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٧٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

ا ا ا  

 املقدمة

 وا�رسل�  خاتم األن�ياءٰ                                  ا�مد هللا رب العا��، وا�صالة وا�سالم �

  و�عد،،...  آ� وصحبه أ�ع� ٰ             ن�ينا �مد و�

فهذه دراسة بالغية ��ء األن�ياء � القرآن ا�كر�م، وقد قدمت من 

قبل �ث � بالغة ا��ء � القرآن ا�كر�م، و�م أتعرض فيه ��ء األن�ياء، 

م من ��نة عظيمة هم ببحث �ستقل، �ا �ّ                         ورأيت أن من األفضل أن أخص

  .م�لة رفيعةو

وا�حث يوضح أحوال األن�ياء ا�صا��، وما وقع �م، ومن االستعانة 

 ��ئهم، وذ�ك من خالل دراسة ا��ء دراسة ٰ                           برب العا��، واستجابته تعا�

  . أ�اره � القرآن ا�كر�مٰ                بالغية، �لوقوف �

 ٰ                                                         وقد �عت � هذا ا�حث األدعية القرآنية �ألن�ياء، ال� اشتملت �

، وذكرت أيضا طائفة من ٰ                                           عبارات ا�ناء وا�عظيم وا�مجيد هللا تبارك وتعا�
 

                      
ً

  .د�ء ا�الئ�ة �لمؤمن�

وقد �ن منه� � هذا ا�حث هو تفس� اآلية، و�ح �ماتها، ثم 

ً                                                                �ليلها بالغيا، �درك بالغة ا�ظم القرآ�، وعجيب تأ�فه، وروائع صوره، 

  .ّ              وسموه � ا�الغة



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 حسب ترتيب األن�ياء، بدأت أوال بد�ء سيدنا ٰ    ث �ح ا�وقد تم
 

                                        
ً

 صلى هللا علیھ وسلم وختمت بد�ء سيدنا �مد عليه السالمإبراهيم 

وقد جاءت ا�راسة � ع�ة �وضو�ت، ثم جاءت ا�اتمة �مل أهم ا�تائج 

  .ال� توصلت إ�ها ا�راسة

لها خا�صة �وجهه  أن ينفع بهذه ا�راسة، وأن �عٰ             وأسأل هللا تعا�

  .ا�كر�م، وآخر دعوانا أن ا�مد هللا رب العا��

  



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 

a  
 العناية، واستمداده إياه – عز وجل –استد�ء العبد ر�ه : ا��ء معناه

  .ا�عونة

إظهار االفتقار إ� اهللا، وا��ؤ من ا�ول والقوة، وهو سمة : وحقيقته

ناء � اهللا عز وجل، و�ضافة العبودية واس�شعار ا�لة ال���ة، وفيه مع� ا�

  .)١(ا�ود وا�كرم إ�ه

وا�ناء � اهللا عز وجل من أسباب استجابة ا��ء، إذا استفتح به اإل�سان 

د�ءه، و�ذ�ك اإلقرار با�نب، واالع�اف با�طيئة وا�قص�، وا��ع وا�ذ�ل، 

 العبد، وعجزه عن و�ظهار حاجة العبد إ� ر�ه، وفاقته إ�ه، و�ظهار غ� ا�رب وفقر

  .تدب� أ�وره، ومدح ا�رب سبحانه بما هو أهله

 نث مث زث رث يت ىت نت ُّ : � د�ئه عليه السالمونتأ�ل قول �و� 

 ين ىن نن من ُّ :  � د�ئهعليه السالم، وقول يو�س ]٢٤: القصص [ َّىث

عليه ، وقول أب�نا آدم ]٨٧: األن�ياء [َّ ني مي زي  ري ٰى

 َّ حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ : السالم

  مف حفخف جف مغ جغ مع ُّ : عليه السالم، ودعوة يوسف ]٢٣: األعراف[

اإلقرار : ، فقد �عت هذه ا�عوة]١٠١: يوسف [َّ جك مق حق

با�وحيد، واالس�سالم �لرب، و�ظهار االفتقار إ�ه، وطلب ا�وفاة � اإلسالم، 

  .و�رافقة ا�صا��

                                                           

  .٤شأن ا��ء �إلمام ا�طا� : انظر  )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

فتح � باب ا�ل ً                     فمن أراد اهللا به خ�ا، «: - ر�ه اهللا –قال ابن القيم 
 

              
ّ

، ورؤ�ة عيوب نفسه، وجهلها وعدوانها، ٰ     تعا�واالن�سار، ودوام ا�لجأ إ� اهللا 

  .)١(»ّ                                                          و�شاهدة فضل ر�ه، و�حسانه، ور�ته، وجوده، و�ره، وغناه، و�ده
 

                                                           

  .١٦صحيح ا�وابل ا�صيب من ا��م الطيب، ابن قيم ا�وز�ة   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

?عــــــــــا? ?ألنبيـا?  

١-  ?   :عليه السالم?عا? نو

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّ : ٰ     تعا�قال 

  ].٧٦: ءاألن�يا [َّ زث رث

أي واذكر قصة نوح ح� د� � قومه من قبل هؤالء األن�ياء 

 مف خف حف جف مغ جغ ُّ : ، د� عليهم با�الك ح� كذبوه بقو�)١(ا�ذكور�ن

 –، فاستجبنا د�ءه فأنقذناه ومن معه من ا�ؤمن� ]٢٦: نوح [َّ مق  حق

ر�ب 
 

    
ّ

 من الطوفان والغرق ا�ي �ن كر�ا وغما شديدا ي�–ا�سفينة 
                                               
ً ً اد يأخذ ً

  .)٢(باألنفاس

 � ا�ضم يدل � �ضاف إ�ه مقدر، أي من قبل هؤالء، َّ رت ُّ و�ناء 

أي قبل األن�ياء ا�ذكور�ن، وفائدة ذكر هذه القبلية ا��بيه � أن ن� اهللا 

أو�اءه س�ته ا�رادة �، تعر�ضا با�هديد �لم��� ا�عاندين
 

                                                    
ً)٣(.  

شدة : هو الطوفان، وا�كرب: عظيموا�كرب ال .)٤(الغم ا�شديد: وا�كرب

  .)٥(و حزنأ ا�فس �سبب خوف حزن

َ                       �م وصف ا�كرب بالعظيم؟ ِ  

وجه كون الطوفان كر�ا عظيما، أنه �هول ا�اس عند ابتدائه، وعند 
                                                                 
ُ ُ َ ً ً

مده، وال يزال الحقا بمواقع هرو�هم ح� يعمهم، فيبقوا زمنا يذوقون آالم 
  

 
                                                                   

ً ً
ِ
� َ

ن ح� يموتوا با�باس ا�فس، و� ذ�ك ا�وف فالغرق، وهم يغرقون و�طوفو

                                                           

  . سورة األن�ياء٧٥-٤٨آية : انظر  )١(

  .٢٢/١٦٢مفاتيح الغيب : ، انظر١٧/٢٦٩صفوة ا�فاس�   )٢(

  .١٧/١١٣ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(

  .٦/٧٨تفس� أ� ا�سعود   )٤(

  .١٧/١١٣ا�حر�ر وا�نو�ر   )٥(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

�ه كرب متكرر، ف��ك وصف بالعظيم
 

                                
َ

ِ  � وزن َّ زث ُّ: وقو�، )١(ُ

  .�لمبالغة � شدة هذا ا�كرب) فعيل(

* * * * *  

 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : ٰ     تعا�قال 

  ].٢٩-٢٨: ا�ؤمنون [َّ مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

ا�جاة منهم، ثم أ�ره أن يدعوه بد�ء هو أ�ره اهللا با�مد � هالكهم و

أهم وأنفع �، وهو طلب أن ي�� � ا�سفينة أو � األرض عند خروجه منها، 

م�ال يبارك � فيه و�عطيه ا�ز�ادة � خ� ا�ار�ن وأن �شفع ا��ء با�ناء 
 

                                                                
ً

َّ مي  خي حي ُّ : عليه ا�طابق �سئلته، وهو قو�
)٢(.  

 ألنه َّ جم يل ىل مل خل ُّ : فقو�وا؛ لقو�: �اذا �م يقل: وا�سؤال هنا

ألنه ن�يهم و�مامهم ف�ن قو� قو�م، مع ما «: فإذا استو�تم؟ وا�واب: � مع�

فيه من اإلشعار بفضل ا�بوة و�ظهار ك��اء ا�ر�و�ية، وأن رتبة تلك ا�خاطبة 

  .)٣(»ال ي�� إ�ها إال �لك أو ن�

ل ا�سفينة �از �رسل بعالقة و�طالق االستواء � االستقرار � داخ

  .اإلطالق، و�ال فحقيقة االستقرار � الفلك أنه دخول

دون حرف الظرفية؟؛ ألنه ا�ي ) �(�اذا أت� �رف االستعالء 

 به مع� االعتالء، إيذانا با�م�ن من الفلك فهو ترشيح �لمجازٰ      يتعدى
 

                                                       
ً)٤(.  

* * * * *  

                                                           

  .١٧/١١٣ا�رجع ا�سابق   )١(

  . بت�ف٦/١٣٢، تفس� أ� ا�سعود ٣/١٤٥ا�كشاف : انظر  )٢(

  . بت�ف٦/١٣٢ بت�ف، تفس� أ� ا�سعود ٣/١٤٥ا�رجع ا�سابق   )٣(

  . بت�ف١٨/٤٧ا�حر�ر وا�نو�ر   )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّ : ٰ     تعا�قال 

 جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل مك

  ]٢٨-٢٦: نوح [ َّ هئ  مئ هي مي خي حي ٰهجي مه

، ]٢١: نوح [َّ يل ىل مل يك ىك ُّ  عطف � َّ مع جع ُّ : ٰ     تعا�قو� 

أعقبه با��ء عليهم باإلهالك واالس�ئصال بأن ال يب� منهم أحدا، أي ال تبق 
 

                                                                 
ً

منهم أحدا � األرض
 

                
ً)١(.  

�                            � ا�� يعم � إ�سان، وهو اسم اسم �صوص با�وقوع : َّ مق ُّ و

     بوزن �يعال �شتق من اسم ا�ار
 

  
                           � َ ْ ُ َ

ٍ
ْ ، ومع� د)٢(َ

 
        
َ

من �ل بدار القوم كناية عن : ار�  ي
                             
� ُ َ

  .)٣(إ�سان

 ال ي�وا إال من سيفجر  َّ جم  هل مل خل حل ُّ : ٰ     تعا�ومع� قو� 

، وهذا �از �رسل عالقته اعتبار ما )٤(و��فر، فوصفهم بما يص�ون إ�ه

  .�وني

مبالغة : وا�كفار. ا�تصف بالفجور، وهو العمل ا�شديد الفساد: والفاجر

  .)٥(� ا�وصوف بال�فر، أي إال من �مع ب� سوء الفعل وسوء االعتقاد

   � وزن �عال �لمبالغة � وصفهم بال�فرَّ جم ُّ وجاء قو� 
                                   � َ
.  

 مه جه  هن من خن حن جن مم خم ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

 �فسه ووا�يه خاتمة مناجاته، فابتدأ ، جعل ا��ء]٢٨: نوح [َّٰه

ّ                                                                      بنفسه، ثم بأقرب ا�اس به وهما وا�يه؛ ألنهما أو� وأحق بد�ئه، ثم عم أهله 

وذو�ه ا�ؤمن� فدخل أوالده و�نوهم وا�ؤمنات من أزواجهم وع� عنهم بمن 

                                                           

  .٢٩/٢١٣ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .٤/٤٩٧ا�كشاف : ، انظر٩/٤١تفس� أ� ا�سعود : انظر  )٢(

  .٢٩/٢١٣ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(

  .٤/٤٩٧ا�كشاف   )٤(

  .٢٩/٢١٤ا�حر�ر وا�نو�ر   )٥(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

ب�� دخول �صوص دخل : دخل ب�ته، كناية عن سكناهم معه، فا�راد بقو�

  .ل ا�تكرر ا�الزموهو ا�خو

 مي خي حي ُّ : ��م �رة أخرى با��ء � ا��فر�ن فقالاثم ختم 

   أي هال� ودمارا، فاستجاب اهللا د�ءه فأهلكهم با��يةَّ  مئ هي
                                              ً : ، وا�بار)١(ً

  .)٢(ا�الك وا�سار، فهو �صيص �لظا�� من قومه

 عمهم با��ء إثر ما خص به من َّٰه مه ُّ : وقو�

 وديناً             يتصل به �سبا
 

      
ً)٣(.  

 حن جن مم خم ُّ : ٰ     تعا�ومن اإلطناب بذكر العام بعد ا�اص قو� 

، فطلب الغفران � ]٢٨: نوح [َّٰه مه جه  هن من خن

و�وا�يه و�ن دخل ب�ته �ؤمنا يدخل � لفظي ا�ؤمن� وا�ؤمنات �ال�هما 
 

                                                              
ً

� العموم، فقد ذكر ا�اص �رت�، �رة متفردا، و�رة ضمن ا�ؤمن� 
 

                                                         
ً

  .وذ�ك �لعناية بهوا�ؤمنات 

  : عليه السالم?عا? ?بر?هيم  -٢

 حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق ُّ : ٰ     تعا�قال 

 مب مئهئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن خنمن حن جن مم خم

  ].١٢٦: ا�قرة [َّ هب

وا�راد من اآلية د�ء إبراهيم �لمؤمن� من س�ن �كة باألمن وا�وسعة 

  .)٤(بما �لب إ� �كة؛ ألنها ب� ال زرع وال غرس فيه

ء، فهو )٥( رغبة ود�ءٰ     تعا� لفظه األ�ر، و� � حق اهللا َّ لك ُّ و

  .أسلوب إ�شا� أ�ر الغرض منه ا��ء

                                                           

  .٢٩/٢١٥، ا�حر�ر وا�نو�ر ٣٠/٦٥٩مفاتيح الغيب : انظر  )١(

  .٢٩/٢١٥، ا�حر�ر وا�نو�ر ٩/٤١تفس� أ� ا�سعود : انظر  )٢(

  .�٩/٤١ أ� ا�سعود تفس  )٣(

  .٤/٤٠٩مفاتيح الغيب   )٤(

  .١/٢٠٩تفس� ابن عطية   )٥(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

  .)١( ذا أمن كع�شة راضية، أو أمنا أهله، �يله نائمَّ حل جل ُّ : وقو�

  :�تمل وجه�: وقيل

أي ] ٧: القارعة [َّ  لك اك يق ىق ُّ : ٰ     تعا�مأ�ون فيه، كقو� : األول

إ� ضم� الع�شة، والع�شة ال ) راضية(قد اسند اسم الفاعل ، ف)٢(�رضية

ُ                                                          ت�ون راضية، و�نما � �رضية، وا�ي ير� صاحبها، فاإلسناد �ازي 

  .)٣ ()�از عق�(لعالقة ا�فعو�ة 

 َّ زن رن ُّ : ٰ     تعا�أن ي�ون ا�راد أهل ا�� كقو� : ا�ا�

، )٤(ال يلحقان ا��أي أهلها، وهو �از؛ ألن األمن وا�وف ] ٨٢: يوسف[

و� �سمية ا��ء باسم : وا�قصود أهل ا��، فهو �از �رسل عالقته ا�حلية

  .�له

 جاء � ا�نك�؛ ألن ا�نك� يدل � َّ حل جل ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

  .)٥(ا�بالغة، وا�ع� اجعله من ا��ان ا���لة � األمن

، يفيد  بدل من أهله بدل ا�عضَّخن حن جن مم خم حم ُّ : قو�

ً                                                       ، خصهم با��ء إظهارا ��ف اإليمان و�بانة �طره واهتماما )٦(ا�خصيص ً ً

  .)٧(�شأن أهله، و�را�ة �سن األدب وفيه ترغيب لقومه � اإليمان

 جاءت � س� ح�ية األقوال � َّ ٰه  مه جه هن ُّ : و�لة

  .)١(ا�حاورات واألجو�ة مفصولة، وضم� قال �ئد إ� اهللا

                                                           

  .١/١٣٨، ا�كشاف ١/١٥٩تفس� أ� ا�سعود   )١(

  .٤/٤١٠مفاتيح الغيب   )٢(

  .١/٨٢عبد الفتاح الش� / معا� ال�اكيب، د  )٣(

  .١/١٥صفوة ا�فاس� : ، انظر٤/٤١٠مفاتيح الغيب   )٤(

  .٤/٤١١مفاتيح الغيب   )٥(

، مفاتيح ١/٧١٥، وا�حر�ر وا�نو�ر ١/١٥٩، تفس� أ� ا�سعود ١/١٣٨انظر ا�كشاف   )٦(

  .٤/٤١٢الغيب 

  .١/١٥٩تفس� أ� ا�سعود   )٧(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

أرزق من :  عطف � مفعول فعل �ذوف تقديرهَّ  مه جه ُّ : وقو�

األظهر : ، وقيل)٢( معطوف � ذ�ك الفعلَّ ٰه ُّ : آمن ومن �فر، وقو�

 فيكون َّ خم حم ُّ : وأرزق أهله باعتبار القيد وهو قو�: أنه عطف � �لة

 مبتدأ وضمن ا�وصول مع� ا��ط ف��ك قرن ا�� بالفاء َّ  مه جه ُّ : قو�

  .َّ ٰه ُّ 

ً                                           أن عطف ا�لق� � اإل�شاء إذا �ن صادرا من ا�ي «: ال ابن �شورق

خوطب باإل�شاء �ن د�ال � حصول الغرض من اإل�شاء وا�ز�ادة عليه، 
 

                                                          
ً

 أظهر فضله � إبراهيم بأن يرزق ذر�ته ٰ     تعا�و��ك آل ا�ع� هنا إ� أن اهللا 

هم �ؤمنهم �ؤمنهم و�فرهم، أو أظهر سعة ر�ته برزق س�ن �كة �

  .)٣(»و�فرهم

أمتعه(ومع� 
   

     
ّ َ ُ

أجعل ا�رزق � متا�، وقليال صفة �صدر �ذوف �عد ): 
                                             
ً ً

 حي ُّ :  وا�تاع القليل متاع ا�نيا، كما دلت عليه ا�قابلة َّ ٰه ُّ : قو�

    ، وا�ملة اح�اس من أن �غ� ا��فر بأن �و�له ا�عم َّمئ هي مي خي
                                              � َ ْ َ

�                 �ل�ا� ا�رت� َّ حي ُّ ك ذكر العذاب هنا، و� ا�نيا يؤذن بر� اهللا ف�� َ �

ً                                                                كشأنها � عطف ا�مل من غ� ا�فات إ� كون �ص�ه إ� العذاب متأخرا  � َ َ ُ

 دون َّ حي ُّ ، وهذا هو ا�� ا�ال� � استخدام )٤(عن تمتعه با�تاع القليل

  . بقية حروف العطف

 ا�ص�  ا�خصوص با�م �ذوف أي ب�سَّ هب مب ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

  .)٥(ا�ار أو عذابها

 تذييل، وا�واو �الع�اض أو �لحال، وا�� َّ هب مب ُّ : وقو�

  .، وهو من اإل�از با�ذف)٦(�ذوف هو ا�خصوص با�م وتقديره �

* * * * *  
                                                                                                                                           

  .١/٧١٦ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .١/١٥٩تفس� أ� ا�سعود   )٢(

  .١/٧١٦ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(

  .١/٧١٦انظر ا�رجع ا�سابق   )٤(

  .١/١٥٩تفس� أ� ا�سعود   )٥(

  .١/٧١٧ا�حر�ر وا�نو�ر   )٦(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : ٰ     تعا�قال 

