورًا شرب منه 
فإنه ال ينقص البحر ألبتة، وهو سبحانه إذا أراد شيئًا من عطاء أو عذاب أو غري 

لَھُ  ِإنََّما أَْمُرهُ إِذَا أََرادَ َشْیئًا أَْن یَقُولَ    :ذلك قال له: كن فيكون ، كما قال 

ِإنََّما قَْولُنَا ِلَشْيٍء إِذَا أََرْدنَاهُ أَن نَّقُوَل لَھُ ُكن    :، وقال  ) )3 ُكْن فَیَُكونُ 

  " ، فكيف يتصور هذا شأنه أن ينقص ما عنده أو ينفد. ) )4 فَیَُكونُ 
قال : " يد هللا مألي ال تغيضها نفقة، سحاء  أن النيب  عن أيب هريرة "

، أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات واألرض ، فإنه مل يغض ما الليل والنهار
  ")5(يف ميينه" 

                                                 
 .4684يث/ صحيح البخاري،رقم احلد ) 1(

 .96سورة النحل، رقم اآلية/  ) 2(

 .82سورة يس، رقم اآلية/  ) 3(

 .40سورة النحل، رقم اآلية/  ) 4(

 .4684صحيح البخاري،رقم احلديث/  ) 5(
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إن العبد حمتاج إىل هللا يف كل شؤونه، ومفتقر إليه يف مجيع حاجاته، ال "
يستغين عن ربه ومواله طرفة عني وال أقل من ذلك، وأما الرب سبحانه فإنه غين 

م، وال يعود نفعها إليه، وإمنا هم الذين محيد، ال حاجة له بطاعات العباد ودعوا
ا وهلذا قال  ا، وال يتضرر مبعاصيهم وإمنا هم الذين يتضررون  یَا   :ينتفعون 

ُ ُھَو اْلغَِنيُّ اْلَحِمیدُ  ِ َواہللَّ إِن یََشأْ یُْذِھْبُكْم  أَیَُّھا النَّاُس أَنتُُم اْلفُقََراء إِلَى اہللَّ
ِ بِعَِزیزٍ  یٍد َویَأِْت بَِخْلٍق َجدِ    " . ) )1َوَما ذَِلَك َعلَى اہللَّ

  النسبة بین الدعاء والسؤال
فالنسبة بينهما العموم واخلصوص املطلق ألن الدعاء يعم ما كان جللب 
املسار ودفع املضار، والسؤال خاص جبلب املسار، قال الشيخ اإلسالم رمحه هللا يف 

له، من يسألين فأعطيه، من يستغفرين شرح حديث النـزول: " من يدعوين فأستجيب 
" فذكر أوًال لفظ الدعاء، مث ذكر السؤال، واالستغفار ، واملستغفر  )2(فأغفرله" 

سائل، كما أن السائل  داع، لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب 
ب عطف  للخري، وذكرمها مجيعاً بعد ذكر الداعي الذي يتناوهلما وغريمها ، فهو من 

  . )3(اخلاص على العام " 
: أن رح احلديث: " والفرق بني الثالثةومثله قول احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف ش

املطلوب إما لدفع املضار أو جلب املسار، وذلك إما ديين وإما دنيوي، ففي االستغفار 
  )4(إشارة إىل األول، ويف السؤال إشارة إىل الثاين، ويف إشارة إىل الثالث" 

لقاضي عياضًا حكي أن بعض املشايخ فرق بني الدعاء والسؤال ولكن ا
ن یُِجیُب  بقوله: " الداعي : املضطر ، والسائل املختار، قال هللا تعاىل :  أَمَّ

   )6(، فللسائل املثوبة وللداعي اإلجابة".  ) )5اْلُمْضَطرَّ إِذَا دََعاهُ 

                                                 
 .17-15سورة فاطر، رقم اآلية/  ) 1(

 .1145صحيح البخاري، رقم احلديث/  ) 2(

 .239، ص/ 10جمموع الفتاوى البن تيمية، ج/ ) 3(

 .31، ص/ 3فتح الباري البن حجر ، ج/ ) 4(

 .62سورة النمل، رقم اآلية/  ) 5(

ر، لعياض، ج/ ) 6(  .260، ص/ 1مشارق األنوار على صحاح اآل
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ل الدعاء يف ويدل على ضعف هذا الفرق ما ورد يف احلديث من استعما"
: " من أراد أن يستجيب هللا له يف الشدة فليكثر الدعاء يف  االختيار وهو قوله 

، وذكر الكرماين شارح البخاري فرقًا أخر فقال: وحيتمل أن يقال:  )1(الرخاء" 
الدعاء ما ال طلب فيه حنو  هللا، والسؤال الطلب ، أو أن يقال: الدعاء ما ال 

والسؤال الطلب، أو أن يقال: املقصود واحد وإن اختلف  طلب فيه حنو  هللا،
وال خيفى ضعف االحتمال األول مما سبق نقله عن علماء اللغة من  )2(اللفظان

إطالق الدعاء على الطلب فتحصل مما سبق أن الراجح أن يقال يف النسبة بينهما أن 
  ")3(الدعاء أعم مطلقاً فكل سؤال دعاء، وليس كل دعاء سؤاًال. 

فنجد نوعًا آخر من دعاء املسألة مل يستعمل  القرآنيةعندما نتتبع األدعية "
فيه لفظ " أسألك" ولكن السؤال عن املطلوب موجود يف تلك الصيغ ، نقدم بعض 

  "مناذج منها. 
  شواھد السؤال في األدعیة القرآنیة

"  َراِت َمْن آَمَن ِمْنُھم ذَا بَلَدًا آِمنًا َواْرُزْق أَْھلَھُ ِمَن الثَّمَ ھَ َرّبِ اْجعَْل

هُ إِلَى َعذَاِب النَّاِر  بِاہلّلِ َواْلیَْوِم اآلِخِر قَاَل َوَمن َكفََر فَأَُمتِّعُھُ قَِلیالً ثُمَّ أَْضَطرُّ
  ") )4َوبِئَْس اْلَمِصیرُ 

"  َُربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّمیُع اْلعَِلیم  )5("  
"  ْْسِلَمةً لََّك َوأَِرنَا َربَّنَا َواْجعَل ةً مُّ یَّتِنَا أُمَّ نَا ُمْسِلَمْیِن لََك َوِمن ذُّرِ

ِحیمُ  اُب الرَّ   ") )6 َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْینَآ إِنََّك أَنَت التَّوَّ
"  ُمُھُم اْلِكتَاَب ْنُھْم یَتْلُو َعلَْیِھْم آیَاتَِك َویُعَلِّ َربَّنَا َواْبعَْث فِیِھْم َرُسوالً ّمِ

یِھْم إِنََّك أَنَت العَِزیُز الَحِكیمُ    ") )7 َواْلِحْكَمةَ َویَُزّكِ

                                                 
 .2282سنن الرتمذي، رقم احلديث/  ) 1(

 .13، ص/ 3فتح الباري البن حجر ، ج/ ) 2(

 .98ن العروسي، ص/ الدعاء ومنـزلته من العقيدة اإلسالمية ، خلضر بن جيال ) 3(

 126سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 4(

 127سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 5(

 128سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 6(

 129سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 7(
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"  َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِریٌب أُِجیُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعاِن

  ") )1 فَْلیَْستَِجیبُواْ ِلي َوْلیُْؤِمنُواْ بِي لَعَلَُّھْم یَْرُشدُونَ 
"  فِي الدُّْنیَا َحَسنَةً َوفِي اآلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب َربَّنَا آِتنَا

  )")2النَّارِ 
"   َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم

  ") )3اْلَكافِِرینَ 
"  َُسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْیَك اْلَمِصیر  )4("  
"  َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَْینَا إِْصًرا

ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِِھ َواْعُف  َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ
  ") )5 أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ  َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ

"   َربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَا َوَھْب لَنَا ِمن لَّدُنَك َرْحَمةً إِنََّك

  ") )6أَنَت اْلَوھَّاُب 
"  ِإِنَّ اہلّلَ الَ یُْخِلُف  َربَّنَا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس ِلیَْوٍم الَّ َرْیَب فِیھ

  ")7(اْلِمیعَادَ 
" ًرا فَتَقَبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَنَت َرّبِ ِإنِّي نَذَْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ

  ") )8السَِّمیُع اْلعَِلیمُ 
" یَّةً َطیِّبَةً إِنََّك َسِمیُع الدَُّعاء   ") )9 َرّبِ َھْب ِلي ِمن لَّدُْنَك ذُّرِ

                                                 
 186سورة البقرة، رقم اآلية/ ) 1(

 201سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 2(

 250سورة البقرة، رقم اآلية/ ) 3(

 285ة البقرة، رقم اآلية/سور  ) 4(

 286سورة البقرة، رقم اآلية/ ) 5(

  8سورة آل عمران، رقم اآلية/ ) 6(

 9سورة آل عمران، رقم اآلية/ ) 7(

 35سورة آل عمران، رقم اآلية/  ) 8(

 38سورة آل عمران، رقم اآلية/  ) 9(
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"  َِّم النَّاَس ثَالَثَةَ أَیَّاٍم إِالَّ َرْمًزا  َرب اْجعَل لَِّي آیَةً قَاَل آیَتَُك أَالَّ تَُكلِّ

بََّك َكثِیًرا َوَسبِّْح بِاْلعَِشّيِ َواِإلْبَكارِ    ") )1 َواْذُكر رَّ
"  َُسوَل فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِھِدین   ") )2 َربَّنَا آَمنَّا بَِما أَنَزلَْت َواتَّبَْعنَا الرَّ
"  َربَّنَا إِنََّك َمن تُْدِخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْیتَھُ َوَما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن

  ")3(أَنَصارٍ 
"  ََربَّنَا َوآِتنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَا یَْوَم اْلِقیَاَمِة إِنََّك ال

  ") )4 تُْخِلُف اْلِمیعَادَ 
"  ِْجنَا ِمْن َھِذِه اْلقَْریَِة الظَّاِلِم أَْھلَُھا َواْجعَل لَّنَا ِمن لَّدُنَك َربَّنَا أَْخر

  ") )5 َوِلیًّا َواْجعَل لَّنَا ِمن لَّدُنَك نَِصیًرا
"  ْرتَنَا إِلَى أََجٍل قَِریٍب قُْل َمتَاُع َربَّنَا ِلَم َكتَْبَت َعلَْینَا اْلِقتَاَل لَْوال أَخَّ

َمِن اتَّقَى َوالَ تُْظلَُموَن فَتِیالً الدَّْنیَا قَِلیٌل وَ    ") )6 اآلِخَرةُ َخْیٌر لِّ
"  َرّبِ إِنِّي ال أَْمِلُك ِإالَّ نَْفِسي َوأَِخي فَاْفُرْق بَْینَنَا َوبَْیَن اْلقَْوِم

  ") )7اْلفَاِسِقینَ 
"  ََربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِھِدین  )8("  
"  ِْلنَا َوآِخِرنَا  َربَّنَا أَنِزل َوَّ َن السََّماء تَُكوُن لَنَا ِعیداً ّألِ ً ّمِ َعلَْینَا َمآئِدَة

اِزقِینَ  نَك َواْرُزْقنَا َوأَنَت َخْیُر الرَّ   ") )9 َوآیَةً ّمِ
"  ََربَّنَا الَ تَْجعَْلنَا َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِمین  )1("  

                                                 
 41سورة آل عمران، رقم اآلية/  ) 1(
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"  ًْما َعلَى اہلّلِ تََوكَّْلنَا َربَّنَا اْفتَْح بَْینَنَا َربُّنَا َوِسَع َربُّنَا ُكلَّ َشْيٍء ِعل

  ") )2 َوبَْیَن قَْوِمنَا بِاْلَحّقِ َوأَنَت َخْیُر اْلفَاتِِحینَ 
"  َا َجاءتْنَا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا َوتََوفَّنَا ُمْسِلِمین   ") )3 َربِّنَا لَمَّ
"  َْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن َعلَى اہلّلِ تََوكَّْلنَا َربَّن   ") )4ا الَ تَْجعَْلنَا ِفتْنَةً لِّ
"  نَا بَِرْحَمتَِك ِمَن اْلقَْوِم اْلَكافِِریَن   " )5(َونَّجِ
"  َربَّنَا إِنََّك آتَْیَت ِفْرَعْوَن َوَمألهُ ِزینَةً َوأَْمَواالً فِي اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا َربَّنَا

بَّنَا اْطِمْس َعلَى أَْمَواِلِھْم َواْشدُْد َعلَى قُلُوبِِھْم فَالَ ِلیُِضلُّواْ َعن َسبِیِلَك رَ 
  " )6(یُْؤِمنُواْ َحتَّى یََرُواْ اْلعَذَاَب األَِلیَم 

" َُّوأَنَت أَْحَكُم  َرّبِ إِنَّ ابُنِي ِمْن أَْھِلي َوِإنَّ َوْعدََك اْلَحق
  ")7(اْلَحاِكِمینَ 
"  ُْلِك َوَعلَّْمتَنِي ِمن تَأِْویِل األََحاِدیِث فَاِطَر َرّبِ قَْد آتَْیتَنِي ِمَن اْلم

السََّماَواِت َواألَْرِض أَنَت َوِلیِّي ِفي الدُّنُیَا َواآلِخَرةِ تََوفَِّني ُمْسِلًما َوأَْلِحْقنِي 
اِلِحیَن    ") )8بِالصَّ

"  َاألَْصنَاَم  َرّبِ اْجعَْل َھذَا اْلبَلَدَ آِمنًا َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَن نَّْعبُد 
َن النَّاِس فََمن تَبِعَنِي فَإِنَّھُ ِمنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك  َرّبِ إِنَُّھنَّ أَْضلَْلَن َكثِیًرا ّمِ

ِحیٌم  یَّتِي بَِواٍد َغْیِر ِذي َزْرعٍ ِعندَ بَْیتَِك  َغفُوٌر رَّ بَّنَا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ذُّرِ رَّ
ِم َربَّنَا ِلیُقِ  َن النَّاِس تَْھِوي إِلَْیِھْم َواْرُزْقُھم اْلُمَحرَّ ً ّمِ یُمواْ الصَّالَةَ فَاْجعَْل أَْفئِدَة

َن الثََّمَراِت لَعَلَُّھْم یَْشُكُروَن  َربَّنَا إِنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن َوَما  ّمِ
  " )9(یَْخفَى َعلَى اہلّلِ ِمن َشْيٍء فَي األَْرِض َوالَ فِي السََّماء 

" یَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّْل دَُعاءر   ")10( ّبِ اْجعَْلنِي ُمِقیَم الصَّالَةِ َوِمن ذُّرِ
"  ّبِ اْرَحْمُھَما َكَما َربَّیَانِي َصِغیًرا   ") )11رَّ
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"  ّبِ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَل لِّي رَّ
  ")1(انًا نَِّصیًرا ِمن لَّدُنَك ُسْلطَ 

"  َربَّنَا آِتنَا ِمن لَّدُنَك َرْحَمةً َوَھیِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدًا )2("  
"  َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري  ْر ِلي أَْمِري ن  َویَّسِ َواْحلُْل ُعْقدَةً ّمِ
ْن أَْھِلي یَْفقَُھوا قَْوِلي  لَِّسانِي    ") )3 َواْجعَل لِّي َوِزیًرا ّمِ

"  ّبِ ِزْدِني ِعْلًما   ") )4رَّ
"  َرّبِ انُصْرنِي بَِما َكذَّبُوِن )5("  
"  بَاَرًكا َوأَنَت َخْیُر اْلُمنِزِلیَن ّبِ أَنِزْلنِي ُمنَزًال مُّ   ") )6رَّ
"  ا تُِریَنِّي َما یُوَعدُوَن ّبِ إِمَّ َرّبِ فََال تَْجعَْلنِي ِفي اْلقَْوِم  رَّ
  ")7(نَ الظَّاِلِمی

"  َربَّنَا َغلَبَْت َعلَْینَا ِشْقَوتُنَا َوُكنَّا قَْوًما َضالِّیَن  َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْنَھا
  ") )8فَإِْن ُعْدنَا فَإِنَّا َظاِلُمونَ 

"  َاِحِمین   ")  )9َربَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَنَت َخْیُر الرَّ
"  َنَّا َعذَاَب َجَھنََّم إِنَّ َعذَابََھا َكاَن َغَراًما َربَّنَا اْصِرْف ع   إِنََّھا

ا َوُمقَاًما   ") )10  َساءْت ُمْستَقَرًّ
"  ْةَ أَْعیٍُن َواج یَّاتِنَا قُرَّ عَْلنَا ِلْلُمتَِّقیَن َربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ

  ") )11إَِماًما
"  َبُوِن َرّبِ إِنِّي أََخاُف أَن یُك َویَِضیُق َصْدِري َوَال یَنَطِلُق  ذِّ

  " )12(َولَُھْم َعلَيَّ ذَنٌب فَأََخاُف أَن یَْقتُلُوِن  ِلَسانِي فَأَْرِسْل ِإلَى َھاُروَن 
"  اِلِحیَن َواْجعَل لِّي ِلَساَن  َرّبِ َھْب ِلي ُحْكًما َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ

  ") َ◌  )1ِمن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعیِم  َواْجعَْلنِي ِصْدٍق فِي اْآلِخِریَن 
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"  َرّبِ إِنَّ قَْوِمي َكذَّبُوِن  نِي َوَمن فَاْفتَْح بَْینِي َوبَْینَُھْم فَتًْحا َونَّجِ
ِعي ِمَن اْلُمْؤِمنِینَ    ") )2 مَّ

"  ا یَْعَملُوَن ِني َوأَْھِلي ِممَّ   ") )3َرّبِ نَّجِ

"  َنِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَيَّ  َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكر
اِلِحیَن    ") )4َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلِني بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

"   نِي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن   ") )5َرّبِ نَّجِ
"  َخْیٍر فَِقیٌر َرّبِ إِنِّي ِلَما أَنَزْلَت ِإلَيَّ ِمْن )6("  
"  قُنِي َوأَِخي َھاُروُن ُھَو أَْفَصُح ِمنِّي ِلَسانًا فَأَْرِسْلھُ َمِعَي ِرْدًءا یَُصدِّ

بُونِ    ") )7ِإنِّي أََخاُف أَن یَُكذِّ
"   َرّبِ انُصْرنِي َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْفِسِدیَن )8("  
"  اِلِحیَن   ") )9َرّبِ َھْب ِلي ِمَن الصَّ

"  السَّبِیَال َربَّنَا إِنَّا أََطْعنَا َسادَتَنَا َوُكبََراءنَا فَأََضلُّونَا  َربَّنَا آتِِھْم
  ") )10ِضْعفَْیِن ِمَن اْلعَذَاِب َواْلعَْنُھْم لَْعنًا َكبِیًرا 

"  َربَّنَا َوأَْدِخْلُھْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعدتَُّھم َوَمن َصلََح ِمْن آبَائِِھْم
یَّاتِِھْم إِنََّك أَنَت اْلعَِزیُز اْلَحِكیُم َوأَ  َوقِِھُم السَّیِّئَاِت َوَمن تَِق  ْزَواِجِھْم َوذُّرِ

  ")  )11السَّیِّئَاِت یَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحْمتَھُ َوذَِلَك ُھَو اْلفَْوُز اْلعَِظیُم 

"  َربَّنَا اْكِشْف َعنَّا اْلعَذَاَب إِنَّا ُمْؤِمنُوَن )12("  
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"  ََّرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَي
یَّتِي إِنِّي تُْبُت إِلَْیَك َوِإنِّي ِمَن  َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُّرِ

  ")1(اْلُمْسِلِمینَ 

"  َربَّھُ أَنِّي َمْغلُوٌب فَانتَِصْر )2("  

"  ِني ِمن فِْرَعْوَن َوَعَمِلِھ َرّبِ اْبِن ِلي ِعندََك بَْیتًا فِي اْلَجنَِّة َونَّجِ
نِي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن    "   ))3َونَّجِ

"  ّبِ إِنَُّھْم َعَصْونِي َواتَّبَعُوا َمن لَّْم یَِزْدهُ َمالُھُ َوَولَدُهُ إِالَّ َخَساًرا  رَّ
)4("  

"  َلُّوا َكثِیًرا َوَال تَِزِد الظَّاِلِمیَن إِالَّ َضَالًال َوقَْد أَض )5("  

"  ّبِ َال تَذَْر َعلَى اْألَْرِض ِمَن اْلَكافِِریَن دَیَّاًرا إِنََّك إِن تَذَْرُھْم  رَّ
  ")  )6یُِضلُّوا ِعبَادََك َوَال یَِلدُوا إِالَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا 

  صیغ االستغفار
  االستغفار
استغفر يقال: استغفر هللا لذنبه ومن ذنبه مبعىن، فغفر له ذنبه غفراً مصدر 

ً ومغفرة، وأصل الغفر التغطية والسرت، وكل شيء سرتته فقد غفرته، ومنه قيل  وغفرا
للذي يكون حتت بيضة احلديد على الرأس، مغفر ، ومنه غفر هللا ذنوبه ، أي سرتها 

  )7(وب والعفو عنها. ، والغفر ، واملغفرة، التغطية على الذن
  أھمیة االستغفار

إن لالستغفار مكانة يف الدين عظيمة، وللمستغفرين عند هللا أجورًا كرمية، 
ومثار االستغفار ونتائجه احلميدة يف الدنيا واآلخرة ال حيصيها إال هللا، وهلذا كثرت 
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، واملبينة النصوص القرآنية واألحاديث النبوية املرشدة إىل االستغفار، واحلاثة عليه
  لفضله وعظيم آجره.

  أھمیة االستغفار في القرآن
من كان يريد راحة البال، وانشراح الصدر وسكينة النفس وطمأنينة القلب "

الستغفار،  تَاًعا  واملتاع احلسن، فعليه  اْستَْغِفُرواْ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُواْ إِلَْیِھ یَُمتِّْعُكم مَّ

  " . ) )1 َحَسنًا
ريد قوة اجلسم وصحة البدن والسالمة من العاهات واآلفات من كان ي"

الستغفار: قوله  َویَا قَْوِم اْستَْغِفُرواْ َربَُّكْم ثُمَّ    :واألمراض واألوصاب، فعليه 

تُِكمْ  ةً إِلَى قُوَّ ْدَراًرا َویَِزْدُكْم قُوَّ   " . ) )2 تُوبُواْ ِإلَْیِھ یُْرِسِل السََّماء َعلَْیُكم ّمِ
كان يريد دفع الكوارث والسالمة من احلوادث واألمن من الفنت واحملن ،   من"

الستغفار: قوله  بَُھْم َوأَنَت ِفیِھْم َوَما َكاَن اہلّلُ    :فعليه  َوَما َكاَن اہلّلُ ِلیُعَذِّ

بَُھْم َوُھْم یَْستَْغِفُرونَ    " . ) )3ُمعَذِّ
والولد الصاحل واملال احلالل ة باالستغفار سبب الغيث املدرار والذرية الطي"

یُْرِسِل  فَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّھُ َكاَن َغفَّاًرا    :والرزق الواسع:قوله 

ْدَراًرا  َویُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل َوبَِنیَن َویَْجعَل لَُّكْم َجنَّاٍت َویَْجعَل  السََّماء َعلَْیُكم ّمِ
  " . ) )4لَُّكْم أَْنَھاًرا

دة احلسنات ورفع الدرجات: قوله " :  االستغفار سبب تكفري السيئات وز
  ََوقُولُواْ ِحطَّةٌ نَّْغِفْر لَُكْم َخَطایَاُكْم َوَسنَِزیدُ اْلُمْحِسنِین )5("  

  أھمیة االستغفار في األحادیث النبویة 
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، لذلك أمر الن يب االستغفار هو الدواء الناجح والعالج من الذنوب واخلطا
  الستغفار دائماً وأبداً بقوله : "  أيها الناس استغفروا هللا وتوبوا إليه فإين أستغفر

   )1(هللا وأتوب إليه يف اليوم مائة مرة". 
ويف احلديث الصحيح: " من لزم االستغفار جعل هللا له من كل هم فرجاً، 

   )2(رزقه من حيث ال حيتسب" يومن كل ضيق خمرجاً، و 
: قال : " أذنب عبد  فيما حيكي عن ربه  عن النيب يرية عن أيب هر 

ذنبًا ، فقال : " اللهم اغفريل ذنيب ، فقال تبارك وتعاىل : " أذنب عبدي ذنبًا فعلم 
لذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك" . خذ  ً يغفر الذنب، و    )3(أن له ر

   )4(اً" " طوىب ملن وجد يف صحيفته استغفار كثري  قال رسول هللا 
 بني التوحيد واالستغفار يف حديث أنس بن مالك  وقد مجع النيب "

: " قال هللا تعاىل :  ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك ما كان  يقول 
يل ،  ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك،  منك وال أ

رض خطا مث لقيتين ال تشرك يب شيئًا ألتيتك  ابن آدم إنك لو أتيتين بقراب األ
ا مغفرة"    ")5(بقرا

ا  ما رواه البخاري عن عائشة  ومن صيغ االستغفار اليت وردت عنه  : أ
وأصغت إليه قبل أن ميوت وهو مسند إليها ظهره يقول: اللهم  مسعت رسول هللا 

لرفيق األعلى"    . )6(اغفريل وارمحين وأحلقين 
لالستغفار يف كل أوقاته ومجيع أحيانه إىل  إشارة إىل مالزمته  ويف هذا"

كان حيتم أعماله   آخر حلظات حياته الكرمية صلوات هللا وسالمه عليه، وكما أنه 
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الستغفار فقد ختم حياته كلها  الصاحلة ، كالصالة واحلج وقيام الليل وسائر جمالسه 
  " نهجه.به، رزقنا هللا حسن االقتداء به واالتباع ل

ا، وقبل " وهلذا فإن الواجب على اإلنسان أن يبادر إىل التوبة قبل فوات أوا
خريها  خريها يف أي حال من األحوال ، بل إن  أن حيال بينه وبينها، وال جيوز له 

  " يعد معصية ينبغي أن يتاب منها.
ب فرض قال العالمة ابن القيم رمحه هللا : " إن املبادرة إىل التوبة من الذن

ب من الذنب  لتأخري، فإذا  خريها، فمىت أخرها عصى هللا  على الفور، وال جيوز 
خري التوبة، وقل ان ختطر هذه ببال التائب ،  بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من 
ب من الذنب مل يبق عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من  بل عنده أنه إذا 

من هذا إال توبة عامة، مما يعلم من ذنوبه ومما ال يعلم، فإن خري التوبة، وال ينجي 
ا جهله إذا   ما ال يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، وال ينفعه يف عدم املؤاخذة 
كان متمكنًا من العلم، فإنه عاص برتك العلم والعمل، فاملعصية يف حقه اشد، 

أخفى من دبيب النمل، فقال  قال : " الشرك يف هذه األمة للبخاري أن النيب 
؟ قال : أن تقول: اللهم إين أعوذبك  أبوبكر : فكيف اخلالص منه  رسول هللا 

  . )1(أن أشرك بك وأ أعلم، وأستغفرك ملا ال أعلم " 
  المناسبة بین االستغفار والدعاء

الدعاء يعم ما كان طلباً للخري أو طلباً لدفع الشر، واالستغفار خاص بطلب 
  الشر، فكل استغفار دعاء، وليس كل دعاء استغفاراً.دفع 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف شرح حديث النـزول : " من "
" فذكر أوًال  )2(يدعوين فأستجيب له، من يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأغفرله" 

داع،   لفظ الدعاء، مث ذكر السؤال، واالستغفار ، واملستغفر سائل، كما أن السائل
لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخري، وذكرمها مجيعًا بعد ذكر 

ب عطف اخلاص على العام "   .)3(الداعي الذي يتناوهلما وغريمها ، فهو من 
                                                 

 .167صحيح البخاري، رقم احلديث  ) 1(
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ومثله قول احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف شرح احلديث: " والفرق بني الثالثة 
املسار، وذلك إما ديين وإما دنيوي، ففي : أن املطلوب إما لدفع املضار أو جلب 

 )1(االستغفار إشارة إىل األول، ويف السؤال إشارة إىل الثاين، ويف إشارة إىل الثالث" 
   )2(حجر يف ذلك يف بيان معىن السؤال.وقد تقدم كالم ابن تيمية وابن 

لنظر إىل  مث إنه قد ورد التفريق بينهما يف األثر على وجه آخر ال يتعلق 
يغتها بل إىل وصفها وهو ما روي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفاً: " املسألة أن ص

صبع واحدة، واالبتهال  ترفع يديك حذو منكبيك أو حنومها واالستغفار أن تشري 
ام،  صبعه اليت تلى اإل أن متد يديك مجيعاً، ويف لفظ : " هكذا اإلخالص يشري 

   )3(ذا االبتهال فرفع يديه مداً ... " وهذا الدعاء فرفع يديه حذو منكبيه وه
لوصف املقارن هلذه األمور، وفيه اإلشارة إىل أن  وهذا احلديث تفسري 
االبتهال أشد مبالغة يف الطلب ويليه املسألة أو الدعاء مث االستغفار أو اإلخالص 

   )4(وهللا أعلم . "
  شواھد االستغفار في األدعیة القرآنیة

" 5(آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوِقنَا َعذَاَب النَّارِ  َربَّنَا إِنَّنَا( "  
"  ربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوِإْسَرافَنَا ِفي أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا وانُصْرنَا

  "  )6(َعلَى اْلقَْوِم اْلَكاِفِرینَ 

"  ِبَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدیًا یُنَاِدي ل ِإلیَماِن أَْن آِمنُواْ ِبَربُِّكْم فَآَمنَّا َربَّنَا رَّ
  ))7"فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا َسیِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَا َمَع األْبَراِر 

"  ْبُھْم فَإِنَُّھْم ِعبَادَُك َوإِن تَْغِفْر لَُھْم فَإِنََّك أَنَت اْلعَِزیُز إِن تُعَذِّ
  )8(اْلَحِكیمُ 
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"  َربَّنَا َظلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِن لَّْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن
  )1("اْلَخاِسِرینَ 

"  ََوأَنَت أَْرَحُم  قَاَل َرّبِ اْغِفْر ِلي َوألَِخي َوأَْدِخْلنَا فِي َرْحَمتِك
اِحِمینَ    )2("الرَّ

"  ْنَا َوأَنَت َخْیُر اْلغَافِِریَن أَنَت َوِلیُّنَا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحم ")3(  

"  َاِحِمین   ) ")4 یَْغِفُر اہلّلُ لَُكْم َوُھَو أَْرَحُم الرَّ

"  َاِحِمین   )  ")5َربَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَنَت َخْیُر الرَّ

"  اِحِمیَن ّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخْیُر الرَّ   ) ")6رَّ

" َالِّینَ و   )   ")7 اْغِفْر ِألَبِي إِنَّھُ َكاَن ِمَن الضَّ

"  َرّبِ إِنِّي َظلَْمُت نَْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَغَفََر لَھُ إِنَّھُ ھَُو اْلغَفُوُر
ِحیمُ    )8("الرَّ

"  ْن بَْعِدي إِنََّك أَنَت َرّبِ اْغِفْر ِلي َوَھْب ِلي ُمْلًكا الَّ یَنبَِغي ِألََحٍد ّمِ
  ) ")9ھَّاُب اْلوَ 

"  ْحَمةً َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذیَن تَابُوا َواتَّبَعُوا َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّ
  ) ")10 َسبِیلََك َوقِِھْم َعذَاَب اْلَجِحیمِ 

"  یَماِن َوَال تَْجعَْل فِي ْخَواِننَا الَِّذیَن َسبَقُونَا ِباْإلِ َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِإلِ
ِحیمٌ قُلُ  لَِّذیَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُؤوٌف رَّ   ) ")11 وبِنَا ِغالًّ لِّ
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"  لَِّذیَن َكفَُروا َواْغِفْر لَنَا َربَّنَا إِنََّك أَنَت اْلعَِزیُز َربَّنَا َال تَْجعَْلنَا فِتْنَةً لِّ
  )   ")1اْلَحِكیُم 

"  إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیٌر َربَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَا ")2(  

" َرّبِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ َوِلَمن دََخَل بَْیتَِي ُمْؤِمنًا َوِلْلُمْؤِمنِیَن
  )  ")3َواْلُمْؤِمنَاِت َوَال تَِزِد الظَّاِلِمیَن إِالَّ تَبَاًرا 

  صیغ االستعاذة
  معنى االستعاذة لغة

وذًا وعياذًا ومعاذاً، الذ به وجلأ إليه واعتصم، يقال عاذ فالن بربه يعوذ ع
عذت بفالن واستعذت به أي جلأت إليه، وهو عياذي أي ملجأي، وعاذ وتعوذ، 

  .  )4(واستعاذ مبعىن واحد 
ا تدل على التحرز والتحصن، وحقيقة معناها :  وهذه املادة يف تصرفا

تعاذ به: معاذًا ، كما اهلروب من شيء ختافه إىل من يعصمك منه وهلذا يسمى املس
   )5(يسمى : ملجأ ووزراً. 

  وقال الرازي ما معناه: إن االستعاذة مشتقة من العوذ، وله معنيان:
  أحدمها االلتجاء واالستجارة.

لعظم"    )6(."والثاين: االلتصاق ، يقال: أطيب اللحم عوَُّذه وهو ما التصق 
  وقال ابن القيم رمحه هللا، أن يف أصله قولني:

حدمها : أنه مأخوذ من السرت، تقول العرب للبيت الذي يف أصل الشجرة أ"
ا، " عوَّذ" ، وكذلك العائذ قد استرت من عدوه مبن استعاذ به منه  اليت قد استرت 

  " واستجنَّ به منه.
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لعظم " نيهما : أن مأخوذ من لزوم اجملاورة، تقول العرب للحم إذا لصق  و
اعتصم به واستمسك به، فكذلك العائذ قد استمسك فلم يتخلص منه: عوذ، ألنه 

ملستعاذ به، واعتصم به ، ولزمه. وقال رمحه هللا : " والقوالن حق ، واالستعاذة 
تنتظمهما معاً، فإن املستعيذ مسترت مبعاذه، مستمسك به معتصم به، قد استمسك 

ه إذا أشهر عليه عدوه سيفًا وقص ده به فهرب منه، قلبه به ولزمه، كما يلزم الولد أ
فعرض له أبوه يف طريق هربه، فإنه يلقي نفسه عليه يستمسك به أعظم استمساك، 
فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هالكه إىل ربه ومالكه، وفر إليه، 

  .)1(وألقى نفسه بني يديه، واعتصم به، والتجأ به، "
  معنى االستعاذة شرعا
  . )2(اللتصاق جبانبه من شر كل ذي شر " " االلتجاء إىل هللا تعاىل ، وا

  النسبة بین الدعاء واالستعاذة
إن االستعاذة خاصة مبا إذا كان املطلوب منع الشدة، أو رفعها، وذلك أن 
هلل من  املستعاذ منه إذا كان خياف وقوعه يف املستقبل فإنه يطلب منعه، حنو أعوذ 

ه يطلب رفعه، حنو ما ورد يف عذاب جهنم أو عذاب القرب  ، إن كان حاضرًا فإن
هلل وقدرته من شر ما أجد وأحاذر"  فمن هنا يعلم أن  )3(احلديث: " أعوذ 

االستعاذة خاصة بدفع الضرر احلاصل أو املتوقع، وأما الدعاء فإنه يعم ما كان ملنع 
ذا  )4(الشدة ورفعها، كما أنه يعم ما كان حلصول منفعة وطلب خري  ، فتبني 

صوص املطلق، فالدعاء أعم مطلقاً، فاالستعاذة نوع من أنواع الدعاء، العموم واخل
  وقسم من أقسامه.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :  " فاالستعاذة ، واالستجارة ، 
واالستغاثة كلها من نوع الدعاء والطلب، وقول القائل: ال يستعاذ به، وال يستجار 

  . )1( به وال يستغاث به، ألفاظ متقاربة "
  أركان االستعاذة و لطائفھا األدبیة: 

تقوم االستعاذة يف وجودها اخلارجي على أربعة عناصر: املستعيذ و املستعاذ 
به و املستعاذ منه، و فعل االستعاذة الدال على احلدث. وذلك كقيام املعلول املركب 

يذ مبنزلة العلة على علله الناقصة: الفاعلية و املادية و الصورية و الغائية. فاملستع
واملستعاذ به و املستعاذ منه و الفعل الدال على احلدث    )2(الفاعلية لالستعاذة،

كالعلل املادية هلا، وجمموع أجزاء الكالم الدالة على تلك العناصر كالعلة الصورية 
اللفظية هلا، فال تتم االستعاذة إال بذكر تلك العناصر يف الكالم، لفظا كان أو 

 َرّبِ أَُعوذُ بَِك ِمْن َھَمَزاِت الشَّیَاِطیِن  ترى مجيعها مذكورة يف: تقديرا، كما

وقد ترى بعضها مذكورة يف اللفظ و بعضها  ) )3َوأَُعوذُ بَِك َرّبِ أَْن یَْحُضُرونِ 
  مقدرة كما يف: (معاذ هللا). 

عبده يف الواقع وهو مقدم  و أما العلة الغاية لالستعاذة فهي اعاذة هللا 
االستعاذة و موقوف عليه هلا يف الوجود الذهين، و مؤخر عنها يف الوجود  على

ا املوقوفة عليها يف التحقق اخلارجي وال يذكر يف  اخلارجي، فليس هو ركن من أركا
  الكالم عادة. وتوضيح بعض تلك األركان كما يلي: 

  المستعیذ:   
وقة بثالث االستعاذة لتحققها الواقعي و إمتامها تقتضى أن يكون مسب

خصائل يف املستعيذ جزم االعتقاد،واحلال يف الفؤاد،و العمل املستفاد منهما،أما جزم 
االعتقاد فعبارة عن كون املستعيذ عاملا بعجزه عن دفع املضرات و جلب املنافع يف 

                                                 
 . 227، ص/ 15جمموع الفتاوى البن تيمية، ج/ ) 1(

م وجوده على وجــود االســتعاذة طبعــا كمــا هــو مقتضــى العلــة الفاعليــة. و علــى هــذا نــرى ) و لذلك جيب تقد 2(
الدال عليه يف الكالم مقدما ذكرا، وهو اهلمزة أو النون للمتكلم من حروف (أتني) للمضارعة مثال، كما نــرى يف 

 72/(أعوذ) و (نعوذ).   ص

 98-97 /) سورة املؤمنون، رقم اآلية 3(
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على دفع الضر و إجياد النفع العاجل و  العاجل و اآلجل و بقدرة املستعاذ به 
  أحد سواه على مثلها قط.  اآلجل قدرة ال يقدر

فعند رسوخ هذا االعتقاد يتولد منه حال يف فؤاده وهو عبارة عن االنكسار 
و التواضع وهو يثمر التضرع إىل هللا تعاىل و اخلضوع له.و بذلك يصبح العبد مريد 

  الصيانة عن املضرات واستفاضة اخلريات منه تعاىل. 
يف اللسان وهي عمل الطلب من مث يتولد من تلك احلالة يف اجلنان و صفة 

هللا سبحانه و تعاىل. فكأنه ترمجان ملا يتلجلج يف فؤاد املستعيذ و خيطر بباله و يعرب 
هلل).    عن ذلك العمل بلفظ (االستعاذة) وهو قوله: (أعوذ 

  و بالجملة:   
هلل و علمه بنفسه.    أن الركن األعظم يف االستعاذة هو علم املستعيذ 

هلل : فهو أن يعلم كونه تعاىل عاملا قادرا على مجيع املمكنات و إال أما علمه 
فرمبا يكون عاجزا عن إفادة مراد املستعيذ، و ذلك حمال يف شانه تعاىل، و كذلك أن 
يعلم أنه ال قادر سواه، يعني العبد على مقاصده. إذ لو جاز ذلك مل تكن الرغبة قوية 

هلل  عتقاد التوحيد املطلق وهو أن مدبر العامل  . و ذلك ال يتم إاليف االستعاذة 
فعاله،  و املتصرف فيه هو هللا تعاىل،و العبد أي من كان و أين ما كان غري مستقل 
وأن هللا هو اجلواد الكرمي مطلقا، إذ لو جاز البخل عليه ملا كان يف االستعاذة به 

  فائدة مالئمة. 
ه عن دفع املضرات و و أما علمه حبال نفسه:  فهو أن يعرف عجز نفس

الشرور و قصوره عن رعاية مصاحله بنفسه، و جلب املنافع على سبيل التمام، وأيضا 
أن يعرف أنه على تقدير علمه بتلك املصاحل كمية و كيفية ال ميكنه حتصيلها عند 

  عدمها و ال إبقائها عن حصوهلا. 
لعبودية ال يصح و يلوح من ذلك أن املستعيذ ما مل يعرف عزة الربوبية و ذلة ا

هلل من الشيطان الرجيم ). و ترتشح تلك النكتة األدبية من  منه أن يقول: ( أعوذ 
دى يف الظلمات أن:  دعاء ذي النون  َال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي   ﴿إذ 
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هلل تعاىل علما و قدرة و نفيه.)1(ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمینَ  ما عن حيث أشار إىل علمه 
لنفي و اإلثبات وأوم ﴾َال إِلَھَ ِإالَّ أَْنتَ ﴿ما سواء جبملة:  إىل اعتقاده  ياملقصورة فيها 

ءته عن العجز و البخل جبملة: ( سبحانك) و يلوح علمه بنفسه بقوله: اجبوده و برب 
نه قاصر عن حصول مصاحل نفسه و عاجز عن جلب  ﴾إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمینَ ﴿

  النجاة من تلك الظلمات املرتاكمة عليه و املهالك املرتادفة.  يفع ما ينف

  بھ:  ذالمستعا  
  ورد املستعاذ به يف األدعية القرآنية على وجهني كما يلي:   

ثري قدرته كما ورد يف (أعوذ بكلمات هللا " .1 تكوين هللا تعاىل و 
لكلمة هو التعبري بلفظ ()2(التامات من شر ما خلق). كن) و املراد 

ن مشيته يف الكائنات، حبيث  عن نفاذ قدرته يف املمكنات و سر
ِإنََّما  ميتنع أن يعرض له عائق و مانع، وهذا كما قال هللا تعاىل: 

 يف ءاألمر وا . )3(قَْولُنَا ِلَشْيٍء إِذَا أََرْدنَاهُ أَْن نَقُوَل لَھُ ُكْن فَیَُكونُ 
هلل تعاىل تنوط على كونه م وصوفا بتلك القدرة القاهرة  أن االستعاذة 

  "و املشية النافذة الباهرة. 
الكلمات كناية عن إجياد الكائنات جبامع السرعة يف الوجود. فكما أن  
كال من حروف الكلمة حيدث يف أن ال يتجزى، فكذا إجياد كثري من 
ت،فان املمكنات إما أن تكون جسمانيات أن تكون روحانيات، و  املكو

سمانيات إمنا يكون على سبيل التدريج و احلركة من القوة إىل حدوث كثري من اجل
الفعل شيئا فشيئا. وأما الروحانيات فإمنا تنشأ على وجه اخلروج من القوة إىل 

  الفعل دفعة. 

                                                 
 87، رقم اآلية/ ) سورة األنبياء 1(

  181، ص/ 2، ج/، سنن الرتمذي 347، ص/ 2، ج/) صحيح املسلم 2(

 .40 /) سورة النحل، رقم اآلية 3(
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أَُعوذُ ورمبا يكون املستعاذ به هو احد أمساء هللا احلسىن، حنو: " .2

ِ أَْن أَُكوَن ِمَن اْلَجاِھِلینَ  ِ   و مثل: ).)4 بِاہللَّ و  ).)5َمعَاذَ اہللَّ
ْحَمنِ   حنو: ذلك أن املستعيذ  يفو أمثاهلا. و السر  )6(أَُعوذُ بِالرَّ

ئي التوحيد البهية، الؤ  يفاحلقائق اإلهلية، و تغلغل  أعماق يفإذا توغل 
نظره التفات إىل ما سوى هللا تعاىل، و أصبح حبيث  يفحيث مل يبق 

هلل و الوجود أحدا سوا يفال يرى  ه، فإذا ال حيب أن يستعيذ إال 
يعول إال عليه، فال جرم  أمسائه احلسىن و ال يلتجئ إال إليه، و ال

هلل من كذا و كذا).   " يقول إذا: (أعوذ 

  المستعاذ منھ: 
املستعاذ منه يف األدعية القرآنية إمنا يكون هو األمل و احلزن يف أي حمل من 

لذات. وإمنا أستعيذ يف حمال الدنيا و اآلخرة. و ذانك  مها املستعاذ إن منهما 
ما املقربة إليهما مثل الشياطني.  )7(األدعية القرآنية عن أسبا

و النفس و املهاوي املظلمة و ما إىل تلك. فتلك الوسائل املقربة مستعاذة 
لذات، كما  لعرض و مهروبة عنها لغريه. فليس كل مهروب عنه مستعاذا منه  منها 

لذات يف األدعية القرآنية ال يك لعرض. وذلك كما نرى املطلوب  ون مستعاذا منه 
لعرض فيها،ويشهد  ت  هو اللذة و السرور، و تكون الوسائل املقربة إليها مطلو

  و التتبع التام.  ءلذلك االستقرا
مث إلمراء يف أن املهروب عنه الذي يستعاذ منه يتنوع بتنوع قوى املستعيذ، 

ند قوته العاقلة شيء، وعند قوته النفسية شيء آخر،وعند قوته السامعة شيء فاملؤمل ع
                                                 

 67/) سورة البقرة، رقم اآلية  4(

 79،23 /) سورة يوسف، رقم اآلية 5(

 18 /) سورة مرمي، رقم اآلية 6(

ل 7( وسوســة و التــذكر يف مرتبــة الســبب فقــط.و رمــز إىل ) ال ريب يف أن الشــيطان اخلــارجي إمنــا يقــدم لإلنســان 
ْوتُُكْم  عمــا يقــول إبلــيس يــوم القيامــة:  هــذا ىف قولــه تعــاىل حكايــة  ْلَطاٍن إِالَّ أَْن دََع ْن ُس ْیُكْم ِم ي َعلَ اَن ِل ا َك َم

و الوسوســة فــذلك . فاإلنسان إمنا قــدم علــى املعصــية بتــذكريه و أمــا إقــدام الشــيطان علــى التــذكري فَاْستََجْبتُْم ِلي
لقاء هللا  و ختليقه يف قلبه ال بتــذكري شــيطان آخــر. فحينئــذ ال يلــزم التســلل  حلصول االعتقاد احلادث يف قلبه 

 يف إستعذته ( أعوذ برضاك من سخطك ... و أعوذ ب منك). و ال الدور. و إىل هذا يؤمى قول النيب 
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ختالف تلك القوى.ويرتتب على إدراك  لث، وهلم جرا، كما أن اللذيذ خيتلف 
املوجود يف اخلارج العلم بكونه لذيذا أو مؤملا حمز حاال أو ماال، أو بكونه صفرا 

 حصول ذلك املدرك حينما كان لذيذا عند عنهما. مث يرتتب على ذلك العلم امليل يف
عدم وجود املعارض، كاعتقاد حلوق الضر حبصوله، أو يرتتب عليه الفرار و الرغبة عن 
ذلك املدرك إذا كان مؤملا عند عدم وجود املعاوق، مثل اعتقاد نيل الشهادة يف معركة 

  من الرغبة و الرهبة. اإلسالم. مث تثمر األعمال املتنوعة املتباينة عن دينك اإلعتقادي 
  شواھد االستعاذة في األدعیة القرآنیة

" َأَُعوذُ بِاہلّلِ أَْن أَُكوَن ِمَن اْلَجاِھِلین ")1(  
"  ِِجیم یَّتََھا ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ   ) ")2ِوإِنِّي أُِعیذَُھا بَِك َوذُّرِ
"  ِا یَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْیَطاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ ب   )3("اہلّلِ إِنَّھُ َسِمیٌع َعِلیمٌ َوإِمَّ

  )3("َعِلیمٌ 
"  قَاَل َرّبِ إِنِّي أَُعوذُ بَِك أَْن أَْسأَلََك َما لَْیَس ِلي بِِھ ِعْلٌم َوإِالَّ تَْغِفْر

َن اْلَخاِسِرینَ    ) ")4 ِلي َوتَْرَحْمنِي أَُكن ّمِ
"  ُْفِلُح الظَّاِلُمونَ قَاَل َمعَاذَ اہلّلِ إِنَّھُ َربِّي أَْحَسَن َمثَْواَي ِإنَّھُ الَ ی  ")5(  

")5(  
"  قَاَل َمعَاذَ اہلّلِ أَن نَّأُْخذَ ِإالَّ َمن َوَجْدنَا َمتَاَعنَا ِعندَهُ إِنَّآ إِذًا
  ) ")6لََّظاِلُمونَ 
" ْحَمن ِمنَك إِن ُكنَت تَِقیًّا   ) ")7 قَالَْت إِنِّي أَُعوذُ بِالرَّ
" ّبِ أَُعوذُ بَِك ِمْن َھَمَزاِت ال َوأَُعوذُ بَِك َرّبِ أَن  شَّیَاِطیِن َوقُل رَّ
  ) ")8 یَْحُضُرونِ 

                                                 
 67سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 1(

 36ران، رقم اآلية/ سورة آل عم ) 2(

 200سورة األعراف، رقم اآلية/  ) 3(

 .47سورة هود، رقم اآلية/  ) 4(

 23سورة، يوسف، رقم اآلية/  ) 5(

 79سورة يوسف، رقم اآلية/  ) 6(

 18سورة مرمي، رقم اآلية/  ) 7(

 98-97سورة املؤمنون، رقم اآلية/  ) 8(
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"  ن ُكّلِ ُمتََكبٍِّر الَّ یُْؤِمُن َوقَاَل ُموَسى إِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكم ّمِ
  ) ")1بِیَْوِم اْلِحَساِب 

"  ُإِنَّھُ ُھَو السَِّمیُع اْلبَِصیر ِ   ) ")2 فَاْستَِعْذ بِاہللَّ
" َا یَنز ِ إِنَّھُ ُھَو السَِّمیُع َوإِمَّ َغنََّك ِمَن الشَّْیَطاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ بِاہللَّ

  ) ")3اْلعَِلیمُ 

"  َِوإِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكْم أَن تَْرُجُمون ")4(  
"  قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق  ِمن َشّرِ َما َخلََق  َوِمن َشّرِ َغاِسٍق إِذَا

 )  ")5َوِمن َشّرِ َحاِسٍد ِإذَا َحَسدَ  ن َشّرِ النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَِد َومِ  َوقََب 
"  قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس  َمِلِك النَّاِس  إِلَِھ النَّاِس  ِِمن َشّر

ِمَن اْلِجنَِّة َو  الَِّذي یَُوْسِوُس فِي ُصدُوِر النَّاِس  اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس 
    ")6(اِس النَّ 

  أقوال العلماء حول مضامین األدعیة القرآنیة
 ومن يتأمل األدعية القرآنية اليت جاءت يف كتاب هللا تعاىل وسنة رسول هللا 

جيد فيها اجلمال والكمال والوفاء بتحقيق املطالب العالية، واملقاصد الرفيعة، واخلري 
ن من الوقوع يف اخلطأ والزلل، فهي الكامل يف الدنيا واآلخرة، مع السالمة فيها واألما

ا وحي هللا وتنـزيله.   معصومة من ذلك، أل
ولذا جند أئمة العلم األمناء الناصحني يرغبون الناس يف احملافظة على األدعية 
م وسنة نبيهم  القرآنية واألذكار املشروعة، ويعتنون متام االعتناء بربط الناس بكتاب ر

كرب الغنيمة، ومن ذلك قول اإلمام ، ألن يف ذلك السالمة والع صمة والفوز 
ألدعية الشرعية اليت  اجلليل شيخ اإلسالم ابن تيمية  : " وينبغي للخلق أن يدعوا 

ا الكتاب والسنة، فإن ذلك ال ريب يف فضله وحسنه، وأنه الصراط املستقيم،  جاء 

                                                 
 27سورة غافر، رقم اآلية/  ) 1(

 56رقم اآلية/  سورة غافر، ) 2(

 36سورة فصلت، رقم اآلية/  ) 3(

 20سورة الدخان، رقم اآلية/  ) 4(

 5-1سورة الفلق ، رقم اآلية/  ) 5(

 7-1سورة الناس، رقم اآلية /  ) 6(
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والصاحلني وحسن صراط الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء 
  .  )1(أولئك رفيقاً " 

  محتوى األدعیة القرآنیة
أوًال : الدعاء مبا أمر هللا به من اخلري، ومبا دعا به األنبياء من قبل وال سيما "

  "، والتعوذ مما ينهى هللا تعاىل به .  أدعية إبراهيم 
هلل تعاىل يف سداد العمل والقول وخلوص النفس" من كل  نياً : االستعانة 

  ما ال يرضي الرب وطلب احلماية واحلفظ من املكارة.
ا غفران هللا تعاىل،  لثًا : اإلصرار الثابت على تقييم النعمة الفضلى 
وحقيقة التقوى وإيثار ما يبقى واالعتماد على هللا تعاىل، وترك اخلرية له يف اختيار 

ألمن والعافية واخلالص من األفضل لعبده حىت ولو كان املوت، واالكتفاء من الدن يا 
لرزق احلالل والتعويل على صفاء  قهر الدين وغلبة الرجال ووالية األشرار، واالجتزاء 

  )2("القلب. 
عندما نلقي نظرة فاحصة على مضامني األدعية القرآنية واألدعية النبوية 

  فيمكن لنا تلخيصها فيما يلي: 
  "وبالء ومرض ومكروه. طلب اخلري والعافية والنجاة من كل سوء" .1
كثرة الشكر هلل مبا أنعم هللا عليه وعلى عبده من النعم الظاهرة " .2

 " والباطنة.

ئه وقوته ومجيع صفاته الالئقة بذاته " .3 االعرتاف بعظمة هللا وكرب
 " وإظهار ضعفه واالعرتاف بعجزه.

التعوذ من عذاب النار ومن كل ما جيلب سخط هللا ونقمته، ومجيع " .4
ى هللا  "  عنه وخاصة من شر النفس.ما 

                                                 
 .61، ص/ 2فقه األدعية واألذكار، لعبدالرازق بن عبداحملسن البدر، ج/ ) 1(

 .296األنصاري، ص/ البحوث والدراسات، لعبدهللا بن إبراهيم  ) 2(
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لقوت احلالل " .5 الكتفاء  احلنني إىل رضا هللا وطلبه، وإظهار الرضى 
 " وطلب حتسني األخالق ونصر هللا وعونه وكرمه.

 )1("لتمثيل الصادق اجلامع للحاجات البشرية مجعاء. " .6

  ويقول الشيخ أمحد بن حممد حول املستعاذات منهن يف األدعية القرآنية.
ستعاذ منه يف األدعية القرآنية إمنا يكون هو األمل واحلزن يف أي حمل من امل

لذات، وإمنا استعيذ يف األدعية  حمال الدنيا واآلخرة، وذانك مها املستعاذان منهما 
ما املقربة إليهما مثل الشياطني، والنفس واملهاوي املظلمة وما إىل  القرآنية عن أسبا

لعرض ومهروبة عنها لغريه، فليس كل تلك، فتلك الوسائل املقرب ة مستعاذ منها 
لعرض، وذلك كما  لذات، كما ال يكون مستعاذًا منه  مهروب عنه مستعاذًا منه 
لذات يف األدعية القرآنية هو اللذة والسرور، وتكون الوسائل املقربة  نرى املطلوب 

لعرض فيها، ويشهد لذلك االستقرآء والتتبع ت    التام. إليها مطلو
مرآء يف أن املهروب عنه الذي يستعاذ منه يتنوع بتنوع قوي املستعيذ، مث ال"

فاملؤمل عند قوته العاقلة شيء، وعنده قوته النفسية شيء آخر، وعند قوته السامعة 
ختالف تلك القوى، ويرتتب على  لث، وهّلم جراً، كما أن اللذيذ خيتلف  شيء 

ً حاًال أو مآًل، أو بكونه إدراك املوجود يف اخلارج والعل م بكونه لذيذًا أو مؤملًا حمز
صفرًا عنهما، مث يرتتب على ذلك العلم امليل يف حصول ذلك املدرك حينما كان 
لذيذًا عند عدم وجود املعارض، كاعتقاد حلوق الضر حبصوله، أو يرتتب عليه الفرار 

اوق، مثل اعتقاد نيل والرغبة عن ذلك املدر إذا كان مؤملًا عند عدم وجود املع
الشهادة يف معركة اإلسالم، مث تثمر األعمال املتنوعة املتباينة عن ذينك االعتقادين 

   )2(. "من الرغبة والرهبة
 ------------------------  

 ---------------------  

                                                 
 .138-137الروائع والبدائع يف البيان النبوي للنعمان الندوي، ص/  ) 1(

 2004، جملة اجلامعة اإلسالمية بغزة ، يناير 234االستعاذة معناها وأحكامها وفوائدها لعبداهلادي حامي، ص/  ) 2(
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   الثالثالفصل 
  تقسیم الدعاء من حیث الداعیین

 اآلن وأشرع نييمن حيث الداع منها واألبلغ األنواع هذه بعض إىل وسأشري
ت دراسة يف   .تعاىل هلل مستعيناً  مبتد بدعوات األنبياء واملرسلني، الدعاء، آ

  دعوات األنبیاء 
م يف كتابه العزيز أدعية بعض أنبيائه ورسله، أ فقد حكي  خرب فيها بدعوا

م منذ آدم  إىل خامت األنبياء واملرسلني صلوات هللا عليهم  وتضرعهم وابتهاال
هلل تعاىل، وصدق التوجه إليه تعاىل، وحسن  أمجعني، يتجلى فيها اإلميان املطلق 
األدب مع هللا يف اخلطاب، وحسن عرض احلوائج والرغائب، وقد اشتملت على 

  ريي الدنيا واآلخرة ومنها:املطالب العالية من خ
o " طلب الرمحة واملغفرة، كدعاء آدم  ﴿ : َربَّنَا َظلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِن

، وكدعاء  )1(﴾  لَّْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرینَ 
اِحِمینَ ﴿  خامت املرسلني  ّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخْیُر الرَّ ﴾  رَّ

)2(  ."  
o " ومما تضمنه دعاء األنبياء واملرسلني طلب ما يعينهم على تبليغ

م، كدعاء موسى  م، وأداء رسالتهم، وعبادة ر قَاَل َرّبِ ﴿  دعو

ْر ِلي أَْمِري  اْشَرْح ِلي َصْدِري  ن  َویَّسِ َواْحلُْل ُعْقدَةً ّمِ
ْن أَْھِلي َواْجعَل لِّي َوِزیرً  یَْفقَُھوا قَْوِلي   لَِّسانِي   ا ّمِ

  َوأَْشِرْكھُ فِي أَْمِري  اْشدُْد بِِھ أَْزِري  َھاُروَن أَِخي 
إِنََّك ُكنَت بِنَا    َونَْذُكَرَك َكثِیًرا    َكْي نَُسبَِّحَك َكثِیًرا 

                                                 
 .23) سورة أعراف، رقم اآلية/  1(

 .118ؤمنون ، رقم األية/) سورة امل 2(
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ّبِ ِزْدنِي ِعْلًما وكدعاء خامت املرسلني : ﴿  )  ﴾)1بَِصیًرا  ﴾ رَّ
")2( 

 ھذَاَرّبِ اْجعَْل  ﴿" ا خاصاً، كدعاء إبراهيم وقد يتضمن الدعاء مطلب"

بَلَدًا آِمنًا َواْرُزْق أَْھلَھُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُھم بِاہلّلِ َواْلیَْوِم اآلِخِر قَاَل 
هُ إِلَى َعذَاِب النَّاِر َوبِئَْس اْلَمِصیرُ   )3( "﴾ َوَمن َكفََر فَأَُمتِّعُھُ قَِلیالً ثُمَّ أَْضَطرُّ

ْن بَْعِدي  ﴿: وكدعاء سليمان  َرّبِ اْغِفْر ِلي َوَھْب ِلي ُمْلًكا الَّ یَنبَِغي ِألََحٍد ّمِ

قَاَل َرّبِ إِنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي  ﴿:  ، وكدعاء زكر  )4( ﴾ ِإنََّك أَنَت اْلَوھَّابُ 

أُْس َشْیبًا َولَْم أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّ  َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن  ا َواْشتَعََل الرَّ
یَِرثُنِي َویَِرُث ِمْن  َوَرائِي َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقًِرا فََھْب ِلي ِمن لَّدُنَك َوِلیًّا 

  )5(" ﴾آِل یَْعقُوَب َواْجعَْلھُ َرّبِ َرِضیًّا 
وقد وردت هذه األدعية يف أسلوب بليغ معجز، ويطيب يل أن أتناول بعضاً 

  ألشري إىل شيء من مظاهر اإلعجاز البياين فيها.  منها،

    دعا آدم 
"  َربَّنَا َظلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِن لَّْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن

  )6("اْلَخاِسِرینَ 

   نوح  أدعیة
بَاَرًكا َوأَنَت َخْیُر اْلُمنزِ  "   :قوله  ّبِ أَنِزْلِني ُمنَزًال مُّ   ) ")7 ِلینَ رَّ
"  َر لَنَا َھذَا َوَما ُكنَّا لَھُ ُمْقِرنِیَن َوإِنَّا إِلَى َربِّنَا  ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ
  )  ")8لَُمنقَِلبُوَن 

ا  َوقَْد أََضلُّوا َكثِیًرا َوَال تَِزِد الظَّاِلِمیَن إِالَّ َضَالًال  ﴿":  قوله  ِممَّ

ِ أَنَصاًرا َخِطیئَاتِِھْم أُْغِرقُوا فَأُدْ  ن دُوِن اہللَّ َوقَاَل  ِخلُوا نَاًرا فَلَْم یَِجدُوا لَُھم ّمِ

                                                 
 .35-25) سورة طه ، رقم اآلية/  1(

 .114) سورة طه، رقم اآلية/  2(

 .126) سورة البقرة، رقم اآلية/  3(

 . 35) سورة ص، رقم اآلية/  4(

 . 5-4) سورة مرمي ، رقم اآلية/  5(

 23سورة األعراف، رقم اآلية/  ) 6(

 29سورة املؤمنون، رقم اآلية/ ) 7(

 14-13رة الزخرف، رقم اآلية/سو  ) 8(
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ّبِ َال تَذَْر َعلَى اْألَْرِض ِمَن اْلَكاِفِریَن دَیَّاًرا  إِنََّك إِن تَذَْرُھْم  نُوٌح رَّ
اِلدَيَّ َوِلَمن َرّبِ اْغِفْر ِلي َوِلوَ  یُِضلُّوا ِعبَادََك َوَال یَِلدُوا إِالَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا 

  )1(" ﴾ دََخَل بَْیتَِي ُمْؤِمنًا َوِلْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوَال تَِزِد الظَّاِلِمیَن إِالَّ تَبَاًرا
ولئن كان يف مشاهد األدعية السابقة نداء ورقة ورمحة، ففي بعض مواقف 

م، ويستدعيها الصراع دعاء األنبياء واملرسلني يف القرآن الكرمي قوة وشدة يقتضيها املقا
  األزيل بني النور والظلمات وبني اهلدى والضالل. 

م ألف سنة إال مخسني  نوح  ارًا ، وميكث يف دعو يدعو قومه ليًال و
عاما، ويسلك يف سبيل هدايتهم شىت األساليب وخمتلف الوسائل، وهم يتمادون يف 

ته  عتوهم، وال يزدادون إال ضالال واستكباراً ، استمع إىل يصورها القرآن أبلغ  معا
فَلَْم یَِزْدُھْم  قَاَل َرّبِ إِنِّي دََعْوُت قَْوِمي لَْیًال َونََھاًرا  ﴿"وأمجل تصوير : 

َوإِنِّي ُكلََّما دََعْوتُُھْم ِلتَْغِفَر لَُھْم َجعَلُوا أََصابِعَُھْم فِي  دَُعائِي إِالَّ فَِراًرا 
وا َواْستَْكبَُروا اْستِْكبَاًرا آذَانِِھْم َواْستَْغَشْوا ثِیَا ثُمَّ إِنِّي دََعْوتُُھْم  بَُھْم َوأََصرُّ

فَقُْلُت اْستَْغِفُروا  ثُمَّ إِنِّي أَْعلَنُت لَُھْم َوأَْسَرْرُت لَُھْم إِْسَراًرا  ِجَھاًرا 
ْدَراًرا   َربَُّكْم إِنَّھُ َكاَن َغفَّاًرا  یُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل وَ  یُْرِسِل السََّماء َعلَْیُكم ّمِ

ِ َوقَاًرا  َوبَنِیَن َویَْجعَل لَُّكْم َجنَّاٍت َویَْجعَل لَُّكْم أَْنَھاًرا  ا لَُكْم َال تَْرُجوَن ہلِلَّ مَّ
  َوقَْد َخلَقَُكْم أَْطَواًرا  َسْبَع َسَماَواٍت ِطبَاقًا ُ  أَلَْم تََرْوا َكْیَف َخلََق اہللَّ

َن اْألَْرِض  یِھنَّ نُوًرا َوَجعََل الشَّْمَس ِسَراًجا َوَجعََل اْلقََمَر فِ  ُ أَنبَتَُكم ّمِ َواہللَّ
ُ َجعََل لَُكُم اْألَْرَض  ثُمَّ یُِعیدُُكْم فِیَھا َویُْخِرُجُكْم إِْخَراًجا  نَبَاتًا  َواہللَّ

ّبِ إِنَّھُ  ِلتَْسلُُكوا ِمْنَھا ُسبًُال فَِجاًجا  بَِساًطا  ْم َعَصْوِني قَاَل نُوٌح رَّ
  )2(" ﴾ َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّاًرا  َواتَّبَعُوا َمن لَّْم یَِزْدهُ َمالُھُ َوَولَدُهُ إِالَّ َخَساًرا 

استمع إىل هذا الدعاء املنبعث من قلب متعب، جاهد طويًال ، وعاين  
ا ألفاظ ومجل وعبارات  كثرياً،وأعز مسعك هذه الشكوى املرة احلزينة اليت تفيض 

ت.   هذه اآل

                                                 
 .28-24) سورة نوح،رقم اآلية/  1(

 22 - 5) سورة نوح، رقم اآلية/  2(
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خبار هللا له بقوله : " م  أَنَّھُ لَن  ﴿يقول املفسرون : ( وملا يئس من إميا

دعا عليهم فاستجاب هللا دعاءه وأغرقهم)  )1( ﴾ یُْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَْد آَمنَ 
)2(  ."  

وذكر قصته وما كان من قومه، وما أنزل  دعوات نبيه نوح  لقد ذكر هللا 
كفر به من العذاب والطوفان، وكيف أجناه وأصحاب السفينة يف غري موضع من  مبن  

قد أرسله هللا تعاىل ملا ُعبدت األصنام والطواغيت، وشرع  كتابه العزيز، وكان 
الناس يف الضاللة والكفر، فبعثه هللا رمحة للعباد، يدعو إىل عبادة هللا وحده ال شريك 

  عن عبادة ما سواه. ىله وينه
َ  هللا تعاىل :  قال" لَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِھ فَقَاَل یَا قَْوِم اْعبُدُواْ اہللَّ

ْن إِلٍَھ َغْیُرهُ إِنَِّي أََخاُف َعلَْیُكْم َعذَاَب یَْوٍم َعِظیٍم  قَاَل اْلَمألُ ِمن  َما لَُكم ّمِ
بِیٍن  قَْوِم لَْیَس بِي َضالَلَةٌ َولَِكنِّي  قَاَل یَا قَْوِمِھ إِنَّا لَنََراَك فِي َضالٍَل مُّ

ّبِ اْلعَالَِمینَ  ن رَّ أُبَلِّغُُكْم ِرَساالَِت َربِّي َوأَنَصُح لَُكْم َوأَْعلَُم ِمَن اہلّلِ  َرُسوٌل ّمِ
نُكْم  َما الَ تَْعلَُموَن  بُِّكْم َعلَى َرُجٍل ّمِ ن رَّ أََوَعِجْبتُْم أَن َجاءُكْم ِذْكٌر ّمِ

َّقُواْ َولَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن ِلیُنِذَرُكْم  فََكذَّبُوهُ فَأَنَجْینَاهُ َوالَِّذیَن َمعَھُ فِي اْلفُْلِك  َوِلتَت
   )3("َوأَْغَرْقنَا الَِّذیَن َكذَّبُواْ بِآیَاتِنَا إِنَُّھْم َكانُواْ قَْوماً َعِمینَ 

لصدود واإلعراض، والكرب ، واملك لقد تلقى قوم نوح " ر دعوة نبيهم 
لرجم والقتل، وملا طال مقام نيب هللا بني  والكيد، والعتو والتكرب، والتهديد لنبيهم 
ارًا وجهرًا وإسراراً، حيث مكث فيهم ألف سنة إال  أظهرهم يدعوهم إىل هللا ليًال و
مخسني عاماً، وكلما كرر عليهم الدعوة طوال هذه املدة صمموا على الكفر الغليظ 

ا هللا منه، فقال  حينئذ دعا عليهم واالمتناع الشديد، و  قَاَل َرّبِ  دعوة استجا

ِعي ِمَن  إِنَّ قَْوِمي َكذَّبُوِن  ِني َوَمن مَّ فَاْفتَْح بَْینِي َوبَْینَُھْم فَتًْحا َونَّجِ
لك به املبطل، ) ")4اْلُمْؤِمنِینَ  ، أي : فاحكم بيين وبينهم حكما من عندك 
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يدك وكذب رسولك، وسأل هللا أن ينجيه ومن معه وتنتقم ممن كفر بك وجحد توح
  من أهل اإلميان.

  فقال  وقد بني هللا تعاىل أنه استجاب دعاء عبده ونبيه نوح "
عَھُ فِي اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن  إِنَّ فِي  ثُمَّ أَْغَرْقنَا بَْعدُ اْلبَاقِیَن  فَأَنَجْینَاهُ َوَمن مَّ

ْؤِمنِیَن ذَِلَك َآلیَةً َوَما َكاَن أَ  ِحیمُ  ْكثَُرُھم مُّ  َوإِنَّ َربََّك لَُھَو اْلعَِزیُز الرَّ
على قومه ملا كذبوا  وقال هللا تعاىل يف موضع آخر يف بيان دعوة نوح "،)1("

هالك قومه:  َكذَّبَْت قَْبلَُھْم قَْوُم نُوحٍ  رسالته، وبيان استجابة هللا تعاىل لدعائه 

 فَدََعا َربَّھُ أَنِّي َمْغلُوٌب فَانتَِصْر  قَالُوا َمْجنُوٌن َواْزدُِجَر فََكذَّبُوا َعْبدَنَا وَ 
ْنَھِمٍر  ْرنَا اْألَْرَض ُعیُونًا فَاْلتَقَى اْلَماء  فَفَتَْحنَا أَْبَواَب السََّماء ِبَماء مُّ َوفَجَّ

تَْجِري بِأَْعیُنِنَا  َوَحَمْلنَاهُ َعلَى ذَاِت أَْلَواحٍ َودُُسٍر  َعلَى أَْمٍر قَْد قُِدَر 
دَِّكٍر  َجَزاء لَِّمن َكاَن ُكِفَر  فََكْیَف َكاَن  َولَقَد تََّرْكنَاَھا آیَةً فََھْل ِمن مُّ

دَِّكرٍ  َعذَابِي َونُذُِر  ْكِر فََھْل ِمن مُّ  ، ونوح ) ")2 َولَقَْد یَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذِّ
ذه الدعوة ملا يئس من صالح ق م ال خري فيهم، إمنا دعا  ومه وفالحهم ورأى أ

م توصلوا إىل أذيته وتكذيبه بكل طريق من فعال ومقال، ودعوته عليهم إمنا   وأ
كانت غضباً له، فلّىب سبحانه دعوته وأجاب طلبته، ولنعم اجمليب هو سبحانه واملانُّ 

  َولَقَْد نَادَانَا نُوٌح فَلَنِْعَم اْلُمِجیبُوَن  ُْینَاه   َوأَْھلَھُ ِمَن اْلَكْرِب اْلعَِظیمِ َونَجَّ
وملا أراد سبحانه إجناء نوح واملؤمنني وإهالك قومه أمره تعاىل أن يصنع الفلك، )3("

فَأَْوَحْینَا إِلَْیِھ أَِن قَاَل َرّبِ انُصْرنِي بَِما َكذَّبُوِن  "وهي السفينة العظيمة 

 ِ ذَا َجاء أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُر فَاْسلُْك ِفیَھا ِمن ُكّلٍ اْصنَعِ اْلفُْلَك بِأَْعیُنِنَا َوَوْحیِنَا فَإ
َزْوَجْیِن اثْنَْیِن َوأَْھلََك ِإالَّ َمن َسبََق َعلَْیِھ اْلقَْوُل ِمْنُھْم َوَال تَُخاِطْبنِي فِي الَِّذیَن 

ْغَرقُونَ  ه وهو على صنع السفينة وكان قومه ميرون ب وعمل  ) )4" َظلَُموا إِنَُّھم مُّ
َویَْصنَُع اْلفُْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعلَْیِھ َمألٌ  "يصنعها فيسخرون منه ويهزؤون من صنيعه 

ن قَْوِمِھ َسِخُرواْ ِمْنھُ قَاَل إِن تَْسَخُرواْ ِمنَّا فَإِنَّا نَْسَخُر ِمنُكْم َكَما تَْسَخُرونَ   ّمِ
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" )1(  كم على كفركم أي : حنن الذين نسخر منكم ونتعجب منكم يف استمرار
فََسْوَف تَْعلَُموَن َمن   "وعنادكم الذي يقتضي وقوع العذاب بكم وحلوله عليكم

ِقیمٌ  ، وقد كانت سيجيتهم  )" )2 یَأْتِیِھ َعذَاٌب یُْخِزیِھ َویَِحلُّ َعلَْیِھ َعذَاٌب مُّ
 "الكفر الغليظ والعناد البالغ والعتو والطغيان، وحّلت العقوبة قال هللا تعاىل : 

َحتَّى إِذَا َجاء أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُر قُْلنَا اْحِمْل فِیَھا ِمن ُكّلٍ َزْوَجْیِن اثْنَْیِن 
  ) )3" َوأَْھلََك إِالَّ َمن َسبََق َعلَْیِھ اْلقَْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمعَھُ إِالَّ قَِلیلٌ 

ملاء من سائر أرجائها ، وارتفع املاءفن على أعايل اجلبال، وعّم مجيع  بعث األرض 
ا، ِقفارها ورماهلا ومل يبق على وجه األرض ممن   األرض طوهلا وعرضها، سهلها وحز

ا من األحياء أحد ال صغري، وال كبٌري، وملا هلكوا أمجعني أذن هللا  لألرض  كان 
لتوقف عن املطر  ءِك َویَا َوقِیَل یَا أَْرُض اْبلَِعي َما "بتالع املاء وللسماء 

َسَماء أَْقِلِعي َوِغیَض اْلَماء َوقُِضَي األَْمُر َواْستََوْت َعلَى اْلُجوِدّيِ َوقِیَل بُْعداً 
ْلقَْوِم الظَّاِلِمینَ  ، وأمره سبحانه أن يهبط بسالم ومن معه ملا نضب املاء  )" )4 لِّ

وُح اْھبِْط ِقیَل یَا نُ   "الذي على األرض وأمكن السعُي فيها واالستقرار عليها

عََك َوأَُمٌم َسنَُمتِّعُُھْم ثُمَّ یََمسُُّھم  ن مَّ مَّ نَّا َوبَرَكاٍت َعلَْیَك َوَعلَى أَُمٍم ّمِ بَِسالٍَم ّمِ
نَّا َعذَاٌب أَِلیمٌ    ) ")5 ّمِ

 ِإنَّھُ َكاَن َعْبدًا َشُكوًرا   "عبدًا شكورًا كما قال هللا تعاىل: وقد كان 
لثن)6(" اء عليه بقيامه بشكر هللا واتصافه بذلك، وفيه حث لذريته أن ويف هذا تنويه 

يقتدوا به يف شكره ويتابعوه عليه، وأن يتذكروا نعمة هللا عليهم إذ أبقاهم واستخلفهم 
  يف األرض وأغرق غريهم.
فَإِذَا اْستََوْیَت أَنَت َوَمن    :"ما ورد يف قول هللا  ومن شكر نوح 

عََك َعلَى اْلفُْلِك  انَا ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمینَ مَّ ِ الَِّذي نَجَّ   " ) )7 فَقُِل اْلَحْمدُ ہلِلَّ
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وملن معه من املؤمنني أن يقولوا  وهذا فيه تعليم من هللا سبحانه لنبيه نوح 
م من القوم الظاملني، وسؤاًال منه  هذا الدعاء شكرًا له سبحانه ومحدًا على جنا

  مباركاً. سبحانه أن ييسر هلم منـزالً 
: ( أمره أن حيمد ربه على ما سخر له من هذه السفينة  قال ابن كثري 

ا، وفتح بينه وبني قومه، وأقرَّ عينه ممن خالفه وكّذبه. كما قال تعاىل :  فنجاه 
" َن اْلفُْلِك َواْألَْنعَاِم َما تَْرَكبُوَن  َوالَِّذي َخلََق اْألَْزَواَج ُكلََّھا َوَجعََل لَُكم ّمِ

ِلتَْستَُووا َعلَى ُظُھوِرِه ثُمَّ تَْذُكُروا نِْعَمةَ َربُِّكْم إِذَا اْستََوْیتُْم َعلَْیِھ َوتَقُولُوا 
َر لَنَا َھذَا َوَما ُكنَّا لَھُ ُمْقِرنِیَن  َوِإنَّا ِإلَى َربِّنَا  ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ

لدعاء يف ابتداء األمو  " )1(لَُمنقَِلبُونَ  ر أن يكون على اخلري والربكة وهكذا يؤمر 
ّبِ  "حني هاجر:  وأن تكون عاقبتها حممودة كما قال تعاىل لرسوله  َوقُل رَّ

أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَل لِّي ِمن لَّدُنَك ُسْلَطانًا 
 عند ابتداء سريه وعند هذه الوصية فذكر هللا تعاىل وقد امتثل نوح  " ) )2 نَِّصیًرا

َوقَاَل اْرَكبُواْ ِفیَھا بِْسِم اہلّلِ َمْجَراَھا َوُمْرَساَھا  "انتهائه كما حكي هللا بقوله : 

ِحیمٌ    .اأي : على اسم هللا ابتداٌء سريها وانتهاؤه ) ")3 إِنَّ َربِّي لَغَفُوٌر رَّ
قِیَل یَا  "ه : يف هذا املقام قد استجابه هللا كما قال سبحان ودعاء نوح 

عََك َوأَُمٌم َسنَُمتِّعُُھْم ثُمَّ  ن مَّ مَّ نَّا َوبَرَكاٍت َعلَْیَك َوَعلَى أَُمٍم ّمِ نُوُح اْھبِْط بَِسالٍَم ّمِ
نَّا َعذَاٌب أَِلیمٌ  أي : اهبط ساملاً مباركاً عليك وعلى أمم ممن سيولد  " )4( یََمسُُّھم ّمِ

ل ألحد ممن كان معه من املؤمنني نسًال وال عقبا بعد، أي من أوالدك، فإن هللا مل جيع
یَّتَھُ ُھْم اْلبَاِقینَ  ، كما قال تعاىل: سوى نوح    . )5(َوَجعَْلنَا ذُّرِ
   إبراھیم  أدعیة
"  ُ6(" َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّمیُع اْلعَِلیم(  
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"  ِْسِلَمةً لََّك َوأَِرنَا َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْیِن لََك َوم ةً مُّ یَّتِنَا أُمَّ ن ذُّرِ
ِحیمُ  اُب الرَّ   ))1" َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْینَآ إِنََّك أَنَت التَّوَّ

"  َرّبِ اْجعَْل َھذَا اْلبَلَدَ آِمنًا َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَن نَّْعبُدَ األَْصنَاَم 
َن النَّاِس فََمن تَبِعَنِي فَإِنَّھُ ِمنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك َرّبِ إِنَُّھنَّ أَْضلَْلَن َكثِیًرا مِّ 

ِحیٌم  یَّتِي بَِواٍد َغْیِر ِذي َزْرعٍ ِعندَ بَْیتَِك  َغفُوٌر رَّ بَّنَا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ذُّرِ رَّ
َن النَّاِس  ً ّمِ ِم َربَّنَا ِلیُِقیُمواْ الصَّالَةَ فَاْجعَْل أَْفئِدَة تَْھِوي إِلَْیِھْم َواْرُزْقُھم  اْلُمَحرَّ

َن الثََّمَراِت لَعَلَُّھْم یَْشُكُروَن  َربَّنَا إِنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن َوَما  ّمِ
ِ الَِّذي  یَْخفَى َعلَى اہلّلِ ِمن َشْيٍء فَي األَْرِض َوالَ ِفي السََّماء  اْلَحْمدُ ہلِلّ

َرّبِ  إِْسَماِعیَل َوإِْسَحَق إِنَّ َربِّي لََسِمیُع الدَُّعاء َوَھَب ِلي َعلَى اْلِكبَِر 
یَِّتي َربَّنَا َوتَقَبَّْل دَُعاء  الَةِ َوِمن ذُّرِ َربَّنَا اْغِفْر ِلي  اْجعَْلنِي ُمِقیَم الصَّ

  ) ")2َوِلَواِلدَيَّ َوِلْلُمْؤِمنِیَن یَْوَم یَقُوُم اْلِحَساُب 
" اِلِحیَن  َرّبِ َھْب ِلي ُحْكًما َواْجعَل لِّي ِلَساَن  َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ

َواْغِفْر ِألَبِي إِنَّھُ  َواْجعَْلنِي ِمن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعیِم  ِصْدٍق فِي اْآلِخِریَن 
الِّینَ    )  ")3َوَال تُْخِزنِي یَْوَم یُْبعَثُونَ   َكاَن ِمَن الضَّ

"  َاِلِحین   ) ")4 َرّبِ َھْب ِلي ِمَن الصَّ
ن  إن من دعوات األنبياء املذكورة يف القرآن دعوة إبراهيم اخلليل  ملكة 

بَلَدًا آِمنًا  ھذَاَوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم َرّبِ اْجعَْل    :"تكون بلدًا آمناً، كما قال 

قَاَل َوَمن َكفََر  َواْرُزْق أَْھلَھُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُھم بِاہلّلِ َواْلیَْوِم اآلِخرِ 
هُ ِإلَى َعذَاِب النَّاِر َوبِئَْس اْلَمِصیرُ  :  ، وقال  )" )5 فَأَُمتِّعُھُ قَِلیالً ثُمَّ أَْضَطرُّ

"  ََوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم َرّبِ اْجعَْل َھذَا اْلبَلَدَ آِمنًا َواْجنُْبِني َوبَنِيَّ أَن نَّْعبُد
َن النَّاِس فََمن تَبِعَنِي فَإِنَّھُ ِمنِّي َوَمْن  َرّبِ إِنَُّھنَّ  األَْصنَاَم  أَْضلَْلَن َكثِیًرا ّمِ

ِحیٌم  یَّتِي بَِواٍد َغْیِر ِذي  َعَصانِي فَإِنََّك َغفُوٌر رَّ بَّنَا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ذُّرِ رَّ
ِم َربَّنَا ِلیُِقیُمواْ الصَّالَةَ فَاْجعَْل أَ  َن النَّاِس تَْھِوي َزْرعٍ ِعندَ بَْیتَِك اْلُمَحرَّ ً ّمِ ْفئِدَة

َن الثََّمَراِت لَعَلَُّھْم یَْشُكُروَن     ". )  )6إِلَْیِھْم َواْرُزْقُھم ّمِ
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ويف اآلية الثانية قال   ذَا بَلَدًا آِمنًاھَ َرّبِ اْجعَْل  ففي اآلية األوىل قال : "
 : َرّبِ اْجعَْل َھذَا اْلبَلَدَ آِمنًا " األوىل وعرفه يف الثانية وقد قيل  ، فنّكر البلد يف

سب التنكري يف هذا  إن إبراهيم  ذه الدعوة مرتني: مرة قبل بناء  البيت و دعا 
املوضوع، ومرة بعد بنائه واستقرار أهله به فناسب التعريف وهلذا قال يف آخر الدعاء 

ِ الَِّذي َوَھَب ِلي َعلَى اْلِكبَ   "يف موضعه الثاين ِر ِإْسَماِعیَل َوِإْسَحَق اْلَحْمدُ ہلِلّ

   ". ) )1 إِنَّ َربِّي لََسِمیُع الدَُّعاء
ً  ومعىن قوله :  من فيه أهله من  آمنا أي : ذا آمن كامًال يف األمن، 

  اخلوف والرعب. 
إمنا سأل ذلك ألن مكة مل  "  َواْرُزْق أَْھلَھُ ِمَن الثََّمَراتِ  "وقوله : 

ا زرع وال مثر وال ما   ء.يكن 
ألمن ورغد العيش، مع قلة املياه فيها  فإبراهيم  دعا ملكة وألهلها 

واألشجار والزروع والثمار، وأن تكون حرمًا  حمرمًا وأمنًا حمتمًا فاستجاب هللا تعاىل 
ه سؤله. قال احلسن البصري  إلبراهيم اخلليل  : هذا دعاء دعا به  دعاءه وآ

   )2(بلداً آمناً.  فاستجاب له دعاءه فجعله إبراهيم 
ذه املنة:  َوقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ اْلُھدَى " قال هللا تعاىل ممتنًا على أهل مكة 

ن لَُّھْم َحَرًما آِمنًا یُْجبَى ِإلَْیِھ ثََمَراُت ُكّلِ  َمعََك نُتََخطَّْف ِمْن أَْرِضنَا أََولَْم نَُمّكِ
أََولَْم  "وقال تعاىل:  ) )3" ُھْم َال یَْعلَُمونَ َشْيٍء ِرْزقًا ِمن لَّدُنَّا َولَِكنَّ أَْكثَرَ 

یََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا َحَرًما آِمنًا َویُتََخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِھْم أَفَبِاْلبَاِطِل یُْؤِمنُوَن 
ِ یَْكفُُرونَ  لنَّاِس َوِإْذ َجعَْلنَا اْلبَْیَت َمثَابَةً لِّ  "وقال تعاىل :  )" )4 َوبِنِْعَمِة اہللَّ

 ً    ". )6(  َوَمن دََخلَھُ َكاَن آِمنًا ، وقال تعاىل :  ) )5 َوأَْمنا
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إن من دعوات األنبياء العظيمة الواردة ذكرها يف القرآن الكرمي ما جاء يف 
مع قومه ودعوته هلم إىل توحيد هللا وإخالصه الدين له  سياق قصة إبراهيم اخلليل 

اليت ال متلك لنفسها نفعًا أو ضرًا فضًال من أن متلك  والرباءة من املعبودات الباطلة
ا ُكنتُْم تَْعبُدُوَن  "شيئًا من ذلك لغريها، قال تعاىل:  أَنتُْم  قَاَل أَفََرأَْیتُم مَّ

الَِّذي َخلَقَِني فَُھَو  فَإِنَُّھْم َعدُوٌّ لِّي إِالَّ َربَّ اْلعَالَِمیَن  َوآبَاُؤُكُم اْألَْقدَُموَن 
 َوإِذَا َمِرْضُت فَُھَو یَْشِفیِن  َوالَِّذي ُھَو یُْطِعُمنِي َویَْسِقیِن  یِن یَْھدِ 

یِن  َوالَِّذي یُِمیتُِني ثُمَّ یُْحیِیِن   َوالَِّذي أَْطَمُع أَن یَْغِفَر ِلي َخِطیئَتِي یَْوَم الدِّ
اِلِحیَن  ِلَساَن ِصْدٍق فِي  َواْجعَل لِّي َرّبِ َھْب ِلي ُحْكًما َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ

َواْغِفْر ِألَبِي إِنَّھُ َكاَن ِمَن  َواْجعَْلِني ِمن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعیِم  اْآلِخِریَن 
الِّیَن  إِالَّ  یَْوَم َال یَنفَُع َماٌل َوَال بَنُوَن  َوَال تُْخِزِني یَْوَم یُْبعَثُوَن  الضَّ

َ بِقَْلٍب َسِلیٍم     ". ) )1َمْن أَتَى اہللَّ
 فهذه السياق املبارك فيه إخبار من هللا تعاىل عن عبده وخليله إبراهيم 

وعن دعوته لقومه إىل توحيد هللا تعاىل وعبادته وحده ال شريك له، مع بيان بطالن 
متربئ منها كلِّها سوى املعبود  املعبودات اليت اختذها قومه من دون هللا تعاىل، وأنه 

ملني، وذكر مجلة من نعوته الدالة على عظمته وجالله وكماله احلق الذي هو رب العا
وأنه وحده املستحق للعبادة ال تلك املعبودات الباطلة اليت ال تسمع إذا دعيت وال 

  تنفع وال تضر.
من وصف ربه جبالئل الصفات وعظيم النعوت إىل  بعد هذا انتقل إبراهيم
اِلِحینَ َرّبِ َھْب ِلي  دعائه وسؤاله وطلبه بقوله :   ) )2 ُحْكًما َوأَْلِحْقنِي ِبالصَّ

إىل آخر الدعوات املباركة اليت ذكرها، وهي دعوات عظيمة مشتملة على مطالب 
  جليلة من املصاحل الدينية والدنيوية واألخروية.

( فوهب له من  قال أهل العلم: وقد أجاب هللا دعاء إبراهيم اخلليل "
ً العلم واحلكم ما كان به من أفضل  خوانه املرسلني، وجعله حمبو املرسلني، وأحلقه 

   ". )3(مقبوًال معظماً مثًىن عليه يف مجيع امللل يف مجيع األوقات) 
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عن  إن من دعوات األنبياء العظيمة الواردة يف القرآن الكرمي ما ذكره هللا 
مة يف احلياة أن يهبه ولداً صاحلاً، إذ الولد الصاحل نع من سؤاله ربه  نبيه إبراهيم 

عظيمة يهبها هللا سبحانه ملن شاء من عباده، وهلذا كان دأب الصاحلني سؤال هللا 
  تعاىل الولد الصاحل الذي هو قرة عني العبد وسلوة قلبه وزينة حياته.

َرّبِ  قال يف دعائه ومناجاته لربه:  وقد ذكر هللا يف كتابه أن إبراهيم "

اِلِحینَ     ". ) )1 َھْب ِلي ِمَن الصَّ
: ( وهذه مسألة إبراهيم ربه أن يرزقه ولدًا صاحلاً،  قال اإلمام الطربي "

يقول :  رب هب يل منك ولداً يكون من الصاحلني الذين يطيعونك وال يعصونك، 
: أوالداً مطيعني : ( يعين . وقال ابن كثري  )2(ويصلحون يف األرض وال يفسدون) 
   ". )3(رقهم) عوضاً من قومه وعشريته الذين فا

نية   َرّبِ َھْب ِلي وقوله : " ن وجود الولد وصالحه منة ر فيه اإلميان 
لتصرف والتدبري يف هذا الكون ال شريك له، كما قال تعاىل  وهبة من هللا  املتفرد 

 :  َُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض یَْخلُُق َما یََشاء یََھُب ِلَمْن یََشاء إِن ِ اثًا َویََھُب ہلِلَّ

ُجُھْم ذُْكَرانًا َوإِنَاثًا َویَْجعَُل َمن یََشاء َعِقیًما إِنَّھُ  ِلَمن یََشاء الذُُّكوَر  أَْو یَُزّوِ
   ". ) )4 َعِلیٌم قَِدیرٌ 
ربه أن يهبه من الصاحلني أي أوالداً برة مطيعني  وعوداً على دعوة إبراهيم "

دعاءه كما قال سبحانه عقب اآلية  ، فإن هللا قد استجاب إلبراهيم اخلليل 
بن  ) )5 فَبَشَّْرنَاهُ بِغَُالٍم َحِلیمٍ  السابقة مباشرة:  ، وهذا فيه داللة على أنه بشر 

حللم، وهذا االبن الذي بشر به هو  ذكر، وأنه يبقى حىت ينتهي يف السن ويوصف 
  ". إمساعيل 
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إنه أول ولد بشر به ف : ( وهذا الغالم هو إمساعيل  قال ابن كثري "
تفاق املسلمني وأهل الكتاب)  إبراهيم    ".)1(وهو أكرب من إسحاق 

وملا كانت هبة الولد الصاحل منة عظيمة من هللا تعاىل ، ونعمة جليلة من "
ذا  نعمه، كان شكرها ومحد الرب تعاىل عليها واجبًا على العبد وقد وىف إبراهيم 

ِ الَِّذي َوَھَب ِلي َعلَى    :عنه ذلك يف قوله املقام، كما ذكر هللا تعاىل  اْلَحْمدُ ہلِلّ

  ) ")2 اْلِكبَِر إِْسَماِعیَل َوإِْسَحَق إِنَّ َربِّي لََسِمیُع الدَُّعاء
أي : احلمد هلل الذي رزقين على كرب من السن ولدًا إمساعيل وإسحاق، "

ا على الكرب يف حال اليأس م ن األوالد نعمة أخرى، فهبتهم من أكرب النعم، وكو
ما أنبياء صاحلني أجل وأفضل، وقوله:  أي :   إِنَّ َربِّي لََسِمیُع الدَُّعاء وكو

  " لقريب اإلجابة ممن دعاه وقد دعوته فلم خييب رجائي.
إن من الدعوات اجلوامع الواردة يف القرآن ما ذكره هللا عن نبيه وخليله "

َوإِْذ یَْرفَُع إِْبَراِھیُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْیِت    :يف قوله  إبراهيم وابنه إمساعيل 

َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْیِن  َوِإْسَماِعیُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّمیُع اْلعَِلیُم 
ْسِلَمةً لََّك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُبْ  ةً مُّ یَّتِنَا أُمَّ اُب  لََك َوِمن ذُّرِ َعلَْینَآ ِإنََّك أَنَت التَّوَّ

ِحیُم  ُمُھُم اْلِكتَاَب  الرَّ ْنُھْم یَتْلُو َعلَْیِھْم آیَاِتَك َویُعَلِّ َربَّنَا َواْبعَْث فِیِھْم َرُسوالً ّمِ
یِھْم إِنََّك أَنَت العَِزیُز الَحِكیُم     ". )  )3َواْلِحْكَمةَ َویَُزّكِ
ت على مجلة ا إبراهيم  وقد استملت هذه اآل  من املطالب اليت دعا 

  ألنفسهما ولذريتهما. وابنه إمساعيل 
وهذا  َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّمیُع اْلعَِلیمُ  وأول ذلك قوهلما : "

َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت  دعاء مبارك قااله يف حال بنائهما البيت، ويقوالن : 

ما أن يتقبل منهما ما مها  ِمیُع اْلعَِلیمُ السَّ  فهما يف عمل صاحل جليل ويسأالن ر
  " فيه من الطاعة العظيمة والسعي املشكور.
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َوإِْذ یَْرفَُع ِإْبَراِھیُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْیِت  جاء عن ُوهيب بن الورد أنه قرأ: 

ويقول: (  خليل الرمحن ترفع قوائم بيت  مث بكى ، َوِإْسَماِعیُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا
يف تفسريه وقال  الرمحان وأنت مشفق أن ال يتقبل منك) ، أورده احلافظ ابن كثري 

َوالَِّذیَن  : ن حال املؤمنني املخلصني يف قوله: ( وهذا كما حكى هللا تعاىل م

ت،  أي : يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات ) )1یُْؤتُوَن َما آتَوا  والقر
قُلُوبُُھْم َوِجلَةٌ أَنَُّھْم ِإلَى َربِِّھْم َراِجعُونَ  أي : خائفة أن ال يتقبل منهم،   ) )2 وَّ
  .  عن رسول هللا  كما جاء به احلديث الصحيح عن عائشة

ا  يف مسنده عن أم املؤمنني عائشة  )3(يشري إىل ما رواه اإلمام أمحد " أ
قُلُوبُُھْم َوِجلَةٌ أَنَُّھْم إِلَى   قالت : قلت  رسول هللا َوالَِّذیَن یُْؤتُوَن َما آتَوا وَّ

، أهو الرجل يزين ويشرب اخلمر ؟ قال : ( ال  بنت أيب بكر  ) )4َربِِّھْم َراِجعُونَ 
ـ أو ال بنت الصديق ـ ، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو خياف أن ال يتقبل 

  "منه) . 
: إنه لألمة املسلمة من ذرية إبراهيم وإمساعيل عليهما  وهذا الدعاء قيل

ألهل مكة أن يبعث هللا فيهم  السالم ، وقيل : إنه إخبار عن متام دعوة إبراهيم 
رسوًال منهم، أي : من جنسهم وعلى لغتهم الفصيحة البليغة لتتم عليهم النعمتان 

خاصة إذ  هذا لنبينا حممد  الدينوية والدينية، وعلى هذا القول الثاين يكون دعاؤمها
  .) )5مل يبعث هللا تعاىل يف أهل مكة غري نبينا حممد 

ذا الدعاء، ألن نبينا حممدًا   وال اختالف يف احلقيقة بني القولني يف املراد 
يقول: (  وهلذا كان النيب حممد  ، وإمساعيل من ذرية إبراهيم  من ولد إمساعيل 

وغريمها، واملراد هذه الدعوة كما ذكر  )6(اه أمحد واحلاكم أ دعوة أيب إبراهيم) رو 
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ُمُھُم اْلِكتَابَ ذلك أهل العلم، واملراد بقوله :  أي : القرآن الكرمي  َویُعَلِّ
 ََواْلِحْكَمة  أي : السنة .، وقوله  ْیِھم إلخالص والطاعة واإلنقياد   َویَُزّكِ أي 

  . هلل 
  لوط  أدعیة
"  ِن ا یَْعَملُوَن َرّبِ نَّجِ   ) ")1ي َوأَْھِلي ِممَّ
"   َرّبِ انُصْرنِي َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْفِسِدیَن ")2(  

إن مما حكى هللا تعاىل يف كتابه العزيز من أدعية األنبياء عليهم الصالة 
هلل تعاىل  والسالم دعاء نيب هللا لوط  وقد كان مرسًال إىل قوم مجعوا مع شركهم 

مل يفعله أحد قبلهم من أهل الدنيا، وهو فعل الفاحشة يف الذكور، كما  منكراً عظيماً 
َولُوًطا إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِھ أَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسبَقَُكم بَِھا ِمْن أََحٍد  "قال سبحانه: 

ن اْلعَالَِمیَن  ن دُوِن النَِّساء بَلْ  ّمِ َجاَل َشْھَوةً ّمِ أَنتُْم قَْوٌم  إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن الّرِ
ْسِرفُوَن     ")3(مُّ

وكانت هذه الفعلة القبيحة فاشية فيهم، حىت إنه لرمبا وقعت منهم يف  
صح، وكانوا يف ذلك   احملافل، وال يستنكفون وال يرعوون لوعظ واعظ وال لنصيحة 

  كاألنعام بل هم أضل سبيال.
قَاَل إِنِّي  قوله  ما حكاه هللا عنه يف وهلذا كان من دعاء نيب هللا لوط "

َن اْلقَاِلیَن  ا یَْعَملُوَن  ِلعََمِلُكم ّمِ نِي َوأَْھِلي ِممَّ   ) ")4َرّبِ نَّجِ
قد أعلن بغضه الشديد وبراءته من هذا العمل الشنيع، مث دعاء دعا  فلوط 

ا یَْعَملُونَ  ربه فقال:  نِي َوأَْھِلي ِممَّ هلل  وهذا الدعاء يتضمن االستعاذة َرّبِ نَّجِ
  تعاىل من هذا العمل املنكر، ومن شؤمه وغائلته وعقوبته.

هلل تعاىل واالستعاذة به  ويف هذا الدعاء تعليم وإرشاد للعباد إىل االعتصام 
من منكرات األعمال واألقوال، وطلب النجاة من شؤمها وغوائلها، وال سيما عند  

ا   .كثرة هذا املنكرات وانتشارها وجماهرة فسقة اخللق 
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د بن عالقة عن  وقد كان من أدعية رسول هللا " ما جاء يف حديث ز
يقول : ( اللهم إين أعوذبك من منكرات األخالق  قال: كان النيب  عمه

  )1("واألعمال واألهواء) 
فقلت:  نيب هللا علمين تعوذاً  قال : أتيت النيب  وعن شكل بن ُمحيد "

أنتفع به ـ فأخذ بيدي، مث قال : ( قل : أعوذ بك ـ أتعوذ به ـ ويف رواية علمين دعاء 
ويف رواية : اللهم عافين ـ من شر مسعي، ومن شر بصري، ومن شر لساين، ومن شر 

  )2("قليب، ومن شر منيي ) 
هلل من شر املين له شأن مهم يف حياة اإلنسان ذكراً كان أو أنثى وال  والتعوذ 

فساد، فإن شهوة الفرج من أعظم ما ابتلي به سيما عند كثرة دواعي الفتنة وبواعث ال
إلنسان إىل مسالك رديئة وإىل مهالك بعيدة، وقد   ا تؤدي  ر ا أو إ اإلنسان، وثور
كانت فعلة قوم لوط من هذا الباب وانزالقهم كان من هذا املنـزلق، حىت إن هللا تعاىل 

م هذه بقوله سبحانه:   ْم لَِفي َسْكَرتِِھْم یَْعَمُھونَ لَعَْمُرَك إِنَّھُ  "وصفهم يف شهو
")3(  

هم عن  وملا متلكت هذه الشهوة قوم لوط مل يستجيبوا لدعوته وال لنهيه إ
ً، حىت طلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من  إتيان الذكور، بل ازدادوا عنادًا وطغيا
ه جميئ العذاب األليم وحلول البأس العظيم، فعند ذلك سأل لوط رب العاملني وإل

قَاَل َرّبِ انُصْرنِي َعلَى اْلقَْوِم  املرسلني أن ينصره على القوم املفسدين فقال: 

فغاز هللا تعاىل لغريته، وغضب لغضبته، واستجاب لدعوته فبعث  ) )4اْلُمْفِسِدینَ 
سه الذي ال يرد عن القوم الظاملني املعتدين.   مالئكته العظام إلهالكهم، وإنزال 

م أن مالئكة العذاب عندما أتوا ومن عجيب أمر قوم" ه ومتاديهم يف سكر
وكانوا يف صورة أضياف آدمييني شباب حسان توافد إليه قومه يف بيته  إىل لوط 
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اهم وحذرهم وأنذرهم  ضيافه، فزجرهم و وجاءوه يهرعون إليه يريدون فعل الفاحشة 
ِشیدٌ فَاتَّقُواْ اہلّلَ َوالَ تُْخُزوِن فِي ضَ  وكان من قوله له  ْیِفي أَلَْیَس ِمنُكْم َرُجٌل رَّ

 )1(  م سادرين م يعمهون ويف غيهم متمادين ويف شهوا إال إن القوم كانوا يف سكر
م العذاب، كما قص هللا تعاىل ذلك يف مواضع من   م العقاب ونزل  إىل أن حل 

ا یَْعمَ    :قال هللا  كتابه العزيز. نِي َوأَْھِلي ِممَّ ْینَاهُ َوأَْھلَھُ  لُوَن َرّبِ نَّجِ فَنَجَّ

ْرنَا اْآلَخِریَن  إِالَّ َعُجوًزا ِفي اْلغَابِِریَن  أَْجَمِعیَن  َوأَْمَطْرنَا َعلَْیِھم  ثُمَّ دَمَّ
َطًرا فََساء َمَطُر اْلُمنذَِرینَ    ) ")2مَّ

  شعیب  أدعیة
"  َّْلنَا َربَّنَا اْفتَْح بَْینَنَا َوبَْیَن َوِسَع َربُّنَا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َعلَى اہلّلِ تََوك

  ) ")3قَْوِمنَا بِاْلَحّقِ َوأَنَت َخْیُر اْلفَاتِِحیَن 
"  َوَما تَْوفِیِقي إِالَّ بِاہلّلِ َعلَْیِھ تََوكَّْلُت َوِإلَْیِھ أُنِیُب ")4(  
: ( هذا إخبار من هللا عما واجهت به الكفار نيبَّ  قال احلافظ ابن كثري "

لنفي من القرية أو اإلكراه هللا ه ومن معه   شعيبًا ومن معه من املؤمنني يف توعدهم إ
على الرجوع يف ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول واملراد 

  )5("أتباعه الذين كانوا معهم على امللة ) 
ديد صريح وتوعد شديد من الكفار لنيب هللا شعيب  معه وملن  فهاهنا 

لطرد من بلدهم إن مل يعودوا يف ملة الكفر، وهلذا قال  ً لقومه  من املؤمنني   جوا
واهلمزة هنا لالستفهام، وهو استفهام إنكار وتعجب( أي :   أََولَْو ُكنَّا َكاِرِھینَ 

ا، فإمنا يدعي  أنتابعكم على دينكم وملتكم الباطلة ولو كنا كارهني هلا، لعلمنا ببطال
لنهي عنها والتشنيع على من اتبعها إليها  من له نوع رغبة فيها، أما من يعلن 

  . )6(فكيف يدعي إليها)
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ويف هذا السياق داللة على أن من هداه هللا إىل اإلميان وخالطت بشاشته 
قلبه يسخطه أبدًا وال يريد التحول عنه لوضوح طريق اهلداية وحسنه ولفساد طريق 

قَِد اْفتََرْینَا َعلَى اہلّلِ َكِذبًا إِْن ُعْدنَا فِي ِملَّتُِكم بَْعدَ  "الضالل وقبحه، وهلذا قال: 

انَا اہلّلُ ِمْنَھا    " . إِْذ نَجَّ
تيئيس للكفار من دعوته هو ومن معه من  وهذا القول من نيب هللا شعيب 

لى املؤمنني إىل ملتهم، وبيان منه هلم أن ما هم عليه من الكفر والشرك افرتاء عظيم ع
هللا تعاىل، وأنه ال أحد أعظم افرتاء ممن عبد غري هللا تعاىل وجعل معه شريكاً يف شيء 

  من خصائصه، بل هللا تعاىل ال إله غريه، وال رب سواه وال شريك معه.
لنجاة من  كما تضمن قوله  ذكرًا ملّنة هللا تعاىل عليه وعلى من آمن معه 

مين على من يشاء  إلسالم والتوحيد، فإن هللا الكفر والشرك واهلداية إىل اإلميان وا
من عباده فيوفقه للهداية إىل احلق، وخيذُل من يشاء من عباده فيضلُّ عن احلق ويقيم 

َوَما یَُكوُن لَنَا أَن نَّعُودَ  بقوله:  على الباطل، وهذا املعىن أكده نيب هللا شعيب 

فهذا رد لألمر إىل مشيئة   َربُّنَا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما ِفیَھا إِالَّ أَن یََشاء اہلّلُ َربُّنَا َوِسعَ 
هللا على جهة التسليم له. إذ هو الذي وسع كل شيء علما، يعلم ما كان وما هو  
كائن وما مل يكن لو كان كيف يكون وأن توفيق العبد وهدايته بيد هللا إذ ال خروج 

  ألحد عن مشيئته وقضائه وقدره.
لدعاء والتوكل على هللا   مث ختم نيب هللا شعيب" حماجته لكفار قومه 

َعلَى اہلّلِ تََوكَّْلنَا َربَّنَا اْفتَْح بَْینَنَا َوبَْیَن قَْوِمنَا بِاْلَحّقِ َوأَنَت َخْیُر  تعاىل فقال: 

  " .  اْلفَاتِِحینَ 
 يف آية أخرى أنه قال لقومه:  وقد حكى هللا تعاىل عن نبيه شعيب "
بِّي َوَرَزقَنِي ِمْنھُ ِرْزقًا َحَسنًا َوَما قَاَل یَا قَوْ  ن رَّ ِم أََرأَْیتُْم إِن ُكنُت َعلََى بَیِّنٍَة ّمِ

أُِریدُ أَْن أَُخاِلفَُكْم ِإلَى َما أَْنَھاُكْم َعْنھُ إِْن أُِریدُ ِإالَّ اِإلْصالََح َما اْستََطْعُت َوَما 
، أي اعتمدت عليه يف أموري  )" )1ِإلَْیِھ أُنِیبُ تَْوِفیِقي إِالَّ بِاہلّلِ َعلَْیِھ تََوكَّْلُت وَ 
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أي : يف أداء ما أمرين به من أنواع العبادات.   َوإِلَْیِھ أُنِیبُ  ووثقت يف كفاته 
بة إليه. ذين األمرين تستقيم أحوال العبد، ومها االستعانة بربه واإل   و

 ا بِاْلَحّقِ َوأَنَت َخْیُر اْلفَاتِِحینَ َربَّنَا اْفتَْح بَْینَنَا َوبَْیَن قَْوِمنَ  وقوله : "
ن ينصر  أي: احكم بيننا وبينهم حبكمك احلق الذي ال ظلم فيه وال حيف وال جور 

أي: خري احلاكمني،   َوأَنَت َخْیُر اْلفَاتِِحینَ  احلق وأهله ويذل الباطل وأهله 
َّاُح قُْل یَْجَمُع بَْینَنَا َربُّنَا  ونظري هذا قوله تعاىل :  ثُمَّ یَْفتَُح بَْینَنَا بِاْلَحّقِ َوُھَو اْلفَت

  ) ")1 اْلعَِلیمُ 
 والفتاح اسم من أمسا هللا احلسىن، وهو دال على صفة كمال عظيمة هلل 

فهو سبحانه حيكم بني عباده مبا شاء ويقضي فيهم مبا يريد، ومين على من يشاء 
  أمره.منهم مبا يشاء، ال راد حلكمه وال معقب لقضائه و 

حلق، فجاء  وقد استجاب هللا دعوة نبيه شعيب " ففتح بينه وبني قومه 
 واملؤمنني معه وإهالك الكافرين، قال هللا تعاىل:  أمره سبحانه بنصر نبيه شعيب 

نَّا َوأََخذَِت الَّ  ْینَا ُشعَْیبًا َوالَِّذیَن آَمنُواْ َمعَھُ بَِرْحَمٍة مَّ ا َجاء أَْمُرنَا نَجَّ ِذیَن َولَمَّ
ْیَحةُ فَأَْصبَُحواْ فِي ِدیَاِرِھْم َجاثِِمینَ    ) ")2 َظلَُمواْ الصَّ

  یوسف  أدعیة
"  اِحِمیَن   ) )3فَاہلّلُ َخْیٌر َحافًِظا َوُھَو أَْرَحُم الرَّ
"  َمعَاذَ اہلّلِ أَن نَّأُْخذَ إِالَّ َمن َوَجْدنَا َمتَاَعنَا ِعندَهُ إِنَّآ إِذًا
  ).")4لََّظاِلُمونَ 

"  َرّبِ قَْد آتَْیتَنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَنِي ِمن تَأِْویِل األََحاِدیِث فَاِطَر
السََّماَواِت َواألَْرِض أَنَت َوِلیِّي ِفي الدُّنُیَا َواآلِخَرةِ تََوفَِّني ُمْسِلًما َوأَْلِحْقنِي 

اِلِحیَن    ) ")5بِالصَّ
كل   وسف دعاءين لنبيه يوسف لقد ذكر هللا تعاىل يف موضعني من سورة ي
ملها وتدبرها.    دعاء له شأنه ومناسبته اليت حيسن 
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ا    :الدعاء األول: قال هللا " ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ قَاَل َرّبِ الّسِ

َن اْلَجاِھِلینَ   یَْدُعونَنِي إِلَْیِھ َوإِالَّ تَْصِرْف َعنِّي َكْیدَُھنَّ أَْصُب إِلَْیِھنَّ َوأَُكن ّمِ
  ُفَاْستََجاَب لَھُ َربُّھُ فََصَرَف َعْنھُ َكْیدَُھنَّ إِنَّھُ ُھَو السَِّمیُع اْلعَِلیم  ")1(   

وهذا مقام من مقامات الفزع إىل هللا يف طلب العصمة من مقارفة الذنب 
والوقاية من كيد األشرار، وال سيما كيد النساء وفتنتهن اليت هي من أشد الفنت على 

ما تركت بعد فتنة أضرَّ على ( " : احلياة، بل قال رسول هللا  الرجال يف هذه

وته هلذه الفتنة ققد تعرض يف شبابه و  ، ويوسف )2(") الرجال من النساء
إال البعد عن   العظيمة من النسوة الاليت أردن منه فعل الفاحشة فما كان منه 
قَاَل َرّبِ    :كيدهن واللجأ إىل هللا بطلب العصمة من فتنتهن، وذلك قوله 

ا یَْدُعونَنِي إِلَْیھِ  ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ يعين : أن دخول السجن الذي هددته به  الّسِ
امرأة العزيز إن مل يلّب رغبتها ـ على ما فيه من شظف وشدة ـ أسهل عليه وأهون من 

نه ال يطيق مرضاة هللا والتجأ إليه لعلمه  الوقوع يف املعصية واقرتاف اخلطيئة، فآثر 
صرف ذلك عن نفسه إن مل يعصمه ربه من ذلك وينجه من الوقوع فيه، وهلذا قال: 

 َن اْلَجاِھِلیَن   . َوإِالَّ تَْصِرْف َعنِّي َكْیدَُھنَّ أَْصُب إِلَْیِھنَّ َوأَُكن ّمِ
فَاْستََجاَب لَھُ ، وهلذا قال سبحانه  وقد استجاب هللا دعوة نبيه يوسف "

أي: فاستجاب هللا ليوسف   َرَف َعْنھُ َكْیدَُھنَّ إِنَّھُ ُھَو السَِّمیُع اْلعَِلیمُ َربُّھُ فَصَ 
دعاءه ولطف به وعصمه من كيد النسوة ومن الوقوع يف املعصية، كما قال تعاىل يف 

 ینَ َكذَِلَك ِلنَْصِرَف َعْنھُ السُّوَء َواْلفَْحَشاء إِنَّھُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْخلَِص  آية أخرى: 
 )3(  فيوسف  قد أخلص هلل تعاىل توحيده وحبه، فأخلصه هللا لنفسه، وخلصه

  " من فتنة النساء املهلكة ومن الوقوع يف الشهوات املردية.
يف متام ذكر قصته:  الدعاء الثاين : قال هللا تعاىل حكاية عن نبيه يوسف "

  ِن تَأِْویِل األََحاِدیِث فَاِطَر السََّماَواِت َرّبِ قَْد آتَْیتَنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَنِي م
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اِلِحینَ   َواألَْرِض أَنَت َوِلیِّي ِفي الدُّنُیَا َواآلِخَرةِ تََوفَِّني ُمْسِلًما َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ
 ")1(  

 : ( هذا دعاء من يوسف الصديق، دعا به ربه  ظ ابن كثري فاقال احل"
ب جتماعه  ويه وإخوته، وما مّن هللا به عليه من النبوة وامللك، ملا متت النعمة عليه 

ا عليه يف اآلخرة، وأن يتوفاه   سأل ربه  كما أمت نعمته عليه يف الدنيا أن يستمر 
لصاحلني، وهم إخوانه من النبيني  مسلمًا حني يتوفاه قاله الضحاك وأن يلحقه 

  )2("واملرسلني صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني) 

: ( مجعت هذه  عوة عظيمة مباركة جامعة، قاله العالمة ابن القيم فهي د"
لتوحيد واالستسالم للرب، وإظهار االفتقار إليه، والرباءة من مواالة  الدعوة اإلقرار 
ت العبد، وأن ذلك بيد هللا ال بيد  غري سبحانه، وكون الوفاة على اإلسالم أجل غا

ملعاد، وطلب مراف   )3("قة السعداء). العبد، واالعرتاف 
د أن يلجأ دائمًا إىل ربه ويلح عليه بويستفاد من هذا الدعاء أن على الع

ن يثبت إميانه، ويعمل األسباب املوجبة لذلك، ويسأل هللا تعاىل أن يتم له  لدعاء 
مه آخرها وخري أعماله خوامتها، فإن هللا   النعمة وحيسن له اخلامتة، وأن جيعل خري أ

  رحيم.كرمي جواد 
يف هذا املقام ما يدل على أنه دعا  وليس فيما حكاه هللا من دعاء يوسف 

سأل ربه الثبات على  ستعجال املوت، وإمنا الذي يدل عليه ظاهر الكالم أنه 
لصاحلني من عباده.   اإلسالم حىت يتوفاه حني يتوفاه عليه ويلحق 

   أیوب  أدعیة

"  ُاِحِمیَن َوأَیُّوَب ِإْذ نَادَى َربَّھ رُّ َوأَنَت أَْرَحُم الرَّ  أَنِّي َمسَّنَِي الضُّ
")4(  
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 إن من الدعوات العظيمة الواردة يف القرآن الكرمي دعاء نيب هللا أيوب 
الصابر احملتسب، وقد تعرض البتالء عظيم يف بدنة وأهله وماله حىت إن املثل ليضرب 

، ومل يزده هذا كله مبا حصل له  ً وابتهاًال إىل هللا  من أنواع البال إال صربًا واحتسا
تعاىل وتضرعًا إليه لكشف ما به من الضر والبالء ، ألنه سبحانه هو وحده املالذ يف 

ت، املدعو يف الشدة والرخاء.   الكر
َواْذُكْر َعْبدَنَا أَیُّوَب إِْذ نَادَى َربَّھُ أَنِّي َمسَِّنَي  قال هللا تعاىل : "

ـ عبد  أي : واذكر ـ واخلطاب لنبينا حممد  ) )1 ٍب َوَعذَابٍ الشَّْیَطاُن بِنُصْ 
دى ربه داعيًا مستغيثًا به، وإليه ال إىل غريه شاكياً، فقال:  رب إين  أيوب إذ 
مسين الشيطان بنصب وعذاب، أي: مبشقة وتعب يف جسده، وعذاب وهالك يف 

  " أهله وماله.
ال نفسه وأنه بلغ الضر منه مبلغاً إلخبار عن ح إىل هللا  وقد توسل "

رُّ َوأَنَت أَْرَحُم  عظيماً، وبرمحة هللا الواسعة العامة، فنادى ربه  أَنِّي َمسَّنَِي الضُّ

اِحِمینَ     ". ) )2 الرَّ
، وهلذا قال سبحانه :  وقد استجاب هللا تعاىل دعاء نبيه أيوب "

 ُْن فَاْستََجْبنَا لَھُ فََكَشْفنَا َما بِِھ ِمن ض عَُھْم َرْحَمةً ّمِ ّرٍ َوآتَْینَاهُ أَْھلَھُ َوِمثْلَُھم مَّ
وبني هللا سبحانه كيفية كشفه الضر عن أيوب   ". ) )3 ِعنِدنَا َوِذْكَرى ِلْلعَابِِدینَ 

  وأنه سبحانه ملا أراد إذهاب الضر عن أيوب أمره أن يركض برجله كما قال تعاىل
:"    ُْغتََسٌل بَاِردٌ َوَشَرابٌ اْرُكْض ِبِرْجِلَك َھذَا م  )4( 

بیاُن أن من أعظم أسباب  وفیما حكى هللا تعالى من دعاء أیوب 
واالبتھال إلیھ والتضرع لھ وإظھار الفاقة لدیھ، وذكره  الفرج دعاَءه 

  بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلیا، والتوسل، إلیھ بذلك.
  یونس  أدعیة
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"  ُْبَحانََك إِنِّي ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمیَن أَن الَّ إِلَھَ إِالَّ أَنَت س )1(  "  
 ومن الدعوات العظيمة املذكورة يف القرآن ما ورد يف قصة يونس وكان "

لعراق،  ً إىل أهل نينوى من أرض املوصل  نبيًا من أنبياء هللا تعاىل ، وكان مبعو
لعذاب، مث خرج من بني فدعاهم إىل هللا تعاىل فأبوا عليه ومتادوا يف كفرهم فوعدهم 

مره هللا تعاىل بذلك، إىل أن ركب مع مجاعة يف سفينة  أظهرهم مغاضبًا هلم قبل أن 
م يف البحر ليتخففوا منه، فوقعت القرعة على  لركاب واألمحال، فلّججت  مليئة 

وألقى بنفسه يف البحر، فأرسل هللا  ابتالًء من هللا تعاىل له، وعندئذ قام  يونس 
ً عظيمًا فالتقم يونس تعا ، وأوحى هللا إىل ذلك احلوت أن ال  ىل من البحر حو

كل له حلمًا وال يهشم له عظماً، بل يبتلعه ليكون بطنه له سجناً، ويف هذا يقول 
 إِْذ أَبََق إِلَى اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن  َوإِنَّ یُونَُس لَِمَن اْلُمْرَسِلیَن هللا تعاىل: 

فَلَْوَال أَنَّھُ َكاَن  فَاْلتَقََمھُ اْلُحوُت َوُھَو ُمِلیٌم  َكاَن ِمْن اْلُمْدَحِضیَن فََساَھَم فَ 
  ) ")2لَلَبَِث ِفي بَْطنِِھ إِلَى یَْوِم یُْبعَثُونَ ِمْن اْلُمَسبِِّحیَن 

دى ربه مستغيثا  وملا صار يونس " يف بطن احلوت يف تلك الظلمات، 
نه ذو العزة واجلالل الذي يعلم السر والنجوى، ويكشف معرتفًا خبطئه، كما أخرب ع

الضر والبلوى، سامع األصوات وإن ضعفت، وعامل اخلفيات وإن دقت، وجميب 
َوذَا النُّوِن إِذ ذََّھَب ُمغَاِضبًا فََظنَّ  الدعوات وإن عظمت، حيث قال يف كتابه 

الَّ إِلَھَ إِالَّ أَنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكنُت  أَن لَّن نَّْقِدَر َعلَْیِھ فَنَادَى فِي الظُّلَُماِت أَن
ْینَاهُ ِمَن اْلغَّمِ َوَكذَِلَك نُنِجي اْلُمْؤِمنِینَ  ِمَن الظَّاِلِمیَن    فَاْستََجْبنَا لَھُ َونَجَّ

")3(  
فَاْستََجْبنَا لَھُ  وهلذا قال تعاىل :  وقد استجاب هللا لنبيه يونس "

ْینَاهُ ِمَن اْلغَ  ، إذ دعا يف بطن احلوت  ّمِ َونَجَّ أي: فاستجبنا ليونس دعاءه إ
َوَكذَِلَك    :وجنيناه من الغم الذي كان بسبب حبسه يف بطن احلوت، وقوله 

ا دعوة مستجابة، قال ابن جرير الطربى   نُنِجي اْلُمْؤِمنِینَ  فيه كما هذه الدعوة وأ
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  يقول ) : بس يف بطن احلوت يف البحر إذ : وكما أجنينا يونس من كرب احل
( م إذا استغاثوا بنا ودعو ، كذلك ننجي املؤمنني من كر    ".)1(دعا

   موسى أدعیة 
"  ًعا َوُخْفیَةً إِنَّھُ الَ یُِحبُّ اْلُمْعتَِدیَن   ) ")2اْدُعواْ َربَُّكْم تََضرُّ
"  ُوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا إِنَّ َوالَ تُْفِسدُواْ فِي األَْرِض بَْعدَ ِإْصالَِحَھا َواْدع

َن اْلُمْحِسنِیَن    ) ")3َرْحَمَت اہلّلِ قَِریٌب ّمِ
"  ِني ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن   ) ")4َرّبِ نَّجِ
"  َرّبِ إِنِّي ِلَما أَنَزْلَت ِإلَيَّ ِمْن َخْیٍر فَِقیٌر ")5(  
 ْر ِلي أَْمِري َویَسِّ  قَاَل َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري  ﴿:  قال هللا "

ن لَِّسانِي  ْن أَْھِلي  یَْفقَُھوا قَْوِلي  َواْحلُْل ُعْقدَةً ّمِ   َواْجعَل لِّي َوِزیًرا ّمِ
َكْي نَُسبَِّحَك  َوأَْشِرْكھُ فِي أَْمِري  اْشدُْد بِِھ أَْزِري   َھاُروَن أَِخي 

قَاَل قَْد أُوِتیَت ُسْؤلََك  بَِصیًرا إِنََّك ُكنَت بِنَا  َونَْذُكَرَك َكثِیًرا  َكثِیًرا 
  )6(" ﴾ یَا ُموَسى

يف سياق قصته يف الذكر احلكم، وذكر يف سور  ورد دعاء موسى 
  منها سورة طه. )7(متعددة

ت هذه السورة اليت تستهدف  يت هذا الدعاء ضمن آ  ( حث النيب  "و
، وميثل حلقة يف قصة  )8(  "على الصرب على ما يلقاه من إعراض قومه عن دعوته)

ا رعايته  موسى  لرسوله  مع فرعون الطاغية اجلبار اليت تتجلى يف مشاهد حلقا
ييده، ليتأسى خامت األنبياء واملرسلني  مبا كان من ثبات موسى يف وجه  وتثبيته و

                                                 
 .385، ص/ 16) تفسري الطربي، ج/ 1(
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. فبعد أن اختاره هللا للرسالة  )1(فرعون ومن صربه على عناد قومه من بين إسرائيل 
، وخلص له أسس الرسالة وقواعدها ،  )2(﴾  نَا اْختَْرتَُك فَاْستَِمْع ِلَما یُوَحىَوأَ ﴿ 

لساعة ﴿  لوحدانية والعبادة واإلميان  ُ َال ِإلَھَ إِالَّ أَنَا ممثلة يف االعتقاد  ِإنَّنِي أَنَا اہللَّ

َالةَ ِلِذْكِري  أََكادُ أُْخِفیَھا ِلتُْجَزى ُكلُّ  ِإنَّ السَّاَعةَ ءاَتِیَةٌ  فَاْعبُْدنِي َوأَقِِم الصَّ
اه بعض معجزاته ـ بعد ذلك أرسله إىل فرعون الذي وأر  ، )3(﴾  نَْفٍس بَِما تَْسعَى

لكي يواجه ذلك الطغيان  طغى وجتاوز احلد يف الطغيان حىت ادعى األلوهية، ورأي 
سباب تكفل له النصر فتوجه إىل ربه بذلك الدعاء البليغ.   أن يتسلح 

"  َّن ُكّلِ ُمتََكبٍِّر ال  یُْؤِمُن بِیَْوِم ِإنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكم ّمِ
  )4("اْلِحَسابِ 

يف مواضع كثرية من كتابه العزيز  لقد ساق هللا تعاىل قصة نبيه موسى 
ساليب متنوعة، وليس يف قصص القرآن أعظُم من قصته، وال أكثر منها مواقف 

طاغية عرفه التاريخ فرعون وجنوده، وعاجل أعنت شعب  عاجل أكرب وعرباً، ألنه 
من أقوى املهمات ورسالته من  عرفه الناس بين إسرائيل، فكانت مهمة موسى 

  أظهر الرساالت.
قَاَل َرّبِ إِنِّي َظلَْمُت  ما جاء يف قوله تعاىل :  فمن دعاء موسى 

ِحیُم نَْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَغَفََر لَھُ ِإنَّھُ ُھَو اْلغَ  ، وهذا الدعاء قد قاله  ) )5فُوُر الرَّ
استغفاراً وتوبة إىل ربه سبحانه لقتله رجًال قبطيًا خطًأ من غري قصد لقتله،  موسى 

ولكنه قصد مساعدة رجل إسرائيلي من شيعته استغاث به على القبطي، فوكزه 
لفعل هذا ا ، ومل ينسب موسى، أي ضربه بقبضة يده، فقضى عليه لقوة موسى 

لتوبة واالستغفار، ألنه كان السبب فيه . وهذا  در  إىل القدر معتذرًا بذلك، بل 
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قال: (   قَاَل َرّبِ إِنِّي َظلَْمُت نَْفِسي يف قوله تعاىل:  معىن ما روي عن قتادة 
  . )1(من أين املخرج، فأراد املخرج فلم يلق ذنبه على ربه)  وعرف نيب هللا 

مترون به ليثأروا منه لقتله  ومن دعاء موسى " ن األقباط  أنه ملا أخرب 
يف هذه احلال، كما قال هللا تعاىل :  القبطي خرج من املدينة فراراً بنفسه داعياً ربه 

  نِي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن ا  فََخَرَج ِمْنَھا َخائِفًا یَتََرقَُّب قَاَل َرّبِ نَّجِ َولَمَّ
ھَ ِتْلقَا   ) ")2 ء َمْدیََن قَاَل َعَسى َربِّي أَن یَْھِدیَنِي َسَواء السَّبِیلِ تََوجَّ

نِي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمینَ  فقوله :  لنجاة من فرعون   َرّبِ نَّجِ دعاء 
ب من ذنبه، وفعله غضبًا من  مترون لقتله، ومساهم ظاملني، ألنه قد  وقومه الذين 

لقتل ظلم منهم واعتداء، وقيل: مساهم ظاملني غري قصد منه للقتل، فتوعّدهم ل ه 
هلل تعاىل .  م ظلموا أنفسهم بكفرهم    أل

كله ملا به  وقد أمجع املفسرون على أن موسى  طلب يف هذا الدعاء ما 
نه فقري إىل ما أنزل هللا إليه من اخلري،  من اجلوع الشديد، فإن هذا وصف حلاله 

  . اخلري إليه، وهذا من أبلغ الوسائل إىل هللا  وهو متضمن لسؤال هللا إنزال
وصف يف هذه الدعوة حاله وأظهر فقره واحتياجه إىل ربه ومواله،  وموسى 

  وهو يتضمن سؤاله سبحانه إنزال اخلري إليه وموالة املّن عليه.
يف مدين  وقد أجابه هللا فيما سأل فواىل املّن عليه وأجزل له العطاء وبقي "

فية ويف خري ورزق إىل أن اصطفاه هللا واجتباه رسوًال أمينًا ونبيًا كرمياً، يف أمن وعا
  " صلوات هللا وسالمه وبركاته عليه وعلى مجيع النبيني.

