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 مـــقـــــــــــــــّدمـــــــــــــة

 

ٌّزه بالعقل،       كثٌر ممن خلق  ففضقٌ . وفّضله علىلقد فّضل هللا اإلنسان بالفهم، وحباه بالعلم، وم

واإلنسققان ي ٌسققفأٌ  تن ٌفمّمققى مقق  حٌافققه عيّ فققً  ماعققا، وكانققة نعمققا البٌققان  ٌققا ففمثققل فققً     

الفعبٌققر عققن حا ٌافققه ومققغونه، ولؽفنققا العربٌققا فمفققاز بالبٌققان واإلعققرال واّفسققا  المققدر  ال ققوفً 

والمحافظا على خ ائ ها الموروثا، عي تن ضقوابأها النحوٌقا افسقمة بال قعوبا بٌنهقا، وفقرو  

دراسققا الٌققوم فققً مخفلققؾ المراحققل الفعلٌمٌققا فققدرن فققً الخققار  بعناٌققا وفققوازن بمقققدار وفعققد ال

وؼٌرهققا، ومققن  لسققانٌاوبالحسققال، واللؽققا العربٌققا عبققارا عققن تبققوال نحوٌققا و ققرفٌا وب ؼٌققا 

األبوال النحوٌا ن د النداء الذي هو بال حٌوي فً اللؽا والفوا ل، لقه يٌمقا بالؽقا وتهمٌقا هائلقا، 

اكثر تبوال النحو اسفعماي فً كل مكان ودورانا على األلسنا، وٌ حظ تن النقداء ٌخخقذ حظقا   ولعله

وٌنادى الفرد وال ماعا، والقر ن الكرٌم ي ٌخّل من هذا البال  ا وسفلٌا وتفقٌا وحقٌقٌا وم ازٌاعلوٌ

لب ؼٌققا النحققوي، فمققن خقق ل الفققدبر فققً تسققراره مققن كققل  وانبققه اللؽوٌققا والنحوٌققا وال ققرفٌا وا

، ودّعمققة هققذا البحقق  )داللةةةلنلاةةدننلاةةٌآلنلقةةي آلنلمنةةًل نلمةةداً والديلٌققا، فبّنٌققة بحثققا عنونفققه 

ًّ والذي هو  ًّ والقذي هقو  س يةلطة، بنموذ ٌن من القر ن الكرٌم، تحدهما مك سة يةلواَخقر مقدن

تن العلمققاء يققد فنققاولوا النققداء مققن كققل  وانبققه، حٌقق  فناولققه النحققاا مققن الناحٌققا  ومعلققوم لنلتحةةيٌ 

مقن زواٌقاهم المخفلفقا، لالنحوٌا، والب ؼٌون من الناحٌا الب ؼٌا، كما فناوله األ ولٌون والمناأقا

بهققدؾ اسققفنباأ األحكققام والفققدلٌل علققى  ققحفها، والسققبل الققذي دفعنققً تو بققاألحرى حفّزنققً علققى 

ا الموضققو  هققو معرفققا ايخققف ؾ الحا ققل بققٌن المققدارن النحوٌققا العربٌققا وبققاألخ  اخفٌققار هققذ

 مدرسققفً الكوفققا والب ققرا، ومعرفققا مكانققا النققداء وتنواعققه وم محققه الب ؼٌققا فققً القققر ن الكققرٌم

يسفحواذهما على كل تنوا  النداء، ومن هنا فظهر لنا تهمٌقا  كان واخفٌاري لسورفً الفحرٌم وأه

واعفمقدة علقى بعقل الم قادر والمرا ق  فقً هقذا  ن الناحٌقا النحوٌقا والب ؼٌقاموضوعً هذا م

البحقق ، ككفققال ت ققول النحققو يبققن السققّرا ، والكفققال لسققٌبوٌه، وكفققال النققداء فققً اللؽققا والقققر ن 

ألحمققد محمققد فققارن وؼٌرهققا، ووا هققة فققً هققذا البحقق  بعققل ال ققعوباة منهققا يلققا الم ققادر 
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وافبعقة فقً بحثقً علقى حٌقا النحوٌقا والب ؼٌقا واللسقانٌا، ن الناوالمرا   الفً فدرن السورفٌن م

    :               :                                        ها علقققققققى سقققققققفا تيسقققققققام،  علفهقققققققا كقققققققاَفًخأققققققا يّسقققققققمف

بحقققق .                                                            .        كققققلقسققققم األول: مقّدمققققا كعققققادا ال 

وفضقمن  ان: الققر ن المكقً والققر ن المقدنًالقسم الثانً:  علفه مدخ  نظرٌا للبحق  عنونفقه بعنقو 

هققذا المققدخل عنققاوٌن فرعٌققا هققً: مفهققوم القققر ن الكققرٌم لؽققا وا ققأ حا، مفهققوم القققر ن المكققً 

    .                                        .                     هما، فوائققد العلققم بهمققاوالمققدنً، ضققوابأ

القسم الثال : وهو الف ل األول عنوانه: النداء بٌن الفقرا  اللؽقوي والقدرن اللسقانً، يسقمفه علقى  

      :                                                :                               خمسقققققا مباحققققق  وهقققققً

                                                                       

         المبح  األول: النداء فً النحو العربً

      المبح  الثانً: مويعه فً المدارن النحوٌا

         المبح  الثال : النداء فً الب ؼا العربً

  اء عن معناه األ لًاب : خرو  الندالمبح  الر

    المبح  الخامن: النداء فً اللسانٌاة العربٌا

 

       ن الكرٌم، مقّسما على خمسا مباح :القسم الراب : وهو الف ل الثانً بعنوان: النداء فً القر 

                                                                                           

                   ألول: ر د اٌَاة القر نٌا الفً ورد فٌها النداءالمبح  ا          

                 المبح  الثانً: على من ٌفو ه النداء فً القر ن الكرٌم؟                        

              المبح  الثال : المعانً الفً ٌخدمها النداء فً القر ن الكرٌم                      

                 المبح  الراب : األؼرال الب ؼٌا للنداء فً القر ن الكرٌم                    
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            المبح  الخامن: النداء فً القر ن الكرٌم مواهد نحوٌا وب ؼٌا                    

ٌققققققا للنققققققداء وذ القسقققققم الخققققققامن: وهققققققو الف ققققققل الثالقققققق  واألخٌقققققر، عنوانققققققه: الدراسققققققا النم

 :ى مبحثقققققققققٌن همقققققققققا:                                          المكقققققققققً والمقققققققققدنً يسقققققققققمفه علققققققققق

                                                                                  

                 المبح  األول: فحلٌل النداء فً القر ن المكً )سورا أه(                     

            المبح  الثانً: فحلٌل النداء فً القر ن المدنً )سورا الفحرٌم(                        

القسم السادن: وهو خافما البح  وما فو قلنا علٌقه، وعلٌقه نققول عن الدراسقاة النحوٌقا والب ؼٌقا 

القر ن المكقً والمقدنً، وهللا هقو كانة  دٌرا بايهفمام فً دراسفنا هذه على فبٌان ديلا النداء بٌن 

ًّ الفوفٌقق  و ققلّى وسققلّم علققى نبٌنققا محمققد وعلققى  لققه و ققحبه          .                    .  ت معققٌنولقق
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 مــــــــدخـــــــللاــــظـــــــيي

ًــداـــمـــي آلنلــقــًل نلــنــمـــي آلنلــقــلن  

 

دلقٌ  علقى تن القر ن الكرٌم هو المع زا الخالدا الفً  اء بها محمقد  قلّى هللا علٌقه وسقلّم يمك لل

 د  ُنبّوفه ، بعد تن نزل به الوحً األمٌن  برٌل علٌه الس م بخمر من هللا سقبحانه وفعقالى ، ويقد 

ٌّن  اء القر ن الكرٌم  خر الكفل السماوٌا المنزلا كام  فاما ؼٌر منقو  محفوظ  من الفحرٌؾ وب

ْكرَ هللا عز و ل ذلك فً كفابه فقال } ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ا لَُه لََحاِفُظونَ  عِنَّ {.َوعِنَّ
1

ل                            

عن مفهقققوم الققققر ن الكقققرٌم ٌمقققفمل علقققى مققققٌن: مققق  لؽقققوي ومققق   مـفـهةةةـ  لنلقـةةةـي آلنلنــيٌـةةةـ :

. .                                                   ا أ حً وسٌخفً بٌان ذلك حسل ففسقٌر العلمقاء

لسان العرليال  احل :لللـــغـــة 
2

، األخٌقرا : الققر ن هقو الفنزٌقل العزٌقز، ويقرته ٌققرغه وٌققُرُغه

: الققر ن ٌسقمى كق م هللا فعقالى القذي ءا ويقراءا وير نقا، يقال تبقو عسقحا  النحقويعن الز ا  ، يقر

 ى نبٌنققا محمققد  ققلى هللا علٌققه وسققلم، كفابققا وير نققا وفريانققا، ومعنققى القققر ن ال مقق نزلققه وتنزلققه علقق

َنا َ ْمَعُه َويُْر َنُه{نه ٌ م  السور فٌضمها ، ويوله فعالى }وسمً ير نا أل ٌْ تي  معقه ويراءفقه  ،عِنَّ َعلَ

ِبْ  يُْر َنقققققققُه{               .                                .                     تي يراءفقققققققه، }َفقققققققََِذا َيَرْتَنقققققققاهُ َفقققققققافَّ

ٌّن    فاعمقل بمقا بٌنقاه لقك، "فخمقا يولقه:     .   اه لك بالقراءا،يال ابن عبان رضً هللا عنهما :"فَذا ب

                               هّن الحرائر ، ي رّباة ت حمرا ،                             

                               سود المحا ز ، ي ٌقرتن السور

: ٌكقاد سقنا : ُفنبقة بالقّدهن ، ويقراءا مقن يقرتفَنه تراد ي ٌقرتن السور ، فزاد الباء كقراءا من يرت  

ققققققققذهل باألب ققققققققار، تي فنبققققققققة بالققققققققدهن وٌققققققققذهل األب ققققققققار.                     .            ٌُ       بريققققققققه 

نايقا سقلى ويرتة المًء ير نا :  معفه وضممة بعضه علقى بعقل ، ومنقه يقولهم مقا يقرتة هقذه ال

                                                           

(.9) سورا الح ر ، اٌَا .1  
.128 ادر للنمر ، بٌروة ، د.أ ، د.ة ،  ، دار  1ٌنظر: ابن منظور ، لسان العرل ، مج .2 
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 ..                                              يأ، وما يرتة  نٌنا يأ، تي لم ٌضم رحمها على الولد

الققر ن علقى  ، وروي عقن المقافعً تنقه يقرتقر ن: لفظقة بقه م موعقا تي تلقٌفقهومعنى يرتة ال    

مقن يقرتة ولكنقه اسقم ، ولقم ٌغخقذ ن اسم ، ولٌن بمهمقوز، وكان ٌقول القر عسماعٌل بن يُسأنأٌن

يقال  ، كمقا نققول عذا يقرتة الققر ن،ر ن، وٌهمز يرتة وي ٌهمقز الققلكفال هللا مثل الفوراا واإلن ٌل

ويال عسماعٌل : يرتة على مبل ، وتخبر مبل تنقه يقرت علقى عبقد هللا بقن كثٌقر وتخبقر عبقد هللا تنقه 

وسقمً الققر ن ير نقا ألنقه ، مقايرت على م اهد وتخبر م اهد تنه يرت على ابن عبان رضً هللا عنه

، وهقو م قدر والسقور بعضقها علقى بعقل ، م  الق   واألمر والنهً والوعد والوعٌد واٌَاة

، ويد ٌأل  على ال  ا ألن فٌها يراءا،كالؽفران والكفران
1
فسمٌا للمقًء ببعضقه وعلقى الققراءا  

             .                                                                           .            نفسقققققققققققققققققققققققققققققققها

و اء فً المع م الوسٌأ    
2
 : ففبق  كلمافقه نظقرا ونأققا بهقانقايقراءا وير  لالقر ن من يقرت الكفقا :

 رئ، يقّراء، وعلٌقه السق م يقراءا، فهو ياي نأ  بخلفاظها عن نظر تو عن حفظ: تالقر نواٌَا من 

ققاه والمققًء يققرءا وير نققا  معققه وضققم بعضققه علققى بعققل ٌّ     . .                                   تبلؽققه ع

والققراءا  لمكفول فقً الم قاحؾوالقر ن هو ك م هللا المنزل عل رسوله  لى هللا علٌه وسلم ، ا  

ِب  يْر َنقُه" : يراءفقه، وفً الفنزٌل العزٌز "َفََِذا َيَرْتَنامنه ، ومنقه الققّراء الناسقك المفعبقد والَققّراء هُ َفقافَّ

             .                                                              .                الحسقققققققققققققققن الققققققققققققققققراءا

                                                                                                            

ويال الفٌروز  بادي   
3

فهو يقارئ   ره ومنعه، يرءا ويراءا وير نا ، يرته وبه كنزٌل: القر ن: الفن

ءا ومققرغه ومقرٌقه وهقو  معقه ، و حٌفا مققرومن يرته ويّراء ويارئٌن: ف ه، كايفراء وتيرتفه تنا

               .                                                              .                      وضقققققققققققققققققققققققققققققققققققّمه

َنا َ ْمَعُه َويُْر َنُه فَ مرادؾ للقراءا ومنه يوله فعالى" م در وهو   ٌْ ِب عِنَّ َعلَ يُْر َنُه" ََِذا َيَرْتَناهُ َفافَّ
4

ثقم  ل

مققن بققال عأقق    ملسو هيلع هللا ىلص النبققًنقققل هققذا المعنققى الم ققدري و عققل اسققما للكقق م المع ققز المنققزل علققى 

                                                           

.29المصدر السابق، ص .1  
.722،   2004،  4ٌنظر: م م  اللؽا العربٌا ، المع م الوسٌأ ، مكفبا المرو  الدولٌا للنمر ،أ .2  
.49،   2005-1426،  8الفٌروز  بادي ، القامون المحٌأ ، ة: محمد الويسوسً ، مغسسا الرسالا ، أ .3  

(.   18-17) القٌامة، اآلٌةسورة  .4  
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، ولفققققظ القققققر ن مهمققققوزا عذا حققققذفة الهمققققزا فَنمققققا ذلققققك للفخفٌققققؾمفعولققققه ىالم ققققدر علقققق
1
.             

ُكقوَن لِْلَعققالَِمٌَن وٌققال تٌضقا للققر ن فالفريقانو لقولقه فعقالى"  ٌَ َل اْلفُْرَيقاَن َعلَقى َعْبقِدِه لِ َفَبقاَرَك الَّقِذي َنقزَّ

ا "َنِذٌر 
2

هقذا   ، ففٌد مادفه معنى الففريا كخن الفسمٌا عمقعارا بففريقا رامً، ولفظ القر ن فً األ ل 

الكفقققققال بقققققٌن الحققققق  والباأقققققل
3
            ال.             الكفقققققو القققققذكر الفنزٌقققققل وٌققققققال لقققققه وٌققققققال لقققققه كقققققذلك ،

 وٌدور معناه علقى، قر ن الكرٌم م در من يرت وهو ف ن تهل اللؽا يد اففقوا على تن الفنقول: ع   

.                                                                                    والضققققققققققم.  ال مقققققققققق  

، وك م هللا لٌن ككق م البمقر، ومعلقوم تٌضقا علوم تن القر ن الكرٌم ك م هللامن المنصـطـــالحــال:ل

الحا قل بالم قدر  ، ويد ٌراد به المعنىتي الفكلمراد به المعنى الم دري تن اإلنسان له ك م يد ٌ

وكل من هذٌن المعنٌٌن لفظقً ونفسقً، تي المفكلِّم به
4

، فقالك م البمقري اللفظقً بمعنقى الم قدري 

، والك م اللفظً بالمعنى  وهو فحرٌك اإلنسان للسانه وما ٌساعده فً عخرا  الحروؾ من المخار

فً ُبعق  والقر ن الكرٌم م در المرٌعا اإلس مٌا ال ا،بالم در هو فلك الكلماة المنأويالحا ل 

َل اْلفُْرَيقاَن َعلَققى} ، يقال هللا فعققالىبهقا محمققد علققى النققان كافققا ُكققوَن لِْلَعققالَِمٌَن  َفَبققاَرَك الَّققِذي َنققزَّ ٌَ َعْبققِدِه لِ

ا {َنققققققققققققققققققققققققققققققققققققِذٌر 
5

                                  .                                                 .               

ٌّنقا م ح مق د       برٌقل ب   واس  أ  ق ا ملسو هيلع هللا ىلصوبهذا نقول تن الققر ن الكقرٌم هقو كق م هللا المنقزل علقى نب

علٌققه السقق م مققن فققو  سققب  سققمواة علققى مققدار ثقق   وعمققرٌن سققنا ، المبققدوء بسققورا الفافحققا 

 بلؽققا عربٌققا، محمققً مققن الفؽٌٌققر ، منققّزل بحسققل الفرفٌققل الم ققحؾ والمخفققوم بسققورا النققان

.                                    .                                   والفحرٌؾ والزٌادا والنق ان  

ًّ محّمقد  ىهو الك م المع ز المنزل عل:للٌٌآل نلفقهانل علمانلنلعياٌةنلقي آلعادلنألص    ملسو هيلع هللا ىلصالنبق

 فن ققد تن الفعرٌققؾ عنققدهم  مقق  بققٌن نقققول بققالفوافر، المفعبققد بف وفققه،، المالمكفققول فققً الم ققاحؾ

                                                           

.   15،عٌسى البابً للأباعا ، د.ة ،   1محمد عبد العظٌم الزريانً ، مناهل العرفان فً علوم القر ن ،   .1  
(.1) سورا الفريان ، اٌَا .2  

.20،   1910،  10 بحً  الح ، مباح  فً علوم القر ن ، دار العلم للم ٌٌن للنمر والفوزٌ  ، بٌروة ، أ  .3  

 4                                           . 16-15،   1ان فً علوم القر ن ،  محمد عبد العظٌم الزريانً ، مناهل العرف 

(.   1) سورا الفريان ، اٌَا .5  
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اإلع قققققققققققققاز والفقققققققققققققوافر والقققققققققققققف وا
1

                                                            ..                 

                                                             

لقـي آلنلمداًلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمـفـهـ  لنلقـي آلنلمـّنًل ن  

ففعدة  راء العلماء فً فحدٌد المراد بالقر ن المكً والقر ن المدنً على ث ثا تيوالل
2
  :           

 لٌقه باعفبقار حقال المخقاأبٌن بقهر ع، ومقنهم مقن نظقر على الققر ن باعفبقار مكقان نزولقهمنهم من نظ

                                                                .ومنهم من نظر علٌه باعفبار زمان نزوله

الحدٌبٌقا ولقو كقان وعرفقاة و ، كمنقى  كً مقا نقزل بمكقا ومقا  اورهقا، فقالم  اعفبار مكان النزول1

ومقا  اورهقا، كقبقاء وبقدرالمدٌنقا ، والمقدنً مقا نقزل بذلك بعقد اله قرا
3

، وهقذا الفقسقٌم لقوحظ فٌقه 

مكقققققققققققققققققققققققققققققان النقققققققققققققققققققققققققققققزول.                                                                   .                         

     دنً مققا ويقق  خأابققا  ألهققل المدٌنققا ، والمقق قق اعفبققار المخاأققل، فققالمكً مققا ويقق  خأابققا  ألهققل مكققا2

مقا كقان فقً القق ر ن }ٌقا تٌهقا ": فضائل القر ن عن مٌمون بقن مهقران، يقال بٌدا فًفقد تخر  تبو ع

"مدنقق ً ، ومق ا كقق ان }ٌققا تٌهقا الققذٌن  منققوا{ ف َنق ّهًالنقان{ تو }ٌققا بنقً  دم{ فَنقق ه م ّكقق 
4

، وذلققك ألّن 

ٌّها الّنان وعن كقان ؼٌقرهم داخق  االكفر كان ؼالبا على تهل مكا فخوأبو ٌمقان ، وألّن اإلفقٌهم بٌا ت

ٌّهققا الققذٌن  منققوا وعن كققان ؼٌققرهم داخقق  فققٌهم  تٌضققاكققان ؼالبققا علققى تهققل المدٌنققا فخوأبققوا بٌققا ت
5

       .

ًَ فٌقه المخقاأبون ونوعٌقا الخأقال    وموضقو  السقور  فهنا نرى تّن اي قأ   الثقانً يقد روِعق

ك  ٌقاة مدنٌقا ، ألن هنقايقه، فالفقسٌم لٌن على عأ ر، وهنا ن ده تنه ؼٌر ضابأ وي حا واٌَاة

، كسقورا النسقاء رة ب ٌؽا )ٌقا تٌهقا القذٌن  منقوا( ّدرة ب ٌؽا )ٌا تٌها النان( و ٌاة مكٌا  دّ 

هقا )ٌقا تٌهقا فَنها مدنٌا وتولها )ٌا تٌها النان افقوا ربكم( وسورا الحج فَنها مكٌا مق  تن فقً تواخر

                                                           

.19الم در نفسه ،   .1   

ٌّا ومقا دها ، رسالا مقدما لنٌل مهادا الدكفوراه فً   2     الكتاب       تحمد عبان البدوي ، تهم خ ائ  السور واٌَاة المك

.           2 1، امعا تم القرى ، كلٌا المرٌعا اإلس مٌا ،   1401/1981والسنا ، عمراؾ ٌوسؾ عبد الرحمن الضب  ،  

.192،   ٌنظر: محمد عبد العظٌم الزريانً .3    

مغسسا الرسالا نامرون ، بٌروة   ة  م أفى المٌخ م أفى، اإلفقان فً علوم القر ن،   ل الدٌن السٌوأً،  4  
. 31، 2008 1،1429لبنان،أ  

.193. محمد عبد العظٌم الزريانً،  33ٌنظر: السٌوأً،   .5  
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الققققققذٌن  منققققققوا اركعققققققوا(
1

               .                                                             .       

ؽٌقر ، والمدنً ما نزل بعد اله قرا وعن كقان به را وعن كان خار  مكا  تّن المكً ما نزل يبل ال3

، حفقى وعن كقان بمكقا فقالمعفبر فقً ذلقك زمقن النقزول، ولقٌن تلٌق  مقن المدٌنا يرٌبا منها تو بعٌقدا

ققْوَم تَْكَمْلققُة لَُكققْم ِدٌققَنُكْم ، وعلققى ذلققك يولققه فعققالى "ه ققرا ويفققا للففرٌقق  بققٌن عهققدٌن  الاعفبققر حققد ٌَ اْل

ا ُكْم ِنْعَمِفً َوَرِضٌُة لَُكُم اإلِْس َم ِدٌن  ٌْ نهقا نزلقة فقً عرفقا فقً ح قا القودا  " مدنٌا مق  تَوتَْفَمْمُة َعلَ

قق، وكققذلك يولققه فعققالى "ألن ذلقك كققان بعققد اله ققرا ٌَ  َ وْا األََماَنققاِة عِلَققى تَْهلَِهققا َوعَِذا عِنَّ هللاَّ خُْمُرُكْم تَن ُفققَغدُّ

ا َبِ ق َ َكقاَن َسقِمٌع  ِعُظُكم ِبقِه عِنَّ هللاَّ ٌَ ا  َ ِنِعمَّ اِن تَن َفْحُكُموْا ِباْلَعْدِل عِنَّ هللاَّ َن النَّ ٌْ اَحَكْمُفم َب ّدة مدنٌقا " ُعقٌر 

               .                                 .       مقققق  تنهققققا نزلققققة بمكققققا فققققً  ققققوؾ الكعبققققا عققققام الفققققفح

                                                                                                            

تنققزل فققً مكققا نفسققها تم كققل مققا نققزل يبققل اله ققرا فهققو مكققً سققواء تنقققول مثققل مققا يٌققل عن عذن     

، وكقل مقا ا قأ حا، وكقذا مقا نقزل فقً سقفر اله قرا فهقو مكقً بعٌدا عنهقا ها تم، يرٌبا منخار ها

           ..                            نقققزل بعقققد اله قققرا فهقققو مقققدنً سقققواء  تتنقققزل فقققً المدٌنقققا تم خار هقققا

                         

ل         هقققذه الضقققوابأ همقققا:ذكقققر تهقققل العلقققم أرٌققققان ٌمقققث ن ضـ ناةةةـطلنلقةةةـي آلنلمـنةةةـًل نلمـداةةةـًل:ل

   السققما  وهققو النقققل ال ققحٌح عققن ال ققحابً تو الفققابعً بخنققه هققذه اٌَققا تو هققذهنلطيٌةةالنأل ل:ل

، فحٌثمقا ن قد مثقل هقذا الققول فَنقه ٌنا تو نزلة يبل اله را تو بعقدهاالسورا يد نزلة بمكا تو بالمد

ٌزٌل كل لبن ، وٌحدد لنا المعالم واضحا
2
.                                                            

َن َذلِقَك َسقِبٌ   } مثال ذلك ما  اء فً يولقه فعقالى     ٌْ {َويَ َفْ َهقْر ِبَ ق ِفَك َويَ ُفَخاِفقْة ِبَهقا َواْبَفقِػ َبق
3
 

)وي ، فٌسقبوك وٌسقبوا الققر ن ومقن تنزلقه )وي ف هر ب  فك( بقراءفقك فٌهقا فٌسقمعك الممقركون

فخافة( فسر، )بها( لٌنفف  ت حابك، )وابفػ( اي د، )بقٌن ذلقك( ال هقر والمخاففقا، )سقبٌ ( أرٌققا 

                                                           

.194. محمد عبد العظٌم الزريانً،  35ٌنظر السٌوأً،   .1  
.17 16البدوي،    تحمد عبان .2  

(.110)سورا اإلسراء، اٌَا  .3  
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وسأا
1

عن ابن عبان يال: نزلقة هقذه اٌَقا ورسقول هللا  قل هللا علٌقه وسقلم مفقوار بمكقا، }َوَي ، 

بقالقر ن، فلمقا سقم  ذلقك َفْ َهْر ِبَ َ ِفَك َوَي ُفَخاِفقْة ِبَهقا{ يقال كقان عذا  قل بخ قحابه رفق   قوفه 

ٌّقه  قل هللا علٌقه  الممركون سقبوا الققر ن وسقبوا مقن تنزلقه ومقن  قاء بقه، يقال، فققال هللا فعقالى لنب

عقن }َوَي ُفَخاِفْة ِبَها{:  القر ن، وسلم: }َوَي َفْ َهْر ِبَ َ ِفَك{: تي بقراءفك فٌسم  الممركون فٌسبون

{ فتخر قه البخقاري ومسقلم  ت حابك ف  فسمعهم القر ن حفى ٌخخذوه عنقك، َن َذلِقَك َسقِبٌ   ٌْ }َواْبَفقِػ َبق

. فهنققا نققرى مققن خقق ل الحققدٌ  تن اٌَققا نزلققة بمكققا فققً يققول ابققن عبققان وتحمققد عققن ابققن عبققانو

       ..                                                                    ورسققققققققققول هللا مفققققققققققوار بمكققققققققققا

بخقاري بسقنده عقن تبقً ذر الؽفقاري رضقً هللا عنقه : تنقه كقان ٌقسقم فٌهقا ومثال  خر : فقد روى ال

ِهقمْ  يسقما تن هقذه اٌَقا " " َهقَذاِن َخْ قَماِن اْخَفَ قُموا ِفققً َربِّ
2

، نزلقة فقً حمقزا و قاحبٌه
3
وعفبققا  

و ققققققاحبٌه
4
           ..                                                              بققققققرزوا فققققققً ٌققققققوم بققققققدر 

المقذكورا سقابقا  فهنا ن د تن اٌَا مو ودا فقً سقورا الحقج وهقذه األخٌقرا مكٌقا عي تن الرواٌقا    

 .ملسو هيلع هللا ىلص ألن ؼزوا بدر حدثة فً السنا الثانٌقا مقن ه رفقه ملسو هيلع هللا ىلص ، تي بعد ه را النبًح لة فً المدٌنا

ٌُعرؾ بواسأفها عن لفهو الضوابأ:لنلطيٌالنلثااً  مكٌقا تو مدنٌقا كانقة السقورا سقورا  الكلٌا الفً 

                                                      .سفقراء والؽاللوهافه الضوابأ مبناها الففب  واي

، ويقد ذكقرة فقً لسور القر نٌا، فحٌثما و دة "كق " فالسقورا مكٌقا" فً ا: و ود "ك مثال ذلك  

ً الن قؾ األخٌقر مقن الققر ن لهقا فقالقر ن الكرٌم ث ثا وث ثٌن مقرا  فقً خمقن عمقرا سقورا ، وك

تن الن قققققؾ األخٌقققققر ؼالبقققققه نقققققزل بمكقققققا.                              .                  ، وذلقققققك سقققققببهالكقققققرٌم

                                                                 

يال السٌوأً 
5

ٌرٌنً رحمه هللا : يال الدِّ
 

                                                                

وما نزلة "كّ  بٌثرل فاعلمن         ولم فخة فً القر ن فً ن فه األعلى                  

                                                           

 1   ل الدٌن السٌوأً ،   ل الدٌن المحلًّ ، ففسٌر ال  لٌن بهامش الم حؾ المرٌؾ ، دار اإلمام مالك للأباعا والنمر
.293،   2017 1438والفوزٌ  ، أبعا  دٌدا منقحا ومزٌدا ،    

(.19) سورا الحج، اٌَا .2  
.بن الحار  وعلً بن تبً أاللهما عبٌدا  .3  

.هما مٌبا بن ربٌعا والولٌد بن عفبا .4  
.48السٌوأً ، اإلفقان فً علوم القر ن ،   .5  
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ثققم يققال 
1
ن تكثققر تهلٌهققا  بققابرا : وذلققك تن ن ققفه األخٌققر نققزل تكثققر بمكققا ، ومكققا فققً ذاك الزمققا 

    د والفعنٌؾ لهم واإلنكار علٌهم بخ ؾ الن ؾ األول من القر ن" على و ه الفهدٌفكثرة "كل

الكققققققققققققققققققققققققرٌم
2

           .                                                                                    .   

عن العلققم بققالمكً والمققدنً لققه منققاف  وفوائققد ٌسققففٌد منهققا مققن ٌققدرن هققذا النققو  مققن وبهققذا نقققول  

                                                                                                   الدراسا.

