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الفصل األول

مقدمة

خلفية المشكلة.أ

ا كّل قوم عن مقاصدهم. الّلغة العربية هي الكلمات اّليت يعّرب  الّلغة هي ألفاظ يعّرب 

ا قد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا  ّ ن العزيز آالقر ا العرب عن أغراضهم. إ

. وهذان مصدرا تعاليم 1واألحاديث الّشريفة وما رواه الثّقات من منثور العرب ومنظومها

2باللغة العربية.كتبا بالعربيةذينلاإلسالم ا

ا املرء إىل تالعلوم العربية هي العلوم الىت  اخلطاء. الكتابة مناللسان و حفظتوصل 

،(هو العلم بأصول كتابة الكلمات)، والّرسمو النحوف، وهي ثالثة عشر علما: الصر 

وتاريخ ،واخلطابة،واإلنشاء،وقرض الشعر،والقواىف،والعروض،والبديع،والبيان،واملعاىن

ومنت اللغة.،األدب

بواسطة جربيل عليه السالم. وهذا ومعاىنظن إىل نبّينا حمّمد بألفاآأوحى اهللا القر قد 

خرة. ومجيع آلودستور ملن أراد الّسالمة والّسعادة يف الدنيا والمونعليه املسدن هو معتمِ آالقر 

مطابقا لكل مكان وزمان. ومضمونه كامل وشامل، وكانالتعاليم اإلسالمية موجودة فيه. 

7م . ص. 8..2.لبنانبربوتدار الفكري: .جامع الدروس العة العربية،شيخ املصطفى العالييىن1
2 K.H. Moch.Anwar، Ilmu Nahwu: Terjemahan Matan Al-Jurumiyah dan Imrity، Bandung:

PT Sinar Baru. 1990.
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وله أساليب وتراكيب جذابة فوق أساليب اللغة ل،جن ومعانيه من عند اهللا جال و آألفاط القر 

العربية املستخدمة اليوم.

السموات واألرض.  ن معجز خالد لكل خملوق ىفآلنا أن القر بيان السابق تبنيبال

ه خصائص رائعة عحبية جتعله أن ولذا فالقرأن ل،ز " تعىن اإلضعاف واإلعياءجعمكلمة " 

ن للخلق أكثر ىف ناحية البالغة. ألن آز كل من حياول حمتوياته. ويكون إعجاز القر جيع

ة تتعلق بالفصاحة ووضوح املعىن ودقائقه لدى القرّاء والسامعني.البالغة تشتمل على أوجه كثري 

وألجل معرفته متام املعرفة فالبّد من سيطرة العلوم ،ن بالّلغة العربية البالغيةآيكون القر 

ن ضبيطا ودقيقا. واعلم أن علم البالغة إحدى آالوافية متكنه من الوصول إىل هدف معاىن القر 

الذى يريد أن يتعمق مبا يف القرآن من املعلومات وغريها.إليه املرءعلوم حيتاجال

علم املعاىن له فائدة خاصة هي املعاىن والبيان والبديع.،مباحثةثالثعلم البالغةل

ممتازة عن علوم أخرى وهي ملعرفة إعجاز القرآن من جهة ماخصه اهللا يف كالمه كرباعة 

الرتكيب، الوقوف يف  أسرار إعجاز القرآن وأسرار البالغة والفصاحة.
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منادى و ندآء. و مسي ايضا النداء بالدعاء و –ينادى –النداء لغة مصدر نادى 

طلب النداء ،النداء يف املصطلحات فلها تعريفات كثرية منها عند البالغيني أما.3الدعوة.

4.املتكلم إقبال املخاطب عليه حبرف نائب مناب " أنادي " املنقول من اخلرب إىل اإلنشاء

توجيه الدعوة إىل املخاطب، منبية لإلصغاء، ومساع النداء وكذلك عند النحويون، 

5مايريده املتكلم.

