


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 النَِّكَرةُ واْلَمْعِرفَةُ 

، هي: التي تقبل ) أل ( ويؤثر فيها التعريف ، أو تقع موقع ما يقبل ) أل  النكرة -

( فمثال ما يقبل ) أل (: رجل ، وفرس ؛ تقول : الرجُل ، والفرُس . أما دخول ) أل 

( على اْلعَلَم ، نحو : العباس . فعبّاس ليس بنكرة ، بل هو معرفة قبل دخول ) أل ( 

 عليه .

بل ) أل (: ذو )بمعنى صاحب( نحو : جاءني ذو مال فذو : ومثال ما يقع موقع ما يق

نكرة ال تقبل ) أل ( ولكنها واقعة موقع َصاِحب ، وصاحب يقبل )أل( تقول : 

الصَّاحب ، ونحو : َصٍه بمعنى سكوتا . فَصٍه : نكرة ال تقبل )أل( ولكنهـا وقعت 

 موقع )سكوتاً( والسكوت يقبل )أل( .

ا َشاَع في ِجْنٍس ما، وال تَُدلُّ على ُمعَيٍَّن بِذَاتِِه. وللنكرة تعريف آخر، هو :  ِعبَاَرةٌ َعمَّ

وبهذا التعريف يدخل التعريف السابق تحت مسمى )أنواع النكرة( فالنكرة نوعان : 

 نوع يقبل ) أل (، ونوع ال يقبل ) أل ( ولكنه يقع موقع ما يقبلها .

ا هي التي تقبل ) أل ( ويؤثر فيهوقد اعترض بعض النحاة على تعريف النكرة بأنها 

التعريف ، أو تقع موقع ما يقبل ) أل (، ووجه االعتراض على هذا التعريف بأنهم 

قالوا : إننا وجدنا أسماء نكرات ال تقبل ) أل ( ، وال تقع موقع ما يقبلها ، كالحال في 

ة ال النافينحو : جاء زيدٌ راكباً ، والتمييز في نحو : اشتريت رطالً عسالً ، واسم 

 للجنس في نحو : ال رجَل عندنا ، ومجرور ُربَّ في نحو : ُربَّ رجٍل كريم لقيته .

والجواب على ذلك : أن هذه كلها تقبل ) أل ( من حيث ذاتها ، ال من حيث كونها 

حاالً ، أو تمييزاً ، أو اسم ال ، أو مجرور ُربَّ ، فكل ما سبق تقبل أل بذاتها ، نحو : 

 لعسل ، والرجل .الراكب ، وا

هي : ما ال يقبل ) أل ( وال يقع موقع ما يقبلها ، نحو : أنا ، وهو  لمعرفة ،ما اا 

 . ، ومحمد ، وكتابك

ف بعضهم المعرفة بذكر أقسامها ، ثم يُقال : وما سوى ذلك نكرة  . ويُعَرَّ

 . ويعّرفها آخرون ، بأنها : ما دّل على ُمعَيٍَّن بذاتِه

عريف النكرة والمعرفة ؛ ولذلك قال ابن مالك : من تعّرض واختلف النحاة في ت

هما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه  . لحّدِ

 . سبب تقديم النكرة على المعرفة -

مت النكرة ؛ ألنها األصل ، إذ لكل معرفٍة نكرة ، وكثير من النكرات ال معارف  - قُّدِ

مستقل أولى باألصالة ، إضافة إلى لها ،كأسماء االستفهام ، والشرط وغيرها ، وال

أن النكرة ال تحتاج إلى قرينة للداللة على المعنى الذي ُوِضعَت له ، والمعرفة تحتاج 

 . إلى قرينة



 

 أقساُم المعرفةِ اما 

 واْبنِى َوالغُـالَِم َوالَّـِذىَوَغـْيُرهُ َمْعـِرفَةٌ َكُهـْم َوِذي َوِهْنَد 

أل ( وال يقع موقع ما يقبلها ، نحو : أنا ، وهو ، المعرفة ، هي : ما ال يقبل )  -

 ومحمد ، وكتابك .

