
 

 

 ء سلوب المنادى فى سورة الّنسآأ
  )دراسة تحليلية نحوية(
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من  نتيجةلة هي اأدناه بتمام الوعى أن هذه الرس ةاملوقع ةالباحث تحصر   
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فهذه الرسلة  ،تقليد أو انتحال أو مساعدة الشخص األخر كلها أو بعضها
 .مبقتض القانون ملغتان ةعليهما الباحث توالشهادة اليت حصل

 
 

 م   5102      يوليو 52 ،مكاسر 
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 موافقة المشرفين
رقم ، أمساء عامل الدين ةاملقدمة من الطالببعد اإلطالع على الرسالة 

أسلوب املنادى يف سورة ": املوضوع، ب02022220203: تسجيلال
 ،نقرر ،إجراء اإلصالحات الالزمة"، و بعد الّنسآء )دراسة حتليلية حنوية(

الشروط العلمية ، على أ  الرسالة املكوورة قد إستوف  حنن املشرفني
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 الدوتور محكا، م.تح.إ.           .احلاجة عمرة قاسم، م.أ ةالدوتور   

290920292992232223ف: إ       290920292992232223  إ ف: 
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 الرسالة على عتماداال

رقم التسجيل:  ،أمساء عامل الدين: ةاملقدمة من الطالب العلمية الرسالة ههذ
قد ناقشتها  ،"(حنوية)دراسة حتليلية  أسلوب املنادى يف سورة الّنسآء" : املوضوع، ب12122223212

 يف يوم ومية مكاسربية وؤوون التدري  اجامعة عءاء الدين اسإسءامية احكجلنة املناقشة لكلية الت 

فاء يقد قبلت الست ه. 2324 جةاحذو  26م املوافق للتاريخ  1222ط  أغس 12التاريخ  يف اسإثنني
 بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا التبية يف قسم تدري  اللغة العربية بكلية التبية

 بإصءاحات. وؤوون التدري 
 ه 2324 ذواحجة 26   ،مكاسر
 م1222 غسط أ  12   
     

  جنة المناقشة:ل
 )                                ( األستاذ الدكتور احاج ؤهر الدين، م.فد.: الرئي 

 )                                ( .، م.فد.الدكتورة سيت نور فهم، س.فد: ةالسكرتي 
 )                                ( نج، م.أغ.يالدكتورندوس هاد: األولاملناقش 
 )                                ( ، س.أغ.، م.فد.الدكتورة سيت عائشة خالق: ةالثاني ةاملناقش
 )                                ( احاجة عمرة قاسم، م.أ. ةالدكتور : األوىل ةاملشرف

 )                                ( الدكتور محكا، م.تح.إ. : املشرف الثاين
 

 كلية التبية وؤوون التدري 

 اجامعة عءاء الدين اسإسءامية احكومية مكاسر

  العميد،

 

 

 الدكتور الحاج محمد أمري، لس.، م.أغ.
 242222121222212222ن إ ف: 



 

 ه
 

 كلمة تمهيدية
 بسم اهلل الرمحن احليم

تغفره وأعوذ باهلل من شرور احلمد هلل رب العاملني، أمحده وأستعينو وأس
من يهده اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو،  أنفسي ومن سيئات اعمايل

 أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أن حممدا عبده ورسولو.
أشكر اهلل العظيم الذي أعطاين الصحة و التوفيق واهلداية واملعرفة والفهم 

هناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط إحىت أمتكن من 
صول علي سرجانا الًتبية اإلسالمية يف كلية الًتبية وشؤون التدريس للحطلوبة الط

لغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية عالءالدين مكاسر، بعنوان: البقسم تدريس 
 سلوب املنادي يف سورة النساء )دراسة حتليلية حنوية(.أ

ين علموين وىذه فرصة مهمة طيبة ألعّبر عن عظيم شكري وحتية مباركة للذ
 العلم، منهم: طلب و ارشدوين وشجرعوين طوال عملي يف

( الذين قد املرحومة) ست سرياينمل الدين و اعوالدي الكرميني،  .1
ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد وساعداين بقدر 

على إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن يطيل عمرمها وميد هلما  طاقتهما
 الصحة و العافية.



 

 و
 

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر، م.س.إ. كمدير جامعة عالء  .2
بو فضيلة األستاذ الدكتور ان اإلسالمية احلكومية مكاسر ونور الدي

مردان، م.أ.غ. كنائب املدير األول، وفضيلة األستاذ الدكتور لنبا 
سلطان، م.أ. كنائب املدير الثاين، وفضيلة الدكتورة سيت عائشة  

بة املدير الثالثة، وفضيلة األستاذ الدكتور محدان كارا، م.أ. كنائ
حيانيس، م.أ. كنائب املدير الرابع، الذين قد بذلوا جهودىم 
 وأفكارىم يف توجيو جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

فضيلة الدكتور احلاج حممد أمري، لس.، م.أ.غ. كعميد كلية الًتبية  .3
الدكتور موليونو دموفويل، م.أ.غ.  وشؤون التدريس ونوائبو فضيلة 

كنائب العميد األول، وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، 
م.س.إ. كنائبة العميد الثانية، وفضيلة األستاذ الدكتور احلاج شهر 
الدين عثمان، م.فد. كنائب العميد الثالث، ىم الذين قد بذلوا 

دريس جبامعة جهودىم وأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية وشؤون الت
 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

فضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ. كرئيس قسم تدريس اللغة العربية،  .4
والدكتورة سيت عائشة خالق، م.فد. كسكرترية قسم التدريس اللغة 
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العربية يف كلية الًتبية وشؤون التدريس، مها اللذان ساعداين بتقدمي 
 الرسالة. بعض املواد املتعلقة هبذه

 وفضيلة ،األوىل ة. كاملشرف.أ، معمرة قاسم ة احلاجةفضيلة الدكتور  .5
اللذان ساعداين وأرشداين حىت  ، مهاكاملشرف الثان  محكا، م.تح.إ.

انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمو عليهما، 
 اللهم آمني.

يف ترقية ما مجيع األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودىم وطاقاهتم  .6
 عندي من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.

مجيع األصدقاء واإلخوة من طالب قسم تدريس اللغة العربية بوجو  .7
خاص والطالب اآلخرون بوجو عام الذين ساعدوين وأعاروين 
الكتب املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف 

 الرسالة.إعداد ىذه 
 
 



 

 ح
 

وأخريا إين ال أرجوا بعد كتابة ىذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزيادة 
تنظيم ىذه الرسالة، آمني يا  أمتام بني القراء ، وأسأل اهلل التوفيق واهلداية يف علوم

 رب العاملني.
 

 م2118يوليو  19مكاسر، 

 ه 1439ذوالقعدة  1
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 مل الدينامساء عأ

  21211114123: ت
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 تجريد البحث

 لم الدينااسماء ع : سم الباحثا
 12122223212 : رقم التسجيل

ة ي)دراسة تحليلء سآأسلوب المنادى في سورة الن   : موضوع البحث
 نحوية(

ء )دراسة حتليلية حنوية(. سآىذه الرسالة تبحث عن أسلوب املنادى يف سورة الن  
 لقرآنااملنادى يف أنواع لوصف اللغة الرعربية،  يف املنادىرعرةة ملوأغراض ىذا البحث ىي 

 .ءآسورة الن س القرآن يف املنادىمواقع اإلعراب  لوصف، ءآالن س سورة
املناىج اليت سلكت الباحثة يف كتابة شكل ىذا البحث ىو البحث املكتيب، 

ىذه الرسالة مرحلتان، ومها : مرحلة مجع املواد، ومرحلة تنظيم املواد وىي تتكون ثالث 
 البحثىذا و  .الطريقة اإلستقرائية، الطريقة التحليلية، الطريقة القيا سيةطرائق: 

 بالنظر التحليل امباستخد هاأنواع وشرح ، النحوية الرعلومأسلوب املنادى  من بالتحليل 
 هاتسلك اليت والطريقة. سرياالتف وكتب الرعلمي البحث ىذا يف املترعلقة النحوية كتب إىل

 الشرحات تتضمن  اليت الرعامة النحوية القواعد بتحديد ىي البيانات، ىذه جلمع ةالباحث
 .هاانواع حيلل مثأسلوب املنادى   عن

 الرسالة ىذه ويف اطبتوشخص ملخالنداء ىو إستدعاء من ىذه الرسالة عرةنا أن  
. ءسآالن   سورة هاةي آية( 71) سبرعة عشرة يف أسلوب املنادى  (71) سبرعة عشرة الرعلمية
منادى ، آية( 3ثالثة ) يف مواضع منادى مضاف ،ءسآالن   سورة يف نوع (3ثالثة ) وتوجد

 .آية (7) واحد يف متين منادى، آية (73) ثالثة عشر يف مواضع لبأ ياحملل
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 الباب األول  
 مقدمةال

 خلفية المشكالتالفصل االول : 
الَببية ُب احلياة البشرية ىي الشرط األساسي الذم غلب الوفاء هبا ُب مجيع 

فال ؽلكن على الناس أف يزدىركا ٗبا يتماشوا كفقا ىا مع عدـ كجود، ك مراحل احلياة
 ُ.للقدـ كالنجاح كالسعادة تبعا لفكرة معيشتهم) البغية(لتطلعات 

ف كتاب عظيم يدرسو آالدينية، فإنو مهم علينا، القر خصوصا ُب الَببية 
هناء العامل. أْب ُب مجيع ف ىداية للمسلمآنو القر أدلسلموف لفهم معاىن احلياة، كما ا

حدل إف اللغة العربية ألساف العرب. ك قد عرفنا لف حقيقتو مكتوب باآالقر ك 
لك ُب تعلم ُب تدبّب القرآف ك تفسّبه. ك كذ اللغات ُب العامل ك تلعب دكرا ىاما

 احاديث رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو ك سلم ك غّب ذلك.
ف ىذه اللغة اداة لفهم ألية ضركرة على كل مسلم ك مسلمة. اللغة العرب

 العلـو الدينية فهما عميقا، ال سيما ادلسألة الٍب ذلا عالقة بالدين الشرعي.
القرآف الكرًن رد ُب نزؿ باللغة العربية كما كي ف أي آف القر أكيبدكا لنا بوضح 

 .ِ: ُِسورة يوسف/ 
                    

 

                                                           

 ِص.  ( ََُِ، Rineka Cipta: الطبعة الثالثة )جاكرتا ،Dasar-dasar Kependidikanفؤد إحساف ُ
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ك ِ.ى زلمد صلى اهلل عليو كسلم لإلعجاز بسورة منوادلنزؿ عل لقرآف ىو كالـ اهللا
ـ العلمى إال رسوخا ُب االسالـ اخلالد الذم ال يزيده التقد ةف ىو معجز آالقر 

نزلو اهلل علي رسوؿ اهلل زلمد صل اهلل عليو ك سلم ليخرج الناس من أاالعجاز، 
 ّالظلمات إىل النور. ك يهديهم إىل الصراط ادلستقيم.

