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 عمم النحو: المقياس

 (م د ل ) الثانية: السنة

نقد +أدب: التخّصص

 بوشان. ف: األستاذة

اإلرسال الثاني 

نواسخ االبتداء 

يقصد بالنواسخ في النحو، الكممات التي تدخل عمى جممة المبتدإ و الخبر، فتنزع الصدارة    
.   من المبتدإ، وُتْحِدث تغييرا في حكم إعراب الجممة

ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وىو كان وأخواتيا، وما ينصب المبتدأ : ثالثة أنواعوىي    
.  و يرفع الخبر، وىو إّن وأخواتيا، وما ينصبيما معا، وىو ظّن وأخواتيا

كان وأخواتها : أوال

تدخل كان و أخواتيا عمى الجممة االسمية، فترفع المبتدأ ويسمى اسميا، وتنصب الخبر و 
. يسّمى خبرىا

 :و معانيها أشهرها

في زمن يوافق صيغتيا التي وردت 1،* تفيد اّتصاف اسميا بمعنى خبرىا اّتصافا مجّردا:كان
كان : عمييا في استعمال معّين، كأن تكون في صيغة الماضي أو المضارع أو األمر، كقولنا

. الولُد مؤدًبا، ويكون الولُد مؤدًبا، و كْن مؤدًبا

                                                           

كما أّنو ال يدّل ...يدّل عمى وقت معّين من اليوم، كالصبح والمساء والميل ىو اّتصاف مجّرد، ألّنو ال* 
 .كما ىو شأن االّتصاف في باقي األفعال التي في ىذا الباب...عمى تحّول، أو نفي إلخ
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اّتصاف اسميا بمعنى خبرىا في وقت معّين من  تفيد: أصبح، أضحى، أمسى، ظّل، بات 
اليوم، كأن يكون في الصباح أو في الضحى أو في المساء أو طول النيار أو طول الميل، 

. وفي زمن يوافق صيغتيا، كأن يكون في زمن الماضي أو المضارع

  .تفيد التحّول من صفة إلى أخرى: صار

 تفيد نفي اّتصاف اسميا بمعنى خبرىا في الزمن الحالي، ما لم تكن قرينة دالة عمى :ليس
وفي كّل . أمس، وليس الجوُّ بارًدا غداليس الجوُّ بارًدا : التقييد بزمن محّدد، نحو قولنا

. أحواليا تعرب فعال ماضيا جامدا

تفيد اّتصاف اسميا : ، ما اننف، ما بَبرِر ، ما  َبتِر َب (مضارعيا َيَزاُل وال مصدر ليا)ما زال
 مستمرا إلى أوما زال اهلُل غفوًرا، : بمعنى الخبر، اّتصافا قد يكون مستمرا ال ينقطع، نحو

. ما زالت األمطُار تتساقط: وقت الكالم، ثّم ينقطع بعده بوقت طويل أو قصير، نحو

َنْعِزُل : تفيد استمرار المعنى الذي قبميا مدة ثبوت معنى خبرىا السميا، نحو قولنا: ما دام
    .   َأْنُفَسَنا، َما َداَم الوباُء منتشًرا، فالعزل يدوم مّدة دوام انتشار الوباء

: أقسامها  

 . كان، ظّل، بات، أصبح، أضحى، أمسى، صار، ليس:  أفعال تعمل بال شرط وىي -1

زال، برح، فتئ، : أفعال تعمل بشرط أن يسبقيا َنْفيٌّ لفظا أو تقديرا، أو ِشْبُو َنْفيٍّ وىي- 2
: الواو. 118: ىود.« َيَزاُلوَن ُمْخَتِمِفينَ الَب  وَ »: نحو قولو تعالى النني لنظا. انفكّ 

فعل مضارع ناقص مرفوع بثبوت النون ألّنو من األفعال : َيَزاُلون. نافية: الَ .استئنافية
والنني . خبرىا منصوب بالياء ألّنو جمع مذكر سالم: مختمفين. اسميا: الخمسة، و الواو

وال .  تفتأال: والتقدير. 85:يوسف« ُيوُسفَ تَبْنتَبُأ تَبْذُكُر َقاُلوْا َتالمَّو » : نحو قولو تعالىتقديرا
فعل : َتْفَتأُ فــ .  كما ىو األمر في ىذه اآلية الكريمةبعد القسميحذف النفي قياسا إاّل 

. ضمير مستتر تقديره أنتَ : َتْفَتأُ اسم . مضارع ناقص مرفوع، حذفت ال النافية لمعمم بيا
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 فعل مضارع مرفوع و الفاعل ضمير مستتر تقديره أنَت، والجممة الفعمية في محل :َتْذُكرُ 
 .                                                                                                   مفعول بو منصوب: ُيوُسفَ . نصب خبر تفتأ

ْبُ  نَبْنيٍي  أّما  :  فقد يكونشِر

 كقول أحد الشعراءنَبْهًيا       :