فـ نئـدلنلعـلـ لاالمـنـًل نلمـداةـً
3

ثّمقا فوائقد ومقا قد عقددها الدارسقون لمعرفقا المكقً والمقدنً :ل

                                                                                                       منها:

، حٌ  ٌخاأل كل يوم بما فقفضٌه حالهم من يقوا ومقدا تو ور ب ؼا القر ن فً تعلى مرافبها  ظه

لققٌن وسققهولا، فهققذا المبحقق  المققرٌؾ ٌمكققن مققن الويققوؾ عنققد تسققرار الب ؼققا القر نٌققا ومظاهرهققا 

     .                                                                              .              وعع ازها

ناسخه من منسوخه ، فَنه عذا وردة  ٌفقان تو  ٌقاة مقن الققر ن الكقرٌم فقً موضقو    نفمٌٌز القر 

، ثقم ُعقرؾ تن بعضقها فا للحكم فً ؼٌرهقا، كان الحكم فً عحدى هافٌن اٌَفٌن تو اٌَاة مخالواحد

    مدنً فَننا نحكم بخن المقدنً منهقا ناسقخ للمكقً نظقرا  علقى فقخخر المقدنً عقن المكقً.مكً وبعضها 

   ظهور ومعرفا فارٌخ الفمرٌ  وحكمفه وفدر ه الحكٌم مٌئا فمٌئا بحسقل األهقم علقى مقا فقفضقٌه 

  .    .                                        ، واسقفعدادهم للقبقول والفنفٌقذحال المخاأبٌن بو قه عقام 

  الثقا بو ول القر ن الكرٌم علٌنا سالما من الفؽٌٌر والفحرٌقؾ، فهقو علقم ٌعقزز الٌققٌن لقدى النقان 

                                                                                     بالم درٌا اإللهٌا.

                                                           

.50الم در نفسه ،   .1  
َة الَّذِ ي َكَفر       2  ٌْ وهذا ٌمكن م حظفه من خ ل اٌَاة الفً وردة فٌها "كّ "، فمث  ن د فً يوله فعالى فً سورا مرٌم "تَفَ َرتَ

ا َوَنِرُثهُ     قُوُل َوَنُمدُّ َلُه ِمَن اْلَعَذاِل َمّد  ٌَ ا َك َّ َسَنْكُفُل َما  ْحَمِن َعْهد  َل تَِم افَّخَ َذ ِعنَد الرَّ ٌْ لََ  اْلَؽ نَّ َماي َوَولَد  ا تَأَّ ٌَ اِفَنا َوَياَل أَلُوَف ٌَ   ِبآ
ا " فقد ورد فً     ِهْم ِضّد  ٌْ ُكوُنوَن َعلَ ٌَ ْكفُُروَن ِبِعَباَدِفِهْم َو ٌَ ا  َك َّ َس ُكوُنوا لَُهْم ِعّز  ٌَ ِ  لَِها  لِّ َخُذوا ِمن ُدوِن هللاَّ ا َوافَّ خِْفٌَنا َفْرد  ٌَ قُوُل َو ٌَ    َما 
سبل نزولها ماذكره البخاري بسنده عن مسرو  يال سمعة خبابا يال: كنة يٌنا وكان لً على العا  بن وائل ح  فخفٌفه     

تفقاضاه ، فقال: ي تيضٌك حفى فكفر بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص فقلة: ي وهللا ي تكفر به حفى فموة وفبع  يال عذا بعثة سٌكون لً مال    وولد 

اِفَنا" اٌَا، هذا وعن دل على مًء دل على تن لفظا "كّ "  اءة    لز ر  ٌَ َة الَِّذي كَفَر ِبآ ٌْ فخيضٌك حقك فخنزل هللا عّز و ل" تََفَرتَ

 المنافقٌن والكفار والممركٌن. انظر : المع م الكبٌر للأبرانً ،  4 ، مكفبا ابن فٌمٌا للنمر ، القاهرا  67.     
.196 195ٌنظر: محمد عبد العظٌم الزريانً ،   .3  



 

11 
 

مقن  ر ن الكرٌم فً األسلول والموضقو الق  فعلٌم الدعاا على هللا وفو ٌههم على تن ٌفبعوا ما سلكه 

            ، ففسفعمل المدا فً موضعها والسهولا فً موضعها.ٌبدت باألهمحٌ  المخاأبٌن بحٌ  

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللأاـ نعلنلسـ يلنلمـنـٌـةل نلمـداـٌـةل:  

، ويقد فكقون ، ويد فكون كلها مدنٌقا، ويقد فكقون مكٌقا ماعقدا  ٌقاة منهقالّها مكٌايد فكون السورا كل

دا  ٌاة منها، ففلك تربعا تنوا مدنٌا ماع
1
:                                                             

     .                                   .            : مثققل سققورا المققّدثِّر فَنهققا كلهققا مكٌققا قق النققو  األول 

    .                                        .   : مثققل سققورا  ل عمققران فَنهققا كلهققا مدنٌققا قق النققو  الثققانً 

قِا الَِّفقً َكاَنقْة : مثل سورا األعراؾ فَنها مكٌا ماعدا يوله فعالى "  النو  الثال   ٌَ َواْسخَْلُهْم َعقِن اْلَقْر

قَفُهْم َوتَْمقَهَدُهْم َعلَقى تَنفُِسقِهمْ على يوله " "َا اْلَبْحرِ َحاِضرَ    ٌَّ َك ِمن َبِنً  َدَم ِمن ُظُهقوِرِهْم ُذرِّ   َوعِْذ تََخَذ َربُّ

مقققققن اٌَقققققاة مدنٌقققققا. ا، ويقققققال تن فلقققققك اٌَقققققا ومقققققا بعقققققدهوبهقققققذا يالقققققه يفقققققادا وؼٌقققققره "  
2

                         

ِمقن   َوَما تَْرَسْلَنا : مثل سورا الحج فَنها مدنٌا ماعدا ترب   ٌاة منها يوله سبحانه "   النو  الراب  

ًٍّ عِيَّ عَِذا َفَمنَّى    ُسوٍل َوي َنِب ْوٍم َعِقٌمٍ " على يوله "  َيْبلَِك ِمن رَّ ٌَ ُهْم َعَذاُل  ٌَ خِْف ٌَ  يالقه يفقادا وؼٌقره  "تَْو 

    ، وهققو يققول ه، ويٌققل هققً مخفلأققا فٌهققا مكققً ومققدنًل كلهققا مدنٌققا يالققه الضققّحاك وؼٌققرويٌقق   

ال مهور
3
وكذلك ف ل فً هذا األمر  احل كفال "البرهان فً علوم القر ن" فف ٌ  ممفعا،

4
.  

 

 

 

             

                                                           

.الم در نفسه ، ال فحا نفسها .1  
ممقً ، الفبٌان لبعل المباح  المفعلقا بالقر ن على أرٌ  اإلفقان ،  2   دار الكفال للنمر ٌنظر: الأاهر ال زائري الدِّ

.54د.أ، د.ة ،     
.الم در نفسه ، ال فحا نفسها .3 

3، دار الفرا  ، القاهرا ،أ   1ٌنظر: بدر الدٌن الزركمً ، البرهان فً علوم القر ن ،   ة   محمد تبو الفضل عبراهٌم ،    4     

              1404/1984    ،199-.202  
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أخـيىلاـٌـآلنلمـنـًل نلمـداـًلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفـي ا  

بما تن الدارسٌن لموضو  القر ن المكً والمقدنً خّ  قوا لقه فوائقد العلقم :لخ نصلنلقس لنلمنًل

ومقن  ً والمدنً خوا  ٌفمٌز بهقا كقل يسقمبما هو مكً ومدنً، كذلك  عل الدارسون للقر ن المك

خوا  القر ن المكً ن د
1
:                                                                              

مكقا ، وعلى المبهاة الفً فقذر  بهقا تهقل حملا معواء على المرك والوثنٌا   حمل القر ن الكرٌم 

                                                                     .لإل رار على المرك والخرافاة

وعلقى مقا فقً ، على مقا فقً تنفسقهم مقن مقواهد الحق    ففح القر ن الكرٌم عٌون الكفار والممركٌن

                                                                                  .الكون من تع م الرمد

عن كفار يرٌش وممركٌها حول عادافهم القبٌحقا كالقفقل وسقفك القّدماء ووتد القر ن الكرٌم    فحّد 

                                                           .رال وتكل مال الٌفٌماسفباحا األعالبناة و

   .ه علٌهم الكفر والفسو  والع قٌان، كرّ مرحا  ع ٌبا  مر  لهم ت ول األخ   وحقو  اي فما  

ه يّ  علٌهم من تنباء الرسل وتممهم السابقا ، ما فٌه تبلػ المقواعظ ، وتنفق  العبقر، مقن فقرٌقر سقنن

                          .ان وانف ار تهل اإلٌمان واإلحسانفعالى الكونٌا فً عه ك الكفر والأؽٌ

ومن بٌن خوا  القسم المدنً ن د :خ نصلنلقس لنلمداً 
2

                                  :     

     والحربٌقا وال نائٌقاانٌن المدنٌقا ، وتنقوا  الققو  الفحقد  عقن ويقائ  الفمقرٌ ، وففا قٌل األحكقام   

والحقققققققققققققققققققو  المخ ققققققققققققققققققٌا     
3

                                                                ..               

  ا قق دعققا هللا عزو ققل فققً القققر ن الكققرٌم تهققل الكفققال علققى اإلسقق م ومنايمققفهم فققً عقائققدهم الباألقق 

                                                .ارٌخ ومحاكمفهم على العقل والفوفحرٌفهم لكفل هللا

                                                 .اإلأنال والفأوٌل فً  ٌافه وسوره  و ود تسلول 

                                                           

.202-201 محمد عبد العظٌم الزريانً ،  .1  
.204-202الم در نفسه ،   .2  

.انظر على سورا البقرا ، والنساء ، والمائدا ، واألنفال ، والح راة ، والنور .3  
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ن فققً سققورا البقققرا.    ٌْ            قق ذكققر األحكققام مرسققلا بققدون محا ققا ألن حققالهم ٌقفضققً ذلققك كآٌققا الققّد

 فققً فٌهققا فف ققٌ  للعبققاداة والمعققام ة ألن المخققاأبٌن يققد فقققرر فققً نفوسققهم  قق ذكققر اٌَققاة ال  

                     الفوحٌد والعقٌدا السلٌما فهم فً حا ا على فف ٌل فً العباداة والمعام ة.

 قق اإلفاضققا فققً ذكققر ال هققاد وتحكامققه والمنققافقٌن وتحققوالهم ييفضققاء الحققال، ذلققك حٌقق  مققر     

                                                                                نفا . ال هاد، وظهر ال

من فقسقٌم الققر ن علقى مكقً ومقدنً ، ٌفبقٌن تنقه نقزل علقى نلـحـنـمـةلمـآلاـز للنلـقـي آلمـفـيقـا:ل

النبً مفريا
1

                                                :له على هذا الو ه حكم كثٌرا منها، ولنزو

قَة   فثبٌة يلل النبً لقوله فعالى "1 ِه اْلقُْر ُن ُ ْملَا  َواِحَدا  َكقَذلَِك لُِنَثبِّ ٌْ َل َعلَ َوَياَل الَِّذٌَن َكَفُروا لَْوي ُنزِّ

ْلَنققاهُ َفققْرِفٌ ، فٌعنققً كققذلك نزلنققاه مفريققاوِبققِه فُققَغاَدَك  خُْفوَنققكَ  َوَرفَّ ٌَ ِبَمَثققٍل عِيَّ ِ ْئَنققاَك ِبققاْلَح ِّ َوتَْحَسققَن  َوي 

ا "َفْفِسقققققققققققققققققققٌر 
2

                     .                                                                    .       

َويُْر نقا  ، لقوله فعالى }على النان حفظه وفهمه والعمل به، حٌ  ٌقرت علٌهم مٌئا فمٌئا   تن ٌسهل2

ْلَناهُ َفنِزٌ   فَ  اِن َعلَى ُمْكٍ  َوَنزَّ {َرْيَناهُ لَِفْقَرتَهُ َعلَى النَّ
3
.                                       

ومقو  علقى نقزول  ا  فنمقٌأ الهمقم لقبقول مقا نقزل مقن الققر ن وفنفٌقذه، حٌق  ٌفمقو  النقان بلهفق3

ِباإْلِْفقِك  عِنَّ الَّقِذٌَن َ قاُءواكقولقه فعقالى } ، ي سٌما عند امفداد الحا قا علٌهقا كمقا فقً  ٌقاة اإلفقكاٌَا

ا لَُّكم نُكْم َي َفْحَسُبوهُ َمّر  ْنُهمٌر لَُّكْم َبْل ُهَو َخٌْ  ُعْ َبٌا مِّ ا اْكَفَسقَل ِمقَن اإْلِْثقمِ  لُِكلِّ اْمِرٍئ مِّ َوالَّقِذي َفقَولَّى   مَّ

{ِكْبَرهُ ِمْنُهْم لَُه َعَذاٌل َعِظٌمٌ 
4
ا الى واللّعان كقوله فع  }َوَيالُوْا يُلُوُبَنا ُؼْلٌؾ َبل لََّعَنُهُم هللاَّ ِبُكْفِرِهْم َفَقلٌِ   مَّ

ٌُْغِمُنوَن{
5

                                                                .                           

القذي نمقخ النقان علٌقه الفدر  فً الفمرٌ  حفى ٌ ل على در ا الكمال ، كما فقً  ٌقاة الخمقر - 4

ّ ، فنقزل فقً مقخنه توي يولقه فعقالى  وتلفوه، وكان من ال عل علٌهم تن ٌَ اَبهوا بالمن  منه منعقا بافقا

فْ } اِن َوعِْثُمُهَمقا تَْكَبقُر ِمقن نَّ ِسِر يُْل ِفٌِهَما عِْثٌم َكِبٌٌر َوَمَناِفُ  لِلنَّ ٌْ ْسخَلُوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَم ْسقخَ ٌَ ٌَ لُوَنَك ِعِهَمقا َو
                                                           

.21-20، دار ابن ال وزي، د.أ، د.ة،   1محمد بن  الح العثٌمٌن، ففسٌر القر ن الكرٌم، م .1  
(.33-32) سورا الفريان ، اٌَا .2  
(.106) سورا اإلسراء ، اٌَا .3  

(.11) سورة النور، اآلٌة .4  
(.88) سورة البقرة ، اآلٌة .5  
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ُرونَ  اِة لََعلَُّكْم َفَفَفكَّ ٌَ ُ لَُكُم اَ ٌُِّن هللاَّ ٌَُب ٌُنِفقُوَن يُِل اْلَعْفَو َكَذلَِك  {َماَذا 
1
فكان فً هذه اٌَقا فهٌئقا للنفقون  ،

                           ٌمققققققارن مققققققٌئا عثمققققققه تكبققققققر مققققققن نفعققققققه. لقبققققققول فحرٌمققققققه مققققققن حٌقققققق  عن ٌقفضققققققً تن ي

قَى َفْعلَُمقوْا َمققا }ٌققا  يولقه فعقالىثقم نقزل ثانٌقا     قق َا َوتَنقُفْم ُسقَكاَرى َحفَّ َهقا الَّقِذٌَن  َمُنقوْا يَ َفْقَرُبقوْا ال َّ ٌُّ تَ

ْرَضقى تَْو َعلَقى َسقَفٍر تَْو َ قاَء تََحق َى َفْؽَفِسقلُوْا َوعِن ُكنقُفم مَّ ا عِيَّ َعاِبِري َسِبٌٍل َحفَّ قنُكم َفقُولُوَن َويَ ُ ُنب  ٌد مِّ

ن الْ  قِدٌمِّ ٌْ قا َفاْمَسقُحوْا ِبُوُ قوِهُكْم َوتَ ب  ٌِّ ا َأ ُموْا َ قِعٌد  مَّ ٌَ َساء َفلَْم َفِ ُدوْا َماء َفَف َ َؽاِئِأ تَْو يَمْسُفُم النِّ ُكْم عِنَّ هللاَّ

ا ا َؼفُور  {َكاَن َعفُّو 
2
فكان فً هذه اٌَا فمقرٌن علقى فقرك الخمقر فقً بعقل األويقاة وهقً تويقاة  ،

                                                                                                  ال لواة.

قْن } ثم نزل ثالثا يوله فعالى    ِسقُر َواألَنَ قاُل َواألَْزيُم ِرْ قٌن مِّ ٌْ َما اْلَخْمُر َواْلَم َها الَِّذٌَن  َمُنوْا عِنَّ ٌُّ ا تَ ٌَ

َأاِن َفققاْ َفِنُبوهُ لَعَ  ٌْ قق ققَنُكُم اْلَعققَداَوَا َواْلَبْؽَضققاء ِفققً  لَُّكققْم ُفْفلُِحققونَ َعَمققِل المَّ ٌْ ٌُوِيققَ  َب َأاُن تَن  ٌْ قق ٌُِرٌققُد المَّ َمققا  عِنَّ

نَفُهونَ  ِ َوَعِن ال َّ ِا َفَهْل تَنُفم مُّ ُكْم َعن ِذْكِر هللاَّ ُ دَّ ٌَ ِسِر َو ٌْ ُسقوَل  اْلَخْمِر َواْلَم َ َوتَِأٌُعقوْا الرَّ َوتَِأٌُعوْا هللاَّ

َما َعلَى َرُسولَِنا اْلَب ُغ اْلُمِبٌنُ َواْحذَ  ُفْم َفاْعلَُموْا تَنَّ ٌْ {ُروْا َفَِن َفَولَّ
3

 .                                        

                                     

ّ  وفقً  مٌق  األويقاةفكان فً هذه اٌَاة المن  لمرل الخ ٌّئقة النفقون ثقم مر منعقا فامقا ، بعقد تن ُه

   .                                                                .رنققة علققى المنقق  فققً بعققل األويققاةمُ 

لل                                                                                                          

، وفققارا ٌلققٌن فبعققا لمققا المخققاأبٌن ، ففققارا ٌمققفدّ اٌققا حققال وبهققذا نقققول: القققر ن كلققه يققائم علققى رعلل

، بدلٌل تنك ف د توساأ السور المكٌا والمدنٌقا مقا هقو وعقد لهم  سواء  تكان مكٌا  تم مدنٌاٌقفضٌه حا

قدا والعنقؾووعٌد وفسامح وفمدٌد وتخذ ورد ، ولوحظ تن تهل مك فقذلك ممقا  ا يد كثر خأابهم بالمِّ

ه والكٌد لهم حفى تخر وهم من توأانهممردوا علٌه من تذى الرسول وت حاب
4

ٌِغدي بنقا ،  وهذا ي 

فقالقر ن كلقه  هقذا مقن الكفقر ومقن فعقل الزناديقا  ، بقلالسور المدنٌا على السور المكٌقا على ففضٌل

 .                                مقا.                    ن مكٌا تم مدنٌا وي ففضقٌل بٌنهمقبول سواء  تكا

                                                           

(.219) سورا البقرا ، اٌَا .1  
(.43) سورا النساء ، اٌَا .2  
(.92-91-90) سورا المائدا ، اٌَا .3  

.56-51،   2الزركمً ،   .4  
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نسفنفج تن القر ن المكقً والمقدنً سواسقٌا مقن حٌق  تنهمقا ك همقا كق م هللا منقزل علقى وبذلك     

وخقوا   حٌ  تسبال النزول، ومكان النزول نبٌنا محمد  لى هللا علٌه وسلم، وفٌهما اخف ؾ من

كل واحد منهمقا، والققر ن الكقرٌم سقواء  تكقان مكٌقا تم مقدنٌا فهقو م قدر للعلمقاء ل حف قا  بقه مقن 

 ؼا والنحو وال رؾ، وهو ما سخدرسه فً الف ل األول من هذا البحق ، حٌق  سقخدرن حٌ  الب

           .                                             لسقققققانً.       النققققداء مقققققن حٌققققق  الفققققرا  اللؽقققققوي وال
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لنلفصللنألّ ل

لنثلنللغ يل نلديسلنللسااًنلادننلاٌآلنلتي

للللنلماحثلنأل ل:لنلادننلفًلنلاح لنلعياًللللللللللللللللللللل

ل:لم قعلنلادننلفًلنلمدنيسلنلاح ٌةنلماحثلنلثااًل

لنلماحثلنلثالث:لنلادننلفًلنلاالغةلنلعياٌةلللللللللللللللللللللل

لنلماحثلنليناع:لخي جلنلادننلعآلمعااهلنألصلًل

ل:لنلادننلفًلنللسااٌاتلنلعياٌةنلماحثلنلخامسل

ل
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I. لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:لنلاةةةةةدننلفةةةةةًلنلـاحةةةةةـ لنلـعةةةةةـياًنلماحةةةةةثلنأل للل:.                                                          

عن النداء له تهمٌا بالؽا فً المنظوما اللؽوٌا ، وفكمن هافه المنظوما فً الدور الذي ٌغدٌهقا 

الفوا قل ي ٌمقر عي عبقر   النداء فً الحٌاا البمرٌا ووظٌففه الفوا ل بٌنهم ، عِذ المعلوم تّن 

الرسالا المورود عٌ الها بقٌن المخقاأبٌن ، ولعقل األمقر القذي النحقاا المخاَأل والمخاِأل و

ٌدرسققون هققذا النققداء دراسققا فعلٌلٌققا وفف ققٌلٌا وفمققرٌحٌا هققو لفنققو  تؼراضققه ويوانٌنققه ، 

وألهمٌا النداء بٌن النحاا  علهقم الكثٌقر مقنهم درن موضقو  النقداء فقً كفقبهم ، ومقن بٌقنهم 

سةةٌا ٌ،لن ققد
1
ناةةآلسةةينج، وكققذلك  

2
اةةآلٌعةةٌ ن، ول

3
ناةةآلامةةا ، ول

4
ناةةآلحا ةة ، ول

5
  ،

 وؼٌرهم.

يسقم علمقاء اللؽقا فعرٌقؾ النقداء علقى مققٌن ، مق  لؽقوي و خقر مفه  لنلادننللغةةل نصةطالحا:لل.1

 ا أ حً

هو الدعاء لغة:  
6

، وهو الألل بحرؾ تو بؽٌره.
7

 

نا قل علقى تن النقداء هقو كقل اسقم مضقاؾ فٌقه ، فهقو لسقٌبوٌه  قاء فقً " الكفقال "  نصطالحا:  

عضمار الفعل المفروك عظهاره ، والمفرد مرفو  وهو فً موض  اسم من ول
8
.     

ؾ نائقل ن المنقادى هقو المألقول عيبالقه بحقر: علكافٌا " علقى لسقان ابقن حا قل يولقهً "او اء ف  

 ، نحو " ٌ  ا زٌ   د " ف  به عن كان مفردا معرفا، وٌبنى على ما ٌرمنال تدعو لفظا تو فقدٌرا

 

                                                           

.354،  1990/1410، 3، مغسسا األعلى للمأبوعاة، لبنان، أ1ٌنظر:سٌبوٌه، الكفال،   .1  
3، مغسسا الرسالا للأب  والنمر والفوزٌ ، أ1ٌنظر:ابن سرا ، األ ول فً النحو، ة،عبد المحسن الففلً،    2 1996/1417 ،

 329.   
.53-52،  1،1422/2001، دار الكفل العلمٌا، لبنان، أ5، 1ٌنظر:ابن ٌعٌش، مر  المف ل للزمخمري،   .3  

.189،  1425/2004، 4ن لبنان، أ\\العلمٌا لدار الكفٌنظر:ابن همام األن اري، يأر الندى وبل ال دى،  .4  
.49،  1429/2008، 1ٌنظر:ابن حا ل، الكافٌا، مكفبا البمرى للنمر، باكسفان، أ .5  

.459،  1435، 9ابن عثٌمٌن، مر  األ رومٌا، مكفبا الرمد نامرون، أ .6  
.491،  1431/2010، 1الحازمً، ففح البرٌا فً مر  نظم األ رومٌا، مكفبا األسدي للنمر، أتحمد بن عمر  .7  

.455،  1429، 2، مكفبا األعلى للنمر، بٌروة، أ1ٌوسؾ بن سلٌمان بن عٌسى، كفال سٌبوٌه،   .8  
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" ٌا ر ل "تو 
1
.   

مرائً تن المنققادى هقو المألققول عيبالقه بحققرؾ نقداء ظققاهر تو مققدراويقال السق  
2

، و ققاء عنقد ابققن 

، فحذؾ الفعل وانٌل " ٌا "عنههللا " ت لها " تدعو عبد هللا " همام تن يولك " ٌا عبد
3
 . 

ويال ابن عثٌمٌن : المنادى هو المدعو الذي ايفرن بدعائه " ٌا " للنداء تو عحدى تخوافها.  
4

   

لحــي فلنلاـــدنن:لل.2

ومقنهم مقن يقال  حقروؾ النقداء ثمانٌقاعقدد حقروؾ النقداء ، فمقنهم مقن يقال عن اخفلؾ النحقاا فقً   

، وذلقك نحقو يولقه  ي، تي، وا()ٌقا ،ت ،تٌقا ،هٌقا،  ،  هقو: مقن الحقروؾ سبعا حروؾ والمفف  علٌقه

ققا  َدُم تَنِبققْئُهم ِبخَْسققَماِئِهْم فعققالى "  ٌَ "َيققاَل 
5
و" تزٌققد" و"  زٌققد "، و" تي زٌققد "، و"  ي زٌققد "، و" وا  ،

"  وتبفقاهسفعمل فً الندبا على  ها الخ و  مثقل يقول " د " ، والممهور تن الحرؾ األخٌر ٌزٌ

تو " واكبداه ".
6

 

ويال ابن مالك فً تلفٌفه:  
7

 

 ٌا ثم هٌاتوتي و  كذا       وللمنادى الناء تو كالناء ٌا
 تو ٌا وؼٌر وا لدي اللبن ا فنل     والهمز للدانً ووا لمن ندل             

المققراد البعٌقد حسققٌا، وهققً ، منهقا سققفا مخف ققا للمنققادى ر ابققن مالققك هنقا سققبعا تحققرؾ للنققداءذكق  

، تو حكما وهو منزل منزلقا البعٌقد يرففقا  محلقه تو ينخفاضقه، ولقذلك اسقفعملة بالنائً تي البعٌد

                                                           

.50،  1432/2011، 4للنمر والفوزٌ ، كرافمً، باكسفان، أ ابن حا ل، الكافٌا، مكفبا البمر .1 

.320، ص1420/2000، 1، دار الفكر للنشر، بٌروت، لبنان، ط4مرائً، معانً النحو، جافاضل صالح الس .2  
.295، ص1431/2010، 4ابن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى، دار الكتاب للنشر والتوزٌع، بٌروت، لبنان، ط .3  

.459ابن عثٌمٌن، ص .4  
(.33) سورة البقرة، اآلٌة .5  

.594الحازمً، ص أحمد بن عمر .6  
.106، ص1434/2013، 1ابن مالك، ألفٌة ابن مالك، دار اآلثار للنشر والتوزٌع، القاهرة، جمهورٌة مصر، ط .7  
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فً نداء العبد لربه سبحانه وفعالى ، وتمهر هافه الحروؾ هً " ٌا " ، ولم ٌرد من حقروؾ النقداء 

فً القر ن ؼٌره
1
. 

مانٌقا ، وهقذه الحقروؾ ن قد كقل سقب  تن تمقرنا علقى تن حقروؾ النقداء ثمعااًلحي فلنلاةدنن:ل.ل3

 حرؾ منها عي وله معنى خا  به.

وهً تم البال ، ولذلك لم ٌناد هللا فعالى بؽٌرها ، وففعٌن فً ايسقفؽاثا وهقً للمنقادى القرٌقل  ٌا:  

 والبعٌد.

 هما للمنادى القرٌل. أيل لأ:لل

 للمنادى البعٌد. أٌال لاٌال ل :لل

فكون للندبا ، وهً الفً ٌنادى بها المندول المفف   علٌه  ن:لل
2
، نحو واكبقدي ، واحسقرفً ، فق   

ٌمكن تن ٌندل بؽٌرها ، و" ٌا " فسفعمل للندبا عذا تمن ايلفبان بالنداء الحقٌقً.
3

 

لحذفلحيفلنلادنن:.ل4

حذؾ حرؾ النداء بكثرا عذا كان " ٌا " دون ؼٌرها ٌ وز  
4

ٌُوُسُؾ تَْعقِرْل َعقْن ، كقوله فعالى "  

ِك ُكنِة ِمَن اْلَخاِأِئٌنَ  "َعْن َهَذا َواْسَفْؽِفِري لَِذنِبِك عِنَّ
5

قكَ  ، ويولقه فعقالى " ٌْ "َيقاَل َرلِّ تَِرِنقً تَنُظقْر عِلَ
6

 ،

َها الثََّق نِ  ويوله " ٌُّ "َسَنْفُرُغ لَُكْم تَ
7

 

 

                                                           

.652، أضواء السلف للنشر، د.ط، د.ت، ص1محمد بن عوض السهاي، إرشاد السالك إلى ألفٌة ابن مالك، مج .1  
.المرجع السابق، الصفحة نفسها .2  

.533، ص1431/2010، 1الغالٌٌنً، جامع الدروس العربٌة، دار ابن الجوزي للنشر والتوزٌع، طمصطفى  . 3  
.539المرجع نفسه، ص .4  

(.29) سورة ٌوسف، اآلٌة .5  
(.143) سورة األعراف، اآلٌة .6  
(.31) سورة الرحمن، اآلٌة .7  



 

20 
 

رال:ويال الحرٌري فً ملحا اإلع  
1

 

 كقولهم رلِّ اسف ل دعائًوحذؾ ٌا ٌ وز فً النداِء      

بٌن  احل الملحا تنه ٌ وز حذؾ "ٌا" مقن الكق م مثقل "رل اسقف ل دعقائً" وت  ل ه ق ا    ٌفهنا   

"ٌا رل اسف ل دعائً"
2

ؾ حرؾ النداء من المنادى المندول، والمنادى المسقفؽا   ، وي ٌ وز حذ

والحقذؾ ٌنافٌقه ، ألن الق د عأالا ال قوةوالمنادى المفع ل منه، والمنادى البعٌد
3

، ومقن النكقرا 

 ، ت بح لٌل ".ودا بالنداء كقولهم " اففد مخنو المق 

 ومنه يول الماعر:   

 ٌري وعمفايً على بعٌريٌري           سِ ذِ ري عَ كِ نْ فَ سْ اري ي فَ  َ 

 واأل ل فً  اري " ٌا    ارٌ  ا "  

لأغينضلنلحذف:.ل5

ويولقك  ك " عمر احذر "،بسرعا نحو يولالحذؾ للع لا واإلسرا  بق د الفراغ من الك م  .1

 مد انفبه "." تحمد تح
عأالقا وعأنقال ، وذلك تن المققام مققام عٌ قاز و اخف قار، ي مققاميد ٌكون الحذؾ لإلٌ از .2

4
 

ًَ نحو يوله فعالى " ْقُفلُقوَنِنً َفق َ ُفْمقِمْة ِبق ٌَ األْعقَداء َياَل اْبَن تُمَّ عِنَّ اْلَقْوَم اْسَفْضقَعفُوِنً َوَكقاُدوْا 

الِِمٌنَ  " َويَ َفْ َعْلِنً َمَ  اْلَقْوِم الظَّ
5

، فقً "ابقن تم"الم  ن ق ادى " مقن ، فحقذؾ حقرؾ النقداء "ٌقا

ِفققً َوي ِبَرْتِسققً"حققٌن يققال هللا فعققالى فققً موضقق   خققر  ٌَ ققا اْبققَن تُمَّ ي َفخُْخققْذ ِبلِْح ٌَ "َيققاَل 
6

، بققذكر 

                                                           

.77، ص1433/2012، 1لبنان، طعلً بن محمد الحرٌري، ملحة اإلعراب، دار ابن حزم للنشر، بٌروت،  .1  
.539، صالغالٌنًمصطفى  .2  

.486، ص1426/2004، 1الحرٌري، شرح ملحة اإلعراب، ت ـ ٌوسف الشٌخ محمد ـ ، دار الكتاب للنشر، بٌروت، ط .3  
.322، ص4السمرائً، معانً النحو، ج .4  

(.150) سورة األعراف، اآلٌة .5  
(.94) سورة طه، اآلٌة .6  
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را األعراؾ سٌا  عٌ قاز واخف قار عن السٌا  فً سو ًالسامرائالنداء " ٌا "، ويال  حرؾ

بخ ؾ  ٌاة سورا أه
1
. 

