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 م/ كان وأخواتها

تعريفها: هي أفعال ناقصة تدخل على الجملة االسمية، فترفع المبتدأ ويسمى )اسمها(  
 وهي: ( وعددها ثالثة عشر فعاًل )خبرهاوتنصب الخبر ويسمى  

ما   - ما برح -مازال  -ليس –بات  -ظل  -أضحى  -أمسى-أصبح   -صار –)كان 
 ماداَم(.   -ما انفك  -فتئ

  تدل على حدث ال  سميت باألفعال الناقصة ألنها ال تدل على حدث واالفعال التي ال
ثم انها ال تكتفي باالسم المرفوع بعدها بل تحتاج إلى خبٍر لتتم به  تحتاج الى فاعل  

 معناه.

 مثال/ كان المطُر هاطاًل 

 يرفع األول ويسمى اسمها، وينصب الثاني ويسمى خبرها. كان: فعل ماض ناقص  

 اسم كان مرفوع بالضمة: المطر  

 هاطاًل: خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

 أقسام األفعال الناقصة، استعماالتها ومعانيها:  

 تنقسم األفعال الناقصة إلى ثالثة أقسام: 

- بات- ظل-أضحى -ىأمس-أصبح-صار -ويشمل األفعال اآلتية: كان القسم األول:
 ليس، وهذه األفعال تعمل دون قيد أو شرط وإليك استعماالتها ومعانيها: 

 كان: وتعني ان اسمها وخبرها يتصفان في الماضي

 مثال/ كان الجو  باردًا ليلة أمس  

 صار: وتعني التحول من صفة إلى صفة أخرى مثل: صار التلميذ  رجاًل . 

 أصبح: وتعني اتصاف اسمها وخبرها في الصباح. 
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 مثال/ أصبح خالٌد صحيَح الجسم نشيطاً 

 وكثيرًا ما يستعمل الفعل بمعنى صار. 

 معنى وقت المساء، مثل: أمسى جدي مريضًا. أمسى: وتدل على  

 ى مثل: أضحى الطالب دارسًا في مدرسته. أضحى: وتفيد معنى زمن الضح 

 ظل: ويدل على االستمرار ومعنى ظل أي وقت الظل نهارًا.

 مثال/ ظل التلميذ  مجتهداً 

بات: وتدل على زمن المبيت، وذلك انما يكون في الليل، مثال/ بات المريض   
 متأّوهًا. 

 ليس: وتدل على النفي، مثل: ليس األمر  سهاًل. 

انفك، ويشترط في هذه -فتئ-زال-ويشمل أربعة من األفعال، وهي: برح:  القسم الثاني
دالة على   تكون  أن  أو  نهي  أو  بنفي  مسبوقة  تكون  أن  تعمل  حتى  األربعة  األفعال 

 مثال/ ما انفك المؤلف مفكراً  الدعاء

 ماانفك: فعل ماض ناقص  

 المؤلف: اسمها مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة 

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره. خبرها منصوب مفكرًا:  

يكون   كما  بالفعل  يكون  ان  يمكن  بل  بالحرف  النفي  يكون  ان  شرط  ليس  مالحظة: 
 باالسم مثال ذلك: 

 النفي بالفعل: لست تبرح مجتهدًا  

 النفي باالسم: زهير غير منفك قائمًا بالواجب 



3 
 

ويشمل الفعل )داَم( فقط ويجب ان يكون مسبوقًا ب)ما( المصدرية  القسم الثالث:  
 وسميت بالمصدرية ألنها تؤول مع صلتها بمصدر وهو )الدوام(  

 مثال/ أعط  مادمت مصيبًا درهمًا 

 مادام: فعل ماض ناقص 

 والتاء: ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع أسمها

 مصيبًا: خبر منصوب 

 درهما: تمييز 

 : كان وأخواتها من حيث التصرف على النحو التالي تختلف :وأخواتهان تصريف كا

كان    أفعال:وهي سبعة    واألمر، األفعال الناقصة التي تعمل في الماضي والمضارع  -1
 . ، أصبح ، صار ، أمسى ، أضحى ، ظل ، بات

ما    انفك، ما    برح، ما زال، ما   المضارع:األفعال الناقصة التي تعمل في الماضي و  -2
 . فتئ

 . ليس ، ما دام فقط:األفعال الناقصة التي تعمل في الماضي  3-

 من المعروف أن هذه األفعال كخبر المبتدأ نفسة أي أنه يكون على ثالثة أنواع: 

 القطار متحركاً النوع األول: يكون خبرها مفردًا مثال: كان 

النوع الثاني: ويكون فيه حبر األفعال جملة وقد تكون هذه الجملة اسمية كما قد  
 تكون فعلية 

 مثال: ظلت المدرسة بابها مفتوح 

وشبه الجملة اما يكون جار ومجرور أو يكون  النوع الثالث: ويكون فيه شبه جملة 
 ظرفا مثال: أصبح القطار في المحطة  
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 م/ حذف كان واسمها وإبقاء خبرها 

