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َِّداء ِّالن  ِّ
ِّنوعِّ ِّأنواعه،ِّوحروفِّكل 

ِّحرف ِّومواضعِّاستعمالِّكل 
َِِّّوآَِّكـَذاِّأَيَـاُِّث ََِِّّّهيَــاِّيَِّْوأَِِّّاِّ................النَـّاء َِّأْوَِّكالنَـّاء ِّيِـََِّّول ْلم َناَدىِّ

ِِّّل لدَِّّ َِّواْْلَْمز  ِّاْجت ن بِِّّ....َِّوَِّواِّل َمْنِِّّنـ د بِِّّان  َِّأْوََِّيَِّوَغْْي َِّواَِّلَدىِّاللَّْبس 
ِِّّ-1س ِّحرف.ِّاستعمالِّكل  ِِِّّّنوع،ِّومواضعَِّكل  ِِِِّّّّحروفِّاملنادىِّنوعان،ِّاذكرمها،ُِّثِّبي  

     غْيِّمندوب.ِّ-2َمْند وٌبِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّ -1املنادى، نوعان:  -1ج
   َواَظْهَراْه.أو اْلُمتَ َوجَُّع منه، حنو:  َوازَْيَداْه،، هو: اْلُمتَ َفجَُّع عليه، حنو: فاملندوب
  

)اي(   النداء  أيضا حرف  ويشاركه  )وا(.  هو  أّلَِّّوله حرف مشهور،  املندوبِِِِّّّّبشرطِّ يـَْلَتب َسِّ
     ، كما يف قول الشاعر: بغْيِّاملندوب
ِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّوق ْمَتِّف يه ِّبـ أَْمر ِّهللا ِّيـاِّع َمَراِّفَاْصَطََبَْتَِّله ِِّّاَعظ يم ِِّّاُِّح َّْلَتَِّأْمر ِّ 

هذا البيت لرََِثء عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه، واستعمل الشاعر هنا )اي( يف النُّْدبَ ؛  لل   
 ألنه أَِمَن اللَّبس، فُعمر قد مات، والنَّداء هنا للنُّدب؛.

ِّفإنِّحصلِّلَْبٌسِّتـََعيَـَّنْتِّ)وا(ِّوامتنعتِّ)َي(.
 أشار الناظم إىل النُّدبَ؛، وحروفها بقوله: " َوا ِلَمن نُدب... إىل آخر البيت ".وقد 

 )َي،َِّأََي،َِّهَيا،َِّأْي،ِّآ،َِّأ(.فحروفه، هي:  أمَّاِّاملنادىِّغْيِّاملندوب
ا  ق    ي ا     روف  ْل، وأم    َّ اِأ )أ : القري    أ( حن    و: أوي    ُد أَْقب    ِ ا ا م    َز )أ( فَ ُتد    تعمل لن    داء ال    دَّ أم    َّ

 داء النَّاِئي )أ : البعيد( أو ما يف حكمه، كالنَّائِم، والدَّاِهي. فتدتعمل لن
وقد أشار الناظم إىل املن ادى البعي د، وم ا يف حكم ه، وإىل املن ادى القري أ، بقول ه: " وللمن ادى 

 النَّاء... إىل قوله: وا مُز للدَّاىن".
 

ِّاملواضعِّاليتِّميتنعِّفيهاِّحذفِّحرفِّالنداءِّ
ِّجيوزِّفيهاِّحذفهِّواملواضعِّاليتِّ

َِّقْدِِّّيـ َعرَّىِّفَاْعَلَمـاَِِّّجاِّم ْستَـغَاث ِِّّ..........َوغَـْْي َِّمْند وٍبَِّوم ْضَمـٍرَِّوَمـاِّ
َِّواْلم َشار َِّلهِّْ ِّاجل ْنس  َِّقلََِّّوَمْنِّمَيْنَـْعـه ِِّّفَاْنص ْرَِّعاذ لَهِِّّْ....َِّوَذاَكِّيفِّاْسم 

ِّسببِّمنعِّاحلذفِّ؟ماِّاملواضعِّاليتِّميتنعِّفيهاِّحذفِّحرفِّالنداءِّ؟ِّوماِِّّ-2س
 ميتنع حذف حرف النداء يف املواضع اآلتي؛: -2ج
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 ، حنو: َوا ُمْعَتِصَماه.نداءِّاملندوب -1
 ، حنو: اي إايَك قد َكَفي ُْتَ .نداءِّالضمْي -2

ِّوّلِّي نادىِّإّلِّضمْيِّاملخاطبِّسواءِّأكانِّللنصب،ِّأمِّللرفع.
 ، حنو: اي ّلَلََِّ لِْلُمْدِلِمنَي.نداءِّاملستغاث -3
أنَّ املنادى املندوب، واملدتغاث املقصود  وسببِّمنعِّحذفِّحرفِّالنداءِّيفِّهذهِّاملواضع*ِِّّ

. ف ذلا ح ُذف ح رف الن داء ن يك ن "فيهم ا إاال ؛ الص وت، حن و: "َوامعتص ماه، اي ّلَلََِّ لِلمد لمني
 هناك مّد للصوت.

 ِّوميتنع ا ذف يف الضمري  ألنه لو ُحِذف حرف النداء الْلتَ َبَس بغري املنادى.
ِّماِّاملواضعِّاليتِّجيوزِّفيهاِّحذفِّحرفِّالنداءِّ؟ِّ-3س
 جيوو حذف حرف النداء يف غري املواضع اليت ميتنع فيها ا ذف.  -3ج

 وهذا هو املراد  لبيت األول. فغري املندوب، واملضمر، واملدتغاث قد يُ َعرَّى 
   ْل، وكما يف قوله تعاىل: )أ : قد حيذف حرف النداء( ولل  حنو: أويُد أَْقِبْل  فتقول: ويُد أَْقبِ 

 )أ : اي يوسُف(.  ﴿ يُوُسُف أَْعِرْض َعْن َهذَا﴾،
 واختلف النحاَ يف بعض املواضع، وهي: ➢

ِّ)النكرةِّاملقصودة(نداء  -1  حنو: اي رجُل. اسمِّاجلنسِّاْلم َعيَّ
 حنو: اي هذا. نداءِّاسمِّاإلشارة، -2

 املوضعني.: ميتنع عندهم حذف حرف النداء يف هذين فالبصريونِّ
 : فا ذف عندهم جائز، ولكنه قليل  ولل  لورود الدَّماع   ذف فيهما. أماِّالكوفيونِّ 

، قوله تعاىل: وَن  ﴿ َفِممَّا ورد من حذف حرف النداء يف اسم اإلشاَر اُل ت تَْتتُوََُ ثُمَّ أَنتُْم هَََ

 )أ : اي هؤالء( ومنه قول الشاعر: ،أَنفَُسُكْم﴾
ب َِّذاِّاْرع َواَءِّفـََلْيَسِّ َِّشيـْ ِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّْأس  ِّالرَّ ِّإىلِّالصَّبَـاِّم ْنَِّسب يل ِِّّابـَْعَدِّاْشت َعال 

 )أ : اي لا(.
َرا(  َرا )أ : ايك  َ ُل )أ  اي لَي  ُل( وق  و م: َأا  ْرِْ( ك  َ ِبْي لَي  ْ وم  ن ا   ذف يف اس  م او  نس، ق  و م: أَْ  ْ

 وأْله: ايَكَرَواُن )وهو اائر َحَدُن الصوت(. 
 وقد رّجي ابُن مال  رَْأَ  الكوفيني  و ذا قال: "ومن مينعه فانصر عالله" 

