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ملخص البحث
المخاطب والمخا َ
طب
النداء أسلوب يمن أسالةب الكالم في لغ العرب ،وطريق يمن طرق الخطاب بةن
ِ
للتواصل والتقارب والتفاهم ،وقد اعتمده القرآن في توصةل رسالته للعالمةن ،وتوضةح يمقاصده التي
ضمنها أحكايمه وتشريعاته .هذا البحث هدفه يمعرف أسالةب النداء في القرآن الكريم:دراس نحوي  .يمما
الينكره أحد المنادى تنقسم إلى قسمةن وهما :المنادى المبني وثانةها المنادى المعرب المنصوب .يتكون
المنادى المبني يمن اثنةن :المنادى العلم المفرد والمنادى النكرة المقصودة .وأيما المنادى المعرب
المنصوب يحتوي على المنادى النكرة غةر المقصودة ،والمنادى المضاف والمنادى الشبةه بالمضاف.
وفي هذا البحث ،بةّنت الباحث الفروق المتوفرة يمن ضمن هذه المنادى في اآليات القرآنة يمع توضةح
يموقعها اإلعرابة .
الكلمات المفتاحية:النداء ،المنادى ،المنادى المبني ،المنادى المعرب المنصوب ،المنادى العلم المفرد،
المنادى المضاف ،المنادى الشبيه بالمضاف

 -1مقدمة
النداء عاليم يمن عاليمات االتصال بةن الناس ،وهو دلةل قوي على اجتماعة اللغ  ،ويمن ثم
فهو كثةر االستعمال ،وال يكاد يخلو كالم إنسان كل يوم يمن النداء .على أن النحو العربي
يرى أن جمل النداء جمل تايم شأنها شأن الجمل األخرى يتوافر فةها إسناد غةر ظاهر :ألن
المنادى عندهم نوع يمن المفعول به وهو يمنصوص بفعل يمحذوف تقديره :أنادي أو أدعو،
وهذا الفعل ال يظهر يمطلقا ،وحرف النداء ينوب عنه ويعمل عمله.
أي ،آ .وكلها لنداء البعةد .و(الهمزة) لنداء القريب( .وا)
حروف النداء سبع  :يا ،أيا ،هةاْ ،
للندب  ،وهو المتفجع علةه ،أو المتوجع يمنه .و(يا) أكثر حروف (النداء) استعماالً ،فهو أصل
حروف (النداء) ،ولذلك ال يقدر غةره عند حذف حرف (النداء) ،ولكونه أصالً كان يمشتركا ً
لنداء القريب والبعةد .أيما المنادى فهو اسم ظاهر يذكر بعد أداة يمن أدوات النداء ،لطلب إقبال
يمسماه أو التفاته والغرض الرئةس يمن أسلوب (النداء) التنبةه واالهتمام بمضمون الخطاب؛
ألن (النداء) يسترعي إسماع المنادَيْن.
 -2أهداف البحث
الهدفان الرئةسةان يمن هذا البحث يمعرف أسالةب النداء في القرآن الكريم:دراس نحوي .
المنادى بنوعةها المبني والمعرب المنصوب كاآلتي:
 -1المنادى المبني ،استعمالها وإعرابها
 المنادى العلم المفرد
 المنادى النكرة المقصودة
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المنادى المعرب المنصوب ،استعمالها وإعرابها
المنادى المنادى النكرة غةر المقصودة
المنادى المضاف
المنادى الشبةه بالمضاف

 -3أساليب النداء في القرآن الكريم:دراسة نحوية
المنادى يمن حةث االعراب نوعان :المنادى المبني والمنادى المعرب المنصوب .أوال:
المنادى المبني على يما يرفع به في يمحل نصب ،وهو قسمان :المنادى العلم المفرد والمنادى
النكرة المقصودة.
 -1المنادى العلم المفرد ،يمثل:
َ َ َ ُ ُ َّ َ
ۡ َۡ َ
وحَإِن َُهۥَل ۡي َسَمِنَأهل ِكََۖ(َ٤٦هودَ .)46:
الَيَٰن
ق َ
 :أداة النداء يمبني على السكون.
يا
نوح  :يمنادى علم يمفرد يمبني على الضم في يمحل نصب بفعل يمحذوف تقديره أنادي.
ۡ َ َ َّ
ّللَ َيَٰع َ
نَ َم ۡر َي َمَ(َ١١٦المائدةَ .)116:
يَسَٱ ۡب ََ
َ
ِإَوذَقالَٱ َُ ِ

