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 أسلوب النداء في َىْمزِيَِّة البوصيري ــ دراسة لغوية بالغية

 *أم السعد عبد اهلل بن خليل    

 **ن خليلــــــــة عبد اهلل بــــــــفوزي    

 
 ملخص:ال

نٝنطددا ٌنلندهددواللةند ــددللددددلبنلغة؛دد ل ادأدد هلة   دد لغة؛ددد ليللليعددّ لندادد ن لددددلتبددهلنتدةدداعدلة دد  ل ات يدد لي
كونِدددِ لندةا؛ددد لنٝنطا ؛ددد لننكادددنلشةعنن دددالةنندهددداع نلتبدددهلنند دددا لةنن دددـ هلٞنددداليد دّددد ل ددد لـددد ل ددد ع لتبدددهلنددعةدددًنلتددد ل

،لةغسداد؛ة لنٞنداوتد لننغننضلةنٞنهاتنلنإلن ان؛ لنٞنخدبو ،لفاولندطنيق لننجد  ل يد؛أ لنٞنخدبود لندرداون لةن ةفد 
دبدعةددًنلتدد لندأددنضلنٞنطبددوِّل ددٌنل قيلددُنلندوسدداشالننأددن ،لـدد لميادداع لغةل نكدد لغةلميديددا  لغةلغًنوددا،لف؛ب دد لميد؛دد ل

لنٞناةل لةند نتللةنٞندح لنلةنٞندوتل لةنٞندض لنل...

ندةوصددًنالنسدددخ  لف؛اددالناس اددالغسددبوِّلندادد ن ليلـ  دد للة دد لتددنضلودد نلندةحددتلوددابجلـداوتدد لـدد لة يدد 
ل،لـ لٓنب؛باا،لة ؛انلغا اٟنا،لة وض؛حلغغننضاا،لةنسدخـصلشالالهتالنإلحياش؛ .دب يطوهل

لند ب اتلنٞنودا ؛ :لغسبوِّلندا ن /لغ نفلندا ن /لنٟن  ي ل/غغننضلندا ن /لندةوصًنا.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 للo.Kaleel@asmarya.edu.ly لنإلســ؛ لةند عنساتلنإلســ؛ ل اٛناـع لننٚنني تضولو؛ئ ل  عيسل  ب؛ لندبأ لندعن ؛ لل*
لf.Khaleel@asmarya.edu.ly لنإلســ؛ لةند عنساتلنإلســ؛ ل اٛناـع لننٚنني تضولو؛ئ ل  عيسل  ب؛ لندبأ لندعن ؛ لل**

mailto:f.Khaleel@asmarya.edu.ly


  

 ن خليلـة عبد اهلل بــــــــفوزي        اهلل بن خليل أم السعد عبد          أسلوب النداء في َىْمزِيَِّة البوصيري ــ دراسة لغوية بالغية            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

[2] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-4478 (enilnO)                                                                0772 271I -446× (Print) 
 

 

 تقديم:
لةند ـ لتبهلميـا لنٞننسبٌنلنٞنةعوثلو  لةع٘ن لةاوا لدبعاٞنٌن،لة ع :نٜن  للعِّلندعاٞنٌنلةنديـ ل

فإّنلغسبوِّلندا ن لفّ لـ لفاونلتبملنٞنعاينلند الي عُسلننسبوَِّلند ــلل اوت؛د لنٝند الةنإلنهداشل،لةيعد  ل
؛ لتا لندعنِّهلد نليقدو لغكادنلكــادملتب؛د هلننّد  ـوجَّد لٞناداش للغسبوِّلندا ن لغ  لغوّملغساد؛بلنددخاطبلند؛ـو

٢نّيدد ،لة دد لاددأالـ ددا  لةنسددع ليلنٝنطدداِّلندهددواللةند ددداخلـادد لف ددنلندددداعي هلميبلاللدي دد لتددّ دلةسدد؛ب ل
ن يددافلفح ددب،لةميّوددالوددولغشن لدبدعةددًنلتدد لنٞنهدداتنلةننف دداع،لفاددولغشن لةودد فلشةنلغنلي ددونلددد لن وددا لـ ددة ل

ن   لةنت؛دد  لدطة؛عددد لةةس؛وددد ،لفدداٞند بملددد؛سل٠نددنشلـنسددال ددٌنلنٞنددد بلملةنٞنخاطَددب،لةٟندد نل  ددد تللـاّددالـ ونا دد ل ددنل
دن ةتليلندو دمللبن د ل اٞنخاطدبل ن دا لة عد ن ليلنٞن دانلغةل ل اداد ن لتد لـهداتندلةغف داعد،لـة نشةن  ،لةميّودالودولـعد ل

لنٞنا د .

ْوُدلتاايدد لكدد  ،لةغفددنشةنلددد لةنرددنن لنة؛ددد لةةس؛وددد لنددد لياشيادداليلنٜن؛ددا لندةهددني ،لفددإنَّلندبأددويٌنلةندةـغ؛ددٌنلغَْةدَدد
ـ لةنق ن ،لة ْ لغّوبد لو دلندعااي لنْنلحيدّالـو عا لـد ّ؛ ن لد يام. لـ ا اتلةنسع لشعنس لة هنحيا لةٓنب؛

ةتبددهلضددو لغة؛دد لندلك؛ددبلندادد نشللةنددد ةعلندّدد الياشيدد ليلنٜن؛ددا ،ل اةدددمللودد دلند عنسدد ل لغسددبوِّلندادد ن ليل
 ل ـغ؛  لندو وفلتبهلـواـو لـة ونا د لة ؛دانلغواطد ليلندد عسلندبأدوالةندةـغدل،لة ي لندةوصًنالددلشعنس لدأوي

ددد لَ ّلنسددددعننضلغاددد اد لـة ونا ددد لةنسددددخـصلشالال ددد لندةـغ؛ددد ليلنٟن  يددد هلتبدددهلغنّادددال لنقددد لتبدددهلشعنسددد ل ـة
ددالةجدد نادلميوددالوددولهتعن لـداداشن ل وهتددالغ ددن لندهددنةحلتب؛اددا ،لة دد لغاددننالميد؛اددالتادد لـ ددقب لنسددبوِّلندادد ن لف؛اددا،لـة

لند عنس لةنددحب؛الـددةعٌنلنٞنااجلندوصوللنددحب؛بل.

لة ةالندودوجليلشعنس لغسبوِّلندّا ن لةجبلنددعني ل  ووبجلند عنس ل)نٟنَْ  ِيَّ (.

 *** الَهْمزِيَّة: 
ـو د لنٞن دا ني لـد لندنسدوفلند دننلةنٞنا دني لل(1) ي؛  لطويب لنداَدَوسلـ لندةحنلنٝنو؛ ل اداةفلف؛ادالناس ادا

لدنسادد لند اـ؛ لةانيعد لندأنّن لـ لغوالند داِّ،لف عالـ لنو  ل١ناـ؛ الت ل ضايالنإلسـ لي ةبلت لـةاشش ل

                                                           

ودد(،لنه ليل608  لــفلندياااجللندهاًنل ادةوصًنا،لةد لسا :ل)لددلوولانفلند ي ،لغ ولتة لن،ل١ن  ل  لسع؛ ل  ل٘نّاشل  لصاااجلل1
لغسن لفقًن لننـُنلند الشفع لدب عللنٜنا؛تلطبة الدبن  لـا لصأند،ل اق ل اقاف لتيند،لف عسلندقنهتنلند نن،ل لنددح لَناـ لنده؛ لتة 

ال ؛ نلـ لتبو لندبأ ،لغأ لندعبو لت لن د اًنلـ لنٞنهاش لـاام:لغ ولنٜن  لندهابيل،للغ ولندعةاسلنٞننسللندراون،لف عسلندعبو لند يا؛ ،لـة
لودد(.696ةغًنةا،لةكانلـ ل ــ؛ د:لن  لس؛ لندااسلند؛ع نا،لةت لند ي ل  لٗنات لةغًنةا،ل ويلسا :ل)
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ل
دد لند نـأدد ،لنادددانتل دٌنلندعاـدد لةنٝناصدد لغكاددنلـددالناددانتل قاف؛دادداهلٕن؛؛دد ن لٟنددال ددٌنلنرًنهتددال  اد ب د لندعاشددد لةنٜن َّ

 ش لنددد ل قدّ ـمللتب؛اددالـد ل ؛ددتل داعي لنإلنهدداش،لتبددهلغّنلناس ادالغطبدد لتب؛ادالنسددمل غ لندُقدن ليلـدد حلأددًنلندد
ددد ،لةبدددد لجعَبادددالٓنردددهل قةدددوفلندهدددعوِّليل نددددوع  هلدًنفددد لـددد لـ انداددداهلننّددد لكدددانل ددد لنر اددداليلـّ ددد لنٞن نـّ

نداةددوا،لةنٞنااسددةاتلند يا؛دد لةنالجد ات؛دد هلل٢ندبدد لنن طدداعلنإلسددــ؛ ،لفيدداعتلُٓنَودد لة ُقددنغليلنٞن دداج لةنٞنوددد 
ل.لل(1)  ّكا لهبا،ل ىتلغ تلـي عن لـ لـياشعلننشِّلةند ًن لةندداعي لةننأـ لةندديّوف

 المفهوم اللغوي للنداء:
ميّنلـعنفدد لننصددوفلننةةلنيدد لسدداون لدأويدد لغةل ـغ؛دد ل  دددوجبلـاَّددالندداق؛ددبلتدد لـعااودداليل طددونلنٞنعدداجمل

اال وفلنٞنعاينلنآل ؛ :ندبأوي ،ل لفادا ن لدو لـ دخب لـ لـاش :ل لن،لش،لا لنّد لي ةعلـواـو

:لفق لجا ليلـع ملـقاي؛سلندبأ ل لَن  لنديوت:ل ُدْعُ لـ وة ،لةوولغْن  لصو ا لبـُْعد الصوت وارتفاُعوددلل1
ل.(3)،لةيلـع ملد انلندعنِّل نددا ي :لعف لنديوتل (2)ـا هلغْا:لغ ْدَع  

ل.(4):لة٤ن لو نلنٞنعىنليلغساسلندةـغ :ل ةغنالغناشي لةاللغناج؛ ...لةميبنلنسد عمَللندا ن لف جْب عوةالدّ ددلل2

ا لشنعلاالجتماعددلل3 :لةعشليلـقاي؛سلندبأ :ل ةندّاِ ّا:لنجملبس،ليا ةلندقو ل وند؛ ،لةميبنل ونَّ ونلفب؛سل َاِ ّا،لـة
ل.(5)جيد عون... ندّا ة لّنّ  هلنّّنملكانونليَدْاُ ةنلف؛ااهلغْا:ل

دد لأددـفلودد دلنددعنيودداتلنٞنع  ؛دد لنقدد لتبددهلتـ دد لدأويدد ل ددن تل ددٌنلنداّدد  لّنعددىنلنديددوتلةنٞناددد  لةوددول ـة
لـ انلنالجد اعلةند تو هلف ـةالّنعىنلندّا ن .

 المفهوم االصطالحي للنداء

 أّواًل: مفهومو عند النحاة:
دد لتبددهلنْندداوٌن:لنْنددادل عدد لنالطددـعلةند عنسدد لتبددهلغسددبوِّلندادد ن ل ةددٌّنلغّنل ندا حددا لننق دد ونليلٓن يدد لـواـو

ل.(2)،لةهتأنلنرنلميد؛ لـ لندوجا لندوس؛و؛ (1)نرنلميد؛ لـ لندوجا لنإلتنن ؛ 
                                                                                                                                                                                 

ل.3/88يارنل نٗند لي:لندونيل ادوف؛ات.لنديو ا،للللل
ل.117ش ؛ ليلـين)ندعينلنٞن بوكللةندعا اين(،لتة لنٞناعملأواجل،لص/ل،لةنٜن؛ا لنن2/1349ددلكه لندراون،ل اجللأب؛و ،ل1
ل.412/ل5ددليارن:لن  لفاعس،للل2
ل.420/ل3ددليارن:لن  لـاروع،للل3
ل.261ددلل260/ل2ددليارن:لند ٢نهنا،للل4
ل.412/ل5ددلن  لفاعس،للل5
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ل

ددددد ل دددددٌنلمفهومـــــو مـــــن الوجهـــــة ا عرابيـــــة*ل :لفقدددد لتُدددددّنفلـددددد لوددددد دلندوجاددددد لننطـ ددددا لـددددد لـو عددددد لنإلتدددددننخ،لـة
لندّاحويٌنلنّد ي ل ااةدودلـ لو نلنٛنانب:

 ؛تلتنّف ل  نّ :ل لكّالنسملـضافلف؛ ،لفاولنيبلتبهلميض اعلندوعدالنٞندلةإلميساداعد،للىـ(:979سيبويو)دلدل1
ل.(3)ةنٞنونشلعف ،لةووليلـوض لنسملـايوِّ 

ة ددد لنندددداجلـدددااجلسددد؛ةوي ليل عنيوددد هلميبل ددداف:ل لنتبدددملغنّددد لميبنلشتدددوَتلـضدددافا لنيدددةد ،لىـــــ(:285المبـــّرد)دددددلل2
ُنةإلمِيْسَااعدل... ةننديا  لتبهلنْدِوْعالندْل ل.(4)لَ ددْ

د لنٞنايدوِّل دادـ  لميضد اعدلنٞناداش هلننّد لميبنل بدمل:ليدالتةد للىــ(:538الّزمخشري)ددلل3 ة  لتنّفد ل قودد :ل لـة
ل.(5)نهلفإّن ل بمل:ليالغعي ،لغةلغتين:لتة لن... 