م إىل  ومن دعاء موسى " أن هللا تعاىل ملا بعثه إىل فرعون وقومه لدعو
ما قال هللا تعاىل أن يفتح عليه يف تبليغ الرسالة وبيان الدين، ك اإلسالم، سأل ربه 

 :  قَاَل َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري  ْر ِلي أَْمِري ن  َویَّسِ َواْحلُْل ُعْقدَةً ّمِ

ْن أَْھِلي  یَْفقَُھوا قَْوِلي  لَِّسانِي   َھاُروَن أَِخي  َواْجعَل لِّي َوِزیًرا ّمِ
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َونَْذُكَرَك  َك َكثِیًرا َكْي نَُسبِّحَ  َوأَْشِرْكھُ فِي أَْمِري  اْشدُْد بِِھ أَْزِري 
  ) ")1 إِنََّك ُكنَت بِنَا بَِصیًرا َكثِیًرا 

وهذا دعاء عظيم يف مقام عظيم، كما قال احلافظ ابن كثري : ( هذا سؤال "
مر عظيم  لربه  من موسى  أن يشرح له صدره فيما بعثه به، فإنه قد أمره 

ذ ذاك، وأجربهم وأشدِّهم  وخطب جسيم، بعثه إىل أعظم ملك على وجه األرض إ
كفراً وأكثرهم جنوداً وأعمرهم ملكًا وأطغاهم وأبلغهم مترداً، بلغ من أمره أن ادعى أنه 

ه إهلًا غريه ) .  والدعاء بشرح الصدر له أمهية كبرية  )2(ال يعرف هللا، وال يعلم لرعا
ا نيب هللا موسى  ء تلك املهمة على أدا يف هذا الشأن، فإنه قوة معنوية، يستعني 

مة ونشاط، وأما  الكربى، فإنه مدعاة للصرب واحتمال املشاق واإلقبال على الدعوة 
ضيق الصدر والسآمة فهي من أسباب الضعف وخور العزمية، ومن هذا حاله ال 

م إىل هللا تعاىل، كما قال هللا سبحانه لنبيه حممد     :يصلح هلداية اخللق ودعو
واْ ِمْن َحْوِلكَ فَبَِما َرْحَمٍة مِّ   َن اہلّلِ ِلنَت لَُھْم َولَْو ُكنَت فَظًّا َغِلیَظ اْلقَْلِب الَنفَضُّ

 ")3(  
من مجلة الفوائد املستفادة من قصة موسى  ولذا ذكر العالمة ابن سعدي "

  أن الفصاحة والبيان مما يعني على التعليم وعلى إقامة الدعوة، هلذا طلب ) :
قدة من لسانه ليفقهوا قوله، وأن اللثغة ال عيب فيها إذا موسى من ربه أن حيل ع

مع ربه أنه مل يسأل زوال اللثغة   حصل الفهم للكالم ، ومن كمال أدب موسى 
: ( الرسل  ، قال احلسن البصري  )4(كلها، بل سأل إزالة ما حيصل به املقصود) 

  ".  )5(إمنا يسألون حبسب احلاجة، وهلذا بقيت يف لسانه بقية ) 
ْن أَْھِلي   : "مث قال موسى  َھاُروَن أَِخي  َواْجعَل لِّي َوِزیًرا ّمِ

  اْشدُْد بِِھ أَْزِري َوأَْشِرْكھُ فِي أَْمِري  . "  
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( وهذا أيضاً سؤال من موسى يف أمر خارجي عنه،  "قال احلافظ ابن كثري: 
الكرمي بياُن  . وجاء يف موضع آخر من القرآن)1("وهو مساعدة أخيه هارون له) 

َوأَِخي َھاُروُن  التعليل هلذا السؤال من موسى، وهو ما حكاه هللا عنه من قوله : 

بُونِ  قُنِي إِنِّي أََخاُف أَن یَُكذِّ  ُھَو أَْفَصُح ِمنِّي ِلَسانًا فَأَْرِسْلھُ َمِعَي ِرْدًءا یَُصدِّ
)2(  فموسى  وتبليغ الرسالة، سأل ربه أن جيعل أخاه هارون شريكًا له يف النبوة

عند ربه، حني شفع أن يوحي هللا إىل أخيه، وطلب موسى أن  وهذا من وجاهته 
ب الرب، وأحق برب اإلنسان قرابته، ويقال: إنه مل يكن  يكون معيُنه من أهله ألنه من 

الفائدة  مث ذكر موسى ".)3(أحد على أخيه أسعد وألخيه أنفع من موسى هلارون 
  ." َونَْذُكَرَك َكثِیًرا  َكْي نَُسبَِّحَك َكثِیًرا  : يف سؤاله هذا فقال

إِنََّك ُكنَت بِنَا  دعاءه لربه يف هذه األمور كلها بقوله:  وختم موسى 

أي : ( تعلم حالنا وضعفنا وعجز وافتقار إليك يف كل األمور، وأنت   بَِصیًرا
ك) ا سألناكأبصر بنا من أنفسنا وأرحم، فُمنَّ علينا مب  )4(وأجب لنا فيما دعو

قَْد أُوتِیَت ُسْؤَلَك   : " فقال  فاستجاب هللا تعاىل دعاء نبيه وكليمه موسى 

أي : أعطيت مجيع سألت، والسؤال: الطلبُة واملرغوب فيه. وقال  " یَا ُموَسى
ً ملوسى أيضاً على سؤاله: عَُل لَُكَما قَاَل َسنَُشدُّ َعُضدََك بِأَِخیَك َونَجْ  " تعاىل جوا

فأخرب )" )5 ُسْلَطانًا فََال یَِصلُوَن إِلَْیُكَما بِآیَاتِنَا أَنتَُما َوَمِن اتَّبَعَُكَما اْلغَاِلبُونَ 
خيه وجعل هلما  سبحانه أنه استجاب له الدعاء وحقق له الرجاء فعّضده وقواه 

ً على فرعون وقومه فال سبيل هلم إىل أذامها مبا أيدمها به م ت سلطا ن اآل
الساطعات، وجعل الغلبة والنصر والعاقبة احلميدة هلما وألتباعهما، فنعم املوىل هو 

  سبحانه ونعم النصري. 
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، فمن دعائه أنه ملا بلغه  ال يزال احلديث ماضيًا عن دعاء نيب هللا موسى 
س فرعون وجربوته، كما حكى لقتل التجأ إىل ربه مستعيذاً به من   ديد فرعون له 

َوقَاَل فِْرَعْوُن ذَُرونِي أَْقتُْل ُموَسى َوْلیَْدُع َربَّھُ   " هللا تعاىل ذلك حيث قال:

َل ِدینَُكْم أَْو أَن یُْظِھَر فِي اْألَْرِض اْلفََسادَ  َوقَاَل ُموَسى  ِإنِّي أََخاُف أَن یُبَدِّ
ن ُكّلِ ُمتََكبٍِّر الَّ یُؤْ    " )1(ِمُن بِیَْوِم اْلِحَسابِ ِإنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكم ّمِ

وقول فرعون هذا ـ قبحه هللا ـ من أعجب ما يكون، وهو من التمويه والرتويج 
صار فرعون مذكراً يف املثل ـ على سبيل التهكم : ( للباطل الذي هو عليه، وهلذا يقال

) وهذا تضليل منه، فإن فرعون يزعم يف كالمه هذا أنه خياف على الناس أن يضلهم 
، فصار واعظًا يشفق على الناس من موسى وخيشى عليهم منه، من أن  وسى م

يبدل على الناس دينهم، أو أن يظهر يف األرض الفساد، ويزعم لنفسه أن إمنا يريد 
لناس اخلَري  لناس اخلَري وهدايتهم إىل سبيل الرشاد، ويزعم لنفسه أن إمنا يريد 

عاة الباطل وأئمة الضالل يف كل زمان وهدايتهم إىل سبيل الرشاد، وهذا شأن د
ومكان. وقد قال فرعون ذلك مع أنه من شر خلق هللا تعاىل وأشدهم فسادًا وخبثاً، 

لعقول، وتكرباً على احلق وتعالياً عليه. لناس واستخفافاً    ومكراً 
ِإنِّي ُعْذُت بَِربِّي  "داعيًا هللا تعاىل ومنبهًا الناس:  وهلذا قال موسى 

ن ُكّلِ ُمتََكبٍِّر الَّ یُْؤِمُن بِیَْوِم اْلِحَساِب    ) ")2َوَربُِّكم ّمِ
   سلیمان دعاء 
"  ََّرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَي

اِلِحیَن َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلِني بِ    ) ")3َرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ
"  ْن بَْعِدي إِنََّك أَنَت َرّبِ اْغِفْر ِلي َوَھْب ِلي ُمْلًكا الَّ یَنبَِغي ِألََحٍد ّمِ
  ) ")4اْلَوھَّاُب 

    زكریا  أدعیة
  :  يف قوله  مباشرة نلتقي بدعاء زكر 
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یَّةً َطیِّبَةً ﴿ ُھنَاِلَك دََعا َزَكِریَّا َربَّھُ قَاَل رَ " ّبِ َھْب ِلي ِمن لَّدُْنَك ذُّرِ
فَنَادَتْھُ اْلَمآلئَِكةُ َوُھَو قَائٌِم یَُصلِّي فِي اْلِمْحَراِب أَنَّ اہلّلَ  ِإنََّك َسِمیُع الدَُّعاء 

َن الصَّ  َن اہلّلِ َوَسیِّدًا َوَحُصوًرا َونَبِیًّا ّمِ قًا بَِكِلَمٍة ّمِ ُرَك ِبیَْحیَى ُمَصدِّ اِلِحیَن یُبَّشِ
  قَاَل َرّبِ أَنََّى یَُكوُن ِلي ُغالٌَم َوقَْد بَلَغَنَِي اْلِكبَُر َواْمَرأَتِي َعاقٌِر قَاَل َكذَِلَك

َم النَّاَس ثَالَثَةَ   اہلّلُ یَْفعَُل َما یََشاء  قَاَل َرّبِ اْجعَل لَِّي آیَةً قَاَل آیَتَُك أَالَّ تَُكلِّ
بََّك َكثِیًرا َوَسبِّْح بِاْلعَِشّيِ َواِإلْبَكارِ أَیَّاٍم إِالَّ َرْمًزا َواذْ    )1(" ﴾ ُكر رَّ

أن هللا يرزق من يشاء بغري حساب كما أخرب سبحانه بذلك  ملا رأى زكر 
ت السابقة، ومن ذلك أن هللا رزق مرمي فاكهة الشتاء يف الصيف، وفاكهة  يف اآل

  الصيف يف الشتاء.
ً طمع زكر ح ينئذ يف الولد، وإن كان شيخًا كبريًا قد وهن ملا رأى ذلك عيا

منه العظم، واشتغل الرأس شيباً، وكانت امرأته مع ذلك كبرية وعاقراً، لكنه مع هذا  
داه خفيًا قائًال : یَّةً َطیِّبَةً إِنََّك  ﴿ " كله سأل ربه و َرّبِ َھْب ِلي ِمن لَّدُْنَك ذُّرِ

دك ولداً صاحلاً إنك جميب دعاء الصاحلني أي رب أعطين من عن " ﴾ َسِمیُع الدَُّعاء
  من عبادك املؤمنني.

ً أمسعته، وهو قائم  فاستجاب هللا دعاءه إذ خاطبته املالئكة شفاهًا خطا
ن هللا يبشره بولد  يصلي يف حمراب عبادته، وحمل خلوته، وجملس مناجاته وصالته 

  يوجد له من صلبه امسه حيىي.
منها أنه يصدق بعيسى بن مرمي فهو من  وهذا الولد يتصف بصفات عالية

  الصديقني السابقني إىل اخلريات.
وأنه سيكون سيدًا على قومه يف العلم والعبادة واحللم والشرف ويف سائر 
الصفات الفاضلة، وأنه سيكون حصورًا عن املعاصي، حاصرًا نفسه عن الشهوات، 

  مانعاً نفسه منها.
  الصاحلني. وأنه سيكون نبياً من أصالب األنبياء

يت له ولد وهو كبري السن قريب من  ولكن زكر  أدركته الدهشة من أن 
  املوت، وامرأته مع ذلك كبرية السن، وكانت عاقراً.
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َرّبِ أَنََّى یَُكوُن ِلي ُغالٌَم َوقَْد بَلَغَنَِي  ﴿ " حني أدركت الدهشة قال:

ون يل غالم ، ومن أين ؟ واحلال أي : رب كيف يك )1( "﴾اْلِكبَُر َواْمَرأَتِي َعاقٌِر 
أين كبري يف السن، وامرأيت عقيم ، فكان اجلواب أن هللا يفعل ما يشاء ال يعجزه 

  شيء وال يتعاظمه.
ا على وجود الولد، فأجابه  مث سأل زكر ربه أن جيعل له عالمة يستدل 

شارة م إال  رأس أو يد  تعاىل أن عالمة ذلك أن ال يقدر على تكليم الناس ثالثة أ
أو حنو ذلك مع أنه سوى صحيح اجلسم، مث أمره تعاىل يف هذه احلال بكثرة الذكر 

  )2(والتكبري والتسبيح وخباصة يف وقت العشي واإلبكار.
"  أُْس َشْیبًا َولَْم أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ إِنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ

ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَرائِي َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاِقًرا فََھْب َوإِنِّي  َرّبِ َشِقیًّا 
  یَِرثُنِي َویَِرُث ِمْن آِل یَْعقُوَب َواْجعَْلھُ َرّبِ َرِضیًّا  ِلي ِمن لَّدُنَك َوِلیًّا 

")3(  
"  َرّبِ َال تَذَْرنِي فَْردًا َوأَنَت َخْیُر اْلَواِرثِیَن  ََوَھْبنَا فَاْستََجْبنَا لَھُ و

لَھُ یَْحیَى َوأَْصلَْحنَا لَھُ َزْوَجھُ إِنَُّھْم َكانُوا یَُساِرُعوَن فِي اْلَخْیَراِت َویَْدُعونَنَا 
  )  ")4َرَغبًا َوَرَھبًا َوَكانُوا لَنَا َخاِشِعیَن 

 أن دعا ربه  إن من دعوات األنبياء يف القرآن ما جاء يف قصة نيب هللا زكر 
لّدين، ومل يكن  أن يرزقه ولداً  ً له يف العلم والنبوة والقيام  قد رزق ولداً  صاحلاً يكون وار

يف حياته، وكانت امرأته عاقراً، وتقدم به السن، لكنه على علم بكمال قدرة هللا، وأنه 
سبحانه إذا أراد شيئًا كان، ولو مل تتوفر أسبابه املعلومة يف العادة، إذ هو خالق األسباب 

  ت، وبيده مقاليد كل شيء وخزانته.واملسببا
إِْذ نَادَى  ِذْكُر َرْحَمِة َربَِّك َعْبدَهُ َزَكِریَّا  كھیعص    :قال هللا "

أُْس َشْیبًا َولَْم أَُكن  َربَّھُ نِدَاء َخِفیًّا  قَاَل َرّبِ إِنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ
إِنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَرائِي َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقًِرا وَ  بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا 
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یَِرثُنِي َویَِرُث ِمْن آِل یَْعقُوَب َواْجعَْلھُ َرّبِ  فََھْب ِلي ِمن لَّدُنَك َوِلیًّا 
  ".)1(َرِضیًّا

ذكر حالته وشدة  وقد تضمن هذا الدعاء العظيم الذي دعا به زكر 
  مع ربه، وثقته التامة بقدرته ورمحته به خاصة وبعباده عامة.رغبته، وكمال أدبه 

( واحلاصل أنه سأل هللا ولدًا ذكرًا صاحلاً  ":  قال العالمة ابن سعدي 
يبقى بعد موته، ويكون وليًا من بعده، ويكون نبيًا مرضيًا عند هللا وعند خلقه، وهذا 

زقه ولدًا صاحلًا جامعًا ملكارم أفضل ما يكون من األوالد، ومن رمحة هللا بعبده أن ير 
ت املشتملة على ذكر دعاء زكر  "، )2(األخالق وحمامد الشيم)  هذا  ومن اآل

یَّةً  "قول هللا تعاىل :  ُھنَاِلَك دََعا َزَكِریَّا َربَّھُ قَاَل َرّبِ َھْب ِلي ِمن لَّدُْنَك ذُّرِ

َوَزَكِریَّا ِإْذ نَادَى َربَّھُ َرّبِ  "تعاىل : ، وقال  )" )3 َطیِّبَةً إِنََّك َسِمیُع الدَُّعاء

، وقد أخرب هللا تعاىل أنه استجاب  )" )4 َال تَذَْرنِي فَْردًا َوأَنَت َخْیُر اْلَواِرثِینَ 
فجعل امرأته ولودًا بعد أن كانت عاقراً، ورزقه ولدا ذكرًا صاحلاً  لدعاء نبيه زكر 

  .مساه حيىي وجعله نبياً من األنبياء
فَاْستََجْبنَا لَھُ َوَوَھْبنَا لَھُ یَْحیَى َوأَْصلَْحنَا لَھُ َزْوَجھُ إِنَُّھْم  "قال تعاىل : 

 َكانُوا یَُساِرُعوَن فِي اْلَخْیَراِت َویَْدُعونَنَا َرَغبًا َوَرَھبًا َوَكانُوا لَنَا َخاِشِعینَ 
" )5(  : وقال تعاىل"  ُِرَك ب غَُالٍم اْسُمھُ یَْحیَى لَْم نَْجعَل لَّھُ یَا َزَكِریَّا إِنَّا نُبَّشِ

فَنَادَتْھُ اْلَمآلئَِكةُ َوُھَو قَائٌِم یَُصلِّي فِي    "وقال تعاىل : ) )6" ِمن قَْبُل َسِمیًّا

َن اہلّلِ َوَسیِّدًا َوَحُصوًرا  قًا بَِكِلَمٍة ّمِ ُرَك بِیَْحیَى ُمَصدِّ اْلِمْحَراِب أَنَّ اہلّلَ یُبَّشِ
اِلِحینَ َونَبِیًّ  َن الصَّ    ". ) )7 ا ّمِ
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أن يقص  : ( واملقصود أن هللا تعاىل أمر رسوله  قال احلافظ ابن كثري 
وما كان من أمره حني وهبه هللا ولدًا على الكرب، وكانت  على الناس خرب زكر 

امرأته عاقرًا يف حال شبيبتها وقد أسنت أيضاً، حىت ال ييأس أحد من فضل هللا 
  . )1(ال يقنط من فضله تعاىل وتقدس) ورمحته و 
    نبینا محمد  أدعیة
"  ن قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنََّك َعلََى ُكّلِ َشْيٍء 
  ))2"قَِدیرٌ 

"  تُوِلُج اللَّْیَل فِي اْلنََّھاِر َوتُوِلُج النََّھاَر فِي اللَّْیِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن
  " )3(اْلَمیِِّت َوتُْخِرُج الََمیََّت ِمَن اْلَحّيِ َوتَْرُزُق َمن تََشاء بِغَْیِر ِحَساٍب 

"  ُْھَو َربُّ اْلعَْرِش ُت وَ فَقُْل َحْسبَِي اہلّلُ ال إِلَھَ إِالَّ ُھَو َعلَْیِھ تََوكَّل
  ) ")4اْلعَِظیمِ 

"  ّبِ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَل لِّي رَّ
  )5("ِمن لَّدُنَك ُسْلَطانًا نَِّصیًرا 

"  َربَّنَا آِتنَا ِمن لَّدُنَك َرْحَمةً َوَھیِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدًا ")6(  
"  ّبِ ِزْدِني ِعْلًما   ) ")7رَّ
"  ا تُِریَنِّي َما یُوَعدُوَن ّبِ إِمَّ َرّبِ فََال تَْجعَْلنِي ِفي اْلقَْوِم  رَّ
  )8("الظَّاِلِمینَ 
"  ّبِ أَُعوذُ بَِك ِمْن َھَمَزاِت الشَّیَاِطیِن َوأَُعوذُ بَِك َرّبِ أَن  رَّ
  ) ")9 یَْحُضُرونِ 
"  ََّماَواِت َواْألَْرِض َعاِلَم اْلغَْیِب َوالشََّھادَةِ أَنَت تَْحُكُم اللَُّھمَّ فَاِطَر الس

  ) ")1بَْیَن ِعبَاِدَك فِي َما َكانُوا فِیِھ یَْختَِلفُوَن 
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ت اليت فيها أمره  قُِل اللَُّھمَّ فَاِطَر  "لدعاء قوله تعاىل :  ومن اآل

َھادَةِ أَنَت تَْحُكُم بَْیَن ِعبَاِدَك فِي َما السََّماَواِت َواْألَْرِض َعاِلَم اْلغَْیِب َوالشَّ 
  ".) )2 َكانُوا فِیِھ یَْختَِلفُونَ 

ذا الدعاء بعدما ذكر عن املشركني ما ذكر  وقد أمر هللا تعاىل نبيه حممداً 
م عن التوحيد.   من املذمة هلم يف حّبهم الشرك ونفر

ه، الذي هو فاطر السماوات واملعىن: ادع ـ أيها النيب ـ هللا وحده ال شريك ل"
أي :  َعاِلَم اْلغَْیِب َوالشََّھادَةِ  واألرض، أي: خالقهما على غري مثال سبق، 

أي: يف   أَنَت تَْحُكُم بَْیَن ِعبَاِدَك فِي َما َكانُوا فِیِھ یَْختَِلفُونَ السر والعالنية، 
  ". )3(هم يوم معادهم وقيامهم من قبورهم)دنياهم، وستفصل بين

َوقُِل "  :بذكر هللا ودعائه قوله  من املواضع اليت ورد فيها أمر النيب و 

َِّخْذ َولَدًا َولَم یَُكن لَّھُ َشِریٌك فِي اْلُمْلِك َولَْم یَُكن لَّھُ َوِليٌّ  ِ الَِّذي لَْم یَت اْلَحْمدُ ہلِلّ
َن الذُّلَّ َوَكبِّْرهُ تَْكبِیًرا   ) ")4 ّمِ

ن يقوله توحيدًا لربه  ر هللا تعاىل نبيه حممدًا وهذا دعاء ثناء ومتجيد أم
سبحانه وتنـزيهًا له عن كل ما ال يليق به، وقد جاء يف األثر عن حممد بن كعب 
القراظي أنه كان يقول: إن اليهود والنصارى قالوا: اختذ هللا ولدًا ، وقالت العرب: 

س: لوال أولياء هللا لذل لبيك ال شريك لك إال شريكًا هو لك، وقال الصابئون واجملو 
َِّخْذ َولَدًا َولَم یَُكن لَّھُ  "هللا، فأنزل هللا هذه اآلية:  ِ الَِّذي لَْم یَت َوقُِل اْلَحْمدُ ہلِلّ

َن الذُّلَّ َوَكبِّْرهُ تَْكبِیًرا   ")5(َشِریٌك فِي اْلُمْلِك َولَْم یَُكن لَّھُ َوِليٌّ ّمِ

فََسبِّْح  " لدعاء قوله تعاىل : حممدًا ومن املواضع اليت أمر هللا فيها نبيه 

ابًا    ". ) )6 بَِحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفْرهُ إِنَّھُ َكاَن تَوَّ
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ن يسبح حبمد ربه ويستغفره، وقد جاء هذا  وهذا أمر من هللا تعاىل لنبيه 
واجاً، بنصر هللا تعاىل وفتح مكة ودخول الناس يف دين هللا أف األمر بعد بشارة النيب 

لتسبيح والتحميد واالستغفار شكراً  أن النيب  وهلذا فهم طائفة من الصحابة أمر 
ا، وفهم بعض الصحابة كعمر وابن عباس  أن  هلل تعاىل على هذه النعم اليت بشر 

جميء نصر هللا والفتح ودخول الناس يف الدين أفواجًا عالمة على اقرتاب أجل رسول 
لتسبيح والتحميد واالستغفار ليختم عمله  وانقضاء عمره، هللا  وأن هللا تعاىل أمره 

  بذلك، ويتهيأ للقاء ربه والقدوم عليه على أكمل أحواله وأمتها.
  دعاء المالئكة 

"  ْحَمةً َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذیَن تَابُوا َواتَّبَعُوا َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّ
َربَّنَا َوأَدِْخْلُھْم َجنَّاِت َعدٍْن الَّتِي َوَعدتَُّھم َوَمن  َب اْلَجِحیِم َسبِیلََك َوقِِھْم َعذَا

یَّاتِِھْم إِنََّك أَنَت اْلعَِزیُز اْلَحِكیُم  َوقِِھُم  َصلََح ِمْن آبَائِِھْم َوأَْزَواِجِھْم َوذُّرِ
  )  ")1ذَِلَك ھَُو اْلفَْوُز اْلعَِظیُم السَّیِّئَاِت َوَمن تَِق السَّیِّئَاِت یَْوَمئٍِذ فَقَدْ َرِحْمتَھُ وَ 

  دعاء امرأة عمران
ًرا فَتَقَبَّْل  ﴿" إِْذ قَالَِت اْمَرأَةُ ِعْمَراَن َرّبِ إِنِّي نَذَْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ

ُ  ِمنِّي إِنََّك أَنَت السَِّمیُع اْلعَِلیُم  ا َوَضعَتَْھا قَالَْت َرّبِ إِنِّي َوَضعْت َھا أُنثَى َواہلّلُ فَلَمَّ
یْتَُھا َمْریََم ِوإِنِّي أُِعیذَُھا بَِك  أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت َولَْیَس الذََّكُر َكاألُنثَى َوإِنِّي َسمَّ

ِجیِم  یَّتََھا ِمَن الشَّیَْطاِن الرَّ فَتَقَبَّلََھا َربَُّھا بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَنبَتََھا نَبَاتًا َحَسنًا  َوذُّرِ
َھا َزكَِریَّا كُلََّما دََخَل عَلَیَْھا َزَكِریَّا اْلِمْحَراَب َوَجدَ ِعندَھَا ِرْزقاً قَاَل یَا َمْریَُم َوَكفَّلَ 

  )2(" ﴾ أَنَّى لَِك َھذَا قَالَْت ھَُو ِمْن ِعنِد اہلّلِ إنَّ اہلّلَ یَْرُزُق َمن یََشاء بِغَیِْر ِحَسابٍ 
اہلّلَ اْصَطفَى آدََم َونُوًحا َوآَل إِنَّ  ﴿"جييئ هذا الدعاء بعد قوله تعاىل : 

یَّةً بَْعُضَھا ِمن بَْعٍض َواہلّلُ َسِمیٌع  ِإْبَراِھیَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلعَالَِمیَن  ذُّرِ
جييئ لبيان أصل قصة مرمي اليت جعلها هللا وابنها آية للعاملني، وهو هذا  )3( "﴾ َعِلیمٌ 

ت.   الدعاء الواردة معنا يف هذه اآل
من الذين ذكر هللا اصطفاءهم يف اآلية السابقة ، وهم  ومرمي وابنها عيسى

  آل عمران .
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ا قالت " ت خيرب تعاىل بقصة دعاء أم مرمي، أ َرّبِ إِنِّي  ﴿وهنا يف هذه اآل

ًرا فَتَقَبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَنَت السَِّمیُع اْلعَِلیمُ   أي  ﴾ نَذَْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ
  " رب نذرت لعبادتك وطاعتك ما أمحله يف بطين خالصاً لك، فتقبل مين .

ا: " ا أنثى  ﴾َرّبِ إِنِّي َوَضْعتَُھا أُنثَى ﴿وقالت ملا ولد أي :  رب ولد
ن الذكر ليس  ال تصلح للخدمة يف بيت املقدس. وهللا أعلم مبا ولدت. وهللا أعلم 

  " يف اخلدمة كاألنثى.
یَّتََھا ِمَن َوإِ  ﴿"وقالت :  ْیتَُھا َمْریََم ِوإِنِّي أُِعیذَُھا بَِك َوذُّرِ نِّي َسمَّ

ِجیِم    " . ﴾الشَّْیَطاِن الرَّ
ً حسناً  ا أنثى فإن هللا تقبلها من أمها نذرًة، وأنه تعاىل أنبتها نبا ومع أ

لصاحلني ا  يجاً، ويسر هلا أسباب القبول، وقر  من فجعل هلا شكًال مليحاً ومنظراً 
عباده تتعلم منهم العلم واخلري، فجعل زكر كافال هلا. وكان إذا دخل عليها يف كل 

  وقت وجد عندها رزقاً عجيباً يف غري زمانه.
فإذا رأى زكر ذلك عندها قال :  مرمي من أين لك هذا ؟ قالت : هو من 

  .)1(عند هللا ريب الذي يرزق من يشاء بغري حساب 
  مریم علیھا السالم

قَالَْت  ﴿ " ويف هذه السورة نطالع دعاء مرمي يف قوله تعاىل حكاية عنها:

َرّبِ أَنَّى یَُكوُن ِلي َولَدٌ َولَْم یَْمَسْسِني بََشٌر قَاَل َكذَِلِك اہلّلُ یَْخلُُق َما یََشاء إِذَا 
  )2(" ﴾ قََضى أَْمًرا فَإِنََّما یَقُوُل لَھُ ُكن فَیَُكونُ 

إِْذ قَالَِت اْلَمآلئَِكةُ یَا َمْریَُم إِنَّ اہلّلَ  ﴿":  له جييء هذا الدعاء بعد قو 

ْنھُ اْسُمھُ اْلَمِسیُح ِعیَسى اْبُن َمْریََم َوِجیًھا فِي الدُّْنیَا َواآلِخَرةِ  ُرِك بَِكِلَمٍة ّمِ یُبَّشِ
ِبیَن  الِ  َوِمَن اْلُمقَرَّ ُم النَّاَس فِي اْلَمْھِد َوَكْھالً َوِمَن الصَّ   )3("﴾ِحینَ َویَُكلِّ

بنها عيسى عن  ا ملا مسعت ببشارة املالئكة هلا  وهنا خيرب تعاىل عن مرمي أ
ا:  هللا   ﴾َرّبِ أَنَّى یَُكوُن ِلي َولَدٌ َولَْم یَْمَسْسنِي بََشٌر  ﴿"قالت يف مناجا
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: رب كيف يوجد هذا الولد مين وأ لست بذات زوج ولست بغياً، حاشا هلل أي"
 "﴾اہلّلُ یَْخلُُق َما یََشاء ﴿"أو امللك عن هللا يف جواب ذلك السؤال: فقال هلا هللا 

خرأي: هللا خيلق ما يشاء ال يعجزه شيء إذا أراد أم   .)1(راً قال له كن فيوجد بال 
   المؤمنین أدعیة
"  َِوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِریٌب أُِجیُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعان 

  ))2"فَْلیَْستَِجیبُواْ ِلي َوْلیُْؤِمنُواْ بِي لَعَلَُّھْم یَْرُشدُونَ 

"  َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَْینَا إِْصًرا
ْلنَا َما الَ  َطاقَةَ لَنَا بِِھ َواْعُف  َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ

  ". )3(َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 

"  ن قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
ِذلُّ َمن تََشاء بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنََّك َعلََى ُكّلِ َشْيٍء تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُ 

  ))4"قَِدیرٌ 

"  ِ5(َربَّنَا َما َخلَْقَت َھذا بَاِطالً ُسْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّار(  "  

"  الَ َربَّنَا َوآِتنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَا یَْوَم اْلِقیَاَمِة إِنََّك
  ))6"تُْخِلُف اْلِمیعَادَ 

"  7("َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِھِدیَن(   
"  8(َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوِإلَْیَك اْلَمِصیُر( "  
"  َاِحِمین   )  ")9َربَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَنَت َخْیُر الرَّ
"  َّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَا إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیٌر َرب ")10(  
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ا    :"ومن دعوات املؤمنني املذكورة يف القرآن ما ورد يف قوله  َولَمَّ

ا بََرُزواْ ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُواْ َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَ 
   ". ) )1 َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 

وهذه اآلية حكاية لدعاء فئة من املؤمنني وهم طالوت وجنوده يف مقام 
هلل تعاىل، وكان  املواجهة ألعداء هللا تعاىل، وهم جالوت وجنوده، وكانوا مشركني 

ىل هللا تعاىل يسألونه عددهم يفوق عدد املؤمنني بكثرية، وهلذا تضرّع هؤالء املؤمنون إ
ا  أسباب النصر على املشركني يف هذا القتال، كما أخرب هللا تعاىل عنهم بقوله:  َولَمَّ

أي : ملا واجه حزب اإلميان وهم قليل من أصحاب   بََرُزواْ ِلَجالُوَت َوُجنُوِدهِ 
 ا َصْبًراَربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَ طالوت، لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثري قالوا: 

أي قوِّ قلوبنا على  َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا أي : أنزل واصبب علينا صربا من عندك، 
َوانُصْرنَا  جهادهم لتثبت أقدامنا فال ننهزم، واألقدام إمنا تثبت عند قوة القلوب. 

  أي : اكتب النصر لنا عليهم.   َعلَى اْلقَْوِم اْلَكاِفِرینَ 
م هللا إىل ما هلم ما إليه فيه رغبوا ، وهلذا قال:  وقد أجا سألوا وأ

 ِفََھَزُموُھم بِإِْذِن اہلّل   أي : غلبوهم وقهروهم حبول هللا ال حبوهلم ، وبقوة هللا
م وعددهم،    . )2(َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعنِد اہلّلِ اْلعَِزیِز اْلَحِكیمِ  ونصره ال بقو

هلل ومتام االلتجاء إليه يف هذا وقد تضمن هذا الدعاء كمال االست عانة 
  املوقف العصيب.

وهو تفويض إىل هللا واعتماد عليه، وهو سبحانه الذي بيده أزمة األمور 
  ومقاليد السماوات واألرض، وال حول وال قوة إال به. 

 املؤمنني عباده أدعية العزيز كتابه من متعددة مواطن يف تعاىل هللا ذكر
 يليق مبا والثناء لدعاء وجل عز هللا إىل التوجه لتعليمهم م؛وابتهاال الصاحلني،

 توىل وعجزهم فلقصورهم: (ذلك تعليل يف الدرر نظم صاحب يقول. وعظمته جبالله
 وسع إليه ال يبلغ مما عليهم جيب كان مبا عنهم اإلنباء شيء كل على الوكيل هللا
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م وجعل خلقه،  النطق ذلك كان لو أن منزلة هلم زالً  ألسنتهم على به أنبأ ملا تالو
 إىل ذلك يف وكلهم لو تعاىل ألنه عليهم؛ للنعمة وإمتاماً  م، لطفاً  منهم، ظاهراً 

 يستطيعون ال ولذلك ودنياهم؛ دينهم يف أحواهلم به تصلح بشيء توا مل أنفسهم
 قحل أداءً  يكون مما كالمه من يلقنهم مبا تعاىل هو يتوىل أن إال النعمة هذه شكر
 من عليهم جيب مبا أنفسهم عن اإلنباء يستطيعون ال كانوا وإذا بذلك، عليهم فضله
م حق   )1(..))ومتجيده هللا حتميد عن نبأً  يكون مبا فكيف ر

  " )2(َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْیَك اْلَمِصیُر    :قولھ "
ن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِ    :قولھ "

ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا  َعلَْینَا ِإْصًرا َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ
قَْوِم بِِھ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى الْ 

  ".))3اْلَكافِِرینَ 
 بوحدانية اإلميان فيها يتجلى سامية، معان على األدعية تلك اشتملت وقد

 تضمنت كما لطلب، ختصيصه وعظمته، جبالله يليق مبا هللا على والثناء هللا
  : منها واآلخرة الدنيا خريي بني جتمع عالية، مطالب

o "وميجدونه، حيمدونه، تعاىل، هللا إىل يتوجهوا أن املؤمنني تعليم 
 " .الفاحتة سورة يف كما ويستهدونه، به، ويستعينون

o "م إىل بضعفهم يلجؤوا أن تعليمهم ومنها م معلنني قوته، يف ر  وطاعتهم، إميا
ييده، ونصره ورمحته وغفرانه عفوهللا طالبني  آَمنَ  البقرة سورة خامتة يف كما و

سُولُ  بِّھِ  ِمن إِلَْیھِ  أُنِزلَ  بَِما الرَّ  ".))4َواْلُمْؤِمنُونَ  رَّ
o "والضراعة واألرض، السموات خلق حبكمة اإلميان املؤمنني دعاء يتضمن وقد 

 سورة خامتة يف األلباب أويل كدعاء القيامة يوم اخلزي عن يبعدهم أن هللا إىل
 َھارِ َوالنَّ  اللَّْیلِ  َواْختِالَفِ  َواألَْرِض  السََّماَواتِ  َخلْقِ  فِي إِنَّ  عمران آل

ُْوِلي آلیَاتٍ   َوَعلَىَ  َوقُعُودًا قِیَاًما اہلّلَ  یَذْكُُرونَ  الَِّذینَ   األلْبَابِ  ّألِ

                                                 
ـــدرر نظـــم )1( ت تناســـب يف ال ـــدين ربهـــان، ل والســـور اآل ـــة، الكتـــب دار ،١٧، ص/١ج/البقـــاعي، ال  العلمي
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 ھَذا َخلَْقتَ  َما َربَّنَا َواألَْرِض  السََّماَواتِ  َخْلقِ  فِي َویَتَفَكَُّرونَ  ُجنُوبِِھمْ 
 ".))1النَّارِ  َعذَابَ  فَِقنَا سُبَْحانَكَ  بَاِطالً 

o "الرمحن محى إىل يلجأوا أن تعليمهم املؤمنني دعاء يتضمن وقد 
 من وأعوانه إبليس شر ومن خملوقاته، شر من وسلطانه جبالله ويستعيذوا
 " .والناس الفلق سوريت يف كما واإلنس اجلن شياطني

هلل متضرعني إليه يف حمبة ورغبة " م  م أعلنوا إميا وقد وصفهم تعاىل 
أي ربنا  )2( ﴾ آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ َربَّنَا إِنَّنَا  : ﴿ قائلني 

  " صدقنا بك، وبكتابك، وبرسولك، جتاوز عنا أخطأ بفضلك ورمحتك.
اِدقِیَن َواْلقَاِنتِیَن َواْلُمنِفِقیَن  ﴿"مث وصفهم تعاىل بقوله:  اِبِریَن َوالصَّ الصَّ

لطاعات وتركهم  " )3(﴾ َواْلُمْستَْغِفِریَن بِاألَْسَحارِ  أي : هم الصابرون يف قيامهم 
م. ا رسوهلم يف كتاب ر ملغيبات اليت أخرب    احملرمات، وهم املصدقون 

وهم اخلاضعون الطائعون هلل ورسوله فيما كرهوا وأحبوا، وهم الذين ينفقون "
ت، و  مواساة ذوي من أمواهلم يف مجيع ما أمروا به من الطاعات، وصلة األرحام والقر

ألسحار  احلاجات، وهم الذين يقومون ليلهم راكعني هلل ساجدين ، مستغفرين 
)4(."  

الَِّذیَن   :ومن دعوات أهل اإلميان الواردة يف القرآن ما ورد يف قوله "

دُنَك َوِلیًّا یَقُولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َھِذِه اْلقَْریَِة الظَّاِلِم أَْھلَُھا َواْجعَل لَّنَا ِمن لَّ 
  ) ")5َواْجعَل لَّنَا ِمن لَّدُنَك نَِصیًرا 

حيكي هللا تعاىل يف هذه اآلية دعاء املؤمنني املستضعفني الذين كانوا مبكة "
حتت إذالل كفار قريش، وذلك قبل فتح مكة، فهؤالء املستضعفون من املؤمنني 

م  ركني، وأن جيعل هلم وليا أن ينجيهم من فتنة من قد استضعفهم من املش سألوا ر
من عنده سبحانه يستفذهم، ونصريا مينعهم من ظلم الظاملني وينصرهم على من 

  " ظلمهم من الكافرين، فاستجاب هللا دعاءهم.

                                                 
 .191 -190، رقم اآلية/عمران آل سورة )1(
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 النيب  مكة، جعل هللا  : ( فلما فتح رسول هللاقال ابن عباس"
هلم، ينصف  عتاب بن أسيد، فكان نصرياً  ولّيهم، واستعمل عليهم رسول هللا 

   ". )1(الضعيف من القوي)
َوإِذَا   : "ومن دعوات أهل اإلميان املذكورة يف القرآن ما جاء يف قوله 

ا َعَرفُواْ ِمَن  ُسوِل تََرى أَْعیُنَُھْم تَِفیُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ َسِمعُواْ َما أُنِزَل ِإلَى الرَّ
   ". ) )2ا َمَع الشَّاِھِدینَ اْلَحّقِ یَقُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَ 

م  وهذا وصف ملن آمن خبامت النبيني حممد من الذين قالوا: إ نصارى، وأ
ن ما يتلى عليهم حق من  لدمع ملعرفتهم  ت القرآن فاضت أعينهم  إذا مسعوا آ

ا َمَع َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَ   " عند هللا، وهلذا يسألون هللا تعاىل ويدعونه بقوهلم:

م يقولون:  ربنا، صّدقنا ملّا مسعنا ما أنزلته إىل نبيك حممد  "الشَّاِھِدینَ   ، أي: أ
فَاْكتُْبنَا َمَع   "من كتابك، وأقرر به أنه من عندك، وأنه احلق ال شك فيه،

ومعىن الكتابة هنا أي : اجلعل ، أي: فاجعلنا مع الشاهدين، وأثبتنا  "الشَّاِھِدینَ 
  يف عدادهم. معهم

قال : ( أي : مع  فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِھِدینَ  يف قوله:  وعن ابن عباس "
م قد بّلغوا). حممد  )3( وأمته، هم الشاهدون يشهدون لنبيهم أنه قد بّلغ، والرسل أ

"  
  دعاء طالوت وجنوده

"  ُا َعلَى اْلقَْوِم ْرنَ َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا َوانص
  )4("اْلَكافِِرینَ 

  الراسخین في العلم :  أدعیة
َربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَا َوَھْب لَنَا ِمن لَّدُنَك  ﴿":  قوله 

ِھ إِنَّ اہلّلَ َربَّنَا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس ِلیَْوٍم الَّ َرْیَب فِی َرْحَمةً ِإنََّك أَنَت اْلَوھَّاُب 
  )1(" ﴾الَ یُْخِلُف اْلِمیعَادَ 
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ُھَو الَِّذَي أَنَزَل َعلَْیَك اْلِكتَاَب ِمْنھُ  ﴿"يرد هذا الدعاء بعد قوله تعاىل : 

ا الَِّذیَن في قُلُوبِِھْم َزْیٌغ  ْحَكَماٌت ُھنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِھاٌت فَأَمَّ آیَاٌت مُّ
ا تََشابَھَ ِمْنھُ اْبتِغَاء اْلِفتْنَِة َواْبتِغَاء تَأِْویِلِھ َوَما یَْعلَُم تَأِْویلَھُ ِإالَّ اہلّلُ فَیَتَّبِعُوَن مَ 

ْن ِعنِد َربِّنَا َوَما یَذَّكَُّر إِالَّ أُْولُواْ  اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم یَقُولُوَن آَمنَّا بِِھ ُكلٌّ ّمِ َوالرَّ
  )2(" ﴾ األْلبَابِ 

اق يرشد هللا عباده املؤمنني والراسخني يف العلم منهم إىل أن وهنا يف هذا السي
م قائلني :  َربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَا َوَھْب لَنَا ِمن لَّدُنَك  ﴿"يدعوا ر

، ال متل قلوبنا عن اهلدى بعد إذ " ﴾ َرْحَمةً إِنََّك أَنَت اْلَوھَّابُ  أي :  متويل أمور
م ميل عن احلق وكالذين يتبعون ما تشابه أقم تها عليه ، وال جتعلنا كالذين يف قلو

من القرآن ، ولكن ثبتنا على صراطك املستقيم، ودينك القومي وامنحنا من عندك 
 ،ً ً وإيقا ا إميا ا مشلنا، وتزيد  ا قلوبنا، وجتمع  فيضًا غامرًا من رمحتك تثبت 

  العطاء واسع الفضل.فأنت وحدك ال غريك كثري 
يكثر من قوله : " هللا مقلب القلوب  ويف إطار هذا الدعاء كان رسول هللا 

. وكان إذا استيقظ من الليل قال : " ال إله إال أنت  )3(ثبت قليب على دينك " 
سبحانك استغفرك لذنيب، وأسألك رمحتك، اللهم زدين علمًان وال تزغ قليب بعد إذ 

  . )4(دنك رمحة، إنك أنت الوهاب" هديتين، وهب يل من ل
م يقولون   مث خيرب تعاىل عن املؤمنني الصادقني، والراسخني يف العلم منهم أ

رَبـََّنا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس لِيـَْوٍم الَّ رَْيَب ِفيِه ِإنَّ اهلّلَ َال ُخيِْلُف  ﴿"كذلك يف دعائهم : 
خلقك يوم معادهم ، وتفصل بينهم،  أي : إنك  ربنا ستجمع بني )5( "﴾اْلِميَعاَد 
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فيما كانوا فيه خيتلفون ، ويرى كل منهم جزاء عمله، ويظهر ما غاب عن العباد يف 
  .  )1(ذلك العظيم يوم املعاد إىل رب العاملني 

  دعاء الحواریین
َربَّنَا آَمنَّا بَِما أَنَزلَْت َواتَّبَْعنَا  "یرد ھذا الدعاء بعد قولھ تعالى : 

سُ  ا أََحسَّ ِعیَسى ِمْنُھُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن  وَل فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِھِدینَ الرَّ فَلَمَّ
أَنَصاِري إِلَى اہلّلِ قَاَل اْلَحَواِریُّوَن نَْحُن أَنَصاُر اہلّلِ آَمنَّا بِاہلّلِ َواْشَھْد بِأَنَّا 

  ) ")2 ُمْسِلُمونَ 

ا، ودعاهم إىل ملا أخرب الناس برسالته وأراهم اآل فعيسى  ت املوعود 
التصديق به وطاعته، كفروا به وأحس بذلك من مجاعة منهم، عندها قال مستفهماً 
هلل وننصرك، واشهد   من ينصر دين هللا وينصر رسوله، فأجابه احلواريون حنن نؤمن 

  نيب هللا  مسلمون هلل وطائعون.

  دعاء الربانیین
تحدث عن غزوة أحد يذكر تعاىل دعاء ويف سياق سورة آل عمران وهي ت

نيني يف قوله تعاىل:  َوَما َكاَن قَْولَُھْم ِإالَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا  ﴿"الر

فَآتَاُھُم  َوِإْسَرافَنَا ِفي أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا وانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِریَن 
  )3( "﴾ الدُّْنیَا َوُحْسَن ثََواِب اآلِخَرةِ َواہلّلُ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِینَ  اہلّلُ ثََوابَ 

ن نَّبِّيٍ قَاتََل َمعَھُ ِربِّیُّوَن  ﴿"يرد هذا الدعاء بعد قوله تعاىل:  َوَكأَیِّن ّمِ

نُواْ َواہلّلُ َكثِیٌر فََما َوَھنُواْ ِلَما أََصابَُھْم فِي َسبِیِل اہلّلِ َوَما َضعُفُواْ َوَما اْستََكا
اِبِرینَ    )4(" ﴾ یُِحبُّ الصَّ

نيني وحاهلم أثناء اجلهاد يف سبيله تعاىل  وهنا خيرب تعاىل عن موقف هؤالء الر
ربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا فِي  ﴿"فيذكر أن دينهم التضرع إىل هللا بقوهلم: 

، فأجاب هللا دعاءهم " ﴾ َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ  أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا وانُصْرنَا

                                                 
 هـ . 1403،دار املعرفة ، بريوت ط/ 348، ص/ 1) تفسري ابن كثري ، ج/ 1(

 53-52سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 2(

 .148-147) سورة آل عمران ، رقم اآلية/  3(

 .146) سورة آل عمران ، رقم اآلية/  4(



  
236  

  

  

جلنة يف اآلخرة، وهللا حيب  ألموال، والفوز  فأعطاهم النصر على األعداء والغنيمة 
  املؤمنني احملسنني يف أعماهلم.

  دعاء التائبین
"  َُم َوأَنَت أَْرحَ  قَاَل َرّبِ اْغِفْر ِلي َوألَِخي َوأَْدِخْلنَا فِي َرْحَمتِك

اِحِمینَ    )1("الرَّ

هلل، وذلك يف قوله  ا  "  :من بين إسرائيل مما وقعوا فيه من الشرك  َولَمَّ

ُسِقَط فَي أَْیِدیِھْم َوَرأَْواْ أَنَُّھْم قَْد َضلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّْم یَْرَحْمنَا َربُّنَا َویَْغِفْر لَنَا 
بوا من بين إسرائيل ، و  )" )2 لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرینَ  هذه اآلية إخبار عن الذين 

  بعد ما عبدوا العجل من دون هللا تعاىل.
ا ُسِقَط فَي أَْیِدیِھمْ  "فقوله  أي : ندموا على ما فعلوا ، والعرب  " َولَمَّ

دم ـ قد سقط يف يده أو أسقط، وقوله:  َوَرأَْواْ أَنَُّھْم قَْد  "تقول: ـ لكل 

م قد حادوا عن قصد السبيل، وذهبوا عن دين هللا، واحنرفوا أي : ر  "َضلُّواْ  أوا أ
هلل العظيم،  قَالُواْ لَئِن لَّْم یَْرَحْمنَا َربُّنَا َویَْغِفْر لَنَا  "عن صراطه املستقيم، وكفروا 

ئبني إىل هللا تعاىل منيبني إليه، فكان  " لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرینَ  أي: قالوا هذا 
ن يرمحهم ويغفر هلم، وإال كانوا من  ذلك م  م والتجاء إىل ر اعرتافًا منهم بذنو

اخلاسرين، وهكذا حال كل مذنب، فإنه لوال رمحة هللا تعاىل ومغفرته له لكان من 
اخلاسرين يف الدنيا واآلخرة، وهلذا قال األبوان من قبل ـ فيما سبق بيانه من دعاء آدم 

  : ـ"  ْنَا أَنفَُسنَا َوإِن لَّْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن َربَّنَا َظلَم

   ". ) )3اْلَخاِسِرینَ 

  دعاء أولي األلباب 
ذا الدعاء  ت الدعاء يف سورة آل عمران نلتقي يف آواخرها  وحنن نتأمل آ

ِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر إِنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َواْخِتالَ  ﴿"مع قوله تعاىل : 
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ُْوِلي األْلبَاِب  الَِّذیَن یَْذُكُروَن اہلّلَ قِیَاًما َوقُعُودًا َوَعلََى ُجنُوبِِھْم  آلیَاٍت ّألِ
َویَتَفَكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َھذا بَاِطالً ُسْبَحانََك 

َربَّنَا إِنََّك َمن تُْدِخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْیتَھُ َوَما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن  فَِقنَا َعذَاَب النَّاِر 
بَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدیًا یُنَاِدي ِلِإلیَماِن أَْن آِمنُواْ بَِربُِّكْم فَآَمنَّا َربَّنَا   أَنَصاٍر  رَّ

ْر َعنَّا َسیِّئَاتِ  َربَّنَا َوآتِنَا َما  نَا َوتََوفَّنَا َمَع األْبَراِر فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّ
  )1(" ﴾َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَا یَْوَم اْلِقیَاَمِة إِنََّك الَ تُْخِلُف اْلِمیعَادَ 

بعض دالئل توحيده وقدرته تعاىل ومن  ختام هذه السورةذكر هللا يف "
ت البينات أعظمها خلق السموات واألرض، واختال ف الليل والنهار اليت فيها اآل

م به سبحانه يف دعاء  الذينألصحاب العقول املتدبرة  م، معلنني إميا يذكرون ر
    ")2(خاشع يسوقه تعاىل على ألسنتهم وهم يتفكرون يف خلق السموات واألرض.

ت ، وهي حتمل إلينا هذا الدعاء، تدعو الناس إىل  لقد جاءت هذه اآل
 والتدبر يف ملكوت السموات واألرض، مبينة أن يف خلق السموات واألرض التفكري

مشاهد عظيمة، ومنافع كثرية، تدل على مبدعها ، وأن يف تعاقب الليل والنهار دون 
هر حكمته.   انقطاع عالمات بينة على عظيم قدرة هللا و

ا إال أصحاب  ت النابعة من خلق السموات واألرض ال يتعظ  وهذه اآل
العقول املستنرية، وهم الذين تلهج ألسنتهم بذكر هللا ، والتفكر يف خلق السموات 

أي ربنا ما أوجدت هذا اخللق  ﴾ َربَّنَا َما َخلَْقَت َھذا بَاِطالً  ﴿واألرض، قائلني: 
طًال، بل تنـزهت  هللا عن كل عمل ال فائدة منه وال حكمة فيه،  العظيم عبثًا و

م أن يقيهمنيداعي عذاب النار الذي أعده ملن ظن أن خلق السموات واألرض   ر
  طل، فأفسد يف األرض بكل أنواع الفساد.

وهم الذين يدركون أن اخلزي وسوء العاقبة يكون يف دخول النار، وأن الذين 
صر هلم يف ذلك اليوم الرهيب. ا هم الظاملون الذين ال    يدخلو

م " م معلنني إميا هلل، وهم الذين يدعون ر برسوله الذي دعاهم إىل اإلميان 
م مع األبرار. م، ومو م، وتفكري سيئا   " طالبني منه سبحانه غفران ذنو
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م أن تكون اجلنة مسكنهم، وأن ينجيهم سبحانه من " وهم الذين يدعون ر
  "اخلزي يوم القيامة، فهو جل جالله الذي ال خيلف ما وعد به عباده. 

ساقه تعاىل على ألسنة أويل األلباب من املتقني يعلن وبعد هذا الدعاء الذي 
سبحانه أن استجاب دعاءهم، فلن يضيع عمل العاملني منهم يف هذه الدنيا، من 

  الرجال والنساء، وخباصة أولئك النفر من املؤمنني املهاجرين واملقاتلني يف سبيل هللا.
م، وإدخاهلم جنات  فالثواب الذي أعده هللا هلم يف اآلخرة هو تكفري سيئا

ً ملن آمن وعمل صاحلاً، وكان يف الدنيا من  ار، ونعم اجلنة ثوا جتري من حتتها األ
  عبادة هللا الصاحلني . 

  دعاء المستضعفین 
"  َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َھِذِه اْلقَْریَِة الظَّاِلِم أَْھلَُھا َواْجعَل لَّنَا ِمن لَّدُنَك

  "  )1(ا ِمن لَّدُنَك نَِصیًراَوِلیًّا َواْجعَل لَّنَ 

  أھل اإلیمان أدعیة
م مبوسى    املذكورة يف القرآن ما ذكره هللا يف سياق ذكر توبة السحرة وإميا

َوَما تَنِقُم ِمنَّا إِالَّ أَْن  قَالُواْ إِنَّا ِإلَى َربِّنَا ُمنقَِلبُوَن   : " ، وذلك يف قوله

ا   ) ")2َجاءتْنَا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا َوتََوفَّنَا ُمْسِلِمینَ  آَمنَّا بِآیَاِت َربِّنَا لَمَّ
من قوم فرعون بعد أن   فهذا بيان من هللا تعاىل حلال الذين آمنوا مبوسى 

م بقوله:  عَنَّ أَْیِدیَُكْم َوأَْرُجلَُكم  "كانوا سحرة، وبعد أن توعدهم فرعون إلميا ألُقَّطِ

ْن ِخالٍَف ثُ  بَنَُّكْم أَْجَمِعینَ ّمِ   ) ")3 مَّ ألَُصلِّ
لثبات على اإلميان ، وأن  فما كان من هؤالء املؤمنني إال أن جاهروا فرعون 
توّعده هلم لن يرّدهم عما هداهم هللا إليه من اإلسالم وما بضرهم به من اهلدى، 

 إليه راجعون، وعذابه أي : قد حتققنا أ ِإنَّا إِلَى َربِّنَا ُمنقَِلبُونَ وقالوا لفرعون: 
أشد من عذابك، ونكاله على ما تدعو إليه من الكفر وما أكرهتنا عليه من السحر 

  أعظم من نكالك، فلنصربّن اليوم على عذابك لنخلص من عذاب هللا تعاىل.
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ن يثبتهم على دينه وأن  لدعاء وأعظموا الرغبة إليه  مث توجهوا إىل هللا 
هم على ما يناهل َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا  "م من أذى يف سبيله فقالوا: يصربِّ

أي : أفض علينا صرباً عظيماً ـ كما يدل عليه التنكريـ ، ألن  ) )1"َوتََوفَّنَا ُمْسِلِمینَ 
هذه حمنة عظيمة تؤدي إىل ذهاب النفس ومعاجلة األذى والعذاب، فيحتاج فيها من 

ؤاد ويطمئن املؤمن على إميانه، ويزول عنه االنزعاج الصرب إىل شيء كثري، ليثبت الف
بتني على اإلسالم منقادين ألمرك، متبعني  َوتََوفَّنَا ُمْسِلِمینَ  الكثري،  أي: 
  لرسولك.

  دعاء بني إسرائیل 
ومن دعوات أهل اإلميان العظيمة املذكورة يف القرآن الكرمي ، ما ورد يف قوله 

ا قَْوِم إِن ُكنتُْم آَمنتُم بِاہلّلِ فَعَلَْیِھ تََوكَّلُواْ ِإن ُكنتُم َوقَاَل ُموَسى یَ  "تعاىل: 

ْسِلِمیَن  ْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن  مُّ  فَقَالُواْ َعلَى اہلّلِ تََوكَّْلنَا َربَّنَا الَ تَْجعَْلنَا فِتْنَةً لِّ
نَا بَِرْحَمتَِك ِمَن اْلقَْوِم اْلَكاِفِرینَ     )" )2َونَّجِ

ت عن نبيه موسى حيث أخرب  أنه أوصى قومه بين  سبحانه يف هذه اآل
لتوكل على هللا تعاىل يف مواجهة أعدائهم فرعون وقومه، وأن قوم موسى  إسرائيل 

ْلنَا املؤمنني قد امتثلوا أمره فقالوا:  أي: به وثقنا ، وإليه فوضنا   َعلَى اہلّلِ تََوكَّ
، مث دعوا ر ، وعليه وحده اعتمد ْلقَْوِم  م فقالوا: أمر َربَّنَا الَ تَْجعَْلنَا فِتْنَةً لِّ

  .   الظَّاِلِمینَ 
  دعاء أصحاب كھف 

"  َربَّنَا آِتنَا ِمن لَّدُنَك َرْحَمةً َوَھیِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدًا ")3(  
تِنَا ِمن لَّدُنَك إِْذ أََوى اْلِفتْیَةُ ِإلَى اْلَكْھِف فَقَالُوا َربَّنَا آ  " قال تعاىل :

  ) ")4َرْحَمةً َوَھیِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدًا
وهذا إخبار من هللا تعاىل عن الفتية أصحاب الكهف الذين وصفهم هللا 

َوَربَْطنَا َعلَى  ِإنَُّھْم ِفتْیَةٌ آَمنُوا ِبَربِِّھْم َوِزْدنَاُھْم ُھدًى  "بقوله تعاىل: 
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فَقَالُوا َربُّنَا َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض لَن نَّْدُعَو ِمن دُونِِھ ِإلًَھا  قُلُوبِِھْم إِْذ قَاُموا
َھُؤَالء قَْوُمنَا اتََّخذُوا ِمن دُونِِھ آِلَھةً لَّْوَال یَأْتُوَن َعلَْیِھم  لَقَْد قُْلنَا إِذًا َشَطًطا 

ِن اْفتََرى َعلَى ا ِ َكِذبًا بُِسْلَطاٍن بَیٍِّن فََمْن أَْظلَُم ِممَّ َوِإِذ اْعتََزْلتُُموُھْم َوَما  ہللَّ
ْن  حمتھ ویَُھیِّْئ لَُكم ّمِ ن رَّ َ فَأُْووا ِإلَى اْلَكْھِف یَنُشْر لَُكْم َربُُّكم ّمِ یَْعبُدُوَن إِالَّ اہللَّ

ْرفَقًا   ) ")1 أَْمِرُكم ّمِ
هلل ت عاىل، فهؤالء فتية مؤمنون اتفقوا على االحنياز عن قومهم الذي أشركوا 

والتربي منهم، واخلروج من بني أظهرهم، والفرار بدينهم منهم، وهو املشروع حال 
  الفنت وظهور الشرور.

إِْذ أََوى اْلِفتْیَةُ ِإلَى اْلَكْھِف فَقَالُوا َربَّنَا آتِنَا ِمن لَّدُنَك    :"وقوله 

   ". ) )2َرْحَمةً َوَھیِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدًا

( خيرب تعاىل عن أولئك الفتية الذين فّروا بدينهم  ":  فظ ابن كثري قال احلا
من قومهم لئال يفتنوهم عنه، فهربوا منهم فلجؤوا إىل غار يف جبل ليختفوا عن 

م:  َربَّنَا آِتنَا ِمن  "قومهم، فقالوا حني دخلوا سائلني من هللا تعاىل رمحته ولطفه 

ا وتسرت عن قومنا. أي : هب لنا  " لَّدُنَك َرْحَمةً  من عندك رمحة ترمحنا 
َوَھیِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدًا  :تنا رشداً، كما جاء يف احلديث: اجعل عاقب"أي" 
من حديث  )4(. ويف املسند  )3(  "وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشداً)(

م أحسن عاقبتنا يف ( الله "أنه كان يدعو:  بسر بن أيب أرطاة عن رسول هللا 
   )5(  "األمور كلها وأجر من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة)

واحلاصل : أن هؤالء الفتية املؤمنني مجعوا بني السعي يف اخلري والفرار من 
الفتنة إىل مكان ميكن االستخفاء فيه، وبني تضرعهم وسؤاهلم هلل تعاىل تيسري أمورهم، 
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ق، فلذلك استجاب هللا تعاىل دعاءهم، وقّيض وعدم اتكاهلم على أنفسهم وعلى اخلل
م.   هلم ما مل يكن يف حسا

، أي :  )" )1 فََضَرْبنَا َعلَى آذَانِِھْم فِي اْلَكْھِف ِسنِیَن َعدَدًا "قال تعاىل: 
ألقينا عليهم النوم حني دخلوا الكهف فناموا سنني كثرية، ومنعنا نفوذ األصوات إىل 

م من مسامعهم، فإن النائم إذا مس ع الصوت ينتبه، ويف هذا النوم املذكور حفظ لقلو
  االضطراب واخلوف، وحفظ هلم من قومهم، وليكون آية بيّنة للمعتربين.

  دعاء عباد الرحمن 
"  َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعذَاَب َجَھنََّم إِنَّ َعذَابََھا َكاَن َغَراًما   إِنََّھا

ا َوُمقَاًما   ) ")2  َساءْت ُمْستَقَرًّ

"  ْةَ أَْعیٍُن َواج یَّاتِنَا قُرَّ   )3("عَلْنَا لِلُْمتَِّقیَن إَِماًماَربَّنَا ھَْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ

  دعاء إلصالح الذریة 
"  ََّرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَي

یَّتِي إِنِّي تُْبُت إِلَیْ َوأَْن أَْعَمَل َصالِ  َك َوِإنِّي ِمَن ًحا تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُّرِ
  )4("اْلُمْسِلِمینَ 

  دعاء التابعین وأتباعھم
ومن دعوات أهل اإلميان املذكورة يف القرآن ما نعت هللا به من جاء بعد 

حسان إىل يوم القيامة يف قوله سبح َوالَِّذیَن  "انه: الصحابة من التابعني وأتباعهم 

یَماِن  ْخَواِننَا الَِّذیَن َسبَقُونَا بِاْإلِ َجاُؤوا ِمن بَْعِدِھْم یَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِإلِ
ِحیمٌ  لَِّذیَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُؤوٌف رَّ    ) ")5 َوَال تَْجعَْل ِفي قُلُوبِنَا ِغالًّ لِّ

                                                 
 .11) سورة الكهف، رقم اآلية/  1(

 .66-65سورة الفرقان، رقم اآلية/  ) 2(

 .74سورة الفرقان، رقم اآلية/ ) 3(

 15آلية/سورة األحقاف، رقم ا ) 4(

 10سورة احلشر، رقم اآلية/ )  5(
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نزلت يف التابعني ـ الذين أتوا بعد أصحاب قال أهل العلم: إن هذه اآلية 
  ـ وكل من دخل يف اإلسالم إىل يوم القيامة. رسول هللا 

فعن ابن أيب ليلى قال : ( الناس على ثالثة منازل: املهاجرون، والذين تبوأوا 
  الدار واإلميان (األنصار)، والذين من بعدهم، فاجهد أال خترج من هذه املنازل).

قال: ( الناس على ثالثة منازل، فمضت منـزلتان،  وعن مصعب بن سعد
ذه املنـزلة اليت بقيت)    .)1(وبقيت منـزلة، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا 

  دعاء أنصار المدینة
"  یَماِن َوَال تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ْخَوانِنَا الَِّذیَن َسبَقُونَا بِاْإلِ َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِإلِ

ِحیٌم ِغالًّ لِّ    ) ")2لَِّذیَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُؤوٌف رَّ

واملقصود أن هللا تعاىل وصف املؤمنني الذين جاءوا بعد املهاجرين واألنصار 
ْخَوانِنَا الَِّذیَن  "م يدعون للسابقني مع أنفسهم فيقولون:  َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِإلِ

یَماِن َوَال تَجْ  لَِّذیَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُؤوٌف َسبَقُونَا بِاْإلِ عَْل فِي قُلُوِبنَا ِغالًّ لِّ
ِحیمٌ    " . رَّ

فجمعوا يف هذه الدعوة بني سالمة القلوب وسالمة األلسن، فليس يف 
القلوب غلٌّ وال حقد وال ضغينة، وليس يف األلسن شتم وال ثلب وال وقيعة، بل يف 

يف األلسن الذكر احلسن والدعاء، وهذا من أبني القلوب احملّبة الصادقة واإلخاء، و 
  دالئل اإلميان الصادق والوفاء ألهل الفضل والسبق واإلحسان.

  دعا لطلب األوالد الصالحة 
  یَّةً َطیِّبَةً إِنََّك َسِمیُع الدَُّعاء   ) )3َرّبِ َھْب ِلي ِمن لَّدُْنَك ذُّرِ

  ِّةَ أَْعیٍُن َواجْ َربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُر عَْلنَا ِلْلُمتَِّقیَن یَّاتِنَا قُرَّ
  ) )4إَِماًما

"  اِلِحیَن   ) ")1َرّبِ َھْب ِلي ِمَن الصَّ

                                                 
 .21، ص/ 18) تفسري القرطيب، ج/ 1(

 10سورة احلشر، رقم اآلية/ ) 2(

 38سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 3(

 .74سورة الفرقان، رقم اآلية/ ) 4(
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  دعاء المجاھدین
"  ربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوِإْسَرافَنَا ِفي أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا وانُصْرنَا

  "  )2(نَ َعلَى اْلقَْوِم اْلَكاِفِری
  دعاء لوسع الرزق

"  ِلنَا َوآِخِرنَا َوَّ َن السََّماء تَُكوُن لَنَا ِعیداً ّألِ ً ّمِ َربَّنَا أَنِزْل َعلَْینَا َمآِئدَة
اِزقِیَن   نَك َواْرُزْقنَا َوأَنَت َخْیُر الرَّ   )3("َوآیَةً ّمِ

  دعاء النجاة من الظالم 
"  َْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن  َعلَى اہلّلِ تََوكَّْلنَا َربَّنَا ال   ) ")4تَْجعَْلنَا ِفتْنَةً لِّ
"  نَا بَِرْحَمتَِك ِمَن اْلقَْوِم اْلَكافِِریَن    )5("َونَّجِ
"  َربَّھُ أَنِّي َمْغلُوٌب فَانتَِصْر ")6(  

  دعاء للوالدین
"  ّبِ اْرَحْمُھَما َكَما َربَّیَانِي َصِغیًرا   ) ")7رَّ

  دعاء للمسافر
"  ُاِحِمیَن فَاہلّل   ) ")8 َخْیٌر َحافًِظا َوُھَو أَْرَحُم الرَّ

  دعاء السفر 
"  ّبِ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَل لِّي رَّ

  )9("ِمن لَّدُنَك ُسْلَطانًا نَِّصیًرا 

  دعاء المریض 
" اِحِمیَن َوأَیُّوَب ِإْذ نَادَى َربَّھُ أَنِّي َمسَّنَِي ا رُّ َوأَنَت أَْرَحُم الرَّ  لضُّ

")10(  

  دعاء لحفاظة من وسواس الشیطان

                                                                                                                                
 100سورة الصافات ، رقم اآلية/ ) 1(

 147سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 2(

 114ة ، رقم اآلية/ سورة املائد ) 3(

 85سورة يونس، رقم اآلية/  ) 4(

  86سورة يونس، رقم اآلية/ ) 5(

 10سورة القمر، رقم اآلية/ ) 6(

 24سورة اإلسراء، رقم اآلية/ ) 7(

  64سورة يوسف، رقم اآلية/ ) 8(

 81سورة اإلسراء، رقم اآلية/ ) 9(

 83سورة األنبياء، رقم اآلية/ ) 10(
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"  قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق  ِمن َشّرِ َما َخلََق  َوِمن َشّرِ َغاِسٍق إِذَا
   ")1(َوِمن َشّرِ َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ  َوِمن َشّرِ النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَِد  َوقََب 

"  قُْل أَعُوذُ بَِرّبِ النَّاِس  َملِِك النَّاِس  إِلَِھ النَّاِس  ِمن شَّرِ الَْوْسَواِس
  )  ")2ِمَن الِْجنَِّة َو النَّاِس  الَِّذي یَُوْسِوُس فِي ُصدُوِر النَّاِس  الَْخنَّاِس 

  دعاء المغفرة 
"  َاِحِمینَ َربَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَنَت خ   )  ")3ْیُر الرَّ
"  اِحِمیَن ّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخْیُر الرَّ   ) ")4رَّ

  دعاء لتوفیق أعمال الصالحة 
"  َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشكَُر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَيَّ َوأَْن

یَّتِي إِنِّي تُْبُت إِلَیْ أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح  َك َوإِنِّي ِمَن ِلي فِي ذُّرِ
  )5("اْلُمْسِلِمینَ 
  

 -------------------------------------  
----------------------------------  

 ------------------------------  
 ------------------------  

  

                                                 
 سورة الفلق ) 1(

 سورة الناس  ) 2(

 109سورة املؤمنون، رقم اآلية/ ) 3(

 118سورة املؤمنون، رقم اآلية/ ) 4(

 15سورة األحقاف، رقم اآلية/ ) 5(
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   الرابعالفصل 
  فوائد األدعیة المختلفة حسب حاجات اإلنسان

ولو للحظات قليلة . إن هللا تعاىل هو  ال يستغين العبد عن فضل ربه 
الذي خلقه فسواه فعدله ورزقه، وهو الذي يعينه ويهديه، فهو املعطي واملنعم واملعني 

وأنه ال يقوم بشيء  نهوالويل النصري، فإذا عرف العبد ربه عرف أنه ال يستغين عن عو 
بفضله تعاىل ، وال يتغلب على املصاعب وال ينجو من املصائب إال  وال ينجزه إال

  بعونه.
لذلك جند األنبياء والرسل ـ عليهم أفضل الصالة والسالم ـ يدعون هللا تعاىل 
يف كل األحوال واألحيان، ويستعينون به على كل شيء من أداء الرسالة وكشف 

زق وغري ذلك. وجندهم يدعون هللا تعاىل يف األوقات املناسبة الضر وطلب الر 
ً من اآلداب اليت  ألدعية الالئقة مع اختيار األلفاظ املالئمة، وهذا يف نفسه يعّد أد

ا أمام اخلالق املنعم    ، ومن مواضع طلبهم عون هللا تعاىل ما يلي :  يستحسن مراعا
  طلب صرف الكید : 

نواع من لقد واجه األنبياء  والرسل كثريًا من املصاعب من أقوامهم وامتحنوا 
، ومن تلك  اَحملن حىت وجدوا أنفسهم يف مآزق ال ميكن أن يعينهم فيها إال هللا 

عندما تعرضت له امرأة العزيز وراودته عن نفسه  الشدائد ما وقع بنيب هللا يوسف 
عَْل َما آُمُرهُ لَیُْسَجنَنَّ َولَیَُكونًا َولَئِن لَّْم یَفْ   " فاستعصم ، مث توعدته بقوهلا:

اِغِرینَ  َن الصَّ فعند ذلك توجه إىل هللا تعاىل يستجده أن يصرف عنه كيد  )" )1 ّمِ
ا یَْدُعونَنِي إِلَْیِھ َوإِالَّ  "تلك املرأة ومن معها  ْجُن أََحبُّ ِإلَيَّ ِممَّ قَاَل َرّبِ الّسِ

َن اْلَجاِھِلینَ  تَْصِرْف َعنِّي َكْیدَُھنَّ أَْصبُ    " ))2ِإلَْیِھنَّ َوأَُكن ّمِ

                                                 
 .32سورة يوسف ، اآلية /  ) 1(

 .33سورة يوسف ، اآلية /  ) 2(
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إىل هللا تعاىل وحده طالبًا منه  فنرى يف هذه اآلية الكرمية توجه يوسف 
العون مع إظهار شدة حاجته إليه وعجزه لينال من هللا تعاىل كما العناية يف تلك 

  عند خماطبته. احلالة. ويف كل ذلك ما ال خيفى من األدب مع هللا 
  ب كشف الضر :طل

ت حلقت أمواله وأوالده ونفسه ، فتوجه إىل هللا  ابُتلي نيب هللا أيوب  صا
 لتمجيد والدعاء بكشف ذلك الضر عنه . قال )1(بعد صرب طويل وعناء شديد 

اِحِمینَ  "تعاىل :  رُّ َوأَنَت أَْرَحُم الرَّ  "َوأَیُّوَب إِْذ نَادَى َربَّھُ أَنِّي َمسَّنَِي الضُّ
َواْذُكْر َعْبدَنَا أَیُّوَب إِْذ نَادَى َربَّھُ أَنِّي َمسَّنَِي الشَّْیَطاُن بِنُْصٍب  "وقال :  )2(

  ".  ) )3 َوَعذَابٍ 
مع أنه كان يف مصيبة وبالء إال أنه مل ينَس أن يراعي  فنجد أن أيوب "

ته عربة األدب مع هللا تعاىل ولذلك ضرب به املثل يف الصرب وجعل هللا تعاىل قص
أي تذكرة لغريه من العابدين ليصربوا كما صرب  ) )4 َوِذْكَرى ِلْلعَابِِدینَ  لآلخرين 

  " . )5(حىت يثابوا كما أثيب يف الدنيا واآلخرة 
  طلب النجاة من الظالمین :

. فبعد  ظلمًا من بعض أفراد قومه فكذلك موسى  وكما ذاق يوسف 
مترون به ليقتلوه أن قتل القبطي خطًأ خاف على نفسه م ن فرعون وملئه الذين كانوا 

، فخرج من بالد فرعون وهو يلتفت ويتوقع حلوق القوم به ومل يتلبَّث ليتزوَّد أو يتخذ 
لطلب إىل هللا تعاىل ، وااللتجاء إىل محاه يف  )6(دليًال وإمنا خرج فوراً  وتوجه مباشرة 

                                                 
 .126، ص/  27التحرير والتنوير ، ج/  ) 1(

 .83سورة األنبياء ، اآلية /  ) 2(

 .41سورة ص ، اآلية /  ) 3(

 .84سورة األنبياء ، اآلية /  ) 4(

 .131، ص/  3الكشاف ، ج/ ) 5(

 هم ذلك من الفاء ، وهو يفيد التعقيب .يف ) 6(
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نِي ِمَن فََخَرَج ِمْنھَ  "، قال تعاىل :  )1(املخافة  ا َخائِفًا یَتََرقَُّب قَاَل َرّبِ نَّجِ

  ") )2اْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن 
إىل ماء مدين وهو جمهود مكدود وجد امرأتني تطردان  وملا وصل موسى 

َرّبِ إِنِّي ِلَما أَنَزْلَت  "غنمهما عن املاء فسقى هلما مث رجع إىل ظل شجرة فقال: 

  وفيه ما يلي : " ) )3 إِلَيَّ ِمْن َخْیٍر فَِقیرٌ 
التوجه إىل هللا وحده يف كل ما حيتاجه، فكما طلب عون هللا تعاىل يف إجنائه "

من ظلم القوم وهدايته الطريق الصحيح فكذلك ملا وصل إىل مدين سأل هللا اخلري 
مع وجود من قد يستعني به من سكان مدين يف حتصيل املطعم واملشرب واملأوى. 

لكلية  د الكلي على هللا ولكنه اختار االعتما ذا قد سلم نفسه هلل تعاىل  وهو 
  .)4( "ثقة حبصول الفضل منه فسأله ومل يسأل الناس 

لتعريض، وكما  ومل يصرح موسى  سابقا فإن ذكر "لسؤال وإمنا اكتفى 
ً مع املسؤول،  السائل قد يستحيي من السؤال مرارًا فيلجأ إىل التنويع يف د أسلوبه 

رة يعرض، فنجد ف لدعاء و رًة يصرح  رًة بصيغة اخلرب و تارة يسأل بصيغة الطلب و
لدعاء عن طريق  أن موسى  لدعاء عند اخلروج من بالد فرعون مث عّرض  صرح 

 ىرجاء هدي ربه له سواء السبيل مث ملا وصل إىل مدين َلّمح تلميحًا خفيًا يوح
نه فقري إىل ما أنزل هللا تعاىل إليه بطلب اخلري من ربه، فاقتصر على وصف  حاله 

ب حسن  من اخلري فكان ذلك تضمينًا لسؤال هللا تعاىل إنزال ذلك إليه، وهذا من 
  ".  )5(األدب يف السؤال والدعاء 

  طلب تیسیر أمر الرسالة :
هله من مدين إىل مصر ، وبينما هو كذلك إذ رأى جانب  سار موسى 
راً، فذهب إل يها ليأخذ قبسًا منها أو جيد من يدله على الطريق . وهناك الطور 

                                                 
 .2685، ص/  5ظالل القرآن ، ج/  ) 1(

 .21سورة القصص ، اآلية /  ) 2(

 .24سورة القصص ، اآلية /  ) 3(

  .604، ص/  1حبر العلوم ، ج/  ) 4(
 .244، ص/  10جمموع فتاوى ابن تيمية ، ج/  ) 5(
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أنه قد   أوحى هللا تعاىل إليه وكلّفه بتبليغ الرسالة لفرعون وقومه، وعرف موسى 
كلِّف أمرًا عظيمًا حيتاج إىل احتمال ما ال حيتمله إال ذو جأش رابط وصدر فسيح 

زالة ما ب )1( إلرسال إىل هارون . فدعا ربه ليعينه على حتمل الرسالة  ه من أعذار و
 .ليعضده يف أداء الرسالة  

وقد ورد هذا الدعاء يف ثالث مواضع من القرآن الكرمي وهي كاآليت: قوله تعاىل 
قَاَل َرّبِ اْشَرْح ِلي َصدِْري  اذَْھْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّھُ َطغَى   " يف سورة طه :

  ْر ِلي أَْمِري ن لَِّسانِي َواْحلُْل  َویَّسِ َواْجعَل لِّي  یَفْقَُھوا قَْوِلي  عُْقدَةً ّمِ
ْن أَْھِلي   َوأَْشِرْكھُ فِي أَْمِري  اْشدُْد بِِھ أَْزِري  َھاُروَن أَِخي  َوِزیًرا ّمِ

  ".))2إِنََّك ُكنَت بِنَا بَِصیًرا َونَذْكَُرَك َكثِیًرا  َكْي نَُسبَِّحَك َكثِیًرا 
بُوِن  "ورة الشعراء : وقوله تعاىل يف س  قَاَل َرّبِ إِنِّي أََخاُف أَن یَُكذِّ

َولَُھْم َعلَيَّ ذَنٌب  َویَِضیُق َصْدِري َوَال یَنَطِلُق ِلَسانِي فَأَْرِسْل إِلَى َھاُروَن 
  ") )3فَأََخاُف أَن یَْقتُلُوِن 

نَْفًسا فَأََخاُف  قَاَل َرّبِ ِإنِّي قَتَْلُت ِمْنُھمْ  "وقوله تعاىل يف سورة القصص: 

َوأَِخي َھاُروُن ُھَو أَْفَصُح ِمنِّي ِلَسانًا فَأَْرِسْلھُ َمِعَي ِرْدًءا  أَن یَْقتُلُوِن 
بُونِ  قُنِي إِنِّي أََخاُف أَن یَُكذِّ   " . ) )4 یَُصدِّ

من ربه ما يعينه على أداء الرسالة أتبعها مبا جيري  بعد أن طلب موسى 
َونَْذُكَرَك  َكْي نَُسبَِّحَك َكثِیًرا   " فقال : )5(ألشياء جمرى العلة لسؤال تلك ا

أي لنـزيد من التسبيح وذكرك مبا يليق  ) )6"إِنََّك ُكنَت بِنَا بَِصیًرا   َكثِیًرا 
خيه  بك، وأنت أعلم حبالنا ومصاحلنا. فتوسل إىل هللا تعاىل بعلمه تعاىل به و

سأل ربه تلك األشياء  مع أن موسى "ال: . وقد يق )7(وحباهلما يف قبول دعائه 

                                                 
 .60، ص/  3الكشاف ، ج/ ) 1(

 .35-24ة / سورة طه ، اآلي ) 2(

 .14-12سورة الشعراء ، اآلية /  ) 3(

 .34-33سورة القصص ، اآليتان /  ) 4(

 .24، ص/ 22مفاتيح الغيب ، ج/  ) 5(

ت /  ) 6(  .35-33سورة طه ، اآل

 .346، ص/  3أيسر التفاسري ، ج/  ) 7(
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لكلية ليعطيه ما هو األصلح له  . ")1(حلاجته إليها إال أنه فّوض أمره إىل هللا تعاىل 
  وفيه الدعاء مبا حيتاجه مث التسليم والرضا مبا يعطيه هللا تعاىل .

َرّبِ اْشَرْح  "مشقة التبليغ ـ  عند مواجهةـ  هذا وإن يف دعاء موسى 

ْر ِلي أَْمِري َصْدِري  ِلي قدوة للمسلمني عند وقوعهم يف أي  ) " )2 َویَّسِ
ت قبل اإلقبال على عمل شاق. وإنه من  صعوبة، وكثرياً ما جند أنفسنا نردد هذه اآل
ا عن  ألدعية الواردة يف القرآن الكرمي اليت أخرب هللا تعاىل  املستحب الدعاء 

  . )3(م ، وعن غريهم من األخياراألنبياء عليهم الصالة والسال
ً  استجاب لدعاء موسى  واعلم أن هللا  خيه وجعله مبعو فشّد عضده 

فَقُوَال  اْذَھبَا ِإلَى فِْرَعْوَن ِإنَّھُ َطغَى  "معه إىل فرعون وأمرمها بدعوته فقال : 

  . ) )4" لَھُ قَْوًال لَّیِّنًا لَّعَلَّھُ یَتَذَكَُّر أَْو یَْخَشى
  لب إنزال المائدة :ط

من ربه أن ينـزل عليه وعلى قومه مائدة من السماء وذلك  طلب عيسى 
حينما طلب منه احلواريون أن يسأل ربه نزوهلا وأصروا على ذلك. فتوجه إىل هللا تعاىل 

َن السََّماء تَُكوُن لَنَا ِعیداً  "وقال :  ِلنَا  اللَُّھمَّ َربَّنَا أَنِزْل َعلَْینَا َمآِئدَةً ّمِ ألَوَّ

اِزِقینَ  نَك َواْرُزْقنَا َوأَنَت َخْیُر الرَّ   ) ." )5 َوآِخِرنَا َوآیَةً ّمِ
وندائه ربه مرتني بضراعة وابتهال وطلبه ما طلب للعربة  إن يف دعاء عيسى 

نه هو العبد وأن هللا تعاىل هو ربه فينجلي  واملعجزة والرزق، يف ذلك كله اعرتاف 
   )6( أدب العبد مع إهله.

  الدعاء لمصالح الدین والدنیا واآلخرة 

                                                 
 .214، ص/  16. التحرير والتنوير ، ج/ 46-45، ص/ 22مفاتيح الغيب ، ج/  ) 1(

 .26-25سورة طه ، رقم اآليتني /  ) 2(

، 344، حمليــي الــدين أيب زكــر حيــىي بــن شــرف النــووي ، ص/  األذكــار املنتخبــة مــن كــالم ســيد األبــرار  ) 3(
 م . 1986هـ /  1406الطبعة اخلامسة عشرة، دار الكتاب العريب ببريوت ، 

 .44-43سورة طه ، اآليتان /  ) 4(

 .114/ سورة املائدة ، اآلية  ) 5(

 .1000، ص/  5ظالل القرآن ، ج/  ) 6(
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قد يقدم العبد على عمل خري وجيتهد يف القيام به على أحسن وجه حىت 
. فهو الذي  يظن الظاّن أنه مقبول ال حمالة، ولكن قبول العمل ليس إال بيد هللا 

ء ومن إميان أو نفاق، فيقبل العمل أو ير  ده يعلم ما ختفي الصدور من إخالص أو ر
وجيازي كّال بعمله. وملا كان املرء ال يعلم مدى رضا هللا تعاىل عنه وعن عمله، كان 
طلب القبول منه تعاىل أمرًا طبيعياً. كيف ال؟ وهذا ما فعله األنبياء الكرام عليهم 
عماهلم مهما بلغت ويعلمون أن كل ما فعلوه كان  الصالة والسالم فال يغرتون 

لثبات عليه ألن بتوفيق هللا تعاىل . ولذ لك ورد يف القرآن أدعية هلم بتقبل العمل و
ا أيضًا وال يتوصل  ألعمال الصاحلة خمتتمة  اإلنسان ال يضمن لنفسه حياة حافلة 

  إىل حتقيق ذلك إال بفضل هللا تعاىل .
. وقد وردت له  فمن دعاء األنبياء عليهم السالم يف هذا الصدد دعاء إبراهيم 

م، قال تعاىل :أدعية عدة منه َواتُْل   " ا ما دعا به بعد أن حاور قومه يف فساد عقيد

َ إِبَْراِھیَم  قَالُوا نَعْبُدُ أَْصنَاًما  إِْذ قَاَل ِألَبِیِھ َوقَْوِمِھ َما تَعْبُدُوَن  عَلَیِْھْم نَبَأ
ْو یَنفَعُونَكُْم أَْو أَ  قَاَل ھَْل یَْسَمعُونَكُْم إِْذ تَدْعُوَن  فَنَظَلُّ لََھا عَاِكِفیَن 

وَن  ا كُنتُْم  قَالُوا بَْل َوَجدْنَا آبَاءنَا كَذَِلَك یَفْعَلُوَن  یَُضرُّ قَاَل أَفََرأَیْتُم مَّ
 فَإِنَُّھْم عَدُوٌّ لِّي إِالَّ َربَّ الْعَالَِمیَن  أَنتُْم َوآبَاُؤكُُم اْألَقْدَُموَن  تَعْبُدُوَن 

َوإِذَا َمِرْضُت فَُھَو  َوالَِّذي ھَُو یُْطِعُمنِي َویَْسِقیِن  ْھِدیِن الَِّذي َخلَقَنِي فَُھَو یَ 
َوالَِّذي أَْطَمُع أَن یَغِْفَر لِي َخِطیئَتِي یَْوَم  َوالَِّذي یُِمیتُنِي ثُمَّ یُْحیِیِن  یَْشِفیِن 

ینِ  ئهم يف االعتكاف على أصنام  )" )1 الدِّ م يف تقليد آ ال تضر وال فبعد أن أبطل عقيد
َرّبِ   " تنفع، بّني صفات الرب احلقيقي الذي يستحق العبادة. مث دعا هللا تعاىل بقوله :

َواْجعَل لِّي ِلسَاَن ِصدٍْق فِي اْآلِخِریَن  ھَْب لِي ُحْكًما َوأَلِْحقْنِي بِالصَّاِلِحیَن 
  َِواْجعَلْنِي ِمن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعیم " )2( ت ما يلي : ويالحظ من اآل  

فوصف هللا تعاىل لقومه وعدد نعمه   إنه قدَّم على دعائه الثناء على هللا
هو الذي خلقه والذي يهديه يف كل حني إىل مصاحل  تعاىل عليه، فذكر أن هللا 

سناد املرض  الدين والدنيا، وهو الذي يرزقه وإذا مرض فهو الذي يشفيه ذكر ذلك 

                                                 
ت /  ) 1(  .82-69سورة الشعراء ، اآل

ت /  ) 2(  . 85-83سورة الشعراء ، رقم اآل
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ه يف معرض الثناء على هللا تعاىل وهو الذي مييته يف الدنيا إىل نفسه حفظاً لألدب ألن
مث حيييه للمجازاة ، والذي يرجو منه املغفرة يوم القيامة. وبعد أن عّدد نعم هللا تعاىل 
عليه من أول خلقه على آخره أقبل على الدعاء. وفيه تنبيه على أن تقدمي الثناء على 

  )1(يم يف اإلجابة. الدعاء من األمور املهمة وأن له أثر عظ
بذكر اهلبة ألن هللا تعاىل إن استجاب له فإن ما   َھْب ِلي ُحْكًما قال : 

ً ومنًّا على نبيه واعتناء خاصًا به. ويف  َواْجعَْلنِي ِمن َوَرثَِة  يعطيه يكون إحسا

إلرث، وذلك ألن اإلرث هو الذي حيصل ب  َجنَِّة النَِّعیمِ  غري عّرب عن إدخاله اجلنة 
ألعمال الصاحلة فإين لن  " . فكأنه يقول:)2(اكتساب من الوارث  مهما قمت 

أستطيع أن أيف حبقك ولكين أطلب أن جتعلين من الذين يدخلون اجلنة مبّنك وكرمك، 
، ففي كليت احلالتني استحقر عمله، فما عنده من احلكم  وهذا تواضع من أيب األنبياء
  ."ال يكون بعمله وعمله بل بفضل هللا تعاىل فمن هللا تعاىل ودخوله اجلنة 

  دعاء إقامة الصالة
َرّبِ اْجعَْلِني ُمِقیَم الصَّالَةِ َوِمن   " قوله : ومن دعاء إبراهيم 

یَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّْل دَُعاء أن جيعله ممن يقيم الصالة وحيافظ  فدعا هللا  ) )3" ذُّرِ
مطيعًا هلل ملتزماً  ذلك. وقد كان إبراهيم عليها وأن جيعل من ذريته من يكون ك

حكامه ولكنه سأله الثبات على ذلك تواضعاً، فإن العبد ال يثبت على العبادة إال 
  مبعونة هللا تعاىل.. 

مث دعا هللا تعاىل أن يتقبل منه دعاءه على سبيل العموم ليعم كل ما دعا به 
دعاؤه يف هذا املقام دخوًال أولياء. يف املاضي وما سيدعو به يف املستقبل فيدخل فيه 

                                                 
 514، ص/  24انظر مفاتيح الغيب ، ج/  ) 1(

 .370، ص/  5نظم الدرر ، ج/  ) 2(
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لرب ملزيد التضرع وألن ما يطلبه من الرعاية له ولذريته  هذا مع تكرار نداء هللا تعاىل 
لربوبية وهو هللا تعاىل وحده .    )1(من بعده ال يكون إال ممن اتصف 

، يان لضربني من التواضع هلل تعاىليف هذه اآلية السابقة ب ويف دعاء إبراهيم 
هو ازدراء املرء نفسه  " َواْجعَْلنِي ِمن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعیمِ  "فاألول كما يف قوله 

واستحقاره عمله حيث ال يعّد عمله مستحقًا إلدخاله اجلنة، وإمنا يعتمد على فضل هللا 
اضع هو تو  " َرّبِ اْجعَْلنِي ُمِقیَم الصَّالَةِ  "تعاىل يف ذلك، والثاين كما يف قوله : 

لطاعات غري معجب بفعله، فرغم أنه كان مطيعاً هلل تعاىل إال أنه  العبد لربه عندما يقوم 
  . )2(طلب اإلعانة على إقامة الصالة وكأنه مل يقم بشيء
  دعاء بتقبل العمل والثبات علیھ 

وذلك أن هللا تعاىل أمر  ما دعا به مع ابنه إمساعيل  ومن دعاء إبراهيم 
:  إمساعيل : إن ربك  ء الكعبة ففي احلديث : " قال إبراهيم ببنا إبراهيم 

أمرين أن ابين له بيتًا ، قال: اطع ربك، قال: إنه قد أمرين أن تعينين عليه، قال: إذن 
   )3(أفعل ، أو كما قال" .
 " ، قال تعاىل : برفع قواعد البيت مبساعدة ابنه إمساعيل  فقام إبراهيم 

ْبَراِھیُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْیِت َوإِْسَماِعیُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت َوإِْذ یَْرفَُع إِ 
ْسِلَمةً لََّك  السَِّمیُع اْلعَِلیُم  ةً مُّ یَّتِنَا أُمَّ َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْیِن لََك َوِمن ذُّرِ

ِحیمُ َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْینَآ إِنََّك أَن اُب الرَّ حكى هللا تعاىل  ))4"َت التَّوَّ
دعية عند رفعهما القواعد  بناء إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم البيت ودعاءمها 

                                                 
، وفــتح البيــان يف مقاصــد القــرآن 193، ص/ 4، ونظــم الــدرر ، ج/ 107، ص/ 19مفــاتيح الغيــب ، ج/ ) 1(

، الطبعــة األوىل، دار الكتــب العلميــة ببــريوت 556، ص/ 3أليب الطيب صديق بن حسن احلسيين القنوجي، ج/
 م . 1990/ 1420

ي الــدين ، حتقيــق : حممــد حميــ60روضــة العقــالء ونزهــة الفضــالء ، أليب حــامت حممــد بــن حبــان البســيت، ص/  ) 2(
 م. 1993هـ ، 1414عبد احلميد وحممد عبدالرزاق محزة وحممد حامد الفقي، املكتبة التجارية مبكة املكرمة ، 

ب ( يزفــون) : النســالُن يف املشــي، ص/  ) 3( احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب أحاديث األنبيــاء ، 
 وًال.، عن ابن عباس رضي هللا عنهما بلفظه مط3365، احلديث 273

 .128-127سورة البقرة ، اآلية /  ) 4(
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دة منه أو التثبت على  منه، ومن تلك األدعية دعاؤمها بتقبل العمل والتوفيق إىل الز
  اهلدى.

لثبات على العمل النيب الوحيد الذي دعا هللا ت ومل يكن إبراهيم  عاىل 
َرّبِ قَْد آتَْیتَِني ِمَن  "بذلك أيضًا حيث قال :  الصاحل فقد دعا النيب يوسف 

اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَنِي ِمن تَأِْویِل األََحاِدیِث فَاِطَر السََّماَواِت َواألَْرِض أَنَت 
اِلِحینَ َوِلیِّي فِي الدُّنُیَا َواآلِخَرةِ تََوفَّنِي ُمْسِلًما َوأَلْ    . ) )1" ِحْقنِي بِالصَّ

فبدأ دعاءه بتعديد نعم هللا تعاىل عليه فذكر نعمة الوالية والعلم ، فقد "
. ويف ذكر كلمة " من "  ه شيئًا من ملك مصر وعلمه شيئًا من عبارة الرؤ آ

وهضم النفس حيث عظم كل ما أنعمه هللا عليه وإن كان جزءًا من   أدب منه 
  )2( " كل .

ذكر  نرى أدب التوسل إىل هللا تعاىل بسابق النعم فإن يوسف  كما
وكأنه "نعمة تعاىل عليه يف الدنيا مث ذكر أن هللا تعاىل هو وليه وال ويل له غريه، 

يقول: أنت وليي يف الدنيا واآلخرة والويل يفعل ملواله ما هو األصلح له، فكما 
ن تثبتين على أحسنت إىل يف الدنيا فكذلك أرجو أن حتسن إّيل يف  اآلخرة 

اإلسالم وتلحقين بعبادك الصاحلني، فمن حق الكرمي أن ال خييب من أكرم 
  ".)3(عليه

  دعاء شكر النعمة
حينما مّر مع جنوده على  ومن دعاء األنبياء أيضًا دعاء النيب سليمان 

الَْت نَْملَةٌ یَا َحتَّى إِذَا أَتَْوا َعلَى َواِدي النَّْمِل قَ  "وادي النمل، قال تعاىل : 

أَیَُّھا النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم َال یَْحِطَمنَُّكْم ُسلَْیَماُن َوُجنُودُهُ َوُھْم َال 
ن قَْوِلَھا َوقَاَل َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر  یَْشعُُروَن  فَتَبَسََّم َضاِحًكا ّمِ

ِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ نِْعَمتََك الَِّتي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوا
اِلِحیَن  فلما خافت النملة أن  ) )4"َوأَْدِخْلِني ِبَرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

                                                 
ريخ الطباعة.168دعوة الرسل إىل هللا تعاىل، حملمد أمحد العدوي، ص/  ) 1(  ، بدون ذكر مكان النشر و

 .308، ص/ 4، وإرشاد العقل السليم، ج/99، ص/ 4نظم الدرر، ج/  ) 2(

 .428، ص/  10لبيضاوي ، ج/ ، وحاشية القونوي على تفسري ا100، ص/ 4نظم الدرر، ج/  ) 3(

 .19-18سورة النمل ، رقم اآليتني /  ) 4(
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ا  حتطمها خيول سليمان  وجنوده أمرت بقية النمل بدخول مساكنها لئال حيطمو
ه هللا تعاىل ذلك دخله السرور مبا خص وهم ال يشعرون بذلك. فلما مسع سليما 

  )1( " من مساع النمل وفهم مرادها.

  دعاء التوبة بعد المعاتبة:
عندما كان يف اجلنة . فقد  من مواضع توبة أنبياء هللا تعاىل توبة نبيه آدم 

ح هللا  آلدم وحواء عليهما السالم األكل من مجيع مثار اجلنة إال شجرة واحدة،  أ
أَنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ فَُكالَ ِمْن َحْیُث ِشئْتَُما  َویَا آدَُم اْسُكنْ  "قال تعاىل : 

ولكن الشيطان حسدمها  ) )2" َوالَ تَْقَربَا َھِذِه الشََّجَرةَ فَتَُكونَا ِمَن الظَّاِلِمینَ 
ن حلف  وسعى يف املكر واخلديعة ليسلبهما ما مها فيه من النعمة ودالمها بغرور، 

يا عن ُ األكل منها هي شجرة اخللد وملك ال يبلى. فأكال من  هلما أن الشجرة اليت 
أَلَْم أَْنَھُكَما َعن تِْلُكَما الشََّجَرةِ َوأَقُل لَُّكَما  "تلك الشجرة فنادامها هللا تعاىل: 

بِیٌن  ب آدم وزوجته ، عليهما  )" )3إِنَّ الشَّْیَطآَن لَُكَما َعدُوٌّ مُّ وعند ذلك 
قَاالَ َربَّنَا َظلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِن لَّْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا  "، قال تعاىل : )4(السالم 

  .  ) " )5 لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرینَ 
ب إىل هللا تعاىل مما قد صدر  ومن هنا نرى أمهية التوبة، فإن نيب هللا آدم 

. فيجب  )6(و شأنه منه ومما قد يصدر منه يف املستقبل ومل يستغِن عن التوبة مع عل
ذنه  على املسلمني أن يرددوا دعاء أبيهم آدم  ا  فعة تفيد صحا ا كلمات  فإ

 : قال تعاىل "   ِبِِّھ َكِلَماٍت فَتَاَب َعلَْیھ قال ابن  )" )7 فَتَلَقَّى آدَُم ِمن رَّ

                                                 
 .179، ص/ 19، وروح املعاين ، ج/ 2084، ص/ 3تفسري ابن كثري ، ج/ ) 1(

 .19سورة األعراف ، رقم اآلية /  ) 2(

 .22سورة األعراف ، رقم اآلية/  ) 3(

 .1102، ص/ 2تفسري ابن كثري ، ج/ ) 4(
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كلف رمحه هللا تعاىل : " التلقي صيغة تفّعل من لقيه وهي دالة على الت )1(عاشور 
حلصوله وتطلبه وإمنا يتكلف ويتطلب لقاء األمر احملبوب، خبالف القي فال يدل على 

ن الكلمات اليت أخذها آدم  ىفالتعبري بـ " تلق كون املالقي حمبوً  " هنا مؤذن 
ا ليست كلمات زجر وتوبيخ بل كلمات عفو ومغفرة  فعة له فعلم أ كلمات 

والفاء يدل على أن التوبة   فَتَاَب َعلَْیھِ   مث إن هللا تعاىل قال : )2(ورضي " 
 "  َربَّنَا َظلَْمنَا أَنفَُسنَا "وهي قوله:  )3(املذكورة مرتتبة على تلقي تلك الكلمات 

ا أبو آدم  )4( ذه الكلمات اليت دعا    . فيدل ذلك على أمهية الدعاء 
عاىل ملا أنزل العذاب ، وذلك أن هللا ت ومن مواقف توبة األنبياء توبة نوح 

 ومن آمن معه سفينة النجاة إال ابنه فلم يركب، وقد دعاه  على قومه ركب نوح 
ن ينجي  لريكب معهم ولكنه أىب فكان من املغرقني. وكان هللا تعاىل قد وعد نبيه 

َرّبِ إِنَّ ابُنِي ِمْن أَْھِلي َوِإنَّ   " من آمن من أهله فنادى نوح ربه قائًال :

قَاَل  "فعاتبه هللا تعاىل على ذلك  ) )5" ْعدََك اْلَحقُّ َوأَنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِمینَ وَ 

یَا نُوُح إِنَّھُ لَْیَس ِمْن أَْھِلَك إِنَّھُ َعَمٌل َغْیُر َصاِلحٍ فَالَ تَْسأَْلِن َما لَْیَس لََك 
إىل التوبة  نوح  فسارع ) " )6 بِِھ ِعْلٌم إِنِّي أَِعُظَك أَن تَُكوَن ِمَن اْلَجاِھِلینَ 

                                                 
ً، مالكيــاً أشــعر املــذهب  1393هـ ـ  1296هو : حممد الطاهر بن عاشور (  ) 1( ً حنــو هـ) ، كان مفسراً لغــو

ملــالكني بتــونس، وكــان مــن أعضــاء ، شيخ جامع الزيتونة، توىل القضاء أكثر من عشر سنني فكــان رئــيس املفتــني ا
لقــاهرة واجملمــع العلمــي العــريب بدمشــق. مــن مصــنفاته : التحريــر والتنــوير مقاصــد الشــريعة  جممــع اللغــة العربيــة 

م 174، ص/  6اإلســــالمية ومــــوجز البالغــــة وغريهــــا. انظــــر ترمجتــــه يف : األعــــالم ، ج/  ، واملفســــرون ( حيــــا
زي، ص/  هـــ  1414، الطبعة األوىل ، مؤسسة الطباعة والنشــر بطهــران ، 241-240ومنهجهم) حملمد علي إ

 . 

