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 ملخص الثحث
 رم العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى الو كصحبو اجمعيف. الحمد هلل

 . ..كبعد
, كىي كطأ لإلماـ مالؾ رحمو اهلل تعالىيذه دراسة عف ادكات النداء في كتاب المف

اذ شممت الدراسة مقدمة بسيطة تـ الحديث فييا  .دراسة نحكية كلغكية ألدكات النداء
سالمي إال كىك حديث رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو عف المصدر الثاني لمتشريع اال

, اذ اف عمماء االمة اىتمكا بو اىتماما بالغا كعنكه بالجمع كالتمحيص كالتدقيؽ (سمـك 
بعدىا تـ  .ليصؿ الينا كما ارداه صمى اهلل عميو كسمـ كاضحا غضا طريا جميا

عف كتابو المكطأ الحديث عف االماـ مالؾ كنشأتو كمكانتو بيف العمماء ثـ تـ الحديث 
بعدىا تـ دراسة مكضكع النداء  .كأىمية ىذا الكتاب بيف كتب الحديث كالسنف االخرل

بصكرة عامة فقد تـ استعراض اىـ ادكاتو كاىـ انكاعو كمناقشة جميع ذلؾ مف 
الناحيتيف  النحكية كالمغكية كما تـ ضرب الشكاىد كاألمثمة مف الحديث الشريؼ في 

عد ذلؾ ضرب الشكاىد مئـ كيخدـ القاعدة النحكية كالمغكية ثـ تـ بكتاب المكطأ بما يتال
 .يات البينات كالحكـ كاألمثاؿ كالشعراالخرل مف اآل

كاليمزة بعدىا تـ الحديث عف حاالت  كاىـ االدكات ىي يا كآيا كأم كىيا كالميـ ككا
 .حذؼ اداة النداء مف الجممة كما كرد في حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

كأعقب ذلؾ خاتمة مختصرة تـ استعراض اىـ النتامئج التي تكصؿ الييا البحث كما 
تـ تثبيت قامئمة بالمصادر كالمراجع التي اعتمدىا البحث في الكتابة كما تـ فيرسة 

... كالحمد هلل رب  مكضكعات التي تـ استعراضيا كمناقشتيا مناقشة عمميةال
 .العالميف

Abstract 
   Thanks for Allah and peace and pleasing be upon the prophet 

Mohammed and an his followers. 

    This study is about the calling devices is Al-Muta’a Book by 

Imam Malik (Allah pleases him)  and it is a grammatical and 

linguistic study for the calling devices. 
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    This study involves an introduction in which the researcher 

talks about the second resource of Islamic enactment (Al-

Hadith) of the prophet Mohammed (peace be upon him). 

    Scientists all around the world have interested in careful 

collecting and precise studying of Hadith to reach us fresh and 

great as our prophet wants exactly. Then, the study gives 

information about the life of Imam Malik and  his reputation at 

that time among all the Islamic scientists and his famous Book 

Al-Mutaa’ and its importance among the other books  of  

Hadith. 

   After that, the researcher studied this subject (Calling Devices) 

in general mentioning its important devices, types and 

discussing these matters grammatically & linguistically with 

special examples from hadith taken from   Al-Mutaa’ Book. 

Another examples from the holly Quran, proverbs and poetry 

has been exemplified. 

  The most important devices are Ya, Aya, Haya, Allahumma, 

Wa and      Al-Hamza. Then, studying the process of omitting 

the calling devices from the sentence as it is mentioned in 

Hadith. The study ends with a brief conclusion in which the 

researcher surveyed the results obtained in the study followed 

by a list of bibliographies used in writing this study and an index 

of the matters that are discussed and surveyed scientifically 

throughout the present study. 

 

 املقذمح
ييف كعمى آلو الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى إماـ الدعاة كخاتـ النب

 .كصحبو كسمـ اجمعيف
  :كبعد

ريع اإلسالمي بعد القرآف فاف الحديث الشريؼ ىك المصدر الثاني مف مصادر التش
كقد عني عمماء األمة مف الركاة كالمحدثيف كأصحاب السير بجمعو كتدكينو  .الكريـ

Keyword tppls , appeal , foothold
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كدراستو دراسة عميقة كشاممة مف جميع جكانبو كعنكه بالتمحيص كالتدقيؽ ليصؿ الينا 
 .اهلل عميو كسمـكما أراده صمنى  طريا نديا

كلغكيا معمقيف عمى نحكية  دراسة مكضكع النداء في كتاب المكطأ نحكيا آثرنالذا 
الحديث الشريؼ ما احتاج ذلؾ الى تعميؽ كنبيف كنكضح بعض األمكر مف  كلغكية

الناحيتيف النحكية كالمغكية عمى أننا نكرد الشكاىد مف الحديث الشريؼ مف كتاب 
كاىد ببعض آيات القرآف الكريـ أك مف األقكاؿ المأثكرة أك المكطأ ثـ ندعـ تمؾ الش

الحكـ أك الشعر كنقدـ الشاىد مف الحديث الشريؼ عمى الشاىد مف القرآف الكريـ 
كتاب ألنو مكضكع البحث كنبحث في أدكات النداء كاستعماالتيا كمدلكالتيا في 

 .المكطأ أف شاء اهلل تعالى
اـ مالؾ بشيء مف االختصار ثـ عمى كتابو  كىنا البد أف نعرج عمى حياة اإلم

المكطأ الذم ىك مكضكع دراستنا كالذم ىك مف الكتب الميمة كالمعتمدة في حديث 
 ـ.ا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمسيدن

 :مالك حياج اإلمام
 (ِ)بف عمرك االصبحي (ُ)بف أبي عامر بك عبد اهلل مالؾ بف أنس بف مالؾىك أ

سنة ثالث كتسعيف مف  ,ذكر ابف عبد البر أنس عمى ما كلد مالؾ بف (ّ)المدني
كنشأ فييا اذ كانت منشأ  (ْ)ف بف عبد الممؾ بالمدينة المنكرةاليجرة في خالفة سميما

ككاف  ,األخيار األطيار مف سمؼ ىذه األمة اذ كنشأ فييا بيف ىذه النخبة الطيبة
مف اعمـ بسنة  :ف حنبؿقيؿ لإلماـ احمد ب (ٓ)جدان في التحصيؿ العممي كالركايةمي 

                                                 

ينظر جميرة انساب  (ىػ ْٔٓت )كما أكرده ابف حـز األندلسي  (نافع)اسمو  (أبك عامر) (ُ)
 َ ّْٔالعرب 

 َ َُٔ/ُاليمنية  ينظر ترتيب المدارؾ  (ذم أصبح)نسبة إلى قبيمة  )االصبحي( (ِ)
 – ٕٔ؛ طبقات الفقياء  َّٗ/ٖ؛ كالجرح كالتعديؿ َُّ/ ٕترجمتو في  التاريخ الكبير  (ّ)

ٖٔ. 
 َ َُُ/ُ؛ كترتيب المدارؾ َُينظر االنتقاء   (ْ)
 َ ُُٗ/ُترتيب المدارؾ  (ٓ)