نٞنددد ّأني لةندد شٌنهلنّّنددمليةدد ةلغّنلـدد لنرددنلميد؛دد لـدد لودد دلندوجادد لكددانونلـدد ل* مفهومــو مــن الوجهــة الو يفيــة: 
ل.(6)نرنةنلميد؛ لتبهلغنّ لطببلنٞند ّبملمي ةافلنٞنخاطبل ونسط لغ  ل نةف ،لـبووس لكانمللغ لـبحوس 

لـة ل ٌنلنداحويٌنلنّد ي ل ااةدودلـ لو نلنٛنانب:

ل.لل(7)(:لةتنّف ل قود :ل ندال ن :لند تا لُننةفل٢نيوص  ىــ827ــ المكودي) 9

ل.(8)ة  لتنّف ل  نّ :ل لطببلنإل ةافل ؛ا لغةلمي   لغأونهتا لالسامرائي:ــ محمد فاضل  2

ـــــ محمــــود مغالســــة: 3 وددددولطبددددبلنإل ةددددافلغةل٘نددددالنٞنادددداش لتبددددهلغنليبدوددددملل إ دددد  لغشةنتلةتنفدددد ل قوددددد :ل لـ
ل.(1)ندا ن  

                                                                                                                                                                                 

لددلغـااف:لس؛ةوي لةنٞن شلةند ٢نهنا.لل1
لاـننشللة١ن وشلـأاد  .ددلغـااف:لنٞن وشالة١ن  لند لل2
ل.182/ل2ددلند داِّ،للل3
ل.202/ل4ددلنٞنقدضب،للل4
ل.60ددلنٞنوّياليلصاع لنإلتننِّ،لص/للل5
  لددلددلغسبوِّلندا ن ليلنٜنونعلندقنهتين.ل   لـوسهلغ ولج ع)شعنس ل٥نوي لشالد؛ (،ل٠نب لجاـع لنن يه،لكب؛ لنآلشنِّلةندعبو لنإلن ان؛ ،ل)غلل6

ل.3/ل19 (،ل2015،ل1فب طٌن(،ل)ندع ش
ل.236دليارن:لانحلنٞن وشالتبهلنندو؛ ليلتب للنداحولةندينف،لص/لل7
عاٍن،لددليارن:لنداحولندعنخلغلل8  .311/ل2  اٌ لـة



 
 

                                    2222وليوي( 2العدد ) (6)المجلد                                                             مجلة المنتدى األكاديمي           
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 ثانياً: مفهومو عند البالغيين:
ا؛ا لت لنداحدويٌن،لة د أنل تب ادملـد ل ؛دتلندّاهد  لتد لتبدملنداحدو،لةُن دملمينلندةـغ؛ٌنلددلةُن مل  أنوملـ 

لغّنلنٞند ّأنلي دو؛ ل د ا لـ لنٞندقّ  لددلن وقونليلٓن ي لـواو لندا ن لتبهلنداحولنآليت:

ل.(2)فق لتنّف ل قود :ل لطببلمي ةافلنٞن تولتبهلندّ نتلل    ل نةفل٢نيوص  لىــ(:739ــ القزويني) 9

ـ للم(:2298ــــ أحمــد مطلــوب ) 2 :ل لندادد ن :لندّديددويملل اٞنادداش لد؛ُدْقةِددا،لغةلوددولطبددبلمي ةددافلنٞندد تولةتنفدد ل دداش
ل.لل(3)تبهلندّ نتل 

ل ـة لأـفل عنيواتلندةـغ؛ٌنلدبا ن ل٤ن لغّّنال هلإلـد ل عنيوداتلنداحدويٌنلـد لنٛناندبلنددوس؛ولهلميبل يدب 
دلندد تو لدودمللنندةددادلجّباداليل اددبلةن د لةودولشتدو لنٞنخاطَدبل اسددع افلغ د لغ دنفلنداد ن ،لةندأدنضلـد لود 

لنٞندبقللةمي ةاد .ل

 * مكّونات أسلوب النداء:
لندأنضلـ لندا ن . لين   لغسبوِّلندا ن لتبهلشـش لغعكانلغساس؛ ،لول:لغ نفلندا ن ،لةنٞنااش ،لةٗنب ل ةٌنل

لأحرف النداء*ل

فاددولياطبدد ل اـددد نشلنداد ن لدددونلـدد لغدددوننلنٝنطداِّ،لددد لغ نفدد لنٞنخيوصدد لندّد لٕن؛ّدد دلتدد لننسدداد؛بلننأدن ،لل
نديدددوتهلدةدددّتلكدددونـ لنددددّاوسلةجبدددبلنالندةددداد،لة٤نددد دليلند ددد؛ا اتلنٞنب؛ئددد ل ددداٞنون  ،لفدددل لنٜندددنفليلكادددًنلـددد ل
نن ؛ددانلك نّددد لصدد؛حٌ لغةلصدددنأ ل اةعدددتلـااددالنٜناجددد لنٞنبّحددد لميةلدوددمللنالندةدددادلةنإليقددداظهلة اطبدد لت ب؛ددد لنداّددد ن ل

اتددا لميةلنٞنادداش لنٞنخيَّدد لدبادد ن ل أ؛دد ل اّدد لتبددهلنإل ةددافلةنالسددد اعلن ددد ن  لـدد لنطدد لنٞنادداشال دداٜننفلددادقددالٚن
دألـدددنلندّددد الندددوشالنجبددد ،لة ددد لنأدبددد لنداحدددا ليلتددد شوا،لفددد كنلسددد؛ةوي لغّّندددالٙن ددد :ل)يدددالدددددلغيدددالدددددلو؛دددالدددددلغالدددددل

لةنلددليا(.غّّنالٖنان؛ :ل)لنٟن   لددلغالددلغيالددلو؛الددلهتلددلهتالددلل(5)،لف؛ البكنلهتأنةن(4)نٟن   (

ل
                                                                                                                                                                                 

ل.146ددليارن:لنداحولندهاي،لص/للل1
ل.181ددلنددبخ؛ ليلتبو لندةـغ ،لص/للل2
ل.128ددلغساد؛بل ـغ؛ ،لص/للل3
ل.2/229ددلند داِّ،للل4
 ددلغـاافلن  لـاد لةن  لوها .للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل=لل5
ل.5دددلل4/ل4،لةغةضحلنٞن اد .لن  لوها ،ل413دددلل385/ل3يارن:لانحل  ا؛الندوونش ،لل=للل



  

 ن خليلـة عبد اهلل بــــــــفوزي        اهلل بن خليل أم السعد عبد          أسلوب النداء في َىْمزِيَِّة البوصيري ــ دراسة لغوية بالغية            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

[6] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-4478 (enilnO)                                                                0772 271I -446× (Print) 
 

 

لل
ة د ّبهلشالد لندا ن لةغة؛ لـعان؛ لةغو نف لـ لأـفلك؛و؛ لندديويملل   نف لةندا  لنّد ليدحبّدهلهبدالنديدوتلللللل

لغشاا لنداط ،لة  ل ّ ملتب ا لنداحولغ نف لتبهل   ٌن:

ف؛ادال قودد :ل ل:لفقد لةضدعمللـاد لننصدالداد ن لندقنيدب،لةتبّد لبدد لـدالغةضدح لن د ليعد؛ ليضّم الهمزة/لاألول
ددّ ل

َ
نّّنددال ُو؛دد ل اة؛ددَ لنٞندد تو،لة ليدُددَنشلـااددالنـددد نُشلنديددوتلدُقددنِّلنٞندد تو،لةاللجيددو لندد نُ لندةع؛دد ل دداٟن   لدعدد ِ لنٞن

،لةند د؛التبهلبد لغّنلصوتلنٟن   لننو اعالاللياّة لند اـ لمياللٞن اف ل يًن هلفاوليدو لل اٜنضدوعل(1)ف؛اا 
ل.لل(2)ند اـ لةيلبوا  ةبد لّنالياًندلـ لنالندةادليلٚن ةنٞنهاو  لندع؛ان؛ لةندوضوح،ل

ـّا ،ل(3)(:ل ودحلنٟن   لةس ونلند؛ا هلفق لنأدب لنداحا لف؛ اليااش لهبا،لف كنلنٛن ةيللغّّندالداد ن لندقنيدب)أيْ غ
دددد ل ّلفددددإّنلنديددددوتلف؛اددددالاللحيد ددددالغنلي دددددع الدبةع؛دددد لتبددددهلجادددد ل ةند دددد ونلف؛اددددالـددددان لالـددددد نشلنديددددوت،لـة

 هلننّ لٗند ل دٌنل)نٟن د  لةند؛دا (،لةند؛دا لغفداشتلنالسدد ان لةنٜنادولةندعطد ،لة٠ن؛اودالسداكا لالليعدٌنلتبدهلنإلطـ
ـ لتد لنددبطّد لندد الٓن بد لنٟن د  ،لةهبد نلفادلل يدبحلداد ن لندقنيدب ،لةبودبلن د ل(4)ـّ لنديدوتلةعفعد لهبدا،لفضد

ل.(6)ندقنيبلةندةع؛ ل،لة ؛ا:لوللدا ن لنٞندوّستل ٌن(5)ـاد لميةلغّّنالدا ن لندةع؛ 
(لغاانوالةغكانودالنسددع اال ،ل دىّتليا(،لة  دع الدا ن لندةع؛ ،لة عّ ل)يا ــ أيا ــ ىيا ــ آ ــ آي ــ وا:لةيضّمل)اآلخر

،لة اودددنشليلنالسددددأاش لةنددعّ دددب،ل(7)ٚنُل؛دددمللغّ لغ دددنفلنداددد ن لغةلغّ لندةددداِّهلنّّندددال ددد ّفلتب؛ددد ليلٗن؛ددد لغ ون ددد 
ل.(8)ندا   ،لك ال دعٌّنلة  واليلن ن لنسملنلددل عاةلددة هاعإل)ةن(ل

ـّددال) ـــ ىيــاغ (،لفدخديددانلدادد ن لندةع؛دد لغيضددا هلٞنددّ لنديددوتلف؛ا ددا،لة يددنةالنٞندد لشلدبادداشملةند َّدداول،ل ؛ددتلأيــا ـ
ـّال) ل.(9)(،لفـلي ونانلمياللدبااشملةنٞن داقالةنٞنلنأللتا هلنّّن الٞنّ لنديوت أيا ــ ىيا اف:ل لةغ

ل.(1)ـ  وت لدا ن لندةع؛ ل)آ(ة
                                                           

 .361/ل1ددلانحلنٞنويا،للل1
ل.132دليارن:ل نةفلنٞنعاينل ٌنلننصاد لةنٜن نش ،ل   لتةاس،لل2
 .187ددلليارن:لنٞنق ـ لنٛن ةد؛ ليلنداحو،لص/3
ل.197اد؛ لنق ي (،ل  ٌنلٗنع ،لص/ددلٗناد؛ لنٝن لةنإلنها ل)شعنس ل ـغ؛ لٗنلل4
 .3/385ددليارن:لانحل  ا؛الندوونش ،ل5
 .ل106ددليارن:لـأينلندبة؛ب.لن  لوها ،لص/ل6
ل.2/34دليارن:لة لنٟنونـ .لند ؛وطل،لل7
 .ل4/9دليارن:لغةضحلنٞن اد .لن  لوها ،لل8
 .235/ل4ددلنٞنقدضب،للل9
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[7] 
 

ل

ل.(2)ةٔندّ ل)هتا(لل ا ن لندةع؛ لغيضا ،ل  هلبد لند وف؛ونلتّ  لياقونل عن ؛دامل

اينلغّّنال٢ندّي ل اٞنا ةِّهلنّّنالـوض لنجدااشليلـّ لنديوت،لة ؛انلتر؛ملـالند فلـد لواغـا) (،لفق لبكنلندـن
ل.لل(3)ةاللييبحلف؛االنٜن فلنٞني؛ة ،لفادا   لـوض ل نّّنلتبهلطني لنددحّ ن،

ةو نلـالفعب لندةـغ؛ونهل ؛تل ّ  ووالتبهل   ٌنلُن بلنسدع اٟنا،ل عد ـالغ دّنةنلغّّندالٖنان؛د لغ دنفلودل:)ل
ل.(4)نٟن   لددلغالددلغيالددلو؛الددلهتلددلهتالددلةنلددليا(

 حذف أحرف النداء:
،ل(5)يداعهلةكادن لشةعنّندالتبدهلنند دا نأُديمللند؛ا ل اٜن فلشةنلغًنودالـد لغ دنفلنداد ن هلدبدخو؛د لةنالأد

