
  :                              نداء لفظ الجاللة 
.                                                نستغفرك ونتوب إلیك ، أنت ربنا وخالقنا ،سبحانك ) یا أهللا (ـ  ١
، وعند )) قل اللھمَّ مالك الملك (( قال تعالى ، ) یا(نداء هللا تعالى وال یذكر معھ ) اللھمَّ (ـ ٢

) یا(یل انك لو أسقطت المیم لوجب ذكر بدل) یا(والمیم بدل من )) یا اهللا ((البصریین أن أصلھ 
وھذا بعض ،ولذلك الیجتمعان ) یا(المیم في اللھم عوض من ((قال الزمخشري ، یا اهللا :فتقول 

كما اختص بالتاء في القسم ، و بدخول حرف النداء علیھ و فیھ الم ، خصائص ھذا االسم 
وعند الكوفیین أن .  ٣٤٩\١كشافال)) . و بغیر ذلك ) یا أهللا ( التعریف ، و بقطع ھمزتھ في 

، )ألوھیم (ودلت الدراسات الحدیثة أن أصلھا عبري ). ُأمَّنا بخیر (المیم مقتطعة من جملة 
  .وھم یریدون بھ الواحد وإنما جمعوه للتعظیم ) اّاللھة(ومعناھا 

:                                                                        مالحظات 
:                                                                     عن النداء فتستعمل  في وجھین آخرین ) اللھمَّ ( ـ قد تخرج ١

اللھم : أزیٌد قادم ؟ فتقول : أ ـ أن یذكرھا المجیب تمكینا للجواب في نفس السامع  ، یقول لك 
.                                                                                                         لھمَّ ال نعم، أو ال

أنا ال أزورَك اللھمَّ إال أن : ب ـ أن تستعمل دلیًال على الندرة وقلة وقوع المذكور ، كقولك 
.                                          تدعَوني  

:                  لضرورة الشعر، كقول الشاعر ) اللھم ( النداء و المیم في ) یا ( ـ قد یجمع بین  ٢
ا                                                                                                     إني إذا ما حَدٌث َألمَّا                                   أقوُل یا اللھَم یا اللھمَّ

:                الشاعر  و یكثر ھذا في الشعر ، كقول) لھم ال( من أول ) أل ( ـ یجوز حذف  ٣
حـــَْلُھ فامنــــع رحالك                                        َر     یمنع                          الُھـــــــمَّ إنَّ العبــــَد

  .في محل  نصب ھي المنادى المبني على الضم ) الُه ( فتكون كلمة 

  :المنادى المضاف إلى یاء المتكلم
 ))تقون ایاعباِد ف(( :، نحو قولھ تعالى  ف الیاء و االكتفاء بالكسرةذح: فیھ لغاٌت أجودھا         

) یا أخي أقبل: ( إثبات الیاء ساكنة ، نحو : و الثانیة .  )) وقل ربِّ زدني علما(( و قولھ تعالى ،
و الثالثة أن تفتح الیاء و )) . یا عبادْي ال خوٌف علیكم (( و قولھ تعالى ) یا صدیقي أقبل ( و 

ال ُقْل یا عبادَي الذین أسرفوا على أنفسھم (( قال تعالى ) یا غالمَي ( تبنى على الفتح نحو 
یا غالما و األصل یا غالمي ، یا : قد تقلب الیاء ألفًا نحو : و الرابعة )) . تقنطوا من رحمة اهللا 

) یا غالَم:( وقد تحذف األلف و یكتفى بالفتحة نحو . فَرحا و األصل یا فرحي و یجوز یا فرحاه 
ي الكلمات التي حذف الیاء و بناء ما قبلھا على الضم وذلك ف:و الخامسة . و ھذا رأي االخفش 

منادى منصوب بفتحة مقدرة منع من ظھورھا الضمة لشبھھ : یا قوُم یا ربُّ  : تكثر إضافتھا 
النكرة المقصودة ، أو منادى مبني على الضم في محل نصب النقطاعھ عن االضافة  لفظا ال 