Type text hereType text hereType text here
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فقيؿ لو  َبؿ مالؾ :؟ فقاؿعميو كسمـ مالؾ اـ سفياف الثكرمرسكؿ اهلل صمى اهلل 
مـ مالؾ أـ سفياف ؟ فقاؿ بؿ أييما اعمـ بآثار أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كس

سنة تسع كسبعيف كمامئة بعد  إمامنا لعشر خمكف مف ربيع األكؿ تكفى (ُ)َمالؾ
  َمرض طكيؿ استمر زىاء اثنيف كعشريف عاما 

 :كتاب املوطأ
أف كتاب المكطأ مف كتب الحديث الميمة إذ أنو مف أعالىا رتبة كارفعيا شأنا عند 

ككاف اإلماـ مالؾ شديد الحرص عمى الدقة كتحرم الصحة  ,عمماء الحديث كالفقو
كاف اشد انتقاء مالؾ لمرجاؿ كاعممو ) (ىػ ُٖٗت )قاؿ سفياف بف عيينة  .كالصدؽ
ة )مالؾ أكؿ مف أنتقى الرجاؿ مف الفقياء في المدين :كقاؿ ابف حباف (ِ)(بشأنيـ

في  ما) (ىػ َِْت )قاؿ اإلماـ الشافعي  (ّ)كأعرض عمف ليس بثقة في الحديث(
لذا عني المحدثكف كاألصكليكف  (ْ)(األرض كتاب أكثر صكابا مف مكطأ مالؾ

 .لفقياء بو أشد عناية كتناقمكه كاعتمدكهكا

 :النذاء

كىذا األمر يتطمب  ,كىك نكع مف انكاع الخطاب كال يككف إال في الميـ مف األمر 
استدعاء كمناداة المخاطب بكساطة أدكات خاصة تستعمؿ لمناداة المخاطب كىي 

  َعبارة عف دالالت تعبيرية خاصة تنبو كتكقظ الذىف كتجعمو جاىزا لالستماع كالرد 
غراض كالمكاقؼ كأف أكثر المكاقؼ أكثر أساليب الكالـ تصرفا في األ كالنداء ىكمف

م فييا النداء ىي )السياقات االنفعالية ذات الحس الطاغي كالمكاقع التي يجر 
كالمكاقؼ المفعمة باالنفعاالت كعمى ىذا سكؼ تككف ىذه األداة عبارة عف صيحة أك 

                                                 

 َ ّٗصحة أصكؿ مذىب أىؿ المدينة  (ُ)
 َ َِْ/ ٖالجرح كالتعديؿ  (ِ)
 َ ٗ/ َُأكجز المسالؾ كينظر تيذيب التيذيب  (ّ)
 َ َٗ؛ كمقدمة ابف الصالح َِٖ/ ُتذكرة الحفاظ  (ْ)
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صرخة أك صكت قكم يطمقو المبمغ ألجؿ لفت نظر المخاطب لبعض األمكر التي 
اف أخرل يرتاح لو كالنداء أسمكب ممتع كمشكؽ في أحي (ُ)يريدىا المتكمـ أك المبمغ(
أبا فالف اذ ترتاح لو النفس البشرية كتطممئف إليو  فالف أك يا المخاطب عند ندامئو يا

كعمى ىذا  كثر أسمكب النداء في األحاديث النبكية الشريفة كما كاف في القرآف الكريـ 
اذ كثرت فيو مناداتو صمى اهلل عميو كسمـ ألصحابو كأىؿ بيتو كاألقربيف كاألبعديف 

ثبت بعضوي في األحاديث الشريفة التي سكؼ نتعرض ليا  قبامئؿ كالعشامئر كىذا ماكال
يسمح  في كتاب المكطأ أف شاء اهلل عمى أننا نكتفي بذكر بعضيا ألف المقاـ ال

 .بأكثر مف ذلؾ
  :النداء في اللغة واالصطالح 

كنادل  ,كقد ناداه ,كالنداء ممدكد الدعاء برفع الصكت ,)بعد الصكت :الندل في المغة
كىك أندل ) (ِ)كتنادكا  أم نادل بعضيـ بعضا( ,كناداه مناداة كنداء أم صاح بو ,بو

 (ّ)َصكتا منو أم أبعد صكتا(
لؾ قكلو سبحانو كالنداء في أصؿ االستعماؿ مػد الصكت لنداء البعيد كيدؿ عمى ذ

اًنًب الطُّكًر اأٍلى  :كتعالى  ٍينىاهي ًمٍف جى نىادى ًف )كى ٍبنىاهي نىًجٌيان(ٍيمى قىرَّ كى
أنو  )فقد بيف اهلل سبحانو (ْ)

 (ٓ)َقرب(فالنداء مخاطبة األبعد كالمناجاة مخاطبة األ ,كما ناداه ناجاه أيضا
 َ(ٔ)بو عف أمر في نفسو( )كالنداء ينشأ بفعؿ المتكمـ حيف يعبر

 

                                                 

دراسة  ,أساليب الطمب في الحديث الشريؼ (مقدمة)أسمكب النداء في الحديث الشريؼ  (ُ)
 ُُْٔغير منشكرة  –أطركحة دكتكراه ىناء محمكد شياب  –بالغية في متف صحيح البخارم 

 َجامعة المكصؿ  –كمية اآلداب  َـ  ُٓٗٗق_ 
 َ ُٕٖ/َِ (:ندل)لساف العرب  (ِ)
 َ ُِْ/ ٓ :مقاييس المغة (ّ)
 َ ِٓاآلية / –سكرة مريـ  (ْ)
  َ ِّْ/ِ :كالبرىاف ْٔٗ :أساس البالغة (ٓ)
  َ ُْٓ ,ُُِ :نحك المعاني (ٔ)
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 .(ُ)عمى االلتفات( يويحمؿ المنادل عم)كىك اسمكب يقصد منو التنبيو ك 
عمى الداعي بأحد حركفو )ىك طمب إقباؿ المدعك  :كالنداء في االصطالح

 .(ِ)المخصكصة(
كقد جعمكه  ,كالنداء كثير االستعماؿ في كالـ العرب اذ يستعمؿ في بداية كؿ كالـ

كأنما تعمكا ىذا بالنداء لكثرتو في كالميـ كآلف أكؿ  :يقكؿ سيبكيو ,بمنزلة األصكات
فيك أكؿ كؿ كالـ  ,إال أف تدعو استغناء بإقباؿ المخاطب عميؾ ,الكالـ يبدأ بالنداء

كقد حذفكه تخفيفا النيـ  ,تكمـ بو لتعطؼ المكمـ عميؾ ككاف األكؿ في كؿ مكضع
 .(ّ)كالميـ حتى جعمكه بمنزلة األصكاتمما يغيركف األكثر في تعمـ  

الغرض منو كالنداء ليس مقصكدا لذاتو عمى الرغـ مف كثرة استعمالو في الكالـ ك 
فالمتكمـ يمجأ إلى  َتماع إلى ما يأتي بعده مف الكالـتنبيو المخاطب لإلصغاء كاالس

