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  االستغاثة والندبة 3:9
 االستغاثة ھي نداء من یخلص من شدة أو یعین على دفعھا، ویستعمل فیھا من -1

 االسم األول الذي ویسمى) یا َللھ ِللمسلمین(حروف النداء یا فقط، ویمتنع حذفھا مثل 
تدخل علیھ یا المستغاث ویجر بالم مفتوحة، ویسمى االسم الثاني المستغاث لھ ویجر 

والمستغاث الذي یجر بالم مفتوحة یكون في محل نصب ألن تركیبھ مع . بالم مكسورة
الالم أعطاه شبھا بالمضاف فیعرب منادى مستغاثا مجرورا بالالم في محل نصب مقدر 

 . رلحركة حرف الج
أعرب منادى مستغاثا مبنیا على الضم في ) یا زیُد ِلعمٍرو(وإذا حذف حرف الجر مثل 

 . محل نصب
والم المستغاث تكون مفتوحة ألن المنادى واقع موقع المضمر والالم تفتح مع المضمر 

والالم . مثل لك ولھ فكذلك تفتح مع المستغاث، وكذلك للفرق بینھ وبین المستغاث لھ
 .  الفعل ألتجئ أو أستغیث أو أدعومتضمنة معنى

 إذا عطف على المستغاث فإما أن تتكرر یا مع المعطوف أو ال تتكرر، فإن تكررت -2
وإن لم تتكرر لزم الكسر ) یا َلزیٍد ویا َلعمٍرو ِلبكٍر(لزم فتح الالم في المعطوف مثل 

 ). یا َلزیٍد وِلعمٍرو ِلبكٍر(مثل 
یا زیدا لعمرو، وتدخل الالم :  عوضا عنھا فیقال تحذف الم المستغاث ویؤتى بألف-3

ویجوز أیضا حذف ) یا َللداھیِة، ویا َلْلَعَجِب(الخاصة بالمستغاث على المتعجب منھ مثل 
ومثل ھذه االستغاثة یا َللداھیِة ویا . الالم من للعجب وتعویض ألف فتصبح یا عجبا

 بل مجازیة وھي بمعنى احضري َللعجِب ویا َللماِء ویا َللعشِب لیست استغاثة حقیقیة
. أیتھا الداھیة أو أیھا العجب أو أیھا الماء أو أیھا العشب حتى یروك ویتعجبوا منك

وقیل إن الالم في مثلھا تكون مكسورة وتعتبر مستغاثا لھ ویقدر مستغاث محذوف 
 ). یا َلقومي ِللداھیِة، وِللعجِب، وِللماِء وِللعشِب(والتقدیر 

 . تعین أن ھذه الكلمات مستغاثةفإذا عوضت األلف 
یا زیداْه، یا ( یجوز عند الوقف إلحاق ھاء السكت باأللف التي تعوض عن الالم مثل -4

 ). عجباْه
 الندبة ھي نداء المتفجع علیھ أو المتوجع منھ، وینادى فیھا بحرف النداء وا  أو -5

ومثال المتوجع منھ      ). نواخلیفَة المسلمی(، )وازیُد(حرف النداء یا مثال المتفجع علیھ 
ویعرب المنادى المندوب كما یعرب إذا كان منادى ) واقلباه(، )وارأساه(، )واظھراه(

 فالمفرد العلم یبنى على الضم، والمضاف أو الشبیھ بھ ینصب على النداء والندبة، وال
 .  تندب النكرة

 وقف علیھ جاز إلحاق وإذا) واعمرا) (وازیدا( تلحق آخر المنادى المندوب ألف مثل -6
وتسقط الھاء في الوصل إال عند )  وامعتصماْه) (واعمراْه) (وازیداْه(ھاء السكت بھ 
 )وعمُرو بُن الزبیراْه    أال یا عمُرو عمراْه( الضرورة مثل

 إن كان قبل األلف التي یؤتى بھا للندبة ألف أصلیة مثل ألف موسى تحذف عند -7
ون األلف التي فیھ ھي ألف الندبة، وإن كان ھناك تنوین في وتك) واموساْه(الندبة فیقال 

واَمْن حفَر بئَر (آخر الصلة أو آخر المضاف إلیھ یحذف التنوین وتضاف األلف مثل  
 ). واغالَم زیداْه(ومثل ) زمزماْه
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 تطبیق
)1( 

 : فیما یأتي منادى مستغاث ومنادى مندوب بین كال منھما وبین إعرابھ
 ألناس عتوھم في ازدیاد    ألمثال قومي  یا َلقومي ویا-1
 وقمت فیھ بأمر اهللا یا عمرا   حملت أمرا عظیما فاصطبرت لھ -2
  ومن عبرات مالھن فناء   فواكبدا من حب من ال یحبني -3
 وارِزیَِّتَیھ : وتقول سلمى    تبكیھم دھماء معولة -4
 .ومن بجسمي وحالي عنده سقم    واحر قلباه ممن قلبھ شبم -5

)2( 
فیما یأتي منادى مستغاث بھ بینھ وبین ما لحقتھ الالم منھ وما لم تلحقھ وبین حركة الالم 

 :والسبب
 یا للكھول وللشبان للعجب    یبكیك ناء بعید الدار مغترب -1
 وغنى بعد فاقة وھوان     یا یزیدا آلمل نیل عز -2
 . وللغفالت تعرض لألریب   أال یا قوم للعجب العجیب -3
 ال یبرح السفھ المردي لھم دینا   یا للرجال ذوي األلباب من نفر -4

)3( 
 : ھات أمثلة من عندك لما یلي

 . مستغاث بھ قد عطف علیھ وتكرر حرف النداء یا مع المعطوف-1
 . مستغاث بھ قد عطف علیھ ولم تكرر یا مع المعطوف-2
 .  مستغاث بھ حذفت منھ الالم وعوض عنھا األلف في آخره-3
 .  مندوب متوجع منھ-4
 .  مندوب ألحقت بھ األلف ووقف علیھ بھاء السكت-5

)4( 
 أعرب ما یأتي 

 ملء أفواه الصبایا الیتم    رب وامعتصماه انطلقت 
 لم تالمس نخوة المعتصم    المست أسماعھم لكنھا 


