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  ن األعشى االظروف في ديو

  إعداد 

  بشير راضي أحمد رواجبة 

  إشراف 

  الدكتور أحمد حسن حامداألستاذ 

  خصالمل

، والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى سم اهللا الرحمن الرحيم وبه نستعينب

  . آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد

وهو بحث قمـت فيـه بدراسـة    " الظروف في ديوان األعشى"نا بحث بعنوان نيرتسم أمام أعيف

وقد اكتمل هذا البحث في فصول " الظروف الزمانية والمكانية الواردة في الديوان دراسة تطبيقية

، واسمه ونسـبه ولقبـه   )األعشى" (ميمون بن قيس"ثالثة ابتدأتها بتمهيد تحدثت فيه عن الشاعر 

ونشأته وعصره، وشعره، مبرزاً أهمية هذا الشعر وجزالته وكيف كان شاعرنا مخوف الجانـب  

  . بفضله

ما حوته كتـب   والمكانية فجمعت عامة للظروف الزمانيةأما الفصل األول فقد قمت فيه بدراسة 

بذلك على المسميات  وعرجت ،النحو من أحكام خاصة بالظرف، فبدأت بتعريفه لغةً واصطالحاً

التي لحقت به، واالختالف الكوفي والبصري في ذلك، ثم تحدثت عن أهميته في الجملة العربيـة  

ثـم  . جملـة العربيـة  ماً في المثبتاً أنه ليس بفضلة كما عده بعض النحاة، بل أنه يلعب دوراً مه

 ،وذلك من حيث اإلبهام واالختصاص، والبنـاء واإلعـراب   ه،وأقسامالظرف  تحدثت عن أنواع

  . والتصرف وعدمه واالنصراف وعدمه، منتهياً بالحديث عن األلفاظ النائبة عن الظرف

بداً، أدنى، أمس، إذ، إذا، أ(وتناولت في الفصل الثاني الظروف الزمانية الواردة في الديوان وهي 

بعد، بينما وبينا، حقبة، حين، ريث، الساعة، شهر، الصباح، ضحى، العـام، عشـية وعشـاء،    

  ). عوض، غداة وغدوة، غداً، قبل، قديماً، لمَّا، ليالً، متى، مذ ومنذ، نهار، وقت، يوم



 ذ 

ـ     ا فقمت بدراسة األحكام الخاصة بها عند النحاة وذلك من حيـث اشـتقاقها وبناؤهـا وإعرابه

عداد الظروف الواردة فـي  المرحلة التطبيقية، وذلك بإحصاء أوإضافتها وداللتها، ثم انتقلت إلى 

الديوان ودراستها من حيث اإلعراب واإلضافة، بذكر األنماط التي جاءت عليها، ورابطاً ذلـك  

 باإلحكام التي ذكرها النحاة عن هذه الظروف، وبيان كيفية توظيف األعشى لهذه الظروف، ثـم 

كل، منتصف، أكبـر،  "تحدثت عن األلفاظ النائبة عن الظرف الزماني وكانت على النحو اآلتي 

تبعت ذلك بجداول إحصائية مبيناً فيها النسبة المئويـة لكـل   وقد أ ".إلشارة ذلكاالعدد ستة، اسم 

  . ظرف بالنسبة لبقية ظروف الزمان

الظروف المكانيـة الـواردة فـي     وعلى هذه الصورة جاء الفصل الثالث الذي قمت فيه بدراسة

ى، أين، بين، تحت، حول، حيث، خالل، خلف، دون، عند، فـوق،  أسفل، أمام، أنّ"الديوان وهي 

فقمت بدراسة األحكام الخاصة بها عند النحاة مـن  ".  قدام، لدى، لدن، مع، مكان، وراء، وسط

ى الظـروف الـواردة فـي    حيث االشتقاق والبناء واإلعراب واإلضافة والداللة، مطبقاً ذلك عل

  . الديوان، وكيفية توظيف األعشى لهذه الظروف

ة ظروف المكان، يتبعت ذلك بجداول إحصائية مبيناً فيها النسبة المئوية لكل ظرف بالنسبة لبقوأ

  . ثم ذيلت بحثي بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي تم التوصل إليها

ة يستلذ بها القراء ويجعلني وإياكم مـن جنـاة    وإني ألرجو اهللا أن يكون هذا البحث ثمرة ناضج

يوم تجد كل نفس ما عملت مـن  "ثمار العلم والمعرفة، وأن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات 

  . "خير محضراً، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً
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  مقدمة

لمـن انتصـب لشـكر أفضـاله،     الحمد هللا رافع الدراجات لمن انخفض لجالله، وفاتح البركات 

وشدت به البالغـة نطاقهـا، المبعـوث     والصالة والسالم على من مدت عليه الفصاحة رواقها،

باآليات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين، وأصـحابه  

  . الذين شادوا الدين

  ،وبعد

قواعـده،   تْدِّْعاً للمكتبة العربية؛ ألن علم النحو قُأن الباحث في علم النحو ال يقدم جديدقد ُيظن ف

أي  لكن الباحث يدرك قيمة اإلضافة التي يأتي بها في دراسـة . ووضعت أصوله منذ زمن بعيد

ن دراسة الظرف الزماني والمكاني، وتطبيق ذلـك علـى   موضوع من موضوعات النحو، إذ إ

ننـي  من مناهل العلم والمعرفة، حيث إ دديوان شعري قديم ال شك في إسهامه بإضافة منهل جدي

تعمدت الجمع بين دراسة الظرف وديوان شاعر جاهلي وذلك لتقديم هذا الديوان تقديماً جديـداً،  

من خالله  ثُحدِّبذلك مصدراً علمياً نُ ل ربطه بدراسة علم النحو، فيغدووبعث الحياة فيه من خال

  . تراث هذه األمة العريق

من كونه يلقي الضوء على قضية مهمة، وهي قضية الظـرف بقسـميه    وتنبع أهمية هذا البحث

ـ    ) الزمان والمكان( ومحـدود وغيـر   . فروما يتفرع منهما ظـرف متصـرف وغيـر متص

نها لـم تنـل مـا    إذ إالخ، وهي قضية نحوية مهمة كان لها الحظ األقل من الدراسة، ...محدود

، ودراسـته  هذا البحث أوراقته في جمع شتاراسة، األمر الذي شجعني لتستحق من البحث والد

نموذجاً، أجمع ما ورد فيه من ظروف ثـم  أ) األعشى(متخذاًَ من ديوان الشاعر ميمون بن قيس 

أجري عليها دراسة معمقة جامعاً فيها كل المعلومات المتناثرة في بطون الكتب، ودارساً لطريقة 

كل ذلك مادة علمية سلسـة   األعشى لهذه الظروف في شعره، ومستخلصاً منورودها في شعر 

  . تسعى جاهدة لسد فراغ في المكتبة العربية قدر اإلمكان
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وجدير بالذكر أن قضية الظرف في النحو العربي لم تلقَ اهتماماً واسعاً من علماء النحو، ذلـك  

كتـب  أنني لم أعثر على كتاب خاص بالظروف يجمع ما قيل عنها من ألفها إلى يائها فكان مـا  

إلى خمس عشرة صفحة في بعض كتب النحو وهـي بـذلك    ظرف ال يتجاوز عشرتحت باب ال

تحتل مكاناً ضيقاً في كتب النحو، عمدت إلى زيادة رقعته وتوسـيعه مـن خـالل جمـع هـذه      

من اإلهمال وعـدم   نفسه المعلومات وتنظيمها وتطبيقها على ديوان شعري جاهلي القى المصير

كتور محمد محمد حسين وأطمع بـدوري إلـى تقديمـه    الدراسة إال من شروح أدبية، كشرح الد

  ". علم النحو"بثوب جديد مرتبط بعلم تصحيح اللسان 

ئدة ما يحمل، هو أمر يحمل من المتعة والفابحر في دراسة لغة القرآن الكريم وال شك في أن الت

ن للتعب أذكر الفائدة والمتعة فحسب، فلم تكن وحدها رفيقتي في طوال دربي البحثي، بل كا وال

والجهد والمشقة نصيب كذلك، فمشكلة البحث العامة تكمن فيما تنطوي عليه كلمة الظرف مـن  

همال نتيجة االعتقاد الشائع بين الدارسين بصـعوبة هـذه   غموض، وما تالقيه هذه القضية من إ

إلى السطح، ولكـن   القضية،  وتجلت المتعة في كشف هذا الغموض، واالرتفاع بقضية الظرف

 الظرف ألحوالة التي واجهتني هي قلة المصادر الجامعة لة الرئيسالمشك

في التمهيد عن شاعرنا ميمون بـن   تأما خطة الرسالة فقد تضمنت تمهيداً، وثالثة فصول تحدث

ونسبه ولقبه ونشأته، وعصره، وشعره، ذاكراً بعض الروايات التي تبـرز لنـا   " األعشى"قيس 

   .لحديث عن وفاتهأهمية هذا الشعر، ثم انتهيت إلى ا

تحدثت عـن تعريـف الظـرف لغـة      ،"الظرف في اللغة العربية"وعنوانه  :الفصل األولوفي 

ـ   ل اواصطالحاً، وذكر المصطلحات األخرى للظرفية من كوفية وبصرية كالمفعول فيـه والمح

، وكذلك بيان أهمية الظرف )العامل فيه النصب(والصفة، وغيرها والحديث عن ناصب الظرف 

جملة العربية، ثم انتقلت للحديث عن أنواع الظروف الزمانية والمكانية، وما يتفرع منها من في ال

ظروف مبهمة ومختصة ومبنية ومعربة ومتصرفة وغير متصرفة ومنصرفة وغيـر منصـرفة   

  . الخ ثم اختتمت هذا الفصل بالحديث عن األلفاظ النائبة عن الظرف...
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تناولـت   ةثالث في مباحث فقد جاء، "في ديوان األعشى ظروف الزمان"وعنوانه  :الفصل الثاني

مت بدراسة األحكـام الخاصـة   الزمان الواردة في ديوان األعشى، وق األول ظروف في المبحث

اللتها، وذلـك  ضافتها ودحيث اشتقاقها وبناؤها وإعرابها وإبهذه الظروف عند النحاة، وذلك من 

ـ ذلك ترتيباً هجائياً، ثـم ق روف في الظ، ومرتباً بتناول كل ظرف على حدة بدراسـة هـذه    تم

ديوان األعشى وإعرابها وإضافتها  وكيفية توظيفها في الديوان، الظروف من حيث ورودها في 

وذلك بناًء علـى داللتهـا علـى    " أمس، أدنى، ريث"وقد قمت بدراسة ثالثة من الظروف وهي 

ة في الـديوان،  المواقع الوارد الظرفية في كل رجة عنلحكمها الظرفي فقد جاءت خا الزمان ال

  . الدراسة اإلحصائية ولذلك استثنيتها من

األلفاظ النائبة عن ظروف الزمان في الديوان وكانـت هـذه   فيه  درستفقد : الثاني أما المبحث

  ". كل، منتصف، أكبر، العدد ستة، اسم اإلشارة ذلك"األلفاظ 

أللفاظ النائبة عـن  في القسم األول وا تضمن جداول إحصائية للظروف الواردة: الثالث المبحث

تي ورد فيها والنسبة المئويـة  كل ظرف وعدد المرات ال ركالظرف في المبحث الثاني، وذلك بذ

بالنسبة لكل الظروف الزمانية، علماً أن عدد الظروف الزمانية الواردة فـي الـديوان هـي     له

مـن الظـروف الزمانيـة    % 74ا ، وبذلك تكون نسـبته اًظرفاً زمانيأربعة وثالثون سبعمائة و

  . والمكانية الواردة في الديوان

األول تناولت فيه ظروف المكان الواردة في ديـوان   مبحثال: جاء في مبحثين: الفصل الثالثو

  . األعشى

ثم قمت بدراسة األحكام الخاصة بها عند النحاة من حيث االشتقاق والبناء واإلعراب واإلضـافة  

  . مت بدراسة الفصل الثانيوالداللة، تماماً كما ق

أنه لم يرد أي من األلفاظ النائبة عن الظرف المكاني في الديوان، وهذا يؤيد مـا   بالذكروجدير 

  . قاله النحاة من أن اإلنابة عن الظرف الزماني أكثر من الظرف المكاني
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فـي  تضمن جداول إحصائية للظروف المكانية من حيث عدد المرات الـواردة  : الثاني المبحث

وستين ظرفـاً وبـذلك   ثالثة الديوان والنسبة المئوية لها،  وكان عدد الظروف المكانية مئتين و

الديوان وعـددها تسـعمئة    الواردة في من مجموع الظروف% 26تكون نسبتها المئوية العامة 

  . عون ظرفاًوسبعة وتس

وفهـارس لآليـات   ثم ذيلت هذا البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي تم التوصـل إليهـا،   

  . واألشعار، ورسومات بيانية توضح النسب المئوية للظروف

فإني أحمد اهللا تعالى على إنجاز هذا البحث، وآمل أن يفتح أمام الباحثين مجـاالً لـنفض   بعد، و

الغبار عن الدواوين الشعرية القديمة، هذا التراث العربي األصيل، وربطه بعلم النحـو لتقديمـه   

  .  أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه، فهو نعم المولى ونعم الوكيلبثوب جديد، واهللا

  الباحث

  بشير رواجبة
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  تمهيد

  األعشى سيرته وشعره 

  اسمه ولقبه. أ

هو ميمون بن قَْيس بن جندل بن شراحيل بن َعْوف بن سعد بن ُضَبْيعة بن قـيس بـن   األعشى 

ل بن قاسط بن ِهنْب بن َأفَْصـى بـن   ثَْعلبة الحصن بن ُعكَابة بن َصْعب بن علّي بن بكر بن وائ

  .)1(ُدْعِمّي بن َجديلة بن َأَسد بن ربيعة بن ِنزار

فالعشا . ")2(واألعشى لقبه، وربما لقب بذلك لضعف بصره، وليس ألنه أعمى كما زعم ابن قتيبة

، ونقـل ابـن   )3("، ويكون الذي ال يبصر بالليل ويبصر بالنهار"يكون سوء البصر من غير عمًى

مصدر األعشى، والمرأة عشواء، ورجال ُعشٌْو، وهـو  : العشا مقصور"عن الخليل قوله فارس 

  .)4("الذي ال يبصر بالليل وهو بالنهار بصير

تمييزاً لـه عـن   " األعشى األكبر"و" أعشى بكر"و" أعشى ربيعة"و" أعشى قيس"وسمي شاعرنا 

الُعشُْو مـن الشـعراء   : "قوله اإلعرابيمن الشعراء، فقد نقل ابن منظور عن ابن " العشو"سائر 

أعشى بني قيس أبو بصير وأعشى باهلة أبو قحافة، وأعشى بني نهشل األسود بن َيْعفَُر، : سبعة

وفي اإلسالم أعشى بني ربيعة من بني شيبان، وأعشى همدان، وأعشى تغلب بن جاوان وأعشى 

سـبعة  " المؤتلف والمختلف"، وقيل هم أكثر من سبعة، فقد أحصى اآلمدي في )5("طرود بن ُسلَْيم

  . )6(عشر شاعراً بين جاهلي وإسالمي لقبوا باألعشى

                                                 
  .1/52، وينظر طبقات فحول الشعراء البن سالم الجمحي، 9/108، األغاني: األصبهاني، أبو الفرج علي بن الحسين) 1(

  .1/178 دار الثقافة، بيروت، لبنان، ،الشعر والشعراء: ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم) 2(

  ).عشا(، مادة 9/225  لسان العرب،: الدين محمد بن مكرمابن منظور، أبو الفضل جمال ) 3(

  .4/322، تح عبد السالم هارون،  معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا) 4(

  )عشا(مادة .9/225، لسان العرب: ابن منظور) 5(

  .3النهضة العربية،  ص، شرح وتعليق محمد محمد حسين، دار الديوان: األعشى الكبير، ميمون بن قيس) 6(
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وذلك لجودة شعره، ولما له في اآلذان مـن دوي ورنـين   " اجة العربِبصنَّ"ولُقَِّب األعشى كذلك 

  .)1(حتى ليخيل لسامعه أنه ينشد على جرس الصنج

  : )2(شعره فقالويرى ابن قتيبة أنه سمي بذلك؛ ألنه أول من ذكر الصنج في 

ــنْجِ ــْوِت الصَّ ــتَجِيبٍ ِلَص ــِمُعُه وُمْس  ُيْس

  

ــُل      ــةُ الفُُض ــه القَْينَ ــُع في ــيط[ِإذَا تَُرجِّ  ]بس

  

بـأبي  (لضعف بصره، فقد كُنِّـَي  ) باألعشى(لجودة شعره و) بصناجة العرب(وإن لقب شاعرنا 

  . وذلك لقوة بصيرته، فلقب بذلك تلطفاً وتفاؤالً) بصير

   نشأته وعصره. ب

 )4( )الِعرضْ(، على جانب وادي  )3( )منفوحة(نشأ شاعرنا في قرية من قرى إقليم اليمامة تسمى 

وما يروى مـن بعـض القصـص     ،ولم تحفظ لنا كتب التاريخ واألدب شيئاً عن نشأة األعشى

المتناثرة عن هذا الشاعر إنما هي باالعتماد على أبيات شعرية قد تكون لألعشى حقاً أو نسـبت  

ومن تلك الروايات أن أبا األعشى قيس بن جندل كان يسمى قتيل الجوع، وذلك ألنه دخـل  له، 

  .)5(غاراً يستظل فيه من الحر، فوقعت صخرة عظيمة من الجبل فسدت فم الغار، فمات جوعاً

ويعتمد الرواة في هذه القصة على بيت من الشعر ينسبونه لخصم األعشى جهنام واسمه عمـرو  

  :ى من بني قيس بن ثعلبة، وكانا يتهاجيان، وذلك قولهوهو من قوم األعش

 أبوَك قَتيـُل الُجـوعِ قَـْيُس بـُن َجنْـدلٍ     

  

ل[وخالُــَك عبــٌد ِمــْن خَُماَعــةَ راِضــُع     ]الطوي

  

                                                 
العربي هو الذي يكون في الدفوف، وأما الصنج ذو األوتار فدخيل معرب، : والصنج. 3، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .تختص به العجم وقد تكلمت به العرب ومن ذلك قول األعشى السابق

  ).لصوت الصنج( مكان ) ال الصنجتخ(وفيه . 109والبيت في ديوانه، ص. 1/179، الشعر والشعراء: ابن قتيبة) 2(

  . هي جزء من الرياض عاصمة السعودية وتسمى ببلدة سدوس واألعشى: منفوحة) 3(

  .3، صالديوان: األعشى الكبير) 4(

  .1/178وينظر الشعر والشعراء، . 9/108، األغاني: األصبهاني، أبو الفرج) 5(
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أو رجالً، ولكن ما نستطيع قوله إن األعشى شـاعر   وال يعرف متى مات أبوه، وهل تركه ناشئاً

ر عمره ألن أكثر الذين مدحهم كقيس بن معد يكرب وآل نه أدرك اإلسالم في آخجاهلي، وقيل إ

، ومنهم مـن عاصـر النبـي    )1(عبد المدان، وعامر بن الطفيل كانوا في أواخر العصر الجاهلي

صلى اهللا عليه وسلم، ومنهم من أسلم كعلقمة بن عالثة، وقد وفد إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم 

  : )2(وقد مدحه بقصيدته التي أولها

ــْم ــَدا  َألَ ــةَ َأْرَم ــاَك لَْيلَ ــتَِمضْ َعْينَ  تَغْ

ــا ــِق النَِّســاِء َوِإنََّم ــا ذَاَك ِمــْن ِعشْ  َوَم

  

ــِليَم الَمســهََّدا   ــاَد السَّ ــا َع ــاَدَك َم ــل[َوَع  ]طوي

تَنَاَســْيتَ قَْبــَل الَْيــْومِ خُلَّــةَ َمْهــَدَدا     

  

حداً قط إال رفع في ما مدح أهذا صناجة العرب، : فبلغ خبره قريشاً فرصدوه على طريقه وقالوا

إنه : أين أردت يا أبا بصير؟ قال أردت صاحبكم هذا ألسلم، قالوا: فلما ورد عليهم قالوا له قدره،

وما هنَّ؟ فقال أبو سفيان بـن  : قال. ينهاك عن خالل ويحرمها عليك وكلها بك رافق ولك موافق

لعلِّي إن لقيته أن أصيب : قال. مارلقد تركني الزنا وما تركته؛ ثم ماذا؟ قال الق: الزِّنا قال: حرب

قـال  . الخمر: ما دنِْتُ وال أدنْتُ؛ ثم ماذا؟ قالوا: قال. منه ِعوَضاً من القمار؛ ثم ماذا؟ قالوا الّربا

هل لك في خير مما : أرجع إلى صبابة قد بقيت لي في المهراس فأشربها فقال له أبو سفيان! أوَّْه

و اآلن في هدنة، فتأخذ مائة من اإلبل وترجع إلى بلـدك  نحن وه: وما هو؟ قال: هممت به؟ قال

سنتك هذه وتنظر ما يصير إليه أمرنا، فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفاً، وإن ظهـر علينـا   

واهللا لئن أتى محمـداً  ! يا معشر قريش، هذا األعشى: فقال أبو سفيان. ما أكره ذلك: فقال. أتيته

شعره، فاجمعوا له مائة من اإلبل ففعلوا؛ فأخذها وانطلـق  واتبعه ليضرمن عليكم نيران العرب ب

  .)3("إلى بلده، فلما كان بقاع منفوحة رمى به بعيره فقتله

إلى جمع مئـة   اًوهذا يعني أن شاعرنا كان مرهوب الجانب بفضل شعره، األمر الذي دفع قريش

ويفهم من هذه الروايـة  ناقة حمراء له حتى ال يسلم ويناصر النبي عليه الصالة والسالم بشعره، 

  .كذلك أن شاعرنا عاش في الجاهلية، ومات في أوائل عصر اإلسالم قبل أن يسلم

                                                 
  .235يين، بيروت، ص، دار العلم للمالمن تاريخ األدب العربي :حسين، طه) 1(

  .185، صالديوان: األعشى الكبير) 2(

  .126- 9/125، األغاني: األصبهاني، أبو الفرج) 3(
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وال يعلم منها إال ما يستشف من بعـض أشـعاره،   . أما حياة األعشى العائلية فهي غامضة أيضاً

  :)1(فهو رجل متزوج ويسعى إلى طالق زوجته حتى يتزوج من أخرى ويبدو ذلك من قوله

ــا َجــ  ــهْ َي ــِك طَاِلقَ ــي فَإنَّ  اَرتي بيِن

ــقٌ   ــإنِّي ذاِئ ــْومٍ فَ ــى قَ ــي فتَ  َوذُوِق

  

 ]الطويـل [كَذَاك ُأُمـوُر النَّـاسِ غَـاٍد َوطَارقَـهْ      

ــاةَ ُأنَــ  ــهْْ  فَتَ ــِت ذَاِئقَ ــا َأنْ ــَل َم  اس ِمثْ

  

ن ولده كان يقوده فـي  الكالبي، فقيل إ ِقلَّمَحوله واحد من األوالد وهو من ذكر في قصته مع الُ

  . ثناء سيره إلى سوق عكاظ، وال علم لنا إن كان له غيره من األوالد أم الأ

ومن ما سبق يتضح لنا أن الغموض يكتنف حياة هذا الشاعر، وما حوته كتب األدب ما هـو إال  

روايات وقصص حقيقية أو وهمية مختلقة تمكنا من خاللها معرفة الشـيء القليـل عـن حيـاة     

  . شاعرنا

  شعره. ج

من أخبار األعشى، فإن شعره نـور يكشـف مـا وراء     اًكثيرار التاريخ يحجب عنا كان ست إن

السطور، فقد جمع لنا الرواة أشعاراً لألعشى تمثل لنا شخصه وحياته وعصره خير تمثيل، وقـد  

جمعت هذه األشعار بين دفتي كتاب، وأعني بذلك ديوانه، وهو ضخم جداً،  يظهر لنا عبقريـة  

الم الجمحـي  كان مقدماً على كثير من شعراء عصره، فقد وضعه ابن سناظمه وقدرته، ولذلك 

،  وهو رابع هـذه  )2(مرئ القيس والنابغة الذبياني، وزهير بن أبي سلمىفي الطبقة األولى مع ا

األعشى هو رابع الشعراء المتقدمين وهو يقـدم  " المجموعة فقد نقل ابن قتيبة عن أبي عبيدة قوله

  .)3("جياد، وأوصف للخمر والُحُمر، وأمدح وأهجى د طوالٍعلى طرفة؛ ألنه أكثر عد

                                                 
  .313، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  ،1/51 .،  مطبعة المدني، القاهرةطبقات فحول الشعراء :الجمحي، محمد بن سالم) 2(

  .1/184، الشعر والشعراء: ابن قتيبة) 3(
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بن سالم قد سأل  اًن محمدغيرهم لم يأِت من فراغ، فقد قيل إوتقديم هؤالء الفحول األربعة على 

القـيس إذا   امـرؤ : ئ إلى رجل بعينه ولكني أقولمن أشعر الناس؟ قال ال أوم: يونس النحوي

  .)1("غب، واألعشى إذا طربغضب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا ر

ويرى طه حسين أن هذا الكالم ما هو إال سجع ال قيمة له إال في قوافيه ذلك أنهم ينظرون إلـى  

الشاعر من زاوية واحدة، فهم يستنبطون هذا من كثرة ما يضاف المرئ القـيس مـن وصـف    

زهيـر مـن    وإلىالخيل والصيد، وإلى النابغة من االعتذار، وإلى األعشى من وصف الخمر، 

مرأ القيس لم يكن صاحب خيل وصيد ليس غير وإنما كان إلى ذلك صاحب لهـو  المدح، ولكن ا

ودعارة وفجور ولم يكن النابغة صاحب اعتذار فحسب وإنما كان النابغة صاحب وصف ومـدح  

وهجاء، واألعشى يصف الخمر ولكن حظه من المدح أعظم من حظه من وصف الخمر وهـو  

  .)2(، وكان زهير يمدح ولكنه كان يصف ويشبب ويحسن الهجاءأكثر مدحاً من زهير

وطه حسين في كالمه هذا ال يعيب على الشعراء وإنما يريد أن يبـين أن هـؤالء الشـعراء ال    

يقتصرون على فن شعري واحد كالمدح ووصف الخمر، ووصف الخيل وغيرها، وإنما ينسجون 

، لم يذهب في كالمـه إلـى   )3(بن حبيبأشعارهم على أغراض شعرية مختلفة، وأرى أن يونس 

هذا المرمى، فهو عالم نحوي جليل، وال أظنه يجري وراء السجع كالكهان، وإنما أراد أن كـل  

شاعر من هؤالء يتقن فنوناً كثيرة، ولكن أكثر ما يكون شاعراً في فن معين وهو ما ذكـره واهللا  

  . أعلم

غيره من الشعراء، فقدمه حماد علـى جميـع    الرواة والنقاد بشعر األعشى فقدموه على َبعجِوُأ

الشعراء حين سأله المنصور عن ذلك، وسئل مروان بن أبي حفصة عن أشـعر النـاس فقدمـه    

عليكم بشـعر األعشـى؛   : بشعره، وكان أبو عمرو بن العالء يقدمه ويوصي الناس بشعره، فقال

                                                 
  .9/108األغاني : اني، أبو فرجاألصبه) 1(

  .بتصرف. 237- 236، صمن تاريخ األدب العربي: حسين، طه) 2(

يونس هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي، أخذ عن أبي عمرو بن العالء، وحماد بن سلمة وعنه الكسائي ) 3(

العقد الثمين في تراجم النحويين : س الدينالذهبي، الحافظ شم: ينظر. وسيبويه والفراء وآخرون، وعاش ثالثاً وثمانين سنة

239.  
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مثلـه مثـل البـازي،    : كما قـال  أو. )1(يد ما بين العندليب إلى الكُْركّْيفإني شبهته بالبازي يص

  .)2(يضرب كبير الطير وصغيره

وهو جدير بهذا التقديم، فقد رفعه شعره وعظم شأنه وجعله مخوفاً مهيباً فهذا أبو سـفيان فـزع   

وجزع حين أحس أن األعشى وافد إلى المدينة ليمدح النبي صلى اهللا عليه وسلم فاحتال في صده 

ق الكالبي، فقد كان األعشى يوافي سوق عكاظ فـي  لََّحالُمعن ذلك، ومما يروى كذلك قصته مع 

يا أبا كـالب، مـا يمنعـك مـن     : مرأتهكالبي مئناثاً مملقاً، فقالت له اكل سنة، وكان المحلق ال

ما عندي ! ويحك: قال. قتطعه إلى نفسه إال وأكسبه خيراًفما رأيت أحداً ا! رض لهذا الشاعرالتع

: من الشراب والمسوح؟ قالـت  فهل له بدُّ: قال.  يخلفها عليكاهللا :قالت! إال ناقتي وعليها الحمل

فتلقاه قبل أن يسبق إليه أحد وابنـه يقـوده فأخـذ    : قال. إن عندي ذخيرة لي ولعلي أن أجمعها

قال شريف كـريم، ثـم   . المحلق: من هذا الذي غلبنا على خطامنا؟ قال: الخطام؛ فقال األعشى

ته وكشط له عن سنامها وكبدها ثم سقاه وأحاطت بناته به يغمزنـه  سلمه إليه فأناخه، فنحر له ناق

وخرج : قال. بنات أخيك وهن ثمانٍ شريدتهن قليلة: ما هذه الجواري حولي؟ قال: فقال.ويمسحنه

فلما وافى سوق عكاظ إذا هو بسرحٍة قد اجتمع النـاس عليهـا وإذا   . من عنده ولم يقل فيه شيئاً

  : )3(األعشى ينشدهم

ــر ــوٌن كَلََعْم ــتْ ُعُي ــْد الَح ــَرةٌثي لَقَ  ِي

ــبُّ ــطَلَياِنَها  تُشـ ــُروَرْينِ َيْصـ  ِلَمقْـ

ــْدَي ُأمِّ تَ   ــيعْي ِلَبــانِ ثَ  َحاَلَفَــاَرض

  

ل[قُى ُضــوِء نَــارٍ فــي َيفَــاعٍ تَُحــرَِّإلَــ    ]طوي

ــقُ   ــدى َوالُمحلِّ ــارِ النَّ ــى النَّ ــاتَ َعل  َوَب

ــرَّقُ ــَحَم َداجٍ َعــــْوُض الَ نَتَفَــ  بِأْســ

  

  

                                                 
  .9/110، األغاني: األصبهاني، أبو الفرج) 1(

  .1/66، طبقات فحول الشعراء: الجمحي، ابن سالم) 2(

  .275-273، صالديوان: األعشى الكبير) 3(
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يا معاشر العرب، هـل فـيكم   : مرحباً يا سيدي بسيد قومه، ونادى :المحلق؛ فقال لهفسلم عليه 

  .)1("فما قام من مقعده وفيهن مخطوبة إال وقد زوجها: قال! مذكار يزوج ابنه إلى الشريف الكريم

وهذه امرأة كسدت عليها بناتها، فرغبت إلى األعشى في أن يشبب بواحدة منهن لعلهـا تنفـق،   

بإحداهن فتزوجت، ثم شبب بالثانية فوجدت قريناً، ثم شبب بالثالثة فأسرع إليهـا   فشبب األعشى

  .)2(الخاطبون، وما زال يشبب بهن واحدة واحدة، ويتقاضى على ذلك أجراً حتى زوجهن جميعاً

وحسبنا من هذه الروايات أن ندرك مكانة شاعرنا بين أبناء عصره فكان كما قـال الـرواة، ال   

  : )3(بقوله الثةرفعه ولم يهج رجالً إالَّ وضعه كما هجا علقمة بن ُعيمدح رجالً إال 

 تَبِيتُــوَن فــي الَمشْــتَى ِمــالًَء ُبطُــونُكُْم

  

ــتَْن خََماِئصــاً    ــى َيبِ ــاَراتُكُْم غَْرثَ ــل[َوَج  ]طوي

  

ومن أشهر أغراضه الشعرية المدح والخمر والغزل، وغير ذلك، فمدح طائفـة مـن أشـراف    

ن فقد مدح سالمة ذا ية استغلت هذا المدح، فأكثر مدحه منصرف إلى اليمنيالعرب، ولكن العصبي

فائش، ومدح أهل نجران، ومدح قيس بن معد يكرب، ومدح األشعث بن قيس الكنـدي، ومـدح   

بن علي صـاحب اليمامـة    ذةَْواألسود العنسي، ومدح األسود بن المنذر أخا النعمان، ثم مدح ُه

يعة وموقفها من الفرس في ذي قار فأكثر الفخر، ولم يمـدح  وهو ربعي، ثم فخر في شعره برب

من مضر إال عامر بن الطفيل، وإنما مدحه ليهجو علقمة خصمه، ثم مدح علقمة حين وقع فـي  

  .)4(يده، ومدح النبي صلى اهللا عليه وسلم

، وال أما عالقة شاعرنا بالخمر فهي عالقة قوية فكان مفتوناً بالخمر ومجالسها ال يعدل بها شـيئاً 

يستطيع لها فراقاً، حتى لقد يروون في قدومه على النبي صلى اهللا عليه وسـلم وعدولـه عـن    

اإلسالم أنه لم يهتم بتحريم اإلسالم للزنا والقمار والربا، ولكنه جزع أشد الجزع حين علـم أنـه   

خول فـي  يحرم الخمر، فعاد من مكة إلى اليمامة ليستنفذ ما بقي له منها قبل أن يحرمه منه الـد 

                                                 
  .114- 9/113، األغاني: األصبهاني، أبو الفرج) 1(

  .238وينظر من تاريخ األدب العربي، ص. 9/118، األغاني: األصبهاني، أبو الفرج) 2(

  .199، صالديوان: األعشى الكبير) 3(

  .240، صمن تاريخ األدب العربي :حسين، طه) 4(
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الدين الجديد، بل أنهم ليذهبون في تصوير ولعه بالخمر إلى أبعد من هذا الحـد، فيزعمـون أن   

بعض والة اليمامة سأل عن داره فدل عليها، وسأل عن قبره فأخبر بأنه في فناء الدار، فقصـد  

قبـر  إلى هذه الدار فإذا هو رطب، فلما سأل عن علة رطوبته أخبر بأن الفتيان يجتمعون حول ال

، وقد تأثر شـعراء  )1(فيشربون وقد جعلوه َمْجلس رجل منهم، فإذا جاء دوره صبوا فوقه الكأس

  . الخمرة باألعشى من بعده أمثال األخطل وأبي نواس

أما غزله فكان يفيض بالشهوة العارمة، ومن أظهر األمثلة على ذلك أبياته التي يصـف فيهـا   "

، ويتتبع بعينه الجائعة ما أخفت مالبسها من مواضـع  فيدقق في وصف جسمها) لةَْيتَقُ(صاحبته 

الفتنة المثيرة، ويتصورها حين تقعد وحين تقوم، وحين تقبل وحين تدبر وحين تلوح بيدها فـي  

  . )2("دالل، وحين تتفضل في ثياب النوم، وحين تنبطح على األرض

وجبيـره   لةَْيتَوقُوكثير من غزل األعشى يصور نساء غير عربيات، بعضهن من القيان كهريرة 

  . قيان بشر بن عمر بن مرثد، وكان قد قدم بهن إلى اليمامة حين هرب من النعمان

وما ذهب إليه شاعرنا من شرب للخمر ولهو ومضاجعة للنساء هي خصـال خليقـة أن تجعـل    

األعشى في حاجة دائمة إلى المال، فراح يطوف بالد العرب بين الشام والعراق واليمن قاصـداً  

وك واألشراف، فكان أول من سأل بشعره، وهو يصرح بذلك في بعض مدائحه كقوله لقيس المل

  .)3(بن معد يكربا

ــهُ    ــْم َأْبلـ ــاً َولَـ ــتُ قَْيسـ  َونُبْئـ

ــرُوا  ــا خَبَّـ ــاَد َمـ ــَك ُمْرتَـ  فَجِْئتُـ

 فَـــالَ تَْحرَِمنِّـــي نَـــَداَك الَجزِيـــْل

  

ــَيَمنْ    ــلِ ال ــر َأْه ــوا خَْي ــا َزَعُم ــارب[كََم  ]متق

 ذي خَبَّـــُروا لَـــْم تَـــَرْنَولَـــْوالَ الَّـــ

ــْن   ــْم ُأَهـ ــْبلَكُْم لَـ ــُرٌؤ قَـ ــإنَّي اُْمـ فَـ

  

                                                 
  .32، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .35المصدر السابق، ص) 2(

  .75المصدر السابق، ص) 3(
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إذن فاألعشى كان يتخذ المدح وسيلة لكسب المال، ولكنه ال يكاد يهجو إال بدافع مـن العصـبية   

القبلية، فكل أهاجيه متصلة بسياسة القبيلة ومصالحها، فهو يمدح للكسب، حين ال يتعارض ذلـك  

  .)1(، ويهجو مخلصاً بدافع من العصبية القبليةمع وفائه لقبيلته

  وفاته. د

قصته مع  ليس هناك معلومات واضحة عن كيفية موت األعشى وتاريخ ذلك، إال ما عرفناه من

التي تقول بأن بعيره رمى به بقاع منفوحة فقتله، ومن الناس من يؤرخ أبي سفيان وكفار قريش، 

هذه القصة، وظانين أن الهدنة التي تحدث عنها أبـو   وفاته بسنة سبع للهجرة مستنبطين ذلك من

اً فشاعرنا عاش في ، وعلى كل سواء أكان هذا التقدير صائباً أم مخطئ)2(ةيسفيان هي هدنة الحديب

ك اإلسالم ولم يسلم، ومات مخلفاً لنا ثروة شعرية كبيرة تستحق منـا أن ندرسـها   الجاهلية وأدر

  .ونتدارسها

  

                                                 
  .39، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .235ص دب العربي،من تاريخ األ: حسين، طه) 2(
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  الفصل األول

  "الظرف في اللغة العربية"

  تعريف الظرف في اللغة واالصطالح: أوال

  الظرف لغة

ما كان وعاء لشيء، وتسمى األواني ظروفا ألنهـا  "فالظرف .  )1(هو الوعاء، والجمع ظروف 

يها، فصارت كاألوعية أوعية لما ُيجعل فيها، وقيل لألزمنة واألمكنة ظروف ألن األفعال توجد ف

ن اإلبريق ظرف لما فيه، ونقول رجـٌل ظريـف ألنـه    ،  فالظرف وعاء كل شيء حتى إ)2("لها

الظريف مشتق من الظـرف،  : "وعاء لكل ما يستحسن، نقل ابن منظور عن محمد بن يزيد قوله

  .)3("وهو الوعاء، كأنه جعل الظريف، وعاء لألدب ومكارم األخالق

، )4(.."إنك لغضيُض الطرف نقي الظرف، يعني بالظرف وعاءه: وقالوا.. : "..وقال ابن منظور

  .)5("إن أكنة النبات كل ظرف فيه حبة، فجعل الظرف للحبة: " ونقل عن أبي حنيفة قوله

والظرف كذلك البراعة وذكاء القلب، يوصف به الفتيان األزوال والفتيات الزوالت، وال يوصف 

  . )6(رف في اللسان البالغة، وفي الوجه الحسن، وفي القلب الذكاءالظ: به الشيخ وال السيد، وقيل

ومن المالحظ أن االحتوائية هي الجامع بين قولنا رجل ظريف، والظرف الـذي هـو للزمـان    

فاألفعال تقـع  . والمكان، فكما أن الرجل يحتوي الصفات الحسنة، فالظرف كذلك يحتوي األفعال

ي جميعه كقولك صمت يوم الخمـيس؛ ألن الصـوم يسـتغرق    منها ما يقع الفعل ف"فيه ال عليه، 

                                                 
ترتيب القاموس  ينظر، )ظرف(مادة   8/252، لسان العرب: ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرمابن منظور) 1(

  .1/217شرح األشموني،  وينظر، 3/121المحيط، 

في  المرجع وينظر، مصطفى الغالييني، 45-3/44، وينظر جامع الدروس العربية، 2/41 شرح المفصل :ابن يعيش) 2(

  .، لعلي رضا1/34اللغة العربية 

  .8/253لسان العرب، : ابن منظور) 3(

  .253المصدر السابق، ص) 4(

  .253المصدر السابق، ص) 5(

  .252المصدر السابق، ص) 6(
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اليوم، ومنها ما يقع الفعل في بعضه، كقولك لقيته يوم الجمعة؛ ألن اللقاء قد يقـع فـي بعـض    

إنه ليس " -:وهذا ما يمكن اعتباره رداً على قول الدكتور إبراهيم السامرائي الذي قال.  )1("اليوم

رف وهو البراعة، والذكاء وجملة أخرى من المناقب، وبين من سبيل إلى إدراك العالقة بين الظ

  .)2("الظرف للزمان والمكان

  :أما الظرف اصطالحا

ويذكر لبيان زمان الفعل أو "". في"فهو اسم يدل على زمان الفعل أو مكانه وينتصب على تقدير  

على حسب مـا   فال يكون ظرفا بل يكون كسائر األسماء" في"أما إذا لم يكن على تقدير . مكانه

ومفعوالً " جاء يوم الجمعة"وفاعال نحو " َيْوُمنا َيوٌم َسعْيٌد"فيكون مبتدأ وخبراً، نحو . يطلبه العامل

  .)3("ويكون غير ذلك" ال تضيع أيام شبابك"به، نحو 

وهذا ما ذهبت إليه كتب النحو، أغلبها إن لم تكن كلها، ولعل أفضل ما قيل في تحديـد معنـى   

: الظرف"، حيث عرفه بقوله "أوضح المسالك"ده ابن هشام األنصاري في كتابه الظرف، ما أور

طراد من اسم وقت أو مكان؛ أو اسم عرضت داللته علـى أحـدهما، أو   با" في"ما ضمن معنى 

  .)4("جار مجراه

التـي  الجارة، وهي الظرفية ) في(معاني أي ما ضمن أصل ") في"ما ضمن معنى (والمراد بـ 

ويرى   )5("حرف جار لما بعده ومعناها الوعاء) في: (قي بمعناها اللغوي حين قالعبر عنها المال

  .)6(تعني الوعاء فقط دون غيره من المعاني) في(سيبويه أن 

  :حين قال "في"ـ عشرة معاني ل" مغني اللبيب"أما ابن هشام فقد ذكر في كتابه 

                                                 
  119تحقيق فائز مسعد، ص. شرح ملحة اإلعراب أبو محمد القاسم بن علي،: الحريري) 1(

  .153وتطور، ص  العربية تاريخ: إبراهيم السامرائي) 2(

  ، لمحمد أسعد النادري453ص. ، وينظر نحو اللغة العربية3/44 جامع الدروس العربية،: مصطفى الغالييني) 3(

  .48/ 2، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام، عبد اهللا بن جمال الدين) 4(

، وينظر األصول في النحو 388ص، رصف المباني في شرح حروف المعاني :حمد بن عبد النورالمالقي، أ) 5(

  .ألبي بكر محمد بن سهل بن السراج. 1/412ص

  .4/226. الكتاب:  سيبويه) 6(
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أو زمانية، وقد اجتمعتـا فـي    وهي إما مكانية: الظرفية:أحدها: حرف جر له عشرة معان: في"

ــالى ــه تعـ ÏM ∪⊆∩ " قولـ t7Î= äñ ãΠρ”9$# ∩⊄∪ þ’Îû ’oΤ÷Šr& ÇÚö‘F{$# Νèδuρ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ óΟÎγ Î6 n= yñ šχθç7Î= øó u‹y™ ∩⊂∪ ’Îû Æì ôÒ Î/ 

š⎥⎫ÏΖÅ™" )1( ، أو مجازية نحو "öΝä3s9uρ ’Îû ÄÉ$|Á É) ø9$# ×ο 4θuŠ ym")2(  أدخلـت الخـاتم فـي    "، ومن المكانية

  .)3(إال أن فيهما قلبا" لقلنسوة في رأسيإصبعي، وا

وكما ذكرنا سابقا فالظرفية تعني بمعناها اللغوي، الوعاء وهذا تأييد لكالم سـيبويه إال أن ابـن   

  .هشام يرى لـ في معاني أخرى غير الوعائية

مجـيء فـي   "المختلفة إنما ترد إلى معنى الوعاء فيقول في ذلك " في"ويرى المالقي أن معاني 

=Νä3̈Ψt7Ïk"، أي علـى جـذع، وقولـه تعـالى     "علقته في جذع: "كقوله) على( بمعنى |¹ _{uρ ’ Îû Æíρ ä‹ã` 

È≅ ÷‚ ¨Ζ9$#")4( .  

وكل هذه المواضـع  ) على: (المعنى في ذلك كله: أدخلت الخاتم في إصبعي، قال بعضهم: وقالوا

) النخـل فـي جـذوع   (الذي هو الوعاء، أال ترى أن معنـى  ) في(إذا تأملتها وجدت فيها معنى 

  . وإن كان فيها العلو، فالجذع وعاٌء للمصاب] الوعاء[

فهو من المقلوب ألن المراد أدخلت إصبعي فـي الخـاتم   " أدخلت الخاتم في إصبعي"وأما قولهم 

خرق الثـوُب  (باقية على موضوعها من الوعاء، والقلب باٌب من أبواب المجاز كما نقول " في"و

   )5("َبخرق المسماُر الثو"أي ) المسماَر

إن لم تكن كما قال سيبويه بمعنى الوعاء فقط فهي أكثـر مـا تسـتعمل بمعنـى     " في"وأرى أّن 

  .الوعاء

                                                 
  .4- 1الروم آية ) 1(

  .179البقرة آية ) 2(

  .174ص ،1ط، مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، عبد اهللا جمال الدين) 3(

  .71طه أية ) 4(

  .390، 389ص حروف المعاني،رصف المباني في شرح  :المالقي) 5(
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" فـي "، فالمتضمن معنـى  )1(أي باستمرار في جميع األحوال مع سائر األفعال" باطراد"أما قوله 

الذي يكون ذلك فيه غير مختص بحدث دون حدث، وغير مختص بوقوعـه غيـر   : طراد هوبا

) يـوم (فتضمن ) اعتكفتُ ِعنَْد الِمْحَرابِ(و) صمتُ يوَم الجمعِة(بر، دون وقوعه خبرا، كقولك خ

) قرأت يـوم الجمعـة  (لمعنى في باطراد، ألنه ال يختص بحدث دون حدث، فإنك تقول ) عند(و

) االعتكاف يـوم الجمعـة  : (وال يختص بالوقوع غير خبر، ألنك تقول) صليت عند المحراب(و

  ).عنَد المحرابِالصالةُ (و

وما كان بخالف ذلك فليس بظـرف  . فهو ظرف تقررعلى الوجه الذي ) في(فما تضمن معنى 

ـ ) في(ليس بظرف، ألن نصبه على معنى ) الدار(فـ) دخلت الدار(نحو  ) الـدخول (مختص بـ

ا ظرف) الدار(، فلو كان )نمت الدار(، وال )جلستُ الداَر: (دون غيره من األحداث؛ فلذلك ال يقال

  .)2("لكان ظرفا مع غيره من األفعال الدالة على حدث واقع فيها) دخل(مع 

باإلضافة إلى ذلك يوجد بعض االستثناءات التي اتفق عليها العلماء، حيـث اسـتثني مـن قيـد     

وال يتأتى فيها االطراد المذكور ومع ذلك " في"أسماء مضمنة معنى ) باطراد" في"تضمن معنى (

  :على النحو التالي ال تخرج عن الظرف وهي

الظروف الدالة على المقادير، فال تنصبها إال أفعال السير ومشتقاتها نحو سـرت مـيال أو   : أوال

  .فرسخا أو بريدا

نقـول   )3(الظروف التي تالقي فعلها في االشتقاق، فإنها تنتصب بما اجتمع معها في المادة: ثانيا

Ρ̄$" تعالى ومن ذلك قوله" قمت مقام عمرو"و" جلست مجلس زيد" r& uρ $̈Ζ ä. ß‰ãèø)tΡ $pκ÷] ÏΒ y‰Ïè≈s)tΒ Æì ôϑ ¡¡= Ï9")4(.  

                                                 
  .2/156،ضياء السالك إلى أوضح المسالك: النجار، محمد عبد العزيز) 1(

  .299، ص1ط، شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ: ابن مالك) 2(

  .2/156، ضياء السالك إلى أوضح المسالك: رالنجا) 3(

  .9الجن، آية  ) 4(
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وهذا ال يكون قياسا إال إذا كان العامل فيه موافقا له في الرجوع إلى أصل واحد فـي اللفـظ،   "

أو ) نمت مقعد زيد(فلو قلت ). واضطجعت مضطجع عمرو) (قعدت مقعد زيد(والمعنى كقولك 

  .)1(ن ورد شيء من ذلك عن العرب قبل، وحكم بشذوذهفإ. لم يجز) جلست مضطجع عمرو(

أعنى بذلك العبارات المسـموعة الـواردة   ( )2("باطراد"ن هناك نوعا آخر استثني من قيد وقيل إ"

  ".هو مني مقعد القابلة" -في القرب -عن العرب، يراد بها القرب أو البعد، ومن ذلك قولهم

  ).هو مني مزجر الكلب( -أي في مقعد المولدة ممن تولدها، وفي البعد

ومن العلماء من حكم باطراد ما دل على بعد أو قرب مـن  "وعارض ابن مالك هذا الرأي فقال 

  .)3(نحو هو مني منزلة الشغاف، ونحو قول الشاعر

ــتُم  ــد َعِلم ــا ق ــْرب كم ــي َح  وإنَّ َبن

  

ــا     ــتْ نُُجوُمه ــْد تََعلّ ــا قَ ــاطَ الثُرّي ــل[َمن  ]طوي

  

ليست من هذا الباب، وأراه صواباً، "هو مني مزجر الكلب "عبارات أي فيرى ابن مالك أن هذه ال

ذلك أن هذه العبارات السالفة الذكر لم تذكر في باب االستثناءات إال في مصدر واحد مما وقـع  

بين يدي من مصادر، على خالف البندين السابقين، حيث تكاد كتب النحو تجمع على أنهما لـم  

  .طرادايتضمنا معنى في ب

يراد به االسم الذي عرضت له اسـمية الزمـان   " "أو اسم عرضت داللته على أحدهما"ا قوله أم

  ".باطراد) في(والمكان فتضمن معنى 

  

                                                 
  301ص  شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ، :ابن مالك) 1(

  .15، صالظرف خصائصه وتوظيفه النحوي:  األشرم، المتولي علي المتولي) 2(

، والبيت لعبد الرحمن بن حسان في 154/ 2، شرح التسهيل: ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا) 3(

  .52ديوانه، ص
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كقولهم " في"هي ألفاظ مسموعة توسعوا فيها فنصبوها على تضمين معنى " أو جار مجراه"وقوله 

، )2(زمان دون ظرف المكانوهي جارية مجرى ظرف ال  )1("أفي حق"واألصل " أحقا أنك ذاهٌب"

  :ومن ذلك قول الشاعر ابن الدمينة

ــاِدراً   ــتُ َص ــاَد اِهللا َأْن لَْس ــاً ِعَب  َأَحقّ

  

 ]طويــــل[َوال َوارِداً ِإالَّ َعلَــــيَّ َرقِيــــُب   

  

  :وقول النابغة الجعدي

 َأالَ َأْبلـــغْ َبِنـــي خَلَـــٍف َرســـوالً

  

ــاِني     ــْم َهَجـ ــاً َأنَّ َأخْطَلَكُـ ــر[َأَحقَّـ  ]وافـ

  

عند المبـرد،   )حقاً(د اختلف العلماء في إعراب حقاً، بعد اتفاقهم على أنها مصدر، فانتصاب وق"

، وقد أيد ابن هشام سيبويه فيمـا  على أنه مفعول مطلق وعند سيبويه ومن تابعه على أنه ظرف

  :ذهب إليه وذلك ألمرين

  .لمرادأنه لو كان مصدرا لكان بمعنى أيثبت ثبوتا فعلك، وليس هذا هو ا: األول

   )3("الدالة على الظرفية "في"ـتصريح العرب معه ب: والثاني

  :ومن ذلك قول الشاعر فائد بن المنذر القشيري

ــِك هــاَِئٌم ــَرٌم بِ  َأفــي الَْحــقِّ أنََّــي ُمغْ

  

ــُر     ــَواِك والَ خَم ــلٌّ َه ــِك الَ خَ ــل[َوَأنَّ  ]الطوي

  

  

  

                                                 
و ينظر معجم علوم اللغة العربية، لمحمد ، 2/158، ضياء السالك إلى أوضح المسالك :النجار، محمد عبد العزيز) 1(

  .49، وينظر أوضح المسالك ص272سليمان عبد اهللا األشقر، ص

، 159، و ينظر ضياء السالك إلى أوضح المسالك، ص2/51، صأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :ابن هشام) 2(

  .، لألزهري339وينظر التصريح على التوضيح، ص

  .2/50، ك إلى ألفية ابن مالكأوضح المسال: ابن هشام) 3(
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) فـي (ظرف زمان لتضمنه معنـى  ) حقاً(مما يدل على أن  )في(فقد صرح الشاعر هنا بالجار 

  .)1("وليس منصوباً على المفعولية المطلقة باعتبار أصله

باطراد من اسم وقت أو مكان أو اسم عرضت داللتـه  ) في(قلنا إن الظرف هو ما ضمن معنى 

  .على أحدهما أو جار مجراه

رج مـن هـذه   ويفهم من هذا التعريف الشامل المانع ألي لبس أن للظرف قيداً وحدوداً، وما يخ

الحدود فقد خرج من باب الظرفية إلى دائرة األسماء العادية، ويمكننا أن نسـتعرض الكلمـات   

  :الخارجة عن حدود الظرفية على النحو اآلتي

ما ضمن معنى في وليس باسم زمان وال مكان، وال اسم عرضت داللته على أحـدهما وال   :أوال

βθç6" لىومن ذلك قوله تعا. اسم جار مجرى اسم الزمان xîös? uρ β r& £⎯ èδθßs Å3Ζ s? ")2(  ،في"ـ إذا قُدر ب" 

فهـذا لـيس     )3("وترغبون في نكـاحهن "إذ التقدير ) في(فإنه يصدق عليه أنه اسم ضمن معنى 

  . )4(لكنه ليس زمانا وال مكانا" في"ألنه وإن كان على معنى "بظرف 

أي ترغبـون فـي   " فـي "ر فقيل هو ويرى السمين الحلبي أنَّ هناك اختالفاً في تقدير حرف الج

ويختـتم  " أي ترغبون عن نكاحهن لقـبحهن وفقـرهن  " عن"نكاحهن لجمالهن ومالهن، وقيل هو 

ولم تكن اسم زمان أو مكان " في"فكل كلمة تضمنت معنى  .)5("إن المعنيين صالحان"كالمه بقوله 

  .فإنها تخرج من دائرة الظرفية

وذلك كما في قولـه  " في"اء المكان ولم يكن مضمنا معنى ما كان من أسماء الزمان وأسم :ثانيا

Ρ̄$ " تعــالى Î) ß∃$sƒ wΥ ⎯ ÏΒ $uΖ În/ §‘ $·Βöθ tƒ $U™θç7tã # \ƒ ÌsÜ ôϑ s% ")6(  وكــذلك قولــه تعــالى "tβθèù$sƒ s† $YΒ öθtƒ Ü= ¯= s)tGs? ÏμŠÏù 

ÛUθè= à) ø9$# ã≈ |Á ö/ F{$# uρ")7(  وقوله تعالى "¢ ª! $# ãΝn= ôãr& ß] ø‹ym ã≅yèøg s† …çμ tGs9$y™ Í‘)8(".  

                                                 
، ومعجم 51وينظر جامع الدروس العربية ص 159، صضياء السالك إلى أوضح المسالك: النجار، محمد عبد العزيز) 1(

  .277الشوارد النحوية، ص

  .127النساء، آية ) 2(

  .1/339، التصريح على التوضيح :األزهري، عبد اهللا بن خالد) 3(

  .330، صندى وبل الصدىشرح قطر ال :ابن هشام) 4(

علي : تح الدرر المصون في علم الكتاب المكنون، :، شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن محمدالسمين الحلبي) 5(

  .2/434 ، 1محمد عوض، دار الكتب العلمية، ط

  .10اإلنسان ، آية ) 6(

  .37النور،  آية ) 7(

  .124األنعام،  آية ) 8(
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في المثال األخير ليسا ظرفين، وإن كانا من أسـماء  " حيث"في األمثلة السابقة وكلمة " يوم"فكلمة 

إذ ليس المراد أن الخوف واقع في ذلك اليوم والعلم " في"الزمان والمكان فإنهما ليسا على معنى 

 تعالى يعلـم نفـس المكـان    واقع في ذلك المكان، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم، وأن اهللا

المستحق لوضع الرسالة، فانتصابهما على المفعول به ألن الفعل واقع عليهما ال فيهما، وناصب 

وناصب محل حيث فعل مضارع منتزع من لفظ أعلم تقديره يعلم حال كونـه  ) يخافون(لفظ يوم 

التفضـيل ال ينصـب    محذوفا لداللة أعلم عليه ال أعلم المذكور الذي هو اسم تفضيل؛ ألن اسم

  .)1(المفعول به إجماعاً

‘u"وتحت هذا الباب أيضا يندرج قولـه تعـالى    É‹Ψã‹Ï9 tΠ öθtƒ É− Ÿξ−G9$# ")2(     وقولـه تعـالى"öΝèδ ö‘É‹Ρ r& uρ tΠ öθtƒ 

Ïπ sù Î—Fψ ، فهذه الكلمات انتصبت على المفعولية ال علـى  )4("باذل حيث يكون من يتذلل"، وكذلك )3("#$

χÎ)uρ $·Β" :الىالظرفية أما قوله تع öθtƒ y‰ΨÏã y7 În/u‘ É# ø9r(x. 7π uΖy™")5(    فيوم هنا ليس بظرف وال مفعوالبـه

  .)6("في"بل هو هنا اسم إنَّ ألنه لم ينصب على تقدير 

!ª "إن ما بعد حيث فـي قولـه تعـالى    :" ونقل ابن الحاجب عن أبي علي قوله $# ãΝn= ôãr& ß] ø‹ym ã≅ yèøg s† 

…çμ tGs9$y™ Í‘")7( ألن حيث يضاف ظرفا ال اسما فالمعنى حيث يجعلـه أي  : ضاف إليه قالصفة ال م

نه مضاف وال مانع من إضافته وهو اسم ال ظرف إلى الجملة كمـا  واألولى أن نقول إيجعل فيه 

  .)8("في ظروف الزمان

ونلحظ مما سبق أن داللة الكلمة على الزمانية أو المكانية غير كافية لالنتصاب على الظرفية بل 

  ".في"بد من تضمن معنى ال 

                                                 
و شرح األشموني  230، ينظر شرح قطر الندى، ص1/339 التصريح على التوضيح، :األزهري، خالد بن عبد اهللا) 1(

  .140وينظر مغني اللبيب ص 2/105، وينظر الكافية في النحو 1/218ص 

  .15غافر، آية ) 2(

  .18غافر، آية ) 3(

  .2/105، الكافية في النحو: ، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرابن الحاجب) 4(

  .47آية الحج،  ) 5(

  .308، 307ص شرح اآلجرومية،: عبد اهللا محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، أبو) 6(

  .124آية : األنعام) 7(

  ) بتصرف( 2/105، الكافية في النحو: ابن الحاجب) 8(
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التوسـع  فانتصـابهما علـى   " سكنت البيت"و" دخلت الدار"ألفاظ نصبت على التوسع نحو  :ثالثا

نمـت  "ألنه ال يضطرد نصبه مع سائر األفعال فال يقـال   ؛)1("ال على الظرفيةبإسقاط الخافض 

  ".نمت البيت"وال " صليت الدار"ال و" المدرسة

وسكنت في البيت فلما حذف الخافض نصبا علـى المفعـول بـه     فاألصل قولنا دخلت في الدار

  .)2(توسعا كما يحذف الجار وينتصب ما بعده كقوله

 َولـــْم تْْعوُجـــوا تَُمـــُروَن الـــدَِّياَر

  

ــَراُم  كَالُم   ــيَّ إذاً َحـ ــُو علـ ــر[كُمـ  ]وافـ

  

صـور،  سما مكان لكنَّهما محدودان أي يدالن على مكان معين محدود ومحهما ا" فالبيت والدار"

  .وظرف المكان ال ينتصب على الظرفية إال إذا كان مبهماً

يمكننا أن نضيف نوعا رابعا من األلفاظ الخارجة عن الظرفية لخروجهـا عـن حـدود     :رابعا

ما ذكر فضلة ألجل أمر وقع فيه مـن  "تعريف الظرف، ولكن على رأي من عرف الظرف بأنه 

تعريف يتضح لنا أن الظرف يجب أن يكون فضلة فمن هذا ال )3("اسم زمان مطلقا أو مكان مبهم

ما مضى فات والمؤمـل  ( :ومثال ذلك قولك) ما يأتي بعد استيفاء الجملة ركنيها األساسيين(أي 

  .)4( )غيب ولك الساعة التي أنت فيها

في الجملة، فال يمكن أن ن جرور أي أنه أحد الركنين الرئيسيفالساعة هنا مبتدأ وخبره الجار والم

  .فلذلك أعرب إعراب األسماء العادية فضلةنعده 

وهكذا نرى أن للظرف شروطا تنتفي بزوال أحدها الظرفية فال بد من توافرها جميعا في الكلمة 

  . حتى تعد ظرفا وإال فهي اسٌم عادٌي يعرب حسب موقعه في الجملة

                                                 
  .160، وينظر ضياء السالك ص51، وينظر أوضح المسالك ص1/35 المرجع في اللغة العربية، : علي رضا) 1(

  .1/339، التصريح عل التوضيح : ري، خالد بن عبد اهللاألزه) 2(

  .346، صالنحو المصفى :، محمدعيد)3(

  .المصدر السابق) 4(
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  مصطلحات أخرى للظرف

بعه في ذلك تلميـذه سـيبويه   مصطلح بصري، أطلقه الخليل بن أحمد، وت :مصطلح الظرف هو

محـال  )1(ومن تبعه من البصريين، أما الكوفيون فقد أطلقوا عليه مصطلحا آخر، فأسماه الفـراء 

الخليل يسميها ظروفـاً،  " وعلى خالف ذلك قال ابن منظور  )2(والكسائي وأصحابه يسمونه صفة

  .  )3("والكسائي يسميها المحال والفراء يسميها الصفات والمعنى واحد

ونلحظ هنا اختالفاً في نسبة المصطلحات ألصحابها، وهذا يدلنا على أن هنـاك خالفـات وآراء   

مختلفة في مسائل شتى بين علماء النحو العربي، حتى بين أبناء المدرسة الواحدة كما هو الحال 

  .بين الفراء والكسائي زعيمي المدرسة الكوفية

فيون على اصطالح آخر للظرف وهو المفعـول  وعلى الرغم من هذه االختالفات فقد اتفق الكو

وقد اعتـرض الكوفيـون   "فيه، فكما أن الظرف تسمية البصريين، فالمفعول فيه تسمية الكوفيين 

على تسمية البصريين، ألن الظرف في اللغة هو الوعاء المتناهي األقطار وليس اسـم الزمـان   

  .)4("والمكان كذلك

: " ن بالجانب الفلسفي حيـث يقـول  تهم للظرف متأثروالبصريين في تسميويرى ابن السراج أن 

بهذا " الظرف"ومجافاة الكوفيين للتأثر بالفلسفة ظاهرة في هذا المصطلح، فلم تعرف العربية كلمة 

المعنى ألن الظروف فيها هو الوعاء، واعتبار مدلوالت هذه األلفاظ أوعية للموجـودات غنـي   

  .)5("بالتأثر الفلسفي

المعنى واحد، وكٌل نظر مـن زاويتـه،    لبصريين والكوفيين على صواب إذا وأرى أن كالً من

فالظرف وهو الوعاء يحتوي الفعل ألن الحدث يقع فيه ال عليه، وكذلك المحل فهو مكان لحدوث 

                                                 
  .هـ) 207(الفراء هو أبو زكريا يحيى بن زياد، أخذ عن الكسائي، وكان فقيها عالماً في النحو واللغة ومات سنة ) 1(

التصريح على ، تح، عبد الحسين الفتلي، وينظر 1/204النحو،  األصول في: بكر محمد بن سهل ابن السراج، أبو) 2(

  .1/337، التوضيح

  ..8/253، لسان العرب: ابن منظور) 3(

  .2/156 ضياء السالك إلى أوضح المسالك،: النجار، محمد عبد العزيز) 4(

  .من الجزء األول 204في هامش ص األصول في النحو،: السراج ابن) 5(
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الفعل، ويحتوي الفعل كذلك، ثم مصطلح المفعول فيه وهو األشمل، ذلك أنَّ ضَم الظـرف إلـى   

، وتحتاج إلـى ناصـب   دائما هو الصواب، فالظروف منصوبة نصبعائلة المفاعيل التي تلزم ال

وتستلزم وجود الفعل شانها شأن بقية المفاعيل، ثم إنها أخذت مكانها بين هذه المفاعيل، فقُـدمت  

وذلك لقربه من المفعول المطلق بكونه مسـتلزما لـه فـي    "على المفعول معه في كتب النحو؛ 

مكان، وألن العامل يصل إليه بنفسه ال بواسـطة حـرف   الواقع، إذ ال يخلو الحدث من زمان و

  .)1("ملفوظ، بخالفه

ومهما يكن من اختالف في التسميات، إال أن هذه األسماء حملت نفس الداللة فال خـالف بـين   

) في(علماء النحو في تعريف الظرف فهو اسم منصوب يدل على زمان أو مكان ويتضمن معنى 

  .باطراد

  العربية أهمية الظرف في الجملة

ألجل أمر وقع فيه من اسم زمان مطلقاً أو مكان  ما ذُكر فضلة"النحاة الظرف بأنه  عّرف بعض

  .)2("مبهم

والمقصود بالفضلة هو ما يأتي بعد استيفاء الجملة ركنيها األساسيين فنعتوا الظرف بأنه فضـلة،  

ومن ذلك قولـك   خرج عن الظرفية، ط الظرفية، فإن لم يكن الظرف فضلةبل جعلوها من شرو

  ) ما مضى فات والمؤمُل غيٌب ولَك الساعةُ التي انت فيها(

فالساعة مبتدأ وخبره الجار والمجرور، أي انه أحد الركنين الرئيسين في الجملة، فال يمكـن أن  

  ..نعده فضلة، فلذلك ُأعرب إعراب األسماء العادية

ائدة من ذكره، ومخطئ من ظّن ذلك، ويتبادر إلى ذهن القارئ أن الظرف من زوائد الجملة وال ف

فالظرف من الزيادات التي ال بد منها في الجملة ليكتمل المعنى ويتضح ما كـان مبهمـاً لـدى    

  .القارئ

                                                 
  .1/196، وينظر حاشية الخضري،1/217، شرح األشموني) 1(

  .345، صالنحو المصفَّى: ، محمدعيد)2(
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ويمكننا التعرف على أهمية الظرف من خالل تعلقه بعامله، فال بّد للظـرف أن يكـون متعلقـا    

الب فعالً أو مصدراً أو شـيئا يعمـل   بالعامل الذي عمل فيه النصب، وهذا العامل يكون في الغ

  .عمل الفعل كالوصف مثال

  :، وذلك لسببينبسيطوتعليق الظرف في عامله أمٌر في 

  .أنه ال يخدم إال الحدث: أولهما

وللتمثيل علـى   )1(أن خدمته للحدث ال تكون إال في شيء واحد، هو بيان مكانه وزمانه: ثانيهما

) فوق، عنـد (فالظرفان " رأيت رجالً جالساً عند زيد"و" جلست فوق العشب"تعلق الظرف نقول 

، ومعنى أنهما متعلقان بـه أي مرتبطـان ومستمسـكان بـه     )جالس(و) جلس(متعلقان بعاملهما 

  .)2(كاستمساك الجزء بأصله، ثم هما في الوقت نفسه يكمالن معناه

يبين طبيعة هـذا  وإن دّل على زمن مضى، وأدى وظيفته في الجملة إال أنه لم ) جلست(فالعامل 

الجلوس، أهو فوق العشب أم بجانبه، وبيان هذا أن العامل يؤدي معناه في جملته، ولكـن هـذا   

... جلس المريض"المعنى ال يتم وال يكمل إال بالظرف الذي هو جزء متمم ومكمل له، ففي مثل 

لفاظ، ومـن  قد نحس في المعنى نقصا يتمثل في األسئلة التي تدور في النفس عند سماع هذه األ

أين جلس؟ أكان فوق السرير، أم أمامه أم وراء النافذة؟ ومتى جلـس أصـباحا أم   : هذه األسئلة

مساًء؟ وهكذا فإذا جاء الظرف الزماني أو المكاني فقد أقبل ومعه جزء من الفائدة، ينضـم إلـى   

عه، فمجيئه إنما هـو  الفائدة المتحققة من العامل، فيزداد المعنى اكتماالً بقدر الزيادة التي جلبها م

لسبب معين، ولتحقيق غاية مقصودة دعت إلى استحضاره، وهي عرض معناه، مع تكملة معنى 

  .)3(عامله، فلهذا وجب أن يتعلق به

ثم أن االهتداء إلى هذا العامل قد يحتاج في كثير من األحيان إلى فطنة ويقظـة، وال سـيما إذا   

وكتبها . قاس الطبيب حرارة المريض(عمل عملها نحو تعددت في الجملة الواحدة األفعال أو ما ي

                                                 
  .3/377، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: محمد األنطاكي) 1(

  .2/276النحو الوافي، : عباس ،حسن) 2(

  .2/268،  المصدر السابق) 3(
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لئال يؤدي التعلق إلـى أن  ) كتب(متعلقا بالفعل ) تحت(فال يصح أن يكون الظرف ) تحت لسانه

) قـاس (بالفعل ) تحت(أما إذا تعلق الظرف . الكتابة كانت تحت اللسان، وهذا معنى فاسد ال يقع

قياس الطبيب حرارة المريض تحت لسـانه، فالقيـاس    فإن المعنى يستقيم، وتزداد به الفائدة، أي

وهكذا يجب االلتفات لسالمة المعنى وحدها دون اعتبار لقرب العامل أو بعده عن . تحت اللسان

  .)1(الظرف

م في تخصيص الـزمن  علقه بعامله فحسب، بل وله دوٌر مهوال تظهر أهمية الظرف من خالل ت

الواحد الذي يدل عليه الفعل ونحوه فـي الجملـة أو    النحوي بواسطة الداللة على توقيت الحدث

بواسطة االقتران الزماني بين حدثين مدلول عليهما بعنصرين مختلفين في الجملة، ويتم النـوع  

األول من نوعي التخصيص الزمني بواسطة األسماء ونحوها مما ينقل إلى استعمال الظـروف،  

منذ يومين وأمس كما يتم النـوع الثـاني مـن    ويدل على أوقات كاآلن واليوم وغداً وبعد سنة و

التخصيص بواسطة الظروف الزمانية نفسها وهي إذ وإذا ومتى وأّيان، فكل واحـد مـن هـذه    

  .)2(الظروف الزمانية يدل على اقتران زمني بين حدثين

ومما سبق يتضح لنا ما للظرف من أهمية كبيرة في الجملة العربية؛ ذلك أن المعنى يبقى ناقصا 

دونه، فال يكتمل المعنى إال بحضوره، شأنه في ذلك شأن عناصر الجملة الرئيسة، فـالظرف  من 

ال يأتي إال لمعنى سواء أكان مؤسساً للمعنى أم مؤكداً له، ونعته بالفضلة ال يقلل من أهميته، فكل 

ـ  . و فضـلة ما لم يكن مبتدأ أو خبراًً في الجملة االسمية، أو فعال أو فاعالً في الجملة الفعلية فه

من دائرة األهمية في ) ، الخ...مفعول به، مفعول فيه، مفعول مطلق،(وبذلك تخرج كل المفاعيل 

  .الجملة وذلك إن اعتبرنا أن الفضلة ما ال أهمية له

                                                 
  .268/ 2، النحو الوافي: حسن، عباس)1(

  .258- 257ص بية معناها ومبناها،اللغة العر: تمام، حسان) 2(
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  "ناصب الظرف"

أي العامـل فيـه   (بما أن المفعول فيه من المنصوبات فال بّد أن يكون له ناصٌب، والناصب له 

االسـتئذان قبـل الـدخول    (الواقع فيه، وقد يكون هذا العامل مصدراً نحو  هو الحدث) النصب

  ).ضربت زيداً يوم الجمعة( وقد يكون فعالً نحو ) واجٌب

  :وقد يعمل فيه شبيه الفعل ومثال ذلك

  هذا مسافٌر ساعة الفجر  :اسم الفاعل نحو

  المدرسة مفتوحةٌ صباحاً  :اسم المفعول نحو

  رطٌب ليالً الهواء  :الصفة المشبهة نحو

   )1(هذا رحالةٌ سني عمره كلها  :صيغة المبالغة نحو

  :ولهذا العامل حاالت ثالث

  .أن يكون مذكوراً نحو األمثلة السابقة :األولى

نحـو أن يقـال   ) ويسمى الظرف في هذه الحالة الظرف اللغو(أن يكون محذوفا جوازاً  :الثانية

جئت يـوم الجمعـة،   (فرسخين والتقدير : لوكم سرت؟ فتقو) يوم الجمعة(فتقول ) متى جئت؟(

  ).وسرت فرسخين

وذلـك فـي   ) يسمى الظرف في هذه الحالة الظرف المستقر(أن يكون محذوفا وجوبا و: الثالثة

  :ةمواضع ثالث

أن يكون كونا عاماً يصلح ألن يراد به كل حدث، كموجود وكائن وحاصل، ويكون المتعلـق  . أ

فالظرف متعلق بخبر محذوف تقديره زيٌد موجـوٌد أو  ) شجارزيد بين األ(المقدر إما خبرا نحو 

والتقـدير رأيـت   ) رأيت عصفوراً فوق الشجرة(مستقر بين األشجار، وإما أن يكون صفة نحو 