النداء لتنبيو مخاطبو أذ يختصو بيف سامئر المخاطبيف بأمره أك نييو أك استفيامو أك 
  َخبره 

 َ(ْ)اف المنادل مختص بيف لمتو ألمرؾ كنييؾ أك خبرؾ() :يقكؿ سيبكيو
المحدثيف فقد جرد أدكات النداء مف أية كظيفة أخرل عدا ككنيا أما بعض الباحثيف 

التي تدخؿ  عمى أسماء اإلشارة  (ىا)كمثؿ  ,التي لمتنبيو (أال)كىي مثؿ  ,أدكات تنبيو
سماعو لمصكت كمنيـ المرحـك  اال أنيا أقكل تنبييا كادعى اللتفات المخاطب كا 

  (ٓ).يالدكتكر ميدم المخزكمي كالدكتكر عبد الحسيف الفتم

                                                 

 َ َُّ :نقد كتكجيو ,في النحك العربي (ُ)
  َ ُْٔ/ُ :كاإليضاح ُْٓمفتاح السعادة  (ِ)
   َ ِّٓ/ِ :كينظر البرىاف ,َِٖ/ِ :الكتاب (ّ)
  َ ِِّ ,ُِّ/ِ :الكتاب (ْ)
عبد الحسيف  َد   ,كأسمكب النداء كنظرية العامؿ َِّ :نقد كتكجيو ,النحك العربي :ينظر (ٓ)

  َ ُّص  – ُْٗ/ ْمجمة الجامعة المستنصرية العدد الرابع   ,الفتمي
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معبرا بو عف  (المكطأ)كقد جاء النداء في حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في 
معاف مختمفة كلتمبية حاجة الدعكة اإلسالمية إلى اإلبالغ كالتنبيو كالتكجيو كسكؼ 

 ذه الشكاىد إثناء ذكرنا ألدكات النداء مكتفيف ببعض الشكاىد مستغنيف ػػػػػػػنذكر بعض ى
  َعف البقية عمى أننا نتعرض لألدكات التي كجدت في الكتاب مكتفيف بيا 

في حديثو طامئفة مف أدكات النداء امتمكت  (صمى اهلل عميو كسمـ)كقد استخدـ 
  َخاصية لتحقيؽ  ىذا األسمكب 

  :المنادى المعرب والمنادى المبني - :أنواع المنادى
فاف كاف مبنيا فحكمو بعد النداء  ,ك مبنيامف أف يككف معربا أ يخمك االسـ المنادل ال
  (ُ).((ياىؤالء))ك ,((ياىذا)) :كحكمو قبمو نحك
 يا)زيداف(  ك اي)ك  (زيد يا)كاف يرفع بو قبؿ أف ينادل فيقاؿ  إذ يبنى عمى ما

 (ِ)(كالزيدكف ,ذىب الزيداف)ك (جاء زيد)زيدكف( كما كاف يقاؿ في الرفع قبؿ النداء 
كاف كاف  ,كاف يرفع بو فاف كاف يرفع بالضمة بني عمى الضـ فيذا كمو يبنى عمى ما

  َيرفع باإللؼ يبنى عمى اإللؼ كاف كاف يرفع بالكاك يبنى عمى الكاك كىكذا 
فا اك مشبيان بالمضاؼ كىك كاف كاف معربا فال يخمك مف اف يككف مفردا اك مضا

فاف كاف مضافان  (ضاربان زيدان ) :كلة نحكألنو قد طاؿ بمعم (مطكالن )كسمي  َالمطكؿ
 .(ّ)كال يجكز إظياره كال يجكز بناؤه اك مطكالن كاف منصكبا بإضمار فعؿ

جبريؿ قد  يا) :كمف أمثمة العمـ المفرد في الحديث الشريؼ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ
 مالضـ ألنو يبنى عمى إذ أف جبريؿ عمـ مفرد مبني عمى ا, (ْ)(أحببت فالنا فأحبو

أـه ىاني قد  يا)كمف شكاىد المنادل المعرب قكلو صمى اهلل عميو كسمـ  كاف يرفع بو
رنا مف أجرتً   .(ٓ)(أجى

                                                 

 َ ُٕٕ/ِ :شرح جمؿ الزجاجي (ُ)
 َ ٓ/ِشرح الكافية الشافية  (ِ)
  َ ُٖٕ/ِشرح جمؿ الزجاجي  (ّ)
 َ ُِٗ :كتاب المكطأ (ْ)
 َ ُٗٓالسابؽ نفسو  (ٓ)
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اذ جاء المنادل مضافا ليذا كاف منصكبا بالفتحة لإلضافة كشاىد أخر قكلو صمى 
 (ُ)(د جعمو اهلل عيدا فاغتسمكاػػػػػػػػمعشر المسمميف اف ىذا يكـه  ق يا) :اهلل عميو كسمـ

 .جاء المنادل مضافا لذا جاء منصكبا بالفتحة
 :أدوات النداء

كأحيانا يحذؼ حرؼ النداء   ,كاليمزة  ,ككا  ,كالميـ  ,كىيا  ,كأم  ,كأيا ,يا)كىي 
 .(ِ)(كيبقى النداء قامئما

  :اــي (ُ)
يمكف اف يقدر عند الحذؼ  كقد أطمؽ عمييا العمماء أـ حركؼ النداء كأـ بابو إذ ال

يستعمؿ إال في  كما عداىا الالجاللة سبحانو كتعالى اال بيا  كال ينادل لفظ ,سكاىا
كذىب أكثر النحاة  (ّ)االستغاثة كال  ,النداء الخالص الذم ال يدخمو معنى التعجب

إلى أف ىذا الحرؼ يختص مف بيف حركؼ النداء جميعيا بنداء البعيد في المسافة أك 
ألنيا  (ْ)و حيف يريدكف مد الصكت بالنداءاعكذلؾ المتداد الصكت كارتف ,الحكـ

يقبؿ إال برفع الصكت  كالمنادم ال (ٓ)لؼ التي تالـز مد الصكت كطكلواألتنتيي ب
 َ(ٔ)كمده بحيث يسمعو المنادل عميو

كىي أكثر حركؼ النداء استعماال في الحديث الشريؼ اذ استعممت في نداء البعيد 
كقد تستعمؿ لمقريب  ,كالنامئـ كالساىي كأمثاليمابجسمو كبركحو كفكره مسافة اك حكما 

 َ(ٕ)الف اهلل تبارؾ كتعالى ليس ببعيد (اهلل يا)كذلؾ  في قكليـ  ,تأكيدا

                                                 

 َ َِٓالسابؽ  (ُ)
     َ ّّٕ/ِ :؛ مغني المبيب ّْٗالجنى الداني  (ِ)
 َ ُٕٕ/ِشرح جمؿ الزجاجي  (ّ)
 َ ّّٕ/ِمفتي المبيب  (ْ)
 َ ِِْ :أساليب الطمب (ٓ)
 َ ِِْ/ُ؛الكشاؼ  َِّ/ِ :الكتاب (ٔ)
 َ ُٕٕ/ِشرح جمؿ الزجاجي  (ٕ)
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كمف شكاىده في حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في كتاب المكطأ قكلو صمى 
 (ُ)(جنانامعاذ اف طالت بؾ حياة اف ترل ما ىاىنا قد ممٍي  يكشؾ يا) :اهلل عميو كسمـ

