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  النداء -1:9
 النداء ھو لغة الدعاء بأي لفظ واصطالحا طلب اإلقبال بیا أو إحدى : تعریف النداء-1

 . أنھ طلب اإلقبال بحرف نائب مناب أدعو ملفوظ بھ أو مقدروعرف أیضا ب.  أخواتھا
 

 : توضیح التعریف-2
ومعنى ) یا اُهللا(واإلقبال المجازي مثل ) یا محمُد( اإلقبال یشمل اإلقبال الحقیقي مثل -أ

 . اإلقبال ھنا مطلق اإلجابة
فإن یا ) ْقِبْلیا عليُّ ال ُت( ال تناقض بین معنى النداء بأنھ طلب اإلقبال وبین قولنا -ب

 .لطلب إقبالھ لیسمع النھى، ولم یتوجھ لھ النھى عن اإلقبال إال بعد إقبالھ
یا ( ال ینادي حقیقة إال الممیز ألنھ الذي تتأتى منھ اإلجابة، وأما غیر الممیز كـ -ج

فھو من باب االستعارة حیث شبھ المنادى الجبال أو األرض ) یا أرُض(و) جباُل
إن اهللا : ویمكن أن یقال أیضا. اد ونودي على سبیل االستعارة بالكنایةبالممیز في االنقی

تعالى خلق في الجبال أو األرض تمییزا حال خطابھ لكل منھما،  فكان النداء وقتھ 
 . لممیز

 بعض النحویین یعنونون الموضوع بعنوان المنادى وھم یعتبرون المنادى قسما من -د
اء نائبة مناب الفعل أدعو  أو أنادي، ولذلك المفعول بھ على أساس أن حروف الند

یوردونھ في كتبھم مع المفاعیل أو بعدھا مباشرة، ومنھم من خالف ذلك وقال إن ھذا 
 . الفعل ال یظھر في جملة النداء أبدا، ولذلك اعتبر حروف النداء ھي العاملة في المنادى

 

. ا، وآ، والھمزة، و وایا، وأیا، وأي، وھی:  حروف النداء سبعة ھي:حروف النداء-3
ومن ھذه الحروف ما یستعمل لنداء القریب، ومنھا ما یستعمل لنداء البعید أو ما في 

 : حكم البعید، ومنھا ما یستعمل لنداء المندوب، وذلك بحسب التفصیل اآلتي
 یا وھي  أكثر حروف النداء استعماال، ویسمونھا أم الباب وتستعمل لنداء القریب -1

واهللا إن ) یا رِب،  یا اُهللا(، ولنداء البعید مثل )ئَع الورِد ِبَكْم تبیُع الُحْزمَة ؟یا با: (مثل
وتستعمل . كان قریبا من كل مناد بعلمھ وقدرتھ إال أنھ بعید في منزلتھ ومكانتھ وعظمتھ

 .وسیأتي بیان ذلك في الندبة) یا َظْھَراُه(كذلك بقلة في نداء المندوب مع قرینة مثل 
 ستعمل لنداء البعید مثل أیا وت-2
 )َكَأنِّي قد لقیُت بك الشَّبابا  أیا وطني َلِقیُتَك بعَد یأٍس(

 :ومثل قول مجنون لیلى یخاطب ظبیة نفرت منھ 
 )لِك الیوَم من َوْحِشیٍَّة َلَصدیُق  أیا ِشْبَھ َلْیَلى ال ُتراِعي فإنني(
 ).أي ربِّ اغفر لي(ومثل ) أْي مسافُر َتَمھَّْل( أي وتستعمل لنداء البعید مثل -3
 ) ھیا َسْعَد َأْقِبْل( ھیا وھي تستعمل لنداء البعید مثل  -4
 )آ سعیُد لم تخلفَت عن القافلِة؟( آ وھي تستعمل لنداء البعید مثل -5
 ).أھشاُم حاِفْظ على كتاِبك وال ُتْتِلْفُھ( أ الھمزة وھي تستعمل لنداء القریب مثل -6

 ومثل قول امرئ القیس
 )وإنِّي ُمقیٌم ما أقام َعِسیُب رَتنا إن الُخطوَب َتُنوُب   أجا(

 .وعسیب اسم جبل في بالد الروم مات الشاعر عند سفحھ
 .وسیأتي بیانھا فیما بعد) واُمْنِقذاه، واَرأساه( وا وھي تستعمل للندبة مثل -7
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 :ملحوظات
 وأي، وھیا، وآ  یتبین مما سبق أن الھمزة تستعمل لنداء القریب، وأن أیا،:األولى

تستعمل لنداء البعید، وأن یا تستعمل لنداء البعید والقریب، وأن وا تستعمل لنداء 
 .المندوب
 قد تستخدم بعض أدوات نداء البعید في نداء القریب توكیدا للنداء، واھتماما بما :الثانیة

 . یتلوه، أو تنزیال للقریب منزلة البعید
ن قریبا ینادى بما للبعید ألنھ في حكم البعید لسھوه أو  النائم أو الساھي وإن كا:الثالثة
 .نومھ

 