يجوز أن تحذف )كان( مع اسمها مع بقاء خبرها، وال يعوض عنها، ويكون ذلك بكثرة  

 .مع )إن ولو( الشرطيتين 

  :األخيليةقول ليلى  فيوقد ذكر ذلك بعد )إن( الشرطية 

 ال تقربّن الدهر آل مطّرف  ظالما أبدا وإن مظلوما  إن

الموضعين،    في إن كنت ظالما، وإن كنت مظلوما، فحذفت )كان( مع اسمها    والتقدير: 

المحذوفة    ظالما،)   من:كّل    ويكون )كان(  خبر  نصبه    منصوبا،ومظلوما(  وعالمة 

ألن المغير إذا   -عليهم  تصف قومها بالعز والمنعة وتحذر من اإلغارة  ، فهي  الفتحة

وإن كان مظلوما طالبا لثأر عندهم عجز    ،كان ظالما لم يقدر على إيذائهم لشوكتهم

حذف كان واسمها بعد إن الشرطية وأبقى خبرها .. وجواب الشرط محذوف في    حيث

 . الموضعين

 :الشاعرومنه قول 

 فما اعتذارك من قول إذا قيال       قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا 

فيكون كّل من )حقا وكذبا( خبرا لكان    كذبا،إن كان المقول حقا، وإن كان المقول    أي:

 .المحذوفة

: وإن ال يكن صالحا   أيمررت برجل صالح ، وإن ال صالحا فطالح ،   : ومنه قولهم

فهو طالح ، فيكون المنصوب )صالحا( خبرا لـ )كان( المحذوفة مع اسمها ، والمرفوع  

 .محذوف لمبتدأ)طالح( يكون خبرا 

لقيته    والتقدير:   فطالحا،وإن صالحا   :القولويجوز   فقد  يكن صالحا    طالحا، وإن ال 

 .على الحالية الثانيفينصب 
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قول   أكن مررت    إن  التقدير:على    فطالح،صالح    إن ال  يونس:وضعّف سيبويه  ال 

  التقدير:  فيبصالح فبطالح. حيث إضمار فعل آخر بعد )إن ال( غير إضمار )يكن(  

 :الشاعرقول  فيوورد حذف )كان( مع اسمها بعد )لو( الشرطية ،  إن ال يكن

  انطق بحّق ولو مستخرجا إحنا   فإن ذا الحّق غالب وإن غلبا

 . فيكون كّل من )حقا وكذبا( خبرا لكان  كذبا،وإن كان المقول    حقا،إن كان المقول    أي:

وهو شاهد على حذف كان واسمها، وبقاء  ومن ذلك: إن خيراً فخيٌر، وإن شراً فشٌر،  

 . الشرطية خبرها بعد لو 

 أن: حرف شرط جازم 

 اسمها منصوب وعالمة نصبه الفتحة. خيراً: خبر كان المحذوفة مع 

 والتقدير: أن يكن عمله خيراً فخيٌر، وإن يكن عمله شراً فشٌر. 

 هناك ثالث مسائل تخص )كان( هي: 

المسألة األولى: وفيها يجوز ان تحذف نون كان إذا سبقها حرف جازم، بشرط أال  

 يأتي بعدها حرف ساكن. 

كان ألن الحرف الذي يأتي بعده ساكن    ومثال ذلك: لم يكن القمر مرئيا: لم تحذف نون

 وهو الـ التعريف في كلمة القمر.

فإن تحقق هذا الشرط أي لم يأت بعد كان حرف ساكن فإنه يجوز لك ان تحذف نون  

 كان .

جازم، وألن   بحرف  كان ألنها مسبوقة  نون  متردداً، حذفت  وليٌد  يك  لم  ذلك:  مثال 

 الحرف الذي بعدها متحرك وهو الواو. 

 ف جزم لم: حر

 يُك: فعل مضارع ناقص مجزوم بـ لم وعالمة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف. 
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 وليد: اسم كان مرفوع  

 متردداً: خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة . 

 ً  أن تُك هبة   - ومثل هذا: لم أُك كارها

 ومنه قوله تعالى: )) ولم أُك بغياً(( 

عن   ذكرناه  ما  وهي  الثانية:  )لو(  المسألة  و  )إن(  بعد  اسمها  مع  كان  حذف  جواز 

 الشرطيتين. 

المسألة الثالثة: وفيها تكون )كان( زائدة ال عمل لها، وهي ال تزداد إال بلفظ الماضي 

 أي بصيغة الفعل الماضي وتأتي في هذه المواضع:

 تزداد بين ما وفعل التعجب، مثل : ما كان أصحَّ علم األوائل . - 1

 فاعل، مثل: لم يوجد كان أفضُل منه. تزداد بين الفعل وال- 2

 تزداد ين الصفة والموصوف، نحو: مررت برجٍل كان قائًم.- 3

 مررت: فعل ماضي مبني على السكون التصاله بتاء الفاعل.

 والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.

 برجل: جار ومجرور متعلقان بالفعل مررت. 

 كان: زائدة ال عمل لها. 

 . قائم: صفة لرجٍل مجرورة مثله

 

 

 


