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النواسخ ( كان وأخواتها  ....وإن وأخواتها ) وأثرها على الجملة االسمية
• النواسخ -:
ُتعرف النواسخ بأنها ألفاظ تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمهما إلى حكم آخر جديد ينسجم مع الوضع الذي
ج ّد عليهما ومن انواعها التي سوف اتحدث عنها  :كان وأخواتها وإن وأخواتها.
• كان وأخواتها -:
من النواسخ في اللغة العربيّة وهي أفعال ناقصة ،تؤثر على الجملة  ...فتدخل هذه األفعال على االسم األوّ ل
فترفعه ويسمّى اسمها ،وتنصب االسم الثاني ويسمّى خبرها ،وهي :كان ،صار ،أصبح ،أضحى ،أمسى ،بات،
ظل ،ليس ،ما زال ،ما برح ،ما فتئ ،ما انفكَّ ،ما دام
• وتقسم من حيث التصرف إلى ما يأتي -:
• أفعال تا ّمة التصرف :والمقصود بكلمة تامّة التصرف هي األفعال التي يأتي منها الماضي والمضارع
واألمر ،وهي أصل الباب ،وهذه األفعال كلّها تعمل من غير شروط ،ومن أخوات كان تامة التصرف ما
يأتي:
ك أَن َي ْبلُ َغا
صالِحً ا َفأ َ َرا َد َر ُّب َ
ان أَبُو ُه َما َ
{و َك َ
أ -كان :تفيد وصف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي ،مثلَ :
أَ ُ
ش َّد ُه َما{.

ب-
ت-
ث -أضحى :تفيد حدوث الخبر في وقت الضحى ،مثل" :أضْ َحى ال ّتنائي َبديالً منْ

صار :تفيد تحول المبتدأ من حال إلى حال آخر ،مثل :ما جاء في الحديث" :ح َّتى إذا صاروا فحمًا".
أصبحُ :تفيد حدوث الخبر في وقت الصباح ،مثلَ { :فأَصْ َب َح ُي َقلِّبُ َك َّف ْي ِه َع َل ٰى َما أَن َف َق فِي َها}.

ب لُ ْقيا َنا تجافي َنا".
طي ِ

اب َعنْ
َتدانِي َنا ** َو َن َ

ج-

ت المساء ،مثل" :تبا ً لمِن يمسى ويصبح الهيًا ** ومرامُه المأكول
أمسى :تفيد حدوث الخبر في وق ِ
والمشروب".
ون ل َِرب ِِّه ْم سُجَّ ًدا َوقِ َيامًا}
ِين َي ِبي ُت َ
{والَّذ َ
بات :إفادة حدوث الخبر في وقت الليل ،مثلَ :

خ-

ظل :تفيد االستمرار ،مثلَ { :ف َظلَّ ْ
ِين}
ت أَعْ َناقُ ُه ْم َل َها َخاضِ ع َ

ح-

ك،
• أفعال ناقصة التصرف :هي األفعال التي ال يأتي منها ّإال المضارع والماضي ،وهي أربعة :زا َل ،انف َ
برح ،ويشترط في عملها أن ُتسبق بأداة نفي أو نهي أو دعاء
َفتِئَ ،
ِين}
أ -ما برح :يفيد االستمرار ،مثل{ :لَن َّنب َْر َح َعلَ ْي ِه َعا ِكف َ
ُف}
اَّلل َت ْف َتأ ُ َت ْذ ُك ُر يُوس َ
ب -ما فتئ :يفيد االستمرار ،مثلَ { :ت َّ ِ
ِين}
ون م ُْخ َت ِلف َ
{و َال َي َزالُ َ
ت -ما زال :يفيد االستمرار ،مثلَ :
بين الورى لُ َمعُ"
حر ال ينف ُّ
صفوهُ َ
ك ذا َكدَر ** وإ َّنما َ
ث -ما انفك :يفي ُد االستمرار ،مثل" :والدَه ُر كال َب ِ
بأي حال :هي األفعال التي ال يأتي منها إال صيغة واحدة وهي صيغة الماضي ،وهي
• أفعال ال
تتصرف ّ
ّ
ار ٰى َعلَ ٰى
ت ْال َيهُو ُد لَ ْي َس ِ
{و َقالَ ِ
ص َ
ت ال َّن َ
أ -ليس :يعمل من غير َشرط من حيث العمل ،ويفيد النفي ،مثلَ :
َشيْ ٍء}.
صانِي ِبالص ََّال ِة َو َّ
َ
الز َكا ِة
ب -دام :يُشترط في عملِه أن
يسبق ِ
{وأَ ْو َ
ب "ما" المصدريّة الظرفيّة" ،ما دا َم" مثلَ :
َما ُدم ُ
ْت َح ًّيا}.

األمثلة التوضيحية مع اإلعراب :
الحظ إعراب الجمل االسمية التالية قبل دخول كان وأخواتها ،ثم بعد دخول كان وأخواتها.
البستانُ مثمر

كان البستان مثمراً
ماض ناقص مبني على الفتح
كان :فعل ِ

البستان :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
مثمر :خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

البستان :اسم كان مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة
نور :خبر كان منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة
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• إن وأخواتها -:
من النواسخ في اللغة العربية من الحروف ،وهي س ّتة أحرف :إِنَّ  ،أَنَّ  ،لَكِنَّ َ ،كأَنَّ  ،لَي َ
ْتَ ،ل َعلّ ،تدخل على
الجملة االسمية ،وتعمل إن وأخواتها فيها عكس عمل كان وأخواتها فتنصب األول ويسمّى اس َمها ،وترفع الثاني
ويسمى اسمها ،وتسمى بالحروف المشبهة بالفعل لفتح أواخرها جميعًا كالماضي المبني على الفتح ،والشتمالها
على معنى الفعل في ك ّل واحدة منها ،وفي هذه الفقرة حديث عن إن وأخواتها مع ذكرعملها ومثال على ك ّل
واحدة :
أ-
ب-
ت-
ث-

إِنَّ  :تفيد التوكيد ،مثلَ { :فإِ َّن ُه آ ِث ٌم َق ْل ُبهُ}.
َّللا َشدِي ُد ْال ِع َقابِ}.
أَنَّ  :تفيد التوكيد ،مثل{ :اعْ لَمُوا أَنَّ َّ َ
لَكِنَّ  :تفيد االستدراك ،مثلٰ َ :
ِين}.
َّللا ُذو َفضْ ٍل َعلَى ْال َعالَم َ
{ولَكِنَّ َّ َ
ُون}.
َكأَنَّ  :تفيد التشبيه المؤكد ،مثلَ { :كأ َ َّن ُه ْم َال َيعْ َلم َ

ت :تفيد التمني ،مثلَ { :يا لَ ْي َتنِي ُك ُ
نت َم َع ُه ْم َفأَفُ َ
ج -لَ ْي َ
وز َف ْو ًزا عَظِ يمًا}.
ُون{.
َّللا َوالرَّ سُو َل َل َعلَّ ُك ْم ُترْ َحم َ
ح -لَ َعلّ :تفيد الرجاء ،مثلَ :
{وأَطِ يعُوا َّ َ

األمثلة التوضيحية مع اإلعراب :
الحظ إعراب الجمل االسمية التالية قبل دخول إن وأخواتها ،ثم بعد دخول إن وأخواتها.
العِل ُم نو ٌر

إن العل َم نو ٌر
إن :حرف توكيد ونصب

العلم :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة
نور :خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة

العلم :اسم إن منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة
نور :خبر إن منصوب ،وعالمة رفعه الضمة