لقربقه ي ، فكقخن المنقادى ٌقا تم معنوٌقا، سقواء  اكقان الققرل حقٌقلقرل المنادىيد ٌكون الحذؾ   

، ونحقو خن فققول لمقن فنادٌقه وهقو يرٌقل منقك، ولو كان حرؾ النداء كٌحفا  على واسأا لندائه

ِ ٌقدٌ يوله فعالى "  ُه َحِمٌقٌد مَّ ِة عِنَّ ٌْ ُكْم تَْهَل اْلَب ٌْ ِ َوَبَرَكاُفُه َعلَ ِ َرْحَمُة هللاَّ " َيالُوْا تََفْعَ ِبٌَن ِمْن تَْمِر هللاَّ
2
           

وَن ِفقً عِْبقَراِهٌَم َوَمقا ٌقا يقرل معنقوي بخق ؾ يولقه فعقالى "فهنا فً اَ قا تَْهقَل اْلِكَفقاِل لِقَم ُفَحقا ُّ ٌَ

ْوَرااُ َواإلِنِ ٌُل عِيَّ ِمن َبْعِدِه تََف َ َفْعِقلُونَ تُنِزلَِة  "الفَّ
3
. 

لأا نعلنلماادى:ل.6

األ رومٌققايققال  ققاحل مققفن لل
4

: المنققادى خمسققا تنققوا  منققه المفققرد العلققم والنكققرا المق ققودا 

األ رومٌاؽٌر المق ودا والمضاؾ والممبه به، و اء بٌان ذلك فً فضاعٌؾ وال
 5

: 

خِْفً عِنَّ الُمَناَدى ٌَ َحااِ                     ِفً الَك َِم                                                                                 َخْمَسُا تَْنَواٍ  لََدى النُّ

ِكَرهْ   الُمْمَفِهَرهْ تَْعِنً ِبَها الَمْقُ وَدَا                          الُمْفَرُد الَعلَُم ُثمَّ النَّ
َة ِضدُّ َهِذِه َفاْنَفِبهِ  ُه ِبهِ                             ُثمَّ  ُثمَّ الُمَضاُؾ َوالُمَمبَّ

بالمضاؾ اوالمراد بالمفرد ما لٌن مضافا  وي مبٌه  
6

 د ومقا تمقبه ذلقك، خالق، مثل زٌد، عمقرو

وتما النكقرا المق قودا 
7

والنكقرا الؽٌقر "ر قل" فعنقً بقه ر ق  معٌنقا فققول "ٌقا ر قل"، ، مثقل 

"تو تن ٌققول ن مخ ا نكقرا ي ٌق قد بعٌنقه مثقل "ٌق ا ؼ  افق   انفبقهالمق ودا كخن ٌنادي اإلنسا

 ر ل تعمى لمخ  ما " ٌا ولدا دلنً على الأرٌ  ". 
                                                           

.323السابق. صالمرجع  .1  
(.73) سورة هود، اآلٌة .2  

(.65) سورة آل عمران، اآلٌة .3  
.27، ص1426/2006، 1، دار اإلمام مالك للكتاب، طاألجرومٌةابن آجروم، المقدمة  .4  

.69، ص1433/2013، 1، دار اآلثار للنشر والتوزٌع، القاهرة، مصر، طاألجرومٌةشرف الدٌن العمرٌطً الشافعً، نظم  .5  
.460ابن عثٌمٌن، ص .6  

.600أحمد بن عمر الحازمً، ص .7  
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معنقى، مقن  هقا ؼٌر المق ودا عنمقا هقو مقن  هقا اللفقظ والوالفر  بٌن النكرفٌن المق ودا و  

، وتنقة فسقم  هقذا الكق م وفبنقى علقى الضقم "كان اإلنسقان مخاَأبقا  فقٌقل لقه "ٌقا ر قل اللفظ عذا

فقاعلم تنقه نكقرا ؼٌقر مق قودا تمقا مقن ا ، وعذا ن بها فقال " ٌقا ر ق  "فاعلم تنه نكرا مق ود

ي ٌفعٌن عي بالنٌا والقلل فقأ  ها المعنى، فالمفكلم حٌنئذ
1
. 

"، وتما المبٌه بالمضاؾ هو ما فعل  به مقًء مقن فمقام معنقاه عمقا "ٌا عبد هللا والمضاؾ مثل   

 ."ثل "ٌا أالعا  ب  احملنً معك"، تو "ٌا أالبا للعلم ا فهدفاع  تو مفعوي تو م رورا م

لحن لنلماادى:.ل7

فظققا او محقق حكققم المنققادى الن ققل عمققا ل  
2

 ا تو مفع بققا فٌققدخل علٌققه يم، عي تن ٌكققون مسققفؽاث

ن المنقادى ٌسقفح  بنقاغه ، ومنقه نققول ع ودا ٌبنٌان على الضم، فالمفرد العلم والنكرا المقال ر

 عفراده وفعرٌفه. ،بخمرٌن

عذ يال ابن   روم: فخما المفرد العلقم والنكقرا المق قودا فٌبنٌقان علقى الضقم مقن ؼٌقر فنقوٌن  
3
 

"مثققل "ٌققا موسققى
4

"، "ٌققا ر قق ن
5

ققا ِ َبققاُل تَوِّ "و ققل  ، ويولققه عققز ققا لَققُه ٌَ ققَر َوتَلَنَّ ٌْ ِبققً َمَعققُه َوالأَّ

"اْلَحِدٌدَ 
6
. 

عنهقا  لوتما النكرا الؽٌقر المق قودا والمضقاؾ والممقبه بالمضقاؾ ٌن قبون بالففحقا ومقا نقا  

فهنقا ، و " ٌقا أالعقا  قب  ت قعدنً معقك "، ت"، فهنا ن ل المنادى ألنه مضاؾٌا تبا زٌدمثل "

ن ل المنادى ألنه مبٌه بالمضاؾ.
7
  

                                                           

.602المصدر السابق، ص .1  
.533مصطفى الغالٌٌنً، ص .2  

.28ابن آجروم، ص .3  
.موسى: منادى مفرد العلم مبنً على الضم المقدر على األلف للتعذر .4  

.رجالن: منادى نكرة مقصودة مبنً على االلف ألنه مثنى .5  
(.10) سورة سبأ، اآلٌة .6  

.461ابن عثٌمٌن، ص .7 
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 نلماادىلنلمعيفلاالال :.ل8

 م لقم ٌ قز تن ٌبامقر بحقرؾ النقداء، ولكقن ٌفو قل علٌقه بايسقم المقبهم عذا نودي المعرؾ بقال  

فالمنادى هو ايسقم المقبهم والر قل  قفا  ،الر ل" تو هذا تو"ذا الر ل" ٌا تٌهافٌقال فً ندائه "

ا الهقاء ، وتّمقرؾ فعرٌقؾٌدخلوا حرؾ فعرٌؾ على حق هم كرهوا تنللمبهم المنادى المذكور كخنّ 

فققً "تٌهققا" هققً حققرؾ فنبٌققه زادوه عوضققا عمققا فسققفحقه مققن اإلضققافا
1

وذهققل النحققاا علققى تن ، 

ك يولقق"ٌقا ر ققل" مثقل  ، فقولققكرؾ بققال م والنكقرا المق ققودا واحقد، ألنهققا معرفقاالمنقادى المعق

تٌها الر ل ""
2

ر قل" نكقرا فقً األ قل، فق قدفه  ٌقا، والحقٌقا تنه لٌن معناها واحقد، فقولقك "

فكققون تل  فققخل الفعرٌفٌققا يققد ، وتمققا المعققرؾ بققال م فهققو معرفققا يبققل ي ققده بالنققداء،بنققدائك لققه

 العهدٌا.

تن ٌفو قل علقى ، وعمقا م عمقا تن ٌفو قل علقى ندائقه ل )تي(والخ  ا تن المنادى المعقرؾ بقال   

 ى )تل( وفقأ  همزفهقا و وبقا نحقو "ٌقا هللا "بق، تما عذا كان المنادى لفظ   لا فندائه باسم اإلمارا

واألكثققر معققه حققذؾ حققرؾ النققداء والفعققوٌل منققه بمققٌم ممققددا م  فف  وح قق ا
3

، وذلققك للديلققا علققى 

اللهّم "، وي ٌ وز تن فو قؾ " اللهقم "ي علقى اللفقظ وي علقى المحقل ، وتمقا يولقه الفعظٌم، نحو "

َماوَ فعالى "  َن ِعَباِدَك ِفً َما َكقاُنوا يُِل اللَُّهمَّ َفاِأَر السَّ ٌْ َهاَدِا تَنَة َفْحُكُم َب ِل َوالمَّ ٌْ اِة َواألَْرِل َعالَِم اْلَؽ

ْخَفلِفُونَ  ٌَ " ِفٌِه 
4
، فهو على تنه نداء  خر ،تي يل اللهم ٌا فاأر السمواة. 

5
  

لنلماادىلنلمضافلإلىلٌانلنلمتنل :.ل9

: از فٌه سة لؽاة ؼ مً "عذا كان النداء مضافا على ٌاء المفكلم مثل " 
6

 

                                                           

.194، ص1425/2004، المكتبة العصرٌة للنشر، د.ط، 1عماد الدٌن، الكناش فً فنً النحو والصرف، ج .1  
.329مرائً، صاالس .2  

.165عماد الدٌن، ص .3  
(.46) سورة الزمر، اآلٌة .4  

.537مصطفى الغالٌٌنً، ص .5  
.139-192ابن هشام، ص  .6  
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ا ِعَباِدَي الَِّذٌَن تَْسَرفُوا َعلَى تَنفُِسِهمْ " فعالى" ٌا ؼ مً " بَثباة ٌاء المفكلم كقوله  .1 ٌَ "يُْل 
1
. 

قُونِ "  فعالى" ٌا ؼ م " بحذؾ الٌاء الساكنا وعبقاء الكسرا كقوله  .2 ا ِعَباِد َفافَّ ٌَ "
2 

حكوا من ك مهم مثل "ٌقا وهً لؽا ضعٌفا ، وضم الحرؾ الذي كان مكسورا أل ل الٌاء ،  .3

ْحَمُن اْلُمْسَفَعاُن     نَ    َياَل َرلِّ اْحُكم ِباْلَح ِّ َوَربُّ ، بالضم ويرئ يوله فعالى " تم ي ففعلً" ا الرَّ

" َعلَى َما َفِ فُونَ 
3
 بضم الباء. 

ا ِعَباِدَي الَِّذٌ" ٌا ؼ مً " بففح الٌاء ، يال هللا فعالى "  .4 ٌَ "َن تَْسَرفُوا َعلَى تَنفُِسِهمْ يُْل 
4
. 

ء تلفا لفحركها وانففا  مقا " ٌا ؼ ما " بقلل الكسرا الفً يبل الٌا المففوحا ففحا ، ففقلل الٌا .5

ِ َوعِن ُكنقُة لَِمقنَ "فعالى ، كقوله يبلها أقُة ِفقً َ نقِل هللاَّ ا َحْسقَرَفى َعلَقى َمقا َفرَّ قاِخِرٌنَ  ٌَ " السَّ
5
  

ا تََسَفى ويوله " َناهُ ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكِظٌمٌ ٌَ ٌْ ْة َع ٌَضَّ ٌُوُسَؾ َواْب "َعلَى 
6
. 

 " ٌا ؼ م " بففح المٌم ، كما يال الماعر: .6

ِبلَْهؾٍ      َما َفاَة ِمنًِّ ِبُمْدَركٍ  َولَْسةُ 
7
ةُ   ٌْ  وي لو تنً َوَي َبَل

 تي بقولً بففح الفاء.

لتااعلنلماادىل أحنام،:.ل01

، وكان م  ذلك مفقردا او تو بٌانا تو نسقا باأللؾ وال م عذا كان المنادى مبنٌا وفابعه نعفا تو فخكٌدا  

، والن قل علقى محلقه، مثقل " ٌقا زٌقد مضافا وفٌه ايلؾ وال م  از فٌقه الرفق  علقى لفقظ المنقادى

"زٌد الظرٌؾَ ٌا "توالظرٌُؾ "
8
 بالضم والففح على الفوالً. ،

                                                           

(.53) اآلٌة، زمرسورة ال .1  
(.16) سورة الزمر، اآلٌة .2  

(.112) سورة األنبٌاء، اآلٌة .3  
(.53) سورة الزمر، اآلٌة  .4  

(.56) ، اآلٌةالسورة نفسها .5  
(.84) سورة ٌوسف، اآلٌة .6  

.المحذوفة والفتح الدالة غلٌها باأللفلهف: منادى منصوب ألنه أضٌف إلى ٌاء المتكلم المحذوفة وعوض عنها  .7  
.191المصدر السابق، ص .8  
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، وٌ قوز ؾ فقً  خقر المنقادى فخفٌفقا ي لعلقا، وهقو حقذوهقو مقن خ قائ  المنقادى نلتيخٌ :ل.00

الضرورا فً المعر فرخٌم ؼٌر المنادى
1

لنقداء بسقرعا اإلفضقاء علقى ، والؽقرل منقه الفقراغ مقن ا

ويد فقفضً الضرورا المعرٌا هذا الحذؾ. المق ود، وهو المنادى،
2

 ، ومنه ٌقول الماعر:

 َوَيْد يَيى الِهَزْبُر تََخاِك ِبْم َرا      َمِهْدِة ِبَبْأِن َخ ْب ٍة  تََفاِأُم لَوْ 

وٌقال فً المنادى حٌنئذ تنه مبنً على ضم الحرؾ المحذوؾ للفرخٌم  
3
. 

، وي ٌن علقى ممققاوهً نو  من تنوا  النداء ، فَنها نداء ٌخلق  مقن مقدا تو ٌعق الستغاثة:ن .21

"، وي ٌحقققذؾ معهقققاعي "ٌقققاسقققفعمل فٌهقققا مقققن حقققروؾ النقققداء ٌ
4

، والمألقققول منقققه اإلعانقققا ٌسقققمى 

 )مسفؽاثا(، والمألول له اإلعانا ٌسمى )مسفؽاثا له(.

 وللمسفؽا  ث ثا تو ه:

  تن ٌ ر ب م زائدا وا با الففح ، كقول الماعر: .2

ا ألَْمَثاِل َيوِمً ٌَ ا لََقوِمً َو اِدي       ٌَ ٌَ ُهْم ِفً اْزِد  ألَُناٍن ُعُفوُّ

وٌقال فً المنادى حٌنئذ تنه مبنً على ضم الحرؾ المحذوؾ للفقرخٌم  
5

عذا ، وي فكسقر هقذه الق م 

 ، كقول الماعر:فكرر المسفؽا  ؼٌر مقفرن ل "ٌا"

اِن لِْلَعَ لِ  ٌا              ٌبكٌك ناء بعٌد الدار مؽفرل بَّ  لَْلَكُهوِل َولِلمُّ

 الماعر:، كقول خفم بخلؾ زائدا لفوكٌد ايسفؽاثاتن ٌ .2

                                                           

.168عماد الدٌن، ص .1  
.334السمرائً، ص .2  

.545، صالغالٌنًمصطفى  .3  
.688، صالسهادمحمد بن عوض  .4  

.545، صالغالٌنًمصطفى  .5  
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ِزٌَدا َُمٍل َنٌَل ِعز ٌَ ا   َوِؼن ى َبْعَد َفاَيٍا َوَهَوانِ             ٌَ

 كقول الماعر: ،تن ٌبقى على حاله .3

ا َيوِم لِلَعَ ِل الَعِ ٌلِ  ٌَ  وللؽف ة فعرل لألرٌل                  تَيَ 

وكما يال ابن مالك فً تلفٌفه 
1

 : 

 بال م مففوحا كٌا للمرفضى    عذا اسفؽٌ  اسم المنادى خفضا          

 واففح م  المعأوؾ عن كررة ٌا            وفً سوى ذلك بالكسر ائفٌا    

 ويم ما اسفؽٌ  عايبة تلؾ                  ومثله ذو فع ل تلفا                 

 لفع قل بخسقلول ايسقفؽاثا كققولهم "ٌقا ع بقا" تو ففً ع ز البٌة األخٌر ٌبٌن الناظم تنقه ٌكقون ا   

 ٌا للكمخا " فع با من كثرفها."

" وخلقٌ ه، "وتبفقاه"، "و ق  منقه، "واسقٌداه"، "واكبقداه"هً نقداء المفف ق  علٌقه تو المف نلاداة:.ل13

فٌ عل المقد وٌكون مسبويا بحرؾ )الواو( تو )تٌا ( ، وفلح   خر المندول تلفا عي عذا وي  فً لبن 

" و " وا تباهوه " فً ندبا تبٌك وتبٌه تبٌه، نحو " وا م انسا لحركا ما يبله
2

 

 وٌقول المفنبً:

 وا حر يلباه ممن يلبه مبم              ومن ب سمً وحالً عنده سقم

وللمنادى المندول ث ثا تو ه 
3
: 

 " تن ٌخفم بخلؾ زائدا لفخكٌد الفف   ، نحو " وا كبدا 

                                                           

.111ابن مالك، ص .1  
.85مبارك الترٌكً، ص .2  

.544مصطفى الغالٌٌنً، ص .3  
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  وهاء السكة، نحو "وا حسرفاهتن ٌخفم بخلؾ زائدا". 

 ًتن ٌبقى على حاله، نحو "وا تب". 

وي ٌكون المنادى المنقدول عي معرفقا ، فق  فنقدل النكقرا وي المقبهم ، فق  ٌققال " وا ر ق ه " ،   

وكما يال ابن مالك
1
:  

                                      والمكل حفما توله م انسا                         عن ٌكن الففح بوهم يبسا

 .وعن ٌمخ فالمد والها ي فزد                     ووافقا زد هاء السكة عن فرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.112ابن مالك، ص .1  
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II. ل:م قعلنلادننلاٌآلنلمدنيسلنلاح ٌةنلماحثلنلثااً:ل

، عي وكقان النقداء فٌقه ا سقواء  تكقان  قؽٌر الح قم تم كبٌقرتنقك ي ف قد كفابقا نحوٌقفٌقه  مّما ي مك  

، حٌقق  ُو ققد مسققخلا النققداء فسققفحوذ علققى نسققبا ن ٌو ققد اخققف ؾ بققٌن النحققوٌٌن حولققهلكقق، ضققراحا

، فلقد لخ  ابن األنباري ثمانٌقا بٌن علماء الب را وعلماء الكوفا معفبرا فً مسائل الخ ؾ القائم

مسققائل مققن م مققو  عحققدى وعمققرٌن ومائققا مسققخلا تح ققاها فققً كفابققه فاإلن ققاؾ فققً مسققائل 

الخق ؾو
1

و قد بعملٌقا حسقابٌا مقن أققرؾ بعقل البقاحثٌن تن النقداء ٌسقفحوذ علقى مسققاحا ، حٌق  

فقققارل سققفا فققً المائققا مققن مسققاحا الكفققال
2

ٌققرا فققً ، وهققذا مققا ٌغكققد علققى تن النققداء ذا تهمٌققا كب

، ووددة تن تذكر بعل الخ فاة بٌن الب رٌٌن والكقوفٌٌن حقول مسقائل المنظوما اللؽوٌا العربٌا

 النداء.

 المخفلؾ فٌها ن د:وتولى المسائل 

لنلماادىلمعي لأ لمااً .1

ٌققر فنققوٌن ولققٌن بفاعققل وي ذهققل الكوفٌققون علققى تن المنققادى المعققرؾ المفققرد معققرل مرفققو  بؽلل

مفعول
3
.   

وذهل الب رٌون
4
 على تنه مبنً على الضم وموضعه الن ل ألنه مفعول. ،

خققافل وي احققفج الكوفٌققون بقققولهم ي معققرل لققه ٌ ققحبه مققن رافقق  وي نا ققل  :آح ةةالنلنةة فٌٌ

ٌمقبه مقا ي  ولقم نن قبه لقئ  المقفكلم،، فلم نخفضه لقئ  ٌمقبه المضقاؾ علقى وو دناه مفعول المعنى

ون قبناه ألن و قدنا   قحٌح،ما هقو مرفقو  برافق  فرفعناه بؽٌر فنوٌن لٌكون بٌنه وبٌن  ٌن رؾ،

 سفعماي.تكثر الك م من وبا ا
                                                           

.275، دار الفكر للنمر والفوزٌ ، د.أ، د.ة،  1مسائل الخ ؾ،   ابن األنباري، اإلن اؾ فً  1  
ر      ا،  امعا بن ٌوسؾ بن خدا، ال زائمبارك الفرٌكً، النداء فً القر ن الكرٌم، رسالا الدكفوراه فً اللؽا العربٌا و دابه  2 

.20-19،  2006/2007اَدال والفنون، السنا الدراسٌا   كلٌا 
.276اإلن اؾ فً مسائل الخ ؾ، المسخلا السابعا واألربعون،  ابن األنباري،  .3  

 4 ذهل من الكوفٌٌن )الفراء( ذهال الب رٌٌن على تنه مبنً على الضم ، ويال األ ل فً النداء " ٌا زٌداه " كالندبا
فً مسائل الخ ؾ يبن األنباري. ؾانظر اإلن ا  
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ربقا ألنقه يال الب رٌون عنما يلنا تنه مبنقً وعن كقان ٌ قل فقً األ قل تن ٌكقون مع آ:ح النلاصيٌٌ

وو ققه المققبه بٌنهمققا مققن ث ثققا تو ققه، )الخأققال، ، فكققذلك مققا تمققبهها تمققبه بكققاؾ الخأققال مبنٌققا

مبنٌقا ألنقه ويق  مويق   ن ٌكقونه كاؾ الحأال من هذه األو قه و قل ت، فلما تُمبالفعرٌؾ، اإلفراد(

" ألن المنادى كقان مخاأبقا يولك "ٌا زٌد" تن فقول "ٌا عٌاك و ٌا تنة ، ألن األ ل فًاسم الخأال

، كمقا يقال حأقال فٌققال "ٌقا عٌقاك تو ٌقا تنقة "كان ٌنبؽً تن ٌسفؽنى عقن ذكقر اسقمه وٌقغفى اسقم ال

 :الماعر

 ٌا مر ٌا ابن واي  تنفا         تنة الذي ألقة عام  عفا

 يق  اسقم الحأقال و قل تن ٌكقون مبنٌقا، كمقا تن اسقم الخأقال مبنقًفلما وي  ايسم المنادى مو    

" لقققم فققققم مققققام         عنمقققا و قققل تن ٌكقققون مبنٌقققا علقققى الضقققم، وذهقققل بعقققل النحقققوٌٌن علقققى تن "ٌقققاو

 ول.    األكثرون هو األ " وتن العامل فً ايسم المنادى "تدعوا" المقدر دون "ٌا"، والذي علٌهتدعوا 

لللادننلنالس لنلمحلىلاأل .2

، وذهقل "ه األلقؾ والق م ، نحقو "ٌقا الر قل"، "ٌقا الؽق مذهل الكوفٌون على تنه ٌ وز نداء ما فٌق  

الب رٌون بعدم  واز ذلك
1
للللللل.

ٌٌن  اء ذلك فً ك مهم يول الماعرالدلٌل على تنه  ائز عند الكوف آ:ح النلن فٌٌ
2
ل               :

ٌّاكما تن فعقبانا مّرا     الؽ مان الّلذان فّرافٌا  ع  

حا  قواز ، والقذي ٌقدل علقى  قالنداء على ما فٌه األلقؾ والق م ، فخدخل حرؾفقال "ٌا" الؽ مان 

                                  ، واأللؾ وال م فٌه زائدفان.ا"ٌا هللا اؼفر لنذلك ، يولنا فً الدعاء "

ففٌقد الفعرٌقؾ  "األلقؾ والق م ففٌقد الفعرٌقؾ، و "ٌقا ، تنالدلٌل على عدم  واز ذلك آ:ح النلاصيٌٌ

، ولهذا ي ٌ وز ال م  بٌن فعرٌفقً النقداء والَعلمٌقا فقً ايسقم المنقادى وي ٌ فم  فعرٌفان فً كلما

                                                           

.286الم در نفسه، المسخلا الثامنا واألربعون،   .1  
.287يال ابن األنباري: فً هذا البٌة اسفديل الكوفٌٌن خاأئ ، وي ح ا لهم فٌه ألن الفقدٌر فٌه " فٌا تٌها الؽ مان "،  .2  
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، فعققدم  ققواز ال مقق  بققٌن ل مقق  بققٌن فعرٌفققً النققداء والعلمٌققا، وعذا لققم ٌ ققز االعلققم، نحققو "ٌققا زٌققد"

 ، ذلك تن فعرٌؾ األلؾ وال م ٌكون بع ما لفظٌا.لؾ وال م من بال تولىفعرٌفً النداء واأل

لمٌ لنلله ّل .3

 ددا فقً "اللهقّم" لٌسقة عوضقا مقن "ٌقا" الفقً للفنبٌقه فقً النقداء علقى تن المقٌم الممقلذهل الكوفٌونلل

والهقاء ، نقداءبٌقه فقً ال" الفقً للفنن "ٌقا" عوضا م رٌون على تن المٌم الممددا فً "اللهمّ وذهل الب

مبنٌا على الضم ألنه نداء
1
. 

"يالوا ألن األ ل فٌه "ٌا هللا  منا بخٌقر آ:ح النلن فٌٌ
2

، تي تنقه لمقا كثقر فقً ك مهقم و قرى علقى 

وحذؾ ك م العرل لألل الخفا كثٌر، واسقفدلوا بققولهم ، م حذفوا بعل الكلما ألبا للفخفٌؾتلسنفه

تن المقٌم الممقددا ، ويقالوا القذي ٌقدل علقى و "وٌلّمه" ت قلها "وٌقل تّمقه" ،"هلّم" تن ت لها "هل تّم"

 " تنهم ٌ معون بٌنهما كما يال الماعر:لٌسة عوضا من "ٌا

 تيول: ٌا اللهّم ٌا اللهّما    عنً عذا ما حد  تلّما 

العقول " لمقا  قاز تن ٌ مق  بٌنهمقا ألن ف م  بٌن المٌم و "ٌا"، ولو كانقة المقٌم عوضقا مقن "ٌقا  

 والمعّول ي ٌ فمعان.

يلنا ذلك ألنا ت معنا تن األ ل "ٌا هللا"، ألنه ي ٌسفعمل عي فً النداء، تي يالوا عنما  آ:ح النلاصيٌٌ

  ولمقا و قدناهم عذا تدخلقوا المقٌم حقذفوا  ، ألنقه لقٌن بنقداء،"فرى تنه ٌ وز تن فقول "ؼفر اللهّم لزٌد

 مقن يقولهم "اللهقّم" مقا ٌسقففاد مقن يولقك "ٌقا هللا"  حقرفٌن وٌسقففادم حرفٌن و "ٌقا" ، فو دنا المٌ"ٌا"

                                                           

.290ابن األنباري، المسخلا الفاسعا واألربعون،   .1  
 2 يال ابن األنباري : ال وال هنا من ث ثا تو ه :

الو ه األول: تنه لو كان األمر كما زعم الكوفٌون لكان ٌنبؽً تن ٌ وز تن ٌقال "اللهّمنا بخٌر ".                           
الو ه الثانً:  واز يول " اللهّم  منا بخٌر " كما زعم الكوفٌون ٌراد به لما حسن فكرٌر الثانً ألنه يفائدا فٌه.       
األمر كما زعم الكوفٌون لما  از تن ٌسفعمل هذا اللفظ عي فٌما ٌغّدي عن هذا المعنى، وي خ ؾ تنه  الو ه الثال : تنه لو كان  

ٌ وز يول " اللهّم العنه ، "اللهّم تهلكه " ، كما يال هللا فعالى فً سورا األنفال اٌَا )32( "َوعِْذ َيالُوْا اللَُّهمَّ عِن َكاَن َهَذا ُهَو اْلَح َّ ِمْن 

َماء تَِو اْئِفَنا ِبَعَذاٍل تَلٌِمٍ  ". َن السَّ َنا ِحَ اَرا  مِّ ٌْ   ِعنِدَك َفخَْمِأْر َعلَ
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فدلنا ذلك على تن المٌم عول من "ٌا"، ألن العول ما يام مقام المعّول، وهاهنا المٌم مقا تفقادة 

 " فدّل على تنها عول."ٌا

   تيخٌ لنلمضاف: .4

ايسقم فخفٌف قا علقى  خقر حقذؾ  : هقوهو الفريٌ  والفلٌٌن، تما فً اي قأ   :فً اللؽاالفرخٌم 

 خققر حققرؾ مققن المنققادى ٌكققون عي فققً النققداء، وٌكققون بحققذؾ الفققرخٌم ي ، وو ققه مخ ققو 

، وهقو لريقا واللقٌن، تو الفعظقٌم تحٌانقا  والفرخٌم ٌغفى به للفحسقٌن، ولهقذا ي ٌقخفً عي فقً مققام ا

)فرخٌمقا ( ذا كان هو حقذؾ  خقر المنقادى، فَنقه ي ٌ قح تن فكقون عحذؾ  خر المنادى، و كذلك

ْم للفَّْرخٌِم، وهذا لٌن له معنى، وعي فَن اإلنسان ٌفه م تنهقا مفعوي  أل له، ألن المعنى ٌكون: َرخِّ

فَنهقا فكقون كققول القائقل:  كان الفرخٌم هو حذؾ  خر المنادىتي: عذا  مفعوي  أل له. وعلى هذا

 .) لسُة يُُعودا (

فقرخٌم فقً  خقر ايسقم المضقاؾ علٌقه ويعقون ال، وٌكوفٌون علقى تن فقرخٌم المضقاؾ  قائزذهل ال  

"، وذهققل مققال" فققً يولققك "ٌققا  ل مالققك ٌققا  لنحققو يولققك "ٌققا  ل عققام" فققً "ٌققا  ل عققامر"، و "

ون على تن فرخٌم المضاؾ ؼٌر  ائزالب رٌ
1
. 