كقكلو صمى  (ِ)ة إف عيني تناماف كال يناـ قمبي(عامئش يا) :كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ
 .(ّ)(كافر فقد باء بيا احدىما مف قاؿ ألخيو يا)اهلل عميو كسمـ 

قد استعممت في نداء القريب ككاف بعض النحكييف  (يا)ككاضح مف ىذه الشكاىد اف 
  .(ْ)يرل إنيا أداة مكضكعة أصال لنداء البعيد كالقريب عمى السكاء

كيرل بعضيـ انيا مكضكعة أصال لنداء البعيد كاف استعماليا في نداء القريب  إنما 
 .(ٓ)يأتي بعدىا مف الكالـ ىكمف المجاز الذم يراد بو تأكيد التنبيو إلى ما

أمة محمد كاهلل لك تعممكف ما أعمـ لضحكتـ  قميال  يا) :قكلو صمى اهلل عميو كسمـك 
صمى اهلل  (محمد)اذ جاء المنادل ىنا منصكبا ألنو مضاؼ إلى  (ٔ)(كلبكيتـ كثيرا
  َ (يا أمةى محمدو )عميو كسمـ 

كمثاؿ ذلؾ كثير في القرآف الكريـ في نداء األنبياء عمييـ السالـ كمف ذلؾ قكلو 
 َ(ٕ)(دـ اسكف أنت كزكجؾ الجنةآ يا) :تعالى

ذ أننا  نجد إ كىكذا (ٖ)(يا إبراىيـ اعرض عف ىذا أنو قد جاء أمر ربؾ)كقكلو تعالى 
..( .معاذ يا)أنو صمى اهلل عميو كسمـ في الشاىد األكؿ جاء فيو نداء المفرد القريب 

أذ أنيا جميعا مفردة مبنية عمى  (كافر يا)كالثالث  (عامئشة يا)ككذلؾ الشاىد الثاني 
الضـ كفي الشاىديف األكؿ كالثاني جاء المنادل عمما مفردا كفي الثالث جاء نكرة 

                                                 

 َ ُْٕ :كتاب المكطأ (ُ)
 َ ِٖ :كتاب المكطأ (ِ)
   َ ْْٗالمصدر السابؽ (ّ)
      َ ّٖٓ – ّْٓ؛ الجنى الداني  ُُٗ؛ المرتجؿ  ِّٓ/ْينظر المقتضب  (ْ)
 َ ِِْ/ُ؛ الكشاؼ  ِِّ,  َِّ/ِينظر الكتاب  (ٓ)
  َ ِِٕ :المكطأكتاب  (ٔ)
  َ ّٓ :سكرة البقرة مف اآلية (ٕ)
 َ ٕٔ :سكرة ىكد (ٖ)

iss



   

 
 

773 

 

 م 2013كانون الثاني  –العذد الراتع عشر  –الراتع اجمللذ  جملح جامعح األنثار للعلوم اإلسالميح 

 مالك لإلمام" املوطأ" كتاب يف (ولغويح حنويح دراسح) النذاء دواخأ

اذ أف المنادل العمـ المفرد كالنكرة المقصكدة  .مقصكدة كىي جميعا مبنية عمى الضـ
  (ُ).تبنى عمى ما ترفع بو لذا جاء بناؤىا عمى الضـ

 :أي  ( ِ)
كىي  (ّ)كتابعيـ في ىذا أكثر البالغييف (ِ)نحاة أنيا لنداء القريبيرل عدد مف ال

يساعد عمى مد الصكت  تصمح أف تككف أداة تنبيو لمقريب اذ أف سككف الياء فييا ال
 (ْ)َكرفعو بيا أكثر مما ينبغي 

في الكتاب في عدد مف األحاديث الشريفة كفي جميعيا خاطب  (أٍم  )كقد كردت 
ميو كسمـ المنادل القريب أم أنيا استعممت لما كضعت لو أصال الرسكؿ صمنى اهلل ع
  َعند أكثر العمماء 

قؿ  ,أم عـ) :لعمو أبي طالب في احتضاره)كمف شكاىده قكلو صمى اهلل عميو كسمـ 
 .(ٓ)(الو إال اهلل كممة أحاج لؾ بيا عند اهلل ال

استأذف رجؿ عمى رسكؿ اهلل  :قالت (رضي اهلل عنيا)كشاىد آخر أف السيدة عامئشة 
فمما دخؿ  ,أك ابف العشيرة ,بمئس أخك العشيرة ,لو مئذنكاإ  :صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ

 .لو الكالـ  رسكؿ اهلل قمت الذم قمت ثـ ألنتى  قمت يا :أالفى  لو الكالـ قالت
 .(ٔ)الناس مف تركو الناس اتقاء فحشو إف شر ,أم عامئشة :قاؿ
عندما عاد إلى  (رضي اهلل عنيا)صمى اهلل عميو كسمـ مخاطبا السيدة خديجة   :كقاؿ

  :بيتو مف خمكتو  يصؼ ركعو كانفعالو بسبب نزكؿ الكحي عميو ألكؿ مرة
 .(ُ)(؟أم خديجة مالي لقد خشيت عمى نفسي)

                                                 

   ّّّ/ ُ؛ كاألصكؿ في النحك:  َِٓ – َِْ/ْ؛ المقتضب  ُِٗ/ُينظر الكتاب  (ُ)
 َ ُّٖ/ِ؛ شرح الكاتب  َّٗ :؛المفصؿ في عمـ العربية لمزمخشرم ِّٓ/ْ :المقتضب (ِ)
َ 
 َ ُِٓ :المعاني عبد العزيز عتيؽ؛ كعمـ  ُّٓمف بالغة النظـ العربي  (ّ)
  َ ِِٕ :أساليب الطمب (ْ)
 َ ِْٓ :كتاب المكطأ (ٓ)
 َ ٕٕٓ :كتاب المكطأ (ٔ)
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كالمنادل المقصكد  في كؿ ىذه األحاديث الشريفة قصد بيا التنبيو مع النداء (كأم)
  َاء كاف قريبا منو صمى اهلل عميو كسمـ بالند

 و أبي طالب  ػػػػػػػػػػػػففي الحديث األكؿ كاف صمى اهلل عميو كسمـ حريصا عمى إسالـ عم
 صكبا ألنو أضيؼ إلى ياء المتكمـالذم كقؼ بجكاره كسانده في دعكتو فقد جاء من

كالثاني أيضا فيو تنبيو لمسيدة عامئشة عمى ما جبؿ عميو صمى اهلل عميو كسمـ مف 
مفرد أما الثالث كالذم خاطب الكـر كحسف الخمؽ كقد جاء مبنيا عمى الضـ ألنو عمـ 

