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 َوَما َتْوفِيِقي إَّلا بِاهللِ َعَلْيهِ ]

ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب   [َتَوكا
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 اإلهداء

 اإلهداء

 "ًفٌَْقَ كمّ رُ ػهىٍ ػهْى " اهلل جمَّ يف ػُهَبه. : انمبئمِ يف حمكى انخنضّم ، إىل انزُ أَؼى ػهَِّ بنؼًت انؼمم ًانذٍّ

 انبششّت إىل خريِ انبَشَِّّت ًَيبّ اإلَسبَْت ًيؼهّىِ

 ًهتفٌ إنْو انؼمٌل ) لذًحنب حمًذ صهَ اهلل ػهْو ًسهى ( ، إىل يٍ حتٍُّ  نو انمهٌةُ

 إىل يٍ كهَّهَو اهللُ ببهلْْبت ًانٌلبس 

 إىل يٍ ػهًين انؼطبء دًٌ اَخظبس 

 إىل يٍ أمحم امسو  بكم افخخبس

 ظبس أسجٌ اهللَ أٌ ميذَّ يف ػًشه ؛نريٍ مثبسًا لذ حبٌ لطبفيب بؼذ طٌل اَخ

 )أبِ انؼضّض(

 إىل حكًيت ًػهًِ 

 إىل أدبِ ًحُهًُِِ

 إىل يٍ احننَ انؼطبء أيبو لذيْْيب  

 إىل انيت ال َشٍ األيم إال يٍ ػْنْْيب 

 إىل يٍ َزسث ػًشىب يف أداءِ سسبنتٍ 

 صنؼخْيب يٍ أًساقِ انصَّبْش

 ًطشَّصحْيب يف ظالو انذىش  

 ػهَ سشاج األيم بال فخٌس أً كهم 

 أىذُ ىزه انشسبنت إنْك أيِ 

 إىل سنذُ ًلٌحِ ًيالرُ بؼذ اهلل 

 ًينيى أسخًذ ػضحِ ًإصشاسُ ، إىل يٍَْ هبى أكرب ًػهْيى أػخًذ

 إىل انمهٌة انشلْمت ًاننفٌط انربّئت 
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 اإلهداء

 إىل سّبحني حْبحِ )إخٌحِ ًأخٌاحِ(  

 إىل يٍ حتهَّجْ ببإلخبء 

 ًمتْضث ببنٌفبء ًانؼطبء 

 إىل ّنببْغ انصذق ًانصفبء

 ًبشفمخيب يف دسةِ انؼهىِ سِشْثُ ، يٍ يؼيب سُؼِذْثُ إىل 

 إىل يٍ كبَج يؼِ ػهَ طشّك اننجبح ًانفالح )أخيت انؼضّضة غبدة( 

 إىل يٍ أحببخُيى حخَ صبس حبُّيى يف انٌجذاٌ 

 إىل يٍ أيشَِ سبِ بٌصبهلى ًاإلحسبٌ ) ألبسِّ األػضاء(

 إىل انشًٌع انيت أَبسث يل دسًةَ انؼهى ًاملؼشفت 

  يٍ اسحشفْجُ يٍ ّنببْغ ػهًيى إىل

 إىل يٍ ييَّذًا انطشّك أيبيِ ؛نهٌصٌل إىل رسًة انؼهى )أسبحزحِ ًيؼهًبحِ انكشاو(

 إىل يٍَْ ال ميكٍُ نهكهًبثِ أٌ حٌُْفَِِ حمَّيب 

 إىل يٍَْ ال ميكٍُ نألسلبوِ أٌ حُحصَِِ فضبئهَيب

 )إىل يؼهًيت يريفج شبىني(

 ًيذسست اجلذّذة ًيصطفَ حبفظ  ، خبسُإىل أسشة يذسست أبٌ طؼًْت ًانف

 ًطبنببحِ انؼضّضاث(  ، ًأخصُّ ببنزّكْشِ ينيى )يذّشاحِ ًصيْالحِ املؼهًبث

 إىل ىزا انصشح انؼهًِ انفيت ًاجلببس

 إىل جبيؼيت انغشاء )جبيؼت األلصَ( 

 إىل كم يٍَْ سبػذَِ يف إجنبص ىزا انؼًم 

 ػهَ طَبَكٍ يٍ احلْبءإنْكى مجْؼًب أىذُ مثشة ىزا انؼًم املخٌاضغ 
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 وتقدورىرشك

 شكر وتقدير

فإف لـ تجدوا ما  ، "مف صنع إليكـ معروًفا فكافئوه: -صمى اهلل عميو وسمـ–قاؿ نبينا 
 تكافئونو بو فادعوا لو حتى تروا أنكـ كافأتموه"

  ، وحنانيما بمسـ جراحي ، لذلؾ أتقدـ بالشكر والتقدير إلى َمْف كاف دعاؤىما سرَّ نجاحي

 إلى مف كاف حبُّيما يجري في عروؽ دمي  ، وبجميؿ السجايا أدَّبونيبالحب غمروني 
 )أمي وأبي(

ـُ مف الشكِر أجزَلو إلى أستاذي ومشرفي  ، ومف الثناء أعطَره ، ومف العرفاِف أجمَمو ، وأقّد
والتي انتفْعُت  ، الذي أجاد عميَّ بتوجيياتو السديدة وآرائو الثاقبة -حفظو ربي ورعاه  -الفاضؿ 

ولـ َأَر إال  ، فقد استطعت بعونو بعد مشيئة اهلل تعالى إخراج ىذا العمؿ بأفضؿ صورة ، ا كثيًرامني
فأسأؿ اهلل العظيـ أف يجزَيُو خير ، نعـ إنو  الدكتور حسيف أبو جزر ، أف ُأَلّقُبُو بابف ىشاـ الجزري

 ويديَمُو ذخًرا لمعمـ والعمماء ، الجزاء

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروح إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ ال أن  

   
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 فاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الجزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

   
 مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لمعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

 عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاذي الجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

   
ويطيب لي أف أشكر مناقشي الرسالة المذْيف اقتطعا مف وقتيما الثميف؛ حرًصا عمى توجيِو 

العامودي  األستاذ الدكتور محمود محمدفضيمة ،طالبِة عمـٍ وضعت قدَمَيا عمى سبيؿ أىؿ الفضؿ 
 ،فأسأؿ اهلل أف ينفع بيما اإلسالـ والمسمميف. محمد مصطفى القطاويالدكتور الفاضؿ ،و 

وأساتذتي األفاضؿ الذيف تمقيُت عنيـ أشرؼ  ، والشكُر موصوٌؿ إلى معمماتي الفضميات
 .والدكتور حامد عاشور ، العموـ وأخصُّ بالذكر الدكتور باسؿ ضيير

 ، العمـ والعمماءمنارة ِ  ، األقصى الغراء والعرفاف إلى جامعةِ  كما أتقدـ بأسمى آيات الشكر
وعمى جيودىا  ، ممثمًة في إدارتيا الموقرة عمى ما قدمْتو لنا مف تسييالت في إكماؿ دراستنا

وأسأؿ اهلل العمي القدير أف يوفقيـ الفتتاح برامج  ، المبذولة في افتتاح تخصصات الماجستير
 ا قريب.الدكتوراة عمَّ 
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 وتقدورىشكر

وعمى رأسيـ أختي العزيزة  ، أتقدـ بأجمِؿ باقٍة مف الشكر والعرفاف إلى إخوتي وأخواتيو 
كما  ، غادة والتي ساندتني بجيدىا ووقتيا ؛إلتماـ ىذه الرسالة فميا مني خالص الشكر والدعاء

 أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف أعانني معنوًيا ولو بدعوة خالصة في ظير الغيب مف قريب أو بعيد.

وكذلؾ  ، ويسعدني أف أرفع الشكر إلى معالي رئيس جامعة األقصى الدكتور كماؿ الشرافي
والشكر موصوٌؿ أيًضا إلى  ، محمد سمماف: الفاضؿ أقدـ شكري إلى عميد الدراسات العميا الدكتور

إذ لـ يدخروا جيًدا في تمكيف  ، رئيس قسـ المغة العربية الدكتور الفاضؿ أسامة عزت أبو سمطاف
 لباحثيف مف أوعية العمـ وتسييؿ سبؿ الوصوؿ إلييا.ا

 ، وقبؿ أف أنتيي مف الشكر ال بد مف تحية إجالؿ وتقدير لزميالتي في دفعة الماجستير
 فقد كنا مجموعة متفاىمة متجانسة يسود بينيا االحتراـ.

َؿ بد ، أو ىداني إلى صوابٍ  ، وأختـ شكري وتقديري لكّؿ مف أفادني بجوابٍ  عوٍة أو تفضَّ
ـُ االمتناف. ، وجميُؿ العرفافِ  ، ليـ مني جميًعا خالُص الشكرِ ، خالصٍة لمممِؾ الوىَّاب  وعظي
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 الَبْحثىُمَلخَُّص

 ُمَمخَُّص الَبْحث

َوِذْكِر أدواِت الّنداِء في المَُّغِة العربيَِّة  ، َتَطرََّؽ الَبْحُث إلى التَّعريِؼ بالّنداِء ُلَغًة واصطالحاً 

وَمَدى َتَحقُِّؽ كّؿ ذلَؾ في  ، باإلضافِة إلى َبَياِف أقساـِ الُمَناَدى وأحكاِمِو َوَتَواِبِعوِ  ، االِتياوَأْوُجِو استعم

ٍب وُنْدَبٍة وتْرِخيـ ، ِشْعِر النََّقائض  ، َكَما َبيََّف الَبْحُث أيًضا ُمْمَحَقاِت الّنداِء ِمِف استغاثٍة وتعجُّ

َوَوَقَؼ  ، اَلْت أداَة الّنداِء ِمْف ناحيٍة والُمَناَدى ِمْف ناحيٍة ُأْخَرىباإلضافِة إلى ظاىرِة الَحْذِؼ التي طَ 

َكِنَداِء الُمَعرَِّؼ  ، الَبْحُث أيًضا عند مسائِؿ الّنداِء الُمْخَتَمِؼ عمْييا بيَف َمْدَرَسَتِي الَبْصَرِة والُكوَفة

َـّ وغيِرىا ، ِب)أؿ( َما َبيََّف الَبْحُث اأَلْنَماَط الُمْخَتِمَفِة التي اشَتَمَؿ كَ  ، والميـِ الُمَشدََّدِة في كممِة المَُّي

عمْييا أسموُب الّنداِء في ِشْعِر النََّقائِض ُمَحاواًِل إبراَز المعاني البالِغيَِّة التي خرَج إلييا أسموُب الّنداِء 

والتََّحسُِّر  ، َحّدي والتَّْعجيزِ والتَّ  ، كاإلىانِة والتحقيرِ  ، مف خالِؿ الّسَياِؽ المَُّغِوّي الذي ينتظـُ فيو

عمى ِتْمَؾ األغراِض البالغيَِّة بنماِذَج ِمْف ِشْعِر النَّقائِض  ةُمَدّلم ، واالستغاثِة وغيِرىا ، واأَلَسى

 باعتباِرِه ِمْرآًة َيْعِكُس واِقَع الَعْصِر اأُلَمِوي.
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ABSTRACT 

ABSTRACT 

This  research refers to  the vocative in language and idiom. 

It mentions the articles of the vocative in the Arabic language  and how 

they are used in addition to showing the types of the vocative , its rules its 

subordinates and to what extent all the mentioned above achieved in the 

Nakaid poetry.  

The research, also shows the super dinettes of the vocative such as 

appeal for help, exclamation and apocopation , in addition to the 

apocopation which affects the vocative article and the vocative itself.  

        The research , also shows the various states of the vocative where 

there is disagreement between AlBasra and Alkoufa schools like the 

vocative with " J1" and the stress "م " in " اللهن "    and so on also the 

research shows the different types which the vocative involves in the 

 

Nakaid poetry , trying to out stand the rhetorical meaning which the 

vocative style show through out the language context which it uses such as 

insulting and scolding , defiance and hopelessness , sorrow and regret , 

appeal for help and so on , proving these rhetorical purposes with examples 

from the Nakaid poetry which is considered a mirror that reflects the state 

of the Omayad age  
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 الُمَقّدَمة

ة
َ
م

ّ
د
َ
ق
ُ
 امل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أْحَمُدُه َحْمًدا  ، والذي أزؿَّ َمْف أضاَع أمَرُه وَعَصاه ، الحمُد هلِل الذي أعزَّ َمْف أطاَعُو واتَّقاه
، الحمُد هلِل الذي أناَر لي طريَؽ الِعْمـِ ، وأشكُرُه عمى َجِزيِؿ َفْضِمِو وَسواِبِغ ُنْعَماه ، يمأُل أرَضُو وَسَماه

وأشيُد أْف ال إلو إال ، وَمفَّ َعَميَّ بفضِمِو ِبَأْف أوصَمِني إلى ىذِه المكانِة العمميَّة، َجَعَمُو َسْياَلً ُمَيسََّراً و 
َصمَّى اهلُل عميِو وعمى آلِو ، وأشيد أفَّ محمًدا عبُده ورسوُلو الذي اصطفاه ، اهلل ال معبوَد بحّؽ سواه

 : وبعد ، ىداه وَمْف َنَيجَ  ، وأصحاِبِو وأتباِعوِ 

َؿ الفخُر في النفس العربية        تنامِت العصبيُة الِقَبِميَُّة حتى اشتدَّ ناُرىا وَعُظـَ بركاُنيا              ، لمَّا تأصَّ
َؿ في العصر األموي إلى        ، في العصر األموي وكاف مف نتيجة ذلؾ ظيوُر فّف النقائِض الذي تحوَّ
 ف الشعراِء جاء في طميعِتيـ جرير والفرزدؽ واألخطؿ.فّف َأْبَدَعُو جماعٌة م

ودالالٌت ال ُتدرؾ إال بالَجَمِد واإلتقاف ، أمَّا اسموُب النداء فينطوي تحتو أسراٌر نحويٌة خفيَّة
؛لذلؾ فقد رغبُت في ىذا البحث أف أستقصَي اساليَب النداِء الموجودَة في شعر النقائض باعتبارىا 

تعكس صورَة ما خمََّفُو العصُر األموي مف آثار أدبية أرََّخْت وجوَدُه ؛لذلؾ وقع  و ، تمثؿ شاىدًا قوياً 
 : بِ اري عمى ىذا البحث المعنوف اختي

 "أسموب النداء في شعر النقائض دراسة نحوية داللية"                         

 أسباب اختيار الموضوع: أولً  
 : لعؿَّ أىميالقد دفعني إلى ىذا العنواف أموٌر كثيرٌة 

 شعر النقائض.الرغبة في تطبيؽ قواعد النحاة عمى  .1
 الوقوؼ عمى دالالت أسموب النداء في شعر النقائض. .2
والوقوؼ عند قضايا ، الرغبة في جمع ما تفرََّؽ مف أساليب النداء في كتب األقدميف .3

 الخالؼ عند النحاة.
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 أىداف الدراسة: ثانًيا
 : تيدؼ الدراسة إلى

 اليب النداء في شعر النقائض في الجانب النحوي والداللي.استعراض أس .1
 التعرؼ عمى توزيع أدوات النداء في شعر النقائض وداللة ذلؾ. .2
 إحصاء األبيات الشعرية التي ورد فييا أسموب النداء وبياف داللة ذلؾ. .3
 بياف آراء عمماء النحو في أسموب النداء ومناقشتيا. .4
 ية التي يخرج إلييا النداء.إبراز المعاني السياقية والمقام .5

 أىمية البحث: ثالثًا
 : تكمف أىمية البحث فيما يأتي

والتي تأنس إليو ، كوف أسموب النداء مف أساليب الخطاب التي تميد لموعظ واستعداد اليمـ .1
 األفئدة.

 وفرة الفوائد والمطائؼ التي تشتمؿ عمييا أبيات النداء. .2
ولونًا ، مف أرقى فنوف الشعر في العصر األموي ارتباط الموضوع بشعر النقائض الذي يعد .3

  مف ألواف الصراع األدبي بيف الشعراء

 حدود البحث: رابًعا
في شعر النقائض معتمديف عمى آراء النحاة وممحقاتو  اقتصرت الدراسة عمى تتبُِّع أسموب النداء    

 يدة معمر بف المثنى.وتطبيقيا عمى شعر النقائض في كتاب النقائض ألبي عب، في أسموب النداء

 منيج الدراسة: خامًسا
 فإفَّ المنيج الُمتََّبَع ىو الوصفي التحميمي؛ ألفَّ طبيعة الدراسة تقتضيو.، تبعًا لطبيعة البحث
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 الدراسات السابقة : سادًسا
لمدكتور  -دراسة نحوية دللية  –أسموب النداء في الحوار القرآني سورة النمل نموذجًا  -1

المجمد التاسع  –بحث منشور في مجمة جامعة األقصى بغزة لمعموم اإلنسانية  ، حسين أبو جزر
 .        5112 ، العدد األول، عشر

حيث تطرؽ إلى  ، وىدؼ ىذا البحث إلى عرض أسموب النداء في الحوار القرآني في سورة النمؿ  
باإلضافة إلى أنواع  ، لنمؿتعريؼ النداء لغة واصطالًحا وِذْكِر أدواِت النداء الواردة في سورة ا

الفاضؿ إلى جممة جواب النداء في إطار الحوار القرآني  أستاذيكما تطرؽ  ، المنادى وحكمو
 ومدى أىمية ىذا الحوار والغرض منو.

 ، رسالة ماجستير ، في القرآن الكريم -صمى اهلل عميو وسمم – النداء اإلليي لمنبي محمد -5
 .5112 ، نابمس، جاحجامعة الن ، حمزة عبداهلل شواىنة

الفصؿ األوؿ جاء في أسموب النداء وداللتو في : إلى أربعة فصوؿ ة ىذا البحثحيث ُقّسَمْت دراس
، في القرآف الكريـ -عمييـ السالـ–والفصؿ الثاني جاء في النداء اإلليي لألنبياء  ، السياؽ القرآني

والفصؿ  ، -صمى اهلل عميو وسمـ–والفصؿ الثالث جاء في أساليب النداء اإلليية لمرسوؿ محمد 
–في القرآف الكريـ -صمى اهلل عميو وسمـ–الرابع جاء في النداءات اإلليية لمرسوؿ محمد 

 .-خصائصيا ومعانييا

بحث منشور في  ، لمدكتور إبراىيم أحمد سالم الشيخ عيد ، أسموب النداء في شعر القدس -3
 .5111-الجامعة اإلسالمية بغزة

المبحث األوؿ في الجانب النظري )مفيوـ النداء وحروفو : في مبحثيفوقد ُقّسمت دراستو 
الفاضؿ إلى الجانب التطبيقي )حروؼ النداء  أستاذيوالمبحث الثاني تطرؽ فيو  ، واستعماالتو(

 ومدى وجودىا في شعر القدس(.
رسالة ، دراسة وصفية تحميمية، أساليب النداء في شعر رثاء شيداء انتفاضة األقصى -2

 م.5111 ، غزة، الجامعة السالمية، غريب محمد بربخ، ستيرماج

وأقساـ ، وأحرؼ النداء ، الباب األوؿ اشتمؿ عمى أضرب الكالـ: وقد ُقسمت دراستو في بابيف
وكذلؾ  ، باإلضافة إلى ما يأخذ حكـ المنادى )االستغاثة والتعجب والندبة ( ، المنادى وتوابعو

والباب الثاني حشد فيو الباحث العديد مف نماذج شعر  ، ب النداءتطرَّؽ إلى ظاىرة الحذؼ في أسمو 
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كما تطرؽ الباحث في ىذا الباب إلى  ، رثاء شيداء انتفاضة األقصى كتطبيٍؽ عمى النداء وممحقاتو
 النظرية التوليدية والتحويمية.

، عة األزىرجام، إبراىيم حسن إبراىيم، رسالة دكتوراة، أسرار النداء في لغة القران الكريم -2
 م.1798 ، القاىرة

 مع التطبيؽ بشواىَد مف التراِث النحوي. ، وقد درَس فيو الباحث أسموب النداء وممحقاتو

محمد  ، رسالة دكتوراة ، مركب النداء في القرآن الكريم بين المعاني النحوية ودللة الخطاب-6
 .5117 ، الجزائر ، جامعة منتوري ، مشري

الفصؿ األوؿ جاء في األحكاـ النحوية لعناصر النداء في : ى ثالثة فصوؿحيث ُقّسمت دراستو إل
 ، والفصؿ الثاني جاء في التحميؿ النحوي لعناصر جممة النداء في القرآف الكريـ ، لغة العرب

 والفصؿ الثالث جاء في مقامات الخطاب مف خالؿ المجاالت الداللية لمنداء في القرآف الكريـ.
تحدََّث الباحث فييا عن النداء في  ، والقرآن لمدكتور أحمد محمد فارس النداء في المغة -9

 وعَرض النداء في البالغة العربية ثم تعرََّض لمنداء في القرآن الكريم. ، النحو العربي

، الجزائر ، جامعة ابن يوسف ، مبارك تريكي ، رسالة دكتوراة ، النداء في القرآن الكريم -8
5119. 

بينما ، الباب األوؿ ُخّصَص لدراسة النداء في المسانيات العربية: و في بابْيفوقد ُقسمت دراست
 ُخّصَص الباب الثاني لمدراسة التطبيقية عمى البنى الندائية القرآنية.

جامعة  ، سمية رحابي ، رسالة ماجستير ، النداء في ديواف أبي الطيب المتنبي دراسة نحوية داللية
 .2015 ، سكرة ، محمد خيضر

 ، الفصؿ األوؿ تحدََّث عف قضايا النداء النحوية والداللية: حيث ُقّسمت دراستيا إلى فصمْيف
 والفصؿ الثاني جاء في أنماط النداء ودالالتو في ديواف المتنبي.

، جاءت ىذه الدراسُة تكمياًل لجيود الباحثيف السابقيف في الوقوؼ عمى أسموب النداء نحويًا وداللياً 
حسب -الرسالة ىو الجانب التطبيقي عمى شعر النقائض الذي لـ يتناوْلو أحٌد بعد  والجديد في ىذه

 في أسموب النداء. -ِعْمـِ الطالبة
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 : خطة البحث
 : اشتممت خطة البحث عمى مقدمة وتمييد وثالثة فصوؿ وخاتمة عمى النحو اآلتي

 : المقدمة
 ، ومنيج الدراسة ، وحدود الدراسة ، وأىميتو ، ووأىداف، تناولت فييا الباحثة أسباب اختيار الموضوع

 وُخطَّة البحث. ، والدراسات السابقة
 : التمييد

 : توقفت الباحثة فيو عمى
 تعريؼ النداء لغًة واصطالًحا .1
 تعريؼ النقائض لغًة واصطالًحا .2
 أعالـ النقائض .3
 خصائص شعر النقائض .4

 في ِشْعِر النََّقاِئض الِبْنَيُة التركيبيَُّة أِلُْسُموِب الّنداءِ : الفصل األول
 أدواُت الّنداِء في ِشْعر الّنَقاِئض: المبحث األوؿ 
 ـُ المناَدى في ِشْعِر النََّقاِئض: المبحث الثاني  أحكا

 أحكاٌم تتعمَُّق بأسموِب الّنداِء في ِشْعِر النَّقائض: الفصل الثاني
 ما يأخذ حكـَ المنادى في شعر النقائض: المبحث األوؿ 
 الحذُؼ في أسموب النداء  في شعر النقائض: يالمبحث الثان 
 ـُ توابع المنادى: المبحث الثالث  أحكا

 أنماطُ الّنداء ودللُتو في ِشْعِر النَّقائض: الفصل الثالث
 أنماُط النداِء في شعر النقائض: المبحث األوؿ 
 دالالُت النداِء في شعر النقائض                         : المبحث الثاني 
 : تمةالخا

َؿ إليو البحث.  تناولت الباحثة فييا خالصة ما توصَّ
 

 : المصادر والمراجع
 ، اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى أميات الكتب النحوية والمغوية التي تناولت أسموب النداء

 وكذلؾ عمى بعض الكتب الحديثة والمعاصرة التي أشْرُت إلييا في قائمة المصادر والمراجع.
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 متهيد
 

 تعريف النداء لغًة واصطالًحا 
 تعريف النقائض لغًة واصطالًحا 
 أعالم النقائض 
 خصائص شعر النقائض 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ىىىىىىى            

 

7 
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 النداء لغةً 
ومف ذلؾ ما قالو ، أوردت المعاجـ العربية معنًى موحدًا حوؿ أصؿ كممة نداء أال وىو الدعاء

والمد فييا أكثر مف القصر  ، الدعاء وكسر النوف أكثر مف ضميا: الفيومي في مصباحو " النداء
 (1)وناديتو مناداًة  ونداًء "

ثـ ضميا مع المد واشتقاقو مف ندى ، ثـ مع القصر، وفيو ثالث لغات أشيرىا كسر النوف مع المد"
" وىو بكسر  (2)فالف أندى صوتًا مف فالف إذا كاف أبعد صوتًا منو ": يقاؿ، الصوت وىو بعده

أكثر مف القصر فمغاتو أربع لكفَّ المكسور الممدود مصدر  النوف أكثر مف ضميا والمد فييا
، كسر النوف مع المد: وىي، ونالحظ مما سبؽ أف الصبَّاف أورد لمنداء ثالث لغات (3)قياسي

 .وضميا مع المد، وكسرىا مع القصر

وكسرىا مع القصر وضميا مع ، كسر النوف مع المد: وىي، بينما ذكر الخضري أنيا أربع لغات
وذلؾ إذا اعتبرنا أف المصدر ِنداء ، وضميا مع القصر ولعؿ رأي الخضري ىو الصواب ،المد

ذا اعتبرنا أيضًا ، بكسر النوف ىو مصدر لفعؿ رباعي " َفاَعَؿ  ِفعاؿ " كما نقوؿ "عادى  ِعداء " وا 
 " َصرَخ ُصراخ ": أفَّ المصدر ُنداء بضـ النوف ىو مصدر لفعؿ ثالثي " َفعَؿ ُفعاؿ" كما نقوؿ

 .ُندا (، ُنداء، ِندا، ؛لذلؾ أرجح رأي الخضري باعتبار المد والقصر في كال المصدريف )ِنداء

 النداء اصطالًحا 
ولكنيا تدور جميعيا في فمؾ واحد كما ىو ، لقد تعددت التعريفات االصطالحية حوؿ ماىية النداء

والمراد باإلقباؿ ، أخواتياالحاؿ في المعنى المغوي " فالنداء ىو  طمب اإلقباؿ ب )يا( أو إحدى 
وسماع ما يريده ، أو ىو " توجيو الدعوة إلى المخاطب وتنبييو لإلصغاء (4)مطمؽ اإلجابة "

 ، " أو " إحضار الغائب (6)" أو دعاء الشخص  باسمو العمـ أو بنوعو أو بوصفو " (5)"المتكمـ

                                                           

 .2/592، المصباح المنير ، الفيومي (1)
 .3/197، حاشية الصباف ، الصباف (2)
 .2/176، حاشية الخضري ، الخضري (3)
 الصفحة نفسيا. ، المرجع السابؽ (4)
 4/1، النحو الوافي، عباس حسف (5)
 .5/28، البحر المحيط في التفسير، أبو حياف (6)
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أو " طمب إقباؿ المدعو  (1)رغ وتيييج الفا ، وتفريغ المجيوؿ ِ ، وتوجيو المعِرض، وتنبيو الحاضر
 (2)عمى الداعي بأحد الحروؼ المخصوصة"

 : وترى الباحثة أن " إحضار الغائب " في تعريف الكفوي مردودة عميو؛ نظرًا لمسببين اآلتيين

وفي كمتا الحالتيف يكوف المنادى حاضرًا وليس ، النداء يكوف لممنادى القريب أو البعيد .1
 .غائباً 

ف كاف الكفوي ق .2 د نزَّؿ الغائب منزلة البعيد فال يجوز لو ذلؾ ؛ ألف ما ُينزَّؿ منزلة البعيد وا 
فالغياب أعمى ، وال يكوف أبدًا لمغياب، يكوف لنوـٍ أو سيٍو أو ارتفاع محؿ أو ُبعِد مسافة

منزلة مف الُبعد إال إذا كاف الغياب الذي أراده الكفوي ىو الغياب الذىني أو الفكري وليس 
 .ي فعمى ىذا المعنى أؤيدهالغياب الجسد

 ونخمص من التعريفات السابقة بالمالحظات اآلتية 

 َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اْسَتِعيُنوا " : قولو تعالى ، النداء قد يكوف ممفوظًا أو ممحوظًا فأمَّا الممفوظ
اَلةِ  ْبِر َوالصَّ اِبِريَف "إِ  ۚ   ِبالصَّ " يوُسؼ : كقولو تعالى ، حوظوأمَّا المم (3)فَّ المََّو َمَع الصَّ
 (4)أعِرض عف ىذا "

 كاألمر والنيى واالستفياـ والتمني ؛ ألفَّ  ، يغمب أف يرد بعد النداء أساليب الطمب األخرى
 الغاية مف النداء ىو تحقيؽ أمر معيف 

  ًيا اهلل ": مثؿ، " يا إبراىيـ " أو مجازياً : مثؿ ، اإلقباؿ قد يكوف حقيقيا ".  

 معنى النداء بأنو تنبيو المخاطب لإلصغاء وبيف قولنا يا إبراىيـ ال تصغِ  ال تناقض بيف ، 
طمب اإلقباؿ وبيف قولنا يا إبراىيـ ال تقبؿ؛ألف "يا" : وال تناقض أيضًا بيف معنى النداء

لطمب اإلقباؿ كي يسمع المخاطب النيي فمـ يتوجو إليو النيي عف اإلصغاء أو عف 
 .طمب اإلقباؿ مرحمة أولى ومف ثـ النيي مرحمة الحقة لإلقباؿ اإلقباؿ إال بعد إقبالو. إذف

 فإف ورد منادى غير مميز فيو عمى  ، ال ُيناَدى إال الممّيز؛ ألنو ىو الذي يستجيب لإلقباؿ
" يا بحر " حيث ُنوِدي عمى سبيؿ : ومف ذلؾ قولنا، سبيؿ االستعارة وألغراٍض بالغية

 .االستعارة المكنية
                                                           

 .906، الكّميات، الَكَفوي (1)
 .171 ، تمخيص المفتاح في عمـو البالغة، القزويني (2)
 .153آية، سورة البقرة (3)
 .29آية ، سورة يوسؼ (4)
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 : في عامؿ المنادى عمى النحو اآلتي لقد اختمؼ النحاة

  ًفيكوف المنادى مفعواًل بو لذلؾ العامؿ، ذىب الجميور إلى أف عاممو فعٌؿ مضمٌر وجوبا ،
 :فأمَّا إضمار ذلؾ العامؿ فمألسباب اآلتية

 االستغناء بظيور معناه.  -أ 

ظيار الفعؿ يوىـ اإلخبار فتحاشوا إظيا، قصدىـ بعبارة النداء اإلنشاء -ب  .رهوا 

 .كثرة استعماؿ النداء في كالميـ -ج

ومعموـ أنو ال ُيجمع في الكالـ بيف العوض والمعوَّض ، تعويضيـ مف ىذا الفعؿ حرؼ النداء -د
 .عنو

 وعميو يكوف العامؿ معنويًا ال  ، وذىب بعض النحاة إلى أف العامؿ في النداء ىو القصد
نما ُعِيد ذلؾ وىذا القوؿ مردود ؛ ألنو لـ ُيعيد في عو  ، لفظياً  امؿ النصب عامٌؿ معنوي وا 

 .والتجرد الرافع لمفعؿ المضارع ، في عوامؿ الرفع كاالبتداء الرافع لممبتدأ
  وذىب أبو عمي الفارسي إلى أف العامؿ في المنادى ىو حرؼ النداء عمى سبيؿ النيابة عف

وىذا الرأي  ،وجعؿ المنادى شبييًا بالمفعوؿ بو ال مفعوؿ بو ، الفعؿ والعوض بو منو
، ألفَّ حرؼ النداء ُيحذؼ مف الكالـ وحينئٍذ يكوف العوض والمعوَّض منو محذوفيف، مردودٌ 

 .ومعموـ أف العرب ال تجمع بيف حذؼ العوض والمعوَّض عنو
  وذىب بعضيـ إلى أف العامؿ في المنادى ىو أداة النداء ؛  ال لكونيا عوضًا مف الفعؿ

، بؿ ألف ىذه األوؿ اسـ فعؿ مضارع بمعنى أدعو ، سيالمحذوؼ كما قاؿ أبو عمي الفار 
أمَّا األوؿ فألفَّ أدوات النداء لو كانت أسماء أفعاؿ مضارعة : لسببيف؛وىذا الرأي ضعيٌؼ 

ا الثاني لو كانت وأمَّ  ، لكاف فييا ضميٌر مستتٌر كما في سائر أسماء األفعاؿ المضارعة
ر المستتر جممًة تامًة يجوز االكتفاء بيا ممة لمضمير لكانت ىي والضميتحىذه األدوات م

 ولـ يقؿ بذلؾ أحد.، دوف ذكر المنادى
  وذىب آخروف إلى أف العامؿ ىو أداة النداء عمى أف تمؾ األدوات أفعاٌؿ ال أسماء أفعاؿ

وىذا قوٌؿ مردوٌد أيضًا. والرأي الراجح ىو رأي ، وال حروؼ ُعّوض بيا عف أفعاؿ
 .(1)الجميور

  .أعاله؛ لألسباب األربعة المذكورة رأي الجميورإلى أيًضا ميؿ ولعؿ الباحثة ت

                                                           

 .2/141وحاشية الصباف: ، 1/171ىمع اليوامع: ، ينظر (1)
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 النقائض لغًة 

"أو  (1)والنَّقض ىو إفساد ما أبرْمَت مف َعْقٍد أو بناء ، ىي كممٌة مأخوذٌة مف الجذر الثالثي َنَقَض 
يتناقض  اوالمناقضة في القوؿ أف ُيَتكمَّـ بم ، نقد البناء والحبؿ والعيد  فالنقض ىو ضد اإلبراـ

ة في الشعر ما ُيْنَقُض بو أي أف َينقض الشاعُر اآلخُر ما قالو األوؿ  والنقيضة ضمعناه والنقي
وقد ورد  ، ؛لذلؾ قالوا نقائض جرير والفرزدؽ ونقيضؾ ىو الذي يخالفؾ(2)تجمع عمى النقائض 

ُنوا َكالَِّتي َنَقَضْت " واََل َتُكو : ومف ذلؾ قولو تعالى ، الفعؿ نقض في القرآف الكريـ في عدة آيات
ـْ َأف َتُكوَف ُأمٌَّة ِىَي َأْرَبٰى ِمْف أُ  ـْ َدَخاًل َبْيَنُك ـُ المَُّو َغْزَلَيا ِمف َبْعِد ُقوٍَّة َأنَكاثًا تَتَِّخُذوَف َأْيَماَنُك مٍَّة ِإنََّما َيْبُموُك

ـْ ِفيِو َتخْ  ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمِة َما ُكنُت  (3)َتِمُفوَف "ِبِو َوَلُيَبيَِّنفَّ َلُك

 .(5))َوالَِّذيَف َيْنُقُضوَف َعْيَد المَِّو ِمْف َبْعِد ِميثَاِقِو((4)) )َوال تَْنُقُضوا األْيَماَف َبْعَد َتْوِكيِدَىا

ويتمحور في نقض البناء أو الحبؿ بعد عقده ، األوُؿ محسوٌس : ومف ذلؾ نستنتج أف لمنقائض ِشقَّْيف
برامو وفف النقائض يندرج تحت  ، عمى نقض األقواؿ واإلتياف بما يخالفيا والثاني معنوي ويرتكز ، وا 

  .ىذا الشؽ المعنوي

 النقائض اصطالحًا 

 ، فيعمد اآلخُر إلى الرّد عميو ىاجيًا أو مفتخراً  ، )أف يتَّجو شاعٌر إلى آخر بقصيدة ىاجيًا أو مفتخراً 
 : ونخمص مف ىذا التعريؼ بالمالحظات اآلتية  (6)ممتزمًا البحَر والقافيَة والرويَّ الذي اختاره األوؿ(

 الركيزتاف األساسيتاف المتاف ُتعتمداف في فف النقائض ىما الفخر واليجاء. 
  فف النقائض يعتمد عمى وحدة الموسيقى الخارجية المتمثمة في البحر والقافية والروي في

 .كمتا النقيضتْيف

                                                           

 .7/242، لساف العرب، ابف منظور (1)
 .3/1110، الصحاح، الجوىري (2)
 .92آية ، سورة النحؿ (3)
 .91آية ، سورة النحؿ (4)
 .27آيو ، سورة البقرة (5)
 .3، تاريخ النقائض في الشعر العربي، الشايب (6)
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 مة واالختالؼ ؛ألف الشاعر الثاني المعنى المحوري الذي تدور حولو النقائض ىو المقاب
بينما إف كانت فخرًا كذبو ، فيردَّىا عميو إف كانت ىجاءً ، ىمو أف ُيْفِسد عمى األوؿ معانيو

 .فييا أو فسَّرىا لصالحو
 ال تقتصر النقائض عمى الشعر بؿ تجمع بينو وبيف النثر. 

 أعالم النقائض 

 ، وحدَّدوا مْيدانيا ، فيـ الذيف أشعموا نارىا ، ئضيعدُّ جرير والفرزدؽ واألخطؿ مف أىـ أعالـ النقا
 .ولكف ليس معنى ذلؾ أف النقائض حكٌر عمييـ دوف سواىـ، وخاضوا غمارىا

فسوؼ أستعرض  ، وألفَّ البحث يتناوؿ نقائض جرير والفرزدؽ، ا أكثر مف غيرىـىولكنيـ مارسو 
 .نبذًة مختصرًة لكؿ واحد منيما إتمامًا لمفائدة

 ىـ 111-ىـ 58: يةجرير بن عط

ي اليمامة ومات فييا وىو مف ولد ف، ىو جرير  بف عطية بف حذيفة الَخَطَفى الكمبي اليربوعي
  (1)تميـ

اًء شديد اليجاء فمـ يستطع أحٌد أف يتصدى لعباراتو ، حيث ىجا ثالثًة وأربعيف شاعراً ، ولقد كاف ىجَّ
 .أو يجاريو في قدحو وىجائو باستثناء الفرزدؽ واألخطؿ

ورأيت أعرابيًا مف بني : قاؿ محمد بف سالـ، وأرفعيـ منزلًة شعرية، ويعدُّ مف أفضؿ شعراء عصره
، ومدحٌ ، فخرٌ : بيوت الشعر أربعة: ُأسْيد أعجبني ظرفو وروايتو فقمت لو أييـ عندكـ أشعر؟ قاؿ

 (2)وفي كميا غمب جرير" ، ونسيبٌ ، وىجاءٌ 

 ه 111-ىـ 38: الفرزدق

وقد ُسّمي بالفرزدؽ ؛ ، وكنيتو أبو فراس، ف صعصعة التميمي الدراميىو ىمَّاـ بف غالب ب
 (3).لضخامة وجيو وتجيمو

حيث تبادال اليجاء ، حيث إنو ُاْشُتِير بالنقائض التي بينو وبيف جرير، كاف الفرزدؽ كثيَر اليجاء
 طيمة نصؼ قرف حتى ُتوفي ورثاه جرير.

                                                           

 .1/456، الشعر والشعراء، ابف قتيبة (1)
 .7/68، األغاني، األصفياني (2)
 .2/298، طبقات فحوؿ الشعراء، الجمحي (3)
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ونظـ في معظـ فنوف الشعر المعروفة في ، ثـ يمدحيـ تنقَّؿ بيف األمراء والوالة يمدحيـ ثـ ييجوىـ
 وتميز شعره بقوة األسموب والجودة ، عصره وكاف ُيْكِثر الفخر يميو في ذلؾ اليجاء ثـ المديح

) لوال : ويقوؿ فيو أىؿ المغة، وقد أدخَؿ في الشعر العربي الكثير مف األلفاظ الغريبة ، الشعرية
 (.شعُر الفرزدؽ َلذىب ثمُث المغة 

ولكف في الحقيقة كانا ، إفَّ المتأّمؿ في شعر النقائض يتوىَّـ أفَّ الشاعرْيف تجمعيما عداوةٌ كبيرة
فكاف الناس يرونيما يمشياف في األسواؽ حيث جمعتيما صداقٌة ، صديقْيف مقربْيف مف بعضيما

يُت لنفسي إنو بك: ولما ُسِئؿ عف سبب بكائو قاؿ، وعندما ُتوّفي الفرزدؽ بكى جرير عميو، حميمة
واهلل قؿَّ ما كاف اثناف مثمنا أو مصطحباف أو زوجاف إال كاف َأَمُد ما بينيما قريبًا ثـ أنشأ يقوؿ مرثيًا 

 : لو

 َفِجْعَنػػػػػػػػػػػػػا بِحّمػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػّدّيات ابػػػػػػػػػػػػػف غالػػػػػػػػػػػػػب

 وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـَ عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا والبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجـ  

   
نَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بكْينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؾ َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدثاِف الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ وا 

(1) بكْينػػػػػػػػػػػػػػػاَؾ إذ نابػػػػػػػػػػػػػػػْت أمػػػػػػػػػػػػػػػوُر العظػػػػػػػػػػػػػػػائـ  
 

   
 (2)خصائص شعر النقائض

حيث ُيتَمى القرآف  ، نشأ شعراء النقائض في بيئٍة إسالميٍة دستورىا القرآف: التأثُّر باإلسالـ .1
 وقد دخمت ىذه المعاني في ُصْمب النقائض.، أماميـ في الميؿ والنيار

، ُحُرماتفقد ىتؾ شعراء النقائض األعراض وأباحوا ال: اإلفحاش في اليجاء واإلقذاع فيو .2
وأفحشوا فحشًا لف يعرفو تاريخ الشعر ، واختمقوا الشناعات بألفاظيا الحقيقية دوف مواربة

 .العربي منذ الجاىمية حتى عصرىـ
كاف سبب ذلؾ المعاني التي كاف يتناوليا الشعراء في : توليد المعاني وابتكار الصور .3

جرير حسبما ذكر النقاد كاف ف، النقائض تكاد تكوف معاني محدودة يقوـ الشعراء بتكرارىا
فمـ يجد شعراء النقائض مف مخرج لتوسيع ، يكرر في ىجائو لمفرزدؽ وكذلؾ الفرزدؽ

معانييـ إال في توليد المعاني وتطعيميا بمعاني اإلسالـ الجديدة ما استمدوه مف حمقات 
 .المناظرات التي كاف الشعراء يذىبوف إلييا

يحاوؿ أف يستنفذ ما في ، اعر النقائض خصَموفعندما ينقض ش: الميؿ إلى االستقصاء .4
وال يكاد يترؾ موضع نقض إال ، جعبتو مف سياـ يوجييا إلييـ ويستغؿ مثالب الشاعر

 .فييّوؿ األمور البسيطة ويضّخميا، ذكره
                                                           

 .2/976،لبيت ينسب لجرير في ديوانو ا (1)
 .270 ، دراسات في أدب ونصوص العصر األموي، عبد القادر (2)
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، وىي ظاىرة تمفت نظر الدارسيف، قد تتجاوز النقيضة أكثر مف مائة بيت: طوُؿ النقائض .5
وليست قصائد قصيرة كأكثر ، المقطوعات كشعر الغزؿ فالنقائض ليست نظامًا مف

فيي قصائد مسِرفة في الطوؿ  فمـ تعد المسألة مسألة ىجاٍء عاجؿ بؿ ، األىاجي القديمة
 يقوـ عمى البحث والدرس في تاريخ القبائؿ.، أصبحت مسألة ىجاء معقَّد

جعبتو مف معاني  فكاف الشاعر يستنفذ ما في، ىو نتيجة لطبيعة طوؿ النقائض: التَّكرار .6
فاألخطؿ يكرر أياـ قومو  ، فيمجأ إلى التكرار وترديد المعاني واألياـ واألحداث، اليجاء

وكذا ، والفرزدؽ بعد ذلؾ يفعؿ باألياـ  والرجاؿ فعؿ صاحبو، عمى قيس ومثالب كميب
 الشأف مع جرير.

وال  ، فْخـ العبارة، المفظ قويُّ ، فشعرىا شديد األْسر، تمتاز النقائض بالجزالة المفظية: الجزالة .7
شابيوا في أساليبيـ أساليب شعراء ، أفَّ ىذه النقائض صدرت عف شعراء فحوؿسيما 

 .الجاىمية
وىو أسموب مف األساليب التي يمجأ إلييا : استخداـ أسموب الموازنة والمقابمة والمقارنة .8

ظيارىا حتى تزداد ، الشعراء أو الكتَّاب لتوضيح الفكرة وتثبت في ذىف ، قوةوتجّمييا وا 
  .كما يمجأ الشعراء إلى ىذا األسموب لالحتجاج والدقة في التحدي، المستمع أو القارئ
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 أدواُت الّنداِء في ِشْعر الّنَقاِئض: المبحث األول 
 أحكاُم المناَدى في ِشْعِر النََّقاِئض: الثاني المبحث 
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ل  المبحث األوَّ
 أدواُت الّنداِء في ِشْعِر النََّقاِئض 

 : آراُء النَّحوّيين في عدِد أحرِف الّنداء: أولً 

عمى  ، ما بيف خمسة إلى ثمانية أحرؼ، تعدَّدت اآلراء وتباينت في عدد أحرؼ النداء
 : النحو اآلتي

 ي نادى بخماسيَّة أحرف النداءالفريق الذ - أ

" الحروؼ : وذلؾ عند ما قاؿ، يعدُّ ابُف السرَّاج مف العمماء الذيف ينتموف إلى ىذا الفريؽ
وىذه ُينبَّو بيا المدعو إال أفَّ أربعًة غير ، وباأللؼ، وأي، وىيا، وأيا، يا: التي ُيناَدى بيا خمسة

يـ لمشيء المتراخي عنو أو لإلنساف المعروض أو النائـ األلؼ يستعممونيا إذا أرادوا أف يمدُّوا أصوات
وقد يستعمموف ىذه التي لممد في موضع األلؼ وال يستعمموف األلؼ في ىذه المواضع  ، المستْثِقؿ

  (1)التي يمدُّوف فييا "

وكأنو فصؿ بيف النداء ، ( الندبة في أحرفوأفَّ ابَف السرَّاج لـ يذكر) وا ويبدو واضحاً 
وجعؿ جميع أحرفو ، اإلضافة إلى أفَّ األلؼ التي كاف يقصدىا ىي اليمزة المتعارؼ عميياب، والندبة

 ،لممنادى البعيد باستثناء األلؼ التي أثبتيا لممنادى القريب

وذلؾ عندما أورد في مقتضبو األحرؼ الخمسة ، وممَّف انضَـّ إلى ىذا الفريؽ أيضًا المبّرد     
وألؼ ، أي، ىيا، أيا، يا: وىي، حروؼ الذي تُنّبو بيا المدعو" ىذا باب ال: لمنداء حيف قاؿ

  (2)االستفياـ "

ونالحظ أفَّ األحرؼ التي أوردىا المبرد ىي األحرؼ نفسيا التي ذكرىا ابف السراج باختالؼ بسيط 
 قد أبدليا الحريري بتسميةٍ ، ويبدو أف تسمية األلؼ عند ابف السرَّاج والمبّرد .وىو استفيامية األلؼ

 : في قولو، أخرى وىي  اليمزة

 ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِد َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعو ِبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أو أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ْف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْئَت ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   (3) أو ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة أو أي وا 
 

   

                                                           

 .1/329، األصوؿ في النحو، ابف السرَّاج(1)
 .4/233 ، المقتضب، المبّرد(2)
 31ابف مالؾ ،ألفية ابف مالؾ ،(3)
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" فأمَّا االسـُ غيُر : عندما أورد في كتابو، وكاف أوؿ َمْف تزعَّـ  ىذا الفريؽ ىو سيبويو
سيبويو أيضًا قد فصؿ  ويبدو واضحًا أفَّ (1)األلؼ" ، أي، ىيا، أيا، يا: المندوب فيُنبَّو بخمسة أشياء

 .بيف النداء والندبة

دةٌ  باختالِؼ بعِض التسميات  ، ومف المالحِظ أفَّ األحرؼَّ التي أقرَّىا العمماُء السابقوف موحَّ
وتارًة  ، باإلضافة إلى تسمية األلؼ نفسيا تارًة بألؼ النداء ، ال سيَّما تسمية اليمزة باأللؼ والعكس

حيث ، وكذلؾ عدـ إدراجيـ ِؿ)واو الندبة( ضمف أحرفيـ ، ند المبّردأخرى بألؼ االستفياـ كما ع
ا  .وبيذا يكونوف قد َفَصموا بيف النداء والندبة ، أفردوا ليا حديثًا خاصَّ

 الفريق الذي نادى ِبُسداسيَّة أحرف النداء -ب

عيد أو فالثالثة األولى لنداء الب، وا، اليمزة، أي، ىيا، أيا، " يا: وىي، أحرؼ النداء ستة
 (2) .و)وا( لمندبة خاصة "، وأي واليمزة لمقريب، َمْف ىو بمنزلتو مف نائـ أوساهٍ 

وبالتالي لـ يفصؿ ، أحرؼ ةة إلى األحرؼ السابقة لتصير ستَّ الندب ُأِضيفْت وا وُيالحظ أنَّو قد
 .الزمخشري بيف النداء والنُّدبة كما فصؿ العمماء السابقوف

بينما لـ يؤيده في ، تور فاضؿ السامرائي في عدد أحرؼ النداءالدكمف المحدثيف وقد وافقو 
الندبة(  فإذا كاف الزمخشري قد أضاؼ ) وا، الندبة ي أضافو إلى الخمسة َأاَل وىو واالحرؼ الذ

وذلؾ حينما قاؿ " ، الندبة ي قد أضاؼ )آ( بداًل مف ِذْكر وافإفَّ السامرائ ، لتصبح ستة أحرؼ
 (3) .اليمزة "، أي، آ، ىيا، اأي، يا: وحروؼ النداء ىي

 الفريق الذي نادى ِبُسباعيَّة أحرف النداء  -ج
أنيا  ؾلماوقد ذكر ابف ، أيَّد ىذا الرأَي عدٌد قميٌؿ مف العمماء بالمقارنة مع اآلراء األخرى

 :وذلؾ عندما قاؿ، سبعة أحرؼ
 ىيا    ثـ     أيا     كذا   وآ  وأْي                 ولممنادى الناُء أو كالناِء يا   

 والَيْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُز لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّاني ووا ِلَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف ُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدبْ 

(4أو يػػػػػػػػػا وغيػػػػػػػػػر "وا" لػػػػػػػػػدى المّػػػػػػػػػْبِس ُاْجتُنِػػػػػػػػػبْ   
 

   
ولعؿ ، قد أضاؼ " آ" إلى أحرؼ النداء السابقة لتصبح سبعة أحرؼ مالؾونالحظ أّف ابف 

  .الدكتور فاضؿ السامرائي قد استفاد مف ابف عقيؿ في إضافة )آ( كحرؼ نداء سادس
                                                           

 .2/229، الكتاب، سيبويو.(1)
 .5/48، شرح المفصؿ، . ابف يعيش(2)
 .4/320، معاني النحو، . السامرائي(3)
 .31ابف مالؾ ،ألفية ابف مالؾ ،.(4)
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 الفريق الذي نادى ِبُثمانيَّة أحرف النداء  -د
" : ويقوؿ ابف مالؾ، وذلؾ بإضافة )آ( و )آْي( ، رّجح بعض الكوفييف بأّف عددىا  ثمانية

، )آي( بالمد إال الكوفيوف رووىا عف العرب الذيف َيِثقوف بعربيتيـ، ولـ يذكر مع أحرؼ النداء )آ(
 (1)ورواية العدؿ مقبولة " 

ابف : مثؿ، ار عمى نيج الكوفييف في ُثمانيَّة أحرؼ النداء بعُض المتأخريفوممَّف س
  (2)واليمزة  ممدودتيف ومقصورْتيف "، أي، وا، ىيا، أيا، يا: "حروؼ النداء: عصفور الذي يقوؿ

  ترى الباحثة أفَّ إدراج المبّرد لِػ  )ألؼ االستفياـ ( في أحرؼ النداء فيو َنَظر؛ ألفَّ ىناؾ
وكاف مف األحرى عمى ، سعًا بيف المعنى الذي تقتضيو ألؼ االستفياـ وألؼ النداءبونًا شا

ولعمو يقصد بألؼ االستفياـ اليمزة ؛ألننا  ، المبّرد أف يقوؿ ألؼ النداء وليس ألؼ االستفياـ
 نستفيـ باليمزة ال باأللؼ.

 فيو َنَظر  ؛ألفَّ ذىب إليو سيبويو وابُف السراج عندما فصال بيف النُّدبة والنداء  لعؿ ما
ع ْف كاف ذلؾ بنداٍء خاص إال  ، المنادى المندوب ُيناَدى عميو ولكْف ِبَنَبرات األسى والتفجُّ وا 

  .( الندبة ضمف أحرؼ النداء الباحثة أنَّو مف الصواب إدراج )و أنو يعدُّ نداًء ؛ لذلؾ ترى ا
 ) ولعؿ األفضؿ عدـ ، ألفًا وىمزة ما بيف َكْوِنيا ، تباينت التسمياُت في حرؼ النداء ) اليمزة

بؿ يكوف منقمبًا عف واو أو ، تسمية اليمزة ألفًا ؛ وذلؾ ألفَّ األلَؼ ليست حرفًا مستقاًل بذاتو
والدليؿ اآلخر ىو وجود ، العربية حروؼزة فيي حرٌؼ مستقؿٌّ كباقي البعكس اليم ، ياء

ولو كانْت ألفًا لما  ، دَّةالحرفْيف )آ و آْي( حيث ُأضيفْت ألٌؼ بعد اليمزة فأصبحْت م
ُأِضيفْت ألٌؼ بعد ألؼ ؛ومف ىنا كاف تأييد الباحثة بالتسمية القائمة ىمزة النداء وليس ألؼ 

  .النداء
  ولعؿَّ ما ذىب إليو ابُف عقيؿ وابُف السرَّاج عندما جعال )أْي ( لنداء البعيد فيو َنَظر ؛ وذلؾ

وأّما كممة )أْي ( فال ، صؿ إلى أبعد مدىألّف نداء البعيد يحتاج إلى مّد الصوت كي ي
 ُتحّقؽ ىذا الغرض ؛ولذلؾ ُأِضيَؼ لنداء البعيد )آْي(. 

 

 

 
                                                           

 .3/386، شرح التسييؿ، . ابف مالؾ(1)
 .1/175، المقرب، . ابف عصفور(2)
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 : ونخُمص من اآلراء السابقة في عدد أحرف النداء بالمالحظات اآلتية

، وأي، وىيا، وأيا، يا: وىي، ىناؾ خمسُة أحرٍؼ لمنداء متفٌؽ عمييا عند جميع العمماء .1
  .واليمزة

لتنزيؿ المنادى القريب  وال يجوز العكس ؛وذلؾ، َدى القريُب بأحرؼ النداء التي لمبعيدقد ُينا .2
  .ارتفاع مكانتوأو  ، أو نومو ، منزلَة البعيد ؛لسيوه

والصواب أنيا  ، فيناؾ َمْف قاؿ ألفًا وىناؾ مف قاؿ ىمزةً ، تباينت التسمياُت في ىمزة النداء .3
 ىمزة.