 :  جواز حذف حرف النداء-4
 یجوز حذف حرف النداء وبقاء أثره، وحرف النداء الذي یحذف ھو یا وذلك مثل         -أ
أي یا أیھا ) َسَنْفُرُغ لكم أیُّھا الثََّقالن(أي یا یوسف، ومثل ) یوُسُف َأْعِرَض عن ھذا(
) من ال یزاُل ُمْحِسنا َأْحِسْن إليَّ(أي یا خیرا، ومثل ) خیرا من زیٍد َأْقِبْل(قالن، ومثل الث

 . أي یا من ال یزال
ال یجوز حذف حرف النداء ) یا َلعمٍرو(والمستغاث مثل ) واَزْیداه( المندوب مثل -ب

 .منھما
ائھ ، ونداؤه شاذ ال یجوز حذف حرف ند) یا إیاَك قد َكَفْیُتَك( ضمیر المخاطب مثل -ج

 . والصحیح منعھ ، أما ضمیر المتكلم وضمیر الغائب فنداؤھما ممنوع باالتفاق 
 یقل حذف حرف النداء مع اسم اإلشارة واسم الجنس، وكثیر من النحویین منعوه -د

إن الحذف مع اسم اإلشارة یقتصر فیھ على السماع، إذ لم یرد : معھما، ومنھم من قال
 . ا مع اسم الجنس فقد ورد شعرا ونثراإال في الشعر، وأم

 : ومن أمثلة الحذف مع اسم اإلشارة
 )أِس َشْیًبا إلى الصِّبا من سبیِل  ذا اْرِعَواًء فلیس بعَد اشتعاِل الر(

أي یا ذا، وارعواء مصدر نائب عن فعلھ أي یا ھذا انكف عن دواعي الصبا انكفافا 
أي یا لیل، أي ائت بالصبح أو تبدل ) یُلَأْصِبح َل: (ومن أمثلة الحذف مع اسم الجنس

أي یا كرا، ) َأْطِرْق كرا(ومثل . بالصبح، وھو مثل یضرب لمن یظھر الكراھیة للشيء
إن النعام في القرى، : وبقیة ھذا التعبیر. ویا كرا مرخم كروان كما سیأتي في الترخیم

ھو النعام قد تم ومعناه اخفض عنقك یا كرا للصید فان من ھو أكبر منك وأطول عنقا و
ِاْفَتِد (صیده، وھو مثل یضرب لمن تكبر وقد تواضع من ھو أشرف منھ، ومثل 

أي افتد نفسك بالمال یا مخنوق، وھو مثل یضرب لكل مضطر وقع في شدة ) َمْخنوُق
 .وھو یبخل بافتداء نفسھ بمالھ

م حكایة عن أي ثوبي یا حجر قالھ صلى اهللا علیھ وسل)  َثْوِبي َحَجر(ومنھ في الحدیث 
موسى علیھ السالم حین فر الحجر بثوبھ حین وضعھ وذھب لیغتسل، وكان حجرا من 

 . رخام
وال نقول اهللا بقصد النداء، ولكن ) یا اُهللا( یشذ حذف یا في نداء اسم اهللا تعالى فنقول -ھـ

ویكون حذف یا ) اللُھمَّ(إذا عوض حرف النداء بمیم مشددة في آخر لفظ اهللا فیصبح 
 .ا في ھذه الحالة ألن المیم المشددة عوض عنھا وال یجمع بین العوض والمعوضواجب
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 ذھب بعض النحاة إلى جواز حذف المنادى قبل : حذف المنادى وإبقاء حرف النداء-5
 :فعل األمر مثل

 )وال زال ُمْنَھال ِبَجْرعاِئِك الَقطُر  أال یا اْسَلِمى یا داَر َميَّ على الِبَلى(
المنادى محذوف تقدیره ھذه والتقدیر أال یا ھذه اسلمى یا دار مي، وقبل یا حرف نداء، 

 : الفعل الماضي الدال على الدعاء مثل
 )یا ذا الَخَنى وَمقاِل الزُّوِر والَخَطِل  یا َأْرَغَم اُهللا َأْنًفا أنَت حاِمُلُھ(

ل وعل. یا حرف نداء والمنادى محذوف یمكن تقدیره یا مسیئا، یا ھذا، یا فالن
المجیزون الحذف قبل األمر والدعاء بأنھما مظنة النداء، ووقوعھ معھما كثیر، فحسن 

 .التخفیف معھما بحذف المنادى
وذھب آخرون إلى المنع وقالوا إن الجمع بین حذف فعل النداء وھو أدعو وبین حذف 
ي المنادى إجحاف، والشواھد التي ورد فیھا ذلك عن العرب لیست یا فیھا للنداء بل ھ

 .للتنبیھ
فالمنادى ) یا لیت قومي یعلمون(كما ورد حذف المنادى قبل لیت وُربَّ وقبل َحبَّذا مثل 

یا ُربَّ أمٍر لم َتِزْنُھ (محذوف تقدیره یا سعادتي، یا فرحي لیت قومي یعلمون، ومثل  
) یا َحبَّذا الَوحدُة والوئاُم(المنادى محذوف تقدیره یا صاحبي رب أمر، ومثل ) َجیِّدا

 .المنادى محذوف تقدیره یا قوم حبذا الوحدة والوئام
 

 ینقسم المنادى إلى خمسة أقسام، وذلك ألنھ إما أن یكون مفردا أو : أقسام المنادى-6
غیر مفرد، ومعنى المفرد ھنا في موضوع المنادى ما لیس مضافا وال شبیھا بالمضاف 