مثيرا انتباىيا لتستمع إليو كتنصت لما يقكلو  (أم)خديجة بأداة النداء  ةلسيدافيو 
 (خديجة)تخفؼ عنو معاناتو لذا جاء مبنيا عمى الضـ عميا تشاركو الرأم كالمكجدة ك 
 .كاف يرفع بو ألنو عمـ مفرد كقد بني عمى ما

 :وا (3)
داء المتفجع عميو أك كىي إحدل أدكات النداء كتستعمؿ في الندبة خاصة كىي ن

 .(ِ)المتكجع منو
كالندبة نداء خاص ألنيا نداء اليالؾ لذا فيي مكضع  يقتضي معو رفع الصكت 

 (ّ).كمده كثيرا أعالما لمسامعيف بالفجيعة أك المصيبة
إذ انيـ يرفعكف أصكاتيـ كيمدكنيا كثيرنا إلسماع الحاضريف فيـ يستعممكف في أدكات 

يكتفكف بما فييا مف المػد فيمحقكف آخر االسـ المندكب بيا بمد  كقد ال (كا  )المد 
مبالغة في مد الصكت  (اهكاعين ,كارأساه)أخر ىك اإللؼ التي تمحقيا ىاء الكقؼ 

 (يا  )أكثر اختصاصا بالندبة مف  (كا  )ك (ٓ)إذ اف المندكب بعيد جدا (ْ)كالترنـ بو

                                                                                                                                            

 .ْٓٓالسابؽ  (ُ)
  َ ّٖ :شرح قطر الندل كبؿ الصدل آلبف ىشاـ ؛ ّْٔ :الجنى الداني (ِ)
 َ ِٖٓ :أساليب الطمب (ّ)
 َ ِّْ :لالنبارمأسرار العربية  ؛ ِٖٔ/ْ :؛المقتضب ُِّ/ِالكتاب  (ْ)
 َ ّٓٓ/ُاألصكؿ في النحك  (ٓ)
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التي تستعمؿ  إذا أمف المبس  بالنداء الحقيقي آلف المػد الكامئف في الكاك  كاإللؼ 
 .(ُ)ف المػد الكامئف في الياء كاإللؼأكثر م

كسمـ عندما سمع السيدة عامئشة رضي اهلل  كمف شكاىدىا قكؿ النبي صمى اهلل عميو
ىنا بصكتيا  (كا  )فاستعماؿ  (ِ)(َََبؿ أنا كارأساه ) :عنيا تندب رأسيا فرد عمييا

تدؿ عمى االلـ  (رأساه) الممدكد باإللؼ كما يتبعيا مف ألؼ المنادل ثـ ىاء السكت
  .تكجع الذم تشعر بو النفس البشريةكال

 كال المبيـ كاسـ اإلشارة نحك (كارىجياله)كال يندب إال المعرفة فال تندب النكرة فال يقاؿ 
 .(ّ)(كاىذاه)
 :اللهمً  (4)  

في معرض الدعاء في حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىي مف اساليب النداء 
 َ (الميـن )بمفظ الجاللة األعظـ 

فحذفت  (اهلل يا)مف األسماء الخاصة بالنداء كاصمو عند أكثر النحاة  (الميـن )كلفظ 
يجكز أف يجتمع المعكض  المشددة في أخره كال (الميـ)أداة النداء كعكض عنيا بػ 

أف تستعمؿ في النداء كقد  (الميـن )كاألصؿ في  (ْ)كالمعكض عنو في آف كاحد
المجيب تمكينا لمجكاب  أف يذكرىا (األكؿ)تستعمؿ في معنييف آخريف غير ما ذكر 

أك  (الميـن نعـ)فيككف الجكاب  (؟أضرب زيد عمرا)في نفس السامع كأف يسأؿ سامئؿ 
  َ (الميـن  ال)

أف ) :المذككر معيا كقكلؾ لمبخيؿ ؿ دليال لمندرة  كقمة كقكع الشيءكالثاني أف تستعم
 (ٓ)َ(شطرا مف مالؾ في سبيميا األمة تعظمؾ الميـن أف بذلت

                                                 

 َ َُِ/ٖ :شرح المفصؿ (ُ)
 َ ِْٓ :كتاب المكطأ (ِ)
 َ ِِٖ/ ِشرح ابف عقيؿ   (ّ)
كشؼ المشكؿ  ؛ ِّٖ/ُ؛األصكؿ في النحك  ِّٗ/ْالمقتضب  ؛ ُٔٗ/ِالكتاب  (ْ)
ُ/ِِٓ. 
 َ ُّٓ/ّ؛جامع الدركس العربية  َْٓ/ِ :ينظر منيج السالؾ (ٓ)
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 ,خرج فييا كميا عف حقيقة معنى النداء ,كرد النداء بيذا المفظ في مكاضع كثيرة كقد
الميـن ازك)قكلو صمى اهلل عميو كسمـ  :فخمص لمعنى الدعاء كمف شكاىدىا

لنا  (ُ)
 (ّ)(الميـن أني أعكذ بؾ مف عذاب جينـ)كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ  (ِ)األرض(

   (ْ)(الميـن إني أسألؾ فعؿ الخيرات :كلو صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػػػػكق
(  يا)المشددة التي عكض بيا عف  كالميـ  (اهلل)عبارة عف لفظ الجاللة  (الميـن )ك

في جاء  ما ز الجمع بيف المعكض كالمعكض عنو إاليجك  إذ ال ,المحذكفة النداء
 .الشذكذ كمف ذلؾ  قكؿ الشاعر
 .(ٓ)الميما الميما يا إني إذا ما حدث الما أقكؿ يا

مشددة التي جاءت كالتي ىي حرؼ لمنداء  كبيف الميـ ال (يا  )إذ جمع فييا بيف 
 .(ٔ)آلنو جمع بيف المعكض كالمعكض عنوشاذ   عكضا عنيا كىذا

منادل مبني  (اهلل)الميـن عبارة عف لفظ الجاللة كالميـ المشددة لذا يعرب لفظ الجاللة 
عمى الضـ في محد نصب الف عمـ كالميـ المشددة زامئدة ال محؿ ليا مف 

 (ٕ).االعراب
  :الهمزة (ٓ)

افة أك حكما كىذا ىك إف اليمزة كحدىا لنداء القريب المصغي كغيرىا لمبعيد مس
 . (ٖ)مذىب سيبكيو

                                                 

 لساف العرب البف منظكر (مف مادة )طكل َََأم اطك  (ُ)
 َ ُِْ :كتاب المكطأ (ِ)
 َ ْٖٗ :السابؽ نفسو (ّ)
 َ ِّٖ :كتاب المكطأ (ْ)
 َ ُـ بيركت طُّْٗ/  ٕٓديكانو ص/ –ىذا البيت المية بف أبي الصمت  (ٓ)
 َ ِٓٔ/ِشرح ابف عقيؿ   (ٔ)
 ِٓٔ/ِ :السابؽ (ٕ)
 .ّالكافية الشافية ص؛ كشرح  َِِ/ِينظر الكتاب  (ٖ)
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آثرنا كمف خالؿ دراستنا لكتاب )المكطأ( لـ اقؼ عمى الشكاىد الخاصة بيا لذا 
 دراستيا كالحديث عنيا فقط