وبعضيـ اآلخر ضمََّف حرؼ النُّدبة  )وا(  ، نداء والنُّدبةفصؿ بعُض العمماِء بيف أحرؼ ال .4
ْف كانت الندبة نداًء خاصًا.  ، في أحرؼ النداء  وا 

  .ولكفَّ األكثريَة مف العمماء جعميا لنداء القريب، بعض العمماء جعؿ )أْي ( لنداء البعيد .5
 أحرف النداء : ثانياً 

 يا  -1

ُـّ الباب وأعمُّيا " تدخؿ عمى كؿ ندا ، وفي باب االستغاثة، وتتعيَُّف في نداء اسـ اهلل تعالى، ءوىي أ
 (1)وتتّعيُف ىي أو )وا( في باب النُّدبة " ، يا َلمَّو ِلممسمميف: نحو

نما تدخؿ )يا( إْف ُأِمف المَّْبس، لكّف )وا ( أكثر استعمااًل في باب النُّدبة مف )يا ( كقوؿ جرير في ، وا 
 : العزيزرثاء الخميفة األموي عمر بف عبد 

 ُحّممػػػػػػػػػػػػَت أمػػػػػػػػػػػػرًا عظيمػػػػػػػػػػػػًا فاصػػػػػػػػػػػػطبْرَت لػػػػػػػػػػػػو

(2) وُقْمػػػػػػػػػػػػػػَت فيػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػأمِر اهلِل يػػػػػػػػػػػػػػا ُعَمػػػػػػػػػػػػػػَرا  
 

   
 : عندما قاؿ شرحو أللفية ابف مالؾ وىذا ما أكَّده ابُف عقيؿ في

 واليمػػػػػػػػػػػػػػػػػُز لمػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّاني و )وا( ِلَمػػػػػػػػػػػػػػػػػْف ُنػػػػػػػػػػػػػػػػػِدبْ 

(3)أو يػػػػػػػػػا وغيػػػػػػػػػر )وا( لػػػػػػػػػدى المّػػػػػػػػػْبِس ُاْجتُنِػػػػػػػػػبْ   
 

   
فإف ِخيَؼ لبٌس بالمنادى تعيَّنْت )وا( وذلؾ ، وكذلؾ )يا ( بشرط َأْمِف المَّْبس ،أي أّف )وا( لممندوب

فإنو لو ُأِتي بػ )يا ( احتمؿ نداء ، مثمما تنُدُب شخصًا اسمو )محمد( وِبحْضرِتَؾ مسّمى بيذا االسـ
 .الحاضر ؛ لذلؾ تعيَّنْت ىنا )وا( ؛ لمنع ىذا المَّْبس

 
                                                           

 . 4/5، أوضح المسالؾ عمى ألفية ابف مالؾ، . ابف ىشاـ(1)
  .2/736، . البيت لجرير في ديوانو(2)
 .31مالؾ ،ابف مالؾ ،ألفية ابف .(3)
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 (1)" يا َحْسَرَتى َعَمى َما َفرَّْطُت في َجْنِب اهلل " : قولو تعالى، ومف استعماؿ )يا ( لمنُّدبة 

ويمتاز الحرؼ )يا ( بأنو أكثُر أحرِؼ النداِء استعمااًل ؛ لدخولو عمى أقساـ المنادى الخمسة )الَعَمـ 
وىذا يتعّيف ، الشبيو بالمضاؼ( ، المضاؼ ، النكرة غير المقصودة ، النكرة المقصودة ، المفرد
إذ لـ ُيشتير عند العرب أنيـ  ، كما يتعّيُف في نداء أيُّيا وأيَُّتيا، ُره دوف غيره عند الحذؼتقدي

 (2) .استعمموا في نداء ىذه األشياء حرفًا آخر

وأصُؿ حروِؼ النداء )يا ( ؛ألنيا دائرة في جمع وجوده ؛ ألنيا ُتستعمؿ لمقريب والبعيد والمستيِقظ 
 (3).والنائـ والغافؿ والُمقِبؿ

 (4): وفي )يا ( خالٌف بين النحويين

  ٌوىو مذىُب جميوِر الَبْصرييف –وىو األكثر  –فمنيـ َمْف ذىب إلى أنَّيا حرؼ.  
 .ومنيـ َمْف ذىب إلى أنيا اسـٌ لمفعؿ 

ليف ُة األوَّ   .أنيا ال تدؿُّ عمى معنى إال في غيرىا: وُحجَّ

ة اآلخريف  ، ) يا رجاًل (: كقولؾ، روَر يقعاف بعدىاأنَّيـ َرَأْوا أفَّ المنصوَب والمج: وُحجَّ
  .وأنو قد ُسمع إمالُة ) يا ( والحروؼ ال ُتماؿ، (و) يا لزيدٍ 

 : تمّيُزىا عن أخواِتيا تتمثَُّل في ن المالَحِظ أّن )يا ( ليا خصائصوم

  .يا اهلل: مثؿ قولنا، تختصُّ بنداِء اسـِ اهلِل تعالى . أ
 يا حسرتى عمى تقصيري في طاعة اهلل: مثؿ قولنا، َف المَّْبسُتستعمُؿ في باِب النُّدبة إْف ُأمِ  . ب
  .يا َلمَِّو ِلممسمميف: مثؿ قولنا، ُتستعمُؿ في باِب االستغاثة  . ت
  .يا َلجماِؿ الرَّبيع: مثؿ قولنا، ُتستعمؿ لمتعجُّب  . ث
 تدخؿ عمى أقساـ المنادى الخمسة . ج
 تختصُّ بنداء ) أيُّيا وأيَُّتيا (  . ح
سواء أكاف مستيقظًا أـ نائمًا أـ غافاًل أـ ، يِب والبعيِد في جميع أحوالوُتستعمؿ لنداِء القر  . خ

 .ُمْقِبالً 

                                                           

 . 56آية ، . سورة الزمر(1)
 .4/5، النحو الوافي، . عباس حسف(2)
 .5/49 ، شرح المفصؿ، .ابف يعيش(3)
 .2/598، الممحة في شرح الممحة، . ابف الصايغ(4)
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 يجوز حذُفيا دوف غيرىا مف أحرؼ النداء. . د
 تي:تسعين مرًَّة كما في الجدول اآلوقد َوَرَدْت )يا ( في ِشْعِر النََّقاِئض مائًة وسبًعا و 

 الصفحة الشاىد الشعري م
ـْ ُنَسيَّػػػػػػػػػػػػػػػَة ُلِعنَّػػػػػػػػػػػػػوْ  ي الُمِصنَّػػػػػػػػػػػةِ ال ُتْوِعُدوِني يا َبنِ   .1  1/9 إفَّ َلُي
ـْ َتَر يا َغسَّاُف أفَّ َعَداَوِتي  .2  1/24 ُيَقّطُع َأْنَفاَس الّرجاِؿ َكُؤوُدىا أل
 1/33 وال ِمْف َرواِبي ُعْرَوَة بِف َشِبْيبِ  ما َأْنَت يا َعنَّاُب ِمْف َرْىِط حاِتـ  .3
 1/34 ِلُتِصْيَب ُعرََّة ُمْجِرٍب وُتالما يا َعْبَد َبْيَبَة َما َعِذْيُرَؾ ُمْحِمَباً   .4

5.  
 يا َثْمَط حاِمَضٍة َتَروََّح َأْىُميا
 ُأْنِبْئُت َأنََّؾ يا بَف َوْرَدَة آِلؼٌ 

ما  َعْف ماِسٍط وتََندَِّت الُقالَّ
 ِلَبِني ُحَديََّة ُمْقَعَدًا وُمَقاما

1/35 

 1/52 بأّياِمنا يا ْبَف الضَّروِط َفَتْعمَما  َسَأْلَت الّناَس إْف ُكْنَت جاِىالً فيالَّ   .6
ـْ َتْدِر يا ُىْمَب أْسِتيا َكْيَؼ َتتَِّقي  .7  1/93 َشموسًا َأَبْت إالَّ َلقاحًا َعقيُميا َفَم
 1/103 َغنائَي في ُجّؿ الحواِدِث أو َبْذِلي فيا ليَت ِشْعِري َىْؿ َتَرى لي ُمجاشعٌ   .8
 1/124 أرى الحيَّ فد شاموا الَعِقيَؽ الَيماِنيا ِقِفي َوّدِعيَنا يا ِىْنُد فإنَِّني  .9

10.  
 وأنَت ِبوادي الَكْمِب ال أْنَت ظاِعفٌ 
 بأّي أٍب يا ْبَف المراغِة تَْبَتِغي
َـّ أبًا َكاْبَنْي ِعقاٍؿ َتُعدُّهُ   َىُم

ي إَلى وال واِجٌد يا ْبَف الَمراَغػػػػػػػػػِة باِنَيا ِرىان
 غاياِت َعّمي وخاِليا

 وواديِيما يا ْبَف الَمَراَغِة واِديا
1/127 

ـْ يتفرَّقوا  .11  1/128 وأمَسى جميعًا جيرًة ُمَتَداِنيا فيا ليَت أفَّ الحيَّ ل
 1/129 قريبًا وَتْمَقى َخْيَرُه ِمْنَؾ قاِصيا فيا َحَسَراِت الَقْمِب في ِإْثِر َمْف ُيَرى  .12

 خالي ُحَبْيٌش ذو الَفعاِؿ اأَلْفَضؿُ  ػػػػػػػػِة   َأيَف خاُلَؾ إّننييا ْبَف  الَمَراغَ   .13
1/146 
 

ـْ تَْنَتُيوا  .14  َفْمَيْبُرَكْف يا ِحؽُّ إْف َل
 إفَّ اْسِتَراَقَؾ يا َجريُر قصاِئِدي

 ِمْف َماِلَكيَّ َعَمى ُغَداَنَة َكْمَكؿُ 
 ِمْثُؿ اّدَعاِء ِسَوى أبيَؾ َتَنقُّؿُ 

1/148 

15.  
 ِلَتْرُجَزِني َفُقْمُت ليا اْبُركيَوَقَفْت 

 َوَتَرْكُت ُأمََّؾ يا َجريُر كأنَّيا
 يا ِحؽُّ ما ُنّبْئُت ِمْف َرُجٍؿ َلوُ 

 يا ِحؽُّ أْنِت وما َجَمْعِت اأَلْسَفؿُ 
 ِلمنَّاِس باِرَكػػػػػػػػًة َطػػػػػريٌؽ ُمػػْعَمػػؿُ 

 ُخْصياٍف إال اْبَف الَمراَغػػػِة   َيْحَبؿُ 

1/150 
 

 1/154 ُعِرَضْت َعمْيَؾ فأيَّ تَْيِنَؾ َتْفَعُؿ ؟ لموُت َأْىَوُف يا جريُر ِمَف الَّتيوا  .16
َـّ ناِجَيَة السَّالـُ َعَمْيُكـُ   .17 واِح وَقْبَؿ َلْوـِ الُعذَّؿِ  يا ُأ  1/155 َقْبَؿ الرَّ
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18.  
 إّني اْنَصَبْبُت ِمَف السَّماِء َعَمْيُكـُ 

 ِميَوَلَقْد َوَسْمُتَؾ يا َبِعيُث ِبِميسَ 
 حتَّى اْخَتَطْفُتَؾ يا َفَرْزَدُؽ ِمْف َعؿِ 
 وَضغا الَفَرْزَدُؽ َتْحَت َحّد الَكْمَكؿِ 

1/160 

19.  
 أيَف الذيف َعَدْدَت أْف ال ُيْدِرُكوا
 َتْيِوي َأْسُتيا وتَقوُؿ يا َلُمجاِشعٍ 

 ِبَمَجّر ِجْعِثَف يا ْبَف ذاِت الدُّمَّؿِ 
 وَمَشؽُّ ُنْقَبِتيا َكَعْيِف اأَلْقَبؿِ 

1/163 

 1/164 ُزْىُر النُّجوـِ َوباِذخاُت اأَلْجبؿِ  َعْمٌرو َوَسْعٌد يا َفَرْزَدُؽ فيِيـ  .20
ـُ َيْعَصى ِبيا  .21 ْيَقؿِ  َتِصُؼ السُّيوَؼ َوَغْيُرُك  1/165 َيا ْبَف الُقيوِف َوذاَؾ ِفْعُؿ الصَّ
 1/183 راِبَداَرةِ  ُصْمُصٍؿ َشَحطوا الَمزا إذا ما َحؿَّ أْىُمِؾ يا ُسَمْيَمى  .22

23.  
 َفِديُنَؾ يا فرزدُؽ ديُف َلْيَمى
 َنَشْدُتَؾ يا َبِعيُث َلَتْخِبَرّني

وايا  َسُأْرِىُف يا ْبَف حاِدَجِة الرَّ

ًا واْعِتمارا  َتزوُر الَقْيَف َحجَّ
ـْ َنَياَرا  َأَلْياًل ُزْرَت ُأمََّؾ أ
ـْ َمدَّ اأَلِعنَِّة والِحضارا  َلُك

1/185 

 1/188 َفيا َلَؾ ِلْمَمالَمِة ِمْف َنوارا ي ُكَمْيبٍ َتموـُ َعمى ِىجاِء َبن  .24
 1/190 ِإلى ِظْرَبى َتَحفََّرِت الَمغارا َفَكيَؼ َتُردُّ َنْفَسَؾ ياْبَف َلْيَمى  .25
ـَ إّنني  .26  1/202 في َباِذٍخ ياْبَف الَمَراَغِة َعاؿِ  َدْعِدْع ِبَأْعُنِقَؾ التَّواِئ
ـّ ِرَعاؿِ  لَقناَوَحِسْبَت َحْربي َوْىَي َتْخِطُر با  .27  1/205 َحْمَب الِحَماَرِة ياْبَف ُأ

28.  
 َفاآلَف يا ُرُكَب الِجداِء َىَجْوُتُكـْ 
 َفاْجَمْع َمساِعَيَؾ الِقَصاَر َوَواِفني
 واْسَأْؿ ِبَقْوِمَؾ يا َجِريُر َوداِرـ

ـْ َوُمَحاِسِب اأَلْعماؿِ   بِيَجاِئُك
 ِبُعَكاَظ َيا ْبَف ُمَرّبِؽ اأَلْحَماؿِ 

 َـّ َبْطَف ِمَنى ِمَف النَُّزاؿِ َمْف ضَ 
1/207 

 1/214 َوالَخْيَؿ َيْوـَ تََناُزِؿ األْبَطاؿِ  إفَّ الَمَكاِرـَ يا ُكَمْيُب ِلَغْيِرُكـْ   .29

30.  
ـُ َقِريَنةُ  َخْزَيةٍ   َيا ُقْرُط إنَُّك

 أْرَداَؾ َحْيُنَؾ يا َفَرْزَدُؽ ُمْحِمباً 
 فاْنُفْخ ِبِكْيِرَؾ يا فرزدُؽ إنَّني

 ْؤـُ ُمْعتَِقٌؿ ُقُيوَف ِعَقاؿِ َوالمُّ 
 ما َزاَد َقْوَمَؾ ذاَؾ َغْيَر َخَباؿِ 
 في َباِذٍخ ِلَمَحّؿ َبْيِتَؾ َعاؿِ 

1/216 

 1/220 َعيَّ الُقُيوُف ِبحيَمةِ  الُمْحَتاؿِ  يا ُربَّ ُمْعِضَمةٍ  َدَفْعَنا َبْعَدَما  .31
 1/221 َيْوـَ َجْوِؼ ُأَباؿِ  ال َسْوُؽ َبْكِرؾَ  ِتْمَؾ الَمكاِرـُ يا فرزدُؽ فاْعَتِرؼْ   .32
َبْيَر َوَضْيَفُكـْ   .33 ـُ الزُّ  1/231 إيَّاَي َلبََّس َحْبَمُو ِبِحَبالي يا َلْيَت جاَرُك

34.  
 يا َضبَّ َقْد َفِرَغْت َيميني َفاْعَمموا
 يا َضبَّ إّني َقْد َطَبْخُت ُمجاِشعاً 
 يا َضبَّ َلْوال َحْيُنكـْ ما ُكْنُتـُ 

 ُطُمقًا َوما َشَغَؿ الُقُيوُف ِشَمالي
 َطْبَخًا ُيزيُؿ َمجاِمَع األْوصاؿِ 
 َغَرضًا ِلَنْبمي ِحيَف َجدَّ ِنضالي

1/234 
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ـُ ال نَّنييا َضبَّ إنَُّك  ِبَكاُر َوا 

ـُ وأنُتـُ  مي ـُ الصَّ  يا َضبَّ َغْيُرُك
 يا َضبَّ َعّمي أْف ُتِصيَب َمَواِسمي

ـُ ِلَسْعٍد ِحْشَوة ٌ   يا َضبَّ إنَُّك

 ُيخاُؼ ِصياليُمَتَخّمٌط َقِطـٌ 
ـُ َمواِلي مي  تََبٌع ِإذا ُعدَّ الصَّ
 ُكوزًا عمى َحَنٍؽ َوَرْىَط ِبالؿِ 
 ِمْثُؿ الِبَكاِر َضَمْمَتيا األْغَفاؿِ 

35.  

 يا َضبَّ إفَّ َىَوى الُقُيوِف َأَضمَُّكـْ 
 فاْنُفْخ ِبِكْيِرَؾ يا فرزدُؽ واْنَتِظْر 
 ِجْئِني ِبخاِلَؾ يا فرزدُؽ واْعَمَمفْ 

 َف الَمَراَغِة إنََّما َجاَرْيتَِنييا بْ 
 يا ْبَف الَمَراَغِة َكْيَؼ َتْطُمُب داِرماً 

اؿِ   َكَضالِؿ ِشيَعةِ  أْعَوَر الدَّجَّ
 في َكْرَنَباَء َىِديَّةَ  الُقّفاؿِ 

 أْف َلْيَس خاُلَؾ َباِلغًا أْخَوالي
 ِبُمَسبَِّقيَف َلَدى الَفَعاِؿ ِقَصارِ 

 َوِحَمارِ َوأُبوَؾ َبْيَف ِحَماَرٍة 

1/235 

36.  
 َفْمُتْخِبَرنََّؾ أفَّ ِعزََّة َداِرـِ 

 يا ِحؽَّ ُكؿُّ َبني ُكَمْيٍب َفْوَقوُ 
ـْ ِمْف أٍب لي يا َجِريُر َكأنَّوُ   َك

 َسَبَقْتَؾ يا ْبَف ُمَسّوِؽ اأَلْعَيارِ 
 ُلْؤـٌ َتَسْرَبَمُو إلى األْظَفارِ 
 َقَمُر الَمَجرَِّة أْو ِسَراُج َنَيارِ 

1/239 

 1/241 َفْدعاَء َقْد َحَمَبْت َعميَّ ِعشاري ـْ خاَلٍة َلَؾ يا َجريُر وَعمَّةٍ كَ   .37
 1/242 َأْطَفْأَت ناَرَؾ واْصَطمْيَت ِبناري َتْرجو الَيَواَدَة يا فرزدُؽ َبْعَدما  .38
ـْ َبني أَمٍة فُأْغِمَؽ ُدوَنُكـْ   .39  1/246 باُب المكاِرـِ يا بني النَّْخوارِ  ُكْنُت
 1/248 ِبَأْحفاِر َفْمٍج أْو ِبسيِؼ الَكَواِظـِ  زْوَراَء الَمِديَنِة أْصَبَحتْ َويا َلْيَت   .40
 1/274 ُسيوٌؼ وال ِقْبُص الَعديِد الُقماِقـِ  وىؿ يا ْبَف ثَْفِر الَكْمِب ِمْثُؿ ُسيوِفنا  .41
 1/283 َوكاَنْت ُكَمْيٌب َمْدَرجًا ِلْمَمشاِتـِ  َفَيا َعَجَبا َحتَّى ُكَمْيٌب َتُسبُّني  .42
 1/285 َمداِخَؿ ِرْجٍس بالَخبيثاِت عاِلـِ  ُىَو الّرْجُس يا أْىَؿ الَمديَنِة فاْحَذروا  .43

44.  
 َأَتْمَدُح يا ْبَف الَقْيِف َسْعَدًا وَقْد َجَرتْ 
 وَتْمَدُح يا ْبَف الَقْيِف َسْعَدًا وَقْد تَرى 
 تُناِدي ِبِنْصِؼ المَّْيِؿ يا َلُمجاِشعٍ 

ـْ َطْيُرىا   باأَلشاِئـِ ِلِجْعِثَف فيِي
 أديَمَؾ ِمْنيا واِىيًا َغْيَر ساِلـِ 
 وَقْد َقَشروا ِجْمَد َأْسِتيا بالُعَجاِرـِ 

1/286 

نََّؾ يا ْبَف الَقْيِف َلْسَت بناِفخٍ   .45  1/287 ِبِكيِرَؾ إالَّ قاِعدًا َغْيَر قاِئـِ  وا 

46.  
 لقْد ُكْنَت فييا يا َفرزدُؽ تاِبعاً 
 ِتياأُجْبنًا وَفْخرًا يا بني َزَبِد أسْ 

 ُتَحّضُض يا ْبَف الَقْيِف َقْيسًا ِلَيْجَعموا

 وريُش الذُّنابا تاِبٌع ِلْمَقواِدـِ 
 وَنْحُف َنُشبُّ الَحْرَب شيَب الَمقاِدـِ 
 ِلَقْوِمَؾ َيْوَمًا ِمْثَؿ َيْوـِ اأَلَراِقـِ 

1/288 

ـْ َتْشَيْد َلقيطًا وحاِجباً   .47  1/293 يا َلداِرـِ  وَعْمَرو بَف َعْمٍرو إْذ َدَعْوا َكَأنََّؾ َل
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 1/301 أباَحْت َلنا ما َبْيَف َفْمٍج وعاِسـِ  َسُتْخَبُر يا ْبَف الَقْيِف َأفَّ ِرماَحنا  .48

49.  
ّني وَقْيسًا يا ْبَف َقْيِف ُمجاِشعٍ   وا 
ـُ أْخَزْيَت داِرماً   إذا ُعدَِّت األيَّا

 َكريـٌ أَصّفي ِمْدَحتي ِلأْلَكاِرـِ 
ـُ داِرـِ وُتْخزيَؾ يا ْبَف الَقْيِف أيَّ   1/305 ا

ـّ ُسوءٍ   .50 ـْ َلَؾ يا َعراَد مف ُأ بابا وَك  1/318 ِبَأرِض الطَّْمِح َتْحَتِبُؿ الزَّ
 1/319 فإفَّ الَحْرَب ُموِقَدٌة ِشيابا فَصْبرًا يا تُيوَس َبني ُنَمْيرٍ   .51

52.  
 فيا َعَجَبا أتوِعُدني ُنَمْيرٌ 

 َلَعمََّؾ يا ُعَبْيُد َحِسْبَت َحْربي 
 ِؿ َيْحَتِرُش الّضباباِبراِعي اإلبْ 

 1/321 تَُقمُُّدَؾ األِصرَُّة والِعالبا

 1/323 فَقْد أْسَمْعَت فاْسَتِمِع الَجوابا َأَتْيَعُر ياْبَف َبْرَوَع ِمْف َبعيدٍ   .53
ـَ الرَِّغاَبا َأَتْطُمُب َيا ِحَماَر َبني ُكَمْيبٍ   .54  1/333 ِبَعاَنِتَؾ المَّياِمي

55.  
 َصباَبة ً  أقوُؿ َلُو يا َعْبَد َقْيسٍ 

 ُأِحبُّ َثَرى َنْجٍد َوبالَغْوِر حاَجة ٌ 
ِبأّي َتَرى ُمْسَتْوِقَد النَّاِر أْوَقَدا            

 فغاَر اليوى يا َعْبَد قيٍس وأْنَجدا
1/345 

اِج َتْجِري أياِمنا  .56 ـْ يا أميَر الُمْؤِمنيَف وأْسُعدا أَرى الطَّْيَر بالُحجَّ  1/348 َلُك
 1/352 َأَضاَءْت َلَؾ اْلنَّاُر اْلِحَماَر اْلُمَقيََّدا ا َعْبَد َقْيٍس َفُربَّماَأِعْد َنَظرًا يَ   .57
 1/383 أِلَْعداِئِو والَحْرُب َتْغِمي ُقدوُرىا كَأنََّؾ يا ْبَف الَقْيِف واِىُب َسْيِفوِ   .58
 1/386 تُناِجي بيا َنْفسًا َلِئيمًا َضميُرىا َوَما ِزْلَت يا ُعْقداُف باِنَي َسْوَءة ٍ   .59
  2/9 َعمى َمْنَيٍؿ إاّل ُنَشؿُّ َوُنْقَذؼُ  فيا َلْيتَنا ُكّنا َبِعيَرْيِف ال َنِرد  .60
ـْ َيَدعْ   .61  2/10 ِمَف الَماِؿ إاّل ُمْسَحتًا أْو ُمَجرَّؼُ  َوَعضُّ َزماٍف يا ْبَف َمْرَواَف َل
 2/22 ُمَكمَّؼُ أَلْنَت الُمعنَّى يا َجِريُر ال فإّنَؾ إْذ َتْسَعى ِلُتْدِرَؾ َداِرماً   .62
 2/34 ِبَكفَّْيَؾ َمْصقوُؿ الَحدَيَدِة ُمْرَىؼُ  وَلْو ُكْنَت ِمّنا يا ْبَف ِشْعَرَة ما َنَبا  .63
ـْ يا َبني َزَبِد َأْسِتيا  .64  2/35 ُنسورًا َرَأْت أْوصاَلُو َفْيَي ُعكَّؼُ  فيالَّ َنَيْيُت
ـُ ِلمُّْؤـِ يا آَؿ ِدْرَىـِ   .65  2/38 ى ديَف َمْف َيَتَحنَّؼُ ِحالَؼ النَّصارَ  َوَحاَلْفُت
 2/45 ِمَف الَمْوِت إفَّ الَمْوَت ال ُبدَّ ناِئُموْ  َفَيْؿ أَحٌد يا ْبَف الَمَراَغِة َىاِربٌ   .66
 2/58 َمَع الشَّْمِس في َصْعٍب َعزيٍز َمعاِقُموْ  َتَصاَغْرَت يا ْبَف الَكْمِب َلمَّا َرأْيتَني  .67
 2/60 ِلَما أْنَت في أْضعاِؼ َبْطِنَؾ حاِمُموْ  اِمتاً أَلْسَت ُتَرى يا ْبَف الَمَراَغِة صَ   .68
ـْ َوَلْو ُكْنَت كاِذباً   .69  2/63 فَيْسَمَعُو يا ْبَف الَمَراَغِة جاِىُموْ  َفَتْحَمَد ما ِفيِي
 2/78 ِبَكفَّْيَؾ يا ْبَف الَقْيِف َىْؿ أْنَت ناِئُموْ  أنا الَبْدُر ُيْعِشي َطْرَؼ َعْيَنْيَؾ فاْلَتِمْس   .70
نافإ  .71 ـَ ِعزَّ  2/79 فُرـْ َحَضنًا فاْنُظْر َمَتى أْنَت ناِقُموْ  ْف ُكْنَت يا ْبَف الَقْيِف راِئ
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ـْ أَر يا ْبَف الَقْرـِ كالَيْوـِ َمْنَظراً   .72  2/104 َتجاَوَزُه ذو حاَجةٍ  َوْىَو طاِئعُ  فَم
 2/106 َقْيِف َناِفعُ ِبِكيِرَؾ إفَّ الِكيَر ِلمْ  و أْنَت ابُف َقْيٍف يا َفَرْزَدُؽ فاْزَدِىْر   .73
َبْيِر َوَماِنعُ  َلَقْد كاَف يا أْوالَد َخْجَخَج فيُكـُ   .74 ُؿ َرْحٍؿ لمزُّ  2/109 ُمَحوَّ
 2/111 .إذا َجَمَعْتنا يا َجِريُر الَمَجاِمعُ  ُأوَلِئَؾ آَبائي فِجْئِني ِبِمْثِمِيـْ   .75

 فإنََّؾ إالَّ ما اْعَتَصْمَت ِبَنْيَشؿٍ   .76
 ْمِب َأْلَقْتَؾ َنْيَشؿٌ إذا أْنَت يا ْبَف الكَ 

 َلُمْسَتْضَعٌؼ يا ْبَف الَمَراَغِة َضاِئعُ 
ـْ َتُؾ في ِحْمٍؼ َفما أْنَت َصاِنعُ   وَل

2/112 

 2/115 ُصُدوُر الَعَواِلي َوالذُُّكوُر الَقَواِطعُ  َدَعْت ياَؿ َيْرُبوٍع َوَقْد حاَؿ دوَنيا  .77
 2/117 َبْيَدَؿ يا أْفناَء َسْعٍد ِلَبْيَدؿِ أَ  َأِإْف ُسبَّ َقْيٌف واْبُف َقْيٍف َغِضْبُتـُ   .78

 فال َتْطُمبا يا ْبَنْي ُقَفْيَرَة ساِبقاً   .79
 َلَعمََّؾ َتْرُجو يا ْبَف ناِفِخ كيِرهِ 

 َيُدؽُّ ِجماحًا ُكؿَّ َفْأٍس وِمْسَحؿِ 
ـْ ُيَفمَّؿِ   ُقرومًا َشبا أْنياِبيا َل

2/118 

 2/120 وَقْد ُسؿَّ ِمْف أْغماِدِه ُكؿُّ ُمْنُصؿِ  َدَعْوا ياَؿ َسْعٍد وادََّعْوا ياَؿ واِئؿٍ   .80
ـْ َتِجدْ  َعالـَ َتَعنَّى يا َجِريرُ   .81  2/144 ُكَمْيبًا َليا َعاِديٌَّة في الَمَكاِرـِ  َوَل
 2/145 إلى الَبْأِس داٍع أْو ِعظاـِ الَمالِحـِ  وَىْؿ ِمْثُمنا يا ْبَف الَمَراَغِة إْذ َدَعا  .82
 2/149 َتَدلَّْيُت في َحْوماِت ِتْمَؾ الَقماِقـِ  يُر َوَماِتحٍ ِبَأّي ِرَشاٍء يا َجرِ   .83
َـّ َغْيالَف في السَُّرى  .84  2/151 وِنْمِت وما َلْيُؿ الَمِطّي ِبناِئـِ  َلَقْد ُلْمِتنا يا ُأ
 2/154 ِحماَؾ وَخْيمي َتدَِّعي ياَؿ عاِصـِ  َرَأْيُت ُقرومي ِمْف ُقَرْيَبَة أْوطؤوا  .85
ْف ُعدَِّت األيَّ   .86 ـُ أْخَزْيَت داِرماً وا  ـُ داِرـِ  ا  2/158 وُتْخزيَؾ يا ْبَف الَقْيِف أيَّا
ـْ أُساِلـِ  َلَقْد َجَنَحْت بالّسْمـِ ِخْرباُف ماِلؾٍ   .87 ـُ يا ْبَف الَقْيِف أْف َل  2/160 وَتْعَم

88.  
 َوَفْخُرَؾ يا َجِريُر َوأْنَت َعْبدٌ 

 ِلَغيِر َشْيءٍ  يا َجِريرُ  َعّنى
 ى الُمْنَكَراتِ ِلَغيِر أبيَؾ إْحدَ 

 َوَقْد َذَىَب الَقَصاِئُد لمّرَواةِ 
2/164 

ـْ يا َبني َوْقباَف َمْوِتي  .89 ـْ َحياِتي َرَجْوُت  2/165 وأْرجو أْف َتطوَؿ َلُك
 2/167 إذا ُبّيتَّ ِبْئَس أخو الَبياتِ  َرَأْيُتَؾ يا فرزدُؽ َوْسَط َسْعدٍ   .90

91.  
 َفَمّما َرَأْوا أالَّ َىواَدَة بْيَننا

 ْعَنا ِبَجْنَبْي ذي ُطموٍح ِنساَءُكـْ َمنَ 
 َدَعْوا َبْعَد َكْرٍب يا َعميَر بَف طاِرؽِ 

ـْ َتْمَنعوا يا َثْمَط َزبَّاَء فاِرؽِ   وَل
2/169 

ـْ َتْشَيدِ  وَيْومًا ِبَبْمَقاَء يا ْبَف الُقيوفِ   .92  2/184 َشِيْدنا الّطعاَف وَل
ـْ َتْعِرفوا يا آَؿ زيٍؽ َفواِرسي  .93  2/189 رَّ ِمْف َكّر الّطراِد الَحواِجبُ إذا اْغبَ  أَل
 2/190 إلى َشّر ما َتْيَدى إَلْيِو الَغراِئبُ  َأَأْىَدْيَت يا ِزيَؽ بَف ِزيٍؽ َغريَبةً   .94
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95.  
 يا ِزيُؽ أْنَكْحَت َقْينًا بأْسِتوِ 

 يا ِزيُؽ َوْيَحَؾ كاَنْت َىْفَوًة َغَبناَ 
 يا ُربَّ قاِئَمٍة َبْعَد الِبناِء ِبيا

 َوْيَحَؾ َمْف أْنَكْحَت يا ِزيؽُ يا ِزيُؽ 
ـْ باَرْت ِبَؾ السُّوؽُ   ِفْتياُف َشْيباَف أ

 ال الّصْيُر راٍض  وال اْبُف الَقْيِف َمْعشوؽُ 
2/195 

 2/198 َمكاَف الَّذي َأْخَزى أباَؾ وَجدَّعا َدَعْت يا ُعَبْيَد بَف الَحراـِ أال َتَرى  .96
ـْ َتتَِّرْؾ َكفاَؾ في الَقْوِس َمْنِزَعاو  ويا َلْيَت ِشْعِري ما تَقوُؿ ُمجاِشعٌ   .97  2/200 َل
ـْ َحواِريُّ الرَّسوِؿ فُكْنُتـُ   .98  2/204 َعضاريَط يا ُخْشَب الِخالِؼ الُمَصرَّعا َدعاُك
 2/209 َسَقْتَؾ بكفَّْييا ِدماَء الذَّراِرحِ  .وَلْو أنَّيا يا ابَف الَمراَغِة ُحرَّةٌ   .99

ـُ اْسَتَجاَر   .100  2/214 َيْوـَ الُخرْيَبِة والَعجاُج َيثورُ  ُمَخّرقاً يا َلْيَت جاَرُك

 يا َنْظَرًة َلَؾ َيْوـَ ىاَجْت َعْبَرةً   .101
َـّ َحْزَرَة يا فرزدُؽ ِعْبُتـُ   أَفُأ

ـّ َحْزَرَة بالنَُّمْيَرِة دارُ   ِمْف ُأ
ـُ الَقيَّارُ   َغِضَب الَمميُؾ َعَمْيُك

2/216 

 2/219 ا شبَّ َلْيَس ِلَشْأِنيا إْسرارُ ي إفَّ التي ُبِعَجْت ِبَفْيَشِة ِمْنَقرِ   .102

103.  

 ُتْدَعى ِلَصْعَصَعِة الضَّالِؿ وُأْحِصَنتْ 
 يا َشبَّ َوْيَحَؾ ما َلِقيَت مَف التي
 يا َشبَّ ويحَؾ إنَّيا ِمْف ِنْسَوةٍ 

 َقَضِت الَغطاِرُؼ ِمْف ُقَرْيٍش فاْعَتِرؼْ 

 ِلْمَقْيِف يا ْبَف ُقَفْيَرَة األْطيارُ 
 َة ُنّجَد األْستارُ أْخَزْتَؾ َلْيمَ 

 ُخوٍر َلُيفَّ إذا اْنَتَشْيَف ُخوارُ 
 يا بَف الُقيوِف َعَمْيَؾ واألْنصارُ 

2/221 

104.  
 ما كاَف ُيْخِمُؼ يا َبني َزَبِد أْسِتيا
ذا َبِطْنَت فأْنَت يا ْبَف ُمجاِشعٍ   وا 
ْبتَني  يا ْبَف الُقيوِف وطاَؿ ما َجرَّ

ـْ َمخيَمُة باِطٍؿ وَفخارُ   ِمْنُك
 الَيواِف ُجناِدٌؼ َنثَّارُ  ِعْندَ 

 والنَّْزُع َحْيُث ُأِمرَِّت اأَلْوتارُ 
2/222 

َف َبْظَرىا اإلْصدارُ  إْف َتْكِؼ ُأمََّؾ يا َبعيُث فُربَّما  .105  2/225 َصَدَرْت وَمرَّ
 2/226 وَعَمْيَؾ مْف ِسَمِة الُقيوِف ِنجارُ  يا ْبَف الُقيوِف وَكْيَؼ َتْطُمُب َمْجَدَنا  .106
 2/229 َوأَذؿُّ َمْف ِلَبَناِنِو أْظَفارُ  الَمَراَغِة أْنَت َأأْلَـُ َمْف َمَشىيا ْبَف   .107
 2/235 َأْعناُقُو َوَتماَحَؾ الَخْصمافِ  ياْبَف الَمراَغِة َوالِيجاُء ِإذا اْلَتَقتْ   .108
 2/236 .َرَفُعوا ِعَناني َفْوَؽ ُكّؿ ِعَنافِ  إفَّ َتْغِمَب َواِئؿٍ  يا ْبَف الَمَراَغةِ   .109
 2/243 ال َتْأَمَنفَّ ُمجاِشعًا ِبَأمافِ  ُمْسَتجيَر ُمجاِشٍع َيْخَشى الرََّدى يا  .110
 2/146 أْف ال َتجوَز ُحكوَمُة النَّْشوافِ  يا ذا العباَءِة إفَّ ِبْشَرًا قْد َقَضى  .111
ـُ ِبَمْقَحِة جاِرِىـْ   .112 ـُ ِبِيجافِ  َقَتموا ُكَمْيَبُك  2/247 يا ُخْزَر َتْغِمَب َلْسُت
 2/249 َقَصَدْت إَلْيَؾ ُمَجرََّة األْرسافِ  َقصاِئَد يا ُأَخْيِطُؿ فاْعَتِرؼْ إفَّ ال  .113
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 2/250 فاْقُعْد ِبداِر َمَذلٍَّة وَىوافِ  يا َعْبَد ِخْنِدَؼ ال َتزاُؿ ُمَعبَّداً   .114

115.  
 يا َلْيَت ِشْعري إْف ِعظامي أْصَبَحتْ 

 َيا ْبَف الَخِميَِّة َلْف تَناَؿ ِبعاِمرٍ 
 ا ْبَف َأأْلَـِ َمْف َمَشىوِبآِؿ َسْعٍد ي

 في األْرِض َرْىَف َحفيَرٍة وُصخورِ 
 ُلَججي إذا َزَخَرْت إَليَّ ُبحوِري
 َسْعِد السُّعوِد َغَمْبُت ُكؿَّ َفخورِ 

2/255 

ـْ َحْوَضُكـ  .116 ـُ َوَجْدُت  2/258 غاَؿ الِقَرى ِبُمَيدَّـٍ َمْفجورِ  يا َقْيُس ِإنَُّك
 2/259 فييا َمذاَقُة َحْنَظٍؿ وصبورِ  بي ُمرَّةٌ ِإفَّ َحرْ  يا ْبَف الَخِميَّةِ   .117

118.  
 ِبتَّ َلْيَمَؾ يا ْبَف واِىَصِة الُخَصى
 يا ْبَنْي ُحَمْيَضَة إنَّما َأْنزاُكما

 َرْىنًا ِلُمْحِمَضِة الِوطاِب ُخبورِ 
 في الَغّي َنْزَوَة ِشْقَوٍة وُفجورِ 

2/262 

 2/263 ُحَمْيَضَة ِجْئُتما في العيرِ  يا ْبَنيْ  لوال اْرتداُفُكما الَخِصيَّ َعِشيَّةً   .119

120.  
 َمَشى َمف َأُبَنيَّ َبْرَوَع يا ْبَف َأأْلَـِ 

 إذا الَيَماَمُة أْتَمَرْت ِحيطاُنيا
ْيَت بي ِشْدَقْيَؾ َتْحِسُب أنَّني  َلوَّ

 ما َأْنَت حيَف َنَبْحتَني ِبَعقورِ 
 وَقَعْدَت ياْبَف َخضاِؼ َفْوَؽ َسريرِ 

 َف َعْبِد َكثيرِ أْعيا ِبَمْوِمَؾ يا بْ 
2/270 

121.  
 يا َشبَّ َقْد َذَكَرْت ُقَرْيٌش َغْدَرُكـْ 
 َغَمَز ابُف ُمرََّة يا فرزدُؽ َكْيَنيا
 وَدَعْت َغَماَمُة بالَوقيِط ُمجاِشعاً 

ِب ِمْف ِمَنى وثَبيرِ   َبْيَف الُمَحصَّ
 َغْمَز الطَّبيِب َنغاِنَغ الَمْعذورِ 
 فُوِجْدَت يا َوْقَباُف َغْيَر َغيورِ 

2/272 

 لْف ُتْدِرُكوا َغَطَفاَف لْو َأْجَرْيُتـُ   .122
 َوَلَد الَحواِصُف في ُقَرْيٍش ِمْنُيـُ 

 يا ْبَف الُقيوِف وال َبني َمْنصورِ 
 يا ُربَّ َمْكُرَمٍة َوَلْدَف وخيرِ 

2/273 

 وَلْو ُكْنَت ُحرًَّا ما َطِعْمَت ُلُحوَميا  .123
ـْ َتْعَمَما يا ْبَف الُمَجشَِّر أنَّيا  أَل

 ال ُقْمَت ِعْنَد الَفْرِث يا ْبَف الُمجشَّرِ وَ 
ـْ ُتَعقَّرِ   إلى السَّْيِؼ ُتْستَْبَكى إذا ل

2/281 

 ًفوارُس ال َيدعوَف ياَؿ مجاشعِ   .124
 وَتْدعوَف َسْممى يا بني زبد أسِتيا

 أذا برزْت ذاُت العريِش المخدَّرِ 
 وَضَمرَة لميوـ العماِس الُمَذكَّرِ 

2/283 

ـَ َبْعدي ساِجٌر فاألْجَرعُ  ال ُحِرْمِت َثَرى النَّدا يا َأْثَؿ كاَبة َ   .125  2/288 ىْؿ را
ـْ فَتَمتَُّعوا َقَتَؿ األجاِرُب يا فرزدُؽ جَارُكـ  .126  2/292 َفُكُموا َمَزاِوَد جاِرُك
َـّ وَنْبَعةً  ال تُْقَطعُ  إفَّ الَفَوارَس يا َفَرْزَدُؽ َقد َحَمْوا  .127  2/293 َحَسبًا أَش
ـَ الَفَرزْ   .128  2/295 أْبِشْر ِبطوِؿ َسالَمةٍ  يا َمْرَبعُ  َدُؽ أْف سَيقُتُؿ َمْرَبعاً َزَع
 2/296 ُخوٌر إذا أَكموا َخزيرًا َضْفَدعوا ِبْئَس الَفواِرُس يا َنواُر ُمجاِشعٌ   .129
 2/298 إْذ َتْسَتديُر بيا الِبالُد َفُتْصَرعُ  ُحْجَرِة ُأّميا ِعْندَ  يا َلْيَت ِجْعِثفَ   .130
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131.  
 َدَعُو الَفرزدُؽ زاِنياً َيْعتاُد ِمخْ 

 وَرَأْيَت َنْبَمَؾ يا فرزدُؽ َقصَّرتْ 
ـُ يا َنواُر الِمْخَدعُ   أَفال ُييََّد

 َوَوَجْدَت َقْوَسَؾ َلْيَس فييا َمْنَزعُ 
2/299 

ـْ َيِبتْ   .132  2/310 أديُمَؾ إالَّ واِىيًا َغْيَر َأْوَفرا فُبْؤ بالَمخاِزي يا فرزدُؽ َل
ـُ ِجيراَف َوْىِب بِف أْبَجرا َبني َزَبِد أْسِتيا أَتْنَعْوَف َوْىبًا يا  .133  2/311 وقْد كْنُت
 2/312 إذا كاَف ما َتْذِري السَّناِبُؾ ِعْثَيرا َفواِرُس ال َيْدُعوَف ياَؿ ُمجاِشعٍ   .134
ـْ كاَف أْخَبرا َلَقد ُكْنُت يا ْبَف الَقْيِف ذا ُخُبٍر ِبُكـْ   .135  2/313 َوَعْوٌؼ أبو َقْيٍس ِبُك

 ْمَت يا ْبَف الَقْيِف إْذ َيْخِمُجوَنياَتَناوَ   .136
ـُ في َحْنَثٍر يا ْبَف َحْنَثرٍ   فَيْؿ َلُك

واِرّي السَّفيَف الُمَقيََّرا  َكَخْمِج الصَّ
واِعُؽ َحْنَثرا  وَلمَّا ُتِصْب ِتْمَؾ الصَّ

2/314 

 وما ُكْنَت يا ْبَف الَقْيِف َتْمَقى ِجَياَدُىـْ   .137
ـْ َبني َمْجٍد َدَعْوا   ياَؿ عاِمرٍ َسِمْعُت

 ُوقوفًا وال ُمْسَتْنِكرًا أْف ُتَعقَّرا
ـْ َنعامًا بالَحزيِز ُمَنفَّرا  فُكْنُت

2/315 

 2/340 وَبْحرًا يا ْبَف ِشْعَرَة ذا ُعبابِ  َوَجْدَت َحصى َىواِزَف ذا ُفضوؿٍ   .138
 2/342 وُشمَّا ِرياِحييَف ُشْعَر السَّواِعدِ  فيا َليَتُو َيْدُعو ُعَبْيدًا وَجْعَفراً   .139
 

،جاء فيو المنادى مضاًفا ،واستخدمت  ِبَمَجّر ِجْعِثَف يا ْبَف ذاِت الدُّمَّؿِ  ولعؿ النداء في قوؿ الشاعر :
( فيو كوكب في السماء،  فيو "يا" النداء وكأنو نداء لمبعيد وىو بعد مكاني وزماني ،وأما قولو :)مجرَّ

تباط عضوي بكؿ ما ىو جميؿ في ولعؿ العالقة بيف ىذا النداء وبيف الشاعر ىي عالقة ار 
الطبيعة، وىنا تقترب المسافة وُيختزؿ المكاف ليصبح قريًبا مف ىتافات الروح ،وليصبح الغرض منو 

 التمذذ بيذا الضوء الساحر.

،جاء النداء ىنا ؛ليتضمف غاية اإلعجاب  ُزْىُر النُّجوـِ َوباِذخاُت اأَلْجبؿِ  وكذلؾ قوؿ الشاعر:
اديد الشعراء الذيف ُيفتخر بيـ ،فشبيو بزىر النجوـ ،فالنداء ىنا أبعد مف بالفرزدؽ ،فيو مف صن

"  فالمنادى جاء مادًيا مرئًيا بالبصر.  حيث المسافة "يا زىر النجـو

عف القمب،  وأما استخداـ )ليت( بعد )يا( في قوؿ الشاعر :يا ليت جاركـ الزبير ،فكأنو نداء بعيدٌ 
 .إلى النفس  غيٌض ب
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،فقد استخدـ )يا ( لممنادى البعيد ،ولكنو ىو  ميَر بَف طاِرؽِ َدَعْوا َبْعَد َكْرٍب يا ع عر :وأما قوؿ الشا
نني أَلَِحسُّ أفَّ ىنا أسموب استغاثة ،وذلؾ كقوؿ  األقرب لو مف القريب ،والمنادى جاء منصوًبا ،وا 

 :يا رحمف يا رحيـ ... -جؿَّ في عاله–المضطر إذا دعا اهلل 

 اليمزة )أ(  -5

وليا تسميٌة أخرى وىي اليمزة ، َأمحمَُّد أقِبؿْ : مثؿ قولنا ،مؿ لنداِء القريِب ِحسًَّا ومعنىً ُتستع
فيما ال  ، فيي بذلؾ تضارع ىمزة االستفياـ في شكؿ الرسـ والتحقيؽ، المقصورة التي ليس بيا مد

وؼ المعاني وىذا ما جعميما مف حر ، يختمفاف إال مف حيث داللُتيما عمى معنى النداء واالستفياـ
ولعؿ تشابو ىمزتي النداء واالستفياـ  (2).وىمزة النداء ال ُتستعمؿ إال لمناداة القريب دوف البعيد، (1)

 في الرسـ والتحقيؽ ىو ما دفع المبرد إلى تسميتيا بألؼ االستفياـ كما ذكرنا سابقًا.

َة البِف مالٍؾ فيما ذكره ِمْف أفّ  ؛ ألّف السيوطي ردَّ  (3)واىد العرب "" ورود اليمزة قميؿ في ش: وال ُحجَّ
 (4)" لقد وقْفُت لذلؾ عمى أكثر مف ثالثمائِة شاىٍد وأفرْدُتيا بالتأليؼ ": عمى ذلؾ بقولو

 : ُنْوِرُدىا في الجدوؿ اآلتي، وقد وردِت اليمزُة المقصورُة )أ( في شعر النقائض سبعًا وثالثيف مرَّةً 

 الصفحة الشاىد الشعري م
ـْ فاْعَممواَأَبِني ُأدَ   .1  1/19 َخَور الُقموِب وِخفََّة اأَلْحالـِ  ْيَرَة ِإفَّ فيُك
 1/49 وما راَجَع الِعْرَفاَف إالَّ َتَوىُّما َأَمْنِزَلَتْي ِىْنٍد ِبناِظَرَة اْسَمَما  .2
َما أَشْيَباُف َلْو كاَف الِقتاُؿ َصَبْرُتـُ   .3  1/59 َوَلِكفَّ َسْفعًا ِمْف َحِريٍؽ َتَضرَّ
 1/118 وَعْقُمَؾ ال َيْذَىْب فإفَّ معي َعْقمي ُؿ َمْياَلً َبْعَض َلْوِمَؾ في الُبْطؿِ أعاذِ   .4
 1/129 ِطالَب ُسَمْيَمى فاْقِض ما ُكْنَت قاِضيا أذا الَعْرِش إّني َلْسُت ما ِعْشُت تاِركاً   .5
 1/163 ؿِ باأَلْعَمَيْيِف وال ُقَفْيَرَة فاْزحَ  َأُبَنيَّ ِشْعَرَة َلْف َتُسدَّ َطريَقنا  .6
 1/190 ِشَراَر النَّاِس أْحَسابًا َوَداَرا َأِجْعالَف الرََّغاـِ َبني ُكَمْيبٍ   .7
ْرُتُكـْ   .8  1/201 َوَوَىْبُتُكـ ِلَعِطيََّة ْبِف ِجعاؿِ  أَبِني ُغَداَنَة إنَّني حرَّ
 1/208 َقُصَرْت َيداُه َوَمدَّ َشرَّ ِحَباؿِ  أَجِريُر إفَّ أَباَؾ إْذ أْتَعْبَتوُ   .9

ـْ َمْف َيُقوـُ ِلَشدَّةِ  اأَلْحَماؿِ  أَبِني ُقَفْيَرَة َمْف ُيَوّرُع ِوْرَدَنا  .10  1/221 أ
                                                           

 .19، حروؼ المعاني، . الزجاجي(1)
 .32، معاني الحروؼ، . الرماني(2)
 .3/386، شرح التسييؿ، . ابف مالؾ(3)
 .3/35، ىمع اليوامع، يوطي. الس(4)
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 1/246 َيْوـَ التَّقاُسـِ ُلَوـُ آِؿ ِنزارِ  َأَبِني ُقَفْيَرَة َقْد أناَخ إَلْيُكـُ   .11
 1/247 َبْعَد الِمراِس َشديَدُة اإلْضرارِ  َأُبَنيَّ ِشْعَرَة ما َظَنْنَت وَحْرُبنا  .12
 1/284 َغدًا أْو َذريني ِمْف ِعتاِب الَمالِوـِ  َأعاِذَؿ ِىيجيني ِلَبْيِف ُمصاِرـِ   .13

14.  
 أباِىَؿ ما أْحَبْبُت َقْتَؿ اْبَف ُمْسِمـٍ 
 أباِىَؿ َقْد َأْوَفْيُتكـْ مف ِدماِئُكـْ 

ـْ بالَمظاِلـِ   وال أْف َتروعوا َقْوَمُك
ـْ َرْىَط َقْيِس بْف عاِصـِ   1/288 إذا ما َقَتْمُت

َبْيِر َبِرْئُت ِمْنُكـْ   .15  1/315 فَأْلُقوا السَّْيَؼ واتَِّخذوا الِعيابا أجيراَف الزُّ
 1/320 إذا ما األْيُر في أْسِت أبيَؾ غابا أَجْنَدُؿ ما َتقوُؿ َبنو ُنَمْيرٍ   .16
تَْيِف َىَدْمَتَيا  .17  2/45 وُكْنَت اْبَف ُأْخٍت ال ُتخاُؼ َغَواِئُموْ  أحاِرُث داري َمرَّ

18.  
 أَصْعَصَع ما باُؿ اّدعاِئَؾ غاِلباً 

 أَصْعَصَع أْيَف السَّْيُؼ َعْف ُمَتَشّمسٍ 
 أحاِرُث ُخْذ َمْف ِشْئَت ِمنَّا وِمْنُيـُ 

 وَقْد َعَرَفْت َعْيَنْي ُجَبْيٍر َقَواِبُموْ 
 َغيوٍر أَربَّْت بالُقيوِف َحالِئُموْ 
 وَدْعنا َنِقْس َمْجدًا ُتَعدُّ َفواِضُموْ 

2/101 

 2/103 ِبِذْكراِؾ إالَّ اْرَفضَّ ِمّني الَمداِمعُ  َد ما ِمْف حاَجٍة َتْنَبِري َلناأخالِ   .19

20.  
 َأَعيَّاُش َقْد ذاَؽ الُقيوُف َمراَرتي 
 َأَعيَّاُش ما ُتْغِني ُقَفْيَرُة َبْعَد ما 
 أعيَّاُش قْد آَوْت ُقَفْيَرُة َنْسَميا

 وأْوَقْدُت ناري فاْدُف دوَنَؾ فاْصَطؿِ 
ًا في َمراَرِة َحْنَظؿِ  َسَقْيُتؾَ   َسمَّ

ؿِ   إلى َبْيِت ُلْؤـٍ ما َلُو ِمْف ُمَحوَّ
2/117 

 2/118 َعَمى الَحبَِّة الَخْضراِء أْلباَف ُأيَّؿِ  أِجْعِثُف َقْد الَقْيِت ِعْمراَف شاِرباً   .21
 2/158 ِبِذي َنَجٍب أنَّا ادََّعْينا ِلداِرـِ  أَقْيَف بَف َقْيٍف ال َيُسرُّ ِنساَءنا  .22
ـْ ُجَبْيَرًا ِعْنَد َلْيَمى َخميَفةً   .23  2/204 أَصْعَصَع ِبْئَس الَقْيُف َقْيُنَؾ َصْعَصعا َتَرْكُت
َبْيُر َوَرْىُطوُ   .24 ـَ الزُّ  2/212 َأْف َلْيَس َحْبُؿ ُمجاِشٍع ِباأَلْوَثؽِ  َأُقَفْيَر َقْد َعِم
ـْ ال ُتْيَزَلفْ   .25  2/234 الَحراِئِر َعارُ إفَّ الُيَزاَؿ َعمى  أَبني الَحَراـِ َفتاُتُك
ـْ َتِمدْ   .26 ـُ ُدخافِ  أُبَنيَّ ِشْعَرَة إفَّ َسْعَدًا ل  2/244 َقْيَنًا ِبِميتَْيِو َعصي
 2/270 ما َأْنَت حيَف َنَبْحَتني ِبَعقورِ  أُبَنيَّ َبْرَوَع يا ْبَف َأأْلَـِ َمْف َمَشى  .27
ـْ َنِجْد ِلُمجاِشعٍ   .28  2/271 ِريَشَة الُعْصفورِ  ِحْممًا ُيواِزفُ  أُبَنيَّ ِشْعَرَة َل
 2/332 َرواُد المَّْيِؿ ُمْطَمَقُة الِكماـِ  أَصْعَصَع َبْعَض َلْوِمَؾ إفَّ َلْيَمى  .29
 2/333 وُكوني دوَف واِسَطٍة أماِمي أَصْعَصَع قاؿ َقْيُنَؾ أْرِدفيني  .30
ـْ إذا ما أْيفَ  َأباِىؿَ   .31  2/334 َلِحْقنا بالُمموِؾ وبالِقبابِ  َمْمَجُؤُك
ـْ َتْحَت الثَّيابِ  أيُّ ُمْحَكَمٍة أَحمَّتْ   باِىؿَ أَ   .32 ـْ أَخواِتُك  2/335 َلُك

 



 ىىىىىىى            

 

31 

 

 األولىالفصل

 اليمزة الممدودة )آ(  -3

وىذه اليمزة الممدودة حصيمُة ، (1)وىو مسموٌع ولـ يذكْره سيبويو وذكره غيُره  ، ُتستعمؿ لنداء البعيد
، (2)في الصوت ُيسّيؿ مناداة البعيد  مدٌّ  فباجتماعيما يتحقؽ، إضافِة األلِؼ الطويمِة إلى ىمزِة القَّْطع

ولعؿ وجود األلؼ   مثؿ اليمزة، (3)وقد جعميا ابُف عصفور لمناداة القريب ، )آمحمَُّد (: مثؿ قولنا
  .بعد اليمزة جعؿ )آ( لمناداة البعيد

 .ولـ ترِد اليمزُة الممدودُة )آ( في شعر النقائض

 َأْي  -2

وحرؼ الياء الساكف ممَّا ال يؤىميا لمناداة البعيد أو ، مفتوحة تتركَّب ىذه األداُة مف ىمزِة قطعٍ 
 (4)المتوسط ؛ نظرًا ِلِقصر مدى صوتيا 

 : وذلؾ عندما قاؿ، فكاف يرى أنَّيا لمبعيد، أمَّا ابُف مالؾ

 " ولممنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء أو كالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

َـّ ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا "   (5)وأْي وآ وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

   
أو الذي في حكـ  ، الستدعاء المخاطِب البعيِد ِحسًَّا ومعنىً وكذلؾ رأى عباس حسف أنيا ُتستعمؿ  

  .(6)البعيد كالنائـ والغافؿ 

 (7)وىناؾ مف النُّحاِة َمْف رأى أّف )أْي ( ُتستعمُؿ لمناداِة المتوّسط 

لى ىذا الرأي ذىب  ، حيُث ِقيَؿ لمقريب كاليمزة: أفَّ )أْي ( في معناىا أقواؿ القوؿوخالصُة  وا 
  .وِقيَؿ لممتوسط وعميو الماِلقي، وقيؿ لمبعيد كػ )يا ( وعميو ابُف مالؾ وعباس حسف، المبّرد

ولعؿَّ رْأَي المّبرد أقرب إلى الصواب ؛ وذلؾ ألّف الطبيعَة الصوتيََّة لكممة )أْي( ال تسمُح بمّد 
  .الصوِت الذي يحتاُجو المنادى البعيد

 .ولـ ترد أداُة النداء )أْي( في شعر النقائض
                                                           

 .1/49، مغنى المبيب، . ابف ىشاـ(1)
 .323، الجنى الداني في حروؼ المعاني، . المرادي(2)
 .1/175، المقرب، . ابف عصفور(3)
 .3/35وىمع اليوامع ، 4/235. ُينظر: المقتضب: المبرد (4)
 . 31لؾ ،ألفية ابف مالؾ ،. ابف ما(5)
 . 4/2، النحو الوافي، . عباس حسف(6)
 .213، رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني، . المالقي(7)
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 آيْ   -2

وقد حكاىما الكوفيوف عند ، وُتستعمؿ ىي و )آ( لمبعيد، تتكوف مف اليمزة الممدودة والياء الساكنة
؛ ُأِضيفْت ليمزتيا ألٌؼ طويمة، فممَّا َقُصرت ) أْي ( عف نداء البعيد .(1)العرب الذيف َيِثقوف بعربيَِّتيـ 

يسوقوا ليا شاىدًا مف كالـ العرب إال بعَض غيَر أّف النحاَة لـ ، لتتناسَب مع استدعاِء المنادى البعيد
 .النقائض ليذه األداِة أيَّ مثاؿ رُ وكذلؾ لـ َيُسْؽ شع، ) آي زيد ( إذا َبُعَد مكاُنو: مثؿ، األمثمة

 أيا  -6

فكانت بذلؾ ، والياء )يا( لنداء البعيد، تتألَّؼ مف اليمزة ) أ( التي ىي انفجاٌر صوتيٌّ يجذب االنتباه
 .(2)ف الياء أعمَؽ تأثيرًا م

 .وىي عند جميوِر النُّحاِة لنداء البعيد

 ولعميا تكوف لنداء البعيد ؛بسبب المد الذي يوجد في الحرؼ والذي يتناسب مع البعد.