كون نكرة مقصودة، وقد یكون وإن كان مثنى أو مجموعا والمفرد قد یكون علما، وقد ی
فھذه ثالثة أقسام، وغیر المفرد قد یكون مضافا، وقد یكون غیر . نكرة غیر مقصودة

 :مضاف ویعبر عنھ بالشبیھ بالمضاف فھذان قسمان وبذلك تكون أقسام المنادى خمسة
 ).یا عليُّ، یا خالداِن، یا محمدوَن( المفرد العلم مثل -1
یا مھمُل انتِبْھ (تي یخاطب بھا شخص محدد بعینھ مثل  النكرة المقصودة وھي ال-2

 ). لدراسِتك، یا ُمَقصُِّر ستندُم
یا غافال إن ( النكرة غیر المقصودة وھي التي ینادى بھا شخص غیر معین مثل -3

 ). یا رجال ُخْذ ِبَیدي(، ومثل قول األعمى )الدھَر یقظاُن
 ). ِبیا قارَئ الكتا) (یا عبَد اِهللا( المضاف مثل -4
 الشبیھ المضاف ویعرفونھ بأنھ ما اتصل بھ شيء من تمام معناه، والذي بھ تمام -5

محمودا منادى منصوب وھو ) یا محمودا ِفعُلُھ(معناه قد یكون اسما مرفوعا بھ مثل 
یا حسنا َوجُھُھ، ویا جمیال ِفعُلُھ، ویا (اسم مفعول، فعلھ نائب فاعل السم المفعول، ومثل 

فكل من حسن وجمیل وكثیر شبیھ بالمضاف وكل منھا صفة مشبھة وقد ) كثیرا ِبرُُّه
یا (وجھھ وفعلھ وبره، وقد یكون منصوبا بھ مثل : اتصل بھ مرفوع بھ وھو فاعلھ

فطالعا وقارئا شبیھ بالمضاف وھو اسم فاعل وبعده ) یا قارًئا كتاًبا(و) طالًعا جبال
) یا رفیًقا بالعباِد(ورا متعلقا بھ مثل مفعول بھ وھو جبال وكتابا، وقد یكون جارا ومجر

فكل من رفیقا وعالما وخیرا شبیھ بالمضاف ) یا خیًرا من ھشاٍم(و) یا عاِلًما ِبحاِلي(و
وقد تعلق بھا جار ومجرور، وقد یكون معطوفا علیھ قبل النداء كما إذا سمى رجل 

 ).یا ثالثًة وثالثین(ثالثة وثالثین فینادى 
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 الشبیھ بالمضاف االسم النكرة  الذي ینعت بجملة أو شبھ جملةومن النحاة من عد من 
 ) یا جواًدا ال َیْبَخل(ومثل ) یا حلیًما ال َیْعَجل(ومثل ) یا عظیًما ُیَرجَّى لكلِّ عظیِم(مثل 

فكل من عظیما وحلیما وجوادا اسم نكرة وقد نعت بجملة، مقصود بھا الدعاء فھو شبیھ 
 :ملةبالمضاف، ومثال ما نعت بشبھ ج

 )علیِك ورحمُة اِهللا السالُم  أال یا نخلًة من ذاِت ِعْرِق(
فنخلة نكرة نعتت بشبھ الجملة، وھو من ذات عرق، وإنما كان اشتراط النعت بالجملة 
أو شبھ الجملة ألنھ لو كان النعت مفردا لكان المنادى من قبیل النكرة المقصودة التي 

 .نعتھا مفرد ولم یكن من الشبیھ بالمضاف
 .وبعض النحویین اعتبر ھذا من الملحق بالشبیھ بالمضاف

ومنھم من جعل االسم الموصول من الشبیھ بالمضاف ألنھ شدید الحاجة في تمام معناه 
 :إلى الصلة ومنھ قول الشاعر

 )وأنِت بخیلٌة بالودِّ َعنِّي  ِمَن اْجِلِك یا التي َتیَّْمِت َقلِبي(
 
صب على أنھ منادى، ویظھر النصب في بعض  حكم المنادى الن: حكم المنادى-7

أقسام المنادى، وفي البعض اآلخر وھو الذي یبنى على ما یرفع بھ یكون النصب محال 
 :أي یكون مبنیا في محل نصب، ویتضح ذلك من التفصیل اآلتي

 المفرد العلم، أو العلم المفرد، والنكرة المقصودة یبنى كل منھما على ما یرفع بھ، -1
یرفع بالضمة بني على الضم، وإن كان یرفع باأللف بني على األلف، وإن فان كان 

 .كان یرفع بالواو بني على الواو
، إبراھیم منادى مبنى على الضم في )یا إبراھیُم َأْعِرْض عن ھذا(مثال المفرد العلم 

نوح منادى مبنى على الضم في محل نصب، ) یا نوُح إنھ لیس من أھِلك(محل نصب 
یا محمدون (زیدان منادى مبني على األلف في محل نصب، )  أتِقنا عمَلكمایا زیداِن(

 .محمدون منادى مبنى على الواو في محل نصب) أْقِبلوا
مخطئ منادى مبنى على الضم في ) یا ُمْخِطُئ أِعْد َحلَّ المسألِة(مثال النكرة المقصودة 