 )أ : انصر من ُُيالف املنع(.
ِّهلََِّثَةِّمواضعِّأخرىِّميتنعِّفيهاِّاحلذفِّغْيِّماِّذكرهِّالناظمِّ؟ِّ-4سِّ*
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 نعم. وهي:  -4ج
 نداءِّالبعيد. -1
 كنت.  اتَِّق هللا حيثما احنو: اي مدلم   نداءِّالنكرةِّغْيِّاملقصودة، -2
ِذف  َعوَّض  مليم يف آخ ره، ف ذلا ع وِّ ولل  إلا ن ي ُ  هللا،ِّنداءِّلفظِّاجلاللة:َِّي  -3 ض  مل يم ح ُ

 .مَّ ألن امليم ِعَوض عن حرف النداء  تقول: اللَّه
ِّ

ِّأقسامِّاملنادىِّوأحكامهِّ
ِّاملفردِّاملعرفةِّأوّل:ِّحكمِّاملنادىِّ
ِّابلنَّداءِِّّوالنكرةِّاملقصودة

ِّذكرِّأقسامِّاملنادى.اِّ-5س
 .ابملضافِّاشبيه ِّ، وإمَّا امضاف ِّا وإمَّ  ،امفرد ِّا أن يكون املنادى إمَّ  -5ج

. وق  د غــْيِّمقصــودة، أو نكــرةِّمقصــودةوإم ا أن يك  ون  (امعرفــة ِّ)علمــ ِّا أن يك ون إم َّ  واملفــرد:
. وس  ي    لن  داءوالنك  َر املقص ودَ ، املن  ادى املف  رد املعرف ؛أش ار الن  اظم يف ه ذا البي  ت إىل حك م 

 بيان بقي؛ األقدام، وأحكامها.
ِّاذكرِّحكمِّاملنادىِّاملعرفة،ِّوالنكرةِّاملقصودةِّابلنداء.ِّ-6س
، حن و: البناءِّعلىِّماِّيرفعِّبــه لنداء:  املعرفةِّ)العلم(ِّوالنكرةِّاملقصودةحكم املنادى   -6ج

املن  ادى مفع  ول ب  ه يف  من  ادى مف  رد عل  م مب  ض عل  ل الض  م يف    ل نص  أ   ألنَّ فزي  ُد:  َيِّزيــد .
، واألْ ل: املعىن، وانْبه فعل ُمْضَمر، تقديره )أدعو( وق د انب ح رف الن داء  )اي( ع ن الفع ل

 .اأدعو ويد  
من ادى مف رد عل م مب ض عل ل األل ف  فمحم دان:  َيِّحممــدان.:  ومنِّأمثلةِّاملفردِّالعلمِّكذلك

منادى مفرد علم مب ض عل ل : فمحمدون ِّحممدون،َيومنه:  ألن عالم؛ الرفع يف املثىن )األلف(
وهذا هو معىن قولنا: يُ ْبىن علل ما يُرف ع ب ه  فع يف مجع املذكر الدان )الواو(عالم؛ الرَّ   الواو  ألنَّ 

 قبل أن يكون منادى(. يكون مبنيا علل عالم؛ الرفع األْلي؛)أ : 
،َِّيِّرجــالن،َِّيِّرجــل ،َِّيَِّي: ومــنِّأمثلــةِّالنكــرةِّاملقصــودةِّابلنــداء وحكمه  ا  م َعل مــون.ِّرجــال 

 : البناء علل ما ترفع به.اأيض  
ِّ؟ماِّاملرادِّابملنادىِّاملفردِّ-7سِّ*
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َيِِّّ، وال شبيها  ملض اف، في دخل في ه املف رد حقيق ؛، حن و:ا: ما ليس مضاف  املرادِّابملفرد  -7ج
،َِّيِّزيــد ونِّ   واومع:َيِّرجالن،َِّيِّزيدان ِّواملثىن:    رجل ،َِّيِّزيد ؛    ولل   ألا ا ليد تَيِّرجال 

 مضاف؛، وال شبيه؛  ملضاف.
ِّ

ِّحكمِّاملنادىِّإذاِّكانِّ
ِّمبنياِّقبلِّالنداءِّ

ِّماِّحكمِّاملنادىِّاملبينِّقبلِّالنداءِّ؟ِِّّ-8س
م ِِّّإلا كان املنادى مبنيا قب ل الن داء  -8ج َِّعلــىِّضــَ دَّرٍِِّّبــ ين  ، حن و: ه ذا، وس يبويِه  فتق ول: اي مقــَ

، ، من  ع م  ن ظه  وره البن  اء األْ  لي عل  ل الكد  رمق  ّدر   ض  مّ   من  ادى مب  ىن عل  لس  يبويِه. فد  يبويِه: 
  مفعولِّبه.وهو يف  ل نصأ 

الرفــعِّمراعــاةِّويظهر أَث َ ُر ه ذا البن اء اودي د يف التواب ع، ف ذلا ج اء للمن ادى يفب ع ج او يف الت ابع 
فع ول   ألن أْ له املوجــازِّنصــبهِّم راعــاةِّاــلِّاملنــادىفتق ول: اي س يبويِه الع اِنُ، للضمِّاملقد ر؛ِِّّ

رى املن ادى ُل  واي ه ذا العاق َل، فه و جي َْرِ    به  فتق ول: اي س يبويِه الع اِنَ  وتق ول: اي ه ذا العاق 
 غري املبض قبل النداء، حنو: اي ويُد العاقُل، واي ويُد العاقَل. 

 وهذا هو معىن قول الناظم: " َوْلُيْجَر ُ رى ل  بناء ُجدَّدا ".
ِّ

ِّالنكرةِّغْيِّاملقصودةِّابلنداءِّثنيا:ِّحكمِّاملنادىِّ
ِّوحكمِّاملنادىِّاملضاف،ِّواملنادىِّالشَّبيهِّابملضاف

ِّ؟ابملضافِّا،ِّأوِّشبيه ِّاماِّحكمِّاملنادىِّإذاِّكانِّنكرةِّغْيِّمقصودة،ِّأوِّكانِّمضاف ِِّّ-9س
، أو نك َر مقص ودَ  لن داء: يُ ب ْىَن عل ل م ا يُرف ع ب ه. امفرد   اّن املنادى إلا كان علم  تقّدم أ  -9ج

 ،مضــافاأو ك ان  ،نكرةِّغــْيِّمقصــودةِّابلنــداءولكر الناظم يف هذا البيت: أنه إلا كان املنادى 
 . النصبِّوجوب: شبيهاِّابملضافِّفحكمهأو 

ــرةِّغــــْيِّاملقصــــودة ْذ بي    د . ف    النكَر )رج    ال   اي رج    ال  ، ق    ول األعم    ل: فمثــــالِّالنكــ ( غ    ري خ    ُ
 مقصودَ  ألّن األعمل ال يقصد رجال بعينه.