،لةاللجيدو ل د فاالـد لنٞناداش لنٞناد ةِّل(6)ةجيو ل  فاالدور؛ا لفقتلـ لــ ر ل ق ينياالتّ دالالليوصد ل د لغاّل
ل.(7)ةنٞن دأاثلةنٞندعّ بلـا هلنّنلندقي لميطاد لنديوتلهبا،لةنٜن ُفلياايلبد 

ضددداالّنددد؛ملـهدددّ ش ليلهتأدددندهلالسددددحاد لنٛن ددد ل دددٌنلك دددالاللجيدددو ل ددد فاالـددد لدوددد لنٛنـدددد ل دددافلتددد  ل عويلل
ل.(8)ندعوضلةنٞنعوَّضليلكب  لةن   

،لةدُيْدَداَد ل د فاال(9)ةديدا لنٜن فلغيضا لـ لنٞنااش لند الوولض ًنلنٞنخاطبهلدوونتلند الد لتبهلنداد ن لـعد 
ةا؛وتاالك الكاندملل ةدالنداد ن ،لةالل د ّفلـعد لتبدهلفدنشللـ لنٞنااش لندا ن لغًنلنٞنقيوش هلنّّنال ا ؛ لتبهلميهباةا

لهل(11)أصِبْح ليلُ .لةيقّال  فاالـ لنسملنٛناسليلـاا:ل(10)ـعٌّنلـقيوشل اٞنااشن هلةٟن نلالل  دو؛ لـااال عنيوا ل

ل
                                                                                                                                                                                 

 .ل385/ل3ددليارن:لانحل  ا؛الندوونش .لن  لـاد ،للل1
ل.3/386ددليارن:لانحل  ا؛الندوونش ،لن  لـاد ،ل2
ل.210/ل1ددليارن:لانحلكداِّلس؛ةوي ،للل3
االةفاوّنا.لتة لندن٘ن لنٞن؛ نين،ل4 ل.1/240ددليارن:لندةـغ لندعن ؛ لغس االةتبـو
ل.498ددلنداحولنٞنيوه.ل١ن  لت؛ ،لص/لل5
ل.68ددليارن:لنٞنوّياليلصاع لنإلتننِّ.لند ٢نهنا،لص/لل6
اين،لص/7 ل.209ددلانحلكداِّلس؛ةوي ،لندـن
 .ل3/31ددلانحلننمشوينلتبهلغدو؛ لن  لـاد ،ل8
 .14/ل96دددلانحلننمشوينلتبهلغدو؛ لن  لـاد ،ل9

ل.4/31ددلنداحولندوني.لتّةاسل   ،لل10
ـااف.لنٞن؛ نين،لددلنٞناالد ةج لنـنئلندق؛سل ادد لد؛ب ل ىنلهبال عةًنن لت لكنواالد .لةيضنِّليلندب؛ب لنده ي  لند ليطوفلف؛االندهن.ليارن:ل٠ن  لننل11

ل.1/403
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[8] 
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ل
ـددال،لة دد فاالـدد لٗن؛دد ل(2)ذا ارعــواًء ... البيــ ،ل٥نددول ددوفلندهدداتن:ل(1)ةنددقدد ين:ليددالد؛ددُا،لةكدد د لنسددملنإلادداع 

لبُِكنلالليأًنلـ لنوعلندا ن ،لةندأنضلـا .

ـ ليد يتل ة  ل وّا لندةوصًناليلنسدع اٟناهلميبلكانلدبح فلغةلنإلشةاتلغنضلـقيدوشليوادملـد لند د؛ا ،لف دا
نٜن فلدب الد لتبهلـعاٍنلكاًن لـااا:ل عر؛ملنٞنااش لة اة؛اد لة قنيةد لـد لنٞناداشا،لةنإلجيدا ،لةيد ّفلنإلشةداتلتبدهل

ل لكاٞن حلةنالسدعطافلةنددعّ بل...غغننضل٢ندبو

ل:لل(3)ـة لغـاب لنسدخ ن لندةوصًنالندا ن ل١ن ةفلننشن لـالي يتلللل

لمِينَّلنْٟنُددددددددَ  لُوَ نَإلَةهتيددددددددددددَاللللل60 ل***لللللُ َ لنُوٌعل َدْاِ ال ِِ لـَْ لَ َها ُللللللددلَعِّل

دْبدددددُُملل199 ـَ ـُوَسدهددل َدْوَ لِت؛َ ددددهلَتا َبددددْدُ ُملنْٜنُاَدَوا ُللل***للللللل َدْوَ ل ـَ ل ددِادَّدددددددِ الَتا

اَدُ ْملمِيْأَوَ لنْدِ َداِِّلغُنَاس لل202 ْاُ ْملمِيَأا ُللل***لللللللاللللدددددددددددلـَ لـِ لدَْ؛َسليَدْنَتدددددددهلدِْبَحددد ل

لدَْ؛َسلُيْ ِب؛دددددددددددِ لَتْادددُ ُملنددّددددددددَْ َسا ُلللل***للللللللدَانِشالدددددددددددددددلهتَفل َدْ؛ددددمِللنداَِّبللمِينَّلفُددددل319

لَتدددددددِ لَةنْسَدْ شَدَنْتلهِبَالنْنَْ ِويَا ُللللل***لللددلَصاِحلاَلل َْ َسلمِيْنلَضُعْومَللَتِ لندطَّال415

نالسملنّد الي يتل ع لغشن لندا ن ،لةي فلتبهلطببلنٞند ّبملـ لنٞنخاطبلنالندةادلميد؛ ،لةتنفل ددل للالمنادى:*ل
ل.(4)نٞنطبوِّلمي ةاد لُننفلناشبلـااِّلغشتولدورا لغةل ق ينن  

 أ  ـــ أقسامو من وجهة نظر النحاة: 
عنِّ.لللل ل ّ ملنداحا لنٞنااش لتبهل   ٌن:لـةيّنلـة

ل،لةوولنوتان:ل(5)؛ا لتبهلـالينف ل  لدورا لغةل ق ينن ليل١نّالنيبةي ونلـةالـ المبنّي: 9

                                                           

ل.17/ل96ددلنو  ،لل1
ل،لةٕناـ :3/387.لن  لـاد ،ل،لةانحل  ا؛الندوونش 3/19ددلـ لنٝنو؛ لةعشل ـلن ة ليلانحلننمشوينلتبهلغدو؛ لن  لـاد ،لل2

لبنلنْعِتون  لفَدَب؛َسل َدْعَ لنْاِدعاِفلندْنللل***للعَغِسلَا؛ة الميةلنديلةالـِ لَسِة؛اِل
ل.31،ل27،ل20،ل19،ل12ددليارن:لند يونن،لص/ل3
 .ل207ددلانحلكداِّلنٜن ةشليلنداحو.لندواكال،لص/ل4
ل.2/36دليارن:لة لنٟنونـ .لند ؛وطل،لل5
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:لسون لكانل عنيواالسا قا لتبهلندا ن لكادعبم،لةندض ًن،لةنالسملنٞنوصوف...لة  لةعشلـا ليلنٟن  ي لأ ـ المعرفة
ااد ل وفلندهاتن ل:(1)ندض ًن،لـة

اَّ  لَدَقْ لُضوِتَ لنْنَْجددلللللل34 ْ لِجْاِ َاالَةنٛنَْ َن ُللللل***ددليَالَٟنَالـِ َاالـِ لددُنلَتَب؛دْ
ليالٟنالـّا 

ل نفلن ن ل+لـااش لـونشلتبمل ض ًن 
ااد  ل:(2)ةنالسملنٞنوصوف،لـة
َْةن ُلللللللددلفََ ِغاْدَااليَالـَْ لُوَولنْدَأْوُثلَةنْدَأْ؛ددلللللل***ل386 لدُتلمِيَبنلَغْجَاَ لنْدَوَع لندألَّ

لميبنلغجا ...يالـَْ لوولندأوثلةندأ؛تل
ل نفلن ن +لـااش لـونشلتبمل نسملـوصوف +لٗنب لنديب ل+ل افلٗنب ل

ة٣نّالةعشلـا ليلل،(4)٥نو:ليالَعُجاُلل؛(3)كالنكرة المقصودة  غةلكانلتاعضاَليلندا ن ل  ةبلندَقْي لةنإل ةاف
ل:ل(5)نٟن  ي ل وفلندةوصًنا

َاالَٚنَا ُللللللددلَكْ؛َ ل َدْنَ هلعُِ ؛ََّ لنْنَنِْةَ؛اُ لللل***لل1 ليَالَٚنَا  لـَالطَاَةدَددْ
ليالٚنا  لـالطاةدداالٚنا ُل

ل نفلن ن ل+لـااش لن ن لـقيوش +ل)صو لنٞنااش لٗنب لـالطاةدداالٚنا (

 ،لف صةحمللـ ل ة؛الماطاولتها سماءُ ن ن لـقيوش ،لة   االواالندايبهلنّّنالةصومللَن ب  لل)سماًء(    
الٕنا لـعىنلنٞنوصوف،لك الغنلندهة؛ ل اٞنضافلـال عّب ل  لال لـ لٕنا لندهة؛ ل اٞنضافهلميبلوللـ ل ة؛
ـعااد،لةنٞنننشل اد  ا لواال١ن  ل

ل.(6)

َعٌ لمِينَُّ لنْدَوىَتلنْنَ َّا ُلل97 ٍنلغَ َاُدل َدْعَ لِوَهاٍ للللل***للللَ ـْ لددليَالَنَـْ

ع  ليالنـٍنلغ ادل ع لوها لـ 

ل)صو لنٞنااش لٗنب لغ ادل ع لوها (. نفلن ن ل+لـااش لن ن لـقيوش +ل
                                                           

 .11دليارن:لند يونن،لص/لل1
ل.29ددلليارن:لند يونن،لص/لل2
 .ل1/235ددليارن:لانحلننمشوينلتبهلغدو؛ لن  لـاد ،لل3
ل.ل4/17دليارن:لغةضحلنٞن اد .لن  لوها ،لل4
لتبهلنددونيل.ل23،ل14،ل9ددليارن:لند يونن،لص/5
ل.111انلنٛن ا،لص/لددلندودو اتلنن٘ن ي ل اٞناحلن  ي ليلانحلندقي؛  لنٟن  ي .لسب؛ 6
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ـ ،لةةصومللَن ب ل لَأْمر   ))   .أتاه بعد ىشام((لن ن لـقيوش لغيضا ،ل٠ننةع لدورا لـايو  ل١ن

ُدللل280 ـَ ِعٌَنلبِْكُنلُت ـَا ُللددلَغْطَنَِّلند َّاـِ  ***للليَالَدنَنٍحلـَاَدمْللهِبَالندا َ 

ليَالل+لللَدنَنٍحل+للـَاَدمْللهِبَا

ل+لـااش لن ن لـقيوش +ل)صو لنٞنااش لٗنب لـادمل...( نفلن ن 

ل .يا ألمر((لن ن لـقيوش ،لجن لتب؛االـالجن لتبهل لراح))ل

ةنٞنننشل  لواالـالد؛سلـضافا لةاللاة؛اا ل  ،لف؛ه النٞنونشلنٜنق؛قلل اوت؛ لنٞن ّكنلةنٞنانت،لةيد أاللب ــ ا فراد:ل
ف؛دد لنٞناددىّنلةنٛن دد ،لةيةددىنلتبددهلندضددّمليلنٞنوددنشلنٜنق؛قددل،لةتبددهلننددد ليلنٞناددىن،لةتبددهلندددونةليلٗندد لنٞندد ّكنل

وصددوفا لَن بدد ،لفخددنجلـدد لنطددا لل،لة ليددنشلـدد لودد نلنداددوعليلنٟن  يدد ،لةميّوددالـددالةعش(1)ند ددا  جددا لـقيددوشن لـة
لنإلفننشلميةلندهة؛ ل اٞنضافل وصو لَن ب لك الُةضلح.

لةوولشـش لغنونع:لـ المعرب: 2

:لةوللندةا ؛ لتبهلميهباـاالةبيوتاالك الكانملل ةالندا ن ،لةالل  ّفلـع لتبهلفنشلأ ـ النكرة غير المقصودةل
ل  ي .ل،لة لينشلـا ليلنٟن(2)ـعٌّنلـقيوش

هلغا:ل(3):لسون لكانمللنإلضاف ل١نض ،لةوللنٝنادي لـ لااشة لنالنويافهل٥نو:﴿َع دََّاالنْغِوْنلدََاا﴾ب ـ المضاف
،لة  لغأ لو نلنداوعلنداي؛بل(4)يالع ّاا،لغةلغًنل١نض ،لةوللميضاف لنديو لٞنع وٟناهل٥نو:ليال   لندوج 

ل:(5)ننكانلةعةشن ليلنٟن  ي ،لـة لغـابد 

َبْدُ ُملنْٜنُاَدَوا ُلددلل199 ـَ ْبُدُمل َدْوَ لـُوَسهل***لل ِادَِّ الَتا ـَ ل َدْوَ لِت؛َ هلَتا

ل و لت؛ هلتاـبدمل و لـوسه

ل نفلن ن لـقّ ع+لـااش لـضاف

                                                           

ل.ل36/ل2دليارن:لنٞني علنو  ،لل1
ل.264/ل3دليارن:لغةضحلنٞن اد ل.لن  لوها ،لل2
ل.10،لةسوع لنٜنهن،لنآلي :ل147ددلسوع لهتفلت ننن،لنآلي :لل3
 .2/214دليارن:لانحلنددينيحلتبهلنددوض؛ح.لنن ونا،لل4
ل.ل27،31،ل26،ل21،ل19،20دليارن:لند يونن،لص/لل5
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ْاُ ْملمِيَأا ُلل202 لـِ اَدُ ْملمِيْأَوَ لنْدِ َداِِّلغُنَاسا ل***للدَْ؛َسليَدْنَتهلدِْبَح ل لددلـَ

لميأو لند داِّلغناسا ...