الذي طلب املرء ( املتكلم ) إلقبال املخاطب وأجابة تعبريالأن النداءقد تبني لنا 

باستخدام نقلهذيهلم جرا . هذا التعبري املثري الاو النهي،او الدعاء و ، النداء الذي ينادى به

موقف يف بناء اجلملة ميكن أن حتل حمل كلمة " أنادي " ، اليت تعين " دعوت / تستعمل

اإلنشائية.حولت ( اإلعالمية) شكالاخلربية. وهكذا، فإن التعبري عنالدعوة "

، آ، أيا يف اللغة العربية ، وهي: أ، أي ، ياأنواع سبعة حرف النداءأنّيين يغاللقال ا

"، أيا""، آللمنادى القريب، و "" أ" و " أي " تستعملوأوضح كذلك أن 6.ا ، وا، هيّ 

3 Munawwir Muhammad Fairuz. Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap. Surabaya:
Pustaka Progesif، 2007. Hal. 635

105ص. 1960،جواهر البالغة ىف علم البيان، املعاىن والبديع/ مكتبة دار اإلحياء.السيد أمحد املرحوم اهلامشى4
1. دار املعارف مبصر. ص. 4جوز –عباس حسن. النحو الواىف 5
450، ص. 2007لبنان: دار الفكر. -الييين، جامع الدروس العربية، بريوتالغمصطفى لشيخا6
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" "والكل منادى، قريبا كان، أو بعيدا، أو متوسطا.، و"يا"البعيدلمنادى تستخدم ل"اهيّ "

ا املندوب املتفجع عليه. 7للندبة، وهي اليت ينادى 

وتتعني "يا" يف نداء اسم اهللا تعاىل، فال ينادى بغريها، يف اإلستغاثة، فال يستغاث 

وا" يف الندبة أكثر إستعماال وتتعني هي و "وا" يف الندبة، فال يندب بغريها، إّال أنَّ "8بغريها.

. 9منها، ألنَّ "يا" تستعمل للندبة إذا أُمن اإللتباس بالنداء احلقيقيِّ

عن (علمبقول البالغيني الذين يعمقون علم املعاين ، و بالعكس ممّا قال النحويون

" و " أي " أإال-خرى األحرف النداء" يا " و حرفلاستعمإ) أن علم التصنيف/املعاين

ولذلك، فإن التعبري : يا حممد ! أو يا 10ة املنادى للبعيد.أساسا للدعو هاماتستخد-" 

طالب ! اليت تعين " يا حممد ! " و " يا طالب ! " باإلضافة إىل معىن الدعوة أو يدعى حممد 

وباملراد أن املنادى/ املخاطب بعيدا من املتكلم. أو الطالب ، 

رجعنفس  امل7
رجعنفس  امل8
رجعنفس  امل9

، نفس املكانالسيد أمحد املرحوم اهلامشى10
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لديهم للمنادىإذاللقريبكن أن تستخدم " وما شابه ذلك مي"ياحرف النداء

.11"أي"و"حممد آمني، وقد ينـزل البعيد منـزلة القريب، فينادى "أوأوضح بالغّية.أهداف

12تنبيها إىل أنه اليغيب عن القلب وكأنّه حاضر اجلثماين ليس بغائب عن العيان.

أْي، تنبيها لإلشعار وقد يعكس فينـزل منـزلة البعيد فينادى بغري اهلمزة و ، وعكسه

13والّداللة على علوِّ مرتبته، أو اإلشارة إىل احنطاط منـزلته، أو غفلته و شرود ذهنه.

لذالك، أّن حرف النداء "يا" للمنادى القريب ليس يشمل على املعىن "إستدعى" 

أو فقط، و إمنا يعطي املعىن اإلضايف  و هو الثنوي. مع أّن املنادى حّل حمّل األعلى و أشرف

املنادى حّل حمّل األدىن. و يف معان أخرى أن حرف النداء "يا" يدّل على معان أّن املنادى 

حّل حمّل الغافل أو ذهب فكزنه إىل أّي مكان وماكأنه غائب وال حاضر يف الواقع.