                                                 
  .297ص- ،النحو الشافي: نيلسة، محمود حسمغا) 1(
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) رأيت الكتاب فوق الـرف (عصفوراً موجوداً أو مستقراً فوق الشجرة، وإما أن يكون حاالً نحو 

  .فوق الرف والتقدير رأيت الكتاب موجوداً أو مستقراً

والتقدير هـذا األجيـُر   ) هذا األجير الذي عندك نشيط(وإما أن يكون صلة للموصول نحو      

الذي استقر عندك نشيط، ونقول استقر وال نقول مستقر، كالحاالت السابقة ألن الصلة ال تكـون  

  .)1(واهللا أعلم ، واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملةإال جملة، والفعل مع فاعله جملة

أن يكون الظرف منصوباً على االشتغال، بأن يشتغل عن العامل المتأخر في ضميره نحـو   -ب

  . )2(سرت اليوم سرت فيه: والتقدير) اليوم سرت فيه(

كان ذلك حينئذ أي ) حينئذ اآلن(فال يجوز ذكره كقولهم : أن يكون المتعلق مسموعا بالحذف -ج

بفعل محذوف وجوباً ألنه ُسِمَع هكذا محذوفا، وهذا فحينئذ واآلن منصوبان كل منهما  فاسمع اآلن

  .كالم يقال لمن ذكر أمراً قد تقادم زمانه لينصرف عنه إلى ما يعنيه اآلن

  أنواع الظرف

  أوال، ظرف الزمان

سافرتُ (و) درست صباحاً(وهو ما يدل على وقت وقع فيه الحدث أي زمن حصول الفعل، نحو 

سأتحدث عنها الحقـاً، ومـن    ةف المكان وذلك العتبارات ثالثوهي كثيرة قياساً إلى ظرو) ليالً

إذ، إذا، اآلن، أمس، قط، عوض، مذ، منذ، ريث، حـين، أبـداً، لمَّـا، اليـوم،     [ظروف الزمان 

  ].، الخ...الساعة، ليلة، أسبوع، عام،

مـا  [نحو ) قط(و ] جئت أمسِ[نحو ) أمس(ومن هذه الظروف ما تكون داللته على الماضي كـ

ألن الفعل هنـا  " ال أفعله قط"أي ما فعلته فيما انقطع من عمري، ومن الخطأ أن يقال ] قط فعلته

  .)3(ظرف للماضي "قط"مستقبل، و

                                                 
  .الفاخوريتح  ،451/ 1، شرح ابن عقيل: ، بهاء الدين عبد اهللا الهمدانيابن عقيل) 1(

  .2/47شرح المفصل، : ابن يعيش) 2(

  .53/ 3،جامع الدروس العربية :مصطفى الغالييني) 3(
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∃t " وقد تكون ظرفا للمستقبل، كقوله تعـالى ) جئت إذ طلعت الشمس(نحو ) إذ(و öθ|¡ sù šχθßϑ n= ôè tƒ 

∩∠⊃∪ ÏŒÎ) ã≅≈ n= øñF{$# þ’Îû öΝÎγÉ)≈ oΨôãr&")1(   وكذلك)نا وبينمابي.(  

نحو ) عوض(و ) سأزورك غداً(نحو ) غداً(ومن هذه الظروف ما تكون داللته على المستقبل كـ

  .ظرف للمستقبل غالباً) إذا(وكذلك ) لن أتهاون عوض(

نحـو قولـه   ) اآلن(وكـذلك  ) أنا صائم اليوم(نحو ) اليوم(كون داللته على الحال كـومنها ما ت

↔t≈⎯" :تعالى ø9$# y# ¤yz ª! $# öΝä3Ψtã")2(   

ومن هذه الظروف ما يقع على مقدار محدد ومحصور من الزمان كالسـاعة والشـهر والعـام    "

  .الخ، ومنها ما يقع على مقدار مبهم من الزمان كـ وقت، وحين، وزمان، الخ... والسنة

الخ، وهو إما أن يكون ظرفا السـتغراق  ... ومنها ما يعبر بها عن جميع الزمان كالدهر واألبد

ذلك في الدهر واألبد وعوض، وإما أن يكون ظرفا الستغراق  يتمثُلويع المستقبل من الزمان جم

  .)3(ما مضى من الزمان جميعه ويتمثل ذلك في قط

أما متى فال يسأل بها إال عن معرفـة أو مـا قـارب    " كم"و" متى"ويسأل عن ظرف الزمان ب

  ).عام كذا وكذا(ى قدم فالن؟ فيجاب ، ويسأل مت)يوم الجمعة(المعرفة، يسأل متى قمت؟ فيجاب 

كل ما جاز أن يكون جواب متى فهو زمـان ويصـلح أن   "على ذلك فيقول )4(ويعلق ابن السراج

فالعمل يجوز أن يكون في بعضه وفـي كلـه    "متى"لـ وكل ما كان جواباً ... يكون ظرفا للفعل

ذلك اليوم ويجوز أن  متى سرت؟ فتقول يوم الجمعة، فيجوز أن يكون سرت بعض: يقول القائل

                                                 
  .72- 71غافر، آية ) 1(

  .66األنفال ، آية ) 2(

  .26، صالظرف وخصائصه وتوظيفه النحوي: األشرم، متولي علي المتولي) 3(

ابن السراج، إمام النحو أبو بكر محمد بن السري البغدادي النحوي، صاحب المبرد أخذ عنه أبو القاسم الزجاجي وأبو ) 4(

مات في الكهولة في شهر ذي الحجة سنة ستة  ) الجمل(و ) احتجاج القراء(و ) أصول العربية(سعيد السيرافي ، ومن كتبه 

  .عشر وثالث مائة
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يكون قد سرت اليوم كله، وكم يسأل بها عن المعدود واألزمنة مما يعد، وال يسأل بهـا إال عـن   

  .)1(كم سرت فتقول شهرين أو شهراً: نكره يقال

ومن الظروف ما يصلح أن يكون ظرف زمانٍ وظرف مكان على حسب ما يضاف إليه ومـن  

ـ ) وحيث عند األخفش(بعد، قرب، ذات،  ل،لدى، لدن، عند، أنى، مع، بين، قب(ذلك  لـدى  (فـ

سافر لدن طلوع (و) سافرت لدى طلوع الشمس(نقول  ،ظرفان للمكان والزمان بمعنى عند) ولدن

  .)2(مكان) جلست لدنك(و ) جلست لديك(و ] زمان) [الشمس

ـ ِع ُرْبالصَّ( قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم،  للزمان والمكان كذلك نحو) عند(و ـ  َدنْ  ِةَمْدالصَّ

ϑ£$(وقوله تعالى ] زمان) [)3(ىاألولَ n= sù çν# u™ u‘ # …É)tGó¡ ãΒ …çνy‰Ζ Ïã( )4(]مكان[  

عندي ماٌل وإن لم يكن : أن عند تقع على ما بحضرتك وما يبعد، تقول" عند"و" لدى"والفرق بين 

، )5(اضـراً إال إذا كان ح) لدي ماٌل(فال يتجاوز بها حضرة الشيء فال تقول " لدى"حاضراً، أما 

هذا القول عنـدي صـواب   : ألنها تكون ظرفاً لألعيان والمعاني، تقول) لدى(أمكن من ) عند(و

  .)6( )لدى(وعند فالن علٌم به، ويمتنع ذلك في 

  :ةبأشياء خمس) د ولدىعن(عن ) لدن(وتفترق 

نا كتـاب  عنـد "و" ولدينا كتاٌب ينطق بالحق: "بخالفهما، بدليل بأن لدن ال تكون إال فضلة :األول

  ".حفيظ

                                                 
  .1/191، األصول في النحو :ابن السراج) 1(

  .3/56، جامع الدروس العربية: ، وينظر الغالييني304، صالنحو الشافي :نيمغالسة، محمود حس) 2(

، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الجنائز، صحيح مسلم: مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوي) 3(

-هـ1375(، 1، دار احياء المكتبة العربية، ط)926: (باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة األولى، رقم الحديث

  .637، ص2، ج)م1955

  .40النمل آية ) 4(

راب معجم الشوارد النحوية ، وينظر محمد محمد حسن ش1ط، 322، صالحجة في النحو :عبد المنعم فائزمسعد، ) 5(

  .100/ 4وينظر شرح المفصل  511والفوائد اللغوية، ص

همع الهوامع، : ، وينظر السيوطي294، ص) عند األئمة( معجم علوم اللغة العربية :األشقر، محمد سليمان عبد اهللا) 6(

1/202.  
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  . بأن جرها بمن أكثر من نصبها، حتى إنها لم تأت في القرآن منصوبة :الثاني

  .رينوهي مبنية في لغة الكثي .بأنهما معربان :الثالث

  :)1(بأنها قد تضاف للجملة كقول الشاعر القطامي الرابع

 َصــريُع غَــوانٍ راقَُهــنَّ ورُُقْنَــهُ   

  

ــذَّوا   ــوُد ال ــبَّ شــاَب ُس ــُدْن شَ  ]الطويــل[ئبِ لَ

  

  .)2(الواقعة بعدها النصب على التمييز) غدوة(بأنها قد ال تضاف، وذلك ألنهم حكوا في  :الخامس

) أجلـسْ  أنـى تجلـسْ  ( :نحو) متى(و) أين(فتقع للمكان والزمان، وألن معناها معنى ) أنى(أما 

ي متى تـأتي  أ) أنى تأتي أكرمك( :أين تجلس أجلس فهي هنا ظرف مكان، وتقول: فكأنك تقول

  .)3(أكرمك فهي هنا ظرف زمان

) سافرت مع الفجر( :أي جهة وجانب النهر، وزمانية نحو) مشيت مع النهر( :مكانية نحو) مع(و

  .أي وقت الفجر

جئت بين الظهر ( :وقد تكون للزمان نحو) سرت بين األبنية الكثيفة( :فأصلها للمكان نحو) بين(و

الزائدتان اختصت ) ما(أو ) األلف(وإذا لحقتها ) "رينالمخضرم من يعيش بين عص(و) والعصر

  .)4("بالزمان

  ].زمان) [االختبار بعد شهر(و ) جئت قبل العصر: (ظرفان للزمان منصوبان نحو) قبل وبعد(و

  ].مكان) [لقاؤنا بعد المسجد بقليل(و) داري قبل دارك: (وظرفان للمكان منصوبان كذلك نحو

  :و زمان بحسب المضاف إليه تقولكذلك تأتي ظرف مكان أ) قرب(و

                                                 
  .2/163، شرح التسهيل :ابن مالك: ينظر. 44البيت للقطامي في ديوانه، ص) 1(

  .294، ص)األئمة عن( معجم علوم اللغة العربية: األشقر، محمد سليمان عبد اهللا) 2(

  .325، صالحجة في النحو: عبد المنعم فائزمسعد، ) 3(

  .54/ 3جامع الدروس العربية،: ، مصطفىالغالييني)4(
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  ].ظرف زمان" [قابلته قرب المغرب"و] ظرف مكان" [جلست قرب الشاطئ"

  :تكون نائب ظرف زمان منصوب إذا أضيفت إلى اسم زمان تقول) ذات(و

او ذات ليلة، وتكون ظرف مكان متصرف اإلعراب إذا أضيفت إلـى  ) قابلت الصديق ذات يوم(

t“" :اسم مكان، قال تعـالى  s? uρ }§ôϑ ¤±9$# # sŒÎ) M yèn= sÛ â‘uρ≡ t“ ¨? ⎯ tã óΟÎγÏ ôγx. šV# sŒ È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$# # sŒ Î)uρ M t/ { xî öΝåκ ÝÎ Ìø) ¨? 

|N# sŒ ÉΑ$yϑ Ïe±9$#")1(بالرفع على أنها خبر أما في  "دارك ذاتُ اليمين والحدائق ذاتُ الشمال" :، وتقول

  .)2(اآلية الكريمة فهي منصوبة على الظرفية المكانية

  :)3(فقد أجاز األخفش استعمالها بمعنى حين وحمل على ذلك قول طرفة بن العبد) ثحي(أما 

ــلِْل ــٌل َيفَتَـ ــى َعقـ ــِعـ  ِهيشُ بِـ

  

 ]مديـــد[ اقَه قََدُمـــْهدي َســـثُ تَْهـــَحْيـــ  

  

وال حجـة  "وهذا ما أنكره ابن مالك في كتابه شرح التسهيل بقوله  -بمعنى حين تهدي ساقه قدمه

  .)4("فيه إلمكان إرادة المكان

  :أما سبب كثرة ظروف الزمان قياساً إلى ظروف المكان فذلك العتبارات عدة هي

، إن ظروف الزمان كلها صالحة لالنتصاب على الظرفية، سواء في ذلك مبهمهـا كحـين   أوال

  .)5(ومدة، ومختصها كيوم الخميس، ومعدودها كيومين وأسبوعين

                                                 
  .17الكهف، آية ) 1(

  .301ص ،معجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية: محمد محمد حسن، شراب) 2(

  .81البيت في ديوانه، ص) 3(

  .160/ 2 شرح التسهيل، :ابن مالك) 4(

، وينظر التوضيح والتكميل 271، وينظر معجم علوم اللغة العربية، ص252/ 2، النحو الوافي: عباس حسن) 5(

  .428ص
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  المكان فال ينتصب منه إال شيئان وأما ظرف

وهو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماة كأسماء الجهات نحـو  : سم المكان المبهما األول،

وتحت، وشبهها في الشياع كجانب وناحية ومكان وكأسماء  ،وشمال، وفوق ،يمينوأمام، ووراء، 

  .)1(المقادير نحو ميل، وفرسخ

  .ما اتحدت مادته ومادة عامله، كذهبت مذهب زيد الثاني،

ألن "ماء الزمان بصالحية المبهم منها والمختص للظرفية عن أسماء المكـان  وإنما استأثرت أس

أصل العوامل الفعل وداللته على الزمان أقوى من داللته على المكان ألنه يدل علـى الزمـان   

قوية تعدى  بصيغته وبااللتزام ويدل على المكان بااللتزام فقط فلما كانت داللة الفعل على الزمان

والمختص، ولما كانت داللة الفعل على المكان ضعيفة لم يتعّد إلـى كـل    أسمائهإلى المبهم من 

ألن في الفعل داللة عليه بالجملة، وإلى المختص الذي اشـتق   ؛أسمائه بل تعدى إلى المبهم منها

  .)2(من اسم ما اشتق منه العامل لقوة الداللة عليه حينئذ

وف الزمان هي قوة داللته عليه من جهـة أن  ويرى السيوطي أنَّ قوة تعدي الفعل إلى جميع ظر

  .)3(الزمان أحد مدلولي الفعل

ما أضيف إلى ظروف الزمان من األلفاظ المسموعة التي توسعوا فيهـا فنصـبوها علـى     ثانيا،

، إذ األصل في ذلك أفي زمـن حـٍق أنـك    )أحقاً أنك ذاهب(تقدير أنها ظروف زمان ومن ذلك 

  .)4(ذاهب

  :)5(يعفر ومن ذلك قول األسود بن

ــدُُّدكُْم   َدلٍنْــَج نِى ْبــَملْاِء َســنَــْبي َأِنــاً َبقّــأَح ــاَي َو تَه ــِإّي ــطَ الَمْس ــل[ سِاِلَج  ]طوي

                                                 
  .108، صشرح ألفية ابن مالك :ابن الناظم) 1(

  .2/21، والكواكب الدرية،220/ 1وينظر شرح األشموني، . 109-108، صشرح ألفية ابن مالك: ابن الناظم) 2(

  .195/ 1، همع الهوامع شرح جمع الجوامع:  السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن) 3(

  .333، صالحجة في النحو: عبد المنعم فائزمسعد، ) 4(

  .1/589، شرح ابن عقيل: ينظر ابن عقيل) 5(
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  .)1( )ٌباِهذَ َكنَّك َأشَ َرْيغَ(و) ٌباِهذَ َكنَّي َأنِّظَ ُرَبكَْأ(ومن هذه األلفاظ أيضاً 

فت في وانتصب كل من أحقاً واألصل في ذلك في أكبر ظني ذهابك، وفي غير شكٍّ ذهابك، وحذ

والظرف فيها جميعاً خبر مقدم والمصدر المؤول . وأكبر وغير شٍك على الظرفية الزمانية توسعاً

مبتدأ مؤخر، وهذه األلفاظ وما شابهها جارية مجرى ظروف الزمان دون ظروف المكـان   هبعد

  .)2("رف المكانوهي جارية مجرى ظرف الزمان دون ظ"وهذا ما صرح به ابن هشام حين قال 

نيابة المصدر عن ظرف الزمان، إذ يكثر حذف الظرف الزماني المضاف إلـى مصـدر،    ثالثاً،

وإقامة المصدر مقامه، ويشترط في هذا المصدر أن يعين الوقت، ويوضحه أو يبـّين مقـداره،   

) وقـت (أي وقت قدوم الحجاج، فحذف اسم الزمـان  ) جئتك قدوم الحجاج: (ومثال الوقت قولنا

  ).قدوم(أنيب عنه بعد حذفه المصدر و

أي مدة كتابة صـفحة وقـد يحـذف    ) مكث عندك كتابة صفحةا: (ومثال الموضح للمقدار قولنا

الظرف وينوب عنه مصدر مضاف إلى اسم عين ثم يحذف هذا المصدر المضاف أيضا، ويحل 

ال : (اإلنابة، نحومحله اسم العين، بوصفه نائباً عن النائب عن الظرف الزماني، ويعرب ظرفاً ب

فحذف الظـرف الزمـاني   ): الشمس والقمر(أي مدة طلوع النَيرين وهما  -)أكلم السفيه النيِّرين

ثم حذف المصـدر المضـاف وحـل محلـه     ) طلوع(وقام مقامه المصدر المضاف ) مدة(وهو 

  .وتعرب ظرفاً باإلنابة) النيرين(المضاف إليه وهو كلمة 

ان فقليلة حتى قصروها على المسموع دون غيره مثل كلمـة،  أما نيابة المصدر عن ظرف المك

  .)3(أي مكان قرب المدفأة، فكلمة قرب مصدر بالنيابة) جلست قرب المدفأة(قرب، نحو 

                                                 
  .وقوع الذهاب فيهذهابك حاصٌل في زمن ال شك في : المعنى) 1(

، 159، وينظر ضياء السالك، ص، الجزء الثاني51، في هامش صأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :ابن هشام) 2(

  .1/339وينظر التصريح على التوضيح، 

  .264/ 2، النحو الوافي: عباس حسن) 3(
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والسبب في كثرة إنابة المصدر في ظروف الزمان وقلتها في ظروف المكان هو قرب ظـروف  

يشارك المصدر في داللة الفعل عليهمـا  ظروف المكان منه، فالزمان  ُدْعالزمان من المصدر وُب

ألن الفعل يدل على المصدر بحروفه وعلى الزمان بصيغته بخالف ظرف المكان فـإن داللـة   

الفعل عليه بااللتزام الخارجي؛ إذ كل فعل ال بد له من مكان يقع فيه فلم يقَو في ذلك قوة ظرف 

  .)1(ثيرة ومقام المكان قليلةالزمان ولم يبلغ رتبته فكانت إقامة المصدر مقام الزمان ك

  .وبعد ذكر العوامل الثالثة السابقة يتضح لنا سبب كثرة ظروف الزمان قياساً إلى ظروف المكان

  ثانيا، ظرف المكان

البيـتُ  (و) نمت فوق العشبِ(وهو ما يدل على مكان وقوع الحدث أي مكان حصول الفعل نحو 

ن الكتاب؟ فيجاب فـوق الطاولـة او تحـت    أي: نقول) أين(، ويسأل عن ظرف المكان ب)أمامك

المقعد، وهذه الظروف قُيدت باإلبهام أو شبهه ولذلك فهي أقل من ظروف الزمان، ومـن هـذه   

  ).،الخ...فوق، تحت، يمين، شمال، أمام، خلف، وراء، إزاء، حذاء، حيث، ووسط،(الظروف 

  :لتاليويمكن تقسيم ظروف المكان القابلة للنصب على الظرفية على النحو ا

وما أشبهها في اإلبهام، والمكان المبهم هو ما افتقر إلى غيره فـي  : أسماء المكان المبهمة أوال،

المـبهم  : ، وقيل)2(بيان صورة مسماه كأسماء الجهات نحو أمام، وراء، يمين، شمال، فوق، تحت

، تحصره بين نهايات مضبوطة، تحـدد جوانبـه  ه هيئة وال شكل محسوس، وال حدود ما ليس ل

−s" :، ومن ذلك قوله تعـالى )3(الجهات الست: ومنه öθsù uρ Èe≅ à2 “ÏŒ AΟù= Ïæ ÒΟŠ Î= tæ ")4( .  وقـال سـبحانه 

                                                 
  .338/ 1، التصريح على التوضيح: األزهري، خالد بن عبد اهللا)1(

  .108ص شرح ألفية ابن مالك،: اظمابن الن) 2(

  .253/ 2، النحو الوافي :عباس حسن) 3(

  .76يوسف، آية ) 4(
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"$yγ1 yŠ$oΨsù ⎯ ÏΒ !$pκ ÉJøt rB ")1(وقوله تعالى ،: "β%x. uρ Νèδu™!# u‘uρ Ô7 Î= ¨Β")2(  وقولـه تعـالى ،: "ö≅ t/ ß‰ƒ Ì ãƒ ß⎯≈|¡Ρ M} $# tàf øu‹Ï9 

…çμ tΒ$tΒ r& ")3(.  

  :)5(، وقول الشاعر عمرو بن كلثوم)4(ان، ولكنه استعير في هذه اآلية للزمانوأمام ظرف للمك

ــَددِت الكَــ  ــأَس عَص ــمَّ َعا ُأنََّ  روٍْم

  

ــَو   ــكَ ــا الَيمِيَرُس َمْجْأاَن الكَ ــاه ــر[انَ  ]واف

  

  :)6(وقول الشاعر

 الُمْرِملُــوَنفُ ولَقــْد َعِلــَم الضَّــيْ  

  

ــرَّغْا اذَِإ   ــ َب ــتْ ِشــ ُأفْ ــاربمت[ االََمقٌ َوَهبَّ  ]ق

  

فأسماء الجهات الواردة في األمثلة السابقة نصبت على الظرفية المكانية، أما شبهها في اإلبهـام،  

أرض، (، ومن ذلـك  )7(فهي ليست بأسماء جهات ولكنها تدل على مكان غير محدد وال محصور

) جلست مع المتفرجين حيث أشاهد العـرض الممتـع  (نحو ) مكان، حيث، لدى، بين، عند، ومع

#" وله تعالىوق sŒ Î)uρ (#θ à)ø9é& $pκ ÷]ÏΒ $ZΡ% s3tΒ $Z) Íh‹|Ê")8( وقوله تعالى :"#θè= çGø% $# y# ß™θãƒ Íρ r& çνθãm tôÛ $# $ZÊö‘r&")9(.  

هي ظرف مكان منصوب، ورد ابن عطية ذلك : فقيل) أرضاً(واختلف العلماء في إعراب كلمة 

اً وهذه ليست كذلك، بل هي أرض الظرف ينبغي أن يكون مبهم نَّأل ؛ذلك خطأ: "القول حيث قال

                                                 
  .24مريم، آية ) 1(

  .79الكهف، آية ) 2(

  .5القيامة، آية ) 3(

  .426/ 6، الدرر المصون: السمين الحلبي)4(

  .119ص شرح المعلقات السبع،: الزوزني: ينظر. هو البيت الخامس من معلقته) 5(

الظرف : األشرم: ينظر. ، وليس في ديوانه62هذا بيت من البحر المتقارب، وهو لكعب بن زهير في األزهية، ص) 6(

  .42وخصائصه وتوظيفه النحوي، ص

  .347، صالنحو المصفََّى: ، محمدعيد) 7(

  .13الفرقان، آية ) 8(

  .9يوسف، آية ) 9(
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وقيل هي منصوبة بنزع الخافض، وقيل مفعـول بـه ثـانٍ    " مقيدة بأنها بعيدة فزال بذلك إبهامها

  .واهللا تعالى أعلم بالصواب.)1(الطرحوه بمعنى أنزلوه

داخل، خـارج، ظـاهر،   ( :وهناك كلمات يرى بعض النحاة أنها شبيهة بالمبهم فالحقوها به نحو

وكثير من النحاة يمنـع  ) قابلته داخل المدينة أو خارجها(في مثل ) الخ... وجهة، باطن، جانب،

  .)2( )في(نصب هذه الكلمات على الظرفية المكانية لعدم إبهامها ويوجب جرها بحرف 

سـرت فرسـخاً ومـيالً    ( :األلفاظ الدالة على مساحة معلومة المقدار من األرض كقولك ثانيا،

أم  ؟فتنصب على الظرفية المكانيـة  ماء في هذه الكلمات، هل هي مبهمةل، وقد اختلف الع)وبريداً

  أنها غير مبهمة، فتعرب كبقية األسماء؟

أنها غير مبهمة، ألن المبهم ما النهاية له وال حدود محصورة وهـذه   )3(يرى أبو علي الشلوبين

ومعلـوم مـن   ألن الميل مقدار معروف  لها نهاية معروفة، وحدود محصورة؛ الظروف المقدرة

  .)4(المسافة

ويؤيد محمد عيد، الشلوبيَن في قوله إن هذه الظروف معروفة ومحدودة المقدار ولكن يخالفه في 

فاالسم نفسه محدد المقدار : "اعتبارها غير مبهمة إذ يرى أن استعمالها هو المبهم، يقول في ذلك

أو الفضاء أو الماء، ولعـل  لكن استعماله هو المبهم، فهو يستخدم في مواطن كثيرة في األرض 

  .)5("ذلك المعنى األخير هو السبب في اعتباره من أسماء المكان المبهمة

أما السهيلي فيرى عكس ما قيل، فانتصاب هذا النوع من األسماء عند السهيلي هـو انتصـاب   

المصادر ال انتصاب الظروف، وحجته في ذلك، أن الظرف يقع فيه كل ناصب أما هذا النـوع  

                                                 
  .213، صر الذهبغاية اإلرب على تهذيب شذو: محمد بن محمد ديب، حمزة) 1(

  .2/257 النحو الوافي،: عباس حسن) 2(

عمر بن محمد بن عمر بن عبد اهللا األزدي األشبيلي أندلسي نحوي، فهو اشبيلي المولد : أبو علي الشلوبين هو) 3(

  .هـ654هـ، وتوفي عام 562واإلقامة والوفاة، وكان به لثغة في لسانة فكان رحمه اهللا يقلب السين ثاًء، ولد عام 

  .) الميل عشرة غالء والفرسخ ثالث أميال والبريد أربع فراسخ(، 199/ 1همع الهوامع، : السيوطي) 4(

  .348، صالنحو المصفَّى: ، محمدعيد)5(
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وال يقال قعدت ) سرت ميالً أو فرسخاً(عمل فيه إال ما كان في معنى المشي والحركة فيقال فال ي

  .)1(ميالً أو فرسخاً

ويرى النحويون أنها تنتصب انتصاب الظروف، وأما أنّها ال تنتصب إال بأفعال السير فهذا واقٌع، 

 يخرجها من دائـرة  ولكنه ال) باطراد" في"أي تضمن معنى (وهو ما يخرجها من قيد االطراد، 

  .الظرفية

وهذا االختالف في القول بين كونها مبهمة أو مختصة يجعل بعض النحويين يقف موقفاً وسـطاً  

  .)2(بين هذا وذاك، فيرى أبو حيان أنها شبيهة بالمبهم ولذلك وصل إليه الفعل بنفسه

ختص ببقعـة بعينهـا   وقيل إن في هذه األسماء إبهاما واختصاصا، أما اإلبهام فمن جهة أنه ال ي

  .)3(وأما االختصاص فمن جهة داللته على كمية معينة

جلسـت  (نحـو  ) أي اسم المكان المشتق من المصدر(ما كان مصوغا من مصدر عامله  ثالثـا، 

والشرط في نصب هذه الكلمات أن يعمل فيها عامـل مـن   ) ذهبت مذهب عمرو(و) مجلس زيد

  ).جلست في مرمى الكرة(نحو  "في"بـالجر  وجب، فإذا كان العامل من غير اللفظ لفظها

ى يصلح للزمـان  َمْرب وَمَهذْس، وَمِلْجومن المالحظ أن اسم المصدر المسمى من الثالثي كـ َم

فمـا يصـلح أن   ) متى وأين(كما يصلح للمكان، ويمكن التمييز بينهما من خالل أداتي االستفهام 

فهو للمكان، تقول متى ) أين(ون جوابا لـ فهو للزمان، وما يصلح أن يك) متى(يكون جوابا لـ 

حضرت محضر القطار، أي زمن حضور القطار، وتقول أيـن حضـرت؟   : حضرت؟ فيجاب

  .)4(فيجاب حضرت محضر المجتمعين، أي مكان حضور المجتمعين

                                                 
همع الهوامع : ، وينظر السيوطي392، صنتائج الفكر في النحو :القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا السهيلي، أبو) 1(

1/199.  

  .199/ 1لهوامع، همع ا: السيوطي)2(

جامع الدروس : ، وينظر الغالييني213، صغاية األرب  على تهذيب شذور الذهب: محمد بن محمد ديبحمزة، ) 3(

  .46العربية، ص

  .255/ 2 النحو الوافي، :عباس حسن) 4(
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المسجد والـدار والسـوق   (وأما أسماء المكان المختصة فال تنصب على الظرفية المكانية نحو 

وال بد في هذا النوع مـن األسـماء   ) جلست الطريق(وال ) صليت المسجد(قال فال ي) والطريق

اهللا عليه وسلم وأبا بكـر   في ذلك قول الشاعر يذكر النبي صلىالجارة، وشذ ) في(التصريح ب

  :)1(حين هاجرا

ــَزى اُهللا ربُّ ــاسِ َج ــِه النَّ ــَر َجَزاِئ  خَْي

    

ــْينِ قَــ َرفِي   ــخَْيم االَقَ ــِدي ُأمِّ َمْعتَ ــلطو[ َب  ]ي

  

  .)2(امضطر) في(وكان حقه أن يقول قاال في خيمتي أم معبد، لكنه أسقط 

  :لظرفية المكانية، وذلك في حالتينوهناك من نصب أسماء المكان المختصة على ا

نقـول  ) نـزل (أو ) سكن(أو ) دخل(، أن يكون عامل الظرف المكاني المختص هو الفعل األولى

  ).سكنت البيت(و) دخلت الدار(

: نحـو  )3( )ذهـب (وعامله الفعـل  ) الشام(ان يكون الظرف المكاني المختص هو كلمة  ية،الثان

  ."ذهب الشاَم"

علـى نـزع    وأرى أن هذه االستثناءات ال داعي لها، وأن من األفضل نصب هـذه الكلمـات  

ذلك أن بعض النحويين من يرى نصب الشام على الظرفية ألن الشام بمعنى اليسـار،   الخافض،

شامه إذا قابل يساره، وفي هذه الحالة نجيز قول من قال ذهبت اليمن، ذلك أن الـيمن   فإنه يقال

ما دون ذلك مما ال يدل على جهة معينة، وهذا تعقيـد يـدخلنا فـي     ، ويستثنى)4(بمعنى اليمين

  .متاهات كثيرة

                                                 
رب على ينظر غاية األ .نه رجل من الجن سمعوا بمكة صوته ولم يروا شخصههذا البيت ال يعرف قائله، وقيل إ)1(

  .214تهذيب شذور الذهب، في حاشية ص

، وينظر شرح شذور الذهب، 215- 214، صغاية األرب على تهذيب شذور الذهب :حمزة، محمد بن محمد ديب) 2(

  .349، وينظر النحو المصفى، ص235ص

  .253/ 2، النحو الوافي: عباس حسن) 3(

  .156/ 2 شرح التسهيل،: ابن مالك) 4(
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ولعل كثرة االستثناءات هي من دفع بعض النحاة إلى نصب بعض الكلمـات المختصـة علـى    

  :)1(ة المكانية على اعتبار أنها مبهمة، ومن ذلك قول الشاعرالظرفي

ــْدٌن ــّز ل ــه  به ــُل َمتْنُ ــفِّ َيْعِس  الك

  

ــا َعَســل الطََمــكَ فيــِه    ]الكامــل[قَ الثَّْعلَــُب رِي

  

  .)2( )في الطريق(فنصب الطريق على الظرفية المكانية ألن عسالن الثعلب وهو مشيته وقع 

ن مختص كما أن البيت مختص، ويرى أبو علي الشلوبين أن وأنكر ابن مالك ذلك، فالطريق مكا

  .)3(هذا الكالم باطٌل وأن الرد عليه تكذيبه

وفي النهاية يمكننا التوصل إلى أن الكلمات الدالة على المكان كثيرة نوعا ما ولكن ما ينتصـب  

كـون  منها على الظرفية قليل؛ وذلك ألنها قيدت باإلبهام، فشرط النصـب علـى الظرفيـة أن ي   

  .الظرف مبهما، فخرجت من ذلك الظروف المختصة

  أقسام الظروف

تحدثت كتب النحو القديمة منها والحديثة عن الظرف بنوعيه الزمان والمكان وما يتفرع منهمـا  

من أقسام، حيث قسَّم علماء النحو الظرف إلى أقسام عدة من حيث اإلبهام واالختصاص، والبناء 

صرف، واالنصراف وغير االنصـراف والعـد وغيـر العـد     واإلعراب، والتصرف وغير الت

  . الخ... والتأسيس والتوكيد

  "اإلبهام واالختصاص"

  المبهم والمختص. أ

  .يقسم كل من ظرفي الزمان والمكان إلى مبهم ومختص

                                                 
  .2/155، شرح التسهيل: ، ينظر9/210بن جؤية الهذلي في لسان العرب،  هذا البيت لساعدة) 1(

  .11، صالمحلى وجوه النصب :البغدادي، أبو بكر احمد بن الحسين بن شقير النحوي) 2(

  .156/ 2، شرح التسهيل: ابن مالك) 3(
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ما ليس له صورة أي هيئة وشكل محسوس وال حدود محصورة أي نهايات : والظرف المبهم هو

فال يدل على زمان بعينه أو مكان بعينه، بل هو شـائع فـي األزمنـة    ، )1(مضبوطة من جوانبه

  .واألمكنة

حين، زمان، وقت، دهـر،  (هو ما دل على قدر من الزمان غير معين نحو : فالمبهم من الزمان

وظـروف الزمـان   ) مكثت عند زيٍد حيناً(و) سرت وقتاً: (نقول) الحين، الزمان، الوقت، الدهر

  ).الزمان(ومعرفة كـ ) زمان(المبهمة تكون نكرة كـ 

أي ليس له صـورة تـدرك بـالحس    (ما دل على مكان غير معين : أما المبهم من المكان فهو

، وما يشـبهها  )أمام، وراء، يمين، شمال، فوق، تحت(الظاهر وال حدود لصوره كالجهات الست 

ء المقـادير  وأسـما ) زاء، حذاء، ناحية، وحـذة حيث، عند، لدى، وسط، بين، إ(نحو  في اإلبهام

والجهات الست مبهمة المكان والمسافة معا، أما ) ، الخ...ميل، فرسخ، بريد، غلوة،(المكانية كـ

عينة في الواقع، ومحـدودة مـن   أسماء المقادير فهي شبيهة بالمبهم من جهة أنها ليست أشياء م

  .نها معينة المقدارحيث إ

ومة تحصره، فيدل على زمان بعينـه  ما كان محصوراً وله حدود معل: أما الظرف المختص فهو

  .أو مكان بعينه

ساعة، ليلة، يوم، شـهر،  (هو ما دّل على وقت مقدر معين محدود، نحو : فالمختص من الزمان

نقـول  ) سنة، عام، حول، أسبوع، الساعة، الليلة، اليوم، الشهر، السنة، العام، الحول، األسـبوع 

  ).اعتكفت ليلة(و) سرت ساعة(

كـدار  : أي له صورة محـدودة، محصـورة  هو ما دل على مكان معين ": نالمختص من المكا

ومنـه أسـماء الـبالد والقـرى والجبـال واألنهـار       . الخ... ومدرسٍة، ومكتبٍ، ومسجٍد، وبلٍد

  .)2("والبحار

                                                 
  .198/ 1، حاشية الخضري :الشيخ محمدالخضري، ) 1(

  .46، صالعربيةجامع الدروس  :مصطفى ،الغالييني) 2(
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وهذا النوع من األسماء ال يقع ضمن دائرة الظرفية، فال ينصب على الظرفية من أسماء المكان 

أما ظروف الزمان فيتساوى في ذلك مختصها ومبهمها، وإذا ما وجـد شـيء   إال ما كان مبهما، 

: من هذه األسماء منصوباً، كان انتصابه انتصاب المفعول به ال انتصاب الظرفية، مثـل قولـك  

   )1( )هدمت الحائط(و) عمرتُ الدار(

  البناء واإلعراب. ب

من دائرة البناء أو اإلعـراب،  وي ضة في اللغة العربية ال بد وان تنضمعروف أن كّل كلم     

فما هو مبني ليس بمعرب، والعكس كذلك، وبما أن الظروف وهي أسماء، أي من أقسام الكالم، 

ويشاطرها في ذلك األفعال والحروف، فهي إما مبنية وإما معربة، فالبناء أصٌل فـي الحـروف   

وذهب البصريون إلـى   واألفعال باستثناء الفعل المضارع، أما اإلعراب فهو أصل في األسماء،

أن اإلعراب أصل في األسماء، فرع في األفعال، فاألصل فـي الفعـل البنـاء عنـدهم، وهـو      

  .)2(الصواب، أما الكوفيون فذهبوا إلى أّن اإلعراب أصل في األسماء وفي األفعال

، ولما كانت الظروف أسماء فإن األصل فيها أن تكون معربة، إال إذا دخلتها علة من علل البناء

  :ة، ويقسم االسم إلى قسمينفتدخل في إطار األسماء المبني

  .وهو ما سلم من شبه الحروف :معرب

  .)3(وهو ما أشبه الحروف :مبني

فشبه الحرف علةٌ من علل البناء التي توجب بناء االسم، ونضيف إلى ذلك علة تضـمن معنـى   

وكذلك مضارعة ما ) ذ، منذاآلن، أمس، م(الحرف، ويبنى لهذه العلة من الظروف غير المركبة 

وإضافة االسـم إلـى   ) أي(وخروج االسم عن النظير كـ) حذام، وقطام( وقع موقع المبني كـ

                                                 
  .120ص شرح ملحة االعراب، :حريري، أبو محمد القاسمال) 1(

  .37/ 1 محمد محيي الدين عبد الحميد،. تح ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل) 2(

  .28ص شرح ابن عقيل على ألفيه ابن مالك، :بن عقيلا) 3(



 44

وكذلك إبهام االسم في األزمنة واألمكنة، وهذه العلة يبنى بمقتضـاها  ) يومئٍذ، وحينئٍذ(المبني كـ

  .)1(ذلك، وغير )إذ، إذا، حيث، حسب، قط، قبل، بعد(بعض الظروف والغايات كـ

ومما سبق يتضح لنا أن من الظروف ما هو معرب على األصل ومنها ما هو مبني خارٌج عـن  

  .األصل

  المعرب

أمـا الظـرف المعـرب فهـو      )2(هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل: المعرب

ـ (نحو  )3(المنصوب سواء كان مصروفا أو غير مصروف فل، اليوم، الليلة، الشهر، األسبوع، أس

  .وهي الكثرة الغالبة كما تقدم) ، الخ....مكان، عند، خالل،

وربما يسأل سائل لماذا قيدنا الظرف المعرب بأنه منصوب مع أنه يرد في جمل كثيرة مجرورا؟ 

y7" على نحو قوله تعالى Ï9≡ x‹x. y7≈oΨù= y™ ö‘ r& þ’Îû 7π ¨Βé& ô‰s% ôM n= yz ⎯ ÏΒ !$yγ Î= ö6 s% ÖΝtΒ é&")4( .الجر  إن دخول حرف: أقول

المقـدرة  " في"اسم مجرور وليس ظرفا، وحتى أن ) قبلها(على الظرف أخرجه من الظرفية، ف

  .، ظهورها يخرج االسم من الظرفيةظرفيةوهي شرط النصب على ال

ويقسم الظرف المعرب إلى عدة أقسام منها المعرب المتصرف وغير المتصرف، والمنصـرف  

  .، الخ...رف غير المنصرف،وغير المنصرف، والمتصرف المنصرف، والمتص

  المبني

  .، أو ما ال يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه)5(ما كان حركته وسكونه ال بعامل: المبني

                                                 
  .153، صيفه النحويالظرف خصائصه وتوظ: األشرم، المتولي علي المتولي) 1(

  .237، وينظر التعريفات للجرجاني، ص7، صقطر الندى وبل الصدى: محمد عبد اهللا جمال الدين ابن هشام، أبو) 2(

  ..1993، الطبعة األولى، 1/395 ) اتينااللس(عجم المفصل في علوم اللغة الم: التونجي، محمد)3(

  .30الرعد، آية  ) 4(

  .308، صتعريفاتال: الجرجاني، علي بن محمد) 5(
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وإما على الضم، ) إذا، إذ، مذ(الذي يالزم البناء، إما على السكون نحو : أما الظرف المبني فهو

ومـن  . )1()ثم وصباَح مساء(لى الفتح نحو وإما ع) أمسِ(وإما على الكسر نحو ) منذ، قط(نحو 

ا، ريث، ، اآلن، أيان، متى، مذ، منذ، قط، عوض، بينا، بينمإذا، إذ، أمس(بنية ف الزمان الموظر

  ).صباح مساء(كب من ظروف الزمان نحو ومنها ما ر) ريثما، ولّما

  ).حيث، هنا، ثم، أين(، أوال :ومن ظروف المكان المبنية

أسفل، أمام، شـمال،  (ضافة لفظا من أسماء الجهات الست، وغيرها وهي ، ما قطع عن اإلثانيا

  ).يمين، فوق، تحت

أنى، لـدى، قبـل،   ( ما تضاف إليهومن الظروف المشتركة التي تصلح للزمان والمكان حسب 

  .)2()بعد

  أما أنواع الظروف المبنية فهي

  الظروف المبنية على السكون ومنها. أ

ألن ما كـان   بد هنا من ذكر سبب بنائها، وذلك؛ الزمان، والوهي ظرف لما مضى من : إذ *

من األسماء معربا ال يسأل عن علة إعرابه، ألن ما جاء على أصله ال يسأل عن علته، وما جاء 

  .منها مبنيا ُيسأل عن علة بنائه

الت، وتنزلها منزلة بعض االسم ذلك أنهـا  ووعلة بناء إذ كما يرى ابن يعيش هو شبهها للموص

ع على األزمنة الماضية كلها مبهمة فيها ال اختصاص لها ببعضها دون بعض فاحتاجت  كذلك تق

إلى ما يوضحها ويكشف عن معناها، وإيضاحها يكون بجملة بعدها فصـارت بمنزلـة بعـض    

  .)3(االسم

  ويرى ابن مالك أنها بنيت لسببين كل واحد منهما كاٍف لو انفرد
                                                 

  .395/ 1،  )االلسنيات(المعجم المفصل في علوم اللغة  :التونجي، محمد) 1(

  .364، صمعجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية: محمد محمد حسنشراب، ) 2(

  .95/ 4 شرح المفصل،: ابن يعيش) 3(



 46

  .الث لهما وهي بذلك شابهت الحرفأنها وضعت على حرفين ال ث أولهما،

 :وهو التنوين الالحـق فـي نحـو    بعدها، أي إلى جملة أو عوض منها افتقارها إلى ما الثاني،

المسمى "وذلك حاصٌل عندما تحذف الجملة التي تضاف إليها إذ، ويعوض عنها بالتنوين )1(يومئٍذ

=Iωöθn" ومن ذلك قوله تعالى" بتنوين العوض sù # sŒ Î) ÏM tón= t/ tΠθ à)ù= çt ø:$# ∩∇⊂∪ óΟçFΡ r& uρ 7‹Í×t⊥‹Ïm tβρãÝàΖ s?")2( أي أنتم ،

  .)3(حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون وتكسر الذال اللتقاء الساكنين ال للجر خالفا لألخفش

الت كسابقتها، فإذ وإذا فـي  ووهي ظرف لما يستقبل من الزمان، وبنيت لشبهها بالموص: إذا* 

ش إال أن إذ لما مضى من الزمان وإذا لما يستقبل من الزمـان وهـي   خانة واحدة عند ابن يعي

، ويرى الفراء أنه إذا كـان  اًمضارع ياً أممختصة باإلضافة للجمل الفعلية سواء كان فعلها ماض

  :)4(فيها معنى الشرط ال يكون بعدها إال الماضي، ونقل السيوطي عن ابن هشام قوله

  :)5(ذؤيب الهذلي وقد اجتمعتا في قول أبي" عإيالؤها الماضي أكثر من المضار"

ــنََّو ــاِغُس َرفْالـ ــا َرغَّْبذَةٌ ِإَبـ  اتََهـ

  

 ]كامـــل[ُع نَـــقْلٍ تُلِيـــقَ لـــَىدَّ ِإا تُـــَرذَِإَو  

  

# ΝèO" إال إذا كانت إذا للمفاجأة فتختص بالجملة االسمية، وقد اجتمعتا في قوله تعالى sŒ Î) öΝä.$tãyŠ Zοuθ ôãyŠ 

z⎯ ÏiΒ ÇÚö‘F{$# !# sŒ Î) óΟçFΡ r& tβθ ã_ ãøƒ rB")6(.  

وهي مبنيـة لتضـمنها   )7(وهي ظرف مكان مبني على السكون وقيل تقع للزمان والمكان: أنّى* 

  .)8(همزة االستفهام، وسكن آخرها على قياس البناء

                                                 
  .204/ 1، همع الهوامع، وينظر 135/ 2 شرح التسهيل: ابن مالك) 1(

  .84، 83قعة، آية الوا) 2(

  .25، وينظر معجم علوم اللغة العربية، ص92، صتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد :ابن مالك) 3(

  .1/206،همع الهوامع :السيوطي) 4(

، وينظر الظرف خصائصه وتوظيفه النحوي، 1/7البيت ورد في عينيته المشهورة، في شرح أشعار الهذليين، ) 5(

  .144ص

  .25الروم، آية ) 6(

  .325، صالحجة في النحو: عبد المنعم فائز ،مسعد) 7(

  .110/ 4، شرح المفصل :ابن يعيش) 8(
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  :وتحمل أنى ثالثة معان سواء أكانت شرطية أم استفهامية، وهي

  :)1(ذلك قول الشاعر مدرك بن حصين أين وتكون مسبوقة بمن ظاهرة أو مقدرة ومن: أوال

  ]رجز[ ؟ِمْن َأْيَن ِعشُْروَن لَنَا ِمْن َأنَّى

 %tΑ$s" :هنا ظاهرة ومجيئها مقدرة كما في قوله تعـالى " من"والمراد من أين عشرون لنا من أين و

ãΛuq öyϑ≈tƒ 4’̄Τr& Å7 s9 # x‹≈yδ ")2( والتقدير من أين لِك هذا؟  

⎢Λä÷":أي متى جئت، ومن ذلـك قولـه تعـالى   ) أنى جئت؟(حو ن" متى"تستعمل بمعنى : ثانيا ù= è% 4’ ¯Τr& 

# x‹≈yδ")3( أي متى هذا؟  

  :)4(تكون بمعنى كيف نحو قول الكميت بن زيد األسدي: ثالثا

ــَأ ــى َونَّّ ــَأ ْنِم ــْي ــَن آَب  َرُبك الطَّ

  

ــ   ــَح ْنِم ــْب ثُ الَْي ــُب  الَوةٌ َوَص ــرح[َري  ]المنس

  

نها ون تكراراً وقيل إألن بعدها من أين فتك ؛ن هنا بمعنى أينأي كيف ومن أين ويستبعد أن تكو

θ#"حملت المعاني الثالث في قوله تعالى  è? ù' sù öΝä3rOö ym 4’ ¯Τr& ÷Λä⎢ ÷∞ Ï©" )5( .   أي من أين شئتم ومتـى شـئتم

  .)6(وكيف شئتم

وهما ظرفان للمكان والزمان بمعنى عند، وهما مبنيان على السكون فـي محـل   : لدى ولدن* 

وبني لدى لفرط إبهامه بوقوعه على كل جهة من الجهات الست فليس في ظروف األمكنة  نصب

                                                 
  .224وينظر الظرف وخصائصه وتوظيفه النحوي، ص. 7/83هذا الرجز لمدرك بن حصين في خزانة األدب، ) 1(

  .37آل عمران، آية ) 2(

  .165آل عمران، آية ) 3(

  .4/111 ،البن يعيشل شرح المفص البيت للكميت بن زيد في) 4(

  .223آية : البقرة) 5(

  .325، وينظر الحجة في النحو ص1/545، الدرر المصون في علم الكتاب  المكنون :السمين الحلبي) 6(
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أبهم من لدى وعند، إال أن عند معربة والسبب في ذلك أنهم توسعوا فيها فأوقعوهـا علـى مـا    

  .)1(بحضرتك وما يبعد وهذا فرق بين عند ولدى

وهـو الظرفيـة أو شـبهها    أما لدن فهي مبنية لشبهها في الحروف في لزوم اسـتعمال واحـد   

  .)2(ومالزمتها ابتداء الغاية في الزمان والمكان، وامتناع اإلخبار بها وعنها بخالف عند ولدى

ظرف للزمان الماضي وقيل هي حرف وجود لوجود أي للداللة على وجود شيء لوجود : لّما *

ف استثناء فـي  وتكون حر  )3("نها ظرف بمعنى حينإ"ونقل ابن هشام عن الفارسي قوله غيره 

β" نحو قوله تعالى Î) ‘≅ ä. <§øtΡ $®R°Q $pκ ön= tæ Ôá Ïù%tn")4(    والمعنى ما كل نفس إال عليهـا حـافظ وأنكـر ،

وهو مبني إلبهامه واحتياجـه   .)5(بمعنى إال ليس يعرف في اللغة) لّما(ويرى أن  ،الجوهري ذلك

  .)6(إلى جملة بعده كبناء إذ وإذا

السكون، وهي مبنية ألنها وقعت موقع حرف االستفهام، وبنيت ظرف زمان مبني على  :متى* 

  .)7(على السكون على أصل البناء، ولم يلتق في آخرها ساكن فيجب التحريك لذلك

ما رأيته مذ يـوم  (ظرف زمان مبني على السكون، فال تدخل إال على الزمان لفظا نحو  :مذ* 

وهو إمـا  . )8(والتقدير مذ زمن خلق اهللا إياي )ما رأيته مذ أن اهللا خلقني(وتقديراً نحو ) الخميس

  .أن يكون ظرفاً للزمان متصرفاً، وإما أن يكون اسماً مجرداً من الظرفية، وقد يكون حرف جر

أما بناؤه، فإذا كانت حرفا فال كالم في بنائه إذ الحروف كلها مبنية، وإذا كان اسما فهـو مبنـي   

السكون ألنه لم يلتق في آخره ما يوجب له الحركة أيضا ألنه اسم في معنى الحرف، وبني على 

  .)9(فإن لقيه ساكن بعده ضم اللتقاء الساكنين نحو مذ اليوم ومذ الليلة

                                                 
  . 4/100، شرح المفصل :ابن يعيش) 1(

  .162/ 2، شرح التسهيل: ابن مالك) 2(

  .97، صاإلعراب عن قواعد اإلعراب: ابن هشام) 3(

  .4آية   الطارق،) 4(

  .279، وينظر مغني اللبيب، ص99ص إلعراب عن قواعد اإلعراب،ا: ابن هشام) 5(

  .106/ 4شرح المفصل، :ابن يعيش) 6(

  .104/ 4 شرح المفصل،: ابن يعيش) 7(

  .321تحقيق أحمد محمد الخياط، ص رصف المباني في شرح حروف المعاني،: المالقي، أحمد بن عبد النور) 8(

  .4/95،رح المفصلش :ابن يعيش) 9(
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  الظروف المبنية على الفتح. ب

وهو ظرف للزمان، ومعناه الزمن الحاضر، وقد اختلف العلماء في سبب بنائه، فكثرت  :اآلن* 

بني ألنه " اآلن"ومنهم المبرد وابن السراج والزمخشري إن  اآلراء وتناقضت؛ فقال بعض النحاة

وقع في أول أحواله معرفة باأللف والالم، وحكم األسماء أن تكون منكورة شائعة في الجنس ثـم  

نظائره من األسماء، وأشـبه بـذلك   " اآلن"يدخل عليها ما يعرفها باإلضافة أو بأل وبذلك خالف 

  .)1(الحروف

أي وقوعه في أول أحواله معرفـا  (لو كان هذا سبب بنائه "لرأي حين قال وأنكر ابن مالك هذا ا

ونحوهما مما وقع في أول أحواله باأللف والـالم، ولـو   " الالت"و" الجماء الغفير"لبني  )"ال"ب

كانت مخالفة االسم لسائر األسماء موجبة لشبه الحروف واستحقاق البناء لوجب بناء كـل اسـم   

  .)2(يره، وعدم ذلك مجمع عليه فوجب اطراح ما أفضى إليهخالف األسماء بوزن أو غ

  :إلى أنه بني لسببين)3(وذهب الزجاج

فالن يصـلي اآلن، أي فـي هـذا    : لتضمنه معنى حرف اإلشارة، ألن المعنى في قولك: لاألو

ن اآلن اسم إشارة، نقـل إلـى الظـرف بحكـم التعـدد      إ"ويؤيد ذلك قول تمام حسَّان )4(الوقت

  .)5("الوظيفي

أنه بني ألن األلف والالم فيه لغير عهد متقدم؛ ألنك تقول اآلن فعلت ولم يتقـدم ذكـر    :الثانيو

  .)6(الوقت

                                                 
  .2/89وينظر اللباب في علل البناء واإلعراب  2/147وينظر شرح التسهيل  4/103 - شرح المفصل: ابن يعيش) 1(

  .208وينظر همع الهوامع  2/147شرح التسهيل : ابن مالك) 2(

وله تأليف جمه " لقرآنمعاني ا"اإلمام أبو اسحاق، إبراهيم بن محمد السري الزجاج البغدادي، مصنف كتاب : الزجاج) 3(

  .أخذ عن المبرد، ومات سنة إحدى عشرة وثالث مائة

  .89/ 2 اللباب في علل البناء واإلعراب،: العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين) 4(

  .120ص للغة العربية معناها ومبناهاا: تمام حّسان) 5(

  .104/ 4 شرح المفصل،: ابن يعيش) 6(



 50

إن تضمن معنى اإلشـارة  : " ورّد ابن يعيش هذين الرأيين، واعتبرهما فاسدين، فرّد األول بقوله

داً من ال، ومن ثـم  لم يسمع مجر) اآلن(ولفظ ) أل(بمنزلة اسم اإلشارة، واسم اإلشارة ال تدخله 

  .)1(لم يكن مضمناً معنى اإلشارة

إننا نجد األلف والالم في كثير من األسماء على غير عهد مع كون األسـماء  : "ورّد الثاني بقوله

  .)2("معربة

ويرى أبو علي الفارسي أنه بني لتضمنه معنى الم التعريف ألنها استعملت معرفة وليست علما، 

  .)3(تانواأللف والالم فيها زائد

وضّعفه ابن مالك بأن تضمن اسم معنى حرف اختصار ينافي زيادة ما ال يعتد به هذا مع كـون  

  .)4(المزيد غير المضمن معناه فكيف إذا كان إياه

الزمخشري وابن السراج وأبو علي، فيرى أنه مبني لسببين  أما ابن مالك وقد أنكر ما ذهب إليه

أنه بنـي  : ل الزجاج وهذا مردود كما ذكرنا سابقا، ثانيهماأولهما، تضمنه معنى اإلشارة، كما قا

لشبهه بالحروف في مالزمة لفظ واحد، فإنه ال يثنى وال يجمع وال يصغر بخالف حين ووقـت  

  .)5("بما رد به على الزمخشري وهو مردوٌد": وزمان ومدة، وأنكر ذلك أبو حيان حين قال

اض وهو آن معنـى حـان فبقـي علـى بنائـه      وذهب الفراء إلى أنه مبني ألنه نقل من فعل م

استصحابا كقيل وقال، وهذا مردود؛ ألنه لو كان فعال لم تدخل عليه الالم وألنه لو كـان فعـالً   

  .)6(لكان فيه ضمير الفاعل وال يصح تقدير ذلك فيه

قيل وقال في الحديث هي أفعال محكية، واألفعال المحكية تدخل عليها العوامل وال تـؤثر   ثم إنَّ

  .وبينها وبين اآلن فرق كبير) آل(كما انها ال تدخل عليها  -لفظا -فيها
                                                 

  .207/ 1، همع الهوامع، وينظر 4/104 ،لشرح المفص :ابن يعيش)1(

  .4/104المصدر السابق، ) 2(

  .89/ 2، اللباب في علل البناء واألعراب: العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين) 3(

  .207/ 1، همع الهوامع، وينظر 2/147، شرح التسهيل: ابن مالك) 4(

  .147/ 2، لشرح التسهي، وينظر 208/ 1، همع الهوامع: السيوطي) 5(

  .88/ 2 اللباب في علل البناء واإلعراب،: العكبري) 6(
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، واحتج على ذلك بقول الشاعر أبي صخر "اآلن"وزعم بعض النحويين أن بعض العرب يعرب 

  :)1(الهذلي

ــ ــمْ كََأنَُّهَمـ ــآلنِ لَـ ــَر ا ِمـ  ايتَغَيَّـ

  

ـ  نِْيلدَّاَرِل َمرَّ ْدقََو   ـ  ْنمِِ  ]الطويـل [ا َعْصـُر  ِدنََبْع

  

والمراد من اآلن، فحذف نون من اللتقاء الساكنين، وكسر نون اآلن، لدخول من عليها وضـعف  

ابن مالك ذلك الحتمال أن تكون الكسرة كسرة بناء ويكون في بناء اآلن لغتان بالفتح والكسر كما 

  .)2(إال أن الفتح أكثر وأشهر) شتان(في 

من األزمنة، فإذا انقضى لم يصـلح   ضرحا ويرى ابن يعيش أنه مبني إلبهامه ووقوعه على كل

وهذا ما لم أجد له رداً وإنكاراً من  )3(له ولزمه حرف التعريف فجرى مجرى الذي والتي فاعرفه

  .النحويين

وذهب السيوطي إلى القول بإعرابه، ألنه لم يثبت لبنائه علـه معتبـرة فهـو منصـوب علـى      

  . )4(الظرفية

لك أن اختالف العلماء في سبب البناء ال ينفي بناءه بل وأرى أن هذا الرأي قد جانب الصواب؛ ذ

إّن كثرة هذه اآلراء وتشابكها لم يأت من فراغ بل هو دليل على بنـاء اآلن، ال إعرابهـا، واهللا   

  .تعالى أعلم

) أين تسهْر أسهْر(أين خالد؟ وشرطية نحو : ظرف للمكان، وهي نوعان، استفهامية نحو :أين* 

yϑ$"كقولـه تعـالى   . )5(زائدة فتزيدها إبهاما، وتزداد المجازاة بها حسـناً وقد تدخل عليها ما ال oΨ÷ƒ r& 

(#θçΡθä3s? ãΝœ3. Í‘ô‰ãƒ ÝV öθyϑ ø9$#")6(.  

                                                 
  .2/148، شرح التسهيل: ينظر. 2/956البيت ألبي صخر الهذلي في شرح أشعار الهذليين، ) 1(

  .208/ 1،  همع الهوامع ، وينظر148/ 2، شرح التسهيل :ابن مالك) 2(

  .104/ 4، شرح المفصل: ابن يعيش) 3(

  .208/ 1، ع الهوامعهم: السيوطي) 4(

  106/ 4، شرح المفصل :ابن يعيش) 5(

  .78النساء، آية ) 6(
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وهي مبنية لتضمنها معنى حرف االستفهام والشرط، ووجب أن تبنى على السـكون لوقوعهـا   

وفتحـت طلبـاً للخفـة،     موقع همزة االستفهام، إال أنه التقى ساكنان فحركت النون الجتماعهما،

  .)1(واستثقاالً للكسرة بعد الياء، وحركت بالفتحة ألنها أخف الحركات

، وال يستفهم بها إال عن زمـان مسـتقبل وهـي    )متى(ظرف زمان مبهم مبني بمعنى : أيان* 

مختصة باألمور العظام، وهذا فرقٌ بينها وبين متى، ألن متى تستعمل في كل زمـان وأيـان ال   

tβ$−ƒ": فيما يراد تفخيمه وتعظيمه نحو قوله تعالى تستعمل إال r& $yγ8 y™ óßΔ ")2(.  

أظهر من أيان في الزمان، وذلك لكثرة استعمالها، وبني أيان لتضمنه معنى " متى"وفرق آخر أّن 

  .)3(حرف االستفهام، وفتح آخره بعد الياء، واأللف التي بينهما حاجز غير حصين

إذا أبطأ وهـي بمعنـى   ) راث، يريث(مصدر : مصدر، أيظرف زمان منقول عن ال: ريـثَ  *

  .أي قدر مدة حضوره) انتظرته ريث حضر(اإلبطاء نحو 

، فصلى فعل ماض مبني، وريث هنا )انتظرته ريث صلى(وهو مبني إذا أضيف إلى مبني نحو 

  :)4(ظرف مبني، وهو معرٌب إذا أضيف إلى معرب نحو قول الشاعر

ــ ــُعُب اَألال َيْص ــُه ُر ِإالِّْم ــثَ َيركَُب  َرْي

  

ــْأْحَوكُــلَّ َأمــرٍ ِســَوى الفَ    ]بســيط[ُر تَِمشــاِء َي

  

، وهـو مبنـي    )5(فعل مضارع معرب، وريث هنا ظرف زمان منصوب وليس مبنيا) يركبه(فـ

  .لمشابهته الفعل الماضي

من الظروف المركبة تركيبا مزجيا، وهي ظرف زمان مبني على فتح الجزأين : صباح مساء* 

، وهي مبنية لتضمنها معنى حرف العطف وهو الـواو  )يوم يوم، وصباح صباح(ذلك  ومثله في

  :)7(، وهو غير متصرف وال يستعمل إال ظرفاً كقول الشاعر)6( )صباحاً ومساًء(كأنك قلت 

ــْن الَ ــرِِف َوَم ــهُ الَو َيْص ــيَن َعنْ ــَباَح َم   اِش ــَص ــاالَ َس ــنُوُه خََب ــوافر[ اَء َيْض  ]ال
                                                 

  .105/ 4وينظر شرح المفصل ،  86/ 2، اللباب في علل البناء واإلعراب :العكبري) 1(

  .187األعراف، أية ) 2(

  .106/ 4، وينظر شرح المفصل 87/ 2، اللباب في علل البناء واإلعراب: العكبري) 3(

  .5/386ألعشى باهلة في لسان العرب،  البيت) 4(

  .326، وينظر الحجة في النحو، ص40، صلمرجع في اللغة العربيةا: علي رضا) 5(

  .4/118، شرح المفصلنظر ي، و1/196 همع الهوامع،: السيوطي) 6(

  .2/131 شرح التسهيل،: ينظر. 1/196، همع الهوامعو. 3/82البيت بال نسبة في الدرر، ) 7(
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لتركيب، أو أضيف أحد الجزأين لآلخر، أو عطف عليـه، امتنـع البنـاء،    وإذا فقدت الظروف ا

  :)1(ووجب إعرابها وتصرفها، ومن ذلك قول الفرزدق

 انَــْدَرا َأمٍ َمــْوُم َيــْوَيــ الَْولَــَو

  

ــ   ــاَءَزَج ــوُض لَُرَك والقُ ــَه ــر[ اُءَزا َج  ]واف

  

  :)2(وقول جرير

 ينِالــدَِّو مَِد الِحلْــِلــَك َبْعــاُل َجْها َبــَمــ

  

 ]بســيط[ ينِِحــ يَن الٌَب ِحــَك َمشــِيالََعــ ْدقَــَو  

  

اسم استفهام وهي ظرف للزمان عند سيبويه، وفي موضع نصب دائماً، ويرى الكوفيون : كيف *

، أما عند البصريين فهي اسم شرط )كيف تجلْس أجلْس(أنها قد تأتي اسم شرط يجزم فعلين نحو 

، ويرى ابن يعيش أنها اسم ال ظرف، )4(هاموهي مبنية لتضمنها معنى حرف االستف )3(غير جازم

ويستدل على ذلك بأنها لو كانت ظرفا أو في تقدير الظرف لم يمتنع دخول حرف الجـر عليهـا   

  .)5(يمتنع دخولها على أين ومتىلم كما 

  الظروف المبنية على الكسر ومنها. جـ

، )6(في إرادة القـرب  هو اسم زمان لليوم الذي قبل يومك مباشرة، أو ما هو في حكمه: أمسِ* 

إذا لم يكن أمـس معرفـاً   "وهو ظرف متصرف، فيأتي ظرفا وغير ظرف، يقول ابن عصفور 

باأللف والالم وال باإلضافة، وال منكرا وال مجموعا وال مصغرا فال يخلو أن يكـون ظرفـاً أو   

  .)7("غير ظرف

                                                 
  .2/132، شرح التسهيل: ينظر. للفرزدق ولم أجده في ديوانهالبيت ) 1(

  694والبيت في ديوانه، ص .2/132، وينظر شرح التسهيل، 1/197، همع الهوامع: السيوطي) 2(

  .62، صجامع الدروس العربية :مصطفى الغالييني) 3(

  .2/86 اللباب في علل البناء واإلعراب،: العكبري) 4(

  .4/109ل، شرح المفص: ابن يعيش) 5(

  .208، وينظر همع الهوامع، ص126ص معجم الشوارد النحوية،: محمد محمد حسن ،شراب) 6(

  .2/561، شرح جمل الزجاجي: الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي ابن عصفور، أبو) 7(
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كان مبنيـاً علـى    وهو مبني على الكسر سواء استعمل ظرفا أو غير ظرف، فإن استعمل ظرفاً

  :)1(قول امرئ القيسنحو الكسر، في محل نصب 

ـ       همْيلَعمري لَقـومٍ قـد تَـرى َأمـسِ ف

  

ــ   ــَرابِطَ لَألْمَه ــُدثْر اَم ــر ال ــل[رِ والَْعكْ  ]الطوي

  

فأمس هنا ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب مفعول فيه، وإذا استعمل غير ظـرف  

أو جر بحسب موقعه في الجملة، نحو قول الشاعر  كان مبنيا على الكسر في محل رفع أو نصب

  :)2(بن األقرن عِبَّتُ

 َأعلــُم َمــا َيجــيُء بِــهِ    الَيــْوُم

  

ــى بِفَصْْــ    ــَوَمض ــسِ لِ قَض ــل[اِئِه َأْم  ]الكام

  

  .مبني على الكسر في محل رفع) مضى(وأمس هنا فاعل 

، )ذهب أمسِ بما فيـه (وللعرب في بنائه خالف، فالحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا، فيقولون 

  .بالكسر) عجبت من أمسِ(و ) اعتكفتُ أمسِ(و 

أما التميميون فافترقوا فرقتين، فبعضهم يعربه إعراب ما ال ينصرف مطلقا، مستدلين على ذلـك  

  :)3(بقول الراجز، وهو غيالن بن حريث الربعي

ــتُ عَ  ــْد َرَأْي ــذْ َأْمســا َبــَجلَقَ  اً ُم

  

ــَعالِ    ــَل السَّ ــاِئزاً ِمثْ ــا َعَج ــز[ي خَْمس  ]رج

  

فعومل أمسا هنا معاملة الممنوع من الصرف، فهو هنا اسم مجرور بمذ وعالمة جـره الفتحـة   

  .)4(نيابة عن الكسرة، ألنه ال ينصرف للعلمية والعدل

                                                 
  .القليل: ، الدثرالمال الكثير وال يطلق إال على اإلبل :، والعكر59البيت في ديوانه، ص) 1(

  .134الذهب البن هشام، ص شرح شذور: ينظر. لبيت لتبع بن األقرن، وقيل السقف نجرانا) 2(

  .1/210ولسان العرب، . 2/151ينظر شرح التسهيل، . 598الرجز لغيالن بن ربعي في شرح شواهد االيضاح، ص) 3(

بل الصدى، ، وينظر شرح قطر الندى و99، وينظر شرح شذور الذهب، ص4/106 شرح المفصل، :ابن يعيش) 4(

  .17ص
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على الكسـر، فـي    وبناؤهوأكثر التميميين يعربه إعراب ما ال ينصرف في حالة الرفع خاصة، 

ضـم بغيـر تنـوين    ) ذهب أمـس (لجمهور عندهم، فيقولون حالتي النصب والجر، وهي لغة ا

  .بالبناء على الكسر) اعتكفتُ أمسِ وعجبت من أمسِ(و

  :، مستدال بقول الشاعر)1(وزعم الزجاجي واهما أن من العرب من يبنيه على الفتح

ــذْ أْمســا     ــتُ َعَجبــاَ ُم ــْد َرَأْي  لَقَ

  

ــا      ــعاِلي خَْمَس ــَل السَّ ــاِئزاً ِمثْ ــز[َعَج  ]رج

  

ليس بظرف، وإنما هو اسم بدليل دخول حرف الجر عليـه، ألن  ) أمس( حجة فيه، ألن وهذا ال

  .)2(دخول حرف الجر على الظرف ينقله عن الظرفية

وال أدل على أنها معربة وليست مبنية على الفتح من مجيئها مرفوعة بالضمة الظاهرة، في حالة 

  :)3(الرفع على نحو قول الشاعر

ــاِء إ  ــْم بالرَّج ــأُْسُ اْعتَِص ــنَّ َب  ْن َع

  

ــاَس الَّــ    ــُس  ِذَوتَنَ ــمََّن َأْم ــف[ي تََض  ]الخفي

  

  وأمس هنا فاعل مرفوع بالضمة

  :أما سبب البناء فمختلف عليه كذلك، وفيه آراء

أنه بني لتضمنه الم المعرفة، وبها صار معرفة، واالسـم إذ تضـمن معنـى    "فيرى ابن يعيش 

تضيه البناء، وإنما التقى في آخره ساكنان وهما الحرف بني، وكان حقه تسكين اآلخر على ما يق

  .)4("السين والميم فكسرت السين اللتقاء الساكنين

وقال آخرون ومنهم ابن السراج أنه بني لشبهه باألسماء المبهمة في انتقال معناه ألنه ال يختص 

  .بمسمى دون آخر

                                                 
  .299، صالجمل في النحو :الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق) 1(

  .2/561شرح جمل الزجاجي، : ابن عصفور) 2(

  .174ال يعرف قائله، ينظر الظرف خصائصه وتوظيفه النحوي، ص) 3(

  .2/125النحو، ، وينظر الكافية في 1/208، همع الهوامع، وينظر 4/106 شرح المفصل،: ابن يعيش) 4(
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ليوم الذي أنت فيه، وذهـب  وقيل بني لشبهه بالحرف إذ افتقر في الداللة على ما وضع له إلى ا

ابن كيسان إلى أنه بني ألنه في معنى الفعل الماضي، وأعرب غدا ألنه في معنى الفعل المستقبل 

أما ابن مالك فيرى أنه بني لشبهه بضمير الغائب في التعريـف بغيـر أداة   .)1(والمستقبل معرب

  .)2(ظاهرة

ين النحاة على إعراب أمس في حـال  فهناك اتفاق ب) أمس(ومهما يكن من اختالف في علة بناء 

كونها نكرة إذا كان المراد بها يوم من األيام الماضية مبهما، أو كان معرفا بأل أو اإلضـافة أو  

. كان مبنياً أو مجموعا أو مصغراً، عند من قال بتصغيره كسيبويه، وذلك لـزوال علـة البنـاء   

  :)3(الشاعروفي الجمع نحو قول ) كان أمسنا طيبا(فتقول في اإلضافة 

ــ ــا َأوََّل ِمـ ــرَّت بِنَـ ــأَُ ْنَمـ  وسُِمـ

  

 ]رجــز[ وسِنَــا ِميَســةَ الَعــرُ  فِيتَمــيُس   

  

) مر األمس وانقضى(جمع أمس، وهو معرب بدليل الكسرة الظاهرة، وفي التعريف ) أموس(فـ 

  .من خصائص األسماء ووجودها في الكلمة مبعد من شبهها بالحرف الذي هو علة البناء) أل(فـ

  ظروف المبنية على الضم، وهي نوعانال. د

  الظروف المبنية بناًء الزماً: أوال

وهي ظرف مكان مالزم للبناء، وأكثر بنائها على الضم، ومن العرب من بناهـا  : حيثُ •

على الفتح طلباً للتخفيف، ومنهم من بناها على الكسر على أصل التقاء الساكنين، ومـن  

بالكسـر فيحتمـل    )4( "ِمن َحيِث لَا َيعلَُمـونَ "ئ العرب من يعربها وهي لغة فقعس، فَقُرِ

  .)5(اإلعراب ويحتمل لغة البناء على الكسر

                                                 
  .1/208، همع الهوامع: السيوطي) 1(

  .2/150، شرح التسهيل: ابن مالك) 2(

  .1/211ال يعرف قائله، وذكر في لسان العرب، ) 3(

  .182األعراف، آية ) 4(

  .1/212 همع الهوامع، ، وينظر139ص مغني اللبيب،: ابن هشام) 5(
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  :)1(وهي مالزمة اإلضافة للجملة فعليه كانت أو اسمية، وتكثر مع الفعلية نحو قول الشاعر

ــا ــُل َوَم ــثُ َيْجَع ــْرُء ِإالَّ َحْي ــُه الَم  نَفَْس

  

 ]طويـل [اْجَعـلِ  فَفَي َصاِلحِ اَألخْـالِق نَفَْسـَك فَ    

  

  )2(افتها إلى المفرد نحو قول الراجزويقل إض) قعدت حيث الجو معتدٌل(وفي الجملة االسمية نحو 

ــاً   ــَهْيلٍ طَاِلع ــثُ ُس ــَرى َحْي ــا تَ  َأَم

  

ــا      ــهابِ الِمع ــيُء كالشِّ ــاً ُيض ــز[نَجَم  ]رج

  