 .437، ص/ 1التحرير والتنوير ، ج/ ) 2(

 .92، ص/ 1إرشاد العقل السليم ، ج/ ) 3(

هناك أقوال أخرى يف حتديد " الكلمات " املشــار إليهــا يف اآليــة، ولكــن املــذكور أعــاله هــو مــا رجحــه أكثــر  ) 4(
 املفسرين.
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قَاَل َرّبِ إِنِّي أَُعوذُ ِبَك أَْن أَْسأَلََك َما لَْیَس ِلي بِِھ   " بقوله : إىل هللا 

َن اْلَخاِسِرینَ    ") )1 ِعْلٌم َوإِالَّ تَْغِفْر ِلي َوتَْرَحْمِني أَُكن ّمِ
ي أمرين: ب توبة نصوحاً مبا قاله ، فإن حقيقة التوبة تقتض إن النيب نوح 

أحدمها يف املستقبل: وهو  يف املستقبل: وهو يف العزم على عدم العود كما يف قوله : 
"  ٌَرّبِ إِنِّي أَُعوذُ بَِك أَْن أَْسأَلََك َما لَْیَس ِلي بِِھ ِعْلم "  : والثاين يف املاضي ،

َن َوإِالَّ تَْغِفْر ِلي َوتَْرحَ  "وهو الندم على ما صدر منه كما يف قوله :  ْمنِي أَُكن ّمِ

  .)2(فال بد من توفر هذين األمرين ليصح التوبة من العبد  " اْلَخاِسِرینَ 
  دعاء التوبة مما ھو خالف األولى 

إن صدر من نيب ما هو خالف األفضل، فإنه يتوب إىل هللا تعاىل وإن مل 
مه حيث أمره هللا تعاىل أن يدعو قو  يعاتبه عليه. ومن ذلك توبة النيب يونس 

فدعاهم ولكنهم أبـَْوا عليه ومتسكوا بكفرهم فخرج من بينهم مغاضبًا له، ظنًا منه أن 
ذلك جائز وأن هللا تعاىل لن يضّيق عليه اختياره ولن يعاقبه ألنه مل يعاقبه ألنه مل 

خلروج كان أوىل،  يفعله إال من أجل هللا  إال أن الصرب وانتظار اإلذن من هللا 
ب فلما ابتاله هللا  ، قال تعاىل :  )3(لتقام احلوت له، استغفر مما صدر منه وأ

"  َوذَا النُّوِن إِذ ذََّھَب ُمغَاِضبًا فََظنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعلَْیِھ فَنَادَى فِي الظُّلَُماِت

   ) )4"أَن الَّ إِلَھَ إِالَّ أَنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمینَ 
أمهية ابتداء  املهمة اليت نستخلصها من دعاء ذي النون  ومن األمور"

لذنب وطلب املغفرة  لتهليل والتسبيح والثناء مث اإلفراد  . ومنها أمهية )5( "الدعاء 
فليس ألحد منا أن يربئ نفسه من الذنب ال  االعرتاف حبقيقة احلال أمام هللا 
حوال العبد منه فال حاجة إىل تقدمي فهو أعلم  )6(سيما يف مقام مناجاة هللا تعاىل 

                                                 
 .47سورة هود ، رقم اآلية/  ) 1(

 .395، ص/ 1مفاتيح الغيب ، ج/ ) 2(

 .180، ص/ 22نفس املرجع ، ج/ ) 3(

 .87سورة األنبياء ، رقم اآلية/  ) 4(

 431، ص/ 4فتح البيان ، ج/ ) 5(

 .254، ص/ 10جمموع فتاوى ابن تيمية ، ج/ ) 6(



  
262  

  

  

األعذاز بني يدي العليم اخلبري، بل األوىل واألسلم أن يتواضع العبد ويظهر الذل 
عرتافه بذنبه وطلب املغفرة.   واخلضوع هلل تعاىل 

 ذكر هللا تعاىل أنه فنت سليمان  توبة سليمان   ومن توبة األنبياء "
ب ّبِ اْغِفْر ِلي َوَھْب ِلي ُمْلًكا الَّ یَنبَِغي ِألََحٍد رَ  "وقال :  "فرجع إىل ربه وأ

ْن بَْعِدي إِنََّك أَنَت اْلَوھَّابُ  ليس لذنب صدر منه وإمنا  فاستغفر النيب  )" )1 ّمِ
لرتك األوىل واألفضل، فإن حسنات األبرار سيئات املقربني واألنبياء أبداء يف مقام 

نه قدم االستغفار على استيهاب امللك ال وسيلة هضم النفس واخلضوع هلل تعاىل. مث إ
لنيل امللك فقط ولكن لكون االستغفار مفتاح اإلجابة فطلب املغفرة مقصودة 

  . )2(ووسيلة ملطلوب اآلخر
 " :بعد أن قتل القبطي، قال تعاىل ومن مواضع التوبة توبة موسى 

بِینٌ فََوَكَزهُ ُموَسى فَقََضى َعلَْیِھ قَاَل َھذَا ِمْن َعمَ  ِضلٌّ مُّ  ِل الشَّْیَطاِن إِنَّھُ َعدُوٌّ مُّ
  ِحیُم  قَاَل َرّبِ إِنِّي َظلَْمُت نَْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَغَفََر لَھُ إِنَّھُ ُھَو اْلغَفُوُر الرَّ

ْلُمْجِرِمینَ  فبعد أن قتله  ) )3" قَاَل َرّبِ بَِما أَْنعَْمَت َعلَيَّ فَلَْن أَُكوَن َظِھیًرا لِّ
لى ما فعله فحملته الندامة على االنقطاع إىل هللا تعاىل واالعرتاف برتك األوىل، ندم ع

ربه بسبب نعمه  فطلب من هللا تعاىل التوبة فقبل هللا ذلك منه. مث عاهد موسى 
ن يلتزم بعدم معاونة اجملرمني  . ومن هنا نعرف ما ينبغي أن يفعله  )4(وإحسانه عليه 

ة، فإنه ال بد وأن يندم على ظلمه نفسه ويعرتف مبا فعله العبد إذا أقدم على التوب
ويتوب إىل هللا منهن ويعزم على عدم العود إىل ما صدر منه، وهذه هي شروط 

  التوبة.
ا َجاء   " ما حكاه هللا تعاىل يف اآلية : ومن توبة موسى  َولَمَّ

 َ نظُْر إِلَْیَك قَاَل لَن تََرانِي ُموَسى ِلِمیقَاتِنَا َوَكلََّمھُ َربُّھُ قَاَل َرّبِ أَِرنِي أ
ا تََجلَّى َربُّھُ  َولَِكِن انظُْر إِلَى اْلَجبَِل فَإِِن اْستَقَرَّ َمَكانَھُ فََسْوَف تََرانِي فَلَمَّ
َك  َحانََك تُْبُت إِلَیْ بْ ا أَفَاَق قَاَل سُ ا َوَخرَّ موَسى َصِعقًا فَلَمَّ ِلْلَجبَِل َجعَلَھُ دَكًّ
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ُل  ْ أَوَّ ْبَحانََك تُْبُت إِلَْیَك َوأَنَاْ  "  :فقول موسى  )" )1اْلُمْؤِمنِیَن َوأَنَا سُ

ُل اْلُمْؤِمنِینَ  عند إفاقته كان توبة منه من أن يسأل هللا تعاىل شيئاً قبل أن  " أَوَّ
ومل يعاتبه ربه  ، ومل يكن ذلك السؤال معصية من النيب  )2(يؤذن له يف السؤال 

نبياء استعظام ما يصدر منهم مما قد يكون خالف عليه ولكن من عادة األ
 "األوىل، فتاب إىل ربه بعد أن نزَّهه عن كل ما ال يليق بشأنه تعاىل بقوله : 

ْبَحانَكَ  نه  " سُ ن هللا تعاىل ال يُرى يف الدنيا أو  عالن إميانه  ، وأتبع ذلك 
صة االستغفار ـ ال جيوز السؤال بغري إذنه تعاىل. ويف تصدير الكالم ـ وخا

لتسبيح اعتذار عن االستفسار واجلهل حبقيقة احلال ولذلك ُجعل التسبيح 
   )3(مفتاح التوبة وتكرر يف أكثر من دعاء. 
  دعاء التوبة من غیر ذنب:

التوبة بدون أن يصدر منهم ذنب  واملقصود هنا مواضع طلب فيها األنبياء 
تغفرون ألي تقصري صدر منهم دون أو ما هو خالف األوىل يف احلال، ولكنهم يس

م دائماً على حذر من أن يقصروا يف حق هللا تعاىل. فمن تلك  أن يشعروا بذلك، أل
َرّبِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ َوِلَمن دََخَل بَْیِتَي  "، قال :  املواضع دعاء نوح 

حيث دعا هللا )  )4" اِلِمیَن إِالَّ تَبَاًراُمْؤِمنًا َوِلْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوَال تَِزِد الظَّ 
ن يغفر له ما صدر منه من ترك األوىل، رغم أنه كان نبياً معصوماً  تعاىل احملسن إليه 

دب يف حضرته ألنه  داعياً إىل هللا تعاىل مئات السنني إال  أنه  تواضع هلل تعاىل و
املغفرة إظهار ملزيد االفتقار  ع ويعبد ربه. ويف طلبهيبشر وقد خيطئ البشر مهما يط

  .)5(إليه سبحانه وتعاىل 

                                                 
 .143سورة األعراف، رقم اآلية/  ) 1(

 .359، ص/ 14اتيح الغيب، ج/مف ) 2(

 .51، ص/ 1أنوار التـنـزيل ، ج/ ) 3(

 28سورة نوح ، رقم اآلية/  ) 4(

، وروح املعــاين ، ج/  178، ص/  8، ونظــم الــدرر ، ج/  660-569، ص/  30مفــاتيح الغيــب ، ج/  ) 5(
 .371، ص/ 6، ويف ظالل القرآن ، ج/ 81، ص/  29
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َوالَِّذي " :بقوله املغفرة من ربه  ومن تلك املواضع أيضًا طلب إبراهيم 

ینِ  َوَال تُْخِزنِي یَْوَم  ": وقوله بعدها  "))1أَْطَمُع أَن یَْغِفَر ِلي َخِطیئَتِي یَْوَم الدِّ

عدَّ نفسه  يف مغفرة هللا تعاىل مع عصمته، فإنه ، فأظهر طمعه  )" )2یُْبعَثُوَن 
يندر منه من فعل  أحسقاصرًا عن أن يقدر هللا تعاىل حق قدره أو أنه استغفر ملا 

لربه. ومن  ، فهذا تواضع منه  خالف األوىل واستعظم ذلك حىت مساه خطيئة
تحقاقه التواضع أيضاً ذكره لفظ " أطمع" من غري جزم مباعدًة لنفسه عن هاجس اس

يف حسن االستدعاء  املغفرة ، فاملعىن : أرجو أن يغفر يل ، وهذا تلطف منه 
  .  )3(واخلضوع هلل تعاىل 

براهيم  القتداء  وقومه  ويف موضع آخر من القرآن الكرمي أمر هللا تعاىل 
َحَسنَةٌ  قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ  "يف التربؤ من الشرك وأهله ويف الدعاء قال تعاىل : 

ا تَْعبُدُوَن ِمن  فِي إِْبَراِھیَم َوالَِّذیَن َمعَھُ إِْذ قَالُوا ِلقَْوِمِھْم إِنَّا بَُراء ِمنُكْم َوِممَّ
ِ َكفَْرنَا بُِكْم َوبَدَا بَْینَنَا َوبَْینَُكُم اْلعَدَاَوةُ َواْلبَْغَضاء أَبَدًا َحتَّى تُْؤِمنُوا  دُوِن اہللَّ

ِ َوْحدَهُ ِإالَّ  ِ ِمن بِاہللَّ  قَْوَل إِْبَراِھیَم ِألَبِیِھ َألَْستَْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلُك لََك ِمَن اہللَّ
بَّنَا َعلَْیَك تََوكَّْلنَا َوإِلَْیَك أَنَْبنَا َوإِلَْیَك اْلَمِصیُر  َربَّنَا َال تَْجعَْلنَا فِتْنَةً  َشْيٍء رَّ

لَِّذیَن َكفَُروا َواْغِفْر لَنَا َربَّنَ    ) )4" ا إِنََّك أَنَت اْلعَِزیُز اْلَحِكیمُ لِّ

لثناء على هللا تعاىل وإظهار كمال  ففي هذا الدعاء ابتدأ إبراهيم "
لتوبة وإليه مرجعه يوم القيامة،  عبوديته له فهو وحده الذي يتوكل عليه ويرجع عليه 

بة واملصري ففي جمموع ما ذكره ثناء على هللا    .)5( " عليهحيث قصر التوكل واإل
لدعاء فدعاء ربه  أال يسلط عليه الذين كفروا فيفتنت  مث أتبع الثناء 

تواضع منه وإدراك منه  بذلك، وأن يغفر له هللا تعاىل ، وطلب املغفرة من اخلليل 

                                                 
 .82سورة الشعراء ، رقم اآلية/  ) 1(

 .87سورة الشعراء ، رقم اآلية/  ) 2(

 .143، ص/ 19، والتحرير والتنوير ، ج/ 355، ص/  3الوسيط ، ج/ ) 3(

 .5-4سورة املمتحنة ، رقم اآليتني /  ) 4(

 . 238، ص/  8، و إرشاد العقل السليم ، ج/ 566، ص/  7نظم الدرر ، ج/ ) 5(
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وإدراكه ملدى عجز البشر عن بلوغ ما حيق  ملستوى العبادة اليت يستحقها منه ربه 
ذا التقصري وطلب سرته وحمو أثره  له سبحانه، فاعرتف أمام   .)1(هللا تعاىل 

دة يف التضرع  ويالحظ يف دعاء إبراهيم  تكرار النداء بـ " ربنا " ز
واخلضوع وذكر صفة الرب أوقع يف الدعاء ألن رب اإلنسان هو احملسن إليه ويف 

دة يف االستعطاف. مث ختم  لثناء أيضًا وذلك بوصف هللا  ذكره ز تعاىل دعاءه 
فالعزيز هو  " ِإنََّك أَنَت اْلعَِزیُز اْلَحِكیمُ  "بصفتني مناسبتني هلذا الدعاء فقال : 

القوي القادر الذي يتوكل عليه ويرجع إليه ، واحلكيم هو الذي ال يفعل إال ما فيه 
لغة ومصلحة راجحة فيجيب الداعي وفق حكمته    . )2(حكمة 

أثناء  ملبالغة إظهار اخلضوع واالبتهال هلل ففي الثناء قبل وبعد الدعاء ويف ا
ا عند  الدعاء ويف وصف هللا تعاىل مبا يناسب الدعاء آداب عظيمة ينبغي مراعا

  خماطبة هللا تعاىل. 
َربَّنَا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ َوِلْلُمْؤِمنِیَن  "يف قوله :  ومنه دعاء إبراهيم 

التجاء إليه وقطعًا للطمع إال من فضله  استغفر ربه  ) )3"یَْوَم یَقُوُم اْلِحَساُب 
  .)4(وكرمه ألنه مهما اجتهد اإلنسان فإنه عاجز عن أداء الواجب من غري تقصري 

مل حيدد ذنباً خاصاً ليستغفر منه وإمنا عمم يف الدعاء وطلب املغفرة  مث إنه 
 نعلمهنستغفر مما  أن لكل ما صدر منه مما كان خالف األوىل. وهلذا علِّمنا نبينا

كان يدعو : " اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي،   من ذنوبنا وما ال نعلمه، فإنه 
وإسرايف يف أمري، وما أنت أعلم به مين ، اللهم اغفريل هزيل وِجّدي، وخطئي 

فاستغفر ملا يعلمه هللا من ذنوبه مما ال يعلمه هو .  )5(وعمدي ، وكل ذلك عندي" 

                                                 
 . 5433، ص/  6نفس املرجع ، ويف ظالل القرآن  ج/  ) 1(

 .54، ص/  19نفس املرجع ، وحاشية القونوي على تفسري البيضاوي ، ج/  ) 2(

 .41سورة إبراهيم ، رقم اآلية/  ) 3(

 .193، ص/ 4، ونظم الدرر ، ج/  107، ص/  19مفاتيح الغيب، ج/  ) 4(

ب قــول النــيب  ) 5( قــدمت ومــا اللهــم اغفــر يل مــا  احلــديث أخرجــه البخــاري يف صــحيحه، كتــاب الــدعوات، 
 بلفظه. ، عن أيب موسى األشعري 6399، احلديث 538أخرت ، ص/ 
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التوبة وإن مل يصدر منا يف احلال ما يوجب التوبة يف ظننا  ومن هنا نتعلم أمهية
  فاإلنسان مفتقر إىل رمحة هللا تعاىل يف كل أوقاته.

َربَّنَا  "قوهلما عند رفع قواعد البيت :  ومن توبة إبراهيم وإمساعيل 

ْسِلَمةً لََّك َوأَرِ  ةً مُّ یَّتِنَا أُمَّ نَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْینَآ َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْیِن لََك َوِمن ذُّرِ
ِحیمُ  اُب الرَّ فطلبًا املغفرة من هللا تعاىل ألنفسهما وقيل  ) )1" ِإنََّك أَنَت التَّوَّ

ً مع عصمتهما ألن العبد مهما اجتهد يف  ما استتا لذريتهما أيضًا . وعلى كل فإ
سبيل ترك األوىل ، العبادة فإنه ال ينفك عن التقصري إما على سبيل السهو أو على 

. أو يكون منهما توبة من منـزلة إىل منـزلة )2(فكان الدعاء ألجل ذلك، وهللا أعلم 
أعلى حسب ما يليق مبقامهما لرفع الدرجات عند هللا تعاىل ، وهذا ما مساه أبو 

فمع أنه مغفور له  وهي كتوبة نبينا  )3(حيان رمحه هللا تعاىل بتوبة خواص اخلواص 
خر إال أنه قال : " وهللا إين ألستغفر هللا وأتوب إليه يف اليوم ما تقدم م ن ذنبه وما 

  .)4(أكثر من سبعني مرة " 
ملا رجع إىل قومه من مناجاة ربه ووجدهم  ومن مواضع التوبة توبة موسى 

يعبدون ربه ووجدهم يعبدون العجل ، فغضب من ذلك وأخذ برأس اخيه خوفًا من 
من براءة ساحة أخيه توجه  ي القوم، فلما بنيِّ له هارون أن يكون قد قصر يف 

َرّبِ اْغِفْر ِلي َوألَِخي َوأَْدِخْلنَا فِي َرْحَمتَِك َوأَنَت  "بقوله :  )5(إىل هللا تعاىل 

اِحِمیَن  فاستغفر لنفسه من إنكاره على أخيه وهو بريء واستغفر  ) )6"أَْرَحُم الرَّ
. وقد يكون القصد من الدعاء )7(م عن عبادة العجل ألخيه إن قّصر يف إنكار القو 

االستغفار ألخيه وإمنا قّدم االستغفار لنفسه طمعًا يف فضل هللا تعاىل وبعدًا عن 
  االغرتار بعصمته، وهللا أعلم.

                                                 
 .128سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 1(

 .56، ص/ 4مفاتيح الغيب ، ج/  ) 2(

 624، ص/ 1البحر احمليط ، ج/ ) 3(

 سبق خترجيه. ) 4(

 .1156، ص/ 2تفسري ابن كثري ،ج/ ) 5(

 .151سورة األعراف ، رقم اآلية/  ) 6(

 .413، ص/ 2الوسيط ، ج/ ) 7(
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مث طلب من هللا تعاىل أن حييطهما برمحة مستمرة يف الدنيا واآلخرة حبيث ال 
نه أرحم الرامحني توسًال إليه يف قبول  تتفرق عنهما، وأتبع ذلك بوصف هللا تعاىل 

  . )1(دعائه 
  دعاء طلب صالح الذریة

طلب الولد الصاحل والذرية الصاحلة، ومن ذلك دعاء  إن من دعاء األنبياء
اِلِحینَ  "حني مل يكن له ولد، قال:  إبراهيم   ) )2" َرّبِ َھْب ِلي ِمَن الصَّ

ه بوصف الربوبية املناسبة  )3(سقاط األداة، فنادى هللا تعاىل نداء القريب  واصفًا إ
ملقام طلب الولد. وطلب لولده أفضل الصفات وهو الصالح، وكان قد دعا لنفسه 

اِلِحینَ   " لصالح أيضًا يف قوله:  )" )4َرّبِ َھْب ِلي ُحْكًما َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ
. ومن الفطرة )5(ات العباد وطلبه هنا لولده أيضًا ليكون له نصيب من أشرف مقام

  أن حيب األب البنه ما حيب لنفسه.
، وإنه كان قد   الولد الصاحل فكذلك طلب زكر  وكما طلب إبراهيم 

 كرب يف السن وكانت امرأته عاقرًا ، ولكنه عندما رأى أن هللا تعاىل رزق مرمي 
ًا صاحلاً. وذكر هللا له ولد الفواكه يف غري موامسها طمع يف الولد، فدعا ربه أن يهب

سهاب يف قوله تعا ىل دعاءه للولد يف ثالثة مواضع من القرآن الكرمي، فذكر دعاءه 
 :"  ِذْكُر َرْحَمِة َربَِّك َعْبدَهُ َزَكِریَّا  إِْذ نَادَى َربَّھُ نِدَاء َخِفیًّا  ِقَاَل َرّب

أُْس َشیْ   بًا َولَْم أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا ِإنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ
َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَرائِي َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقًِرا فََھْب ِلي ِمن لَّدُنَك 

جياز يف  )" )6 یَِرثُنِي َویَِرُث ِمْن آِل یَْعقُوَب َواْجعَْلھُ َرّبِ َرِضیًّا َوِلیًّا  و
 " ا إِْذ نَادَى َربَّھُ َرّبِ َال تَذَْرنِي فَْردًا َوأَنَت َخْیُر اْلَواِرثِینَ َوَزَكِریَّ  "قوله : 

                                                 
 .243، ص/ 2، وأيسر التفاسري ، ج/162، ص/ 2الكشاف ، ج/ ) 1(

 .100سورة الصافات ، رقم اآلية /  ) 2(

 .326، ص/ 6نظم الدرر ، ج/ ) 3(

 .83سورة الشعراء ، رقم اآلية/  ) 4(

 .345، ص/ 26مفاتيح الغيب ج/  ) 5(

ت/  ) 6(  .6-2سورة مرمي ، رقم اآل
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ُھنَاِلَك دََعا َزَكِریَّا َربَّھُ قَاَل َرّبِ َھْب ِلي ِمن لَّدُْنَك  "وبتوسط يف قوله :  )1(

یَّةً َطیِّبَةً ِإنََّك َسِمیُع الدَُّعاء   )" )2 ذُّرِ
لرزق والصالح لذريته من بعده. وورد هذا طلبه األمن وا ومن دعائه 

َوإِْذ قَاَل ِإْبَراِھیُم  "الدعاء يف غري ما موضع من القرآن الكرمي، منها قوله تعاىل : 

ذَا بَلَدًا آِمنًا َواْرُزْق أَْھلَھُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُھم بِاہلّلِ ھَ َرّبِ اْجعَْل 
هُ إِلَى َعذَاِب النَّاِر َوبِئَْس  َواْلیَْوِم اآلِخِر قَاَل َوَمن َكفََر فَأَُمتِّعُھُ قَِلیالً ثُمَّ أَْضَطرُّ

َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم َرّبِ اْجعَْل َھذَا اْلبَلَدَ آِمنًا  "وقوله تعاىل :  )" )3 اْلَمِصیرُ 

َن النَّاِس فََمن  َرّبِ إِنَُّھنَّ أَْضلَْلنَ  َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَن نَّْعبُدَ األَْصنَاَم  َكثِیًرا ّمِ
ِحیٌم  بَّنَا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن  تَبِعَنِي فَإِنَّھُ ِمنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك َغفُوٌر رَّ رَّ

الَةَ فَاْجعَْل  ِم َربَّنَا ِلیُِقیُمواْ الصَّ یَّتِي بَِواٍد َغْیِر ِذي َزْرعٍ ِعندَ بَْیتَِك اْلُمَحرَّ ذُّرِ
َن الثََّمَراِت لَعَلَُّھْم یَْشُكُروَن أَْفئِدَةً مِّ  َربَّنَا  َن النَّاِس تَْھِوي إِلَْیِھْم َواْرُزْقُھم ّمِ

ِإنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن َوَما یَْخفَى َعلَى اہلّلِ ِمن َشْيٍء فَي األَْرِض َوالَ 
  وفيها من اآلداب ما يلي : ) )4" فِي السََّماء
اءه بنداء هللا تعاىل بوصف " الرب" الدال على قبول دعاء ابتدأ دع" .1

الداعي وإجابة ضراعته، وأضافه إىل نفسه تلطفًا يف السؤال ، وأسقط 
 ".  ) )5أداة البعد إنباًء بقربه من املدعو 

ضع الذي ترك فيه ابنه إمساعيل دعا أن جيعل هللا تعاىل ذلك املو  انه " .2
ن يرزقهم  مه هاجر وأ حلفظ  بلدًا آمناً، وأن يتعهد هللا تعاىل أهله 

هلل تعاىل واليوم اآلخر،  من الثمرات، وخصص هذا الدعاء مبن آمن 
قَاَل الَ  أن ُجيعل اإلمامة يف ذريته قال تعاىل :  ألنه ملا طلب النيب 

ن ليس من الدعاء مل فاحرتز إبراهيم  ) )6 یَنَاُل َعْھِدي الظَّاِلِمینَ 

                                                 
 .89ورة األنبياء ، رقم اآلية/ س ) 1(

 .38سورة آل عمران، اآلية/  ) 2(

 126سورة البقرة ، رقم اآلية/  ) 3(

ت /  ) 4(  .38-35سورة إبراهيم ، رقم اآل

 .241، ص/  1، ونظم الدرر ، ج/612، ص/ 1البحر احمليط، ج/ ) 5(

 .124سورة البقرة ، رقم اآلية/  ) 6(
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 ً د مرضيًا عند هللا تعاىل بتقييد دعوة الرزق مبا قيدت به دعوة اإلمامة 
 ".)1(معه تعاىل 

معناه يف حق بنيه :  ) )2 َواْجنُْبنِي َوبَِنيَّ أَن نَّْعبُدَ األَْصنَامَ  قوله : " .3
وهو غري عابد هلا،  أبعدهم عن عبادة األصنام ، ويف حق إبراهيم 

دعا بذلك هضماً  اجتناب عبادته. فمع عصمته معناه: ثبتين على 
نه يللنفس وإظهارًا للحاجة إىل فضل هللا تعاىل يف كل املطالب. ومجع ب

، وهللا أعلم . مث ذكر علة )3(وبني أبنائه يف الدعاء ليستجاب هلم بربكته 
َن النَّاِس  دعائه فقال:   كيداً  ) )4 َرّبِ إِنَُّھنَّ أَْضلَْلَن َكثِیًرا ّمِ

للضعف البشري وافتقاره إىل عون هللا تعاىل يف االستقامة على الصراط 
 " السوي يف العبادة.

مر هللا إن إبراهيم " .4   تعاىلأسكن ابنه الرضيع وأمه هاجر يف مكة 
ً قفرًا ال زرع فيه وال ماء. قال :  بَّنَا إِنِّي  وكانت مكة حينئذ واد رَّ

یَّتِي بَِوا ِم َربَّنَا أَْسَكنُت ِمن ذُّرِ ٍد َغْیِر ِذي َزْرعٍ ِعندَ بَْیتَِك اْلُمَحرَّ
فوصف ذلك املوضع مبا يدل على كمال افتقار  ) )5 ِلیُِقیُمواْ الصَّالَةَ 

ُسكانه إىل حفظ هللا تعاىل ورعايته، وجعله متهيداً للدعاء مبا يصلح ذلك 
 " املكان جبعله موضعاً يقصده الناس ومييلون إليه.

النداء املكرر هلل تعاىل بوصف الربوبية. فالرب :   دعاء إبراهيم ومما جنده يف
من احلفاظ على ذريته يف  ، وما طلبه إبراهيم )6(هو املتكفل مبصلحة املوجودات 

مكة آنذاك وحتويل األرض من واٍد غري ذي زرع إىل بلدة كثري الثمرات ، وجعلها 
وي إليها أفئدة من الناس بعد أ ً آمناً  ،   ن كان ال يسكنها إال إمساعيل وأمه مكا

                                                 
 .387، ص/  2، وحاشية الشهاب على تفسري البيضاوي ، ج/ 241، ص/ 1نظم الدرر، ج/ ) 1(

 .35سورة إبراهيم ، رقم اآلية/  ) 2(

ــه ، ج/ ) 3( ــان، ج/101، ص/ 19، ومفــاتيح الغيــب ، ج/164، ص/ 3معــاين القــرآن وإعراب ، 3، وفــتح البي
 .552ص/ 

 .36سورة إبراهيم ، رقم اآلية/  ) 4(

 .37نفس املرجع ، رقم اآلية/  ) 5(

 184 املفردات يف غريب القرآن ، ص/ ) 6(
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بتلك الوصف ليكون أدخل يف  كل ذلك ال يكون إال من الرب، فناسب نداؤه 
. مث إن يف النداء نفسه عند الدعاء ـ سواء كان ذلك يف )1(القبول وإجابة املسؤول 

ىل، وفيه صدره أو وسطه ـ مما يزيد الدعاء ضراعة وإظهاراً للتذلل وااللتجاء إىل هللا تعا
دة االهتمام بكل جزء من أجزاء الدعاء . وإسقاط أداة  استعطاف للرب تعاىل وز
دة يف التلطف بكون الداعي من أهل القرب واالنقطاع إليه  النداء الدالة على البعد ز

   )2(تعاىل.
ِ الَِّذي َوَھَب ِلي َعلَى  "لذريته قوله :  ومن دعاء أيب األنبياء  اْلَحْمدُ ہلِلّ

َرّبِ اْجعَْلنِي ُمِقیَم   اْلِكبَِر ِإْسَماِعیَل َوإِْسَحَق إِنَّ َربِّي لََسِمیُع الدَُّعاء
یَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّْل دَُعاء    وفيه ما يلي من اآلداب:  ) )3"الصَّالَةِ َوِمن ذُّرِ

محد هللا تعاىل على نعمه اجلسيمة حيث وهب له إمساعيل وإسحاق " .1
 هلبة كانت منه وذكر أن هذه ا  يف وقت وقوع اليأس من الوالدة

   ".)4(مما جيعل اهلبة من أجل النعم وأحالها يف نفس الظافر 
نه   إِنَّ َربِّي لََسِمیُع الدَُّعاء وذيل كالمه بقوله :  قد  ، وهذا ُيشعر 

ن يوهب له ولد فقد قال :  اِلِحینَ  دعا  ر هلل فشك") )5 َرّبِ َھْب ِلي ِمَن الصَّ
نه مسيع الدعاء أي أن ذلك اجلميل من سنته  تعاىل ما أكرمه به من إجابته، ووصفه 

، ووحّد الضمري يف قوله " )6( "املستمرة وأن من شأنه إجابة الدعاء على الوجه األبلغ
ريب " ملا أن نعمة اهلبة فائضة عليه خاصة، فهو يشكر هللا تعاىل على اعتنائه اخلاص 

  . )7(اهلبة بقبول دعوته مما جيعل اهلبة عظيماً يف نفس الداعي به حني اقرتنت 

                                                 
 .51، ص/  5إرشاد العقل السليم، ج/ ) 1(

 .190، ص/ 4، ونظم الدرر ، ج/446-445، ص/ 6البحر احمليط، ج/ ) 2(

 .40-39سورة إبراهيم ، رقم اآليتني/  ) 3(

 .561، ص/ 2الكشاف ، ج/ ) 4(

 .100سورة الصافات ، رقم اآلية/  ) 5(

 .54، ص/ 5، وإرشاد العقل السليم، ج/193، ص/ 4، و نظم الدرر، ج/561/ ، ص2الكشاف، ج/ ) 6(

 .54، ص/ 5إرشاد العقل السليم ، ج/ ) 7(
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ِ الَِّذي َوَھَب ِلي  ذكر الرازي رمحه هللا تعاىل أن قوله : " .2 اْلَحْمدُ ہلِلّ

 ) )1 َعلَى اْلِكبَِر إِْسَماِعیَل َوإِْسَحَق إِنَّ َربِّي لََسِمیُع الدَُّعاء
ه أن يطلب من هللا تعاىل كان يف قلب  تعريض يف الدعاء وكأن إبراهيم 

ً مع هللا تعاىل  إعانة ولديه وذريتهما بعد موته ولكنه مل يصرح بذلك أد
ِ الَِّذي َوَھَب ِلي َعلَى اْلِكبَِر ِإْسَماِعیَل  ، بل قال:  اْلَحْمدُ ہلِلّ

ما يبقيان بعد موته وأنه مشغول   َوإِْسَحقَ  وذلك يدل ظاهراً على أ
خلري واملعونة على سبيل الرمز القلب بسببهما فكان ه ذا دعاء هلما 

أي :   إِنَّ َربِّي لََسِمیُع الدَُّعاء والتعريض. مث ختم الدعاء بقوله : 
ملقصود سواء صرحت به أو مل أصرح. وفيه دليل على أن  هو عامل 

لثناء عند احلاجة إىل الدعاء أفضل من الدعاء  . قال )2(االشتغال 
غله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي : " من ش نبينا 

 ".)3(السائلني" 

لدعاء توسل    ِإنَّ َربِّي لََسِمیُع الدَُّعاء وقوله : " .3 بعد تعريضه 
منه بسابق نعمة هللا تعاىل عليه، فقد أنعم عليه مع كربه إمساعيل 

 ")4(فُريجى منه تعاىل أال يضيع ولديه من بعده.  وإسحاق 

 تعاىل وأثىن عليه دعاه ألن يثبته على إقامة الصالة وبعد أن محد هللا .4
ً إذ  د وأن جيعل من ذريته من حيافظ عليها أيضاً. ودعا للبعض 

نه يكون من ذريته من يكفر  . وختم دعاءه بقوله: )5(أعلمه هللا تعاىل 
 َربَّنَا َوتَقَبَّْل دَُعاء   دى هللا تعاىل  )6(ضراعة بعد ضراعة وهو إذ 

                                                 
 .39سورة إبراهيم ، رقم اآلية /  ) 1(

 .106، ص/  19مفاتيح الغيب، ج/ ) 2(

الطبعة األوىل ،  ، عن عمر بن اخلطاب 105احلديث أخرجه البخاري يف كتابه خلق أفعال العباد، ص/  ) 3(
 . 1404/1984،مؤسسة الرسالة ببريوت ، 

 .242، ص/ 13روح املعاين ، ج/ ) 4(

 .193، ص/ 4 نظم الدرر، ج/ ) 5(

 .244، ص/  13التحرير والتنوير ، ج/  ) 6(



  
272  

  

  

ال سيما هذه اليت  يف وسط دعائه بنداء الربوبية وطلب قبول دعواته 
ا.   دعا 

لذريتهما حيث  ومن دعاء األنبياء للغري دعاء إبراهيم وإمساعيل " .5
ْسِلَمةً لََّك  قاال :  ةً مُّ یَّتِنَا أُمَّ َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْیِن لََك َوِمن ذُّرِ

ِحیُم َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا وَ  اُب الرَّ َربَّنَا  تُْب َعلَْینَآ إِنََّك أَنَت التَّوَّ
ُمُھُم اْلِكتَاَب  ْنُھْم یَتْلُو َعلَْیِھْم آیَاِتَك َویُعَلِّ َواْبعَْث فِیِھْم َرُسوالً ّمِ

یِھْم إِنََّك أَنَت العَِزیُز الَحِكیمُ   فقد شعرا  ) )1 َواْلِحْكَمةَ َویَُزّكِ
أسبغها هللا تعاىل عليهما وهي نعمة اإلميان، قيمة تلك النعمة اليت 

ً وأن ال يرتكهم  فأرادا ذلك لذريتهما فدعوا هللا  أن يرزق أهلهم إميا
 ".)2(بال هداية 

ً بنفسه، ومن آداب  إلسالم مبتد نالحظ مرة أخرى دعاء نيب لذريته 
لنفس، فعن أيب بن كعب  كان إذا    : " أن رسول هللا  )3(الدعاء للغري االبتداء 

  . )4(ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه " 
ما  لشفقة وألن أوالد  مث إ م أحق  طلبا اإلسالم لذريتهما خاصة أل

ما دعوا  األنبياء إذا صلحوا كان ذلك سببًا يف صالح العوام واستقامتهم، فكأ

                                                 
 .129-128سورة البقرة، رقم اآليتني/  ) 1(

 .115، ص/  1يف ظالل القرآن ، ج/  ) 2(

الطفيــل أيب بــن كعــب بــن قبــيس األنصــاري. مــن أصــحاب العقبــة الثانيــة، شــهد بــدراً هــو : أبــو املنــذر وأبــو  ) 3(
. روي  واملشاهد كلها . كان من فقهــاء الصــحابة وأقــرأهم لكتــاب هللا تعــاىل. وهــو أول مــن كتــب الــوحي للنــيب 

فــة عثمــان هـــ يف خال 22هـ وقيل  20عنه عمر وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وغريهم تويف يف خالفة عمر عام 
امش اإلصــابة، واإلصــابة ، ج/30، ص/ 1انظر ترمجته يف : االستيعاب ،ج/ هـ  32عام  ، ص/ 1، املطبوع 
31-32. 

ب فضـــائل اخلضـــر، ص/  ) 4( ـــاب الفضـــائل ،  ، احلـــديث / 1097احلـــديث أخرجـــه مســـلم يف صـــحيحه، كت
دة يف أوله وأخره.، عنه بلفظ : " وكان إذا ذكر أحداً من األنبياء بدأ بنفسه " 6165  وز
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رية . وخصا مرة أخرى بعض الذ)1(بصالح عامة العباد عن طريق إصالح ذريتهما 
  . )2(أن من ذريته من ال يكون مسلماً  بدًال من كلها ألن هللا تعاىل أعلم إبراهيم 

لثناء على هللا   "إِنََّك أَنَت العَِزیُز الَحِكیمُ   " بقوهلما : وختما الدعاء 
تعليًال للدعاء وإجابة املسؤول . واختارًا صفتني مناسبتني لدعائهما، فالعزيز هو  )3(

نعه مانع من أن يفعل ما يشاء، واحلكيم هو الذي ال يفعل إال ما تقتضيه الذي ال مي
اتني الصفتني.    )4(احلكمة، فما طلباه من بعث الرسول ال يكون إال ممن اتصف 

  إظھار الضعف
قَاَل َرّبِ  " يف قوله : إظهار الضعف التام أمام هللا تعاىل : بنيَّ زكر 

أُْس َشْیبًا َولَْم أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا ِإنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّ   " ي َواْشتَعََل الرَّ
نتشار الشيب يف  )5( طنًا بضعف العظام، وظاهرًا  استيالء الضعف على بدنه 

ا أصلب ما يف اجلسد، فبضعفها يضعف  رأسه. وعّرب عن ضعفه بضعف عظامه أل
بلغ يف إثبات ضعفه. هذا مع تصدير البدن كله، فاستعمل طريق الكناية ليكون أ

.  ) )6 َوَكانَِت اْمَرأَِتي َعاقًِرا الكالم حبرف التأكيد. وذكر عقم امرأته فقال: 
فمجموع هذه األساليب يزيد الدعاء توكيدًا ومبالغة يف التضرع والتذلل ملا فيه التربي 

  .)7(عن األسباب الظاهرة واالرتكان على حول هللا تعاىل وقوته 
 كر أمساء هللا تعاىل وصفاته املناسبة للمقام: ويكون ذلك ثناء على هللا ذ 

َرّبِ َھْب ِلي  "بقوله:  وتوسًال إليه لتحريك سلسلة اإلجابة. فبعد أن دعا زكر 

                                                 
 .423، ص/ 1حاشية شيخ زادة على تفسري البيضاوي، ج/ ) 1(

ويــل آي القــرآن ، أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي، ج/ ) 2( ، دار املعرفــة 433، ص/ 1جــامع البيــان عــن 
 .1980هـ / 1400ببريوت ، 

 .60، ص/ 4مفاتيح الغيب ، ج/ ) 3(

 .162، ص/  1 إرشاد العقل السليم ، ج/ ) 4(

 .4سورة مرمي ، رقم اآلية/  ) 5(

 .5سورة مرمي، رقم اآلية/  ) 6(

، 247، ص/ 6، وحاشــــية علــــى تفســــري البيضــــاوي ، ج/  509-508، ص/ 21مفــــاتيح الغيــــب ، ج/ ) 7(
 .192، ص/ 12وحاشية القونوي على تفسري البيضاوي، ج/
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یَّةً َطیِّبَةً   ِإنََّك َسِمیُع الدَُّعاء  "أثىن على هللا تعاىل بقوله :  ) )1" ِمن لَّدُْنَك ذُّرِ
فكأنه قال:  . وفيه توسل إىل هللا )3(أي سامع الدعا ولكن صيغة املبالغة أمدح )2( "

إنك مسيع لدعاء كل داعي ـ وأ منهم ـ واالستجابة عادة لك فاستجب يل. ورجع 
رمحه هللا تعاىل  كون هذه اجلملة ثناء مبعىن : إنك كلما دعوتك  )4(القونوي 

َولَْم أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ "بينَّاه يف قوله : استجبَت يل، فيكون توسًال على طريق ما 

. ويف هذا القول )6(، وعلى كل فقد توسل إىل هللا تعاىل بصفة اجلليلة )" )5َشِقیًّا
ِ الَِّذي َوَھَب ِلي َعلَى اْلِكبَِر  "إذ قال :  اقتدى جبده إبراهيم  اْلَحْمدُ ہلِلّ

  . ) )7" ِمیُع الدَُّعاءإِْسَماِعیَل َوِإْسَحَق إِنَّ َربِّي لَسَ 
َرّبِ َال تَذَْرنِي فَْردًا َوأَنَت َخْیُر  "  :وقال تعاىل حكاية عن زكر 

فبعد أن طلب من هللا تعاىل من يرثه من بعد موته أثىن عليه تعاىل  ) )8" اْلَواِرثِینَ 
 تعاىل ويف ذلك توسل إىل هللا نه خري من بقي بعد ميٍت وأن البقاء ليس إال هللا 

   )9(ليستجيب له دعاءه . 
َرّبِ َال تَذَْرنِي فَْردًا َوأَنَت  "الرضا بعد الدعاء: ويؤخذ ذلك من قوله : 

 " َوأَنَت َخْیُر اْلَواِرِثینَ    " فإن بعض املفسرين محلوا قوله : " َخْیُر اْلَواِرثِینَ 
دبه مع هللا تعاىل واستسالمه له على معىن: إن مل ترز  يل على  قين من يرثين فال أ

  )10(ولو مل جيب دعاءه.  فإنك خري وارث. فأظهر الرضا واالعتماد على هللا 

                                                 
 .38سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 1(

 نفس املرجع ) 2(

 ، طبعه دار املعرفة.169-168، ص/  3جامع البيان ، ج/ ) 3(

هو : عصام الدين أبو الفداء إمساعيل بن حممــد بــن مصــطفى القونــوي احلنفــي، كــان عاملــاً كبــرياً يف األصــول  ) 4(
 واملنطق والتفسري والعلوم العقلية والنقلية.

 .4سورة مرمي ، رقم اآلية/  ) 5(

 .130، ص/ 6البيضاوي، ج/حاشية القونوي على تفسري  ) 6(

 .39سورة إبراهيم ، رقم اآلية/  ) 7(

 89سورة األنبياء، رقم اآلية/  ) 8(

 .438، ص/ 3، وأيسر التفاسري، ج/250، ص/ 3الوسيط ، ج/ ) 9(

 .87، ص/ 17، وروح املعاين، ج/133،ص/ 3الكشاف ، ج/ ) 10(
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ملربوب  النداء بصفة الربوبية: الرب صفة هللا تعاىل الدالة على االعتداء 
ر الربوبية. واملالحظ يف دعاء زكر  تكرار  االهتمام مبصاحله، وإعطاء الولد من آ

ذه  سقاط أداة النداء واإلضافة على ضمريه ليدل على القرب من النداء  الصفة 
 َولَْم أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا "املدعو، وتوسيط الضمري بني كان وخربها يف قوله : 

" : وبني مفعويل " اجعل" يف قوله "  َواْجعَْلھُ َرّبِ َرِضیًّا  " )1( وكل ذلك ،
   )2(ملبالغة يف التضرع هلل تعاىل . لتحريك سلسلة اإلجابة 

  دعاء طلب النجاة
البنه عند نزول العذاب على  من مواضع طلب النجاة للغري دعاء نوح 

ن يبين سفينه يركبها هو ومن آمن معه، ووعد هللا  القوم. فإن هللا تعاىل أمرنبيه 
  :ن ينجيه وأهله ومن آمن حيث قال"  ُنَا َوفَاَر التَّنُّوُر َحتَّى إِذَا َجاء أَْمر

قُْلنَا اْحِمْل ِفیَھا ِمن ُكّلٍ َزْوَجْیِن اثْنَْیِن َوأَْھلََك إِالَّ َمن َسبََق َعلَْیِھ اْلقَْوُل َوَمْن 
، فلما جاء أمر هللا تعاىل من تتابع األمطار ومل يركب ابن نوح السفينة،  ) )3" آَمنَ 

بَّھُ فَقَاَل َرّبِ ِإنَّ  "إىل هللا تعاىل بطلب جناة ابنه  توجه نوح  َونَادَى نُوٌح رَّ

ذا  )" )4 ابُنِي ِمْن أَْھِلي َوإِنَّ َوْعدََك اْلَحقُّ َوأَنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِمینَ  ويف الدعاء 
  األسلوب آداب منها: 

متهيدًا ملا   إِنَّ ابُِني ِمْن أَْھِلي "نداءه بقوله :  ابتدأ نوح  .1
ابتداء الدعاء بتمهيد سواء بذكر عذر ما أو . ويف )5(يقوله بعده 

سبب الدعاء استعطاف للمدعو وإظهار حلاجة الداعي 
  "وتضرعه. 

                                                 
، ص/ 12نوي على تفسري البيضــاوي، ج/، وحاشية القو 255-254، ص/ 5 إرشاد العقل السليم ، ج/ ) 1(

188. 

 . 39سورة آل عمران ، رقم اآلية /  ) 2(

 .40سورة هود، رقم اآلية/  ) 3(

 .45سورة هود ، رقم اآلية/  ) 4(

 .84، ص/ 12التحرير والتنوير ، ج/ ) 5(
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يصرح به، فإن ذكر املوعد بنجاة  أإن هذا النداء تضمن معىن السؤال وإن ملر 
أهله ـ وأن ابنه منهم ـ وأن كل شيء يفعله هللا تعاىل حبكمة وعدل، يف وقت مشارفة 

ملطلوب، وذلك ضرب من ضروب التأدب وعدم اإلقدام  )1(ولده الغرق  تعريض 
 .)2(على املسؤول صراحة استغناء بعلم املسؤول 

للمؤمنني عند  ومن مواضع طلب النجاة للغري دعاء نوح " .2
قَاَل  دعائه على قومه. فإنه طلب الفتح من هللا تعاىل بقوله : 

نِي فَاْفتَْح  َرّبِ إِنَّ قَْوِمي َكذَّبُوِن  بَْینِي َوبَْینَُھْم فَتًْحا َونَّجِ
ِعي ِمَن اْلُمْؤِمنِینَ  فكما طلب نزول العذاب على  ) )3 َوَمن مَّ

  " املكذبني فكذلك طلب النجاة من العذاب لنفسه وللمؤمنني.

َرّبِ  حيث دعا على الكفار قائًال:  ومثل دعائه لوط " .3

ا یَْعَملُونَ  نِي َوأَْھِلي ِممَّ فقد تضمن دعاءه طلب  ) )4 نَّجِ
عقاب الذين كذبوه، وصرّح بطلب النجاة لنفسه وألهله، ومن 

ما دعوا على املكذبني بنـزول  املالحظ يف دعاء نوح ولوط  أ
العذاب كناية ، وصرحًا بطلب اخلري للمؤمنني. كما يالحظ 
لدعاء للنفس أوًال مث للغري، وهي من آداب  ابتداء دعائهما 

 "بغي أن ال يغفل عنها أحد.الدعاء اليت ين

  االستغفار للغیر 
بوا  لقد عرف األنبياء أمهية التوبة إىل هللا تعاىل وفوائدها اجلمة فاستغفروا و

لتايل  مع عصمتهم من الذنوب. وعرفوا أن كل إنسان خيطئ من حني إىل آخر و
بة والرجوع إىل هللا  على  ، فكان من شفقة األنبياء  يكون حباجة إىل اإل

أهاليهم وأقوامهم واملؤمنني عامة أن طلبوا مغفرة هللا تعاىل ملن أذنب منهم. ومن ذلك 
                                                 

لكشـــاف كـــان قبـــل غـــرق ابنـــه أو قيـــل علمـــه بغرقـــه، وا  ذهـــب كثـــري مـــن املفســـرين إىل أن دعـــاء نـــوح  ) 1(
 .213،ص/ 4، وإرشاد العقل السليم ، ج/309،ص/ 7، واحملرر الوجيز ، ج/400،ص/ 2ج/

 .85، ص/  12، والتحرير والتنوير، ج/400،ص/ 2الكشاف، ج/ ) 2(

 118-117سورة الشعراء ، رقم اآليتني ،  ) 3(

 .169سورة الشعراء رقم اآلية/  ) 4(
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َرّبِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ َوِلَمن دََخَل بَْیتَِي ُمْؤِمنًا    :"توبة نيب هللا تعاىل نوح 

 " وقول إبراهيم  )" )1 بَاًراَوِلْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوَال تَِزِد الظَّاِلِمیَن إِالَّ تَ 
فنجد يف دعائهما االبتداء  ) )2"رَبـََّنا اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنَني يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْساُب 

عرفوا قيمة االستغفار فلم  لنفس. وقد تقدم أن هذا من آداب الدعاء. فاألنبياء 
  ىل والتوبة. يفوتوا على أنفسهم ثواب ذكر هللا تعا

ما أقرب الناس إليهما وأوىل الناس بدعائهما . )3(مث طلبا املغفرة للوالدين أل
هلل تعاىل من املؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات.  مث دعوا جلميع من آمن 

   )  .)4ولذلك يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح وإبراهيم 
َواْغِفْر ِألَبِي إِنَّھُ َكاَن  "حيث قال:  استغفاره ألبيه ومن دعاء إبراهيم 

الِّیَن  ، )6(وكان هذا قبل موت أبيه  )" )5 َوَال تُْخِزنِي یَْوَم یُْبعَثُونَ  ِمَن الضَّ
فطلب له املغفرة املتضمنة التوفيق إىل اإلميان واهلداية. وعلل دعاءه بذكر كون أبيه 

ن دعا أال خيزيه هللا من الضالني الذين حيتاجون إىل اهلداية ، مث  أكمل دعاءه ألبيه 
  .)7(تعاىل يوم يبعث الضالون برؤيته ألبيه فيهم 

َوتُْب َعلَْینَآ  "ملغفرة لذريتهما يف قوهلما :  وقد دعا إبراهيم وإمساعيل 

ِحیمُ  اُب الرَّ ذكر الرازي رمحه هللا تعاىل ، أنه تعاىل ملا أعلم  )" )8 إِنََّك أَنَت التَّوَّ
منه تعاىل أن يوفق أولئك  أن يف ذريته من يكون ظاملاً عاصياً، طلب  براهيم إ

أي على املذنبني من ذريتنا،    َوتُْب َعلَْینَآ العصاة املذنبني للتوبة فقال: 

                                                 
 .28سورة نوح ، رقم اآلية/  ) 1(

 .41إبراهيم ، رقم اآلية/ سورة  ) 2(

 .621،ص/ 2الكشاف ، ج/ ) 3(

 .2928، ص/ 2تفسري ابن كثري، ج/ ) 4(

 .87-86سورة الشعراء، رقم اآليتني/ ) 5(

قيل إنه دعا له بعد موته ظناً إنه كان خيفي اإلميان تقية، ولكنه مردود ملا فيه من التكلــف. حاشــية القونــوي  ) 6(
 .263-262ص/ ، 14على تفسري البيضاوي، ج/

 .100-99، ص/ 19روح املعاين، ج/ ) 7(

 .128سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 8(
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.  )1(كاألب املشفق الذي يعتذر لذنب صدر عن ولده وكأنه هو الذي أذنب 
َن النَّاِس رَ  "وكذلك طلب املغفرة للعصاة يف قوله :  ّبِ إِنَُّھنَّ أَْضلَْلَن َكثِیًرا ّمِ

ِحیمٌ  حيث قيل إن  ) )2"فََمن تَبِعَنِي فَإِنَّھُ ِمنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك َغفُوٌر رَّ
  )3(الغرض من هذا الكالم الشفاعة يف حق أصحاب الكبائر من أمته، وهللا أعلم 

لعجل أمره هللا تعاىل أن خيتار استغفر موسى لقومه بعد أن عبد قوم موسى ا 
م إىل موضع عبادة ليعتذروا إىل هللا  من خطأ بين  منهم سبعني رجًال ليذهب 

م الرجفة   ، وحينئذ دعا موسى )4(إسرائيل. ولكن ملا ذهبوا إىل ذلك املوضع أخذ
ن قَْبُل َوإِیَّاَي أَتُْھِلُكنَ  "فقال :  ا بَِما فَعََل السُّفََھاء ِمنَّا َرّبِ لَْو ِشئَْت أَْھلَْكتَُھم ّمِ

إِْن ِھَي إِالَّ فِتْنَتَُك تُِضلُّ بَِھا َمن تََشاء َوتَْھِدي َمن تََشاء أَنَت َوِلیُّنَا فَاْغِفْر لَنَا 
َواْكتُْب لَنَا فِي َھِذِه الدُّْنیَا َحَسنَةً َوفِي  َواْرَحْمنَا َوأَنَت َخْیُر اْلغَافِِریَن 

لدعاء ليغفر له ولقومه ما  فتوجه موسى  )" )5 ْدنَا إِلَْیكَ اآلِخَرِة إِنَّا ھُ  إىل ربه 
  صدر منهم من التقصري يف حقه تعاىل. 

 فأثىن على هللا  " أَنَت َوِلیُّنَا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا   :"مث قال 
نه هو وحده الذي يتوىل أمورهم وينصرهم ويهتم مبصاحلهم . فلما كان   العرتاف 

مبا يدفع الضرر وهو املغفرة  املتوقع من الويل دفع الضرر وجلب النفع ، دعا 
والرمحة من هللا تعاىل ومتبعًا ذلك مبا يؤكد استعطاف ربه يف غفران الذنوب وهو قوله 

 :"  ََوأَنَت َخْیُر اْلغَافِِرین "  : ومبا جيلب النفع وهو مذكور يف قوله"  َواْكتُْب

  . ) )6" ِذِه الدُّْنیَا َحَسنَةً َوفِي اآلِخَرةِ لَنَا فِي ھَ 

                                                 
 .56،ص/ 4مفاتيح الغيب، ج/ ) 1(

 .36سورة إبراهيم ، رقم اآلية/  ) 2(

 .102، ص/ 19مفاتيح الغيب، ج/  ) 3(

م الرجفــة، اختلــف يف املــذكورين يف اآليــة، فقــال فريــق : هــم الــذين طلبــوا أن يــروا هللا جهــ ) 4( رة ولــذلك أخــذ
ــي القــوم عــن  ــم مل يبــالغوا يف  وقال فريق آخر: هم غري الذين طلبوا الرؤية. واختلفوا يف سبب الرجفة فقيــل: أل
ــم ملــا ذهبــوا للتوبــة اعتــدوا يف الــدعاء، وقيــل غــري ذلــك. وهللا  عبــادة العجــل وإن مل يعبــدوها أنفســهم ، وقيــل أل

لصواب. واحملرر الوج  .376، ص/ 15، ومفاتيح الغيب، ج/ 94، ص/ 6يز، ج/أعلم 

 .156-155سورة األعراف، رقم اآليتني /  ) 5(

 .190، ص/ 5، والبحر احمليط، ج/378، ص/ 15مفاتيح الغيب، ج/  ) 6(
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ى دعاء بقوله :  ، تعليًال لطلب كأي إ تبنا إلي " ِإنَّا ُھْدنَا إِلَْیكَ  "وأ
املغفرة والرمحة. وصدَّرها حبرف التوكيد إظهاراً لكمال النشاط والرغبة يف التوبة إىل هللا 

   )1(تعاىل. 
لتسليم هلل أ فمما يالحظ يف دعاء موسى  نه قدم لطلب املغفرة والرمحة 

 تعاىل واالعرتاف حبكمة ابتالئه وكونه وليًا للعبد وكل ذلك اعرتاف بعظمة هللا 
بة واخلشوع هلل  لتوبة واإل عالن اشتغاله وقومه  وعزة ربوبيته، مث ختم طلب املغفرة 

االعرتافني جعل من تعاىل. وهذا اعرتاف بذلة العبودية. فتوسط الدعاء بني هذين 
ستجابة دعائهم. ففي دعاء  األقرب أن يستعطف هللا تعاىل على عبيده التائبني 

  . )2(قدوًة لكل مسلم يف أدب الدعاء أمام هللا تعاىل  دعاء موسى 
  الدعاء على الظالم: 

لسوء إال أنه أجاز الدعاء على  ومع أن هللا تعاىل ال حيب التكلم 
نصوص الكتاب والسنة وأفعال السلف على جواز دعاء الظامل. فقد تظاهرت 

الَّ یُِحبُّ   " . قال تعاىل : )3(اإلنسان على من ظلم املسلمني أو ظلمه وحده

ِلیًما اَن اہلّلُ َسِمیعًا عَ َم َوكَ ِل قَْوِل إِالَّ َمن ظُ َوِء ِمَن الْ َجْھَر بِالسُّ ُ الْ  اہلّل
: ال حيب هللا تعاىل أن يدعو أحد يف معىن هذه اآلية . قال ابن عباس  ")4(

على أحد إال أن يكون مظلومًا فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، 
: اآلية يف الرجل ُيظلم )5(وإن صرب فهو خري له. وقال احلسن  رمحه هللا تعاىل 

                                                 
 .86، ص/ 9روح املعاين، ج/ ) 1(

، ص/ 3ن ، ج/، ويف ظــالل القــرآ190، ص/ 5، والبحر احمليط، ج/ 379، ص/ 15مفاتيح الغيب، ج/ ) 2(
1377. 

 .272األذكار ، ص/  ) 3(

 .148سورة النساء ، رقم اآلية/  ) 4(

ســكاً كثــري العلــم  ) 5( هو : أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن يسار البصري، من كبار التابعني، كــان عاملــاً عابــدًا 
د الطويل وقتادة وعطــاء بــن فصيحاً بليغ املوعظة. روي عن ابن عمر وابن عباس واملغرية بن شعبة، وري عنه محي
هـــ . انظــر ترمجتــه يف : 110السائب وهشام بن حسان وآخرون. ولد لسنتني بقيتا مــن خالفــة عمــر وتــويف  ســنة 

، ص/ 1، وتــذكرة ا حلفــاظ، أليب عبــدهللا مشــس الــدين حممــد الــذهيب، ج/73-69، ص/ 2وفيــات األعيــان: ج/
ريخ الطباعة.، دار إحياء الرتاث العريب، بدون ذكر مكان 71-72  النشر و
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فال يدُع على من ظلمه، ولكن ليقل: اللهم أعين عليه  أو اللهم حّل بينه وبني 
   )1(ه من الدعاء. ما يريد وحنو 
"  َوقَاَل ُموَسى َربَّنَا إِنََّك آتَْیَت فِْرَعْوَن َوَمألهُ ِزینَةً َوأَْمَواالً فِي

اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا َربَّنَا ِلیُِضلُّواْ َعن َسبِیِلَك َربَّنَا اْطِمْس َعلَى أَْمَواِلِھْم َواْشدُْد َعلَى 
 ) )2" َرُواْ اْلعَذَاَب األَِلیمَ قُلُوبِِھْم فَالَ یُْؤِمنُواْ َحتَّى یَ 

" ّبِ َال تَذَْر َعلَى اْألَْرِض ِمَن اْلَكافِِریَن دَیَّاًرا   )" )3 َوقَاَل نُوٌح رَّ
  دعاء طلب النصرة والفتح : 
، فإنه دعا قومه إىل دين هللا تعاىل  وممن طلب النصرة على قومه نوح 

جلنون. قال تعاىل :  موه  بَْت قَْبلَُھْم قَْوُم نُوحٍ فََكذَّبُوا َعْبدَنَا َكذَّ  "فكذبوه وا

إِْن ُھَو إِالَّ َرُجٌل بِِھ ِجنَّةٌ  "، ومن قوهلم أيضاً:  ) )4" َوقَالُوا َمْجنُوٌن َواْزدُِجرَ 

ربه وطلب منه النصرة قوله  ، فعند ذلك دعا نوح )" )5فَتََربَُّصوا ِبِھ َحتَّى ِحیٍن 
 :"  ُْرِني بَِما َكذَّبُونِ قَاَل َرّبِ انص " )6(  : ويف أخرى"  فَدََعا َربَّھُ أَنِّي

  . ) " )7 َمْغلُوٌب فَانتَِصرْ 
الفرتاء على هللا   ) )8وكذلك دعا هود موه  على قومه بعد أن كذبوه وا

 ً   . ) )9" قَاَل َرّبِ انُصْرنِي بَِما َكذَّبُونِ  "كذ

                                                 
 ، طبعة دار الفكر.1، ص/ 6جامع البيان ، ج/ ) 1(

  . 88سورة يونس، رقم اآلية/  ) 2(
 . 26سورة نوح، رقم اآلية/  ) 3(

 .9سورة القمر، رقم اآلية/  ) 4(

 .25سورة املؤمنون ، رقم اآلية/  ) 5(

 .26سورة املؤمنون، رقم اآلية/  ) 6(

 .10آلية/ رقم ا سورة القمر ، ) 7(

هــي  بعــد قصــة نــوح  41إىل  31ذهب كثري املفسرين إىل أن القصة املذكورة يف سورة املؤمنون من اآليــة  ) 8(
م كانوا املستخلفني بعد قوم نوح، وجمليء قصة هود بعد قصــة نــوح يف ســورة األعــراف  قصة هو  وقومه عاد أل

وقومــه مثــود ألن الــذين كــذبوه مــن قومــه هــم  ت صــاحل وهود والشعراء . وقــال بعــض املفســرين : املــراد يف اآل
لصيحة.، انظر مفاتيح الغيب، ج/  .275، ص/ 23الذين أهلكوا 

 .39سورة املؤمنون ، رقم اآلية/  ) 9(
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ّبِ انُصْرنِي َعلَى اْلقَْوِم ◌َ ر"النصرة بقوله:  كما طلب لوط 

لعذاب استهزاء به.  ) )1"اْلُمْفِسِدینَ  إلتيان     )2(وذلك بعد أن حتداه قومه 
قَاَل َرّبِ إِنَّ قَْوِمي  "بعد تكذيب قومه له:  ومن ذلك قول نوح 

ِعي ِمَن ا َكذَّبُوِن  نِي َوَمن مَّ  ) )3" ْلُمْؤِمنِینَ فَاْفتَْح بَْینِي َوبَْینَُھْم فَتًْحا َونَّجِ
ا یَْعَملُونَ  "  :وقول لوط  نِي َوأَْھِلي ِممَّ عندما رأى متادي  ) " )4 َرّبِ نَّجِ

َربَّنَا اْفتَْح بَْینَنَا َوبَْیَن قَْوِمنَا بِاْلَحّقِ َوأَنَت    :"قومه يف الضالل، وقول شعيب 

ه ومن ) )5" َخْیُر اْلفَاتِِحینَ  لنفي عن القرية أو الرجوع  حينما توّعد قومه إ معه 
  )6(إىل مّلتهم. 

على قومه ملا عصوه ومل يدخلوا األرض املقدسة كما أمروا  ودعا موسى 
فلما  ) )7" فَاذَْھْب أَنَت َوَربَُّك فَقَاتِال إِنَّا َھاھُنَا قَاِعدُونَ  "وقالوا لنبيهم : 

، قال: )8(به إال أخوه  مطيع موافق يثق قالوا كلمة الكفر ومل يبق مع موسى 
"  َفَاِسِقین قَْوِم الْ َن الْ  َرّبِ إِنِّي ال أَْمِلُك إِالَّ نَْفِسي َوأَِخي فَافُْرْق بَْینَنَا َوبَیْ
" )9(.  

َرّبِ اْحُكم بِاْلَحّقِ  "قال تعاىل :  ومن دعاء األنبياء دعاء نبينا حممد 

ْحَمُن اْلُمْستَعَاُن َعلَى مَ  أنه أمر من هللا تعاىل لنبيه أن  ) )10" ا تَِصفُونَ َوَربُّنَا الرَّ
لفصل بينه وبني مشركي قومه، وقرئ " قال " على حكاية قول الرسول   ) )1يدعو 

                                                 
 .30سورة العنكبوت، رقم اآلية/  ) 1(

 .2152، ص/ 3تفسري ابن كثري، ج/  ) 2(

 .118-117سورة الشعراء، رقم اآليتني/  ) 3(

 .169رقم اآلية/  سورة الشعراء ، ) 4(

 ،طبعة دار الفكر.106، ص/ 19جامع البيان ،ج/ ) 5(

 .319، ص/ 14مفاتيح الغيب، ج/  ) 6(

 .24رقم اآلية/  سورة املائدة، ) 7(

 .261، ص/ 1الكشاف، ج/ ) 8(

 .25سورة املائدة، رقم اآلية/  ) 9(

 .112رقم اآلية/  سورة األنبياء ، ) 10(
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ن نقول : إن هللا  )1(  أمر نبيه بذلك الدعاء فامتثل  وميكن التوفيق بينهما 
  بذلك األمر.

 -----------------------  
 --------------------  

 --- -------------  
 -------------  

                                                 
 .140، ص/ 3، طبعة دار الفكر، والكشاف، ج/108، ص/ 17بيان ، ج/جامع ال ) 1(
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ولالفصل    ا
  التعریف بعلم البیان ونشأتھ

  :البیان لغة
  .البيان) لغة: الكشف والظهور(
دي يف قاموسه: البيان هو اإلفصاح مع ذكاء ، والب" ُ : يقول الفريوز آ نيِّ

   )1( "بُيناءُ الفصيح، مجعه أبيَناء وَ 
ن الشي"و ء يقول الدكتور إبراهيم أنيس وزمالئه يف معجم الوسيط: البيان: 

ئن.  ن الشيء أوضحه وأفصح عنه فهو  ً َظَهَر واّتضح، و   "بيا
ن الشيء أظهره " ن فالن أفصح عما يريد، و ن : ظهر واتضح و أ
  " )2(وأوضحه.

فالبيان "معىن الوضوح واالنكشاف.  تدور مادة البيان يف اللغة عامة، حول
ن الشيء اتضح. وبني الشيء ظهر.  :بيا ما يبني به الشيء من الداللة وغريها، و

وكالم بني فصيح. والبيان  .ني اإليضاح والوضوح. والبيان الفصاحة واللسنيوالتب
بلغ األلفاظ،  اإلفصاح مع ذكاء. والبني من الرجال الفصيح. والبيان إظهار املقصود 

فمادة البيان تدور قلب مع اللسن وأصله الكشف والظهور ، وهو من الفهم وذكاء ال
 .)3("والوضوح والكشف والظهور عىن الداللة والفصاحةحول م

ا كثرياً يف كتاب هللا تعاىل    .ويف سنة الرسول  ،وردت كلمة البيان ومشتقا
َكذَِلَك یُبَیُِّن اہلّلُ آیَاتِِھ ِللنَّاِس لَعَلَُّھْم   " فعلى حني نقرأ يف كتاب هللا تعاىل :

ت ")5( اہلّلُ ِلیُبَیَِّن لَُكمْ  یُِریدُ    :"وقوله  ) )4"یَتَّقُونَ  هو  فاملبني يف هذه اآل

                                                 
دي، ط / الثانية، بريوت ،  1(  .1526هـ، ص/ 1407) القاموس احمليط للفريوز آ

 80-79) املعجم الوسيط ، ص/  2(

 ) لسان العرب البن منظور، مادة ( بني)  3(

 187) سورة البقرة، رقم اآلية/  4(

  26ورة النساء، رقم اآلية/ ) س 5(
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ْكَر ِلتُبَیَِّن  " :ذلك قوله كنقرأ   –هللا تعاىل  بُِر َوأَنَزْلنَا إِلَْیَك الذِّ بِاْلبَیِّنَاِت َوالزُّ

َل إِلَْیِھْم َولَعَلَُّھْم یَتَفَكَُّرونَ  َخذَ اہلّلُ َوإِذَ أَ   "قول هللا و  ) )1" ِللنَّاِس َما نُّزِ

  : "ويف آية أخرى نقرأ قوله، )2("ِمیثَاَق الَِّذیَن أُوتُواْ اْلِكتَاَب لَتُبَیِّنُنَّھُ ِللنَّاِس 
َوَسَكنتُْم فِي َمَساِكِن الَِّذیَن َظلَُمواْ أَنفَُسُھْم َوتَبَیََّن لَُكْم َكْیَف فَعَْلنَا بِِھْم َوَضَرْبنَا 

   ) )3 "لَُكُم األَْمثَالَ 

ت مجيعاً هو الظهور والكشف واإليضاح ملعىن املتبادروا تبارك  فاهلل ،هلذه اآل
ته والنيب صلى ، فال يبقى فيها أي خفاء ،فيوضحها ويكشفها ،للناس وتعاىل يبني آ

وقد  ،ويرشد إىل ما فيه من أسرار ودقائق ،نزَّله هللا فيشرحه هللا عليه وسلم يبني ما
، أو تقييدًا ملطلق ،أو تفصيًال جململ ،توضيحًا ملبهم الرسول  يكون هذا البيان من

  .يكون غري ذلك مما ذكر يف موضعه وقد

هي الداللة الواضحة حسية كانت (" : األصفهاين الراغب كما يقول: فالبينة
  " )4(.)أو عقلية

  اصطالحاً:  البیان
ا أُ " تفاوتة: وتراكيب م يراد املعىن الواحد بطرق متعّددةإصول وقواعد يُعرف 

الداللة على ذلك  من احلقيقة واجملاز، والتشبيه والكناية..، خمتلفة من حيث وضوح
املعىن الواحد وعدم وضوح داللتها عليه، فالتعبري عن (جود حامت) مثًال ميكن أن 

ذه األلفاظ: جواد، كثري الرماد، مهزول الفصيل، جبان الكلب، حبر ال  يكون 
الرتاكيب املختلفة يف وضوح أو خفاء داللتها  ينضب، سحاب ممطر، وغريها من

 " ..)5(معىن اجلود على

                                                 
  .44) سورة النحل، رقم اآلية/  1(
 .187) سورة آل عمران، رقم اآلية/  2(

 .45) سورة إبراهيم، رقم اآلية/  3(

 52) مفردات القرآن، ص/  4(

 .253) جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، ص/  5(
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 .)1(علم يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليه هو"
" 

وضع له أو على غريه، والثاين إما داخل يف األول  وداللة اللفظ إما على ما
خروج  أو خارج عنه ،اإلنسان أو احليوان يف مفهوم ،السقف يف مفهوم البيت دخول

  .أو الضاحك عن مفهوم اإلنسان ،السقف احلائط عن مفهوم

 .وكل واحدة من األخريتني داللة عقلية ،وضعية وتسمى األوىل داللة

وشرط  ،والثالثة بداللة االلتزام ،لتضمني والثانية ،وختتص األوىل بداللة املطابقة
وضع اللفظ له يف الذهن ملزوماً  صول ماح أي أن يكون ،الثالثة: اللزوم الذهين

 لكون نسبة اخلارج ،املتساويني على اآلخر حلصول اخلارج فيه؛ لئال يلزم ترجيح أحد
  .اخلارجية إليه حينئذ كنسبة سائر املعاين

بل يكفي أن يكون مما  ،يف هذا اللزوم أن يكون مما يثبته العقل  وال يشرتط"
إلمكان االنتقال حينئذ من املفهوم ، عام أو لغريهإما لعرف  ،يثبته اعتقاد املخاطب

 " .)2(اخلارج األصلي إىل

ن " البيان علم يعرف إيراد املعىن الواحد  وعرف أصحاب معجم الوسيط 
   )3(بطرق خمتلفة من تشبيه وجماز وكناية " 

 :اشتمل التعريف على ذكر الداللة ومل تكن الدالالت الثالث مث انه ّلما

هو  التضمّنية واإللتزامّية كلها قابلة للوضوح واخلفاء، لزم التنبيه على مااملطابقّية و 
التضمّنية  :املقصود، فإّن املقصود منها هاهنا: هي الداللة العقلّية لأللفاظ، يعين
الوضعّية  واإللتزامّية، جلواز اختالف مراتب الوضوح واخلفاء فيهما، دون الداللة

بعض  م جواز اختالف مراتب الوضوح يف بعضها دونلأللفاظ يعين: املطابقّية، لعد
  .فتأمل ، وإالّ مل يكن عاملاً بوضعها،ظاأللفامع علم السامع بوضوح تلك 

                                                 
 4، ص/4) اإليضاح، ج/ 1(

ا، ج/) البالغة العربية أسس 2(  .126، ص/ 2ها وعلومها وفنو

 .80-79) املعجم الوسيط، ص/  3(
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به  أريد وإمنا الّلفظ إذا مل يرد منه ما وضع له من داللته املطابقّية، إنمث "
ع له ما وض داللته العقلية من تضّمن أو التزام، فإن قامت قرينة على عدم إرادة

يبتين على  فمجاز، وإن مل تقم قرينة على عدم إرادة ما وضع له فكناية، ومن اجملاز ما
البيان يعتمد  التشبيه، فيلزم التعّرض للتشبيه قبل التعّرض للمجاز والكناية، إذن: فعلم

  ."على أركان ثالثة: التشبيه واجملاز والكناية
نه: لعلم ا وقد استقر البالغيون على تعريف السكاكي إيراد املعىن "لبيان 

دة يف وضوح الداللة لز لوقوف  الواحد يف طرق خمتلفة،  لنقصان، ليحرتز  عليه و
 ")1(. به على ذلك عن اخلطأ يف مطابقة الكالم لتمام املراد

هو علم يعرف به " :السكاكي لعلم البيان بقوله ويعيد علينا القزويين تعريف
. من خالل هذين )2( "خمتلفة يف وضوح الداللة عليه إيراد املعىن الواحد، بطرق

نالحظ أن كلمة بيان، بدأت عامة وشاملة تدور حول معىن الوضوح والبيان،  النصني
املعىن اللغوي قد ارتبط بعلم البيان حىت بعد أن حتدد يف شكل  ويبدو أن هذا

تها حول السكاكي والقزويين، فنرى أن مباحثه تدور يف مجل مصطلح بالغي على يد
  .وخفائها وضوح الداللة

  أبواب علم البیان
ى صوره وأمجل درره فقد يعرب أحد  وهو يساعد على إظهار املعىن يف أ
تعبريا عاد ال روعة فيه وال مجال معه فال يطرب احلس وال يؤثر يف النفس لكن 

ليك إحساسه اإلنسان البليغ أو األديب ال يرضى التعبري العادي ألنه يريد أن ينقل إ
ا فيلجأ إىل تشبيه رائع أو استعارة مجيلة أو كناية بليغة أو  ألشياء وانفعال نفسه 

 ،االستعارة  ، التشبيهجماز مبهر وهذه هي أبواب علم البيان األربعة األساسية :
  .اجملاز ،الكناية 

  نشأة علم البیان وتطور مباحثھ

                                                 
 .224) مفتاح العلوم لسكاكي، ص/  1(

  .212) اإليضاح، ص/  2(
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 ال حتديد  صاحة والبديع متشابكةوالف ظلت مفاهيم البيان والبالغة والرباعة"

فيها، وخمتلطة ال متييز بينها حىت القرن السادس اهلجري حيث سيتم تقسيم علوم 
لنظم (علوم البالغة  على يد أيب يعقوب السكاكي فأطلق على املوضوعات املتعلقة 

يف الصورة البيانية (علوم البيان)، وأحلق  اليت تبحث  املعاين)، وعلى املوضوعات
ذين العلمنيو    ")1(. جوه حتسني الكالم وتزيينه 

ت بني  لنقد يف النشأة األوىل حني كانت تعقد املواز ارتبطت البالغة 
الشعراء ويتم تفضيل بعضهم على بعض. وكانت أسواق العرب ـ ال سيما سوق 
عكاظ ـ تضم ندوات أدبية تنشر فيها األشعار وتلقى األحكام األدبية املطلقة اليت 

  لو من التحليل والتعليل.خت
ً يف نشأة العلوم البالغية، وأن يلفت  ثريًا قو وكان طبيعيًا أن يؤثر اإلسالم 
إعجازه النظر يف أسباب هذا اإلعجاز، وقد وجدت أقوال تذهب إىل أن إعجاز 

وُم  الم    :"القرآن يرجع إىل ما فيه من أخبار عن املغيبات كقوله  ُغِلبَِت الرُّ

  ن بَْعِد َغلَبِِھْم َسیَْغِلبُوَن ِفي ِ  أَْدنَى اْألَْرِض َوُھم ّمِ ِفي بِْضعِ ِسِنیَن ہلِلَّ
، وهذا النوع من  "))2اْألَْمُر ِمن قَْبُل َوِمن بَْعدُ َویَْوَمئٍِذ یَْفَرُح اْلُمْؤِمنُوَن 

اإلعجاز وال شك، ولكنه ليس النوع الذي حتدى به القرآن العرب، فقد حتداهم أن 
توا بسورة واحدة من مثله، ومل يرد اإلخبار عن املغيبات يف مجيع سورة القرآن، هذا 
م قادرون عليه، وما كان شعراؤهم  إىل جانب أن التحدي إمنا يكون يف أمر يظنون أ
وخطباؤهم يدعون علم الغيب، إمنا كانوا يدعون القدرة على صوغ الكالم البليغ، 

ن    إعجاز القرآن يرجع إىل بالغته.ومن مثَّ فقد غلب الرأي 
وكان العرب األقحاح يف أولية اإلسالم يدركون بسالئقهم السليمة أن القرآن 
الكرمي أنزل بلسان عريب مبني ، وأنه ال يشاكل شيئًا من كالم فصحاء العرب 
لبيان أما املوايل واملولدون فكانوا حباجة إىل من يبني هلم أمرين : األول  املشهود هلم 

ن القرآن الكرمي جيري على قواعد العرب يف لغتها، والثاين أنه يتميز بنهج خاص يف أ

                                                 
 .8-6) مفتاح العلوم لسكاكي ، ص/  1(

 .4-1) سورة الروم، رقم اآلية/  2(
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استعماله هذه اللغة ويف التعبري عن املعاين اليت يتضمنها، وهذا سر إعجازه، وقد 
ظهرت كتب يف هذه املرحلة حتاول جالء األمرين معاً، فهي تتناول (غريب القرآن) و 

آن) . ومن أوائل الكتب " جماز القرآن" ومن أوائل (مشكل القرآن) و (إعراب القر 
، وكان من أئمة علماء اللغة واألدب قرآن) أليب عبيدة معمر بن املثىنالكتب (جماز ال

لضبط ما  يف البصرة، وينبغي أن نالحظ أن كلمة " جماز" يف هذا العنوان ال تعين 
لمة اجملاز يف مقدمة أصبحت تعنيه بعد ذلك يف علم البيان، فأبو عبيدة يستعمل ك

  )1(الكتاب مبعىن ( طريقة التعبري). 
واجملاز يف استعمال أيب عبيدة ميكن أن يشمل مجيع األساليب البالغية، 
 ولكنه يف الواقع يشري إشارات جمملة إىل بعض منها نقًال كاحلذف واجملاز املرسل

ذا االسم) وخروج االستفهام عن معناه إىل معىن    التقرير.(دون أن يسميه 
نة سواء يف  وكلمة البيان يف أصل معناها اللغوي تدل على الوضوح واإل
القول امللفوظ أم املكتوب، أو اإلشارة أو اهليئة اليت يبدو عليها الشيء، وهذا ما 
يطلق عليه (داللة احلال) وهذا املفهوم هو الذي أسس عليه اجلاحظ تقسيمه ألنواع 

) لفرتة طويلة من الزمان متسعًا ملعان كثرية، منها البيان، وقد ظل مصطلح (البيان
اإلعراب عما يف النفس من خواطر وأفكار ومنها مضاهاة معىن الفصاحة والبالغة 

  يف مجال التعبري ومتام الداللة.
مث تطور البحث البالغي فأصبح (البيان) علمًا من علوم البالغة، ولكنه مل 

األوائل جهودًا عظيمة لتفسري أركان هذا يصر كذلك إّال بعد أن قدم البالغيون 
العلم، فاجلاحظ يف كتابه ( البيان والتبيني) قد أورد الكثري من التشبيهات 
واالستعارات، وفنطن إىل تقسيم اللفظ إىل حقيقة وجماز، وحتدث عن الكناية، ولكنه 

واب أورد ذلك كله على سبيل اإلدراك التذوقي ومل يضع حدودًا وتعريفات هلذه األب
البيانية، وكان يف كالمه قدر كبري من التعميم فاجملاز عنده ضد احلقيقة وهو يشمل 

. بل  التشبيه واالستعارة بل يضاف إليها الكناية اليت استخرجها من كالم الرسول 
تفهم من بعض أقواله أن اجملاز قد يشمل التعبري األديب كله، حىت ما يدخل بعد ذلك 

                                                 
ريخ البالغة للدكتور عبد 1(  130، ص/ 1982القادر حسني ، ط/ دار الشرق  ) املختصر يف 
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مسعناه اللغز يف اجلواب وهو نفسه الذي اصطلح على تسميته يف علم البديع وهو ما 
سلوب احلكيم، وما يدخل أيضًا يف علم املعاين وهو إجياز القصر واحلذف، 

  وأساليب اخلرب واإلنشاء.
ت اجلاحظ يف وجوه البيان كانت رائدة يف البالغة العربية  وال شك أن كتا

أسس، ونالحظ أن ابن قتيبة قد لكل من جاء بعده واستمد منه، وبين على ما 
ويل مشكل القرآن) ملوضوعات يف علم البيان   عرض يف كتبه املختلفة وخاصة ( 
ت اجلاحظ على  كاحلقيقة واجملاز والتشبيه واالستعارة والكناية وقد استفاد من كتا
 الرغم من اختالفهما املذهيب، فاجلاحظ معتزيل وابن قتيبة سين، فابن قتيبة يف تعريفه

ويل مشكل القرآن " وللعرب اجملازات  اجملاز مقارب لتصور اجلاحظ فهو يقول يف 
يف الكالم، ومعناها طرق القول ومآخذه، ففيها االستعارة والتمثيل والقلب والتقدمي 
والتأخري واحلذف والتكرار واإلخفاء واإلظهار، والتعريض، واإلفصاح، والكناية 

ة اجلميع، واجلميع خطاب الواحد، والواحد واجلميع واإليضاح، وخماطبة الواحد خماطب
خطاب االثنني، والقصد بلفظ اخلصوص ملعىن العموم، وبلفظ العموم ملعىن 

كاجلاحظ أن اجملاز معناه ويستفاد من ذلك أنه فهم   )1(اخلصوص، مع أشياء كثرية" 
  طرق التعبري األديب على وجه العموم.

حلقيقة واجملاز فهو يقول جلاحظ بني اوواضح أيضًا أنه استفاد من تفرقة ا
وقد ذهب قوم يف قول هللا وكالمه إىل أنه ليس قوًال وال كالمًا على احلقيقة، وإمنا (

هو إجياد للمعاين، وصرفوه يف كثري من القرآن إىل اجملاز) . ولكن ابن قتيبة مل يتعمق 
، وهلذا فسر الشياطني يف يف فهم اجملاز وال كيفية اختالفه عن احلقيقة يف التعبري األديب

ا احليات.   اآلية 
مث جاء أبو العباس املربد فأورد يف كتابه ( الكامل) مسائل مهمة يف علم 
البيان وقد عرض مناذج رفيعة من الشعر والنثر، حللها وشرح ما فيها من موضوعات 

لول هذه البيان كاجملاز والتشبيه واالستعارة والكناية، وقد حدد يف بعض املواقف مد
املصطلحات، فالكناية تؤدي أغراضًا ثالثة: للتعمية والتغطية، للرغبة عن اللفظ 

                                                 
 .51، ص/1400) نظرات يف البالغة واإلسناد، لدكتور حممد عبدالرمحن الكردي،  1(
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اخلسيس املفحش إىل ما يدل على معناه من غريه، للتفخيم والتعظيم، أما التشبيه 
فقد قسمه أربعة أقسام: مفرط ، ومصيب، ومقارب، وبعيد، وساق يف كل قسم 

  )1(أمثلة كثرية. 
كثر املربد يف إيضاحه وتعريفه فهو يقول : ( والتشبيه جاٍر  أما التشبيه فقد أ

كثري يف الكالم أعين كالم العرب، حىت لو قال قائل : هو أكثر كالمهم مل يُبِعد، قال 
يٌّ  : " هللا  َجاَجةُ َكأَنََّھا َكْوَكٌب دُّرِ َطْلعَُھا َكأَنَّھُ ُرُؤوُس  "وقال :  )" )2الزُّ

وقد اعرتض معرتض من اجلهلة امللحدين يف هذه اآلية فقال: إمنا  ) )3" الشَّیَاِطینِ 
حلاضر، ورؤوس الشياطني مل نرها، فكيف يقع التمثيل، فهؤالء يف هذا  ميّثل الغائب 

ا یَأْتِِھْم تَأِْویلُھُ   : "القول كما قال هللا   " بَْل َكذَّبُواْ بَِما لَْم یُِحیُطواْ بِِعْلِمِھ َولَمَّ
ذه اآلية قد جاء تفسريها على ضربني: أحدمها أن شجراً يقال له ( األْسنت) ، وه )4(

منكر الصورة يقال لثمره ( رؤوس الشياطني) وهو الذي ذكره النابغة يف قوله ( حتيُد 
عن أسَنتٍ ُسوٍد أسافُلُه) وزعم األصمعي أن هذا الشجر يسمى (الصوم) والقول 

 جل ذكره شّنع صورة الشياطني يف قلوب األخر وهو الذي يسبق إىل القلب ـ أن هللا
  العباد، فكان ذلك أبلغ من املعاينة، مث مثل هذه الشجرة مبا تنفر منه كل نفس. 

ويف حتليل املربد ألنواع التشبيه ما يدل على ذوقه األديب الرفيع وعدم 
ملصطلحات يف تقسيم جامد فالتشبيه املفرط يف رأيه مثل قوهلم للسخي  استمساكه 

  و كالبحر وللشجاع هو كاألسد. ه
صيل " وكان أليب احلسن حممد بن أمحد بن طباطبا العلوي إسهام كبري يف 

علم البيان فكتابة ( عيار الشعر) استهدف األصول الغنية للشعر مبا جيعله رائعًا رفيع 
(  اجلمال، ومن بينها الصفة الفنية اليت تعتمد فيما على حوار البيان، فالشاعر يف رأيه

حسن التفويف وكناظم اجلوهر الذي  يكون كالنساج احلاذق الذي يفوف وشيه 
لتشبيه اهتمامًا كبرياً  يؤلف بني النفيس منها والثمني الرائق). وقد اهتم ابن طباطبا 

                                                 
ريخ علوم البالغة وتعري 1(  .100، ص/ 1950، ف برجاهلا، ألمحد مصطفى املراعي) 

 .35) سورة النور، رقم اآلية/  2(

 .65) سورة الصافات، رقم اآلية/  3(

 .93) سورة يونس، رقم اآلية/  4(
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فهو يقول ( اعلم أن العرب أودعت أشعارها من األوصاف والتشبيهات واحلكم ما 
ا، م البوادي  أحاطت به معرفتها وأدركه عيا ا وهم أهل وبر، صحو ومرت به جتار

وسقوفهم السماء ، فليس تعدد أوصافهم ما رأوه منها وفيها، ويف كل واحدة منها يف 
ر  فصول الزمان على اختالفها، من شتاء وربيع وصيف وخريف، من ماء وهواء و
طق وصامت، ومتحرك وساكن، وكل متولد من  وجبل، ونبات وحيوان ومجادن و

وقت نشوئه، ويف حال منوه إىل حال انتهائه. فتضمنت أشعارها من التشبيهات ما 
ا وحسها إىل ما يف طبائعها وأنفسها من حممود األخالق  أدركه من ذلك كيا
ا، ورضائها وغضبها، وفرحها وغمها، وأمنها وخوفها،  ومذمومها، يف رخائها وشد

ها وُخُلقها، من حال الطفولة إىل حال وصحتها وسقمها، واحلاالت املتصرفة يف َخْلق
اهلرم، ويف حال احلياة إىل حال املوت. فشبهت الشيء مبثله تشبيهًا صادقًا على ما 
ا  ملت أشعارها وفتشت مجيع تشبيها ا. فإذا  ذهبت إليه يف معانيها اليت أراد
ا على ضروب خمتلفة تنفرج أنواعها، فبعضها أمن من بعض، وبعضها ألطف  وجد

من بعض، فأحسن التشبيهات ما إذا ُعكس مل ينتقض، بل يكون كل ما شبه 
بصاحبه مثل صاحبه، ويكون صاحبه مثله مشتبهًا به صورة ومعىن. ورمبا أشبه 
الشيء الشيء صورة وخالفه معىن، ورمبا أشبهه معىن وخالفه صورة، ورمبا قاربه، أو 

ا أو شامه وأشبهه جمازاً ال حقيقة ).   )1( " دا
ا:  ويف موضع آخر من الكتاب حيدد ابن طباطبا أقسام التشبيه فريى أ
تشبيه الشيء بشيء صورة وهيئة ، وتشبيهه به معىن، وتشبيهه به يف احلركة والبطء 

.ً   والسرعة ، وتشبيهه به صو
ونالحظ أن ابن طباطبا حياول حياول استخراج حاالت وجه الشبه وإجياد 

املشبه به يف اهليئة أو احلركة أو الصوت، وواضح أنه يؤمن وجوه التطابق بني املشبه و 
  ن التشبيه خاضع ألثر البيئة . 

صيل علم البيان  وقد أسهم اآلمدي بكتابة ( املوازنة بني الطائيني) يف 
وجناحة عندما فصل القول يف االستعارة القبيح منها واحلسن عند أيب متام والبحرتي 
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ه اليت ال تتفق مع مذهب العرب يف ته وإغراقه يف استعاراوقد أخذ على أيب متام غلو 
  الكالم. 

ا ( تعليق العبارة على غري ما  فإذا جاء الرماين إىل االستعارة عرضها 
نة) مث أوضح الفرق بينها وبني التشبيه  وضعت له يف أصل اللغة على جهة النقل لإل

ا تقوم على أركان ثالثة:  املستعار، واملستعار منه واملستعار يف خلوها من األداة وأ
ت القرآنية ليشرح ما فيها من استعارات مجيلة مدركًا األثر  له. وقد حلل بعض اآل

َوقَِدْمنَا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل    :"النفسي الذي ترثه . يقول : قال هللا 

نثُوًرا  ) . وقدمنا أبلغ منه ألنه حقيقة (قدمنا) هنا (عم )" )1فََجعَْلنَاهُ َھبَاء مَّ د
يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفر، ألنه من إمهاله هلم كمعاملة الغائب 
ألفهام.  عنهم، مث قدم فرآهم على خالف من أمرهم. ويف هذا حتذير من االغرتار 
واملعىن الذي جيمعهما العدل ألن العمد إلبطال الفاسد عدل، والقدوم إىل إبطال 

د عدل، والقدوم أبلغ ملا بينا، وأما هباء منثورًا فبيان ما قد أخرج ما ال تقع الفاس
  )2(عليه احلاسة إىل ما تقع عليه . 

ويف كتاب القاضي علي بن العزيز اجلرجاين ( الوساطة بني املتنيب وخصومه) 
توسع يف شرح الفرق بني االستعارة والتشبيه البليغ ، وهو ال يزال يستخدم (البليغ) 
مبعىن التعبري الفين اجلميل فيجعل االستعارة والتشبيه منه، وهو يرى أن االستعارة ( 
ا يتوصل إىل تزيني اللفظ  أحد أعمدة الكالم وعليها املعمول يف التوسع والتصرف و

  وحتسني النظم والنثر ).
واالستعارة عنده إما حسنة أو قبيحة ومرد احلكم على ذلك قبول النفس أو "
ا وإمنا يرتك ذلك للتذوق نفورها،  وهو بذلك ال يضع قواعد جلودة االستعارة أو رداء

  " )3(واالنطباع النفسي.
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وال شك أن جهد أيب هالل العسكري يف علم البيان يفوق من سبقه ممن 
عرضنا حبوثهم، فهو يف كتابه الصناعتني يصرح برغبته يف الكشف عن احلدود 

ليها اجلاحظ من قبل. أما فيما خيص علم البيان واألقسام لوجوه البيان كما أشار إ
فقد خاض يف موضوعاته فتحدث عن حد التشبيه ووجوهه املختلفة وأجود التشبيه 
عنده ما يقع على أربعة أوجه: إخراج ما ال تقع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه ، 

لب ديهة إىل ما إخراج ما مل جتربه العادة إىل ما جرت به العادة، إخراج ما ال يعرف 
ا، إخراج ما ال قوة له يف الصفة إىل ما له قوة فيها، مث حتدث عن أدوات  يعرف 
التشبيه حملًال مناذج من القرآن الكرمي ومن الشعر املنثور . مث حتدث عن التشبيه 

  القبيح وساق بعض النماذج له.
، وعقد فصًال لالستعارة فتحدث فيه عن الغرض منها، واالستعارة املصيبة

ا تفعل يف نفس السامع ما ال تفعل احلقيقة. وال  وفضل االستعارة على احلقيقة أل
بد لكل استعارة وجماز من حقيقة، وهي أصل الداللة على املعىن يف اللغة، كما ال بد 
ا  أيضًا من معىن مشرتك بني املستعار واملستعار منه ، واالستعارة أبلغ من احلقيقة أل

  وقد قدم أبو هالل مناذج لالستعارات من كالم القدماء واحملدثني. إخراج ما ال يُرى. 
ووضع أبو هالل العسكري الكناية ضمن فنون البديع، وعقد هلا فصًال عرف 

  ا فيه وأورد مناذج منها للجيد منها والرديء.
وجند من علماء البالغة الذين أسهموا يف تطور علم البيان ابن رشيق "

تابه ( العمدة) وقد تكلم عن اجملاز وكثرته يف كالم العرب وهم القريواين وذلك يف ك
يعدونه من مفاخر كالمهم ودليل الفصاحة ورأس البالغة، وهو يرى أن اجملاز أبلغ 

  )1( " من احلقيقة وأحسن موقعاً يف القلوب واألمساع.
ويعد عبدالقاهر اجلرجاين من أهم البالغيني العرب الذين أسهموا يف إرساء 

د علم البيان يف كتابيه ( أسرار البالغة) و ( دالئل اإلعجاز) وقد حتدث يف قواع
الكتاب األول عن أصول علم البيان من حقيقة وجماز واستعارة وتشبيه، وتكلم يف ( 
دالئل اإلعجاز) عن الكناية وعرض أيضًا لالستعارة واجملاز العقلي، إلثبات أن ما 
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( النظم يطبق على هذه االستخدامات  يطبق على العبارات احلقيقة يف نظرية
  النخيلية.

وجعل عبدالقاهر التشبيه نوعني : األول أن يكون من جهة أمر بّني ال ُحيتاج 
ويل، والثاين أن حيصل بضرب من التأويل. و ( التشبيه ) يطلق على  فيه إىل 

التمثيل أخص النوعني، بينما يطلق ( التمثيل ) على النوع الثاين، وهلذا فالتشبيه عام و 
  منه، فكل متثيل تشبيه وليس كل تشبيه متثيًال.

ا تعطيك الكثري " ومن الفوائد اليت يراها عبدالقاهر يف االستعارة اإلجياز أل
طقاً، واألعجم  ا اجلماد حيًا  ليسري من اللفظ واإلفصاح ( ألنك ترى  من املعاين 

دية جلية )، كذلك تفيد التجسيم  فصيحاً، واألجسام اخلرس مبينة، واملعاين اخلافية
ا  ا جسمت حىت رأ ملعاين اللطيفة اليت هي خبا العقل كأ فهي ( إن شئت أتتك 

   )1(" العيون).
ونراه يقسم االستعارة إىل مفيدة وغري مفيدة حسب ما تؤدي من املعاين، 

  .  فاالستعارة غري املفيدة كاستعارة اسم شيء لشيء مقابله دون حصول فائدة
ثر الصو  ويهتم عبد ر البيانية يف النفس فهو يقول: القاهر اهتمامًا كبريًا 

أعلم أن مما اتفق العقالء عليه أن التمثيل إذا جاء يف أعقاب املعاين أو أبرزت (
ة، وأكسبها  ا األصلية إىل صورته كساها أ ختصار يف معرضه، ونقلت عن صور

رها وضاعف قواها يف حتريك النفوس هلا، ودعا منقبة ورفع من أقدارها، وشب من 
القلوب إليها، واستشار هلا من أقاصي األفئدة صبابة وكلفاً، وقسر الطباع على أن 

  تعطيها حمبة وشغفاً).
ستخدام اخليال  ا، بل قيمتها يف تصويرها  واملعاين عنده ال قيمة هلا يف ذا

لك: ( أن أنس النفوس موقوف الذي ينقلها من املعقول إىل احملسوس يقول يف ذ
تيها بصريح بعد مكين ، وأن تردها يف  على أن خترجها من خفّي إىل جلّي، و
ه إىل شيء آخر هي بشأنه أعلم، حنو أن تنقلها من العقل إىل  الشيء تعلمها إ

لطبع ) . لفكر إىل ما يعلم    اإلحساس، وعما يُعلم 

                                                 
 .323، ص/ 1997غة البديع والبيان واملعاين، ط/ دار الكتب العلمية، ) املعجم املفصل يف علوم البال 1(



  
296  

  

  

لقرآن املسمى  تفسريه لوقد جاء حممود بن عمر الزخمشري فأضاف يف"
الكشاف) مزيدًا من التوضيح لقواعد علم البيان وأصوله وخاصة يف صور الكناية (

  " )1(واالستعارة واجملاز املرسل والعقلي.
وبعد هؤالء األعالم جاء سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن حممد السكاكي 

الثالث من كتابه  ووضع حدودًا صارمة يف كتابه ( مفتاح العلوم) إذ خصص القسم
ما مبحثًا يف الفصاحة والبالغة وآخر عن احملسنات  لعلم املعاين وعلم البيان وأحلق 
البديعية اللفظية واملعنوية، ويعد كتاب السكاكي الصورة النهائية اليت مجدت عليها 
علوم البالغة العربية، إذ أخذ العلماء من بعده يشرحون ما كتبه، وكان ما كتبه 

 ً  ملا قدمه العلماء السابقون عليه، وتنظيمًا وحتديدًا وتقسيمًا وتفريعاً. وقد استيعا
دة يف وضوح  لز ن ( إيراد املعىن الواحد يف طرق خمتلفة  عرف السكاكي البيان 
لوقوف على ذلك عن اخلطأ يف مطابقة الكالم  لنقصان، ليحرتز  الداللة عليه و

البيان يف الدالالت العقلية فكانت مباحثه شاملة لتمام املراد منه). وقد حصر علم 
ما يف طرق  اجملاز والكناية إذ ينطبق عليها تعريفه علم البيان أي إيراد املعىن الواحد 

لنقصان.  دة يف وضوح الداللة عليه و لز   خمتلفة 
ومن أهم شراح السكاكي جالل الدين حممد بن عبدالرمحن القزويين ، وهو "

يلتزم بنص السكاكي ولكنه أضاف إليه من آرائه وآراء العلماء السابقني، يف شرحه مل 
وقد أصبح كتابه (التلخيص) احملور الذي دارت عليه البالغة العربية حىت العصر 

عروس األفراح) ح) الذي تتابعت الشروح عليه مثل(احلديث وكذلك شرحه (اإليضا 
  ")2(اء الدين السبكي. 

---------------------- ------  
 -------------------------  

 --------------------  
 --------------  
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  الثانيالفصل 
  شواھد التشبیھ في األدعیة القرآنیة

لتشبيه لغة  يراد شواهد التشبيه يف األدعية القرآنية نعرف  قبل أن نقوم 
هم أنواعه اليت وردت يف سياق األدعية القرآنية.    واصطالحاً ، مث التعريف 

 التشبیھ لغة 
ب التفعيل ويرادف ا" لتمثيل ، معىن التشبيه لغة مصدر من شبه يشبه من 

الشبه مبعىن مثل يقال شبهت طارقًا أسد أي مثلته أسدًا ومعناه يف اللغة : إبراز أو 
إظهار التطابق بني الشيئني تذهب أكثر املعاجم اللغوية إىل أن التشبيه هو التمثيل  

  " كما نرى يف التعريفات اآلتية من خمتلف املعاجم .
والشبيه ، املثيل واجلمع أشباه، شبه : الشبه "يقول صاحب لسان العرب : 

  " . )1(.وأشبه الشيء شيء

ه) ، "يقول صاحب معجم الوسيط :  أشبه الشيُء الشيَء : ماثله ( شا
مه عليه حىت أشبه بغريه و لشيء ، مثّله  أشبه ( شّبهه ) عليه األمر، أ الشيء 

  " )2(وأقامه مقام لصفة مشرتكٍة بينها.
ا واشتبها ، أشبه  " يقول صاحب القاموس احمليط: والتشبيه :التمثيل وتشا

ه ، وبه تشبيها.   " )3(كل منهما اآلخر حىت التبسا وشبهه إ
: هذا غة : "التشبيه لغة التمثيل يقالوكتب أمحد مصطفى املراغي يف علوم البال

لشيء أقمته مقامه ملا بينها من الصفة املشرتكة" .    )4(شبه هذا ومثيله ، وشبهت الشيء 
" التشبيه يف اللغة جعل الشيء شبيها قول صاحب شروح التلخيص : ي
  )5(خر ".
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  التشبیھ في االصطالح
داة التشبيه بناًء على شاركتهما يف وصف " إن التشبيه بني الشيئني وأكثر 

وهذه التعاريف وإن  "أو أكثر ، والتشبيه يف اصطالح البالغيني له أكثر من تعريف ،
ا    متفقة معىن كما جند يف هذه التعريفات اآلتية: اختلفت لفظاً فإ

التشبيه صفة الشيء مبا قاربه وشاكله من  فابن رشيق مثال يعرف بقوله : "
سبه مناسبة كلية لكان  جهة واحدة أو جبهات كثرية ، ال من مجيع جهاته ، ألنه لو 

ه، أال ترى أن قوهلم خّد كالورد إمنا أرادوا محرة أوراق الورد وطر  ا، الما سوى إ او
   )1(ذلك من صفرة وسطه وخضرة كمائمة" .

مر ( املشبه به  ويعرفه أمحد مصطفى املراغي بقوله : " احلاق أمر ( املشبه ) 
داة ( الكاف وكأن وما يف معنامها ) لغرض (  ) يف معىن مشرتك ( وجه الشبه ) 

   )2(فائدة) .
هو الداللة على مشاركة أمر التشبيه :  ويعرفه اخلطيب القزويين بقوله : "

   )3(آلخر يف معىن " .
  )4("وصف الشيء مبشاركة املشبه به يف أمر" كتب عنه السكاكي بقوله :

عقد مماثلة بني أمرين أو أكثر، قصد  يقول أمحد اهلامشي يف كتابه :
داِة لغرض يقصد املتكلم.      )5(اشرتاكهما يف صفة أو أكثر 

  القرآنیةشواھد التشبیھ في األدعیة 
َربَّنَا َوَال تَْحِمْل َعلَْینَا ِإْصًرا َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ":  قوله  .1

  ".) )6 ِمْن قَْبِلنَا
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وجه الشبه فيه هو اهليئة احلاصلة من " احلمل إذا كان شاقا و أمحاله على 
يت ر يصعب عليه حتمله". وهذه اهليئة املتجسدة منتزعة من صو  يالضعيف الذ

وكل منهما منتزع من األمور املتعددة املؤلفة كما ترى  طرفني املشبه و املشبه به.ال
املشبه فيه هو اهليئة احلاصلة من جمموع عدة أشياء: تكليف العبد بعمل شاق،و عدم 
استطاعته أن يعمل بذلك إال بشق النفس، وكون ذلك العمل أمرا تشريعيا. و األمران 

مر عقلي حبث. و املشبه به هيئة مؤلفة من عدة األوالن حمسوسان، و الثالث أ
أشياء: حتميل احلمل على أحد، وكون ذلك احلمل شاقا صعبا غاية الصعوبة عليه، 
وكون احملمول عليه ضعيفا ال يستطيع أن حيمله إال بكد النفس و الشدة عليها. وال 

   ريب يف أن بعض هذه األشياء حسية و بعضها عقلية.
یَُكوُن ِلي ُغالٌَم َوقَْد بَلَغَنَِي اْلِكبَُر  َرّبِ أَنَّىقَاَل    :"قوله  .2

   ) )1" َواْمَرأَتِي َعاقٌِر قَاَل َكذَِلَك اہلّلُ یَْفعَُل َما یََشاء
  املشبه : أفعال هللا سبحانه وفق مشيئته.

  املشبه به: قدرة هللا سبحانه على خلق اجلنني من شيخ وعاقر
  لكاف)أداة التشبيه: حرف التشبيه ( ا

  وجه الشبه : القدرة املطلقة
نوع التشبيه : مرسل جممل: مرسل: لذكر أداة التشبيه، وجممل: حلذف وجه 

  الشبه. 
  غرض التشبيه: بيان إمكان املشبه.

  أثر التشبیھ في تفسیر اآلیة
" یَْفعَُل َما یََشاء "  أي هو تكوين قدرة هللا وإجياد أسبابه، ومن أجل

  . ) )2ما يشأ، كما قاله يف جانب تكوين عيسى ذلك مل يقل هنا خيلق

                                                 
 40سورة آل عمران، رقم اآلية/  ) 1(

 .242، ص/ 3التحرير والتنوير ، ج/ ) 2(
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وقد جاءه اجلواب يف بساطة ويسر، يرد األمر إىل نصابه، ويرده إىل حقيقته 
ا: كذلك! فاألمر مألوف مكرر معاد حني  اليت ال عسر يف فهمها، وال غرابة يف كو

  يرد إىل مشيئة هللا، وفعله الذي يتم دائماً على هذا النحو!.
ذ ذه الطالقة، يفعل هللا ما يشاء، فماذا يف أن يهب كذلك !  ا اليسر، و

لزكر غالمًا وقد بلغه الكرب وامرأته عاقر؟ إمنا هذه مألوفات البشر اليت يقررون 
ً ! فأما القياس إىل هللا فال مألوف وال غريب،   قواعدهم عليها، ويتخذون منها قانو

  )1(طلقة من كل القيود.كل شيء مرده إىل توجه املشيئة، واملشيئة م
ا َوَضعَتَْھا قَالَْت َرّبِ إِنِّي َوَضْعتَُھا أُنثَى  "  :قال هللا .3 فَلَمَّ

ْیتَُھا  َواہلّلُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت َولَْیَس الذََّكُر َكاألُنثَى َوِإنِّي َسمَّ
یَّتََھا ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ     ) )2" ِجیمِ َمْریََم ِوإِنِّي أُِعیذَُھا بَِك َوذُّرِ

  املشبه : الذكر على سبيل النفي
  املشبه به : األنثى

  أداة التشبيه : حرف التشبيه ( الكاف)
  وجه الشبه : حمذوف

  نوع التشبيه: تشبيه سليب، سلب وجه الشبه عن الطرفني
  غرض التشبيه: بيان حال املشبه 

  أثر التشبیھ في تفسیر اآلیة:
ن يكون املعىن أنه احتمل التشبيه معنيني األول: تفض يل املشبه ( الذكر) ، 

ال يشبَّه بكذا، ألن وجه الشبه فيه أوىل وأقوى، والثاين : أنه ال يشبَّه به لبعد املسافة 
، " وقد قّدم الذََكر هنا، ألنه هو املرجو املأمول فهو أسبق إىل لفظ  )3(بينهما

  .)4(املتكلم" 

                                                 
 .395-394، ص/  3يف ظالل القرآن، ج/ ) 1(

 .36 سورة آل عمران، رقم اآلية/ ) 2(

 .136، ص/ 3روح املعاين، ج/ ) 3(

 .234، ص/ 3لتنوير ، ج/تفسري التحرير وا ) 4(
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ْحَمِة   : "قول هللا  .4   ) )1"َواْخِفْض لَُھَما َجنَاَح الذُّّلِ ِمَن الرَّ
يف هذا املثال تشبيه التذلل للوالدين بتدلل الطائر حني خيفض جناحيه أو 
جناحه منكسرًا لفراجه أو لزوجه أو لغريمها ، ولكن أضمر التشبيه ، فلم يذكر لفظ 

وأضيف هذا املكين به إىل  املشبه به ، وإمنا كّين عنه بشيء من صفاته وهو اجلناح ،
  املشبه. 

وهذا على ما يظهر هو من التشبيه البليغ املكين فيه عن املشبه به ببعض 
ك ِلوالديك كالطائر خيفض لة على هذا التحليل : ليكن ُذلصفاته. ومعىن اجلم

جناحه تذلًال من الرمحة ، فحذفت أوًال أداة التشبيه فصار تشبيها بليغًا ، مث حذف 
شبه به ، ورُمز إليه بشيء من صفاته وهو اجلناح الذي يستعمل خفضه لفظ امل

  للداللة به على التذلل والرمحة ، فصار تشبيها مكنياً .
سب هذا التشبيه استعمال فعل " اخلفض " يف عبارة " (  واخفض و

) وظاهٌر أن هذا اخلفَض يشرتك فيه املشبه واملشبه به، فالطائر خيفض جناحه، لھما
  ان خيفض جانبه اجلسدي ، وخيفض جانبه النفسي .واإلنس

ّبِ   : " قوله  .5 ْحَمِة َوقُل رَّ َواْخِفْض لَُھَما َجنَاَح الذُّّلِ ِمَن الرَّ

  "   )2(﴾ اْرَحْمُھَما َكَما َربَّیَانِي َصِغیًرا
لرتبية احملسوسة يف دع َرّبِ   " ء الولد ألبويه :افنجد تشبيه "الرمحة" 

  " ﴾ َما َربَّیَانِي َصِغیًرااْرَحْمُھَما كَ 

اخلفض يف اللغة : التواضع ولني اجلانب، وامليل إىل املنخفض املطمئن من 
  األرض وهو ضد الرفع. 

أُْس ﴿  " : قوله  .6 قَاَل َرّبِ إِنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ

  .   )3("﴾  َشْیبًا َولَْم أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا

                                                 
 .24سورة اإلسراء ، رقم اآلية /  ) 1(

 24 /رقم اآلية ،سورة اإلسراء ) 2(

 .4سورة مرمي، رقم اآلية/  ) 3(
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وهن العظم : ضعف بدين، واشتغل الرأس شيبا: أخذ الرأس مشطا، مل أكن 
  )1(عندك بدعائي  رب خائباً. 

أي  "﴾ قَاَل َرّبِ إِنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي إِْذ نَادَى َربَّھُ نِدَاء َخِفیًّا ﴿"
ضعف بدين، قال الزخمشري عمود البدن، وهو أصل بنائه، شبه الشيب بشواظ النار 

رته وانتشاره يف الشعر وفشوه فيه مث فصحت هذه اجلملة وشهد هلا يف  بياضه وإ
شتغال النار  لبالغة وظاهره أن فيه تشبهني أوًال بتشبيه انتشار املبيض يف املسود 
للهب، وهذا التشبيه التمثيل. ومل أكن  رته  والثاين بتشبيه الشيب يف بياضه وإ

ك خائبا يف وقت مل  . )2(أعود منك إال اإلجابة يف الدعاء ومل تردين قط.  بدعائي إ
"  

حلاجة،  ن للداللة على حتققه  رب : لالسرتحام يف مفتح الدعاء والتأكيد 
والوهن: هو الضعف ونقصان القوة، وقد نسبه إىل العظم ألنه الدعامة اليت يعتمد 

للداللة على عليها البدن يف حركته وسكونه، ومل يقل: العظام مين وال عظمي 
  اجلنس.

واشتعل الرأس شيبا ، اشتغال انتشار شواظ النار وهليبا يف الشيء احملرتق، "
قال يف اجملمع: من أحسن االستعارات واملعىن اشتغل الشيب يف الرأس وانتشر كما 

لشعاع الشواظ واللهيب  َولَْم أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ  ﴿"ينتشر شعاع النار، وكأن أطراد 

لشقي والباء فيه للسببية ، أومل أكن حمروما خائبا يف "  ﴾ اَشِقیًّ  " بدعائك " متعلق 
 . دعائي ، وقيل مصدر مضاف إىل الفاعل، يف هذه اآلية إشارة إىل والدة عيسى 

" )3(  
ْن أَْھِلي : ﴿ قوله " .7 ﴾  َھاُروَن أَِخي َواْجعَل لِّي َوِزیًرا ّمِ

)4(."  

                                                 
 .110، ص/ 7تفسري القامسي، ج/ ) 1(

 .110،ص/ 7تفسري القامسي، ج/ ) 2(

 .5، ص/ 4امليزان يف تفسري القرآن، ج/ ) 3(

 .13-30سورة طه، رقم اآلية/  ) 4(
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تقاق الوزير إما من الوزر ألنه حيمل الثقل عن عيين على ما كلفتين به، واش"
أمره، أو من الوزر وهو ملجأ ألن األمري يعتصم برأيه ويلتجئ إليه يف أموره، وهو  

  " . )1(كالعشري واجلليس . 
َولَقَْد آتَْینَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجعَْلنَا َمعَھُ أََخاهُ ﴿ ": قوله  .8

  . )2( "﴾ َھاُروَن َوِزیًرا
 الدعوة وإعالء الكلمة وال ينايف ذلك مشاركته يف النبوة، ألن يوازره يف"

  .  )3("املتشاركني يف األمر متوازون عليه . 
ِ الَِّذي َصدَقَنَا َوْعدَهُ َوأَْوَرثَنَا : ﴿   قوله " .9 َوقَالُوا اْلَحْمدُ ہلِلَّ

أُ ِمَن اْلَجنَِّة َحْیُث نََشاء فَنِْعَم أَْجُر الْ   )4(﴾  عَاِمِلینَ اْألَْرَض نَتَبَوَّ
  )5(يف هذه اآلية تشبيه حبال الوارث وتصرفه يف إرثه. "  .

----------------------------------  
 ------------------------------  

-----------------------  
 ---------------  

                                                 
 .48، ص/ 4تفسري البيضاوي، ج/ ) 1(

 .35سورة الفرقان، رقم اآلية/  ) 2(

 .217، ص/ 4تفسري البيضاوي، ج/ ) 3(

 .74سورة الزمر، رقم اآلية/  ) 4(

 .59، ص/ 24التفسري املنري، ج/ ) 5(
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   الثالثالفصل 
جملاز لغة  يراد شواهد اجملاز يف األدعية القرآنية نعرف  قبل أن نقوم 

هم أنواع اليت وردت يف سياق األدعية القرآنية .    واصطالحاً مث التعريف 
  المجاز لغة : 

مشتق من جاز الشيء جيوزه إذا تعّداه . يقول عبدالرمحن حبنكة : مصدر "
از املسافر وحنوه الطريق .  ويطلق لفظ " اجملاز" على فعل " جاز" يقال لغة " ج

  ")1(املكان الذي اجتازه من سار فيه حىت قطعه. 
  المجاز في االصطالح: 

هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له يف " يقول أمحد اهلامشي يف كتابه :
   )2( " اصطالح التخاطب لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة املعىن الوضعي.

اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له يف اصطالح "ل عبدالرمحن حبنكة : يقو 
  )3( " به التخاطب بقرينة صارفة عن إرادة ما وضع له اللفظ .

  أھم أنواع المجاز 
هــو الكلمــة املســتعملة قصــداً يف غــري معناهــا األصــلي، "المجاز المرسل : 

ة مع قرينٍة دالة على عدم اإل    )4( " رادة املعىن الوضعي.ملالحظة عالقة غري املشا
وهو اللفظ املفرد "يقول عبدالرمحن حبنكة :  المجاز المفرد :

  "املستعمل يف غري ما وضع له. 
هو اللفظ "يقول عبدالرمحن حبنكة :  المجاز في المركب :

ئة املركبة يف غري املعىن الذي وضع له لعالقة مع قرينة صارفة عن ياملركب املستعمل 
  ")1(ىن األصلي . إرادة املع

                                                 
ا، لعب ) 1(  217دالرمحن حبنكه، ص/ البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو

 264جواهر البالغة ، ص/ ) 2(

ا، ص/  ) 3(  218البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو

 265جواهر البالغة ، ص/ ) 4(
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  شواھد المجاز المرسل في األدعیة القرآنیة
َن النَّاِس تَْھِوي ِإلَْیِھمْ  ﴿":  يف قوله .1 يف جند  )2(﴾ فَاْجعَْل أَْفِئدَةً ّمِ

ألفئدة عن مجيع البدن ألن الفؤاد هذه اآلية  التصوير البياين فعرب 
  " ية.، ففي اآلية جماز مرسل عالقته اجلزئ )3(أشرف عضو مفيد) 

َواْجعَل لِّي ِلَساَن ِصدٍْق  ﴿":  على لسان سيد إبراهيم  كقوله  .2

، أي : ذكرا حسناً، أطلق " اللسان" وأريد به الذكر  )4( ﴾ فِي اْآلِخِرینَ 
احلسن، إذ اللسان آلته، واألثر الذي ينتج عنه، وهو جماز مرسل عالقته " 

للسان هنا)5(اآللية"  الثناء وذكر اللسان جماز ألنه  . جماز مرسل إذ املراد 
سببه فالعالقة هي السببية وقد تقدم ذلك مراراً، وقيل هو جماز من إطالق 

للسان.  " )6(اجلزء على الكل ألن الدعوة 

املراد واجعل يل قول صدق فأطلق اللسان الذي هو آلة القول على القول 
  )7(نفسه، ففي كلمة اللسان جماز مرسل عالقته اآللية. 

ْقتُِكْم  ﴿":  له قو  .3 ِ أَْكبَُر ِمن مَّ إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا یُنَادَْوَن لََمْقُت اہللَّ

یَماِن فَتَْكفُُروَن  قَالُوا َربَّنَا أََمتَّنَا  أَنفَُسُكْم إِْذ تُْدَعْوَن إِلَى اْإلِ
ن اثْنَتَْیِن َوأَْحیَْیتَنَا اثْنَتَْیِن فَاْعتََرْفنَا بِذُنُوبِنَا فََھْل إِ  لَى ُخُروجٍ ّمِ

ُ َوْحدَهُ َكفَْرتُْم َوإِن یُْشَرْك ِبِھ  َسبِیٍل  ذَِلُكم بِأَنَّھُ إِذَا دُِعَي اہللَّ
ِ اْلعَِلّيِ اْلَكبِیرِ     )8( "﴾ تُْؤِمنُوا فَاْلُحْكُم ہلِلَّ

                                                                                                                                
ا، ص/ ) 1(  223البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو

 نفس املرجع ) 2(

 .112،ص/ 3فتح القدير، ج/ ) 3(

 .84سورة الشعراء، رقم اآلية/  ) 4(

ومــا بعــدها، وعلــم املعــاين ،  180، وجــواهر البالغــة ص/ 35يف عالقات اجملاز املرســل: كتــاب الطــراز ص/ ) 5(
 .141، والبيان يف ضوء أساليب القرآن ، ص/ 352البيان ، البديع، ص/ 

 .94إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين درويش ، ج/    ، ص/  ) 6(

 .69البالغة الواضحة، ص/  ) 7(

 .12-10سورة غافر، رقم اآلية/  ) 8(
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مليتتني االثنتني خلقهم أموا أوًال وأماتتهم  ت جماز مرسل ألن املراد  يف هذه اآل
إلحياءتني األحياءة األول وأحياءة البعث وقد أوضح عند انق نيًا واملراد  ضاء آجاهلم 

عتبار ما كان .    )1(سبحانه ذلك ففي تسمية خلهم أموا إماتة جماز ألنه 
ّبِ َال تَذَْر َعلَى اْألَْرِض ِمَن  ﴿:  قوله " .4 َوقَاَل نُوٌح رَّ

ْم یُِضلُّوا ِعبَادََك َوَال یَِلدُوا إِالَّ إِنََّك إِن تَذَْرھُ  اْلَكافِِریَن دَیَّاًرا 
  " . )2( ﴾  فَاِجًرا َكفَّاًرا

جماز مرسل وعالقة هذا  ﴾ َوَال یَِلدُوا إِالَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا ﴿يف قوله تعاىل "
م مل يفجروا وقت الوالدة، بل بعدها بزمن طويل على كل  اجملاز ما يؤول إليه، أل

  ")3(سيفجر ويكفر، فوصفهم مبا يصريون إليه.  حال، أي ال يلدوا إال من
وجتد أن فاجرًا وكفارًا جمازان ألن املولود حني يولد ال يكون فاجرًا وال كفاراً "

، ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة فأطلق املولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر 
  " )4(والعالقة اعتبار ما يكون .

إي  ﴾َوَال یَِلدُوا إِالَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا ﴿ ل يف قولهوجند العدول و اجملاز املرس" 
عتبار ما سيكون كما  إال من سيفجر ويكفر فوصفهم مبا هو منتظر منهم مستقبًال 

  "يقول البالغيون . 
  :  )5(المجاز العقلي

هو إسناد الفعل، أو ما يف معناه من اسم "يقول أمحد اهلامشي يف كتابه : 
ظاهر، من املتكلم، لعالقة الل أو مصدر إىل غري ما هو له يف فاعل، أو اسم مفعو 

  ")6(مع قرينة متنع من أن يكون اإلسناد إىل ما هو له. 

                                                 
 465، ص/ 8إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين درويش ، ج/ ) 1(

 .27-26سورة نوح، رقم اآلية/  ) 2(

 .108، ص/  29اجلدول يف إعراب القرآن ، ج/ ) 3(

 .110البالغة الواضحة ، ص/  ) 4(

 من اللغة . امسي عقلياً ألن جتوَّز فهم من " العقل" ال  ) 5(

 270جواهر البالغة ، ص/ ) 6(
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هو اجملاز الذي يكون يف اإلسناد بني مسند "وعند عبدالرمحن حبنكة: 
  ")1(ومسند إليه . 