 أقسام المعرفة . اما -

 أقسام المعرفة ، هي : -

 الضمير ، نحو : أنا ، وأنت ، وهُْم . -1

 اسم اإلشارة ، نحو : هذا ، وهذان ، وهؤالء . -2

 العَلَم ، نحو : محمد ، وهند ، ومكة . -3

 لالم ، نحو : الغاُلم ، والكتاب .المحلَّى باأللف وا -4

 االسم الموصول ، نحو : الذي ، واللّذاِن ، والّذين . -5

ما أُضيف إلى واحد مما سبق ، نحو : ابني ، وابن هذا ، وابن محمٍد ، وابن  -6

 ذي علّمني .الرجِل ، وابن الّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باب المبتدأ والخبر
االبتداء ؛ وأن الخبر مرفوع والرافع له  ذكر النحاة أن المبتدأ مرفوع والرافع له

 المبتدأ

الخبر هو ما تتم به الفائدة نحو: الطالب مجتهٌد ، فلفظ " الطالب " مبتدأ ، وال يفيدنا 

 معنًى تركيبيا إال بوجود الخبر " مجتهٌد" ونحوه

 أنواع الخبر

 : الخبر ينقسم إلى نوعين

 . خبر مفرد-1

 . خبر جملة-2

 نفالخبر الجملة قسما

 فإما أن تكون الجملة هي المبتدأ في المعنى -أ

وإما أالّ تكون هي المبتدأ في المعنى، فإذا لم تكن هي المبتدأ في المعنى احتاجت  -ب

 . إلى رابط يربطها بالمبتدأ.والرابط أحد أربعة أشياء

إما ضمير يعود إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه ، فالضمير في" أبوه" يعود إلى  •

بتدأ ، وهو ضروري لترابط الجملة ، وتظهر فائدة الربط حين تحذف هذا الم

 .زيد قام أبو( بحذف الضمير لفسد المعنى ): الضمير فلو قلت

 (وإما إشارة نحو قوله تعالى )ولباس التقوى ذلك خير •

 (وإما تكرير المبتدأ بلفظه نحو قوله تعالى)الحاقة ما لحاقة •

 . وإما عموم يدخل فيه المبتدأ نحو:محمد نعم الرجل •

 

 أنواع الخبر المفرد

 : أن الخبر المفرد نوعان هما

خبر جامد نحو : "زيد أخوك" ، فكلمة " أخو" ليست مشتقة من أصل سابق لها  -1

 .في االستعمال

وخبر مشتق نحو: زيد مجتهد. فمجتهد مشتق ألنه مأخوذة من أصل سابق له في  -2

تعمال هو المصدر : )اجتهاد( وله فروع أخرى كالفعل المضي: اجتهد ، و االس

 ....المضارع : يجتهد ، واألمر: اجتهد

 :فالجامد نوعان أيضا

جامد ال يؤل بالمشتق نحو: زيد أخوك.فـ " أخو " جامد مؤول بالمشتق إن عنينا  -أ

األخ  عنينا بـ "به معنى "صديق" ؛ فصديق مشتق فيكون مثله ما كان بمعناه ، فإن 

" الشقيق من األم واألب ونحوه فهو جامد ال يؤل بالمشتق وهذا أمر يحتاج إلى 



 .تدبر

 جامد يؤل بالمشتق نحو: زيد أسد ؛ أي شجاع. راجع فهم ذلك في الفقرة السابقة -ب

فالحبر "أخوك" في المثال األول ليس فيه ضمير يربطه بالمبتدأ ؛ألن الخبر جامد . 

" أسد " في المثال الثاني فإن به ضميرا مستترا يعود إلى المبتدأ "زيد" ؛ أما الخبر 

ألن هذا الخبر مشتق؛ إذ يؤل بشجاع وشجاع مشتق من الشجاعة، فهو صفة مشبهة 

 .والصفات تتحمل الضمير

 خبر المبتدأ وأحواله

 

الخبر  مالكثير أن يتقدم المبتدأ على الخبر نحو:زيد قائم ، ومع هذا ، فإنه يجوز تقدي

 .على المبتدأ نحو قائم زيد ، ما لم يمنع من ذلك مانع

 :الموانع التي تمنع من تقديم الخبر ، وتوجب تأخيره وهياما 

 إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة أيضا ، أو كان المبتدأ نكرة والخبر نكرة  -1

لك تدأ معرفة وكذأيضا، فمثالهما معرفتين : )زيد أخوك (فـ "زيد " في هذا المثال مب

أخوك معرفة، إلضافته إلى الضمير الذي أكسب "أخ" التعريف فهذا المبتدأ وما 

شاكله ال يصح تقديم خبره عليه ألنه سيصبح هذا الخبر المعرفة مبتدأٌ حين يتقدم بعد 

أن كان خبرا فمن ثم ينقلب المعنى والمتكلم ال يريد ذلك. إال إن جاءنا دليل يبين 

خبر فال مانع من تقديم الخبر في نحو: أبو يوسف أبو حنيفة فأبو حنيفة المبتدأ من ال

خبٌر يجوز تقديمه فتقول أبو حنيفة أبو يوسف من حيث أنه معلوم أن أبا حنيفة أستاذ 

 . ألبي يوسف والتلميذ يشبه بأستاذه ال العكس

فـ  ( إذا كان الخبر فعال وفيه ضمير مستتر يعود على المبتدأ نحو: ) زيد قام -2

"زيد" مبتدأ و" قام " فعٌل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة من الفعل 