  .ولـ ترد أداُة النداِء )أيا ( في شعر النقائض
 ىيا  -9

ؼ ال يدخؿ والتصري، ؛ ألّف اإلبداَؿ نوٌع مف التصريؼوىاؤىا أصؿ، لبعيدا تستخدـ لنداء ىيا
واإلبداُؿ التصريفيُّ  ىو ، بدٌؿ مف ىمزة )أيا( ؛ ألفَّ ىذا اإلبداؿ لغويٌّ )صوتي(: وقيؿ، الحرؼ

ألداة ىو )يا( كما أّف بعض العمماء يرى بأّف أصؿ ىذه ا، (3)المختصُّ باألسماِء المتمّكَنِة واألفعاؿ 
ىذا ما َيْنِفي عندىـ استقالليَة ىذا الحرؼ و ، ؛ زيادًة في مّد الصوِت وطولوُأدخمْت عمييا )ىا( التنبيو

غير أّف كثرَة الشواىِد في كالـ العرب تُْثِبُت وجوَد ىذا الحرؼ بعيدًا عف سنَّة ، بذاتو في النشأة
 (4) .اإلبداِؿ في ُلغتيـ

وتتميز باالىتزازات في صوتيا مما يثير انتباه السامع فكانت ، الياء: وتتألَّؼ )ىيا( مف ثالثة أحرؼ
 .(5)وىيا ِلَما ىو أبعد ، والياء واأللؼ في )يا( لنداء البعيد، متنبيول

                                                           

 .172/ 3، ىمع اليوامع، . السيوطي(1)
 .302، في النحو العربي نقد وتوجيو، . المخزومي(2)
 .4/5، أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، . ابف ىشاـ(3)
 .3/36، ىمع اليوامع، . السيوطي(4)
 . 28، المعاني بيف األصالة والحداثة حروؼ ، حسف عباس، . ُينظر(5)
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وال غرابَة في ذلؾ ؛ " ألّف العرَب كثيرًا ما ، ويرى ابُف ىشاـ أفَّ الياَء بدٌؿ مف ىمزة )أيا (
 (1)َإيَّاؾ وِىيَّاؾ وَأَرْحُت ناقتي وَىَرْحُتيا " : فيقولوف، يقمبوف اليمزة )ىا( لمتخفيؼ

  .أداُة النداء )ىيا ( في شعر النقائض ولـ ترد 
 وا -8

وُتستعمُؿ في النُّدبِة مع ألؼ النُّدبة التي َتْمَحُؽ المنادى ، ىي أداُة تنبيٍو تقتضي اإلطالَة ومّد الصوت
 (2)في آخره وحدىا أو الياء ؛ ليكوف ذلؾ عونًا عمى مّد الصوت 

المبّرد يرى أنيا تأتي لمنداء إذا ُجّرد المندوب  ولكفَّ ، وتختصُّ ىذه األداُة بالنُّدبة عمى رأي الجميور
 .(3)مف )ىاء ( السكت فتجري مجرى )الياء( في الوظيفة 

أنَّيا : والثاني، أنيا حرُؼ نداٍء مختصٌّ بالنُّدبة: أوليما: وأّما عند ابف ىشاـ فيي عمى وجيْيف
كقوؿ سيدنا عمر بف الخطاب ، أي في غير الندبة ولكف بشكؿ قميؿ، (4)ُتستعمُؿ في النداء الحقيقي 

 .واعجبا لؾ يا بَف العاص -رضي اهلل عنو–لعمرو بف العاص  –رضي اهلل عنو  –
 : واستشيد  بقوؿ الراجز، وقد ذكرىا ابُف عصفور في أحرؼ النداء

 وافقعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُس 

ُس    (5)أإبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروَّ
 

   
)فقعس( مناديًا ليـ لمَّا أغار عمى إبِميـ رجٌؿ  فالشاعر في ىذا البيت استنجد بأىؿ حّيو واسميـ

 ُيدعى )كروَّس(. 
لى ىذا أشار ابُف مالؾ بقولو، ودلَِّت القرينُة عمى إرادِة النُّدبة، وُتستخدـ )يا( لمندبة إذا ُأِمَف المَّْبس  : وا 

 
 واليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُز لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّاني ولَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف ُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدبْ 

  

 
(6)أو يػػػػػػػػػػػا وغيػػػػػػػػػػػر )وا( لػػػػػػػػػػػدى المَّػػػػػػػػػػػْبِس ُاْجتُنِػػػػػػػػػػػبْ 

 

   
 : في قوؿ الشاعر ، وقد وردْت أداُة الّنداء )وا( في شعر النقائض مرًة واحدًة فقط 

 الصفحة الشاىد الشعري م
 2/112 كَأفَّ أباىا َنْيَشٌؿ أو ُمجاِشعُ  ُكَمْيٌب َتُسبُّني َحتَّى َعَجبا فوا  .1

 
                                                           

 . 436، قواعد النحو العربي، . البياتي(1)
 .302، في النحو العربي نقد وتوجيو، . المخزومي(2)
 .4/268، المقتضب، . المبرد(3)
 .4/7أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ، . ابف ىشاـ(4)
 . 203، المقرب، . ابف عصفور(5)
 .32، ابف مالؾألفية ، مالؾ. ابف (6)
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 المبحث الثاني
 أحكاُم المناَدى في ِشْعِر النََّقاِئض 

 تعريف المنادى - أ
فقد أورد العمماُء تعريفاٍت متباينة لكنيا تصبُّ في قاَلٍب  ،ماىيَِّة المنادى دت التعريفاُت حوؿتعدَّ 
)يامحمد( أـ : مثؿ، فالمنادى ىو االسـ الذي يطمب المتكمـ إقباَلو سواء أكاف ذلؾ حقيقياً  ،واحد

مناَب فعٍؿ مضمٍر وجوبًا  أو ىو المطموب إقباُلو بحرٍؼ نائبٍ ، (1)(نحو )يا جباُؿ أّوِبي معو ،مجازياً 
نو المدعّو الذي :إوقيؿ ، (3)بأنو المخاطُب بأداِة نداٍء لتنبيٍو أو لطمِب أْمٍر منو ، وُعّرَؼ أيضاً  ،(2)

نو مفعوٌؿ بو منصوٌب بفعٍؿ محذوٍؼ إ :وقيؿ أيضاً ، (4)أو إحدى أخواتيا ، اقترف بدعائو يا لمنداء
أحد أحرؼ النداء التي تفيد نداء المخاطب القريب الذي تطمب ودائمًا ُيسبؽ ب، تقديره أدعو أو أنادي

يا : نحو، وُذِكر أيضًا أنو اسـٌ وقع بعد حرٍؼ مف أحرؼ النداء، (5)منو أف يقبؿ عميؾ إقبااًل حقيقيًا 
 ، (6)عبَد اهلل 

 : ونالحظ من التعريفات السابقة ما يأتي
ْف َوَرَد مف ذلؾ شيٌء ،  أو حرفاً فال يجوز أف ننادَي فعالً ، المنادى دائمًا يكوف اسماً  .1 فإنَّو ، وا 

ُـّ تأويُمو بمنادًى محذوؼ  أو اعتبار أداة النداء حرؼ تنبيو.  ، َيِت
أـ ، يا إبراىيـ: مثؿ، سواء أكاف ىذا اإلقباؿ حقيقيَّاً ، اليدُؼ مف نداِء المنادى ىو اإلقباؿ .2

 (7)" َيْا ِجَبْاُؿ َأّوِبْي َمْعُو " : مثؿ، مجازياً 
"َيْا َيْحَيى ُخِذ اْلِكَتْاَب : مثؿ، سواء أكاف ذلؾ ظاىراً ، أف ُيسبَؽ المنادى بحرؼ نداء  بدَّ ال  .3

 .يا ُيْوُسؼُ : والتقدير، (9)" ُيْوُسُؼ َأْعِرْض َعْف َىَذا " : مثؿ، أـ مقدَّراً ، (8)ِبُقوَّة " 
ساليِب اإلنشائيَِّة الطمبيَِّة إقباُؿ المخاَطِب يكوُف لطمِب أمٍر معيٍَّف منو ؛ لذلؾ يكُثر وروُد األ .4

 .بعد المنادى

                                                           

 .220 ، معجـ المصطمحات النحوية والصرفية، المُّبدي (1)
 .2/988، شرح الرضي عمى كافية ابف الحاجب، يرضال (2)
 .139، الكامؿ في النحو والصرؼ واإلعراب، قبش (3)
 . 389، شرح األجرومية، ابف عثيميف( 4)
 .2/4/10، المعجـ المفصؿ في النحو العربي، بابتي( 5)
 .109، جامع الدروس العربية، لغالينيا( 6)
 .15آية ، سورة سبأ( 7)
 .12آية ، سورة مريـ( 8)
 .29آية ، سورة يوسؼ( 9)
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 أقسام المنادى وأحكامو  -ب

 (1)مفرد ومضاؼ ومضارع لممضاؼ : األسماء المناداة تنقسـ إلى ثالثة أضرب
 السم المفرد : أولً 

 فيشمُؿ المفرَد الحقيقيَّ بنوعْيو المذكَّرِ ، ما ليس مضافًا وال شبييًا بالمضاؼ: وُيراُد بالمفرد ىنا
 ، سواء أكاف تركيُبيا مزجيَّاً ، ويشمؿ كذلؾ األعالـ المركَّبة قبؿ النداء، ويشمؿ مثناه وجمعو، والمؤنَّث

فكؿُّ ىذه األعالـ  ، خمسة عشر: مثؿ ، أـ َعَدِديَّاً  ، شاء اهلل: مثؿ ، سيبوْيو أـ إسناديَّاً : مثؿ
 .(2)وأشباىيا ُتسمَّى مفردة في ىذا الباب 

 ، ىي المبنية عمى الضـ: فالمعرفة ، معرفة ونكرة: النداء ينقسـ إلى ضربْيفواالسـ المفرد في 
 : والمبني عمى الضـ في الّنداء عمى َضْرَبْيف

 فيو عمى معرفتو.  ، زيد وعمرو: نحو ، ما كاف اسماً  عممًا قبؿ النداء: إحداىما

يا : وأنو في معنى ، عرفًة بالخطابصار م ، يا رجُؿ َأْقِبؿْ : نحو ، كاف نكرًة فتعرَّؼ بالنداء: واآلخر
يا  ، يا رجؿُ  ، يا َفْضؿُ  ، يا زيدُ : تقوؿ ، فيذاِف الضرباِف ىما المَّذاِف ُيضمَّاِف في الّنداء ، أيُّيا الرجؿُ 

غالـُ 
(3).  
 : حكمو

ويكوف في محؿ نصب دائمًا ؛ ألّف المنادى في أصمو  ، ُيبنى عمى الضـ أو عمى ما ينوب عنيا
والعقُؿ  ، كؿُّ شيٍء يحتاج إلى العقؿ ، يا مسمـُ : نحو ، -عمى رأي َمْف قاؿ بذلؾ  -مفعوٌؿ بو 

يا ، يا كاتباتُ  ، يا كاتبتاف ، يا كاتبةُ  ، يا مسمماتُ ، يا مسمموف ، يا مسمماف ، يحتاج إلى التَّْجِرَبة
  .ُكتَّابُ 

المفرد الحقيقي وجمع  مبني عمى الضـ في –وما شابييا  –فالمفرد العمـ في األمثمة السابقة 
وعمى الواو في جمع المذكر  ، ومبني عمى األلؼ في المثنى ، وجمع المؤنث السالـ ، تكسيرال

ـ  وفروِعو ، السالـ   .منصوٌب محالًَّ  ، وىو في أكثر أحوالو مبنيٌّ لفظًا عمى الضَّ

والنكرة  ، اؼ وشبيو" وُيبنى العمـ المفرد أعني غير المض: وىذا ما أكَّده السُّيوطي عندما قاؿ
نحو  ، المقصودة عمى ما ُيرفع بو لفظًا وىو الضـ في المفرد والجمع المكّسر وجمع المؤنث السالـ
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والواو في جمع  ، يا زيداف: نحو ، واأللؼ في المثنى ، يا ىندات ، يا رجاؿ ، يا رجؿ ، يا زيد
يا : نحو ، والمنقوص ، يا موسى: نحو ، يا زيدوف أو تقديرًا في المقصور: نحو ، المذكر السالـ

 ، يا َبَرَؽ َنْحره ، يا خمسَة َعَشرَ  ، يا حذاـِ  ، يا سيبوْيوِ : نحو ، وما كاف مبنيًَّا قبؿ النداء ، قاضي
  .(1)وىذا ىو مذىب الجميور 

نما قيؿ  يا زيدوف  ، يا زيداف: فإفَّ نحو ، ُيبنى عمى الضـ: ما ُيرفع بو ؛ ليكوف أعَـّ مف قولو:وا 
  .(2)الضمَُّة واأللُؼ والواو : وما ُيرفُع بو االسـ ، رج منوخا

 : ىو ما اجتمع فيو أمراف ، ويتَّضح مما سبؽ أفَّ الذي ُيبنى عمى ما ُيرفع بو لو كاف معرباً 

أو عارضًا في النداء  ، )يا زيُد(: نحو ، سواء كاف ىذا التعريُؼ سابقًا عمى الّنداء: التعريؼ - أ
 .)يا رجُؿ ( تريد بو معيَّناً : نحو ، قباؿ؛ بسبب الَقْصِد واإل

فيدخؿ في ذلؾ المركَُّب المزجيُّ والمثنَّى  ، ونعني بو أالَّ يكوَف مضافًا وال شبييًا بو: اإلْفراد - ب
) يا   (، ) يا َرُجاَلفِ  ،) يا زيدوَف( ، ) يا زيداِف ( ،) يا َمْعِدي َكِرُب (: نحو ، والمجموع
  .) يا ِىْنداِف( ،مسمموَف(

( في لغة أىؿ الحجاز ُقّدر فيو الضـ(، وما كاف مبنيًَّا قبؿ النداء كػ )سيبوْيو ِ  ويظير أثر  ، )َحَذاـِ
ـَ برفعو ونصبو: فتقوؿ ، ذلؾ في تابعو ـُ أو العال يا : تقوؿ ، والمحكيُّ كالمبني ، ) يا سيبويِو  العال

ـَ (  ـُ أو المقدا تأبََّط شرًَّا المقدا
كالتي في بعِض األعالـِ  ، ف يكوف الضُـّ ظاىراً وال فرؽ بيف أ ، (3)

وكالتي في  ، موسى: مثؿ ، أو مقدَّرة كالتي في آخر األعالـ المختومة بحرؼ عمَّة ، السابِؽ ِذْكُرىا
 ، وغيرىا مف كّؿ َلْفٍظ ُسمََّي بو وصار َعَمَماً  ، سيبوْيوِ : مثؿ ، آخر األعالـ المركَّبة التي ذكرناىا

 ، فتبقى عالمُة البناِء األصمّي السابقة عمى حاليا ، أصالًة قبؿ أف يصَير عممًا منادىوكاف مبنيًَّا 
ويكوف المنادى في كؿ ذلؾ في محؿ  ، وتُقدَّر عمى اآلخر عالمة البناء الجديدة التي َجَمَبَيا النداء

المقدَّر أسماُء وُيمحُؽ بالمفرد العمـ المبنّي أصالًة قبؿ النداء في حكـ البناء عمى الضـ  ، نْصب
وضمير  ، ما ، َمفْ : نحو(، وأسماء الموصوالت غير المبدوءة ب )أؿ، ىؤالء ، ىذا: نحو ، اإلشارة

 .(4)أمَّا غُير المخاَطب فال ُيناَدى كما َعِمْمَنا مف قبؿ  ، إيَّاؾ ، أنت: نحو ، المخاطب
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 : الختالف في حقيقتو بين اإلعراب والبناء

" المنادى : ويتَّضُح ذلؾ مف قولو ، ادى المفرَد المعرفة معرٌب وليس مبنيَّاً يرى الكسائي أفَّ المن
ْفِع كما قاؿ  ، المفرد المعرفة مرفوٌع ؛لتجرُّده عف العوامؿ المفظيَّة وال يعني أّف التجرَد فيو عامُؿ الرَّ

 ، فيو مف اإلعراب بؿ المراد بو أنو لـ يكف فيو سبب البناء حتى ُيْبَنى فال ُبدَّ  ، بعُضيـ في المبتدأ
 ، ولو فتحناه َلَشاَبَو غير المنصرؼ ، ثـ لو َجَرْرَناُه َلَشاَبَو المضاؼ إلى ياء المتكمـ إذا ُحذفت الياء
بينما رأى أبو حيَّاف أّف حركَة ) يا (، 1)فرفعناه ولـ ُنَنّوْنُو ؛ ليكوف فرقًا بينو وبيف ما ُرفع بعامؿ رافع " 

وأّما السبب (، 2)ُة بناء خالفًا لمكسائي والّرَياشي في زعميا أنيا حركة إعراب ) يا رجُؿ( حركو(، زيُد 
د وقع موقَع المضمِر َأاَل ترى أنو ق ، وقوُعو موقَع غْيِر المتمّكف ، الذي أوجَب بناَء االسـِ المفرد

النداء موقع ) أنت  فممَّا وقع زيد وما أشبيو بعد ) يا ( في ، ُقْمَت يا ىذا: ؛ ألنََّؾ تقوؿُ والمكنَّيات
 (3) .ُبِنَي االسـ ، والكاؼ وأنتـ ( وىذه مبنيات ؛ لمضارعتيا الحروؼ

 : حقيقة المعرفة في المنادى المفرد

ُؿ  ، إّما أف يكوف َعَمَمًا أو نكرًة مقصودة -ليس مضافًا وال شبييًا بالمضاؼ -المنادى المفرد  فاألوَّ
غير أنيـ  ، فالنُّحاُة عمى إجماٍع في معرفِتو بعد الّنداء ، الثاني أمَّا ، ال َشؾَّ في معرفِتِو قبؿ النداء

أـ أّف الّنداَء خصَّصو ؟ وفي ، ىؿ ىو باٍؽ عمى معرفتو األولى قبؿ النداء ، اختمفوا في المفرد العمـ
 : ذلؾ آراٌء ُنْوِرُدَىا كاآلتي

وحدَث فيو تعريٌؼ  ، َبُطؿَ إفَّ تعريَفو الذي كاف فيو قبؿ النداء قد : مف النحوييف َمْف يقوؿ - أ
  .(4)آخر بالنداء 

فزيٌد وما أشبيو مف  ، يا زيدُ : " فأّما قوُلنا: حيث قاؿ ، رأى ابُف السَّرَّاج أفَّ تعريَفو باٍؽ فيو - ب
ولو كاف تعريُفو بالّنداء  ، وىو في النداء معرفةٌ كما كاف ، معارٌؼ قبؿ النداء ، المعارؼ

 .(5) َلُقّدر تنكيُره قبؿ تعريفو "
ويصيُر معرفًة باإلقباؿ عميو  ، ذىب المبّرد والفارسي إلى أنو ُيسمُب تعريُفو بالعمميَّة - ت

تمتقياف في اكتساب التعريؼ مف  عمـ المفرديو فإّف النكرة المقصودة والوعم ، والِخطاب
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 يجتمَع معّرفاِف حتى ال ؛فإذا ُأِرْيَد نداُء المعرفِة عند المبّرد فإنَّيا تُنكَّر قبؿ النداء (1)النداء
والثاني الذي ُاْكُتِسَب بعد النداء ( فيصبح  ، ) المعرؼ األوؿ قبؿ النداء: عمى معّرٍؼ واحد

 (2)المعّرُؼ الوحيُد ىو حرُؼ الّنداء 
فال يزيمو  –عمى األصح  –رأى عباس حسف أف تعريَفو بالعممية قبؿ النداء يالزميا بعده  - ث

نما ُيَقّوي التعريؼ السابؽ ، ًا أو تعييناً ِلُيِفيَدىا تعريفًا جديد ؛النداء ويزيُد العمميَّة وضوحًا  ، وا 
 . (3)وبيانًا 

ولعؿَّ ما قالو بعُض النَّْحوّييَف كما ورَد في الرأي األوؿ ) وىو أفَّ تعريؼ المنادى المفرد الذي كاف 
نَّو ليس كؿُّ منادى وذلؾ أل؛وحدث فيو تعريٌؼ آخر بالّنداء ( فيو نظر ، فيو قبؿ النداء قد َبُطؿَ 

وذلؾ ألنَّنا لـ ُنِرْد شخصًا ؛ألننا قد ننادي نكرًة غيَر مقصودٍة فتكوف منصوبةً ؛يكتسب التعريؼ
فيذه نكرٌة غيُر مقصودٍة لـ تكتسْب ، فال نقصُد غافاًل بعينو، اتَِّؽ اهللَ  ، يا غافالً : مثؿ قولنا، محدداً 
 اتَِّؽ اهلَل.، يا غافؿُ  :َلُقْمَنا ، ولو اكتسبْت تعريفاً ، تعريفاً 

 : ِعمَُّة بناِء الَعَمِم المفرِد عمى حركة

ـُ المفرُد عمى حركةٍ  وكؿُّ اسـٍ كاف معربًا ثـ  ، ألفَّ المنادى مف قبؿ كاف مستحّقًا لإلعراب ؛ُبِنَي العم
مف األسماء  ُأزيَؿ عنو اإلعراُب ِلِعمٍَّة َعرَضْت فيو َوجَب أف ُيبنى عمى حركة؛ ليكوف بينو وبيف غيره

(، 4)فميذا وجَب أف ُيبنى المنادى عمى حركة  ؛ما( ، َكـْ  ، ) َمفْ : نحو ، التي لـ تقع قط معربة فرؽٌ 

ألفَّ  ؛" وُبِنَي عمى الحركة في الّنداء: عندما قاؿ ، وكذلؾ وافؽ ىذا الرأَي ابُف السَّرَّاج في أصوِلو
 .(5)في التمكُّف "  فُفّرَؽ بينو وبيف ما ال أصَؿ لو ، أصَمو التمكُّف
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 : ِعمَُّة بناء العمم المفرد عمى الضم

ـ ـُ المفرُد عمى الضَّ  : لألسباب اآلتية ؛ولـ ُيْبَف عمى الفتِح أو الكْسر ، ُبِنَي العم

ـْ أمعرٌب ىذا  . أ ـ ولـ ُيْبَف عمى الفْتح؛ ألفَّ الفتَح عمى أصِؿ لو ُبني عميو لـ ُيعم ُبِنَي عمى الضَّ
ـْ أنو منصوٌب عمى  ، في األسماء ما ال ينصرؼ أـ مبنّي ؟ إذ فمو نادْيَتو وفتحَتو لـ ُيعم

 (1)َفَسَقَط الفتُح ِلَما ذكرناه  ، أصِؿ ما يستحقُّو المنادى أو مبنيّ 
ـ ولـ ُيْبَف عمى الكْسر . ب ألفَّ المضاَؼ إلى المتكمـ االختياُر فيو حذُؼ الياِء  ؛ُبِنَي عمى الضَّ

ـْ أنو مفرٌد أـ  ، يا غالـِ أقِبؿْ : نحو ، ياواالجتزاُء بالكسرِة عن فمو كسْرَت المنادى لـ ُيعم
ـ ، فسقط الكسر أيضاً  ، مضاؼ ـ ؛فمـ َيْبَؽ إال الضَّ   .(2)فميذا ُخصَّ بالضَّ

ـ . ت إذ كانت تعرب بما يجب ليا مف  ، قبؿ وبعد: نحو ، لتشبييِو بالغايات ؛ُبِنَي عمى الضَّ
 ، وِمْف َقْبِمؾَ  ، ِجْئتُ  َقْبَمؾَ : وتقوؿ ، ُب والخْفُض دوف الرَّْفعاإلعراب إذا أضْفَتيا وىو النصْ 

ـ وىي الحركُة ، فممَّا ُحِذَؼ منيا االسـُ المضاُؼ إليو )لفظًا وُأريد معناه(ُبِنَي الباقي عمى الضَّ
ـَ أنَّيا غ ، التي لـ َتُكْف لو قبؿ الّبناء وِمْف ، وِمْف َبْعدُ ، ؿُ ِجْئُتَؾ ِمْف َقبْ : َفقالوا ، إعراب يرُ َفُعِم

يا عبَد اهلل : َأاَل ترى أنََّؾ تقوؿ ، وكذلؾ المنادى لمَّا كاف مضاُفو منصوبًا ُضَـّ مفرُده ، َعؿُ 
 (3) .ويا غالـُ فضَمْمتَ  ، فإْف لـ ُتِضْؼ قْمَت يا عبدُ  ، فتنصبُ 
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 : وتْسِعْيَن َمرًَّة ُنْوِرُدَىا في الجدوِل اآلتيوقد َوَرَد المنادى العمُم المفَرُد في ِشْعِر النَّقائِض أربًعا 

 الصفحة الشاىد الشعري م
َما أَشْيَباُف َلْو كاَف الِقتاُؿ َصَبْرُتـُ   .1  1/59 َوَلِكفَّ َسْفعًا ِمْف َحِريٍؽ َتَضرَّ
 1/118 وَعْقُمَؾ ال َيْذَىْب فإفَّ معي َعْقمي أعاِذُؿ َمْياَلً َبْعَض َلْوِمَؾ في الُبْطؿِ   .2
 1/208 َقُصَرْت َيداُه َوَمدَّ َشرَّ ِحَباؿِ  أَجِريُر إفَّ أَباَؾ إْذ أْتَعْبَتوُ   .3
 1/284 َغدًا أْو َذريني ِمْف ِعتاِب الَمالِوـِ  َأعاِذَؿ ِىيجيني ِلَبْيِف ُمصاِرـِ   .4

 أباِىَؿ ما أْحَبْبُت َقْتَؿ اْبَف ُمْسِمـٍ   .5
 أباِىَؿ َقْد َأْوَفْيُتكـْ مف ِدماِئُكـْ 

ـْ بالَمظاِلـِ وال أ  ْف َتروعوا َقْوَمُك
ـْ َرْىَط َقْيِس بْف عاِصـِ   إذا ما َقَتْمُت

1/288 

 1/320 إذا ما األْيُر في أْسِت أبيَؾ غابا أَجْنَدُؿ ما تَقوُؿ َبنو ُنَمْيرٍ   .6
َتْيِف َىَدْمَتَيا  .7  2/45 وُكْنَت اْبَف ُأْخٍت ال ُتخاُؼ َغَواِئُموْ  أحاِرُث داري َمرَّ

8.  
 َع ما باُؿ اّدعاِئَؾ غاِلباً أَصْعصَ 

 أَصْعَصَع أْيَف السَّْيُؼ َعْف ُمَتَشّمسٍ 
 أحاِرُث ُخْذ َمْف ِشْئَت ِمنَّا وِمْنُيـُ 

 وَقْد َعَرَفْت َعْيَنْي ُجَبْيٍر َقَواِبُموْ 
 َغيوٍر أَربَّْت بالُقيوِف َحالِئُموْ 
 وَدْعنا َنِقْس َمْجدًا ُتَعدُّ َفواِضُموْ 

2/101 

 2/103 ِبِذْكراِؾ إالَّ اْرَفضَّ ِمّني الَمداِمعُ  ِمْف حاَجٍة تَْنَبِري َلناأخاِلَد ما   .9

10.  
 َأَعيَّاُش َقْد ذاَؽ الُقيوُف َمراَرتي 
 َأَعيَّاُش ما ُتْغِني ُقَفْيَرُة َبْعَد ما 
 أعيَّاُش قْد آَوْت ُقَفْيَرُة َنْسَميا

 وأْوَقْدُت ناري فاْدُف دوَنَؾ فاْصَطؿِ 
 ًا في َمراَرِة َحْنَظؿِ َسَقْيُتَؾ َسمَّ 

 إلى َبْيِت ُلْؤـٍ ما َلُو ِمْف ُمَحوَّؿِ 
2/117 

ـْ ُجَبْيَرًا ِعْنَد َلْيَمى َخميَفةً   .11  2/204 أَصْعَصَع ِبْئَس الَقْيُف َقْيُنَؾ َصْعَصعا َتَرْكُت
َبْيُر َوَرْىُطوُ   .12 ـَ الزُّ  2/212 َأْف َلْيَس َحْبُؿ ُمجاِشٍع ِباأَلْوَثؽِ  َأُقَفْيَر َقْد َعِم
 2/332 َرواُد المَّْيِؿ ُمْطَمَقُة الِكماـِ  أَصْعَصَع َبْعَض َلْوِمَؾ إفَّ َلْيَمى  .13
 2/333 وُكوني دوَف واِسَطٍة أماِمي أَصْعَصَع قاؿ َقْيُنَؾ أْرِدفيني  .14
ـْ إذا ما أْيفَ  َأباِىؿَ   .15  2/334 َلِحْقنا بالُمموِؾ وبالِقبابِ  َمْمَجُؤُك
ـْ َتْحَت الثَّيابِ  َمٍة أَحمَّتْ أيُّ ُمْحكَ   َأباِىؿَ   .16 ـْ أَخواِتُك  2/335 َلُك
 1/200 َخَوُر الُقموِب وِخفَُّة اأَلْحالـِ  َمْياَلً فرزدُؽ إفَّ َقْوَمَؾ فيِيـُ   .17
 1/306 أبوَؾ اْبُنيا َبْيَف اإلماِء الَخواِدـِ  ُقَفْيَرُة ِمْف ِقّف ِلَسْمَمى بف َجْنَدؿٍ   .18
 1/310 وُقوِلي إْف أَصْبُت َلَقْد أصابا الِعتاباأِقّمي المَّْوـَ عاِذَؿ و   .19
 1/318 أال تبًَّا ِلما َعِمموا تَبابا َعراَدُة ِمْف َبِقيَِّة َقْوـِ ُلوطٍ   .20
 2/285 فاْنُظْر َجريُر إذا َتاَلَقى الَمْجَمعُ  إْف كاَف َقْد أْعياَؾ َنْقُض َقصاِئِدي  .21
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ـْ َتَر يا َغسَّاُف أفَّ َعَداَوِتي  .22  1/24 ُع َأْنَفاَس الّرجاِؿ َكُؤوُدىاُيَقطّ  أل
 1/33 وال ِمْف َرواِبي ُعْرَوَة بِف َشِبْيبِ  ما َأْنَت يا َعنَّاُب ِمْف َرْىِط حاِتـ  .23
 1/124 أرى الحيَّ فد شاموا الَعِقيَؽ الَيماِنيا ِقِفي َوّدِعيَنا يا ِىْنُد فإنَِّني  .24

25.  
ـْ تَْنَتُيوا  َفْمَيْبُرَكْف يا ِحؽُّ إْف َل

 فَّ اْسِتَراَقَؾ يا َجريُر قصاِئِديإ
 ِمْف َماِلَكيَّ َعَمى ُغَداَنَة َكْمَكؿُ 
 1/148 ِمْثُؿ اّدَعاِء ِسَوى أبيَؾ َتَنقُّؿُ 

26.  
 َوَقَفْت ِلَتْرُجَزِني َفُقْمُت ليا اْبُركي
 َوَتَرْكُت ُأمََّؾ يا َجريُر كأنَّيا
 يا ِحؽُّ ما ُنّبْئُت ِمْف َرُجٍؿ َلوُ 

 وما َجَمْعِت اأَلْسَفؿُ  يا ِحؽُّ أْنتِ 
 ِلمنَّاِس باِرَكػػػػػػػػًة َطػػػػػريٌؽ ُمػػْعَمػػؿُ 

 ُخْصياٍف إال اْبَف الَمراَغػػػِة   َيْحَبؿُ 

1/150 
 

 1/154 ُعِرَضْت َعمْيَؾ فأيَّ تَْيِنَؾ َتْفَعُؿ ؟ والموُت َأْىَوُف يا جريُر ِمَف الَّتي  .27

28.  
 ُكـُ إّني اْنَصَبْبُت ِمَف السَّماِء َعَميْ 

 َوَلَقْد َوَسْمُتَؾ يا َبِعيُث ِبِميَسِمي
 حتَّى اْخَتَطْفُتَؾ يا َفَرْزَدُؽ ِمْف َعؿِ 
 1/160 وَضغا الَفَرْزَدُؽ َتْحَت َحّد الَكْمَكؿِ 

 1/164 ُزْىُر النُّجوـِ َوباِذخاُت اأَلْجبؿِ  َعْمٌرو َوَسْعٌد يا َفَرْزَدُؽ فيِيـ  .29
 1/183 ِبَداَرةِ  ُصْمُصٍؿ َشَحطوا الَمزارا ىإذا ما َحؿَّ أْىُمِؾ يا ُسَمْيمَ   .30

31.  
 َفِديُنَؾ يا فرزدُؽ ديُف َلْيَمى
 َنَشْدُتَؾ يا َبِعيُث َلَتْخِبَرّني

ًا واْعِتمارا  َتزوُر الَقْيَف َحجَّ
ـْ َنَياَرا  1/185 َأَلْياًل ُزْرَت ُأمََّؾ أ

 1/207 َنى ِمَف النَُّزاؿِ َمْف َضَـّ َبْطَف مِ  واْسَأْؿ ِبَقْوِمَؾ يا َجِريُر َوداِرـ  .32
 1/214 َوالَخْيَؿ َيْوـَ تََناُزِؿ األْبَطاؿِ  إفَّ الَمَكاِرـَ يا ُكَمْيُب ِلَغْيِرُكـْ   .33

34.  
ـُ َقِريَنةُ  َخْزَيةٍ   َيا ُقْرُط إنَُّك

 أْرَداَؾ َحْيُنَؾ يا َفَرْزَدُؽ ُمْحِمباً 
 فاْنُفْخ ِبِكْيِرَؾ يا فرزدُؽ إنَّني

 ٌؿ ُقُيوَف ِعَقاؿِ َوالمُّْؤـُ ُمْعتَقِ 
 ما َزاَد َقْوَمَؾ ذاَؾ َغْيَر َخَباؿِ 
 في َباِذٍخ ِلَمَحّؿ َبْيِتَؾ َعاؿِ 

1/216 

 1/221 ال َسْوُؽ َبْكِرَؾ َيْوـَ َجْوِؼ ُأَباؿِ  ِتْمَؾ الَمكاِرـُ يا فرزدُؽ فاْعَتِرؼْ   .35

36.  

 يا َضبَّ َقْد َفِرَغْت َيميني َفاْعَمموا
 ُمجاِشعاً  يا َضبَّ إّني َقْد َطَبْختُ 

 يا َضبَّ َلْوال َحْيُنكـْ ما ُكْنُتـُ 
نَّني ـُ الِبَكاُر َوا   يا َضبَّ إنَُّك
ـُ وأنُتـُ  مي ـُ الصَّ  يا َضبَّ َغْيُرُك

 يا َضبَّ َعّمي أْف ُتِصيَب َمَواِسمي

 ُطُمقًا َوما َشَغَؿ الُقُيوُف ِشَمالي
 َع األْوصاؿِ َطْبَخًا ُيزيُؿ َمجامِ 

 َغَرضًا ِلَنْبمي ِحيَف َجدَّ ِنضالي
 ُمَتَخّمٌط َقِطـٌ ُيخاُؼ ِصيالي
ـُ َمواِلي مي  تََبٌع ِإذا ُعدَّ الصَّ
 ُكوزًا عمى َحَنٍؽ َوَرْىَط ِبالؿِ 

1/234 



 ىىىىىىى            

 

41 

 

 األولىالفصل

 الصفحة الشاىد الشعري م
ـُ ِلَسْعٍد ِحْشَوة  ِمْثُؿ الِبَكاِر َضَمْمَتيا األْغَفاؿِ  يا َضبَّ إنَُّك

37.  
 يا َضبَّ إفَّ َىَوى الُقُيوِف َأَضمَُّكـْ 

 ِرَؾ يا فرزدُؽ واْنَتِظْر فاْنُفْخ ِبِكيْ 
 ِجْئِني ِبخاِلَؾ يا فرزدُؽ واْعَمَمفْ 

اؿِ   َكَضالِؿ ِشيَعةِ  أْعَوَر الدَّجَّ
 في َكْرَنَباَء َىِديَّةَ  الُقّفاؿِ 

 أْف َلْيَس خاُلَؾ َباِلغًا أْخَوالي
1/235 

38.  
 يا ِحؽَّ ُكؿُّ َبني ُكَمْيٍب َفْوَقوُ 
ـْ ِمْف أٍب لي يا َجِريُر َكأنَّوُ   َك

 ُلْؤـٌ َتَسْرَبَمُو إلى األْظَفارِ 
 َقَمُر الَمَجرَِّة أْو ِسَراُج َنَيارِ 

1/239 

ـْ خاَلٍة َلَؾ يا َجريُر وَعمَّةٍ   .39  1/241 َفْدعاَء َقْد َحَمَبْت َعميَّ ِعشاري َك
 1/242 َأْطَفْأَت ناَرَؾ واْصَطمْيَت ِبناري َتْرجو الَيَواَدَة يا فرزدُؽ َبْعَدما  .40
 1/288 وريُش الذُّنابا تاِبٌع ِلْمَقواِدـِ  َت فييا يا َفرزدُؽ تاِبعاً لقْد ُكنْ   .41
ـّ ُسوءٍ   .42 ـْ َلَؾ يا َعراَد مف ُأ بابا وَك  1/318 ِبَأرِض الطَّْمِح َتْحَتِبُؿ الزَّ
 1/321 تَُقمُُّدَؾ األِصرَُّة والِعالبا َلَعمََّؾ يا ُعَبْيُد َحِسْبَت َحْربي  .43
 2/22 أَلْنَت الُمعنَّى يا َجِريُر الُمَكمَّؼُ  ِرَؾ َداِرماً فإّنَؾ إْذ َتْسَعى ِلُتدْ   .44
 2/106 ِبِكيِرَؾ إفَّ الِكيَر ِلْمَقْيِف َناِفعُ  و أْنَت ابُف َقْيٍف يا َفَرْزَدُؽ فاْزَدِىْر   .45
 2/111 .إذا َجَمَعْتنا يا َجِريُر الَمَجاِمعُ  ُأوَلِئَؾ آَبائي فِجْئِني ِبِمْثِمِيـْ   .46
ـْ َتِجدْ  ى يا َجِريرُ َعالـَ َتَعنَّ   .47  2/144 ُكَمْيبًا َليا َعاِديٌَّة في الَمَكاِرـِ  َوَل
 2/149 َتَدلَّْيُت في َحْوماِت ِتْمَؾ الَقماِقـِ  ِبَأّي ِرَشاٍء يا َجِريُر َوَماِتحٍ   .48

49.  
 َوَفْخُرَؾ يا َجِريُر َوأْنَت َعْبدٌ 

 ِلَغيِر َشْيءٍ  يا َجِريرُ  َعّنى
 ُمْنَكَراتِ ِلَغيِر أبيَؾ إْحَدى ال

 2/164 َوَقْد َذَىَب الَقَصاِئُد لمّرَواةِ 

 2/167 إذا ُبّيتَّ ِبْئَس أخو الَبياتِ  َرَأْيُتَؾ يا فرزدُؽ َوْسَط َسْعدٍ   .50

51.  
 يا ِزيُؽ أْنَكْحَت َقْينًا بأْسِتوِ 

 يا ِزيُؽ َوْيَحَؾ كاَنْت َىْفَوًة َغَبناَ 
 يا ِزيُؽ َوْيَحَؾ َمْف أْنَكْحَت يا ِزيؽُ 

ـْ باَرْت ِبَؾ السُّوؽُ ِفْتي  اُف َشْيباَف أ
2/195 

َـّ َحْزَرَة يا فرزدُؽ ِعْبُتـُ   .52 ـُ الَقيَّارُ  أَفُأ  2/216 َغِضَب الَمميُؾ َعَمْيُك
 2/219 يا شبَّ َلْيَس ِلَشْأِنيا إْسرارُ  إفَّ التي ُبِعَجْت ِبَفْيَشِة ِمْنَقرِ   .53

 يا َشبَّ َوْيَحَؾ ما َلِقيَت مَف التي  .54
 ويحَؾ إنَّيا ِمْف ِنْسَوةٍ  يا َشبَّ 

 أْخَزْتَؾ َلْيَمَة ُنّجَد األْستارُ 
 ُخوٍر َلُيفَّ إذا اْنَتَشْيَف ُخوارُ 

2/221 

َف َبْظَرىا اإلْصدارُ  إْف َتْكِؼ ُأمََّؾ يا َبعيُث فُربَّما  .55  2/225 َصَدَرْت وَمرَّ
 2/249 َة األْرسافِ َقَصَدْت إَلْيَؾ ُمَجرَّ  إفَّ الَقصاِئَد يا ُأَخْيِطُؿ فاْعَتِرؼْ   .56
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ـْ َحْوَضُكـ  .57 ـُ َوَجْدُت  2/258 غاَؿ الِقَرى ِبُمَيدَّـٍ َمْفجورِ  يا َقْيُس ِإنَُّك

58.  
 يا َشبَّ َقْد َذَكَرْت ُقَرْيٌش َغْدَرُكـْ 
 َغَمَز ابُف ُمرََّة يا فرزدُؽ َكْيَنيا
 وَدَعْت َغَماَمُة بالَوقيِط ُمجاِشعاً 

ِب ِمْف ِمَنى و   ثَبيرِ َبْيَف الُمَحصَّ
 َغْمَز الطَّبيِب َنغاِنَغ الَمْعذورِ 
 فُوِجْدَت يا َوْقَباُف َغْيَر َغيورِ 

2/272 

ـْ فَتَمتَُّعوا َقَتَؿ األجاِرُب يا فرزدُؽ جَارُكـ  .59  2/292 َفُكُموا َمَزاِوَد جاِرُك
َـّ وَنْبَعةً  ال تُْقَطعُ  إفَّ الَفَوارَس يا َفَرْزَدُؽ َقد َحَمْوا  .60  2/293 َحَسبًا أَش
ـَ الَفَرْزَدُؽ أْف سَيقُتُؿ َمْرَبعاً   .61  2/295 أْبِشْر ِبطوِؿ َسالَمةٍ  يا َمْرَبعُ  َزَع
 2/296 ُخوٌر إذا أَكموا َخزيرًا َضْفَدعوا ِبْئَس الَفواِرُس يا َنواُر ُمجاِشعٌ   .62

 َيْعتاُد ِمْخَدَعُو الَفرزدُؽ زاِنياً   .63
 وَرَأْيَت َنْبَمَؾ يا فرزدُؽ َقصَّرتْ 

ـُ يا َنواُر الِمْخَدعُ أَفال يُ   يََّد
 َوَوَجْدَت َقْوَسَؾ َلْيَس فييا َمْنَزعُ 

2/299 

ـْ َيِبتْ   .64  2/310 أديُمَؾ إالَّ واِىيًا َغْيَر َأْوَفرا فُبْؤ بالَمخاِزي يا فرزدُؽ َل
 2/169 َدَعْوا َبْعَد َكْرٍب يا َعميَر بَف طاِرؽِ  َفَمّما َرَأْوا أالَّ َىواَدَة بْيَننا  .65
 2/198 َمكاَف الَّذي َأْخَزى أباَؾ وَجدَّعا َعْت يا ُعَبْيَد بَف الَحراـِ أال َتَرىدَ   .66
 2/158 ِبِذي َنَجٍب أنَّا ادََّعْينا ِلداِرـِ  أَقْيَف بَف َقْيٍف ال َيُسرُّ ِنساَءنا  .67

 النكرة المقصودة ) اسُم الِجْنِس الُمَعيَّن ( : ثانياً 

واالتجاه إليو وحده  ، مع َقْصِد فرٍد مف أفرادىا ، بسبِب نداِئياىي التي يزوُؿ إبياُميا وشيوُعيا 
ولوال ، ر معروفًة دالًَّة عمى واحٍد معيٍَّف بعد أف كانت تدؿُّ عمى واحٍد َغْيِر معيَّففتصي ، بالخطاب

ْبَيَمة ال ) رجؿ( ىي نكرة مُ : مثؿ ، َفَكِمَمةٌ  ، ىذا النداء َلَبِقَيْت عمى حالِتيا األولى مف َغْيِر تعريؼ
نما َتْصُدُؽ عمى محمود ، تدؿُّ عمى فْرٍد واحٍد بذاتو فإذا  ، .. وكؿ رجؿ آخر.وصالح ، وحامد ، وا 

ودلَّْت عمى فرٍد معروِؼ الذَّاِت والّصفات  ، يا رجُؿ سأساعُدَؾ عمى احتماؿ المشقَّة تغيََّر شأُنيا: قمنا
ـُ باالستدعاءىو الذي  اتََّجَو إليو الّنداُء وَخصَّ  –دوف غيره  – وطمِب االستماع فصارْت  ، ُو المتكّم

 (1) .معرفًة معيَّنًة؛ بسبب الخطاب ال شيوَع فييا وال إْبياـ
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 (1): حكميا

  مطمقًا ) ال قبؿ النداء وال تُْبَنى النكرة المقصودة عمى الضـ وجوبًا إذا كانت غير موصوفة
 .(بعده

  عمى أنيا كانت قبَمو موصوفًة  –ة أو غير لفظيَّة أْي قرينة لفظيَّ  –إْف دلَّْت قرينٌة واضحٌة
إذ قد اتَّصؿ بيا شيٌء  ، فاألغمُب الحكـُ بوجوِب نْصِبيا مباشرة ، ِبَنْعٍت مفرٍد أو غْيِر مفرد

ـَ معناه  ، َفَدَخَؿ عمييا الّنداُء وىي متَّصمٌة بما يتّمُميا ، ولـ تقتصْر عمى لفِظيا وحَده ، تمَّ
 ، وىو واجُب النَّْصب ، ف ِقْسـِ الّنكرة المقصودة إلى قسـ الشبيو بالمضاؼوبسببو َتْخُرُج م

ويبدو أنََّؾ َوْجٌو  ، شاىْدُتَؾ مف بعيٍد قادمًا عمينا : ومثاُؿ ذلؾ أف تخاطَب أحدًا وتقوؿ
 .َفَيا َرُجاَلً غريبًا ستكوُف بيننا عزيزاً  ، غريب

  فإفَّ  ، صَؼ الّنكرِة المقصودِة كاف بعد الّنداءأمَّا إذا دلَِّت القرينُة الواضحُة عمى أفَّ و
ـ وال يصحُّ نصُبو –في األغمب  –المنادى يجُب  بالرَّغـِ مف وجوِد صفٍة  ، بناؤه عمى الضَّ

فاستحقَِّت البناَء  ، ذلؾ أفَّ النداَء عندما دخؿ عمى النكرة المقصودة لـ تكف موصوفةً  ؛لو
ـ ، فإذا جاءت الّصفُة بعد ذلؾ ، وجوباً  َـّ البناُء عمى الضَّ  ، وتحقَّؽ ، فإنَّما َتِجيُء بعد أف ت

فال تكوُف ُمْكِمَمًة لمنكرة المقصودة التكميَؿ األصميَّ الذي ُيْخِرُجَيا إلى قسـ الشبيو بالمضاؼ 
 الواجِب النَّْصب. 

 جاز  ، هفإْف لـ ُتْوَجْد قرينٌة تدؿُّ بوضوح عمى أفَّ وصَؼ النَّكرِة كاف قبؿ النداِء أو بعد
  .والبناء عمى الضـ، النصب: األْمَراف

 ألفَّ األعداَد المتعاِطَفَة  ؛تُْبَنى النَِّكرُة المقصودُة بشْرِط أالَّ تكوَف مف األعداد المتعاِطَفة
  .ألنَّيا صارْت شبييًة بالمضاؼ ؛المسمَّى بيا أعالـٌ قبؿ النداء يجب نصُبيا في ُجْزَءْييا

 ـتُْبَنى النَِّكَرُة الم وذلؾ في بابْي االستغاثِة  ، قصودُة بشْرِط أالَّ تكوَف ُمْعَرَبًة مجرورًة بالالَّ
َب منو يكوف مجرورًا لفظًا بالـٍ مفتوحة ، والتعجُّب  ، حيث إفَّ المنادى  المستغاَث والمتعجَّ

 .ً  منصوبًا محالَّ
 ُف مر  ، ال َيِصحُّ تنويُنيا إالَّ في الضَّرورِة الّشعريَّة كقوؿ الشاعر وىو  ، فوعًة أو منصوبةَفتَُنوَّ

 : ينظر إلى القمر

 يػػػػػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػػػػػرًا ال تُْفػػػػػػػػػػػػػػػػِش أسػػػػػػػػػػػػػػػػراَر الػػػػػػػػػػػػػػػػَوَرى

ـْ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاَد السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىِر الَوْليَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ     واْرَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   
 يا قمرٌ : وَيِصحُّ 
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 : اختمفِت اآلراُء حْوَل وصِف النَِّكرة

 ـْ ال   .ذىب البصريُّوف إلى أنَّو يجُب نصُبيا قصْدَت واحدًا بعيِنيا أ

 ْفِع والنَّْصِب فييابين  .ما ذىب الكسائي إلى جواز الرَّ

 يا رجاًل : نحو ، فإذا كاف فيو ضميُر َغْيَبٍة َفَيِجُب النَّْصبُ  ، أمَّا الفرَّاُء فقد فصَّؿ في ذلؾ
  .يا رجُؿ ضرْبَت زيداً : نحو ، أو ضمُير خطاٍب َفَيِجُب الرَّْفعُ  ، َضَرَب زيداً 

 نحو ، َيالمناداة ُتْؤِثُر الَعَرُب َنْصبَ النَّكرة الموصوفُة ا: أنَّو قاؿ ، ءوَنَقَؿ ابُف مالؾ عف الفرَّا :
  (1)فإذا أفردوا رفعوا أكثَر مما ينصبوف  ، يا رجاًل كريماً 

  ًوالمختاُر عند الخميِؿ وسيبوْيِو ، وىو مذىُب يوُنَس ، ويرى بعُضيـ أفَّ نصَبيا جائٌز مطمقا
ـ   .(2)البناُء عمى الضَّ

 حِظ أنو لـ َتِرد النَِّكَرُة المقصودُة في ِشْعِر النَّقائِض. ومف المال
 النَِّكَرُة غيُر المقصودة ) اسُم الِجْنِس غيُر المعيَّن (  : ثالثاً 

وحكُميا  ، وال يفيُدىا النداُء تعريفاً  ، وىي التي بقيت عمى إبياِميا وشيوِعيا بداللِتيا عمى غيِر معيَّف
 : ومثاُؿ ذلؾ قوُؿ أوس بف َحَجر ، (3)النَّْصُب بإجماع 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َعرْضػػػػػػػػػػػػػػػػػَت فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبّمَغفْ   يػػػػػػػػػػػػػػػػػا راكبػػػػػػػػػػػػػػػػػًا إمَّ

(4)يزيػػػػػػػػػػػػَد بػػػػػػػػػػػػَف عبػػػػػػػػػػػػِد اهلِل مػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػا قائػػػػػػػػػػػػؿُ   
 

   
جعمْتو يستنجد بأّي راكٍب مف الرُّكباف يأمؿ أف يكوف  ، إفَّ حاجَة الشاعِر إلى الوصيَِّة وتبميِغيا

ويعرُؼ محؿَّ الَمْأَمؿ وَمْف لو  ، وأيُّيـ يسمع ىذا الّنداء ، فالرُّكباُف ُكُثر ، قاصدًا ِوْجَيَة َمْأَمِؿ الشاعر
 (5) .بنداِء الشاعر فيو معنيٌّ ، كاف َفْحوى الخطابِ 

نما أراد راكبًا  ، إذ لـ يقصْد راكبًا بعينو ، ألنَّو منادى منكور ؛والشاىُد فيو أنَّو نصَب كممة )راكبًا( وا 
َـّ بناؤه عمى الضـ ولو أراد راكبًا ب ، مف الناس يبّمغ خبره ومف أمثمة ورود النكرة غير (، 6)عينو َلت

                                                           

 .4/2184، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، أبو حيَّاف( 1)
 . 150، شرح المكودي عمى األلفية، .المكودي(2)
 .220، شرح قطر الندى، ابف ىشاـ( 3)
 .99، ي ديوانوالبيت مف الطويؿ وىو ف( 4)
 .93، مركب النداء في القرآف الكريـ بيف المعاني النحوية وداللة الخطاب، مشري( 5)
 .1/252، شرح المفصؿ، ابف يعيش( 6)



 ىىىىىىى            

 

45 

 

 األولىالفصل

قوُؿ  ، ومف أمثمتيا في النَّْثر(، 1)" َيْا َحْسَرًة َعَمى الِعَبْاد ": قولو تعالى ، المقصودة في القرآف الكريـ
(، أِفْدنا بما لدْيؾ ، و ) يا خطيباً (، وال تْنَس نصيَبؾ مف الدُّنيا  ، َتَذكَِّر اآلخرةَ  ، ) يا غافالً : القائؿ

  .() يا رجاًل ُخْذ بيدي: وكقوؿ األعمى
 : آراُء النُّحاِة في نداِء النَِّكَرِة َغْيِر المقصودة

  ِواألصمعي نداءَ النكرة غير  ، والفرَّاء ، والكسائي ، المازني: مثؿ ، أنكر بعُض العمماء
ُتيـ في ذلؾ أفَّ العاقؿ ال ُيناِدي إال مَ  ، المقصودة وخرَُّجوا  ، ْف ُيْقِبُؿ عميو ويذىُب إليووحجَّ

( بأفَّ ذلؾ مف .) يا راكباً : كما في قوؿ الشاعر ، شواىَد النكرِة غيِر المقصودِة المنصوبة
ـ لكنَّيا ُنّوَنْت وُنِصَبْت لمضَّرورة ، باب النكرة المقصودة  (2) .فاألصُؿ بناؤىا عمى الضَّ

 بأْف كانْت صفًة في األصؿ  ، ًا مف موصوؼَخَمف إْف كانت ، أجاَز بعُض الكوفييف نداَءىا
  .(3)يا رجاًل ذاىبًا : واألصؿُ ، يا ذاىباً : ونحو ، ُحِذَؼ موصوُفيا وَخِمَفْتو

 وكذلؾ ابُف عصفور عندما استعرض  ، أجاز الَبْصريُّوف نداَء النكرة غير المقصودة
إذ ال يستحيُؿ النداُء مف  ، مييا" وىذا كمُّو مف نداء النكرة غيِر المقبِؿ ع: شواىدىا ثـ قاؿ

وال َمْف يقُصُد مف  ، يا رجاًل ُخْذ بيدي: كما يقوؿ األعمى ، غيِر إقباٍؿ عمى شخٍص بعْينو
ذا لـ يَ  ، بؿ َمْف أجاَب فيو مراُده ،الناس أحداً  ْسَتِحْؿ نداُء النكرة فإفَّ َحْمَؿ ىذه األبياِت وا 

  (4)عمييا َأْولى مف حمِميا عمى الضَّرورة " 

 وذلؾ لوروِد شواىد النكرة غير المقصودة في  ؛ولعؿَّ أْرجَح اآلراِء ىو ما قالو البصريُّوف
  .القرآف الكريـ والّشْعر

 : وقْد َوَرَدِت النَِّكَرُة َغْيُر المقصودِة في ِشْعِر النَّقائِض َأْرَبَع َمرَّاٍت ُنْوِرُدَىا في الجدوِؿ اآلتي

 الصفحة الشاىد الشعري م
 1/283 َوكاَنْت ُكَمْيٌب َمْدَرجًا ِلْمَمشاِتـِ  َيا َعَجَبا َحتَّى ُكَمْيٌب َتُسبُّنيفَ   .1
 1/321 ِبراِعي اإلْبِؿ َيْحَتِرُش الّضبابا فيا َعَجَبا أتوِعُدني ُنَمْيرٌ   .2
ـّ َحْزَرَة بالنَُّمْيَرِة دارُ  يا َنْظَرًة َلَؾ َيْوـَ ىاَجْت َعْبَرةً   .3  2/216 ِمْف ُأ
 2/112 كَأفَّ أباىا َنْيَشٌؿ أو ُمجاِشعُ  ُكَمْيٌب َتُسبُّني َحتَّى باَعجَ  فوا  .4

                                                           

 .36آية: ، سورة يس( 1)
 .3/39، ىمع اليوامع، السيوطي( 2)
 الصفحة نفسيا ، المرجع نفسو( 3)
 .2/179، شرح جمؿ الزجاجي، ابف عصفور( 4)
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 المضاف : رابعاً 

 ، يا َحَسَف الَوْجوِ : مثؿ ، ) ربَّنا اغفْر َلَنا ( أو غْيَر َمْحَضةٍ : نحو ، سواء كانت اإلضافُة َمْحَضةً 
ـّ في غْيِر المْحضة  وىذا (، 2)ضاُؼ منصوبًا دائمًا ويكوف المنادى الم ،  (1)وعف ثعمب إجازُة الضَّ

ـْ أفَّ كؿَّ اسـٍ مضاٍؼ منادى ىو منصوٌب عمى : عندما قاؿ ، ما ورد في أصوِؿ ابِف السَّرَّاجِ  " واعم
يا غالـَ زيٍد اْفَعْؿ  "  ، يا عبَد الِمو أْقِبؿْ : تقوؿ ، أصِؿ الّنداء الذي يجُب فيو

" : ومنو قولو تعالى(، 3)
 : ومنو قوؿ الشاعر(، 5)" اْعَمُموا آَؿ داوَد ُشْكرًا " : وقولو تعالى(، 4)وا داعَي اهلل " َيْا َقْوَمَنا َأِجْيبُ 

 َأَيػػػػػػػػػػػػػػػْا َشػػػػػػػػػػػػػػػَجَر الَخػػػػػػػػػػػػػػػاُبوِر َمالَػػػػػػػػػػػػػػػَؾ ُمْوِرقَػػػػػػػػػػػػػػػاً 

(6)كأنَّػػػػػػػػػَؾ لػػػػػػػػػـ تحػػػػػػػػػزْف عمػػػػػػػػػى ابػػػػػػػػػِف َطِريػػػػػػػػػؼِ   
 

   
ثَر ألنَّا وجدنا أك ؛ناهصبفأمَّا المضاُؼ فن": وفي نصب المنادى المضاؼ قاؿ الكوفيُّوف

 (7) .ألنَّو أكثُر استعمااًل مف غيره ؛فحمْمناُه عمى َوْجٍو مف النَّْصب ، الكالـِ منصوباً 

االسـَ الثاني َحؿَّ محؿَّ ألِؼ النُّدبِة في قوِلؾَ  ؛إنما وجَب أف يكوف مفتوحاً : وقيؿ (، )يا َزْيَداه: ألف َّ
يا عمرو(  كما كانت في )يا عبَد نت في )فبقيت الفتحُة عمى ما كا ؛( مفتوحةوالدَّاُؿ في )يا َزْيَداه

 .(8)( زيَداه
 : المنادى المضاف إلى ياء المتكمم

ألفَّ  ؛أصُميا الَفْتح: فقاؿ بعُضيـ ، ُاْخُتِمَؼ في ياِء المتكّمـ(، 9)ويسّميو سيبوْيِو )المضاُؼ إلى نفِسَؾ( 
كممٍة عمى حرٍؼ واحٍد كواِو فكؿ ُّ  ، واضَع المفردات ينظر إلى الكممة حاَؿ إفراِدىا دوف تركيِبيا

وأصُؿ حركِتيا  ، لئالَّ ُيبَدَأ بالسَّاكف ؛وياِء المتكّمـِ َأْصُميا الحركة ، وباِء الجّر والِمو ، العْطِؼ وفاِئو
 (10) ، ا حرؼ العمَّة ضعيؼ ال يحتمؿ الحركة الثقيمة مف الضمة والكسرةمألفَّ الواحد وال سيَّ  ؛الفتح

ـْ أفَّ : ومنيـ المبّرد عندما قاؿ في مقتضبو ، لمنادى إلى كاؼ الخطابومنع العمماء إضافة ا " واعم
                                                           

 .4/20، أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، ىشاـ ابف( 1)
 .1066، المعجـ المفّصؿ في النحو العربي، ُينظر : بابتي( 2)
 .1/340، األصوؿ في النحو، ابف السراج( 3)
 .31آية ، سورة األحقاؼ( 4)
 .34آية  ، سورة سبأ( 5)
 .  1/600، لشنتميريالبيت ُينسب إلى ليمى بنت طريؼ في شرح حماسة أبي تماـ لألعمـ ا( 6)
 .1/264، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف البصرييف والكوفييف، ابف األنباري( 7)
 .1/265، المرجع السابؽ( 8)
 .2/209، الكتاب، سيبويو( 9)
 .1/389، شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب، االستراباذي( 10)
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 ، َؾ أْقِبؿْ يا غالمَ : وذلؾ ألنَّؾ إذا ُقْمتَ  ؛إضافَة المنادى إلى الكاؼ التي تقع عمى المخاطب ُمَحاؿٌ 
كقوؿ  ، معيودفإْف أضْفَت إلى الياء َصُمَح عمى  ، فقد َنَقْضَت مخاطبَة المنادى بمخاَطَبِتَؾ الكاؼ

فأمَّا في  ، ويا أبانا ، يا أخانا: وكذلؾ ، ونحو ذلؾ ، ويا أباه ، يا أخاه أْقِبؿْ : القائؿ إذا َذَكَر زيداً 
ٌع عمْيو رُ يألفَّ المندوَب غ ؛َؾ ويا أخاؾَ يا غالمَ : فيجوز ، النُّدبة نَّما متفجَّ  (1) .مخاَطٍب وا 

 (2): منيا، أقاويلُ ففي ذلك  ، فإْن أَضْفَت المنادى إلى نفِسكَ 

 " َيا: وقولو تعالى ، يا غالـِ أقِبْؿ يا جاريِت أقِبمي: وذلؾ كقولؾ ، َحْذُؼ الياِء وىو أْجوُدىا .1
 " َرّب اَل : وقولو تعالى(، 4)ِعَبْاِد َفاتَُّقْوف " " َيا: وقولو تعالى(، 3)َقْوـِ اَلْ َأْسَأُلُكـ َعَمْيِو َأْجَرًا " 

نما كاف حذُفيا الوْجوَ (، 5)َتَذْر َعَمى اأَلْرض " ألنَّيا زيادٌة في االسـِ غيُر منفصمٍة منو  ؛وا 
باإلضافة  ، يا زيُد وعمرو: فكاف حذُفيا ىا ىنا َكَحْذِؼ التَّنويِف ِمْف قوِلؾ ، معاِقَبٌة لمتنويف

 ، ا كسرُتيافإذا حذْفَتيا دلَّْت عميي ، والكسرة تدؿُّ عمى الياء، إلى أفَّ الياَء والكسرَة ُتْستثقالف
  .فيذا ىو القوُؿ المختار

ُة َمْف أثبَتيا: وقد ُقرئ، يا غالمي أقِبؿْ : أْف تُْثِبَتَيا فتقوؿ .2 أنَّيا اسـٌ : " يا عبادي فاتقوف " وُحجَّ
 ، فممَّا كانت اسمًا والمنادى غيرىا ثََبَتتْ  ، يا غالمي بمنزلة يا غالـَ زيد: فقولؾ ، بمنزلِة زيد

ممَّا ُيؤّدي إلى  ، يا غالـ في الوْصؿ فإنما َيِقُؼ عمى الميـِ ساكنةً : قاؿ ومع ىذا أنَّو َمفْ 
 اْلِتَباِس المفرِد بالمضاؼ.

