
   ما يتصرف منها وما ال يتصرفمعانيها ، و: كان وأخواا 
  
  

  معاين كان  الناقصة ، وأخواا
  

 الفعـل املعـىن الفعـل املعـىن

قد يكون النفـي    . النفي  
ليس زيـد   : للحال ، حنو  

وقـد  ) اآلن  : أي  ( قائما  
: يكون لغري احلال ، حنـو       

 .ليس زيد قائما غدا 

 ليس

ملبتدأ باخلرب  اتصاف ا 
ــي ــد . يف املاض وق

يكون اتصافه به على     
الدوام،كما يف قولـه    

 اللَّـه  وكَانَ: (( تعاىل  
  ))حِكيما عِليما

 كَانَ

اتصاف املبتدأ باخلرب    زال
 ظَلَّ نهارا

 بات اتصافه به ليال برح
 أَضحى اتصافه به يف الضحى فتئ
 أَصبح اتصافه به يف الصباح انفك

 أَمسى اتصافه به يف املساء

             
  

      
  مالزمة اخلرب للمبتدأ

  
  

بقَاُء واسـِتمرار اتـصاِف     
 املبتدأ باخلرب

التحول من صفة إىل     دام
 صار أخرى

  

  معاين كان التامة ، وأخواا 
  

 الفعـل املعـىن الفعـل املعـىن
قأوفَار ، بذَه ِرحب    حِجدلَ ، أو وكَانَ ص   



    ظَلَّ دام ، واستمر   انفَك انحلَّ ، وانفَصلَ
رمتواس ، ِقيب امكَه الليل    درلَ يف الليل ، أو أدزن اتب    

  أضحى دخلَ يف الضحى  
   أصبح دخلَ يف الصباح  
   أمسى دخلَ يف املساء  
   صار نتقَلَرجع ، أو ا  

  
  َما َیَتَصرَُّف منھا وما ال یتصرَُّف

  وغَـير ماٍض ِمثْلَه قَـد عِمــالَ        ِإنْ كَانَ غَـير الْماِض ِمنه استعِمالَ
  : تنقسم كان وأخواا ذا اللحاظ إىل قسمني إمجاالً ، ومها 

  .عدا ليس ، ودام كان ، وأخواا ما :  ِقسم متصرّف ، وهو -١
  . ليس ، ودام :  قسم غري متصرٍّف ، وهو فعالن ، مها -٢

  : وتنقسم تفصيالً إىل ثالثة أقسام ، هي 
،  قسم متصرف تصرفاً كامالً بأن يأيت منه املاضي ، واملضارع ، واألمر ، واملـصدر                 -١

  . واسم الفاعل 
 وظَلَّ ، وبـات ، وأَضـحى ، وأَصـبح ،    كَانَ ،: واألفعال املتصرفة تصرفا كامالً، هي   

 ارى ، وصسوأَم.  
 قسم متصرف تصرفاً ناقصاً بأن يأيت منه املاضي ،واملضارع ،واسم الفاعـل ، وهـو         -٢

وهذه األفعال ال يأيت منها أمر ، وال        . زالَ ، وفَِتئَ ، وبِرح ، وانفَك        : أربعة أفعال ، هي     
  . مصدر 

  .لَيس ، ودام :  قسم ال يتصرف فلم يأت منه إال املاضي فقط ،وهو فعالن -٣
: (( وما تصرف من هذه األفعال يعمل غري املاضي منه عمل املاضي،كما يف قوله  تعـاىل     

 ِبالِْقـسطِ  قَواِمني كُونوا: ((وقوله تعـاىل     )) شِهيدا علَيكُم الرسولُ ويكُونَ



 حِديدا أَو ِحجارةً كُونوا قُلْ: ((وقوله تعاىل   )) أَنفُِسكُم علَى ولَو لَِّهِل شهداَء
ففي هذه األمثلة عِمل املضارع ، واألمر، واسم الفاعل         . زيدكائن أَخاك   : وكقولك  )) 

ومن ذلك أيـضاً    . فرفعت املبتدأ ، ونصبت اخلرب ،كما ترى        ) كان(عملَ الفعل املاضي    
 علَيـهِ  نبـرح  لَن قَالُوا: (( وقوله تعاىل   ))  مختِلِفني يزالُونَ ولَا: ((ه تعاىل   قول

اِكِفنيع .((  

  :و قال الشاعر

              وما كُلُّ من يبِدي الْبشاشةَ كَاِئنا      أَخاك ِإذَا لَم تلِْفِه لَك منِجدا 

  لٍْم ساد يف قَوِمِه الفَتى     وكَونك ِإيـاه علَيك يِسريِببذٍْل وِح:   وقال اآلخر
  .كائنا أخاك  : الشاهد يف البيت األول  
عمل كان الناقصة فرفع امسهـا ، وهـو         ) كائنا  ( عِمل اسم الفاعل    : وجه االستشهاد    

  ) . أخاك( ونصب خربها ، وهو ) هو ( الضمري املستتر 
من كان ) كَون (جميء املصدر : وجه االستشهاد. كونك إياه  :لثاينالشاهد يف البيت ا

وعِمل عملها فرفع امسها ،ونصب خربها ) ال مصدر هلـا: وهذا رد على من قال(الناقصة 
وهلذا الضمري حمالن أحدمها اجلر . يف كونك ) الكاف(وأما امسها فهو الضمري ) إياه(،وهو 

  . ى أنه اسم كان باإلضافة ، واآلخر الرفع عل
 