َصاِح َشمِّْر، َو اَل َتَزْل َذاِكَر الَمْو       ِت؛ َفِنْسَياُنُو َضاَلٌل ُمِبيٌن 

مضارع زال، عمل كان الناقصة، « َتَزلْ »عمل . «َو اَل َتَزْل َذاِكَر الَمْوِت  » :موضع الشاهد
. ، و النيي شبيو النفي(ال الناىية)ألّنو مسبوق بالنيي

فعل : َتَزلْ . حرف نيي و جزم: ال. حرف عطف: الواو. أّما عن إعراب موضع الشاىد فيو
خبر َتَزْل، وىو : ذاكرَ . مضارع ناقص مجزوم بــ ال و اسمو ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتَ 

.  مضاف إليو: الموتِ . مضاف

  ًكقول ذي الرمةُد َباء  :

، َعمَى الِبَمى،       َواَل َزاَل ُمْنَيالًّال ِبَجْرَعاِئَك الَقْطرُ   1َأاَل َيا اْسَمِمي، َيا َداَر َميَّ

عمل زال عمل كان الناقصة، ألّنو مسبوق . «الَقْطر... اَل َزاَل ُمْنَيالًّال » :موضع الشاىد
. ، والدعاء شبيو النفي( الد ائيةال)بالدعاء 

خبر : منيالً . فعل ماض ناقص: زال. حرف دعاء: ال. أّما عن إعراب موضع الشاىد فيو
مضاف إليو، وشبو الجممة ال : جار و مجرور و الكاف: بجرعائك. زال منصوب، مقّدم جوازا

.  اسم زال مرفوع: القطرُ . محل ليا من اإلعراب، متعمقة بــ منيال

    :كقولو تعالى. دام: المصدرية الظرفية وىي« ما» أفعال تعمل بشرط أن تسبقيا - 3
َكاِة »  يًّاَوَأْوَصاِني ِبالصَّالِة َوالزَّ : َمافــ . ُمدََّة َدَواِمي َحيًّالا: والتقدير. 31:مريم.«مَبا ُدْمُت حَب

                                                           
 .118ص ،1شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك، ج :   لمعمومات أوفى عن البيت الشعري ينظر- 1
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          .خبره منصوب: َحيًّالا. اسمو: فعل ماض ناقص و التاء: ُدْمتُ . مصدرية ظرفية
. في محل نصب عمى الظرفية (مدة دوامي)و المصدر المؤّول

    أحوالها من حيث التصريف

:  كان وأخواتيا منيا

، حيث يأتي صار أصبح، أضحى، أمسى، ظّل، بات كان: ما يتصّرف و ىي -1
ما منيا باإلضافة إلى الماضي، المضارع و األمر و المصدر و اسم الفاعل أّما 

وما يتصّرف من كّل األفعال . فال يستعمل منيا األمر و المصدرزال و أخواتها 
. السابقة، يعمل عمل الماضي منيا

:                                ر قول أحد الشعراءالمصدفمن شواىد كان المتصرفة إلى      

     1ِبَبْذٍل َوِحْمٍم َساَد ِفي َقْوِمِو الَفَتى       َوَكْوُنَك ِإيَّاُه َعَمْيَك َيِسيرُ 

، عامال عمل كان الناقصة، (كون)جاء مصدر كان الناقصة. «َكْوُنَك ِإيَّاهُ »:  موضع الشاىد
.                فالكاف في محّل رفع اسمو، و إّياه ضمير منفصل في محل نصب خبره

:  قول أحد الشعراءاسم النا لومن شواىد كان المتصرفة إلى 

َوَما ُكلُّ َمْن ُيْبِدي الَبَشاَشَة َكاِئًنا       َأَخاَك، ِإَذا َلْم ُتْمِفِو َلَك ُمْنِجدا 

جاء اسم الفاعل من كان الناقصة، عامال عمميا فاسمو « كائنا أخاكَ »: موضع الشاىد
. ضمير مستتر في كائنا تقديره ىو، أما خبره فيو أخاك

  .ما دام، و ليس: ما ال يتصّرف أي الجامد وىما -2

: أحوال أخبارها

:  يأتي خبرىا عمى ثالثة أحوال
                                                           

 .120ص ،1شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك، ج: لمعمومات أوفى عن البيت الشعري ينظر-  1
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 . مؤخرا عن الفعل الناقص واسمو وىو األصل -1
:   متوّسطا الفعل الناقص واسمو، ومن الشواىد عن ىذه الحالة، قول السموأل -2

َسمِي ِإْن َجِيْمِت النَّاَس َعنَّا َوَعْنُيُم       َفَمْيَس َسَواًء َعاِلٌم َوَجيُوُل 

ليس الناقصة،  (َسَواءً )توّسط الخبر. «َفَمْيَس َسَواًء َعاِلٌم َوَجيُولُ »: موضع الشاىد
. ،وحكم ىذا التوّسط الجواز(َعاِلمٌ )واسميا