َـّ  ، يا غالمي أقِبؿْ : أف تُْثِبَت الياَء متحّركًة فتقوؿ .3  ، فتثُبُت الياُء عمى أصِميا ، يا صاحبي َىُم
وال يوجد اسـٌ عمى حرؼ واحد  ، والدليُؿ عمى ذلؾ أنيا اسـٌ عمى حرؼ ، وأصُميا الحركة

َأاَل ترى أفَّ  ، ِلَئالَّ ُيَسكََّف وىو عمى أقّؿ ما يكوف عميو الكمـ ؛إال وذلؾ الحرُؼ متحّرؾٌ 
 ؛والتاُء متحركةٌ  ، وقْمِت يا امرأة ، وُقْمَت يا فتى ، ومررُت ِبؾَ ، الكاَؼ متحركةٌ في ضربُتؾَ 

وكذلؾ ىذه  ، قاـ زيد: التاُء في موضِع زيد إذا قْمتَ  أاَل ترى أفَّ قوَلَؾ )ُقْمَت ( ، ألنيا اسـٌ 
  .الياء

 نما  كانت حركتيا الفتحة رأيت  ، ىذا غالِمي: تقوؿ ، ألفَّ ىذه الياء َتْكِسُر ما قبميا ؛وا 
 ؛والياُء المكسوُر ما قبَميا ال يدخُميا خفٌض وال رفع ، غالِمي فتكسر المرفوع والمنصوب

                                                           

 .4/245، المقتضب، المبرد( 1)
 .وما بعدىا 4/246، المرجع السابؽ( 2)
 .51آية  ، سورة ىود( 3)
 .16آية  ، سورة الزمر (4)
 .26آية ، سورة نوح (5)
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فمذلؾ ُبنيْت ىذه  ؛رأيت القاِضيَ : ويدخميا الفتح في قولؾ ، القاِضيجاء : نْحو ، ِلِثَقِؿ ذلؾ
  .الياُء عمى الفْتح

 نما جاز إسكاُنيا في قولؾ ألفَّ ما قبميا معيا بمنزلِة شيٍء  ؛وزيد ضربنيْ  ، ىذا غالميْ : وا 
فمذلؾ  ؛يفوالحركاُت ُمْسَتْثَقَمٌة في حروؼ المّد والمّ  ، فكاف ِعَوَضًا ممَّا ُيحذُؼ منيا ، واحد

ـْ َأْوَت ِكَتْاِبَيو : قولو تعالى ، وممَّا ُحّركْت فيو عمى األصؿ ، ُأْسِكَنْت استخفافاً  " َيْا َلْيتَِني َل
ـْ أْدِر َمْا ِحَسْاِبَيو "  َوَل
 ، لبياف الحركة في الوقؼ ؛ُحّركِت الياُء عمى األصؿ وُأْلِحَقِت الياءُ  (1)

ـْ : وكذلؾ ُيقرأ ، الياِء تظير في مالَيو وسمطانَيوألفَّ حركَة  ؛فإْف وصمَت حذْفَتيا ـْ ِدْيِنُك " َلُك
  .عمى اإلسكاف والحركة (2)َوِلَي ِدْيف " 

" ِىَي : كقولو تعالى ، ِلَئالَّ يمتقَي ساكناف ؛فالحركُة فييا ال غير ، فإْف كاف قبؿ ىذه الياء ساكفٌ 
  .ِلَئالَّ يمتقَي ساكناف ؛ُحّركت الياءُ  (3)َعَصْاَي َأَتَوكَُّأ َعَمْيِيا " 

َؿ ابُف ىشاـ في ىذه المسألة وذلؾ عندما قسَّـ المنادى المضاؼ إلى الياء إلى أربعة  ، وقد فصَّ
 (4): أقساـ

 ما فيو لغة واحدة : أول ً 

 يا قاِضيَّ  ، يا فتايَ : مثؿ ، وىو المعتؿ فإفَّ ياَءه واجبُة الثُّبوِت والفْتح
 ما فيو لغتان : ثانياً 

) يا : نحو ، وىي إمَّا مفتوحٌة أو ساكنة ، فإفَّ ياَءه ثابتٌة ال غير ، و الوصُؼ المشبَُّو لمفعؿوى
)  ُمْكِرِميَّ

 ما فيو ستُّ لغات : ثالثاً 

، فاألكثُر حذُؼ الياِء واالكتفاُء بالكسرة(، ) يا غالِمي : نحو ، وليس أبًا وال أمَّاً  ، وىو ما عدا ذلؾ
نحو   ، ) يا عبادْي ال خوٌؼ عميكـ ( أو مفتوحة: نحو ، ي ( ثـ ثبوتيا ساكنة) يا عباِد فاتقون: نحو

وأجاز األخفُش (، ) يا َحْسَرَتا: نحو ، ) يا عباِدَي الذيف أسرفوا ( ثـ قمب الكسرِة فتحًة والياِء ألفاً 
  .حذَؼ األلِؼ واالجتزاَء بالفتحة

 
                                                           

 .25آية ، سورة الحاقة( 1)
 .6آية ، سورة الكافروف( 2)
 .18آية ، سورة طو( 3)
 .وما بعدىا 4/36، أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، ابف ىشاـ( 4)
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 ما فيو عشُر لغات : رابعاً 

 ، التأنيِث عف ياِء المتكّمـ وتكِسَرىا السابقة أف ُتَعّوَض تاء ةمع المغات الست ففييما ، وىو األب واألـ
وقد  ، ِىَبة وىو شاذ ، ثَُبةَ : نحو ، أو تضمَّيا عمى التشبيو ، أو تفتَحَيا وىو األقيس ، وىو األكثر
وال يجوز تعويُض تاء (، ا ) يا أمَّت(، ) يا أَبَتا : فقيؿ ، وربَّما جمع بيف التاء واأللؼ ، ُقرئ بيفَّ 

والدليؿ عمى (، ) جاءني أبُت ( وال ) رأيت أمََّت : التأنيث عف ياء المتكمـ إالَّ في النداء فال يجوز
والدليؿ عمى أنيا  ، أفَّ التاء في ) يا أبِت ( ويا ) أمَِّت ( ِعوٌض مف الياء أنيما ال يكاداف يجتمعاف

 .لمتأنيث أنو يجوز إبداليما في الوقؼ ىاء

 يا : نحو قوِلؾَ  ، فالياُء ثابتٌة ال غير ، أمَّا إذا كاف المنادى مضافًا إلى مضاؼ إلى الياء
نما كاف ذلؾ كذلؾ ، يا ضارَب أخي ، يا صاحَب صاحبي ، غالـَ غالمي ألنََّؾ إنما  ؛وا 

يد فكاف )يا غالـ( بمنزلة )يا زيد( فإذا ْقمَت يا غالـ ز  ، َت األوؿ كحذفؾ التنويف مف زيدفْ حذَ 
 .فكذلؾ يا غالـ غالمي ، ألنو ليس بمنادى ؛فينو تلـ يكف في زيد إال إثبات ال

 : وقاؿ الشاعر

 ّيَؽ َنْفِسػػػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػَف أّمػػػػػػػػػػػػػػي ويػػػػػػػػػػػػػػا ُشػػػػػػػػػػػػػػقَ 

 أْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت َخمَّْيَتنِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدْىٍر شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديد  

   
 ، وهفيذا حكـ جميع ىذا الباب ومجراه أف تُْثِبَت الياَء في كّؿ َمْوِضٍع يثُبُت فيو التنويف في زيد ونح

َـّ  :وأّما قوليـ نما  ، و ) يا بف عَـّ ( فإنيـ جعموىما اسمًا واحدًا بمنزلة خمسة عشر(، ) يا بَف أ وا 
َـّ اَلْ َتْأُخْذ ِبِمْحَيِتي َواَلْ ِبَرْأِسي ": ومنو قولو تعالى ، لكثرة االستعماؿ ؛فعموا ذلؾ ويجوز أف  ، " يا بَف أ

وُكؿ  ، وليس ىذا موضع َلْبس ، ألفَّ الياَء والكسرَة مستثقمتاف ؛ألفاً ُنْبِدَؿ مف الكسرِة فتحًة ومف الياء ِ 
 (1) .وىو أخؼ ، ألنو ال َلْبَس فيو ؛مضاٍؼ إلى يائؾ في النداء يجوز فيو قمُب ىذه الياِء ألفاً 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .251 ، 4/250، المقتضب، المبرد( 1)
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 : الجدوِؿ اآلتيوأربعيف مرًة ُنْوِرُدَىا في  اِشْعِر النَّقائِض مائًة وأربعً  وقْد َوَرَد المنادى المضاُؼ في

 الصفحة الشاىد الشعري م
ـْ ُنَسيَّػػػػػػػػػػػػػػػَة ُلِعنَّػػػػػػػػػػػػػوْ  ال ُتْوِعُدوِني يا َبِني الُمِصنَّػػػػػػػػػػػةِ   .1  1/9 إفَّ َلُي
 1/34 ِلُتِصْيَب ُعرََّة ُمْجِرٍب وُتالما يا َعْبَد َبْيَبَة َما َعِذْيُرَؾ ُمْحِمَباً   .2

3.  
 َضٍة َتَروََّح َأْىُميايا َثْمَط حامِ 

 ُأْنِبْئُت َأنََّؾ يا بَف َوْرَدَة آِلؼٌ 
ما  َعْف ماِسٍط وتََندَِّت الُقالَّ
 1/35 ِلَبِني ُحَديََّة ُمْقَعَدًا وُمَقاما

 1/52 بأّياِمنا يا ْبَف الضَّروِط َفَتْعمَما فيالَّ َسَأْلَت الّناَس إْف ُكْنَت جاِىالً   .4
ـْ َتْدِر يا ُىْمبَ   .5  1/93 َشموسًا َأَبْت إالَّ َلقاحًا َعقيُميا أْسِتيا َكْيَؼ َتتَِّقي َفَم

6.  
 وأنَت ِبوادي الَكْمِب ال أْنَت ظاِعفٌ 
 بأّي أٍب يا بَف المراغِة تَْبَتِغي
َـّ أبًا َكاْبَنْي ِعقاٍؿ َتُعدُّهُ   َىُم

وال واِجٌد يا ْبَف الَمراَغػػػػػػػػػِة باِنَيا ِرىاني 
 وخاِلياإَلى غاياِت َعّمي 

 وواديِيما يا ْبَف الَمَراَغِة واِديا
1/127 

 1/129 قريبًا وَتْمَقى َخْيَرُه ِمْنَؾ قاِصيا فيا َحَسَراِت الَقْمِب في ِإْثِر َمْف ُيَرى  .7

 1/146 خالي ُحَبْيٌش ذو الَفعاِؿ اأَلْفَضؿُ  يا ْبَف  الَمَراَغػػػػػػػػِة   َأيَف خاُلَؾ إّنني  .8

َـّ ناِجَيةَ   .9 واِح وَقْبَؿ َلْوـِ الُعذَّؿِ  السَّالـُ َعَمْيُكـُ  يا ُأ  1/155 َقْبَؿ الرَّ
 1/163 ِبَمَجّر ِجْعِثَف يا ْبَف ذاِت الدُّمَّؿِ  أيَف الذيف َعَدْدَت أْف ال ُيْدِرُكوا  .10
ـُ َيْعَصى ِبيا  .11 ْيَقؿِ  َتِصُؼ السُّيوَؼ َوَغْيُرُك  1/165 َيا ْبَف الُقيوِف َوذاَؾ ِفْعُؿ الصَّ
واياسَ   .12 ـْ َمدَّ اأَلِعنَِّة والِحضارا ُأْرِىُف يا ْبَف حاِدَجِة الرَّ  1/185 َلُك
 1/190 ِإلى ِظْرَبى َتَحفََّرِت الَمغارا َفَكيَؼ َتُردُّ َنْفَسَؾ يا ْبَف َلْيَمى  .13
ـَ إّنني  .14  1/202 في َباِذٍخ يا ْبَف الَمَراَغِة َعاؿِ  َدْعِدْع ِبَأْعُنِقَؾ التَّواِئ
ـّ ِرَعاؿِ  َت َحْربي َوْىَي َتْخِطُر بالَقناَوَحِسبْ   .15  1/205 َحْمَب الِحَماَرِة يا ْبَف ُأ

16.  
 َفاآلَف يا ُرُكَب الِجداِء َىَجْوُتُكـْ 
 َفاْجَمْع َمساِعَيَؾ الِقَصاَر َوَواِفني

ـْ َوُمَحاِسِب اأَلْعماؿِ   بِيَجاِئُك
 ِبُعَكاَظ َيا ْبَف ُمَرّبِؽ اأَلْحَماؿِ 

1/207 

17.  
 لَمَراَغِة إنََّما َجاَرْيتَِنييا ْبَف ا

 يا ْبَف الَمَراَغِة َكْيَؼ َتْطُمُب داِرماً 
 ِبُمَسبَِّقيَف َلَدى الَفَعاِؿ ِقَصارِ 
 1/235 َوأُبوَؾ َبْيَف ِحَماَرٍة َوِحَمارِ 

 1/239 َسَبَقْتَؾ يا ْبَف ُمَسّوِؽ اأَلْعَيارِ  َفْمُتْخِبَرنََّؾ أفَّ ِعزََّة َداِرـِ   .18
ـْ بَ   .19  1/246 باُب المكاِرـِ يا بني النَّْخوارِ  ني أَمٍة فُأْغِمَؽ ُدوَنُكـْ ُكْنُت
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 1/274 ُسيوٌؼ وال ِقْبُص الَعديِد الُقماِقـِ  وىؿ يا ْبَف ثَْفِر الَكْمِب ِمْثُؿ ُسيوِفنا  .20
 1/285 َمداِخَؿ ِرْجٍس بالَخبيثاِت عاِلـِ  ُىَو الّرْجُس يا أْىَؿ الَمديَنِة فاْحَذروا  .21

 ُح يا ْبَف الَقْيِف َسْعَدًا وَقْد َجَرتْ َأَتْمدَ   .22
 وَتْمَدُح يا ْبَف الَقْيِف َسْعَدًا وَقْد تَرى

ـْ َطْيُرىا باأَلشاِئـِ   ِلِجْعِثَف فيِي
 أديَمَؾ ِمْنيا واِىيًا َغْيَر ساِلـِ 

1/286 

نََّؾ يا ْبَف الَقْيِف َلْسَت بناِفخٍ   .23  1/287 ِبِكيِرَؾ إالَّ قاِعدًا َغْيَر قاِئـِ  وا 

24.  
 أُجْبنًا وَفْخرًا يا بني َزَبِد أْسِتيا

 ُتَحّضُض يا ْبَف الَقْيِف َقْيسًا ِلَيْجَعموا
 وَنْحُف َنُشبُّ الَحْرَب شيَب الَمقاِدـِ 
 1/288 ِلَقْوِمَؾ َيْوَمًا ِمْثَؿ َيْوـِ اأَلَراِقـِ 

 1/301 وعاِسـِ  أباَحْت َلنا ما َبْيَف َفْمجٍ  َسُتْخَبُر يا ْبَف الَقْيِف َأفَّ ِرماَحنا  .25

ّني وَقْيسًا يا ْبَف َقْيِف ُمجاِشعٍ   .26  وا 
ـُ أْخَزْيَت داِرماً   إذا ُعدَِّت األيَّا

 َكريـٌ أَصّفي ِمْدَحتي ِلأْلَكاِرـِ 
ـُ داِرـِ   وُتْخزيَؾ يا ْبَف الَقْيِف أيَّا

1/305 

 1/319 فإفَّ الَحْرَب ُموِقَدٌة ِشيابا فَصْبرًا يا تُيوَس َبني ُنَمْيرٍ   .27
 1/323 فَقْد أْسَمْعَت فاْسَتِمِع الَجوابا َأَتْيَعُر يا ْبَف َبْرَوَع ِمْف َبعيدٍ   .28
ـَ الرَِّغاَبا َأَتْطُمُب َيا ِحَماَر َبني ُكَمْيبٍ   .29  1/333 ِبَعاَنِتَؾ المَّياِمي

30.  
 أقوُؿ َلُو يا َعْبَد َقْيٍس َصباَبة ً 
 ُأِحبُّ َثَرى َنْجٍد َوبالَغْوِر حاَجة ٌ 

ُمْسَتْوِقَد النَّاِر أْوَقَدا             ِبأّي َتَرى
 فغاَر اليوى يا َعْبَد قيٍس وأْنَجدا

1/345 

اِج َتْجِري أياِمنا  .31 ـْ يا أميَر الُمْؤِمنيَف وأْسُعدا أَرى الطَّْيَر بالُحجَّ  1/348 َلُك
 1/352 ْلُمَقيََّداَأَضاَءْت َلَؾ اْلنَّاُر اْلِحَماَر ا َأِعْد َنَظرًا َيا َعْبَد َقْيٍس َفُربَّما  .32
 1/383 أِلَْعداِئِو والَحْرُب َتْغِمي ُقدوُرىا كَأنََّؾ يا ْبَف الَقْيِف واِىُب َسْيِفوِ   .33
ـْ َيَدعْ   .34  2/10 ِمَف الَماِؿ إاّل ُمْسَحتًا أْو ُمَجرَّؼُ  َوَعضُّ َزماٍف يا ْبَف َمْرَواَف َل
 2/34 ْيَؾ َمْصقوُؿ الَحدَيَدِة ُمْرَىؼُ ِبَكفَّ  وَلْو ُكْنَت ِمّنا يا ْبَف ِشْعَرَة ما َنَبا  .35
ـْ يا َبني َزَبِد َأْسِتيا  .36  2/35 ُنسورًا َرَأْت أْوصاَلُو َفْيَي ُعكَّؼُ  فيالَّ َنَيْيُت
ـُ ِلمُّْؤـِ يا آَؿ ِدْرَىـِ   .37  2/38 ِحالَؼ النَّصاَرى ديَف َمْف َيَتَحنَّؼُ  َوَحاَلْفُت
ـْ َبني الَخوَّاِر ُيْعَرُؼ ضَ   .38 ـُ ُفْتٌخ ُقذاـٌ وَخْيَضؼُ  ْرُبُكـوَأْنُت  2/39 وُأمُُّك
 2/45 ِمَف الَمْوِت إفَّ الَمْوَت ال ُبدَّ ناِئُموْ  َفَيْؿ أَحٌد يا ْبَف الَمَراَغِة َىاِربٌ   .39
 2/58 َمَع الشَّْمِس في َصْعٍب َعزيٍز َمعاِقُموْ  َتَصاَغْرَت يا ْبَف الَكْمِب َلمَّا َرأْيتَني  .40
 2/60 ِلَما أْنَت في أْضعاِؼ َبْطِنَؾ حاِمُموْ  ْبَف الَمَراَغِة َصاِمتاً  أَلْسَت ُتَرى يا  .41
ـْ َوَلْو ُكْنَت كاِذباً   .42  2/63 فَيْسَمَعُو يا ْبَف الَمَراَغِة جاِىُموْ  َفَتْحَمَد ما ِفيِي
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 2/78 ناِئُموْ  ِبَكفَّْيَؾ يا ْبَف الَقْيِف َىْؿ أْنتَ  أنا الَبْدُر ُيْعِشي َطْرَؼ َعْيَنْيَؾ فاْلَتِمْس   .43
نا  .44 ـَ ِعزَّ  2/79 فُرـْ َحَضنًا فاْنُظْر َمَتى أْنَت ناِقُموْ  فإْف ُكْنَت يا ْبَف الَقْيِف راِئ
ـْ أَر يا ْبَف الَقْرـِ كالَيْوـِ َمْنَظراً   .45  2/104 َتجاَوَزُه ذو حاَجةٍ  َوْىَو طاِئعُ  فَم
ُؿ َرحْ  َلَقْد كاَف يا أْوالَد َخْجَخَج فيُكـُ   .46 َبْيِر َوَماِنعُ ُمَحوَّ  2/109 ٍؿ لمزُّ

 فإنََّؾ إالَّ ما اْعَتَصْمَت ِبَنْيَشؿٍ   .47
 إذا أْنَت يا ْبَف الَكْمِب َأْلَقْتَؾ َنْيَشؿٌ 

 َلُمْسَتْضَعٌؼ يا ْبَف الَمَراَغِة َضاِئعُ 
ـْ َتُؾ في ِحْمٍؼ َفما أْنَت َصاِنعُ   وَل

2/112 

 2/117 َأَبْيَدَؿ يا أْفناَء َسْعٍد ِلَبْيَدؿِ  َأِإْف ُسبَّ َقْيٌف واْبُف َقْيٍف َغِضْبُتـُ   .48

49.  
 فال َتْطُمبا يا ْبَنْي ُقَفْيَرَة ساِبقاً 
 َلَعمََّؾ َتْرُجو يا ْبَف ناِفِخ كيِرهِ 

 َيُدؽُّ ِجماحًا ُكؿَّ َفْأٍس وِمْسَحؿِ 
ـْ ُيَفمَّؿِ   ُقرومًا َشبا أْنياِبيا َل

2/118 

 2/145 إلى الَبْأِس داٍع أْو ِعظاـِ الَمالِحـِ  َعاوَىْؿ ِمْثُمنا يا ْبَف الَمَراَغِة إْذ دَ   .50
َـّ َغْيالَف في السَُّرى  .51  2/151 وِنْمِت وما َلْيُؿ الَمِطّي ِبناِئـِ  َلَقْد ُلْمِتنا يا ُأ
ـُ أْخَزْيَت داِرماً   .52 ْف ُعدَِّت األيَّا ـُ داِرـِ  وا   2/158 وُتْخزيَؾ يا ْبَف الَقْيِف أيَّا
ـْ أُساِلـِ  ـِ ِخْرباُف ماِلؾٍ َلَقْد َجَنَحْت بالّسمْ   .53 ـُ يا ْبَف الَقْيِف أْف َل  2/160 وَتْعَم
ـْ يا َبني َوْقباَف َمْوِتي  .54 ـْ َحياِتي َرَجْوُت  2/165 وأْرجو أْف َتطوَؿ َلُك
ـْ َتْمَنعوا يا َثْمَط َزبَّاَء فاِرؽِ  َمَنْعَنا ِبَجْنَبْي ذي ُطموٍح ِنساَءُكـْ   .55  2/169 وَل
ـْ َتْشَيدِ  َقاَء يا ْبَف الُقيوفِ وَيْومًا ِبَبمْ   .56  2/184 َشِيْدنا الّطعاَف وَل
ـْ َتْعِرفوا يا آَؿ زيٍؽ َفواِرسي  .57  2/189 إذا اْغَبرَّ ِمْف َكّر الّطراِد الَحواِجبُ  أَل
ـْ َحواِريُّ الرَّسوِؿ فُكْنُتـُ   .58  2/204 َعضاريَط يا ُخْشَب الِخالِؼ الُمَصرَّعا َدعاُك
 2/209 َسَقْتَؾ بكفَّْييا ِدماَء الذَّراِرحِ  ابَف الَمراَغِة ُحرَّةٌ وَلْو أنَّيا يا   .59

60.  
 ُتْدَعى ِلَصْعَصَعِة الضَّالِؿ وُأْحِصَنتْ 
 َقَضِت الَغطاِرُؼ ِمْف ُقَرْيٍش فاْعَتِرؼْ 

 ِلْمَقْيِف يا ْبَف ُقَفْيَرَة األْطيارُ 
 2/221 يا ْبَف الُقيوِف َعَمْيَؾ واألْنصارُ 

61.  
 يا َبني َزَبِد أْسِتيا ما كاَف ُيْخِمؼُ 

ذا َبِطْنَت فأْنَت يا ْبَف ُمجاِشعٍ   وا 
ْبتَني  يا ْبَف الُقيوِف وطاَؿ ما َجرَّ

ـْ َمخيَمُة باِطٍؿ وَفخارُ   ِمْنُك
 ِعْنَد الَيواِف ُجناِدٌؼ َنثَّارُ 
 والنَّْزُع َحْيُث ُأِمرَِّت اأَلْوتارُ 

2/222 

 2/226 وَعَمْيَؾ مْف ِسَمِة الُقيوِف ِنجارُ  ايا ْبَف الُقيوِف وَكْيَؼ َتْطُمُب َمْجَدنَ   .62
 2/229 َوأَذؿُّ َمْف ِلَبَناِنِو أْظَفارُ  يا ْبَف الَمَراَغِة أْنَت َأأْلَـُ َمْف َمَشى  .63
 2/235 َأْعناُقُو َوَتماَحَؾ الَخْصمافِ  ياْبَف الَمراَغِة َوالِيجاُء ِإذا اْلَتَقتْ   .64
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 2/236 .َرَفُعوا ِعَناني َفْوَؽ ُكّؿ ِعَنافِ  َواِئؿٍ إفَّ َتْغِمَب  يا ْبَف الَمَراَغةِ   .65
 2/243 ال َتْأَمَنفَّ ُمجاِشعًا ِبَأمافِ  يا ُمْسَتجيَر ُمجاِشٍع َيْخَشى الرََّدى  .66
 2/146 أْف ال َتجوَز ُحكوَمُة النَّْشوافِ  يا ذا العباَءِة إفَّ ِبْشَرًا قْد َقَضى  .67
ـُ ِبَمْقَحِة جاِرىِ   .68 ـُ ِبِيجافِ  ـْ َقَتموا ُكَمْيَبُك  2/247 يا ُخْزَر َتْغِمَب َلْسُت
 2/250 فاْقُعْد ِبداِر َمَذلٍَّة وَىوافِ  يا َعْبَد ِخْنِدَؼ ال َتزاُؿ ُمَعبَّداً   .69

70.  
 َيا ْبَف الَخِميَِّة َلْف تَناَؿ ِبعاِمرٍ 

 وِبآِؿ َسْعٍد يا ْبَف َأأْلَـِ َمْف َمَشى
 ُلَججي إذا َزَخَرْت إَليَّ ُبحوِري

 السُّعوِد َغَمْبُت ُكؿَّ َفخورِ  َسْعدِ 
2/255 

 2/259 فييا َمذاَقُة َحْنَظٍؿ وصبورِ  ِإفَّ َحْربي ُمرَّةٌ  يا ْبَف الَخِميَّةِ   .71

 ِبتَّ َلْيَمَؾ يا ْبَف واِىَصِة الُخَصى  .72
 يا ْبَنْي ُحَمْيَضَة إنَّما َأْنزاُكما

 َرْىنًا ِلُمْحِمَضِة الِوطاِب ُخبورِ 
 ْقَوٍة وُفجورِ في الَغّي َنْزَوَة شِ 

2/262 

 2/263 يا ْبَنْي ُحَمْيَضَة ِجْئُتما في العيرِ  لوال اْرتداُفُكما الَخِصيَّ َعِشيَّةً   .73

74.  
 َمَشى َمف َأُبَنيَّ َبْرَوَع يا ْبَف َأأْلَـِ 

 إذا الَيَماَمُة أْتَمَرْت ِحيطاُنيا
ْيَت بي ِشْدَقْيَؾ َتْحِسُب أنَّني  َلوَّ

 ي ِبَعقورِ ما َأْنَت حيَف َنَبْحتَن
 وَقَعْدَت يا ْبَف َخضاِؼ َفْوَؽ َسريرِ 

 أْعيا ِبَمْوِمَؾ يا ْبَف َعْبِد َكثيرِ 
2/270 

 2/273 يا ْبَف الُقيوِف وال َبني َمْنصورِ  لْف ُتْدِرُكوا َغَطَفاَف لْو َأْجَرْيُتـُ   .75

76.  
 وَلْو ُكْنَت ُحرًَّا ما َطِعْمَت ُلُحوَميا

ـْ َتْعَمَما يا ْبَف الُمَجشَّ   ِر أنَّياأَل
 َوال ُقْمَت ِعْنَد الَفْرِث يا ْبَف الُمجشَّرِ 
ـْ ُتَعقَّرِ   إلى السَّْيِؼ ُتْستَْبَكى إذا ل

2/281 

 2/283 وَضَمرَة لميوـ العماِس الُمَذكَّرِ  وَتْدعوَف َسْممى يا بني زبد أسِتيا  .77
ـَ َبْعدي ساِجٌر  يا َأْثَؿ كاَبةَ  ال ُحِرْمِت َثَرى النَّدا  .78  2/288 فاألْجَرعُ ىْؿ را
ـُ ِجيراَف َوْىِب بِف أْبَجرا أَتْنَعْوَف َوْىبًا يا َبني َزَبِد أْسِتيا  .79  2/311 وقْد كْنُت
ـْ كاَف أْخَبرا َلَقد ُكْنُت يا ْبَف الَقْيِف ذا ُخُبٍر ِبُكـْ   .80  2/313 َوَعْوٌؼ أبو َقْيٍس ِبُك

81.  
 َتَناَوْمَت يا ْبَف الَقْيِف إْذ َيْخِمُجوَنيا

ـُ في َحْنَثٍر يا ْبَف َحْنَثرٍ  فَيؿْ   َلُك
واِرّي السَّفيَف الُمَقيََّرا  َكَخْمِج الصَّ
واِعُؽ َحْنَثرا  وَلمَّا ُتِصْب ِتْمَؾ الصَّ

2/314 

 2/315 ُوقوفًا وال ُمْسَتْنِكرًا أْف ُتَعقَّرا وما ُكْنَت يا ْبَف الَقْيِف َتْمَقى ِجَياَدُىـْ   .82
 2/340 وَبْحرًا يا ْبَف ِشْعَرَة ذا ُعبابِ  ضوؿٍ َوَجْدَت َحصى َىواِزَف ذا فُ   .83
ـْ فاْعَمموا . .84  1/19 َخَور الُقموِب وِخفََّة اأَلْحالـِ  َأَبِني ُأَدْيَرَة ِإفَّ فيُك
 1/49 وما راَجَع الِعْرَفاَف إالَّ َتَوىُّما َأَمْنِزَلَتْي ِىْنٍد ِبناِظَرَة اْسَمَما  .85
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 1/129 ِطالَب ُسَمْيَمى فاْقِض ما ُكْنَت قاِضيا تاِركاً  أذا الَعْرِش إّني َلْسُت ما ِعْشتُ   .86
 1/163 باأَلْعَمَيْيِف وال ُقَفْيَرَة فاْزَحؿِ  َأُبَنيَّ ِشْعَرَة َلْف َتُسدَّ َطريَقنا  .87
 1/190 ِشَراَر النَّاِس أْحَسابًا َوَداَرا َأِجْعالَف الرََّغاـِ َبني ُكَمْيبٍ   .88
 1/201 َوَوَىْبُتُكـ ِلَعِطيََّة ْبِف ِجعاؿِ  ْرُتُكـْ أَبِني ُغَداَنَة إنَّني حرَّ   .89
ـْ َمْف َيُقوـُ ِلَشدَّةِ  اأَلْحَماؿِ  أَبِني ُقَفْيَرَة َمْف ُيَوّرُع ِوْرَدَنا  .90  1/221 أ
 1/246 َيْوـَ التَّقاُسـِ ُلَوـُ آِؿ ِنزارِ  َأَبِني ُقَفْيَرَة َقْد أناَخ إَلْيُكـُ   .91
 1/247 َبْعَد الِمراِس َشديَدُة اإلْضرارِ  ْنَت وَحْرُبناَأُبَنيَّ ِشْعَرَة ما َظنَ   .92
َبْيِر َبِرْئُت ِمْنُكـْ   .93  1/315 فَأْلُقوا السَّْيَؼ واتَِّخذوا الِعيابا أجيراَف الزُّ
ـْ ال ُتْيَزَلفْ   .94  2/234 إفَّ الُيَزاَؿ َعمى الَحراِئِر َعارُ  أَبني الَحَراـِ َفتاُتُك
ـْ َتِمدْ أُبَنيَّ ِشْعَرَة إفَّ َسعْ   .95 ـُ ُدخافِ  َدًا ل  2/244 َقْيَنًا ِبِميتَْيِو َعصي
 2/270 ما َأْنَت حيَف َنَبْحتَني ِبَعقورِ  أُبَنيَّ َبْرَوَع يا ْبَف َأأْلَـِ َمْف َمَشى  .96
ـْ َنِجْد ِلُمجاِشعٍ   .97  2/271 ِحْممًا ُيواِزُف ِريَشَة الُعْصفورِ  أُبَنيَّ ِشْعَرَة َل
 1/17 ُتَسّدي ُأمورًا َجمًَّة ال تُنيُرىا ُمَعْيٍد وُمْعِرصٍ  َأبا الَخَطَفى واْبَنيْ   .98
 1/25 وال تضربوا ِمنيا ِبرطِب وياِبسِ  َبني طاِرٍؽ أوفوا بذِمة جاركـ  .99
 1/26 وال تضربوا ِمْنيا ِبَرْطٍب وياِبسِ  بني عاِصـٍ َأْوُفوا ِبِذمَِّة َجاِرُكـْ   .100
ـْ َحرامًا ِلُيْكَتَماكُ  َتْدِفُنفَّ أباُكـُ  َىؿْ  َبني الَخَطَفى  .101  1/38 َمْيَبًا وَمْوالُك
 1/129 َلُقْمُت َسِمْعنا ِمْف ُعَقْيَمَة داِعيا َخميَميَّ َلْوال أْف َتُظنَّا ِبَي الَيَوى  .102
 1/132 وما ِزْلُت َمْجِنيًَّا َعَمْيِو وجاِنيا أبا الَمْوِت خشَّْتني ُقيوُف ُمجاِشعٍ   .103
 1/362 ُسَكْينًا وَبذَّْتُو َخناذيُذ ُقرَّحُ  اِحراً َبني ماِلٍؾ أْمَسى الفرزدُؽ ج  .104
 1/365 وَعرَّْدَت إْذ َكْبُش الَكتيَبِة أْمَمحُ  أبا ماِلٍؾ ماَلْت ِبَرْأِسَؾ َنْشَوةٌ   .105
 1/379 كثيُرىا  ُتساقوَف إذ يْعمو القميؿ تذكروَف وأنتـ ىؿْ  بني جعفرِ   .106
ـْ َيْنُج إالَّ ُعشوُرىا َغداةَ  َبني داِرـٍ َمْف َردَّ َخْياًل ُمغيَرةً   .107 فا َل  1/384 الصَّ
 2/10 ُىُموـُ الُمَنى َوالَيْوَجُؿ الُمَتَعسَّؼُ  إَلْيَؾ أِميَر الُمْؤِمنيَف َرَمْت ِبَنا  .108
 2/26 إَلى ساِبٍؽ َيْجِري وال َيَتَكمَّؼُ  بَني مالٍؾ جاءَ القُيوُف ِبمُْقِرؼٍ   .109
 2/36 ُف باَتْت بالنَّآِطِؿ َتْدِلؼُ وِجْعثِ  َبني ماِلٍؾ أْمَسى الفرزدُؽ عاِئذاً   .110
ـْ آَؿ ِدْرَىـٍ   .111  2/37 إَلى ِصْيِر أْقواـٍ ُيالـُ وُيْصَمؼُ  َعِجْبُت ِلِصْيٍر ساَقُك
ـْ َبني الَخوَّاِر ُيْعَرُؼ َضْرُبُكـْ   .112 ـُ َفخٌّ ُقذاـٌ وَخْيَضؼُ  وَأْنُت  2/39 وأمُُّك
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 2/69 َظَر الَمْكروُب أْيَف َمعاِقُموْ إذا نَ  َبني ماِلٍؾ َمْف كاَف ِلْمَحّي َمْعِقالً   .113
نا  .114  2/152 ِبِوْتٍر وال ُنْعطيِيـِ بالَخزاِئـِ  َبِني الَقْيِف إنَّا َلْف َيفوَت َعُدوُّ
 2/166 ِلَيْربوٍع َشقاِشَؽ باِذخاتِ  أبا الَقْيَنْيِف والنََّخَباِت َتْرجو  .115
 2/190 ؽٌّ في الفرزدِؽ واِجبُ وِلْمَقْيِف حَ  َبني ماِلٍؾ أدُّوا إلى الَقْيِف َحقَّوُ   .116
ـْ َيَزؿْ   .117  2/200 َفُموَّ الَمخاِزي ِمْف َلُدْف أْف تََيفََّعا بني ماِلٍؾ إفَّ الفرزدَؽ ل

118.  
ـْ َتَرْوا ـْ َوَل  َبِني َنْيَشٍؿ أْبُقوا َعَمْيُك
 َبني َنْيَشٍؿ ال َتْحِمموني َعَمْيُكـُ 

 َسَواِبَؽ َحاـٍ ِلمِذَماِر ُمَشيَّرِ 
ـْ تََقشَّرِ  َعمى َدَبرٍ   أْنَداُبُو َل

2/275 

 2/278 َوُقْرَبى َذَكْرَناىا آلِؿ الُمَجّبرِ  أَبا َمْعِقٍؿ َلْوال َحَواِجُز َبْيَنَنا  .119
ـْ َيَزؿْ   .120  2/306 َكسوبًا ِلعاِر الُمْخِزياِت الَخواِلدِ  َبِني ماِلٍؾ إفَّ الفرزدَؽ َل
ْيـَ   .121 ْيـِ  َبني َجْوَخى َعَمى وُكْنُتـْ  آِؿ ماِلؾٍ  في وَعْوٌؼ َيعاُؼ الضَّ  2/313 أْصَبَرا الضَّ
 2/323 وُجذَّ ِحباُؿ آصاِر األثاـِ  أميَر الُمْؤِمنيَف ِبُكـ ُنِعْشنا  .122
 2/340 إلى َكْعٍب وراِبَيَتْي ِكالبِ  الشَِّكيِر أَبا ُجَبْيرٍ  في أَتْعِدؿُ   .123

 

ا ،واستخدـ )يا( لمبعيد ،حيث ىنا الشاعر جاء بالنداء في قولو :"يا بف القيف ىؿ أنت نائمو" مضافً 
 يتضح ىذا حينما قاؿ في أوؿ البيت :،قاؿ بعد ذلؾ : "ىؿ أنت نائمو" وىو بعد مكاني 

 أنػػػػػػػػا البػػػػػػػػدر ُيعشػػػػػػػػي طػػػػػػػػرؼ عينيػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػالتمس

 بكفيػػػػػػػؾ يػػػػػػػابف القػػػػػػػيف ىػػػػػػػؿ أنػػػػػػػت نائمػػػػػػػو  

   
ؿ ما ىو ،ولعؿ العالقة بيف النداء والشاعر ىي عالقة ارتباط عضوي بكوكذلؾ فيو البعد الزماني 

،ثـ إفَّ اختيار أسموب االستفياـ ىؿ أنت نائمو بعد المنادى بأداة النداء يا بف القيف ىو  جميؿ
 .اختيار يتالءـ مع السياؽ الحسي والشعوري لدى الشاعر
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راُد بو كؿُّ منادى جاء ويُ (، 2)وُيطَمُؽ عميو أيضًا المَطوَّؿ أو الممطوؿ(، 1)وُيسمَّى المضاِرع لممضاؼ 
ُـّ معناه سواء أكاف ىذا المعموُؿ مرفوعًا بالمنادى أـ منصوبًا بو أـ مجرورًا بالحرؼ  ، بعده معموٌؿ ُيت

فيكوف المنادى مرتبطًا  ، ويكوف معمواًل لو أو معطوفًا عميو عطؼ َنَسٍؽ قبؿ النداء ، ال باإلضافة
وأمَّا االرتباُط  ، أمَّا االرتباُط المفظيُّ فِبالَعَمِؿ أو العْطؼ ، بما يجيُء بعده ارتباطًا لفظيًا ومعنوياً 
  .(3)المعنويُّ َفأِلَفَّ ما بعده مف تماـِ معناه 

 : َحْكُمو     

 ؛يا عظيمًا جاُىو ال تغتْر : قوُليـ ، فمثاُؿ المعموِؿ المرفوع ، بالفتحة أو بما ينوب عنو (4)النَّْصب 
 يا آكاًل ماَؿ غيِرَؾ كيؼ َتْنُعـ ؟ : ومثاُؿ المنصوِب قوُليـ ، ؾفإفَّ الغروَر رائُد الَيال

 : -رضي اهلل عنو  –وقوُؿ حافظ في سيدنا عمر بف الخطاب 
 يػػػػػػػػػػػػػػػا رافعػػػػػػػػػػػػػػػًا رايػػػػػػػػػػػػػػػَة الشُّػػػػػػػػػػػػػػػورى وَحاِرَسػػػػػػػػػػػػػػػيا

5)َجػػػػػػػػػػػػػػَزاَؾ ربُّػػػػػػػػػػػػػػَؾ َخْيػػػػػػػػػػػػػػَرًا َعػػػػػػػػػػػػػػْف محّبييَػػػػػػػػػػػػػػا  
6

)
 

   
  :وىما متعمقاف بالمنادى قوُؿ شوقي ، ومثاؿ المجرور بالحرؼ

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي المْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِؾ مجَتِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَداً 

  
 7ؿِ الِعْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـِ َأْو ُخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْذَىا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَف المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْذَىا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَف 

   
المتعاطفة قبؿ ومثاؿ المجروِر قبؿ الّنداء ما ُيسمَّى بمجموِع المتعاطفْيف مف أسماِء األعداد 

وتظؿُّ الواو  ، ) يا تسعة وأربعيف ( في نداء المسمَّى بيما(، ) يا سبعة وعشريف : نحو ، مناداتيا
 (6) .عاطفةً 

 

 

                                                           

 .1/344، األصوؿ في النحو، بف السراجا( 1)
 .168، المُّمع في العربية، ابف جنى( 2)
 .4/32، النحو الوافي، عباس حسف ( 3)
 .1/355شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب ، االستراباذي( 4)
 1/91البيت ينسب لحافظ إبراىيـ في ديوانو  (5)

 

 .4/32، النحو الوافي، عباس حسف (6)
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بينما َوَرَد المناَدى محذوًفا في ِشْعِر النََّقاِئِض  ، المنادى الشبيُو بالمضاِؼ في ِشْعِر النََّقاِئض ولـْ َيِردِ 
 : ثالَث َعْشَرَة َمرًَّة كما في الجدوِؿ اآلتي

 الصفحة الشاىد الشعري م
 1/103 َغنائَي في ُجّؿ الحواِدِث أو َبْذِلي فيا ليَت ِشْعِري َىْؿ َتَرى لي ُمجاشعٌ   .1
ـْ يتفرَّقوا  .2  1/128 وأمَسى جميعًا جيرًة ُمَتَداِنيا فيا ليَت أفَّ الحيَّ ل
 1/220 َعيَّ الُقُيوُف ِبحيَمةِ  الُمْحَتاؿِ  يا ُربَّ ُمْعِضَمةٍ  َدَفْعَنا َبْعَدَما  .3
َبْيَر َوَضْيَفُكـْ   .4 ـُ الزُّ  1/231 َي َلبََّس َحْبَمُو ِبِحَباليإيَّا يا َلْيَت جاَرُك
 1/248 ِبَأْحفاِر َفْمٍج أْو ِبسيِؼ الَكَواِظـِ  َويا َلْيَت زْوَراَء الَمِديَنِة أْصَبَحتْ   .5
 2/195 ال الّصْيُر راٍض  وال اْبُف الَقْيِف َمْعشوؽُ  يا ُربَّ قاِئَمٍة َبْعَد الِبناِء ِبيا  .6
ـْ َتتَِّرْؾ َكفاَؾ في الَقْوِس َمْنِزَعا ِشعٌ ويا َلْيَت ِشْعِري ما تَقوُؿ ُمجا  .7  2/200 وَل
ـُ اْسَتَجاَر ُمَخّرقاً   .8  2/214 َيْوـَ الُخرْيَبِة والَعجاُج َيثورُ  يا َلْيَت جاَرُك
 2/255 في األْرِض َرْىَف َحفيَرٍة وُصخورِ  يا َلْيَت ِشْعري إْف ِعظامي أْصَبَحتْ   .9
 2/273 يا ُربَّ َمْكُرَمٍة َوَلْدَف وخيرِ  ُيـُ َوَلَد الَحواِصُف في ُقَرْيٍش ِمنْ   .10
 2/342 وُشمَّا ِرياِحييَف ُشْعَر السَّواِعدِ  فيا َليَتُو َيْدُعو ُعَبْيدًا وَجْعَفراً   .11
 2/298 إْذ َتْسَتديُر بيا الِبالُد َفُتْصَرعُ  ُحْجَرِة ُأّميا ِعْندَ  يا َلْيَت ِجْعِثفَ   .12
 2/9 َعمى َمْنَيٍؿ إاّل ُنَشؿُّ َوُنْقَذؼُ  ال َنِردفيا َلْيتَنا ُكّنا َبِعيَرْيِف   .13

 : أسماء لزمْت الّنداء

ـْ يتصرَّْؼ فييا بغيِر الّنداء مف ابتداءٍ  ، مف األلفاظ ما ال ُيستعمُؿ إال منادى أو ، أو فاعميةٍ ، فم
 .(1)وىذا الباُب منو مسموٌع ومنو َمِقْيس  ، أو خبريَّة، مفعوليَّة

 (2): عوىي عمى ثالثة أنوا

و الوارَد إلى لفٍظ آخر ، نوٌع مقصوٌر عمى السماع الوارد -1 وأشيُر  ، ال يتجاوز الحكـُ لفَظو ونصَّ
( ، أمَِّت( المالزمْيف لتاء التأنيث ، ) أبتِ : ألفاِظوِ  و (، و )ُلْؤمافُ ، و )ُفَمُة(، و )ُفُؿ(، و )المَّيـ َّ

ـ إال )أبتِ وكؿُّ ىذا النوع منادى مب(، )مأَلـُ( و) َنْومافُ  أمَِّت ( فميما حكُميما ، نٌّي عمى الضَّ

                                                           

 .5/2223ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ، افأبو حيَّ ( 1)
 .4/32، النحو الوافي، عباس حسف( 2)
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وقد ذَكَر ابُف مالؾ في (، 1)وىذه صفاٌت مقصورٌة عمى السماع بإجماع  ، التفصيميُّ كأيّ كممٍة أخرى
 : وذلَؾ عندما قاؿ ، ألفيَِّتو بعَض األسماِء التي تخصُّ الّنداء

 َوُفػػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػُض مػػػػػػػػػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػػػػػػػػػصُّ بالّنػػػػػػػػػػػػػػػػػدا

(2)واطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرَدا ُلؤمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف نومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  
 

   
َـّ َمْاِلَؾ المْمؾ "  ىو اهلل إال أنو : الميَـّ ): (3)كذلؾ قاؿ أبو حيَّاف عند تفسيره آلية آؿ عمراف " المَُّي

 .(4)( بالّنداء فال ُيستعُمؿ في غيِره مختصٌّ 

لو فعٌؿ وُيقاُس في كّؿ ما  ، ( ِلَسّب األنثى وذّمياوىو ما كاف عمى وزف )َفعاؿِ  ، نوٌع قياسيّ  -2
وىذا  .يا َغَداِر  ، يا َخَباثِ : مثؿ ، ومعناه السَّبُّ والشَّْتـ ، ثالثيٌّ تاٌـّ مجرٌَّد متصّرٌؼ تصرُّفًا تامَّاً 

ـ المقدَّر منع مف ظيوره كسرُة البناِء األصمّي في محِؿ نْصب   .النوُع منادى مبنيٌّ عمى الضَّ

ومف  ، لكثرِة الوارد منو ؛برأي القائميف بقياسيَّتو واألحسُف األْخذُ  ، قياسيَِّتو خالؼ فينوع  -3
( )َمْكَرَماف(، ) َمْخَبثَاف(، ومنو ) َمأْلََماف  ، ما كاف عمى وزف )َمْفَعالف( لمّذـ غالبًا أو لمَمْدح: ألفاظو

 ، َسِفو ، َغِدر: نحو ، ومف ألفاظو أيضًا ما كاف عمى وزف )َفِعؿ ( لذـّ المذّكر وسّبو(، و) َمْطَيَباف
  .وكؿُّ ىذا النوع منادى مبنيٌّ عمى الضـ في محؿ نْصب

ـ الظاىر في محؿ نصب إال وزف )َفَعاِؿ( َفُيْبَنى عمى  ، فاألنواع الثالثة عند النداء تُْبَنى عمى الضَّ
ـ المقدَّر   .ُأمَِّت( ففي إعرابيما تفصيٌؿ َكُحْكـِ أّي كممٍة أخرى ، ووزف ) أَبتِ  ، الضَّ

 : ( عمى النحو اآلتيأصل الكممتْين )ُفُل( و )ُفَمةُ  لويدور الجدل حو

 –( و) ُفاَلنة ( وأنيما في النداء أصؿ )ُفُؿ و ُفَمُة ( ىو )ُفاَلفيرى أفَّ : المذىب األول .1
زينب : مثؿ ، وامرأة معيَّنة ، عمي: مثؿ ، كنايات عف عمـ شخص لرجؿ معيَّف –كأصميما 

برغـ أفَّ قواعده ال تسمح بيذا الحذؼ الكثير  ، ـُحذفْت مف آخرىما األلؼ والنوف لمترخي
 .دفعة واحدة

إال أنيـ يعتبروف حْذَؼ تمؾ الحروؼ  ، يوافؽ أصحاُبو المذىَب األوَّؿ: المذىب الثاني .2
ال َوَجَب أف ُيقاؿ في المذكَّر " فالف " وفي المؤنث "فالنة" ، لمتخفيؼ ال لمترخيـ " ألنو  ؛وا 

                                                           

 .1/279الكامؿ ، والمبّرد 3/1330، الكافية الشافية، ابف مالؾ( 1)
 .32، ألفية ابف مالؾابف مالؾ ،(2)
 .26آية ، سورة آؿ عمراف( 3)
 . مف سورة آؿ عمراف 26تفسير آية ، البحر المحيط، أبو حيَّاف( 4)



 ىىىىىىى            

 

59 

 

 األولىالفصل

ـُ خماسيًَّا ال يحذؼ في الترخيـ مع اآلخ ر ما قبمو مف حرؼ مّد زائد إال إذا كاف المرخَّ
 .(1)وُفاَلف عمى أربعِة أحرٍؼ َفَحؽَّ ترخيُمو يا ُفاَل "  ، فصاعداً 

 ، حيث يرى أنيما كممتاف مستقمَّتاف ، وىو مذىُب كثيٍر مف البْصرّييف: المذىب الثالث .3
ـ فاآلر ، وليستا اختصارًا لكممتْي ) ُفاَلف وُفاَلنة ( اُء متَِّفَقٌة عمى بناء ) ُفُؿ وُفمٌة( عمى الضَّ
أىو عمـٌ مفرٌد أـ نكرٌة مقصودة؟ ومتَّفقٌة كذلؾ  ، لكنيا مختمفة في أصميما في نوع المنادى

 عمى أنَّيما ال ُيستعمالفِ بصورِتيما ىذه إال منادى. 

 : المنادى المقترُن ب )أل(

ـَ عالمٌة ؛يا الغالـ لـ َيُجْز ، يا الرجؿ: ْمتَ فمو ق، ال يجُوز نداُء ما فيو األلؼ والالـ ألفَّ األلَؼ والالَّ
ِلَئالَّ ؛وقيؿ، (2)وال يجتمُع عمى االسـِ عالمتا تعريؼ، وحرُؼ النداِء عالمٌة لمتعريِؼ أيضاً ، لمتَّعريؼ

ُؿ إلى ندائ، (3)وبيف الالـ وىي لمتعريؼ، َيْجَمُعوا بيف )يا( وىي لإلشارة و ب)َأْي( ولكف يمكُف التوصَّ
   (4)َأيُّيذا الرَُّجؿ: مثؿ، أو بيما معاً ، يا ىذا الرَُّجؿ، يا أيُّيا الرَُّجؿ: نحو، أو اسـ إشارة

كقولو ، حيث ُيْؤتى قبمو بكممة )أيُّيا(لممذكَّر و)أيَُّتيا( لممؤنَّث وتبقياِف مع التثنية والجمع بمفٍظ واحد
"َيْا َأيَُّتيا : وقولو تعالى أيضاً ، (5)ُكـ إفَّ َزْلَزَلَة السَّْاَعِة َشْيٌء َعَظْيـ""َيْا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا ربَّ : تعالى

وتدخُؿ )أؿ( عمى المناَدى في أربعِة مواِضَع   (6)ِؾ َرْاِضَيًة َمْرِضيَّة"المْطَمِئنَّة اْرِجِعي إلى َربّ النَّْفُس 
 : فقط

ا عمى لزوـ )أؿ( السـ الجَّاللة حتى فقد أجمعو ، "وىو اهلل سبحانو وتعالى: اللةلفُظ الج .1
 (7)صارْت كالجزِء منو"

فإذا أصبحْت ىذه الجممُة َعَمَمًا ، تسميُة الشخص )الناجح خالد(: مثؿ، : الجممُة المْحكيَّة .2
وىو ، )يا الناجح خالد(: فإفَّ لؾ أف تنادَيو بإدخاِؿ أداِة الّنداء عمى )أؿ( فتقوؿ، عمى مسمَّى

 (8)المقدَّر عمى آخره منع مف ظيوِر حركِتو الحكاية ىنا مبنيٌّ عمى الضـّ 
                                                           

 .3/236، حاشية الصباف عمى شرح األشموني أللفية ابف مالؾ، الصباف( 1)
 .2/745 ، المحرر في النحو ، اليرمي (2)
 .2/464 ، سر صناعة اإلعراب ، ابف جني (3)
 .3/194 ، المقرب ، ابف عصفور (4)
 .1آية  ، سورة الحج (5)
 .27آية  ، سورة الفجر (6)
 .259 ، تيذيب النحو ، السيد (7)
 .100 ، النداء في المغة والقرآف  ، فارس (8)
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  (1)يا الخميفة ىيبة": "مثؿ: اسـُ الِجْنِس المَشبَّو بو .3

 َفَيا الُغالماِف المَّذاِف َفرَّا : كقوؿ الشاعر: لمضرورة الشعرية .4

 (2)ِإيَّاُكَما َأْف َتْكِسَباِني َشرَّا                               
 : حاُة في نداِء ما فيو )أل(وقد اختمف النُّ 

ـ ولكف بواسطة وأمَّا في ، يا ىذا الرجؿ، يا أيُّيا الرجؿ: ُيقاؿ، أجاَز ابُف الحاجب نداَء المعرَِّؼ بالالَّ
" وال ُينادى ما فيو : وىذا ما ذكره ابف يعيش عندما قاؿ، (3)يا اهلل: فيجوز قوُلنا، نداِء اسـِ اهلِل تعالى
تو في ذلؾ أفَّ أصَؿ اسـِ اهلِل تعالى )إلو(، (4)ألنيما ال تفارقانو ؛ وحدهاأللؼ والالـ إال اهلل َـّ ، وُحجَّ ث

وىو ، فصار )اإللو( ثـ ُتخفَُّؼ اليمزُة وُتمقى حركُتيا عمى السَّاكِف قبميا، دخمْت عميو األلؼ والالـ
ـ األولى في الثانية فأدغم، فصار تقديره )أِلاَله( بكسر الالـ األولى وفتح الثانية، الـ التعريؼ وا الالَّ

 .(5)بعد تسكينيا وفخَّموىا تعظيماً 

وا بأنو قد جاء ذلؾ في كالميـ، أمَّا الكوفيوف فأجازوا نداَء ما فيو األلؼ والالـ حيث ، واحتجُّ
 َفَيا الُغالماِف المَّذاِف َفرَّا  : قاؿ الشاعر

 6ِإيَّاُكَما َأْف َتْكِسَباِني َشرَّا                 

والذي يدؿُّ عمى صحة ، يا الغالماف: حيث ُأْدِخَؿ حرُؼ الّنداِء عمى ما فيو األلؼ والالـ في قولو
 )يا أهلل اغفر لنا(.: ذلؾ أنَّا أجمْعنا عمى أنَّو يجوُز أْف نقوؿ في الدعاء

يفاف وتعر ، ألف )األلؼ والالـ( تفيداف التعريؼ و)يا( تفيد التعريؼ أيضاً  ؛بينما لـ يجزه البصريوف
وردُّوا عمى الشاىد الذي جاء بو الكوفيوف )فيا الغالماف المَّذاف فرَّا( أفَّ ، في كممٍة واحدٍة ال يجتمعاف

 . (7)التقديَر فيو )فيا أيُّيا الغالماف( حيث ُحِذَؼ الموصوُؼ وُأِقيمت الصفُة مقامو

 

                                                           

 .4/31 ، أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ، ابف ىشاـ (1)
 البيت بال نسبة. (2)
 .1/373 ، شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب ، ينظر: االستراباذي (3)
 .1/342 ، شرح المفصؿ ، ابف يعيش (4)
 .1/343 ، المرجع السابؽ (5)
 ت بال نسبةالبي  6
 .1/275 ، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ، ينظر: ابف األنباري (7)
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 : البصريون من ثالثة أوجو هلل ( فقد ردَّ عميوأإنا نقول في الدعاء ) يا : وأمَّا قوُل الكوفيين

 َلْت منزلَة حرٍؼ مف الكممة : الوجو األوؿ أفَّ األلَؼ والالـَ ِعَوٌض عف ىمزة )إلو ( َفَتَنزَّ
َلْت منزلَة حرٍؼ مف الكممِة نفِسيا جاز أف يدخَؿ حرُؼ النداء عميو ، نفِسيا ذا تنزَّ والذي  ، وا 

) يا أهلل ( بقطع : جوز أف ُيقاؿ في النداءيدؿُّ عمى أنيا بمنزلة حرؼ مف الكممة نفسيا أنو ي
فمَّما  ، فمو كانت كاليمزة التي تدخؿ مع الـ التعريؼ َلوَجَب أف تكوف موصولة ، اليمزة

  .جاز فييا ىنا القطع دؿَّ عمى أنيا نزلْت منزلَة حرٍؼ مف الكممة نفسيا

 ُيقاُس عمييا غيُرىا فال ، أفَّ ىذه الكممة َكُثَر استعماُليا في كالميـ: الوجو الثاني.  

 أفَّ ىذا االسـَ عمـٌ غير مشتؽ ُأِتَي بو عمى ىذا المثاؿ مف البناء مف غير : الوجو الثالث
وكما يجوُز دخوُؿ حرِؼ الّنداِء عمى  ، فينزُؿ منزلَة سائر األسماء األعالـ ، أصٍؿ ُيَردُّ إليو

 . (1)فكذلؾ ىنا ، سائِر األسمِاء األعالـ

واأللؼ  ، ) يا: وىما ، نظرًا لعدـِ جواِز اجتماعِ معّرفْيف عمى اسـٍ واحد ؛لبصرييفوأميؿ إلى رأي ا
تي في ذلؾ(، والالـ ـْ  ، وُحجَّ ـٌ بالّنداِء أ ىي اختالُؼ العمماِء في عمِميَّة المنادى العمـِ المفرد أىو َعَم

 ، ) العمميَّة والّنداء( عمى اسـٍ واحدبالَعَمِميَّة ؟ وىذا االختالُؼ ُيَؤِكُد عدـَ جواِزىـ اجتماِع معّرفْيف 
حتى ال َيْجَمُعوا بيف معرفتْيف ؛حيث أْبَطموا َعَممَّيَة االسـِ قبؿ النداء في الَعَمـِ المفرد، يا زيدُ : مثؿ

َفِمْف باِب َأْوَلى عدـُ اجتماِع ُمعّرفْيِف  ؛فإذا كاف ذلؾ كذلؾ، العمميَّة وحرؼ النداء: وىما، السـٍ واحد
كرفِضيـ اجتماع الُمعّرفْيف )العمميَّة  ، األلؼ والالـ( عمى اسـٍ واحد ، ) يا: لفظيَّْيف صريحْيفِ 
  .لعمَّو ضرورٌة ِشْعِريٌَّة ال ُيقاُس عمييا، وأمَّا ما استشيَد بو الكوفيُّوف، والنداء(

 : أسماء ل تكون مناداة

فإفَّ ىناؾ  ، َب النداء فال تفارقو إلى غيرهإذا كانت بعُض األسماِء قد تحتَـّ عمييا أف تاُلِزـَ أسمو 
ومف ىذه  ، وذلؾ لتعارضيا معو ؛بعضًا مف األسماء وجَب َحْظُر استخداميا في ىذا األسموب

 .(2)األسماء 

وأمَّا  ، إذ ىو يقتضي الخطاب ، أمَّا ضميُر الَغْيَبة والتََّكمُّـ فألنَّيما يناقضاف الّنداء: الضمير .1
 ، ألفَّ أحَدىما ُيغِني عف اآلخر ؛الجمع بينو وبيف النداء ال يحُسف ضميُر المخاطب فألفَّ 

 .) يا َأْبجر بف َأْبْجر يا أنتا (: وجوََّز قوـٌ نداَءه تمسُّكًا بقولو

                                                           

 الصفحة نفسيا. ، المرجع السابؽ (1)
 .46 ، 2/45 ، ىمع اليوامع ، ينظر: السيوطي (2)
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 .يا ذاؾ: فال نقوؿ: اسـُ اإلشارِة المتَّصُؿ بحرِؼ ِخَطاب .2

حينئٍذ ال يكوف لو  ألفَّ المنادى ؛يا غالَمؾَ : فال نقوؿ: المضاُؼ إلى كاِؼ الِخَطاب .3
 فكيؼ ُيناَدى َمْف ليس بمخاَطب ؟  ، الخطاب

ألنَّو في ذلؾ َجْمٌع بيف أداتْي  ؛يا الرجؿ إال في الضرورة: فال نقوؿ: المعرَُّؼ ب )أؿ ( .4
 وأجازه الكوفيوف في االختيار ، تعريؼ

 (1)حيث أجاز فييا دخوؿ الالـ عمى المنادى، وقد استثنى ابف ىشاـ أربعة مواضع

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .4/31ابف ىشاـ ،أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ، (1)
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 ما يأخذ حكَم المنادى في شعر النقائض: المبحث األول 
 الحذُف في أسموب النداء  في شعر النقائض: المبحث الثاني 
 في شعر النقائض أحكاُم توابع المنادى: المبحث الثالث 
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 المبحث األول
 المنادى في شعر النقائضما يأخذ حكم  

 الستغاثة : أولً 

وغوث أغاثو إغاثة إذا (، 1)ُيقاؿ  َغَوَث الرجؿ واستغاث إذا صاح  ، أصميا َغَوثَ : الستغاثة لغةً 
، فيو مصدر سداسي مف استغاث يستغيث، (2)أغاثيـ اهلل برحمتو أي كشؼ ِشدَّتيـ  ، أعانو ونصره

 .ومعناه طمب المساعدة والعوف

أو ُيِعيف عمى دفعيا قبؿ  ، نداٌء موّجٌو إلى َمْف ُيخّمص مف ِشدَّة واقعة بالفعؿ: ثة اصطالحاً الستغا
 (3) .وقوعيا

 أركان الستغاثة

 : وىي، ل تتحقق الستغاثُة إل بأركانيا الثالثة األساسية

 .وىو المنادى الذي ُيطمب منو العوف والمساعدة ، وُيسمى المستغاث: المستغاث بو .1
 .لنصره وتأييده ؛وىو الذي ُيطمب بسببو العوف: غاث لوالمست .2
 (4)وال ُيستعمؿ ليا إال ) يا ( : حرؼ النداء .3

 : ما يختص بالمستغاث بو - أ

رضي  – ومثاؿ ذلؾ قوؿ عمر ، ُجرَّ بالالـ مفتوحًة بما ُيَجرُّ في غير النداء، ُاستغيث المنادى فإ
 : وقوؿ قيس بف ذريح(، 5)يا َلمو ِلممسمميف : لمَّا ُطعف -اهلل عنو

 َتَكنََّفنِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الُوَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأزعجوني

(6)فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َلمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِس ِلمواشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الُمَطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعِ   
 

   
 : وُتكسر ىذه الالم في حالتْين

 حيث  ، يا ِلي ِلممميوؼ: مثؿ، أف يكوف المستغاث ياء المتكمـ عند َمْف يجيزه: إحداىما
 .لمناسبة الياء ؛سر الـ )لي ( وجوباً ُتك

                                                           

 .11/97، لساف العرب، .ابف منظور(1)
 .7/92 ، المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح ، .الفيومي(2)
 .4/77، النحو الوافي، .عباس حسف(3)
 . 1/292شرح السيوطي عمى ألفيتو الفريدة ، المطالع السعيدة، السيوطي( 4)
 .3/409شرح تسييؿ الفوائد ، ابف مالؾ( 5)
 .108البيت ُينسب لقيس بف ذريح في ديوانو( 6)

/غن
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 (1)إْف ُعِطؼ عمى المستغاث ولـ تتكرر معو ) يا ( : واألخرى 

 : والشاىد عمى ذلؾ قوؿ الشاعر

 بعيػػػػػػػػػػػػػػػُد الػػػػػػػػػػػػػػػػداِر مغتػػػػػػػػػػػػػػػػربُ  ُيْبكيػػػػػػػػػػػػػػػَؾ نػػػػػػػػػػػػػػػػاءٍ 

(2)يػػػػػػػػػػػػػا لَمكيػػػػػػػػػػػػػوِؿ ولِمشػػػػػػػػػػػػػباف ِمػػػػػػػػػػػػػْف َعَجػػػػػػػػػػػػػبِ   
 

   
 .عو )يا(ألنو معطوؼ ولـ ُتذكْر م ؛ىو كسر الـ )لمشباف (: والشاىد فيو

  ًيا : يا غالـ زيد: كقولؾ في ، ُاستصحب إعرابو ، إْف كاف المستغاث قبؿ االستغاثة معربا
ْف كاف مبنيًا بناًء حادثًا في النداء أعيد إلى اإلعراب ، َلغالـ زيد وجرتو الالـ بما كانت  ، وا 

 ، يا لمزيدْيف ، د) يا َلزي: يا زيدوف( ، يا زيداف ، كقولؾ في ) يا زيد ، تجره في غير النداء
 .(3)يا لمزيِديف ( 

 يا َلرقاشِ : كقولؾ ، وُحِكـ بجره تقديراً  ، إْف كاف المستغاث مبنيًا قبؿ النداء ُاستصحب بناؤه ، 
يا : كقولؾ ، إْف كاف مقصورًا أو منقوصًا أو مضافًا إلى ياء المتكمـ: وكذلؾ ، يا ليذا
 .(4)يا َلصاحبي  ، قاضيميا لَ  ، َلموسى

  ُفإْف قمت ، ِطؼ عمى المنادى المستغاث غيره وتكررت معو )يا ( ُفتحت الالـ أيضاً إْف ع : 

وأمَّا إْف لـ تُعد ) يا ( فإف الالـ  ، كما ُفتحت الـ زيد ، ُفتحت الـ عمرو ، ويا َلعمرو ، يا َلزيد
مكسورة  حيث ) الـ عمرو ( ال تكوف إال ، يا َلزيٍد وِلعمرو: فنقوؿ ، تكوف عمى أصميا مف الكسر

 : ومنو قوؿ الشاعر، (5)

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َلعطاِفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َلريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح

(6)أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج والفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى النَّفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحِ   
 

   
 بسبب تكرار   ؛)َلعطاِفنا ويا َلرياح ( حيث ُفتحت الـ المستغاث بو المعطوؼ: والشاىد في قولو

 .() يا
ف لـ تتكرر ) يا ( لـز الكسر  : ومنو قوؿ الشاعر ، وا 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػداِر ُمْغتَػػػػػػػػػػػػػػػػربٌ  ُيبكيػػػػػػػػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػػػػػػػػػاٍء بعيػػػػػػػػػػػػػػػدُ 

(7) شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباف لِمعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َلمكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ولِ   
 

   
                                                           

 . 4/254، المقتضب، المبرد( 1)
 .4/1335بيت في الكافية الشافية البف مالؾ ال( 2)
 . 3/410، شرح تسييؿ الفوائد، ابف مالؾ( 3)
 الصفحة نفسيا. ، المرجع السابؽ ( 4)
 . 366/ 5، المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية، الشاطبي( 5)
 .1/180واليمع  ،  2/216البيت بال نسبة في الكتاب ( 6)
 .4/1335فية البف مالؾ في الكافية الشا البيت( 7)
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 .ألنو مستغاث بو معطوؼ لـ تتكرر معو )يا ( ؛شباف( حيث ُكسرت الالـموالشاىد في قولو )لِ 

  يا : فال ُيقاؿ ، وال يجوز أف ُيجمع بينيما(، 1)تمحؽ آخَر المستغاث  ألٌؼ بداًل مف الالـ
وىذه األلؼ ىي  ، وال ُيجمع بيف العوض والمعوض منو ، ـألنيا كالعوض مف الال ؛َلزيداه

  .(2)الالحقة في المندوب إال أنيا ىنا عوٌض وىناؾ غير عوض 

 : ومنو قوؿ الشاعر

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا آِلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ نْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزّ 

(3) وغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًى  بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة وَىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوافِ   
 

   
 يا َلمحمٍد الصادِؽ ِلمكذوب : نحو ، إذا ُوصؼ المستغاث بو ُجرَّت صفتو 

يا َلمحمٍد الصادَؽ ِلمكذوب )وىو : فيُقاؿ ، إنو يجوز نصب الصفة عمى المحؿ: وقاؿ بعضيـ
  (4)ضعيؼ( 

 لكونو غير صالح أِلَْف يكوف  ؛فيأتي بعد ) يا ( المستغاث مف أجمو ، قد ُيحذؼ المستغاث
 : ومنو قوؿ الشاعر(، 5)مستغاثًا 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أِلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍس َأَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوا إال مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابرةً 

ػػػػػػػػػػػػػِؿ فػػػػػػػػػػػػػ   (6)ي َبْغػػػػػػػػػػػػػٍي وُعػػػػػػػػػػػػػدوافِ عمػػػػػػػػػػػػػى التوغُّ
 

   
 : ما يختص بالمستغاث لو

 : فمف خصائصو، أمَّا فيما يخص المستغاث لو أو ) ألجمو (

  ومثاؿ ذلؾ قوؿ الشاعر(، 7)يجب كسر الـ المستغاث مف أجمو : 

 َتَكنََّفنِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الُوَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُة فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأْزَعُجوني

(8)فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو ِلمواِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الُمَطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعِ   
 

   

                                                           

 . 306، شرح قطر الندى، ابف ىشاـ( 1)
 . 5/370، المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية، الشاطبي( 2)
 . 4/49البيت بال نسبة في أوضح المسالؾ ( 3)
 . 281/ 3، تيذيب النحو ، السيد( 4)
 . 368/  5المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ، الشاطبي( 5)
 . 169/ 2البيت بال نسبة في شرح األشموني ( 6)
 .411/ 3شرح تسييؿ الفوائد ، ابف مالؾ( 7)
 . 108البيت ُينسب ؿ ) قيس بف ذريح ( في ديوانو ( 8)
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وىي حالة كوف المستغاث لو ضميرًا لغير ياء  ، في حالة واحدة ُيمتنع فييا الجر وىذا الجرُّ دائـٌ إال
ألف  ؛يا َلمرائد لي: بخالؼ ، ويا َلممخمص لكـ ، يا َلمناصح َلنا: مثؿ ، فتُفتح الالـ ، المتكمـ

 (1)الضمير ىنا ياء المتكمـ 

  )كقوؿ الشاعر(، 2)قد ُيستغنى عف الـ المستغاث لو ب ) ِمْف : 

 َلمرجػػػػػػػػػػػػػاؿ ذوي األلبػػػػػػػػػػػػػاب ِمػػػػػػػػػػػػػْف َنفَػػػػػػػػػػػػػريػػػػػػػػػػػػػا 

(3)ال يبػػػػػػػػػػػػرح السَّػػػػػػػػػػػػَفُو المػػػػػػػػػػػػْرِدي ليػػػػػػػػػػػػـ دينػػػػػػػػػػػػاً   
 

   
 .ب )ِمْف(( جر المستغاث لو وىو ) نفر: والشاىد فيو

 (4)لمعمـ بو بظيور سبب االستغاثة ؛قد ُيستغنى كثيرًا عف المستغاث مف أجمو 

 : كقوؿ الشاعر

 يػػػػػػػػػػػػػػػا َلقػػػػػػػػػػػػػػػومي َمػػػػػػػػػػػػػػػْف ِلمعػػػػػػػػػػػػػػػال والمسػػػػػػػػػػػػػػػاعي

(5)ْف ِلمنػػػػػػػػػػػػػػدى والسػػػػػػػػػػػػػػماحِ يػػػػػػػػػػػػػا َلقػػػػػػػػػػػػػػومي َمػػػػػػػػػػػػػػ  
 

   
  ً يجب تأخيره عف المستغاث فال يتقدـ عميو أبدا.  

