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 ملخص :
أدعية   من  املستفادة  القرآنية  الدالالت  عىل  الضوء  تسليط  الدراسة  األنبياء تستهدف  بعض 

ا السالم؛ملا ألدعيتهم من خواّص علية عن غريهم، كوهنم خري خلق اهلل، وإلهلام  هلل عليهم 

هلم بجوامع الكلم، ولتحقيقهم أعىل مراحل السمو يف نوعي الدعاء )العبادة، واملسألة(، فال  

جاءت  أن خترج من ألسنتهم خري األدعية وأمجعها لكل خري، وأمنعها ملا يتقى رشه، ف  عجب

اهلل  حيبه  كام  الصحيح  الدعاء  ألوصاف  مستوفية  الكريم  القرآن  عنهم  حكى  كام  أدعيتهم 

 ويرضاه.

الفصل األول قو مقدمة، وفصلني، وخامتة، وفهارس، وكان  البحث عىل  د اشتمل 

الفصل   وعنوان  مبحثني،  يف  عليه  الكالم  فصلت  وفضله،  وأنواعه  الدعاء  مفهوم  بعنوان: 

األ أدعية  بعض  ذلك الثاين:  أتبعت  ثم  كذلك،  مبحثني  يف  فصلتها  القرآنية،  وداللتها  نبياء 

األ مهة  علو  بينت  ونتائج  يف  بخامتة  وجوامعه  الكالم  أفضل  هلم  اهلل  وتعليم  الدعاء،  يف  نبياء 

 الدعاء. 

املنهج االستقرائي واالستنباطي؛ حيث أستقرئ   البحث  اتبعت يف معاجلة هذا  وقد 

مع إلقاء الضوء عىل أهم    -عليهم السالم-عية بعض أنبياء اهلل  آيات القرآن، وأستنبط منها أد

 ألدعية الرشيفة.الدالالت واهلدايات القرآنية هلذه ا

 الكلامت املفتاحية: أدعية األنبياء، اهلدايات القرآنية، العبادة، املسألة. 
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 املقدمة

بيائهه وأوليائهه احلمد هلل الرحيم الودود، القريب املجيب، ذو العرش املجيد، معلم أن

 التقرب منه والزلفى إليه أمرهم بدعائه، وضمن هلهم اإلجابهة، وأجهرىل عهىل ألسهنتهم مجيهل

القول وجوامع الكلم، والصالة والسالم عىل معلم األممهوعىل آلهه وأصهحابه ومهن اجتبهى، 

ا إىل يوم الدين.وسلم تسلياما ك  ثريا

 وبعد ..

 قال اهلل يف حمكم التنزيل :

خنمنىنينجهمهىهيهجيحيخي}:

[،وقهههههههال سهههههههبحانه 60]سهههههههورة غهههههههافر:{ميىيييٰذ

مضحطمظجعمعجغمغجفحفخفمفحقمقجك}وتعههههاىل:

البقرة:{جلحلحكخكلكمك  [.186]سورة 

لكريم هو األنموذج الذي ارتضاه اهلل لعباده فأمرهم به، اء يف القرآن اوملّا كان الدع

أدعية    تخلقه؛ اخرتوبني هلم كل ما يتعلق هبذه الشعرية، وأجراه عىل لسان أنبيائه وهم خري  

الدين والدنيا، فضالا عن اآلداب   الدعاء وأشمله ألمور  األنبياء خاصة، ألن دعاءهم أكمل 

 م حال الدعاء. التي تأدبوا هبا وأحواهل

  إالوسارع   يفمأزق أو ضيق،  نفسه  جيد  يكاد  فطري، فال  أمر  املؤمن  حياة   في  والدعاء

بأمهية  دعاء  إىل اخللق  أعلم  واألنبياءهم  تعاىل،  الضيق،    وقت  فقط  ليسإىلاهلل،    اللجوء  اهلل 
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وهو ديمومة اللجوء إليه سبحانه، وقد شملت دعواهتم الثناء   نسٌق واضٌح   حلياهتم  كان  وإنام

 هتم املختلفة. ىل رهبم وسؤاله سبحانه رضاه وعفوه، كام شملت كذلك شؤون حياع

لنا مدىل  ليتبني  القرآن،  املعاين من خالل تدبرنا آليات أدعية األنبياء يف  نلمس هذه 

برش   أهنم  يف  األمهية  هذه  وتكمن  الفطرية،  وحاجاهتم  الدنيوية،  حياهتم  يف  دعواهتم  أمهية 

 يتعرض هلا البرش إال أن ابتالء األنبياء أشد وأعظم.خيضعون للظروف ذاهتا التي 

 أمهية البحث: 

o  تأيت أمهية البحث من ارتباطه بكتاب اهلل تعاىل والذي هو من أرشف العلوم وأعالها

القدوة   وهم  األنبياء  بدعاء  وتعلقه  ا،  وقدرا واملعلَّمومنزلةا  رب   نألممهم،  قبل  من 

 العاملني.

 أهداف البحث: 

 بحث فيام ييل: وتتلخص أهداف ال

o  .التعرف عىل مفردات البحث: ماهية الدعاء وأنواعه وفضله 

o .التعرف عىل الدالالت القرآنية من أدعية األنبياء عليهم السالم 

o  .التعرف عىل األهداف السلوكية املستفادة من البحث 

 البحث:  منهج         

o   القرآن ألستخرج بعض آيات  املنهج االستقرائي؛ حيث أستقرئ  البحث  اتبعت يف 

ا واملنهج  السالم،  عليهم  األنبياء  الدالالت  أدعية  استنباط  خالل  من  الستنباطي 

اهلم حال  واآلثار واملفاهيم العميقة من أدعية األنبياء يف القرآن الكريم، مع ذكر أحو
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 بتهاالهتم وتقديمها بني يدي اهلل.الدعاء، وطريقتهم يف عرض ا

 خطة البحث: 

البحث   أمهية  عن  فيها  حتدثت  له  ومقدمة  للبحث،  ا  ملخصا البحث  شمل 

اره، وأهدافه، ومنهج البحث، وخطته، وبناءا عىل أهداف وتساؤالت وأسباب اختي

 سيم فصول الدراسة كام ييل: البحث تم تق

 قد شمل مبحثني: الفصل األول/ مفهوم الدعاء، وأنواعه، وفضله، و

o .ا  املبحث األول: مفهوم الدعاء لغةا واصطالحا

o نوعيه، وفضله.املبحث الثاين: أنواع الدعاء يف القرآن الكريم، والعالقة بني  

الفصل الثاين/ بعض األدعية النبوية يف القرآن الكريم، ودالالهتا القرآنية، وقد شمل  

 مبحثني: 

o  السالم عىل صعيد عالقتهم مع خالقهم.املبحث األول:دعاء األنبياء عليهم 

o .املبحث الثاين: دعاء األنبياء عليهم السالم عىل صعيد عالقتهم مع املخلوقني 

 النتائج.امتة وأهم اخل         

 الفهارس العلمية:          

o  فهرس املصادر واملراجع 

o  فهرس املوضوعات 

 

 

 



       بعض األنبياء يف القرآن الكريمأدعية  ن املستفادة مية ائالقر الدالالت 

 م 2022هـ ـــ 1444واخلمسون  تاسعالعدد ال                             لعلوم اإلسالمية   جملة جامعة القرآن الكريم وا       

 

532 

 الفصل األول

 مفهوم الدعاء وأنواعه وفضله

 املبحث األول/ مفهوم الدعاء لغًة واصطالًحا.