ل لـقّ ع+لـااش لـضافل+ اف نفلن ن

ْ لغَيْددل***لددَ لغَ َاُكْمل َدْاِب؛ُاُ ْملَةنْدُةَ ن ُلل218 لـِ لددلَأةدلُنةنَالغَْوَالنْدِ َدا َدٌْنِ

لغوالند دا ٌن...

ل نفلن ن لـقّ ع+لـااش لـضاف

ْتَ؛ا ُلل226 لددلغَُوَولندنَّنِكُبلنٜنَِْ اَع؟لفَدَ؛الَتْ ددلل***لدَ لميَِدٍ لدَيَ  ُ لنإْلِ

لف؛الت  لميد لديّ  لنإلت؛ا ...

ل نفلن ن +لـااش لـضافل+لٗنب لنٜناف)دي  لنإلت؛ا (

للَتَبْ؛ِ لـَْ ٌحلَدُ لَةشَدَاا ُلل326 لدليَالغَ َالنْدَقاِسِملندَِّ الَضِ َ لمِيْ َ اللل***لللـِ

ليالغ الندقاسملند الضّ  لمي  اـللتب؛ ...

ل نفلن ن +لـااش لـضافل+  ف

لددلهتَفل َدْ؛مِللنداَِّبٍّلميَنَّلفُدَانِشاللل***لللللللدَْ؛َسلُيْ ِب؛ِ لَتْاُ ُملنددَّْ َسا ُلل339

لددلهتَفل َدْ؛مِللنداَِّبللِطْةُدْملَفطَاَِّلندْددلللل***لددَ ْ ُحليللِف؛ُ ُملَةطَاَِّلندنلشَا ُلل343

لهتفل ؛مللنداِب...

ل نفلن ن لـقّ ع+لـااش لـضاف

لْ َسلمِيْنلَضُعْومَللَتِ لندطَّالل***للَتِ لَةنْسَدْ شَدَنْتلهِبَالنْنَْ ِويَا ُلددلَصاِحلاَلل َلل415

لصاِحل...

ل نفلن ن لـقّ ع+لـااش لـضاف،لةنٞنضافلميد؛ ل١ن ةفل)يا لنٞند بم(،لةنددق ين:ليالصا ِب.

لْو َا ُلددليَالَنِبَّلنْٟنَُ  لنْسِدَأاشََ لـَْبُاولللل***لللٍفلَغَضنَّْتلُنَاِدِ لنٜنَْلل421

ليالنِّبلنٟن  

ل نفلن ن +لـااش لـضافل...
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ـّدالغنلي دونلنٚندا لـنفوتدا ل اٞناداش لغةلـايدو  ال د لغةللج ـ الشـبيو بالمضـاف: ـدالنّ يدال د لادل لـد لٕندا لـعاداد،لمي

دددا لـدعبّددد ل ددد لغةلـعطوف دددالتب؛ددد ل ةدددالنداددد ن ،لة   ددد لندايدددبلشنش   ـدددالل،لة٣نّدددالةعشلـاددد ليلنٟن  يددد (1)٠ندددنةعن لَنددداعٍّ
ل:لل(2)ي يت

ِاٌَنلمِيَبنلـَال388 ال ِاْدُ ْاـِ ل***للللللَبِوَبمْللَتْ لغَ ْدَااشَِاالندن َ٘نَا ُلللللللدليَالَعِ ؛  
اٌنل ليالع ؛ ال اٞنـا

ل نفلن ن ل+ـااش لاة؛ ل اٞنضافل+ افلٗنب لميبنلـالبوبمل...ل
ْ لَأْوِفلَبنِْةِ لنْدةُدَنهت ُللددَو َلللللددليَالَاِو؛عا لِيلنْدُ ْ نِِةٌَنلمِيَبنلَغْادلللل***لل389 لـِ

ليالاو؛عا ليلنٞن نةٌن
ل نفلن ن +لـااش لاة؛ ل اٞنضافل+ افلٗنب لميبنلغاو لـ لأوف...

 ب ـ أقسامو من وجهة نظر البالغيين:
 ّ دددملندةـغ؛دددونلنداددد ن ل اتدةددداعل دددافلنٞناددداش لـدددالميبنلكدددانل نيةدددا لدب دددد ّبمل ق؛قددد لغةل٠ندددا ن لميةلنددد ن ل ق؛قدددلل

 ة٠نا ا:
ةوولطببلنإل ةافل ق؛ق لغةل   ا ،لةالليدّملمياللُننفلـ ل دنةفلنداد ن ليادوِّلتد لفعبد للـ النداء الحقيقي: 9

ل:(3) ود )غشتو(لغةل)غناشا(،لةخيدب لو نلندا ن ل ن ا لة ع ن لُن بلنٞنقا لةنٜناف،لـة لغـابد ليلنٟن  ي ل

ْبُدُمل َدْوَ لـُوَسهل***لل ِادَّلل199 ـَ َبْدُ ُملنْٜنُاَدَوا ُلددل َدْوَ لِت؛َ هلَتا ـَ لددددِ الَتا

فوددللودد نلندة؛ددمللندد ن ل ق؛قددللـوّجدد لـدد لندهدداتنلميةلندّايدداع لـق؛ ددا لتبدد؛املنٜنّ دد ليلتدد  لميديدداّنمل نسدداد ل
ةّ؛اا لٟنملـالهتفلميد؛ لغـنوملـ ل ي يقاملدبّدوعن ،لفاملصّ  ونلهبالـاب الصّ  داملنٜناوا ل١ن  ل ل.(4)ـة

  

                                                           

 .ل2/214حلنددينيحلتبهلنددوض؛ح.لنن ونا،لدليارن:لانلل1
ل.29دليارن:لند يونن،لص/ل2
 .19ددلند يونن،لص/لل3
،لةندودو اتلنن٘ن ي ل اٞناحلن  ي ليلانحلندقي؛  لنٟن  ي .لسب؛ انلنٛن ا،ل329ددلنٞناحلنٞن ؛ ليلانحلنٟن  ي .لن  ل  نلنٟن؛د ل،لص/لل4

ل.388ص/ل



 
 

                                    2222وليوي( 2العدد ) (6)المجلد                                                             مجلة المنتدى األكاديمي           
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لةد لصوع ان:للـ نداء بالغي)مجازي(: 2

د لغـابدد ل دوفل، ةالليددّملبدد لمياللدد  اش لدط؛ود أ ـ األولى: تتحّقق بمناداة القريب بأداة البعيد أو بالعكس:  ـة
ل:(1)ندهاتن

َها َسَماءُ 9  ـ َكْيَف تـَْرَقى رُِقيََّك اأْلَنِْبَياُء***     يَا َسَماًء َما طَاَولَتـْ
فقدددد لنسدددددع الندةوصددددًنالواددددالنالسدددددواا لنإلن دددداعا لك؛دددد ل ن دددده ،ل أ؛دددد لميعسددددافلعسدددداد لغايدددد ليلنددعّ ددددبل

،لفادداشندل دداٜننفل)يددا(لنٞن دددخ  لدادد ن لندةع؛دد ل ق؛قدد لة   ددا ،لةنالسدددةعاشلٞندد ليهددّ  ليلع ددّللنننة؛ددا لكن ؛ّدد ل
َن بددد ل ـدددالطاةددادددا للّللكدددّالنننة؛دددا لكن ؛ّددد لة ددد لي دددونلداددد ن لندقنيدددبلنٞنادددّ فلـا ددددد ل وك؛ددد ن ،ل٢ُنيليدددا لنْودددَللعُ ِددد

ل.(2) إشأافلنٞنااش لندا ن لنٞنقيوش ليل ؛ّ لنداوللإلفاش لندع و لـ لأـفلةصواا

ب ـ الثانيــــة: يخـــرج فيهـــا أســـلوب النــــداء عـــن ا قبـــال تلـــى أغــــرا  بالغيـــة أخـــرى ذات صـــلة وثيقــــة 
 باالنفعاالت ا نسانية:

يأبددبلتبددهلندةـغددٌنلنددوددّا ليلكــاددم،لف؛دد  ونلف؛دد لّنددالاللجيددنالتبددهلندردداونلةندهدداش ل ؛دداامل قيدد لندّدب دد؛حل
ةنددح ٌن،لةيعد  ةنلتبدهلن دمللأو؛د ليقدضد؛االنٜنداف،لةالليددوّط لٟندالندّ داـ لددول ليُبدَ لميد؛د لـدالخيداد لسداونل

لنٜناف.

ل ق نلندونعشلـاااليلنٟن  ي :لةو نل ؛انلن ن لنٞنعاينلند لخينجلميد؛االندا ن لـ 

ـــ ت هــار االســتعطاف والتــرّحم: 9 تادد ـاليطبددبلنٞنددد بملنديددوَحلف؛دد لتدد لأطدد ل ددا ل دد ،لةغادةددا لـددالي ددونلـدد للـ
 :(4)،لـة لغـاب ل٠ن؛ئ ليلنٟن  ي ل وفلندةوصًنا(3)غسوالميةلغتبه،لغةلوولٓنني لنٟنّ  لميةلـاليب  لٓني؛ب 

َْةن ُلل386 لددلفََ ِغاْدَااليَالـَْ لُوَولنْدَأْوُثلَةنْدَأْ؛دددل***للدددُتلمِيَبنلَغْجَاَ لنْدَوَع لندألَّ

دد ،لةندب ددو لميد؛دد لتادد للفوددللودد نلندة؛ددمللندد ن لـدد لندهدداتنلميةلنداددِبل دأددنضلنسدددعطاف لةندط دد ليلفدد؛ولكـن
د ،لنّنلنل ددد لغتطدددادليلبدددد لند؛دددو لـددد لنٜناجددد لندهددد ي  لةضددد؛ لنٞنقدددا ليدددو لندق؛اـددد ،لف؛ ددددا  ل ددد لدا؛دددالادددوات

                                                           

 .ل9دلند يونن،لص/لل1
ل.ل105اتلنن٘ن ي ل اٞناحلن  ي ليلانحلندقي؛  لنٟن  ي .لسب؛ انلنٛن ا،لص/لدلندودو ل2
االةفاوّنا.لتة لندن٘ن لنٞن؛ نين،لص/ل3  .399دلندةـغ لندعن ؛ لغس االةتبـو
ل.29ددلند يونن،لص/ل4
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ندعر  لةند اششلةنددقّ  لتبهلٗن؛ لنننة؛ا ،لةأّي ل ادهوات لندعر هليلفيالندقضا لـداليعبدملٗن؛د ل
ل:(2)،لة  لةعشليلندأنضلنو  ل ود (1)غوالبد لنٞنو  لغنّ لاللغ  لغ نِّلـا لميةلع ّ 

الددلل388للللللللللل ِاٌَنلمِيَبنلـَاللل***للَبِوَبمْللَتْ لغَ ْدَااشَِاالندن َ٘نَا ُليَالَعِ ؛   ل ِاْدُ ْاـِ

ْ لَأْوِفلَبنِْةِ لنْدةُدَنهت ُلل389للللللللللل لددليَالَاِو؛ع الِيلنْدُ ْ نِِةٌَنلمِيَبنلَغْادد***لددَوَ لـِ

للَتَب؛ْلل326لللللللللللل لِ لـَْ ٌحلَدُ لَةشَدَاا ُلددليَالغَ َالنْدَقاِسِملندَِّ الَضِ َ لمِيْ َ ال***للـِ

،ل ؛دتل(3)ةودول عرد؛ملننـدنليل بدوِّلند داـعٌنهلننّد لاللي دونلمياللـد لادل لأداعجلتد لنرداشندلـــ التعّجـب: 2
 دد أالتبددهلنٞنادداش لنٞندعّ ددبلـادد لال لـودو دد ،لة  ددونلتــدد لتبددهلنددعّ ددب،لة دد لي دددع الندادد ن لدبدعّ ددبل

عدددُتلغ اسددد؛سلي دهدددعنوالندقبدددبلة ُنسدددملتبدددهلندوجددد ،لةيعدددّ لتاادددال،لةميودددالية(4) أًنودددالةالليقيددد لـاددد لندداة؛ددد 
ل.(5)ندب ان،لفدطأهلتبهلنٛنانبلنديوعالدبا ن ،ـة لغ ن لاونو ل٠ن؛ئ ل وفلندهاتن

َعٌ ،لمِينَُّ لنْدَوىَتلنْنَ َّا ُلل97 ٍنلغَ َاُدل َدْعَ لِوَهاٍ ***لللَ ـْ لددليَالَنَـْ