ِّاستيقظِّفقدِّحانِّوقتِّالصالة.ِّاَيِّانئم ِّوحنو قول : 
 ومنه قول الشاعر: 
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ِّـاِّإمَّـاَِّعَرْضَتِّفـَبَـل  َغْنَِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّنَداَماَيِّم ْنََِّنَْراَنَِّأْنَِّّلَِّتاَلق يَِِّّارَاك ب ِّأَيَـاِّ
 هللِا ورمحُ؛ هللِا وبركاتُه. اي رسولَ ويد  أَْقِبْل، وحنو: الدَّالُم عليَ   اي َغالمَ : ومثالِّاملضاف

 .ُخُلُقه ال ََتَْف، وحنو: اي مجيال   جبال   ااي االع  : ومثالِّالشَّبيهِّابملضاف
ِّماِّاملرادِّابلشبيهِّابملضافِّ؟ِّ-10سِّ*
ــاف -10ج بيهِّابملضــ ــَّ َتمَُّم معن    اه، وتُع ي    ه مع    ىن الشــ ، ه    و االس    م ال    ذ     بع    ده كلم    ؛ ت     ُ

 اإلضاف؛. 
، أو هخ ل قــ َِِّّيِّمجــيال ِّ: أن يك  ون ع امال فيم  ا بع ده نن يك  ون م ا بع  ده ف اعال ل  ه، حن و: وضــابطه

 .جبال ِِّّاَيِّطالع ِّ أو مفعوال به، حنو: ،خ ل ق ه ِِّّاَيَِّمْذْموم ِّانئأ فاعل، حنو: 
ِّ

ِّاملنادى،ِّوفتحهِّجوازَِّضم ِّ
ِّّلَتَـ نِِّّْْزيد ِّبْـَنَِّسع يدِِِِّّّّأَِِّّ:َوََنْـَوِّزَْيٍدِّض مََِّّوافْـَتَحـنَِّّم ْنََِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّنْو ِّ

ِّبنِّ+ِّعلمِّ=ِّالضمِّأوِّالفتحعلم ِِّّ+ِّاِِِِِّّّّّ-11س
 جيوو ضم املنادى، وفتحه إلا حتقَّق فيه ما يلي: -11ج
وفا بكلم؛ )ابن(. -2        اعلم   اأن يكون املنادى مفرد   -1  أن يكون مْو
 ضاف؛ إىل علم.    أن تكون كلم؛ )ابن( م -3
 .بفاْل وابن أاّل يُ ْفَصل بني املنادى -4 

 إلا حتّقق لل  ُكلُّه جاو يف املنادى وجهان: 
  رك؛ )ابن(. االفتي إتباع   -البناء علل الضم.                     ب -أ

الَت  َِْن. فزي  د: من  ادى جي  وو في  ه وجه  ان: البن  اء  ب  َن س  عيد   ]وي  َد  وي  دُ  أمث  ال لل    ق  ول الن  اظم: 
 علل الضم، وجيوو الفتي  فتقول أويَد بَن سعيد   ولل  إتباعا  رك؛ الصَّف؛ )ابن(. 

َ  ِّاي ، حن  و: تكــرَّرِّاملنــادىِّمضــافاوجي  وو ك  ذل  الض  م، والف  تي: إلا  * ْ  الَ  ال  دين،  صــال
 فاألول جيوو ضمه وفتحه، أما الثاأ فيجأ نصبه. 

ِّعبدِّالرُحنِّأقبلِِِّّّعبَدِّهللا َِِِِِّّّّّيِّعبدَِّيِّ
هلِّالفتحةِّيفِّ)ابن(ِّيفِّاملسألةِّالسابقةِّفتحةِّإعراب،ِّأوِّبناءِّ؟ِّواذكرِّموضــعِِّّ-12سِِّّ*

َِّيِّزيد ِّبَنِّسعيدَِِِِِّّّّّيِّزيَدِّبَنِّسعيدِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّحذفِّألفِّ)ابن(.
ا إلا ك   ان افتح   ؛ إع   راب إلا ك   ان املن   ادى مض   موم  ال خ   الف يف أنَّ فتح   ؛ )اب   ن(  -12ج ، أم   َّ

  . فاومهور: يرون أاا فتح؛ إعراب، حنو: أويَد بَن سعيد، ااملنادى مفتوح  
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   ألنه يف حكم املرّكأ مع املنادى.عبد القاهر: هي حرك؛ بناءوقال  
إلا وقعت كلم؛ )ابن( بني علمني )الولد، واألب( وكانت الكلمات  بن(ِّاوحتذفِّألفِّ)

      بِن عبِد امل لَِّأ.، حنو: هذا  مُد بُن عبِد هللِا الثالث يف س ر واحد
ِّ
ِّاملنادىِِّّوجوبَِّضم  ِّ

ِّاّلْبَنَِّعَلٌمَِّقْدِّح ت َمـاِّ ِّاّلْبن َِّعَلَمـاَِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّأْوَِّيل  َِّوالضَّمُِّّإ ْنََِّلَِّيل 

إلا حتقق ّت في ه أربع ؛  وفتح ه م ن األلفي ؛ أن ه جي وو ض م املن ادى عرفنا يف البي ت الد ابق  -13ج
. وق د لك ر ، وامتن ع الف تيمُ واعلم أنه إلا ن يتحق ّق ش رط م ن تل   الش روط وج أ الض َّ شروط.  

ِّوجـــبِّضـــمُِّّ، َلِّيقـــعِّبعـــدهِّعلـــم، أو الن   اظم يف ه   ذا البي   ت أن   ه 
، وه و أن يك ون ألنه إلا ن يقع )ابن( بعد علم ن يتحقَّق الش رط األول  املنادى،ِّوامتنعِّفتحه

، مث  ال لل    قول   : اي غ  الُم اب  َن وي  د . فاملن  ادى )غ  الم( جي  أ ض  مه  ألن  ه اعلم     ااملن  ادى مف  رد  
 ليس بَِعَلم.

ق الش   رط الثال    ، وه   و أن يك   ون )ا وإلا م) بع   د )اب   ن(ن يتحق   ّ ب   ن( مض   افا إىل عل   م، ن يق   ع َعل   َ
ينــا.ومثال  ه:  ف  ابن: مض  اف إىل )أخين  ا( وأخين  ا ل  يس بَِعل  َم  ول  ذل  جي  أ ض  م  َيِّزيــد ِّابــَنَِّأخ 

 املنادى ويد.
ِّابَنِّعمرو.ِّوكذل  إلا ُفِصل بني )املنادى، وابن(ن يتحّقق الشرط الرابع، حنو:   َيِّزيد ِّالظريف 

 
ِّاملنادىِّاملبىنتنوينِِّّجواز

ِّنصبهِّم نَـوَّان ِّعلىِّالضم،ِّوجوازِّ
ِّ

ْبَِّماِِّّ َِّضمٍ ِّبـ ي  ِِّّاَنِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّنـ و  ِِّّاِّاْضط َرار َِّواْضم ْمَِّأو ِّاْنص  ِّنَـاِِّم َّاِّلَه ِّاْست ْحَقـاق 
ِّ؟؟ِّومىتِّجيوزِّنصبهِّمنوان ِّممىتِّجيوزِّتنوينِّاملنادىِّاملبينِّعلىِّالضَِِّّّ-14س
فمث ال التن وين  يف الض روَر الش عري؛. ونصبه من وان   جيوو تنوين املنادى املبض علل الضم،  -14ج

ِّم، قول الشاعر: مع الضَّ 
ِّالسَّالم َِِّّيَِّمَطرَِّساَلم ِّهللا ِّ ِّعليهاِِِِِِّّّّّّولَْيَسِّعليَكَِّيَِّمَطر 

 فالشاعر اض ّر إىل تنوين املنادى املفرد العلم )م ر( فنوَّنه، وهذا للضروَر الشعري؛.
 ومثال نصأ املبض علل الضم وتنوينه، قول الشاعر:
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َِّوقـَْتَكِّاأَلَواق يَِّلَقدِِّّْيـاَِّعد يًـّاَِّضَرَبْتَِّصْدرَهـاِّإ ََلََِّّوقَاَلْتِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ
( ونَ ّون   ه، م   ع أن األْ   ل في   ه أن يك   ون مبني   ا عل   ل  فالش   اعر نص   أ املن   ادى املف   رد العل   م )ع   داي 

 الضم.
ِّ

ِّوألِّحكمِّاجلمعِّبيِّحرفِّالنداءِّ
ِّ)هللا(ِّوبيانِّحكمِّحذفِّحرفِّالنداءِّيفِّلفظِّاجلاللةِّ