وإنما  "قام" وفاعله المستتر في محل رفع خبر عن" زيد " وهنا ال يجوز تقديم الخبر

يجب تأخيره إن أردنا أنه خبر عن زيد ولو قدم "قام" أصبحت الجملة "قام زيد" 

 .ست جملة اسمية من مبتدأ وخبرجملة فعلية من فعل وفاعل ، ولي

يلزم تأخير الخبر إذا حصر بأحد أداتي الحصر "إنما " أو "ما وإال" نحو "إنما  -3

زيد قائم" و "ما زيد إال قائم" فال يتقد الخبر "قائم" في المثالين ألنه واقع بعد إحدى 

 :أداتي الحصر وقد تقدم شذوذا كقول الشاعر

 #وهل إال عليك المعول #

يلزم تأخير الخبر عن المبتدأ أيضا إذا دخلت على المبتدأ الم االبتداء نحو:) لَـزيد  -4

قائٌم ( فال تقل : قائم لَزيد ؛ ألن هذه الالم ال تقع هي وما اتصلت به إاّل أوال. وقد شذ 

 قول الشاعر

 # خالي ألنتا ومن جرير خاله #



 .ألّن أصل الكالم : ألنت خالي

 :با وهيمواضع تقديم الخبر وجو

يجب تقديم الخبر عندما يكون المبتدأ نكرة والخبر ظرف أو جار ومجرور نحو :  -1

 ."رجل عندك" ، و"امرأة في الداري" .فال يقال: عندك رجل ، وال : في الدار رجل

يجب تقديم الخبر عندما يكون في المبتدأ ضمير يعود على الخبر نحو : في الدار -2

فيه ضمير يعود على الخبر "في الدار" ولو تقدم المبتدأ صاحبها ، "فصاحبها" مبتدأ 

أصبحت الجملة "صاحبها في الدار" وهذا يؤدي إلى عود الضمير على المتأخر ، 

 .وهوال يجوز

يجب تقديم الخبر عندما يكون له صدر الكالم كأسماء االستفهام" أين " ، و متى،  -3

ألنه اسم استفهام ، و"زيد" مبتدأ  وكيف" نحو: أين زيد ، فـ"أين" خبر واجب التقديم

 .مؤخر

 يجب تقديم الخبر عندما يكون المبتدأ محصورا نحو : "إنما في الدار زيد"، و"ما  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كان وأخواتها
كان وأخواتها: أفعاٌل ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فيسّمى المبتدأ اسماً لها، ويسّمى 

 :كان وأخواتُهالالخبر خبراً لها، نحو: ]كان خالدٌ مريضاً[. واألفعال الناقصة 

ثماٍن، هي: ]كان، صار، أصبح، أضحى، أمسى، ظّل، بات، ليس[. ليس ألحدها  -

 شرطٌ مقصوٌر عليه وحده

]مادام[: وشرطها أْن تسبقها ]ما[ المصدرية الظرفية، ويكون التأويل ]مّدة دوام[، و -

 .[نحو: ]أكرمه مادام مجتهداً = مّدة دوامه مجتهداً 

و]ما برح، ما زال، ما فتئ، ما انفّك[. وشرطها أن تسبقها أداة يصلح استعمالها  -

  للنفي، نحو: ]ما زال خالدٌ مسافراً[ و]لسنا نبرح نحترمك[

 نماذج فصيحة من استعمال الفعل الناقص

 :نماذج كان وأخواتها -1

• ] ً مادام[: شرط إعمال هذا الفعِل عمل ] وأوصاني بالصالة والزكاة مادمُت حيّا

]كان[، أن تتقّدمه ]ما[ المصدرية الظرفية، ويكون التأويل: ]مّدة دوام[. وهو ما تراه 

]دوام[ هو المصدر، والتأويل: ]وأوصاني متحققاً في اآلية، فـ ]مّدة[: هو الظرف، و

 بالصالة والزكاة مّدةَ دوامي حيّاً[. 

وإن كانت  -خصائص ]كان[ أنها كان غفوراً[: من ]إّن الله كان غفوراً رحيماً] [ •

قد تدّل على الثبوت واالستمرار، فتتجّرد من الداللة الزمنية،  -يّة الصيغة ماض

 . فيكون زمانها متصالً بغير انقطاع
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