  شواھد المجاز العقلي في األدعیة القرآنیة
َوإِْذ قَاَل إِبَْراِھیُم َرّبِ اْجعَْل ھَذَا الْبَلَدَ آِمنًا َواْجنُبْنِي َوبَنِيَّ ﴿:  قوله " .1

َن النَّاِس فََمن تَبِعَنِي  أَن نَّعْبُدَ األَْصنَاَم  َرّبِ إِنَُّھنَّ أَْضلَلَْن كَثِیًرا ّمِ
ِحیٌم  بَّنَا إِ  فَإِنَّھُ ِمنِّي َوَمْن عََصانِي فَإِنََّك غَفُوٌر رَّ نِّي أَْسكَنُت ِمن رَّ

ِم َربَّنَا لِیُقِیُمواْ الصَّالَةَ  یَّتِي بَِواٍد غَیِْر ِذي َزْرعٍ ِعندَ بَیْتَِك الُْمَحرَّ ذُّرِ
َن الثََّمَراِت لَعَلَُّھْم  َن النَّاِس تَْھِوي إِلَیِْھْم َواْرُزقُْھم ّمِ ً ّمِ فَاْجعَْل أَفْئِدَة

َما نُْخفِي َوَما نُعْلُِن َوَما یَْخفَى عَلَى اہلّلِ  َربَّنَا إِنََّك تَعْلَمُ  یَْشكُُروَن 
ِ الَِّذي َوھََب ِلي  ِمن شَْيٍء فَي األَْرِض َوالَ فِي السََّماء  الَْحْمدُ ہلِلّ

َرّبِ  عَلَى الِْكبَِر إِْسَماِعیَل َوإِْسَحَق إِنَّ َربِّي لَسَِمیُع الدُّعَاء 
یَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّْل دُعَاء اْجعَلْنِي ُمقِیَم الصَّالَةِ َوِمن ذُ  َربَّنَا اْغفِْر  ّرِ

  ")2( ﴾لِي َولَِوالِدَيَّ َولِلُْمْؤِمنِیَن یَْوَم یَقُوُم الِْحسَابُ 
ا  ت جمموعة رائعة من االبتهاالت اليت تغرق نفس املؤمن يف سبحا هذه اآل

ا اجلميل، وقد انطوت على جمموعة من الفنون البال غية نوجزها فيما وتذوب يف حبرا
  يلي:

اجملاز العقلي يف إسناد اإلضالل لألصنام وهي مجادات أو جماز مرسل "
ا سبب اإلضالل.   " )3(والعالقة هي السببية أل

َن النَّاِس  ﴿"يف إسناد اإلضالل لألصنام يف قوله  أي  "﴾ أَْضلَْلَن َكثِیًرا ّمِ
ن مجاد ال يعقل منهن تسبنب له يف الضالل، فإسناد اإلضالل إليهن جمازي أل

ذلك، واملضل يف احلقيقة هو هللا تعاىل وقد يكون جماز مرسل والعالقة هي السببية 
ن سبب اإلضالل.    )4(أل

                                                 
ا، ص/  ) 1(  222البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو

 .41-35سورة إبراهيم، رقم اآلية/  ) 2(

 200إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين درويش ، ج/    ، ص/  ) 3(

 .200، ص/ 13اجلدول يف إعراب القرآن ، ج/ ) 4(
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ا سبب  ا مجادات ال تعقل، أل حيث أسند اإلضالل إىل األصنام مع كو
ا أضلتهم)    ففيه جماز عقلي عالقته السببية. )1(إضالهلم فكأ

  ")2(﴾  ْجعَل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق فِي اْآلِخِرینَ َوا﴿  قوله " .2
واآللية : هي كون الشيء واسطة إليصال أثر شيء إىل آخر، وذلك فيما إذا 

َواْجعَل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق فِي  ﴿"ذكر اسُم اآللة، وأريد األثر الذي ينتج عنه، حنو : 

مرسل. عالقته اآللية ، أي ذكرا حسناً. فلسان مبعىن ذكر حسن جماز  "﴾ اْآلِخِرینَ 
  ألن اللسان آلة يف ذكر احلسن.

فاللسان جماز عن الذكر بعالقة السببية ، والالم للنفع، ومنه يستفاد الوصف "
  ")3(جلميل. 

 --------------------  
 ----------------  

 ------------  
---------  

 ------  
  

                                                 
 .304ص/ ،2الكشاف، ج/ ) 1(

 .84سورة الشعراء ، رقم اآلية/  ) 2(

 .91. ص / 19اجلدول يف إعراب القرآن ، ج/ ) 3(



  
311  

  

  

   الرابعالفصل 
الستعارة لغة  يراد شواهد االستعارة يف األدعية القرآنية نعرف  قبل أن نقوم 

هم أنواع اليت وردت يف سياق األدعية القرآنية.    واصطالحاً مث التعريف 
  االستعارة لغة : 

استعار املال : إذا طلبه عارية ، ويقول عبدالرمحن هي طلب "من قوهلم : 
ع زمنًا ما دون مقابل، على أن يرده املستعري إىل املعري عند انتهاء شيء ما لالنتفا 

    )1("املدة املمنوحة له، أو عند الطلب. 
  االستعارة في االصطالح : 
هي استعمال اللفظ يف غري ما وضع له "يقول أمحد اهلامشي يف كتابه : 

ة بني املعىن املنقول عنه واملعىن املستعمل فيه، م ع قرينة صارفة عن إرادة لعالقة املشا
  ")2(املعىن األصلي 

وأشار عبدالرمحن أن االستعارة هي استعمال لفظ يف غري ما وضع له يف "
ة مع قرينة صارفة عن إرادة املعىن املوضع له يف  اصطالح به التخاطب لعالقة مشا

  ")3(اصطالح به التخاطب. 
  تصریحیة الستعارة اال

إذا ذكر يف الكالم لفظ املشبه فقط فاستعارة "تعريف االستعارة التصرحيية : 
   )4("تصرحيية أو مصّرِحة . 

  في األدعیة القرآنیةتصریحیة الشواھد االستعارة 
َراَط الُمستَِقیمَ    :قوله " .1   ") )5 اھِدنَا الّصِ

                                                 
ا، ص ) 1(  229/البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو

 276جواهر البالغة ، ص/ ) 2(

ا، ص/  ) 3(  229البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو

 277جواهر البالغة ، ص/  ) 4(

 .5سورة الفاحتة، رقم اآلية/  ) 5(
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لطريق، جبامع أن كليهما يوصل إىل " االستعارة تصرحيية أصلية ، شبه الدين 
   )1( " اللفظ الدال على املشبه به للمشبه، والقرينة حالية.الغاية، مث استعري 

واملستقيم املستوي واملراد به طريق احلق وهي امللة احلنيفية السمحة املتوسطة "
لصراط املستقيم، ووجه الشبه بينهما أن  بني اإلفراط والتفريط. فقد شبه الدين احلق 

الطالب الوصول ال بد له من قطع  وإن كان متعاليًا عن األمكنة لكن العبد هللا 
  " )2(املسافات، ليكرم الوصول واملوافاة وهذا من قبيل االستعارة التصرحيية .

تُوِلُج اللَّْیَل فِي اْلنََّھاِر َوتُوِلُج النََّھاَر فِي اللَّْیِل ﴿  " : قوله  .2

َوتَْرُزُق  َت ِمَن اْلَحّيِ اْلَمیِِّت َوتُْخِرُج الََمیِّ  َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمنَ 
  ")3(﴾  َمن تََشاء بِغَْیِر ِحَسابٍ 

حلي وامليت املسلم والكافر ، فقد حذف " االستعارة التصرحيية إذا أراد 
ً على جانب  املشبه وأبقى املشبه به، وإذا أراد النقطة والبيضة كان الكالم جار

    )4(" احلقيقة، ال على جانب اجملاز.
حلي وامليت املسلم   والكافر. إذا أراد 

خترج املؤمن من الكافر والكافر من املؤمن، "حيث قيل يف تفسر هذه اآلية : 
   )5( " حيية.فإذا أراد هذا املعىن كان يف اآلية استعارة تصر 

یَّتِي بَِواٍد َغْیِر ِذي َزْرعٍ ﴿:  قوله " .3 َربَّنَا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ذُّرِ

ِم َربَّنَا لِ  َن ِعندَ بَْیتَِك الُمَحرَّ ً ّمِ یُِقیُموا الصَّالةَ فَاْجعَْل أَْفئِدَة
َن الثََّمَراِت لَعَلَُّھْم  النَّاِس تَْھِوي إِلَْیِھْم َواْرُزْقُھم ّمِ

  ")6(﴾یَْشُكُرونَ 
ينقل هللا تعايل دعاء سيد إبراهيم عليه السالم و فيه تعبري عن تسرع الناس 

وي" وهو فعل مضارع من  يضرب و معناه  ب ضربإيل ذريته حبا و شوقا ب "

                                                 
 .59البالغة الواضحة، ص/  ) 1(

 .28، ص/ 1اجلدول يف إعراب القرآن ، ج/ ) 2(

 .27سورة آل عمران، رقم اآلية/  ) 3(

 487، ص/   1عراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين درويش ، ج/إ ) 4(

 .163، ص/ 1اجلدول يف إعراب القرآن ، ج/ ) 5(

 .37سورة إبراهيم، رقم اآلية/  ) 6(
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َربَّنَا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ﴿النزول من علو إيل اخنفاض كاهلبوط فيقول هللا تعايل: "

ِم َربَّنَا ِلیُِقیُموا الصَّالةَ فَاْجعَْل  یَّتِي بَِواٍد َغْیِر ِذي َزْرعٍ ِعندَ بَْیتَِك الُمَحرَّ ذُّرِ
َن النَّاِس تَْھِوي إِلَْیِھْم وَ  َن الثََّمَراِت لَعَلَُّھْم یَْشُكُرونَ أَْفئِدَةً ّمِ   ")1(﴾اْرُزْقُھم ّمِ

لإلسراع يف املشي علي طريقة االستعارة التصرحيية و هذا  ىفاستعري لفظ اهلو 
اإلسراع يف املشي يف حق القلب كناية عن امليالن ألن القلوب ال تنتقل من مكان 

وي علي طريقة االستعارة التب  ىعية، فاملستعار منه هو اهلو إيل مكان. مث اشتق منه 
من  أيضاو هو أمر مدرك حباسة البصر و املستعار له وهو إسراع يف املشي و هو 

األمور املعقولة ألن ميالن القلوب  من كاناألمور احملسوسة. ولكنه يف حق القلوب 
حلواس اخلمسة.  ال   تدرك 

 اليت ال املعاينو اجلامع بينهما هو الوصول إيل اهلدف بسرعة. و الوصول من 
حد احلواس اخلمسة ألن املدرك إما املشي بسرعة أو الوجود عند اهلدف و   ىتدرك 

لكن الوصول خمتلف متاما عن هذين األمرين، و هو االنتقال من مكان إيل مكان و 
من احملسوس للمعقول جبامع علقي، و ميكن أن تكون  فاالستعارةهو أمر معنوي. 

وي". و من االستعارة يف األفئدة  استعارة مكنية و قرينتها استعارة ختيلية و هي يف "
  .املزا البالغية يف أسلوب االستعارة

o " مبالغة  ىيف هذه االستعارة مبالـغة يف ميالن قلوب الناس إليهم ألن يف اهلو
يف اإلسراع يف املشي و مبا أن اإلسراع يف املشي كناية عن اإلسراع يف امليالن 

لغة من اإلسراع يف املشي إيل امليالن قلوب الناس. قال صاحب  فانتقلت املبا
وي فيه استعارة ألن حقيق النزول من علو إيل  ىاهلو  ةالتفسري املنري: "

اخنفاض كاهلبوط. و املراد: تسرع إليهم شوقا و حبا من مكان بعيد". فكأن 
إيل حد   أوالده إىل ىإبراهيم عليه السالم يدعو ربه أن مييل قلوب الناس عل

يت من موضع مرتفع إىل ا  ما يف هذا  ىمكان منخفض و ال خيف كأ
 "اإلتيان من املبالغة يف اإلسراع. 

                                                 
 .37سورة إبراهيم، رقم اآلية/  ) 1(
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o "حلواس و شرح هذه الكيفية يف  ىو ال خيف أن امليالن أمر قليب ال يدرك 
د حيتاج إيل بيان كثري و مع ذلك ال يعطي الفكرة اليت أعطاها هذه  االزد

ا ج ذه  الفكرة إىلاالستعارة أل حلواس  اءت  منصة األمور املدركة 
مور حمسوسة فهي قربتها إىل   "اإلفهام مع املبالغة اليت قد ذكرت. حلاقها 

ِ الَِّذي َوَھَب ِلي َعلَى اْلِكبَِر ِإْسَماِعیَل : ﴿  قوله " .4 اْلَحْمدُ ہلِلّ

نِي ُمِقیَم الصَّالَِة َرّبِ اْجعَلْ َوِإْسَحَق إِنَّ َربِّي لََسِمیُع الدَُّعاء 
یَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّْل دَُعاء  َربَّنَا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ  َوِمن ذُّرِ

  ")1(﴾  َوِلْلُمْؤِمنِیَن یَْوَم یَقُوُم اْلِحَسابُ 
أي يثبت ويتحقق،  ﴾ یَْوَم یَقُوُم اْلِحَسابُ  ﴿الستعارة يف قوله تعاىل "

ا جماز مرسل أو استعارة، ومن ذلك قامت احلرب، واستعمال القيام فيما ذكر إم
وجوز أن يكون قد شبه احلساب برجل قائم على االستعارة املكنية وأثبت له القيام 
على التخييل، وأن يكون املراد يقوم أهل احلساب فحذف املضاف أو أسند إىل 

  ")2(احلساب ما ألهله جمازاً. 
أُْس  ْلعَْظُم ِمنِّيقَاَل َرّبِ إِنِّي َوَھَن ا﴿ " : قوله  .5 َواْشتَعََل الرَّ

  ")3(﴾َشْیبًا َولَْم أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا
شتعال النار يف قوله تعايل:  قَاَل َرّبِ ﴿"و عرب عن انتشار الشيب يف الرأس 

أُْس َشْیبًا َولَْم أَُكن بِدَُعائَِك َربِّ  ِإنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي   " ﴾َشِقیًّا َواْشتَعََل الرَّ
ففي هذه اآلية ميكن أن تكون استعارة تصرحيية أو استعارة مكنية و لكن إذا 

  . ىأجريت االستعارة يف واحدة منهما امتنع إجراؤها يف األخر 
أما االستعارة التصرحيية ففي اشتعل، فاملستعار منه هو االشتعال و اشتق منه 

عار له هو انتشار الشيب يف الرأس و فعل اشتعل علي سبيل االستعارة التبعية و املست
، و ذكر من مالئمات املشبه األسود يءاألبيض يف الش الشيءاجلامع فيه هو انتشار 

                                                 
 .41-39سورة إبراهيم، رقم اآلية/  ) 1(

 .203، ص/ 13اجلدول يف إعراب القرآن، ج/ ) 2(

 .4سورة مرمي، رقم اآلية/  ) 3(
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و هوا الشيب، فاالستعارة فيه جتريدية وكل من املستعار منه و املستعار له و اجلامع 
  من األمور احملسوسة فاالستعارة من احملسوس للمحسوس جبامع حسي. 

"اشرح صدري "  "﴾  قَاَل َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري﴿ ":  قوله  .6
إلميان والنبوة،  ( قال ابن جريج معناه وسع يل  "وّسعه ونّوره 

ك، وقال الكرماين: وسع قليب بصدري ألعي عنك ما تودعه من ح
 "ولينه لفهم خطابك وأداء رسالتك والقيام مبا كلفتنيه من أعبائها) 

شرحت  " ح بسط اللحم وتقطيعه، يقال :واملعىن احلسي للشر  )1(
( إلزالة ما يف  "وعليه فهو يف اآلية مستعار  )2(اللحم وشّرحته"

اإلنسان من خواطر تكدره، أو توجب تردده يف اإلقدام على عمل 
  ".)3(ما تشبيها بتشريح اللحم جبامع التوسعة) 

ن لَِّسانِي : ﴿  قوله " .7 ً ّمِ  "﴾ قَْوِلي یَْفقَُھوا َوَ◌اْحلُْل ُعْقدَة
)4(   

، أطلقت على  )5(والعقدة أصلها موضع العقد والربط من احلبل وحنوه "
لكالم أو ببعض احلروف على وجه االستعارة، لعدم تصرف اللسان  عصر النطق 
لكلمة، وهي استعارة تصرحيية ، ويقال للعقدة ُحْبسة، يقال َعِقد  عند النطق 

يبني الكالم، واستعار إلزالتها فعل " احلل" اللسان كفرح، فهو أعقد إذا كان ال 
. وتنكري" عقدة " للتعظيم أي  )6(املناسب العقدة على طريقة االستعارة املكنية 

إلضافة أي عن أن يقول عقدة لساين ليتأيت  عقدة شديدة ، وعدل على التعريف 
ا عقدة شديدة.    ")7(التنكري املشعر 

  مكنیة الستعارة اال
                                                 

 .239، ص/ 6البحر احمليط، ج/ ) 1(

 املفردات يف غريب القرآن، "شرح" ، ولسان العرب: " شرح" . ) 2(

 .113، ص/ 16التحرير والتنوير، ج/ ) 3(

  .28-27سورة طه، رقم اآلية /  ) 4(
 لسان العرب، " عقد" واملفردات يف غريب القرآن، " عقد". ) 5(

 .114-113، ص/ 16ير والتنوير ، ج/ التحر  ) 6(
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ا ذكر يف الكالم املشبه فقط وحذف فيه املشبه به وأشري إليه إذ":  تعریف
  ")1(بذكر الزمه املسمى فاستعارة مكنية . 

  في األدعیة القرآنیة مكنیة  شواھد االستعارة
َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا َوانُصْرنَا ﴿ قوله " .1

  ")2( ﴾َعلَى اْلقَْوِم اْلَكاِفِرینَ 
األمر و غرض التاءة "الدعاء" بني اجلملتني "افرغ ، و ثبت" وصل كالمها 

دعوا هللا ضارعني  ربنا افرغ علينا صربا كلمة "صرب" استعارة مكنية إنشاءمتحدان 
: "ربنا افرغ علينا صربا" يعمنا أوالالنصر فقالوا  أسبابإليه بثالث دعوات تفيد إدراك 

ثبتا يف  أي" أقدامناقتال عدائك "وثبت  ىعليف مجعنا و يف خاصة نفوسا لنقوي 
  ميدان احلرب وال جتعل فرار سبيالً إيل قلوبنا و هي الدعوة الثانية. 

نرى  )3( َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا َوتََوفَّنَا ُمْسِلِمینَ   : قوله " .2
ملاء املنصب عليهم  فيه االستعارة املكنية. حيث شبه فيه "الصرب" 

ر احلرب احلارة. فاستعارة املاء البارد لتثل لسكينة أمام  يج صدورهم 
"املشبه به" للصرب استعارة مكنية، و قرينتها االستعارة التخيلية فيه، 
وهي إثبات اإلفراغ " من لوازم املاء القوية البينة " للصرب املشبه 

  " املذكور بعد ما حذف املشبه به.
ملاء، مث حذف املشبه به ورمز إليه االستعارة مكنية، يف " صربا" ش به الصرب 

  )4(بشيء من لوازمه " أفرغ الذي هو القرينة .
  ")5(﴾  َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا َوتََوفَّنَا ُمْسِلِمینَ  ﴿:  قوله " .3

                                                 
 278جواهر البالغة ، ص/  ) 1(
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األمر و غرضه إلقاء الدعاء. و هذا إنشاء و فيه استعارة مكنية بني اجلملتني 
  اً.رب م خ ادوصل، و حكمة احت

علينا صربا يغمر عند تعذيب فرعون إ و توفنا علي ملة  أفضأي 
  اإلسالم غري مفتونني.

لنصر و أي واصربوا علي شدائد احلرب أهواهل   العون. ا فإن هللا مع الصابرين 
ْحَمةِ   قوله " .4   ")1(﴾  َواْخِفْض لَُھَما َجنَاَح الذُّّلِ ِمَن الرَّ

املكنية، فإنه يلمُس املراد نفسه أيضا، ولكّنه يشعر   علي طريقة االستعارة
اكثافة الفاصل قد زادت من جهة مع ضس املراد  ، وازدانت حبالوة مالمس خاصة 

  من ورائها.
مبعىن أنه شّبه الذل بطائر له جناح، وحذف الطائر ورمز له بشيء من "

  " . )2(لوازمه وهو اجلناح على سبيل االستعارة املكنية 
هذه اآلية استعارة شغلت علماء البيان فهي استعارة مكنية ألن إثبات ويف "

اجلناح للذل خييل للسامع أن مثة جناحًا خيفض واملراد ألن هلما جنانبك، وتواضع 
لرتاب، واجلامع بني هذه االستعارة واحلقيقة أن اجلناح احلقيقي  هلما تواضعاً يلصقك 

فض جناحه وهو الذي به يتقوي وينهض، يف أحد جانيب الطائر وان الطائر إذا خ
لرتاب فاالستعارة مكنية إذ شبهات  احنط إىل األرض وأسف إىل احلضيض ولص 
إالنة اجلانب خيفض اجلناح جبامع العطف والرقة وهذه أمجل استعارة وأحسنها وكالم 

  " )3(العرب جاء عليها.
أُْس وَ  قَاَل َرّبِ إِنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي: ﴿ قوله " .5 اْشتَعََل الرَّ

  ")4(﴾َشْیبًا َولَْم أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا
شتعال النار يف قوله تعايل: " قَاَل َرّبِ ﴿و عرب عن انتشار الشيب يف الرأس 

أُْس َشْیبًا َولَْم أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا ِإنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي    "﴾َواْشتَعََل الرَّ
                                                 

 .24سورة اإلسراء ، رقم اآلية/  ) 1(
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لوقود مث حذف املشبه به، ورُمَز إليه بشيء، من لوازمه وهو "  شبه" الرأس 
  " )1(اشتعل" على سبيل االستعارة املكنية ، والقرينة إثبات االشتعال للرأس.

يف شيبا. فقد شبه بشواظ النار، فاملستعار منه هو  املكنيةو أما االستعارة 
املستعار له و هوا الشيب. و قد  شواظ النار و هو غري مذكور، أما املذكور هنا فهو

ذكر من مالئمات املشبه به و هو االشتعال يف الرأس فاشتق منه الفعل ففيه استعارة 
  تبعية ختيلية و هي قرينة للمكنية. 

مث نالحظ أن يف هذه االستعارة نزع اجلامع من متعدد، فهي استعارة متثلية 
شتعال ال  أنشارنار يف احلطب جبامع قد شبهت صورة انتشار الشيب يف الرأس 

األسود. و املذكور هنا هي الصورة املستعارة هلا،  الشيءاألبيض يف  الشيء
فاالستعارة مكنية، و كل من املستعار منه و له و اجلامع من األمور احملسوسة. 

  فاالستعارة من احملسوس جبامع حسي. قال العالمة ابن عاشور رمحه هللا تعايل:
شتعال النار يف الفحم جبامع و شبه عموم الشيب  شعر رأسه أو غلبته عليه 

المع يف جسم أسود. تشبيها مركبا متثيليا قابال العتبار التفريق يف  يءانتشار ش
التشبيه، و هو أبدع أنواع املركب، فشبه الشعر األسود بفحم و الشعر األبيض بنار 

  .)علاشت(علي طريق التمثيلية املكنية و رمز إيل األمرين فعل 
  يلي: يف أسلوب االستعارة يف هذه اآلية ما ةو من املزا البالغي

o " يف هذه االستعارة مبالغة يف انتشار الشيب يف الرأس كما أن اشتعال النار
  "بسرعة.  الرأسيف احلطب بسرعة. فهكذا ينشر الشيب يف 

o " تتقوي االستعارة و تتأيد و تتقوي عالقة الشتعالو يف ختيل االستعارة 
ثبات االشتعال للشيب الذي هو من مالئمات املشبه به  لشيب ألن  النار 

ما  ملشبه يف إطار املشبه به فكأ يت    " واحد ال شيئان. شيءو هو النار 
o " ترتآي أمام املشاهد يف صورة االستعارة التمثيلية صورة انتشار الشيب يف

ا أما عينه و هو يستنبط م نه كل ما حيتاج إليه من الرأس يف صورة حية فكأ
سرعة انتشار الشيب يف الرأس و كأن الشيب يتحرك و  ىاملعلومات فهو ير 
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يبيض كل شعر أسود كما أن النار تبدل هيئة احلطب السود من السواد إيل 
  " البياض وترتكها مجرة متوقدة مشتعلة.

o "خراج وقد ازدادت املبالغة يف إسناد االشتعال إيل حمل الشعر و منبته و اإل
  " :خمرج التمييز . قال العالمة اآللوسي رمحة هللا تعاىل

o  و أسند االشتعال إيل حمل الشعر و منبته و أخرج خمرج التمييز للمبالغة و
إفادة الشمول فإن إسناده معين إيل ظرف ما اتصف به زمانيا أو مكانيا يفيد 

راً" يفيد عموم معناه لكل ما فيه يف عرف التخاطب. فقولك: "اشتعل بيته 
ر بيته.   احرتاق مجيع ما فيه دون اشتعل 

أُْس َشْیبًا ﴿":  قوله  شبه الشيب بشواظ النار يف  )1( "﴾ َواْشتَعََل الرَّ
رته وانتشاره يف الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ مث أخرجه خمرج  بياضه وإ

هو الرأس وأخرج الشيب االستعارة املكنية وأسند االشتعال إىل مكان الشعر ومنبته و 
مميزًا ومل يضف الرأس أي أم يقل رأسي اكتفاء بعلم املخاطب أنه رأس زكر فمن مث 
لبالغة ونزيد على ذلك وجوه الشبه األربعة الكامنة  فصحت هذه اجلملة وشهد هلا 

  يف هذا اخليال البعيد: وهي: 
ا ت" .1 سرع يف السرعة: وذلك أن النار حني تشتعل وتندلع ألسنتها فإ

التهام ما متتد إليه وهكذا الشيب ال يكاد خيط الرأس حىت ميتد 
 " بسرعة عجيبة.

ا وتطاير " .2 تعذر التاليف: وذلك أن النار إذا شبت وتدافع شؤبو
هليبها اجتاحت كل ما تصادفه وذلك هلا الصخر واخلشب على حد 

 "قول أيب متام: 

ا"   "ل الصخر واخلشبللنار يوماً ذلي    لقد تركت أمري املؤمنني 
ا كل ما يناله دون أن جتدي  فيعنو هلا الصخر ويذل اخلشب ويستلم لشؤبو
يف ذلك حيلة وقد يتعذر على رجل األطفاء إمخاد هليبها وكثريًا ما يصبح املاء مبثابة 
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احلطب الذي يذكيها وكذلك الشيب ينتشر بسرعة غريبة يف أجزاء الرأس ويتمادى يف 
لشيب إىل  سرعته حبيث يتعذر بل يستحيل تالفيه، وكثريًا ما جينح الذين أصيبوا 
ألصاب الكاذبة ليخفوا حقيقتهم وليستهووا قلوب الغانيات فلن يبدل  غتغطية شيبهم 

  ذلك شيئاً من الواقع الراهن.
األمل: وكما أن النار لذاعة كواءة تؤمل من تالمه فكذلك الشيب يؤمل " .3

  " )1(تحمته العيون .األشيب وقد صدت عنه الغواين واق

  تمثیلیة الستعارة اال
ة مع وجود قرينة مانعة من " تركيب استعمل يف غري ما وضع له لعالقة املشا

ن تشبه إحدى صورتني منتزعتني من شيئني فصاعدا  إرادة املعىن احلقيقي و ذلك 
نه) خرى منهما، مث تدخل املشبه ( املستعار له) يف صورة املشبه به (املستعار م

  " )2(إدخال الفرد حتت كليه مبالغة يف التشبيه.
  في األدعیة القرآنیةتمثیلیة الشواھد االستعارة 

ا بََرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُوا َربَّنَا أَْفِرْغ    :قوله " .1 َولَمَّ

 ﴾َعلَْینَا َصْبراً َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 
)3("  

نالحظ أن هللا تعايل نقل دعاء املؤمنني الذين كانوا يقاتلون مع جالوت و 
ا بََرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه  ﴿" قال تعايل:جنوده قيادة داؤد عليه السالم ف َولَمَّ

 "﴾قَالُوا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبراً َوثَِبّْت أَْقدَاَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 
)4(   

فدعوا هللا تعايل إلفراغ الصرب عليهم و تثبيت األقدام. ففي هذه اآلية 
ن: أما اال إلفراغ عليهم ، استعار ستعارة األويل أن هللا تعايل عرب عن إهلامهم الصرب 
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فاملستعار منه هنا هو أفرغ و هو املذكور، فاالستعارة تصرحيية و هو فعل األمر مشتق 
  من الصرب فهي استعارة  تبعية و إهلام الصرب 

حلواس. و أما اإلفراغ و هو املستعار له، فهو أمر  أمر معقول ال يدرك 
مدرك حباسة البصر و اجلامع هو الكثرة اإلسباغ، و هو أيضا من األمر املعقول فهو 

الحظ أن يف هذه االستعارة تسبيه يمن استعارة حمسوس ملعقول جبامع عقلي. و 
لصرب حبال املاء الذي يصب علي اجلسم كله".  حاهلم " هللا تعايل يفيض عليهم 

ارة متثيلية. فنري عد نزع من متعدد فهي استفوجه الشبه و هو اجلامع يف االستعارة ق
 ىصورة من يفرغ علي كل جسمه املاء بكثرة و هو يسيل من أعاله إيل أسفله مث نر 

و هي صورة من حيتاج الصرب يف ميدان القتال و هو  ىيف ظل هذه الصورة صورة أخر 
  ما يلي: يدعو أن يلهم يف قبله بكثرة . و جند يف هذا األسلوب من املزا البالغية

مبالغة ، فإذا اسعريت إلهلام  يف كلمة اإلفراغ من معين اإلسباغ بطيقة ال
الصرب انتقلت تلك املبالغة من املستعار منه إيل املستعار له فجاءت فيه املبالغة كما 
كانت يف املستعار منه. و من املعلوم أن األلفاظ املستخدمة حلصول هذه املبالغة 

املعلومات السابقة اليت تكون موجودة  ىعل و االستعارة تبىنقليلة جدا ألن التشبيه 
  لدي املخاطب.

قد قربت إيل املخاطب الصورة املنتزعة من االستعارة التمثيلية بكل تفاصيلها 
اليت سهلت له أخذ املعلومات من تلك الصورة اليت قدمت له يف صورة حية. فهو 

  املفاهيم اليت حيتاجها.من شجرة تلك الصورة  يصلح أن يقف أمامه و جيىن
املخاطب علي التفكري يف أجزاء الصورة  ىو قد حثت الصورة املقدمة لد

يئ له من اللذة ما ال تساويها لذة الدنيا.    احلية و يف نفس الوقت هي 
ْلنَا َما َال َطاقَةَ لَنَا  "كما يف دعاء املتضرع :  .2 َربَّنَا َوَال تَُحّمِ

بِھِ 
)1(  "يلية حيث يستعيذ فيه من حال مكلفيته فيه استعارة متث

عمال شرعية يشق عليه أدائها أو يستعيذ من مصائب تكوينة ال 
يستطيع أن يصرب عليها صربا مجيال من غري أنني، حبيث ال يزعزعه 
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عن االستقامة على الدين. فشبه ذلك احلال حبال من محل محال 
ال بشق ثقيال على أكتافيه، فال يستطيع أن يذهب مستقيما إ

، بل يكاد احلمل يغشيه جبامع (التكليف مبا يشق و يتحرج النفس
منه املكلف حرجا شديدا) و القرينة املانعة من إرادة املعىن احلقيقي 

حيث ال يستقيم أن  املستعار منه هي نسبة التحميل إىل هللا 
  يكون مبعناه احلقيقي.

اَحَك ِلَمِن َواْخِفْض َجنَ  ﴿ " :وهكذا االستعارة يف قوله تعاىل .3

  ")1(﴾ اتَّبَعََك ِمَن اْلُمْؤِمنِینَ 
فال داعي أن أعيد شرحها. و جاءت نفس  الثانيةكما يف االستعارة التمثيلية 

ّبِ ": االستعارة يف قوله تعاىل ْحَمِة َوقُل رَّ ﴿ َواْخِفْض لَُھَما َجنَاَح الذُّّلِ ِمَن الرَّ

  ".  )2( ﴾اْرَحْمُھَما َكَما َربَّیَانِي َصِغیًرا 
يف هذه اآلية الكرمية كلمة "الذل" و هي تدل علي املبالغة يف التوضع. قال 

لتواضع نابن عاشور رمحة هللا تعايل: مث ارتقي  لوالدين إيل أمر الولد  فع الوصية 
هلما تواضعا يبلغ حد الذل هلما إلزالة وحشة نفوسهما إن صارا يف حاجة إيل معونة 

ان أن يكو مها النافعني لولدمها. و القصد من ذلك التخلق الولد ألن األبوين يبغي
بشكره علي أنعامهما السابقة عليه. وصيغ التعبري عن التواضع بتصويره يف هيئة تذلل 

 الطائر عندما يعرتيه خوف من طائر أشد منه إذا خيفض جناحه متذلال. 

ائر أشد و قد صور التواضع يف هيئة تذلل الطائر عندما يعرتيه خوف من ط
  منه إذ خيفض جناحه متذلال، وهي صورة حية ترتشح منها كل األجزاء املطوبة.

  مكنیةالصلیة األستعارة اال
إذا كان اللفظ املستعار امسا جامدًا لذاٍت كالبدر، إذا اُستعري للجميل، أو 
امسا جامدًا ملعىن كالقتل إذا استعري للضرب الشديد مسيت االستعارة، " أصلية" يف 
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َواْخِفْض لَُھَما َجنَاَح الذُّّلِ ِمَن  ﴿ " . مثل قوله تعاىل )1(التصرحيية واملكنيةمن 

ْحَمةِ    ".)2( ﴾ الرَّ

  شواھد استعارة أصلیة مكنیة في األدعیة القرآنیة
ا َجاءتْنَا َربَّنَا أَْفِرْغ  ﴿": قوله  َوَما تَنِقُم ِمنَّا إِالَّ أَْن آَمنَّا بِآیَاِت َربِّنَا لَمَّ

  ")3( ﴾ لَْینَا َصْبًرا َوتََوفَّنَا ُمْسِلِمینَ عَ 
أي أفض علينا صربًا يغمر   "﴾ َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا ﴿"يف قوله تعاىل 

م وهو الصرب على وعيد فرعون، (  كما يفرغ املاء، أو صب علينا ما يطهر من اآل
ماً  فأفرغ) على األول استعارة تبعية تصرحيية و (صرباً) ق رينتها، واملراد هب لنا صربًا 

  )4(ة أصلية مكنية و ( أفرغ) ختيلية.كثرياً، وعلى الثاين يكون (صرباً) استعار 
  التبعیةستعارة اال

قي األنواع التبعية " إذا كان اللفظ املستعار امسا مشتقا أو امسا مبهمًا دون 
  ")5(فاالستعارة تبعية مكنية . 

  األدعیة القرآنیة في تبعیة شواھد االستعارة
أُْس َشْیبًا َولَْم  "  :قوله  قَاَل َرّبِ إِنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ

  "أَُكْن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا
نرى يف دعاء النيب زكر عليه السالم يشكو إىل ربه يف إعطاء ابن صاحل يرثه 

أُْس َشْیبًا قَاَل َرّبِ إِنِّ  "يف الدين السماوي:  ي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ

أورد فيه االستعارة التبيعية يف فعل " اشتعل "  ".) )6َولَْم أَُكْن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا
الدال على املعىن املصدري " االشتغال " و الزمان املاضي و النسبة إىل الفاعل هو 
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ابيض ".و مفهومه أيضا حيتوى وضعا على املعىن  الرأس هاهنا، واملستعار له هو "
املصدري وهو نفس " البياض " و الزمان املاضي والنسبة إىل الفاعل وهو الرأس يف  
كال الفعلني مل يتبدل و مل يتغري بل إمنا حتول املعىن املصدري فقط. فالطالق 

  االستعارة على " اشتعل " ينوط على استعارة جزء منه. 
  صریحیة تبعیة تالستعارة اال

إذا كان اللفظ املستعار فعًال أو اسم فعل أو امسًا مشتقًا أو امسا مبهمًا أو "
  ")1(حرفا االستعارة تصرحيية تبيعية. 
تعارة  واھد االس ریحیة الش ة التص ة تبعی ي األدعی ف

  القرآنیة
إليراث يف قوله تعايل: " ِ  ﴿عرب هللا تعايل عن التمليك   َوقَالُوا اْلَحْمدُ ہلِلَّ

أُ ِمَن اْلَجنَِّة َحْیُث نََشاء فَِنْعَم أَْجُر  الَِّذي َصدَقَنَا َوْعدَهُ َوأَْوَرثَنَا اْألَْرَض نَتَبَوَّ
  ")2( ﴾اْلعَاِمِلینَ 

الزخمشري رمحه هللا تعايل: "عبارة عن املكان الذي أقاموا فيه و  ةقال العالم
ا فيما يرثه و اتساعه فيه، و اختذوا مقرًا و متبوا و قد أورثوها أي ملكوها و جعلو 

  ذهابه يف إنفاقه طوال و عرضا" 
إليراث علي سبيل االستعارة اشبه التملي لتصرحيية التبعية من قبيل ك 

استعارة املعقول جبامع عقلي. ألن اإليراث  و التمليك من األمور العقلية و اجلامع و 
زا البالغية يف أسلوب هو التمكني من التصرف أيضا من األمور العقلية. و من امل

  االستعارة يف هذه اآلية ما يلي:
ش شئا  يءلعل يف اإليراث إشارة إيل أن متلك اجلنة  من رمحة الرب و ليس 

موروث ليس دخال لعمل الوارث و إمنا هو من  من أعمال العباد ألن يف حرز املال ال
يس من أجل األعمال بل اجل سعي املورث، فهكذا متليك هللا تعايل املؤمنني اجلنة ل

  رمحة من رب املؤمنني.
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ترتشح الرمحة و الشفقة من كلمة اإليراث ألن املورث يسعي ألنل الورثة 
م.   فهكذا خلق هللا تعايل اجلنة ألجل املؤمنني رمحة 
  االستعارة (احملسوس للمعقول جبامع عقلي)

  تحقیقیة الستعارة اال
ن يك أمر معلوم،  ون اللفظ قد نقل إىلإذا كان املستعار له حمققا حسًا 

ميكن أن يشار إليه إشارة حسية، كقولك: رأيت حبرًا يعطي، أو كان املستعار له 
ن ميكن أن ينص عليه، ويشار إليه إشارة عقلية كقوله اھِدنَا  ﴿ " : حمققا عقًال 

َراَط الُمستَِقیمَ    " )1(فاالستعارة حتقيقية ." أي " الدين احلق ﴾ الّصِ
املستعار امسًا جامدًا لذات كالبدر، إذا استعري للجميل، أو  ظان اللفإذا ك

كالقتل إذا استعري للضرب الشديد مسيت االستعارة " أصلية " يف    امسًا جامدًا ملعىن
ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ ِإلَْیَك ِلتُْخِرَج النَّاَس  ﴿"كل من التصرحيية واملكنية ، كقوله تعاىل : 

َواْخِفْض لَُھَما َجنَاَح الذُّّلِ ِمَن  ﴿" ، وكقوله   )2(" ﴾ إِلَفي النُّورِ ِمَن الظُّلَُماِت 

ْحَمةِ    ".)3( ﴾ الرَّ

  الكنایة لغة : 
ما يتكلم به اإلنسان، ويريد به غريه، وهي مصدُر كنيت ، أو كنوُت بكذا، 

  )4(إذا تركت التصريح به. 
   )5( عنه إذا وّرى . يقال كين عن األمر بغريه يكين كناية إذا تسّرت، م كين

  الكنایة في االصطالح: 
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هي اللفظ املستعمل فيما وضع له يف اصطالح  " يقول عبدالرمحن حبنكة :
  ")1(التخاطب للداللة به على معىن آخر الزم له أو مصاحب له. 

لفظ أريَد به غري معناه الذي وضع له مع  " يقول أمحد اهلامشي يف كتابه :
  ")2(. مانعةصلي، لعدم وجود قرينة ما لغة إرادته جواز إرادة املعىن األ

  تنقسم الكناية حبسب املعىن الذي تشري إليه إىل ثالثة أقسام :
  كناية عن صفة  .1
 كناية عن موصوف .2

  )3(كناية عن نسبة .  .3

  شواھد الكنایة في األدعیة القرآنیة 
  ") )4ِإیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعینُ    :قوله " .1

ك نعبد إذا بدئ ففي ق" ك نستعني قال: جماز إ ك نعبد و إ وله تعايل إ
ك، فإن  لفعل مل جيز حنو نعبد إ بكناية املفعول قبل الفعل جاز الكالم، فإن بدأت 

ك   ".)5(زدت الكناية يف آخر الفعل جاز الكالم حنو أدعوك إ
ُ ِعْمَرانَ  ﴿ " : ما جاء يف قول هللا  .2 َرّبِ إِنِّي  إِْذ قَالَِت اْمَرأَة

ًرا فَتَقَبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَنَت السَِّمیُع  نَذَْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ
ا َوَضعَتَْھا قَالَْت َرّبِ إِنِّي َوَضْعتَُھا أُنثَى َواہلّلُ  اْلعَِلیُم  فَلَمَّ

ْیتُھَ  ا َمْریََم أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت َولَْیَس الذََّكُر َكاألُنثَى َوإِنِّي َسمَّ
ِجیمِ  یَّتََھا ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ   ")6(﴾  ِوإِنِّي أُِعیذَُھا بَِك َوذُّرِ

إنه مل يسبق ذكر لفظ الذكر صراحًة، لكنه سبق ذكره على سبيل الكناية، "
ا قالت:  ًرا ﴿أل وعتق الوليد خلدمة بيت  ﴾ ِإنِّي نَذَْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ
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ال للذكور، فلفظ " ما " يف كالمها قد كنَّْت به عن وليد ذكر، فلما املقدس مل يكن إ
  " . ﴾َولَْیَس الذََّكُر َكاألُنثَى  ﴿جاء الوليد أنثى قالت: 

ً مَُّؤجًَّال َوَمن   :قوله " .3 ِِْذِن هللا ِكَتا َوَما َكاَن لِنَـْفٍس َأْن َمتُوَت ِإالَّ 
نـَْيا نـُْؤتِِه ِمنْـ  َها َوَسَنْجزِي يُرِْد ثـََواَب الدُّ َها َوَمن يُرِْد ثـََواَب اآلِخَرِة نـُْؤتِِه ِمنـْ

  ") )1الشَّاِكرِينَ 
كناية عن النصر والغنيمة والعز وطيب الذكر    ﴾ ثََواَب الدُّْنیَا ﴿ويف قوله : 

  كناية عن اجلنة والنعيم املخلد.  ﴾ ثََواِب اآلِخَرةِ  ﴿ويف 
لَُّھمَّ َربَّنَا أَنِزْل َعلَْینَا َمآئِدَةً قَاَل ِعیَسى اْبُن َمْریََم ال﴿  قال " .4

نَك َواْرُزْقنَا  ِلنَا َوآِخِرنَا َوآیَةً ّمِ َوَّ َن السََّماء تَُكوُن لَنَا ِعیداً ّألِ ّمِ
اِزقِینَ    ".)2(﴾   َوأَنَت َخْیُر الرَّ

عيسي عليه  إتباعملا علم عيسي عليه السالم صحة قصد احلواريني وهم 
م ال ير  ذا الدعاء، حيث قال  السالم و أ يدون تعجيزا و ال جتربة دعا هللا تعايل 

  . )3(ربنا و مالكنا و متويل أمور و مربينا ، أنزل علينا مائدة مساوية
مث وصف هذه املائدة مبا أحب أن يستفاد من إنزاهلا. فقال يف وصفها َتُكون 

  لََنا ِعيداً كناية عن الفرح و السرور وهي كناية عن صفة. 
أُْس : ﴿  قوله " .5 قَاَل َرّبِ إِنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ

  ")4(﴾ َشْیبًا َولَْم أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا 
مل مجال النظم وروعة التصوير يف قوله  ِإنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي  ﴿"و

أُْس َشْیبًا . واشتعال الرأس كنايتان عن الضعف ، فوهن العظم  " ﴾..َواْشتَعََل الرَّ
والشيخوخة، واألصل  ريب قد شخت، ووازن بني التعبريين لتجد الفرق بينهما 

كيد اجلملة إلظهار الضعف واخلشوع.   شاسعا، و
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  ١١٤رقم اآلية/ ائدة، سورة امل  )2(
أيضــا : تفســري املنــار حملمــد رشــيد رضــاء ، الطبعــة الثانيــة، دار املعرفــة، ، ١١٠، ص/٢/تفسري أيب السعود ج  )3(

  ٧/٢٢٢ريخ،  بريوت لبنان، بال
 . 4سورة مرمي ، رقم اآلية/  ) 4(
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كناية عن اإلجابة والقبول   "﴾ إِنَّ َربِّي لََسِمیُع الدَُّعاء ﴿":  وقوله .6
َرّبِ َھْب ِلي ِمَن  ﴿" ( وكان قد دعا هللا أن يهبه ولدا بقوله:

اِلِحینَ  فحمد هللا على ما وهبه من الولد وأكرمه به من " )1( ﴾ الصَّ
  . )2(إجابة دعائه) 

 ---------------------------------  
 ----------------------------  

 ---------------------  
 --------------  

                                                 
 .100سورة الصافات ، رقم اآلية/  ) 1(

 .495، ص/ 3تفسري أيب السعود، ج/ ) 2(
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ولالفصل     ا
  ونشأتھ علم المعانيالتعریف ب

ينقل ابن منظور عن األزهري معىن هذه الكلمة فيقول: " " علم املعاين لغة :
لقول   روي األزهري عن أمحد بن حيىي قال : املعىن والتفسري والتأويل واحد، وعنيت 

أيضًا : ويقول األزهري  )1(كذا: أردت ، ومعىن كل كالم ومعناته ومعنته مقصده" .
  ".)2(" ومعىن كل شيء حمنته وحاله اليت يصري إليها أمره) 

وكان األوائل يطلقون ( املعاين) على الكتب اليت تبحث عن معاين ما يشكل 
من القرآن، وحيتاج إىل بعض العناء يف فهمه، وهي كثرية منها ( معاين القرآن) للفراء، 

لألخفش، كما تطلق على األبيات و ( معاين القرآن) للزجاج، و ( معاين القرآن) 
ام، إما بسبب غرابة  اليت ال تفهم بيسر وسهولة بسبب ما يشويها من غموض وإ
املعىن املعرب عنه، أو بسبب تركيب صورة وتداخلها يف البيت، أو غري ذلك من أنواع 

  الغموض.
وقد مجع بعض العلماء هذه األبيات يف كتب مستقلة كابن قتيبة يف (املعاين "

لكبري) ، وأيب هالل العسكري يف ( ديوان املعاين) . وتعين هذه التسميات تدقيق ا
  " النظر والتأمل يف الكالم الستخراج معانيه اليت ال تظهر واضحة.

مث يطالعنا ابن فارس يف كتابه الصاحيب بباب ( معاين الكالم) فيذكر أن "
ي ، ودعاء، وطلب،  معاين الكالم عند أهل العلم عشرة: خرب، واستخبار، وأمر ، و

. مث يتحدث عن خروج كل نوع من هذه  )3(وعرض، وحتضيض ، ومتن ، وتعجب 
األنواع عن معناه إىل معاين أخرى، فاخلرب خيرج إىل التعجب والتمين والنفي واألمر 

  " والنهي.

                                                 
 .6، ص/ 15لسان العرب، ج/)  1(

 .213، ص/  3ذيب اللغة ، ج/)  2(

 .289) الصاحيب، ص/  3(
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واالستخبار أي االستفهام خيرج إىل التعجب والتوبيخ والتفجع وغري ذلك 
ً األمثلة لكل نوع منها، وهكذا يف بقية معاين الكالم األخرى، من املعاين، ضا ر

ملعاين هنا ليست املعاين املفهومة من الكالم مباشرة، إمنا املعاين اليت هي  فاملقصود 
  مستتبع الرتكيب.

  اصطالحا:
ا  )1(عرفه اخلطيب القزويين " هو علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت 

  . )2("يطابق مقتضى احلال
ا أحول الكالم العريب اليت  ويعرف أمحد اهلامشي : " أصول وقواعد يعرف 

ا مطابقا ملقتضى احلال حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق له.   )3( " يكون 
ركًا كتعريف السكاكي إذ يقول: ( وهو  " ويعرف علم املعاين تعريفًا جديدًا 

ا ي   ".)4(طابق مقتضى احلال) علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت 
ا يطابق مقتضى احلال هي األمور العارضة له من  فأحوال اللفظ اليت 
التقدمي والتأخري واإلثبات واحلذف وغري ذلك، فهو علم يبحث يف تنوع بناء اجلمل 

  .حسب احلالة اليت تقتضيها أحوال النفس، ويف اختيار طريقة للتعبري عن ذلك
من حيث إفادة املعاين اليت هي األغراض اللفظ العريب، " موضوعه:

املقصودة للمتكلم، من جعل الكالم مشتمًال على تلك اللطائف واخلصوصيات، اليت 
 " )5(يطابق مقتضى احلال.

                                                 
 التأخري واحلذف والذكر والتعريف والتنكري.أحوال اللفظ : املراد منه األمور العارضة له من التقدمي و ) 1(

خفــاجي ، ط / دار اجليــل بــريوت ،  محممــد عبــد املــنعكتور د ، لــاإليضاح يف علوم البالغة للخطيــب القــزويين )2(
.وانظر  املصباح يف املعاين والبيان والبديع لإلمام أيب عبدهللا بــدر الــدين بــن مالــك 52ص /    1ج/    ،1993

  .94.  وانظر نظرات يف البالغة واإلسناد، ص /  100الكتب العلمية ، بريوت ، ص /الدمشقي ، ط/ دار 

 46، ص / 1940لسيد أمحد اهلامشي بك، ط لجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ) 3(

 .84) اإليضاح، ص/  4(

 48، ص / نفس املرجع )5(
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ن جهة ما خصه هللا من جودة معرفة إعجاز القرآن الكرمي ، م فائدته :
عليه من  ، وحسن الوصف ، وبراعة الرتاكيب ولطف اإلجياز وما اشتملالسبك

  سهولة الرتكيب ، وجزالة كلماته ، وعذوبة ألفاظه وسالمتها . 
أن واضع علم "غة الالسيد اهلامشي بك يف كتابه جواهر الب قال واضعه:

ابن قتيبة ألف فيه مث  .)1(ه 471اجلرجاين املتوىف سنة  راملعاين هو الشيخ عبد القاه
  "" الشعر والشعراء "  واملربد " الكامل . 

  علم المعاني : الموضوعات أھم 
 اخلرب واإلنشاء " .1

 الذكر واحلذف .2

 القصر .3

 الوصل والفصل .4

  "اإلجياز واإلطناب واملساواة .5
  نشأة علم المعاني 

يعد بعض من احملدثني كالم ابن فارس هذا هو األساس الذي قامت عليه "
، بل إن بعضهم قد قال إن ابن فارس رمبا أوحى  )2(نشأة أبواب علم املعاين 

، ومن األفضل عدم اجلزم مبثل هذا ")3(بدالقاهر  كثريا من أفكاره يف الدالئل لع
التأثري، ألنه يعين إغفاًال لدراسات أخرى أسهمت يف نشأة هذا العلم، مث إن معاين 
الكالم اليت قال عنها ابن فارس قد عرفت عند غريه من العلماء، كذلك جند خروج 

ة عند كثري من العلماء كسيبويه والفراء، وليس مثل هذه املعاين عن معانيها األصلي
  البن فارس إال أفضلية اجلمع بني كلمة " معاين" وبني خروج الكالم عن ظاهره.

                                                 
 نفس املرجع .) 1(

. والبالغــة عنــد الســكاكي، لــدكتور أمحــد مطلــوب، ص/ 129-128 ) البيــان العــريب لــدكتور طبانــة ، ص/ 2(
202-203. 

ريخ، لدكتور شوقي ضيف، ص/  3(  .63) البالغة تطور و
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( املعىن) و ( معىن املعىن) و  مث يذكر عبدالقاهر اجلرجاين إمام البالغيني"
نه املعىن املفهوم من ظاهر اللفظ والذي ( تصل إليه معاين النحو) ، وعرف املعىن 

بغري واسطة، ومعىن املعىن: ( وهو أن تعقل من اللفظ معىن مث يفضي بك ذلك املعىن 
. ويذكر عبد القاهر أن معىن املعىن يكون يف الكناية واالستعارة  ")1(إىل معىن آخر) 

  والتمثيل . 
القاهر بني معاين النحو والنظم، ذلك أنه يعرف النظم بقوله:  ويربط عبد"

س النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل اعلم أن لي(
بتغيه الناظم بنظمه غري يوذلك أ ال نعلم شيئًا  على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه

ب وفروقه)  مث جيعل بعد ذلك مباحث علم املعاين،  )2(  "أن ينظر يف وجوه كل 
  ن فيه من صور كثرية وأحوال خمتلفة.وما جير هواملسند إليفقد ذكر اإلسناد واملسند 

فالسند يكون امسًا أو فعًال، ويكون معرفًا أو منكراً، ويتقدم املسند إليه 
ويتأخر عنه، وقد يفصل بينهما بضمري فصل، ولكل ذلك أحواله املختلفة، كما حبث 
يف الشرط واجلزاء على صوره املختلفة، وداللة كل صورة، واحلال حني يكون امسًا أو 

لة امسية، مث حتدث عن احلروف وخصائصها الدقيقة يف فعًال مضارعاً أو ماضيًا أو مج
الكالم، فالنفي (مبا) غري النفي( بال) ومواضع استخدام (إن) الشرطية غري موضع 
لواو أو الفاء أو مث،   استخدام ( إذا) ، كما ذكر مواضع الفصل والفصل بني اجلمل 

خري واحلذف والتكرار كما يرى أن النظم يتصرف يف التعريف والتنكري والتقدمي والتأ
واإلضمار واإلظهار، وهذه هي مباحث علم املعاين اليت انتهى إليها العلماء من 

  بعده، وهي حمصورة يف أبواب مثانية.
 )3(ويرجع عبد القاهر صحة النظم وفساده إىل معاين النحو وأبوابه اليت ذكرها

اإلضافية اليت تفيدها هذه ، مث يعقد فصوًال يف أكثر أبواب املعاين يصور فيها املعاين 
  األبواب.

                                                 
 .263) دالئل اإلعجاز، ص/  1(

 .81، ص/ نفس املرجع)  2(

 .83-82) دالئل اإلعجاز، ص/  3(
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ً بعلم البيان يف مقدمة تفسريه  يت الزخمشري ويذكر ( علم املعاين) مقرو مث 
( وال يغوص على تلك احلقائق  "الكشاف دون متييزاً أحدمها عن اآلخر فهو يقول: 

لقرآن، ومها علم املعاين وعلم البيان) وكرر  " )1(إال رجل قد برع يف علمني خمتصني 
هذين املصطلحني يف ثنا تفسريه دون حتديد دقيق ملعنييهما، كما أشار إىل علماء 

م العلماء الذين يغوصون يف بواطن الكالم الستخراج املعاين   )2(املعاين، وكان يعين 
  ، ومل حيدد خصائص هذا النوع من املعاين.

ملعاين والبيان ويلخص الفخر الرازي من بعده كتايب عبدالقاهر فيذكر على ا
اية اإلجياز) . ً بينهما دون حتديد ملعنييهما يف كتابه (    قار

ملفردات وأكثر ما  ويقسم الكتاب إىل مقدمة ومجلتني، اجلملة األوىل خاصة 
جلملة، حتدث فيها عن النظم، وذكر  فيها يتعلق بعلم البيان ، واجلملة الثانية خاصة 

ً من علم املعاين، متبعا فيها طريقة عبدالقاهر يف احلديث عن معاين هذه  أبوا
األبواب . ويتحدد املعىن الدقيق لعلم املعاين عند السكاكي، فقد فصل بينه وبني علم 
البيان، وعرف كال منهما تعريفًا دقيقًا مييزه ، وحيدد أبوابه، فيقول يف تعريف علم 

ا من ( هو تتبع خواص تراكيب الكالم يف اإلفادة و  "املعاين،:  ما يتصل 
لوقوف عليها من اخلطأ يف تطبيق الكالم على ما  االستحسان وغريه، ليحرتز 

  . )3( " يقتضي احلال ذكره )
فهذا العلم يبحث يف أحوال مباين الكالم، وكيف تقوم كل مجلة على بناء 
خاص يدل على املراد، ويؤدي املعىن املقصود على ما تقتضيه األحوال اليت قيلت فيه 

ويبين السكاكي هذا العلم على تراكيب البلغاء ممن حيسنون صنع الكالم، وجيعلونه  ،
م القادرون على ذلك ال العامة، وكأنه يريد أن يوجهنا إىل  أدق املعاين وألطفها، أل

  الغوص يف أفضل املعاين والرتاكيب، مث يقسمه إىل قانونني:
خلري .   األول : يتعلق 

                                                 
 .016، ص/ 1) الكشاف، ج/ 1(

 .249خمشري، د. حممد أبو موسى، ص/ ) البالغية القرآنية يف تفسري الز  2(

 .70) مفتاح العلوم، ص/  3(
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لطلب .   الثاين: 
  القانون األول على أربعة فنون:وقسم 

  الفن األول : يف تفصيل اعتبارات اإلسناد اخلربي.
  الفن الثاين : يف اعتبارات املسند إليه .

  الفن الثالث: يف تفصيل اعتبارات املسند .
  الفن الرابع : يف تفصيل اعتبارات الفصل والوصل واإلجياز واإلطناب.

هي: التمين ، االستفهام، األمر، وقسم القانون الثاين إىل مخسة أبواب 
  النهي، النداء.

ذا استطاع السكاكي أن مييز هذا العلم متييزا واضحًا ، استقر عليه حىت  و
  يومنا هذا.

ومن مث فقد ألفت بعد املفتاح كتب كثرية حوله أشهرها كتا اخلطيب 
ي، القزويين ، ( اإليضاح) و ( التلخيص) وضح فيهما ما غمض من كالم السكاك

ا تعريفات أخرى  قشه يف كثري من املسائل ، وترك بعض تعريفاته ووضح مكا و
أكثر دقة وضبطًا مستنريًا يف ذلك بكتايب عبدالقاهر، وكشاف الزخمشري، مث حصر 

  اخلطيب هذا العلم يف مثانية أبواب وهي: 
  أحوال اإلسناد اخلربي .1
 أحوال املسند إليه. .2

 أحوال املسند .3

 عل.أحوال متعلقات الف .4

 القصر. .5

 اإلنشاء .6

 الفصل والوصل. .7

 اإلجياز واإلطناب واملساواة. .8
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وأرى أن تعريف السكاكي أمشل وأدق، ألن السكاكي ضبط املسألة 
وحددها فيما يفيد خواص الرتاكيب، واألبواب اليت حددها السكاكي هي اليت 

كمي أو ذكرها اخلطيب القزويين غري أنه قدم يف ترتيبها وأخر، فقد جعل اإلسناد احل
ب اإلسناد اخلربي، بينما جعله السكاكي نوعًا من أنواع االستعارة يف  اجملازي يف 

ً فيه.   علم البيان، وأرى أنه أسرحا بعلم البيان منه بعلم املعاين، فاألوىل أن جيعل 
وهكذا فعلم املعاين يبحث يف اخلصوصيات الزائدة املفهومة من املعاين 

   أبواب حمدودة على حد ما رأينا.املباشرة، واليت حصرت يف
  

 -----------------------------  
 -------------------------  

 --------------------  
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   الثانيالفصل 
  شواھد اإلیجاز و اإلطناب والقصر في األدعیة القرآنیة

  اإلیجاز 
، "وجز يف منطقه جيُز  )1("أوجز الكالم : قّل وأوجز كالمه ، قّلله" ،  لغة :

   )2(وجزًا ووجوزاً: أسرع فيه واختصره ويف الكالم قّصره وقّلله فهو واجز" 
أوجز الكالم إذا  " ، يقال لغة :اختصار الكالم وتقليل ألفاظه مع بالغته 

  "جعله كثرياً ينتهي من نطقه بسرعة . 
أوجز يف صالته إذا خّففها "ويقال كالٌم وجيز، أي : خفيٌف قصري، ويقال : 

  "ومل يطل فيها . 
  )3( .فاملادة تدور حول التخفيف والتقصري

  اإلیجاز في االصطالح 
قص عن األ" ا عادًة يف هو التعبري عن املراد بكالم قصري  لفاظ اليت يؤدى 

لداللة على املقصود.   " متعارف الناس ، مع وفائه 
ملقصود، عن "أو نقول :  هو صياغة كالم قصري يدل على معىن كثري واٍف 

طريق اختيار التعبريات ذات الدالالت الكثريات، كاألمثال والكليات من الكلمات، 
  )4( " الكلمات املنطوقة. أو عن طريق استخدام جماز احلذف ، لتقليل

هو وضع املعاين الكثرية يف ألفاظ أقّل منها "يقول أمحد اهلامشي يف كتابه : 
نة واإلفصاح. لغرض املقصود، مع اإل   )1( " وافية 

                                                 
 679القاموس احمليط، ص/  ) 1(

 1014املعجم الوسيط، ص/  ) 2(

ا، ج/البالغة العربية أسسها وعل ) 3(  .26، ص/  2ومها وفنو

 .27نفس املرجع ، ص/  ) 4(
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  وينقسم اإلجياز إىل قسمني  إجياز قصر ، وإجياز حذف . 

  إیجاز القصر 
البالغة) يكون بتضمني  يقول أمحد اهلامشي : إجياز القصر ( ويسمى إجياز

  املعاين الكثرية يف ألفاظ قليلة من غري حذف.
وهذا القسم مطمح نظر البلغاء ، وبه تتفاوت أقدارهم ، حىت إن بعضهم "

ُسئل عن البالغة فقال : هي إجياز الِقصر، وقال أكثم بن صيفي خطيب العرب : ( 
   )2( " البالغة اإلجياز ) .

  إیجاز الحذف 
لذي يكون قصر الكالم فيه بسبب استخدام حذف بعض هو اإلجياز ا"

   )3(.  "الكالم، اكتفاء بداللة القرائن على ما حذف
ملعىن املقصود مع  اإلجياز تكنيز املعاين الكثرية يف العبارة اليسرية، الوافية 

نة، مثل: َحَسنَةً َوِقنَا  َربَّنَا آَتِنَا فِي الدُّْنیَا َحَسنَةً َوفِي اْآلَِخَرةِ  " التوضيح و اإل

  "  )4(َعذَاَب النَّارِ 
مث اإلجياز يف األدعية القرآنية بكثري من حماسنه املنثورة و أمثاهلما. كما يف : 

َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَيَّ َوأَْن  ﴿"

اِلِحینَ أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخلْ   ")5(﴾ نِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ
 واملفعول املقدر"عمال" موصوف يف الرتكيب لصفة "صاحلا". 

أي من النار، فانه من  ﴾ِقنَا َعذَاَب النَّار﴿وقد يكون احملذوف حرفا، كما يف 
  إضافة الشيء إىل ظرفه.

                                                                                                                                
 203جواهر البالغة ، ص/ ) 1(

 .204نفس املرجع ، ص/  ) 2(

ا، ج/ ) 3(  .29، ص/  2البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو

 201 /رقم اآلية، سورة البقرة  ) 4(

 15 /رقم اآلية ،حقافو سورة األ،  19 /رقم اآلية، سورة النمل  ) 5(
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  شواھد اإلیجاز بالحذف في األدعیة القرآنیة 
إِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم َرّبِ أَِرنِي َكْیَف تُْحیِي اْلَمْوتَى وَ   :قوله " .1

قَاَل أََولَْم تُْؤِمن قَاَل بَلَى َولَِكن لِّیَْطَمئِنَّ قَْلِبي قَاَل فَُخْذ أَْربَعَةً 
ْنُھنَّ ُجْزًءا  َن الطَّْیِر فَُصْرُھنَّ إِلَْیَك ثُمَّ اْجعَْل َعلَى ُكّلِ َجبٍَل ّمِ ّمِ

   ) )1" نَّ یَأْتِینََك َسْعیًا َواْعلَْم أَنَّ اہلّلَ َعِزیٌز َحِكیمٌ ثُمَّ اْدُعھُ 
حلذف، إذ حكى سبحانه أوامره، وحذف تتمة القصة،  يف هذه اآلية إجياز 

لبداهة.   ومل يتعرض المتثال إبراهيم عليه السالم هلا، ألن ذلك مدرك 
 " ﴾ْوٍم الَّ َرْیَب فِیھَربَّنَا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس ِلیَ  ﴿" ويف قوله  .2

حلذف ، لداللة السياق على احملذوف، والتقدير : ليوم )2( إجياز 
 . )3(احلساب أو اجلزاء 

ما يشرقان بنداء خاشع.. " يف تركيبه اللفظي  الدعائنيواملتأمل يف  جيد أ
ته إىل كتاب الكون امل فتوح إيقاع الدعاء ويف ظالله املعنوية روح االبتهال، ويف التفا

استجاشة للمشاعر يف رفق وإيناس، ويف مجعه بني تدبري هللا وتصريفه ألمور الناس 
وألمور الكون إشارة إىل احلقيقة الكبرية، حقيقة األلوهية الواحدة والقوامة على الكون 

   )4(والناس " 
ْوَم َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَا یَ  ﴿":  قوله  .3

   )5( "﴾اْلِقیَاَمِة إِنََّك الَ تُْخِلُف اْلِمیعَادَ 
حلذف يف قوله  والتقدير  ﴾ َعلَى ُرُسِلكَ  ﴿ومن بالغة هذه اآلية اإلجياز 

على ألسنة رسلك، وقيل تقديره على تصديق رسلك، وقيل ما وعدتنا منـزال على 

                                                 
 42، ص/ 1اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ، ج/ ) 1(

 .9سورة آل عمران، رقم اآلية/  ) 2(

 .442،ص/ 1تفسري أيب السعود ، ج/ ) 3(

 .384، ص/ 3يف ظالل القرآن ، ج/ ) 4(

 .194سورة آل عمران، رقم اآلية/  ) 5(
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و الثواب وقيل رسلك أو حمموًال على رسلك، ألن الرسل حيملون ذلك واملوعود ه
  )1(النصرة على الكفار. 

َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم َرّبِ أَِرنِي َكْیَف تُْحیِي اْلَمْوتَى  ﴿:  قوله " .4

قَاَل أََولَْم تُْؤِمن قَاَل بَلَى َولَِكن لِّیَْطَمئِنَّ قَْلِبي قَاَل فَُخْذ أَْربَعَةً 
َن الطَّْیِر فَُصْرُھنَّ إِلَْیَك ثُمَّ اْجعَْل  ْنُھنَّ ُجْزًءا ّمِ َعلَى ُكّلِ َجبٍَل ّمِ

   )2( "﴾ ثُمَّ اْدُعُھنَّ یَأْتِینََك َسْعیًا َواْعلَْم أَنَّ اہلّلَ َعِزیٌز َحِكیمٌ 
حلذف وقد حذف تتمة القصة، إذ حكي  أوامره، ومل  يف هذه اآلية إجياز 

لبداهة. يتعرض المتثال إبراهيم    )3(هلا، ألن ذلك مدرك 
أُْس  ﴿":  قوله  .5 قَاَل َرّبِ ِإنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ

  )4( "﴾َشْیبًا َولَْم أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا 
عما قبلها لالستئناف  " ...﴾ قَاَل َرّبِ إِنِّي َوَھنَ وفصلت مجلت" ﴿ 

ك النداء؟ البياين، لوقوعها جوا عن سؤال يفهم من اجلملة األوىل فكأنه قيل: ما ذل
ء املتكلم إجياز يوحي  قَاَل َربِّ فقيل:  ﴿  ...﴾ ، ويف حذف حرف النداء و

  بشعور الداعي بقربه من ربه. 
َواْشتَعََل ﴿وإذا كان األصل" اشتعل شيب رأسي" فما فضل اجلملة القرآنية 

أُْس َشْیبًا يقول السكاكي" ( إمنا أبلغ من جهات : إحداها إسناد االشتعال  ﴾ الرَّ
، واشتعل لرأس ، إذ وزان ـ اشتعل شيب رأسيإىل الرأس إلفادة مشول االشتعال ا

نيتها اإلمجال  را ـ والفرق نّري، و رأسي شيبا ـ وازن اشتعل النار يف بييت واشتعل بييت 
لثهما تنكري " شيبا" إلفادة املبالغة ، مث ترك ـ اشتعل  والتفصيل يف طريق التمييز، و

َوَھَن   ﴿ي مزيد التقرير إىل ـ اشتعل الرأس مين شيبا ـ على حنو : " رأسي شيبا ـ لتوخ

مث ترك لفظ مين لقرينة عطف " اشتعل الرأس " على " وهن العظم  "﴾ اْلعَْظُم ِمنِّي

                                                 
 .489، ص/ 1الكشاف، ج/ ) 1(

 .260 سورة آل عمران ، رقم اآلية/ ) 2(

 403، ص/ 1إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين درويش ، ج/ ) 3(

 . 4سورة مرمي ، رقم اآلية/  ) 4(
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دية مفهومه على العقل دون اللفظ)  ام) حوالة  ،  )1(مين " ملزية التقرير ، وهو ( إ
للمبالغة يف التضرع  "﴾أَُكن ِبدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا  َولَمْ  ﴿"وتكرار النداء يف قوله 

واالبتهال واالسرتحام . يقول أبو السعود : ( والتعرض يف املوضعني لوصف الربوبية 
ال سيما توسيطه  املنبئة عن إضافة ما فيه صالح املربوب، مع اإلضافة إىل ضمريه

ملبالغة يف   )2( التضرع...) بني كان وخربها، لتحريك سلسلة اإلجابة 
َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَرائِي َوَكانَِت اْمَرأَِتي  ﴿":  قوله  .6

  )3( "﴾َعاقًِرا فََھْب ِلي ِمن لَّدُنَك َوِلیًّا 
مل بالغة احلذف يف قوله "  أي  "﴾ َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَرائِي ﴿و

تهم من ورائي . وقيل مبعىن الوالية يف خفت فعل املوايل وهو تبديلهم وسوء خالف
    )4(املوايل أي خفت الذين يلون األمر من ورائي أي بعد مويت. 

َم النَّاَس ﴿ ":  قوله  .7 قَاَل َرّبِ اْجعَل لِّي آیَةً قَاَل آیَتَُك أَالَّ تَُكلِّ

ى فََخَرَج َعلَى قَْوِمِھ ِمَن اْلِمْحَراِب فَأَْوحَ  ثََالَث لَیَاٍل َسِویًّا 
  ) ﴾" )5إِلَْیِھْم أَن َسبُِّحوا بُْكَرةً َوَعِشیًّا 

ء املتكلم  ومن بالغة هاتني اآليتني إجياز احلذف فقد حذف حرف النداء و
يف " رب " ، وإذا كان " سبحوا" مبعىن صلوا كما يرى اجلمهور فهو من تسمية 

لتسبيح التنـزيه وهو قوهلم سبحان سم جزئه، وقيل املراد  هللا . ويعلل ابن  الشيء 
لذكر ألن العادة  أيب اإلصبع هذا االختيار القرآين فيقول : ( وإمنا خص التسبيح 
جارية أن كل من رأى أمرًا عجب منه أو رأى فيه بديع صنعه أو عجيب حكمه، 

                                                 
 .126،ص/ 2، وبغية اإليضاح، ج/295. وانظر اإليضاح، ص/ 138مفتاح العلوم، ص/ ) 1(

 .228، ص/ 4تفسري أيب السعود، ج/ ) 2(

 .5سورة مرمي، رقم اآلية/  ) 3(

 .405، ص/ 2، ج/الكشاف ) 4(

 . 11-10سورة مرمي ، رقم اآلية/  ) 5(
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يقول : سبحان هللا ! سبحان اخلالق . فلما رأى حصول الولد من شيخ وعاقر 
ل   .  )1(تسبيح ) عجب من ذلك فسبح و أمر 

ْر ِلي أَْمِري  قَاَل َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري ﴿ ":  قوله  .8 َویَّسِ

  ن لَِّسانِي ً ّمِ َواْجعَل لِّي  یَْفقَُھوا قَْوِلي  َواْحلُْل ُعْقدَة
ْن أَْھِلي   اْشدُْد بِِھ أَْزِري   َھاُروَن أَِخي  َوِزیًرا ّمِ

    )2(" ﴾  َسبَِّحَك َكثِیًراَكْي نُ  َوأَْشِرْكھُ فِي أَْمِري 
يت قوله  جوا للطلب وغرضًا من الدعاء، وفيها  ﴾ یَْفقَُھوا قَْوِلي﴿ و

حلذف لوقوعهما جواب شرط مقدر أي إن حتلل عقدة لساين يفقهوا قويل  إجياز 
 ")3(   

بصيغة اخلرب  "﴾ َوأَْشِرْكھُ فِي أَْمِري اْشدُْد بِِھ أَْزِري   ﴿"وعلى قراءة 
به أزري، بف تح املقطوعة يف " أشدد" وبضم مهزة " أشركه" يكون املعىن أشدد أ

حلذف لوقوعهما يف  وأشركه أ يف أمري ، ويكون الفعالن جمزومني، ففيهما إجياز 
  )4(جواب شرط مقدر والتقدير " فإن فعلت ذلك أشدد به أزري " 

 حينما كان مسجو يف بطن احلوت: دعاء ذي النون يونس   .9
  " )5(﴾َال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمیَن  ﴿"

ا يف حيتوى على حقائق كثرية ، شاهدها يف ء حياته،وجر ء و االسر  أ
  ء احلاجة.اضيات قضتعلى مق يثالث مجل قصرية فهي تنطو  ء. فاكتنزها يفاالضر 

أللوه   ية يقف عليه إغاثة اللهفان . فمنها: أن كمال القدرة املعرب عنها 

                                                 
 .176، ص/ 6البحر احمليط، ج/ ) 1(

 .33-25سورة طه، رقم اآلية/  ) 2(

 .113، ص/ 16. والتحرير والتنوير ، ج/432، ص/ 2الكشاف، ج/ ) 3(

 .17، ص/ 5، نظم الدرر، ج/356، ص/ 3معاين القرآن وإعرابه، ج/ ) 4(

 87 /رقم اآلية ،سورة األنبياء ) 5(
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ملستغاث به لكي ال يكون مستغىن عنه يف  و منها: ختصيص تلك األوهلية 
ذين األمرين يف مجلة: ( ال إله إال أنت). و  دفع الضر و جلب املنفعة. وقد صرح 

  اظهر اعتقاده هذا توسال إىل ما يريد من قبولية الدعاء. 
ل بينه و بني إغاثة املستغيث من العجز و ومنها: تنزيه هللا تعاىل عما حيو 

البخل و الغفلة و الكسل و حنوها. ورمز إىل ذلك يف مجلة: (سبحانك). مث إنه 
صب املفعول املطلق إمياء إىل تنزيه هللا املطلق يف اخلارج  (عليه السالم) مل يذكر فيها 

  من غري احتياج إىل تسبيح أي مسبح :متكلم كان أو خماطب أو غائب. 
ومنها: عجز املستغيث بنفسه عن درء ما يسومه سوء البلية. حيث فرع ذو النون 

(عليه السالم) على هؤالء املعتقدات،املرتبة اجلزئية ىف حملات حياته،عرض حاجته إىل 
  )). إني كنت من الظالمیناملغيث احلق (سبحانه و تعاىل) بقوله (( 

ّلِ فَقَاَل َرّبِ إِنِّي ِلَما فََسقَى لَُھَما ثُمَّ تََولَّى    :"قوله  .10 إِلَى الّظِ

فََجاءتْھُ إِْحدَاُھَما تَْمِشي َعلَى  أَنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْیٍر فَِقیرٌ 
ا  اْستِْحیَاء قَالَْت إِنَّ أَبِي یَْدُعوَك ِلیَْجِزیََك أَْجَر َما َسقَْیَت لَنَا فَلَمَّ

ْف نََجْوَت ِمَن اْلقَْوِم َجاءهُ َوقَصَّ َعلَْیِھ اْلقََصَص قَاَل َال تَخَ 
  ") )1 الظَّاِلِمینَ 

فاحملذوف فيه مجل عدة ، ونظم الكالم من غري حذف أن يقال: فذهبتا إىل 
فََجاءتْھُ إِْحدَاُھَما  "أبيهما، وقصتا عليه ما كان من أمر موسى، فأرسل إليه، 

  . " تَْمِشي َعلَى اْستِْحیَاء
ثلة هو احلذف مسي إجياز حذف ويشرتط وملا كان سبب اإلجياز يف هذه األم

يف هذا النوع من اإلجياز أن يقوم دليل على احملذوف، وإال كان احلذف ريثًا والكالم 
  )2(غري مقبول. 

  شواھد اإلیجاز القصر في األدعیة القرآنیة

                                                 
 .25-24سورة القصص، رقم اآلية/  ) 1(

 .241البالغة الواضحة، ص/  ) 2(
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َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَا یَْوَم    :"قوله  .1

  ") )1 یَاَمِة إِنََّك الَ تُْخِلُف اْلِمیعَادَ اْلقِ 
واملتأمل يف دعائهم هنا يالحظ اإلجياز، ألن ما وعد هللا به املؤمنني على 

  ألسنة رسله، وما سطر يف كتبه املنـزلة أصناف شىت من نعيم اجلنة.
السيما يف  وحده، ألن دعوته  ومجع الرسل مع أن املنادي هو الرسول 

د وما أمجع عليه الكل من الشرائع منطوية على دعوة الكل فتصديقه ب التوحي
  . )2(تصديق هلم 

ْر ِلي أَْمِري  قَاَل َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري ﴿" .2 َواْحلُْل  َویَّسِ

ن لَِّسانِي   "﴾ُعْقدَةً ّمِ
وبعد أن طلب موسى من ربه يف اجلملة السابقة أن يشرح صدره حىت ال 

يت اجلملة املعطوفة: يضيق مبا يالقيه يف تل ْر ِلي  ﴿"ك الدعوة ، بعد ذلك  َویَّسِ

متضمنه طلبًا آخر وهو أي يسّهل ربه عليه القيام مبا كلفه به من أعباء "  ﴾أَْمِري 
الرسالة ، والطلب هنا كسابقه خرج إىل معىن الدعاء، ووصلت هذه اجلملة مبا قبلها 

  )3(الحتادمها إنشاء.
ّبِ َال تَذَْر َعلَى اْألَْرِض ِمَن َوقَاَل نُو   :"قوله  .3 ٌح رَّ

إِنََّك إِن تَذَْرُھْم یُِضلُّوا ِعبَادََك َوَال یَِلدُوا إِالَّ  اْلَكافِِریَن دَیَّاًرا 
  ") )4 فَاِجًرا َكفَّاًرا

  يقول طنطاوي : 
م هذا القول  " إن نوحًا  ذا الدعاء وما قال يف شأ ما دعا عليهم 
م، وإال بعد أن وهو أحد من أوىل ا لعزم من الرسل إال بعد أن يئس من إميا
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أخربه ربه : أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن، وإال بعد أن أرى منهم بعد 
م قوم استحبوا العمى على اهلدى،  ألف سنة إال مخسني عامًا عاشها معها أ

ء يف الكفر والفجور"    . )1(وأن األبناء منهم يسريون على طريقة اآل
فسمي األنباء مبا سيكون عليه من فجور وكفر وبذلك أصبح هذا األخبار 
عّلة لإلهالك على أن هذا األخبار مل يكن مبعناه اجملازي لعالقة االستقبال ألنه أخبار 

  عن وحي يصل إىل األمر احلقيقي. 

  شواھد ذكر الخاص بعد العام في األدعیة القرآنیة
ه مغاير كأنى ما للخاص من فضل حىت  للتنبيه عل ذكر اخلاص بعد العام

ِ َوَمآلئَِكتِِھ َوُرُسِلِھ  ﴿ " : تعاىلللعام يف فضله و رفعته ، كقوله  ّ ا ہلّلِ َمن َكاَن َعدُوًّ

ْلَكافِِریَن  ل مع ئييل و ميكاائفذكر جرب  " )2(﴾َوِجْبِریَل َوِمیَكاَل فَإِنَّ اہلّلَ َعدُوٌّ لِّ
  دة فضلهما .هلما يف املالئكة تنبيه على زو دخ

ربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا ِفي أَْمِرنَا َوثَبِّْت  "  :قوله  .1

  ") )3أَْقدَاَمنَا وانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِریَن 
 وطلبوا غفران الذنوب واإلسراف يف األمر، ليشمل دعاءهم صغريهم وكبريها

لذنوب صغائرها، واإل سراف يف األمر كبائرها. والظاهر أن الذنوب تعم  وقيل املراد 
كل ما يسمى ذنبًا من صغرية أو كبرية، واإلسراف منا فيه جماوزة للحد، فهو من 

م تثبيت األقدام عند مالقاة األعداء،  )4(عطف اخلاص على العام وطلبوا من ر
  زم األعداء أمامهم.ليحصل هلم الثبات يف ميدان املعركة، والتقوية والتأييد من هللا فينه
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َربَّنَا إِنََّك َمن تُْدِخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْیتَھُ َوَما    :"قوله  .2

  ".) )1ٍ◌ ِللظَّاِلِمیَن ِمْن أَنَصار
اخلاص بعد العام : للتنبيه على فضل اخلاص. كما ذكر الظاملني خصوصا ما  

   )2(بعد ذكر عمر ما يف من تدخل النار .

  عد الخاص في األدعیة القرآنیةشواھد ذكر العام ب
خلاص لذكره  ذكر العام بعد اخلاص قي األفراد و بقاء االهتمام  لشمول 

  .يف العام بعد ذكره يف اخلاص نيا
َرّبِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ َوِلَمْن دََخَل بَْیتَِي ُمْؤِمنًا "  :قوله  .1

اِلِمیَن إِالَّ تَبَاًرا َوِلْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوَال تَِزدِ    ")3(الظَّ
إيراد العام بعد اخلاص، كما ورد يف هذا دعاء و فائدة هذا املنهج املقتضية 
مشول بقية األفراد يف احلكم املسوق له، و االهتمام بشأن اخلاص لذكره مكررا، مرة 

  بعنوان اخلاص و أخرى ضمن العنوان العام. 
املؤمنني واملؤمنات  اص، فقد ذكر هللا ذكر العام بعد اخل الدعاءويف هذا 

دة  ومها لفظان عامان يدخل يف عمومهما من ذكر قبل ذلك، والغرض من هذه الز
خلاص لذكره مرتني، مرة وحده، ومرة مندرجاً حتت العام.   إفادة الشمول مع العناية 

لدعاء لنفسه ووالديه واملؤمنني  هلالك أتبعه  وملا دعا على الكافرين 
لدعاء  هلالك أتبعه  سطا القول بسطا يتناسب وملا دعا على الكافرين  واملؤمنات، 
" املؤمنني واملؤمنات" بعدما خص به من يتصل به نسبا ودينا يف قوله " وطلب 

لدعاء  وذلك "  ﴾ ِلي َوِلَواِلدَيَّ َوِلَمن دََخَل بَْیتَِي ُمْؤِمنًا ﴿"الغفران ، حيث عم 
العناية بشأن اخلاص لذكره مرتني :مرة منفردا ومرة مندرجًا حتت  إلفادة العموم مع

  العام ، وهذا من عطف العام على اخلاص ، وهو من صور اإلطناب عند البالغيني .
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  نفسه بطلب املغفرة من ربه، وأتبعه بطلب املغفرة  لقد خص نوح 
م ، ومعلوٌم أنه لوالديه، وأتبع ذلك بطلب املغفرة لكل من دخل بيته مؤمناً، فعمّ و .

َوِلْلُمْؤِمنِیَن ﴿ " ممن دخل بيته مؤمنا فأدخل نفسه يف العموم، وأخريا قال:

ومعلوم أن من دعا له سابقاً يدخلون يف عموم املؤمنني أو يف عموم  " ﴾ َواْلُمْؤِمنَاتِ 
كيد  لدعاء األخري، فأفاد هذا التعميم بعد التخصيص  املؤمنات، فكأنه مشلهم 

  )1(تكريره ملن ذكروا سابقا. الدعاء و 

  شواھد االعتراض في األدعیة القرآنیة
يؤيت يف أثناء الكالم أو بني كالمني متصلني يف املعىن   أنو هو ":  االعرتاض

جبملة معرتضة أو أكثر ال حمل هلا من اإلعراب لغرض يقصده املتكلم غري دفع 
  ".)2(اإليهام

يقصده املتكلم، وهو أن يؤتى االعرتاض لغرض " ويعرف أمحد هامشي هكذا
يف أثناء الكالم، أو بني كالمني متصلني يف املعىن جبملٍة معرتضة، أو أكثر، ال حمل 

  )3( " هلا من اإلعراب.
ا َوَضعَتَْھا قَالَْت َرّبِ إِنِّي َوَضْعتَُھا أُنثَى َواہلّلُ  "  :قوله  .1 فَلَمَّ

ْیتَُھا َمْریََم أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت َولَْیَس الذََّكُر َكا ألُنثَى َوإِنِّي َسمَّ
ِجیمِ  یَّتََھا ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ     )")4 ِوإِنِّي أُِعیذَُھا بَِك َوذُّرِ

، ليدل  ﴾ َواہلّلُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَتْ  ﴿يت اجلملة االعرتاضية بقوله تعاىل : 
اح عن جهلها على التعظيم من جهته تعاىل ملوضوعها، والتفخيم لشأنه، واإلفص

لشيء الذي وضعته، وما سيتعلق به من عظائم األمور، إذ  بعظيم قدره، فاهلل أعلم 
  .)5(صارت مرمي وابنها آية للعاملني 
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" َولَْیَس الذََّكُر َكاألُنثَى "  اعرتاض آخر مبني ملا اشتمل عليه األول من
ً ملنطوقه حىت يلحق بعطف البيان املمتنع    فيه العطف.التعظيم وليس بيا

يبني ما يف  "﴾ َولَْیَس الذََّكُر َكاألُنثَى ﴿"واالعرتاض اآلخر بقوله تعاىل 
  األوىل من تعظيم املوضوع ورفع منـزلته .

َربَّنَا َما َخلَْقَت َھذَا بَاِطًال ُسْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب  ﴿":  قوله  .2

 ")1( ﴾ النَّارِ 

ا البتالء املكلفني ابتالء يبتىن عليه التنعيم فان املراد أن هذا العامل إمنا خلق دار "
أو التعذيب، فيستعيذ العبد من اخلسارة و الفشل يف ذلك االبتالء املستلزم لتعذيبه يف 
جلملة: " فقنا عذاب النار" و اجلملة املعرتضة "سبحانك"  اآلخرة ، فيشري إىل ذلك 

  " )2(شؤونه. تنزيه هللا تعاىل عن العبث يف ختليق العامل و اللعب يف
أللهم إين أعوذ بعزتك، ال ( " على منوال هذا األسلوب ورد دعوة الداعي: و

حيث وردت مجلة " ال إله  " )3()إله إال أنت، أن تضلين، أنت احلي الذي ال ميوت
إال أنت" معرتضة أثناء كالم واحد، تنزيها لعزته و كرمه عن إضالل الداعي املضطر 

ما.   الذي يلوذ 
 )4(َال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمینَ " : قوله .3

"  

"سبحانك" معرتضة بني كالمني املربوطني يف املعىن املراد فان مرامه يف فجملة 
اجلملة األوىل: إن هللا تعاىل قاضى األمور دافع املضرات و الشرور و ال قاضى و ال 

خلري و دافع هلا أحد سواه قط. و مقص وده من اجلملة األخرية أنه حمتاج إىل قضائه 
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دفاعه الضر، يف مجلة احملتاجني املكروبني. و أورد أثناء هاتني مجلة: "سبحانك" 
  تنزيها له تعاىل عن العجز و البخل يف القضاء و اإلمضاء. 

ا َخِطیئَاتِِھْم أُْغِرقُوا فَأُْدِخلُوا نَاًرا فَلَْم یَجِ  ﴿":  قوله  .4 دُوا ِممَّ

ِ أَنَصاًرا ن دُوِن اہللَّ   ")1( ﴾ لَُھم ّمِ
ا َخِطیئَاتِِھْم أُْغِرقُوا فَأُْدِخلُوا نَاًرا ﴿"وقوله :  اعرتاض وسط "  ﴾... ِممَّ

م من اإلغراق واإلحراق مل يصبهم  ن ما أصا بني الدعاء للداللة من أول األمر ( 
م اليت عددها نوح    ) .)2إال ألجل خطيئا

  في األدعیة القرآنیة یل بعد اإلجمالشواھد تفص
  هو أن يذكر الشيء جممًال مث يؤتى بتفصيله . 

ًبا َوملَْ   : " قوله  .1 قَاَل َربِّ ِإّينِ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشيـْ
  "))3َأُكن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقيًّا

أُْس َشْیبًا ﴿":  يف قوله  فن اإلطناب فقد انتقل أوال من   "﴾ َواْشتَعََل الرَّ
شخت الدال على ضعف البدن وشيب الرأس إمجاًال إال هذا التفصيل ملزيد التقرير، 
لثة أبلغ منها وهي الكناية اليت هي أبلغ من التصريح،  نيًا من هذه املرتبة إىل  و

لثا من هذه املرتبة إىل رابعة أبلغ يف التقرير وهي بناء الكناية على امل بتدأ أي قولك: و
أ وهنت عظام بدين، ورابعًا من هذه املرتبة إىل خامسة أبلغ وهي إدخال إن على 
املبتدأ أعين قولك إين وهنت عظام بدين، وخامسًا إىل مرتبة سادسة وهي سلوك 
طريق اإلمجال مث التفصيل أعين إين وهنت العظام من بدين، وسادساً إىل مرتبة سابعة 

لبدن حبيث ال حيتاج إىل التصريح وهي ترك توسيط الب دن الدعاء اختصاصها 
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منة وهي ترك مجع العظم إىل اإلفراد لشمول الوهن العظام  لبدن، وسابعاً إىل مرتبة 
   )1(فرداً فرداً.

ْر ِلي أَْمِري  قَاَل َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري   : " قوله  .2 َویَّسِ

  ن لَِّسانِي ً ّمِ َواْجعَل لِّي یَْفقَُھوا قَْوِلي  َواْحلُْل ُعْقدَة
ْن أَْھِلي    )" )2 َھاُروَن أَِخي َوِزیًرا ّمِ

دة كلمة " يل " بعد الفعلني " اشرح" و "  مل هاتني اجلملتني حتلظ ز و
يفيد طلب شرح لشيء  "﴾ اْشَرْح ِلي ﴿" يسر" وهو تفصيل بعد إمجال ، فقوله

يفيد تفسريه  "﴾َصْدِري ﴿"" ، وقوله : " ألنه يف تقدير : " اشرح شيئا يل ماله، 
ْر ِلي أَْمِري ﴿"وبيانه، وكذلك قوله:  ولو مل يطنب لقال : اشرح صدري ، " ﴾ َویَّسِ

ويسر أمري" ، ففي اآليتني تكرير للمعىن الواحد من جهيت اإلمجال والتفصيل ، وهو 
كيد طلب الشرح لصدره وا لتيسري ألمره، من صور اإلطناب عند البالغيني، وفائدته 

 "﴾ ِإنَّھُ َطغَى اْذَھْب إِلَى ِفْرَعْونَ  ﴿"واملقام مقتض للتأكيد، لإلرسال يف قوله : 
(  "، ويف تقدمي " يل" على صدري وأمري وتكرارها )3(املؤذن بتلقي املكاره والشدائد 

ستدعاء حصوهلما له  إظهار مزيد اعتناء بشأن كل من املطلوبني ، وفضل اهتمام 
  .  )4("اصهما به. ) واختص

حيدد ويفصل  وبعد ذلك الدعاء الشامل بشرح الصدر وتيسري األمر أخد 
ن لَِّسانِي   ﴿"بعض ما يعينه على أمره فقال:    " . ﴾ یَْفقَُھوا قَْوِلي َ◌اْحلُْل عُْقدَةً ّمِ

  في األدعیة القرآنیة جمال بعد التفصیلاإلشواھد 
لتفصيل مث مجاله. هو أن يذكر الشيء أوًال    يؤيت 

قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزُع "  :قوله  .1

ن تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِیَِدَك اْلَخْیُر  اْلُمْلَك ِممَّ

                                                 
 62، حمليي الدين درويش ، ج/    ، ص/ إعراب القرآن الكرمي وبيانه ) 1(

ت/  ) 2(  .39-35سورة طه، رقم اآل

 .432، ص/ 1، الكشاف، ج/133، صم 2بغية اإليضاح، ج/ ) 3(

 .276، ص/ 4تفسري أيب السعود، ج/ ) 4(
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َوتُوِلُج تُوِلُج اللَّْیَل فِي اْلنََّھاِر  ِإنََّك َعلََى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیٌر 
النََّھاَر فِي اللَّْیِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت َوتُْخِرُج الََمیََّت ِمَن 

  ") )1 اْلَحّيِ َوتَْرُزُق َمن تََشاء بِغَْیِر ِحَسابٍ 
لتفصيل مث بعد ذلك يوجزها  إن القرآن الكرمي قد يذكر أفعال هللا سبحانه 

جيازها وإمجاهلا يسهل  وجيملها خبالصة، فهو بتفصيلها يورث القناعة واالطمئنان و
  )2(حفظها وتقييدها . 

  شواھد التكرار  في األدعیة القرآنیة
الكرمي و يف  القرآنو هو ذكر الشيء أكثر من مرّة و قد جاء يف " تكرار :

  " )3(.كالم العرب كثرياً 
َراَط الُمستَِقیمَ  ﴿":  قوله  .1   "  )4( ﴾ اھِدنَا الّصِ

َراطَ  ﴿ذكر  لقد كرر  ألنه املكان املهيأ للسلوك، فذكر يف األول  ﴾الّصِ
 "﴾ ِصَراَط الَِّذیَن أَنعَمَت َعلَیِھمْ  ﴿"املكان دون الّسالك فأعاده مع ذكره بقوله 

   )5(املصرح فيه ما خيرج اليهود وهم املغضوب عليهم والنصارى وهم الضالون.
ا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَْینَ    :"قوله  .2

ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِِھ َواْعُف َعنَّا  الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ
َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم 

  )" )6اْلَكافِِرینَ 
لنهي أوًال املصدر بنداء " ربنا" ، مل مجال الرتتيب يف تكرار الدعاء 

نياً  ألمر الدعائي .  ، ومل  " َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ "وتكرار الدعاء 

                                                 
 .27-26سورة آل عمران، رقم اآلية/  ) 1(

 .127إعجاز القرآن لبديع الزمان نورسي، ص/  ) 2(

 209الغة ، ص/ جواهر الب ) 3(

 .6سورة الفاحتة، رقم اآلية/  ) 4(

 .28، ص/ 1اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ، ج/ ) 5(

 286سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 6(
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ا ( نتائج ما تقدم من اجلمل اليت  يت يف هذه اجلمل الثالث بلفظ " ربنا" أل
  )1(افتتحت بذلك) 

ورشاقتها  "اْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآَواْعُف َعنَّا وَ  وسالسة هذه اجلمل" 
وعذوبتها وما توحيه من هلفة العبد على التوبة والرمحة والرجوع إىل ربه ال ختفي على 

  صاحب الذوق السليم.
ا َوَضعَتَْھا قَالَْت َرّبِ إِنِّي َوَضْعتَُھا أُنثَى َواہلّلُ  ﴿":  قوله  .3 فَلَمَّ

ْیتَُھا َمْریََم أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت َولَْیَس الذَّ  َكُر َكاألُنثَى َوإِنِّي َسمَّ
ِجیِم  یَّتََھا ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ    )2( "﴾ِوإِنِّي أُِعیذَُھا بَِك َوذُّرِ

" أربع مرات ، ويف الثالث األوىل كان خربها فعًال ماضياً، ويف  إنتكررت " 
، لنكتة بالغية،  ﴾َھاأُِعْیذُ ﴿املرة الرابعة عدلت عن املاضي إىل املضارع، فقالت : 

ا  وهي دميومة االستعاذة وجتددها دون انقطاع خبالف األخبار السابقة فإ
  )3(انقطعت.

الَِّذیَن یَْذُكُروَن اہلّلَ ِقیَاًما َوقُعُودًا َوَعلََى ُجنُوبِِھْم  ﴿":  قال هللا  .4

ْقَت َھذا َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَ 
  )﴾"  )4بَاِطالً ُسْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّاِر 

حلذف يف قوله  َربَّنَا َما َخلَْقَت  ﴿"واملتذوق لبالغة هذا النص يروقه اإلجياز 

، ويف هذا احلذف إحياء  )5(أي يقولون ذلك مبعىن يتفكرون قائلني  "﴾ َھذا بَاِطالً 
ن هذا اخللق مل يكن ن تفكري أوىل األلباب ( قد أسلمه م مباشرة إىل التصديق 

ذه السرعة يف  طال، وإمنا حلكمة .. وإقحام هذا الفعل احملذوف يقلل من اإلحياء 

                                                 
 .368-367، ص/ 1البحر احمليط، ج/ ) 1(

 .36سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 2(

 .498، ص/ 1ش ، ج/إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين دروي ) 3(

 .191سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 4(

 .488، ص/  1الكشاف ، ج/ ) 5(
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ا) . وإيثار نداء " الرب" ملا مر من أن إجابة الدعاء  )1(إدراك احلقيقة واالعرتاف 
  من مقتضى الربوبية. 

َرّبِ اْجعَْل َھذَا اْلبَلَدَ آِمنًا َواْجنُْبنِي  َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیمُ   :"قوله  .5

َن النَّاِس  َوبَنِيَّ أَن نَّْعبُدَ األَْصنَاَم  َرّبِ إِنَُّھنَّ أَْضلَْلَن َكثِیًرا ّمِ
ِحیٌم   فََمن تَبِعَنِي فَإِنَّھُ ِمنِّي َوَمْن َعَصاِني فَإِنََّك َغفُوٌر رَّ

یَّ  بَّنَا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ذُّرِ تِي بَِواٍد َغْیِر ِذي َزْرعٍ ِعندَ بَْیِتَك رَّ
َن النَّاِس تَْھِوي  ً ّمِ ِم َربَّنَا ِلیُِقیُمواْ الصَّالَةَ فَاْجعَْل أَْفئِدَة اْلُمَحرَّ

َن الثََّمَراِت لَعَلَُّھْم یَْشُكُروَن  َربَّنَا إِنََّك تَْعلَُم  إِلَْیِھْم َواْرُزْقُھم ّمِ
ُن َوَما یَْخفَى َعلَى اہلّلِ ِمن َشْيٍء فَي األَْرِض َما نُْخِفي َوَما نُْعلِ 
ِ الَِّذي َوَھَب ِلي َعلَى اْلِكبَِر  َوالَ فِي السََّماء  اْلَحْمدُ ہلِلّ

َرّبِ اْجعَْلِني  إِْسَماِعیَل َوإِْسَحَق إِنَّ َربِّي لََسِمیُع الدَُّعاء 
یَّتِي َربَّنَا َوتَقَ  الَةِ َوِمن ذُّرِ َربَّنَا اْغِفْر ِلي  بَّْل دَُعاء ُمِقیَم الصَّ

  )" )2 َوِلَواِلدَيَّ َوِلْلُمْؤِمنِیَن یَْوَم یَقُوُم اْلِحَسابُ 
سر كثرة ورود " الرب" يف دعوات األنبياء واملرسلني وعباد هللا الصاحلني 

الهتمام والرغبة يف  ومنها دعاء إبراهيم فقد ورد تسع مرات، وهذا التكرار يوحي 
  . )3(وإظهار االسرتحام واالستعطاف والتذلل وااللتجاء إىل هللا تعاىل اإلجابة 

 ِفْر لَنَاَوالَِّذیَن َجاُؤوا ِمن بَْعِدِھْم یَقُولُوَن َربَّنَا اغْ "  :قوله  .6

یَماِن َوَال تَْجعَْل فِي ْخَوانِنَا الَِّذیَن َسبَقُونَا بِاْإلِ قُلُوبِنَا ِغالًّ  َوِإلِ
ِحیمٌ  لَِّذیَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُؤوٌف رَّ   "))4 لِّ

ته مجعا من األدعية الكرمية، تتنوع هذه األدعية  حيوي كتاب هللا اجلليل بني آ
ا بني التق ت يف أجوا ت واملسألة وطلب احلاجات يف آ ديس والتمجيد يف آ

  والتضرع والتذلل يف أخرى.

                                                 
 .60من بدائع النظم القرآين: ص/ ) 1(

ت،  ) 2(  40-35سورة إبراهيم ، رقم اآل

 .433، ص/ 5. وفتح القدير، ج/ 305،ص/ 3الكشاف،ج/ ) 3(

 .10سورة احلشر، رقم اآلية/  ) 4(
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ً هي تلك احملتوية على  لدعاء وأروعها جذ ت وضوحًا  لعل من أشد اآل
ت على بعضها مع تكرار. اخلطاب  السامية ، حول عطف املطالب يف هذه اآل

الكتف لعطف. أورد مثاًال على هذه لربوبية يف مواضع وعدم تكراره يف أخرى  اء 
ت الشريف من اآلية العاشرة من سورة احلشر:  َوالَِّذیَن َجاُؤوا ِمن بَْعِدِھْم  "اآل

یَماِن َوَال تَْجعَْل فِي یَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا ْخَواِننَا الَِّذیَن َسبَقُونَا بِاْإلِ قُلُوبِنَا  َوِإلِ
لَِّذیَن آَمنُو ِحیمٌ ِغالًّ لِّ   " )1(ا َربَّنَا إِنََّك َرُؤوٌف رَّ

هنا عطف مجلة ( وال جتعل...) على مجلة ( اغفرلنا ) من دون تكرار 
ت مع تعدد املطالب، وهنا  لربوبية حيث يتكرر هذا اخلطاب يف هذه اآل اخلطاب 
عطف الطلب برفع الغل يف مجلة ( وال جتعل) على طلب املغفرة يف مجلة ( اغفرلنا) 

ت الشريف من  لربوبية، فهل من داللة املعىن تشري إليه اآل دون تكرار اخلطاب 
بعطف املطالب على بعضها من دون تكرار اخلطاب يف مواضع وتكرار اخلطاب يف 

  مواضع أخرى.
إِلَِھ  َمِلِك النَّاِس  قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس  "  :قوله  .7

الَِّذي یَُوْسِوُس فِي  اْلَخنَّاِس ِمن َشّرِ اْلَوْسَواِس  النَّاِس 
  ) " )2ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاِس  ُصدُوِر النَّاِس 

ملا كانت الوسوسة كالمًا يكرره املوسوس ويؤكده عند من يلقيه كرروا لفظها 
زاء تكرير معناها فقالوا (وسوس وسوسة) فراعوا تكرير اللفظ منه تكرير مسماه وقد 

ذا أن من  عي مبعىن الثالثي املضاعف مل ُيصب ألن الثالثي ال علم  جعل هذا الر
عي املكرر فتأمله فأنه مطابق للقاعدة العربية يف احلذو  يدل على تكرار خبالف الر

  )3(أللفاظ حذو املعاين.." 
إلضافة إىل ما حيققه  ذا يرى التوظيف الدقيق للصوت يف خدمة املعىن  و

ه الرافعي إىل هذا اجلمل الذي حتققه البنية القرآنية ذاكرًا أن من مجال صويت، وقد تنب

                                                 
 .10قم اآلية/ سورة احلشر، ر  ) 1(

 . 6-1سورة الناس، رقم اآلية /  ) 2(

 .63تفسري املعوذتني، البن القيم اجلوزية، حتقيق سيد إبراهيم، دار احلديث، ص/ ) 3(
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ا من " األلفاظ املركبة اليت ترجع عند  ما يوجد يف القرآن من كلمات طويلة تتسم 
عية، أما أن تكون اللفظة مخاسية  جتريدها من املزيدات إىل األصول الثالثية أو الر

ألنه مما ال وجه للعذوبة فيه إال ما كان من  األصول فهذا مل يرد منه يف القرآن شيء،
اسم عرِّب ومل يكن يف األصل عربياً: كإبراهيم وإمساعيل... وال جييئ به مع ذلك إال 

ا كلمتان."     )1(أن يتخلله املّد فتخرج الكلمة وكأ
ذا نكتة أخرى من نكت ذكر وتكرار مفردة الناس مع أن " السياق  لنجد 

ار أوىل هنا من اإلظهار ليكون تكرار هذا الصوت مؤكداً يقتضي أن يكون اإلضم
لصورة اخلفاء اليت عليها السورة وكذلك الوسوسة اليت هي صوت احللي واهلمس 

  . )2(اخلفّي وكذلك يُقال (هلمس الصائد) 
وأصلها الصوت الذي ال حيّس أو اإللقاء اخلفي يف النفس أما بصوت خفي 

بغري صوت كما يوسوس الشيطان إىل العبد وأما  ال يسمعه غال من ألقى إليه وأما
   )3(اخلناس فهو من خنس خينس إذا توارى واختفى.

و" الوسوسة: اخلطرة الردئية، وأصله من الوسواس، وهو صوت احللي، 
و"اخلنوس: االنقباض واالستخفاء.  )4(واهلمس اخلفي ويقال هلمس الصائد وسواس" 

لضم ُخُنوسًا وِخناسًا واخنَنس : انقبض خنس من بني أصحابه َخيِنُس وَخيُنسُ   ،
م.  م أي يغيب  خر، وقيل رجع يقال: َخَنَس به أي واراه ، ويقال: َخيُِنُس  و

   )5(وخنس الرجل إذا توارى وغاب".
  شواھد اإلیغال في األدعیة القرآنیة : 

ا . كاملبالغة  اإليغال: يف قول و هو ختم الكالم مبا يفيد نكتة يتم املعىن بدو
  اخلنساء : 

                                                 
 .229إعجاز القرآن والبالغة النبوية، ص/  ) 1(

 .927تفسري مفردات القرآن، ص/ ) 2(

 .285- 284تاب رب العاملني، حممد حممود الصواف، ص/ عدة املسلمني يف معاين الفاحتة وقصار السور من ك ) 3(

 املفردات، كتاب الواو، ص/ (وذرـ وعي) ) 4(

ب اخلاء، مادة: خنس، ص/ ) 5(  .1702لسان العرب، 
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ر    )1(و إن صخرا لتأمت اهلداة به     كأنه علم يف رأسه 
.   )2("﴾َواہلّلُ یَْرُزُق َمن یََشاء بِغَْیِر ِحَساٍب  ﴿"ومنه قوله تعاىل :  

دة املبالغة . ر ) و عبارة ( بغري حساب ) لز   فعبارة (يف رأسه 
اوهو اختتام الكالم مبا يفيد نكتة رائعة زائدة  ، مثل )3(يتم مراد املتكلم بدو

قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤِتي   ﴿"آخر اآلية :  املبالغة بلفظ " بغري حساب" يف

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء  اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
  ".  )4(﴾  ى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیرٌ بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنََّك َعلَ 

  :  األدعیة القرآنیة يیل فیالتذشواھد 

كيداً  التذييل و هو تعقيب مجلة جبملة أخرى مستقلة تشتمل على معناها 
َوقُْل َجاء اْلَحقُّ َوَزَھَق اْلبَاِطُل  ﴿"كقوله تعاىل :   )5(ملنطوق األوىل أو ملفهومها .

  ".)6(﴾ اإِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُھوقً 
یَّتِي إِنِّي  ﴿":  قوله  َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُّرِ

  ")7( ﴾ تُْبُت ِإلَْیَك َوِإنِّي ِمَن اْلُمْسِلِمین
يت بعد ذلك قوله  "  ﴾ إِنِّي تُْبُت إِلَْیَك َوِإنِّي ِمَن اْلُمْسِلِمین ﴿":  مث 

د هذا املطلب العزيز وهو صالح الذرية ـ نقوله املالحظ بعفاملالحظ ابتداء العبارة ـ 
ابتداء العبارة حبرف التوكيد (إنَّ) الذي يعطي املعىن قوة ومجاًال، فتأكيد التوبة هنا أمر 
ال يقل أمهية عن املطلب السابق إذ ال فائدة من الدعاء وال استجابة له إذا مل يكن 

بة واخلشوع الداعي متجهًا إىل ربه بكل مشاعره وجوارح ه وال أدل على تلك اإل

                                                 
 211جواهر البالغة، ص/  ) 1(

 .212سورة البقرة، رقم اآلية/ ) 2(

 211جواهر البالغة، ص/  ) 3(

 26 /رقم اآلية ،سورة آل عمران ) 4(

 211جواهر البالغة، ص/ ) 5(

 .81سورة اإلسراء، رقم اآلية/  ) 6(

 .15سورة األحقاف، رقم اآلية/  ) 7(
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واخلضوع التام من اتصال ضمري املخاطب حبرف اجلر ( إىل ) يف قوله ﴿ ِإليَك﴾ مث 
﴾ وهو ما يسمى  َوإِنِّي ِمَن اْلُمْسِلِمینإمتام هذا املعىن وتوكيده بقوله تعاىل ﴿ 

  )1( لتذييل يف علم البالغة .

ملة األخرية هي التذيل الذييل الذي هذه اآلية من أعظم الشواهد عليه، فاجل"
  ")2(خرج خمرج املثل السائر. 

  التعریض في األدعیة القرآنیة
أغراض الكالم  أن تقول كالمًا ال تصرِّح فيه مبرادك منه . التعريض يف اللغة"

  ")3(ومعارضه ومعاريضه كالم غري ظاهر الداللة على املراد. 
  التعريض يف االصطالح : التعريض طريقة من الكالم أخفى من الكناية. 

تُوِلُج اللَّْیَل فِي اْلنََّھاِر َوتُوِلُج النََّھاَر فِي  ﴿"ومن بالغة التعبري بقوله : 

أنه يرمز " إىل ما حديث يف العامل من ظلمات اجلهالة ، بعد أن كان " )4( ﴾اللَّْیلِ 
وسى ، وإىل ما حدث بظهور اإلسالم من إبطال الناس على دين صحيح كدين م

 ﴾ تُوِلُج اللَّْیَل فِي اْلنََّھاِر َوتُوِلُج النََّھارَ  ﴿"الضالالت ، ولذلك ابتدئ بقوله : 
فهو نظري التعريض الوارد يف  "﴾ َوتُوِلُج النََّھاَر فِي اللَّْیلِ  ﴿"ليكون االنتهاء بقوله "

  "﴾ َشاءتُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تَ  ﴿"قوله : 

  شواھد االسم الظاھر مكان الضمیر
ن استخدام الضمري يف الكالم هو قد يكو :  إظهار يف مكان اإلضمار"

  )5( " املتبادر الذي يقتضيه ظاهر األسلوب املعتاد.

                                                 
 .1416. 34، ص/ 11جملة جامعة أم القرى، ع/ ) 1(

 .100، ص/ 5اجلدول يف إعراب القرآن، ج/ ) 2(

ا للميداين ، ص/  ) 3(  152البالغة العربية أسسها وفنو

 27رقم اآلية/ سورة آل عمران ،  ) 4(

 503جواهر البالغة، ص/  ) 5(
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َربَّنَا إِنََّك َمن تُْدِخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْیتَھُ َوَما  ﴿:  قال " .1

  ")1(﴾  ِللظَّاِلِمیَن ِمْن أَنَصارٍ 
 "﴾َربَّنَا إِنََّك َمن تُْدِخِل النَّارَ  ﴿"وإظهار النار يف موضع اإلضمار يف قوهلم 

لتهويل أمرها. وذكر اإلدخال يف مورد العذاب  "﴾ فَِقنَا َعذَاَب النَّارِ  ﴿"بعد قوهلم : 
ر إظها "﴾ َوَما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن أَنَصارٍ  ﴿"لتعيني كيفيته وتبيني فظاعته. ويف قوهلم 

يف موضع اإلضمار فقد ( وضع الظاملني موضع املدخلني، لذمهم واإلشعار بتعليل 
   )2(دخوهلم النار بظلمهم ووضعهم األشياء يف غري مواضعها...)

َراَط الُمستَِقیَم  ﴿": قول هللا  .1 ِصَراَط الَِّذیَن  اھِدنَا الّصِ

   )3( "﴾الِّیَن أَنعَمَت َعلَیِھْم َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِھْم َوالَ الضَّ 
َراَط  ﴿" بدل من عبارة  "﴾ ِصَراَط الَِّذیَن أَنعَمَت َعلَیِھمْ  ﴿"إن عبارة  الّصِ

وهذا البدل هو من اإلطناب البليغ، إذ ال يتوقف عليه أصل املعىن،  "﴾الُمستَِقیَم 
لكنه ذو فائدة جليلة، وهي بيان أن الصراط املستقيم هو صراط كل الذين أنعم هللا 

  يف كل األمم سواٌء أكانوا ُرسالً أم غري رسل.عليهم 
إِلَِھ  َمِلِك النَّاِس  قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس  ﴿":  قوله  .2

  . )4( "﴾ ِمن َشّرِ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس  النَّاِس 
ومن وضع االسم الظاهر موضع الضمري ملراعاة صور مجالية يف اللفظ أو 

نات البدي ن من حمسِّ َمِلِك  قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس  ﴿": ع، قول هللا حمسِّ

  "﴾ ِمن َشّرِ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس  ِإلَِھ النَّاِس  النَّاِس 

  اإلطناب في األدعیة القرآنیة 

                                                 
 .192سورة آل عمران، رقم اآلية/  ) 1(

 .85، ص/ 2تفسري أيب السعود، ج/ ) 2(

 .7-6سورة الفاحتة ، رقم اآلية/  ) 3(

 .4-1سورة الناس، رقم اآلية/  ) 4(



  
359  

  

  

إلطناب لغة  يراد شواهد اإلطناب يف األدعية القرآنية نعرف  قبل أن نقوم 
هم أنواع  اليت وردت يف سياق األدعية القرآنية ، مث نذكر واصطالحًا مث التعريف 

  شواها يف الفصل الثاين من هذا الباب. 

  . تعریف اإلطناب

  لغة : 
لبالغة يف الوصف مدحًا أو ذماً، و أطنب يف الكالم  أطنَب الرجُل : أتى 

لغ وأكثر مصدر أ لغ فيه و طول ذيوله" طنب يف  أو الوصف أو األمر:  كالمه إذا 
)1(  

أن اإلطناب لغة يدور حول معىن اإلطالة "حبنكة :  نول عبد الرمحويق
دة عن املعتاد.   " واإلكثار والطول والكثرة، والز

  االصطالح : اإلطناب في 
دية املعىن "يقول أمحد اهلامشي يف كتابه :  دة اللفظ على املعىن لفائدة أو  ز

  .  ")2(ه وتوكيده بعبارة زائدة عن متعارف أوساط البلغاء لفائدة تقويت
كون الكالم زائدا عما ميكن أن يؤذي "واإلطناب يف اصطالح البالغيني: 

   )3( " به من املعاين يف معتاد الفصحاء لفائدة تقصد.

  شواھد اإلطناب في األدعیة القرآنیة 
دية أصل املعىن املراد بعبارة زائدة عما عرف بني أوساط الناس  اإلطناب 

إفادة معىن زائد على ذلك املعىن األصلي حبيث يهب للكالم روعة البلغاء لتقويته و 
أُْس ". كما قوله تعاىل : األنظارجملبة  َرّبِ إِنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ

                                                 
 .141، وانظر القاموس احمليط، ص/ 567املعجم الوسيط، ص/  ) 1(

 207ة ، ص/جواهر البالغ ) 2(

ا، ج/  ) 3(  60، ص/ 2البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو
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رُّ  "و حنوه:   )1("َشْیبًا َولَْم أَُكْن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا َربَّھُ أَنِّي َمسَّنَِي الضُّ

اِحِمینَ َوأَ    " . )2(ْنَت أَْرَحُم الرَّ
  معناه كأنه قال: (مرضت فاشفين). 

ْیتَُھا َمْریَمَ    :"اإلطناب يف قوله  ، وغرضها من عرضها  " َوإِنِّي َسمَّ
على عالم الغيوب التقرب إليه تعاىل واستدعاء العصمة هلا فإن مرمي يف لغتهم مبعىن 

ا غري راجعة عن نيتها وإن كان العابدة ، وقال القرطيب: معناه خادم  الرب وإظهار أ
ا وإن مل تكن خليقة بسدانة بيت املقدس فلتكن من العابدات  ما وضعته أنثى وأ

  )3(فيه.
ْیتَُھا َمْریَمَ  ﴿":  اإلطناب يف قوله  والغرض من التصريح  "﴾ َوإِنِّي َسمَّ

أوًال، ورجاء عصمتها  لتسمية التقرب إىل هللا واألزدالف إليه خبدمة بيت املقدس
ا  لثاً، أي: إ نياً، فإن مرمي يف لغتهم العابدة، وإظهارًا لعزمها على الوفاء بوعدها 

لسدانة فأرجو أن تكون من العابدات املطيعات.   )4(وإن مل تكن خليقة 

  القصر في األدعیة القرآنیة 

  في اللغة  القصر
صر الشيء على كذا، إذا لغة احلبس ، والقصر مبعىن التخصيص، يقال ق"

   )5(. "خصصه به، ومل جياوز به إىل غريه 

   القصر في االصطالح:
هو ختصيص شيء بشيء بطريق " يقول أمحد اهلامشي يف كتابه :

   )2(".شيء بشيء بعبارة كالمية تدل عليه، ختصيص ن، وعند عبد الرمح)1(خمصوص

                                                 
 4 /رقم اآلية ،سورة مرمي ) 1(

 83 /رقم اآلية ،سورة األنبياء ) 2(

 .164، ص/ 1اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ، ج/ ) 3(

 499نفس املرجع ص/  ) 4(

ا، ص/ ) 5(  352البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو
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  شواھد القصر في األدعیة القرآنیة
  " اَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعینُ ِإیَّ  "   :قوله  .1

وأما تقدمي الضمري املنصوب وتكراره فللداللة على االختصاص والقصر ، 
ملناجاة واخلطاب، واملعىن :  لعبادة ال نعبد غريك  "وإلبراز االستلذاذ  ( ختصك 

الستعانة ال نستعني غريك) . ويشهد لصحة هذا املعىن قول ابن )3( " وختصك 
، وللتقدمي يف اآلية داللة أخرى  )4( " ( معناه نعبدك وال نعبد غريك ) ":  عباس 

ملقدم. يقول البالغيون: ( ويفيد التقدمي وراء التخصيص  هي االهتمام والعناية 
ً  )5(ف يف قوله : ( بسم هللا ) مؤخراً اهتمامًا بشأن املقدم وهلذا قدر احملذو  وذلك بيا

السم ا مساء أهلتهم "لكرمي، الهتمام املوّحد  وردًا على املشركني الذين كانوا يبدؤون 
سم العزى. سم الالت أو    .  )6( " فيقولون: 

ا  وهذا مظهر من مظاهر القوة يف لغة القرآن ، إذ جند تقدمي كلمة عن مكا
يعطي للجملة داللة جديدة يف إجياز واختصار وتركيز دون أن نضيف إىل اجلملة 

  ة كي تؤدي هذه الداللة اإلضافية. ألفاظاً زائد
ح ممثًال يف األداء القرآين  ِإیَّاَك  "إن الفرق شاسع بني العدول أو االنز

وبني ( نعبدك ونستعينك) هو الفرق بني اإلعجاز وبني   " نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعینُ 
   )7(كالم متعارف األوساط كما تقول البالغة . 