فً اسفعمالهم كثٌرا كقول الماعر يالوا تن فرخٌم المضاؾ  ائز، ألنه يد  اء آ:ح النلن فٌٌ
2
: 

كُ ُخُذوا  ِل ُفْذَكر    ْم ٌا  ل ِعْكِرَم واْحَفُظوا َحظَّ ٌْ ْحُم بالَؽ  تََواِ َرَنا والرِّ

ويقد رخمقه بحقذؾ  خقر  عضقافً،" مركل اعكرم ل فَن " "االماهد من البٌة يوله "ٌا  ل عكرم  

ومقن هنقا اسقفدل الكوفٌقون علقى  قواز  الفقاء،فقَن ت قله " ٌقا  ل عكرمقا " فحقذؾ  علٌقه،المضقاؾ 

ألن المضقاؾ والمضقاؾ علٌقه بمنزلقا  علٌقه،كل اإلضافً المنادى بحذؾ  خر المضقاؾ فرخٌم المر

 والحذؾ من  خر الثانً م  تن المنادى هو األول كخنه حذؾ من  خر ايسم. الواحد،المًء 
                                                           

.295ابن األنباري، المسخلا الخمسون،   .1  
 2              ٌر من النحوٌٌن، ون د فً كفل المفخخرٌن فحذوا حذركموهذا البٌة من ك م زهٌر بن تبً سلمى، ويد اسفمهد به كث 

واألوا ر  م  ت را، وهً كل ما ٌعأفك على  خر  ن،ف ا بن يٌن عٌ " تراد بنً عكرما بن ح اعكرم ويوله " ٌا  ل  
     ومنها الرحم.
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 فً الفرخٌم وهً: تن فرخٌم المضاؾ ؼٌر  ائز لو ود مروأ قالوا نلاصيٌٌآ:ح ال

   تن ٌكون المنادى مفردا ومعرفا

   تن ٌكون زائدا على ث ثا تحرؾ

 ي ٌرخمون فً ؼٌر عي فً الضرورا المعرٌا ظاهرا،  تن ٌكون 

لتيخٌ لنلثالثًلإذنلناآلأ سط،لمتحينا .5

سم الث ثً عذا كقان وسقأه مفحركقال الكوفٌون تنه ٌ وز فرخٌم اييالل
1

، وذلقك نحقو يولقك "عنق " 

الفرخٌم ما كان على ث ثا تحرؾتو " ٌا عن " ، ويال الب رٌون تنه ي ٌ وز 
2

 

عذا كان توسقأه مفحركقا، ألنقه فقً يالوا عنما  وزنا فرخٌم ما كان على ث ثا تحرؾ  آ:ح النلن فٌٌ

" علقى الفقوالً واحف قوا بققول وٌضاهٌه، نحو "ٌد"، "دم" ت قلهما "ٌقدي"، "دمقواألسماء ما ٌماثله 

 الماعر:

ا َعلَى َحَ ٍر ُذِبْحنَ  ِقٌنِ       اَفلَْو تَنَّ ٌَ اِن بالَخَبِر ال ٌَ َم  َ َرى الدَّ

ويققالوا عذا كققان الوسققأ سققاكنا ي ٌ ققوز   ققائزا،فو ققل تن ٌكققون فهنققا الفققرخٌم وضقق  للفخفٌققؾ،   

" ألنه عذا حذؾ الحرؾ األخٌقر و قل  قذؾ الحقرؾ نظٌر، نحو "زٌد وعمرون كان له فرخٌمه وع

 فٌبقى ايسم على حرؾ واحد. يبله،الساكن الذي 

يقالوا تن الفقرخٌم فقً عقرؾ النحقوٌٌن عنمقا هقو حقذؾ دخقل فقً ايسقم المنقادى عذا  آ:نلاصةيٌٌح ةال

فهقذا محقل  المعنقى،فقَذن الفقرخٌم عنمقا هقو وضق  فقً األ قل لهقذا  للفخفٌقؾ،كثقرة حروفقه ألبقا 

 ف  ٌحفمل الحذؾ. الخفا،ألن ايسم الث ثً فً ؼاٌا  علٌه،خ ؾ ي حا ا لنا 

 
                                                           

.300الم در نفسه، المسخلا الواحد والخمسون،   .1  
.301وعلٌه ذهل تبو الحسن علً بن حمزا الكسائً من الكوفٌٌن . ٌنظر: الم در نفسه،   .2  
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III. فًلنلاالغةلنلعياٌة:لنلادنننلماحثلنلثالث:ل 

الموضوعاة الب ؼٌا تمر سهل على اإلأ  ، ذلك تن النقداء وكمقا ذكرنقا  دالنداء تحقول بخن ال   

وللفخكقد مقن هقذا  ت معقٌن،سابقا تنه تحد األسالٌل الفعبٌرٌا األكثر دورانا فً ك م العقرل والنقان 

هلً ومقا فق ه مقن الع قر ال قا والنثرٌقا،األمر ٌكفً المرء تن ٌسفقرئ ن و  الفقرا  المقعرٌا 

من ع ور
1
. 

ومقا ذلقك فقً  فلمٌحقا، مقن النقداء عمقا ف قرٌحا وعمقا فكاد فخقل الب ؼا يعن  :ويال علماء اللؽا    

ومققعراء، عي كونققه تحققد األسققالٌل اللؽوٌققا الفعبٌرٌققا األكثققر أواعٌققا  لألدبققاء كفابققا  ر الب ؼٌققٌننظقق

، وهققو تمققر كققاؾ للنققداء فققً  ققلل اهفمامققاة ؼراضققهم الفنٌققاوتعققن مققوايفهم المققعورٌا لٌعبققروا 

ن من ٌسفقرئ الم ادر والمرا   الب ؼٌا ٌ قدها فزخقر بقوفرا هائلقا مق بٌنوا تنه الب ؼٌٌن، حٌ 

 األبحا .

ا فعرٌفقا، واسقفعماي، وتؼراضقا والدراساة الفً فناول فٌها ت حابها النداء مقن  وانبقه المخفلفق   

فنبقئ تٌضقا تن ايعفمقاد علقى فقر  واحقد مقن  فخرٌ اة لأٌفا، وفلمٌحقاة مقرٌفاوكانة لهم فٌها 

سا تسلول نحوي معٌنسانٌا فً دراالفرو  الل
2
. 

، وبقذلك ٌمكقن عمل الب ؼٌٌن مكم  لعمقل النحقاا، فكان ي بد من فعاون الفرو  وفكاملها وعلٌه   

الكمقؾ عقن  وانقل النقداء الب ؼٌقا، ومزاٌقاه  القول بح  تن الب ؼٌٌن كان لهقم القدور البقارز فقً

م الب ؼا  ل   ، ومن ثم كان النداء فً منظور الب ؼٌٌن موضوعا من موضوعاة عالفنٌا
3
. 

ن حسقل نظقرفهم علٌقه عذا كان النحاا فً فعرٌفهم للنداء كانوا منقسمٌن على يسقمٌتعيٌفلنلادنن:للللل

 فققه علققى المويقق  اإلعرابققً للمنققادى ركققز فققً فعرٌ، فمققن نظققر علٌققه حكمٌققا ععرابٌققا حكمٌققا ووظٌفٌققا

                                                           

.84، صك ترٌكًمبار .1  
.المصدر السابق، الصفحة نفسها .2  

85مبارك ترٌكً، ص .3  
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اللؽققوي ركققز فققً فعرٌفققه علققى ال انققل  ظققر علٌققه وظٌفٌققا لؽوٌققا فوا ققلٌاوعلققى العامققل فٌققه، ومققن ن

و الحال بالنسبا للنحوٌٌن، وعذا كان هذا هالوظٌفً
1
. 

لققم وفققخخر علمهققم مققن حٌقق  النمققخا عققن ع النحققوٌٌن،فققَن الب ؼٌققٌن وبحكققم فققخخرهم زمنٌققا عققن     

، وبحكققم نعقققده  ققازمٌن بويوعققه بٌنهمققاوهققو مققا  المفقققدم،وبحكققم المفققخخر ٌسققففٌد حفمققا مققن  النحققو،

 كان فعرٌؾ الب ؼٌٌن للنداء واحدا موحدا. العلمٌن،فكامل 

ي المنقول من الخبقر علقى فهو عندهم: ألل المفكلم عيبال المخاأل علٌه بحرؾ نائل منال تناد    

 اإلنماء.

ه ، كمقا يٌقل فٌقه تٌضقا تنقنحقوهوهو تٌضقا : دعقوا المخاأقل بحقرؾ نائقل منقال فعقل كقخدعو و    

الف وٌة بالمنادى إليباله علٌك
2
.   

ل:فًلنلاالغةلحي فلنلادننل .1

، وكٌفٌقا اسقفعمال هقذه الب ؼٌون على فعرٌؾ واحد للنداء، اففققوا تٌضقا علقى تدوافقهكما افف  للللل

 مسقفعملا فقً علقم النحقوالولهقا نفقن المعقانً   ، وهقً عنقدهم ثمانٌقا،خأال الندائً األدواة فً ال

 وهً: } ٌا، ت،  ، هٌا، تٌا،  ي، وا، تي {

ل:للنألغينضلنلاالغٌةلللادنن .2

الؽرل الب ؼً للنقداء ٌفحقدد مقن خق ل الع يقا الفقً فنمقخ بقٌن المنقادي والمنقادى مبامقرا بعقد    

، فققَن كققان الفعبٌققر النققدائً ٌحمققل مقا ققد واضققحا عحققدا  الفركٌققل اللؽققوي النققدائً والف ققوٌة بققه

ففهققم مققن الفركٌققل اللؽققوي نفسققه لل ملققا الندائٌققا مققن دون الل ققوء علققى وسققائل تخققرى   ققرٌحا

                                                           

.86المصدر نفسه، ص .1  
.90-89المرجع السابق، ص .2  
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خار ٌققا
1

ا وهققو فنبٌققه المخاَأققل تي المنققادى، وفهٌئفققه واسققفقبال مققا وكققان الؽققرل حٌنققذاك ت ققلٌ، 

نها هً المق ودا، ألالفً ففب  النداء للمعانً اممدود هنا ، فٌبقى المنادىٌألل منه
2
. 

فهقققً هنققا ذاة وظٌفقققا فنبٌهٌققا عمقققارٌا  والفحضققٌر،الفنبٌقققه  ففعققدىالندائٌققا هنقققا ي  ال ملقققامققا ت   

خفٌقا زائقدا علقى المعنقى األ قلً فقرفبأ  كان الفركٌل النقدائً ٌفضقمن معقان تما عن اسفحضارٌه،

ٌعفمد فقً الكمقؾ عقن الققرائن  والمنادى،بال وانل النفسٌا والمعورٌا والو دانٌا لكل من المنادي 

 السقٌا ،المقالٌا والمقامٌا والنداء خار ا عن معناه األ لً علقى تؼقرال ب ؼٌقا تخقرى ففهقم مقن 

 و المعبر عنه بخرو  النداء عن معناه األ لً.وهذا ه

IV. لخي جلنلادننلعآلمعااهلنألصلً:نلماحثلنليناع:ل

ٌخر  النداء عن معناه األ لً لدواِ  وو وه ب ؼٌا ففهم من السٌا  يد   
3
 ومنها: 

 ي دا على عؼرائه. تيبل،ٌا مظلوم  كقول: نإلغينن: .1

 كقول الماعر::لنإلغيننلاالتحيٌض .2

  بالبهالٌل من بنً العبان                      ت بح الملك ثابة األسان          

 عنك بالسٌؾ مخفا األر ان                           تي هم تٌها الخلٌفا و احسم     

 ، ٌا ربنا.مثل: ٌا هللا نلدعان: .3

وهقو  "رسول هللا  لى هللا علٌه وسلم "اؼفر اللهم لنا تٌفهقا الع قابا كقول نالختصاص: .4

 الفواض .ٌكون اسما ظاهرا فبله ضمٌر ٌبٌن حال هذا ايسم وٌمكن ان ٌكون للفخر تو 

 تن تكرم الضٌؾ ٌا تٌها الر ل الفخر:فمثال 

 مثال الفواض : انا الفقٌر على هللا ٌا تٌها الر ل
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 .ما بردها على الفغاد لو ٌقؾ كقولك:لنلتلذذ: .5

بل فسفؽٌ  بقاهلل تن ٌؽٌق   فرٌد النداءفهنا تنة ي  دٌنه. ضٌ  ٌا هلل يول:مثل نالستغاثة:ل .6

 هذا الم فم  الذي ضٌ  دٌنه

 مثل يول الماعر:لنلاداة: .7

 سفا كم ٌظهر الفضل ناي  با كم ٌدعً الفضل ناي      وٌا تفوا ع

ا}كقول الكفار ٌوم القٌاما: نلتحسي:ل .8 َفِنً ُكنُة ُفَراب  ٌْ ا لَ ٌَ}
1
. 

 كما فً يول الماع ر: نل عٌد:ل .9

 ٌالبكُر تٌن  تٌَن الفرارُ          كلٌباتنمروا لً  بالبكر

يقال  ، ٌقدخل علقى الحقرؾ ويد ٌخفً حرؾ النداء لم رد الفنبٌه وذلك عنقدمالنلتااٌ،: .10

{َفخَفُوَز َفْوزا  َعِظٌما  ٌا لٌَفِنً ُكنُة َمَعُهْم } فعالى
2

 

ل يال الماعر:نلتذني:ل .11

َن روا  ُ  ٌْ  تٌا منزلً سلمى س ٌم َعلٌُكما     هل ايزمُن ال فً مض

ويد بلؽقه عقنهم حبقر تؼضقبه:  كقول عفبا بن تبً سفٌان مخاأبا تهل م رنلتحقٌي:ل .12

 "م تنوؾ ركبة بٌن تعٌن"ٌا األ

ٌقا  بنقً،ٌقا  حبٌبقً،كقولقك لمقن فرٌقد تن فمقعره بمحبفقك وعأفقك علٌقه: ٌقا نلتحا :ل .13

 تخً

   كقول المفنبً: نلعتا : .14

 ٌا تعدل النان عي فً معاملفً فٌك               الخ ام وتنة الخ م والحكم

 
                                                           

(.40) النبأ، اآلٌةسورة  . 1  
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 للمثل::ل نلغزللنلمدح .15

 وٌا ؼ نا ٌمٌل م  الرٌا                   تٌا يمرا فبسم عن تيا  

والم حظ فً األمثلا الواردا تن األداا لم ففؽٌر ، وعنما فؽٌر الو قه الب ؼقً بحسقل ال ملقا الفقً   

دخلة علٌها ، وبحسل فركٌل هذه ال ملا ، حٌ  معنى ال ملقا فضقفً علقى األداا مقفافٌا مسقفمدا 

من هذا المعنى
1
ومقا  ، فففلون األداا وفظهر الو قه الب ؼقً مقن دعقاء وعؼقراء وز قر واسقفؽاثا ، 

 .مابه ذلك

V. نلادننلفًلنللسااٌاتلنلعياٌة:نلماحثلنلخامس:ل 

النداء باعفباره وحدا ياعدٌا فً الخأال المفهً و الكفقابً لقه تهمٌقا بالؽقا، و تهمٌفقه فكمقن لعنللل

فً كونه البنٌا الخأابٌا األكثر دورانقا علقى األلسقنا و األيق م، لمقا ففمفق  بقه هقذه البنٌقا مقن يقدرا 

عققن مخفلققؾ األؼققرال، و الممققاعر اإلنسققانٌا، فالنققداء هققو الأرٌقققا المثلققى ب ققٌؽه علققى الفعبٌققر 

الظققاهرا و المحذوفققا، و عمققكاله المخفلفققا، و تسققالٌبه المفنوعققا للفعبٌققر عققن الؽققرل حققٌن فق ققر 

الوسققائل األخققرى
2

، مققن عمققارا ،و عٌمققاءا، و حركققا، و ؼمققزا، و بسققما، فقققد ٌل ققخ علٌققه المنبققه، و 

الداعً، و المفض ر، و الماكً و المفوعد. لذلك و دنا النداء تهقم البنقى الخأابٌقا فقداوي مقن يبقل 

سا ب ق ء عي ولئن لم فظهر الدرا وديلٌا. ب ؼٌا،ونحوٌا، و،  وفٌا، و رفٌادرن  اللسانٌٌن، فقد

و الب ؼققً، فققَن ذلققك ٌعققود فققً نظققري علققى الفأققور الدرسققٌن النحققوي و  ،لمسققفوى النحققويعلققى ا

الب ؼً مقارنا بؽٌرهما من الفرو  اللسانٌا األخرى
3

لل.

ل

ل
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57، صنفسهالمرجع  .2  

.59المرجع السابق، ص . 3  



 

38 
 

اعفنققى علماغنققا القققدماء بلؽققفهم عناٌققا فائقققا، خا ققا انهققم كققانوا لنلاةةدننلاةةٌآلنل صةةفل نلتفسةةٌي:

و اَخقر يقومً، و همقا و ي مقك دافعقان يوٌقان مقا  مدفوعٌن على ذلك بدافعٌن اثنٌن: تحدهما دٌنقً

 فمسكة بهما تٌا تما من األمم و وظففهما فً تي م ال من الم اية اي و حقققة ن احقاة بقاهرا،

نظرٌققا لسققانٌا بنققاء  عذا فمكنققوا و فققً ويققة و ٌققز مققنء اللّؽققا، وهققو األمققر الققذي ف سققد عنققد علمققا

موّحدا
1
ل. 

القدماء الظواهر اللؽوٌا،  قوفٌا، و  قرفٌا، و نحوٌقا، وديلٌقا فقً و ؾ اللؽوٌون العرل  لقدف   

عأققار زمققانً و مكققانً محققددٌن ب ققراما، و علققى هققذا الر ققد و ققفوا اللؽققا، واسققفنف وا القواعققد 

العامققا لهققا. و يققد مكققنهم مققنه هم الو ققفً هققذا مققن م حظققا الفركٌققل اللؽققوي، مققن حٌقق  سقق مفه 

ٌققا عامققا اف ققفة بالديققا والمققمول، ا علققى كققل ذلققك نظرٌققا نحوالنحوٌققا و اسققفقامفه الديلٌققا و بنققو

الففسقٌر اسقفعانوا بقالمنهج و ف قاوز المقنهج الو قفً علقى الفحلٌقلحٌن  ادففهم ظقواهر فركٌبٌقا فو

الفحلٌلققً الففسققٌري
2

لققوا، و فسققروا فلققك الظققواهر، فكققان تن يققدروا وحققذفوا و تضققافوا لققوا وعلّ ، فحلّ 

   .ا مفكاملام على فقدٌم نظرٌا نحوٌحر ا منه

يحظقوا تن الفركٌقل فقً العربٌقا تمقا تن ٌكقون  النقدائً، حٌق كانة معال فهم للفركٌل  ومن هنا   

لما يحظقوا تن الفركٌقل ضافٌا، و الو فٌا، و والمز ٌا، وو تما ؼٌر ذلك كالفراكٌل اإل عسناد ٌا.

فسقاويا مق  القاعقدا العامقا ، يقدروا لقه اإلسقناد مظهره عن الفراكٌل ؼٌر اإلسقنادٌاالندائً ٌبعد فً 

للل م
3
. 

لقم ٌخفلقؾ مقنهج المفقخخرٌن مقن النحقاا عقن مقنهج المفققدمٌن لنلاحةاة:لنلمتأخيٌآلمآماهالنلادننل 

منهم فً مسالا النقداء ،فلققد اسقفقرة القواعقد الفقً نق  علٌهقا المفققدمون عنقد المفقخخرٌن
4
ولعقل  ،

 )تدعو تو تنادي (عل المقدرعلى عنمائٌا الفالمًء الذي  د فً المعال ا هو محاولا بعضهم الفخكٌد 

مق   ا ن حظ فؽٌٌرا فً فرفٌل األبقوالكم ،األسفر باذيكما هو عند الرضً  تو )دعوة تو نادٌة(
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كمقا هقو واضقح عنقد عقدد  مٌل على فعلٌل القواعد الندائٌا كفعلٌل ن ل المنادى وبنائه علقى الضقم،

بقل كقل ياعقدا  ،حقاية النقداء ٌقدم فعلٌ  لكل حالا منمث  الذي ن ده  ،من النحاا منهم ابن الورا 

ه ذ،ومقن  علقٌهم مققالفهم هق لقد تنكر ابن مضاء على النحاا فقدٌرهم األ ل فً النقداءو من يواعده،

وعظهققار الفعققل  عذ النققداء عنمققاء، وٌققرى تن فقققدٌر الفعققل تدعققو تو تنققادي فؽٌٌققر للمعنققى و عفسققاد لققه،

ورتٌه هدا مبنً على عنكقاره لنظرٌقا العامقل الفقً بنقى النحقاا  اإلخبار،المقدر ٌنقله من اإلنماء على 

ويقد يقدم ابقن مضقاء و هقا  علٌها نظرٌفهم ،والفً ٌرى فٌها ابن مضاء خرو ا عن توضا  اللؽقا،

 لم، من ثم مدد النكٌقر علقى النحقااالمفك تو وخ  فها تن ي عامل عي هللا، نظره فً نظرٌا العامل،

 .وهو تمر خأٌر كما نعلم لمحذوؾ زٌادا لفظٌا فً كفال هللا،واعفبر فقدٌرهم ل

فَننقا ي نقود تن ننايمقها  ونحن م  علمنا بخأورا األفكار الفً فحملهقا هقده النظقرا مقن الر قل،    

ولكقن ين عقددا ؼٌقر يلٌقل مقن الدارسقٌن يقد كفانقا مغونقا  فسفح  المنايما والرد، ي ألنها ي اَن،

 ٌن المحقدثٌن مقن ٌفبنقى هقده اَراءش هقو و قود عقدد ؼٌقر يلٌقل مقن الدارسقلكن المقده الرد علٌه،

سققنفعرؾ علققى ٌن ذوهققغيء هققم القق وٌعفبرهققا ففحققا مبٌنققا فققً الققدرن النحققوي، بققل، وٌققداف  عنهققا،

نظرفهم للنداء اَن
1
.  

وهً نظراة ففسم كمقا  فلك هً نظراة نحافنا القدماء على النداء،لنلدنيس آلنلمحدث آل نلادنن:   

 وفوا ق ، وفكوٌنا، ووظٌفا، فعرٌفا، لكل ما ٌفعل  ببنٌا النداء، والفف ٌل، يدمنا بالديا ،والممول،

وديفها لم فسقلم مقن نققد الدارسقٌن المحقدثٌن لهقا وهً رؼم ممولٌفها،
2
 عن علقى األ قح الحقداثٌٌن ،

بقل نقراهم  نقداء،فً الحقٌقا تن الدارسٌن الحداثٌٌن ي ن دهم ٌفردون بوابا خا قا للاإل  حٌٌن، و

    .والك م ٌفناولون النداء حٌن حدٌثهم عن مفهوم الحملا،

                                          :                                                                                     ح قرها فقً نظرنقا فقً ث ثقا منألققاةالمنألقاة الفً انأل  منها هغيء الحقداثٌون فقٌمكن عّن   

تو علقى  فخثرهم بالمنهج الو فً األوروبً الذي ظهر فقً مألق  الققرن العمقرٌن،لنلماطلالنأل ل:

لمقا  قاءة بقه مقن مفقاهٌم كقان لهقا األثقر  الفً اعفبرة تفكارا نهضقوٌا، روسٌدوساأل ح بظهور 
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والكقق م، واَنٌققا والفعايبٌققا، والققدال، البققارز علققى مسققار الققدرن اللسققانً، كققالفمٌٌز بققٌن اللؽققا، 

 والمدلول، واعفباأٌا الع ما اللؽوٌا... وؼٌرها من المفاهٌم الفً نهضة على  ثرها علوم اللسان،

و قارة  ،و اروا ٌدرسون األلسن البمرٌا على ضقوئه، هدا المنهج األوروبٌون اللسانٌونففبنى 

انقة سقابقا بعقد تن ك ة اللؽوٌا فً ويقة معقٌن،الدراسا فٌه مركزا على مسفوى معٌن من المسفوٌا

.دراساة فارٌخٌا فأورٌا
1
بَن ازافقه فقً ا المقنهج منبهقرٌن ذالعرل المحدثون ه ففبنى الدارسون ،

لل.نً.                                                                           مٌقققققققدان القققققققدرن اللسقققققققا

،فخعققاد لهققا  تو مققبه مٌفققا فققخثرهم بخفكققار ابققن مضققاء القرأبققً الفققً كانققة ؼائبققا، نلماطلةةالنلثةةااً:

منها عدم الخقرو   ألنها فلفقً معه فً عدد من النقاأ، المنهج الو فً الحٌاا واينبعا  من  دٌد،

فقق  فقً نظققرهم ألنهققا مفقاهٌم  والفخوٌقل، واإلضقمار، والحقذؾ، كعقدم الفقققدٌر، عقن الوايق  اللؽقوي،

 والمألول من الباح  هو الفعامل م  الظاهرا اللؽوٌا كمقا هقً فقً الخأقال، ،فعل اللؽويدائرا ال

هن الباح ذكما هً مف ورا فً  ي
2
لل      .                                                                 .

تما المنأل  الثال  فهو الفكر الحداثً الذي  ارة بعل البلدان العربٌقا تو  لهقا  :نلماطلالنلثالث

بحكقم ارفباأقه بقخهم مٌقزا  ولعل الدرن اللسقانً اكثقر هقده الم قاية، فدعو علٌه فً كل الم اية،

فبعقد خقرو  البلقدان  لك فخثرا بقبعل األفكقار القواردا مقن توروبقا،ذو نسان، وهً الفوا ل،فً اإل

هققن نخبققه ذفرسققخ فققً  ،ااسققفٌأانتو  سققواء كققان انفققدابا، مققن ايسققفعمار بمخفلققؾ عمققكاله، العربٌققا

والفكرٌا واألدبٌا، السٌاسٌا،
3
. 

تمقا  ،مناه ه فً كل الم قاية ، ففبنواالمففو اإلي   الحداثً ٌمر حفما عبر مناهج الؽرل  عن    

ا سقابقا تمر كما بٌنّ  ، وهوعأارهال وانل الفً نظروا منها للنداء فكانة مركزا على فعرٌفه وفحدٌد 

ففخسٌسققا علققى مققنه هم هققذا الققذي ٌكففققون فٌققه بو ققؾ  مققرفبأ بنظرٌققا العامققل الفققً ٌرفضققونها،

فو قدوه ٌفكقون  نهم اكففوا بو ؾ الفركٌل الندائً كما هو فً ظاهره،َف الظاهرا اللؽوٌا كما هً،
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وٌ ققر  كققان هققذا ايسققم ٌن ققل مققرا، ، ولمققام ققرورتو  تو مرفققو ، اسققم من ققول،مقق   مققن حققرؾ

 :فً ث ثا فعارٌؾ هً نح لهافعارٌفهم له ٌمكن تن  ، اخفلفةثالثاوٌرف   ثانٌا،

                  .اعفبققققققاره  ملققققققا مكونققققققا مققققققن تداا ل اسققققققم دون فقققققققدٌر الفعققققققل والفاعققققققللنلتعيٌةةةةةةفلنأل ل:

مقبه  :ن د ث ثا تمباه  مل وهنا ،ال ملااعفباره مبه  ملا ألنه ٌففقد على مكوناة لنلتعيٌفلنلثااً:

بقه، المضقاؾ والمقبٌه  )المنقادى ملقا من قول  (، مقبهالمبنقً علقى الضقم )المنقادى ملا مرفقو  

 .المسفؽا ( وهو)م رور  ملا  (، مبهؼٌر المق ودا والنكرا

وانمققا هققو عن ققاز  وي هققو مققٌه  ملققا، فعلٌققا،اعفبققاره ي هققو  ملققا، ي اسققمٌا وي لنلتعيٌةفلنلثالةةث:

عبد الحمن  ، ٌقولالمنزلفٌنلؽوي خا  فٌكون هدا الرتي يد وض  الفركٌل الندائً فً منزلا بٌن 

واعفبقر النقداء  ملقا  وؼٌقر اسقنادٌا، عن ال مقل فقً العربٌقا نوعقان اسقنادٌا، تٌول فً هدا ال دد:

ٌخر هقا مقن دائقرا ال مقل  عن هقذا الققول ي وفند  خرون هدا القرتي األٌقوبً بققولهم: ا،ؼٌر اسنادٌ

 .ايسنادٌاالفعلٌا ؼٌر 

وعلٌه فهو  ن ال ملا فقوم على تسان اإلسناد،ي المخزومً تن النداء لٌن  ملا ألرت وهذا كان    

وي  ى منزلقا ال ملقا،نقه مركقل لفظقً ي ٌرففق  علقتحٌ  ٌقول عنقه  ٌفضل فسمٌا النداء باألسلول،

والحقٌققا تن المففبق  لهقغيء الحقداثٌٌن القدٌن ثقاروا ، وؼٌرها من اَراء ٌ ح فسمٌفه بال ملا تٌضا

والفأقوٌر  وؼلفوا ثورفهم فحة تسماء مخفلفا باسقم عحٌقاء النحقو مقرا، على نظرٌا العامل العربٌا،

وحقذؾ  وفبوٌبقه، دراسا النحقو العربقً،والفً فدعو فً معظمها على ععادا  واإل    ثالثا، ثانٌا،

بعل يواعده
1
. 

تمقا  مملة  وانبه المخفلفا والدارسون المحدثون النداء معال ا ماملا، لقد عالج النحاا القدامى،    

بققرزوا الوظٌفققا تو ،حٌقق  حللققوا الفركٌققل النققدائً القققدامى فقققد اف ققفة معققال فهم بالديققا والمققمول،

لى تسان تبوابها النحوٌا داخقل نسقٌج الع يقاة الفقً فقربأ الكلمقاة ع النحوٌا للكلماة المكونا له،

وعلقى تسقان تن  تو المعنقى القذي ٌحسقن السقكوة علٌقه، والفً ففحق  بهقا الفائقدا، بعضها ببعل،

                                                           

80.مبارك ترٌكً، مجلة علوم إنسانٌة، ص .1  
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 ٌلهم مبقدا تساسقٌا هقو فهقم مقا ٌعقرلويقد راعقوا فقً فحلق ،لنداء فركٌقل مبنقً علقى عضقمار نحقويا

حٌا مفرعقا عقن واعفبقروه فركٌبقا سقأ على فحلٌقل الفركٌقل النقدائً،ويد هداهم منه هم هدا  وٌحلل،

بعٌقدا عقن الوايق   }مبارك فرٌكقً{ ً نظرا فذتو تنادي ولم ٌكن فحلٌلهم ه تدعوفركٌل باأنً ٌقدر 

لققك تن وظٌفققا المنققادى فققدل علققى ذ ،والحقققائ  اللؽوٌققا ،اٌققالمقالالقققرائن  ذهعذ فسققندهم هقق ،اللؽققوي

وم ٌخفً بعد فعل وفاعل ظقاهرٌن تو مققدرٌن ،عذ عنقدهم تن ال ملقا الفعلٌقا والمفعول مفه المفعولٌا،

.ا القالقل هقو األ قلذعقول به(هقمف فاعقلل ذاة المفعول يالبا ف رٌقدٌا ٌ قل تن ففقرغ فٌقه)فعلل
1
  

 

يسم ويؾ عند ظاهر الفركٌقل بنقاء  على يسمٌن،نظرفهم   يسمهم العلماء حسل قدتما المحدثون ف   

بقٌن مقن اعفبقره  ،ويد اخفلفوا فقً فحلقٌلهم لقه، الذي ٌلفزم به ،وهم الو فٌون على منه ه الو فً

يسقم  خقر مقنهم و ومن اعفبره فركٌبا لؽوٌقا ٌففققد علقى  قفا ال ملقا، ،ومن اعفبره مبه  ملا،  ملا

ودعم رتٌه بالنظرٌقا الفحوٌلٌقا الفولٌدٌقا الفقً ففخسقن  وداف  عنهم فً فحلٌلهم، ،ايففى منهج القدماء

ا الفرٌق  ففسقٌر ذلك اسفأا  هقذوب ،والحذؾ، واإلضمار، وايسففار ،فقدٌر، والفخوٌلفاهٌم العلى م

2.نه  ملاتلى تسان الظاهرا الفركٌبٌا الندائٌا ففسٌرا علمٌا ع
 

 

 

 لل

ل

 

ل

                                                           

.81ٌنظر المرجع نفسه، ص .1  
.82-81 ٌنظر المرجع نفسه، ص .2  
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ل

ل

لنلفصللنلثااً

لنلـــاـــدننلفًلنلـــقــــي آلنلــــنــــيٌـــــ 

ل

ل يدلفٌهالنلادننلنلماحثلنأل ل:ليصدلنآلٌاتلنلقي اٌةلنلتً

ٌُت  ،لنلادننلفًلنلقي آلنلنيٌ للللللللللل لللنلماحثلنلثااً:لإلىلمآل

لنلماحثلنلثالث:لنلمعااًلنلتًلٌخدمهالنلادننلفًلنلقي آلنلنيٌ لللللللللللل

لنلماحثلنليناع:لنألغينضلنلاالغٌةلللادننلفًلنلقي آلنلنيٌ للللللللللللل

ل نادلاح ٌةل االغٌةنلادننلفًلنلقي آلمنلماحثلنلخامس:للللللللللللللل

ل
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لادنن:نللٌاتلنلقي اٌةلنلتًل يدلفٌهايصدلنآلنلماحثلنأل ل:ل .1

ورد النداء فً القر ن الكرٌم فقً  ٌقاة كثٌقرا ملفوظقا تو مققدرالل
1

، ومقن خق ل فق قٌه فقً الققر ن 

ايفففاحٌقاةفبٌن لنا تن النداء عنما ٌكثر فقً 
2

م مقو  مائقا  ، حٌق  ورد فقً اثنقً عمقرا سقورا مقن

ْفقٍن َواِحقَدٍا وتربعا عمر سورا، وذلك فً سورا النساء " قن نَّ ُكُم الَِّذي َخلََقُكقم مِّ قُوْا َربَّ اُن افَّ َها النَّ ٌُّ ٌا تَ

ا َوِنَساء "َوَخلََ  ِمْنَها َزْوَ َها َوَب َّ ِمْنُهَما ِرَ اي  َكِثٌر 
3
. 