  :)3(وقول آخر

 هم حيـثُ الكُلـى َبْعـَد َضـْربِهِمُ    َونَطُْعن

  

 ]طويـل [الَعمـاِئمِ   ضي َحْيـثُ لـيَّ  الَمَوا  بِبيضِ  

  

وهي ظرف للمكان، وقد تأتي للزمان، كما ذكر األخفش، واستشهد على ذلك بقول طرفـة بـن   

  :)4(العبد

ــلِْل ــٌل َيِعـــ فَتَـ ــِهى َعقْـ  يشُ بِـ

  

 ]مديـــد[ ي َســـاقَُه قََدُمـــْهِدَحْيـــثُ تَْهـــ  

  

ـ  ، وهـي مـن   )5(ان كـان أي مدة حياته، وهذا غير الزم، إذ يمكن أن يكون المعنى في أي مك

  .الظروف النادرة التصرف

وُبنيت حيث لشبهها بالحرف في االفتقار إذ ال تستعمل إال مضافة إلى جملة وبنيت على الضـم  

  .)6(تشبيها بقبل وبعد

ويرى ابن يعيش أنها بنيت ألنها تقع على الجهات الست وهي خلف وقدام ويمين وشمال وفـوق  

  .)7(وتحت

                                                 
  .2/291، ينظر النحو الوافيال يعرف قائله، ) 1(

  ).حيث(مادة . 3/411الرجز بال نسبة في لسان العرب،  )2(

  .4/92، شرح المفصلابن يعيش، : هذا البيت لم يعرف له قائل، غير أنه ورد في شعر كثير عزة، انظر) 3(

  .81البيت في ديوانه، ص) 4(

  .2/77، اللباب في علل البناء واإلعراب: العكبري) 5(

  .1/212 همع الهوامع،: السيوطي) 6(

  .4/91، شرح المفصل: ابن يعيش )7(
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على نظائرها من أسماء األمكنة فإن مبهمها يتضح باإلضافة إلى المفرد  وقيل بنيت ألنها خرجت

  .نحو خلفك وقدامك

ومن اآلراء كذلك أنها تضمنت معنى حرف اإلضافة، إذ من حكم كل مضاف أن يظهـر بعـد   

حرف اإلضافة نحو غالمك، فلما لم يظهر كان متضمنا لها واالسم إذا تضمن معنـى الحـرف   

  .)1(ُبني

إال أنه مخـتص بـالنفي وهـو غيـر     ) أبدا(الستغراق الزمن المستقبل مثل ظرف : عوض* 

متصرف فال يأتي إال ظرفا، وهو مبني إن لم يضف، وبناؤه إما على الضم كـ قبـُل أو علـى   

الكسر كـ أمسِ، أو على الفتح كـ أيَن، فمن بناه على الضم فتشبيهاً بقبُل وبعُد أو كما قال ابـن  

ومن بناه علـى  الفـتح فطلبـاً    .)2(تكون حركة آخره مجانسة للواو قبلهبناؤه على الضم ل: هشام

  .)3(للخفة، ومن بناه على الكسر فمراعاة اللتقاء الساكنين

  :كقول األعشى )4(وأكثر ما يستعمل عوض مع القسم

 ُأمِّ تََحالَفَــا َرِضــَعْي ِلَبــانِ ثَــْديَ  

  

ــَحَم   ــرَّ َد بَأْس ــْوُض ال نَتَفَ ــل[قُ اجٍ َع  ]الطوي

  

) العائضـين ال أفعل ذلك عوَض (ال في اإلضافة يعرب عوُض إذا أضيف أو أضيف إليه، فيقو

  .)5(انيمَّأي دهر الداهرين، واإلضافة إليه كقول الشاعر الفند الّز

ــَو ــنَ الَْولَـ ــْوْبـ ــُل َعـ  يضٍ ِفـ

  

ــّماني فََأْو   ــخُُضـ ــزج [ اليَِصـ ــزوء الهـ  ]مجـ

  

                                                 
  .2/79، اللباب في علل البناء واإلعراب: العكبري) 1(

  .2/150، شرح التسهيل: ابن مالك) 2(

  .2/149، شرح التسهيل، وينظر 4/108، شرح المفصل: ابن يعيش) 3(

  .157، صمغني اللبيب: ابن هشام) 4(

  .2/149، شرح التسهيل: ينظر. 119-7/116البيت للفند الزماني في خزانة األدب، ) 5(
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ويـرى ابـن   )1(قع على كل ما تأخر من الزمانأما سبب بنائه فلشبهه بالحرف في إبهامه، ألنه ي

يعيش أنها مبنية لقطعها عن اإلضافة، فحذف المضاف إليه وضمن معناه ودليل ذلك إعرابه مع 

  .)2( )عوض العائضين(المضاف إليه نحو 

، ومهمـا  )3(وذهب ابن مالك إلى أن السبب في بنائه هو شبهه الحروف في االفتقار إلى الجملـة 

  .مبني إال إذا أضيف أو أضيف إليه فيعرب) عوض(فـ تكن علة البناء

ظرف الستغراق الزمان الماضي، وهو كعوض مختص بالنفي، وغير متصرف فال يأتي : قطُّ* 

  :)4(إال ظرفا، نحو قول العجاج بن رؤبة

ــَح ـ ى ِإذَتَّ ــنَّ الظََّـ ــُم َوالَا َج  طْلَتَاخْ

  

ـ   ْلٍق َهوا بَِمذْاُءَج   ـ ْئذَّرأْيـتَ اِل  ]جـز الر[طْ َب قَ

  

وفي بناء قط آراء كثيرة منها، أنها أشبهت الفعل الماضي إذ كانت ال تكون إال له، وقيل تضمنت 

التي تقدر بها المدة أو ابتداء المدة؛ ألن قولك مـا رأيتـه   ) منذ(وقيل تضمنت معنى ) في(معنى 

  .)5(قط، أي منذ خلقت إلى اآلن

أن تكون مضافة، فلما قطعـت عـن    ويرى ابن يعيش أنها بنيت ألنها ظرف، وأصل الظروف

  .)6(اإلضافة بنيت على الضم كقبُل وبعُد

وقيل بنيت لشبه الحرف في إبهامه لوقوعها على ما تقدم من الـزمن، وقيـل الفتقارهـا إلـى     

، وأرى أنه ليس من الخطأ أن تجتمع أكثر من علة من علل البناء في الظـرف الواحـد   )7(جملة

المتشابكة ينفي بعضها اآلخر، فال يعقل أن تجتمع كل هذه العلـل   لكن من المالحظ أن هذه العلل

  .في ظرف واحد
                                                 

  1/213، همع الهوامع: السيوطي) 1(

  .4/108، شرح المفصل :ابن يعيش) 2(

  .2/149، شرح التسهيل: ابن مالك) 3(

  .191الظرف وخصائصه وتوظيفه النحوي، ص: ينظر. 2/204هذا الرجز للعجاج في ملحق ديونه، ) 4(

  .2/85 اللباب في علل البناء واإلعراب،: العكبري) 5(

  .4/108 شرح المفصل،: ابن يعيش) 6(

  .1/214 همع الهوامع،: السيوطي) 7(
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وهو إما أن ) ما تركتُ خدمةَ األمة منذُ نشأت( :وهو ظرف للزمان مبني على الضم نحو: منذُ* 

  .يكون ظرفا للزمان متصرفاً أو اسماً مجرداً من الظرفية أو حرف جر

في بنائه إذ الحروف كلها مبنية، وإذا كان اسما فهـو مبنـي    فإذا كان حرفاً فال كالم: أما بناؤه

  .)1(أيضا ألنه اسم في معنى الحرف

  : ويرى العكبري أنه بني لسببين

   .أيته من هذا األمد إلى هذا األمدأنه تضمن معنى الحرف، أي ما ر :األول

  .)2(في الخبر فال يقع إال باالبتداء) كم(أنه ناقص، فأشبه  :الثاني

قـد  ) حيثُ، عوُض، قطُ، منذُ(ة على الضم بناًء الزما وهي يمما سبق أن الظروف المبن ونالحظ

ذكر في سبب بناء كلٍّ منها علل كثيرة، إال أنها تشترك كلها في علة تضمن الحرف وهـذا مـا   

هو ما تضمن معنى الحرف : المبني الالزم: "يؤكده الجرجاني في تعريفه للمبني الالزم حين قال

  .)3(ى وكيف وما أشبهه كالذي والتي ونحوهماكأين ومت

  الظروف المبنية على الضم بناء غير الزم: ثانيا

 قبُل، بعـُد، أول، أسـفل، دون،  (وهي ظروف مبهمة قطعت لفظا ال معنى عن اإلضافة، ومنها 

وقد سميت هذه الظروف بالغايات؛ ألن غاية كـل  ) ، وتحتأمام، قدام، خلف، وراء، فوق، عٌل

تهي به ذلك الشيء وهذه الظروف إذا أضيفت كانت غايتها آخر المضاف إليه ألن به شيء ما ين

  .)4(يتم الكالم، وهو نهايته فإذا قطعت عن اإلضافة، صارت هي غاية ذلك الكالم

                                                 
  .4/95 شرح المفصل،: ابن يعيش) 1(

  .1/373 اللباب في علل البناء واإلعراب،: العكبري) 2(

  .308صالتعريفات، : الجرجاني) 3(

  .2/102، وينظر الكافية في النحو، 4/86، شرح المفصل :ابن يعيش) 4(
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أما سبب بنائها؛ فألن هذه الظروف من األسماء اإلضافية التي ال يتحقق معناها إال باإلضـافة،  

يه مع إرادته، صارت بمنزلة بعض االسم ألن المضـاف والمضـاف   فعندما حذف ما أضيفت إل

  .)1(إليه كالشيء الواحد، وبعض االسم مبني ال يستحق اإلعراب

ويرى ابن الحاجب أنها بنيت عند قطعها عن المضاف إليه لمشابهتها الحرف الحيتاجهـا إلـى   

  .)2(معنى ذلك الحرف

  نى في إحداها وتعرب في الثالث األخرىولهذه الظروف المالزمة لإلضافة حاالت أربع تُب

وهي هنـا  ) جئتُ من قبل زيٍد(و ) صفا الجُو بعَد المطرِ(نحو : التصريح بالمضاف إليه :ىاألول

  .معربة منصوبة على الظرفية في األولى، ومجرورة بمن في الثانية

يستغنى عنـه  أن تقطع عن اإلضافة لفظا ومعنى قصداً للتنكير، فيحذف المضاف إليه و :الثانية

  :)3(نهائيا كأن لم يكن، نحو قول الشاعر يزيد بن الصعق

ــفَ ــَس ــ َياغَ ِل ــكُاُب َوَرالشَّ ــْبنْ  الًتُ قَ

  

 ]وافــر[ مِاِء الَحمــِيبالَمــ ُد َأغــصُّاَأكَــ  

  

  :)4(وقول آخر

ــنَوءةٍ  ــَد شُ ــَد ُأْس ــا اَألَس ــُن قَتَلْن  ونَْح

  

 ]طويـل [ فََما شَـرُِبوا َبْعـداً َعلَـى لَـذٍَّة خَمـراً       

  

إذا أردت به متقدما، وهي هنا معربة كذلك ومنصوبة على الظرفيـة  ) أبدأ بذا أوال(وكذلك قولك 

الزمانية ألن الشاعر قطع هذه الكلمات عن اإلضافة ولم ينو المضاف إليه ال لفظـه وال معنـاه،   

ãøΒ !¬"وعلى ذلك القراءة الشاذة  F{$# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% .⎯ ÏΒ uρ ß‰÷èt/ِ")5(   تنوين وأجاز المبرد)علـى  ) بعُد(و) قبُل

                                                 
  .4/86، شرح المفصل: عيشابن ي) 1(

  .2/101، الكافية في النحو :ابن الحاجب) 2(

  .2/322 شرح األلفية،: واالشموني. 2/73، شرح األلفية: ابن عقيل) 3(

  .255ال يعرف قائله، ينظر الظرف وخصائصه وتوظيفه النحوي، ص) 4(

  .4الروم، آية ) 5(



 62

 )أوالً وآخـراً : (على النكرة مثل قولـك : "قال) من قبلِ ومن بعِد(النكرة، في قراءة أبي السمال 

  .وأنكر ذلك الفراء)1(

ويرى ابن الحاجب أنها أعربت لعدم تضمن معنى اإلضافة فمعنى كنت قبال أي قديماً، وأبدأ بـه  

  .)2(د أي متقدما ومتأخراً؛ ألّن من زائدةأوال أي متقدماً، ومعنى من قبل ومن بع

، وهي قطعه عن اإلضافة بأن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، وفي هذه الحالة يعـرب  الثالثة

  :)3(وال ينون النتظار المضاف إليه المحذوف نحو قول الشاعر

 وِمْن قَبـلِ نَـادَى كُـلُّ َمـْولَى قََراَبـةً     

  

ـ َوَعلَْيـِه العَ  َمـولىً  َعطَفَـتْ فَما     ]طويـل [ فُاِط

  

  .، والتقدير بعَد المطرِ)لمَّا انقَطََع الَمطَُر َصفَا الجُو بعَد(والتقدير من قبل ذلك، ونحو قولك 

،  وهي الحالة الوحيدة التي يبنى فيها الظرف، وهي قطعه عن اإلضافة لفظا ال معنـى،  الرابعة

ؤدي معنى المحذوف من غير ينوى وجود كلمة أخرى ت: أي"فيحذف المضاف إليه وينوى معناه 

  .)4("أن تشاركه في نصه وحروفه

أي من قبل الغلب ومن بعده، أو كما قال ابن " هللا األمُر من قبُل ومن بعُد: "ومن ذلك قوله تعالى

  .)5("من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء"يعيش 

  :)6(بن مالك العقيلي يتِّومن ذلك قول الشاعر َع

 ْنَولَــم َيكُــ لَْيــَكَع ُأؤَمــْن ْما لَــنَــا َأذَِإ

  

 ]الطويـــل[ اُءاُء  َوَرِمـــْن َوَر ِإالَّ ِلقـــاُؤَك  

  

  )7(أي من ورائك، فحذف المضاف إليه ونوى معناه دون لفظه، وكذلك قول الفرزدق

                                                 
  .346، صنحويالقراءات الشاذة وتوجيهها ال: محمد أحمدالصغير، ) 1(

  .2/284، الكافية في النحو :ابن الحاجب) 2(

  .253، صينظر الظرف وخصائصه وتوظيفه النحويال يعرف قائله، ) 3(

  .2/284 النحو الوافي، :عباس حسن) 4(

  .4/87 شرح المفصل،: ابن يعيش) 5(

  .265الظرف وخصائصه وتوظيفه النحوي، ص: األشرم، متولي علي المتولي) 6(

  ".ولقد سددت عليك"فكان " إني ارتفعت عليك"، وفيه 495في ديوانه، ص البيت) 7(
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ــْد ــَدْد َولَق ــَس ــلَّ تُ َعلْي ــٍةَك كُ  ثِْنَي

  

ـ    ـ  َوَأتَْيتُ نَْح  ]الكامـل [ َعـلُ  ِمـنْ  بٍَو َبنـي كُلَْي

  

علواً مجهوال غير معروف لتعّين اإلعـراب كقـول    "عُل"ـكان المقصود بأي من فوقهم، ولو 

  :)1(امرئ القيس

ــرٍّ ُمقْ  ــرٍّ ِمفَ ــدْ ِمكَ ــلٍ ُم ــبِ  اًبِرٍ مَع

  

 ]الطويـل [َعـلِ   رٍ َحطَُّه السَّْيُل ِمـنْ وِد َصخْكَُجلُم  

  

ها بقبُل ولحق بهذه الظروف حسب وغير لشدة اإلبهام الذي فيها، فبنيت غيُر على الضم، تشبيها ل

  .)2(وبعُد إلبهامها

  :أما البناء على الضم فألسباب عدة منها

  .أنها اقتضت المضاف إليه وحذف عنها، فعوضت منه أقوى الحركات •

أنها في حال اإلضافة تحرك بالفتح والكسر دون الضم، فضمت في البناء لتكتمـل لهـا    •

 .الحركات

 .)3(ى تمكنهاأن الضم أقوى من غيره، فاختير زيادة في التنبيه عل •

ونقل ابن يعيش سببا رابعا وهو أنها بنيت على الضم لشبهها بالمنادى المفرد نحـو يـا    •

 .، وكل ما قيل عن قبُل وبعُد ينطبق على كل ظروف الغايات السالفة الذكر)4(زيُد

  التصرف وغير التصرف. جـ

  ينقسم الظرف بنوعيه الزماني والمكاني إلى متصرف وغير متصرف

                                                 
  .الصخر األصم: والجلمود. أي معاود للكر والفر: ومكر مفر. 102البيت في ديوانه، ص) 1(

  .106شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، ص: ابن هشام األنصاري) 2(

  .4/86، وينظر شرح المفصل، 2/83 اللباب في علل البناء واألعراب،: العكبري) 3(

  .4/86، شرح المفصل: ابن يعيش) 4(
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وهو ما استعمل ظرفا وغير ظرف، ففارق الظرفية إلى حالة ) المتمكن(ف المتصرف الظر: أوال

ال تشبهها كأن يستعمل مبتدًأ أو خبراً أو فاعالً أو مفعوالً به أو مضافاً إليه أو مجـروراً بغيـر   

Ÿω |=ƒ: "فتكون ظرفاً نحو قوله تعالى) يوم(، ومثال المتصرف من الزمان الظرف "من" Î øY s? ãΝä3ø‹n= tæ 

tΠ öθu‹ø9$#")1( وتخرج عن الظرفية إلى الحاالت اآلتية:  

  ]مبتدأ[__________ )اليوُم مبارٌك( •

 ]خبر[ __________ )اليوُم يوُمك( •

 ]فاعل[ ________ )جاء يوُم العيِد( •

 ]مفعول به[_____ )قدومِك أحببتُ يوَم( •

 ]مضاف إليه[____ ) سرتُ نصفَ اليومِ(  •

öΝä3̈Ψyèyϑ: "وقوله تعالى • ôf u‹s9 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$#")2(   ______] من"اسم مجرور بغير[" 

≈çμ: "كون ظرفا في نحو قولـه تعـالى  في) مكان(لمتصرف من المكان الظرف ومثال ا oΨ÷èsù u‘uρ $ºΡ% s3tΒ 

$†‹Î= tæ")3(  خرج عن الظرفية إلى الحاالت اآلتيةوي:  

  ]مبتدأ[_____________ ) مرتفٌع المسجِد مكاُن( •

 ]خبر[ ______________ ) مكانُك فالزمه هذا( •

 ]فاعل[_____________ ) البيِت أعجبني مكاُن( •

 ]نائب فاعل[____________ ) من أهله ُسِلَب المكاُن( •

 ]مفعول به[ ________________ ) مكانك سكنتُ(  •

                                                 
  .92يوسف،  آية ) 1(

  .87النساء ، آية ) 2(

  .57مريم، آية ) 3(
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 ]اسم إنَّ[ _______________ ) ك جيٌدإن مكانُ(  •

الشهر، السنة، الليلة، العام، النهـار، الـدهر،    ،، الميلالساعة، اللحظة[ومن الظروف المتصرفة 

هي "وقد عّبر ابن يعيش عن الظروف الزمانية المتصرفة بقوله ] خلف، قدام، فوق، تحت، مكان

كل متمكن من الظروف من أسماء السنين والشهور واأليام والليالي مما يتعاقـب عليـه األلـف    

   .)1("والالم واإلضافة

سماء المكان والزمان، وهي متفاوتة في درجة تصرفها وهي في ذلك أربعـة  وهي أكثر أنواع أ

  :أقسام

يوم، شهر، يمين، شمال، ذات اليمين، ذات الشـمال، وليلـة،   [وهو كثير التصرف نحو : األول

  ].نهار، ومكان ال بمعنى بدل ونحو ذلكو

وبـين  ] أسفل، أعلىأمام، قدام، وراء، خلف، [متوسط التصرف نحو أسماء الجهات نحو : الثاني

، بينا، بينما، ويستثنى من أسماء الجهات فوق وتحت وذات )األلف أو ما(التي لم يتصل بآخرها 

  .)2(اليمين وذات الشمال

  :)3(ظرفاً قول الشاعر) أمام(ومن استخدام 

ـ  اَم َوَمَأ ـ  ِء ِمـنْ ْرخَلـفَ الَم  ِف َربِّـهِ لُطْ

  

ـ وِْزتَ كَواِلُئ   ـ ي َعنْ ـ ُه َم ـ  اَنا كَ  ]الطويـل [ذَُر َيْح

  

  :)4(واستخدامها غير ظرف نحو قول لبيد بن ربيعة

ــَدتْ ــ فَغَ ــْر الَِك ــُهَجْيالفَ ــُب َأنَّ  نِ تَْحِس

  

ــْو   ــِة خَلْى الَمخَلََم ــافَ ــَأَما َوفَُه ــل[ا اُمَه  ]الكام

  

  .فخلف هنا بدل من المبتدأ كال وأمام معطوف عليه مرفوع

                                                 
  .2/41، شرح المفصل: ابن يعيش) 1(

  .1/199، وينظر حاشية الخضري، 2/156، شرح التسهيل: ابن مالك) 2(

  .262النحوي، صينظر الظرف خصائصه وتوظيفه . ال يعرف قائله) 3(

  .172ص شرح المعلقات السبع،: الزوزني: البيت في معلقته، ينظر) 4(
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يست بمعنى ردئ ووسط بسكون السين أما اآلن، حيث، دون التي ل[نحو : نادر التصرف: الثالث

θàÒ#: "بفتحها فيتصرف كثيرا، ومثال حيث ظرفاً قوله تعالى øΒ $# uρ ß] ø‹ym tβρ ãtΒ ÷σ è?")1(    وغيـر ظـرف

  :)2(كقول زهير بن أبي سلمى

ــرْ فَ ــْم َينْظُ ــدَّ َولَ ــاً كَثِيــ  شَ  ةًَرُبيوت

  

ـ ى َحلََد   ـ َرْح ثُ َألقَـتْ ْي  ]الطويـل [ ا ُأمُّ قَشْـَعمِ لََه

  

  )3(وغير ظرف قول الشاعر موسى بن جابر" زيٌد دون عمر قدراً"قولك  اًمثال دون ظرفو

ــْم ــ َألَ ــي َحَمتََرَي ــا َأنّ ــقَتُ َحقِيْي  يِت

  

ـ تُ ُدونَُمـوْ ِت والْتُ َحدَّ الَمْوباشَْروََ    ]الطويـل [ا َه

  

مـا،  بين قط، عوض، بين إذا اتصلت بها األلف أو ما، بينا،[ممتنع التصرف مطلقا، نحو : الرابع

وأشباهها مما ال يخرج عن الظرفية إال ] فوق، وتحتحوال، حول،حوالي، حولي، هنا وأخواته، 

 . )4(غالباً) من(إلى الجر بالحرف 

  وينقسم الظرف المتصرف إلى

يوم، شهر، حول، [وهو الذي يقبل التنوين واأللف والجر بالكسرة نحو : معرب منصرف  . أ

وهـو كثيـر ألنـه علـى     ] ، عام، حينئذ، يومئذيمين، مكان، شمال، حين، وقت، ساعة

  .)5(األصل

ويقصد به الذي ال يقبل التنوين باأللف ويجر بالفتحة نيابـة عـن   : معرب غير منصرف  . ب

الكسرة، نحو غدوة وبكرة، علمين يقصد بهما التعيين أو لم يقصد ألن علميتهما جنسـية  

يم أسامة شر السباع، وعنـد  فيستعمالن استعمال أسامة وذؤالة فكما يقال عند قصد التعم

 .التعيين هذا أسامة فاحذره

                                                 
  .65الحجر، آية ) 1(

  .109ص شرح المعلقات السبع،: الزوزني: البيت في معلقته، ينظر) 2(

  .115ص. البيت لموسى بن جابر، وذُكَر بال نسبة في شرح شذور الذهب) 3(

  . 266/ 2، النحو الوافي: عباس حسن) 4(

  .1/196، وينظر همع الهوامع، 2/130 شرح التسهيل،: ابن مالك) 5(
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، وقـد  أو بكرةَ غدوةَ وقتُ نشاٍط، وقاصداً التعيين، ألسيرنَّ الليلة إلى دوةُقاصدا التعميم غُ :تقول

;Νçλm: "، ومنه قوله تعالى)1(ية فينصرفان ويتصرفانمليخلوان من الع uρ öΝßγè% ø—Í‘ $pκ Ïù Zοtõ3ç/ $|‹Ï± tã uρ ")2(.  

ونقل السيوطي قول بعضهم بأن بكرة إنما نونت لمناسبة عشيا ال من باب الخلـو مـن العلميـة    

بأن العرب تجعل غدوة وبكـرة منصـرفين وغيـر    " :واالنصراف، وربما يؤيد ذلك قول الفراء

منصرفين، إال أن األكثر في بكرة أن تكون منصرفة واألكثر في غدوة أن تكون غير منصرفة، 

  .)3(إذا قرنت بـ عشية ومن ذلك اآلية السابقةوأكثر انصرافه 

: بغير تنوين ويقال فيهمـا غيـر ظـرفين    )لقيتُ زيداً أمس غدوة أو بكرةَ(ويقال فيهما ظرفين 

بغير تنوين، وقد ُجّرت كل منهما بالفتحة نيابـة عـن   ) إلى بكرةََسهرت البارحة إلى غدوةَ أو (

  .لتأنيث اللفظيالكسرة، ومنعتا من الصرف للعلمية الجنسية وا

  .)4(س حسن ضحوة إلى غدوة وبكرة لمشاركتهما في التصرف وعدم االنصرافاوقد أضاف عب

الح النصـُر سـاعة إذ أخلـص    (إما على السكون نحو إذ الواقعة مضافاً إليه نحو : مبني. جـ

  ).ل الجُو أمساعتد(ثل أمسِ عند الحجازيين نحو أو على الكسر م) المجاهدون

  )غير المتمكن(غير المتصرف الظرف : ثانيا

  :وهو الظرف الذي ال يتحول عن الظرفية ويبقى مالزما لها، وهو نوعان

قـط، عـوض،   [على الظرفية أبداً، فال يستعمل إال ظرفا منصوبا نحو النصب ما يالزم  :األول

نهـا  من الظروف المبنية أما الظروف المعربة فم] بينا، بينما، إذا، أيان، أنى، إذ، صباح، مساء

                                                 
  .1/196، وينظر همع الهوامع، 2/131 شرح التسهيل،: ابن مالك) 1(

  .62مريم، آية ) 2(

  .3/109، معاني القرآن: الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد) 3(

  .260، في هامش ص2ج النحو الوافي،: حسن، عباس) 4(
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سحر، بعيدات بين، وما تعين من غدوة وبكرة وضحى وضحوة وعشية وعتمة ومساء وصباح [

  .)1(، وأعني بالتعيين أن تريد غدوة يومك وبكرته وضحاه وعشيته وعتمة ليلتك]ونهار وليل

او قلـيالً أو  ) سير عليه طويالً: (ومن ذلك أيضا صفات األحيان نحو طويل وقليل وحديث نقول

  .)2( يحسن ههنا إال النصب على الظرفيةحديثاً، فال

⎯ô : "وكذلك من الظروف التي ال تتصرف شطر بمعنى ناحية كقوله تعـالى  ÏΒ uρ ß] ø‹ ym |M ô_ tyz ÉeΑ uθsù 

y7 yγ ô_ uρ tôÜx© Ï‰Éf ó¡ yϑ ø9$# ÏΘ# t ys ø9$#")3( حـوالي  انا بمعنى غير وقيل حول وحوالي وأوعند وسوى إذا ك

ومنه كذلك ذا وذات مضافتان للزمان دون غيره فيلتزمان النصب . )4(ومعناها اإلحاطة وااللتفات

على الظرفية الزمانية فال يجوز جرهما بفي وال وقوعهما في موقع إعرابي آخر إال فـي لغـة   

  :)5(خثعم فهي تبيح فيهما التصرف، فقال شاعرهم أنس بن مدركة الخثعمي

ــَعَز ــتُ َعْم ــلَ ــَبِة ِذى ِإقاَم  احٍي َص

  

ــ   ــا ُيألْم ــن يَ رٍ م ــوَُّد َم ــس ــر[ وُدُس  ]واف

  

والجمهور على خالف ذلك، والسبب في عدم تصرف ذا وذات عند الجمهور أنهما في األصـل  

بمعنى صاحب وصاحبة صفتان لظرف محذوف، فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامـه فلـم   

  .)6(يتصرفوا في الصفة لئال يكثر التوسع

وج عنها إلى شبهها وهو الجر بمـن غالبـا، ألنَّ   ما يلزم النصب على الظرفية، أو الخر: الثاني

الظرفية والجار والمجرور إخوان في التوسع فيهما، والتعليق باالستقرار إذا ما وقعـا صـفة أو   

 .)7(كان متصرفا نحو عن اليمين وعن الشـمال " من"صلة أو خبراً أو حاالً فإن ُجرَّ شيء بغير 

فيتوسع فيها بما ال يتوسع به في غيرها، وهي أم  بذلك ألنها أم حروف الجر" من"وإنما اختصت 

  .)8(الباب، ولكثرة زيادتها في الظروف لم يعتد بدخولها على ما ال يتصرف

                                                 
  .1/188، لكافية في النحوا: حاجبابن ال) 1(

  .2/43 شرح المفصل، :ابن يعيش) 2(

  .150البقرة،  آية ) 3(

  .168، وينظر ضياء السالك، ص2/272، النحو الوافي: عباس حسن) 4(

  ).صبح(مادة , 7/271وألنس بن نهيك في لسان العرب، . 3/81البيت النس بن مدركه في الحيوان، ) 5(

  .1/197، امعهمع الهو: السيوطي) 6(

  .1/342، التصريح على التوضيح: األزهري) 7(

  .1/199، وينظر حاشية الخضري، 1/454ل، ق، وينظر شرح ابن عقيالمرجع الساب) 8(
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] قبل، بعد، فوق، تحت، لدن، لدى، متى، عند، أين، هنا، ثـّم، حيـث، اآلن  [ومن هذه الظروف 

ـ إلى ومذ ومنـذ، وتنفـرد   وهي تجر بمن غالباً، وتجر أين وهنا وثم وحيث بإلى، وتجر اآلن ب

  .وهو قليل) حتى متى هذا االنتظار؟(متى بالجر بحتى نحو 

نحو جئت مـن  " في"الداخلة على الظروف غير المتصرفة أكثرها بمعنى " من"ومن المالحظ أن 

⎯."قبلك ومن بعدك  ÏΒ uρ $oΨÏΖ ÷t/ y7 ÏΖ÷t/ uρ Ò>$pg Éo ")1(هـب مـن لـدنك   "و " جئت من عندك" :، وأما نحو "

  .)2(بتداء الغايةفال

: أما خروج هذه الظروف عن الظرفية فال يكون إال لشبهها وأعني الجر بمن نحو قولـه تعـالى  

"7 tΡθ è= Éf ÷ètGó¡ o„uρ Ïπ y∞ ÍhŠ¡¡9$$Î/ Ÿ≅ö6 s% Ïπ uΖ |¡ ys ø9$#")3(  فقبل هنا ظرف.  

β: "وقوله تعالى Î)uρ £⎯ èδθßϑ çF ø)̄= sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& £⎯ èδθ ¡ yϑ s?")4(  ف بـل شـبيه بـالظرف    فقبل هنا غير ظر

  .عندك ظرف ولدنك كذلك" جلست عندك أو لدنك"ونقول 

≈çμ: "وقوله تعالى oΨ÷s?# u™ Zπ yϑ ôm u‘ ô⎯ ÏiΒ $tΡ Ï‰Ζ Ïã çμ≈ oΨ÷Κ̄= tæuρ ⎯ ÏΒ $̄Ρ à$ ©! $Vϑ ù= Ïã")5(    عندنا، لدنا، شبيهة بالظرف وقولـه

−uθèδuρ ãÏδ$s)ø9$# s: "تعالى öθsù ⎯ Íν ÏŠ$t6 Ïã")6(   وقولـه تعـالى  . فوق ظـرف" :!(#θè= Ÿ2V{ ⎯ ÏΒ óΟÎγÏ% öθsù ⎯ ÏΒ uρ ÏM øt rB 

ΟÎγ Î= ã_ ö‘ r&")7( فوق وتحت شبيه بالظرف.  

  ير المتصرف كذلك إلى ثالثة أنواعوينقسم الظرف غ

ما عّين من نحو ضحى وضحوة وبكرة وبكير وسحيرٍ وصباحٍ ( نحو : معرب منصرف  . أ

مكان، (المكان نحو من ظروف الزمان ومن ) ومساٍء وليلٍ ونهارٍ وعتمٍة وعشاٍء وعشيٍة

بمعنى بدل، وبدل بمعنى مكان، وفوقك وسواك، وعندك ودونك ومعك، وشطره وحوالك 

منصرفة إلضـافتها فهـي مالزمـة لإلضـافة وغيـر      المكانية فهذه الظروف ) وحوله

 .متصرفة

                                                 
  .5فصلت، آية ) 1(

  .1/187 الكافية في النحو،: ابن الحاجب) 2(

  .6الرعد،  آية ) 3(

  .237البقرة ، آية ) 4(

  .65الكهف، آية ) 5(

  .18آية  األنعام،) 6(

  .66المائدة، آية ) 7(
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عن بقية هذه الظروف كونه ممنوعاً من الصرف الجتماع العلمية والعدل عـن  " سحر"ويختلف 

  .)1(ما منعت عشية الصرف للعلمية الجنسية والتأنيث فساوت سحرالالم، ورب

نحو سحر إذا جرد من اإلضافة، واأللف والالم وقصد به معـين  : معرب غير منصرف  . ب

ألستغفرنَّ هذه الليلة سحَر، وهذا إذا أردته ليوم بعينه فإن لم ترده : من ليلة معينة كقوله

#ωÎ) tΑ: "من يوم بعينه فهو منصرف كقوله تعالى u™ 7Þθä9 ( Νßγ≈ oΨø‹̄g ªΥ 9ys |¡ Î0 )2(" 

وُمنع سحر االنصراف للعدل والتعريف، فلم ينصرف للعدل؛ ألن األصل في تعريفه أن يكـون  

  .)3(باأللف والالم أو باإلضافة فعدل عن هذه للعلمية

ـ   جار، إذا كان ) التصرف واالنصراف(وحكم سحر هذا  ن اليوم الذي أردته له ظرفـا ولـم يك

ظرفا، ولكان بدال مضافا إلـى ضـمير اليـوم،    " سحر"فلو جعلته مفعوال وفاعال لم يكن  مفعوال

  .)4("أكلت السمكة حتى رأسها"كما تقول " كرهت يوم الخميس سحره( :ومثال ذلك أن تقول

ومنه كذلك عتمة وعشية بشرط أن يقصد بكل واحدة منها التعيين الدال على وقت خاص فتكون 

  ).وسهرت يوم السبت عتمةً -حضرت يوم الجمعة عشيةَ(نحو : علم جنس عليه

) لدن، متى، مذ، منذ، قـط (وذلك إما على السكون أو على الضم أو غيره، نحو : مبني  . ج

  .)5(وغيرها من الظروف التي تم الحديث عنها سابقا تحت باب المبني والمعرب

) فـي (ا بـالحرف  ومن الجدير ذكره، أن جميع الظروف غير المتصرفة ال يصح التصريح قبله

قبل الظرف مطلقاً فإنه يصير اسما محضاً مجروراً بهـا،  ) في(بخالف المتصرفة، وإذا ظهرت 

  .)6(وال يصح تسميته ظرف زمان أو ظرف مكان

                                                 
  .91، وينظر التعريف بابن مالك، ص2/131، شرح التسهيل :ابن مالك) 1(

  .34القمر، آية ) 2(

  .1/368الملخص في ضبط قوانين العربية، : ، أبو الحسين عبيد بن أبي جعفرالقرشي) 3(

  .376ص نتائج الفكر في النحو،: السهيلي) 4(

  .في البحث 45انظر ص) 5(

  .263/ 4، النحو الوافي: عباس حسن) 6(



 71

وهذا باٌب يختص به ظرف الزمان دون المكان؛ ذلك أن المعدود وغير : العد وغير العد  . د

المختص مـن المكـان خـارج مـن     المعدود ال يكون إال من المختص من الظروف، و

 .الخ... الظرفية من نحو البيت والمدرسة

، نقول كم مشـيت؟ فيجـاب يـومين أو أسـبوعين أو     )لكم(والمعدود ما صلح ألن يكون جواباً 

متى عدت؟ فيجاب يوم الخمـيس، أو  : نحو) متى(شهرين، أما غير المعدود فهو ما يقع جواباً لـ

وأما متى فإنما تريد بها : الوقت فقط، ذكر ذلك سيبويه فقاليجاب عنها ب "متى"ـشهر رمضان، ف

أن يؤقت لك وقتاً، وال تريد بها عدداً، فإنما الجواب فيه اليوم أو يوم كذا، او سنة كذا أو اآلن أو 

  .)1("حينئذ، أو أشباه هذا

أي فـي  (وهو الواقع جواباً لكم، فيكون الفعل في جميعه إما تعميمـا  (وإذا كان الظرف معدوداً 

 ثالثـةَ  سـرتُ (أو ) أيامٍ ثالثةَ صمتُ( :، ومثال التعميم قولك)أي في بعضه(أو تقسيطاً ) جميعه

، فاألذان وقـع  )أيامٍ ثالثةَ أذنتُ( :فالصيام والسير واقع في كل األيام، ومثال التقسيط قولك) أيامٍ

وم، وهـو بـذلك ال   أي أن األذان ال يكون إال خمس مرات في الي .)2(في بعض اليوم ال في كله

صـمت ثالثـة   : (يشغل كل اليوم بل أجزاًء محددة فيه، وهذا ما يطلق عليه بالتقسيط، أما قولك

فالصيام ال يكون إال في كل اليوم، أو في كل النهار إن صح التعبير، وهذا ما يطلق عليـه   )أيام

ألذان الـذي كـان   وهو الناصب للظرف قد عمَّ على كل اليوم، بعكس ا) صمتُ(فالفعل . التعميم

  .لجزء محدود من اليوم

وإذا كان الظرف اسم شهر غير مضاف إليه شهر كقولك اعتكفت رمضان، فلجميع اجزائه قسط 

صلى اهللا  فكل واحد من أعالم الشهور بمنزلة ثالثين يوماً ومن ذلك قوله) أي التعميم(من العمل 

  أي كـل   )3( )ا تقدم من ذنبه وما تـأخر فَر له ممن صام رمضان إيماناً واحتساباً غ( :عليه وسلم

                                                 
  .1/217الكتاب، : سيبويه) 1(

  .1/186، وينظر الكافية في النحو، 1/197، همع الهوامع: السيوطي) 2(

محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب : ، تحصحيح البخاري:  البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة )3(

  .43ص) م1988-هـ1914(، بيت األفكار الدولية، الرياض، )38: (ضان، رقم الحديثاإليمان، باب صوم رم



 72

الشهر، ولو قال من صام شهر رمضان، الحتمل أن يريد جميع الشهر وأن يريد بعضه، كما قال 

öκy− tβ$ŸÒ: "تعالى tΒ u‘ ü“Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÏμŠ Ïù ãβ# u™öà) ø9$#")1( وإنما كان اإلنزال في ليلة منه وهي ليلة القدر)2(.  

ع الهوامع رأياً البن خروف يفرق فيه بين رمضان وشهر رمضان، ونقل السيوطي في كتابه هم

وقسَّـم  ". إن رمضان علم وشهر ليس كذلك، إنما هو معرفة بإضافته إلى رمضـان : "يقول فيه

، فأخطأ في واحدة وأصاب ةعباس حسن ظروف الزمان فيما يتعلق بالمعدود وعدمه أقساماً أربع

  :على النحو اآلتيفي الباقي، ونبدأ الحديث بالصواب وهي 

نحو كم شهراً ) كم، متى(وهو ما يصلح أن يكون جواباً ألداتي االستفهام : المعين المعدود: أوال

صمت؟ ومتى رجعت من السفر؟ والجواب رمضان من غير أن يذكر قبلها كلمة شهر، ورجعت 

  .الصيف

ا قارب المعرفة، يقول ال يسأل بها إال عن معرفة أو م) متى(ال يسأل بها إال عن نكرة، و) كم(و

الشهر الذي تعلم أو اليـوم الـذي   : شهراً أو يوماً، وال يجوز أن تقول :قولكم سرت؟ فت: ائلالق

  .)3(تعلم ألن هذا من جواب متى

" متى رجعـت؟ " :فقط نحو) متى(وهو ما يقع جواباً ألداة االستفهام : المعين غير المعدود: ثانيا

بال ذكر شهر يكون " رجب"ضافة كلمة شهر إلى االسم فـيوم الخميس، أو شهر رجب بإ :تقول

  .)4( )متى(في جواب كم، وإن أضفت شهر إليه صار في جواب 

يومين، ثالثة أيام، : فقط نحو) كم(وهو ما يقع جوابا ألداة االستفهام : غير المعّين المعدود: ثالثا

  .شهر، حول

يظن البعض، بل يقصد بهـا غيـر    وليس المقصود بغير المعين غير المختص أي المبهم، كما

  .المعلوم وهو النكرة المعدودة فالمختص إما أن يكون معلوماً وإما أن يكون غير معلوم

                                                 
  .185البقرة، آية ) 1(

  .2/134، شرح التسهيل :ابن مالك) 2(

  .1/191، األصول في النحو: بكر محمد بن سهل ابن السراج، أبو) 3(

  .المصدر السابق نفسه) 4(
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كـاليوم، والمعـرف   ) بـأل (كـ رمضان، والمعـرف  ) المعين(فالمعلوم هو المعرف بالعلمية 

  .، فيوم وشهر وحول ليست ظروفاً مبهمة)زمن الشتاء(باإلضافة كـ

كــ حـين   ) كم، متـى (وهو ما ال يصلح جوابا لواحد منهما : لمعدود غير المعينغير ا: رابعا

، وأعتقد أن هذا الرأي قد جانب الصواب، ذلك أن حين ووقت هي ظـروف مبهمـة،   )1(ووقت

وليست مختصة، وال أدل على ذلك من تعريف بعض العلماء لظرف الزمان المبهم بأنـه مـا ال   

  ).متى(او ) كم(يصلح وقوعه في جواب 

الخطأ أن ينعت الظروف المبهمة بغير المعين؛ ذلك أن غير المعين من قبيـل المخـتص    ووجه

بدل " المبهم غير المعدود" :أن يقول ا ذكرنا سابقا، وكان من االجدر بعباس حسندون المبهم كم

وفي هذا إخفاق أيضا، ألن المعدود وغير المعدود خـاص بـالظرف   " غير المعين غير المعدود"

  .ص فقط دون المبهم، ولذلك اقتصر على ظروف الزمان واهللا تعالى أعلم بالصوابالمخت

  هـ التأسيس والتوكيد

زرنا المتحـف  : (نحو)2(والظرف المؤسس هو الذي يفيد زماناً أو مكاناً جديداً ال يفهم من عامله

ظرفا مؤسساً؛ يسمى ) اليوم، بين(، فكل واحد من هذه الظروف )اليوم وتجولنا بين اآلثار الجميلة

  .ألنه أسس معنى جديداً، ال يفهم من الجملة بغير وجوده

أما الظرف المؤكد، فهو الذي ال يأتي بزمن جديد وال مكان جديد، وإنما يؤكد زمنـاً أو مكانـاً   

 :نحو قولـه تعـالى  ) ليالً(مفهوماً من متعلقه أو عامله، ومثال ذلك من ظروف الزمان الظرف 

z⎯≈ ys ö6 ß™ ü“Ï% ©! $# 3“u ó r& ⎯ Íν Ï‰ö7yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡ yϑ ø9$# ÏΘ# tys ø9$# ’ n< Î) Ï‰Éf ó¡ yϑ ø9$# $|Á ø% F{$# )3(.  

فالظرف ليالً ال جديد معه إال التوكيد لزمن اإلسراء، ألن اإلسراء ال يكون إال ليالً، ومثل ذلـك  

المكان الظرف فالصيام ال يكون إال في النهار، ومثال ذلك من ظروف ) صام الرجل نهاراً(قولنا 

                                                 
  .2/269، النحو الوافي :عباس، حسن) 1(

  .394/ 1،  )األلسنيات(المعجم المفصل في علوم اللغة  :، محمدجينوالت) 2(

  .1اإلسراء، من آية ) 3(
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لم يأت بجديـد إال توكيـد معنـى    ) فوق(فالظرف ) صعد الخطيب فوق المنبر(في قولنا ) فوق(

  .)1(عامله الدال على الصعود أي االرتفاع والفوقية

سـار  ( :وشبيه ما ذكرنا مجيء الظرف الزماني المبهم بمنزلة التأكيد المعنوي لزمن عامله نحو

كـان المعنـى   ) سار الرجل زمناً( :ي زمن فات، فإذا قلنافمعناه حصول سير الرجل ف) الرجل

  .)2(أيضا حصول سير الرجل في زمن فات، فالظرف الزماني لم يفد إال التأكيد المعنوي للزمن

  ذكر العامل وحذفه -و

  :والظرف في ذلك قسمان

وهو ما كان العامل فيه مذكورا، أي شبه الجملة التـي يكـون    ):الناقص(الظرف اللغو   . أ

tΒ$ : "مذكوراً، نحو قوله تعالى اًقها خاصمتعل uρ ç óÇ̈Ζ9$# ωÎ) ô⎯ ÏΒ Ï‰ΨÏã «! $#")3(.  

ما كان متعلقـه المحـذوف   وهو ما كان العامل فيه مقدرا، أي  ):التام(الظرف المستقر   . ب

يفهم من الكالم دون ذكره، لذلك يجب حذفه إن وقع صلة أو خبراً أو صفة أو  كونا عاماً

≅" :حاال نحو قوله تعالى è% $yϑ ¯Ρ Î) $yγ ßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã «! فعند ظرف مكان متعلق بخبر المبتـدأ    )4(" #$

 .)5(المحذوف تقديره موجود أو مستقر

  الجزاء وعدمه: ز

هي الظروف المتضمنة معنـى الشـرط   الشرط، والظروف التي يجازى بها، : ويقصد بالجزاء

ثرة، وظروف يجـازى بهـا   ظروف ال يجازى بها، وهي الكثرة الكا: والظروف في ذلك قسمان

  :وهي على النحو اآلتي

                                                 
  .258/ 2، النحو الوافي: عباس حسن) 1(

  .252/ 2المصدر السابق، ) 2(

  .10األنفال، آية ) 3(

  .187األعراف، آية ) 4(

، وينظر كتاب التعريفات للجرجاني، 395-1/394، ) االلسنيات(المعجم المفصل في علوم اللغة  :محمد التونجي،) 5(

  .148-147ص
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ظرف للزمان المستقبل، يتضمن، معنى الشرط غالباً، وشرطه غير جازم إال في ضرورة : إذا* 

  :)2(نحو قول الشاعر وهو قيس بن الخطيم )1(الشعر

ــَرتْ ــ ِإذا قَُص ــيافُنا كَ ــَأْس  اَهلُاَن َوْص

  

ــ   ــى َأْعــ خُطانَ ــارِبِا ِإل ــل[داِئنا فَنُض  ]الطوي

  

ويضاف لجملة الشرط بعده، وال بد أن تكون جملة فعلية وال يصح أن تكون جملة اسمية نحـو  

#: "وقد يقترن جوابها بالفاء نحو قوله تعالى] إذا ثابرتْ تفوقتْ[قولك  sŒ Î)uρ Λä⎢ŠÍh‹ãm 7π ¨ŠÅs tFÎ/ (#θ–Š ys sù z⎯ |¡ ôm r' Î/ 

!$pκ÷] ÏΒ")3(.  

بعدها كفتها عـن  ) ما(لى الجمل، فإذا جاءت ظرف للزمان الماضي، وهي تلزم اإلضافة إ: إذ* 

ومـن  . )4(المالزمة لها عوض من إضافتها في أصـلها ) ما(اإلضافة، وصارت للمجازاة، فكأن 

  :ذلك قول عباس بن مرداس

ــُس        ا َدخَلتَ على الَرسولِ فَقُْل لُهَم ذِْإ ــَأنَّ الَمجِل ــَك إذا اطّم ــاً َعلي ــل[َحقَّ  ]الكام

  

ظـاهرة  ) مـن (، وتـأتي مـع   جازمة استفهامية وشرطية: وهي نوعانظرف للمكان، : أنّى *

Τr& Å7̄’4: "ومقدرة، ومثالها استفهامية قوله تعالى s9 # x‹≈yδ")5(     أي من أين لِك ومثالهـا شـرطية قـول

  :)6(لبيد

ــَبحتْ  ــىفََأْص ــتَْأ َأنّ ــاِتَه ــبس بِه  ا تَلت

  

ـ كََمْر ِكالَ   ـ بْيَه ـ  لَتَ رِْجا تَْح  ]الطويـل [ اجُِرْيـَك شَ

  

  .أي من أين تأتها

                                                 
  .458، صنحو اللغة العربية: ، محمد أسعدالنادري) 1(

  .4/97، شرح المفصل: ابن يعيش: ينظر. البيت لقيس بن خطيم) 2(

  .86النساء، آية ) 3(

  .59، صرصف المباني في شرح حروف المعاني: المالقي، احمد بن عبد النور) 4(

  .37، آية آل عمران) 5(

  .65والبيت في ديوانه، ص .2/116، الكافية في النحو: ابن الحاجب) 6(
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ظرف للمكان، مبني على الفتح، يكون اسم استفهام فينصب على الظرفية أو يجر بمن أو : أين* 

  :)1( إلى ويكون اسم شرط فيلزم النصب على الظرفية نحو قول عبد اهللا بن همام السلولي

ــَأ ــْي ــرِفْ بن ــَدَن تَْص ــْدنَااةُ ا الُع  تَجِ

  

ــ   ــيَس نْحنَْص ــرِفُ الِع ــا للتَّالَوَه ــف[ي ِق  ]خفي

  

yϑ$ : "فتكون زائدة للتوكيد نحو قوله تعالى) ما(وقد تدخل عليها  oΨ÷ƒ r& (#θ çΡθä3s? ãΝœ3. Í‘ ô‰ãƒ ÝV öθyϑ ø9$# ")2(.  

ظرف للزمان، يكون اسم استفهام، فيطلب به تعيين الزمان المستقبل خاصة، ومعناه أي : أيان *

وأكثر ما يكون في مواضع التفخـيم،   ،)أيان(حين، وأصله أي أن فخففت وصار اللفظان واحداً 

  .)3("أيان تجتهْد تجْد نجاحاً"وقد يتضمن معنى الشرط فيجزم فعلين نحو 

كفتهـا عـن   ) ما(ظرف للمكان، مبني على الضم، وال تضاف إال للجملة، فإذا لحقتها : حيث* 

  :)5(، نحو قول الشاعر)4(اإلضافة، وصارت جزاًء أي تجزم الشرط والجواب

ــَحْي ــ اثَُم ــدِّْر تَِقْمتَْس ــ ُيقَ ـــلَ  َك اللــ

  

ــنََج ـــُه   ــاحــاً ِف ــْزرِ اَألابِي غَ ــف[انِ َم  ]خفي

  

وال يجازى بحيث كمـا  : "وقد صرح بذلك ابن يعيش فقال) ما(وتنتفي المجازاة بتجرد حيث عن 

جوزي بأخواتها من نحو أين وأنى من حيث كانت مضافة إلى الجملة بعدها واإلضافة موضحة 

اء يقتضي اإلبهام فيتنافى معنى اإلضافة أو الجزاء فلم يجمع بينهما، فإذا أريد مخصصة، والجز

ذلك أتي معها بما يقطعها عن اإلضافة، ويصير الفعل بعدها مجزوما بعـد أن كـان مجـرور    

  .)6(الموضع

                                                 
  .4/105، شرح المفصلالبيت البن همام السلولي، ينظر ) 1(

  .78النساء، آية ) 2(

  .45، وينظر المرجع في اللغة العربية، ص55ص جامع الدروس العربية،: مصطفى ،الغالييني)3(

  .59، وينظر المرجع في اللغة العربية، ص319، صالحجة في النحو :عبد المنعم فائزمسعد، ) 4(

  .235، صالظرف وخصائصه وتوظيفه النحوي: لم يعرف قائله، ينظر) 5(

  .92/ 4، شرح المفصل: ابن يعيش) 6(
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نائبـة عـن   ) مـا (إلى شيء قائم مقام الظـرف، و  كل ظرف زمان منصوب إلضافته: كلما* 

أن فـي   ابن الحاجبجنس ما يضاف إليه زماناً كان أو مكانا، فيرى  الظرف، وكل وبعض من

 .)1(رائحة الشرط" كلما"

yϑ$: "ومن ذلك قوله تعالى ¯= ä. Ÿ≅yz yŠ $yγøŠ n= tã $−ƒ Ìx. y— z># tós Ïϑ ø9$# y‰ỳ uρ $yδy‰ΖÏã $]% ø—Í‘")2(.  

ون اسم ظرف للزمان عند سيبويه، في وضع نصب دائما، وتكون اسم استفهام، وقد تك: كيف* 

وهـي عنـد   ) كيفما تكـْن أكـنْ  (و) كيف تجلس أجلْس( :شرط فيجزم فعلين عند الكوفيين، نحو

الكوفيـون يجـوزون جـزم    : "فقال ابن الحاجبالبصريين اسم شرط غير جازم، وصرح بذلك 

  .)3("البصريون إال شذوذاً هالشرط والجزاء بكيف وكيفما قياساً وال يجوز

Η¬$: "نحو قولـه تعـالى  )4(معنى الشرط ومتضمنة) حين(بمعنى زمان الماضي  ظرف لل: لّما*  s>sù 

ö/ä39̄g wΥ ’n< Î) Îhy9 ø9$# ÷Λä⎢ ôÊz÷är&")5(.  

ظرف للزمان مبني على السكون ويكون اسم استفهام فينصب على الظرفية أو يجر بـ : متى* 

سـبق  ويكون اسم شـرط فـال ي  ) حتى متى التهاون؟(و) إلى متى التكاسل؟( :إلى أو حتى نحو

  :)6(بحرف الجر، ويلزم النصب على الظرفية نحو قول الشاعر طرفة بن العبد

ــأِتنْ ــى تَ ــمت ــاً َروََّك كَأبِْحي ُأَص ــس  ةًِي

  

 ]الطويـل [ كُنتَ عنهـا نائيـاً فـاغَْن واْزَددِ    وإْن  

  

وهذا ما كـان   ، )متى ما تقْم أقْم( :فتكون زائدة للتوكيد، وليست كافة نحو) ما(وقد تدخل عليها 

امالً من الظروف لمعنى المجازاة، وما تبقى من الظروف ال تحمل إال الداللة على الزمـان أو  ح

  .المكان فقط، واهللا تعالى أعلى وأعلم

                                                 
  .2/114 الكافية في النحو،: ابن الحاجب) 1(

  .37آل عمران، آية ) 2(

  .2/117 الكافية في النحو،: ابن الحاجب) 3(

  .42، وينظر المرجع في اللغة العربية، ص327، وينظر الحجة في النحو، ص465صنحو اللغة العربية،  :النادري)4(

  .67آية اإلسراء، ) 5(

  .مملوءة: الخمرة، روية: أي أسهرك حتى الصباح، الكأس: وأصبحك. 32البيت في ديوانه، ص) 6(
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  ما ينوب عن الظرف

باطراد من اسم وقت أو مكـان أو  " في"ما ضمن معنى "عن تعريف الظرف أنه )1(قلنا فيما سبق 

  .)2(جراهاسم عرضت داللته على أحدهما أو جار م

له اسمية الزمان أو المكان، ُعرضت أي االسم الذي : والمراد باسم عرضت داللته على أحدهما

النائب عـن  (باطراد، وهذا ما أطلق عليه بعض النحويين المحدثين مصطلح " في"فتضمن معنى 

وهي كلمات نابت عن الظرف، فانتصبت انتصابه، فإذا حذف الظرف ناب عنه واحـٌد  ) الظرف

  :أللفاظ اآلتيةمن ا

جميع، نصف، معظـم،  [كل وبعض وما في معناهما مما يدل على الكلية أو الجزئية نحو : أوال

بشرط اإلضافة إلى الظـرف، وتكـون ظـروف    ] أكثر، عامة، جزء، شطر، نصف، ثلث، ربع

فجميع مفعـول  ) سرت جميع اليوم جميع الفرسخ(زمانية أو مكانية بحسب ما تضاف إليه، نحو 

وب نصب ظرف الزمان وظرف المكان؛ ألنه لما أضيف إلى الزمان والمكان عرضت فيه منص

  .له اسمية الزمان والمكان وصار داال على كلتيهما؛ ألنه من األلفاظ الدالة على العموم واإلحاطة

فبعض ونصف مفعول ) سرت بعض اليوم بعض الفرسخ أو نصف اليوم نصف الفرسخ(وكذلك 

لزمان وظرف المكان؛ ألنهما لما أضيفا إلـى الزمـان والمكـان    فيهما منصوبان نصب ظرف ا

عرضت لهما اسمية الزمان والمكان وصارا دالين على جزئيتي الزمان والمكان؛ ألنهمـا مـن   

األلفاظ الدالة على الجزئية إال أن بعض يدل على جزء مبهم ونصف يدل على جزء معين مـن  

  .)3("جهة المقدار

ä. BΘ≅" :ومن ذلك أيضا قوله تعالى öθtƒ uθèδ ’Îû 5β ù' x© ")4(ومنها قول الشاعر ،)5(:  

ــدَّ ــلَّ الـ ــلٌّ واْرأكـ ــهرِ ِحـ ــَأ   اٌلتحَِـ ــا ُيْبَم ــيَّ َوى َعِق ــل ــيَم ــوافر[ ا َيقين  ]ال

                                                 
  .من البحث 16في ) 1(

  .من البحث 16وينظر كذلك في ص .2/48، لمسالك إلى ألفية ابن مالكأوضح ا :ابن هشام األنصاري) 2(

  .1/338، التصريح على التوضيح: األزهري، عبد اهللا بن خالد) 3(

  .29آية  :الرحمن) 4(

  .2/265، النحو الوافي: حسن، عباس) 5(
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  ).الخ.. انتظرتك أكثر الليل، أو جميع الليل أو نصف الليل(وكذلك قولنا 

، فإذا ُوِصـفَ الظـرف   لظرفلصفة  وهو ما عرضت له الظرفية لوقوعه: صفة الظرف: ثانيا

) وقفت طويالً من الوقت وجلست شرقي الـدار (ابت الصفة منابه وانتصبت انتصابه نحو قولنا ن

، فطويالً وشـرقي صـفتان لظرفـي الزمـان والمكـان      )زمناً طويالً ومكاناً شرقي الدار(أي 

ة الزمان والمكـان  فلما وصف بهما الزمان والمكان عرضت لهما اسمي) زمناً ومكاناً(المحذوفين 

  .والمكانفانتصبتا انتصاب ظرفي الزمان 

ومن الصفات النائبة ) سير عليه قديماً، وسير عليه حديثاً، وسير عليه قليالً(ومن ذلك أيضاً قولنا 

’: "في قوله تعالى] قريبا، قديما، حديثا، طويال، قليال، ومليا[عن الظرف  ÎΤöàf ÷δ$# uρ $|‹Î= tΒ )1(  أي دهرا

=Ü: "وأسفل في قوله تعالىطويال،  ò2§9$# uρ Ÿ≅x ó™ r& öΝà6Ζ ÏΒ")2( أي الركب مكانا أسفل منكم)3(.  

سرت عشـرين  (أي اسم العدد المميز بالظرف أو المضاف إليه، نحو قولنا : عدد الظرف: ثالثا

نصب ظرف الزمان ألنه لما ميـز بيـوم    ،فعشرين مفعول فيه منصوب) يوماً أو ثالثين فرسخاً

ماء الزمان عرضت له اسمية الزمان، وكذلك ثالثين، ميز بفرسخ، وهو من أسـماء  وهو من أس

[: "المكان، فعرضت له اسمية المكان، ومن ذلـك قولـه تعـالى    Î7n= sù öΝÎγ‹Ïù y# ø9r& >π uΖ y™ ωÎ) š⎥⎫Å¡ ÷Η s~ 

$YΒ% tæ")4(  وقوله تعالى" : (#θßs‹Å¡ sù ’ Îû ÇÚö‘F{$# sπ yèt/ ö‘r& 9åκô−r&")5(.  

وانتبذت تلك ) مشيت هذا اليوم مشياً متعباً(، نحو )هذا، تلك، هنا، ههنا(نحو : إلشارةاسم ا: رابعا

أي إلى هذا المكان، فهنا ظرف مكان لإلشارة القريـب  ) سارت الوفود إلى هنا(وقولنا ) الناحية

يشار للمكان القريب بهنـا وهـو الزم   : "مبني على السكون، وأشار إلى ذلك السيوطي حيث قال

فال يقع فاعال وال مفعوال به وال مبتدأ ويجر ببعض الحروف كما هو شأن الزم الظرفية  الظرفية

                                                 
  .46آية  :مريم) 1(

  .42آية  :األنفال) 2(

  .121ص ملحة األعراب،شرح  :أبو محمد القاسم بن عليالحريري، ) 3(

  .14العنكبوت، آية ) 4(

  .2التوبة، آية ) 5(
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وتلحقه لواحق ذا وهو الكاف وحدها في التوسط أو ) تعال من هنا إلى هنا(فيجر بمن وإلى نحو 

  .)1("البعد على القولين

يكون الظرف المصدر المتضمن معنى الظرف، ويكثر هذا في ظرف الزمان، وذلك بأن : خامسا

مقامـه،  ) وهـو المضـاف إليـه   (مضافا إلى مصدر فيحذف الظرف المضاف، ويقوم المصدر 

والغالب في هذا النوع أن يكون المضاف إليه النائب عن الظرف المضاف المحذوف مصـدرا،  

  .)2(وان يكون المضاف المنوب عنه ظرف الزمان، وال بد من كونه معينا لوقت أو لمقدار

والمقصود جئتـك  ) أخرج من البيت شروق الشمس(و) جئتك صالة العصر(نحو فما يعين وقتا 

  ).وقت(وقت صالة العصر، وأخرج من البيت وقت شروق الشمس، فحذف الظرف الزماني 

فأعرب ظرفاً بالنيابة، ومـا يعـّين مقـدارا نحـو     ) صالة، وشروق(وأقيم مقامه المصدر وهو 

واألصل انتظرتك مدة كتابة صفحتين، ومـدة  ) قةناانتظرتك حلب (و) ك كتابة صفحتينانتظرت(

  .حلب ناقة، وبهذا بيان للمقدار الزمني الذي يدل عليه المصدر في كل صورة

أي مكان قربه، ) جلست قرب زيد(وقد ينوب المصدر عن ظرف المكان فينتصب انتصابه نحو 

 .)3( )آتيك جلوس زيد، تريد مكان جلوسه(وهذا قليل فال يقاس عليه فال يقال 

ثم يحذف ) أي شيء حسي مجسم(وقد يحذف الظرف وينوب عنه مصدر مضاف إلى اسم عين 

المصدر المضاف أيضا، ويحل محله اسم العين، بوصفه نائبا عن النائب عن الظرف الزمـاني،  

أي مدة ظهور الفرقدين، فحذف الظـرف  ) ال أجالس ملحداً الفرقدين(ويعرب ظرفا باإلنابة نحو 

مقامه، ثم حذف المصدر المضاف، وحـلَّ  ) ظهور(وقام المصدر المضاف ) دةم(الزماني وهو 

ال أكلم السـفيه  (محله المضاف إليه وهو كلمة الفرقدين وتعرب ظرفا باإلنابة، ومن ذلك قولهم 

  .)4(أي مدة غياب القارضين) ال أماشيه القارضين(أي مدة طلوع النيرين، و ) النيرين

                                                 
  .1/78، همع الهوامع: السيوطي) 1(

  .2/157 ضياء السالك إلى أوضح المسالك، :محمد عبد العزيزالنجار، ) 2(

  .1/222 .شرح األشموني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد) 3(

  .2/264، النحو الوافي: عباس حسن) 4(
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  الفصل الثاني

  ي ديوان األعشىظروف الزمان ف

  

  .الزمانظروف  :المبحث األول  .أ 

  .ما ناب عن ظرف  الزمان: لثانيالمبحث ا  .ب 

  .حصائية لظروف الزمانالدراسة اإل: الثالث المبحث  .ج 
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  الفصل الثاني

  ظروف الزمان في ديوان األعشى

  ف الزمان الواردة في ديوان األعشىوظر: األول المبحث

  إذْ. 1

  ند النحاةاألحكام الخاصة به ع: أوالً

 اشتقاقه. أ

إذ اسم جامد وليس مشتقاً، فلم أعثر له على مادة لغوية في المعاجم، وبالتالي فليس له اشتقاقات  

  . تذكر

 بناؤه وإعرابه. ب

من الظروف المبنية على السكون وسبب بنائه ) إذْ(سبق الحديث عن الظروف المبنية، وقلنا إنَّ  

 )1(ولوضعه على حرفين ال ثالث لهما وهو بذلك شابه الحرف هو افتقاره إلى ما بعده من الجمل،

، فإذ من الظروف المبنية التي لم يدخلها )2(وكذلك لشبهه للموصوالت وتنزله منزلة بعض االسم

اإلعراب قط، وكما يلزم إذ البناء فإن محله كذلك يلزم النصب على الظرفية فال يكون مبتدًأ وال 

،  )3(فيجـر باإلضـافة  ) حينئٍذ ويومئٍذ وبعد إذ هديتنا: (مان إليه نحوفاعالً، إال أن يضاف اسم الز

 . فهو من الظروف غير المتصرفة

فإذ هنا مبني علـى  " جئتُ إذْ طلعتْ الشمُس: "وأصل وضعه أن يكون ظرفاً للوقت الماضي نحو

ô‰s)sù çνt|Á : "وكـذلك قولـه تعـالى   . السكون في محل نصب على الظرفيـة  tΡ ª! $# øŒ Î) çμ y_ t÷zr& t⎦⎪Ï% ©! $# 

(#ρãx Ÿ2")4(    فإذ هنا ظرف مبني على السكون في محل نصب على الظرفيـة، وهـو مضـاف  ،

                                                 
  .2/135ينظر شرح التسهيل و، 1/204، همع الهوامع شرح جمع الجوامع: السيوطي )1(

  .95، ص4جشرح المفصل،  :ابن يعيش) 2(

  .1/204 همع الهوامع،: السيوطي) 3(

  .40آية  :التوبة) 4(
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في محل جر باإلضافة، وجوَّز بعضهم وقوع إذ مفعوالً به " أخرجه الذين كفروا"والجملة الفعلية 

#) 4: "كقوله تعالى ÿρ ãà2øŒ $# uρ øŒ Î) óΟçFΖà2 Wξ‹ Î= s% öΝà2u ©Y s3sù ( ")1(،  مبني علـى  " اذكروا"فإذْ مفعول به للفعل

  . في محل جر باإلضافة" كنتم قليالً"السكون في محل نصب، وهو مضاف وجملة 

التي تذكر في أوائل القصص المذكورة في القرآن الكريم هـو  " إذ"ومن النحاة من يرى أن كلمة 

øŒ : "كقوله تعـالى " اذكر"مفعول به لفعل محذوف تقديره  Î)uρ tΑ$s% š•/ u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ÎoΤÎ) ×≅ Ïã%ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

Zπ x‹Î= yz")2(.  

øŒ"ومن ذلك قولـه تعـالى  " اذكر"مفعوالً به لفعل " إذ"واذكر إذ قال ربك، فيكون : والتقدير Î)uρ $oΨù= è% 

Ïπ s3Í× ¯≈n= uΚù= Ï9 (#ρß‰àf ó™ $# tΠyŠ Kψ (# ÿρ ß‰yf |¡ sù HωÎ) }§Š Î= ö/ Î) 4’n1r& uy9õ3tFó™ $# uρ tβ%x. uρ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ÍÏ≈s3ø9$# ")3(وقولــه تعــالى ،" :Œ Î)uρ 

$uΖ ø% tsù ãΝä3Î/ t ós t7ø9$# öΝà6≈uΖ øŠ pgΥr' sù !$oΨø% { øîr& uρ tΑ# u™ tβ öθtã ó Ïù óΟçFΡ r& uρ tβρ á ÝàΨs?")4( .  

،  )5(ومنهم من يرى أن إذ في بداية قصص القرآن الكريم زائدة، وهذا رأي أبي عبيده، وابن قتيبة

هذا أقدام من أبي عبيـدة، ألن  "عليهم حيث نقل ابن منظور عن أبي أسحاق قوله هذا القول  وُردَّ

  .)6("القرآن العزيز ينبغي أن ال يتكلم فيه إال بغاية تحري الحق

ö: "يقع بدالً من المفعول به، واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى" إذ"ومن النحاة من يرى أن  ä. øŒ $# uρ ’ Îû 

É=≈ tGÅ3ø9$# zΝtƒ ö tΒ ÏŒ Î) ôNx‹t7oKΡ $# ô⎯ ÏΒ $yγ Î= ÷δr& $ZΡ%s3tΒ $wŠ Ï% ÷ Ÿ° ")7( بدالً من مريم مبني على السكون فـي  " إذ"، فيكون

ρã#): "وحرك بالكسر منعاً اللتقاء الساكنين، وفي قولـه تعـالى  . محل نصب ä. øŒ $# sπ yϑ ÷èÏΡ «! $# öΝä3ø‹n= tæ øŒ Î) 

                                                 
  .86آية  :االعراف) 1(

  .30آية  :البقرة) 2(

  .34آية  :البقرة) 3(

  .50آية  :البقرة) 4(

  .1/73، المعجم المفصل في النحو العربي: ة فوالبابيتي، عزيز) 5(

  .)أذذ(مادة . 1/104، لسان العرب :ابن منظور )6(

  .16آية  :مريم)  7(
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Ÿ≅yèy_ öΝä3Š Ïù u™!$uŠ Î; /Ρ r&")1( ًللنعمة وكونه بدالً منها، وفي قوله تعـالى ، يحتمل كون إذ فيه ظرفا" :öä. øŒ$# uρ 

%s{ r& >Š%tæ øŒ Î) u‘x‹Ρ r& …çμ tΒ öθs%")2(على أن إذ بدالً من قوله أخا عاد ،)3(.  