 :أداة النداء يمبني على السكون.
يا
عةسى  :يمنادى علم يمفرد يمبني على الضم المقدر يمنع يمن ظهورها التعذر.
 -2المنادى النكرة المقصودة :وهي نداء النكرة الموجودة التي قُصد نداؤها ،فدلّت على يمعةن
يمثل:
َ َ َ َٰٓ َ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ َ َٰ َ َ ٓ ُ َ ۡ
عَماءكِ َويسماءَأقل ِِعَ(َ٤٤هودَ .)44:
وقِيلَيأۡرضَٱبل ِ َ

 :أداة النداء يمبني على السكون.
يا
أرض  :يمنادى علم يمفرد يمبني على الضم في يمحل نصب.

َ َٰٓ َ َّ ُ َ َّ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ
سَٱلمطمئِن َةَ(َ٢٧الفجرَ .)27:
يأيتهاَٱنلف َ
 :أداة النداء يمبني على السكون.
يا
أيتها  :يمنادى علم يمفرد يمبني على الضم في يمحل نصب  ،والهاء :التنبةه يمبني على
السكون ال يمحل له يمن االعراب.
َ َٰ َ ۡ َ ُ ُ َ َ ُ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ ً َ
اَع ِظ ٗ
يماََ َ٧٣
يليت ِِنَكنتَمعهمَفأفوزَفوز

(النساء.)73:
 :أداة النداء يمبني على السكون.
يا
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لةتني  :يمنادى علم يمفرد يمبني على الضم المقدر يمنع يمن ظهورها اشتغال المحل بحرك
البناء األصلة في يمحل نصب/حرف ناسخ يمبني على الفتح ،ونون الوقاي يمبني على السكون
ال يمحل له يمن االعراب ،والةاء ضمةر يمتصل يمبني على السكون في يمحل نصب اسم لةت.
َّ ُ َّ َ َّ َ ٓ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ٓ َ ٗ َ َّ َ ٓ
نزلَعليناَمائِدةَمِنَٱلسماءََِ(َ١١٤المائدةَ .)114:
ٱلله َمَر َبناَأ ِ
اللّه ّم  :يمنادى علم يمفرد يمبني على الضم.
 :عوض عن أداة النداء المحذوف حرف يمبني على الفتح ال يمحل له
والمةم المشددة
يمن االعراب.
ثانةا :المنادى المعرب المنصوب ،وهو ثالث أقسام :المنادى النكرة غةر المقصودة ،والمنادى
المضاف ،والمنادى الشبةه بالمضاف.
 -1النكرة غةر المقصودة :أي التي ال يقصد بندائها شخص يمعةن ،يمثل:
ع.
يا رجالً خ ْذ بةدي أل ْع ِب َر الشار َ
 :أداة النداء يمبني على السكون.
يا
رجالً  :يمنادى نكرة غةر يمقصودة يمنصوب وعاليم نصبه الفتح الظاهرة بفعل يمحذوف
وجوبا تقديره أنادي.
ت فَبل ْغنَ
وكقول الشاعر :أيا راكبا ً إ ّيما عر ْ
ض َ
 :أداة النداء للبعةد يمبني على السكون.
أيا
راكبا ً  :يمنادى نكرة غةر يمقصودة يمنصوب وعاليم نصبه الفتح الظاهرة ،وفاعل (راكبا ً)
ضمةر يمستتر تقديره أنت.
ي ْ
يمن نجران أال تالقِةَا
نِدَا َيما ّ

 -2المنادى المضاف ،يمثل:
َ َ ٓ َّ َ ۡ ُ َّ َ َ
َ ٓ
ُتَكأ َح ٖدَم َِنَٱلنِساءََِ(َ٣٢األحزابَ .)32:
بَلس
يَٰنِسا َءَٱنل ِ َِ
 :أداة النداء يمبني على السكون.
يا
نساء  :يمنادى يمضاف يمنصوب وعاليم نصبه الفتح الظاهرة ،والنبي :يمضاف إلةه
يمجرور وعاليم جره الكسرة الظاهرة.

