لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
المنادى
تعريفه :
اسـ ظاىر يطمب مف قبؿ المتكمـ بوساطة أحرؼ النداء .
نحو  :يا محمد .
 82ػ ومنو قولو تعالى { يا نوح اىبط بسالـ }. 1
العامؿ في المنادى  :يذكر أكثر النحاة المتقدميف أف جممة النداء جممة
فعمية  ،وجعموا المنادى نوعا مف المفعوؿ بو  ،والعامؿ فيو محذوؼ

تقديره  :أنادي أو أدعو  ،وبما أف الفعؿ محذوؼ وجوبا استغنوا عنو
بأحد أحرؼ النداء  ،نحو  :يا إبراىيـ ،
فالتقدير أنادى  ،أو أدعو إبراىيـ  ،وىذا ال يخمو مف التكمؼ  ،فالفعؿ

الذي يزعمو النحاة ال يظير أبدا  ،ولو ظير النتفى كوف الجممة ندائية

 ،ألف الجممة الندائية جممة إنشائية طمبية  ،وىذا الفعؿ يجعميا جممة

خبرية محتممة لمصدؽ والكذب معا .

والذي نراه مناسبا ويراه غيرنا مف النحاة المحدثيف أف حرؼ النداء ىو

العامؿ في المنادى  ،ويكوف المنادى منصوبا دائما لفظا أو محال .

أحرف النداء وأقسامها :
أحرؼ النداء سبعة ىي  :يا ػ أيا ػ ىيا ػ أي ػ اليمزة ػ وآ ػ وا .
وتنقسـ أحرؼ النداء مف حيث نوعية المنادى أقريبا كاف أـ بعيدا أـ

ندبة إلى ثالثة أقساـ :

 1ػ أي واليمزة لممنادى القريب  .نحو  :أي أحمد  ،آي محمد .
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وال فرؽ بيف أي الممدودة اليمزة  ،وأي المقصورة اليمزة “ بيمزة أو

بمد “ .

وذكر األشموني أف “ آي “ لممنادى البعيد .
ومثاؿ اليمزة  :أعمي  ،آيوسؼ  .وال فرؽ أيضا بيف المقصور منيا أو

الممدود .
ػػػػػ

 1ػ  48ىود .

 2ػ أيا  ،وىيا  ،ووآ لممنادى البعيد  ،نحو  :أيا عبداهلل  ،ىيا فاطمة ،
وآ محمود .
 3ػ وا  :لمندبة  ،نحو  :واصديقاه .
أما “ يا “ فيي أعـ أحرؼ النداء السابقة  ،وتدخؿ في كؿ نداء  ،حتى
في باب الندبة إذا أمف المبس .

 45ػ كقوؿ الشاعر :
حممت أم ار عظيما فاصطبرت بو

وقمت فيو بأمر اهلل يا عم ار

والشاىد في البيت قولو  :يا عم ار  ،فاأللؼ لمندبة  ،ذلؾ ألف المقاـ
مقاـ رثاء  ،والنداء في البيت لمندبة غير ممتبس فيو  ،حيث استعممت

“ يا “ مكاف “ وا “ التي لمندبة ألمف المبس .

كما ال يقدر في أحرؼ النداء إال “ يا “  ،وال ينادى لفظ الجاللة ،
والمستغاث بو  ،وأي  ،وأيَّت إال بيا .
المواضع التي يجب فيها ذكر حرف النداء :
قد يذكر حرؼ النداء في الجممة إذا شاء المتكمـ  ،وقد ال تذكر .
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 83ػ نحو قولو تعالى { يوسؼ اعرض عف ىذا }. 1
وقولو تعالى { ربنا ال تزغ قموبنا } ، 2وقولو تعالى { ربنا عميؾ توكمنا

}. 3

غير أف ىناؾ مواضع يجب فييا ذكر حرؼ النداء ىي :
 1ػ المندوب  :نحو  :واحر قمباه  ،واصديقاه  ،وذلؾ فى بكاء الصديؽ
وندبو .

 2ػ المستغاث  :نحو  :يا لخالد .
 3ػ المنادى البعيد  :نحو  :يا طالعا جبال  ،ذلؾ ألف  ،المراد إبالغ
الصوت إليو  ،وأداة النداء الممدودة تساعد عمى اإلبالغ .
 4ػ النكرة غير المقصودة  :نحو  :يا رجال خذ بيدي .
 5ػ ضمير المخاطب :
ػػػػػػػػ
 1ػ 29يوسؼ  2 .ػ  18آؿ عمراف  3ػ  4الممتحنة .

 46ػ نحو قوؿ الشاعر :
يا أبجر بف أبجر يا أنت

أنت الذي طمقت عاما جعتا

ولكف مف المعروؼ أف نداء المخاطب شاذ عموما .
 6ػ اسـ الجاللة  :وذلؾ عند عدـ التعويض بالميـ المشددة عف حرؼ
النداء .

نحو  :يا اهلل  .أما إذا عوض عف حرؼ النداء بالميـ المشددة  ،وجب

حذؼ حرؼ النداء .
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نحو  :الميـ  84 .ػ ومنو قولو تعالى { الميـ مالؾ الممؾ }.1
 7ػ اسـ اإلشارة  :نحو  :يا ىذا اقبؿ  ،ويا ىؤالء تقدموا .
وقد أجاز الكوفيوف حذؼ حرؼ النداء في ىذا الموضع  ،وحجتيـ
عمى ذلؾ
 47ػ قوؿ ذي الرمة :
إذا ىممت عيني دما قاؿ صاحبي

بمثمؾ ىػذا لوعة وغػراـ

الشاىد في البيت قولو “ بمثمؾ ىذا “ فحذؼ حرؼ النداء “ يا “
واألصؿ إثباتو  ،نقوؿ  “ :بمثمؾ يا ىذا “ وىو األصح .

 8ػ اسـ الجنس المعيف “ النكرة المقصودة “  ،نحو  :يا حاج اركب
السيارة  ،ويا طبيب اعتني بالمرضى .
غير أف الكوفييف أجازوا الحذؼ أيضا كما في اسـ اإلشارة ،

واستشيدوا بقوؿ البعض  :اطرؽ كرى إف النعاـ في الكرى  .وقوليـ :

افتد مجنوف  ،وأصبح ليؿ .

والتقدير  :اطرؽ يا كرواف  ،وىو منادى مرخـ  ،وافتد يا مجنوف ،

وأصبح يا ليؿ  ،وىو مثؿ يضرب لمف يستبطئ الفرج مف الشدة التي

يعانييا .