ْضط َرارٍِّ ِّمَجْع ََِِّّيِّوَِِّّواب  ِّاجْل َمـلَِِّّْمَعِّهللا َِِّّوحَمْك ي  ِِّّإ ّلَِِّّّ.....ِّ« َألِّ» ِّخ صَّ
لتَـّْعـو يض ِِّّ ِّاللَّه ـمَِّّاب  َِّقر يض َِِّّوَشذَِّّيَـاِّاللَّه ـمَِِّّّيفِِّّ..............َِّواأَلْكـثـَر 

 وأل يف موضعني فقط، مها: جيوو اومع بني حرف النداء -15ج
 ، هبمَز الق ع.َيِّأهلللفظ اوالل؛ )هللا( فتقول:  -1
 امس  ه )الرج  ُل ُمْن َل ِ ق)( فتق  ول: اي الرج  ُل )أل( ك   ن تن  اد  رج  ال  اوم  ل اْلَمْحكي  َّ؛ املب  دوءَ ب    -2

ْْل يف )الرجل(.   ُمْن َِلق) أَْقِبْل، هبمَز َو
 عري؛، كقول الشاعر: روَر الشِّ  يف الضَّ وال جيوو اومع بينهما يف غري هذين املوضعني إالَّ 

ِِّّفـَرَّاِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّإ يَـّاك َماَِّأْنِّتـ ْعق َبااَنَِّشـرَّاِّاللَـّذان ِِّّفـََياِّالغ اَلَمـان ِّ
فالشاعر مجع بني حرف الن داء )اي، وأل( يف قول ه: )اي الغالم ان( وه ذا ال جي وو إال يف الض روَر 

 الشعري؛. 
وأل ، ح   رف الن   داء للتعري   ف( والد  بأ يف ع   دم ج   واو اوم   ع ب   ني )ح   رف الن   داء، وأل( َأنَّ م)

 فان يف االسم. ُمَعرِّ ، وال جيتمع للتعريف
ِّ

دَّدَاألكثر يف نداء لفظ اوالل ؛ )هللا( ح ذف ح رف الن داء،   -16ج ، والتع ويض عن ه م يم ُمش َ
ن داء )اي(   ألن امليم ع َِوض ع ن ح رف الوال جيوو اومع بني امليم، وحرف النداء  )اللهمَّ(هكذا  

 اي اللهمَّ خ  هللا   ..... اي هللا ...  اللهم ..       الِعَوض واملَعوَّض عنه  وال جيوو اومع بني
ِّقالِّالشاعر:ِِِِّّّّ-17س

ِّيَـاِّاللَّه مَِّّيَـاِّاللَّه مَّاِِّّإ نَِّّ ِّإذاَِّمـاَِّحـَدٌثِّأََلمَّـاَِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّأقـ ول 
ِّعيِّالشاهد،ِّوماِّوجهِّاّلستشهادِّفيهِّ؟ِّ

 : اي اللهمَّ اي اللهمَّا. الشاهد -17ج
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اليت ه ي ع ِوض  ملَشدَّدَمجع الشاعر يف هذا البيت بني حرف النداء، وامليم ا:  وجهِّاّلستشهاد
 وهذا شالٌّ.عن حرف النداء، 

ِّنداءِّماِّفيهِّأل
ِّدىِّبـِّ)أل(ِّوبيانِّمبِّت وَصفِّأي ِّحكمِّاملنا

َفةَِّْوأَيُـِِِّّّّ َِّلَدىِّذ يَهاَِّمْصح وَبَِِّّأْلِّبـَْعد ِّص  لرَّْفع  ِّاْلَمْعر َفةِِّّْ......يـَْلَزم ِّاب 
ِّ.............َوأَيُـَّهــَذاِّأَيُـَّهاِّالَـّذ ىَِّوَردِِّّْ َوىَِّهَذاِّيـ َرد ِِِّّّْ(َأيًِّّ)َوَوْصف  ِّب س 

ِّماِّحكمِّاملنادىِّاملقرتنِّبـِّ)أل(ِّ؟ِّومبِّتوصفِّأي ِّ؟ِّ-18س
، بل يذكر قبله لفظ   -18ج )أَيَّ؛( ، ولفظ )َأّ ( للمذكرال يُنادى االسم املقرتن ب  )أل( مباشَر

 .اي أَي َّتُ َها املرأَُ ،  ي َُّها الرجلُ اي أَ   تقول: للمؤن 
   ألنه هو املقصود  لنداء.وجوبِّالرفعِّعندِّاجلمهور وحكمِّاملنادىِّاملقرتنِّبـِّ)أل(

عل   ل ج   واو نص   أ النع   ت، يف قول    : اي وي   ُد الظري   ُفَ  ) لرف   ع،  اوأج   او امل   اِوِأُّ نص   به قياس     
          والنصأ(.

اِّإذاِّكــانِّمشــتقًِّّ، أما جل ِّهاِّالرََِّّيِّأيُِّّ، حنو: بدّل ِِّّي عربِّ:اإذاِّكانِّجامد ِّويُعرب املنادى ب  )أل(  
  .يُّهاِّالطالب َِّيِّأَِّ، حنو: افيعربِّنعت ِّ

 م، وا اء: وائدَ للتنبيه. علل الضَّ وأّما )َأّ ، وأَيَّ؛( فيعر ن: منادى مبض 
 
 
 
 
 
   ؟مراتب النداء في القرآن الكريمما هي  /19س
  :في القرآن الكريم سبع مراتب هي في اللغة كما جاءمراتب الن ِّداء  /19ج
ُسولُ و  ﴿ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ ﴾نداء مدح كقوله تعالى: . 1  ﴾  ﴿ يَا أَيَُّها الرَّ
 ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن َكفَُرواو  ﴿ قُْل يَا أَيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا ﴾نداء ذم كقوله تعالى: . 2
﴾ 
ْنَساُن ﴾ نداء تنبيه كقوله تعالى: . 3  ﴾  ﴿ يَا أَيَُّها النَّاسُ و ﴿ يَا أَيَُّها اْْلِ
 ﴾ ﴿ يَا ِعبَاِديَ نداء إضافة كقوله تعالى : . 4
 ﴾  ﴿ يَا بَنِي إِْسَرائِيلَ و  ﴿ يَا بَنِي آََدَم ﴾نداء نسبة كقوله تعالى : . 5
 ﴾  ﴿ يَا إِْبَراِهيمُ و  ﴿ يَا َداُووُد ﴾نداء تسمية كقوله تعالى: . 6
 ﴾  ﴿ يَا أَْهَل اْلِكتَابِ نداء تصنيف كقوله تعالى: . 7
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ِم َمْفتُوًحا َكيَا لَْلُمْرتََضى  إِذَا اْستُِغيَث اْسٌم ُمنَاًدى ُخِفَضا           بِـالَّلا

ف االستغاثة، وما حكمها ؟ -1س  عر ِ
ٍ،، ن:ََو:   الستغاثة،ا  -1ج هي: نَِداُء َمْن يُِعيُن على التََّخلِّص من ِشدَّةٍ، أو تَْفِريجِ ُكْربَََ
  يا لَْلُمْرتََضى.ِللضُّعَفَاِء، ون:و: يا لََزْيٍد ِلعَْمٍرو، ون:و:  َلَّهِ يا لَ 

يَُجرُّ المسََتثا) ( ب بََفت مفتو:ََ،، ويُجََرُّ المسََتثا) لََه (الضََعفاءب بََفت   حكمه:
 مكسورة.  