غـَنلنقِولنديح؛و لنٞنـ  ل ٌنلنٞن ب ٌنلةنٞنهدنكٌنلمي دانل د  لندد تو للفادةوصًنالوااليااشالددل طني لنددعّ بلدد
ـ دخ ـ النٜننفل)يدا(،لةنددـ لندد لودللدبدعّ دبلةضد ًنلندأ؛ةد ،لةود دلندوسداشالٗن؛عادالٓنّقد ل نن ط دال دٌنلندد نتل

علّنعانددا لةنٞنوضددوعهلفادد نذدلددد د لننـددنلندد ن لغوددالندعقددالةندد ؛؛دد لاللياويددالتدد لمي  اسدد ل اد؛دد سلةتدد  لندهددعول
غصددحاِّلنٞنو دد ،لةودد نلننسددبوِّلنددعّ ددِبلندادد نشللحي دداليلطّ؛ا دد لنالسدددا اعلةندضدد نلةندهددعوعل ادق ددو هلـددال

ا لغيضا ليلنٟن  ي ل وفلندةوصًنا ل:لل(6)غسامليل نس؛ لو نلنإل  اس،لـة

ْتَ؛ا ُلددلغَُوَولندنَّنِكُبلنٜنَِْ اَعلفَدَ؛الَتْ دلل***لدددَ لمِيَدٍ لدَيَ  ُ لل226 لنإْلِ
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ي يتلندا ن لغادةا لدبدعر؛م،لةوول اد لنو د؛ لشنأب؛د ل ّديد لَنونندبلـعنف؛د لةسدبوإللــ تعظيم األمور ومدحها: 3
هليقددوفلندع؛ددين:ل لندعددنِّلميبنلغعنشتل(1) عةددًنالـعددٌّنليادد علدبراددوعلغ ؛انددا ،لف؛ ددونلسددبوك الدور؛ ددال ُدد  دلند ب ددات

ـة لغـاب ل٠ن؛ئ ليلنٟن  ي ل وفلندةوصًناليلـ حلغوال ؛مللنداِبّلل،(2)غنل عّرملغـنلنٝن لجعبد لن ن  
ل:(3)

لددلهتَفل َدْ؛مِللنداَِّبللِطْةُدْملَفطَاَِّلندْدد***دد دَدْ ُحلِف؛ُ ْملَةطَاَِّلندنلشَا ُلل343

دد  املة عدد نشل١ناسددااملةندااددا لتبدد؛امل ٛندد لندةوصددًناليلودد نلندة؛ددمللميةلندد ن لهتفلندة؛ددمللدقيدد ل عردد؛ املـة
ل.لل(4)ساونن لة اطاا ،لفطاِّل  د لـ   لٟنملةعشاذدلوامل  ّّنمليه باملندط؛بلنٞن د ّ لـا لةةص

ــــ االختصـــا : 4 دددالجدددا للـ ةودددولغسدددبوِّليبدقدددللـددد لنداددد ن لةحي دددالتب؛ددد لدددددلةمينلكدددانل دددنفلنداددد ن ل١نددد ةفا لددددد،لـة
دد لغـابدد ل(5)نالأديدداصل بودد لندادد ن لمياللالاددلنكا اليلودد نلنٞنعددىنهلنّنلنٞنادداش ل٢ندددّ ل ادادد ن لشةنلغددًند ،لـة

ل:(6)٠ن؛ئ ليلنٟن  ي ل وفلندةوصًنالـااج؛ا لع ّ 

لمِينَّلنْٟنَُ  لل60 لُوَ نَإلَةهتيَال***لُ َ لنُوٌعل َدْاِ الهِبَالـَْ لَ َها ُلددلَعِّل

فقد لأددّ لندهداتنلع ّدد ل اداد ن هلدد؛ّقادد لغّنلٗن؛د لننـددوعلـنّشوددالميد؛د ،لةغّّنددالـد ل دد  ًندلدددل عدداةلدددلةغفددنشدل اٟن نيدد هل
تبدهلصد  لغنة؛اشد لنّّنالالل ي علمياللـا لة  د،لي ّخنوالٞن ليها لـ لتةداشد،لةكدّالهتيا د لندد لغ اـادالودللشد؛دال

ل.(7)تب؛املنديـ لةند ـ 

ة دد لنسددد تهلند دد؛ا ل دد فل ددنفلندادد ن هلنّنلندهدداتنليهددعنل دد ّنلع ّدد لـادد ل نيددبلةي دد  لُشَتدداَ ُد،لة  ك؛دد ل
لٗنب لندأنضلـ لندا ن هلددو؛ لٔني؛ي ل اٟن ني لشةنلغًند.

لةأهدوعلةميساداعدلدبوقدنل وج؛ لن د؛اجلـ لنٞنخاِطبلميةلنٞنخاَطبلــ ت هار الضراعة والمسكنة:  5 ةساند ل  فٍّ
ل:(8)ةنٞن  ا ،لـة لغـابد ل ود 
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االةفاوّنا.لتة لندن٘ن لنٞن؛ نين،لص/ل5 ل.ل251دليارن:لندةـغ لندعن ؛ لغس االةتبـو
ل.ل12دللند يونن،لص/لل6
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ل

لددليَالَنِبَّلنْٟنَُ  لنْسِدَأاشََ لـَْبُاولل***للٍفلَغَضنَّْتلُِنَاِدِ لنٜنَْْو َا ُلل421

وّضدددحا لدددد لنٜندددافلندددد لودددولتب؛ادددا،لفاسددددأاثل ددد لةّجددد لندهددداتنلنددد ن دلدبادددِب ،لـرادددنن لندضدددننت لةنٞن ددد ا لـة
ل.(1)ـضطنلميةلـ لياق دلـ لنٟنـإلنسدأاش 

وللكالنسملُشتللغةلنوشالد؛خّب لـ لاّ  لغةليُعٌنلتبهلشف لـهّق ،لةال ّ لٟندالـد لـ ددأاثللــ االستغاثة: 6
  لـة دأاثلد ،لة بحقا دالنددـ لـودو د لـد لنٞن ددأاثل د لـة  دوع لـد لنٞن ددأاثلدد ،لة د لٓند فلة بحقد ل

دد ل(2)دِع ددنة،لةالل  دددع النالسدددأاش لمياللـدد لننشن ليددا،لةاللجيددو ل دد فااغددد لنالسدددأاش هلفُ؛قدداف:ليددال يدد ندل ،لـة
أددـفلغعكاّنددالنداـشدد ل راددنلنٛنوننددبلنداو دد؛ لدب ددد ّبم،لفد دددخ  لند؛ددا لٞنددالف؛اددالـدد لـددّ لنديددوتلةنددعةددًنلتدد ل

دد ،ل ّلجدّنلنٞن ددأاثللنٞنعانا لةندهّ  لةنسلتا لنندةادلنٞنخاطبهلد؛وط لميةلنٜناد لنداو ؛ لند لتب؛االنٞن ددأاث
  ل ـ لةنجة لندودحلةنٞن دأاثلد ل ـ لةنجة لند  نهلد؛ عإلند اـ لندون ل ؛اا دا،لةٞنااسدة لـعدىنلنددـ لٞنعدىنل
نٞن ددددأاثهلنّّندددالال لنددخيددد؛ لغشأبدددمللتــددد لدـسددددأاش ،لة ددد ل ددد يتلدبدعّ دددبلك دددال ؛ّداّددداهلنّنلنٞن ددددأاثل

ـعّ ي لنشتولغةلٜننفلندا ن لندقاشملـقاـد ،لةجدا لبدد لـد لغّنلغشتدولل٢نيوصلـ ل ٌنلغـااد ل اد تا ،لفادـ 
ل:(4)،لـة لغـاب ل٠ن؛ئ ليلنٟن  ي ل وفلندةوصًنا(3)ـدعٍ ل او  هلدضعو لت لنإلض اعلغةلدضع لندااشبلـاا  

ل:(4)ندةوصًنا
ـَا ُلل280 ُدل***لللليَالَدنَنٍحلـَاَدمْللهِبَالندا َ  ـَ ِعٌَنلبِْكُنلُت لددلَغْطَنَِّلند َّاـِ

فقدد لندداش لندهدداتنلواددالندددننحل طنيدد لنالسدددأاش لتبددهلسددة؛النالسدددعاع لندديددنحي؛ ،لفنسددملداددالصددوع لةّضددحلف؛اددال
ـة  دد لد دداـع؛ ،لف؛طددنهبمللندنن دد لنداو دد؛ لنددد لي دهددعنوالندطنفددان،ل دهددة؛ا لنداهددو لددددلنددد لحيدد شاالبكددنلسددًن  

؛االفًن دا ونلهبدالـد لةدو لندد ن؛الةنآلأدن لةيدخداطةونلةي ّنوملميةل١نّة لو نلند كنددل دب لند لٓند شاالنٝن دنلدهداع 
ل.(5)تب؛اال اناعاعلند لف؛االـ  اا

 
                                                           

ل.587اتلنن٘ن ي ل اٞناحلن  ي .لسب؛ انلنٛن ا،لص/ل،لةندودو 716ددلنٞناحلنٞن ؛ ليلانحلنٟن  ي .لن  ل  نلنٟن؛د ل،لص/للل1
ل.3596/ل7ددلٕنا؛ لندقونت ل هنحلغدو؛ لن  لـاد .لناسنلنٛن؛ ،ل2
 .ل1/352ددلانحلندنضللتبهلند اف؛ ،ل3
ل.23دلند يونن،لص/لل4
ل.455ن  ي .لسب؛ انلنٛن ا،لص/ل،لةندودو اتلنن٘ن ي ل اٞناحل427دليارن:لنٞناحلنٞن ؛ ليلانحلنٟن  ي .لن  ل  نلنٟن؛د ل،لص/لل5
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ّن اودد  لنددداوسلننـدداع لل،(1)نٜنددتلوددولنإلت ددافليلنّ يددافــــ حــّل الــنفس علــى الطاعــة والموا بــة عليهــا:  7

 اد دددو ل دح ؛باددددالـدددداليهدددّ لتب؛اددددال٣نّددددالودددولـطبددددوِّليلندهددددنع،لة ؛دددا:ل٘نباددددالتبددددهلنٞنهددداّ لندة ن؛دددد لة٢نادودددد ل
دد ل(2)نٟنددو  ،لةندلغ؛ددبليلندطاتدد لةنٞنااف دد لف؛اددا،لةندق؛ددا لّنددالينضددللنلةنالسددد ننعلف؛دد لشةنل و دد هلميبلنٞن نـة

ل:(3) ود لب ،لـة لغـاب ل٠ن؛ئ ليلنٟن  ي تبهلندطاتاتلٟنالفضالتر؛ملةأياش لجب؛

لدلصاِحلاَلل َْ َسلمِيْنلَضُعْومَللَتِ لندطَّا***َتِ لَةنْسَدْ شَدَنْتلهِبَالنْنَْ ِويَا ُلل415
 ؛ددتلٛندد لندّهدداتنلميةل ددّتلنو دد لتبددهلندطاتدد لةنٞنونسةدد لتب؛اددال طنيدد لندد نيدد هلميبلجددّنشلـدد لنو دد لاخيددا ل

ـااددال عدد ـال  اسددبمللتدد لندطاتدد ،لفااسددبل دد فلنٜنددنفل يددال ـددالتب؛دد ل ددافلةندداشندلُنددنفلـقددّ علةك نّدد لْنددّنشل
ندهدداتن،لةأاطةدد لناو؛ددا لمييّددادلتدد لند؛دد سلـدد لع٘ندد لنلة ددمللضددع لنو دد لتدد لنددد غِّليلندطاتدد لةنٞنونسةدد لتب؛اددال

ل.(4)ةننوننشلنووسلنن ويا لةغوالنٟنّ  لهبا
؛ دد لنٝن دداع ل  ادد اٟنالنٞنداوتدد ،لكوفددا لغ دد لننفددننشليدودّدد لودد نلندهددعوعلتدداش للندلــــ ت هــار التحــّزن والتحســر: 8

،لة دد لةعشل(5)نٞنقدن ٌن،لغةلفقد ننلادل ل١نةدوِّلةُيْ دددَدْعَ النداد ن لّندّ لنديدوتل عةدًنن لتدد ل د ة ٍدلشنِأبدّلليلندداوس
 :(6)ـا ليلنٟن  ي ل وفلندةوصًنا

لدلهتَفل َدْ؛مِللنداَِّبللمِينَّلفُدَانِشالل***للللدَْ؛َسلُيْ ِب؛ِ لَتْاُ ُملنددَّْ َسا ُل339
،ل يد ل د لغّنل١نّةدد لٟندملـق؛ د لف؛د لتبدهلندد ةن لالل  د ٟندالفوللو نلندة؛مللن ن لـ لندهاتنلنوال ؛دمللندادِب

لودد نلميادداع لميةلـددالتادد دلـدد لندوفددا ل١نادد لةالل اقيدداالاددّ  ،لتبددهلندددنغمل٣نّددالحييددالٟنددملـدد لندهدد نش لةندد ،لةي
ل.لل(7)ُنّقاملةنٜن نلٞنياهبم

