
  النُّدَبة                                 
وارأساه  ، ویكون مسبوقًا : أو المتوجع منھ نحو، وامحمداه : ھو المتفَجع علیھ نحو: المندوب 

فلك أْن تجعل ، المندوب ألٌف إّال إذا أوقع في لبس  وتلحُق ّاخَر. عند أمن اللبس ) یا(أو ) وا( بـ
.                                                               و وا أباُھوه في ندبة أبوه ، في ندبة أبیِك وا أباكیھ :المدَّ مجانسًا لحركة ما قبلھ نحو 

واسم الموصول المشتمل ، اسم االشارة  نحو، وال تندب النكرة وال المبھم ، وُتنَدُب المعرفُة فقط 
) وا عیناه (، )وا محمداه : ( على أّن إلحاَق ألف الندبة أظھر تفجعًا أو توجعًا بقولك ) . أل(على 

والتستعمل ، وتصح الندبة من غیر مد الصوت فتعاملھ معاملة المنادى ، لما فیھ من مد الصوت 
) : رضي اهللا عنھ(ر یرثي عمر بن عبد العزیز في الندبة إال عند أمن اللبس كقول جری) یا(

.  یا ُعَمراَحَمْلَت أمرًا عظیمًا فاصطبْرَت لُھ                                  وُقْمَت فیھ بأمر اهللا 
: إعراب الشاھد فیھ. بعد موت عمر بمعنى صدور ذلك ) قمت فیھ : ( دلیل ذلك في الندبة قولھ 

منادى مندوب مبني على الضم المقدر على آخره ، : و ندبة ، عمرا حرف نداء : یا : یا ُعَمرا 
.                                                                                 منع من ظھوره الفتحة المناسبة أللف الندبة في محل نصب 

ألن المقام مقام رثاء وتفجع،  للندبة و ذلك ألمن اللبس ،) یا ( استعمل الشاعر : وجھ االستشھاد 
و ال یكون ذلك إال بعد الموت ، وھو لیس نداًء عادیًا ، واتصلت األلف في آخره مؤكدة الندبة ال 

.                                                                                                      النداء 
إذا اتصل بصلتھ اتصاًال مباشرًا، ) أل ( ول غیر المشتمل على تصح ندبة اسم الموص: مالحظة 

.                                                                           وا َمْن حفَر بئَر زمزماه : نحو 
   :أسئلة 

                                                                           ؟                                   ) أل ( متى تصح ندبة الموصوالت المجردة من :  ١س
بشرط اتصالھا بصلتھا اتصاال مباشرا لتكون ) أل ( تصح ندبة الموصوالت المجردة من : ج  

معروفة بین المخاطبین ، ألن المندوب ینبغي أن یكون معینا ال إبھام فیھ ، لیتحقق الغرض من 
.                                                                                                                            وا أبا جعفراه   : وا َمْن أنشأ مدینة بغداد ، ألن ھذا بمنزلة : الندبة ، نحو 

                                            في الندبة ؟                   ) یا ( ما سبب عدم أصالة  :  ٢س
                                                                                         -:و ذلك لسببین  -ج

. حرف نداء غیر مختص بالندبة ، وإنما یدخل على المنادى المندوب و على سواه ) یا ( أ ـ ألن 
عمل في الندبة بشرط محّدد ھو أمن اللبس ، بوجود القرینة الدالة على أن یست) یا ( ب ـ ألن 

یا حسرتا على ما : (( األسلوب للندبة ، ال لنوع آخر من أسالیب النداء ، و منھ قولھ تعالى 
                                 )) .                                                                            فّرْطُت في جنِب اِهللا 
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