َها الَِّذٌَن  َمُنقوْا وسورا المائدا "ٌ ٌُّ قَر ا تَ ٌْ ُكْم َؼ ٌْ ٌُْفلَقى َعلَق تَْوفُقوْا ِبقاْلُعقُوِد تُِحلَّقْة لَُكقم َبِهٌَمقُا األَْنَعقاِم عِيَّ َمقا 

ٌُِرٌدُ  ْحُكُم َما  ٌَ  َ ِد َوتَنُفْم ُحُرٌم عِنَّ هللاَّ ٌْ "ُمِحلًِّ ال َّ
4
. 

َك اْلقُْر َن لَِفْمَقى أهوفً سورا أه "  ٌْ "َما تَنَزْلَنا َعلَ
5
. 

اسورا الحج " وفً  ٌء َعِظٌمٌ  ٌَ ًْ اَعِا َم ُكْم عِنَّ َزْلَزلََا السَّ قُوا َربَّ اُن افَّ َها النَّ ٌُّ "تَ
6
. 

اواألحزال " ا َحِكٌم  َ َكاَن َعلٌِم  َ َوي ُفِأِ  اْلَكاِفِرٌَن َواْلُمَناِفِقٌَن عِنَّ هللاَّ ًُّ افَِّ  هللاَّ ِب َها النَّ ٌُّ ا تَ ٌَ"
7
. 

َك لَِمَن اْلُمْرَسلٌِنَ  َواْلقُْر ِن اْلَحِكٌمِ  ٌنوفً ٌن " "عِنَّ
8
. 

َ َسقِمٌٌ  َعلِقوالح راة " َ عِنَّ هللاَّ قُقوا هللاَّ ِ َوَرُسولِِه َوافَّ َديِ هللاَّ ٌَ َن  ٌْ ُموا َب َها الَِّذٌَن  َمُنوا ي ُفَقدِّ ٌُّ ا تَ َهقا ٌق ٌمٌ ٌَ ٌُّ ا تَ

ًِّ وَ  ِب ي َفْ َهُروا لَقُه ِبقاْلَقْوِل َكَ ْهقِر َبْعِضقُكْم لِقَبْعٍل تَن الَِّذٌَن  َمُنوا ي َفْرَفُعوا تَْ َواَفُكْم َفْوَ  َ ْوِة النَّ

"َوتَنُفْم ي َفْمُعُرونَ  َفْحَبَأ تَْعَمالُُكمْ 
9
. 

                                                           

.128أحمد محمد فارس، ص .1  
ا     بدأت بالثناء و التعظٌم ومنها م افتتاحٌات السور تختلف منها ما ُبدأت بكلمات متقطعة ومنها ما بدأت باستفهام ومنها ما  2   

بدأت      بنداء.  

(.1) ، اآلٌةسورة النساء .3  
(.1) ، اآلٌةالمائدة سورة .4  

(.1) ، اآلٌةسورة طه .5  
(.1) ، اآلٌةسورة الحج .6  

(.1) ، اآلٌةاألحزاب .7  
(.1) ، اآلٌةسورة ٌس .8  

(.1) ، اآلٌةسورة الحجرات .9  
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ِا َوَيقْد َكَفقرُ والممفحنا "ٌَ  ِهم ِبقاْلَمَودَّ ٌْ اء ُفْلقُوَن عِلَق ٌَ ُكْم تَْولِ ي َوَعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ َها الَِّذٌَن  َمُنوا ي َففَّ ٌُّ ا ِبَمقا وا تَ

ُكقْم عِن ُكنقُفْم َخقَرْ ُفْم ِ َهقاد   ِ َربِّ قاُكْم تَن ُفْغِمُنقوا ِبقاهللَّ ٌَّ ُسوَل َوعِ ٌُْخِرُ وَن الرَّ َن اْلَح ِّ  ا ِفقً َسقِبٌلًِ َ اَءُكم مِّ

قُفْم َوَمقا تَْعلَنق ٌْ ِا َوتََنا تَْعلَُم ِبَمقا تَْخَف ِهم ِباْلَمَودَّ ٌْ وَن عِلَ ْفَعْلقُه ِمقنُكْم َفَققْد َضقلَّ َواْبِفَؽاء َمْرَضاِفً ُفِسرُّ ٌَ ُفْم َوَمقن 

ِبٌلِ  "َسَواء السَّ
1
. 

قق ٌَ َ َربَّ والأقق   " قُققوا هللاَّ َا َوافَّ ِفِهنَّ َوتَْحُ ققوا اْلِعققدَّ َسققاء َفَألِّقُققوُهنَّ لِِعققدَّ ًُّ عَِذا َألَّْقققُفُم النِّ ِبقق َهققا النَّ ٌُّ ُكققْم ي ا تَ

ْخُرْ نَ  ٌَ ٌُوِفِهنَّ َوي  ِ  ُفْخِرُ وُهنَّ ِمن ُب َفَعقدَّ ُحقُدوَد هللاَّ ٌَ ِ َوَمقن  َنقٍا َوِفْلقَك ُحقُدوُد هللاَّ ٌِّ َب خِْفٌَن ِبَفاِحَمقٍا مُّ ٌَ عِيَّ تَن 

ا ٌُْحِدُ  َبْعَد َذلَِك تَْمر   َ "َفَقْد َظلََم َنْفَسُه ي َفْدِري لََعلَّ هللاَّ
2
. 

ُم َما تََحلَّ والفحرٌم " ًُّ لَِم ُفَحرِّ ِب َها النَّ ٌُّ ا تَ ِحٌمٌ ٌَ ُ َؼفُوٌر رَّ ُ لََك َفْبَفِؽً َمْرَضاَة تَْزَواِ َك َوهللاَّ "هللاَّ
3
. 

لُ والمزمل " مِّ َها اْلُمزَّ ٌُّ ا تَ َل عِيَّ َيلٌِ  ٌَ ٌْ "يُِم اللَّ
4
. 

ثِّرُ " والمدثر َها اْلُمدَّ ٌُّ ا تَ "يُْم َفخَنِذرْ  ٌَ
5
. 

ً فهقو تربق  ومنها ما هو مدنً، تما المكّ ً ون د فً هذه السور الفً افففحة بنداء منها ما هو مكّ   

سققور، أققه و ٌققن و المزمققل و المققدثر، وتمققا المققدنً فهققو سققب  سققور، النسققاء والمائققدا والحققج 

واألحزال والح راة والأ   والفحرٌم، تما اٌَاة الفً فحفوي علقى نقداء فقً الققر ن كقام  فققد 

(.479بلػ عددها فسعا وسبعون وترب  مائا، )
6

 

 

 

                                                           

(.1) سورة الممتحنة ، اآلٌة .1  
(.1) سورة الطالق ، اآلٌة .2  

(.1) التحرٌم ، اآلٌةسورة  .3  
(.1) سورة المزمل ن اآلٌة .4  
(.1) سورة المدثر ن اآلٌة .5  

.130ص النداء فً اللغة والقرآن، أحمد محمد فارس،ٌنظر:  .6  
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ل؟:إلىلمآلٌت  ،لنلادننلفًلنلقي آلنلنيٌ لثااً:لنلماحثلن .2

وفعقالى العقام  هسقبحانلقد اخفلؾ مناداا هللا عز و ل فً الققر ن مقن موضق  علقى  خقر فلققد نقادى لل

 والخا  ب مٌ  ت نافه من:

ا َمْعَمَر اْلِ نِّ َواإلِنِن عِِن اْسَفَأْعُفْم تَن َفنفُُذوا ِمقْن تَْيَأقاِر يوله "، فً  ن وعنن قَماَواِة َواألَْرِل ٌَ السَّ

"َفانفُُذوا ي َفنفُُذوَن عِيَّ ِبُسْلَأانٍ 
1
. 

ًَ األَْمقُر وله "، فً يوترل وسماء ا َسَماء تَْيلِِعً َوِؼٌَل اْلَمقاء َويُِضق ٌَ ا تَْرُل اْبلَِعً َماَءِك َو ٌَ َوِيٌَل 

الِِمٌنَ  ا لِّْلَقْوِم الظَّ "َواْسَفَوْة َعلَى اْلُ وِديِّ َوِيٌَل ُبْعد 
2
. 

اُ " يوله، فً ونفن ْفُن اْلُمْأَمِئنَّ ُفَها النَّ ٌَّ ا تَ ٌَ"
3
.   

قاَ  قا  َدُم اْسقُكْن تَنقَة َوَزْوُ قَك اْلَ نَّ ٌَ    كما تنه سقبحانه وفعقالى نقادى األنبٌقاء والرسقل بخسقمائهم، "َويُْلَنقا 

قُ  ِمققْئُفَما ٌْ ا َح قَ َرَا  َوُكق َ ِمْنَهقا َرَؼقد  قالِِمٌَن"َويَ َفْقَرَبقا َهقِذِه المَّ َفَفُكوَنقا ِمققَن الظَّ
4

قا ُنقوُ  اْهققِبْأ  ، " ٌَ ِيٌقَل 

ققا َعققَذالٌ  نَّ ققُهم مِّ َمسُّ ٌَ ُعُهْم ُثققمَّ  َعققَك َوتَُمققٌم َسققُنَمفِّ ققن مَّ مَّ ققَك َوَعلَققى تَُمققٍم مِّ ٌْ ققا َوَبَرَكققاٍة َعلَ نَّ ٌم"  قق ٌ     تَلِ ِبَسقق ٍم مِّ
5
  

ا عِْبَراِهٌُم"وَ " ٌَ َناهُ تَْن  ٌْ َناَد
6
. 

ا  "   ٌُِضقلََّك َعقٌَ ِبقِ  اْلَهقَوى َف قاِن ِبقاْلَح ِّ َوي َففَّ َن النَّ ٌْ قا َ َعْلَنقاَك َخلٌَِفقا  ِفقً األَْرِل َفقاْحُكم َبق ن َداُووُد عِنَّ

"َسِبٌِل هللاّ 
7
.   

ُفقققَك َوُكقققن  "    ٌْ قققاِن ِبِرَسقققايِفً َوِبَك ِمقققً َفُخقققْذ َمقققا  َف ُفَك َعلَقققى النَّ ٌْ قققً اْ قققَأَف قققا ُموَسقققى عِنِّ ٌَ قققَن َيقققاَل  مِّ

اِكِرٌَن" المَّ
1
. 

                                                           

(.23) سورة الرحمن ، اآلٌة .1  
(.44) سورة هود ، اآلٌة .2  

(.27) سورة الفجر ، اآلٌة .3  
(.35) سورة البقرة ، اآلٌة .4  

(.48) ، اآلٌة سورة هود .5  
(.104)سورة الصافات ، اآلٌة .6  

(.26) سورة ص ، اآلٌة .7  
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ٌَحْ  "    ا ُنَبمُِّرَك ِبُؽ ٍم اْسُمُه  ا عِنَّ ٌَّ ا َزَكِر اٌَ ى لَ  ْم ٌَ  ٌّ "َنْ َعل لَُّه ِمن َيْبُل َسِم
2
. 

ًَّ َوُمَأهُِّرَك ِمَن الَِّذٌَن َكَفُرواْ "    ا ِعٌَسى عِنًِّ ُمَفَوفٌَِّك َوَراِفُعَك عِلَ ٌَ  ُ "عِْذ َياَل هللاَّ
3
. 

َك ِبققُروِ  اْلقُققُدنِ "     ققدفُّ ٌَّ ققَك َوَعلَققى َوالِققَدِفَك عِْذ تَ ٌْ َم اْذُكققْر ِنْعَمِفققً َعلَ ٌَ ققا ِعٌَسققى اْبققَن َمققْر ٌَ  ُ "عِْذ َيققاَل هللاَّ
4

 ،

ِك ُكنِة ِمَن اْلَخاِأِئٌنَ " "ٌُوُسُؾ تَْعِرْل َعْن َهَذا َواْسَفْؽِفِري لَِذنِبِك عِنَّ
5
. 

ُ َوَمققِن ونقادى نبٌنققا محمقدا   ققلّى هللا علٌققه وسقلم، وذلققك فقً يولققه فعققالى "   ًُّ َحْسققُبَك هللاَّ ِبق َهققا النَّ ٌُّ قا تَ ٌَ

َبَعَك ِمَن اْلُمْغِمِنٌنَ  "افَّ
6
. 

ٌَُساِرُعوَن ِفً اْلُكْفقِر ِمقَن الَّقِذٌَن َيقالُواْ ويوله تٌضا "ٌَ     ْحُزنَك الَِّذٌَن  ٌَ ُسوُل يَ  َها الرَّ ٌُّ قا ِبقخَْفَواِهِهْم  ا تَ  َمنَّ

"َولَْم ُفْغِمن يُلُوُبُهمْ 
7
. 

ٌَُضققاَعْؾ لََهققا ونققادى نسققاء النبققً، وذلققك فققً يولققه "   َنققٍا  ٌِّ َب ققخِْة ِمققنُكنَّ ِبَفاِحَمققٍا مُّ ٌَ ًِّ َمققن  ِبقق ققا ِنَسققاء النَّ ٌَ

ا ِسٌر  ٌَ  ِ ِن َوَكاَن َذلَِك َعلَى هللاَّ ٌْ "اْلَعَذاُل ِضْعَف
8
. 

ُكققُم الَّققِذي َخلََقُكققْم َوالَّققِذٌَن ِمققن َيققْبلُِكْم لََعلَُّكققْم ، كقولققه "النققان كمققا تنققه نققادى   ققاُن اْعُبققُدوْا َربَّ َهققا النَّ ٌُّ ققا تَ ٌَ

قُونَ  "َففَّ
9
. 

َك ِبَربَِّك اْلَكِرٌمِ واإلنسان فً يوله "   َها اإلِنَساُن َما َؼرَّ ٌُّ ا تَ ٌَ"
10
. 

 

                                                                                                                                                                                                  

(.144) سورة األعراف ، اآلٌة .1  
(.07) سورة مرٌم ، اآلٌة .2  

(.55) سورة آل عمران ، اآلٌة .3  
(.110) سورة المائدة ، اآلٌة .4  
(.29) سورة ٌوسف ، اآلٌة .5  
(.64) سورة األنفال ، اآلٌة .6  

(.41) المائدة ، اآلٌةسورة  .7  
(.30) سورة األحزاب ، اآلٌة .8  

(.21) سورة البقرة ، اآلٌة .9  
(.06) ، اآلٌة االنفطارسورة  .10  
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ِ والمغمنٌن فً يوله "....   َها اْلُمْغِمُنوَن لََعلَُّكْم ُفْفلُِحونَ َوُفوُبوا عِلَى هللاَّ ٌُّ ا تَ "َ ِمٌع 
1
. 

ُسِل تَن َفقُولُقوْا َمقا وتهل الكفال كقوله "ٌَ    َن الرُّ ُن لَُكْم َعلَى َفْفَرٍا مِّ ٌِّ َب ٌُ ا تَْهَل اْلِكَفاِل َيْد َ اَءُكْم َرُسولَُنا 

"َ اَءَنا ِمن َبِمٌٍر َويَ َنِذٌرٍ 
2
. 

َها اْلَكاِفُرونَ  والكافرٌن فً يوله "   ٌُّ ا تَ ٌَ "يُْل 
3
. 

وخاأل المًء منه عاما ٌقراد بقه العقام الظقاهر، وٌسقفؽنى بهقذا منقه عقن  خقره، وعامقا )ظقاهرا(  

ٌراد به العام وٌدخله الخا  فٌسفدل على هذا ببعل ما خوأقل بقه فٌقه، وعامقا وظقاهرا ٌقراد بقه 

الخا ، وظاهر ٌعرؾ فً سٌايه تنه ٌراد على ؼٌر ظاهره.
4

 

ٌء فخٌل فٌه الفخ ٌ ، فقوله فعالى "تما العام فٌ   ًْ قاَعِا َمق ُكقْم عِنَّ َزْلَزلَقَا السَّ قُقوا َربَّ قاُن افَّ َهقا النَّ ٌُّ قا تَ ٌَ

" َعِظقٌمٌ 
5

، يقد ٌخقق  منقه ؼٌققر المكلقؾ
6

، ويققد ٌقرد العققام مخ و قا بحٌقق  لقم ٌققرد مقموله ل مٌقق  

اد عمومقه مقموله ل مٌق  األفقراد مقن األفراد، ي من  ها فناول اللفظ وي مقن  هقا الحكقم، ويقد ٌقر

 ها فناول اللفظ ي من  ها الحكم.
7

 

:وٌمكن ح ر نداء القر ن فً األو ه الفالٌا  
8

 

ققا خَ  " كقولققه فعققالى :اةةدننلنلعةةا ل نلمةةيندلاةة،لنلعمةة   (1 ققاُن عِنَّ َهققا النَّ ٌُّ ققا تَ ققن َذَكققٍر َوتُنَثققىٌَ   لَْقَنققاُكم مِّ

ا َوَيَباِئَل  َ َعلٌٌِم َخِبٌرٌ َوَ َعْلَناُكْم ُمُعوب  ِ تَْفَقاُكْم عِنَّ هللاَّ "لَِفَعاَرفُوا عِنَّ تَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ
9
. 

                                                           

(.31) سورة النور ، اآلٌة .1  
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قن ٌ كقوله فعالى " :ادننلنلعا ل نلميندلا،لنلخص ص (2 ُكقُم الَّقِذي َخلََقُكقم مِّ قُقوْا َربَّ قاُن افَّ َهقا النَّ ٌُّ ا تَ

ْفٍن َواِحَدٍا َوَخلََ  ِمْنَها َزْوَ َها َوَب َّ  َ نَّ قُقوْا هللاَّ ا َوِنَساء َوافَّ الَّقِذي َفَسقاَءلُوَن ِبقِه  ِمْنُهَما ِرَ اي  َكِثٌر 

ا .ََواألَْرَحاَم عِنَّ هللاَّ  ُكْم َرِيٌب  ٌْ "َكاَن َعلَ
1
. 

قَك ِمقنكقولقه فعقالى "ٌق :ادننلنلخاصل نلميندلا،لنلخص ص (3 ٌْ ُسقوُل َبلِّقْػ َمقا تُنقِزَل عِلَ َهقا الرَّ ٌُّ  ا تَ

ْهقققِدي اْلَققققوْ  ٌَ َ يَ  قققاِن عِنَّ هللاَّ ْعِ قققُمَك ِمقققَن النَّ ٌَ  ُ قققَك َوعِن لَّقققْم َفْفَعقققْل َفَمقققا َبلَّْؽقققَة ِرَسقققالََفُه َوهللاَّ بِّ  مَ رَّ

"اْلَكاِفِرٌنَ 
2
. 

َسققاء َفَألِّقُققوُهنَّ : كقولققه فعققالى "ٌققاةةدننلنلخةةاصل نلمةةيندلاةة،لنلعمةة   (4 ًُّ عَِذا َألَّْقققُفُم النِّ ِبقق َهققا النَّ ٌُّ  ا تَ

ُكمْ  َ َربَّ قُوا هللاَّ َا َوافَّ ِفِهنَّ َوتَْحُ وا اْلِعدَّ "لِِعدَّ
3
. 

َبَعَك ِمَن اْلُمْغِمِنٌنَ  : كقوله فعالى "ادننلنل اس (5 ُ َوَمِن افَّ ًُّ َحْسُبَك هللاَّ ِب َها النَّ ٌُّ ا تَ ٌَ"
4
. 

ًَ الَِّفً : كقوله فعالى "ادننلنلا ع (6 ا َبِنً عِْسَراِئٌَل اْذُكُروْا ِنْعَمِف ُكْم َوتَْوفُقوْا ِبَعْهقِدي  ٌَ ٌْ تَْنَعْمقُة َعلَق

اَي َفاْرَهُبونِ  ٌَّ "تُوِؾ ِبَعْهِدُكْم َوعِ
5

قا  ، و " ٌُقَواِري َسقْو ِفُكْم َوِرٌم  ا  ُكْم لَِباس  ٌْ ا َبِنً  َدَم َيْد تَنَزْلَنا َعلَ ٌَ

ذَّ  ٌَ ِ لََعلَُّهْم  اِة هللاَّ ٌَ ٌر َذلَِك ِمْن   ٌْ ْقَوَى َذلَِك َخ ا َولَِباُن الفَّ ُرونَ َوِرٌم  "كَّ
6
. 

ققُ   : كقولقه فعققالى "اةدننلنلعةٌآ (7 ٌْ ا َح قَا َوُكقق َ ِمْنَهقا َرَؼقد  قا  َدُم اْسققُكْن تَنقَة َوَزْوُ قَك اْلَ نَّ ٌَ َويُْلَنقا 

الِِمٌنَ  َ َرَا َفَفُكوَنا ِمَن الظَّ "ِمْئُفَما َويَ َفْقَرَبا َهِذِه المَّ
7
. 

َها  : كقوله فعالى "ادننلنل معلالفظلنل نحد (8 ٌُّ ا تَ َك ِبَربَِّك اْلَكِرٌمِ ٌَ "اإلِنَساُن َما َؼرَّ
8
. 

ا  : كقولقه فعقالى "ادننلنل نحدلالفظلنل مع (9 َبقاِة َواْعَملُقوا َ قالِح  ٌِّ ُسقُل ُكلُقوا ِمقَن الأَّ َهقا الرُّ ٌُّ قا تَ ٌَ

"عِنًِّ ِبَما َفْعَملُوَن َعلٌِمٌ 
9
. 

ُكَما  " : كقوله فعالىادننلنالثاٌآلالفظلنل نحد (10 بُّ ا ُموَسىَياَل َفَمن رَّ ٌَ"
10
. 
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َ َوي ُفِأقِ  اْلَكقاِفِرٌَن  : كقوله فعالى "ادننلنلعٌآل نلميندلا،لنلغٌي (11 قِ  هللاَّ ًُّ افَّ ِبق َهقا النَّ ٌُّ ا تَ ٌَ

ا ا َحِكٌم  َ َكاَن َعلٌِم  "َواْلُمَناِفِقٌَن عِنَّ هللاَّ
1
. 

ا َبِنً  َدَم  : كقوله فعالى"ادننلنلمعد  ل ٌصحلذلكلتاعاللم   د (12 ٌَ"
2
. 

      ونسققفخل  مققن خقق ل هققذه النمققاذ  المققذكورا مققن  ٌققاة النققداء بالنسققبا علققى النبققً ث ثققا تيسققام:   

ٌ لح عي لؽٌره، ويسم له ولؽٌره يسم ي ٌ لح عي للنبً، ويسم ي
3

، فاألول كقان النقداء فقً الققر ن 

واأل نققان خا ققا بققالنبً  ققلى هللا علٌققه وسققلم، والثققانً كانققة  ٌققاة النققداء فٌققه خا ققا باألنبٌققاء 

األخرى كالمغمنٌن والكفار ومناداا ال نن واإلنن وؼٌرهم، وتّما الثال  كان النداء فٌه خلٌأقا بقٌن 

 النبً وؼٌره، وهنا فظهر ظاهرا فسمى ايلففاة الذي ٌنفقل فً المناداا من ضمٌر على ضمٌر.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

(.1) األحزاب ، اآلٌةسورة  .1  
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 نلنيٌ :نلـمعااـًلنلـتـًلٌخدمـهالنلـادننلفًلنلقي آلنلماحثلنلثالث:ل .3

من خ ل القر ن عاما، و ٌاة النداء خا ا، ٌ د القارئ يوا األسقلول، وفقرابأ األفكقار، و دال لل

والبرهقان  وعلمه المحٌأ بكل مقًءودعوا الفوحٌد، ويدرا هللا الخاريا،  ونظام العباداة، المعاملا،

السقابقا الفقً  قاء الرسقل  الرسقايةوالمرسلٌن ومقفمم على  د  رسالا محمد وتنها خافم األنبٌاء 

 .األولون

مها النداء فً القر ن الكرٌم ن دومن المعانً الفً ٌخد   
1
: 

 ُكْم " :نداء القر ن الفذكٌر بالنعما، لقوله فعالى ٌْ ًَ الَِّفً تَْنَعْمقُة َعلَق ا َبِنً عِْسَراِئٌَل اْذُكُروْا ِنْعَمِف ٌَ

اَي َفاْرَهُبونِ َوتَْوفُوْا ِبَعْهِدي تُوِؾ ِبَعْهِدُكْم  ٌَّ ".َوعِ
2

 

  الدعوا على الفزام األحكام وعدم ايعفداء، وفبٌان ما امفمل علٌه الفمقرٌ  اإلسق مً، كقولقه

ُكُم اْلِقَ ققاُ  ِفققً اْلَقْفلَققى اْلُحققرُّ ِبققاْلُحرِّ َواْلَعْبققُد ِباْلَعْبققِد "ٌقق :فعققالى ٌْ َهققا الَّققِذٌَن  َمُنققوْا ُكِفققَل َعلَقق ٌُّ ا تَ

ءٌ َواألُنَثققى  ًْ ًَ لَققُه ِمققْن تَِخٌققِه َمقق ققِه ِبَِْحَسققاٍن َذلِققَك  ِبققاألُنَثى َفَمققْن ُعِفقق ٌْ َبققاٌ  ِبققاْلَمْعُروِؾ َوتََداء عِلَ َفافِّ

ُكْم َوَرْحَمٌا َفَمِن اْعَفَدى َبْعَد َذلَِك َفلَُه َعَذاٌل تَلٌِمٌ  بِّ ".َفْخِفٌٌؾ مِّن رَّ
3

 

  يُِل ي مرٌك له فً ملكه، كقوله فعالى: "فقرٌر وحدانٌا هللا، وتنه الحً الذي ي ٌموة، وتنه

قن َفَمقاء َوُفِعقزُّ َمقن َفَمقاء َوُفقِذلُّ َمق ن اللَُّهمَّ َمالَِك اْلُمْلِك ُفْغِفً اْلُمْلَك َمقن َفَمقاء َوَفنقِزُ  اْلُمْلقَك ِممَّ

َك َعلَىَ  ُر عِنَّ ٌْ ِدَك اْلَخ ٌَ ٍء َيِدٌرٌ  َفَماء ِب ًْ ".ُكلِّ َم
4

 

  قا  المنافقٌن، وخدا  الٌهود والممركٌن، وذلك فً يوله فعقالى: "فحذٌر المغمنٌن من وسائل ٌَ

وُكم َبْعَد عٌَِماِنُكْم َكافِ  ُردُّ ٌَ َن الَِّذٌَن تُوُفوْا اْلِكَفاَل  َها الَِّذٌَن  َمُنوْا عِن ُفِأٌُعوْا َفِرٌق ا مِّ ٌُّ ".ِرٌنَ تَ
5

 

 " :َهققا الَّققِذٌَن  َمُنققوْا  الققدعوا علققى ال ققبر واحفمققال األذى بققالقول والعمققل، كقولققه فعققالى ٌُّ ققا تَ ٌَ

َ لََعلَُّكْم ُفْفلُِحونَ  قُوْا هللاَّ ".اْ ِبُروْا َوَ اِبُروْا َوَراِبُأوْا َوافَّ
6
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 " :الدعوا على الفقوى والفرابأ وايعف ام بحبقل هللا لقدوام الوحقدا وال ماعقا، كقولقه فعقالى 

َ َحقق َّ  قُققوْا هللاَّ َهققا الَّققِذٌَن  َمُنققوْا افَّ ٌُّ ققا تَ ْسققلُِمونَ  ٌَ ِ  ُفَقاِفققِه َويَ َفُمققوُفنَّ عِيَّ َوتَنققُفم مُّ َواْعَفِ ققُموْا ِبَحْبققِل هللاَّ

َن يُلُقوِبُكْم َفخَْ ق ٌْ ُكْم عِْذ ُكنُفْم تَْعَداء َفقخَلََّؾ َبق ٌْ ِ َعلَ يُوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَا هللاَّ ا َويَ َفَفرَّ َبْحُفم ِبِنْعَمِفقِه َ ِمٌع 

ا اِفِه لََعلَُّكْم َفْهَفُدونَ  َوُكنُفمْ  عِْخَوان  ٌَ ُ لَُكْم   ٌُِّن هللاَّ ٌَُب ْنَها َكَذلَِك  اِر َفخَنَقَذُكم مِّ َن النَّ "َعلََى َمَفا ُحْفَرٍا مِّ
1
. 

  :لَّقِذٌنَ  "االدعوا على الثقا باهلل وايعفماد علٌه م  األخذ باألسبال، كقوله فعقالى  َ قْذُكُروَن هللاَّ ٌَ

َنققا َمققا َخلَْقققَة َهققَذا  ققَماَواِة َواألَْرِل َربَّ ققُروَن ِفققً َخْلققِ  السَّ َفَفكَّ ٌَ ا َوَعلَققَى ُ ُنققوِبِهْم َو ققا َويُُعققود  ام  ٌَ ِي

ارِ   َباِأ   ُسْبَحاَنكَ  "َفِقَنا َعَذاَل النَّ
2
. 