ك  ف مشتق ُب اللغة العربية، بناء على لفظوآمعركؼ أٌف القر  ىوكما 
ف مكتوب آالقر  أفلة ُب ادلعُب. على الرغم سلوبو. ك اللغة العربية لغة غنية ك كامأ

صحاب أ فٌ أف. حٌب آبتفسّب بعض من ايات القر بالعربية ليس كل عرب فاعلوف 
 يسمعوف االيات من رسوؿف إف كانو آ كجدكا صعوبة كثّبة ُب فهم القر رسوؿ اهلل

اللغة العربية تقاف إف ليس بالقدرة ك آنو لفهم القر ألاهلل صل اهلل عليو ك سلم فقط، 
 ف ؽللكوا علما مزيديا.أبل غلب على الناس 

ٌف ذلا اعلية ُب أفضل اللغات إذ أاللغة العربية ىي  فٌ أيضا أك قد فهم الناس 
كال من معرفة قواعدىا. تشمل اللغة معرفة معامل االسالـ. ك من ٍب فال بد لنا ا

العربية نوعْب من القواعد : قواعد النحو ك قواعد الصرؼ. ك ٚبتٌص قواعد النحو 
عرهبا، إكلمات ك كيفية الكاخر بتحديد كظيفة كل كلمات داخلة اجلملة ك ضبت ا

ك مبنية. أما قواعد أهنا معرب أكلمة العربية من حيث   قواعد تنظر إىل فٌ أأم 

                                                           

 .ِٓ-ُٓ، ص. ُٕٗٗبّبكت:دار الفكر، ، اجلزء األكؿ، اإلتقاف ُب علـو القرآفإماـ جالؿ الدين السيوطي، ِ
 ٓمكتبة كىبة، القاىرة . ص. مباحث ُب علـو القراف،مناع خليل القطاف، ّ
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ك بالنقص. ك أا يطرأ عليها من تغيّب بالزيادة فتختص ببنية الكلمة ك مالصرؼ 
 ادلبحث من ادلباحث ُب قواعد النحو ىو النداء ك ادلنادل.

لغة العربية مادة الأغلب الطالب مل يفهموا جيدا عن كما عرفنا أٌف  
كثرة   ك مادة من مواد اللغة العربية ادلهمة.ك النداء  ،خصوصا من جهة النحو

ارادت ف، بنظر إىل ىذه ادلسألة . الطالب غلدكف صعوبات ُب فهم مواقع اإلعراب
ادلخاطب النداء يستعمل إلجاد اإلىتماـ من نادل .ادلدراسة عن ف تقدـ أالكاتبة 

 عن ما يناديو، سواء كاف السؤاؿ، األمر، النهى، الرجاع، ك اإلعالف.
عرب، كطريق من طرؽ اخلطاب أسلوب النداء من أساليب الكالـ ُب لغة ال 

بْب ادلخاطب كادلخاطب ادلتواصل كالتقارب ك التفاىم، كقد إعتمده القرآف ُب 
 توصيل رسالتو للعادلْب، كتوضيو مقاصده الٌب ضمنها أحكاـ كتشريعاتو.

النداء عالمة من عالمات االتصاؿ بْب الناس، كىو دليل قوم على  
إجتماعية اللغة، كمن ٍب فهو كثّب اإلستعماؿ، كال يكاد ؼللو إنساف كٌل يـو ف 

 ْالنداء. 
  ينادل ادلنادل، سواء كانتسلوب أمن َب القرآف كثّبا  أستعمل 

 ؿإستعماّب ذلك من غلمسلمْب، اك الكافرين، اك زلمد صلى اهلل عليو كسٌلم، اك ل

                                                           
4
ة يعمة اجلاية الكلالميسإلكلة الدراسات كاحلضارة اليب النداء ُب القرآف الكرًن : دراسة ضلوية )انورمو بنت حسْب، أس 

 ـ(.َُِٕ، صلورالة بسية العادليمالساإل
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ثال ادلدرس ينادل ل، مستعمل احملادثة اليومية ادلنادأُب القرآف اك خارج القرآف. 
  ميذ ينادل زميلو، اك غّب ذلك يستعمل ادلنادل َب اللغة العربية.تالميذه اك التل

لك نداء متنوع. لذف فيها أل فء من القرآسآالنٌ  سورة باحثةاخذت ال لذلكك 
  وعانو أ باحثة. حٌب كجدهتا الءسآنٌ سورة الادلنادل ُب  عا نو أحث تبف أ باحثةتريد ال

سلوب ادلنادل  ُب سورة "ألكتابة دراسة عن  باحثةفيها. ك ىذا السبب تشجع ال
 ."ء )دراسة ٙبليلية ضلوية(آسالنٌ 

 مشكالت البحثالفصل الثاني : 
ٙبليل تسهيل السابقة، كلتحديد ادلباحث، كل تادلشكال ةنظرا إىل خلفي

 مشكالت البحث فيما يلي: باحثةالبحث، فقدمت ال
 ُب اللغة العربية ؟ادلنادل ما ىو  .ُ
 ء ؟آسما نوع ادلنادل ُب سورة النٌ  .ِ
 ء ؟آسادلنادل ُب سورة النٌ  مواقع اإلعرابكيف  .ّ

 توضيح معاني الموضوعالفصل الثالث : 
تتمُب ادلوضوع كي ال يكوف ُب ىذه الرسالة سوء الفهم ُب تفسّب ىذا 

 فو, يعِب :أف تعرٌ  باحثةال
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ء )دراسة آسسلوب ادلنادل  ُب سورة  النٌ أإف ىذه الرسالة ٙبت ادلوضوع " 
من الضركر  باحثةاجلوىرم. ترل الٙبليلية ضلوية(" ك قبل دخوؿ ُب ضمن البحث 

 عن ادلنادل فهما صحيحا. مفهف تقدـ توضيح معاين ادلوضوع ليسهل علي أ
 سلوب ادلنادلأ . أ

أسلوب من أساليب الكالـ ُب لغة العرب، كطريق من طرؽ  ىو
اخلطاب بْب ادلخاًطب كادلخاطىب للتواصل كالتقارب كالتفاىم، كقد اعتمده 
القرآف ُب توصيل رسالتو للعادلْب، كتوضيح مقاصده الٍب ضمنها أحكامو 

طة سااسم ظاىر يطلب من قبل ادلتكلم بو كتشريعاتو. ك اما ادلنادل ىو 
 ىلداء. كمنو قولو تعاأحرؼ الن

 .ْٖ: ُُسورة ىود/ ُب القرآف الكرًن
                         

             

اًء، كىو اٍسمه مفعوؿه ًمٍن: نىادىل ك يػىقىعي بىعد حىٍرؼو ًمٍن حيريٍكًؼ   –النِّدى
اءه  –يػينىاًدل   –كىدىاعوػينا  –يىٍدعيٍو  –كمنىادىل = دىعىى  –مينىاًدينا  –ًندى

كىمىٍدعيوٌّ.  كإذا قيلنا: يا عىٍبدى اهلًل، فمعناهي أىٍدعيو أك أينىاًدل عىٍبدى اهللً 
ٓ 

 
                                                           

 .ُّْ( ص. ََِٖ. )عالئ الدين بريس: مكاسر، العربية ادليسرةمصطفى نور، زلمد ٓ
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 ءآسبياف سورة النٌ  . ب
يت  بدرجة  هبن  تعلق  الٍب  األحكاـ  من  فيها  كرد  ما  لكثرة  ء آسالنٌ  سورة  ُسي

  "   الكربل  ء آسالنٌ  سورة  "   عليها  ك أيطًلقى لكلذ السور  من  غّبىا  ُب  توجد  مل  
 .الطالؽ بسورة  القرآف  ُب  عرفت  الٍب  الصغرل  ء آسالنٌ  سورة  مقابلة  

 أىداف وفواعده:  لرابعالفصل ا
 كمكتوب شلا يلي :هتدؼ ىذا البحث  

 .اللغة العربية ُب ادلنادل عرفةدل .ُ
 ء.آالٌنس سورة لقرآفاادلنادل ُب أنواع لوصف  .ِ
 ء.آسورة الٌنس القرآف ُب ادلنادل مواقع اإلعراب لوصف .ّ

 ك اما فوائدىا فهي:
 الفوائد النظرية .ُ

ف يكمل اخلزائنة التعليمية أالبحث فوائد البحث نظرية، يرجى ىذا 
ا البحث يستفاد ء. ك ىذآسادلوجودة ُب القراف الكرًن سورة النٌ عن ادلنادم 

ستعمالو كادلراجع للباحثْب االخرين إلجادة الدراسة الواحدة بناء ك إمنو ُب 
 إرتفاعا فهم الناس عن ادلنادل فهما ىاما ُب تعلم اللغة العربية. 