 الدعاء يف اللغة:

ا، أقاموا املصدر مقام االسم، تقول: سهم"من قوله:   عت دعوت اليشء، أدعوه،دعاءا

ا، وكام تقول: اللهم اسمع دعائي ا، كام تقول: سمعت صوتا  (1)"دعاءا

بالهدار داع وال دعوت فالناا، وبفالن: ناديتهه وصهحت بهه، ومها "وقال الزخمرشي: 

جميب، والنادبة تدعو امليت: تندبه، تقول: وازيداه، ودعاه إىل الوليمة، ودعاه إىل القتال، ودعا 

 .(2)"عافية واملغفرة، والنبي داعي اهللاهلل له وعليه، ودعا اهلل بال

ا: ابتهلت إليه بالسؤال، ورغبت فيام عنهده "وقال الفيومي:   دعوت اهلل، أدعوه، دعاءا

ا ناديته، وطلبت إقباله، ودعا املؤذن الناس إىل الصالة، فهو داعي اهلل، من اخل ري، ودعوت زيدا

داعهي اخللهق إىل التوحيهد، واجلميع دعاة وداعون، مثهل قهاو وقضهاة وقاضهون، والنبهي  

ا وبزيد: إذا سميته هبذا االسم  . (3)"ودعوت الولد زيدا

 
)ت  (1) سليامن  أبو  حممد  محد  البستي،  الدعاءهه(،  319اخلطايب  طشأن  الدقاق،  أمحد  حتقيق:  دار  1412،  هه، 

 3الثقافة،ص 

م،دار الكتب  2010، حتقيق: حممد باسل، ط  أساس البالغةهه(،538الزخمرشي، أبو القاسم حممود بن عمرو )ت  (2)

 134العلمية، ص 

ت(3)  ( عيل  بن  حممد  بن  أمحد  الفيومي،  الكبريهه(،770املقرئ  الرشح  غريب  يف  املنري  دار  2014  ،طاملصباح  هه، 

 116الفكر، ص 
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 الدعاء يف االصطالح:

جل العناية، واسهتمداده إيهاه املعونهة، وحقيقتهه إ ههار استدعاء العبد ربه عزو"هو

 االفتقار إليه والتربؤ من احلول والقوة، ومها سمة العبودية، واستحضار الذلة البرشهية، وفيهه

 .(1)"معنى الثناء عىل اهلل عزوجل وإضافة اجلود والكرم إليه

نفع الداعي، وطلب طلب ما ي"وأما ابن القيم فقد عرف الدعاء )دعاء املسألة( بأنه:  

 .(2)"كشف ما يرضه أو دفعه

 .(3)"سؤال العبد ربه حاجته"وكذلك اللحياين أراد بالدعاء:

 .(4)"قديس والتحميد ونحومهاقد يطلق الدعاء عىل الت "وأضاف القحطاين: 

( يف تعريفهه، وسهنأيت دعاء العبادة، ودعااء املأاألةفيظهر لنا أنه قد مجع بني دعائني )

 وصف أنواع الدعاء.عىل 

ومن خالل تعريفات الدعاء يف االصطالح يتضح لنا أن الدعاء ههو شهعور خهالص 

ة قلبية ولسهانية، تليهق بهه سهبحانه، بقوة الرغبة هلل وفيام عند اهلل، فهو مناجاة العبد ربه، مناجا

 
 . 3اخلطايب البستي، شأن الدعاء، ص (1)

)ت  (2) الدمشقي  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  اجلوزية،حممد  قيم  الفوائدهه(،  751ابن  الباز،  بدائع  نزار مصطفى  مكتبة   ،

 . 513/ 3هه،   1416، 1أرشف أمحد،ط -عادل عبد احلميد العدوي   -حتقيق: هشام عبد العزيز عطا 

سعاف،  الل   (3) بن  اهلل  عبد  احياين،  الأنة  ضوء  عىل  املكتوبة  بعد  العدد  ملطهرةالدعاء  اإلسالمية،  البحوث  جملة   ،

   265/ص 65

 2ص  شأن الدعاء،اخلطايب،  (4)



       بعض األنبياء يف القرآن الكريمأدعية  ن املستفادة مية ائالقر الدالالت 

 م 2022هـ ـــ 1444واخلمسون  تاسعالعدد ال                             لعلوم اإلسالمية   جملة جامعة القرآن الكريم وا       

 

534 

ا، وسؤاالا وطلباا وند ا وابتهاالا وافتقارا ا وشكرا ا وثناءا ا ومحدا ، وقربهةا تعظياما وتقديسا ا واستغاثةا اءا

ا كامل العبودية هلل رب العاملني.  ؛ حتى يكون العبد مستخلصا  وذلةا واستكانةا

لهه سهبحانه؛ لينهال بهذلك قربهه، فيتعبد إىل اهلل بالدعاء باحلمد وبالسؤال وبالتهذلل 

لؤ باخلري أيامه.ويكسب حبه، وهينأ بعفو  ه، ومتم

 معاين الدعاء يف القرآن الكريم:

خالل استقراء مصادر معاين األلفاظ آليات القرآن الكهريم عنهد أئمهة التفسهري من  

 نستخرج معاين الدعاء يف القرآن، فللدعاء يف القرآن معان عدة وعظيمة منها:

 يقول اهلل عز وجل  :العبادة 

جمحمخمممىميمجنحنخنمنىنملىليل خل}:

]سورة  {ٌٍَّّّينجهمهىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰى

 [. 28الكهف:

 . (1)")الذين يدعون رهبم( أي: يعبدون رهبم"تفسريه:قال ابن عباس رو اهلل عنه يف 

 التوحيد والطاعة : نحو قوله تعاىل :

خنمنىنينجهمهىهيهجيحيخي }
 [. 60]سورة غافر: {ميىيييٰذ 

 
، ينسب لعبد اهلل  تنوير املقباس من تفأري ابن عباس،  (هه817( الفريوزآبادىل، جمدالدينأبوطاهرحممدبنيعقوب )ت  1)

 302/ ص  1ج  -عنهام، دار الكتب العلمية  بن عباس رو اهلل
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جهمهوين) وحد   (أي:خنمنىن )  "قال ابن عباس رو اهلل عنه: (  ين

 ( 1)"أغفر لكم

 ، نحو قوله عز وجل : النداء •

]سورة {زبمبنبىبيبربمئنئىئيئ}

 [،  52اإلرساء:

 ( 2)يقول السعدي رمحه اهلل: )يدعوكم( للبعث والنشور وينفخ يف الصور

تعاىل:  القول قوله  نحو  كان  مب}، 

 [.5]سورة األعراف:{زتمتنتىتيترثزثمثرتىبيب

 ( 3)"قوهلم )فام كان دعواهم( أي "يقول ابن عباس رو اهلل عنه:

 نحو قوله تعاىل : الأؤال :

حضخضمضحطمظ مخ جخ محجحمج حج} جسحسخسمسحصخصمصجض

حفخف  [. 68]سورة البقرة: {جعمعجغمغجف

 (1)")قالوا ادع لنا ربك( أي سل لنا ربك."يقول ابن عباس رو اهلل عنه:

 
 493/ ص  1ج  تنوير املقباس،الفريوز أبادي، (1)

نارص)ت    (2) بن  الرمحن  عبد  املنان،)تفأري  هه(،  1376السعدي،  كالم  تفأري  يف  الرمحن  الكريم  تيأري 

 460/ ص  1هه،  ج  1420،حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة،الأعدي(

 .162/ ص  1، ج عباستنوير املقباس من تفأري ابن الفريوز أبادي، (3)
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 نحو قوله عز وجل : املقدرة والرفعة :

زتمترتزبمبنبىبيبربرئزئمئنئىئيئٌٍَُِّّّّّّٰ ٰرٰى}
 [  43]سورة غافر:{

 . (2)")ليس له دعوة( أي املقدرة "قال ابن عباس رو اهلل عنه: 

 املبحث الثاين 

 أنواع الدعاء،والعالقة بني نوعيه، وفضله. 

 أواًل: أنواع الدعاء.

الدعاء الذي حث اهلل عزوجل عليه عباده يف كتابه الكريم نوعان:دعاء عبادة، ودعاء 

 مسألة.

اء غري اهلل، والثناء كل ما ورد يف القرآن من األمر بالدعاء، والنهي عن دع "يقول السعدي: 

ني، يتناول دعاء املسالة ودعاء العبادة، وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنام يتبادر عىل الداع

هلم من لفظ الدعاء والدعوة، دعاء املسألة فقط، وال يظنون دخول مجيع العبادات يف الدعاء، 

أستجب [، أي: 60]غافر                  ويدل عىل عموم ذلك قوله تعاىل: 

 .(3)طلبكم وأتقبل عملكم.

