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 أسلوب النداء
 

آ ( باملد للمنادى البعيد و ) يا (  –هيا  –اهلمزة من غري َمّد ) َأ ( و َأْي " : وُيستعمالن للمنادى القريب و ) أيا أدوات النداء
 وُتستعمل للمنادى القريب أو البعيد.

 و ) يا ( أو إحدى أخواتها.حبرف معني ه اسم يأتي بعد أداة النداء لطلب أقبال املنادى أو تنبيهه : املنادى 
 والنكرة غري املقصودة. -والشبيه باملضاف  -واملضاف  –والنكرة املقصودة  -املفرد العلم  : ينقسم إىل 

 أمــثــلــة:   
 عالمته نوعه املنادى املثال   

 على الضممبين  مفرد علم حممد يا حممد
 مبين على الضم مفرد نكرة مقصودة غالم يا غالم

 يا أمري املؤمنني
 هيا أخا اإلسالم

 أمري املؤمنني
 أخا اإلسالم

 مركب ) مضا ف (
 مركب ) مضاف (

 منصوب بالفتحة
 منصوب باأللف إلنه من االمساء اخلمسة

          

 : حاالت املنادى
( املنادى أية   –أي ( للمؤنث . فيكون ) أيتها ( للمذكر )  أيها لندائه بــ ) ( توصلأل إذا كان املنادى متصاًل بـ ) -1

 [ يا أيتها املرأة  –يا أيها الرجل مرفوعة دائمًا  مثال ]  صفة( واالسم بعدهما للتنبه فتبنى على  الضم واهلاء ) 

 [ا اهلل ي( فينادى مباشرة ]  اهلل ( لفظ اجلاللة  ) ال إذا كان املنادى املعرف بــ) -3

( فإنه يبنى على ما يرفع به  فيكون  مثنى أو مجع مذكر ساملإذا كان املنادى املفرد العلم أو النكرة املقصودة )  -2
يا   -يا حممدون يف مجع املذكر السامل مثل  ]    والواو[  يا طالبان –يا حممدان يف املثنى  مثل ]  األلفمبين على 

 [       مسلمون

 [  يا حممد أقبل]  التقدير[  حممد أقبل]  اء ويفهم من السياق مثلجيوز حذف حرف الند -4
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 االستغاثُة
 

طـلـب اإلعـانـة لـغـوي غـرضـه  نداءاالسـتـغـاثـة هـي 
 .  شـدة واقـعـة بالٍء أو عـلـى دفـع

 تتكون مجلة االستغاثة من : و
)*( أداة نداء لالستغاثة، وهي )يا( دون غريها من     

 .أدوات النداء
 .)*( مستغاث به، و يكون جمرورا بالم مفتوحة     
 .)*( مستغاث له أو منه     

 

 َحْذُف املستغاِث . أما املستغاُث له فيجوُز َحذُفُه . ُيْسَتْعَمُل لالستغاَثة من أحرف النداِء , إال ) يا ( وال جيوُز َحْذُفها , وال وال
 .اجلرِّ الزائدُة يف املستغاِث به مفتوحًة دائمًا مثل : ياَلّلِه . وتكون الم

 

  :املستغاُث به ثالثُة وجوٍه وللمنادى

 . يا هلِل ِللمظلومني : زائدٍة واجبِة الفتِح مثل اجَلرُّ بالٍم 

  لالستغاثة مثل : يا أغنياءا أن ُيزاَد يف آِخِرُه ألُف توكيٍد 

 . أغنياُء أن ُينادى نداًء عاديًا : يا 

 

 :ةــدبــنُّـال وبــلـأس 

 
 اه وال ُتستعمُل يف عباراِت الندبِة إاّل ) وا ( وقدمثل : وا معتصماه , واكبد . الندبة هي نداُء امُلَتَفّجِع عليه أو املَتَوجَِّع منه

  تستعمل )يا( ِعْنَد َأْمِن الّلْبِس بني تركيب الندبة , وبني النداِء احلقيقيِّ

 : وجيوُز يف االسم املندوِب ثالثُة وجوٍه
 

 . زائدٍة مثل : وا خالدا , وا حّر كبدا أن ُيْخَتَم بألٍف 

 . لّسْكِت مثل : وا معتصماها أن ُيخَتم بألٍف زائدٍة وهاِء 

 . وا ُحْرَقَة كبدي , أن ُينادى نداًء عاديًا . مثل : وامعتصُم 

  : مالحظات

وُيقال فيه : َمبيٌن بَضَمٍة ُمَقَدَرٍة ,  . املسَتِحقُّ البناء , مبنيًا يف األصل فإنه َيَظلُّ على حركِة بنائه األصليِة إذا كان املنادى
  يا هؤالِء الكراُم : األصليُة . مثل ُة البناِءَمَنَع من ظهوِرها حَرَك

 

 يــــــــا
 

 أداة نداء

 لالستغاثة

  ـلـــــــــِهَل

  

 مستغاث به 

  مفتوحة جمرور بالم

 ــِل

  

 جار 

  لــفقــراِء

  

 جمرور  

 باجلر مستغاث له مركب