 
 

  :قكؿ الشاعر كمف شكاىده في الشعر
 (ُ)كاف كنت قد أزمعت صرمي فاجممي        فاطـي  ميال  بعض ىذا التدلؿ أ

  (ِ).اذ انيا تستعمؿ لنداء القريب (أفاطـ)كالشاىد فيو إف النداء جاء باليمزة 
 نيا قد حذفت تاؤىا كىي مرخمة ألمنادل مبني عمى الضـ فاليمزة اداة نداء كفاطـ 

 .ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطمػػػػمكىا فػػػػػػػكاص
 :أيا وهيا (6)

 كاليمزة لمقريب  (أم  )لمبعيد ك (ىيا)ك (ايا)ذىب المبرد كمف كافقو إف 
 (ّ)َليما (كيا)

 (كيا)لممتكسط  (أم  )كاليمزة لمقريب ك ,لمبعيد (ىيا  )ك (ايا  )أف  :كزعـ ابف برىاف
كأجمعكا عمى جكاز نداء القريب بما لمبعيد عمى سبيؿ التككيد كمنعكا  ,لمجميع
د استعماليا في نداء البعيد  ,العكس كأجاز  المبرن

(ْ) . 
الحديث                     الشريؼ في كتاب المكطأ لذا آثرناعمى اننا لـ نجد شكاىد ليما مف الحديث 

في  (عنيا فقط دكف الشكاىد مف الحديث الشريؼ مف كتاب المكطأ كمف شكاىد )ايا
 الشعر العربي قكؿ الشاعر

 (ٓ)نىدىامامى مٍف نىٍجرافى أٍف ال تىالىقيىا           يا رىاكبان امىا عىرىٍضتى فبمغان أ
                                                 

 .ِٓديكانو ص -ىذا البيت المرئ القيس بف حجر الكندم مف معمقتو (ُ)
 .ِٓٓ/ِشرح ابف عقيؿ  (ِ)
 .ِّّ/ْينظر المقتضب  (ّ)
 .ِّّ/ْينظر السابؽ  (ْ)
البيت لعبد يغكث ابف كقاص الحارثي ككاف قد اسر يكـ الكالب نقال عف كتاب شرح ابف  (ٓ)

 . ِِٔ/ِعقيؿ 
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ة نكرة غير مقصكدة لذا جاء نصكب بالفتحة كىك م حرؼ نداء كراكبا منادل ()فايا
 .منصكبان 

 
 
 :آ - ٖ

كال تكجد ليا شكاىد في , (ُ)تستعمؿ في نداء البعيد كما ذكره الككفيكف (آ  )إف 
 .الحديث الشريؼ في كتاب المكطأ

 :حذف أداة النداء
 إذا كاف المنادل مقبال عميؾ  ,ف الكالـ تخفيفاػػػػػػػذؼ أداة النداء مػػػػػػػد أجاز النحاة حػػػػػػلق

عند الحذؼ  (يا  )كتقدر  (ِ)لذلؾ جعمكه خاصا بالمنادل القريبك  ,منتبيا لما تقكلو لو
  .دامئما كال يمكف أف  يقدر عند الحذؼ  سكاىا النيا اصؿ ادكات النداء كاـ بابو

يا )كال مع الضمير نحك  (كازيداه)كال يجكز حذؼ حرؼ النداء مع المندكب نحك 
كأما غير ىذا فيحذؼ معيا  ,(ّ)(يالزيد)كال مع المستغاث نحك  (اياؾ قد كفيتؾ
)كعبدا هلل  زيد اقبؿ (يا عبدا هلل اركب)كفي  (زيد أقبؿ يا)فنقكؿ في  ,الحرؼ جكازا

كمف شكاىدىا في حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قكلو لسيدنا عمي  اركب(
رضي اهلل عنو كأرضاه عندما رآه مضطجعا في المسجد كقد سقط رداؤه  عف شقو 

التراب عنو مالطفا كمؤانسا لو كىك يمسح  (ْ)قـ أبا تراب ,قـ أبا تراب)كأصابو تراب 
 .(أبا تراب يا) أم

                                                 

 َ ِّ/ِشرح الكافية الشافية   ينظر (ُ)
 َ ُٓ/ِ :كشرح المفصؿ َِّ/ِالكتاب  (ِ)
 .ِٕٓ ,ِٔٓ/ِشرح بف عقيؿ  (ّ)
 .َٕٓكتاب المكطأ   (ْ)
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النداء فيو ممازحو المغضب بما ال يغضب منو بؿ بو  اف حذؼ أداة :يقكؿ ابف حجر
كفة المأخكذة مف حالتو كناداه بالكنية المذككرة المعر  َََتأنيسو كتسكينو مف غضبو 

 .(ُ)مداعبة لو
 

 (ِ)أبا ىر ألحؽ أىؿ الصفة) (رضي اهلل عنو)كشاىد ثاف كىك قكلو ألبي ىريرة 
و كسمـ  أبا ىريرة صمى اهلل عمياذ قصد بو  َ(أبا ىر يا)أم  (ّ)َََفادعيـ الي 

 .رضي اهلل عنو 
نجد أف أداة النداء محذكفة مف ىذيف الشاىديف كغيرىا كثير كال يقدر عند الحذؼ 

  َالتي ىي أصؿ أدكات النداء كاـ بابو  (يا  )سكل 
إذ حذؼ حرؼ النداء  (ْ)(يكسؼي اعرض عف ىذا)كمف شكاىدىا  في القرآف الكريـ 

كشاىد  َ (يا يكسؼ)كالتقدير  (ٓ)كفيو تقريب لو كتمطيؼ لمحموقريب ألننوي منادل 
أتيتني مف الممؾ كعممتني مف تأكيؿ  ,قد رب) :آخر مف القرآف الكريـ قكلو تعالى

األحاديث فاطر السمكات كاألرض أنت كلي في الدنيا كاآلخرة تكفني مسمما كألحقني 
 (ٔ)َ(بالصالحيف

  َألنو قريب سميع مجيب الدعاء  (رب)اء مف ككثيرا ما تحذؼ أداة الند (رب يا)أم 
  :كمف شكاىد الحذؼ في الشعر قكؿ الشاعر

 (ٕ).الراسي الى الصبا مف سبيؿ        فميس بعد اشتعاؿ ,ذا ارعكاء

                                                 

 َ ُٖٕ/َُ ,َْٕ/ُ :فتح البارم بشرح صحيح البخارم (ُ)
ككاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يخصيـ بما  ,اىؿ الصفة ىـ أصناؼ اإلسالـ مف الفقراء (ِ)