َ َٰ َ َّ َّ َّ َ ۡ َ َ َٰ َ ُ
ِينَ(َ١٣٢البقرةَ .)132:
فَلك ُمَٱل ََ
ّللَٱصط َ
يب ِِنَإِنَٱ َ

 :أداة النداء يمبني على السكون.
يا
ي  :يمنادى يمضاف يمنصوب وعاليم نصبه الةاء ،والةاء الثانة  :ضمةر يمتصل يمبني
ين ّ
على الفتح في يمحل جر يمضاف إلةه.
ََ
َۡۡ َ ُۡ
َ
َ
ُ
لَماَتؤمرََۖ(َ١٠٢الصافاتَ .)102:
تَٱفع َ
يَٰٓأب ِ
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 :أداة النداء يمبني على السكون.
يا
أبت  :يمنادى يمضاف يمنصوب وعاليم نصبه الفتح الظاهرة ،والتاء :عوض عن الةاء
المحذوف  ،ضمةر يمتصل يمبني على الفتح في يمحل جر يمضاف إلةه.
 -3المنادى الشبةه بالمضاف :وهو المنادى الذي تبعه كالم يتمم يمعناه ،يمثل:
جزاك ربّك خةرا يمن ُيمح ِب ْة َها
سها
قول الشاعر :يا رافعا ً راي َ الشورى وحار َ
 :أداة النداء يمبني على السكون.
يا
رافعا ً  :يمنادى شبةه بالمضاف يمنصوب وعاليم نصبه الفتح الظاهرة وهو اسم الفاعل،
وفاعله ضمةر يمستتر تقديره أنت ،وراي  :يمفعول به يمنصوب وعاليم نصبه الفتح الظاهرة
وهو يمضاف.
قول الشاعر :يا فصةحا ً كال ُيمه في الدعاء
 :أداة النداء يمبني على السكون.
يا
فصةحا ً  :يمنادى شبةه بالمضاف يمنصوب وعاليم نصبه الفتح الظاهرة وهو صف يمشبه ،
وكال ُيمه :فاعل يمرفوع وعاليم رفعه الضم الظاهرة وهو يمضاف ،والهاء ضمةر يمتصل
يمبني على الضم في يمحل جر يمضاف إلةه.
هل دعوت الكريم لإلحسان

 -4النداء في القرآن
النداء في القرآن الكريم جاء في فاتح عشر سور قرآنة  :خمس بنداء النبي يمحمد صلى هللا
علةه وسلم ،وذلك في سور األحزاب ،والطالق ،والتحريم ،والمزيمل ،والمدثر .وخمس بنداء
األيم  ،وذلك في سور النساء ،والمائدة ،والحج ،والحجرات ،والممتحن .
والنداء في القرآن الكريم إيما أن يكون يموجها ً يمن هللا لعموم عباده ويمخلوقاته ،وإيما أن يكون
يموجها ً يمن المخلوقات أنفسها.
 -1النداء للرسول يمحمد صلى هللا علةه وسلم ،وذلك َفي خمس عشر يموضعاً ،اثنان
َ َٰٓ ُّ َ َّ ُ ُ َ َ ۡ َ َّ
ِينَ
ول ََل ََي ُزنك َٱَّل ََ
يمنها بنداء الرسال  ،يمن ذلك قوله سبحانه۞ :يأيها َٱلرس َ
َ
ۡ ُۡ
ُ َ َٰ ُ َ
َِف َٱلكف َِر َ( ٤١المائدة .)41:وباقةها بنداء النبوة ،نحو قوله تعالى :يََٰٓأ ُّي َهاَ
ي
س ِرعون ِ
َ َّ
ّللَ( ٦٤األنفال.)64:
بَ َح ۡس ُبكَٱ َُ
ٱنلَّ ِ َُّ
-2