أنواع المنادى  :ينقسـ المنادى إلى قسميف :
أوال ػ منادى معرب  ،ويكوف منصوبا لفظا ال محال ويشمؿ كال مف
اآلتي :
 1ػ المندى المضاؼ  ،وىو المنادى الذي أضيؼ إلى اسـ بعده .
نحو  :يا حارس المخيـ  ،ويا فاعؿ الخير اقبؿ .
ػػػػػ
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 1ػ  26آؿ عمراف .

 85ػ ومنو قولو تعالى { يا أىؿ الكتاب لـ تحاجوف في إبراىيـ }. 1
وقولو تعالى { ربنا اغفر لنا }. 2
واعرابو  :يا حرؼ نداء مبنى عمى السكوف ال مؿ لو مف اإلعراب .
حارس  :منادى منصوب بالفتحة الظاىرة عمى آخره  ،وىو مضاؼ ،
والمخيـ  :مضاؼ إليو مجرور بالكسرة .
 2ػ المنادى الشبيو بالمضاؼ  :وىو ما اتصؿ بو شيء مف تماـ

المعنى  ،كالفاعؿ  ،أو المفعوؿ بو  ،أو الجار والمجرور  ،أو الظرؼ

.
نحو  :يا كريما خمقو  ،يا طالعا جبال  ،يا مقيما في البيت  ،يا جالسا
تحت الشجرة .

واعرابو  :كريما منادى منصوب  ،وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة .
خمقو  :فاعؿ مرفوع بالضمة الظاىرة  ،وخمؽ مضاؼ  ،والضمير
المتصؿ في محؿ جر مضاؼ إليو .
 3ػ المنادى النكرة غير المقصودة  :وىى التي بقيت بعد النداء عمى
شيوعيا  ،فمـ يخرج بيا قصد المنادى إلى التحديد .

نحو  :يا رجال خذ بيدي .
 48ػ ومنو قوؿ الشاعر :
فيا راكبا إما عرضت فبمغف

ندامايا مف نجراف أف ال تالقيا

واعرابو  :رجال منادى منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة .
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ثانيا ػ منادى مبني  ،ويكوف منصوبا محال  ،ويشمؿ اآلتي :
 1ػ العمـ المفرد  :نحو  :يا محمد  ،يا أحمداف  ،يا عميوف .
ومنو قولو تعالى { يا إبراىيـ اعرض عف ىذا }. 3
وقولو تعالى { يا نوح اىبط بسالـ }. 4
ػػػػػػ
 1ػ  65األعراؼ .
 2ػ  147آؿ عمراف  3 .ػ  76ىود .
 4ػ  48ىود .

واعرابو  :البناء عمى الضـ إف كاف مفردا  ،والبناء عمى األلؼ إف كاف
مثنى  ،والبناء عمى الواو إف كاف جمع مذكر سالما .
فنقوؿ في إعراب “ يا محمد “ محمد منادى مبنى عمى الضـ في محؿ
نصب .

وأحمداف  :منادى مبنى عمى األلؼ في محؿ نصب .
وعميوف  :منادى مبنى عمى الواو في محؿ نصب .
 2ػ النكرة المقصودة  :وىي التي يقصدىا النداء قصدا  ،فتكتسب منو
التعريؼ لتحديده ليا مف بيف النكرات  ،وتكوف مبنية عمى ما ترفع بو

في محؿ نصب .

نحو  :يا معمـ خذ بيد التالميذ  ،ياممرضات اعتنيف بالجرحى  ،يا
حاجاف تميال  ،ياميندسوف شيدوا البناء  86 ،ػ ومنو قولو تعالى { يا

نار كوني بردا وسالما عمى إبراىيـ } ، 1وقولو تعالى { يا أرض ابمعي

ماءؾ }. 2
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واعرابو  :معمـ منادى مبني عمى الضـ في محؿ نصب .
ممرضات  :منادى مبنى عمى الضـ في محؿ نصب .
حاجاف  :منادى مبني عمى الضـ في محؿ نصب .
ميندسوف  :منادى مبني عمى الضـ في محؿ نصب .
ػػػػػػػ
 1ػ  65النبأ .
 2ػ  24ىود .

المنادى المضاف إلى ياء المتكمم

ينقسـ المنادى المضاؼ إلى ياء المتكمـ إلى أربعة أقساـ :
أوال ػ * المنادى المقصور  ،مثؿ  :يا مصطفى  ،يا ليمى  ،يا مرتضى
.
والمنادى المنقوص  ،مثؿ  :يا قاضي  ،يا ىادي  ،يا راضي  .إذا

أضيؼ أحد النوعيف السابقيف إلى ياء المتكمـ فميس لؾ إال إثبات الياء

المفتوحة .

ىادي .
قاضي  ،ويا
ليالي  ،ويا
مصطفاي  ،ويا
نحو  :يا
َّ
َّ
َ
َ
ومكرـ ،
ثانيا ػ إذا كاف المنادى وصفا مشبيا بالفعؿ  ،مثؿ  :محتَرـ ،
َ
وناديتو وىو مضاؼ إلى ياء المتكمـ  ،فمؾ فيو وجياف :
مكرمي .
محترمي  ،ويا
 1ػ إثبات الياء إما ساكنة  ،نحو  :يا
ْ
ْ
مكرمي .
محترمي  ،ويا
 2ػ أو إثباتيا مفتوحة  ،نحو  :يا
َ
َ
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ثالثا ػ أما إف كاف المنادى صحيح اآلخر مضافا إلى ياء المتكمـ  ،مثؿ

 :صديقي  ،رفيقي  ،وناديتو  ،تقوؿ  :يا صديقي  ،ويا رفيقي .

واعرابو  :صديؽ منادى منصوب بفتحة مقدرة منع مف ظيورىا اشتغاؿ
المحؿ بحركة المناسبة  ،وياء المتكمـ ضمير متصؿ مبنى عمى

السكوف في محؿ جر مضاؼ إليو .

أما بالنسبة لمياء الواقعة مضافا إليو ففييا عدة وجوه :
 1ػ إثباتيا ساكنة كما في األمثمة السابقة .
ي.
 2ػ إثباتيا مع بنائيا عمى الفتح  ،نحو  :يا
صديقي  ،يا عزيز َ
َ
وحينئذ تعرب مضافا إليو مبنيا عمى الفتح في محؿ جر .
 3ػ إثباتيا وبناؤىا عمى الفتح  ،وفتح ما قبميا  ،نحو  :يا صديقا  ،ويا
فرحا  87 ،ػ ومنو قولو تعالى { يا حسرتا عمى ما فرطت في جنب اهلل
}. 1

ػػػػػػ
 1ػ  56الزمر .