ةوادداإلغغددننضلغأددن لدبادد ن لغفددنشلندةـغ؛ددونلٟنددالـ ددا  ليلكدددةام،لة ليع دد لميد؛اددالندهدداتنليلة يددد هلدعدد  ل
فلـااسةداالٞنوضوعل يد؛   ،لفقد لكدّنسلجاد دلإل دنن لٚنا د لنإلسدـ ليلندعودولةنديدوحلٞند لغعنشلنتداا د لةندد أول

لف؛ ،لـة لغ ن لو دلننغننضلـالي يت:ل
                                                           

ل.ل456ددليارن:لـع ملنٞنيطبحاتلندةـغ؛ لة طوعوا.لغ٘ن لـطبوِّ،لل1
ل.638دليارن:لنددو ؛ لتبهلـا اتلنددعاعي .لنٞنااةا،لص/لل2
ل.ل31دللند يونن،لص/لل3
ل.583  ي .لسب؛ انلنٛن ا،لص/،لةندودو اتلنن٘ن ي ل اٞناحلن710دلنٞناحلنٞن ؛ ليلانحلنٟن  ي .لن  ل  نلنٟن؛د ل،لص/لل4
االةفاوّنا.لتة لندن٘ن لنٞن؛ نين،لل5 ل.ل188/ل1دليارن:لندةـغ لندعن ؛ لغس االةتبـو
 .ل27ند يونن،لص/ل6
ل.ل508،لةندودو اتلنن٘ن ي ل اٞناحلن  ي .لسب؛ انلنٛن ا،لص/ل523دلنٞناحلنٞن ؛ ليلانحلنٟن  ي .لن  ل  نلنٟن؛د ل،لص/لل7
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،لةي دددع الندعددنِّلددد ل ةن لكاددًنن ،لغةل يددا لغ ؛انددا ،لةدعددّالنددد نتلل(1)ةوددللـادداش لتبددهلسددة؛النددوّ دد لــــ الندبــة: 9

ٟندد نلنالسدددع افلغّنلندا  دد ل  ددونليلـددّ لنديددوتلميتــددا لدب دداـعٌنل ادواجعدد لغةلنٞنيدد؛ة ،لفاسددُدع الددد لغدودداظل
 دددافلن ددد ليعددد؛ :ل لنتبدددملغّنلنٞناددد ةِّلـددد توهلةدددد د لبُكدددنلـددد لُفيدددوفلنداددد ن ،لد اّددد لتبدددهلسدددة؛ال،ل(2)ندةعددد 

نددوّ دددد ،لف نددددمَلل دددد تود،لةمينلكاددددمَلل عبددددملغنّدددد لاللي ددددد ؛ب،لك ددددال دددد تولنٞن دددددأاَثل دددد لةمينلكددددانلَُنْ؛ددددُتلالل
ل.لل(3)ي    

ـــ التهديــد والوعيــد: 2 شددنن لنو دد؛ا لحيدد ثل دد شًنن لتادد لسددبوإلالليقدد ليلننصددالمياللـدد لغاضددب،ليوّجادد لد؛و دد لغلـ
،لةيأببلتبهلغسبوِّلندا ن ليلو نلنٞنعىنلشأدوفلنددـ لتبدهلنٞناداش ل(4)ند اـ لي فع لميةلنالـدااعلت لغـنلـا

ل.(5)نٞنااش لتــ لدبدا ي لك الكانمللتــ لدـسدأاش لةنددع ب
بقدللتبددهلند دبوإلندبأددوا،ل ع دسلودد دلنٞنعداينلغشددنلند دبوإلنٝنلـــ االســتهزاء والـتهّكم والتحقيــر واالسـتهانة: 3

ـ ليقودون:ليالتا ا،لةيقي ةنلضّ والـ لنٞنعاينلهتّ  ا لةسخني  لةنسداان  لةنسدا ن  هلف؛يدُعبل فان لندعنِّلـا
ـعنفدد لأةايددالنٞنددد ّبملنداو دد؛ هلد دد لند دد؛ا ليعددٌنلتبددهلكهدد لبددد لّنعوندد لنددحب؛ددالندبأددوالدب  بدد لندا نش؛دد ل

ل.(6)ة ننش لنن ونف
 * حذف المنادى:

  لحي فلنٞنااش ل ع ل)يا(لندا ن ،لةي دونلنددقد ينلُن دبلنٞنقدا هلميبلننصداليل)يدا(لكوّندال دنفلند ن هلفدإنل
 لي  ل ع والـااش ،لكانملل نفا ليقي ل  ل اة؛ لند اـ لميةلـال ع وا،لة ؛ا:ل لمينلجا ل ع والفعالغـدنهلفادلل

ل.(1)الليالشنعلـّللنسب ل ،لةنددق ين:لغ(7)أال يا اسلمي  نفلن ن ،لةنٞنااش ل١ن ةفهل٥نو:

                                                           

ل.ل201/ل1ددليارن:لنٞنقّ ـ لنٛن ةدّ؛ .لنٛن ةيل،ل1
ل.220/ل1ددليارن:لغسننعلندعن ؛ .لنننةاعا،ل2
ل.358/ل1ددليارن:لانحلنٞنوّيا،ل3
 .81،لص/ل26دل  فلغسبوِّلندا ن لةغشندلتبهلنو ؛ لننٞند ّبم،لتة لنلند ب ل،لـج/ل4
 .ل353دددلل1/353ددلانحلندنضللتبهلند اف؛ ،ل5
ل.ل5/108شِّ.لندةأ نشا،لدلأ نن لننل6
 ددلندة؛مللـ لندطويالد الندنـّ ،لةٕناـ :7

لَنْنَتاِشِ لندقْطنُل ـا ـُادَْا لتبهلندِةَبه***لةالل نفل لغالليالنسب لليالشنعلـَلَّ
ل.ل1/559يارن:لشيوننلبالندـن ،ل



 
 

                                    2222وليوي( 2العدد ) (6)المجلد                                                             مجلة المنتدى األكاديمي           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

[19] 
 

 
 جملة الغر  من النداء:

ةوللنٛن ب لندد ل عقدبلننشن لةنٞناداش لغادةدا لةٓندّ شلندأدنضلـاد ،لة د ل دقدّ  لتب؛د لنغدننضل ـغ؛د ل وادملـد ل
لند ؛ا ،لة  ونلتبهلنداحولنآليت:

 ةي ونلتبهلشـش لغضنِّ:ل(2)نٝن لـالحيد الندي  لةند  ِّلد ن  ــ خبرية:  9
ل:(4)،لـة لغـابد ل وفلندةوصًنا(3)ةوولـاليبقهلتبهلأايللند و ،لةاللحيداجلميةلـاّك لابتدائياً:أ ــ 

لدلهتَفل َدْ؛مِللنداَِّبللِطْةُدْملَفطَاَِّلندْددد***ددَ ْ ُحليللِف؛ُ ْملَةطَاَِّلندنلشَا ُلل343
ددلسداونن لة اطادا ،لةودولـداليدااسدبلـد لـضد ونلنداد ن هل ؛دتلمينّد لددلدهل لسو لدط؛بلغصباملنٞن د ّ لـاد 

خياطددبلأددايللنددد و ،لفدد أ وملّن  دد لٟنددملهبدد دلندقيدد؛  ،لف ددا تلٗنبدد لنٝندد لأاد؛دد لـدد لنٞناّكدد نت،لة دد فل
ل.لةغأ لغسبوِّلندا ن لنديوع لنآل ؛ :(5)دعبّولغصبامل نفلندا ن لنٞنقّ عل اد؛ا هلد؛ ّفلتبهلتبّولـا ددامل

لن ن لـقّ ع+لـااش لـضاف+لٗنب لندأنضلـ لندا ن ل)أ ي لشةنلـاّك ( نفل
ليالـقّ علللللل+لهتفل ؛مللنداِّبللل+لطةدمل...

د لغـابددد ليل(6)ةودولـدداليبقدهلتبددهلندهداّإلغةلنٞنددلّششليلنٜن دم،لةواددالحي د ل وك؛دد دلّناّكد لةن دد لب ـــ طلبيــاً: ،لـة
ل:(7)نٟن  ي 

لفُدَانِشالللل***لللللللدَْ؛َسلُيْ ِب؛ِ لَتْاُ ُملنددَّْ َسا ُللدلهتَفل َدْ؛مِللنداَِّبللمِينَّلل339
ندد الالل  د دد لند لتبدهلنددنغمل٣نّدالحييدالٟندمللغعنشلندهاتنليلو نلندة؛مللغنليرانلةفدا دلآلفل ؛دمللندادِّبل

ـااالك الغاننا،لفاسد تهلند ؛ا ل  ك؛ لأد لةفاشد لٟندمهلد؛ةعد لغّالادّ ليلتد  لميساداعل  ند لندهد ي لٞنيداهبمل
ل،لةكانلغسبوِّلندا ن لتبهلنديوع لنآل ؛ :(8)يلفق وم،لةغّنلو نلندوفا لــ  لد لالليواع  ل  بّولةالل  اٍّل

لـقّ عل+لـااش لـضافل+لٗنب لندأنضلـ لندا ن )لطبِبلدلّناّك لةن  ( نفلن ن ل
ل نفلن ن لـقّ عل+لهتفل ؛مللنداِّبلللل+لميّنلفانشال...
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ـــ تنكاريــاً: دد لغـابددد ليل(1)ةوددولـدداليبقددهلتبددهلنٞناِ ددنلٜن ددملنٝندد ،لةحيددداجلميةلندد ك؛دد ل دد كانلـدد لـاّكدد لج ـ ،لـة

ل:(2)نٟن  ي 
ْ لِجْاِ َاالَةنٛنَْ َن ُلل34 َاالـِ اَّ  لَدَقْ لُضوِتَ لنْنَْجدددلللل***لللللدُنلَتَب؛دْ لدليَالَٟنَالـِ

شةنلـقا الشن؛وال نجودلدددل طنيد لل ن ن لـ لندهاتنلدب ّا لندعر؛  لددلنٞند اّب ليلميعضاعلند ّ؛  ل ب؛  لدباِبّل
الننجنلندد الناددد ل ب؛ د لنددعّ ب،لـوّضحا لنٛن ن لند النادد ل  ةبلصا؛ لفعب ـ لـا نن ليقوف:لـة اا،لةك ّنلساش

 دد د ؟فلفاسدددوجبل  ك؛دد لند ددـ ل دد كانلـدد لـاّكدد ل)ندددـ ،لة دد ،لةندوعددالنٞناضددللنٞنةدديّنلدب  اددوفلنددد اليو؛دد ل
ـّدد ل ٓنّقدد لة ددوعلندوعددا(،لفحددٌنلَسددَقْد لدةااددالشةنلـقا ددالسددقداالة ا؛اددالادد؛اُواالـدد لغّّنددالكانددمللة ددمللغأدد دلـدد لغ

ي ليلنٟن نف،لفألجالغّنلغ ن والكانلـد لغدةاشادالغ نفلنلتاادالنٛند ِّلةندا،لةغ د ٟنالنٝنيدبلةنٝندًنلجد ن لغا
ل،لةغأ لغسبوِّلندا ن لنديوع لنآل ؛ :(3)ةفا ا

ل نفلن ن +لال لنددع ب+لـااش )ض ًن(+ٗنب لندأنضلـ لندا ن )مين اعالـاّك ل  كانلـ لـاّك (
ل+لدق لضوت لننجنل...لللل+ال لنددع بلل+لوالليال
 ،لة اق ملتبهل   ٌن:(4)ـالاللٓند الندي  لةند  ِّلد نهتالـ تنشائية: 2

 ،لةٟنالٙن  لغنونع:(5)ةوللـال  د تللـطبو  الغًنلةن  لة مللندطببلأ ــ تنشائية طلبية:
ل:(7)،لـة لغـابد ليلنٟن  ي ل وفلندةوصًنا(6)ةوولطببلندهل لتبهلةج لنالسدعـ لــ األمر:9

ْ لغَيْددددلللل***لللللدددددَ لغَ َاُكْمل َدْاِب؛ِاُ ْملَةنْدُةَ ن ُلل218 لـِ لدلَأةدلُنةنَالغَْوَالنْدِ َدا َدٌْنِ
ٞنّددالكددانلندأددنضلـدد لندادد ن لـعنفدد لـعدقدد نتلند؛اددوشلةندّايدداع لندواسدد  ل ددّ  لندهدداتنلٗنبدد لندأددنضلـدد لنداّدد ن ل

عدقدد لند؛اددوشلةندّايدداع لنٞنةدديّنلتبددهلنٞنادداش ل١ندد ةفلننشن لدبةعدد لنٞنعاددوال ددٌنلـعدقدد  لندهدداتنلنٞنةدديّنلتبددهلنٟندد  لـة
لدلـ دددخ ـا لفعددالندطبددبل لأّ ةنددا لـ دددا نن لتبدد؛املبددد ،لفاسدددع النالسدددواا لنإلن دداعالدددنّشل تبددهلندضددـف
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                                    2222وليوي( 2العدد ) (6)المجلد                                                             مجلة المنتدى األكاديمي           
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نشتا لنداياع لندقاشبٌن:ل)ميّنلنلشادتلشـش (لةند؛اوشلندقاشبٌنل ادة ن لندّد الودولسادوعلـيدبح ل عد ل
ل،لةكانلغسبوِّلندا ن لتبهلنديوع لنآل ؛ :(1)أواشاا

