
 سبوع الخامس )كان وأخواتها(األ

 مفرداتها ومعانيها :

ثالثة عشر لفظه وهي :)كان (وهي مأخوذة من الكون بمعنى  يرتفع عدد كان واخواتها الى
الوجود و)ظل (بمعنى وقوع اتصاف االسم بالخبر نهارا و)بات (ومعناها االتصاف ليال 

و)اضحى (ومعناها االتصاف في الضحى و)اصبح (بمعنى االتصاف في الصباح 
و)ليس  الى اخرى  ا التحول من صفةاالتصاف في المساء و)صار (ومعناه و)امسى(ومعناها

و)ما برح( و)ما انفك (ومعنى الجميع مالزمة للخبر للمبتدأ (ومعناها النفي و)مازال (و)ما فتيء(
 0وفق مقتضى الحال ومعناها بقي  واستمر 

وتستعمل كل من )كان وظل واضحى واصبح وامسى (بمعنى )صار( اي مرادفة لها كقوله تعالى 
 فاصبحتم بنعمته اخوانا (وقوله )ظل وجهه مسودا ()وكنتم ازواجا ثالثه (وقوله )

 تصاريفها /

 تنقسم هذه االفعال الى ثالثة اقسام :جامدة ومتصرفة تصرفا ناقصا ومتصرفة تصرفا تاما :

 جامدة:وهي )ليس(و)دام (عند االكثر  -1

نها مالمتصرفة تصرفا ناقصا وهي )زال واخواتها (حيث لم يرد منها أمر وال مصدر وقد جاء  -2
 الماضي كقول ذي الرمة :

 وال زال منهال يجر عاثك القطر -االيا اسلمي يا دا مي عالى البلى

 والمضارع كقول االخر :

 ت فنسيانه ضالل مبين -صاح شمر والتزل ذاكر المو

 واسم الفاعل كقول الحسين بن مطير:

 احبك حتى يغمض الجفن مغمض  --قضى اهلل يا اسماء ان لست زائال

تصرفة تصرفا تاما وهي البواقي :فمن كاضي كان قول عنترة:هال سألت الخيل يا ابنة مالك الم--3
ان كنت جاهلة بما لم تعلمي ومن مضارعها قول اهلل :)لم اك بغيا ( ومن امرها قول اهلل تعالى 00

 )كونو حجارة (ومن اسم الفاعل  منها قول الشاعر :



 لم تلقه لك منجدا اخاك اذا –وما كل من يبدي البشاشة كائنا 

 عملها /

 0تاتي هذه االفعال من حيث العمل على نوعين تامة وناقصة 

ي التي تستغن –والزمان أو هي كما عرفها ابن هشام  ال على الحدث التامة :وعرفوها بالد -1
ن كان ذ االفعال االخرىكقول     ويسمى فاعال كما هو مع سائربالمرفوع فقط  و اهلل تعالى )وا 

عسرة (ف )ذو( فاعلو)كان (هنا بمعنى )حصل (وكقوله تعالى )فسبحان اهلل حين تمسون وحين 
تصبحون (ف)الواو في )تمسون (و )تصبحون (فاعل ومعنى) تمسون( تدخلون في 

المساءو)تصبحون (تدخلون في الصباح وكقوله تعالى ) خالدين فيها ما دامت السموات واالرض 
 ف)السموات (فاعل و )دامت (بمعنى بقيت وقول امريء القيس بن عانس :(

 كليلة ذي العائر االرمد –وبات وباتت له  ليلة 

 اال في ثالثة وهي :"فتيء"و"زال "تامه  األفعال تأتيوجميع هذه 

 و"ليس "

في  تالتي ال تك–الناقصة: وعرفوها بالدالة على الزمان فقط ,أو هي كما عرفها ابن هشام  -2
 0بالمرفوع ,اي تأخذ مرفوعا ومنصوبا 

وعملها في حالة نقصانها مقتصر على دخولها على جملة المبتدأ  والخبر,ويتمثل في 
رفعهاونصبها الخبر ويسمى االول"ااسمها" ويسمى الثاني "خبرها" وجميع افعال هذا الباب تاتي 

 0ناقصة

 شروطها وعملها /

 من حيث توقفها في عملها على شروطه وعدمه الى ثالثة اقسام : تنقسم هذخ االفعال

 وصار وليس ما يعمل بال شرط  وهي :كان وامسى وأصبح واضحى وظل وبات  -1

 0ما يعمل بشرط ان يسبق بنفي او نهي او دعاء وهي :زال وبرح وفتيء وانفك  -2

وهي )دام ( كقوله تعالى )واوصاني  ما يعمل بشرط ان يسبق ب)ما (المصدريه الظرفيه -3
 بالصالة والزكاة ما دمت حيا (