 َٕٓ/ُيأتيو مف الصدقة كيشركيـ فيما يأتيو مف اليدية فتح البارم بشرح صحيح البخارم 
  َ ّٕ :كتاب المكطأ (ّ)
  َ  ُّٓ/ِ  :تفسير الكشاؼ  (ْ)
  َ َُسكرة يكسؼ اآلية   (ٓ)
  ِٕٓ/ِيعرؼ قامئمو كقد كرد شاىدا في كتاب شرح ابف عقيؿ في  ىذا البيت ال (ٔ)
 ِٖٓ/ِشرح ابف عقيؿ  ٕ
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كىذا  (ذا يا)الذم ىك اسـ اشارة أم  (ذا)كالشاىد فيو ىنا حذؼ حرؼ النداء مف 
 .قميؿ عند النحاة كىي تدؿ عمى اف الحذؼ كارد ال ممتنع

 
 

 اخلامتح
إف النداء ىك كاحد مف أساليب الطمب في العربية لذا أثرنا دراستو نحكيا كلغكيا عف 
  ,طريؽ حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في كتاب المكطأ لإلماـ مالؾ

 لذا أفرد لكؿ نكع مف أحاديث كثيرة كزعت حسب اختصاصيا كالكتاب يشتمؿ عمى
  َ(كغيرىا ةككتاب الصـك ككتاب الزكا ةىذه األنكاع  كتابا فكتاب الصال

كأسمكبو مف أسمى أساليب التعبير  ,فالحديث الشريؼ ىك ارفع أنماط القكؿ البشرم
فكانت فيضا مف  ,بالحكمة كالعمؽ كمعانيو ,العربي اذ تفردت صيغو  باإلحكاـ كالدقة

ريد مف الحقامئؽ كالتجارب رسخت لمفرد كالجماعة أصكؿ حياة كريمة كأسمكب نمط ف
كالذم ييمنا ىنا ىك دراستو مف الناحيتيف النحكية كالمغكية   نكعو في حياتيـ اإلسالمية

إيراد الشكاىد مف  كالكالـ عنيا نحكيا كلغكيا ثـ د استعراض حاالت النداء المختمفةفبع
عراب  كؿ حالة ككؿ نكع مف أنكاع  الشريؼالحديث  كتبياف أحكاؿ النداء فييا كا 

النداء كبياف حاالت بنامئو كحاالت إعرابو كسبب البناء كسبب اإلعراب  ثـ إيراد 
بعض الشكاىد مف القرآف الكريـ لتساند الشاىد مف الحديث الشريؼ كما تـ استعراض 

 َى تمؾ الشكاىد السابقة بعض أبيات مف الشعر كىي األخرل تدؿ داللة كاضحة عم
كقد استعممت أدكات النداء بصكر مختمفة إذ أف قسما منيا استعمؿ لنداء القريب  

ككذلؾ اشتمؿ أسمكب النداء  َكاألخر لنداء البعيد كنكع ثالث لمندبة كالتكجع كىكذا 
أصؿ أدكات النداء   إذ أنيا (يا  )كأداة النداء المحذكفة ىي  ,عمى حذؼ أداة النداء

  َ يقدر عند الحذؼ سكاىا ال أـ بابو لذاك 
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 املصادر واملراجع
 ـ  َُٔٗدار كمطابع الشعب القاىرة  –الزمخشرم  –أساس البالغة  .ُ
 –د قيس إسماعيؿ األكسي  –أساليب الطمب عند النحكييف كالبالغييف  .ِ

  َـ  ُٖٗٗجامعة بغداد بيت الحكمة 
ىناء محمكد شياب أساليب الطمب في الحديث الشريؼ أطركحة دكتكراه   .ّ

  َجامعة المكصؿ  –ـ كمية اآلداب  ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔغير منشكرة 
 –تح محمد بيجة البيطار  َأبك البركات االنبارم  –أسرار العربية  .ْ

  َـ ُٕٓٗدمشؽ 
األصكؿ في النحك ألبي بكر محمد بف سيؿ بف السراج النحكم البغدادم  .ٓ

مؤسسة الرسالة  –الفتمي عبد الحسيف  َتحقيؽ د – (ىػ ُّٔ)المتكفى 
  َـ  ُٕٖٗ -ىػ  َُْٕ ِبيركت  ط 

مالؾ كالشافعي كأبي حنيفة  ,االنتقاء في فضامئؿ األمئمة الثالثة الفقياء .ٔ
المتكفى )ليكسؼ بف عبدا هلل بف محمد بف عبد البر ()رضي اهلل عنيـ

  َىػ  َُّٓالقاىرة  (ىػ ّْٔ
المتكفى )د ىمكمأكجز المسالؾ في مكطأ مالؾ لمحمد بف زكريا الكان .ٕ

  َـ   ُٖٗٗ -ىػ  َُُْ (ىػُّٖٗ
تحقيؽ لجنة مف  –لمخطيب القزكيني  –اإليضاح في عمـك البالغة  .ٖ

 بغداد  –األساتذة مكتبة المثنى 
تحقيؽ محمد أبك الفضؿ   –بدر الديف الزركشي  –البرىاف في عمـك القراف  .ٗ

  َبيركت  –دار المعرفة  –إبراىيـ 
بي عبدا هلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ التاريخ الكبير لإلماـ أ .َُ

  َىػ  َُّٔ ُاليند ط  –حيدر آباد  – (ىػ ِٔٓالمتكفى )البخارم    
دامئرة اليند  (ىػ ْٖٕالمتكفى )تذكرة الحفاظ / لشمس الديف الذىبي  .ُُ

  َىػ  ُّٖٖ ْط
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لمقاضي  –ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة أعالـ مذىب مالؾ  .ُِ
منشكرات مكتبة   –تحقيؽ احمد بكير محمكد  (ىػ ْْٓالمتكفى )عياض 
  َبيركت  –الحياة 

مطبعة  (ىػ ِٖٓالمتكفى )تيذيب التيذيب البف حجر العسقالني  .ُّ
  َىػ  ُِّٕ ,ُحيدر آباد اليند ط

المكتبة العصرية  َجامع الدركس العربية لمشيخ  مصطفى الغالييني  .ُْ
  َىػ  َُْٗ ,ِِبيركت  ط –
محمد بف عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف  ألبي –الجرح كالتعديؿ  .ُٓ

 ُدار الكتب بيركت ط (ىػ ِّٕالمتكفى )إدريس التميمي الرازم 
  َـ  ُِٓٗ -ىػ ُُِٕ

ألبي محمد بف عمي بف احمد بف سعيد بف حـز  ,جميرة انساب العرب .ُٔ
دار  –تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاركف  (ىػ ْٔٓاألندلسي )المتكفى 
  َـ  ُُٕٗ -ىػ ُُّٗ – ّالمعارؼ بمصر ط

الجنى الداني في حركؼ المعاني لمحسف بف عبدا هلل ألمرادم  .ُٕ
كمحمد نديـ فاضؿ   ,تحقيؽ الدكتكر فخر الديف قباكة (ىػْٕٓالمتكفى )
  َـ ُّٕٗحمب     ُط
بياء الديف عبدا هلل بف عقيؿ                                  ,شرح ابف عقيؿ عمى الفية ابف مالؾ .ُٖ
دار القمـ  –تحقيؽ الشيخ قاسـ الشماعي الرفاعي  (ىػ ٕٗٔالمتكفى )