 الفوائد العملية .ِ
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أف توفر كصفا  من الناحية العملية، فإف نتائج ىذه الدراسة ؽلكن
للقارء عن ادلنادل، ٕبيث ؽلكن القارء أف يفهم جيدا عن نوع ادلنادل 

يس ىناؾ سوء ء حٌب لآا الواردة ُب القرآف سوراة الٌنسكفوائدىا، كال سيم
 ف مستقبال.آالفهم ُب تفسّب القر 

باإلضافة إىل ذلك، أف تساعد الطالب ُب تعلم القرآف لتكوف قادرة 
قرآف كشلارسة تعاليم الدين اإلسالمي ُب احلياة اليومية على معرفة زلتوم ال

 جيد.
 المناىج المستعملة في كتابة الرسالة:  خامسالفصل ال
عداد ُب  باحثةال تُب إجراء البحث عن ادلواد ادلطلوبة للرسالة انتهج 

م ادلواد ك ٙبليلها. الطرؽ البحثية، ىي تستعمل طريقة مجع ادلواد ك طريقة تنظي
 الشرح ادلوجز لكل منها علي حدة:  باحثةالقدـ تلتوضيح ذلك 

 طريقة مجع ادلواد .ُ
ادلواد الٍب طريقة ادلكتبية، كىي طريقة اجلمع  باحثةنتهج التُب ىذا الصداد 

على مهارة ٗبطالب الرسالة من ادلواد ك ادلعطيات ك  باحثةتقدـ علي عناصر ال
 غّب ادلباشرة.ك األمنية مباشرة  دراادلصاإلقتباس من ىذه 
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 طريقة تنظيم ادلواد ك ٙبليلها .ِ
 الطرؽ األتية باحثةُب ىذه الطريقة تستخدمها ال

 الطريقة القيا سية . أ
ىل إكىي طريقة تنظيم ادلواد الٍب ٘برم باصدار اخلالصة من األمور اجلزئية 

 إىل العامة. اصةلكلية، أك بعبارة أخرم من اخلأمور ا
 التحليلية الطريقة . ب

 أف باحثةهاكؿ التإذا كجدت مسألة مل تضع معنها كمل يتبْب مقصودىا ف
 طريقة ٙبليلية. لل ادلسألة عليٙب

 الطريقة اإلستقرائية . ت
كىي طريقة التنظيم ادلواد الٍب ٘برم بإصدار اخلالصة من األمورالكلية إيل 

 األمور اجلزئية أك بعبارة أخرل من العامة إىل اخلاصة.
 

  



 

9 
 

 الباب الثاني
 ادراسة نظرية عن المنادى و مسائله

 تعريف النداءالفصل األول: 
 نادلأراء النحاة عن ادل .ُ

دثْب للنداء ابْب نظرة النحاة القدماء كالنحاة احمل اكبّب   اكال صلد فرق  
 فكانت نظراهتم متقاربة :بل متحدة. 

ُب كثّب من مسائل النداء إختلف علماء البصرة ك علماء الكوفة  
رب اك مبِب ذىب علماء الكوفة إىل منها ُب: ادلنادل مفرد العلم ىل ىو مع

، كذىب الفراء من نوينسم ادلنادل ادلعرؼ ادلفرد معرب مرفوع بغّب تاإل
ىل أنو مبِب على الضم، كليس بفاعل علي مفعوؿ كذىب البصريؤف الكوفيْب إ

ما الكوفيْب فاحتجوا الضم كموضعو النصب، ألنو مفعوؿ. أإىل أنو مبِب على 
من رافع كال ناصب بأف قالوا: اظلا قلنا ذلك ألنو كجدناه ال معرب لو بصحبو 

 ننصبو كال خافض، ككجدناه مفعوؿ معُب، فلم طلفضو لئال يشبو ادلضاؼ كمل
كبْب ما ىو مرفوع برافع صحيح فرؽ. فأما ادلضاؼ فنصباه ألف كجدنا اكثر 
الكالـ منصوبا فحملناه كجو من النصب ألنو اكثر استعماال من غّبه لكن 
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الزجاجي ك ادلازين خالفهم فذىب إىل أنو صفة )أم( كما كرد ُب األية ىو 
 ٔالرفع.

ورىم لدراسة النحو اشار ادلعاصركف إىل أسلوب النداء ضمن تص  
العريب،  فالدكتور ٛباـ حساف مثال بتناكلو ليبْب عدـ قدرة نظرية العامل على 

وعة من القرائن التعليق تفسّب التغيّبات اإلعرابية لوجوه ادلنادل، كُسى رلم
ف فهم التعليق على كجهو كاؼ كحده للقضاء على خرافة العمل بقوؿ: ) أ

تقدير الفعل ُب أسلوب النداء،  ضٍب فهو يرفالنحوم كالعوامل النحوية. كمن 
 كعرض الدكتور مهدم ادلخزكمي إىل أسلوب النداء كىو يفصل القوؿ  ُب

ب النداء مركبا لفظيان، القصد منو التنبيو رفضو لفكرة العامل أيضا.فعد أسلو 
 كىو ال يشكل مجلة.

سلوب النداء مجلة غّب أايوب  عد الدكتور عبد الرمحن أفحْب ُب   
غّب فعلية مجلة النداء  ، أسلوبدكتور السامرائي فقد عدما الأاسنادية .

أف معُب النداء من قبيل اجلملة الفعلية، يشاركها ُب ذلك  ان . معتقداسنادية
 صيغ األمر كالطلب ك النهي ك أسلوب ادلدح ك الذـ ك التعجب.

التوليدية كقد كافق بعض اللغويْب ، الذين ػلاكلوف تطبيق النظرية   
سيما  الُب تقدير فعل زلذكؼ ، على اللغة العربية ، النحاة القدماء  التحويلية

                                                           
6
  -http://qu.edu.iq/repository/wp موقف النحاة احملدثْب من إعراب النداءعلي ضامد عبد الزىرة،  

content/uploads/60/7102/.pdf ( ٖ   َُِٖأغسطس ) 
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ىل ادلعُب الظاىرم إراسة البينة للجملة هبدؼ الوصوؿ كأف النظرية تَبكز على د
، ٙبويل االفعاؿ اخلاصة، كفقان لقنوف للَبكيب كمن ٍب فقد كللوا مجلة النداء

دلتعدية أك تعويضها مثل افعاؿ االغراء ك بغض االفعاؿ االذم غلوز حذؼ 
ُب العاداة منصوبا بتأثّب  التحذير ك االستثناء ك النداء ، كابقاء ادلفعوؿ بو

 ٕالفعل احملذكؼ.
النداء ىو نوع من انواء اخلطاب كال يكوف إال ُب ادلهم من األمر،  
يطلب إستدعاء ك مناداة ادلخاطب بوساطة أدكات خاصة  ألمركىذا  ا

تستعمل دلنادات  ادلخاطب كىي عبارة عن دالالت تعبّبية  خاصة تنبيو 
كتوقظ الذ ىن ك٘بعلو جاىزا لالستماع كالرد. ك النداء ىو من أكثر أساليب 

ف كأف أكثر ادلواقف كادلواقع الٍب فيها الكالـ تصريفا ُب األغراض ك ادلواق
 غي كادلواقفالسياقات االنفعالية ذات احلس الطام فيها النداء ىي )غلر 

عاالت كعلى ىذا سوؼ تكوف ىذه األداة عبارة عن صيحة أك فادلفعمة باالن
صرخة أك صوة قوم يطلقو ادلبلغ ألجل لفت نظر ادلخاطب لبعض األمور 

ك النداء أسلوب شلتع كمشوؽ ُب أحياف أخرل  .الٍب يريدىا ادلتكلم أك ادلبلغ(
النفس البشرية  يرتاح لو ادلخاطب عند ندائو يا فالف أك يا أبا فالف إذ ترتاح لو 

كتطمئن إليو كعلى ىذا كثر اسلوب النداء ُب األحاديث النبوية الشريفة كما  
                                                           

  -http://qu.edu.iq/repository/wp النداءموقف النحاة احملدثْب من إعراب علي ضامد عبد الزىرة،  ٕ

content/uploads/60/7102/.pdf ( ٖ   َُِٖأغسطس ) 

http://qu.edu.iq/repository/wp-%20%20content/uploads/2017/06/.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-%20%20content/uploads/2017/06/.pdf
http://qu.edu.iq/repository/wp-%20%20content/uploads/2017/06/.pdf
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إذ كثرت فيو منادتو صلى اهلل عليو كسلم ألصحابو ك  كاف ُب القرآف الكرًن
أىل بيتو كاألقربْب كاألبعدين كالقبائل كالعشائر كىذا ما ثبت بعضو ُب 
األحاديث الشريفة الٍب سوؼ نتعرض ذلا ُب كتاب ادلوطأ أف شاء اهلل على 

 ٖنكتفي بذكر بعضها ألف ادلقاـ ال يسمح بأكثر من ذلك. أننا
 .ٗأسلوب النداء أسلوب يطلب بو إقباؿ ادلنادل أك تفاتو إيل أمر ما

أشهار اك إعالف، توجيو الدعوة إىل ادلخاطب  –يشهر –داء لغة ىو أشهر الن
 َُ.ك تنبيهو االسغاء ك ُساع ما يريده ادلتكلم

 أدكاة النداء .ِ
دكاتو، ك للمنادل أنواع ك احكاـ، ك إعرابو حسب ىذه االنواع. ك أكللنداء 

ادلنادل ىو إسم ظاىر يقع دائما بعد حرؼ من حركؼ النداء. النداء ىو 
 -أ -ىيا -أيا -يا –إستدعاء شخص دلخاطبتو، ك لو سبعة أحرؼ ىي: ) اذلمزة 

 ُُ.كا( –أل 

                                                           
 َُِّ، اجمللد الرابع )رللة جامعة األتبار للعلـو اإلسالمية ادلوطأأدكات النداء )دراسة ضلوية ك لغوية( ُب كتاب إماـ مالك،  ٖ

 .ٔـ( ص. 
 .ِِْص.  )ـ ُٓٗٗ) الطبعة االكىل: مركز االىراـ للَبمجة ك النشر النحو العصرم، سليما فياض، ٗ

 ُ. القاىرة : عضو رلمع اللغة العربية( د.ت، ص. ؛)الطبعة الثالث النحو الواُب اجلزء الرابععباس حسن، َُ
 .ِِْـ، ص.  ُٓٗٗ) الطبعة االكىل: مركز االىراـ للَبمجة ك النشر( النحو العصرم، سليما فياض، ُُ
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ف )أيا ك ىيا( للبعيد، ك )أم ك اذلمزة( للقريب، ك )يا( كذىب ادلربد على أ
ذلما، كذىب أيضا إبن برىاف إىل أف )أيا ك ىيا( للبعيد، كاذلمزة للقريب، ك )أم( 

 ُِللمتوسط، ك )يا( للجميع.
األداة )يا(: ىي من األدكات األكثر إستعماال ينادم هبا القريب اك  -ُ

 البعيد.ك كز أ ادلتوسط 
اذلمزة : كىي لنداء القريب بإمجاع النحويْب، كال تستعمل ُب غّبه  -ِ

 أصال.
: كىي من حركؼ النداء البعيد، أك القريب، أك  (أم)األداة  -ّ

 ادلتوسط البعيد على خالؼ ُب ذلك.
كعلا مثل الياء، فيهما ما يعْب على مد الٌصوت  األداة ايا كىيا: -ْ

مسافة أك حكما، كالظاىر أهنما كلمة  كرفعو، كينادل هبما البعيد
 كاىدة، كاذلاء ُب )ىيا( بدؿ من اذلمزة ُب )أيا(، إذ كاف العرب كثّبا
ما يقلبوف اذلمزة ىاء ُب كالمهم لصعوبة اذلمزة كشدهتا كػلذفوهنا 

 للتحفيف.