واعرابو  :صديقا منادى منصوب بالفتحة الظاىرة  ،والياء المنقمبة ألفا
ضمير متصؿ مبنى عمى السكوف في محؿ جر مضاؼ إليو .

 4ػ حذفيا واالكتفاء بالكسرة الدالة عمييا  ،نحو  :يا ِ
قوـ ال تستيينوا
باألعداء .

 88ػ ومنو قولو تعالى { يا ِ
عباد فاتقوف }. 1
أنى يكوف لي غالـ }. 2
وقولو تعالى { رب ّ
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“ قوـ “ منادى منصوب بالفتحة المقدرة منع مف ظيورىا اشتغاؿ

المحؿ بحركة المناسبة  ،والياء المحذوفة ضمير مبنى عمى السكوف

فى محؿ جر مضاؼ إليو .
 5ػ حذؼ األلؼ المنقمبة عف يا المتكمـ  ،واالكتفاء بالفتحة عمى أخر
المنادى .

فيؽ .
نحو  :يا
صديؽ  ،يا ر َ
َ
 48ػ ومنو قوؿ الشاعر :
مني
ولست براجع ما فات ّ

بميت وال لواتي
َ
بميؼ وال َ

والتقدير  :بيا ليؼ  ،وأصمو يا ليفي  ،وبياليت  ،وأصمو يا ليتي  ،وقد
حذفت األلؼ المنقمبة عف ياء المتكمـ مع إبقاء فتح ما قبميا عمى

أساس حذفيا مفتوحة .

 6ػ حذفيا وبناء ما قبميا عمى الضـ  ،وىذا دارج في الكممات التي
رب .
قوـ  ،يا ُأـ  ،يا ُ
تكثر إضافتيا إلي ياء المتكمـ  ،نحو  :يا ُ
إلي مما يدعونني }. 3
ومنو قولو تعالى { ُ
رب السجف أحب ّ
واعرابو  :قوـ منادى منصوب بالفتحة المقدرة منع مف ظيورىا الضمة
التي جاءت لشبيو بالنكرة المقصودة  ،والمضاؼ إليو محذوؼ وىو “

ياء “ المتكمـ .
ولؾ أف تعربو منادى مبنى عمى الضـ في محؿ نصب النقطاعو عف

اإلضافة لفظا ال معنى  ،وشبيو لمنكرة المقصودة .
ػػػػػػػ
 1ػ  16الزمر .
 2ػ  40آؿ عمراف .
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 3ػ  33يوسؼ .

رابعا ػ أما إذا أضيؼ المنادى إلى ياء المتكمـ وكاف كممة “ أب أو أـ “
فمؾ فيو عدة وجوه مضافا إلييا الوجوه السابقة  ،وأىـ تمؾ الوجوه :

 1ػ حذؼ يا المتكمـ  ،والتعويض عنيا بتاء التأنيث  ،مع بنائيا عمى
الكسر .

أبت  ،يا ِ
نحو  :يا ِ
أمت .
واعرابيا  :أبت منادى منصوب بالفتحة الظاىرة  ،والتاء لمتأنيث حرؼ
جاء عوضا عف الياء المحذوفة  ،حرؼ ال محؿ لو مف اإلعراب ،

والياء المحذوفة ضمير مبنى عمى السكوف في محؿ جر مضاؼ إليو

.

 2ػ حذؼ الياء والتعويض عنيا بتاء التأنيث المفتوحة .
أمت .
أبت  ،ويا َ
نحو  :يا َ
 3ػ حذؼ الياء والتعويض عنيا بتاء التأنيث المضمومة .
أمت .
أبت  ،ويا ُ
نحو  :يا ُ
وقد قرئ قولو تعالى بالروايات الثالث  :الكسر  ،والفتح  ،والضـ .
 89ػ { يا ِ
أبت ََ َُ إني رأيت أحد عشر كوكبا }. 1

تنبيه :
يجوز الجمع بيف ياء المتكمـ  ،وتاء التأنيث المفتوحة  ،أو المكسورة .
مثاؿ اآلوؿ  :يا أبتا  ،يا أمتا .
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ومثاؿ الثاني  :يا أبتي  ،ويا أمتي .
ومنو قوؿ الراجز :
“ يا أبتا عمؾ أو عساؾ “
 50ػ وقوؿ الشاعر :
أيا أبتي ال زلت فينا فإننا

لنا أمؿ في العيش ما دمت عائشا

وىذا نادر االستعماؿ  ،وذكرناه لمزيادة .
ػػػػػػػ
 1ػ  4يوسف .

المنادى المضاف إلى المضاف لياء المتكمم

:

ينقسـ المنادى المضاؼ إلى المضاؼ لياء المتكمـ إلى قسميف

األوؿ ػ إذا كاف المنادى المضاؼ إلى المضاؼ لياء المتكمـ غير كممة
“ ابف أـ  ،أو ابف عـ أو ابنة
أـ  ،أو ابنة عـ “ وجب إثبات الياء دوف حذفيا  ،مع بنائيا عمى

السكوف  ،أو عمى الفتح .

قمبي .
صديؽ
مثاؿ األوؿ  :يا
َ
صديقي  ،ويا فرحةَ ْ
ْ
قمبي .
صديؽ
ومثاؿ الثاني  :يا
َ
صديقي  ،ويا فرحةَ َ
َ
الثاني  :أما إذا كاف المنادى المضاؼ إلى المضاؼ لياء المتكمـ واحدا
مف الكممات التي أشرنا إلييا سابقا جاز لؾ فيو وجياف :
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 1ػ حذؼ يا المضاؼ إليو مع بقاء الكسر قبميا .
عـ
ابف ِّم
أبف ِّمأـ  ،ويا َ
نحو  :يا َ
واعرابو  :ابف منادى منصوب بالفتحة الظاىرة  ،وىو مضاؼ وأـ
مضاؼ إليو مجرور بالكسرة المقدرة منع مف ظيورىا اشتغاؿ المحؿ

بحركة المناسبة  ،والياء المحذوفة ضمير مبنى عمى السكوف في محؿ

جر باإلضافة .