 : ما يختص بحرف النداء -ج

يا : فيقاؿ ، ألنيا أـ الباب ؛دوف غيرىا مف أدوات النداء( يتعيف ىنا أف يكوف حرؼ النداء ىو )يا
فإف اختؿَّ أحد ىذيف  ، اً ( مذكورة دائموال بد أف تكوف )يا ، وما أشبو ذلؾ ، ويا َلعمرو ، َلزيد

 (6)الشرطيف لـ يكف األسموُب أسموَب  استغاثة

  .(7)وأجاز بعضيـ )وا( في أسموب االستغاثة عند أمف المَّْبس 

 : ألمرْيف ؛باالستغاثة مف بيف سائر أحرؼ النداء( واختصت )يا

تاج المحإذا المد أعوف عمى إسراع إجابة (، تاج إلى مد الصوت الذي تحققو )ياأنيا تح .1
 .(إلييا ) المستغاث لو

                                                           

 . 83/ 4النحو الوافي ، عباس حسف ( 1)
 .411/ 3شرح تسييؿ الفوائد ، ابف مالؾ( 2)
 . 73/ 3البيت غير منسوب ألحد في ىمع اليوامع ( 3)
 .411/ 3شرح تسييؿ الفوائد ، ابف مالؾ( 4)
 . 216/  2في الكتاب ، البيت ال ُيعرؼ لو قائؿ  ( 5)
 . 5/364المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ، الشاطبي( 6)
 . 1/292شرح السيوطي عمى ألفيتو الفريدة ، المطالع السعيدة، السيوطي( 7)
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نما ىو نداء  ، أف االستغاثة ليست نداًء عاديًا محضًا الغرض منو مجرد إقباؿ المخاطب .2 وا 
وليذا ُخصَّت بأـ أدوات النداء  ؛مصحوب بطمب التخميص مف شدة أو العوف عمى دفعيا

  (1)فيي أقواىا 
 : ما يختص بالم الستغاثة -د

الالـ الداخمة عمى المستغاث بو والمستغاث مف أجمو وىي دليٌؿ عمى ُتطمؽ الـ االستغاثة عمى 
ألف  ؛وقد ُخصَّت الالـ ىنا مف بيف الحروؼ؛ ألّف معناىا يتناسب مع االستغاثة ، معنى االستغاثة
وكذلؾ  ، وكأفَّ المستغاث مخصوٌص مف بيف أمثالو باالستنجاد بو والدعاء ، الالـ لمتخصيص

 ٌص مف بيف أمثالو بتمبية النجدة لو والدعاء لو.المستغاث مف أجمو مخصو 

 (2): عمََّمو البصريوف بأوجو ، وأمَّا فتُح الـ المستغاث

 ألنيا لو بقيت عمى كسرىا والالـ  ؛منيا أنيا ُفتحت فرقًا بينيا وبيف الـ المستغاث مف أجمو
 .األخرى مكسورة أيضًا َلوَقع المَّْبُس بينيما

  فممَّا تمحَّض شبيو  ، ولذلؾ ُبني لوقوعو موقعو ؛لممنادى بالمضمرمنيا أنيا ُفتحت تشبييًا
  .وىذا الوجو ُيْكِمُؿ الوجو األوؿ ، ُعومؿ معاممتو في دخوؿ الالـ، بو

 نما ُكسرت فرقًا بينيما وبيف الـ االبتداء ، ومنيا أفَّ أصؿ الالـ الفتح حيث ال يظير  ، وا 
فممَّا وقعت  ، توحة لـ ُيعرؼ معنى ىذا الكالـإذ لو بقيت مف ، ليذا غالـ: نحو ، اإلعراب
  .ُروجع األصؿ فييا، وىو موضٌع ال تدخؿ فيو الـ االبتداء ، في النداء

 : وىناؾ حالتاف فقط يجب فييما كسُر الـِ المستغاِث بو
ْر معو )يا ( -1  : كقوؿ الشاعر، إذا ُعِطؼ عمى المستغاث ولـ ُتكرَّ

 ُيْبكيػػػػػػػػػػػػػػػَؾ نػػػػػػػػػػػػػػػػاٍء بعيػػػػػػػػػػػػػػػُد الػػػػػػػػػػػػػػػػداِر مغتػػػػػػػػػػػػػػػػربٌ 

(3)يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َلمكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ وِلمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباف ِلْمَعَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ   
 

   
( ألنيا معطوفة عمى المستغاث بو ) َلمكيوؿ ؛ىو كسر الـ المستغاث بو ) ِلمشباف(: والشاىد فيو

  .دوف تكرار حرؼ النداء )يا(
 : وىذا ما ذكره ابُف مالؾ في ألفيَِّتو عندما قاؿ

ْرَت )يػػػػػػػػػػا(  واْفػػػػػػػػػػَتْح مػػػػػػػػػػع المعطػػػػػػػػػػوِؼ إْف كػػػػػػػػػػرَّ

(4)لػػػػػػػػػػػػػػؾ بالَكْسػػػػػػػػػػػػػػِر اْئِتَيػػػػػػػػػػػػػػاوفػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػوى ذ  
 

   
                                                           

 . 121، ريـ بيف المعاني النحوية وداللة الخطابمركب النداء في القرآف الك، مشري( 1)
 .5/363، المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية، الشاطبي (2)
 .4/256 ، البيت بال نسبة في المقتضب( 3)
 .32 ، ألفية ابف مالؾ، ابف مالؾ( 4)
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ْف كانت داخمًة عمى المستغاث المستحؽ لمفتح نما ُكسرت وا  ألنو لمَّا ُعِطَؼ أحُد االسميف عمى  ؛وا 
ـَ أّف الثاني داخٌؿ في حكـ األوؿ ألف )الواو( ىي لمتشريؾ بيف المعطوؼ والمعطوؼ  ؛اآلخر ُعِم

  .بيف الـ المستغاث والـ المستغاث مف أجمو فمـ يقع لبس ، فأغنى عف فتحيا ، عميو لفظًا ومعنى

 (1) .يا لي: مثؿ ، ِلَتَعذُِّر َفْتِح الالـ معيا ؛إذا كاف المستغاث ياء المتكمـ -2

وىي دخوليا  ، باستثناء حالة واحدة فقط ، فيجب فييا الكسر( وأّما الـ المستغاث لو أو ) ألجمو
يا َلمحمٍد َلؾ أولنا أوليـ : فنقوؿ ، تحياففي ىذه الحالة يجب ف ، عمى ضمير غير ياء المتكمـ

 (2).. إلخ .أولو

 : وقد اختمف النحاة في لم المستغاث بو

نما أصميا )آؿ ، الكوفيوف إلى أنيا ليست بالـ الجر ذىب لكثرة  ؛ثـ ُاْخُتِصَرتْ ( بمعنى )أىؿ( وا 
أّف ىمزة )آؿ( ُحذفت  : اوقالو  ، يا لزيد: يا آؿ زيد فمما اختصر صار: فاألصؿ أف ُيقاؿ ، االستعماؿ

حدى األلفْيف  .(3)اللتقاء الساكنيف ؛لمتخفيؼ وا 
باإلضافة إلى  ، ألفَّ الـ الجر ال تُفتح إال مع المضمر وليس ىذا بمضمر ؛عمى ىذا فتحيا ودليميم

 : والدليؿ عمى ذلؾ ما قالو زىير بف مسعود الضبي ، أفَّ العرب وقفت عمييا دوف ما بعدىا

 َد النػػػػػػػػػػػػػػػػاِس مػػػػػػػػػػػػػػػػنكـفخيػػػػػػػػػػػػػػػػٌر نحػػػػػػػػػػػػػػػػُف عنػػػػػػػػػػػػػػػػ

(4) إذا الػػػػػػػػػػػػػػػػداعي المثػػػػػػػػػػػػػػػػّوُب قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ يػػػػػػػػػػػػػػػػا ال  
 

   
  .والـ الجر ال ُيوقؼ عمييا باتفاؽ

 (5)يا َلمدواىي : نحو ، ألف ذلؾ ُيقاؿ فيما ال )آؿ( لو ؛وضعَّؼ الرضيُّ ىذا الرأي

 : أمَّا البيت فُيحتمؿ أف يكوف األصؿ فيو ، وقد ردَّ البصريوف بأنو ال حجة في ىذا

فيو لمتفرقة بينيا وبيف  ؛وأما فتح الالـ ، ثـ ُاْختصر الكالـ اكتفاًء بأولو، فرار أو ال تفروا يا قـو ال
ودليميـ عمى ذلؾ ىو الرجوع إلى األصؿ  ، وتشبييًا لممنادى بالمضمر ، الـ المستغاث مف أجمو

ا كاف لكسرىا َلمَ ( فمو كانت بعض )آؿ ، نحو يا َلزيد وِلعمرو(، وجوبًا في المعطوؼ دوف إعادة )يا

                                                           

 .5/366 ، المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية، الشاطبي( 1)
 الصفحة نفسيا.، ؽالمرجع الساب( 2)
 .3/243، حاشية الصباف، الصباف( 3)
 .2/440، البيت ذكره ابف جني في الخصائص( 4)
 . 1/351، شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب، يرضال( 5)
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يا  ، يا هلل: نحو(، وأيضًا لو كانت بعض )آؿ( لـ تدخؿ عمى ما لـ تدخؿ عميو )آؿ ، ُموجبٌ 
 (1) .يا ليؤالء  ونحو ذلؾ ، لمناس

وقيؿ  ، فقيؿ أنيا  تتعمؽ بفعؿ النداء وىو مذىب سيبويو، في الـ المستغاث لو ) ألجمو ( واخُتِمفَ 
وقيؿ أنيا تتعمؽ  ، تتعمؽ بفعؿ محذوؼ تقديره أدعوؾ ِلزيد وقيؿ أنيا، أنيا تتعمؽ بحرؼ النداء

 (2)بمحذوؼ في موضع حاؿ أي مدعو ِلزيد 
 : ُنْوِرُدَىا في الجدول اآلتي( مرات خمسوقد ورد المنادى المستغاث في شعر النقائض ) 

 الصفحة الشاىد الشعري م
 2/115 ي َوالذُُّكوُر الَقَواِطعُ ُصُدوُر الَعَوالِ  َيْرُبوٍع َوَقْد حاَؿ دوَنياَدَعْت يالَ   .1
 2/120 وَقْد ُسؿَّ ِمْف أْغماِدِه ُكؿُّ ُمْنُصؿِ  واِئؿٍ َسْعٍد وادََّعْوا يالَ َدَعْوا يالَ   .2
 2/283 إذا برزْت ذاُت العريِش المخدَّرِ  مجاشعِ ًفوارُس ال َيدعوَف يالَ   .3
 2/312 ناِبُؾ ِعْثَيراإذا كاَف ما َتْذِري السَّ  ُمجاِشعٍ َفواِرُس ال َيْدُعوَف يالَ   .4
ـْ َبني َمْجٍد َدَعْوا يالَ َسمِ   .5 ـْ َنعامًا بالَحزيِز ُمَنفَّرا عاِمرٍ ْعُت  2/315 فُكْنُت

 النداء المقصود بو التعجب : ثانياً 

فيو  ، أسموب نداء ُأريد بو التعجب مف ذات شيء أو كثرتو أو أمر غريب فيو أو غرض آخر ىو
وجاءت صورتو الشكمية عمى صورة  ، ى ىذا الغرض الجديدنداء خرج مف معناه األصمي إل

لممبالغة في  ؛مجازاً  –وقد ُينادى العجب نفسو  ، االستغاثة دوف أف يكوف منيا في المعنى المراد
وما صحَّ أف يكوف منادى صّح أف يكوف (، 3)يا عجبا  ، يا َلمعجب ، يا عجبُ : فيقاؿ ، التعجب

فتقوؿ في التعجب في  ، عجب منو ىو كالمنادى المستغاث في أحكامووالمنادى المت(، 4)متعجبًا منو 
(، ) يا طرُب (، ) يا طربا (، وتقوؿ ) يا َلمطرب  ، ) يا ماُء( (، ) يا ماءا(، )يا َلمماء  : كثرة الماء
بوا مف كثرة الدواىي " ( ) يا َلمدواىي: " وكقوليـ  (5)إذا تعجَّ

 

                                                           

 .5/363 ، المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية، الشاطبي( 1)
 .4/2211 ، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، أبو حياف( 2)
 .4/87، النحو الوافي ، .عباس حسف(3)
 .4/2211، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، .أبو حياف(4)
 .234 ، أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، ابف ىشاـ( 5)
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 (1): ُنْورد األمثمة اآلتية ، ولكي يتضح معنى التعجب بشكؿ أكبر

فأعمف  ، ولطؼ حركتو ، فبيره جمالو وتماـ استدارتو ، راقب أحد الشعراء الَبْدَر في ليمة صافية
كباره بقصيدة مطمعيا  : إعجابو وا 

 حسػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػمباممبػػػػػػػػػػػػػدور ويػػػػػػػػػػػػػا لَ يػػػػػػػػػػػػػا لَ 

(2)منػػػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػػػؤاد فأمسػػػػػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػػػػُره عجبػػػػػػػػػػػػػا  
 

   
فقاؿ أحد الشعراء أرجوزة  ، متجّيـ قارس، عاصؼ ويكشؼ يوـ مف أياـ الربيع الباسمة عف صباح 

 : مطمعيا

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباٍح أغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر األديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـِ 

ػػػػػػػػػػػػػػميـِ    بيػػػػػػػػػػػػػػَع  فػػػػػػػػػػػػػػي الصَّ (3)قػػػػػػػػػػػػػػد َطَعػػػػػػػػػػػػػػَف الرَّ
 

   
وقد ُتوىـ في مظيرىا المفظي (، . وأشباىيا.يا َلصباحِ  ، يا َلمُحْسفِ  ، يا لَمبدورِ فيذه األساليب ) 

وعمى ( الشتماليا عمى حرؼ النداء )يا ؛لتي مرت سابقاً وىيئتيا الشكمية أنيا أساليب استغاثة كا
لمتخمُّص مف  ؛فاالستغاثة ، ولكفَّ داللتيا تختمؼ عف االستغاثة ، منادى مجرور بالالـ المفتوحة

ِشدَّة أو دْفع مكروه وأمَّا أسموب التعجب فإننا نستعممو؛ لمتعجب مف ذات شيء أو كثرتو أو شدتو أو 
  .أمر غريب فيو

 : -رضي اهلل عنو –كقوؿ سيدنا عمر بف الخطاب (، بعض العمماء التعجب ب )واوأجاز 

 (4)( واعجبا لؾ يا بف العاص)  
 : الغرض من التعجب    

 : (5)يعود ألحد أمرْيف  ، إّف الغرض  مف التعجب بأسموب النداء

نًا بإعجابو إعال ؛فتنادي جنسو ، لتميزه أو لكثرتو أو لشدتو أو لغرابة فيو ؛استعظاـ األمر .1
ذاعًة بو.  وا 

أف تسمع عف اختراؽ الغالؼ : ومثاؿ ذلؾ، فتنادي مْف لو نسبٌة إليو وِصَمٌة بو ؛استعظاـ األمر .2
  .يا َلمعمماء: فتقوؿ ، الجوي

    
                                                           

 .4/86، النحو الوافي، عباس حسف( 1)
 .البيت بال نسبة ( 2)
 .البيت بال نسبة ( 3)
 .4/213، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، أبو حياف( 4)
 . 145، األساليب اإلنشائية في النحو العربي، ىاروف( 5)
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 : أحكامو 

 ، كما يجوز أف يخمو منيا ، يجوز أف يشتمؿ المنادى المقصود بو التعجب عمى الـ الجر .1
: فُيقاؿ عند القرينة ، أف تجيء األلؼ في آخره عوضًا عنيا، لالـوالشائع عند حذؼ ىذه ا

ويجوز عند الوقؼ عمى المختـو  ، وال يجوز اجتماعيما ، يا عجبا ، يا حسنا ، يا بدورا
  (1)يا حسناه ، يا بدوراه: نحو ، باأللؼ مجيء ىاء السكت الساكنة

وذلؾ إذا كاف  ، عميو وكسرىايجوز في المنادى المقصود منو التعجب فتح الالـ الداخمة  .2
يا  ، يا لممروءة ، يا لمعجب: ألنو ال يعقؿ نحو ؛ال يُنادى إال مجازاً ( االسـ الواقع بعد )يا

والكسر عمى اعتبار  ، فتقوؿ / يا َلمعجب ، فالفتح عمى أف المتعجب منو مذكور ، لمكارثة
( أما في مثؿ ) يا َلؾ ، بيا َلقومي ِلمعج: يا ِلمعجب واألصؿ: المتعجب منو محذوؼ فتقوؿ

لمعاقؿ وغيره فالالـ واجبة الفتح ولكف الكاؼ يصمح معيا أف يكوف : بكاؼ الخطاب
  .المتعجب منو مذكورًا أو محذوفًا عمى االعتباريف السالفْيف

اإلعراب  والبناء : ومنيا ، جميع األحكاـ النحوية األخرى التي تثبت لممنادى المستغاث .3
برغـ اختالفيما غرضًا  ، تثبت لممنادى المتعجب منو ، دوف غيره( ووجود الحرؼ ) يا

 (2) .وداللة
 : مرات( نوردىا في الجدول اآلتي أربعوقد ورد المنادى المتعجب منو في شعر النقائض)

 الصفحة الشاىد الشعري م
 1/283 َوكاَنْت ُكَمْيٌب َمْدَرجًا ِلْمَمشاِتـِ  َفَيا َعَجَبا َحتَّى ُكَمْيٌب َتُسبُّني  .1
 1/321 ِبراِعي اإلْبِؿ َيْحَتِرُش الّضبابا فيا َعَجَبا أتوِعُدني ُنَمْيرٌ   .2
 2/112 كَأفَّ أباىا َنْيَشٌؿ أو ُمجاِشعُ  ُكَمْيٌب َتُسبُّني َحتَّى َعَجبا فوا  .3
 1/188 َفيا َلَؾ ِلْمَمالَمِة ِمْف َنوارا َتموـُ َعمى ِىجاِء َبني ُكَمْيبٍ   .4

  النُّدبة: ثالثاً 

وقيؿ في ، واالسـ النُّدبة بالضـ ، يْنُدبو َنْدباً  ، َنَدَب الميت أي بكى عميو وعدَّد محاسنو: لندبة لغةً ا
 .(4)ت أي أقبمت عمى عّد محاسنو كأنو يسمعيا وندبت المرأُة الميّ (، 3)القاموس أنو بالضـ وُيفتح 

                                                           

 . 87/  4، النحو الوافي، عباس حسف( 1)
 .الصفحة نفسيا ، المرجع السابؽ (2)
 .1/223، تاج المغة وصحاح العربية، الجوىري( 3)
 .9/211 ، المصباح  المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي( 4)
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ع عميو: الندبة اصطالحاً  فيو (، 1)واظيراه : نحو ، والمتوّجع منو، وازيداه: نحو ، ىي نداء المتفجَّ
إعالـٌ بأف النادب قد وقع في أمر عظيـ 
(، 3)وىو ضرٌب مف النداء ُقصد بو التفجع أو التحسر (، 2)

 ، (4)لضعفيفَّ عف احتماؿ المصائب  ؛وأكثر َمْف يتكمـ بيا النساء

 : وىذا ما قالو أبو تماـ عندما أورد في شعره 

 َجمُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد واألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىُخِمْقَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااًل ِلمتَّ 

(5)وتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواني ِلْمُبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا والمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآتـِ   
 

   
 : توضيح التعريف السابق

 فقد يكوف  ، َمْف أصابتو المنية فحممت الناس عمى إظيار الحزف: يقصد بالمتفجع عميو
ومنو قوؿ جرير  (، 6)يا زيدا أو وا زيدا : التفجع حقيقيًا كقوؿ الباكي عمى ميت اسمو زيد

 : -رضي اهلل عنو –د العزيز يرثي عمر بف عب

 ُحّمْمػػػػػػػػػػػػَت أمػػػػػػػػػػػػرًا عظيمػػػػػػػػػػػػًا فاصػػػػػػػػػػػػطبرت لػػػػػػػػػػػػو

(7) وقمػػػػػػػػػػػػػػت فيػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػأمر اهلل يػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػرا  
 

   
لكونو في حكـ المفقود كقوؿ أمير المؤمنيف عمر رضي اهلل عنو   ؛وقد يكوف التفجع أيضًا ُحكمياً 

ـَ بجدب شديد أصاب قومًا مف العرب ألف  ؛جيعة حكميةفيذه ف ، وا عمراه ، وا عمراه: حيف ُأعم
حيف قاؿ ذلؾ كاف حيًا ولكنو بمنزلة َمْف أصابو الموت؛ لشدة األلـ  –رضي اهلل عنو  –سيدنا عمر 

  (8) .واليوؿ الذي حؿَّ بو

 ومثاؿ ذلؾ عندما ُسئؿ شخٌص  ، قد يكوف محاًل لأللـ ، وأمَّا المندوب المتوجع منو : 

 : العامري لماذا تضع َيَدَؾ عمى َكِبَدؾ؟ فردََّد قوؿ قيس

 فواكبػػػػػػػػػػػػػدا  مػػػػػػػػػػػػػف ُحػػػػػػػػػػػػػّب َمػػػػػػػػػػػػػْف ال ُيِحبُّنػػػػػػػػػػػػػي

(9) وِمػػػػػػػػػػػػػػػػْف َعَبػػػػػػػػػػػػػػػػَراٍت مػػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ فنػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ   
 

   

                                                           

 .3/282 ، بف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾشرح ا، ابف عقيؿ( 1)
 .154 ، شرح الممع في النحو ، .الضرير(2)
 .5/2215 ، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، أبو حياف( 3)
 .146، األساليب اإلنشائية في النحو العربي، ىاروف( 4)
 البيت ألبي تماـ في ديوانو. ( 5)
 .3/413 ، شرح التسييؿ، ابف مالؾ (6)
 .2/736في ديوانوينسب إلى جرير بف عطية البيت  ( 7)
 .الصفحة نفسيا ، المرجع السابؽ ( 8)
 .5/2215وىو في ارتشاؼ أبي حياف  في ديوانو البيت ُينسب إلى قيس العامري( 9)
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أيف أعوانؾ وخدامؾ والمحيطوف : ُسئؿ غنيٌّ أصابو الفقر: ومثاؿ ذلؾ ، وقد يكوف أيضًا سببًا لأللـ
  .وا فقراه: بؾ ؟ فقاؿ في أسؼ وحرارة

 : حرفا النُّدبة

 : حد حرفْيف مف أحرؼ النداءال يستخدـ في الندبة إال أ

(، 1)ال يدخؿ عمى غير المنادى المندوب ، ألنو مختصٌّ بالندبة ؛وىو )وا( ، باألصالة: أحدىما

ألفَّ  ؛التي ُتمّكف المتكمـ مف المد واستطالة الصوت(، ويتكوف مف ) الواو( باإلضافة إلى ) األلؼ 
فيي عاجزة عف مّد الصوت  ، وظيفة نحوية) الواو( إذا ُوّظفت في بناء المفردات أو كانت ليا 

 ؛وُاستخِدمْت )وا( الندبة ، فالمد فييا ظاىر ومتحّقؽ ، عكس ما ىي عميو عند صورتيا حرؼ عمة
 ً ألنيا ُتمّكف المتوجع مف فتح شفتْيو بقدر كمية الصوت واليواء المنبعث مف أعماؽ الجوؼ داالَّ

لتمكينيا مف تحقيؽ الغرض مف التوجع واأللـ الذي  ؛وقد ُألحقت األلؼ بيا ، عمى ِعَظـِ التأوُّه
فموال وجود األلؼ اَلنفرد المتوجع بفاجعتو فزاد ذلؾ مف ، يطمب صاحبو مشاركة غيره ىذا المصاب

وال ُيستخدـ إال عند  ، ألنو غير مختص بالندبة؛غير أصيؿ وىو )يا (: واآلخر(، 2)َكَمِده وحسرتو 
يا : بقولو، َكَأْف يندب ميتًا اسمو زيد وبحضرتو مف اسمو زيد ، مندوبأْمف المَّْبس بالمنادى غير ال

 (3)فينا ال بد مف استخداـ )وا(  ، زيد
 : حكم المندوب

 (4): لممنادى المندوب ثالثة أوجو

ع أو التوجع .1  .وا َكِبَدا: نحو ، أف ُيختـ بألٍؼ زائدة لتأكيد التفجُّ

 ، وا محمداه ) وأكثر ما ُتزاد الياء في الوقؼنحو  ، أف ُيختـ باأللؼ الزائدة وىاء السكت .2
 : كقوؿ المتنبي ، فإْف وصْمَت حذفتيا إال في الضرورة

 وَمْف بجسمي وحالي عنده َسَقـُ       وا حرَّ قمباه ممَّف قمُبو َشِبـُ 

، ْف تكسرىا عمى أصؿ التقاء الساكنْيفأو  ، ولؾ حينئٍذ أف تضمَّيا تشبييًا ليا بياء الضمير
 ضرورة ( أو مكسورة مف غير  لفراء إثباتيا في األصؿ مضمومةً اوأجاز 

                                                           

 .3/256، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، ابف عقيؿ( 1)
 .127 ، وية وداللة الخطابمركب النداء في القرآف الكريـ بيف المعاني النح، مشري ( 2)
 .1/179، ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي( 3)
 .3/163، جامع  الدروس العربية، الغاليني( 4)
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 ( ) وا محمَّدُ : نحو ، أف يبقى عمى حالو .3

) وا َرُجُؿ( : فال يقاؿ ، فال ُيندب االسـ النكرة ، وال يكوف المنادى المندوب إال معرفًة غير مبيمة
 ( ) وا َمْف ذىب شييد الوفاء: فال ُيقاؿ ، وال المعرفة المبيمة كاألسماء الموصولة وأسماء اإلشارة

 .وا َمْف حفر بئر زمـز: نحو ، فيجوز ، إال إذا كاف المبيـ اسمًا موصواًل مشتيرًا بالّصمة
 : فيو حكم غيره من أنواع المنادى كاآلتي ، أما حكم المندوب من ناحيتي اإلعراب والبناء

 وا عثمافُ  –وا عمُر : نحو ، يجب بناؤه عمى الضـ إْف كاف عممًا مفردًا أو نكرة  مقصودة ، 
 .وا َكِبدُ  –وا رأُس 

  ال تندب النكرة غير المقصودة إذا  .(1)يجب نصبو إْف كاف مضافًا أو شبييًا بالمضاؼ
بينما تُندب النكرة غير المقصودة  ، لغير معيَّف( ) وا َرُجاله: فال يقاؿ ، كانت لمتفجع عميو

  .إذا كانت لممتوجع منو
  ٌجاز رفعو ونصبو كما جاز لو ىذا في المنادى  ، لتنويف المندوب  المفرد إذا اضطرَّ شاعر

  (2) .المفرد الذي سبؽ الكالـ عنو
 أنو ُيختـ بألؼ زائدة ، ومف األحكاـ التي تنطبؽ عميو حتى صارت ميزة تميزه عف غيره

وىما لمد  ، وىاء تمحؽ ىذه األلؼ تسمى ىاء السكت عند الوقؼ ، ُتسمى ألؼ الندبة
 ، وآخر الصمة، ويمكف أللؼ الندبة أف تمحؽ المضاؼ إليو ، وا عمراه: فيقاؿ ، وتالص

وذلؾ ألنيما بمنزلة الكممة ؛وآخر الصفة إف كاف المندوب مضافًا أو موصواًل أو موصوفاً 
  (3)وا عبد الصمداه  ، وا َمْف حفر بئر زمزماه: فنقوؿ ، الواحدة عندىـ

 لمجانسة األلؼ إْف لـ  ؛فتحة إذا كانت كسرة أو ضمة وتُبدؿ حركة الحرؼ الذي قبؿ األلؼ
وتُقمب ىذه األلؼ واوًا أو ياًء في  ، وا محمداه: مثؿ قولنا في محمد  ، يكف ىناؾ لبس

 ، وا زيدانْيو في مثنى زيد: حيث يقولوف(، 4)جمع المذكر السالـ والمثنى عمى رأي الكوفييف 
ّما ابف عقيؿ فقد أوجب قمب ألؼ الندبة بعد الكسرة وأ ، وا زيداناه: أمَّا البصريوف فيقولوف 
وكذلؾ ال تحذؼ النوف في المثنى والجمع السالـ عند مجيء ، (5)ياًء  وبعد الضمة واوًا 

  .وا زيداناه: فيقاؿ ، ألؼ الندبة
                                                           

 . 2/65 ، ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع، ُينظر: السيوطي( 1)
 .الصفحة نفسيا ، المرجع السابؽ( 2)
 .5/2221، بر ارتشاؼ الضرب مف لساف الع، أبو حياف( 3)
 .الصفحة نفسيا ، المرجع السابؽ( 4)
 .3/284 ، شرح ابف عقيؿ ، ابف عقيؿ (5)
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 : ما يجوز ندبو وما ل يجوز

فمو  ، اء كاف عممًا أو الوالمعروؼ ىو المشيور سو  ، وا رجاله: فال ُيقاؿ، ال ُيندب إال المعروؼ
ولو لـ يكف عممًا وكاف المتفجع عميو مشيورًا بذلؾ االسـ جاز ، كاف عممًا غير مشيور لـ ُيندب

 ، إذا كاف زيد رجاًل عظيمًا وقد ضربو المتفجع عميو ، يا ضاربا زيداه: فيجوز أف تقوؿ ، ندبتو
وا َمْف  ، وا َمْف قمع باب خيبراه: فتقوؿ ، فضابط المندوب أف يكوف معرفًة مشيوراً (، 1)وُاشتير بو 

ْف كاف  ، وموضع مدة الندبة آخر المضاؼ إليو ، الشتيار الرجمْيف بذلؾ ؛حفر بئر زمزماه وا 
وُنْمحؽ األلؼ  ، والمندوب ىو األمير ، وا أمير المؤمنيناه: نحو ، المندوب في الحقيقة ىو المضاؼ

وكذلؾ ال ُيندب المبيـ مف ضمير (، 2)حفر بئر زمزماه  واَمفْ : فنقوؿ ، أيضًا في آخر جممة الصمة
شارة وموصوؿ بصمة ال تعينو وال اسـ جنس مفرد وال الجمع السالـ  ألّف  ؛(4)وما ُنّكر لـ ُيندب (، 3)وا 

ليحصؿ التأسي بذلؾ ويخؼ ما بو مف ألـ المصيبة  ؛غرض الندبة ىو اإلعالـ بعظمة المصاب
ْف كاف اسـ الجنس غير مفرد جاز  (5)نظرًا إلبياميا  ؛سابقةوىذا غير متوافر في الحاالت ال وا 

 ؛وا َمْف حفر بئر زمزماه: نحو ، وكذلؾ إذا كاف الموصوؿ صمة ُتعّينو ، نحو وا غالـ زيداه ، ندبتو
 : وىذا ما أكَّد عميو ابف مالؾ في ألفيتو عندما قاؿ(، 6)ألنو في الشيرة كالعمـ 

 ِيرُينػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُب الموصػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُؿ بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي ُاْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ 

(7)َكِبْئػػػػػػػػػػػػػػػر زمػػػػػػػػػػػػػػػزـٍ يمػػػػػػػػػػػػػػػي وا َمػػػػػػػػػػػػػػػْف حفػػػػػػػػػػػػػػػر  
 

   
ف اشتيرت صمتو( وال يجوز ندبة الموصوؿ المبدوء  ب )أؿ  وا الذي حفر بئر : فال يقاؿ ، وا 

  (8)( إذ ال ُيجمع بيف حرؼ الندبة و ) أؿ ، وا الذي قمع باب خيبراه: وال ، زمزماه

 : وُنْجِمُؿ ما يجوز َنْدُبو وما ال يجوز في اآلتي
 : ا يجوز ندبوم

 وا ضاربا زيداه إذا ُاشتير بذلؾ ، وا محمداه: مثؿ ، االسـ المشيور سواء أكاف عممًا أـ ال. 

                                                           

 . 1/421، شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب، الرضي( 1)
 الصفحة نفسيا.، المرجع السابؽ( 2)
 . 2/65، ىمع اليوامع، السيوطي (3)
 . 3/249، حاشية الصباف عمى شرح األشموني أللفية ابف مالؾ، الصباف( 4)
 . 2/247 ، شرح التصريح عمى التوضيح، األزىري( 5)
 . 2/65 ، ىمع اليوامع، السيوطي( 6)
 . 32 ، ألفية ابف مالؾ في النحو والصرؼ، ابف مالؾ( 7)
 . 1/362 ، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ، ابف األنباري( 8)



 ىىىىىىى            

 

77 

 

 الثانيىالفصل

 وا غالـَ زيداه: مثؿ، اسـ الجنس غير المفرد. 
 وا َمْف حفر بئر زمزماه : مثؿ ، اسـ الموصوؿ بصمة ُتَعّينو وُتوّضحو 

 : ما ل يجوز ندبو

  عممًا أـ الاالسـ غير المشيور سواء أكاف. 
 وا َرُجاَله: فال يجوز قولنا ، النكرة. 
 وا أنتاه : فال يجوز قولنا ، الضمير 
 وا ىذاه  : فال يجوز قولنا ، اسـ اإلشارة 
 وا َمْف ذىباه : فال يجوز قولنا ، االسـ الموصوؿ بصمة ال تعّيُنو وال ُتوّضحو 
 )فر بئر زمزماه وا الذي ح: فال يجوز قولنا، االسـ الموصوؿ المبدوء ب )أؿ 
 وا َجَباَله : فال يجوز قولنا ، اسـ الجنس المفرد 
 وا محمدوناه : فال يجوز قولنا ، الجمع السالـ 

 : في ندبة النكرة واألسماء الموصولة الخالف 

 ُتيـ في ذلؾ أف  ، ذىب الكوفيوف إلى أنو يجوز ندبة النكرة واألسماء الموصولة وُحجَّ
بينما  ، فجازت ندبتو كالمعرفة ، وا راكباه: رفة باإلشارة نحواالسـ النكرة يقُرُب مف المع

وكما يجوز  ، كما أف األسماء األعالـ معارؼ ، األسماء الموصولة معارٌؼ بصالتيا
 ، فكذلؾ يجوز ندبة ما يشبييا ويقرب منيا ، زيد وعمر: نحو ، ندبة األسماء األعالـ

 .(1)ر بئر زمزماه()  وا َمْف حف: مقولة ، والدليؿ عمى صحة قوليـ

 ُتيـ في ذلؾ ، وأمَّا البصريوف فمـ ُيجيزوا ندبة النكرة واالسـ الموصوؿ أفَّ االسـ : وُحجَّ
والمقصود بالندبة أف ُيْظِير النادُب ُعْذره في تفجُّعو  ، النكرة مبيـٌ ال يخصُّ واحدًا بعينو
 ، ف المصيبةفيحصؿ التأسي بذلؾ فيخؼ ما بو م ، عمى المندوب ليساعد في تفجعو

ذا كاف ندبة النكرة  ليس فييا فائدة  ، وذلؾ إنما يحصؿ بندبة المعرفة ال بندبة النكرة وا 
 ، وأمَّا األسماء الموصولة فإنيا مبيمة أيضًا فأشبيت النكرة ، َوَجَب أف تكوف غير جائزة

  .(2)َفَوجَب أف ال تجوز ندبُتيا كالنكرة

ألنو سيكوف حينئٍذ  ؛االسـ النكرة َيْقُرُب مف المعرفة باإلشارة توافؽ الكوفييف في أفَّ  ةولعؿَّ الباحث
، َفَخَرَجْت مف باب النكرة إلى باب المعرفة ، فالنداء ىو أداُة تعريٍؼ ليذه الّنكرة ، ُمَعرَّفًا بالنداء

                                                           

 .1/298 ، ييف والكوفييفاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحوييف البصر  ، ابف األنباري (1)
 .الصفحة نفسيا ، المرجع السابؽ(2)
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ألنيا لـ وذلؾ  ؛ولكْف ال توافقيـ في جواِز ُنْدَبِة ىذه النكرة رغـ تعريفيا ، وذلؾ باإلشارة أو النداء
حيث تعريُؼ االسـِ الَعَمـِ أقوى مف  ، ُتعرَّؼ التعريَؼ المْحَض الذي يساوييا بتعريِؼ االسـِ الَعَمـ

َـّ تعريفيا بالنداء ـُ ىو معرفٌة باألصالة ؛تعريِؼ النَّكرِة التي ت بينما تعريُؼ النَّكرِة  ، فاالسـُ الَعَم
وبذلؾ ال  ، النُّدبِة ىو مواساُة النَّادِب في تفجُّعووغرُض ، ليست باألصالة بؿ مف خالؿ أداة النداء

 وىذا لف يكوف ، حتى تحُصَؿ المواساة ؛بدَّ أف يكوف المندوُب معروفًا مسبقًا ِلَمْف يسمع نداء الندبة

َـّ تعريُفيا إال أنَّيا باقيٌة عمى إبياِميا ؛في نداء النَّكرة ِز فمـ َتَبُرز معرفُتيا َكُبُرو  ، ألنيا حتى لو ت
فاألسماُء  ، وما ينطبؽ عمى النَّكرة ينطبؽ كذلؾ عمى االسـِ الموصوؿ ، معرفِة االسـِ الَعَمـ

َـّ تعريُفيا بصالتيا إال أنيا َلْيَسِت المعرفَة التي تجاري معرفَة أسماِء األعالـِ   ؛الموصولُة حتى لو ت
  .رة واالسـ الموصوؿوألجؿ ذلؾ ُترّجح الباحثُة َرْأَي البصرييف في عدـ جواز ندبة النك

 (1)المندوب المضاف إلى ياء المتكمم والمندوب المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكمم 

جاز حذفيا ومجيء ألؼ الندبة  ، لياء المتكمـ الساكنة الثابتة إذا ُنِدَب المضاُؼ إضافة مْحَضة .1
 ، يا مالي: ففي نحو ، اوجاز تحريؾ الياء بالفتحة مع زيادة ألؼ الندبة بعدى ، مفتوحًا ما قبميا

وحذؼ  ، ألجؿ ألؼ الندبة وىذا ىو مذىب سيبويو؛وا ماِلَيا ) أي بفتح الياء: أو ، وا ماال: ُيقاؿ
 (2)اللتقاء الساكنيف وىذا مذىب المبّرد( ؛الياء

منادى منصوب بفتحة مقدرة عمى الالـ منع مف ظيورىا : نقوؿ( وعند إعراب كممة )وا ماِلَيا
ضمير متصؿ مبني عمى السكوف المقدر منع مف ظيورىا الكسرة : والياء ، ة الياءالكسرة لمناسب
ضمير متصؿ مبني عمى السكوف المقدر منع مف ظيوره الفتحة التي : والياء ، لمناسبة الياء

  .جاءت لمناسبة األلؼ في محؿ جر مضاؼ إليو

ع مف ظيورىا الكسرة التي منادى منصوب بفتحة مقدرة من: نقوؿ(،  وعند إعراب كممة )وا مااَل 
أو منع مف ظيورىا الفتحة الحالية التي جاءت لمناسبة ألؼ ، جاءت لمناسبة الياء المحذوفة

  .الندبة

  .ويصح عند الوقؼ زيادة ىاء السكت الساكنة

                                                           

 .4/100، النحو الوافي، عباس حسف( 1)
 .4/270المقتضب ، والمبرد، 2/221، الكتاب، سيبويو( 2)
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ذا ُنِدب المضاؼ لياء المتكمـ الثابتة المفتوحة لـ َيُجز إال زيادة ألؼ الندبة بعدىا .2 : ففي مثؿ ، وا 
  .(1)وا غالِميا: ُيقاؿ ، المييا غ

  .وَيِصحُّ زيادة ىاء السكت الساكنة وقفاً 

ذا المضا .3 وا  –يا ماال : فُيقاؿ في ، حؿَّ محميا ألؼ لمندبة، لياء المتكمـ المنقمبة ألفًا ُحِذفت ؼوا 
 ماال.

  .ويصح وقفًا زيادة ىاء السكت الساكنة

فُتزاد ألؼ الندبة مع فتح ما قبميا إْف لـ يكف   ،أمَّا إذا ُنِدَب المضاؼ لياء المتكمـ المحذوفة .4
  .وا ماال: ييا جميعاً فيا ماُؿ نقوؿ  ، يا ماؿَ  ، يا ماؿِ : ففي مثؿ ، مفتوحاً 

  .ويصح وقفًا زيادة ىاء السكت الساكنة

أو إقامة  ، فيجب العدوؿ عنيا إلى ما ال لبس فيو ، وقد تؤدي بعض الصور السالفة إلى المَّْبس
 مو. قرينة تزي

 ، ألف المضاؼ إلييا غير مندوب ؛َوَجَب إثبات الياء ، أمَّا إذا ُنِدَب مضاؼ إلى مضاؼ الياء
فال تسري عمييا أحكاـ المنادى المضاؼ  ، فالمندوب لـ ُيضْؼ إلييا مباشرة ، وا ولَد غالِمَيا: نحو

ْف لـ يكف  ، يمكف حذؼ الياء عمى تقدير سكونيا اللتقاء الساكنْيف: وقيؿ ، لياء المتكمـ وا 
وا ماؿ : تقوؿ ، ومع إثباتيا يجوز زيادة ألؼ الندبة بعدىا وعدـ زيادتيا(، 2)المضاؼ إلييا مندوبًا 

 (3)وا ماؿ أىميا  –أىمي 

  .ولـ يرد المنادى المندوب في شعر النقائض

 

 

                                                           

 .3/254 ، حاشية الصباف ، والصباف 3/61 ، شرح األشموني ، األشموني (1)
 .4/82، النحو العربي، نظر: بركاتويُ ، 2/250، شرح التصريح عمى التوضيح، األزىري( 2)
 .4/100 ، النحو الوافي، عباس حسف( 3)
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 المبحث الثاني
 الحذف في أسموب النداء في  شعر النقائض

 ؛عرب بتنوع أغراضو التي تعيف عمى اإليجاز واالختصار في القوؿيمتاز األسموب الخطابي عند ال
حيث تتيح ىذه األخيرة لممتكمـ فرصة اقتضاب الكالـ  ، وذلؾ لوجود قرائف حالية ولفظية وعقمية

دوف إحداث خمؿ جراء الحذؼ في السياؽ ، عمى نحو يمكنو مف إيصاؿ المعنى الذي يتوخاه
 .(1)المستخدـ 

أال ترى أنيا في ، وعف اإلكثار أبعد، " واعمـ أّف العرب إلى اإليجاز أميؿ: نىوفي ذلؾ يقوؿ ابف ج
 (2)حاؿ إطالتيا وتكريرىا ُمْؤَذَنة باستكراه تؾ الحاؿ ومالليا " 

فكثير ما ُيحذؼ المنادى  ، ويعدونو مظيرًا مف مظاىر البالغة ، فالحذؼ وارٌد في كالـ العرب
وىذا الحذؼ  ، و ُتحذؼ األداة فيكوف المنادى شاىدًا عمى حذفياأ ، وتبقى أداة النداء دلياًل عميو

" ال ينبغي لنا أف نفيـ الحذؼ عمى معنى أفَّ : وكما قاؿ تماـ حساف ، يكوف ألسباب بالغية
ولكفَّ المعنى الذي يفيـ مف كممة الحذؼ  ، عنصرًا كاف موجودًا في الكالـ ثـ ُحذؼ بعد وجوده

 (3)ومطالب السياؽ الكالمي االستعمالي " ، ف مقررات النظاـ المغويينبغي أف يكوف ىو الفارؽ بي

 : وفي ىذا المبحث بياٌف ألحكاـ الحذؼ
 حذُف حرف الّنداء : أولً 

وىي أكثر أحرؼ ، مع مالحظة تقديره –حذفًا لفظيًا فقط  –يصحُّ حذُؼ حرِؼ الّنداء )يا( دوف غيِره 
 : كقوؿ الشاعر، (4)سواىا النداء استعمااًل وليذا ال يقدر عند الحذؼ

 بنػػػػػػػػػػػػػػػي مالػػػػػػػػػػػػػػػٍؾ إفَّ الفػػػػػػػػػػػػػػػرزدَؽ لػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػزؿْ 

(5) َكُسػػػػػػػػػػػػػػػوبًا ِلَعػػػػػػػػػػػػػػػاِر المْخِزيػػػػػػػػػػػػػػػاِت الَخَواِلػػػػػػػػػػػػػػػدِ   
 

   
 يا بني مالؾ : والتقدير

 

 
                                                           

 .96، الجزائر، جامعة ابف يوسؼ، رسالة دكتوراة، النداء في القرآف الكريـ، 2007، مبارؾ، تريكي ( 1)
 . 1/126، الخصائص، ابف جني( 2)
 . 298، المغة العربية معناىا ومبناىا، حساف ( 3)
 .2/249 ، غني المبيبم ، ابف ىشاـ (4)
 . 2/306البيت ُينسب لجرير في ديوانو  ( 5)
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 : (1)أشيُرىا(، ىناؾ مواضُع ال َيِصحُّ فييا حذُؼ الحرِؼ )يا - أ

 : مثؿ قوؿ الشاعر، المنادى المندوب .1

 ُيحبُّنػػػػػػػػػػػػػػي َفَواَكبِػػػػػػػػػػػػػػَدا ِمػػػػػػػػػػػػػػْف ُحػػػػػػػػػػػػػػّب َمػػػػػػػػػػػػػػْف ال

(2)وِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف َعَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراٍت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليفَّ َفَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ   
 

   
 .يا اهلل: نحو ، نداُء لفِظ الجَّاللة غيِر المختوـِ بالميـِ المشدَّدة .2

 : كقوؿ الشاعر ، المنادى البعيد .3

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؼ َتْرقَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ُرَقيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ األنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

(3)يػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػماء مػػػػػػػػػػػػػػػػا طاولتيػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػماء  
 

   
  .حسنًا ال ُتَكّدْر إحساَنَؾ بالمفْ يا م: نحو ، المنادى النَّكرة غير المقصودة .4

 : وكقوؿ الشاعر أيضاً ، يا َلمَِّو ِلممسمميف: مثؿ ، المنادى المستغاث .5

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومي ِلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزٍة وفخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارِ 

(4)وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباٍؽ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي وَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْبؽِ   
 

   
  

 .لمتعجب مف كثرة فضميما ؛يا َلَفْضِؿ الوالدْيف: مثؿ، المنادى المتعجَّب منو .6

 : كقوؿ الشاعر ، عند َمْف ُيجيز نداءه ، مير مخاطبالمنادى إذا كاف ض .7

 يػػػػػػػػػػػػػا أْنػػػػػػػػػػػػػَت يػػػػػػػػػػػػػا َخْيػػػػػػػػػػػػػَر الػػػػػػػػػػػػػدُّعاِة ِلْميُػػػػػػػػػػػػػَدى

 َلبَّْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ داعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وىاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً   

   
 أّما ضميُر غيِر المخاطِب فال ُيناَدى مطمقًا.

يقوؿ ابُف مالؾ مع اقتصاِره عمى بعِض  ، وفي حذؼ حرؼ النداء لفظًا ال تقديرًا ومواضع الحذؼ
 : واضِع الَحْذؼم

 وغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوٍب ومضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍر ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

(5)جػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػتغاثًا قػػػػػػػػػػػػػػد ُيعػػػػػػػػػػػػػػرَّى فاعممػػػػػػػػػػػػػػا  
 

   
 ، وال بدَّ أف ُنِشَير ىنا إلى األسباب التي جعمت حذؼ حرؼ النداء في المواضع السابقة ممتنعاً  

ؼ النداء ألّف المراَد فييفَّ إطالُة الصوِت بحر  ؛حيث ُيمتنع في المندوب والمستغاث والمنادى البعيد

                                                           

 .2/404 ، شرح األشموني عمى األلفية ، األشموني (1)
 .5/2215البيت ُينسب لقيس العامري وىو في ارتشاؼ أبي حياف ( 2)
 .1ص ، شرح اليمزية في مدح خير البرية ، البيت لإلماـ البوصيري (3)
 .2/216 ، وىو مف شواىد سيبويو ، والبيت ال يعرؼ قائم (4)
 .575، ألفية ابف مالؾ، ابف مالؾ( 5)
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: كقوؿ األعمى، –النكرة غير المقصودة  –وُيمتنع في اسـ الجنس غيِر المعيَّف (، 1)والحذؼ ينافيو 
ألّف حذؼ حرؼ النداء ال يجوز إال إذا كاف المناَدى ُمْقِباًل عمى المناِدي ومتيّيئًا  ؛يا رجاًل خذ بيدي

 (2) .وىذا إنما يكوف في المعرفة دوف النكرة ، لما يقوؿ لو
 ، أّما اسـُ اهلِل تعالى(، 3)ألّف الحذؼ معو ُيفّوت الداللة عمى النداء  ؛وُيمتنع في المضمر المخاطب

ـُ المشدَّدةيا اهلل ): نحو ألّف نداء اسـ اهلل تعالى عمى  ؛عف حرؼ النداء( إذا لـ ُتعوَّض في آخره المي
 (4).لحذُؼ يكوف لدليؿوا ، فمو ُحذَؼ حرُؼ النداء لـ يدؿَّ عميو دليؿ ، خالؼ القياس

 : فيما يأتي –مع جوازِه  –ويقلُّ الحذفُ  -ب
" : ومثاؿ ذلؾ قوُؿ أعرابّي البنو ، إذا كاف المنادى اسـَ إشارٍة غيَر متَّصٍؿ بكاِؼ الخطاب .1

وَمْف أْبَغَضَؾ أغواؾ "  ، َفَمْف أحبَّؾ َنياؾَ  ، استمْع لقوؿ الناصح ولو أغضَبَؾ قوُلو ، ىذا
"الحذؼ مع اسـ اإلشارة قميؿ ،وكذا مع : وىذا ما ذكره ابف عقيؿ عندما قاؿ،  (5)أي يا ىذا

 (6)ولكف أجازتو طائفة منيـ"، اسـ الجنس حتى أف أكثر النحوييف منعوه
 ؛" َأْطِرْؽ َكَرا: ومف ىذا قوؿ العرب(، إذا كاف المنادى اسـَ ِجْنٍس ِلُمَعيَّف )النكرة المقصودة  .2

 --وقوُؿ النَّبي  ، أي يا ليؿ (8)و " َأْصِبْح َلْيؿ " ، أي يا َكَرواف (7)إّف الّنعاـ في الُقَرى"
وىذا ىو مذىب  .أي يا حجر (9)" ثوبي حجر " : عميو السَّالـ –مترّحمًا عمى سيدنا موسى 

وقد أيَّد ، (10)ذوذبينما البصريوف حمموه عمى الش، الكوفييف ومف تبعيـ مف النحاة المتأخريف
 : ويتضح ذلؾ مف قولو (11)لكوفييفابف مالؾ مذىب ا

 وذاؾ فػػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػػـ الجػػػػػػػػػػػػنس والمشػػػػػػػػػػػػار لػػػػػػػػػػػػو

(12) قػػػػػػػػػػػؿَّ وَمػػػػػػػػػػػْف يمنْعػػػػػػػػػػػو فانصػػػػػػػػػػػْر عاِذلَػػػػػػػػػػػو  
 

   

                                                           

 .2/207، شرح التصريح، األزىري( 1)
 .3/1290 ، شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ( 2)
 .الصفحة نفسيا ، المرجع السابؽ( 3)
 .2/608، شرح التصريح، األزىري( 4)
 .4/4 ، النحو الوافي ، عباس حسف (5)
 .3/257 ، شرح ابف عقيؿ ، قيؿابف ع (6)
 .1/597 ، مجمع األمثاؿ ، الميداني (7)
 .الصفحة نفسيا ، المرجع السابؽ( 8)
 .في كتاب بدء الخمؽ ، الحديث أخرجو البخاري( 9)
 .1/423 ، شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب ، ينظر: االستراباذي (10)
 .3/1293 ، الكافية الشافية ، ينظر: ابف مالؾ (11)
 .32، ألفية ابف مالؾ ، ابف مالؾ (12)
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 : ما يجوز حذفو -ج

 أي باستثناء الحاالت الممتنعة لمحذؼ والحاالت القميمة.، (1)والحذؼ جائز مع غير ما سبؽ

، أي يا يوسؼ (2)يوُسُؼ َأْعِرْض َعْف َىَذا "  ": قولو تعالى ، وممَّا ورد مف الحذؼ في القرآف الكريـ
ـْ أيُّيا الثََّقالف " : وقولو تعالى " َسَنْفُرُغ َلُك

" َأْف َأدُّوا إلّي عباَد  : وقولو تعالى ، أي يا أيُّيا الثََّقالف (3)
  .أي يا عباَد اهلل (4)اهلل " 

عو األداة؛ ألّف حرؼ النداء في اسـ الجنس فال ُتحذؼ م ، أّما اسـُ اإلشارة واسـُ الِجْنِس ِلُمَعيَّف
واسـ اإلشارة في معنى  ، كما ال تُحذؼ األداة ، فَحقُّو أالَّ ُيحذؼ ، كالِعَوض مف أداة التعريؼ

وذلؾ ألّف  ؛ِلئالَّ يجتمَع نقيضاف؛وُيمتنُع اّتصاُؿ كاِؼ الخطاب باسـ اإلشارة(، 5)الجنس َفَجَرى مجراه 
 (6)مدلوَؿ المنادى مدلوَؿ كاِؼ الخطاب يخالؼُ 

ىؿ يجُب ذكُر حرِؼ  ، واسـ الجنس لمعيَّف إذا ُنوِديا ، اختمَؼ الكوفيُّوف والبصريُّوف في اسـ اإلشارة
 .(7)الّنداء أـ يجوز ذكُره وحذُفو

وال يجوز  ، واسـ اإلشارة ، ذىب البصريوف إلى وجوب ذكر حرؼ النداء مع اسـ الجنس لمعيف
واستدلوا  ، وذىب الكوفيوف إلى جواز ذكر حرؼ النداء وجواز حذفو ، حذفو إال في ضرورة الشعر

ـْ َىؤالِء تَْقُتموَف َأْنُفَسُكـ ": عمى جواز الحذؼ بما ورد في السماع وذلؾ في قولو تعالى َـّ َأْنَت " ُث
(8) 

داء وجعموا مف ن، حيث قدَّروا أفَّ )ىؤالء( اسـ اإلشارة منادى بحرؼ نداء محذوؼ أي ) يا ىؤالء(
 -عميو السالـ –حكايًة عف موسى  -عميو الصالة والسَّالـ –اسـ الجنس بحرؼ نداء محذوؼ قولو 

 .غير أّف البصرييف زعموا أّف كؿ ما احتجَّ بو الكوفيوف ضرورة ، أي يا حجر (9)" ثوبي حجر"

                                                           

 .  108 ، الممع في العربية ، ابف جني(1)
 .29آية ، سورة يوسؼ( 2)
 .31آية ، سورة الرحمف( 3)
 .18آية ، سورة الدخاف( 4)
 .402، شرح ابف الناظـ، ابف مالؾ( 5)
 .4/10 ، أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ، ابف ىشاـ (6)
 .الصفحة نفسيا ، ؽالمرجع الساب (7)
 .85آية ، سورة البقرة( 8)
 . 8/129،صحيح البخاري ، البخاري(9)
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المقصودة فيو ولعؿَّ ما ذىب إليو البصريوف مف امتناِع حذِؼ حرِؼ الّنداء في اسـ اإلشارة والنكرة 
فإذا كاف البْصريُّوف قد  ، وىما أبمُغ الكالـ وأْفَصُحو ، نظر؛ وذلؾ لوروِد الحذِؼ في الكتاب والُسنَّة

وأداُة التعريِؼ ال  ، استدلُّوا عمى امتناِع حذِؼ حرِؼ الّنداء باعتباره ِعَوَضًا عف أداةِ التَّعريؼ
َة الكوفييف ودليَميـ أقوى ، ُتحذؼ فكاف مف األْجدر أف ُنَقّعَد قواعدنا عمى ما ورد في   ،فإفَّ ُحجَّ

رغـ أنو  ، ولعؿ رأي الكوفييف في ىذه المسألة أقرب إلى الصواب  ؛القرآف الكريـ والحديث الشريؼ
 لـ يرد في شعر النقائض حذؼ حرؼ النداء مع اسـ اإلشارة والنكرة المقصودة.