فَُع ِإْبَراِھیُم اْلقََواِعدَ ِمْن اْلبَْیِت َوإِْسَماِعیُل َوإِْذ یَرْ ﴿":  قوله  .2

  ")1(.﴾َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّمیُع اْلعَِلیمُ 

                                                                                                                                
 141جواهر البالغة ، ص/ ) 1(

ا، ص/  ) 2(  523البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو

 .62، ص/ 1الكشاف، ج/ ) 3(

 .26، ص/ 1تفسري أيب السعود، ج/ ) 4(

 .163، وانظر املفتاح، ص/ 229، ص/  1بغية اإليضاح، ج/ ) 5(

 .29، ص/ 1الكشاف، ج/ ) 6(

ا، ج/جملة جامعة أم القرى لعلوم الشر  ) 7(  .1424.صفر 26، ع/217، ص/ 15يعة واللغة العربية وآدا
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  املقصور: السميع العليم 
  املقصور عليه الكاف راجعة إىل املوىل/أنت .

  قصر الصفة على املوصوف قصراً حقيقياً حتقيقاً.
مع توسط ضمري الفعل ويبدوا يل  ،عن طريق تعريف اخلرب ءالدعاوالقصر يف 

  التوكيد أيضاً. أن ضمري الفصل يفيد مع احلصر
وتضرع .وعمل من قبل إبراهيم و إمساعيل عليهما  قف دعاءو الوقف هنا م

م ما قاموا  هلل، و إ م املطلق  بع عن إميا السالم .فعملهم هذا وإخالصهم فيه  
ما ، وال أ حد يسمع بذلك العمل إال ابت غاء مرضاته ، فال أحد يطلع على سرير

لسمع والعلم بدخول ضمري  ادعاءمها سوى هللا سبحانه وتعاىل.وأكدو  اختصاصه 
دة يف التضرع ، ويرى البعض أنه قصر حقيقي فيه مبالغه ألنه ج اتني  يءالفعل ز

بعلمه ، فكل مسع غريه كال  الصفتني بصيغه املبالغة لبيان أنه ال يعتد بسمع غريه وال
مسع ، وكل علم غريه كال علم ،" وتقدمت صفة السمع ـ وإن كان سوال التقبل 
ا فاصلة ولعمومها ، إذا  خرت صفة العليم لكو متأخرا ـ عن العمل للمجاورة و

  .)2(يشمل علم املسموعات وغري املسموعات " 
أَْنَت  ﴿"ل ، فقوهلا: القصر املفهوم من تعريف طريف اجلملة املفيد للشمو 

 ﴾العَِلیمُ ﴿أي جلميع املسموعات اليت من مجلتها تضرعي ودعائي.  "﴾السَِّمیُع العَِلْیمُ 
  )3(أي بكل املعلومات اليت منها ما يف ضمريي.

ةً ُمْسِلَمةً ﴿":  قوله  .3 یَّتِنَا أُمَّ َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْیِن لََك َوِمْن ذُّرِ

ِحیمُ لََك َوأَِرنَا مَ  اُب الرَّ   " )4(﴾نَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْینَا إِنََّك أَْنَت التَّوَّ

 املقصور عليه  املقصور   طريق القصر نوع القصر   نوع القصر 

                                                                                                                                
 127، رقم اآلية/ البقرة سورة )  1(

 .٣٨٨ /، ص ٣/) البحر احمليط ،ج 2(
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عتبار
  طرفيه

حقيقي 
  وحتقيقي 

صفة على   مبالغة
  املوصوف 

 
 ضمري
  الفصل

التواب 
  الرحيم 

الكاف 
املائدة 

 للموىل 
  /أنت 

ن جيعلها فقد دعا إبراهيم و  إمساعيل عليهما السالم هللا سبحانه وتعاىل 
اجلازم  والعتقادهمفرة ، غمسلمني ، وأن جيعل ذريتهما امة مسلمة ، وسألوه التوبة وامل

مبقبول التوبة ،  نه ال وإميا ا أمام توبته ورمحته ، قصروا التوبة  املطلق  توبة ،يعتد 
لإلجابة. قيل  غريه ، ويف ذلك " مزيد استدعا إىلتتعداه  والرمحة على هللا وحده ، ال

  )1(من أمسائه و صفاته ". هيناسب ، مماأراد العبد أن يستجاب له ، فليدع هللا  إذا
، دعاء األخري يف قوله : وتب عليناوقدم ذكر التوبة على الرمحة ، جملاورة ال

خرت صفة الرمحة لعمومها ، ألن من الرمحة التوبة ، الكنه لة والتواب ال ا فاصو
 ﴿وبعده)2(﴾ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّمیُع اْلعَِلیمُ ﴿"ن كذلك ألن قبلها يناسب أن يكو 

  ".)3(﴾ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّمیُع اْلعَِلیمُ 
َربَّنَا َواْبعَْث فِیِھْم َرُسوالً ِمْنُھْم یَتْلُو َعلَْیِھْم آیَاِتَك ﴿ ":   قوله  .4

ُمُھْم اْلكِ  یِھْم إِنََّك أَْنَت اْلعَِزیُز اْلَحِكیمُ َویُعَلِّ  تَاَب َواْلِحْكَمةَ َویَُزّكِ
﴾)4("  

نوع القصر  نوع القصر 
  عتبار طرفيه

طريق 
  القصر 

  املقصور عليه  املقصور 

                                                 
 .١٦١/، ص١ /) تفسري أيب السعود ج 1(

 127  ية/، رقم اآل) سورة البقرة  2(

 128  ، رقم اآلية/) سورة البقرة  3(

 129 ، رقم اآلية/البقرة سورة )  4(
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حقيقي 
  وحتقيقي 

صفة على 
  املوصوف 

 
 ضمري
  الفصل

 العزيز
  الرحيم 

الكاف العائدة إىل 
  الذات العليا /أنت 

وإمساعيل عليهما السالم من هللا سبحانه وتعاىل إرسال الرسل  طلب إبراهيم
والنذر إىل البشر ، وملا كان هذا األمر ال يقدر عليه إال من كان له القهر والغلبة 
املطلقة ، واحلكيم الذي ال يفعل إال ما تقتضيه احلكمة واملصلحة ، والذي ال جيهل 

م وألن هذا  لعزة شيئًا من إسرار اخللق ، وإلميا األمر ال يقدر عليه إال من يتصف 
وحده ال تتعداه إىل غريه لكماله  واحلكمة ، قصروا صفيت العزيز احلكيم على هللا 

ما .   يف االتصاف 
َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْیَك ﴿ ":  قوله  .5

  " )1(﴾اْلَمِصیر

عتبار  نوع القصر  املقصور عليهاملقصور 
  طرفيه 

نوع القصر 
  عتبار الواقع 

  طريق القصر 

على  موصوف  كونه هلل  املصري  
  الصفة 

تقدمي املسند على حقيقي و حتقيقي 
  إليه  املسند

بوالئهم  ن إحساسًا عميقاً الكرمية هم املؤمنون ، وهم حيسنو املتكلم يف اآلية 
لبعث والرجوع فجؤ ، يهلل  اء القصر هنا ليسجد فكرة الوالء هذه منون إميا كامًال 

، حيث قصروا الرجوع واملصري على كونه هلل سبحانه وتعاىل دون غريه ، ويف هذا 
لبعث . التخصيص إقرار   منهم 

ملوت والبعث إليك ال إىل غريك وهو تذييل ملا قبله مقرر  "أي الرجوع 
   .)1(ع للحساب واجلزاء"لرجو للحاجة إىل املغفرة ، ملا أن ا

                                                 
 285 ، رقم اآلية/ سورة البقرة)  1(
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  ")2( لََھا َما َكَسبَْت َوَعلَْیَھا َما اْكتََسبَتْ    "قوله .6
مث ختمت اآلية جبملة " وإليك املصري" بتقدمي اخلرب إلفادة االختصاص 

ملوت والبعث إليك ال إىل  غريك، واجلملة تذييل ملا قبلها واحلصر أي " الرجوع 
  )3(مقرر للحاجة إىل املغفرة) (

 لََھا َما َكَسبَْت َوَعلَْیَھا َما اْكتََسبَتْ  "لذوق يف قوله وانظر بعني البالغة وا
"  وما يف هذه الصياغة من تناسق وقوة وإعجاز، فقد تقدم اجلار واجملرو " هلا

وعليها" على الفعلني إلفادة االختصاص واحلصر أي أن ذلك هلا ال لغريها وعليها ال 
  )4(على غريها.

ْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَا َوَھْب لَنَا ِمن َربَّنَا الَ تُزِ     :"قوله  .7

   )" )5 لَّدُنَك َرْحَمةً إِنََّك أَنَت اْلَوھَّابُ 
أي أنت  ﴾أَْنَت الَوھَّابُ  ﴿القصر املستفاد من ضمري الفصل يف قوله : 

  وحدك كثري العطاء . 
َك َمْن تََشاُء قُْل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُملْ ﴿ " : قوله  .8

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِیَِدَك  َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
  " )6(﴾ اْلَخْیُر إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیرٌ 

عتبار  نوع القصر 
  طرفيه

نوع القصر   املقصور عليه املقصور
عتبار الواقع 

  طريق القصر 

                                                                                                                                
 .٢٧٦ /، ص١ /) تفسري أيب السعود ، ج 1(

 286سورة البقرة، رقم اآلية/ ) 2(
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موصوف قلب 
  لى الصفة ع

كونه   اخلرب 
 هللا  بيد

تقدمي املسند   مبالغةحقيقي 
 على املسند

  إليه 

 )4(والشوكاين )3(وأيب السعود)2(والزخمشري)1(ذكر اإلمام الطربي
إذا كان النفي عن اجلميع من عده .  ن التقدمي يف اآلية مفيدة للقصر.أ)5(واآللوسي

ا كان يعبد غري هللا ، ويفهم هذا من أو هو قصر قلب ملن ظن ، أن اخلري بيد غري مم
قول الطربي  "بيدك اخلري".أي كل ذلك بيدك وإليك ، ال يقدر على ذلك أحد 
ألنك على كل شيء قدير ، دون سائر خلقك ودون من إختذه املشركون من أهل 
ً، يعبدونه من دونك كاملسيح واألنداد الذي  الكتاب واألميني من العرب اهلا ور

.فيفهم من  قوله دون سائر خلقك القصر احلقيقي ألن النفي  )6(يون رً إختذها األم
واقع على مجيع من عداه ، ومن قوله ،دون من إختذه املشركون من أهل الكتاب 

ً القصر اإلضايف قصر قلب.   األميني من العرب إهلاور
ملا فتح الرسول مكة، وعد أمته مبلك كسرى و قيصر وهذا الوعد قد يستعظمه 

بعض ويستكثره على الرسول صلى هللا عليه وسلم فكان البد من إزالة هذه الشكوك من ال
سلوب القصر لتأكيد حدوث هذا األمر  وجتمية وقوعه حيث خصص  النفوس، فدئ 

 بيد هللا وقدرته دون غريه ، " أي بقدرتك اخلري كله ال يقدره أحد غريك تتصرف فيه رباخل
  . )7(ئتك "قبضاً وبسطاً حسبما تقتضيه شي

                                                 
 .١٤٩-١٤٨ /، ص٣ /، ج٣ /) الطربي ، م 1(
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 .١١٥ /، ص٣ /) روح املعاين ، ج 5(

 .١٤٩-١٤٨ /، ص٣ /، ج٣/) الطربي ، م  6(

 .٢٢ـ٢١/، ص٢ /) تفسري أيب السعود ، ج 7(



  
367  

  

  

َوَما َكاَن قَْولَُھْم إِالَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا  "  :قوله  .9

َوِإْسَرافَنَا ِفي أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا وانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم 
  " )1(اْلَكافِِرینَ 

ا توحي  "﴾ الُواْ َوَما َكاَن قَْولَُھْم إِالَّ أَن قَ  ﴿"واملتأمل يف عبارة :  جيد أ
ذا الدعاء ، يف السراء والضراء، وأن فيها قصراً إضافياً، لرد  ستمرارهم على التضرع 
م قالوا ما يدل اجلزع أو اهللع أو الشك يف النصر أو  اعتقادهم من يتوهم أ
لذين جزعوا من ضعفاء املسلمني أو  االستسالم للكفار. ويف هذا القصر تعريض 

  .)2(فقني املنا
  ر: القول.املقصو 
ر عليه : قوهلم : ربنا إغفرلنا.قصر موصوف على صفة . قصراً حقيقياً املقصو 
  فيه مبالغة . 

شيا ء ، ما كان قوًال هلم عند أي لقاء للعدو، ألمفرع من اعم ا واالستثناء"
م فنون الشدائد   األشياءمن  شيئا ،واألهوالاقتحام مضايق احلرب وإصابة ما أصا

  .   )3(ال أن قالواإ
لنفي  جيءليس يف اآلية خماطب منكر ، أو منزل منزلة من ينكر ، وإمنا 

حملض التوكيد.وإلخراج الفكرة اليت تعتمل يف نفوس املتكلمني.يف قالب  واالستثناء
ا ويؤكده .   يربز مضمو

وعدم  من اجلد والصرب ،كان عليه املؤمنون  هللا سبحانه وتعاىل ما فلما ذكر
فعال النفسانية ، اليت يظهر أثرها على لوهن اإلستكانة للعدو، وذلك كله من األا

ليقرر حقيقة أخرى من حقائق الفئة املسلمة  ءواالستثنا، جاء هنا النفي )4(اجلوارح 
لدعاء ، بة واالستغفار واالكانوا عليه من اإل وليؤكد " ما لتجاء إىل هللا تعاىل 

                                                 
 147سورة آل عمران، رقم اآلية/ ) 1(
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، وال قول إال مفرغ إال هللا تعاىل ال فلم يكن هلم ملجأ ووحصر قوهلم يف ذلك القول 
.وهو قصر حقيقي فيه مبالغة يف بيان صالبتهم يف الدين، وعدم )1(هذا القول "

، أثبت هلم القول لية ، حيث نفى عنهم مجيع األقوالإليهم ك تطرق الوهن الضعف
  بطلب الغفران.

ِسي َوأَِخي فَاْفُرْق بَْینَنَا قَاَل َرّبِ إِنِّي ال أَْمِلُك إِالَّ نَفْ ﴿ " .10

  " )2(﴾َوبَْیَن اْلقَْوِم اْلفَاِسِقینَ 

عتبار   نوع القصر  نوع القصر 
  طرفيه 

  املقصور عليهاملقصور  طريق القصر 

صفة على  فيه مبالغة  قصر حقيقي
  املوصوف 

النفي 
  واالستثناء

  نفسي وأخي اململوك 

 مها " يوشع عليه السالم موسىياق أن هناك رجلني كا مع يوضح من الس
ميلك لنصة دين هللا تعاىل إال  أنه ال كالب ابن يوفنا " . وأثبت موسى  ن وابن نو 

هلل ،وق .)3( نفسه وأخاه خلوف والرهبة، وهذا قمة اإلميان  ت   ﴿ "د وصفت اآل
ُ َعلَْیِھَما اْدخُ  لُوا َعلَْیِھْم اْلبَاَب فَإِذَا قَاَل َرُجالِن ِمْن الَِّذیَن یََخافُوَن أَْنعََم اہللَّ

ِ فَتََوكَّلُوا إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِینَ  فما هو  ".)4(﴾دََخْلتُُموهُ فَإِنَُّكْم َغاِلبُوَن َوَعلَى اہللَّ
ما ، على الرغم مما وصفها  موسى عليه السالم إنكارالسر يف  هلما ، وعدم اعتداده 

   ذلك وجهني:به من التقوى واخلوف . ذكر الفخر الرازي يف

                                                 
 ) املصدر السابق نفس اجلزء والصفحة . 1(

 .٢٥ ، رقم اآلية/) سورة املائدة  2(

 .٦٠٤/، ص1، وانظر يف الكشاف ،م/١٢٢/، ص٦ /) الطربي ج 3(
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، وكان معه الرجالن املذكوران  يوأخ ي"فإن قيل مل قال ال أملك إال نفس
ما كل الوثوق ، ملا رأى من أطباق األكثرين على التمرد و أيضاً   قلنا كأنه مل يثق 

  لعله إمنا قال ذلك تقليًال . 
ِ الَِّذي َخلََق السََّمَواتِ ﴿:  قوله " .11  َواألَْرضَ  اْلَحْمدُ ہلِلَّ

  ".)1(﴾َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذیَن َكفَُروا بَِربِِّھْم یَْعِدلُونَ 
م يعدلون.  بدئت السورة بقصر احلمد كله هلل إلقامة احلجة على الذين بر

ا للج نس ، فتفيد اختالف العلماء يف إفادة "أل" هنا القصر ، فذهب بعضهم إىل أ
ا سواء كانت للجنس أو  تفيده. ، فال لالستغراقا ىل أاحلصر ، وذهب بعضهم إ أ

  ،  فهي مفيدة للحصر. لالستغراق
ُ ال إِلَھَ إِالَّ ُھَو ﴿:  قوله " .12 فَإِْن تََولَّْوا فَقُْل َحْسِبي اہللَّ

  ".)2(﴾ َعلَْیِھ تََوكَّْلُت َوُھَو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظیمِ 

ً  قصر األو تيف اآليتني الكرمي   نَ یْ نِ مِ ؤْ مُ الْ بِ  " ل يف قوله تعاىل :ني أسلو

  . حيث قدم املسند على مسند إليه إلفادة االختصاص." م یْ حِ رَّ ال فٌ ُؤوْ رَ 
  وف رحيم.ؤ فاملقصور : ر 

  املقصور عليه : املؤمنني .
قصر الصفة على املوصوف  قصر حقيقيًا حتقيقًا فيه مبالغة ، أو هو قصر 

  قلب.
ملؤمنني ال ب غريهم ، حيث أنزلت رمحته بغري املؤمنني منزلة أي رؤوف رحيم 

  العدم .
  والقصر الثاين:يف قوله تعاىل: " عليه توكلت"

  وهو قصر مستفاد عن طريق تقدمي اجلار واجملرور على عامله .

                                                 
 .١ ، رقم اآلية/) األنعام  1(

 .٢٩ ، رقم اآلية/التوبة سورة )  2(
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  املقصور : توكلت . 
  املقصور عليه : ضمري اجلاللة يف عليه .

  قصر الصفة على املوصوف قصراً حقيقياً حتقيقياً .
  و هو قصر إضايف قصر إفراد ، أي عليه توكلت ال عليكم.أ

جلهاد والقتال ، وهو أمر صعب على نفس  ملا كان الرسول يـا مر قومه 
نه  ،فجاءت اآلية تبني صفاته  قسوة منه  هان أن يف هذظالبشريه ، فقد يظن 

يد رسول من أنفسكم قريب الصلة منكم ومن قبلكم ، وهو حريص عليكم ، ال ير 
حد حجة يف معصيته الرتدد رحيم وبعد هذا البيان ال يققي ألؤف و بكم إال اخلري ،ر 

يف تنفيذ أوامره مث جيئ أسلوب القصر لتهديد و وعيد من توىل وأعرض بعد هذا 
  البيان ـ الصريح من هللا ، فمن توىل فقل حسيب هللا ال إله إال عليه توكلت ".

مره وقصر توكله على هللا وحده ال فأمر سبحانه وتعاىل رسوله بتفويض أ
عليكم فأن توليكم عنه ملن يضره ألنه قد قصر توكله على هللا وحده ويف توكيد نصرة 

  تويل املتولني وإعراض املعرضني. هللا لرسوله تسلية له عن
ِ ﴿ :  قوله " .13 ِّي َوُحْزنِي ِإلَى اہللَّ قَاَل ِإنََّما أَْشُكو بَث

ِ مَ    ".)1(﴾ا ال تَْعلَُمونَ َوأَْعلَُم ِمْن اہللَّ

كان الناس جاءوا للتعزية والتسلية إىل يعقوب عليه السالم و سلكو يف هذا 
شكاء. فقال عليه السالم إلطريقة عادية وقالوا له هذا القول بطريق التسلية والتعزية وا

حزين وغمي إىل هللا ، وهو قادر  أشكو ، مايل إليكم أو إىل غريكم ، إمنا أشكو :إمنا
كشف هذا الكرب ، وجتلى املصائب بفضله وهو يكفيين و أعلم من هللا ماال على  

به خاسر،فأرجو أن يرمحين ويكرمين ، وأنتم  تعلمون.إن هللا رحيم كرمي ،ال أرجع من 
ال تعرفون رمحته ورأفته.وقال الزخمشري يف معين هذا اآلية " إين ال أشكو إىل أحد 

                                                 
 .٨٦  ، رقم اآلية/) سورة يوسف  1(
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 داعيًا له وملتجًأ إليه ، فخلوين شكاييت ، منكم ومن غريكم ، إمنا أشكو إىل ريب
د يف هذه . املقصو )1(وهذا معىن توليد عنهم أي فتوىل عنهم إىل هللا والشكاية إليه

اآلية " أشكو " واملقصور عليه هو : "إىل هللا " أفادت "إمنا " القصر احلقيقي ، قصر 
  صفة على املوصوف .

  في اللغة واالصطالحالنظم 
يت مبعىن التأليف واجلمع والضم، النظم يف اللغ   ة 

ليف الكلمات واجلمل مرتبة املعاين ، متناسبة الدالالت "ويف االصطالح : 
  " )2(على حسب ما يقتضيه العقل.

ويقول القزويين: "وتطبيق الكالم على مقتضى احلال هو الذي يسميه اإلمام 
لنظم" .     )3(عبدالقاهر 

ة البسملة " بسم هللا الرمحن الرحيم " فاجلار ومن بالغة النظم احلذف يف آي
سم هللا" متعلق مبحذوف تقديره بسم هللا أبدأ أو ابتدائي أو أقرأ أو أتلو  واجملرور " 

. وال ريب يف أن احلذف يف اآلية أبلغ من  )4(على خالف يف نوع احملذوف وموطنه 
دى معه الغرض حلذف هنا إجياز  كامًال دون إخالل   ذكر احملذوف ( فلقد حتقق 

ملعىن. كما أن مع احلذف تصلح العبارة ألكثر من فعل أو اسم مقدر خيتلف 
  . )5(ختالف املوقف الذي تتلى فيه اآلية الكرمية ) 

                                                 
 .٤٩٩ /، ص٣ /) الكشاف للزخمشري ، ج 1(

 هـ . 1403، 2. دار الكتب العلمية ، بريوت، ط/ 242التعريفات للشريف اجلرجاين ، ص/  ) 2(

 . مكتبة اخلاجني القاهرة.300-282دالئل اإلعجاز لعبدالقاهر اجلرجاين، تعليق حممود شاكر، ص/  ) 3(

 .19، ص/  1، ج/.، تفسري ابن كثري 26، ص/ 1الكشاف ، ج/ ) 4(

 .86من بدائع النظم القرآين ، د. السيد حجاب، ص/  ) 5(
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، وكان معىن الشكر قريبًا منهما، فما  )1(وإذا كان " احلمد واملدح أخوين " 
وما داللة هذا  ْمُد هللِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني احلَْ    :سرُّ إيثار " احلمد" عليهما يف قوله 

  اإلختيار القرآين؟ .

: سواء أعطيتين أو مل تعطين  فكأن من صدر منه احلمد يقول ملواله 
  .  )2(فإنعامك واصل إىل كل العاملني، وأنت مستحق للحمد العظيم. 

 "َوُكتُِبِھ َوُرُسِلھِ  ُكلٌّ آَمَن بِاہلّلِ َوَمآلئَِكتِھِ  "مل روعة النظم يف قوله : 
فقد اقتضت البالغة القرآنية اإلجياز حبذف الفعل والتقدير" يقولون ال نفرق" ووازن 
لذكر لتجد الفرق بينهما، واإلجياز من مظاهر القوة يف  يف كفيت ذوقك احلذف 

  األساليب.

  شواھد النظم في األدعیة القرآنیة
بَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا  ﴿" قوله  ُمنَاِدیًا یُنَاِدي ِلِإلیَماِن أَْن آِمنُواْ ِبَربُِّكْم فَآَمنَّا رَّ

  )3( "﴾ َربَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا َسیِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَا َمَع األْبَرارِ 
لنداء املكر ( إلظهار كمال  مل بالغة النظم يف هذا الدعاء، فقد افتتح  و

رَّبـََّنا ﴿وأخربوا عن مساعهم داعي اإلميان على سبيل التأكيد  )4(هال) الضراعة واالبت
 ً ْعَنا ُمَناِد م ال ينفكون عن تقصري وإن  ﴾ِإنـََّنا مسَِ ألنه ( ملا كانت حاهلم ـ ملعرفتهم 

لغوا يف االجتهاد ، ألنه ال يستطيع أحد أن يقدر هللا حق قدره شبيهة حبال من مل 
م فقالوا مع يؤمن، اقتضى املق العرتاف بذنو ام التأكيد إشارة إىل هضم أنفسهم  

ن املخاطب عامل بكل شيء   )5(فأظهروا النون إبالغًا يف التأكيد)  ﴾ ِإنَّنَا ﴿علمهم 
اعتنائه بشأن  ل، وأوثر على الداعي ( للداللة على كما . واملنادى هو الرسول 

                                                 
 .46، ص/ 1الكشاف، ج/ ) 1(

 .89-88.، ومن بدائع النظم القرآين، ص/ 218، ص/ 1تفسري الرازي، ج/ ) 2(

 .193سورة آل عمران ، رقم اآلية/  ) 3(

 .85،ص/ 2تفسري أيب السعود،ج/ ) 4(
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فيه من اإليذان برفع الصوت) ويتذوق  الدعوة وتبليغها إىل الداين والقاصي، ملا
بَّنَا ِإنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدیًا یُنَاِدي  ﴿"العالمة أبو السعود بالغة النظم يف هذه اجلملة  رَّ

وأثره يف اإلمتاع واإلقناع فيقول : (وهذا أسلوب  ويبني قيمة هذا التعبري "﴾ ِلِإلیَمانِ 
واإليذان بوقوعه بال واسطة عند صدور بديع يصار إليه للمبالغة يف حتقيق السماع 

املسموع عن املتكلم وللتوسل إىل تفصيله، واستحضار صورته، وقد اختص النظم 
لنداء  ملنادى، مث وصفه  الكرمي مبزية زائدة على ذلك، حيث عرب عن املسموع منه 
حلكمة، كما أن التفسري بعد  لإلميان على طريقة قولك: مسعت متكلما يتكلم 

لقبول) و ام والتقييد بعد اإلطالق أوقع عند النفس وأاإل    )1(جد 
أُْس َشْیبًا َولَْم  ﴿":  قوله  قَاَل َرّبِ ِإنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ

  ")2( ﴾أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا 
 ﴿ " : القاهر أن مرجع املزية والروعة أو اجلمال يف قوله  ويرى عبد"

أُْس َشْیبًا ليست جملرد االستعارة بل ترجع أيضًا إىل النظم، ممثًال يف  "﴾ َواْشتَعََل الرَّ
إسناد الفعل " اشتعل" إىل " الرأس" فأفاد مع ملعان الشيب يف الرأس الذي هو أصل 
املعىن، الشمول وأنه قد استغرق وعم مجلته... وهذا ما ال يكون إذا قيل: ( واشتعل 

  ".)3(و الشيب يف الرأس) شيب الرأس، أ
ذلك اجلار  ﴾وأَْصِلح ﴿بعد مجلة  ﴾لي﴿مث لتنأمل يف السياق الكرمي قوله 

واجملرور، وما أوحاه من شعور أبوي عميق صادق فيه قمة التالحم واإلنتماء بني 
األب وأبنائه، مث ما يطبعه يف نفس السامع من شعور حباجة األب الصادقة القوية إىل 

اعتهم له... فال شيء أسوأ من عقوق الوالدين وال أشد مرارة صالح ذريته وط
هلل ـ .   عليهما من جترع مرارة كأس فساد األبناء وعدم استقامتهم ـ والعياذ 

                                                 
 .489،ص/ 1الكشاف، ج/ ) 1(

 . 4سورة مرمي ، رقم اآلية/  ) 2(
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یَّتِي ﴿أم قوله :  نزل منـزلة الفعل الالزم  ﴾أْصِلح ﴿فقد ذكر األلوسي أن  ﴾ِفي ذُّرِ
م كاآلنية احملتو  ن الصالح فيهم وكو ية على الشيء، احملتفظة به لتمكنه ليفيد سر
 فيهم . وإال صحَّ أن يقال : وأصلح يل ذرييت .

 ------------------------------  
 -------------------------  

 --------------------  
 ----------  

  



  
377  

  

  

   الثالثالفصل 
  شواھد الفصل والوصل والتقدیم والتأخیر في األدعیة القرآنیة

هو العطف بني مجلتني أو أكثر بواسطة الواو من أجل ":  الوصلتعريف 
  .  "اجلملة الثانية أو التالية يف حكم اجلملة األوىل إشراك

ا الوحيدة من"  وقد اقتصر الوصل على الواو دون بقية حروف العطف ، أل
احلروف العطف ، اليت ال تفيد إال جمرد الربط وتشريك ما بعدها ملا قبلها يف احلكم 

   )1(. "خبالف بقية احلروف
لواو.    يقول أمحد اهلامشي يف كتابه : عطف مجلة على أخرى 

  )2(الفصل ترك هذا العطف بني اجلملتني .

  شواھد الوصل في األدعیة القرآنیة

َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء  قُِل اللَُّھمَّ  "  :قوله  .1

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِیَِدَك  َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
   ).")3اْلَخْیُر إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیرٌ 

اسب بني املتتبع الباحث يف املوصوالت من األدعية القرآنية رمبا يرى التن
املوصولتني و تالؤمها يف االمسية و الفعلية ،و توافق االمسيتني منها يف نوعية املسند 

 منها متناسبتني يف نيمن حيث األفراد و الرتكيب و الظرفية وحنوها. كما جيد الفعليت
َمْن  قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلكَ  "املاضوية املضارعية ،كما ترى يف : 

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِیَِدَك اْلَخْیُر  تََشاُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
  " ).)4ِإنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیرٌ 
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ْر ِلي أَْمِري  قَاَل َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري ﴿ ":  قوله  .2 َویَّسِ

  َن لِّس َواْجعَل لِّي  یَْفقَُھوا قَْوِلي  انِي َواْحلُْل ُعْقدَةً ّمِ
ْن أَْھِلي   اْشدُْد بِِھ أَْزِري   َھاُروَن أَِخي  َوِزیًرا ّمِ

  ")1( ﴾  َكْي نَُسبَِّحَك َكثِیًرا َوأَْشِرْكھُ فِي أَْمِري 
ت وصل مجلة" اجعل " جبملة " اشرح" الحتادمها  ومن بالغة هذه اآل

نيًا لفعل " جعل " يكون تقدميه على  إنشاء، وعلى رأي من أعرب" وزيراً " مفعوًال 
   )2(املفعول األول " هارون " لالهتمام واالعتناء بشأن الوزارة

غة بصي ﴾ َوأَْشِرْكھُ فِي أَْمِري اْشدُْد بِِھ أَْزِري   ﴿وقرأ اجلمهور " 
ها، اهلمزة و " أشرك" بقطع اهلمزة وفتح بوصل الطلب الدعائي يف فعلي " اشدد"

وعلى ذلك يكون املعىن:  رب احكم به قويت ، واجعله شريكي يف أمر الرسالة حىت 
  ،  )3(نتعاون على أدائها كما ينبغي 

  ) )4"نیْ ثِ ارِ وَ الُ  رُ یْ خَ  تَ نْ أَ وَ فَْرداً  يْ نِ رْ ذَ  تَ َال  بِّ رَ  "  :قوله  .3
ل من إذا اختلفت  اجلملتان يف اخلربية واإلنشائية معىن ، ومل يكن هلما حم

، فإذا ترى الوصل )5(اإلعراب ، وكان الفصل بينهما مفوت املقصود أو يوهم خالفه
 َال  بِّ رَ إلسرتزاق األوالد ، عن النيب زكر  املأثوربينهما ال حمالة. كما يف الدعاء 

، حيث عطفت اجلملة اخلربية فيه على اإلنشائية ) )6نیْ ثِ ارِ وَ الُ  رُ یْ خَ  تَ نْ أَ وَ  يْ نِ رْ ذَ تَ 
ها ، وذلك لغرض يبدوا عند إمعان النظر فيهما. وهو أن الوارث املسئول عنه يف قبل

اجلملة األوىل هو الوارث البشري يف الدنيا ، دون الوارث احلقيقي ( املطلق السرمدي 
الذي هو خري الورثة بقاًء سبحانه وتعاىل) ، فلإلمياء إىل ذلك الغرض وصلت اجلملة 
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ألوىل بواسطة الوا ل عنه فيم و و العاطفة ، وأصبحت نذيًال يوضح املسؤ الثانية 
 أقبلها.

يقع الوصل بني مجلتني يكون ألوالمها حمًال من اإلعراب ، وقد قصد تشريك 
الثانية هلا يف حكم اإلعراب ، حيثما ال يعوقه مانع من ذلك. فيكون حكمهما حكم 

  .املفردين املقتضيني مشاركتهما يف اإلعراب 
ّبِ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج  قُلوَ  "  :قوله  .4 رَّ

  " )1(ِصْدٍق َواْجعَل لِّي ِمن لَّدُنَك ُسْلَطانًا نَِّصیًرا 
لذات بني اجلملتني املوصولتني وهو  وقد يكون اجلامع العقلي هو التضائف 

واحد كالسواد الوجودين بينهما غاية اخلالف ،يتعاقبان على حمل  األمرينالتقابل بني 
َوُقل رَّبِّ أَْدِخْلِين ُمْدَخَل ِصْدٍق  ء املهاجر يف سبيل هللا : اوالبياض كما ترى يف دع

ً نَِّصريًا  بيدو منه التضائف   )2(َوَأْخرِْجِين ُخمْرََج ِصْدٍق َواْجَعل يلِّ ِمن لَُّدنَك ُسْلطَا
  بني اإلدخال و اإلخراج و متعلقيها. 

  كمال االتصال 

م هو  م  وامتزاجأن يكون بني اجلملتني إحتاد   وامتزاجمعنوي ، حىت إحتاد 
ما أفرغا يف قالب واحد، وصوغتا يف صيغة واحدة، حبيث   آئمعنوي ، حىت يرت  كأ

لذات دون األخرى . ـتن زل الثانية من األوىل منزلة نفسها، فتكون إحدامها مقصودة 
حد الوجود التالية .   وذلك 

  االتصال في األدعیة القرآنیة شواھد كمال
َراَط الُمستَِقیَم  :قوله " .1 ِصَراَط الَِّذیَن أَنعَمَت  اھِدنَا الّصِ

الِّینَ    "َعلَیِھْم َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِھْم َوالَ الضَّ
اھِدنَا " : زلة البدل الكل من األوىل مثل قوله ـن تكون اجلملة الثانية مبن

َراَط الُمستَِقیمَ  ِصَراَط الَِّذیَن أَنعَمَت َعلَیِھْم َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِھْم   الّصِ
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الِّینَ  الَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا  ":وقوله ")1( َوالَ الضَّ

ة السابقة ، يف اآلية عطف بيان للذين اتقوا املذكورين يف اآلي" )2(َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ 
 ، فالفصل لكمال االتصال.

لتوكيد ( اللفظي واملعنوي) مثل قوله  .2 ن تكون اجلملة الثانية شبيهة 
:"  َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَا یَْوَم

ن ، التأكيد ملعىن هذه اجلملة إ)3("اْلِقیَاَمِة إِنََّك الَ تُْخِلُف اْلِمیعَادَ 
، وبتوجيه اخلطاب إىل هللا عن طريق كاف اخلطاب ، وبعود الضمري 

 . ختلف إىل هللا مرة أخرى بعد الفعل 

جاء دون عاطف، ألن مجلة  "﴾ َربَّنَا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس  ﴿" قوله  .3
  ندائية كاألوىل فبينهما كمال االتصال. ﴾رَبـََّنا  ﴿

َ َمْرَميُ َأىنَّ    :"قوله  .4  َلِك َهَذا قَاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد اهللِّ إنَّ اهلّلَ قَاَل 
  ") )4يـَْرُزُق َمن َيَشاء ِبَغْريِ ِحَساٍب 

مفصولة عما قبلها لشبه   "﴾ قَاَل یَا َمْریَُم أَنَّى لَِك َھذَا ﴿"وجاءت مجلة : 
ا استئناف مبين على السؤال كأنه قيل فماذا قال زكر عند  كمال االتصال، أل

  ة الرزق عندها؟مشاهد
الَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا  ﴿"قوله تعاىل :  .5

لعاطف على اآلية السابقة، ألنه عطف   )5("﴾َوقِنَا َعذَاَب النَّاِر 
بيان للذين اتقوا املذكورين يف اآلية السابقة، فالفصل لكمال 

  االتصال.
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َراَط  اَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعیُن إِیَّ   : " قوله  .6 اھِدنَا الّصِ

  ") )1الُمستَِقیمَ 
 ﴿"والناظر بعني البالغة يتذوق مجال الفصل يف هذه اآلية. فقد فصلت مجلة 

َراَط الُمستَِقیمَ  ، وأرجع بعض  "﴾ وِإیَّاَك نَْستَِعینُ  ﴿"عن مجلة  "﴾ اھِدنَا الّصِ
فعلى ل أو لكمال االتصال. أما األول (كمال االتصااملفسرين هذا الفصل إىل شبه  

ً للمعونة املطلوبة كأنه  تقدير عموم االستعانة والصراط وخصوصهما يكون اهد بيا
قال: كيف أعينكم يف املهمات أو يف العبادة فقالوا : اهد طريق احلق يف كل شيء 

وخصوص الصراط يكون  أو ملة اإلسالم، وأما الثاين فعلى " تقدير عموم االستعانة
  .)2(اهد إفرادا للمقصود األعظم من مجيع املهمات) 

والذي يبدو أن سبب الفصل راجع إىل كمال االنقطاع الواقع بني طبيعة 
  اجلملتني، فاألوىل مجلة خربية والثانية مجلة إنشائية طلبية. 

ْر ِلي أَمْ  قَاَل َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري ﴿ ":  قوله  .5 ِري َویَّسِ

  ن لَِّسانِي ً ّمِ َواْجعَل لِّي  یَْفقَُھوا قَْوِلي  َواْحلُْل ُعْقدَة
ْن أَْھِلي   اْشدُْد بِِھ أَْزِري   َھاُروَن أَِخي  َوِزیًرا ّمِ

   )3( "﴾  َكْي نَُسبَِّحَك َكثِیًرا َوأَْشِرْكھُ فِي أَْمِري 
لكمال االتصال وفصلت مجلة " اشدد به " عن مجلة " اجعل يل وزيرا"  ( 

بينهما، فإن شد األزر عبارة عن جعله وزيراً ، وأما اإلشراك يف األمر فحيث كان من 
  )4(أحكام الوزارة توسط بنهما العاطف) 

قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤِتي اْلُمْلَك َمن تََشاء    : "قوله  .7

ن تََشاء َوتُِعزُّ َمن تَشَ  اء َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِیَِدَك َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
  "اْلَخْیُر إِنََّك َعلََى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیٌر 
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ألوىل ، وذلك لوقوعها جوا عن  وهو أن تكون اجلملة الثانية قوية االرتباط 
لواو، بل يفصل  سؤال مقدر يرتشح من اجلملة األوىل ، فال حتتاج إىل الوصل 

قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك   : "ؤال ، مثل قوله بينهما كما يفصل اجلواب عن الس

ن تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن  تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
ِإنََّك ، يف ختام اآلية بقوله  ) )1" تََشاء بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنََّك َعلََى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیرٌ 

  لطائف بالغية منها :   لََى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیرٌ عَ 
ِإنََّك َعلََى  "الفضل لشبه كمال االتصال  عند البالغيني بني هذا اخلتام 

بع من اجلملة  " ُكّلِ َشْيٍء قَِدیرٌ  وما سبقه ، ألن هذه اجلملة جواب لسؤال 
  السابقة.

األمور كيف يشاء  كيد معىن اآلية املتضمن بيان قدرته تعاىل يف تصريف
وهذا التأكيد يسمى عند البالغيني تشابه األطراف أو التناسب الذي يعد من 

  احملسنات املعنوية اليت حتسن األسلوب وتؤكد املعاين يف األذهان.
فَتَقَبَّلََھا َربَُّھا بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَنبَتََھا نَبَاتًا َحَسنًا َوَكفَّلََھا  :"قوله  .8

َما دََخَل َعلَْیَھا َزَكِریَّا اْلِمْحَراَب َوَجدَ ِعندََھا ِرْزقاً َزَكِریَّا ُكلَّ 
قَاَل یَا َمْریَُم أَنَّى لَِك َھذَا قَالَْت ُھَو ِمْن ِعنِد اہلّلِ إنَّ اہلّلَ یَْرُزُق 

قَاَل یَا َمْریَُم أَنَّى  وجاءت مجلة :، ) )2"َمن یََشاء بِغَْیِر ِحَسابٍ 

ا استئناف مفصولة ع لَِك َھذَا  ما قبلها لشبه كمال االتصال ، أل
عند مشاهدة الرزق  مبين على السؤال كأنه قيل فماذا قال زكر 

  . یَا َمْریَُم أَنَّى لَِك َھذَا عندها؟ فقيل : قال
حيمل يف الوقت نفسه معىن التعجب و واالستفهام هناك وارد على حقيقته 

  .)3(مغلقة دونك  أي من أين جاء لك هذا  الرزق واألبواب
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َم النَّاَس ثَالَثَةَ  "  :قوله  .9 َرّبِ اْجعَل لَِّي آیَةً قَاَل آیَتَُك أَالَّ تَُكلِّ

بََّك َكثِیًرا َوَسبِّْح بِاْلعَِشّيِ َواِإلْبَكارِ    أَیَّاٍم إِالَّ َرْمًزا َواْذُكر رَّ
)1("  

َم النَّاَس  "ومل يعطف قوله  ألنه استئناف   "ثَالَثَةَ أَیَّامٍ قَاَل آیَتَُك أَالَّ تَُكلِّ
  لشبه كمال االتصال.  قال  ـكالسابق ، فالفصل بني هذه اجلمل املبدوءة ب

قَالَْت َرّبِ أَنَّى یَُكوُن ِلي َولَدٌ َولَْم  "  :قوله  .10

یَْمَسْسنِي بََشٌر قَاَل َكذَِلِك اہلّلُ یَْخلُُق َما یََشاء إِذَا قََضى أَْمًرا 
  " )2(قُوُل لَھُ ُكن فَیَُكونُ فَإِنََّما یَ 

ا :   َرّبِ أَنَّى یَُكوُن ِلي َولَدٌ َولَْم یَْمَسْسنِي بََشرٌ  "قالت متضرعة إىل ر
  فالفصل البالغيني لشبه كمال االتصال . " 

واالستفهام حيمل معنيني بالغيني األول : االستبعاد العادي والتعجب 
  على غري املعتاد. واالستعظام من قدرة هللا يف خلق ولد 

  واملعىن الثاين : االستفهام يف الوقت نفسه عن كيفية حدوثه.
الَِّذیَن یَْذُكُروَن اہلّلَ قِیَاًما َوقُعُودًا َوَعلََى  "  :قوله  .11

ُجنُوبِِھْم َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َربَّنَا َما 
   )" )3فَِقنَا َعذَاَب النَّارِ  َخلَْقَت َھذا بَاِطالً ُسْبَحانَكَ 

ا بيان لبعض صفات أويل األلباب،  ومل تعطب هذه اآلية على ما قبلها، أل
فالفصل بني اآليتني عند البالغيني لشبه كمال االتصال فكان هذه اآلية جاءت 

  إجابة لسؤال سائل من هم أولوا األلباب؟ فقيل الذين يذكرون هللا.
َوآتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ َربَّنَا  "  :قوله  .12

  .) )1"تُْخِزنَا یَْوَم اْلِقیَاَمِة إِنََّك الَ تُْخِلُف اْلِمیعَادَ 
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الفصل لشبه كمال االتصال عند البالغيني ، ألن هذه اجلملة جواب عن 
ذه املطالب ؟ فكان اجلواب ألنه تعاىل  بغ من السياق هو ملاذا هللا جدير  ال سؤال 

  خيلف امليعاد.

  فصل:ال
حد الوجهني مما يلي:  م    هو أن يكون بني اجلملتني تبائن 

ن ختتلف اجلملتان خربا و إنشاء لفظا و معىن أو معىن فقط. فقد تكون 
یَّةً َطیِّبَةً " اإلنشائية مقدمة على اخلربية ،كما يف : َرّبِ َھْب ِلي ِمْن لَدُْنَك ذُّرِ

         ") )2َعاءِ ِإنََّك َسِمیُع الدُّ 
  كون الثانية فعلية حالية: 

  اجلملة الفعلية إذا وقعت حاال مما قبلها يف الكالم فنراها مفصولة يف : 
إذا كان فعلها مضارعا فال جرم نرى اجلملة احملتوية عليه مفصولة عما قبلها 

َرّبِ  " :ذي احلال. أال ترى دعاء املستعطفيف الكالم ،وذلك حلصوله و مقارنته ب

أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل 
اِلِحینَ             ) )3 "َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلِني بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

أو يراد  ،)4(وهو ترك العطف بني اجلملتني ، إذا عرض هلما ما يوجب الرتك 
  )5(لفصل عدم الربط بني أجزاء الكالم حبرف عطف . 

  : القرآنیةالفصل في األدعیة شواھد 
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ترادفت اجلمل  فيه فوقع بعضها إثر بعض) أن  األصل يف الكالم العريب ( إذا
لواو ، ليكون على نسق واحد ومنوال جيد. بيد أنه قد يعرتي هلا أسباب  تربط 

  يف عدة مواقع كما يلي : قرآنيةاألدعية ال الفصل بينها ، وترى تلك
الَ یَُكلُِّف اہلّلُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََھا لََھا َما َكَسبَْت َوَعلَْیَھا َما اْكتََسبَْت َربَّنَا ﴿"

ى الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَْینَا ِإْصًرا َكَما َحَمْلتَھُ َعلَ 
ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِِھ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا  الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ

   )1( "﴾َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 
  بني "كسبت وعليها " وصل كمال االتصال ، بيان

  : وصل أيضاً فعل النهي ، اإلنشاءبني "ربنا وال حتملنا" 
ن هذه الفواصل القرآنية صيغت مجيعها يف عبارات رائعة  وخنتتم القول 
مؤتلفة أخاذة تؤكد الفكرة وتثبت تعلقها مبا قبلها وحتدث معه رنينا ذا أثر نفاذ يثق 
ا املتكررة منا وهلا وقها وإيقاعها ملعىن. وللفواصل ضبطها يف وحد  صلة السامعني 

مة للشعر.   املباين مباينة 
  النكات البالغية: يف هذه اآلية الكرمية "الفصل و الوصل"

  ال يكلف هللا: فعل النهي "اإلنشاء".
  إال وسعها: خرب

  بني "كسبت" و "عليها" وصل كمال االتصال، بيان.
: فعل النهي اإلنشاء   ال تؤاخذ
  و ال حتمل: فعل النهي اإلنشاء

  اصرا كما محلته: خرب
  بني "ربنا وال حتملنا" وصل، و أيضا فعل النهي اإلنشاء

                                                 
 286سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 1(
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و اعف عنا و اغفرلنا و ارمحنا" كل هذا اإلنشاء ألن فيه التجاء أو رجاء من 
  سبحانه و تعايل.

  :االنقطاعكمال 

حد الوجهني مما يلي :  م    هو أن يكون بني اجلملتني تبائن 
أو معىن فقط ، فقد تكون  ن ختتلف اجلملتان خربًا وإنشاًء لفظًا ومعىن

یَّةً   : "اإلنشائية مقدمة على اخلربية ، كما يف قوله  َرّبِ َھْب ِلي ِمن لَّدُْنَك ذُّرِ

َطیِّبَةً إِنََّك َسِمیُع الدَُّعاء
)1( " : وحنو ،"  ًَواْكتُْب لَنَا فِي َھِذِه الدُّْنیَا َحَسنَة

  ".))2 َوفِي اآلِخَرِة إِنَّا ُھْدنَا إِلَْیكَ 
  
  

  فعلیة حالیة . جملةكون 

اجلملة الفعلية إذا وقعت حاال مما قبلها يف الكالم فنراها مفصولة يف صورة، إذا  
كان فعلها مضارعا فال جرم نرى اجلملة احملتوية عليه مفصولة عما قبلها يف الكالم ، 

نِي أَْن أَْوِزعْ َرّبِ "وذلك حلصوله ومقارنته بذي احلال ، أال ترى دعاء املستعطف : 

 " أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ 
ا  ترضاه، حيث وقعت اجلملة )3( ا حاًال متأبطا قبلها لكو مفصولة عما قبلها لكو

، فإن  )4(رك)حاال متأبطا للفعل املضارع ، وكذلك دعائه :( اللهم اجعلين أعظم شك
  تقدير العبارة : " اللهم اجعلين شكوراً حال كوين أعظم شكرك".

  تقدیم المسند أو تأخیره 

                                                 
 .38رة آل عمران ، رقم اآلية / سو )  1(

 .156سورة األعراف ، رقم اآلية / )  2(

 .19سورة النمل ، رقم اآلية / )  3(

 300ص/  2الرتمذي ، ج/)  4(
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عث على تقدميه، كأن  يقول أمحد اهلامشي يف كتابه :يقدم املسند إذ وجد 
يكون عامًال أو مما له الصدارة يف الكالم أو إذا أريد به غرض من األغراض. يؤخر 

خري     )1(ه هو األصل وتقدمي املسند إليه أهم . املسند: ألن 

  تأخیر في األدعیة القرآنیةال وشواھد التقدیم 
   )2( "﴾ ِإیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعینُ  ﴿":  قوله  .1

هلل وحده، وقدمت  فن التقدمي فقد قّدم الضمري حلصر العبادة واالستعانة 
ك مع الفعل الثاين تفيد أن كًال العبادة على االستعانة ألن االستعانة مثر ا وإعادة إ

لذات فال يستلزم كل منهما اآلخر وألن الكاف اليت  من العبادة واالستعانة مقصود 
لفعل أعين بقوله نعبد لو كانت مؤخرة بعد  ّ هي الكاف اليت كانت تتصل  مع إ

" مت ّ لفعل فكّثرت " قدمة وكان الفعل وهي كناية عن اسم املخاطب املنصوب 
ا مع كل فعل.    )3(األفصح إعاد

  . )4("﴾ِإیَّاَك نَْعبُدُ َوإِیَّاَك نَْستَِعینُ ﴿ " : قوله  .2

،وتبعه الفخر، والبيضاوي و )5(ذهب أئمة التفسري وعلى رأسهم الزخمشري
  أبو السعود والشوكاين واآللوسي، أن التقدمي يف اآلية مفيدة لالختصاص.

  قال الزخمشري :  
مروين أعبد  "وتقدمي املفعول لقصد االختصاص ، كقوله تعاىل ـ قل أفغري هللا 

ً ، واملعىن خنصكـ قل أغ ومبثل  )6(لعبادة وخنصك بطلب املعونة "  ري هللا أبغي ر
هذا قال شراح التلخيص حيث إستدلوا على إفادة القصر بقول أئمة التفسري ، فذكر 
الدقوسي أن "... التقدمي لالختصاص وإمنا كان كالم األئمة يف تفسري اآليتني دليالً 

                                                 
 144) جواهر البالغة ، ص/ 1(

 .5) سورة الفاحتة، رقم اآلية/  2(

 .16، ص/  1) إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين درويش ، ج/ 3(

 5) سورة الفاحتة ، رقم اآلية/  4(

 .٦٠) الكشاف ، مً ، ص / 5(

 .٦٢ـ٦١، ص  251، ص/ 1) الكشاف ، ج/ 6(
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على أن التقدمي مفيد  لالختصاص ألنه مل يوجد يف اآليتني من آالت احلصر إال 
اآليتني كذا فلو كان االختصاص من جمرد ما علم من خارج  التقدمي ، وقد قالوا معىن

، وأن التقدمي جملرد االهتمام كما قيل : مل يناسب أن يقال : أن معىن اآليتني كذا ، 
  . )1(بل يقال وأستفيد مما تقرر من خارج ، أن ال عباده ، وأن ال استعانة لغريه"

لالهتمام فقال : "وقدم  وذهب اإلمام ابن عطية إىل أن : تقدمي املفعول هنا
املفعول على الفعل اهتماما ، وشأن العرب تقدمي األهم ، ويذكر أن عربياً سبب آخر 
ك أعين فقال اآلخر له وعنك أعرض  ، فأعرض السبوب عنه ،فقال له الساب : إ

.و إىل مثل هذا ذهب اإلمام أبو حيان ، وذكر أن الزخمشري زعم )2(،فقدما األهم"
ك ، أنه : ال يقد م املعمول وعلى العامل إال للتخصيص. فكأنه قال ما نعبد إال إ

ورد عليه بقول األعرايب السابق الذكر وبقول سيبويه. فقال : إ مفعول مقدم ، 
ك لى العامل إال للتخصيص فكأنه قالوالزخمشري يزعم أنه ال يقدم ع : ما نعبد إال إ

ما نص سيبويه هنا ك  )3(أتلو ، وذكر .وقد تقدم الرد عليه يف تقديره : بسم هللا
ملفعول ، ويرتجح ما قاله الشهاب أنه )4(فالتقدمي عند إمنا هو لالعتناء والهتمام 

  ليس يف كال م اإلمام الزخمشري ما ينايف كون التقدمي يفيد االهتمام . 
لَنَا ِمن  َربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَا َوَھبْ   : " قوله  .3

  )" )5 لَّدُنَك َرْحَمةً إِنََّك أَنَت اْلَوھَّابُ 
ذا الدعاء املتضمن طلب الرمحة والعون والنجاة من  م  فهم يتجهون إىل ر

 ﴾ رحمةً  ﴿وجاؤوا به مقدمًا على  "﴾من لَّدُنكَ  ﴿"ولذا صرحوا بقوهلم :  )6(الضالل 
و أراد سبحانه لكان اإلنسان ُمَعرَّضاً ألن تيسري أسباب الرمحة كائن بتقدير هللا ، إذ ل

                                                 
 .١٦٨ـ١٦٥، ص/ ٢) شروح التلخيص ، حاشية الدقوسي ، ج/  1(

 . ٢٤، ص/  ١) احملرر الوجيز إلبن عطية ج/ 2(

 .٢٤، ص/ ١) البحر احمليط ، ج/  3(

 .١٢٠، ص /١) حاشية الشهاب ، ج/  4(

 .8سورة آل عمران، رقم اآلية/  ) 5(

 .371، ص/ 3) يف ظالل القرآن ، ج/ 6(
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ا رمحة وسعت   لنـزول املصائب والشرور يف كل حلظة، ولكن رمحة هللا حتيط به، أل
  . )1(كل شيء 

م جاء تقدمي اجلار واجملرور  ولبيان حرص املؤمنني على الرمحة اآلتية من ر
 ﴾ َرْحَمةً ﴿فعول الصريح : على امل"  ﴾ َوَھْب لَنَا ِمن لَّدُْنَك َرْحَمةً  ﴿"يف قوهلم 

.  
كما أن يف هذا التقدمي تشويقاً إىل املؤخر، فإن ما حقه التقدمي إذا أخر تبقى 
النفس مرتقبة لوروده، السيما عند اإلشعار بكونه من املنافع اليت حيرص اإلنسان 

  .  )2(عليها 
تََشاء َوتَنِزُع  قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن   :"قوله .4

ن تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِیَِدَك اْلَخْیُر  اْلُمْلَك ِممَّ
تُوِلُج اللَّْيَل ِيف اْلنـََّهاِر َوتُوِلُج النـََّهاَر   ِإنََّك َعلََى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیرٌ 

اَلَميََّت ِمَن احلَْيِّ َوتـَْرُزُق َمن  ِيف اللَّْيِل َوُختْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُختْرِجُ 
  )  )3 "َتَشاء ِبَغْريِ ِحَسابٍ 

يفيد معىن القصر أو  ﴾رُ یْ خَ الْ  ﴿على  ﴾ كَ یدِ بِ  ﴿وتقدمي اجلار واجملرور 
  التخصيص أي بيدك  هللا وحدك اخلري كله. 

ولعل تقدمي الليل على النهار يف هذا السياق القرآين ويف غريه يدل على 
  يف هذا الكون وهو الظالم . األصل

َو تُْخِرُج الَحّيِ ِمَن  ﴿يف  ﴾ اْلِمیِّتِ  ﴿على  ﴾الحيَّ ﴿ولعل من أسرار تقدمي 

حلياة ممن يتصف  ﴾ الَمیِّتِ  التنبيه على عظيم قدرة هللا يف إخراج من يتصف 
  ملوت.

                                                 
 .170، ص/  3) تفسري التحرير والتنوير ، ج/  1(

 .442، ص/  1) تفسري أيب السعود، ج/ 2(

 .27-26سورة آل عمران، رقم اآلية/  ) 3(
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َما فِي  إِْذ قَالَِت اْمَرأَةُ ِعْمَراَن َرّبِ إِنِّي نَذَْرُت لَكَ  : " قوله  .5

ًرا فَتَقَبَّْل ِمنِّي إِنََّك أَنَت السَِّمیُع اْلعَِلیُم  ا  بَْطنِي ُمَحرَّ فَلَمَّ
َوَضعَتَْھا قَالَْت َرّبِ إِنِّي َوَضْعتَُھا أُنثَى َواہلّلُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت 

ْیتَُھا َمْریََم ِوإِنِّي أُِعیذُ  َھا بَِك َولَْیَس الذََّكُر َكاألُنثَى َوإِنِّي َسمَّ
ِجیمِ  یَّتََھا ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ فَتَقَبَّلََھا َربَُّھا بِقَبُوٍل َحَسٍن  َوذُّرِ

َوأَنبَتََھا نَبَاتًا َحَسنًا َوَكفَّلََھا َزَكِریَّا ُكلََّما دََخَل َعلَْیَھا َزَكِریَّا 
ً قَاَل َیا َمْریَُم أَنَّى لَِك  َھذَا قَالَْت اْلِمْحَراَب َوَجدَ ِعندََھا ِرْزقا
  ) )1"ُھَو ِمْن ِعنِد اہلّلِ إنَّ اہلّلَ یَْرُزُق َمن یََشاء بِغَْیِر ِحَسابٍ 

يفيد كمال االعتناء جبعل النذر هلل وحده.  ﴾لَكَ ﴿وتقدمي اجلار واجملرور : 
   )2(ألن أمره ال يزال مبهماً . ﴾َما ﴿والتعبري عن الولد بـ 

ِجیمِ  أُِعیذَُھا بِكَ  ﴿"يف  ﴾ِبكَ ﴿وتقدمي  یَّتََھا ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ على  "﴾ َوذُّرِ
یَّتََھا ﴿ اللتجاء إىل هللا يف طلب احلفظ ملرمي وذريتها  ﴾ َوذُّرِ   .)3(إلبراز كمال العناية 

َّ ﴿على الفاعل  ﴾ ُكلََّما ﴿واملتأمل يف هذا الننظم القرآين جيد أن تقدمي   َزَكِریا
مرها ﴾ ففي أي وقت يدخل عليها زكر جيد عندها رزقاً  يدل على كمال عناية هللا 
)4(.  

ُسوَل فَاْكتُْبنَا َمَع  ﴿" : قوله  .6 َربَّنَا آَمنَّا بَِما أَنَزلَْت َواتَّبَْعنَا الرَّ

  ")5( ﴾الشَّاِھِدیَن 
  وتقدمي لفظ اجلاللة على خيلق يفيد حتقيق اخلرب وتقريره يف النفس.

  ")6(﴾ نُوبَنَا َوِإْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَاربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُ  ﴿" قوله  .7

                                                 
 36-35سورة آل عمران، رقم اآلية/  ) 1(

 .332، ص/ 3. التحرير والتنوير ، ج/469/ ، ص1) تفسري أيب السعود، ج/ 2(
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م قدموا قوهلم:  ربَّنَا اْغِفْر لَنَا  ﴿وجاء هذا الدعاء على ترتيب عجيب، ذلك أ

  ، ألن الذنوب من أسباب هزمية املؤمنني أمام الكفار.  ﴾ ذُنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا
    على طلب النصرة.فلهذا املعىن وجب تقدمي التوبة واالستغفار 

  وتقدمي دعاء الثناء على دعاء الطلب، ألنه أرجى يف إجابة الدعاء.
وتقدمي الدعاء بغفران الذنوب يف معرض طلب النصر على األعداء ليكون 

م عن زكاة وطهارة وخضوع، ويكون أقرب إىل االستجابة   .)1(طلبهم إىل ر
م ر نيني، هضمًا هلا وأضافوا الذنوب واإلسراف إىل أنفسهم مع كو

  .  )2(واستنصاراً 
َربَّنَا إِنََّك َمن تُدِْخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْیتَھُ َوَما ِللظَّاِلِمیَن  ﴿"وقوهلم :  .8

  مبالغة يف طلب الوقاية من النار وبيان لسببه.)3( "﴾ ِمْن أَنَصارٍ 
َرأَتِي َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَرائِي َوَكانَِت امْ  ﴿" : قوله  .9

  )4( "﴾َعاقًِرا فََھْب ِلي ِمن لَّدُنَك َوِلیًّا 
وقدم طلب األمن على سائر املطالب املذكورة بعده ألمهيته، ( ألنه إذا انتفى 

  )5(األمن مل يفرغ اإلنسان إىل شيء آخر من أمور الدين والدنيا) 
ومما يلفت النظر هنا تقدمي األرض على السماء خالفًا ملا هو غالب يف 
القرآن من تقدمي السماء على األرض، ولعل ذلك لغرض اقتضاه التناسق الصويت بني 
لفظة السماء وموقف الدعاء، فلهذا قدمت األرض وأخرت السماء وجعلت فاصلة 
ا اآلية ملا يف السماء من مد يتناسب وموقف الدعاء اخلاشع املطمئن، ولو  ختمت 

 مت ذلك التناسق الصويت العذب.  قدمت السماء وأخرت األرض وجعلت فاصلة ملا

مل بالغة احلذف يف قوله "  أي  "﴾ َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَرائِي ﴿و
خفت فعل املوايل وهو تبديلهم وسوء خالفتهم من ورائي . وقيل مبعىن الوالية يف 

                                                 
 .416، ص/ 1) الكشاف، ج/ 1(

 .416، ص/ 1) الكشاف، ج/ 2(

 191سورة آل عمران، رقم اآلية/  ) 3(

 .5) سورة مرمي، رقم اآلية/  4(

  .112، ص/ 3) فتح القدير، ج/ 5(
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 ﴿:  ويف قوله   )1(املوايل أي خفت الذين يلون األمر من ورائي أي بعد مويت. 
كيد لكونه وليا مرضيًا بكونه مضافًا إىل هللا تعاىل وصادرا من عنده  ﴾ ِمن لَّدُنكَ   )

خري " وليا"  عن اجلارين  ( إلظهار كمال االعتناء بكون اهلبة له على ذلك  )2() و
الوجه البديع مع ما فيه من التشويق إىل املؤخر ، فإن ما حقه التقدمي إذا أخر تبقى 

له، فعند وروده هلا يتمكن عندها فضل متكن، وألن فيه نوع طول النفس مستشرفة 
مبا بعده من الوصف فتأخريمها عن الكل أو توسيطهما بني املوصوف والصفة مما ال 

لويل عن الولد ( لبعد ذلك عنده لكربه  )3(يليق جبزالة النظم الكرمي)  ، وآثر التعبري 
  . )4(وكون امرأته عاقراً) 

َھْب ِلي ُحْكًما َوأَْلِحْقنِي  َربِّ ﴿ ": قوله  .10

اِلِحینَ    " )5(﴾بِالصَّ
لصاحلني، والسر فيه دقيق  فقد استوهب احلكم أوًال، مث طلب اإلحلاق 
جداً، ذلك أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية، ألنه ميكنه أن يعلم احلق وإن 

صفة البدن، وكما  مل يعمل به ، وعكسه غري ممكن ، ألن العلم صفة الروح والعمل
  )6(أن الروح أشرف من البدن، كذلك العلم أفضل من الصالح.

َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي  ﴿":  قوله  .11

أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ 
الِ    )7( "﴾ ِحینَ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

لشكر وعمل الصاحلات على الدعاء بصالح الذرية،  ولعل يف تقدمي الدعاء 
لعل يف ذلك نكتة بالغية دقيقة إذ إن املتقدمني هنا مها أكثر أمهية من غريمها، وتعود 

                                                 
 .405، ص/ 2) الكشاف، ج/ 1(

 .405، ص/ 2) الكشاف، ج/ 2(

 228، ص/ 4) تفسري أيب السعود، ج/ 3(

 .172، ص/ 6) البحر احمليط، ج/ 4(

 .38) سورة الشعراء ، رقم اآلية/  5(

  .91. ص/ 19) اجلدول يف إعراب القرآن ، ج/ 6(
 . 19) سورة النمل ، ر قم اآلية /  7(
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، ودليل على الوفاء حبق الطاعة  أمهيتهما إىل أن كل منهما اشتغال بتعظيم هللا 
، إذ ال  ملطلوب وهو املتأخر فأقل أمهية ألنه خاص خبلق هللا وكمال اخلضوع، أما ا

جمال هنا للمقارنة بني أمهية األمرين، فالفرق كبري وال شك، يقول الفخر الرازي ، يف 
  ذلك: 

لطاعة الظاهرة اشتغال بطلب النعم املستقبلة وقضاء احلقوق  ( واالشتغال 
قبلة طلب للزوائد. ومعلوم أن قضاء الدين املاضية جيري جمرى الدين وطلب املنافع املست

مقدم على سائر املهمات. فلذا جيب الشكر على سائر الطاعات، وأيضا قدم طلب 
التوفيق على الشكر، وطلب التوفيق على الطاعة على طلب أن يصلح به ذريته، وذلك 

لشفقة  لتعظيم ألمر هللا واملطلوب اشتغال  على خلق هللا ألن املطلوبني، األولني اشتغال 
  . )1(ومعلوم أن التعظيم ألمر هللا جيب تقدميه على الشفقة على خلق هللا ) 

  تقدیم أسماء هللا الحسنى
سم أو امسني من أمساء هللا احلسىن  ت القرآن الكرمي  ختتم كثري من آ

سم على اسم آخر لداع من الدواعي، وأن تكون هناك اواقتضت البالغة أن يتقدم 
ت مناسبة ومؤ  اخاة معنوية بني احلكم املذكور واألمساء الكرمية اليت ترد يف فواصل اآل

ذن هللا عن :   وألجل ذلك فسيكون حديثنا 
  تقدمي اسم على آخر. .1
 املناسبة واملؤاخاة املعنوية. .2

  تقدمي اسم على آخر. السميع ـ العليم ـ احلكيم 
أل لف والالم وغري معرفة هذه األمساء الكرمية الثالثة ترد يف القرآن معرفة 

ما يف فواصل القرآن. فقد ورد االسم الكرمي " السميع" فاصلة يف سبع وثالثني 
موضعًا من القرآن الكرمي ، وكان يتقدم فيها االسم الكرمي " السميع" على " العليم" 

                                                 
  228، ص/ 4) تفسري أيب السعود، ج/ 1(
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ً أخرى. ومل يرد السميع مع العليم ً وجمردة منها أحيا ل أحيا يت الفاصلة معرفة   و
  إال يف سبعة مواضع أخرى.

أللف  وورد االسم الكرمي " السميع" مع " البصر" يف ستتة مواضع معرفني 
والالم يف موضع، وجمردين منهما يف مخسة، وورد السميع مع قريب يف موضع واحد 

  جمرداً من األلف والالم.
مسيع وأما االسم الكرمي " العليم" فأكثر حاالته ورودا مع االمسني الكرميني 

وحكيم وكان يتأخر عن مسيع ويتقدم على حكيم يف أكثر املواضع وورد مع حكيم يف 
ثالثني موضعًا وورد مع أمساء أخرى مثل: حليم وواسع وخبري وقدير وعزيز وفتاح 

  وخالق وشاكر وغري ذلك.
على لسان إبراهيم  قد تقدم السميع على العليم يف مواضع كقوله 

َوإِْذ یَْرفَُع ِإْبَراِھیُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْیِت َوإِْسَماِعیُل  ﴿"وإمساعيل عليهما السالم 

   )1( "﴾ َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّمیُع اْلعَِلیمُ 
  " )2( ﴾َوَصّلِ عَلَیِْھْم إِنَّ َصالَتََك سَكٌَن لَّھُْم َواہلّلُ سَِمیٌع عَلِیمٌ  ﴿": وقوله 

التقدمي أن السمع يف تقدير حنن البشر من عمل  ولعل السبب يف هذا
احلس. والسمع ليس جمرد السمع وإمنا هو السمع الذي يفيد علما مبا يقع يف احلياة 
من أحداث وأنباء، والعلم يف تقدير أيضا هو مما وراء احلسن، وليس العلم جمرد علم 

  هذه املعطيات.قام على معطيات احلس وإمنا هو استجالء واستبصار ملا وراء 
مبا يليق جبالله وعظمته من غري متثيل وال تشبيه وال  والسمع والعلم نثبتهما هلل 

تكييف وكالمنا هنا إمنا يتعلق مبعانيهما اللغوية. فالسمع يقع يف كياننا أوال مث يكون العلم 
.   نياً وإذا قدم مسيع على عليم ألن ذلك يستقيم مع منطق وجود

                                                 
 .127سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 1(

 .103سورة التوبة ، رقم اآلية/  ) 2(
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ى احلكيم حني تكون احلال داعية للعلم أوًال وللحكمة ويقدم العليم عل
قَالُواْ ُسْبَحانََك الَ ِعْلَم لَنَا إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَنَت اْلعَِلیُم  ﴿ ":  نياًكقوله 

  " . )1(﴾  اْلَحِكیمُ 

تقدم العلم على احلكمة ألنه هو املطلوب أوًال يف هذا املقام فاملالئكة حني 
  " ﴾أَنبِئُونِي بِأَْسَماء َھُؤالء إِن ُكنتُْم َصاِدقِینَ  ﴿":  ن إجابة قول احلق عجز وع

ه، فهم يطلبون علم هللا وعلم  م ال يعلمون شيئاً إال أن يعلمهم هللا إ اقروا 
  هللا سبحانه وتعاىل يصيب من يشاء حبسب ما تقضي به حكمته.

ال إِلَھَ إِالَّ ُھَو َعلَْیِھ تََوكَّْلُت َوُھَو َربُّ  فَإِن تََولَّْواْ فَقُْل َحْسبَِي اہلّلُ  ﴿"

  ")2( اْلعَْرِش اْلعَِظیِم ﴾
عليه توكلت : أي : أُخصُّه وحده بتوكلي، وقد فهم هذا من تقدمي املعمور 

  على عامله.
﴾ نَّا إِلَى َربِّنَا َراِغبُونَ ﴿ َوإِلَْیَك أَنَْبنَا ﴾ ﴿ إِ ونظري هذا كثري يف القرآن مثل: 

   ﴿ ثُمَّ إِلَْیِھ تُْرَجعُوَن ﴾ ﴿ إِلَْیِھ یَْصعَدُ اْلَكِلُم الطَّیُِّب ﴾
َولَْو تََرى إِِذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكُسو ُرُؤوِسِھْم ِعندَ َربِِّھْم َربَّنَا أَْبَصْرنَا  ﴿"

   )3( "﴾ َوَسِمْعنَا فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصاِلًحا إِنَّا ُموقِنُونَ 
   أيها الصاحل ملثل هذا اخلطاب أ كنت.أي : ولو ترى أنت 

 ------------------------- 

 ---------------------- 

 ------------------- 

---------------  

                                                 
 .32سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 1(

 .129) سورة التوبة ، رقم اآلية /  2(

 .12) سورة السجدة ، رقم اآلية/  3(



  
397  

  

  

   الرابعالفصل 
  شواھد الخبر واإلنشاء في األدعیة القرآنیة 

  تعریف الخبر 

النّـَباء مجع أنباء ، وخرب مجع أخبار وأخابري ورجل خابر وخبري : " لغة :
لشي   ")1(ء عامل به ، واِخلُرب واِخلربُة، العلم 

اته. لذ )3(والكذب )2(كالم حيتمل الصدق" يقول أمحد اهلامشي يف كتابه : اخلرب :
   )4( " واخلرب هو ما يتحقق مدلوله يف اخلارج بدون النطق به .

عبتار كونه جمرد كالم، دون " هو الكالم الذي حيتمل الصدق والكذب 
  ")5(النظر إىل قائله. 

  األصل يف اخلرب أن يلقي ألحد غرضني:
إما إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة ن إذا كان املخاطب  .أ

 ويسمى هذا النوع ( فائدة اخلرب) ، حنو: " الديُن املعاملة" .جاهًال له، 

ن املخاطب يعلم اخلَرب ، كما  .ب وإما إفادة املخاطب أن املتكلم عامل أيضاً 
تقول لتلميذ أخفى عليك جناحه يف االمتحان، وعلمت من طريق آخر: 
 أنت جنحَت يف االمتحان، ويسمى هذا النوع ( الزَم الفائدة) ألنه يلزمُ 

 يف كل خٍرب أن يكوَن املخُرب به عنده علٌم أو ظن به.

                                                 
 . 488القاموس احمليط، ص/  ) 1(

 ) املراد بصدق اخلرب مطابقته للواقع ونفس األمر. 2(

 ) املراد بكذبه عدم مطابقته له .  3(

 53) جواهر البالغة ، ص/ 4(

ا، ص/  5(  167) البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو
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لقرائن، ومن  إىلوقد خيرج اخلُرب ن الغرضني السابقني  أغراض أخريف تستفاُد 
  سياق الكالم ، منها:

  عفِو ريب. إىلاالسرتحام االستعطاف ، حنو: إين فقري  .1
 ﴾ ِمنِّيَرّبِ إِنِّي َوَھَن اْلعَْظُم  ﴿ " إظهار الضعف واخلشوع، حنو : .2

)1(" 

 ﴾ىَرّبِ إِنِّي َوَضْعتَُھآ أُْنثَ  ﴿"شيء حمبوب، حنو :  علىإظهار التحسر  .3
)2( . "  

  شواھد الخبر في األدعیة القرآنیة 
  ")3( ﴾ اْلَحْمدُ ہلّلِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ  ﴿":  قوله 

مجلة احلمد هلل خرب لكنها استعملت إلنشاء احلمد وفائدة اجلملة االمسية 
  احلمد واستمراره وثباته.دميومة 

  ") )4 ِإیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعینُ  "  :قوله 
ثناء والثناء يف الغيبة أوىل ومن   ِإیَّاَك نَْعبُدُ  إن من أول السورة على قوله 

  إىل آخر السورة دعاء والدعاء يف احلضور أوىل.  ِإیَّاَك نَْعبُدُ  قوله 
ً إىل هللا فينوي حصول العبد ملا شرع يف الصال ة وقال نويت أن أصلي تقر

القوية مث إنه ذكر بعد هذه النية أنواعا من الثناء على هللا فاقتضى هللا إجابته يف 
ِإیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك   " حتصيل القربة فنقله من مقام املغيبة إىل مقام احلضور فقال :

  ")  .)5 نَْستَِعینُ 

                                                 
 .4) سورة مرمي ، رقم اآلية/  1(

 .36) سورة آل عمران ، رقم اآلية/  2(

 .2) سورة الفاحتة رقم اآلية /  3(

 .5) سورة الفاحتة، رقم اآلية/  4(

 .256، ص/ 1) التفسري الكبري، ج/ 5(
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اد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري: وحتول الكالم هذا وقال اجلاحظ عم
من ا لغيبة إىل املواجهة ألنه ملا أثىن على هللا فكأنه اقرتب وحضر بني يدي هللا تعاىل 

بكاف اخلطاب ويف هذا دليل  " ِإیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعینُ   : " فلهذا قال 
لثناء على نفسه جبميل صفاته احلسىن على أن أول السورة خرب من هللا تعاىل 

ن يثنوا عليه بذلك    . )1(وإرشاد لعباده 
ا َوَضعَتَْھا قَالَْت َرّبِ إِنِّي َوَضْعتَُھا أُنثَى َواہلّلُ أَْعلَُم  ﴿":  قوله  فَلَمَّ

ْیتَُھا َمْریََم ِوإِنِّي أُِعی ذَُھا بَِك بَِما َوَضعَْت َولَْیَس الذََّكُر َكاألُنثَى َوإِنِّي َسمَّ
ِجیمِ  یَّتََھا ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ   ")2( ﴾َوذُّرِ

للتحسر ، وليس مرادها  ﴾ ِإنِّي َوَضْعتَُھا ﴿:  فائدة اخلرب يف قوله "
ا من حتقيق  اإلخبار مبفهومه، ألن هللا عامل مبا وضعت بل املراد إظهار احلسرة ملا فا

تت مبولود ال يصلح للقيام مبا نزرته. وعدها والوفاء مبا التزمت به واالعتذار حيث أ
)3("  

خلرب يف قوله "  ﴾ َواہلّلُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَتْ  ﴿حكاية عن نفسه:  املراد 
ا دون التصريح مبا سيكون من شأن املولود الذي مل  الزم الفائدة، والقصد منه إفاد

دئ األمر، وهي جاهلة مآل أمر هذه املولودة اليت ستلد رسول الرأفة  به له 
  " )4(والسالم.
خلرب يف قوله " نفي االعتقاد السائد  ﴾ َولَْیَس الذََّكُر َكاألُنثَى ﴿:  واملراد 

بني الناس بوجود تفاوت بني األوالد، وإن هذا التفاوت الذي يبدو للوهلة األوىل، 
ن أن إمنا هو أمر ظاهري ال يثبت عند االبتالء والتجربة، فإن الغيب أعمق غورًا م

                                                 
 .22، ص/ 1) خمتصر تفسري ابن كثري، ج/ 1(

 .36) سورة آل عمران ، رقم اآلية/  2(

 .498، ص/  1) إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين درويش ، ج/ 3(

 ) نفس املرجع 4(
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يسربوه، وأبعد مناًال من أن يدركوه، وكم من النساء من فاقت الرجال وأربت عليهم 
   )1(" يف الدرجات .

 قَالَْت َرّبِ إِنِّي َوَضْعتَُھا أُنثَى  . فائدة اخلرب للتحسر  
فليس الغرض من هذا الكالم اإلخبار ألنه إما للفائدة أو لالزمها، وعلم هللا 

ما، في   كون جملرد التحسر والتحزن.تعاىل حميط 
خلرب يف قوله  الزم الفائدة، وليس   َواہلّلُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَتْ   املراد 

املراد الرد عليها يف إخبارها مبا هو سبحانه أعلم به كما يرتاءى من السياق بل اجلملة 
بقدرة ، ( اعرتاضية) سيقت لتعظيم املولود الذي وضعته وتفخيم شأنه والتجهيل هلا 

لشيء الذي وضعته وما علق به من عظائم األمور ودقائق األسرار  أي وهللا أعلم 
ت، وهي غافلة عن ذلك كله.    وواضح اآل

  َِوإِنِّي أُِعیذَُھا بِك   أتى هنا خبرب إن فعًال مضارعًا داللة على طلبها
يث أتى استمرار االستفادة دون انقطاعها هذا خبالف ( وضعتها ، ومسيتها) ح
   )2(خلربين ماضيني النقطاعهما وقدم املعاذ به على املعطوف اآليت اهتماماً به. 

التفات من اخلطاب إىل الغيبة   َواہلّلُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَتْ    :قوله "
  ")3(إظهاراً لغاية اإلجالل . 

أََطْعنَا َوقَالُواْ َسِمْعنَا وَ  وانظر على براعة النظم والرتتيب يف قوله : "

لسمع والطاعة على طلب الغفران، فقدم ذكر ا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْیَك اْلَمِصیُر 
  ")4(تقدمي الوسيلة على املسؤول أدعى إىل اإلجابة والقبول) ألن (

حذف ما يقتضي احلذف، كمفعول مسعنا أي" مسعنا أمرك" ، وكحرف 
ليه ومالءمتها عيثار نداء" الرب مع اإلضافة النداء يف مجلة النداء االعرتاضية "ربنا" وإ

                                                 
 ) نفس املرجع. 1(

 .164-163، ص/ 1) اجلدول يف إعراب القرآن ، ج/ 2(

 . 164، ص/ 1) اجلدول يف إعراب القرآن ، ج/ 3(

 .327ص/ ، 1) تفسري أيب السعود، ج/ 4(



  
401  

  

  

وألن إجابة  )1(ملوقف الدعاء ملا توحيه من ( اإلحلاح يف التضرع واالبتهال واجلؤاز) 
  الدعاء من مقتضيات الربوبية. 

  ")2( ﴾ أَنَت َوِلیِّي فِي الدُّنُیَا َواآلِخَرةِ  ﴿:  قال هللا "
قاء ربه، واملعىن:  مبدع هذا من دعاء يوسف الصديق، حني اشتاق إىل ل

صري ومتويل  رئها، أنت ويل يف الدنيا واآلخرة، أي:  السماوات واألرض وخالقها و
  . )3(أمري فيهما 

ب اخلرب الواقع موقع اإلنشاء (الدعاء) ، واملعىن كن وليي  هذه اجلملة من 
  )4(يف الدنيا واآلخرة.

  المسند إلیھ بالعلمیة
ملسند إليه علماً  مسه اخلاص  يؤتى  إلحضار معناه يف ذهن السامع، ابتداًء 

َوإِْذ یَْرفَُع إِْبَراِھیُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْیِت  ﴿"ليمتاَز عّما عداه، كقوله تعاىل : 

  ")5( ﴾ َوِإْسَماِعیلُ 

  تعریف المسند إلیھ بالموصولیة
ملسند إليه اسم موصول، إذا تعني طريقًا إلحضار معناه، كقو  لك: يؤتى 

الذي كان معنا أمس سافر، إذا مل تكن تعرف امسه، أما إذا مل يتعني طريقًا لذلك، 
إِنَّ الَِّذیَن  ﴿":  خطأ املخاطب: حنو قوله ىفيكون ألغراض أخر، ومنها: التنبيه عل

  ")6( ﴾ تَْدُعوَن ِمن دُوِن اہلّلِ ِعبَادٌ أَْمثَالُُكمْ 
ُ ِعْمَراَن َربِّ  ﴿" ًرا  إِْذ قَالَِت اْمَرأَة إِنِّي نَذَْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ

ا َوَضعَتَْھا قَالَْت َرّبِ إِنِّي َوَضْعتَُھا  فَتَقَبَّْل ِمنِّي ِإنََّك أَنَت السَِّمیُع اْلعَِلیُم  فَلَمَّ

                                                 
 .327، ص/ 1) تفسري أيب السعود، ج/ 1(

 .101) سورة يوسف، رقم اآلية/  2(

 .172، ص/18) تفسري الفخر الرازي، ج/ 3(

 .59، ص/ 13) التحرير والتنوير، ج/ 4(

 .127) سورة البقرة، رقم اآلية/  5(

 .194) سورة األعراف، رقم اآلية/  6(
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ْیتَُھا مَ  ىَواہلّلُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت َولَْیَس الذََّكُر َكاألُنثَ  ىأُنثَ  ْریََم ِوإِنِّي َوإِنِّي َسمَّ
ِجیمِ  یَّتََھا ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ   ")1( ﴾  أُِعیذَُھا بَِك َوذُّرِ

فالذكر  ﴾ ىَولَْیَس الذََّكُر َكاألُنثَ ﴿وإما يتقدم ذكره " تلوحياً" كقوله تعاىل : 
َرّبِ إِنِّي  ﴿وإن مل يكن مسبوقًا صرحياً، إال أنه إشارًة إىل " ما" يف اآلية قبلة: 

ًرا  نَذَْرتُ  م كانوا ال حيررون خلدمة بيت املقدس إال  ﴾لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ فإ
  الذكور، وهو املعىن بـ " ما " ومسى " كنائياً.

  تعریف اإلنشاء 
  لغة اإلجياد اإلنشاء:

  ". )2(م ال حيتمل صدقاً أو كذ لذاتهكال"يقول أمحد اهلامشي يف كتابه :  اصطالحا :

ً عري حاصل يف اعتقاد املتكلم وقت " اإلنشاء الطليب : هو ما يستدعي مطلو
  ")3(الطلب. 

ً  اإلنشاء غري الطليب: ً، إال أنه ينشيء أمرًا مرغو هو ما ال يستدعي مطلو
   )4(يف إنشائه ، " وله صيغ تدل عليه" . 

  شواھد اإلنشاء في األدعیة القرآنیة 
  :  األمرتعریف 
دالالت يسريه حمدودة منها: األمر النماء : فقد زادت اللغة على ذلك  لغة

والربكة، واألمر مبعىن املعلم والعالمة، قال األصمعي : األمار واألمارة: الوقت 
  )1(والعالمة .

                                                 
 .36-35) سورة آل عمران ، رقم اآلية/  1(

 71) جواهر البالغة ، ص/ 2(

ا، ص/ 3(  228) البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو

 224) نفس املرجع، ص/ 4(
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  )2(وتُدّل عليه صيغ كالمية أربعة. هو طلب حتقيق شيء ما مادّي أو معنوي
لى يقول أمحد اهلامشي يف كتابه : هو طلب حصول الفعل من املخاطب ع

  وجه االستعالء مع اإللزام، وله أربع صيغ .
  )3(طلب فعل طلباً جازماً على جهة االستعالء .

معاٍن  إىلقد خترج صيغ األمر عن معناها األصلي، وهو " اإلجياُب واإللزام"، 
  أخريف ُتستفاُد من سياق الكالم، وقرائن األحوال. 

  " . )4( ﴾ ْشُكَر نِْعَمتَكَ َرّبِ أَْوِزْعِني أَْن أَ  ﴿":  كالدعاء يف قوله  .1
َراَط الُمستَِقیمَ  ﴿":  والدوام، كقوله  .2  ")5( ﴾ اھِدنَا الّصِ

  شواھد األمر في األدعیة القرآنیة
"  َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم َرّبِ أَِرنِي َكْیَف تُْحیِي اْلَمْوتَى قَاَل أََولَْم تُْؤِمن

یَْطَمئِنَّ قَْلبِي   ") )6 قَاَل بَلَى َولَِكن لِّ
من  الدعاء والتضرع، وهذا معىن " أفاد معىنرب أرنياألمر يف قوله " 

  معاين فعل األمر الذي خرج عن أصله.

  األمر بلفظ الخبر
ابن سراج فقد حتدث عن هذه الصيغة يف معرض حديثه عن مسائل امسه 

رب الدعاء واألمر والنهي حيث قال : ( وقد جييء األمر والنهي والدعاء على لفظ اخل
  )7(تقول : أطال هللا بقاءه ، فاللفظ اخلرب واملعىن دعاء) 

                                                                                                                                
، ص/ 1، واللســان ، ج/582-580، ص/ 2، والصــحاح ، ج/139-13، ص/ 1) مقــاييس اللغــة ، ج/ 1(

125-130. 

ا، ص/ 2(  .228) البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو

، وأســـاليب 15، واألســـاليب اإلنشـــائية للـــدكتور صـــباح دراز، ص/ 308، ص/ 2خـــيص ، ج/) شـــروح التل 3(
 .110بالغية للدكتور أمحد مطلوب، ص/ 

 .19) سورة النمل، رقم اآلية/  4(

 .6) سورة الفاحتة، رقم اآلية/  5(

 160) سورة البقرة، رقم اآلية/  6(

 .170،ص/ 2) األصول يف النحو، ج/ 7(
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هذه الصيغة أكثر صيغ األمر استخدامًا يف اللغة عامة، ويف نصوص القرآن 
الكرمي خاصة وذلك خلفتها، وأصل وضعها لألمر، فقد أحصيت مواضعها يف القرآن 

، ومن موضعاً، سواء يف ذلك فعل صحيح أو معتل 1848الكرمي فكانت تبلغ 
  .  )1(الثالثي أو غريه 

ولصيغة فعل األمر ستة أوجه، وهي للمخاطب، ثالثة للمذكر، وثالثة 
  للمؤنث، وقد جاءت كلها يف القرآن الكرمي.

ِإیَّاَك ﴿"ويقول ابن فارس: ( ويكون اللفظ خرباً، واملعىن دعاء وطلب، حنو : 

ى عادتك، ويقول القائل " أستغفر هللا " معناه فأعّنا عل )2( "﴾ نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعینُ 
  )3(واملعىن : إغفْر" 

  صیغة فعل األمر 
ْحَمةِ  ﴿":  قوله     )4( "﴾ َواْخِفْض لَُھَما َجنَاَح الذُّّلِ ِمَن الرَّ

ما،  )5(أي : ألن جانبك ، وتواضع هلما بفعلك، وكن هلما ذليًال رمحة 
  لوالدين، وهللا أعلم.واملقصود من هذا األمر املبالغة يف التواضع ل

خترج صيغة األمر عن معناها األصلي فتفيد معاين أخرى تفهم من السياق 
مبعونة القرائن ومقتضيات األحوال، ويف القرآن الكرمي جتد النظم كله جبرسه وألفاظه 

  وتراكيبه يشارك يف تصعيد املعىن وجتليته وبث احلياة فيه.

  وجهني:أن يف هذه اآلية  )6(وذكر ابن اخلطيب 

                                                 
 .479، ص/ 3وب القرآن الكرمي ، القسم األوىل ج/) دراسات ألسل 1(

 .5) سورة الفاحتة، رقم اآلية/  2(

، دار الكتــب العلميــة، بــريوت 143) فقه اللغة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب يف كالمهــا للصــاحيب ، ص/  3(
 .1418لبنان، الطبعة األوىل ، 

 .24) سورة اإلسراء ، رقم اآلية/  4(

 .50، ص/ 3، ج/) تفسري ابن كثري 5(

) ســلطان املتكلمــني يف عصــره 606-544) هو أبو عبدهللا فخر الدين حممد بن عمر بن احلســني الــرازي، ( 6(
، أتقــن علومــاً كثــرية، وبــرز فيهــا وتقــدم وســاد، وصــنف يف فنــون كثــرية، وروي عنــه ندمــه علــى الــدخول يف علــم 
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أن الطائر، إذا أراد ضّم فرخه إليه للرتبية خفض له جناحه، فلهذا صار  " .1
ن  خفض اجلناح كناية عن حسن الرتبية، فكأنه قال للولد: اكفل والديك، 

  " تضّممها إىل نفسك، كما فعال ذلك بك حال صغرك.

، لريتفعاع، نشر جناحيه، ورفعهما، أن الطائر ، إذا أراد الطريان واالرتف". 2
وإذا أرد ترك الطريان واالرتفاع، خفض جناحيه، فجعل خفض اجلناح كناية عن فعل 

  " )1(التواضع والّلني.

  وقال الزخمشري : " فإن قلت : ما معىن الذّل ؟ قلت فيه وجهان:

َواْخِفْض ﴿"أحدمها : أن يكون املعىن : واخفض هلما جناحك ، كما قال: 

لِّ ، كما أضيف حامت إىل اجلود فأضافه إىل الذُّلِّ أو الذِّ  )2(  " ﴾ َجنَاَحَك ِلْلُمْؤِمنِینَ 
ليل الذَّلول.   على معىن : واخفض هلما جناحك الذَّ

للشمال  )3(والثاين : أن جتعل لُذلِّه أو لذِّلِّه جناحًا خفيضاً، كما جعل لبيد
  )5(، مبالغة يف التذلُّل والتواضع هلما .  )4(يداً، وللقرة زماماً 

  شواهده يف القرآن الكرمي ومن
ا بََرُزواْ ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُواْ َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا  ﴿"قال هللا تعال:  َولَمَّ

  ")1( ﴾ َصْبًرا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 
                                                                                                                                

ل يف أصـــول الفقـــه، وغريمهـــا، انظـــر وفيـــات األعيـــان الكـــالم، ولـــه التفســـري الكبـــري، أو مفـــاتيح الغيـــب، واحملصـــو 
 ، 248،ص/ 4ج/

 .1411، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل 191،ص/ 20) التفسري الكبري، ج/ 1(

  .88) سورة احلجر ، رقم اآلية/  2(

، أدرك اإلســالم، وهجــر هـ ) أحد أصحاب املعلقات، من أهل عالية جنــد41هو لبيد بن ربيعة مالك العامري ( ت )  3(
 .240، ص/ 5، واألعالم ، ج/280، ص/  1الشعر، له ديوان مطبوع، انظر الشعر والشعرا، ج/

  إذا أصبحت بيد الشمال زمامها     ) يف قوله : وغداة ريح قد كشفت وقّرةٍ  4(
ب عن يسار القبيلة، انظر كتاب العني ص/  ، كتاب العني :  ، مادة " مشل" والقرة : الربد495الشمال : ريح 

ــب فيهــا الشــمال، وبــرد قــد ملكــت الشــمال زمامــه قــد كففــت  775ص/  مــادة " قــر" ، يقــول : كــم مــن غــداة 
 عادية الربد عن الناس بنحر اجلزر هلم.

 .658، ص/ 2) الكشاف ، ج/ 5(
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نود طالوت ملك يف هذه اآلية الكرمي دعاء حزب اإلميان وهم ج يذكر هللا 
بين إسرائيل، وذلك حني واجهوا لعدوهم جالوت وجنوده ورأوا قلة جانبهم وكثرة 
لدعاء والتضرع، فقالوا: " ربنا أنزل علينا صربًا من عندك وثبتنا يف  عدوهم، اشتغلوا 
ميدان احلرب ولقاء األعداء وجنبنا الفرار والعجز، وانصر على من كفر بك وكذب 

  )2(ت وجنوده. رسلك وهم جالو 
لعبودية، وطلب إلصالحهم،  ويف ندائهم بقوهلم : " ربنا " اعرتاف منهم 

  ألن لفظ " الرب" يشعر بذلك دون غريها ، وهللا أعلم.
ا صدرت من  وأفعال األمر اليت وردت يف اآلية استعملت يف معىن الدعاء أل

  .  طالوت وجنوده إىل هللا 
َن  قَاَل ِعیَسى ﴿ " : قال هللا  اْبُن َمْریََم اللَُّھمَّ َربَّنَا أَنِزْل َعلَْینَا َمآئِدَةً ّمِ

نَك َواْرُزْقنَا َوأَنَت َخْیُر  ِلنَا َوآِخِرنَا َوآیَةً ّمِ َوَّ السََّماء تَُكوُن لَنَا ِعیداً ّألِ
اِزقِینَ    ")3( ﴾ الرَّ

حني دعى ربه أن ينـزل عليهم مائدة من السماء  هذا من دعاء عيسى 
ن عظة هلم وملن بعدهم، ودليال على ما ينصبه هللا على قدرته على األشياء، لتكو 

  . ) )4، وأن يرزقه  ، فيصدقوه فيما يبلغه عن هللا وعلى إجابة هللا لدعوته 
وموضع الشاهد هو " أنزل" ، و " ارزقنا" إذ استعملت صيغيت األمر يف 

  .  بن مرمي إىل هللا ىالدعاء الصادر من نيب هللا عيس
والسر يف أبلغية التعبري بلفظ األمر عن الدعاء يف مقدمه، يرجع إىل بيان 
مدى تلهف صاحب هذا الدعاء، وأمهيته له، وحرصه على حتقيق مضمونه وقبول 

  دعائه وسرعة إجنازه.

                                                                                                                                
 .250) سورة البقرة، رقم اآلية/  1(

 .289، ص/ 4) اللباب يف علوم الكتاب ، ج/ 2(

 .114ملائدة، رقم اآلية/ ) سورة ا 3(

 161-160، ص/2) تفسري ابن كثري، ج/ 4(
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َرّبِ اْجعَْلنِي ُمِقیَم الصَّالَةِ  ﴿"أنه قال:  : خمربا عن إبراهيم  قال هللا 

یَّتِ  َربَّنَا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ َوِلْلُمْؤِمنِیَن یَْوَم  ي َربَّنَا َوتَقَبَّْل دَُعاء َوِمن ذُّرِ
  ")1( ﴾ یَقُوُم اْلِحَسابُ 

أي:رب اجعلين حمافظًا على الصالة مقيمًا حلدودها، واجعل ذرييت كذلك 
ني يوم مقيمني هلا، ربنا تقبل دعاء فيما سألتك فيه كله، واغفر يل ولوالدي وللمؤمن

عماهلم إن خرياً فخري وإن شراً فشر .    حتاسب عبادك فتجازيهم 
مشتمًال لفظ األمر " اجعلين" ، " تقبل" ، " اغفر" ، للداللة على معىن 

  .  إىل هللا  الدعاء الصادر من نيب هللا إبراهيم 
ْر ِلي أَْمِري  قَاَل َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري  ﴿":  قال هللا   َویَّسِ

ن لَِّسانِي  ْن أَْھِلي  یَْفقَُھوا قَْوِلي  َواْحلُْل ُعْقدَةً ّمِ  َواْجعَل لِّي َوِزیًرا ّمِ
    )2(" ﴾ َوأَْشِرْكھُ فِي أَْمِري  اْشدُْد بِِھ أَْزِري  َھاُروَن أَِخي 

إذ جاءت صيغ األمر " اشرح" ، "يسر" ، " احلل" ، "اجعل" ، " اشدد" ، 
إىل  ي هو الداللة على معىن الدعاء الصادر من نيب هللا موسى "أشركه"، لغرض بالغ

حني دعا: رب وسع صدري للحق، وسّهل على أمري، واحلل هذه اللكنة  هللا 
احلاصلة يف لساين حىت يفهموا كالمي، واجعل يل معينًا يساعدين ويكون من أهلي وهو 

  .  )3(تبليغ الرسالة أخي هارون، وقّو به ظهري، واجعله شريكاً يل يف النبوة و 
َوقَاَل َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ  "  :قوله 

َوَعلَى َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك 
اِلِحینَ    ")4(الصَّ

واملالحظ أن الفعل فيها جاء بصيغة األمر،  ﴾ أَْوِزْعنِي ﴿مث جاءت اجلملة 
  ).)1من العبد الذليل إىل الرب اجلليلوقد خرج هنا إىل معىن الدعاء ألنه صاعد 

                                                 
 .41-40) سورة إبراهيم ، رقم اآلية /  1(

 .32-25) سورة طه، رقم اآلية/  2(

 .199، ص/ 3) تفسري ابن كثري، ج/ 3(

 19) سورة النمل، رقم اآلية /  4(
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وقد غلبت الداللتان األمر مبعىن الشأن، ومبعىن الطلب، فهما أكثر الدالالت 
  . )2(وروداً يف القرآن الكرمي. 

 شواھد النھي في األدعیة القرآنیة
  :  لنھياتعریف 

  : النهي يف اللغة

ي: إذا زجره وكفه "    )3(. "النهي يف اللغة مصدر 
  ويف اصطالح البالغيني : 

طلب الكف  عن الفعل استعالء ، وصيغته ال تفعل وهي حقيقة يف "
  ")4(التحرمي. 

هو طلب الكف عن الشيء على وجه "يقول أمحد اهلامشي يف كتابه : 
  ".  )5(االستعالء مع اإللزام 

هو طلب الكف عن شيء ما، مادّي أو معنوي وتدل عليه صيغة كالمية "
   )6( " واحدة. وهي الفعل املضارع الذي دخلت عليه " ال " الناهية .

                                                                                                                                
 .26، ص/ 1416، 11) جملة جامعة أم القرى ، ع/  1(

، وبصـــائر ذوي 50-49، ص/ 1، ومعجـــم ألفـــاظ القـــرآن الكـــرمي ج/25-24الراغـــب ، ص/ ) مفـــردات  2(
دي، ج/ دي ملــادة أمــر يف القــرآن مثانيــة عشــر معــىن  39، ص/ 2التمييز للفريوز آ وما بعــدها، وذكــر الفــريوز آ

 وما بعدها. 40، ص/ 2ميكن تداخل بعضها يف بعض انظر بصائر ذوي التمييز ج/

، ص/ 6والصــحاح ج/ 475ومــا بعــدها وأســاس البالغــة ص/  359، ص/ 5لــة مقــاييس ، ج/) حتريــر الدال 3(
، ص/ 2، ومعجــم ألفــاظ القــرآن ج/507، واملفردات ، ص/ 4564، ص/ 6وما بعدها ، واللسان ج/ 2517
 وما بعدها. 767

، 3، واإلتقــان ج/249، ص/ 1، واألطــول ج/241، واملطــول، ص/ 324، ص/ 2) شــروح التلخــيص ج/ 4(
، واألســـاليب 56، ص/  2، وغيـــة اإليضـــاح، ج/443، ص/ 1ومـــا بعـــدها، ومعـــرتك األقـــران ، ج/ 243/ ص

 .116, وأساليب البالغة، ص/ 68اإلنشائية، ص/ 

 77) جواهر البالغة ، ص/ 5(

 228) ميداين ، ص/  6(
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ً من املتكلم، وهو  النهي هو طلب الكُف عن الشيء ممن هو أقل شأ
 حقيقة يف التحرمي، كما عليه اجلمهور ، فمىت وردت صيغة النهي أفادت احلظر

الفور. واعلم أن النهي كاألمر، فيكون استعالء مع األدىن، ودعاء مع  علىوالتحرمي 
  األعلى، والتماساً مع النظري.

معان ُأخر، تستفاد من سياق  إىلوقد خترج هذه الصيغة عن أصل معناها 
ا أَْو َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَ  ﴿":  الكالم وقرائن األحوال: كالدعاء، حنو قوله 

  ".  )1( ﴾أَْخَطأْنَا 

   األدعیة القرآنیةالنھي في شواھد 
من املعاين اجملازية اليت يفيدها لفظ النهي بناء على ما اقتضاه سياق الكالم 
وارتضاه املقام معىن الدعاء وهو طلب الكف عن الفعل على سبيل االستغاثة والعون 

  والتضرع واخلضوع والعفو والرمحة وما أشبه ذلك.
ويكون ذلك إذا صدرت صيغة النهي من األدىن إىل األعلى مع خضوع 

  وتذلل.
واستعمال النهي يف الدعاء إن عد من قبيل اجملاز املرسل فعالقته اإلطالق 
والتقييد ألن النهي طلب الكف عن الفعل على سبيل االستعالء واستعماله هنا يف 

  مطلق طلب الرتك مث يف طلب الرتك على سبيل التضرع.
  ومن أمثله يف القرآن الكرمي :

َربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَا َوَھْب لَنَا ِمن لَّدُنَك  ﴿":  قال هللا 

  ")2( ﴾َرْحَمةً إِنََّك أَنَت اْلَوھَّاُب 
م يقولون  "﴾ َربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَا ﴿" يف قوله  رغبة يعين أ

م من اتباع متشابه  م يف أن يصرف عنهم ما ابتلى به الذين زاغت قلو منهم إىل ر

                                                 
 .286) سورة البقرة، رقم اآلية/  1(

 .8) سورة آل عمران، رقم اآلية/  2(
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ويله الذي ال يعلمه غري هللا،  ربنا ال جتعلنا مثل  أي القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء 
م عن احلق فصدوا عن سبيلك.   هؤالء الذين زاغت قلو

له ﴾ بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَا ﴿ا فتصرفها عن هداك ال متله ﴾ َربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا ﴿
 ﴾ ِمن لَّدُنَك َرْحَمةً  ﴿  ربنا﴾ َوَھْب لَنَا ﴿فوفقتنا لإلميان مبحكم كتابك ومتشابه 

يعين من عندك رمحة يعين بذلك  : هب لنا من عندك توفيقا وثبا حنن عليه من 
ه  يعين إنك أنت املعطي ﴾  ھَّابُ ِإنََّك أَنَت اْلوَ  ﴿اإلقرار مبحكم كتابك ومتشا

  .)1(بات على دينك وتصديق كتابك ورسلكعبادك التوفيق والسداد، للث
بَْعدَ إِْذ  ﴿ال تبّلنا ببال تزيغ فيها قلوبنا  ﴾ الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا ﴿:  يف قوله 

 ْحَمةً من لَّدُنَك رَ  ﴿وأرشد لدينك، وال متنعنا الطافك بعد إذ لطفت بنا  ﴾ َھدَْیتَنَا
لتوفيق واملعونة وقرئ ال ﴾ لتاء والياء ورفع القلوبمن عندك نعمة    .)2( تزغ 

على النداء فجاز أن يكون يف قول الراسخني وجاز أن يكون على  ﴾َربَنَا ﴿
أي ال جتعلنا من الذين يف  ﴾ الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا  ﴿ إضمار قولوا ربنا ويكون قوله 

م زيغ  وأضاف بعد إىل أذواذ  إىل اجلملة بعدها واملعىن بعد  ﴾ َھدَْیتَنَا بَْعدَ إِذْ  ﴿قلو
ن مجيع ما حيصل  ﴾ إِنََّك أَنَت اْلَوھَّابُ  ﴿وقت هدايتك إ وختم بقوله  إشعار 

  . )3(من اخلريات هو هبة من هللا هلم وجاء بصيغة املبالغة ليدل على كثرة هباته تعاىل 
َؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َربَّنَا الَ تُ  ﴿ " : قوله 

ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا  َعلَْینَا ِإْصًرا َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ
  ")4( ﴾بِِھ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ 

عباده املؤمنني دعاءه كيف يدعونه، وما يقولونه يف  وهذا تعليم من هللا 
ه معناه قولوا : ربنا التؤاخذ إن نسينا شيئا فرضت علينا عمله فلم نعمله  دعائهم إ

                                                 
 .187، ص/ 2ربي ، ج/) تفسري الط 1(

 .413، ص/ 1) تفسري الكشاف، ج/ 2(

 .386، ص/ 2) تفسري البحر احمليط، ج/ 3(

 .286) سورة البقرة، رقم اآلية/ 4(
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يتنا عن فعله ففعلناه على غري قصد منا إىل معصيتك  أو أخطأ يف فعل شيء 
  ولكن على جهالة منابة وخطأ.

إن  "﴾ بَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَارَ  ﴿"قال ابن دريد يف قوله : 
  نسينا شيئا مما افرتضته علينا أو أخطأ شيئا مما حرمته علينا.

قال: ال حتمل علينا "  ﴾ َوالَ تَْحِمْل َعلَْینَا إِْصًرا﴿ "وعن قتادة يف قوله : 
يقول: كما غلظ على من  "﴾ قَْبِلنَا َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمن ﴿"عهدًا وميثاقًا 

  قبلنا.
قال: عهدًا . وعن ابن  "﴾الَ تَْحِمْل َعلَْینَا ِإْصًرا ﴿"وعن جماهد يف قوله : 

  يقول: عهداً. ﴾إِْصراً  ﴿عباس يف قوله 
قال: عهدًا ال نطيقه  "﴾ الَ تَْحِمْل َعلَْینَا ِإْصًرا ﴿"وعن ابن جريج قوله : 

اليهود والنصارى فلم  "﴾ َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا ﴿"وال نستطيع القيام به 
  يقوموا به فأهلكتهم.

ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا ِبھِ  ﴿"وعن قتادة يف قوله  تشديد  "﴾ َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ
  يشدد به كما تشدد على من كان قبلكم.

قال: ال  "﴾ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِھِ َربَّنَا َوالَ تَُحمِّ  ﴿"وعن الضحاك يف قوله : 
ْلنَا َما الَ  ﴿" حتملنا من األعمال ما ال نطيق قال ابن زيد يف قوله َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ

   )1(ال تفرتض علينا من الدين ما ال طاقة لنا به فنعجز عنه . "﴾َطاقَةَ لَنَا بِھِ 
: اعف عنا إن قصر عن شيء قال ﴾ َواْعُف َعنَّا ﴿وقال ابن زيد يف قوله : 

يعين: واسرت علينا زلة أن  ﴾ َواْغِفْر لَنَا ﴿من أمرك مما أمرتنا به وكذلك وقوله : 
ظهارها.   أتيناها فيما بيننا وبينك فال تكشفها وال تفضحنا 

يتنا عنه.  ﴾لَنَا َواْغِفرْ  ﴿وقال ابن زيد    إن انتهكنا شيئا مما 

                                                 
 .156-155، ص/ 3) تفسري الطربي، ج/ 1(



  
412  

  

  

قال: يقولك ال ننال العمل أمرتنا به وال  ﴾ْرَحْمنَآَوا ﴿وقال ابن زيد يف قوله "
ينا عنه إال برمحتك قال : ومل ينج أحد إال برمحتك     )1(."نرتك ما 

م أثر بيان من التكليف وقيل: استيفاء حلكاة  شروع يف حكاية بقية دعوا
األقوال وقيل إن ذلك على تقدير األمر أي قولوا يف دعائكم ذلك فهو تعليم منه 

اية اإلحسان يعلمهم ت عاىل لعباده كيفية الدعاء والطلب وهذا من غاية الكرم و
  الطلب ليعطيهم ويرشدهم للسؤال لرتبيهم.

ا ألن هللا " واملؤاخذة املعاقبة وفاعل هنا مبعىن فعل، وقيل: املفاعلة على 
لعفو إذ ملطالبة  لعقوبة واملذنب كأنه يؤاخذ ربه  ال جيد من  تعاىل يؤاخذ املذنب 

خيلصه من عذابه سواه فلذلك يتمسك العبد عند اخلوف منه به فعرب عن كل واحد 
  )2(. "بلف املؤاخذة وال خيفى فساد هذا إال بتكليف

سر صاحبه أي حيبسه  ﴾ الَ تَْحِمْل َعلَْینَا إِْصًرا ﴿وقوله  أي عبثًا ثقيًال 
ال توبة له فاملعىن اعصمنا من  مكانه واملراد به التكاليف الشاقة وقيل: األمر الذي

لتشديد للمبالغة.  أياقرتافه، وقرئ ( آصاراً) على اجلمع وقرئ    ـ وال حتّمل ـ 
ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِھِ  ﴿وقوله  هو استعفاء عن التكليف مبا  ﴾ َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ

التكليف مبا ال يطاق ال تفي به القدرة البشرية حقيقة فتكون اآلية دليًال على جواز 
  وإال ملا سئل التخلص عنه.

ر ذنوبنا برتك العقوبة  ﴾ َواْعُف َعنَّا ﴿ بسرت  ﴾ َواْغِفْر لَنَا ﴿أي أمح آ
  وتلطف علينا مبا يوجب املزيد. ﴾ َواْرَحْمنَآ ﴿القبيح وإظهار اجلميل 

 َواْرَحْمنَآ﴿يف األقوال  ﴾ َواْغِفْر لَنَا ﴿من األفعال  ﴾ َواْعُف َعنَّا ﴿وقيل : 
   )3(بثقل امليزان  ﴾

                                                 
 .156، ص/ 3) تفسري الطربي، ج/ 1(

 .71-70) تفسري روح املعاين، ص/  2(

 .71، ص/ 1) نفس املرجع، ج/ 3(
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لنسيان  ﴾ الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا ﴿:  قوله " أي ال تؤاخذ 
واخلطأ إن فرط منا. فإن قلت: النسيان واخلطأ متجاوز عنهما فما معىن الدعاء برتك 

م ما؟ قال الزخمشري : ذكر النسيان واخلطأ واملراد  ا ما مها مسببان عنه املؤاخذة 
والشيطان  )1(﴾ َوَما أَْنَساِنْیھُ إِالَّ الشَّْیَطانُ ﴿من التفريط واألغفال أال ترى إىل قوله 

ال يقر على فعل النسيان وإمنا يوسوس فتكون وسوسته سببا للتفريط الذي منه 
  " النسيان.

سر حامله أي واإلصر : العبء الذي  ﴾ َوالَ تَْحِمْل َعلَْینَا إِْصًرا ﴿وقوله 
حيبسه مكانه وال يستقل به لثقله استبعد للتكليف الشاق من حنو قتل األنفس وقطع 
موضع النجاسة من اجللد والثوب وغري ذلك. وقرئ أصاراً على اجلمع. ويف قراءة أيب 

لتشديد قلت هذه للمبالغة.   : وال حتّمل علينا 
ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَ  ﴿وقوله  ت النازلة مبن قبلنا  ﴾ ا بِھِ َوالَ تَُحّمِ من العقو

طلبوا اإلعفاء عن التكاليف الشاقة اليت كلفها من قبلهم مث عما نزلت عليهم من 
ت على تفريطهم يف احملافظة عليها.     )2(العقو

ّبِ َال تَذَْر َعلَى  ﴿ من ذلك قوله تعاىل على لسان نوح " َوقَاَل نُوٌح رَّ

إِنََّك إِن تَذَْرُھْم یُِضلُّوا ِعبَادََك َوَال یَِلدُوا إِالَّ  ِریَن دَیَّاًرا اْألَْرِض ِمَن اْلَكافِ 
َرّبِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ َوِلَمن دََخَل بَْیتَِي ُمْؤِمنًا َوِلْلُمْؤِمِنیَن  فَاِجًرا َكفَّاًرا 

ت  عا نوح د )3( "﴾َواْلُمْؤِمنَاِت َوَال تَِزِد الظَّاِلِمیَن إِالَّ تَبَاًرا يف هذه اآل
هلالك والدمار واالستنصال ، وهو يتم عن كره هلؤالء الضالني  الكرميات على قومه 

ّبِ َال تَذَرْ  ﴿ املضلني املاكرين، فالنهي يف قوله  َوَال تَِزِد الظَّاِلِمیَن  ﴿وقوله  ﴾ رَّ

لفعل  للدعاء عليهم، ونلمح يف هذا الدعاء إيثار نوح  ﴾ إِالَّ تَبَاًرا  تَذَرْ  ﴿التعبري 
ؤالء الضالني حيث  ﴾ خللته وسرعته على الفعل (( ترتك)) ألنه يصور ضيقة الشديد 

طلب من هللا أن يستأصل شأفتهم وجيهز عليهم إجهازاً كامًال ال يبقى منهم بقية لقلة 

                                                 
 .63) سورة الكهف، رقم اآلية/  1(

 .408، ص/ 1) تفسري الكشاف، ج/ 2(

 .28-26) سورة نوح، رقم اآلية/  3(
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دمريهم كيدا هلذا املعىن وإحلاًحا يف ت ﴾ِدیَّاراً  ﴿االعتداد ولذا أثر التعبري بقوله 
  وإهالكهم مجيعاً يف سرعة خاطفة.

وتتنوع أساليب الدعاء بعد النهي وتتفاوت يف املقامات تساوقًا مع مستوى 
ن ﴿بقوله  الضر واحلاجة حيث جند املضطر خيلص يف دعائه وهذا ما أكده احلق  أَمَّ

يف  موقف الضر واحلاجة يكون اإلخالص يف )1( ﴾ یُِجیُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا دََعاهُ 
  ة معربة عن صاحبها موحية مبشاعره وخلجاته النفسية . دالدعاء وتكون العبا

َوَزَكِریَّا إِْذ نَادَى َربَّھُ َرّبِ َال  ﴿ على لسان زكر  من ذلك قوله 

ا هذه الكلمات القالئل  يف )2( ﴾تَذَْرنِي فَْردًا َوأَنَت َخْیُر اْلَواِرثِینَ  اليت دعا 
ي عن شدة حاجته للولد والذرية لكرب سنه حيث يكون اإلنسان يف تعبري قو  زكر ربه

هذه السن أحوج ما يكون إىل ولد يعوله ويرعاه، وهذا ما نلمحه من خالل إيثار 
حيث سأل ربه أن يرزقه ولدًا يرثه وال يدعه  ﴾ َرّبِ َال تَذَْرنِي فَْردًا ﴿التعبري بقوله 

 ﴾َوأَنَت َخْیُر اْلَواِرثِینَ  ﴿ مستسلما فقال رد أمره إىل هللا وحيداً بال وارث، مث إنه 
يل فإنك خري وارث .     )3(أي إن مل ترزقين من يرثين فال أ

يف معرض  ومن دعاء األنبياء أيضًا عن طريق النهي دعاء إبراهيم اخلليل 
الِّیَن  ﴿":  دعائه ألبيه قوله  ْخِزنِي َوَال تُ  َواْغِفْر ِألَِبي إِنَّھُ َكاَن ِمَن الضَّ

  ".)4(﴾یَْوَم یُْبعَثُونَ 
َربَّنَا اْطِمْس َعلَى  ﴿"قال تعاىل :  وهارون  وعلى لسان موسى

  .")5( ﴾أَْمَواِلِھْم َواْشدُْد َعلَى قُلُوبِِھْم فَالَ یُْؤِمنُواْ َحتَّى یََرُواْ اْلعَذَاَب األَِلیمَ 
  . )6( ﴾ ِم الظَّاِلِمینَ َرّبِ فََال تَْجعَْلنِي فِي اْلقَوْ ﴿ وعلى لسان الرسول 

                                                 
 .62) سورة النمل، رقم اآلية/  1(

 .89) سورة األنبياء، رقم اآلية/  2(

 .582، ص/ 2) الكشاف، ج/ 3(

 .87-86) سورة الشعراء، رقم اآلية/  4(

 .88) سورة يونس، رقم اآلية/  5(

 .94) سورة املؤمنون، رقم اآلية/  6(
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لدعاء جيسد يفأسال ب النهي يف هذه اآلية الكرمية بل السياق كله ينبض 
  جبرسه اخلفيف وألفاظه املوحية وتراكيبه املصورة الضعف اإلنساين.