 ما سبب فتح الم الجر مع المستغاث؟ وهل للمستغاث تسمية أخرى؟ -2س
فُت:ت الفت مع المستثا)؛ ألن المنادى واقع موقع الضمير، والََفت تُفََت  مََع   -2ج

 ويُسمى المستثا): المستثا) به. لََك، ولَهُ.الضمير، ن:و: 
 

ْرَت يَا  َوفي ِسَوى ذَِلَك بِاْلَكْسِر ائْتِيَا          َواْفتَْح َمَع اْلَمعُْطوِف إِْن َكرا
ر ؟ -3س  ما حكم الم المستغاث المعطوف إذا تكررت )يا( أو لم تتكرا
فـنْن ستثا) ُمستثاٌ) آخر، فإما أن تتكرر معه (يََاب أَْو  ،  إذا ُعطف على الم  -3ج

يا لََأميٍر و يا لَعبد   و        ِلبَْكٍر.  ويا لَعَْمٍرو، ن:و: يا لََزْيٍد  تكررت لَِزم فتح الَّلم
 يا لَزيٍد لخالدٍ 

يا لََأميٍر و ِلعبد   وِلزيٍد    ِلبكٍر. وِلعمٍرو، ن:و: يا لَزيٍد وإْن لت تتكرر لِزت الكسر
 لَِخالدٍ 

ِسَوى   في  الفت  تكسر  (أي:  ائتيا"  بالكسر  ذلك  "وفي سوى  قوله:  معنى  هو  وهذا 
 المستثا)، والمعطوف عليه الذي تكّرر معه :رف النداء ياب. 

 ومعنى ذلك: أنه تُْكَسُر الفّت مع المستثا) له، والمعطوف الذي لت تتكّرر معه (ياب.

 

ـٍب أُِلفْ   َوالَُم َمـا اْستُِغيَث َعاقَبَْت أَِلْف          َوِمثْلُهُ اْسٌم ذُو تَعَجُّ
 ما حكم حذف الم المستغاث ؟ -4س
، ن:ََو: يََا يجوز :ذف  ت المستثا)، ويُؤتى بألف في آخره عَوضا عن الفت  -4ج

 زيَدا ِلعمٍرو.  
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ِ،، ويََا  ِب، ويََا لَلدَّاِهيَََ وِمثْل المستثا) في :ذف الفت: اْلُمتَعَجَّب منه، ن:و: يا لَْلعَجَََ
ا  ل بََألف، ن:ََو: يََا َعَجبَََ بوا من كثرتهب فيجوز :ذف الََفت، وتُعََوَّ لَْلَماِء (إذا تَعَجَّ

 ِلزيٍد، ون:و: يا ماَءا.
 يجوز استعمال حرف نداء غير )الياء( ؟  هل يجوز حذف المستغاث ؟ وهل  -5س
  يجوز :ذف المستثا)، و  يجوز اسََتعمال :ََرف نََداء ليََر (اليََاءب فََي   -5ج

َلَِّه ،) له ف:ذفه جائز، ن:و:  ا ستثاث،، و  يجوز :ذفه. أما المستثا يََا لَزيٍََد    يا لَََ
 ِلعمٍرو

 كيف يُعرب المنادى المستغاث ؟ -6س *

 إعرابه كاآلتي: يا لَلطَّبيِب ِلْلمريِل.   يا زيَدا ِلعمٍرو. -6ج
 :رف نداء مبني على السكون. يا:

 (الجمهور: يرون أّن الفت :رف جر أصليب. الَّلم حرف جر زائد: لَلطبيبِ 
  مجرور بكسرة ظاهرة في محل نصب.    الطبيب: منادى مستثا)

 جار ومجرور متعلق ب:رف النداء. ِللمريِض:
منع مََن وهََور الضََمِ، الفت:ََ،ُ  ،منادى مبني على ضت مقّدر في م:ل نصب  َزْيَدا:

ف، واأللََف: :ََرف مبنََي علََى السََكون   م:ََل لََه مََن ا عََراب، المناسب، لألل
 ِعول عن  ت الجر الم:ذوف،.
 و .... يا زيَدا لعمرٍ  ِلعمٍرو   زيدٍ لَ يا يا زيُد ...    

 

 

َر لَْم يُْنَدبْ     َوالَ َمـا أُْبِهَمـاَما ِلْلُمنَاَدى اْجعَْل ِلَمْنُدوٍب َوَمـا          نُك ِ
 اْشتََهـْر         َكـ بِئَْر َزْمَزٍم يَـِلي َواَمْن َحفَرْ  يَويُْنَدُب الَْموُصوُل بِالاذِ 

ف النُّدبة، وما حكم  -1س  المندوب ؟عر ِ
عِ منه. لنُّْدبَةُ،ا -1ج عِ عليه، أو اْلُمتََوجَّ  هي: نداُء اْلُمتَفَجَّ
 فمثال المتفّجع عليه: َواَزْيَداهُ. 

ع منه: واَرأَْساهُ، َواَوْهَراهُ.  ومثال المتوجَّ
ََادى وحكــم المنــدوب ى إن كــان مفــردا معرفــة، ك:كََت المن اُن. يُْبنــَ َََ ، ن:ََو: واُعثْم
  مضافا، ن:و: وا أَِميَر المؤمنين.ويُنصب إن كان 

 ما شروط المندوب ؟ -2س
  فَّل يقال: واَرُجَّلَه.، فف تُندب النكرة؛ ال يُْنَدُب إالا المعرفة -1 -2ج
 ، كاست ا شارة؛ فف يقال: واَهذَاه.  ال يُندب المبهم -2
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َحفََر ن:و: واَمْن ، لةواْشتُِهر بالص ِ  ال يُندب الموصول إالا إْن كان خاليًا من )أل(  -3
من (ألب، وِصلَتُهُ (:فر بئََر زمََزتب مشََهور بهََا   . فَ(َمْنب موصول خالٍ بِئَْر َزْمَزمَ 

صا:بها، وهو (عبد المطلبب ولذلك جاز الندب، با ست الموصول فََي هََذه ال:الََ،، 
أما قولك: واَمْن ذََهَب، فف يجََوز الندبََ، فََي هََذا المثََال؛ ألن الثََرل مََن الندبََ، 

ِة المنــدوبِ اإلعــَّلمُ ( دُُّد مــهثِره،  بِعََظمــَ ب و  ي:صََل ذلََك فََي النكََرة، و  فََي وتَعــَ
  المبهت.

َها إِْن َكاَن  ِمثْلََها ُحِذفْ  َوُمْنتَهى اْلَمنُْدوبِ   ِصْلهُ بِاألَِلْف          َمتْلُوُّ
 بِـِه َكَمْل              ِمْن ِصلٍَة أَْو َغْيِرَها نِلَْت األََملْ  يَكذَاَك تَْنِويُن الاذِ 

 بي ِن أحكام ألف الندبة. -3س
ا.يَْلَ:ُق آِخَر المندوِب ألٌف تُسَّمى (ألََف الندبََ،ب ن:ََو:   -3ج َدا، َواُعثَْمانـَ وإن   َواَزيـْ

؛ فتقََول: ويجوز ذكر المندوب بـدون ألـفشئت أتيَت بعدها بهاء السَّكت (وازيداهب  
 .وازيُد، واعثمانُ 

ي   فنن كان ما قبل ألِف الندبة .1 ألفًا، نحو: )موسى( ُحذفت ألـف موسـى، وأُتـِ
بألف النُّدبة؛ للداللة على الندبة؛ فتقول: َواُموَسا، َواُمْصَطفَا، وإن شـئت 

       أتيت بهاء الساكت )واموساه، وامصطفاه(.
ذف  .2 وإن كان ما قبلها تنوين في آخر الصلة، نحو )وامْن حفَر بئر زمزٍم( حـُ

              تقول: وامن حفر بئر زمزماه.التنوين، وأُتي باأللف؛ ف
 ما مراد الناظم بقوله: ِمْن ِصلَة أو غيِرها؟ -4س .3

: أن التنوين الواقع في آخر الصل،، أو لير الصل، ي:ذف، ويُؤتى بألف مراده  -4ج
 الندب،. 