 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٰىٌّ ٰر ٰذ

    َّ يت ىت نت مت زت يبرت  ىب نب مب زب

  ]. ١٢٩-١٢٧: ا�قرة[

تضمنت اآليات ا�الث ذكر إبراهيم و�سماعيل وهم ي�نيان ا�يت برفع 

 بأن يتقبل منهما عملهما متوسل� إ�ه بأسمائه ٰ     تعا�قواعده وهما يدعوان اهللا 

، كما �سأالنه عز وجل أن �علهما َّ ىن من خن حن ُّ : وصفاته

من ذر�تهما أمة �سلمة هللا �ؤمنة به �وحدة �، وأن �سلم� � وأن �عل 

يعلمهما مناسك حج ب�ته العتيق، كما سأاله عز وجل أن يبعث � ذر�تهما 

رسوال منهم، وقد استجاب اهللا 
 

                         
ً

 د�ءهما فبعث � ذر�تهما من أوالده ٰ     تعا�

 وقد قرر هذا صلى هللا علیھ وسلمإسماعيل إمام ا�سلم� ن�ينا �مد 

أنا دعوة أ� إبراهيم و�شارة ع�� «:  بقو� علیھ وسلمصلى هللا

  .)١(»ً                 عليهم �يعا ا�سالم

 ورد ا�عب� بصيغة ا�ضارع َّ حم جم يل ىل مل خل ُّ : وقو�

، فكأن )٢(ح�ية عن ا�ا� الستحضار ا�صورة ا�اضية و�أنها �شاهدة بالعيان

ا�سامع ينظر و�رى إ� ا��يان وهو يرتفع وا�ناء هو إبراهيم
 

                                                      
ّ

  . و�سماعيل

وصيغة االستقبال ��ية ا�ال ا�اضية الستحضار «: قال أبو ا�سعود

  .)٣(»صورتها العجيبة ا�ن�ئة عن ا�عجزة ا�اهرة

و�م يقل يرفع قواعد ا�يت؛ ألن � إبهام القواعد وت�ي�نها بعد اإلبهام 

  .)٤(من تفخيم ا�شأن ما ل�س � العبارة األخرى

                                                           

  .١/١١٤أ�� ا�فاس�   )١(

  .١/٨٠، تفس� ا�شعراوي ١/٩٥، صفوة ا�فاس� ١/٧١٧ا�حر�ر  وا�نو�ر : انظر  )٢(

  .١/١٢٤تفس� أ� ا�سعود   )٣(

  .٤/٤٢٠مفاتيح الغيب   )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 مقول قول �ذوف يقدر َّ ىن من خن حن يمجن  ىم مم ُّ : وقو�

حاال من يرفع إبراهيم وهذا القول من �م إبراهيم ألنه ا�ي يناسبه ا��ء 
 

                                                                 
ً

  . ً                                 و�ر�ته؛ ألن إسماعيل �ن حي�ئذ صغ�ا

 تعليل لطلب ا�قبل منهما، وتعر�ف َّ ىن من خن حن ُّ : و�لة

جزءي هذه ا�ملة واإلتيان بضم� الفصل يفيد ق��ن، �لمبالغة � كمال 

 ب���ل سمع غ�ه وعلم غ�ه م�لة العدم، و�وز أن ي�ون ٰ     تعا�ا�وصف� � 

ً                                                                   ق�ا حقيقيا باعتبار متعلق خاص، أي ا�سميع العليم ��ئنا ال يعلمه غ�ك  ً

  .)١(وهذا ق� حقي� مقيد

وهنا حر�ة عجيبة � االنتقال من ا�� إ� ا��ء � ال� أحيت 

 �ن َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :فا��. ً                 ا�شهد وردته حا�ا

ا�يت، و�براهيم و�سماعيل، : كأنما هو اإلشارة برفع ا�ستار �ظهر ا�شهد

  .يدعوان هذا ا��ء الطو�ل

و�م � االنتقال هنا من ا��ية إ� ا��ء من إعجاز ف� بارز، ورأيت 

و�ذا يرفع إبراهيم القواعد من ا�يت : �م �نت ا�صورة تنقص �و قيل

إنها � هذه ا�صورة ح�ية، و� ا�صورة . إلخ... ر�نا : ل يقوالنو�سماعي

القرآنية حياة، وهذا هو الفارق ا�كب� إن ا�ياة � ا�ص ��بت متحر�ة 

  .)٢(وذ�ك هو اإلعجاز... حا�ة، و� ا�ر�ة �ه � حذف لفظة واحدة 

 َّ جه ُّ  فائدة ت�ر�ر ا�داء بقو� َّ يه  ىه مه جه ُّ : وقو�

، و�ظهار أن � دعوى من هاته ا�عوات مقصودة ٰ     تعا�اعة إ� اهللا إظهار ا��

با�ات، و��ك �م ي�رر ا�داء إال عند االنتقال من دعوة إ� أخرى، فإن 

  .)٣(ا�عوة األو� لطلب تقبل العمل وا�انية لطلب االهتداء

                                                           

  .٤/٤١٦مفاتيح الغيب : ، انظر٧١٩-١/٧١٧ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .٤٩- ٤٨ الف� � القرآن ا�كر�م ا�صو�ر  )٢(

  .١/٧٢٠ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 يفيد ا�� أي ن�ون �سلم� َّ يه  ىه مه جه ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

ذا يدل � أن كمال ا�سعادة سعادة العبد � أن ي�ون �ك ال لغ�ك، وه

 وقضائه وقدره، وأن ال ي�ون �لتفت ا�اطر إ� ٰ     تعا�ً               �سلما ألح�م اهللا 

  .)١(�ء سواه

) ومن ذر��نا( يتع� أن ي�ون َّ ىي مي خي حي جي ُّ : وقو�

بطر�ق العطف، وهذا د�ء ببقاء دينهما ) اجعلنا(معمول� لفعل ) و�سلمة(

  .ما� ذر�ته

ً                                 �لتبعيض، ذ�ك �عض ا�ر�ة �عا ب� َّ حي جي ُّ : � قو�) ومن(

ا�رص � حصو� الفضيلة ��ر�ة و�� األدب � ا��ء؛ ألن نبوءة إبراهيم 

ً                                                                تقت� علمه بأنه ستكون ذر�ته أ�ما كث�ة، وأن حكمة اهللا � هذا العا�م 

د� اهللا با�م�ن جرت � أنه ال �لو من اشتما� � األخيار واأل�ار ف

  .�دة، وهذا من أدب ا��ء

 سؤال إلرشادهم �كيفية ا�ج ا�ي أ�ر به قبل َّ ٰذ يي ُّ : وقو�

أ�را �مال
          
ً ً)٢(.  

 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّ : ٰ     تعا�قو� 

  ]١٢٩: ا�قرة [َّ ىت نت مت زت يبرت  ىب نب

 �تم نعمته � ذر�ته، ٰ       تعا� اهللا سبحانه و- عليه السالم -د� إبراهيم 

و�ز�د ر�ته � عباده، بأن يرسل �م رسوال يبلغهم منهج ا�سماء، ح� ال 
 

                                                              
ً

�دث ف�ة ظالم � األرض تن�� فيها ا�عصية والفساد وال�فر، و�عبد 

  .)٣(ا�اس فيها األصنام كما حدث قبل إبراهيم

 كرر ا�داء َّ زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّ : ٰ     تعا�قو� 

وهو غرض ا��ء بم�ء ا�رسالة � ألنه عطف غرض آخر � هذا ا��ء، 
                                                           

  .٤/٤٢٠مفاتيح الغيب   )١(

  .١/٧٢١ا�حر�ر وا�نو�ر   )٢(

  .٨/٦٠٧تفس� ا�شعراوي   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

ً                                              ذر�ته ل���فهم، وحرصا � تمام هديهم، و�نما قال 
�م :  و�م يقلَّ مئ ُّ 

�كون ا�عوة بم�ء رسول برسالة �مة، فال ي�ون ذ�ك ا�رسول رسوال 
 

                                                         
ً

 اع�اض ب� �ل ا�عوات َّ زئ رئ ُّ : إ�هم فقط، وا�داء � قو�

 فإنه صلى هللا علیھ وسلم�مد ا�تعاطفة، ومظهر هذه ا�عوة هو 

  .)١(ا�رسول ا�ي هو من ذر�ة إسماعيل و�براهيم �يهما

 فقد كرر أ�� من �رة َّ رئ ُّ �                               ومن اإلطناب با�كرار ا�داء بقو� 

بغرض االستعطاف وا��ع، و�ا �مله لفظ ا�ر�و�ية من القرب إ� اهللا 

  .واال�جاء إ�ه

 بغرض ا��ء وا��ع إ� اهللا، وجاء األسلوب اإل�شا� � اآليات

�ه بغرض ) تقبل، واجعلنا، وأرنا، وتب، وابعث: (فأسلوب األ�ر � قو�

  .ا��ء

ٰ                                                     واآليات ا�سابقة تدل � ��وعية ا�وسل إ� اهللا تعا� � قبول 

ٰ                                                                ا��ء، وذ�ك بأسمائه تعا� وصفاته، ف� هذه اآليات ا�الث توسل إبراهيم 

  :ا�ا�ةُ                و�سماعيل با�مل 

 .َّ ىن من خن حن ُّ  -١

٢-  ُّ ٍّ َّ ُّ ِّ َّ. 

 .َّ ىت نت مت زت ُّ  -٣

و� صيغ مبالغة � وزن فعيل وفعال، وفيها أيضا أن ا�ؤمن ا�ص� � 
 

                                                           
ً

 و�توسل إ�ه ٰ     تعا�دينه يفعل ا�� وهو خائف أن ال يقبل منه ف�سأل اهللا 

  .)٢(بأسمائه وصفاته أن يتقبله منه

 َّيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

 � قبو�ا، وعقبوا ٰ     تعا�أنهم بعد أن أتوا بتلك العبادة، �لص� ت�عوا إ� اهللا 

                                                           

  .١/٧٢٢ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .١/١١٥أ�� ا�فاس� : انظر  )٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 كأنه يقول �سمع د�ءنا َّ ىن من خن حن ُّ : ٰ     تعا�هذا ا��ء بقو� 

  .)١(وت�عنا، وتعلم ما � قلبنا من اإلخالص وترك اال�فات إ� أحد سواك

يل �لمبالغة؛  � صيغة فعَّ ىن من ُّ وأ� ا�ظم القرآن بلفظي 

ألن ا�قام يقت� ا�بالغة � ا�سمع والعلم، �ا فيه من ا�زاء القائم � أساس 

  .العلم

 ٰ     تعا� ا�راد من وصف اهللا َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

ّ                                                         � وزن فعال، �لمبالغة � قبول ا�و�ة؛ ألن ا�ين يتو�ون إ� اهللا ) با�واب(

  .�ة ا�ميع استحق ا�بالغة � ذ�ك ي�� عددهم، فإذا قبل توٰ     تعا�

و�ا �ن قبول ا�و�ة مع إزالة العقاب يقت� حصول ا�واب، و�ن 

، � )٢(ً                                                          ا�واب من جهته نعمة ور�ة، وصف نفسه مع كونه توابا بأنه رحيم

  .وزن فعيل �لمبالغة � ر�ته

ّ                            �ما ذكر هذه ا�عوات ختمها عليه السالمواعلم أن سيدنا إبراهيم 

هو القادر ا�ي :  والعز�زَّ ىت نت مت زت ُّ :  بقو�ٰ     تعا�ناء � اهللا با�

ً                                                                      ال يغلب، وا�كيم هو العا�م ا�ي  ال �هل ش�ئا، و�ذا �ن ��ما قادرا �ن ما  ً ً

يفعله صوابا وم�أ عن العبث وا�سفه، و�وال كونه كذ�ك �ا صح منه إجابة 
                                                                    
َ ّ ً

  .)٣(ا��ء وال بعثة ا�رسل، وال إنزال ا�كتاب

� صيغة فعيل �لمبالغة؛ ) عز�ز وحكيم(وأ� ا�لفظ القرآن بلفظي 

  .ألن ا�قام يقت� ا�بالغة � القدرة وا�كمة

* * * * *  

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّ : ٰ     تعا�قال 

 نب زبمب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

                                                           

  . بت�ف٤/٤١٦مفاتيح الغيب   )١(

  . بت�ف٣/٣٣ا�رجع ا�سابق   )٢(

  .٤/٤٣٠مفاتيح الغيب   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب

 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف

 مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن

 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ

  مظ حط خضمض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ محجخ

- ٣٥: إبراهيم[ َّ جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

 � هذا ا�وضوع أنه عليه السالم ح� عن إبراهيم ٰ       تعا�اهللا سبحانه و]. ٤١

  :ً                 طلب � د�ئه أ�ورا

 ىي مي خي حي ُّ : ٰ   ا�تعطلب من اهللا نعمة األمان وهو قو� 

 واالبتداء بطلب نعمة األمن � ا��ء يدل � أنه أعظم أنواع ا�عم َّيي

  .وا��ات وأنه ال يتم �ء من �صالح ا�ين وا�نيا إال به

: وطلب من اهللا أن يرزقه ا�وحيد و�صونه عن ا��ك، وهو قو�

، وطلب من اهللا بعد إس�نه بعض ذر�ته َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذُّ 

ة، أن �عل أفئدة من ا�اس تر�دهم و��ع إ�هم، و�رزقهم من بوادي �ك

ا�مرات، وطلب من اهللا أن �عله مقيم ا�صالة هو و�عض ذر�ته، وأن يتقبل 

د�ءه، وطلب منه أيضا أن يغفر � و�وا�يه و�لمؤمن� يوم يقوم ا�ساب
 

                                                             
ً)١(.  

 جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن ُّ : ٰ     تعا�وهناك مناسبة ب� قو� 

 هت مت خت حت ُّ : ٰ     تعا� و�� قو� َّ هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ

 وذ�ك هو كأنه �ن � قلبه أن يطلب من اهللا َّمح جح مج حج  مث

ّ                                                                   إ�نتهما، و��نة ذر�تهما بعد �وته، و�كنه �م ي�ح بهذا ا�طلوب، بل قال 

  . أي أنك تعلم ما � قلو�نا وضمائرناَّني مي زي ري ٰى ين ىن ُّ : ٰ     تعا�

 َّمح جح مج حج  مث هت مت خت حت ُّ : ٰ     تعا�ثم قال 

ً                                                                   وذ�ك يدل ظاهرا � أنهما يبقيان بعد �وته، وأنه �شغول القلب �س�بهما، 

ف�ن هذا ا��ء �ما با�� وا�عونة بعد �وته � س�يل ا�ر�ز وا�عر�ض، 

                                                           

  .٣٦١-١٨/٣٥٨ا�فس� ا�كب�   )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

وذ�ك يدل � االشتغال با�ناء عند ا�اجة إ� ا��ء أفضل من ا��ء، قال 

  من شغله ذكري �ن �سأل� «: أنه قالً                                عليه ا�صالة وا�سالم حاكيا عن ر�ه 
         

 
    

                      ِ ِ
َ َ ْ َ َْ َْ ْ

ِ
ُ َ َ َ

 أ�طيته أفضل ما أعطي ا�سائل�
  

 
 

             
                           َ

ِ ِ
�

ِ
ْ ُ َ َ َ ُ ْْ َ َُ َ ْ

«. 

  

 �ا ذكر ا��ء � سبل ا�ر�ز َّ خس حس جس مخ ُّ : ٰ     تعا�ثم قال 

 أي هو َّ خس حس جس مخ ُّ : وا�عر�ض ال � وجه اإليضاح وا���ح قال

  ��م با�قصود سواء �حت به أو �م أ�
                                ّ ُ

  .)١(ح

أجعل، واجن��، (أفعال األ�ر � اآليات ا�كر�مة : ا�حليل ا�ال�

قد خرجت عن معناه األص� إ� غرض آخر ) فاجعل، وأرزقهم، اجعل�، اغفر

  .بال� وهو ا��ء، وأسلوب الطلب جاء � هذه اآليات � صيغة فعل األ�ر

 عليه السالميم وورود ا�داء �ذوف األداة، وهذا ا�داء صادر من إبراه

 منا، ٰ     تعا� و��ك حذف األداة، ��اللة � قرب اهللا ٰ     تعا�إ� اهللا سبحانه و

  .فهو أقرب إ�نا من حبل ا�ور�د

 فتصدير ا�ملة با�داء إلظهار َّ خي حي جي يه  ىه  ُّ : ٰ     تعا�فقو� 

 أي َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ : ، وقو�ٰ     تعا�ا��ع هللا سبحانه و

   �ن س�با � إضال�م،
                ً � ُ

ً                                                وصدر ا�ملة با�داء إظهارا �العتناء به، ورغبة � 

، واستعطافا �ر�ه )٢(استجابته
 

                 
ً

  .)٣ (ٰ     تعا�

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّ : ٰ     تعا�ونقرأ قو� 

ً                                               تصدير العبارة با�داء رغبة � اإلجابة، و�ظهارا َّ لك اك يق ىق

اء  ت�ر�ر ا�دَّ لك اك يق ُّ : ، وقو�)٤(ٰ     تعا��لتذ�ل واال�جاء إ�ه 

                                                           

  . بت�ف١٨/٣٦٢ا�فس� ا�كب�   )١(

  .١٣/٢٣٥، روح ا�عا� ١٠/٣٧٣٣تفس� القاس�   )٢(

  .٥/٤٣٠ا�حر ا�حيط   )٣(

  .١٣/٢٣٦، روح ا�عا� ٥/٤٣١ا�رجع ا�سابق   )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

ّ                                                                   وتوسطه؛ إلظهار كمال العناية بإقامة ا�صالة فإنها عماد ا�ين؛ و�ا خصها 

  .)١(با�كر من ب� سائر شعائره

: ٰ     تعا�، وقو� ]٣٨آية  [َّني مي زي ري ٰى ين ىن ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

: ٰ     تعا�، وقو� ]٤٠آية  [َّ جع  مظ حط خضمض حض جض مص خص حص ُّ 

، كرر ا�داء ]٤١آية  [َّ مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ُّ 

، ود�ؤه بتقبل د�ئه �اعة بعد ٰ       تعا� إ� اهللا سبحانه و)٢(ع واال�جاء�لت�

  .)٣(�اعة

 أي �كة د� إبراهيم َّ يي ىي مي خي حي ُّ : ٰ     تعا�ونقرأ قو� 

 � باألمن من ا�راب ومن ا�وف �ن ا�جأ إ�ه حيث وصف عليه السالم

قة أهل ا��، ا�� باألمن، وهو صفة ألهله، أي ذا أمن ألن األمن � ا�قي

ً                                                                   و�وز أن ي�ون اإلسناد �از�ا من إسناد ما �لحال إ� ا�حل كنهر جار، فقد 

� س�يل ) ا��(وهو اسم فاعل وصف فيه مع� الفعل إ� ) آمنا(أسند 

ا�جاز العق� لعالقة ا��نية، وحقيقته ب� آمنا أهله فيه، مبالغة � كمال نعمة 
 

                                                                       
ً

  . س�ن حرمهاألمن ال� تفضل بها اهللا �

 أي �س�� �م � َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

، )٤(ا�ضالل، فإسناد اإلضالل إ�هم �ازي؛ ألنهم �اد ال يعقل منهم ذ�ك

فإسناد اإلضالل إ� األصنام �از عق� عالقته ا�س�بية؛ ألن األصنام � 

  .سبب إضالل ا�اس بعبادتهم �ا

 اإل�از َّ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

 فهو اسم زمان ماض منصوب � ا�فعو�ة لفعل َّ  ىه  ُّ : با�ذف � قو�

                                                           

  .١٣/٢٣٦، روح ا�عا� ١٠/٣٧٤تفس� القاس�   )١(

  .٥/٤٣٣حر ا�حيط ا�  )٢(

  .١٣/٢٤٤ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(

  .١٣/٢٣٥، روح ا�عا� ٥/٢٧١حاشية ا�شهاب : انظر  )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

واذكر إذ قال إبراهيم، ز�ادة � ا�عجب : �ذوف شائع ا�ذف أمثا�، تقديره

  . )١(من شأن ا����

 منادى �ذوف منه حرف ا�داء، �ضاف إ� ياء ا�ت�م َّ حي ُّ و�مة 

�، حذفت ياء ا�ت�م �فيفا، لغرض اإل�از، وأصله ر)٢(ا�حذوفة
 

                                   
ً

.  