⎯£ ô‰s)s9: "مبتدأ، فقال في قراءة بعضهم" إذ"وقد َجوََّز الزمخشري وقوع  tΒ ª! $# ’n? tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# øŒ Î) y] yèt/ 

öΝÍκ Ïù Zωθß™ u‘ ")4(   أنه يجوز أن يكون التقدير َمنَّه إذ بعث، وأن تكون إذ في محل رفع كـاذا فـي ،

  . )5(أخطب ما يكون األمير إذا كان قائماً، أي لقد َمنَّ اهللا على المؤمنين وقت بعثه: قولك

نظيـره  تفمقتضى هذا الوجه أن إذ مبتدأ وال نعلم بذلك قائالً، ثم أن "وأنكر ابن هشام ذلك بقوله 

  .)6("وكان حقه أن يقول إذ كان "إذا"ال في  "إذ"لمثال غير مناسب، ألن الكالم في با

مبتدأ، مفعوالً به، وبدالً عن المفعول "نه يقع في مواقع اعرابية شتى والقول بتصرف إذ، حيث إ

ع هي آراء ومزاعم، لم تلق قبوالً عند جمهور النحاة فلم يثبتوا ذلك، والقول لديهم أن إذ ال يق" به

#: "إال ظرفاً أو مضافاً إليه، وأنه في نحو ÿρ ãà2øŒ $# uρ øŒ Î) óΟçFΖ à2 Wξ‹Î= s%")7(  ،ظرف لمفعول محـذوف ،

أي واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم قليالً، ويؤيد هذا القول التصريح بالمفعول في موضع آخر، 

ρ#: "وهو قوله تعالى ãä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝä3ø‹ n= tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζ ä. [™ !# y‰ôãr& y# ©9r'sù t⎦÷⎫t/ öΝä3Î/θ è= è%")8(   فإذ ظـرف معمـول ،

  .)9(لقوله نعمة اهللا

وإذ فيما سبق من أمثلة، اسم ال حرف سواء أكان منصوباً على الظرفية أم خرج إلـى مواقـع   

مجيئك : إعرابية أخرى كالبدل والمفعول به، والدليل على اسميته قبوله التنوين واإلخبار به نحو

                                                 
  .20آية  :المائدة) 1(

  .21آية  :األحقاف) 2(

  .2/115، الكافية في النحو: ابن الحاجب) 3(

  .164آية  :آل عمران) 4(

  .1/204 همع الهوامع، :السيوطي) 5(

  .92ص مغني اللبيب،: هشام ابن) 6(

  .86آية  :االعراف) 7(

  .103آية  :آل عمران) 8(

  .91مغني اللبيب، صوينظر . 1/205، همع الهوامع: السيوطي) 9(



 85

بعد إذ هديتنا، وكذلك وقوعه بدالً عن المفعول به كما : زيد، واإلضافة إليه بال تأويل نحوإذ جاء 

  . في األمثلة السابقة

⎯: "ه تعالىنحو قولوقد يكون إذ حرفاً للتعليل  s9uρ ãΝà6 yèxΖtƒ tΠ öθu‹ø9$# ŒÎ) óΟçF ôϑ n= ¤ß ö/ ä3̄Ρ r& ’Îû É># x‹yèø9$# tβθ ä. ÎtI ô± ãΒ 

م اشتراككم في العذاب، ألجل ظلمكم في الدنيا، وهو هنا حرف للتعليل، ، أي ولن ينفعكم اليو)1("

ال محل له في اإلعراب، وقيل هو ظرف، والتعليل مستفاد من قوة الكالم ال من اللفظ، ومن ذلك 

  . )2(أيضاً قول الفرزدق

 فََأْصــَبْحوا قَــْد َأَعــاَد اُهللا ِنْعَمــتَُهمْ    

  

 ]بسـيط [ْم َبشَـُر  إذْ ُهْم قَُرْيشٌ وإذْ َمـا ِمـثْلَهُ    

  

  . والتقدير ألنهم من قريش، وألنهم ما مثلهم بشر

  : )3(وتأتي إذْ حرفاً للمفاجأة، وهي الواقعة بعد بينا وبينما، ومن ذلك قول الشاعر

 اْســتَقِْدرِ اَهللا خَْيــراً َواَْرَضــَينَّ بِــهِ   

  

ــيُر    ــُر ِإذْ َداَرتْ َمَياِس ــا الُعْس ــيط[فََبينَْم  ]بس

  

جملة فعلية مـن فعـل   " دارت َمياسيُر"وما بعده  اإلعرابللمفاجأة ال محل له من هنا حرف  فإذ

  . اإلعرابوفاعل وهي في حكم جملة جواب الشرط غير الجازم ال محل لها من 

إنَّه باٍق على ظرفيته، واختلفوا في العامل فيه فمـنهم  : ، وقال بعضهم)4(وأثبت ابن مالك حرفيته

محذوف " بينا وبينما"الفعل الواقع بعده، ألنه غير مضاف إليه وعامل إن العامل فيه هو : من قال

يفسره الفعل المذكور، وقيل إذ مضاف إلى الجملة فال يعمل فيه الفعل وال في بينا وال بينما، ألن 

المضاف إليه ال يعمل في المضاف، وال فيما قبله، وإنما عاملها محذوف يدل عليه الكـالم، وإذ  

بناء على أنها مكفوفة عن اإلضافة إليه، كما يعمـل تـالي    "بين"العامل ما يلي  بدل منهما، وقيل

                                                 
  .39آية  :الزخرف) 1(

  .167البيت في ديوانه، ص) 2(

ينظر مغني . ي، وغيرهمقعسي، وعثير بن لبيد العذراختلف في قائله فينسب لحريث بن جبلة، ونويفع بن لقيط الف) 3(

  .94اللبيب، ص

  .2/137 شرح التسهيل،: ابن مالك) 4(
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بين أوقـات  " بينما أنا قائم إذ جاء زيد"بين خبر لمحذوف، وتقدير قولك : اسم الشرط فيه، وقيل

مبتدأ وإذ خبره، والمعنى حين : قيامي مجيء زيد، ثم حذف المبتدأ مدلوالً عليه بجاء زيد، وقيل

  .)1(جاء زيد أنا قائم

بعد بينا وبينما أقيس من ذكره، وذلك ألن المعنى المسـتفاد معـه   " إذ"ويرى ابن مالك أن ترك 

  : )3(، واستشهد على ذلك بقول الشاعر)2(مستفاد بتركه

 َبْينَــــا نَْحــــُن نَْرقُُبــــُه َأتَانَــــا

  

ــي     ــاَد َراِع ــٍة وزنَ ــقَ وفََض ــوافر[ُمَعلَّ  ]ال

  

كنت واقفـاً إذ  "ك نحو قولأتي للمفاجأة في غير جواب بينا وبينما أما ابن الحاجب فيرى أن إذ ت

  . ، واألكثرية على غير ذلك)4("جاءني عمرو

  إضافته. ج

: اإلضافة إلى الجملة االسمية والفعلية، أما إضافته للجملة االسمية فنحو قولـه تعـالى   "إذ"يلزم 

"# ÿρãà2øŒ $# uρ øŒ Î) óΟçFΡ r& ×≅‹Î= s% ")5(جئتك إذ : "ها فعالً ماضياً نحولة االسمية أن يكون خبرقبح في الجم، وي

ووجه قبحه أن إذ لمَّا كانت ِلَما مضى وكان الفعل الماضي مناسباً لها في الزمان، وكانا " زيد قام

إذ زيـٌد يقـوم فإنـه    : في جملة واحدة لم يحسن الفصل بينهما بخالف ما إذا كان مضارعاً نحو

إال فـي  " أتـذكر إذ أن تأتنـا نكرمـك   "تكون شرطية فال يقال حسن، ويشترط في الجملة أن ال 

  .)6(الضرورة

قولـه    علية فعلها ماضٍ لفظاً ومعنى نحـو أما إضافته للجملة الفعلية، فهو إما أن يضاف لجملة ف

Œ" :تعالى Î)uρ tΑ$s% š•/u‘ Ïπ s3Í×̄≈n= yϑ ù= Ï9 ")7( وقوله ،"ÏŒ Î)uρ #’n? tFö/ $# zΟ↵Ïδ≡ t ö/ Î) …çμ š/u‘")8(جملة فعلية فعلها مـاض   ، أو

                                                 
  .74المعجم المفصل في النحو العربي، صو. 1/205وينظر همع الهوامع، . 94، صمغني اللبيب :ابن هشام) 1(

  .2/137، جشرح التسهيل: ابن هشام) 2(

  .2/137، شرح التسهيل: ينظر. 104البيت لنصيب في ديوانه، ص) 3(

  .2/115، جالكافية في النحو :ابن الحاجب) 4(

  .26آية :االنفال) 5(

  .1/205، همع الهوامع السيوطي،) 6(

  .30آية  :البقرة) 7(

  .124آية  :البقرة) 8(
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øŒ: "ه تعالىنحو قولمعنى ال لفظاً  Î)uρ ßì sù ötƒ ÞΟ↵Ïδ≡ tö/ Î) y‰Ïã# uθs) ø9$#")1(  وقولـه تعـالى ،" :øŒ Î)uρ ãä3ôϑ tƒ y7 Î/ z⎯ƒ Ï% ©! $# 

(#ρ ãxx.")2( وقد اجتمعت الثالثة في قوله تعـالى ،" :ωÎ) çνρ ãÝÁΖ s? ô‰s)sù çνt |Á tΡ ª! $# øŒ Î) çμ y_ t÷z r& t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρ ãx Ÿ2 

š† ÎΤ$rO È⎦÷⎫oΨøO$# øŒÎ) $yϑ èδ † Îû Í‘$tóø9$# øŒ Î) ãΑθà)tƒ ⎯ Ïμ Î7Ås≈|Á Ï9 Ÿω ÷βt“ øt rB χÎ) ©! $# $oΨyètΒ ( ")3( .  

فاألولى مضاف إلى جملة فعلية فعلها ماض لفظاً ومعنى، والثانية مضاف إلـى جملـة اسـمية    

   .والثالثة مضاف إلى جملة فعلية فعلها ماضٍ معنى ال لفظاً

وقد يحذف أحد شطري الجملة فيظن من ال خبرة له أنه أضيف إلى المفرد كقول عبـد اهللا بـن   

  : )4(المعتز

ــا  ــْيَن لَنَ ــْد َمَض ــالٍ قَ ــْرجَِعنَّ لََي ــْل تَ  َه

  

ــا     ــٌب إذْ ذَاَك أفْنَانَ ــْيشُ ُمنقَِل ــيط[َوالَع  ]البس

  

  .كذلك والتقدير إذ ذاك

ألن ما المالزمة له عوض عن إضافته في أصله، إذْ  فهو شبيه باإلضافة،) ما(أما اقتران إذ بـ 

،  فدخول ما كفه عن اإلضافة )5(أصله أن يكون ظرفاً للماضي من الزمان مضافاً أبداً إلى الجملة

ُعدَّ من الحروف الرباعية، وهو بـذلك حـرف   " ما"ونسب له عمالً جديداً ومعنى، وبتركيبه مع 

  : ن مرداس يمدح النبي صلى اهللا عليه وسلمشرط يجزم فعلين، ومن ذلك قول العباس ب

 إذْ َما َدخَلـتَ َعلـى الرَُّسـولِ فَقُـْل لَـهَ     

  

 ]كامــل[ َحقَّــاً َعلِيــَك إذاَ أطَمــَأنَّ الَمْجلــُس  

  

  : )6(نُوَِّن، قال أبو ذؤيب) إذْ(وإذا لم يضف . فجازى بإذ ما بدليل مجيئه بالفاء في جواب الشرط

 مَّ َعْمـــرِونََهْيتُـــَك َعـــْن ِطالَبِـــَك ُأ

  

 ]الــوافر[بَِعاِقَبــٍة، َوَأنْــتَ ِإٍذ َصــِحيُح     

  

                                                 
  .127آية  :البقرة)  1(

  .30آية  :االنفال) 2(

  .40آية  :التوبة) 3(

  .95، صمغني اللبيب: شامابن ه: ينظر. ينسب لعبد اهللا بن المعتز وليس في ديوانه) 4(

  .59، صرصف المباني في شرح حروف المعاني: المالقي، أحمد بن عبد النور) 5(

  .96ص مغني اللبيب،ينظر . 1/68، ديوان الهذليينالبي ذؤيب الهذلي، ) 6(
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  داللته. د

وقد يقع للمسـتقبل كقولـه   " عدت إذْ عاد أخي" :قولك ظرف للزمن الماضي في الغالب نحو إذْ

∃t : "تعالى öθ|¡ sù šχθßϑ n= ôètƒ ∩∠⊃∪ ÏŒ Î) ã≅≈ n= øñ F{$# þ’Îû öΝÎγ É)≈ oΨôãr&")1( وا عـن  ، وأنكر بعضهم هذا المعنى وأجـاب

متيقنة مقطوعاً بها عبر عنه بلفظ  خبار اهللا تعالىهذه اآلية، بأن األمور المستقبلة لما كانت في أ

  . )2(الماضي، وبهذا يبقى إذ داالً على الماضي

: واستشهدوا بقوله  تعـالى " إذا"ومن النحاة من يرى أنه ظرف لما يستقبل من الزمان أي بمعنى 

"7‹Í×tΒ öθtƒ ß Ï̂d‰pt éB $yδu‘$t7÷z r& ∩⊆∪ ¨βr' Î/ š−/u‘ 4©yr÷ρ r& $yγ s9 ")3(  ومنهم من رد ذلك وفسر اآلية بأنها من كـالم ،

  .)4(اهللا المقطوع بصحته فيجوز أن يعبر المضارع عن اللفظ الماضي

  األعشى استعماله في ديوان: ثانياً

  :ورد إذْ في ديوان األعشى تسعين مرة، ويمكن تناوله ودراسته من الجوانب اآلتية

الزم إذ البناء على السكون في كافة المواقع التي ذكر فيهـا،   :عرابهمن حيث بناؤه وإ  . أ

وأما من حيث إعرابه، فقد جاء مالزماً للظرفية الزمانية في تسـعٍة وثمـانين موقعـاً،    

وخرج عنها إلى اإلضافة في موقع واحد، وهذا يؤكد ما ذهب إليه الجمهور بـأن إذ ال  

إليه، وال يخرج إلى حاالت إعرابية أخرى كالمفعول به والبـدل   يقع إال ظرفاً أو مضافاً

  . كما قال بعضهم

أو إضـافة الزمـان   " االسمية والفعلية"يمكننا تناول إضافة إذ للجملة : من حيث اإلضافة  . ب

 : إليه من الجوانب اآلتية

  

                                                 
  .71- 71آية  :غافر) 1(

  .74، صمعجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية: محمد محمد حسنشراب، ) 2(

  .5- 4آية  :زلزلةال) 3(

  .73، صالمعجم المفصل في النحو العربي :عزيزة فوالبابتي، ) 4(
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  :)1(إضافة الزمان إليه، وقد ورد ذلك مرة واحدة وذلك في قوله :أوالً

ـ   َك الُْحــُدوجِ إذ أْحَزألَّــتْ َعلَــى ِتلْـ

  

ــوُد      ــَداةَ إٍذ َمُج ــْم غَ ــتَ بِهِ ــر[َوَأنْ  ]واف

  

، إلى الظـرف إذ، وإذ  )وقت يمتد من الفجر حتى طلوع الشمس(وهو " غداة"فقد أضاف الشاعر 

هنا اسم زمان مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والتنـوين عـوض عـن الجملـة     

  . )2(اء الساكنين، وليس كما زعم األخفش بأنها كسرة إعرابالمحذوفة، وكسر الذال اللتق

فقد ورد إذ مضافاً إلى الجملة االسمية عشر مـرات، وذلـك   : إضافته إلى الجملة االسمية :ثانياً

  : ضمن األنماط اآلتية

  . وخبرها مفرد) هي(جملة اسمية مبتدؤها ضمير الشأن   . أ

  : )3(واحدة، ذلك في قولهوقد ورد ذلك مرة ) مفرد(وخبر ) هي(إذ  ومبتدأ 

ـ    ــ ــِديثُ َوِإذْ تَْع ــمُّ َواْلَح ــَي الَه  ِإذْ ِه

  

ــَوالِ    ــر ذَا اَألقْ ــيِّ اَألمَي ــي ِإلَ ــف[صِِ  ]خفي

  

  . وخبرها جملة فعلية) هي(جملة اسمية مبتدؤها ضمير الشأن . ب

  :)4(وقد ورد ذلك مرة واحدة، ذلك في قوله) جملة فعلية(وخبر )  هي(إذْ ومبتدأ 

 تَْصـــطَاُد الّرَجـــاَل َوالَ  إذْ ِهـــَي

  

ــلّْ      ــا اَألَب ــطَاُدَها إذَا َرَماَه ــريع[َيْص  ]س

  

  . والخبر مفرد) انتم(جملة اسمية مبتدؤها ضمير الرفع المنفصل . ج

  

                                                 
 .373، شرح وتعليق محمد محمد حسين، دار النهضة العربية، ص"ميمون بن قيس"الديوان : األعشى الكبير) 1(

  .ارتفعت: واحزألت

  .321ة في النحو، صوينظر الحج. 96، وينظر مغني اللبيب، ص2/135، شرح التسهيل :ابن مالك )2(

  .53ص، الديوان: األعشى الكبير )3(

  .الفاجر: األبّل .327المصدر السابق، ص) 4(
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  :)1(وقد ورد ذلك مرة واحدة في قوله) مفرد(وخبر ) انتم(إذْ ومبتدأ 

ــرَّ  ــلِ ُســـ ــتُُم بِاللَّْيـــ  إذْ َأنْـــ

  

 ]مجــزوء الكامــل[ َصــَراَرْهاقٌُ َو ُصــْبَح غَــٍد   

  

وقـد ورد ذلـك   ) مفـرد (وخبر )مفرد(جملة اسمية مبتدؤها مفرد وخبرها مفرد، إذْ ومبتدأ . د

  :)2(مرتين، منها قول الشاعر

ــهُ     ــتَ َأْهلُ ــا َأنْ ــاِء م ــْزُعُم ِللَْأكْف  َأتَ

  

 ]طويـل [اْبنِ َعمِّـَك ُمْرَهـقُ    َوتَخْتَاُل إذْ َجاُر  

  

وقد ) جملة فعلية(وخبر ) مفرد(مفرد، وخبرها جملة فعلية، إذْ ومبتدأ  جملة اسمية مبتدؤها. هـ

  :)3(ورد ذلك مرتين، منها قوله

ــراقُ  ــفاَء الفـ ــودَّ والصـ ــع الـ  قطـ

  

ــاقُ      ــُدوُج تَُس ــتياقاً إذْ الُح ــف[واش  ]خفي

  

وقد ورد ) شبه جملة(وخبر ) مفرد(جملة اسمية مبتدؤها مفرد، وخبرها شبه جملة، إذ ومبتدأ  -و

  :)4(مرتين، منها قولهذلك 

ــهُ   ــَر إذْ َأْهلُـ ــَرىِ الَحْضـ ــْم تَـ  ألَـ

  

 ]متقــارب[بِنُْعَمــى َوَهــْل خَاِلــٌد َمــْن نَِعــْم   

  

وقـد  ) جملة اسمية(وخبر ) مفرد(جملة اسمية مبتدؤها مفرد، وخبرها جملة اسمية، إذ ومبتدأ . ز

  :)5(ورد ذلك مرة واحدة، في قوله

 ِلَبْيِتــــَك ِإذْ َبْعُضــــُهم َبْيتُــــهُ  

  

 ]متقـارب [ِمَن الشَّر َمـا ِفيـِه ِمـْن ُمْسـتَكَنّْ        

  

  : إضافته إلى الجملة الفعلية، ويمكن تناولها من جانبين :ثالثاً

                                                 
  .لم يتزوج يقصد أن نساءهم ُأخذن سبايا في الحرب: صرارة .211، صالديوان: األعشى الكبير)1(

  .271ص المصدر السابق،)2(

  .ساء مكسو بالثياب ويوضع فوق اإلبلجمع حدج، وهو مركب للن: الحدوج .259ص المصدر السابق، )3(

  .93المصدر السابق، ص) 4(

  .71المصدر السابق، ص) 5(
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إضافته إلى الفعل المضارع، وقد ورد ذلك في الديوان أربع عشرة مرة، ضـمن األنمـاط    :أوالً

  : اآلتية

  : ذلك احدى عشرة مرة، ضمن شكلين وقد ورد" مبنى للمعلوم"جملة فعلية فعلها مضارع . أ

  :)1(مثبت، وقد ورد ذلك عشر مرات، منها قوله .1

 ِإذْ نَظَــرتْ نَظْــَرةً لَْيَســتْ بِكَاِذبــةٍ   

  

 ]بسـيط [ِإذْ َيْرفَُع اآلُل َرْأَس الكَلْـبِ فَاْرتَفََعـا     

  

  :)2(منفي، وقد ورد ذلك مرة واحدة وهي في قوله. 2

ــْد غَ  ــْم نَج ــْم إذْ لَ ــا لُه ــِيهِْمَأتَْينَ ــَر َأنْ  ْي

  

 ]طويـل [َوكُنَّا َصفَاِئحاً ِمـَن الَْمـْوِت َأْزَرقَـا      

  

  :شكلين علىوقد ورد ذلك ثالث مرات، ) مبني للمجهول(جملة فعلية فعلها مضارع . ب

  :)3(مثبت، وقد ورد ذلك مرتين، منها قوله. 1

ــهُ  ــرَّقُ نَخْلُـ ــرٍ ِإذْ ُيَحـ ــاَم َحْجـ  َوَأيَّـ

  

ــاً بِ   ــاكُُم َيْوم ــمِ  ثَأْرنَ ــِق أْرقَ ــل[تَْحرِي  ]طوي

  

  : )4(منفي، وقد ورد ذلك مرة واحدة، في قوله. 2

 ِإذْ الَ ُيــَرى قَــْيٌس َيكُــوُن كَقَْيســنَا   

  

ــي اَألْوالَِد     ــِه ِف ــباً َوالَ كََبِني ــل[َحَس  ]كام

  

  إضافته إلى الفعل الماضي: ثانياً

الكاثرة، وذلك ضـمن أنمـاط    جاء إذْ مضافاً إلى الفعل الماضي خمساً وستين مرة، وهي الكثرة

  . ةثالث

                                                 
  .السراب: اآلل .153ص ،الديوان: األعشى الكبير )1(

  .387صالمصدر السابق، ) 2(

  .177صالمصدر السابق، ) 3(

  .183صالمصدر السابق، ) 4(
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وقد ورد ذلك أربعاً وثالثين ) متصل(إذ مضاف إلى جملة فعلية فعلها ماض مبني للمعلوم  :أوالً

  : مرة، وذلك ضمن األشكال اآلتية

، وقد ورد ذلك )إذ  وفعل ماض وتاء التأنيث الساكنة: (فعل ماضٍ متصل بتاء التأنيث الساكنة. أ

  :)1(، من ذلك قولهأربعاً وعشرين مرة

 فَِتلْــــَك ُأشَــــبُِّهَها ِإذْ غَــــَدتْ  

  

 ]متقــارب [تَشُــقُّ البِــَراقَ بِإْصــَعاِدَها      

  

وقد ورد ذلك ثماني مـرات  ) إذ وفعل ماض وتاء الفاعلية: (فعل ماض متصل بتاء الفاعلية. ب

  :)2(من ذلك قوله

ــاورُ  ــارٍ ُأَجــ ــتَْوَوَجــ  ُه إذْ شَــ

  

ــؤتَمَ    ــينٍ َوال ُم ــرِ َأِم ــارب[ْن  تُ غَْي  ]متق

  

وقد ورد ذلـك مـرتين،   ) إذ  وفعل ماض وواو الجماعة: (فعل ماض متصل بواو الجماعة. ج

  :)3(ومن ذلك قوله

ــْن  ــوا اِم ــي دُوداَن ِإذْ كَرُِه ـــنََواِص  ل

  

 ]خفيـف [َبْأَس َوذُْبَيـاَن َوالْهَِجـانِ الغَـواِلي      

  

أي دون لواصق وقـد ورد  ) مستقل(م إذ مضاف إلى جملة فعلية فعلها ماضٍ مبني للمعلو :ثانياً

  : ذلك ستاً وعشرين مرة، ضمن األشكال اآلتية

وقد ورد ذلك ) إذ وفعل ماض وفاعل اسم ظاهر: (جملة فعلية فعلها ماضٍ وفاعلها اسم ظاهر. أ

  :)4(خمس عشرة مرة، منها قوله

ــةٍ   ــَر َراِئَح ــا نَشْ ــَب منه ــاً بَأطَْي  َيْوم

  

 ]بسـيط [اُألُصـُل    وال بَأْحَسَن منهـا ِإذْ َدنَـا    

  

                                                 
  .وهي أرض متلبدة يختلط فيها الحصى بالرمل والطينجمع برقة : البراق .123، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .69صالمصدر السابق، ) 2(

  .63صالمصدر السابق، ) 3(

  .107ص المصدر السابق،) 4(
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وقد ). إذ وفعل ماض وفاعل ضمير مستتر: (جملة فعلية فعلها ماضٍ، وفاعلها ضمير مستتر. ب

  :)1(ورد ذلك إحدى عشرة مرة، منها قوله

ــا   ــفَاَرٍ كَنَظَْرِتَه ــَرتْ ذَاتُ َأشْ ــا نَظَ  َم

  

 ]بسـيط [َحقاً كََما َصـَدقَ الـذِّْئبِيُّ ِإذْ َسـَجَعا      

  

لى جملة فعلية فعلها ماضٍ مبني للمجهول، وقد ورد ذلك خمس مرات، ضمن إذ مضاف إ :ثالثاً

  : األشكال اآلتية

إذ وفعـل مـاضٍ مبنـي    : (جملة فعلية فعلها ماضٍ مبني للمجهول، ونائب فاعلها اسم ظاهر. أ

  :)2(وقد ورد ذلك مرتين منها قوله) للمجهول ونائب فاعل

ــا   ــاُه ِمنَّـ ــِذي َوافَـ ــُه الَّـ  فَخَلََّصـ

  

ــوُد  َوكُ   ــبَِس الُْوفُ ــَد إذْ ُح ــا الَْوفْ ــر[نَّ  ]واف

  

إذْ  وفعل ماض مبني : (جملة فعلية فعلها ماضٍ مبني للمجهول، ومتصل بتاء التأنيث الساكنة. ب

  :)3(وقد ورد ذلك مرتين منها قوله) للمجهول وتاء التأنيث الساكنة

ـ     َبـــاَد الَْعتَـــاُد َوفَـــاَح رِيـــ

  

 ]مجـزوء الكامـل  [اُبـهْ ُح الِْمْسِك إذْ ُهجَمـتْ ِقبَ   

  

إذ  وفعل ماضٍ مبني للمجهول، وقـد  : (جملة فعلية فعلها ماضٍ مبني للمجهول، دون لواصق.ج

  :)4(ورد ذلك مرة واحدة في قوله

ــا ــزُُّروَع َوأْعنَاَبَهــ ــَأْرَوى الــ  فَــ

  

ــْم     ــاؤُهْم ِإذْ قُِس ــَعة َم ــى َس ــارب[َعلَ  ]متق

  

  . وكيفية توزيعها في الديوانالتي يعكسها  والنسبوالجدول اآلتي يبين لنا عدد الظروف 

                                                 
  .جمع شفر وهو أصل منبت الشعر في الجفن: أشفار .153ص، الديوان: األعشى الكبير)1(

  .377صالمصدر السابق، )2(

  .341المصدر السابق، ص) 3(

  .93السابق، ص  المصدر) 4(
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  الظروف وكيفية توزيعها في الديوان .1مخطط رقم 
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  من الجدول السابق نستنتج ما يلي

في الديوان تسعين مرة، وهذا العدد كبير جداً قياسـاً لبقيـة ظـروف    ) إذْ(ورد الظرف  .1

  ). يوم(في ذلك الظرف  ومساوياً) إذا(الزمان، فقد احتل المرتبة الثانية بعد الظرف 

للظرفية الزمانية، فلم يأت مفعوالً به، أو بدالً من المفعول، أو غيره مـن الوجـوه   ) إذ(مالزمة 

االعرابية، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الجمهور، بأنه ال يأتي إال ظرفاً أو مضافاً إليـه، وجـاء   

  :)1(، وذلك في قولهمضافاً إليه في موقع واحد

 الُْحــُدوجِ إذ أْحَزألَّــتْ َعلَــى ِتلْــَك  

  

ــوُد      ــَداةَ إٍذ َمُج ــْم غَ ــتَ بِهِ ــر[َوَأنْ  ]واف

  

 . للجملة الفعلية على الجملة االسمية) إذ(غلبة إضافة الظرف  .2

إلى الفعل الماضي على الفعل المضارع، وهذا يتفق مع ما قاله ) إذ(غلبة إضافة الظرف  .3

 . النحاة

جملة فعلية، فعلها ماض، وهـذا يعنـي أن   " إذ"لم يأت خبر الجملة االسمية المضافة لـ .4

 . الشاعر ابتعد عن هذا التركيب المستكره

غـداه  (إضافة الزمان إليه، وجاء ذلك بنسبة قليلة فقد ورد ذلك مرة واحدة في الـديوان   .5

 ). إٍذ

  إذا. 2

  األحكام الخاصة بها عند النحاة :أوالً

 اشتقاقها. أ

  . وجود مادة لغوية لها في المعاجم هي اسم جامد غير مشتق، ودليل ذلك عدم

                                                 
  .373، صالديوان: األعشى الكبير) 1(
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 بناؤها وإعرابها. ب

إذا ظرف مبني على السكون، والذي أوجب لها البناء هو شبهها بالموصوالت، وتنزلها منزلـة  

، وهـي  )1(بعض االسم، وكذلك ابهامها في المستقبل وافتقارها إلى جملة بعدها توضحها وتبينها

 .العلة ذاتها التي بني ألجلها إذْ

  : إعرابها فيمكن تناوله من شقين أما

كونها اسماً سواء حملت معنى الظرفية أو خرجت عنها إلى مواقع إعرابية أخرى، : الشق األول

وتكون عندئٍذ ظرفاً للمستقبل متضمناً معنى الشرط، ويختص بالدخول علـى الجملـة الفعليـة،    

، وإبـدالها  "لقيام إذا طلعت الشمسا: "والدليل على اسميتها، اإلخبار بها مع مباشرتها الفعل نحو

  .)2("أجيئك غداً إذا طلعت الشمس: "من اسم صريح نحو

وهي ظرف مبني على السكون في محل نصب، وقيل بخروجها عـن الظرفيـة، إلـى مواقـع     

©: "جرها بحتى، واستشهدوا على ذلك بقوله تعـالى : إعرابية أخرى ومنها ¨Lym # sŒ Î) $yδρ â™!% ỳ ôM ys ÏGèù 

$yγç/≡ uθö/ r&")3( بدخول حتى الجارة عليها، كما انفرد إذْ بلحاق التنوين واإلضافة إليه" إذا"، فانفردت .  

# : "ومنهم من يرى أنها تقع مبتدأ  كما في قولـه تعـالى   sŒ Î) ÏM yès% uρ èπ yèÏ%# uθø9$# ∩⊇∪ }§øŠs9 $pκ ÉJyè ø% uθÏ9 îπ t/ ÏŒ%x. ∩⊄∪ 

×π ŸÒ Ïù%s{ îπ yèÏù# §‘ ∩⊂∪ # sŒ Î) ÏM §_ â‘ ÞÚö‘ F{$# % w` u‘")4( فإذا األولى اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ،

وبذلك تكون إذا مبتدأ وخبراً . )5(باعتبار خافضة رافعة منصوبتين على الحال" إذا ُرجت"وخبره 

  . كذلك

                                                 
  . 96-4/95، شرح المفصل: ابن يعيش) 1(

  .1/206ع، همع الهوامع شرح جمع الجوام :السيوطي) 2(

  .71آية  :الزمر) 3(

  .4- 1آية  :الواقعة) 4(

  .1/76، المعجم المفصل في النحو العربي :عزيزة فوالبابتي، ) 5(
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ويرى ابن مالك وقوعها مفعوالً به، وذلك في قول النبي صلى اهللا عليه وسلم لعائشة رضـي اهللا  

وقيل كذلك بوقوعها بدالً كما . )1("لُم إذَا كُنِْت َعنِّي َراِضية، وإذا كُنِْت َعليَّ غَْضبَىإنيَّ َألْع"عنها 

  : )2(في قول الشاعر

ــدٍ  ــْن غَ ــي ِم ــالَْهفَ نَفِْس ــٍد َي ــَد غَ  َوَبْع

  

 ]طويــل[ِإذَا َراَح َأْصــَحابِي َولَْســتُ بِــرِائحِ   

  

#"في قولـه تعـالى  " إذا"على أن إذا في موضع جر بدالً من غٍد، ومنهم من يعد  sŒÎ) ÏM §_ â‘ ÞÚö‘ F{$# 

%w` u‘")3(  إذا وقعت الواقعة"بدالً من إذا في."  

ودحضـوا األمثلـة    ،وجمهور النحاة على غير ذلك، والرأي لديهم أن إذا ال تخرج عن الظرفية

# Lym̈©: "إن حتى في نحو"السابقة بقولهم  sŒÎ) $yδρâ™ !%ỳ ôM ys ÏGèù $yγ ç/≡ uθö/r& ")4( ابتـداء دخـل علـى    ، حرف

#"الجملة بأسرها وال عمل له، وأما  sŒ Î) ÏM yès% uρ èπ yèÏ%# uθø9$# ")5(   فإذا الثانية بدل من األولـى، واألولـى  ،

الثانية، أي انقسمتم " إذا"ظرف، وجوابها محذوف لفهم المعنى، وحسنه طول الكالم، وتقديره بعد 

فـي الحـديث   " إذا"السابق فظرف للهف، وأما  في البيت" إذا"أقساماً، وكنتم أزواجاً ثالثة، وأما 

  .)6(الشريف، فهي ظرف لمحذوف، وهو مفعول أعلم

أن تتضمن مع الظرفية معنى الشرط، ولذلك تقع الفاء بعـدها كقولـه   " إذا"والغالب في استعمال 

# "تعلى  sŒ Î) óΟçGŠÉ)s9 Zπ t⁄Ïù (#θçF ç6 øO$$sù ")7(شرطية، ومثال ذلك قوله ، وال يعد ذلك ملزماً، فقد تخرج إذا عن ال

%t⎦⎪Ï: "تعالى ©! $# uρ !# sŒ Î) ãΝåκ u5$|¹ r& Þ©øöt7ø9$# öΛ èε tβρ ãÅÁ tG⊥tƒ")8(    ًفلو كانت إذا شرطية والجملـة االسـمية جوابـا ،  

  

                                                 
  .1035، ص)5228: (، كتاب النكاح، باب غيرة النساء ووجدهن، رقم الحديثخاريصحيح الب: البخاري) 1(

  .104ينظر مغني اللبيب، ص .نسب هذا البيت إلى أبي الطمحان شرقي بن حنظلة، كما نسب إلى هدبة بن خشرم) 2(

  .4آية  :الواقعة) 3(

  .71آية  :الزمر) 4(

  .1آية  :الواقعة) 5(

  .104ص مغني اللبيب،: ابن هشام) 6(

  .45آية  :االنفال) 7(

  .39آية  :الشورى) 8(
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β: "القترنت بالفاء، مثل قوله تعالى Î)uρ y7 ó¡ |¡ ôϑ tƒ 9 ö sƒ ¿2 uθ ßγsù 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó©x« Öƒ Ï‰s% ")1( ويرى بعض النحاة ،

، والرد على ذلك بإن الفاء ال تحذف إال ضرورة كقول عبـد الـرحمن بـن    )2(ن الفاء مضمرةأ

  :)3(حسان

ــكُُرَها    ــنَاِت اُهللا َيشْ ــلِ الَحس ــْن َيفَْع  َم

  

ــثْالَنِ    ــَد اِهللا ِم ــرِ ِعنْ ــرُّ بِالشِّ  ]بســيط[َوالشََّ

  

È≅ø‹©9$# : "التي بعدها القسم نحو" إذا"وكذلك أيضاً  uρ # sŒ Î) 4©ý øó tƒ")4(  فهي خارجة عن الشرطية، إذ لـو ،

، وقد اجتمع النوعان الظرفية المحضة، والظرفيـة  )5(كان شرطياً كان ما قبلها جواباً في المعنى

  : )6(الشرطية مع حذف فعل الشرط في قول الشاعر

ــةً    ــاَك َوزلّ ــُرك َأخَ ــْم تَتْ ــتَ لَ  ِإذاَ أنْ

  

ــا    ــا  –ِإذاَ َزلَّه ــكْتَُما أْن تَفَرَّقَ ــل[أْوش  ]طوي

  

وعلى الرغم من تضمن إذا معنى الشرطية، إال أنها ال تجزم إال في ضرورة الشعر تشبيهاً لهـا  

آتيك إذا انتصـف  : "بإن، والفرق بينها وبين إْن أن ما يليها متيقن الكون أو في حكم المتيقن نحو

هما على حد، فإن كونه وعدم كونه ال رجحان ألبخالف ما يلي إن" أجيئك إذا دعوتني"، و"النهار

  . )7(اآلخر، فلما خالفتها إذا لم يجزم بها إال في الشعر، ومن الجزم بها قول قيس بن الخطيم

ــلَُها   ــاَن َوْص ــَيافُنَا كَ ــَرتْ َأْس  إذاَ قَُص

  

ــَداِئنا فَنَُضــارِبِ    ــا إلــى َأْع  ]طويــل[خُطَانَ

  

                                                 
  .17آية  :االنعام) 1(

  .109، صغني اللبيبم: ابن هشام) 2(

  .68مغني اللبيب، ص: البيت لحسان بن ثابت، ينظر) 3(

  .1آية  :الليل) 4(

  .109، صمغني اللبيب: ابن هشام) 5(

  .2/279، النحو الوافي :حسن، عباس) 6(

  .74سبق تخريجه، ص) 7(
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طف على فجزم ما عطف على الجواب دليل على جزم الجواب، فالشاعر هنا جزم نضارب بالع

الواقعة جواباً إلذا، ولوال أن جملة الجـواب فـي   ) كان وصلها خطانا إلى أعدائنا(موضع جملة 

  .)1(موضع الجزم لما عطف عليه نضارب مجزوماً وأما كسرة الباء فهي للروي

  . )2(ومنه كذلك قول الشاعر وهو النمر بن تولب

ــالِْغنَى   ــَك بِ ــاَك َربُّ ــا َأغْنَ ــتَغْنِ َم  اْس

  

ــلِ   َوِإذَا   ــةٌ فَتََجمَّ ــْبَك خََصاَص ــل[تُِص  ]كام

  

  . ولكنه كسر للقافية" فتجمل"وكذلك جوابه " تصبك"فجزم فعل الشرط 

فكونها حرفاً، عند من قال بحرفيتها، حيث تقع إذا للمفاجأة، فتخـتص بالجملـة   : أما الشق الثاني

yγ8$: "ومثـل قولـه تعـالى   " جئت إلى الجامعة فإذا بابها مغلـق : "االسمية نحو s)ø9r' sù # sŒ Î* sù }‘Ïδ ×π ¨Šym 

4© të ó¡ n@")3(جئت إلى الجامعة فـإذا قـد   : "، وقيل تدخل على الجملة الفعلية المقرون فعلها بقد نحو

ووجهة أن التزام االسمية معها إنما هو للفرق بينها وبين الشرطية الخاصة بالجملـة  " أغلق بابها

بها، وال يحتاج لجواب وال تقـع فـي االبتـداء     الفعلية، والفرق حاصل بقد إذْ ال يقترن الشرط

  .)4(ومعناها الحال ال االستقبال

  :)5(بنت النعمان اقةُمثل إذ ومن ذلك قول الشاعرة حرَّ" بينا وبينما"وتقع إذا الفجائية بعد 

ــا  ــُر أْمُرنَ ــاَس واألْم ــوُس النَّ ــا نَُس  فََبْينَ

  

ــُوقَةٌ نَتَنَصَّــفُ    ــيهْم ُس  ]طويــل[ِإذَا نَْحــُن ِف

  

Η¬$: "كما في قوله تعالى" لما"وتقع كذلك بعد  s>sù Νèδu™ !%ỳ !$uΖÏF≈tƒ$t↔ Î/ # sŒÎ) Νèδ $pκ ÷]ÏiΒ tβθä3pt õÖn̂ ")6( فإذا الفجائية ،

وهي حرف ال محل له من اإلعراب تختص بالجملة االسمية، وإذا الظرفيـة تخـتص بالجملـة    

                                                 
  .4/98، شرح المفصل: ابن يعيش) 1(

  .103البيت للنمر بن تولب، ولم أعثر عليه في شعره ونسب لعبد القيس بن خفاف في المغني، ص) 2(

  .20آية  :طه) 3(

  .1/207، همع الهوامع: السيوطي) 4(

  .14/167البيت لحراقة بن النعمان، في لسان العرب، ) 5(

  .47آية  :الزخرف) 6(
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# ΝèO: "الفعلية وقد اجتمعتا في قوله تعالى sŒ Î) öΝä.$tã yŠ Zοuθôã yŠ z⎯ ÏiΒ ÇÚö‘F{$# !# sŒ Î) óΟçFΡ r& tβθã_ ãøƒ rB")1( فإذا األولى ،

دالة على وقت االستقبال والثانية دالة على المفاجأة، وهي عند المبرد والسيرافي ظرف مكـان،  

وعند الزجاج وأبي علي الشلوبين ظرف زمان، وعند األخفش حرف وأيده في ذلك ابن هشـام،  

أنها كلمة تدل على معنى في غيرهـا غيـر صـالحة    : مور عدة منهاوبرهن على صحة ذلك بأ

لشيء من عالمات االسماء واألفعال، وأنها كلمة ال تقع إال بين جملتين، وذلك ال يوجد إال فـي  

الحروف كـ لكن، وحتى االبتدائية، وأنها لو كانت ظرفاً لم تربط بين جملة الشرط والجزاء، إذ 

  .وغير ذلك من األوجه التي تدل على حرفية إذا ،)2(ال تكون كذلك إال حرفاً

  ذا الشرطية فهو على النحو اآلتيأما الفرق بين إذا الفجائية وإ

  . إذا الشرطية ال يأتي بعدها إال جملة فعلية، وال يأتي بعد الفجائية إال جملة اسمية  .أ 

 . الفجائية" إذا"إذا الشرطية تحتاج إلى جواب، وال تحتاجه   .ب 

 . الفجائية تكون للحاضر فقط" إذا"ص المعنى لالستقبال وإذا الشرطية تخل  .ج 

الشرطية في محل جر باإلضافة، وال محل لها من اإلعـراب  " إذا"تكون الجملة الفعلية بعد   .د 

 . بعد إذا الفجائية

 .)3(الفجائية" إذا"الشرطية في أول الكالم، وال تتصدره " إذا"تأتي   .ه 

  إضافتها. ج

لية، عكس الفجائية، واألكثر أن يكون فعل هذه الجملة ماضوياً يدل تلزم إذا اإلضافة إلى جملة فع

معناه على المستقبل، وقد يكون مضارعاً يدل معناه على المستقبل وذلك قليل، وقد اجتمعتا فـي  

  . )4(قول أبي ذؤيب الهذلي

                                                 
  .25 آية :الروم) 1(

  .2/142، شرح التسهيل: ابن مالك )2(

  .1/76، المعجم المفصل في النحو العربي: عزيزة فوال ،بابتي )3(

  .46سبق تخريجه، ص) 4(
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 َوالــــنَّفُْس َراِغَبــــةٌ ِإذَا َرغًّْبتََهــــا

  

ــُع      ــلٍ تُقْنَ ــَى قَِلي ــَردَّ إل ــلك[َوِإذَا تُ  ]ام

  

في صدر البيت فعل ماضٍ، هو فعل الشرط، ومحل جملته الجـر باإلضـافة   " إذا"حيث أتى بعد 

  . في عجزه فعل مضارع وجملته في محل جر باإلضافة كذلك" إذا"وأتى بعد 

أما إذا وليها اسم مرفوع، فيرفع بفعل مقدر موافق لفعل ظاهر بعده، ألنه ال يقع بعدها المبتدأ أو 

ضمنته من الشرط والجزاء، والشرط والجزاء مختصان باألفعال، ومن ذلـك قولـه   الخبر لما ت

#: "تعالى sŒ Î) ß§÷Κ¤±9$# ôNu‘ Èhθä. ∩⊇∪ # sŒ Î)uρ ãΠθàf –Ψ9$# ôNu‘ y‰s3Ρ ، فالشمس مرفوع، بكورت مضمراً، والنجوم )1("#$

  .)2(اممرفوع بانكدرت مضمراً، وكذا ما أشبهه

ذا انكدرت النجوم انكدرت، فالشمس فاعل لفعل محذوف إذا التقدير إذا كورت الشمس كورت، وإ

، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله في محـل جـر   "كورت"يفسره ما بعده، أي الفعل الظاهر 

  . باإلضافة

  :)3(ومن ذلك أيضاً قول ذي الرمة يمدح بالالً بن أبي بردة

ــهِ   ــالٌل َبلَغِْت ــى ب ــي ُموَس ــُن َأب  إذا اب

  

 ]طويـل [وِْصـلَْيَك َجـازُِر     فَقَاَم بِفْأسٍ بـْينَ   

  

أي إذا بلغ ابن أبي موسى بالل بلغته، فابن هنا نائب فاعل بفعل مضمر، وبالل بدل منه، وروي 

مفعول به بفعل مضمر والتقدير " ابن"على أن " إذا ابن أبي موسى بالالً بلغته"هذا البيت بالنصب 

  .)4(إذا بلغت ابن أبي موسى بالالً بلغته

  : )5(الفرزدقاز وقوع االسم بعدها على أنه مبتدأ كما في قول ومنهم من أج

ــةٌ  ــُه َحنْظَليِّــ ــاِهِليٌّ تَْحتَــ ــذرَُّع    إذا بــ ــذْاَك الُم ــا فَ ــٌد ِمنَْه ــُه َولَ ــل[لَ  ]طوي

                                                 
  .2- 1آية  :التكوير) 1(

  .2/141، شرح التسهيل: ابن مالك )2(

  .الذي يجزر الجزور: الجازر. كل عظمين يلتقيان: الوصل. 119البيت في ديوانه، ص )3(

  .321، صالحجة في النحو: عبد المنعم فائزمسعد، ) 4(

  .359البيت للفرزدق في ديوانه، ص) 5(
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خبره، وهذا تأويل خـاطئ فالتقـدير إذا   " تحته حنظليه"مبتدأ، والجملة االسمية " باهلي"فيعربون 

تحته "ل لفعل محذوف تقديره كان التامة أو اسم كان الناقصة، وجملة فاع" باهلي"كان باهلي، فـ

  . خبر كان" حنظلية

وإذا وليها ضمير المخاطب أو المتكلم، فإن الضمير يعـرب فـاعالً أو نائـب فاعـل، للفعـل      

  :)1(المحذوف، ومثال ذلك قول بشار بن برد

 ِإذَا أنْتَ لَْم تشْـرْب ِمـراراً علـَى الْقـذى    

  

 ]طويـل [النَّاس تْصفُو َمشـارُِبْه   ظمْئتَ وأيُّ  

  

فلما حذف الفعل، برز في الكالم فاعله المستتر، فإذا ذكر عاد إلى " إذا لم تشرب مراراً"والتقدير 

  .)2(االستتار

حينئذ زائدة، ومن ذلك قولـه  " ما"فإنها تبقى على ما كانت عليه، و" إذا"بعد " ما"وأما إذا جاءت 

#: "تعالى sŒ Î)uρ !$tΒ ôM s9Ì“Ρ é& ×ο u‘θß™ ")3(وإذا أنزلت سورة: ، أي .  

، وفعلها إما أن ن إذا تضاف للجملة الفعلية فقط دون االسميةومن كل ما سبق نستطيع أن نقول إ

#: "قوله تعالى يكون ظاهراً نحو sŒ Î) u™ !$y_ ãóÁ tΡ «! $# ßx ÷Gx ø9$# uρ")4(قوله تعالى ، أو مقدراً نحو" :# sŒ Î) ß§÷Κ¤±9$# 

ôNu‘Èhθ ä.."   

  : داللتها. د

ظرف مستقبل خافض "هي ظرف للزمان المستقبل في أكثر استعماالتها، فهي كما قال ابن هشام 

#: "قولـه تعـالى   وتكون للماضي بقرينة نحـو . )5(لشرطه، منصوب بجوابه sŒÎ) uρ (# ÷ρ r& u‘ ¸οt≈ pg ÏB ÷ρ r& # ·θ øλm; 

(# þθ‘Ò xΡ $# $pκ ös9Î) ")6(ه كذلك قوله تعـالى ،  فاآلية نزلت بعد انفضاضهم، ومن" :Ÿωuρ ’n? tã š⎥⎪Ï% ©! $# # sŒ Î) !$tΒ 

                                                 
  .142البيت في ديوانه، ص) 1(

  .77، صمعجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية: محمد محمد حسنشراب، ) 2(

  .127آية  :التوبة) 3(

  .1آية  :النصر) 4(

  .95ص ،العراب عن قواعد االعرابا: ابن هشام) 5(

  .11آية  :الجمعة) 6(
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x8öθs? r& óΟßγn= Ïϑ ós tGÏ9 |M ù= è% Iω ß‰Å_ r& !$tΒ öΝà6 è= ÏΗ ÷q r& Ïμ ø‹n= tã (#θ©9uθs? ")1(     ومن ذلك قول الشاعر بـرج بـن مسـهر

  : )2(الطائي

ــ ــاً َونُـ ــْأَس ِطيبـ ــُد الكـ  ْدمانٍ يزيـ

  

 ]وافــر[َســقَْيتُ إذا تَغَــوََّرِت النُّجــُوُم     

  

›È≅ø : "قوله تعالى تجيء للحال، وذلك بعد القسم نحو وقيل إنها ©9$# uρ # sŒÎ) 4©ý øótƒ")3(  ألن الليل مقـارن ،

للغشيان ولو أنها كانت لالستقبال لم تكن ظرفاً لفعل القسم ألنه إنشاء ال إخبار عن قسـم يـأتي،   

لحـال واالسـتقبال   ألن ا" والليـل "ألن قسم اهللا سبحانه قديم وال لكون محذوف هو حـال مـن   

  .)4("متنافيان

وتحمل إذا كذلك الداللة الشرطية، غير أنها إذا دلت على الشرط فإنها ال تدل على التكرار ففـي  

إذا خرجت أخرج معك، يتحقق المراد بالخروج مرة واحدة، وهي أيضاً ال تفيد الشـمول،  : مثل

رجع ابن مـن أبنائـه الغـائبين،     والتعميم، فلو حلف رجل على أن يتصدق بمائة دينار مثالً إذا

  .)5(فرجع ثالثة من أبنائه، لم يجب عليه إال مائة، وتسقط عنه اليمين بعدها

  :استعمالها في ديوان األعشى: ثانياً

  : في ديوان األعشى اثنتي عشرة وثالثة مئة مرة، وفق اآلتي "إذا"وردت 

  : البناء واإلعراب. أ

في جميع حاالتها، وكما الزمت البناء على السـكون فقـد   جاءت إذا مالزمة للبناء على السكون 

الزمت كذلك الظرفية الزمانية، فكانت ظرف زمان مبنياً على السكون في محل نصـب، ولـم   

تخرج عن الظرفية إلى مواقع إعرابية أخرى، كالنصب على المفعولية، والرفع علـى االبتـداء   

بوقة بحتى في اثني عشر موقعاً، إال أننـي  والخبرية، أو الجر بحتى، على الرغم من مجيئها مس

                                                 
  .92آية  :التوبة) 1(

  .104مغني اللبيب، ص: ينظر. 3/135، من أبيات الحماسة، 985البيت لبرج بن مسهر الطائي، وهو مع الشاهد، ) 2(

  .1آية  :الليل) 3(

  .105، صمغني اللبيب: ابن هشام) 4(

  .2/279 النحو الوافي،: عباس حسن) 5(
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سرها وال عمل له، وبناًء تى حرف ابتداء يدخل على الجملة بأاستأنست بما قاله الجمهور بأن ح

  ".إذا"على ذلك لم اعتبرها جارةً لـ 

  اإلضافة. ب

، وقـد  ذكرنا فيما سبق أن إذا تلزم اإلضافة إلى الجملة الفعلية سواء أكان فعلها ظاهراً أم مقدراً

  : وردت في الديوان على النحو اآلتي

  افتها إلى جملة فعلية فعلها ماضٍإض: أوالً

  : وقد ورد هذا النمط في ديوان األعشى ست عشرة ومئتين مرة، وسأتناولها من زاويتين

لفعـل الماضـي   فقد وردت إذا مضافة إلى ا: ني للمعلوماإلضافة إلى الفعل الماضي المب: األولى

  : وثمانين ومئة مرة وهي في ذلك نوعان ياًلوم ثمانالمبني للمع

" أي دون أن تفصل ما الزائدة بين إذا والفعل"إذا مضافة إلى الفعل الماضي دون فواصل : األول

  : وقد ورد هذا النوع في الديوان ستاً وثالثين ومئة مرة، وذلك ضمن األنماط اآلتية

وقد ورد ذلك ) ء التأنيث الساكنةوفعل ماض وتا  إذا: (فعل ماضٍ متصل بتاء التأنيث الساكنة. أ

  : )1(حدى وثالثين مرة منها قولهإ

 فَكََأنََّهـــا لَـــْم تَلْـــقَ ســـتةَ َأشْـــُهرٍ

  

 ]كامـل [ُضّراً إذا َوَضـَعتْ ِإلَْيـَك جِالَلََهـا      

  

وقد ورد هذا النمط تسـعاً  ) إذا وفعل ماض وفاعل اسم ظاهر: (فعل ماضٍ فاعله اسم ظاهر. ب

  : )2(مرة منها قولهوعشرين 

 فَـــــُدونَكُُم َربَّكُـــــْم َحـــــاِلفُوه

  

 ]متقـارب [إذا ظَاَهر الُملْـُك قَْومـاً ِظَهـاَرا      

  

وقد ورد هذا النمط ) إذا وفعل ماض وفاعل ضمير مستتر: (فعل ماضٍ فاعله ضمير مستتر. ج

  : )3(ست عشرة مرة منها قوله

 ]متقـــارب[ذَا شَـــاَء َأْو َينْـــتَِقْم فََيْعفُـــو ِإ   َيقُــوُم َعلَــى الــَوغمِ ِفــي قَْوِمــهِ    
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وقد ورد هذا النمط أربع ) إذا وفعل ماض وفاعل تاء الفاعلية: (فعل ماضٍ فاعله تاء الفاعلية. د

  : )1(عشرة مرة منها قوله

 إذَا ُســــْمتُ َباِئَعَهــــا َحقَّــــهُ  

  

ــا     ــْبتُ تُجَّاَرَه ــتُ َو َأغَْض ــارب[َعنُفْ  ]متق

  

وقد ورد هذا الـنمط  ) إذا وفعل ماض وفاعل واو الجماعة: (ماعةفعل ماضٍ فاعله واو الج. هـ

  : )2(عشر مرات، منها قوله

ــاَرةً   ــهُِدوا غَــ ــاٌس إذَا شَــ  ُأنَــ

  

 ]متقـــارب[َيكُونُـــوَن ِضـــّداً َألنْـــَداِدَها   

  

إذا وفعل مـاض وتـأء التأنيـث     : (فعل ماضٍ متصل بتاء التأنيث الساكنة وفاعله اسم ظاهر. و

  : )3(وقد ورد هذا النمط سبع مرات، منها قوله) وفاعل اسم ظاهر

ــَزقٍ   ــالَ نَ ــي بِ ــى َأَدبٍ ِمنِّ ــَروا َعلَ  َج

  

ــارِ    ــْرٌب بَأغَْم ــمََّرتْ َح ــيط[َوالَ ِإذَا شَ  ]بس

  

") نـا "إذا وفعل ماض وفاعل ضمير : (الخاص بالجماعة" نا"فعل ماضٍ فاعله ضمير المتكلم . ز

  : )4(وقد ورد ذلك مرتين، من ذلك قوله

ــا َألَ ــاِنعِيَن إذَا فَزِْعنَــ ــنَا الَْمــ  ْســ

  

ــَباحِ     ــَل الصَّ ــقٌ قَْب ــتْ فَْيلَ ــر[ َوَزافَ  ]واف

  

وقـد ورد ذلـك مـرة    ) إذا وفعل ماض وفاعل نون النسوة: (فعل ماضٍ فاعله نون النسوة. ح

  : )5(واحدة، ذلك في قوله

ــ   َيقُلْــَن َحَيــاةٌ َبْعــَد َمْوِتــَك ُمــرَّةٌ     ــْيَن َعنْ ــنَّ إذَا قَفَّ ــُل َوُه ــل[َك ذََواِه  ]طوي
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  : )1(وقد ورد ذلك ثماني مرات، منها قوله) إذا وفعل ماض ناقص: (فعل ماضٍ ناقص. ط

ــيَن ُرخَْصــةً ــا ُدوَن الثَّالَِث  َيــرى كُــلَّ َم

  

 ]طويـل [َوَيْعُدو ِإذَا كَـاَن الثََّمـانُوَن َواِحـَدا      

  

  :فعل ماض متصل بهاء المفعولية، وذلك في شكلين. ي

وقد ورد هذا النمط سبع مـرات، مـن   ) فعل ماض والهاء مفعول به وفاعل اسم ظاهرإذا  و. (أ

  : )2(ذلك قوله

ــدٍ   ــْيىٍء فَاِسـ ــُن كَشَـ ــا نَْحـ  ِإنََّمـ

  

ــلَْح     ــلََحُه اُهللا َصـ ــإذَا َأْصـ ــل[فَـ  ]رمـ

  

وقد ورد ذلك أربع مـرات، منهـا   ) إذا وفعل ماض والهاء مفعول به وفاعل ضمير مستتر. (ب

  : )3(قوله

ــْن ــا َولِكــ ــيُد إذا َرَماَهــ  ال َيِصــ

  

 ]وافـــر[َوالَ تُْصـــطَاُد غَاِنيـــةٌ كَنُـــوُد   

  

وقـد ورد  ) إذا وما الزائدة وفعل ماضٍ(إذا مضافة إلى الفعل الماضي بزيادة ما الزائدة : الثاني

  : هذا النوع في الديوان اثنتين وخمسين مرة، وذلك ضمن األنماط اآلتية

  : )4(وقد ورد ذلك عشر مرات، منها قوله) ء التأنيث الساكنةإذا وما الزائدة وفعل ماض وتا. (أ

ــا    ــرَى لََه ــتْ فَتَ ــا َأْدلََج ــا إذَا َم  فََأمَّ

  

 ]طويــل[َرِقيَبــْينِ َجــْدياً الَ َيغِيــُب َوفَْرقَــَدا   

  

  : )5(وقد ورد ذلك سبع مرات، من ذلك قوله) إذا وما الزائدة وفعل ماض وفاعل اسم ظاهر. (ب

ــاًء    ــتَ َم ــْو كُنْ ــتَ إذَا لَ ــدا َجَمْم  ]منسـرح [َما َوَرَد الْقَـْوُم لَـْم تَكُـْن َوشَـالَ        ِع
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وقد ورد ذلك سبع عشرة مرة، من ذلـك  ) إذا وما الزائدة وفعل ماض وفاعل ضمير مستتر. (ج

  : )1(قوله

ــاِفرٍ    ــُه بَِح ــا ألْتَقَتْ ــا ِمنَْه ــا َدنَ  إذَا َم

  

 ]طويـل [ كََأنَّ لَُه فيِ الصَّـْدرِ تَـَأِثيَر ِمْحَجـمِ     

  

  : )2(وقد ورد ذلك أربع مرات، من ذلك قوله) إذا وما الزائدة وفعل ماض وتاء الفاعلية. (د

ــَوا  ــتُ الصِّـ ــا َرَأْيـ ــْومٍ ِإذَا َمـ  َوَيـ

  

 ]متقــارب[رَََأْدَبــَر كــاللُّؤلُؤ الُمنْخَــرم     

  

   :)3(وقد ورد ذلك مرتين من ذلك قوله)  إذا وما الزائدة وفعل ماض وواو الجماعة. (هـ

ــتَْوا ــا شَـ ــَم ِإذَا َمـ ــو اللَّْحـ  الُمطِْعُمـ

  

 ]ســريع[َوالَجــاِعلُو القُــوتَ َعلــَى الَياِســرِ   

  

وقد ورد ذلك أربع مرات من ذلـك  ) إذا وما الزائدة وتاء التأنيث الساكنة وفاعل اسم ظاهر. (و

  : )4(قوله

ـ     َوَهــَواُن الــنَّفْسِ الَْعزِيــَزِة للذِّكْــ

  

 ]خفيـف [ُر الَعـَواِلي  رِ ِإذَا َما التَقَـتْ ُصـدوُ    

  

  : )5(وقد ورد ذلك مرة واحدة، وذلك في قوله) إذا وما الزائدة وفعل ماض وفاعل ألف االثنين. (ز

ــا    ــا تَالَقََي ــْيخَانَا ِإذا َم ــاَن شَ ــْد كَ  َوقَ

  

 ]طويـل [َعُدوَّْينِ شَـتىَّ َيْرِمَيـانِ الفَراِئَصـا      

  

  : )1(ورد ذلك مرتين، منها قوله وقد) إذا وما الزائدة وفعل ماض ونون النسوة. (ح

ــَدماً  ــَن ُمقْ ــَر َيمَّْم ــِمْعَن الزَّْج ــا َس  ]طويـل [عليها ُأُسـوُد الـزَّاَرتَْين الضََّـَراِغُم       إذَا َم
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  : وذلك ضمن شكلين) إذا وما الزائدة وفعل ماض ومفعول به. (ط

  : )1(وقد ورد ذلك ثالث مرات منها قوله: الفاعل ضمير مستتر . 1

ــْن ُم ــاَءه  َم ــا َج ــَرى ِإذَا َم ــغٌ ِكْس  ْبِل

  

ــرََّدا     ــاٍت شُ ــَك ُمخِْمشَ ــي َمآِل ــل[َعنِّ  ]كام

  

  : )2(وقد ورد  ذلك مرة واحدة، ذلك في قوله: الفاعل اسم ظاهر. 2

ــذِّلٌ  ــارٌِس ُمتََبـ ــا فَـ ــا َعالََهـ  ِإذَا َمـ

  

ــذِّلِ    ــارِسِ الُمتََب ــَراشُ الْفَ ــِنْعَم ِف ــل[فَ  ]طوي

  

  : الفعل مسبوقة بحتى في تسعة مواقع، وذلك ضمن األشكال اآلتية وقد جاءت إذا المضافة إلى

  : )3(وقد ورد ذلك مرتين منها قوله) حتى وإذا وفعل ماض مجرد من اللواصق. (أ

ــَّـ    ــانِ ألس ــْم لَزَم ــا لَُه ــِيَن َم  الُْمهِين

  

ــاقُوا     ــاقَ َأفَ ــى إذَا َأفَ ــْوِء َحتَّ ــف[ـ  ]خفي

  

  : )4(وقد ورد ذلك ثالث مرات، منها قوله) لساكنةحتى وإذا وفعل ماض وتاء التأنيث ا. (ب

ــِلباً   ــا َسـ ــتْ نََحـ ــى ِإذَا نَالَـ  َحتَّـ

  

ــْل      ــةٌ َوَوَه ــُه َرْوَع ــْد َعلَتْ ــريع[َوقَ  ]س

  

  : )5(وقد ورد ذلك ثالث مرات، منها قوله) حتى وإذا وفعل ماض وفاعل اسم ظاهر. (ج

 َحتَّـــى إذَا انَْجلَـــى الصَّـــَباُح َوَمـــا

  

ــاَد َعنْــ    ــْل  ِإْن كَ ــُه َينَْج ــريع[ُه لَْيلُ  ]س

  

  : )1(وقد ورد ذلك مرة واحدة، وذلك في قوله) حتى وإذا وما الزائدة وفعل ماض وتاء التأنيث. (د
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ــلَتْ   ــا اْستَْرَســ ــى ِإذَا َمــ  َحتَّــ

  

 ]مجـــزوء الكامـــل[مـــْن ِشـــدَِّة لِلَعابَِهـــا   

  

  : اإلضافة إلى الفعل الماضي المبني للمجهول: الثانية

  : ا مضافة إلى الفعل الماضي المبني للمجهول ثمانياً وعشرين مرة، وذلك في نوعينفقد وردت إذ

إذا مضافة إلى الفعل الماضي المبني للمجهول دون الفصل بين إذا والفعل بما الزائـدة،  : األول

  : وقد ورد هذا النوع في الديوان عشرين مرة، وذلك ضمن األنماط اآلتية

  : )1(وقد ورد ذلك سبع مرات، منها قوله)) دون لواصق(ول إذا وفعل ماض مبني للمجه. (أ

ــهُ   ــَل لَـ ــٍك ِإذَا ِقيـ ــَد ِذي ُملْـ  ِعنْـ

  

ــَزْح      ــى َوَم ــالِ تََراخَ ــاِد بِالَْم ــل[فَ  ]رم

  

وقد ورد ذلك ثماني مرات، من ذلـك  ) إذا وفعل ماض مبني للمجهول وتاء التأنيث الساكنة. (ب

  : )2(قوله

 وِطَـــاُبكُْمفََهـــاَن َعلَْينَـــا أْن تَجِـــفَّ 

  

ــِإذَا ُحِن   ــِه الزََّواجِــُل َي ــا لََدْي  ]طويــل[تْ ِفيَه

  

وقد ورد ذلك ثالث مرات، مـن  ") اسم ظاهر"إذا وفعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعل . (ج

  : )3(ذلك قوله

ــْم ُدوَن َبْي ــهٍٍ َوكَـ ــْن َمْهَمـ ــَك ِمـ  ِتـ

  

ــا     ــيَس أْمَيالَُهـ ــارب[َوَأْرضٍ ِإذَا ِقـ  ]متقـ

  

وقد ورد ذلك مرة واحدة، ذلـك  ") واو الجماعة"ماض مبني للمجهول ونائب فاعل إذا وفعل . (د

  : )4(في قوله

ــلُوا  ــيِّ ِإذَا ُحصِّـ ــةُ الَحـ ــْم َهاَمـ  ُهـ

  

 ]سـريع [ِمْن َجْعفَـرٍ ِفـي السُّـؤَدِد القَـاِهرِ       
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وقد ورد ذلك مرة واحدة، ذلك ") نون النسوة"إذا وفعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعل . (هـ

  : )1(قولهفي 

ــِذقُ ــاِئٌع َمـ ــَدْينَا َضـ ــرُُّهنَّ لَـ  ال ِسـ

  

 ]بسـيط [وكاتماتٌ ِإذَا اْسـتُوِدْعَن َأْسـراري     

  

إذا وما الزائدة وفعل : (إذا المضافة إلى الفعل الماضي المبني للمجهول بزيادة ما الزائدة: الثاني

  : من األنماط اآلتيةوقد ورد هذا النوع في الديوان ثماني مرات، وذلك ض) مبني للمجهول ماضٍ

وقد ورد ذلك خمس مـرات، مـن   ) مبني للمجهول دون لواصق إذا وما الزائدة وفعل ماضٍ. (أ

  : )2(ذلك قوله

ــرٍّ   ــرٍِد ُمَمـ ــلَّ ُمطَّـ ــارِي ِظـ  تَُبـ

  

ــتَقَاَما    ــشَ َواْس ــزَّ َأْرَع ــا ُه ــر[ إذا َم  ]واف

  

رد ذلك مرتين مـن ذلـك   وقد و) مبني للمجهول وتاء التأنيث الساكنة إذا وما وفعل ماضٍ. (ب

  : )3(قوله

ــتُوِدفَتْ   ــا اْس ــاِفَيةً ِإذَا َم ــْهَباَء َص  َص

  

ــَواِدي    ــاِء غَ ــا بَِم ــجَّتْ غََوارُِبَه  ]كامــل[شُ

  

: وقد جاءت إذا المضافة إلى الفعل الماضي مسبوقة بحتى في موقع واحد، وهو على النحو اآلتي

  : )4(في قوله) التأنيث الساكنة حتى وإذا وما الزائدة وفعل ماضٍ مبني للمجهول وتاء(

ــَدتْ ــا ُأوِقـــ ــى ِإذَا َمـــ  َحتَّـــ

  

ــا     ــُل تَُرابَِه ــالَْجْمُر ِمثْ ــل [فَ ــزوء الكام  ]مج

  

  

                                                 
  .النكاح: والسر .231، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  .249المصدر السابق، ص) 2(

  .ُمزجت بالماء: قطرت، وشُجَّت: استودفت الخمر .179المصدر السابق، ص) 3(

  .305، صالمصدر السابق )4(
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  تها إلى جملة فعلية فعلها مضارعإضاف: ثانياً

  : وقد ورد هذا النمط في ديوان األعشى خمساً وعشرين مرة، وسأتناولها من زاويتين

مضارع المبني للمعلوم، وقد ورد ذلك ثالثاً وعشرين مرة، وهـي  اإلضافة إلى الفعل ال: األولى

  : في ذلك نوعان

حدى وعشرين مرة، وذلك ضمن األنمـاط  ضارع المثبت، وقد ورد هذا النوع إالفعل الم: األول

  : اآلتية

  : )1(وقد ورد ذلك ثالث مرات، منها قوله) إذا وفعل مضارع وفاعل اسم ظاهر. (أ

 رِخٌ ُمتَلَهِّــــفٌَوِإذَا ُيثَــــوُِّب َصــــا

  

ــاِد      ــاِطٌع بَِعِم ــاٌر َس ــالَ غَُب ــل[َوَع  ]كام

  

  : )2(وقد ورد ذلك ثالث عشرة مرة، من ذلك قوله) إذا وفعل مضارع وفاعل ضمير مستتر. (ب

ــوَِرةً   ــُك َأْص ــوُع الِمْس ــوم َيُض  ِإذَا تَق

  

 ]بسـيط [والزَّنَْبقُ الَوْرُد ِمن أْرَداِنَهـا شَـِمُل     

  

 اًوقد ورد ذلك في ثالثة مواقع، وكـان الفاعـل اسـم   ) ع ومفعول به الهاءإذا وفعل مضار. (ج

  : )3(في موقعين، من ذلك قوله اًظاهر

 َوَصــــُدوحٍ ِإذَا ُيَهيُِّجَهــــا الشَّــــْر

  

ــُدوِف     ]خفيــف[ُب تََرقَّــتْ فــي ِمْزَهــرٍ َمنْ

  

  : )4(وجاء الفاعل ضميراًَ مستتراً مرة واحدة، في قوله

ــَواَد ِإذَا ــِه إنَّ الَْجــ ــتَ بَِبابِــ  َحلَلْــ

  

ــورِ    ــو َيْعفُـ ــاِئلُُه أُبـ ــل[َوإذَا تََسـ  ]كامـ

  

                                                 
  .183، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .وار وهو وعاء يحرق به المسكجمع ص: وأصورة .105المصدر السابق، ص) 2(

  .الضرب على األوتار: العود، والندف: المزهر .365ص المصدر السابق،  )3(

  .381المصدر السابق، ص ) 4(
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  : فقد جاءت فاصلة بين إذا والفعل المضارع مرتين فقط، وذلك على النحو اآلتي) ما الزائدة(أما 

  : )1(وقد ورد ذلك مرة واحدة ذلك في قوله) إذا وما الزائدة وفعل مضارع وفاعل مستتر.: (أ

ــذي ُيْرتََجـــ   ــإنَّ الـ ــْيُبهفـ  ى َسـ

  

ــارا     ــِه اخْتي ــلُّ َعلَْي ــا نَُح ــارب[ِإذَا َم  ]متق

  

وقد ورد ذلك مرة واحـدة، ذلـك فـي    ") الهاء"إذا وما الزائدة وفعل مضارع ومفعول به . (ب

  : )2(قوله

 ِفـــي َيـــاِفعٍ َجـــْونٍ ُيلَفًَّـــُع بِالــــ

  

ــلَّ     ــِه أَه ــا تَْجتَِني ــْحَرى إذَا َم ــريع[صَّ  ]س

  

المنفي، فقد وردت إذا مضافة إلى الفعل المضارع المنفي مرتين علـى  الفعل المضارع : الثاني

  : )3(من ذلك قوله) وفعل مضارع مجزوم" لم"إذا وأداة النفي والجزم والقلب : (النحو اآلتي

ــمْ   ــَل ِإذَا لَـ ــُع الْخَِليـ ــْد أقْطَـ  َولَقَـ

  

 ]خفيـف [َأْرُج َوْصالً ِإنَّ الِْإخَـاَء الصِّـَداقُ      

  

اإلضافة إلى الفعل المضارع المبني للمجهول، فقد وردت إذا مضافة إلى الفعل  :الزاوية الثانيـة 

الزائدة في واحدة، وغير مفصولة " ما"المضارع المبني للمجهول مرتين، مفصولة عن الفعل بـ

  : في األخرى، وذلك على النحو اآلتي

  : )4(من ذلك قوله) إذا وفعل مضارع مبني للمجهول.(أ

 شَــبِمٍ غَــرِيٍّ  ًهــاَوتَْبِســُم َعــْن مَ 

  

 ]وافـــر[ِإذَا ُيْعطَـــى الُْمقَبِّـــَل َيْســـتَزِيُد   

  

  : )5(من ذلك قوله) إذا وما الزائدة وفعل مضارع مبني للمجهول. (ب

                                                 
  .99، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  .الجون يطلق على األسود وعلى األبيض. مرتفع: يافع .327المصدر السابق، ص )2(

   .261المصدر السابق، ص) 3(

  .الالثم: ماء الغدير البارد، والمقبل: البارد، وغري: البلور، شبم: المها.371صالمصدر السابق،  )4(

  .213المصدر السابق، ص) 5(
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ــه    ــْن ُدوِن ــَي ِم ــذَى َوْه ــَك الْقَ  تُرِي

  

ــا   ــفَّقُ جِْرَيالَُهـ ــا تَُصـ ــارب[إذا َمـ  ]متقـ

  

  فتها إلى جملة فعلية فعلها مقدرإضا: ثالثاً

خواتها لفعل اعل أو نائب فاعل أو اسم كان أو إحدى أح اإلضافة إلى اسم مرفوع على أنه ففتصب

حدى وسبعين مرة، وسأتناولها مـن زوايـا   فعل المذكور، وقد ورد هذا النوع إمحذوف يفسره ال

  : ثالث

 حدى وخمسينالزائدة، وقد ورد هذا النوع إ" ما"إضافتها إلى اسم مرفوع دون الفصل بـ: األولى

  : مرة، ضمن األنماط اآلتية

  : )1(وقد ورد هذا النوع خمساً وأربعين مرة، من ذلك قوله") اسم ظاهر"إذا واسم مرفوع . (أ

 بِـــِه تُْرَعـــفُ اَأللْـــفُ ِإذْ ُأْرِســـلَتْ

  

ــاَرا    ــُع ثَ ــَباحِ إذَا النَّقْ ــَداةَ الصَّ  ]متقــارب[غَ

  

  : )2(لك قولهوقد ورد ذلك مرتين من ذ") أنت"إذا وضمير المخاطب . (ب

ــهِ   ــرٍ َوَرْهِط ــْن ُعَمْي ــاً ِم ــي َبرِيئ  َأَراِن

  

 ]طويـل  [ِإذَا َأنْتَ لَْم تَْبَرْأ ِمن الشَّـرِّ فَاْسـقَمِ     

  

  : )3(، وقد ورد ذلك مرةً واحدةً ذلك في قوله)أنا"إذا وضمير المتكلم . (ج

ــوا   ــم َيْرجُِعـ ــتُ لـ ــا َحيَّْيـ  إذَا َأنَـ

  

ــتَُهم   ــمّْ  تَِحيَّ ــُر ُص ــُم غَْي ــارب [ َوُه  ]متق

  

  : )4(وقد ورد ذلك مرة واحدة، ذلك في قوله") نحن"إذا وضمير المتكلمين . (د

ــَراتُنَا   ــو َس ــدَّْهرِ َيْرُج ــالَحِ ال ــَأيَّ فَ  فَ

  

 ]طويـل [إذَا نَْحُن ِفيمـا نَـاَب لَـْم نَتَفَضَّـلِ       

  

  : )5(وقد ورد ذلك مرة واحدة ذلك في قوله") هن"إذا وضمير الغائبات . (هـ

ــَرانَُهنَّ   ِإذَا ــاَزلَْن َأقْــ ــنَّ نــ  ]متقـارب [بَِمـا ِفـي الُجـَؤْن     َوكَاَن الِمَصاُع   ُهــ

                                                 
  .الخمر: الجريال .103، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  .173المصدر السابق، ص) 2(
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  .جمع جؤنة وهو السفط فيه طيب: والجؤن. مصدرها ماصع أي قاتل: المصاع .67بق، صالمصدر السا) 5(
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  : )1(وقد ورد ذلك مرة واحدة، في قوله) واسم مرفوع" يا"إذا وأداة النداء . (و

ــُه ِإذَا   ــَل ِمنْـ ــدُّ الَْحْبـ ــْد َأُجـ  َأْن قَـ

  

 ]ســريع[َياقَتْــُل َمــا َحْبــُل الْقَــرينِ شَــكَْل   

  

الزائدة، وقد ورد ذلك في الديوان ثماني عشـرة  " ما"افتها إلى اسم مرفوع مسبوق بـإض: الثانية

  :مرة، وذلك وفق األشكال اآلتية

  : )2(وقد ورد ذلك سبع عشرة مرة، ومنها قوله) إذا وما الزائدة واسم مرفوع. (أ

ــآ   ــبََّهُه الْـ ــدُّخَاُن شَـ ــا الـ  َوِإذَا َمـ

  

ــاَما      ــتَْوٍة َأْهَض ــاً بِشََ ــفُ َيْوم ــف[نُ  ]خفي

  

  : )3(وقد ورد ذلك مرة واحدة، في قوله") هم"إذا وما الزائدة وضمير الغائبين . (ب

ــيِ   ــوا بالَعشـ ــُم َجلَُسـ ــا ُهـ إذَا َمـ

  

ــْم     ــِدي ُهُض ــاٍد َوَأْي ــَأْحالُم َع ــارب[فَ  ]متق

  

حتـى وإذا واسـم   : (مجيء إذا مسبوقة بحتى، وقد ورد ذلك مرتين، على النحو اآلتـي : الثالثة

  : )4(من ذلك قوله) مرفوع

 َحتَّـى ِإذَا ِفيقَـةٌ ِفــي َضـْرِعَها اْجتََمَعــتْ   

  

  ]بسيط [َجاَءتْ ِلتُْرِضع ِشقَّ النَّفْسِ لَْو َرَضَعا  

  :ومن خالل الجدول اآلتي نستنتج األمور التالية

  . بكمية كبيرة جداً في الديوان، فيحتل بذلك المرتبة األولى" إذا"ورد الظرف  .1

للظرفية الزمانية، فلم تخرج إلى الوجوه اإلعرابية األخرى، وهـذا  " إذا"مالزمة الظرف  .2

 . يتفق مع ما قاله جمهور النحاة من أنها ال تأتي إال ظرفاً

، وذات الفعل الظاهر وهـي الكثـرة   الفعلية ذات الفعل المقدر قليُل إضافتها إلى الجملة .3

 . الكاثرة

                                                 
  .اشتبك: أقطعه، وشكل: وأجدُّ الحبل .327، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  .299المصدر السابق، ص) 2(

  .91المصدر السابق، ص )3(

  .ين الحلبة والتي تليهاهو اللبن المتجمع في ضرع الناقة ب: الفيقة .155المصدر السابق، ص) 4(
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لمضارعية، على الرغم من أنهـا لمـا   إضافتها إلى الجملة الفعلية الماضوية، أكثر من ا .4

 . يستقبل من الزمان، وهذا مستكره عند النحاة

استخدامها مسبوقة بحتى في اثني عشر موقعاً، وإن لم تعمـل فيهـا الجـر علـى رأي      .5

 . جمهور النحاة

الزائدة، وذلك في تسعة وسبعين موقعاً، وهذا يدل على كثرة ) ما(استخدامها مفصولة بـ .6

 . النمطاستخدامها بهذا 

  المخطط العام لطبيعة الجمل المضافة إلى إذا في ديوان األعشى .2الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 312ا إذ
 مرة

مضافة إلى جملة فعلية 
 مرة241فعلھا ظاھر 

مضافة إلى جملة فعلية فعلھا 
 مرة 71مقدر أي إلى اسم مرفوع 

مضافة إلى الفعل 
 مرة 25المضارع 

 مضافة إلى الفعل
 مرة 216الماضي 

مضافة إلى اسم مرفوع 
دون الفصل بما الزائدة 

 مرة 51

مفصول 
بما 

الزائدة 
مرة  18

مسبوقة 
 بحتى مرتان 

مبني للمجھول  
 مرتان

مبني للمعلوم 
 مرة 23

مسبوق بما الزائدة 
 مرة واحدة

غير مسبوق بما 
الزائدة مرة 
 واحدة

منفي 
 مرتان

مثبت 
 مرة 21

زائدة مسبوق بما ال
 مرتان

غير مسبوق بما 
 مرة 19الزائدة 

مبني للمجھول  
 مرة 28

مبني للمعلوم 
 مرة 188

مفصول 
بما 

الزائدة 
 مرات 8

غير 
مفصول 

بما 
الزائدة 

 مرة 20

مسبوق 
بحتى 
مرة 
 واحدة

غير 
مسبوق 

 7بحتى 
 مرات

غير 
مسبوق 
بحتى 

 مرة 20

مفصول 
بما 

الزائدة 
 مرة  52

غير 
 مفصول بما

 136الزائدة 
 مرة 

مسبوق 
بحتى 
مرة 
 واحدة

غير 
مسبوق 

بحتى 
 مرة  51

مسبوق 
 8بحتى 
 مرات

غير مسبوق 
 128بحتى 
 مرة
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  أبداً. 3

  األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالً

 اشتقاقه. أ

مشتق من المادة اللغوية أبد، واألبد هو الدهر، والجمع آباد وأبود وقولهم أبٌد أبيُد، كقولهم دهـٌر  

ذلك قولهم ال أفعل ذلك أبد األبيد، وأبد اآلباد وأبد الدهر، وأبيد األبيد، وأبد األبديـة،  دهير، ومن 

  : )3(، ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة)2(، وتأبَّد البعيُر توحش وتأبَّد المنزُل خال)1(وأبد اآلبدين

ــا  ــا فَُمقاُمهـ ــّدياُر َمَحلُّهـ ــِت الـ  َعفَـ

  

ــى   ــا   بِمنً ــا فَرِجاُمه ــَد غَْولُه ــل [تَأّب  ]كام

  

  إعرابه. ب

أبداً من الظروف المعربة غير المتصرفة، لذلك فهو ظرف زمان منصوب دائماً، وعالمة نصبه 

  . الفتحة الظاهرة على آخره

  إضافته. ج

  .إلى اسم أو فعل أو ضمير، بل يأتي منفرداً دون إضافة" أبداً"ال يضاف الظرف 

  داللته. د

" ال أكلمه أبـداً "فإذا قلت . )4("ما يستقبل من الزمان هو ظرف الستغراق: "عرفه ابن مالك بقوله

فهو السـتغراق مـا   " قط"فاألبد من لدن تكلمت إلى آخر عمرك، وعلى العكس من ذلك الظرف 

  . أي في ما انقضى من عمرك" ما فعلت ذلك قط: "مضى من الزمان فتقول

                                                 
  .)أبد(، مادة 1/40 لسان العرب،: ابن منظور) 1(

  .)أبدا(، مادة 1/24دار الجيل، بيروت، معجم مقاييس اللغة، : أحمد بن فارس بن زكريا ين،الحس أبو) 2(

  .156هذا البيت األول من معلقته، ينظر شرح المعلقات السبع، ص )3(

  .94اإلعراب، صاإلعراب عن قواعد : ابن هشام) 4(
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: منفياً، ومثال المثبت قوله تعالى فالظرف أبداً يفيد تأكيد الزمان في المستقبل، سواء كان مثبتاً أم

"⎦⎪Ï$ Î#≈yz !$pκ Ïù # Y‰t/ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã—öθxø9$# ãΛ⎧ Ïàyèø9$#")1(  ،فأبداً ظرف يفيد تأكيد الزمان في المستقبل في االثبـات ،

Ρ̄$: "ومثال النفي قوله تعالى Î) ⎯ s9 !$yγ n= äz ô‰̄Ρ # Y‰t/r& $̈Β (#θãΒ# yŠ $yγŠÏù ")2( نفي الزمان، وأبداً هنا يفيد تأكيد .  