ال فرق بني املنادى يف اللغة العربية أدوات النداءأن استخدام رمبا يكون النتيجة

: يا املنادى للبعيد فتستخدم: أ و أي . أماإال أّن للقريب تستخدمادى للقريبللبعيد و باملن

تعطيأحرف النداء البعيد للقريب و من العكس فإن استخدام ا (الّندبة). ، آ، أيا ، هيا ، و و 

وال تقوم هذه األحوال إّال ألهداف بالغية..معنا خاصا

62، ص. 2000لبنان: دار الكتب العلمية، - بريوت،معني الطالب يف علوم البالغة،حممد أمني الضناوي11
جعنفس  املر 12
105. ص. جع السابقاملر .السيد أمحد املرحوم اهلامشى13
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قبال أي أّن املتكلم يطلب خماطبة  كي بالبيان السابق عرفنا أّن النداء هو طلب األ

يقبل إىل من يناديه. فاملتكلم يستعمل حرفا من احرف النداء على حسب احلاجة إليها، وهذا 

األسلوب كثري يف آيات القرآن و خباصة بألفاظ الدعاء ومنها:





14







15

واآلية الثانية تدل على الدعاء، أي طلب شيئ حمبوب من قبل املخاطب،اآليةههذ
تأيت على سورة خربية ولكن معناه إنشائية أي الطلب. و يف اآلية األوىل وجدنا القول "ربنا" 
املنصوب حبذف النداء احملذوف يعين "يا " ولذلك هذه اآلية تأيت بألفاظ الدعاء لفظا و النداء 

معنا.

.(حمذوف)" يف املمارسة نداء وغالبا ما حذفت"ياحرف النداء أن ين، قال الغاليي
وقد .16ة اجلملةك ، ال يزال يتم االعرتاف يف بنينه من الكتابة أو الكالم، ومع ذلأمتت إزالة 

آداة النداء عليه: ربنا ، رب أو اللهم . البّد أن يعّرضلفظ الدعاءأعاله أن النداء يف شرح

35البقرة : 14
114ال عمران : 15

455الييين، املرجع السابق، ص. الغمصطفى لشيخا16
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أي " يا " مل يذكر صراحة ، ولكن بدال من ذلك، فقط يفهم ضمنا . كما أن يستخدم عليه،
." يا " ، ويظهر يف شكل هيكل واحدحرفتستعمللو النداء ال 

ولكّن ممّا قال  يف األساس ال ينبغي القيام به . النداء" يا " يف إخفاء اإلستخدام
للندبة، واإلستغاثة، و عندما تستخدم احلذفأن يكون يفجيوز، كلمة " يا " ال الغالييين

و لكن يف اآلية تكون حرف النداء حمذوفة، فما السر على 17التعّجب، و للمنادى للبعيد.

أساليب فألجل ذلك، تتجذب الباحثة للبحث ىف كتابة البحث حتت املوضوع : هذا. 
ة في سور دراسة تحليلية بالغية(النداء بألفاظ الّدعـاء في القرآن الكريم 

)القصص

الدوافع في إختيار الموضوع.ب

يفصدراملمن البحث يف القرآن الكرمي لفظا و معنا مهم جدا باعتباره املصادر األوىل.1

كالم اهللا تعاىل.اليم اإلسالم و شريعته و باعتبارتع

البحث يف النداء يؤثر الفهم يف املقاصد و داللة آيات القرآن، مع أن أساليب النداء كثرية .2

القرآن.يف 

إن هذا املوضوع مهم للبحث يف ترقية املعارف و املعلومات عن علم املعاين بوجه حتسني .3

اللفظ يف القرآن الكرمي، ألن آيات القرآن تأيت بأساليب متنوعة.

156، ص. رجعنفس  امل17
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ىل الرغبة يف قرائته معرفة مجال األساليب املستخدمة أو املستعملة يف القرآن الكرمي تؤدى إ.4

.و فهم معانيه

حث مناسب بقدرة الباحثة حبسب البيانات و األموال و األوقات.هذا الب.5

هذا املوضوع مل يقم أحد ببحثه من قبل..6

ج. توضيح اإلصطالحات

18دراسة هي حبث،او املوضوع: فرع من فروع الدراسة.1

حبث شيء حبق التأمل، أو تفسري األيات القرآنية بتقدمي الناحيات حتليلية هي.2

19املوجودة فيها مع شرح معاىن األيات بالعلوم.