 على األلف في محل عامالن منادى مبنى ) یا عامالن أنِجزا عمَلكما(محل نصب، 
 .مجتھدون منادى مبني على الواو في محل نصب) یا مجتھدون أبِشروا بالفوِز(نصب، 

 :ملحوظتان
 إذا كان المنادى المفرد المعرفة مبنیا قبل النداء كاسم اإلشارة أو االسم :األولى

ھ إما أن الموصول فإنھ یقدر بناؤه بناء جدیدا على الضم، وذلك ألنھ إذا أتبع بتابع فتابع
یتبعھ بالضم على اللفظ أو بالنصب على المحل، والضم على اللفظ یستلزم أن یقدر 

ھذا : یقال) یا من َیْسَمُع َتَدبَّْر ما َتْسمع(ومثل ) یا ھذا أِجْبِني(بناؤه على الضم مثل 
منادى مبنى على ضم مقدر منع من ظھوره اشتغال المحل بحركة البناء األصلي،  

منادى مبنى على ضم مقدر منع من  ظھوره : ب، ویقال في منوھو في محل نص
 .اشتغال المحل بحركة البناء األصلي في محل نصب

 إذا اضطر شاعر إلى تنوین المبني على الضم كان لھ تنوینھ وھو مضموم :الثانیة
 : مثال التنوین مع الضم. وكان لھ نصبھ

 )طُر السالُمسالُم اِهللا یا مطٌر علیھا       ولیس علیَك یا م(
 : ومثال التنوین مع النصب
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 )یا َعِدیٌّا لقد َوَقْتَك األواِقي  :َضَرَبْت َصدَرھا إليَّ وقالت(
 النكرة غیر المقصودة، والمضاف، والشبیھ بالمضاف ینصب كل منھا بما ینصب -2

بھ في إعرابھ العادي،  فالمفرد عددا ینصب بالفتحة، وجمع المؤنث السالم ینصب 
. ، واألسماء الستة تنصب باأللف، والمثنى وجمع المذكر السالم ینصب بالیاءبالكسرة

 :وأمثلة ذلك
  النكرة غیر المقصودة-أ
 )َنَداماَي من َنْجراَن أْن ال تالِقیا   فیا راكًبا إمَّا َعَرْضَت َفَبلَِّغْن(
یا ُمحِسِنیَن (، ) جزاَءكمایا ُمخِلَصْیِن ستناالِن(، )یا ُمَربِّیاِت َأْحِسنَّ َتربیَة أوالِدُكنَّ(

 ).َتَصدَُّقوا على الفقراِء
یا حاِمَلِي (، )یا ذا الماِل ال تبخْل بماِلك(، )یا طالَب الدنیا ال َتْغَترَّ بھا( المضاف -ب

یا طالباِت العلِم َأِدْمَن (، )یا ُمَنفِِّذي القانوِن ال تتھاونوا فیھ(، )العلِم تقدَّما الصفوَف
 ).أَخَوْینا علیكما بالِحلِم والصبِریا (، )ُمذاكرَتھ

 )یا رحیًما بالعباِد ارَحْمنا(، )یا مؤدیا واجَبُھ َأْبِشْر بالفوِز( الشبیھ بالمضاف -ج
 

 :  أحكام فرعیة للمنادى وتوابعھ-8
 :بكلمة ابن وصف المنادى المفرد العلم

 علم ولم یفصل إذا وصف المنادى المفرد العلم بكلمة ابن وكانت كلمة ابن مضافة إلى
جاز في المنادى العلم ضم ) یا ھشامَُ بَن خالٍد: (بین المنادى وبین كلمة ابن فاصل مثل

آخره على األصل في نداء العلم المفرد، یا ھشاُم وجاز فتحة یا ھشاَم والفتح اختیار 
 : البصریین ولھ ثالثة أوجھ

ساكن فھو غیر حصین فلم  اتباعھ لفظ ابن من حیث فتح آخره إذ الحاجز بینھما :األول
 .یمنع اتباع األول للثاني

 اعتبار الصفة وھي ابن والموصوف وھو العلم ھشام في المثال شیئا واحدا :الثاني
 .وتركیبھما كتركیب خمسة عشر

 اعتبار كلمة ابن زائدة واعتبار العلم األول مضافا إلى العلم الثاني فیكون :الثالث
 .منصوبا بالفتحة إلضافتھ

  تكون الفتحة على الرأي األول فتحة اتباع، وعلى الثاني فتحة بناء، وعلى وبذلك
 .وتسقط األلف من كلمة ابن في الكتابة. الثالث فتحة إعراب

  ویعتبر ما ذكر في العلم  وھو أنھ مفرد وعلم وموصوف  وما ذكر في ابن وھو أنھ
ا لجواز الفتح أو  مضاف إلى علم وغیر مفصول عن العلم المنادى شروطا ال بد منھ

الضم، واشترطوا كذلك أن یكون العلم مما تظھر علیھ عالمة اإلعراب، فلو كان 
اإلعراب یقدر علیھ مثل یا عیسى بن مریم لم یجز فیھ تقدیر الفتح ولم یجز إال الضم إذ 
لیس ھناك ثقل مع الضم حتى یخفف بالفتح، وإذا فقد أي من الشروط الستة األخرى 