وال يستعمل هذا الظرف إال مع المستقبل، إال إذا كان الماضي ممتداً إلى المستقبل فيدخل حينئـٍذ  

#: "،  كقوله تعالى)3(على الماضي y‰t/uρ $uΖ oΨ÷t/ ãΝä3uΖ ÷t/uρ äοuρ≡ y‰yèø9$# â™!$ŸÒ øót7ø9$# uρ # ´‰t/ r& 4© ®Lym (#θãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ÿ…çνy‰ôm uρ")4(.  

  عماله في ديوان األعشىاست: نياًثا

  : )5(في ديوان األعشى مرة واحدة، في قوله" أبداً"ورد الظرف 

ــَبا   ــْن ِذي شَـ ــا ِمـ ــوَى َوَمـ  فَخَـ

  

ــَباُبْه      ــداً شَ ــٌم َأَب ــل [بٍ داِئ ــزوء الكام  ]مج

  

وأبداً هنا تفيد تأكيد نفي الزمان، فليس الزمان دائماً ألحد، وهذا البيت جاء بعد أبيات يصف فيها 

  . العظيم، وقد أمسى خاوياً مخرب البنيان" مانري"قصر 

  أدنى. 4

  األحكام الخاصة بها عند النحاة :أوالً

  اشتقاقها. أ

ويرى ابن فارس أن الدال والنون . )1(من دنا يدنو، ودنا الشيء من الشيء دنواً ودناوة، أي قَُرَب

ت الـدنيا لـدنوها،   والحرف المعتل، أصٌل واحٌد ُيقاس بعضه على بعض، وهو المقاربة، وسمي

  .)2(والنسبة إليها دنياوي، واألدنأ من الرجال، الذي فيه انكباب على صدره

                                                 
  .100آية  :التوبة) 1(

  .24آية  :المائدة) 2(

  .1/47، المعجم المفصل في النحو العربي: عزيزة فوالبابتي، ) 3(

  .4آية  :الممتحنة) 4(

  .339، صالديوان: األعشى الكبير) 5(

  ).دنو(مادة  .4/419، لسان العرب :ابن منظور) 1(

  .2/303 معجم مقاييس اللغة،: ابن فارس) 2(
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  عرابهاإ. ب

وقد تأتي " وصلت أدنى الطريق" :قولك عربة المتصرفة، فتأتي ظرفاً، نحوأدنى من الظروف الم

M: "مجرورة بحـرف الجـر، كقولـه تعـالى     t7Î= äñ ãΠρ”9$# ∩⊄∪ þ’Îû ’ oΤ÷Š r& ÇÚö‘F{$# Νèδuρ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ óΟÎγ Î6 n= yñ 

šχθ ç7Î= øóu‹y™")1(  ًوتخرج عن الظرفية فتكون مبتدًأ، وخبراً، وفاعالً، ومفعوالً بها، وصفة، وحـاال ،

ºπ: "كما في قوله تعالى u‹ÏΡ# yŠ uρ öΝÍκö n= tã $yγ è=≈n= Ïß")2(.  

  إضافتها. ج

  . تضاف إلى اسم مفرد كما في األمثلة السابقة، وال تضاف إلى الجملة

  داللتها. د

Νßγ: "تفيد القرب المكاني أو الزماني، أما في قوله تعالى ¨Ψs)ƒ É‹ãΖs9uρ š∅ÏiΒ É># x‹yèø9$# 4’oΤ÷ŠF{$# tβρßŠ É># x‹ yèø9$# 

Îy9 ø. F{$#")3( إن كل ما يعذب به في الـدنيا، فهـو العـذاب    "، فقد نقل ابن منظور عن الزجاج قوله

فالعذاب األدنى، هو ما يحدث في الدنيا، وال شك فـي  . )4("األدنى، والعذاب األكبر عذاب اآلخرة

تحمل " أدنى"أن العذاب الواقع في الدنيا، أقرب على الشخص من عذاب اآلخرة، ومعنى ذلك أن 

  . في طياتها معنى القرب حتى لو استخدمت لمعانٍ أخرى

  استعمالها في ديوان األعشى: ياًثان

واقع كلها فلـم  مرة، وقد خرجت عن الظرفية في الم في الديوان اثنتي عشرة" أدنى"وردت كلمة 

فجاءت فـي  . طالق، وقد شابهها في ذلك من الظروف الزمانية أمس، وريثتأِت ظرفاً على اإل

الديوان خارجة عن الظرفية وآثرت الحديث عنها لداللتها على الزمان وليس من قبيـل حكمهـا   

  : و اآلتيعن الظرفية فكان على النح" أدنى"الظرفي أما خروج 

                                                 
  .3-2آية  :الروم) 1(

  .13آية  :اإلنسان) 2(

  .21آية  :السجدة) 3(

  ).دنا(مادة  .4/421 لسان العرب، :ابن منظور) 4(
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  : )1(وقد ورد ذلك مرة واحدة، ذلك في قوله :وقوعها مبتدأ. أ

ــَأتْ   ــا ِإذْ نَــ ــفَ ِطلَاُُبكََهــ  فَكَْيــ

  

ــْم    ــا ذُو ُحُس ــَزاراً لََه ــى َم ــارب[َوَأْدنَ  ]متق

  

  : )2(وقد ورد ذلك أربع مرات، من ذلك قوله :قوعها خبراًو. ب

ـ  جِماُع الَْهَوى ف  ىي الرُّشِْد َأْدنَى إلـى التُّقَ

  

 ]طويـل [َوتَْرُك الَْهَوى ِفي الْغَيِّ َأنَْجى َوَأْوفَقُ   

  

  : )3(وقد ورد ذلك مرتين، من ذلك قوله: وقوعها فاعالً. ج

ــُه ــْيهِْم َوْجَهـ ــَأْدنَى ِإلَـ  َيْضـــرُِب الْـ

  

ــِه كَفَـــْح     ]رمـــل[الَ ُيَبـــاليِ َأيَّ عَِينَْيـ

  

  : )4(وقد ورد ذلك مرتين، من ذلك قوله: وقوعها مفعوالً به. د

 فَلَمَّا َعلَتْـُه الشَّـْمُس َواْسـتَوقََد الَحَصـى    

  

  ]طويل[تَذَكََّر أْدنَى الشِّْربِ ِللُْمتََيمَّمِ   

  

  : )5(وقد ورد ذلك مرتين، من ذلك قوله: وقوعها صفة. هـ

ــا  ــى فَفَاَجَأَه ــِد اَألْدنَ ــَى الْمَعه ــالً إل  َعْج

  

 ]سـيط ب[َأقْطَاُع َمْسٍك َوَسافَتْ ِمـْن َدمٍ ُدفََعـا     

  

  : )6(وقد ورد ذلك مرة واحدة في قوله: وقوعها خبراً ألصبح. و

ــْبلَكُم  ــُدوِّ فَقَ ــى الَع ــبَِحوا َأْدنَ ــِإْن تُْص  فَ

  

 ]طويـل [ِمَن الدَّْهرِ َعاَدتْنَـا الرَِّبـاُب َوَدارُِم     

  

  

                                                 
  .85، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .الضالل واالنهماك في الجهل: جمعه، والغي: جماع الشيء .271ص ،المصدر السابق )2(

  .ضربه: كفحه بالعصا .295المصدر السابق، ص) 3(

  .171المصدر السابق، ص) 4(

  .155المصدر السابق، ص) 5(

  .هم ضبة ويتم وعدي وعكل وثور، ودارم من تميم: الرباب.127المصدر السابق، ص)  6(
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  : ومما سبق نستنتج ما يلي

  . أن الظرف أدنى هو ظرف متصرف يأتي ظرفاً وغير ظرف .1

الظرفية أكثر من استخدامه ظرفاً، فلم يأت عند األعشى ظرفـاً  مه خارجاً عن أن استخدا .2

 .على اإلطالق

  أمس. 5

  األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالً

  اشتقاقه. أ

أمس وهو اسم زمان مبني على الكسر موضوع لليوم الذي وليه اليـوم  : مشتق من المادة اللغوية

.  )1(رادة القرب، والنسبة إليه، أمسيٌّ، على غيـر قيـاس  الذي أنت فيه، أو ما هو في حكمه في إ

إن أمس أصله الفعل، أخذ من قولك أمس بخير ثـم ُسـمي   "ونقل ابن منظور عن الكسائي قوله 

" أصـبح "من اإلمساء،  ثم سمي به كما سمي بــ  " بخيرٍ أمسِ"أي مأخوذ من فعل األمر . )2("به

" أو معنـا  -أمس عنـدنا : "اليوم الذي كان يقال فيهمن اإلصباح، فإذا قيل جئت أمس، فإن معناه 

  .)3(وكثرت هذه الكلمة على ألسنتهم حتى صارت اسماً لليوم الذي قبل يومك وليلتك

  بناؤه وإعرابه. ب

أمس ظرف زمان مبني على الكسر مطلقاً، وزعم الزجاجي واهماً أن من العرب من يبني أمس 

  . )4(على الفتح، واستشهد على ذلك بقول الراجز

 لَقَـــْد َرَأيـــتُ َعَجَبـــاً ُمـــذْ أْمَســـا

  

ــا    ــَعاِلى خَْمَس ــَل الَس ــاِئَزاً ِمثْ  ]رجــز [َعَج

  

                                                 
  ).أمس(مادة  .1/209، لسان العرب: ابن منظور) 1(

  .1/210، المصدر السابق) 2(

  .1/208، صهمع الهوامع: السيوطي) 3(

  .54سبق تخريجه، ص) 4(
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في البيت المذكور ليس بظرف، إنما هو اسم بدليل دخول حرف الجر " أمس"ورد هذا القول بأن 

ملـة  معا" أمس"عليه، فالفتحة هنا فتحة إعراب ال بناء، وهي عالمة للخفض، وذلك لمعاملة " مذ"

  . الممنوع من الصرف، واأللف لإلطالق

فيأتي ظرفاً وغير ظرف، فيكون ظرفاً إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك الذي أنت : أما إعرابه

فيه، ولم يكن معرفاً بأل، وال باإلضافة، ولم يكن منكراً وال مثنى وال مجموعاً وال مصغراً عنـد  

ما من األيام الماضية أعربته، وال يعد حينئذ ظرفاً  يوماً" أمس"من قال بتصغيره، فإذا أردت بـ 

أي في يوم من األيام الماضية ويعرب كذلك إذا كـان معرفـاً بـأل أو    " فعلت ذلك أمسا: "تقول

≈yγ$: "باإلضافة، وشاهد ذلك قوله تعالى uΖ ù= yèyf sù # Y‰Š ÅÁ ym βr( x. öΝ©9 š∅ øós? Ä§øΒ F{$$Î/")1( فـ ،)اسم ) األمس

الكسرة، فالكسرة كسرة إعراب ال بناء وذلك لوجود ألـ التعريف ونقـول  مجرور وعالمة جره 

هنا مفعول به ألطيب منصوب وعالمة نصبه الفتحـة الظـاهرة،   " أمسنا"و" ما كان أطيب أمسنا"

" كل غٍد صـائراً أمسـا  "، أعربتها تقول )أمس(وهو مضاف والضمير مضاف إليه، وإذا نكرت 

فأمس مبتـدأ مرفـوع   " أمس البارحة وأمس اليوم" مفرحان أمسان: "وكذلك إذا ثني أعرب تقول

  : )2(وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى، ونعرب أمس كذلك إذا جاء مجموعاً، ومن ذلك قول الشاعر

ــوسِ  ــْن أُمـ ــا َأَوَل ِمـ ــَرتْ بِنَـ  َمـ

  

ــرُوسِ     ــَيةَ الَع ــا ِمشْ ــيُس ِفينَ ــز[تَِم  ]رج

  

" أمس"وعالمة جره الكسرة، أما إذا جاء اسم مجرور ": معربة"جمع أمس وهي هنا " أموس"فـ 

خالياً من القيود السابقة، فهو عند ذلك ظرف متصرف، فهو اسم زمان مبني على الكسـر فـي   

  .)3(محل نصب على الظرفية الزمانية، قال الشاعر زياد األعجم

 َرَأْيتُــَك َأمــسِ خَْيــَر َبِنــي َمَعــدِّ    

  

 ]فــروا[َوَأنْــتَ الَيــْوَم خَْيــٌر ِمنْــَك َأْمــسِ   

  

                                                 
  .24آية  :يونس) 1(

  .55سبق تخريجه، ص) 2(

  ).أمس(مادة  .1/210 لسان العرب،: ابن منظور) 3(
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مبني على الكسر في محل نصب على الظرفية، وبما أنه متصرف، فإنـه يخـرج عـن    : فأمس

، ويكون فاعالً أو مفعوالً به أو غيرهما، وال يخرج "منذ"أو بـ" مذ"أو بـ" من"الظرفية، فيجر بـ

  .)1("اسقف نجران"في ذلك كله عن بنائه على الكسر، قال الشاعر 

 ُء بِـــِهَأْعلَـــُم َمـــا َيجـــي الَْيـــْوُم

  

ــ   ــى بِفَصْْ ــسِ َوَمَض ــاِئِه َأْم ــل[لِ قََض  ]كام

  

نحـو  فأمس في البيت المذكور مبني على الكسر في محل رفع فاعل لمضى، ويقع كذلك مبتـدأ  

كانت أخبـاُر  : "ومضافاً إليه نحو" أحُب األمَس: "ومفعوالً به نحو" األمُس حمَل إلينا الخيَر"نا قول

  . وغير ذلك" األمسِ جيدةً

" اعتكفـت أمـسِ  "و" ذهب أمسِ بما فيه"مبني على الكسر مطلقاً عند أهل الحجاز، فيقولون  وهو

ومعرب إعراب ماال ينصرف مطلقاً عند بعض بني تميم، أما جمهور بنـي  " عجبت من أمسِ"و

تميم فيعربونه إعراب ماال ينصرف في حالة الرفع خاصة، وبناؤه على الكسر في حالتي النصب 

مبنيـاً  " اعتكفت أمسِ وعجبت من أمـسِ "فيضمونه بغير تنوين، و" ذهب أمُس" والجر، فيقولون

  .)2(على الكسر

 :الجوهري قوله هونقل عن. )3(ففيه خالف، فقد ذكر سيبويه أن أمس ال يصغر) أمس(أما تصغير 

وال يصغر أمس كما ال يصغر غٌد والبارحة وكيف وأين ومتى وأي وما وعند وأسماء الشـهور  "

ذكر المبرد أنـه  : "، وهناك من قال بتصغيره، نقل ذلك السيوطي فقال)4("غير الجمعةواألسبوع 

  . )5("يصغر فتبعه عليه ابن مالك وكذا ذكر ابن الدهان

                                                 
  .53سبق تخريجه، ص) 1(

  .135-133، صشرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب: ابن هشام) 2(

  .3/479، الكتاب: سيبويه) 3(

، 1مد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، طأح. ، تحالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :الجوهري، اسماعيل) 4(

  ).أمس(مادة . 3/904م، ص1956-هـ1376

  .1/209، همع الهوامع: السيوطي) 5(
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  إضافته. ج

، "أمسنا جميل"إلى اسم مفرد أو إلى جملة، إال إذا لم يكن ظرفاً فنقول " أمس"ال يضاف الظرف 

ألن التعريف واإلضافة والتنكير والتثنية والجمـع   بظرف؛هنا مضاف ولكنه مبتدأ وليس  فأمس

  . والتصغير تخرجه من الظرفية

  داللته. د

الداللة على الزمن الماضي، فهو يدل على اليوم الذي قبل يومك مباشـرة،  " أمس"يحمل الظرف 

  . وإن لم ترد به اليوم الذي قبل يومك مباشرة، فإنه يدل على يوم ما من األيام الماضية

  استعماله في ديوان األعشى: نياًاث

  .)1(في ديوان األعشى مرة واحدة فقط، وذلك في قوله" أمس"ورد 

ــْرَمةً ــاَألمْس صِِ ــتَ ب ــْدتَ َأْن الَْحقْ  َوَأْحَم

  

 ]طويــل [لََهـا غُـُدَراتٌ َو اللََّواِحــقُ تَلَْحـقُ      

  

ه الكسرة وذلك ألن وعالمة جر اًمجرور اًوأمس هنا معرف بأل، ولذلك فهو ليس ظرفاً، بل اسم

أل من خصائص األسماء فوجودها في الكلمة مبعد من شبهها بالحرف الذي هو علة البناء، أمـا  

  . ورود أمس ظرفاً فلم يرد في الديوان مطلقاً

  بعد. 6

  األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالًَ

  اشتقاقه. أ

أي " بعيـد "الرجل بالضم بعداً فهـو   مشتق من المادة اللغوية َبُعَد، والبعد خالف القرب، وقد بعد

ظرف زمان مبهم ال يفهم معناه إال باإلضافة لغيره، وهو زمان متـراخٍ عـن   " بعد"، و)2(متباعد

  .)3(السابق فإن قرب منه قيل بعيده بالتصغير

                                                 
  .القطيع الصغير من اإلبل: والصرمة. 273، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

 .42د بن أبي بكر الرازي، صوينظر مختار الصحاح لإلمام محم). َبُعَد(مادة . 1/440 لسان العرب،: ابن منظور) 2(

   ).َبُعَد(مادة 

  .37، دار الحديث، القاهرة، ص1، طالمصباح المنير: الفيومي، أحمد بن محمد بن علي) 3(
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  بناؤه وإعرابه. ب

من هذه بعد من الظروف التي تبنى حيناً، وتعرب حيناً آخر، وهي ما يطلق عليه اسم الغايات، و

، والمقصود بالمبنية حيناً "قبل، بعد، فوق، تحت، أمام، قدام، وراء، خلف، أسفل، دون"الظروف 

" يوم"والمعربة حيناً آخر، أنها ال تلزم البناء أو اإلعراب في كل حاالتها، كإذ في لزومه البناء و

ى أثرها ننا علحاالت أربع هو وسائر ظروف الغايات، يمك) بعد(للظرف "في لزومه اإلعراب، و

  : ، وهي)1("تصنيفه بإنه مبني أو معرب

قولـه   على الظرفية، أو مجروراً بمن نحوأن يضاف، ويصرح بمضافه، فيعرب نصباً   .أ 

#) : "تعالى þθßϑ n= ôã $# ¨βr& ©! $# Ä©ôv ä† uÚö‘ F{$# y‰÷èt/ $pκ ÌE öθtΒ 4")2( .رف زمان منصـوب ويـأتي   فبعد هنا ظ

?ΝèO Νä3≈oΨ÷Vyèt/ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝä3Ï: "قوله تعالى مجروراً نحو öθtΒ öΝà6 ¯= yès9 tβρ ãä3ô± n@")3(.  

أن يقطع عن اإلضافة لفظاً ومعنى قصداً للتنكير، فيحذف المضاف إليه ويستغنى عنـه    .ب 

كان ذلك وهو في هـذه الحالـة   –أي زماناً الحقاً " سافرت بعداً: "نهائياً كأن لم يكن نحو

 . أيضاً معرب منصوب على الظرفية

طع عن اإلضافة بأن يحذف المضاف إليه، وينوى لفظه، وفي هذه الحالة يعـرب  أن يق  .ج 

والتقـدير بعـد   " َمرِْضتُ فَلَْم ُأَساِفْر َبْعَد: "وال ينون النتظار المضاف إليه المحذوف نحو

 . المرض أو بعد ذلك

 أن يقطع عن اإلضافة بأن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، فيكون في هذه الحالة مبنياً  .د 

 ΝèO§: "على الضم في محل نصب على الظرفية، إذا لم يسبق بحرف جر، كقولـه تعـالى  

$oΨø% tøîr& ß‰÷èt/ t⎦⎫Ï%$t7 ø9$#")4(. 

                                                 
  .459، صنحو اللغة العربية: النادري، محمد أسعد )1(

  .17آية  :الحديد) 2(

  .56آية  :البقرة) 3(

  .120آية  :الشعراء) 4(
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ويأتي مبنياً على الضم في محل جر، إذا قطع عن اإلضافة، وحذف المضاف إليه لفظاً ونـوي  

ã !¬ : "معناه، وسبق بحرف جر كقوله تعالى øΒ F{$# ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% .⎯ ÏΒ uρ ß‰÷èt/")1(   أي من قبل الغلـب ومـن ،

  . بعده

  إضافته. ج

مبنياً حيناً ومعرباً حيناً آخر، فإنه كذلك يأتي مضافاً حيناً، ومقطوعاً عن " بعد"وكما جاء الظرف 

اإلضافة حيناً آخر، وهذا يقودنا إلى االرتباط المباشر بين اإلضـافة وعـدمها، وبـين البنـاء     

مبنيـاً فـي   " بعد"التي يكون الظرف ت األربع السالفة الذكر ن الحاالواإلعراب، ويتضح ذلك م

واحدة منها، ومعرباً في ثالث، فإنه كذلك يكون مضافاً في واحدة، ومقطوعاً عن اإلضافة فـي  

  .ثالث، إما انقطاعاً كامالً لفظاً ومعنى أو انقطاعاً مع نية اللفظ أو انقطاعاً مع نية المعنى

أن تكون مضافة ألنها من االسماء اإلضافية التي ال يتحقق معناها  من الظروف التي حقها" بعد"و

إال باإلضافة، فقبالً إنما هو باإلضافة إلى شيء بعده، وبعداً إنما هو باإلضافة إلى ما قبله فلـذلك  

  .)2(كان حقها اإلضافة

  .)3(دبمنزلة حرف واح "ما"الكافة التي تكفه عن اإلضافة، فتصبح بعد مع  "ما"وقد يضاف إلى 

  داللته. د

ضداد فيكون أحدهما بمعنى اآلخر، ومـن  البعد هو خالف القرب، وقيل إن القرب والبعد من األ

‘Úö: "ذلك قوله تعالى F{$# uρ y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ !$yγ8 ym yŠ ")4(  أي قبل ذلك، ورد ذلك بأن قبل وبعد كل منهمـا ،

كريمـة بمعنـى بسـطها، أي    نقيض صاحبه فال يكون أحدهما بمعنى اآلخر ودحاها في اآلية ال

  . بسطها بعد خلقها، فالبعد ال يستعمل إال خالفاً للقرب

                                                 
  .4آية  :لروما) 1(

  .4/86 شرح المفصل، :بن يعيشا) 2(

  .2/139، الكتاب: سيبويه) 3(

  .30آية  :النازعات) 4(
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  استعماله في ديوان األعشى: نياًثا

  : في ديوان األعشى ثالثاً وثمانين مرة، ويمكن تناوله من الجوانب  اآلتية" بعد"ورد الظرف 

  : اط اآلتيةوقد ورد ذلك ثمانين مرة، ضمن األنم: مالزمته للظرفية الزمانية. 1

  : وقد ورد ذلك ثمانياً وخمسين مرة، وذلك ضمن األشكال اآلتية مضافاً،: أوالً

  )1(:مضافاً إلى اسم مفرد، وقد ورد ذلك اثنتين وخمسين مرة، من ذلك قوله. أ

ـ   ــ ــيَّ َبْعـ ــتُ الَحـ ــْد طََرقْـ  َولَقَـ

  

ــْه     ــي ِكالَُب ــْومِ تَنَْبُحِن ــزوء ال[َد النَّ ــلمج  ]كام

  

  )2(:، وقد ورد ذلك مرتين، من ذلك قوله"الهاء"الضمير مضافاً إلى . ب

ـ    كَ  شَـدِّهِ  يَأنَّ اْحِتـداََم الَجـْوِف فـي َحْم

  

 ]طويـل [َوَما َبْعَدُه ِمـْن شَـدِِّه غَلْـُي قُْمقُـمِ       

  

  )3(:، وقد ورد ذلك مرتين، اجتمعتا في قوله"هم"مضافاً إلى الضمير . ج

ــاً    ــَدُهْم َعرِيبـ ــَدُعوا َبْعـ ــْم َيـ  لَـ

  

ــَزاُر  فَغَ   ــَدُهْم ِن ــتْ َبْع ــزوء [ِنَي ــيط، مج  ]بس

  

  )4(:، وقد ورد ذلك مرة واحدة في قوله"الكاف"مضافاً إلى الضمير . د

ــا  ــِة فَكَأنََّمـ ــوتُ نَبيِِطَـ ــتْ ُبُيـ  خُرَِبـ

  

 ]كامــل[ لَـْم تَلْــقَ َبْعــَدَك َعـاِمراً ُمتََعهِّــَدا     

  

  )5(:رة واحدة وذلك في قوله، وقد ورد ذلك م"لَّذيَنا"مضافاً إلى االسم الموصول . هـ

ــُه  َأْمَســـــى الثََّعاِلـــــُب َأْهلَـــ

  

ــْه    ــو َمآُب ــِذيَن ُهُم ــَد الَّ ــزوء[َبْع ــل مج  ]الكام
  

                                                 
  .335، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .171، صالمصدر السابق )2(

  .أقامت: أي متكلماً بالعربية، وغنيت: وعريبا .333المصدر السابق، ص) 3(

  .281المصدر السابق، ص) 4(

  .339المصدر السابق، ص) 5(
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  : ، وقد ورد ذلك خمس عشرة مرة، وذلك ضمن األنماط اآلتية"ما"عن اإلضافة بـ مكفوفاً: ثانياً

  )1(:وقد ورد ذلك احدى عشرة مرة، من ذلك قوله) بعد وما وفعل ماضٍ. (أ

 َرَأى َضْوَء نَارٍ َبْعـَد َمـا طَـافَ طَْوفَـةً    

  

 ]طويـل [ُيِضيُء َسنَاَها َبـْيَن َأثْـلٍ َوغَْرقَـِد      

  

  )2(:وقد ورد ذلك مرتين، من ذلك قوله) بعد وما وفعل ماض ناقص. (ب

ــَزنْ  ــوٌم َوَحـ ــَب ُهُمـ ــالَطَ الْقَلْـ  خَـ

  

 ]رمـل [َوادِّ كَاٌر َبْعـَد َمـا كَـاَن اطَْمـَأنّْ        

  

  )3(:، وقد ورد ذلك مرتين من ذلك قوله)د وما وفعل مضارعبع. (ج

ــفيُ  ــوُم السَّ ــا  َيلُ ــَد َم ــِة َبْع  ذا الَبطَالَ

  

 ]طويـل [َيرى كُلَّ َما َيْأتي الَْبطَالَـةَ َراِشـَدا     

  

مقطوعاً عن اإلضافة، بحذف المضاف إليه مع نية معناه، فيكون بذلك مبنياً على الضم في : ثالثاً

  )4(:فية، وقد ورد ذلك أربع مرات، من ذلك قولهمحل نصب على الظر

ــرِ ــا ُي ــهُ لَمَّ ــُد فَرَّقَ ــعٍ َبْع ــْن َجمِي  ْد ِم

  

 ]بسـيط [َوَما ُيرِْد َبْعُد ِمْن ِذي فُْرقَـٍة َجَمَعـا     

  

  )5(:مصغراً، وقد ورد ثالث مرات، من ذلك قوله: رابعاً

 فَلَمَّـــا َأتَانَـــا ُبَعْيـــَد الكَـــَرى   

  

ــ   ــُه َوَرفْعنَ ــَجْدنَا لَ ــاراً  َس ــارب[ا َعَم  ]متق

  

  )6(:خارجاً عن الظرفية الزمانية إلى شبهها وهو الجر، وقد ورد ثالث مرات، منها قوله. 2

ــ   َوِمــْن َبْعــِد ِذاَك إلــَى َحْضــَرَمْوت    ــتُ َهمِّ ــم ى َوحفََأْوفَْي ــاً َأُه ــارب[ينَ  ]متق

                                                 
  .شجرتان: االثل والغرقد .241، صالديوان: األعشى الكبير)1(

  .407المصدر السابق، ص) 2(

  .الفساد والضياع: السفيه، والبطالة: السفي .115ص المصدر السابق، )3(

  .161المصدر السابق، ص) 4(

  .101المصدر السابق، ص) 5(

  .الهمة والعزم: أتممت، والهم: أوفيت .91المصدر السابق، ص) 6(
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  في ديوان األعشى  "بعد"المخطط العام للظرف  .3رقم  مخطط

  

  

  

  

  

  

  : ن الجدول السابق نستنتج ما يليوم

للظرفية الزمانية، أو خروجه عنها إلى شبهها وهو الجـر بمـن،   " بعد"مالزمة الظرف  .1

من الظروف غير المتصـرفة،  " بعد"وهو قليل وهذا متفق مع ما قاله علماء النحو، بأن 

  .ويخرج عن الظرفية إلى شبهها

وهو هنـا معـرب   ثمانياً وخمسين مرة  فوردإضافته لالسم المفرد وهي الكثرة الكاثرة،  .2

 . بالنصب على الظرفية، وهذه هي الحالة األولى من حاالته األربع السالفة الذكر

استخدامه مقطوعاً عن اإلضافة، بأن يحذف المضاف إليه، وينوى معناه، فيكون مبنيـاً   .3

هذه على الضم في محل نصب، ولم تذكر هذه الحالة كثيراً، فوردت أربع مرات فقط، و

 . هي الحالة الثانية من الحاالت األربع

عدم استخدام الشاعر للحالتين األخريين، بأن يقطع عن اإلضافة لفظـاً ومعنـى قصـداً     .4

ا قياسـاً  مللتنكير، وأن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، وهذا دليل على قلة استخدامه

 . لسالفتيهما

 مرة 83بعد 

مالزم للظرفية 
 مرة 80

خارج عن الظرفية 
 مرات  3" مجرور بمن"

 58مضاف 
 مرة 

 3مصغر 
 مرات 

مكفوف عن 
اإلضافة بما 

 مرة  15الكافة 

مقطوع عن اإلضافة 
 4" لى الضممبني ع"

 مرات 

مضاف إلى 
 52اسم مفرد 
 مرة

مضاف إلى االسم 
الموصول 

مرة " الّذين"
 واحدة

مضاف إلى 
" ھم"الضمير 
 مرتان

مضاف إلى الضمير 
 مرة واحدة" الكاف"

مضاف إلى 
الضمير 

 مرتان" الھاء"
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  بينما وبينا. 7

  حاةاألحكام الخاصة به عند الن: أوالً

  اشتقاقه. أ

الزائدتين، وبـين  ) ما واأللف(و " بين"، وهو مركب من الظرف )1(مشتق من المادة اللغوية َبَيَن

" بين"ظرف مكان أو زمان بحسب ما يضاف إليه، واأللف الزائدة هي عبارة عن فتحة النون في 

  ".بينا"فأشبعت، فكان منها 

  : إعرابه. ب

ل ما أو األلف الزائدتين عليه يجعله مختصاً بالزمـان  بين ظرف مكان أو زمان منصوب، ودخو

دون المكان، وهنا تجب له الصدارة واإلضافة إلى جملة، هذا من الناحية الداللية، أمـا الناحيـة   

بينـا  "نهما ، وقيل إ)2(اإلعرابية، فيبقى الظرف منصوباً بالعامل الذي في الجملة التي تليه مباشرة

التـي  " إذ"الظرفية، وعامل النصـب فيهمـا تضـمنهما معنـى     ظرفان منصوبان على " وبينما

ويـرى  . ، فلم أقف على رأي يقول ببنائه"بينا، بينما"، وهذه اآلراء تنفي بناء الظرف )3(للمفاجأة

  :)4(في الشاهد النحوي) بينما(ابن هشام أن 

 اْســتَقْدرِ اَهللا خَْيــراً َواْرَضــَينَّ بِــهِ   

  

ــُر ِإذْ َداَر   ــا الُعْس ــيُر فََبْينَم ــيط[تْ َمَياِس  ]بس

  

، وأظنه جانب الصواب )5("ظرف مكان منصوب على الظرفية، والعامل فيه محذوف، وما زائدة"

  . يجعله مختصاً بالزمان دون المكان) بين(ذلك أن دخول ما على الظرف 

                                                 
  )بين(مادة  .1/561، لسان العرب :ابن منظور )1(

  .2ح. 288في هامش ص النحو الوافي، :عباس حسن) 2(

  .1/316، المعجم المفصل في النحو العربي: عزيزة فوال ،بابتي )3(

  .160، صشرح شذور الذهب: ابن هشام) 4(

  .160ص. شرح شذور الذهب: ابن هشام) 5(
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فمن النحاة من خفضها على اإلضافة، ومنهم من رفعهـا علـى   " بينا وبينما"أما الجملة التي بعد 

،  وذهب قوم إلى أن ما واأللف كافتان، والجملة بعدهما ال محـل لهـا مـن    )1(البتداء والخبرا

  .)2(اإلعراب

  : إضافته. ج

مضافة إلى أوقات المضافة بدورها إلى جملة فحذفت كلمة أوقـات وعـوض   " بين": "بينا"أصل 

" بينا، بينمـا "ظرف ، ويلزم ال"بينما"فصارت " ما"أو عوض منها بـ " بينا"منها باأللف، فصارت 

اإلضافة إلى الجملة االسمية كثيراً، والجملة الفعلية قليالً، ومن إضافته إلى الجملة االسمية قـول  

  . )3(حريث بن جبلة العذري

 اْســتَقْدرِ اَهللا خَْيــراً َواْرَضــَينَّ بِــهِ   

  

ــيُر    ــُر ِإذْ َداَرتْ َمَياِس ــا الُعْس ــيط[فََبْينَم  ]بس

  

  : )4(علية قول حراقة بنت النعمان بن منذروأضافته إلى الجملة الف

ــا   ــُر أْمُرنَ ــاَس َواألم ــوْس النَ  فََبْينَانَُس

  

 ]طويــل[نَْحــُن ِمــنُْهْم ُســُوقَةٌ نَتَنَصَّــفُ  اْإذ  

  

فبينـا نحـن   "وقيل ال يضاف إال للجملة االسمية َوُأوَِل هذا البيت ونحوه علـى إضـمار نحـن    

ظرف زماني، فال يضاف من ظروف المكـان إلـى    ، وإضافته للجملة داللة على أنه)5("نسوس

  . الجمل إال حيث

                                                 
  ).بين(ادة م .1/561، لسان العرب :ابن منظور) 1(

  .462ادري، ص، وينظر نحو اللغة العربية، لمحمد أسعد الن1/211، همع الهوامع: السيوطي) 2(

  .128سبق تخريجه، ص) 3(

  .98سبق تخريجه، ص) 4(

  .1/211 همع الهوامع،: السيوطي) 5(
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  : داللته. د

الداللة على الظرفية الزمانية أو المكانية، أما بعد دخول ما واأللف عليه فأصبح " بين"األصل في 

  . يحمل الداللة الزمانية فقط

  استعماله في ديوان األعشى: نياًثا

  )1(:فقط وذلك في قوله ورد الظرف بينا في الديوان مرة واحدة

 ُأْرِســــلَتْ ُمفََبْينَــــا تََمــــارِيه 

  

 ]متقـارب [َعلَى شُـْبَهِة الـرَّْأيِ لـم تَْسـتَبْن       

  

وهو هنا دال على الظرفية الزمانية، أما الظرف بينما فقد ورد مرة واحدة كـذلك وهـي فـي    

  )2(:قوله

ــبَّ   ــالُّرَدْينيِّ ِذي الُج ــْرُء كَ ــا الَم  َبْينََم

  

ــوَّاُه   ــِة َس ــِف  ـ ــِلُح التَّثِْقي ــف[ُمْص  ]خفي

  

  حقبة. 8

  األحكام الخاصة بها عند النحاة :أوالً

  اشتقاقها. أ

مدة ال وقت لها، والجمـع َحقـٌب وُحقُـوٌب،    : مشتقة من المادة اللغوية َحقَب، والِحقْبةُ من الدهر

ا يجتمع فيـه مـن   وذلك لم. )3(والُحقُْب والُحقُُب ثمانون سنة، وقيل أكثر من ذلك، وجمعها ِحقَاٌب

  .)4(السنين والشهور، وقيل الحقب الدهر، الحقب السنة، وقيل سنين

                                                 
  . 73، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

تسويتها : يدة السنان التي يدخل فيها الرمح، وتثقيف الرماححد: والجبة. الرمح: الرديني .365المصدر السابق، ص) 2(

  .وإصالحها

  ).حقب(مادة  .3/253 لسان العرب، :ابن منظور) 3(

  .3/253المصدر السابق، ) 4(
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  إعرابها. ب

_# :"حقبةٌ ظرف زمان معرب ومتصرف، فتكون ظرفاً كقوله تعـالى  ¨Lym x è= ö/r& yìyϑ ôf tΒ Ç⎯ ÷ƒ tós t7 ø9$# ÷ρ r& 

z© ÅÓ øΒ r& $Y7à) ãm")1(مرت حقبةٌ مـن  : "ك، فحقباً هنا ظرف زمان منصوب، وتأتي غير ظرف في قول

  . أي فترة من الزمن، وهي هنا فاعل مرفوع" الزمن سوداء

  إضافتها. ج

ال ترد إال نكرة منونة، والتنوين عوض عن اإلضافة، فال تضاف، وإن زال التنـوين أضـيفت،   

  . بمعنى سنة أو سنين واهللا أعلم" حقبةُ الظالمِ قصيرةٌ"وكانت اإلضافة السم مفرد، فتقول 

  داللتها. د

تحمل الحقبة الداللة الزمانية سواء اعتبرناها دهراً أو سنة أو سنين أو ثمانين سنة، كما قيل، ثـم  

إن أصل الكلمة وهو حقب يدل على االحتباس فيقال َحقََب العام، إذا احتبس مطره وحقب البعير 

  .)2(إذا احتبس بوله

  في ديوان األعشى ااستعماله: ثانياً

  :)3(وان مرة واحدة، في قولهفي الدي" حقبة"ورد الظرف 

 َبنَـــاُه ُســـلَْيماُن ْبـــُن َداُووَد ِحقَْبـــةً

  

ــالٍ   ــُه َأَزٌج َع ــقُ  لَ ــيٌّ ُمَوثَّ ــل[وطَ  ]طوي

  

  . وهي هنا تحمل الداللة الزمانية المبهمة، فقد بناه سليمان في زمن ساحق وقديم

                                                 
  .60آية  :الكهف) 1(

  .2/89 معجم مقاييس اللغة،: ابن فارس) 2(

  .من طوى البئر رصعها بالحجارة واآلجر: طّيالبناء العالي، وال: واألزج .267، صالديوان: األعشى الكبير) 3(
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  حين. 9

  األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالً

  اشتقاقه. أ

، )1(ادة اللغوية َحَيَن، من حان يحين، والجمع على األحيان، ثم تجمع األحيان أحايينمشتق من الم

الحين حينان، حيٌن ال يوقف على حدة، وهو األكثـر، وحـين   : "ونقل ابن فارس عن الفراء قوله

ÎA’: "ذكره اهللا تعالى ÷σ è? $yγ n= à2é& ¨≅ä. ¤⎦⎫Ïm")2( وهذا محدود، ألنه ستة أشهر)3(.  

  رابهبناؤه وإع. ب

، ولـذلك  )4(ظرف زمان مبهم معرب في أصله، وقد يكتسب البناء مـن المضـاف إليـه   " حين"

مبني على الفتح تارة، ومعرب تارة أخرى، وذلك عند إضافته للجمل، ويتـرجح  " حين"فالظرف 

  : بناؤه على الفتح في حالتين

لفعل الماضي مبني بنـاًء  ضيفت إليه جملة فعلية فعلها ماضٍ، واإذا كانت الجملة التي  أ :األولى

البناء من الجملة المبنية بناًء أصلياً، ومثال ذلـك قـول النابغـة    " حين"أصلياً، فيكتسب الظرف 

  : )5(الذبياني

 َعلَى ِحيَن عاتَْبتُ الَمِشـيَب َعلَـى الصِّـبا   

  

 ]طويـل [َوقُلْتُ َألمَّـا َأْصـُح َوالشَـْيُب وازُع      

  

وقرئ كذلك بالجر، فمن فتح فعلى البناء ومن كسر  فحين ظرف مبني على الفتح في محل جر،

  .فعلى اإلعراب

                                                 
  .)َحَيَن(مادة . 3/422 لسان العرب،: ابن منظور) 1(

  .25آية  :راهيمإب) 2(

  .2/126 معجم مقاييس اللغة،: ابن فارس) 3(

  .1/500 المعجم المفصل في النحو العربي،: عزيزة فوال ،بابتي )4(

  .جر عن اللهو والمجون والفسقكل كاٍف زا: ، الوازع76البيت في ديوانه، ص) 5(
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إذا كانت الجملة التي أضيفت إليه جملة فعلية فعلها مضارع مبني وذلك التصاله بنـون  : الثانية

التوكيد أو بنون النسوة، وبذلك يكون البناء عارضاً وليس أصلياً، وفي هذه الحالة أيضاً يكـون  

  : )1(ح، ويجوز في ذلك اإلعراب مع ترجيح البناء، ومثال ذلك قول الشاعرالظرف مبنياً على الفت

مضاف إلى فعل مضارع مبني على السكون التصاله بنون النسوة، فاكتسب الظـرف  " حين"فـ 

  . بالفتح على البناء وهو األفصح، وبالكسر مجرورة معربة" حين"يت كلمة البناء منه، وقد رو

  .)2(على بنائه على الفتح، وذلك في حالتين كذلك" حين"ويرجح إعراب الظرف 

قـول   رع معرب، غير متصل بـالنونين، نحـو  إذا أضيف إلى جملة فعلية فعلها مضا: األولى

  : )3(الشاعر

 فَْســُهوال خَْيــَر ِفــيَمْن ال ُيــَوطّن نَ  

  

 ]طويـل [َعلَى نَاِئباِت الْـدَّْهرِ حـيَن تَنُـوُب      

  

إليه، وهناك من بناه على  منصوب؛ ألنه اكتسب اإلعراب من جملة المضاف فحين ظرف زمان

  . الفتح، ولكن اإلعراب أحسن حتى يتوافق مع ما أضيف إليه

  : إذا أضيف إلى جملة اسمية، ومن ذلك قول الشاعر, الثانية

ــْم تَ ــي  َألَ ــَرِك اُهللا َأننَّ ــا َعْم ــي َي  ْعلَِم

  

 ]طويـل [كَرِيٌم َعلَـى ِحـينِ الِكـَراُم قَلِيـُل       

  

  . هنا يجوز فيها اإلعراب بالجر، والبناء على الفتح، واإلعراب أفصح "فحين"

                                                 
  .445، صالنحو المصفى :عيد، محمد) 1(

  .445، صالمصدر السابق )2(

  . 2ج. 302ة ح، في هامش صفالنحو الوافي: عباس حسن) 3(

ــاً  ــي تَحلُّمـ ــنُْهنَّ قَلْبِـ ــِذَبنَّ ِمـ  َألْجتَـ

  

 ]طويـل [َعلَى ِحيَن َيْستَْصـبِيَن كُـلَّ َحلـيمِ      
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  إضافته. ج

حين من الظروف المبهمة التي ال يتحقق معناها إال باإلضافة، فتضاف إلى مفرد كإضافتها إلى  

ي قولنا حينئٍذ، وتكون مبنية إلضافتها إلى مبني، وتضاف كذلك إلى الجملة الفعلية واالسمية، إذ ف

  . فتبنى أو تعرب بحسب ما تضاف إليه

  داللته. د

الحين هو الدهر، وهو الزمان قليله وكثيره، فيصلح لجميع األزمان، فتقول لمـن غـاب عنـك    

لخمسين عاماً، وتقول كذلك لمن تأخر عليـك  خمسين عاماً، ما رأيتك منذ حين، وتعني بالحين ا

≅: "ساعتين، انتظرتك حيناً، فيكون بذلك زمناً قصيراً، وفي قوله تعالى yδ 4’ tAr& ’n? tã Ç⎯≈ |¡ΣM} $# ×⎦⎫Ïm z⎯ ÏiΒ 

Ì÷δ¤$!   . ، فالمقصود به مدة من الزمن طال أو قصر)1("#$

، ونقول )2(إذا حلبتها مرة بعد مرة" ةَحيَّنْتُ الشا: "وتستعمل كلمة الحين أيضاً لمعانٍ أخرى فتقول

  . حانت الصالة إذا اقتربت، وقد تستعمل بمعنى الهالك

  في ديوان األعشىاستعماله : ثانياً

  : حدى وعشرين مرة على النحو اآلتيفي الديوان إ" حين"ورد الظرف 

ه إضافته إلى الجملة الفعلية التي فعلها ماضٍ، وقد ورد ذلك تسع مرات، ويرجح فـي هـذ    . أ

 :)3(الحالة أن تكون الظروف مبنية لمشاكلة ما تضاف إليه، ومثال ذلك قوله

ـ    ــ ــدَّ الرَِّحي ــْيَن َج ــي ِح ــوُل ابنِت  تَقُ

  

 ]متقـارب [ـُل َأْبَرْحتَ َرّباً َوَأْبَرْحـتَ َجـاَرا     

  

                                                 
  .1آية  :اإلنسان) 1(

  .2/216 معجم مقاييس اللغة،: ابن فارس) 2(

  .99، صالديوان: األعشى الكبير) 3(
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إضافته إلى الجملة الفعلية التي فعلها مضارع، وقد ورد ذلك سبع مرات، ويرجح في هـذه    . ب

ن معـرب فـي   ان الظروف معربة، إال إذا كان الفعل مبنياً، وهو في الـديو الحالة أن تكو

 :)1(المواقع كلها ومثال ذلك قوله

ـ     لَْيُســـوا بَعـــْدلٍ ِحـــيَن تَنْـــ

  

 ]مجـزوء الكامـل  [فَـَزاَرْه   ـُسُبُهْم ِإلَى َأخَـَويْ   

  

 :)2(، وقد ورد مرة واحدة، ذلك في قولهمفردإضافته إلى . ج

ـ َوَصلِّ َعلَـى ِحـينِ ا    يَّاِت َوالضُّـَحى لَْعِش

  

 ]طويــل[الشَّــْيطَاَن َواَهللا فَاْحَمــَدا  َوالَ تَْحمــِد  

  

وحين هنا مجرورة بعلى وعالمة جرها الكسرة الظاهرة ألنها مضافة إلى جملة اسمية، ويجـوز  

  . البناء على الفتح

ن وقيـل إ  دون احتمالية للبنـاء فيـه،   منصوباً على الظرفية الزمانية،) حين(وقد ورد الظرف 

. أ: شكلين على، وجاء ذلك )3(انتصابه على جهة التأكيد المعنوي؛ ألنه ال يزيد على داللة عامله

 :)4(ا قولهممفرداً وقد ورد ذلك مرتين منه

 َوِمــْن َبْعــِد ذَاَك ِإلــَى َحْضــَرَمْوت   

  

ــمّْ    ــاً َأُه ــي َوِحين ــتُ َهمِّ ــارب[ فََأْوفَْي  ]متق

  

 :)5(رد ذلك مرتين منها قولهوقد و" أحياناً"مجموعاً على . ب

 َوتُِثيـــــُب َأْحَيانـــــاً فَتُطْــــــ

  

 ]مجـزوء الكامـل  [ـِمُع ثُـمَّ تُـْدرِكَُها الغَـَراَرَه      

  

  : ومما سبق نستنتج األمور اآلتية

                                                 
  .207، صانالديو: األعشى الكبير )1(

  .187المصدر السابق، ص) 2(

  .2/17، دار الكتب العلمية، 2ط الكواكب الدرية، :األهدل، محمد بن أحمد بن عبد الباري) 3(

  .91، صالديوان: األعشى الكبير) 4(

  .205المصدر السابق، ص) 5(
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والمفرد قليالً، مـع عـدم اإلضـافة     ورد مضافاً للجملة الفعلية كثيراً) حين(أن الظرف  .1

  . للجملة االسمية مطلقاً

 . على شكل حينئٍذ" إذْ"فاً للمفرد المبني لم يأت مضا .2

 . منصوباً على الظرفية دون احتمالية البناء" حين"استخدام الظرف  .3

  َرْيثَ. 10

  األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالً

  اشتقاقه. أ

، والريث هو اإلبطاء، فنقول راث يريث ريثاً إذا أبطـأ، وهـو   )1(مشتق من المادة اللغوية َرَيثَ

 :  )2(َعَجل قال لبيدخالف ال

ــلْ   ــُر نَفَـ ــا خَْيـ ــَوى ربِّنـ  ِإنَّ تَقْـ

  

 ]مديـــد[َوبـــِإذْنِ اِهللا ريثـــيِ َوَعَجـــْل   

  

  : بناؤه وإعرابه. ب

وهو ظرف مبنـي تـارة   " راث يريث ريثاً"ظرف زمان منقول عن المصدر، أي مصدر " ريث"

لى الفتح في محل ومعرب تارة أخرى، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فيكون ظرف زمان مبنياً ع

قـرأت  "ومثال ذلك قولك " أي فعل ماضٍ"نصب، وذلك إذا أضيف إلى جملة فعلية صدرها مبني 

أي قدر بطء فراغه وريث هنا ظرف مبنـي  " مجلة ريث فرغ الطبيب من معاينة أحد المرضى

ألن الجملة المضاف إليها صدرها مبني وهـو الفعـل   " ريث"على الفتح في محل نصب، وبني 

إذا أضيف إلى جملـة فعليـة صـدرها    " أي معرباً"ي فرغ، ويكون ظرف زمان منصوباً الماض

  . أعشى بأهله نحو قول" أي فعل مضارع"معرب 

                                                 
  ).ريث(مادة  .5/386 لسان العرب، ابن منظور،) 1(

  .2/464 معجم مقاييس اللغة،ابن فارس، ) 2(
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ــعُب اَألْمــ  ــهُ ال يََْص ــثَ َيْركَُب  ُر ِإالَّ َرْي

  

 ]بسـيط [َوكلُّ َأْمرٍ ِسـوى الفَْحشـاِء يـأتمُر      

  

  إضافته . ج

ين، أو مجـرداً  يتالفعل مصدراً بمـا أو أن المصـدر  ظرف مالزم لإلضافة، وال يليه إال " ريث"

فهـي هنـا   " صلىريث أن  انتظرته"أو " انتظرني ريثما أحضر" :عنهما وهو قليل، ومثال األول

  .)1(ظرف زمان منصوب، وما مصدرية، والمصدر المؤول بعده مضاف إليه

فـي الكتابـة وصـلها    إما أن تكون زائدة أو مصدرية، فإذا كانت زائدة فاألحسن  "ما"ن إ :وقيل

ويكثـر  . )2("ريث ما"، وإن كانت مصدرية فاألحسن فصلها عن الظرف "ريثما"بالظرف فيصبح 

  .)3("ما قعد عندنا إال ريثما تقرأ الفاتحة" نحو وقوعه مستثنى بعد نفي

  داللته. د

 الريث هو اإلبطاء وهو المعنى األساس الذي يحمله هذا المصطلح، إذ األصل فيه مصدر الفعـل 

راث يريث ريثاً، إذا أبطأ، ثم أجري ظرفاً بمعنى مقدار المدة الزمنية، فحمل الداللة الزمانيـة،  

  . باإلضافة إلى الداللة األصلية وهي اإلبطاء

  استعماله في ديوان األعشى : ثانياً

 :  )4(في الديوان مرتين من ذلك قوله" ريث" وردت كلمة

ــانِ َو ــَل الرُّكَْب ــتَخْبرِيِ قَاِف ــريَِواْس  انْتَِظ

  

 ]بسـيط  [َأْوَب الُمَساِفرِ ِإْن َرْيثاً َوِإْن َسـَرَعا     

  

  :)5(، أما الموقع الثاني فهو قوله"سرعا"ليل ذكر ضدها وهي هنا بمعنى اإلبطاء والد

ــَأنَّ مِْ ــكَ ــا  يتََهاشَ ــِت َجاَرِتَه ــْن َبْي  ]بسـيط  [ َمرُّ السََّحاَبِه، ال َرْيـثٌ َوالَ َعَجـلُ     ِم

                                                 
  .1ط. 319، صمعجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية :حسن، محمد محمد شراب) 1(

  .2ج. 291في هامش صفحة  النحو الوافي،: عباس ،حسن)2(

   .3/61جامع الدروس العربية، : مصطفى ي،الغاليين)3(

  ..153، صالديوان: األعشى الكبير) 4(

  .105المصدر السابق، ص) 5(
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عنها لداللتها علـى الزمـان    تي الموقعين المذكورين خارجة عن الظرفية وقد تحدثوجاءت ف 

 .وليس من قبيل حكمها الظرفي

  الساعة . 11

  األحكام الخاصة بها عند النحاة : أوالً

  اشتقاقها . أ

ة من السـاع " ُمساَوعةٌ"، وعامله "السَّاع"أو " الساعات"، والجمع )1(مشتقة من المادة اللغوية َسَوَع

  .)2(كما تقول ُمياومة من اليوم

  إعرابها . ب

استرحتُ :"قولك تأتي ظرفاً وغير ظرف، فتكون ظرفاً على نحوظرف زمان متصرف " الساعة"

Π: "، وتكون غير ظرف، فتأتي فاعالً ومضافاً إليه كما في قوله تعـالى "من الوقِت ساعةً öθ tƒ uρ ãΠθà)s? 

èπ tã$¡¡9$# ÞΟÅ¡ ø) ãƒ tβθ ãΒ Ìôf ãΚø9$# $tΒ (#θ èVÎ6 s9 u ö xî 7π tã$y™ 4")3(ومبتدأ نحو ،) :ٌير ذلك مـن  غو) ساعةُ الفرجِ قريبة

أو " الساعة فـي يـدي  : "ومعرفة بأل نحو" قضيتُ ساعةً"الوجوه اإلعرابية، وتأتي نكرة كقولك 

  ".ساعةُ الفرجِ: "باإلضافة نحو

  إضافتها . ج

فة، وإذا جاءت نكرة منونة أو معرفـة  نكرة غير منونة، احتاجت إلى اإلضا" الساعة"إذا جاءت 

  . بأل استغنت عن اإلضافة، فكما أنها غير مالزمة للظرفية، فهي غير مالزمة لإلضافة كذلك

  اللتها د. د

للداللة على أكثر من معنى، إال أن المعنى األكثر تداوالً هو استعمالها كـزمن  " الساعة"تستعمل 

زءاً من أجزاء الليل والنهار أي عبارة عن جزء من محدد، ومقداره ستون دقيقة، فتكون بذلك ج

أربعة وعشرين جزءاً هي مجموع اليوم والليلة، أما استعمالها في القرآن الكريم فكـان للداللـة   
                                                 

  ).سوع(مادة  .6/431 لسان العرب، :ابن منظور) 1(

  .183، صمختار الصحاح :الرازي)2(

  .55آية  :الروم) 3(
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Π: "على يوم القيامة، ومن ذلك قوله تعالى öθtƒ uρ ãΠθà)s? èπ tã$¡¡9$#")1(   ونقل ابن منظور عـن الزجـاج ،

يريد أنها سـاعة خفيـة   " قرآن الكريم الوقت الذي تقوم فيه القيامةمعنى الساعة في كل ال" :قوله

ن السـاعة الزمانيـة   إ :، وقيل)2(يحدث فيها أمر عظيم، فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة

  .)3(سميت بالساعة؛ ألنها تدل على استمرار الشيء ومضيه

  استعمالها في ديوان األعشى : ثانياً

ن ثالث مرات، وجاءت في الحاالت الثالث نكرة منونة، فاستغنت االديوفي " الساعة"كلمة  وردت

  :)4(عن اإلضافة، ومثال ذلك قوله

ــاً َســـاَعةً فَتَـــَرتْ  ِإذا تَعـــاِلُج ِقْرنـ

  

 ]بسـيط [واهتزَّ ِمنها ذَنُـوُب الَمـتْن والكَفَـُل      

  

الً لفعـل  خارجة عن الظرفية في خمسة مواقع فكانـت فـاع  " الساعة"وقد استعمل الشاعر كلمة 

  :)5(قوله ذلك محذوف في واحدة، ومجرورة باإلضافة مرتين، ومجرورة بحرف الجر مرتين من

ــلٍ  ــُر طَاِئ ــْم غَْي ــْن َحقِّكُ ــكُْم َع  تَخَاُمُص

  

 ]طويـل [َعلَى َساَعٍة َما ِخلْتُ ِفيَها تَخَاُمَصـا    

  

  شهراً. 12

  األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالً

  اشتقاقه. أ

وسمي بذلك ألنـه يشـهر    ،دة اللغوية شهر، والشهر هو العدد المعروف من األياممشتق من الما

الهالل، : ، أو ألن الناس يشهرون دخوله وخروجه، والشهر)6(بالقمر وفيه عالمة ابتدائه وانتهائه

k"، والجمع شهور وأشهر، قال تعالى )1(وسمي به لشهرته وظهوره pt ø: $# Ö ßγô© r& ×M≈ tΒθè= ÷è¨Β")2(.  