ألفاظ مؤلفة على أساليب مجع من أسلوب، و األسلوب معناه هو املعىن املصوغ يف.3

20ية.ود من الكالم و أفعل يف نفوس سامتكون أقرب لنيل الغرض املقصسورة

ة وندآء و نيدآء. ومسي أيضا النداء بالدعاء و هو مصدر نادى ينادى منادداء لغةالن.4

و إصطالحا النداء هو طلب املتكام أقبال املخاطب عليه حبرف من 21الدعوة.

22أحرف النداء حيل حمل الفعل املضارع " أنادي " املنقول من اخلرب إىل اإلنشاء.

472- 471عريب، بريوت، ص. - ربية ، إنكليزيعحممد علي اخلويل، قاموس ال18
19 Nashruddin Baidan. Metode Penafsiran Al-Qur’an. Jogjakarta: Pustaka Pelajar

12الواضحة. ص. علي ااجلارم و مصطفى آمني. البالغة 20
21 A. W. Munawwir Muhammad Fairuz. Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap. Surabaya :

Pustaka Progessif، 2007. Hal. 635
ا اجلديد بكري شيخ أمني. 22 113. دار الثاقفة اإلسالمية بريوت. ص.علم املعاينالبالغة العربية يف ثو
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23به من الكلمات او الكالم.ألفاظ الدعاء : ألفاظ مجع من لفظ مبعىن ما يلفظ.5

والكلمات هنا إما تكون كالما خربيا وإما تكون كالما إنشائيا. 

والذي يكون مشكلة هنا أن الفاظ الدعاء مجيعها تكون كالما إنشائيا. ألن الدعاء 

طلب الفعل عن كل شيئ او طلب الرتك او االبتعاد عن شيئ.

اإلنشائي، ألن كالم اإلنشائي كذالك إّما لذالك الّدعاء دخل على حبث الكالم 

يكون طلبا للفعل أو طلب الرتك عن شيئ. و الطلب الفعل أو طلب الرتكالبد أن 

يستعمل صيغة األمر أو صيغة النهي وكذالك ألفلظ الّدعاء

إصطالحا مبعىن الطلب و24يدعى. الذي مبعىن الّدعوة.–الدعاء لغة اصله دعى 

25عن اخلطر و الضرب.و توّسل او ء إىل شيئ نافعوالّرجا

آية، و هي من السورة املكية. تسمى 88سورة القصص : سورة القصص تتكون من .6

من هذه سورة توجد كلمة القصص مبعىن 25هذه السورة القصص ، ألّن يف اآلية 

احلكية. هذه اآلية تبّني أّن لقاء نبّينا موسى عليه الّسالم بنيب شعيب عليه الّسالم. أنّه

حكى حكاية تيعّلق بنفسه، خربته مع فرعون، حىت إىل زمان أنّه طرد بفرد ألنه قاتل 

شخصا من القبطى  بدون عمد أنّه من العجيب أّن نّيب مشى عليه الّسالم قد أسلم 

من هذه السورة منفعة كثرية بنّيب حممد صلى اهللا عليه 25من طرد الظّاملني. نزلت آية 

يد.قامس 23 727ص. .2007بريوت لبنان : دار املشرق ش. ا
216ملرجع. ص. نفس ا24

25 www.jiwareformasi.blogspot.com/2012/06/pengertian-doa.html
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روا إىل املدينة. األسباب اليت تقّوي إعتقادهم أّن القصة و سلم  أصحابه الذين هاج

اآلخرية يكون املسلمون ناصرين على أعدائهم. ألن هذه اآلية تتحدث أّن من هجرة 

م، ليحصلّن يف جهودهم على أعدائهم. حني ذلك  من مكان العدوِّ ملقاومة على إميا

املدينة عادا املسلمون للقيام قد وّضح و بّني يف آخر هذه الّسورة  أّن بعد هجرة إىل

26على دين اهللا تعلى.