ا��ن ا�ع� من األرض و�طلق � القر�ة، وفيه إطناب : َّ ىي ُّ و

باإليضاح بعد اإلبهام، فح�ية د�ئه بدون بيان ا�� إبهام يرد بعده ا�يان 

 أو هو حوالة � ما � علم العرب من أنه �كة، َّ ىق  يف ىف ُّ : بقو�

  . عهد ألنه معهود ا�ضور، وا�� بدل من اسم اإلشارةوا�عر�ف هنا �ل

أبناء صلبه، وهو يومئذ إسماعيل و�سحاق، فهو استعمال ) ب�نيه(وأراد 

  .)٣(ً                                                             ا�مع � ا��نية، أو أراد �ع �سله تعميما � ا�� فاستجيب � � ا�عض

وقد أ� با�سند إ�ه علما � اآلية قصدا إ� إحضار �سماه بعينه
                                                           
ً ً َ َ 

وشخصه � ذهن ا�سامع باسمه ا�اص، ومنه أيضا تعظيم وتفخيم �شأن 
 

                                                           
ً

عليه  كما أن العلم فيه إيماء �ذكر ما قا� إبراهيم عليه السالمسيدنا إبراهيم 

  . بقصد ا��ء �كة باألمن وا�رزق ا�كث�السالم

 مبالغة � تعظيم صفة األمن، أي َّ يي ُّ وتنك� ا�فعول به ا�ا� 

أمنا ال 
 

       
ً

  . حدود �

 فا�ملتان إ�شائ�تان َّ خي ُّ  � �لة َّ ٰذ ُّ وعطفت �لة 

  : ٰ     تعا�من حيث ا�لفظ وا�ع�، وال يوجد مانع من العطف، وعطف قو� 

  . من عطف ا�فرداتَّ ٰذُّ � ياء ا�ت�م � قو� َّ  ٰر  ُّ 

* * * * *  

                                                           

  .١٣/٢٣٨ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .٥/١٩٨إعراب القرآن ��رو�ش   )٢(

  .١٣/٢٣٨ا�حر�ر وا�نو�ر : انظر  )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 نب زبمب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

  ]٣٦: إبراهيم [َّ زت رت يب ىب

  : ٰ     تعا�وذ�ك �قدم ذكره � قو� ) هن(جاء ا�سند إ�ه ضم� الغائب 

فا�ضم� يعود � األصنام ]. ٣٥: إبراهيم [َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ُّ 

 فقد تقدم َّ رب ُّ وأما ضم� الغائب � قو� . وذ�ك �حق�ها وت��ل شأنها

ا�سند إ�ه  أي � من اتبعه؛ ��ك جاء بَّ يئ ىئ ُّ : ذكره، فهو يعود � قو�

  .ضم� الغائب

، )١( إل�شاء ا�ح� � ذ�كَّ ّٰ ِّ ُّ ُّ : و��دة ا�داء � قو�

فت�تهم ا�نيا وغرتهم، إشارة إ� : ً                                    أي األصنام �ن س�با � إضال�م، كما يقال

 َّ رئ ُّ ، وتنك� ا�فعول به )٢(أنه افت� باألصنام خالئق ال ��

  . األصنامً                                �لتكث�؛ ألن ناسا كث�ون ضلوا �سبب

 فا�ملتان خ��تان َّ يئ ىئ ُّ  � �لة َّ ىب نب ُّ وعطف �لة 

لفظا ومع�، وفصلت �لة 
 

                     
ً

 ٰى  ٰر ٰذ ُّ  عن �لة َّ ّٰ ِّ ُّ ُّ 

 عليه السالم تعليل ��ئه َّ ّٰ ِّ ُّ  ُّ؛ ألن �لة َّ ٍّ ٌّ

  .ً                                                                  و�نما صدره با�داء إظهارا العتنائه به، ورغبته � استجابته؛ و��ك فصلت

 مبالغة � بيان عليه السالم أي بع�، قا� َّزب رب  ُّ: ٰ     تعا�وقو� 

: � قو�) من(، و)٣(اختصاصه به، أو متصل � ال ينفك ع� � أ�ر ا�ين

، أي فإنه متصل � اتصال )٤( اتصا�ة، وأصلها ا�بعيض ا�جازيَّزبُّ 

أفادت معا� كث�ة � س�يل اإل�از، كما يوجد طباق ) فمن(ا�عض ب�له، 

  .َّ ىب  ُّ  وَّ يئ ُّ قو� إ�اب ب� 

* * * * *  

                                                           

  .١٣/٢٣٩ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .١٠/٣٧٣٣تفس� القاس�   )٢(

  .٢/٤٣٤ا�كشاف : ، انظر�٣/٣٠ أ� ا�سعود تفس  )٣(

  .١٣/٢٣٩ا�حر�ر وا�نو�ر   )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّ : ٰ     تعا�قال 

 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن

  ].٣٨- ٣٧: إبراهيم [ َّ جت هب مب خب حب جب  هئ

 �لة �ستأنفة البتداء د�ء َّ زث رث يت ىت نت ُّ : ٰ     تعا�قو� 

� كون ا�داء تأ�يدا �داء سابق آخر، وافتتحت با�داء �ز�ادة ا��ع، و
 

                             
ً

  .�ب من ا�ر�ط ب� ا�مل ا�فتتحة با�داء ر�ط ا�ثل بمثله

وأضيف ا�رب هنا إ� ضم� ا�مع خالفا �سابقيه؛ ألن ا��ء ا�ي 
 

                                                     
ً

  .افتتح به فيه حظ ��ا� وألبنائه

 �الهتمام بمقدمة ا��ء، ز�ادة َّ اك يق ُّ : وتوسيط ا�داء بقو�

وتهيأ بذ�ك أن يفرغ عليه ا��ء �م، بأن �عل أفئدة من ا�اس � ا��اعة 

  .)١(تهوي إ�هم

 بمع� بعض، و� � تأو�ل ا�فعول به، أي أسكنت َّ زث رث ُّ : فقو�

، و�وز أن ي�ون ا�فعول �ذوفا وا�ار وا�جرور صفته سدت )٢(بعض ذر��
 

                                                   
ً

  .)٣(�سده، أي أسكنت ذر�ة من ذر��

عول به االختصار، �وجود قر�نة حا�ة تفهم من والغرض من حذف ا�ف

 أي ناسا أو فر�قاَّ زث رث يت ىت ُّ : سياق اآلية؛ ألن قو�
                   
ً ، أو ذر�ة )٤(ً

 وما سيو� � فإن إس�نه حيث �ن � وجه عليه السالموهو إسماعيل 

  .)٥(االطمئنان متضمن إلس�نهم

                                                           

  .٢٤٠- ١٣/٢٣٩ا�حر�ر وا�نو�ر : انظر  )١(

  .١٣/٢٣٦، روح ا�عا� ٣/١٣٠تفس� أ� ا�سعود : انظر  )٢(

  .٧٧١، ا��يان � إعراب القرآن ٣/٢٣٦، روح ا�عا� ٣/١٣٠تفس� أ� ا�سعود : انظر  )٣(

  .�٣/١٦٤هان ال: انظر  )٤(

  .٣/١٣٠تفس� أ� ا�سعود   )٥(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 جاء ا�سند إ�ه معرفا بضم� ا�ت�م، رغَّ ىت ُّ : وقو�
 

                                   
ً

بة � اإلجابة 

، وجاء با�سند إ�ه ضم� الغائب �كون ا�قام � � قو� ٰ     تعا�واال�جاء إ�ه 

، و�قدم ذكره ]٣٧: إبراهيم [َّ من زن رن مم ام ُّ : ٰ     تعا�

، فا�ضم� يعود � ]٣٧آية  [َّ مث زث رث يت ىت نت ُّ : ٰ     تعا�� قو� 

�ك بإقامة ا�ر�ة، و� ذ�ك ت�ر�م �ذه ا�ر�ة ف� �شكر نعمة اهللا، وذ

  . ا�صالة وأداء �راسم العبودية

 �لتعظيم َّ يث ىث نث مث ُّ :  � قو�َّ مث ُّ وتنك� ا�ار وا�جرور 

  . وال���ف

، فتنك� لفظ ]٣٧آية  [َّ يل ىل  مل يك ىك مك ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

  .�عظيمها و���فها با�سك� �وار إسماعيل) أفئدة(

 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

 بضم� َّ اك ُّ : ، فقو�]٣٧آية  [َّ من زن رن مم ام

 وأمه عليه السالما�مع ��ن ا�ث�؛ ألن ا�ي أسكنهم من ذر�ته هو إسماعيل 

هاجر، و�كنه ع� عنهم بضم� ا�مع داللة � أن اهللا أعلمه بأن هذا الطفل 

 تطمينا عليه السالم، فهذا ت�ش� إلبراهيم )١(سيعقب هنا�ك و��ون � �سل
 

        
ً

  . ية � � تر�ه ف�ة كبده � صحراء شاسعة ال ماء فيها وال زرعلقلبه و�سل

 ألن ا�ملت� َّ مك ُّ  � �لة َّ ام  ُّوعطفت �لة 

إ�شائ�تان لفظا ومع�
 

                   
ً

.  

، األفئدة �ع ]٣٧آية  [َّ يل ىل  مل يك ىك مك ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

  ، فقو� )٢(فؤاد، وهو القلب، ع� به عن �يع ا�دن؛ ألنه أ�ف عضو فيه

 �از �رسل عالقته ا�زئية ألنه أطلق ا�زء وأراد ا��، حيث أطلق َّ ىك ُّ 

  . الفؤاد وأراد ا�دن �ه

                                                           

  .١٣/٢٣٨، روح ا�عا� ٥/٤٣٢ا�حر ا�حيط   )١(

  .٣/١١٢فتح القدير   )٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

سقط، وأطلق هنا � اإل�اع � : �ضارع هوى، بفتح ا�واو: وتهوى

  استعارة، وهذه من �اسن االستعارة، وحقيقة ا�هوي ال�ول من علو )١(ا��
 
                                                            �

ِ
ُ

 ههنا ا�بالغة � صفة األفئدة بال�وع إ� وا�راد به. إ� ا�فاض ��بوط

، �م ي�ن فيه من الفائدة "�ن إ�هم: "ا�قيم� بذ�ك ا��ن، و�و قال سبحانه

؛ ألن ا�ن� قد يوصف به من هو مقيم � َّ يل ىل ُّ : ما � قو� سبحانه

  .)٢(��نه، وا�وى يفيد انز�ج ا�اوي من �ستقره

ّ                               ال�وع إ�هم، حيث شبه اإل�اع � هنا �ستعار �إل�اع �" ا�وى"و

�امع ا��عة � �، ثم تنو� ال�ش�يه، واد� أن ا�شبه فرد " با�وى"ا��ء 

واشتق " اإل�اع"�لمشبه " ا�وى"من أفراد ا�شبه به، ثم استع� لفظ ا�شبه به 

� س�يل االستعارة ا���ية ا�بعية " ��ع"بمع� " تهوى" "ا�وى"من 

  .قر�نة حا�ةوال

، جاء ا�سند إ�ه ]٣٨آية  [َّني مي زي ري ٰى ين ىن ُّ : وقو�

معرفا ب�اف ا�طاب، �عظيم وتفخيم شأن ا�خاطب وهو اهللا 
 

                                                 
ً

. ٰ     تعا�

 ل��ية ا�هابة واإلشعار  َّ خئ حئ ُّ واال�فات من ا�طاب إ� االسم ا�ليل 

  .بعلة ا��م واإليذان بعمومه

 جب ُّ  عطف � َّ هب مب خب ُّ  صفة ��ء، وَّ حب جب ُّ : وقو�

 فا�وصل �الش�اك � ا��م اإلعرا�، وا�ناسبة ظاهرة فاألرض َّ حب

  .تقابل ا�سماء

 مي زي ري ٰى ين ُّ  تذييل �ملة َّ  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ و�لة 

 أي تعلم أحوا�ا وتعلم � �ء، و�كونها تذييال أظهر فيها اسم َّني
 

                                                        
ً

ا�اللة، �كون ا�ذييل �ستقال بنفسه، بم�لة ا�
 

                                        
ً

  .)٣(ثل وا��م ا�امع

* * * * *  

                                                           

  .١٣/٢٤٢ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .١٨٤تلخيص ا�يان � �ازات القرآن   )٢(

  .١٣/٢٤٣ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 جس مخ محجخ جح مج حج  مث هت مت خت حت ُّ : ٰ     تعا�قو� 

  ].٣٩اآلية  [َّ خس حس

 ق� بتعر�ف الطرف�، ق� حقي� �قي�، َّ خت حت ُّ : ٰ     تعا�فقو� 

  .، ق� صفة � �وصوفٰ       تعا�ق� ا�ناء وا�مد � اهللا سبحانه و

، أي "مع"ي بمع�  �الستعالء ا�جازَّ مج حج ُّ  � قو� َّ حج ُّ و

ً                                                            وهب ذ�ك تعليا � ا�الة ال� شأنها أن ال �سمح بذ�ك؛ و��ك يف�ون 
  

، و� ذ�ك )١(أي مع ا�ك� ا�ي ال �صل معه ا�والدة" مع" هذه بمع� َّ حج ُّ 

 تصو�ر أن ا�ك� قد شمله واستو� عليه
                                  َ
ِ.  

 و�نما ذكر حال ا�ك� وتصو�ره هنا بهذه ا�صورة ألن ا�نة بهبة 
                                                         َ
ا�و� فيها ِ

  .  هذا ا�ع� بإ�ازَّ حج ُّ أعظم وقد صورت 

 وقدم ذكر َّ جح ُّ  � َّمحُّ : ٰ     تعا�وعطف قو� 

فهذا ترتيب ) إسحاق(و� قبل ) إسماعيل(؛ ألن )إسحاق(� ) إسماعيل(

  .تار��

، وا�ملة تعليل )٢( أي �يب ا��ءَّ خس حس جس مخ ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

 سميع ا��ء، وا�سميع �ستعمل � إجابة ، أي وهب ذ�ك ألنهَّ هت ُّ �ملة 

  .)٣(ا�طلوب كناية، وصيغ بمثال ا�بالغة، �دل � ك�ة ذ�ك

و�ضافة ا�رب إ� ضم� ا�ت�م، �ز�د ا�لطف والعناية وا�فخيم �سيدنا 

 فهو ا�رب ، و�ا فيه من ا�هابة ال� توجب االنقياد والطاعةعليه السالمإبراهيم 

  .�ستوجب �لطاعة وا�مد وا�ناءا�ا�ك ا�ت�ف ا

* * * * *  

                                                           

  . ٢/٤٣٦، ا�كشاف ١٣/٢٤٣ا�حر�ر وا�نو�ر : انظر  )١(

  .٢/٢٦٤تفس� ال�س�   )٢(

  .١٣/٢٤٣ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 َّ جع  مظ حط خضمض حض جض مص خص حص ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

د�ؤه بتقبل د�ئه �اعة بعد "تصدير العبارة با�داء �ل�اعة، و]. ٤٠اآلية [

  .)١("�اعة

 عطف � ياء ا�ت�م، أي واجعل بعض ذر�� َّخض حض ُّ : فقو�

ة ��ك ا�فعول ا�حذوف، أي و�عضا مقيم ا�صالة، وهذا ا�ار � ا�قيقة صف
 

                              
ً

، والغرض من حذف ا�فعول االختصار  �وجود قر�نة حا�ة تفهم )٢(من ذر��

 أي بعضهم من ا�ذكور�ن ومن �س� َّخض حض ُّ من سياق اآلية، وا�ع� 

س�تهما من أوالدهما، و�نما خص هذا ا��ء ببعض ذر�ته لعلمه من جهة اهللا 

 أن بعضا منهم الٰ     تعا�
 

               
ً

، وحذفت ياء ا�ت�م � )٣( ي�ون مقيم ا�صالة

 � قراءة ا�مهور �فيفا َّجعُّ 
 

                     
ً)٤(.  

* * * * *  

 َّ مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

، وعطف )٥(ٰ     تعا�، كرر ا�داء �لت�ع واال�جاء إ� اهللا سبحانه و]٤١اآلية [

فرة ، وقدم ا��ء �فسه با�غَّ جف ُّ  � قو� َّ خف ،  حف ُّ : قو�

� ا��ء �وا�يه و�لمؤمن�، فهذا ترتيب �ل��؛ ألن اإل�سان ال يقبل منه 

د�ء إال إذا �ن قر�با من اهللا جل وعال، فيدعو أوال �فسه ثم ألقرب ا�اس 
                                                                
ً ً

  .إ�ه ثم �ميع ا�ؤمن�

، وا�ع� يوم يقوم ا�اس ]٤١اآلية  [َّ مق  حق مف ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

، )٧(ً                                          قوم أهل ا�ساب، أسند إ� ا�ساب ما ألهله �ازا، وا�راد ي)٦(�لحساب
                                                           

  . ١٣/٢٤٤ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .٥/٢٠٠إعراب القرآن ��رو�ش   )٢(

  .٣/١٣٢تفس� أ� ا�سعود : انظر  )٣(

  .١٣/٢٤٥ا�حر�ر وا�نو�ر   )٤(

  .٥/٤٣٣ا�حر ا�حيط   )٥(

  .٣/١١٣فتح القدير   )٦(

  .٢/٤٣٧، ا�كشاف ١٣/٢٤٤ ، روح ا�عا�٥/٢٧٤حاشية ا�شهاب   )٧(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

فهو �از �رسل عالقته ا�حلية، و�وز أن ي�ون � حذف ا�ضاف، 

 وا�راد أهل َّ زن رن ُّ : يقوم أهل ا�ساب، كما � قو�: وا�قدير

  .، والغرض من ا�ذف � اآلية اإل�از)١(القر�ة

واالستعارة أيضا � قو� 
 

                     
ً

يوم ي�بت :  وا�ع�َّ مق  حق مف ُّ : ٰ     تعا�

، وهو �ستعار من قيام القائم � ا�رجل؛ ألن حالة )٢(حساب ا��ف� � ا��

قامت «: القيام أقوى أحوال اإل�سان إذ هو انتصاب �لعمل، وا��ل عليه قو�م

ّ                                          ، إذا قو�ت واشتدت، شبه ا�ساب برجل قائم � )٣(»ا�رب � ساقها

، أي حذف ا�شبه به ور�ز )٤(بت � القيام � ا�خييلاالستعارة ا�كنية، وأث

إ�ه ��ء من �وازمه وهو القيام، � طر�ق االستعارة ا�خييلية و� قر�نة 

  .االستعارة ا�كنية

 جم يل ىل مل خل  مه جه هن من خن حن جن ُّ : ٰ     تعا�قال 

  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم

-٨٣: ا�شعراء [ َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

٨٩.[  

، �ا �ن ]٨٣اآلية  [َّ جه هن من خن حن جن ُّ : ٰ     تعا�قو� 

آخر مقا� � ا�عوة إ� ا�ين ا�ق متضمنا د�ء بطلب ا�غفرة، قال 
 

                                                         
ً

: ٰ     تعا�

، �لص منه إ� ]٨٢: ا�شعراء [َّ خم حم جم هل مل خل حل جلُّ 

   ا��ء بما فيه �ع ا�كمال ا�فسا� با�رسالة، وتبليغ دعوة ا�لق إ
                                                          ُ ْ َ