وإن ) یا عبَد اِهللا بَن زیٍد( إذا كان المنادى غیر مفرد فیجب نصبھ مثل تعین الضم، إال
یا زیُد (أو لم یكن بعد المنادى ابن مثل     ) یا رجُل ابَن زیٍد(كان غیر علم مثل 

أو كان ) یا زیُد الفاضُل ابَن عمٍرو(أو كان االبن غیر متصل بالعلم مثل  ) الفاضل
یا (أو لم یكن مضافا إلى علم مثل ) یا زیُد بَن عمٍرو(االبن معتبرا بدال ال صفة مثل 

 .ففي ھذه الحاالت الخمس یجب ضم آخر المنادى، وال یجوز فتحھ) زیُد ابَن أخینا
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 : نداء ما فیھ أل-2
 إذا كان االسم معرفا بأل فال یجوز نداؤه بیا أو غیرھا من حروف النداء، فال یقال یا -1

 ذلك أن لغة العرب ال یلتقي فیھا ساكنان لثقل النطق الرجل، أو یا الناجح، ولعل سبب
 :وقد ورد نداء ما فیھ ال في ضرورة الشعر في قولھ. الحاصل من التقائھما

 )إیاُكما أن ُتْعِقبانا َشرٌّا  فیا الغالمان اللذان َفرَّا(
یأیُّھا  (،)یأیُّھا النَِّبيُّ(فإذا أرید نداء ما فیھ ال فإنھ یؤتي بكلمة أى مع المذكر مثل 

یأیَُّتھا النفُس (، وتحذف ألف یا في الكتابة، ویؤتى بكلمة أیة مع المؤنث مثل )اإلنساُن
وذلك لما في لفظ أي من العموم واإلبھام واحتیاجھا للمخصص فتكون ). المطمئنُة

یأیُّھا (ویكون إعراب مثل . وتكون أي أو أیة وصلة لنداء ما فیھ ال. ألصق بما بعدھا
 حرف نداء مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، أي منادى مبني یا) الرجُل

على الضم في محل نصب ألنھ نكرة مقصودة، ھا حرف تنبیھ ال محل لھ من 
 . اإلعراب، الرجل صفة ألي مرفوع على لفظھا

یأیُّھا (و) یأیُّھا الرجالن(وتكون أي بلفظ واحد وإن ثنیت صفتھا أو جمعت مثل 
 ).الرجاُل
یا ھذا الرجُل ( أن یؤتي بدال من أي باسم إشارة للتوصل لنداء ما فیھ ال مثل  ویجوز

ویعرب ھذا منادى مبنیا على ضم مقدر منع من ظھوره اشتغال المحل ) ابَتِعْد عني
 .بحركة البناء األصلي، الرجل بدل من ھذا، أو صفة لھ
 :كما یجوز أن یؤتي قبل ما فیھ أل بأي واسم اإلشارة مثل

 )كأنََّك لم َیْعَھْد ِبَك الَحيَّ عاِھُد  أیَُّھذا المنزُل الدارُس الذي أال (
بقطع الھمزة ووصلھا، ) یا اُهللا( یجوز إیراد حرف النداء یا مع اسم اهللا تعالى فنقول -2

الرجل منطلق : ویجوز كذلك إیراد یا مع الجملة المحكیة، فإذا كان ھناك من یسمى
وتكون كل الجملة المحكیة مبنیة على ضم )  جُل ُمنطِلٌق َأْقِبْلیا الر(فیجوز نداؤه بالقول 

 .مقدر منع من ظھوره اشتغال المحل بحركة الحكایة في محل نصب
 األكثر في نداء اسم اهللا تعالى تعویض میم مشددة في آخره تعویضا عن یا  فیقال -3
جمع بینھما فھو شاذ مثل ، وال یجمع بین یا وبین المیم المشددة، وما ورد من ال)اللُھمَّ(
 )أقوُل یا اللُھمَّ یا اللُھمَّا  إنِّي إذا ما َحَدٌث َأَلمَّا (
 : تستعمل اللھم على ثالثة اوجھ-4

 )اللُھمَّ اغِفْر لنا واْرَحْمنا(النداء كما في : األول
) مَّ الاللُھ(أو ) اللُھمَّ َنَعْم(أن یذكرھا المجیب تمكینا للجواب في ذھن السامع مثل : الثاني

 ).ھل حامٌد حاضٌر؟(في الجواب إذا سأل شخص 
أنا أُزوُرك اللُھمَّ إذا لم (أن تستعمل دلیال على الندرة وقلة الوقوع أو بعده مثل : الثالث
 .إذ الزیارة مع عدم الدعاء قلیلة). َتْدُعِني

 : المنادى المضاف إلى یاء المتكلم-3
 :جاز فیھ ست لغات) یا ُغالِمي(م مثل  إذا كان المنادى مضافا إلى یاء المتكل-أ

 ).یا عباِدي إن أرِضي واِسَعٌة(مثل ) ُغالِمي( إثبات الیاء الساكنة -1
 )یا عباِد فاتقون(مثل ) غالِم( حذف الیاء الساكنة وإبقاء الكسرة دلیال علیھا -2
یا ( حذف الیاء، وضم الحرف الذي كان مكسورا ألجل الیاء وھي لغة ضعیفة ومنھا -3

