
www.arrabitacademy.ma 1 / 2

جواز االبتداء بالنكرة
قال ابُن مالك األندلسي:

وال جيوُز االبتدا بالنكرة /// ما مل تفد: كعند زيد منره
وهل فىت فيكم ؟ فما خل لنا///وَرجٌل من الكرام عندنا
َقْس ما مل ُيقْل ورغبة يف اخلري خري، وعمل///برٍّ َيزيُن، وْليـُ

 األصــل يف املبتــدأ أن يكــون معرفــًة، وقــد يــأيت نكــرًة، لكــن بشــرط أن تفيــَد، وال حتصــُل الفائــدُة إاّل 
بأحــد أمــور، منهــا:

اوال: أن يتقــدم اخلــر علــى املبتــدإ النكــرة، وهــو ظــرف أو جــار وجمــرور، حنــو: »يف الــدار رجــل«، 
و»عنــَد أمحــَد كتــاب«، فــإن تقــدم وهــو غــري ظــرف وال جــار وجمــرور مل جيــز، فــا تقــوُل: »قائــم رجــل«.

الثاني: أن يتقدم على املبتدإ النكرِة استفهاٌم، حنو: »هل شاعٌر فيكم«.
الثالث: أن يتقدم عليها نفي، حنو: »ما صديٌق لنا«.

الرابع: أن توصف هذه النكرُة، حنو: »رجٌل من الكرام عندنا«.

الخامس: أن تكون النكرُة عاملًة، حنو: »َعزٌم على اخلري خرٌي«.
السادس: أن تكون مضافة، حنو: »عمل خرٍي ُيثلُج الّصْدَر« 

والسابع: أن تكون شرطا، حنو: »من جيتهْد َينَجْح«.
الثامن: أن تكون جوابا، حنو أن يقال: من عندك ؟ فتقول: »ضيٌف«، التقدير »ضيٌف عندي«.

التاسع: أن تكون عامة، حنو: »كلٌّ ميوت«.

عنوان البرنامج: النحو العربي
الوحدة الثالثة: االبتداء واإلخبار

الدرس الثالث: جواز االبتداء بالنكرة
اسم  المحاضر: الدكتور عبد الرحمن بودرع 
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العاشر: أن يقصد باملبتدإ النكرِة التنويُع، كقول الشاعر:

 فأقبْلُت زحفًا على الركبتني /// فثوٌب لبسُت، وثوٌب أُجّر

 ]فقوُله »ثوب« مبتدأ، و »لبست« خره، وكذلك » ثوب أجر«[

الحادي عشر: أن تكون دعاًء، كما يف قوله تعاىل: )ساٌم على آل ياسني(.

ب، حنو: »ما أحســن زيدا ! َفما يف َمْعىن اســم  الثاني عشــر: أن يكوَن يف املبتدإ النكرِة معىن الّتعجُّ

املوصول، والتقدير: شــيٌء أحســَن زيدًا 

الثالث عشر: أن تكون خلفا من موصوف، حنو: »مؤمن جمتهٌد خري من ُمتهاوٍن«.

الرابــع عشــر: أن تكــوَن مصغــرًة، حنــو: »رجيــٌل عنَدنــا«، ألن التصغــري فيــه فائــدة معــىن الوصــف، 

تقديــره »رجــل صغــري عندنــا«.

الخامــس عشــر: أن تكــوَن يف معــىن احملصــور، حنــو: »َخطــٌب جــاَء بــك، و»التقديــر« مــا جــاء بــك 

إال خطــٌب«.

السادس عشر: أن يقع قبلها واو احلال، كقول الشاعر:

َسَرْينا وجنٌم قد أضاء، فُمْذ َبدا /// ُمّياَك أخفى َضوُؤه كلَّ شارق

السابع عشر: أن تكون معطوفة على معرفة، حنو: »أمحُد ورجٌل قائمان« 

الثامن عشر: أن تقع بعد »لوال«، كقول الشاعر:

لوال اصطباٌر ألودى كلُّ ذي ِمَقٍة /// َلّما اْسَتقلَّت َمطاياُهّن للظعن.

التاسع عشر: أن تقَع بعد فاء اجلزاء، كقوهلم: »إن َهَلَك حصاٌن فحصاٌن يف احَلظريَة« 

العشرون: أن تدخَل على النكرة الُم االبتداء، حنو َلرجٌل قائم

الحادي والعشرون: أن تكون بعد »كم« اخلرية، حنو قول الشاعر:

 كم عمٍة لك يا جريُر وخالٍة /// فدعاَء قد حلبت علّي ِعشاري.

ــُره فهــو مجلــُة: َحَلَبــْت، والبيــُت للفــرزَدُق  َكــم اخَلرّيــُة اجملــرورُة يف مــّل رفــع علــى االبتــداء، أّمــا خبـَ

َيهجو جريــرًا 