                                                           
12

)الطبعة األكىل؛   شرح ابن الناظم على األلفيةابن الناظم أيب بدر الدين زلمد إبن اإلمارلماؿ الدين زلمد بن مالك ،  
   .َُْمػ( ص.َََِ -ىػ َُِْلباناف:دارالكتاب العلمية، -بّبكت
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كىي اداة التنبيو تقضي اإلطالة كمد الصوت، كتستعمل األداة )كا( :  -ٓ
ة مع ألف الندبة الٍب تلحق ادلنادل ُب آخره كحدىا اك ىاء، ُب الندب

 ُّعونا على مد الصوت. ليكوف ذلك
 أنواع المنادىالفصل الثاني: 

 أنواع ادلنادل ىي : .ُ
العلم ادلفرد. )ب( النكرة ادلقصودة. )ج( النكرة غّب ادلقصودة. )د(  ( أ)

 .ادلضاؼ. )ق( الشبيو بادلضاؼ
 البياف. .ِ

شبيها بادلضاؼ،  ادلفرد : ما ليس مضافا كالالعلم ادلقصود بادلنادل  .أ 
ضلو : يا زيد )اعرابو( ياء  ثنْب، أك ثالثة فأكثر.إك أشلادؿ على كاحد 

حرؼ النداء، زيد ادلنادل مبِب على الضم ُب زللو نصب بياء 
 .ُْالنداء

صد نداؤىا، ادلقصود بادلنادل النكرة ادلقصودة ىي : كل نكرة ق  .ب 
 .فصارت ٗبنزلة ادلعرفة

 ادلقصود بالنكرة غّب ادلقصودة كل نكرة مل يقصد نداء دلعْبِّ هبا. .ج 
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)جامعة زلمد خيضر كلية اآلداب ك اللغات قسم اآلداب ك اللغة العربية،  النداء ُب ديواف أيب الطيب ادلتنيبُسية رحايب،  
 .ُِـ( ص.َُِٓ/َُِْ-ىتُّْٔ/ُّْٓ

 ٕٗ. ص. علي مًب االجرميةمفاتح العلـو عبد العزيز ادلبارؾ، ُْ
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ادلقصود بادلنادل ادلضاؼ : كل اسم أضيف إيل غّبه، سواء دؿ  .د 
 ادلضاؼ على كاحد أك اثنْب أك أكثر.

سم اتصل بو اسم آخر الشبيو بادلضاؼ : كل اادلقصود بادلنادل  .ق 
 ُٓيتمم معناه.

 نداء ما فيو اؿ: .ّ
إذا أريد نداء منادل فيو اؿ، أتى قبلو بلفظ ))أيها((، أك))ىذا((، 

 للمذكر، ك))أيتها(( أك ))ىذه(( للمؤنث.
كاذلاء َب أيها ك أيتها للتنبيو. كلفظ أٌل، كأيَّة، ىو ادلنادل مبنيا على 

أك ىذه ىو ادلنادل مبنيا علي السكوف َب زلل نصب. الضم، كلفظ ىذا 
  ُٔادلنادل. اؿ ىو تابعػ كاالسم ادلعرؼ ب

يتوصل أىل نداء ادلعرؼ بػ )أؿ( بػ )أم( كيؤٌب بادلنادم مرفوعان، 
 .ٖ:ْٔالقرآف الكرًن سورة األنفاؿ/ فيقاؿ )يا ايها الرجل( قاؿ تعاىل ُب

         . ...  

 .ُ:َُٗك قاؿ تعاىل ُب القرآف الكرًن سورة الكافركف/ 
         . 

                                                           

 ِٔلبناف: دار ادلكتبة العلمية،دكف السنة( د.ت. ص.-)بّبكت علع اذلوامع اجلزء الثاينجالؿ الدين عبد الرمحن، ُٓ
 ِِْسليماف فياض، النهو العصرل، ص.ُٔ
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فالٌنيب ُب احلقيقة ىو ادلنادل كليس )أيا(، ككذلك ما بعده كإظلا جيء بػ  
 )أم( توصال لنداء ما فيو )أؿ(.

كقد ذىب النحاة اىل أف معُب ادلنادم ادلعٌرؼ بػ )أؿ( ك النجرة 
 ادلقصودة كاحد ألهنما معرفة فقولك )يارجل( كقولك )يا أيها الرجل(.

إذا قاؿ يا رجل، كيا فاسق، فمعناه كمعُب يا أيٌها ((:  قاؿ سيبوية
 الفاسق، كيا أيها الرجل((.

كاحلقيقة أنو ليس معناعلا كاحدا فإف ادلنادل ُب قولك )يا رجل( 
، قبل ادلعٌرؼ بػ )أؿ( فهو معرفةنكرة ُب األصل فقصدتو بندائك لو، كاما 

 قصده بالنداء بالنداء، فػ )أؿ( ىذه قد تكوف )أؿ( اجلنسية، أك العهدية. 
فثمة فرؽ بْب قولك )يا نيب( ك )يا أيها الٌنيب( ك )يا رسوؿ( ك 

  )ياأيها الرسوؿ ( ك)ياملك( ك )يا أيها ادللك(.
رسوؿ(، ك فػ )نيٌب( نكرة ُب األصل، ٍب قصدتو بالنداء، ككذلك )

يت  )ملك(، كاما )النيٌب( ُب )يا أيها النيب( فمعرفة كىو معٌْب قبل ندائو فناد
 ىذه ادلعرفة.

 .ُٓ:ُٔب القرآف الكرًن سورة احلجر/ كمن ىذا الباب قولو تعاىل
                 . 

 ئو.معرفة قبل ندا فالذم نزؿ عليو الذكر
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أف الفرؽ بْب ىذين ادلنادين، كالفرؽ بْب قولك )يا رجل(، ك )يا 
خالد(، فرجل نكرة قبل ندائو، كقد قصدتو بالنداء، كأما )خالد( فهو معرفة 

  قبل ندائو، فنديتو.
كقد يؤٌب بػ )أم( للتعظيم، ضلو : )ياأيها ادللك( )يا ايها العزيز( 

 )يا عزيز( فإنو ليس ُب ىذا تعظيم.ٖبالؼ ما لو قلت )يا ملك( 
جل( يدٌؿ على النداء، ك قوؿ الفائل )ياُب )تفسّب الرزام( : جاء 

قولو )يا أيها الرجل( يدؿ على ذلك ايضا، كينيبء عن خطر خطب ادلنادل  
 لو، أك غفلة ادلنادل.

، ضلو )ياىذا كقد يتوصل اىل نداء ادلعرؼ بػ )أؿ( باسم اإلشارة أيٌضا
 )يا ىذا ادلرأة( فيكوف ُب الرجل كادلرأة الرفع فحسب.الرجل ( ك 

كيصح ُب ضلو ىذا أف تنادم اسم اإلشارة، ك٘بعل ما بعده تابعنا لو،  
 فيكوف فيو الرفع ك النصب. 

ف ادلعٌرؼ بػ )أؿ( أما اف يتوصل على ندائو ب )أٌم( كأما كاحلالصة أ 
الرجل( ك )يا ىذا لى ندائو باسم اإلشارة، فيقاؿ )يا أيها أف يتوص ع

 الرجاؿ( كيكوف فيو الرفع فحسب ُب احلالتْب.
ا اك متبوعا، بتابع فتقوؿ )يا يصح أف تنادم إسم اإلشارة  مفرد غّب أنو

ىذا( ك )يا ىذا الرجل(، )يا ىذه( ك)يا ىذه ادلرأة(، ك )يا ىؤالء( )يا 
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أنو ال ىؤالء الرجاؿ( فيكوف ما بعده تابعا لو فيو الرفع ك النصب، ُب حْب 
 يصح االكتفاء بناء )أٌم(، فال يقاؿ: )يا أٌم( كال 

 )يا أيها(.
فقولك )يا أيها الرجل( ىو نص ُب نداء الرجل، كأما قولك )يا ىذا 

 ُٕالرجل( فهو ػلتمل نداء اسم اإلشارة.
 : حذف حرف النداء .ْ

يا فقط، مع حرؼ النداء )) يا (( دكف غّبه، حذفا لفظؼ يصح حذ
 كقوؿ الشاعر ُب رثاء زعيم ك طِب الشاب.مالحظة تقديره.  

   زين الشباب ك زين طالب العال  
 ىل انت بادلهج احلزينة دارل ؟

 ك قوؿ اخر: 
    اظلا االرض ك السماء كتاب

 فاقرءكه، معاشر االذكياء
 ُٖيا معاشر االذكياء. –التقدير : يا زين الشباب 
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ىػ ػ َُِْ، اجلزء الرابع ) الطبعة األكىل ؛ عماف: دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، ، معاين النحوفاضل صاحل السمراءل 
 . ُّّـ( ص. َََِ

 ّالقاىرة : عضو رلمع اللغة العربية( د.ت، ص.  ؛)الطبعة الثالث اجلزء الرابع ،النحو الواُبعباس حسن، ُٖ



19 
 

 

، لنداء  نداء الندبة ، من أنواع النداء: المنادى المندوب  .ُ
: كا ،  ادلنادل ادلتفجع عليو أك ادلندكب. كينادل ٕبرؼ النداء

بصورة من ىذه الصور الثالث : كاحسْب ، كاحسينان ، ك 
 احسيناه.