 منها:  ،وقد مّر بنا مثال الصل، في السؤال السابق، ونورد هنا أمثل، لثير الصل، 
 واغَّلَم زيٍد؛ تقول: واغَّلَم زيداه.المضاف، ن:و:  -1
   قام زيداه، فيمن اسمه: قام زيٌد.العلت اْلَمْ:ِكّي، ن:و:  -2
 

 َوَواقِفًا ِزْد َهاَء َسْكٍت إِْن تُـِرْد          َوإِْن تَشَـأْ فَاْلَمدُّ َواْلَها ال تَـِزدْ 
 متى يُْؤتى بـ )هاء( الس كت ؟ وما حكم اإلتيان بها ؟ -6س
ف جـواًزا؛  -6ج فتقََول: وازيََداْه. وإن شََئت   يُْؤتى بـ )هاء( السكت في حالة الَوقـْ

عدت ا تيان بهََا جََاز ذلََك؛ فتقََول: وازيََدا. وكََذلك يجََوز :ََذف األلََف؛ فتقََول: 
 وازيُد. 
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 ما الذى يُفهم من قول الناظم: ›وواقفا‹ ؟ -7س
السَّ   -7ج هاء  أّن  ›وواقفا‹  قوله:  من  في  يُفهت  تثبت  في  كت    إ   الوصل  :ال، 

    عر:االشعر، كما في قول الش ضرورة
بَْيَراهُ             َعْمَراهُ أاَلَ يَـا َعْمُرو   َوَعْمُرو ْبـَن الزُّ

 زاد الشاعر هاء السكت في :ال، الوصل؛ ولذلك جاء بها مضموم،. 
 الشعري،.وا تيان بَ (هاءب السكت في :ال، الوصل   يقع إ  في الضرورة 
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ُالتَّْرِخيمُ 
ُتعريفُه
 

نَاَدىَُُُُُُُُُُكيَاُس عَاُفِيَمْنَُدَعاُس عَاَدُاُ ُتَْرِخيًماُاْحِذْفُآِخَرُاْلم 

ه:  التَّْرِخيم ُفيُاللغة  -1ج ت ُتتَْليِينَّ  ُالصََّّ ل   ، يُقاا: : تااَخ    اا  تَْرقيِق  يم )أي: ساا 
 ن( َمنه قَ  الش:ع : ل ي ِّ

ُه َراٌءُتلُنََّْزرُ ُُلَُُيلَهََّاُبََشٌرُِمثل ُاْلَحَِّريِرُتَمْنِطٌقَُُُُُُُُُُرِخيم ُاْلَحَتاشُُُُِ
ة، َكلاال ياا   علاار أنِّ التاا  يم فاام ف:لش:ع  استعم  كلمة )  يم( فاام معناار ال ِّ   قاا،

 اللغة: ت قيق التَخ.
، حذفُحرف،ُأتُأكثرُمنُآخرُالكلمةُفيُالنداء:  اصطالحُالنحتيينتالترخيمُفيُُ

ن ُص، َاألت : ي: منتَ .  نحَ: ي: ُسع :، َاألت : ي: ُسع :ُ ، َنحَ: ي: م 
 

ُبيانُماُيجتزُترخيمهُمنُغيرُشرُط
ُتماُلُيجتزُترخيمهُإلُبشرُط

ُ
ْطلَقًَّاُفَتَجت ُِ ُم  َُمَّاُُُُُُُيَزْنهُ  خ ُُِيبِاْلَهاَُتالَّذَُِثُُأ ن ُُُُُُُُُُِك ل ِ َُمَُّاقََّْدُر 

بَْعد َُتاْحظ الَُُُُُُُُُُتَْرِخيَمَُماُِمْنَُهِذِهُاْلَهاُقَْدَُخالَُ ُبَِحْذفَِهَّاَُتف َِّْرهُ 
بََّاعُِإِلَُّ ُالعَلَْمُُُُيَُُّالرُّ تَِّم ُُُُُُُُُُُُُُُْفََماُفَْتق  ُد تَنُإَِضَّافٍَةَُتإِْسَّنَاٍدُم 

ُُبشرط.ا،ُتماُلُيجتزُترخيمهُإلَُّاذكرُماُيجتزُترخيمهُمطلقًُُ-2س
 ال. : با )الل:ء(، أَ: م تَم  ث  : أن  يكَن مؤن، المن: ى الم ا  ت  يمه، إم،  -2ج

:، نحااَ: سااَاء أكاا:ن علماا   ااُبََُّّاالهَّاءجُجَّازُترخيمَّهُمطلقًَُّاُمختتمًُثًُفإنُكانُمؤنَُّ
ي ة، َسااَاء أكاا:ن ًا اا  ا علاار ث،ثااة أحاا  ، نحااَ:    : ف:طمة، أَ غي  علم، نحَ: ج 
:: ياا:  ف:طمة َج: ية، أَ غي  ًا   علر ث،ثة، نحَ: ش:ة؛ فتقَ  فم ت  يملاا: جميعاا 

، ي: ش :.  ي    : ُم، ي: ج   ف :ط 
م( ُجن م )أي: أ ق يم  فحكفخ )ه:ء( التأنيث من األساام:ء الث،ثااة.   ،َمنه قَللم: ي: ش : ا  

َِّ   َإلر هكا أش:  الن:ظم بقَله:  نه... إلر قَله: بع  "." َج  ً 
ُظ،... إلر آ   األبياا:خ " إلاار القساام الثاا:نم، َهااَ: ماا:  َأش:  الن:ظم بقَله: " َاح 

م إال،    بث،ثة ش َط، هم:ليس مؤنث: با )الل:ء( فلكا القسم ال يُ   ،
ُا.أنُيكتنَُعلَمًُُ-2ُُ                       نُرباعيًّاُفأكثر.أنُيكُتُ-1
ُ.يكتنُمركَّباُتركيبُإضافة،ُتلُتركيبُإسنادُألَُُّ-3

.ُامعنىُاْحظ الَ:ُاْمنَْعج.ُ ُتذلكُنحت:ُعثمان،ُتجعفر؛ُفتقتل:ُياُع ثْم ،ُياَُجْعف 
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 َط الث،ثة الس:بقة يمتنع ت  يمه، فيمتنع ت  يم م: اق فيه الشك ِّ اسم لم تتحق،   -3ج
 يلم: 
 نحَ: ًي ، َس ع  .العلمُالثالثي،ُ -1
 نحَ: ق: م، َق:ع ، َإنس:ن. الزائدُعلىُثالثة،ُتهتُغيرُعلم، -2
ٍس. ا،اُإضافيًُّالمرك بُتركيبًُ -3  نحَ: أمي  المؤمنين، َعب  ش م 
: )اساام قبيلااة( َنحااَ: جاا:    ُ )اساام  ا،اُإسناديًُّالمرك بُتركيبًُ  -4 ن :هاا  نحَ: شاا:   ق   

  ج (.  

