
 السنة الثانية  محاضرات في مادة علم النحو

 لسانيات عامة: أ حكيمة طايل                           التخصص 

  باب كان وأخواتها

 

 :حاالت خبر كان وأخواتها مع اسمها  - 3ــ 

 :ــ لخبر كان مع اسمها ثالث حاالت 1ــ 3 

" دام"جواز التوسط بني العامل واالسم خالفا البن درستويو يف ليس والبن معط يف :  ــ األولى1 ــ1ــ3 
 .177 البقرة اآلية ... ليس الّبر أن تولروا وجوىكم :اجلواز، وأمثلة ذلك قولو تعاىل: والصحيح 

 :ومثال دام قول الشاعر

اتو بادركار املوت واهلرم   .ال طيب للعيش ما دامت منغرصة               لذر

 .تقدم اخلّب منغصة على االسم لذاتو 

 وما كان صالهتم عند :قولو تعاىل :وجوب التأخري إن منع من التوسط مانع كحصر اخلّب حنو:  ـ الثانية 2 ـ1ـ3
كان أخي رفيقي فال جيوز تقدمي رفيقي ـــ :  ، وخفاء اإلعراب يف االسم واخلّب حنو البيت إال مكاء وتصدية 

 .على أنو خّب ـــ ألنو ال يعلم ذلك لعدم ظهور اإلعراب 

  وكان حقا علينا نصر املؤمنني : حنو قولو تعاىل " إال" وجوب التوسط ، إذا كان االسم حمصور بــ ــ 31ــ3
كان يف الدار صاحبها ، فإذا تأخر : وإذا كان االسم متصال بضمري يعود على بعض اخلّب حنو  .47الروم اآلية 

 .اخلّب وتقدم االسم عاد الضمري على متأخر لفظا ورتبة وىذا ال جيوز 

 : ــ تقديم الخبر على كان وأخواتها 4

: جيوز تقدمي أخبارىن عليهن عند البصريني إذا عريت مما يوجب التقدمي أو التوسط أو التأخري بدليل  قولو تعاىل
 ... وأنفسهم كانوا يظلمون 177 األعراف اآلية. 



 

 

 ـ

ىل كان زيد صديقك ؟ : ــــ وميتنع تقدم اخلّب على الفعل واالسم مجيعا مع جواز توسطو أو تأخره عنها مجيعا حنو 
 .وال جيوز تقدمي اخلّب على ىل ألن هلا صدر الكالم  وال توسيطو بني ىل والفعل ألن الفصل بينها غري جائز 

 :مالحظــــــــــة 

 .أين كان زيد ؟ فيجب أن يقدم على الفعل واالسم مجيعا : إذا كان اخلّب مما لو الصدارة كاسم االستفهام حنو 

 :حاالت الخبر مع ما النافية و الفعل- 1ــ 4 

 :ابن مالكيقول 

 كذلك سبق خّب ما النافية                فجيء هبا متلوة ال تالية 

مازال :  ، وىو قسمان ، أحدمها ماكان النفي  شرطا يف عملو مثل ما النافيةيعين أنو ال جيوز أن يتقدم اخلّب على
مامل يكن النفي شرطا : والثاين -  وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس - قائما مازال زيد :  فال تقول وأخواتها ،

لذلك جيء هبا .   قائما ما كان زيد  ،وأجازه بعض النحويني : فال تقول .ما كان زيد قائما : يف عملو حنو 
 .أي متبوعة ال تالية أي ال تابعة ألن هلا صدر الكالم - عند ابن مالك وغريه من النحويني–متلوة

 .قائما مل يزل زيد، ومنطلقا مل يكن عمرو: وإذا كان النفي بغري ما جيوز التقدمي فتقول

 : وقد منع ىذا الفراء ولكن ىذا املنع مردود، ودليل ذلك قول الشاعر 

 مو عاذيل فهائما لن أبرحا                   مبثل أو أحسن من مشس الضحى 

 

 

 



وذكر ابن مالك أنر ذلك جائز عند اجلميع ، وكذلك جيوز عنده تقدمي اخلّب على الفعل وحده إذا كان النفي مبا 
 .ما قائما زال زيد ، وما قائما كان زيد ، ومنعو بعضهم : حنو 

 :مالحظة

 .يجوز توسطها بين الفعل واالسم–إن لم يجب تقديمها على االسم وال تأخيرىا عنو - أخبار ىذه األفعال 

 ...وفي جميعها توسط الخبر أجز :ويؤكد ىذا ابن مالك بقولو 

 :حاالت الخبر مع دام وليس- 2- 4

 وكل سبقو دام حظر  : ... أشار ابن مالك يف ألفيتو بقولو 

 .ال أصحبك قائما ما دام زيد :  على ما املتصلة هبا حنو دامإىل اتفاق النحاة على منع تقدم خّب 

 .ال أصحبك ما قائما دام زيد : ومن النحاة من أجاز تقدم اخلّب على دام وحدىا فتقول 

 :خبر ليس

 عليها ، فذىب الكوفيون واملّبد والزرجاح وابن السراج وأكثر املتأخرين ليساختلف النحويون يف جواز تقدمي خّب 
 ...ومنع سبق خّب ليس اصطفي: ومنهم ابن مالك إىل املنع ، ويتجلى ىذا يف قولو

قائما ليس زيد ، واستدلوا جبواز تقدم خّبىا عليها :  وذىب أبو علي الفارسي وابن برىان إىل اجلواز ،  فتقول 
أال ...: جلواز تقدم معمول خّبىا عليها ، وال يتقدم املعمول إال حيث يتقدم العامل واستشهدوا بقولو تعاىل 

 حيث تقدم يوم معمول اخلّب  الذي ىو مصروفا على ليس ، 8: ىود اآلية...يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم
 .وتقدمي املعمول ال يصح إال حيث يصح تقدمي عاملو 

 .بأن املعمول ظرف فيتسع فيو ما ال يتسع يف غريه : وردر عليهم 

 

 

 : مجيء معمول الخبر بعدىا4-3



كان عندك أو يف : جيوز باتفاق أن يلي كان وأخواهتا معمول خّبىا إن كان ظرفا أ جمرورا للتوسع ، ومثال ذلك  
كان زيد معتكفا عندك أو يف املسجد ، فقدم معمول خّب كان على امسها : املسجد زيد معتكفا ، واألصل 

 .فوليها، فإن مل يكن املعمول أحدمها فجمهور البصريني مينعونو مطلقا للفصل بينها وبني امسها بأجنيب منها 

 :ويؤكد ابن مالك على رأي البصريني بقولو 

 وال يلي العامل معمول اخلّب           إال إذا ظرفا أتى أو حرف جرر 

 :وقد جمع ابن مالك في ألفيتو حاالت أخبار كان وأخواتها في األبيات اآلتية

 أجز ، وكل سبقو دام حظر وفي جميعها توسط الخبر 

 فجيء بها متلوة ،ال تالية كذاك سبق خبر ما النافية

 وذو تمام مابرفع يكتفي ومنع سبق خبر ليس اصطفي  

 

 

 

 

 

                                                                                              يتبع

 