 2ػ حذؼ يا المضاؼ إليو بعد قمبيا ألفا  ،وقمب الكسرة التي قبميا
فتحة حتى نتمكف مف قمب الياء .
عـ .
مثاؿ  :يا ابف َّأـ  ،ويا ابف َّ
 90ػ ومنو قولو تعالى { قاؿ يا ابف َّأـ ال تأخذ بمحيتي }. 1
واعرابو  :ابف منادى منصوب بالفتحة الظاىرة  ،و َّأـ  :مضاؼ إليو

مجرور بالكسرة المقدرة منع مف ظيورىا الفتحة التي جاءت لقمب الياء
ألفا  ،والياء المحذوفة المنقمبو ألفا ضمير مبنى عمى السكوف في محؿ

جر باإلضافة .
ػػػػػػ
 1ػ  94طو .

المنادى المعرف بأل :

الصحيح عدـ مناداة المعرؼ بأؿ  ،وادخاؿ حرؼ النداء عميو

مباشرة إال في بعض الحاالت النادرة  ،وىي :
 1ػ لفظ الجاللة  ،نحو  :يا اهلل .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
ويكوف لفظ الجاللة منادى مبنى عمى الضـ فى محؿ نصب  ،وغالبا

ما يحذؼ حرؼ النداء ويستعاض عنيا بميـ مشددة  ،نحو  :الميـ
سيؿ أمري .
وقولو تعالى { الميـ ربنا أنزؿ عمينا }.1
واعرابو  :لفظ الجاللة منادى مبني عمى الضـ في محؿ نصب ،

والميـ عوض عف حرؼ النداء المحذوؼ حرؼ مبنى عمى الفتح ال

محؿ لو مف اإلعراب .
 2ػ أف يكوف المنادى مشبيا بو  ،كقولؾ  :يا األسد جرأة .
والتقدير عمى حذؼ المنادى  ،واألصؿ  :يا مثؿ األسد جرأة .
واعرابو  :األسد منادى مبنى عمى الضـ فى محؿ نصب .
تنبيو :
 1ػ إذا أردنا مناداة المعرؼ بأؿ غير ماسبؽ  ،يصح مناداة بواسطة ،
وذلؾ أف نستعمؿ كممة “ أي لممذكر  ،وأية لممؤنث “ مع “ ىا “

التنبيو  ،أو اسـ اإلشارة  ،وتسمى ىذه الكممات وصمة نداء  ،أي

نتوصؿ بوساطتيا لمناداة االسـ المعرؼ بأؿ “ اسـ جنس محمى بأؿ

“  .نحو  :يا أييا الرجؿ الكريـ  .يا أيتيا المرأة .
 49ػ ومنو قولو تعالى { يا أييا اإلنساف ماغرؾ بربؾ الكريـ }. 2
وقولو تعالى { يا أيتيا النفس المطمئنة }. 3
 1ػ المندى المضاؼ  ،وىو المنادى الذي أضيؼ إلى اسـ بعده .
نحو  :يا حارس المخيـ  ،ويا فاعؿ الخير اقبؿ .
ػػػػػػػػػػػػ
 2ػ  114المائدة .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
 3ػ  5االنفطار .
 4ػ  26الفجر .

ونحو  :يا ىذا الرجؿ .
 51ػ ومنو قوؿ الشاعر :
يا ذا المخوفنا بقتؿ شيخو

حجر تمنى صاحب األحالـ

واعرابو  :يا حرؼ نداء  ،أي منادى مبنى عمى الضـ في محؿ نصب
 ،ألنيا تعامؿ معاممة النكرة المقصودة  ،وىا لمتنبيو حرؼ مبنى عمى

السكوف ال محؿ لو مف اإلعراب .
أما االسـ المعرؼ بأؿ فيعرب كالتالي  :صفة مرفوعة إذا كاف مشتقا .
نحو  :يا أييا القادـ  .يا أيتيا المؤمنة .
“ القادـ  ،أوالمؤمنة “ صفة مرفوعة .
ويعرب بدال أو عطؼ بياف إذا كاف جامدا .
نحو  :يا أييا الرجؿ  .يا أيتيا المرأة .
“ الرجؿ أو المرأة “ بدؿ مف أي  ،أو عطؼ بياف مرفوع .
 2ػ وكما أف “ أي “ قد وصفت باسـ محمى بأؿ  ،كذلؾ توصؼ باسـ
موصوؿ محمى بأؿ  .نحو  :يا أييا الذي حضر تميؿ .
ومنو قولو تعالى { يا أييا الذيف آمنوا }. 1
واعرابو  :أى منادى مبنى عمى الضـ في محؿ نصب  ،وىا لمتنبيو

حرؼ مبنى .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
الذي  :اسـ موصوؿ مبنى عمى السكوف في محؿ رفع صفة ألي ،
والجممة بعده صمة الموصوؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب .

 3ػ توصؼ “ أي “ باسـ إشارة مجرد مف كاؼ الخطاب .
نحو  :يا أييا ذا الطالب المقبؿ .
 52ػ ومنو قوؿ الشاعر :
أال أييذا الزاجري احضر الوغى

واف أشيد المذات ىؿ أنت ِ
مخمد

ػػػػػ
 1ػ  9البقرة .

واعرابو  :أي منادى مبنى عمى الضـ في محؿ نصب  ،وىا لمتنبيو
حرؼ مبنى عمى السكوف ال محؿ لو مف اإلعراب .

ذا  :اسـ إشارة مبنى عمى السكوف في محؿ رفع صفة ألي عمى المفظ
.
الطالب  :بدؿ مف اسـ اإلشارة مرفوع بالضمة  ،والمقبؿ صفة لمطالب
.

فوائد وتنبيهات عامة عمى المنادى :
 1ػ إذا كاف المنادى العمـ مبنيا في األصؿ بقى عمى بنائو .
ِ
سيبويو  ،ويا ِ
حذاـ ال تيممي عممؾ  ،ويا ىذا ،
نحو  :رحمؾ اهلل يا
ويا ىؤالء .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
إعرابو  :سيبويو منادى عمـ مبنى عمى الضـ المقدر منع مف ظيوره

حركة البناء  ،في محؿ نصب  ،وعمة قولنا إنو مبنى عمى ضـ مقدر
 ،وال نقوؿ إنو مبنى عمى الكسر  ،ألف حركة الضـ المقدرة تؤثر عمى

تابع المنادى إف كاف لو تابع .

ومثمو ِ " :
حذاـ "  ،وىو اسـ فعؿ لعمـ مؤنث  ،واسـ اإلشارة " ىذا "
فيو منادى مبنى عمى الضـ المقدر عمى آخره منع مف ظيوره سكوف

الناء األصمي .

