
 ة:سابعالمحاضرة ال

 النكرة والمعرفة:

 يقول ابن مالك: 

  ذكرا قد ما موقع واقع أو...  مؤثرا أل قابل نكرة

 أل يقبل ما فمثال  أل يقبل ما موقع يقع أو التعريف فيو وتؤثر أل يقبل ما: النكرة
 أل يقبل مما التعريف فيو وتؤثر بقولو واحترز الرجل فتقول رجل التعريف فيو وتؤثر

 لم لكنيا أل عميو فتدخل العباس فيو تقول فإنك عمما كعباس التعريف فيو تؤثر وال
 ذو أل يقبل ما موقع وقع ما ومثال عميو دخموىا قبل معرفة ألنو التعريف فيو تؤثر
 أل تقبل ال وىي نكرة فذو مال صاحب أي مال ذو جاءني نحو صاحب بمعنى التي
 .الصاحب: نحو" أل" يقبل وصاحب صاحب موقع واقعة لكنيا

 اقسام المعارف: 

 يقول ابن مالك: 

  والذي والغالم وابني وىند...  وذي كيم معرفة وغيره

 :أقسام ستة وىي المعرفة النكرة غير أي

 كالغالم والالم باأللف والمحمى كيند والعمم كذي اإلشارة واسم كيم المضمر
 .األقسام ىذه عمى وسنتكمم كابني منيا واحد إلى أضيف وما كالذي والموصول

  بالضمير سم وىو كأنت...  حضور أو غيبة لذي فما

 ضمير: أحدىما قسمان وىو حضور أو كيو غيبة عمى دل ما الضمير أن إلى يشير
 .أنا نحو المتكمم ضمير: والثاني أنت نحو المخاطب



 أبدا اختيارا إال يمي وال...  يبتدا ال ما منو اتصال وذو

  ممك ما سميو من واليا والياء...  أكرمك ابني من والكاف كالياء

 كالكاف بو يبتدأ ال الذي: ىو فالمتصل ومنفصل متصل إلى: ينقسم البارز الضمير
 جاء وقد إالك أكرمت ما يقال فال  االختيار في إال بعد يقع وال ونحوه أكرمك من

 :كقولو الشعر في شذوذا

 ناصر إاله عوض لي فما عمي  ...  بغت فئة من العرش برب أعوذ - 31

 إال يجوز ال شاذ وىو إال، بعد المتصل الضمير وقع حيث"  إاله"  قولو: فيو الشاىد
 عندىم ذلك فإن مذىبو، نحو ذىب ومن االنباري ابن عند إال الشعر، ضرورة في

 .مثالو عمى تحذو أن عندىم ولك الكالم، سعة في جائز سائغ

 :وقولو

 ديار إالك يجاورنا ال أن...  جارتنا كنت ما إذا عمينا وما - 31

 .شذوذا إال بعد المتصل الضمير وقع حيث"  إالك"  قولو: فيو الشاىد

نما"  إالك"  النحاة أنشدىا كما الرواية ليست: المبرد وقال  أال: الرواية صحة وا 
 ديار حاشاك يجاورنا أال: البصريين رواية: المب صاحب وقال ديار سواك يجاورنا

 .لذلك فتفطن الروايتين، ىاتين عمى فيو شاىد فال

 يقول ابن مالك: 

  نصب ما كمفظ جر ما ولفظ...  يجب البنا لو مضمر وكل

 وال تثنى وال تصغر ال ولذلك  الجمود في بالحروف لشبييا مبنية كميا المضمرات
ذا تجمع  نصب ضمير كل وىو والنصب الجر فيو يشترك ما فمنيا مبنية أنيا ثبت وا 



نو بك ومررت أكرمتك نحو متصل جر أو  موضع في أكرمتك في فالكاف ولو وا 
 موضع في لو وفي نصب موضع في إنو في والياء جر موضع في بك وفى نصب
 .جر

 :بقولو إليو وأشار" نا" وىو والجر والنصب الرفع فيو يشترك ما ومنيا

  المنح نمنا فإننا بنا كأعرف...  صمح نا وجر والنصب لمرفع

 .بنا نحو ولمجر فإننا نحو ولمنصب نمنا نحو لمرفع نا لفظ صمح أي

ن فإنيا الياء بخالف الثالثة األحوال في  وكانت والجر والنصب لمرفع استعممت وا 
 في ألنيا الثالثة األحوال في واحد بمعنى تكن لم الثالثة األحوال في متصال ضميرا
ن ألنيا ىم وكذلك لممتكمم والجر النصب حالتي وفي  لممخاطب الرفع حال  كانت وا 

 منفصل ضمير الرفع حالة في ألنيا" نا" مثل فميست الثالثة األحوال في واحد بمعنى
 .متصل ضمير والجر النصب حالتي وفي

 يقول ابن مالك:

  واعمما كقاما وغيره غاب...  لما والنون والواو وألف

 فمثال ولممخاطب لمغائب وتكون المتصمة الرفع ضمائر من والنون والواو األلف
 واعمموا اعمما المخاطب ومثال قمن واليندات قاموا والزيدون قاما الزيدان الغائب
 ألن بجيد ىذا وليس والمتكمم المخاطب وغيره المصنف قول تحت ويدخل واعممن

 .مثمنا كما المخاطب أو لمغائب تكون إنما بل أصال لممتكمم تكون ال الثالثة ىذه

 النصب ومثال اضربي: نحو الرفع فمثال الياء والجر والنصب لمرفع يستعمل ومما
 .بي مر نحو الجر ومثال أكرمني نحو



 ومثال أكرمتيم النصب ومثال قائمون ىم الرفع فمثال ىم أيضا الثالثة في ويستعمل
 .ليم الجر

نما  تكون" نا" ألن وجو كل من" نا" يشبيان ال ألنيما وىم الياء المصنف يذكر لم وا 
 .  متصل ضمير وىي واحد والمعنى والجر والنصب لمرفع

************************************************* 

 