غريهال توجد القراءة الكاملة والشريفةه، القراءة الكاملة ألنلغةالقرآن القرآن الكرمي : .7

مخسة الىت تستطيع أن تسابق القرآن الكرمي منذ أن يعرف الناس الكتابة والقراءة من 

27فظه البليغ ، املراهق واألوالد.ماضية حىت اآلن وىف املستقبل بل حيأآلف سنة 

ما أنزله اهللا من القرآنقسمني (مكية و مدنية). املكية هي قسم العلماء القرآن  إىل 

على ما أنزله اهللا من القرآنعلى النىب صلى اهللا عليه وسلم قبل اهلجرة. واملدنية هى 

ستة يفموجودالنىب صلى اهللا عليه وسلم بعد اهلجرة إىل املدينة. وعدد اآليات املكية 

.سورةن يمثانية وعشر موجودة يفسورة. واآليات املدنيةنيومثان

من رمضان سنة واحد وأربعني. مدة اثنتا 17اآليات املنزلة ىف مكة كانت ىف تاريخ 

ربيع األول سنة أربعة الما. حىت بداية يو ةسنة ومخسة أشهر وثالث عشر ةعشر 

26 Software Al-Qur’an Digital versi 2.1
3باندونج: امليزان، ص 2004. مبصر القرآنحممد قريش شهاب، 27
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ومخسني من مولود رسول اهللا. واآليات املنزلة ىف املدينة كانت بعد اهلجرة حىت يتم 

28القرآن.

د. المشكالت

. تقديم المشكالت1

املشكالت املوجودة يف هذا املوضوع كثرية منها:

الدعاءيب النداء بألفاظأسال)1

أمهية ألفاظ الدعاء املعتربة )2

استعمال أساليب النداء بألفاظ الدعاء)3

أغراض أساليب النداء بألفاظ الدعاء)4

فوائد استعمال أساليب النداء بألفاظ الدعاء)5

. تحديد المشكالت2

ولكثرة املشكالت املوجودة يف هذا البحث حتددها الباحثة فيما يلي:

القصصسورةيف بألفاظ الّدعـاءأغراض عن أساليب النداء 

9-10صسوربايا: األخوان،2004،تفسري القرآن "الفرقانأمحد حسن، 28
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. تكوين المشكالت 3

ورة القصص؟ألفاظ الدعاء يف سبما الغرض عن أساليب النداء 

. ه. أهداف البحث و فوائده

أهداف البحث.1

للكشف عن أغراض أساليب النداء بألفاظ الّدعاء يف سورة القصص.

فوائد البحث.2

تمع أن يفهم األسرار القرانية الغامضة املوجودة يف اآليات اليت )1 أتت بأسالب يستطيع ا

النداء.

مقاصد اآليات اليت تضمن أسالب النداء لفهمسيطرة عن أمهيةاإلسالميمعتعلم ا)2

أساليب النداء.

تمع اإلسالمي على)3 أن يتمسكوا بدينهم حق التمسك به بعد أن علم حتريص ا

تمع اإلسالمي عن أسرار القرآنبة الغامضة املوجودة. ا

ه عام و باستخدام علم البالغة على وجالقرآن الكرميتآياملساعدة الطالب يف فهم )4

مباحث أساليب النداء على وجه خاص.
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وباخلاصة يف موضوع املعاين ،العاملية للباحثة يف دراسة علم البالغةو سيلة زيادة اخلزائن)5

أي النداء.

زيادة معرفة عن النداء يف سورة القصص)6

تدريس اللغة العربية بكلية جة األوىل يف قسم ة للدر يّ لتكميل شرط من املقدرة لنيل اجلامع)7

ريف قاسم  اإلسالمية احلكومية رياو.ان شالرتبية و التعليم جلامعة سلط