� اهللا، فإن 

 من خن ُّ : ٰ     تعا�ا�جة ال� قام بها � قومه بو� من اهللا كما قال 

، ف�ن حي�ئذ � حال قرب من اهللا، ]٨٣: األنعام [َّ مهىه  جه ين ىن

 وجهر بذ�ك � ذ�ك ا�مع؛ ألنه عقب االنتهاء من أقدس واجب وهو ا�عوة 
 
                                                              َ

ِ
َ

                                                           

  .٥/٢٧٤، حاشية ا�شهاب ٣/١٣٣تفس� أ� ا�سعود : انظر  )١(

  .٣/١١٣فتح القدير   )٢(

، ١٣/٢٤٥، ا�حر�ر وا�نو�ر ٣/١٣٣، تفس� أ� ا�سعود ٣/١١٣فتح القدير : انظر  )٣(

  .٢/٤٣٧ا�كشاف 

  .٥/٢٧٤، حاشية ا�شهاب ١٣/٢٤٤روح ا�عا�   )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

، وعند إفطار إ� ا�ين، فهو ابتهال أر� �لقبول ���ء عقب ا�صلوات

  .)١(ا�صائم ود�ء عرفه، وا��ء عند ا�زحف، و�ها فراغ من عبادات

وقد قابل إبراهيم � د�ئه ا�عم ا�مس ال� أنعم اهللا بها عليه ا�ذكورة 

 حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ُّ: ٰ     تعا�� قو� 

  : إ� قو�] ٨١-٧٨: ا�شعراء[ َّ مك لك  خك حك جك مق حق مف خف

، ا�راجعة إ� �واهب حسية ]٨٢ [َّ  خم حم جم هل مل خل حل جل ُّ 

  :�سؤال �س نعم راجعة إ� ا�كمال ا�فسا�

  

هو ا�كمة وا�بوءة، وقد : ً                                ابتدأ د�ئه بأن يعطي حكما، وا��م -١

 .ً                                                  �ن إبراهيم ح� د� ن�يئا ف��ك �ن ا�سؤال طلب �الزدياد

ثم ارت� فطلب إ�اقه با�صا��، ولفظ ا�صا�� يعم �يع  -٢

 .من األن�ياء وا�رسل�ا�صا�� 

ثم سأل بقاء ذكر � حسن � األ�م واألجيال اآلتية من بعده، وهذا  -٣

يتضمن سؤال ا�وام وا�تام � ا�كمال، وطلب �� ا�ناء عليه، 

وهذا ما تتغذى به ا�روح من بعد �وته؛ ألن ا�ناء عليه �ستعدي 

 .د�ء ا�اس � وا�صالة عليه وال�سليم

ً                                           ا�ستحق� ا�نة خا�ا، فاستع� اسم ا�ورثة إ� وسأل أن ي�ون من -٤

أهل االستحقاق؛ ألن ا�وارث ي�تقل إ�ه �لك ا��ء ا�وروث 

بمجرد �وت ا�ا�ك ا�سابق، و�ا �م ي�ن �لجنة ما �كون، تع� أن 

 .ي�ون ا�وارثون ا�ستحق� من وقت تبوؤ أهل ا�نة ا�نة

هللا يوم القيامة؛ ألنه أراد سأل ا�غفرة ألبيه قبل سؤال أن ال �ز�ه ا - ٥

  .)٢(أن ال يلحقه يومئذ �ء ينك� منه خاطره

                                                           

  .١٩/١٤٤ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .١٩/١٤٦ا�حر�ر وا�نو�ر   )٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٥٤
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 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

  :، فقو�]٨٤: ا�شعراء [َّ حم جم يل ىل مل خل ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

أي ذكرا صادقا وثناء حسنا فيمن . )١( �از �رسل عالقته اآل�ةَّ يل ىل ُّ 
    

                              
ً ً ًً

  .)٢(بعدي من األ�م، فا�لسان آلة ��كر ا�سن، والقر�نة � اآلخر�ن

  

أي فأطلق ا�لسان ا�ي هو اسم آللة ا��م «: و�علق ا�شيخ ا�سو�

  .)٣(»وا�كر � نفس ا�كر؛ ألن ا�لسان آ�ه

فقد أطلق ا�لسان � ا�كر �كونه آلة �، «: يقول ابن يعقوب ا�غر�

وا�راد باآلخر�ن ا�تأخرون عنه من األن�ياء واأل�م، : فالعالقة اآل�ة

 د�ءه صارت � أمة بعده ت�سب إ�ه وتقول أبونا والستجابة ا�و�

  .)٤(»إبراهيم

 تقت� أن ا�كر ا�سن ألجله فهو ذكره �� َّ مل ُّ : وا�الم � قو�

و�ضافة �سان إ� صدق من إضافة ا�وصوف إ� ا�صفة، ففيه مبالغة ا�وصف 

با�صدر، أي �سانا صادقا
  

                      
ً ً

ه؛ هنا كناية عن ا�حبوب ا�رغوب في) ا�صدق(و. 

  .ألنه يرغب � �ققه ووقوعه � نفس األ�ر

، وضم� )٥( تعليل لطلب ا�غفرة ألبيهَّ ىه مه جه ين ُّ و�لة 

وخص القلب با�كر؛ ألنه ا�ي . )٦(يبعثون راجع إ� العباد ا�علوم من ا�قام

  .)٧(إذا سلم سلمت ا�وارح، و�ذا فسد فسدت سائر ا�وارح

                                                           

  .�٣/١٠٧سمية ا��ء باسم آ�ه، اإليضاح : اآل�ة  )١(

  .�١٧٥مد �� / د: ، �اب ا�يان٣/١٠٧اإليضاح   )٢(

  .٤/٤٢حاشية ا�سو� ضمن �وح ا�لخيص   )٣(

  .�٤/٤٢واهب الفتاح ضمن �وح ا�لخيص   )٤(

  .١٤٨-١٩/١٤٦ا�حر�ر وا�نو�ر   )٥(

  .١٩/١٤٨، ا�حر�ر وا�نو�ر ٣/٢٥٢ا�كشاف : نظرا  )٦(

  .١٣/١١٤تفس� القرط�   )٧(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

قلب ا�صحيح، وهو قلب ا�ؤمن؛ القلب ا�سليم هو ال«: قال ابن كث�

  .)١(»ألن قلب ا�نافق �ر�ض

وقد تنوع األسلوب اإل�شا� ب� األ�ر وا�� بغرض ا��ء وا��ع 

  ).هب، وا�ق�، واجعل، واجعل�، واغفر، وال �ز�: ( � قو�ٰ     تعا�إ� اهللا 

* * * * *  

 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ُّ : ٰ     تعا�قال 

 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

 مف خف  جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس

 خن حن جن خممم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق

  ].٥-٤: ا�متحنة [ َّ  هن من

هو أسوتك، أي : �ا يقتدى به، يقال: ما يؤ�س به مثل القدوة: األسوة

أنت مثله وهو مثلك، و�ع األسوة أ�
   

   
                               

ً ُ ُ
ِ َ �ة بمثال واآلية تمثل �لحالة ا�صا. )٢(ْ

من فعل أهل اإليمان ا�صادق، واالستقامة القو�مة وناهيك بها أسوة
 
                                                           
ً

.  

  

مع فعل ) قد( �أ�يد ا��، فإن َّ مي  زي  ُّ وافتتاح ا��م ب�لم� 

ا�كون يراد بهما ا�عر�ض باإلن�ار � ا�خاطب، و�ومه � اإلعراض عن 

العمل بما تضمنه ا��
     

                   
ُ َ َ� َ

.  

 ا�ال�سة، إذ جعل تل�س إبراهيم وا�ين معه  �ستعار لقوةَّ جئ ُّ وحرف 

ب�ونهم أسوة حسنة بم�لة تل�س الظرف با�ظروف � شدة ا�م�ن من 
  

                                                         
ً ً

  .)٣(ا�وصف

                                                           

  .٦/١٣٤تفس� ابن كث�   )١(

  .٢٩/٥١٨تفس� الفخر ا�رازي   )٢(

  .٢٨/١٤٣ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 ا��ؤ من �الطتهم و�ال�ستهم، َّ هب مب ُّ : وا�راد من قو�

 أي من األصنام ال� تعبدونها من َّ هت مت خت حت جت ُّ وعطف عليه 

  .دتهادون اهللا، وا�راد براء من عبا

 َّ مب خب ُّ  وما عطف عليها بيان �ع� �لة َّ حج مث ُّ و�لة 

�ئد إ� �موع ا�خاطب� من قومهم مع ما يعبدونه من دون ) ب�م(وضم� 

اهللا، و�ف� ال�فر بما يناسب ا�عطوف عليه وا�عطوف، أي �فرنا 

  .)١(�ميع�م ف�فرهم بالقوم غ� �فرهم بما يعبده قومهم

 األظهر أن ي�ون َّ خك حك جك مق حق مف خف ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

 إ� آخرها مع�ضة ب� أجزاء َّ جض مص  خص  ُّ من �م إبراهيم وقومه، و�لة 

القول فهو �ا أ�ر ا�سلمون أن يأ�سوا به، وهو تعليم �لمؤمن� أن ي�فوا 

توجههم إ� اهللا بإرضائه، وال يلتفتوا إ� ما ال يرضاه و�ن حسبوا أنهم ي�تفعون 

  .  اهللا مقدم � ما دونهبه، فإن ر�

إلفادة الق�، )  جك مق، ، حق مف (وتقديم ا�جرور � هذه األفعال 

فقدم ا�ار وا�جرور � الفعل، إلفادة ق� ا�و�، واإلنابة عليه سبحانه 

  . ٰ     تعا�و

 إظهار �لت�ع مع � دعوة ن ا�عوات َّ مك  ُّ :و��دة ا�داء بقو�م

  .)٢(ا�الث

ال �سلط «:  من د�ء إبراهيم، قال ابن عباسَّ خل  حل جل مك ُّ : وقو�

  .)٣(»علينا أعداءنا فيظنوا أنهم � ا�ق

 أعقبوا دعواتهم ال� تعود إ� إصالح دينهم � َّخم حم جم ُّ : وقو�

  .ا�ياة ا�نيا، بطلب ما يصلح أ�ورهم � ا�ياة اآلخرة

                                                           

  .٢٨/١٤٤انظر ا�رجع ا�سابق   )١(

  .٢٨/١٤٧ا�حر�ر وا�نو�ر   )٢(

  .٢٩/٥١٩تفس� الفخر ا�رازي   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

ا�وسط ب� : وعطفت هذه اآلية � ما قبلها؛ وسبب ا�وصل هو

ا�كمال� التفاق ا�ملت� � اإل�شائية لفظا ومع�، وا�ناسبة ب�نهما ظاهرة، 
 

                                                                  
ً

  .فالغرض فيهما هو ا��ء وا��ع إ� اهللا

 تعليل ��عوات �ها، فإن ا�و� َّ من خن حن جن ُّ : ٰ     تعا�قو� 

واإلنابة وا�ص� تناسب صفة العز�ز، إذ مثله يعا�ل بمثل ذ�ك، وطلب أن 

الف معانيه يناسب صفة ا�كيم، و�ذ�ك طلب ا�غرفة؛ �علهم فتنة باخت

ألنهم �ا ابتهلوا إ�ه أن ال �علهم فتنة �ل�فر�ن، وأن يغفر �م، رأوا أن 

  .)١(حكمته تناسبها إجابة د�ئهم، �ا فيه من صالحهم وقد جاؤوا سائلينه

�لمبالغة � صفة العز�ز وصفة :  � وزن فعيلَّ من خن ُّ : وقو�

  .� يقتضيها ا�قاما�كيم ال

  :عليه السالم?عا? يوسف  -٣

  حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس  حس  ُّ : ٰ     تعا�قال 

   مق حق  مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ

  ].١٠١: يوسف [َّ جك

أعقب ذكر نعمة اهللا عليه بتوجهه إ� : عليه السالمالقائل يوسف 

  .)٢(مناجاة ر�ه باالع�اف بأعظم نعم ا�نيا وا�عمة العظ� � اآلخرة

 َّ حص ُّ ، و)يا رب( إ�از �ذف حرف ا�داء، وا�قدير َّ  حس   ُّ: وقو�

 �لتبعيض؛ ألنه �م يؤت َّخض حض جض ُّ  وَّ خص حص ُّ  ٰ     تعا�� قو� 

  .)٣(إال بعض �لك ا�نيا أو بعض �لك �� و�عض ا�أو�ل

 نصب � ا�عت �لنداء، وهو َّ جع مظ  حط  ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

  .ً                      وز أن ي�ون نداء ثانياو�! يا رب: رب، وهو نداء �ضاف؛ وا�قدير

                                                           

  .�٢٨/١٤٩ر وا�نو�ر ا�حر  )١(

  .١٣/٥٩ا�حر�ر وا�نو�ر   )٢(

  .١٧/١٥٩، مفاتيح الغيب ٢/٣٩٤، ا�كشاف ٤/٣٠٨تفس� أ� ا�سعود : انظر  )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

ا�الق؛ فهو سبحانه فاطر ا�وجودات، أي خالقها ومبدئها : والفاطر

  .)١(وم�شئها و��عها � اإلطالق من غ� �ء، وال مثال سبق

  : وقو�) يا فاطر( إ�از �ذف حرف ا�داء وا�قدير َّ  حط  ُّ : فقو�

  : شار بقو� من قبيل ا�� � إ�شاء ا��ء، وأَّحف جف مغ جغ مع ُّ 

  . إ� ا�عمة العظ� و� نعمة ا�ين ا�قَّ حق  مف  ُّ 

حققته جعل ا��ء الحقا، أي مدر�من سبقه � ا�س� : واإل�اق
 
 

   
                                           

ً
ِ

ْ ُ ً

  واطلق هنا �ازا � ا�مز�د � عداد قوم، وا�صا�ون
   

   
                                               ٍ ْ

َ َ َ
ِ ِ ِ

َ ْ ا�تصفون با�صالح، : ً

 كناية عن  َّ جك   ُّ: ، فقو�)٢(وهو ال�ام الطاعة، وأراد بهم األن�ياء

  .األن�ياء

 عن عليه السالموعلم أن ا�� عليه ا�صالة وا�سالم ح� عن ج��ل 

 من شغله ذكري �ن �سأل� أ�طيته أفضل ما أعطي «: رب العزة أنه قال
                  

  
      

 
  

                                          ِ
ْ ُ َ َ ََ َ ُ ْ ُْ َ َُ َْ ْ َ

ِ ِ
َ َ ْ َْ ْ

ِ
َ َ

 ا�سائل�
  

        َ
ِ ِ

 ، فلهذا ا�ع� من أراد ا��ء فالبد وأن يقدم عليه ذكر ا�ناء �»�

 �ا أراد أن يذكر ا��ء قدم عليه ا�ناء وهو قو�عليه السالماهللا فههنا يوسف 
 

                                            
ّ

 :

 َّ جع مظ  حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس  حس  ُّ 

 مق حق  مف  ُّ : ، ثم ذكر عقيبة ا��ء وهو قو�]١٠١: يوسف[

َّ جك
 الغرض منه كما سبق هو َّ مق  ،  مف  ُّ ، وأسلوب األ�ر )٣(

  .ا��ء وا��ع إ� اهللا

? ?عا? ?ي -٤   :عليه السالمو

 مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ُّ: ٰ     تعا�قال 

 مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

  ]٨٤-٨٣: األن�ياء [ َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ

                                                           

  .٤/٣٠٨، تفس� أ� ا�سعود ١٧/١٦٠مفاتيح الغيب : ، انظر٩/٢٧٠تفس� القرط�   )١(

  .١٣/٦٠ا�حر�ر وا�نو�ر   )٢(

  .١٧/١٦١مفاتيح الغيب   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

ّ                                                  أي أ��هم ر�ة فار��، و�م ي�ح با��ء و�كنه وصف نفسه 

بالعجز وا�ضعف، ووصف ر�ه بغاية ا�ر�ة ل��ه، ف�ن فيه من حسن 

الطلب، فاستجاب اهللا د�ءه وت�عه، وأزال ما ا�لطف ما ل�س � ا���ح ب

أصابه من � و�الء، وأعطاه أهله � ا�نيا، ورزقه من زوجته مثل ما �ن � 

 لغ�ه من العابدين ةمن األوالد واألتباع، وذ�ك من أجل ر�ته إياه، وتذكر

  .)١(�ص�وا كما ص�

�                                   أي وتذك�ا �لعباد ألنهم إذا ذكروا «: قال القرط� ُ نته �بالء أيوب وً

أنفسهم � ا�ص� � شدائد ا�نيا مثل ما فعل أيوب وهو أفضل ّ       وطنوا وص�ه 

  .)٢(»أهل زمانه

اإلصابة ا�فيفة، وا�عب� به ح�ية �ا سلكه أيوب � د�ئه من «: وا�س

    األدب مع اهللا إذ جعل ما حل به من ا�� ��س ا�فيف
                                           � � � �

«.  

 بطلب كشف ا�� ض ا�عر�َّ ىي مي خي ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

 فجعل وصف نفسه بما يقت� ا�ر�ة �، ووصف ر�ه ،عنه بدون سؤال

باألر�ية تعر�ضا
  

              
ً ْ

«)٣(.  

  و�كون ثناء أيوب تعر�ضا با��ء فرع عليه قو� 
                                          � ً

 ٰر ٰذ ُّ : ٰ     تعا�

، وا�س� وا�اء �لمبالغة � اإلجابة، أي استجبنا َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

�                        دعوته العرضية بإثر �م ْ �                                        ه و�شفنا ما به من �، إشارة إ� �عة كشف ُ ُ

ا��، وا�عقيب � � �ء �سبه
 

                        
�)٤(.  

 �مة ا�كشف هنا تعطي مع� اإلزالة ا���عة َّ ٰى ُّ : وقو�

ّ                                                            �ل�، وا�كشف �ستعار �إلزلة، شبه إزالة األ�راض واأل�ار ا�تمكنة، 

                                                           

  .٢٢/١٧٥مفاتيح الغيب :  بت�ف، انظر�١٧/٢٧٢فاس� صفوة ا  )١(

  .١١/٣٢٧القرط�   )٢(

ا�كشاف : ، انظر٦/٨١تفس� أ� ا�سعود : ، انظر١٢٧-١٧/١٢٦ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(

٣/١٠٣.  

  .١٧/١٢٧ا�حر�ر وا�نو�ر   )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٦٠
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 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

�، ثم تنو� بإزالة الغطاء عن ا��ء، �امع ا��عة � ذهاب ا��ء � 

ال�ش�يه، واد� أن ا�شبه فرد من أفراد ا�شبه به، ثم استع� ا�شبه به �لمشبه، 

  .� س�يل االستعارة ا���ية ا�بعية) أزال(بمع� ) كشف(ثم اشتق منه 

  

 َُّّ َّ ٍّ ٌّ ُّ : ٰ     تعا�اإليضاح بعد اإلبهام، � قو� : ومن اإلطناب

ا�يانية لقصد تهو�ل ) من( ثم تفس�ه بـ مقصود منه اإلبهام،«) ما: (فا�وصول

ذ�ك ا�� �ك�ة أنواعه �يث يطول عدها
    

                                 
� َ � �

و� هذا اإلبهام من ا�فخيم  .)١(»

وا�هو�ل ما ال ��، �ا فيه من اإلشارة إ� أن تفصيل ذ�ك ا�� يصعب 

  .ح�ه

  

 وصفت ا�ر�ة بأنها من عند اهللا تتو�ها َّ يئ ىئ نئ ُّ : وقو�

  .)٢(العندية ا�الة � القرب ا�راد به ا�فضيل�شأنها بذكر 

  

�وا كما ص أي تذكرة لغ�ه من العابدين، �َّ زب رب ُّ : وقو�

وا�ملة ت�بيه �لعابدين بأن «. )٣(ص�، ح� يثابوا كما أثيب � ا�نيا واآلخرة

اهللا ال ي�ك عنايته بهم، و�ما � العابدين من العموم صارت ا�ملة تذييال
 
                                                               
ً

«)٤(.  