  .معنى و شبھھ النكرة المقصودة  
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  : أحكامھ 

أ ـ إذا كان المنادى المضاف إلى یاء المتكلم صحیح اآلخر و كانت إضافتھ محضة و مباشرة  
یا : فحكمُھ وجوب النصب إن كان المنادى مفردًا أو جمع تكسیر ، أو جمع مؤنث سالمًا ، نحو

صدیقي ، یا أخي ، یا جفوني ، یا زمیالتي  ، یا سعیي ، شبیھ بالصحیح ، منصوب 
.                                                                       ـــتحة مـــــــــقـدرة مــــنع مــــــــن ظھــــــــــورھا كســـــرة المجانســـــــة للیاءبـــفـــــــــــ

)  المثنى و جمع المذكر( ب ـ  إذا كان المنادى المضاف إلى یاء المتكلم معتل اآلخر أو ملحقا بھ 
على ) الیاء ( ى آخر المضاف ساكنًا دائمًا و تقدر علیھ فتحة النصب و یبنى المضاف إلیھ یبق

یا فتاَي ، یا داعيَّ للخیر ، یا َعْینيَّ ، یا ساِبقيَّ إلى الغفران مكرمًة ، یا عبقرّي  ، : الفتح نحو 
  . المختوم بیاء مشددة ال لإلدغام  

  :  لمالمنادى المضاف إلى مضاف إلى یاء المتك 
إلى یاء المتكلم وجب إثبات الیاء مع بنائھا على السكون أو على  المضاف المنادىـ إذا أضیف ١

ابنة (كذلك )ابن أّم أو ابن عّم (االَّ إْن كان ، یا ابَن خالي ،یا ابن أخي ،یافرحة قلبي : الفتح كقولك
تركیب  المزجي بحذف الیاء بعد فاالكثر االجتزاء بالكسرة عن الیاء أو أن تفتحا لل) ابنة عّم ، اّم

 ابن عمِّویا ، یا ابن امِّ أقبْل: فنقول ، قلبھا الفا وقلب الكسرة التي قبلھا فتحة لنتمكن من قلب الیاء 
مضاف إلیھ مجرور بكسرة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة المناسبة ، أعّني 

: (( وقد قرئ قولھ تعالى . ضاف إلیھ والیاء المحذوفة ضمیر مبني على السكون في محل جر م
والیكادون یثبتون الیاء وال األلف إال في ضرورة الشعر كقول أبي . بالوجھین ))  یا ابَن ُأمِّ 

  :زبید الطائي في رثاء أخیھ 

.                                       ــــد یا ابَن ُأمِّي ویا ُشَقیِّـــَق نفســي                                أنت خلَّفتنــي لدھــر شــــدیــ   
التلومي واھجعي            الیُخرُق اللوُم حجاَب ِمْسَمعي                                     عمَّایا ابنَة :  وقول أبي النجم العجلي 

ء المنقلبة الفًا والیا،مضاف إلیھ مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل یاء المتكلم المنقلبة ألفا : عّما 
  : وقول اآلخر . مضاف إلیھ 

  نِعْش عزیَزیِن ، و ُنكفى الھمَّا                                         عمَّاُكْن ِلَي ال عَليَّ ، یا ابَن  

مضاف إلیھ مجرور بالكسرة المقدرة منع من ظھورھا الفتحة التي جاءت لقلب الیاء ألفا : عّما  
.           ، و الیاء المحذوفة المنقلبة ألفا ضمیر مبني على السكون في محل جر مضاف إلیھ 

توحة أو مضافًا إلى یاء المتكلم جاز قلب الیاء تاًء مف) أبا أو أما (إذا كان المنادى :  مالحظة
  .یا أبي ویا أمي : یا أبِت ـ یا أمُِّت أي : نحو )تسمى تاء التأنیث (مكسورة 
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