لٗنب لندأنضلـ لندا ن +ل نفلن ن لـق عل+لـااش لـضاف
لأّ ةنالللل+لياللـق ع للللل+لغوالند دا ٌن

ل:(3)،لـة لغـابد ليلنٟن  ي ل وفلندهاتن(2)وولطببلند  لت لندهل لتبهلةج لنالسدعـ لــ النهي: 2
لدلَصاِحلاَلل َْ َسلمِيْنلَضُعْومَللَتِ لندطَّا***َتِ لَةنْسَدْ شَدَنْتلهِبَالنْنَْ ِويَا ُلل415

أاطبلندهاتنلنو  ل ع لْنني والةجعباالاخيا لناو؛ا لمييّادلت لند؛ سلـ لع٘ن لنلة مللضع لنو د لتد ل
لغسبوِّلندا ن لتبهلنديوع لنآل ؛ :،لةكانل(4)ند غِّليلندطات لةنٞنونسة لتب؛اا،لةننوننشلنووسلنن ويا لهبا

ل

ل نفلن ن لـقّ عللل+للـااش لـضافلللل+لٗنب لندأنضلـ لندا ن 
ل+لللللصاِحلللللللللل+لللالل  سَلللللللللياللـقّ ع للل

ددددا لـدددد ل َدْةددددُال دددد شةنتل٢نيوصدددد لــــــ االســــتفهام: 3 دددد لغـابددددد ل ددددوفل(5)وددددولطبددددبلندعبددددمل هددددل ل لي دددد لـعبـو ،لـة
ل:لل(6)ندةوصًنا

ْتَ؛ا ُلددلل226 لغَُوَولندنَّنِكُبلنٜنَِْ اَعلفَدَ؛الَتْ دللل***لددددَ لميَِدٍ لدَيَ  ُ لنإْلِ
دعّ ةددا لـدد ل غعنشلندهدداتنلهبدد نلندة؛ددمللندددنشَّلتبددهلنّشتددا لندايدداع لغّنلنلوددولت؛ ددهلتب؛دد لند ددـ ،لـ دددوا ا لـة

ينكدبلنٜن داع،لة ؛ائد ليقدافلٟندم:لصا؛ لغفعداٟنم،لة ّ دد ليلبدد لغنّد لشةدملل داددون نلغّنلت؛ دهلتب؛د لند دـ لكدانل
ددد ل ّل غ قودددون:لودددولنإلددد لندننكدددبلدبح ددداع؟فلفددإنل بددددم:لمينّددد لوددوهلف؛قدددافلد ددم:لعكو ددد لي دددد تلل  ةشدد لة عةددد لـة

دددال ت د دددودليبددد  لت ددد دلة  ةشددد ؟ف ،لةكدددانلغسدددبوِّلنداددد ن لتبدددهل(7)ت ددد د،لةنإلدددد لاللي دددونلتددداج ن لةالل اششدددا ،لـة
لنديوع لنآل ؛ :

ل+للـااش لـضافلللل+لٗنب لندأنضلـ لندا ن  نفلن ن لـقّ عللل
لياللللللللل+للللللت َ لميدٍ لللللللللل+لللللدي َّ لنإلت؛ا ُل
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ل
لةوااإلصوع انلدإلنها لندطبِبل لي دخ ـا الندةوصًناليلنٟن  ي لةا:ل

ل.(1)ةوول و   لغـنل١نةوِّليلنٞن دقةالـ التمّني: 4
لةوولطببلنإل ةافل ق؛ق لغةل   ا .للـ النداء: 5

ل.(2)وللـالالل  د تللـطبو ا ،للةٟنالص؛غلت ي  لـااا:لنعم،ل ئس،لةت هلةغًنوالب ــ تنشائية غير طلبية:
ة لي دخ ـاالندّهاتنليلٗنب لندأنضلـ لندا ن هلٞناافاهتدالدطة؛عد لنداد ن لـد لنا ؛د ،ل ؛دتلميّنلنداد ن ليلبن د ل

ل اصالة مللندطبب،لةدا ع لنٞنعاينلنّد لخينجلميد؛االـ لنا ؛ لغأن .ي د تللـطبو ا لغًنل
 أبرز النتائج التي توصل تليها البحل:

لأداـا لٟن دلند عنس ل وّصالندةحتلميةل٠ن وت لـ لنداداشجلغ ن وا:ل
ل ّبملةنٞندبّقل.دليعّ لندا ن لغ  لغساد؛بلنإلنها لندطبِبلند الجيّ  لندع بّ؛ لنددونصبّ؛ لَن ؛ لغطننفاال ٌنلنٞند1
لدلنشةنتلندا ن لسبط ل  شًنليلننسبوِّهل ؛تلٔننج لـ لنٝن ي لميةلنإلنهاش؛ ،لف؛و للـعااوالميةلندطبب.2
دلن ديددنلندةوصددًناليلة يددد لتبددهلنسدددخ ن لند؛ددا لشةنلغًنوددالـدد لغشةنتلندادد ن ،لسدداون لغةلـقددّ ع ،لف  ا ددمللددد لل3

يدافلعسدادد ،ل اإلضداف لميةلـنةنداداهلميبل  ددع الدبقنيدبلةندةع؛د لةندا  د لـ ا  لكةًن لدبدعةًنلت لـدننشدلُننّيد لةميي
لةنالسدأاش لةنددع بل...

دلةعشلنداددد ن لّنعادددادلنٜنق؛قدددلليلـون ددد لتدددّ  ،لةأدددنجلتاددد لميةلشةنٍعل ـغ؛ددد ل وادددملـددد لند ددد؛ا ليلغًنوددداهلـادددا:لل4
سددددد ،لةميساددددداعلندضدددددننت لةنٞن ددددد ا ،لنالسددددددأاش ،لةنالأديددددداص،لةميساددددداعلنددحّ دددددنلةنٜنددددد ن،لةنٞنددددد ح،لة عددددد نشلنا

لةنالسدعطاف،لةندلّ م،لةنددعّ ب،لةنٜنّتلةند علل...
دددليعددّ لطبددبلنالسدددعطافلةندددلّ ملغكاددنلننغددننضلةعةشن ليلنٟن  يدد ،لةودد نليدااسددبلـدد لـوضددوتاالةندأددنضلنددد ال5

لندافل ار ادالنإل يداعل،لميبلكاندملل اد؛د لدبد ش لندد  ؛بمللـ لغجب ،لفق لنر ادالندّهداتنلط عدا ليلن؛دالادواتد ل
لـ لت ادلتبهلندووع.

دددل لي دددخ  لندةوصددًناليلة يّددد ل عضددا لـدد لننغددننضلندةـغ؛دد لدبادد ن هلكاددا يدد لةندوت؛دد لةنالسدددا ن لةنددددداّ مهل6
لدع  لـااسةداالٞنوضوعلندقي؛  ،لفادهاتنل عّ  لمي نن لٚنا  لنإلسـ ليلندعوولةنديوح.

لغكانلـ ل ؛ملليلندقي؛  هلد؛اّك لند نتللندةـغللند الأنجلميد؛ لندا ن .دلنع ةتلندا ن ل االسدواا ليل7

                                                           

ل.3/160ندةـغ .لندعبوا،لدليارن:لندطنن لنٞندض  لنسننعل1
 .ل2/43ددليارن:لنإليضاحليلتبو لندةـغ .لندق ةيين،لل2
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ل
عددنِّ،لةكددانلندايدد؛بلننةفددنلدب ضددافليب؛دد لندا ددن لنٞنقيددوش ،ل لنٞنوددنشلل8 دل اددوعلنٞنادداش ليلندقيدد؛  ل ددٌنلـةددينلـة

لندعبملةندهة؛ ل اٞنضاف،لة لينشلـا لن ن لغًنلـقيوش .
بد لندد ل ةدٌّنلندأدنضلـد لنداد ن ليلنٟن  يد لتبدهلنٛناندبلندطبدِبلـد لنإلنهدا هلٞندالدلعّك لندةوصدًناليلنسددع اد لدب  9

حيدويدد لـدد لفاددونلندقددوفلتبددهلندع ددسلـدد لنٛنانددبلغددًنلندطبددِب،لفبددملحيدد ل اود ددا لـادد هلدقبّدد لنٞنعدداينلنددد ل دد لخيددنجل
لميد؛اا.

ةمي  نتا لةِناصد لتاد لأنةجد لتد للدلغضافلغسبوِّلندا ن لميةلدأ لندهاتنلعةنقا لةهبا  لةغضوهلتبهلغسبو  لٗناال ل10
لـقدضادلميةلشالالتلغأن ل٠نا ي .
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 قائمة المصادر والمراجع
 *القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 

 الكتب المطبوعة:
ددلغساسلندةـغ ،لغ دولندقاسدم،لجداعلنل١ن دوشل د لت دنةل د لغ٘ند لند ٢نهدنا،ل دح:ل١ن د ل اسدالت؛دونلند دوش،لل1

لدةاان(ل.ل- (،لشنعلند دبلندعب ؛ ،ل) ًنةتل1998ل-ودل1419،ل)1طل
،ل1نٞنعددداين،لغ٘نددد لـطبدددوِّلغ٘نددد لندااصدددنالنديددد؛اشالندنفددداتل،لطل–ندةـغددد لل-دددددلغسددداد؛بل ـغ؛ددد ،لندويدددا  لل2

ل (،لةكاد لنٞنطةوتات،ل)ند ويمل(.1980)
ددلغسننعلندعن ؛ ،لغ ولند كات،لك افلند ي ،لتة لنددن٘ن ل د ل١ن د ل د لتة؛د لنلنننيداعالنننةداعا،ل دح:لفخدنلل3

ل (،لشنعلنٛن؛ا،ل) ًنةت(ل.1995ل-ود1415،ل)1صاحلل ةاة ،للط
ن د لددلغةضحلنٞن اد لميةلغدو؛ لن  لـاد ،لغ ول١ن  ،لٗندافلندد ي ،لتةد لنل د ليوسد ل د لغ٘ند ل د لتةد لنلل4

ليوس ،لن  لوها ،ل ح:ليوس لنده؛ ل١ن  لندةقاتل،لشنعلندو ن،ل) ًنةت(.
ددلنإليضاحليلتبو لندةـغ ،لغ ولنٞنعايل،لجـفلند ي ل١ن  ل  لتة لنددن٘ن ل د لت دنلندقد ةيين،ل دح:ل١ن د لتةد لل5

لنٞناعملأواجل،لشنعلنٛن؛ا،ل) ًنةت(.
االةفاوّنا،لتة لنددل6 وددل1414،ل)1ن٘ن ل د ل  د لَ ةَداََّ د لنٞن؛د نينلند ـهدقل،لطددلندةـغ لندعن ؛ لغس االةتبـو

ل (،لشنعلندقبم،ل)شـه (،لند نعلندهاـ؛ ،ل) ًنةت(ل.1994ل-
 (،لشنعلندو دددنلندعدددنخ،ل1904،ل)1دددددلنددبخددد؛ ليلتبدددو لندةـغددد ،لندقددد ةيين،لضدددةط :لتةددد لنددددن٘ن ل ن دددو ،لطل7

ل) ًنةت(.
د ،لغ ول١ن  ،ل   ل د ل اسدمل د لتةد لنل د لتبدّللنٞندننشا،لددل وض؛حلنٞنقاص لةنٞن اد ل هنحلغدو؛ لن  لـال8

ل (،لشنعلندو نلندعنخ،ل) ًنةت(.2008ل-ودل1428،ل)1 ح:لتة لندن٘ن لتبللسب؛ ان،لط
وددد(،لشنعل1410،ل)1.لنددو ؛دد لتبددهلـا دداتلنددعدداعي ،ل١ن دد لتةدد لندددنذةفلنٞنادداةا،ل ددح:ل١ن دد لند نيدد ل،لطل9

لشـه (.لل–تلندو نلنٞنعاصنل،لشنعلندو ن،ل) ًنةل
ل.للgsh6944دل نةفلنٞنعاينل ٌنلننصاد لةنٜن نش ،ل   لتّةاس،ل ـن ل10
ودددددلددددددل1404،ل)1ددددددلنٜن؛ددددا لننش ؛دددد ليلـين)ندعيددددنلنٞن بددددوكللةندعا دددداين(،ل١ن دددد لتةدددد لنٞندددداعملأودددداجل،لطل11

ل (،لنٞن دة لنن وني ،ل)ندقاون (.1974
ل
ل
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ل
عل دد لت ددنلندةأدد نشا،ل ددح:ل١ن دد لنة؛ددالطنيوددللةميـ؛دددالدددلأ نندد لننشِّلةدددبلدةدداِّلد ددانلندعددنِّ،لتةدد لندقدداش12

ل (،لشنعلند دبلندعب ؛ ،ل) ًنةت(.ل1998،ل)1يعقوِّ،لط
وددددلدددددل1426،ل)2دددددلشيدددوننلندةوصدددًنا،لغ دددولتةددد لن،لادددنفلندددد ي ،ل١ن ددد ل ددد لسدددع؛ ،ل دددح:لغ٘نددد ل  دددج،لطل13