                                                           

  .١٧/١٢٧ا�رجع ا�سابق   )١(

  .١٧/١٢٨ا�حر�ر وا�نو�ر   )٢(

  .٣/١٠٣ا�كشاف   )٣(

  . بت�ف١٧/١٢٨ا�حر�ر وا�نو�ر   )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٦١
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 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

  

  :عليه السالم?عا? يونس  -٥

 مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ : ٰ     تعا�قال 

 جئ يي  * ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن

  ].٨٨-٨٧: األن�ياء [َّ خب حب جب مئهئ خئ  حئ

واذكر لقو�ك قصة يو�س ا�ي ابتلعه ا�وت، وا�ون هو : وا�ع�

ً                                                            ا�وت، �سب إ�ه ألنه ا�قمه، ح� خرج من ب�ه مغاضبا لقومه، إذ �ن 

ذا . ()١(يدعوهم إ� اإليمان في�فرون ح� أصابه ضجر منهم فخرج عنهم

  .)٢( عليه السالمأي صاحب ا�وت وهو يو�س ): ا�ون

خروجه غضبان من قومه ألنهم �م يؤمنوا بم أرسل : ً                  وذهابه مغاضبا قيل

إ�هم به، فا�غاضبة مفاعلة، فا�غاضبة حي�ئذ �لمبالغة � الغضب ألنه غضب 

�وز أن ي�ون مغاضبا حاال �رادا بها ال�ش�يه، أي خرج : لغر�ب، وقي
                                                    
ً ً ً

  .)٣(��غاضب

  

�ع ظلمة، أي � الظلمة ا�شديدة :  الظلماتَّ رن مم ُّ : وقو�
 

                             
ُ

  .)٤( مبالغة � شدة الظلمةَّ رن ُّ : ا�ت�ثفة � بطن ا�وت، وقيل

تقديمه االع�اف با�وحيد  «َّ ٰى ين ىن نن من ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

  ك� به عن انفراد اهللا مع ال�س�يح 
                   � َ

  .)٥(» با�دب� وقدرته � � �ءٰ     تعا�

                                                           

  .١٧/٢٧٢صفوة ا�فاس� : انظر  )١(

  .٦/٨٢تفس� أ� ا�سعود   )٢(

  . بت�ف١٧/١٣٠ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(

  .٣/١٠٤ بت�ف، ا�كشاف ١٧/١٣٢ا�رجع ا�سابق   )٤(

  .١٧/١٣٢ا�حر�ر وا�نو�ر   )٥(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

أي أنزهك ت��ها الئقا  «َّ ٰى ُّ : ومن اإلطناب باالع�اض قو�
                      
ً ً

  .)١(»بك من أن يعجزك �ء، أو أن ي�ون ابتال� بهذا بغ� سبب

 مبالغة � اع�افه بظلم َّ ني مي زي  ري  ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

  .�كون ا�ال � رسوخ ا�وصفنفسه، فأسند إ�ه فعل ا

 االستجابة مبالغة � اإلجابة، و� إجابة تو�ته َّ جئ يي ُّ : وقو�

 تذييل، واإلشارة بـ َّ خب حب جب ُّ �ا فرط منه، و�لة 

 إ� اإل�اء ا�ي أن� به يو�س، أي مثل ذ�ك اإل�اء �ن� ) كذ�ك(
  

                                               ِ
ْ ُ

  .)٢(ا�ؤمن�

  

٦-  ?   :عليه السالم?عا? سليما

 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ : ٰ     تعا�قال 

 مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب

  ].١٩: ا�مل [َّجح

، )٣(سياق اآلية يتحدث عن سيدنا سليمان، عندما سمع �م ا�ملة

ً                                                              فت�سم �ورا بما سمع من ثناء ا�ملة عليه و� جنوده، وقال رب أ�م� 

�                                                        ووفق� �شكر نعمائك وأفضا�ك ال� أنعمت بها � و� أبوى، ووف ق� لعمل �

ا�� ا�ي يقر�� منك، وا�ي �به وترضاه، وأدخل� ا�نة دار ا�ر�ة مع 

  .)٤(عبادك ا�صا��

 أ�ر الغرض منه ا��ء، َّ هت،  حئ ُّ : األسلوب اإل�شا� � قو�

، واإلدخال � العباد ا�صا�� َّ  مئ خئ ُّ  عطف � َّ حت جت ُّ : وقو�

                                                           

  .٦/٨٢تفس� أ� ا�سعود   )١(

  . بت�ف١٣٣-٧/١٣١ا�حر�ر وا�نو�ر   )٢(

  ]١٨: �مل [َّ ىك مك لك اك يق ىق ُّ : قال تعا�  )٣(

  .١١/٤٠٥صفوة ا�فاس�   )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

  �ستعار �عله واحدا منهم، فشبه إ�ا
                                ّ ً

قه بهم � ا�صالح بإدخا� عليهم � 

  .)١(ز�رتهم

  :عليه السالم?عا? موسى  -٧

 َّ زث رث يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب مب ُّ : ٰ     تعا�قال 

  ].١٥١: األعراف[

 يا رب اغفر � إن �ن قد بدر م� �ء �الف منطق ا�صواب )٢(قال

وا�ق، واغفر أل� هارون ما صنع، فقد �ن �ب عليه أن يأخذ � قتال من 

  .، ح� يمنعهم أو ينا�وا منه)٣(دوا العجلعب

أ�ر بغرض ا��ء با�غفرة  َّ زت  ،  ىب ُّ : واألسلوب اإل�شا� � قو�

 رث يت ُّ :  � قبو� بقو�ٰ     تعا�وا�ر�ة � وألخيه، وقد توسل إ� اهللا 

  .)٤(»اع�اض تذيي� مقرر �ا قبله «َّ زث رث يت ُّ : و�لة .َّزث

* * * * *  

  مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ  مح  ُّ : ٰ     تعا�قال 

 خك حك جك مق مفحق خف  حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض

  َّ جه هن من حنخن جن مم خم حم هلجم مل  خل حل جل مك لك

  ]١٥٥: األعراف[

 �ع � بيان كيفية استد�ء ا�و�ة َّ مخ جخ  مح  ُّ : وقو�

اختار ( يتعدى إ� اث�� ثانيهما �رور بمن، أي َّ  مح  ُّو�يفية وقوعها، 

 جخ  مح  ُّ فجملة . )٥(فعل إ� ا�جرور�ذر ا�ار و�يصال ال) من قومه

                                                           

  .١٩/٢٤٤ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .القائل �و� عليه ا�سالم  )٢(

 مح جح مج حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ ُّ : قال تعا�  )٣(

  ].١٤٨: األعراف [َّ خص حص مس حسخس  جس مخ جخ

  .٣/٢٢٥ا�حر�ر وا�نو�ر   )٤(

  .١٣/٢٩٧مفاتيح الغيب : ، انظر٣/٢٧٦ أ� ا�سعود تف�  )٥(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

، فحذفت )واختار �و� من قومه سبع�: ( إ�از با�ذف، وا�ع�َّ مخ

  .�إل�از) من(�مة 

 مفعوال الختار أخر عن ا�ا� َّ حس جس ُّ : وقو�
  

                         
� ُ

) من قومه(

�العتناء با�قدم وال�شو�ق إ� ا�ؤخر
 

                                
�)١(.  

 َّمف خف  حف جف مغ ُّ : ٰ     تعا�واألسلوب اإل�شا� � قو� 

هو استفهام استعطاف، أي ال «: قال ا��د .استفهام الغرض منه االستعطاف

  .)٢(»تهلكنا

: ، قال ا�واحدي ر�ه اهللا)٣( أي إال اختياركَّ خك حك جك مق ُّ : وقو�

أن تلك الفتنة ال� وقع : �ئدة إ� الفتنة، وا�ع�) � (ٰ     تعا�ا�كناية � قو� «

ً                                              نك أضللت بها قوما فافت�نوا، وعصمت قوما عنها فيها ا�سفهاء �م ت�ن إال فت ً

 حل جل مك لك ُّ : ، فقالٰ     تعا�فث�توا � ا�ق، ثم أ�د بيان أن ا�� من اهللا 

  .)٤(» َّهل مل  خل

 �ستعمل � إ�شاء  َّ خك حك جك مق ُّ : وا�� � قو�«: قال ابن �شور

 ا�مجيد �سعة العلم والقدرة، وا�عر�
 

                                   ِ
َ

ِ ، ول�س  بطلب اس�بقائهم وهدايتهمضِ

�ستعمال � االعتذار لقومه، بقر�نة قو�
 

                                  
ً

 ا�ي هو �وضع  َّ حل جل مك لك ُّ : 

  .)٥(»ا�ال من فت�تك، فاإلضالل بها حال من أحوا�ا

أنه ال و� وال هادي إال :  يفيد ا��، ومعناه َّ خم حم ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

ً                                         وهو ق� صفة � �وصوف ق�ا حقيقيا �قيقيا، ، )٦(أنت ً : �لةوالقصد من ً

، تمهيدا �طلب ا�غفرة ٰ     تعا� االع�اف باالنقطاع لعبادة اهللا  َّ خم حم ُّ 
 

                     
ً

                                                           

  .٣/٢٧٦تفس� أ� ا�سعود   )١(

  .٣/٢٧٧تفس� أ� ا�سعود : ، انظر١٣/٣٠٠مفاتيح الغيب   )٢(

  .٢/٨٥أ�� ا�فاس�   )٣(

  .٣٠١، ١٣/٣٠٠مفاتيح الغيب   )٤(

  .٩/١٢٦ا�حر�ر وا�نو�ر   )٥(

  .١٣/٣٠٢مفاتيح الغيب   )٦(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

وا�ر�ة؛ ألن شأن ا�و� أن يرحم �واله و�ن�ه، وقدم ا�غفرة � ا�ر�ة؛ ألن 

  .)١(ا�غفرة سبب �ر�ات كث�ة

  َّ حل جل مك لك ُّ :  � �لة َّهل مل  خل  ُّ : عطفت �لة

فا�ملتان خ��تان لفظا ومع�، وعطفت �لة 
 

                                     
ً

 ا���ة  َّ جه هن من ُّ 

 اإل�شائية؛ ألنه خ� � مع� طلب ا�غفرة  َّحن جن مم ُّ � ما قبلها 

فاغفر �ا وار�نا واغفر �ا �يع : العظيمة، فعطف � ا��ء، كأنه قيل

ت� اتفاقا � ، فب� ا�مل)٢(ذنو�نا؛ ألن ا�ز�ادة � ا�غفرة من آثار ا�ر�ة
 

            
ً

   . اإل�شائية مع�، و�ن اختلفا � ا�لفظ

 أ�ر الغرض منه ا��ء َّحن ،  مم ُّ : واألسلوب اإل�شا� � قو�

  . �ؤ�د ا�ع� و�قو�ه َّ  خل   ،  لك ُّ وا��ع إ� اهللا، وجاء الطباق ب� 

* * * * *  

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ : ٰ     تعا�قال 

 ٰذ يي ميىي خي حي  جي ىهيه مه جه ين ىن من حنخن

  ].١٥٦: األعراف [َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر

 أي حقق وأثبت �ا � ا�نيا عليه السالمهذا من بقية د�ء �و� 

  .)٣(حسنة و� اآلخرة حسنة، فنحن ت�نا ورجعنا إ�ك من �يع ذنو�نا

 جن  يم  ُّ :  �ستعار �ع� العطاء ا�حقق حصو�، و�لةَّ مل ُّ 

؛ و��ك فصلت؛ وألن  �سوقة �ساق ا�عليل �لطلب واالستجابةَّحن

� أو�ا �وقع االهتمام، فيفيد ا�عليل وا�ر�ط و�غ� ) إنا(�وقع حرف ا�أ�يد 

  .)٤(غناء فاء ا�س�بية

                                                           

  . بت�ف٩/١٢٧ر ا�حر�ر وا�نو�  )١(

  .٩/١٢٨ا�حر�ر وا�نو�ر   )٢(

  .٩/٤٧٥صفوة ا�فاس� : انظر  )٣(

  .٣/٢٧٨تفس� أ� ا�سعود : ، انظر٩/١٢٨ا�حر�ر وا�نو�ر   )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

: ً                                                     اس�ئناف وقع جوابا عن سؤال ي�ساق إ�ه ا��م، كأنه قيلَّ من ُّ 

 ين ىن ُّ : ؟، فقيل قالعليه السالم عند د�ء �و� ٰ     تعا�فماذا قال اهللا 

  .َّمي خي حي  جي ىهيه مه جه

 ت�ر�ر ا�وصول مع أن ا�راد به َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ : وقو�

عطف � ) يؤمنون بآياتنا: (ع� ما أر�د با�وصول األول، دون أن يقال

ا أش� إ�ه من الق� � ، َّ ٰر ُّ  كما عطف هو �  َّ ٌّ  ٰىُّ 

  . )١(بتقديم ا�ار وا�جرور، أي هم �ميع أياتنا يؤمنون ال ببعضها دون بعض

 قدم ا�ار وا�جرور � الفعل إلفادة َّ ِّ ُّ ُّ : ٰ     تعا� وقو�

  .ٰ     تعا�ق� اإليمان � آيات اهللا 

* * * * *  

 جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب ُّ : ٰ     تعا�قال 

 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس

 جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

  ].٣٦-٢٤: طه [ َّ جي ٰه مه جه  هن من خن حن

 خت حت جت هب ُّ : ٰ     تعا�أ�ره با�هاب إ� فرعون الطا� � قو� �ا 

ً                         ، عرف أنه �ف أ�را عظيماَّ مت ً               وخطبا جسيما،ً  �تاج معه إ� احتمال ما ،ً

ال �تمله إال ذو جأش وصدر فسيح، فاستوهب ر�ه أن ��ح صدره و�فسح 

 � ً                                                             قلبه، و�عله حليما، وأن �سهل عليه � ا�ملة أ�ره ا�ي هو خالفة اهللا

  .)٢( وما يصحبها من �زاولة معاظم ا�شئون ومقاساة جالئل ا�طوب،أرضه

 تعليل �أل�ر با�هاب إ�ه، و�نما صلحت �لتعليل؛ َّ مت خت ُّ و�لة 

ألن ا�راد ذهاب خاص، وهو إبالغ ما أ�ر اهللا بإبالغه إ�ه من تغي�ه عما هو 

  .عليه من عبادة غ� اهللا

                                                           

  .٣/٢٧٨تفس� أ� ا�سعود   )١(

  .٣/٤٧ا�كشاف   )٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 جح مج حج ُّ : فقال�مه لة �  �و� األشياء ا�سئووقد رتب

تقطيع ظاهر �ء ل�، واستع� هنا إلزالة ما : ، حقيقته)وا��ح: (َّمح

� نفس اإل�سان من خواطر ت�دره، أو توجب تردده � اإلقدام � عمل ما، 

  .)١(ً                               �ش�يها ب���ح ا�لحم �امع ا�وسعة

: أل�ر هناثم سأ� ت�س� أ�ره، أي إزالة ا�وانع ا�افة بما �ف به، وا

إ� ضم� ا�ت�م إلفادة �ز�د اختصاصه به وهو أ�ر ) أ�ر(ا�شأن، و�ضافة 

  .ً              جعل ا��ء �س�ا: ، وا��س�َّ لك خك حك ُّ : ٰ     تعا�ا�رسالة، كما � قو� 

ثم سأل سالمة آ� ا�بليغ، وهو ا�لسان بأن يرزقه فصاحة ا�عب�، 

ة ا�لسان بالعقدة � ا�بل، ّ                                            وا�قدرة � أداء �راده، بأوضح عبارة، فشبه ح�س

�وضع ر�ط بعض : أو ا�يط و�وهما، ألنها تمنع �عة استعما�، والعقدة

ا�يط أو ا�بل ببعض آخر منه، أطلقت � ع� ا�طق با��م، أو ببعض 

ا�روف � وجه االستعارة، لعدم ت�ف ا�لسان عند ا�طق با��مة، و� 

  .)٢(استعارة ��حة، و�قال �ا ح�سة

ّ                                                       فقد شبه ح�سة ا�لسان بالعقدة، �امع عدم ا��عة � استعمال 

ا��ء، ثم استع� لفظ العقدة ��سة ا�لسان، � س�يل االستعارة ا���ية، 

 يالئم ا�شبه به، ومن َّ مس ُّ : ٰ     تعا�والقر�نة إسناد العقدة إ� ا�لسان، وقو� 

  .ثم فاالستعارة �رشحة

ام ا��م بدونها، تأ�يد لطلب ا��ح  مع انتظَّ جح ُّ وز�ادة �مة 

   وا��س�، بإبهام ا��وح وا��� أوال، وتفس�هما ثانيا
                                              ً ً ّ)٣(.  

 إطناب باإليضاح بعد َّ مخ ُّ  و�عد َّ مج ُّ  بعد َّ جح ُّ وز�ادة 

 يفيد طلب �ح َّ جح مج ُّ : اإلبهام، وهو �فخيم األ�ر وتعظيمه، فقو�

                                                           

  .١٦/٢١٠ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .٢١٤، ١٦/٢١٠ا�حر�ر وا�نو�ر : انظر  )٢(

  .١٦/٢١٣ا�حر�ر وا�نو�ر : ، انظر٦/١٢أ� ا�سعود تفس�   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 جس مخ ُّ : و�يانه، و�ذ�ك قو� يفيد تفس�ه َّ مح ُّ ، وقو� )١(��ء ما �

ٍ                              وا�قام مقتض �لتأ�يد، �إلرسالَّ حس
، )٣( ا�ؤذن بتل� ا��ره وا�شدائد)٢(

 إظهار �ز�د اعتناء �شأن � من ا�طلو��، وفضل )٤(و� تقديمها وت�ر�رها
                                             
ْ َ

  .)٥(اهتمام باستد�ء حصو�ما � واختصاصهما به

 �سا� صفة لعقدة،  �لتعظيم، أي عقدة شديدة، ومنَّ حص ُّ وتنك� 

عقدة �سا�، باإلضافة �تأ� ا�نك� ا�شعر بأنها عقدة : وعدل عن أن يقول

  .)٦(شديدة

، أي )٧( �هما � صيغة ا��ءَّ لك خك حك *  مق حق مف ُّ : وقو�

اح�م به قو� واجعله ���ي � أ�ر ا�رسالة، ح� نتعاون � أدائها كما 

  .)٨(ي�ب�

  

 سؤا� �صيل ما سأ� �فسه وألخيه، بأن عليه السالموعلل �و� 

ً                               �سبحا اهللا كث�ا، و�ذكرا اهللا كث�ا  هل *  خل  حل جل ُّ : ٰ     تعا�، قال )٩(ً

  .َّ جم

ً             �س�يحا كث�ا: ( نعت �صدر �ذوف تقديرهَّ خل ُّ وقو�  : ، وقيل)١٠ ()ً

، أي ت�هك عما )١( � ا�وضع� نعت �صدر �ذوف أو زمان �ذوفَّ خل ُّ 
                                                           

  .ً                         ألن تقدير ا��م ا�� ش�ئا �  )١(

  .َّ مت خت حت جت هب ُّ : أي � قو� تعا�  )٢(

  .٢/٩٩اإليضاح   )٣(

  ).�(�مة   )٤(

  .٦/١٢تفس� أ� ا�سعود   )٥(

  .١٦/٢١٤ا�حر�ر وا�نو�ر   )٦(

  .١٦/٢١٤، ا�حر�ر وا�نو�ر )شدد، وأ��ها(� قراءة ا�مهور بصيغة األ�ر � فع�   )٧(

  .٦/١٣تفس� أ� ا�سعود   )٨(

  .١٦/٢١٤ا�حر�ر وا�نو�ر   )٩(

  .٤/٤٣تفس� ابن عطية   )١٠(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

ن ا�صفات واألفعال، ونصفك بما يليق بك من صفات عما ال يليق بك م

  .)٢(ا�كمال ونعوت ا�مال وا�الل

  

 وعد � باإلجابة، وتصديق � فيما َّ ٰه مه جه  هن من ُّ : وقو�

 ���ف � َّ ٰه ُّ : وقو�. )٣(توسمه من ا�صالح فيما سأ� �فسه وألخيه

  .)٤( ��ف ا�طاب، إثر ���فه ��ف قبول ا��ءعليه السالم

* * * * *  

  

  

 َّ يك ىك  مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ : ٰ     تعا�قال 

  ].١٦: القصص[

، فاعف )٥(إ� ظلمت نف� بقتل ا�فس:  قالعليه السالمالقائل �و� 

غفرة �لعباد، ا�واسع  ا�بالغ � ا�ٰ     تعا�ع� وال تؤاخذ� �طي��، فغفر �، إنه 

  .)٦(ا�ر�ة �م

 لغرض ا��ء وا��ع إ� اهللا َّ يف ىف ُّ : وأسلوب األ�ر � قو�

ّ                                    �لتعقيب، أي استجاب استغفاره فعجل � ) الفاء( «َّيق ىق ُّ : ، وقو�ٰ     تعا�

  .)٧(»با�غفرة
                                                                                                                                           

  .١١/١٩٤تفس� القرط� : ، وانظر٦/١٣تفس� أ� ا�سعود   )١(

  .٦/١٣تفس� أ� ا�سعود   )٢(

  .١٦/٢١٤ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(

  .٦/١٤تفس� أ� ا�سعود   )٤(

 َّرب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ : قال تعا�  )٥(

  ].١٥: القصص[

  .٧/٧تفس� أ� ا�سعود : ، انظر٢٠/٤٢٧صفوة ا�فاس�   )٦(

  .٢٠/٩١ا�حر�ر وا�نو�ر   )٧(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 � صيغة فعول، فعيل، �لمبالغة � َّ يك ىك ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

  .مغفرته ور�ته بالعباد

* * * * *  

  ].٢١: القصص [َّ مب هئ مئ هي مي خي جيحي ٰه مه جه ُّ : ٰ     تعا�قال 

ي فخرج من �� خائفا � نفسهأ
 

                         
ً

 ي�قب و��تظر الطلب أن يدر�ه ،

 مي خي ُّ فيأخذه، ثم ا�جأ إ� اهللا سبحانه با��ء لعلمه بأنه ال �لجأ سواه 

، أي خلص� من ا��فر�ن واحفظ� من ]٢١: القصص [َّ مب هئ مئ هي

   .)١(ُ                         وا�راد بهم فرعون و�لؤه–�هم 

ق من رقب إذا نظر أحوال �ء، حقيقته االنتظار، وهو �شت: وال�قب

ً                                                                ومنه س� ا��ن ا�رتفع �رقبة و�ر�قبا، وهو هنا �ستعار �لحذر َ َ ْ ُْ ً َ َ)٢(.  