 َهقا الَّققِذٌَن  " ى:الفحقذٌر مقن ويٌقا ؼٌقر المسقلمٌن وكقذلك عقدم فقولً الكفقار، كقولقه فعقال ٌُّ قا تَ ٌَ

وُكْم َعلَى تَْعَقاِبُكْم َفَفنَقلُِبوْا َخاِسِرٌنَ  ُردُّ ٌَ " َمُنوْا عِن ُفِأٌُعوْا الَِّذٌَن َكَفُروْا 
3
. 

 " :ا  الوفاء بالعقود، كقوله فعالى َها الَِّذٌَن  َمُنوْا تَْوفُوْا ِبقاْلُعقُوِد تُِحلَّقْة لَُكقم َبِهٌَمقُا ٌَ ٌُّ األَْنَعقاِم عِيَّ تَ

ْحُكُم َما ٌَ  َ ِد َوتَنُفْم ُحُرٌم عِنَّ هللاَّ ٌْ َر ُمِحلًِّ ال َّ ٌْ ُكْم َؼ ٌْ ٌُْفلَى َعلَ "ٌُِرٌدُ  َما 
4

، يال ابن كثٌر فً ففسقٌر 

مق قد السقورا الفقزام مقرائ  هللا وحقدوده، وعكمقال القدٌن، تي تفمقوا بقالعهود ففسٌر اٌَقا: }

ا ان والعمقل بمقا  قاء بقه رسقوله مقن بٌق  ونكقا  وؼٌرهقالموثقا بٌنكم وبٌن خالقكم من اإلٌم

من المرائ {
5
. 

 " :ا  المحافظا على معائر هللا وعدم عح لها، كقوله فعالى َهاٌَ ٌُّ الَّقِذٌَن  َمُنقوْا يَ ُفِحلُّقوْا َمقَعاِئَر  تَ

ق ْبَفُؽقوَن َفْضق   مِّ ٌَ َة اْلَحقَراَم  ٌْ ٌَن اْلَب ْهَر اْلَحَراَم َويَ اْلَهْدَي َويَ اْلَق ِئَد َوي  مِّ ِ َويَ المَّ بِّ هللاَّ هقم ن رَّ

ُكْم َمَنآنُ  ْ ِرَمنَّ ٌَ ا َوعَِذا َحلَْلُفْم َفاْ َأاُدوْا َويَ  وُكْم َعقِن اْلَمْسقِ ِد اْلَحقَراِم تَن  َوِرْضَوان  َيْوٍم تَن َ قدُّ

َ عِ  قُقوْا هللاَّ ْقَوى َويَ َفَعاَوُنوْا َعلَقى اإلِْثقِم َواْلُعقْدَواِن َوافَّ َ َمقِدٌُد َفْعَفُدوْا َوَفَعاَوُنوْا َعلَى اْلَبرِّ َوالفَّ نَّ هللاَّ

"اْلِعَقالِ 
6
. 

 ق ِا َفاْؼِسقلُوْا  "ٌا، كقوله فعالى: الأهارا حٌن عرادا ال  ا َها الَِّذٌَن  َمُنوْا عَِذا يُْمُفْم عِلَقى ال َّ ٌُّ تَ

ِن َوعِن ُكنققُفْم ُ نُ  ٌْ ُكْم عِلَققى اْلَمَراِفققِ  َواْمَسققُحوْا ِبُرُغوِسققُكْم َوتَْرُ لَُكققْم عِلَققى اْلَكْعَبقق ٌَ ققِد ٌْ ققا ُوُ ققوَهُكْم َوتَ ب 
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ْرَضى تَْو َعلَى سَ  هَُّروْا َوعِن ُكنُفم مَّ َسقاء َفلَقْم َفاأَّ قَن اْلَؽقاِئِأ تَْو يَمْسقُفُم النِّ نُكم مِّ َفٍر تَْو َ اَء تََحٌد مِّ

ْ َعقلَ  ٌَ ُ لِ ٌُِرٌقُد هللاَّ ْنقُه َمقا  قِدٌُكم مِّ ٌْ قا َفاْمَسقُحوْا ِبُوُ قوِهُكْم َوتَ ب  ٌِّ ا َأ ُموْا َ قِعٌد  مَّ ٌَ ُكم َفِ ُدوْا َماء َفَف ٌْ  َعلَق

ٌَُأهِّ  ٌُِرٌُد لِ ْن َحَرٍ  َولَِكن  ٌُِفمَّ ِنْعَمَفهُ مِّ "َرُكْم َولِ
1
. 

 " :ققَنُكْم  اٌقق الحفققاظ علققى الققنفن والمققال، كقولققه فعققالى ٌْ َهققا الَّققِذٌَن  َمُنققوْا يَ َفققخُْكلُوْا تَْمققَوالَُكْم َب ٌُّ تَ

َ َكانَ  نُكْم َويَ َفْقُفلُوْا تَنفَُسُكْم عِنَّ هللاَّ ا ِباْلَباِأِل عِيَّ تَن َفُكوَن ِفَ اَرا  َعن َفَراٍل مِّ "ِبُكْم َرِحٌم 
2
. 

وؼٌرها من المعانً الفً فو د فً القر ن على مكل نداء  
3
. 
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ٌفمٌقز الققر ن الكقرٌم عقن ؼٌقره لنألغينضلنلاالغٌةلللادننلفةًلنلقةي آلنلنةيٌ :نلماحثلنليناع:ل .4

من الكفل العادٌا تنه مامل ل مٌ  األمور النحوٌا والب ؼٌا، والنداء من األبوال النحوٌقا الفقً 

الكرٌم، ومقن  تخذة حٌزا كبٌرا فً هذا الم ال، وفمٌز بخؼرال ب ؼٌا خا ا منها فً القر ن

لاألؼرال الب ؼٌا الفً فمٌز بها النداء فً القر ن الكرٌم ن د:

قاُن اْعُبقُدوْا مثل يوله فعقالى "نلتااٌ،ل نإلقااللنلنلًّللمال ّ ،لنلادننلمآلأ ل،:ل .1 َهقا النَّ ٌُّ قا تَ ٌَ

قُققونَ  ُكققُم الَّققِذي َخلََقُكققْم َوالَّققِذٌَن ِمققن َيققْبلُِكْم لََعلَُّكققْم َففَّ "َربَّ
1

ٌُْرِبققً ويولققه "،  َبققا َو ُ الرِّ ْمَحققُ  هللاَّ ٌَ

ٌُِحلُّ ُكلَّ َكفَّاٍر تَِثٌمٍ  ُ يَ  َدَياِة َوهللاَّ "ال َّ
2

 ،  ٌا فحرٌم الربا.

 تازٌللنلقيٌ لمازلةلنلاعٌد: .2

ال ت   الفنبٌه على عظما األمقر وعلقو مقخنه، تن المخاأقل مق  مقدا حر قه علقى ايمفثق

ا كخنه ؼافل عنه، كقوله فعالى "  ِن ٌَ ٌْ قْغِفُكْم ِكْفلَق ٌُ َ َو ِمُنقوا ِبَرُسقولِِه  قُقوا هللاَّ َها الَِّذٌَن  َمُنوا افَّ ٌُّ تَ

ْؽِفْر لَُكْم َواللّ  ٌَ ا َفْمُموَن ِبِه َو ْ َعل لَُّكْم ُنور  ٌَ ْحَمِفِه َو ِحٌمٌ  ُه ؼَ  َ ِمن رَّ " فُوٌر رَّ
3
. 

قا ُنقوُ  اْهقِبْأ يِ حفقى كخنقه بعٌقد، مثقل يولقه فعقالى "ل   الحر  على عيبال المنقادى  ٌَ ٌقَل 

ققا َعققَذالٌ  نَّ ققُهم مِّ َمسُّ ٌَ ُعُهْم ُثققمَّ  َعققَك َوتَُمققٌم َسققُنَمفِّ ققن مَّ مَّ ققَك َوَعلَققى تَُمققٍم مِّ ٌْ ققا َوَبَرَكققاٍة َعلَ نَّ      ِبَسقق ٍم مِّ

" تَلٌِمٌ 
4
. 

َناة   اسفق ار المفكلم نفسه، مثل يوله فعالى"  ا اْلَعَذاَل عِنَّ  َربَّ " ُمْغِمُنونَ ا  اْكِمْؾ َعنَّ
5
. 

لُ ، مثل يوله فعالى "    ؼفلا السام  مِّ َها اْلُمزَّ ٌُّ ا تَ َل عِيَّ َيلٌِ   ٌَ ٌْ "يُِم اللَّ
6
. 

ا َأاِؼٌنَ نحو يوله فعالى " نلتف ع: .3 ا ُكنَّ لََنا عِنَّ ٌْ ا َو ٌَ "َيالُوا 
7
. 
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ْأَنقا نحو يوله فعالى "نلتحسي:ل .4 ا َحْسقَرَفَنا َعلَقى َمقا َفرَّ ٌَ ْحِملُقوَن تَْوَزاَرُهقْم َيالُوْا  ٌَ ِفٌَهقا َوُهقْم 

ِزُرونَ  ٌَ " َعلَى ُظُهوِرِهْم تَيَ َساء َما 
1
.    

َفِنقً ِمقةُّ َيْبقَل َهقَذا ألقل المقًء مسقفبعد الويقو ، نحقو يولقه فعقالى "  نلتماً: .5 ٌْ قا لَ ٌَ َيالَقْة 

ا  ٌّ نِس ا مَّ  ٌ " َوُكنُة َنْس
2
.   

ٌُوُسقَؾ وهو الحزن المدٌد، نحو يوله فعالى " لنلتأسف: .6 ا تََسَفى َعلَى  ٌَ َوَفَولَّى َعْنُهْم َوَياَل 

َناهُ ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكِظٌمٌ  ٌْ ْة َع ٌَضَّ " َواْب
3
. 

قا َواْرُزْ  تَْهلَقُه ِمقنَ نحو يوله فعقالى، " لنلدعان: .7 ا  ِمن   َوعِْذ َيقاَل عِْبقَراِهٌُم َرلِّ اْ َعقْل َهقَذا َبلَقد 

َمَراةِ  " الثَّ
4
. 

خَُسقوْا ِمقن نحو يوله فعالى "  ناللتماس: .8 ٌْ ٌُوُسقَؾ َوتَِخٌقِه َويَ َف ُسقوْا ِمقن  ًَّ اْذَهُبوْا َفَفَحسَّ ا َبِن ٌَ

ِ عِيَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ  ْوِ  هللاَّ خَُن ِمن رَّ ٌْ ٌَ ُه يَ  ِ عِنَّ ْوِ  هللاَّ " رَّ
5
. 

ا عِْبَراِهٌمُ  نحو يوله فعالى "  نلتحا : .9 ٌَ َناهُ تَْن  ٌْ " َوَناَد
6

 

ِفقً َوي ِبَرْتِسقً نحقو يولقه فعقالى " نالستعطافل نلتيقا:ل .10 ٌَ قا اْبقَن تُمَّ ي َفخُْخقْذ ِبلِْح ٌَ َيقاَل 

َن َبِنً عِْسَراِئٌَل َولَْم َفْريُْل َيْولِ  ٌْ ْيَة َب ً "عِنًِّ َخِمٌُة تَن َفقُوَل َفرَّ
7
. 

قققْوَم َوي تَنقققُفْم نحقققو يولقققه فعقققالى " نلتحةةةاآل نلعطةةةف:ل .11 ٌَ ُكُم اْل ٌْ قققا ِعَبقققاِد ي َخقققْوٌؾ َعلَققق ٌَ   

" َفْحَزُنونَ 
8
. 

قَك َوعِن نحو يوله فعالى " ٌنلتعظٌ ل نلتا ٌل:ل .12 بِّ قَك ِمقن رَّ ٌْ ُسوُل َبلِّْػ َما تُنِزَل عِلَ َها الرَّ ٌُّ ا تَ

ْعِ ُمَك ِمَن  ٌَ  ُ ْهِدي اْلَقْومَ لَّْم َفْفَعْل َفَما َبلَّْؽَة ِرَسالََفُه َوهللاَّ ٌَ َ يَ  اِن عِنَّ هللاَّ "اْلَكاِفِرٌنَ  النَّ
9
. 
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ا َمْعَمقَر اْلِ قنِّ َواإلِنقِن عِِن اْسقَفَأْعُفْم تَن َفنفُقُذوا نحو يوله فعالى " نلتحديل نلتع ٌز:ل .13 ٌَ              

َماَواِة َواألَْرِل َفانفُُذوا ي َفنفُُذوَن عِيَّ  " ِبُسْلَأانٍ ِمْن تَْيَأاِر السَّ
1
. 

قا ُكنقُفْم نحو يوله فعالى " ٌ نلتماٌع: .14 مَّ ا مِّ ُن لَُكْم َكِثٌر  ٌِّ َب ٌُ ا تَْهَل اْلِكَفاِل َيْد َ اَءُكْم َرُسولَُنا 

ِ ُنورٌ  َن هللاَّ ْعفُو َعن َكِثٌٍر َيْد َ اَءُكم مِّ ٌَ ِبٌنٌ  ُفْخفُوَن ِمَن اْلِكَفاِل َو " َوِكَفاٌل مُّ
2
. 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

                                                           

(.33) ٌةسورة الرحمان ، اآل .1  
(.15) سورة المائدة ، اآلٌة .2  
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لنلادننلفًلنلقي آلنلنيٌ لم نادلاح ٌةل االغٌة:لنلخامس:نلماحثل .5

لققد  عقل لقققر ن الكقرٌم حركققا ؼٌقر عادٌققا عنقد العقرل منققذ نزولقه، لمققا  قاء بققه مقن تسققالٌل   

فعبٌرٌا وبٌانٌا، ف عل العرل وخا ا يرٌش ٌسفسلمون لروعقا هقذا الكق م القذي هقو كق م هللا 

مقن النققان كقل مقن ناحٌققا اهفمامقه، المحققّد   عقز و قل و هققذا األثقر، وامققفؽلة بقه فقر  كثٌققرا

نمقخفا للحفقاظ  والمفسر والفقٌه والنحوي والب ؼً وؼٌرهم، وهذان األخٌران )النحقو والب ؼقا(

على القر ن من اللحن وبٌان تو ه ب ؼفه
1

، لذا ف د تؼلل اللؽوٌ ٌ ن والنحقوٌٌن يقد تلفقوا كفقبهم 

 والرغاسقً (،215)ة    واألخفقش (،189-119) باسم )معانً القر ن(، نقذكر مقنهم الكسقائً

وتبقا  (،311-241) والز قا (، 207-144)والفقراء  (،247)ة    والمقازنً (،187   )ة

، وفقً كفقبهم مقز  وخلقٌأ بقٌن (388)ة    وتبقا  عفقر النحقان (،377-288) علً الفارسقً

 اللؽا والنحو.

 دوا عناٌفهم ألسلوبه ومعانٌقه و قلا تما من اسفرعى اهفمامهم فنون الفعبٌر فً القر ن فقد و  

المعنى باللفظ
2

، ون د من هغيء تبو عبٌدا معمر بن المثنى فً كفابه }م قاز الققر ن{ وال قاحظ 

فً كفابه }نظم القر ن{، وابن يفٌبقا فقً كفابقه }فخوٌقل ممقكل الققر ن{، وتبقو حسقن الرمقانً فقً 

، وفعفبر هذه مر عا لكقل }عع از القر ن{كفابه }النكة فً عع از القر ن{، والباي نً فً كفابه 

   باح  فً خفاٌا الفعبٌر العربً.

لذلك فَن المواهد فً موضوعاة النحوٌا والب ؼٌا كانة من القر ن الكرٌم والحدٌ  النبقوي   

المرٌؾ والن و  العربٌا القدٌما، وبفق ً بال النداء فً كفل النحو والب ؼقا الفقً تفٌحقة 

   ٌها و دنا فٌه مواهد ير نٌا نذكر البعل منها: لنا فر ا ايأ   عل

                                                           

.152صالنداء فً اللغة والقرآن، ٌنظر: أحمد محمد فارس،  .1  
.154-153المرجع نفسه، ص .2  
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فً كفال سٌبوٌه  
1

قا لَقُه اْلَحِدٌقدَ  : وردة اٌَاة " قَر َوتَلَنَّ ٌْ ِبً َمَعُه َوالأَّ ا ِ َباُل تَوِّ ٌَ"
2
يُقِل اللَُّهقمَّ "  ،

َن ِعَبققاِدَك ِفققً َمققا َكققاُنوا ِفٌققِه  ٌْ ققَهاَدِا تَنققَة َفْحُكققُم َبقق ققِل َوالمَّ ٌْ ققَماَواِة َواألَْرِل َعققالَِم اْلَؽ    َفققاِأَر السَّ

ْخَفلِفُونَ  ٌَ "
3

قُونِ  ، " ا ِعَباِد َفافَّ ٌَ"
4

 

فققً كفققال األ ققول فققً النحققو يبققن سققرا 
5

فققً  سققٌبوٌهمثققل الفققً وردة عنققد  : وردة اٌَققاة

     كفابه "الكفال".

وعند ابن همام  
6
قْوَم َوي : ذكر اٌَاة " مر  يأر الندى فً كفابه  ٌَ ُكُم اْل ٌْ ا ِعَبقاِد ي َخقْوٌؾ َعلَق ٌَ

" تَنُفْم َفْحَزُنونَ 
7

َنقاهُ ِمقَن اْلُحقْزِن َفُهقَو َكِظقٌمٌ  ، " ٌْ قْة َع ٌَضَّ ٌُوُسقَؾ َواْب ا تََسَفى َعلَقى  ٌَ " َوَياَل 
8

قا ، "  ٌَ

ٌء َعِظقٌمٌ  ًْ اَعِا َمق ُكْم عِنَّ َزْلَزلََا السَّ قُوا َربَّ اُن افَّ َها النَّ ٌُّ " تَ
9

قَماَواِة َواألَْرِل ، "  يُقِل اللَُّهقمَّ َفقاِأَر السَّ

ْخَفلِفُونَ  ٌَ َن ِعَباِدَك ِفً َما َكاُنوا ِفٌِه  ٌْ َهاَدِا تَنَة َفْحُكُم َب ِل َوالمَّ ٌْ " َعالَِم اْلَؽ
10

ا ِعَبقاِد َفق، "  قُونِ ٌَ " افَّ
11
  

َن َبِنقً عِْسقَراِئٌَل وَ "  ٌْ ْيقَة َبق ِفقً َوي ِبَرْتِسقً عِنِّقً َخِمقٌُة تَن َفقُقوَل َفرَّ ٌَ ا اْبَن تُمَّ ي َفخُْخقْذ ِبلِْح ٌَ لَقْم َياَل 

ً "َفْريُْل َيْولِ 
12

 ، وؼٌرها من اٌَاة.

قا ورد النداء فً القر ن ملفوظا كما فً يولقه فعقالى: "     ٌَ قَا َويُْلَنقا   َدُم اْسقُكْن تَنقَة َوَزْوُ قَك اْلَ نَّ

الِِمٌنَ  َ َرَا َفَفُكوَنا ِمَن الظَّ ُ  ِمْئُفَما َويَ َفْقَرَبا َهِذِه المَّ ٌْ ا َح " َوُك َ ِمْنَها َرَؼد 
13
. 

                                                           

.309 ،2/196، 1/177ٌنظر: سٌبوٌه، الكتاب، .1  
(.10سورة سبأ ، اآلٌة ) .2  
(.46) سورة الزمر ، اآلٌة .3  

(.16) ةنفسها، اآلٌالسورة  .4  
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.195-189 ص شرح قطر الندى وبل الصدى، ٌنظر: ابن هشام األنصاري، .6  
(.68) سورة الزخرف ، اآلٌة .7  

(.84) ٌةسورة ٌوسف ، اآل .8  
(.1) سورة الحج ، اآلٌة .9  

(.46) سورة الزمر ، اآلٌة .10  
(.16) نفسها، اآلٌةالسورة  .11  

(.94) سورة طه ، اآلٌة .12  
(.35) سورة البقرة ، اآلٌة .13  



 

59 
 

َفَنا َوَهقْل كما تنه ورد مقدرا، نحو يوله فعقالى: "    ٌْ َنقا يَ ُفقِزْغ يُلُوَبَنقا َبْعقَد عِْذ َهقَد لََنقا ِمقن لَّقُدنَك َربَّ

قالُ  قَك تَنقَة اْلَوهَّ " َرْحَما  عِنَّ
1

ي ٌُوُسقُؾ تَْعقِرْل َعقْن َهقَذا َواْسقَفْؽِفرِ " تي ٌقا ربنقا، ويولقه فعقالى ، 

ِك ُكنِة ِمنَ  " اْلَخاِأِئٌنَ  لَِذنِبِك عِنَّ
2

 ٌا ٌوسؾ. ، تي

َها الَِّذٌَن و "ٌا" وحدها ٌنادى بها تي و تٌا، كقوله فعالى "ٌ   ٌُّ " َمُنوا ُكوُنقوا تَنَ قاَر هللاَِّ ا تَ
3

قا ، "  ٌَ

اُ  ْفُن اْلُمْأَمِئنَّ ُفَها النَّ ٌَّ " تَ
4
. 

مَّ تَنقُفْم َهقُغيء َفْقُفلُقوَن تَنفَُسقُكْم َوُفْخِرُ قوَن وفحذؾ تداا النداء فً اسقم اإلمقارا، كقولقه فعقالى "ثق  

اِرِهمْ  ٌَ ن ِد نُكم مِّ " َفِرٌق ا مِّ
5
. 

قَا َوُكق َ "وورد كذلك النداء حقٌققا، كمقا فقً يولقه فعقالى    قا  َدُم اْسقُكْن تَنقَة َوَزْوُ قَك اْلَ نَّ ٌَ َويُْلَنقا 

قالِِمٌنَ  قَ َرَا َفَفُكوَنقا ِمقَن الظَّ قُ  ِمقْئُفَما َويَ َفْقَرَبقا َهقِذِه المَّ ٌْ ا َح "ِمْنَها َرَؼقد 
6

، وورد م ازٌقا كمقا فقً 

ا لَُه اْلَحِدٌدَ  "يوله سبحانه وفعالى  َر َوتَلَنَّ ٌْ ِبً َمَعُه َوالأَّ ا ِ َباُل تَوِّ ٌَ"
7
. 

او اء النداء فً القر ن على الفحسر، نحو يوله فعالى "  َفِنً ُكنُة ُفَراب  ٌْ ا لَ ٌَ قُوُل اْلَكاِفُر  ٌَ "َو
8
. 

َنا يَ ُفِزْغ يُلُوَبَنا َبْعَد و اء بألل ايسف ابا، نحو يوله فعالى "    َفَنا َوَهْل لََنقا ِمقن لَّقُدنَك َربَّ ٌْ عِْذ َهَد

الُ  َك تَنَة اْلَوهَّ " َرْحَما  عِنَّ
9

ٌُْخقِرُ  اْلَخقْلَء ، وللفنبٌقه كمقا فقً يولقه فعقالى "  ِ الَّقِذي  ْسقُ ُدوا هلِلَّ ٌَ تَيَّ 

ْعلَُم َما ُفْخفُوَن َوَما ُفْعلُِنونَ  ٌَ َماَواِة َواألَْرِل َو " ِفً السَّ
10
. 

                                                           

(.08) سورة آل عمران ، اآلٌة .1  
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ُسقوٍل عِيَّ َكقاُنوا ِبقِه ل، نحو يوله فعالى " و اء على الفع    قن رَّ خِْفٌِهم مِّ ٌَ ا َحْسَرا  َعلَى اْلِعَباِد َما  ٌَ

ْسَفْهِزُغون ٌَ "
1
. 

وؼٌرها من معان ففهم من سٌا  اٌَاة بمعونا يرائن األحوال  
2
. 

ل:نلقي آلنلنيٌ داللةلتنينيلنلادننلفًل

ا وي ٌفكرر فقً الخأقال القر نقً عي ألمقر عظقٌم. ففقً يولقه     ٌخفً الّنداء فً القر ن الكرٌم منفرد 

لَِنقا َو ِخِرَنقا  َوَّ قَماِء َفُكقوُن لََنقا ِعٌقدا  ألِّ َن السَّ َنا َمآِئَدا  مِّ ٌْ َنا تَنِزْل َعلَ َم اللَُّهمَّ َربَّ ٌَ فعالى: " َياَل ِعٌَسى اْبُن َمْر

                                                               .
3
اِزِيٌنَ " ُر الرَّ ٌْ نَك َواْرُزْيَنا َوتَنَة خَ  ا  مِّ ٌَ  َو 

   

  ف  }الّلهمَّ { نداٌء تّول و }رّبنقا{ نقداٌء ثقان وي ٌ ٌقز سقٌبوٌه ؼٌرهقا، وي ٌ قوز تن ٌكقون نعفقا ، ألنقُه 

 تمبه األ واة من ت ل ما لحقه.                                                                       

  لقققد نققادى عٌسققى علققه ال قق ا والسقق م رّبققه مققرفٌن، مققرا  بو ققؾ األلوهٌققا ال امعققا ل مٌقق  

ا لؽاٌققا الفضققر  ومبالؽققا فققً  الكمققاية، ومققرا  بو ققؾ الربوبٌققا المنبئققا عققن الفربٌققا، وعظهققار 

                                                                                               .
4
 ايسفدعاء

  

  والذي دعا عٌسى علٌه ال  ا والس م على نداء هللا  ل وع  مرفٌن بسبل ما سبقه من فحٍد مقن 

                           .
5
َماءِ  " َن السَّ َل َعلٌَْ َنا مَ آِئَدا  مِّ ٌَُنزِّ َك تَن  ْسَفِأٌُ  َربُّ ٌَ  يومه عذ يالوا له: " َهْل 

قَماَواِة َواأْلَْرِل     ونلحظ فكرار النداء فً الخأال القر نقً فقً يولقه فعقالى: "يُقِل اللَُّهقمَّ َفقاِأَر السَّ

                             .
1
ْخَفلِفُونَ " ٌَ َن ِعَباِدَك ِفً َما َكاُنوا ِفٌِه  ٌْ َهاَدِا تَنَة َفْحُكُم َب ِل َوالمَّ ٌْ  َعالَِم اْلَؽ

                                                           

(.30) سورة ٌس ، اآلٌة .1  
.154 صالنداء فً اللغة والقرآن، ٌنظر: أحمد محمد فارس،  .2  

(.114) سورة المائدة ، اآلٌة .3  
.4، ص9 ، السنة96الهواري، ع  ًلناشر: عدلاٌنظر: عبد القادر بن فطة، داللة التكرار فً القرآن ا، مجلة عود الند ،  .4  

(.112) السورة السابقة ، اآلٌة .5  
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    وفققً هققذا نقققول: ٌققخفً الّنققداء فققً الخأققال القر نققً منفققرد  ا، وي ٌفكققرر عي ألمققر عظققٌم ومهققول 

ر النداء فقً الخأقال القر نقً ٌفضقً فقً النهاٌقا علقى تن ٌفخكقد فحقق  ألقل  وال دٌر بالذكر تن فكرُّ

 المنادي مهما كان  عبا  تو مسفحٌ   .                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

(.46) سورة الزمر ، اآلٌة .1  
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 نلفصللنلثالث

 نلدينسةلنلام ذ ٌةلللادننلنلمنًل نلادننلنلمداً

 نلماحثلنأل ل:لتحلٌللنلادننلفًلنلقي آلنلمنًل}س يةلط،{

 نلماحثلنلثااً:لتحلٌللنلادننلفًلنلقي آلنلمداًل}س يةلنلتحيٌ {للل
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ل

 تحلٌللنلادننلفًلنلقي آلنلمنًل}س يةلط،{لنلماحثلنأل ل: .1

 

 :اٌآلٌديلنلس ية (2

وهً سوراٌ ُسمٌة بهذا ايسم من يبل سورا مكٌا  ٌافها مائا وخمسا وث ثون  ٌا، سورا أه     

َك اْلقُْر َن لَِفْمَقى*  أه ﴿ فٌهاالمولى سبحانه وفعالى، فسمٌة بخول ما  ٌْ ﴾، وأه حرفان  َما تَْنَزْلَنا َعلَ

من حروؾ اله اء هما حرؾ الأاء وحرؾ الهاء، ولٌسة اسما  لرسول هللا  لى هللا علٌه وسلم، 

وعنما فعنً فً بعل اللؽاة ويد حوة لؽا العرل عدا لؽاٍة وعدا له اة ونزل القر ن ُمع زا  

حفوى على مثل ذلك من الكلماة الفً اسفعملها العرل فً لؽفهم وعن كانة من للعرل فً لؽفهم فا

لؽاٍة تخرى
1
.  

والكلٌم هو موسى علٌه الس م ،، وبعضهم سماها سورا موسىمل: هذه سورا الكلٌٌيو 
2. 

تُنِزَل  يرٌش: ماعن الضحاك يال لما نزل القر ن على النبً يام هو وت حابه ف لوا فقال كفار    

هللا فعالى هذا القر ن على محمد عي لٌمقى به فخنزل هللا فعالى )َأه ٌقول ٌا ر ل َما تَْنَزْلَنا َعلٌََك 

  .لَِفْمَقىالقُْر َن 

يال : لأم ر ل امرتفه ف اءة على النبً بٌنهما الق ا  فخنزل هللا " ويَ َفْعَ ْل  ،عن الحسن   

ٌُه ويل ربً زدنً علما " فويؾ النبً حفى نزلة " الر ال  ٌٌْقَضً علٌَك َوْح ِبالقُْر ن ِمن َيبل تْن 
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" يوامون على النساء
1

بخنواعه ل  عز وج هللاالتركٍز على توحٍد ، وتّما تهداؾ السورا كانة حول 

بخخٍه لتبلٍػ  ومغازرتهموسى ا لمقام النبو، وفبٌان وهٍا و األسماء والصفاةالربوبٍا واألل :الث ثا

اراة  مشاهد ٍوم القٍاما فً عببرزة فً السورا بعل و ،وا الح  والعهد المقأو  على  دم دع

ول وٍرتجؾ لها الكون ا القل له ز تهت
2
.  