ل (،لشنعلند دبلندعب ؛ ،ل) ًنةت(.2005
ودد(،ل231اوبللعةنيد لشعبدب،لغ دولنيدنلغ٘ند ل د ل داللندةداوبلل)نٞنددو :لددلشيوننلبالندـن لادنحلغخلنيدنلندةدل14

ل (،لـاس  لنإلديان،)ج  (.ل1982-ودل1402،ل)1 ح:لتة لندق ةسلغ ولصاحل،لط
،ل1ددددلاددنحلننمشددوينلتبددهلغدو؛دد لن دد لـاددد ،لغ ددولنٜن دد ،لنددوعلنددد ي ،لتبددلل دد ل١ن دد ل دد لت؛ ددهلنُنمْشُددوينلطل15
لدةاان(.ل-ندعب ؛ ،ل)ل ًنةت (،لشنعلند دبل1998ل-ود1419)
ددددلاددنحلندد ددا؛النٞن دد هل ٕنا؛دد لندقونتدد ل هددنحل  ددا؛الندوونشدد  ،ل١نددبلنددد ي ،ل١ن دد ل دد ليوسدد ل دد لغ٘ندد لل16

لود(،لشنعلند ـ ،ل)ـين(.ل1428،ل)1نٞنعنةفل ااسنلنٛن؛ ،ل ح:لتبلل١ن  لفاأنلةهتأني ،لط
ددلانحل  ا؛الندوونش ،لٗنافلند ي ،ل١ن  ل  لتة لن،لن  لـاد لندطداشللنٛن؛داين،ل دح:لتةد لنددن٘ن لند د؛ ،لل17

ل (،لو نلدبطةات ،)ـين(.1990ل-ودل1410،ل)1ة١ن  ل  ةالنٞنخدون،لط
 د للددلادنحلندديدنيحلتبدهلنددوضد؛حلغةلندديدنيحلّنضد ونلنددوضد؛حليلنداحدو،ل يد لندد ي ،لأادد ل د لتةد لنل18

لدةاان(.ل- (،لشنعلند دبلندعب ؛ ،) ًنةت2000ل-ود1421،)1غخل  نل  ل١ن  لنن ونا،لط
ددلانحلندنضللتبهلند اف؛ لال د لنٜناجدب،لعضدللندد ي ل١ن د ل د لنٜن د لننسدلن ابا،ل دح:ليوسد ل  د لل19

ل (،لجاـع ل اعيونس،ل)د؛ة؛ا(.1975ل-ودل1395،ل)1ت ن،لط
،ل2تةدد لنل دد لغ٘ندد لندودداكاللنداحددوالنٞن ددلل،ل ددح:لنٞندددويللنددد ـًنا،لطلددددلاددنحلكددداِّلنٜندد ةشليلنداحددو،ل20
ل (،لـ دة لةوة ،ل)ندقاون (.1993ل-ودل1414)
ددددلاددنحلنٞنويددالدب ٢نهددنا،لغ ددولندةقددا ،ليعدد؛ ل دد لتبددلل دد ليعدد؛ لن دد لغخلند ددننيال١ن دد ل دد لتبددللنٞنوصددبل،لل21

لدةاان(.ل-؛ ،ل) ًنةتل (،لشنعلند دبلندعب 2001ل-ودل1422،ل)1 ح:لميـ؛اليعقوِّ،لط
دددلادنحلنٞن دوشالتبدهلنندو؛د ليلتب ددللنداحدولةنديدنف،لٗندافلندد ي ،ل١ن دد ل د لتةد لنل د لـادد لندطدداشللل22

،ل1نٛن؛ددداينلننن د دددل،لغ دددول يددد ،لتةددد لنددددن٘ن ل ددد لتبدددلل ددد لصددداحللنٞن دددوشا،ل دددح:لتةددد لنٜن ؛ددد لواددد نةا،لط
ل.دةاان(ل– (،لنٞن دة لندعيني ،ل) ًنةتل2005ل-ودل1425)

،ل1ددددددلندطددددنن لنسددددننعلندةـغدددد لةتبددددو ل قدددداش لنإلت ددددا ،لحيددددٍنل دددد ل٘ندددد  ل دددد لتبددددلل دددد لمي ددددننو؛ملندعبددددوّا،لطل23ل
لود(،لنٞن دة لندعايني ،ل) ًنةت(.1423)
ل
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ل
ل

ددددلـأددينلندبة؛ددبلتدد لكدددبلننتاعيددب،لٗنددافلنددد ي ،لتةدد لنل دد ليوسدد ل دد لغ٘ندد ل دد لتةدد لن،لن دد لوهددا ،لل24
لشـه (.،لشنعلندو ن،) (1985،ل)6٘ن لن،للط ح:لـا نلنٞنةاعإلة١ن  ل

ددددلكددداِّلسدد؛ةوي ،لغ ددولندةهددنلت ددنةل دد لتا ددانل دد ل ادد لسدد؛ةوي ،ل ددح:لتةدد لند ددـ ل١ن دد لودداعةن،لشنعلنٛن؛ددا،لل25
ل) ًنةت(.

ودد(،لشنعل1407،ل)3دددلند هدافلتد ل قداش لغدونـولنددا يدا،لغ دولندقاسدم،ل١ن دوشل د لت دنةلند ٢نهدنا،لطل26
لةت(.ند داِّلندعنخ،) ًنل

ددددلكهدد لندراددونلتدد لغسدداـللند دددبلةندواددون،لـيددطوهل دد لتةدد لنلندق ددطاط؛ينلنٞنعددنةفلُندداجللأب؛ودد ،لل27
ل (،لشنعلندو ن،ل) ًنةت(.ل1982ل-ودل1402،ل)1ط
ددلد انلندعنِّ،لغ ولندوضا،لٗنافلند ي ،ل١ن  ل  لـ ن ل  لتبللن  لـاروعلنننيداعالندنةيوعدللنإلفنيقده،لل28

لصاشع،ل) ًنةت(.لود(،لشنع1414،ل)3ط
ددددل٠ن دد لننـادداف،لغ ددولندوضددالغ٘ندد ل دد ل١ن دد ل دد لمي ددننو؛ملنٞن؛دد نينلندا؛ ددا وعا،ل ددح:لل١ن دد ل١ن؛ددللنددد ي لتةدد لل29

لدةاان(.ل-نٜن ؛ ،شنعلنٞنعنف ،ل)ل ًنةتل
ددددلـع ددملـقدداي؛سلندبأدد ،لغ ددولنٜن ددٌن،لغ٘ندد ل دد لفدداعسل دد ل كنيددا لندقدد ةيينلندددنن ا،ل ددح:لتةدد لند ددـ ل١ن دد لل30

ل (،لشنعلندو ن،ل) ًنةت(.1979ل-ودل1399،ل)1،لطواعةن
ل (،لـ دة لدةاان،ل) ًنةت(.2000،ل)2ددلـع ملنٞنيطبحاتلندةـغ؛ لة طّوعوا،لغ٘ن لـطبوِّ،لط31
ددددلنٞنوّيدداليلصدداع لنإلتددننِّ،لغ ددولندقاسددم،لجدداعلن،ل١ن ددوشل دد لت ددنةل دد لغ٘ندد لند ٢نهددنا،ل ددح:لتبددلل ددولل32

لف،ل) ًنةت(. (،لـ دة لنٟنـ1993،ل)1ـبحم،لطل
ددددلنٞنقدضددب،لغ ددولندعةدداس،ل١ن دد ل دد لي يدد ل دد لتةدد لننكدد لندا ددايللنن شالنٞنعددنةفل دداٞن ش،ل ددح:ل١ن دد لتةدد لل33

لنٝناد لتض؛  ،لتا لند دب،ل) ًنةت(.
دددددلنٞنق ـددد لنٛن ةد؛ددد ليلنداحدددو،لغ دددولـوسددده،لت؛ دددهل ددد لتةددد لندع يددد ل ددد ليَدَبْبَةْخدددمللنٛنددد ةيل،ل دددح:لادددعةانلتةددد لل34

لنجع :ل اـ لغ٘ن لن؛الةفدحلل١ن  لغ٘ن لٗنع ،للـطةع لغ لندقن ،ل)نٞن ب  لندعن ؛ لند عوشي (.لندوواِّ،لعل
ل (،لـاس  لندنساد ،ل) ًنةتلددلدةاان(.1997،ل)3ددلنداحولندهاي،ل١ن وشلـأاد  ،لطل35
عان،ل١ن  لفاضالند اـننشل،لطل36 لددلدةاان(. (،لشنعلن  لكاًن،ل) ًنةتل2014،ل)1ددلنداحولندعنخلغ  ا لـة
ل (،لـ دة لندهةاِّ،ل)ندقاون (.1975،ل)1ددلنداحولنٞنيوه،ل١ن  لت؛ ،لطل37
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ل
ل،لشنعلنٞنعاعف،ل)ـين(.15ددلنداحولندوني،لتةاسل   ،لطلل38
ددددلةدد لنٟنونـدد ليلاددنحلٗندد لنٛنونـدد ،لجددـفلنددد ي ،لتةدد لندددن٘ن ل دد لغخل  ددنلند دد؛وطل،ل ددح:لتةدد لنٜن ؛دد لل39

ل ،ل)ـين(.وا نةا،لنٞن دة لنددوف؛ق؛
دددددلندددددونيل ادوف؛ددددات،لصدددـحلنددددد ي لأب؛ددددال ددد لغيةدددد ل دددد لتةددد لنلنديددددو ا،ل ددددح:لغ٘نددد لننعندددداذةطلة نكددددللل40

ل (،لشنعلمي ؛ا لندلنث،ل) ًنةت(.2000ل-ود1420،ل)1ـيطوه،لطل
 الرسائل العلمية:

داين،لسد؛ ل د لدلانحلكداِّلس؛ةوي ل)ـ ل داِّلندا  د لميةلّنايد ل داِّلننفعداف(،لغ دولنٜن د لتبدلل د لت؛ دهلن1 دـن
 (،ل1998ل-ودددل1418تةد لندددن٘ن ل دد لناصدنلندعنيوددل،لغطنة دد لشكددوعن ،لمياددننف:ل نكددلل د لسدداولندعد؛ددِب،ل)

لجاـع لنإلـا ل١ن  ل  لسعوشلنإلســ؛ ،ل)ندنياض(.
دددلندودو دداتلنن٘ن يدد ل دداٞناحلن  يدد ليلاددنحلندقيدد؛  لنٟن  يدد ،لسددب؛ انل دد لت ددنلندع ؛بددللندهددافعللنٞنعددنةفل2

 (،لنٛناـعددد ل2013ودددددلدددددل1434ا،ل دددح:لفو يددد لتةددد لنل ددد لأب؛دددا،لميادددننف:لتبدددللمي دددننو؛ملميادددد؛وا،) اٛن ددد
لننٚنني لدبعبو لنإلســ؛ ،ل د؛نتلددلد؛ة؛ا.

ود(لـد ل  نيد ل974)ت:لدلنٞناحلنٞن ؛ ليلانحلنٟن  ي ،لاااِّلند ي لغ٘ن ل  ل١ن  ل  لتبلل  ل  نلنٟن؛د ل3
(لميةلّنايدد لنٞنخطددوط)لشعنسدد لةٓنق؛دد (،ل ددح:لغ لندّ ددع لتةدد لنلتةدد لندّ ددـ ل دد لأب؛ددا،ل141اددنحلندة؛ددملل)

ل (،لنٛناـع لننٚنني لدبعبو لنإلســ؛ ،ل د؛نتلددلد؛ة؛ا.2013وددلددل1434مياننف:لغ٘ن ليوس لغ ول  ن،ل)
 المجالت والدوريات: 

ندقنهتين.ل   لـوسهلغ ولج ع)شعنس ل٥نوي لشالد؛ (،ل٠نب لجاـع لنن يه،لكب؛ للدلغسبوِّلندا ن ليلنٜنونع1
  (،ل)غ  لددلفب طٌن(.2015،ل1نآلشنِّلةندعبو لنإلن ان؛ ،ل)ندع ش

،ل2دل  فلغسبوِّلندا ن لةأنةج لت لـعاادل ٌنلـقدضهلندقات  لةنو ؛ لنٞند ّبم،لتة لنلند ب ل،ل)ندع شل2
لع ي ،ل)جّ  (. (،لجاـع لنٞنب لتة لند2018
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The style of the call in Hamziya Al-Busairy: a rhetorical study 
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The call is considered, as a basic unit in oral and verbal discourse. 
extremely important; Its importance lies in being the most revolving 
and widespread discursive structure on tongues and flags, because of 
its ability to express different symptoms and different human feelings. 

 A movement, a gesture, or something else, so he resorts to the 
dead, the caller, and the receding one. 

This research presented… 
Various models of Hamziyah Al-Busairy, in which the narrator 

used the appeal method in his praise of Al-Mustafa, with its analysis, 
and clarification of its forms, clarification of its symptoms, and 
extracting its connotations. 

Key words: 
The style of the disease \ the letters of the call \ the Hamziyah\ the 

symptoms of the Al-Busairy call. 
 