 بال�قب �امع االنتظار � � منهما، ثم عليه السالمّ             شبه حذر �و� 

بمع� ) ي�قب(ّ                                                    اس�يعر لفظ ا�شبه به، وهو ال�قب �لمشبه، ثم اشتق منه 

  .ارة ا���ية ا�بعية� س�يل االستع) �ذر(

ترسم هيئة ا�ذر ا�تلفت، ف�سم ا�وضوع بظله ا�ي ) ي�قب(ومفردة 
 

                                               
�

ِ ِ َ

: ٰ     تعا� وقد ورد ذكرها � قو� ،يلقيه � ا�يال، و�ستد� صورة مد�و�ا ا��

  ].١٨: القصص [َّ ني مي زي ري ٰى ُّ 

 ألن ترقبه َّجيُّ  بدل اشتمال من �لة َّ هي مي خي ُّ و�لة 
 

          
ُ

  .)٣( ا��ء إ� اهللا بأن ينجيه�شتمل �

* * * * *  

 نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب ُّ : ٰ     تعا�قال 

  ].٢٤: القصص [َّ ىث

                                                           

  .٢٠/٤٣٠صفوة ا�فاس�   )١(

  .٢٠/٩٦ا�حر�ر وا�نو�ر   )٢(

  .٢٠/٩٦ا�رجع ا�سابق   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

ً                                                     أي فس� �ما غنمهما ر�ة بهما، ثم تن� جانبا فجلس �ت ظل 

 أي إ� يا رب �تاج إ� َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت  ُّ شجرة 
 

                     
ٌ

   .)١(فضلك و�حسانك

: تفيد ا��عة وا�عقيب، قال ابن �شور َّ نب مب ُّ والفاء � قو� 

  .» بالفاء يؤذن بأنه بادر فس� �ن، وذ�ك بفور وروده َّ نب مب ُّ واق�ان «

وا�و�
        
� َ ا�رجوع � طر�قه، وذ�ك يفيد �نه �ن جا�سا من قبل � ظل : �

                                                           
� ً ُ � َ ُ ُ �

و�ظهر أن تو� �رادف . فرجع إ�ه
 

                            
ُ

ِ َ ُ � َ َ � ُ و�(َ
    
� من شأنها أن ول�ن ز�ادة ا�ب� ) َ

و�(تقت� ز�ادة ا�ع� فيكون تو� أشد من 
    
� َ() ٢(.  

وقد أعقب إيواءه إ� الظل بمناجاته ر�ه إذ قال
                                                
ُ � � �  مث زث رث يت ىت نت ُّ : ُ

  .  فجاء �ملة جامعة �لشكر وا�ناء وا��ءَّ ىث نث

ٌ             شكر � نعم َّ نث مث زث رث يت ىت ُّ : ا�حتاج، فقو�: والفق�

، )٣( ثناء � اهللا بأنه معطي ا��َّ نث مث زث رث يت ىت ُّ : سلفت، وقو�

، )٤( د�ء يفيد االستعطاف وال�حمَّ ىث نث مث زث رث يت ىت ُّ : وقو�

ما فيه نفع و�الءمة �ن يتعلق هو به: وا��
 

                                
ٌ

ُ           ومنه خ� ، فمنه خ� ا�نيا،

 اآلخرة ا�ي قد يرى � صورة �شتقة
                              ٍ
 ، فإن الع�ة بالعواقب، وقد أراد ا�وع�،ُ

 عن إيتائه ا�� بفعل أنزلت ا�شعر برفعه ا�عطي، ،إ� ذ�ك ا�عب�كما ير�ز 

  .وأول ذ�ك إيتاء ا�كمة والعلم

�                                     �وصولة كما يقضتيه فعل ا�م� � قو� َّ زث رث يت ُّ � قو� ) ما(و ُ

أنزلت؛ ألن ا��ء ا�ي أنزل فيما �� صار معروف
 
                                         
ً

 يت ُّ  غ� ن�رة، فقو� ا

�س؛ �الئم قو� فق�، أي فق� ��ك ا�وع  بم�لة ا�عرف بالم ا�َّ زث رث

                                                           

  .٢٠/٤٣٠صفوة ا�فاس�   )١(

  .�٢٠/٤٢ر وا�نو�ر ا�حر  )٢(

  .٢٠/٤٢ا�رجع ا�سابق   )٣(

  .٢٠/٤٣٥صفوة ا�فاس� : انظر  )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

ُ                                                                من ا��، أي ألمثا�، وأحسن خ� �لغر�ب وجود مأوى � يطعم فيه و��يت،  ً

     وزوجة يأ�س إ�ها و�س�ن
                     ُ ُ ْ ُ ٌ

 .  

ف�ن استجابة اهللا � بأن أ�هم شعيبا أن يرسل وراءه ��� عنده و�زوجه ب�ته، 
    

  
        

     
                                                                    

ُ ُ َ َ
ِ ِ

� ُ َُ َ ْ ُ ِ
ً َ ُ ْ ُ

كما اشعرت بذ�ك فا
   

                 
ْ َ ْ

َّ  يف ىف ُّ �                ء ا�عقيب � قو� 
  ].٢٥: القصص [)١(

  

  :?عا? قو? موسى

 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ُّ : ٰ     تعا�قال 

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري

  ].٨٦-٨٤: يو�س[  َّ خت حت جت

قال �و� لقومه �ا رأي �وف ا�ؤمن� من فرعون يا قوم إن : وا�ع�

ا عليه وحده فإنه ي�في�م � � كنتم صدقتم باهللا و�آياته، فاعتمدو

تو�نا : و�، إن كنتم �س�سلم� ��م اهللا منقادين ��عه، فأجابوا قائل�

  .)٢(عليه، وال نلتفت إ� أحد سواه

  

أن : األول:  ش�ئ�ٰ     تعا�ثم �ا فعلوا ذ�ك اشتغلوا با��ء، فطلبوا من اهللا 

 َّ خئ حئ ُّ  أسلوب ا�� � قو� َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ : قا�وا

الغرض منه ا��ء، وا�ع� ال �سلطهم علينا ح� يعذبونا و�فت�نوا بنا 
 

                                                             
ّ

  .�و �ن هؤالء � ا�ق �ا أصيبوا: فيقو�ون

 َّ حت جت هب مب  خب  ُّ : ٰ     تعا�أسلوب األ�ر � قو� : ا�ا�

خلصنا وأنقذنا بفضلك و�نعا�ك من كيد «: الغرض منه ا��ء، وا�ع�
 

                                   
�

                                                           

  .٤٣-٢٠/٤٢ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  . ١١/٥٩٤صفوة ا�فاس�   )٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 َّ مب ُّ ، وهذا حسن توسل منهم إذ قا�وا )١(»فرعون وأنصاره ا�احدين

  .)٢(فتوسلوا إ� اهللا بر�ته ل�ستجيب د�ءهم

 إلفادة الق�، َّ ىن نن ُّ : � متعلقه � قو�ا�جرور فتقديم 

  .ال � غ�ه - سبحانه  -ق� ا�و� عليه 

  

 ق� بتقديم ا�ار وا�جرور، حيث َّ يي  ىي ني مي ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

  .، ال � غ�هٰ     تعا� اهللا سبحانه وق�وا تو�هم �

ا�ي  مع نور األ�ر ا�بوي ،وقد �ن صادق إيمانهم«: قال ابن �شور

ً                                               ��� بهم إ� ا�جرد عن ا�خوف وا�صانعة، و�� عقد ،واجههم به ن�يهم

  َّ يي  ىي ني ُّ هللا، ف��ك بادروا �وابه ب�لمة االعزم � ا�و� � 

 ا�قت� �ردهم عن ا�و� � غ� اهللا �شتملة � خصوصية الق�

  .)٣(»ٰ     تعا�

  

  .  بالفاء �عقب ردهم � �و� ��عةَّ مي ُّ وعطفت �لة 

 مع� سؤا�م أن ال َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

�علهم اهللا فتنة، هو أن ال �علهم سبب فتنة، فتعدية فعل �علنا إ� ضم�هم 

ر�ق ا�جاز العق�، لعالقة ا�س�بية، ول�س ا�� ا�خ� عنه بفتنة تعدية � ط

بفتنة من اإلخبار با�صدر، إذ ال يفرضون أن ي�ونوا فات��، وال �سمح ا�قام 

  .)٤(بأنهم أرادوا ال �علنا مفتون� �لقوم الظا��

  

                                                           

  . بت�ف١٦/٤٢٥مفاتيح الغيب   )١(

  .١/٣٠٢أ�� ا�فاس�   )٢(

  .١١/٢٦٣ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(

  . بت�ف١١/٢٦٤ا�رجع ا�سابق   )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

  :عليه السالم?عا? ?كريا  -٨

 جل لكمك خك حك جك مق حق  مف خف حف ُّ : ٰ     تعا�قال 

 هي خيمي حي جي ٰه مه  جههن من خن حن جن خممم حم جم هل مل  خل حل

  حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل  مث هت مت هب مب هئ مئ

  ].٣٨-٣٧: آل عمران[  َّ مه جه ين ىن خنمن

 إن �لناه � ا��ن فهو جائز، أي � َّيل ىل مل خل ُّ : قو�

ذ�ك ا��ن ا�ي �ن قاعدا فيه عند �ر�م عليها ا�سالم، وشاهد تلك 
 

                                                          
ً

يضا جائز، يع� أنه د� ، د� ر�ه، و�ن �لناه � ا�زمان فهو أ)١(ا�كرامات
 

                     
ً

  .)٢(بهذا ا��ء عند أ�ر عرفه � ذ�ك ا�وقت � تعلق بهذا ا��ء

 � ذ�ك ا��ن حيث هو قاعد عند �ر�م �  َّ خل ُّ «: قال ا�ز��ي

   و�مة، هنا:ا�حراب، أو � ذ�ك ا�وقت، فقد �ستعار
     َ َ

  .)٣(» وحيث �لزمان،

: ، وقو�)٤(� من اإلعراب تفس� ���ء و�يان �كيفيته ال �ل َّ حم ُّ 

 الغرض منه ا��ء وا��ع َّ مم ُّ ، أسلوب األ�ر َّ جن يم ىم مم خم ُّ 

  .، وا�ع� أعط� من �ض قدرتكٰ     تعا�إ� اهللا 

 ل�س ا�راد منه أن �سمع صوت ا��ء َّ جه ين ىن ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

  : ، وقو�)٥( وال �يب رجاءه،فذ�ك معلوم، بل ا�راد منه أن �يب د�ءه

  .�لمبالغة � �عة استجابة ا��ء) فعيل( � صيغة َّ ين ُّ 

* * * * *  

                                                           

  .٧/١٩٢ بت�ف، مفاتيح الغيب �٣/٢٣٨حر�ر وا�نو�ر ا  )١(

  .٧/١٩٢مفاتيح الغيب   )٢(

  .٢/٣١، تفس� أ� ا�سعود ٢٧٦- ١/٢٧٥ا�كشاف   )٣(

  .٢/٣١تفس� أ� ا�سعود   )٤(

  .٧/١٩٤مفاتيح الغيب   )٥(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّ : ٰ     تعا�قال 

  ].٣٩: آل عمران [َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى

ّ                       وع� عنه باسم ا�ماعة ، ا�نادي ج��لَّ يه ىه ُّ : وقو�

ا � ا�صالة، ً                                               ألنه رئ�سهم، أي ناداه ج��ل حال كون ز�ر�ا قائم؛ً         تعظيما �

و��ه بغالم اسمه ��
 

                 
ّ)١(.  

 �لتعقيب، أي استجيبت دعوته َّ يه ىه ُّ : والفاء � قو�

 �لة حا�ة من مفعول ا�داء مقرر �ا أفادته الفاء َّ  حي جي ُّ : �لوقت، وقو�

  .)٢( ال�شارة عقيب ا��ءلمن ا��عة �صو

ء الغاية من البتدا «َّ ُّ  َّ ٍّ ُّ : ومن اإل�از �ذف ا�صفة، قو�

  .)٣(»ٰ     تعا�ً                                                    �ازا متعلقة بمحذوف وقع صفة ��مة، أي ب�لمة �ئنة منه 

* * * * *  

  

  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب  ُّ : ٰ     تعا�قال 

 خض حض مصجض خص  حص مس خس حس جس مخ جخ

  َّ  مف خف حف جف جغمغ مع جع  مظ حط مض

  ].٩٠-٨٩: األن�ياء[

ا يرثه ً                                                      أي واذكر يا �مد خ� رسو�ا ز�ر�ا، ح� د� ر�ه أن يرزقه و�

   وال يدعه وحيدا بال وارث، ثم رد أ�ره إ� اهللا �س�سلما فقال
                                                    ً ّ ً

 جح مج ُّ : 

َّ  مح
)٤(.  

                                                           

  .٢٠٠-١٣/١٩٩صفوة ا�فاس�   )١(

  .٢/٣٢، تفس� أ� ا�سعود ٣/٢٣٩ا�حر�ر وا�نو�ر   )٢(

  .٢/٣٢س� أ� ا�سعود تف  )٣(

  . بت�ف٣/١٠٤ا�كشاف   )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

�ملة نادى ر�ه، وأطلق الفرد � مب�نة  َّ حج مث هت مت ُّ و�لة 

  .)١(ً                                         من ال و� �، �ش�يها � با�نفرد ا�ي ال قر�ن �

 الغرض منه ا��ء وا��ع، َّ مث هت ُّ : وأسلوب ا�� � قو�

 فاق� ، ثناء �مهيد اإلجابة، أي أنت ا�وارث ا�قَّ  مح جح مج ُّ لة و�

ً                           � من صفتك العلية ش�ئا � َ � َ َ)٢(.  

ً               ورزقناه و�ا َّ مس خس حس ُّ  أي د�ءه َّ جس مخ ُّ 

  .�ياسمه �

 �لة واقعة َّإلخ ...   مظ حط مض خض حض ُّ : ٰ     تعا�قال 

، وما أوتوه من )٣(ور�ن�وقع ا�عليل �لجمل ا�تقدمة � ا�ناء � األن�ياء ا�ذك

  .ا��، واستجابة ا�عوات، واإل�اء من كيد األعداء، وما تبع ذ�ك

ْ                              أن ذ�ك �ن دأ�هم، وا�سارعة) ا�كون(وأفاد فعل  ُ َ ْ �ستعارة �لحرص : َ

ً                                                             و�ف ا�مة وا�د �لخ�ات، أي لفعلها، �ش�يها �لمداومة واالهتمام  � �

�ستعارة : ، فا�سارعة)٤(اد � �سا�كهعة ا�سائر إ� ا��ن ا�قصود ا�ربمسا

بمع� �رصون و�داو�ون � " �سارعون"�لحرص واالهتمام، واشتق منها 

  .طر�ق االستعارة ا���ية ا�بعية

 أي يبادرون � َّ  مظ حط مض خض حض ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

وجوه ا��ات، مع ثباتهم واستقرارهم � أصل ا��، وهو ا�� � إيثار �مة 

ا�شعرة �الف ا�قصود من كونهم خارج� عن أصل ) �( �مة �) �(

 حم جم يل ىل مل ُّ : إ�ها كما � قو�ا��ات متوجه� 

َّخم
  ].١٣٣: آل عمران [)٥(

                                                           

  .١٧/١٣٥ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .١٧/١٣٥ا�رجع ا�سابق   )٢(

  .٦/٨٣تفس� أ� ا�سعود : انظر  )٣(

  .١٧/١٣٦ا�حر�ر وا�نو�ر   )٤(

  .٦/٨٣تفس� أ� ا�سعود   )٥(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

، وهما )رغب ورهب( �صدران من – بفتح ثانيهما –وا�رغب وا�رهب 

ق ، والطبا)١(�                                �يان نوع ا��ء بما هو أعم � ج�سه) ُ        يدعوننا(وصف �صدر 

  .ب�نهما يؤ�د ا�ع� و�قو�ه

  .)٢( أي �ب�� مت�ع�، أو دائ� ا�وجلَّ خف حف جف ُّ 

  

?مد  -٩   :صلى هللا علیھ وسلم?عا? سيدنا 

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث ُّ : ٰ     تعا�قال 

  ]٨٠: اإل�اء [َّ يل ىل مل  يك

  رت يب ىب نب ُّ : ٰ     تعا� با�شكر الفع� � قو� ٰ     تعا��ا أ�ره اهللا 

، عطف عليه ]٧٩: اإل�اء [َّ مث زث رث يت ىت نت مت زت

األ�ر با�شكر ا�لسا�، بأن ي�تهل إ� اهللا �سؤال ا�وفيق � ا�روج من ��ن 

  .)٣(وا�روج إ� ��ن

وظاهر هذه اآلية واألحسن فيها، أن ي�ون د�ء � أن �سن اهللا «

 و��تظر من ، و�اول من األسفار واألعمال،حا�ه � � ما ي�ناول من األ�ور

�قادير � ا�وت وا�ياة، ف� � أتم عموم معناه رب أصلح � وردي ت�ف ا

� � األ�ور وصدري، وذهب ا�ف�ون إ� أنها � غرض �صوص، ثم 

رب أدخل� مدخل صدق وهو : ا�ع�: ، فمنهم من قال)٤(»اختلفوا � تعي�نه

ل� � ا�راد وقل رب أدخ: ا�دينة، وأخرج� �رج صدق أي افتحها �، وقيل

بل ا�راد رب أدخل� � : ا�صالة، وأخرج� منها مع ا�صدق واإلخالص، وقيل

  .)٥(القيام بمهمات أداء دينك و��عتك وأخرج� منها بعد الفراغ منها

                                                           

  .١٧/١٣٦ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .٦/٨٣تفس� أ� ا�سعود   )٢(

  .١٥/١٨٦ وا�نو�ر، ا�حر�ر  )٣(

  .٣/٤٨٠تفس� ابن عطيه   )٤(

  .٢١/٣٨٩تفس� الفخر ا�رازي   )٥(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

  أدخل� الق� إدخاال �رضيا، وأخرج� منه عند ا�عث : وقيل ا�ع�
                                            ً ً

ً                                               إخراجا �رضيا �ل� با�كرامة، فهو تلق� ا��ء بما  وعده من ا�عث ا�قرون ً

  .باإلقامة ا�عهودة ال� ال كرامة فوقها

حجة تن�� ]. ٨٠: اإل�اء [َّ يل ىل مل  يك ىك مك ُّ : وقو�

    � من �الف�، أو �ل� عزا نا�ا �إلسالم مظهرا � � ال�فر، فأجيبت 
                                                          ً ً ً ً

 وأعلمه اهللا عز وعال بأنه يعصمه من صلى هللا علیھ وسلمدعوته 

  ].٦٧: ا�ائدة [َّيف ىف  يث ىث ُّ : ال، فق)١(ا�اس

  : وقال]. ٢٢: ا�جادلة [َّ مث زث رث يت ىت نت ُّ : وقال

  ]. ٣٣: ا�و�ة [َّ ٰذ  يي ىي مي ُّ 

 َّ زن رن مم ُّ : و�ا سأل اهللا ا��ة ب� اهللا � أنه أجاب د�ءه فقال

  . )٢( وهو � ما سواه من األديان وا��ائعَّنن من ُّ وهو دينه و�عه، 

  ،  يق  ،  ىف ُّ :  الغرض منه اإلرشاد، وقو�َّ مم ُّ : واأل�ر � قو�

  . الغرض منه ا��ءَّ مك

صيغة مبالغة � وزن ، ف� )٣(مبالغة � ا�ا� َّ خف ُّ وقو� 

أي سلطانا ين��) فعيل(
 

              
ً

.  

 ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ : ٰ     تعا�قال 

  ]. ٩٨-٩٧: ا�ؤمنون[ َّ جئ يي

 رن ُّ : ليه، فيكون قو�ً                                      الظاهر أن ي�ون ا�عطوف �وا�ا �لمعطوف ع

 متصال بقو�َّ ٰى ين ىن نن من زن
 

          
ً

 مك لك اك يق ُّ : 

 صلى هللا علیھ وسلم، فلما أ�ر اهللا رسو� ]٩٦: ا�ؤمنون [َّىك

 أ�ره با�عوذ من حيلولة ا�شياط� دون ا�فع بال� ،أن يفوض جزاءهم إ� ر�ه

                                                           

  . بت�ف٥/١٩٠تفس� أ� ا�سعود   )١(

  . ٢١/٣٨٩تفس� الفخر ا�رازي   )٢(

  .١٥/١٨٦ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

� أحسن، أي ا�عوذ من �ر�ك ا�شيطان داعية الغضب واالنتقام � نفس 

، فيكون ا�شياط� �ستعمال � حقيقتهصلى هللا علیھ وسلما�� 
 

                               
ً

.  

بتحر�ك القوى ال� �  ت�فاتهم َّ ٰى ين ُّ وا�راد من 

  . نفس اإل�سان

ً                                             ا�ضغط با�د والطعن باإلصبع و�وه، و�ستعمل �ازا : وا�ز حقيقته

راد من وهو هنا � ا�ع� ا�جازي � ا�. )١(بمع� األذى بالقول أو باإلشارة

  .ا�شياط�

مهماز : ّ                      زات �ع ا�رة منه، ومنهموا�.  ا�خس–ز ما�«: قال ا�ز��ي

 وا�ع� أن ا�شياط� �ثون ا�اس � ا�عا� و�غرونهم عليها، كما ،ضئا�را

  .)٢(»تهمز ا�راضة ا�واب حثا�ا � ا��

وهمز شياط� ا�ن ظاهر، وأما همز شياط� اإل�س فقد �ن أذى 

�زه وا�فاخر عليه وا�كيد �، و صلى هللا علیھ وسلم��� �لن� ا�

  . ا�عوذ من آثار ذ�ك: ومع� ا�عوذ من همزهم

 ألنهم إذا ؛ فهو تعوذ من قر�همَّ يي ىي ني  مي زي ُّ : وأما قو�

  .، و�رر ذ�ك �لمبالغة واالعتناء �شأن االستعاذة)٣(اق��وا منه �قه أذاهم

* * * * *  

  ].١١٨: ا�ؤمنون [َّ جم هل مل خل حل جل مك ُّ : ٰ     تعا�قال 

ً                                                            أ�ر رسو� باالستغفار واالس�حام تعليما �ألمة طر�قة ا�ناء وا��ء، 

ا� اغفر �ا وار�نا بر�تك ال� وسعت � �ء، يا أرحم ا�را��، ا� 

  .)٤(آم�

                                                           

  . ١٨/١٢١ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .٣/١٥٧ا�كشاف   )٢(

  .١٨/١٢١ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(

  .٩/٣٢٢ة ا�فاس� صفور  )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 حل ُّ ف� حذف متعلق .  إ�از با�ذفَّ خل حل جل مك ُّ : وقو�

 اهللا � تع� ا�غفور �م وا�رحوم�، وا�راد من �نوا تفو�ض األ�ر إ� َّ خل

  .من ا�ؤمن�

و�وز أن ي�ون ا�ع� اغفر � وار��، بقر�نة ا�قام، وأ�ره بأن يدعو 

بذ�ك يتضمن وعدا باإلجابة، وهذا ا��م �ؤذن بانتهاء ا�سورة فهو من براعة 
 

                                                                    
ً

  . )١(ا�قطع

  .َّ جم  و  خل ُّ : وجناس االشتقاق ب� قو�

  

  :?عا? ?ملالئكة -١٠

  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل ُّ : ٰ     تعا�قال 

 هئ هيمئ مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن حن

  ].٤٣-٤١: األحزاب [ َّ  مت هب مب

ذكر : ا�كر. َّ حم جم هل مل خل حل جل ُّ : ٰ     تعا�قو� 

أثنوا عليه : ، وا�ع�)٢(ا�لسان وهو ا�ناسب �وقع اآلية بما قبلها و�عدها

حميد وا�هليل وا�كب� وما هو أهله، ب�وب ا�ناء من ا�قد�س وا�

  .)٣(وأ��وا ذ�ك

�وز أن ي�ون ا�أ�ور به : ال�س�يح. َّ حن  جن مم ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

سبحان اهللا، فيكون عطف وسبحوه � اذكروا اهللا من عطف : من ال�س�يح قول

ً                                                               ا�اص � العام، اهتماما با�اص؛ ألن مع� ال�س�يح ا���ه عما ال �وز � 

                                                           

  .١٨/١٣٧ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .٢٢/٤٨ا�حر�ر وا�نو�ر   )٢(

  .٣/٤٣٠ا�كشاف   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

، )١(جوامع ا�ناء وا�مجيد� �مل من ا�كر الشتما� أ فهو ،هللا من ا�قائصا

  .فهو إطناب بذكر ا�اص بعد العام �لعناية به

وال�س�يح من �لة ا�كر، و�نما اختصه من ب� أنواعه؛ «: قال ا�ز��ي

ات ��� فضله � سائر األذ�ر؛ ألن معناه ت��ه ذاته عما ال �وز عليه من ا�صف

  .)٢(»واألفعال، وت�ئته من القبائح

وانتصبا . الع�، ا�وقت ا�ي بعد الع�: أول ا�هار، واألصيل: وا�كرة

وا�قصود من ا�كرة ) وسبحوه... اذكرو اهللا (� الظرفية ال� ي�نازعها الفعالن 

 ألن ذكر طر� ا��ء ؛واألصيل إعمار أجزاء ا�هار با�كر وال�س�يح بقدر ا�كنة

. ا��ق وا�غرب، كناية عن األرض �ها: ي�ون كناية عن اس�يعابه، كقو�م

  .)٣(وقدم ا�كرة � األصيل، ألن ا�كرة أسبق من األصيل ال �الة

* * * * *  

  

 مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من ُّ : ٰ     تعا�قال 

  ].٤٣: األحزاب [َّ هب مب هئ هيمئ

 بأن ذ�ك �لبة ال، و�س�يحه،تعليل �أل�ر بذكر اهللا
     

               
ٌ َ َ ْ َ

نتفاع ا�ؤمن� 

 وهو صالته وصالة �الئ�ته، ،�زاء اهللا � ذ�ك بأفضل منه من ج�سه
   

                       
ُ ُ ُ

وا�ع� أنه يص� علي�م و�الئ�ته إذا ذكرتموه ذكرا ب�رة وأصيال
                                                         
ً ً.  

    وأ�ره بتوجيه ر�ته � . ا��ء وا�كر ��، و� من اهللا ا�ناء: وا�صالة
                    ُ َ َ َ

: ا�قرة [َّ حط  مض  ُّ : و�ا�نيا واآلخرة، أي اذكروه �ذكر�م كق

فإن ذكر� � �فسه ذكرته � �ف� و�ن «: �                     ، وقو� � ا�ديث القد�]١٥٢
  

 
  

 
      

  
     

    
 

                                
ْ ْ

ِ
َ َ

ِ
ْ َ ْ ََ َ

ِ ِ
ُ ُ ْ َ َ

ِ ِ ِ ِ
َ

   ذكر� � �إل ذكرته � �إل خ� منهم
   

   
  
    

  
                                   ْ ُ ْ

ِ ٍ ِ
ْ َُ

ٍ ٍ
َ ََ َ

ِ ِ
ُ ْ َ ََ ََ« .  

                                                           

  .٢٢/٤٨ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .٣/٤٣١ا�كشاف   )٢(

  .٢٢/٤٩ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

ً                                       د�ؤهم �لمؤمن� فيكون د�ؤهم �ستجابا عند : وصالة ا�الئ�ة

  .)١(اهللا

وا�صالة من اهللا سبحانه ثناؤه � العبد عند ا�الئ�ة، «: ث�قال ابن ك

ا�صالة من اهللا ا�ر�ة، ومن ا�الئ�ة: وقيل
 

                             
ُ

  .)٢(»ا��ء واالستغفار: 

 َّ مه جه هن من ُّ : وتقديم ا�سند إ�ه � ا�� الفع� � قو�

إلفادة ا�قوي و�قيق ا��م، وا�قصود �قيق ما تعلق بفعل يص� من
                                                              
� َ ُ � َ :  قول�

  .َّهي مي خي حي  جي  ُّ 

 �سند إ� اهللا و�� �الئ�ته؛ ألن حرف العطف يفيد )يص�(وفعل 
 

                                          
ٌ

 ،من ���ك ا�عطوف وا�عطوف عليه � العا�ل، فهو ��ل واحد � معموالن

 وصالة ا�الئ�ة ٰ     تعا�فهو �ستعمل � القدر ا�ش�ك ا�صالح �صالة اهللا 

ا�صادق � � بما يليق به �سب �وزا
  

                               
� ُ

م مع� ا�صالة ال� تتكيف با�كيفية 

� معن�يه ا�ناسبة �ن أسندت إ�ه، وال حاجة إ� دعوى استعمال ا�ش�ك � 

  .)٣(أنه ال مانع عنه � األصح، وال إ� دعوى عموم ا�جاز

 ع� بالفعل ا�ضارع ا�ي يفيد ا�جدد َّ جه ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

   . إلفادة �دد ا�صالة وت�ررها؛وا�دوث

َ                                     واجتالب يص� بصيغة ا�ضارع إلفادة ت�رر «: قال الطاهر بن �شور ُ

ا�صالة و�ددها �ما �دد ا�كر وال�س�يح، أو إفادة �ددها �سب أسباب 
 

 
      

                                                             
َ

ِ
� �� ُ ْ ّ

  .)٤(»أخرى من أعمال ا�ؤمن� و�الحظة إيمانهم

 معروف عندهم ٰ     تعا� إشارة إ� أنه َّ هن ُّ و� إيراد ا�وصول 

فإما ألن ا�سلم� يعلمون � وجه : لة �سب �لب االستعمالبمضمون ا�ص
 

                            
�

   اإل�ال أنهم ال يأتيهم خ� إال من جانب اهللا 
                                     ٌ ْ َ

، ف� تفصيل ��ك اإل�ال ٰ     تعا�

                                                           

  .٢٢/٤٩ا�حر�ر وا�نو�ر : انظر  )١(

  .٣/١٠١ابن كث� ا�خت�   )٢(

  .٧/١٠٧تفس� أ� ا�سعود :  انظر،٢٢/٤٩ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(

  .٢٢/٤٩ا�حر�ر وا�نو�ر    )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

دخل � علمهم، ومنه أنه يص� عليهم و�أ�ر �الئ�ته بذ�ك، و�ما أن 
 

                                                           
�

ي�ون قد سبق �م علم بذ�ك تفصيال من قبل
 

                                    
ً

.  

 َّ  جي  ُّ :  ا�الم � قو�َّهي مي خي حي  جي   ُّ: وقو� تعا�

متعلقة بيص�، أي يعت� بأ�ور�م هو و�الئ�ته �خرج�م بذ�ك من 
  

                                                       
ّ ٌ

  .)١(ظلمات ا�عصية إ� نور الطاعة

ّ           فقد شبه َّهي و    خي ُّ : واالستعارة � اآلية ا�كر�مة � �م�

 ا�ضالل بالظلمات �امع عدم االهتداء � �، ثم استع� لفظ الظلمات

ّ                                                           �لضالل � س�يل االستعارة ا���ية األصلية، وشبه ا�دى با�ور �امع 

االهتداء � � ثم استع� لفظ ا�ور �لهدى � س�يل االستعارة ا���ية 

  .األصلية

ا�دى، : ا�ضاللة، و�ا�ور: وا�راد بالظلمات«: قال ابن �شور

و�إخراجهم من الظلمات دوام ذ�ك واالس�ادة منه
  

                                          
ُ ْ

 ألنهم �ا �نوا �ؤمن� ،

 هل مل خل حل ُّ : ٰ     تعا��نوا قد خرجوا من الظلمات إ� ا�ور، قال 

  .)٢ (»]٧٦: �ر�م [ َّجم

 تذييل، ف� �ؤ�دة �فهوم ما قبلها، وهو َّ هب مب هئ ُّ و�لة 

  .َّ مه جه هن من ُّ : ر�ته با�ؤمن� � قو�

   ودل اإلخبار عن ر�ته با�ؤمن� باتمام فعل �ن وخ�ها
                                              َ ْ ّ

�ا تقتضيه �ن  ،

 و�ققه وأنه شأن من شؤونه ا�عروف بها � آيات ٰ     تعا�من ثبوت ذ�ك ا�� � 

كث�ة، ور�ته با�ؤمن� أعم من صالته عليهم؛ ألنها �شمل إسداء ا�فع 
 

                                                            
ُ

  .)٣( و�يصال ا�� �م باألقوال واألفعال واأللطاف،إ�هم

 و�م َّ هب مب هئ ُّ : ٰ     تعا�وضع ا�ظهر �وضع ا�ضمر � قو� 

ً                            مظهر وضع �وضع ا�ضمر مدحا َّ مب ُّ فقو� ) ً              و�ن ب�م رحيما(يقل 

                                                           

  .٧/١٠٧تفس� أ� ا�سعود   )١(

  .٢٢/٤٩ا�حر�ر وا�نو�ر   )٢(

  .٢٢/٤٩ا�رجع ا�سابق   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 � صيغة فعيل �لمبالغة � ر�ته َّ هب ُّ : ، وقو�)١(ً                      �م و�شعارا بعلة ا�ر�ة

  . با�ؤمن�ٰ     تعا�

* * * * *  

 مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت ُّ : ٰ     تعا�قال 

 حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس جسحس مخ  جخ

 خم حم جم يل ىل مل خل مغ  جغ مع جع مظ

 ىه مه جه  ين ىن من حنخن جن يم ىم  مم

  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي  مي خي حي يهجي

  ].٩-٧: �فر[

 وهم أ� طبقات ا�الئ�ة عليهم َّ هت مت  خت حت جت ُّ 

 وأو�م وجودا، و�لهم إياه وحفيفهم حو� –ا�سالم 
 

                                     
ً

عن حفظهم ) �از(

  .وتدب�هم �، و�ناية عن زلفاهم من ذي العرش جل جال� و��نتهم عنده

 عن � ما ال يليق �شأنه ٰ     تعا� أي ي�هونه َّ مج حج مث ُّ : �وقو

 َّ مج حج ُّ ، وا�اء � )٢(ا�ليل �لت�س� �مده � نعمائه ال� ال ت�نا�

ً                                                               �لمال�سة، أي �سبحون اهللا �س�يحا �صاحبا �لحمد، فحذف مفعول �سبحون  ً

  .)٣(�اللة ا�تعلق به عليه

 وال �� � أحد أن  َّ مح جح ُّ : ما فائدة قو�«: قال ا�ز��ي

�لة العرش ومن حو� من ا�الئ�ة ا�ين �سبحون �مد ر�هم �ؤمنون؟، 

فائدته إظهار �ف اإليمان وفضله، وال�غيب فيه كما وصف األن�ياء � غ� 

 مع جع ُّ : ٰ     تعا��وضع من كتابه با�صالح ��ك، و�ما عقب أعمال ا�� بقو� 

  .)٤(» فأبان فضل اإليمان َّ جف مغ جغ

                                                           

  .٧/١٠٧تفس� أ� ا�سعود   )١(

  .٧/٢٦٧تفس� أ� ا�سعود   )٢(

  .٢٤/٨٩ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(

  .٤/١١٨ا�كشاف   )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 مفيدة �جدد َّ  جخ    ، جح   ،  مث ُّ وصيغة ا�ضارع � 

  ذ�ك وت�رره
  

          ِ ِ
� َ)١(.  