ِثْيَن َمرًَّة وقد ُحذفْت أداُة الّنداِء في ِشْعِر الّنقائ   : ُنْوِرُدَىا في الجدول اآلتي(، ِض )َثالثًا وَثاَلْ

 الصفحة الشاىد الشعري م
 1/17 ُتَسّدي ُأمورًا َجمًَّة ال تُنيُرىا َأبا الَخَطَفى واْبَنْي ُمَعْيٍد وُمْعِرصٍ   .1
 1/25 وال تضربوا ِمْنيا ِبَرْطٍب وياِبسِ  َبني طاِرٍؽ َأْوُفوا ِبِذمَِّة َجاِرُكـْ   .2
 1/26 وال تضربوا ِمْنيا ِبَرْطٍب وياِبسِ  بني عاِصـٍ َأْوُفوا ِبِذمَِّة َجاِرُكـْ   .3
ـْ َحرامًا ِلُيْكَتَما َتْدِفُنفَّ أباُكـُ  َىؿْ  َبني الَخَطَفى  .4  1/38 ُكَمْيَبًا وَمْوالُك
 1/129 ِعياَلُقْمُت َسِمْعنا ِمْف ُعَقْيَمَة دا َخميَميَّ َلْوال أْف َتُظنَّا ِبَي الَيَوى  .5
 1/132 وما ِزْلُت َمْجِنيًَّا َعَمْيِو وجاِنيا أبا الَمْوِت خشَّْتني ُقيوُف ُمجاِشعٍ   .6
 1/200 َخَوُر الُقموِب وِخفَُّة اأَلْحالـِ  َمْياَلً فرزدُؽ إفَّ َقْوَمَؾ فيِيـُ   .7
 1/306 واِدـِ أبوَؾ اْبُنيا َبْيَف اإلماِء الخَ  ُقَفْيَرُة ِمْف ِقّف ِلَسْمَمى بف َجْنَدؿٍ   .8
 1/310 وُقوِلي إْف أَصْبُت َلَقْد أصابا أِقّمي المَّْوـَ عاِذَؿ والِعتابا  .9
 1/318 أال تبًَّا ِلما َعِمموا تَبابا َعراَدُة ِمْف َبِقيَِّة َقْوـِ ُلوطٍ   .10
 1/362 ُسَكْينًا وَبذَّْتُو َخناذيُذ ُقرَّحُ  َبني ماِلٍؾ أْمَسى الفرزدُؽ جاِحراً   .11
 1/365 وَعرَّْدَت إْذ َكْبُش الَكتيَبِة أْمَمحُ  ٍؾ ماَلْت ِبَرْأِسَؾ َنْشَوةٌ أبا مالِ   .12
 1/379 كثيُرىا؟  ُتساقوَف إذ يْعمو القميؿ تذكروَف وأنتـ ىؿْ  بني جعفرِ   .13
ـْ َيْنُج إالَّ ُعشوُرىا َبني داِرـٍ َمْف َردَّ َخْياًل ُمغيَرةً   .14 فا َل  1/384 َغداَة الصَّ
 2/10 ُىُموـُ الُمَنى َوالَيْوَجُؿ الُمَتَعسَّؼُ  لُمْؤِمنيَف َرَمْت ِبَناإَلْيَؾ أِميَر ا  .15
 2/24 َأِفْؽ ُربَّما َيْنَأى َىواَؾ وُيْسِعؼُ  الُمَكمَّؼُ  أال أيُّيا القْمُب الطَّروبُ   .16
 2/26 إَلى ساِبٍؽ َيْجِري وال َيَتَكمَّؼُ  َبني مالٍؾ جاَء الُقيوُف ِبُمْقِرؼٍ   .17
 2/36 وِجْعِثُف باَتْت بالنَّآِطِؿ َتْدِلؼُ  َسى الفرزدُؽ عاِئذاً َبني ماِلٍؾ أمْ   .18
ـْ آَؿ ِدْرَىـٍ   .19  2/37 إَلى ِصْيِر أْقواـٍ ُيالـُ وُيْصَمؼُ  َعِجْبُت ِلِصْيٍر ساَقُك
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 الصفحة الشاىد الشعري م
ـْ َبني الَخوَّاِر ُيْعَرُؼ َضْرُبُكـْ   .20 ـُ َفخٌّ ُقذاـٌ وَخْيَضؼُ  وَأْنُت  2/39 وأمُُّك
 2/69 إذا َنَظَر الَمْكروُب أْيَف َمعاِقُموْ  َف ِلْمَحّي َمْعِقالً َبني ماِلٍؾ َمْف كا  .21
نا  .22  2/152 ِبِوْتٍر وال ُنْعطيِيـِ بالَخزاِئـِ  َبِني الَقْيِف إنَّا َلْف َيفوَت َعُدوُّ
 2/166 ِلَيْربوٍع َشقاِشَؽ باِذخاتِ  أبا الَقْيَنْيِف والنََّخَباِت َتْرجو  .23
 2/190 وِلْمَقْيِف َحؽٌّ في الفرزدِؽ واِجبُ  ْيِف َحقَّوُ َبني ماِلٍؾ أدُّوا إلى القَ   .24
ـْ َيَزؿْ   .25  2/200 َفُموَّ الَمخاِزي ِمْف َلُدْف أْف تََيفََّعا بني ماِلٍؾ إفَّ الفرزدَؽ ل

ـْ َتَرْوا  .26 ـْ َوَل  َبِني َنْيَشٍؿ أْبُقوا َعَمْيُك
 َبني َنْيَشٍؿ ال َتْحِمموني َعَمْيُكـُ 

 َماِر ُمَشيَّرِ َسَواِبَؽ َحاـٍ ِلمذِ 
ـْ تََقشَّرِ   َعمى َدَبٍر أْنَداُبُو َل

2/275 

 2/278 َوُقْرَبى َذَكْرَناىا آلِؿ الُمَجّبرِ  أَبا َمْعِقٍؿ َلْوال َحَواِجُز َبْيَنَنا  .27
 2/285 فاْنُظْر َجريُر إذا َتاَلَقى الَمْجَمعُ  إْف كاَف َقْد أْعياَؾ َنْقُض َقصاِئِدي  .28
ـْ َيَزؿْ َبِني ماِلٍؾ إفَّ ا  .29  2/306 َكسوبًا ِلعاِر الُمْخِزياِت الَخواِلدِ  لفرزدَؽ َل
ْيـَ   .30 ـْ َبني َجْوَخى َعَمى آِؿ ماِلؾٍ  في وَعْوٌؼ َيعاُؼ الضَّ ْيـِ  وُكْنُت  2/313 أْصَبَرا الضَّ
 2/323 وُجذَّ ِحباُؿ آصاِر األثاـِ  أميَر الُمْؤِمنيَف ِبُكـ ُنِعْشنا  .31
 2/340 إلى َكْعٍب وراِبَيَتْي ِكالبِ  أَبا ُجَبْيرٍ الشَِّكيِر  في أَتْعِدؿُ   .32

َـّ (  : حذُؼ حرِؼ الّنداء مف كممة )المَُّي

أىي ِعَوٌض مف حرؼ النداء )يا( (، اختمؼ الكوفيوف والبصريُّوف حوؿ الميـ المشدَّدة في كممة )الميَـّ 
 أـ ال ؟

 .ًا مف حرؼ النداء )يا(ذىب الكوفيوف إلى أفَّ الميـ المشدَّدة في )الميَـّ( ليست عوض

ُتيـ في ذلؾ ىي التخفيؼ إال أنو (، ريْ ِبخَ )يا اهلل ُأمَّنا : حيث يقولوف أفَّ كممة )الميَـّ( أصميا ، وُحجَّ
والحذؼ في كالـ  ، وجرى عمى ألسنتيـ حذفوا بعض الكالـ؛ طمبًا لمِخفَّة ، َلمَّا َكُثَر في كالميـ

أف الميـ المشددة ليست عوضًا مف )يا( أنيـ يجمعوف ودليُميـ عمى ، العرب لطمب الخفة كثير
 : حيث قاؿ الشاعر(، 1)بينيما 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  إنِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدٌث َأَلمَّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   َـّ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الميمَّ (2)أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الميُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

   
                                                           

 .1/279 ، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ، ينظر: ابف األنباري (1)
 .439رقـ ، أنشده ابف ىشاـ في أوضح المسالؾ، ىذا بيت ال ُيعرؼ قائمو (2)
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 ؛َلَما جاز أف ُيجَمع بينيما(، ولو كانت الميـ عوضًا مف )يا(، حيث جمع الشاعر بيف الميـ و )يا
 ال يجتمعاف.  ألفَّ العوض والمعوَّض

والياء مبنية عمى الضـ؛  ، التي لمتنبيو في النداء( بينما ذىب البصريوف إلى أنيا عوٌض مف )يا
 ألنو نداء. 

ُتيـ في ذلؾ وُيستفاد مف قولؾ )الميَـّ( ما ُيستفاد مف قولؾ  ، و)يا( حرفاف ، أفَّ )الميـ( حرفاف: وُحجَّ
 . (1)ت ما أفادت )يا( فدؿَّ عمى أنيا عوٌض عنياوقد أفاد(، فالميـ عوٌض عف )يا(، ) يا اهلل

ولعؿَّ الصواب ما قالو البصريوف؛ نظرًا ألف وجوَد بيٍت مف الشعر أو بيْتيف يوافؽ رأيًا معينًا أمٌر 
ية. ؛ليس كافياً   لتقعيد قاعدة نحوَّ

ف مف حرفيف والميـ ولعؿَّ رأَي البصرييف في أفَّ الميـ المشددة ِعَوٌض عف )يا( لفظًا )أي أفَّ يا تتكو 
َـّ سيَّاف في المعنى( كاف أكثَر إقناعاً : ومعنًى )أي أفَّ قولنا(، المشدَّدة كذلؾ ألفَّ  ؛يا أهلل أو المُي

ُتيـ ، وىنا أقامت الميـ المشددة مقاـ )يا( لفظًا ومعنىً  ، الِعوض ما قاـ مقاـ المعوَّض فكانت ُحجَّ
ْف كاف (، ى بيٍت مف الشعر جمع بيف )الميـ( و )ياأقرب لمصواب مف الكوفييف الذيف اعتمدوا عم وا 

قد َوَرَد ذلؾ فيو ال ُيقاس عميو؛ لكثرة ورود حذؼ حرؼ النداء )يا( مع لفظ الجاللة المختوـ بالميـ 
وَعمََّؿ ابف الخباز منع حذؼ حرؼ ، لئالَّ يجتمع العوض والمعوض منو؛فالبد مف حذفو، المشددة

ولذلؾ ال ؛(2)"بأنو بعد حذؼ حرؼ النداء يشتبو المنادى بغير المنادى": والنداء مع اسـ الجاللة بقول
 لتكوف دلياًل قويًا عمى حذؼ حرؼ النداء.؛بد مف وجود الميـ المشددة

 حذُف المنادى: ثانياً 
كذلؾ أيضًا ُيحذؼ المنادى لداللة حرؼ النداء  ، كما ُحذؼ حرؼ النداء لداللة المنادى عميو

)يا : ومف ذلؾ قوليـ(، 4)بعض النُّحاة الحذؼ شريطة أف يقع بعده دعاٌء أو أمرحيث أجاز (، 3)عميو
 ، والجار والمجرور بعده خبر ، حيث ُرِفعت بؤس باالبتداء ، يا قوـ بؤٌس لزيد: والمراد(، بؤٌس لزيد

ىا كالـٌ وما بعد ، ويجوز أف تكوف )يا( ىنا تنبييًا ال لمنداء ، ومسوغ االبتداء ىنا بالنكرة ىو الدعاء
 : وأمَّا في بيت  الشعر(، ) بؤس لزيد: كأنؾ قمت ، مبتدأٌ 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة اهلِل واألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواـ كميُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

(5)والصػػػػػػػػػالحيف عمػػػػػػػػػى َسػػػػػػػػػْمعاَف مػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػار  
 

   

                                                           

 .280 ، المرجع السابؽ (1)
 .3/226 ، ائراألشباه والنظ ، السيوطي (2)
 .1/386، شرح المفصؿ، ابف يعيش  (3)
 .3/389، شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ  (4)
 .448البيت بال نسبة في أمالي ابف الحاجب ص ( 5)
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و يا ىؤالء لعنُة اهلل عمى أ ، فيكوف ىناؾ منادى محذوؼ  ) يا قوـُ  ، فيحتمؿ الوجيْيف المذكورْيف
و الحاضريف عمى سبيؿ االستعطاؼ الستماع بَّ جرد التنبيو كأنو نلم( واآلخر أف تكوف ) يا(، سمعاف
 ؛مناداًة َلَنصبيا( ولو كانت ) المَّعنة ، ) وعمى سمعاف( الخبر ، ) والمعنُة( رفٌع باالبتداء ، دعائو

يشير إلى أفَّ المنادى محذوؼ وىو غير  ، أفَّ )يا( لغير المَّعنةَ : وقاؿ سيبويو(، 1)ألنيا مضافة 
  .(2) المعنة

فعمى قراءة ابف عباس وأبي جعفر والزىري وأبي عبد الرحمف (، 3)" َأاَل يا اسجدوا " : وأما قولو تعالى
والنداء مقدَّر إْف كاف  ، و)يا( حرؼ النداء ، حرؼ استفتاح وتنبيو( والحسف والكسائي وحميد ) أال

ف كاف مف كالـ اليدىد ب ) قـو أو عقالء(، ب ) ىؤالء ااعتراضً  وقد قرأ الكسائي ) َأاَل(  (4) (وا 
أال يا ىؤالء : والتقدير ، نداءً ( َفْمف خفَّؼ جعميا تنبييًا و )يا ، وقرأىا الباقوف بالتشديد ، خفيفة

ألفَّ األمر قد  ؛وجمع بيف تنبييْيف تأكيداً  ، تنبييًا وال منادى ىناؾ( ويجوز أف تكوف )يا ، اسجدوا لو
 : ومثمو قوؿ الشاعر(، 5)تدعاء إقبالو عمى األمر يحتاج  إلى استعطاؼ المأمور واس

 أال يػػػػػػػػا اسػػػػػػػػممي يػػػػػػػػا ِىنػػػػػػػػُد ِىْنػػػػػػػػَد بنػػػػػػػػي َبػػػػػػػػْدر

ْف كػػػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػػػيُّ قاعػػػػػػػػػػػدًا آخػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػدَّىر   (6)وا 
 

   
 : منيا، وقد ُحِذَؼ فييا المنادى، وىناؾ أساليُب ُسِمَعْت عف العرب

 يا قوـُ ربَّما: كأنو قاؿ، فالمنادى فيو محذوؼ، يا ربَّما
(7). 

  مصدر منصوب بعامؿ : ومرحبا، أف )يا( حرؼ نداء والمنادى محذوؼ: قيؿ، مرحبايا
 (8)أي صادْفَت َرْحَبًا َوِسَعة، محذوؼ

 ويجوز أف يكوف نادى ، يا قوـُ : أي، يجوز أف يكوف المنادى محذوفاً : قيؿ، يا ليفي عميو
 (9)ِلُيَرى عظيـ حسرتو؛المَّيؼ

 
                                                           

 .1/387شرح المفصؿ ، ُينظر: ابف يعيش( 1)
 .2/220، الكتاب، سيبويو( 2)
 .25آية ، سورة النمؿ( 3)
 .526 ، حجة القراءات، وابف  زنجمة 4/256تفسير الكتاب العزيز  المحرر الوجيز في، ابف عطية( 4)
 .1/387 ، شرح المفصؿ، ابف يعيش( 5)
 .150البيت لألخطؿ في ديوانو ص (6)
 .1/152 ، شرح ديواف الحماسة ، التبريزي (7)
 .2/388 ، خزانة األدب ، البغدادي (8)
 .3/39 ، شرح ديواف الحماسة ، التبريزي (9)
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 :ُنْوِرُدىا في الجدول اآلتي(، عْشرَة مرَّةً  ثالثَ نَّقائض )وقد ورد المنادى محذوفًا في ِشْعِر ال

 الصفحة الشاىد الشعري م
 1/103 َغنائَي في ُجّؿ الحواِدِث أو َبْذِلي فيا ليَت ِشْعِري َىْؿ َتَرى لي ُمجاشعٌ   .1
ـْ يتفرَّقوا  .2  1/128 وأمَسى جميعًا جيرًة ُمَتَداِنيا فيا ليَت أفَّ الحيَّ ل
 1/220 َعيَّ الُقُيوُف ِبحيَمةِ  الُمْحَتاؿِ  ِضَمةٍ  َدَفْعَنا َبْعَدَمايا ُربَّ ُمعْ   .3
َبْيَر َوَضْيَفُكـْ   .4 ـُ الزُّ  1/231 إيَّاَي َلبََّس َحْبَمُو ِبِحَبالي يا َلْيَت جاَرُك
 1/248 ِبَأْحفاِر َفْمٍج أْو ِبسيِؼ الَكَواِظـِ  َويا َلْيَت زْوَراَء الَمِديَنِة أْصَبَحتْ   .5
 2/195 ال الّصْيُر راٍض  وال اْبُف الَقْيِف َمْعشوؽُ  ُربَّ قاِئَمٍة َبْعَد الِبناِء ِبيايا   .6
ـْ َتتَِّرْؾ َكفاَؾ في الَقْوِس َمْنِزَعا ويا َلْيَت ِشْعِري ما تَقوُؿ ُمجاِشعٌ   .7  2/200 وَل
ـُ اْسَتَجاَر ُمَخّرقاً   .8  2/214 َيْوـَ الُخرْيَبِة والَعجاُج َيثورُ  يا َلْيَت جاَرُك
 2/255 في األْرِض َرْىَف َحفيَرٍة وُصخورِ  يا َلْيَت ِشْعري إْف ِعظامي أْصَبَحتْ   .9
 2/273 يا ُربَّ َمْكُرَمٍة َوَلْدَف وخيرِ  َوَلَد الَحواِصُف في ُقَرْيٍش ِمْنُيـُ   .10
 2/342 وُشمَّا ِرياِحييَف ُشْعَر السَّواِعدِ  فيا َليَتُو َيْدُعو ُعَبْيدًا وَجْعَفراً   .11
 2/298 إْذ َتْسَتديُر بيا الِبالُد َفُتْصَرعُ  ُحْجَرِة ُأّميا ِعْندَ  يا َلْيَت ِجْعِثفَ   .12
 2/9 َعمى َمْنَيٍؿ إاّل ُنَشؿُّ َوُنْقَذؼُ  فيا َلْيتَنا ُكّنا َبِعيَرْيِف ال َنِرد  .13

 الترخيم : ثالثاً 

ـُ ا: ومف قوليـ ، ىو ترقيؽ الصوت وتميينو: الترخيـ لغةً  وىذا يعني أفَّ كالميا  ، لكالـامرأٌة رخي
 .(1)خاٍؿ مف الزوائد 

  (2)حذٌؼ يمحؽ أواخر األسماء المضمومة في النداء تخفيفًا : الترخيـ اصطالحاً 

  (3): ولتوضيح ما سبؽ نصوغ المثاؿ اآلتي

حيث حذؼ الراء ( صداقة المئيـ ندامة ومداراتو سالمة ، )يا عاـِ : نصح أعرابيٌّ ابنو عامر فقاؿ لو
 ، ) يا أعرابيَّ : فقاؿ ليا ، وسمع آخر أعرابيََّة تتغنَّى بمزاياىا  .مف آخر المفرد العمـ المنادى

 ( تحدَّثوا عنو بما يكره ، فَمْف حدََّث النَّاَس عف نفسو بما يرضى ، دعي ما أنت فيو

                                                           

 .2/300 ، األمالي، شجريابف ال( 1)
 .114، الممع في العربية، ابف جني( 2)
 .4/101 ، النحو الوافي، عباس حسف( 3)



 ىىىىىىى            

 

89 

 

 الثانيىالفصل

  .حيث ُحذفت التاء مف آخر المنادى النكرة المقصودة
 : (1)شروط الترخيم 

سواء أكاف مجردًا مف تاء التأنيث أـ  ، عامة ال بد مف تحقيقيا فيو منادى شروطٌ تجتمع في ال
 : وأمَّا الشروط العامة فيي كاآلتي ، خاصة بالمجرد منيا وشروطٌ  ، مختومًا بيا

مَّا بالقصد واإلقباؿ .1 فإْف كاف مجردًا مف تاء  ، أف يكوف المنادى معرفًة إمَّا بالعممية وا 
ف اقترف بالتاء َوجَب أف يكوف عممًا أو  ، فَيَتَعرَُّؼ بالعممية ، وف عمماً التأنيث َوَجَب أف يك وا 

  .نكرة مقصودة

فإف ُحذفت  ، يا َلصالح ِلمحمود: فال يصحُّ الترخيـ في مثؿ ، أالَّ يكوف مستغاثًا مجروراً  .2
  .يا صاِؿ ِلمحمود: نحو ، الالـ الداخمة عميو جاز ترخيمو

 أيف أنت ؟  ، وا معتصـ: يصحُّ الترخيـ في مثؿفال  ، أالَّ يكوَف مندوباً  .3

 .أالَّ يكوَف مضافًا وال شبييًا بالمضاؼ .4

 أالَّ يكوَف مركبًا تركيب إسناد.  .5

ويا  ، يا فؿ: فال يصحُّ الترخيـ في قولنا ، أالَّ يكوَف مف األلفاِظ المقصورة عمى النداء .6
 .. .فمة

 .عممْيف لمؤنثيف ، َرَقاشِ  ، اـِ َحذَ : مثؿ ، اءأالَّ يكوَف مف األلفاظ المبنية أصالًة قبؿ الند .7
 شروُط ترخيِم السِم المجرَِّد من التاء 

فال يصحُّ في المجرد مف تاء التأنيث  ، أي أف يكوف تعريفو بالعممية دوف غيرىا: العمميَّة .1
 .(2)ألفَّ تعريفيا بالقصد واإلقباؿ ال بالعممية ؛أف يكوف نكرة مقصودة

فال يصحُّ ترخيـ العمـ الثالثي الخالي مف تاء  ، رَّد أربعة أحرؼ أو أكثرأف يكوف العمـ المج .2
واشترطوا فتح (، 3)وقد أجازه الكوفيوف واألخفش  ، سعد ورجب: مثؿ ، التأنيث مطمقاً 

أمَّا المختـو بتاء التأنيث فيصح ترخيمو سواء أكاف عممًا أـ نكرة مقصودة ثالثيًا  ، أوسطو
  .أـ أكثر

                                                           

 .102المرجع السابؽ ص ( 1)
 .3/1352، الكافية الشافية، ُينظر: ابف مالؾ (2)
 .2/305وابف الشجري األمالي  5/2233 ، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، أبو حياف( 3)
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 (1) .ًا عمى الضـأف يكوف مبني .3
 : ما ُيحذف جوازًا من آخر المنادى عند ترخيمو

 (2): قسَّـ  ابف الناظـ الترخيـ  إلى أقساـ ثالثة

 حذؼ آخر االسـ في النداء  .1

 .وذلؾ لمضرورة الشعرية ؛حذؼ آخر االسـ في غير النداء .2

 ترخيـ التصغير  .3

نما َكُثَر الترخيـ في  –داء وىو حذؼ آخر االسـ في الن –وما يعنينا ىنا ىو القسـ األوؿ  وا 
فقصد بسرعة الفراغ  ، ولكوف المقصود في النداء ىو المنادى لو ، لكثرتو ؛المنادى دوف غيره

 (3) .مف النداء اإلفضاَء إلى المقصود بحذؼ آخره
 (4): والسم القابل لمترخيم نوعان

( يا عاِلـَ  ، ) يا عائَش : نحو ، ـسواء أكاف عممًا أـ غير عم ، ما كاف مختومًا بتاء التأنيث: األوؿ
" واعمـ : وىذا ما ذكره ابف الشجري عندما قاؿ ، ويقع ىذا الترخيـ بكثرة(، وعالمة  ، في  ) عائشة

  (5)أف ترخيـ ما فيو تاء التأنيث أكثر مف ترخيـ غيره " 
 ، الثة أحرؼوأف يكوف زائدًا عمى ث ، العمـ المذكر أو المؤنث بشرط أف يكوف غير مركب: والثاني
 : نحو

 ( في ) جعفر وسعاد( يا ُسعا ، ) يا جعؼ
 .وال المركب (، تومًا بالتاءخما كاف عمى ثالثة أحرؼ ولـ يكف موال ، ) فال ُترخـ النكرة

 : والمحذوف لمترخيم ُيقسَّم إلى أربعة أقسام
 ما ُيحذف منو حرف : أولً 

  (6)إْف قصدنا مالؾ ( ) يا ماؿِ : راءة بعضيـوق ، إْف قصدنا سعاد( ) يا ُسعا: نحو ، وىو الغالب

                                                           

 .233، شرح قطر الندى ،ابف ىشاـ( 1)
 .496 ، شرح ألفية ابف مالؾ، ابف الناظـ( 2)
 .1/393، شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب، االستراباذي (3)
 .3/164 ، جامع الدروس العربية، الغاليني( 4)
 .2/306، األمالي ، ابف الشجري( 5)
 .4/62 ، أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، ابف ىشاـ( 6)
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 فُيقاؿ  ، ُرّخـ بحذفيا وحدىا سواء ُسبؽ بمزيد أوال، إذا كاف العمـ مفردًا مختومًا بتاء التأنيث
ومنو قوؿ  ،  (1)يا مرجاَف  ، يا سفرجؿَ  ، يا ُثبَ : َمْرجانة ) أعالمًا ( ، سفرجمة ، ثَُبة: في

   : الشاعر

 ذا التَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدلُّؿِ أفػػػػػػػػػػػػػػػػػاطـَ مْيػػػػػػػػػػػػػػػػػاًل بعػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ْف كْنػػػػػػػػػِت قػػػػػػػػػد َأْزَمْعػػػػػػػػػِت صػػػػػػػػػرمي فػػػػػػػػػأجممي   (2)وا 
 

   
  ـ الثالثي المحرؾ الوسط الخالي مف تاء التأنيث خالفًا لمكوفييف إال الكسائي (، 3)وال ُيرخَّ

أّف : ومردُّ ذلؾ عند أىؿ البصرة ؛ىْند وعْمرو: مثؿ ، وكذلؾ ال ُيرخـ الثالثي الساكف الوسط
لئال  ؛بينما رفض الكوفيوف ترخيمو ، سـ بعد الترخيـ ىو ثالثة أحرؼأقؿ ما يبقى عميو اال

 .(4)وعْف  ، ِمفْ : نحو ، فيشبو األدوات أي الحروؼ ، يبقى عمى حرفيف ثانييما ساكف
 اقتصر عمى  ، ثمود ، سعيد ، عماد: مثؿ ، وُسبقت بحرؼ الميف ، إذا كانت الكممة رباعية

 ، وكذلؾ إذا كاف حرؼ الميف متحركاً  ، يا ثمو ، عييا س ، يا عما: فُيقاؿ ، حذؼ اآلخر
 ، أو مسبوقًا بحركة غير مجانسة ، تارخم: مثؿ ، أو ساكنًا مبداًل مف أصؿ ، ُمَسْرَوؿ: مثؿ
 ، يا ُمَسْروَ : فُيقاؿ ، فال ُيحذؼ مف ىذه وأمثاليا إال الحرؼ األخير ، ُغْرَنْيؽ ، ِفْرَدْوس: مثؿ

 (5)ُغْرنْي  يا ، يا ِفْرَدوْ  ، يا مختا

 ما ُيحذف منو حرفان : ثانياً 

 : وذلك في موضعْين ، ُيحذف لمترخيم الحرفان األخيران

فممَّا  ، بمعنى أنيما زيدتا معاً  ، إذا كاف في آخر الكممة زيادتاف في حكـ الواحدة: الموضع األول
 (6): وىي، وىاتاف الزيادتاف سبعة أصناؼ ، زيدتا معًا ُحذفتا معاً 

 ( زيداف )عمماً : مثؿ ، تثنيةزيادة ال . أ

 مسمموف )عممًا( : مثؿ ، زيادة جمع المذكر السالـ . ب

 مسممات )عممًا(: مثؿ ، زيادة جمع المؤنث السالـ . ت

                                                           

 .3/422 ، شرح التسييؿ، ابف مالؾ( 1)
 .29، البيت ُينسب إلى امرئ القيس وىو في ديوانو( 2)
 .421ص ، المرجع السابؽ( 3)
 . 2/216 ، شرح جمؿ الزجاجي، ابف عصفور( 4)
 . 3/423، شرح التسييؿ، ابف مالؾ( 5)
 .1/402، شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب، االستراباذي( 6)
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 وما شابو ذلؾ ) أعالمًا ( ، الزيادة في مرواف وعثماف وندماف وخراساف . ث

 ( مّي ) عمميفو نحو كوفّي ور  ، زيادة ياء النسب وما أشبييا . ج

 صحراء )عممًا( : مثؿ ، أنيثزيادة ألؼ الت . ح

 حرباء وعمباء )عممْيف( : مثؿ ، زيادة ىمزة اإللحاؽ مع األلؼ  التي قبميا . خ

 .. إلخ .يا صحرَ  ، يا مسمـ َ  ، يا زيدَ : فإننا نقوؿ ، وعند ترخيـ ما سبؽ

 : ومف ذلؾ قوؿ الشاعر

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرَو إّف مطيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي محبوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ 

(1)سِ أترجػػػػػػػػػػػػػػو الحبػػػػػػػػػػػػػػاء وربيػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػـ ييػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

   
 يا َمْرواف: صؿواأل

 (2)إذا اجتمعت فيو الشروط اآلتية : والموضع الثاني

 أف يكوف االسـ مجردًا مف تاء التأنيث  . أ

 أف يكوف ما قبؿ اآلخر حرؼ مد  . ب

 أف يكوف ما قبؿ اآلخر حرفًا زائدًا  . ت

 أف يكوف ما قبؿ اآلخر حرفًا رابعًا فأكثر  . ث

 نو فرَعْوف وغرَنْيؽ.أف تكوف حركة ما قبؿ الحرؼ الزائد مجانسة لو ،وليس م . ج

  .منصور( عممْيف ، ) سميماف: واجتمعت الشروط في قولنا

دريس ، ويعقوب ، وعفراء ، فيقاؿ في ) مرواف سحاؽ ، وا   ، يا إدر ، يا يعؽ ، يا عفر ، يا مرو: وا 
 (3)يا إسح 

 : ومف ذلؾ قوؿ الشاعر

ـَ صػػػػػػػػبرًا عمػػػػػػػى مػػػػػػػا كػػػػػػػػاف مػػػػػػػف َحػػػػػػػػَدثٍ   يػػػػػػػا َأْسػػػػػػػ

(4)َوُمْنَتَظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرإفَّ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادَث ُمْمقَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   
 

   
 يا أسماء : واألصؿ

                                                           

 . 384/ 1، زدؽ في ديوانوالبيت لمفر ( 1)
 . 214، شرح قطر الندى، ُينظر: ابف ىشاـ( 2)
 .3/422، شرح التسييؿ، ابف مالؾ( 3)
 .البيت ُينسب إلى لبيد وىو في ممحقات ديوانو ( 4)
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بؿ يجب أف نحذؼ  ، وال يجوز في ىذه األسماء المستوفية الشروط أف نحذؼ الحرؼ األخير فقط
ففي ىذه الحالة نحذؼ التاء  ، إال إذا كاف المنادى المرخـ  مختومًا بتاء التأنيث ، ما قبمو أيضاً 

 (1)( يا سمحفا ) باأللؼ فييما ، يا عقنبا: نقوؿ فإننا(، سمحفاة )عممْيف  ، عقنباة: مثؿ ، فقط

حذُؼ الحرفْيف األخيرْيف ، وبمراعاة الشروط السابقة يتضح أنو ال يصح في األمثمة اآلتية وأشباىيا
 : معًا في نداء الترخيـ

 وألنو ليس لممد ، ِلَتَحرُّؾ حرؼ الميف ؛يا قنوَّ : فال ُيقاؿ ، عمماً ( كممة ) َقنوَّر. 

  ْيا مخت؛ ألصالة األلؼ فيي ليست زائدة؛ ألفَّ أصميا : فال ُيقاؿ ، عمماً ( تاركممة ) ُمخ
  .فال بد مف بقاء األلؼ ، الياء

  ًألّف أصميا الواو ؛يا منؽ؛ ألصالة األلؼ فيي ليست زائدة: فال ُيقاؿ ، كممة )ُمْنقار( عمما ، 
 .فال بد مف بقاء األلؼ

  ًألفَّ السابؽ عمى  ؛يا عـ ، يا ثـ ، يا سع: قاؿفال يُ  ، كممة) سعيد وثمود وعماد( أعالما
 حرؼ الميف اثناف 

 ال تناسبو( يا فرع؛ ألفَّ الحركة التي قبؿ حرؼ العمة )الواو: كممة) فرَعْوف( عممًا؛ فال ُيقاؿ ، 
 .فال بد مف بقاء الواو

  ًالياء( ال يا غرف؛ ألفَّ الحركة التي قبؿ حرؼ العمة ): فال ُيقاؿ ، كممة ) ُغْرَنيْؽ( عمما
 .تناسبو فال بد مف بقاء الياء

  ًيا مرتج؛ لوجود تاء التأنيث : فال ُيقاؿ ، ) يا مرتجاة( عمما 

و)مصطَفِيِيف( (، ألف أصميما ) مصطَفُيوف ؛وال خالؼ في كممة ) مصَطَفْوف( و )مصَطَفْيف( عمماً 
 .(2)فالحركة متجانسة

 : وكذلؾ ال يقاؿ

 )ير عمـألنو غ ؛يا إنسا في كممة )إنساف 

  يا حَس في كممة )حسف (؛ ألنو عمى ثالثة أحرؼ 

  ـ ) يا عبد الرحمف (؛ ألنو مركب  وال ُتَرخَّ
                                                           

 .4/62 ، أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، ابف ىشاـ( 1)
 .الصفحة نفسيا ، المرجع السابؽ( 2)
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 (1)فيو شاٌذ ال ُيقاس عميو  ، )يا صاِح( مع كونو غير عمـ: في قوليـ( وأما ترخيـ كممة)صاحب
 ما ُيحذف منو كممة : ثالثاً 

  ًيا : فنقوؿ ، فإنو ُيرخـ بحذؼ عجزه ، كربمعد ي: نحو ، إذا كاف االسـ مركبًا تركيبًا مزجيا
بينما يرى البصريوف أف القياس ىو عدـ ترخيمو؛ ألنو جرى  ، وذلؾ عند الكوفييف ، َمْعِدي

وقد  .(2)فالبصريوف منعوا ترخيمو بينما الكوفيوف أجازوه  ، مجرى المضاؼ والمضاؼ إليو
ركب تركيبًا مزجيًا فُيرخـ "وأما ما : وذلؾ عندما قاؿ، أيد ابف عقيؿ مذىب الكوفييف

لئال يمتبس بالكممة  ؛بينما منع ابف كيساف حذؼ عجز المركب عند الترخيـ، (3)عجزه"
 : فنقوؿ في بعمبؾ ، ورأى أنو مف األفضؿ حذؼ حرؼ أو حرفيف؛ لعدـ المبس ، المفردة

(: وفي حضرموت، ) يا بعمب(  ، ي بأسرهألفَّ ذلؾ أدؿُّ عمى المحذوؼ مف حذؼ الثان ؛) يا حضـر
 .(4)منعًا لمبس  ؛وىناؾ َمْف حذؼ عجز الكممة ولكنو قيَّد ذلؾ بمغة َمْف ينتظر

 يا سيَب إذا : فنقوؿ ، أجاز البصريوف في ترخيـ المركب الذي آخره ) ويو( حذؼ الثاني
 (5)يا عمروا  ، يا سيبوا: فنقوؿ ، بينما ذىب الفراء إلى حذؼ الياء خاصة ، أردنا سيبويو

  يا خمسة: فقمت ، وقْفَت بالتاء ، آخر المركب المرخـ تاء التأنيث وحذْفَت الثانيإذا كاف ، 
 (6)يا خمسو : فتقوؿ ، تقؼ بالياء: وقيؿ

 ما ُيحذف منو كممة وحرف : رابعاً 

فعند ترخيميما نحذؼ العجز مع األلؼ  ، و ) اثنتا عشر( عممْيف( وذلؾ في كممتي ) اثنا عشر
كما (، 7)والعمة في ذلؾ أّف عجزىما بمنزلة النوف في االسـ المفرد  ، يا ثنت ، يا اثف: فنقوؿ ، قبمو

 (8)يقاؿ في ترخيميما  لو لـ ُيركَّب 

 
                                                           

 .3/164، لدروس العربيةجامع ا، الغاليني( 1)
 .5/2230، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، أبو حياف( 2)
 .3/296 ، شرح ابف عقيؿ ، ابف عقيؿ (3)
 .3/83، ىمع اليوامع، السيوطي، ُينظر( 4)
 . 2231/ 5، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، أبو حياف( 5)
 .الصفحة نفسيا ، المرجع السابؽ( 6)
 .3/265، افحاشية الصب، الصباف( 7)
 .422/ 3 ، شرح التسييؿ، ابف مالؾ( 8)
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 الترخيم المزدوج 

 : مرتيف( أجاز سيبويو ترخيـ االسـ المختـو ب ) تاء التأنيث

 ىي حذؼ تاء التأنيث : األولى

  :وذلؾ بشرطْيف ، بعد حذؼ تاء التأنيث: والثانية

 أف يبقى بعد حذؼ تاء التأنيث ثالثة أحرؼ فصاعدًا  . أ

أف يكوف الترخيـ الثاني عمى لغة َمْف ال ينتظر ) أي الذي يعتبر الحرؼ األخير بعد  . ب
 (1)( فيعطيو ما يستحقو ، الحذؼ آخر الكممة

 : وذلؾ في قوؿ الشاعر ، وقد سمع العرب ما أجازه سيبويو

 أحػػػػػػػػػػػػػػاُر بػػػػػػػػػػػػػػَف بػػػػػػػػػػػػػػدٍر قػػػػػػػػػػػػػػد َوِلْيػػػػػػػػػػػػػػَت ِواليػػػػػػػػػػػػػػةً 

(2)فُكػػػػػػػػػػػػػْف ُجػػػػػػػػػػػػػَرذًا فييػػػػػػػػػػػػػا َتخػػػػػػػػػػػػػوُف وتسػػػػػػػػػػػػػرؽُ   
 

   
 وىو يقصد ) أحارثُة (

 : وكذلؾ قوؿ الشاعر

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأْرُط إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُقْمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

(3)والمػػػػػػػػػػػػػػػػرُء يسػػػػػػػػػػػػػػػػتحيي إذا لػػػػػػػػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػػػػػػػػدؽِ   
 

   
 ( وىو يقصد ) يا َأْرَطاةُ 

 وقيؿ أفَّ ىذا الترخيـ المزدوج لمضرورة الشعرية 

 كيفية ضبط المنادى بعد ترخيمو 

 : ز في المنادى المرخم لغتانيجو 

 ( ِبمغة َمْف ينتظر: أف ُينوى المحذوؼ ) وُيعبَّر عنيا: المغة األولى

  (4)( أف ال ُينوى المحذوؼ ) وُيعبَّر عنيا ِبمغة َمْف ال ينتظر: المغة الثانية

 ويعتبره كأنو  ، ُتسمَّى المغة األولى ) لغة َمْف ينتظر( أي َمْف ينتظر الحرؼ المحذوؼ
وُتسمى  ، وُيقاؿ في المنادى حينئٍذ أنو مبني عمى ضـ الحرؼ المحذوؼ لمترخيـ ، جودمو 

                                                           

 .2/255، الكتاب، سيبويو( 1)
 .1/373البيت ُينسب إلى ) أنس بف زنيـ( وقد ذكره المبرد في الكامؿ ( 2)
 .3/86البيت ُينسب إلى ) زميؿ بف الحارث( وقد ذكره السيوطي في اليمع ( 3)
 .3/293 ، ؾشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مال، ابف عقيؿ( 4)
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بؿ يعتبر ما في  ، أي ًمْف ال ينتظر الحرؼ المحذوؼ( المغة األخرى ) لغة َمْف ال ينتظر
(، 1)وقيؿ أفَّ ) لغة َمْف ينتظر( ىي األشير  ، آخر الكممة ىو اآلخر فيبنيو عمى الضـ

 .(3)ي المغة العميا ومعظـ العرب عمييا وى(، 2)واألكثر 
 فيبقى الحرؼ الذي صار  ، فيو في حكـ ما ثبت ، فإذا ُرّخـ االسـ عمى لغة َمْف ينتظر

ألفَّ المعموـ مف استقراء  ؛وىذا ىو األكثر ، آخر الكممة بعد الترخيـ عمى ما كاف عميو
فمذلؾ بقي  ؛ٍض( في حكـ الثابتكالـ العرب أفَّ المحذوؼ ِلعمَّة ُموِجبة قياسية كما في )قا

قريبة مف اإليجاب ، ولمَّا كاف الترخيـ ِلعمَّة قياسية مطردة ، ما قبؿ المحذوؼ عمى حركتو
حيث  ، صار حذؼ الترخيـ مطَّردًا كالواجب ، لطمبيـ التخفيؼ في النداء بأقصى ما يمكف

فيبقى آخره بعد ، (4)ُعومؿ المرخـ في األغمب معاممة )قاٍض( ممَّا الحذؼ مطرد واجب 
نحو يا  ، -مف ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكوف  –الحذؼ عمى ما كاف عميو قبؿ الحذؼ 

  (5)عند ترخيـ منصور وجعفر وحارث  ، يا حارِ  ، يا جعؼَ  ، منُص 

 : ومف الشواىد  الشعرية عمى ىذه المغة قوؿ الشاعر

 يػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػاِر ال ُأْرَمػػػػػػػػػػػػػػػَيْف مػػػػػػػػػػػػػػػنكـ بداىيػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 

(6)قبمػػػػػػػػػػػػػػي وال َمِمػػػػػػػػػػػػػػؾُ  لػػػػػػػػػػػػػػـ َيْمَقيػػػػػػػػػػػػػػا ُسػػػػػػػػػػػػػػوَقةٌ   
 

   
 أي ) يا حارُث( 

 ذا ُجِعؿ المرخـ اسمًا برأسو ) لغة َمْف ال ينتظر إْف كاف ( ُضَـّ ما قبؿ المحذوؼ ) لفظاً ( وا 
( يا قرُي عند ترخيـ ) حارث ومروة وقرية ، يا مروُ  ، نحو يا حارُ  ، صحيح اآلخر

(، 7)( يا قاضي عند ترخيـ ) قاضية: مثؿ، إْف كاف ياًء مكسورًا ما قبميا أو ألفاً ( تقديراً و)

يا جعُؼ بضـ آخر : فتقوؿ ، حيث ُيعامؿ االسـ عمى لغة مف ال ينتظر معاممة االسـ التاـ
 (8)( حرؼ عند ترخيـ ) جعفر

                                                           

 .3/165، جامع الدروس العربية، الغاليني( 1)
 .1/406، شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب، يلرضا( 2)
 .2/302، األمالي، ابف الشجري( 3)
 .1/406، شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب، يرضال( 4)
 .3/165، جامع الدروس العربية، الغاليني( 5)
 .51بف أبي سممى في ديوانو ص البيت ينسب إلى زىير( 6)
 .1/406 ، شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب ، يرضلا( 7)
 .3/293 ، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ، بف عقيؿا( 8)
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  َوجَب ، مسممة: مثؿ(، إذا ُرّخـ ما فيو تاء التأنيث ) التي تفرؽ بيف المذكر والمؤنث
ـَ بفتح الميـ: يا فنقوؿ ، ترخيمو عمى لغة مف ينتظر وال يجوز ترخيمو عمى لغة َمْف ، مسم

ـُ بضـ الميـ: فال نقوؿ ، ال ينتظر يمتبس نداء المؤنث بنداء المذكر ) الذي ال  لئالَّ  ؛يا مسم
ـ عمى المغتيف(، ترخيـ فيو   ، وأمَّا ما كانت فيو التاء ليس لمفرؽ بيف المذكر والمؤنث فُيرخَّ

  (1)يا مسمـ )بفتح الميـ وضميا( : عمماً ( فنقوؿ في ) مسممة
 ُأبدلْت الواو ياًء  ، وثمود ، كما في قمنسوة ، إذا كاف اآلخر بعد الترخيـ واوًا بعد ضمة

وذلؾ ألنؾ تعاممو  ؛(2)يا ثمي عند ترخيـ قمنسوة وثمود  ، يا قمنسي: نحو ، والضمة كسرةً 
ال ، آخره واو مسبوقة بضمةوال يوجد في كالـ العرب اسـٌ متمكٌف  ، معاممة االسـ التاـ وا 

  (3)التغازي : مثؿ ، يجب قمب الواو ياًء والضمة كسرة
  ًتقوؿ في ) نَزواف( يا نزا ، ُقمبت ألفاً  ، مسبوقة بفتحة اإذا كاف ما قبؿ المحذوؼ ياء أو واو ، 

ة ) شقاو : نحو ، ُقمبت ىمزة ، أو ياء مسبوقة بألؼ زائدة ابينما إذا كاف ما قبؿ المحذوؼ واوً 
ألفَّ كؿ واو أو ياء تطرفت بعد ألؼ  زائدة ُقمبت  ؛يا خزاء ، يا شقاء: فإننا نقوؿ( وخزاية
 .(4)ىمزة 

فإْف عرفنا ما ُحِذؼ مف األصوؿ ُردَّ إلى  ، وىو حرؼ ليف ، إذا كاف ما قبؿ المحذوؼ ثاني الكممة
 ، يا َوِديَ  ، يا َوِشي: نقوؿ (و ) ِدية( وفي ترخيـ ) ِشَية ، يا شاه: نقوؿ ، ترخيـ شاة: نحو ، أصمو

ْف لـ يكف  الثاني حرؼ ليف لـ يردَّ المحذوؼ  ؛)يا ِعَد((، )يا ُثبَ : ِعَدة ، فنقوؿ عند ترخيـ ثَُبة ، وا 
وال يجيء في المعربات اسـٌ ثانيو حرؼ  ، وذلؾ ألَف المنادى المضمـو في حكمو حكـ المعربات

 .(5)فيبقى المعرب عمى حرؼ واحد ، اكنْيفيسقط ذلؾ الميف مع التنويف لمس لئالَّ  ؛ليف

 وقد ُيحذؼ لمضرورة آخر الكممة في غير النداء ، الترخيـ حذؼ أواخر الكمـ في النداء ، 
 : كقوؿ الشاعر، (6)بشرط كونيا صالحة لمنداء 

ـَ الَفتَػػػػػػػػػػػى َتْعُشػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػػػوِء نػػػػػػػػػػػارهِ   لَػػػػػػػػػػػِنْع

 طريػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػف مػػػػػػػػاِؿ ليمػػػػػػػػَة الجػػػػػػػػوِع والَخْصػػػػػػػػر  

   
 .الؾأي طريؼ بف م

                                                           

 .3/271، حاشية الصباف، الصباف( 1)
 .1/409، شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب، االستراباذي( 2)
 .3/293، ؿ عمى ألفية ابف مالؾشرح ابف عقي، ابف عقيؿ( 3)
 .1/410، شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب، االستراباذي( 4)
 الصفحة نفسيا.، المرجع السابؽ (5)
 . 294/ 3، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، ابف عقيؿ (6)



 ىىىىىىى            

 

98 

 

 الثانيىالفصل

 : وتتعين لغة من ينتظر في ثالثة مواضع

يا  ، يا زيدَ : فنقوؿ عند ترخيميما ، زيِدْيف ، زَيداف : نحو ، ما فيو عالمتا تثنية أو جمع .1
  .(1)وال يجوز المغة الثانية؛ لئالَّ يمتبس بالمفرد غير المرخـ  ، زيدِ 

فإذا ُأريد ترخيـ مسممة وقائمة (، ما فيو تاء التأنيث فارقة )أي تَُفّرؽ بيف المذكر والمؤنث .2
وذلؾ عمى لغة ، يا حفَص بالفتح ، يا حارثَ  ، يا قائـَ  ، يا مسمـَ : قيؿ ، وحارثة وحفصة

وقد ذكر سيبويو أفَّ ىذا إنما يكوف (، 2)لئال يمتبس ببناء المذكر الذي ال ترخيـ فيو ؛االنتظار
 . (3)ِزيُؿ المَّْبس في الغالبحيث اشتيار المسمَّى ِبَعَمِمو يُ  ، في الصفة ال في العمـ

 ، )طيمساف( في لغة َمْف كسر )الالـ( مسمَّى بو: مثؿ ، ما يمـز بتقدير تمامو عدـ النظير .3
وال يجوز الضـ؛ ألنو ال ُيوجد في العربية )َفْيِعؿ( بكسر العيف في  ، يا طيمَس بالفتح: فنقوؿ

وىذا قالو األخفش بينما سائر (، 4))َصْيِقؿ( اسـ امرأة : مثؿ ، الصحيح العيف إال ما ندر
النحوييف أجازوا فيو لغة َمْف ينتظر؛ ألفَّ األوزاف إنما ُيعتبر فييا األصؿ ال ما صارت إليو 

 (5)بعد الحذؼ.

 ىرْقؿ: مثؿ ، فيما إذا كاف ما قبؿ اآلخر ساكناً  ، وتتعيف لغة َمْف ال ينتظر عند الكوفييف ، 
 (6)ـ متمكف ساكف اآلخرفرارًا مف وجود اس ؛وقمْطر )عممًا(

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .270/ 3 ، حاشية الصباف، الصباف (1)
 .3/271، المرجع السابؽ  (2)
 .2/251، بالكتا، سيبويو (3)
 .3/77، شرح األشموني ، األشموني (4)
 .5/2238، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، أبو حياف (5)
 .3/91، ىمع اليوامع ، السيوطي (6)



 ىىىىىىى            

 

99 

 

 الثانيىالفصل

مًا في ِشْعِر النَّقائِض )   : كما في الجدول اآلتي، مرَّةً ( وعشرينَ  إحدىوقد ورَد المنادى مرخَّ

 الصفحة الشاىد الشعري م

1 

 يا َضبَّ َقْد َفِرَغْت َيميني َفاْعَمموا
 يا َضبَّ إّني َقْد َطَبْخُت ُمجاِشعاً 

 ـُ يا َضبَّ َلْوال َحْيُنكـْ ما ُكْنتُ 
نَّني ـُ الِبَكاُر َوا   يا َضبَّ إنَُّك
ـُ وأنُتـُ  مي ـُ الصَّ  يا َضبَّ َغْيُرُك

 يا َضبَّ َعّمي أْف ُتِصيَب َمَواِسمي
ـُ ِلَسْعٍد ِحْشَوة ٌ   يا َضبَّ إنَُّك

 ُطُمقًا َوما َشَغَؿ الُقُيوُف ِشَمالي
 َطْبَخًا ُيزيُؿ َمجاِمَع األْوصاؿِ 

 ضاليَغَرضًا ِلَنْبمي ِحيَف َجدَّ نِ 
 ُمَتَخّمٌط َقِطـٌ ُيخاُؼ ِصيالي
ـُ َمواِلي مي  تََبٌع ِإذا ُعدَّ الصَّ
 ُكوزًا عمى َحَنٍؽ َوَرْىَط ِبالؿِ 
 ِمْثُؿ الِبَكاِر َضَمْمَتيا األْغَفاؿِ 

1/234 

اؿِ  يا َضبَّ إفَّ َىَوى الُقُيوِف َأَضمَُّكـْ  2  2/235 َكَضالِؿ ِشيَعةِ  أْعَوَر الدَّجَّ

3 
 ْيَحَؾ ما َلِقيَت مَف التييا َشبَّ وَ 

 يا َشبَّ ويحَؾ إنَّيا ِمْف ِنْسَوةٍ 
 أْخَزْتَؾ َلْيَمَة ُنّجَد األْستارُ 
 2/221 ُخوٍر َلُيفَّ إذا اْنَتَشْيَف ُخوارُ 

 1/118 وَعْقُمَؾ ال َيْذَىْب فإفَّ معي َعْقمي أعاِذُؿ َمْياَلً َبْعَض َلْوِمَؾ في الُبْطؿِ  4
 1/284 َغدًا أْو َذريني ِمْف ِعتاِب الَمالِوـِ  َبْيِف ُمصاِرـِ َأعاِذَؿ ِىيجيني لِ  5

6 
 أباِىَؿ ما أْحَبْبُت َقْتَؿ اْبَف ُمْسِمـٍ 
 أباِىَؿ َقْد َأْوَفْيُتكـْ مف ِدماِئُكـْ 

ـْ بالَمظاِلـِ   وال أْف َتروعوا َقْوَمُك
ـْ َرْىَط َقْيِس بْف عاِصـِ   1/288 إذا ما َقَتْمُت

7 
 ُؿ اّدعاِئَؾ غاِلباً أَصْعَصَع ما با

 أَصْعَصَع أْيَف السَّْيُؼ َعْف ُمَتَشّمسٍ 
 وَقْد َعَرَفْت َعْيَنْي ُجَبْيٍر َقَواِبُموْ 
 2/101 َغيوٍر أَربَّْت بالُقيوِف َحالِئُموْ 

 2/332 َرواُد المَّْيِؿ ُمْطَمَقُة الِكماـِ  أَصْعَصَع َبْعَض َلْوِمَؾ إفَّ َلْيَمى 8
 2/333 وُكوني دوَف واِسَطٍة أماِمي ُنَؾ أْرِدفينيأَصْعَصَع قاؿ َقيْ  9
َبْيُر َوَرْىُطوُ  10 ـَ الزُّ  2/212 َأْف َلْيَس َحْبُؿ ُمجاِشٍع ِباأَلْوَثؽِ  َأُقَفْيَر َقْد َعِم
ـْ إذا ما أْيفَ  َأباِىؿَ  11  2/334 َلِحْقنا بالُمموِؾ وبالِقبابِ  َمْمَجُؤُك
ـْ َتْحَت الثَّيابِ  تْ أيُّ ُمْحَكَمٍة أَحمَّ   َأباِىؿَ  12 ـْ أَخواِتُك  2/335 َلُك
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 المبحث الثالث
 أحكام توابع المنادى في شعر النقائض

 تابع المنادى المعرب : أولً 

وعطؼ النسؽ ذو الالـ تابعًة لممنادى المعرب تبعتو ، وعطؼ البياف، والتوكيد، إذا كانت الصفة
يا أبا الحسِف : نحو ، فتابُع المنادى المعرب منصوٌب معربٌ (، 1)كرات معارؼ كانت أو ن ، إعراباً 

: وىذا ما ذكره سيبويو عندما قاؿ (، 2)يا أبا خالٍد والضيَؼ  ، يا ذا الفضؿ وذا العمـ ، صاحبَنا
إذف حكـ تابع المنادى المنصوب ىو وجوب النصب ،  (3)المنادى المضاؼ يجب نصب تابعو  

 .)أؿ ( مجرًدا مفوال معطوفًا  ، يكوف التابع بدالً  بشرط أالَّ  ، باتفاؽ

 ، فإفَّ حكمو كالمنادى المستقؿ(، أمَّا إذا تبع المنادى المنصوب بدٌؿ أو عطؼ نسؽ مجرد مف )أؿ
ويا  ، يا عبَد اهلِل ورجاًل إذا كانت نكرة غير مقصودة: تقوؿ ، أي كالمنادى الذي باشره حرؼ النداء

يا : فنقوؿ ، وكذلؾ إذا كاف مضافًا أو شبييًا بالمضاؼ ، نت نكرة مقصودةعبَد اهلل ورجٌؿ إذا كا
 .(4)يا عبَد اهلل أٌخ : ونقوؿ في البدؿ ، يا عبَداهلل وطالعًا جبالً  ، عبَد الرحمف وعبَد اهلل

، مرتْيِن فقط في شعر النقائض –منصوبًا وجوبًا  –وقد ورد تابع المنادى المعرب )المضاف( 
 : جدول اآلتينوردىما في ال

 الصفحة الشاىد الشعري م
 1/17 ُتَسّدي ُأمورًا َجمًَّة ال تُنيُرىا َأبا الَخَطَفى واْبَنْي ُمَعْيٍد وُمْعِرصٍ  1
 2/166 ِلَيْربوٍع َشقاِشَؽ باِذخاتِ  أبا الَقْيَنْيِف والنََّخَباِت َتْرجو 2

 : تابع المنادى المبني: ثانياً 

 : وىو عمى أربعة أقسام

 : مراعاًة لمحؿ المنادى ؛يجب نصبو ما -1

: فنقوؿ ، بشرط أف تكوف إضافتو محضة، إذا كاف تابع المنادى المبني  مضافًا َوَجَب نصُبو مطمقاً 
أمَّا إذا كانت إضافتو غير محضة  ، ويا زيُد وغالـَ بشر ، ويا زيُد  نفَسو ، يا زيُد صاحَب عمرو

                                                           

 .1/361، شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب، االستراباذي( 1)
 . 3/156، جامع الدروس العربية، الغاليني( 2)
 .2/184 ،الكتاب، ُينظر: سيبويو( 3)
 .1/360، شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب، االستراباذي( 4)
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يا زيُد الحسف الوجو ) برفع كممة الحسف : فنقوؿ  ،فيجوز الرفع عمى المفظ والنصب عمى المحؿ
إذا اجتمع فيو  ، أي أفَّ تابع المنادى المبني ُينصب وجوباً (، 1)عمى المفظ ونصبيا عمى المحؿ( 

 : أمراف

 أو توكيدًا ، أو بياناً ، أف يكوف التابع نعتاً : أحدىما

 (2)( أف يكوف التابع مضافًا  إضافة محضة ) مجرَّدًا مف أؿ: واآلخر

 : وىذا ما ذكره ابُف مالؾ في ألفيتو عندما قاؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـِ المضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ دوف أؿ  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابُع ذي الضَّ

 أْلِزْمػػػػػػػػػػػػػػػو نصػػػػػػػػػػػػػػػبًا كيػػػػػػػػػػػػػػػا زيػػػػػػػػػػػػػػػد ذا الحيػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

   
 ومػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػواه انصػػػػػػػػػػػػْب أو ارفػػػػػػػػػػػػْع واجعػػػػػػػػػػػػال

(3)كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقٍؿ نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقًا وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالً   
 

   
 مراعاًة لمفظ المنادى  ؛ما يجب رفعو -5

فإْف لـ ُيجعؿ  ، إذا كاف اسـ اإلشارة ُوْصمًة لندائو (وىو نعت ) أّي وأّية( ونعت ) اسـ اإلشارة
والذي يجب فيو   (4)فما بعده لـ يجب رفع صفتو  بؿ يجوز فيو الرفع والنصب  ، ُوْصمًة لمنداء

 : الرفع كقولو تعالى

" يا أيتيا النفس المطمئنة ارجعي الى : وقولو أيضاً (، 5)" يا أييا الناس ُضرب مثٌؿ فاستمعوا لو " 
  (7) .) يا ىذا الرجُؿ( إذا كاف المراد أواًل نداء الرجؿ: وقولؾ ،  (6)راضية مرضية "  ربؾ

 : فمو مذىباف( وأمَّا اسـ اإلشارة ) ىذا

 فيكوف حكمو حكـ ) يا أييا الرجُؿ(  ، أف يكوف ُوْصمًة لنداء الرجؿ: أحدىما

فعمى ىذا المذىب يجوز  ، وال تصؼ) يا ىذا أقِبْؿ( : ألنو يجوز أف تقوؿ ؛أف يكوف مكتفياً : واآلخر
وال ُتوصؼ )أّي( ، (8)يا ىذا الظريُؼ والظريَؼ  ، يا ىذا الرجُؿ أو الرجَؿ بالرفع والنصب: أف تقوؿ

                                                           

 . 4/2197، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، ُينظر: أبو حياف( 1)
 .4/33، أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، ابف ىشاـ( 2)
 .31، ألفية ابف مالؾ، ابف مالؾ( 3)
 .3/266، ؾشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مال، ابف عقيؿ( 4)
 .73سورة  الحج آية ( 5)
 . 27آية ، سورة الفجر( 6)
 .4/33، أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، ابف ىشاـ( 7)
 . 1/341، شرح المفصؿ، ابف يعيش( 8)
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يا أييا الذي : مثؿ(، يا أييا الرجُؿ أو بموصوؿ محمى ب)أؿ: مثؿ(، إال باسـ جنس محمَّى ب )أؿ
 : مثؿ قوؿ الشاعر(، 1)أو باسـ إشارة  ، فعؿ كذا

 أال أيُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الَمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِزُؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداِرُس الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي

(2)كأنَّػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػـ َيْعيَػػػػػػػػػػْد بػػػػػػػػػػػؾ الحػػػػػػػػػػيَّ عاىػػػػػػػػػػػدُ   
 

   
 : وقوؿ آخر

 أال أيُّيػػػػػػػػػػػػػػػػذا الالئمػػػػػػػػػػػػػػػػي َأحُضػػػػػػػػػػػػػػػػَر الػػػػػػػػػػػػػػػػَوَغى

(3)وأف َأْشػػػػػػػػػَيَد المَّػػػػػػػػػذاِت ىػػػػػػػػػؿ أنػػػػػػػػػت ُمْخِمػػػػػػػػػدي  
 

   
 : وقوؿ آخر

 أال أيُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِخُع الَوْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد َنْفَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

(4)لمقػػػػػػػػػػػػػاِدرُ لشػػػػػػػػػػػػػيٍء َنَحتْػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػف َيَديػػػػػػػػػػػػػِو ا  
 

   
فكرىوا نزعيا  ، ونداُء ما فيو )أؿ( غير جائز ، واألصؿ في ) يا أييا الرجؿ( أنيـ أرادوا نداء الرجؿ

فجاؤوا ب )أّي( ُوْصمة  ، إذا الغرض إنما ىو نداء ذلؾ االسـ كما ىو ، وتغيير المفظ عند النداء
وأدخموا عمييا ىاء التنبيو  ، عتًا لياوجعموا الرجؿ ن ، وجعموىا االسـ المنادى ، إلى نداء الرجؿ

والذي ُحذؼ منيا  ، وعوضًا مما ُحِذؼ منيا ، لتكوف دالة عمى خروجيا عما كانت عميو ؛الزمةً 
 . (5)أيُّ الرجمْيف : اإلضافة في قولؾ

 باستثناء االستفياـ، و )أّي( ال يجوز أف يفارقيا النعت؛ ألفَّ )أّي( اسـٌ مبيـٌ لـ ُيستعمؿ إال بصمة
 .(6)ِلتُبّيَنو كما تَُبّينو الّصمة  ؛فممَّا لـ ُيوصؿ ُألـز الصفة ، والجزاء 

 ؛يا ذا: ألنو ال يتـ النداء بقولنا ؛كما كانت )أّي( ، وكذلؾ ال يجوز في نعت اسـ اإلشارة إال الرفع
وال يمزميا  ، وال بد مف كممة )الرجؿ( إذ ىو المنادى في الحكـ والتقدير(، ألنو في معنى ) يا أيُّيا 
 .  (7)ألنو لـ ُيحذؼ مف اسـ المشار إليو شيٌء كما ُحِذؼ مف ) أّي(  ؛ىاء التنبيو كما لـز )أّي(

 

 

                                                           

 .3/266، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، ُينظر: ابف عقيؿ( 1)
 .1088البيت لذي الرمة في ديوانو ص ( 2)
 .32رفة بف العبد في ديوانو ص البيت لط( 3)
 .1037البيت لذي الرمة في ديوانو ص ( 4)
 .339/ 1، شرح المفصؿ، ابف يعيش( 5)
 .1/329، المرجع السابؽ( 6)
 . 1/340، المرجع السابؽ( 7)
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 : وىو نوعان(، والنصب تبعًا لمحمو  ، ما يجوز فيو الوجيان ) الرفع َتَبعًا لمفظ المنادى -3
افة إلى وذلؾ يكوف في الصفات المشتقة المض (1): التابع المضاؼ المقترف ب)أؿ( . أ

أو الخادـَ ، يا خميُؿ الخادـُ األمَّةِ  ، يا خالُد الحسُف الخُمِؽ أو الحسَف الخُمؽِ : نحو ، معموليا
 (2) .األمَّةِ 

يا : نحو(، 3)أو معطوؼ مقترف ب )أؿ( ، أو توكيد، أو عطؼ بياف، ما كاف مفردًا مف نعتٍ  . ب
ـُ أو الكريـَ  يا عميُّ والضيُؼ  ، رجُؿ خميٌؿ أو خميالً  يا ، يا خالُد خالٌد أو خالداً  ، عميُّ الكري

" ولقد آتينا داووَد : قولو تعالى ، ومف العطؼ بالنصب تََبعًا لمحؿ المنادى(، 4)أو والضيَؼ 
وُقِرئ ، تبًعا لممحؿ (جباؿبالنصب عطفًا عمى ) (5)مّنا َفْضاًل يا ِجَباُؿ أوبي معو والطيَر "

 .أيضًا )والطيُر( بالرفع تبعًا لمفظ

ألفَّ النصب في توابع المنادى  ؛نما جاز الرفع في المفرد حماًل عمى المفظ ولـ يجز في المضاؼوا  
كاف ىو القياس؛ ألفَّ التوابع الخمسة إنما ُوِضعْت تابعًة لممعرب في إعرابو ال لممبني  ، المضموـ
ب رفعيا عمى بؿ يج ، جاءني ىؤالِء الكراـِ بجر الصفة حماًل عمى المفظ: فال تقوؿ ، في بنائو
لكف لمَّا كانت الضمة التي ىي الحركة البنائية تحدث في المنادى بحدوث حرؼ النداء  ، المحؿ