 
 . 11/ ص  1ج  -املرجع السابق(1)

 .491/ ص  1، ج تنوير املقباس من تفأري ابن عباسالفريوز أبادي، (2)

بن نارص)ت    (3) الرمحن  عبد  القرآنهه(،  1376السعدي،  لتفأري  احلأان  الرشد،ط  القواعد  مكتبة  ،  1420، دت، 

 .127ص 
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هو طلب ما ينفع الهداعي وطلهب كشهف مها "فدعاء املسألة كام أشار ابن القيم هو :

 .(1)"يرضه أو دفعه

يكون بلسان احلال، وهو دعاء سهلوكي ومظههر "أما دعاء العبادة: فهو الدعاء الذي 

تنطهق أفعالهه أنهه ال معبهود بحهق ا هلل، بحيهث  أخالقي وحال إيامين، يبدو فيه املسلم موحهدا 

 (2)"سواه

طلب الثواب باألعامل الصاحلة: كالنطق بالشههادتني، والعمهل بمقتضهاها، "وهو:  

والصالة، والصيام، والزكاة، واحلج، والذبح هلل، والنذر له، وبعض ههذه العبهادات تتضهمن 

 .(3)"الدعاء بلسان املقال مع لسان احلال كالصالة 

دعهاء "عي الدعاء باملسألة والطلب، لكنه فرق بيهنهام بقولهه:  ين نومس الدوفرس ش

العبادة الطلب واملسالة بامتثال األمر واجتناب النهي، ودعاء املسألة الطلب واملسألة بالصهيغة 

 .(4)"القولية

ومن خالل مفهوم نهوعي الهدعاء يتضهح أن دعهاء املسهألة داخهل يف مفههوم دعهاء 

 
 513ص/  3، ج بدائع الفوائدابن القيم،  (1)

    34/19، ت د، ط د،  كتاب أسامء اهلل احلأنى الثابتة يف الكتاب والأنةالرضواين، حممود بن عبد الرزاق،  (2)

، ت د،  رشوط الدعاء وموانع االجابة يف ضوء الكتاب والأنةهه(،1440القحطاين، سعيد بن عيل بن وهف )ت    (3)

 4ط د، ص

 جهود علامء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية،ط هه(،  1420 )تألفغاين، شمس الدين حممد بن أرشف بن قيرصا  (4)

 1397/ 3هه، دار الصميعي، 1416
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بادة هلل قلبية وقولية، والطلب واملسهكنة هلل عبهادة، فهاهلل تعهاىل سألة هو عالعبادة؛ ألن دعاء امل

حيب عباده السائلني رهبم يف مجيع أحواهلم، حال االضطرار وطلبهه الغهوث، وحهال الرخهاء 

كذلك، ونخرج من ذلك بفائدة؛ أن االستغاثة وطلب الغوث من املخلوق للخالق تكون مهن 

 (1)حال الكرب وغريه. أعم، ويكوناملكروب فقط، أما الدعاء فهو  

فدعاء املسألة هو الدعاء املعروف، وهو مناجاة اهلل وسهؤاله اخلهري، أو االسهتغاثة بهه 

حال الكرب رجاء زواله، ويشمل أي سؤال من العبد للخالق، أما دعاء العبادة فههي العبهادة 

 ل هبا.ذاهتا من صالة وصوم وحج وذكر وقراءة للقرآن، والتقرب إىل اهلل عزوج

 نيًا : العالقة بني نوعي الدعاء.ثا

من الرضورة معرفة العالقة بني نوعي الدعاء حيث إن أدعية االنبيهاء اشهتملت عهىل 

دعاء املسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم لهدعاء املسهألة، "كال النوعني، فإن

 .(2)"راد به تارة جمموعهامتارة، وي  ويراد بالدعاء يف القرآن دعاء العبادة تارةودعاء املسألة

متضمن العبادة ، وعهىل   "داء مسألة"وكل  مستلزم لدعاء املسألة،  "دعاء عبادة "فكل  

ههههههههههههههههههههههههههههذا فقولهههههههههههههههههههههههههههه تعهههههههههههههههههههههههههههاىل 

مضحطمظجعمعجغمغجفحفخفمفحقمقجكحك}:

[، يتناول نهوعي الهدعاء وبكهل مهنهام فرسهت 186]سورة البقرة:{جلحلخكلكمك

 
 8-7، ص "بترصف"رشوط الدعاء وموانع االجابة القحطاين، (1)

 8املرجع السابق. ص (2)
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 (1)  "لقوالن متالزماناآلية، قيل: أعطيه إذا سألني، وقيل: أثيبه إذا عبدين وا

فههال تعههارض بههني القههولني، والسههؤال والعبههادة حههاالن متالزمههان، مثالههه قولههه 

وهو يف دعهاء العبهادة  عزوجل:)وقال ربكم ادعوين أستجب لكم( فالدعاء يتضمن النوعني،

 "أ هر، وهلذا عقبه بقوله: )إن الهذين يسهتكربون عهن عبهاديت سهيدخلون جههنم داخهرين(

كام ذمكهر  (3)ديث النبي صىل اهلل عليه وسلم: )الدعاء هو العبادة(ية تفسريا حلوجاءت هذه اآل(2)

 يف حديث النعامن بن بشري.

جهة من  متالزمان  العبادة  ودعاء  املسالة  دعاءه    ودعاء  فإن  )العبد(،  أي  الداعي 

ا للنفع والرض،   بنوعيه مبني عىل اخلوف والرجاء، ومن جهة املدعو فإنه البد أن يكون مالكا

تيمية: ابن  ا "يقول  أيضا فهو  له  عابد  وكل  للمسئول،  عابد  فهو  وراهب،  راغب  سائل  وكل 

عذابه، وخياف  رمحته  يرجو  وراهب،  عابد،  راغب  سائل  وكل  سائل،  عابد  فأحد    فكل 

يطلب   الذي  بالسائل  يراد  فإنه  بينهام  مجع  إذا  ولكن  عنه،  عند جترده  اآلخر  يتناول  االسمني 

املرضة  ودفع  املنفعة  بامتثال   جلب  ذلك  يطلب  من  بالعابد  ويراد  والطلب،  السؤال  بصيغ 

 والنظر إليه، هو أيضا راج  والعابد الذي يريد وجه اهلل  -وإن مل يكن يف صيغ السؤال-األمر  

قال خائ فواته،  من  ويرهب  مراده،  حصول  يف  يرغب  راهب،  راغب  ف 

 
 3/513. بدائع الفوائدابن القيم،  (1)

     514/ 3رجع الأابق. املابن القيم،  (2)

البقرة،  أخرجه  (3) باب: ومن سورة  النبي صىل اهلل عليه وسلم،  القرآن عن  أبواب تفسري    5/80الرتمذي يف سننه، 

 ، وفال الرتمذي: حسن صحيح.2969برقم 
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جسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمضحطمخ}تعاىل:

األنبياء:  {مظجعمعجغمغجفحفخفمف [، 90]سورة 

تعاىل تعاىل:  وقال  قال    {ري ٰىين ممرنزنمنننىنىليلام }: 
 (1)[.16]سورة السجدة:

من الرغبهة والرهبهة، ومهن  -دعاء عبادة أو دعاء مسألة –فال يتصور أن خيلو داع هلل 

 اخلوف والطمع.

 ثالثاً:فضل الدعاء.

سبحانه   فقال  باإلجابة  ووعدهم  عليه،  وحث  بالدعاء  أمرعباده  عزوجل  اهلل  إن 

خنمنىنينجهمهىهيهجيحيخي }وتعاىل: 

 [.60غافر:ورة ]س {ميىيييٰذ 

دب عبهاده إىل هذا من فضله، تبارك وتعاىل، وكرمهه أنهه نه"يقول ابن كثري رمحه اهلل:

ْن سهأله  دعائه، وتكفل هلم باإلجابة، كام كان سفيان الثوري يقول: يا َمْن أحبُّ عبهاده إليهه مهَ

 (2)."فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من مل يسأله

 ن أمهيته فيام ييل: فللدعاء فضائل عظام، وتكم

 
، حتقيق  يميةدقائق التفأري اجلامع لتفأري ابن تهه(،  728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم )ت  (1)

 .  359/  2، مؤسسة علوم القران، هه1404حممد السيد،ط 

)ت(2) عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  الدين  عامد  الدمشقي،  كثري  كثريهه(،  774ابن  ابن  حممد  تفأري  سامي  حتقيق:   ،

 153/  7هه، دار طيبة، 1420 2سالمة، ط
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عليههه الصههالة أن اهلل يغضههب ممههن ال يسههأله ويلتجههق إليههه لقههول النبههي  •