كما ورد الدعاء على ألسنة أهل األعراف يوم القيامة قال تعاىل : 
ِف ِرَجاٌل یَْعِرفُوَن ُكالًّ بِِسیَماُھْم َونَادَْواْ َوبَْینَُھَما ِحَجاٌب َوَعلَى األَْعَرا﴿"

َوإِذَا ُصِرفَْت  أَْصَحاَب اْلَجنَِّة أَن َسالٌَم َعلَْیُكْم لَْم یَْدُخلُوَھا َوُھْم یَْطَمعُوَن 
   )1( "﴾ ینَ أَْبَصاُرُھْم تِْلقَاء أَْصَحاِب النَّاِر قَالُواْ َربَّنَا الَ تَْجعَْلنَا َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلمِ 

ن اآليتان لرتسم صورة واضحة املعامل ملا أهده هللا للمؤمنني من فضل  يت ها
حلركة واملشاهد واحلوار واإلحياء وتصوير  وتكرمي يف يوم القيامة ، وهي صورة زاخرة 
م املقام فيها مث تتبعه مبشهد  املشاعر، فهي تصور مشهد أصحاب اجلنة وقد إطمأن 

لثًا ألصحاب األعراف الذي آخر ألصحاب الن ار، مث ترسم بني املشهدين مشهدًا 
م عن أن يكونوا من أهل النار، مث  م أعماهلم فلم يدخلوا اجلنة وتقدمت  قصرت 
حتكي ما بني الثالثة من حوار موح، وتصور خلجات نفوسهم ومشاعرهم، وتعرض 

ويكفينا يف هذا املوضع أن ،  )2(ذلك كله فيما يناسبه من صور البيان وفنون البالغة 
نتوقف عند أصحاب األعراف وخاصة دعائهم الذي جيسد خوفهم وهلمهم الشديد 

  من النار اليت يعذب فيها اجملرمون.
َوإِذَا ُصِرفَْت أَْبَصاُرُھْم تِْلقَاء أَْصَحاِب النَّاِر قَالُواْ َربَّنَا الَ تَْجعَْلنَا ﴿ "

ا يتحامون االلتفات إىل فأ "﴾َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن  جلنة وأصحا بصارهم معلقة 
َوإِذَا  ﴿وقوله  ﴾ َوُھْم یَْطَمعُونَ  ﴿النار وأهلها وهذا ما يوحي به التعبري بقوله 

أي صرفًا دون إرادة منهم إىل أهل النار فزعوا إىل رمحة هللا  ﴾ ُصِرفَْت أَْبَصاُرُھمْ 
هلل أن يكون مصريهم مصري هؤالء َربَّنَا الَ تَْجعَْلنَا َمَع اْلقَْوِم  ﴿" واستعاذوا 

لظلم دون ما هم عليه حينئذ من العذاب  " ﴾الظَّاِلِمیَن  أي يف النار ويف وصفهم 

                                                 
 .47-46) سورة األعراف، رقم اآلية/  1(

 .139) أسلوب الدعوة القرآنية، ص/  2(
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ن احملذور عندهم ليس نفي العذاب  وسوء احلال الذي هو املوجب للدعاء إشعار 
  . )1(فقط بل مع ما يوجبه ويؤدي إليه من الظلم . 

  تعریف االستفھام
داة من إحدى أدوات  هو طلب العلم بشيء مل يكن معلوماً من قبل وذلك 

  )2(االستفهام. 
واالستفهام حيمل معنيني بالغيني األول: االستبعاد العادي والتعجب 

  واالستعظام من قدرة هللا يف خلق ولد على غري املعتاد.
  واملعىن الثاين: االستفهام يف الوقت نفسه عن كيفية حدوثه.

ستفهام هنا وارد على حقيقته وحيمل يف الوقت نفسه معىن التعجب أي واال
 )3(من أين جاء لك هذا الرزق واألبواب مغلقة دونك؟ 

  شواھد االستفھام في األدعیة القرآنیة
التعجب  معىنأفاد  ﴾ ىَرّبِ أَِرنِي َكْیَف تُْحیِي اْلَمْوتَ  ﴿االستفهام يف قوله 
 ﴿:  األجساد، ونظري ذلك قوله  إىلوإعادة األرواح ، ىوهو معرفة كيفية إحياء املوت

منكراً  ، فإن قيل : كيف قال عزير  )4( ﴾ أَنََّى یُْحیِي ھِذِه اہلّلُ بَْعدَ َمْوتَِھا
وهو نيب ، والنيب ال ختفي عليه قدرة  ﴾ ِذِه اہلّلُ بَْعدَ َمْوتَِھاھَ أَنََّى یُْحیِي  ﴿مستبعداً : 

ة خربة وإعادة أهلها إليها؟ قلنا : ما قاله منكرا مستبعداً هللا تعاىل على إحياء قري

                                                 
، ص/ 3، ويف ظــــالل القــــرآن ، ج/346، ص/ 2، وتفســــري أيب الســــعود، ج/81، ص/ 2) الكشــــاف، ج/ 1(

 .144، وأسلوب الدعوة القرآنية، ص/ 1293

 79جواهر البالغة، ص/  ) 2(

 .473، ص/ 1) تفسري أيب السعود، ج/ 3(

 .259) سورة البقرة ، رقم اآلية/  4(
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لعظيم قدرة هللا تعاىل ، بل متعجبًا من عظيم قدرة هللا تعاىل أو طلبًا لرؤية كيفية 
  . )1(اإلعادة، ألن " أنفي" مبعىن كيفية أيضاً" 

ا صادرًا من األدىن لألعلى  ال الناهية تستعمل يف الدعاء إذا كان الكالم 
نسان يدعو ربه راجيا منه أن جينبه صفة ذميمة أو ضعفًا مهينا وال يسمى الطلب فإل

يا، وإمنا يسمى دعاء ورجاء، وقد جاء ذلك كثرياً قال سيبويه " واعلم أن  ا عندئذ 
" الم " األمر و " الم " يف الدعاء مبنـزلتهما يف األمر والنهي ، وذلك قولك : ال 

   )2(رياً"تقطع ميينك وليجزك هللا خ
ياً  وقال املربد : ( والدعاء جيري جمرى األمر والنهي، وإمنا مسي هذا أمرًا و
وقيل لآلخر طلب املعىن أما اللفظ فواحد وذلك قولك يف الطلب " اللهم اغفريل وال 

. وقد جاءت  )3(يقطع هللا يد زيد فإمنا تقول : سألت هللا وال تقل أمرت هللا" 
ت التالية قال هللا تعاىل : للدعاء يف مواضع كثرية َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن  ﴿ " منها اآل

نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَْینَا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا 
ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِھ    )4( "﴾َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ

معناه االستعظام،  "﴾ٌ◌ أَنََّى یَُكوُن ِلي ُغالَم ﴿"هام يف : واالستف
   )5(واالستفهام عن كيفية حدوثه.

وقد دفعه إىل هذا االستفهام أنه قد بلغ من الكرب عتياً، وأن امرأته كانت 
عاقراً، فإذا جاء غالم هلما يف هذا السن فإن هذا يعد أمراً عظيمًا يدعو اإلنسان إىل 

هام، ويدل يف الوقت نفسه إىل التفكري يف عظم قدرة هللا سبحانه يف مثل هذا االستف
  أن يوجد هلما ولد يف هذا السن.

                                                 
ــرازي وأجوبتهــا مــن غرائــب أي التنـــزيل ، ص/  1( ، طبعــة إدارة النشــر واإلشــاعة للعلــوم 20) كتــاب مســائل ال

 اإلسالمية، بشاور.

 .408، ص/ 1) الكتاب لسيبويه ، ج/ 2(

 .42،ص/ 2) املقتضب ،ج/ 3(

 .286رة، رقم اآلية/ ) سورة البق 4(

 .476، ص/ 1) تفسري أيب السعود، ج/ 5(
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الستفهام عن كيفية حدوث الولد.  لتعظيم، وجديرة  ا لقدرة جديرة  إ
  على طريق القلب.  ﴾ َوقَْد بَلَغَنَِي اْلِكبَرُ  ﴿وجاء إسناد البلوغ إىل الكرب يف 
كرب، وفائدة إظهار متكن الكرب منه، كأنه يتطلبه حىت وأصله وقد بلغت ال

  . )1( "﴾ أَْینََما تَُكونُواْ یُْدِرككُُّم اْلَمْوتُ  ﴿":  بلغه، كقوله 

  تعریف النداء

هو طلب املتكلم إقبال املخاطب "يقول أمحد اهلامشي يف كتابه : النداء : 
دي" املنقول من اخلرب إىل اإل ئب مناب " أ    )2( " .ءنشاعليه حبرف 

هو طلب اإلجابة ألمر ما حبرف من حروف النداء "ويقول عبد الرمحن : 
  ")3(ينوب مناب " أدعو" . 

جلمل الندائية. فقد نرى يف " كثري من مأثورات األذكار و األدعية مبتدءة 
رة، وكثريا ما تكون منصوبة املنادى بتقديرها  مجلة منها مصدرة حبرف النداء اللفظي 

رب اغفريل و (( )4(﴾ربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا ﴿ ، مثل أخر يف
خطيئيت وإسرايف يف أمري كله )). و رمبا نرى يف مجلة منها خمذوفة األداة الندائية مع 

عن حرف النداء.  )5((( اللهم )) املعوض يفاملنادى ، كامليم  يفالتعويض منها بشيء 

                                                 
 .78) سورة النساء، رقم اآلية /  1(

 53) جواهر البالغة ، ص/  2(

ا، ص/ 3(  240) البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو

 .147) سورة آل عمران ، رقم اآلية/  4(

اة الكوفيــون : إن أصــل (( اللهــم )) (  هللا أمنــا ) ذلــك مــا ســلك إليــه جهابــذة الفــن البصــريون. وقــال النحــ 5(
خبــري ) فحــذفت حــرف النــداء و متعلقــات الفعــل و مهزتــه ختفيفــا ، و أبقيــت املــيم إمــارة علــى احملــذوف. فليســت 
امليم عوضا عن حرف النداء احملذوف خاصــة. بيــد أن مــا قــالوا ال خيلــو مــن الركاكــة فــان املــيم املشــددة لــو كانــت 

وف و متعلقاتــه ملــا صــح أن يقــال: (( اللهــم اغفــر لنــا )) إال حبــرف العطــف فيصــبح تقــدير العبــارة بقيــة فعــل حمــذ
حينئذ: ((  هللا ،أمنا خبري و اغفر لنا )). وال ريب يف أن املقدر كامللحوظ، فيعامل معاملته، و ليس األمر هاهنا  

لكــن فيــه مــا فيــه بعــد.  : (( أمنــا خبــري )) وكمــا نــرى . اللهــم إال أن يقــال أن (( اغفــر لنــا )) عطــف تفســري لقولــه
 (منه) .   
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)) لكي ال يلزم اجتماع تمع معه ، فال يقال: ((  اللهمء الندائية ال جتأن اليا
  "املعوض و املعوض عنه يف مجلة واحدة. 

)) هللاذوف من خصائص جاللة اسم ((مث إن التعويض عن حرف النداء احمل
  ال يوجد فيما سواه كما أن من خصائصه: دخول حرف النداء عليه مع الم ،

ء القسم عليه فيقال: ((  هللا، التعريف ، فيقال :  ((  هللا )). ومنها دخول 
  ألكيدن أصنامكم )) و ال يقال ((  الرمحن أو  الرحيم )) و حنومها. 

ّي أسم أو صفة من أمساء هللا   و صفاته  مث إن الياء خصت للنداء 
ب األذكار و األدعية القرآنية، و طرحت ما عداها من حرو  ف النداء احلسىن يف 

املعروفة. و ذلك ألن بعضها و ضعت لنداء القريب خاصة، مثل اهلمزة و ( أي ) و 
) و (هيا). وأما الياء فوضعت  بعضها وضعت لنداء البعيد خاصة، حنو (أ) و(أ

سب استخدامها  )1(لطلب اإلقبال مطلقا (بعيدا كان املنادى أو قريبا). و لذلك 
ء  احلسىن. فان هللا  ّي أسم من أمسائه يف ندائه  رتبة و تكرب ذا ، و الكرب

زل منزلة البعيد، و جعل بعد املنزلة كأنه بعد يف املكان، بيد أنه  ردائه. فلعلو رتبته 
  نفس األمر، كما قال جل جمده:  يفقريب من عباده مسيع جميب هلم"  َوإِذَا

فلذلك   )2(" دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعانِ َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِریٌب أُِجیُب 
   ء.استعمل فيه حرف اليائه كال جهيت قربه و بعده رتبة، فاند يفروعي 

مث ألمراء يف أن النداء حقيقة هو ختصيص املنادى بطلب اإلقبال على 
ئبا مناب فعل ( أدعوا) أو حنوه، منقوال من  املنادى، و أن يكون حرف النداء 

اإلنشائية فتكون اجلملة الندائية إنشائية ال حمالة. بيد أن األدعية القرآنية  إىلاخلربية 
ختصيص مدلول  يفقد نرى فيها النداء اجملردة عن طلب اإلقبال،  بل استخدم 

  " املنادى من بني سائر ما عداه مبا نسب إليه قط، مثل النداء يف دعاء املالئكة:

                                                 
) هــذا هــو مــذهب العالمــة ابــن احلاجــب النحــوي. و قــال العالمــة جــار هللا الزخمشــري : أن (اليــاء) وضــعت  1(

لنداء البعيــد و إقببالــه ، و تســتعمل لنــداء القريــب جتــوزا. إال أن األرجــح هــو قــول ابــن احلاجــب ، ويشــهد لــذلك 
 وف الندائية املوضوعة إلقبال البعيد يف هذا الباب و إنكان جتوزا.عدم نقل احلر 

 186) سورة البقرة، رقم اآلية/  2(
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ِ َوبََرَكاتُھُ عَ  و ذلك فيما إذا ذكر املنادى امسا  )1("لَْیُكْم أَْھَل اْلبَْیتِ َرْحَمةُ اہللَّ
لنداء أيضا البد أن يكون مجلة  علىظاهرا ألجل بيانه و كذلك الدال  املقصود 

  إنشائية لضرورة حتصيل غري احلاصل. 
لنداء  ب مأثورات األدعية قد يكون مدلوال بعبارة الكالم   يفو املقصود 

كما  )2(" َرّبِ اْرَحْمُھَما َكَما َربَّیَانِي َصِغیًرا "د لوالديه: كما يف دعاء الول
رُّ "  قد يكون مفهوما من تلميح عرض احلال ، مثل : َربَّھُ أَنِّي َمسَّنَِي الضُّ

اِحِمینَ    ". )3(َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ

هو الشفاء منه . فكأنه يقول : (رب  فان مقصود املريض املصاب بضر
اإلجابة من ربه  إال أنه صرح بسبيب االستعطاف و االسرتحام توسال إىلاشفين) 
  )4(. لنداءاملقصود  إىل ى، و ملح بعرض حاله و حال املنادالصمد 

  شواھد النداء في األدعیة القرآنیة  
ُسوُل یَا َرّبِ إِنَّ قَْوِمي اتََّخذُوا َھذَا اْلقُْرآَن َمْھُجوًرا  ﴿"  "﴾َوقَاَل الرَّ

)5(  
) مع أنه ينادي ربه الذي هو أقرب إليه من  فذكر الرسول  حرف النداء ( 

داة النداء عن حزنه من اجل قومه، وتلهفه  حبل الوريد، ليعرب مبد صوته 
م يف جهنم دار عذاب الكافرين يوم  علىالستجابتهم، وحرصه  م من عذاب ر جنا

  الدين.
    )6(" ٌم الَّ یُْؤِمنُوَن ﴾﴿ َوقِیِلِھ یَاَرّبِ إِنَّ َھُؤَالء قَوْ "

                                                 
 73) سورة هود، رقم اآلية/  1(

 24) سورة اإلسراء، رقم اآلية/  2(

 83) سورة األنبياء رقم اآلية/  3(

 .175) أسلوب النداء يف القرآن ، عبدهللا اجلهين، ص/  4(

 .30لفرقان ، رقم اآلية/ ) سورة ا 5(

 .88) سورة الزخرف، رقم اآلية/ 6(
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العناد والكفر، فهم ال يتحركون حركة جديدة يشعرون  علىأي : تصلبوا 
م، وتوجع قلبه من  م وجنا داة النداء عن تلهفه إلميا م من اإلميان، فعرب  قرتا فيها 

  أجلهم .
   )1("﴾ َرّبِ اْجعَْل َھذَا اْلبَلَدَ آِمنًا ﴿":  قوله 

طلبه، وهو كلمة استعطاف شرع  " نداء، افتتح به إبراهيم  ربقوله : " 
  ذكرها قبل الدعاء مبالغة يف استعداد اإلجابة.

حبذف  "﴾َرّبِ اْجعَْل َھذَا اْلبَلَدَ آِمنًا ﴿"دعاءه بنداء الرب  يبدأ إبراهيم 
  )2( حرف النداء وحذف الياء املضاف إليه من ريب . 

 نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََھا لََھا َما َكَسبَْت َوَعلَْیَھا َما الَ یَُكلُِّف اہلّلُ   : " قوله 

اْكتََسبَْت َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَْینَا ِإْصًرا 
ْلنَا َما الَ  َطاقَةَ لَنَا بِِھ َواْعُف  َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ

  ) )3"َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 
ومما يسرتعي نظر الباحث تكرار النداء يف هذا الدعاء وغرضه البالغي 

ية هللا تعاىل االسرتحام واالستعطاف والتضرع وإظهار كمال اخلضوع واالعرتاف بربوب
  مع اإلميان به.

  أسلوب النداء 
ْر ِلي أَْمِري  قَاَل َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري  ﴿":  قوله   َویَّسِ

ن لَِّسانِي  ْن أَْھِلي  یَْفقَُھوا قَْوِلي  َواْحلُْل ُعْقدَةً ّمِ   َواْجعَل لِّي َوِزیًرا ّمِ
َكْي نَُسبَِّحَك  ِرْكھُ فِي أَْمِري َوأَشْ  اْشدُْد بِِھ أَْزِري   َھاُروَن أَِخي 

قَاَل قَْد أُوِتیَت ُسْؤلََك  إِنََّك ُكنَت بِنَا بَِصیًرا  َونَْذُكَرَك َكثِیًرا  َكثِیًرا 
  ")4( ﴾ یَا ُموَسى

                                                 
 35) سورة إبراهيم ،رقم اآلية/  1(

 .728) جملة جامعة أم القرى، ص/  2(

 286) سورة البقرة، رقم اآلية/  3(

 .  36 – 25) سورة طه ، رقم اآلية /  4(
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 "﴾ قَاَل َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري ﴿"دعاءه بنداء الرب  استهل موسى 
ء املتكلم املضاف حبذف حرف النداء الدال على شعوره بقرب ه من ربه، وحذف 

إليه، من " رب " للتخفيف ، واختيار لفظ " الرب" هنا ألن إجابة الدعاء من 
  مقتضى الربوبية. 

َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى  ﴿":  قوله 

اِلِحینَ  َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ   َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ
﴾" )1(   

لوصف  داه بلفظ الرب مضافاً إليه ملا يف ذلك من تلطف السؤال والنداء  و
  )2(الدال على قبول السائل وإجابة ضراعته. 

َرّبِ إِنِّي نَذَْرُت لََك َما فِي بَْطنِي  ﴿ " وحذف حرف النداء يف دعائها :

  يشعر بقوة الصلة بني املؤمن وخالقه." ﴾ًرا ُمَحرَّ 

  )3(وإيثار وصف الربوبية ينبئ عن إفاضة ما فيه صالح املربوب. 

يوحي بتذلل العبد خلالقه وحرصه على إجابة  ﴾َربِّ ﴿واإلضافة إىل ضمريها 
  دعائه.

ذا التضرع اخلاشع  م  دون أن يذكروا  ﴾َربَّنَا﴿يتجه احلواريون مباشرة إىل ر
م.حرف    النداء االستشعارهم بعظيم الصلة بينهم وبني ر

ـــم ":  حـــذف حـــرف النـــداء وهنـــا يؤكـــد أولـــو األلبـــاب يف تضـــرعهم إىل هللا أ
، ومــن أمــارات التأكيــد حــذف حــرف النــداء، إذ  ملنــادى إىل اإلميــان وهــو الرســول 

م منــه تعــاىل  َربَّنَآقالوا: ﴿  هلل، مع استشــعار قــر م  ﴾ ، ومل يقولوا  ربنا ، لقوة إميا
ا، مث التأكيـــد بــــ ﴿ ً راســـخاً، مث تنكـــري إِنَّنَ لرســـول إميـــا ـــم آمنـــوا  ﴾ الـــيت تـــدل علـــى أ

                                                 
 . 19) سورة النمل ، ر قم اآلية /  1(

 .26، ص/ 1416، 11ع/  ) جملة جامعة أم القرى ، 2(

  .232، ص/ 3) تفسري أيب السعود، ج/ 3(
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﴿ ً ا ل مــن اآلخــرين القبــول ُمنّاِدی ﴾ ، لبيــان تعظيمــه يف نفوســهم، ومــن كــان معظمــاً، 
  "والتصديق ملا يقول. 

بدأ الدعاء هنا بلفظ " ربنا" دون أن يقال مثًال "  ربنا" فيذكر حرف ي
ن هللا معهم،  النداء، استشعارًا بقرب املنادى إىل نفوس املؤمنني الذين يوقنون 

  وقريب منهم.

فهذا الدعاء حيمل حتذير لألمة من الوقوع يف الضالل بسبب املتشابه يف "
اع البوارق الباطلة مثل ما وقع فيه بعض العرب الكتاب ، و حيمل حتذيرا هلا من اتب
  " ) .)1من الردة والعصيان بعد وفاة الرسول 

  ")2( ﴾ َرّبِ إِنِّي ِلَما أَنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْیٍر فَِقیرٌ  ﴿"
ُسوُل یَا َرّبِ إِنَّ قَْوِمي اتََّخذُوا َھذَا اْلقُْرآَن َمْھُجوًرا ﴿"  ﴾ َوقَاَل الرَّ

)3("  
"﴿ ِّ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َوَكاَن اہلّلُ بُِكّلِ َشْيٍء  َو ہلِلّ

ِحیًطا   ")4(﴾مُّ
الَِّذیَن قَاَل لَُھُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمعُواْ لَُكْم فَاْخَشْوُھْم فََزادَُھْم  ﴿"

ً َوقَالُواْ َحْسبُنَا اہلّلُ َونِْعَم اْلَوِكیُل  َن اہلّلِ َوفَْضٍل لَّْم فَانقَلَبُ  ِإیَمانا واْ بِنِْعَمٍة ّمِ
  ")5( ﴾ یَْمَسْسُھْم ُسوٌء َواتَّبَعُواْ ِرْضَواَن اہلّلِ َواہلّلُ ذُو فَْضٍل َعِظیمٍ 

  ")6( ﴾ ِإیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعینُ  ﴿"
  تعریف النكرة والمعرفة 

                                                 
 .169، ص/ 3) تفسري التحرير والتنوير ، ج/ 1(

 .24) سورة القصص ، رقم اآلية/  2(

 .30) سورة الفرقان ، رقم اآلية/  3(

 .126) سورة النساء ، رقم اآلية/  4(

  .174) سورة آل عمران ، رقم اآلية/  5(
 .5ة ، رقم اآلية/ ) سورة الفاحت 6(
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على أكثر اسم يطلق على القليل والكثري أو على مفرده أو " النكرة :
   )1(. "ومعناه شائع يف اجلنس، أو نوع أو صنف أو حنو ذلك 

اسم يدل على معني مميِّز عن سائر األفراد أو اجلموع املشاركة " املعرفة :
  )2( " له يف الصفات العامة املشرتكة .

  

  شواھد التعریف في األدعیة القرآنیة
  التعریف 
ُھَو قَائٌِم یَُصلِّي فِي اْلِمْحَراِب أَنَّ اہلّلَ فَنَادَتْھُ اْلَمآلئَِكةُ وَ   : " قوله 

َن  َن اہلّلِ َوَسیِّدًا َوَحُصوًرا َونَبِیًّا ّمِ قًا بَِكِلَمٍة ّمِ ُرَك بِیَْحیَى ُمَصدِّ یُبَّشِ
اِلِحینَ    ")3(الصَّ

يدل على معىن اجلنسية ، وإن كان املنادى  ﴾ اْلَمآلئَِكةُ  ﴿والتعريف يف كلمة 
، كما تفصح عنه قراءة من قرأ فناداه جربيل .. قال الزجاج: أي   واحداً هو جربيل

ه النداء من هذا اجلنس الذين هم املالئكة.   أ
رئيس املالئكة  أو أن التعريف يدل على معىن التعظيم، نظراً إىل أن جربيل 

سم اجلماعة، أو نظرًا إىل أن الرئيس ال بد من أتباع فأسند النداء إىل  فعرب عنه 
، ويف هذا تعظيم له فكأن هذا االسم إذا أطلق  )4(لكل مع أنه صادر عنه خاصة ا

مسه اخلاص.   تناول ال حمالة جربيل، وإن مل يذكر 
قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزُع اْلُمْلَك    :"قوله 

ن تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ  َمن تََشاء بِیَِدَك اْلَخْیُر ِإنََّك َعلََى ُكّلِ َشْيٍء  ِممَّ
  ")5(قَِدیرٌ 

                                                 
ا، ص/ 1(  396) البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو

ا، ص/ 2(  397) البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو

 39) سورة آل عمران، رقم اآلية/  3(

 .474، ص/ 1) تفسري أيب السعود، ج/ 4(

 .26) سورة آل عمران، رقم اآلية/  5(
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  فالتعريف يف امللك األول الستغراق اجلنس أي كل ملك هو يف الدنيا. 
والتعريف يف امللك الثاين والثالث للجنس دون استغراق أي طائفة وحصة من 

  . )1(جنس امللك 
 اْلُمْلك﴿جتعل لفظ  ﴾ تِي اْلُمْلَك َمن تََشاءتُؤْ  ﴿والداللة البالغية للتعريف يف 

متناوًال مجيع أنواع امللك، فيدخل فيه ملك النبوة وملك العلم، وملك العقل،  ﴾
وملك الصحة، وملك األخالق احلسنة، وملك النفاذ والقدرة وملك احملبة، وملك 

   )2(األموال. 
بَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدیًا  ﴿" قوله  یُنَاِدي ِلِإلیَماِن أَْن آِمنُواْ ِبَربُِّكْم فَآَمنَّا رَّ

   )3(" ﴾ َربَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا َسیِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَا َمَع األْبَرارِ 
ويوضح صاحب الكشاف داللة تنكري املنادى وسر تقييده بعد إطالقه فريى 

  .  )4(دى ألنه منادى أعظم من مناٍد ينادي لإلميان)أن يف ذلك ( تفخيماً لشأن املنا

  شواھد النكرة في األدعیة القرآنیة 
َربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَا َوَھْب لَنَا ِمن لَّدُنَك   :"قوله 

  ") )5َرْحَمةً إِنََّك أَنَت اْلَوھَّابُ 
م  يف هذا السياق ، ليدل ﴾رحمةً  ﴿وجاء تنكري  م من ر على أن مطلو

م يف الدنيا واآلخرة .  ا سعاد   )6(رمحة عظيمة واسعة يكون 
فَتَقَبَّلََھا َربَُّھا بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَنبَتََھا نَبَاتًا َحَسنًا َوَكفَّلََھا   :"قوله 

ْزقاً قَاَل یَا َمْریَُم أَنَّى َزَكِریَّا ُكلََّما دََخَل َعلَْیَھا َزَكِریَّا اْلِمْحَراَب َوَجدَ ِعندََھا رِ 
  ") )1لَِك َھذَا قَالَْت ُھَو ِمْن ِعنِد اہلّلِ إنَّ اہلّلَ یَْرُزُق َمن یََشاء بِغَْیِر ِحَسابٍ 

                                                 
 .213، ص/ 3ر والتنوير ، ج/، والتحري345، ص/ 1) الكشاف، ج/ 1(

 .7، ص/ 8) تفسري الرازي، ج/ 2(

 .193) سورة آل عمران ، رقم اآلية/  3(

  81، ص/ 2) الكشاف، ج/ 4(
 8) سورة آل عمران، رقم اآلية/  5(

 .318، ص/  1) فتح القدير ، ج/ 6(
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ً ﴿وتنكري  نه نوع غري معتاد، إذ كان ينـزل ذلك من  ﴾ِرْزقا يوحي إىل النفس 
  .)2(يف يف الشتاء اجلنة، وكان جيد عندها فاكهة الشتاء يف الصيف، وفاكهة الص

ْر ِلي أَْمِري  قَاَل َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري  ﴿":  قوله   َویَّسِ

ن لَِّسانِي  ْن أَْھِلي یَْفقَُھوا قَْوِلي  َواْحلُْل ُعْقدَةً ّمِ  "﴾ َواْجعَل لِّي َوِزیًرا ّمِ
)3(   

ن لَِّسانِي ﴿:  يف قوله  ً ّمِ ليدل على  حيث نّكر العقدة، ﴾ َواْحلُْل ُعْقدَة
لكلية، بل حل عقدة متنع اإلفهام، ولذلك نكرها  أنه ال يسأل حل عقدة لسانه 

ن لَِّسانِي ﴿ووصفها بقوله:   ﴿، أي عقدة كائنة من عقد لساين، وجعل قوله ﴾ ّمِ
جواب األمر، وغرضًا من الدعاء، فبحلها يتحقق إيتاء سؤله عليه  ﴾ یَْفقَُھوا قَْوِلي

  )4(الصالة والسالم.
ن لَِّسانِي ﴿" : وله ق   )5( "﴾ یَْفقَُھوا قَْوِلي اْحلُْل ُعْقدَةً ّمِ

َوَ اْحُلْل ُعْقَدًة مِّن  ﴿وقارن ـ أيها املتذوق لبالغة القرآن ـ هذه اجلملة الطلبية 
ا تضمنت طلباً  ﴾لَِّساِين  ت فهيا، أل جلملتني السابقتني تلحظ أن " يل " مل 

يت هلا بالم (يرجع إىل تبليغ رسالة هللا ا راجعة إليه حىت   إىل فرعون فليست فائد
تفاقهما " مبا قبلها ال ، ووصلت مجلة " واحلل )6(التبيني اليت تفيد تقوية البيان ) 

  إنشاء. 
ن لَِّسانِي ﴿":   ويف تنكري العقدة من قوله  داللة  )7( "﴾ َواْحلُْل ُعْقدَةً ّمِ

 ﴿حل بعضها الذي مينع اإلفهام بدليل قوله أنه مل يسأه حل مجيع عقد لسانه بل 

                                                                                                                                
  37) سورة آل عمران، رقم اآلية/  1(
 .30، ص/ 8سري الرازي، ج/، وتف 472،ص/ 1) تفسري أيب السعود ، ج/ 2(

 .27-25) سورة طه، رقم اآلية/  3(

 .364، ص/ 1) اجلدول يف إعراب القرآن ، ج/ 4(

 .28-27) سورة طه، رقم اآلية/  5(

 .113، ص/ 16) التحرير والتنوير ، ج/ 6(

 .29-27) سورة طه/  7(
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شئة كما يروي   ﴾ یَْفقَُھوا قَْوِلي كأنه قال واحلل عقدة من عقد لساين وهذه العقدة 
  )1(عن مجرة وضعها يف فمه وهو صغري وقصتها يف املطوالت.

یَّ  ﴿ " : قوله  ةَ َوالَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ اتِنَا قُرَّ

   )2( "﴾ أَْعیٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقیَن ِإَماًما
ةَ أَْعیُنٍ  ﴿يف قوله تعاىل  نّكر وقلل، أما التنكري فألجل تنكري القرّة، ألن  ﴾ قُرَّ

املضاف ال سبيل إىل تنكريه إال بتنكري املضاف إليه، كأنه قيل: هب لنا منهم سروراً 
إلضافة إىل وفرحاً. وإمنا قيل ( أعني ) دون عيون، ألنه أراد أعني املتقني، وهي قليلة 

ْن ِعبَاِدَي الشَُّكورُ  ﴿عيون غريهم. قال تعاىل :    . )3( ﴾ َوقَِلیٌل ّمِ
ا أعني خاصة، وهي أعني املتقني .   )4(وجيوز أن يقال يف تنكري ( أعني ) أ

  ) )5َرّبِ اْجعَْل َھذَا اْلبَلَدَ آِمنًا   :قوله 
َرّبِ ظر إىل كلمة " البلد" جاءت هنا معرفة ويف آية البقرة جاءت نكرة ﴿وان

﴾ ولعل السر يف التفريق بينهما ـ كما يقول بعض املفسرين ـ .  اْجعَْل َھذَا اْلبَلَدَ آِمنًا
البقرة كان قبل بنائها فطلب من هللا أن جتعل  يف( إنه تكرار الدعاء من " اخلليل" 

وهنا كان بعد بنائها، فطلب من هللا أن تكون آمنا أي بلد بلدا، وأن تكون آمنا، 
   )6(أمن واستقرار) 

  أسلوب التقیید
دة إفادة املتلقي معاين ال يكفي املسند واملسند إليه  إن املتكلم قد يقصد ز

  )7(للّداللة عليها . 
                                                 

 .188-187) إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين درويش ، ج/  ، ص/  1(

 .74) سورة الفرقان، رقم اآلية/  2(

 .13) سورة سبأ، رقم اآلية/  3(

 .47، ص/19) اجلدول يف إعراب القرآن، ج/ 4(

 35) سورة إبراهيم ، رقم اآلية/  5(

 . 555، ص/ 2، صفوة التفاسري، ج/286، ص/2) حاشية الصاوي على اجلاللني: ج/ 6(

ا، ص/  ) 7(  .452- 451البالغة العربية أسسها وفنو
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لتوابع و ضمائر الفصل و نواسخ اجلملة وأدوات الشرط و  فالتقييد يكون 
املفاعيل اخلمسة و احلال و التميز وأمثاهلا. ولكل منها فوائد و أغراض شىت النفي،و 

أسلوب  يففن البالغة من حيث األدبية املرعية و السيما  يفترتشح منها. و األهم 
  األذكار القرآنية و األدعية ما يلي: 

  ید بضمیر الفصل: یالتق  
  كما يلي:   قيد به املطلق يف الكالم الدعاء إلفادة أغراض خمتلفة  

َوَمْن تَِق   "ختصيص احلكم مبرجع الضمري، كما يف قوله تعاىل:  .1

يفيد   )1(" السَّیِّئَاِت یَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحْمتَھُ َوذَِلَك ُھَو اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ 
إلجناح من السي مثل  ىات. كما تر ئأن عظمة الفوز يوم القيامة 

َ ُھَو یَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن أَلَْم یَْعلَ " : قوله تعاىل يفذلك  ُموا أَنَّ اہللَّ

ِحیُم  اُب الرَّ َ ُھَو التَّوَّ دَقَاِت َوأَنَّ اہللَّ  ) .)2"ِعبَاِدِه َویَأُْخذُ الصَّ

قوله  يفاجلملة خمصصا آخر،كما  يفتوكيد التخصيص، إذا كان  .2
و حنوه:  ) )3" عَِلیمُ َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّمیُع الْ  "تعاىل: 

  ِحیُم اُب الرَّ َ ُھَو التَّوَّ   . َوأَنَّ اہللَّ

اجلملة هو تعريف املسند و املسند إليه، إما بكونه ضمريا ،  يففاملخصص 
  )4( فإنه أعرف املعارف ، أو بالم التعريف الداخلة عليها.

  د بالنعت: یالتقی  
لنعت يف األذكار و األدعية القرآنية   أفادت غرضني:  التقيد 

لنعت ختصيصه و متيزه عما  .1 حينما كان املنعوت نكرة فأفاد التقيد 
یَِرثُنِي  فََھْب ِلي ِمْن لَدُْنَك َوِلیًّا  "الدعاء.  يفعداه،كما 

                                                 
 9) سورة غافر رقم اآلية  1(

 104) سورة التوبة، رقم اآلية/  2(

 127) سورة البقرة، رقم اآلية/  3(

يسزز ص :  4(  (81 
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و حنوه يف:   )1("َویَِرُث ِمْن آَِل یَْعقُوَب َواْجعَْلھُ َرّبِ َرِضیًّا
   )2(أسألك لسا صادقا و قلبا سليما )).((

 يفالكشف عن حقيقته حبيث مييزه عما عداه ، كقول املصلي  .2
من  ىو تر  )3(عباد هللا الصاحلني". علىالتشهد: " السالم علينا و 
ُ نَْفًسا إِالَّ   ﴿"املعركة:  يفهذا القبيل دعاء اجملاهد  َال یَُكلُِّف اہللَّ

بَّنَا َال تَُؤاِخْذنَا ِإْن ُوْسعََھا لََھا َما َكَسبَْت َوَعلَْیَھا َما اْكتََسبَْت رَ 
 علىنَِسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوَال تَْحِمْل َعلَْینَا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَھُ 

ْلنَا َما َال َطاقَةَ لَنَا بِِھ َواْعُف َعنَّا  الَِّذیَن ِمْن قَْبِلنَا َربَّنَا َوَال تَُحّمِ
اْلقَْوِم  علىنَا فَاْنُصْرنَا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْوَال 

  ) )4" اْلَكافِِرینَ 

  د بالمفاعیل و أمثالھا: یالتقی
التقيد إما أن يكون لبيان نوع الفعل، أو لتوضيح ما وقع عليه أو فيه أو 

اجلملة لبيان هيئة ذي احلال و لتقيد عامله.  يفألجله أو مبقارنته. ويذكر احلال 
فية أو نسبة خفية. فكل من هؤالء القيود مناط ويوضع التميز فيها لبيان ذات خم

ا يكون إما كاذ أو ساقطا عن درجة  الفوائد،وحمط األغراض الزوائد. و الكالم بدو
  القبولية. 

تلك الفوائد و األغراض الزوائد تستفاد من املفاعيل و احلال و التميز إذا  
  ا أخريف كما يلي: الكالم. وأما إذا حذفت فيفيد حذفها أغراض يفكانت مذكورة 

الختصار كما  .1 و حنو: "  )5( َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانَكَ   يفمنها التعميم 
  )6(اللهم أطعم من أطعمين و أسق من سقاين".

                                                 
 6-5) سورة مرمي، رقم اآلية/  1(

 /...............1) سنن النسائي:  2(

 1/38، وسنن الرتمذي:  2/291، وج1/115) صحيح البخاري:  3(

 286بقرة، رقم اآلية/ ) سورة ال 4(

 285) سورة البقرة، رقم اآلية/  5(

 2/184) صحيح مسلم:  6(
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َربَّنَا اْغِفْر لَنَا "الدعاء:  يفومنها قصد نفس االختصار كما  .2

یَمانِ  ْخَوانِنَا الَِّذیَن َسبَقُونَا بِاْإلِ حذف فيه "الذنوب" املفعول  )1("َوِإلِ
 به اختصارا. 

فهم السامع حيث يستطيع أن يدركه من فحوى الكالم  علىومنها االعتماد  .3
:  يفاخلارج، مثل حذف "إعزازه" و "تذليله" و "ترزيفه"  يفأو من كونه معينا 

" ُْن  قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤِتي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزع اْلُمْلَك ِممَّ

ُكّلِ َشْيٍء  علىتََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنََّك 
تُوِلُج اللَّْیَل فِي النََّھاِر َوتُوِلُج النََّھاَر فِي اللَّْیِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ  قَِدیٌر 

اْلَحّيِ َوتَْرُزُق َمْن تََشاُء بِغَْیِر  ِمَن اْلَمیِِّت َوتُْخِرُج اْلَمیَِّت ِمنَ 
 "  )2(ِحَسابٍ 

  
  
  

  :   د بالشرطیالتقی
حرف "إن" الشرطية أصلها أن تستعمل لعدم جزم املتكلم و عدم قطعه 

 يفوقوعه و وقوعه. مثل ذلك  يفبوقوع الشرط يف املستقبل. فينبجس منها التشكيك 
ْن َكاَن َھذَا ُھَو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَأَْمِطْر اللَُّھمَّ إِ "أنفسهم:  علىدعاء املشركني 

و ذلك ألن دين التوحيد كان  ")3(َعلَْینَا ِحَجاَرةً ِمَن السََّماِء أَِو ائْتِنَا بِعَذَاٍب أَِلیمٍ 
دعائهم حبرف  يفزعمهم الباطل. لذا صدروا اجلملة الشرطية  يفمشكوك احلقانية 

  "إن". 

  بالنعمة أسلوب التقیید

                                                 
 10) سورة احلشر، رقم اآلية/  1(

 27-26) سورة آل عمران رقم اآلية  2(

 32) سورة األنفال رقم اآلية  3(
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ِ الَِّذي َوَھَب ِلي  ﴿"قييد النعمة حبال الكرب يف اآلية الثانية : وت اْلَحْمدُ ہلِلّ

يدل على استعظامها  "﴾ َعلَى اْلِكبَِر إِْسَماِعیَل َوِإْسَحَق إِنَّ َربِّي لََسِمیُع الدَُّعاء
ج)    )1(وإظهار شكره، ( ألن جمئ الشيء بعد اليأس أحلى يف النفس وأ

  تعریف االلتفات
ور معناه يف اللغة حول االنصراف عن الشيء ، وهو عند مجهور يد

البالغيني" التعبري عن معىن بطريق من الطرق الثالثة ( التكلم واخلطاب والغيبة) بعد 
  )2(التعبري عنه بطريق آخر منها". 

أما االلتفات فقد جرى األسلوب يف مطلع السورة على طريقة الغيبة 
" ْعَالَِمیَن اْلَحْمدُ ہلّلِ َرّبِ ال  ِحیِم ْحمِن الرَّ ینِ  الرَّ فكان  " َمِلِك یَْوِم الدِّ

ه نستعني) لكن اقتضى مقام الدعاء العدول  ه نعبد وإ مقتضى الظاهر أن يقال ( إ
، ويف  " ِإیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعینُ  "من الغيبة إىل اخلطاب فقال:  االنتقالأو 

  من تعظيم شأن املعبود جل وعال . هذا االلتفات ما فيه 
وقد بسط البالغيون واملفسرون القول يف بيان بالغة هذا االلتفات . يقول 
حلمد وأجري عليه تلك الصفات العظام تعلق العلم  الزخمشري : ( ملا ذكر احلقيق 
لثناء وغاية اخلضوع واالستعانة يف املهمات، فخوطب  مبعلوم عظيم الشأن حقيق 

لعبادة ذلك املع ك  من هذه الصفات خنص  لوم املتميز بتلك الصفات فقيل : إ
واالستعانة ال نعبد غريك وال نستعينه، ليكون اخلطاب أدل على أن العبادة له لذلك 

، وقيل ( إن الكالم من أول السورة إىل هنا  )3(التميز الذي ال حتق العبادة إال به ) 
 )4(ن هنا إىل آخر السورة دعاء وهو يف احلضور أوىل) ثناء والثناء يف الغيبة أوىل ، وم

، وقيل أيضًا : ( إن املعاين السابقة من محد هللا والثناء عليه وذكر ربوبيته للعاملني 

                                                 
 .434،ص/ 5) البحر احمليط، ج/ 1(

ــــن املعتــــز، ص/ 152ص/ ، 1، وانظــــر بغيــــة اإليضــــاح، ج/157، ص/ 1) اإليضــــاح، ج/ 2( ــــديع اب . 58. ب
 .95ومفتاح العلوم أليب يعقوب السكاكي ، ص/ 

 .64، ص/ 1) الكشاف، ج/ 3(

 .89، ص/ 1) روح املعاين، ج/ 4(



  
432  

  

  

ورمحته الغامرة وملكه ليوم الدين حتث النفوس على اإلقبال حنو احلق، متجهة إليه، 
لعبادة واالستعانة، وهكذا يكون االلتفات هنا مشريًا إىل تصاعد  معلنة وحدانيته 

ا األرضية فتشافه  جلالل حىت ختلص النفس يف مراحل عروجها من شؤو اإلحساس 
  . )1(احلق، وتعلن هناك غاية العبودية واالستسالم) 

  شواھد االلتفات في األدعیة القرآنیة  
ِحیِم ﴿ " ْحَمِن الرَّ ْحمِن  عَالَِمیَن اْلَحْمدُ ہلّلِ َرّبِ الْ  بِْسِم اہلّلِ الرَّ الرَّ
ِحیِم  یِن   َمِلكِ  الرَّ َراَط  ِإیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعیُن  یَْوِم الدِّ اھِدنَا الّصِ

ِصَراَط الَِّذیَن أَنعَمَت َعلَیِھْم َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِھْم َوالَ  الُمستَِقیَم 
الِّینَ    ")2(﴾  الضَّ

أسلوب احلديث عن الغائب، وبعد ذلك  النص يف مطلع الصورة جار وفق
  انتقل إىل أسلوب اخلطاب:

  " ﴾ ِإیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعینُ  ﴿" 
إىل موضوع  وفائدة هذا االلتفات التحول من موضوع الثناء على هللا 

لعبادة والدعاء، فالثناء فيه اإلعالن العام، وهذا يالئمه أسلوب احلديث  التوجه له 
خلطاب.عن الغ   ائب ، والعبادة والدعاء حيسن فيهما مواجهة املعبود املدعو 

ويف هذه السورة فن االلتفات من لفظ الغيبة إىل لفظ اخلطاب ومن لفظ 
ً على  اخلطاب إىل لفظ الغيبة والغرض من هذا الفن التطرية لنشاط الذهن جر

ليه تلك الصفات العظيمة أساليبهم ، وألنه ملا أثىن على هللا مبا هو أهل له وأجرى ع
ساغ له أن يطلب االستعانة منه بعد أن مهد لذلك مبا يربر املطالبة وهو، تعاىل ، 

الستجابة،  ن أوىل ما يلجأ إليه العباد لطلب ما حيتاجون إليه هو  ولإلشعارخليق 
َن ِصَراَط الَِّذی ﴿":  عبادته تعاىل واالعرتاف له بصفات األلوهية، البالغة، وقال 

الِّینَ  فأصرح اخلطاب ملا  )3( "﴾ أَنعَمَت َعلَیِھْم َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِھْم َوالَ الضَّ

                                                 
 . 1400، 2، دار التضامن، ط/301) خصائص الرتاكيب ، لدكتور حممد حممد أبو موسى، ص/  1(

 .7-1) سورة الفاحتة ، رقم اآلية /  2(

 .7ة الفاحتة ، رقم اآلية/ ) سور  3(
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فزوى لفظ الغضب عنه حتننا  "﴾ َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِھمْ  ﴿"ذكر النعمة مث قال: 
  )1(ولطفاً وهذا غاية ما يصل إليه البيان.

بناء الفعل للمفعول بعد  وعّد ابن كثري وغريه هذا األسلوب يف اآلية ـ أعين
ً من اخلطاب إىل الغي   . )2(بة لتعظيم شأن الرب تبارك وتعاىلخطاب فاعله ـ التفا

هذا وكما بدأت هذا السورة الكرمية حبسن االبتداء فقد ختمت حبسن 
ِصَراَط الَِّذیَن أَنعَمَت َعلَیِھْم َغیِر الَمغُضوِب  ﴿"االنتهاء فجاءت اآلية األخرية 

الِّینَ  َعلَیِھمْ  َراَط الُمستَِقیمَ  ﴿تفصيًال جلملة املطلوب "  ﴾ َوالَ الضَّ (  ﴾ اھِدنَا الّصِ
ألن املطلوب هو اإلميان احملفوظ من املعاصي املسببة لغضب هللا والضالل، ففصل 

واملراد املؤمنون، ولذلك أطلق اإلنعام ومل  ﴾ الَِّذیَن أَنعَمَت َعلَیِھمْ  ﴿مجلة ذلك بقوله 
تناول كل إنعام، ألن من أنعم هللا عليه بنعمة اإلميان عليهم" واملراد املؤمنون، يقيده لي

ولذلك أطلق اإلنعام ومل يقيده ليتناول كل إنعام، ألن من أنعم هللا عليه بنعمة اإلميان 
ا مستتبعة جلميع النعم. مث وصفهم بقوله  َغیِر  ﴿"فقد أنعم هللا عليه بكل نعمة أل

الِّینَ الَمغُضوِب َعلَیھِ  م مجعوا بني النعم املطلقة وهي نعمة  "﴾ ْم َوالَ الضَّ يعين أ
اإلميان وبني السالمة من غضب هللا تعاىل والضالل املسببني عن معاصيه وتعدِّي 

   )3(حدوده) 
ويقول ابن عاشور " واالنتقال من أسلوب احلديث بطريق الغائب املبتدأ قوله 

  :"  ْعَالَِمیَن اْلَحْمدُ ہلّلِ َرّبِ ال  ِحیِم ْحمِن الرَّ ینِ  الرَّ إىل  "َمِلِك یَْوِم الدِّ
إىل آخر السورة، فن بديع من   ِإیَّاَك نَْعبُدُ  أسلوب طريق اخلطاب ابتداًء من قوله 

فنون نظم الكالم البليغ عند العرب، وهو املسمى يف علم األدب العريب والبالغة 
 "ً   .  )4(التفا

                                                 
 .17-16، ص/  1) إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين درويش ، ج/ 1(

، ص/ 3، وانظـــر الربهـــان يف علـــوم القـــرآن، لبـــدر الـــدين الزركشـــي، ج/184، ص/ 2) املثـــل الســـائر ، ج/ 2(
 . 2. دار املعرفة ، بريوت ، ط/325

 . 137، ص/ 2) اإلتقان يف علوم القرآن، ج/ 3(

 .1) التحرير والتنوير، ص/  4(
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" ُ1(ولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوِقنَا َعذَاَب النَّارِ الَِّذیَن یَق("  
إىل أسلوب الغيبة  ﴾ ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس  ﴿االلتفات من أسلوب اخلطاب يف 

، إلبراز كمال التعظيم، واإلجالل الناشيء من  ﴾ إِنَّ اہلّلَ الَ یُْخِلُف اْلِمیعَادَ  ﴿يف 
اليوم املهيب اهلائل، ولتحقيق استقاللية هذه اجلملة مبعناها عما سبقها، إذ  ذكر

ا يف كل مناسبة تدعوا إليها.    )2(تصلح أن يستشهد 
َربَّنَا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس ِلیَْوٍم الَّ َرْیَب فِیِھ إِنَّ اہلّلَ الَ یُْخِلُف   : " قوله 

   )4(ملخاطب إىل الغائب .فيه التفات عن ا )" )3 اْلِمیعَادَ 
َربَّنَا إِنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن َوَما یَْخفَى َعلَى اہلّلِ ِمن  " :قوله 

   ) )5" َشْيٍء فَي األَْرِض َوالَ فِي السََّماء
فيه التفات من املواجهة الغيبة والسر فيه إظهار العبودية هلل واخلشوع لعظمته 

ألن  َما یَْخفَى َعلَى اہلّلِ أَ  ولو ظل األسلوب على األسلوب لقال: والتذلل لعزته. 
  )6(يقتضي املواجهة.   َربَّنَا إِنََّك تَْعلَمُ  قوله تعاىل املذكور أنفا 

ا َوَضعَتَْھا قَالَْت َرّبِ إِنِّي َوَضْعتَُھا أُنثَى َواہلّلُ أَْعلَُم  "  :قوله  فَلَمَّ

ْیتَُھا َمْریََم ِوإِنِّي أُِعیذَُھا بَِك  بَِما َوَضعَْت َولَْیسَ  الذََّكُر َكاألُنثَى َوإِنِّي َسمَّ
ِجیِم  یَّتََھا ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ   ") )7 َوذُّرِ

على صيغة التكلم مع االلتفات من اخلطاب وهو  ﴾ُوِضعَتْ  ﴿وإذا قرئ 
العرتاض إظهار منها لغاية إىل الغيبة يكون يف هذا ا ﴾ ِإنِّي َوَضْعتَُھا أُنثَى ﴿قوهلا : 

                                                 
 16) سورة آل عمران، رقم اآلية/  1(

 .442، ص/ 1) تفسري ابن سعود ، ج/ 2(

 .9) سورة آل عمران، رقم اآلية/  3(

 .144، ص/ 1) حاشية اجلمل على اجلاللني ، ج/ 4(

 .38) سورة إبراهيم ، رقم اآلية/  5(

 ، أطروحة لنيل درجة الدكتورة ، للباحث ظاهر الدين، ص/ ) بالغة فن االلتفات يف القرآن الكرمي 6(

 36) سورة آل عمران، رقم اآلية/  7(
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اإلجالل هلل تعاىل املفيد لالعتذار إىل هللا تعاىل حيث أتت مبولود ال يصلح ملا نذرته 
  من السدانة .
ن  ﴿":  قوله  نُكم ّمِ فَاْستََجاَب لَُھْم َربُُّھْم أَنِّي الَ أُِضیُع َعَمَل َعاِمٍل ّمِ

ن بَْعٍض فَالَّ  ِذیَن َھاَجُرواْ َوأُْخِرُجواْ ِمن ِدیَاِرِھْم ذََكٍر أَْو أُنثَى بَْعُضُكم ّمِ
َوأُوذُواْ فِي َسبِیِلي َوقَاتَلُواْ َوقُتِلُواْ ألَُكفَِّرنَّ َعْنُھْم َسیِّئَاتِِھْم َوألُْدِخلَنَُّھْم َجنَّاٍت 

ن ِعنِد اہلّلِ َواہلّلُ ِعندَهُ ُحْسُن الثََّوابِ     )1( "﴾ تَْجِري ِمن تَْحتَِھا األَْنَھاُر ثََوابًا ّمِ
ومن بالغة اآلية االلتفات من الغيبة إىل التكلم واخلطاب يف قوله 

نُكم﴿" وذلك إلظهار كمال  "﴾ فَاْستََجاَب لَُھْم َربُُّھْم أَنِّي الَ أُِضیُع َعَمَل َعاِمٍل ّمِ
كيدها ببيان نياالعتناء بشأن االستجابة، وتشريف الداعي  بشرف اخلطاب، واملراد 

  )2(ن مدارها أعماهلم اليت قدموها على الدعاء ال جمرد الدعاء.  سببها واإلشعار
َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم َرّبِ اْجعَْل َھذَا اْلبَلَدَ آِمنًا َواْجنُْبنِي  ﴿ " : قوله 

  ")3( ﴾َوبَنِيَّ أَن نَّْعبُدَ األَْصنَاَم 
ا إِنََّك َربَّنَ  ﴿"ومن مظاهر العدول االلتفات من اخلطاب يف مطلع اآلية: 

َوَما یَْخفَى َعلَى اہلّلِ ِمن َشْيٍء فَي  ﴿"إىل الغيبة يف قوله  "﴾ تَْعلَُم َما نُْخِفي

ج  "﴾ األَْرِض َوالَ فِي السََّماء وذلك : ( لرتبية املهابة واإلشعار بعلة احلكم على 
واإليذان بعمومه،  )4( "﴾ أََال یَْعلَُم َمْن َخلََق َوُھَو اللَِّطیُف اْلَخبِیرُ  ﴿" قوله تعاىل:

ألنه ليس بشأن خيتص به أو مبن يتعلق به بل شامل جلميع األشياء فاملناسب ذكره 
وارد بطريق االعرتاض  تعاىل بعنوان مصحح ملبدأ الكل، وقيل هو من كالم هللا 

   )  ()5لتصديقه 

                                                 
 .195) سورة آل عمران، رقم اآلية/  1(

ا، ج/ 2(  ,727، ص/ 26، ع/15) جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدا

 .41-35) سورة إبراهيم ، رقم اآلية/  3(

 .14لك، رقم اآلية/ ) سورة م 4(

 .495، ص/ 3) تفسري أيب السعود، ج/ 5(
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ِ َرّبِ اْلعَالَِمی ﴿" : قوله     )1( "﴾ نَ َوآِخُر دَْعَواُھْم أَِن اْلَحْمدُ ہلِلّ
م قائلني  م احملمود أن حيمدوا ر أي : وآخر دعاِء أهل اجلنة يف اجلنة أن شأ

ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ  ﴿":    " ﴾  اْلَحْمدُ ہلِلّ

  شواھد التأكید في األدعیة القرآنیة
  أن يذكر الشيء أوًال مث يؤيت بكالم يؤكده . 

َمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِعْ  ﴿" : قوله 

اِلِحینَ   َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ
﴾" )2(   

يت قوله  بصيغة املصدر املؤول من أن والفعل  ﴾ أَْن أَْشُكَر نِْعَمتَكَ  ﴿:  مث 
ًال مع إمكان جميئة يف السياق، إال إننا نرى يف هذا بدًال من املصدر الصريح مث

 الرتكيب وهللا أعلم سببًا بليغًا وهو إرادة املتكلم إطالة احلديث مع املخاطب 
لدعاء هو رب  رئه واملنعم األول عليه، واملتوجه إليه  فالداعي عبد ذليل متضرع إىل 

عبده اإلحلاح يف املسألة إذ  الذي ليس أكرم عليه من الدعاء والذي حيب من العزة 
  )3(من الدعاء " . يف ذلك : " ليس شيء أكرم على هللا  قال 

 ﴾نِْعَمتَكَ  ﴿ويالحظ هنا أيضًا إضافة النعمة إىل كاف اخلطاب يف قوله : 
ا   وهذا دليل لفظي على االعرتاف حبق صاحب تلك النعمة واملتفضل األول 

ء امل ملثىن َعلَيَّ تكلم حبرف اجلر يف قوله تعاىل ( ويتمم ذلك االعرتاف اتصال  ) مث 
 مث ما يتبع ذلك الدعاء من طلب العمل الصاحل الذي يرضاه رب العزة  ﴾َواِلدَيّ ﴿

قال أبو حيان : " وملا سأل ربه  ﴾َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ  ﴿:  حيث يقول 
ن يعمل عمًال يرضاه هللا تعاىل شيئًا خاصًا وهو شكر النعمة سأل شيئًا عامًا وهو أ

  فاندرج فيه شكر النعمة فكأنه سأل إيزاع الشكر مرتني ..." .

                                                 
  10) سورة يونس ، رقم اآلية /  1(
 .19سورة النمل ، رقم اآلية/  ) 2(

 .150، ص/ 4اجلدول يف إعراب القرآن، ج/ ) 3(
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كما ال يفوتنا هنا هذا القيد الذي قيد به العمل الصاحل املطلوب ـ وهو الذي 
دون سواه ... ألن من األعمال الصاحلة ما ميكن أن يرضى عنها صاحبها  يرضاه 

ها ما يظن فاعله فيه الصالح ويرضاه ولكن ال يكون  ومن ويرضاها أيضًا مواله 
  ) .)1كذلك عند هللا 

" َربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَا َوَھْب لَنَا ِمن لَّدُنَك َرْحَمةً إِنََّك

  ")2(أَنَت اْلَوھَّابُ 
م مطلبني عظيمني  مها كيد مضمون اآلية، ألن املؤمنني طلبوا فيها من ر

م بعد هدايتها، وأن مينحهم من لدنه رمحة واسعة .   أال يزيغ قلو
نه وحده الوهاب، فال ريب عند املؤمنني يف حتقيق ما  ومن كان متصفًا 

  رجوا من هللا الوهاب.
وصيغة  ﴾ أَْنتَ  ﴿وضمري الفصل  ﴾ِإنَّك ﴿وقد برز هذا التأكيد من خالل 

  . ﴾اْلَوھَّاب ﴿املبالغة يف كلمة 
  َبَّنَا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس ِلیَْوٍم الَّ َرْیَب فِیِھ إِنَّ اہلّلَ الَ یُْخِلُف ر
   )3(اْلِمیعَادَ 

واإلسناد إىل لفظ اجلاللة  ﴾إِنَّ  ﴿التأكيد على وقوع يوم احلشر واجلزاء بـ 
﴿ ُ ملضارع  ﴾اہللَّ لوعد  ﴾َال یُْخِلفُ  ﴿، والتعبري  الدال على استمرار صفة الوفاء 

  وجتددها يف كل أمر وعد هللا به حاضراً ومستقبًال. 
الَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقِنَا َعذَاَب  " قوله

  ") )4النَّارِ 

                                                 
 80، ص/ 2إعراب القرآن وبيانه، ج/ ) 1(

 8) سورة آل عمران ، رقم اآلية/  2(

 9اآلية/  ) سورة آل عمران، رقم 3(

 16) سورة آل عمران، رقم اآلية/  4(
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م وعظيم حمبتهم له. أما  ﴾ ِإنَّنَآ َءاَمنَّا ﴿والتأكيد  م بر ينبئ عن قوة إميا
م لإلميا ن قبل الدعاء فيدل على أن األصل يف صالح العمل، وقبول إجابة إعال

ه الذي  الدعاء هو اإلميان الصادق مبا أخرب هللا به ورسوله من حمكم التنـزيل ومتشا
ويله إال هللا سبحانه.    )1(ال يعلم 

َربَّنَا  َوإِْذ یَْرفَُع ِإْبَراِھیُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْیِت َوإِْسَماِعیلُ   : "قوله 

  ") )2تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّمیُع اْلعَِلیمُ 
أَْنَت  ﴿وتعريف طريف اجلملة :  ﴾ أَْنتَ  ﴿وضمري الفصل  ﴾ِإنَّكَ  ﴿التأكيد بـ 

كيد بفصح عن الثناء على هللا مبا هو أهله. ﴾ السَِّمْیُع اْلعَِلْیمُ    ، وهو 
ا َوَضعَتَْھا قَا   :"قوله  لَْت َرّبِ إِنِّي َوَضْعتَُھا أُنثَى َواہلّلُ أَْعلَُم فَلَمَّ

ْیتَُھا َمْریََم ِوإِنِّي أُِعیذَُھا بَِك  بَِما َوَضعَْت َولَْیَس الذََّكُر َكاألُنثَى َوإِنِّي َسمَّ
ِجیمِ  یَّتََھا ِمَن الشَّْیَطاِن الرَّ   ") )3َوذُّرِ

ا على  ﴾ ِإنِّي َوَضْعتَُھا أُنثَى ﴿والتأكيد يف قوهلا :  اإلظهار حتسرها وحز
  .)4(قوات ما كانت ترجوه من كون ما يف بطنها ولداً يصلح خلدمة بيت املقدس 

ن حيفظها  ﴾ َوإِنِّي أُِعیذَُھا ﴿والتأكيد يف  يدل على االهتمام الشديد 
  وذريتها من شر الشياطني.

یَّةً َطیِّبَةً إِ ﴿ " : قوله  نََّك َسِمیُع َرّبِ َھْب ِلي ِمن لَّدُْنَك ذُّرِ

  ")5(﴾الدَُّعاء

  كيد مضمون اآلية بوصفه تعاىل يف ختامها: أنه مسيع الدعاء. .1
ذه الصفة، فهو تعاىل وحده القادر على حتقيق مطلوب  .2 الثناء على هللا 

 زكر وغريه من عباد املؤمنني.

                                                 
 .298هـ ، ص/ 1425، ربيع اآلخر ، 46) جملة جامعة اإلمام ، العدد  1(

 127) سورة البقرة، رقم اآلية/  2(

 36) سورة آل عمران، رقم اآلية/  3(

 .334، ص/ 1) فتح القدير ، ج/ 4(

 38) سورة آل عمران، رقم اآلية/  5(
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ا البالغية، فاآلية األوىل وهي قوله  ت من أوضح مسا والتأكيد يف تلك اآل
ِإنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َواْختِالَِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر آلیَاٍت  ﴿"عاىل : ت

ُْوِلي األْلبَابِ    اشتملت على عدة مؤكدات: "﴾ ّألِ
كيدها إلظهار   لنداء لقصد املبالغة يف التضرع واجلوار، و وتصدير اجلملة 

ا واإليذان بشدة اخلوف   من النار وخزيها. كمال اليقني، مبضمو
َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَا یَْوَم اْلِقیَاَمِة   : "قوله 

  ") )1 ِإنََّك الَ تُْخِلُف اْلِمیعَاد
، وبتوجيه اخلطاب إىل هللا عن طريق كاف  ﴾إِنّ ﴿التأكيد ملعىن هذه اجلملة بـ 

 . ﴾تُْخِلفُ ﴿مرة أخرى بعد الفعل  اخلطاب، وبعود الضمري إىل هللا

 -----------------------  
 -------------------  
 -----------------  

 --------------  
  

                                                 
 .194ران، رقم اآلية/ ) سورة آل عم 1(
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ولالفصل     ا
  ونشأتھ تعریف بعلم البدیعال

اجلديد واملخرتع، وهو مأخوذ ومشتق من قوهلم بدع " :لغةالبديع 
املعىن البديع املعىن البديع املعاجم اللغوية تدور  الشيء، وأبدعه، أي اخرتعه، ويف

وورد يف القرآن الكرمي مبعىن مجال املنشأ وحسن  "،)1(حول اجلديد واحملدث واملخرتع
بَِدیُع السََّماَواِت َواألَْرِض أَنَّى یَُكوُن لَھُ َولَدٌ َولَْم  " قوله  البدء على غري مثال

  أي مبدعها.  ) )2"  تَُكن لَّھُ َصاِحبَةٌ َوَخلََق ُكلَّ َشْيٍء وُھَو بُِكّلِ َشْيٍء َعِلیمٌ 
بت    : )3(جاء لفظ " البديع " مبعىن اجلديد واملخرتع ، قال حسان بن 

 قوٌم إذا حارَبوا ضرُّا عدوَّهم"
  

 "أو حاولوا النْفَع يف أشياعهم نـََفُعوا  
  

 سجيٌَّة تلك فيهم غُري ْحمَدثَةٍ "
  

 "إّن اَخلالئق فاعلم شرُّها الِبدَعُ   
  

َا يـَُقوُل َلُه ُكن  "  :ويقول هللا  َبِديُع السََّماَواِت َواَألْرِض َوِإَذا َقَضى أَْمراً فَِإمنَّ
  ") )4 فـََيُكونُ 

يف  كما ورد يف احلديث الشريف مبعىن : الطيب واجلديد ، كقوله 
امة كبديع العسل حلو أوله وحلو آخره ) والبديع : الزق  امة : ( إن  وصف 

امة لطيب هوائها، وأنه ال يتغري كما أن العسل ال يتغري .    )5(اجلديد ، شبه به 
  ذا املعىن أيضاً ، كقول الفرزدق: وجتد هذه اللفظ ترتدد يف العصر األموي 

                                                 
ج العروس، املنجد، مادة بدع.انظر اللسا) 1(  ن، 

 101سورة األنعام، رقم اآلية/) 2(

بت كالغرائز. 3( ت األخالق ال ما هو   ) ديوان حسان، البدع: املراد مستحد

 .117) سورة البقرة، رقم اآلية/  4(

 .107-106) النهاية يف غريب احلديث، ص/  5(
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دًا ورغَبيت" قيت  إال ز  أبْت 
  

 ")1(وما اجلوُد من أخالِقه ببديعِ   
  

  )2(ويف املعاجم اللغوية جندها تدور حول اجلديد واحملدث واملخرتع .
والبديع مقصور على العرب، ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة، وأربت على  

يع يف شعره، وبشار حسن البديع، والعتايب يذهب كل لسان، والراعي، كثري البد
  .)3(شعره يف البديع

هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالِم بعد رعاية  البديع اصطالحياً:"
أي هو العلم الذي يعرف به الوجوه واملزا اليت تزيد  )4(املطابقة ووضوح الداللة "

اًء ورونقًا ، بعد  مطابقته ملقتضى احلال مع الكالم ُحسنًا و طالوة ، وتكسوه 
  وضوح داللته على املراد لفظاً ومعىن.

  نشأة علم البدیع
أشار اجلاحظ إىل نشأة البديع وإىل أول من اخرتعه، فقال: ( ومن اخلطباء 
الشعراء ممن كان جيمع اخلطابة والشعر اجليد، والرسائل الفاخرة، مع البيان احلسن،  

عمرو ، وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله يف البديع كلثوم بن عمرو العتايب، وكنيته أبو 
ن، كنحو منصور النمري، ومسلم بن ييقول مجيع من يتكلف مثل ذلك من املولد

الوليد األنصاري، وأشباههما، وكان العتايب حيتذي حذو بشار يف البديع، ومل يكن يف 
  .)5(املولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرمة)

                                                 
 .393) ديوان فرذدق، ص/  1(

ج العروس ، مادة بدع.) انظر القاموس  2(  ، اللسان ، 

 .56، ص/ 4) البيان والتبيني ، ج/ 3(

. وانظــر جــواهر 135، ص /  شرح املختصر لسعد الدين التفتازاين على تلخيص املفتاح للخطيب القزويين) 4(
فتـــاح .وانظـــر البـــديع يف ضـــوء أســـاليب القـــرآن، لـــدكتور عبـــد ال375البالغـــة يف املعـــاين والبيـــان والبـــديع، ص / 

   5، ص / 1978الشني، 
 .51، ص/ 4) البيان والتبيني، ج/ 5(



  
445  

  

  

البديع نشأ يف األدب العريب من التفكري  ويف قول اجلاحظ ما يفيد أن
املختلط واجملهود املشرتك بني العرب والفرس، ومل يكن خالصًا من الفرس وحدهم 

للون ، إذ اختالط األمساء العربية وهي : العتايب، )1(الذين يعرفون مبيلهم إىل التعبري 
الوليد، يدل على  والنمري، وابن هرمة، مع األمساء الفارسية وهي: بشار، ومسلم ابن

  أنه مذهب عباسي تعاونت فيه طوائف من الشعراء العرب مع الشعراء الفرس.
على أن العباسيني الذين عاصروا مولد البديع كانوا يُردُّونه إىل مصارد عربية 
خالصة، كما يف قول اجلاحظ السابق" والبديع مقصور على العرب ...اخل) وكما 

ا بعد سطور.يدل عليه ما كتبه ابن املعتز    يف مقدمة كتابه " البديع" اآليت بيا
ففي هذا العصر انتشرت الصور البديعية الطريفة يف األساليب وعلى ألسنة 
الشعراء، فأيت ابن املعتز ومجعها يف كتابه " البديع " ، وذكر أن هذه التسمية من 

واب كتابنا هذا وضع الرواة والشعراء املولدين، فقال يف مقدمة كتابه: " قدمنا يف أب
وكالم الصحابة،  بعض ما وجد يف القرآن، واللغة، وأحاديث رسول هللا 

واألعراب، وغريهم، وأشعار املتقدمني من الكالم الذي مساه احملدثون " البديع" ليعلم 
أن بشاراً، ومسلما، وأ نواس، ومن تقيلهم، وسلك سبيلهم ، مل يسبقوا إىل هذا 

ذا االسم. الفن، ولكنه كثر يف أ م حىت مسي    . )2(شعارهم فعرف يف زما
فابن املعتز جعل " البديع" مخسة أنواع: االستعارة ، التجنيس، املطابقة، رد 
أعجاز الكالم على ما تقدمها، املذهب الكالمي، مث ذكر بعض حماسن الكالم، 

كيد وعد منها ثالثة عشر نوعًا ، االلتفات، االعرتاض، الرجوع، حسن اخلروج، 
املدح مما يشبه الذم، جتاهل العارف، اهلزل يراد به اجلد، حسن التضمني، الكناية، 

  اإلفراط يف الصفة، حسن التشبيه، إعنات الشاعر نفسه، حسن االبتداء.

                                                 
 .44، ص/ 1) النثر الفين ، ج/ 1(

 .1) البديع، ص/  2(
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حث يف الطريقة العلمية اليت سلكها " ابن  وهناك سؤال ال بد أن خيطر 
سم " البديع" واختص الثاين املعتز" ، ملاذا قسم كتابه إىل قسمني: اختص أ حدمها 

  .)1(سم " حماسن الشعر أو الكالم" ، وما الداعي إىل هذا التقسيم؟ 
  :  )2(ب أحد املعاصرين ، وجيلى السر يف هذا التقسيم، فيقول يجي

اخلمسة األوىل عرفها الشعراء، وعرفها اجلاحظ قبل ابن  األصناف" ذلك أن 
عجاز على ما تقدمها، واملذهب ، والتجنيس، ورد اإلارة، والتطبيقاملعتز، فاالستع

الكالمي، هي أوائل أصناف البديع اليت ظهرت يف شعر الشعراء، من أمثال، مسلم، 
والعتايب، وبشار، وأيب نواس، وغريهم، فليس البن املعتز يف العثور عليها من فضل إال 

م    " يف التجديد.ردها إىل الشعر القدمي، لريد على الشعراء اجملددين دعو
أما صنوف القسم الثاين فمن اخرتاعه وحده، وقف عليها ملّا تتبع أشعار 
ا غريه، وأطلق عليها أمساء مل تكن كلها  ا قبل أن يدو القدامى واحملدثني، ودو
معروفة قبله يف مصطلحات البالغة، لذلك فصل بني القسمني ليقول: هذا لكم 

فضليته يف السبق، فيقول: وهذا يل ، وهذا منكم، وهذا مين، و  ذا يدل    هو 
  " وما مجع فنون البديع ، وما سبقين إليه أحد" .

ويرد على اعرتاض توقعه من خصوم هذا التأليف اجلديد فيقول يف مقدمة  
العرتاض على الفضائل قد قال: البديع أكثر من هذا  ملعاند املغرم  كتابه: " وكأين 

ون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد املتأدبني منهم.. .. ألن البديع اسم موضوع لفن
لبديع على  وأحببنا لذلك أن تكثر فوائد كتابنا للمتأدبني، ويعلم الناظر أ اقتصر 
الفنون اخلمسة، اختيارا من غري جهل مبحاسن الكالم، وال ضيق يف املعرفة، فمن 

لبديع على تلك اخلمسة فليف عل، ومن أضاف من أحب أن يقتدي بنا ويقتصر 
ت غري رأينا فله اختياره".   هذه احملاسن أو غريها شيئا إىل البديع، ومل 

                                                 
ن ، ص/  1(  .134) بالغة العرب بني أرسطو واليو

 نفس املرجع)  2(
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فابن املعتز هو أول من مجع الفنون البديعية حتت اسم " البديع" وهي اليت 
  تدخل اآلن ضمن علوم البالغة الثالثة . 

وء  وحنن إذا ذهبنا نتحسن زعيم الصنعة البديعية يف عصر احملدثني على ض
كالم اجلاحظ وابن املعتز، نرى أن زعيم هذه احلركة، ومعهد ذلك الطريق هو بشار 
مساء رجاهلا، فيعد اجلاحظ: العتايب،  بن برد، ومها وإن كا خيتلفان يف التصريح 
والنمري، ومسلم، وابن هرمة، ويذكر ابن املعتز :بشارًا ، ومسلما، وأ نواس، لكننا 

ملنا نصيهما، فقر  أ يف نص اجلاحظ قوله : " كنحو منصور النمري، ومسلم بن إذا 
: " ليعلم أن بشارًا ، . وقرأ يف نص ابن املعتز قوله الوليد األنصاري، وأشباههما"

ومسلماً، وأ نواس، ومن تقيلهم، وسلك سبيلهم" ، تاليف النصان وذهب ما بينهما 
  ِورده.من خالف لقبوهلما كل من جنح إىل هذا املذهب وورد 

، توارد مع ابن املعتز  )1(وملا جاء قدامة بن جعفر أورد سبعا وعشرين نوعًا 
  يف سبعة أنواع، وانفرد بعشرين:

وابتكر أبو هالل العسكري ، على ما سبق ستة أنواع، وأطلق كلمة " 
البديع" على أنواع ، أخرج منها التشبيه، واإلجياز ، واإلطناب، والسجع ، واألردواج، 

، فمدلول " البديع" عنده أخذ يف  )2(عدَّ االستعارة، واجملاز، من البديع بينما 
  التخصص.

وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت كلمة " البديع" كلمة عامة تتسع لكل أنواع 
علوم البالغة حبسب وضعها األخري " املعاين ، والبيان، والبديع" عند علماء البالغة  

ق " البديع" على التشبيه، والتمثيل، كابن سنانن ، وعبدالقاهر ، فقد أطل
، وهكذا ال تزال كلمة " البديع" تطلق إطالقا عاما على  )3(واالستعارة، والتطبيق 

  هذه األنواع املشرتكة من علوم البالغة يف وضعها األخري.

                                                 
 .37وما بعدها، والنقد األديب ، ص/  38) نقد الشعر ص/  1(

 .250،  180) الصناعتني ، ص/ 2(

 .14) األسرار ، ص/  3(
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والسكاكي أول من أطلق " علم املعاين" على املباحث اليت حبثها فيه، وأول 
شبيه، واجملاز، والكتابة اسم " علم البيان"، وأول من حكم من أطلق على مباحث الت

نه متنـزل من " علم املعاين" منـزلة املركب من املفرد، كما أنه أول  على " علم البيان" 
  من فرق بني هذين العلمني على هذا الوجه من الضبط والتحديد.

قال يف وبعد أن خلص السكاكي من بيان هذين العلمني يف كتابة املفتاح، 
  شأن البديع.

" وإذ تقرر أن البالغة مبرجعيها، وأن الفصاحة بنوعيها، مما يكسو الكالم 
حلة التزيني، ويرقبه أعلى درجات التحسني، فها هنا وجوه خمصوصة كثريا ما يصار 
إليها لقد حتسني الكالم، فال علينا أن نشري إىل األعرف منها، وهي قسما: قسم 

  .)1(يرجع إىل اللفظ." يرجع إىل املعىن، وقسم
فالسكاكي وإن فصل بني علمي " املعاين والبيان " وأطلق عليهما هذين "

ا تشارك  ا علم مستقل عن العلمني، بل إ االمسني، مل يعرض أللوان البديع على أ
ى احللل، والوصول به إىل أعلى درجات التحسني.  )2(مسائلهما يف تزيني الكالم 

. "  
ن بن مالك فسمى هذه احملسنات " علم البديع" يف كتابه " وجاء بدر الدي

  .)3(املصباح" ، وبذلك هيأ ألن تصبح البالغة متضمن ثالثة علوم
وجاء اخلطيب القزويين ، فعرفه بقوله: " هو علم يعرف به وجوه حتسني 
ا، وانفصلت أقسامها " املعاين والبيان والبديع"  الكالم بعد رعاية املطابقة موضوعا

  )4(وعلى ذلك سارت الدراسة البالغية إىل اآلن.
ن تكون حّلي مزيِّنة، تكسو الكالم " ذا قضى على ألوان البديع  واخلطيب 

ا عرضّية وليست ذاتية، كا جعلها ذيال  جة بعد رعاية املطابقة، ووضوح الداللة، وأ
                                                 

 .20) املفتاح، ص/  1(

 .252) الصبغ البديعي ، ص/  2(

ريخ ، ص/  3(  .315) البالغة تطور و

 .315) تلخيص املفتاح، ص/  4(
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ذا العمل أول اجلانني على ألوان البديع ممن  وذنبا للعلمني " املعاين والبيان" ، فكان 
ألفوا يف البالغة بوضعها هذا الوضع الشائن البغيض، فقد اهتضمها حقها، وأجحف 
بعة، وال  ا، ال جتئ إال  منـزلتها حينما جعلها ذيال من ذيول البالغة، وذنبا من أذ
 تسمو إىل آفاق الذاتية واألصالة، اقرأ قوله يف التلخيص: " وتتبعها وجوه أخرى تورث

   ".)1(الكالم حسنا" 
وما دمنا بصدد " علم البديع" ومن بدأ بتسميته، ومن جعله يف هذا املوضوع 
لذيلية والتبعية، فال بد أن نتعرض ملا قاله أحد الباحثني.  الشائن، ومن حكم عليه 

)2(  .  
ـ املعاين والبيان ـ فجعل " وبذلك كان الزخمشري أول من ميز بني العلمني 

لكل منهما مباحث اخلاصة واستقالله الذي يشخصه، ونقل عنه السيد اجلرجاين أنه 
مل يكن يعدُّ البديع علما مستقًال ، بل كان يراه ذيال لعلمي املعاين والبيان، وسنرى 

  " السكاكي يتأثر به يف ذلك.
عاين والبيان ـ ومل جيعل أن الزحمشري مل مييز بني العلمني ـ امل )3(وقد بينت 

لكل منهما مباحثه خاصة واستقالله الذي يشخصه ـ كما زعم الباحث ـ لدرجة أنه 
مل يذكر اسم ( علم املعاين) على مسألة بالغية من املسائل اليت تنطوي حتته على كثرة 

  ما عرض منها، كذلك أطلق الصنعة البديعية على بعض مسائل علم البيان.
حث عن السيد اجلرجاين ونسبه إىل الزحمشري يف النص والذي نقله البا

السابق من " أنه مل يكن يعد البديع علما مستقال، بل كان يراه ذيال لعلمي " املعاين 
لزخمشري يف جعل البديع ذيال  ثر  ن السكاكي  والبيان" مث علق عليه بقوله 

  للعلمني.
جانب الصواب، ولنا هذا النقل ونسبته للزخمشري، وتعليق الباحث عليه 

  عليه تعليق.

                                                 
 .304) الصبغ البديعي، ص/  1(

ريخ ، ص/  2(  .265-222) البالغة تطور و

 للمؤلف. 111-109) املعاين يف ضوء أساليب القرآن، ص/ 3(
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حث آخر، فقال " ج هذا البحث  : )1(وقبل التعليق أنبه أنه قد سار على 
بع للمعاين والبيان، وليس علما قائما بذاته".   "" وأما البديع فهو يف رأي الزخمشري 

" ونقل السيد اجلرجاين عن الزخمشري أنه مل يكن يعد البديع علما مستقًال، 
  .)2(يراه ذيال لعلمي املعاين والبيان" بل كان 

وهذه النقول كلها اعتمدت على نقل الباحث األول الذي نقله عن السيد 
اجلرجاين، وألمانة العلم، وإحقاقا للحق، ووضع األمر يف نصابه، أنقل النص الكامل 
الذي كتبه الشريف اجلرجاين يف هذا املوضوع، متضمنا النص الذي نقله الباحث 

  لنناقشه فيما قال : ونتحس وجه الصواب فيما رأى. األول،
قال السيد الشريف اجلرجاين يف بدء كالمه لشرح كتاب " املفتاح" للسكاكي 

)3(  :  
"قال املصنف: القسم الثالث من الكتاب يف علمي " املعاين والبيان" ، رتب  

لم العربية كتابه على ثالثة أقسام، وأورد فيها بتكملة، فنني، وتوجيه، اعلم أن ع
املسمى بعلم األدب: علم حيرتز عن اخللل يف كالم العرب لفظا أو كتابة، وينقسم 

  " على ما صرحوا به إىل اثنا عشر قسما، منها أصول، ومنها فروع.
أما األصول فالبحث فيها إما عن املفردات فعلم اللغة، أو من حيث صورها 

ا فعلم الصرف، أو حيث انتساب بعضها من ألصالة والفرعية فعلم  ومبنيا بعض 
ديتها  ا الرتكيبية، و عتبار بنيا االشتقاق، وإما عن املركبات على اإلطالق، فأما 
ا ملعاين مغايرة ألصل املعىن فعلم  عتبار إفاد ملعانيها األصلية فعلم النحو، أو 

عتبار بنية تلك اإلفادة يف مراتب الوضوح فعلم البيان، وأ ما عن املركبات املعاين، أو 
ا فعلم القوايف. ا فعلم العروض، أو من حيث أواخر أبيا   املوزونة، فأما من حيث وز

                                                 
 .298، 203) الزخمشري ، ص/ 1(

 .22) النظم القرآين يف كشاف الزخمشري ، ص/  2(

 ، بالغة ، الورقة الثانية. 35) شرح مفتاح للسيد اجلرجاين، خمطوط بدار الكتب، رقم  3(
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وأما الفروع، فالبحث فيها إما أن يتعلق بنقوش الكتابة فعلم اخلط، أو "
ملنثور فعلم إنشاء النثر من اخلطب  ملنظوم فالعلم املسمى بقرض الشعر، أو  خيتص 

تص بشيء منها فعلم احملاضرات، ومنه التواريخ، وأما البديع فقد والرسائل، وماال خي
  " جعلوه ذيال لعلمي املعاين ال قسما برأسه.

فاختار املصنف األصول، وترك منها اللغة، ألن مباحثها جزئية منتشرة مع  
ا مستقصاة يف الكتب املبسوطة، إال أنه جعل القسم األول من كتابه يف  كو

نواعه الثالثة، والقسم الثاين يف علم النحو، وحكم الصرف، وخلط به اال شتقاق 
ن منه جمرى اللب من القشرة،  ما جير ن متامه بعلمي املعاين والبيان، وذلك أل
وأوردمها يف القسم الثالث، وزعم أن علم االستدالل جزء من البالغة، وادعى أن 

النظم اجملوج إىل علمي العروض التدريب يف علمي املعاين والبيان يتوقف على ممارسة 
  والقوايف، فجعلهما من تتمة الغرض... إخل.

مث استطرد السيد اجلرجاين يف تلخيص مقدمة كتاب " املفتاح" ، وبيان 
ليف الكتاب.   املنهج الذي سار عليه السكاكي يف 

ولنا وقفة عند ذلك النص، لنناقش دعويني ادعامها الدكتور شوقي ضيف، 
  ومها: 

  : أن الزخمشري جعل البديع ذيال لعلمي البالغة. األوىل
  الثانية: أن السكاكي مثأثر به يف ذلك.

أما الدعوى األوىل فقد أخذها الدكتور ضيف من قول الشريف اجلرجاين: " 
  وأما البديع فقد جعلوه ذيالً لعلمي املعاين والبيان ال قسما برأسه" .

النص ـ على طوله ـ ذكر  فكيف يصح أن ينسب ذلك للزخمشري وليس له يف
إطالقًا ؟ ! وكيف جيعل الباحث الضمري يف " جعلوه" عائدا علي الزخمشري، وهو مل 
يتقدم يف الذكر وال يف العهد ؟! ، مث من أين للباحث هذا احلكم الذي محله على 

  الزخمشري محالً وهو منه براء ؟.
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ثر به يف جعل البديع ذنبا  وخبصوص الدعوى الثانية : وهو أن السكاكي 
وذيًال ، كيف يصح هذا احلكم مع أن السكاكي مل يثبت عنه أنه جعل البديع ذيًال 
ره، أنه أول من أطلق " علم املعاين"  لعلمي البالغة، وإمنا الثابت عنه كما تنطق به آ
على املباحث اليت حبثها فيه، وأول من أطلق على مباحث التشبيه واجملاز والكناية 

  لبيان" وتركهما على هذا الوجه من التحديد والضبط.اسم " علم ا
وبعد أن خلص من بيان هذين العلمني يف كتابه، قال يف شأن البديع: " "

وإذ تقرر أن البالغة مبرجعيها، وأن الفصاحة بنوعيها، مما يكسو الكالم حلة التزيني، 
يها لقصد ويرقيه أعلى درجات التحسني، فها هنا وجوه خمصوصة كثريا ما يصار إل

حتسني الكالم، فال علينا أن نشري إىل األعراف منها، وهي قسمان: قسم يرجع إىل 
  .)1(املعىن، وقسم يرجع إىل اللفظ." 

فالسكاكي وقد فصل بني العلمني وأطلق عليهما هذين االمسني، مل يعرض "
ا تشارك مسائلهما يف تز  ا علم مستقل عن العلمني، بل إ يني أللوان البديع على أ

ى احللل، والوصول به إىل أعلى درجات التحسني   ".)2(الكالم 
ر السكاكي أن يقال: إنه جعل  فكيف بعد هذا التوضيح والذين تنطق به آ

  البديع ذيال وذنبا لعلمي املعاين والبيان ؟.
مث أخذ يدفع هذا النقل، ويدافع عن الزخمشري، وحياول ختليصه من هذه 

حلجة تلو األخرى، لريد هذا القول، ويدفع هذا التهمة، اليت ألصقت ب ه، ويدىل 
التحامل، ولو درى أن هذا النقل ليس عن الزخمشري لوفر على نفسه جهد البحث 
اليت ظهرت يف صفحاته اخلمس إقناعا للقارئ، ولتربئة الزخمشري مما نسب إليه من 

  من دم ابن يعقوب. جعل البديع ذيال وذنبا للعلمني، وأنه برئ من ذلك براءة الذئب
فالسكاكي مل جيعل البديع ذيال وذنبا لعلمي املعاين والبيان، وال الزخمشري "

جعله كذلك، وإمنا أول من جعل " البديع " ذيال وذنبا للعلمني هو اخلطيب 

                                                 
 .200) مفتاح العلوم ، ص/ 1(

 .252) الصبغ البديعي، ص/  2(
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ذا العمل أول اجلانني على ألوان البديع بوضعها هذا الوضع الشائن  القزويين، فكان 
  " البغيض.

يتبني لنا بوضوح أن الضمري يف " جعلوه" يف النص الذي جعله وعلى هذا 
الدكتور ضيف عائدًا على الزخمشري، وبىن على هذا حكمه السابق، هذا الضمري 
عائد على اخلطيب القزويين ، ومن تبعه يف ذلك كسعد الدين التفتازين ، وحنن نعرف 

اة اخلطيب، كما كان أن الشريف اجلرجاين ، كان يف الفرتة الزمنية اليت تلت حي
  معاصرا للتفتازاين.

ذا التوضيح يتسق النص الذي نسب إىل الزخمشري ويظهر ما فيه من  و
  جمانبته للصواب.

وقد كان الشريف اجلرجاين يف استطاعته إزالة هذا اللبس، وكشف تلك 
ظهار الضمري يف "جعلوه"، ولو فعل لقطع قول كل  الظالمة اليت انتابت النص 

  خطيب.
حنن ال نعفى الشريف اجلرجاين من املؤاخذة ألنه ترك املعىن املراد معّمى و 

ومستورا بستار كثيف من التعمية واإللغاز، وحنن بتتبع مراحل علم البديع ومن 
لذيلية والتبعية عرفنا أن اخلطيب القزويين، مع أن كالم الشريف  حكموا عليه 

سكاكي يف كتابه " املفتاح"، وبيان اجلرجاين كله كان مقصورا على تلخيص مقدمة ال
ذا العلم، وترك ذاك، وقدم هذا، وأخر ذلك، وليس  منهجه يف التأليف، وملاذا بدأ 
هناك إشارة من قريب أو بعيد إىل اخلطيب القزويين الذي حتققنا أنه مرجع الضمري، 
ولكن ذلك كان طبيعة العصر والتأليف فيه، فقد كان قائما على امللخصات، مث 

لفائدة إال بعد صعوبة ا لشروح واحلواشي التقريرات والذي ال خيرج منها الباحث 
وعسر، وذلك لركاكة األسلوب، وكثرة الضمائر اليت حتري العقل، وتكد الذهن يف 

  املرجع الذي تعود عليه.
أما إذا كان الضمري عائدًا على السكاكي ـ وهو صاحب احلديث الذي "

كون الشريف اجلرجاين قد أخطأ حينما جعل السكاكي يدور حوله النص السابق ـ ي
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قشناه  ممن وضعوا البديع موضع الذيل والذنب، وجعلوه التابع الذليل، وهو ما 
  " ونفيناه عن السكاكي.

 -------------------------------  
 --------------------------  

 ---------------------  

 ----------------  
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   الثانيالفصل 
  المحسنات اللفظیة في األدعیة القرآنیة

  تمھیدال
بطت من احملسنات اللفظية القرآنيةفال ريب يف أن عبارات األدعية  ، قد 

لروعة امن أدراج قر  فيتألألحظوظا موفورة،  ئنها خصائص اإلهلام ، فرتاها ممتلئة 
واإلعظام فإن نفسه ترى  الشتياقوحسن اإللتئام ، مستدعية  ملميل ملصغى إليه 

فيها حسن اإلفادة ، مرتشحة يف " اجلناس مثًال" من صورة التكرار واإلعادة، 
ا من بني الطراب. الستغرابفتأخذها الدهشة    ، حيث يفوق طر

، وملوازاة املصنوع منها القرآنيةوذلك ملساعدة اللفظ املعىن املراد، يف األدعية 
ستحسنة الوقوع ، ولتمكن القرائن من تبيان املوضوع، املطبوع، وملراعات النظائر امل

ها. ها ، مكتسبة من األلفاظ زينتها ومزا   فرتى معانيها عندئذ مسرتسلة على سجا
 القرآنيةبيد أن تلك احملسنات اللفظية املنثورة ، قد ازدهرت يف مزهر األدعية 

ا طبع املاثور ع نه من غري تصنع يف ، مفاجأة من غري تكلف يف تغريسها ، ومسح 
لتصنع احملتاط، معرضا من معارض  ا تعرض  تنفيسها ، فلن تر عبارة من عبارا

نسني ، عدة أصناف توجد مرصعة تجالسخرية واالحنطاط ، كما هو دأب كثري من امل
ل األدعية املاثورة ، وتندرج تلك األصناف مجيعها يف النوعني :  ل األز على أز

  التجنيس الغري التام.التجنسني التام ، و 
ومن ذا الذي يقرأ سورة كاملة من سور القرآن ـ طويلة أو قصرية ومكية أو 

  مدنية ـ مث ال يوقظ نسقها الرائع قلبه، ويهز إيقاعها العجب مشاعره ؟ 
إن املرء ليحار إذا قرأ مثًال سورة الرمحان ، فيتساءل : هل ابعث إيقاعها 

ن الرخي املنساب من مطلعها أم من  ا ؟ وإذا هو يقطع  ختامها أم من خالل آ
النغم يسري فيها كلها : يف فواصلها ومقاطعها، ويف ألفاظها وحروفها، ويف انسياقها 
ا ، حىت لو انتفى على حدة مقطع واحد من مقاطعها، أو موضوع واحد من  وانيسا
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ا اجلزئية، والتمس يف أجزائه النغم واإليقاع لكان يف كل  جزء منه نغمة، ويف  موضوعا
  كل حرف منه حلن من أحلان السماء .

فذلك شأن اإليقاع يف القرآن : ليست الفاصلة فيه كقافية الشعر تقاس  وبعد
حلركات والسكنات، وال النظم فيه يعتمد على احلشو  لتفعيالت واألوزان، ونضبط 

دة والتكرار، أو احلذف والنقصان، وال األلفا ظ حتشد حشداً، والتطويل، أو الز
ام واإلغراب، بل الفاصلة طليقة، من كل قيد،  وتلصق إلصاقاً، ويلتمس فيها اإل
والنظم بنجوة من كل صنعة، واأللفاظ مبعزل عن كل تعقيد: إن هو إال أسلوب 
  ً يؤدي غرضه كامًال غري منقوص، يلني أو يشتد، ويهدأ أو يهيج! ينساب انسيا

  يعصف عصفاً كأنه صرصر عاتية تبهر األنفاس! .كاملاء إذ يسقي الغراس ، أو 
وعلى هذا األساس من انفراد القرآن حبفاظه على تناسقه اإليقاعي سواء 
أحللت على تعاقب سوره وحدًة كاملة ، أم اقتطعت بغري تعمد بعض أجزائه على 
حدة على هذا األساس حيلو لنا أن نقتطف من سور قرآنية متنوعة بعض مواقف 

  ذاننا مواطن السحر يف إيقاعها اجلذاب. نقف اء، مثالدع
والدعاء بطبيعته ضرب من النشيد الصاعد إىل هللا ، وال حيلو وقعه يف نفس 

دعائه يف  الضارع املبتهل إال أن تكون ألفاظه منتفاه، فال غرو إذا بدا النيب الكرمي 
باق رشيق، املأثور كاحلريض على شيء من التقطيع املقصود، من سجع لطيف، أو ط

أو رنة شافية. أما القرآن نفسه فلم ينطق عن لسان النبيني والصديقني والصاحلني إال 
حلى الدعاء نغماً، وأروعه سحر بيان! وإذا تذكر أن ابتهال الصاحلني كثري يف 

سرًا من  أدركنا )1(القرآن رغبًا أو رهباً، طمعًا أو خوفاً، استعجاًال خلري أو دفعًا لشر 
  التنغيم ينبعث من كل مقطع يف كتاب هللا. أسرار

أُْس َشْیبًا َولَْم أَُكن  " قوله  َرّبِ ِإنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ

َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَرائِي َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاِقًرا   بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا
یَِرثُنِي َویَِرُث ِمْن آِل یَْعقُوَب َواْجعَْلھُ َرّبِ َرِضیًّا  ِلیًّا وَ فََھْب ِلي ِمن لَّدُنَك 

                                                 
حياء علوم الدين للغزايل ، ج/ 1(  .  372 -301، ص/ 1) قارن 
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" )2(  البيان ال يرقى هنا إىل وصف العذوبة اليت تنتهي يف فاصلة كل آية بيائها وإن
ا يف الشعر ألف اإلطالق: فهذه  املشددة وتنوينها احملّول عند الوقف ألفًا لينة كأ

ا ( شقيًا اناأللف اللينة الرخية امل ،  رضيًا ) مع عبد، وليًا  ،سبة تناسقت  هللا زكر
  ينادي ربه نداًء خفياً !!.

إن يف تكرار عبارة ( ربنا) ملا يُلني القلب، ويبعث فيه نداوة اإلميان، وإن يف 
ذه األلف اللينة ملا يعني على الرتخيم  لسكون على الراء املذلقة املسبوقة  الوقوف 

ت الوتر على أعذب العيدان ! .والرتنيم، و    يعوض يف األمساع أحلى ضر
"  ّبِ َال تَذَْر َعلَى اْألَْرِض ِمَن اْلَكافِِریَن دَیَّاًرا  َوقَاَل نُوٌح رَّ

َرّبِ اْغِفْر إِنََّك إِن تَذَْرھُْم یُِضلُّوا ِعبَادََك َوَال یَِلدُوا إِالَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا 
ِلَمن دََخَل بَْیتَِي ُمْؤِمنًا َوِلْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوَال تَِزِد ِلي َوِلَواِلدَيَّ وَ 

اِلِمیَن إِالَّ تَبَاًرا    ")  )3الظَّ

ففي بعض مواقف الدعاء القرآنية األخرى صخب رهيب : ها هو ذا نوح 
ارًا على دعوة قومه إىل احلق، ويصر على نصحهم سراً  عليه السالم يدأب ليًال 

النية ، وهم يلجون يف كفرهم وعنادهم ويفرون من اهلدى فراراً، وال يزدادون إال وع
ـ وقد أيس منهم ـ إال أن يتملكه الغيظ وميتلئ  ضالًال واستكباراً. فما على نوح 

فوه بكلمات الدعاء الثائرة الغضيب تنطلق يف الوجوه مديدة جملجلة ، مبوسيقاها 
ظنك تتخيل اجلبال إال دكاً، والسماء إال متجهمة الرهيبة وإيقاعها العنيف، وما أ

ثرة، حني دعا نوح على قومه  عابسة، واألرض إال مهتزة مزلزلة، والبحار إال هائجة 
  هلالك والتبار .

"  َربَّنَا ِإنَّا أََطْعنَا َسادَتَنَا َوُكبََراءنَا فَأََضلُّونَا السَّبِیَال  َربَّنَا آتِِھْم

  ) )4" اْلعَذَاِب َواْلعَْنُھْم لَْعنًا َكبِیًرا ِضْعفَْیِن ِمنَ 

                                                 
ت / ) سورة مرمي 2(   6-4 ، اآل

 28-26) سورة نوح، رقم اآلية/  3(

 .67) سورة األحزاب، رقم اآلية/  4(
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أما احلناجر الكظيمة املكبوتة اليت يرتكها القرآن يف بعض مشاهده تطلق 
ا وضيقها وحبتها وحشرجتها فهي حناجر الكافرين النادمني  ا احلبيسة بكل كر أصوا

 تلفح وجوههم يوم احلساب العسري . ولنا اآلن أن نتمثل شر ذمة من أولئك اجملرمني
م ببعض األصوات املتقطعة املتهدجة   النار، فيتحسرون وحياولون التنفيس عن كر
ا يتخففون من أثقال تنقص ظهورهم ويفرغون عن طريقها ما يعانون من  م  كأ

  عذاب أليم. 
ولو شئنا أن نستعرض مناذج أخرى سوى ما سبق إلبراز اإليقاع القرآين 

لطال بنا احلديث وخرجنا عن اإلمياءة العجلى إىل البحث العجيب يف مواقف الدعاء 
املفصل الدقيق، مع أن التوسع يف هذا املوضوع مل يكن مقصودا لذاته يف كتابنا هذا ، 
كثرها إملامًا ، وحاولنا تتبعها يف  لدرجة األوىل إىل علوم القرآن، فأملمنا  فقد اجتهنا 

ب لإلعجاز القرآن يف التصوير والتعبري أطوار التارخيية ، مث عرضنا من غري إسها
  والتناسق الفين العجيب.

  الجناس لـغة:
اجلناس أصله يف اللغة (ج،ن،س) أي جنس. و ذكر اللغويون له معان  
كثرية منها: اجلناس مشتق من اجلنس ، اجلنس ضرب من كل شيء و هو من 

ابن  الناس و من الطري و من حدود النحو و العروض و األشياء مجلة قال
سيده: و هذا علي موضوع عبارات أهل اللغة و له حتديد و اجلمع أجناس و 

  جنوس.

و منه اجملانسة و التجنيس و يقال هذا جيانس هذا أي يشاكله و فالن 
جيانس البهائم و ال جيانس الناس إذا مل كني له متيز و ال عقل. و احليوان أجناس: 

  .)5(فالناس جنس، و اإلبل جنس، و البقر جنس

                                                 
ج العروس  ٣٨٣/ص ،2ج/بن منظور، اللسان العرب    )5( القــاموس احملــيط  ،٢٣١/ص ٢/لزبيدي، جل،  
دي ، جل س أســــا،  ١٦٠/: لفراهيــــدي، حتــــت مــــادة (اجلــــنس)، صلكتــــاب العــــني   ،٢٠٥ /، ص٢ /لفــــريوز آ

ج اللغة و الصحاح العربية ،  ٧٣ /، ص١ /، جلزخمشري البالغة ، ٣ /مساعيــل بــن محــاد: ، ج الو اجلوهري، 
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ذا و مها متجانسان و مع  و يقال أجناس و أكثرهم أجناس و هو جمانس 
  . )6(التجانس التأنس وكيف بوانسك من ال جيانسك

فيتخلص مما تقدم أن اجلناس لغة: هو اإلحتاد يف اجلنس كإحتاد النمر و 
  . )7(األسد و السبع يف احليوانية

  الجناس اصطالحا:

  ".  )8(عينتشابه لفظني نطقا و اختالفهما م"

و حقيقة التجنيس يف "يقول بدوي طبانة صاحب كتاب معجم البالغة: 
  : "مصطلح علماء البيان هو

   ".)9(أن تتفق  اللفظتان يف وجه من الوجوه خيتلف معنامها"
و نقل صاحب معجم الوسيط تعريف اجلناس عن علماء البديع فقال: "

 ".)10(مع اختالف املعيناجلناس اتفاق الكلمتني يف كل احلروف أو أكثرها 

ف يفی تعر ‘‘ املثل السائر’’ صاحب کتاب رين ابن األثيالد اءيقول ضيو 
و ھ نها فاهذکون اللفظ الواحد و املعنی خمتلفا، و علی يأن  يقةاجلناس: و حق

قد خرج من  نهقی فی شئی اال أيس احلقيس من التجنيفل هاللفظ املشرتک و ما عدا

                                                                                                                                
 /بــن املعتــز، صالكتــاب البــديع   ،١٤٠/، ص ١/ج  ،بــراهيم أنــيس و اصــحابهال، املعجــم الوســيط  ٩١٥ /ص
  .  ١٥٩ /ص،  ١ /لسيوطي ، جلعقود اجلمان يف املعاين و البيان  ،٢٥

  ٧٣ /، ص١ /أساس البالغة ، حتت مادة (جنس) ج   )6(
 ١٤٠/، ص ١/ج، املعجــم الوســيط ،  ٢٤٤ /بيان العرب يف املعاين و البيان و البديع و العــروض،  ص   )7(

  ١٦٠/، ص١/، عقود اجلمان يف املعاين و البيان، ج  ٣٨٣، ص/2لسان العرب. ج/، 
 /، جــواهر البالغــة يف املعــاين و البيــان و البــديع، ص ٤٢٤/، ص١/بيــان العــرب يف املعــاين و البيــان ، ج   )8(

  ٦٠/نقد الشعر، ص ، ٣٧٩/، ص١ /، املثل السائر يف أدب الكاتب، ج ٤١٣
، كتاب الطراز املتضمن ألسرار البالغة و علوم  حقائق ١٤٠/، صلبدوي طبانة معجم البالغة العربية  )9(

  ٣٣١/، كتاب الصناعتني، ص ٣٥١/، ص٣/األعجاز، ج
  ،  ٢٠٥ /،املنار يف علوم البالغة، ص ١٤٥ /، ص١/ج، املعجم الوسيط   )10(
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أقسام  ةنقسم الی سبعي ه، فوجدتهفأجری جمرا به بهشسا و ما نيسمی جتيذلک ما 
اقسام  ةتلف، و ستخيواحد ال  هس، ألن لفظيالتجن ةقيدل علی حقيا نهواحد م

   ۔)11(بهةمش
ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ  ﴿: و قال هللا "    ")12(﴾ َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْیَماَن ہلِلَّ
یِن اْلقَیِّ  ﴿ :و قال "   ")13(﴾ِم فَأَقِْم َوْجَھَك ِللدِّ

و قال رسول هللا صلي هللا عليه و سلم: "عصية عصت هللا و غفار 
  )14(غفرهللا"

  و قال صلي هللا عليه و سلم: "الظلم ظلمات يوم القيامة"
  ")15(و قال عليه السالم: "ذو الوجهني ال يكون وجيها يوم القيامة

  أنواع الجناس:
ن هنا كان اجلناس يقول صاحب كتاب املنار يف بيان أنواع اجلناس: وم

م" ما" و "غري    . )16(نوعني: "

نوعها ) ٢(عدد احلروف ) ١(حقيقة أن يتفق اللفظان يف كل من :  التام:
ا )٤(ترتيبها   )٣(   .)17(هيئا

                                                 
البيان العــريب دراســة يف  ، و النظر ملزيد من التفصيل ۳۷۹ /، ص۱/املثل السائر فی أدب الکاتب ، ج  )11(

  ٩٦ /بدوي طبانة، صل تطور الفكرة البالغة عند العرب و مناهبها و مصادرها الكربي
  .44قم اآلية/  ) سورة النمل ،ر 12(
  .43) سورة النمل، رقم اآلية/  13(
  . ٣٢٣ /، كتاب الصناعتني، ٨٢/، إعجاز القرآن الكرمي، ص ٢٦ - ٢٥ /كتاب البديع، ص   )14(
    ١٤ /بن املنقذ، أسامة ، ص ال يف نقد الشعر ع: البدي  )15(
الربهان يف علوم القرآن  ، ٢٨٨ /لتفتازاين، صل، خمتصر املعاين  ٦٠٥ /املنار يف علوم البالغة، ص )16(
  ١٣٥ /، ص٢ /لسيوطي، جل، االتقان يف علوم القرآن  ٤٥٠/، ص٣ /لزركشي، جل
بيان العرب يف املعاين و البيان  ، ١١١ /، معجم البالغة العربية، ص ٦٠٥ /املنار يف علوم البالغة، ص  )17(

 /، ص ١ / و البيــان و البــديع، ج، جــواهر البالغــة يف املعــاين ٢٨٨ /، خمتصــر املعــاين، ص٢٤٥/و البــديع، ص
 /، ص۱ /، املثــل الســائر فــی أدب الکاتــب، ج٢٦ /، كتــاب البــديع، ص٣٢٣ /، كتــاب الصــناعتني، ص٤١٣
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﴿ َویَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ یُْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبِثُوا َغْیَر :  تعاىلو حنو قوله 

  )18("﴾ وا یُْؤفَُكونَ َساَعٍة َكذَِلَك َكانُ 
هو ما اختلف حروفه سواء أ كان االختالف يف " اجلناس اللفظي الناقص :

  " النوع  أو العدد أو اهليئة أو الرتتيب.
هو أن يتوافقا يف احلروف األصول مرتبة مع االتفاق يف " جناس االشتقاق:

  "أصل املعين و يسمي االقتضاب 
  ) )19َحانٌ فََرْوٌح َو َریْ : تعاىلمثل قوله 

مجاعة من علماء البيان يفصلون  إن"قال ابن األثري يف املثل السائر: 
االشتقاق من التجنيس وليس األمر كذالك بل التجنيس أمر عام هلذين النوعني اال 
أن أحدمها جتنيس يف اللفظ و اآلخر يف املعين لتماثل األلفاظ يف األول، و لتماثل 

به يف املعين يف الثاين. و األول مل  به وال غري امسه و الثاين نقل عن  ينقل عن 
  ".)20(التجنيس و تسمي االشتقاق أي ألن أحد املعنيني مشتق من اآلخر

  الجناس المغایر:
  ")21(هو أن يكون الكلمتان امساً وفعًال " 

  شواھد الجناس في األدعیة القرآنیة 

                                                                                                                                
ر البالغة، ص٣٨٨ /التلخيص يف علوم البالغة، ص ، ۳۷۹ ، جواهر البالغــة يف املعــاين و البيــان و  ٧٨ /، أ

  ،  ٣٢٧ /اب الصناعتني، ص، كت ٥٣٩ /، مفتاح العلوم، ص ٤١٤ /البديع، ص
 /ص ،صالح الدينلكتاب جنان اجلناس يف علم البديع، ،  ٢٥١ /، ص٢ /االتقان يف علوم القرآن، ج  )18(

، عقود  ٢٤٠/، كتاب الفوائد، ص ١٠٤ /، البالغة و النقد، ص ٤٤٥ /لتفتازاين ، صل املطول ، ٢٠
  .٢٨٨ /، خمتصر املعاين، ص ١٦٠/اجلمان يف املعاين و البيان، ص

 89سورة الواقعة ، رقم اآلية/ ) 19(

  . 379املثل السائر يف أدب الكاتب البن األثري، ص/   )20(

 , 12البديع يف نقد الشعر ، ص/  ) 21(
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ذَا بَلَدًا آِمنًا َواْرُزْق أَْھلَھُ ھْل َوإِْذ قَاَل ِإْبَراِھیُم َرّبِ اْجعَ "  : قال هللا 

ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُھم بِاہلّلِ َواْلیَْوِم اآلِخِر قَاَل َوَمن َكفََر فَأَُمتِّعُھُ قَِلیالً ثُمَّ 
هُ ِإلَى َعذَاِب النَّاِر َوبِئَْس اْلَمِصیرُ    "  ) )22 أَْضَطرُّ

  آمن .اجلناس املغايرة يف قوله آمنا و قوله 
ْسِلَمةً لََّك "  : قال هللا  ةً مُّ یَّتِنَا أُمَّ َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْیِن لََك َوِمن ذُّرِ

ِحیمُ  اُب الرَّ   ") )23 َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْینَآ إِنََّك أَنَت التَّوَّ
  جناس االشتقاق بني كلميت ، " تب " و " تواب " .

ْنُھْم یَتْلُو َعلَْیِھْم آیَاتَِك رَ   : " قال هللا  بَّنَا َواْبعَْث فِیِھْم َرُسوالً ّمِ

یِھْم إِنََّك أَنَت العَِزیُز الَحِكیمُ  ُمُھُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َویَُزّكِ   ) " )24 َویُعَلِّ
  ميت " احلكمة " و " احلكيم " .جناس االشتقاق بني كل

اِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِریٌب أُِجیُب دَْعَوةَ الدَّاعِ َوإِذَا َسأَلََك ِعبَ "  :قال هللا 

  )"  )25إِذَا دََعاِن فَْلیَْستَِجیبُواْ ِلي َوْلیُْؤِمنُواْ ِبي لَعَلَُّھْم یَْرُشدُونَ 
  جناس االشتقاق يف قوله " دعوة" و قوله الداع " دعان" .

ُسوُل بَِما أُنِزَل ِإلَْیِھ ِمن"  : قال هللا  بِِّھ َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ  آَمَن الرَّ رَّ

ُسِلِھ َوقَالُواْ َسِمْعنَا  ن رُّ ُق بَْیَن أََحٍد ّمِ آَمَن بِاہلّلِ َوَمآلئَِكتِِھ َوُكتُِبِھ َوُرُسِلِھ الَ نُفَّرِ
  )" )26 َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْیَك اْلَمِصیرُ 

  جناس االشتقاق يف قوله " آمن" و " املؤمنون".
الَ یَُكلُِّف اہلّلُ نَْفًسا ِإالَّ ُوْسعََھا لََھا َما َكَسبَْت َوَعلَْیَھا َما "  : ال هللا ق

اْكتََسبَْت َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَْینَا ِإْصًرا 

                                                 
 126) سورة البقرة، رقم اآلية/  22(

 128) سورة البقرة، رقم اآلية/  23(

  129) سورة البقرة، رقم اآلية/  24(
 861) سورة البقرة، رقم اآلية/  25(

 285) سورة البقرة، رقم اآلية/ 26(
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ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِِھ َواْعُف َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا رَ  بَّنَا َوالَ تَُحّمِ
  )" )27 َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 

  .شتقاق بني كلميت "كسبت واكتسبت"وبني كلميت" ال حتملنا و محلته"جناس اال
ا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَا َوَھْب لَنَا ِمن لَّدُنَك َربَّنَ   : "قال هللا 

  ) " )28 َرْحَمةً إِنََّك أَنَت اْلَوھَّابُ 
  اجلناس املغاير يف قوله " هب " و قوله " الوهاب".

قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤِتي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزُع   :  "قال هللا 

ن تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنََّك َعلََى ُكّلِ ا ْلُمْلَك ِممَّ
  ") )29َشْيٍء قَِدیٌر 

  اجلناس الناقص بني كلميت " املالك " و " امللك ".
ْنَك ُھنَاِلَك دََعا َزَكِریَّا َربَّھُ قَاَل َرّبِ َھْب ِلي ِمن لَّدُ "  : قال هللا 

یَّةً َطیِّبَةً ِإنََّك َسِمیُع الدَُّعاء   ) " )30 ذُّرِ
  اجلناس املغاير يف قوله " دعا" و قوله " الدعاء" .

قَالَْت َرّبِ أَنَّى یَُكوُن ِلي َولَدٌ َولَْم یَْمَسْسِني بََشٌر قَاَل  ":قال هللا 

  )" )31َما یَقُوُل لَھُ ُكن فَیَُكونُ َكذَِلِك اہلّلُ یَْخلُُق َما یََشاء إِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنَّ 
  جناس االشتقاق يف قوله " كن " و "فيكون".

الَِّذیَن یَْذُكُروَن اہلّلَ قِیَاًما َوقُعُودًا َوَعلََى ُجنُوبِِھْم "  : قال هللا 

ْبَحانََك َویَتَفَكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َھذا بَاِطالً سُ 
  ")  )32 فَِقنَا َعذَاَب النَّارِ 

                                                 
 286) سورة البقرة، رقم اآلية/ 27(

  8) سورة آل عمران، رقم اآلية/ 28(

 26) سورة آل عمران، رقم اآلية/ 29(

 38) سورة آل عمران، رقم اآلية/  30(

 47) سورة آل عمران، رقم اآلية/  31(

 191) سورة آل عمران، رقم اآلية/  32(
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  اجلناس املغاير يف قوله " خلق" و " قوله " خلقت" .
بَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدیًا یُنَاِدي ِلِإلیَماِن أَْن آِمنُواْ بَِربُِّكْم   : "قال هللا  رَّ

  ")33(ا َسیِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَا َمَع األْبَرارِ فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّ 
 ً اجلناس املغاير بني كلميت " لإلميان أن آمنوا فأمنا" وبني كلميت " مناد

  ينادي".
َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَا یَْوَم "  : قال هللا 

  ")  )34 یعَادَ اْلِقیَاَمِة إِنََّك الَ تُْخِلُف اْلمِ 
  اجلناس املغاير بني : وعدتنا و امليعاد.

َن   : "قال هللا  قَاَل ِعیَسى اْبُن َمْریََم اللَُّھمَّ َربَّنَا أَنِزْل َعلَْینَا َمآئِدَةً ّمِ

نَك َواْرُزْقنَا َوأَنَت َخْیُر  ِلنَا َوآِخِرنَا َوآیَةً ّمِ َوَّ السََّماء تَُكوُن لَنَا ِعیداً ّألِ
  ")  )35  اِزقِینَ الرَّ 

  " ارزقنا " وقوله " الرازقني" .اجلناس املغاير بني 
قَِد اْفتََرْینَا َعلَى اہلّلِ َكِذبًا إِْن ُعْدنَا فِي ِملَّتُِكم بَْعدَ إِْذ   : "قال هللا 

انَا اہلّلُ ِمْنَھا َوَما یَُكوُن لَنَا أَن نَّعُودَ فِیَھا إِالَّ أَن یََشاء اہلّلُ رَ  بُّنَا َوِسَع َربُّنَا نَجَّ
ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َعلَى اہلّلِ تََوكَّْلنَا َربَّنَا اْفتَْح بَْینَنَا َوبَْیَن قَْوِمنَا بِاْلَحّقِ َوأَنَت َخْیُر 

  ")  )36 اْلفَاتِِحینَ 
  اجلناس يف قوله " افتح" و قوله " الفاحتني" .

ا َواْختَاَر ُموَسى قَْوَمھُ َسْبعِ "  : قال هللا  ِمیقَاتِنَا فَلَمَّ یَن َرُجالً لِّ

ن قَْبُل َوِإیَّاَي أَتُْھِلُكنَا ِبَما فَعََل  ْجفَةُ قَاَل َرّبِ لَْو ِشئَْت أَْھلَْكتَُھم ّمِ أََخذَتُْھُم الرَّ

                                                 
  193رقم اآلية/ ) سورة آل عمران،  33(
 .194) سورة آل عمران، رقم اآلية/  34(

 .114) سورة املائدة، رقم اآلية/ 35(

 89) سورة األعراف، رقم اآلية/  36(



  
465  

  

  

السُّفََھاء ِمنَّا إِْن ِھَي ِإالَّ فِتْنَتَُك تُِضلُّ بَِھا َمن تََشاء َوتَْھِدي َمن تََشاء أَنَت 
  )  )37" نَا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَنَت َخْیُر اْلغَافِِرینَ َوِلیُّ 

  جناس االشتقاق يف قوله: " اغفرلنا" وقوله " الغافرين".
َواْكتُْب لَنَا فِي َھِذِه الدُّْنیَا َحَسنَةً َوفِي اآلِخَرةِ إِنَّا ُھْدنَا   : "قال هللا 

ْن أََشاء َوَرْحَمتِي َوِسعَْت ُكلَّ َشْيٍء فََسأَْكتُبَُھا إِلَْیَك قَاَل َعذَابِي أُِصیُب بِِھ مَ 
َكاةَ َوالَِّذیَن ُھم بِآیَاتِنَا یُْؤِمنُونَ    )  )38" ِللَِّذیَن یَتَّقُوَن َویُْؤتُوَن الزَّ

  له " اكتب " وقوله " سأكتبها" .جناس االشتقاق يف قو 

  : تعاىلقوله 
 ال ِإلَھَ إِالَّ ُھَو َعلَْیِھ تََوكَّْلُت َوُھَو َربُّ فَإِن تََولَّْواْ فَقُْل َحْسبَِي اہلّلُ  ﴿"

)39(﴾ اْلعَْرِش اْلعَِظیمِ 
 "  

  جناس االشتقاق بني كلميت "هللا" و "اله" لكون أصلهما واحد  فهناك
قَاَل َھْل آَمنُُكْم َعلَْیِھ ِإالَّ َكَما أَِمنتُُكْم َعلَى أَِخیِھ ِمن قَْبُل  " : قال هللا 

اِحِمینَ فَاہلّلُ    )  )40" َخْیٌر َحافًِظا َوُھَو أَْرَحُم الرَّ
  " ارحم " و " الرامحني". لكون أصلها واحد.  جناس االشتقاق بني كلميت :

قَاَل الَ تَثَْریَب َعلَْیُكُم اْلیَْوَم یَْغِفُر اہلّلُ لَُكْم َوُھَو أَْرَحُم   : "قال هللا 

اِحِمینَ    ")  )41 الرَّ
   كلميت: " ارحم " و " الرامحني " لكون أصلها واحد.جناس االشتقاق بني

قَاَل َسْوَف أَْستَْغِفُر لَُكْم َربَِّي إِنَّھُ ُھَو اْلغَفُوُر   : "قال هللا 

ِحیمُ    ")42(الرَّ

                                                 
 .155) سورة األعراف، رقم اآلية/ 37(

  156) سورة األعراف، رقم اآلية/ 38(
 .129) سورة التوبة، رقم اآلية/  39(

  64) سورة يوسف، رقم اآلية/ 40(

 .92رة يوسف، رقم اآلية/ ) سو  41(
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اجلناس املغاير بني كلميت: " استغفر" و " الغفور". لكون أحدمها امساً 
  واآلخر فعال. 

