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  ملخص الرسالة
  

  واملرسلني، وبعد: ءاحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت األنبيا    
فهذا ملخص الرسالة املقدمة لنيل درجة املاجستري من كلية أصول الدين، قسم الكتاب والسنة، وهي     

وتتضمن الرسالة مقدمة وثالثة ، نداءات اهللا تعاىل للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف القرآن الكرميبعنوان: 
  فصول وخامتة:

فأما املقدمة؛ فذكرت فيها أمهية املوضوع املختار للبحث وأسباب اختياري له، معرجا على إشكالية     
    منتهيا خبطة البحث، واملنهج املتبع يف إجنازه. املوضوع،

لنداء وأنواعه يف القرآن الكرمي، وأما الفصل األول؛ فأردته فصال متهيديا، وجعلته حتت عنوان: ا    
  وضمنته ثالثة مباحث، حتت كل مبحث ثالثة مطالب، هذه املباحث هي:

  _ املبحث األول: تعريف النداء وذكر فوائده البالغية.    
  _ املبحث الثاين: أنواع النداء يف القرآن الكرمي.    
  سلم يف القرآن الكرمي._ املبحث الثالث: خصائص نداء النيب صلى اهللا عليه و    
وأما الفصل الثاين؛ فخصصته لنداءات اهللا تعاىل للنيب صلى اهللا عليه وسلم اليت جاءت بوصفي املدثر     

واملزمل، وجعلته حتت عنوان: نداؤه صلى اهللا عليه وسلم بوصفي املدثر واملزمل، كما ضمنته ثالثة 
  مباحث، حتت كل مبحث ثالثة مطالب، هذه املباحث هي:

  _ املبحث األول: نداؤه صلى اهللا عليه وسلم بوصف املدثر.    
  _ املبحث الثاين: نداؤه صلى اهللا عليه وسلم بوصف املزمل.    
  _ املبحث الثالث: األحكام املستفادة مما وراء النداءين.    
النبوة والرسالة،  وأما الفصل الثالث؛ فخصصته لنداءات اهللا تعاىل للنيب صلى اهللا عليه وسلم بوصفي    

وجعلته حتت عنوان: نداؤه صلى اهللا عليه وسلم بوصفي النبوة والرسالة، وضمنته كذلك ثالثة مباحث، 
  حتت كل مبحث ثالثة مطالب، هذه املباحث هي:

  _ املبحث األول: تعريف الرسول والنيب وبيان الفرق بينهما.    
  بوصف النبوة._ املبحث الثاين: نداؤه صلى اهللا عليه وسلم     
  _ املبحث الثالث: نداؤه صلى اهللا عليه وسلم بوصف الرسالة.    
  وأخريا ختمت الرسالة خبامتة، ذكرت فيها ما توصل إليه البحث، وجممله ما يأيت:    
  _ يتمتع النداء مبزايا بالغية هامة، شأنه شأن سائر ضروب اإلنشاء.     1    



 

يف القرآن الكرمي، حبرية متوقع واضحة، فقد استعملت يف أول الكالم، ويف  تتمتع اجلملة الندائية_  2    
وسط الكالم، ويف آخره، وال شك أنّ وراء كل استعمال؛ أغراضا ومعان بالغية، سواء علمناها أم 

  جهلناها، يريد الشارع احلكيم متريرها بشكل متقن وسلس.
_ يتعدد النداء يف القرآن الكرمي ، بتعدد اجلمل اجلوابية اليت تعقبه؛ فكانت أمرا، وكانت يا،  3    

  واستفهاما وتوكيدا وشرطا .. وغري ذلك.    
_ للمنادى يف النحو العريب مخسة أقسام هي: املفرد العلم، والنكرة املقصودة، والنكرة غري  4    

يه باملضاف، وبالتايل فإن النداء يف القرآن الكرمي ينقسم باعتبار أقسام املنادى املقصودة، واملضاف، والشب
  إىل مخسة أنواع كذلك.

موضعا يف القرآن الكرمي، جاء فيها نداء اهللا تعاىل للنيب صلى اهللا عليه وسلم:  17لقد أحصيت _  5    
يها املدثر" ، وآخر ب "يا أيها موضعا بوصف النبوة، وواحد ب "يا أ 13اثنان منها بوصف الرسالة، و

  املزمل". 
خص نداء النيب صلى اهللا عليه وسلم يف القرآن الكرمي خباصيتني اثنتني، أوالمها: نداؤه صلى اهللا _  6    

عليه وسلم بالوصف ال باالسم؛ كرامة له وتشريفا، وربئا مبحله، وتنويها بفضله على سائر الرسل 
ائه صلى اهللا عليه وسلم بـ "يا أيها"؛ الستقالهلا بأوجه من التوكيد واألنبياء، وثانيهما: تقييد ند

  وأسباب من املبالغة وقع ذكرها يف الرسالة.
_ إن التنوع الذي شهده نداء النيب صلى اهللا عليه وسلم يف القرآن الكرمي من جهة الوصف: مرة  7    

ف الرسالة، مل يأت هكذا جزافا؛ بوصف املدثر، ومرة بوصف املزمل، ومرة بوصف النبوة، ومرة بوص
وإمنا تبني يل من خالل هذا البحث أن لكل وصف مناسبة شديدة بينه وبني مقصود السورة اليت ورد 

أو هو وأصحابه  –فيها من جهة، وبينه وبني احلالة النفسية اليت كانت تكتنف النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  و ما مسيته يف البحث بواقع الترتيل.وقت نزول النداء الرباين من جهة أخرى، وه –

_ ميكن وضع التعريفني التاليني لكل من "الرسول" و"النيب"، والذين حيددان بوضوح الفرق  8    
  بينهما:

  لرسول: هو الرجل املبعوث من اهللا تعاىل إىل الناس بشريعة مستقلة.فا    
  شريعة سابقة.والنيب: هو الرجل املبعوث من اهللا تعاىل إىل الناس ب    
 هذا وصلّى اهللا وسلّم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.    
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