 (1)"من مل يسأل اهلل غضب عليه  "والسالم:

باإلجابة  • وتكفل  منهم،  سبحانه  له  ا  تقربا إليه  العباد  لفظ  أضاف  اهلل  أن 

عزوجل:  قال  فقد  هلم   املبارشة 

حقمقجكحك } معجغمغجفحفخفمف مظجع مضحط
 [. 186]سورة البقرة: {جلحل خكلكمك

فقهال: يها سأل أعرايٌب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم    "قال ابن كثري رمحه اهلل:  

رسول اهلل، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديهه  فسهكت النبهي صهىل اهلل عليهه وسهلم، 

حقمقفأنزل اهلل: )  (2)(مضحطمظجعمعجغمغجفحفخفمف

 وأن اهلل تعاىل وعد عباده القرب منهم حال الدعاء، وسامعه البتهاالهتم،   •

 جابته هلم سبحانه ، فقال عز من قائل : ستوا

جغمغجفحفخفمفحقمق }: مظجعمع مضحط

خكلكمك  [.186]سورة البقرة: {جلحل جكحك

 
كيع وغري  ، وقال الرتمذي: وروىل و3373برقم    456/    5أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب الدعوات/ باب منه،(1)

واحد عن أيب املليح هذا احلديث وال نعرفه إال من هذا الوجه و أبو املليح اسمه صبيح سمعت حممدا يقوله وقال يقال  

املليح عن أيب صالح عن أيب هريرة عن النبي   أبو عاصم عن محيد بن أيب  الفاريس:حدثنا إسحق بن منصور حدثنا  له 

 لباين : حسن .   عليه و سلم نحوه، قال الشيخ األ صىل اهلل

 506/ 1، تفأري ابن كثريابن كثري الدمشقي، (2)
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هذا جواب سؤال، فقد سأل النبي صىل اهلل عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول "

فنزل:   فنناديه   بعيد  أم  فنناجيه،  ربنا  أقريب  اهلل، 

معجغمغ } مظجع ا  {مضحط عىل  املطلع  الشهيد،  الرقيب  تعاىل،  لرس  ألنه 

الص  ختفي  وما  األعني  خائنة  يعلم  باإلجابة، وأخفى،  داعيه  من  ا  أيضا قريب  فهو  دور، 

قال:) حقوهلذا  أتت "(1)"(جفحفخفمف القرآن  يف  السؤال  آيات  فجميع 

ربنا سبحانه  أجاب  الدعاء،  سؤال  إال  يا حممد،  هلم:أي  )قل(  اإلجابة،  )قل(عند  بلفظ 

ل قريب(؛  )فإين  واسطة  بدون  مبارشة  إجابة  عباده  وتعاىل  من  الكامل  القرب  داللة 

 . (2)"للسائلني منهم سبحانه، وحبه

ربه،   إىل  العبد  وحتبيب  نفسه،  الدعاء  ال  إليه،  واللجوء  اهلل،  من  القرب  الدعاء  من  فالقصد 

القلب بقبول   يقني  به يف مجيع شؤونه بكثرة ذكره ومناجاته، وسؤاله حاجياته، مع  واالستعانة 

 بة دعواته.ابتهاالته وحكمة اهلل يف إجا

 أن دعاء اهلل سبب لرد الشقاء عن عباده املؤمنني؛ فقد قال اهلل سبحانه وتعاىل عىل   •

 إبراهيم عليه السالم : لسان خليله 

 {خصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغجفحفخف}:

[،أي: عسى اهلل أن يسعدين بإجابة دعائي، وقبول أعاميل، وهذه و يفة من  48]سورة مريم:

 
 . 86/ 1تفسري السعدي، السعدي، (1)

 .506/ 1ابن كثري، تفسري ابن كثري، (2)
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فل أهواءهم،  فاتبعوا  دعاهم،  تنجع  أيس ممن  يعمهون، م  فأرصوا يف طغياهنم  املواعظ،  فيهم 

 ( 1)."فو يفته أن يشتغل بإصالح نفسه، ويرجو القبول من ربه، ويعتزل الرش وأهله

وهذا تذكري ملن أصابه رض أو أذىل من أحد، أالّ ينشغل به، وال يفكر بالرض الذي حهل 

جيلهب السهعادة، ويهرزق لرض، وبه، بل يلجأ إىل اهلل ويسأله كشف الرض؛ فاهلل وحده من يرفع ا

 العبد راحة البال، ورىض النفس.

 أن اهلل تعاىل أثنى عىل أنبيائه به، ووصف فيهم رسعتهم يف أداء اخلري، ودعاءهم اهلل  •

 رغبة ورهبة فقال تعاىل : 

جسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمضمخ}:

]سورة   {حطمظجعمعجغمغجفحفخفمف

 [.90األنبياء:

، كال عهىل انفهراده، أثنهى ملرسلنيملا ذكر هؤالء األنبياء وا  "يقول السعدي رمحه اهلل:  

أي: يبههادرون إليههها  {حضخضمضحطمظ}علههيهم عمومهها فقههال: 

ويفعلوهنا يف أوقاهتا الفاضلة، ويكملوهنا عىل الوجه الالئق الذي ينبغي، وال يرتكهون فضهيلة 

أي: يسهألوننا األمهور   {جعمعجغ}يقدرون عليها إال انتهزوا الفرصهة فيهها،  

آلخرة، ويتعوذون بنا من األمور املرهوب منها، من مضار اواملرغوب فيها، من مصالح الدنيا  

 
 . 494/  1 السعدي، تفسري السعدي،(1)
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 .(1)"الدارين، وهم راغبون راهبون ال غافلون، الهون وال مدلون

ال يرد القضاء إال "أن الدعاء سبب لرد القضاء؛ يقول النبي عليه الصالة والسالم :    •

 (2)"الدعاء، وال يزيد يف العمر إال الرب

الدعاء، والقضاء هو األمر املقهدر،ومعنى احلهديث   ء إالالقضاقال رسول اهلل ال يرد  

أنه إن أراد بالقضاء ما خيافه العبد من نزول املكروه به ويتوقاه، فإذا وفق للدعاء دفعه اهلل عنه، 

 (3)أو أراد برد القضاء إن كان املراد حقيقته هتوينه وتيسري األمر حتى كأنه مل ينزل.

ن فيهها هي فضيكله، وأن الدعاء هو مجاع اخلري  • لة نراها يف مجيهع العبهادات، إن حسهم

نت العبادة، كالصالة كلهها دعهاء، والصهوم وصهانا اهلل بالهدعاء حهال  الدعاء، حسم

الصوم وعند الفطر، كام يف احلديث عن  عبد اهلل بن عمرو، عن النبي صهىل اهلل عليهه 

 
 . 530/  1، تفأري الأعديالسعدي، (1)

سننه،أبو(2) يف  الرتمذي  يرد  أخرجه  ال  جاء  ما  باب  القدر،  الدعاء،  اب  إال  وقال  2139برقم  2/225القدر   .

بن   حييى  حديث  من  إال  نعرفه  ال  سلامن  حديث  من  غريب  حديث حسن  وهذا  أسيد  أيب  عن  الباب  ويف  الرتمذي: 

زيز  الرضيس و أبو مودود اثنان أحدمها يقال له فضة وهو الذي روىل هذا احلديث اسمه فضة برصي واآلخر عبد الع

برص أحدمها  سليامن  أيب  األلباين:  بن  الشيخ  وقال  غريب،  حديث حسن  واحد،هذا  يف عرص  وكانا  مدين  واآلخر  ي 

 حسن. 

هه،  1422ت د، ط    مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح،هه(،  1014القاري، املال عيل بن سلطان بن حممد )ت  (3)

 . 122-121/  7دار الفكر، 
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 (1)"للصائم عند فطره دعوة ال ترد "وسلم: 

ويف احلج كذلك نرىل الدعاء فيه كل أحواله، ويف حال العبهد مهن أول يومهه آلخهره 

كله دعوات والتجاءات هلل بذكره ودعوته وحسهن عبادتهه، فهإن وفهق اهلل العبهد بالهدعاء لهه 

فق بعدها للطاعات. ليسأله اخلري الذي يريد من خريي الدنيا واآلخرة،    وم

لسهالم ام يف احلديث عن النبي عليهه الصهالة واأن الدعاء من أكرم األشياء عند اهلل ك •

 (2)"ليس يشء أكرم عىل اهلل من الدعاء"قال:

والدعاء سبب للذل واالنكسار بني يدي الرب، وهي عالمة من عالمهات حهب اهلل  •

ته، وختليص القلهب وتفريغهه مهن للعبد، أن يوفقه لالنطراح بني يديه، وسؤاله مسأل

 التعلق بغريه.