أسلوب من أساليب النداء، غّب أنو  المنادى المستغاث : .ِ
ؼلتص بنداء من ييعْب على دفع الشدة. كيتكوف أسلوب 

 االستغاثة من:
، خاصة ، كال يستخدـ غّبىا ُب  أداة النداء : يا -ُ

 افستغاثة.
 ادلستغاث بو ادلنادل ، كىو رلركر دائما بالـ مفتوحة. -ِ
 مستغاث لو ، كغلر بالـ مكسورة. -ّ

ادلستغاث بو،  كقد يتكوف أسلوب االستغاثة من: األداة، ك
 كادلستغاث منو رلركران ٗبن.

 :كقوؿ الشاعر
  يا لقومي لعزة ك فخار 

 ك سبقك سباؽ إيل ادلعاىل 
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الوالدين، التعجب من  : يا لفضل  المنادى المتعجب منو .ّ
كللتعجب من ادلنادل نفسو ، أك من صفة كثرة فضلهما ، 

فيو. ك يكوف ٕبرؼ النداء: يا. بصورة من ىذه الصور 
اخلمس: يا لليَّلًة ، يا ليلةن . ياىليلةه ، يا ذلا ليلةن سعيدةن، يا ذلا 

 ُٗ من ليلة سعيدةو.
غلوز حذؼ آخر ادلنادل ٚبفيف لٌلفظ ،  : المرخمالمنادى  .ْ

 كال يرٌخم من األُساء إال : 
من كاف سلتوما بتاء التأنيث ، مثل : يا فاطمي ،  -ُ

 كأصلها : يا فاطمةي.
العلم الرباعى فأكثر ، غّب ادلركب ، مذكرا كاف أك  -ِ

. يا سعا، يا عثمه. أصلها يا  مؤنثا،  مثل : يا جعفه
 َِعثمافي. جعفري ، يا سعادي ، يا

 حذفو ما غلوز كال غلوز .5
غلوز حذؼ حرؼ النداء قبل العلم كادلضاؼ كأيها : يوسيفي  -

 دلاذا نقضت الوعدى؟
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 .ِْٔ)األىراـ( ص."النحو العصرل"سليماف فياض،  
 .ِْٔ)األىراـ( ص."النحو العصرل"سليماف فياض،  َِ
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كحينئذ يقع بعدىاالفعل -ال غلوز حذؼ ادلنادل إال بعد يا فقط -
يىا لىٍيتىِب كيٍنتي -كاحلرؼ كاجلملة اإلُسية : يا رحىمى اهللي مىٍن رىحىمى 

 .عىاًلمنا
يا  –بادلقىاـً فيكوفي التَّقدير: يا قػىٍوـي يػيقىدَّري كيلُّ زلذكًؼ ٗبا يليقي  -

جملرًَّد التنبيًو ُب ىذه  -غلىٍعىلي: يا -كمنهم مىنٍ  –رىجيلي ك ضلو ذلك 
  21.ادلواقع ك ىو أىفضلي من تكلًُّف التقدير

 
 

                                                           

 ُٕٖ)بّبكت، مكتبة لبناف(، ص. "قواعد اللغة العربية"جورج مَبم عبد ادلسيو،  ُِ
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 الباب الثالث
 و مسائلها ءسآسورة الن  

 ء آستعريف سورة الن   الفصل األول :
 ءسآسبب تسمية سورة النٌ  . أ

ٌيت سورة النٌ  ء آسبالنٌ  ثرة ما كرد فيها من أحكاـ تتعٌلقلكػػء هبذا االسم آسُسي
األخرل، لذلك أطلق عليها أيضان سورة  بدرجة كبّبة مل توجد ُب غّبىا من السور 

 ِِ.ء الكربآسالنٌ 
 ء سآتعريف سورة النٌ  . ب

آيها مائة ك سبعوف كست، نزلت بعد ادلمتحنة. كىي مدنية كلها، فقد ركل 
ء إالكأناعند رسوؿ اهلل صلى سآما نزلت سورة النٌ ‹‹البحارل عن عائشة أهنا قالت: 

كقد بُب النىب بعائشة َب ادلدينة ُب شواؿ من السنة األكىل من  ‹‹اهلل عليو كسلم
 ِّاذلجرة.

ك ٙبدثت ىذه السورة عن  "يأيها الناس" ك تبدأ ىذه السورة ٕبرؼ النداء
 االحكاـ ادلوارث ٚبتم ىذه السورة ايضا باحدل احكاـ ادلوارث. 

سورة النساء مليئة باالحكاـ الشرعية الٍب تنظم الشؤكف الداخلية ك اخلرغلية 
للمسلمْب ك ىي تعُب ٔبانب التشريع كما ىو احلاؿ ُب السورة ادلدنية، ك قد 

                                                           

 ٕٓ:ُُٔب الساعة  َُِٕمن نوفيمبّب  ٓ، ػلملو ُب التارخ سبب_تسمية_سورة_النساءِِ
 ُّٕـ( ص.ُْٔٗ)الطبعة األكىل، تفسّب ادلراغىأمحد ادلصطفى ادلراغى،  ِّ
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ٙبدثت السورة الكرؽلة  عن أمور ىامة تتعلق بادلرأة ك البيت، ك االسرة، ك الدكلة، 
معظم االحكاـ الٍب كردت فيها كانت تبحث حوؿ ادلوضوع   ك اجملتمع، ك لكن 

 النساء ك ذلاذ ُسيت "سورة النساء" .
 ءسآزلتويات سورة النٌ  . ت

البعض ء موضوعات عٌدة تكاملت مع بعضها سآتناكلت سورة النٌ 
 داد اجملتمع اإلسالمٌي ُب أرقى صوره. حيث كاف أعٌلها ما يأٌب:إلع

األمر بتقوم اهلل حٌب تتلقى القلوب أحكاـ اهلل ُب ىذه السورة  -
 بالطاعة كاألذعاف.

 تناكلت أحكاـ األيتاـ كالبيوت. -
إىل إنصاؼ ادلرأة كاحلفاظ على كرامتها من خالؿ األمر الدعوة  -

 ىا حقوقها، كادلهر كادلّباث.باإلحساف إليها، كإعطاء
تفصيل أحكاـ ادلواريث ٗبا ػلٌقق العدالة كدلساكاة بصورة ال  -

 يستطيع إتقاهنا أحد من البشر. 
األمر باحملافظة على األمواؿ كالعراض، كبياف ما أحل منها كما  -

.  حرـٌ
 دعت إىل التوبة، كبٌينت أثرىا على النفس البشرية. -
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بياف أهنا ليست عالقة جسدية، تنظيم العالقة بْب الزكجْب، ك  -
 كإظلا عالقة إنسانية سامية ٘بمع بينها.

 بٌينت السورة أحكاـ القرآف كادلصاىرة كاألنكحة. -
ٙبٌدثت عن األحكاـ ادلتعلقة باألسرة الصغرل باعتبارىا اللٌبنة  -

األساسٌية ُب بناء أم رلتمع، كٙبٌد ثت األسرة الكربل اجملتمع 
ا على أساس من التناصح ك الَباحم اإلسالمٌي، كإقامة كل منهم

 كالتعاكف، شلٌا يؤٌدم إىل تقوية بنياف األٌمة.
 كٖباصة اليهود.نٌبهت إىل خطر اىل الكتاب  -
أمرت بآداء األمانت إىل أىلها، كالرجوع إىل حكم اهلل كرسولو  -

 عند التنازع.
 تناكلت أحكاـ القتاؿ. -
 كبيٌنت خطورهتا على اجملتمع. حٌذرت من ادلنافقْب  -
 ٙبٌدثت عن خطوات عالج الشقاؽ كاخلالؼ بْب الزكجْب. -
حيث  -عليو السالـ -بٌينت ضالالت النصارل ُب أمر عيس  -

غاٌلوا ُب أمره، كرفعوه إىل درجة األلوىٌية، كقد دعتهم اآليات 
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إلىالرجوع عن ذلك، كااللتزاـ بالعقيدة اإلسالمية السمحة عقيدة 
 ِْالتوحيد.

 بعض اياتها اسباب نزولثاني : الفصل ال
قاؿ مقاتل كالكليب: نزلت ُب رجل من غطفاف كاف عنده ماؿ كثّب البن 
أخ لو يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب ادلاؿ، فمنعو معو، فَبافعا إىل النيب صلي اهلل عليو 
كسٌلم، فنزلت ىذه اآلية، فلما ُسعها العم قاؿ: أطعنا اهلل ك أطعنا الرسوؿ، نعوذ 

فدفع إليو مالو، فقاؿ النيب صلي اهلل عليو ك سٌلم: ))من  باهلل من احلوب الكبّب،
يوؽ شح نفسو كرجع بو ىكذا، فإنو ػلٌل داره، يعِب جنتو، فلما قبض الفٌب مالو 
أنفقو ُب سبيل اهلل تعاىل ، فقاؿ النيب صلي اهلل عليو كسلم: ثبت األجر، فكيف 

ر، فكيف بقي الوزر، كىو بقي الوزر، فقالوا: يا رسوؿ اهلل، قد عرفنا أنو ثبت األج
 ِٓ.ر للغالـ كبقي الوزر على ك الدهينفق ُب سبيل اهلل؟ فقاؿ: ثبت األج

 .ْ:ّقاؿ اهلل تعاىل ُب القرآف الكرًن سورة النساء/ 

           . 

 تعاىللواحدم عن ىاشم بن عركة عن أبيو عن عائشة ُب قولو ا أخرج اآلية،
 .ْ:ُّب القرآف الكرًن سورة النساء/
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( نابلس،فلسطْب: جامعة الٌنجاح عناية القرآف الكرًن بادلرأة من خالؿ سورة النٌساءيسرل سعيد عبد اهلل إفسيسي،أطركحة ) 
 .ِٗ-ِٕ(.ص.َُِٔالوطنٌية،

 ُٔٓ ـ(، ص.ََِٗ)الطبعة العاشر ؛دمشق :دار الفكر، ِاجمللد  التفسّب ادلنّب ،كىبة الزحيلي،  ِٓ
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اآلية، أنزلت ىذه ُب الرجل تكوف لو اليتيمة، كىو كليها كذلا ماؿ، كليس ذلا 
ا يسيء صحبتها، فقاؿ اهلل أىد ؼلاصم دكهنا، فال ينكحها إال دلا ذلا كيضربوى

 .ْ:ُّب القرآف الكرًن سورة النساء/ تعاىل
                       .  