-3

َ َٰ ُ َ َٰٓ َ ۡ ۡ
والنداء يمن هللا سبحانه ،قد يكون نداء ألنبةائه ،نحو قوله سبحانهَ :يموَس َأقبِلَ
ََ ََۡ
َ َٰ ُ ُ ۡ ۡ َ َ َٰ َّ َ َ َ َ
َٰ
تََ٤٨
وَلََتفََۖ( ٣١القصص ،)31:وقوله تعالى :ينوحَٱهب ِ َ
طَبِسل ٖمَمِناَوبرك ٍ

َ َۡ
َ ٓ
ُ
ِنكنََّ
ت َم
وقد يكون النداء إلى نساء النبي ،كقوله تعالى :يَٰن ِ َسا ََء َٱنلَّ ِ َِ
ب َمن َيأ ِ
ب َفَٰح َشة ُّ
َم َبي ِ َنةَٖ( َ٣٠األحزاب.)30:
ِ ِ ٖ
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-4

-5
-6

أكثر يما ورد (النداء) في القرآن للذين آيمنوا ،حةث ورد في تسع وثمانةن
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ُ ْ
َّ ۡ َ َّ َ
َٰ
ب َ َوٱلصلوَة ِ َ١٥٣
وا ََب ِٱلص َِ
ِين َءامنوا َٱستعِين َ
يموضعاً ،نحو قوله تعالى َ يأيها َٱَّل َ
(البقرة.)153:
ويأتي في الدرج الثانة (النداء) إلى عموم الناس ،وذلك في عشرين يموضعاً،
ُ َّ
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ ُ ۡ ُ ُ ْ
َ ََ ُ
واَ َر َّبك ُمَٱَّلِيَخلقك ۡمَ(َ٢١البقرة.)21:
اسَٱعبد َ
يمن ذلك قوله تعالى :يأيهاَٱنل َ

َ َٰٓ َ ُّ َ ۡ َ
َ
ُ
َٰ
ن َماَ
ثم (النداء) لإلنسان ،وذلك في يموضعةن :األول :قوله تعالى َ َيأيهاَٱ ِۡلنس َ
َ ۡ َ
َ َ
َ َٰٓ َ ُّ َ ۡ َ َٰ ُ َّ َ
نَإِنكَ
غ َّركَب ِ َربِكَٱلك ِري َِمَ( ٦االنفطار .)6:والثاني :قوله عز وجل :يأيهاَٱ ِۡلنس َ
َ ٌ َ َٰ َ َ َ
َ َ
َربِكَك ۡد ٗحاَف ُملَٰقِيهَِ(َ٦االنشقاق.)6:
َكدِحَإَِل

-7

َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ
ِين َكفرواَ
وجاء (النداء) للكفار في يموضع واحد ،وهو قوله تعالى :يأيها َٱَّل َ
َ َ ۡ َ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َّ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
َلَتعت ِذرواَٱۡلو َم ََۖإِنماَُتزونَماَكنتمَتعملونَ(َ٧التحريم.)7:

ُ ُ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َٰ َ
فَأع ِرضَعنَهذاَۚ( ٢٩يوسف.)29:
ويمن أيمثل حذف أداة يمن أدوات النداء قوله سبحانه :يوس َ
َ َ ۡ َ َُّ
نَأمَ
والتقدير :يا يوسف أعرض عن هذا .وقوله تعالى على لسان هارون علةه السالم :قالَٱب َ
َّ ۡ َ
ۡ ُ
ونَ( ١٥٠األعراف .)150:والتقدير :يا ابن أمَ .
إِنَٱلق ۡو ََمَٱ ۡس َتض َعف ِ َ
 -5المراجع

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

القرآن الكريم.
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