 2ػ إف كاف العمـ المفرد موصوفا بكممة ابف أو بنت بشرط أف يكونا
مضافيف إلى عمـ أيضا فمؾ فيو وجياف :
أ ػ البناء عمى الضـ  .ب ػ أو البناء عمى الفتح .
بف محمد أقبؿ .
مثاؿ األوؿ  :يا
ُ
سعيد َ
واعرابو  :سعيد منادى مبنى عمى الضـ في محؿ نصب .
ابف  :صفة منصوبة بالفتحة الظاىرة .
ىذا ىو اإلعراب المتبع عمى القاعدة األصمية لمعمـ المفرد .
سعيد بفَ محمد أقبؿ .
ومثاؿ الثاني :يا
َ
واعرابو  :سعيد منادى مبنى عمى الضـ المقدر منع مف ظيوره حركة

اإلتباع .

( جعؿ النحاة الفتحة عمى آخر العمـ في ىذا االستعماؿ تابعة لمفتحة
الموجودة عمى آخر الصفة التي ىي “ ابف “  ،أو عمى اعتبار أف

المنادى ركب مع صفتو تركيب خمسة عشر  ،فيبنى عمى فتح الجزأيف

)  .وذكرنا وجو البناء عمى الضـ لتأثيره في تابع المنادى .
 3ػ إذا كاف العمـ المفرد المنادى منقوصا  ،مثؿ  :ىادي  ،وراضي ،
وقاضي  ،وذاكي  ،فميائو وجياف :

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
أ ػ إبقاؤىا  ،نحو  :يا ىادى تقدـ .
واعرابو  :ىادى منادى مبنى عمى الضـ المقدر مف ظيوره الثقؿ  ،في

محؿ نصب .

ب ػ حذفيا كما في حالتي الرفع والجر  .مثاؿ  :يا ر ِ
اض ال تيمؿ

الدرس .

إعرابو  :ر ِ
اض منادى مبنى عمى الضـ المقدر عمى الياء المحذوفة ،
منع مف ظيورىا الثقؿ في محؿ نصب  .والوجو األوؿ أفضؿ .

 4ػ واذا كاف العمـ المنادى مقصو ار فأللفو وجياف :
أ ػ إبقاء األلؼ  ،نحو  :يا مصطفى ساعد الضعفاء .
 92ػ ومنو قولو تعالى { يا موسى إني أنا اهلل رب العالميف }. 1
إعرابو  :مصطفى منادى مبنى عمى الضـ المقدر منع مف ظيوره

التعذر في محؿ نصب  .وىذا ىو الوجو األفضؿ .
مصطؼ .
ب ػ حذؼ األلؼ وىذا قميؿ  ،نحو  :يا
َ

مصطؼ منادى مبنى عمى الضـ المقدر عمى األلؼ المحذوفة منع
َ
مف ظيوره التعذر في محؿ نصب .
 5ػ وكما ىو الحاؿ في العمـ المنقوص  ،والمقصور  ،يكوف نداء اسـ
اإلشارة  ،والضمير  ،واسـ الموصوؿ .

مثاؿ اسـ اإلشارة  :يا ىذا الرجؿ  .ومثاؿ الضمير  :يا أنت .
ومثاؿ اسـ الموصوؿ  :يا مف قاؿ الحؽ .
واعرابيا كاآلتي :

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
ىذا  :منادى مبنى عمى الضـ المقدر منع مف ظيوره حركة البناء
األصمية  ،في محؿ نصب  .وقس عميو إعراب الضمير  ،واسـ

الموصوؿ .
 6ػ إذا كانت النكرة المقصودة موصوفة  ،فاألغمب نصبيا دوف بنائيا
عمى الضـ نحو  :جزاؾ اهلل خي ار يا رجال مؤمنا .

واعرابو  :رجال منادى منصوب بالفتحة الظاىرة  ،ومؤمنا صفة
منصوبة بالفتحة .
 7ػ إذا كاف العمـ المفرد مكر ار مضافا  ،جاز فيو وجياف :
افع الحؽ .
ناصر
أ ػ الضـ  ،نحو  :يا
ُ
ُ
افع ر َ
ناصر الديف  .يا ر َ
 53ػ ومنو قوؿ الشاعر :
سعد األوس كنت أنت ناصر
سعد َ
أيا ُ
الغطارؼ

سعد الخزرج
سعد َ
ويا َ

واعرابو  :سعد “ األوؿ “ منادى عمـ مبنى يجوز فيو الضـ أو الفتح ،
أو االثنيف
معا  ،وسعد “ الثاني “ يجب نصبو إلضافتو .
أما إذا أعرب المنادى مبنيا عمى الضـ  ،كما فى المثاؿ األوؿ  ،وجب
في تابعو أف يعرب بدال أو عطؼ بياف عمى المحؿ  ،ويجوز إعرابو

منادى بأداة نداء محذوفة ،
أو يعرب مفعوال بو لفعؿ محذوؼ .
 8ػ إذا تكرر المنادى العمـ المفرد  ،ولـ يصؼ الثانى  ،نحو  :يا

محمد محمد  ،ويا عمى عمي  .في ىذه الحالة يجب ضـ المنادى ،
أما مكرره فيجوز فيو الضـ عمى البدلية مف المنادى  ،كما يجوز فيو

الرؼ والنصب توكيدا لفظيا عمى محؿ المندى أو لفظو .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
 9ػ ىناؾ مف أنواع المنادى ما يجوز أف يتعاقب عميو الضـ والنصب
 ،والمنادى المستحؽ لمبناء عمى الضـ إذا اضطر الشاعر إلى تنوينو

،
 54ػ كقوؿ الشاعر :
مطر عمييا
سالـ اهلل يا ٌ

مطر السالـ
وليس عميؾ يا ُ

فتنويف كممة “ مطر “ اضطرار  ،واألصؿ البناء عمى الضـ  ،ولكف
التنويف زائد  ،ومثمو في تنويف النصب قوؿ الشاعر :