 ِٔيقوؿ: ما احللت لك، كدع ىذه، كركاه مسلم.
 .ْ:ُٔب القرآف الكرًن سورة النساء/ قولو تعلى

...ۡتػىليواٍ ٱؿۡكىٱب    يػىتىَٰمىىَٰ
نزلت ُب ثابت بن رفاعة كُب عمة كذلك أف رفاعة توُب كترؾ ابنو اآلية،  

فقاؿ لو: إف ابن   كىو صغّب، فأتى عم ثابت إىل النيب صلى اهلل عليو كسلمثابتان 
أخي يتيم ُب حجرم فما ػلل يل من مالو، كمٌب أدفع إليو مالو؟ فأنزؿ اهلل تعاىل 

  ِٕىذه اآلية.
 "    ..." [ 7اآلية : ] أخرج أبو ألشيخ )أبو زلمد عبد اهلل بن

ىػ( كابن حٌياف ُب كتاب  ِْٕزلمد بن جعفر ابن حياف األصفهاين ادلولود سنة 

                                                           

،ُ. اجمللد إرشاد الرمحن ألسباب النزكؿ. عطية بن عطية األجهر ِٔ  ـ( ص. ََِٗ، )الطبعة األكىل؛بّبكت:دار ابن حـز
ُِٗ  

 ُْٕـ( ص.ُُٗٗ. الطبعة األكىل، )بّبكت:دار الكتب العلمية،سباب النزكؿاإلماـ احلسن علي امحد الواحدم. إِٔ
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الفرائض عن ابن عٌباس قاؿ : كاف أىل اجلاىلية ال يورثوف البنات كال الصغار 
ترؾ ابنتْب الذكور حٌب بدركوا فمات رجل من األنصار يقاؿ لو أكس بن الثابت، ك 

كعلا عصبة، فأخذا مّباثو كلو، ك ابننا صغّبان، فجاء ابنا عمو : خلد ك عرفطة، 
فذكرت لو ذلك، فقاؿ : ما أدرم ما أقوؿ، ، فأتت امرأتو أـ كحلة رسوؿ اهلل 

فنزلت :            . 

عبَّاس سببان آخر لنزكؿ اآلية مفاده كالبيهقي عن ابن كأخرج ابن أيب حاًب 
اف األية أمر دلن حضر ادلريض من العواد عند اإليصاء أف يذكره بالوصية لذكم 
قرابتو اللذين ال يرثوف، يوصي ذلم باخلمس أك الربع، كال يأمره بالتصدؽ من مالو، 

 أك باإلعطاء منو ُب سبيل اهلل.
 إِن  "       "  : قاؿ مقاتل بن حياف : نزلت ُب رجل من غطفاف

زيد، كيل ماؿ ابن أخيو، كىو يتيم صغّب، فأكلو، فأنزؿ اهلل فيو يقاؿ لو : مرثد بن 
 ىذه اآلية.

"    "  :  أخرج األئمة الستة عن جابر بن عبد اهلل قاؿ: عادين رسوؿ اهلل

 كأبو بكر ُب بِب سلمة ماشيْب، فوجدين النذضيب  ال أعقل شيئان، فدعا ٗباء
:  فتوضأ، ٍب رش علي، فأ فقت، فقلت: ما تأمرين أف أصنع ُب ماىل، فنزلت

"        ". 
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كأخرج امحد أبو داكد كالَبمذم كاحلاكم عن جابر قاؿ: جاءت امرأة سعد بن 
، فقالت : يا رسوؿ اهلل، ىاتاف إبنتاف سعد بن الربيع، قتل  الربيع إىل رسوؿ اهلل 

ا، كإف عمهما أخذ ماذلما، فلم يدع ذلما ماال، كال  أبوعلا معك ُب أيحد شهيدن
"تنكحاف إال كذلما ماؿ، فقاؿ: يقضي اهلل ُب ذلك، فنزلت آية ادلّباث :   

     "   فأرسل رسل اهلل  عمهما فقاؿ : ))أعط بنٍب سعد إىل

الثلثْب، كأمهما الثمن، كما بقي فهو لك((. قالوا : كىذه أكؿ تركة قسمت ُب 
 اإلسالـ.
قاؿ احلافظ ابن حجر : ٛبسك هباذا من قاؿ : إف اآلية نزلت ُب قصة ابنٍب  

سعد، كمل تنزؿ ُب قصة جابر، خصوصا أف جابران مل يكن لو يومئذو كلد، قاؿ : 
أهنا نزلت ُب األمرين معنا، كػلتمل أف يكوف نزكؿ أكذلا ُب قصة البنتْب،  كاجلواب 

ُب قصة حاجر، كيكوف مراد  "كىلىلىةن كىًإف كىافى رىجيله ييورىثي  "كآخرىا كىو قولو تعاىل : 
أم ذكر الكاللة ادلتصل هبذه   "      "جابر بقولو : فنزلت:

 ِٖاآلية.
 لما قبلها وما بعدىا تهامناسبثالث : الفصل ال

 لما قبلها تهامناسب .3
 ء ك بْب آؿ عمراف:سآككجو ادلناسبة بْب سورة النٌ 
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 .َِٖـ( ص.ََِٗ -ىػ َُّْ)الطبعة العاشرة؛ دمشق: دار الفكر، ِاجمللد  ،التفسّب ادلنّب كىبة الزىيلى، 
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أف آؿ عمراف ختمت باألمر بالتقول، ك افتتحت ىذه السورة بذلك  .ُ
 كىذا من آكد ادلناسبات ُب ترتيب السور.

اف ُب السابقة ذكر قصة أحد مستوفاة، كُب ىذه ذيل ذلا كىو قولو :  .ِ
فإنو نزؿ ُب ىذه الغزكة على ما ستعرفة  "الينىاًفًقٍْبى ًفئىتػىٍْبً  فىمىا لىكيٍم ُب "

 عبد.
أنو ذكر ُب السالفة الغزكة الٌب بعد أحد كىى )غ.كة محراء األسد( بقولو  .ّ

ابػيٍوا لًلًَّو كىالرَّسي " ك أشّب إليها  "وًؿ ًمٍن بػىٍعًد مىا أىصىابػىهيمي اٍلقىرٍحي الًذينى اٍستىجى
ًنيوا ُب ابًٍتغىاًء اٍلقىٍوـً "ىنا ُب قولو:   ِٗاآلية. "كىالى هتى

 ا بعدىالم تهامناسب .4
 ء ك بْب سورة ادلائدة:سآادلناسبة بْب سورة النٌ 

ء اشتملت على عدة عقود صرػلا سآإف سورة النٌ  .ُ
الصداؽ كاحللف كادلعاىذة كضمنا،فالصريح عقود األنكخة ك 

 كاألماف، كالضمنىىعقود الوصية كالوديعة كالوكالة كاإلجارة.
ء مهدت لتحرًن اخلمر كسورة ادلائدة حرمتها البتة سآإف سورة النٌ  .ِ

 فكانت متممة لشىء شلا قبلها.
 

                                                           

 .ُّٕـ، ص.ُْٔٗ-ىػُّٓٔأمحد مصطفى ادلراغى، تفسّب ادلراغى ، الطبعة األكىل. ِٗ
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إف معظم سورة ادلائدة ُب زلاجة اليهود ك النصارل مع ذكر  .ّ
د تكرر ذكر ذلك ُب سورة شىء عن ادلنافقْب ك ادلشركْب، كق

 َّء كأطيل بو ُب آخرىا.سآالنٌ 
 سآسلوب اللغوى في سورة الن  ألا:  رابعالفصل ال

 ء
ُب ىذا البحث تريد الباحثة أف تبحث عن أسلوب اللغول. ألف أسلوب  

 ىل قسماف من ادلفردات ك ادلعُب.ادلادة من ادلواٌد اللغول ينقسم إادلنادل احدل 
                     

                        

                 

 :المفردات

"ال" : ىم اجلنس البشرل، كىو احلياكاف الناطق ادلنتصب القامة الذل يطلق  نَّاسي
" عليو اإلنساف. : يسأؿ بعضكم بعضا بأف يقوؿ: "تىسىآءىليٍوفى بًوً ":نشر.  "كىبىثَّ

ي القرابة من جهة األب أك : مجع رحم، كىاهلل أف تفعل كذا. "كىاأٍلىٍرحىاـ"سألتك ب
 كادلراد: زلافظا.: مشرفا، األـ. "رىًقٍيبىا"

                                                           

 .ُْـ. ص.ُْٔٗ-ىػَُّٔ، الطبعة األكىل تفسّب ادلراغي أمحد مصطفى ادلراغى،  َّ
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فتح اهلل ىذه السورة الكرؽلة بتذكّب الناس بأهنم من أصل كاحد كلهم آلدـ إ
كآدـ من تراب، كذكر الرحم ك القرابة ليكوف ىذا كرباعة استهالؿ دلا َب السورة 
أحكاـ حملافظة على أمواؿ الضعاؼ كأحكاـ النكاح كاإليرث، ككأف ىذه األحكاـ 

ناسا كلذا بدأىا بقولو: يأيها الناس، كإف تكن   الزمة للناس من حيث كوهنم
 السورة مدنية.