 ، ونظرًا لمشابية الضمة لمرفع ؛وصار حرؼ النداء كالعامؿ ليا ، صارت كالرفع ، وتزوؿ بزوالو
ألنو  ؛في ىذا التابع المفردوالرفع غير بعيد  ، ألنيا كالتابعة لممرفوع ؛جاز أف ُترفع التوابع المفردة

وىذا بخالؼ التابع المضاؼ؛ إذ المنادى المضاؼ (، لو كاف منادى َلَتَحرَّؾ بشبو الرفع ) أي الضـ 
 (6) .واجب النصب

ولعؿَّ جواز الرفع في التابع المفرد لممنادى المبني في ىذه الحالة ىو رفٌع تابٌع لحركة بناء في 
بينما النصُب في تابع المنادى المبني ىو نصٌب تابٌع لمحؿ  ، والبناُء فرعٌ  ، المنادى األصمي

فكأنيـ ُيتبعوف حركة  ، فعندما أجاز العمماء الرفع في تابع المنادى المبني ، المنادى وىو األصؿ
تباُع األصؿ لمَفْرِع ورد عف العرب. ، اإلعراب لحركة البناء  وا 

 
                                                           

 .3/266، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية  ابف مالؾ، ابف عقيؿ( 1)
 .3/155، جامع الدروس العربية، الغاليني( 2)
 .4/34، أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، بف ىشاـا( 3)
 .3/155، جامع الدروس العربية، الغاليني( 4)
 . 10آية ، سورة سبأ( 5)
 .1/364، شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب، االستراباذي( 6)
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 : ما ُيعطى حكم المنادى المستقل -2

فميما في التابعية ما ليما في حاؿ االستقالؿ ، لمعطوؼ المنسوؽ المجرد مف )أؿ(وا ، وىو البدؿ
كما يجب  ، ويا رجُؿ وزيدُ  ، يا رجؿ زيدُ : نحو ، فيجب ضُـّ كّؿ منيما إذا كاف مفردْيف(، 1)بالنداء 

يد وأبا ويا ز  ، يا زيد أبا عبد اهلل : نحو ، ويجب نصبيما إذا كانا مضافْيف ، يا زيدُ : الضـ لو قمت
ويا عبَد  ، يا أبا الحسف عميٌّ : وكذلؾ قولنا(، 2)يا أبا عبد اهلل : كما يجب النصب لو قمت ، عبد اهلل

" إذا اتُبع : وىذا ما ذكره ابف ىشاـ عندما قاؿ(، 3)اهلل وخالُد بالضـ في كؿ مف ) عمّي وخالد( 
بينما ذكر سيبويو أفَّ في ىذيف  (،4)المنادى ببدٍؿ أو نسٍؽ مجرد مف )أؿ( فيو المنادى المستقؿ "

 : التابعْيف ) البدؿ وعطؼ النسؽ( رأيْيف

وىذا مذىب الكوفييف (، 5)يا أخانا زيدا : فنقوؿ ، وىو األكثر في كالـ العرب ، النصب: األوؿ
  (6)والمازني 

   (7)يا أخانا زيُد : فنقوؿ ، -كما بينا سابقًا  –يجعميما كالمنادى المستقؿ : واآلخر

واألوؿ في  ، ىو أف البدؿ سدَّ مسد المبدؿ منو ، ؿَّ الذي جعؿ البدؿ في حكـ المنادى المستقؿولع
فإذا  ، فألنو مف حيث المعنى منادى مستأنؼ ؛بينما عطؼ النسؽ المجرد مف )أؿ( ، حكـ الساقط

ُجِعؿ في المفظ كالمنادى ، –أي الالـ  -لـ يكف معو في المفظ ما يمنع مباشرة حرؼ النداء
ألنو ُنِوي قبؿ كؿ واحٍد  ؛إنما ُجِعال كالمنادى المستقؿ: وقيؿ(، 8)المستأنؼ الذي باشره حرؼ النداء 

وكذلؾ لمَّا كاف ، توكيدًا دوف غيرىما ؛فالعامؿ قد يعاد مع كؿ واحد منيما ، منيما حرؼ نداء معاد
، ُأجيز في التوكيدُأجيز فيو ما ، ال يصمح أف ُينوى قبمو حرؼ نداء( المعطوؼ المقروف ب )أؿ

 . (9)وعطؼ البياف مف الرفع والنصب ، والنعت

 
                                                           

 .3/402، شرح التسييؿ، ابف مالؾ( 1)
 . 3/267، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، ابف عقيؿ( 2)
 . 3/156، جامع الدروس العربية، الغاليني( 3)
 .583، الشذور، ابف ىشاـ( 4)
 .2/185 ، الكتاب، سيبويو( 5)
 .3/1316، الكافية الشافية، ابف مالؾ( 6)
 .2/185، الكتاب، سيبويو( 7)
 .1/360، شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب، االستراباذي( 8)
 .402/ 3، شرح التسييؿ، ابف مالؾ( 9)
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بينما ، األول كان مرفوعًا جوازاً ، وقد ورد تابع المنادى المبني مرتْين فقط في شعر النقائض
 : في الجدول اآلتي -عمى الترتيب-نوردىما ، الثاني ُرِفَع وجوبًا 

 الصفحة الشاىد الشعري م
 2/22 أَلْنَت الُمعنَّى يا َجِريُر الُمَكمَّؼُ  ِلُتْدِرَؾ َداِرماً فإّنَؾ إْذ َتْسَعى  1
 2/24 َأِفْؽ ُربَّما َيْنَأى َىواَؾ وُيْسِعؼُ  الُمَكمَّؼُ  أال أيُّيا القْمُب الطَّروبُ  2

 
أف الشاعر استخدـ أداة النداء )يا( لمقريب ،والمنادى ىو )قمبو(  ويتضح في البيت الثاني

موب النداء أف الداللة أخذت بعًدا نفسًيا غائًرا في الزمف ،غائًرا في ،وواضح ىنا مف أس
حنايا الشاعر حسرًة وألًما ودموًعا ،ويتضح ىذا مف قولو : أييا القمب الطروب أفؽ ،ولو 

لكاف أعـ وأشمؿ وأوسع داللة ،ولكننا وجدناه حصر الموقؼ  نكر المنادى وقاؿ : )يا قمُب(
 فأخذه الوجد وأذىمو.أنساه ما سواه عمى ذاتو ،ولعؿ أثر الحاؿ 

 
 مراعاًة لمفظ المنادى ؛وال بد مف اإلشارة  ىنا إلى أف بعض العمماء أجازوا جر التابع ، 

وىذا ال  ، وىذه الحالة ىي التي يقع فييا المنادى مجرورًا بالالـ ، مراعاًة لمحمو ؛ونصبو
فيجوز أف  ، ِد والوالدِة ِلألوالديا َلموال: نحو ، -وما في حكميا -يكوف إال في االستغاثة

مراعاًة  ؛بالنصب( ويجوز أيضًا ) والوالدةَ  ، بالجر؛ مراعاًة لمفظ المنادى( ) والوالدةِ : نقوؿ
 (1) .لمحؿ المنادى

 فأمره محصوٌر في نوعْيف لكّؿ منيما ، إذا كاف المنادى مما يصحُّ نصبو وبناؤه عمى الضـ
 : حكمو وحكـ تابعو

 : الموصوف بكممة ) ابن( أو ) ابنة (المنادى : أولً 

 إذا لم يقعا بين عممْين  - أ

كاف حكميما  ، ولـ يقعا بيف عممْيف(، أو )ابنة(، إذا  ُوصؼ االسـ المنادى المفرد العمـ ب )ابف 
يا زيُد : نحو ، كحكـ غيرىما مف األسماء المضافة إذا ُوصؼ بيا مف استحقاؽ اإلعراب  بالنصب

                                                           

 .4/42، النحو الوافي، عباس حسف( 1)
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 ، ألنيا مضافة ؛وبنصب الثاني ) الصفة ابف( ، ؿ؛ ألنو منادى مفرد عمـبضـ األو  ، بَف أخينا
 (1) .فالوصؼ بابف أو ابنة كالوصؼ بغيرىما إذا لـ يقعا بيف عممْيف

 : إذا وقعا بين عممْين - ب

والبناء عمى الضـ في محؿ  ، النصب( أو )ابنة( أجاز النحاة في المنادى الموصوؼ ب )ابف
 : وىي ، ؾ عدة شروطولكنيـ اشترطوا لذل ، نصب

 .-وىو ما ليس مضافًا وال شبييًا بالمضاؼ –أي أف يكوف المنادى مفردًا : اإلفراد . أ

 .أي أف يكوف المنادى عمماً : العممية . ب

 فال يكوف مف األسماء المبنية عمى السكوف.  ، أي أف يقبؿ آخره الحركة: اإلعراب . ت

فاصؿ بيف الصفة  دوف ، أف ُيوصؼ المنادى بكممة )ابف( أو )ابنة( مباشرة . ث
  (2)والموصوؼ

 (3)مضافة إلى عمـ ( أف تكوف كممة ) ابف أو ابنة  . ج

يا جعفر بف أبي خالد ) (، يا زيد بف عمرو ) مضافة إلى عمـ: وتجتمع الشروط السابقة في قولنا
صفة ( وفي ىذه الحالة تكوف كممة )ابف(، يا زيد بف بطة ) مضافة إلى لقب(، مضافة إلى كنية 

 (4): أفَّ فيو وجيْيف ، ولكف الجديد في المنادى ، ألنيا مضافة ؛منصوبة
رغـ أف ( فتُتبع كممة ) زيد( إلى كممة ) ابف، ) يا زيَد بَف عمرو(: وىو أف تقوؿ ، اإلتباع: أحدىما

وىا ىنا قد تبع  ، ألفَّ حؽ الصفة أف تَْتَبع الموصوؼ في اإلعراب ؛وىو غريب ، حقيا الضـ
إذ كؿ إنساف  ، والعمَُّة في ذلؾ أننا جعمناىما لكثرة االستعماؿ كاالسـ الواحد ، الموصوُؼ الصفةَ 

َفُجعال كاالسمْيف المذْيف ُرّكب أحدىما  ، فيُوصؼ بذلؾ، معزوٌّ  إلى أبيو َعَمَمًا كاف أو كنيًة أو لقباً 
 .مع اآلخر

وىي (، تتبع كممة )ابففال  ، بضـ الداؿ مف زيد عمى األصؿ ، يا زيُد بَف عمرو: أف تقوؿ: واآلخر
 .لغة فاشية

 
                                                           

 .1/331، شرح المفصؿ، ابف يعيش( 1)
 .583، الشذور، ابف ىشاـ( 2)
 .331/ 1 ، شرح المفصؿ، ابف يعيش( 3)
 .الصفحة نفسيا ، المرجع السابؽ( 4)
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 : وأمَّا قوُؿ الشاعر

ـَ بػػػػػػػػػػػػَف الُمْنػػػػػػػػػػػػِذِر بػػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػػاُرودْ   يػػػػػػػػػػػػا َحَكػػػػػػػػػػػػ

(1) َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراِدُؽ الَمْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدودْ   
 

   
 ، وذلؾ ألنيـ جعموىما كاالسـ الواحد ؛أنو فتح ميـ  ) حكـ( مع أنو منادى مفرد معرفة: الشاىد فيو 

ألنيـ لمَّا أضافوا كممة )ابف( كأنيـ  ؛فتحوا أيضًا ميـ )حكـ( ، اؼٌ ألنو مض ؛فممَّا فتحوا نوف )ابف(
باإلضافة إلى  ، ألف الصفة والموصوؼ كالصمة والموصوؿ ؛قد أضافوا ما قبمو؛ لشدة انعقادىما

: فُيقاؿ ، وُيبتدأ بالثاني ، ولذلؾ ال يحسف الوقؼ عمى االسـ األوؿ ؛فَقِوَي االتحاد ، كثرة االستعماؿ
  .فابُف فال

" اهلل َيا ِعيَسى اْبَف َمْرَيـَ  " إْذ قَاؿَ : في قولو تعالى( تكوف األلؼ في كممة ) عيسى ، وبناًء عمى ذلؾ
 .وعمى القوؿ الثاني حركتيا الضمة المقدرة ، عمى القوؿ األوؿ حركتيا الفتحة المقدرة (2)

وحكـ التابع ىو  ، ضـإذف حكـ المنادى الموصوؼ بابف أو ابنة ىو جواز النصب والبناء عمى ال
 .وجوب النصب

وقد ورد المنادى )الموصوف بكممة ابن والواقع بين عممين( منصوبًا جوازًا عمى اإلتباع )أي 
 : إتباع المنادى لمتابع( َثالَث مرَّاٍت في شعر النقائض نوردىا في الجدول اآلتي

 الصفحة الشاىد الشعري م

 2/169 ميَر بَف طاِرؽِ َدَعْوا َبْعَد َكْرٍب يا ع اَفَمّما َرَأْوا أالَّ َىواَدَة بْيَنن  .1

 2/190 إلى َشّر ما َتْيَدى إَلْيِو الَغراِئبُ  َأَأْىَدْيَت يا ِزيَؽ بَف ِزيٍؽ َغريَبةً   .2
 2/158 ِبِذي َنَجٍب أنَّا ادََّعْينا ِلداِرـِ  أَقْيَف بَف َقْيٍف ال َيُسرُّ ِنساَءنا  .3

 ر لفظو المنادى المفرد الذي تكر : ثانياً 

فإنو يجوز في المنادى البناء عمى الضـ في  ، إذا تكرر المنادى وكاف المفظ الثاني المكرر مضافاً 
سواء أكاف المنادى المفرد عممًا أـ اسـ جنس أـ (، 3)ويجوز أيضًا أف يكوف منصوبًا  ، محؿ نصب
 : قوؿ الشاعر ، ومثاؿ العمـ المكرر(، 4)اسمًا مشتقًا 

                                                           

 . 173البيت ينسب إلى ) رؤبة ( في ديوانو ص ( 1)
 . 110آية ، سورة المائدة( 2)
 .4/2204، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، أبو حياف( 3)
 .54/  4، النحو الوافي، عباس حسف( 4)



 ىىىىىىى            

 

118 

 

 الثانيىالفصل

 كػػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػػَت ناصػػػػػػػػػػراً  أيػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػعد سػػػػػػػػػػعد األوس

(1)ويػػػػػػػػا سػػػػػػػػعد سػػػػػػػػعد الخػػػػػػػػزرجْيف الغطػػػػػػػػػارؼِ   
 

   
ومثاؿ االسـ  ، كف حريصًا عمى أداء واجبؾ ، يا غالـ غالـ القوـ: ومثاؿ اسـ الجنس المكرر

 ماذا رأيت مف عجائب الكوف ؟  ، يا راصد راصد النجوـ: المشتؽ المكرر
إمَّا عمى أنو منادى ثاٍف مضاؼ أو  ، وأمَّا حكـ الثاني المكرر فيو وجوب النصب في الحالتيف

  (2) .أو توكيد ، أو عطؼ بياف ، مفعواًل بو بإضمار أعني

  (3): وفيو مذاىب ، يا زيَد زيد عدي: فنقوؿ ، فأجاز فيو العمماء النصب ، وأمَّا المنادى

المنادى و) زيد( الثاني ُمْقَحـٌ بيف  ، مضاؼ إلى عدي( وىو أف ) يا زيد ، مذىب سيبويو: األوؿ
  .المضاؼ وما ُأضيؼ إليو

 .فإف )زيد( الثانية ُتعرب منصوبةً  عمى التوكيد ، وعمى ىذا المذىب

يا زيد : واألصؿ ، لداللة الثانية عمييا ؛األولى( وىو أنو ُحِذفت كممة )عدي ، مذىب المبرد: والثاني
 .عدي  زيد عدي

أو عطؼ البياف أو منادى ، ى البدؿفإف )زيد( الثانية ُتعرب منصوبة عم ، وعمى ىذا المذىب
 أو توكيد.، مستأنؼ

وُأضيؼ  ، وفتحتيما فتحة بناء ، وىو تركيب االسميف فصار واحداً  ، مذىب األعمـ: والثالث
 المنادى المركب.

 .يكوف االسـ المركب في موضع نصب )منادى مضاؼ(، وعمى ىذا المذىب

جاز بناؤه  ، أو يا سعد سعد ، صالح صالح يا: نحو ، وأمَّا إذا كاف االسـ الثاني غير مضاؼ
ما باعتباره توكيدًا لفظيًا يساير لفظ  ، عمى الضـ )إما باعتباره  منادى ُحذؼ قبمو حرؼ النداء يا وا 

وال يصح (، وجاز أيضًا نصبو ) باعتباره توكيدًا لفظيًا تابعًا لمحّؿ المنادى(، المنادى في النداء
إال بشرط أف يفيد البدؿ زيادة في البياف ، دؿ منو ال يتَّحداف في المفظألف البدؿ والمب ؛إعرابو بدالً 
 (4) .ألف الشيء ال ُيبّيف نفسو ؛وكذلؾ ال يصحُّ أف يكوف عطؼ بياف ، واإليضاح

 

                                                           

 . 306لباب اإلعراب ص لب البيت بال نسبة في( 1)
 . 2204/   4، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، أبو حياف( 2)
 . 2205ص ، المرجع السابؽ( 3)
 .56/  4، النحو الوافي، عباس حسف( 4)
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 انفصم انثانث
ه  

ُ
 اننداءِ ودالالت

ُ
 أمناط

قائِض 
َّ
رِ انن

ْ
 يف شِع

 أنماط النداء في شعر النقائض: المبحث األول 
 دللت النداء في شعر النقائض: حث الثانيالمب 

 

 

 

 

 



 ىىىىىىى            

 

111 

 

 الثالثىالفصل

 المبحث األول
 أنماط النداء في شعر النقائض 

 : تََنوََّعْت أنماُط النداء في شعر النقائض عمى النحو اآلتي

 يا + ليت -1
 : نوردىا في الجدول اآلتي، ورد حرُف النداء )يا( متبوعًا بالحرف )ليت( في َعْشَرِة َمَواِضعَ 

 الصفحة شعريالشاىد ال م
 1/103 َغنائَي في ُجّؿ الحواِدِث أو َبْذِلي فيا ليَت ِشْعِري َىْؿ َتَرى لي ُمجاشعٌ  .1
ـْ يتفرَّقوا .2  1/128 وأمَسى جميعًا جيرًة ُمَتَداِنيا فيا ليَت أفَّ الحيَّ ل
 2/298 عُ إْذ َتْسَتديُر بيا الِبالُد َفُتْصرَ  ُحْجَرِة ُأّميا ِعْندَ  يا َلْيَت ِجْعِثفَ  .3
َبْيَر َوَضْيَفُكـْ  .4 ـُ الزُّ  1/231 إيَّاَي َلبََّس َحْبَمُو ِبِحَبالي يا َلْيَت جاَرُك
 1/248 ِبَأْحفاِر َفْمٍج أْو ِبسيِؼ الَكَواِظـِ  َويا َلْيَت زْوَراَء الَمِديَنِة أْصَبَحتْ  .5
 2/9 ُنَشؿُّ َوُنْقَذؼُ َعمى َمْنَيٍؿ إاّل  فيا َلْيتَنا ُكّنا َبِعيَرْيِف ال َنِرد .6
ـْ َتتَِّرْؾ َكفاَؾ في الَقْوِس َمْنِزَعا ويا َلْيَت ِشْعِري ما تَقوُؿ ُمجاِشعٌ  .7  2/200 وَل
ـُ اْسَتَجاَر ُمَخّرقاً  .8  2/214 َيْوـَ الُخرْيَبِة والَعجاُج َيثورُ  يا َلْيَت جاَرُك
 2/255 ْىَف َحفيَرٍة وُصخورِ في األْرِض رَ  يا َلْيَت ِشْعري إْف ِعظامي أْصَبَحتْ  .9
 2/342 وُشمَّا ِرياِحييَف ُشْعَر السَّواِعدِ  فيا َليَتُو َيْدُعو ُعَبْيدًا وَجْعَفراً  .10

 يا + ُربَّ  -5

( في موضعْين فقط من شعر النقائض نوردىا في ، ورد حرُف النداء )يا( متبوعًا بالحرف )ُربَّ
 : الجدول اآلتي

 

 

 الصفحة الشاىد الشعري م
 1/220 َعيَّ الُقُيوُف ِبحيَمةِ  الُمْحَتاؿِ  يا ُربَّ ُمْعِضَمةٍ  َدَفْعَنا َبْعَدَما  .1
 2/195 ال الّصْيُر راٍض وال اْبُف الَقْيِف َمْعشوؽُ  يا ُربَّ قاِئَمٍة َبْعَد الِبناِء ِبيا  .2
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 يا + المنادى المضاف إلى غير ياء المتكمم -3

وذلك في مائِة ، ى المضاف إلى غير ياء المتكمم كثيراً ورد حرُف النداء )يا( متبوعًا بالمناد
 : نوردىا في الجدول اآلتي، موضعٍ 

 الصفحة الشاىد الشعري م
ـْ ُنَسيَّػػػػػػػػػػػػػػػَة ُلِعنَّػػػػػػػػػػػػػوْ  ال ُتْوِعُدوِني يا َبِني الُمِصنَّػػػػػػػػػػػةِ   .1  1/9 إفَّ َلُي
 1/34 ِلُتِصْيَب ُعرََّة ُمْجِرٍب وُتالما ُمْحِمَباً يا َعْبَد َبْيَبَة َما َعِذْيُرَؾ   .2

 يا َثْمَط حاِمَضٍة َتَروََّح َأْىُميا  .3
 ُأْنِبْئُت َأنََّؾ يا بَف َوْرَدَة آِلؼٌ 

ما  َعْف ماِسٍط وَتَندَِّت الُقالَّ
 ِلَبِني ُحَديََّة ُمْقَعَدًا وُمَقاما

1/35 

روِط َفَتْعمَماب فيالَّ َسَأْلَت الّناَس إْف ُكْنَت جاِىالً   .4  1/52 أّياِمنا يا ْبَف الضَّ
ـْ َتْدِر يا ُىْمَب أْسِتيا َكْيَؼ َتتَِّقي  .5  1/93 َشموسًا َأَبْت إالَّ َلقاحًا َعقيُميا َفَم

6.  
 وأنَت ِبوادي الَكْمِب ال أْنَت ظاِعفٌ 
 بأّي أٍب يا بَف المراغِة َتْبَتِغي
َـّ أبًا َكاْبَنْي ِعقاٍؿ َتُعدُّهُ   َىُم

 اِجٌد يا ْبَف الَمراَغػػِة  باِنَياوال و 
 ِرىاني إَلى غاياِت َعّمي وخاِليا
 وواديِيما يا ْبَف الَمَراَغِة واِديا

1/127 

 1/129 قريبًا وَتْمَقى َخْيَرُه ِمْنَؾ قاِصيا فيا َحَسَراِت الَقْمِب في ِإْثِر َمْف ُيَرى  .7
 1/146 لي ُحَبْيٌش ذو الَفعاِؿ اأَلْفَضؿُ خا ياْبَف  الَمَراَغػػػػػػػػِة   َأيَف خاُلَؾ إّنني  .8
َـّ ناِجَيَة السَّالـُ َعَمْيُكـُ   .9 واِح وَقْبَؿ َلْوـِ الُعذَّؿِ  يا ُأ  1/155 َقْبَؿ الرَّ

 1/163 ِبَمَجّر ِجْعِثَف ياْبَف ذاِت الدُّمَّؿِ  أيَف الذيف َعَدْدَت أْف ال ُيْدِرُكوا  .10
ـُ َيْعَصى  .11 ْيَقؿِ  ِبيا َتِصُؼ السُّيوَؼ َوَغْيُرُك  1/165 َيا ْبَف الُقيوِف َوذاَؾ ِفْعُؿ الصَّ
وايا  .12 ـْ َمدَّ اأَلِعنَِّة والِحضارا َسُأْرِىُف يا ْبَف حاِدَجِة الرَّ  1/185 َلُك
 1/190 ِإلى ِظْرَبى َتَحفََّرِت الَمغارا َفَكيَؼ َتُردُّ َنْفَسَؾ يا ْبَف َلْيَمى  .13
ـَ   .14  1/202 في َباِذٍخ يا ْبَف الَمَراَغِة َعاؿِ  إّننيَدْعِدْع ِبَأْعُنِقَؾ التَّواِئ
ـّ ِرَعاؿِ  َوَحِسْبَت َحْربي َوْىَي َتْخِطُر بالَقنا  .15  1/205 َحْمَب الِحَماَرِة يا ْبَف ُأ

16.  
 َفاآلَف يا ُرُكَب الِجداِء َىَجْوُتُكـْ 
 َفاْجَمْع َمساِعَيَؾ الِقَصاَر َوَواِفني

ـْ َوُمَحاِسِب اأَلْعماؿِ   بِيَجاِئُك
 ِبُعَكاَظ َيا ْبَف ُمَرّبِؽ اأَلْحَماؿِ 

1/207 

17.  
 يا ْبَف الَمَراَغِة إنََّما َجاَرْيتَِني

 يا ْبَف الَمَراَغِة َكْيَؼ َتْطُمُب داِرماً 
 ِبُمَسبَِّقيَف َلَدى الَفَعاِؿ ِقَصارِ 
 َوأُبوَؾ َبْيَف ِحَماَرٍة َوِحَمارِ 

1/235 

 1/239 َسَبَقْتَؾ يا ْبَف ُمَسّوِؽ اأَلْعَيارِ  َفْمُتْخِبَرنََّؾ أفَّ ِعزََّة َداِرـِ   .18
ـْ َبني أَمٍة فُأْغِمَؽ ُدوَنُكـْ   .19  1/246 باُب المكاِرـِ يا بني النَّْخوارِ  ُكْنُت
 1/274 ُسيوٌؼ وال ِقْبُص الَعديِد الُقماِقـِ  وىؿ يا ْبَف ثَْفِر الَكْمِب ِمْثُؿ ُسيوِفنا  .20
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 1/285 َمداِخَؿ ِرْجٍس بالَخبيثاِت عاِلـِ  اْحَذرواُىَو الّرْجُس يا أْىَؿ الَمديَنِة ف  .21

22.  
 َأَتْمَدُح يا ْبَف الَقْيِف َسْعَدًا وَقْد َجَرتْ 
 وَتْمَدُح ياْبَف الَقْيِف َسْعَدًا وَقْد تَرى

ـْ َطْيُرىا باأَلشاِئـِ   ِلِجْعِثَف فيِي
 أديَمَؾ ِمْنيا واِىيًا َغْيَر ساِلـِ 

1/286 

نََّؾ ياْبَف الَقْيِف   .23  1/287 ِبِكيِرَؾ إالَّ قاِعدًا َغْيَر قاِئـِ  َلْسَت بناِفخٍ وا 

24.  
 أُجْبنًا وَفْخرًا يا بني َزَبِد أْسِتيا

 ُتَحّضُض ياْبَف الَقْيِف َقْيسًا ِلَيْجَعموا
 وَنْحُف َنُشبُّ الَحْرَب شيَب الَمقاِدـِ 
 ِلَقْوِمَؾ َيْوَمًا ِمْثَؿ َيْوـِ اأَلَراِقـِ 

1/288 

 1/301 أباَحْت َلنا ما َبْيَف َفْمٍج وعاِسـِ  َف الَقْيِف َأفَّ ِرماَحناَسُتْخَبُر يابْ   .25

26.  
ّني وَقْيسًا يا ْبَف َقْيِف ُمجاِشعٍ   وا 
ـُ أْخَزْيَت داِرماً   إذا ُعدَِّت األيَّا

 َكريـٌ أَصّفي ِمْدَحتي ِلأْلَكاِرـِ 
ـُ داِرـِ   وُتْخزيَؾ يا ْبَف الَقْيِف أيَّا

1/305 

 1/319 فإفَّ الَحْرَب ُموِقَدٌة ِشيابا َبني ُنَمْيرٍ  فَصْبرًا يا تُيوَس   .27
 1/323 فَقْد أْسَمْعَت فاْسَتِمِع الَجوابا َأتَْيَعُر يا ْبَف َبْرَوَع ِمْف َبعيدٍ   .28
ـَ الرَِّغاَبا َأَتْطُمُب َيا ِحَماَر َبني ُكَمْيبٍ   .29  1/333 ِبَعاَنِتَؾ المَّياِمي

30.  
 ًً  أقوُؿ َلُو يا َعْبَد َقْيٍس َصباَبة

 ُأِحبُّ َثَرى َنْجٍد َوبالَغْوِر حاَجة ٌ 
ِبأّي َتَرى ُمْسَتْوِقَد النَّاِر أْوَقَدا            

 1/345 فغاَر اليوى يا َعْبَد قيٍس وأْنَجدا

اِج َتْجِري أياِمنا  .31 ـْ يا أميَر الُمْؤِمنيَف وأْسُعدا أَرى الطَّْيَر بالُحجَّ  1/348 َلُك
 1/352 َأَضاَءْت َلَؾ اْلنَّاُر اْلِحَماَر اْلُمَقيََّدا َقْيٍس َفُربَّما َأِعْد َنَظرًا َيا َعْبدَ   .32
 1/383 أِلَْعداِئِو والَحْرُب َتْغِمي ُقدوُرىا كَأنََّؾ يا ْبَف الَقْيِف واِىُب َسْيِفوِ   .33
ـْ َيَدعْ   .34  2/10 ِمَف الَماِؿ إاّل ُمْسَحتًا أْو ُمَجرَّؼُ  َوَعضُّ َزماٍف يا ْبَف َمْرَواَف َل
 2/34 ِبَكفَّْيَؾ َمْصقوُؿ الَحدَيَدِة ُمْرَىؼُ  وَلْو ُكْنَت ِمّنا يا ْبَف ِشْعَرَة ما َنَبا  .35
ـْ يا َبني َزَبِد َأْسِتيا  .36  2/35 ُنسورًا َرَأْت أْوصاَلُو َفْيَي ُعكَّؼُ  فيالَّ َنَيْيُت
 2/45 ال ُبدَّ ناِئُموْ ِمَف الَمْوِت إفَّ الَمْوَت  َفَيْؿ أَحٌد يا ْبَف الَمَراَغِة َىاِربٌ   .37
 2/58 َمَع الشَّْمِس في َصْعٍب َعزيٍز َمعاِقُموْ  َتَصاَغْرَت يا ْبَف الَكْمِب َلمَّا َرأْيَتني  .38
 2/60 ِلَما أْنَت في أْضعاِؼ َبْطِنَؾ حاِمُموْ  أَلْسَت ُتَرى يا ْبَف الَمَراَغِة َصاِمتاً   .39
ـْ َوَلْو ُكْنَت كاِذباً   .40  2/63 فَيْسَمَعُو يا ْبَف الَمَراَغِة جاِىُموْ  َفَتْحَمَد ما ِفيِي
 2/78 ِبَكفَّْيَؾ يا ْبَف الَقْيِف َىْؿ أْنَت ناِئُموْ  أنا الَبْدُر ُيْعِشي َطْرَؼ َعْيَنْيَؾ فاْلَتِمْس   .41
نا  .42 ـَ ِعزَّ  2/79 فُرـْ َحَضنًا فاْنُظْر َمَتى أْنَت ناِقُموْ  فإْف ُكْنَت يا ْبَف الَقْيِف راِئ
ـْ أ  .43  2/104 َتجاَوَزُه ذو حاَجةٍ  َوْىَو طاِئعُ  َر يا ْبَف الَقْرـِ كالَيْوـِ َمْنَظراً فَم
َبْيِر َوَماِنعُ  َلَقْد كاَف يا أْوالَد َخْجَخَج فيُكـُ   .44 ُؿ َرْحٍؿ لمزُّ  2/109 ُمَحوَّ

 فإنََّؾ إالَّ ما اْعَتَصْمَت ِبَنْيَشؿٍ   .45
 إذا أْنَت يا ْبَف الَكْمِب َأْلَقْتَؾ َنْيَشؿٌ 

 َلُمْسَتْضَعٌؼ يا ْبَف الَمَراَغِة َضاِئعُ 
ـْ َتُؾ في ِحْمٍؼ َفما أْنَت َصاِنعُ   وَل

2/112 
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 2/117 َأَبْيَدَؿ يا أْفناَء َسْعٍد ِلَبْيَدؿِ  َأِإْف ُسبَّ َقْيٌف واْبُف َقْيٍف َغِضْبُتـُ   .46

47.  
 فال َتْطُمبا يا ْبَنْي ُقَفْيَرَة ساِبقاً 

 ِخ كيِرهِ َلَعمََّؾ َتْرُجو يا ْبَف نافِ 
 َيُدؽُّ ِجماحًا ُكؿَّ َفْأٍس وِمْسَحؿِ 
ـْ ُيَفمَّؿِ   ُقرومًا َشبا أْنياِبيا َل

2/118 

 2/145 إلى الَبْأِس داٍع أْو ِعظاـِ الَمالِحـِ  وَىْؿ ِمْثُمنا يا ْبَف الَمَراَغِة إْذ َدَعا  .48
َـّ َغْيالَف في السَُّرى  .49  2/151 َمِطّي ِبناِئـِ وِنْمِت وما َلْيُؿ ال َلَقْد ُلْمِتنا يا ُأ
ـُ أْخَزْيَت داِرماً   .50 ْف ُعدَِّت األيَّا ـُ داِرـِ  وا   2/158 وُتْخزيَؾ يا ْبَف الَقْيِف أيَّا
ـْ أُساِلـِ  َلَقْد َجَنَحْت بالّسْمـِ ِخْرباُف ماِلؾٍ   .51 ـُ يا ْبَف الَقْيِف أْف َل  2/160 وَتْعَم
ـْ يا َبني َوْقباَف َمْوِتي  .52 ـْ َحياِتي وأْرجو أفْ  َرَجْوُت  2/165 َتطوَؿ َلُك
ـْ َتْمَنعوا يا َثْمَط َزبَّاَء فاِرؽِ  َمَنْعَنا ِبَجْنَبْي ذي ُطموٍح ِنساَءُكـْ   .53  2/169 وَل
ـْ َتْشَيدِ  وَيْومًا ِبَبْمَقاَء يا ْبَف الُقيوفِ   .54  2/184 َشِيْدنا الّطعاَف وَل
ـْ َتْعِرفوا يا آَؿ زيٍؽ َفواِرسي  .55  2/189 َكّر الّطراِد الَحواِجبُ  إذا اْغَبرَّ ِمفْ  أَل
ـْ َحواِريُّ الرَّسوِؿ فُكْنُتـُ   .56  2/204 َعضاريَط يا ُخْشَب الِخالِؼ الُمَصرَّعا َدعاُك
 2/209 َسَقْتَؾ بكفَّْييا ِدماَء الذَّراِرحِ  وَلْو أنَّيا يا ابَف الَمراَغِة ُحرَّةٌ   .57

58.  
الِؿ وُأْحِصَنتْ   ُتْدَعى ِلَصْعَصَعِة الضَّ

 الَغطاِرُؼ ِمْف ُقَرْيٍش فاْعَتِرؼْ  َقَضتِ 
 ِلْمَقْيِف يا ْبَف ُقَفْيَرَة األْطيارُ 

 2/221 يا بَف الُقيوِف َعَمْيَؾ واألْنصارُ 

59.  
 ما كاَف ُيْخِمُؼ يا َبني َزَبِد أْسِتيا
ذا َبِطْنَت فأْنَت يا ْبَف ُمجاِشعٍ   وا 
ْبتَني  يا ْبَف الُقيوِف وطاَؿ ما َجرَّ

ـْ َمخيَمُة ب  اِطٍؿ وَفخارُ ِمْنُك
 ِعْنَد الَيواِف ُجناِدٌؼ َنثَّارُ 
ِت اأَلْوتارُ   والنَّْزُع َحْيُث ُأِمرَّ

2/222 

 2/226 وَعَمْيَؾ مْف ِسَمِة الُقيوِف ِنجارُ  يا ْبَف الُقيوِف وَكْيَؼ َتْطُمُب َمْجَدَنا  .60
 2/229 أْظَفارُ َوأَذؿُّ َمْف ِلَبَناِنِو  يا ْبَف الَمَراَغِة أْنَت َأأْلَـُ َمْف َمَشى  .61
 2/235 َأْعناُقُو َوَتماَحَؾ الَخْصمافِ  يا ْبَف الَمراَغِة َوالِيجاُء ِإذا اْلَتَقتْ   .62
 2/236 .َرَفُعوا ِعَناني َفْوَؽ ُكّؿ ِعَنافِ  إفَّ َتْغِمَب َواِئؿٍ  يا ْبَف الَمَراَغةِ   .63
 2/146 نَّْشوافِ أْف ال َتجوَز ُحكوَمُة ال يا ذا العباَءِة إفَّ ِبْشَرًا قْد َقَضى  .64
ـُ ِبَمْقَحِة جاِرِىـْ   .65 ـُ ِبِيجافِ  َقَتموا ُكَمْيَبُك  2/247 يا ُخْزَر َتْغِمَب َلْسُت
 2/250 فاْقُعْد ِبداِر َمَذلٍَّة وَىوافِ  يا َعْبَد ِخْنِدَؼ ال َتزاُؿ ُمَعبَّداً   .66

67.  
 َيا ْبَف الَخِميَِّة َلْف تَناَؿ ِبعاِمرٍ 

 ـِ َمْف َمَشىوِبآِؿ َسْعٍد يا ْبَف َأأْلَ 
 ُلَججي إذا َزَخَرْت إَليَّ ُبحوِري
 َسْعِد السُّعوِد َغَمْبُت ُكؿَّ َفخورِ 

2/255 

 2/259 فييا َمذاَقُة َحْنَظٍؿ وصبورِ  ِإفَّ َحْربي ُمرَّةٌ  يا ْبَف الَخِميَّةِ   .68
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69.  
 ِبتَّ َلْيَمَؾ يا ْبَف واِىَصِة الُخَصى

 َضَة إنَّما َأْنزاُكماياْبَنْي ُحَميْ 
 َرْىنًا ِلُمْحِمَضِة الِوطاِب ُخبورِ 
 في الَغّي َنْزَوَة ِشْقَوٍة وُفجورِ 

2/262 

 2/263 يا ْبَنْي ُحَمْيَضَة ِجْئُتما في العيرِ  لوال اْرتداُفُكما الَخِصيَّ َعِشيَّةً   .70

71.  
 إذا الَيَماَمُة أْتَمَرْت ِحيطاُنيا

ْيَت بي ِشْدَقْيَؾ َتْحسِ   ُب أنَّنيَلوَّ
 وَقَعْدَت يا ْبَف َخضاِؼ َفْوَؽ َسريرِ 

 2/270 أْعيا ِبَمْوِمَؾ يا ْبَف َعْبِد َكثيرِ 

 2/273 يا ْبَف الُقيوِف وال َبني َمْنصورِ  لْف ُتْدِرُكوا َغَطَفاَف لْو َأْجَرْيُتـُ   .72

73.  
 وَلْو ُكْنَت ُحرًَّا ما َطِعْمَت ُلُحوَميا

ـْ َتْعَمَما يا ْبَف الُمَجشَّ   ِر أنَّياأَل
 َوال ُقْمَت ِعْنَد الَفْرِث يا ْبَف الُمجشَّرِ 
ـْ ُتَعقَّرِ   إلى السَّْيِؼ ُتْستَْبَكى إذا ل

2/281 

 2/283 وَضَمرَة لميوـ العماِس الُمَذكَّرِ  وَتْدعوَف َسْممى يا بني زبد أسِتيا  .74
ـَ َبْعدي ساِجٌر  يا َأْثَؿ كاَبةَ  ال ُحِرْمِت َثَرى النَّدا  .75  2/288 فاألْجَرعُ ىْؿ را
ـُ ِجيراَف َوْىِب بِف أْبَجرا أَتْنَعْوَف َوْىبًا يا َبني َزَبِد أْسِتيا  .76  2/311 وقْد كْنُت
ـْ كاَف أْخَبرا َلَقد ُكْنُت يا ْبَف الَقْيِف ذا ُخُبٍر ِبُكـْ   .77  2/313 َوَعْوٌؼ أبو َقْيٍس ِبُك

 َتَناَوْمَت يا ْبَف الَقْيِف إْذ َيْخِمُجوَنيا  .78
ـُ في َحْنَثٍر يا ْبَف َحْنَثرٍ  فَيؿْ   َلُك

واِرّي السَّفيَف الُمَقيََّرا  َكَخْمِج الصَّ
واِعُؽ َحْنَثرا  وَلمَّا ُتِصْب ِتْمَؾ الصَّ

2/314 

 2/315 ُوقوفًا وال ُمْسَتْنِكرًا أْف ُتَعقَّرا وما ُكْنَت يا ْبَف الَقْيِف َتْمَقى ِجَياَدُىـْ   .79
 2/340 وَبْحرًا يا ْبَف ِشْعَرَة ذا ُعبابِ  ضوؿٍ َوَجْدَت َحصى َىواِزَف ذا فُ   .80
 2/243 ال َتْأَمَنفَّ ُمجاِشعًا ِبَأمافِ  يا ُمْسَتجيَر ُمجاِشٍع َيْخَشى الرََّدى  .81
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ـْ َتَر يا َغسَّاُف أفَّ َعَداَوِتي  .1  1/24 ُيَقّطُع َأْنَفاَس الّرجاِؿ َكُؤوُدىا أل
 1/33 وال ِمْف َرواِبي ُعْرَوَة بِف َشِبْيبِ  ما َأْنَت يا َعنَّاُب ِمْف َرْىِط حاِتـ  .2
 1/124 أرى الحيَّ فد شاموا الَعِقيَؽ الَيماِنيا ِقِفي َوّدِعيَنا يا ِىْنُد فإنَِّني  .3

ـْ َتْنَتُيوا  .4  َفْمَيْبُرَكْف يا ِحؽُّ إْف َل
 إفَّ اْسِتَراَقَؾ يا َجريُر قصاِئِدي

 ِمْف َماِلَكيَّ َعَمى ُغَداَنَة َكْمَكؿُ 
 ِمْثُؿ اّدَعاِء ِسَوى أبيَؾ َتَنقُّؿُ 

1/148 

 1/150 يا ِحؽُّ أْنِت وما َجَمْعِت اأَلْسَفؿُ  َوَقَفْت ِلَتْرُجَزِني َفُقْمُت ليا اْبُركي  .5
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 َوَتَرْكُت ُأمََّؾ يا َجريُر كأنَّيا
 يا ِحؽُّ ما ُنّبْئُت ِمْف َرُجٍؿ َلوُ 

 ِلمنَّاِس باِرَكػػػػػػػػًة َطػػػػػريٌؽ ُمػػْعَمػػؿُ 
 ُخْصياٍف إال اْبَف الَمراَغػػػِة   َيْحَبؿُ 

 

 1/154 َعُؿ ؟ُعِرَضْت َعمْيَؾ فأيَّ َتْيِنَؾ َتفْ  والموُت َأْىَوُف يا جريُر ِمَف الَّتي  .6

 إّني اْنَصَبْبُت ِمَف السَّماِء َعَمْيُكـُ   .7
 َوَلَقْد َوَسْمُتَؾ يا َبِعيُث ِبِميَسِمي

 حتَّى اْخَتَطْفُتَؾ يا َفَرْزَدُؽ ِمْف َعؿِ 
 وَضغا الَفَرْزَدُؽ َتْحَت َحّد الَكْمَكؿِ 

1/160 

 1/164 اُت اأَلْجبؿِ ُزْىُر النُّجوـِ َوباِذخ َعْمٌرو َوَسْعٌد يا َفَرْزَدُؽ فيِيـ  .8
 1/183 ِبَداَرةِ  ُصْمُصٍؿ َشَحطوا الَمزارا إذا ما َحؿَّ أْىُمِؾ يا ُسَمْيَمى  .9

10.  
 َفِديُنَؾ يا فرزدُؽ ديُف َلْيَمى
 َنَشْدُتَؾ يا َبِعيُث َلَتْخِبَرّني

ًا واْعِتمارا  َتزوُر الَقْيَف َحجَّ
ـْ َنَياَرا َؾ أ  َأَلْياًل ُزْرَت ُأمَّ

1/185 

 1/207 َمْف َضَـّ َبْطَف ِمَنى ِمَف النَُّزاؿِ  ْؿ ِبَقْوِمَؾ يا َجِريُر َوداِرـواْسأَ   .11
 1/214 َوالَخْيَؿ َيْوـَ تََناُزِؿ األْبَطاؿِ  إفَّ الَمَكاِرـَ يا ُكَمْيُب ِلَغْيِرُكـْ   .12

13.  
ـُ َقِريَنةُ  َخْزَيةٍ   َيا ُقْرُط إنَُّك

 أْرَداَؾ َحْيُنَؾ يا َفَرْزَدُؽ ُمْحِمباً 
 ُفْخ ِبِكْيِرَؾ يا فرزدُؽ إنَّنيفانْ 

 َوالمُّْؤـُ ُمْعَتِقٌؿ ُقُيوَف ِعَقاؿِ 
 ما َزاَد َقْوَمَؾ ذاَؾ َغْيَر َخَباؿِ 
 في َباِذٍخ ِلَمَحّؿ َبْيِتَؾ َعاؿِ 

1/216 

 1/221 ال َسْوُؽ َبْكِرَؾ َيْوـَ َجْوِؼ ُأَباؿِ  ِتْمَؾ الَمكاِرـُ يا فرزدُؽ فاْعَتِرؼْ   .14

15.  

 َفِرَغْت َيميني َفاْعَمموايا َضبَّ َقْد 
 يا َضبَّ إّني َقْد َطَبْخُت ُمجاِشعاً 
 يا َضبَّ َلْوال َحْيُنكـْ ما ُكْنُتـُ 
نَّني ـُ الِبَكاُر َوا   يا َضبَّ إنَُّك
ميـُ وأنُتـُ  ـُ الصَّ  يا َضبَّ َغْيُرُك

 يا َضبَّ َعّمي أْف ُتِصيَب َمَواِسمي
ـُ ِلَسْعٍد ِحْشَوة  يا َضبَّ إنَُّك

 َوما َشَغَؿ الُقُيوُف ِشَمالي ُطُمقاً 
 َطْبَخًا ُيزيُؿ َمجاِمَع األْوصاؿِ 
 َغَرضًا ِلَنْبمي ِحيَف َجدَّ ِنضالي
 ُمَتَخّمٌط َقِطـٌ ُيخاُؼ ِصيالي
ـُ َمواِلي مي  تََبٌع ِإذا ُعدَّ الصَّ
 ُكوزًا عمى َحَنٍؽ َوَرْىَط ِبالؿِ 
 ِمْثُؿ الِبَكاِر َضَمْمَتيا األْغَفاؿِ 

1/234 

16.  
 بَّ إفَّ َىَوى الُقُيوِف َأَضمَُّكـْ يا ضَ 

 فاْنُفْخ ِبِكْيِرَؾ يا فرزدُؽ واْنَتِظْر 
 ِجْئِني ِبخاِلَؾ يا فرزدُؽ واْعَمَمفْ 

اؿِ   َكَضالِؿ ِشيَعةِ  أْعَوَر الدَّجَّ
 في َكْرَنَباَء َىِديَّةَ  الُقّفاؿِ 

 أْف َلْيَس خاُلَؾ َباِلغًا أْخَوالي
1/235 

17.  
 َمْيٍب َفْوَقوُ يا ِحؽَّ ُكؿُّ َبني كُ 

ـْ ِمْف أٍب لي يا َجِريُر َكأنَّوُ   َك
 ُلْؤـٌ َتَسْرَبَمُو إلى األْظَفارِ 
 َقَمُر الَمَجرَِّة أْو ِسَراُج َنَيارِ 

1/239 

ـْ خاَلٍة َلَؾ يا َجريُر وَعمَّةٍ   .18  1/241 َفْدعاَء َقْد َحَمَبْت َعميَّ ِعشاري َك
 1/242 ْطَفْأَت ناَرَؾ واْصَطمْيَت ِبناريأَ  َتْرجو الَيَواَدَة يا فرزدُؽ َبْعَدما  .19
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 1/288 وريُش الذُّنابا تاِبٌع ِلْمَقواِدـِ  لقْد ُكْنَت فييا يا َفرزدُؽ تاِبعاً   .20
ـّ ُسوءٍ   .21 ـْ َلَؾ يا َعراَد مف ُأ بابا وَك  1/318 ِبَأرِض الطَّْمِح َتْحَتِبُؿ الزَّ
 1/321 األِصرَُّة والِعالباتَُقمُُّدَؾ  َلَعمََّؾ يا ُعَبْيُد َحِسْبَت َحْربي  .22
 1/386 تُناِجي بيا َنْفسًا َلِئيمًا َضميُرىا َوَما ِزْلَت يا ُعْقداُف باِنَي َسْوَءة ٍ   .23
 2/22 أَلْنَت الُمعنَّى يا َجِريُر الُمَكمَّؼُ  فإّنَؾ إْذ َتْسَعى ِلُتْدِرَؾ َداِرماً   .24
 2/106 َؾ إفَّ الِكيَر ِلْمَقْيِف َناِفعُ ِبِكيرِ  و أْنَت ابُف َقْيٍف يا َفَرْزَدُؽ فاْزَدِىْر   .25
 2/111 .إذا َجَمَعْتنا يا َجِريُر الَمَجاِمعُ  ُأوَلِئَؾ آَبائي فِجْئِني ِبِمْثِمِيـْ   .26
ـْ َتِجدْ  َعالـَ َتَعنَّى يا َجِريرُ   .27  2/144 ُكَمْيبًا َليا َعاِديٌَّة في الَمَكاِرـِ  َوَل
 2/149 َدلَّْيُت في َحْوماِت ِتْمَؾ الَقماِقـِ تَ  ِبَأّي ِرَشاٍء يا َجِريُر َوَماِتحٍ   .28

29.  
 َوَفْخُرَؾ يا َجِريُر َوأْنَت َعْبدٌ 

 ِلَغيِر َشْيءٍ  يا َجِريرُ  َعّنى
 ِلَغيِر أبيَؾ إْحَدى الُمْنَكَراتِ 
 َوَقْد َذَىَب الَقَصاِئُد لمّرَواةِ 

2/164 

 2/167 لَبياتِ إذا ُبّيتَّ ِبْئَس أخو ا َرَأْيُتَؾ يا فرزدُؽ َوْسَط َسْعدٍ   .30

31.  
 يا ِزيُؽ أْنَكْحَت َقْينًا بأْسِتوِ 

 يا ِزيُؽ َوْيَحَؾ كاَنْت َىْفَوًة َغَبناَ 
 يا ِزيُؽ َوْيَحَؾ َمْف أْنَكْحَت يا ِزيؽُ 
ـْ باَرْت ِبَؾ السُّوؽُ   ِفْتياُف َشْيباَف أ

2/195 

َـّ َحْزَرَة يا فرزدُؽ ِعْبُتـُ   .32 ـُ الَقيَّ  أَفُأ  2/216 ارُ َغِضَب الَمميُؾ َعَمْيُك
 2/219 يا شبَّ َلْيَس ِلَشْأِنيا إْسرارُ  إفَّ التي ُبِعَجْت ِبَفْيَشِة ِمْنَقرِ   .33

34.  
 يا َشبَّ َوْيَحَؾ ما َلِقيَت مَف التي
 يا َشبَّ ويحَؾ إنَّيا ِمْف ِنْسَوةٍ 

 أْخَزْتَؾ َلْيَمَة ُنّجَد األْستارُ 
 ُخوٍر َلُيفَّ إذا اْنَتَشْيَف ُخوارُ 

2/221 

َف َبْظَرىا اإلْصدارُ  ْكِؼ ُأمََّؾ يا َبعيُث فُربَّماإْف تَ   .35  2/225 َصَدَرْت وَمرَّ
 2/249 َقَصَدْت إَلْيَؾ ُمَجرََّة األْرسافِ  إفَّ الَقصاِئَد يا ُأَخْيِطُؿ فاْعَتِرؼْ   .36
ـْ َحْوَضُكـ  .37 ـُ َوَجْدُت  2/258 غاَؿ الِقَرى ِبُمَيدَّـٍ َمْفجورِ  يا َقْيُس ِإنَُّك

38.  
 ْد َذَكَرْت ُقَرْيٌش َغْدَرُكـْ يا َشبَّ قَ 

 َغَمَز ابُف ُمرََّة يا فرزدُؽ َكْيَنيا
 وَدَعْت َغَماَمُة بالَوقيِط ُمجاِشعاً 

ِب ِمْف ِمَنى وثَبيرِ   َبْيَف الُمَحصَّ
 َغْمَز الطَّبيِب َنغاِنَغ الَمْعذورِ 
 فُوِجْدَت يا َوْقَباُف َغْيَر َغيورِ 

2/272 

ـْ فَتَمتَُّعوا جَارُكـ َقَتَؿ األجاِرُب يا فرزدؽُ   .39  2/292 َفُكُموا َمَزاِوَد جاِرُك
 2/293 َحَسبًا أَشَـّ وَنْبَعةً  ال تُْقَطعُ  إفَّ الَفَوارَس يا َفَرْزَدُؽ َقد َحَمْوا  .40
ـَ الَفَرْزَدُؽ أْف سَيقُتُؿ َمْرَبعاً   .41  2/295 أْبِشْر ِبطوِؿ َسالَمةٍ  يا َمْرَبعُ  َزَع
 2/296 ُخوٌر إذا أَكموا َخزيرًا َضْفَدعوا واُر ُمجاِشعٌ ِبْئَس الَفواِرُس يا نَ   .42
ـُ يا َنواُر الِمْخَدعُ  َيْعتاُد ِمْخَدَعُو الَفرزدُؽ زاِنياً   .43  2/299 أَفال ُييََّد
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رتْ   َوَوَجْدَت َقْوَسَؾ َلْيَس فييا َمْنَزعُ  وَرَأْيَت َنْبَمَؾ يا فرزدُؽ َقصَّ

ـْ َيبِ   .44  2/310 أديُمَؾ إالَّ واِىيًا َغْيَر َأْوَفرا تْ فُبْؤ بالَمخاِزي يا فرزدُؽ َل
 2/169 َدَعْوا َبْعَد َكْرٍب يا َعميَر بَف طاِرؽِ  َفَمّما َرَأْوا أالَّ َىواَدَة بْيَننا  .45
 1/283 َوكاَنْت ُكَمْيٌب َمْدَرجًا ِلْمَمشاِتـِ  َفَيا َعَجَبا َحتَّى ُكَمْيٌب َتُسبُّني  .46
 1/321 ِبراِعي اإلْبِؿ َيْحَتِرُش الّضبابا رٌ فيا َعَجَبا أتوِعُدني ُنَميْ   .47
ـّ َحْزَرَة بالنَُّمْيَرِة دارُ  يا َنْظَرًة َلَؾ َيْوـَ ىاَجْت َعْبَرةً   .48  2/216 ِمْف ُأ

ن  -2  نداُء السم المنوَّ

ن مرًة واحدًة فقط  : وذلك في البيت اآلتي، ورد حرُف النداء )يا( مقترنًا بالمنادى المنوَّ

 الصفحة الشاىد الشعري م

ـّ َحْزَرَة بالنَُّمْيَرِة دارُ  يا َنْظَرًة َلَؾ َيْوـَ ىاَجْت َعْبَرةً   .1  2/216 ِمْف ُأ

 اليمزة + المنادى المضاف إلى غير ياء المتكمم -6

، ورد حرُف النداء )اليمزة( متبوعًا بالمنادى المضاف إلى غير ياء المتكمم في ثمانية مواضع
 : نوردىا في الجدول اآلتي

 الصفحة اىد الشعريالش م
ـْ فاْعَمموا  .1  1/19 َخَور الُقموِب وِخفََّة اأَلْحالـِ  َأَبِني ُأَدْيَرَة ِإفَّ فيُك
َتَوىُّما َأَمْنِزَلَتْي ِىْنٍد ِبناِظَرَة اْسَمَما  .2  1/49 وما راَجَع الِعْرَفاَف إالَّ
 1/129 ما ُكْنَت قاِضيا ِطالَب ُسَمْيَمى فاْقضِ  أذا الَعْرِش إّني َلْسُت ما ِعْشُت تاِركاً   .3
 1/190 ِشَراَر النَّاِس أْحَسابًا َوَداَرا َأِجْعالَف الرََّغاـِ َبني ُكَمْيبٍ   .4
ْرُتُكـْ   .5  1/201 َوَوَىْبُتُكـ ِلَعِطيََّة ْبِف ِجعاؿِ  أَبِني ُغَداَنَة إنَّني حرَّ
ـْ َمْف َيُقوـُ ِلَشدَّ  أَبِني ُقَفْيَرَة َمْف ُيَوّرُع ِوْرَدَنا  .6  1/221 ةِ  اأَلْحَماؿِ أ
 1/246 َيْوـَ التَّقاُسـِ ُلَوـُ آِؿ ِنزارِ  َأَبِني ُقَفْيَرَة َقْد أناَخ إَلْيُكـُ   .7
َبْيِر َبِرْئُت ِمْنُكـْ   .8  1/315 فَأْلُقوا السَّْيَؼ واتَِّخذوا الِعيابا أجيراَف الزُّ
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نوردىا ، مزة( متبوعًا بالمنادى المضاف إلى ياء المتكمم في أربعة مواضعورد حرُف النداء )الي
 : في الجدول اآلتي

 الصفحة الشاىد الشعري م
ـْ َنِجْد ِلُمجاِشعٍ   .1  2/271 ِحْممًا ُيواِزُف ِريَشَة الُعْصفورِ  أُبَنيَّ ِشْعَرَة َل
 1/247 يَدُة اإلْضرارِ َبْعَد الِمراِس َشد َأُبَنيَّ ِشْعَرَة ما َظَنْنَت وَحْرُبنا  .2
ـْ َتِمدْ   .3 ـُ ُدخافِ  أُبَنيَّ ِشْعَرَة إفَّ َسْعَدًا ل  2/244 َقْيَنًا ِبِميتَْيِو َعصي
 2/270 ما َأْنَت حيَف َنَبْحتَني ِبَعقورِ  أُبَنيَّ َبْرَوَع يا ْبَف َأأْلَـِ َمْف َمَشى  .4

 اليمزة + المنادى المفرد -8

 : نوردىا في الجدول اآلتي، المنادى المفرد ثالَث عْشَرَة مرةً ورد حرُف النداء )اليمزة( متبوعًا ب

 الصفحة الشاىد الشعري م
َما أَشْيَباُف َلْو كاَف الِقتاُؿ َصَبْرُتـُ   .1  1/59 َوَلِكفَّ َسْفعًا ِمْف َحِريٍؽ َتَضرَّ
 1/118 ميوَعْقُمَؾ ال َيْذَىْب فإفَّ معي َعقْ  أعاِذُؿ َمْياَلً َبْعَض َلْوِمَؾ في الُبْطؿِ   .2
 1/208 َقُصَرْت َيداُه َوَمدَّ َشرَّ ِحَباؿِ  أَجِريُر إفَّ أَباَؾ إْذ أْتَعْبَتوُ   .3
 1/284 َغدًاأْو َذريني ِمْف ِعتاِب الَمالِوـِ  َأعاِذَؿ ِىيجيني ِلَبْيِف ُمصاِرـِ   .4
 1/320 إذا ما األْيُر في أْسِت أبيَؾ غابا أَجْنَدُؿ ما تَقوُؿ َبنو ُنَمْيرٍ   .5
َتْيِف َىَدْمَتَياأحا  .6  2/45 وُكْنَت اْبَف ُأْخٍت ال ُتخاُؼ َغَواِئُموْ  ِرُث داري َمرَّ
 2/101 وَدْعنا َنِقْس َمْجدًا ُتَعدُّ َفواِضُموْ  أحاِرُث ُخْذ َمْف ِشْئَت ِمنَّا وِمْنُيـُ   .7
 2/103 ِبِذْكراِؾ إالَّ اْرَفضَّ ِمّني الَمداِمعُ  أخاِلَد ما ِمْف حاَجٍة تَْنَبِري َلنا  .8

9.  
 َأَعيَّاُش َقْد ذاَؽ الُقيوُف َمراَرتي 
 َأَعيَّاُش ما ُتْغِني ُقَفْيَرُة َبْعَد ما 
 أعيَّاُش قْد آَوْت ُقَفْيَرُة َنْسَميا

 وأْوَقْدُت ناري فاْدُف دوَنَؾ فاْصَطؿِ 
 َسَقْيُتَؾ َسمًَّا في َمراَرِة َحْنَظؿِ 
 إلى َبْيِت ُلْؤـٍ ما َلُو ِمْف ُمَحوَّؿِ 

2/117 

 2/118 َعَمى الَحبَِّة الَخْضراِء أْلباَف ُأيَّؿِ  أِجْعِثُف َقْد الَقْيِت ِعْمراَف شاِرباً   .10
 2/158 ِبِذي َنَجٍب أنَّا ادََّعْينا ِلداِرـِ  أَقْيَف بَف َقْيٍف ال َيُسرُّ ِنساَءنا  .11
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 حذف األداة مع المنادى المضاف إلى غير ياء المتكمم -7

نوردىا في ، غير ياء المتكمم محذوَف األداِة في ِستٍَّة وعشرين موضعاً  ورد المنادى المضاُف إلى
 : الجدول اآلتي

 الصفحة الشاىد الشعري م
 1/17 ُتَسّدي ُأمورًا َجمًَّة ال تُنيُرىا َأبا الَخَطَفى واْبَنْي ُمَعْيٍد وُمْعِرصٍ   .1
 1/25 ْطٍب وياِبسِ وال تضربوا ِمْنيا ِبرَ  َبني طاِرٍؽ َأْوُفوا ِبِذمَِّة َجاِرُكـْ   .2
 1/26 وال تضربوا ِمْنيا ِبَرْطٍب وياِبسِ  بني عاِصـٍ َأْوُفوا ِبِذمَِّة َجاِرُكـْ   .3
ـْ َحرامًا ِلُيْكَتَما َتْدِفُنفَّ أباُكـُ  َىؿْ  َبني الَخَطَفى  .4  1/38 ُكَمْيَبًا وَمْوالُك
 1/132 َمْيِو وجاِنياوما ِزْلُت َمْجِنيًَّا عَ  أبا الَمْوِت خشَّْتني ُقيوُف ُمجاِشعٍ   .5
 1/362 ُسَكْينًا وَبذَّْتُو َخناذيُذ ُقرَّحُ  َبني ماِلٍؾ أْمَسى الفرزدُؽ جاِحراً   .6
 1/365 وَعرَّْدَت إْذ َكْبُش الَكتيَبِة أْمَمحُ  أبا ماِلٍؾ ماَلْت ِبَرْأِسَؾ َنْشَوةٌ   .7
 1/379 كثيُرىا؟  ُتساقوَف إذ يْعمو القميؿ تذكروَف وأنتـ ىؿْ  بني جعفرِ   .8
ـْ َيْنُج إالَّ ُعشوُرىا َبني داِرـٍ َمْف َردَّ َخْياًل ُمغيَرةً   .9 فا َل  1/384 َغداَة الصَّ
 2/10 ُىُموـُ الُمَنى َوالَيْوَجُؿ الُمَتَعسَّؼُ  إَلْيَؾ أِميَر الُمْؤِمنيَف َرَمْت ِبَنا  .10
 2/26 ؼُ إَلى ساِبٍؽ َيْجِري وال َيَتَكمَّ  بَني مالٍؾ جاءَ القُيوُف ِبمُْقِرؼٍ   .11
 2/36 وِجْعِثُف باَتْت بالنَّآِطِؿ َتْدِلؼُ  َبني ماِلٍؾ أْمَسى الفرزدُؽ عاِئذاً   .12
ـْ آَؿ ِدْرَىـٍ   .13  2/37 إَلى ِصْيِر أْقواـٍ ُيالـُ وُيْصَمؼُ  َعِجْبُت ِلِصْيٍر ساَقُك
ـْ َبني الَخوَّاِر ُيْعَرُؼ َضْرُبُكـْ   .14 ـُ َفخٌّ ُقذاـٌ وَخْيَضؼُ  وَأْنُت  2/39 وأمُُّك
 2/69 إذا َنَظَر الَمْكروُب أْيَف َمعاِقُموْ  َبني ماِلٍؾ َمْف كاَف ِلْمَحّي َمْعِقالً   .15
نا  .16  2/152 ِبِوْتٍر وال ُنْعطيِيـِ بالَخزاِئـِ  َبِني الَقْيِف إنَّا َلْف َيفوَت َعُدوُّ
 2/166 ِلَيْربوٍع َشقاِشَؽ باِذخاتِ  أبا الَقْيَنْيِف والنََّخَباِت َتْرجو  .17
 2/190 وِلْمَقْيِف َحؽٌّ في الفرزدِؽ واِجبُ  ني ماِلٍؾ أدُّوا إلى الَقْيِف َحقَّوُ بَ   .18
ـْ َيَزؿْ   .19  2/200 َفُموَّ الَمخاِزي ِمْف َلُدْف أْف تََيفََّعا بني ماِلٍؾ إفَّ الفرزدَؽ ل
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 الصفحة الشاىد الشعري م

20.  
ـْ َتَرْوا ـْ َوَل  َبِني َنْيَشٍؿ أْبُقوا َعَمْيُك

 ْيَشٍؿ ال َتْحِمموني َعَمْيُكـُ َبني نَ 
 َسَواِبَؽ َحاـٍ ِلمِذَماِر ُمَشيَّرِ 
ـْ َتَقشَّرِ   َعمى َدَبٍر أْنَداُبُو َل

2/275 

 2/278 َوُقْرَبى َذَكْرَناىا آلِؿ الُمَجّبرِ  أَبا َمْعِقٍؿ َلْوال َحَواِجُز َبْيَنَنا  .21
ـْ َيَزؿْ   .22  2/306 الُمْخِزياِت الَخواِلدِ َكسوبًا ِلعاِر  َبِني ماِلٍؾ إفَّ الفرزدَؽ َل
ْيـَ   .23 ـْ َبني َجْوَخى َعَمى آِؿ ماِلؾٍ  في وَعْوٌؼ َيعاُؼ الضَّ ْيـِ  وُكْنُت  2/313 أْصَبَرا الضَّ
 2/323 وُجذَّ ِحباُؿ آصاِراألثاـِ  أميَر الُمْؤِمنيَف ِبُكـ ُنِعْشنا  .24
 2/340 ِكالبِ  إلى َكْعٍب وراِبَيَتيْ  الشَِّكيِر أَبا ُجَبْيرٍ  في أَتْعِدؿُ   .25

 حذف األداة مع نداء العمم المفرد -11

 : نوردىا في الجدول اآلتي، ورد المنادى المفرُد محذوَف األداِة في ثالثة مواضع

 الصفحة الشاىد الشعري م
 1/310 وُقوِلي إْف أَصْبُت َلَقْد أصابا أِقّمي المَّْوـَ عاِذَؿ والِعتابا  .1
 1/318 أال تبًَّا ِلما َعِمموا تَبابا وطٍ َعراَدُة ِمْف َبِقيَِّة َقْوـِ لُ   .2
 2/285 فاْنُظْر َجريُر إذا َتاَلَقى الَمْجَمعُ  إْف كاَف َقْد أْعياَؾ َنْقُض َقصاِئِدي  .3

 حذف األداة مع المنادى المعرف بأل -11
 : كما في البيت اآلتي، ورد المنادى المعرَُّف بأل محذوَف األداِة مرًة واحدًة فقط

 الصفحة الشاىد الشعري م
 2/24 َأِفْؽ ُربَّما َيْنَأى َىواَؾ وُيْسِعؼُ  الُمَكمَّؼُ  أال أيُّيا القْمُب الطَّروبُ   .1
 التعجُّب بالنداء -13

ِب منو في   : نوردىا في الجدول اآلتي، ِة مواضعَ أربعورد حرُف النداء متبوعًا بالمتعجَّ
 الصفحة الشاىد الشعري م
 1/283 َوكاَنْت ُكَمْيٌب َمْدَرجًا ِلْمَمشاِتـِ  َتُسبُّنيَفَيا َعَجَبا َحتَّى ُكَمْيٌب   .1
 1/321 ِبراِعي اإلْبِؿ َيْحَتِرُش الّضبابا فيا َعَجَبا أتوِعُدني ُنَمْيرٌ   .2
 2/112 كَأفَّ أباىا َنْيَشٌؿ أو ُمجاِشعُ  ُكَمْيٌب َتُسبُّني َحتَّى َعَجبا فوا  .3
ِلْمَمالَمِة ِمْف َنواراَفيا َلَؾ  َتموـُ َعمى ِىجاِء َبني ُكَمْيبٍ   .4  1/188  
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 الستغاثة بالنداء-12

 : نوردىا في الجدول اآلتي، ِة مواضعَ خمسورد حرُف النداء متبوعًا بالمستغاث بو في 

 الصفحة الشاىد الشعري م
 2/115 ُصُدوُر الَعَواِلي َوالذُُّكوُر الَقَواِطعُ  َدَعْت يا َلَيْرُبوٍع َوَقْد حاَؿ دوَنيا  .1
 2/120 وَقْد ُسؿَّ ِمْف أْغماِدِه ُكؿُّ ُمْنُصؿِ  واِئؿٍ ا ياَلَسْعٍد وادََّعْوا يالَ وْ َدعَ   .2
 2/283 إذا برزْت ذاُت العريِش المخدَّرِ  مجاشعِ ًفوارُس ال َيدعوَف يالَ   .3
 2/312 إذا كاَف ما َتْذِري السَّناِبُؾ ِعْثَيرا ُمجاِشعٍ َفواِرُس ال َيْدُعوَف يالَ   .4
ـْ َبنيَسمِ   .5 ـْ َنعامًا بالَحزيِز ُمَنفَّرا عاِمرٍ َمْجٍد َدَعْوا يالَ  ْعُت  2/315 فُكْنُت

 يا + المنادى المرخَّم -12

م في واحٍد وعشريَن موضعاً   : ورد حرُف النداء )يا( متبوعًا بالمنادى المرخَّ

 الصفحة الشاىد الشعري م

1.  