أعبداً حؿ في شعب غريبا

ألوما ال أبى لؾ واغترابا

الشاىد  :قولو “ أعبدا “ حيث أعرب النكرة المقصودة بالنصب ،

والصحيح بناؤىا عمى الضـ  ،وليذا الشاىد تخريج ىو  :اعتبار “

عبدا “ شبيو بالمضاؼ  ،وعميو ال شاىد في البيت  ،ولكف فيو تكمؼ .
 10ػ إذا كاف المنادى منصوبا فى لفظو  ،فإف تابعو يعطى الحكـ
الذي يستحقو  ،كما لو كاف ىو المنادى بعينو  ،وذلؾ في حالتيف :
أ ػ إذا كاف التابع بدال  ،نحو  :يا أبا حفص عمر .
عمر
“ فعمر “ يجب بناؤه عمى الضـ كما لو كاف منادى  ،فنقوؿ  :يا ُ
 ،ألنو عمـ مفرد  .واذا قمت  :يا أبا عمى أبا محمد .
فأبا محمد يجب نصبو كما لو كاف منادى فنقوؿ  :يا أبا محمد  ،ألنو
منادى مضاؼ .
ب ػ أف يكوف التابع عطؼ نسؽ  ،مجردا مف أؿ أو اإلضافة .
نحو  :يا أبا خالد ومحمد  .يجب رفع التابع في ىذه الحالة .
وفى غير ىاتيف الحالتيف يجب نصب التابع عمى اعتباره نعتا أو

توكيدا أو عطؼ بياف أو عطؼ نسؽ .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
يـ .
مثاؿ النعت  :يا طالب العمـ الكر َ
ومثاؿ التوكيد المعنوي  :يا طالب العمـ أجمعيف .
ومثاؿ عطؼ البياف  :يا طالب العمـ محمدا .
ومثاؿ عطؼ النسؽ  :يا طالب العمـ وطالب الماؿ .
 11ػ ذكرنا أف السـ الذي يكوف بو التماـ لممنادى الشبيو بالمضاؼ ،
إما أف يكوف مرفوعا أو
منصوبا  ،وكذلؾ يكوف مجرو ار  .نحو  :يا خي ار مف محمد .
ويا داخال إلى المنزؿ .
أو معطوفا عميو قبؿ النداء  .نحو  :يا ثالثة وثالثيف  .في تسمية

الرجؿ بذلؾ .

 12ػ إذا كاف تابع المنادى مجرو ار  ،كما ىو الحاؿ في المستغاث ،
يجب جر التابع مراعاة لمفظ  ،نحو  :يا لجنود الوطف البواسؿ .
فيجب جر “ البواسؿ “ عمى أنيا صفة واجبة الجر لكممة “ الجنود “

مراعاة لمفظيا  ،ألنيؿ مجرورة لفظا  ،أما البعض فيجيز نصب التابع
في ىذه الحالة باعتبار المحؿ ألف المستغاث مجرور لفظا منصوب

محال .

 13ػ جواز ترخيـ المنادى  ،وىو حذؼ حرؼ أو أكثر مف آخره  ،إذا
كاف عمما مفردا  ،أو نكرة مقصودة  ،ولؾ في ذلؾ خياراف مف

اإلعراب :
أ ػ ترؾ الحرؼ الخير مف الكممة بعد الحذؼ عمى ما ىو عميو مف

الضبط .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
فاطـ  .باعتبار أف الحرؼ
نحو  :يا
َ
فاطمةُ  .بعد الحذؼ تقوؿ  :يا َ
األخير كاف مفتوحا في األصؿ .
فاطـ منادى مبنى عمى الضـ عمى التاء المحذوفة لمترخيـ
واعرابو َ :
ِ
ب  ،بكسر
في محؿ نصب  .ومثمو  :يا
ِ
صاح  ،وأصميا يا صاح ُ
الحاء في األصؿ فبعد حذؼ الحرؼ األخير بقي ما قبمو عمى حالتو
.
واعرابو  :صاح منادى مبنى عمى الضـ عمى الياء المحذوفة فى محؿ

نصب .

ب ػ مراعاة موقعو مف اإلعراب باعتباره منادى  ،ويكوف ذلؾ ببنائو
عمى الضـ .
عائش  .وأصميا يا عائ َشةُ .
نحو  :يا
ُ
واعرابو  :عائش منادى مبنى عمى الضـ في محؿ نصب .
 14ػ ىناؾ بعض األسماء المالزمة لمنداء في المغة العربية  ،نذكر

منيا عمى سبيؿ المثاؿ  :لؤماف  ،ممئـ  ،ممئماف  ،وىذا يطمؽ عمى

كثير المؤـ .
مخبتاف  ،نوماف  ،وىذاف لكثير الخبث  ،وكثير النوـ .
فعالى لسب األنثى  ،نحو  :خباثى .
ويا قبح وجيؾ مف الجيؿ  .لسب المذكر .
آبت ِ ،
وكذلؾ ِ :
وآمت  ،والميـ  .وفؿ  ،وفمة  ،وىما اسـ جنس

لإلنساف المذكر والمؤنث .

 15ػ ىناؾ بعض السماء التي ال تستعمؿ في النداء وىي :

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
أ ػ المضاؼ إلى ضمير الغائب  ،نحو  :صديقو  ،فال يجوز فييا

القوؿ  :يا صديقو

ب ػ اسـ اإلشارة المتصؿ بكاؼ الخطاب  ،نحو  :ذاؾ  ،فال يجوز
فييا القوؿ :
يا ذاؾ  ،ويا ذلؾ  ،ويا تمؾ .
 16ػ مف الكممات التي يجوز فييا حذؼ أكثر مف حرؼ في الترخيـ
اآلتي :

أ ػ الكممات التي يكوف فييا الحرؼ الذي قبؿ األخير زائدا .
ب ػ أف يكوف ذلؾ الحرؼ حرؼ عمة .
ج ػ أف يكوف ساكنا .
د ػ أف يكوف ما قبمو ثالثة أحرؼ أو يزيد .
وأمثمة ذلؾ  :خضراف  ،دحبور  ،جبراف  ،ونسريف  ،وىى أسماء
أعالـ  ،نقوؿ فى ترخيميا :

نسر .
ياخضر  ،يا
ُ
جبر  ،يا ُ
دحب  ،يا ُ
ُ
 17ػ مف الكممات التي يكوف المحذوؼ فييا عند النداء كممة برمتيا ،
الكممات المركبة تركيبا مزجيا  ،نحو  :حضرموت  ،بعمبؾ  ،معدي

كرب .