 لمعنى:
بنعمو، كتفضل الناس خذكا ألنفسكم الوقاية، كاتقوا اهلل الذل ربا كم  ياأيها

و، فهو الذل خلقكم من جنس كاحد كحقيقة كاحدة ىى عليكم بإحسانو ك من
صح أف نتعدل حدكد كإذا كاف مجيعا أبناء ألب كاحد، فال ي -عليو السالـ-آدـ

 ُّاهلل خاصة حدكد لقرىب ك الرحيم اإلنسانية.
كقيل : ىذه النفس مل تبدأ بآدـ بل بأكادـ قبلو، فليس آدـ أبا البشر 
مجيعا... ك اهلل أعلم ٕبذا كلو، ك اخلطب يسّب، كالقرآف أهبم النفس كمل يعرفها 

 فهى ٙبتمل ىذه ادلعاىن كأكثر منها.
أبو البشر أك ليس آدـ أبا البشر مل يتعارض ذلك فإذا ثبت علميا أف آدـ 

 مع القرآف كما تتارض التوراة كغّبىا.

                                                           

 ِّّـ(ص.ُّٗٗلطبعة العاشرة؛ بّبكت:دار اجليل،)اُ، اجمللد التفسّب الواضحزلٌمد سلمد حجزم،  ُّ
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على أف الرأل األكؿ ىو األحسن كالذل يتالءـ مع كثّب من األحادث 
الصحيحة، كادلعُب ادلراد أنو خلقكم من نفس كاحدة أنشأىا من تراب كخلق منها 

ف ادلرأة خلقت من ضلع أعوج، إ ››زكجها، قيل: من ضلع آلدـ كما َب احلديث 
 .‹‹فإف ذىبت تقيمها كسرهتا، كإف تركتها ك فيها عوج استمتعت هبا 

ك عند بعض العلماء أف ادلراد أنو خلق من جنسها زكجها فهما من جنس 
ُب القرآف الكرًن سورة كاحد كطبيعة كاحدة كاستدؿ علي ذلك بقولو _  تعاىل 

/  .َّ:ُِالرـك
                       . 

  .َّ:ِاهلل تعاىل ُب سورة اجلمعة/ كقاؿ 
            . 

 فادلراد اآليات من النفس كاحد كىو اجلنس.
كاإلناث، فقد خلق آدـ كنشر كفرؽ من آدـ كحواء نوعي البشر : الذكور 

من تراب،  كخلقت حواء منو، كمنها خلقت الذكور كاإلناث الٌب تفرع منهما 
منكم كالتقوا اهلل الذل تساءلوف بو فيقوؿ الواحد األرض.  اإلنساف الذل  سكن

 ألخيو : أسألك با اهلل تفعل كذا، كادلعُب :أسألك بإمانك بو كتعظيمك لو.
ألرحاـ بادلودة كاإلحساف كال تقطعوىا، كالتقوا الرحم: أل: كصلوا ا

ككرراألمر بالتقوا للمبالغة ك التأكيد، كَب األكىل ذكر لفظ )الرب( الذل ىو علم 



33 
 

 

العطف ك الَببية َب حالة الضعف كاحلاجة، ك َب الثانية لفط )اهلل( اذا ىو علم 
 "ادلهابة كاجلاللة، ليكن أدعى لإلجابة كقبوؿ األمر، ٍب ختم اآلية بقولو:   

     "  مشّبا إىل أنو ال يشرع لنا إال ما بو حفظنا كمصلحتنا، كىو

 اخلبّب بنا البصّب بأحوالنا.
ما ىو النفس كالركح ؟ :شلا ال شك فيو أف َب اإلنساف ناحية ما دية ك 

زلسوسة ناحية مبهمة زلجوبة هبا العقل كاحلفظ كالتذكر، كىذه األمور آثارىا 
بالشك، كليست من صفات اجلسد، فما منشئوىا؟ قاؿ األقدموف عنها: إهنا 
النفس كالركح، كىل ىى جسم نوراىن علول منفصل عن اجلسم متصل بو ُب حاؿ 

  ِّرأياف.عرض للجسم ما دازليا كليست جسمااحلياة ؟ أك ىى حالة ت
 

  

                                                           

 .ّّّـ(ص.ُّٗٗىػ _ ُُّْ)الطبعة العاشرة؛ بّبكت:دار اجليل، ُ، اجمللد التفسّب الواضحزلٌمد سلمد حجزم،  ِّ
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 الباب الرابع
 نتائج البحث

 ءسآسورة الن   في العلماء: أراء  فصل األولال
                            

                             

        

، كىي عبادتو كحده ال شريك لو، كمنبها ذلم لو آمرا خلقو بتقيقوؿ تعاىل  
  "على قدرتو الٍب خلقهم هبا من نفس كاحدة، كىي آدـ، عليو السالـ 

 "  ،كىى حواء، عليها السالـ ، خلقت من ضلعو األسر من خلفو كىو نائم

 ّّفاستيقظ فرآىا فأعجبتو، فأنس إليها كانست إليها.
كقاؿ إبن أىب حاًب : حدثنا أىب، حدثنا زلمدبن مقاتل، حدثناككيع، عن  

فجعل ٙبمتها أىب ىالؿ عن قتادة، عن إبن عباس قاؿ: خلقت ادلرأة من الرجاؿ، 
 ؿ، كخلق الرجوؿ من األرض، فجعل هنمتو ُب الرض، فاحبسوا نساءكم.ُب الرجو 
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، اجلزء الثاين )الطبعة األكىل؛ الرياض:حار تفسّب القرآف العظيمأيب الفراء إُساعيل بن عمر بن كثّب القرشي الدمشقي،   
 .ُُّ ص.ـ( ُٕٗٗ-ىػُُْٖطيبة النشر كالقوزيع، 
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أل: كذرا منهما، أل من أدـ كحواء  "     "كقولو:  

رجاال كثّبا كنساء، كنشرىم َب أقطار العامل على إختالؼ أصنافهم كصفاهتم 
 كألواهنم كلغاهتم، ٍب إليو بعد ذلك ادلعاد كاحملشر.

"ٍب قاؿ تعاىل:                "  أل: كاتقوا اهلل

 "بطاعتكم إياه، قاؿ إبراىيم كرلاىد كاحلسن :      "  أل: كما

يقاؿ: أسألك باهلل كبالرحيم. كقاؿ الضحاؾ: كاتقوا اهلل الذل بو تعاقدكف 
كتعاىدكف، كاتقوا األرحاـ أف تقطعوىا، كلكن بركىا كصلوىا، قالو ابن عباس، 

 كرلاىد، كعكرمو، كاحلسن، كالضحاؾ، كالربيع كغّب كاحد.
كى "كقرأ بعضهم :   "  :باحلفض على العطف على الضمّب ُب بو، أل

 تساءلوف باهلل كباألرحاـ،  كما قاؿ رلاىد كغّبىا.
أل: ىو مراقب جلمع أعمالكم كأحوالكم   "      :"كقولو 

 .ٖٓ:ٗ تعايل ُب القرآف سورة الربكج/ كما قاؿ
       . 
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قاؿ البخارل: حدثنا زلمد بن مقاتل، حدثنا أسباط بن زلمد، حدثن  
قاؿ السيباىن : كذكره أبو احلسن الٌسوائى،  –الشيباىن عن عكرمة، عن إبن عباس 
" :-كال أظنو ذكره إال عن إبن عباس                   

        " قاؿ: كانوا إذا مات الرجل كاف أكلياءه أحق بامراتو، إف شاء

كغن شاؤكا مل يزكجوىا، فهم أحق هبا من بعضهم تزكجها، كإف شاؤكا زكَّجها، 
 اىلها، فنزلت ىذه اآلية ُب ذلك.

زلمد بن ثابت ادلركزل، حدثُب على بن  كقاؿ أبو داكد: حدثنا أمحد بن 
   ول، عن عكرمة، عن إبن عباس قاؿ :"حسْب، عن ابيو، عن يزيد النح

                               

        "  كذلك اف الرجل كاف يرث امرأة ذل قرابتو، فيعضلها حٌب :

 ٛبوت اك ترد إليها صداقها، فأحكم اهلل تعاىل عن ذلك، أل هنى عن ذلك.
كقولو : "      "  أل :طٌيبوا أقوالكم ذلن، كحسنوا افعالكم

 كىيئاتكم ٕبسب قدرتكم، كماٙبب ذلك منها، فافعل انت هبا مثثلو.
  كقولو تعاىل :"                      

 " أل : فعسى اف يكوف صربكم مع إمساككم ذلن كراىتهن فيو، خّب كثّب .
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لكم ُب الدنيا كاآلخرة. كما قاؿ إبن عباس ُب ىذه األية: ىو أف يعطف عليها، 
ا، كيكوف  ُب ذلك الولد خّب كثّب. فّبزؽ منها كلدن

                                

                        

كقاؿ إبن اىب حاًب : حدثنا على بن حرب ادلوصلى، حدثنا أبن فضيل، عن  
"داكد الودل عن عمر، عن علقمة، عن عبد اهلل              

         "  قاؿ: إظلا زلكمة، ما نسخت، كال تنسخ إىل يـو

 القيامة.
  قاؿ رلاىد: "           " أك عطاء يعطيو  ابيع

ا. كركاه إبن جريج.  أحد أحدن
   "كقولو :     "  ال : بارتكاب زلاـر اهلل كطعاطى معاصيو

  "كاكل اموالكم بينكم بالباطل        "  ،أل: فيما أمركم بو

 كهناكم عنو.
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 عباس َب قولو :"كقاؿ العوَب عن ابن             

              "   كذلك أف رجاؿ  كاف يأتوت الصالة كىم

 "قبل أف ٙبـر اخلمر، فقاؿ اهلل:  سكارل،            "  .اآلية

ركاه إبن جرير. ككذا قاؿ أبو رزيد رلاىد. كقاؿ عبد الرزاؽ عن معمر، عن قتادة:  
 كانو غلتنبوف السكر عند حضور الصلوات ٍب نسخ ُب ٙبرًن اخلمر.

كقولو: "          "  : ىذا أحسن ما يقاؿ ُب حد السكراف

أهنالذل ال يدرل ما يقوؿ، فإف ادلخمور فيو ٚبليط ُب القراءة كعدـ تدبّبه 
 اإلماـ أمحد:كحشوعو فيها، كقد قاؿ 

حدثنا عبد الصمد، حدثنا أىب، حدثنا أيوب، عن أىب قالبة، عن أنس قاؿ  
تم حٌب يعلم ما رسوؿ اهلل ص.ع.ك. إذا نعس أحدكم كىو يصلى، فلينصرؼ فلي

يقوؿ. انفرد بإخراجو البخارل دكف مسلم، كركاه ىو كالنسائى من حديث أبوب، 
 بو. كُب بعض الفاظ احلديث: فلعلو يذىب يستغفر فيسب نفسو.