وال تجوز ىذه الحالة مع . حكيًما كان الّرجلُ : مقّدما عمى الفعل الناقص واسمو، كقولنا -3
 ما» ألّن ما النافية ليا الصدارة في الجممة، وخبرما النا يةخبر األفعال المسبوقة بـ

:  فال يجوز أن نقول عمى سبيل المثال. «ليس» ، و«دام

 . ما زال البحُر ىائًجا: ىائًجا مازال البحُر، بل- 

، بل    -  ُيمارُس الرياضَة في الغابة، مادام                         : ُيمارُس الرياضَة في الغابة، جمياًل مادام الجوُّ
. الجوُّ جميالً 

. ليس الزرُع ناضًجا: ناضًجا ليس الزرُع، بل- 

: مالحظة 

  تسّمى ىذه األفعال بالناقصة ألّنيا ال تكتفي بمرفوعيا، أّما إذا اكتفت
بمرفوعيا عن المنصوب، تصبح تامة وال تعمل عندىا عمل النواسخ، مع 

 ما  وليسالعمم أّن ىذه األفعال تأتي ناقصة، كما يمكن أن تأتي تامة، إاّل 
. 1  ما  تىء و زال

 َوِحيَن ُتْمُسونَب  َفُسْبَحاَن المَِّو ِحيَن »:  ومن الشواىد عمى مجيئيا تامة، قولو تعالى
تمسون ىو مضارع  أمسى، وقد ورد في ىذه اآلية الكريمة تاما، . 17:الروم« ُتْصبِرُحونَب 

وعميو .ألّنو اكتفى بمرفوعو، واألمر نفسو بالنسبة لتصبحون الذي ىو مضارع أصبح

                                                           
  .343-342-341، ص 1شرح التسييل البن مالك، ج: لمعمومات أوفى ينظر-  1
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فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعو ثبوت : تمسون: يكون إعراب الجممة عمى النحو اآلتي
ضمير مبني عمى السكون في محل رفع : واو الجماعة. النون ألّنو من األفعال الخمسة

.    و اإلعراب نفسو فيما يخّص الجممة الثانية... النا ل

ورد ما دام  . 107: ىود«  َواأَلْرُض مَبا دَبامَبتِر السَّسمَباوَباتُ  َخاِلِديَن ِفيَيا »: وفي قولو تعالى
. مصدرية ظرفية: ما: تاما، حيث اكتفى بمرفوعو، فيكون إعراب الجممة عمى النحو اآلتي

 ...  فوع بالضمة ا ل مر: السمواتُ . لمتأنيث: فعل ماض مبني عمى الفتح، التاء: دامت

، وىذا بمفظ الماضي مع توسطيا 1٭ في بعض األساليب المأثورة زائدةكانجاءت  -3
شيئين متالزمين كالمبتدإ و الخبر، و الفعل و الفاعل، و الصفة و الموصوف إلخ 

 :ومن الشواىد عمى ذلك قول الفرزدق... 
فكيف إذا مررُت ِبداِر قوٍم       َوِجيراٍن َلَنا كانوا ِكراِم 

جاءت كان في ىذا البيت زائدة، وىي بين . «جيراٍن لنا كانوا كرامِ »: موضع الشاىد
. (جيرانٍ )و الموصوف  (كرامِ )الصفة 

« َلْوالَ »و « ِإنْ »قد تحذف كان مع اسميا ويبقى خبرىا، ويكثر ىذا الحذف بعد  -4
 :ومن الشواىد عمى ذلك. الشرطيتن

: قول النعمان بن المنذر ممك الحيرة - 

قد قيل ما قيل إْن ِصْدقا و ِإْن َكِذًبا       فما اْعِتذاُرَك ِمن َقْوٍل ِإذا قيال؟    

كان  صدًقا، و إن كان المقولُ إن : والتقدير« إْن ِصْدقا و إْن َكِذبا»: موضع الشاىد
صدًقا، في الجممة األولى، وكذًبا في )حذفت كان مع اسميا وبقي خبرىا.  َكِذًباالمقولُ 
. ، ألّنيا وردت بعد إْن الشرطية(الثانية

: قول أحد الشعراء- 

                                                           

  . كان زائدة: تستغني كان في ىذه الحالة، عن المرفوع وعن المنصوب، وعند اإلعراب نكتفي بقولنا ٭
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اَل َيْأَمِن الدَّْىَر، ُذو َبْغٍي َوَلْو َمِمًكا       ُجُنوُدُه َضاَق َعْنَيا السَّْيُل َو الَجَبُل 

 (ذو)حذفت كان مع اسميا.  َمِمًكاكان ُذو البَبْ يِر ولو : و التقدير« َوَلْو َمِمًكا»: موضع الشاىد
. لورود كان بعد لو الشرطّية (َمِمًكا)وبقي خبرىا

  


