
  : حذف حرف النداء
  :   أ ـ یمتنع حذفھ مع

  )یا أُهللا علیك توكلنا ، وإلیك أَنْبنا : ( نحو   ـ لفظ الجاللة غیر المختوم بالمیم المشددة  ١

  ....وا إسالماه ، وا حرَّ قلباه ممن قلبُھ شِبُم : ـ المنادى المندوب نحو  ٢

  یا أنت یا خیر الدعاة للھدى              لبیك داعیا لنا و ھادیا :    ـ الضمیر المخاطب نحو  ٣

یا لقومي ِلعّزة و فخاٍر                        و سباٍق إلى المعالي و سبٍق  :    ـ  المستغاث نحو  ٤
 اٍخ أو غافل ،عندھم متربھ وإنما اجتھد ألن المستغاث ) یجتھد (ألنھ ) یا(ال تحذف منُھ 

أو قد دخلُھ معنى التعجب وزیادة  ھ أحق بھذا الصوت لالجتھاد في االستغاثةوالتعجب كذلك ، ألن
  .المعنى تقتضي زیادة اللفظ أو تمامھ 

  نداماي من نجراَن أن التالقیا  أیا راكبًا إمَّا َعَرْضَت فبلِّغا :ـالمنادى النكرة غیر المقصودة نحو٥

،      ! یا َلفْضِل الوالدین : نھ ، أن ترى شیئًا عظیمًا فتتعجب منھ كقولك ـ المنادى المتعجب م ٦
  ! .یا للھول 

بالعلیاِء فالسنِد        أقوْت وطاَل علیھا سالف األبد    میَة یا داَر: ـ المنادى البعید كقول النابغة  ٧
  قد َھیَّْجَت لي شجني ، ْحماكیا صادحًا یشدو على َفَنٍن          ُر:                 وقول اآلخر ،  

، جوز النحاة حذف حرف النداء مع كل اسم ال یصلح أن یكون وصفًا ألي :( ب ـ یجوز حذفھ
ھذا تعلیل عبد ) ألن نداء األسماء األعالم أكثر فُیطلُب فیھا التخفیف ما ال یطلب في غیرھا 

  .القاھر الجرجاني  

  )) .یوسُف أعرْض عن ھذا (( تعالى  أ ـ المفرد المعرفة ، كقولھ: ـ كثیرًا مع ١

  )) .اْعَمُلوا آل داود شكرا (( ب ـ المركب المضاف ، كقولھ تعالى               

ثم أنتم ھؤالِء تقتلـــــون (( أ ـ اسم اإلشارة غیر المتصل بكاف الخطاب ، نحو  : ـ قلیًال مع  ٢
  :و قول الشاعر )) . أنفسْكم

شتعاِل الرأ                      ِس ، شـــیبًا إلى الصِّبـا مـن ســــبیِل                                                    ذا ، ارعواًء ، فلیس بعد ا 

  :نحو قول الشاعر) نكرة مقصودة ( ب ـ اسم الجنس لمعین  

قـــد آذَن لـــیـلـُِك بـالـبـــَلـج             اشـــتــّدي أزمــــُة تــنــفــرجـــي                   
وھوَمَثل یضرب . أصبْح لیُل ، وأطِرْق كرا إنَّ النعام في القرى :  و نحو ) یا أزمُة (والتقدیر 

  .للمتكبر و قد تواضع مْن ھو خیٌر منھ 

  : أسباب الحذف

  .احَذر  ُدخال: أ ـ الحذف للعجلة و اإلسراع بقصد الفراغ من الكالم بسرعة نحو 
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، عّللھ )) یوسُف أعرض عن ھذا (( :قولھ تعالى  ب ـ الحذف لإلیجاز و االختصار نحو 
؛ إذ إنھم )) بأنھ منادى قریب مفاطن للحدیث و فیھ تقریب لھ و تلطیف لمحلھ (( الزمخشري  

.                                                      أرادوا ستر المسألة و الكّف عن الخوض فیھا 
: ث ـ الحذف لقرب المنادى من المنادي كأنھ لقربھ ال یحتاج إلى واسطة لندائھ ، نحو قولھ تعالى

وردت ) رّب (كلمة )) و قْل رّب زدني علما (( ، )) رحمُة اِهللا و بركاتُھ علیكم أھَل البیت (( 
.                                                                                           موضعا )٦٧(ذكر العائد على المنادي في  اسمًا منادى مكتفًى بھ فقط ، دون

  ـ: ةمالحظ

یكون فیھ المنادى اسمًا لعاقل ، كي یكون في : ـ األصل في النداء أن یكون حقیقیًا ، أي  ١ 
غیر عاقل ، لداٍع بالغي ، فیكون النداُء مجازیا كقولھ  و قد ُینادى اسٌم. إسماعھ فائدٌة استدعائھ و

ب البالغي دخول و قد یقتضي السب)) . و قیَل یا أرُض ابلعي ماَءِك و یا سماُء أقِلعي (( تعالى 
  : ، و نحو )) یا لیَت قومي یعلموَن بما غفَر لي ربي: (( حرف النداء على غیر االسم ، نحو 

.        فیا حبذا األحیاء ما ُدمِت حیًَّة                             و یا حبذا األموات ما ضّمك القْبُر  
یا ربِّ ، یا أصحاِب  : لمعنى ، فیقدرون و في الحالتین یرى النحویون منادى محذوفًا مناسبًا ل

قد یكون وحده ، فال یكون ) یالیتني (و ھو عندي ضعیف ، الن قائل (( :كقال ابن مال محذوف
 \)) بَل ھذا یا لیتني متُّ ق: (( معھ منادى ، كقولھ تعالى على لسان السیدة مریم علیھا السالم 

ب أبي علي وھو مذھ ا،حرف تنبیھ لتبین معنى مراد) یا (  أو عدَّ النحویون)).  ٢٣\مریم 
  .النحوي الفارسي و ھو األقرب إلى الصواب 

حدھما منزلة ما للبعید ، و العكس ، و ذلك لعلة بالغیة ، كتنزیل أـ تجوز مناداة القریب ب ٢
، وقد مثلنا لھ في األغراض كأن كاَن نائما أو ساھیًا أو غافًال ، و كالتأكید أو العنایة  ،اآلخر

  . آن الكریمالقرالبالغیة للنداء في 
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