
 محاضرات في مادة علم النحو السنة الثانية 

لسانيات عامة : حكيمة طايل  التخصص–أ 

باب كــــــــــــان و أخواتهــــــــــــــا 

 

إن االبتداء ىو النواة األصلية اليت تتفرع عنها باقي العوامل اليت تتواتر يف موضعو ، ومن ىذه العوامل نواسخ 
. أفعال وحروف : االبتداء ، وىي قسمان 

. كان وأخواهتا وأفعال ادلقاربة وظن وأخواهتا : فاألفعال 

. ما وأخواهتا ، إن وأخواهتا ، وال اليت لنفي اخلرب : واحلروف 

وىي ترفع ادلبتدأ وتنصب خربه ، ويسمى ادلرفوع هبا امسا ذلا ، " كان وأخواهتا " ونستهل باب النواسخ بدراسة 
وادلنصوب هبا خربا ذلا ، وكلها أفعال اتفاقا إال ليس فذىب اجلمهور إىل أهنا فعل ، وذىب ابن السراج ومن تبعو 

. كالفارسي وأيب بكر بن شقَت ومجاعة إىل أهنا حرف 

:  بالتفصيل يف قولو وأخواتها كان يف ألفيتو خصائص ابن مالكوقد ذكر 

ترفع كان ادلبتدأ امسا ، واخلرب                 تنصبو ، ككان سّيدا عمر  

ككان ظّل بات أضحى أصبحا             أمسى وصار ليس زال برحا  

فتئ ، وانفك ، وىذي األربعة               لشبو نفي أو لنفي ، متبعو 

كأعط ما دمت مصيبا درمها "             ما " ومثل كان دام مسبوقا بــ 

 

 

: ــ عمل كان وأخواتها 1



ترفع كان وأخواهتا ادلبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى امسها حقيقة وفاعلها رلازا ، وتنصب اخلرب تشبيها بادلفعول 
ضرب زيد أخاك ىذا : ويسمى خربىا حقيقة ومفعوذلا رلازا ،ألهنا أشبهت الفعل التام ادلتعدي دلفعول واحد مثل 

. مذىب البصريُت ، ألن أصل العمل لألفعال وىي تنزل منزلتو يف العمل فهي فرع عليو يف العمل 

وذىب مجهور الكوفيُت إىل أهنا ال تعمل يف ادلرفوع شيئا وإمنا ىو مرفوع مبا كان مرفوعا بو قبل دخوذلا، وخالفهم 
الفرّاء فذىب إىل أهّنا عملت فيو الرفع تشبيها بالفاعل، واتفقوا على نصبها اخلرب ، مث اختلفوا يف نصبو فقال الفراء 

تشبيها باحلال ، وقال بقية الكوفيُت منصوب على احلال، والصحيح مذىب البصريُت لوروده مضمرا ومعرفة 
. وجامدا ولكونو ال يستغٌت عنو وليس ذلك شأن احلال 

 واعلم أن االسم أول أحوالو االبتداء ،وإمنّا يدخل الّناصب والرافع سوى االبتداء واجلاّر :ويؤكد ىذا سيبويو بقولو
على ادلبتدأ ،أال ترى أّن ما كان مبتدأ قد تدخل عليو ىذه األشياء حىت يكون غَت مبتدأ وال تصل إىل االبتداء مع 

 ... ما ذكرت لك

 مبنزلة ادلبتدأ واخلرب ومها ادلسند  خربىا  عن منصوهبا  امسها وحال كان وأخواهتا يف عدم استغناء مرفوعها 
. وادلسند إليو ما ال يستغٍت واحد منهما عن اآلخر ومتام الفائدة بذكرمها معا 

 : ــ معاني أخوات كان 1-1

اتصافو يف الضحى ، وأصبح : اتصاف ادلخرب بو عنو باخلرب هنارا ، ومعٌت بات اتصافو ليال ، وأضحى : معٌت ظل 
: اتصافو بو يف الصباح ، وأمسى اتصافو بو يف ادلساء ، ومعٌت صار الّتحول من صفة إىل أخرى ، ومعٌت ليس : 

: اآلن وعند التقيد بزمن على حسبو حنو : ليس زيد قائما أي : الّنفي ، وىي عند اإلطالق لنفي احلال ، حنو 
ما زال : مالزمة اخلرب ادلخرب عنو على حسب ما يقتضيو احلال حنو : ليس زيد قائما غدا ، ومعٌت مازال وأخواهتا 

. بقي واستمر: ومعٌت دام ... زيد ضاحكا 

 

 

 

 



 :أقسامها - 2

:  ــ أقسامها من حيث العمل 1ــ2  

: وىي ثالثة أقسام 

كان :  ما يعمل ىذا العمل ، وىو رفع االسم ونصب اخلرب مطلقا من غَت شروط وىو مثانية : ــ أحدها 1ــ 1ــ2
وىي أم الباب الختصاصها بأمور ال تكون ألخواهتا ، وأمس ، وأصبح وأضحى ، وظل ، وبات وصار ، وليس ، 

                              وقولو تعاىل 54:  الفرقان اآلية وكان رّبك قديرا : ومن أمثلة ذلك قولو تعاىل 
: ... فأصبحتم بنعمتو إخوانا103: آل عمران اآلية . 