 .علي قراءة ربُّ بالضم) قال ربُّ احكم بالحق(ومنھ ) أمُّ ال تفعلي
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یاعبادَي الذین أسرفوا علي أنفِسِھم ال َتْقَنطوا من (ومنھ ) غالمَي( إبقاء الیاء وفتحھا -4
 ).رحمِة اهللا

 قلب الكسرة التي قبل الیاء المفتوحة فتحة، وقلب الیاء ألفا لتحركھا وانفتاح ما قبلھا -5
 ).یا أسَفا علي یوُسَف) (یا حسرَتا علي ما فرَّطُت في جنِب اهللا(مثل ) اغالَم(
ومنھ  ) یا غالَم( حذف األلف التي نتجت من قلب الیاء ألفا وإبقاء الفتحة دلیال علیھا -6

 )بلْھَف وال ِبلْیَت وال َلَو انِّي  ولسُت ِبراِجٍع ما فاَت ِمنِّي( 
 .یا لھَف:  بیا لھف أي بقولي

 :نادي المضاف إلي یاء المتكلم إن كان لفظ األب أو األم جاز فیھ عشر لغات الم-ب
 :اللغات الست السابقة في المضاف إلي یاء المتكلم، ولغات أربع أخر ھي

 .وبھا قرأ السبعة إال ابن عامر) یا أبِت(إبدال الیاء تاء مكسورة مثل : األولى
 . قرأ ابن عامروبھا)یا أبَت(إبدال الیاء تاء مفتوحة : الثانیة
وقرئ بھا شاذا، وقد وردت ھذه اللغة في ) یا أبَتا(إبدال الیاء تاء وبعدھا ألف : الثالثة
 )یا أبَتا َعلََّك أو َعَساَك  تقوُل ِبْنِتي قد َأَنى َأَناَكا: (الشعر

 )فإنَّا نخاُف بأن ُتْخَتَرم  یا أبَتا ال َتَزْل عنَدنا(و
المسحنفر ) یسیُر في ُمْسَحْنِفٍر الِحِب  یا ُأمََّتا أْبَصَرِني راكٌب(و

 . الطریق والالحب المستقیم أو الواضح
 :وقد ورد منھ) یا أبِتي(اإلتیان بتاء مكسورة وإبقاء الیاء بعدھا ساكنة مثل : الرابعة

 )لنا أمٌل في العیِش ماُدمَت عاِئشا  أیا َأَبِتى ال ِزْلَت فینا فإنَّما(
ن واألخیرة أضعف من التي قبلھا، وقد عبر عنھما بعض واللغتان األخیرتان ضعیفتا

 .النحاة بأنھما قبیحتان، وأنھما ال تجوزان إال في الشعر
 .والبصریون یخصون ھاتین اللغتین بالشعر، والكوفیون یجیزونھما في سعة الكالم

یجوز فیھ ) یا غالَم غالِمي( المنادي المضاف إلي مضاف إلي یاء المتكلم مثل -ج
 :فقطوجھان 

 ).یا غالَم غالِمي( إثبات الیاء ساكنة -1
 )یا غالَم غالمَي( إثبات الیاء مفتوحة -2
 : المنادي المضاف إلي ابن أم أو ابن عم یجوز فیھ أربع لغات-د
قال یا ابَن أمَّ ال تأخْذ ) (قال ابَن أمَّ إنَّ القوَم استضعفوني( فتح میم أم أو عم مثل -1

 ).ِبِلحیتي وال ِبَرأسي
 ).یا ابَن أمِّ( كسر میم أم أو عم  وقد قرئ بالكسر في -2
 ).أنَت َخلَّْفَتِني ِلدھٍر شدیِد  یا ابَن ُأمِّي ویا ُشَقیَِّق َنْفِسي( إثبات الیاء ومنھ -3
 ).یا ابنَة عمَّا ال تلوِمي واْھَجِعي( قلب الیاء ألفا ومنھ -4

 .وھذه اللغة والتي قبلھا قلیلتان في االستعمال
 :لتابع المنادى أحوال تفصیلھا ما یأتي: تابع المنادى -4
 إذا كان المنادى مبنیا على الضم بأن كان مفردا، وكان تابعھ نعتا أو توكیدا أو -1

عطف بیان أو عطف نسق وكان النعت مفردا أو مضافا وفیھ األلف والالم جاز فیھ 
 .الرفع على لفظ المنادى والنصب على محلھ

 ).زیُد الظریُف، یا زیُد الظریَفیا : (مثال النعت
 ).یا تمیُم أجمعون، یا تمیُم أجمعین: (مثال التوكید
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ومعنى كرز حاذق أو نجیب أو ) یا سعیُد كرُز، یا سعیُد كرزا: (مثال عطف البیان
 .صقر أو بازي

 ). یا زیُد والضحاُك، یا زیُد والضحاَك: (مثال عطف النسق
روى برفع الوارث ونصبھ ومنھ ) ثَُ عن عبِد الملكیا حكُم الوار: (وقد ورد في النعت

 ) بأْجَوَد منَك یا عمُر الجوادا  فما َكْعُب بُن ماَمَة وابُن أْرَوى  (
 وقد ورد في عطف النسق. ورد بالنصب

 ) فقد جاوزُتما َخَمَر الطریِق  أال یا زیُد والضحاكَُ ِسیَرا(
 .روى برفع الضحاك ونصبھ