                                                 
  .55آية : الروم) 1(

  ).سوع(مادة  .6/432 لسان العرب،: ابن منظور) 2(

  .3/116 معجم مقاييس اللغة، :ن فارساب) 3(

  .105، صالديوان: األعشى الكبير) 4(

  .كم تعني تجافيكم عنه وترككم لهحق وتخامصكم عن. 201صدر السابق، صالم) 5(

  ).شهر(مادة  .7/226، لسان العرب: ابن منظور) 6(

  .196وينظر المصباح المنير، ص. 2/17، الكواكب الدرية: األهدل، محمد بن أحمد بن عبد الباري) 1(

  .197آية  :البقرة) 2(



 141

  رابهإع. ب

ال أكلمـَك  "و" صمتُ شهَر رمضان: "من الظروف المعربة المتصرفة، فيكون ظرفاً نحو" شهر"

" جاَء شهُر الخيـرِ والبركـةِ  : "، ويخرج عن الظرفية إلى المواقع اإلعرابية األخرى نحو"شهراً

öκy− tβ$ŸÒ: "، ونحو قوله تعالى"فاعل" tΒ u‘ ü“Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÏμŠ Ïù ãβ# u™öà) ø9$#")1(. "هـذا شـهٌر   "ونحـو  "   مبتدأ

  ". اسم مجرور" "مررنا بشهرٍ عصيبِ"و" خبر" "عظيم

  إضافته. ج

ويستغني عن " شهُر البركِة وشهُر خيرٍ"إلى المفرد إذا كان نكرة غير منون فنقول " شهر"يضاف 

، "عظيماً ورأيتُ شهراً" "انتهى الشهُر الكرْيُم"اإلضافة، إذا كان معرفاً بأل أو نكرة منونة، فنقول 

: ويكون ما بعده صفة له، أما إضافته السم الشهر فلم يضف إلى اسماء الشهور إال فـي ثالثـة  

الربيعين، ورمضان، فيقال شهر ربيع األول، وشهر ربيع اآلخر، وشهر رمضان، وفي غيرهـا  

  .)2(الخ... دخل شعبان، وانتهى شوال: يقال

  داللته . د

يعني وقتاً من الزمن " صمت شهراً" :ثالثون يوماً فقولكيدل على عدد معروف من األيام، وهي 

أوالً، الشهر الهاللـي والعربـي   : معدوداً ومعروفاً، أما بالنسبة لعدد أيامه فالشهر في ذلك ثالثة

وأيامه ثالثون أو تسعة وعشرون، وأهل الفلك يبدأون بالمحرم فيجعلون كل وتر ثالثـين وكـل   

في سنة الكبيسة ثالثين وفي غيرها تسعة وعشرين، ثانيـاً،  شفع تسعة وعشرين إال ذا الحجة، ف

شمسي وله األشهر الرومية أولها تشرين، فكل وتر واحد وثالثون، وكل شفع ثالثون إال الكانون 

فاحدى وثالثون مطلقاً، وشباط بإهمال سينه وإعجامها، ففي سنة الكبيسة تسعة وعشرون وفـي  

  .)1(أيامه ثالثون مطلقاً وليس له شهور مخصوصة بعينهاثالثاً، عددي و. غيرها ثمانية وعشرون

                                                 
  .185آية  :البقرة) 1(

  .344، صة والفوائد اللغويةمعجم الشوارد النحوي: محمد محمد حسن ،شراب )2(

  .2/18 الكواكب الدرية، :األهدل، محمد بن أحمد بن عبد الباري) 1(
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  استعماله في ديوان األعشى : ثانياً

  :)1(في الديوان مرتين من ذلك قوله" شهر"ورد الظرف 

ــةً   ــاَرتْ َرِذيَّ ــمَّ َص ــْهراً ثُ ــاً َوشَ  ثَلَاث

  

ــيَح ِســفَارٍ كَالسِّــالَحِ الُمفَــرَّد     ]طويــل [طَِل

  

  : )2(ارجة عن الظرفية مرتين كذلك، منها قولهخ" شهر"واستعمل الشاعر كلمة 

ـ   ــ ــِميِّ شَْهـ ــازِبٍ َوْسـ ــي َعـ  فـ

  

ــْن ُي   ــاُبُه ر لَ ــي َمَص ــزوء[َعزَِّبِن ــل مج  ]كام

  

  . وهي هنا مجرورة باإلضافة أما الموقع الثاني فقد وقع مفعوالً به، ومجموعاً على أشهر

  الصباح . 13

  : األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالً

  اقه اشتق. أ

  : )3(مشتق من المادة اللغوية َصَبَح، والصباح نقيض المساء والجمع أصباح قال الشاعر

ــاحِ  ــاً َوذَوِي رَِيــ ــى رَِياَحــ  َأفْنــ

  

ــَباحِ      ــاِء َواِإلْص ــخُ اإلْمس ــز[تَناُس  ]الرج

  

بكسر  ِعْم صباحاً: قلت له" َصبَّْحتُُه"،  وَصبََّحُه اهللا تَصبيحاً، و)1(وأصبح القوم دخلوا في الصباح

  .)2(العين، وَصبَّْحتَُه أيضاً أتيته صباحاً

                                                 
  .الذي ال مثيل له: المهزولة، الناقة التي أضناها السير، والطليح: والرذية .239، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .المرعى البعيد: العازب .335المصدر السابق، ص) 2(

  .7/271، لسان العرب: ابن منظور) 3(

  )َصَبَح(مادة  .7/271 لسان العرب،: ابن منظور) 1(

  .200صمختار الصحاح، : الرازي )2(
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  إعرابه. ب

انتظرني صباحاً أو صباح : "من ظروف الزمان المعربة المتصرفة، فيكون ظرفاً نحو" الصباح"

صباُح "و" قدَم الصباُح فمرحباً بقدومه: "ويخرج إلى الوجوه اإلعرابية األخرى نحو" يوم الخميس

فإنه يبنـى علـى فـتح    ) صباح مساء(مع مساء أي    وإذا ُرِكبَّ". ماألمس خيٌر من صباحِ اليو

  .)1(الجزأين، وبناؤه لتضمنه معنى الحرف وهو الواو كأنك قلت صباحاً ومساًء

  إضافته. ج

أما إذا كان " صباح اليوم وصباح الغد: "يضاف إلى االسم المفرد، إذا كان نكرة غير منونة نحو

وأكثر إضافته إلـى أسـماء   " جئت صباحاً وذهبت الصباح: "نحو منوناً أو معرفاً بأل فال يضاف

  . الزمان

  داللته. د

الصبح هو أول النهار، وكذلك هو الفجر، وهو عند الفقهاء من نصف الليل إلى الـزوال، وقـد   

ن أصله للداللة على لـون مـن   ،  وقيل إ)2(يراد به أول النهار من بعد طلوع الفجر إلى الزوال

  .)3(مرة، فسمي الصبح صباحاً لحمرته، كما سمي المصباح مصباحاً لحمرتهاأللوان وهو الح

  ه في ديوان األعشىاستعمال: ثانياً

  :)4(ورد في الديوان مرة واحدة ذلك في قوله

ــرَّ  ــلِ ُســـ ــتُُم بِاللَّْيـــ  إذْ َأنْـــ

  

ــٍد َصــَراَرُه     ]مجــزوء الكامــل[اقٌ َوُصــْبَح غَ

  

                                                 
  .4/118، شرح المفصل :ابن يعيش) 1(

  .2/17 الكواكب الدرية، :األهدل، محمد بن أحمد بن عبد الباري) 2(

  .3/328، معجم مقاييس اللغة :ابن فارس) 3(

  .211، صيوانالد: األعشى الكبير) 4(
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عزاباً، حيث تسبى نساؤكم في الحروب وهي هنـا  أي تسرقون بالليل وفي صباح الغد تصبحون 

وذلك لعدم تنوينها وتجردها من أل " غٍد"ظرف زمان منصوب، وجاءت مضافة إلى اسم الزمان 

التعريف، وقد استعمل الشاعر كلمة الصباح خارجة عن الظرفية في ثالثة مواقع فكـان فـاعالً   

  . مرة ومفعوالً به مرتين

  ضحى. 14

  اصة بها عند النحاةاألحكام الخ :أوالً

  اشتقاقها. أ

، وتدل على بـروز  )1(ارتفاع النهار: من ضحا، والضَّْحُو والضَّْحَوةُ، والضَِّحيَّةُ على مثال الَعِشيَّة

  .)2(الشيء ووضوحه، ضحا الطريق يضحو َضْحواً وُضُحّواً، إذا بدا وظهر

  إعرابها. ب

" آتيـك ضـحى  : "ون إال ظرفاً نحوضحى من ظروف الزمان المنصرفة غير المتصرفة، فال تك

فهذا الظرف الزماني يبقى على انصرافه، أي يبقى منوناً ويلزم الظرفية فال يتصرف، وذلك إذا 

  .)3(قصد به التعيين، أي تريد ضحى يومك

لقيته ضحى، إذا أردت به ضـحى يومـك لـم    : وقيل هو ظرف غير متمكن مثل سحر، تقول

  . )4(تنونه

  إضافتها. ج

أما إذا كانـت  " ضحى اليوم وضحى غٍد: "سم مفرد إذا كانت نكرة غير منونة نحوتضاف إلى ا

  . منونة أو معرفة بأل فال تضاف

                                                 
  )ضحا(مادة  .8/28 لسان العرب،: ابن منظور) 1(

  .3/393 معجم مقاييس اللغة،: ابن فارس) 2(

  .2/131، شرح التسهيل: ابن مالك) 3(

   .8/28وينظر لسان العرب، . 212ص مختار الصحاح،: الرازي )4(
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  داللتها. د

امتداد النهار، وذلك هـو الوقـت   : حاءتدل في أصل وضعها على بروز الشيء وظهوره، فالضَّ

وتبيض الشمس جـداً،   ، وقيل الضحى من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار)1(البارز المنكشف

إلى قريب من نصف النهار، وقيل الضحى حين تطلـع الشـمس فيصـفو    : ثم بعد ذلك الضَّحاء

  . )2(ضوؤها

  استعمالها في ديوان األعشى: ياًثان

   )3(:في الديوان مرتين، من ذلك قوله" ضحى"ورد الظرف 

ــا  ــحًى فََرأْيتَُه ــَرتْ ُض ــَرٍة نَظَ ــْن نَظْ  ِم

  

ـ      ]كامـل [ى الَمِنيَِّـِة َهـاِدي   َوِلَمْن َيحـِيُن َعلَ

  

فأحببتها، وهي هنا نكرة منونة فلم تضـف،  " وقت الضحى"أي رأيتها في ضحى يوم من األيام 

  :)4(أما الموقع الثاني فهو في قوله

 ِمثْــَل َمــا الَ قَــْوا ِمــَن الَمــْوِت ُضــحًى

  

ــنُْهْم َواْمتََضــْح     ]رمــل[َهــَرَب الَْهــارُِب ِم

  

  . في وقت الضحى، وهي هنا كسابقتها غير مضافةأي مات من مات منهم 

  العام. 15

  كام الخاصة به عند النحاةاألح: أوالً

  اشتقاقه. أ

، والجمع أعوام وتصغيره العويم، والعام مرادف للسـنة، إال أن  )5(مشتق من المادة اللغوية َعَوَم

م عددته إلى مثلـه،  العام أخص من السنة، فكل عام سنة وليس كل سنة عاماً، فالسنة من أي يو
                                                 

  .3/391، معجم مقاييس اللغة: فارس ابن) 1(

  .8/28 لسان العرب، :ابن منظور) 2(

  .179، صالديوان: األعشى الكبير) 3(

  .انتشر: امتضح . 289المصدر السابق، ص) 4(

  ).عوم(مادة  .9/483، لسان العرب: ابن منظور) 5(
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والعام ال يكون إال شتاًء وصيفاً وإذا عددت من يوم إلى مثله فهو سنة وقد يكـون فيـه نصـف    

  .)1(الصيف ونصف الشتاء، والعام ال يكون إال صيفاً وشتاًء متوالين

  إعرابه. ب

ت ويخرج عن الظرفية إلى الحاال" سرت عاماً: "العام من الظروف المتصرفة، فيكون ظرفاً نحو

  ". رأيتُ العاَم خيراً"ونحو " انتهى العاُم بخيره وشره: "اإلعرابية األخرى، نحو

  إضافته. ج

" هـذا عـاُم الخيـرٍ   : "إلى االسم المفرد أو الضمير إذا كان نكرة غير منونة نحو" عام"يضاف 

تُ انتهى العـاُم، وسـر  : "ويستغني عن اإلضافة إذا كان نكرة منونة أو معرفاً بأل التعريف نحو

  ". عاماً

  داللته. د

يدل على فترة محددة من الزمن ومقدرة باثني عشر شهراً، وعدد أيامه ثـالث مائـة وخمسـة    

ـ ون وستون يوماً وربع إذا كانت السنة شمسية، أما القمرية فعددها ثالثمائة وأربعة وخمس اً يوم

ة فلها ثـالث مائـة   ، أي دون الشمسية بأحد عشر يوماً، وأما السنة العدديوسدسُهاليوم  وخمُس

  .)2(وستون يوماً بال كسر

  استعماله في ديوان األعشى : ثانياً

  : )3(عاماً في الديوان ثالث مرات من ذلك قوله"ورد الظرف 

ــْهراً  ــاتَ شَـ ــو َعانَـ ــا َأخُـ  تَخَيََّرَهـ

  

ــا      ــاً فََعاَم ــا َعام ــى َأْولََه ــر[َوَرجَّ  ]واف

  

                                                 
  .260ص المصباح المنير،: الفيومي )1(

  .2/17الكواكب الدرية، : األهدل، محمدبن أحمد بن عبد الباري) 2(

  .بلد بالشام: ناتعا .247، صالديوان: األعشى الكبير) 3(
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على الفترة المحددة باثني عشر شهراً، وقد كـرر   أي عاماً بعد عام، وال شك في أنها هنا للداللة

الظرف عام في هذا البيت، فعام الثانية معطوف على عام األولى، ولها نفس اإلعـراب وبـذلك   

  :)1(ن، أما المرة الثالثة فهي في قولهيمرت كَريكون قد ذُ

 َيـــا لَقَـــْيسٍ ِلَمـــا لَقِينَـــا الَْعاَمـــا

  

ــى     ــنا َأْم َعلَ ــٍد َأْعَراُض ــا َأِلَعْب ــف[َم  ]خفي

  

أي لما لقينا في هذا العام، وقد استخدم الشاعر كلمة العام خارجة عن الظرفيـة مـرة واحـدة،    

  :)2(فجاءت مجرورة بحرف الجر في ذلك في قوله

ــةٌ   ــَزاةٌ َورِْحل ــامٍ غَ ــي َع ــْوَرْينِ ف  َأطَ

  

 ]طويــل[أال لَْيــتَ قَْيســاً غَرَّقَتْــُه القََوابِــُل    

  

  عشية وعشاء . 16

   األحكام الخاصة بها عند النحاة :أوالً

  اشتقاقها. أ

، )3(من العشي وهو وقت ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها، فإذا غابت الشمس فهو العشاء

، وجمع عشية َعشَيَّاتْ، وتصـغيرها  )4(وزعم قوم أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر

  . ُعشَْيِشيةٌ وُعشَيَّة

  إعرابها. ب

وف المعربة المنصرفة غير المتصرفة فال تكون إال ظرفاً وال تنون، وذلـك إذا  عشية من الظر

كانت معينة أي نقصد فيها يوماً بعينه، وكذلك عشاء فإذا أردت عشاء وعشية يومك لم تكـن إال  

                                                 
  .297، صالديوان: األعشى الكبير)1(

  .جمع قابل وهي المرأة التي تتلقى المولود عند الوالدة: القوابل .233المصدر السابق، ص) 2(

  ).عشا(مادة  .9/228لسان العرب،  :ابن منظور) 3(

  .240صمختار الصحاح، : الرازي )4(



 148

آتيك عشاًء أو عشيةً لم يذهب الوهم إالَّ إلى عشاء وعشـية يومـك،   "ظروفاً، وذلك أنك إذا قلت 

  .)1(منها ما يفهم بالمعارف من حصر وقت بعينه لم تتمكن فلما كان يفهم

ويرى ابن هشام أن عشية ربما تمنع عند التعيين الصرف والتصرف، فتكون ظرفاً غير منـون  

، ونقيض ذلك ما أشار إليه السهيلي من أن عشية مفارقة لسحر من حيـث  )2(فتساوي بذلك سحر

لتمكن والفرق بينهما أن عشـية فيهـا معنـى    كانت منونة، وهي موافقة له في عدم التصرف وا

  .)3(الوصف؛ ألنها مشتقة مما توصف به األوقات التي هي ساعات اليوم فالعشي من العشاء

ظرف معرب بالنصب منون ألنها مصروفة، فال تكون إال ظرفاً، وقد " عشية"وخالصة القول أن 

  .)4(ال تنون كما ترك التنوين في غدوة، وهي لغة بعض العرب

  إضافتها. ج

أما " آتيك عشية اليوم أو عشية الغد"إلى االسم المفرد إذا جاءت غير منونة فتقول " عشية"تضاف 

  ".آتيك عشياً: "إذا جاءت منونة فال تضاف نحو

  داللتها. د

تدل على الوقت الواقع بين زوال الشمس إلى وقت غروبها، وهو آخر النهار، فهي للداللة على 

فتعني عشية يومك وعشاؤك مستقبل صـباحك، وقـد   " آتيك عشية: "ك تقولالوقت المستقبل؛ ألن

  ". آتيه عشي غٍد: "تكون دون هاء فيراد بها عشية الغد ال اليوم تقول

                                                 
  .البن السراج. 1/192ول في النحو، وينظر األص. 2/42، شرح المفصل: ابن يعيش) 1(

  .2/131 شرح التسهيل، :ابن مالك) 2(

  .377، صنتائج الفكر في النحو :السهيلي) 3(

  .377المصدر السابق، في هامش صفحة، ) 4(
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  استعمالها في ديوان األعشى: ياًثان

في الديوان أربع مرات، أما عشية فقد وردت ثالث مـرات، مـن   " عشية وعشاء"ورد الظرفان 

  :)1(ذلك قوله

 نَّي َوربِّ السَّـــاجِدِيَن َعِشـــيَّةً فَـــِإ

  

 ]طويـل [َوَما َصكَّ نَاقُوَس النََّصـارَى َأبيلُهـا     

  

فيقسم الشاعر برب الساجدين في العشيات أي وقت العشي، وجاءت هنـا نكـرة منونـة غيـر     

  :)2(أما عشاء فقد ورد مرة واحدة في قوله. مضافة، وهي في الموقعين اآلخرين كذلك

ـ   ْيخٌ ِعشــاًء فََأْصــَبَحتْ تَقَمََّرَهــا شَـ

  

 ]طويـل [قَُضاِعيَّةً تَـْأتي الكَـَواِهَن نَاِشَصـا      

  

أي تزوجها الشيخ حين رآها في وقت العشاء، وهي هنا ظرف زمان منصوب وعالمة نصـبه  

  . الفتحة

   ُضْوَع. 17

  األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالً

   اشتقاقه. أ

العـوض فـي األصـل    "لدهر كذلك، والجمع أعواض، و،  وهو ا)3(البدل: من َعَوَض والعوض

َوضاً وعياضاً، إذا أعطاه ِعَوضاً أي خلفاً، وسـمي  اً وِعَضْومصدر عاضه من الشيء يعوضه َع

  .)4("الدهر بذلك ألنه كلما مضى منه جزء ُعوَِّض منه آخر، فال ينقطع

                                                 
  .الراهب: األبيل .277، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .سئمت زوجها المرأة التي: تزوجها، الناشص: تقمرها .199المصدر السابق، ص) 2(

  ).عوض(مادة  .9/474، سان العربل: ابن منظور) 3(

  .2/54جامع الدروس العربية، : وينظر الغالييني. 93، صاإلعراب عن قواعد اإلعراب: ابن هشام) 4(



 150

  بناؤه وإعرابه. ب

وهو مبني إن لم يضف، وبناؤه إما على  من الظروف غير المتصرفة فال يأتي إال ظرفاً" عوض"

أو بتحريك آخره بحركة تجانس ما قبله، وإما " قبل وبعد"، ومن ضم فحمالً على "قَبُل"الضم كـ 

، "كـأمس "الضمة والواو، وإما على الكسـر  : ومن فتح كره اجتماع مستثقلين" كأين"على الفتح 

لـن أتهـاون   : "بعد نفي أو استفهام نحووال يستعمل إال . ومن كسر راعى أصل التقاء الساكنين

  : )1(ومن ذلك قول الشاعر". َعْوُض، وهل تكذب َعْوُض؟

 َيْرَضى الخَليطُ َوَيْرَضـى الجـاُر َمنْزِلَـهُ   

  

 ]بسـيط [َوالَ ُيَرى َعْوُض َصلْداً َيْرصُد الِعلالَ   

  

زمانيـة  ظرف مبني على الضم أو الفتح أو الكسر في محل نصب على الظرفية ال" عوض"فـ 

ال أكذب عـوض  " :قولك فإن أضيف أو أضيف إليه أعرب نحو وبناؤه مشروط بعدم اإلضافة،

  . أي دهر الداهرين" العائضين

  إضافته. ج

يرد الظرف عوض مجرداً عن اإلضافة في أكثر الحاالت، ويكون مبنياً آنذاك، وقد يضـاف أو  

، ومثال اإلضافة إليه قـول  "ضينال أكلمه عوض العائ"يضاف إليه فيعرب ومثال إضافته قولك 

  . الفند الزماني

َولـــْوالَ نُْبـــُل َعـــْوضٍ ِفـــي    

  

ــاِلي    ــمَّاتي فَأْوَصــ ــزج[خُُضــ  ]الهــ

  

  داللته. د

لو كـان عـوض اسـماً    "، ونقل ابن فارس عن الخليل قوله )2(عوض هو الدهر وقيل هو األبد

ليل أنه دال على القسم، وتكـاد  فيرى الخ. )3("للزمان لجرى بالتنوين، ولكنه حرف يراد بها القسم

كتب النحو تجمع على أن عوض هو ظرف لما يستغرق من الزمـان المسـتقبل كمـا أن قـط     

أي " ال أكلمه عـوض "للماضي من الزمان، فعوض يستغرق جميع ما يستقبل من الزمان، فقولك 

                                                 
  .2/148، شرح التسهيل: ابن مالك) 1(

  ).عوض(مادة  .9/475 لسان العرب، :ابن منظور)  2(

  .4/189، للغةمعجم مقاييس ا :ابن فارس) 3(
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ا مضى مـن  فتكون هنا لم" ما كلمته عوض"لن أكلمه فيما سيأتي من حياتي، وال يجوز أن تقول 

  . )1(الزمان، وهذا مختص بقط وقيل أن عوض قد تختص بالماضي كذلك

  استعماله في ديوان األعشى: نياًثا

  :)2(في الديوان مرتين، من ذلك قوله" عوض"ورد الظرف 

 رََِضـــيَعْي ِلَبـــانِ ثَـــْدَي ُأمٍّ تََحالَفَـــا

  

ــرَّقُ     ــْوُض ال نَتَفَ ــَحَم َداجٍ َع ــل[بَِأْس  ]طوي

  

مبنياً على الضم، وليس معرباً لعدم إضافته، وقد اختلف في معنـاه فقيـل بمعنـى     وقد جاء هنا

  :)4(أما الموقع الثاني فهو قوله.)3(القسم، وقيل بمعنى الدهر، وقيل بمعنى األبد، أي ال نتفرق أبداً

  

َألْعرِفَنَّـــَك ِإْن َجـــدَّتْ َعـــَداَوتُنَا   

  

  ]بسيط[ مُلَوالتُِمَس النَّْصُر ِمنْكُْم َعْوُض تُْحتَ  

  . وهو هنا مبني على الضم كذلك، وبناؤه على الضم هو الغالب

  غداة وغدوة . 18

  األحكام الخاصة بها عند النحاة : أوالً

  اشتقاقها . أ

وجمع غـدوةٌ غـدًى   . )1(من المادة اللغوية غََدَو، والغدو نقيض الرواح، وغدا عليه غدواً وغُدُواً

ة على الغدايا ليطابقوا بين لفظه ولفظ العشايا، وتصغير غدوة وجمع غداةٌ غدوات، وجمعوا الغدا

  .غَُديَّةٌ

                                                 
  .1/213، همع الهوامع: السيوطي) 1(

  .275، صالديوان: األعشى الكبير) 2(

  ).عوض(مادة  .9/475، لسان العرب :ابن منظور) 3(

  .111، صالديوان: األعشى الكبير) 4(

  ).غدا(مادة  .10/27 لسان العرب،: ابن منظور) 1(
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  إعرابها . ب

ير المنصرفة، ويمتنع صرفها لعلمية الجنس والتأنيـث  لمتصرفة غالغدوة من الظروف المعربة ا

، وقـد تخلـو مـن العلميـة     )1(بالتاء، وال تدخلها ألـ وال اإلضافة وعلى ذلك فتنوينها ضرورة

بغير تنوين، وتكـون غيـر   ". لَِقيتُ َزْيداً أْمسِ غُْدَوةَ: "، وتكون ظرفاً نحو)2(تصرففتنصرف وت

بغير تنوين، وقد ُجّرت بالفتحة نيابة عن الكسرة لمنعها " َسهِْرتُ الَبارَِحةَ إلى  غُْدَوةَ: "ظرف نحو

  . من الصرف

غيـر  " ثر غداة الخمـيسِ ُوِلّدتْ كو"تقول " في"والغداة كذلك تعرب ظرف زمان إذا كانت بمعنى 

أنها ال تنون وال تدخل فيهـا  : وقال النحويون" غداةُ الجمعِة مباركةٌ"منونة، وغير ظرف كقولك 

/−tβθããô‰tƒ Οßγ: "ومن ذلك قوله تعالى. )3(األلف والالم وإذا قالوا الغداة صرفوا u‘ Íο 4ρ y‰tóø9$$Î/ Äc© Å´ yèø9$# uρ")4(.  

  إضافتها. ج

ف وذلك ألنها علم لوقتها، أي بمنزلة الشهور واألعالم كــ رجـب   وال تعر" غدوة"ال تضاف 

، أما غداة فتضاف إلى الزمان كثيراً وغير الزمان قلـيالً " آتيك غدوة الخميس"وشعبان، فال يقال 

  ".آتيك غداة غٍد" :تقولإال إذا كانت معرفة فال تضاف 

  داللتها. د

ى طلوع الشمس وال تستخدم بهذا اللفظ إال غدوة للداللة على وقت مقدر يمتد من صالة الصبح إل

  . للداللة على الزمان

  استعمالها في ديوان األعشى: ياًثان

حدى عشرة مرة، وكلمة غداة اثنتى عشرة مرة، أما غدوة فجاءت ت كلمة غدوة في الديوان إورد

  :على شكلين

  :)1(مصغرة على غَُديَّة، وقد ورد ذلك مرتين من ذلك قوله. أ

                                                 
  .2/17 درية،الكواكب ال :األهدل، محمد بن أحمد بن عبد الباري) 1(

  .2/131، شرح التسهيل: ابن مالك) 2(

  ).غدا(مادة  .10/26، لسان العرب: ابن منظور) 3(

  .52آية  :األنعام) 4(

  .الشرف والعرض: السفه، والذمار: السفى .175، صالديوان: األعشى الكبير) 1(
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ــُر ال ــفَىَوَأْم ــةً  سَّ ــا غَُديَّ ــى الْتَقَْينَ  َحتَّ

  

 ]طويـل [ِكالَنَا ُيَحاِمي َعْن ِذَمـارٍ َوَيْحتَمـي     

  

  :)1(غير مصغرة، وقد جاء ذلك في الديوان تسع مرات، من ذلك قوله. ب

ــْدَوةً  ــِة غُـ ــُدوَج الَماِلِكيَّـ ــَأن ُحـ  كَـ

  

 ]طويـل [نََواِعُم َيْجري الَماُء َرفْهـاً ِخالَلََهـا     

  

رة منونة وربما نونت لعدم دخول أل عليها ولعدم اإلضافة، فالتنوين ضرورة كمـا  وهي هنا نك

  . سبق وجاءت في المواقع الثمانية األخرى كذلك

  : أما غداة فقد وردت اثنتي عشرة مرة، وذلك ضمن األنماط اآلتية

  :ير معرفة، وذلك على ثالثة أشكالغ. 1

  :)2(منها قولهمضافة إلى زمان، وقد ورد ذلك ثماني مرات، . أ

ــَبا  ــَداةَ الصَّـ ــى غَـ ــتْ كَُحْبلَـ  َوكَانَـ

  

ــِتمّْ     ــْن ُم ــا َع ــتْ والََدتَُه ــارب[حِ كَانَ  ]متق

  

  :)3(مضافة إلى اسم مفرد، وقد ورد ذلك مرة واحدة، ذلك في قوله. ب

ــرَّوْ  ــَداةَ الـــ ــثِْلهُم غَـــ  بِِمـــ

  

ــا     ــزَّ َوالْكََرَم ــُو الِْع ــزوء[عِ َيْجل ــر مج  ]واف

  

  :)4(ل ماض، وقد ورد ذلك مرتين ومن ذلك من ذلك قولهمضافة إلى فع. ج

 ُهنَــــاَك ِفــــدًى لَُهــــْم ُأمِّــــي

  

ــا     ــَواَرُدوا الَْعلَم ــَداةَ تَ ــزوء [ غَ ــر مج  ]واف

  

  :)5(معرفة بأل، وقد ورد ذلك مرة واحدة في قوله. 2

ــتْالَفٍ   ــْم َواِئ ــْن دارِِه ــْربٍ ِم ــَد قُ  ]فيــفخ[َصــَرُموا َحْبلَــَك الْغَــَداةَ َوَســاقُوا    َبْع

                                                 
  .393، صالديوان: األعشى الكبير)1(

  .89صالمصدر السابق، ) 2(

  .353بق، صالمصدر السا) 3(

  .353المصدر السابق ، ص)4(

  .قطعوا: صرموا .259المصدر السابق، ص) 5(



 154

    

  في الديوان" غداة وغدوة"المخطط العام للظرف . 4مخطط رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  غداً. 19

   األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالً

  اشتقاقه. أ

: ، نحـو )1(من الغدو فأصلُه غَْدٌو، وحذفت الواو بال عوض، ويدخل فيه األلف والالم للتعريـف 

وال يستعمل تاماً إال في الشعر من ذلك قول " ويددم "، وهو هنا محذوف الالم كـ "آتيك في الغد"

  .)2(لبيد

َهــا لَُوَأْه َوَمــا النَّــاُس ِإالَّ كَالَــدِّيارِ  

  

 ]طويـل [بَِها َيـْوَم َحلُّوهـا َوغَـْدواً بِالَِقـُع       

  

  

                                                 
  ).غدا(مادة  .10/26 لسان العرب،: ابن منظور) 1(

  .4/415، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس) 2(

غداة وغدوة 
 مرة 23

 11غدوة 
 مرة

 12غداة 
مرة

معرفة 
"مرة"

غير 
11فةمعر

مضاف 
إلى فعل 
ماض 
 مرتان

مضاف 
إلى اسم 
 مرة واحدة

مضاف 
إلى زمان 

 مرات 8

غير مصغرة 
 مرات 9

مصغرة 
 مرتان
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  إعرابه. ب

آتيك : "قولك ظرفاً، وغير ظرف ويكون ظرفاً نحومن الظروف المعربة المتصرفة، فيأتي " غداً"

سأقضي الغـَد فـي   "و" سيمضي الغُد بما فيه: "، ويخرج إلى الوجوه اإلعرابية األخرى نحو"غداً

  . فإذا جرد من أل التعريف ونون تنوين الفتح التزم الظرفية الزمانية" آراك في الغد"و" المنزل

  إضافته. ج

: فيعـرب نحـو   دائماً مجرداً عن اإلضافة وذلك لتنوينه وتعريفه بأل، وقد يضاف إليه" غداً"يرد 

  ". آراك صباح غٍد"

  داللته. د

يدل على اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، فهو للداللة على المستقبل كداللة أمس للماضـي،  

  . إال أن األمس مبني والغد معرب

  استعماله في ديوان األعشى: نياًثا

  :)1(في الديوان مرتين، من ذلك قوله" غداً"ورد الظرف 

ــتَ نَفْ ــا   َأذْلَلْ ــٍة لَه ــَد تَكْرِم ــَك َبْع  َس

  

ــدا   ــراً غَ ــَوزٍ َوُمنْتَِظ ــتَ ذَا َع  ]كامــل[أْوكُنْ

  

هنا مجرد من أل التعريف ومنون بتنوين الفتح فيلتزم بذلك الظرفية الزمانية ولم يظهـر  " غداً"و

  . التنوين هنا مراعاة للقافية

  :)2(أما الموقع الثاني فهو في قوله

 نَاِئــٌللَــه َصــَدقَاتٌ َمــا تُِغــبُّ وَ   

  

 ]طويـل [َولَْيَس َعطَـاُء الَْيـْومِ َماِنَعـُه غَـَدا       

  

                                                 
  .277، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .ما تنقطع: ما تغب .187المصدر السابق، ص) 2(
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خارجة عن الظرفية مرتين، مجرورة بحرف " غداً"وغداً هنا كسابقتها، وقد استعمل الشاعر كلمة 

  :)1(الجر مرة، وبإضافة الزمان إليه مرة أخرى وذلك في قوله

ــرَّ  ــلِ ُســـ ــتُُم باللَّْيـــ  إذْ َأنْـــ

  

ــ   ــٍد َص ــْبَح غَ ــل[ َراَرةْاقٌ َوُص ــزوء كام  ]مج

  

  قبل. 20

  األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالً

  اشتقاقه. أ

من المادة اللغوية قََبَل، وقَْبُل نقيض َبْعد، والقُبل والقُْبل من كل شيء نقيض الدُّْبر والدُُّبر، وجمعه 

لةً إلقبـال النـاس   تدل على مواجهة الشيء للشيء، وإنما سميت القبلة قب "قبل"ن ، وقيل إ)2(َأقْبال

  .)3(عليها في صالتهم، وهي مقبلة عليهم أيضاً

  بناؤه وإعرابه. ب

ـ " الغايات"يجتمعان تحت مسمى  في الداللة، إال أنهما" بعد"وإن كانت نقيض " قبل" فـي   انفيتفق

  : الحاالت األربع السابقة التي انطبقت على بعد وهي" قبل"وتنطبق على  ،واإلعراب البناء

: قوله تعـالى  على الظرفية أو مجروراً بمن نحو ، ويصرح بمضافه، فيعرب نصباًأن يضاف. أ

"© Í_tF ø‹n=≈tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ö6 s% # x‹≈ yδ")4( هنا ظرف زمان منصوب وعالمـة نصـبه الفتحـة وذلـك     " قبل"، فـ

: اسم اشارة مبني في محل جر مضاف إليه، ويأتي مجروراً بحرف الجر نحـو " وهذا"إلضافته 

  ". جئت من قبلك"

                                                 
  .211، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  )قبل(مادة  .11/18لسان العرب، : ابن منظور) 2(

  ).قبل(مادة  .5/52 معجم مقاييس اللغة،: ابن فارس) 3(

  .23آية  :مريم) 4(
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أن يقطع عن اإلضافة لفظاً ومعنًى قصداً للتنكير، فيحذف المضاف إليه، ويستغنى عنه نهائياً . ب

 .ومنه قول يزيد بن الصعق" جئت قبالً: "كأن لم يكن نحو

ــْبالً   ــتُ قَ ــراُب َوكُنْ ــَي الش ــاغَ ِل  فََس

  

ــِيمِ     ــاِء الَحم ــصُّ بِالَم ــاُد َأغَ ــر[َأكَ  ]واف

  

طع عن اإلضافة في اللفظ، ولم ينو المضاف إليـه ال لفظـه   ظرف منصوب وذلك ألنه ق" قبالً"و

  . وال معناه، ولو أنه نوي المضاف إليه لما نون؛ ألن المنوي كالثابت

أن يقطع عن اإلضافة بأن يحذف المضاف إليه، وينوى لفظه، وفي هذه الحالـة يعـرب وال   . ج

  : قول الشاعر النتظار المضاف إليه المحذوف نحوينون 

ــْن قَ ــٍةَوِم ــْولَى قََراَب ــلُّ َم ــادى كُ ــلِ نَ  ْب

  

 ]طويـل [فََما َعطَفَتْ َمْولَى َعلَْيـِه الَعَواِطـفُ    

  

هنا معرب ومجرور بمن ولم ينون، ألنه حذف المضاف إليه ونوي لفظه فكأنه قد قال " قَبل"فـ 

ومن قبل ذلك، والمحذوف الذي لم يقطع النظر عنه مثل الثابت، ولو ذكر هـذا المحـذوف لـم    

  .)1(نينو

أن يقطع عن اإلضافة بأن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، فيكون في هذه الحالة مبنياً على . د

↔z⎯≈t: "قوله تعالى لظرفية، إذا لم يسبق بحرف جر نحوالضم في محل نصب على ا ø9!# u™ ô‰s% uρ |M øŠ|Á tã 

ã≅ö6 s% |MΖ ä. uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï‰Å¡ ø ßϑ ø9$# ")2( الضم في محل نصب، وهذه هي ظرف زمان مبني على " قبل"، فـ

الحالة الوحيدة التي يبنى فيها، ويأتي مبنياً على الضم في محل جر، إذا قطـع عـن اإلضـافة    

ãøΒ !¬: "وحذف المضاف إليه لفظاً ونوي معناه، وسبق بحرف جر كقولـه تعـالى   F{$# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% .⎯ ÏΒ uρ 

ß‰÷èt/ ر المتصرفة فال يخرج عن الظرفية ، أي من قبل الغلب ومن بعده، وقبل من الظروف غي)3("4

  . إال لشبهها وهو الجر بحرف الجر

                                                 
  . 2، ج72، في هامش صفحة شرح ابن عقيل: ابن عقيل) 1(

  .91آية  :يونس) 2(

  .4آية :الروم) 3(
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  إضافته. ج

قبل من الظروف اإلضافية، فال يتحقق معناه إال باإلضافة، وإضافته مرتبطة ارتباطاً مباشراً مع 

حاالت بنائه وإعرابه، كما تبين سابقاً، فهو إما أن يكون مضافاً ومصرحاً بمضافه أو مقطوعـاً  

ضافة مع نية اللفظ أو مع نية المعنى وهو بحكم المضاف، وأما أن يكون مقطوعـاً عـن   عن اإل

  . اإلضافة لفظاً ومعنى، ويكون منوناً في هذه الحالة فيكون التنوين عوضاً عن اإلضافة

  داللته. د

القبل هو نقيض الدبر، وهو للداللة على شيء سابق لشيء آخر وقيـل إن داللتهـا زمانيـة أو    

: ، ومكانيـة نحـو  "جئت قبل العصـر : "ذلك بحسب ما تضاف إليه، فتكون زمانية نحومكانية و

  ". داري قبل دارك"

  استعماله في ديوان األعشى: نياًثا

  : في الديوان ستاً وعشرين مرة، ويمكن تناوله من الجوانب اآلتية" قبل"ورد الظرف 

  : ن األنماط اآلتيةمالزمته للظرفية، وقد ورد ذلك خمساً وعشرين مرة، وذلك ضم. 1

  : ، مضافاً، وقد ورد ذلك اثنتين وعشرين مرة، وذلك ضمن األشكال اآلتيةأوالً

  : )1(مضافاً إلى اسم مفرد، وقد ورد ذلك اثنتي عشرة مرة، من ذلك قوله. أ

ــُبو   ــدَّ الصَّـ ــاِكُر جِـ ــا نَُبـ  َأَرْحنَـ

  

 ]متقــارب[حِ قَْبــَل النُّفُــوسِ وَحسَّــاِدها    

  

  : )2(م اإلشارة، وقد ورد ذلك ثالث مرات، من ذلك قولهمضافاً إلى اس. ب

ــي  ــْوُه ِمنِّ ــْوُه َأْن َأْعطَ ــةً فَأْرَض  ظُالََم

  

 ]طويـل [قَْبـَل ذَِلـَك َأزَْْيَبـا    قُـالًّ  َوَما كُنْتُ   

  

                                                 
  .الجد العجلة: حجد الصبو .119، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .اللئيم: القليل، واألزيب: والقل .165المصدر السابق، ص) 2(



 159

  : )1(وقد ورد ذلك ثالث مرات، منها قوله" الكاف"مضافاً إلى الضمير . ج

ــَربٍ  ــي َرْبـ ــاَعْيتُ ِفـ ــِك َسـ  َوقَْبلَـ

  

ــاِمُرِإ   ــاَم َسـ ــا  ذَا نَـ ــارب[ُرقَّابَِهـ  ]متقـ

  

  : )2(وقد ورد ذلك مرتين من ذلك قوله" الهاء"الغائبة ضمير مضافاًَ إلى . د

ــا   ــى قَْبلََهـ ــْحمِ الكُلَـ ــانوا بِشَـ  َوكَـ

  

 ]متقـــارب[فَقَـــْد َجرَُّبوَهـــا ِلُمْرتَاِدَهـــا   

  

  : )3(هوقد ورد ذلك مرة واحدة، ذلك في قول" هم"مضافاً إلى الضمير . هـ

 َوقَـــــْبلَُهْم غَالَـــــِت الَْمناَيـــــا

  

 ]البسـيط  مجـزوء [طَْسماً َولَـْم ُينْجَِهـا الِْحـذَاُر      

  

  : )4(مضافاً إلى المصدر المؤول، وقد ورد ذلك مرة واحدة، في قوله. و

 َيِصــــيُد النَُّحــــوَص َو ِمْســــَحلََها

  

ــتَِحمّْ      ــَل أْن َيْس ــُهَما قَْب ــارب[َوَجْحشَ  ]متق

  

  . مهأي قبل استحما

، مقطوعاً عن اإلضافة، بحذف المضاف إليه مع نية معناه، فيكون مبنياً على الضم في محل ثانياً

  : )5(نصب على الظرفية، وقد ورد ذلك مرتين، من ذلك قوله

ــدٍ   ــَك بِخَال ــتْ َعلَْي ــتَ إْن َداَم ــا َأنْ  فََم

  

 ]طويـل [كََما لَْم ُيخَلَّْد قَْبـُل َساَسـا َوَمـوَرقُ      

  

  : )6(، وقد ورد ذلك مرة واحدة، في قوله"قبيل"راً على مصغ ثالثاً،

ــُرو  ــَل الشُّـ ــا قَُبْيـ ــَدْوتُ َعلَْيَهـ ــاَرا     غَـ ــا اغِْتَم ــاالً َوإمَّ ــا ِنقَ ــارب[ِق ِإمَّ  ]متق

                                                 
  .221، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  .125المصدر السابق، ص) 2(

  .من العرب البائدة: طسم وجديس .331المصدر السابق، ص) 3(

  .حمار الوحش: اآلتان، والمسحل: النحوص .89المصدر السابق، ص) 4(

  .ساساً يقصد سان ملك الفرس، ومورق من ملوك الروم .267ر السابق، المصد) 5(

  .الشرب القليل دون حد االرتواء: االغتمار .95ص المصدر السابق، )6(
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  : )1(خارجاً عن الظرفية، إلى شبهها وهو الجر بمن، وقد ورد ذلك مرة واحدة، ذلك في قوله. 2

ــياسٍ   ــْن ِس ــَراًء ِم ــى ثَ ــاتَُرجِّ  َوِمثِْلَه

  

 ]طويـل [َوِمْن قَْبِلَها َما كُنْـتَ ِللْمـالِ َراجَِيـا      

  

  في الديوان" قبل"المخطط العام للظرف  .5مخطط رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  قديماً. 21

  األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالً

  اشتقاقه. أ

وهـو قـديم، والجمـع قـدماء      من قَِدَم والِقَدُم نقيض الحدوث، قَُدَم َيقُْدم ِقَدماً، وقَدامةً وتقـادم، 

  .)2(وقدامى

  إعرابه. ب
                                                 

  .379، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  ).قدم(مادة  .11/64، لسان العرب :ابن منظور) 2(

 مرة 26قبل 

خارج عن الظرفية إلى 
 شبھھا مرة واحدة

مالزم للظرفية 
مرة25

مصغراً
مرة واحدة

 22مضافاً
مرة

مضافاً إلى
الضمير 

" الكاف"
 مرات 3

إلى اسم 
 3 اإلشارة
 مرات

مضافاً إلى
اسم 
 12مفرد
 مرة

مقطوع عن اإلضافة 
مع نية المعنى مرتان

مضافاً إلى
الضمير 

" الھاء"
 مرتين

مضافاً إلى 
الضمير 

مرة " ھم"
 واحدة

مضافاً إلى 
المصدر 
المؤول 
 مرة واحدة
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ويخرج عن الظرفيـة  " انجزتُ أعمالي قديماً: "من الظروف المتصرفة، فيأتي ظرفاً نحو" قديماً"

لن ننسـى  "و" هذا بيتٌ قديٌم"و " قَديُم الشِّْعرِ خيٌر ِمْن َجدِيدِه: "إلى الوجوه اإلعرابية األخرى نحو

  . وغير ذلك" شعراءنا في الزمنِ القديمِ

  إضافته. ج

فإنه ال يضاف، أما إذا " الزمن القديم: "أو معرفاً بأل نحو" ذهبت قديماً: "إذا جاء نكرة منونة نحو

  ". قديم الزمان، وقديمك: "جاء نكرة غير منونة، فإنه يضاف إلى اسم مفرد أو ضمير نحو

  داللته. د

  . والقُْدَمةْ السبقة في األمر يحمل داللة الزمن الماضي، فهو عكس الحديث، فالقَدُم

   استعماله في ديوان األعشى: انياًث

  :)1(قديماً في الديوان مرتين ومن ذلك قوله"ورد الظرف 

ــةً    ــْيكُْم َوِمنَّ ــالً َعلَ ــا فَْض ــاِئْن لَنَ  َوكَ

  

 ]طويـل [قَِديماً فََما تَـْدُروَن َمـا َمـنُّ ُمـنِْعمِ       

  

فلم تضف، أما الموقع الثـاني فهـو فـي     وهي هنا ظرف زمان منصوب وجاءت نكرة منونة

  :)2(قوله

ــَيمةٌ خُ   ــِديماً ِش ــُه قَ ــْبُر ِمنْ ــقٌ َوالّص لُ

  

 ]بسـيط [َوَزنُْدُه في الَْوفَاِء الثَّاِقـُب الْـَواري     

  

  . أي في القديم، فيدل على زمن مبهم

                                                 
  .177، صالديوان: األعشى الكبير)1(

  .231، صالمصدر السابق) 2(
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  لمَّا. 22

  األحكام الخاصة بها عند النحاة :أوالً

  اشتقاقها. أ

  . اسم جامد، وقد ذكرها ابن منظور في لسان العرب في مادة لََمَم ليست مشتقة وإنما هي

  بناؤها وإعرابها. ب

لمَّا ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب وهي ظرف بمعنى حين، فتفيد وجود شـيء  

ولهذا ال بد " لمَّا جرى الماُء شَرَِب الزرُع: "لوجود آخر، والثاني منهما مترتب على األول، نحو

جملتين بعدها شرطاً وجواباً؛ ألنها في معنى أدوات الشرط، فتضاف وجوباً إلى األولـى  لها من 

منهما؛ إلنها من االسماء الواجبة اإلضافة للجملة، وتكون ثانيتهما متوقفة التحقق علـى األولـى   

  .)1(هو الفعل أو ما يشبهه في الجملة الثانية" لمَّا"وعامل النصب في 

Η¬$: "قولـه تعـالى   فعالً ماضياً لفظاً ومعنى نحو" ةالثاني أي الجملة"ويكون جوابها  s>sù ö/ä39̄g wΥ ’n< Î) Îhy9 ø9$# 

÷Λ ä⎢ ôÊz÷är& ")2( الذي يخلصه " لَم"، أو ماضياً معنى فقط، بأن يكون الفعل مضارعاً مجزوماً بالحرف

  . )3(قول المتنبي للماضي نحو

 َعَرفْـتُ اللََّيــاِلي قَْبـَل َمــا َصـنََعتْ بِنَــا   

  

 ]طويـل [فَلَمَّا َدَهتِْني لَْم تَزْدِنـي بَِهـا ِعلَْمـا      

  

ϑ£$: "وقد يكون فعالً مضارعاً، وذلك قليل، كما في قولـه تعـالى   n= sù |= yδsŒ ô⎯ tã tΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î) äí÷ρ§9$# çμ ø? u™!% ỳ uρ 

3“u ô³ ç6 ø9$# $uΖ ä9Ï‰≈pg ä† ’ Îû ÏΘ öθs% >Þθä9 ")4(قوله تعـالى  نحو" إذا الفجائية"ية مقرونة بـ ، أو جملة اسم" :$¬Η s>sù 

                                                 
  .2/296، النحو الوافي: عباس حسن) 1(

  .67آية  :اإلسراء) 2(

  .2/1124البيت في ديوانه، ) 3(

  .74آية  :هود) 4(
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Νèδu™!% ỳ !$uΖ ÏF≈tƒ$t↔ Î/ # sŒ Î) Νèδ $pκ ÷]ÏiΒ tβθä3pt õÖn̂ ")1( ،قوله تعالى أو جملة اسمية مقرونة بالفاء نحو" :$£ϑ n= sù öΝßγ8̄g wΥ 

’n< Î) Îhy9ø9$# Νßγ ÷ΨÏϑ sù Ó‰ÅÁ tFø) •Β 4")2( .  

قوله  خل حينئذ على الجملة االسمية نحوأنها تكون حرفاً لالستثناء بمعنى إال، وتد" لمَّا"وقيل في 

β: "تعالى Î) ‘≅ ä. <§øtΡ $®R°Q $pκ ön= tæ Ôá Ïù%tn")3(في قراءة التشديد أي ما كل نفس إال عليها حافظ ،)4(.  

مع وجود بعض المفارقـات  " لم"وقيل بأنها تختص بالمضارع فتجزمه، وتنفيه وتقلبه ماضياً كـ 

  .)5(بينهما

≅: "ومن ذلك قوله تعالى t/ $£ϑ ©9 (#θè%ρ ä‹tƒ É># x‹tã ")6( إذ المعنى أنهم لم يذوقوه إلى اآلن وأن ذوقهم له ،

  .)7(متوقع

؛ ألنهـا  "بالوجوديـة "لداللتها على الحين والوقت، وكذلك " لمَّا الحينية والوقتية"وسميت لمَّا بـ 

  . الرابطة بين وجود شيء بوجود غيره

  إضافتها. ج

افة إلى الجملة، فتضاف للجملة الفعلية، الماضوية، والمضارعية، لمَّا من الظروف الواجبة اإلض

  . وال تضاف لالسم المفرد، وال للجملة االسمية، وإذا أضيفت قُدَِّر لها فعل

  داللتها. د

  . هي ظرف للزمن الماضي بمعنى حين، فال تحمل إال الداللة على الظرفية الزمانية

                                                 
  .47آية :الزخرف) 1(

  .32آية  :لقمان) 2(

  .4آية  :الطارق) 3(

  .99، صاإلعراب عن قواعد اإلعراب :ابن هشام) 4(

  .277، صمغني اللبيب :ابن هشام) 5(

  .8آية :ص) 6(

  .99، صاإلعراب عن قواعد اإلعراب :ابن هشام) 7(
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  استعمالها في ديوان األعشى: ياًثان

  : في الديوان اثنتين وعشرين مرة، وسأتناولها من الجوانب اآلتية" لمَّا"الظرف  ورد

أما من حيث إعرابها وبناؤها، فإنها الزمت البناء على السكون، وقد وردت في جميـع   .1

الحاالت مالزمة للظرفية الزمانية، فهي ظرف زمان مبني على السـكون فـي محـل    

  . نصب

 : كذلك مالزمة لإلضافة للجملة، على النحو اآلتيفقد جاءت : أما من حيث إضافتها .2

  : مضافة إلى جملة فعلية فعلها ماض، وقد ورد ذلك سبع عشرة مرة، وذلك ضمن شكلين: أوالً

  :)1(مضافة إلى فعل ماض مبني للمجهول، وقد ورد ذلك مرتين من ذلك قوله: الشكل األول

 َونَْحـــُن فَكَكْنَـــا َســـيِّدْيكُْم فَُأْرِســـالَ

  

 ]طويـل [الَْمْوِت لَمَّا ُأْسـِلَما شَـرَّ ُمْسـلَمِ     ِمَن  

  

مضافة إلى فعل ماض مبني للمعلوم، وقد ورد ذلك خمس عشـرة مـرة، وذلـك    : الشكل الثاني

  : ضمن الصور اآلتية

  :)2(الماضي المجرد من اللواصق، وقد ورد ذلك خمس مرات، من ذلك قوله. أ

ــاً    ــامِ ُمَعلَّقـــ ــلِ النََّعـــ ِمثْـــ

  

ــا َد   ــْه  لَمَّ ــرِداً َرَباُب ــا قَ ــزوء[نَ ل مج  ]الكام

  

  :)3(فعل ماض متصل بتاء الفاعلية، وقد ورد ذلك أربع مرات، من ذلك قوله. ب

ــا   ــتُ َزاِئَرَه ــا جِْئ ــَرةُ لَمَّ ــتْ ُهَرْي  قَالَ

  

 ]بسـيط [ َوْيليِ َعلَْيَك َوَوْيليِ ِمنْـَك َيـا َرُجـلُ     

  

  

                                                 
  .177، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .السحب البيضاء: الرباب .339، صالمصدر السابق )2(

  107المصدر السابق، ص) 3(
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  :)1(رتين، من ذلك قولهوقد ورد ذلك م" الياء"فعل ماض متصل بالضمير . ج

ــةٍ    ــي ُمَرجَّم ــاٌس ف ــي إَي ــا َرآِن  لَمَّ

  

 ]بسـيط [َرثَّ الشََّوار قَلِيـَل الْمـالِ ُمنْشَـاَبا      

  

  :)2(فعل ماض متصل بتاءالتأنيث الساكنة، وقد ورد ذلك مرة واحدة، في قوله. د

ــا  ــْعَدى َوِهْجَرتَنَ ــْرَمنَا ُس ــتْ ُص  َوَأْجَمَع

  

 ]بسـيط [الَْيْوَم قَـْد شَـاَبا   لَمَّا َرَأتْ أنَّ رْأِسي   

  

  :)3(وقد ورد ذلك مرة واحدة في قوله" هم"فعل ماض متصل بالضمير . هـ

ــفْقَتهِمْ    ــاَم َص ــه َأيَّ ــاً بِ ــاِئْل تَِميم  َس

  

 ]بسـيط [لَمَّا َرآُهْم َأَسـاَرى كُلُُّهـْم َضـَرَعا      

  

  :)4(وقد ورد ذلك مرة واحدة، في قوله" نا"فعل ماض متصل بالضمير . و

ــا  لَ ــْن َجَماجَِمن ــفْنَا َع ــا كَشَ ــا الْتَقَْينَ  مَّ

  

ــرِفُوا     ــٌر فََينَْص ــا َبكْ ــوا َأنَّنَ ــيط[ِلَيْعلُم  ]بس

  

  :)5(، وقد ورد ذلك مرة واحدة، في قوله"ُهنَّ"فعل ماض متصل بضمير الغائبات . ز

ــَواِعمٌ    ــاَم نَ ــْوَم قَ ــا َي ــَن ِمنَْه  بَِأْحَس

  

ــتُْهنَّ َحا   ــا َواَجَه ــَأنْكَْرَن لَمَّ ــا فَ ــل[لََه  ]طوي

  

  : مضافة إلى جملة فعلية فعلها مضارع، وقد ورد ذلك خمس مرات، وذلك ضمن شكلين: ثانياً

  :)6(مضافة إلى فعل مضارع مثبت، وقد ورد ذلك أربع مرات من ذلك قوله. أ

ــمْ   ــَألْوى بِهِـ ــِه فَـ ــافُوا ِإلَْيـ  َأَضـ

  

ــنّْ      ــا ُيَج ــاً ولمَّ ــوُل ُجنُون ــارب[ تَقُ  ]متق

  

                                                 
  .اللباس الحسن: الشوار .413، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  .الفراق: الصرم .411المصدر السابق، ص) 2(

  .159صدر السابق، صالم) 3(

  .361المصدر السابق، ص) 4(

  .أي نساء نواعم مترفات: نواعم.393المصدر السابق، ص) 5(

  .ذهب: الوى به .71ص المصدر السابق، )6(
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  :)1(فعل مضارع منفي، وقد ورد ذلك مرة واحدة، في قوله مضافة إلى. ب

ــأَّنِني  ــْيسٍ ب ــنِ قَ ــْعِد ْب ــي َس ــَأْبِلغْ َبِن  فَ

  

 ]طويـل [َعتَْبتُ فَلَمَّا لَـْم َأجِـْد ِلـَي َمْعتََبـا       

  

ثماني عشرة مرة، وجاءت بمعنى لم الجازمة، ومختصة بالمضارع " حين"وقد جاءت لمَّا بمعنى 

  :)2(ولهأربع مرات، ومن ذلك ق

ــا    ــْح ديكُنَـ ــا َيِصـ ــا ولَمَّـ  فَقُْمنَـ

  

ــدَّاِدَها      ــَد َح ــٍة ِعنْ ــى َجْونَ ــارب[إل  ]متق

  

  . والمعنى لم يصح الديك، حيث ذهب مع صديقه لشرب الخمر قبل أن يصيح الديك

  في الديوان" لَمَّا"المخطط العام لطبيعة الجمل المضافة إلى . 6المخطط رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  : بق نستنتج ما يليومن خالل الجدول السا

  . للجملة الفعلية فقط، دون الجملة االسمية" لمَّا"إضافة  .1

                                                 
  .163، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  .رصاحبها أو الخما: الخمرة الحمراء، المائلة للسواد، الحداد: الجونة .119المصدر السابق، ص) 2(

ا  مرة 22لَمَّ

فعل مضارع 
 مرات 5

فعل ماضي 
 مرة 17

منفي مرة 
 واحدة

 4مثبت 
 رات م

مبني للمجھول 
 مرتان 

مبني للمعلوم 
 مرة  15

مضافة إلى 
فعل ماض 

بدون لواصق 
 مرات 5

ماض متصل 
 4بتاء الفاعلية 
مرات

متصل 
بالضمير الياء 

مرتان

متصل بتاء 
التأنيث مرة 
واحدة

متصل 
بالضمير ھم 
مرة واحدة

متصل 
بالضمير نا 
 مرة واحدة 

متصل 
بالضمير ھن 
 مرة واحدة
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نهـا  هذا يتفق مع ما قاله العلماء إذ إإضافتها للفعل الماضي أكثر من الفعل المضارع، و .2

 . تختص بالزمن الماضي

، ولم تستخدم قليل" لم"اختصاصها بالمضارع كـ استخدامها بمعنى حين على األغلب، و .3

 ". لما"لالستثناء، لتكتمل األوجه الثالثة التي تأتي عليها  حرفاً

  ليالً . 23

  األحكام الخاصة به عند النحاة : أوالً

  اشتقاقه. أ

من لََيَل، والليل خالف النهار، والجمع ليالٍ فزادوا فيه الياء على غير قيـاس، ونظيـره أهـل    

معنى جمع، وواحده ليلة مثل تمرة، وتمر، ونقل ، وتصغير ليلة على لَُيْيلَيةٌ والليل واحد ب)1(وأهالٍ

 :، ونقول)2("ليلة كانت في األصل لَْيلَية، ولذلك صغرت على لَُيْيلَية" :ابن منظور عن الفراء قوله

  . )3(عاملته ماليلة أي ليلة وليلة مثل مشاهرة ومياومة من شهر ويوم

  إعرابه . ب

ذهبت : "ظرفاً وغير ظرف فيكون ظرفاً نحو من ظروف الزمان المعربة المتصرفة، فيأتي" ليل"

≈⎯z: "وقوله تعالى" إلى المسجد ليالً ys ö6 ß™ ü“Ï% ©! $# 3“u ó r& ⎯ Íν Ï‰ö7yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡ yϑ ø9$# ÏΘ# tys ø9$# ’ n< Î) Ï‰Éf ó¡ yϑ ø9$# 

$|Á ø% F{$#")4(    فهو ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة، ويخرج إلـى الوجـوه اإلعرابيـة ،

اسعدتني "، و"في الليلِة الظلماِء يفتقُد البدُر"و" أقيمت ليلةُ القدرِ"و" الليلةُ ليلةٌ مباركةٌ: "نحواألخرى 

  ".ليلةُ الفرحِ

  

                                                 
  ).ليل(مادة  .12/378، لسان العرب :ابن منظور) 1(

  .12/378المصدر السابق، ) 2(

  .332وكذلك المصباح المنير، ص. 329، صمختار الصحاح: الرازي) 3(

  .1آية  :اإلسراء) 4(
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  إضافته. ج

، "ليُل الظالمِ طويٌل" "ليلةُ السبِت، ليلةُ القدرِ: "إذا كان نكرة غير منونة نحو" ليل"يضاف الظرف 

زرتُ المـريض  : "أو نكرة منونة نحو" الليُل جميٌل: "حوويستغني عن اإلضافة إذا كان معرفاً ن

  ". ليالً

  داللته. د

وليلـى   ،وليلة لَـْيالءُ . )1(يدل على فترة زمنية محددة تمتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر

طويلة وشديدة وصعبة، وهي أشد ليالي الشهر ظلمة، وبه سميت المرأة ليلى، وكذلك لَْيٌل َألَْيـُل  

  .)2(لَيٌَّلوالِئٌل وُم

  استعماله في ديوان األعشى: ثانياً

  : في الديوان أربع عشرة مرة، وذلك ضمن األنماط اآلتية) ليالً(ورد الظرف  

  :)3(ليلة نكرة منونة غير مضافة، وقد ورد ذلك سبع مرات، من ذلك قوله. أ

ــةً ــا لَْيلَـــ ــتَ فََعانَقْتَهـــ  َملَكْـــ

  

ــاَرا    ــْدُعو َيَس ــوَد َوتَ ــنُصُّ القُُع ــارب[تَ  ]متق

  

  :)4(ليلة نكرة غير منونة ومضافة إلى اسم مفرد، وقد ورد ذلك ثالث مرات، من ذلك قوله. ب

ـ   ــ ــْي ُيْص ــامِ ِلكَ ــةَ التَم ــنَْم لَْيلَ ــْم َي  لَ

  

ــَراقُ     ــاَءُه الْإشَ ــى َأَض ــبَِح َحتَّ ــف[ـ  ]خفي

  

  :)5(ليالً نكرة منونة غير مضافة، وقد ورد ذلك مرتين، من ذلك قوله. ج

ــا     اِء الَْمَعاِصـــمِ ِإلْـــِف لَْهـــوَوَبْيَضـــ ــْيالً تََماَم ــكْرَِها لَ ــْوتُ بِشَ ــر[خَلَ  ]واف

                                                 
  .2/17األهدل، محمد بن أحمد بن عبد الباري، الكواكب الدرية، ) 1(

  ).ليل(دة ما .12/379، لسان العرب :ابن منظور) 2(

  .جعله ظاهراً: نص الشي .99، صالديوان: األعشى الكبير) 3(

  .263المصدر السابق، ص) 4(

  .النكاح: الشكر .247المصدر السابق، ص) 5(
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  :)1(وقد ورد ذلك مرة واحدة، في قوله" هم"ليَل نكرة غير منونة، ومضاف إلى الضمير . د

ــَمراً  ــْيلَُهْم َســـ ــاتُوا لَـــ  فََبـــ

  

ــا    ــا نََجَم ــبَّ َم ــُدوا ِغ ــوافر مجــزوء[ِلُيْس  ]ال

  

  :)2(وغير مضاف، وقد ورد ذلك مرة واحدة في قولهالليل معرف بأل . هـ

ــا    ــَل ُمْرتَِفقَ ــتُّ اللَّْي ــيُّ َوبِ ــاَم الْخَِل  نَ

  

 ]بسـيط [َأْرَعى النُُّجوَم َعِميـداً ُمثَْبتـاً َأرِقَـا      

  

خارجتين عن الظرفية في خمس وثالثين موقعاً جاءت في " ليلة وليل"وقد استعمل الشاعر كلمتي 

  . ر أو باإلضافةأكثرها مجرورة بحرف الج

  متى. 24

  األحكام الخاصة بها عند النحاة :أوالً

  اشتقاقها. أ

  . هي اسم جامد وليس مشتقاً

  بناؤها وإعرابها. ب

ظرف زمان مبني على السكون، على أصل البناء حيث لم يلتق في آخره ساكنان فيجـب  " متى"

  : ، وتكون في كالم العرب اسماً في ثالثة مواضع وهي)3(التحريك

اسم استفهام، يسأل به عن زمان مبهم يتضمن جميع األزمنة، بمعنى أنه يستفهم به عن وقت . 1

قـول   الستفهام به عن الزمن الماضي نحـو ِفْعلٍ فُِعَل أو ُيفَْعُل، ولذا يليه الماضي والمستقبل، وا

  :)4(الشاعر

                                                 
  .ليدبروا، غب الشيء عاقبته: ليسدوا .351، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  .415ص المصدر السابق، )2(

  .4/104، شرح المفصل: ابن يعيش) 3(

 .عن زمان ماضٍ" متى"حيث استفهم بـ " متى كان"هذا البيت من الوافر، وهو لجرير بن عطية، والشاهد فيه قوله ) 4(

  .613وهو في ديوانه ص
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ــوحٍ    ــذي طَلُ ــاُم ب ــاَن الِْخَي ــى كَ  َمتَ

  

ــا الْ    ــثَ َأيَّتَُه ــِقيِت الغَْي ــاُم ُس ــر[ِخَي  ]واف

  

“θä9Ì#: "قوله تعالى ستقبل نحوواالستفهام به عن الم ø9ã—uρ 4©®Lym tΑθà)tƒ ãΑθß™ §9$# t⎦⎪Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ …çμ yètΒ 4©tLtΒ ç óÇnΣ 

«! $#")1(.  

  : )2(، ونحو قول طرفه بن العبد"متى تقم أقم: "اسم شرط جازم، وتجزم فعلين، نحو. 2

 الَعِ َمخَافَـــةًَولَْســـتُ بَِحـــالَّلِ الـــتِّ

  

 ]طويـل [َولكَْن َمتَـى َيْسـتَرِفِد القَـْوُم أْرِفـِد       

  

بعد متى  "ما"الزائدة المؤكدة، فال تهمل، بل تجزم فعلين أيضاً والتجيء " ما"وقد يؤتى بعدها بـ 

  .)3(يزيدها إبهاماً، ويزيد المجازاه بها حسناً" متى"إال في الشرط، ودخول ما على 

أي في وسـطه، ونحـو   " َجَعلْتُُه في َمتَى الْكِيس: "، وذلك في لغة هذيل نحواسم بمعنى وسط. 3

  :)4(قول أبي ذؤيب الهذلي

ــتْ    ــمَّ تََرفََّع ــرِ ثُ ــاِء الَبْح ــرِْبَن بَِم  شَ

  

 ]طويــل[َمتَــى لَْجــجٍ خَْضــرٍ لَُهــن نئــيُِِج   

  

  .)5("سطإنها بمعنى و": قال ابن سيده" من"فقيل أنها بمعنى " متى"وقد اختلف بمعنى 

  : وتكون متى حرف جر في موضعين

  . أي في كّمي" وضعته متى كّمي"في لغة هذيل، من ذلك قول بعضهم " في"بمعنى  .1

 . )6(في لغة هذيل كذلك، من ذلك قول الشاعر ساعدة بن ُجؤية" من"بمعنى  .2

ــلٌ  ــُه َزَج ــابٍ لَ ــى َح ــاً َمتَ ــُل َبْرق ــ   ُأِخْي ــاإذا ُيفتَِّ ــِه َحلََج ــْن تَْوَماِض ــيط[ ُر ِم  ]بس

                                                 
  .214آية  :البقرة) 1(

  .جمع تلعه وهي كل ما ارتفع من مسيل الماء وانخفض عن الجبال: والتالع. 32البيت في ديوانه، ص) 2(

  .4/106، المفصلشرح  :ابن يعيش) 3(

  .114مغني اللبيب، ص: وينظر. 1/51البيت ألبي ذؤيب الهذلي، في ديوان الهذليين، ) 4(

  .327ص مغني اللبيب،: ابن هشام) 5(

  .327، صمغني اللبيب: ينظر. 2/209لساعدة بن جؤية، في ديوان الهذليين، )  6(
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  . أي من حاب، أراد من سحاب حاب

  إضافتها. ج

من الظروف اإلضافية التي ال يتحقق معناها إال باإلضافة، فتضاف إلى الجملة الشـرطية  " متى"

إذا كان اسماً شرطياً، وتضاف إلى الجملة الفعلية واالسمية إذا كانت اسماً لالستفهام وإلى االسـم  

  . بمعنى وسط المفرد الواقع بعدها إذا كانت

  داللتها. د

من ذلك قد تكون للداللة على الشرط أو االستفهام أو واألصل فيها الداللة على الظرفية الزمانية، 

  . بمعنى الوسط أو بمعنى في أو من، بحسب السياق الذي ترد فيه

  استعمالها في ديوان األعشى: ياًثان

  : صورتين يمتى في الديوان إحدى وعشرين مرة، وذلك ف"ورد الظرف 

  : شكلين د ورد ذلك سبع عشرة مرة، وذلك علىاسم شرط جازم يجزم فعلين، وق. 1

  :)1(، وقد ورد ذلك خمس مرات من ذلك قوله)متى وما وفعل الشرط(دخول ما الزائدة عليها . أ

 كََســتُْه َبُعــوُض الْقَــْرَيتَْينِ قَِطيفَــةً   

  

 ]طويـل [ َمتَى َمـا تَنَـْل ِمـْن جِلْـِدِه يََتََزنَّـدِ       

  

وقد ورد ذلك اثنتي عشرة مرة مـن ذلـك   ) متى وفعل الشرط(دون دخول ما الزائدة عليها . ب

  :)2(قوله

 كَفَـــى قَْوَمـــُه شَـــْيَباَن َأنَّ َعِظيَمـــةً

  

 ]طويــل[َمتَــى تَْأِتــه تُؤخَــذْ لََهــا ُأُهَباتَُهــا   

  

                                                 
  .غضب: نوع معروف من النسيج له وبر، تزند: القطيفةمكة والطائف، : القريتان .241، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .137المصدر السابق، ص) 2(
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  : اسم استفهام، وقد ورد ذلك أربع مرات، وذلك ضمن نمطين. 2

  :)1(إلى جملة اسمية، وقد ورد ذلك مرتين، من ذلك قولهمضافاً . أ

ـ  ــ ــاُن بَألْـ ــوُد َو الِْفتَـ ــى الْقُتُـ  َمتَـ

  

ــْل     ــتَُهنَّ ُعُج ــَداٍد تَْح ــَواحٍ ِش ــريع[ـ  ]س

  

  :)2(مضافاً إلى جملة فعلية، وقد ورد ذلك مرتين، من ذلك قوله. ب

ــلٍ  ــَن َواِئ ــَر ْب ــْك أْبك ــْم أْمِل ــتُ َولَ  فَقَلَ

  

 ]طويـل [قْعـاً نَابِتـاً بِقََصاِئَصـا    َمتَى كُنْتُ فَ  

  

متى كنت ضـعيفاً، كنبـت   : والمعنى لم أملك حين بلغني وعيدهم إال أن أقول، يا لبكر بن وائل

  الكمأة التافه، ينبت في أصول شجر القصائص؟ 

  في الديوان" متى"المخطط العام للظرف . 7الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  : ونستنتج من الجدول السابق ما يلي

  . تخدام متى في الديوان شرطية واستفهامية فقط مع غلبة الشرط على االستفهاماس .1

                                                 
  .327، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .واحدتها قصيصة، نبته تظهر الكمأة على أصولها: القصائص .199المصدر السابق، ص) 2(

 21متى 
 مرة

 4  اسم استفھام
 مرات

مضافة إلى جملة 
 اسمية مرتان 

مضافة إلى جملة 
 فعلية مرتان

 مرة 17اسم شرط 

مفصولة بما الزائدة 
 مرات 5

 12بدون ما الزائدة 
 مرة
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وذلـك؛ ألن   . مطلقاً" من"أو " في"لم تستخدم متى بمعنى وسط أو بمعنى حروف الجر  .2

 .الشاعر من قيس وليس من هذيل

 . مواقع ةالزائدة في خمس) ما(جاءت مفصولة بـ .3

  ُمذْ وُمنْذُ. 25

  بهما عند النحاة األحكام الخاصة: أوالً

  اشتقاقها. أ

ها، فقيل ُمذْ، ودليل ذلك أنك لو سميت بمذ وصغرتها لقلت أصلها ُمنْذُ، خففت بحذف النون منمذ 

  .)1(ُمنيذ فتعيد المحذوف

أما ُمنْذُ فقد اختلف فيها من حيث كونها كلمة بسيطة، أو مركبة، فيرى البصريون أنها بسـيطة،  

أي " ِمـّن ذُو "ة، ثم اختلفوا في أصل تركيبها فقيل األصل فيهـا  وذهب الكوفيون إلى أنها مركب

أي "  ِمـْن ِإذْ "مركبة من حرف الجر ِمْن، وذو الطائية، وهذا مذهب الفراء، وقيل األصل فيهـا  

، ونقيض ذلك ما ذهب إليه ابن مالك، حيث يـرى أن  )2(مركبة من حرف الجر ِمْن وإذ الظرفية

  .)3(األصل عدم التركيب

  ؤها وإعرابهابنا. ب

ظرفا زمان مبنيان متصرفان، ُمذْ مبني على السكون ومنذ مبني على الضم، وكالهما " مذ ومنذ"

  : في محل نصب على الظرفية، وإلعرابهما ثالث حاالت

ما رأيته مذ يومين أو منذ يومين وعندئٍذ يكون كل من مذ : احداهما، أن يليهما اسم مجرور، نحو

فيه من الفعل، وال يجران إال اسم الزمان المعين غير المبهم، فال يقال ومنذ حرف جر يتعلق بما 

                                                 
  .4/94 شرح المفصل،: ابن يعيش) 1(

  .1/369، راباللباب في علل البناء واإلع: العكبري) 2(

  .2/146 شرح التسهيل، :مالكابن ) 3(
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؛ ألن الوقت مبهم وغير معين، وقيل إنهما اسمان مضافان، أي ظرفـان فـي   "ما رأيته مذ وقت"

موضع نصب بالفعل الذي قبل كل منهما، والرأي األول هو الحسن، والعرب تستعملهما اسـمين  

تكون حرفاً ويجوز أن تكون اسماً، واألغلب على مذ أن تكـون   وحرفين، واألغلب على منذ أن

  .)1(اسماً وذلك للحذف الذي لحقها

ما رأيته مذ يوُم الجمعِة أو منذ يومـان وهمـا إذ ذاك   : أن يليها اسم مرفوع، نحو: الحالة الثانية

  : اسمان، وفي إعرابها أربعة مذاهب

فوع الواقع بعد كل منهما خبـر عنـه، واجـب    مبتدآن، واسم الزمان المر" مذ ومنذ"أن  األول،

إذا كان " األمد"إذا كان االسم الواقع بعده معرفة، ويقدران بـ " أول الوقت"التأخير، ويقدران بـ 

  . االسم نكرة

منصوب على الظرفية في محل رفع خبر مقـدم واسـم الزمـان    " مذ ومنذ"، أن كالً من الثاني

أي بيني وبـين  " ما لقيته مذ يومان"فمعنى " بيني وبينه كذا"المرفوع بعده مبتدأ مؤخر، والتقدير 

  .)2(لقائه يومان

مـذ  "امة فــ  ، أنهما ظرفان، واالسم المرفوع بعدهما فاعل لفعل محذوف، وهو كان التالثالـث 

" ما زرته منذ يومـان : "ن إلى جملة فعلية حذف فعلها وبقي فاعله نحوظرفا زمان مضافا" ومنذ

  . ومانوالتقدير منذ كان ي

" ما رأيته مذ يومـان : "، أنهما ظرفان، واالسم المرفوع بعدهما خبر لمبتدأ محذوف، نحوالرابع

واالسم " مذ ومنذ"والتقدير ما رأيته من الزمان الذي هو يومان، ومذهب الجمهور أن الجملة من 

  .المرفوع بعد كل منهما ال محل لها من اإلعراب

                                                 
  .2/855وينظر المقتصد في شرح األيضاح، للجرجاني، . 4/94، شرح المفصل: ابن يعيش) 1(

  . 328ص مغني اللبيب، :ابن هشام) 2(
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فعلية أو اسمية مصرح بجزأيها، واألغلب أن تكون فعليـة، ومـن   أن يليهما جملة : الحالة الثالثة

  : )1(ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي

ــاِحباً   ــِمَك شَ ــا لجِْس ــةُ َم ــتْ ٌأَمْيَم  قَالَ

  

 ]كامــل[ُمنْــذُ اْبتُــذلْتَ َوِمثْــُل َماِلــَك َينْفَــُع   

  

  :)2(قول األعشى أو جملة اسمية نحو

 َيـاِفعٌ َوَما زِلْـتُ َأْبِغـي الَْمـاَل ُمـذْ َأنَـا      

  

 ]طويـل [َوِليداً َوكَْهالًً ِحـيَن ِشـْبتُ َوَأْمـَرَدا      

  

وهما عندئذ ظرفان في موضع نصب على الظرفية، مضافان للجملة نفسها أو إلى زمن مضاف 

إلى الجملة، وقيل إنهما مبتدآن، ويقدر اسم زمان مضاف إلى الجملة يكون هو الخبـر منهمـا،   

  . حرفان أو ظرفانإما اسمان أو " مذ ومنذ"وبذلك فـ

  إضافتها. ج

مرتبط بالحاالت الثالثة السابقة ارتباطاً مباشـراً، فيضـافان إذا كانـا    " مذ ومنذ"إضافة كل من 

ويستغنيان عن اإلضافة إذا كانا اسمين؛ ألنهما حينئٍذ مبتـدآن ومـا    ،إلى الجملة بنوعيها ظرفين

  . يليهما خبر لهما فال حاجة لإلضافة

  داللتهما. د

أي " ما رأيته مذ ليلتنـا : "نحو" في"لة األصلية هي الداللة على الظرفية الزمانية، أي بمعنى الدال

قول زهير بـن   نحو" من"في ليلتنا، ويفيدان كذلك ابتداء الغاية في الزمان خاصة فيكون بمعنى 

  . )3(أبي سلمى

ــرِ   ــةَ الَْحْجـ ــدَِّياُر بقَِنَّـ ــْن الـ  ِلَمـ

  

ــذْ   ــجٍ َوُم ــذْ ِحَج ــَوْيَن ُم ــرِ  َأقْ ــل[َدْه  ]كام

  

  . أي من حجج ومن دهر

                                                 
  .2/146شرح التسهيل، : وينظر). نفع(مادة . 14/242ألبي ذؤيب الهذلي، في لسان العرب، ) 1(

  .185، صالديوان: كبيراألعشى ال) 2(

  .60البيت في ديوانه، ص) 3(
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  استعمالهما في ديوان األعشى: اًثاني

  : نمطين علىورد الظرف مذ في الديوان مرتين، وذلك 

  )1(مضافاً إلى جملة اسمية في قوله. أ

 َوَما زِلْـتُ َأْبِغـي الَْمـاَل ُمـذْ َأنَـا َيـاِفعٌ      

  

 ]طويـل [َوليداً َوكَْهالً ِحـيَن ِشـْبتُ َوَأْمـَرَدا      

  

  :)2(مضافاً إلى جملة فعلية، ذلك في قوله. ب

ــارُِبهُ   ــذْ طَرَّشَ ــاً ُم ــا ِحَجج ــْد َراَمَه  قَ

  

 ]بسـيط [َحتَّى تََسْعَسَع َيْرُجوَهـا َوقَـْد خَََفَقَـا      

  

ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، وجاء مضافاً لجملة فعلية ماضوية، أما " مذ"فـ 

  .طلقاًالظرف منذ فلم يرد في الديوان م

  نهار. 26

  األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالً

  اشتقاقه. أ

من المادة اللغوية نََهَر، والنهار ضد الليل، وال يجمع كما ال يجمع العذاب والسراب، فإن جمعت 

  :)3(قلت في قليله، َأنْهُر، وفي الكثير نُُهٌر، مثل سحاب وسحب، ومن ذلك قول ابن كيسان

 تنْـــا بالضُّـــُمْرلـــوال الثَّريـــَدان لَُم

  

ــالنُُّهْر      ــٌد ب ــلٍ َوثَرِي ــُد لَْي ــز[ثَرِي  ]الرج

  

  

                                                 
  185، صالديوان :األعشى الكبير) 1(

  .اضطرب: هرم، خفق: نبت وظهر، تسعسع: طلبها، طرشاربه: رامها .417المصدر السابق، ص) 2(

  ).نََهَر(مادة  .14/303 لسان العرب، :ابن منظور) 3(
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  إعرابه . ب

سـرت  : "من الظروف المعربة المتصرفة، فيكون ظرفاً وغير ظرف، فيأتي ظرفاً، نحو" نهار"

" نهاُر الصائمِ طويـلٌ : "أي سرت في النهار، ويخرج إلى الوجوه اإلعرابية األخرى نحو" نهاراً

  ". الليُل أطوُل من النهارِ" "غادر النهاُر بما فيه" "َر طويالًرأيت النها"

  إضافته . ج

ويستغني عن اإلضـافة إذا كـان   " أزورك نهاَر الخميس: "يضاف إذا كان نكرة غير منونة نحو

  ". هذا النهاُر جميٌل"و" صمت نهاراً طويالً: "نكرة منونة أو معرفاً بأل نحو

  داللته . د

، )1(طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقيل من طلوع الشمس إلى غروبهـا  النهار ضياء ما بين

والنهار اسم لكل يوم، كما أن الليل اسم لكل ليلة، فال يقال نهار ونهاران، إنما واحد النهار يـوم  

ن نهر تدل في أصلها على تفتح الشيء، والنهار انفتـاح  ته يومان، وضد اليوم ليلة، وقيل إوتثني

  .)2(ءالظلمة عن الضيا

  استعماله في ديوان األعشى: ثانياً

  :)3(في الديوان ثالث مرات، من ذلك قوله" نهار"ورد الظرف 

ـ    ــ ــَوار ِي ــاَر تُ ــُه النََّه ــاَدى َعنْ  َوتََع

  

 ]خفيـف [ـِه ِعـَراُض الرَِّمـالِ َوالـدَّْرَداقُ      

  

منصـوب   أي ابتعد عنه في النهار، ويتوارى منه بالرمال العريضة، والنهار هنا ظرف زمـان 

وعالمة نصبه الفتحة، وهو معرف بأل فلم يضف، وجاء في الموقعين اآلخرين مشـابهاً لهـذا   

  . الموقع من حيث اإلعراب واإلضافة

                                                 
  .14/303، لسان العرب :ابن منظور) 1(

  .5/362 معجم مقاييس اللغة،: ارسابن ف) 2(

  .دك صغير متلبد من الرمال: الدرداق .263، صالديوان: األعشى الكبير) 3(
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في الديوان خارجة عن الظرفية ست مرات، فجاء منصوباً علـى  " نهار"واستعمل الشاعر كلمة 

  . الجر واإلضافة أربع مرات المفعولية مرة، ومرفوعاً على الفاعلية مرة، ومجروراً بحرف

  وقت . 27

  األحكام الخاصة به عند النحاة : أوالً

  اشتقاقه . أ

من المادة اللغوية َوقَتَ، والوقت مقدار من الزمان، وكل شيء قدرت له حيناً فهو ُمَؤقَّتٌ، َوَوقْتٌ، 

β: "َمْوقُوتٌ، وُمَوقَّتٌ، محدود، ومن ذلك قوله تعالى Î) nο 4θ n= ¢Á9$# ôM tΡ%x. ’n? tã š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# $Y7≈tF Ï. $Y?θ è% öθ̈Β")1( .