حضر  ،يا بع ُؿ  ،يا معدي .
نقوؿ في ترخيميا  :يا
ُ
 18ػ ذكرنا أنو ال ينادى شيء مما فيو األلؼ والالـ  ،إال اهلل عز وجؿ
.
تقوؿ  :يا اهلل  .ألف األلؼ والالـ في اسـ اهلل تعالى مف نفس االسـ .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
أما ما كاف معرفا باأللؼ والالـ فيحتاج لمناداتو كما أوضحنا سابقا

وصمة نداء  ،ألف االسـ معرؼ بأؿ  ،والنداء تعريؼ أيضا  ،ألنؾ ال

تنادي إال مف عرفتو  ،فكرىوا الجمع بيف تعريفيف  .فال نقوؿ  :يا

الرجؿ وال يا المرأة  ،ونما نقوؿ  :يا أييا الرجؿ  ،ويا أيتيا المراة ،
ويا ىذا الرجؿ  .وىكذا كما أوضحناه في موضعو .
واذا قمت  :يا رجؿ  .فال خطأ في ذلؾ  ،ألف " رجؿ " كاف نكرة قبؿ

النداء  ،وصار بمناداتو معرفة  ،فيو في حكـ قولؾ  :يا أييا الرجؿ .

 19ػ السبب في بناء االسـ المفرد المنادى ىو وقوعو موقع غير
المتمكف  .أال ترى أنو قد وقع موقع المضمرة والمكنيات  ،واألسماء
إنما جعمت لمغيبة .

ال تقوؿ قاـ زيد  ،وأنت تحذؼ زيدا عف نفسو  ،إنما تقوؿ  :قمت يا

ىذا .

فمما وقع زيد وما أشبيو بعد " يا " في النداء موقع أنت  ،والكاؼ ،
وأنتـ  ،وىذه مبنيات لمضارعتيا الحروؼ بنى المفرد مشابية ليا ،

{ }1وجاء بنائو عمى الضـ ألنو يشبو الظروؼ عند انقطاعيا عف

بعد  ،فبنيت عمى الضـ  ،لذلؾ
اإلضافة  ،فنقوؿ  :مف قب ُؿ  ،ومف ُ
عندما بنيت كاف بناؤىا عمى الحركة التي لـ توجد مف قبؿ وىي

محمد  ،ويا
الضمة  ،وكذا الحاؿ في بناء االسـ المفرد  ،نحو  :يا
ُ
رج ُؿ .

أحمد
 20ػ يصح وصؼ المنادى العمـ المفرد وما أشبيو  ،نحو  :يا
ُ
الطويؿ  .فترفع الصفة عمى المفظ  ،وتنصب عمى
الطوي ُؿ  ،أو
َ
الموضع " المحؿ " .

أما إذا وصفتو بمضاؼ  ،نصبت الوصؼ الغير  ،ألنو لو وقع موقع

محمد
أحمد ذا المنطمؽ  .ويا
" أحمد " لـ يكف إال منصوبا  ،نحو  :يا
ُ
ُ
صاحب أخي .
َ

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
 21ػ يصح توكيد المنادى العمـ  ،نحو  :يا تغمب كمكـ  ،ويا محمدوف
جميعيـ .

أما إذا قمت  :يا تغمب أجمعوف  ،فأنت فيو بالخيار  ،إف شئت رفعت
 ،واف شئت نصبت  ،فحكـ التأكيد حكـ التعت  ،إال أف النعت يجوز

فيو النصب عمى إضمار

" أعنى "  ،وال يجوز في " أجمعوف "

ذلؾ .
محمد المجتيد  ،ويا أحمد صديقنا
محمد
 22ػ يصح البدؿ  ،تقوؿ  :يا
ٌ
ُ
.
ألف تقدير البدؿ أف يقوـ الثاني مقاـ األوؿ  ،فيعمؿ فيو ما عمؿ في
األوؿ  ،فقولنا  :يا أحمد صديقنا  ،كقولنا  :يا صديقنا .
 23ػ ويصح عطؼ البياف  ،وىو كالنعت تماما  ،ال يمزـ فيو طرح

عمى
التنويف  ،كما ال يمزـ في النعت طرح األلؼ والالـ  ،تقوؿ  :يا ُ
عمى  .عطفا عمى المفظ .
عمى ٌ
عمياً  .فتعطؼ عمى الموضع  ،ويا ُ

 24ػ ال يجوز في وصؼ " أي " عند النداء النصب  ،ألنيا ال

تستعمؿ مفردة  ،فإف وصفت الصفة بمضاؼ  ،فيو مرفوع  ،ألنؾ إنما

تنصب المنادى فقط .

نحو  :يا أييا العالـ ذو الخمؽ .
ػػػػػػػػػػ
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 55ػ ومنو قوؿ الشاعر :
يا أييا الجاىؿ ذو ِّم
التنزي

ال توعدني حية بالنكز

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
الشاىد  :قولو " الجاىؿ ذو " فقد روي " ذو " بالرفع ألنو صفة لجاىؿ
 ،وجاىؿ صفة مرفوعة ألى  ،غير أف البعض أجاز نصب " ذو "

فقاؿ في رواية :
" يا أييا الجاىؿ ذا التنزي " عمى جعؿ أف " ذا " بدؿ مف " أي " عمى
الموضع .

 25ػ إذا وصؼ المنادى العمـ بمضاؼ  ،وجب نصب المضاؼ .
نحو  :يا محمد ذا العمـ .
الحسف ََ الوجو  ،فإف سيبويو يجيز الرفع
يوسؼ
أما في قوليـ  :يا
ُ
ُ
والنصب في الصفة  ،ألف معناه عنده االنفصاؿ  ،فيو كالمفرد في
التقدير  ،ألف حسف الوجو بمنزلة حسف وجيو .

 26ػ ذكر سيبويو أف سبب نصب المنادى المضاؼ كما فى قولنا  :يا
حارس المخيـ.
إنما ذلؾ عمى إضمار الفعؿ المتروؾ إظياره  ،والتقدير  :أدعو حارس

المخيـ .

أما المبرد فجعؿ ناصبو حرؼ النداء  ،بدال مف الفعؿ أدعو  ،أو أريد
.
 27ػ إذا تكرر اسماف لفظيما واحد في نداء المضاؼ  ،وكاف الثاني

مضافا  ،فاألحسف الضـ في األوؿ  ،والنصب في الثاني ألنو مضاؼ

.
أىؿ الخير ارحموا المساكيف .
نحو  :يا أى ُؿ َ
فمو لـ يكرر لبقى االسـ األوؿ عمى حالو وىو النصب  ،ألنو مضاؼ

.