 لى هللا علٌه  –ُسوراٌ عظٌمٌا نزلَة لفخُخذ بٌِد رسوِل هللا وما ٌسففاد من السورا ن د تنها     

موسى علٌه الس م ذكَره هللا فعالى فً ، وعلى أرٌِ  الدعوا، وُفقٌَمه على َدرل الب غ –وسلم 

ُسل، ولهذا سمَّى بعُل تهل العلم  ا من تُولًِ العزم من الرُّ ورا، مثاَل الداِعٌا مثاي  عظٌم  هذه السُّ

ُفَك َفاْسَفِمْ  لَِما َوتََنا اْخَفرْ : " ، فقال-علٌه الس م  –هللا موسى  اخفارَ  ."ورا: "ُسورَا الَكلٌمهذه السُّ 

َ َا لِِذْكرِ " ٌُوَحى ُ َي عِلََه عِيَّ تََنا َفاْعُبْدِنً َوتَِيِم ال َّ ِنً تََنا هللاَّ "يعِنَّ
3
هذان األمَران العظٌَمان: الفوحٌُد  ،

َ َا لِِذْكِري :وال  اُ  فرسخ السورا مبادئ العقٌدا و الفوحٌد و فغكد على تن ، وَفاْعُبْدِنً َوتَِيِم ال َّ

ن ي ا موسى علٌه الس م م  فٌها عفاضا فً الحدٌ  عٌل الن ا ، أرٌ  الدعاا على هللا هو سب

 و فسلٌا للنبً  لى هللا علٌه و سلم ثم عرل مهٌل ألمراأ الساعا . يومه،

ل"ط،"لس ية ٌاتلنلادننلمآلعيضل  2

ذكر هللا عز و ل فقد لمحذوؾ والمذكور ثمانٌا عمر مرا، كر النداء فً سورا أه بٌن القد ذُ    

 وهً: مراةثمان فً سورا أه  ملا ندائٌا وهً "ٌا موسى" 

ا ُموَسى" ٌَ ا تََفاَها ُنوِدي  ا ُموَسى"  "َفلَمَّ ٌَ ِمٌِنَك  ٌَ ا ُموَسىَياَل " ل"َوَما ِفْلَك ِب ٌَ َياَل َيْد تُوِفٌَة "ل "تَْلِقَها 

ا ُموَسى ٌَ ا ُموَسى " "ُسْغلََك  ٌَ ُكَما  بُّ ا  "َياَل تَِ ْئَفَنا لُِفْخِرَ َنا ِمْن تَْرِضَنا ِبِسْحِركَ   "َياَل َفَمن رَّ ٌَ

َل َمْن "  "ُموَسى ُكوَن تَوَّ ا تَن نَّ ًَ َوعِمَّ ا تَن ُفْلِق ا ُموَسى عِمَّ ٌَ ا  "، "تَْلَقىَيالُوا  ٌَ َوَما تَْعَ لََك َعن َيْوِمَك 

 ".ُموَسى
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"   ي َياَل َرلِّ اْمَرْ  لًِ َ ْدرِ وذكر هللا عز و ل كذلك نداءٌن محذوفٌن وذلك فً يوله فعالى: " 

اويوله "   ".               َياَل َرلِّ لَِم َحَمْرَفِنً تَْعَمى َوَيْد ُكنُة َبِ ٌر 

ُكمْ عسرائٌل، وذلك فً يوله "ونادى مرا واحدا بنً  ْن َعُدوِّ َناُكم مِّ ٌْ ا َبِنً عِْسَراِئٌَل َيْد تَنَ  ٌَ." 

ا ونادى القوم على موسى علٌه الس م مرفٌن هما " ا َحَسن  ُكْم َوْعد  ِعْدُكْم َربُّ ٌَ ا َيْوِم تَلَْم  ٌَ ا َيْوِم "، "َياَل  ٌَ

ُكُم  َما فُِفنُفم ِبِه َوعِنَّ َربَّ ْحَمنُ عِنَّ  ".الرَّ

َفُهْم َضلُّواهارون " موسى علٌه ال  ا والس م ونادى  ٌْ ا َهاُروُن َما َمَنَعَك عِْذ َرتَ ٌَ  ".َياَل 

ِفً َوي ِبَرْتِسًبابن األم فً يول هللا فعالى "موسى ونادى هارون  ٌَ ا اْبَن تُمَّ ي َفخُْخْذ ِبِلْح ٌَ  ".َياَل 

ا َساِمِريُّ  َياَل َفَما َخْأُبكَ ونادى السامري " ٌَ." 

ا  َدُم عِنَّ َهَذا َعُدوٌّ لََّك َولَِزْوِ كَ و ل  دم علٌه الس م مرفٌن " ونادى هللا عز ٌَ ا  َدُم َهْل "، "َفقُْلَنا  ٌَ َياَل 

ْبلَى ٌَ  ".تَُدلَُّك َعلَى َمَ َرِا اْلُخْلِد َوُمْلٍك ّي 

لنلملمحلنلاح يل نلاالغًلفًل ٌاتلنلادننلمآلنلس ية  3

تن القر ن الكرٌم ممفلئ بالم مح النحوٌا والب ؼٌا، واللؽا العربٌا كلها م درها القر ن ي مك لل

الكرٌم ومسفندا علٌه، وسورا أه المكٌا فٌها ما فٌها من األمور النحوٌا والب ؼٌا، وركزة فً 

 هذا األمر على الم مح النحوٌا والب ؼٌا فً  ٌاة النداء من السورا فقأ.

ل:نلملمحلنلاح يـل31.

ا ُموَسىن د فً يوله فعالى"     ٌَ ا تََفاَها ُنوِدي  "َفلَمَّ
1
تن المنادى  اء علما مفردا، وحكمه البناء  ،

، الفً فسفعمل للمنادى القرٌل كما يلنا سابقا على الضم، وحرؾ النداء "ٌا"  اء على مكل ألل

و ملا }ٌا موسى{ اعفراضٌا ي محل لها من اإلعرال، وعلى هذا النحو  اءة اٌَفٌن الفً ٌقول 
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ا ُموَسىهللا عز و ل فٌهما "  ٌَ ا ُموَسى"ل "َياَل تَْلِقَها  ٌَ "، فك هما النداء  اء َياَل َيْد تُوِفٌَة ُسْغلََك 

لعلى مكل الألل.

ا ُموَسىَوَما ِفْلَك "ن د فً يول هللا فعالى     ٌَ ِمٌِنَك  ٌَ علما مفردا، والعلم  اء  كذلك تن المنادى" ِب

المفرد ٌكون مبنٌا على الضم فً محل ن ل مثل }موسى{ ٌعرل: منادى مبنً على الضم 

وحرؾ النداء "ٌا"  اء فً يالل السغال، ألن "ما"  على األلؾ من  من ظهورها الفعذر، ال م ق در

مبفدت، و ملا }ٌا موسى{ اعفراضٌا ي محل لها من اإلعرال تو  اءة اسففهامٌا فً محل رف  

 .لفخكٌد النداء اسفئنافٌا

َفُهْم "  :السورا وهًمن  وعلى هذا النحو  اءة اٌَاة األخرى     ٌْ ا َهاُروُن َما َمَنَعَك عِْذ َرتَ ٌَ َياَل 

ا َساِمِريُّ "، "َضلُّوا ٌَ ا ُموَسىَياَل َفَمن  ""، َياَل َفَما َخْأُبَك  ٌَ ُكَما  بُّ َياَل تَِ ْئَفَنا لُِفْخِرَ َنا ِمْن "  "رَّ

ا ُموَسى ٌَ َل َمْن تَْلَقى"  "تَْرِضَنا ِبِسْحِرَك  ُكوَن تَوَّ ا تَن نَّ ًَ َوعِمَّ ا تَن ُفْلِق ا ُموَسى عِمَّ ٌَ َوَما  "، "َيالُوا 

ا ُموَسى ٌَ  ".تَْعَ لََك َعن َيْوِمَك 

فكل هافه اٌَاة  اء النداء فٌها على مكل سغال، وهذا النداء هو نداء نفسً تكثر من تي نداء     

 خر، والنداء النفسً ٌغثر فً نفسٌا المنادى، فايخف ؾ واضح بٌن تن فقول "خذ ٌا تحمد" وتن 

 نً.فقول "ماذا فخخ ذ ٌ ا تحمد"، فهنا نفسٌا تحمد فً النداء لٌسة كنفسٌفه فً النداء الثا

ي"َياَل َرلِّ اْمَرْ  ِلً َ ْدرِ ن د فً اٌَفٌن "    
1
َياَل َرلِّ لَِم َحَمْرَفِنً تَْعَمى َوَيْد ُكنُة ويوله "  ،

ا "َبِ ٌر 
2

 .والمنادى  اء مضافا، والمنادى المضاؾ حكمه الن ل ، ان حرؾ النداء يد حذؾ،

المقدرا على ما يبل ٌاء المفكلم ففعرل "رل" :منادى مضاؾ من ول وع ما الن ل الففحا     

وي ٌقدر عن فخ ل اٌَفٌن هو }يال ٌا رل امر { و}يال ٌا رل لم حمرفنً{،  المحذوفا للفخفٌؾ

النداء وتم بابه، وحذؾ حرؾ النداء ألنه منادى  تدواةالحذؾ سوى "ٌا" فقأ، الفً هً ت ل 
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اء من "رل" ألنه يرٌل سمٌ  يرٌل وفٌه فقرٌل له وفلأٌؾ لمحله، وكثٌرا ما فحذؾ تداا الند

م ٌل الدعاء
1
. 

ا َرلِّ عِنَّ " وذكرة  ٌفٌن فً القر ن الكرٌم بو ود حرؾ النداء م  رلِّ وهما       ٌَ ُسوُل  َوَياَل الرَّ

َخُذوا  ا" هذاَيْوِمً افَّ اْلقُْر َن َمْهُ ور 
2

ا َرلِّ عِنَّ ، و يوله " ٌَ ٌُْغِمُنونَ  هغيءَوِيٌلِِه  "َيْوٌم يَّ 
3
. 

كلما "ٌا" هنا دالا على المكوى فالرسول  لى هللا علٌه وسلم ٌمكو فاٌَا األولى يٌل تن     

لألسؾ ففرينا  ،ببؽاءبخننا ه رنا كفال هللا وت بحنا نقرت الكفال كما ال هلل،بحزن مدٌد وتلم كبٌر 

 ، كلهم فً النار عي واحدا وهً ال ماعا، وهً الفريا النا ٌا.فريا 37على 

، النان له وكفرهم فهم ي ٌغمنون تٌضا ها هنا الرسول ٌمكو هلل عدم ف دٌ  واٌَا الثانٌا يٌل    

 للدعاء. فاخفلؾ بٌن العلماء بخن "ٌا" هنا للدعاء تو لٌن

ُكمْ ون د كذلك اٌَا "      ْن َعُدوِّ َناُكم مِّ ٌْ ا َبِنً عِْسَراِئٌَل َيْد تَنَ  "، يد  اء المنادى مضافا م  و ود ٌَ

ا حرؾ النداء، وكذلك اٌَفٌن " ا َحَسن  ُكْم َوْعد  ِعْدُكْم َربُّ ٌَ ا َيْوِم تَلَْم  ٌَ َما فُِفنُفم ِبِه َوعِنَّ "، "َياَل  ا َيْوِم عِنَّ ٌَ

ْحَمنُ  ُكُم الرَّ " ذكر المنادى مضافا م  و ود حرؾ النداء، وفعرل "يوم" منادى مضاؾ َربَّ

 ا يبل الٌاء المحذوفا للفخفٌؾ.ى ممن ول وع ما ن به الففحا المقدرا عل

ا  َدُم عِنَّ َهَذا َعُدوٌّ لََّك َولَِزْوِ كَ "ون د فً اٌَفٌن    ٌَ ا  َدُم َهْل تَُدلَُّك َعلَى َمَ َرِا اْلُخْلِد "، "َفقُْلَنا  ٌَ َياَل 

ْبلَى ٌَ ن ل  "، تن النداء ظاهر والمنادى مفرد علم، الذي حكمه البناء على الضم فً محلَوُمْلٍك ّي 

كما تمرنا سابقا، لكن النداء هنا فً وض  الن ح واإلخبار فً اٌَا األولى، وفً اٌَا الثانٌا  اء 

 النداء فً وض  اإلؼواء.
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ل:نلملمحلنلاالغًـل32.

 : ًالسورا هسورا أه ممفلئا ب مالٌاة الب ؼا ومن الم مح الب ؼٌا الفً و دة فً   

ل:فآلنالاها ـل3/2/1

اِر ُهدى  " فعالىفً يوله    وهو فن رفٌ  ٌنأوي على الكثٌر " لََعلًِّ  ِفٌُكْم ِمْنها ِبَقَبٍن تَْو تَِ ُد َعلَى النَّ

من   ئل المعانً وديائقها وهو ضد اإلٌ از وضد ايأنال وحّده تن ٌخفً المفكلم الى المعنى 

الواحد الذي ٌمكنه الديلا علٌه باللفظ القلٌل فٌدل علٌه باللفظ الكثٌر ي لق د عفهام البلٌد وسما  

على عدا تمور كل واحد منها مسفقل ٌفمعل  بمعنى لإلفٌانبل  وكٌد،والفالبعٌد وي للفقرٌر 

فقد يال لعلً  فٌكم منها بقبن ولم ٌبة فً األمر لئ  ٌعد ما لٌن بمسفٌقن من الوفاء به  ،المفهومٌا

 .وما ت ملها حكما فكون درسا للذٌن ٌكٌلون الوعود  زافا وي ٌفكرون فً الوفاء بها

على معنى  خر ثم ٌفمعل فالهداٌا هً المعنى  ثم يال لعلً ت د على النار هدى وهذا ٌحفوي     

الرئٌسً ثم ان الهداٌا يد فكون بالنار نفسها بخا ا ايضاءا الكامنا فٌها وعما بواسأا القوم الذٌن 

ٌقومون بٌَقادها وٌفهم من هذا ضمنا تنه ضل م  تهله الذٌن ٌرافقونه وهم امرتفه بنة معٌل ويد 

ا مظلما باردا ويٌل مثل ا فلما تسقأ فً ٌده  نن النار فقال ما ولدة فً الأرٌ  ابنا فً لٌلا مافٌ

ألن تفكار األبرار  اَخر تي لعلً تهفدي بنور العلم يال ثم يد ٌق د بالهداٌا معناها الم ازي

 .مرا بالهمم ففبارك يائل هذا الك مؽمو
1

ل

 هو عخرا  الك م مخر  الفعلٌم بحكما وتدل.ل:فآلنلتلفٌفـل3/2/2

                                                           

165وابن كثٌر للطباعة، د.ط، د.ت، ص ةالٌمام، دار 6محً الدٌن الدروٌش، إعراب القرآن الكرٌم وبانه، ج .1  



 

69 
 

ِمٌِنَك ٌا ُموس" فً يوله فعالىن د     ٌَ ى"َوما ِفْلَك ِب
1
الى  خر ما ت ال به موسى  لواة هللا علٌه  

من اي وبا ايربعا فن أرٌؾ لم ٌرد ذكره حفى اَن وهو فن الفلفٌؾ ، وحّده عخرا  الكلم 

مخر  الفعلٌم بحكم تو تدل لم ٌرد المفكلم ذكره وانما ي د ذكر حكم خا  داخل فً عموم الحكم 

 المذكور الذي  ر  بفعلٌمه. 

مأول نعفقد تنه ٌحفا  الى بٌان وهو تن ٌسخل السائل عن حكم هو نو  من وهذا الفعرٌؾ ال     

تنوا   نن فدعو الحا ا الى بٌانها كلها تو تكثرها فٌعدل المسئول عن ال وال الخا  عما سئل 

عنه من فبٌٌن ذلك النو  وٌ ٌل ب وال عام ٌفضمن اإلبانا على الحكم المسئول عنه وعن ؼٌره 

ًَ َع ايَ " نه فقول موسى  وابا عن سغال هللا فعالى لهبدعاء الحا ا الى بٌا هو ال وال  "ِه

فخ ال عن  "تفوكخ علٌها وتهش بها على ؼنمً ولً فٌها مآرل تخرى" يال:الحقٌقً للسغال ثم 

دا منافعهاوما ففعل بها؟ فقال معدّ  له:سغال مقدر كخنه فوهم تن ٌقال 
2
ولم ٌق  ذلك من موسى  ،

  :ث ثار علٌه الس م عي ألمو

 بؽٌا المكر هلل فعالى الذي رزيه فلك الع ا الفً و د فٌها من المآرل ما ي ٌو د فً مثلها.  

                                         ن المقام مقام خأال الحبٌل وهو ٌقفضً البسأ واإلسهال.ع  

    المقدر يبل ويوعه تدبا م  ربه.  فعظٌم مساءلا ربه له عن منافعها فابفدته بال وال عن السغال 

والواي  تن السغال عذا كان واردا على مًء ظاهر فذلك السغال عنما ٌفو ه الى تمر ٌفعل  به 

.                                                          بحسل مقفضى الحال وعي كان عبثا لظهوره  

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنلتقيٌي: -3/2/3  
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وفٌها تٌضا الفقرٌر وهو بايسففهام فَنه سبحانه عالم بما بٌمٌنه وعنما تراد تن ٌقر موسى   

هللا ثعبانا بل فً ع اه ف  ٌعفرٌه مك عذا يلبها  وٌعفرؾ بكونها ع ا وٌزداد علمه بما ٌمنحه هللا

ٌعرؾ تن ذلك كائن بقدرا هللا وانه هٌن علٌه ٌسٌر
1

                                                  .  

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنلزٌادةل نإلطاا : -3/2/4  

ْر لًِ تَْمِريَرلِّ اْمرَ " فً يوله فعالى" لً"زٌادا    سِّ ٌَ "ْ  لًِ َ ْدِري َو
2
والك م فام بدونها ويد  ،

من يوله امر  لً  دري وٌسر " لً"ذكر الزمخمري سرا ونذكر الثانً فٌما بعد يال : فَن يلة 

: يد تبهم الك م توي فقٌل امر  لً وٌسر لً فعلم ري ما  دواه والك م مسففل بدونه، يلةلً تم

ثم بٌن ورف  اإلبهام بذكرهما فكان  كد لألل المر  والفٌسٌر ل دره  تن ثم ممروحا ومٌسرا

تما السر الثانً فهو تن فكون فائدفها ايعفراؾ بخن منفعا مر  ال در وفٌسٌر األمر  ،وتمره

  را عا علٌه وعائدا علٌه فَن هللا عز و ل ي ٌنفف  بَرساله وي ٌسفعٌن بمر   دره فعالى وفقدن

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنلحذف: -3/2/5  

َياَل َرلِّ لَِم َحَمْرَفِنً تَْعَمى ي "، ويوله " َياَل َرلِّ اْمَرْ  لًِ َ ْدرِ وحذؾ النداء فً يوله فعالى"  

ا              تن الحذؾ كان فً دعاء العبد لربه.                       "، وهنا نرى َوَيْد ُكنُة َبِ ٌر 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنلتفسٌيلاعدلنالاها : -3/2/6  

السم  بعد  فخولها الففسٌر بعد اإلبهام وهذا النو  ٌغفى به لففخٌم تمر المبهم وععظامه ألنه ٌأر   

وٌذهل بلل السام  كل مذهل وعلى هذا النحو  اء  ال وار ،تن كان مفعلقا بمًء مبهم فففرنح 

ا  تُْخرىَيْد تُوِفٌَة ُسْغلََك ٌا ُموسىياَل "يوله فعالى  َك َمرَّ ٌْ ا َعلَ به  الك م وتفى فخبهم "،، َولََقْد َمَننَّ

، وٌفأل  ما عسى تن ٌكون السغال؟ وما هً المنا األخرى؟ وما عسى تن م م  لٌفعل  الذهن

ٌخفً يوله بعد ذلك مفسرا ما ، وٌحاول اكفناه الحقٌقا فٌفموؾ للمعرفا هنو يء؟ عٌردفها من منن 

                     ."عذ توحٌنا الى تمك ما ٌوحى تن ايذفٌه فً الفابوة فايذفٌه فً الٌم"، فٌقول تبهم
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هو تسلول ب ؼً ٌعنً نقل الك م من و ها على تخرى، من ضمٌر المفكلم على لناللتفات: -3/2/7

 المخاأل والعكن.

من الؽٌبا الى لفظ الفكلم على الحكاٌا لك م هللا عز و ل والفائدا منه الفنبٌه على ظهور ما فً    

األرل من الديلا على كمال القدرا اإللهٌا والحكما الفً ي فأٌش وانقٌاد المخلوياة  مٌعا 

الواحد  لممٌئفه ويٌل ي الففاة فً الك م ألنه ٌمفرأ فً ايلففاة تن ٌكون فً ك م المفكلم

 .ٌ رؾ ك مه على و وه مفى وما نحن فٌه لٌن من ذلك 

علمها عند ربً فً كفال ي ٌضل  لفرعون:فَن هللا فعالى حكى عن موسى علٌه الس م يوله     

 ربً وي ٌنسى 

ثم يوله : الذي  عل لكم األرل مهادا الى يوله فخخر نا به تزوا ا من نباة مفى فَما تن    

تمرنا وعمرنا وانما ٌرٌدون الملك ولٌن ى فٌكون من بال يول خوا  الملك :ٌ عل من يول موس

: وي ٌنسى ثم ابفدت هللا فعالى و ؾ ذافه كون ك م موسى يد انفهى عند يولههذا بالففاة وعما تن ٌ

.ب فاة انعامه على خلقه فلٌن الففافا تٌضا وانما هو انفقال من حكاٌا الى عنماء خأال
1

 

للتدينج:فآلنالس -3/2/8

الى ما فٌه من الب ؼا ٌنأوي على نكة ديٌقا فً اسفدرا  الخ م واضأراره  باإلضافاوهو    

الى اإلذعان والفسلٌم فقد ماء السحرا فً بادئ األمر اسفدرا  موسى ثقا منهم بخنهم فائزون علٌه 

 يالواوكخنما تلهمهم هللا حسن األدل م  موسى فً فخٌٌره وععأائه الن فا من تنفسهم عند ما 

َنَك َمْوِعدا  ي ُنْخلِفُُه َنْحُن َوي تَْنَة َمكانا  َفاْ َعْل بَ " ٌْ َننا َوَب  " سوىٌْ

عز و ل تن ٌ عل موعدهم  ففوضوا ضرل الموعد الٌه ولكن موسى اسفدر هم بَلهام من هللا    

ٌوم زٌنفهم وعٌدهم لٌكون الح  تبلج على رغون األمهاد فٌكون تفضح لكٌدهم وتهفك لسفرهم 

لى الفخٌٌر فً اإللقاء تٌكون هو البادئ تم ٌكونون هم البادئٌن اسفدر هم هو على ولما اسفدر وه ا
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تن ٌ علهم مبفدئٌن بما معهم لٌكون القاغه الع ا بعد يذفا بالح  على الباأل فٌدمؽه فَذا هو زاه  

 .فما ترو  هذا الك م
1

 

ل:فآلت نٌدلنلضمٌيٌآل-3/2/9

ويد ففساءل وما ع يا البح  النحوي بالب ؼا؟ والضمائر وفوكٌد بعضها لبعل مذكورا فً 

والنحاا بمعزل عن هذا الفن الرفٌ  ونعنً  النحو،كفل النحو ونقول ان المسخلا ت ّل وتسمى من 

بفوكٌد الضمٌرٌن تن ٌغكد المف ل بالمنف ل كقولك عنك تنة تو ٌغكد المنف ل بمنف ل مثله 

تنة تنة تو ٌغكد المف ل بمف ل مثله كقولك عنك عنك لعالم وانما ٌغفى بمثل ذلك فً كقولك 

 .ار علم البٌانمعرل المبالؽا وهو من تسر

ا تَْن َنُكوَن َنْحُن اْلُمْلِقٌنَ " ىومن ذلك يوله فعال     ًَ َوعِمَّ ا تَْن ُفْلِق فَن عرادا  "يالُوا ٌا ُموسى عِمَّ

فكن معلوما عنده ألنهم لم ٌ رحوا بما فً تنفسهم من ذلك لكنهم لما  اإللقاء يبل موسى لم السحرا

عدلوا عن مقابلا خأابهم موسى بمثله الى فوكٌد ما هو لهم بالضمٌرٌن اللذٌن هما نكون ونحن دّل 

خأابهم موسى بمثله عن كان  ذلك على تنهم ٌرٌدون الفقدم علٌه واإللقاء يبله ألن من مخن مقابلا

ا تَْن َنُكوَن " فلقً وعما تن نلقً لفكون ال ملفان مفقابلفٌن فحٌ  يالوا عن تنفسهم: عما تن يالوا َوعِمَّ

 "َنْحُن اْلُمْلِقٌنَ 

َفخَْوَ َن ِفً َنْفِسِه ِخٌَفا  " اسفدل بهذا القول على رؼبفهم فً اإللقاء يبله ومنه تٌضا يوله فعالى   

َك تَْنَة اأْلَْعلى عنك تنة األعلى تنفى  ففوكٌد الضمٌرٌن هاهنا فً يوله" ُموسى يُْلنا ي َفَخْؾ عِنَّ

: ي فخؾ عنك األعلى تنة األعلى لم ٌكن له وسى وتثبة للؽلبا والقهر ولو يالللخوؾ من يلل م

."عنك تنة األعلى"من الفقرٌر واإلثباة لنفً الخوؾ ما لقوله 
2
  

ل:نالستفها ل-3/2/11
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ألؼرال تخر  معناه األ لً يسفدعاء المعرفا ولكنه ٌخر  عنايسففهام من هللا فعالى ي ٌق    

. وكذلك اسفعملة ايسفعارا المكنٌا والف رٌحٌا فً السورا، والكناٌا وفن فدرك من سٌا  الك م

ايحفران.
1

 

فً  ٌاة ندائها  ةنقول تن سورا أه يد فضمّ  وفً حو لا هذا النموذ  الفأبٌقً للقر ن المكً   

، ظاهرا ومحذوفا، امفملة على بعل الم مح الب ؼٌا خا ا منها ايلففاة و كل تنوا  النداء

 ايسففهام.

 

 

ل{س يةلنلتحيٌ تحلٌللنلادننلفًلنلقي آلنلمداًل}:للثااًنلماحثلنل.1  

  لـلاٌآلٌديلنلس ية:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1لللللللللل

سورا الفحرٌم سورا مدنٌا فحفوي على اثنً عمر  ٌا، وايعا فً الحزل السادن والخمسون      

                                              .، انزلها هللا فعالى بعد الح راةمن كفال هللا عز و ل

ًُّ لَِم       ِب َها النَّ ٌُّ ا تَ ٌَ ( وموضوعها احفرام الحٌاا الزو ٌا يال هللا عز و ل ) ًُّ ِب َها النَّ ٌُّ ا تَ ٌَ افففحة ل)

ُ لََكۖ   ُم َما تََحلَّ هللاَّ ُ َؼفُوٌر َرِحٌمٌ ُفَحرِّ ُ  َفْبَفِؽً َمْرَضاَة تَْزَواِ َك َوهللاَّ َماِنُكمْ  َيْد َفَرَل هللاَّ ٌْ  َلُكْم َفِحلََّا تَ

ا َنبَّ  ا َفلَمَّ ًُّ عِلَى  َبْعِل تَْزَواِ ِه َحِدٌث  ِب ُ َمْوَيُكْم  َوُهَو اْلَعلٌُِم اْلَحِكٌُم َوعِْذ تََسرَّ النَّ ُ َوهللاَّ خَْة ِبِه َوتَْظَهَرهُ هللاَّ

َؾ َبْعَضُه َوتَْعَرَل َعْن َبْعٍل( هذه المرتا من زو اة النبً  لى هللا علٌه وسلم ت ِه َعرَّ ٌْ فمة َعلَ

سر رسول هللا فعافبها هللا على ذلك كٌؾ ففمٌن السر؟! هذا من عدم احفرام الحٌاا الزو ٌا 

ِ َفَقْد َ َؽْة يُلُوُبُكَما ۖ َوعِْن َفَظاَهَرا عَ  ِه( ففآمرا علٌه وؼضل هللا لرسوله ويال )عِْن َفُفوَبا عِلَى هللاَّ ٌْ لَ

فٌما فعلفما
2

                                   .                                                             
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وسبل نزول السورا تن النبً  لى هللا علٌه وسلم كان ٌمرل عس   عند زٌنل فؽارة عائما    

وحف ا من ذلك فقالفا للنبً  لى هللا علٌه وسلم نمّم منك رائحا مؽافٌر وهً رائحا مكروها 

ُم َما تََحلَّ فحلَؾ النبً  لى هللا علٌه و سلم تن ي ٌمرل العسل مرا تخرى فاهلل عافبه ويال )لَِم ُفَحرِّ

ُ لََك ۖ فَ  ْبَفِؽً َمْرَضاَة تَْزَواِ َك(هللاَّ
1

                                                                      .  

 َفَقْد َ َؽْة يُلُوُبُكَما( ثم ذكر هللا عز ثم عافبهم هللا عز و ل على ذلك فقال )عِْن َفُفوَبا عِلَى هللاَِّ     

ا َويُوُدَها  َها الَِّذٌَن  َمُنوا يُوا تَْنفَُسُكْم َوتَْهلٌُِكْم َنار  ٌُّ ا تَ ٌَ و ل األمر برعاٌا األويد وفربٌفهم فقال )

َها الَِّذٌَن  َمُنوا ُفوُبوا عِ  ٌُّ
ا تَ ٌَ اُن َواْلِحَ اَراُ( وتمر بالفوبا فقال ) ا(.النَّ ِ َفْوَبا  َنُ وح                   لَى هللاَّ

وخفمة السورا بضرل مثلٌن للمغمناة ومثلٌن للكافراة، امرتا نو  وامرتا لوأ للكافراة    

ومرٌم بنة عمران وامرتا فرعون للمغمناة ونسخل هللا تن ٌوفقنا للخٌر.ومنهم من يال: سمٌة هذه 

رٌم النبً  لى هللا علٌه وسلم ل ارٌفه مارٌا القبأٌا على السورا الكرٌما بهذا ايسم نسبا الى فح

نفسه وامفناعه عن معامرفها ارضاء لرؼبا بعل زو افه رضً هللا عنهّن ت معٌن
2

             .    

ولده مارٌا فً بٌة  ٌوم بخمويد روى المفسرون: تّن رسول هللا  لى هللا علٌه وسلم خ  ذاة    

 ه وسلم فً زٌارا تبوٌها فخذن لهافلما كان ٌوم حف ا اسفخذنة رسول هللا  لى هللا علٌ ،حف ا

 فً بٌفها وو دفهافلما خر ة ترسل الى  ارٌفه مارٌا القبأٌا وعامرها فً بٌفها, فلما ر عة 

ؼارة ؼٌرا مدٌدا ويالة: تدخلفها بٌفً فً ؼٌابً وعامرفها فً فرامً؟ ما تراك فعلة هذا اي 

ًّ على هللا علٌه وسلم مسفرضٌا لها: ً علٌك! فقال لها النبً  لهوان وي فخبري  ،نً حرمفها عل

 معٌن تنهّن بٌنها وبٌن عائما رضً هللا ع يال دار الذفلما خر  من عندها يرعة  ،بذلك  تحدا

فؽضل النبً  لى هللا علٌه وسلم ؼضبا مدٌدا وحلؾ  ،ا بسّر النبً  لى هللا علٌه وسلموتخبرفه

ٌا تٌها النبً لم  :و ل  ٌدخل على نساءه واعفزلهّن مهرا علٌه ال  ا والس م, فنزل يوله عزّ تي

فحرم ما تحل هللا لك فبفؽً مرضاا تزوا ك
3

                                                          .  