 يا َضبَّ َقْد َفِرَغْت َيميني َفاْعَمموا
 َطَبْخُت ُمجاِشعاً يا َضبَّ إّني َقْد 

 يا َضبَّ َلْوال َحْيُنكـْ ما ُكْنُتـُ 
نَّني ـُ الِبَكاُر َوا   يا َضبَّ إنَُّك
ـُ وأنُتـُ  مي ـُ الصَّ  يا َضبَّ َغْيُرُك

 يا َضبَّ َعّمي أْف ُتِصيَب َمَواِسمي
ـُ ِلَسْعٍد ِحْشَوة ٌ   يا َضبَّ إنَُّك

 ُطُمقًا َوما َشَغَؿ الُقُيوُف ِشَمالي
 يُؿ َمجاِمَع األْوصاؿِ َطْبَخًا ُيز 

 َغَرضًا ِلَنْبمي ِحيَف َجدَّ ِنضالي
 ُمَتَخّمٌط َقِطـٌ ُيخاُؼ ِصيالي
ـُ َمواِلي مي  تََبٌع ِإذا ُعدَّ الصَّ
 ُكوزًا عمى َحَنٍؽ َوَرْىَط ِبالؿِ 
 ِمْثُؿ الِبَكاِر َضَمْمَتيا األْغَفاؿِ 

1/234 

اؿِ َكَضال يا َضبَّ إفَّ َىَوى الُقُيوِف َأَضمَُّكـْ   .2  2/235 ِؿ ِشيَعةِ  أْعَوَر الدَّجَّ

 يا َشبَّ َوْيَحَؾ ما َلِقيَت مَف التي  .3
 يا َشبَّ ويحَؾ إنَّيا ِمْف ِنْسَوةٍ 

 أْخَزْتَؾ َلْيَمَة ُنّجَد األْستارُ 
 ُخوٍر َلُيفَّ إذا اْنَتَشْيَف ُخوارُ 

2/221 

 1/118 َىْب فإفَّ معي َعْقميوَعْقُمَؾ ال َيذْ  أعاِذُؿ َمْياَلً َبْعَض َلْوِمَؾ في الُبْطؿِ   .4
 1/284 َغدًا أْو َذريني ِمْف ِعتاِب الَمالِوـِ  َأعاِذَؿ ِىيجيني ِلَبْيِف ُمصاِرـِ   .5

 أباِىَؿ ما أْحَبْبُت َقْتَؿ اْبَف ُمْسِمـٍ   .6
 أباِىَؿ َقْد َأْوَفْيُتكـْ مف ِدماِئُكـْ 

ـْ بالَمظاِلـِ   وال أْف َتروعوا َقْوَمُك
ـْ رَ   ْىَط َقْيِس بْف عاِصـِ إذا ما َقَتْمُت

1/288 
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 الصفحة الشاىد الشعري م

7.  
 أَصْعَصَع ما باُؿ اّدعاِئَؾ غاِلباً 

 أَصْعَصَع أْيَف السَّْيُؼ َعْف ُمَتَشّمسٍ 
 وَقْد َعَرَفْت َعْيَنْي ُجَبْيٍر َقَواِبُموْ 
 َغيوٍر أَربَّْت بالُقيوِف َحالِئُموْ 

2/101 

 2/332 ُمْطَمَقُة الِكماـِ َرواُد المَّْيِؿ  أَصْعَصَع َبْعَض َلْوِمَؾ إفَّ َلْيَمى  .8
 2/333 وُكوني دوَف واِسَطٍة أماِمي أَصْعَصَع قاؿ َقْيُنَؾ أْرِدفيني  .9

َبْيُر َوَرْىُطوُ   .10 ـَ الزُّ  2/212 َأْف َلْيَس َحْبُؿ ُمجاِشٍع ِباأَلْوَثؽِ  َأُقَفْيَر َقْد َعِم
ـْ إذا ما أْيفَ  َأباِىؿَ   .11  2/334 َلِحْقنا بالُمموِؾ وبالِقبابِ  َمْمَجُؤُك
ـْ َتْحَت الثَّيابِ  أيُّ ُمْحَكَمٍة أَحمَّتْ   َأباِىؿَ   .12 ـْ أَخواِتُك  2/335 َلُك

 
 

 أداة النداء +العمم الموصوف بكممة )ابن( -16

نوردىا في الجدول ، ورد حرُف النداء متبوعًا بالعمم الموصوف بكممة )ابن( في ثالثِة مواِضعَ 
 : اآلتي

 الصفحة الشاىد الشعري م
 2/169 َدَعْوا َبْعَد َكْرٍب يا َعميَر بَف طاِرؽِ  ّما َرَأْوا أالَّ َىواَدَة بْيَنناَفمَ   .1
 2/190 إلى َشّر ما َتْيَدى إَلْيِو الَغراِئبُ  َأَأْىَدْيَت يا ِزيَؽ بَف ِزيٍؽ َغريَبةً   .2
 2/198 َمكاَف الَّذي َأْخَزى أباَؾ وَجدَّعا َدَعْت يا ُعَبْيَد بَف الَحراـِ أال َتَرى  .3
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 المبحث الثاني
 دللت النداء في شعر النقائض 

عف معناه األصمي إلى معاٍف أخرى تُفيـ مف  –كأّي أسموٍب إنشائّي آخر  -يخرج أسموب النداء 
وفي ىذا المبحث سُنبّيف األغراض التي خرج إلييا أسموب النداء في شعر النقائض عمى ، السياؽ

 : النحو اآلتي
 يراإلىانة والتحق -1

ويكوف (، 1)وتبكيتو ، واإلزراء بو، واإلقالؿ مف شأنو، بقصد استصغاره؛ وذلؾ عندما ُينادى المخاطب
 .(2)وقمة المباالة بو، في مقاـ عدـ االعتداد بالمخاطب

 ومن أمثمتو في شعر النقائض، وقد ورد الغرض البالغي )اإلىانة والتحقير( كثيراً 

 الصفحة الشاىد الشعري م
ـْ ُنَسيَّػػػػػػػػػػػػػػػَة ُلِعنَّػػػػػػػػػػػػػوْ  ُدوِني يا َبِني الُمِصنَّػػػػػػػػػػػةِ ال ُتْوعِ   .1  1/9 إفَّ َلُي
ـُ َقِريَنةُ  َخْزَيةٍ   .2  1/216 َوالمُّْؤـُ ُمْعتَِقٌؿ ُقُيوَف ِعَقاؿِ  َيا ُقْرُط إنَُّك
 1/214 اُزِؿ األْبَطاؿِ َوالَخْيَؿ َيْوـَ تَنَ  إفَّ الَمَكاِرـَ يا ُكَمْيُب ِلَغْيِرُكـْ   .3
ـُ وأنُتـُ   .4 مي ـُ الصَّ ـُ َمواِلي يا َضبَّ َغْيُرُك مي  1/234 تََبٌع ِإذا ُعدَّ الصَّ
ـْ َبني أَمٍة فُأْغِمَؽ ُدوَنُكـْ   .5  1/246 باُب المكاِرـِ يا بني النَّْخوارِ  ُكْنُت
ـْ فاْعَمموا .6  1/19 اأَلْحالـِ  َخَوَر الُقموِب وِخفَّةَ  َأَبِني ُأَدْيَرَة ِإفَّ فيُك
ـْ َنِجْد ِلُمجاِشعٍ  ينِ أبَ  .7  2/271 ِحْممًا ُيواِزُف ِريَشَة الُعْصفورِ  ِشْعَرَة َل
ـْ إذا ما أْيفَ  َأباِىؿَ  .8    2/334 َلِحْقنا بالُمموِؾ وبالِقبابِ  َمْمَجُؤُك

 1/200 َخَوُر الُقموِب وِخفَُّة اأَلْحالـِ  َمْياَلً فرزدُؽ إفَّ َقْوَمَؾ فيِيـُ  .9
ـْ َيَزؿْ  .10  2/306 َكسوبًا ِلعاِر الُمْخِزياِت الَخواِلدِ  َبِني ماِلٍؾ إفَّ الفرزدَؽ َل
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 التيكُّم والستيزاء -5

(1)وىو إظياُر عدـِ المباالِة بالمستيَزأ بو ولو كاف عظيمًا 
 ومف أمثمتو في شعر النقائض،  

 الصفحة الشاىد الشعري م
 1/150 يا ِحؽُّ أْنِت وما َجَمْعِت اأَلْسَفؿُ  ُقْمُت ليا اْبُركيَوَقَفْت ِلَتْرُجَزِني فَ   .1
 2/58 َمَع الشَّْمِس في َصْعٍب َعزيٍز َمعاِقُموْ  َتَصاَغْرَت يا ْبَف الَكْمِب َلمَّا َرأْيتَني  .2
 2/112 َلُمْسَتْضَعٌؼ يا ْبَف الَمَراَغِة َضاِئعُ  فإنََّؾ إالَّ ما اْعَتَصْمَت ِبَنْيَشؿٍ   .3
 1/17 ُتَسّدي ُأمورًا َجمًَّة ال تُنيُرىا با الَخَطَفى واْبَنْي ُمَعْيٍد وُمْعِرصٍ أَ   .4

 التحدي والتعجيز  -3

إظيارًا ِلَعْجِزِه وضعفو وعدـ ؛وىو النداُء الذي ييدؼ إلى مطالبة المخاَطِب بفعِؿ شيٍء ال يقوى عميو
، ف يدَّعي قدرَتو عمى فعؿ أمٍر ماويكوف في مقاـ إظيار عْجِز مَ ، (2)وذلؾ مف قبيؿ التحدي، قدرتو

ـْ َأْف تَْنُفُذوا ِمْف َأْقَطاِر : كقولو تعالى، (3)وليس في وسعو ذلؾ  "َيا َمْعَشَر اإلْنِس َوالِجّف ِإف اْسَتَطْعُت
 (4)السََّمواِت واألرِض فاْنُفُذوا ال َتْنِفُذوف إالَّ ِبُسْمَطاف" 

 ومف أمثمتو في شعر النقائض

 الصفحة الشاىد الشعري م

 1/127 ِرىاني إَلى غاياِت َعّمي وخاِليا بأّي أٍب يا ْبَف المراغِة تَْبَتِغي  .1
 1/146 خالي ُحَبْيٌش ذو الَفعاِؿ اأَلْفَضؿُ  يا ْبَف  الَمَراَغػػػػػػػػِة   َأيَف خاُلَؾ إّنني  .2
 1/235 أْف َلْيَس خاُلَؾ َباِلغًا أْخَوالي ِجْئِني ِبخاِلَؾ يا فرزدُؽ واْعَمَمفْ   .3
 2/111 إذا َجَمَعْتنا يا َجِريُر الَمَجاِمعُ  ُأوَلِئَؾ آَبائي فِجْئِني ِبِمْثِمِيـْ   .4
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 الستغاثة -2

ومف (، 1)أو ُيِعيف عمى دفعيا قبؿ وقوعيا ، وىو نداٌء موّجٌو إلى َمْف ُيخّمص مف ِشدَّة واقعة بالفعؿ
 أمثمة ىذا الغرض في شعر النقائض

 الصفحة الشاىد الشعري م
 2/115 ُصُدوُر الَعَواِلي َوالذُُّكوُر الَقَواِطعُ  َدَعْت يا َلَيْرُبوٍع َوَقْد حاَؿ دوَنيا  .1
 2/120 وَقْد ُسؿَّ ِمْف أْغماِدِه ُكؿُّ ُمْنُصؿِ  واِئؿٍ َدَعْوا ياَلَسْعٍد وادََّعْوا يالَ   .2
 2/283 إذا برزْت ذاُت العريِش المخدَّرِ  مجاشعِ الَ ًفوارُس ال َيدعوَف ي  .3
 2/312 إذا كاَف ما َتْذِري السَّناِبُؾ ِعْثَيرا ُمجاِشعٍ َفواِرُس ال َيْدُعوَف يالَ   .4

 التمني    -2

مَّا لكونو ، وفيو ييدؼ النداُء إلى طمِب األْمِر المحبوب الذي ُيْرَجى وقوُعو إمَّا لكونو مستحيالً  وا 
 : ومف أمثمتو في شعر النقائض، (3)وكذلؾ عند نداء َما ال يعُقؿ، (2)ممكنًا غيَر مطموٍع  في نيمو

 الصفحة الشاىد الشعري م

 1/49 وما راَجَع الِعْرَفاَف إالَّ َتَوىُّما َأَمْنِزَلَتْي ِىْنٍد ِبناِظَرَة اْسَمَما  .1
ـْ يتفرَّقوا  .2  1/128 وأمَسى جميعًا جيرًة ُمَتَداِنيا فيا ليَت أفَّ الحيَّ ل
 2/24 َأِفْؽ ُربَّما َيْنَأى َىواَؾ وُيْسِعؼُ  ؼُ المَُكمَّ  أال أيُّيا القْمُب الطَّروبُ   .3

 التنبيو -2

وقد ورد ذلؾ  ، ويتعيف ىنا لمتنبيو عمى غير خالؼ ، وقد يدخؿ حرؼ النداء عمى حبَّذا وليت وُربَّ 
}ِقيَؿ اْدُخِؿ اْلَجنََّة َقاَؿ َيا َلْيَت َقْوِمي : ومثاؿ دخولو عمى ليت قولو تعالى ، في أفصح الكالـ

 (4)بَما َغَفَر ِلي َربِّي َوَجَعَمِني ِمَف اْلُمْكَرِميَف   ِ ، َمُموفَ َيعْ 
 

                                                           

 .4/77، النحو الوافي، عباس حسف  (1)
 .78 ، عمـ المعاني ، عتيؽ(2)
 .98المرجع السابؽ ص(3)
 .26آية  ، سورة يس(4)
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 : ومف أمثمة ذلؾ، وقد ورد الغرُض البالغيُّ )التنبيو( في شعر النقائض

 الصفحة الشاىد الشعري م

 2/195 َحفيَرٍة وُصخورِ  في األْرِض َرْىفُ  يا َلْيَت ِشْعري إْف ِعظامي أْصَبَحتْ   .1
 2/243 ال َتْأَمَنفَّ ُمجاِشعًا ِبَأمافِ  ُمجاِشٍع َيْخَشى الرََّدى يا ُمْسَتجيرَ   .2

 التعجب -9

فيو  ، وىو النداء  الذي ُأريد بو التعجب مف ذات شيء أو كثرتو أو أمر غريب فيو أو غرض آخر
 ومف أمثمتو في شعر النقائض، (1)نداء خرج مف معناه األصمي إلى ىذا الغرض الجديد

 الصفحة الشاىد الشعري م

 1/235 َوأُبوَؾ َبْيَف ِحَماَرٍة َوِحَمارِ  يا ْبَف الَمَراَغِة َكْيَؼ َتْطُمُب داِرماً   .1
 1/283 َوكاَنْت ُكَمْيٌب َمْدَرجًا ِلْمَمشاِتـِ  َفَيا َعَجَبا َحتَّى ُكَمْيٌب َتُسبُّني  .2
 2/112 كَأفَّ أباىا َنْيَشٌؿ أو ُمجاِشعُ  ُكَمْيٌب َتُسبُّني َحتَّى َعَجبا فوا  .3
 1/188 َفيا َلَؾ ِلْمَمالَمِة ِمْف َنوارا َتموـُ َعمى ِىجاِء َبني ُكَمْيبٍ   .4

 

 التشنيع  -8
ومف أمثمة ىذ الغرض في شعر ، وىو نداٌء ييدؼ إلى إظيار المخاَطب بصورٍة غير الئقة

 :النقائض
 الصفحة الشاىد الشعري م
 1/148 اّدَعاِء ِسَوى أبيَؾ َتَنقُّؿُ  ِمْثؿُ  إفَّ اْسِتَراَقَؾ يا َجريُر قصاِئِدي  .1
 
 
 
 

                                                           

 4/87، النحو الوافي ، عباس حسف(1)
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 التََّحسُُّر واأَلَسى -7
فيتحسَّر اإلنساف عمى شيء يرغب في ، وىو نداٌء يتضمف ما ُيحزف النفس ويؤلميا عمى أمٍر ما

أو أف يتحسر عمى ، أو يتأسؼ عمى مشيٍد كاف لو بالغ األثر عميو ، وقد فاتو ذلؾ ، الوصوؿ إليو
}َأف َتُقوَؿ َنْفٌس َيا : وذلؾ كقولو تعالى ، و عمى فقداِف شخٍص عزيٍز عميوأ ، حاؿ مف أحوالو

ف ُكنُت َلِمَف السَّاِخِريَف   وكقولو تعالى عمى لساف (، (1))َحْسَرَتى عَمى َما َفرَّطُت ِفي َجنِب المَِّو َواِ 
 : الكافر يـو القيامة

 .((2))} َيا َلْيتَِني ُكنُت ُتَرابًا  
  :شعر النقائضومف أمثمتو في 

 الصفحة الشاىد الشعري م
 1/129 قريبًا وَتْمَقى َخْيَرُه ِمْنَؾ قاِصيا  فيا َحَسَراِت الَقْمِب في ِإْثِر َمْف ُيَرى  .1
 2/10 ُىُموـُ الُمَنى َوالَيْوَجُؿ الُمَتَعسَّؼُ  إَلْيَؾ أِميَر الُمْؤِمنيَف َرَمْت ِبَنا  .2

 : التوبيخ -11

ـَ َتْكُفُروَف بآياِت اهلِل وأنتـ َتْشَيُدوف": كقولو تعالى، عتابوفيو نوع مف الموـ وال  (3)"َيا َأْىَؿ الِكَتاِب ِل

 : ومف أمثمة ىذا الغرض البالغي في شعر النقائض
 الصفحة الشاىد الشعري م
 1/288 وَنْحُف َنُشبُّ الَحْرَب شيَب الَمقاِدـِ  أُجْبنًا وَفْخرًا يا بني َزَبِد أْسِتيا  .1
 2/164 ِلَغيِر أبيَؾ إْحَدى الُمْنَكَراتِ  ُرَؾ يا َجِريُر َوأْنَت َعْبدٌ َوَفخْ   .2
 التيديد -15

وىو نداٌء يقصد المتكمـ مف ورائو أف ُيخّوؼ َمْف ىو دونو قدرًا ومنزلًة عاقبة القياـ بفعٍؿ ال يرضى 
 (6)أيَُّيا الثََّقاَلف" "َسَنْفُرُغ َلُكـ: كقولو تعالى(، 5)ويسميو ابف فارس الوعيد، (4)عنو المتكمـ 

 ومف أمثمتو في شعر النقائض
                                                           

 .56،  آيةسورة الزمر(1)
 .40آية ، سورة النبأ(2)
 .70آية  ، سورة آؿ عمراف (3)
 .88 ، عمـ المعاني ، عتيؽ (4)
 .80ص ، المرجع السابؽ (5)
 .31آية  ، سورة الرحمف (6)
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 الصفحة الشاىد الشعري م
ـْ تَْنَتُيوا  .1  1/148 ِمْف َماِلَكيَّ َعَمى ُغَداَنَة َكْمَكؿُ  َفْمَيْبُرَكْف يا ِحؽُّ إْف َل

 الدعاء -13
(، ارس )المسألةويسميو ابف ف ، وىو نداٌء عمى سبيؿ العوف والتضرُّع والعفو والرحمة وما أشبو ذلؾ

" ربَّنا تقبَّْؿ ِمنَّا إنَّؾ َأْنَت : كقولو تعالى، (1)وفيو يخاطب األدنى َمْف ىو أعمى منو منزلًة وشأناً 
(2)السَّميُع الَعِميـ"

 

 : ومثاؿ ذلؾ في شعر النقائض

 الصفحة الشاىد الشعري م
 1/129 ايِض ما ُكْنَت قاضِ ُسَمْيَمى فاقْ ِطالَب  أذا الَعْرِش إّني َلْسُت ما ِعْشُت تاِركاً   .1

 اللتماس -12

 : ومف أمثمتو في شعر النقائض، (3)وىو نداء األنداد والنظراء المتساويف قدرًا ومنزلةً 

 الصفحة الشاىد الشعري م

 1/129 َلُقْمُت َسِمْعنا ِمْف ُعَقْيَمَة داِعيا َخميَميَّ َلْوال أْف َتُظنَّا ِبَي الَيَوى   .1

 اإلغراء -12

": تنبيو المخاطب عمى أمٍر محبٍب محموٍد ليفعمو. كما في قولؾ لمف أقبؿ يتظمـوىو   ، "يا مظمـو
نما الغرض إغراؤه عمى زيادة التظمـ وبث الشكوى. ، فإنو ليس لطمب اإلقباؿ  وا 

 : ومثاؿ ذلؾ في شعر النقائض

 الصفحة الشاىد الشعري م

 2/323 ُؿ آصاِر األثاـِ وُجذَّ ِحبا  أميَر الُمْؤِمنيَف ِبُكـ ُنِعْشنا   .1
                                                           

 .77رجع السابؽ صالم (1)
 .127آية ، سورة البقرة (2)
 .284 ، عمـو البالغة)البديع والبياف والمعاني( ، ينظر: قاسـ وديب  (3)
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 اخلامتة
 

 َنَتَاِئُج الّدَراَسة
فقد تناوَؿ البحُث بالدراسِة والتحميِؿ أسموَب النداِء في ، وبعد، هلل الحمُد والشُّكُر عمى ما أنعـَ ويسَّرَ 

ؿ إلى النتائج اآلتية، -دراسة نحوية داللية  -شعر النقائض   : وتوصَّ

باعتباِرِه ِىَجاًء  ؛الّنداِء ِمْف َأْكَثِر األساليِب التي تََتَواَفُؽ مع َمْضُموِف ِشْعِر النََّقاِئضِ  أسموبُ  .1
َيًا إلى الطَّرِؼ اآلَخِر )المناَدى عمْيو(  لذلؾ َشاَع ىذا األسموُب في ِشْعِر النََّقاِئض.؛ُمَوجَّ

ـّ األساليِب اإلنشائيَِّة الطَّ  .2 باعتباِره ُمَمّيَدًا ِلَمِجيِء األساليِب  ؛َمِبيَّةِ أسموُب الّنداِء ِمْف َأَى
والتََّمّني وىذا ما َوَرَد في ِشْعِر ، والنَّْييِ ، واألْمرِ ، كاالستفياـِ ، اإلنشائيَِّة الطََّمِبيَِّة األخرى َبْعَده

 النََّقائض.

ائتْيف وَثَماِنَيًة وستيَف ِب الّنداء في ِشْعِر النََّقائِض ممو ُد األبياِت التي تحتوي عمى أسَبَمَغ عد .3
حيث ُذِكَرْت )يا( مائًة وَسْبَعًا وِتْسِعيَف َمرًَّة  ، َوَظَيَر َتَباُيٌف َشاِسٌع في استعماِؿ أدواِتوِ ، بْيَتاً 

، %(14وأمَّا الَيْمَزُة َفَقْد َوَرَدْت َسْبَعًا وَثالِثيَف َمرًَّة َأْي ما ِنْسَبُتُو)، %(73.5َأْي ما ِنْسَبُتُو )
ِب َمرًَّة واِحدًة فقط بنسبِة )بي  .%(.3نما ُذِكَرْت )وا( التي تفيد معنى التعجُّ

ُيَؤّكُد ُحْسَف ، َغَمَبُة َتَصدُِّر أسموِب الّنداِء في ِبَداَيِة األبياِت الّشْعِريَِّة في ِشْعِر النََّقائضِ  .4
 َوَبَراَعَة االسِتْياَلِؿ عند ُشَعراِء النََّقائض. ، االْبِتَداءِ 

ُف عادًة مف أداِة الّنداء والُمَنادى وُجْمَمِة َجواِب الّنداء لـ تكْف ُثال .5 ِثيَُّة أسموِب الّنداِء التي تتكوَّ
فالمحذوُؼ غالبًا مف ىذه العناصِر الثَّالثِة ىو أداُة ، حاضرًة في جميِع أبياِت ِشْعِر النَّقائضِ 

َـّ يأتي بعدىا حذُؼ المنادىِلُقوَِّة الَقَراِئِف الدَّالَِّة عمى َحْذِفيِ  ؛الّنداءِ  بينما جممُة جواِب ، ا ُث
ُؿ ِمْف َتْوِجيِو الِخَطاِب  ؛الّنداِء ال يمكُف َحْذُفَيا في أّي حاٍؿ مف األحواؿ ألنَّيا المقصُد األوَّ

 بالّنداء. 

ُـّ الَبابِ  .6 ا يتواَفُؽ مع وىذ، ألنَّيا أكثُر أدواِت الّنداِء استْعماالً  ؛َأْجَمَع العمماُء عمى أفَّ )يا( أ
َفِيَي أكثُر أدواِت ، َفَقْد َوَرَدْت في شعِر النقائِض مائًة وسْبعًا وِتسعيَف َمرَّةً ، نتائِج الّدراسةِ 
 الّنداِء ُوُروَدًا.
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النقائِض َعْف َحَيِويَِّة الَمْوِقِع اإلْبالغي الذي  َكَشَؼ الرَّْصُد الدَّقيُؽ أِلُسموِب الّنداء في شعرِ  .7
َفَبْعُض الّنداءاِت ، ُب الّنداء في كّؿ َبْيٍت مف األبياِت الّشْعِريَِّة التي ُذِكَر فييااحَتمَُّو أسمو 

ـَ بو ، وبعُضيا اآلخُر في داخِؿ البيت الشعري، كانْت في بدايِة البْيِت الشعري والثالث اْختََت
 .وأحيانًا كاف البيُت الواِحُد َيْجَمُع بيف ىذه األنواع، البيُت الشعري

، و  )وا((، و)اليمزة، )يا(: وىي، اُر الّنداِء في ِشْعِر النََّقاِئِض عمى َثاَلِث أدواٍت فقطاْقِتصَ  .8
 و)آي(.، و)آ(، و)ىيا(، و)أيا(، وُخُموُّه ِمْف أدواِت الّنداِء األخرى )أي(

َسْبَعًا وثالثيَف مرًَّة فقط بينما َوَرَدْت ، َوَرَدْت أداُة الّنداِء مائًة وَسْبَعًا وِتْسِعيَف مرًَّة ِلِنَداِء البعيد .9
 وفي ذلؾ داللٌة عمى َضْعِؼ الَعالَقِة بيف الُمَتَحّدِث والِخَطاب.، ِلِنَداِء القريب

 ، وَأيْ ، وَىَيا، وَأَيا، )َيا: وىي، ىناَؾ َخْمَسُة أحرٍؼ لمّنداِء ُمتََّفٌؽ عمْييا عنَد جميِع العمماءِ  .10
 آي(. ، آ ، والَيْمَزة( واخَتَمُفوا في ثالثٍة )وا

، وذلؾ في جميِع األْبَياِت التي َوَرَدْت فييا، َتَمْرُكُز َىْمَزِة الّنداِء في بدايِة الَبْيِت الّشْعِري .11
 َفَكاَنْت َأْكَثَر ُمُروَنًة ِمَف اليمزِة. ؛ِبِخاَلِؼ أداِة الّنداِء )يا( التي اتََّخَذْت َأْكَثَر ِمْف َمْوِقعٍ 

واُب أنََّيا َتَباَيَنِت التَّْسِمَياُت في ىَ  .12 ْمَزِة الّنداِء فيناَؾ َمْف قاَؿ َأِلَفًا وىناَؾ َمْف قاَؿ َىْمَزًة والصَّ
 َىْمَزٌة.

وأمَّا ، بعُض العمماِء َجَعَؿ )َأْي( ِلِنَداِء البعيد ولكفَّ اأَلْكَثِريََّة ِمَف العمماِء َجَعَمَيا ِلِنَداِء القريب .13
 ِلتَتََناَسَب مع ِنَداِء البعيد. ؛ييا مدٌّ لنداِء البعيِد ُاْسُتْخِدَمْت )آي( التي ف

َؿ الَبْحُث إلى أفَّ الّنداَء في ِشْعِر النَّقائِض كاف يؤّدي وظيفًة تَْنِبيِييًَّة استحضاريًَّة في  .14 َتَوصَّ
ـْ يُكْف غايًة في حّد ذاتوِ ، معظـِ مواِقَعوُ   بؿ الغايُة ىو ما يأتي بعده ِمْف معنى.، َفَم

، والمضاِؼ إلى ياء المتكمـ، ُمَناَدى في ِشْعِر النََّقاِئِض ما بيف الَعَمـِ الُمْفَردِ تََنوََّع االسـُ ال .15
لى غْيِر ياء المتكمـ ( ُمْقَتِرَنًا ب ، والُمَعرَِّؼ )بأؿ(، وا  الذي جاء مف خالِؿ َوْصَمِة الّنداء )أيُّ

 والنَِّكَرِة غْيِر المقصودة.، )ىا( التَّْنِبيو
 اَدى الُمَضاِؼ عمى باِقي أنواِع الُمَناَدى في ِشْعِر النَّقائض.َغَمَب ُوُرْوُد الُمنَ  .16
ـْ َيِرْد ِنَداُء اْسـِ اإلشارِة في ِشْعِر النََّقاِئض. .17  َل
لكفَّ ىذه الّدراسَة َأْثَبَتْت ، في نداِء ما فيِو )أؿ( -الَبْصِرّييَف والكوِفّييفَ -اْخَتَمَفْت آراُء النَُّحاِة  .18

َة ما قاَلو الَبصْ   ِريُّوَف ِمْف ُوُجوِد ِصَمٍة ِلِنَداِء ما فيو )أؿ(.ِصحَّ
ـْ َيِرِد الُمَناَدى الشَِّبيُو بالمضاِؼ في ِشْعِر النَّقائض. .19  َل
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لو خمفيَّتُُو ، في بعِض مسائِؿ الّنداءِ  -الَبْصَرِة والُكوَفةِ  خاصًة نحاة –آراِء النَُّحاِة  اختالؼُ  .20
وقد حاولت الباحثُة ، في توظيِؼ عنصري القياِس والسَّماع الِفْكِريَُّة التي ترِجُع إلى اختالِفيـ

 ترجيَح أحِد الرأيْيِف مع ِذْكِر الِعَمِؿ ِلَذِلؾ.
تََبيََّف أفَّ الشَّواىَد الّشعريََّة ، مف خالِؿ الّدراسِة التَّْطِبيِقيَِّة أِلسموِب الّنداِء في ِشْعِر النَّقائضِ  .21

 ، ِلَما َوَرَد في القرآِف الكريـ بيِف النُّحاِة جاءْت ُمواِفَقةً في بعِض المسائِؿ الُمْخَتَمِؼ عمييا 
ـَ وَشَواِىَدُه يمكُف أْف نسترشد بو عند اختالؼ  وِمْف ىنا َتَرى الباحثُة أفَّ القرآَف الكري

والدَّليُؿ عمى ذلؾ أنَّو لـ َيِرد الَجْمُع بيف )يا( ، البصرييف والكوفّييَف في أّي مسألٍة َنْحِويَّة
ـْ َيِرْد ذلؾ في القرآِف الكريـال ـْ ُيْجَمْع ، ّنداِء وكممة )المَّيـ( في ِشْعِر النَّقائض كما َل وكذلؾ ل

َبْؿ ُفِصَؿ بينيما ِبَوْصَمِة ِنَداء َكَما ُفِصَؿ ، النََّقائض بيف) يا (الّنداء و)أؿ( التعريؼ في شعرِ 
 بينيما أيضًا في القرآِف الكريـ.

حيث َوَرَد المنادى المعرُب ، ِب عمى المنادى المبني في ِشْعِر النَّقائضِ َغَمَبُة المنادى المعر  .22
 بينما ورد المنادى المبني أربًعا وتسعيف مرَّة.، مائًة وثمانَي وأربعيَف مرَّةً 

عمى تمؾ التي َوَرَد فييا ، َغَمَبُة التراكيِب التي َوَرَد فييا المنادى المعرُب إعرابًا ظاىراً  .23
 إعراًبا مقدًَّرا.المنادى معرًبا 

أمَّا األسموُب ، َتَضمََّنْت جممُة جواِب الّنداِء في شعِر النَّقائِض األسموبْيِف الخبري واإلنشائي .24
) وأمَّا اإلنشائي َفَقْد تصدََّره أسموبا ، الخبري َفَقْد َتَصدََّرْتو الُجممُة االسميَُّة المنسوخُة ب)إفَّ

 األْمِر واالستفياـ.
وىذا ، لخبري عمى مضاميِف جممِة جواِب الّنداِء في شعر النقائضَطَغى األسموُب ا .25

 الذي يحاوُؿ فيو أحُد الشُّعراِء أف ُيْخِبَر اآلخَر ِبَمثَاِلِبو.، يتناسُب مع مضموِف النقائضِ 
الُمَناَدى أنَّو ُيِعدُّ َنْفَس ، َسَبُب إْتَياِف األْمِر واالستفياـِ والنَّْيِي بعد الّنداء في ِشْعِر النََّقاِئض .26

 ِلَتَمّقي الغاية مف النداء.؛وُيَيّيُئَيا
ـُ اّطَراِد َتْرِكيبي التَّرخيـِ واالْسِتَغاَثِة في ِشْعِر النَّقائضِ  .27 َمَردُّه إلى مضاميِف أبياِت ، َعَد

وَلَعؿَّ َغَرَض ، لذلؾ قؿَّ ُوُروُد التَّرخيـِ ؛عادةً  ُمَجاَمَمةَ النَّقائِض نفِسيا التي ال تقبُؿ ال
قائِض)الفخر واليجاء( أدَّى إلى ِعزَِّة النَّْفِس التي َتَكمََّؼ بيا شعراُء النقائِض ممَّا أدَّى إلى الن

 فال ُيِريُدوف َأْف َيْسَتِغيُثوا ِبَأَحد.، ِقمَِّة ُوُروِد أسموِب االستغاثة
 لَمْعُروَفة.ُخُموُّ ِشْعِر النََّقائِض مف َتْرِكيِب النُّْدَبِة ِبِصيَغِتِو النَّْحِويَِّة ا .28
َمًا في ِشْعِر النََّقاِئِض واحدًة وعشريف مرَّةً  .29 وَغَمَبْت ُلَغُة َمْف ينتظر عمى ، َوَرَد المنادى ُمَرخَّ

 َمْف ال ينتظر.
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َفَقْد َوَرَدْت َمْذُكوَرًة مائتْيِف وَخْمَس ، َغَمَب ِذْكُر أداِة الّنداِء في ِشْعِر الَّنقائِض عمى َحْذِفَيا .30
 بينما ُحِذَفْت ثالثًا وثالثيَف مرًَّة.، وثالثيف مرَّةً 

 ُحِذَؼ الُمَناَدى في ِشْعِر النََّقائِض ثالَث َعْشَرَة مرَّة. .31
 ُأْتِبَع الُمَناَدى الَمْتَبوُع ِلمتَّاِبِع الذي َبْعَدُه ثالَث َمرَّاٍت في ِشْعِر النََّقاِئض. .32
 ِلمتواُصِؿ بيف النَّاِس. ؛اِبيٌَّة فاِعَمةٌ َأكََّدِت الّدَراَسُة أفَّ أسموَب الّنَداِء َوِسيَمٌة ِخطَ  .33
بينما ُنوِدَي المضاُؼ ، َوَرَد نداُء الَعَمـِ المفرِد في أربعٍة وتسعيَف موِضَعًا ِمْف ِشْعِر النَّقائضِ  .34

 مائًة وأربَع وأربعيف مرة.
ـْ َتِرِد النَِّكَرُة المقصودُة في شعِر النقائضِ  .35  ُر المقصودِة أرَبَع َمرَّات.بينما َوَرَدِت النَِّكَرُة َغيْ ، ل
بينما لـ ، َوَرَدْت )يا( ظاىرًة مع المنادى المضاِؼ إلى غْيِر ياِء المتكّمـِ في مائِة موضعٍ  .36

 ترْد مع المنادى المضاِؼ إلى ياِء المتكّمـ.
 بينما َوَرَد متبوعًا ، َوَرَد حرُؼ الّنداِء) يا (متبوعًا بالحرِؼ )َلْيَت( في عْشَرِة مواضعَ  .37

( في موِضعْيف فقط.بِ   ) ُربَّ
األداة + المنادى المضاؼ إلى غْيِر يا : َأْكَثُر األْنماِط ُوُروَدًا في ِشْعِر النََّقائِض ىو .38

 الُمَتَكّمـ.
لقْد َخَرَج أسموُب الّنداء عف الَمْعَنى الُمَباِشِر إلى  َمَعاٍف وَأْغَراٍض َباَلِغيٍَّة كثيرٍة ِمْف ِخالِؿ  .39

 ، والتََّحسُِّر واأَلَسى، والتََّحّدي والتَّْعِجيز، َكاإلىانِة والتَّحقير، ِوّي الذي ُوِضَع فيوالّسَياِؽ المُّغَ 
ِب َوَغْيِرَىا.، واالستغاثةِ  ، والتََّمّني  والتََّعجُّ

وىذا يتواَفُؽ مع مضموِف ، الَغَرُض الَبالِغي الشَّاِئُع في ِشْعِر النََّقائِض ىو اإِلَىاَنُة والتَّْحِقيرُ  .40
 النََّقائض )اليجاء(.

 
وأف ، وأف يجعَمُو خالًصا لوجيِو الكريـِ ، وفي ختاـِ ىذه الرسالِة أرجو اهلَل أْف أكوَف قد ُوّفْقُت في بحثي

بأْف أعاَنِني عمى إنجاِزه في ظّؿ ما اكتنفني مف أعماٍؿ ، ِني أف أشكَر نعمَتُو التي أنعـَ بيا عميَّ ُيْوِزعَ 
 ومشاغَؿ.

 -جؿَّ في ُعاله  -فما كاف فيو مف صواٍب َفِمَف اهلِل ، ُعْرَضٌة أِلَْف يعترَيو النقُص  وىذا عمٌؿ بشريٌّ 
وأسأؿ اهلَل أف يكوف عممي ىذا حجًة لي ال عميَّ إنو سميٌع ، وما كاف مف خطٍأ فمّني ومف الشيطاف

صمى  –محمد وصمواُت اهلِل وسالُمو عمى أشرِؼ خْمِقِو وتاِج رُسِمو الصادِؽ األميف ، قريٌب مجيب
 ، وَمْف ساَر عمى نيِجِو واْقتََفى أَثَرُه إلى يوـِ الديف، وعمى آلِو وصحبِو الطّيبيفَ  –اهلل عميو وسمـ 

 والحمُد هلِل رّب العالميف.
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 القرآف الكريـ.
 ط  ،دار الجيؿ ،بيروت، . األخطؿ ،غياث بف غوث ،ديواف األخطؿ ،شرح مجيد طرَّاد ،د

 ت..د
 دار  1األزىري ،خالد بف عبداهلل بف أبي بكر بف محمد ،شرح التصريح عمى التوضيح ،ط،

 .2000الكتب العممية ،بيروت ،
  ،االستراباذي ،رضي الديف محمد بف الحسف ،شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب

 .1975ط ،جامعة قاريونس ،ليبيا ،.تحقيؽ :يوسؼ حسف عمر ،د
 1األسمراني ،تاج أحمد ،لباب اإلعراب ،تحقيؽ :بياء الديف عبد الوىاب عبد الرحمف ،ط ،

 .1984دار الرفاعي ،
 دار الكتب  1اإلشبيمي ،ابف عصفور ،شرح جمؿ الزجاجي ،تحقيؽ :فواز الشعار ،ط،

 .1998العممية ،بيروت ،
 دار  1الؾ ،طاألشموني ،عمي بف محمد بف عيسى ،شرح األشموني عمى ألفية ابف م،

 .1998الكتب العممية ،بيروت ،
 ت..،دار الفكر ،بيروت ،د 2األصفياني ،أبو الفرج ،األغاني ،تحقيؽ :سمير جابر ،ط 
  ابف األنباري ،عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل ،اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف

 .2003،المكتبة العصرية ، 1النحوييف :البصرييف والكوفييف ،ط
 ، ت..ط ،د.،د 2عزيزة فواؿ ،المعجـ المفصؿ في النحو العربي ،جبابتي 
 دار ابف  3البخاري ،محمد بف إسماعيؿ ،صحيح البخاري ،تحقيؽ :مصطفى ديب البغا ،ط،

 .1987كثير اليمامة ،بيروت ،
 2007،دار النشر لمجامعات ،القاىرة ، 1بركات ،إبراىيـ ،النحو العربي ،ط. 
 خزانة األدب ولب لباب لساف العرب ،تحقيؽ :عبد السالـ  البغدادي ،عبد القادر بف عمر،

 .1997،مكتبة الخانجي ،القاىرة ، 4محمد ىاروف ،ط
  ،البوصيري ،شرح اليمزية في مدح خير البرية ،شرح العالمة محمد شمبي ،مكتبة اآلداب

 ت..د
 دار األوائؿ 1النظـ ،ط البياتي ،سناء حميد ،قواعد النحو العربي في ضوء نظرية، ،

 .2003،األردف
 ت..ط ،عالـ الكتب ،بيروت ،د.التبريزي ،الخطيب ،شرح ديواف الحماسة ،د 
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  ،تريكي ،مبارؾ ،النداء في القرآف الكريـ ،رسالة دكتوراة ،جامعة يوسؼ بف خدة، الجزائر
2007. 

 مؤسسة األعممي،  1أبو تماـ ،حبيب بف أوس ،ديواف أبي تماـ ،شرح إيماف البقاعي ،ط،
 .1983بيروت ،

 ط ،دار .الجمحي ،محمد بف سالـ ،طبقات فحوؿ الشعراء ،تحقيؽ :محمود محمد شاكر ،د
 ت..المدني ،جدة ،د

 ط ،عالـ الكتب، 0ابف جني ،أبو الفتح عثماف ،الخصائص ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،د
 ت..بيروت ،د

 .2000،دار الكتب العممية ،بيروت ، 1*سر صناعة اإلعراب ،ط
 ت..د  ،ط ،دار الكتب الثقافية ،الكويت.،تحقيؽ :فائز فارس ،د *الممع في العربية

 ية ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفور الجوىري ،إسماعيؿ بف حماد ،تاج المغة وصحاح العرب
 .1987،دار العمـ لممالييف ،بيروت ، 4،طعطار

 ط ،دار .ابف الحاجب ،أبو عمرو عثماف ،األمالي ،تحقيؽ :فخر صالح سميماف قدارة ،د
 ت..،بيروت ،دالجيؿ

 ط ،دار بيروت، 0ابف حجر ،أوس ،ديواف أوس بف حجر ،تحقيؽ :محمد يوسؼ نجـ ،د
 .1986بيروت ،

 ط ،دار السالـ ،القاىرة، .الحريري ،القاسـ بف عمي بف محمد بف عثماف ،ممحة اإلعراب ،د
 ت..د

 2006،عالـ الكتب ،بيروت ، 5حساف ،تماـ ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ط. 
 ت..،دار المعارؼ  ،د 15،عباس ،النحو الوافي ،ط حسف 
 تحقيؽوسؼ ،ارتشاؼ الضرب مف لساف العربأبو حياف ،محمد بف يوسؼ بف عمي بف ي،: 

 .1998،القاىرة ي ،،مكتبة الخانج 1ضاف عبد التواب ،طرجب عثماف محمد ،مراجعة رم
 .1999ر الفكر، بيروت،ط ،دا.*البحر المحيط في التفسير ،تحقيؽ :صدقي محمد جميؿ ،د      
  ،الخضري ،محمد بف مصطفى ،حاشية الخضري عمى شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ

 ت..ط ،دار الفكر ،بيروت ،د.ضبط وتصحيح وتشكيؿ يوسؼ الشيخ محمد البقاعي ،د
 اإلسكندرية،  ،ط ،دار المعرفة الجامعية.خميفة ،السيد ،الكافي في النحو والصرؼ ،د

2013. 
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 دار صادر، 1،قيس ،ديواف قيس بف ذريح ،تحقيؽ :عفيؼ نايؼ حاطوـ ،ط ابف ذريح،
 .1988بيروت ،

  الرماني ،عمي بف عيسى بف عمي بف عبد اهلل ،معاني الحروؼ ،تحقيؽ :عبد الفتاح
 ت..ط ،دار النيضة ،القاىرة ،د.إسماعيؿ شمبي ،د

 1صالح ،ط ذو الرمة ،غيالف بف عقبة ،ديواف ذي الرمة ،تحقيؽ :عبد القدوس أبي ،
 .1982مؤسسة اإليماف ،بيروت ،

  الزجاجي ،عبد الرحمف بف إسحاؽ البغدادي ،حروؼ المعاني والصفات ،تحقيؽ :عمي
 .1984،مؤسسة الرسالة ،بيروت ، 1توفيؽ الحمد ،ط

 مؤسسة 5ابف زنجمة ،أبو زرعة عبد الرحمف ،حجة القراءات ،تحقيؽ :سعيد األفغاني ،ط ،
 .2001الرسالة ،بيروت ،

 2000،دار الفكر ،األردف ، 1السامرائي ،فاضؿ صالح ،معاني النحو ،ط. 
 مؤسسة الرسالة ،بيروت،  3ابف السراج ،أبو بكر محمد بف سيؿ ،األصوؿ في النحو ،ط،

1988. 
 3،طبد ،تحقيؽ :ميدي محمد ناصر الديفابف سفياف ،طرفة بف العبد ،ديواف طرفة بف الع ،

 .2002دار الكتب العممية ،بيروت ،
 دار القاموس  2ابف أبي سممى ،زىير ،ديواف زىير بف أبي سممى ،تحقيؽ :أحمد طمعة ،ط،

 .1970الحديث ،بيروت ،
  ،سيبويو ،عمرو بف عثماف بف قنبر الحارثي ،الكتاب ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاروف

 .1988، مكتبة الخانجي ،القاىرة ،3ط
 ت..مدني المؤسسة السعودية ،القاىرة، دط ،مطبعة ال.السيد ،عبد الحميد ،تيذيب النحو ،د 
 دار الكتب  1السيوطي ،جالؿ الديف بف عبد الرحمف بف أبي بكر ،األشباه والنظائر ،ط،

 .1990العممية ،بيروت ،
طاىر سميماف  :*المطالع السعيدة شرح السيوطي عمى ألفيتو المسماة بالسعيدة ،تحقيؽ    

 ت..شر ،اإلسكندرية ،دط ،الدار الجامعية لمطباعة والن.،دحمودة
المكتبة  ط ،.*ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ،تحقيؽ ،عبد الحميد ىنداوي ،د   

 ت..،مصر ،دالتوفيقية
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  الشاطبي ،أبو إسحاؽ إبراىيـ بف موسى ،المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية )شرح
،معيد البحوث  1يف ،طألفية ابف مالؾ ( ،تحقيؽ :عبد الرحمف بف سميماف العثيميف وآخر 

حياء التراث اإلسالمي ،مكة المكرمة ،  .2007اإلسالمية وا 
 مكتبة النيضة المصرية ،مصر،  4الشايب ،أحمد ،تاريخ النقائض في الشعر العربي ،ط،

 ت..د
  ابف الشجري ،ىبة اهلل بف عمي بف محمد الحسني العموي ،األمالي ،تحقيؽ :محمود محمد

 .2006جي ،القاىرة ،،مكتبة الخان 2الطناحي ،ط
  ابف الصايغ ،محمد بف الحسف ،الممحة في شرح الممحة ،تحقيؽ :إبراىيـ بف سالـ

 .2004،عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ، 1الصاعدي، ط
  الصباف ،أبو العرفاف محمد بف عمي ،حاشية الصباف عمى شرح األشموني أللفية ابف

 .1997كتب العممية ،بيروت ،،دار ال 1مالؾ، ط
  الضرير ،القاسـ بف محمد بف مباشر الواسطي ،شرح الممع في النحو ،تحقيؽ :رجب عثماف

 .2000،مكتبة الخانجي ،القاىرة ، 1محمد ،ط
 2العامري ،لبيد بف ربيعة بف مالؾ ،ديواف لبيد بف ربيعة ،تحقيؽ :إحساف عباس ،ط ،

 .1984مطبعة حكومة الكويت ،الكويت ،
 ط ،مكتبة النيضة .د القادر ،أحمد ،دراسات في أدب ونصوص العصر األموي ،دعب

 .1988العربية ،مصر ،
 2009،دار النيضة العربية ،بيروت ، 1عتيؽ ،عبد العزيز ،عمـ المعاني ،ط. 
 2014ط ،دار الكتب العممية ،بيروت ،.ابف عثيميف ،شرح األجرومية ،د. 
 دار األوقاؼ  2اج ،تحقيؽ ،وليـ بف الورد ،طابف العجاج ،رؤبة ،ديواف رؤبة بف العج،

 .1980الجديدة ،بيروت ،
  ابف عصفور ،عمي بف مؤمف ،المقرب ،تحقيؽ :أحمد عبد الستار الجواري وعبد اهلل

 .1971،مكتبة العاني ،العراؽ ، 1الجبوري ،ط
 1986ط ،دار بيروت لمطباعة والنشر ،لبناف ،.ابف عطية ،جرير ،ديواف جرير ،د. 
 يؿ ،عبد اهلل بف عبد الرحمف العقيمي اليمذاني ،شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، ابف عق

 .1980دار التراث ،القاىرة ،،  20ط تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،
 المكتبة العصرية،  28الغالييني ،مصطفى بف محمد سميـ ،جامع الدروس العربية ،ط،

 .1993صيدا، 



 ىىىىىىى            

 

138 

 

 والمراجعىالمصادرىقائمة

 1989،دار الفكر المبناني ،لبناف ، 1في المغة والقرآف ،ط فارس ،أحمد محمد ،النداء. 
 كنوز  1الفارسي ،أبو عمي ،المسائؿ الشيرازيات ،تحقيؽ :حسف بف محمود ىنداوي ،ط،

 .2004إشبيميا ،الرياض ،
 ط ،المكتبة .الفيومي ،أحمد بف محمد بف عمي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،د

 ت..العممية ،بيروت ،د
 1اسـ ،محمد أحمد  وديب ،محيي الديف ،عمـو البالغة )البديع ،البياف ،المعاني( ،طق ،

 .2003المؤسسة الحديثة لمكتاب ،طرابمس ،
 1974،دار الجيؿ ،بيروت ، 2قبش ،أحمد ،الكامؿ في النحو والصرؼ واإلعراب ،ط. 
 ت..،د ط ،دار الحديث ،القاىرة.ابف قتيبة ،عبداهلل بف مسمـ ،الشعر والشعراء ،د 
 دار الفكر  1القزويني ،الخطيب ،مختصر تمخيص المفتاح ،تحقيؽ :رحاب عكاوي ،ط،

 .2000العربي ،بيروت ،
  :الكفوي ،أيوب بف موسى ،الكميات ،معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية ،تحقيؽ

 ت..ط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،د.عدناف درويش ومحمد المصري ،د
  ت.ط ،دار التعاوف ،د.بف اإلماـ ،ألفية ابف مالؾ ،دابف مالؾ ،بدر الديف محمد 

،دار   1*شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ ،تحقيؽ :محمد باسؿ عيوف السود ،ط
 .2000بيروت ، ،العممية لكتبا

،جامعة اـ  1أحمد ىريدي ،ط *شرح الكافية الشافية البف مالؾ ،تحقيؽ :عبد المنعـ
حياءالقرى  ت. .التراث اإلسالمي ،مكة المكرمة ،د ،مركز البحث العممي وا 

  المالقي ،أحمد بف عبد النور ،رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني ،تحقيؽ :أحمد
 .2002،دار القمـ ،دمشؽ ، 3محمد الخراط ،ط

 قيؽ :محمد أبي الفضؿ المبرد ،محمد بف يزيد ،الكامؿ في المغة واألدب ،تح
 .1997،دار الفكر العربي ،القاىرة ،3إبراىيـ،ط

 ت..د ،ط ،عالـ الكتب ،بيروت.*المقتضب ،تحقيؽ :محمد عبد الخالؽ عظيمة ،د     
 1998،دار الكتب العممية ،بيروت ، 1المثنى ،أبو عبيدة معمر ،كتاب النقائض ،ط. 
 1964،بيروت ، 1المخزومي ،ميدي ،في النحو العربي نقد وتوجيو ،ط. 
 الجنى الداني في حروؼ المعاني ،تحقيؽ:  المرادي ،بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبداهلل،

 .1992،دار الكتب العممية ،بيروت ، 1فخر الديف قباوة ومحمد نديـ فاضؿ ،ط
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  مشري ،محمد ،مركب النداء في القرآف الكريـ بيف المعاني النحوية وداللة الخطاب ،رسالة
 .2009دكتوراة ،جامعة منتوري ،الجزائر ،

 ف صالح ،شرح المكودي عمى األلفية في عممي النحو المكودي ،عبد الرحمف بف عمي ب
مالؾ ،تحقيؽ :عبد الحميد  والصرؼ لإلماـ جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل بف

 .2005ط، المكتبة العصرية ،بيروت ،.،دىنداوي
 دار صادر ،بيروت،  1ابف منظور ،محمد بف مكـر األفريقي المصري ،لساف العرب،ط،

 ت..د
 د بف إبراىيـ ،مجمع األمثاؿ ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الميداني ،أحمد بف محم

 ت..دار المعرفة ،بيروت ،د د.ط ، الحميد،
 مكتبة الخانجي،  5ىاروف ،عبد السالـ محمد ،األساليب اإلنشائية في النحو العربي ،ط،

 .2001القاىرة ،
 مد اليرمي ،عمر بف عيسى بف إسماعيؿ ،المحرر في النحو ،تحقيؽ :منصور عمي مح

 ت..ط ،دار السالـ لمطباعة والنشر ،القاىرة ،د.عبد السميع ،د
  ،ابف ىشاـ ،عبد اهلل بف يوسؼ بف أحمد بف عبداهلل ،أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ

 .1979،دار الجيؿ ،بيروت ، 5ط
الشركة  د.ط،*شرح شذور الذىب في معرفة كالـ العرب ،تحقيؽ :عبد الغني الدقر،

 ت..،سوريا ،د المتحدة لمتوزيع
 ت..،دار الفكر ،بيروت ،د 2*شرح قطر الندى ،ط     
،دار  6الحمد اهلل ،ط *مغني المبيب عف كتب األعاريب ،تحقيؽ :مازف المبارؾ ومحمد عمي     

 .1985الفكر ،دمشؽ ،
  ابف الوراؽ ،محمد بف عبداهلل بف العباس ،عمؿ النحو ،تحقيؽ :محمود جاسـ محمد

 .1999ة الرشد ،الرياض ،،مكتب 1الدرويش، ط
  ابف يعيش ،يعيش بف عمي بف يعيش بف أبي السرايا ،شرح المفصؿ لمزمخشري ،قدَّـ لو

 .2001،دار الكتب العممية ،بيروت ، 1الدكتور إميؿ يعقوب ،ط
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