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
نحو  :يا أىؿ الخير  .فمما كرروا بنوا االسـ األوؿ عمى الضـ باعتباره
نكرة مقصودة  ،ونصبوا الثاني باعتباره منادى مضاؼ  ،ولؾ الخيار

في أف تجعؿ االسـ الثاني بدال مف األوؿ  ،واف شئت كاف معطوفا
عميو عطؼ بياف .

ويجوز فيو عمى الوجو الثاني نصب االسـ األوؿ بدوف تنويف  ،كأنؾ
أىؿ الخير  .فأقحمت االسـ الثاني توكيدا لفظيا لألوؿ  ،واما
قمت  :يا َ
حذفت مف األوؿ المضاؼ إليو وىو كممو " خير " استغناء عنو
بالمضاؼ إليو في " أىؿ " الثانية .

والتقدير  :يا أىؿ الخير أىؿ الخير .
والوجو األوؿ أجود وأحسف  ،لما في الثاني مف تكمؼ .
 56ػ ومنو قوؿ جرير :
تيـ عدى ال أبا ل ُك ُـ
تيـ ََ َ
يا ُ

عمر
ال يمقينكـ فى سوأة ُ

الشاىد  :يا تيـ تيـ عدى بضـ " تيـ " األولى ونصبيا  ،والبناء عمى
الضـ أجود .

 27ػ إذا وصؼ المنادى المضاؼ باسـ مفرد أو بمضاؼ  ،وجب في
العب الكرة
الطويؿ  .ويا
العب الكرة
الوصؼ النصب  ،نحو  :يا
َ
َ
َ
طويؿ القامة .
َ
ألنو منصوب عمى المفظ والمحؿ  ،فكالىما منصوب  ،إذ إف األصؿ
في المنادى النصب  ،والمنادى المضاؼ منصوب لفظا ومحال .
 28ػ وكذلؾ الحاؿ في االسـ المفرد  ،أو المضاؼ الواقع بدال مف

المنادى المضاؼ يجب فيو النصب  .نحو  :يا شيخنا محمداً أقبؿ ،
محمد الفضؿ .
ويا شيخنا
َ

ويصح في " محمد " أف تكوف عطؼ بياف  ،ألف عطؼ البياف يجري

مجرى النعت .

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
 29ػ ذكر سيبويو أف " ىناهُ  ،ونوماف  ،وفؿ " أسماء اختص بيا
النداء  ،فيناه ونوماف مما لحقو الزيادة في آخره عند النداء  ،وأصمو :
ىف  ،ونوـ  ،فقالوا في النداء  :يا ىناه أقبؿ  ،ومعناه يا رج ُؿ  ،ويا
نوماف الكثير النوـ  ،وال يكوف ذلؾ في غير النداء  ،ألنو كناية لمنداء
.
نوماف  ،مبنياف عمى الضـ .
ويا ىناهُ  ،ويا
ُ
أما ما حذؼ مف آخره في النداء قوليـ في " فالف "  :يا فؿ أقبؿ .
ويقوؿ أيضا في  :يا فؿ أقبؿ  .أف فؿ لـ يجعمو العرب اسما حذفوا
منو شيئا يثبت في غير النداء  ،ولكنيـ بنوا االسـ عمى حرفيف ،

وجعموه بمنزلة " دـ "  ،وبنى عمى حرفيف ألف النداء موضع تخفيؼ ،
ولـ يجز في غير النداء  ،كما أنو ال يدخؿ في باب الترخيـ  ،ألف

الثالثي غير العمـ ال يرخـ {. }1
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نماذج من اإلعراب
 82ػ ومنو قولو تعالى { يا نوح اىبط بسالـ }. 1

 45ػ كقوؿ الشاعر :
حممت أم ار عظيما فاصطبرت بو

وقمت فيو بأمر اهلل يا عم ار

 83ػ نحو قولو تعالى { يوسؼ اعرض عف ىذا }. 1

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي

 46ػ نحو قوؿ الشاعر :
يا أبجر بف أبجر يا أنت

أنت الذي طمقت عاما جعتا

 84ػ ومنو قولو تعالى  { :الميـ مالؾ الممؾ }

 47ػ قوؿ ذي الرمة :
إذا ىممت عيني دما قاؿ صاحبي

بمثمؾ ىػذا لوعة وغػراـ

 48ػ ومنو قوؿ الشاعر :
فيا راكبا إما عرضت فبمغف

ندامايا مف نجراف أف ال تالقيا

 85ػ ومنو قولو تعالى { يا أىؿ الكتاب لـ تحاجوف في إبراىيـ }. 2

 86ػ ومنو قولو تعالى { يا نار كوني بردا وسالما عمى إبراىيـ }، 1

 87ػ ومنو قولو تعالى { يا حسرتا عمى ما فرطت في جنب اهلل }. 1

 88ػ ومنو قولو تعالى { يا ِ
عباد فاتقوف }. 1

 49ػ ومنو قوؿ الشاعر :

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
مني
ولست براجع ما فات ّ

بميت وال لواتي
َ
بميؼ وال َ

 89ػ { يا ِ
أبت ََ َُ إني رأيت أحد عشر كوكبا }. 1

 50ػ وقوؿ الشاعر :
أيا أبتي ال زلت فينا فإننا

لنا أمؿ في العيش ما دمت عائشا

 90ػ ومنو قولو تعالى { قاؿ يا ابف َّأـ ال تأخذ بمحيتي }. 1

 91ػ ومنو قولو تعالى { يا أييا اإلنساف ما غرؾ بربؾ الكريـ }. 3

 51ػ ومنو قوؿ الشاعر :
يا ذا المخوفنا بقتؿ شيخو

حجر تمنى صاحب األحالـ

 52ػ ومنو قوؿ الشاعر :
أال أييذا الزاجري احضر الوغى

واف أشيد المذات ىؿ أنت ِ
مخمد

 92ػ ومنو قولو تعالى { يا موسى إني أنا اهلل رب العالميف }. 1

 53ػ ومنو قوؿ الشاعر :

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
سعد األوس كنت أنت ناصر
سعد َ
أيا ُ
الغطارؼ

سعد الخزرج
سعد َ
ويا َ

 54ػ كقوؿ الشاعر :
مطر عمييا
سالـ اهلل يا ٌ

مطر السالـ
وليس عميؾ يا ُ

 55ػ ومنو قوؿ الشاعر :
يا أييا الجاىؿ ذو ِّم
التنزي

ال توعدني حية بالنكز

 56ػ ومنو قوؿ جرير :
تيـ عدى ال أبا ل ُك ُـ
تيـ ََ َ
يا ُ

عمر
ال يمقينكـ فى سوأة ُ

