
  :   األغراض البالغیة للنداء في القرآن الكریم
سورة ...))  عبدوا ربكمیا أیھا الناس ا: (( أجلھ ـ التنبیھ و اإلقبال الكلي لما وّجھ النداء من  ١

  .فیھا في تحریم الربا  ٢٧٨،و اآلیة ٢١\البقرة 

أ ـ التنبیھ على عظمة األمر و علو شأنھ وأن المخاطب مع شدة : ـ تنزیل القریب منزلة البعید ٢
یا أیھا الذین آمنوا اتقوا اهللا و آمنوا برسولھ یؤتكم : (( حرصھ على االمتثال كأنھ غافل عنھ 

قیل یا  ((ب ـ الحرص على إقبال المنادى حتى كأنھ بعید .   ٢٨\الحدید... )) كفلین من رحمتھ 
ربَّنا اكشف عّنا العذاب إنا : (( ت ـ استقصار المتكلم نفسھ ...)) .  نوُح اھبط بسالم مّنا 

                   ١،٢ \المزمل)) یا أیھا الّمزمل قم اللیَل إال قلیًال : (( ث ـ غفلة السامع . ١٢\الدخان)) مؤمنون 

    . ٣١ \القلم ) )قالوا یا ویلنا إنا كنا طاغین (( نحو :ـ التفجع  ٣

  .  ٣١\األنعام )) یا حسرتنا على ما فرطنا فیھا (( نحو : ـ التحسر ٤

  . ٢٣\مریم)) یا لیتني مّت قبل ھذا (( طلب الشيء المستبعد الوقوع نحو : ـ التمني  ٥

  .  ٨٤\یوسف)) یا أسفى على یوسف (( و ھو الحزن الشدید نحو : ـ التأسف  ٦

  . ١٢٦\البقرة)) عل ھذا بلدًا آمنا رّب اج(( نحو : ـ الدعاء  ٧

  .  ٧٨\یوسف ..)) یا َبِنيَّ اذھُبوا فتحسَّسوا من یوسف و أخیھ (( نحو  : ـ االلتماس  ٨

  .١٠\الصافات )) و نادیناه أن یا إبراھیم (( نحو : ـ التحبب  ٩

  .      ٩٤\طھ...)) قال یبنؤمِّ ال تأخذ بلحیتي و ال برأسي (( نحو  : ـ االستعطاف و الترقق  ١٠

   ٦٨\الزخرف)) یا عباِد ال خوف علیكم الیوم وال أنتم تحزنون (( نحو :ـ التحنن و العطف  ١١

  .  ٦٧\المائدة )) یا أیھا الرسول بّلغ ما أنزل إلیك من ربك (( نحو :ـ التعظیم و التبجیل  ١٢

...)) نفذوا من أقطاریا معشَر الجنِّ واإلنس إن استطعتم أن ت((نحو : ـ التحّدي و التعجیز ١٣
  . ٣٣\الرحمن

یا أھل الكتاب قد جاءكم رسولنا یبین لكم كثیرًا مما كنتم تخفون من (( نحو : ـ التشنیع   ١٤
  .  ١٥\المائدة )) الكتاب و یعفو عن كثیر 
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