 إما بيان : � أنه َّ خس ُّ :  � إرادة القول أي يقو�ونَّ خس ُّ : وقو�

  ).يقو�ون: (، وفيه إ�از با�ذف، حيث حذف �لة)٢( أو حال،الستغفارهم

ة  افتتح د�ء ا�الئ�َّ جض  مص خص حص مس خس ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

  .)٣(�لمؤمن� با�داء ألنه أدخل � ا��ع، وأر� �إلجابة

 با�ر�ة والعلم ثناء قبل ا��ء، �عليم العباد أدب ٰ     تعا�و� وصف اهللا 

 د�ءهم بأدب، و�ستمطرون إحسانه وفضله نا�سؤال وا��ء، فهم يبدأو

  .)٤(و�نعامه

ٍ                    أي وسع � �ء ر�تك َّ جض  مص خص حص مس ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

صاحب ا�ر�ة إ� صله بأن أسند الفعل ألمك، ول�ن أز�ل ا��م عن وع

 با�ر�ة والعلم، ٰ     تعا�والعلم، وأخرجا منصو�� � ا�مي� �إلغراق � وصفه 

، و�لمبالغة � عمومها، وتقديم ا�ر�ة )٥(كأن ذاته ر�ة وعلم واسعان � �ء

  .)٦(ألنها ا�قصودة با�ات ههنا

 ةعن يقينهم بصدق إيمان ا�ؤمن�، فهو بم�ل) ايةكن(وذكر سعة العلم 

  .)٧(أنت تعلم أنهم آمنوا بك ووحدوك: قول القائل

 والعلم ا�واسع ، با�ر�ة ا�واسعةٰ     تعا�و�ء � وصفه «: قال ابن �شور

بأسلوب ا�مي� ا�حول عن ال�سبة، �ا � تر�يبه من ا�بالغة بإسناد ا�سعة إ� 

                                                           

  .٢٤/٩٠ا�نو�ر ا�حر�ر و  )١(

  .٤/١١٨، ا�كشاف ٧/٢٦٧تفس� أ� ا�سعود   )٢(

  .٢٤/٩٠ا�حر�ر وا�نو�ر   )٣(

  .٧/٤٥١ا�حر ا�حيط   )٤(

  .٤/١١٩ا�كشاف   )٥(

  .٧/٢٦٧تفس� أ� ا�سعود   )٦(

  .٢٤/٩٠ا�حر�ر وا�نو�ر   )٧(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

ذ�ك إ�ال �س��ف به ا�سامع فن ذاته � ال� وسعت، ً                  ا�ات ظاهرا، ح� كأ
                              
ُ ْ َ ْ َ

ُ                                                                           إ� ما يرد بعده، في�ء بعده ا�مي� ا�مب� ل�سبة ا�سعة أنها من جانب ا�ر�ة  ُ� َ ُ �

وجانب العلم، و� فائدة تمي� ال�سبة � �م العرب، ألن �لتفصيل بعد 
      

                                                             
ْ � � �ْ َ

اإل�ال تمكينا �لصفة � ا�فس، وا�
   

   
                              

ْ � ِ
َ � ً

 راد أن ا�ر�ة والعلم وسعا � �وجود،
   

                                   ٍ
� ُ َ

ِ َ 

اآلن، أي � ا�نيا وذ�ك هو سياق ا��ء، فما من �وجود � ا�نيا إال وقد نا�ه 

  .)١(» سواء � ا�ؤمن وا��فر واإل�سان وا�يوان،قسمة من ر�ة اهللا

 أي ذنوب ا�ين تابوا، َّ حض ُّ ومن اإل�از با�ذف، حذف مفعول 

 إ�دة ا�داء من أجل ا��ء �ز�ادة ا��ع إ� َّ مل خل ُّ  :ٰ     تعا�وقو� 

  .ٰ       تعا�اهللا سبحانه و

   أي الغالب ا�ي ال يمتنع عليه مقدور، َّ  ين ىن من ُّ : وقو�

 أي ا�ي ال يفعل إال ما تقتضيه ا�كمة ا�اهرة من األ�ور، َّ جه ُّ 

يد �الهتمام ، واق�ان هذه ا�ملة �رف ا�أ�)٢(ال� من �لتها إ�از ا�وعد

 �لمبالغة � قدرته َّ جه  ين  ُّ : وصيغة ا�بالغة فعيل � قو�. بها

  .وحكمته

 أي العقو�ات؛ ألن جزاء ا�س�ئة س�ئة َّيه ىه ُّ : ٰ     تعا�وقو� 

، من )٣(مثلها، أو جزاء ا�س�ئات � حذف ا�ضاف، وهو تعميم بعد �صيص

  .اإلطناب بذكر العام بعد ا�اص

مع، إذ ا�س�ئات هنا �ع س�ئة، و� �ء جاد َّيه ىه ُّ و�لة 
 

                               
�

 فيعلة(ا�الة أو الفعلة ال� �سوء من تعلقت به، صيغت � وزن 
   

     ٍ
َ َ ْ

�لمبالغة ) 

�           قيم، وسيد(مثل ) �    سيئ: (� قيام ا�وصف با�وصوف وقهم من � ما : ، وا�ع�)�

  .)٤(�سوءهم

                                                           

  .٩١- ٢٤/٩٠ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .٧/٢٦٨تفس� أ� ا�سعود   )٢(

  .٧/٢٦٨، وتفس� أ� ا�سعود ٤/١١٩اف ا�كش: انظر  )٣(

  . بت�ف٢٤/٩٣ا�حر�ر وا�نو�ر   )٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 إذ أش� إ� ا�ذكور من وقاية ا�س�ئات، َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ 

) فعيل(� صيغة ) العظيم(، ووصف الفوز بـ )١(نو�ه وا�عظيمإشارة �لت

  .�لمبالغة � تعظيمه

 فعل َّ ىه   ،  مل  ،  جع  ،  حض ُّ : واألسلوب اإل�شا� � قو�

  . بغرض ا��ء �لمؤمن�ٰ     تعا�األ�ر صادر من ا�الئ�ة إ� اهللا سبحانه و

* * * * *  

 زئ رئ ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ : ٰ     تعا�قال 

  ].٥: ا�شورى [َّ رت يب ىب نب مب زب ربيئ  ىئ نئ مئ

 �لة �ستأنفة مقررة �ع� �لة َّ ٌّ ٰى ٰر ُّ : ٰ     تعا�قو� 
     

                           
ٌ ّ َ ُ ٌ

  

 أي ي�اد .، و��ك �م تعطف عليها]٤: ا�شورى [َّ يي ىي  مي  ُّ 

        ا�سماوات � عظمتهن ي�شققن من شدة �سخرهن فيما �سخرهن اهللا � 
 

       
                                                         � � �ُ � �َ ُ

ِ
َ ّ َ ْ � َ َ

عمل ِ

ال �الف ما قدره اهللا
  

                 
� َ

إن ا�ع� ي�اد ا�سماوات يتفطرن من ك�ة : �           �ن، وقيل

  .)٢(�                                          ما فيهن من ا�الئ�ة وا�كواكب وتصار�ف األقدار

ألن أعظم : ، قلت ََّّ ٍّ ُّ : �م قال: فإن قلت«: قال ا�ز��ي

العرش، وا�كر�، : فوق ا�سموات، و�: اآليات وأد�ا � ا�الل والعظمة

�يح وا�قد�س حول العرش، وما ال يعلم وصفوف ا�الئ�ة ا�ر�ة بال�س

  .)٣(» من آثار �لكوته العظ�ٰ     تعا�كنهه إال اهللا 

 �وز أن ي�ون ضم� فوقهن �ئدا � ا�سماوات، ََّّ ٍّ ُّ وقو� 
 

                                        
ً

  فيكون ا�جرور متعلقا بفعل يتفطرن
                               ّ ً

   بمع� أن ا�شقاقهن �صل من ،
                         � ُ

    أعالهن
     � ُ َ ْ

عالهن �ن ا�شقاق ما دونه  ألنه إذا ا�شق أ؛ وذ�ك أبلغ اال�شقاق،

  .أو�

                                                           

  .٢٤/٩٣ا�رجع ا�سابق   )١(

  .٢٥/٢٩ا�حر�ر وا�نو�ر   )٢(

  .٤/١٦٣ا�كشاف   )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 زائدة ز�ادتها مع الظروف �أ�يد الفوقية، فيفيد الظرف )ْ  نِ  م(وت�ون 

�                                                                      استحضار حالة ا�فطر وحالة �وقعه، وقد شبه ا�شقاق ا�سماء با�شقاق ا�وردة 

، وا�وردة ]٣٧: ا�ر�ن [َّ  مع جع مظ حط مض خض ُّ : ٰ     تعا�� قو� 

 ن هن تفطرن أن �رإ فيوشك ،ت�شق من اعالها ح� ينفتح برعومها
                   ِ
ْ َ ن � رّ

  .)١(األرض، أي ي�اد يقع ذ�ك �ا فشا � األرض من إ�اك وفساد

  

، َّيئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ : ٰ     تعا�قال 

 ٰى ٰر ُّ  � �لة َّ زئ رئ ّٰ ِّ   ُّعطفت �لة 

  ُّ :  وجال� ا�د�ول عليها بقو�ٰ     تعا� إلفادتها تقر�ر مع� عظمة اهللا َّ ٌّ

، �رتبة واجب ا�وجود سبحانه وهو أصل ]٤: ورىا�ش [َّ يي ىي  مي
                                       
ُ � ْ َ

ا���ه وا�مد، و�رتبة ا�روحانيات و� ا�الئ�ة و� واسطة ا�ت�ف 
                                                            
ُ � ْ َ

 من ت�و�ن وهدى و�فاضة خ� � ،ُ                       ومفيض ا�� � تنفيذ أ�ره القدير
  

                           
ً ُ

ا�اس، ف� ح� تتل� من اهللا أوا�ره �سبحه 
    

                                    
ُ � َ ُ

 وح� تفيض خ�ات و�مده،

 عباده �ستغفر ��ين يتقبلونها تقبل العبيد ا�ؤمن� بر�هم؛ و�رتبة �
                                                                  
ُ � ْ َ

ال���ة ا�فضلة بالعقل إذ أ�مله اإليمان و� ا�راد بـ 
   

                                                 
ُ ُ ْ

َّيئ  ىئ نئ ُّ 
)٢(.  

  

 زئ رئ ّٰ ِّ  َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ : ٰ     تعا�قال 

  ].٥: ا�شورى [ َّ رت يب ىب نب مب زب يئرب  ىئ نئ مئ

ظمة اهللا وجال�، أن ا�سموات ت�اد ي�شققن من ع: مع� اآلية

وا�الئ�ة األبرار �سبحون اهللا، و�طلبون الغفرة �نوب من � األرض من 

  .)٣(ا�ؤمن�

                                                           

  .٢٥/٣٠ا�حر�ر وا�نو�ر   )١(

  .٢٥/٣١ا�حر�ر وا�نو�ر   )٢(

  .٢٥/١٣٢صفوة ا�فاس�   )٣(
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 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

] ٥: ا�شورى [َّ رت يب ىب نب مب زب ُّ : ٰ     تعا�نتأ�ل الفاصلة قو� 

أال فان�بهوا أيها القوم أن اهللا هو الغفور �نوب عباده، ا�رحيم بهم «: فا�ع�

  .)١(»�فرهم وعصيانهمحيث ال يعاجلهم بالعقو�ة مع 

، ومتممة �ع� اآلية و�ؤ�دة �ا، ٰ     تعا�فالفاصلة ز�ادة تقر�ر لعظمته 

   .و� تفيد ا�صدير؛ ألن الفاصلة تقدمت بلفظها � أول اآلية

  وصيغة ا�بالغة ) أال ، إن ، ضم� الفعل(وتوالت فيها ا�ؤ�دات و� 

  .َّ رت يب ُّ 

هيب وعظم جال وعال «: قال القرط�
                  
�  و�� � طف� االبتداء، وأل�

 
       

�

  .)٢(»االنتهاء

                                                           

  .٢٥/١٣٣ا�رجع ا�سابق   )١(

  .١٦/٥ القرط� تفس�  )٢(
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 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 ا�اتمة

  �ا سبق �ستطيع أن ن�ب�، أن ا��ء ا�ي يقدمه ا�كر وا�ناء أفضل 
                                                          ُ ْ

وأقرب إ� اإلجابة من ا��ء ا�جرد، باإلضافة إ� ذ�ك، إخبار العبد �ا� 

د و�سكنته وافتقاره واع�افه، �ن أبلغ � اإلجابة وأفضل، فإنه ي�ون ق

 �شدة –�          بل و�ح –�           ضله، وعرض ف�                                توسل ا�دعو بصفات كما� و�حسانه و

  .حاجته و�ورته، وفقره و�سكنته

 حي جي يه ىه مه  جه ين ُّ : عليه السالمونتأ�ل قول أيوب 

 � – عليه السالم، فقد �ع أيوب ]٨٣: األن�ياء [َّ ىي مي خي

إلقرار � بصفة  ب� حقيقة ا�وحيد، و�ظهار الفقر إ� ر�ه، وا–هذا ا��ء 

  .ا�ر�ة، وأنه أرحم ا�را��، وا�وسل إ�ه بصفاته سبحانه

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ُّ : عليه السالمودعوة يو�س 

اإلقرار با�وحيد، وت��ه اهللا : ، �عت هذه ا�عوة]٨٧: األن�ياء [َّ ني

 عن أن يعجزه �ء، واالع�اف بظلم ا�فس، فاستجاب اهللا ٰ       تعا�سبحانه و

  .ئه��

ا�مل ا���ة، وا�مل : وقد جاء ا��ء ضمن أسا�ب �تلفة منها

اإل�شائية، بغرض ا�ث � ا��ء وال�غيب فيه وا��ع إ� اهللا، وأسلوب 

الق�، وا�قديم وا�أخ�، وا�ذف �إل�از، واإلظهار � مقام اإلضمار، وصيغ 

ة وا�كناية، والطباق ا�بالغة، واإل�از واإلطناب، وال�ش�يه، واالستعار

إلخ من الفنون ا�الغية ال� ت�ز اإلعجاز ا�ال� � ال�اكيب ... وا�ناس، 

  .وا�صور



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

٧٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

ً                                                  ما أحوجنا �يعا إ� باب ر�نا ا�رحيم، ورحابه ا�كر�م ... و� ا�تام 

  ا �كر�اتنا، و�شفا �ا أغمنا، و�ذهابا �ا أحزننا، كما فعل األن�ياء من قبل، ً     تفر�
                                                                       ً ً

: األحزاب [َّ حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّ: ٰ     تعا�لقدوة ا�سنة، قال فهم ا

، فيجب علينا ]٤: ا�متحنة [َّ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ُّ : ٰ     تعا�، وقال ]٢١

 � ٰ     تعا�اال�اه إ� اهللا، واإلخالص � ا��ء، كما فعل األن�ياء، يقول اهللا 

  ]. ٦٠: �فر [ َّجه ين ىن من خن ُّ : كتابه ا�كر�م
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 

 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

 قائمة ا�صادر

  .لقرآن ا�كر�ما

 -�١٤٠٧اإلتقان � علوم القرآن �لسيو� ط دار ابن كث� د�شق ب�وت  -١

 .م١٩٨٧

�مود �و� ا���ف، دار / د: أثر ا��ء � كشف ا�حذور ورد ا�الد -٢

 .األند�س �ل�� وا�وز�ع، جدة

�لعالمة أ� ا�سعود، ط دار : إرشاد العقل ا�سليم إ� �زايا القرآن ا�كر�م -٣

 .ال�اث العر�، ب�وتإحياء 

م� ا�ين ا�رو�ش، دار ابن كث� �لطباعة وال��، : إعراب القرآن و�يانه - ٤

 .د�شق، ب�وت

أل� ب�ر جابر ا�زائري، ط ا�ا�ة، : أ�� ا�فاس� ��م الع� القدير -٥

 .م١٩٩٠ -�١٤١٠

 .ه�١٣١٢لخطيب القزو��، ط صبيح، : اإليضاح � علوم ا�الغة -٦

�مد أبو الفضل، ط األو�، دار : �لزر��، �قيق:  علوم القرآنال�هان � -٧

 .إحياء ا�كتب العر�ية، ا�ا� ا�ل�

 .ه١٣٩٨أل� حيان، ط دار الفكر، : ا�حر ا�حيط -٨

 .بغية اإليضاح �لخيص ا�فتاح عبد ا�تعال ا�صعيدي، ا�طبعة ا�موذجية - ٩

�مد � ا�سجاوي، :  �قيقأل� ا�قاء العك�ي،: ا��يان � إعراب القرآن -١٠

 .ط دار إحياء ا�كتب العر�ية، ع�� ا�ا� ا�ل�

 .م�١٩٧٢لطاهر بن �شور، ط ا�ار ا�و�سية �ل��، : ا�حر�ر وا�نو�ر - ١١

 .سيد قطب، ط دار ا��وق: ا�صو�ر الف� � القرآن ا�كر�م -١٢

ب�ري شيخ أم�، ط دار العلم / د: ا�عب� الف� ي القرآن ا�كر�م -١٣

 .م١٩٩٤لمالي�، ب�وت، �نان، ط األو� �

ه، دار ١٤١٨تفس� ا�يضاوي ا�س� أنوار ا���ل وأ�ار ا�أو�ل، ط األو�،  -١٤

 .حياء ال�اث العر�، ب�وت

 .خواطر فضيلة ا�شيخ �مد ا�شعراوي، ط دار أخبار ا�وم: تفس� ا�شعراوي -١٥
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 دعاء األنبياء يف القرآن الكريم دراسة بالغية

�ين القاس�، دار �حمد �ال ا: تفس� القاس� ا�س� �اسن ا�أو�ل -١٦

 .إحياء ا�كتب العر�ية، ع�� ا�ل� و��ه

�إلمام ابن كث�، ط دار ا�كتب العلمية، ب�وت، ط : تفس� القرآن العظيم - ١٧

 .ه١٤١٩األو�، 

 .أل� ال��ت ال�س�، ط ع�� ا�ا� ا�ل� و��ه: تفس� ال�س� -١٨

�مد عبد الغ�، : ق�ل��ف ا�ر�، �قي: تلخيص ا�يان � �ازات القرآن -١٩

 .م القاهرة١٩٥٥ط دار إحياء ا�كتب العر�ية ا�ل�، 

ه، ا�طبعة األم��ة �١٣٢٧لط�ي، ط األو� : جامع ا�يان � تفس� القرآن -٢٠

 .بوالق

�لقرط�، ط دار ا��تب العر� �لطباعة وال�� : ا�امع ألح�م القرآن -٢١

 .م١٩٦٧ -�١٣٨٧

د ضمن �وح ا�لخيص، ط دار ا��وق، حاشية ا�سو� � �ت� ا�سع - ٢٢

 .ب�وت، �نان

َ                                 دمع ا�سحر � ذكر ومناجاة رب ال�� -٢٣ �ا� أبو صالح، دار ا�وطن �ل��، : �

 .م٢٠٠١ -�١٤٢٢ا�ر�اض، ط األو� 

�لعالمة األ�و�، ط دار : روح ا�عا� � تفس� القرآن العظيم وا�سبع ا�ثا� -٢٤

 .إحياء ال�اث العر�، ب�وت

أ�د يوسف ا�قاق، . أ: �لحافظ �مد بن �مد ا�طا�، �قيق: ن ا��ءشأ -٢٥

 .ه١٤٠٤دار ا�أ�ون �ل�اث، ب�وت، �نان، ط 

األصل �شمس ا�ين بن قيم : صحيح ا�وابل ا�صيب من ا��م الطيب -٢٦

 .سليم ا�ال�، ا�مام، دار ابن ا�وزي: ا�وز�ه، اختصار

 .، دار ا�رشيد، سور�ا، حلب�حمد � ا�صابو�: صفوة ا�فاس� -٢٧

 .عروس األفراح ضمن �وح ا�لخيص، ط دار ا��ور، ب�وت، �نان -٢٨

 .�حمد بن � ا�شو��، مطبعة �صط� ا�ا� ا�ل� بم�: فتح القدير -٢٩

 .�إلمام ابن قيم ا�وز�ه، ب�وت، دار ا�كتاب العر�: الفوائد -٣٠

 -�١٣٧٣ستقامة بالقاهرة �إلمام ا�ز��ي، ط ا�انية، مطبعة اال: ا�كشاف -٣١

 .م١٩٥٣
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 .ه١٤٢٢البن عطيه، دار ا�كتب العلمية، ب�وت، ط األو�، : ا�حرر ا�وج� -٣٢

�مد � ا�صابو�، دار القرآن ا�كر�م، : �قيق: �ت� تفس� ابن كث� -٣٣

 .م١٩٨١ -�١٤٢٠ب�وت، ط ا�سابق 

 .م١٩٩٢ - �١٤١٣مفاتيح الغيب �لرازي، ط دار الغد العر�، ط األو�  - ٣٤

 .عبد الفتاح الش�، ط دار ا�كتاب ا�ام�/ د: معا� ال�اكيب -٣٥

البن يعقوب ا�غر�، ضمن �وح ا�لخيص، ط دار ا��ور، : �واهب الفتاح - ٣٦

  .ب�وت، �نان
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