 حمالة لوعده هلم سبحانه، ويف احلديث عن سهلامن واقعة اللعبد  ادعاء  ل  اهلل  فاستجابة

إن ربكم تبارك وتعاىل حيي "الفاريس رو اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:

 (3)"اكريم؛ يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردمها صفرا 

بهول الهدعاء وحتقيقهه كهام فاستجابة الدعاء ليس كقبوله، فكل دعاء مستجاب، إنام ق

 
بزوائد املسانيد العرشة، حتقيق دار املشكاة   إحتاف اخلرية املهرة(، هه840كر بن إسامعيل )البوصريي، أمحد بن أيب ب (1)

 . 3/102هه،دار الوطن، 1420، 1للبحث العلمي، ط 

، وقال الرتمذي:    3373برقم    5/456جاء يف فضل الدعاء،  أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب الدعوات، باب ما  (2)

 .»هذاحديثحسنصحيح«وقدروامهنصور،واألعمش،عنأيب ذر،والنعرفهإالمنحديثأيب ذر

 ، وقال األلباين: صحيح.1488برقم  78/ 2أخرجه أبو داوود يف سننه، باب تفريع أبواب الوتر، باب الدعاء، (3)
 ج

http://www.dorar.net/book/14539?ajax=1
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 مه حلال عبده.يريد العبد هي بحكمة اهلل وعل

 الفصل الثاين 

 الدالالت القرآنية من أدعية األنبياء عليهم الأالم 

دالالت عدة تدور حول دلّت آيات دعاء األنبياء عليهم الأالم يف القرآن الكريم عىل 

 مبحثني، ومها:

 ؛ وتتمثل يف تعبدهم بالدعاء.أوالا / عىل صعيد عالقتهم مع خالقهم

ثانياا/ عىل صعيد عالقتهم مع املخلوقني؛ وتتمثل بأداء مهمهتهم يف تبليهغ ديهن اهلل، 

 وااللتجاء إىل اهلل لتفريج كرهبم مع أقوامهم أو لالنتصار هلم.

 صعيد عالقتهم مع خالقهم سبحانه وتعاىلاملبحث األول/ عىل 

التهي أن من أبرز مظاهر الوحدانيهة    -وسالمهعليهم صلوات اهلل  -لقد فهم األنبياء  

يدعون أقوامهم إليها هي اللجوء إىل اهلل عز وجل وحده، واالزدالف إليه، وتقهديم مطهالبهم 

يف كهون اإليهامن لهيس   وحاجياهتم بني يديه سبحانه، فحققوا بذلك العبودية بأسمى معانيهها

ا فقط بل قوٌل وفعل، والدعاء هو ثمرة اإليامن وت  صديق القلب.  تصديقا

 ومن الدالالت القرآنية ألدعية األنبياء عليهم السالم ما ييل:

 الداللة األوىل/ تعبدهم بلفظ الربوبية هلل عز وجل:

ؤاهلم اهلل عز جل،  لقد آثر األنبياء عليهم السالم الدعاء بلفظ الربوبية ) رب ( عند س

رة ]سههو {خضمضحطمظجعمع}ومههن أمثلههة دعههواهتم، دعههاء نههوح عليههه السههالم: 

 ودعهههههههههههاء سهههههههههههليامن عليهههههههههههه السهههههههههههالم: [.26ؤمنهههههههههههون:امل
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 [.35]سورة ص:{محجحمجمثحجهبجتحتختمتهتمئهئجبحبخبمب}

 {حصخصمصجضحضخضمضحطمظجع}ودعاء إبهراهيم عليهه السهالم:

والرعاية والواليهة، وإيثهار [. ويف اختيارهم لفظ )رب( داللة عىل الرتبية  40]سورة إبراهيم:

 .(1)املربوب وصف الربوبية يف مثل هذا املوقف ينبيء عن إضافة ما فيه صالح

 الداللة الثانية/ تعبدهم باألوبة وسؤال اهلل املغفرة:

إن من أهم ما يسأل العبدم املؤمن ربه، سؤاله مغفرة الذنوب، والطمع بعد املغفهرة يف 

، والعبد حمتاج إىل االستغفار من الذنوب، وطلب العفو من اهلل النجاة من النار، ودخول اجلنة

ا، ولعظهم أمهر االسهتغفار؛ قهال عزوجل، ألنه خيطق بالليل و النهار، واهلل يغفر الذنوب مجيعا

يا اهيا الناس توبهوا  إىل اهلل فهإين   "رواه عن ابن عمر رو اهلل عنه:  عليه الصالة والسالم فيام  

، ومما يدل عىل أمهية وعظم االستغفار وروده عىل ألسنة األنبيهاء يف   (2)"ة أتوب يف اليوم مائة مر

وجل، بل تقديمهم طلب املغفرة عىل مطالبهم الدنيوية واألخروية كهام سهنذكر دعائهم هلل عز  

ا.  الحقا

ونريد أن نعرج عىل مفهوم االستغفار؛ الستشعار أمهيته ودالالت عناية األنبيهاء بهه 

 اهلل عز وجل.عند دعائهم  

 
حممد  (1) العامدي،  السعود  )ت  أبو  مصطفى  بن  حممد  الكريمهه(،982بن  الكتاب  مزايا  إىل  الأليم  العقل    إرشاد 

 . 253/ 5)تفسري أبو السعود(، حتقيق دار إحياء الرتاث، ط د، 

 . 1401ح 6/116أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب النّكاح، باب استحباب النّكاح ملن تاقت نفسه إليه، (2)
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 مفهوم املغفرة:

، وَغَفرَ   لغة: ، وَغطَّاهم هم راا من الفعل الثالثي )غفر( ومعناه: َسرَتَ هم َغفهْ رم
 اهللم له َذْنبَهه َيْغفهُ

، و : َطَلَب منه َغْفَرهم وُغْفَرةا َحَسنَةا  .(1)َغطَّى عليه، وَعفا عنه، واْستَْغَفَرهم من َذْنبُُه واْستَْغَفَرهم إُياهم

طلب املغفرة، أي سؤال اهلل املغفرة، وهي السرت والصهفح واملعافهاة مهن   اً:اصطالح

 .(2)تبة عليه يف الدنيا واآلخرة عقوبة الذنب وآثاره املرت

،   فالغفران ينبيء عهن (3)واملغفرة هي: أن يسرت القادرم القبيَح الصادر ممن حتت قدرته

ا مها يقه(4)السرت رن االسهتغفار بهذكر التوبهة، فيكهون ،وهي صفة هلل عز وجهل وحهده، وكثهريا

إلقهالع عهن الهذنوب االستغفار حينئذ عبارة عن طلب املغفرة باللسان، والتوبة عبهارة عهن ا

 .(5)بالقلب واجلوارح

من نامذج الدالالت القرآنية لدعاء األنبياء عليهم الأاالم بطلاب اهلل املغفارة قبال الرشاوع يف 

 الدعاء:

هب جت حت خت مت   مب  خب  حب  جب  هئ  مئ}لسان سليامن عليه السالم:يقول اهلل تعاىل عىل  

 
يعق(1) بن  حممد  الدين  جمد  )الفريوزابادي،  املحيطهه(،  817وب  مأمون   ،القاموس  خليل  ووثقه  رتبه  الغني،  باب 

 . 1/477شيحا، ط د، دار املعرفة، 

 . 3هه، ص  1424، االستذكار لشأن وآثار االستغفار، ت د، ط القصري، عبد اهلل بن صالح (2)

، ص  1403العلمية، بريوت، ط  هه(،التعريفات. حتقيق دار الكتب 816اجلرجاين، عيل بن حممد بن عيل الزين )ت(3)

223 

 142هه، ص 1431، 2البدر، عبد الرزاق بن عبد املحسن، فقه األسامء احلسنى، مكتبة امللك فهد، ت د، ط (4)