 .بنصب الطیر، وُقرئ شاذا والطیُر)  جباُل أوِِّبي مَعُھ والطیَریا(وقد ورد قولھ تعالى 
 )یا زیُد الحسُن الوجِھ، الحسَن الوجِھ(مثال المضاف الذي فیھ أل 

 )یا صاِح یا ذا الضامرَُ العنِس     والرَّْحِل ذي األنساِع والِحلِس(ومنھ قول الشاعر 
ة الوسط، والعنس الشدیدة، روى برفع الضامر ونصبھ، ومعنى الضامر الناقة دقیق

واألنساع جمع نسع وھو سیر یربط بھ الرحل ، والحلس كساء یوضع على ظھر 
 .البعیر

 إذا كان تابع المنادى المبني على الضم مضافا ولیس فیھ األلف والالم تعین نصبھ -2
 :على المحل
 )یا زیُد صاحَب عمٍرو: (مثال النعت
 )یا تمیُم كلَّكم: (مثال التوكید

 )یا سعیُد أبا عبِد اهللا: (ال البیانمث
 )یا سعیُد وأبا عبِد اهللا: (مثال النسق

 إذا كان تابع المنادى المبني على الضم بدال أو عطف نسق، وكان بغیر األلف -3
) یا سعیُد كرُز، یا سعیُد أبا عبِد اهللا(مثال البدل : والالم أعطي ما یستحقھ لو كان منادى

نھ لو كان منادى لكان كذلك، وأبا عبد اهللا ینصب باأللف ألنھ فكرُز یضم بغیر تنوین أل
 .لو كان منادى لكان كذلك

فعمُرو یضم بغیر تنوین ألنھ لو ) یا سعیُد وعمُرو، یا سعیُد وأخا عليٍّ: (مثال النسق
 .   كان منادى لكان كذلك، وأخا علي ینصب باأللف ألنھ لو كان منادى لكان كذلك

یأیُّھا الرجُل، (محلى بأل أو اسم إشارة أو اسما موصوال مثل  تابع أي إن كان -4
یجب رفعھ عند الجمھور على لفظ أي ألنھ ھو المقصود ) یأیُّھذا، یاأیُّھا الذي درس

بالنداء،  وقد أجاز بعض النحاة نصبھ قیاسا على جواز نصب الصفة المحالة بأل مثل 
 .الظریف في یا زید الظریَف

إن اعتبر اسم اإلشارة ) یا ھذا الرجُل( المحلى بأل یجب رفعھ مثل  تابع اسم اإلشارة-5
یا ذا الذي (أو ) یا ذا القائُم(وصلة لندائھ، كما إذا نودي القائم بین قوم جلوس بالقول 

، فإن قدر نداء اسم اإلشارة وحده وأمكن الوقوف علیھ باإلشارة أو وضع الید على )قام
 .المنادى جاز في تابعھ النصب

إذا كان المنادى مفردا وكرر مضافا إلى غیره وجب نصب الثاني سواء أكان األول  -6
أو مشتقا مثل  ) یا رجُل رجَل القوِم(او اسم جنس مثل ) یا سعُد سعَد األوِس(علما مثل 

الیعمالت ) یا زیُد زیَد اْلَیْعَمالِت الذَُّبِل(، )یا تیُم تیَم َعِديٍّ(، )یا صاحُب صاحَب زیٍد(
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ملة وھي الناقة القویة على العمل، والذبل جمع ذابل بمعنى ضامرة، وقد اشتھر جمع یع
 .زید بالحداء أي الغناء لھا في السیر

یا تیُم تیَم (ویجوز في األول الضم والنصب فإن ضم األول كان الثاني منصوبا مثل 
 بیان والنصب على أنھ توكید لألول على محلھ، أو على أنھ بدل منھ أو عطف)  َعِديٍّ

على محلھ، أو على أنھ منادى مضاف، أو على أنھ مفعول بھ لفعل محذوف تقدیره 
 .أعني

مذھب سیبویھ أنھ مضاف إلى ما بعد االسم : وإذا كان األول منصوبا ففي نصبھ مذھبان
الثاني، وأن االسم الثاني مقحم بین المضاف والمضاف إلیھ، ومذھب المبرد أنھ مضاف 

 . یفھم من الثاني وتقدیره على رأیھ یا تیَم عدي تیَم عديإلى مضاف إلیھ محذوف
 

 تطبیق
)1( 

 :استخرج المنادي مما یأتي وبین نوعھ وإعرابھ 
 )یا قومنا أجیبوا داعي اهللا (-2  )یا عیسى إني متوفیك ورافعك إلّي (-1 
 )یأھل الكتاب ال تغلوا في دینكم وال تقولوا على اهللا إال الحق (-3
 )إنا جعلناك خلیفة في األرض فاحكم بین الناس بالحقیا داوود  (-4
 فسر بھ سیرا جمیال   أأسید إن ماال ملكت -5
 )ونادیناه أن یا إبراھیم قد صدقت الرؤیا إنا كذلك نجزي المحسنین (-6
 )یا بني آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد (-7
 ا؟وقد كان منھ البر والبحر مترع   أیا قبر معن كیف واریت جوده-8
 أال تبكیان لصخر الندى     أعیني جودا وال تجمدا-9