بَِمآ أَْغَوْیتَنِي ألَُزیِّنَنَّ لَُھْم فِي األَْرِض قَاَل َرّبِ   : "قال هللا 

  ")  )43 َوألُْغِویَنَُّھْم أَْجَمِعینَ 
  " أغويت" و " ألغوين". لكون أصلها واحد.جناس االشتقاق بني كلميت : 

ّبِ "  : قال هللا  ْحَمِة َوقُل رَّ َواْخِفْض لَُھَما َجنَاَح الذُّّلِ ِمَن الرَّ

  ") )44 ا َربَّیَانِي َصِغیًرااْرَحْمُھَما َكمَ 
اجلناس املغاير بني كلميت " الرمحة " و " ارحم" لكون أحدمها امسا واآلخر 

  فعًال.
ّبِ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج "  : قال هللا  َوقُل رَّ

  )"  )45ِصْدٍق َواْجعَل لِّي ِمن لَّدُنَك ُسْلَطانًا نَِّصیًرا
املغاير بني كلميت " أخرج " و " خمرج" لكون أحدمها امسا واآلخر اجلناس 

  فعًال.
ا تَدْعُواْ فَلَھُ  " : قال هللا  ْحَمَن أَیًّا مَّ قُِل ادْعُواْ اہلّلَ أَِو ادْعُواْ الرَّ

تَغِ بَْیَن ذَِلَك  ُحْسنَى َوالَ تَْجَھْر بَِصالَتَِك َوالَ تَُخافِْت بَِھا َوابْ األَْسَماء الْ
  ")  )46 بِیالً سَ 

  جناس االشتقاق بني كلميت " ادعوا" و " تدعوا" لكون أصلها واحد.
  ) )47" إِْذ نَادَى َربَّھُ نِدَاء َخِفیًّا"  : قال هللا 

دى " و " نداء" لكون أحدمها امسا واآلخر فعالً.   اجلناس املغاير بني كلميت " 

                                                                                                                                
 .98) سورة يوسف، رقم اآلية/ 42(

 .39) سورة احلجر، رقم اآلية/ 43(

 .24) سورة بين إسرائيل،  رقم اآلية/ 44(

 .80) سورة بين إسرائيل، رقم اآلية/ 45(

  .110) سورة بين إسرائيل، رقم اآلية/ 46(
 .3) سورة مرمي، رقم اآلية/  47(
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ِجْذعِ النَّْخلَِة قَالَْت یَا لَْیتَِني  فَأََجاءَھا اْلَمَخاُض إِلَى " :  قال هللا 

نِسیًّا   ") )48 ِمتُّ قَْبَل َھذَا َوُكنُت نَْسیًا مَّ
  جناس االشتقاق بني كلميت " نسيا" و " منسيا" لكون أصلها واحد.

ِ َوأَْدُعو َربِّي   : "قال هللا  َوأَْعتَِزلُُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمن دُوِن اہللَّ

   )  )49" وَن بِدَُعاء َربِّي َشِقیًّاَعَسى أَالَّ أَكُ 
  جناس االشتقاق بني كلميت " تدعون" و " وادعوا" لكون أصلها واحد.

ُ َال إِلَھَ إِالَّ ُھَو لَھُ اْألَْسَماء اْلُحْسنَى"  :  قال هللا     )" )50 اہللَّ
  جناس االشتقاق بني كلميت " هللا" و " إله" لكون أصلها واحد.

رُّ َوأَنَت أَْرَحُم "  : قال هللا  َوأَیُّوَب إِْذ نَادَى َربَّھُ أَنِّي َمسَِّنَي الضُّ

اِحِمینَ    ")  )51 الرَّ
  جناس االشتقاق بني كلميت " أرحم" و " الرامحني" لكون أصلها واحد.

َوذَا النُّوِن إِذ ذََّھَب ُمغَاِضبًا فََظنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعلَْیِھ "  : قال هللا 

 " دَى فِي الظُّلَُماِت أَن الَّ إِلَھَ إِالَّ أَنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمینَ فَنَا
)52(  

  جناس االشتقاق بني كلميت " الظلمات" و " الظاملني" لكون أصلها واحد.
ِعي ِمَن  ﴿" :قوله  نِي َوَمن مَّ فَاْفتَْح بَْینِي َوبَْینَُھْم فَتًْحا َونَّجِ

  " )53(﴾ینَ اْلُمْؤِمنِ 
اجلناس املغاير بني كلميت "فافتح" ، "فتحا" لكون أحدمها امسا و اآلخر 

  .فعال
                                                 

 23) سورة مرمي، رقم اآلية/ 48(

 .48) سورة مرمي، رقم اآلية/ 49(

 8) سورة طه، رقم اآلية/  50(

 .83) سورة األنبياء، رقم اآلية/  51(

 87) سورة األنبياء، رقم اآلية/  52(

 .118) سورة الشعراء، رقم اآلية/  53(
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بَاَرًكا َوأَنَت َخْیُر "   :قال هللا  ّبِ أَنِزْلنِي ُمنَزًال مُّ َوقُل رَّ

  ")54(اْلُمنِزِلینَ 
  جناس املغاير بني كلميت ، " أنزلين منـزًال " لكون أحدمها امسا واآلخر فعًال.

ْن ِعبَاِدي یَقُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا  : " ل هللا قا ِإنَّھُ َكاَن فَِریٌق ّمِ

اِحِمین   ") )55◌َ َواْرَحْمنَا َوأَنَت َخْیُر الرَّ
  جناس االشتقاق بني كلميت " وارمحنا" و " الرامحني" لكون أصلها واحد.

ّبِ اْغِفْر َواْرَحْم "  : قال هللا  اِحِمینَ َوقُل رَّ   )  )56" َوأَنَت َخْیُر الرَّ
  جناس االشتقاق بني كلميت " وارحم" و " الرامحني" لكون أصلها واحد.

ِعي ِمَن   : " قال هللا  نِي َوَمن مَّ فَاْفتَْح بَْینِي َوبَْینَُھْم فَتًْحا َونَّجِ

  ")  )57 اْلُمْؤِمنِینَ 
  دمها امسا واآلخر فعًال.اجلناس املغاير بني كلميت " فافتح وفتحا" لكون أح

ن قَْوِلَھا َوقَاَل َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن   : "قال هللا  فَتَبَسََّم َضاِحًكا ّمِ

أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ 
الِ    )"  )58 ِحینَ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

جناس املغاير بني كلميت " نعمتك" و " أنعمت" لكون أحدمها امسا واآلخر 
  فعًال.

ن یُِجیُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا دََعاهُ َویَْكِشُف السُّوَء "  : قال هللا  أَمَّ

ا تَذَكَُّرونَ  ِ قَِلیًال مَّ َع اہللَّ   ) " )59 َویَْجعَلُُكْم ُخلَفَاء اْألَْرِض أَإِلَھٌ مَّ

                                                 
 29) سورة املؤمنون، رقم اآلية/  54(

  109) سورة املؤمنون ، رقم اآلية/  55(
 118اآلية/  ) سورة املؤمنون ، رقم 56(

 .118) سورة الشعراء، رقم اآلية/  57(

 19) سورة النمل، رقم اآلية/  58(
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  جناس االشتقاق بني كلميت " هللا" و " إله" لكون أصلها واحد.
  

قَاَل َرّبِ ِإنِّي َظلَْمُت نَْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَغَفََر لَھُ إِنَّھُ ُھَو  ﴿" :قوله 

ِحیمُ    "  )60(﴾ اْلغَفُوُر الرَّ
  جناس االشتقاق بني كلميت "فاغفريل" ، "غفر" لكون اصلها واحد

كلميت "غفر" ، " الغفور" لكون أحدمها امسًا و اآلخر   اجلناس املعاير بني
  فعالً 

  ")61(قَاَل َرّبِ إِنِّي قَتَْلُت ِمْنُھْم نَْفًسا فَأََخاُف أَن یَْقتُلُونِ  " : قال هللا 
  جناس االشتقاق بني كلميت " قتلت" و " يقتلون" لكون أصلها واحد.

  ")62(﴾ عَذَاِب َواْلعَْنُھْم لَْعنًا َكبِیًراَربَّنَا آِتِھْم ِضْعفَْیِن ِمَن الْ  ﴿" :قوله 

  جناس االشتقاق و اجلناس املغاير يف قوله "ألعن" و قوله "لعنا"
ِلتَْستَُووا َعلَى ُظُھوِرِه ثُمَّ تَْذُكُروا نِْعَمةَ َربُِّكْم إِذَا   : "قال هللا 

َر لَنَ    ")  )63ا َھذَا َوَما ُكنَّا لَھُ ُمْقِرنِینَ اْستََوْیتُْم َعلَْیِھ َوتَقُولُوا ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ
  جناس االشتقاق يف قوله " لتستووا " و " استويتم" .

َوُھْم یَْصَطِرُخوَن فِیَھا َربَّنَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل َصاِلًحا َغْیَر  ﴿: " قوله 

ا یَتَذَكَُّر فِیِھ َمن تَ  ْرُكم مَّ ذَكََّر َوَجاءُكُم النَِّذیُر فَذُوقُوا الَِّذي ُكنَّا نَْعَمُل أََولَْم نُعَّمِ
  ")64( ﴾فََما ِللظَّاِلِمیَن ِمن نَِّصیٍر 

ما يف املخرج.  اجلناس الالحق بني كلميت " النذير" و " نصري" لعدم تقار
  وبني كلميت " يتذكر" وتذكر" جناس االشتقاق واجلناس املغاير.

                                                 
 .16) سورة القصص، رقم اآلية /  60(

  .33) سورة القصص، رقم اآلية/  61(
 .68) سورة األحزاب، رقم اآلية/  62(

 .13) سورة الزخرف، رقم اآلية/  63(

 .37، رقم اآلية/  ) سورة فاطر 64(
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َحْولَھُ یَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّھْم  الَِّذیَن یَْحِملُوَن اْلعَْرَش َوَمنْ ﴿: " قوله 

ْحَمةً َوِعْلًما  َویُْؤِمنُوَن بِِھ َویَْستَْغِفُروَن ِللَِّذیَن آَمنُوا َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّ
  ")65( ﴾فَاْغِفْر ِللَِّذیَن تَابُوا َواتَّبَعُوا َسبِیلََك َوقِِھْم َعذَاَب اْلَجِحیمِ 

  ه " يستغفرون" وقوله " فاغفر" . جناس االشتقاق يف قول
  ويف كلميت" يؤمنون" و " آمنوا" .

یِّئَاِت یَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحْمتَھُ  ﴿"  : وقوله  یِّئَاِت َوَمن تَِق السَّ َوقِِھُم السَّ

  ")66( ﴾َوذَِلَك ُھَو اْلفَْوُز اْلعَِظیُم 
ج لكون فبني كلميت " ق" و " تق" جناس االشتقاق وبينهما اجلناس املتنو 

دة يف أحدمها.   الز
یَن   : "قال هللا  ُھَو اْلَحيُّ َال إِلَھَ ِإالَّ ُھَو فَاْدُعوهُ ُمْخِلِصیَن لَھُ الدِّ

ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ    ")  )67اْلَحْمدُ ہلِلَّ
  ميت " إله و هللا " .جناس االشتقاق بني كل

ْن قَاَل َرّبِ اْغِفْر ِلي َوَھْب ِلي ُملْ   : "قال هللا  ًكا الَّ یَنبَِغي ِألََحٍد ّمِ

  ")  )68 بَْعِدي إِنََّك أَنَت اْلَوھَّابُ 
  اجلناس املغاير وجناس االشتقاق يف قوله " هب والوهاب".

تََكادُ السََّماَواُت یَتَفَطَّْرَن ِمن فَْوقِِھنَّ َواْلَمَالئَِكةُ   : "قال هللا 

َ ُھَو اْلغَفُوُر یَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّھْم َویَْستَغْ  ِفُروَن ِلَمن فِي اْألَْرِض أََال إِنَّ اہللَّ
ِحیمُ    ")  )69الرَّ

  جناس املغاير وجناس االشتقاق بني كلميت " يستغفرون و الغفور" .

                                                 
 .7) سورة غافر، رقم اآلية/  65(

 .9) سورة غافر، رقم اآلية/  66(

 .65) سورة غافر، رقم اآلية/  67(

 .35) سورة ص، رقم اآلية/  68(

 .5) سورة الشورى، رقم اآلية/  69(
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ھُ ُكْرًھا " ﴿:  قوله  نَساَن ِبَواِلدَْیِھ إِْحَسانًا َحَملَتْھُ أُمُّ ْینَا اْإلِ َوَوصَّ

ْملُھُ َوفَِصالُھُ ثََالثُوَن َشْھًرا َحتَّى إِذَا بَلََغ أَُشدَّهُ َوبَلََغ َوَوَضعَتْھُ ُكْرًھا َوحَ 
أَْربَِعیَن َسنَةً قَاَل َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى 

یَّتِ  ي إِنِّي تُْبُت إِلَْیَك َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُّرِ
  " )70(﴾َوإِنِّي ِمَن اْلُمْسِلِمینَ 

جناس االشتقاق واجلناس املغاير بني كلميت " محلْت" و " محل " ويف كلميت 
  " نعمة " و " أنعمت . 

ُب  "  :قال هللا  ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض یَْغِفُر ِلَمن یََشاء َویُعَذِّ َوہلِلَّ

ِحیًماَمن یََشاء وَ  ُ َغفُوًرا رَّ    ) " )71َكاَن اہللَّ

  جناس االشتقاق وجناس املغاير بني كلميت " يغفر وغفور " .
َوالَِّذیَن َجاُؤوا ِمن بَْعِدِھْم یَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا  ﴿: " قوله 

یَماِن َوَال تَْجعَْل ِفي قُلُوبِ  ْخَوانِنَا الَِّذیَن َسبَقُونَا بِاْإلِ لَِّذیَن آَمنُوا َربَّنَا َوِإلِ نَا ِغالًّ لِّ
ِحیٌم    ")72( ﴾ِإنََّك َرُؤوٌف رَّ

  جناس االشتقاق واجلناس املغاير بني كلميت " اإلميان" و " آمنوا" .
قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إِْبَراِھیَم َوالَِّذیَن َمعَھُ إِْذ قَالُوا  "﴿: قوله 

ِ َكفَْرنَا بُِكْم َوبَدَا بَْینَنَا َوبَْینَُكُم ِلقَْوِمِھْم إِنَّا بُ  ا تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن اہللَّ َراء ِمنُكْم َوِممَّ
ِ َوْحدَهُ إِالَّ قَْوَل إِْبَراِھیَم ِألَبِیِھ  اْلعَدَاَوةُ َواْلبَْغَضاء أَبَدًا َحتَّى تُْؤِمنُوا بِاہللَّ

بَّنَا َعلَْیَك تََوكَّْلنَا َوِإلَْیَك أَنَْبنَا  َألَْستَْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلُك لََك ِمنَ  ِ ِمن َشْيٍء رَّ اہللَّ
لَِّذیَن َكفَُروا َواْغِفْر لَنَا َربَّنَا إِنََّك   َوِإلَْیَك اْلَمِصیُر  َربَّنَا َال تَْجعَْلنَا فِتْنَةً لِّ

  ".)73( ﴾ أَنَت اْلعَِزیُز اْلَحِكیمُ 
" و " كفروا " ويف كلميت " ألستغفرن" و  جناس االشتقاق بني كلميت " كفر

  " اغفر" ، وبني كلميت " قالوا " و " قول" اجلناس املغاير أيضاً.

                                                 
 .15) سورة األحقاف، رقم اآلية/  70(

 .14) سورة الفتح، رقم اآلية/  71(

 .10اآلية/ ) سورة احلشر، رقم  72(

 .5-4) سورة املمتحنة ، رقم اآلية/  73(
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ِ تَْوبَةً نَُّصوًحا َعَسى   : "قال هللا  یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى اہللَّ

اٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر یَْوَم َربُُّكْم أَن یَُكفَِّر َعنُكْم َسیِّئَاتُِكْم َویُْدِخلَُكْم َجنَّ 
ُ النَّبِيَّ َوالَِّذیَن آَمنُوا َمعَھُ نُوُرُھْم یَْسعَى بَْیَن أَْیِدیِھْم َوبِأَْیَمانِِھْم  َال یُْخِزي اہللَّ

  )74(" یَقُولُوَن َربَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَا إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیرٌ 
  بة" .جناس االشتقاق وجناس املغاير بني كلميت : توبوا وتو 

فَلَْم یَِزْدُھْم  قَاَل َرّبِ إِنِّي دََعْوُت قَْوِمي لَْیًال َونََھاًرا   : "قال هللا 

  ")  )75دَُعائِي إِالَّ ِفَراًرا 
  " دعوت و دعاء" .جناس االشتقاق وجناس املغاير بني كلميت 

  ) ")76 َوقَْد أََضلُّوا َكثِیًرا َوَال تَِزِد الظَّاِلِمیَن إِالَّ َضَالًال "  : قال هللا 
  جناس املغاير بني كلميت " ضلوا وضالًال" .

ّبِ َال تَذَْر َعلَى اْألَْرِض ِمَن اْلَكافِِریَن دَیَّاًرا " وَ ﴿:  قوله  قَاَل نُوٌح رَّ

   77(" ﴾  یَِلدُوا إِالَّ فَاِجًرا َكفَّاًراإِنََّك إِن تَذَْرُھْم یُِضلُّوا ِعبَادََك َوَال(   
  جناس االشتقاق يف قوله " الكافرين " وقوله " كفاراً" 

َرّبِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ َوِلَمن دََخَل بَْیتَِي ُمْؤِمنًا  ﴿: " قوله 

اِلِمیَن إِالَّ تَبَاًرا   .  )78(" ﴾ َوِلْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوَال تَِزِد الظَّ
  فبني كلميت مؤمنني " و " مؤمنات" جناس االشتقاق . 

  . )79(" ﴾ ِمن َشّرِ َما َخلَقَ  قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق " ﴿:  قوله 
ما يف املخرج.   اجلناس الالحق بني كلميت " فلق " و " خلق" لعدم تقار

                                                 
  .8) سورة التحرمي، رقم اآلية/  74(
  .6-5) سورة نوح، رقم اآلية/  75(
 .24) سورة نوح، رقم اآلية/  76(

 .27-26) سورة نوح، رقم اآلية/  77(

 .28) سورة نوح ، رقم اآلية/  78(

 .2-1) سورة الفلق، رقم اآلية/  79(
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   )  ")80َوِمن َشّرِ َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ " : قال هللا 
  " حاسد و حسد ".ناس املغاير وجناس االشتقاق بني كلميت اجل

الَِّذي یَُوْسِوُس فِي  ِمن َشّرِ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس   : " قال هللا 

  ")  )81ُصدُوِر النَّاِس 
" الوسواس ويوسوس". واجلناس املتوج يف قوله " جناس املغاير بني كلميت 
  دة يف أول أحدمها.اخلناس" وقوله " الناس" لكون الز

  المحسنات اللفظیة في األدعیة القرآنیة
  حسن االفتتاح وبراعة االستھالل 

سب املقصود ويسمى " براعة االستهالل" ، وهو  وأحسن االبتداءات ما 
شارة لطيفة.    أن يكون مطلع الكالم داًال على غرض املتكلم من غري تصريح بل 

الفاحتة " حسن االفتتاح وبراعة  وأول ما يتلقاك من بالغة هذه سورة"
  ")82(االستهالل" 

ِحیِم  اْلَحْمدُ ہلّلِ َرّبِ اْلعَالَِمیَن  "  :قوله  ْحمِن الرَّ یِن  الرَّ َمِلِك یَْوِم الدِّ
  إِیَّاَك نَْعبُدُ وِإیَّاَك نَْستَِعیُن  َراَط الُمستَِقیَم ِصَراَط الَِّذیَن  اھِدنَا الّصِ

الِّیَن أَنعَمَت َعلَیھِ    " )83(ْم َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِھْم َوالَ الضَّ
،  )84(فإن كان أوهلا" بسم هللا الرمحن الرحيم " على قول من عدها الفاحتة 

سم هللا "، وإن كان أوهلا " احلمد  فناهيك بذلك حسناً، إذ كان مطلعها مفتتحًا " 

                                                 
 5رقم اآلية/  ) سورة الفلق ، 80(

 .5-4) سورة الناس، رقم اآلية/  81(

، مكتبــة 158، ص/ 1، وانظــر بغيــة اإليضــاح ، لعبــداملتعال الصــعيدي، ج/591، ص/ 1) اإليضــاح، ج/ 82(
لقاهرة .  اآلداب ومطبعها 

 سورة الفاحتة ) 83(

 . 66 – 65) املأثور يف تفسري سورة الفاحتة، لدكتور عبد هللا بن سليمان األمحدي، ص/ 84(
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ا له من الصفات العلية أحسن هلل" فحمد هللا والثناء عليه مبا هو له أهل، ووصفه مب
   )85(ما افتتح به الكالم " 

لفاحتة فجاءت مشتملة على  أما " براعة االستهالل" فقد استهل القرآن 
مقاصده . يقول السيوطي يف اإلتقان : " ومن االبتداء احلسن نوع أخص منه يسمى 

املتكلم فيه، " براعة االستهالل" ، وهو أن يشتمل أول الكالم على ما يناسب احلال 
ويشري إىل ما سبق الكالم ألجلهن والعلم األسىن يف ذلك سورة الفاحتة اليت هي 

ا مشتملة على مجيع مقاصده فنبه يف الفاحتة على مجيع مقاصد  مطلع القرآن ، فإ
القرآن، وهذا هو الغاية يف " براعة االستهالل" مع ما اشتملت عليه من األلفاظ 

   )86(  سنة وأنواع البالغة " احلسنة واملقاطع املستح

  حسن الختام: ویقال لھ حسن الختام .
هو أن جيعل املتكلم آخر كالمه عذب اللفظ "يقول أمحد اهلامشي يف كتابه : 

لتمام حىت تستحق براعة املقطع حبسن اخلتام،  حسن السَّْبِك صحيح املعىن، مشعر 
  ")87(إذ هو آخر ما يبقى منه يف اإلمساع. 

  الختام في األدعیة القرآنیةشواھد حسن 
َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَا یَْوَم اْلِقیَاَمِة  ﴿" : قوله 

  ")88( ﴾ِإنََّك الَ تُْخِلُف اْلِمیعَادَ 
ستنجاز وعد هللا تعاىل وثوابه واالستعفاء من  وخيتم أولو األلباب دعاءهم 

َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَا یَْوَم  ﴿"ابه اخلزي يوم القيامة وعذ

وهذا االبتهال( يدل على شدة اخلوف من هذا  "﴾اْلِقیَاَمِة إِنََّك الَ تُْخِلُف اْلِمیعَادَ 

                                                 
 ، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة31، ص/  1) البحر احمليط، أليب حيان األندلسي، ج/ 85(

 . مطبعة مصطفى احلليب، القاهرة.136، ص/  2) اإلتقان يف علوم القرآن ، جلالل الدين السيوطي، ج/ 86(

 379) جواهر البالغة ، ص/ 87(

 .194) سورة آل عمران، رقم اآلية/  88(
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اخلز، وشدة تذكره واستحضاره يف مطلع الدعاء ويف ختامه، مما يشي حبساسية هذه 
  )89(شفافيتها وتقواها وحيائها من هللا ) القلوب ورقتها و 

حسن االنتهاء هو أن جيعل آخر الكالم عذب اللفظ ، حسن السبك 
النتهاء مسي ( براعة املقطع) .   صحيح املعاين فإن اشتمل على ما يشعر 

ا الَ یَُكلُِّف اہلّلُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََھا لََھا َما َكَسبَْت َوَعلَْیَھا مَ   : " كقوله 

اْكتََسبَْت َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَْینَا ِإْصًرا 
ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِِھ َواْعُف  َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ

   ) ")90 آ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَ 
من حق سورة البقرة وقد اشتملت على العديد من األحكام ، وانطوت على 
لعقل ليفكر ،  التشريع اجللي أن يتناول ختامها شكر املنعم الذي مّن على اإلنسان 

حلول والطول  ومن حق املنعم عليه أن يعرتف ملن اسدى إليه أن يشكرها ويشهد له 
لو واال   )91(منني .ؤ دانية املتجلية على قلوب املحنفراد 

إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َواْختِالَِف اللَّْیِل  "  :وقوله 

ُْوِلي األْلبَاِب  َوَعلََى الَِّذیَن یَذْكُُروَن اہلّلَ قِیَاًما َوقُعُودًا  َوالنََّھاِر آلیَاٍت ّألِ
َماَواِت َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َھذا  ُجنُوبِِھْم َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السَّ

َربَّنَا إِنََّك َمن تُدِْخِل النَّاَر فَقَدْ  بَاِطالً سُْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّاِر 
اِلِمیَن ِمْن أَنَصاٍر  بَّنَا إِ  أَْخَزْیتَھُ َوَما ِللظَّ نَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدیًا یُنَاِدي رَّ

ْر َعنَّا َسیِّئَاتِنَا  ِلِإلیَماِن أَْن آِمنُواْ بَِربُِّكْم فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّ
َّنَا َعلَى ُرسُِلَك َوالَ تُْخِزنَا یَْوَم  َوتََوفَّنَا َمَع األْبَراِر  َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعدت

، ومن اخلصائص البالغية العامة هلذه "))92اْلِقیَاَمِة إِنََّك الَ تُْخِلُف اْلِمیعَادَ 
ا بدأت بذكر أدلة التوحيد واأللوهية  ا جاءت ختامًا حسنًا للسورة أل ت إ اآل
والنبوة مث ختمت بذكر دالئل الوحدانية والقدرة ودالئل اخللق واإلجياد املوصول 

  ملؤثر .ذا الدعاء اخلاشع ا

                                                 
 .547، ص/ 1القرآن، ج/ ) يف ظالل 89(

 .286سورة البقرة ، رقم اآلية / )  90(

 415، ص/ 5إعراب القرآن صرفه وبيانه ، ج/)  91(

 .194-190سورة آل عمران ، رقم اآلية / )  92(
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ومن بالغة هذه السورة ومجاهلا عذوبة اجلرس وحالوة اإليقاع وتناسبه مع 
موقف الدعاء، ويتمثل ذلك يف مجال املدود واحلركات ونظم الفواصل ودقة اختيارها، 
وأدائها لوظيفتها الداللية واإليقاعية الصوتية خري أداء ، فمن حيث املعىن جاءت 

ت هذه فرة وال  الفاصلة يف كل آية من آ السورة الكرمية متمكنة مطمئنة غري 
ا معىن اآلية حبيث لو حذفت أو غريت الختل  قلقة،مناسبة ملا قبلها، يكتمل 
مل فاصلة اآليتني : األوىل والثانية من هذه السورة " الرحيم " فقد تقدمتها  املعىن، 

يلزم من حصول صفة أخرى هلل تعاىل هي " الرمحن" ، وإذا كان " الرمحن" أبلغ و 
  األبلغ حصول األدىن فما فائدة هذه الفاصلة ؟ 

  من بالغة خاتمة سورة البقرة  
بِِّھ َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ  "  :قال هللا  ُسوُل بَِما أُنِزَل ِإلَْیِھ ِمن رَّ آَمَن الرَّ

ُق بَْیَن أََحدٍ  ُسِلِھ َوقَالُواْ َسِمْعنَا  آَمَن بِاہلّلِ َوَمآلئَِكتِِھ َوُكتُِبِھ َوُرُسِلِھ الَ نُفَّرِ ن رُّ ّمِ
الَ یَُكلُِّف اہلّلُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََھا لََھا َما  َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوِإلَْیَك اْلَمِصیُر 

الَ َكَسبَْت َوَعلَْیَھا َما اْكتََسبَْت َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا ِإن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا وَ 
ْلنَا َما الَ  تَْحِمْل َعلَْینَا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ
َطاقَةَ لَنَا بِِھ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم 

  ") )93اْلَكافِِرینَ 
لثناء على نفسه  يف سورة فاحتة الكتاب خربًا من هللا  لئن كان الدعاء

الكرمية جبميل صفاته احلسىن، وإرشادًا وتعليمًا لعباده املؤمنني أن يتجهوا إليه تعاىل 
لدعاء مبا يليق جبالله وعظمته ، لئن كان هذا هكذا كما أسلفت ففي خامتة سورة 

م يف قوت م واستجابتهم وطاعتهم، البقرة يلجأ املؤمنون بضعفهم إىل ر ه، معلنني إميا
برفع األغالل واآلصار  طالبني أن يسبغ عليه عفوه وغفرانه ورمحته، متضرعني غليه 

  وطلب النصرة على الكفار.

                                                 
 .286-285) سورة البقرة، رقم اآلية/  93(
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وهذا الدعاء اخلاشع الضارع حسن ختام وبراعة مقطع لسورة البقرة اليت تعد 
  )94(أطول سورة القرآن الكرمي .

  حسن التعلیل : 
يت األديب صراحة، أو ضمنًا علة "أمحد اهلامشي يف كتابه :  يقول هو أن 

يت بعلة أخرى أدبية طريفة .    )95( " الشيء املعروفة و
ا جاءت  ت ، أ حسن اخلتام ومن اخلصائص البالغية العامة هلذه اآل
ا بدأت بذكر أدلة التوحيد واأللوهية والنبوة مث ختمت  ختاًما حسنًا للسورة أل

ذا الدعاء بذ  كر دالئل الوحدانية والقدرة ودالئل اخللق واإلجياد املوصول 
  اخلاشع املؤثر.

  في األدعیة القرآنیة حسن االبتداءشواھد 
هو أن جيعل أو للكالم رقيقًا سهًال واضح "يقول أمحد اهلامشي يف كتابه : 

صغاء بكليته، املعىن مستقًال عما بعده، مناسبًا للمقام حبيث جيذب السامع إىل اإل
  ")96(ألنه أول ما يقرع السمع وبه يعرف مما عنده . 

َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى  ﴿" : قوله 

اِلِحینَ   َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ
﴾")97(   

ا مع  ويتأمل هذا املعىن اللغوي للفظ ( رب ) مث مالحظة استهالل الدعاء 
إضافتها لياء املتكلم نقول بتأمل ذلك نشعر بكمال اخلضوع والتذلل من الداعي مما 

لذا كانت لفظ ( رب) اليت تفيد  يكون أدعي لالستجابة له والقبول عند هللا 
مي عن لفظ اجلاللة  ( هللا)مثًال الذي اخلصوص هنا هي اليت يفضلها السياق الكر 

  . يفيد العموم يقول يف ذلك أبو حيان 
                                                 

 .721) جملة جامعة أم القرى .... ص/  94(

 332) جواهر البالغة ، ص/ 95(

 377ر البالغة ، ص/ ) جواه 96(

 .19) سورة النمل ، رقم اآلية/  97(
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    لغة السجع
ا على " السجعة لغة ، سجعت احلمامة أو الناقة سجعًا إذا رددت صو

  ."طريقة واحدة 
سجع املتكلم يف كالمه ، إذا تكلم بكالٍم له فواصل كفواصل "ويقال : 

  "الشعر مقفي غري موزون. 
هو تواطؤ الفاصلتني من النثر على حرف واحد  " جع يف علم البديع :والس

  " وهو يف النثر كالقافية يف الشعر.

يقول أمحد اهلامشي يف كتابه : هو توافق  السجع في االصطالح :
 )98(الفاصلتني يف احلرف األخري من النثر، وأفضله ما تساوت فقره. وهو ثالثة أقسام

  )99() املطرف . 3) املتوازي (2) املرصع (1(
  شواھد السجع ( الفاصلة القرآنیة) في األدعیة القرآنیة

َراَط الُمستَِقیَم  ِإیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعیُن ﴿" ِصَراَط  اھِدنَا الّصِ

الِّینَ    " ) ﴾)100الَِّذیَن أَنعَمَت َعلَیِھْم َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِھْم َوالَ الضَّ
﴾ الضالین﴾ و ﴿ نستعینويف ﴿ ﴾المستقیم﴿و ﴾الرحیم﴿التسجيع يف 

   )101(.والتسجيع هو اتفاق الكلمتني يف الوزن الروي
  السجع المرصع : 

ا ويف أعجازها، ( " وهو أن تكون ألفاظ املتقابلة يف السجعتني متفقة يف أوزا
فَقَالُواْ َعلَى اہلّلِ   :" كقوله)102(أي : يف احلرف األخري من كل متقابلني فيها

ْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن تَ  نَا بَِرْحَمتَِك ِمَن اْلقَْوِم  َوكَّْلنَا َربَّنَا الَ تَْجعَْلنَا فِتْنَةً لِّ َونَّجِ

                                                 
 363) جواهر البالغة ، ص/ 98(

ا، ص/  ) 99(  505البالغة العربية أسسها وفنو

 .7-5) سورة الفاحتة، رقم اآلية/  100(

 .19، ص/ 1) إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين درويش ، ج/ 101(

ا ، ص/  البالغة العربية أسسها وعلومها)  102(  .503وفنو
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ْلقَْوِم الظَّاِلِمینَ  ومها  آخرينوهناك السجع يف كلمتني   )103(اْلَكافِِرینَ   و   لِّ
  ".   اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 

ْر ِلي أَْمِري َرْح ِلي َصْدِري قَاَل َرّبِ اشْ   : "وقوله  َویَّسِ

 ن لَِّساِني   " )104( یَْفقَُھوا قَْوِلي َواْحلُْل ُعْقدَةً ّمِ
  السجع المطرف: 

السجع املطرف عبارة عن الفاصلتني املوافقتني يف التقفية دون الوزن العروضي 
كل قرينة من .فرمبا نرى األسجاع يف األدعية القرآنية متوافقة يف احلرف األخري من  

قرائنها. وأما ما قبل الفواصل فيكون مطلقا من قيد التوافق يف الوزن أن التقفية مثل 
َر لَنَا َھذَا َوَما ُكنَّا ﴿ " دعاء املسافر حينما يستوي على املركب : ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ

  "  )105(﴾ َوإِنَّا ِإلَى َربِّنَا لَُمْنقَِلبُونَ  لَھُ ُمْقِرِنیَن 
َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم َرّبِ اْجعَْل َھذَا اْلبَلَدَ آِمنًا َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ  ﴿":  قوله 

َن النَّاِس فََمن تَِبعَنِي فَإِنَّھُ  أَن نَّْعبُدَ األَْصنَاَم  َرّبِ إِنَُّھنَّ أَْضلَْلَن َكثِیًرا ّمِ
ِحیٌم  بَّ  ِمنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك َغفُوٌر رَّ یَّتِي بَِواٍد رَّ نَا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ذُّرِ

َن  ً ّمِ ِم َربَّنَا ِلیُِقیُمواْ الصَّالَةَ فَاْجعَْل أَْفئِدَة َغْیِر ِذي َزْرعٍ ِعندَ بَْیتَِك اْلُمَحرَّ
َن الثََّمَراِت لَعَلَُّھْم یَْشُكُروَن  ْعلَُم َربَّنَا ِإنََّك تَ  النَّاِس تَْھِوي إِلَْیِھْم َواْرُزْقُھم ّمِ

َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن َوَما یَْخفَى َعلَى اہلّلِ ِمن َشْيٍء فَي األَْرِض َوالَ فِي 
ِ الَِّذي َوَھَب ِلي َعلَى اْلِكبَِر ِإْسَماِعیَل َوِإْسَحَق ِإنَّ َربِّي  السََّماء  اْلَحْمدُ ہلِلّ

یَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّْل دَُعاء َرّبِ اْجعَْلنِي ُمِقیَم الصَّالَةِ وَ  لََسِمیُع الدَُّعاء  ِمن ذُّرِ
  ُ106( ﴾ َربَّنَا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ َوِلْلُمْؤِمنِیَن یَْوَم یَقُوُم اْلِحَساب("  

وهذا اللون من الدعاء الذي جيمع بني الثناء والطلب، وصفات املدعو، "
   )107( " وحال الداعي هو الدعاء األكمل األبلغ األفضل.

                                                 
 .86-85سورة يونس ، رقم اآلية / )  103(

 .28-25سورة طه ، رقم اآلية / )  104(

 14-/13) سورة الزخرف، رقم اآلية  105(

 .41-35) سورة إبراهيم ، رقم اآلية/  106(

 . مكتبة دار البيان .185، والوابل الصيب البن القيم ، ص/ 247، ص/ 10) الفتاوى ، ج/ 107(
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  : التقدیم والتأخیر السجع 
ا ، ملا هلا من عذوبة الرنني و حالوة اجلرس.  قد روعيت فيها فواصل آ
فرمبا نرى قرائنها خمتومة حبروف املد قبل امليم أو النون و مها من األحرف املساعدة 

حينما خيرج  على تكوين الغنة و التطريب الصويت. مثل دعاء املهاجر يف سبيل هللا 
نَا بَِرْحَمتَِك ِمَن اْلَقْوِم  َربَّنَا َال تَْجعَْلنَا فِتْنَةً ِلْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن  ﴿"من بيته:  َونَّجِ

 كما جندها كذلك منتهيه بغريها من احلروف املساعدة يف"  )108(﴾  اْلَكافِِرینَ 
  تكوين األنغام و حتسني االنسجام بفواصل السور املختلفة . 

خريها يف اجلملة الدعائية عن بل قد جند تقدمي بعض العنا   صر و 
موقعه الطبيعي النحوي احتفاظا لذلك الصنيع و رعاية للتناغم الصويت املنيع على 
جني اخليال  ملعىن الطبيعي املقصود. ومن غري  رؤس اآلي، من دون االختالل 

َر لَنَا َھذَا َوَما ُكنَّا "الرائع املنضود، مثل:    )109(لَھُ ُمْقِرنِیَن  ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ

هاتني  فتقدم اجلار و اجملرور يف   )110( َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقیَن إَِماًما وحنوه الدعاء: " 
  . ال النسجام الفاصلتني يف اآليتنياجلملتني ليس إ

  البراعة :
"الرباعة يف إبراز وتصوير األحاسيس واملشاعر النفسية " ، ومن عناصر 

الكالم الرباعة يف إبراز وتصوير األحاسيس واملشاعر النفسية  اجلمال األديب يف
ملبالغة يف  واألفكار وقد تكون هذه الرباعة بتقدمي الفكرة من خالل نظري حسي، أو 

رها ، أو غري ذلك .    ")111(تصويرها ، أو تصوير آ
أْسُ   :قوله" َشْیبًا َولَْم  قَاَل َرّبِ إِنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ

  ".) )112 أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا

                                                 
 85.86ونس، رقم اآلية/ ) سورة ي 108(

 13رقم اآلية/  ،) سورة الزخرف 109(

 74رقم اآلية/  ،) سورة الفرقان 110(

ا ، ج/ أسسهاالبالغة العربية )  111(  .94، ص/ 1وعلومها وفنو

 .4سورة مرمي ، رقم اآلية/ )  112(
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  "﴾ ایًّ فِ خَ  ءً آدَ نِ  ھُ بَّ ى رَ ادَ نَ  ذْ ◌ِ إ﴿" حكاية لقول زكر   وقول هللا  
 االشتعالففي تصوير تسارع انتشار الشيب يف رأسه حىت عم الرأس حبالة 

اليت أخذ يعاين منها،  الذي يسارع انتشاره يف اهليشم ، براعة تدل على احلالة النفسية
   )113(واليت بدأت تكوية بنار اليأس اليت أخذ هلبها ينتشر شيباً يف شعر رأسه.

ّبِ إِنَُّھْم َعَصْوِني َواتَّبَعُوا َمن لَّْم یَِزْدهُ  "﴿:  قوله  قَاَل نُوٌح رَّ
 تَذَُرنَّ آِلَھتَُكْم َوقَالُوا َال  َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّاًرا  َمالُھُ َوَولَدُهُ إِالَّ َخَساًرا 

َوقَْد أََضلُّوا َكثِیًرا  َوَال تَذَُرنَّ َودًّا َوَال ُسَواًعا َوَال یَغُوَث َویَعُوَق َونَْسًرا 
ا َخِطیئَاتِِھْم أُْغِرقُوا فَأُْدِخلُوا نَاًرا فَلَْم  َوَال تَِزِد الظَّاِلِمیَن إِالَّ َضَالًال  ِممَّ

ن دُوِن  ِ أَنَصاًرا یَِجدُوا لَُھم ّمِ ّبِ َال تَذَْر َعلَى اْألَْرِض ِمَن  اہللَّ َوقَاَل نُوٌح رَّ
إِنََّك إِن تَذَْرُھْم یُِضلُّوا ِعبَادََك َوَال یَِلدُوا إِالَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا  اْلَكافِِریَن دَیَّاًرا 

  ِْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمنَاِت َرّبِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ َوِلَمن دََخَل بَْیتَِي ُمْؤِمنًا َول

  ")﴾)114الظَّاِلِمیَن إِالَّ تَبَاًرا َوَال تَِزدِ 
هذا وال يفوت املتذوق لبالغة هذا النص الكرمي أن يشري إىل قوة اجلرس 
الصويت وامتداده وتناسقه مع جو هذا الدعاء الثائر للحق على الباطل جمسدا يف 

ت السابقة ـ أولئك الظاملني الضالني املضلني ، فالف ا جل اآل واصل اليت تنتهي 
مبقاطعها اليت تتألف من صوت متحرك هو الراء ، ومن صوتني ممدودين مها األلف 
ة ، وذلك  اليت قبل الراء واأللف اليت بعدها ـ تسهم جبرسها يف اإلحياء بتلك املعا

قومه إىل يف دعوة  اجلهد الثقيل والصرب اجلميل والزمن الطويل الذي قضاه نوح 
م دعا  النور واهلدى فلم يزدادوا إال إعراضا وضالال واستكبارًا ، ومل يئس من إميا

هم َفَما َكاَن اهلّلُ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكن َكانُوْا  ﴿ "عليهم ، فعاقبهم هللا بظلمهم وخطا
  ")115( ﴾أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَن 

  والتناسب الصوتياإلیقاع 

                                                 
ا، ج/)  113(  .95،ص/  1البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو

 .28-21/ ) سورة نوح، رقم اآلية  114(

 . 70) سورة التوبة ، رقم اآلية/ 115(
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ا... وتناسب  وال أدل على هذا اجلمال من جميء مجلة ( أصلح) مع جارا
َوأَْن أَْعَمَل  ﴿"جرسها القرآين املريح مع ما سبقها يف نفس اآلية الكرمية قال تعاىل : 

یَّتِي إِنِّي تُْبُت إِلَْیَك َوإِنِّي ِمَن اْلُمْسِلِمین  " ﴾َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُّرِ
سامع من ألفاظ حمذوفة فيزيد املعىن حبذفها مجاال فضال عن ما يتوقعه ال )116(

یَّتِي ﴿واتساعًا وعمقاً، فالسامع هلذا الرتكيب اجلليل،  يتوقع  ﴾ َوأَْصِلْح ِلي ِفي ذُّرِ
یَّتِي ﴿بعده طلبًا معينًا ال سيما بعد قوله :  إنه ينتظر هنا أمرًا معينًا أو  ﴾ فِي ذُّرِ
يف هؤالء الذرية ولكن ... اجلمال يكمن هنا  تعداد أمور خمتلفة يرجو فيها اإلصالح

يف حذف العبارة القرآنية هلا، لينطلق فكر السامع وعقله يف تقدير هذا احملذوف 
اجلميل، وألن الغرض من هذا احلذف هو ذكر الفعل على جهة اإلطالق ال 

  التحديد.

  في األدعیة القرآنیة  والتناسب الصوتيشواھد اإلیقاع 
"  َخلَْقَت َھذا بَاِطالً ُسْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّاِر َربَّنَا َما  َربَّنَا إِنََّك

بَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا  َمن تُْدِخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْیتَھُ َوَما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن أَنَصاٍر  رَّ
بَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا ُمنَاِدیًا یُنَاِدي ِلِإلیَماِن أَْن آِمنُواْ بَِربُِّكْم فَآَمنَّا رَ 

َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَا  َسیِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَا َمَع األْبَراِر 
  ")  )117یَْوَم اْلِقیَاَمِة إِنََّك الَ تُْخِلُف اْلِمیعَادَ 

قرآنية نرى فيها اإليقاع املنظم يف فواصلها هذا هو اجملال اخلارجي لألدعية ال
ا التامة  و هناك جمال آخر وهو صعيد اإليقاع الداخلي. فنرى يف داخل عبارا
(كاآلي من األدعية القرآنية ) مجال ذات وزن واحد.وأشبه ما تكون بكافية 
واحدة،وجند فقرا أخرى ذات وزن واحد،و أشبه ما تكون بقواف متنوعة. فنرى يف 

ا. تلك    الفقر تفاعيل و أوزا متفرقة الستيعاب االنفعال 
وهذا هو اإليقاع الداخلي املنفجر من اختيار األلفاظ مفردة أو مركبة ذات 

صورة صوتية  يفواملنبجس من ائتالف تلك األلفاظ بعضها ببعض  وقع خاص.
رة للسامع  ا و عن تشكل عناصر اإل و معينة. وهي اليت تفصح عن مجال مفردا

                                                 
 .15) سورة األحقاف ، رقم اآلية/  116(

ت /  117(   .194-191) سورة آل عمران ، اآل
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السامع و روعة متحركة للنفوس، جاذبة لقوى التعقل و  يفاكتساب الروعة 
  الرؤس.  يفاإلحساس 

رة و  ج خاص من التعبري،فتبعث اإل حيث تنظم فيها األصوات على 
جلمال أمام املستمع، و يتسبب ذلك من التوافق  لتفكري، ويفيد اإلحساس  اإلمتاع 

  س بني معىن العبارة و حروفها عند السماع. بني الداللة و اإليقاع أو التجان
ْر ِلي أَْمِري  َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري  " :كما نرى ذلك يف َواْحلُْل  َویَّسِ

  ")  )118یَْفقَُھوا قَْوِلي ُعْقدَةً ِمْن ِلَسانِي 

حيتوى على أربع مجل قصرية، ذات إيقاع و نغمه مثرية مع إحتاد احلرف 
كل من هؤالء   يففنية يشعر  أهء. فإذا قرأها القارئ قر اهو الر األولني و  يفالروي 

 الدعاءالنص  يفطابعا إيقاعيا واضحا ، ويرى نغمة مالئمة مع تعدد األفكار النحوية 
  و املقاصد املطلوبة. 

ّبِ إِنَُّھْم َعَصْونِي َواتَّبَعُوا َمن لَّْم یَِزْدهُ َمالُھُ  "  :قوله  قَاَل نُوٌح رَّ

   ) )119" َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّاًرا هُ إِالَّ َخَساًرا َوَولَدُ 
  وورد عن هذا يف ( البنية االيقاعية):

" فإن أول شيء يستدعي انتباهنا، بل أمساعنا، هو تلك الصيغة املبالغة 
املتمثلة يف لفظة ( كّبارا) ، إذ أحدثت هذه اللفظة إيقاعية خاصة ذات جرس يتصل 

لقوة والعنف، إذ أن صيغة ( كباراً) ، لنطق والسماع، كما و  لدت نغمة مشوبة 
تفيد توضيحًا وبالغة يف املعىن، كما تفيد يف الوقت  وهي صفة ملكر قوم نوح 

نفسه، وقعًا شديداً على النفس، األمر الذي حيدث إيقاعية تشبع الفم ومتلؤه انتفاخاً 
ا تنحدر إىل األرض ضغطاً، ويف الوقت نفسه، تشعر هذه اإليقاعية النفس وكأ

   )120(تعبرياً عن شدة مكر املاكرين".

                                                 
 25-28رقم اآلية/  ،) سورة طه 118(

 .22-21) سورة نوح، رقم اآلية/  119(

 .3، ص/ 2) البنية اإليقاعية ومجاليتها يف القرآن ، ج/ 120(
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ا موسيقى الدعاء املتموجة الرخية  فلنستمع إىل نوع من هذه املوسيقى. " إ
  :  كما وصفه سيد قطب. ودعاء آخر على لسان إبراهيم   )121(الطويلة اخلاشعة"

"  یَْخفَى َعلَى اہلّلِ ِمن َشْيٍء َربَّنَا إِنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن َوَما

ِ الَِّذي َوَھَب ِلي َعلَى اْلِكبَِر  فَي األَْرِض َوالَ ِفي السََّماء  اْلَحْمدُ ہلِلّ
َرّبِ اْجعَْلِني ُمِقیَم الصَّالَِة  إِْسَماِعیَل َوإِْسَحَق إِنَّ َربِّي لََسِمیُع الدَُّعاء 

یَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّْل دُعَ  َربَّنَا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ َوِلْلُمْؤِمنِیَن یَْوَم  اء َوِمن ذُّرِ
  ") )122یَقُوُم اْلِحَسابُ 

ولسنا كذلك يف حاجة إىل قواعد واصطالحات لنحس أن هذا أسلوب غري 
لتطريب والتموج  األسلوبني السابقني، منسجم مع الدعاء كل االنسجام، 

   )123(واالسرتسال" .
النغم الصاعد فيه خالل الدعاء يثري بكل لفظة  ومن سحر القرآن أن "

صورة، وينشئ يف كل حلن مرتعًا للخيال فسيحاً: فنتصور مثًال : وحنن نرتل دعاء 
ا مسحة من رهبة وشعاع من نور،  زكر شيخا جليًال مهيبًا على كل لفظة ينطق 

لنفس، ما ونتمثل هذا الشيخ ـ على وقاره ـ متأجج العاطفة، متهدج الصوت، طويل ا
تربح أصداء كلماته تتجاوب يف أعماق قلوبنا شديدة التأثري بل إن زكر يف دعائه 
ليحرك القلوب املتحجرة بتعبريه الصادق عن حزنه وأساه خوفًا من انقطاع عقبه، 
وهو قائم يصلي يف احملراب ال يين ينادي اسم ( ربه) نداء خفياً، ويكرر اسم ( ربه) 

وورد  )124( لوعة اإلنسان احملروم ويف إميان الصديق الصفي" بكرة وعشياً، ويقول يف
  دعاء املتضرع يف هذا النمط من اخلطاب القرآين:

"  أُْس َشْیبًا َولَْم أَُكن بِدَُعاِئَك َرّبِ ِإنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ

َكانَِت اْمَرأَتِي َعاقًِرا فََھْب َوِإنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَرائِي وَ  َرّبِ َشِقیًّا 

                                                 
 ..92 القرآن ، ص/ ) التصوير الفين يف 121(

 41-38) سورة إبراهيم، رقم اآلية/  122(

 ..93) التصوير الفين يف القرآن ، ص/  123(

 .338-337) مباحث يف علوم القرآن، ص/ 124(
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 " یَِرثُنِي َویَِرُث ِمْن آِل یَْعقُوَب َواْجعَْلھُ َرّبِ َرِضیًّا ِلي ِمن لَّدُنَك َوِلیًّا 
)125(  

" ذلك دعاء زكر لربه يف ضراعة وخفية . " واأللفاظ واملعاين والظالل 
، " وإن البيان ال يرقى  )126(واإليقاع الرخي، كلها تشارك يف تصوير مشهد الدعاء" 

هنا إىل وصف العذوبة اليت تنتهي يف فاصلة كل آية بيائها املشددة وتنوينها احملّول 
ا يف الشعر ألف اإلطالق، فهذه األلف اللينة الرخية املناسبة  عند املوقف ألفاً لينة كأ

، ينادي ربه نداء ا ( شقياً ـ ولياً ـ رضياً ) مع عبد هللا زكر   .)127(خفياً! "  تناسقت 
ولقد استشعر " هذا اجلو الغنائي كله وحنن نتصور نبيًا يبتهل وحده يف 
خلوة مع هللا ، وكد نصغي إىل أحلانه اخلفية تصاعد يف السماء، فكيف بنا لو 

م من أويل األلباب"     )128(تصور مجاعة من الصديقني الصاحلني وصفهم هللا 
صوات رخية كيف بنا لو تصو هؤالء يشرك ً وشيباً،  ً، شبا ً وإ ون ذكرا

بط معاً وهي جتأر إىل هللا وتنشد هذا الفخم اجلليل.   متناسقة تصعد معاً و
"  َربَّنَا َما َخلَْقَت َھذا بَاِطالً ُسْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّاِر  َربَّنَا إِنََّك

بَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا  َما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن أَنَصاٍر َمن تُْدِخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْیتَھُ وَ  رَّ
ُمنَاِدیًا یُنَاِدي ِلِإلیَماِن أَْن آِمنُواْ بَِربُِّكْم فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا 

دتَّنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَا َربَّنَا َوآتِنَا َما َوعَ  َسیِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَا َمَع األْبَراِر 
  ") )129 یَْوَم اْلِقیَاَمِة إِنََّك الَ تُْخِلُف اْلِمیعَادَ 

يشرح الدكتور صبحي الصاحل هذا الدعاء: " إن يف تكرار عبارة ( ربنا) ملا 
لسكون على الراء املذلقة  يلني القلب، ويبعث فيه نداوة اإلميان، وإن يف الوقوف 

                                                 
 .6-4) سورة مرمي، رقم اآلية/  125(

 .4) يف ظالل القرآن، ص/ 126(

 .338) مباحث يف علوم القرآن، ص/  127(

 .383) مباحث يف علوم القرآن، ص/  128(

 .193-191) سورة آل عمران، رقم اآلية/  129(
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ذه األلف اللينة ملا يعني على الرتخيم والرتنيم، ويعوض يف األمساع أحلى املسبوقة 
ت الوتر على أعذب العيدان!"     )130(ضر

ت الدعائية:   ويقول سيد قطب يف تفسري هذه اآل
ا ـ والقوايف يف  " إن كل سورة من سور القرآن تغلب فيها قافية معينة آل

اً متحداً، ولكنها إيقاع متشابه ـ مثل بصري ، القرآن غريها يف الشعر، فهي ليست حرف
حكيم، مبني، مريب.. األلباب، األبصار، النار، قرار.. خفياً، شقياً، شرقياً، شيئاً... 

  اخل
  :  قال نوح

"  ّبِ َال تَذَْر َعلَى اْألَْرِض ِمَن اْلَكافِِریَن دَیَّاًرا إِنََّك إِن تَذَْرُھْم  رَّ

َرّبِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ َوِلَمن   یَِلدُوا إِالَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا یُِضلُّوا ِعبَادََك َوَال 
 " دََخَل بَْیتَِي ُمْؤِمنًا َوِلْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوَال تَِزِد الظَّاِلِمیَن إِالَّ تَبَاًرا

)131(   
كبوتة فيشرح الدكتور صبحي هذا اخلطاب القرآين: " أما احلناجر الكظيمة امل

ا وضيقها  ا احلبيسة ـ بكل كر اليت يرتكها القرآن يف بعض مشاهده تطلق أصوا
وحبتها حشرجتها ـ فهي جناجر الكافرين النادمني يوم احلساب العسري، ولنا اآلن أن 
نتمثل شر ذمة من أولئك اجملرمني تلفح وجوههم النار، فيتحسرون وحياولون التنفيس 

م ببعض األصوات ا ا يتخففون من أثقال تنقض عن كر م  ملتقطعة املتهدجة كأ
ظهورهم ويفرغون عن طريقها ما يعانون من عذاب أليم: وإذا هم يوم الدين يدعون 

م دعاء التائبني النادمني "    ويقولون :  )132(ر
"  َربَّنَا ِإنَّا أََطْعنَا َسادَتَنَا َوُكبََراءنَا فَأََضلُّونَا السَّبِیَال  َا آتِِھْم َربَّن

   )" )133 ِضْعفَْیِن ِمَن اْلعَذَاِب َواْلعَْنُھْم لَْعنًا َكبِیًرا

                                                 
 .338) مباحث يف علوم القرآن ، ص/  130(

 .27-26) سورة نوح ، رقم اآلية/  131(

 .339) مباحث يف علوم القرآن، ص/  132(

 .68-67) سورة األحزاب، رقم اآلية/  133(
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لنداء ووصف الربوبية " إظهار للتضرع واالبتهال"  دة  )134(واالبتداء  وز
فذلك شأن اإليقاع يف القرآن "ليست الفاصلة فيه   )135(األلف " إلطالق الصوت" 

لتفعيالت واألوزان، و  حلركات والسكنات، وال النظم كقافية الشعر تقاس  تضبط 
دة والتكرار، أو احلذف والنقصان، وال  فيه يعتمد على احلشو والتطويل، أو الز

ام واألغراب"  بل  )136(األلفاظ حتشد حشداً، وتلصق إلصاقاً، ويلتمس فيها اإل
الفاصلة فيه حرة من أي تقييد، والنظم ال يتابع أي صنعة، واأللفاظ خاٍل من كل 

قيد، وهو أسلوب يؤدي غرضه كامًال بال نقص، كان إيقاعه لني أو شديد، تع
دوء أو متهيج، وانسيابه كاملاء يسقي الغرس ويرويه.    ويسري 

أما من حيث اإليقاع أو اجلرس فبكل فاصلة يكتمل التناسق الصويت 
لفت حروف روي فواصلها  اإليقاعي لآلية. فهذه السورة ذات روي متقارب، فقد 

ت " الرحيم، الرحيم، املستقيم، والنون يف أربع  من حرفني " امليم " يف ثالث آ
لسكون مسبوقاً  ت" العاملني، الدين، نستعني، الضالني" ، ومجيعها يوقف عليها  آ
حبرف مد هو " الياء" وذلك مظهر لوحد اجلرس يف حرف الروي وما قبله، ألن 

ح له ا إلضافة إىل مدود أخرى قبل للسكون بعد املد وقعا وأثرًا ير لسمع، هذا 
الفواصل يف " هللا، الرمحن، مالك، الصراط، املغضوب، ..." وهذه املدود مجيعها مع 
الفواصل تكسب التنغيم هدوءًا وامتدادًا يصور جو الدعاء ويناسب موقف اخلشوع 

  والتضرع واملناجاة.
مجال اإليقاع  هذا وال يفوت الناظر يف بالغة هذا الدعاء أن يشري إىل

لسكون على حروف روي  الصويت وعذوبته وتناسبه وموقف الدعاء، فالوقوف 
الفواصل " األلباب ، ثواب، األبصار، النار ، قرار" املسبوقة حبروف مد يف هذه 
الفواصل وما قبلها من كلمات حيدث جرسًا يهز املشاعر، وجيذب القلوب، ويبعث 

                                                 
 .1) التحرير والتنوير، ص/ 134(

 ) الكشاف ، ص/  135(

 .340ن، ص/ ) مباحث يف علوم القرآ 136(
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لدعاء رنة رخية، وعذوبة صوتية، تناسب جو الدعاء يف النفس الرقة واخلشوع (ومينح ا
  .  )137(والتوجه واالبتهال) 

ومما يلفت النظر هنا تقدمي األرض على السماء خالفًا ملا هو غالب يف 
القرآن من تقدمي السماء على األرض، ولعل ذلك لغرض اقتضاه التناسق الصويت بني 

خرت السماء وجعلت فاصلة لفظة السماء وموقف الدعاء، فلهذا قدمت األرض وأ
ا اآلية ملا يف السماء من مد يتناسب وموقف الدعاء اخلاشع املطمئن، ولو  ختمت 

 قدمت السماء وأخرت األرض وجعلت فاصلة ملا مت ذلك التناسق الصويت العذب. 

إِْذ نَادَى  ِذْكُر َرْحَمِة َربَِّك َعْبدَهُ َزَكِریَّا  كھیعص  "  :قوله 

أُْس َشْیبًا َولَْم  دَاء َخِفیًّا َربَّھُ نِ  قَاَل َرّبِ إِنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ
َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَراِئي َوَكانَِت اْمَرأَتِي  أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا 

ِمْن آِل یَْعقُوَب َواْجعَْلھُ َرّبِ  یَِرثُنِي َویَِرثُ  َعاقًِرا فََھْب ِلي ِمن لَّدُنَك َوِلیًّا 
ُرَك بِغَُالٍم اْسُمھُ یَْحیَى لَْم نَْجعَل لَّھُ ِمن قَْبُل َسِمیًّا  َرِضیًّا  یَا َزَكِریَّا إِنَّا نُبَّشِ

  قَاَل َرّبِ أَنَّى یَُكوُن ِلي ُغَالٌم َوَكانَِت اْمَرأَِتي َعاقًِرا َوقَْد بَلَْغُت ِمَن اْلِكبَِر
قَاَل َكذَِلَك قَاَل َربَُّك ُھَو َعلَيَّ َھیٌِّن َوقَْد َخلَْقتَُك ِمن قَْبُل َولَْم تَُك َشْیئًا  ا ِعتِیًّ 
  َم النَّاَس ثََالَث لَیَاٍل َسِویًّا  قَاَل َرّبِ اْجعَل لِّي آیَةً قَاَل آیَتَُك أَالَّ تَُكلِّ

 لَْیِھْم أَن َسبُِّحوا بُْكَرةً َوَعِشیًّا فََخَرَج َعلَى قَْوِمِھ ِمَن اْلِمْحَراِب فَأَْوَحى إِ 
)138("  

هذا وإن البيان ليعجز عن وصف عذوبة اإليقاع وحالوته يف فواصل هذا 
، خفّيا، شقّيا، ولّيا ، رضّيا ، مسّيا، عشّيا، وتناسقه مع  الدعاء الصادق املؤثر : زكر

  جو العبادة وموقف الدعاء. 

  أسلوب التصویر 
اجملردة عن املادة بصورة مهتزة، يكاد اخليال جيسم  ء املعاينافالتصوير هو أد

ذهن  يفتصوير األمور املعنوية بصورة حسية، توضح الفكرة و تقررها تلك املعاين. 
  السامع. 

                                                 
 .548، ص/ 1) يف ظالل القرآن، ج/ 137(

ت/  ) 138(  .11-1سورة مرمي، رقم اآل
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لوحي اجللي يهيئ للمعاين   و أميا كان فأسلوب األدعية القرآنية و السيما 
ية يف مجيع تلك البقاع حيث كلما سحرية متناسقة اإليقاع و يرسم هلا صورة ح

تكسبها مجاال و قوة ذات هدف معني هلا يف النفس أثر خالب فنرى خصائص 
تساعه و  الكلم تنطبق على املعاين و يزيد عليها ذلك النسق السماح لكل لفظ 

  شحنه من اإليقاع و الدالل و الصور و الظالل. 
َوِمن َشّرِ  َشّرِ َما َخلََق ِمن  قُْل أَُعوذُ ِبَرّبِ اْلفَلَِق    :"قوله 

َوِمن َشّرِ َحاِسٍد إِذَا  َوِمن َشّرِ النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَِد  َغاِسٍق إِذَا َوقََب 
  ") )139َحَسدَ 

  هنا اقتبس من كالم سيد قطب لألسلوب التصويري يف القرآن الكرمي :

لص ورة احملسة " التصوير هو األداة املفضلة يف أسلوب القرآن، فهو يعرب 
املتخيلة عن املعىن الذهين، واحلالة النفسية، وعن احلادث احملسوس، واملشهد املنظور، 
لصورة اليت يرمسها فيمنحها احلياة  وعن النموذج اإلنساين والطبيعة البشرية، مث يرتقي 
الشاخصة أو احلركة املتجددة. فإذا املعىن الذهين هيئة أو حركة، وإذا احلالة النفسية 
لوحة أو مشهد، وإذا النموذج اإلنساين شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية جمسمة 
مرئية. فأما احلوادث واملشاهد، والقصص واملناظر فريدها شاخصة حاضرة، فيها 
احلياة، وفيها احلركة، فإذا أضاف إليها احلوار فقد استوت هلا كل عناصر التخيل. فما 

نظارة، وحىت ينقلهم نقًال إىل مسرح احلوادث  يكاد يبدأ العرض حىت حييل املستعني
األول، الذي وقعت فيه أو ستقع، حيث تتواىل املناظر، وتتجدد احلركات، وينسى 
املستمع أن هذا كالم يتلى، ومثل يضرب ويتخيل أنه منظر يعرض، وحادث يقع، 
 ، فهذه شخوص تروح على املسرح وتغدو، وهذه مسات اإلنفعال بشىت الوجدا

ا األلسنة، فتنم املنب عثة من املوقف، املتساوقة مع احلوادث، وهذه كلمات تتحرك 
  " عن األحاسيس املضمرة.

  وكذلك قال األستاذ الدكتور مصطفى مسلم:

                                                 
 .5 -1) سورة الفلق ، رقم اآلية/  139(
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" من السمات البارزة لألسلوب القرآين هو اعتماده على الطريقة التصويرية  
كانت معاين ذهنية جمردة أو للتعبري عن املعاين واألفكار اليت يريد إيضاحها، وسواء  

  " قصصاً غابرة، أو مشاهد ليوم القيامة وغريها من اجملاالت.

ليه إىل أجواء الصور وكأنه ينظر يف تفصيالت " إن األسلوب القرآين حيمل 
الصورة اجملسمة أمامه، وكأن املشهد جيري أمامه حيًا متحركًا وال شك أن الفكرة أو 

ون أقرب إىل الفهم وأوضح يف الذهن مما لو نقل املعىن املعىن الذي يراد إيضاحه يك
جمردًا من تلك الصور احلية، ويكفي لبيان هذه امليزة أن نتصور هذه املعاين كلها يف 

لصو  ا      )140(" رة اليت وضعا فيها القرآن الكرميصورها التجريدية مث نقار

  

  أسلوب القصص
طوار شىت و أوضاع خمتلفة. حنو القرآنية عنه  األدعية يفاستخدمها الشارع 

و   ) " )141َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ  "ء اجملاهد: ادع
  و مثل: ) )142َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا َوتََوفَّنَا ُمْسِلِمینَ    كدعائه:
"  َ143(" كَ فَاْغِفْر ِللَِّذیَن تَابُوا َواتَّبَعُوا َسبِیل(  حيث صور القرآن احلكيم

املعاين اجملردة بصورة حسية ،وهي األحوال النفسية من الصرب على مصائب اجلهاد. 
ال  و على نيل  اآلالم من أعدائه و اصطبار القلب و ربطه بصورة تثبيت األقدام اليت

  املعركة الدامية.  يفتزلزل و ال تنخلع فرارا من الزحف 

                                                 
ــــــــع :  140( ــــــــى موق ــــــــدكتور مصــــــــطفى مســــــــلم، هــــــــذا املقــــــــال نشــــــــر عل ــــــــد، لل ) األســــــــلوب القــــــــرآين الفري

e=9www.55a.net/firas/arabic/indes.php?page=show_det&id=1312&select_pag 
 250رقم اآلية/  ،) سورة البقرة 141(

 126رقم اآلية/  ،) سورة األعراف 142(

 7رقم اآلية/  ،) سورة غافر 143(
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ء البارد من فوق الرأس اعاين مصورة بصورة أفراغ املو كذلك نرى تلك امل
مدارا، فيصيب كل اجلسم احندارا. و مثل ذلك تصوير الدين السماوي و هو األمر 

  املعنوي بصورة السبيل احملسوس املعهود املوصل إىل الفالح املقصود.
 َوِإذْ   : " ، فقال هللا  مع ابنه إمساعيل  أوًال جزء من قصة إبراهيم 

یَْرفَُع إِْبَراِھیُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْیِت َوِإْسَماِعیُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّمیُع 
ْسِلَمةً لََّك َوأَِرنَا  اْلعَِلیُم  ةً مُّ یَّتِنَا أُمَّ َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْیِن لََك َوِمن ذُّرِ

ِحیُم  اُب الرَّ َربَّنَا َواْبعَْث فِیِھْم َرُسوالً  َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْینَآ إِنََّك أَنَت التَّوَّ
ُمُھُم  ْنُھْم یَتْلُو َعلَْیِھْم آیَاتَِك َویُعَلِّ یِھْم إِنََّك أَنَت العَِزیُز ّمِ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َویَُزّكِ

  ") )144 الَحِكیمُ 
هذا مشهد من قصة إبراهيم، وهو يبين الكعبة مع ابنه إمساعيل، " وكأمنا حنن 

جيال وأزمان"     )145(نشهدمها يبنيان ويدعوان اآلن، ال قبل اليوم 
عداد لألمر  يرسم مشهد تنفيذ إبراهيم وإمساعيل " ما  الذي تلقياه من ر

البيت وتطهريه للطائفني والعاكفني والركع السجود... يرمسه مشهودًا كما لو كانت 
  "األعني ترامها اللحظة وتسمعهما يف آن : 

"  َوإِْذ یَْرفَُع ِإْبَراِھیُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْیِت َوإِْسَماِعیُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك

ْسِلَمةً لََّك  َت السَِّمیُع اْلعَِلیُم أَن ةً مُّ یَّتِنَا أُمَّ َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْیِن لََك َوِمن ذُّرِ
ِحیُم  اُب الرَّ َربَّنَا َواْبعَْث فِیِھْم  َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْینَآ ِإنََّك أَنَت التَّوَّ

ْنُھْم یَتْلُو َعلَْیِھمْ  یِھْم إِنََّك أَنَت  َرُسوالً ّمِ ُمُھُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َویَُزّكِ آیَاتَِك َویُعَلِّ
  " .  العَِزیُز الَحِكیمُ 

وبعد الدعاء ختتم القصة فجأة كما يبني لنا سيد قطب" لقد انتهى الدعاء، "
  . )146(وانتهى املشهد، وسدل الستار " 

التعبري يبدأ بصيغة اخلرب ...  ويني اجلزئيات الدقيقة، فأوًال يف البداية: " إن
  .  َوإِْذ یَْرفَُع ِإْبَراِھیُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْیِت َوإِْسَماِعیلُ  حكاية حتكي : 

                                                 
 .128-127) سورة البقرة، رقم اآلية/  144(

 .49) التصوير الفين يف القرآن ، ص/  145(

 49) التصوير الفين يف القرآن ، ص/  146(
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مث ينتقل اخلرب إىل الدعاء فجأة : " هنا حركة عجيبة يف االنتقال من اخلرب 
یَْرفَُع ِإْبَراِھیُم َوإِْذ  إىل الدعاء، هي اليت أحيت املشهد وردته حاضراً، فاخلرب : 

كأمنا هو اإلشارة برفع الستار ليظهر املشهد كان    اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْیِت َوِإْسَماِعیلُ 
  . )147(: البيت ، وإبراهيم وإمساعيل، يدعوان هذا الدعاء الطويل" 

ملضارع فقال:  مع أن رفع القواعد كان   َوإِْذ یَْرفَعُ  وكذلك أنه : " عرب 
  . )148(ل اآلية، وذلك ليخرجه يف صورة احلاضر يف الواقع ألمهيته. " قبل نزو 

ويعرب ابن عاشور عن أسلوب القصة تفصيًال: " وخولف األسلوب الذي 
ن يقول وإذ رفع إىل   لفعل املاضي  يقتضيه الظاهر يف حكاية املاضي أن يكون 

ا مشاهدة ألن امل ملضارع الستحضار احلالة وحكايتها كأ ضارع دال على كونه 
حلال لشهرته ولتكرر احلديث  زمن احلال فاستعماله هنا استعارة تبعية، شبه املاضي 
ه ال يزالون يذكرون مناقبه وأعظمها بناء  م حلبهم إبراهيم وإجالهلم إ عنه بينهم فإ

ت يف ذكر إبراهيم  حلال وألن ما مضى من اآل من  الكعبة فشبه املاضي لذلك 
إىل هنا مما يوجب امتالء أذهان السامعني  )149(ِذ ابـْتَـَلى ِإبـْرَاِهيَم رَبُُّه َوإِ  قوله 

براهيم وشؤونه حىت كأنه حاضر بينهم وكأن أحواله حاضرة مشاهدة وكلمة (إذ) 
  )150(قرينه على هذا التننـزيل .."

 اْلعَِلیمُ  َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّمیعُ  ويقول عن الدعاء: " ومجلة 
وهذا القول من كالم إبراهيم   یَْرفَُع إِْبَراِھیمُ  مقول قول حمذوف يقدر حاًال من 

  والعدول عن ذكر القول إىل نطق املتكلم مبا قاله احملكي عنه هو ضرب من
لفعل املضارع يف قوله :  حىت    َوإِْذ یَْرفَعُ  استحضار احلالة قد مهد له اإلخبار 

   )151(لم هو صاحب القول وهذا ضرب من اإليغال. "كأن املتك

                                                 
 49) التصوير الفين يف القرآن ، ص/  147(

 .4لوسيط يف تفسري القرآن ، ص/ ) ا 148(

 .124) سورة البقرة، رقم اآلية/  149(

 .1) التحرير والتنوير ، ص/ 150(

 .2) التحرير والتنوير ، ص/  151(
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مث يتقدم القصة ويستمر جو الدعاء إيقاعية الرجاء والطلب. وبينما حنن يف 
مها، كما لو كانت رؤية  لسياق يكشف لنا عنهما، ويرينا إ انتظار بقية اخلرب، إذا 

ما أمامنا حاضران ، نكاد نسمع صوتيهما يب   تهالن: العني ال رؤ اخليال، إ
"  َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّمیُع اْلعَِلیُم  َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْیِن لََك

اُب  ْسِلَمةً لََّك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْینَآ ِإنََّك أَنَت التَّوَّ ةً مُّ یَّتِنَا أُمَّ َوِمن ذُّرِ
ِحیُم  ُمُھُم اْلِكتَاَب َربَّنَا َواْبعَ  الرَّ ْنُھْم یَتْلُو َعلَْیِھْم آیَاِتَك َویُعَلِّ ْث فِیِھْم َرُسوالً ّمِ

یِھْم إِنََّك أَنَت العَِزیُز الَحِكیمُ    ") )152 َواْلِحْكَمةَ َویَُزّكِ
ا تقع اللحظة  فنغمة الدعاء وموسيقى الدعاء وجو الدعاء، كلها حاضرة كأ

تعبري القرآين اجلميل. رد املشهد الغائب شاخصة متحركة.. وتلك إحدى خصائص ال
ا  الذاهب، حاضرًا يسمع ويرى، ويتحرك ويشخص، وتفيض منه احلياة ... إ

لكتاب اخلالد.خصيصة" التصوير الفين" مبعناه     )153("الصادق ، الالئق 
مث يوضح سيد قطب الدقائق الفنية يف تصوير القصة: " وكم يف االنتقال هنا 

رز، يزيد وضوحًا لو فرضت استمرار من احلكاية إىل ا لدعاء من إعجاز فين 
َوإِْذ یَْرفَُع ِإْبَراِھیُم اْلقََواِعدَ  احلكاية، ورأيت كم كانت الصورة تنقص لو قيل: 

ا يف هذه الصورة حكاية، ويف  ِمَن اْلبَْیِت َوإِْسَماِعیُل  يقوالن : ربنا ... اخل ، إ
الفارق الكبري . إن احلياة يف النص لتثب متحركة الصورة القرآنية حياة، وهذا هو 

  )154(حاضرة، وسر احلركة كله يف حذف لفظة واحدة... وذلك هو اإلعجاز. " 
ويذكر تفاصيل طريقة الدعاء: " وماذا يف ثنا الدعاء؟ إنه أدب النبوة، 
وإميان النبوة، وشعور النبوة بقيمة العقيدة يف هذا الوجود، وهو األدب واإلميان 
م ومشاعرهم  والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة األنبياء ، وأن يعمقه يف قلو

  . َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّمیُع اْلعَِلیمُ  ذا اإلحياء: 

                                                 
 .129-127) سورة البقرة، رقم اآلية/  152(

 .5) يف ظالل القرآن ، س/ 153(

 .49) التصوير الفين يف القرآن، ص/  154(
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َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت   ويفسر طباطبائي هذه القصة كذلك : " قوله 

، وليس على تقدير القول، أو ما يشبهه  دعاءإلبراهيم وإمساعيل  ْلعَِلیمُ السَِّمیُع ا
، بل هو يف احلقيقة   َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّمیُع اْلعَِلیمُ  واملعىن يقوالن: 

 ِإْسَماِعیلُ یَْرفَُع إِْبَراِھیُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْیِت وَ  حكاية املقول نفسه، فإن قوله : 
ما يشاهدان ومها مشتغالن  ، حكاية احلال املاضية، فهما ميثالن بذلك متثيًال كأ
لفاظهما من غري وساطة  لرفع، والسامع يرامها على حاهلما ذلك مث يسمع دعاءمها 
املتكلم املشري إىل موقفهما وعملهما، وهذا كثري يف القرآن ، وهو من أمجل السياقات 

وكلها مجيل ـ وفيه من متثيل القصة وتقريبه إىل احلس ما ال يوجد وال شيء  القرآنية ـ
  .)155(" اعته يف التقبل مبثل القول وحنوهمن نوع بد

  ائتالف اللفظ مع المعاني 
  ")156(هو أن تكون ألفاظ الكالم مالئمة للمعىن املراد منها. "

  شواھد ائتالف اللفظ مع المعاني في األدعیة القرآنیة
ِحیِم  اْلَحْمدُ ہلّلِ َرّبِ اْلعَالَِمیَن   : "قوله  ْحمِن الرَّ َمِلِك یَْوِم  الرَّ

یِن  َراَط الُمستَِقیمَ  إِیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعیُن  الدِّ   " )157( اھِدنَا الّصِ
وهذا مظهر من مظاهر الدقة والوضوح يف اختيار األلفاظ يف أسلوب القرآن 

ا، ويوظف كل لفظ الكرمي، فالقرآن  يراعي ما بني األلفاظ من فروق دقيقة يف دالال
حبيث يؤدي معناه يف دقة فائقة، فكل لفظة يف القرآن وضعت لتؤدي نصيبها من 

  املعىن أقوى أداء، ولذلك دعا القرآن العظيم أال يستخدم لفظ مكان آخر. 
ذلك يف تركيب وإذا كان القرآن يراعي الدقة يف اختيار األلفاظ فإنه يراعي 

ا. فاجلملة القرآنية  اجلمل ونظمها وبنائها، لتؤدي دالالت معينة ال تؤدي إال 

                                                 
 .49/ ) التصوير الفين يف القرآن، ص 155(

ا ، ج/ ) 156(  520، ص/ 2البالغة العربية أسسها وفنو

 6-1سورة الفاحتة/  ) 157(
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تركيب ال يسد غريه مسده، ومما يشهد هلذا ويؤكد صحته إيثار اجلملة االمسية على 
  فما سر هذا االختيار ؟ .  اْلَحْمدُ ہلّلِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ  اجلملة الفعلية يف آية 

وإنعام النظر وانطالقًا من الفروق بني اجلملة االمسية واجلملة الفعلية  لتدبر
جند أن نظم اآلية على ما هو عليه يؤدي داللة معينة تعجز صور التعبري األخرى عن 

  أدائها على وجهها الدقيق.
بت هلل تعاىل، وأنه  "فنظم اآلية  كان حممودًا قبل محد   يفيد أن احلمد 
اء منهم محدوا أو مل حيمدوا فهو حممود من األزل إىل األبد، حبمده احلامدين له، فسو 

  "القدمي وكالمه القدمي. 
لفعل ( أمحد أو حنمد هللا ) فال يفيد أكثر من اإلخبار حبدوث  وأما التعبري 
احلمد من العبد خلالقه، وما وراء ذلك من املعاين مسكوت عنه وال ميكن للفعل أن 

  .  )158(يدل عليه) 
جيد أن وصف املعبود   َرّبِ اْلعَالَِمینَ  تأمل داللة النعت املضاف وامل

لربوبية يف مقام الدعاء والثناء ( أقرب ـ كما يقول العالمة األلوسي ـ لدر ثدي 
  .  )159(اإلجابة وأقوى لتحريك عرق الرمحة ) 

يت آية  ینِ  و لتثبت صفة كمال هلل تعاىل تضاف إىل   َمِلِك یَْوِم الدِّ
مالك  صفات الكمال السابقة" الرب" الرمحن ، الرحيم ، املالك " . واملوىل 

إلضافة؟  م كلها، ويف كل شيء ، فما وجه ختصيص يوم الدين  ومتصرف يف األ
  وما داللته البالغية ؟ 

ويله أو لبيان " واإلضافة هنا ـ كما يقول املفسرون ـ ( لتعظيم ذلك اليوم أو 
جراء   ".)160(األمر فيه )  تفرده تعاىل 

                                                 
 .90) من بدائع النظم القرآين، ص/  158(

 .80، ص/  1) روح املعاين، ج/ 159(

 .1419،  1، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط/25، ص/  1) تفسري أيب السعود، ج/ 160(
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هذا والثناء على هللا بتلك الصفات اجلليلة بعد الداللة على اختصاص احلمد 
به تعاىل اقتضى خطابه بتخصيصه بغاية اخلضوع واالستعانة، هلذا جاء النظم على 

  ) . " )161 ِإیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعینُ  "هذه الصورة. 
أَنعَمَت َعلَیِھْم َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِھْم َوالَ  ﴿ ِصَراَط الَِّذینَ " : قوله 

الِّیَن ﴾    "الضَّ

﴾  َغیِر الَمغُضوِب َعلَیِھمْ ﴿  " فأصرح اخلطاب ملا ذكر النعمة مث قال :
عطفا على األول، ألن األول موضع التقرب من هللا يذكر نعمه وآالئه فلما صار إىل "

للفظ منحرفًا عن ذكر الغ اضب فأسند إليه النعمة لفظًا وزوي ذكر الغضب جاء 
   )162(عنه لفظ الغضب حتّننا ولطفاً.

ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََھا لََھا َما َكَسبَْت َوَعلَْیَھا َما  "  :قوله  َال یَُكلُِّف اہللَّ

ْینَا ِإْصًرا اْكتََسبَْت َربَّنَا َال تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوَال تَْحِمْل َعلَ 
ْلنَا َما َال َطاقَةَ لَنَا بِِھ َواْعُف  َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبِلنَا َربَّنَا َوَال تَُحّمِ

  ) )163"َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْوَالنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 
يما اليت نبعت من الوحي اجللي ،فإذا هي دقيقة نقرأ األدعية القرآنية و الس

السبك ،حمكمة السرد متينة األسلوب، قوية االتصال. فكل دعاء منها كالم أخذ 
بعض أجزائه برقاب بعض يف عبارته و مجله، جيرى دم اإلعجاز يف كلمها. فرتى كل 
ألبصار خذ  ، دعاء منها كأنه حلقة مفرغة ، أو كأنه مسط وحيد وعقد فريد 

ر، ونسقت مجلها فتبعث الروعة يف األفكار.  قوى االو نظمت حروفها و كلمها 
جاء آخر الكالم مساوقا ألوله و بدا أوله مواتيا ألخره. وال يرتآئ أحد تلك 

  اخلصائل احلميدة يف أسجاع الكهنة و املتنبئني قط. 
ال حتسنب أن جودة السبك و إحكام السرد شيء ال يعتد به. وذلك ألن 
بطت أجزائه و تالمحت أفراده و  الكالم هو مرآة املعاين، فإذا اتسق و احتد و 

                                                 
ا، ج/) جملة جامعة أم القرى لعلوم الشر  161(  ،. 26، ع/ 716، ص/ 15يعة واللغة العربية وآدا

 .17، ص/ 1) إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين درويش ، ج/ 162(

 286/رقم اآلية  ،البقرةسورة  ) 163(
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أحكم سرده صفت معانيه و اجنلت و إن مل يكن الكالم كذلك فسيتبدد املعىن و 
  ستفرتق أجزائه ال حمالة كما تبدد الصورة املرئية على املرآة املشروخة. 

، ملبــاين ،بعضــها البنــاء لبنــة فلبنــةكرصــف ايف األدعيــة القرآنيــة رصــف املعــاين   مث إ جنــد
ويضع ما بني اللبنات ما يــربط بعضــها بــبعض ،مث يعــود عليهــا كلهــا مبــا يغطــى آحادهــا 

بَْت  ﴿ " و يظهرهــا علــى كمــال املــؤثر: ا َكَس ا َم عََھا لََھ ا إِالَّ ُوْس ُ نَْفًس ُف اہللَّ َال یَُكلِّ

ا َال تَُؤا بَْت َربَّنَ ا اْكتََس ا َم ْل َوَعلَْیَھ ا َوَال تَْحِم ا َربَّنَ ینَا أَْو أَْخَطأْنَ ْذنَا إِْن نَِس ِخ
ا  ةَ لَنَ ا َال َطاقَ ا َم ْلنَ َعلَْینَا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبِلنَا َربَّنَا َوَال تَُحّمِ

ْرنَ  ا فَاْنُص َت َمْوَالنَ ا أَْن ا َواْرَحْمنَ ْر لَنَ ا َواْغِف ُف َعنَّ ِھ َواْع ْوِم بِ ى اْلقَ ا َعلَ
  " .﴾اْلَكافِِرینَ 

َربَّنَا َال تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَا َوَھْب لَنَا ِمْن لَدُْنَك  ﴿":  قوله 

  " )1(﴾ َرْحَمةً إِنََّك أَْنَت اْلَوھَّابُ 
أدل على معىن االحنراف عن احلق من حنو " متل " فالزيغ  ﴾ تُزغ ﴿وصيغة 

تعرض للعقل من خلل يف ذاته أو دواع من الشهوة واللبس،  حيصل بسبب عوارض
ا إىل  لنفس عن الفضائل الكرمية اليت كانت تتحلى  أو ضعف يف اإلدارة متيل 

  .  )2(اخلصال الرذيلة 
والتعبري بـ " القلب " أدل على املعىن املراد يف سياق الدعاء هنا من كلمة 

ت.   "األفئدة" اليت جاءت يف بعض اآل
يوضح هذه الداللة وهو " اللهم مقلب  عل الدعاء الذي كان يكثر منه ول

ففي كلمة " القلب " معىن االنقالب من حال  )3(القلوب ثبت قليب على دينك " 
  إىل حال . 

یَّةً َطیِّبَةً إِنََّك َسِمیُع الدَُّعاء "  :قوله    ")1(َرّبِ َھْب ِلي ِمن لَّدُْنَك ذُّرِ
  ")1(الدَُّعاء

                                                 
 8رقم اآلية/  ،) سورة آل عمران 1(

 .170، ص/  3) تفسري التحرير والتنوير ، ج/ 2(

 .348 ، ص/ 1) تفسري ابن كثري ، ج/ 3(



  
498  

  

  

یَّةً َطیِّبَةً إِنََّك  ﴿"عائه : يف د وقال زكر  َرّبِ َھْب ِلي ِمن لَّدُْنَك ذُّرِ

ومل يقل هب يل ذرية طيبة، ألن " حصوله يف العرف والعادة له  "﴾ َسِمیُع الدَُّعاء
أسباب خمصوصة، فلما طلب الولد مع فقدان تلك األسباب كان املعىن: أريد منك 

ن حتدث هذه الولد مبحض قدرتك من إهلي أن تعزل األسباب يف هذه الواقعة، وأ
  . )2(غري توسط شيء من هذه األسباب " 

یَّةً  ﴿واملراد بكلمة  النسل، وهي كلمة نفع على الواحد واجلمع والذكر  ﴾ ذُّرِ
  واألنثى.

  حرص على أن يهبه هللا ولداً صاحلاً يكون نسله صاحلني .  و زكر 
نيث  هر، فالتأنيث والتذكري يف أمساء لتأنيث الذرية يف الظا ﴾ َطیِّبَةً  ﴿و

رة على املعىن  رة جييء على اللفظ و   . )3(األجناس 
ا هي اليت يرجى منها خري الدنيا واآلخرة،  ﴾ َطیِّبَةً  ﴿ووصف الذرية بـ  ، أل

ا وجلماعة املؤمنني.   )4(وهي اليت تعمل األعمال الصاحلة النافعة هلا وآل
   ﴾ نََّك َسِمیُع الدَُّعاءإِ  ﴿ويف ختام اآلية بقوله : 

یَّةً َطیِّبَةً إِنََّك  ﴿"يف دعائه :  وقال زكر  َرّبِ َھْب ِلي ِمن لَّدُْنَك ذُّرِ

ومل يقل هب يل ذرية طيبة، ألن " حصوله يف العرف والعادة له  "﴾َسِمیُع الدَُّعاء 
منك  أسباب خمصوصة، فلما طلب الولد مع فقدان تلك األسباب كان املعىن: أريد

إهلي أن تعزل األسباب يف هذه الواقعة، وأن حتدث هذه الولد مبحض قدرتك من 
  . )5(غري توسط شيء من هذه األسباب " 

                                                                                                                                
 38سورة آل عمران، رقم اآلية/  ) 1(
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یَّةً  ﴿واملراد بكلمة  النسل، وهي كلمة نفع على الواحد واجلمع والذكر  ﴾ ذُّرِ
  واألنثى.

   حرص على أن يهبه هللا ولداً صاحلاً يكون نسله صاحلني . و زكر 
نيث  لتأنيث الذرية يف الظاهر، فالتأنيث والتذكري يف أمساء  ﴾ َطیِّبَةً  ﴿و

رة على املعىن  رة جييء على اللفظ و   . )1(األجناس 
ا هي اليت يرجى منها خري الدنيا واآلخرة،  ﴾ َطیِّبَةً  ﴿ووصف الذرية بـ  ، أل

ا وجلم   )2(اعة املؤمنني.وهي اليت تعمل األعمال الصاحلة النافعة هلا وآل
لَنَا َعلَى َكثِیٍر ِمْن ِعبَاِدِه اْلُمْؤِمنِینَ  ﴿" ِ الَِّذي فَضَّ   ")3(﴾َوقَاال اْلَحْمدُ ہلِلَّ

ن احلمد الذي قااله ،   فقد عطف احلمد على إتيان العلم، و هذا إشعار 
كان سببه العلم الذي أوتياه .فجاء املسبب وهو احلمد من جنس السبب ، وهو 

، ولذملك قاال: احلمد -وهو احلمد-لعلم، فإن السبب جيب أن يكون عظيماً إتيان ا
هلل ، ومل يقوالالشكر هلل ، ألن احلمد أعظم من الشكر، فاحلمد يكون للذات اإلهلية 
ا  ولصفاته ولنعمه ، بينما يكون الشكر فقط على النعمة اإلهلية أكثر منها لذا

لقول والفع ا، وكذلك يكون احلمد  ل و التأمل والتفكري يف خملوقات هللا. وصفا
لقول والفعل ولذلك قال تعاىل : ﴿  )4(﴾ اْعَملُوا آَل دَاُوودَ ُشْكراً بينما الشكر 

ثريًا يف النفس من الشكر فاحلمد صفة نفسية قلبية عقلية يرتك يف  واحلمد أوقع 
على درجة من النفس أثراً، فهو ينبع من قرارة النفس و من القلب، فتحعل احلامد أ

نية وحب الذت ، ويكفينا قوله صلى هللا عليه  الشاكر، وأكثر جتردًا من األ

                                                 
 .33، ص/ 8) تفسري الرازي، ج/ 1(

 .238، ص/ 3) التحرير والتنوير ، ج/ 2(

  .15رقم اآلية/ ) سورة النمل ،  3(
، أي اشكروا  آل داؤد ربكم على هذه النعم اجلليلة واعلموا بطاعة هللا 13.  سورة سبأ، رقم اآلية/  )4(

  شكراً له جل جالله،
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ومحد داؤد و سليمان هلل تعاىل كان هو التفضيل الثاين )1( وسلم:"احلمد رأس الشكر"
  هلما.

ل االستغراقية، ليشمل على كل محدهلل تعاىل،  ولقد جاء احلمد  معرفًا و
لنسبة وكذلك جاء احلمد مرفوعاً  ليفيد الدميومة و االستمراروالثبات كقوله تعاىل 

" )2( ﴾ إِْذ دََخلُوا َعلَْیِھ فَقَالُوا َسالماً قَاَل َسالٌم قَْوٌم ُمنَكُرونَ ﴿"لتحية اإلسالم 
مرفوعاًفكان أبلغ من سالم املالئكة الذي كان  –عليه السالم  –فجاء سالم إبراهيم 

  مفتوحاً.
صلى هللا عليه  -سليمان هلل تعاىل كل محد، قال  لقدإستغرق محد داؤد و

هم لك احلمد كله ولك امللك كله بيدك اخلري كله إليك يرجع األمركله ل: "ال - وسلم
  .)3(عالنيه وسره" 

بعلمهما ، فكان هذا تواضعًا منهما هلل  يفتخرداؤد وسليمان محدا هللا ، ومل 
ان هذا التواضع وعدم خالقهما ، وهو الذي قدرمها على محد مها له، فك

لعلم هو تفضل اإلهلي الثالث عليهماواملتمثل يف قوله سبحانه : الَِّذي  ﴿" اإلغرتار

لَنَا َعلَى َكثِیٍر ِمْن ِعبَاِدِه اْلُمْؤِمنِینَ  وهذا إعرتاف منهما أن هناك من هو  "﴾ فَضَّ
ما فضال على كثٍري، ونوجز عظمة قوله ت عاىل على أفضل منهما، فاآلية تدل على أ

ا : ﴿ ِ  لسا   ﴾يف أربع نقاط. َوقَاال اْلَحْمدُ ہلِلَّ
األوىل : إن عظمة احلمدوهو املسبب جاء من جنس عظمة العلم وهو 

  السبب.
ل اإلستغراقية  الثانية: إن عظمة احلمد جاءت  من كون  احلمد وردمعرفًا 

  ليشمل كل احلمد.

                                                 
     3/418م ، ج1972، 2فيض الكبري شرح اجلامع الصغري، عبد الرؤف املناوي ، دار املعرفة / بريوت ، ط  )1(
ت ،  )2(   .25 /اآليةم رق. سورة الذار
  ، مسند األنصار.5/490. رواه أمحد يف مسنده ،ج )3(
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مرفوعًا ليدل على ثباته الثالثة: إن عظمة احلمد جاءت من كون احلمد ورد
  وإستمراره ، وهذا عكس احلمد املنصوب الذي حيتاج للتجديد.

الرابعة: إن عظمة احلمد جاءت من كون احلمد ورود الثناءعلى هللا تعاىل 
على نعمه اليت - ألن احلمد أعظم من الشكر –بكلمة احلمد ال بكلمة الشكر 

ا على سائر خلقه.   فضلهما 
يت من كون محدمها   إن التفضيل اإلهلي  الرابع على داؤد وسليمان ، 

ين هلما فنجحا فيه،و محدا هللا على  ما، وإن ما جاء يف معرض اإلبتداء الر لر
  إبتالئه هلما.

َوقَاَل َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ  "  :قوله 

َمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك َوَعلَى َواِلدَيَّ َوأَْن أَعْ 
اِلِحینَ    " )1(الصَّ

قال الزحمشري : "وحقيقة أوزعين :اجعلين أزع شكر نعمتك عندي و أكفه 
  .)2( و ارتبطه ال ينفلت عين حىت ال أنفك شاكراً لك"

ذا الندا ء القريب املباش  ر املتصل: وكما يقول سيد قطب رمحه هللا : 
أوزعين: أمجعين كلي ، و أمجع جواري ومشاعري و لساين و جناين وخواطري و 
خلجايت وكلمايت وعبارايت و أعمايل وتوجهايت ، وأمجعين كلي أمجع طاقايت كلها أوهلا 
على آخرها،وهذا هو املدلول اللغوي لكلمة أوزعين لتكون كلهايف شكر نعمتك علي 

ة أوزعين : أهلمين ووفقين و قدرين و أعين وساعدين . فتكون حقيق)3(وعلى والدي 
على شكر نعمائك وأفضالك ألتيأنعمتها علي وعلى والدي.ولقد ادرج ذكر والديه ، 
ألن النعمة على الولد نعمة على الوالدين ، خصوصًا نعمة الدين واإلميان و الصالح 

َوأَْن ؤمنني هلما.وقوله: ﴿، فالولد إن كان تقياًنفع والديه بدعائه و شفاعته ، ودعا امل

ً تَْرَضاهُ  ﴾ وهو ايضًا نعمة من نعم هللا يدعو به املرء املؤمن.وهو  أَْعَمَل َصاِلحا
                                                 

 19سورة النمل، رقم اآلية/ ) 1(

  .3/142بريوت،  ج  الكشاف عن حقائق التنزيلوعيون األقاويل, حمموج بن عمر الزحمشري, دار الفكر.  )2(
  .268- 18/267م ، ج17،197سيد قطب يف ظالل القرآن ، دار إحياء الرتاث  العريب، بريوت ط .  )3(
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فضل من هللا يؤتيه ملن يشكره على نعمائه، وسليمان هو الشاكر هنا يدعو ربه أن 
يرزقه من األعمال الصاحلات، ويوفقه إىل كل عمل صاحل يرضى به عنه ربه. وعلى 

  تبار أن العمل الصاحل يبقي من نعم هللا العظيمة اليت تستحق الدعاء هلا.اع
اِلِحینَ ﴿"وقوله :  أي يوفقين  "﴾َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

برمحتك أن أكون فردًا يف جمموع عبادك الصاحلني، وأكون منهم ومعهم حىت ندخل 
  اجلنة برمحتك وتوفيقك.

اِلِحینَ فِي ِعبَ ﴿"وقال:  ومل يقل مع عبادك الصاحلني، ألن يف  "﴾اِدَك الصَّ
فِي ِعبَاِدَك ذلك أكثر إعجازًا يف البيان.ويف الرمحة ،فبالنسبة للبيان:فإن عبارة ﴿

اِلِحینَ  ﴾تفيد إظهارًا للعبودية هلل أكثر، تواضعًا هلل أكرب، وتفيد حسن الظن الصَّ
﴾رجاء منه إىل هللا فِي ِعبَاِدكَ  ﴿ ئه :هلل، واإلخالص له يف الدعاء ، فيكون بدعا

أن جيعله يف داخٍل ، ومن بني.ويف زمرة الصاحلني كفرٍد منهم، ويتساوي معهم يف 
  حسن الصالح واإلميان والثواب.
لنسبة للرمحة: فإن ﴿ اِلِحینَ و ﴾تفيد طلب الرمحة من هللا ، فِي ِعبَاِدَك الصَّ

أن يكون من بني ، ويف زمرة ، ويف مجلة وبكل تذللٍ  و خشوٍع له، ورجاء منه إىل 
من وسعتهم رمحة هللا ، فكان الرجاء أن يدخله يف عباد هللا املرحومني من جنس 

ن يكون من  َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتِكَ دعائه  ﴿ ﴾هو على إعتبار أن نعمة هللا املرجوة : 
لقول : املرحومني الصاحلني هي مسبب لسبب سابق من جنسها هو دعاءه 

﴾ ويف كل هذا صريح إذعان و ازالل و خشوع وخضوع من  َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتِكَ ﴿
اِلِحینَ سليمان لربه.وإن قوله: ﴿ فيه إقرار و  ﴾َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

ن حتقيق اهلداية والصالح واخلري ودخول اجلنة ال يكون إال  اعرتاف من سليمان 
اىل، فاعمل مهما عظُم ، فلوحده ، وبدون رمحة هللا ، لن يدخل صاحبه برمحة هللا تع

بقوله : "لن يدخل أحدكم اجلنة  - اجلنة وهذا ما أكده الرسول _صلى هللا عليه وسلم
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بعمله ، قالوا: وال أنت  رسول هللا قال : وال أ أن يتغمدين هللا بفضٍل ورمحة 
  .)1( فسددو وقاربوا"

قال أبو )2(﴾  َرّبِ فَال تَْجعَْلِني ِفي اْلقَْوِم الظَّاِلِمینَ ﴿ :وقوله تعاىل أيضاً "
حيان : "ومعلوم أنه عليه السالم معصوم عما يكون سبباً جلعله من الظاملني ، ولكنه 

  ".)3( أمر أن يدعوا بذلك إظهاراً للعبودية وتواضعاً هلل "
ذا الدعا ء: ﴿ اِلِحینَ  َوأَْدِخْلِني بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدكَ و ﴾ خيتم سليمان الصَّ

  حكايته مع النملة ، ويبداء حواره مع هدهد.
غري  أما مادة ( َوزََع) يف اللغة فكما ذكر ابن فارس إنه بناء موضوع على"

  "قياس وهلا استعمالن. 
ألول : ويعين الكف واحلبس كما يقال ( ما يزع السلطان أكثر مما يزع "

  " )4(القرآن)
لشيء قال ابن فارس : ( يقال : أَوزَع هللاُ الثاين : ويعين " اإلهلام أو الولع 

لشيء، إذا أولع به، كأنَّ هللا تعاىل  ه، ويقال : هو من أوزع  َّ ً الشُّكَر، اْهلَمُه ِإ فال
ا أوزاٌع من الناس أي مجاعات    ")5(يولعه بشكر، و

نلمح مجال اللفظ  واألنساب للسياق هو املعىن الثاين أي اإلهلام والولع وهنا
يف موقعه إذ إن املؤمن قد تشغله مهوم الدنيا وأعباء احلياة عن تذكر أهم النعم املسبقة 

  .) )6عليه كاإلسالم وتوحيد هللا 

                                                 
  .5349رواه البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه ، كتاب املرضى برقم : )1(
  .94سورة املؤمنون ، اآلية : )2(
تفسري البحر احمليط ، عبد هللا بن حممد بن علي بن حيان األندلسي ، ط/األوىل،مطبعة السادسة )3(

  .6/419،420هـ، ج 1320مبصر،
  26، ص/ 1416، 11رى ، ع/ ) جملة جامعة أم الق 4(
 .نفس املرجع)  5(

 .26، ص/ 1416، 11) جملة جامعة أم القرى ، ع/  6(
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ومن أفضل منه ملهماً؟ ! بل ويولعه أيضاً  لذا كان مجيًال أن يلهمه هللا 
  بشكر هذه النعمة،.

ا ال سيما وأن الشكر من أهم أسباب احمل د افظة على النعمة واستمرار ز
 )1( ﴾َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِن َشَكْرتُْم ألَِزیدَنَُّكمْ  ﴿قال تعاىل : 

وقد جاءت السنة املطهرة مؤيدة هلذا املعىن مؤكدة عليه إذ كان من وصا 
 أن قال له : "  معاذ إين وهللا ألحبك فال تدعن يف ملعاذ بن جبل  رسول هللا 

   )2(دبر كل صالة أن تقول : " أللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" .
ولتتأمل هنا استعمال السياق الكرمي مجلة ( أشكر) واليت قد ميكن أن يكون 
بدًال منها ( أمحد ) مثًال ، ألن الشكر ميكن أن يكون محداً وليس كل محد شكراً ، 

مقابلة نعمة فكل شكر محد وليس كل قال األصفهاين : ( والشكر ال يقال إال يف 
  )3(محد شكراً...) 

ج العروس عن الشكر: ( إن الشكر يكون القلب خضوعاً " وجاء يف 
جلوارح طاعًة وانقيادًا ، ومتعلقه املنعم دون  للسان ثناًء واعرتافاً، و واستكانًة و

وهو احملمود األوصاف الذاتية فال يقال شكر هللا على حياته ومسعه وبصره وعلمه 
ا كما هو حممود على إحسانه وعدله والشكر يكون على اإلحسان والنعم فكل ما 
للسان) . ويف  جلوارح واحلمد  يتعلق به الشكر من غري عكس فإن الشكر يقع 
موضع آخر من التاج ذكر عن ثعلب أن احلمد يكون عن يد وغري يد. أما الشكر 

لك األزهري، وقيل احلمد هو الرضا واجلزاء وقضاء فال يكون غال عن يد. وأيدَّه يف ذ
  " )4(احلق .

                                                 
 .7) سورة إبراهيم ، رقم اآلية/  1(

 27، ص/ 1416، 11) جملة جامعة أم القرى ، ع/  2(

 .28، ص/ 1416، 11) جملة جامعة أم القرى ، ع/  3(

 430ج العروس ، ص/ )  4(
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يف ضوء هذا املعىن اللغوي اجلميل تلمح البالغة القرآنية يف جمئي مجلة ( 
 أشكر) هنا إذ إن الشكر يف هذا املوضع مشل احلمد والثناء على املعطي األول

ذن هللا تعا  ً   ىل .وهذا هو املطلوب يف الدعاء حىت يكون مستجا
أُْس َشْیبًا َولَْم    :قوله " قَاَل َرّبِ ِإنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ

  ")  )1أَُكن بِدَُعائَِك َرّبِ َشِقیًّا
أُْس َشْیبًا موضع اجلمال يف قوله    ،   َواْشتَعََل الرَّ

ة تلمس حركة االشتعال اليت تتناول الرأس يف حلظة، فهذه احلركة التخييلي"
َواْشتَعََل  احلس وتثري اخليال، وتشرك النظر واملخيلة يف تذوق اجلمال . وهي يف 

أُْس َشْیبًا  أوضح وأقوى، ألن حركة االشتعال هنا حركة ممنوحة للشيب.  الرَّ
وليست له يف احلقيقة، وهذه احلركة هي عنصر اجلمال الصحيح، يدل على ما نقول، 

راً ) ، ال يقاس وال يقرب من قول القرآن: إن اجلمال يف قولك: ( اشتع  ل البيت 
أُْس َشْیبًا الشتعال عن الشيب مجال، ويف إسناد   َواْشتَعََل الرَّ ، ففي التعبري 

االشتعال إىل الرأس مجال آخر، يكمل أحدمها اآلخر، ومن كليها، ال من أحدمها،  
  ")2(كان هذا اجلمال الباهر. 

إِنََّك إِْن  ذَْر َعلَى اْألَْرِض ِمَن اْلَكافِِریَن دَیَّاًرا َرّبِ َال تَ  ﴿:  قوله"

  ")3(﴾تَذَْرُھْم یُِضلُّوا ِعبَادََك َوَال یَِلدُوا إِالَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا 

املالئمة الواضحة بني األلفاظ و املعاين،فاألدعية اليت سيقت يف التهويل و 
ا لينة ذات  الدعاء على أحد، فنرى كلمها قوية ذات جزالة رهيبة، و رمبا تكون كلما

سهولة رغيبة ، كما يرتاى يف كلم االستعفاف، و مجل االستعطاف من األدعية 
إِنََّك  َرّبِ َال تَذَْر َعلَى اْألَْرِض ِمَن اْلَكافِِریَن دَیَّاًرا  ﴿":  كقولھالقرآنية. 

                                                 
 .4رقم اآلية/  ) سورة مرمي ، 1(

 .29) التصوير الفين يف القرآن ، لسيد قطب، ص/  2(

 27-26سورة نوح، رقم اآلية/  ) 3(
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. حيث رسم مشهد )1( "﴾ فَاِجًرا َكفَّاًرا إِْن تَذَْرُھْم یُِضلُّوا ِعبَادََك َوَال یَِلدُوا إِالَّ 
  يشاهد بعد دمارهم العنيف. يهالكهم املروع املخيف و هو الذ

اختيار الكلم قوية اإلحياء ، معتربة سهلة. واضحة التعبري عن املعىن املقصود 
مة حبيث لو نزعت من تلك اجلملة الدعائية كلمة و أقيم  تكون بينها مناسبة 

  فها من لفظة حسينة الختل معىن اجلملة ال حمالة. مقامها ما يراد
َِّخْذ َولَدًا ﴿"مثل نفي اختاذ الولد يف:  ِ الَِّذي لَْم یَت ى اوإن يرت   )2("﴾اْلَحْمدُ ہلِلَّ

. إال أن دقة النظر و يدئ الرأ )3(﴾لَْم یَِلْد َولَْم یُولَدْ  ﴿ توليد الولد يف فيمرتادفا لن
موقعا يالئم و يليق به، حيث  ال يسد كل منهما عمق الفهم يكشف لكل منهما 

موقع األخر ففي األول ترديد الولد اجملازى املزعوم عند مشركي اليهود ، وعند 
العرب و اهلنود، حيث زعموا أن بعض الصلحاء من  يالنصارى و عامة جاهل

م هللا تعاىل لديه قرب الولد من الوالد فيكره تفجيع بعهم قر هم برتديد األنبياء  ومن 
م. بل رمبا ينوبون مناب ن الربوبية، كما هو و شؤ  يف ةشفاعتهم ألحد من املستشفعني 

لولد . و أما اجلملة  حال الولد املطيع احملسن عند الوالد فما هذا إال ترديد الشبيه 
على من له أدىن مسكة  فيكما ال خي  يالثانية (( مل يلد )) ففيها ترديد التوليد احلقيق

  دب العريب و أساليبه.األ يف
هلل وال  ﴾الَظاِلِمْین﴿وإيثار كلمة :  على الكافرين ، ألن الذي ال يؤمن 

رتكاب املعاصي واإلفساد يف  ليوم اآلخر فقد ظلم نفسه واآلخرين من عباد هللا 
  األرض.

لتفكري  ليوم اآلخرن رابطني ذلك  هلل و م  وبعد أن أعلن أولو األلباب إميا
م برسوله داعني متضرعني قائلني : يف دال ئل قدرته تعاىل ، أعلنوا يف اآلية اآلتية إميا

بَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدیًا یُنَاِدي ِلِإلیَماِن أَْن آِمنُواْ ِبَربُِّكْم فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْغِفْر  ﴿" رَّ

  " ﴾ر ا َمَع األْبَرالَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا َسیِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَ 
                                                 

 26 -27) سورة نوح ، رقم اآلية/  1(

 110) سورة اإلسراء، رقم اآلية/  2(

 3) سورة اإلخالص، رقم اآلية/  3(
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  ائتالف بین اللفظ والمعنى 
قد حتققت يف األدعية القرآنية الدقة من حيث أداء الفكرة كما هي يف 
الضمري، ممتازة عما سواها، ظاهرة اخلواص و املعامل. فنرى تلك الفكرة املودوعة يف 

  العبارة سهلة قريبة .
لدالة على الفكرة املقصودة فنجد انطواء تلك األدعية على الكلمات املعينة ا

داللة كاملة من غري اشرتاك بني معان، حيث مل تبق فيه لطافة بعيدة الفهم خمرتعة، 
ة و احتوائها على الكلمات الظاهرة املعامل وامليزات ، حيث  تلفت النظر وحيتاج إىل أ

ري كد يعرف السامع الفروق الدقيقة بينها و بني ما يرادفها ومييزها عما عداها من غ
 ومشقة .

مثل (( إقامة الصالة )) يف دعاء سيد إبراهيم عليه السالم (( ربنا لُِيِقْيُمْوا 
له ميزة ال توجد يف مجلة (( ليأدوا الصالة )) فإن (( ليقيموا )) يدل  )1(الصَّالَة ))

على االستمرار التجددي خبالف مجلة (( ليؤدوا الصالة )) فإن فعل (( ليؤدوا )) و 
ن يدل على التجدد مبقتضى املضارعية إال أن نفس األداء ال يقتضى إن كا

  االستمرار.
  حسن الترتیب 

هذه من أهم موضوعا علم البديع وتشتمل على النظم الرائعة بني أفكار 
  والبيان حىت حيس القاري روعة حسن البيان وتنسيق ا لكالم . 

اِلِحیَن َرّبِ َھْب ِلي ُحْكًما َوأَْلِحْقنِي بِ  ":كقوله  َواْجعَل لِّي  الصَّ

  " )2( َواْجعَْلنِي ِمن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعیمِ  ِلَساَن ِصْدٍق فِي اْآلِخِریَن 
اِلِحینَ   يف قوله  فقد استوهب   َرّبِ َھْب ِلي ُحْكًما َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ

لصاحلني، والسر فيه دقيق جداً ، ذلك أن القوة النظرية  احلكم أوًال مث طلب اإلحلاق 
مقدمة على القوة العلمية ، ألنه ميكنه أن يعلم احلق وأن مل يعمل به ، وعكسه غري 

                                                 
   37 /رقم اآلية ،براهيمإسورة  ) 1(

 85-83ية / رقم اآل سورة الشعراء ،)  2(
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ممكن ، ألن العلم صفة الروح والعمل صفة البدن : وكما أن الروح أشرف من البدن 
  ، كذالك العلم أفضل من الصالح.

فاللسان جماز  " ینَ َواْجعَل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق فِي اْآلِخرِ   : "ويف قوله 
جلميل .   عن الذكر بعالقة السبية ، والالم للنفع ، ومنه يستفاد الوصف 

إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َواْخِتالَِف اللَّْیِل   : "وقوله 

ُْوِلي األْلبَابِ  ، ونبه هنا على التفكري يف خلق هذه األمور  ")1( َوالنََّھاِر آلیَاٍت ّألِ
ا أعظم املخلوقات  األربعة : السموات ، واألرض ، والليل، والنهار واختالفهما، أل

لفها فال يتفكر فيها.   اليت يراها اإلنسان، وقد 
ت خلق السموات، مث األرض ،  وقد جاءت على ترتيب البديع فأعظم اآل

  مث اختالف الليل والنهار.
نَا َوَكفِّْر َعنَّا َسیِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَا َمَع َربَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَ   : "وقوله

وورد دعاؤهم على ترتيب بديع حيث بدؤوا بطلب غفران الذنوب "  ) )2األْبَرارِ 
وهي الكبائر من املعاصي مث طلبوا تكفري السيئات ، وهي الصغائر ، مث طلبوا الوفاة 

  مع األبرار ، وهم أفاضل الصاحلني من عباد هللا.
ا بََرُزواْ ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُواْ َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْینَا   : "وقوله َولَمَّ

، فنجد يف هذه اآلية ")3( َصْبًرا َوثَبِّْت أَْقدَاَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 
نيًا  م عند اللقاء و : ثبات حسن الرتتيب حيث طلبوا أوًال:( إفراغ الصرب على قلو

لثاً  القدم والقوة على مقاومة العدّو حيث أن الصرب قد حيصل ملن ال مقاومة له ، و
: العمدة واملقصود من احملاربة وهو النصرة على اخلصم حيث إن الشجاعة بدون 

  النصرة طريق عتبته عن النفع خارجة.

   :رد العجز على الصدرتعریف 

                                                 
 .190سورة آل عمران ، رقم اآلية / )  1(

 .194سورة آل عمران ، رقم اآلية / )  2(

 .250سورة البقرة ، رقم اآلية / )  3(



  
509  

  

  

ر هو أن ُجيعل أحد اللفظني املكررين يف النث "يقول أمحد اهلامشي يف كتابه : 
ن مجعهما اشتقاق أو شبهه يف أول الفقرة مث تعاد  ما  أو متجانسني، أو ملحقني 

  ")1(يف آخرها . 

  شواھد رد العجز على الصدر
ً ﴿":  قوله   َشِھدَ اہلّلُ أَنَّھُ الَ إِلَھَ ِإالَّ ُھَو َواْلَمالَئَِكةُ َوأُْولُواْ اْلِعْلِم قَآِئَما

  " )2(﴾ بِاْلِقْسِط الَ ِإَلھَ إِالَّ ُھَو اْلعَِزیُز اْلَحِكیمُ 
إىل تفرده  ﴾ اْلعَِزْیزُ  ﴿ويف هذه اآلية رد العجز على الصدر ، فقد رد 

إىل العدل الذي هو القسط، فهو تعاىل  ﴾اْلَحِكیمُ  ﴿لوحدانية اليت تقتضي العزة، ورد 
   )3(حكيم ال يتحيفه جور أو احنراف.

جز على الصدر يف الكالم عبارة عن ورود املتجانسني املكررين فيه رد الع"
ايته و جيمعهما االشتقاق. وهذا هو رد  ن يكون أحدمها يف بدايته و الثاين يف 

َربَّنَا َال تُِزْغ قُلُوبَنَا  ﴿العجز على الصدر جنده يف كثري من األدعية القرآنية مثل : 

فكلميت (   )4(﴾ لَنَا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً إِنََّك أَْنَت اْلَوھَّابُ بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَا َوَھْب 
و (الوهاب) و إن اختلفا معىن الختالف هيأتيهما ( فان األول صيغة األمر  هب)

احلاضر، و الثاين صيغة املبالغة للفاعل). بيد أن االشتقاق من ( الوهب ) املصدر 
   " ينظمهما يف السمطه الواحد.