. 58 النحل اآلية ظّل وجهو مسوّدا ...: وقولو تعاىل 

:  ما يعمل ىذا العمل بشرطأن يتقدمو نفي أو هني أو دعاء ، وىو أربعة :  ــ الثاني 2 ــ1ــ 2

. زال ماضي يزال ، وبرح ، وفتئ وانفك 

. وإمنا اشًتطوا فيها ذلك ألهّنا مبعٌت الّنفي، فإذا دخل عليها النفي انقلبت إثباتا

لن نربح ...: ، وقولو تعاىل118ىود اآلية وال يزالون خمتلفُت ...:ومثاذلا بعد النفي باحلروف ، قولو تعاىل 
 . 91اآلية: طو عليو عاكفُت 

واألصل ال تفتؤ ، وال حيذف النايف  . 85: يوسف اآلية... تاهلل تفتؤا تذكر يوسف: ومثالو أيضا قولو تعاىل 
. معها قياسا إاّل بعد القسم كاآلية الكرمية 

: ومثال ذلك أيضا قول الشاعر امرئ القيس 

فقلت ميُت اهلل أبرح قاعدا                 ولو قطعوا رأسي لديك وأوصايل  

. ال أبرح ، وحذف حرف النفي بعد القسم ميُت اهلل: األصل 

:  وقد شّذ احلذف بدون القسم ومن ذلك قول الشاعر خداش بن زىَت 

 



 وأبرح ما أدام اهلل قومي                   حبمد اهلل منتطقا رليدا

ال أبرح منتطقا رليدا ، أي صاحب نطاق وجواد ، ما أدام اهلل قومي ، وعٌت بذلك أنو ال يزال مستغنيا  ما :أي 
. بقي لو قومو، وىذا أحسن ما محل عليو البيت ،وقد حذف حرف الّنفي شذوذا خالفا لألصل

:  وقد وضع النحاة شروطا حلذف حرف الّنفي مطلقا وىي ثالثة 

.  دون سائر أخواتو من حروف النفي الأن يكون ىذا احلرف : الشرط األول 

. أن يكون ادلنفي بو مضارعا كما يف اآلية الكرمية وكما يف قول امرئ القيس : الثاين 

أن يكون ذلك يف القسم كما يف اآلية الكرمية وبيت امرئ القيس ،وشّذ احلذف بدون القسم كما يف : الثالث 
. بيت خداش بن زىَت 

: ومثال شبو النفي وادلراد بو الّنهي قول الشاعر

صاح مشّر وال تزل ذاكر ادلو                    ت ، فنسيانو ضالل مبُت  

: ومثال الدعاء قول الشاعر 

أال يا اسلمي ، يادار مّي، على البلى،وال زال منهال جبرعائك القطر  

: وىذا الذي بّينو ابن مالك يف ألفيتو بقولو

وىذي األربعة                     لشبو نفي ، أو لنفي متبعو  ... 

 :  خاصة حنو قولو تعاىل دام ادلصدرية الظرفية وىو ماما يعمل ىذا العمل بشرطتقدم :  ــ الثالث 3 ــ1ــ 2
.  أي مدة دوامي حياّ 31: مرمي اآليةوأوصاين بالصالة  والزكاة ما دمت حيا 

 

 

 



 

ىذه مصدرية ألهنا تقدر بادلصدر وىو الّدوام،ومسيت بالظّرفية لنيابتها عن الظرف وىو ادلّدة فأصل  " ما" ومسيت 
مّدة ما دمت حّيا ــــ فحذف ادلضاف وىو ادلدة وناب ادلضاف إليو وىو ما وصلتها عنها يف " ما دمت حّيا " 

. االنتصاب على الظرفية

:  بقولودام على ما شرط تقدم ابنمالكويؤكد 

كأعط ما دمت مصيبا درمها  "              ما " ومثل كان دام مسبوقا بــ 

 : ــ أقسامها من حيث الّتصرف وعدمه 2ــ2

: تنقسم ىذه األفعال من حيث التصرف وعدمو إىل ثالثة أقسام

باتّفاق، ألهنا وضعت وضع احلروف يف أهنا ال يفهم معناىا إال " ليس "  ما ال يتصرف مطلقا وىو :األول *
" ما"الظرفية وكل فعل  وقع صلة لـــ " ما "عند الفراء ، وكثَت من ادلتأخرين ، ألهنا صلة لـ " دام "بذكر متعلقها، و 

. التزم مضّيو 

فتئ ، وبرح ، وأنفك ، فإهنا ال يستعمل منها أمر : ما يتصرف تصرفا ناقصا ، ويتمثل يف زال وأخواهتا :الثاني *  
وال مصدر ، ألن من شرط عملها  النفي ، وىو ال يدخل األمر ، ولعدم داللتها على احلدث عند مجهور 

. البصريُت 

. ودام عند األقدمُت وقليل من ادلتأخرين ، فإهّنم أثبتوا ذلا مضارعا وىو يدوم 

ما يتصرف تصرفا تاما ، وىو الباقي ، بناء على أهنا مصادر ويشتق منها كاسم الفاعل وتتصرف يف :الثالث*
. خمتلف األزمنة 

 

 

 



 

. وما يتصرف من ىذه األفعال يعمل غَت ادلاضي منو عمل ادلاضي 

: ويتجلى ىذا يف قول صاحب األلفية 

وغَت ماض مثلو قد عمال            إن كان غَت ادلاض منو استعمال 

واألمر حنو  الّرسول عليكم شهيدا ويكون: زيد قائما ، ووقولو تعاىل يكون: ادلضارع حنو : ومن أمثلة ذلك 
. 50 اإلسراء  اآلية  حجارة أو حديدا كونوا قل : قولو تعاىل 

:  واسم الفاعل  مثل قول الشاعر 

.             أخاك ، إذا مل تلفو لك منجدا كائناوما كّل من يبدي البشاشة 

: ومثال مصدر كان قول الشاعر

 إيّاه عليك يسَت وكونكببذل وحلم ساد يف قومو الفىت          

                                                                                                    يتبع

 