 ویا مھبط اإللھام والحلم العذب   فلسطین یا دنیا المنارة والحب-10
 جزاك ربك خیرا عن محبیھا   یا رافعا رایة الشورى وحارسھا-11
 ووداد على الزمان وثیق   یا أخا النبل والوفاء العریق-12

)2( 
 :ي، وإن كان محذوفا فاذكر تقدیرهبین حرف النداء فیما یأت

 قد شأوتم بالمعجزات الرجاال   أي رجال الدنیا الجدیدة مھال-1
 لي النفس واألكفان واستغفرا لیا   خلیلي إن ضنوا بلیلى فقربا-2
 وتركت للحسرات قلبي الوالھا    زمن الشباب رحلت غیر مذمم-3
 وأنت تموتلمن تجمع الدنیا    أیا جامع الدنیا لغیر بالغة-4
 ملبى حین یرفع مستجابا   شباب العرب إن لكم لصوتا -5
 وال واردا إال على رقیب    أحقا عباد اهللا أن لست صادرا-6
 لست من قیس وال قیس ِمِني    أیھا السائل عنھم وَعِني -7
 شرك الردى و قرارة األكدار   یا طالب الدنیا الدنیة إنھا -8
 )تي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاءقل اللھم مالك الملك تؤ (-9

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم  (-10
 )الكافرین
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)3( 
 :اجعل كل اسم مما یأتي  منادي في جملة  من عندك

 . مجتھدان– مقصر– المتطوعات– غافل- بائعون الكتب– الناس–المتسابقون
)4( 

 :تیة بمنادى مناسبأكمل الجمل اآل
 . في عملھ ال ینفعك تھاونك0000 یا -1
 . اتقین اهللا واحفظن حدوده0000 یا -2
 . ال تقعدوا عن نصرة المظلوم0000 یا -3
 . كوني لزوجك صادقة الود شدیدة اإلخالص0000 أي -4
 . لك الحمد0000 -5
 . طالبا تعالوا إلى الدرس0000 یا -6
 .كن أخوك سندا لك كن سندا ألخیك ی0000 أي -7
 . اعملوا لخیر بالدكم0000 یا -8

)5( 
اذكر تقدیر كل من حرف النداء أو . فیما یأتي جمل حذف منھا حرف النداء أو المنادى

 :المنادى المحذوف 
 . بني العرب ال تنسوا تاریخكم وأمجاد أسالفكم-1
 ).إذ قالت رب ابن لي عندك بیتا في الجنة (-2
 ).د آمنارب اجعل ھذا البل (-3
 . یا لیت شعري ھل تعود للعرب مكانتھم وتعود لھم حضارتھم-4
 . عباد اهللا اتقوا اهللا واعملوا لتنالوا رضاه-5

)6( 
 :استخرج تابع المنادى في كل جملة مما یأتي وبین إعرابھ

 . یا محمد المجتھد دم على اجتھادك-1
  یا دارسون أجمعین ھل أحسنتم االستعداد؟-2
 رشد متى تزورنا؟ یا عمرو م-3
  یا خالد والمسافر أأحضرتما المطلوب؟-4
 )یا أیھا اإلنسان ما غرك بربك الكریم؟ (-5
  یا ھذا اإلنسان عم تبحث؟-6

)7( 
 :ھات إجابة ما یأتي بحسب المطلوب

اذكر اللغات التي یمكن أن . ( یا قوم أقیموا العالقة بینكم على أساس المودة والتقدیر-1
 ).ومتقرأ بھا كلمة ق

 ).اذكر اللغات التي یمكن أن تقرأ بھا كلمة صدیقي. ( یا صدیق صدیقي-2
اذكر اللغات التي یمكن أن تقرأ بھا كلمة . ( یا أعزائي ال تدعوا الخالفات تفرق بینكم-3

 ).أعزائي
)8( 

 :ھات أمثلة من عندك لما یأتي
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 . منادى مفرد علم-2   .  منادى شبیھ بالمضاف-1
 .  منادى مثنى-4  . ر مقصودة منادى نكرة غی-3
 . منادى نكرة مقصودة-6    .  منادى مضاف-5
 .  منادى حذفت أداة ندائھ-8   . منادى جمع مؤنث سالم-7
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)9( 
 : بین موقعھا اإلعرابي. في الجمل اآلتیة كلمات وقعت بعد أداة النداء أو بعد منادى

  التعلیم یا أیھا الرجل المعلم غیره      ھال لنفسك كان ذا-1
 ) بین موقع أي وموقع الرجل من اإلعراب(

 )بین موقع عمرو وموقع ابن(یا عمرو بن أحمد  ھل تحب المطالعة؟ -2
 ) بین موقع من. ( یا من وقعت في الخطأ عد إلى الصواب وتب إلى خالقك-3
بین موقع خطیب وخطیب .  یا خطیب خطیب الجمعة ذكر الناس باآلخرة وشدائدھا-4

 .الجمعة
 .بین موقع رب.  یا رب كن لي عونا على فعل الخیر-5
 . یا بكر المخلص-6

)10( 
 : أعرب ما یأتي

ربنا ال تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا، ربنا وال تحمل علینا إصرا كما حملتھ على  (-1
 ). الذین من قبلنا، ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا بھ

لغیب والشھادة أنت تحكم بین عبادك فیما قل اللھم فاطر السموات واألرض عالم ا (-2
  ). كانوا فیھ یختلفون

 
 
 