ً ت  يمااه بحااك  آ اا  ؛ : يجااَ: مًجياا  يُفلم من قَله هكا: أنِّ الم كااِّ  ت كيباا    -4ج
ض:فم، َالسن: ي؛ فتقَ  فاام   ج الم ك  ال  م: أ  الن:ظم لم يُ  جه، َإن،   َكلل ألن، 

ع    ت ع      ي  يم: م  : ي: م    .يك     

 ال يجًَ ت  يملم:.المستغ:ث، َالمن َ   -5ج
 
ُ
ُ
ُ
ُ

ُالترخيمُبحذفُحرفيُن
ُتشرتطه

َكمُ ُُُُُُُُتاَلَُُُُُُُُيَتَمَعُاآلِخِرُاْحَِّذِفُالَّذُُُُُُُُِ ُاُلَُإِْنُِزيَدُلَْينًاَُُساِكنًَّاُم 
ُف ْلف  ُيَتاٍتَُتيََّاٍءُبِِهَمَّاُفَتٌْحُق فُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِيأَْربَعََّةًُفََصاِعًَّداَُتاْلخ 

ُالترخيمُبحذفُحرفين.ُتجتباذكرُشرتطُُ-6س
م المجاا ،  ماان )هاا:ء(  يج   -6ج الت  يم بحك  الح فين األ ي ين من االسم الم   ،

 ، َهم:الحرفُالذيُقبلُاألخيربشرطُأنُتَتََحقََّقُأربعةُشرتطُفيُالتأنيث 
ُأنُيكتنُزائًدا.ُ-1
ُحرفُِلينُااأللف،ُتالتات،ُتالياءج.أنُيكتنُُ-2
ُأنُيكتنُساكنا.ُ-3
  الُأربعةُفصاعًدا.أنُيكتنُمكمُ ُ-4

ن، :  حكفااه مااع الحاا   األ ياا ، َكلاال مثاا : عثماا   تجََّّب َط افاااكا تحق،قااخ الشاا 
ُل؛ َكلاال بحااك   ن؛ي   ، َمسك  َ  َمنتُ  ساا  ن ُص، ي: م  تقَ  فم ت  يمل::  ي: ُعث ُم، ي: م 

 الح فين األ ي ين. 
ُمُالسمُإذاُلمُتتحققُالشرتطُفيُالحرفُالذيُقبلُاألخير؟ُكيفُي رخَُّ-7س
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ت : (الح   قب  األ ي  إن ك:ن أتلي   -7ج : أَ كاا:ن تااحيح   ،: غي  ًا  ، نحَ )ُم  
ج  (  :غي  ل ين، نحَ ف    طاا  ، َساا  َ، ،  :: غياا  ساا:كن، نحااَأَ كاا:ن متح كاا    ،)ق م  )ق ناا 

َ (أَ ك:ن ث:لث    ،َه ب ي،خ( ياا ، َث مااُ ج  ز: غي   ابااع، نحااَ )م  ؛ فتقااَ  فاام حذفَّهُلَّمُيَجَّ 
ت:، ي: ل:: ي:ُم   ُط، ي: ت  يم  ُج، ي: ق م  ، ي: س ف    ،َ ، ق ن  م، ي: ه ب م، ج     ث ُمَ. ي: م 

ن ي ق   ن، َُغ    َ ع  أَ الياا:ء فتحااة( ففيااه  )َهَ م: ك:ن فيااه قباا  الااَاََأم: فم نحَ: ف   
  ، . َهكا هَ معنر قَله: " َالُ ل ... إلخ ". َاليل بي:ن ال ، :

اء،ُتاْلَجْرِمي  -1 : أنلماا: يُعاا:م،ن مع:ملااة )منتااَ ، َمسااكين( بحااك  مذهبُالفَرَّ
. ن  ع ، ي: ُغ    ح فين؛ فتقَ : ي: ف   

: ع م جَاً حك  ح فين، ب  يُحك  األ ي  فقط؛ مذهبُغيرهماُمنُالنحتيين  -2
. ن م  ، ي: ُغ    َ ع   فتقَ : ي: ف   

ُ؟بمُالسمُالمركَُّكيفُي رخَُُّ-8س
بُ اُامتنََّّعُترخيمََّّه،سََّّناديًُّأتُإُُِابُإذاُكََّّانُإضََّّافيًُّتقََّّد مُأنُالمركَََُّّّ -8ج اُالمركََّّ  أمَََّّّ

َق  كك  الن:ظم فم هكا البيخ أن ت  يم الم ك  المًجم المزجيُُفيجتزُترخيمه.ُُ
عاا   ي؛ َتقااَ  فاام  ي كاا    ( ياا: م  ع    ً   )آ   ( فتقَ  فم ت  يم )م  يكَن بحك  ع ُج

. ي   ؛ َتقَ  فم )سيبَيه( ي: س  ( ي: ب ع     ت  يم )ب ع ل ب ل،
ُ"ُ؟"تقل ُترخيمُجملة...ُإلخاظمُبقتله:ُماُمرادُالنَُُّ-9س
. َككاا  : أن الت كي  ال  مراده  -9ج م قلااي،  سن: ي )َهااَ المنقااَ  ماان جملااة( ياا  ِّ

ا( ي: ت أ ب،ط .  الن:ظم أنِّ جَاً كلل نقله عن سيبَيه، َعلر كلل تقَ  فم )ت أ ب،ط  ش  
  
 
 

ِذْفُُُُُُ ُفَالبَاقِيُاْستَْعِمْلُُبَِماُفِيِهُأ ِلفَُُُُُُُُُْتإِْنُنََتْيَ ُُبَْعَدَُحْذٍفَُماُح 
إِْنُلَْمُتَْنِتَُمْحذ تفًَّاَُكَماُُُُ َمُاَُُُُُُُُُُُُُُُُُُتاْجعَْلهُ  ُلَْتَُكاَنُبِاآلِخِرَُتْضعًَّاُت مَّ
ِلُُفُُ َّتَدُيََّاُُُُُُيفَق ْلَُعلَىُاألَتَّ َّتَُتُيَاثَمُُُُُُُُُُُُُُُُُِثَم  ُبِيَُاُُيَعلَىُالثَّانُُِيثَم 
ُ؟ُ-10س ،ُتل غةَُمْنُلُيَْنتَِظر  ُماُالمرادُبلغِةَُمْنُيَْنتَِظر 
م لغت:ن: -10ج  يجًَ فم الم  ،
ْنُينتظَّر  -1 م،ُتهذهُي عَبَّرُعنهَّاُبلغَّةُمََّ )أي: أنُي ْنَتىُالمحذتفُمنُالسمُالمرخَّ

        المحكَ (.ينتظ  الح   
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ْنُلُينتظَّري ْنَتىُالمحذتفُمنه،ُتهذهُي عبََُُُّّأَلَُّ  -2 )أي: ال ينتظاا   رُعنهَّاُبلغَّةُمََّ
 الح   المحكَ (.

مُالسمُعلىُلغةَُمْنُينتظر،ُتلغةَُمْنُلُينتظرُ؟ُ-11س ُكيفُيرخَّ
ْمَ ُعلىُُُُ-11ج تركَ ُالحرتفُالباقيةُبعدُالحَّذفُعلَّىُمَّاُُلغةُمنُينتظرإذاَُرخَّ

ط ٍ ،   كان ُعليهُقبلُالحذفُمنُحركة،ُأتُسكتن؛ ٍث، َق م    : ع ف ٍ ، َح  فتقَ  فم: ج 
  َ .َث ُم  َ ط ، ي: ث ُم ، ي: ق م    : ، ي: ح  ع                      : ي: ج 

لحاا   ففم هك  األمثلة  بقي خ  الح ك:خ، َالسكَن علر األح   الب:قية بع  حااك  ا
يٌّ َيُن ظ ُ  إليه، َيُع  ُّ   َ ن  األ ي ، كم: هم قب  الحك  لم تتغي، ؛ َكلل ألن، المحكَ   م 

          المحكَُ  هَ الح   األ ي .
   علر الح   المحكَ .م المق ، : من: ى مبنم علر الض، نقتلُفيُاإلعراب 

مَ ُعلىُلغةُمنُلُينتظر ك   منااه    أماُإذاَُرخَّ لُه مع:ملة االسم الت،:م الكي لم يُح  فتُع :م 
 : ياا: ُ ، َقمطاا  ثُ ، َحاا:    ُ :ه ؛ تقااَ  فاام تاا  يم: جعفاا  م الظ، ، ف ت ب ن يه  علر الض، شمء  