  .)2(أي موقتاً ومقدراً

  إعرابه . ب

ويخـرج  " سرت وقتـاً : "وقت من ظروف الزمان المعربة المتصرفة المبهمة، ويكون ظرفاً نحو

تفد لم اس"و" انتهى الوقتُ بسرعة"و " قْتَرْبَوقْتُ المَحاََضَرِة ا: "خرى نحوإلى الوجوه اإلعرابية األ

ويكون معرفـة  " وقت"وهذا الزمن المبهم يكون نكرة " أهدرتُ وقتاً كثيراً"و" من الوقِت إال القليل

  ". الوقت: "نحو

  إضافته . ج

إلى الجملة بنوعيها اسمية وفعلية، وإلى االسم المفرد وإلى الضمير، وذلك " وقت"يضاف الظرف 

مضافاً إلى جملة اسمية، وإلى جملـة  " جئت وقت أبي قائم: "في حال كونه نكرة غير منونة نحو

وإلـى ضـمير   " هذا وقت الحساب: "وإلى اسم مفرد نحو" جئت وقت غادر الزوار: "فعلية نحو

وكذلك " قضينا وقتاً ممتعاً: "اإلضافة إذا كان نكرة منونة نحو عنويستغنى " وقتك مهٌم جداً: "نحو

  ". انتهى الوقت: "إذا عرف بأل التعريف نحو

                                                 
  .103آية  :النساء) 1(

  ). وقت(مادة  .15/361 لسان العرب،: ابن منظور) 2(
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   داللته. د

تحديد األوقات ثم اتسع فيه فأطلق على المكان : يدل على مقدار من الزمن غير محدد، والتوقيت

داللة أخرى غير الظرفية الزمانية عموماً والداللة علـى  " للوقت"فقيل للموضع ميقات، ولم أجد 

  . وقت مبهم في األخص

  استعماله في ديوان األعشى : ثانياً

  :)1(مرتين، اجتمعتا في قولهفي الديوان " وقت"ورد الظرف 

ــافْ  ــتَ الِْقطَـ ــثَ َوقْـ ــبَّ أثَاِفـ  ُأِحـ

  

 ]متقــارب[َوَوقْــتَ ُعَصــاَرِة َأْعنَابَِهــا     

  

أي في وقت القطاف، وهو هنا ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وجاء نكـرة غيـر   

ـ  " وقـت "وقد استخدم الشاعر كلمة " القطاف"منونة ولذلك أضيف إلى اسم مفرد  ن خارجـة ع

  :)2(الظرفية في موقع واحد في قوله

ــالَ  ــا خَــ ــذَِلَك َمــ ــالَ ِلــ  فَخَــ

  

ــابَِها     ــا َوِحَس ــْن َوقِْتَه ــل [ِم ــزوء الكام  ]مج

  

  ". الهاء"مجرورة بمن ومضافة للضمير 

  يوم . 28

  األحكام الخاصة به عند النحاة : أوالً

  اشتقاقه . أ

ياًء، وأصبحت ياًء مشددةً بعد االدغـام؛   من َيَوَم، والجمع أيام، واألصل فيها أيوام، فقلبت الواو

ألن كل ياء و واو سبق أحدهما اآلخر بسكون، فإن الواو تصير ياًء في ذلك الموضع، وتـدغم  

  .)3(أحداهما في األخرى، ومثل ذلك لََوْيتُه لَيَّاً وشََوْيتُه شَيَّاً واألصل شوياً ولوياً

                                                 
  .قرية باليمامة ذات كروم كثيرة: اثافت .223، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .301، صالمصدر السابق) 2(

  ).َيَوَم(مادة  .15/466، لسان العرب :ابن منظور) 3(
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  . ه اليوموياومت الرجل مياومه ويواماً أي عاملته واستأجرت

   بناؤه وإعرابه. ب

: ونحو قوله تعـالى " ُصْمتُ َيْوَم الخَميسِ: "يوم من ظروف الزمان المتصرفة، فيكون ظرفاً نحو

"ω |=ƒ Î øY s? ãΝä3ø‹ n= tæ tΠ öθu‹ø9$# ")1(     ويستعمل مجرد اسم للزمان، فال يكون ظرفـاً، بـل يحتـل المواقـع ،

اليـوُم يـوٌم   : "ومبتدأ وخبراً نحـو " يوُم الخميسِسرني : "اإلعرابية األخرى، فيكون فاعالً نحو

Ρ̄$: "قوله تعـالى  ، ومفعوالً به نحو"يوُم الجمعِة فُضَِّل: "ونائباً عن الفاعل نحو" مشهوٌد Î) ß∃$sƒ wΥ ⎯ ÏΒ 

$uΖ În/ §‘ $·Β öθtƒ $U™θç7tã # \ƒ Ì sÜôϑ s%")2(قولـه تعـالى   ، ومجروراً باإلضافة نحو" :’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘ öθtƒ 

5ΟŠ Ï9r&")3(.  

من ظروف الزمان المبهمة التي ال تدل على وقت بعينهـا، وهـذا النـوع مـن     ) يوم(وقيل إن 

األسماء تجوز إضافته للجملة ويجوز فيه اإلعراب والبناء على الفتح، فيبنى إذا أضيف إلى فعل 

#: "قولـه تعـالى   نحو" مضارع"ا أضيف إلى فعل معرب مبني ويعرب إذ x‹≈ yδ ãΠ öθtƒ ßìxΖ tƒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# 

öΝßγ è% ô‰Ï¹")4( ن األرجـح فـي المضـاف    ، فيوم مضاف إلى ينفع وهو فعل مضارع معرب، فكـا

اآلية بضم كلمة يوم على اإلعراب، وهو أحسن وبفتحها على البنـاء وهـو    تَئفَقُرِ"اإلعراب، 

  .)5("مرجوح

  إضافته. ج

سـافرتُ  : "إضافته إلى االسم المفرد نحويضاف الظرف يوم إذا كان نكرة غير منونة، وتكون 

وإلى الجملة الفعلية الماضوية فيبنى " جعل اُهللا يومي قَْبَل يوِمك: "وإلى الضمير نحو" يوَم السبِت

#: "قوله تعـالى  وإلى المضارعية فيعرب نحو" اراً صمتُ يوَم كان الطقُس ح: "نحو x‹≈yδ ãΠ öθtƒ ßì xΖ tƒ 

                                                 
  .92آية  :يوسف) 1(

  .10آية  :اإلنسان) 2(

  .26آية  :هود) 3(

  .119آية  :المائدة) 4(

  .445، صالنحو المصفى: محمد ،عيد)5(
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t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# öΝßγè% ô‰Ï¹")1(، أو " صـمت يومـاً  : "ويكون مجرداً من اإلضافة إذا كان نكرة منوناً نحو

  ".اليوم خمرُّ وغداً أمر: "معرفاً بأل نحو

  داللته

، واليوم األيـوم، هـو   )2(يدل على فترة زمنية مقدرة، وهي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

ك أيام الهرج أي وقتـه، وال  آخر يوم في الشهر، وقد يراد باليوم الوقت مطلقاً، ومنه الحديث تل

: قوله تعـالى  الالت أخرى في القرآن الكريم نحو، وقد جاء حامالً لد)3(يختص بالنهار دون الليل

"Νèδö Åe2sŒ uρ ÄΝ9−ƒ r'Î/ «! أي ذكرهم بنعم اهللا التي أنعمها عليهم وبنقمه التي انتقم فيها مـن نـوح   . )4(" #$

  .)5(وعاد وثمود

  األعشى  استعماله في ديوان: ثانياً

  : في الديوان تسعين مرة، وذلك ضمن شكلين" يوم"ورد الظرف 

  مفرد وقد ورد ذلك خمساً وثمانين مرة، وذلك على صورتين، : الشكل األول

  :)6(األولى، معرفاً بأل، وقد ورد ذلك عشر مرات، من ذلك قوله

ــا  ــْعَدى َوِهْجَرتَنَ ــْرَمنَا ُس ــتْ ُص  َوَأْجَمَع

  

 ]بسـيط [َرْأِسي الَيْوَم قَـْد شَـاَبا   لَمَّا َرَأتْ َأنَّ   

  

  : الثانية، نكرة، وقد ورد ذلك خمساً وسبعين مرة، وذلك ضمن نمطين هما

  :)7(نكرة منوناً وغير مضاف، وقد ورد ذلك أربعين مرة، ومن ذلك قوله. 1

                                                 
  .119آية  :المائدة) 1(

  .2/16الكواكب الدرية، : هدل، محمد بن أحمد بن عبد البارياأل) 2(

  )َيَوَم(مادة  .15/466، لسان العرب :ابن منظور) 3(

  .5آية  :إبراهيم) 4(

  ).َيَوَم(مادة  .15/466 لسان العرب،: ابن منظور) 5(

  .411، صالديوان: األعشى الكبير) 6(

  .85المصدر السابق، ص)7(
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ــارِهِ   ــى نَـ ــاً َعلَـ ــيَّفْتُ َيْومـ  تََضـ

  

 ]متقــارب[ِمــَن الُجــوِد فــي َماِلــِه َأحْْــتَِكْم   

  

   :األشكال اآلتية على ين مرة، وذلكنكرة غير منون، وقد ورد ذلك خمساً وثالث .2

  :)1(مضافاً إلى اسم مفرد، وقد ورد ذلك خمساً وعشرين مرة، من ذلك قوله. أ

ــنْ  ــدِيِق َولَِكـ ــْرَن لِلصَّـ ــْم ُيَيسَّـ  لَـ

  

ــالِ      ــْوَم الِقت ــُدوِّ َي ــالِ  الَع ــف[لِِقتَِ  ]خفي

  

  :)2(د ورد ذلك سبع مرات، من ذلك قولهمضافاً إلى فعل ماضٍ، وق. ب

ــَواِعمٌ    ــاَم نَ ــْوَم قَ ــا َي ــَن ِمنَْه  بَِأْحَس

  

ــا    ــتُْهنَّ َحالََه ــا َواَجَه ــَأنْكَرَن لَمَّ ــل[فَ  ]طوي

  

  :)3(مضافاً إلى فعل مضارع، وقد ورد ذلك مرة واحدة، ذلك في قوله. ج

ــدٌ   ــاَمْينِ َماجِ ــْوَم الهَم ــُرٌؤ َي ــا ام  َوِمنَّ

  

 ]طويـل [َيـْوم تَْجِنـي ُجنَاتَُهـا     بَِجوِّ نَطَـاعٍ   

  

  :)4(وقد ورد ذلك مرتين، من ذلك قوله" الهاء"مضافاً إلى الضمير . د

 رََكَـــــَدتْ َعلَْيَهـــــا َيْوَمَهـــــا

  

ــَهابَِها     ــرِّ ِش ــْمٌس بَِح ــل [شَ ــزوء الكام  ]مج

  

  :)5(جمع على أيام، وقد ورد ذلك خمس مرات، من ذلك قوله: الشكل الثاني

ــاً  ــاِئْل تَميِم ــفْقَِتهِمْ   َس ــاَم َص ــِه َأيَّ  بِ

  

 ]بسـيط [لَمَّا َرآُهْم َأَسـاَرى كُلُُّهـْم َضـَرَعا      

  

                                                 
  .61، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  .393المصدر السابق، ص) 2(

  .137المصدر السابق، ص) 3(

  .305المصدر السابق، ص ) 4(

  .159المصدر السابق، ص ) 5(
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يوم خارجة عن الظرفية في سبعة وعشرين موقعـاً، فجـاءت اسـماً    "وقد استخدم الشاعر كلمة 

مجروراً في ستة مواقع، ومضافاً إليه في ستة مواقع، ومبتدًأ في ستة مواقع، ومفعوالً بـه فـي   

  . اقع، وفاعالً في ثالثة مواقع، وخبراً إلن في موقع واحد، واسما ألن في موقع واحدأربعة مو

  في الديوان" يوم"المخطط العام لكلمة . 7الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  : ومن خالل الجدول السابق نستنتج ما يلي

في الديوان تسعين مرة وهذا العدد كبير بالنسبة للظـروف الزمانيـة    "يوم"ورد الظرف  .1

من حيـث  الذي تكرر تسعين مرة، " إذ"مع الظرف ى فاحتل بذلك الدرجة الثانية األخر

 . الذي تكرر اثنتي عشرة وثالثة مئة مرة" إذا"الكثرة بعد الظرف 

غلبة استعماله مالزماً للظرفية الزمانية على استعماله متصرفاً، فورد متصرفاً في سبعة  .2

 . ما سبقوعشرين موقعاً، وغير متصرف في تسعين موقعاً ك

، ولم يـأت مثنـى   ، فقد ورد مجموعاً خمس مراتغلبة المفرد في استعماله على الجمع .3

 . مطلقاً

 . استخدامه بشكل نكرة منونة بكثرة في الديوان، وهذا يدل على شيوعها أكثر من غيرها .4

 مرة 90يوم 

 5جمع 
 مرات

 85مفرد 
 مرة

معرف بأل 
 مرات 10

 مرة75نكرة 

نكرة منونة 
 مرة 40

نكرة غير 
 مرة 35نونة م

مضاف إلى اسم 
 مرة 25 مفرد

مضاف إلى 
 7فعل ماض 
مرات

مضاف إلى 
فعل مضارع 
مرة واحدة

مضاف إلى 
ضمير الھاء 

 مرتان
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غلبة إضافته لالسم المفرد على إضافته للفعل بنوعيه، وكذلك كثرة اسـتخدامه مضـافاً    .5

 . ماضي قياساً إلى المضارع الذي لم يرد إال مرة واحدةللفعل ال

  ما ناب عن ظرف الزمان في ديوان األعشى : الثاني المبحث

  : ورد ما ناب عن ظرف الزمان ثماني مرات، توزعت على الحاالت اآلتية

  : ما دلَّ على كلية أو جزئية، وقد ورد ذلك ست مرات وذلك على شكلين. 1

  : َعلى كلية، وقد ورد ذلك أربع مرات، وذلك ضمن نمطين ما دلَّ: الشكل األول

  :)1(، وقد ورد ذلك مرتين، ومنها قوله"عام"مضافة إلى الظرف " كلَّ. "أ

ــيْـ   ــى خَ ــْيالً إلَ ــوُد خَ ــامٍ َيقُ ــلَّ َع  كُ

  

 ]خفيـف [ـلٍ َدِفاقـاً غَـَداةَ ِغـبِّ الصِّـقَالِ      

  

  :)2(ن، ومن ذلك قوله، وقد ورد ذلك مرتي"عشية"مضافة إلى الظرف " كلَّ. "ب

ــيٍَّة ــلَّ ِعِشـــ ــَن كُـــ  َيْركُْضـــ

  

 ]الكامل مجـزوء [َعْصَب الُْمـَريَّشِ َو الَْمَراجـْل     

  

  :)3(، وقد ورد ذلك مرتين، ومن ذلك قوله)منتصف، أكبر(ما دلَّ على جزئية : الشكل الثاني

ــَزا  ــاِقَيانِ الِمـ ــا السَّـ ــبُّ لََهـ  َيُصـ

  

 ]متقـارب [شَـنّْ   َج ُمنْتََصفَ اللَّْيلِ ِمـْن َمـاءِ    

  

  :)4(أي نصف الليل، والنصف جزء من الليل ال كلّه، وكذلك قوله

ـ  ــ ــارِ كََماشـ ــَر النََّهـ ــاَعةً َأكَْبـ  سـ

  

ــا      ــُه إْعتَاَم ــٌل لَُبونَ ــلَّ ُمِخي ــف[ـ  ]خفي

  

                                                 
  .61، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .البرود ذات الريش: البرود الموشاة، والمريش: العصب .389المصدر السابق، ص ) 2(
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أي حين ارتفع النهار، وهـو  " أتاني فالن أكبر النهار"بنصب أكبر على الظرفية الزمانية، نقول 

  . بذلك جزء منه

  :)1(وقد ورد ذلك مرة واحدة، وذلك في قوله" ستة"عدد الظرف . 2

 فَكََأنََّهـــا لَـــْم تَلْـــقَ ســـتةَ َأشْـــُهرٍ

  

 ]كامـل [ُضّراً ِإذَا َوَضـَعتْ ِإلَْيـَك جِالَلََهـا      

  

  :)2(وقد ورد ذلك مرة واحدة وذلك في قوله" ذلك"اإلشارة إلى الظرف . 3

ــوْ  ــَك الَيـ ــُه ذَِلـ ــٍد َهَرقْتَـ  رُُبَّ َرفْـ

  

ــالِ     ــرٍ َأقْتََ ــْن َمْعشَ ــَرى ِم ــف[َم َوَأْس  ]خفي

  

ومما تقدم نلحظ أن استخدام األعشى لما ناب عن ظرف الزمان كان قليالً، ثم أن األشكال التـي  

  : ورد عليها لم تشمل كل أنماط اإلنابة عن الظرف، وهي خمسة أنماط كما ذكرنا سابقاً، وهي

في معناهما، وقد استخدمه الشاعر بكثـرة قياسـاً إلـى     ما دل على كلية أو جزئية أو ما: أوالً

  . األنماط األخرى

  . عدد الظرف وقد استخدمه الشاعر مرة واحدة فقط: ثانياً

  . اسم اإلشارة، وقد استخدمه الشاعر مرة واحدة كذلك: ثالثاً

  . صفة الظرف، ولم يذكر في الديوان مطلقاً: رابعاً

  . ف، ولم يذكر كذلك في الديوانالمصدر المتضمن معنى الظر: خامساً

                                                 
  79.0، صالديوان: ى الكبيراألعش )1(
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  )1(رقم  جدول

  المبحث الثالث
  الدراسة اإلحصائية لظروف الزمان في ديوان األعشى 

  إحصائي بظروف الزمان عند األعشى وأشكالها وأنماطها المدروسة، والنسبة المئوية لذلك جدول 
عدد الظرف الرقم

  المرات

النسبة المئوية

بالنسبة لجميع 

  ظروف الزمان

النسبة العدد  اإلضافة االشتقاق

المئوية 

بالنسبة 

  للظرف

عدد البناء واالعراب

  المرات

النسبة 

  المئوية

النسبة   عدد المرات  مالزمة الظرفية

المئوية 

  للظرف

حاالت 

  التصغير

  %100  90  مالزماً للظرفية   %100  90  مبنياً على السكون  %1  1  إضافة الزمان إليه  جامد  %12.26  90  إذ  .1

-  

-  

  -  خارجاً عن الظرفية  %88  79  إضافته للجملة الفعلية

      %11  10  إضافته للجملة االسمية

  %100  312 مالزماً للظرفية  %100  312  مبنياً على السكون  %77  241 لجملة فعلية فعلها ظاهر لجملة   جامد  %42.51  312  إذا  .2

-  

-  

  -  عن الظرفيةخارجاً   %23  71  فعلية فعلها مقدر

  %100  1 مالزماً للظرفية  %100  1  معرباً منصوباً  %100  -  ال يضاف ويأتي منفرداً دائماً  أَبَد  %0.14  1  أبداً  .3

-  

-  

  خارجاً عن الظرفية

  - مالزماً للظرفية  %100  12  معرباً منصوباً  %25  3  للمفرد  دنى  -  -  أدنى  .4
12  

-  

100%  

-  

  عن الظرفية خارجاً

  - مالزماً للظرفية  %100  1  مبنياً على الكسر  %100  -  -  َأَمَس  -  -  أمس  .5
1  

100%  

-  

-  

  خارجاً عن الظرفية

  3  %96  80 مالزماً للظرفية  %95  76  معرباً منصوباً  %80  61  مضافاً لالسماء والضمائر  َبُعَد  %11.31  83  بعد  .6

  %4  3  خارجاً عن الظرفية  %5  4  مبنياً على الضم  %20  15  ما الكافةمكفوفاً عن اإلضافة ب

بينما،   .7

  بينا

  %100  2 مالزماً للظرفية  %100  2  معرباً منصوباً  %50  1  مضافاً للجملة الفعلية،  َبَيَن  0.27%  2

-  

-  

  -  خارجاً عن الظرفية  %50  1  مضافاً للجملة االسمية

مالزماً للظرفية  %100  1  معرباً منصوباً  %100  -  -  َحقََب  %0.14  1  حقبة  .8

  خارجاً عن الظرفية
 

1  
-  

100%  

-  

-  
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عدد الظرف الرقم

  المرات

النسبة المئوية

بالنسبة لجميع 

  ظروف الزمان

النسبة العدد  اإلضافة االشتقاق

المئوية 

بالنسبة 

  للظرف

عدد البناء واالعراب

  المرات

النسبة 

  المئوية

النسبة   عدد المرات  مالزمة الظرفية

المئوية 

  للظرف

حاالت 

  التصغير

  معرباً   %43  9  مضافاً لجملة فعلية ماضوية  َحَيَن  %2.86  21  حين  .9

  
 ً  مبنيا

12  
  

  -  %95  20 مالزماً للظرفية   57%

  %33  7  مضافاً لجملة فعلية مضارعية

  %5  1  خارجاً عن الظرفية  %43  9  %5  1  مضافاً لجملة اسمية

  %19  4  غير مضاف

مالزماً للظرفية      معرباً منصوباً  %100  -  -  َرَيثَ  -  -  ريث  .10

 خارجاً عن الظرفية

-  
2  

-  

100%  

-  

مالزماً للظرفية   %100  3 معرباً منصوباً %100  -  -  َسَوَع  %0.41  3  الساعة  .11

 خارجاً عن الظرفية

3  
-  

100%  

-  

-  

مالزماً للظرفية  %100  2 معرباً منصوباً %100  -  -  شََهَر  %0.27  2  شهراً  .12

 خارجاً عن الظرفية

2  
-  

100%  

-  

-  

مالزماً للظرفية  %100  1 معرباً منصوباً %100  1  مضافاً السم الزمان  صَبَح  %0.14  1  الصباح  .13

 خارجاً عن الظرفية

1  
-  

100%  

-  
 

-  

مالزمة للظرفية  %100  2 معربة منصوبة %100  -  -  ضحا  %0.27  2  ضحى  .14

 خارجة عن الظرفية

2  
-  

100%  

-  

-  

مالزماً للظرفية  %100  3 معرباً منصوباً %100  -  -  َعَوَم  %0.41  3  العام  .15

 خارجاً عن الظرفية

3  
-  

100%  

- 

-  

مالزمة للظرفية  %100  3 معربة منصوبة %100  -  -  عشي  %0.41  3  عشية  .16

 خارجة عن الظرفية

3  
-  

100%  

-  

-  

مالزماً للظرفية  %100  1 معرباً منصوباً %100  -  -  عشا  %0.14  1  عشاء  .17

 خارجاً عن الظرفية

1  
-  

100%  

- 

-  

مالزماً للظرفية  %100  2 مبنياً على الضم %100  -  -  َعَوَض  %0.27  2  عوض  .18

  خارجاً عن الظرفية
  

  
  
 

2  
-  

100%  

-  

-  
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عدد الظرف الرقم

  المرات

النسبة المئوية

بالنسبة لجميع 

  ظروف الزمان

النسبة العدد  اإلضافة االشتقاق

المئوية 

بالنسبة 

  للظرف

عدد البناء واالعراب

  المرات

النسبة 

  المئوية

النسبة   عدد المرات  مالزمة الظرفية

المئوية 

  للظرف

حاالت 

  التصغير

  مضافة السم زمان  غدو  %1.63  12  غداة  .19

  مضافة السم مفرد

  مضافة لفعل ماض

  ير مضافةغ

مالزمة للظرفية  %100  12 معرباً منصوباً  67%  8

 خارجة عن الظرفية

12  
-  

100%  

- 

-  
1  8%  
2  17%  

1  8%  

مالزمة للظرفية   %100  11 معربة منصوبة  100%  -  -  غدو  %1.50  11  غدوة  .20

 خارجة عن الظرفية

11  
-  

100%  

-  

2  

مالزماً للظرفية   %100  2 معرباً منصوباً  %100  -  -  ُوغََد  %0.27  2  غداً  .21

 خارجاً عن الظرفية

2  
-  

100%  

-  

-  

  مضافاً  قََبَل  %3.54  26  قبل  .22

  مقطوعاً عن اإلضافة

23  92%  

8%  

  معرباً منصوباً

 مبنياً على الضم

23  
2  

92%  

8%  

مالزماً للظرفية 

 خارجاً عن الظرفية

25  
1  

96%  

4%  

1  

2  

مالزماً للظرفية  %100  2 معرباً منصوباً  %100  -  -  قَِدَم  %0.27  2  قديماً  .23

 خارجاً عن الظرفية

2  
-  

100%  

-  

-  

  مضافة لفعل ماض  جامدة  %3  22  لَّما  .24

  مضافة لفعل مضارع

مالزمة للظرفية  %100  22 على السكون مبنية  77%  17

 عن الظرفية خارجة

22  
-  

100%  

-  

-  
5  23%  

  مضافاً  لََيَل  %1.91  14  ليالً  .25

  غير مضاف

مالزماً للظرفية  %100  14 معرباً منصوباً  71%  10

 خارجاً عن الظرفية

14  
-  

100%  

-  

-  
4  29%  

  مضافة للجملة االسمية  جامدة  %2.86  21  متى  .26

  مضافة للجملة الفعلية

مضافة للجمة الفعلية 

  ومفصولة بما الزائدة

مالزمة للظرفية  %100  21 مبنية على السكون  9%  2

 خارجة عن الظرفية

21  
-  

100%  

-  

-  
14  67%  
5  24%  

  أصلها  %0.27  2  مذ  .27

  منذ

  مضافاً لجملة اسمية

  مضافاً لجملة فعلية

1  
  

50%  

50%  

مالزماً للظرفية  %100  2 مبنياً على السكون

 خارجاً عن الظرفية

2  
-  

100%  

-  

-  

1  

مالزماً للظرفية  %100  3 معرباً منصوباً  %100  -  -  نهر  %0.41  3  رنها  .28

 خارجاً عن الظرفية

3  
-  

100%  

-  

-  



 189

عدد الظرف الرقم

  المرات

النسبة المئوية

بالنسبة لجميع 

  ظروف الزمان

النسبة العدد  اإلضافة االشتقاق

المئوية 

بالنسبة 

  للظرف

عدد البناء واالعراب

  المرات

النسبة 

  المئوية

النسبة   عدد المرات  مالزمة الظرفية

المئوية 

  للظرف

حاالت 

  التصغير

مالزماً للظرفية  %100  2 معرباً منصوباً  %100  2  مضافاً لجملة اسمية  َوقَتَ  %0.27  2  وقت  .29

 خارجاً عن الظرفية

2  
-  

100%  

-  

-  

  مضافاً  َيَوَم  %12.26  90  يوم  .30

  غير مضاف

50  56%  

44%  

مالزماً للظرفية  %100  90 معرباً منصوباً

 خارجاً عن الظرفية

90  
-  

100%  

-  

-  
40  

  -                      %100  734  المجموع  .31
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  ما ناب عن ظرف الزمان في ديوان األعشى: ثانياً. 2الجدول
النسبة عدد المرات نائب الظرف  الرقم

  المئوية

البناء 

  واإلعراب

النسبة   العدد

  ةالمئوي

ما دل علـى كليـة      .1

  )كل(

  %100  4  معرباً منصوباً  50%  4

ما دل على جزئيـة     .2

  )منتصف، أكبر(

 %100  2 معرباً منصوباً  25%  2

 %100  1 معرباً منصوباً  %12.5  1  )ستة(عدد الظرف    .3

اإلشارة إلى الظرف    .4

  )ذلك(

 %100  1 معرباً منصوباً  12.5%  1

  %100  8  -  %100  8  المجموع
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   )2(جدول رقم 

  جدول إحصائي لظروف الزمان عند األعشى وأشكالها وأنماطها المدروسة والنسب المئوية لها مرتبة ترتيباً تنازلياً
عدد   الظرف  الرقم

  المرات

النسبة المئوية 

بالنسبة لجميع 

  ظروف الزمان

النسبة   العدد  اإلضافة  االشتقاق

المئوية 

بالنسبة 

  للظرف

عدد   البناء واالعراب

  المرات

 النسبة

  المئوية

النسبة   عدد المرات  مالزمة الظرفية

المئوية 

  للظرف

حاالت 

  التصغير

  %100  312 مالزماً للظرفية  %100  312  مبنياً على السكون  %77  241  لجملة فعلية فعلها ظاهر لجملة   جامد  %42.51  312  إذا .1

-  

-  

  -  خارجاً عن الظرفية  %23  71  فعلية فعلها مقدر

  %100  90  مالزماً للظرفية   %100  90  مبنياً على السكون  %1  1  إضافة الزمان إليه  جامد  %12.26  90  إذ .2

-  

-  

  -  خارجاً عن الظرفية  %88  79  إضافته للجملة الفعلية

      %11  10  إضافته للجملة االسمية

  مضافاً  َيَوَم  %12.26  90  يوم .3

  غير مضاف

50  56%  

44%  

مالزماً للظرفية خارجاً  %100  90 معرباً منصوباً

 عن الظرفية

90  
-  

100%  

-  

-  

40  

  3  %96  80 مالزماً للظرفية  %95  76  معرباً منصوباً  %80  61  مضافاً لالسماء والضمائر  َبُعَد  %11.31  83  بعد .4

  %4  3  خارجاً عن الظرفية  %5  4  مبنياً على الضم  %20  15  مكفوفاً عن اإلضافة بما الكافة

  مضافاً  قََبَل  %3.54  26  قبل .5

  مقطوعاً عن اإلضافة

23  92%  

8%  

  معرباً منصوباً

 مبنياً على الضم

23  
2  

92%  

8%  

مالزماً للظرفية خارجاً 

 عن الظرفية

25  
1  

96%  

4%  

1  

2  

  مضافة لفعل ماض  جامدة  %3  22  لَّما .6

  مضافة لفعل مضارع

 زمة للظرفية خارجةمال %100  22 على السكون مبنية  77%  17

 عن الظرفية

22  
-  

100%  

-  

-  

5  23%  

  معرباً   %43  9  مضافاً لجملة فعلية ماضوية  َحَيَن  %2.86  21  حين .7

  
 ً  مبنيا

12  
  

  -  %95  20 مالزماً للظرفية   57%

  %33  7  مضافاً لجملة فعلية مضارعية

  %5  1  عن الظرفية خارجاً  %43  9  %5  1  مضافاً لجملة اسمية

  %19  4  غير مضاف

  مضافة للجملة االسمية  جامدة  %2.86  21  متى .8

  مضافة للجملة الفعلية

مضافة للجملة الفعلية ومفصولة 

  بما الزائدة

مالزمة للظرفية خارجة  %100  21 مبنية على السكون  9%  2

  عن الظرفية
  
  
  
 

21  
-  

100%  

-  

-  
14  67%  
5  24%  

  -  %100  14مالزماً للظرفية خارجاً  %100  14 معرباً منصوباً  %71  10  مضافاً  لََيَل  %1.91  14  ليالً .9
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عدد   الظرف  الرقم

  المرات

النسبة المئوية 

بالنسبة لجميع 

  ظروف الزمان

النسبة   العدد  اإلضافة  االشتقاق

المئوية 

بالنسبة 

  للظرف

عدد   البناء واالعراب

  المرات

 النسبة

  المئوية

النسبة   عدد المرات  مالزمة الظرفية

المئوية 

  للظرف

حاالت 

  التصغير

  -  - عن الظرفية  %29  4  غير مضاف

  - مالزماً للظرفية  %100  12  معرباً منصوباً  %25  3  للمفرد  دنى  -  -  أدنى .10
12  

-  

100%  

-  

  الظرفية خارجاً عن

  مضافة السم زمان  غدو  %1.63  12  غداة .11

  مضافة السم مفرد

  مضافة لفعل ماض

  غير مضافة

مالزمة للظرفية خارجة  %100  12 معرباً منصوباً  67%  8

 عن الظرفية

12  
-  

100%  

- 

-  
1  8%  
2  17%  

1  8%  

مالزمة للظرفية خارجة   %100  11 منصوبة معربة  100%  -  -  غدو  %1.50  11  غدوة .12

 عن الظرفية

11  
-  

100%  

-  

2  

 مالزمة للظرفية خارجة  %100  3 بةمنصو معربة %100  -  -  َسَوَع  %0.41  3  الساعة .13

 عن الظرفية

3  
-  

100%  

-  

-  

مالزماً للظرفية خارجاً  %100  3 معرباً منصوباً %100  -  -  َعَوَم  %0.41  3  العام .14

 عن الظرفية

3  
-  

100%  

- 

-  

مالزمة للظرفية خارجة  %100  3 معربة منصوبة %100  -  -  عشي  %0.41  3  عشية .15

 عن الظرفية

3  
-  

100%  

-  

-  

مالزماً للظرفية خارجاً  %100  3 معرباً منصوباً  %100  -  -  نهر  %0.41  3  نهار .16

 عن الظرفية

3  
-  

100%  

-  

-  

  %100  2 مالزماً للظرفية  %100  2  باً منصوباًمعر  %50  1  مضافاً للجملة الفعلية،  َبَيَن  %0.27  2  بينما، بينا .17

-  

-  

  -  خارجاً عن الظرفية  %50  1  مضافاً للجملة االسمية

مالزماً للظرفية خارجاً      معرباً منصوباً  %100  -  -  َرَيثَ  -  -  ريث .18

 عن الظرفية

-  
2  

-  

100%  

-  

للظرفية خارجاً  مالزماً %100  2 معرباً منصوباً %100  -  -  شََهَر  %0.27  2  شهراً .19

 عن الظرفية

2  
-  

100%  

-  

-  

مالزمة للظرفية خارجة  %100  2 معربة منصوبة %100  -  -  ضحا  %0.27  2  ضحى .20

 عن الظرفية

2  
-  

100%  

-  

-  

مالزماً للظرفية خارجاً  %100  2 مبنياً على الضم %100  -  -  َعَوَض  %0.27  2  عوض .21

 عن الظرفية

2  
-  

100%  

-  

-  
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عدد   الظرف  الرقم

  المرات

النسبة المئوية 

بالنسبة لجميع 

  ظروف الزمان

النسبة   العدد  اإلضافة  االشتقاق

المئوية 

بالنسبة 

  للظرف

عدد   البناء واالعراب

  المرات

 النسبة

  المئوية

النسبة   عدد المرات  مالزمة الظرفية

المئوية 

  للظرف

حاالت 

  التصغير

مالزماً للظرفية خارجاً   %100  2 معرباً منصوباً  %100  -  -  غََدُو  %0.27  2  غداً .22

 عن الظرفية

2  
-  

100%  

-  

-  

مالزماً للظرفية خارجاً  %100  2 معرباً منصوباً  %100  -  -  قَِدَم  %0.27  2  قديماً .23

 عن الظرفية

2  
-  

100%  

-  

-  

  أصلها  %0.27  2  مذ .24

  منذ

  مضافاً لجملة اسمية

  مضافاً لجملة فعلية

1  
  

50%  

50%  

مالزماً للظرفية خارجاً  %100  2 على السكون مبنياً

 عن الظرفية

2  
-  

100%  

-  

-  

مالزماً للظرفية خارجاً  %100  2 معرباً منصوباً  %100  2  مضافاً لجملة اسمية  َوقَتَ  %0.27  2  وقت .25

 عن الظرفية

2  
-  

100%  

-  

-  

  %100  1 مالزماً للظرفية  %100  1  معرباً منصوباً  %100  -  ال يضاف ويأتي منفرداً دائماً  أَبَد  %0.14  1  أبداً .26

-  

-  

  خارجاً عن الظرفية

  - مالزماً للظرفية  %100  1  مبنياً على الكسر  %100  -  -  َأَمَس  -  -  أمس .27
1  

-  

100%  

-  

  خارجاً عن الظرفية

 مالزماً للظرفية خارجاً %100  1  معرباً منصوباً  %100  -  -  َحقََب  %0.14  1  حقبة .28

 عن الظرفية

1  
-  

100%  

-  

-  

مالزماً للظرفية خارجاً  %100  1 معرباً منصوباً %100  1  مضافاً السم الزمان  صَبَح  %0.14  1  الصباح .29

 عن الظرفية

1  
-  

100%  

-  
 

-  

مالزماً للظرفية خارجاً  %100  1 معرباً منصوباً %100  -  -  عشا  %0.14  1  عشاء .30

 عن الظرفية

1  
-  

100%  

- 

-  

  -                      %100  734  المجموع .31
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  الفصل الثالث

  ف المكان الواردة في الديوانوظر

  ظروف المكان : األولالمبحث 

  ن ظرف المكان ما ناب ع: الثاني المبحث

  الدراسة اإلحصائية لظروف المكان في الديوان : الثالث المبحث



 195

  الفصل الثالث

  ظروف المكان الواردة في الديوان

  ظروف المكان: األول المبحث

  أسفل . 1

  األحكام الخاصة به عند النحاة : أوالً

  اشتقاقه. أ

، فالسُّفْل والسُّفُول والسُّفَال والسُّفَالة بالضـم  )1(وهو ما كان خالف العلو" سفل"من المادة اللغوية  

  . ونقول، سفل سفوالً على غرار قعد قعوداً. )2(ضد الُعلْوِ بضم العين وكسرها

  بناؤه وإعرابه. ب

" قبـل وبعـد  "ي بذلك تجري مجرى ن الظروف التي تبنى حيناً وتعرب حيناً آخر وهم" أسفل" 

وي بذلك تحت مسمى الغايات، وتنطبق عليها حاالت اإلضافة األربع، التي مـن خاللهـا   فتنض

له قو نحو إذا كان مضافاً مصرحاً بمضافه" أسفل"يمكن القول ببنائها أو إعرابها فيعرب الظرف 

≈ΟèO çμ": تعالى tΡ ÷Š yŠu‘ Ÿ≅x ó™ r& t⎦, Î# Ï≈y™")3( هنا ظرف مكان منصوب وعالمـة نصـبه   " أسفل"، فالظرف

" ِسْرتُ َأْسـفَلَ " :قولكنحو  الفتحة، ويعرب كذلك إذا قطع عن اإلضافة لفظاً ومعنى قصداً للتنكير

ممنوع من الصرف للوصفية، وهو كذلك على وزن أفعل ولم يقبل تـاء  " أسفل"دون تنوين؛ ألن 

 نحـو  وإذا قطع عن اإلضافة ونوي اللفظ أعرب كـذلك . )4(؛ ألن مؤنثه على وزن فُْعلَىالتأنيث

والتقدير أسفل البيت، وعدم تنوينـه هنـا لـيس    " لَْم َأْصَعْد إلى َسطْحِ الَبْيِت َوَبقِيتُ َأْسفََل" :قولك

ق، وهـذه  في المثال الساب" البيت"المتناعه الصرف، وإنما النتظار المضاف إليه المحذوف وهو 

                                                 
  .3/78 معجم مقاييس اللغة، :ابن فارس) 1(

  .172، صمختار الصحاح: الرازي) 2(

  .5التين، آية ) 3(

  .1/44، المرجع في اللغة العربية: علي رضا) 4(
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فهي " أسفل"ي التي يبنى فيها أما الحالة الرابعة، وه" أسفل"هي الحاالت الثالث التي يعرب فيها 

وأسـفل  " ِقفْ َأْسفَُل": نحو عن اإلضافة لفظاً ال معنًى فيحذف المضاف إليه، وينوى معناه قطعه

من األلفـاظ  " أسفل"أن  النحاة بعضويرى  .ههنا مبني على الضم في محل نصب على الظرفية

: لـه تعـالى  التي تنوب عن الظرف، كونها صفة له، وذلك بعد حذفه، وعلـى ذلـك ُحِمـَل قو   

"= ò2§9$# uρ Ÿ≅ xó™ r& öΝà6Ζ ÏΒ")1(أي والركب مكاناً أسفل منكم ،)2(.  

 ةفيمتوسط التصرف، ومن خروجه عن الظروأسفل من الظروف المتصرفة أو كما صنفه النحاة 

=": لـه تعـالى  وقيل في قو" َهذا َأْسفَُل" :ونحو" قٌ َوَأْسفَلَُها َواِسٌعا َضيِّالدَّاُر َأْعالََه: "قولك ò2§9$# uρ 

Ÿ≅ xó™ r& öΝà6Ζ ÏΒ")3( على الخبرية، ويكون التقدير، وموضع الركب أسفل منكم" أسفل"، برفع)4(.  

  إضافته. ج

فإما أن " ت، وأسفلكأسفل البي": نحو اإلضافة غالباً، فيضاف لالسم المفرد والضمير" أسفل"يلزم 

يصرح بمضافه أو يحذف لفظاً ومعنًى أو يحذف معنى وينوى لفظاً فيكون معرباً آنذاك، وإما أن 

: نحـو  لم يضف "ال"ـ ب فَرِّيحذف لفظاً وينوى معنًى فيبنى على الضم كما ورد سابقاً، وإذا ُع

  ". نظرت إلى األسفل"

  داللته. د

  . إضافة إلى الداللة على الظرفية المكانيةهذا المعنى، ولم أجد له غير األسفل خالف العلو، 

                                                 
  .42األنفال، آية ) 1(

  .121، صشرح ملحة اإلعراب :الحريري) 2(

  .42 األنفال، آية) 3(

  .2/223، معاني القرآن: أبو حسن األخفش، )4(
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  استعماله في ديوان األعشى : ثانياً

  :)1(ذلك في قولهفقط، في ديوان األعشى مرة واحدة " أسفل"ورد الظرف 

ــفٌ  ــه نُطَ ــاٍت ل ــا ذُو ُزَجاَج ــَعى بِه  َيْس

  

 ]بسـيط [ُمقَلٌِّص َأْسـفََل السِّـْرَبالِ ُمْعتَِمـُل       

  

مكان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة، وذلك إلضافته السم ظاهر ومصـرح   رفوأسفل هنا ظ

  :)2(خارجة عن الظرفية في موقع واحد، وهو قوله" أسفل"به، وقد استخدم الشاعر كلمة 

ـ    رو َيـْوَم َأْسـفَلِ شَـاِحبٍ   َوِمنَّا ابـُن َعْم

  

ــ   ــُد َوَألَْه ــذَُراتُها َيزِي ــُه ُع ــل[تْ خَْيلَ  ]طوي

  

  . ه مجروروأسفل هنا مضاف إلي

  أمام . 2

  األحكام الخاصة به عند النحاة : أوالً

  اشتقاقه . أ

وأمُّ الشـيء  .)3(فالن إمام القوم؛ معناه هو المتقدم لهم: يقال اإلماممن أمَّ الشيء إذا تقدمه، ومنه 

  .)4(للبهائم واألماتأصله، واألم الوالدة والجمع أمات وأمهات، وقيل األمهات للناس، 

  رابه بناؤه وإع. ب

: نحـو  ظرف مكان مبني على الضم، وذلك إذا جاء مقطوعاً عن اإلضافة مع نية المعنى،" اُمأم"

محل نصب علـى الظرفيـة،    هنا ظرف مكان مبني على الضم في" أمام"فـ " وقف اإلماُم أماُم"

≅": لـه تعـالى  قو نحـو  ويكون معرباً منصوباً إذا جاء مضافاً ومصرحاً بمضافه t/ ß‰ƒ Ìãƒ ß⎯≈ |¡Ρ M}$# 

                                                 
  .109، صالديوان: األعشى الكبير) 1(

  .135المصدر السابق، ص )2(

  ).أمم(، مادة 1/215، لسان العرب :ابن منظور) 3(

  .24، صمختار الصحاح: الرازي) 4(
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tàf øu‹Ï9 … çμ tΒ$tΒr&")1(بالتنوين " سرت أماماً": نحو ، أو مقطوعاً عن اإلضافة لفظاً ومعنى قصداً للتنكير

وسائر ظروف الغايات، فال بد من ذكر موقـع   )قبل وبعد(وبما أن الظرف أمام يجري مجرى 

َوِسْرتُ ي خَلْفَ الَبْيِت َساَر َأخ": نحو وهو قطعه عن اإلضافة مع نية اللفظ" أمام"ثالث يعرب فيه 

النتظار المضاف إليه المحذوف، والتقدير أمامه أو أمام البيت، بالفتح دون تنوين وذلك " َأنَا َأَماَم

" أمـام "يبنى " …سار أخي"وهذه الحالة لم أجد لها ذكراً في كتب النحو، وهذا يجعل قارئ عبارة 

  . عن الصواب واهللا أعلمهاً له بالحالة األولى، وهذا بعيد يعلى الضم تشب

ف، فيـأتي  رالمتوسطة التصرف، فيكون ظرفاً وغير ظأما التصرف وعدمه فهو من الظروف 

  : )2(قوله الشاعر نحو ظرفاً

 َأَمــاَم َوخَلْــفَ الَمــْرِء ِمــْن لُطْــِف َربِّــِه

  

 ]طويـل [كََواليُء تَْزوي َعنُْه َما كَـاَن َيْحـذَُر     

  

لمكانية إلضافتهما إلى المرء، أما خروجه عن الظرفية، ففي على الظرفية ا" أمام وخلف"فنصب 

  : )3(قول الشاعر لبيد بن ربيعة

ــْرَجْينِ تَحْ  ــالَ اْلفَ ــَدتْ ِك ــفَغَ ــُهَس  ُب َأنَّ

  

ــا    ــا َوَأَماُمَه ــِة خَلْفَُه ــْولَى اْلَمخَافَ ــل[َم  ]كام

  

فهمـا ليسـا    "خلف"وأمام مرفوع؛ ألنه معطوف على " كال"مرفوع؛ ألنه بدل من المبتدأ فخلف 

  . بظرفين، بل مجرد اسمين للمكان

  إضافته . ج

أمامهـا وأمامـه   ": نحو وإلى الضمير" أَماَم الجامعِة َساَحةٌ كََبْيرةٌ": نحو يضاف إلى االسم المفرد

اسم فعل فيعرب ، وأمامك ظرف مكان، والكاف مضاف إليه وقد ينقل إلى معنى الفعل، "وأمامك

  . وقد يقطع عن اإلضافة فيبنى آنذاك. )4(أي تقدم" امك أيها الجنديأم"كقولك " تقدم"أمر بمعنى 

                                                 
  .5آية : القيامة) 1(

  .64سبق تخريجه، ص) 2(

  .64سبق تخريجه في ص) 3(

  .125، صمعجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية: محمد محمد حسن شراب،) 4(
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  داللته . د

األمام بمعنى القدام، وهو عكس الوراء، ومن الدالالت التي تحملها أمام؛ الخيط الذي يمد علـى  

البناء، والحادي إمام اإلبل، وإن كان وراءها ألنه الهادي لها، واإلمام رئيس القوم، وهو المتقـدم  

  .)1(يهمعل

  استعماله في ديوان األعشى : ثانياً

  :)2(ذلك في قولهفي الديوان مرة واحدة فقط " أمام"ورد الظرف 

ــ  ــوُن َأَماَمـ ــْوراً تَكُـ ــهطَـ  ُه فَتَفُوتُـ

  

ــوََّدا    ــا خَ ــْوراً إذَا َم ــا طَ ــل[َوَيفُوتَُه  ]كام

  

ل مبني ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف، والهاء ضمير متص" أمامه"فـ 

وال شك في أنه بمعنى قـدام أي تـارة   " فَنُِصَب الظرف أمام إلضافته"في محل جر مضاف إليه 

  . تكون قدامه وسابقة له وتارة يكون هو السابق

  َأنَّى. 3

  األحكام الخاصة بها عند النحاة : أوالً

  اشتقاقها . أ

َك، ويقال من ك وإنُيُينْك وَأ، وقد آن أوانُ، وأني الشيء يأنى أنياً وِإنًى وَأنًىَيِنمن المادة اللغوية َأ

  .)3(األين آن يئين أنياً

                                                 
  ).أمم(مادة . 1/215 لسان العرب،: ابن منظور) 1(

  .عدا عدواً سريعاً: خودا. 279، صالديوان: األعشى الكبير )2(

  ).أني(مادة . 250-  1/249، لسان العرب :ابن منظور )3(
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  بناؤها . ب

َأنَّى من ظروف المكان المالزمة للبناء، فهي ظرف مكان مبني على السكون في محل نصـب،  

وهي إما أن تكون استفهامية أو شرطية، وتبنى لتضمنها معنى همزة االسـتفهام إذا اسـتعملت   

  .)1(نها معنى حرف الشرط إذا استعملت شرطاًاستفهاماً، وتضم

أي متى أتيت؟ أما إذا وقعت شرطاً فإنها تجزم فعلـين،  " أتيت؟ أنَّى"ومن وقوعها استفهاماً قولك 

  . )2(ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة

ــا  ــبِْس بَِه ــا تَلْتَ ــى تَْأِتَه ـــَأْصَبْحتَ َأنَّ  فَ

  

 ]طويـل [ ِكالَ َمْركََبْيَها تَْحتَ رِْجلَْيـَك شَـاجِرُ    

  

نهَّـا تقـع للمكـان    جاَزى بها، وقيل إ، فهي من الظروف التي ي"ها وتلتبستأت"فجزم بها الفعلين 

  .)3("متى"و" أين"والزمان وذلك؛ ألنَّ معناها معنى 

  إضافتها . ج

: نحو تضاف َأنَّى إلى الجملة بنوعيها اسمية وفعلية، فتضاف إلى الجملة الفعلية إذا كانت شرطية

: له تعـالى قو نحو وتضاف إلى الجملة االسمية أو الفعلية إذا كانت لالستفهام" تمضِ َأمضِأنَّى "

"’̄Τr& Å7 s9 # x‹≈ yδ")4(َأنَّى أتيت؟"، و."  

  داللتها . د

مـا اسـتفهامية أو   حمل كذلك الداللة الزمانية، وهـي إ نَّها تالداللة المكانية، وقيل إ" َأنَّى" تحمل

  : ة أم شرطية زمانية أم مكانية فإن لها ثالثة معانٍ وهيشرطية، وسواء أكانت استفهامي

ظاهرة أو مقـدرة، فتكـون   " من"وشرطها في ذلك أن تكون مسبوقة بـ " أين"تكون بمعنى   . أ

 :قول الراجز مدرك بن حصين نحو مسبوقة بمن ظاهرة

  ".ِمْن َأنَّى؟ ِمْن َأْيَن ِعشْرُوَن لَنَا" 
                                                 

  .4/110، شرح المفصل :ابن يعيش )1(

  .74تخريجه، ص سبق )2(

  . 325، صالحجة في النحو: مسعد، عبد المنعم فائز )3(

  .37آية : آل عمران )4(



 201

&Τr̄’": له تعـالى قو نحو بمن مقدرة وأنَّى هنا مسبوقة بمن ظاهرة، وتسبق  uρ ãΝßγs9 Þ ã̧ρ$oΨ−F9$# ⎯ ÏΒ ¥β% s3̈Β 

7‰‹ Ïèt/")1(، َّقبـل أنَّـى   " من"ضمار ى زيد بمعنى أين زيد، وإنما جاز إأي من أين لهم، وال يقال أن

تسبق أكثر الظروف التي ال تتصرف والتي يقل تصرفها، ومن ثـم   )من(ألن " أين"التي بمعنى 

  .)2("في"في الظروف إضمار " من"جاز أن تضمر 

’": له تعالىقو نحو "كيف"بمعنى   . ب ¯Τr& ⎯ Ç‘ós ãƒ Íν É‹≈ yδ ª! $# y‰÷èt/ $yγ Ï? öθ tΒ")3(  أي كيف يحيى، ومن ذلـك ،

 : )4(قول الكميت بن زيد

 َأنَّــى َوِمــْن َأْيــَن آَبــَك الطَّــربُ    

  

 ]منسـرح [ِمْن َحْيـثُ الَ َصـْبَوةٌ َوالَ َرْيـُب      

  

 . من أين بعدها رك؛ لذ"من أين"يحسن أن تكون بمعنى ال فهي هنا بمعنى كيف و

⎢Λä÷": له تعالىقو نحو "متى"أن تكون بمعنى   . ج ù= è% 4’ ¯Τr& # x‹≈yδ")5(  لـه  ، أي متى هذا، أمـا فـي قو

?θè#": تعالى ù' sù öΝä3rOöym 4’̄Τr& ÷Λ ä⎢ ÷∞Ï©")6( من أيـن شـئتم، وكيـف    "، ففسرت أنَّى بالمعاني الثالثة

 .)7("شئتم، ومتى شئتم

  استعمالها في ديوان األعشى : ثانياً

  : نمطين علىفي الديوان خمس مرات، وذلك " أنَّى"ورد الظرف 

  :)8(من ذلك قولهبمعنى أين، وقد ورد ذلك مرتين،  .أ

ــا ِإ ــيِلَجاَرِتنَــــ ــا     ذْ َرَأتْ ِلمَِّتــــ ــى بَِه ــُل َأنَّ ــَك الَْوْي ــوُل لَ ــارب[تَقُ  ]متق

                                                 
  .52سبأ، آية  )1(

  .2/116، الكافية في النحو: ابن الحاجب )2(

  .259البقرة، آية  )3(

  .47سبق تخريجه، ص )4(

  .165آل عمران، آية  )5(

  .223البقرة، آية  )6(

  .2/116، النحو الكافية في :ابن الحاجب )7(

  .مقدمة الرأس: اللمة. 221، صالديوان: األعشى الكبير )8(
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  لك الويل من أين لك هذا الشيب الذميم؟ : رأت شعرهإذ المعنى أن جارته قالت عندما 

  :)1(من ذلك قولهذلك ثالث مرات، بمعنى كيف وقد ورد . ب

ــةٍ  ــوَُّل ذَا ِلمَّـــ ــَأنَّى تََحـــ  فَـــ

  

ــا    ــَك َأْمثَالَُهـ ــى ِلنَفِْسـ ــارب[َوَأنَّـ  ]متقـ

  

ن البيض وقد ذهب شعرك، وكيف لك أمثالها م ]مقدمة الشعر[ف لك أن تعود ذا ِلمَّةَ كي :والمعنى

  !.الحسان

  : أين. 4

  : األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالً

  : اشتقاقه. أ

  . )2(حان: ، وآن لشيء أيناً)أين(من المادة اللغوية 

وأين سؤال عن المكان، واألصل بناؤه على السكون لوقوعه موقع همزة االستفهام إال أنه التقـى  

  .)3(تَِحتْ طلباً للخفة واستثقاالً للكسرة بعد الياءفي آخره ساكنان فحركت النون الجتماعهما، َوفُ

  : بناؤه. ب

له قو نحو فيستعمل استفهاماً) َأنَّى(ي على الفتح في محل نصب، وهو كـ ظرف مكان مبن) أين(

%ΝèO ãΑθà)tΡ t⎦⎪Ï§": تعالى ©# Ï9 (# þθ ä. u õ° r& t⎦ø⎪r& ãΝä. äτ!%x. u à° t⎦⎪Ï% ©! $# öΝçFΖ ä. tβθ ßϑ ãã÷“ s? ")4(بـه   شرطاً، فيجـازى  ، ويستعمل

  : )5(الشاعر ابن همام السلوليقول عند ذلك ويجزم فعلين، ومن ذلك 

                                                 
  .213، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  ).أين(مادة . 1/291، لسان العرب: ابن منظور )2(

  .4/105، شرح المفصل :ابن يعيش )3(

  .22األنعام، آية  )4(

  .75سبق تخريجه، ص )5(
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ــا   ــرِفْ بِنَ ــَن تَْص ــَداةَُأْي ــْدنَاتَ الُع  جِ

  

 ]خفيف[نَْصــرِفُ الِْعــيَس نَْحَوَهــا لِلتَّالِقــي   

  

  ). تصرف وتجدنا(فجزم به الفعلين 

لـه  الشرط، دون االستفهام ومن ذلـك قو على أين فيقال أينما، ويختص عند ذلك ب )ما( زادوقد تُ

⎦t": تعالى ø⎪r& $tΒ (#θ çΡθä3s? ÏNù' tƒ ãΝä3Î/ ª! $# $·èŠ Ïϑ y_")1(ما الزائدة للتوكيد، فال تبطل العمـل بـل تـزداد    ، و

  .)2(المجازاة بها حسناً

ـ   "مـن "ـوأين من الظروف المالزمة للظرفية فال تخرج عنها إال إلى شبهها وهو الجر، فتجر ب

  ). إلى أين تمضي؟(: نحو لىوتجر كذلك بإ) أين أقبلت؟من (: نحو

  إضافته . ج

 ، وقد يضاف إلى ما الزائـدة، )أين تمضي؟(و) أين المفر؟(: نحو إلى االسم والفعل) أين(يضاف 

yϑ$ ": له تعالىقونحو  uΖ ÷ƒ r'sù (#θ—9uθè? §ΝsVsù çμ ô_ uρ «!   . ، ويكون عندئذ شرطياً)3("#$

  داللته . د

سـأل عـن مكـان     ان، والغرض منه اإليجاز واالختصار، وذلك لو أن سائالًللسؤال عن المك

أين الجامعة؟ : أن يسأل عن جميع األمكنة ألنها غير منحصرة، أما إذا قال هالجامعة فإنه ال يمكن

ة واالستفهامية كما تقـدم، وقيـل   ،  وتفيد أين الداللة الشرطي)4(أغنى ذلك عن ذكر األمكنة كلها

  .)5(صلها على اإلعياء والتعبنها تدل في أبإ

  استعماله في ديوان األعشى : ثانياً

  : في الديوان أربع مرات، وذلك على النحو اآلتي) أين(ورد الظرف 

                                                 
  .148البقرة، آية  )1(

  .4/106، شرح المفصل :شابن يعي )2(

  .115البقرة، آية  )3(

  .4/104، شرح المفصل: ابن يعيش )4(

  .1/167 معجم مقاييس اللغة، :ابن فارس )5(
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 :)1(من ذلك قولهإلى اسم وقد ورد ذلك ثالث مرات، مضافاً   . أ

ــادِ  ــْوُم بِالِعم ــى الْقَ ــرَّْز   َوَمشَ ــَى ال إل

  

 ]خفيف[َمسـاقُ  َحى َوَأْعيَى الُمِسـيُم َأْيـَن الْ    

  

 :)2(مضافاً إلى فعل، وقد ورد ذلك مرة واحدة، وهي في قوله  . ب

 َأالَ َأيَُّهـــذَا السَّـــاِئليِ َأْيـــَن َيمََّمـــتْ

  

ـ فـي  فَِإنَّ لََها     ]خفيـف [لِ َيثْـرَب َمْوِعـَدا  َأْه

  

  بين . 5

  األحكام الخاصة به عند النحاة : أوالً

  اشتقاقه . أ

بان األمر يبين فهو َبيِّن وأبان إبانة وبيَّن وتََبيَّن واستبان، وكلها بمعنى ، و)3(من المادة اللغوية َبَيَن

  .)4(الوضوح واالنكشاف

  بناؤه وإعرابه . ب

من الظروف المعربة، وهو في أصله ظرف للمكان بمعنى وسط وقد يسـتعمل للزمـان،   ) بين(

جلست بـين  (: نحو مكان، ولل)ألقاك بين الساعة الخامسة والسادسة( :وهذا قليل ومن ذلك قولك

، وسواء أكان زمانياً أم مكانياً، فإنه الظرف أو مكانيته ، فالسياق هو الذي يحدد زمانية)صديقين

  .)5(يلزم اإلضافة إال في حالة التركيب

                                                 
  .والمسيم هو الراعي الذي يرعى اإلبل، والمساق هو المرعى. 263، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  .185المصدر السابق، ص )2(

  ).بين(مادة . 1/559، لسان العرب :ابن منظور )3(

  .47، صالمصباح المنير: الفيومي )4(

  .2/286 النحو الوافي، :عباس حسن )5(



 205

أو ) المال بين الزيـدين (: نحو إلى متعدد، فيجب أن تتخلل شيئينإضافته  اإلضافةويقتضي عند 

#ω ÖÚÍ‘$sù Ÿωuρ íõ3Î/ 8β": له تعالىفي قوما في تقدير شيئين، كما  uθ tã š⎥÷⎫t/ y7 Ï9≡ sŒ")1(   والتقـدير بـين ،

جلسـت  (: نحو الفارض والبكر، والمقصود باإلضافة إلى متعدد هو اإلضافة إلى أكثر من واحد

جلست بين الضـيف  (: نحو أما إذا كانت اإلضافة إلى واحد وجب العطف بالواو) بين الضيوف

 :وال يكتمل المعنى دون العطف بالواو مع المفرد فال يقـال ) ين البستان والطريقبيتنا ب(و) وأبي

  . فال بد من العطف عليه بالواو أو جمعه) جلست بين الضيف(

# %Α$s": له تعـالى قو نحو وإذا ما كانت اإلضافة إلى ضمير المفرد فيجب عندئذ تكراره، x‹≈yδ ä−# tÏù 

©Í_ øŠt/ y7 ÏΖ ÷t/ uρ ")2(.  

األلف الزائدة أو ما الزائدة، فتصير في الحالتين زمانية غيـر متصـرفة،   ) بين(بـ وقد يتصل 

وواجبة الصدارة واإلضافة إلى الجملة االسمية والفعلية، أما التصرف وعدمه فهو من الظروف 

: له تعـالى متوسطة التصرف، فيكون ظرفاً في األغلب، ويخرج عن الظرفية قليالً، ومن ذلك قو

"ω Ïμ‹Ï? ù' tƒ ã≅ÏÜ≈t7 ø9$# .⎯ ÏΒ È⎦÷⎫t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ")3( فهو هنا مجرور بحرف الجر من، وقد يرد مجروراً باإلضـافة  ، 

  : )4(قول الشاعر عبد اهللا بن عمر نحو

يـــُرهم وُأِد اِلمٍَســـ ْنُيـــديرونَني َعـــ

  

ـ  ْيَنوجِلَْدةُ َب    ]طويـل [ينِ واَألنْـِف َسـاِلُم   الَع

  

(s)s9 yì©Üs‰": له تعالىوقُرئ قو ¨? öΝä3oΨ÷t/ ")5( برفع بين على تقدير ،) وإذا لـم  . )6( )لقد تقطع وصـلكم

لها علـى فـتح   فيبنى مث) خمسة عشر(ـكباً مزجياً يكون عندئذ مركباً تركمضافاً، في) بين(يكن 

   :)7(الجزأين كقول الشاعر

  ]مجزوء الكامل[ اـُض الْقَومِ ْيسقُطُ َبْيَن َبْينَ   ـي َحِقيقَتَنَـــــا َوبْعـــــِمـــــْحنَ
                                                 

  .68البقرة، آية  )1(

  .78الكهف، آية  )2(

  .42فصلت، آية  )3(

  ).حوز(مادة . 3/390 لسان العرب،البيت لعبد اهللا بن عمر،  )4(

  .94األنعام، آية  )5(

  .3/129، لدرر المصونا: السمين الحلبي )6(

  .2/167شرح التسهيل، : ينظر. 141البيت لعبيد بن األبرص في ديوانه، ص )7(
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صل بيننا وبين األعداء، أي بين المقاتلين، فأزيلت اإلضافة من الظرفين وركـب االسـمان   واأل

  .)1(تركيب خمسة عشر

  إضافته. ج

إال مضافاً أو مركباً فإن أضيف وجبت إضافته إلى متعدد، فإن كانت إضافته إلى ) َبْيَن(ال يكون 

ى ضمير المفرد فال بد عند ذلك مفرد، وجب العطف بالواو ليكتمل المعنى وإن كانت اإلضافة إل

  . من تكراره

  داللته. د

، )3(، وقيل البين هو الوصل فهو من االضداد)2(البين هو بعد الشيء وانكشافه، فالبين هو الفراق

  . ويحمل الداللة المكانية والزمانية وذلك بحسب السياق

  استعماله في ديوان األعشى : ثانياً

  : نمطين علىين مرة وذلك في الديوان خمس) بين(ورد الظرف 

  : وأربعين مرة، وذلك على النحو اآلتي ظرفية المكانية، وقد ورد ذلك تسعاًمالزماً لل: أوالً

 :)4(من ذلك قوله، وقد ورد ذلك ستاً وعشرين مرة، مضافاً إلى اسم  . أ

 َوتَـــرَى الَحَمـــاَم ُمَعاِنقـــاً شُـــُرفَاِتِه

  

ــاِد      ــٍة َوَحَص ــْيَن َأجنَّ ــِدلَْن َب ــ[َيْه  ]لكام

  

 : األشكال اآلتية علىمضافاً إلى الضمائر، وقد ورد ذلك ثالثاً وعشرين مرة، وذلك   . ب

 
                                                 

  .2/290وينظر النحو الوافي،  . 2/167، شرح التسهيل: ابن مالك )1(

  .1/326، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس )2(

  ).بين(مادة . 1/559، لسان العرب: ابن منظور )3(

  .181، صالديوان: األعشى الكبير )4(
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  :)1(من ذلك قوله، وقد ورد ذلك اثنتي عشرة مرة، )نا(مضافاً إلى ضمير الجماعة . 1

ــاُروا َوثُُ ــا فَثَـ ــةُ َبْينَنَـ ــا َوالَْمِنيَّـ  ْرنَـ

  

ــِت    ــَرةٌ فَتََجلَّ ــا غَْم ــتْ َعلَْينَ ــل[َوَهاجِ  ]طوي

  

  :)2(من ذلك قولهورد ذلك أربع مرات،  ، وقد)كم(مضافاًَ إلى ضمير المخاطبين . 2

 قَــْد قُلْــتُ قَــْوالً فَقََضــى َبْيــنَكُمْ    

  

 ]ســـريع[ َواْعتَـــَرفَ الَمنْفُـــوُر لِلنَّـــاِفرِ  

  

  :)3(من ذلك قوله، وقد ورد ذلك ثالث مرات، )هم(ن مضافاً إلى ضمير الغائبي. 3

ــاُن  ــْدٍق الََوِفتَْي ــنَُهمْ  ِص ــغَاِئَن َبْي  َض

  

 ]طويــل[َوقَــْد َجَعلُــوِني فَْيَســحاهاً ُمكَرََّمــا   

  

  :)4(من ذلك قوله، وقد ورد ذلك مرتين، )الهاء(بة مضافاً إلى ضمير الغائ. 4

ــا  ــِه ِلفَقِيرَِهـ ــاِلَح َماِلـ ــاَن َصـ  َوَأهـ

  

 ]كامل[ َوَأَسى َوَأْصـلَح َبْينََهـا َوَسـَعى لََهـا      

  

  :)5(من ذلك قوله، وقد ورد ذلك مرتين، )الياء(المتكلم  مضافاً إلى ضمير. 5

ــنَكُْم ــي َوَبْي ــوشِ َبْيِن ــوُن الُْح ــاِني َوُع  َأتَ

  

 ]طويـل [كََواِنُس ِمـْن َجنَْبـْي ِفتَـاٍق فََأْبلَقَـا       

  

ذلـك فـي   وقد ورد ذلك مرة واحـدة،  ) من(جر حرف الخارجاً عن الظرفية إلى الجر ب: اًثاني

  :)6(قوله

 َركَْن ُمَجــــدَّالًكَــــْم قَــــْد تَــــ

  

 ]كامـل مجـزوء  [ِمْن َبـْينِ ُمنْقَِصـٍف َوَجاِفـْل      

  

  
                                                 

  .ثارت وانبعثت: الشدة والزحام، هاجت: الغمرة. 309، صالديواناألعشى الكبير،  )1(

  .193المصدر السابق،  )2(

  .والفيسحى هو المشي المتباعد الخطوات. 343المصدر السابق، ص )3(

  . 81المصدر السابق، ص )4(

  .موضعان: ر الوحش، فتاق وابلقجمع عانة وهي األتان أو القطيع من حم: عون. 387المصدر السابق، ص )5(

  .منكسر: منقصف. 399المصدر السابق، ص )6(
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  في الديوان ) بين(المخطط العام للظرف . 1الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  : من الجدول السابق نستنتج ما يلي

  . خمسين مرة، وبذلك يشكل نسبة عالية بين الظروف المكانية) بين(ورد الظرف  .1

 . ذلك مرة واحدة وردإذ  نادٌرفية، وذلك استخدامه خارجاً عن الظر .2

 .الظرفية المكانية دون الزمانية) بين(لزوم الظرف  .3

مضافاً إلى متعدد، وقد ورد ذلك سبع مـرات، وإضـافتها إلـى مفـرد     ) بين(استخدام  .4

، )مع تكراره مـرتين (معطوف بالواو اثنتي عشرة مرة، وجاء مضافاً إلى ضمير مفرد 

 . نحاةوهذا يتفق مع ما قاله ال

  :)1(من ذلك قولهفي ثالثة مواقع، معطوفاً بالفاء وذلك ) بين(استخدام  .5

ــةٍ  ــا بُدَحْيَضـ ــاً لَنَـ ــْيَن َأيََّامـ  َأتَنَْسـ

  

ــِد      ــِديِّ فَثَْهَم ــْيَن الَْب ــا َب ــل[َوَأيَّاَمنَ  ]طوي

  

                                                 
  .239، صالديوان: األعشى الكبير )1(

 50بَْيَن 
 مرة

خارج عن الظرفية إلى 
 )مرة واحدة(شبھھا 

مالزم للظرفية 
 مرة49

مضافاً السم
 مرة  26

مضافاً للضمائر
 مرة 23

إلى ضمير 
) الياء(المتكلم 

 مرتان

إلى ضمير 
) الھاء(الغائبة 

 مرتان

إلى ضمير 
  ) ھم(الغائبين 

 مرات 3

إلى ضمير 
) كم(المخاطبين 

 مرات 4

إلى ضمير 
) نا(الجماعة 

 مرة 12



 209

وهذا مستكره عند النحاة، إلن الفاء توجب الترتيب، وفصل الثاني عن األول، أما الـواو فهـي   

  . لق الجمع، فال توجب فصالً وال ترتيباً بين المتعاطفينلمط

ن اوواجب إذا كان المتعاطف ،إلى االسم المفرد مع تكراراها، وهو جائز للتوكيد) بين(إضافة . 6

  :)2(، ومن ذلك قوله)1(ضميرين

 ُهــَو الَواِهــُب الُمْســِمَعاِت الشُّــُرو   

  

ــْيَن الَحرِ   ــتَْن َب َب ــْيَن الكَ ــرِ َوَب  ]متقــارب[ي

  

  . للتوكيد) بين(ولو قال بين الحرير والكتن لجاز ذلك، ولكن جاء بـ 

وهذا يتفق مع ما ) بيني وبينكم(و)  بيني وبينها(إلى الضمير المفرد مع تكراره ) بين(إضافة . 7

  . قاله النحاة، وقد ورد ذلك مرتين

  تحت . 6

  األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالً

  اشتقاقه. أ

  . ، وهو ظرف مبهم ال يتبين معناه إال باإلضافة)3(قيض فوقمن تحت وهو ن

  بناؤه وإعرابه. ب

من اسماء الجهات المبهمة، وهو ظرف مكان منصوب أو مبني، وذلك بحسب حـاالت  ) تحت(

اإلضافة األربعة، المرتبطة باإلعراب ارتباطاً مباشراً، شأنه في ذلك شأن ظروف الغايات، وهذه 

  : الحاالت هي

                                                 
  .2، ج287، في هامش صالنحو الوافي: عباس حسن)1(

  .71، صالديوان: األعشى الكبير)2(

  ).تحت(مادة . 2/20، لسان العرب: ابن منظور )3(
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&tãr‰": لـه تعـالى  قو نحو الظرفية، وذلك إذا أضيف وصرَِّح بمضافه، نصبه على  . أ uρ öΝçλ m; 

;M≈ ¨Ζ y_ “Ìôf s? $yγ tFøt rB ã≈yγ ÷Ρ F{$# ")1( ، فـ)له تعالىقوفي إلى ضمير، و هنا مضاف) تحت :"Œ Î) 

štΡθ ãèÎƒ$t7ãƒ |M øt rB Íο tyf   . السم مفرد) تحت(، أضيف الظرف )2(" ¤±9$#

قولـك   نحو إذا قًُِطَع عن اإلضافة لفظاً ومعنًى قصداً للتنكير نصبه على الظرفية، وذلك  . ب

 ).انظر تحتاً(

 نصبه على الظرفية، وذلك إذا قُِطَع عن اإلضافة، بأن يحذف المضاف إليه مع نية لفظه  . ج

دون تنوين وذلك النتظار المضاف إليه المحذوف، أي تحت ، )ضْع الِكتَابِ تَْحتَ(: نحو

 . الطاولة

ْن ى الماَء َينُْبُع ِمَأر(: نحو نىم، وذلك إذا قُِطَع عن اإلضافة، مع نية المعبناؤه على الض  . د

 .)3(والمعنى من تحت األرض) تَْحتُ

، وذلـك؛  )4(وتحت من الظروف المتوسطة التصرف، أو عادمة التصرف كما وصفها ابن مالك

=θè#" :له تعالىألنها ال تخرج عن الظرفية إال لشبهها وهو الجر بمن، ومن ذلك قو Ÿ2V{ ⎯ ÏΒ óΟÎγ Ï% öθsù 

⎯ ÏΒ uρ ÏM øt rB ΟÎγÎ= ã_ ö‘r&")5(.  