   َ  (ـ  ُٕٖٗ -ىػ  َُْٖ)  ُبيركت  ط 
شرح جمؿ الزجاجي ألبي الحسف عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي  .ُٗ

ابف عصفكر االشبيمي قدـ لو ككضع ىكامشو كفيارسو فكاز الشعار 
ركت بي -إميؿ بديع يعقكب منشكرات محمد عمي بيضكف  َإشراؼ  د 

 ـ  ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٗ ,ُدار الكتب ط
شرح المفصؿ لمشيخ مكفؽ الديف يعيش بف عمي ابف يعيش النحكم                                   .َِ
  َالقاىرة  –مكتبة المتنبي  –بيركت  –عالـ الكتب  (ىػ  ّْٔالمتكفى )
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شرح قطر الندل كبؿ الصدل ألبي محمد بف عبدا هلل جماؿ الديف بف  .ُِ
سبيؿ اليدل بتحقيؽ شرح )كمعو كتاب  (ىػُٕٔاألنصارم المتكفى )ىشاـ 

             ُلمحمد محيي الديف عبد الحميد ـ السعادة بمصر ط (قطر الندل
  َ (ـ ُّٔٗ  -ىػ ُّّٖ)
تحقيؽ  (ىػٖٔٔالمتكفى )لكافية الشافية البف مالؾ الطامئي اشرح  .ِِ

مكة المكرمة  –دار المأمكف لمتراث  –الدكتكر عبد المنعـ احمد الحريرم 
كطبعة أخرل بتحقيؽ عمي محمد عكض  (ـ ُِٖٗ -ىػ َُِْ) ُط

دار الكتب  –كعادؿ احمد عبد المكجكد منشكرات محمد عمي بيضكف 
  َـ  َََِ -ىػ  َُِْالعممية بيركت  

 (ىػ ِٖٕالمتكفى )ة البف تيمي –صحة أصكؿ مذىب أىؿ المدينة  .ِّ
  َالقاىرة  –مصر  –تحقيؽ زكريا عمي يكسؼ 

 (ىػْٕٔالمتكفى )ألبي اسحؽ الشيرازم الشافعي  –طبقات الفقياء  .ِْ
  َبيركت  –دار الرامئد العربي  –تحقيؽ الدكتكر إحساف عباس 

بيركت  –دار النيضة العربية  –عمـ المعاني عبد العزيز عتيؽ  .ِٓ
 ـ ُْٖٗ

يح البخارم البف حجر العسقالني )المتكفى فتح البارم بشرح صح .ِٔ
تحقيؽ عبد العزيز بف باز كمحمد فؤاد عبد الباقي كمحب الديف  (ىػِٖٓ

 َالخطيب دار المعرفة بيركت 
دار الرامئد  –الدكتكر ميدم المخزكمي  –في النحك العربي نقد كتكجيو  .ِٕ

  َـ ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ ,ِبيركت ط –العربي 
تحقيؽ  (سيبكيو)عثماف بف قنبر الممقب بػ الكتاب ألبي بشر عمرك بف  .ِٖ

الييمئة المصرية  –بيركت  –عالـ الكتب  –عبد السالـ محمد ىاركف 
  َـ  ُٕٓٗالعامة لمكتاب 
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الكشاؼ عف حقامئؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ألبي  .ِٗ
دار  (ىػّٖٓالمتكفي )القاسـ جارا هلل بف محمكد بف عمر الزمخشرم 

  َـ  ُّٖٗ -ىػ  َُّْ ُالفكر بيركت ط
 (ىػ ٗٗٓالمتكفى )كشؼ المشكؿ في النحك لعمي بف سميماف اليمني  .َّ

-ىػ َُْْ ُمطبعة الرشيد بغداد ط –تحقيؽ الدكتكر ىادم عطية مطر 
 ـ ُْٖٗ

لساف العرب ألبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر  .ُّ
  َدار الفكر بيركت  َ (ىػ ُُٕالمتكفى )اإلفريقي المصرم 

ت عبد السالـ ىاركف  –أبك الحسيف احمد بف فارس  –مقاييس المغة  .ِّ
  َـ  ُٕٗٗدار الفكر  –
المتكفى )مغني المبيب عف كتب االعاريب البف ىشاـ األنصارم  .ّّ

دار الفكر  –محمد عمي حمدا هلل  ,تحقيؽ الدكتكر مازف المبارؾ (ىػ ُٕٔ
  َـ  ُٕٗٗ ٓبيركت  ط

 َـ ُِٕٗمحمد بف الخشاب تحقيؽ عمي حيدر دمشؽ المرتجؿ ألبي  .ّْ
  َطاش كبرل زاده حيدر أباد  –مفتاح السعادة كمصباح الزيادة  .ّٓ
 (ىػ ّٖٓالمتكفى )المفصؿ في عمـ المغة العربية لجارا هلل الزمخشرم  .ّٔ

   َدار الجيؿ بيركت 
 (ىػ ِٖٓالمتكفى )المقتضب ألبي العباس  محمد بف يزيد المبرد  .ّٕ

    َبيركت  –عالـ الكتب  –تحقيؽ األستاذ محمد عبد الخالؽ عضيمو 
تقي الديف عثماف بف عبد الرحمف الصالح  –مقدمة ابف الصالح  .ّٖ
كمحاسف اإلصالح  لسراج الديف عمر بف رسالف  (ىػ ّْٔالمتكفى )

 –بنت الشاطٍي  –تحقيؽ عامئشة عبد الرحمف  (ىػ َٖٓالمتكفى )البمقي 
  َـ  ُْٕٗمطبعة دار الكتب 

عبد  َمف بالغة النظـ العربي دراسة تحميمية لمسامئؿ عمـ المعاني  د  .ّٗ
  َ -بيركت  –المعطي عرفو عالـ الكتاب 
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البف حياف تحقيؽ  –منيج السالؾ في الكالـ عمى الفية ابف مالؾ  .َْ
 ساني جيمذر

المكتبة الثقافية  –لإلماـ مالؾ تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي  –المكطأ  .ُْ
كنسخو أخرل تحقيؽ الشيخ محمد  َـ  ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖبيركت 
ـ  ُِٖٗ -ىػ َُِْ ْدار الغرب اإلسالمي بيركت ط –الشاذلي 

 ـ ُُٖٗ -ىػ َُُْكاخرل بتقديـ فاركؽ سعد َ
مطبكعات المجمع  –نحك المعاني الدكتكر عبد الستار الجكارم  .ِْ

  َـ  ُٕٖٗالعممي العراقي 
باس شمس الديف احمد بف محمد كفيات األعياف كأنباء الزماف ألبي الع .ّْ

 –تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد  (ىػ ُٖٔالمتكفى )ابف  خمكاف 
  َـ  ُْٖٗ -ىػ  ُّٕٔمطبعة دار السعادة مصر 

 