ع ُ ، ي: :ُ ، ي:  ج  ُط )ب:لبن:ء علر الض،   ح  َكلل ألن، المحكَ  غياا  منااَي، َال   ؛م(ق م 
 ء( هم األح   األ ي ة.:اء، َالط، األح   )الف:ء، َال ،  يُنظ  إليه، فتُع  ُّ 

 

َلُف ْسَِّلَمْهَُُُُُُُُُُتَجت ُُِيَتاْلتََِّزِمُاألَتَّ َُكَمْسلََمْهُُيالَتْجَهْيِنُفِزَُكم 
متىُيجبُالترخيمُعلىُلغةُمنُينتظرُ؟ُتمتىُيجتزُالترخيمُعلىُاللغتينُُ-12س
ُ؟
خ ُِ  -12ج كان ُالتَّاءُفَاِرقَّةُُُمُالسمُالمختتمُبتاءُالتأنيث،ُتِخيفُاللَّْبسُبأنُْإذاُر 

ل م   تجبُترخيمهُعلىُلغةُمنُينتظر؛تالمؤنثُُُُبينُالمذكر ة( فتقَ  فم ت  يم )ُمس 
ل م   َال يجااًَ ت  يمااه علاار لغااة ماان ال ينتظاا ؛ فاا، تقااَ  فاام  ،)بفتح الماايم( ي: ُمس 

ل ُم )بضاام ال ة( ي: ُمساا  ل م  ب س ناا اء المؤنااثت  يم )ُمس  ب:لمااكك ، َكااكلل  ماايم( لاا ، ي ل تاا 
، َال يجًَ: ي: ف ت ة( تقَ : ي: حفص       حفُص. الح:  فم )ح 

َالمؤنااث فيجااًَ ت  يمااه علاار   للفاا ب بااين المااكك التاا:ء فيااه ليسااخ  أم: إكا ك:نخ  
ل   س  ة( َهَ اسم  ج : ي: م  ل م  س  ُُ )ب:لفتح( علر لغة ماان اللغتين؛ فتقَ  فم ت  يم )م  م 

          م( علر لغة من ال ينتظ .)ب:لض، ينتظ  َ
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تاُد تَنُنَِداُُُُُُُُُُمَُ م  ُنَْحُتاُِللن َُِتِلْضِطَراٍرَُرخَّ ُأَْحَمَدُاَُداُيَْصل ح 
ُالنداءُ؟هلُيجتزُالترخيمُفيُغيرُُ-13س
 نعم. يجًَ الت  يم فم غي  الن اء بش َط ث،ثة، هم: -13ج
ُأنُيكتنُالحذفُاضطراًرا.ُ-1
ُأنُيصلحُالسمُللنداء،ُنحت:ُأحمد،ُتمريم.ُ-2
َماان كلاال قااَ  ُُأنُيكتنُزائداُعلىُالثالثة،ُأتُيكَّتنُمختتمَّاُبتَّاءُالتأنيَّث.ُُ-3

 الش:ع :
تعُِتاْلَخَصرُُُُُُُُُُْلَنِْعَمُالفَتَىُتَْعش تُإلىَُضْتِءُنَاِرِهُ َُماٍلُلَْيلَةَُاْلج  ُبن  َُطِريف 

( َهَ ت  يم )م:لل( َهَ ليس مناا: ى؛ َكلاال ل،ضااط ا   م الش:ع  قَله )م:   ف  ،
 إليه  َألن االسم ت:لح للن اء، َهَ ًا   علر ث،ثة أح  .
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ُاالْختَِصاصُ 
ُأحكامُه
 

َُكنِـَداٍءُد وَنُيـَاُ ونِيَـُاُ******االْختَِصـاص  َهاُالفَتَىُبِِإثْـِرُاْرج  َُكـُأَيُـّ
َرىُذَاُد وَنُأَُ ُالع ْرَبُأَْسَخىَُمْنُبَذَلُْ***ُتِْلـَوُأَلُْيُ َوقَْدُيـ  َُكِمثِْلُنَْحن 

ُفُاالختصاص،ُوماُالغَرضُمنهُ؟عر ُُِ-1س
. بمعنىى : علىُاسمُظاهرُمعرفـ   قَْصر ُحكٍم ُمسنٍد لضميرهو:    االختصاص،ُُ-1ج

أنَّ االسم الظاهر قُِصَد تَْخِصيُصه بحكم الضىىمير الىىبل قبنىىه  نحىىو: نحىىُن ال ىى َ  
 نح ُّ العنَم.
أّن ُح َّ العنم مختص بال    ومقصور عنىىي،م  ولىىيم المىىراد ا خبىىار   والمراد:

 عن )نحن( بال   .
ُواالختصاصُأغراضهُثالث ،ُهي:

ٍة أُخرجت لننَّام.   نحو: نحنالفَْخرُ-1  المسنمين خيُر أُمَّ
 عيَف ال أستريُح وفي بندل فقير.  كقول األمير: أنا الضَّ التََّواض ع -2
تِنا.لضميربيانُالمقصودُبا -3    نحو: نحن ال  َ  نعرُف واجبنا تجاه أُمَّ
ُاذكرُأحكامُاالسمُالمختص.ُ-2س
. تقديره: ا،وجوب ُبه بفعل محبوف   ا عن  أنه مفعول  يكون منصوب   -1 -2ج  أَُخصُّ
ل الك م  بل في أثنائه  نحو:    -2 ٍة أُخرجىىت نحىىن  ال يقع في أوَّ المسىىنمين خيىىُر أُمىىَّ

 لننَّام.
ُتِْلوَُ"ُي شيرُالناظمُبقوله:ُإالمَُُ-3س ُ"ُ؟أُلُوقدُي رىُذاُد ونُأي 
بكىىر النىىاظم  -يشير في هبا البيت إل  أنواع المخىىتص  وهىىي أربعىىة أنىىواع   -3ج

 وهي: -نوعين فق  
،ُأوُأَيَّ ( -1 نحو: أنا أيُّ،ا العبُد محتاج  إل    أنُيكونُاالسمُالمختص،ُهوُلفظُ)أي 

َعْفِو َربَّي. فى )أّل( مفعول بىىه مبنىىي عنىى  الضىىم فىىي محىىل نصىى   والعبىىُد: نعىىت 
 مرفوع عن  لفظ )أّل(. 

َحل ىُبـُ)أل( -2  نحو: نحن العرَ  أَْسَخ  َمْن بَبَل. أنُيكونُم 

 َرُث ".: " نحن معاِشَر األنبياِء ال نُوْ أن يكون مضافا  نحو قوله  -3 *

 نحو قول الشاعر:  -وهو قنيل-أن يكون َعنَما   -4
ُالَضبابُْراَحْتَُوراَحَُكعََصاُالسَُّ اُيَْكِشف   ْيساْبُُُُُُُُُبِنَاُتَِميم 

ُ"ُ؟"االختصاصُكنداءُدونُياُي شيرُالناظمُبقوله:ُإالمَُُ-4س
منهمـاُيكـونُمنصـوباداء؛ ببلك إل  أّن االختصاص مثل النِّ   يشير  -4ج   ألنُكـالُ 

،ُوأيَّ (ُمبنيُعلىُالضَُّ   .مُفيُمحلُنصبويأتيُكل ُمنهماُبلفظُ)أي 
 ويشير أيضا إل  أن،ما يختنفان في أمور  من،ا: 
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 أّن االسم المختص ال يُستعمل معه حرف نداء. -1
 أّول الك م  والنداء يقع في أّول الك م.أّن االسم المختص ال يقع في  -2
 أّن االسم المختص تصحبه )أل( قِياسا   أما النداء ف  يكون بىأل قياسا . -3