 كقولو: "             " :قاؿ إبن أىب حاًب .

حدثنا زلمد بن عمار، حدثنا عبد الرمحن الدشتكى، أخربنا أبو جعفر الرازل، عن 
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 " زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، عن  إبن عباس ُب قولو :   

          " قاؿ: ال تدخل ادلسجد كأنتم جنب إال عابرل .

سبيل، قاؿ:ٛبربو مرأ كال ٘بلس. ٍب قاؿ: كركل عن عبد اهلل بن مسعود، كأنس، 
كأىب عبيدة، كسعيد بن ادلسٌيب،  كأىب الضحى، كعطاء، كرلاىد كمسركؽ، كإبراىم 

أسلم، كأىب مالك، كعمرك بن دينار، كاحلكم بن عتيبة، النخعى، كزيد بن 
مة، كاحلسن البصرل، كػلٓب بن سعيد األنصارل، كغنب شهاب، كقتادة، ضلو كعكر 
 ّْ.ذلك

 ي تتضمن أسلوب المنادى في سورة النساءاآلية الت :  الثاني الفصل
 الٍب القرآنية اآليات بتحديد البيانات ذهى جلمع ةالباحث تكسل 

 ككتب النحوية بقواعد الكرًن القرآف من أسلوب ادلنادل ُب سورة النساء تتضمن
 مواضعا أسلوب ادلنادل  (ُٕ)ة سبعة عشرةالباحث ككجد . اهب تتعلق الٍب ّبالتفاس

 :يىك  ءسآالنٌ  سورة فيها آية( ُٕ)سبعة عشرة  ُب
 اآليات رقم اآلية رقم

ُ.  ُ 
         

                     

                                                           
، اجلزء الثاين )الطبعة األكىل؛ الرياض:حار طيبة تفسّب القرآف العظيمأيب الفراء إُساعيل بن عمر بن كثّب القرشي الدمشقي،  ّْ
 .ُُّ-َِٔـ( ص.ُٕٗٗ-ىػُُْٖالنشر كالقوزيع، 
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ِ.  ُٗ 

            

                  

                   

                     

ّ.  ِٗ 

       

                 

             

ْ.  ّْ 
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43 
 

 

ُّ.  ُّٔ 

         

                   

                     

        

ُْ.  ُْْ 

         

                   

    

ُٓ.  َُٕ 

         

                    

          

ُٔ.  ُُٕ 
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ُٕ.  ُْٕ 
          

      

 
 ءسآلن  في سورة االمنادى   انواع تقديم البيانات وتحليلو على: لثالفصل الثا

 ءالٌنسآمن سورة  ُاآلية  .ُ

            

                          

          

  ُب اجلملة })يا(حرؼ النداء  كجدتنظر ُب ىذه اآلية 

حرؼ النداء يَا بأؿ.   يكأما نوع ادلنادل ُب ىذه اآلية فهي منادل احملل{ 
منادل نكرة مقصودة، مبِب على  َأي  مبِب على السكوف، ألنو حرؼ. 

مبِب على الضمِّ  النَّاسحرؼ التنبيح.  َىا. ُب زلل نصب على النداء الضمِّ 
 . إلحَباـ على الناس.َأي  ألنو نعت من 
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من سورة  ُْْ،ُّٔ، ُّٓ، ْٗ، ُٕ، ٗٓ، ّْ، ِٗ، ُٗ اآليات .ِ
 ء   الٌنسآ
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ُب اجلملة } )يا( حرؼ النداء كجدتنظر ُب ىذه اآلية       

    }  يَابأؿ.   ياحمللكأما نوع ادلنادل ُب ىذه اآلية فهي منادل 

منادل نكرة مقصودة،  َأي  حرؼ النداء مبِب على السكوف، ألنو حرؼ. 
حرؼ التنبيح. الًَّذل اسم موصوؿ مبِب على الفتحة  َىامبِب على الضمِّ. 

. أيُب زلل نصب، ألنو نعت من   إلتصاؿ كاك  مبِب على الضمة

 إلحَباـ على ادلؤمْب..  الفاعل
 

 ءالٌنسآمن سورة  ْٕاآلية  .ّ

             

                            

             

 

   حرؼ النداء ُب اجلملة } كجدتنظر ُب ىذه اآلية 

 } حرؼ  يَابأؿ.   يكأما نوع ادلنادل ُب ىذه اآلية فهي منادل احملل
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منادل نكرة مقصودة، مبِب  َأي  النداء مبِب على السكوف، ألنو حرؼ. 
حرؼ التنبيح. الًَّذل اسم موصوؿ مبِب على الفتحة ُب  َىاعلى الضمِّة. 

.  إلتصاؿ كاك الفاعل مبِب على الضمة . أيزلل نصب، ألنو نعت من 

إلحَباـ على ادلؤمْب.    فعل ماض مبِب على الضمة. إلحَباـ على أىل

 الكتاب.
 ءالٌنسآمن سورة  ُْٕ،َُٕاآليات  .ْ

             

                         

                               

ُب اجلملة } )يا( حرؼ النداء كجدتنظر ُب ىذه اآلية      

 } حرؼ  يَابأؿ.   يكأما نوع ادلنادل ُب ىذه اآلية فهي منادل احملل

منادل نكرة مقصودة، مبِب  َأي  النداء مبِب على السكوف، ألنو حرؼ. 
مبِب على الضمة ، ألنو نعت من  الناسحرؼ التنبيح.  َىاعلى الضٌمة. 

 إلحَباـ  على الناس. . أي
 ءالٌنسآمن سورة  ٕٕ، ٕٓاآليات  .ٓ
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كأما  {   حرؼ النداء ُب اجلملة } كجدتنظر ُب ىذه اآلية 

 نوع ادلنادل ُب ىذه اآلية فهي منادل مضاؼ. ألنو مركب باإلضافة. كىو 
مضاؼ ك نا مضاؼ اليو. رىبَّ منادل مضاؼ منصوب كعالمة نصبو َربَّ 

الفتحة ألنو إسم ادلفرد كعامل نصبو ىي ياء النداء زلذكؼ ألنو ياء النداء 
 مبدلة من اجلملة "أدعوا". إلحَباـ على ادلدعو. 

 
 ءالٌنسآمن سورة ُُٕاآلية  .ٔ
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  ُب اجلملة })يا( حرؼ النداء  كجدتنظر ُب ىذه اآلية 

}  يا حرؼ  منادل مضاؼ.كأما نوع ادلنادل ُب ىذه اآلية فهي

النداء مبِب على السكوف، ألنو حرؼ. أٍىلي اٍلًكتىاًب منادل مضاؼ، ألنو 
منصوب َأْىُل مضاؼ ك  الكتاب مضاؼ اليو.أىل مركب باإلضافة. 

كعالمة نصبو الفتحة ألنو إسم ادلفرد. الكتاب مضاؼ اليو رلركر كعالمة 
 جره  الكسرة ألنو اسم ادلفرد. إلستهاف.

 ءسآالنٌ من سورة  ّٕاآلية  .ٕ
             

             

ُب اجلملة })يا( حرؼ النداء  كجدتنظر ُب ىذه اآلية    }  كأما نوع

يا حرؼ النداء مبِب على السكوف ادلنادل ُب ىذه اآلية فهي منادل لتمُب. 
 مبِب على الفتحة مشبحة بالفعل لتمُب. التنبيو حرؼ ُبألنو حرؼ. لىٍيتى 
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 الخالصة الفصل األول:
أسلوب من أساليب الكالـ ُب لغة العرب، كطريق من  ىوأسلوب النداء  . أ

طرؽ اخلطاب بْب ادلخاًطب كادلخاطىب للتواصل كالتقارب كالتفاىم، كقد 
اعتمده القرآف ُب توصيل رسالتو للعادلْب، كتوضيح مقاصده الٍب ضمنها 

اسم ظاىر يطلب من قبل ادلتكلم أحكامو كتشريعاتو. ك اما ادلنادل ىو 
. كاما أنواع ادلنادل ىي: العلم ادلفرد ك النكرة ادلقصودة داءطة أحرؼ النسابو 

 ك النكرة غّب ادلقصودة ك ادلضاؼ ك الشبو بادلضاؼ.
نادل ُب سبعة دل(  أسلوب إُالباحثة سبعة عشرة ) تكجدآليات الٌب  . ب

( منادم مضاؼ، ثالثة عشر ُء: ثالثة )سآ( آية من سورة النٌ ُٕعشرة )
( منادل ٛبُب. الباحثة ال توجد منادل ُكاحد ) ك بأؿ، ي( منادم احمللُّ)

 العلم ادلفرد ك النكرة مقصودة ك النكرة غّب مقصودة ك الشبو بادلضاؼ.
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 اإلفتراحات الفصل الثاني:
 بعض االقَباحات فيما يلي:  ةقدـ الباحثبناء على نتائج البحث، فت

اجلامعة الٍب هتتم جامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر ىي احدل  . أ
بالعلـو الدينية. كادلصدر العلـو الدينية ىي القرآف الكرًن كاحلديث النبوم 
الشريف. كعلا مكتوباف باللغة العربية، فلذلك ينبغي ذلا أف هتتم اللغة العربية 

 اىتماما كبّبا.
إىل طالب اآلخرين من قسم تدريس اللغة العربية ٔبامعة عالء  ةرجوا الباحثت . ب

اإلسالمية احلكومية مكاسر لبحث الرسالة عن قواعد النحو من القرآف الدين 
 .النساءالكرًن ُب سورة 

إىل رئيس مكتبة الكلية كرئيس مكتبة اجلامعة ٔبامعة عالء  ةرجوا الباحثت . ت
الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر أف يزيدا الكتب النحوية ُب ادلكتبة لكي 

 قة ٗبادة النحو.يسهل علينا أف نكتب الرسالة ادلتعل
لكل الباحثْب  ىذا البحث كتيبكوف اف يبواسطة ىذه الرسالة  ةرجو الباحثت . ث

 ُب ادلستقبل.
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