
  ) :ابن(إعراب المنادى الموصوف ب 
                بَن سعید ال ُتھن و نحَو زیٍد ضمَّ و افتحنَّ من                           نحِو ُأزیدَُ: قال ابن مالك 

مضاف إلى علم ولم یفصل ) ابنة ) ( ابن (  و وِصَف بـنحو زید ، إذا كان المنادى مفردًا علما 
  :بفاصل ، جاز لك في إعراب المنادى وجھان ) ابن (بین المنادى و 

صفة منصوبة تبعا : یا حسُن بَن علّي ، ابن . یا زیُد بن عمرو : أ ـ البناء على الضم ، تقول   
  . مجرور إلیھمضاف  وعمرو ، ، وھو مضاف لمحل المنادى المفرد العلم

منادى مبني على ضم مقدر :  بَن عمرو عا ، یا زیَدب ـ البناء على الفتح في محل نصب إتبا 
ویرى بعض النحویین أن النصب فیھ على التوھم .منع من ظھوره فتحة االتباع في محل نصب 

إذ إن الكلمتین بمنزلة كلمة واحدة ، إذ الفاصل بین المنادى و آخر صفتھ حرف واحد ساكن ، 
وھنا یبقى لإلضافة .بَن عمرو   یا زیَد: فالفصل بھ كال فصل ، ألنھ حاجز غیر حصین ، تقول 

مضافا إلیھ ، و ابن ) عمرو (مضافا و ) زید( زائدة ، فیكون ) ابن ( أو اعتبار كلمة . معنى 
  .فیعامل معاملة المنادى المنصوب مباشرًة . الشخص یضاف إلیھ لمكان المناسبة بینھما 

مضاف إلى علم بغیر فاصل ) ابن ( أجاز سیبویھ في المنادى المفرد العلم الموصوف بـ و      
اإلتباع بالبناء على الفتح في محل نصب لكثرة الكالم باالسم العلم المضاف إلى أبیھ العلم حمال 

و ) ابن ( ویجب حذف ألف . یا زیَد بَن عمرو : على ان االسم و الصفة بمنزلة اسم واحد نحو 
فال یجوز معھا إال ، لمفرد العلم اما الوصف بالبنت فال یغیر بناء ا. الحالة ھذه خطا ال لفظا

  : وقال ابن مالك أیضا . یا ھنُد بنَت خالٍد : البناء على الضم نحو

                                                 والضمُّ إن لم یلي االبُن َعَلما             أو یلي االبَن َعَلٌم قد ُحِتما 
مثال األول ،وامتنع فتحُھ ،وجب ضّم المنادى ، ) علم(بعَدُه  أو لم یقع، بعد علم ) ابن(إذا لم یقع 

یا محمُد ابن ، یا زیُد ابَن أخینا : ومثال الثاني . یا رجُل ابن محمد ،یا غالُم ابَن عمرو :
ألنك ، في الثاني ) ابن (وعلمیة المضاف  إلى ، األكرمین ؛ النتفاء علمیة المنادى  في األول 

یجوز  كذلك ال.ویا زیَد أخینا لم یبق لإلضافة معنى ،یا غالَم عمرو :فقلت ) ابنًا(إن حذفت 
ویجب بناء المنادى على الضم .) زیُد الظریَف ابن أخینا  یا: الفصل بین المتضایفین نحو 

  .   والحالة ھذه خطًا ولفظًا) ابن(واثبات ألف 

                                                 :                                                      مالحظات   
إذ قد ورد السماع ، ـ قد یضطر الشاعر إلى تنوین المنادى المفرد المعرفة أو النكرة المقصودة١

فمن األول قول األحوص . وبتنوینھ ونصبھ أیضًا ، عن العرب بتنوین المنادى وھو مضموم 
  :االنصاري

لیھا                                      ولیَس علیك یا مطُر السالُم  سالُم اهللا یامطٌر ع          
  :ومن الثاني قول المھلھل . بتنوین مطر األولى 

.                                         َضَربْت صدرھا إليَّ وقاَلْت                                یا عدیا لقد وَقْتَك األواقي           
:                                     التعریف إال في الحاالت اآلتیة ) أل(النداء و) یا(ـ ال یصح الجمع بین ٢

اعلم انھ ال یجوز لك أن تنادي اسمًا فیھ االلف والالم (( قال سیبویھ . یا أهللا : اـ لفظ الجاللة 
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وكثر ، و الالم ال یفارقانھ  األلفوذلك من قبل اّنھ اسم یلزمھ ، إال أنھم قالوا یا أهللا اغفر لنا ،ّتةالب
)) .                                                                              والالم التي من نفس الحروف  األلفوالالم فیھ بمنزلة  األلففي كالمھم  فصار كأن 

التقدیر  یا مثَل .یا الشافعي فقھًا وعلمًا أھدنا : ب ـ المنادى المشبھ بھ بشرط أن یذكَر وجھ الشبھ 
 یا: على تقدیر حذف منادى مضاف ،وأدبا أمتعنا ، یا األسد جرأًة  أسلوبایا الجاحظّي ، الشافعيِّ

                                                      .                                                    مثَل األسد 

.                                                                لمریِض لطبیبِ   ِلیا َل، ت ـ المنادى المستغاث 
، أسِمع ما كتبَت كتَب الذي یا: ن یكون مع صلتھ أبشرط )  أل( ـث ـ اسم الموصول  المبدوء ب

  .لى الضم المقدر منع من ظھوره  الحكایة ـ في محل نصب ألنھ ملحق بالمفرد العلم مبني ع

ر على جُل زارُع  أبذلرأیا ، الرجُل زارُع: جـ ـ نداء العلم المنقول من جملة اسمیة مبدوءة بأل  
.                                                                                                  بركة اهللا 

، لصاحُبألصادُق یا أیا ، جزءًا منُھ ویؤدي حذفھا إلى لبٍس) أل(حـ ـ العلم المبدوء بأل إن كانت 
) .                                  سمِّّي بھ یجب قطع ھمزتھ المبدوء بھمزة وصل إذا ( ،لرشیُد أیا

.   فیا الغالمان اللَّذاِن فرَّا         إیاكما َأن ُتعِقبانا َشرَّا : كقول الشاعر ،خـ ـ الضرورة الشعریة 
         :                                                              أسباب عدم صحة الجمع بینھما 

.                        فأحدھما مجٍز عن اآلخر،یفید التعریف ) أل(ـ إن كال من حرف النداء و١
، ألنھ تعریف عھدي بین اثنین في ثالث غائب،والالم یتضمن  معنى الغیبة  األلفـ إن تعریف ٢

موكولة بما ُسِمع  والحق أن المسألة. فلو جمعت بینھما لتنافى التعریفان ،والنداء خطاب لحاضر
  .عن العرب مما اجتمع فیھ االثنان 
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