  (أو حسن التعدید ): التعدید 
ا على سيا ق واحد، ی األا من البديع فو قالو  لفاظ املفردة املتتالية أن يؤتى 

ا و الفا  دون أن يكون بينها ما يشذ و ينبو عن الذوق األ ديب الرفيع ، يف دالال
ظها ، و أكثر ما يوجد يف الصفات املتتاليات. ومسوا إيقاعها على سياق واحد 

  تعديد )) و األحسن أ ن يسمى ((حسن التعديد)).متالئم : ((ال

                                                 
 366) جواهر البالغة ، ص/ 1(

 .18) سورة آل عمران، رقم اآلية/  2(

 .474، ص/ 1) إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين درويش ، ج/ 3(

 8رقم اآلية/  ،سورة آل عمران)  4(



  
510  

  

  

  شواھد التعدید في األدعیة القرآنیة: 
َشِھدَ اہلّلُ أَنَّھُ الَ إِلَھَ إِالَّ ُھَو َواْلَمالَئَِكةُ َوأُْولُواْ اْلِعْلِم قَآئَِماً   قوله "

  ") )1بِاْلِقْسِط الَ ِإلَھَ إِالَّ ُھَو اْلعَِزیُز اْلَحِكیمُ 
 َال ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ   رد العجز على الصدر، فقد رد العزيز إىل قوله يف اآلية 

لوحدانية اليت تقتضي العزة، ورد  َقآِئَماً  إىل قوله تعاىل  احلَِْكيُم  أي إىل تفرده 
ْلِقْسِط  ِ  .2(فهو تعاىل حكيم ال يتحيفه جور أو احنراف(  

ُمْلِك تُْؤِتي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزُع قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك الْ     :"قوله 

ن تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنََّك َعلََى ُكّلِ  اْلُمْلَك ِممَّ
  ") )3 َشْيٍء قَِدیرٌ 

لذكر ـ وإن كان   بِیَِدَك اْلَخْیرُ  االكتفاء : يف قوله  حيث خص اخلري 
حدمها لداللته على اآلخر، كما يف قوله الشرُّ أي ضاً ـ وقد أراد اخلري والشرَّن واكتفى 
لذكر ألنه هو  ) )4 َسَرابِیَل تَِقیُكُم اْلَحرَّ  تعاىل  أي والربد، وإمنا خص اخلري 

  )5(املرغوب فيه. 
ُ الَِّذي ال إِلَھَ إِالَّ ُھَو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس ﴿" قول هللا  السَّالُم ُھَو اہللَّ

ا یُْشِرُكونَ  ِ َعمَّ   ".)6(﴾ اْلُمْؤِمُن اْلُمَھْیِمُن اْلعَِزیُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر ُسْبَحاَن اہللَّ
إذ هو مالك كل شيئ وذو سلطان على   )) امللك((فجاء البدع بذكر إسم  

حبق إال كل شيئ، والبد به هو مالئم يف السياق بعد بيان إمسه (هللا) و بيان أنه الإله 
امسان من أمساء هللا احلسىن متالئمان يتطلبهما السياق ومها  ((امللك))هو،وجاء بعد 

((القدوس)) و ((السالم)) فمعىن القدوس : املنزه عن الصفات النقص اليت ال تليق 

                                                 
 .18) سورة آل عمران ، رقم اآلية/  1(

 .131، ص/ 1) اجلدول يف إعراب القرآن ، ج/  2(

 .26) سورة آل عمران، رقم اآلية/  3(

 .81) سورة النحل، رقم اآلية/  4(

 .146، ص/ 1) اجلدول يف إعراب القرآن ، ج/  5(

 .23) سورة احلشر، رقم اآلية/  6(
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لرب اخلالق املعبود.ومعىن السالم :ذو السالمة من كل نقص يف ذاته وصفاته 
، وبعد التنزيه يستدعي السياق إثبات الصفات الكمال له،  وأفعاله ، فهما متالئمان

و أوهلما مشول علمه كل شيئ ،وأنه يعلم كل شيئ علماً  يقينياً ال خيالطه أدىن شك، 
واإلسم املالئم هلذا ((املؤمن))و بعد مشول علمه كل شيئ يستدعي الفكر إثبات 

، ومما سيخلقه ، فجاء هه على كل ما سواه مما هو خالق لهيمنيته بقدرته و سلطان
ً ذا قوة  اإلسم املالئم وهو ((املهيمن))و من هيمنته بقدرته وسلطانه، أن يكون قو

غالبة، ال يستطيع معارض أن يعارضها، فجاء االسم املالئم هلذا هو ((العزيز)) إذ  
جلرب، ضد أية قوة هل ا معناه القو ي الغالب، ومن عزته أن يكون إذا أراد شيئًا فعله 

إرادة معارضة،من خلقه الذين منحهم اإلرادات احلرة وسخر هلم يف كونه بعض 
املسخرات ، و اال سم الدال على هذا هو ((اجلبار)) و يدرك الذهن أن من مجع 
الصفاف السابقات ال بد أن يكون أكرب من كل كبري يف الوجود، و أن يكون عاملًاَ◌ 

لى هذه احلقيقة ((املتكرب))أي : املثبت ذه الصفة من صفاته، فجاء االسم الدال ع
ً مؤكداً.   لنفسه أنه أكرب من كل كبري إثبا

  تعریف التفویت 
يت املتكلم مبعاين شيت من موضوعات خمتلفات ، كاملدح ، و  وهو أن 
الوصف ، و اإلقرار ، واإلنكار، والنصح ، واألمر ، و النهي ، وغري ذلك، وجيعل 

  تساويها يف الوزن بوجه العام.ذلك يف مجل متفاصلة ، مع 
  )1(ويكو ن يف اجلمل الطويلة واملتوسطة والقصرية.

  في األدعیة القرآنیة تشواھد التفوی
قُْل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزُع ﴿:  قول هللا "

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُذِ  لُّ َمْن تََشاُء بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنََّك َعلَى ُكّلِ اْلُمْلَك ِممَّ
تُوِلُج اللَّْیَل فِي النََّھاِر َوتُوِلُج النََّھاَر فِي اللَّْیِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ  َشْيٍء قَِدیٌر 

                                                 
ا، ج/ ) 1(   529، ص/ 2البالغة العربية أسسها وفنو
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 ﴾  ِمْن اْلَمیِِّت َوتُْخِرُج اْلَمیَِّت ِمْن اْلَحّيِ َوتَْرُزُق َمْن تََشاُء بِغَْیِر ِحَسابٍ 
)1("  

  أسلوب تناسب 
هو اجلمع يف العبارة الواحدة بني املعاين اليت بينها تناسب وائتالف، ويكون 

  )2(هذا التناسب بني املعنيني فأكثر. 

  شواھد التناسب في األدعیة القرآنیة
  "  إھدنا الصراَط الُمْستَِقیم   :"قوله 

ن من هذا  يت اآليتان األخري ة التناسب والتناسق الكرمي يف غاي الدعاءو
يطلب العبد فيها من ربه اهلداية إىل الصراط املستقيم بعد أن وضع بني يدي هذا 

  الطلب ذلك الثناء البليغ.
يقول ابن القيم : ( إن الدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إىل 

  )3(اإلجابة من الدعاء اجملرد...) 
بَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدیًا  ﴿ " ه تعاىل :ومما جاء منه على ألسنة املؤمنني قول رَّ

یُنَاِدي ِلِإلیَماِن أَْن آِمنُواْ بَِربُِّكْم فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا َسیِّئَاتِنَا 
َوالَ تُْخِزنَا یَْوَم  َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلكَ  َوتََوفَّنَا َمَع األْبَراِر 

  ")4( ﴾اْلِقیَاَمِة إِنََّك الَ تُْخِلُف اْلِمیعَادَ  
لَِّذیَن آَمنُوا  ﴿ " : وعلى لسان إمرأة فرعون قال  ُ َمثًَال لِّ َوَضَرَب اہللَّ

نِي ِمن فِ  ْرَعْوَن اِْمَرأَةَ ِفْرَعْوَن إِْذ قَالَْت َرّبِ اْبِن ِلي ِعندََك بَْیتًا فِي اْلَجنَِّة َونَّجِ
نِي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمینَ    ")5( ﴾ َوَعَمِلِھ َونَّجِ

                                                 
  .27-26) سورة آل عمران، رقم اآلية/  1(

ا، ج/ ) 2(  329، جواهر البالغة، ص/  382، ص/ 2البالغة العربية أسسها وفنو

  . مكتبة دار البيان.185الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: ابن القيم اجلوزي، حتقيق بشري حممد عيون، ص/ )  3(

 .164-161) سورة آل عمران ، رقم اآلية/  4(

 .11) سورة التحرمي ، رقم اآلية /  5(
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ا أثرت التعبري ببعض األلفاظ اليت جتسد رغبتها يف  يف هذا الدعاء نالحظ أ
اْبِن ِلْي  ﴿اخلالص والنجاة من طغيان فرعون وجربوته وطغيان قومه. فالتعبري بقوله 

ا كانت تعيش يف قصر مشيد يصور خوفها وعدم است ﴾ ِعْندََك بِْیتًا قرارها رغم أ
ن يبين هلا بيتاً  لدعاء إىل هللا  ألمان والسكينة فلذلك هلجت  لكنها ال تشعر فيه 

ألمان.   يف اجلنة تطمأن فيه وتركن إىل اهلدوء والسكينة وتشعر فيه 
كما أن تكرار الفعل " جنين " جيسد ضعف املرأة وخوفها الشديد من فرعون 

  . وملئه
َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَرائِي َوَكانَِت اْمَرأَتِي   "  :دعا زكر 

یَِرثُنِي َویَِرُث ِمْن آِل یَْعقُوَب َواْجعَْلھُ َرّبِ  َعاقًِرا فََھْب ِلي ِمن لَّدُنَك َوِلیًّا 
  " )1(َرِضیًّا

امللحة  بة زكرحيث يصور رغ ﴾فـََهْب ِيل   ﴿وانظر إىل مجاال التعبري بقوله 
يف يرزقه هللا ولداً، وجيسد جبرسه السريع شدة فاقته وحاجته هلذا الولد وال ينسى زكر 

  ًأن يصور أمله يف ذلك الوريث الذي ينتظره أن جيعله هللا رضياً ال جباراً وال غليظا
وال متبطرًا وال عاقاً، ولفظه " رضي " تلقي هذه الظال، فالرضي الذي يرضى 

ي، وينشر ظالل الرضي فيما حوله ومن حوله. فاأللفاظ واملعاين والظالل ويرض
   )2(وجرس األلفاظ ، كلها تشارك يف تصوير مشهد هذا الدعاء .

ن قَْوِلَھا َوقَاَل َرّبِ   : " قوله  ودعاء سليمان  فَتَبَسََّم َضاِحًكا ّمِ

َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَيَّ َوأَْن أَْعَمَل  أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمتَ 
اِلِحینَ    ") )3 َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلِني بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

ملا يشي به من   أَْوِزْعنِي يف هذا السياق نالحظ إيثار التعبري بقوله  
  معان وظالل تتناسب مع هذا املوقف.

                                                 
 .6-5) سورة مرمي ، رقم اآلية ،  1(

 .2302، ص/ 4) يف ظالل القرآن ، ج/ 2(

 .19) سورة النمل ، رقم اآلية/  3(
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خالص الدعاء والشكر هلل ، أي أهلمين يف إ فهو يصور رغبة سليمان 
وأمجع كل جوارحي ومشاعري ولساين ومجيع طاقايت لتكون كلها يف شكر نعمتك 

  عليَّ وعلى والدي .
يف تلك اللحظة  وهذا التعبري بشي بنعمة هللا اليت مست قلب سليمان 

ثره وقوة توجهه، وارتعاشة وجدانه، وهو يستشعر فضل هللا اجلزي ل، ويصور نوع 
لنعمة والرمحة يف ارتياح وابتهال.    )1(ويتمثل يد هللا عليه وعلى والديه، وحيس 

الَِّذیَن یَْحِملُوَن  ﴿ " : ومما جاء على ألسنة املالئكة للمؤمنني قوله 

 اْلعَْرَش َوَمْن َحْولَھُ یَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّھْم َویُْؤِمنُوَن بِِھ َویَْستَْغِفُروَن ِللَِّذینَ 
ْحَمةً َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذیَن تَابُوا َواتَّبَعُوا َسبِیَلَك  آَمنُوا َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّ

  " . )2( ﴾ َوقِِھْم َعذَاَب اْلَجِحیمِ 
كما جاء الدعاء على لسان إبليس اللعني حيث طلب من هللا أن ميهله إىل 

قَاَل َرّبِ  ﴿ " : من هللا لعباده قال  يوم البعث ومل يطلب إال مقدورًا اختباراً 

إِلَى یَوِم اْلَوْقِت  قَاَل فَإِنََّك ِمَن اْلُمنَظِریَن  فَأَنِظْرنِي ِإلَى یَْوِم یُْبعَثُوَن 
  ")3( ﴾ اْلَمْعلُومِ 

ر جهنم قوله  ةٌ  ﴿" : ومما جاء على ألسنة املعذبني يف  ُكلََّما دََخلَْت أُمَّ

َحتَّى ِإذَا ادَّاَرُكواْ فِیَھا َجِمیعًا قَالَْت أُْخَراُھْم ألُوالَُھْم َربَّنَا َھُؤالء  لَّعَنَْت أُْختََھا
َن النَّاِر قَاَل ِلُكّلٍ ِضْعٌف َولَِكن الَّ تَْعلَُمونَ    " ﴾ أََضلُّونَا فَآتِِھْم َعذَابًا ِضْعفًا ّمِ

ؤالء املضلني، وي )4( صور رغبتهم يف فهذا السياق جيسد غيظهم الشديد وضيقهم 
أن يضاعف هللا للمضلني العذاب ضعفني، ولذا نلمح السرعة واخلفة املناسبة 

ألمر من الفعل ( أت).   لالنفعال والضيق من خالل إيثار التعبري 
  مما سبق نلحظ كما حلظ الدكتور صباح دراز.

                                                 
 وما بعدها. 2636، ص/ 5، وظالل القرآن ج/522) مفردات الراغب، ص/  1(

 . 7غافر ، رقم اآلية/ ) سورة  2(

 .38-36) سورة احلجر، رقم اآلية /  3(

 .38) سورة األعراف، رقم اآلية/  4(
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أن كل دعاء يتناسب مع الداعي وقدره ومطلبه، وكل دعاء خيتلف عن 
ً ومقامًا عن دعاء عباد الرمحن، وكذلك األخر فدعاء  األنبياء مثًال خيتلف أسلو

لنسبة لدعاء املالئكة خيتلف عن دعاء اللعني إبليس.   احلال 
كما التزم يف أساليب الدعاء اسم رب وربنا دون أي اسم أخر من أمسائه 

ر ال احلسىن ألن صفة الربوبية ـ مبا فيها من معاين الرتبية واإلنعام والتفضل و  هي آ
لربوبية وجلوء إىل مصدر اخلري أمأل يف  تنقطع دنيا وآخرة ـ أنسب وفيها اعرتاف 

  اإلجابة.
ومل يذكر وصف آخر إال يف موطن واحد يف سورة يوسف من دعائه ختاماً 

َرّبِ قَْد آتَْیتَنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَنِي ِمن تَأِْویِل  ﴿ " هلذه القصة قال تعاىل :

َحاِدیِث فَاِطَر السََّماَواِت َواألَْرِض أَنَت َوِلیِّي فِي الدُّنُیَا َواآلِخَرةِ تََوفَّنِي األَ 
اِلِحیَن    ")1( ﴾ُمْسِلًما َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ

السم  أي  فاطر السماوات واألرض،  ﴾ فاطر ﴿مث  ﴾ّ◌◌ِ   رب ﴿فقد بدأ 
يف أحداث القصة احملكمة  وهذا مناسب لعظيم العطاء واالقتدار على النعم اخلاصة

من إخراجه من السجن وإيتائه امللك وتعليمه التأويل، كما أنه مناسب حلكمة 
  . )2(يوسف يف جوامع دعائه .

كما التزم يف الدعاء حذف أداء النداء "  " من " رب " لكثرة االستعمال 
ذا القرب.  لقرب من ربه ، واإليناس     )3(أو إلحساس الداعي وشعوره 

وعلى كثرة ما نودي الرب يف القرآن كما يقول الدكتور أمحد بدوي مل أعثر 
َوقِیِلِھ یَاَرّبِ إِنَّ َھُؤَالء  ﴿"عليه مسبوقًا حبرف النداء إال يف تلك اآلية الكرمية : 

وأملح يف " )4( ﴾ فَاْصفَْح َعْنُھْم َوقُْل َسَالٌم فََسْوَف یَْعلَُمونَ  قَْوٌم الَّ یُْؤِمنُوَن 
لرسول، وقد أفرغ اجمل يء حبرف النداء هنا خاصة، تعبريًا عن حالة نفسية أملت 

                                                 
 .101) سورة يوسف، رقم اآلية/  1(

 .66-65) األساليب اإلنشائية ، ص/  2(

 .168، ومن بالغة القرآن للدكتور أمحد بدوي ، ص/ 66) األساليب اإلنشائية، ص/ 3(

 .89م اآلية/ ) سورة الزخرف، رق 4(
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ً يف كفرهم، فأطبق السهم  جهده يف دعوة قومه وإنذارهم، فلم يزدهم ذلك إال متاد
على فؤاده، وكأمنا شعر بتخلي الرب عن نصرته، وبعده عن أن يعد إليه يد 

دة يف الضراعة إىل هللا  املساعدة، فأيت حبرف النداء، كأمنا يريد أن يرفع صوته ز
   )1(واستجالب رضاه . 

فَاِطَر  ﴿"قال تعاىل :  وقد يسبق النداء ثناء على هللا كثناء يوسف 

السََّماَواِت َواألَْرِض أَنَت َوِلیِّي ِفي الدُّنُیَا َواآلِخَرةِ تََوفَِّني ُمْسِلًما َوأَْلِحْقنِي 
اِلِحیَن    ")2( ﴾بِالصَّ

حنو  )3(ب الدعاء بتذليل يؤكد مضمونه ويقوي األمل يف االجابة وقد يعق
َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّمیُع  ﴿" وإمساعيل   على لسان إبراهيم قوله 

اِحِمینَ  ﴿":  وقوله  )4( "﴾اْلعَِلیُم  ّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخْیُر الرَّ   " . )5(﴾رَّ
أساليب األمر اليت تفيد الدعاء يف القرآن الكرمي تقدمي ضمري كما نالحظ يف 

الداعي على املفعول وهو ذات الدعاء أمأل يف اإلجابة وطمعًا يف الرمحة وتصويراً 
ب الكرمي املنان قال تعاىل :  فََھْب ِلي    ﴿ألشراق النفس حني تضع أماهلا على 

ْر ِلي  َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري  قَالَ  ﴿:  وقوله  )6( ﴾ ِمن لَّدُنَك َوِلیًّا َویَّسِ

  . )7( ﴾ أَْمِري
كما نالحظ أن أساليب األمر اليت أفادت الدعاء يف القرآن تفاوتت وتباينت 

 ﴿:  من حيث املقاصد فبعضها مقاصد دنيوية كما قوله تعاىل على لسان زكر 
آِل یَْعقُوَب َواْجعَْلھُ َرّبِ َرِضیًّا  یَِرثُنِي َویَِرُث ِمنْ  فََھْب ِلي ِمن لَّدُنَك َوِلیًّا 

                                                 
 .101) سورة يوسف، رقم اآلية/  1(

 .169) من بالغة القرآن، ص/ 2(

 .66) األساليب اإلنشائية، ص/ 3(

 .127) سورة البقرة، رقم اآلية/  4(

 .151) سورة األعراف، رقم اآلية/  5(

 .5) سورة مرمي، رقم اآلية/  6(

 .67، األساليب اإلنشائية ، ص/25) سورة طه، رقم اآلية/  7(
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وبعضها  )2( ﴾ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكاِفِرینَ  ﴿وقوله تعاىل :  )1(﴾
بَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدیًا یُنَاِدي ِلِإلیَماِن  ﴿":  مقاصدها دينية أخروية حنو قوله  رَّ

ْر َعنَّا َسیِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَا َمَع أَْن آِمنُواْ ِبَربِّكُ  ْم فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّ
َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزنَا یَْوَم اْلِقیَاَمِة إِنََّك الَ  األْبَراِر 

  ".)3( ﴾ تُْخِلُف اْلِمیعَادَ 
لتضاد بني واحلظ التناسب املع   اْكَتَسَبتْ لََھا َما َكَسبَْت َوَعلَْیَھا َما  نوي 

لتحمل والضرر، والفعل فالالم  النتفاع، وعلى لالستعالء املؤذن  للملك املؤذن 
لشر( ألن االكتساب فيه ( احتمال)  خلري، والفعل الثاين خيتص  األول خيتص 

ذب إليه فكانت أجّد يف حتصيله واعتمال الشر تشتهيه النفس ( األمارة) وتنج
  . والتقدمي والتضاد من عوامل القوة يف األسلوب.  )4(وأعمل خبالف اخلري ) 

"  َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَْینَا إِْصًرا

ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِِھ َواْعُف َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا َربَّنَ  ا َوالَ تَُحّمِ
  ") )5 َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 

م  م وإدراكهم لضعفهم وحاجتهم إىل رمحة ر دعاء يصور حال املؤمنني مع ر
ا وجيب القلب ورفرفة  وعفوه وغفرانه ونصره ( يف نغمة يقاعا وادعة واجفة تصور 

   )6(الروح) 

: يقول أمحد اهلامشي يف كتابه : هو أن جييء قبل  لزوم ما لم یلزم
حروف الروي، أو ما يف معناه من الفاصلة مبا ليس بالزم يف التقفية، ويلتزم يف بيتني 

   )1(أو أكثر من النظم أو يف فاصلتني أو أكثر من النثر . 

                                                 
 .6-5) سورة مرمي، رقم اآلية/  1(

 .286) سورة البقرة ، رقم اآلية/  2(

 .194-193) سورة آل عمران، رقم اآلية/  3(

. دار الكتب العلمية، بــريوت 147-146، ص/ 1، وتفسري البيضاوي، ج/408، ص/ 1) الكشاف ،ج/ 4(
 .1420، 1ط/

 .286) سورة البقرة، رقم اآلية/  5(

 .1988، دار الشروق. 345، ص/ 1قرآن ، ج/) يف ظالل ال 6(
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  لزوم ما لم یلزم: شواھد 
قد يرتآئ يف كثري من األدعية القرآنية لزوم ما مل يلتزم يف التسجيع ، وهو "

إيراد حرف قبل اآلخر يف الفاصلة من الكالم يتحد جنسا مبا قبل األخري يف الفاصلة 
األخرى منه ، كالراء من الفاصلتني يف الدعاء القرآنية عن سيد موسى عليه السالم 

 :  َاَل َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري ق ْر ِلي أَْمِري   "  )2( َویَّسِ
 -------------- ----------------  

 ---------------------------  
 -----------------------  

 -------------------  
 --------------  

  

                                                                                                                                
 329) جواهر البالغة ، ص/ 1(

 26-25) سورة طه رقم اآلية/  2(
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  الفصل الثالث 
  المحسنات المعنویة في األدعیة القرآنیة

  االفتنان: 
هو اإلتيان يف الكالم الواحد بفنني خمتلفني أو أكثر من فنون القول، كاملدح "

  )1( " واهلجاء والفخر والتحدث، والتهنئة والتعزية واملدح والعتاب .

اجتمعا يف كالم االفتنان يف األدعية القرآنية فنان خمتلفان فصاعدا ، قد "
واحد منها، مثل التقديس و التحميد واالستغفار و االستعفاف واالستعاذة و 
االستعطاف و ما إىل تلك. كما يف دعاء النيب هللا ذي النون ، يتمثل من بني قرائنها 

 )2(﴾َال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمینَ  ﴿أنني املسجون، وهو: 
  "حيث اجتمع يف كالمه الواحد التقديس و التنزيه و اإلتعفاف و االستعطاف. 

  الطباق : 

هو اجلمع بني لفظني متقابلني يف املعىن، ومها "يقول أمحد اهلامشي يف كتابه : 
ن امسني أو فعلني أو حرفني أو خمتلفني   ".  )3(قد يكو

  شواھد الطباق في األدعیة القرآنیة  

طباق املركب " املقابلة" اآليتني بكاملهما وقد أشاع يف جو لقد استغرق ال
القرآنية املعجزة كما أنه قّرر معاين متقابلة فزادمها  املوسيقىاآليتني املذكورتني نوعاً من 

   )1(وضوحاً وقرَّب لألذهان قدرة هللا املطلقة يف سائر األحوال. 

                                                 
ا، ج/ ) 1(  .475، ص/ 2البالغة العربية أسسها وفنو

 87رقم اآلية/ ، ) سورة األنبياء  2(

 328هر البالغة ، ص/جوا ) 3(
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ْل َھذَا اْلبَلَدَ آِمنًا َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم َرّبِ اْجعَ  ﴿":  قوله 

َن النَّاِس فََمن تَبِعَنِي فَإِنَّھُ  أَن نَّْعبُدَ األَْصنَاَم  َرّبِ إِنَُّھنَّ أَْضلَْلَن َكثِیًرا ّمِ
ِحیٌم  یَّتِي بَِوادٍ  ِمنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك َغفُوٌر رَّ بَّنَا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ذُّرِ  رَّ

َن  ً ّمِ ِم َربَّنَا ِلیُِقیُمواْ الصَّالَةَ فَاْجعَْل أَْفئِدَة َغْیِر ِذي َزْرعٍ ِعندَ بَْیتَِك اْلُمَحرَّ
َن الثََّمَراِت لَعَلَُّھْم یَْشُكُروَن  َربَّنَا ِإنََّك تَْعلَُم  النَّاِس تَْھِوي إِلَْیِھْم َواْرُزْقُھم ّمِ

فَى َعلَى اہلّلِ ِمن َشْيٍء فَي األَْرِض َوالَ فِي َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن َوَما یَخْ 
  ")2(﴾السََّماء

َربَّنَا ِإنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن ﴿ ":  الطباق بصورة متعددة كقوله 

  ")3(﴾َوَما یَْخفَى َعلَى اہلّلِ ِمن َشْيٍء فَي األَْرِض َوالَ فِي السََّماء
ُھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤِتي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزُع قُِل اللَّ  "  :الطباق قال 

ن تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنََّك َعلََى ُكّلِ  اْلُمْلَك ِممَّ
ويال يف املعىن.  ) )4 َشْيٍء قَِدیرٌ    "يف هذه اآلية الطابق ما بين على املضادة 

ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض یَْغِفُر ِلَمن یََشاء    :قال  َوہلِلّ

ِحیمٌ  ُب َمن یََشاء َواہلّلُ َغفُوٌر رَّ . فإن التعذيب ال يقابل املغفرة صرحياً  ) )5 َویُعَذِّ
ويل كونه صادر عن املؤاخذة اليت هي ضد املغفرة.    لكن على 

یَقُوُل َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّْنیَا َوَما لَھُ فِي  فَِمَن النَّاِس َمن "  :قال 

  ، فطابق هللا ، الدنيا واآلخرة . ") )6 اآلِخَرِة ِمْن َخالَقٍ 
َم النَّاَس ثََالَث لَیَاٍل  "  :قال  َرّبِ اْجعَل لِّي آیَةً قَاَل آیَتَُك أَالَّ تَُكلِّ

   )8(فطابق هللا العشي واإلبكار .  ) )7" َسِویًّا

                                                                                                                                
 .147، ص/ 1اجلدول يف إعراب القرآن ، ج/ ) 1(

 .38-35سورة إبراهيم، رقم اآلية/  ) 2(

 .38سورة إبراهيم رقم اآلية/  ) 3(

 26سورة آل عمران، رقم اآلية/)  4(

 129سورة آل عمران، رقم اآلية/ )  5(

 200سورة البقرة، رقم اآلية/ )  6(

 .10ية/ سورة مرمي، رقم اآل)  7(

 21، ص/ 2صفوة التفاسري، ج/)  8(
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الَِّذیَن یَْذُكُروَن اہلّلَ قِیَاًما َوقُعُودًا َوَعلََى ُجنُوبِِھْم  "  :قال 

َویَتَفَكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َھذا بَاِطالً ُسْبَحانََك 
  فالطباق : الدنيا واآلخرة. )" )1 فَِقنَا َعذَاَب النَّارِ 

َن النَّاِس َمن یَقُوُل َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّْنیَا َوَما لَھُ فِي فَمِ  "  :قال 

ن یَقُوُل َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّْنیَا َحَسنَةً َوفِي  اآلِخَرِة ِمْن َخالٍَق  ِوِمْنُھم مَّ
  ") )2 اآلِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ 

ا آتنا يف حسنة ويف اآلخرة) وفيها فطابق هللا بني رجلني ، ( ربنا آتنا ، وربن
  مقابلة لطيفة. 
َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل  "   :قال 

ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا  َعلَْینَا ِإْصًرا َكَما َحَمْلتَھُ َعلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلنَا َربَّنَا َوالَ تَُحّمِ
بِِھ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم 

   ") )3 اْلَكافِِرینَ 
  فقابل هللا ـ هلا وعليها ـ وهو قابل كسبت واكتسبت .

َن السََّماء قَاَل ِعیسَى ابُْن َمْریََم اللَُّھمَّ َربَّنَا أَنِزْل عَلَیْنَا َمآئِدَةً مِّ    :"قال 

اِزقِینَ  نَك َواْرُزقْنَا َوأَنَت َخیُْر الرَّ ِلنَا َوآِخِرنَا َوآیَةً ّمِ َوَّ   ") )4 تَكُوُن لَنَا ِعیداً ّألِ
  الطباق هو ـ يف أولنا وآخر ـ .

َوالَ تَْطُرِد الَِّذیَن یَْدُعوَن َربَُّھم بِاْلغَدَاةِ َواْلعَِشّيِ یُِریدُوَن  "  :قال 

ن َشْيٍء َوْجَھھُ  ن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَْیِھم ّمِ َما َعلَْیَك ِمْن ِحَسابِِھم ّمِ
  ") )5فَتَْطُردَُھْم فَتَُكوَن ِمَن الظَّاِلِمیَن 

  فالطباق بني الغداة والعشي . 
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عاً    :"قال  ن ُظلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر تَْدُعونَھُ تََضرُّ یُكم ّمِ قُْل َمن یُنَّجِ

  ")  )1ُخْفیَةً لَّئِْن أَنَجانَا ِمْن َھِذِه لَنَُكونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرینَ وَ 
  "فالطباق بني الرب والبحر . "

ا أَفََل قَاَل لَئِن لَّْم " قال :  ا َرأَى اْلقََمَر بَاِزًغا قَاَل َھذَا َربِّي فَلَمَّ فَلَمَّ

الِّ    "  ) )2 ینَ یَْھِدنِي َربِّي ألُكونَنَّ ِمَن اْلقَْوِم الضَّ
  "فالطباق يف اهلداية والضاللة . "

ِ َرّبِ  "  :قال  قُْل إِنَّ َصالَتِي َونُُسِكي َوَمْحیَاَي َوَمَماتِي ہلِلّ

  . فطابق هللا بني حمياي وممايت . " )3(اْلعَالَِمینَ 
 َوالَ تُْفِسدُواْ فِي األَْرِض بَْعدَ ِإْصالَِحَھا َواْدُعوهُ َخْوفًا "  :قال 

َن اْلُمْحِسنِینَ    ") )4 َوَطَمعًا إِنَّ َرْحَمَت اہلّلِ قَِریٌب ّمِ
  فطابق هللا بني خوفا وطمعاً.

ا أََخذَتُْھُم  "  :قال  ِمیقَاتِنَا فَلَمَّ َواْختَاَر ُموَسى قَْوَمھُ َسْبِعیَن َرُجالً لِّ

ن قَْبُل َوإِ  ْجفَةُ قَاَل َرّبِ لَْو ِشئَْت أَْھلَْكتَُھم ّمِ یَّاَي أَتُْھِلُكنَا بَِما فَعََل السُّفََھاء الرَّ
ِمنَّا إِْن ِھَي إِالَّ فِتْنَتَُك تُِضلُّ بَِھا َمن تََشاء َوتَْھِدي َمن تََشاء أَنَت َوِلیُّنَا فَاْغِفْر 

  ") )5لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَنَت َخْیُر اْلغَافِِریَن 
دي من تشاء .  ا تشاء و     )6(فطابق هللا بني : تضل 

َواْكتُْب لَنَا فِي َھِذِه الدُّْنیَا َحَسنَةً َوفِي اآلِخَرةِ إِنَّا ُھْدنَا   : " قال 

إِلَْیَك قَاَل َعذَابِي أُِصیُب بِِھ َمْن أََشاء َوَرْحَمتِي َوِسعَْت ُكلَّ َشْيٍء فََسأَْكتُبَُھا 
َكاةَ َوالَِّذیَن ُھم بِ    ") )1 آیَاتِنَا یُْؤِمنُونَ ِللَِّذیَن یَتَّقُوَن َویُْؤتُوَن الزَّ
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  فطابق هللا بني : الدنيا واآلخرة ، و عذايب و رمحيت . 
عاً َوِخیفَةً َودُوَن اْلَجْھِر ِمَن  "  :قال  بََّك فِي نَْفِسَك تََضرُّ َواْذُكر رَّ

َن اْلغَافِِلینَ    ") )2 اْلقَْوِل بِاْلغُدُّوِ َواآلَصاِل َوالَ تَُكن ّمِ
  دو واآلصال. الطباق بني الغ

تَْعلَُم َما فِي نَْفِسي َوالَ أَْعلَُم َما فِي نَْفِسَك إِنََّك أَنَت َعالَُّم   : " قال 

     ) ")3 اْلغُیُوبِ 
  فطابق هللا بني تعلم وال أعلم . 

َوقَاَل اْرَكبُواْ ِفیَھا بِْسِم اہلّلِ َمْجَراَھا َوُمْرَساَھا إِنَّ َربِّي    :"قال 

ِحیٌم لَغَفُوٌر    ") )4رَّ
  فطابق هللا بني جمراها ومرساها.

َرّبِ قَْد آتَْیتَنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَنِي ِمن تَأِْویِل األََحاِدیِث  "  :قال 

فَاِطَر السََّماَواِت َواألَْرِض أَنَت َوِلیِّي فِي الدُّنُیَا َواآلِخَرةِ تََوفَّنِي ُمْسِلًما 
الِ    ") )5 ِحینَ َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ

  فطابق هللا بني السماوات واألرض .
َن النَّاِس فََمن تَبِعَنِي فَإِنَّھُ ِمنِّي  "  :قال  َرّبِ إِنَُّھنَّ أَْضلَْلَن َكثِیًرا ّمِ

ِحیمٌ    ") )6 َوَمْن َعَصاِني فَإِنََّك َغفُوٌر رَّ
  فطابق هللا بني : تبعين وعصاين . 
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تَْعلَُم َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن َوَما یَْخفَى َعلَى اہلّلِ َربَّنَا إِنََّك  "  :قال : 

   ") )1 ِمن َشْيٍء فَي األَْرِض َوالَ فِي السََّماء
َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن ، َوَما یَْخفَى َعلَى :  الطباق بصورة متعددة، كقوله 

  اہلّلِ ِمن َشْيٍء فَي األَْرِض َوالَ فِي السََّماء
َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذیَن یَْدُعوَن َربَُّھم بِاْلغَدَاةِ َواْلعَِشّيِ  "  :قال 

یُِریدُوَن َوْجَھھُ َوَال تَْعدُ َعْینَاَك َعْنُھْم تُِریدُ ِزینَةَ اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا َوَال تُِطْع َمْن 
  ") )2هُ فُُرًطا أَْغفَْلنَا قَْلبَھُ َعن ِذْكِرنَا َواتَّبََع َھَواهُ َوَكاَن أَْمرُ 

لغدوة والعشي .   الطباق : 
ِّي َوُحْزنِي إِلَى اہلّلِ َوأَْعلَُم ِمَن اہلّلِ َما الَ    :"قال  قَاَل إِنََّما أَْشُكو بَث

  ") )3تَْعلَُموَن 
  فطابق بني قوله أعلم وقوله ماال تعلمون.

أَْرِسْلھُ َمِعَي ِرْدًءا َوأَِخي َھاُروُن ُھَو أَْفَصُح ِمنِّي ِلَسانًا فَ    :"قال 

بُونِ  قُنِي إِنِّي أََخاُف أَن یَُكذِّ   ") )4 یَُصدِّ
  الطباق يف قوله : يصدقين ، ويكذبون . 

ُ َال إِلَھَ إِالَّ ُھَو لَھُ اْلَحْمدُ فِي اْألُولَى َواْآلِخَرةِ َولَھُ  "  :قال  َوُھَو اہللَّ

  ") )5 اْلُحْكُم َوإِلَْیِھ تُْرَجعُونَ 
   )6(ابق بني األوىل واآلخرة . فط
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َویَِضیُق َصْدِري َوَال یَنَطِلُق ِلَسانِي فَأَْرِسْل ِإلَى    :"قال 

  ")1(َھاُرونَ 
  فالطباق بني : يضيق صدري وال ينطلق لساين. 

ا َوُمقَاًما   :"قال    ") )2 ِإنََّھا َساءْت ُمْستَقَرًّ
ا َوُمقَاًماَخاِلِدیَن فِیَھا َحُسنَْت ُمسْ  "  :قال    ") )3 تَقَرًّ

فالطباق بني نعيم أهل اجلنة وعذاب أهل النار.حسنت مستقرا ومقاما، 
  . )4(مقابل عن أهل النار مستقرا و مقاماً، 

قُِل اللَُّھمَّ فَاِطَر السََّماَواِت َواْألَْرِض َعاِلَم اْلغَْیِب  "  :قال 

  ") )5 َك فِي َما َكانُوا فِیِھ یَْختَِلفُونَ َوالشََّھادَةِ أَنَت تَْحُكُم بَْیَن ِعبَادِ 
  الطباق بني الغيب والشهادة.

  ") )6قَاَل َرّبِ إِنِّي دََعْوُت قَْوِمي لَْیًال َونََھاًرا  : "قال 
اراً.   الطباق بني ليال و

ِزِد َوِلَمن دََخَل بَْیتَِي ُمْؤِمنًا َوِلْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوَال تَ   :"قال 

  ")  )7 الظَّاِلِمیَن إِالَّ تَبَاًرا
  الطباق بني مؤمنني ومؤمنات.

ثُمَّ إِنِّي أَْعلَنُت لَُھْم َوأَْسَرْرُت  ثُمَّ إِنِّي دََعْوتُُھْم ِجَھاًرا    :"قال 

    ) ")8لَُھْم إِْسَراًرا
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  الطباق بني جهاراً وأسراًر . 

هي أن يؤتى مبعنيني متوافقني " يقول أمحد اهلامشي يف كتابه : المقابلة :
  ")1(.  أو معان متوافقة مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيب

  شواھد المقابلة في األدعیة القرآنیة
فقد طابق بني  )2( "﴾ لََھا َما َكَسبَْت َوَعلَْیَھا َما اْكتََسبَتْ  ﴿":  يف قوله "

خلري، والفعل الثاين هلا وعليها، وبني كسبت واكتسبت ، فالفعل األول خيتص 
لطبع  لشر فإن يف االكتساب اعتماًال، والشر تشهاه النفس وجتنح إليه  خيتص 
خبالف اخلري فإنه يهبط على النفس كما يهبط الفيض من آالء هللا ، وكما يشرق 

  ")3(اليقني يف النفس. 
تََشاء َوتَنِزُع اْلُمْلَك قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن ﴿ ":  قوله 

ن تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِیَِدَك اْلَخْیُر ِإنََّك َعلََى ُكّلِ َشْيٍء  ِممَّ
تُوِلُج اللَّْیَل ِفي اْلنََّھاِر َوتُوِلُج النََّھاَر فِي اللَّْیِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن  قَِدیٌر 

  ")4( ﴾  الََمیََّت ِمَن اْلَحّيِ َوتَْرُزُق َمن تََشاء بِغَْیِر ِحَسابٍ اْلَمیِِّت َوتُْخِرُج 
ب االكتفاء  ﴾ بِیَِدَك اْلَخْیرُ  ﴿:  االكتفاء يف قوله  فاقتصر على اخلري من 

أي والربد ، و ألن  )5( ﴾ َسَرابِیَل تَِقیُكُم اْلَحرَّ  ﴿ملقابل أي والشر، كقوله تعاىل : 
  يه. اخلري هو املرغوب ف

اللَّیل  ﴿وبني  ﴾ تُِعزُّ وتُِذلُّ  ﴿وبني  ﴾ تُْؤتِي وتَْنِزع ﴿املقابلة فقد طابق بني 

   )6( ﴾ الحّي والمیّت ﴿وبني  ﴾ والنَّھار
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و   تُْؤتِي وقال حممود صايف : ويف اآلية فن املقابلة : فقد طابق بني "
تَْنِزع   وبني  ُّتُِعز   و  ُّتُِذل  .)1( "  

م لت يف نظم هذه اآلية تلحظ املقابلة البديعية اليت تعد سراً من أسرار وإذا 
  بالغتها.

يتبادر إىل ذهنك  ﴾ تُوِلُج اللَّْیَل فِي اْلنََّھارِ  ﴿فعندما تسمع هذه اجلملة 
  . ﴾ َوتُوِلُج النََّھاَر ِفي اللَّْیلِ ﴿ اجلملة األخرى : 

يتبادر إىل ذهنك  ﴾ َن اْلَمیِّتِ َوتُْخِرُج اْلَحيَّ مِ  ﴿وعندما تسمع هذه اجلملة 
  . ﴾ َوتُْخِرُج الََمیََّت ِمَن اْلَحّيِ  ﴿

حيمل  ﴾ َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت َوتُْخِرُج الََمیََّت ِمَن اْلَحّيِ  ﴿ قوله 
  وجوها بالغية حمتملة هي أنه تعاىل : 

خيرج املؤمن من الكافر كإبراهيم من آزر، والكافر من املؤمن " .1
  ".مثل كنعان من نوح 

 "خيرج الطيب من اخلبيث ، واخلبيث من الطيب . " .2

خيرج احليوان من النطفة، والطري من البيضة، وخيرج النطفة من " .3
 " احليوان، والبيضة من الطري.

خيرج السنبلة من احلبة، واحلبة من السنبلة، والنخلة من النواة، " .4
 ")2(والنواة من النخلة. 

ل يف هذه اجلمل له بالغته املعنوية واجلمالية ، إذ ال يتم والعكس أو التبدي
ن يقال: توجل الليل يف النهار، أو يقال: وخترج احلي من امليت، ألن اجلملة  املعىن 

  املقابلة حتمل معىن خيتلف متاًما عن معىن اجلملة األول.

                                                 
 .146، ص/ 1اجلدول يف إعراب القرآن ، ج/ ) 1(

 9، ص/  8تفسري الرازي ، ج/ ) 2(
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ّبِ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي  ﴿":  قوله ُمْخَرَج ِصْدٍق َوقُل رَّ

َوقُْل َجاء اْلَحقُّ َوَزَھَق اْلبَاِطُل ِإنَّ  َواْجعَل لِّي ِمن لَّدُنَك ُسْلَطانًا نَِّصیًرا 
  ")1( ﴾ اْلبَاِطَل َكاَن َزُھوقًا

َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج  ﴿و  ﴾ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدقٍ  ﴿املقابلة يف قوله تعاىل 

   )2( ﴾ َوَزَھَق اْلبَاِطلُ  ﴿و  ﴾ َجاء اْلَحقُّ  ﴿وبني  ﴾ ِصْدقٍ 
وملا ذكر تعاىل حال الربيني يف الصرب وحاهلم يف الدعاء، ذكر ما ضمن هلم "

فَآتَاُھُم اہلّلُ ثََواَب الدُّْنیَا َوُحْسَن ثََواِب  ﴿يف مقابلة ذلك يف الدنيا واآلخرة فقال: 

  ".)3( ﴾ اآلِخَرةِ 
م، وأن ما حصل هلم توحي بت ﴾ فَآتَاُھمُ  ﴿والفاء يف قوله :  عجيل إجابة دعو

م    .  )4(من خريي الدنيا واآلخرة كان يسبب صربهم وإخالصهم لر
مقابلة بديعية ويف اجلمع بني ثواب الدنيا واآلخرة مقابلة بديعة أوضحت 

  املعىن املراد، وكانت من أسرار اجلمال يف النظم القرآن الكرمي .
یكُ  "قال تعاىل :  ن ُظلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحرِ قُْل َمن یُنَّجِ القرآن  )" )5 م ّمِ

ا هلذا املخلوق  ا وعيو الكرمي يرسم صورة جمسدة واضحة بكل تفاصيل حبسنا
  العجيب. 
لَِّذیَن َكفَُروا اِْمَرأَةَ نُوحٍ َواِْمَرأَةَ لُوٍط  قال تعاىل : " ُ َمثًَال لِّ َضَرَب اہللَّ

ِ َكانَتَا تَْحَت َعْبدَْیِن مِ  ْن ِعبَاِدنَا َصاِلَحْیِن فََخانَتَاُھَما فَلَْم یُْغِنیَا َعْنُھَما ِمَن اہللَّ
لَِّذیَن آَمنُوا اِْمَرأَةَ  َشْیئًا َوقِیَل اْدُخَال النَّاَر َمَع الدَّاِخِلیَن  ُ َمثًَال لِّ َوَضَرَب اہللَّ

نِي ِمن فِْرَعْوَن فِْرَعْوَن إِْذ قَالَْت َرّبِ اْبِن ِلي ِعندََك بَْیتًا فِي الْ  َجنَِّة َونَّجِ
نِي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن  َوَمْریََم اْبنََت ِعْمَراَن الَّتِي أَْحَصنَْت  َوَعَمِلِھ َونَّجِ

                                                 
 .80-79سورة اإلسراء ، رقم اآلية/  ) 1(

 .100، ص/ 15اجلدول يف إعراب القرآن، ج/ ) 2(

 148سورة آل عمران، رقم اآلية/  ) 3(

 .121، ص/ 4، والتحرير ،ج/575، ص/ 1، تفسري أيب السعود، ج/28، ص/ 9تفسري الرازي ، ج/ ) 4(

 .63سورة األنعام، رقم اآلية/ )  5(



  
533  

  

  

وِحنَا َوَصدَّقَْت بَِكِلَماِت َربَِّھا َوُكتُبِِھ َوَكانَْت ِمَن  فَْرَجَھا فَنَفَْخنَا فِیِھ ِمن رُّ
  " )1(اْلقَانِتِینَ 

يف اآلية تقابل بني حالتني متضادتني حصلتا على أرض الواقع، وإن لكل 
  نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت فال انتفاع وال ضرر عند هللا. 

يف هاتني اآلتني لعبت املقابلة دورًا مهمًا حيث بلورت الفكرة الرئيسية يف 
يبقى منها إال ما  هذا املثل وهي أن األسباب والصالت كلها تنقطع يوم القيامة، وال 

هلل وحده يف امتثال  ، فال تنقطع أي صلة أخرى من قرابة أو أمرهكان متصًال 
  مظاهرة . 

  ") )2َولَْم أَْدِر َما ِحَسابِیھْ  یَا لَْیتَنِي لَْم أُوَت ِكتَابِیْھ    :"قال 
ومما بلغت االنتباه يف هذه اآلية هو التقابل يف النعيم الروحاين والعذاب 

  وحاين. الر 
ِ الَِّذي َصدَقَنَا َوْعدَهُ َوأَْوَرثَنَا اْألَْرَض    :"قال  َوقَالُوا اْلَحْمدُ ہلِلَّ

أُ ِمَن اْلَجنَِّة َحْیُث نََشاء فَنِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلینَ    ") )3 نَتَبَوَّ
يف هذه اآلية املقابلة املعنوية، فالتقابل حاصل بني السوقني سوق أهل اجلنة 

  ل النار. وسوق أه
ا َوُمقَاًما قال تعاىل : "   ") )4 ِإنََّھا َساءْت ُمْستَقَرًّ
ا َوُمقَاًما   :قال "   ") )5 َخاِلِدیَن فِیَھا َحُسنَْت ُمْستَقَرًّ

ا  "املقابلة الطيفة بني نعيم أهل اجلنة وعذاب أهل النار.  َحُسنَْت ُمْستَقَرًّ

ا َوُمقَاًما ": مقابل قوله عن أهل النار "  َوُمقَاًما    )" )1 َساءْت ُمْستَقَرًّ

                                                 
 .12-10سورة التحرمي، رقم اآلية/ )  1(

 .32سورة احلاقة ، رقم اآلية/ )  2(

 .74سورة الزمر، رقم اآلية/ )  3(

 .66سورة الفرقان، رقم اآلية/ )  4(

 .76سورة الفرقان، )  5(
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َویَِضیُق َصْدِري َوَال یَنَطِلُق ِلَسانِي فَأَْرِسْل ِإلَى    :"قال 

  ")2(َھاُرونَ 
  املقابلة اللطيفة ( يضيق صدري، وال ينطلق لساين) .

ا َربَّنَا إِنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي َومَ ﴿ ":   كقوله  )3(الطباق بصورة متعددة

 ")4(﴾  نُْعِلُن َوَما یَْخفَى َعلَى اہلّلِ ِمن َشْيٍء فَي األَْرِض َوالَ فِي السََّماء

  مراعاة النظیر: 
اجلمع يف العبارة الواحدة بني املعاين اليت بينهما تناسب وائتالف ما ، ال 

  )5(على سبيل تقابل التناقض أو التضاد أو التضايف. 
أمرين متناسبني (فصاعدا) يف الكالم ال على هي اجلمع بني   )6(مراعاة النظري

، كما ثننيافقد توجد ذلك التالؤم بني  سبيل التضاد، بل تكون بينهما شدة التالؤم
َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِھْم  " نرى التناسب بني الرأفة و الرمحة يف دعوة الداع :

ْخَواِننَا ا یَماِن َوَال تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا یَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِإلِ لَِّذیَن َسبَقُونَا ِباْإلِ
  ")7( .﴾ ِغالًّ ِللَِّذیَن آََمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُءوٌف َرِحیمٌ 

مث هذا الصنف من احملسنات املعنوية يف األذكار واألدعية القرآنية يلحق به 
املعىن. فقد يرتآئ ذلك  تشابه األطراف. وهو اختتام الكالم مبا يناسب ابتدائه يف

َوقُْل َرّبِ أَْنِزْلنِي ُمْنَزًال ُمبَاَرًكا َوأَْنَت َخْیُر "التالؤم واضحا بينا، كما يف: 

                                                                                                                                
 . 368، ص/ 2صفوة التفاسري، ج/)  1(

 .13سورة الشعراء، رقم اآلية/ )  2(

 200إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين درويش ، ج/    ، ص/  ) 3(

 ، 38سورة إبراهيم، رقم اآلية/  ) 4(

ا، ج/ ) 5(  382، ص/ 2البالغة العربية أسسها وفنو

لتناسب و التوافق و  ) وقد يسمى 6(  أيضا. مراعاة النظريهذا الصنف 

 10رقم اآلية/  ،) سورة احلشر 7(
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َربَّنَا َوآَتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَى ُرُسِلَك َوَال تُْخِزنَا یَْوَم  "وحنوه : "  )1(﴾ اْلُمْنِزِلینَ 

  "  )2(.﴾ْلِمیعَادَ اْلِقیَاَمِة إِنََّك َال تُْخِلُف ا
لتأمل مثل  و قد يوجد (تشابه األطراف) يف الكالم بتالؤم خفي ،يفهم 

َربَّنَا َال تَْجعَْلنَا فِتْنَةً ِللَِّذیَن َكفَُروا َواْغِفْر لَنَا  "دعاء املهاجر يف سبيل هللا : 

حيث ترى الوصفني : (العزيز احلكيم) من  " )3(﴾ َربَّنَا إِنََّك أَْنَت اْلعَِزیُز اْلَحِكیمُ 
الطرف األخري منه بالئمان األمرين: (العصمة من فتنة الكفرة و غفران رب الربرة) 

 املذكورين قبلهما ترتيبا. وذلك ألن عصمة العبد حتتاج وجودا إىل غرة العاصم 

 ومتفرع على قوته الكاملة ،و أما غفران املذنب فمبين على حكمة الغافر  كما
أن تعذيبه مقتضى عدله . وهللا تعاىل هو املالك املختار يفعل ما يشاء و ما يريد و 
ال يسأل عنه ، مث إن ذينك الوصفني حجتان اللميتان يف احلقيقة لألمرين املذكورين 

  فيما قبلهما على الرتتيب. 
و ذلك كما ملح هللا جل جمده إليه يف حكاية عن دعاء روح هللا عيسى بن 

ْبُھْم فَإِنَُّھْم ِعبَادَُك َوِإْن "عليه الصلوات و التسليمات يوم القيامة : مرمي  إِْن تُعَذِّ

فإنه عليه السالم أورد ذينك الوصفني   )4("﴾ تَْغِفْر لَُھْم فَإِنََّك أَْنَت اْلعَِزیُز اْلَحِكیمُ 
ه على سبيل االستدالل لألمرين: (التعذيب و الغفران) املذكورين على منط تشاب

  األطراف املعنوي اخلفي ، فكل واحد منهما برهان ملي لذينك األمرين ترتيبا.

  اإلرصاد : 
: أن يوضع قبل العجز من الفقرة لفظ )5(اإلرصاد عند البلغاء اصطالحا

يدل على تعني الفاصلة (من النثر كالقافية من البيت) اليت تتضمن للروي صيغة 
                                                 

 29رقم اآلية/  ،) سورة املؤمنون 1(

 194رقم اآلية/  ،) سورة آل عمران 2(

 5رقم اآلية/  ،) سورة املمتحنة 3(

 118رقم اآلية/  ،) سورة املائدة 4(

ب األفعال ،أخذر ) " اإل 5( الطريــق، إذا نصــبه رقيبــا فيــه. مث  من أرصد فال ،يرصده إرصــادا يف صاد" مصدر 
لتســهيم املــأخوذ مــن الــربد  أخذ منه اسم (املرصد) لألسد حينما يرقب للصــيد يف الغابــة. ويســميه بعــض البلغــاء 

 املسهم إذا كان فيه خطوطا مستوية.
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لى احلرف الروي وهو الباء يف الدعاء : وهيئة ، مثل اسم " الوهاب " املشتمل ع
"  َربَّنَا َال تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعدَ إِذْ َھدَْیتَنَا َوَھْب لَنَا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً إِنََّك أَْنَت

فان املخاطب حينما يسمع هذا الكالم حىت يصل إىل (انك  )1(" اْلَوھَّابُ 
ال جرم يتبادر إىل فهمه و ختيله  أنت) بعد ما عرف حرف الروي وهو الباء هنا ،

أن الفاصلة ستكون لفظ (الوهاب) و ذلك بداللة قوله : (هب لنا) بعد معرفة 
   الروي.

  النھج االستداللي: 
هلا. و  رمبا نرى يف األدعية القرآنية لآليل استدالهلا ، مرصعة على أمجل أز

م و زوجته حواء غريه مثال على منهج االستدالل يف دعاء أيب البشر سيد آد
قَاَال َربَّنَا َظلَْمنَا أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْغِفْر لَنَا "عليهما الصلوات و التسليمات : 

حيث يرتآئ االستدالل فيه بوجود املؤثر   )2("َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِریَن 
مها ) على ( وهو املؤاخذة على ارتكاب اخلطيئة ، املكىن عنها بعدم مغ فرة هللا إ

وجود االثر، وهو الوقوع يف اخلسارة و أما مقصودمها من الدعاء فهو أن يغفر هللا 
ما قاال : ( ربنا اغفر لنا خطيئتنا كي ال  هلما و يرمحهما. والعبارة تعريض إليه فكأ

  نقع يف اخلسارة ). 

  :  المشاكلة
جواره ، مثل التعبري  لغريه لوقوعه يف )3(ذكر الشيء بلفظ وضع  املشاكلة

يف دعاء النيب عيسى بن مرمي  )4(عما عند هللا بلفظ ( النفس ) املوضوع لغة لغريه
ُ یَا ِعیَسى اْبَن َمْریََم  "عليهما السالم حينما يدعو به يوم القيامة :  َوإِْذ قَاَل اہللَّ

َي إِلََھْیِن ِمْن دُ  ِ قَاَل ُسْبَحانََك َما یَُكوُن أَأَْنَت قُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُوِني َوأُّمِ وِن اہللَّ

                                                 
 8رقم اآلية/  ،) سورة آل عمران 1(

 23ة/ رقم اآلي ،) سورة األعراف 2(

) و الوضــع أعــم مــن أن يكــون لغــو و اصــطالحيا ،فلفــظ "احلســنة" مــثال موضــوع للحالــة املستحســنة لغــة ،  3(
 العمل الصاحل ويستعمل شرعا يف

 .336جواهر البالغة ، ص/  ) 4(
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ِلي أَْن أَقُوَل َما لَْیَس ِلي بَِحّقٍ إِْن ُكْنُت قُْلتُھُ فَقَْد َعِلْمتَھُ تَْعلَُم َما فِي نَْفِسي َوَال 
ُم اْلغُیُوبِ    " ).)1 أَْعلَُم َما فِي نَْفِسَك إِنََّك أَْنَت َعالَّ

َ◌ِمْنُھْم َمْن یَقُوُل و ":  حلاجء ااو من هذا الصنف عند دقة النظر دع

فان  ".)2( َربَّنَا آَِتنَا ِفي الدُّْنیَا َحَسنَةً َوفِي اْآلَِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ 
املراد من (احلسنة) األوىل هو التوفيق ملا حيبه هللا و يرضاه من العقيدة السديدة و 

و إرادة سببه و املقصود من (احلسنة)  األعمال الرشيدة ، من قبيل إطالق املسبب
الثانية هو الثمرة املرتبة على ذينك األمرين ترتب املسبب على سببه . فهذا من 
إطالق السبب و إرادة املسبب ، فافرتق مفهوم كل من احلسنتني من اآلخر منهما ، 

   اللفظ صنعة املشاكلة . يفبيد أن 

  االستتباع: 
لى وجه يستتبع الوصف بشيء آخر كما يف االستتباع هو التوصيف بشيء ع

الك أعداء اإلسالم ِ  ﴿" )3(حتميد اجملاهد  فَقُِطَع دَابُِر اْلقَْوِم الَِّذیَن َظلَُموا َواْلَحْمدُ ہلِلَّ

بوصف  حيتوى على قرينتني ، األوىل منهما أفادت توصيف هللا   )4("﴾ َرّبِ اْلعَالَِمینَ 
وصف أجلب وصفا آخر مسببا لتحميده و توصيفه به تقطيعة عروق األعداء. مث هذا ال

على وجه التضمني و االستتباع .وهو تطهري صفيحة من صفائح األرض من أرجاس 
الكفر. ولذا رتب على ذينك الوصفني حتميد رب العاملني . يف القرينة الثانية .و يف ذلك 

ر ربوبية هللا اخلاصة الروحانية لعباده.  ما من أ   إمياء إىل أ
 تشابھ األطراف: 

  يوجد تشابه األطراف يف األدعية القرآنية على نوع واحد وهو تشابه معنوي. "

                                                 
 116رقم اآلية/  ،) سورة املائدة 1(

 201رقم اآلية/  ،) سورة البقرة 2(

  429، ص/ 2ا، ج/البالغة العربية أسسها وفنو  ) 3(

 45رقم اآلية/  ،) سورة األنعام 4(
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  ".)1(فالتشابه املعنوي: أن يكون الكالم خمتتما بكلمة تناسب ابتدائه يف املعىن
َوإِْذ یَْرفَُع ِإْبَراِھیُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْیِت َوإِْسَماِعیُل َربَّنَا  "  :قوله 

  ") )2 تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّمیُع اْلعَِلیمُ 
َربَّنَا َال تُِزْغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِْذ ھَدَیْتَنَا َوھَْب لَنَا ِمْن لَدُنَْك َرْحَمةً إِنََّك أَنَْت  "حنو: 

  " . )3(الَْوھَّابُ 
رهم تدل على حتدد هذا الدعاء منهم، واستمرا ﴾یقولُونَ ﴿وصيغة املضارع 

  عليه.
تشابه األطراف التناسب البديع بني مضمون اآلية املتضمن ذلك الدعاء، 

  وذكر صفيت السمع والعلم . 
فالسمع يتناسب مع قول الدعاء، والعلم يتناسب مع طبيعة النية الدافعة إىل 

  ذلك الدعاء.
  العكس: 
هو أن يرد يف الكالم جزئني مرة ،مث ترامها أخرى وقد " :العكستعريف 

ومن  "،)4(كسا ترتيبا يف ذلك الكالم : حبيث ترى املقدم مؤخرا و املؤخر مقدماع
أمثاله : يرد العكس بني متعلقي الفعل املكرر يف الكالم ، كما ترى العكس بني ( 

قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي  "الليل و النهار) و كذا بني (احلي و امليت) يف: 

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء اْلُمْلَك َمْن تَشَ  اُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
تُوِلُج اللَّْیَل فِي النََّھاِر َوتُوِلُج النََّھاَر  بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیٌر 

                                                 
 .351جواهر البالغة، ص/ ) 1(

 127سورة البقرة، رقم اآلية/  ) 2(

 8رقم اآلية/  ،) سورة آل عمران 3(

 .352جواهر البالغة ، ص/  ) 4(
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ُج اْلَمیَِّت ِمَن اْلَحّيِ َوتَْرُزُق َمْن فِي اللَّْیِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت َوتُْخرِ 
  " )1(  تََشاُء بِغَْیِر ِحَسابٍ 

  )2(التجرید 
هو أن ينتزع املتكلم األديب من أمٍر ما ذي وصف فأكثر أمرًا آخر فأكثر "

  " )3(مثله يف الصفة أو الصفات على سبيل املبالغة.
یَِرثُنِي َویَِرُث ِمْن  ا فََھْب ِلي ِمن لَّدُنَك َوِلیًّ  ﴿"وذلك يف قوله تعاىل 

  ")4( ﴾آِل یَْعقُوَب َواْجعَْلھُ َرّبِ َرِضیًّا 
یَا َزَكِریَّا إِنَّا  یَِرثُنِي َویَِرُث ِمْن آِل یَْعقُوَب َواْجعَْلھُ َرّبِ َرِضیًّا  ﴿"

ُرَك بِغَُالٍم اْسُمھُ یَْحیَى لَْم نَْجعَل لَّھُ ِمن قَْبُل َسِمیًّا   ")5( ﴾ نُبَّشِ
رأ اجلمهور " يرثين ويرث من آل يعقوب " وعلى قراءة " يرثين وآرث من وق

آل يعقوب" يكون يف اآلية أسلوب التجريد للمبالغة، يف الوصف ، والتقدير " يرثين 
وعلى التقدير األول يكون التجريد  )6(منه آرث " وقيل تقديره " يرثين به وآرث "
على الثاين يكون بدخول الباء التجريدية  بدخول من التجريدية على املنتـزع منه، وال

﴾ لتأكيد َواْجعَْلھُ َرّبِ َرِضیًّاعلى املنتـزع منه، ومجلة النداء االعرتاضية  ﴿ 
يت استجابة الرب  )7(االسرتحام وللمبالغة يف االعتناء بشأن ما يستدعيه)  " هذا و

 ﴾ یَا َزَكِریَّا ﴿ لطلب زكر يف رعاية ورضي( فالرب ينادي عبده من املأل األعلى:
ُرَك ِبغَُالمٍ ويعجل له البشري: " ﴿  لرمحة فيختار له اسم الغالم  ِإنَّا نُبَّشِ ﴾ ويغمره 

لَْم نَْجعَل لَّھُ ِمن قَْبُل  ﴿وهو اسم غري مسبوق :  ﴾ اْسُمھُ یَْحیَى ﴿الذي بشره به 

                                                 
   27-26رقم اآلية/  ،) سورة آل عمران 1(

 63درويش ، ج/    ، ص/ إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين  ) 2(

ا، ص/  ) 3(  432البالغة العربية أسسها وفنو

 . 6-5سورة مرمي ، رقم اآلية/  ) 4(

 .6سورة مرمي، رقم اآلية/  ) 5(

 .174، ص/ 6. البحر احمليط، ج/405، ص/ 2الكشاف ،ج/ ) 6(

 .229، ص/ 4تفسري أيب السعود، ج/ ) 7(
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جاه يف ، إنه فيض الكرم اإلهلي يغدقه على عبده الذي دعاه يف ض ﴾ َسِمیًّا راعة ، و
  )1(عما خيشى وتوجه إليه فيما يرجو) خفية، وكشف له

  التنكیت
لذكر دون غريه مما يُسّد مسّده " هو أن يقصد املتكلم إىل كلمة أو كالم 

ع جميئه على سواه .  )2( " ألجل نكتة يف املذكور تَرجِّ

ة اليت أوجبت فإن النكت )3( "﴾ َوإِذَا َمِرْضُت فَُھَو یَْشِفینِ  ﴿":  قوله 
 على اخلليل إسناد فعل املرض إىل نفسه دون بقية األفعال حسن األدب مع ربه 

إذ أسند إليه أفعال اخلري كلها وأسند فعل الشر إىل نفسه ولإلشارة إىل أن كثريًا من 
   )4(األمراض حتدث بتفريط اإلنسان يف مأكله ومشربه وغري ذلك. 

  الجمع أسلوب 
  )5(بني متعدد حتت حكم واحد . هو أن جيمع املتكلم 

  شواھد الجمع في األدعیة القرآنیة 
بَّنَا ِإنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدیًا یُنَاِدي ِلِإلیَماِن أَْن آِمنُواْ بَِربُِّكْم  "﴿:  قوله  رَّ

  )6( ﴾" األْبَرارِ فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا َسیِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَا َمَع 
لسيئات الصغائر، وقيل غفران " لذنوب يف هذه اآلية الكبائر و املراد 

الذنوب وتكفري السيئات أو قريب بعضه من بعض، فالغفران والتكفري مبعىن السرت 

                                                 
 . 3230-2302، ص/ 4يف ظالل القرآن ، ج/ ) 1(

ا، ج/ ) 2(  .478، ص/ 2البالغة العربية أسسها وفنو

 .80سورة الشعراء، رقم اآلية/  ) 3(

 .91إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين درويش ، ج/    ، ص/  ) 4(

 .338جواهر البالغة، ص/  ) 5(

 .193سورة آل عمران، رقم اآلية/  ) 6(
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كيدا ومبالغة، وليكون يف ذلك إحلاح يف  والذنوب والسيئات مبعىن، ومجع بينهما 
  ")1(الدعاء. 

الدعاء بني طلب غفران الذنوب، والوقاية من النار يؤدي إىل واجلمع يف 
السعادة األبدية وهو دخول اجلنة، فمن غفر هللا ذنوبه، ووقاه النار غمرته رمحة هللا 

  فسعد يف دنياه وأخراه.
  ومن هذا القبيل عدة األمثلة التالية: 

بَاَرًكا َوأَْنَت َخْیُر َرّبِ أَْنِزْلنِي ُمْنَزًال مُ  "كدعاء املهاجر يف سبيل هللا : 

    ء يدعو به حني خيرج من منزله املهجور عنه.ا. دع)  )2" اْلُمْنِزِلینَ 
ال مرآء يف أن اإلمجال و التفصيل أمران  اجلمع بني اإلمجال و التفصيل:  

متقابالن (تقابل التضاد) ال جيتمعان يف كالم واحد، كما ال خيلو من أحدمها. فان 
ل الثاين. وان وجد الثاين زال األول. فكالم البشر ال خيلو: إما أن حتقق األول إضمح

يكون جممال و إما أن يكون مفصال. وال يكون جممال و مفصال يف وقت واحد قط. 
  وهذا هو شأن كالم البشر أديبا كان أو غريه. 

حياء هللا  بيد أن األدعية القرآنية ملا كانت مزدهرة يف مزهر النبوة املنشئة 
لي و اخلفي، فال عجب أن جيتمع كال األمران يف مجلة منها مجيعا، حيث تقرئها اجل

فتجد فيها من الوضوح و الظهور ما يبوئها درجة القمة يف نفس البيان و التفصيل 
سلوب حمكم ،يسبق معناها إىل نفسك من غري كد الذهن و ال إعادة طالوة حىت 

ا قد أحاطت بكل معناها ومل  يبق منه شيء. مث إن أعدت النظر حتسب نفسك أ
يف تلك اجلملة مرة أخرى الح لك منها معان جديدة. كل منها يصح أو حيتمل 
الصحة ،فإذا زدت اإلمعان و أطلت املطالعة أعطتك من املعارف و األسرار قدر 
استيعاب ذهنك ،حىت تكل ويكل فهمك و معانيها ال تزال تفيض. حىت ترى 

دها متعددة ، تدرك منها ما تدرك.ولو طالعها غريك لرأى للجملة الواحدة منها وجو 

                                                 
 .142، ص/ 2. والبحر احمليط، ج/196، ص/ 1وي، ج/وتفسري البيضا489، ص/ 1الكشاف، ج/ ) 1(

 29 /سورة املؤمنون رقم اآلية ) 2(
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فيها وجودها مل تطلع عليها و انكشفت له من معانيها ما مل ينكشف لك، فيتضح 
  حينئذ أن يف تلك اجلملة إمجاال يضم املعاين العديدة. 

فدونك اجلملة الدعائية أمنوذجة اإلحتواء على اإلمجال و التفصيل. وهي 
مثال فحي على التدبر "  )1(َوتَْرُزُق َمْن تََشاُء بِغَْیِر ِحَسابٍ " دعاء احلامد:

فيها، هل ترى كالما جامعا أبني من هذه اجلملة يف عقول الناس ؟ مث انظر كم يف 
  هذه من املعاين: 

فإنك لو قلت يف معناها: ( أللهم إنك ترزق من تشاء ترزيقه بغري " .1
سطت الرزق هلؤالء ؟ و حماسب حياسبك و ال سائل يسئلك: ملاذا ب

 "ملا قدرت على أولئك ؟) فقد أصبت. 

و لو قلت: ( أللهم إنك ترزق من تشاء بغري تقدير و ال حماسبة " .2
  " لنفسه عند اإلنفاق خوف النفاد) فقد أصبت احلقيقة.

و لو قلت: ( رب إنك ترزق من تشاء من حيث ال ينتظر و ال " .3
 "حيتسب) فصدقت. 

ن غري معاتبة و ال مناقشة له على عمله) و إن قلت : ( ترزقه م" .4
 "فأيضاً صحيح. 

و إن عنيت: ( ترزقه رزقا كثريا ال يدخل حتت حصر و حساب) " .5
  "فقد أحسنت. 

فعلى األول: يكون الكالم تقريرا لقاعدة األرزاق يف الدنيا و أن نظامها ال 
ي وفق جيري على حسب ما عند املرزوق له من استحقاق بعلمه أو بعمله، بل جير 

  مشية هللا و حكمته يف االبتالء. وينبجس من ذلك أسرار كثرية،  فمنها 
  . يتحقق التنبيه على سعة خزائنه و بسط يده   وعلى الثاين:

                                                 
 .27/ رقم اآلية  ،سورة آل عمران ) 1(
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لعباده املؤمنني من أبواب  يكون إمياء إىل ما سيفتح هللا   وعلى الثالث:
  ون. النصر و الظفر حىت يبدل عسرهم يسرا و فقرهم غىن من حيث ال يظن

وعلى الرابع و اخلامس:  يكون يف اجلملة وعدا للصاحلني ، إما بدخول اجلنة 
  بغري حماسبة و إما مبضاعفة أجورهم أضعافا كثرية ال حيصرها العاد. 

و من وقف على علم التأويل و اطلع على معرتك العلماء األئمة يف حنو تلك 
ملت معناها البني املفصل، الذي  الفقر األحس منها العجب العاجب ، فهال 

يتبادر إىل ذهنك. مث تلك املعاين اليت أمجلت فيها بعد إمعان النظر ، فذلك هو املراد 
من اجتماع اإلمجال و التفصيل يف كالم واحد. وإمنا ذاك أعجوبة ال توجد فيما 

لوحي اجللي.  سوى األدعية القرآنية ، والسيما إذا كانت 
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   22   24  ص   َوَظنَّ دَاُوودُ أَنََّما فَتَنَّاهُ فَاْستَْغفََر   .12
   27   65  الصافات   لشَّیَاِطیِنَطْلعَُھا َكأَنَّھُ ُرُؤوُس ا   .13
   27   10  النساء   إِنَّ الَِّذیَن یَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْلیَتَاَمى   .14
  41   88  اإلسراء   الَ یَأْتُوَن بِِمثِْلِھ َولَْو َكاَن بَْعُضُھْم   .15
اء   .16 رَّ ابِِریَن فِي اْلبَأَْساء والضَّ   49   177  البقرة   َوالصَّ
   49   200  آل عمران   َوَراِبُطواْ َواتَّقُواْ اْصبُِرواْ َوَصابُِرواْ   .17
   49   75  الفرقان   أُْولَئَِك یُْجَزْوَن اْلغُْرفَةَ   .18
ُكّلِ َصبَّاٍر   .19   50   190  سبا   إِنَّ فِي ذَِلَك َآلیَاٍت لِّ
   51   36  القمر   َولَقَْد أَنذََرُھم بَْطَشتَنَا   .20
َن اہلّلِ ِلنَت لَُھْم   .21   51   159  آل عمران   فَبَِما َرْحَمٍة ّمِ
   52   137  البقرة   فََسیَْكِفیَكُھُم اہلّلُ َوُھَو السَِّمیُع   .22
یِن   .23    52   38  القصص   فَأَْوِقْد ِلي یَا َھاَماُن َعلَى الّطِ
   54   112  النحل   َوَضَرَب اہلّلُ َمثَالً قَْریَةً   .24
   55   89  المائدة   ذَِلَك َكفَّاَرةُ أَْیَمانُِكْم   .25
ِ َجْھدَ أَْیَمانِِھْمَوأَْقسَ    .26    56   53  النور   ُموا بِاہللَّ
ْجُز   .27 ا َوقََع َعلَْیِھُم الّرِ    60   134  األعراف   َولَمَّ
   66/  60   68  البقرة   قَالُواْ اْدُع لَنَا َربََّك یُبَیِّن لّنَا َما ِھَي   .28
   60   61  البقرة   َوإِْذ قُْلتُْم یَا ُموَسى لَن نَّْصبَِر َعلََى   .29
ن یُِجیُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا دََعاهُ   .30    60   62  النحل   أَمَّ
   61   186  البقرة   أُِجیُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعاِن   .31
   61   194  األعراف   إِنَّ الَِّذیَن تَْدُعوَن ِمن دُوِن اہلّلِ   .32
   61   125  الصافات   أَتَْدُعوَن بَْعًال َوتَذَُروَن أَْحَسَن   .33
   65/  62   25  یونس   ْدُعو ِإلَى دَاِر السَّالَِم َواہلّلُ یَ    .34
ةٌ یَْدُعوَن إِلَى   .35 نُكْم أُمَّ    62   104  آل عمران   َوْلتَُكن ّمِ
36.   ِ    62   24  األنفال   یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ اْستَِجیبُواْ ہلِلّ
ن دُوِن اہلّلِ   .37    63   23  البقرة   َواْدُعواْ ُشَھدَاءُكم ّمِ
   63   40  األنعام   َرأَْیتُُكم إِْن أَتَاُكْم َعذَاُبقُْل أَ   .38
   63   52  الكھف   َویَْوَم یَقُوُل نَادُوا ُشَرَكائَِي الَِّذیَن   .39
   64   45  األنبیاء   قُْل إِنََّما أُنِذُرُكم بِاْلَوْحيِ   .40
   64   52  اإلسراء   یَْوَم یَْدُعوُكْم فَتَْستَِجیبُوَن بَِحْمِدِه   .41
   64   5  األعراف   دَْعَواُھْم إِْذ َجاءُھْم فََما َكاَن   .42
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   65   5  األحزاب   اْدُعوُھْم ِآلبَائِِھْم   .43
ُسوِل بینكم   .44    65   63  النور   َال تَْجعَلُوا دَُعاء الرَّ
ْحَمِن َولَدًا   .45    66   91  مریم   أَن دََعْوا ِللرَّ
   66   51  ص   ُمتَِّكئِیَن فِیَھا یَْدُعوَن فِیَھا   .46
ْحَمَنقُِل اْد   .47    66   110  اإلسراء   ُعواْ اہلّلَ أَِو اْدُعواْ الرَّ
   68   77  الفرقان   قُْل َما یَْعبَأُ بُِكْم َربِّي   .48
   68   41  غافر   َویَا قَْوِم َما ِلي أَْدُعوُكْم إِلَى النََّجاِة   .49

   60  غافر   قَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب    .50

71  /73  /
75 /76 /
78 /101 

/166  
   72   28  الرعد   الَِّذیَن آَمنُواْ َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُھم   .51
   72   6  ھود   َوَما ِمن دَآبٍَّة فِي األَْرِض ِإالَّ َعلَى   .52
   72   60  العنكبوت   َوَكأَیِّن ِمن دَابٍَّة َال تَْحِمُل ِرْزقََھا   .53

ن یُِجیُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا دََعاهُ    .54  / 80/ 73   62  النمل   أَمَّ
121   

ِ األَْسَماء اْلُحْسنَى فَاْدُعوهُ بَِھا   .55    73   180  األعراف   َوہلِلّ
   73   60  غافر   إِنَّ الَِّذیَن یَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتِي   .56
ْوٌج َكالظُّلَِل دََعُوا   .57    74   32  لقمان   َوإِذَا َغِشیَُھم مَّ
58.   َ    74   65  عنكبوت ال  فَإِذَا َرِكبُوا فِي اْلفُْلِك دََعُوا اہللَّ
   74   22  یونس   ُھَو الَِّذي یَُسیُِّرُكْم فِي اْلبَّرِ   .59
یَن   .60 َ ُمْخِلِصیَن لَھُ الدِّ    74   14  غافر   فَاْدُعوا اہللَّ
   74   29  األعراف   قُْل أََمَر َربِّي بِاْلِقْسِط   .61
   74   65  غافر   ُھَو اْلَحيُّ َال إِلَھَ إِالَّ ُھَو فَاْدُعوهُ   .62
ََومَ    .63    75   5  البینة   ا أُِمُروا ِإالَّ ِلیَْعبُدُوا اہللَّ
   75   48  مریم   َوأَْعتَِزلُُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمن دُوِن   .64
نَس ِإالَّ   .65    76   56  الذاریات   َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ
   80   32  ابراھیم    الَِّذي َخلََق السََّماَواِت اہلّلُ   .66

    186  البقرة   بَاِدي َعنِّي َوإِذَا َسأَلََك عِ    .67
73  /82 

/420  
ْن َخلَقَُھْم لَیَقُولُنَّ   .68    83   87  الزخرف   َولَئِن َسأَْلتَُھم مَّ
رُّ فِي اْلبَْحِر   .69 ُكُم اْلضُّ    83   68  اإلسراء   َوإِذَا َمسَّ
ن ُظلَُماِت   .70 یُكم ّمِ    83   63  األنعام   قُْل َمن یُنَّجِ
   85   82  یس   َرادَ َشْیئًا أَْن یَقُوَلإِنََّما أَْمُرهُ إِذَا أَ   .71

   40  النحل   إِنََّما قَْولُنَا ِلَشْيٍء إِذَا أََرْدنَاهُ    .72
86 

/167/
187  

  167/ 86   15  فاطر   یَا أَیَُّھا النَّاُس أَنتُُم اْلفُقََراء إِلَى   .73
   86   108  یونس   فََمِن اْھتَدَى فَإِنََّما یَْھتَِدي ِلنَْفِسِھ   .74
 507/ 86   7  ابراھیم   تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِن َشَكْرتُْم  َوإِْذ   .75

   87   3  الفاتحة   إِیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّاَك نَْستَِعیُن   .76
   89    35  األنبیاء   ُكلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت   .77
ِصیبٍَة   .78 ن مُّ    89   30  الشورى   َوَما أََصابَُكم ّمِ
   90   16  الجن   الطَِّریقَِةَوأَلَِّو اْستَقَاُموا َعلَى   .79
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   90   143  الصافات   فَلَْوَال أَنَّھُ َكاَن ِمْن اْلُمَسبِِّحیَن   .80
   90   105  التوبة   َوقُِل اْعَملُواْ فََسیََرى اہلّلُ   .81
   92   160  آل عمران   إِن یَنُصْرُكُم اہلّلُ فَالَ َغاِلَب   .82
   92   173  آل عمران    الَِّذیَن قَاَل لَُھُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس   .83
   92   51  التوبة   قُل لَّن یُِصیبَنَا ِإالَّ َما َكتََب اہلّلُ   .84
ِصیبٍَة فِي اْألَْرِض   .85    95   22  الحدید   َما أََصاَب ِمن مُّ
   99   105  األعراف   قَاَل اْبَن أُمَّ ِإنَّ اْلقَْوَم اْستَْضعَفُونِي   .86
   101   102  النساء   ُھْمَوْلیَأُْخذُواْ ِحْذَرُھْم َوأَْسِلَحتَ    .87
ن ُكّلِ َما َسأَْلتُُموهُ َوإِن   .88    102   34  ابراھیم   َوآتَاُكم ّمِ
نَساَن ُضرٌّ دََعانَا   .89    109   49  الزمر   فَإِذَا َمسَّ اْإلِ
نَساِن أَْعَرَض   .90    109   51  فصلت   َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اْإلِ
ِ فََال تَْد   .91    112   18  الجن   ُعوا َمَعَوأَنَّ اْلَمَساِجدَ ہلِلَّ

ًعا َوُخْفیَةً    .92 / 113   55  األعراف   اْدُعواْ َربَُّكْم تََضرُّ
125   

ابِیَن َویُِحبُّ   .93    113   222  البقرة   إِنَّ اہلّلَ یُِحبُّ التَّوَّ
   114   27  المائدة   َواتُْل َعلَْیِھْم نَبَأَ اْبنَْي آدََم بِاْلَحّقِ   .94
   114   172  البقرة   آَمنُواْ ُكلُواْ ِمن یَا أَیَُّھا الَِّذیَن   .95
ِ َجِمیعًا أَیَُّھا   .96    114   31  النور   َوتُوبُوا إِلَى اہللَّ

/  115   10  النوح   فَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّھُ َكاَن    .97
178  

   118   5  الشرح   فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر یُْسًرا   .98
   120   1  القدر   اْلقَْدِر إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي لَْیلَةِ    .99

   124   28  الكھف   َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذیَن یَْدُعوَن   .100
   125   197  األعراف   َوالَِّذیَن تَْدُعوَن ِمن دُونِِھ الَ   .101
ل لَّنَا قِطَّنَا   .102    127   16  ص   َوقَالُوا َربَّنَا َعّجِ
   127   53  عنكبوت ال  َویَْستَْعِجلُونََك بِاْلعَذَاِب َولَْوَال   .103
   127   32  األنفال   َوإِْذ قَالُواْ اللَُّھمَّ إِن َكاَن َھذَا ُھَو   .104
   152   2  الفاتحة   اْلَحْمدُ ہلّلِ َرّبِ اْلعَالَِمیَن   .105

   24  القصص   َرّبِ إِنِّي ِلَما أَنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْیٍر    .106
153 

/425  
ُ أََحدٌ   .107    153   1  اإلخالص   قُْل ُھَو اہللَّ
108.    ِ  155   1  األنعام    الَِّذي َخلََق السََّماَواِت  اْلَحْمدُ ہلِلّ

/371  
   155   75  الزمر   َوتََرى اْلَمَالئَِكةَ َحافِّیَن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش   .109
   155   70  القصص   لَھُ اْلَحْمدُ فِي اْألُولَى َواْآلِخَرةِ   .110
ِ الَِّذي َھدَانَا   .111    155   43  األعراف   ِلَھذَاَوقَالُواْ اْلَحْمدُ ہلِلّ
یَن اْلَحْمدُ   .112    155   65  غافر   فَاْدُعوهُ ُمْخِلِصیَن لَھُ الدِّ
ِ الَِّذي َوَھَب ِلي َعلَى   .113    156   39  ابراھیم   اْلَحْمدُ ہلِلّ
ِ الَِّذي أَنَزَل َعلَى َعْبِدِه   .114    156   1  الكھف   اْلَحْمدُ ہلِلَّ
ِ الَِّذي   .115    156   111  اإلسراء   لَْم یَتَِّخْذَوقُِل اْلَحْمدُ ہلِلّ

   10  یونس   َوآِخُر دَْعَواُھمْ    .116
157 

/438 

   158   65  غافر   ُھَو اْلَحيُّ َال إِلَھَ إِالَّ ُھَو فَاْدُعوهُ   .117
118.   َ    161   41  األحزاب   یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اْذُكُروا اہللَّ
ِ َما فِي السََّماَواِت َومَ    .119    161   1  الحشر   ا فِيَسبََّح ہلِلَّ
ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما   .120    161   1  الجمعة   یَُسبُِّح ہلِلَّ



 553

اُسْبَحاَن َر   .121 ةِ َعمَّ    161   180  الصافات    بَِّك َرّبِ اْلِعزَّ
   162   116  البقرة   ُسْبَحانَھُ بَل لَّھُ َما فِي السََّماَواِت   .122
ِ ِحیَن تُْمُسوَن َو   .123    162   17  الروم   ِحیَنفَُسْبَحاَن اہللَّ
   162   10  یونس   دَْعَواُھْم فِیَھا ُسْبَحانََك اللَُّھمَّ   .124
   165   1  المعارج   َسأََل َسائٌِل بِعَذَاٍب َواقِعٍ   .125
   166   8  غافر   َوأَْدِخْلُھْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي   .126
  166  29  الرحمن  یَْسأَلُھُ َمن فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض   .127
  167  82  یسین  إِنََّما أَْمُرهُ إِذَا أََرادَ َشْیئًا   .128
  177  3  ھود  اْستَْغِفُرواْ َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُواْ إِلَْیھِ    .129
  177  52  ھود  َویَا قَْوِم اْستَْغِفُرواْ َربَُّكْم ثُمَّ   .130
بَُھْم َوأَنَت فِیِھْم   .131   177  23  األنفال  َوَما َكاَن اہلّلُ ِلیُعَذِّ
  178  58  البقرة  ةٌ نَّْغِفْر لَُكْمَوقُولُواْ ِحطَّ    .132
ّبِ أَُعوذُ بَِك ِمْن َھَمَزاِت    .133   185  98-97  المؤمن   رَّ

  87  األنبیاء  الَّ ِإلَھَ ِإالَّ أَنَت ُسْبَحانَكَ    .134
186/343

/349/
523 

  187  67  البقرة  أَُعوذُ بِاہلّلِ أَْن أَُكوَن ِمَن اْلَجاِھِلیَن   .135

  23  األعراف  إِن لَّْم تَْغِفْر َربَّنَا َظلَْمنَا أَنفَُسنَا وَ    .136
194/ 
537/536 

ّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخْیُر   .137   194  118  المؤمنون  رَّ

  35-25  طھ  َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِري   .138

195/316

/342/
344/351

/378/
428/٤٨٠/
٤٨٥  

ّبِ ِزْدنِي ِعْلًما   .139   195  114  طھ   رَّ

  126  رةالبق  َرّبِ اْجعَْل َھذَا بَلَدًا آِمنًا   .140
195/467

/٤٩٣/495 
  195  35  ص  َرّبِ اْغِفْر ِلي َوَھْب ِلي ُمْلًكا   .141

  5-4  مریم  قَاَل َرّبِ إِنِّي َوَھَن اْلعَْظُم ِمنِّي   .142

195/303

/329/
324/315

/318/
340/361

/375/
457/٤٨١/
٤٨٢/٥٠٨  

ُ لَُكُم اْآلیَاِت   .143   285  178  البقرة  َكذَِلَك یُبَیُِّن اہللَّ
بُِر َوأَنَزْلنَابِاْلبَیِّنَاِت   .144   285  44  النحل  َوالزُّ
  285  45  إبراھیم  َوَسَكنتُْم فِي َمَساِكِن الَِّذیَن   .145
وُم الم    .146   288  4-1  الروم  ُغِلبَِت الرُّ
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يٌّ   .147 َجاَجةُ َكأَنََّھا َكْوَكٌب دُّرِ   291  35  النور  الزُّ
  291  4  یونس  بَْل َكذَّبُواْ بَِما لَْم یُِحیُطواْ   .148
  293  23  الفرقان  ى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍلَوقَِدْمنَا ِإلَ    .149

  286  البقرة  َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَْینَا إِْصًرا َكَما    .150
300 

/352/٥٢١
/٥٣٠  

  300  40  آل عمران  قَاَل َرّبِ أَنََّى یَُكوُن ِلي ُغالٌَم   .151

ا َوَضعَتَْھا قَالَْت َرّبِ إِنِّي    .152   36  آل عمران  فَلَمَّ

301 
/348/

353/٤٣٧/
441 

  24  اإلسراء  َواْخِفْض لَُھَما َجنَاَح الذُّلِّ    .153
302/316

/  
  304  31-29  طھ  َواْجعَل لِّي َوِزیًرا   .154
  304  35  الفرقان  َولَقَْد آتَْینَا ُموَسى اْلِكتَاَب   .155
ِ الَِّذي َصدَقَنَا   .156  304/325  74  الزمر  َوقَالُوا اْلَحْمدُ ہلِلَّ
َن النَّاِس    .157  304/325  37  راھیم إب  فَاْجعَْل أَْفِئدَةً ّمِ
  306  84  الشعراء  َواْجعَل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق فِي   .158
  307  12-10  غافر  إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا یُنَادَْوَن لََمْقُت    .159

ّبِ َال تَذَْر َعلَى    .160   27-26  نوح  َوقَاَل نُوٌح رَّ

307/345

/414/
457/٤٨٣/
٤٨٥/٤٨٨/
٥٠٨  

  41-35  إبراھیم  ھذَا  َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم َرّبِ اْجعَلْ    .161

309/354

/422/
438/٤٨١/
٤٩٤/٥٢٣  

  312  27  آل عمران  تُوِلُج اللَّْیَل فِي اْلنََّھاِر َوتُوِلُج   .162
یَّتِي بَِواٍد َغْیِر   .163   313  37  إبراھیم  إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ذُّرِ
ِ الَِّذي َوَھَب ِلي َعلَى   .164   314  41-39  إبراھیم  اْلَحْمدُ ہلِلّ

  250  البقرة  ِرْغ َعلَْینَا َصْبًرا َوثَبِّْت َربَّنَا أَفْ    .165
316/321

/٤٩٤/  
 317/323  24  اإلسراء  َواْخِفْض لَُھَما َجنَاَح الذُّّلِ   .166
  324  126  األعراف  َوَما تَنِقُم ِمنَّا إِالَّ أَْن آَمنَّا   .167
  326  1  إبراھیم  ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْیَك ِلتُْخِرَج   .168
  327  5  الفاتحة  اَك نَْستَِعیُنإِیَّاَك نَْعبُدُ وإِیَّ    .169
  328  36  آل عمران  إِْذ قَالَِت اْمَرأَةُ ِعْمَراَن َرّبِ إِنِّي   .170
  328  145  آل عمران  َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تَُموَت إِالَّ   .171
 328/407  114  المائدة  قَاَل ِعیَسى اْبُن َمْریََم اللَُّھمَّ َربَّنَا   .172
 338/538  201  البقرة  ْنیَا َحَسنَةً َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ    .173
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  19  النمل  َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتَكَ    .174
339 /
439/467

/٥٠٢  
  340  15  األحقاف  َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم َرّبِ أَِرنِي   .175

  194  آل عمران  َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسِلكَ    .176
340/344

/442/٤٦٣ 
 340/418  260  آل عمران  إِْبَراِھیُم َرّبِ أَِرنِي َكْیَف  َوإِْذ قَاَل   .177
  341/٥١٤  5  مریم  َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَرائِي   .178
  342/٤٣١  10-1  مریم  قَاَل َرّبِ اْجعَل لِّي آیَةً    .179
  344  24/25  القصص  فََسقَى لَُھَما ثُمَّ تََولَّى إِلَى   .180
ِ َوَمآل   .181 ّ ا ہلّلِ   346  98  البقرة  ئَِكتِِھَمن َكاَن َعدُوًّ

  147  آل عمران  ربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا   .182
346/369

/369/
420  

 346/359  192  آل عمران  َربَّنَا إِنََّك َمن تُْدِخِل النَّارَ    .183
  347  28  نوح  َرّبِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلدَيَّ   .184
ا َخِطیئَاتِِھْم أُْغِرقُوا فَأُْدِخلُ    .185   349  25  نوح  وا ِممَّ

  26/27  آل عمران  قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي    .186

352/357

/367/
358/377

/426/
432/٥١٣/
٥١٥/٥٢٤/
٥٣١/٥٣٢/
539 

  353  191  آل عمران  الَِّذیَن یَْذُكُروَن اہلّلَ قِیَاًما َوقُعُودًا   .187
ْخَوانِنَا الَِّذیَن   .188   355/٤٣٢  10  الحشر  َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِإلِ
  355  6-1  الناس  قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس    .189
  357  81  إسراء  َوقُْل َجاء اْلَحقُّ َوَزَھَق اْلبَاِطُل   .190
  358  15  األحقاف  َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ   .191

َراَط الُمستَقیم   .192   6/7  الفاتحة  اھِدنَا الّصِ

359/434
/480/

462 /
497 /
380  

  127  البقرة  اِھیُم اْلقََواِعدَ ِمَن َوإِْذ یَْرفَُع إِْبرَ    .193

363/401

/395/

363/٤٣٠/
٥٣٩  

  364  128  البقرة  َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْیِن لََك   .194
  365  129  البقرة  َربَّنَا َواْبعَْث فِیِھْم َرُسوالً   .195
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  366/٤٦٥  285  البقرة  َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك   .196

  8  آل عمران  نَا بَْعدَ إِْذ َھدَْیتَنَاَربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَ    .197

367/410

/427/
440/٥٠٠/
٥١٢/٥٣٩  

  371  1  المائدة  قَاَل َرّبِ إِنِّي ال أَْمِلُك إِالَّ نَْفِسي   .198
  370  23  المائدة  قَاَل َرُجالَِن ِمَن الَِّذیَن یََخافُوَن   .199
  371  29  التوبة  فَإِن تََولَّْواْ فَقُْل َحْسبَِي اہلّلُ   .200
  372  86  یوسف  نََّما أَْشُكو بَثِّي َوُحْزنِيقَاَل إِ   .201

بَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِدیًا یُنَاِدي   .202   193  آل عمران  رَّ
374/427

/٥١٠/٥١٦
/٥٢١  

 378/415  89  األنبیاء  َرّبِ َال تَذَْرنِي فَْردًا َوأَنَت   .203
ّبِ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل   .204   379/٥٣٢  80  اإلسراء  َوقُل رَّ
ا بََر   .205   406/٥١١  250  البقرة  ُزواْ ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِهَولَمَّ
الَِة   .206   407  41-40  المائدة  َرّبِ اْجعَْلنِي ُمِقیَم الصَّ

  286  البقرة  ال یَُكلُِّف هللاُ نفساً إالّ ُوْسعََھا   .207

385/410

/411/
419/423

/431 /
423/٤٦٤/
٤٩٩  

  416  88  یونس  َربَّنَا اْطِمْس َعلَى أَْمَواِلِھْم   .208
  416  47-46  األعراف  َما ِحَجاٌب َوَعلَى األَْعَراِفَوبَْینَھُ    .209
ّبِ اْرَحْمُھَما َكَما َربَّیَانِي َصِغیًرا   .210   421  24  اإلسراء  رَّ
  422  88  الزخرف  َوقِیِلِھ یَاَرّبِ إِنَّ َھُؤَالء   .211
ُسوُل یَا َرّبِ   .212  422/425  30  الفرقان  َوقَاَل الرَّ
  425  174  آل عمران  لنَّاَسالَِّذیَن قَاَل لَُھُم النَّاُس إِنَّ ا   .213
  426  39  آل عمران  فَنَادَتْھُ اْلَمآلئَِكةُ َوُھَو قَائٌِم   .214
  427  37  آل عمران  فَتَقَبَّلََھا َربَُّھا بِقَبُوٍل َحَسٍن   .215
  429  74  فرقان  َوالَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا َھْب لَنَا   .216
  430  104  ةالتوب  أَلَْم یَْعلَُمواْ أَنَّ اہلّلَ ُھَو یَْقبَُل   .217
ِ الَِّذي َوَھَب ِلي َعلَى   .218   ٤٣٢  39  إبراھیم  اْلَحْمدُ ہلِلّ
  ٤٣٣  32  األنفال  اللَُّھمَّ إِن َكاَن َھذَا ُھَو اْلَحقَّ ِمْن   .219

  7-1  الفاتحة  اْلَحْمدُ ہلّلِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ    .220
٤٣٤/462/
480/٤٩٧  

 /٤٣٦/440  16  انآل عمر  الَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا    .221
 ٤٣٧/440  9  آل عمران  َربَّنَا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس ِلیَْوٍم الَّ    .222

  ٤٣٧/٤٨٦  38  إبراھیم  َربَّنَا إِنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن   .223
  ٤٣٧  195  آل عمران  فَاْستََجاَب لَُھْم َربُُّھْم أَنِّي الَ أُِضیُع   .224



 557

 443  117  البقرة  ْرِض أَنَّىبَِدیُع السََّماَواِت َواألَ    .225

  459/٤٨٩  67  األحزاب  َربَّنَا إِنَّا أََطْعنَا َسادَتَنَا َوُكبََراءنَا   .226
227.   ِ  461  44  النمل  َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْیَماَن ہلِلَّ
یِن َحنِیفًا   .228  461  43  الروم  فَأَقِْم َوْجَھَك ِللدِّ
 461  55  الروم  َویَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ یُْقِسُم   .229

  البقرة  إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض    .230
190-
194  

٤٦٥/٥١١  

  ٤٨٠  85  یونس  فَقَالُواْ َعلَى اہلّلِ تََوكَّْلنَا َربَّنَا الَ   .231
َر لَنَا َھذَا   .232   ٤٨١/٤٨٢  13  الزخرف  ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ
ْلقَْوِم   .233   ٤٨٢  86-85  یونس  َربَّنَا الَ تَْجعَْلنَا فِتْنَةً لِّ

  آل عمران  َربَّنَا َما َخلَْقَت َھذا بَاِطالً    .234
191-
194  

٤٨٤/٤٨٧  

  11-1  مریم  ِذْكُر َرْحَمِة َربَِّك َعْبدَهُ َزَكِریَّا   .235
٤٩١/٥١٦/
٥٤٠  

  ٤٩١  5-1  الفلق  قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق   .236
یَّةً َطیِّبَةً    .237   ٥٠٠  38  آل عمران  َرّبِ َھْب ِلي ِمن لَّدُْنَك ذُّرِ
لَنَاَوقَاَال   .238 ِ الَِّذي فَضَّ   ٥٠٢  15  النمل  اْلَحْمدُ ہلِلَّ
  ٥٠٣  25  الذاریات  إِْذ دََخلُوا َعلَْیِھ فَقَالُوا َسَالًما   .239
  ٥٠٦  94  المؤمنون  َرّبِ فََال تَْجعَْلنِي فِي اْلقَْوِم   .240
  ٥١٠/٥١١  85-83  الشعراء  َرّبِ َھْب ِلي ُحْكًما   .241
  ٥١٣/٥١٢  18  آل عمران  ُھَوَشِھدَ اہلّلُ أَنَّھُ الَ ِإلَھَ إِالَّ    .242
ُ الَِّذي َال ِإلَھَ إِالَّ ُھَو َعاِلُم   .243   ٥١٤  23  الحشر  ُھَو اہللَّ
ن قَْوِلَھا   .244   ٥١٧  19  النمل  فَتَبَسََّم َضاِحًكا ّمِ
  ٥١٧  7  غافر  الَِّذیَن یَْحِملُوَن اْلعَْرَش َوَمْن َحْولَھُ    .245
  ٥١٨  38-36  الحجر  قَاَل َرّبِ فَأَنِظْرنِي إِلَى یَْومِ    .246
ةٌ لَّعَنَْت أُْختََھا   .247   ٥١٨  38  األعراف  ُكلََّما دََخلَْت أُمَّ
  ٥١٩/٥٢٠  101  یوسف  َرّبِ قَْد آتَْیتَنِي ِمَن اْلُمْلِك   .248
  ٥١٩  88  الزخرف  َوقِیِلِھ یَاَرّبِ إِنَّ َھُؤَالء   .249
  ٥٢٠/٥٤٠  5  مریم  فََھْب ِلي ِمن لَّدُنَك َوِلیًّا   .250
ِ َما فِي السََّماَواِت   .251   ٥٢٤  129  آل عمران  َوَما فِيَ◌ہلِلّ
لَِّذیَن َكفَُروا    .252 ُ َمثًَال لِّ   ٥٣٢  12-10  التحریم  َضَرَب اہللَّ
  ٥٣٥  10  الحشر  َوالَِّذیَن َجاُؤوا ِمن بَْعِدِھْم یَقُولُوَن   .253
ْبُھْم فَإِنَُّھْم ِعبَادُكَ    .254   ٥٣٦  118  المائدة  إِن تُعَذِّ
  ٥٣٧  116  لمائدةا  قَاَل اہلّلُ یَا ِعیَسى اْبَن َمْریََم   .255
  ٥٣٨  45  األنعام  فَقُِطَع دَابُِر اْلقَْوِم الَِّذیَن َظلَُمواْ   .256
بَاَرًكا   .257 ّبِ أَنِزْلنِي ُمنَزًال مُّ  542  29  المؤمنون  َوقُل رَّ

  

  



 558
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  61/73  عاء ھو العبادةالد   .1
  71/76  ى هللا من الدعاءلیس شيء أكرم عل   .2
  71  تعرف إلى هللا في الرخاء یعرفك في الشدة   .3
  72  الدعاء ینفع مما نزل ومما لم ینـزل   .4
  75  ھذا جبرائیل جاء یعلم الناس دینھم   .5
  76  من لم یسئل هللا سبحانھ غضب علیھ   .6
  77/98  ال یزید في العمر إال البر وال یرد القدر إال الدعاء   .7
  77/78/116  م یستحي إذارفع ا لرجل إلیھ یدهإن هللا حي كری   .8
  77/98  ال یغني حذر من قدر والدعاء ینفع مما نزل   .9

  77/113  أدعو هللا وأنتم موقنون باإلجابة   .10
  77  دعوا فإن الدعاء یرد القضاءأ   .11
  78  ینـزل ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى السماء الدنیا   .12
  85  سي)یا عبادي كلكم ضال من ھدیتھ ( حدیث قد   .13
  95  وما منكم من أحد إال قد كتب مقعد من النار أو من الجنة   .14
  98  وقنى شر ما قضیت   .15
  98  یتعوذ من جھد البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء   .16
  99  الدعا بطول البقاء محدث   .17
  101  إن الدعاء والبالء لیلتقیان بین السماء   .18
  101  ھل تنصرون إال بضعفائكم   .19
  107  اھا األمة وإني اختبأتلكل نبي دعوة قد دع   .20



 559

  107  بینما النبي صلى هللا علیھ وسلم یخطب یوم الجمعة   .21
  108/121  ینزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنیا   .22
  110  إن رجالً یأتیكم من الیمن یقال لھ أویس   .23
  110  قصة أصحاب الغار الذین توسلوا   .24
  110  اھب الذي دعا هللا تعالىرحدیث قصة جریج ال   .25
  111  اللھم علیك بقریش ثالث مرات   .26
  112/119  یستجاب ألحد ما لم یعجل   .27
  126/ 112   یستجاب لعبد ما لم یدع بإثم   .28
  113  واعلموا أن هللا ال یستجیب دعاء من قلب الهٍ    .29
  114  إن هللا طیب ال یقبل إال طیبا   .30
  115  قاعداً إذ دخل رجل فصلى بینما رسول هللا    .31
    115یصلى على النبي كل دعاء محجوب حتى    .32
  115  من سره أن یستجیب هللا لھ عند الشدائد والكرب   .33
  116  وال تدعوا على أوالدكم وال تدعوا على أموالكم   .34
  116  سلوا هللا ببطون أكفكم وال سألوه بظھورھا   .35
  116  عزم المسألةیإذا دعا أحدكم فل   .36
  117  صلوا على واجتھدوا في الدعاء وقولوا اللھم    .37
  117  قال العبد یا رب یا رب إذا    .38
  118  ادعوا هللا وأنتم موقنون باإلجابة   .39
  120  إن في الجمعة ساعة ال یوافقھا عبد مسلم   .40
  121  ساعتان ال ترد على داع دعوتھ   .41
  121  الدعوة ال ترد بین اآلذان واإلقامة   .42
  121  قرب ما یكون العبد من ربھ وھو ساجدأ   .43
  121  إن لصاحب القرآن عند كل ختمھ   .44
ً یاللھم ص   .45   122  باً نافعا
  122  ماء زمزم لما شرب لھ   .46
  122  إن الروح إذا قبض تبعھ البصر   .47
  122  الصائم ال ترد دعوتھ   .48
  122  ثالثة تستجاب دعوتھم   .49
  122  ثالثة دعوات مستجابات ال شك فیھن   .50
  123  إن هللا لیرفع الرجل الدرجة فیقول   .51
  123  بعث معاذاً إلى الیمن أن رسول هللا    .52
  123  من كان لھ إلى هللا حاجة فلیدع بھا   .53
  123  ما من مسلم یدعو ألخیھ بظھر الغیب   .54
  123  ما توطن الرجل المساجد للصالة   .55
  123  إلى ھذا المصلى یستسقي فدعا واستسقى خرج رسول    .56
  124  أما أنكم المأل الذي أمرني ربي أن أصبر نفسي معكم   .57
  126  تغفاریا معشر النساء تصدقن وأكثر االس   .58
  127  وال شھداء یوم القیامة ءال یكون اللعانون شفعا   .59
  127  یستجاب ألحدكم ما لم یعجل   .60
  127  ال یتمنین أحدكم الموت لضر نزل بھ   .61
  128  اللھم إن أعوذبك من قلب ال یخشع وعلم ال ینفع   .62
  156  إذا مات ولد العبد قال هللا تعالى لمالئكتھ   .63
  157   للمؤمنوالذي نفسي بیده ال یقضي هللا   .64
  157  إن كل قضاء یقضیھ هللا للمؤمن   .65
  157  افضل الذكر ال إلھ إال هللا وأفضل الدعاء الحمد هلل   .66
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  158  الطھور شطر اإلیمان والحمد هلل تمأل المیزان   .67
  163  سئل أي الكالم أفضل إن الرسول    .68
  163  أال أخبرك بأحب الكالم إلى هللا    .69
  163  مده في یومأن من قال سبحان هللا وبح   .70
  163  كلمتان حبیبتان إلى الرحمان   .71
  163  أحب الكالم إلى هللا أربع سبحان هللا    .72
  166  في الحدیث القدسي: یا عبادكم كلكم عار إال من كسوتھ   .73
  167/168  ید هللا مالئ ال تغیضیھا نفقة   .74
  169  من أراد أن یستجیب هللا لھ   .75
  178  یا أیھا الناس استغفروا هللا وتوبوا   .76
  178  من لزم االستغفار جعل هللا لھ من كل ھم فرحا   .77
  178  ذنب عبد ذنبا ، فقال اللھم اغفرلي ذنبيأ   .78
  178  طوبى لمن وجد في صحیفتھ استغفارا كثیرا   .79
  178  قال هللا تعالى : یا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني   .80
  179  اللھم اغفرلي وارحمني والحقني بالرفیقي األعلى   .81
  179  في ھذه األمة اخفى من دیب النملالشرك    .82
  180  من یدعوني فاستجب لھ   .83
  184/187  أعوذ باهلل وقدرتھ من شر ما أجد وأحاذر   .84
  209  اللھم إني أعوذبك من منكرات األخالق   .85
  209  اللھم عافني من شر سمعي ومن شر بصري   .86
  213  ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء   .87
  238  وب ثبت قلبي على دینكاللھم مقلب القل   .88
  245  وما قضیت لنا من قضاء فاجعل عاقبتھ رشدا   .89
  245  اللھم أحسن عاقبتنا في األمور كلھا وأجرنا من خزي   .90
  257  یا إسماعیل إن ربك أمرني أن ابني لھ قال إبراھیم    .91
  266  اللھم اغفرلي خطیئتي وجھلي وعمدي   .92
  266  أمرياللھم اغفرلي خطیئتي وجھلي واسرافي في    .93
  272  من شغلھ ذكري عن مسألتي أعطیتھ   .94
  387  اللھم اجعلني شكورا حال كوني أعظم شكرك   .95
  431  أسألك لسانا صادقا وقلبا سلیما   .96
  432  السالم علینا وعلى عباد هللا الصالحین   .97
  432  اللھم اطعم من اطعمني واسق من سقاني   .98
  503  اللھم لك الحمد كلھ ولك الملك كلھ   .99

  506  ل أحدكم الجنة بعلمھلن یدخ  .100
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  18  كناطح صخرة یوما لیوھنھا  .3
  19  وقد أتناسى الھّم عند احتضاره  .4
  23  قد وردت قبل إني ضحائھا  .5
  27  أیقتلني والمشرفي مضاجعي  .6
  230  لقد تركت أمیر المؤمنین بھا  .7
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  نتائج البحث
ال ميكن استيعاب اخلصائص األدبية لألدعية القرآنية لقصر الوصول إىل هذه 
البالغة العالية العجيبة، أل ال نعرف لألدعية القرآنية إال املعاين اليت هي إهلام من هللا 
تعاىل ونتاج احلكمة وغاية العقل وما يشاكلها مما يرتقي به الكالم إىل درجة ال 

ة اإلنسان أن ترتقي إليها، أو تعرج إىل ما فوقها من البالغة والتسديد تستطيع مقدر 
وبراعة املرام، غري أن أحاول أن أذكر بعض اخلصائص البيانية الشكلية لألدعية 

جياز.   القرآنية فيما يلي 
ا الباحث فيها يف  من مسات األدعية القرآنية املؤثرة الظاهرة اليت يكاد يشعر 

ا  لبالغة القرآنية واألشكال الفنية القرآنية من األدعية اليت أول وهلة كو ملهمة 
حكاها هللا يف كتابه العظيم على ألسنة عبادة الصاحلني من األنبياء واملرسلني 
واملالئكة املقربني والعباد املؤمنني، ومتتاز هذه األدعية الرقيقة املرفقة بصدورها يف بيان 

مزدان بنغمات الفواصل واملقاطع، ومجال  عال متوازن يف أسلوب سهل يسري،
الفقرات املسجعة، يف كثري من األحيان من غري تكلف وقصد إىل السجع إمنا هو 
دب القرآن، وبلحن هادئ رائع مؤثر،  فيض اخلاطر وتدفق القرحية الفائضة املتأثرة 

ب وأحيا حبوار لطيف حان ورشاقة األلفاظ وحسن صياغتها، والتعبري عن " القل
الكبري" و " النفس العظيمة" تعبريًا ال يضارعه تعبري، ومتثيل مشاعر احلب والعبودية 
نة متثيًال معجزًا دقيقًا وما إىل ذلك من روائع احلكمة والبيان،  واإلخالص  واأل
ت األدب والتعبري املوحي البليغ، والتناسق الفين العجيب ، والتصوير الرائع  وآ

  البديع.
تلك املأثورات بني صحة النهجة، واألمتية والبهجة، فأما وجيمع أسلوب 

حية كيفية اللفظ يف  جته فمن  لتصويب، وأما  صحته فمن شهادة العقل له 
الرتكيب، وإعتدال القسمة العجيب، وأما متامه فمن حيث النظم املستعري من النفس 

  شغفها، ويستشري من كلفها.
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عة، وال وسامة التكلف والتعسف، ما فلها أسلوب كالمي ليس فيه أثر للصن
ً، يريد لطفه على الطبع بقدر ما يزيد الطبع  ً وجارجر هي إال كالم منسكب إنسكا
على التصنع، قليله عزيز وكثرية غريز، ومعناه أقوم ممن لفظه ولفظه أرشق من وزنه، 

ى من مف رقها، ووزنه أعدل من نظمه، ونظمه أحلى من نثره، وجمموع تلك األدعية أ
ومفرقها أطرف من جمموعها، وبعضها أغرب من كلها، وكلها أروع من بعضها، وهي 
مسبوكة يف صيغ كالم يستوي فيه تعجب اجلاهل، وحتري األديب الفاضل، ويستعلي 
الذهن الغريق، ويستغرق الفهم الدقيق، ويرشد الرؤية إىل اإلدراك، ويردها إىل البديهية 

ماك، ويلوح الرونق    لذي عقل جنيح، وذي علم غريز وطبع سجيح.من اإل
األدعية القرآنية مظهر من مظاهر البالغة القرآنية ، حيتوي أقل عبارته على 
ا  ء الصغري على البحر الكبري، فكانت عبارا الروائع األدبية الكثرية، مثل انطواء اإل

التصنع  من جوامع الكلم، اليت قل عدد حروفها و كثر كمية معانيه املنـزهة عن
والتكلف، ونرى من خصائص إستعمال املبسوط موضع البسط، وإيقاع املصور موقع 

  القصر، وهجر الغريب الوحشي، وإستنكاف اهلجني السوقي. 
لقبول  وتلك األدعية القرآنية هي اليت ألقى هللا جل جمده احملبة عليها 

وة، ذات أسلوب جيد احلسن، تلوح دائمًا عليها الطالوة، ومجعت بني املهابة واحلال
ا  اإلفهام، قلة أجزاء الكالم، مل يسمع الناس كالمًا أعم منها نفعاً، ومل يرو على إفاد
ً وأحسن مذهباً، وال أكرم مطلباً، وال  نقعاً، ومل جيدوا أصدق منها لفظاً وال أعدل وز

  أسهل خمرجاً، وال أفصح عن معناها وال أوضح من فحوهلا.
ا وإذا تدبر يف األ دعية القرآنية من جهيت صناعتها اللغوية والبيانية جتد أ

مسددة اللفظ حمكمة الوضع، جزلة الرتكيب، متناسبة األجزاء يف التأليف فهي كالم 
فخم اجلملة، واصنع الصلة بني اللفظ واملعىن املراد، وبني اللفظ وضريبة يف التأليف 

ً، وال كل مة مستدعاة ملعناها أو مستكرهة والتنسيق، مث ال نرى فيه حرفًا مضطر
عليه، وال جند فيه كلمة أختها من املرتادفات أمت منه أداًء للمعىن أو أكمل إبرازاً لسره 

  يف اإلستدام.
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ً واضح التفصيل،  كذلك جند األدعية القرآنية بينة حسن املعرض، وبيا
صع  البيان، وال وكالمًا ظاهر احلدود، جيد الرصف بديع اإلشارة غريب اللمحة ، 

ً، وال خطًال وال استعانة من عجز،  نرى فيه إجابة، وال استكراهاً وال جند فيه إضطرا
وال ضعفاً من أي وجه، فنرى عبارة األدعية القرآنية متواصلة متدفقة، متر على اخلاطر  

قف فيها وال كالنسيم الطيب، أو تلج يف مسارب اآلذان، بعذوبة األحلان ال تو 
تكلف، وذلك ألن منشئتها كان يسلم طبعه السمع ونفسه وعاطفته الرقيقة وذوقه 

  األديب.
ر عقل املنشيء اإلنساين وذكائه  بيد أ جند يف أوصال تلك األدعية آ
وحذره وصنعته يف التنسيق العجيب، وإحكام أحسن الرتكيب، شرطًا وجزاءاً 

ا كاملوسيقى مقسمة متئدة أو  واستثناءاً، وترتيباً واستنباطًا  من غري أي تكلف، فعبارا
ملسارب واملنافذ، كما ترتشح من فقرها  كاملاء اجلاري بني الصخور يتمهل ليظفر 

  احلكمة املستلهمة.
إ جند يف األدعية القرآنية استعمال مجيع أقسام البالغة والفصاحة واحلقائق 

شبيه واالستعارة والتالؤم والفواصل والتجانس واجملاز مع سائر األقسام من اإلجياز والت
  والتصريف والتضمني واملبالغة وحسن البيان والكناية ومجيع أنواع البيان والبديع.

جلملة أن األدعية القرآنية فن التفكري والتصوير والتعبري، اكتنـز يف مدافنه  و
ب ء أر املنثور  مجيع خصائل األسلوب " العلمي األديب" وليس كفنون األد

ً بينهم.   واملنظوم، حيث تنقسم تلك اخلصائل األسلوبية أشتا
حلقيقة، وساعدته الكلمات  ً مثاليًا أيده العقل  ونرى األدعية القرآنية أسلو
الرقيقة، هلا سهولة يف السمع وعذوبة يف القلب وروح يف الصدر، ولذة كلذة الغناء 

ر مل ينس، وإذا طال مل ميل، وإذا قصر مل ومجش الغنائية، إذا ورد مل حيجب، وإذا صد
خيل، له غنج كغنج العني، ودل كدل احلبيب ، وله وقار كوقار الشيخ اللبيب، ولني  
كلني الصبيب، وحالوة كحالوة العافية، وأخذ كأخذ اخلمور الصافية، وولوج كولوج 

، وسبك  النسيم، وله وقع كوقع القطر، ونفحة كنفحة العطر، واستواء كاستواء السطر
  كسبك الترب. 
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  اقتراحات والتوصيات
  يف القرآن الكرمي إشارات كافية إىل أسرار الكون اليت تظهر قدرات

ءه ولذا دعا هللا تعاىل إىل التفكر يف الدالئل  هللا تعاىل وكرب
األنفسية وإال فاقية فللباحث جمال واسع يف استخراج احملاسن 

لعلوم الطبيعية واألرضية و  البيولوجية وغريها من العلوم اليت املتعلقة 
ال يعلمها كل واحد فأرجو البحث من العلماء الذين يعرفون 
ملعارف القيمة اليت  ا فيأتوا  منخفضات هذه العلوم ومرتفعا
تسبب هلداية القارئني وفوز الباحثني يف الدنيا واآلخرة وما ذلك 

ى يف املبحث على هللا بعزيز. وأشرت إىل هذه احلقيقة معرتفاً بعجز 
الثين من االستعارة املصرحة التمثيلية فقلت: " رمبا يف تغشية الليل 
والنهار إشارة إىل إعجاز علمي متعلق ببيان الفطرة ولعلماء 
الطبيعة جمال واسع يف اكتشاف  اللدرر املكنونة يف حبر املعرفة 
هداب الصور  املستنبطة من القرآن الكرمي وأ كطالب املتعلقة 

ا أعيد االعرتاف بقلة علمي يف اجملال املتعلق الب يانية ومفردا
ا موصيهم أن ال يرتكوا  بوصف الفطرة وأترك هذا اجملال ألصحا
هذه اخلزائن مغشية كتغشية الليل النهار بل خيرجوها ويقسموها يف 

 مستحقيها".

القرآن وحدة متكاملة واإلعجاز يف تكامل هذه الوحدة فللمسلمني جمال 
للمحاولة يف كشف الستار عن هذه الناحية على أن هذه الناحية على أن هذا  واسع

  طريق وعر ولكن من جاهدوا يف هللا تعاىل ليهديهم سبله وإن هللا مع املتقني.
أرجو كل من يقرأ هذه السطور أن يذوِّق طالب اللغة العربية خاصة 

ت علم ا ا واملسلمني عامة احملاسن الكامنة يف أساليب حمتو لبيان واملعاين والبديع فإ
  دي صاحبها إىل اإلهتداء إىل الصراط السوي بعلم اليقني.

  ويف األخري أقرتح يف ضوء ما شعرت به أثناء البحث األشياء
  اآلتية. 



  
549  

  

  

خالل كتابة حبثي طرحت أمامي مواضع كثرية اليت تستحق البحث والتحقيق 
حث أن يبذل جهوده.   واجملال مفتوح لكل دارس و

ها :   يف املواضع املذكورة أد

 " ت اليت تشتمل على نداءات  نداءات الرمحن ألهل اإلميان، اآل
   یَا أَیَُّھا الِذیَن آمنُوا

  أسلوب اإلنذار والتبشري يف القرآن الكرمي 

  . ت الواردة يف الرتغيب والرتهيب يف القرآن الكرمي  اآل

 . أسلوب اإلجياز واإلطناب واملشاكلة 

 امات علماء شبه القارة اهلندية الباكستانية يف جمال البالغة إسه
 القرآنية .

  .ألفاظ احلزن والسرور يف القرآن الكرمي  
 -------------------  

 --------------  
---------  

 -----  
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