 81ص  القحطاين، رشوط الدعاء وموانع اإلجابة يف ضوء الكتاب والسنة، (5)
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 [. 35]سورة ص:{مح  جحمج  حج مثهت

 مت زترت  يب ىب نب مب}سههالم:وقههال تعههاىل عههىل لسههان موسههى عليههه ال

 [. 151]سورة األعراف:{مث  زث رث يت  نتىت

جي ٰهمه    جههن    من  خن  حن  جنخم مم  }ودعاء نوح عليهه السهالم:

 [.  28]سورة نوح:{هئ مئهي  ميحي خي 

أن املستغفر يقر باسم اهلل الغفار، ويقر بربوبيته وألوهيتهه، ويتعبهد هلل   الداللة األوىل:

هبذه العبادة العظيمة التي جيب توفرها فيمن يملك حق االستخالف وعهامرة األرض، ليقهوم 

ُعلهم العبهد "هبا عىل أكمل وجه وهو طاهر القلب، سليم النفس من أدران الهذنوب،  كهام أن

ظيم لنيل عايل املقامات، وال سيام مع جماهدة الهنفس عهىل حتقيهق األسامء العظيمة باب ع  هبذه

مقتضياهتا من لزوم االسهتغفار، وطلهب العفهو، ودوام التوبهة، ورجهاء املغفهرة والبعهد عهن 

القنوط، وتعا م غفران الذنوب، فهو سبحانه عفو غفور ال يتعا مه ذنب أن يغفره مهام بلهغ 

 . (1)"م ما دام طالبا عفو ربه راجيا غفرانهالذنب وعظم اجلرم، والعبد عىل خري عظي

: استفتاح األنبياء عليهم السالم بطلب املغفرة حهال الهدعاء، ومهع أن الداللة الثانية

االنبياء هم صفوة البرش وخهرية اخللهق؛ إال أهنهم كهانوا يسهألون اهلل غفهران الهذنوب وحمهو 

ون الدعاء بطلهب املغفهرة ئا أهنم يبتدنالسيئات، إن تأملنا يف دعاء األنبياء عليهم السالم لوجد

 
 145فقه األسامء احلسنى، ص البدر،  (1)
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من اهلل سبحانه وتعاىل، رغم نبوهتم وكامهلم واصطفائهم من قبل اهلل عز وجهل، وذلهك يهدل 

عىل عظيم حاجتهم هلل عز وجل، وأن حياة اإلنسان ال تصفو وال تكتمل دون اللجهوء إىل اهلل 

أن العبهد إذا "قبهل الهدعاء: روطلب الغفران منه وحمو اخلطايا، واحلكمة من تقديم االسهتغفا

نال املغفرة من اهلل، وسلم من رش ذنوبه، وفاز بالقرب من اهلل، فإن ما بعد طلهب املغفهرة مهن 

 . (1)"املسائل أحرىل باإلجابة

من هدي األنبياء عليهم السالم يف الدعاء، طلب املغفهرة للهنفس ثهم   الداللة الثالثة:

ة أن يبدأ اإلنسان بنفسه يف الدعاء، ثم يهدعو لوالديهه يالوالدين واملؤمنني، وهذا دليل عىل أمه

، ثم يدعو للمؤمنني معهه؛ فههو كدعائهه لنفسه،وسهيناله مهن اخلهري  وأقرب الناس إليه فضالا

 واملغفرة مثل دعائه لغريه، ويرتتب عىل ذلك اآلثار الرتبوية التالية:.

 فيام يتعلق باألمور الدينيهة والا تربية النفس إيامنيا وتعويدها عىل السعي ملصاحلها اخلاصة أ •

والدنيوية، فمن املعتاد حرص النهاس عهىل عهدم فهوات األمهور املاديهة،فمن بهاب أوىل 

احلرص عىل جتنب فوات حتقق اخلري واألجر فيام يتعلق بالدين واألمور األخروية، فعهدم 

اخلطايها،  واالهتامم بالدعاء للنفس دليل عىل فتور مهة اإلنسان، ألن االستغفار معنهاه حمه

وتصهههههههفية الهههههههنفس، فههههههههذا وعهههههههد مهههههههن اهلل لعبهههههههاده، قهههههههال 

 [.82]سورة طه:  {ممرنزنمنننىنىليلاممل}تعاىل:

اهتامم األنبياء عليهم السهالم بالهدعاء للوالهدين فيهه هتهذيب للهنفس وتهذكرهيا بفضهل  •

 
 . 52ص  أن وآثار االستغفار،القصري، االستذكار لش (1)
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الوالدين، وعظيم حقهم عىل أوالدهم، واستحقاقهم لطلب املغفرة وحمو السيئات عنهم، 

 لفوز هلم يف الدنيا واآلخر.واو متني السعادة  

االجهتامع "من خالل دعاء األنبياء للمؤمنني داللهة عهىل مبهدأ االههتامم بهالغري ومعنهاه:  •

بالناس ونفعهم، وأمرهم باملعروف وهنهيهم عهن املنكهر ونرشه اخلهري بيهنهم، فهاالهتامم 

باآلخرين، عنرص أسهايس مهن عنهارص الرتبيهة الذاتيهة.. كهام أن مهن أخهص خصهائص 

ان أن ينتمي إىل وسط ما يشعر بمشاعره وحيس بأحاسيسه، ويتحول هذا الوسط يف نساإل

الرتبية اإلسالمية إىل ما يسمى باألخوة اإلسالمية التهي تقهوم عهىل احلهب يف اهلل، وههذه 

األخوة ال يمكن أن تتحقق عىل أرض الواقعإال من خالل املساعدة واملسهاندة واالههتامم 

 (1)"والسعي..

ء عيسى عليه السالم مبدأ االهتامم بالغري، لقومهه تعهاىل عهىل لسهان نبيهه عليهه من دعاويظهر  

]سهههههورة  {جل حل   مك   لك   خك   حك   جك   مق   مفحق  خف   حف   جف }السهههههالم:

 [. 118املائدة: 

من خالل آيات القهرآن الكهريم يف جلهوء األنبيهاء علهيهم السهالم إىل اهلل الداللة الرابعة:

لذاتيهة اتبعهه األنبيهاء واملرسهلون بيهة ابطلب املغفرة، يتبني لنا أسلوب مهن أسهاليب الرت

ُحبم  عليهم السالم، وهو أسلوب املحاسبة، ومعناه: التَّْميُيزم َبنْيَ َما َلهم َوما َعَليْهُه، َفيَْستَصهْ

 
 .53ص  ، www.dorar.comة، هاشم بن عيل،الرتبية الذاتية من الكتاب والسنة. الدرر السنيل، األهد(1)

http://www.dorar.com/
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، َويمَؤدِّي َما َعَليْهُ  ،فمن مبادئ الرتبية الذاتية مبدأ املسؤولية واجلزاء،والذي يقتيض (1)"َما َلهم

الدوام، كي ال حتيد عن اجلادة املثىل، وتعد منزلة املحاسهبة مهن سه عىل  أن حياسب املرء نف

أفضل املراتب؛ ألهنا حتتاج إىل مراقبة دائمة، وجماهدة مستمرة للهنفس اإلنسهانية، كهام أن 

من فوائدأسلوب املحاسبة يف تربية النفس أنه يهريب الضهمري، وينمهي يف الهذات الشهعور 

،فهذا نوح عليه (2)ميزان دقيق، وهو ميزان الرشعرصفات بباملسؤولية، ووزن األعامل والت

  رئٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ    ٰى  ٰر}السالم يرصح بعظيم اخلسارة عند فوات املغفرة، قال سبحانه وتعهاىل: 

[. وإبهراهيم 47]سورة هود: {رت  يب ىب نب مب زبرب  يئ نئىئ مئ زئ

جل  }:  فيقولتعهاىل عنههعليه السالم هو ثاين أويل العزم من الرسل وخليل اهلل يبتهل إىل ربه 

[ وموسى عليه السهالم يسهتغفر ربهه مهن اخلطهأ 82]سورة الشعراء: {حل خل مل هل جم حم خم مم 

  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث }: الغري متعمد، فيقول كام أخرب اهلل عنهه بقولهه
[. وعيسى عليهه السهالم يهذكر اهلل 16سورة القصص:] {مل  يك  ىك  مك  لك  يقاك

]سههورة {جل حل   مك   لك   خك   حك   جك   مق   مفحق  خف   حف   جف }عنههه قولهههه:

يهههههه السهههههالم األواب املخبهههههت أخهههههرب اهلل عنهههههه [وداوود عل118املائهههههدة:

جخمح جحمج مثحجهبجتحتختمتهت جئحئخئمئهئجبحبخبمب}بقولهههه:
 

البغدادي.    ابن قيم اجلوزية، حممد بن ايب بكر، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني. حتقيق: حممد(1)

 ( 187/ 1هه ، 1416. 3دار الكتاب العريب. بريوت. ط

 . 81. ص  www.dorar.com،  ، موقع الدرر السنيةالرتبية الذاتية من الكتاب والأنةاألهدل،   (2)

 

http://www.dorar.com/
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 [. 24]سورة ص: {جسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمخ 

أن طلب املغفرة من اهلل ينّمي يف الفرد جانهب الرتبيهة الذاتيهة، ففهي الداللة اخلامأة:

الفهرد ة اإلسهالمية يركهز عهىل االستغفار تعويد للنفس عىل التخلية والتزكية، فموضوع الرتبي

ا عىل هذا الفرد أن يسعى بنفسه لتحقيق مباديء اإليامن يف نفسهه، ويف  قلباا وقالبما، لذا كان لزاما

 مقدمتها حتقيق العبودية هلل عز وجل، وعامرةاألرض.

 املبحث الثاين / عىل صعيد عالقتهم مع املخلوقني.

ة املوكلهة إلهيهم، للدعاء لإلعانة عىل مهمة الدعوتتمثل حاجة األنبياء عليهم السالم 

وحاجتهم إىل السند والقوة والسداد يف الرأي، ولتفهريج كهرهبم مهع أقهوامهم، أو لالنتصهار 

عليهم، فاألنبياء عليهم الصالة والسالم هم سفراء اهلل إىل عباده، ومهمهتهم ههي الهدعوة إىل 

ت تعيهنهم هذه األمانة يتطلهب مهنهم مقومها  عبادة اهلل وحده، وترك عبادة ما سواه، وإلبالغ

عىل حتقيقها كالقوة واجلسارة عند تبليغهم للناس ما خيالف عقيدهتم، وبالتهايل البهد هلهم مهن 

التحصني والدعم، فكان اللجوء إىل اهلل عز وجلبالدعاء، واليقني بموعود اهلل  هو القوة املتينهة 

 لة اهلل عز وجل.هلم، وهو احلصن احلصني اآلمن عند تبليغهم رسا

/ دعاااء االساتغاثة ماان األنبيااء علاايهم الأاالم لتفااريج كار م مااع الداللاة األوىل 

 أقوامهم:

كدعاء نوح وصالح ولوط عليهم السالم يف طلب النرصة واملعونة من اهلل عز وجهل 

 عىل أذىل اقوامهم:
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قومهه، [بعدما يئس نوح عليهه السهالم مهن دعهوة 10]سورة القمر:{رئٍَُِّّّّّٰ}قال تعاىل:

ا، مل يؤمن مهنهم وأنكروه ُوزجروه وهنروه، وس خروا منه، وبعد دعوة ألف سنة إال مخسني عاما

وٌب }إال القليل، جلأ نوح إىل ربه يعلو قلبه االنكسهار، فقهال:  أي: ال قهدرة يل عهىل {"َأينِّ َمْغلهم

ومهة قومهه، االنتصار منهم، ألنه مل يؤمن من قومه إال القليهل النهادر، وال قهدرة لهه عهىل مقا

{ ْ
، وقههههههال يف آيههههههة أخههههههرىل: قههههههال (1)م يل مههههههنهمأي: اللههههههه {َفاْنتَرصههههههُ

 [26]سورة نوح:{جعمعجغمغجفحفخفمفحقمقجك}تعاىل:

يههههههههدور عههههههههىل وجههههههههه األرض، وذكههههههههر السههههههههبب يف ذلههههههههك "أي:

[أي: بقهاؤهم مفسهدة حمضهة هلهم 27]سورة نوح:  {جلحلخلملهلجمحمحكخكلكمك}فقال:

خمالطتهه إيهاهم، ومزاولتهه  ذلهك، ألنهه مهع كثهرة  -عليهه السهالم-ولغريهم، وإنام قال نوح  

، علم بذلك نتيجة أعامهلم، ال جرم أن اهلل استجاب دعوته فأغرقهم أمجعني ونجهى ألخالقهم

ا ومن معه من املؤمنني  .(2)"نوحا

واهلل أوىل بطلب النرصة من غريه، فههو العظهيم سهبحانه، القهادر عهىل نرصه أنبيائهه 

 ر بالضهعف يف قولهه )إين مغلهوب(، وبهنيوأوليائه، وقد مجع نوح عليه السهالم بهني الشهعو

شعوره بالقوة )فانتصهر(؛ ألن اللجوء إىل اهلل قوة ويقهني يف القلهب بقهدرة اهلل عهىل نصههرته، 

ا.  والذل يف الدعاء واالنكسار بني يديه سبحانه من موجبات إجابة الدعاء كام أسلفنا سابقا

 
 .  825/  1، تفأري الأعديالسعدي، (1)

 .  889/ 1،تفأري الأعديالسعدي، (2)
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 {مقجكحكخكلكمك}ونبي اهلل صهالح عليهه السهالم يهدعو ربهه فيقهول:

 [39]سورة املؤمنون:

ا متأملاا عهىل حهال قومهه ومها وصهلوا إليهه مهن الفسهاد   ولوطاا إذا نادىل ربه منكسهرا

 {ممرنىليلاممل}والشذوذ جلأ إىل ربه يسأله الفرج والنجاة من أن يصله رضههم فقهال:

 [.169]سورة الشعراء:

واستنصههههههههههاره ربههههههههههه يف موضههههههههههع آخههههههههههر حيههههههههههث 

 [.30العنكبوت:]سورة  {خفمفحقمقجكحكخك }قال:

 بالدعاء لألبناء:  -عليهام الأالم -هيم وزكرياومنهم إبرا-الداللة الثانية/ عناية األنبياء 

فقههههههههال:  السههههههههالم لذريتهههههههههدعهههههههها إبههههههههراهيم عليههههههههه 

[، 40]سههههورة إبههههراهيم:{حصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمع}

وزكريههها عليهههه السهههالم سهههأل اهلل الذريهههة الطيبهههة، فقهههال كهههام قهههال تعهههاىل عنهههه: 

]سهههههههههههورة آل  {جمحمخمممىميمجنحنخنمنىنينجهمهملىليلخل}

دعههها اهلل فقهههال كامقهههال [، وحهههني وههههب اهلل لهههه حييهههى عليهههه السهههالم، 38عمهههران:

مريم:{زتمتنتىتيترتمبنبىبيب}تعاىل:  [.6]سورة 

رّب اجعلني مقيم الصالة أي: مؤّديا مها   "ويف تفسري اآليات يقول الطربي رمحه اهلل:

يَّتُي(  رِّ ا مهن ألزمتني من فريضتك التي فرضتها عيّل من الصالة، )َوُمْن ذم يقول: واجعهل أيضها

نَا َوتَ  اُء( يقهول: ربنها وتقبهل عمهيل الهذي أعملهه لهك ذريتي مقيمي الصالة لك،)َربَّ َقبَّْل دمعهَ
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وي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسهلم أنهه قهال:  إنَّ "وعباديت إياك، وهذا نظري اخلرب الذي رم

َو العباَدةم  عاَء هم ألنبياء قبله، مهن دعهائهم لهذرياهتم، ، فمن أراد صالح ذريته فلينهج هنج ا"الدُّ

ىل الدعاء فقط يف الرتبية، وإنام هي الباب األول واألخري هلها، وبيهنهام وال يعني هذا االعتامد ع

ا عىل القيام بشعائر اهلل ومن أمهها الصالة   .(1)وسائل تربوية تعني املريب واألبناء معا

فمن أحسن التعامل مع أوالده وأنشأهم تنشئة صهاحلة يف صهغرهم نفعهوه يف الهدنيا 

 ياهتم برّبهم له، وطاعتهم وعنايتهم، وانتفع هبم بعد مماته واآلخرة، فأحسنوا إليه يف حياته وح

 بدعائهم واستغفارهم ، فقال تعاىل:

ىيييجئحئخئمئهئجبحبخبمبنيمي}
 [.74]سورة الفرقان:{هب

، فلم يسهأل ربهه أي {حنخنمن  }اهلل أن تكون ذريته  و زكريا عليه السالم طلب من

 فسدة ومشقة.ذرية، وإنام أرادها أن تكون ذرية طيبة، ألن الذرية الفاسدة فيهام

الداللة الثالثة/ عناية األنبياء عليهم الأالم بالادعاء للاو ن كادعاء إباراهيم علياه 

 قال تعاىل :الأالم:

جيٰهمهجههنجنحنخنمنجلحلخلملهلجمحمخممممقجكحكخكلكمك}

البقرة:{مئهئمبهبمت هيمي حيخي  [.126]سورة 

 
(1)  ( أبو جعفر  بن جرير  القرآنهه(،  310الطربي،حممد  تأويل  يف  البيان  الرسالة  جامع  أمحد شاكر، مؤسسة  ، حتقيق 

 .28/ 17،  1420، 1ط
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ا آمناا، ويرزق "يقول السعدي رمحه اهلل:   وإذ دعا إبراهيم هلذا البيت، أن جيعله اهلل بلدا

اا مهع اهلل، إذ كهان أهله من   أنواع الثمرات، ثم قيّد عليه السهالم ههذا الهدعاء للمهؤمنني، تأّدبهم

ا بغري الظامل.  دعاؤه األول فيه اإلطالق، فجاء اجلواب فيه مقيدا

فلام دعا هلم بالرزق، وقيده باملؤمن:)خلملهلجمحمخممم(،وكهان رزق اهلل شهامالا للمهؤمن 

أي: ارزقهم كلههم، مسهلمهم وكهافرهم،  {مه جههن }والكافر، والعايص والطائع، قال تعاىل: 

أما املسلم فيستعني بالرزق عىل عبادة اهلل، ثم ينتقل منه إىل نعيم اجلنهة، وأمها الكهافر، فيتمتهع 

ا ) {حيخي }فيها قليالا   (1)(.  مئهئمبهبهيمي أي: أجلئه وأخرجه مكرها

اء أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن يلفت نظهر إبهراهيم إىل أن عطهاء األلوهيهة لهيس كعطه

الربوبية، فإمامة الناس عطاء ألوهية ال يناله إال املؤمن، أمها الهرزق فههو عطهاء ربوبيهة ينالهه 

ا إ ا رزقنااملؤمن والكافر، ألن اهلل هو الذي استدعانا مجيعا  .(2)ىل احلياة وكفل لنا مجيعا

تكررت يف آية أخهرىل يف سهورة إبهراهيم حيهث   {جلحلخكلكمك}وقوله تعاىل:  

: قههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال اهلل تباركوتعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاىل

[، 35]سههههههههورةإبراهيم:{ٌٍَّّّىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰى}

فاألوىل جاء هبا نكرة، والثانية جاء هبا معرفة، ويذكر الشيخ الشعراوي رمحهه اهلل احلكمهة مهن 

 
 . 66/  1، تفأري الأعديالسعدي، (1)

متويل )ت(2) الشعراويهه(،  1418الشعراوي، حممد  اليوم، طتفأري  أخبار  مطابع  د،  –  347/    1م،  1997، ت 
348 . 
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، طلب من اهلل شيئني: {َربِّ اجعل هذا البلد آُمناا }إن إبراهيم حني قال : ":  هذا التكرار فيقول

ا، وأن جيعله آمناا، والبلد: هو البقعة، تنشأ يف اجللد فتميهزه عهن بهاقي   أن جيعل هذا املكان بلدا

اجللد كأن تكون هناك بقعة بيضهاء يف الوجهه أو الهذراعني فتكونالبقعهة التهي  ههرت مميهزة 

ا بهاألرض ال تسهتطيع أن ببياض اللون ، واملكان إذا مل يكن فيه مساكن ومبان فيكهون مسهتويا

 .(1)"مة متيّزه عن باقي األرض املحيطة بهمتيزه بسهولة، فإذا أقمت فيه مباين جعلت فيه عال

فابتدأ سياق القرآن يف ذكر دعاء إبراهيم عليهه السهالم بسهؤاله األمهن ملكهة قبهل أن 

ا، أي عامرة  ا وذلهك ألمهيهة األمهن جيعلها بلدا ، ومهن ثهم سهأل اهلل أن يعمرهها وجيعلهها بلهدا

تكهون مقومهات احليهاة  واالستقرار للمكان قبل اإلقامهة فيهه، ومهادام هنهاك رزق وثمهرات

 موجودة فيبقى الناس يف هذا البلد.

 اخلامتة والنتائج

أجسادهم، فالقرب منهه احلمد هلل الذي علم املؤمنني دواء أرواحهم كام علمهم دواء 

سبحانه والزلفى إليه واالستعانة به تعهاىل ههو عهني الهدواء، ودعهاؤه مهخ العبهادة، واملهؤمن 

ياته، ومفتاح اطمئنان قلبه وسهكون روحهه ارتباطهه الكهيّل حريصعىل تربية نفسه، وحتسني ح

الهدائم مهن باهلل عز وجل، واملوا بة عىل اللجوء إليه، واالعرتاف بحاجته له، وتطههري نفسهه 

 أدراهنا ليكون سلياما معاىف النفس والقلب، مقبالا عىل احلياة بنفس صحيحة.

اهلل لعباده فهأمرهم بهه، وبهني  والدعاء يف القرآن الكريم، هو األنموذج الذي ارتضاه

هلم كل ما يتعلق هبذه الشعرية، وقد اخرتت أدعية بعض األنبياء خاصة لبيان بعض اهلهدايات 
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ألن دعاء األنبياء أكمل الدعاء وأشمله ألمور الدين والدنيا، إضافة إىل الكيفيهة   القرآنية فيها،

 تي تأدبوا هبا وأحواهلم حال الدعاء.التي اختص هبا األنبياء يف دعواهتم، فضالا عن اآلداب ال

لقد فهم األنبياء عليهم صلوات اهلل وسهالمه أن مهن أبهرز مظهاهر الوحدانيهة التهي 

ا هي اللجوء إىل اهلل عز وجل وحده، وتقديم مطهالبهم وحاجيهاهتم بهني يدعون أقوامهم إليه

ا فقهط بهل يديه سبحانه، فحققوا بذلك العبودية بأسمى معانيها يف كون اإليامن لهيس  تصهديقا

 قول وفعل، والدعاء هو ثمرة اإليامن وتصديق القلب.  

 ومن أبرزنتائج الدراسة: 

 ادة، ودعاء املسألة. أن للدعاء نوعني متالزمني ومها دعاء العب ▪

 الدعاء ليس السؤال والطلب فقط، بل هي العبادة ذاهتا وهو مايسمى بدعاء العبادة. ▪

 اء العبادة. أن دعاء املسألة داخل ومتالزم مع دع ▪

توافق أدعية األنبياء يف موضوعاهتم وأساليبهم وألفا هم يف دعاء اهلل سبحانه    ▪

 وتعاىل.  

مل عىل آداب عظام متكنت من نفوسهم حتى ارتقت  بيان أن الدعاء عند األنبياء اشت ▪

 دعواهتم ملقام االستجابة من اهلل تعاىل. 

ه العليا عند الدعاء، والتقرب إليه مناجاة األنبياء اهلل سبحانه بأسامئه احلسنى وصفات  ▪

 بوصف الربوبية قبل الدعاء. 

أن األنبياء كانت لدهيم مطالب برشية كطلب الرزق، والولد، والنرصة وغريها من    ▪

 أمور الدنيا، فلم يطلبوها إال من اهلل سبحانه وتعاىل. 



       بعض األنبياء يف القرآن الكريمأدعية  ن املستفادة مية ائالقر الدالالت 
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 أمهية الدعاء للذرية بالتوفيق يف الدين قبل الدنيا. ▪

الدعاء، ويتضح ذلك من حرص األنبياء عليهم السالم عىل  علو مهة األنبياء يف  ▪

 ذرية بالتوفيق يف الدين قبل الدنيا.الدعاء لل 

الصحيفة  وتبييض  القلب  تطهري  السالم عىل  عليهم  األنبياء  الدعاء حرص  آيات  من  يتضح 

 . باالستغفار قبل الرشوع يف الدعاء

 