                                                           

.270، ص8ٌنظر ابن كثٌر، تفسٌر القرآن العظٌم، ج .1  
.المصدر السابق. الصفحة نفسهاٌنظر:  .2  

.159المصدر السابق، ص .3  
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افففا  السورا  ،ي ا فحق  نو  من الوعظ والفهذٌل هافً مألع ورودالسورا، وٌسففاد من 

ربه بخأال النبً عن أرٌ  النداء، ٌدل على مكانا النبً  لى هللا علٌه وسلم العظٌما عند
 1    

يٌما حفظ السر الذي هو خ لا من الخ ال الحمٌدا والم فنل للففن
2
         الماعر: ، وكما يال 

رُّ ِعنَد  رَّ عي ذي ِثَقٍا ............ و السِّ كُفُم السِّ ٌَ                                كفومُ ِخٌاِر الّناِن مَ ي 

رُّ ِعندي فً َبٌٍة لَُه َؼلَ ......... ضاَعة مفاِفُحُه، والباُل َمخفومُ   فالسِّ

 

 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعيضل ٌاتلنلادننلمآلنلس ية:ل لـ2  

                                                  لقد ذكر النداء فً سورا الفحرٌم سة مراة وهً:  

ُم " مناداا هللا عز و ل نبٌه مرفٌن واحدا للعفال وواحدا لألمر واإلخبار،     ًُّ لَِم ُفَحرِّ ِب َها النَّ ٌُّ ا تَ ٌَ

ُ لََك َفْبَفِؽً َمْرَضاَة  ِحٌمٌ َما تََحلَّ هللاَّ ُ َؼفُوٌر رَّ ًُّ َ اِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقٌَن "، "تَْزَواِ َك َوهللاَّ ِب َها النَّ ٌُّ ا تَ ٌَ

ُم َوِبْئَن اْلَمِ ٌرُ  ِهْم َوَمخَْواُهْم َ َهنَّ ٌْ                                                             ".َواْؼلُْظ َعلَ

َما ُفْ َزْوَن َما  رٌن مرا واحدا، "ونادى هللا عز و ل الكاف    ْوَم عِنَّ ٌَ َها الَِّذٌَن َكَفُروا ي َفْعَفِذُروا اْل ٌُّ ا تَ ٌَ

.                                                                                            "ُكنُفْم َفْعَملُونَ   

َها الَّ  ٌا ونادى المغمنٌن مرفٌن، "    ٌُّ اُن َواْلِحَ اَراُ تَ ا َويُوُدَها النَّ "، ِذٌَن  َمُنوا يُوا تَنفَُسُكْم َوتَْهلٌُِكْم َنار 

اٌ" ِ َفْوَبا  نَُّ وح  َها الَِّذٌَن  َمُنوا ُفوُبوا عِلَى هللاَّ ٌُّ                                                        ".ا تَ

ِنً ِمن ِفْرَعْوَن عِْذ َيالَ ونادة مرٌم ابنا عمران ربها "   ِا َوَن ِّ ا ِفً اْلَ نَّ ف  ٌْ ْة َرلِّ اْبِن لًِ ِعنَدَك َب

الِِمٌنَ  ِنً ِمَن اْلَقْوِم الظَّ                                                                      ".َوَعَملِِه َوَن ِّ

 

                                                           

.19محمد عبد الرؤوف عطٌة، المضامٌن التربوٌة المستنبطة من سورة التحرٌم، د.ط، د.ت، ص .1  
.20ٌنظر: المرجع نفسه، ص .2  
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لللللللللللللللللللللللللللللنلملمحلنلاح يل نلاالغًلفًل ٌاتلنلادننلمآلنلس يةل لـ3  

عن القر ن الكرٌم ملًء بالم مح النحوٌا والب ؼٌا كما يلنا سابقا، وسورا فٌها ما فٌها من  

                                                                                الم مح النحوٌا والب ؼٌا.

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:نلملمحلنلاح ي -1.3  

د نادى نبٌه م  عظهار حرؾ النداء، وكذلك المنادى فً اٌَا األولى ن د تن هللا عز و ل ي   

سفدعاء ايظاهرا والذي هو النبً، فمن سٌا  السورا ن د تن حرؾ النداء "ٌا" اسفعمل للألل تو 

                                                                      "ٌا" حرؾ لكل منادى. تو الفنبٌه، و

فاهلل سبحانه وفعالى ناد نبٌه فً سٌا  السغال، وهو فحرٌم ما تحله له، لكن هذا ظاهرٌا،     

فاهلل عز رٌم ذلك المًء، تي تعرل عما ففعل، واأل ل ان المناداا هنا كانة للفنبٌه على عدم فح

ُم اْيُنِفً لَِربِِّك َواْسُ ِدي َواْرَكِعً َمَ   ٌَ ا َمْر ٌَ و ل كثٌرا ما ٌسفعمل النداء عند األمر كقوله فعالى " 

اِكِعٌنَ  الرَّ
1

                                                                      .                            

النبً، ولم ٌذكر لفظا الرسول فً هذه السورا، وذلك تن الرسول من  وذكر هللا عز و ل لفظا   

َما تََنا َرُسوُل َربِِّك أِلََهَل لَِك  رسالا الفبلٌػ حفى ولو لم ٌكن نبٌا، كما  اء فً يوله فعالى " َياَل عِنَّ

ٌّ ا ا َزِك "ُؼ م 
2
.                                                                                              

لٌن مكلفا  لك، فقد ٌكون رسوي ويد ٌكون لنفسهمعه رسالا الفبلٌػ والنبً تعم من ذ فالرسول    

                                  بفبلٌػ دعوفه على اَخرٌن، فكل رسول نبً ولٌن كل نبً رسول.

واٌَا األولى من السورا فدل على تن األمر الحا ل مخ ً بٌنه وبٌن تزوا ه  
3
.                

تما اٌَا الثانٌا الفً فحفوي على نداء كذلك مناداا هللا عز و ل للمغمنٌن م  تسلوبً الفرؼٌل   

ٌا فن ٌسمى والفرهٌل، وذكر تداا النداء، والمنادى تفى مرفوعا ألنه نكرا مق ودا، و اء فً اَ

فن السلل واإلٌ ال، وهو بناء الك م على نفن المًء من  ها، وعٌ ابه من  ها تخرى، فسلل 
                                                           

(.49) سورة آل عمران، اآلٌة .1  
  2 سورة مرٌم ، اآلٌة .

.128، ص1423/2003، 3فً نصوص التنزٌل، دار عمار للنشر، ط، لمسات بٌانٌة ًالسامرائفاضل صالح  .3  
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عن هغيء المو وفٌن بالع ٌان وتو ل لهم الأاعا، ثم ناد هللا عز و ل الكفار وبذكر تداا النداء 

                                                                                                      كذلك.

تما اٌَا الرابعا فٌها تداا النداء فً يالل األمر والن ح م  ذكر ال زاء والثمرا، واسفعمل ما   

بالن ح على اإلسناد الم ازي، والن ح  فا لفوبا مى باإلسناد الم ازي، حٌ  و فة اٌس

اِ عِْذ َيالَْة رَ الفائبٌن، وفً يوله سبحانه وفعالى "  ا ِفً اْلَ نَّ ف  ٌْ "، فهنا كلما "رل"  لِّ اْبِن لًِ ِعنَدَك َب

فعرل منادى لنداء محذوؾ )سب  تن تمرنا علٌها فً سورا أه(، فٌمكن تن فكون الكلما منادى 

ملحا اإلعرالبدون ذكر تداا النداء، كما يال الحرٌري فً 
1

                                        :  

ً النداء      كقولهم رل اسف ل دعائًوحذؾ ٌا ٌ وز ف  

ٌحذؾ حرؾ النداء م  ذكر  بكثرا، ومراة، وهذا ٌح ل ٌكون ظاهرامراة  النداءن فنقول ع    

                                                              المنادى وهذا خا  فقأ بحرؾ الٌاء "ٌا".

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:نلملمحلنلاالغً -2.3  

تن القر ن الكرٌم تما واحدا فً الب ؼا العربٌا، وهذه األخٌرا هً رمز من حٌ  الفخثٌر  ي مك  

فً النفون وهً سلأان القلول، فالقر ن الكرٌم ممفلئ ب مالٌاة الب ؼا، تما سورا الفحرٌم 

                                                                فو دة فٌها بعل األمور الب ؼٌا منها:

                                                                                            نلعتا :ـل3/2/1

فً اٌَا األولى عافل هللا عز و ل نبٌه، ولكن هذا العفال  اء ب فا لٌنا وخاأبه برف  يرٌل 

فقأ، بل فً سور تخرى كذلك عافل من العنؾ، ولٌن فً هذه السورا عفال هللا عز و ل لنبٌه 

هللا عز و ل نبٌه، كما فً سورا عبن، ويد ٌكون العفال فٌه نو  من الرف  واللٌن كما فً سورا 

الفوبا، و اء هذا النو  من العفال فً سورا الفحرٌم لمعرفا ال اد  والكاذل، فَذا كانة يد 

فحرٌم النبً ما تحله هللا له، ضاعة فً فر ا فمن الممكن تن ٌفو ل علٌها فً فر ا تخرى، و

                                                           

.86القاسم بن محمد الحرٌري، ص .1  
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لٌن لها من األثر لل هاد من  ثار مسخلا مخ ٌا
1

، لكن نزلة فً الخ و  وٌعمل بها فً 

                                                                                                     العموم.

                                                       :نألميلمعلنلتيغٌ ل نلاهًلمعلنلتياٌ ـل3/2/2

 اء فً يول هللا عز و ل ب ؼا ايمر فً نفن الوية ٌرؼبهم، لذلك األمر بو ود الثمرا   

المسففادا من فعل ذلك األمر، والعكن م  النهً، بفنبٌه المسلم تن ٌ فنل الفعل المذموم م  

مسلم من عذال هللااسفعمال ب ؼا الفرهٌل حفى ٌخاؾ ال
2

، وهذا من حكما هللا عز و ل فً 

                                                                                          الفعامل م  عباده.

 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنلتماٌ،ل نلتمثٌل:لـل3/2/3  

كان فً السورا ب ؼا الفمبٌه والفمثٌل، وذلك للفوضٌح والفخثٌر، ذلك تن اإلنسان ٌدرك ما ٌرٌد للل

فعله، فكان فمبٌه  فا المغمنٌن بامرتا فرعون، وذلك بمناداا ربها ببناء لها بٌفا فً ال نا
3

، وهذا 

                                                             الفمبٌه كذلك ٌدخل فً الفرؼٌل والفرهٌل.

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنألحنا :ـل3/2/4  

 فً السورا بخكملها خا ا فً  ٌاة النداء، ايفرنة بخحكام فً القر ن بما ٌدف  على العمل بها تو 

ٌنهى عن ايفرانها على  انبها مؽرٌاة فدف  النفن وفحثها، تو فخوفها، تو فحذرها معفمدا على 

الفوضٌح للسبل تو الفرهٌل تو الفرؼٌل
4

 .                                                             

وا  النداء ظاهرا وفً هذا نقول عن النموذ  الفأبٌقً للنداء المدنً يد امفمل كذلك على كل تن

ٌّن الفر  بٌن القر ن المدنً والقر ن  ومحذوفا وامفمل كذلك على بعل الم مح الب ؼٌا الفً ب

                                                           

.274-273، ص2003أحمد احمد بدوي، من بالغة القرآن، شركة نهضة مصر للنشر والتوزٌع، د.ط، مارس .1  
.130المصدر نفسه، ص .2  

.160-150-145، صنفسهالمصدر  .3  
.263المصدر السابق، ص .4  
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المكً.                                             .                                                       

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لـلنلفيالاٌآل ٌاتلنلادننلمآلنلس يتٌآللللللل4  

لفبٌن تنه ٌو د فرو  بٌنهما فً  ٌاة النداء وهً:                           .   من خ ل السورفٌن 

للللللللللللللللللللللللللل  

ا َبِنً عِْسَراِئٌَل كقوله فعالى "   فً سورا أه يد ناد هللا عز و ل بنً عسرائٌل1 ْن ٌَ َناُكم مِّ ٌْ َيْد تَنَ 

ُكمْ  ، تما فً سورا الفحرٌم و ذكر ي ا موسى وتخوه هارون ومناداا هللا عز و ل لموسى "،َعُدوِّ

ًُّ َ اِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقٌَن "كقوله فعالى دى هللا عزو ل النبً  لى هللا علٌه وسلميد نا ِب َها النَّ ٌُّ ا تَ ٌَ

ِهْم َومَ  ٌْ ُم َوِبْئَن اْلَمِ ٌرُ َواْؼلُْظ َعلَ وذكر ي فه م  تزوا ه، وهنا ٌدخل ما ٌسمى  "،خَْواُهْم َ َهنَّ

ذكر فً السورا تزوا  النبً والسورا مكٌا، وي ٌمكن تن ضوابأ المكً والمدنً، ف  ٌمكن تن ٌُ 

ٌذكر ي ا موسى وبنً عسرائٌل والسورا مدنٌا
1
.  

مثل سورا أه، وناد هللا فعالى فً سورا الفحرٌم   فً سورا الفحرٌم يد ذكر النداء محذوفا مثله 2

المغمنٌن ووعد الكفار بالعذال األلٌم
2
َما "مثل يوله فعالى:   ْوَم عِنَّ ٌَ َها الَِّذٌَن َكَفُروا ي َفْعَفِذُروا اْل ٌُّ ا تَ ٌَ

غمنٌن بل ذكر ، بٌنما فً سورا أه لم فكن  ٌا نادى هللا عز و ل فٌها الم"ُفْ َزْوَن َما ُكنُفْم َفْعَملُونَ 

ا" حال الكفار والذٌن ٌع ونه كما فً يوله فعالى  ".َياَل َرلِّ لَِم َحَمْرَفِنً تَْعَمى َوَيْد ُكنُة َبِ ٌر   

هللا عز و ل   ذكر فً سورا أه  زاء الكافرٌن وفً سورا الفحرٌم  زاء المغمنٌن، وذكر 3

فمبٌهاة والفمثٌل، بٌنما ذكر فً كذلك فً سورا الفحرٌم من خ ل  ٌاة النداء بعل األحكام وال

سورا أه من خ ل  ٌاة النداء بعل تنوا  ايلففاة وايسففهام وؼٌرها
3

 

 

 

                                                           

.49-48-47ٌنظر: السٌوطً، اإلتقان فً علوم القرآن، ص .1  
.51نظر: المصدر السابق، صٌ .2  

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها :ٌنظر .3  
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 خ   اف     م     ا

من خ ل هذا البح  نقدم فرضٌاة ونفائج عملنا على فحقٌقها من المدخل  خفاما فَن

 والف ول الث ثا، ومما ٌسففاد من هذا العمل ن د:

وهو ظاهرا تسلوبٌا لؽوٌا وتكثر األسالٌل فداوي على النداء ٌعفبر تحد األسالٌل العربٌا   

                                                                                           األلسنا.

               ايخف ؾ المو ود بٌن مدرسفً الكوفا والب را مازال يائما حفى هذا الوية.

                                                             النداء ٌحفل مويعا ممٌزا لدى نحافنا.

   النداء له موي  ممٌز فً القر ن الكرٌم وهو من تكثر األبوال النحوٌا المذكورا فٌه.

   النداء حروفه ثمانٌا حسل تؼلل النحوٌٌن.

فكون للبعٌد ومنها ما فكون للقرٌل.  معانً النداء منها ما   

بدون ذكر حرؾ النداء.ندائٌا ٌمكن تن فكون ال ملا     

   الؽرل من الحذؾ الع لا واإلسرا  وايخف ار.

  تنوا  النداء خمسا، مفرد علم، نكرا مق ودا وتخرى ؼٌر مق ودا، والمضاؾ و المبٌه 

                                                                                                  به.

   الفر  بٌن النكرفٌن فكون من  ها اللفظ والمعنى.

   حكم النداء تن ٌكون من وبا عما لفظا وعما مح .

   المفرد العلم والنكرا المق ودا ٌبنٌان على الضم من ؼٌر فنوٌن.

ن بون بالففحا.  النكرا ؼٌر المق ودا والمضاؾ والمبٌه بالمضاؾ ٌ  

   تؼرال النداء الب ؼٌا فكون ممدودا للمعانً الفً ففب  النداء.

   ٌخر  النداء عن معناه األ لً لدوا  ب ؼٌا منها الدعاء واإلؼراء وؼٌرها.
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   لم ٌخفلؾ كثٌرا منهج المفخخرٌن من النحاا عن منهج المفقدمٌن فً مسخلا النداء.

ملفوظا ومقدرا.   ورود النداء فً القر ن الكرٌم  

ومناداا  لعام وٌراد به العموم، تو الخ و   ح ر النداء فً القر ن الكرٌم ٌكون بمناداا ا

 الخا  وٌراد به العموم تو الخ و .

   معانً النداء فً القر ن الكرٌم ٌكون حسل سٌا  اٌَا مثل نداء القر ن للفذكٌر بالنعما.

 ٌل القرٌل منزلا البعٌد، والفف  مثل فنز   تؼرال النداء الب ؼٌا فً القر ن ٌكون

 والفحسر، والفخسؾ وؼٌرها.

بسورا الكلٌم حسل بعل الرواٌاة.سورا مكٌا عي  ٌفٌن منها وسمٌة   سورا أه   

فحفوي السورا على ي ا موسى وبنً عسرائٌل وي ا  دم وزو ه م  المٌأان فً تمر   

 الم را.

   سورا أه فمفمل م مح نحوٌا وب ؼٌا.

والنداء المحذوؾ، وتنواعه المعروفا. ر  ُذكر فً سورا أه النداء الظاه  

   اء فً  ٌاة النداء من سورا أه م مح ب ؼٌا منها ايلففاة وايبهام وايسففهام 

 وؼٌرها.

   سورا الفحرٌم سورا مدنٌا بالكامل فحفوي على م مح نحوٌا وب ؼٌا.

ظاهر ومنها ما هو محذوؾ. وه   ٌاة النداء الفً فً السورا منها ما   

    ٌاة النداء فً السورا من الناحٌا الب ؼٌا فحفوي على الفمبٌه والفمثٌل واألحكام.

   الفر  بٌن السورفٌن فً  ٌاة النداء ٌكمن فً معانً حروؾ النداء وسٌا  اٌَا.

لنداء فٌها ممركٌن، وسورا الفحرٌم المدنٌا ا  فً سورا أه المكٌا النداء فٌها للكفار وال

 للمغمنٌن ول دور األحكام.

   ك  السورفٌن فٌهما النداء الظاهر والنداء المحذوؾ.
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 قائمةلنلمصاديل نلمين ع

 8محمققققققد القسققققققون، مغسسققققققا الرسققققققالا، أ ، القققققققامون المحققققققٌأ، ة،فٌققققققروز قققققق   بققققققادي 

1426/2005.                                                              

)ابققققققن(، مققققققفن المقدمققققققا اي رومٌققققققا فققققققً اللؽققققققا العربٌققققققا، دار اإلمققققققام مالققققققك   قققققق    ققققققروم

                                                     .1426/2006، 1للكفال، أ

ؼرٌققققققد ٌوسققققققؾ المققققققٌخ  القاسققققققم بققققققن محمققققققد، مققققققر  ملحققققققا اإلعققققققرال، ة، حرٌققققققري قققققق  ال

        .1426/2004، 1محمد، دار الكفال العربً للنمر، بٌروة، لبنان، أ

، عٌسققققققى 1 ققققق  الزريقققققانً محمقققققد عبقققققد العظقققققٌم، مناهققققققل العرفقققققان فقققققً علقققققوم الققققققر ن،  

                                                          بابً للأباعا، د.أ، د.ة.

البرهقققققققان فقققققققً علقققققققوم الققققققققر ن، ة، محمقققققققد تبقققققققو الفضقققققققل  قققققق  الزركمقققققققً بقققققققدر القققققققدٌن، 

                       .1404/1984، 3، دار الفرا ، القاهرا، أ1عبراهٌم،  

، مغسسققققققا 1)ابققققققن(، األ ققققققول فققققققً النحققققققو، ة، عبققققققد المحسققققققن الففلققققققً،   سققققققرا ال قققققق  

                        .1417/1996، 3الرسالا للأباعا والنمر والفوزٌ ، أ

ٌوأً  قققققققق ل الققققققققدٌن، المحلققققققققً  قققققققق ل الققققققققدٌن، ففسققققققققٌر ال  لققققققققٌن بهققققققققامش  قققققققق  السقققققققق

 10لقققققققققققك للأباعققققققققققا والنمقققققققققققر والفوزٌققققققققققق ، أالم ققققققققققحؾ المقققققققققققرٌؾ، دار اإلمققققققققققام ما

1438/2017.                                                                   

عقققققا، بٌقققققروة،  ققققق ل القققققدٌن، اإلفققققققان فقققققً علقققققوم الققققققر ن، دار الفكقققققر للأبا سقققققٌوأًال  ققققق 

                                                        ، د.أ، د.ة.8 

 ققققققق ل القققققققدٌن، اإلفققققققققان فقققققققً علقققققققوم الققققققققر ن، ة، م قققققققأفى المقققققققٌخ   ققققققق  السقققققققٌوأً

   .1429/2008، 1أم أفى، مغسسا الرسالا نامرون، بٌروة، لبنان، 
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 القققققققاهرا، د.أ، تحمققققققد محمققققققد مققققققاكر، محمققققققد بققققققن عدرٌققققققن، الرسققققققالا، ة  قققققق  المققققققافعً

1957.                                                                            

ل ققققققوزي للأبقققققق  والنمققققققر م ققققققأفى،  ققققققام  الققققققدرون العربٌققققققا، دار ابققققققن ا ًالؽ ٌنقققققق قققققق  

  .                                                           2010، 1والفوزٌ ، أ

، دار الفكققققققققر للنمققققققققر 1)ابققققققققن(، اإلن ققققققققاؾ فققققققققً مسققققققققائل الخقققققققق ؾ،    قققققققق  األنبققققققققاري

                                                                والفوزٌ ، د.أ، د.ة.

، 1)ابققققققققققققن(، الكافٌققققققققققققا، مكفبققققققققققققا البمققققققققققققرى للنمققققققققققققر، باكسققققققققققققفان، أ  قققققققققققق  حا ققققققققققققل

1429/2008.                                                                   

، 3، مغسسقققققققققققققققا العلمقققققققققققققققً للمأبوعقققققققققققققققاة، لبنقققققققققققققققان، أ1سقققققققققققققققٌبوٌه، الكفقققققققققققققققال،  

1410/1990.                                                                   

 ققققق  عمقققققاد القققققدٌن،  قققققاحل حمقققققاا، الكنقققققاش فقققققً فنقققققً النحقققققو وال قققققرؾ، ة، رٌقققققال بقققققن 

                 .1425/2004، المكفبا الع رٌا، د.أ، 1حسن الخوام،  

 ققققق  مالقققققك )ابقققققن(، تلفٌقققققا ابقققققن مالقققققك فقققققً النحقققققو وال قققققرؾ، دار ابقققققن ال قققققوزي للنمقققققر، 

                                                            .1409/1989، 1أ

  ، دار  ققققققادر للنمققققققر، بٌققققققروة، د.أ، د.ة.1منظققققققور )ابققققققن(، لسققققققان العققققققرل، مققققققج قققققق 

 دى وبقققققل ال قققققدى، دار الكفقققققل العلمٌقققققايأقققققر النققققق  ققققق  همقققققام األن قققققاري )ابقققققن(، مقققققر 

                                                   .2004/1425، 4لبنان، أ

 ، دار الكفققققققققل العلمٌققققققققا5،  1خمققققققققري،   قققققققق  ٌعققققققققٌش )ابققققققققن(، مققققققققر  المف ققققققققل للزم

                                                   .1422/2001، 1لبنان، أ

، دار 8)ابققققققن(، ففسققققققٌر القققققققر ن العظققققققٌم، ة، سققققققامً بققققققن محمققققققد سقققققق ما،    قققققق  كثٌققققققر

                                             أٌبا للنمر والفوزٌ ، د.أ، د.ة.
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تحمققققد بققققن عمققققر، فققققفح البرٌققققا فققققً مققققر  نظققققم األ رومٌققققا، مكفبققققا األسققققدي  الحققققازمً  قققق 

                              .1431/2010، 1للنمر والفوزٌ ، أ

، دار الٌمامققققققا وابققققققن كثٌققققققر 6 قققققق  الققققققدروٌش محققققققً الققققققدٌن، ععققققققرال القققققققر ن وبٌانققققققه،  

                                                            للأباعا، د.أ، د.ة.

 قققققق  الدممقققققققً الأققققققاهر ال زائققققققري، الفبٌققققققان لققققققبعل المباحقققققق  المفعلقققققققا بققققققالقر ن عققققققن 

                                  د.أ، د.ة. أرٌ  اإلفقان، دار الكفال للنمر،

فاضقققققققل  قققققققالح، لمسقققققققاة بٌانٌقققققققا فقققققققً ن قققققققو  الفنزٌقققققققل، دار عمقققققققار   ققققققق  السقققققققامرائً

                                                  .1423/2003، 3للنمر، أ

، دار الفكقققققققر للأباعقققققققا والنمقققققققر 4فاضقققققققل  قققققققالح، معقققققققانً النحقققققققو،    ققققققق  السقققققققامرائً

                                                .1420/2000، 1أوالفوزٌ ، 

، تضققققواء 1جمالققققك، مققققمحمققققد بققققن عققققول، عرمققققاد السققققالك علققققى تلفٌققققا ابققققن  يالسققققهاد قققق  

                                             السلؾ للنمر والفوزٌ ، د.أ، د.ة.

ة األعلققققققققى ، منمققققققققورا1ٌوسققققققققؾ بققققققققن سققققققققلٌمان، كفققققققققال سققققققققٌبوٌه،    قققققققق  المققققققققنفمري

                                         للمأبوعاة، بٌروة، لبنان، د.أ، د.ة.

محمقققققققد عبقققققققد القققققققرغوؾ، المضقققققققامٌن الفربوٌقققققققا المسقققققققفنبأا مقققققققن سقققققققورا   ققققققق  عأٌقققققققا

                                                               الفحرٌم، د.أ، د.ة.

األ رومٌقققققققا، مكفبقققققققا الرمقققققققد للنمقققققققر والفوزٌققققققق ، مغسسقققققققا )ابقققققققن(، مقققققققر    ققققققق  عثٌمقققققققٌن

                       .1436/2015، 9محمد بن  الح العثٌمٌن الخٌرٌا، أ

تحمققققققد محمققققققد، النققققققداء فققققققً اللؽققققققا والقققققققر ن، دار الفكققققققر اللبنققققققانً للأباعققققققا   قققققق  فققققققارن

                                                   .1409/1989، 1والنمر، أ



 

86 
 

، سقققققققبفمبر 30 د ققققققق  فرٌكقققققققً مبقققققققارك، م لقققققققا علقققققققوم عنسقققققققانٌا، السقققققققنا الرابعقققققققا، العقققققققد

2006.                                                                     

فأققققا )ابققققن( عبققققد القققققادر، ديلققققا الفكققققرار فققققً القققققر ن، م لققققا عققققود النققققد، النامققققر: عققققدلً 

                                                 .9، السنا 96هواري، العدد 

 ققققق  البقققققدوي تحمقققققد عبقققققان، تهقققققم خ قققققائ  السقققققور واٌَقققققاة المكٌقققققا ومقا قققققدها، رسقققققالا 

لنٌقققققققل مقققققققهادا القققققققدكفوراه فقققققققً الكفقققققققال والسقققققققنا،  امعقققققققا تم الققققققققرى، كلٌقققققققا المقققققققرٌعا 

                                                .1401/1981اإلس مٌا، 

النقققققداء فقققققً الققققققر ن الكقققققرٌم، رسقققققالا لنٌقققققل مقققققهادا القققققدكفوراه فقققققً فرٌكقققققً مبقققققارك،   ققققق 

اللؽقققققققا العربٌقققققققا و دابهقققققققا،  امعقققققققا ٌوسقققققققؾ بقققققققن خقققققققدا، ال زائقققققققر، السقققققققنا الدراسقققققققٌا 

2006/2007 .                                                           
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 ملخص الرسالة

 

ٌعتبر النحو التراث اللغوي الذي ال نستطٌع االستغناء عنه ألنه هو الذي ٌستقٌم به لساننا،   

وله النحو فً بواب من أوسع األ ، الذي هو بابالنداءوهو مجموعة من األبواب نجد منه باب 

 أهمٌة كبٌرة كالمنا وحتى فً حٌاتنا الٌومٌة.                                   

زمت أن تكون رسالتً متعلقة بالنحو واخترت من النحو "النداء"، وربطت هذا األخٌر وقد ع  

بالقرآن الكرٌم واللسانٌات، وكانت دراستً للنداء فً القرآن المكً والقرآن المدنً، واقتبست 

سورتٌن من القرآن الكرٌم جعلتهما كنموذجٌن فً الرسالة، اما السورة األولى والتً هً سورة 

رتها نموذجا للقرآن المكً، والسورة الثانٌة التً هً سورة "التحرٌم".                "طه" اخت

                                                                 

:                     هو مركزي،فً سؤال  إن هذا البحث ٌنطلق من إشكالٌة محددة تتمثل          

ن المكً والمدنً؟                             ما داللة النداء      ٌْ ٌَ فً التراث اللغوي والقرآن  

وتتفرع عن هذه اإلشكالٌة أسئلة أخرى: ما موقع النداء فً المدارس النحوٌة؟، ما هً داللة   

النداء النحوٌة والبالغٌة واللسانٌة؟، هل النداء فً القرآن المكً كالنداء فً القرآن المدنً؟     

قد اعتمدت فً بحثً على المنهج التفسٌري واتخذته طرٌقا لبلوغ غاٌتً، ومستقرئا اآلٌات و  

 المكٌة والمدنٌة التً تحتوي على النداء الذي هو محور دراستً.                                

ومن أجل اإلجابة على السؤال المركزي فً الذي طرحته فً رسالتً، واالسئلة المتفرعة    

، فجعلت وتحٌط بالموضوع من جمٌع أطرافه الغرض،ضع خطة تفً بهذا أأن عنه، كان لزاما 

رسالتً مبتدئة بمدخل نظري ٌتمحور حول القرآن المكً والقرآن المدنً، من حٌث مفهومهما 

، والفروق بٌنهما، ثم جعلت الفصل األول لدراسة النداء فً التراث اللغوي اوضوابط معرفتهم

)النحو، البالغة( والدرس اللسانً، من حٌث مفهومه وأدواته وحروفه وأنواعه، ومن حٌث 

موقعه فً المدارس النحوٌة واللسانٌة، أما الفصل الثالث فجعلته للنداء فً القرآن الكرٌم بصفة 

ذا الفصل بعض اآلٌات التً ورد فٌها النداء، وتكلمت عن المعانً التً عامة، واستقرئت فً ه

ٌخدمها النداء فً القرآن الكرٌم واألغراض البالغٌة له فً القرآن الكرٌم، ثم جعلت الفصل 

الثالث دراسة نموذجٌن للقرآن المكً والقرآن المدنً، وأعطٌت شرحا مٌسرا للسورتٌن، 

ا، وتكلمت كذلك فً هذه الدراسة النموذجٌة عن المالمح واستخرجت اآلٌات الندائٌة منهم

آٌات النداء.          ًالنحوٌة والبالغٌة التً كانت فً اآلٌات الندائٌة، والفرق بٌن السورتٌن ف

                               

              .           جنتائأهم ما أفضى إلٌه البحث من  وقد تبع ذلك كله خاتمة استخلصت     
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