   إضافته. ج

، فإما )تَْحتَ الطاوِلَِة، َوتَْحتََها(: نحو اإلضافة غالباً، فيضاف لالسم المفرد والضمير) تحت(يلزم 

معرًبـا آنـذاك،   ، فيكون ا ومعنًى أو يحذف معنى وينوى لفظًاأن يصرح بمضافه أو يحذف لفظً

  . ى فيبنى على الضم كما ورد سابقًاوينوى معنً حذف لفظًاوإما أن ي

  

                                                 
  .100التوبة، آية  )1(

  .18آية الفتح،  )2(

.                                                            199، صمعجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية :شراب، محمد محمد حسن )3(

  .2/156، شرح التسهيل: ابن مالك )4(

  .66المائدة، آية  )5(
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   داللته. د

، )1(أراذل َسـِفلةٌ : وتهو نقيض فوق وأعلى، ويجمع على تحوت، وقوم تحتحت مرادف أسفل و

  .وال تدل بلفظها هذا إال على الظرفية المكانية

   استعماله في ديوان األعشى: انياًث

  : مرة، وذلك ضمن نمطين ةعشر حدىفي الديوان إ) تحت(ورد الظرف 

  :)2(من ذلك قولهمفرد، وقد ورد ذلك ثماني مرات،  مضافاً إلى اسم. 1

 ُمنْكَرِســـاً تَْحـــتَ الْغُُصـــونِ كََمـــا

  

ــَماِلهِ    ــى ِش ــى َعلَ ــْيقَْل  َأْحنَ ــريع[الصَّ  ]س

  

  : مضافاً إلى الضمائر، وقد ورد ذلك ثالث مرات، وذلك على النحو اآلتي. 2

  :)3(ذلك في قولهدة، ، وقد ورد ذلك مرة واح)هم(ى ضمير الغائبين مضافاً إل. أ

ــتَُهمْ  ــُل تَْح ــن َوالْخَْي ــاً َوَراَء الطَّْع  ُوقُوف

  

ــَواِدُم     ــاِفهنَّ القَ ــى َأكْتَ ــدُّ َعلَ ــل[تُشَ  ]طوي

  

  :)4(ذلك في قوله، وقد ورد ذلك مرة واحدة، )ُهنَّ(مضافاً إلى ضمير الغائبات . ب

ــوُد وا  ــى الْقُتُـ ـ َمتَـ ــ ــاُن بَِألْـ  لِْفتَـ

  

ــْل     ــتَُهنَّ ُعُج ــَداٍد تَْح ــَواحٍ ِش ــريع[ـ  ]س

  

  :)5(ذلك في قوله، وقد ورد ذلك مرة واحدة، )الهاء(مضافاً إلى ضمير الغائب . ج

ــا ــِه َدَيـ ــُهَعلَْيـ ــْرَبَل تَْحتَـ  ُبوذٌ تََسـ

  

 ]طويــل[َأَرنْــَدَج ِإْســكَاٍف ُيخَــاِلطُ ِعظِْلَمــا   

  

                                                 
  ).تحت(مادة . 2/20، لسان العرب: ابن منظور )1(

  .الذي يشحذ السيوف ويجلوها: مندساً قد انكب على وجهه، الصيقل: منكرساً. 329، صالديوان: األعشى الكبير )2(

  .127المصدر السابق، ص )3(

  .327المصدر السابق، ص )4(

  .جلد أسود: لبس، واألرندج: ثوب ينسج على نيرين، وتسربل: والديابوذ 345المصدر السابق، ص )5(
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  في الديوان ) تحت(لطبيعة الظرف  المخطط العام. 2الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  : ومن الجدول السابق نستنتج ما يلي

مضافاً ومصرحاً بمضافه، في جميع الحاالت المذكورة، وبذلك ) تحت(استخدام الظرف  .1

  . يكون ظرفاً منصوباً وليس مبنياً

 . لم يخرج عن الظرفية إلى الجر بمن مطلقاً .2

  .والضميرالشاعر مضافاً لالسم المفرد  مهخداست .3

  حول. 7

  األحكام الخاصة به عند النحاة : أوالً

  اشتقاقه . أ

، وكلها تفيد معنـى اإلحاطـة   )1(ه، وال تقل حواِليه بكسر الالميمن َحَوَل، وَحْولَُه، وَحْولَيه وحوال

  .)2(وااللتفاف

                                                 
  ).حول(مادة . 3/400، لسان العرب :ابن منظور )1(

  .2/273، النحو الوافي: عباس حسن )2(

  تحت 
 )مرة 11(

مضافاً إلى اسم مفرد
 مرات 8

مضافاَ إلى الضمائر 
 )مرات 3(

مضافاً إلى ضمير
مرة ) ھم(الغائبين 

 واحدة

إلى ضمير 
) ھن(الغائبات 

 مرة واحدة 

إلى ضمير الغائب 
 مرة واحدة ) الھاء(
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  إعرابه . ب

ف المكـان  وظر(حول من الظروف المكانية غير المتصرفة، فال يكون إال ظرفاً قال ابن مالك 

، ومعنى ذلـك أن  )1( )العادمة التصرف المالزمة لإلضافة حوال وتثنيته، وحول وتثنيته وجمعه

التثنية والجمع لم تغير حال الظرف فتجعله متصرفاً، فقد ورد في كل الحاالت منصـوباً علـى   

  : )2(الظرفية، ومن وروده مفرداً منصوباً قول الراجز

 الَكَــــاَأَهــــَدُموا َبْيتَــــَك ال َأبَ 

  

ــدَّ    ــي ال ــا َأمشْ ــا َوَأنَ ــز[َألى َحَوالكَ  ]رج

  

جمعـاً  ) حول(، وقد ورد )3( )اللَُّهمَّ َحَوالََينْاَ َوالَ َعلَْينَا(كقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ،ومثنى

  : )4(منصوباً على الظرفية كذلك، وذلك في قول امرئ القيس

 فَقَالَــتْ َســَباَك اُهللا ِإنّــَك فَاِضــِحي   

  

  ]طويل[َأحَْْواِلى  لَْستَ تَرَى السُّمَّاَر َوالنَّاَسَأ  

  إضافته . ج

طَافَ الُحَجاُج َحـْوَل  (: نحو من الظروف المالزمة لإلضافة دائماً فيضاف لالسم المفرد) حول(

ϑ£$": له تعالىقو نحو ، وإلى الضمير)الْكَْعَبِة n= sù ôNu™!$|Êr& $tΒ … ã& s! öθym |= yδsŒ ª! $# öΝÏδ Í‘θãΖ Î/")5( ويكون معناه ،

  .)6(الجهات المحيطة بالمضاف إليه

  داللته . د

الحول العام، وذلك أنه فيعني اإلحاطة وااللتفاف، وقيل هو في أصله، تَحُرٌك في دورٍ، ) الحول(

) ال حول وال قوة إال باهللا(، والدوران وااللتفاف معنًى واحًد، وقيل في تفسير )7(يحول، أي يدور
                                                 

  .2/167، شرح التسهيل: كابن مال )1(

  .2/167، شرح التسهيل: ينظر. 6/128البيت لضب في الحيوان،  )2(

  .186، ص)933(صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب االستسقاء، رقم الحديث : البخاري )3(

  .حولي: أبعدك وجعلك غريباً، أحوالي: ، وسباك اهللا108البيت في ديوانه، ص) 4(

  .17البقرة، آية  )5(

  .2، ج262، في هامش ص النحو الوافي: عباس حسن )6(

  .2/121 معجم مقاييس اللغة، :ابن فارس )7(
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ال حول وال قـوة  (، وقيل معنى )1(لمعنى ال حركة وال استطاعة إال بمشيئة اهللالحركة وا: الحول

، أي ال ابتعاد وال انتقال )2(أي ال حول عن المعصية وال قوة على الطاعة إال بتوفيق اهللا) إال باهللا

  . عن المعصية إال بتوفيق اهللا

   استعماله في ديون األعشى: ثانياً

  .شكلين علىثماني عشرة مرة، وذلك في الديوان ) حول(ورد الظرف 

  :)3(من ذلك قوله، وقد ورد ذلك مرتين، )الهاء( حوال مضافاً لضمير الغائب: أوالً

ــا    ــُموَس بَِهـ ــَأنَّ الشَّـ ــُهكَـ  َبْيتُـ

  

 ]متقـــارب[ُيِطيـــفُ َحَوالَْيـــِه َأْوَعالَُهـــا   

  

  : ذلك ضمن األنماط اآلتيةحول، وقد ورد ذلك ست عشرة مرة،  ثانياً،

  :)4(من ذلك قولهاسم مفرد، وقد ورد ذلك ست مرات، ضافاً إلى م. 1

ــاَد  ــَرى الْجَِي ــْرَدوتَ ــا الُج ــْوَل ُبُيوِتنَ  َح

  

ــنََّداَمْوقُ   ــَيج ُمَس ــَرى الَوِش ــةً َوتَ ــل[وفَ  ]كام

  

  :مضافاً إلى الضمائر، وقد ورد ذلك عشر مرات، وذلك ضمن الصور اآلتية. 2

  :)5(منها قولهوقد ورد ذلك أربع مرات، ) الياء(مضافاً إلى ضمير المتكلم . أ

ــرِهِ  ــاُءوا ِلنَْص ــْوليِ فََج ــُه َح ــا قَْوَم  َدَع

  

 ]طويـل [َونَاَدْيتُ قَْومـاً باِلُمَسـنَّاِة غُيَّبـاَ      

  

  :)6(منها قوله، وقد ورد ذلك ثالث مرات، )نا(م مضافاًَ إلى ضمير الجماعة المتكل. ب

                                                 
  ).حول(مادة . 3/401لسان العرب، : ابن منظور )1(

  .97ص المصباح المنير،: الفيومي )2(

  .217، صالديوان: األعشى الكبير )3(

  .شجر الرماح: الوشيج. 283المصدر السابق، ص )4(

  .ماء لبني شيبان حيث ينزل قوم األعشى بعيداً عنه: المسناة. 165لسابق، صالمصدر ا )5(

  .133المصدر السابق، ص )6(
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ــرِْبتُ  ــى شَ ــفَ حتَّ ــا الرِّي  َهاَوَرْدتُ َعلَْيَه

  

ــَباتَُها    ــا قََص ــَراِت َحْولَنَ ــاِء الفُ ــل[بَِم  ]طوي

  

  :)1(منها قولهمرتين، ، وقد ورد ذلك )الهاء(مضافاً إلى ضمير الغائبة . ج

 َوالْجِــــنُّ تَْعــــزِفُ َحْولََهــــا  

  

ــا     ــيِ ِمْحَرابَِه ــالُْحْبشِ ف ــل[كَ ــزوء الكام  ]مج

  

  :)2(احدة، وهي قوله، وقد ورد ذلك مرة و)الهاء(مضافاً إلى ضمير الغائب . د

ـ    ــ ــا َينْ ــداَمى فََم ــُه النَّ ــداً َحْولَ  قَاِع

  

ــُدوِف ـــ   ــوكَرٍ َمْج ــؤتَى بُِم  ]خفيــف[فَكُّ ُي

  

  

  في الديوان) حول(المخطط العام لطبيعة الظرف . 3الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .301ص ،الديوان: األعشى الكبير )1(

  .المقطوع: اإلناء المملوء المجدوف: الموكر. 365المصدر السابق، ص )2(

حول، حوال 
 مرة 18

 مرة 16حول  حوال مرتان

مضافاً للضمائر
 مرات 10

مضافاً السم مفرد
 مرات 6

إلى ضمير الغائب 
 مرة واحدة) الھاء(

ة إلى ضمير الغائب
 مرتان) الھاء(

إلى ضمير الجماعة 
 مرات 3) نا(

مضافاً إلى ياء
 مرات 4المتكلم 
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  حيث . 8

  األحكام الخاصة بها عند النحاة: أوالً

  اشتقاقها . أ

األمكنة، مضموم، وبعض العرب يفتحه، وزعمـوا أن أصـلها   من َحَيثَ، وهو ظرف مبهم من 

، وفي حيث أربع لغات حيـثُ بالضـم وحيـثَ    )1(وأنما قلبوا الواو ياًء طلباً للخفة) حوث(الواو 

  .)2(، وحوثَبالفتح وحوثٌ

ويرى ابن فارس أن الحاء والياء والثاء ليست أصالً؛ ألنها كلمة موضوعة لكل مكـان، وهـي   

  .)3(حهامضمومة وقيل بفت

  بناؤها وإعرابها . ب

حيث ظرف مكان مالزم للبناء، واألكثر بناؤها على الضم تشبيهاً لها بقبُل وبعُد؛ ألن اإلضـافة  

للجملة كال إضافة؛ ألن أثرها وهو الجر ال يظهر، ومن العرب من بناهـا علـى الفـتح طلبـاً     

  .)4(للتخفيف، ومنهم من بناها على الكسر على أصل التقاء الساكنين

: لـه تعـالى  وحيث من الظروف المكانية التي يندر تجردها عن الظرفية، ومن ورودها ظرفاً قو

"#θàÒ øΒ $# uρ ß] ø‹ym tβρ ãtΒ ÷σ è?")5(له تعالى، وقو :"#θ è= çGø% $$sù t⎦⎫Ï. Î ô³ ßϑ ø9$# ß] ø‹ym óΟèδθßϑ ›?‰ỳ uρ")6(  فهي في اآليتـين ،

فيه، أما خروجها عن الظرفيـة   مكان مبني على الضم في محل نصب مفعول السابقتين  ظرف

_Νèδθã": له تعالىففي قو Ì ÷zr& uρ ô⎯ ÏiΒ ß] ø‹ym öΝä.θã_ t÷zr&")7(  ويعرب عندئذ اسم مكان مبني على الضـم ،

  . في محل جر بحرف الجر وجملة أخرجوكم في محل جر مضاف إليه

                                                 
  ).حيث(مادة . 3/411، لسان العرب: ابن منظور )1(

  .4/91، ح المفصلشر: ابن يعيش )2(

  .2/123 معجم مقاييس اللغة،: ابن فارس )3(

  .1/212، همع الهوامع: السيوطي )4(

  .65الحجر، آية  )5(

  .5التوبة، آية  )6(

  .191البقرة، آية )7(
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  :)1(وُحِمَل على ذلك قول زهير بن أبي سلمى) من(وهناك من جرها بغير 

ــدَّ  ــاً كَثيــَرةً   فَشَ ــَزْع ُبُيوت  َولَــْم َيفْ

  

 ]طويـل [لَدَى َحْيثُ َألْقَـتْ َرْحلََهـا ُأمُّ قَشْـَعمِ      

  

ِمْن َحْيـِث  (فقعس فيقولون  إليها، وتجر بالكسرة الظاهرة في لغة) لدى(بإضافة ) حيث(فخفضت 

عها مفعوالً بـه،  ، وقيل بوقو)3(مل اإلعراب ولغة البناء على الكسرتحفي، بالكسر )2( )ْعلَمُوَنال َي

!" :تعالى وذلك في قوله $# ãΝn= ôãr& ß] ø‹ym ã≅yè øg s† ")4( ،"   إذ المعنى أن اهللا يعلم نفس المكـان المسـتحق

ال باعلم ) أعلم(محذوفاً مدلوالً عليه بـ ) يعلم(لوضع الرسالة فيه، ال شيئاً في المكان، وناصبها 

  .)5("نفسه؛ ألن افعل التفضيل ال ينصب المفعول به

حيث ظرف مكان بإجماع، وقال األخفش بأنها تكون زماناً أيضاً مستدالً على ذلك بقول طرفة و

   :)6(بن العبدا

 ِللْفَتَــــى َعقْــــٌل َيعــــِيشُ بِــــِه

  

ــْه       ــاقَُه قََدُم ــِدي َس ــثُ تَْه ــد[َحْي  ]مدي

  

  .)7(أي مدة حياته، وهذا غير الزم، إذ يمكن أن يكون المعنى في أي مكان كان

أين وأنى من حيث كانت مضافة إلى الجملـة  : نحو كما جوزي باخواتها من بحيث وال يجازى

بعدها واإلضافة موضحة مخصصة والجزاء يقتضي اإلبهام فيتنافى معنى اإلضافة والجزاء فلـم  

يجمع بينها، فإذا أريد الجزاء أتي معها بما يقطعها عن اإلضافة ويصير الفعل بعدها مجزوماً بعد 

                                                 
  .140ص مغني اللبيب،: ابن هشام )1(

  .182األعراف، آية  )2(

  .1/212 همع الهوامع،: السيوطي )3(

  .124األنعام، آية  )4(

  . 140وينظر مغني اللبيب، ص. 1/213، همع الهوامع: السيوطي )5(

  .56سبق تخريجه في ص) 6(

  .2/77، اللباب في علل البناء واإلعراب: العكبري )7(
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حيثما (: نحو الزائدة فصارت اسم شرط يجزم فعلين "ما"ـلحقت ب، فأ)1(أن كان مجرور الموضع

  : )2(ونحو قول الشاعر) تذهْب أذهْب

 َجـاَز لَـَك اُهللا َمــا َأعطَـاَك ِمـْن َحَســنٍ    

  

 ]بسـيط [َوَحيثَُما َيقْضِ َأْمـراً َصـالِحاً َيكُـنِ      

  

  ). يكن(و) يقض(فجازى بحيثما وجزم بها فعلين 

عنـد سـيبويه    "إذ"عليها حرفاً كما صارت  "ما"يث ال تصير بعد دخول أن ح ومن الجدير ذكره

  .)3(وكثرة مواضعها وتشعب لغاتها "حيث"حرفاً بدخول ما عليها؛ وذلك لقوة 

   إضافتها. ج

حيث مالزمة لإلضافة، فهي من الظروف اإلضافية التي ال يتضح معناها إال باإلضافة، وتنفـرد  

ضافة للجملة فال تكاد العرب توقع بعدها المفرد بـل تبينهـا   وحدها من بين ظروف المكان باإل

ـ فتها إلى المعين، وذلك ألنك لو قبالجملة؛ وذلك لشدة إبهامها، وإرادة تعينها بإضا جلسـت  : تل

حيث جلَس زيٌد لـم  : حيث الجلوس أو حيث زيد لم يكن في ذلك إيضاح تام الحتماله، فإذا قلت

  .)4(يبق فيه احتمال

أما إضـافته  ) أجلُس حيثُ يجلُس أهل الفضل(: نحو للجملة الفعلية على االسمية وتغلب إضافتها

 إلى المفـرد ) حيث(، ومن العرب من يضيف )نجلُس حيثُ الظُل وارفٌ( :للجملة االسمية فنحو

حيـث خالـٌد   (، وعندئذ يرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف والتقـدير  )أجلُس حيث خالد(: نحو

  : )5(مفرد قول الشاعر، ومن إضافتها لل)جالس

ــَد َضــْربِْهمِ ــثُ الكُلَــى َبْع ــنُُهْم َحْي  َونَطَْع

  

 ]طويـل [ َمـاِئمِ ِيض الَمَواِضي َحْيثُ ِليَّ الَعبِْب  

  

                                                 
  .4/92 شرح المفصل، :ابن يعيش )1(

  .235، صالظرف وخصائصه وتوظيفه النحوي: ينظر. ال يعرف قائله )2(

  .4/92، شرح المفصلابن يعيش،  )3(

  .2/78، اللباب في علل البناء واإلعراب: العكبري )4(

  .56سبق تخريجه، ص )5(
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  : )1(قول الشاعر نحو فبناها وأضافها للمفرد، ومنهم من يعربها عند إضافتها للمفرد

ــاً    ــَهْيلٍ طَاِلع ــثَ ُس ــَرى َحْي ــا تَ  َأَم

  

ــا نَْجمــاً ُيِضــيء    ــَهابِ الَِمَع  ]رجــز[كَالشِّ

  

بخفض سهيل، ومنهم من يرفع سهيل على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي حيث سـهيٌل موجـوٌد   

، واألندر من إضافته إلى مفرد إضافته إلى جملة مقدرة كقول أبي )ترى(وحيث مفعول به للفعل 

  :)2(حية النميري

ــهُ  ــتْ لَ ــا نَفََح ــثُ َم ــْن َحْي ــدةٌ ِم  ِإذَا َرْي

  

ــلُْه  َأ   ــٌل ُيواِص ــا خَلِي ــاُه َبريَّاِه ــل[تَ  ]طوي

  

اه برياها خليل، فحذف هبت للعلم به وجعل ما عوضاً ريدة نفحت من حيث ما هّبتْ له أت أراد إذا

الزائدة كفتها عن اإلضافة، وصارت ) ما(وإذا الحقت بها . )3(كما جعل التنوين في حينئٍذ عوضاً

  . جزاًء

  داللتها . د

ى الظرفية المكانية، وتقع على الجهات الست، وعلى كل مكان ومن ثم أبهمـت  تحمل الداللة عل

حيث ابهمت في األزمنة الماضية كلها ولذلك احتاجت إلـى مـا    )إذ(في األمكنة فضاهت بذلك 

  . تضاف إليه ليزيل إبهامها، وإذا ما لحقت بها ما الزائدة احالتها إلى عائلة األدوات الشرطية

  في ديوان األعشى استعمالها : ثانياً

  : في الديوان تسع مرات، وذلك على النحو اآلتي) حيث(ورد الظرف 

  :ذلك ضمن شكلينلها ماضٍ، وقد ورد ذلك ست مرات، مضافاً إلى جملة فعلية فع. 1

  :)4(منها قولهاللواصق، وقد ورد ذلك خمس مرات  فعٌل ماضٍ مجرد من. أ

                                                 
  .56سبق تخريجه، ص )1(

  .2/160 شرح التسهيل، :ينظر. 72البيت ألبي حية النميري في ديوانه، ص )2(

  .2/160، شرح التسهيل: ابن مالك )3(

  .بطيئاً: السيد، وانياًالسراة جمع سرى وهو الشريف . 99، صالديوان: األعشى الكبير )4(
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ــْأَوه  ــةٌ شَـــ ــِك طَاِلَبـــ  فَِإنَّـــ

  

ــ   ــِك َص ــارا َوِإنَّ ــثٌ َص ــارب[اِئرةٌ َحْي  ]متق

  

  :)1(هوقد ورد ذلك مرة واحدة، وهي قول) هم(فعل ماض متصل بضمير الغائبين . ب 

 الَحــيِّ َحْيــثُ لَِقَيــتُهمْ   َوآسِ َســَراةَ

  

 ]طويـل [َوالَ تَُك َعْن َحْمـلِ الرَِّباَعـِة َواِنَيـا      

  

  :)2(من ذلك قولهرتين، الزائدة، وقد ورد ذلك م) ما(ـحيث مكفوفة عن اإلضافة ب. 2

 بَِمذَْرَعـــٍة تََراُهُمـــو غَْيـــَر َأثْبـــاٍَط

  

ــٌع    ــيمٍ تََواب ــوا  ِللَِح ــا ذََهُب ــيط[َحْيثَُم  ]بس

  

ما ذهبوا قاتلوا، فمعنى البيت يصف أناساً أجالء شرط جازم لفعلين، إذ التقدير حيث وهي هنا اسم

  . ساعين لقتال غير متكاسلين، وال تراهم حيثما ذهبوا إال مطالبين بثأر أو

  :)3(من ذلك قولهوقد ورد ذلك مرة واحدة، ) في(بـ مجرورة . 3

ـ   ــ ــَأنَّ السَِّليـ ــٍت كَـ ــلَّ كََمْيـ  وكُـ

  

  ]متقارب[ـطَ ِفي َحْيثُ َواَرى اَألِديُم الشَِّعاراَ   

وقيل بإلى قليالً وأقل من ذلـك بالبـاء،    )من(ـتجر ب )حيث(ـوهذا ما لم يقله أحد من النحاة، ف

أياً يؤيد ذلك، وربما فلم أَر ر) في(ـفي شاهد شعري، أما خفضها ب) لدى(خفوضة بـ وجاءت م

دون أن  ،)4( )وقد تخفض بغيرها) من(أن حيث تخفض بـ (هذا ما دفع ابن هشام إلى القول بـ 

  . يحدد حروف الخفض

                                                 
  .379المصدر السابق، ص )1(

جمع : دهن السمسم، الشعار: الفرس تضرب حمرته للسواد، السليط: الكميت. 321ص  ،الديوان: األعشى الكبير )2(

  .الجلد: شعر، األديم

  .103المصدر السابق، ص )3(

  .139، صمغني اللبيب: ابن هشام )4(
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  في الديوان ) حيث(المخطط العام للظرف . 4الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  : نتج ما يليومن الجدول السابق نست

إلى الجملة الفعلية دون االسمية، وهذا يتفق مع ما قاله النحاة مـن أنهـا   ) حيث(إضافة  .1

  . ةف للجملة الفعلية أكثر من االسميتضا

 . إضافتها للفعل الماضي المجرد من اللواصق، ولم تضف للفعل المضارع مطلقاً .2

 . احد فقط، وقد ورد ذلك في موقع و)في(خروجها عن الظرفية بجرها بـ  .3

 . استخدامها اسم شرط جازماً لفعلين بعد دخول ما الزائدة عليها .4

 . مالزمتها للظرفية المكانية، فلم تأِت زماناً خالفاً لما قاله األخفش .5

 . عدم إضافتها لالسم المفرد، وهذا يدل على ندرته مع جوازه .6

  خالل . 9

  األحكام الخاصة به عند النحاة : أوالً

  اشتقاقه . أ

لََل، والجمع الخالل، وخلَّل بين الشيئين فَرََّج بينهما، فالخلل ُمنْفََرٌج ما بـين كـل شـيئين،    من خَ

  .)1(ما حوالي جذورها وما بين بيوتها: وخاللهم بينهم، وخالل الدار

                                                 
  ).خلل(مادة . 4/199، لسان العرب :ابن منظور )1(

 مرات 9حيث 

مجروة بـ 
مرة ) في(

 واحدة

مكفوفة بما 
الزائدة 

 )مرتان(

مضافة إلى 
 6فعل ماض 
 مرات

مضافة إلى فعل 
) ھم(ماض متصل بـ 
 مرة واحدة

فعل ماض مجرد 
 5من اللواصق 
 مرات
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  إعرابه. ب

والتقدير مـن خـالل،   ) مشيت خالل الديار(: نحو ظرف مكان منصوب على تقدير في) خالل(

له قو نحو ، وهو بمعنى وسط)1( )مشيت خالل الصيف في الجبل(: نحو على الزمانوقيل بداللته 

⎯": تعالى ¨Β r& Ÿ≅yèy_ uÚö‘ F{$# # Y‘# ts% Ÿ≅ yèy_ uρ !$yγn=≈n= Åz # \≈yγ÷Ρ r&")2(أي جعل وسطها أنهارا ، .  

  إضافته . ج

ـ ) خاللهـا (و) خالل الديار(: نحو يضاف الظرف خالل إلى االسم المفرد والضمير اف وال يض

  . للجملة مطلقاً

  داللته . د

ρ÷": له تعـالى قو نحو يعني التوسط بين شيئين r& tβθä3s? šs9 ×π ¨Ψy_ ⎯ ÏiΒ 9≅Š Ïƒ ¯Υ 5= uΖÏã uρ tÉdf xçGsù t≈ yγ÷Ρ F{$# $yγn=≈n= Åz 

# · Éf øs?")3( ، أي تفجير األنهار في وسطها تفجيراً، ويأتي)مصدراً مـن فعـل خاللتـه أي    ) خالل

  . خلة وهي الصفة صادقته، وخالل جمع

  استعماله في ديوان األعشى : ثانياً

  : في الديوان أربع مرات، وذلك ضمن شكلين) خالل(ورد الظرف 

  :)4(من ذلك قولهلى اسم مفرد، وقد ورد ذلك مرتين مضافاً إ. أ

ــوْ   ــنَِة النَّ ــي ِس ــراُب ف ــا اَألغْ  َباكََرتَْه

  

ــيالِ    ــْوِك السَّ ــالَل شَ  ]خفيــف[مِ فَتَْجــرِي ِخ

  

  . هو هنا بمعنى وسط أو بين أي سال الرضاب بين أسنانهاو

  :)5(من ذلك قولهوقد ورد ذلك مرتين، ) الهاء(ئبة مضافاً إلى ضمير الغا. ب

ــ ــَأنَّ حُُـ ــْدوَج الَمادكَـ ــِة غُـ  ]طويـل [نََواِعُم َيْجرِي الَْمـاُء َرفْهـاً ِخالَلَهـاَ       َوةًِلِكيَّـ

                                                 
  . 1/513، المعجم المفصل في النحو العربي: بابتي، عزيزة فوال )1(

  .61النمل، آية  )2(

  .91اإلسراء، آية  )3(

  .55، صالديوان: األعشى الكبير )4(

  .393المصدر السابق، ص )5(
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  .أي يجري الماء في وسطها

  : ج ما يليومما سبق نستن

  . للظرفية وعدم الخروج عنها إلى الوجوه اإلعرابية األخرى) خالل(مالزمة  .1

للداللة على الظرفية المكانية، دون الزمانية وهذا يعنـي غلبـة الظرفيـة    ) خالل(ورد  .2

 . المكانية على الزمانية

 .إضافته لالسم المفرد والضمير بشكل متساوٍ .3

  خلف . 10

  عند النحاة األحكام الخاصة به : أوالً

  اشتقاقه . أ

صار خلفه واخْتَلَفَه وخَلَّفَه وَأخْلَفَه، جعله خَلْفَه، والخلـف  : وخَلَفَه َيخْلفُه) خَلَفَ(من المادة اللغوية 

  .)1(ضد قدام

  بناؤه وإعرابه . ب

الجهات وهي ظروف تكون مبنية حيناً  أسماءهو ظرف مكان بمعنى وراء، ضد أمام، وهو من 

  : أخرى، ويظهر ذلك جلياً من خالل حاالت اإلضافة األربعة وهي ومعربة أحياناً

أن يكون مضافاً مصرحاً بمضافه، وهو عندئٍذ معرٌب منصوٌب على الظرفيـة وغيـر    .1

=Νn": له تعالىقونحو  منون، ÷ètƒ $tΒ š⎥÷⎫t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $tΒ uρ öΝßγ xù= yz")2( ونحو قولك ،)ُخلفَ الساحة 

  ). المدرسِة

                                                 
  ).خلف(مادة . 4/182، لسان العرب :ابن منظور )1(

  .255البقرة، آية  )2(
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ضافة بأن يحذف المضاف إليه لفظاً ومعنًى قصداً للتنكير، ويكون فـي  أن يقطع عن اإل .2

 ). مشيت خلفاً(: نحو هذه الحالة معرباً منصوباً ومنوناً

 مشى والدي ومشيتُ(: نحو أن يقطع عن اإلضافة بأن يحذف المضاف إليه مع نية لفظه .3

ن؛ وذلك النتظـار  أي خلفه، وفي هذه الحالة يكون معرباً منصوباً كذلك، وال ينو) خلفَ

 . المضاف إليه المحذوف

أن يقطع عن اإلضافة بأن يحذف المضاف إليه مع نية المعنى، أي بإضمار كلمة بمعنى  .4

فيكـون  ) خلف(المحذوف دون حروفه، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يبنى فيها الظرف 

 لسـتُ وَج يِتالب َنِم تَُجَرخَ( :قولك نحو على الضم في محل نصب على الظرفية مبنياً

 . بالبناء على الضم) خلفُ

فخلف مبني ) جئت من خلف(: نحو وخلف من الظروف المتوسطة التصرف، فتجر بحرف الجر

çμ… ": له تعالىعلى الضم في محل جر، وكذلك قو s9 ×M≈ t7Ée)yèãΒ .⎯ ÏiΒ È⎦÷⎫t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ ÏΒ uρ ⎯ Ïμ Ï ù= yz")1(.  

  : )2(ومن خروجه عن الظرفية كذلك قول الشاعر

ــ ــْرَجْينِ تَْحَســ فَغَ ــالَ الْفَ ــهَدتْ ِك  ُب َأنَّ

  

ــا     ــا َوَأماُمَه ــِة خَلْفَُه ــْولَى الَْمخَافَ ــل[َم  ]كام

  

  . ألنه بدل من المبتدأ كال، وهو هنا ليس بظرف بل مجرد اسم للمكان مرفوع؛فخلف 

  إضافته. ج

اإلضـافة  خلف من الظروف المالزمة لإلضافة فيضاف لالسم الظاهر والضمير، وقد يقطع عن 

فيحذف المضاف إليه وينوى لفظه فيعرب، وقد يحذف المضاف إليه فال ينوى لفظه وال معنـاه،  

ويستغنى عنه كأن لم يكن فيكون معرباً كذلك ومنوناً بتنوين النصب، أو يحذف المضاف إليه مع 

  . نية معناه، فيبنى حينئذ على الضم

                                                 
  .11ة الرعد، آي )1(

  .64البيت للبيد بن ربيعة، وسبق تخريجه ص) 2(
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  داللته . د

ء بعد شيء يقوم مقامه والثاني خالف قدام، والثالـث  أحدها أن يجئ شي خلف له دالالت ثالث

، وإنما سـميت الخالفـة   )2(فُه تخليفاً واْستَخْلفْتُه أنا جعلته خليفتي، ويقال خَلَّفَْتُ فالناً أخَلِّ)1(التغير

خالفة ألن الثاني يجئ بعد األول قائماً مقامه، والخلف نقيض قدام، فجلسـت خلفـه أي بعـده،    

  .)3(والتخلف التأخر

  استعماله في ديوان األعشى : ثانياً

  : في الديوان ثالث مرات، وذلك على النحو اآلتي) خلف(ورد الظرف 

  :)4(من ذلك قولهوقد ورد ذلك مرتين، ) نا(لمتكلم مضافاً إلى ضمير الجماعة ا. أ

 ُوقُوفــاً فَلَمَّــا َحــاَن منَّــا ِإنَاخَــةٌ    

  

ــا    ــوداً خَلْفَنَ ــرِْبنَا قُُع ــا  شَ ــل[ُركََباتَُه  ]طوي

  

  :)5(ذلك في قولهوقد ورد ذلك مرة واحدة، ) الهاء(مضافاً إلى ضمير الغائب . ب

 الَواِهــُب الِماَئــةَ الهَِجــاَن َوَعْبــَدَها   

  

ــا      ــا َأطْفَالَه ــى خَلْفَه ــوذاً تَُزجِّ ــل[ُع  ]كام

  

  :)6(قولهذلك في ، واحد ية في موقعخارجة عن الظرف) خلف(وقد استخدم الشاعر كلمة 

ــَك ــَبهاً  فَِتلْ ــا شَ ــْن خَلِْفَه ــرِْك ِم ــْم تَتَّ  لَ

  

ــا     ــالَفَ َوالزََّمَع ــدََّوابَِر َواَألظْ ــيط[إالَّ ال  ]بس

  

  .)من(وهو هنا مجرور بـ 

                                                 
  .2/210، معجم مقاييس اللغة :ابن فارس )1(

  ).خلف(مادة . 4/182، لسان العرب: ابن منظور )2(

  .4/182المصدر السابق،  )3(

  .135الديوان، ص: األعشى الكبير )4(

  .دفعه برفق: يثات النتاج، زجى الشيءالحد: الخيار من كل شيء، العوذ: الهجين. 79المصدر السابق، ص )5(

  .157المصدر السابق، ص )6(
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  : ومما سبق نستنتج ما يلي 

  . عدم إضافة خلف لالسم المفرد وإضافتها للضمائر فقط .1

م مقطوعـاً عـن   غلبة الحالة األولى وهي اإلضافة والنصب على الظرفية، فلم يسـتخد  .2

 .اإلضافة

 . في كل الحاالت منصوباً ولم يبن على الضم) خلف(جاء  .3

 . خارجاً عن الظرفية) خلف(استخدام  .4

 . في جميع الحاالت بمعنى ضد القدام) خلف(ورود  .5

  دون . 11

  األحكام الخاصة به عند النحاة : أوالً

  اشتقاقه . أ

داَن َيـُدوُن  : منه تق منه فعل وبعضهم يقولوهو نقيض الفوق، وال يش) دون(من المادة اللغوية 

  .)1(إدانةً دوناً وُأدِين

  بناؤه وإعرابه . ب

من الظروف المكانية المالزمة للظرفية أو نادر التجرد عن الظرفية كمـا ذكـره ابـن    ) دون(

.ä": لـه تعـالى  قو نحـو  ، فيرد ظرفـاً )2(هشام øŒ $# uρ š−/ §‘ ’Îû šÅ¡ øtΡ %Yæ• |Øn@ Zπ x‹Åz uρ tβρßŠ uρ Ìôγyf ø9$# z⎯ ÏΒ 

ÉΑöθs) ø9$#")3( ويرد كذلك مجروراً بـ ،)له تعـالى كما في قو) من :"(#θãã ÷Š $# uρ Νä. u™ !# y‰yγä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# χÎ) 

öΝçFΖ ä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈|¹ ")4( ثوب : رديء أو حقير ومسترذل، فتقولبمعنى ، فهي ظرفية مكانية إال إذا كانت

                                                 
  ).دون(مادة . 4/450، لسان العرب :ابن منظور )1(

  .2/160 شرح التسهيل، :ابن مالك )2(

  .205االعراف، آية  )3(

  .23البقرة، آية  )4(
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ـ )1(ركدون أي رديء، ويقال هذا دونك أي حقي ، وفـي  )2(اً، وهي عندئذ مجرد اسم وليس ظرف

على الضم إذا قطعت عن ) دون(حالة ورودها ظرفاً، فإنها تجري مجرى ظروف الغايات فتبنى 

  . )3(اإلضافة، ونوي معنى المضاف إليه دون لفظه، ومن ذلك قول الشاعر

ــونْ   ــارُِس ِإالَّ الَْملُْبـ ــُل الْفَـ  الَ َيْحِمـ

  

ــْن َأَم   ــُض ِم ــْن ُدوْن الَْمْح ــه َوِم ــز[اِم  ]رج

  

فهو ظرف مكان مبني على ) أجلس دوُن(بالضم للقافية، ومن ذلك أيضاًَ قولك ) دون(ولم يحرك 

  . الضم في محل نصب

: له تعالىوكما في قو) وقفت دون الباب(: نحو ويرد معرباً منصوباً إذا أضيف وُصرَِّح بمضافه

"Νßγ̈Ψs)ƒ É‹ãΖ s9uρ š∅ÏiΒ É># x‹yèø9$# 4’oΤ÷Š F{$# tβρ ßŠ É># x‹yèø9$# Îy9ø. F{$#")4(  ويكون معرباً منصوباً كذلك إذا قطع عـن ،

  : )5(قول النابغة الجعدينحو  اإلضافة لفظاً ومعنى قصداً للتنكير

ــوُن   ــَرطٌ َيكُـ ــا فَـ ــَراُهلََهـ  َوالَ تَـ

  

ــاً      ــَها َوُدون ــْن ُمَعرَِّس ــاً ِم ــوافر[َأَمام  ]ال

  

. فية منونين لقطع كل منهما عن اإلضافة لفظاً ومعنـى على الظر) دون(و) أمام(فنصب كل من 

هـذا بيتـي   (: نحو وقد يقطع عن اإلضافة مع نية اللفظ، ويكون عند ذلك معرباً منصوباً كذلك

اء بالب) دون(إليه المحذوف، وقد يجر والتقدير دونه، ولم ينون النتظار المضاف ) انتظرني دوَن

، )6( )ليه وعلى نفر من أصحابه فيهم من ليس بدونـه فرددناه ع( :على رأي األخفش مثل قولهم

Ζ̈$": له تعالىقونحو  وهذا قليل، وقيل ببنائه على الفتح، وذلك في حالة إضافته لمبني ÏΒ uρ tβρßŠ y7 Ï9≡ sŒ 

  هنا ظرف متصرف، إذ أنه مبتدأ مؤخر، مبني على الفـتح فـي محـل رفـع؛     ) دون(، فـ )7(")

                                                 
  .2/129، شرح المفصل :ابن يعيش )1(

  .463، صنحو اللغة العربية: النادري، محمد أسعد )2(

  .الظرف خصائصه وتوظيفه النحوي :ينظر. ال يعرف قائله )3(

  .21السجدة، آية  )4(

  .210البيت للنابغة الجعدي في ديوانه، ص )5(

  .1/519، المعجم المفصل في النحو العربي: بابتي، عزيز فوال )6(

  .11الجن، آية )7(
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لكان ) دون(، ولو جاءت القراءة برفع )ذلك(هو اسم اإلشارة وذلك إلبهامه وإضافته إلى مبني، و

  : )1(قول الشاعر نحو ذلك جائزاً على

ــي    ــتُ َحِقيقَت ــي َحَمْي ــا َأنِّ ــْم تََرَي  َألَ

  

ل[َوَباشَْرتُ َحدَّ الَمْوِت َوالَمـْوتُ ُدونَُهـا       ]طوي

  

  . على الخبرية) دونها(برفع 

   إضافته. ج

شأنه في ذلك شأن ظروف الغايات، وإذا قطع عن اإلضـافة   يضاف إلى االسم المفرد والضمير

لضمير المخاطب مع نية المعنى، بني على الضم، وأعرب بالنصب في غير ذلك، وعند إضافته 

اسم فعل أمر : فإنها تحتمل وجهان يساعد السياق على التمييز بينهما، األول) دونك(أي ) الكاف(

  . الثاني الظرف وقد سبق الحديث عنه، والمعنى )دونك الكتاب(بمعنى خذ تقول 

  داللته. د

) دون(، وقيل أن )2(تدل في أصلها على المداناة والمقاربة، يقال هذا دون ذاك، أي هو أقرب منه

السماء (: نحو في التعرف عليها، فيأتي بمعنى فوقيحمل دالالت كثيرة يلعب السياق دوراً كبيراً 

، وبمعنى )دون قدمك بساط(: نحو ، ويأتي بمعنى تحتفال تكون السماء إال فوق الشخص) دونك

بمعنـى  ، و)سار القائد دون الجيش(: نحو ، وبمعنى أمام)جلس الوزير دون األمير(: نحو خلف

 ، وبمعنـى الوعيـد  )دون قتل األسد أهوال(: نحو ، وبمعنى قبل)ر ما دون ذلكويغف(: نحو غير

_y‰": ىله تعـال قو نحو ، وبمعنى أسفل)دونك عصياني(: نحو uρ uρ ⎯ ÏΒ ãΝÎγÏΡρ ßŠ È⎦÷⎫s? r& tøΒ ، وبمعنـى  )3("#$

  :)4(قول الشاعر نحو ، وبمعنى التحقير)جلست دون الكعبة(: نحو قرب

 إذَا َمـــاَعالَ الَمـــْرُء َراَم الَعـــالَءَ  

  

ارب[َوَيقْنَــُع بالْــدُّونِ ِمــْن كَــاَن ُدونَــا     ]المتق

  

                                                 
  .115، صشرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب :ابن هشام)1(

  .2/317 معجم مقاييس اللغة،: ابن فارس )2(

  .23القصص، آية  )3(

  .295، صمعجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية: شراب، محمد محمد حسن )4(
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  :)1(قول األعشى نحو وبمعنى وراء

ـ ِمـْن ُدوِنَهـا َوْهـَي ُدوْ    قَـذَى تُرِيَك الْ  ُهنَ

  

ــقُ  ذَا ذَاِإ   ــا َيتََمطَّ ــْن ذَاقََه ــا َم ــل[ قََه  ]طوي

  

  في ديوان األعشى استعماله: ثانياً

  : في الديوان أربعاً وأربعين مرة، وذلك ضمن شكلين) دون(ورد الظرف 

  : مالزم للظرفية، وقد ورد ذلك ستاً وثالثين مرة، وذلك على النحو اآلتي. 1

 :)2(افاً السم مفرد، وقد ورد ذلك اثنتي عشرة مرة، من ذلك قولهمض. أ

 نَـــىكَُمْيـــٍت ُيـــَرى ُدوَن قَْعـــرِ اْإل

  

 ]متقــارب[كَِمثْــلِ قَــذَى الَعــْينِ ُيقْــذَى بَِهــا   

  

 : مضافاً إلى الضمائر، وقد ورد ذلك أربعاً وعشرين مرة، وذلك ضمن األنماط اآلتية. ب

  : )3(من ذلك قولهوقد ورد ذلك عشر مرات، ) لهاءا( مضافاً إلى ضمير الغائبة. 1

 ُمَبـــرََّزةٌ الَ ُيْجَعـــُل السِّـــتُْر ُدونََهـــا

  

ــُيرَها     ــَراُن الََح َبِش ــَد النِّي ــل[ِإذَا ُأخِْم  ]طوي

  

  :)4(من ذلك قوله، وقد ورد ذلك ست مرات، )الهاء( مضافاً إلى ضمير الغائب. 2

ــُر ُدَونــ   ــُر الطَّْي ــُرفَاٍت ُيقِْص  ُهَوذَا شُ

  

 ]طويـل [ َمامِ الْـُوْرِق ِفيـِه قََراِمَصـا   تََرى ِللَْح  

  

  :)5(من ذلك قوله، وقد ورد ذلك مرتين، )الياء(لم مضافاً إلى ضمير المتك. 3

ــَرَمْوتْ   َوإنَّ ــْن َحْضـ ــك ِمـ  غََزاتَـ

  

ــرُُّجْم    ــفَا َوال ــي الصَّ ــي َوُدوِن ــارب[َأتَتِْن  ]متق

  

  :)6(من ذلك قولهرد ذلك مرتين، وقد و) كم(خاطبين مضافاً إلى ضمير الم. 4

 ]مجــزوء الكامــل  [ َوَأَرى ُحلُــوَمكُُم ُمَعــاَرهْ    َوَورِثْـــــتُ َدْهمـــــاً ُدَونكُـــــْم

                                                 
  .يتلمظ: يتمطق. 269، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  .223المصدر السابق، ص )2(

  .421المصدر السابق،ص )3(

  .الوكر والعش: وصالقرم. 201المصدر السابق، ص )4(

  .87المصدر السابق، ص )5(

  .211المصدر السابق، ص )6(
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  :)1(ذلك في قولهوقد ورد ذلك مرة واحدة، ) هم(ين مضافاً إلى ضمير الغائب. 5

ــمْ  ــارِِعيَن َوُدونَُه ــا شَ ــْوَم ِفيَه ــَرى القَ  تَ

  

 ]طويـل [النَّْسـلِ َدْرَدقُ  ِمَن القَْومِ وِلْـَداٌن ِمـَن     

  

  :)2(ذلك في قوله، وقد ورد ذلك مرة واحدة، )الكاف(مضافاً إلى ضمير المخاطب . 6

ــهُ    ــَك كُلُّ ــُر ُدونَ ــاَل الَْبْح ــَك َح  َولَْيتَ

  

 ]طويـل [َوكُنْتَ لَقًى تَْجـرِي َعلَْيـِه السَّـَواِئُل      

  

  :)3(ذلك في قولهاحدة، ، وقد ورد ذلك مرة و)ُهنَّ(مضافاً إلى ضمير الغائبات . 7

ـ      لَــْو َصــَدقَتُْه َمــا تَقُــوُل َو لــ

  

ــْل      ــنَّ ِعلَ ــَداٍت ُدونَُه ــِكنَّ ِع ــريع[ـ  ]س

  

  :)4(ذلك في قوله، وقد ورد ذلك مرة واحدة، )ما(ى مضافاً إل. ج

 فَالَقــــى الَْمــــْوتَ ُمكْتَِنعــــاً  

  

ــا     ــا َزَعَم ــالً ُدوَن َم ــوافر [َوذُْه ــزوء ال  ]مج

  

  .بمعنى الذي سم موصولا هنا) ما( وأرى أنَّ

  :)5(من ذلك قوله، وقد ورد ذلك ثماني مرات، )من( خارجاً عن الظرفية إلى الجر بـ. د

ــاِهراً   ــُه ظَـ ــزَّ تَلَْبُسـ ــرى الخَـ  تَـ

  

ــَرا    ــْن ُدونِ ذَاَك الَحرِي ــْبِطُن ِم ــارب[َوتُ  ]متق

  

  

                                                 
  .األطفال والصغير من كل شيء: الدردق. 275، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  .233المصدر السابق، ص )2(

  .327المصدر السابق، ص )3(

  .351المصدر السابق، ص )4(

  .145المصدر السابق، ص )5(
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  في الديوان ) دون(المخطط العام للظرف . 5الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

   ول السابق نستنتج ما يليومن الجد

في الديوان أربعاً وأربعين مرة، وهي نسبة عالية قياساً إلى ظروف ) دون(ورد الظرف  .1

  . المكان األخرى

نـه ورد  ذا يتفق مع ما قاله النحاة، حيث إ، وه)من(خروجه عن الظرفية إلى الجر بـ  .2

ه مـن حـروف   في مواطن كثيرة، ولم يجر بغيـر ) من(بـ  اًفي القرآن الكريم مجرور

 .الجر

وروده مضافاً مصرحاً بمضافه وعلى ذلك ينصب على الظرفية، مـع غلبـة إضـافته     .3

 . للضمائر

 . لم يرد مبنياً على الضم مطلقاً، وهذا يدل على ندرة استعمال هذه الحالة .4

  دون 
 مرة 44

 

  مجرور بمن
 مرات 8 

مالزم للظرفية 
 مرة 36

مضافاً للضمائر
 مرة 23

) ما(مضافاً إلى 
 مرة واحدة

مضافاً إلى اسم
 مرة 12مفرد 

مضافاَ إلى 
ضمير الغائبة 

 10) الھاء(
 مرات

إلى ضمير 
) الھاء(الغائب 

 مرات  6

إلى ضمير 
) الياء(المتكلم 

 مرتان

إلى ضمير 
المخاطبين 

 مرتان) كم(

إلى ضمير 
) ھم(الغائبين 

 مرة واحدة

إلى ضمير 
المخاطب 

مرة ) الكاف(
 واحدة

إلى ضمير 
) ھُنَّ (الغائبات 

 مرة واحدة
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  عند . 12

  األحكام الخاصة به عند النحاة 

  اشتقاقه . أ

عند الليل وعند الحائط، إال أنـه  : المكان والزمان تقول، وهو ظرف في )َعنََد(من المادة اللغوية 

ته الثالث أقصى نهايات القرب، اظرف غير متمكن، وفيه ثالث لغات ِعنَْد وَعنَْد وُعنَْد، وهو بلغ

  .)1(ولذلك لم يصغر

  بناؤه وإعرابه . ب

من الظروف المعربة، وهو ظرف مكان أو زمان، وذلك بحسب ما يضاف إليه، ويكثـر  ) عند(

انتهـت  (ومن مجيئه زمانياً قولـك  ) المنتدون عند باب القاعة( :وقوعه للمكان، ومن ذلك قولك

، وهو من الظروف العادمة التصرف، وذلك لشدة توغله في اإلبهام، وألنـه  )الندوة عند الغروب

 نحـو  )من(، فال يخرج عن الظرفية إال إلى شبهها وهو الجر بـ )2(يصدق على الجهات الست

%öθs9uρ tβ ": لىله تعاقو x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «! من حروف الجر، وأما قول ) من(بغير ) عند(، وال يجر )3(" #$

  .)4(فهو من لحونهم الفاحشة) ذهبت إلى عنده(العامة 

  إضافته . ج

اإلضافة لفظاً ومعنى، وال ينقطع عنها وذلك لما فيه من اإلبهام، وإضافته إما ) عند(يلزم الظرف 

#s)s9uρ çν‰": لـه تعـالى  ر أو للضمير، وقد اجتمعتا فـي قو لالسم الظاه u™u‘ »' s! ÷“ tΡ 3“t ÷zé& ∩⊇⊂∪ y‰Ζ Ïã Íοu‘ ô‰Å™ 

4‘yγ tFΖ çRùQ $# ∩⊇⊆∪ $yδy‰ΨÏã èπ ¨Ζ y_ #“uρù' pRùQ فإنـه  ) عندك(ليصبح ) الكاف(وعند إضافته لضمير المخاطب . )5("#$

  ). عندك الكتاب(: نحو يكون اسم فعل أمر مبنياً بمعنى خذ

                                                 
  ).عند(مادة . 9/421 لعرب،لسان ا :ابن منظور )1(

  .1/202 همع الهوامع،: السيوطي )2(

  .82النساء، آية  )3(

  .122ص شرح ملحة اإلعراب، :الحريري )4(

  .15- 13النجم، آية  )5(
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) مـا (الظرفية الزمانيـة و ) عند(د يضاف إلى المصدر المؤول، وذلك إذا جاءت مركبة من وق

مضافاً إلى المصـدر المـؤول   ) عند(، فيكون )عندما يأتي المساء يطيب اللقاء(: نحو المصدرية

  .)1(والفعل) ما(بعده المركب من 

   داللته. د

ـ  لحضور الحسيالمكان يحمل الداللة المكانية، فهو اسم  ϑ£$": لـه تعـالى  قو ونح n= sù çν# u™u‘ # …É)tGó¡ ãΒ 

… çνy‰ΖÏã")2(.  

%Α$s% “Ï": له تعالىقو حون والحضور المعنوي ©! $# …çνy‰Ζ Ïã ÒΟù= Ïæ z⎯ ÏiΒ É=≈tGÅ3ø9$#")3(ـ   ، وللقرب ه نحـو قول

öΝåκ": تعالى ¨ΞÎ)uρ $tΡ y‰Ζ Ïã z⎯ Ïϑ s9 t⎦÷⎫xsÜ óÁ ßϑ ø9$# Í‘$uŠ ÷z F{$#")4(ـ  قـول  نحو ، وقد يأتي للداللة الزمانية ول اهللا رس

  .)5("ىولَِة اُألَمْدَد الصَُّر ِعنْْبالصَّ"صلى اهللا عليه وسلم 

uŠ$": ه تعالىنحو قول مطلقاً) لدى: (وتعاقب عند كلمتان x ø9r& uρ $yδy‰Íh‹y™ # t$ s! É>$t7ø9$# 4")6(و ،)إذا كـان  ) لدن

  . ثة أوجهفي ثال) عند(و) لدى(، وتفترق )7(هجئت من لدن: نحو المحل محل ابتداء غاية

  ). من(فتجر بـ ) عند(ال تجر أصالً، أما ) لدى(أن : أحدها

.tΒ óΟä$": له تعـالى تكون ظرفاً لألعيان؛ أي للذوات، كما في قو "عند"أن : الوجه الثاني y‰ΨÏã ß‰ xΖ tƒ ( 

$tΒ uρ y‰Ζ Ïã «! $# 5−$t/ 3")8(قولك نحو ، وتكون ظرفاً للمعاني: )لم هذا القول عندي صواب، وعند زيد ع

الكتاب لـديَّ، وال  : فال تكون ظرفاً للمعاني، وإنما تكون لألعيان خاصة، إذ يقال) لدى(أما ) به

  ). هذا القول لدي صواب ولدى زيد علم به(يقال 

                                                 
  .403، صمعجم الشوارد النحوية: شراب، محمد محمد حسن )1(

  .40النمل، آية  )2(

  .40النمل، آية  )3(

  .47ص، آية  )4(

  .31ه في صسبق تخريج )5(

  .25يوسف، آية )6(

  .293وينظر معجم علوم اللغة العربية، محمد سليمان األشقر، ص. 163، صمغني اللبيب: ابن هشام )7(

  .96النحل، آية )8(
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تستعمل فـي الحاضـر والغائـب،    ) عند(إذ أن ) لدى(أعم تصرفاً من ) عند(أن : الوجه الثالث

فال تستعمل في الغائـب  ) لدى(ان غائباً أو بعيداً، أما وإن ك) عندي مال(والقريب والبعيد فيقال 

  .)1(إال إذا كان حاضراً أو قريباً) لديَّ ماٌل( :والبعيد، فال يقال

  استعماله في ديوان األعشى : ثانياً

  : ، وذلك ضمن شكلينتسعاً وأربعين مرةفي الديوان ) عند(ورد الظرف 

  : وأربعين مرة، وذلك على النحو اآلتي ثمانياًمالزماً للظرفية، وقد ورد ذلك : أوالً

  :)2(من ذلك قوله، وقد ورد ذلك ستاً وعشرين مرة، مضافاً السم مفرد. 1

ــاً   ــى َجاِذبـ ــلُّ الفَتَـ ــوٌن تُِظـ  َحُجـ

  

 ]متقـارب [قَْن ى َواِسـِط الكُـورِ ِعنْـَد الـذَّ    َعلَ  

  

  : اآلتيةمضافاً للضمائر، وقد ورد ذلك اثنتين وعشرين مرة، وذلك ضمن األنماط . 2

  :)3(من ذلك قوله، وقد ورد ذلك سبع مرات، )الهاء(مضافاً إلى ضمير الغائب . أ

 فَلَـــْم َيْســـبِقُوُه َأْن َيالَقـــيِ َرِهينَـــةً

  

 ]طويـل [ يقَِليَل الَْمَسـاِك ِعنْـدُه غَْيـَر ُمفْتَـدِ      

  

  :)4(من ذلك قوله، وقد ورد ذلك ست مرات، )الياء( مضافاً إلى ضمير المتكلم. ب

ــوَوإ ــالََّ فَُعـ ــازِنٍُدوا بِـ  الُْهَجْيمِ َوَمـ

  

ــ   ــا َوشَ ــا َوَحِفيلَُه ــدي َجمَُّه ــل[ْيَباُن ِعنْ  ]طوي

  

  :)5(من ذلك قوله، وقد ورد ذلك خمس مرات، )الهاء(مضافاً إلى ضمير الغائبة . ج

ــهِرنُيِ  ــَي تُْس ــي فَْه ــي َوَداِئ ــُهو ِلَهمِّ ـ    َبانَتْ ب   َأْس  ]بسـيط [ا قَلْبِـي َوَأْمَسـى ِعنْـَدَها غَِلقَ

                                                 
  .1/202 همع الهوامع، السيوطي، )1(

  .73، صالديوان: األعشى الكبير )2(

  . 241المصدر السابق، ص )3(

  .جماعتها: كثرتها، حفيلها: جمها. 225المصدر السابق، ص )4(

  .415المصدر السابق، ص )5(
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  :)1(من ذلك قولهوقد ورد ذلك أربع مرات، ) النا( مضافاً إلى ضمير المتكلمين. د

َبـــذَلْنَا لََهـــا ُحكَْمَهـــا ِعنْـــَدنَا    

  

ــا     ــى بَِه ــي ُأللَْه ــاَدتْ بُِحكِْم ــارب[َوَج  ]متق

  

ذلـك فـي   ، وقد ورد ذلك مرة واحدة، )من(ـ خارجاً عن الظرفية إلى شبهها وهو الجر ب: ثانياً

  :)2(ولهق

 ِمـــْن ِعنْـــِدنَا رِْمـــتََأَبانَـــا فَـــالَ 

  

ـ ِإ فِإنَّــا بِخَْيــرٍ     ]متقــارب[ْم رِذَا لَــْم تَـ

  

  

  :)3(من ذلك قولهزمانياً في مواقع ثالث، ) عند(ف وقد جاء الظر

 فََصـــبََّحُه ِعنْـــَد الشُّـــُروِق غَُديَّـــةً

  

 ]طويـل [ِكالَُب الْفَتَى الَبكْرِيِّ َعْوِف ْبنِ َأْرقََمـا    

  

  في الديوان ) عند(المخطط العام للظرف . 6لجدول رقم ا

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .221، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  .91المصدر السابق، ص )2(

  .345المصدر السابق، ص )3(

 مرة 49عند 

مجرور بمن 
 مرة واحدة 

مالزم للظرفية 
 مرة 48

مضافاً للضمائر
 مرة 22

 26مضافاً لالسم
 مرة

ً ) لھاء(مضافا
 7الغائب 
 مرات

مضافاً لياء
 6المتكلم 
 مرات

مضافاً لھاء
 5الغائبة 
 مرات

مضافاً لضمير
) نا(المتكلمين 

 مرات 4
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  : من الجدول السابق نستنتج ما يلي

، وهي نسبة عاليـة، فيحتـل بـذلك    تسعاً وأربعين مرةفي الديوان ) عند(ورد الظرف  .1

  . في الظروف المكانية الثانيةالمرتبة 

 . مالزمته للظرفية وخروجه عنها إلى الجر في موقع واحد فقط .2

 . تقريبا مع غلبة اإلضافة لالسمسم الظاهر والضمائر بشكل متساوٍ إضافته لال .3

 . غلبة الداللة المكانية على الداللة الزمانية، وهذا يتفق مع ما قاله النحاة .4

  فَْوقَ . 13

  األحكام الخاصة به عند النحاة : أوالً

  اشتقاقه. أ

يء فوقاً وفواقاً عاله، وتقول فالن يفـوق  وفوق نقيض تحت، وفاق الش) فََوقَ(من المادة اللغوية 

  .)1(قومه أي يعلوهم

  بناؤه وإعرابه . ب

 ناً والمعربة أحيانـاً أخـرى، فيبنـى   ظرف مكان مبهم وهو من اسماء الجهات المبنية حي) فوق(

، )وبقيت فوقُ نزل القوُم(: نحو وي معناه دون لفظهعلى الضم إذا قطع عن اإلضافة، ون) فوق(

رف مبني على الضم في محل نصب، ويكون معرباً منصوباً، وذلك فـي ثـالث   هنا ظ) فوق(و

  . حاالت

ـ  إضافته لفظاً ومعنى  . أ %Α$s": ه تعـالى نحو قول uρ ã yzFψ $# þ’ÎoΤÎ) û©Í_1 u‘ r& ã≅ Ïϑ ôm r& s− öθsù ©Å› ù& u‘ # Z” ö9äz ")2( ،

  . ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة) فوق(و

                                                 
  ).فوق(مادة . 10/351 لسان العرب،: ابن منظور )1(

  .36يوسف، آية  )2(
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وقفـت  (: نحو للتنكير، ويكون عندئٍذ معرباً منوناً قطعه عن اإلضافة لفظاً ومعنى قصداً  . ب

 ). فوقاً

قطعه عن اإلضافة، بأن يحذف ما يضاف إليه لظهور معناه، وينوى ثبوت لفظـه لقـوة     . ج

بنصب فوق وأسفل، علـى أن  ) َأفَْوقَ تَنَاُم أْم َأْسفََل( :بعض العرب نحو قول الداللة عليه

َأفَْوقَ َهـذاَ  (وت لفظ المضاف إليه والتقدير بثنهما مقطوع عن اإلضافة، وقد نوى كالً م

≡‹pκÏù z©Å$ ": ه تعـالى نحو قول ، وقد يسبق بمن فيجر عندئٍذ بالكسرة)1( )تَنَاُم أْم أْسفَلَُه uρ u‘ ⎯ ÏΒ 

$yγÏ% öθsù")2(. 

  إضافته . ج

: نحـو  من الظروف اإلضافية التي ال يتحقق معناها إال باإلضافة فيضاف لالسم المفـرد ) فوق(

Œ": له تعالىقو نحو وإلى الضمير) كتاب فوق الطاولةال( Î)uρ $uΖ ø)tGtΡ Ÿ≅ t6 pg ø: $# ôΜßγ s% öθsù …çμ ¯Ρ r(x. ×' ©# àß ")3(  وأمـا ،

  .إذا قطع عن اإلضافة مع نية المعنى فإنه يبنى على الضم

  داللته . د

فاق  فالن: ويدل في أصله على العلو واالرتفاع فنقول) تحت(و) أسفل(هو مرادف للعلو ونقيض 

أصحابه يفوقهم إذا عالهم، وأمر فائق، أي مرتفع عالٍ، وقيـل كـذلك بداللتـه علـى األوبـة      

ما أقام عنـده إال فـواق   : والرجوع، ففواق الناقة هو رجوع اللبن في ضرعها بعد الحلب، تقول

فصيل ، والفُواق والفََواق ما بين الحلبتين من الوقت ألنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها ال)4(ناقة

  .)5(لتدر ثم تحلب

                                                 
  ).فوق(مادة . 10/350 لسان العرب، :ابن منظور )1(

  .10آية  فصلت، )2(

  .171األعراف، آية  )3(

  .4/461، معجم مقاييس اللغة :ابن فارس  )4(

  ).فوق(مادة . 10/351 لسان العرب، :ابن منظور )5(
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   استعماله في ديوان األعشى: انياًث

  : سبعاً وعشرين مرة، وذلك على النحو اآلتي) فوق(ورد الظرف 

  :)1(من ذلك قولهمفرد، وقد ورد ذلك ست عشرة مرة، مضافاً السم . أ

ــرْ  ــي الَح ــجِ َداُووَد ف ــْن نَْس  َوُدُروٌع ِم

  

 ]خفيــف[ ُســوقٌ ُيْحَملْــَن فَــْوقَ الجَِمــالِبِ ُو  

  

  : مضافاً للضمائر، وقد ورد ذلك احدى عشرة مرة، وذلك ضمن األنماط اآلتية. ب

  :)2(من ذلك قوله، وقد ورد ذلك سبع مرات، )الهاء(مضافاً لضمير الغائبة . 1

ــاَءَها   ــا َوَأشَـ ــَرْوا َجبَّاَرَهـ  َأْو َأْن َيـ

  

ــعِيُر      ــا َوَس ــاٌن فَْوقََه ــو ُدخَ ــل[َيْعلُ  ]كام

  

  :)3(من ذلك قوله، وقد ورد ذلك ثالث مرات، )الهاء(مير الغائب مضافاً لض. 2

ــه   ــدَّْمَع فَْوقَ ــُدُر ال ــيالً َيْح ــّداً َأِس  َوخَ

  

ــُب    ــدََّمقْسِ ُمخَضَّ ــدَّابِ ال ــاٌن كَُه  ]طويــل[َبنَ

  

  :)4(ذلك في قوله، وقد ورد ذلك مرة واحدة، )هم(ن مضافاً إلى ضمير الغائبي. 3

 َوفَــْوقَُهْمهْم بِــيٌض ِخفَــافٌ  بِغُاَســَو

  

 ]طويـل [ِمَن البِيضِ َأْمثَـاُل النُُجـومِ أْسـتَقَلَِّت      

  

  

                                                 
  .61، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  .355المصدر السابق، ص) 2(

  .251المصدر السابق، ص )3(

  .ارتفعت: تي تغطي سائر الجسد، استقلتدروعهم السابغة أي ال: سوابغهم. 311المصدر السابق، ص )4(
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  في الديوان) فوق(المخطط العام للظرف . 7الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  : ومن الجدول السابق نستنتج ما يلي

  . سبعاً وعشرين مرة وجاء مالزماً للظرفية فيها كلها) فوق(ورد الظرف  .1

ية فقد جاء كذلك مالزماً لإلضافة، فلم يـرد إال مضـافاً   مالزماً للظرف) فوق(وكما جاء  .2

 . ومصرحاً بمضافه، وهو بذلك معرب منصوب

 . لم يرد مبنياً على الضم .3

 ).من(لم  يرد مجروراً بـ  .4

  قدام . 14

  األحكام الخاصة بها عند النحاة : أوالً

  اشتقاقها . أ

ويصغران بالهاء قديدمـةٌ، وقديديمـةٌ    يؤنثانوقدام نقيض وراء، وهما ) قَِدَم(من المادة اللغوية 

  .)1(يئة، وهما شاذان؛ ألن الهاء ال تلحق الرباعي في التصغيروور

                                                 
  ).قدم(مادة . 11/65، لسان العرب: ابن منظور  )1(

مرة  27فوق 

مضافاً للضمائر 
 مرة  11

فرد مضافاً السم م
 مرة 16

إلى ضمير 
 3) الھاء(الغائب 

 مرات

) ھم(إلى ضمير الغائبين 
 مرة واحدة

مضافاً إلى
ضمير الغائبة 

 مرات  7) الھاء(
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  بناؤها وإعرابها. ب

هو ظرف مكان مبني أو معرب، وذلك بحسب حاالته اإلضافية فيكون معربـاً منصـوباً علـى    

  : الظرفية، وذلك في حاالت ثالث

ظرف مكـان  ) قدام(فـ ) َوقَفَ أخُوَك قُدَّاَم القَْومِ(: نحو أن يأتي مضافاً مصرحاً بمضافه .1

  . منصوب وعالمة نصبه الفتحة

 ). وقفت قداماً(: نحو أن يقطع عن اإلضافة لفظاً ومعنى قصداً للتنكير .2

جلس أبـي خلـف   (: نحو أن يقطع عن اإلضافة بأن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه .3

النتظـار المضـاف إليـه    ) قـدام (ولم ينـون   ، أي قدام البيت،)البيت وجلست أنا قُدَّاَم

  . المحذوف

أما بناؤه، فيبنى على الضم، وذلك إذا قطع عن اإلضافة، بأن يحذف المضاف إليـه مـع نيـة    

  : )1(المعنى، ومن ذلك قول الشاعر

 لََعــَن اِإللَــُه تَِعلَّــةَ ْبــَن ُمَســاِفرِ    

  

ــدَّاُم      ــْن قُ ــِه ِم ــنُّ َعلَْي ــاً ُيشَ ــل[لَْعن  ]كام

  

من ) قدام(على الضم، و) قدام(فحذف المضاف إليه ونوى معناه دون لفظه، فبني ) قُدَّاِمِه من(أي 

ومـن  ) َمرَّ زيٌد من قدامِ المنـزل (: نحو )من(الظروف متوسطة التصرف، فيأتي مجروراً بـ 

  ). قُدَّاُم البيِت خْيٌر ِمْن خَلِْفِه(خروجه عن الظرفية قولك 

  إضافته . ج

المفرد والضمير، وقد يقطع عن اإلضافة مع نية المعنى، فيبنى على الضم  لالسم) قدام(يضاف 

  . أما إذا قطع عن اإلضافة مع نية اللفظ، أو قطع لفظاً ومعنى فإنه يبقى معرباً منصوباً

                                                 
الظرف خصائصه وتوظيفه النحوي، : ينظر. 1/449هذا بيت من البحر الكامل، وهو لرجل من تميم في الدرر،  )1(

  .265ص
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  داللته . د

،  وهـم  )1(يدل على التقدم والسبق، وهو نقيض وراء، وتقدمت القوم سبقتهم، ومنه مقدمة الجيش

فة، ولعلها سميت بذلك؛ ألنهـا آلـة للتقـدم    ووالسابقون في الجيش وقدم اإلنسان معر المتقدمون

  .)2(والسبق

  استعمالها في ديوان األعشى : ثانياً

  :)3(في ديوان األعشى مرة واحدة، وذلك في قوله) قدام(وردت كلمة 

ــبلِ  ــاُء ُمْسـ ــُه قَْهَبـ ــَوْدَأخَْرَجتْـ  ةٌ الَـ

  

 ]خفيـــف[ ِق َرُجـــوٌس قُـــدَّاُمَها فُـــرَّاقُ  

  

هنا متصرفة وخارجة عن الظرفية، فلم تستخدم في الديوان ظرفاً، وهي هنا مضافة إلى ) قدام(و

  ). الهاء(ضمير الغائبة 

  ولدن لدى. 15

  األحكام الخاصة بهما عند النحاة: أوالً

  : اشتقاقها. أ

) لـدى (وأمـا  . )4(ٌن ولُْدُنمن لََدَن واللَّْدُن هو اللين من كل شيء واألنثى لَْدنة والجمع ِلدا) لدن(

،  وقيل في لدى ثماني لغات منها لدن، وينتفي ذلك )5( )لدن(وهي بمعنى لدن، فقيل بأنها لغة في 

وليست لدى من لفظ لدن وإن كانت من معناها، ألن لدى معتل الـالم ولـدن   " :بقول ابن يعيش

  . ، واهللا أعلمةولذلك فالقول عندي بأنها جامد. )6("صحيح الالم

                                                 
  .293ص المصباح المنير،: الفيومي )1(

  .5/66، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس )2(

  .المطر: السحابة المغبرة ذات الحمرة، الودق: القهباء. 263، صالديوان: األعشى الكبير )3(

  )لدن(مادة . 12/266، لسان العرب: ابن منظور )4(

  .322صمختار الصحاح، : الرازي )5(

  .4/100، شرح المفصل: ابن يعيش )6(
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  بناؤهما وإعرابهما . ب

؛  وذلك ألن موضـع لـدن   )1(ظرف مبني عند أكثر العرب إال في لغة قيس فهي معربة) لدن(

لينذر بأساً شديداً ِمْن "، ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم )2(صالحاً لعند فشبهتها قيٌس بها فأعربتها

شبهها  كون والسبب في بنائها هووهي مبنية على الس. )3(، لكنه أسكن الدال، وأشملها الضم"لَُدِنِه

  . )4(واحد، وامتناع االخبار بها وعنها بالحروف في لزوم استعمال

، وصرح بذلك ابـن يعـيش   )5(ففي بنائها وإعرابها خالف، فمن النحاة من قال ببنائها) لدى(أما 

 أن لدى من ظروف األمكنة، بمعنى عند وهو مبني على السكون والذي أوجب بنـاءه " :حين قال

فرط إبهامه بوقوعه على كل جهة من الجهات الست فليس في ظروف األمكنة أبهم مـن لـدى   

ذلك لزمت الظرفية فلم تتمكن تمكن غيرها من الظروف فجرت مجرى الحـرف فـي   لوعند و

  .)6("إبهامه

وهذا ما ذهب إليه السيوطي حين ) عند(، وذلك إما تشبيهاً لها بـ )7(ومن النحاة من قال بإعرابها

يل ، وإما لعدم وجود دل)8("بمعنى لدن في األفصح ومن ثم كانت معربةال وهي بمعنى عند " :لقا

، وأرى )9("وأما لدى وهو بمعنى عند فال دليل على بنائه" على بنائها، وفي ذلك قال ابن الحاجب

ذلك ضعيفاً ذلك أن دليل بنائه قد ذُِكَر وهو فرط إبهامه بوقوعه على كل جهـة مـن الجهـات    

أن يبيَّن فساد هذا الرأي وال ينفيـه مطلقـاً، أمـا قـول      بابن الحاجب، وكان األجدر )10(ستال

                                                 
  .2/123الكافية في النحو، : ابن الحاجب )1(

  .2/162 شرح التسهيل،: ابن مالك )2(

  .2/167، شرح ابن عقيل: ابن عقيل )3(

  .2/67، شرح ابن عقيل: وينظر ابن عقيل. 2/162، شرح التسهيل :ابن مالك )4(

: وينظر محمود مغالسة. 1/41المرجع في اللغة العربية، : وينظر علي رضا. 4/100، شرح المفصل: ابن يعيش )5(

معجم الشوارد النحوية، : ومحمد محمد حسن شراب. 56امع الدروس العربية، صج: والغالييني. 30النحو الشافي، ص

  .511ص

  .4/100، شرح المفصل: ابن يعيش )6(

  . 2/295وينظر النحو الوافي، . 2/123وينظر الكافية في النحو، . 1/202 همع الهوامع،: السيوطي )7(

  .2/202 .همع الهوامع: السيوطي )8(

  .2/123 في النحو،الكافية  :ابن الحاجب )9(

  .4/100 شرح المفصل،: ابن يعيش )10(
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فيبنى ) لدى(بـ ) عند(ه يفقد جانب الصواب كذلك، فاألولى تشب) عند(السيوطي بتشبيه لدى بـ 

، )عنـد (وهو بمعنى ) لدن(فيعرب لدى، وإال فكيف تبني العرب ) عند(بـ ) لدى(عند ال تشبيه 

ـ وكان القياس بناء عند أي" :سير ذلك يقول ابن يعيشوفي تف ا ضاً ألنها في معنى لدن ولدى، وإنم

أعربت عند ألنهم توسعوا فيها فأوقعوها على ما بحضرتك وما يبعد وإن كان أصلها الحاضـر  

وقالوا عندي علـم وال يعنـون بـه    "وإن لم يكن حاضراً يريد أنه في ملكي  )عندي مال(فقالوا 

، فلهذا القدر من التصرف أعربوا عند وإن كـان  "ال يتجاوزون به حضرة الشيء الحضرة ولدى

  .)1("حكمها البناء كلدن ولدى

ظرفان للمكان والزمان، وذلك بحسـب مـا يضـافان إليـه،     ) لدن(و) لدى(وخالصة األمر أن 

وع سافرت لدى طل(: نحو ، وللزمان)جلست لَُدنَْك(و) جلست لدى صديقي(: نحو فيكونان للمكان

: لـه تعـالى  قونحو  )من(الجر بـ ) لدن(، ويغلب على )سافرت لدن طلوع الشمس(و) الشمس

"μ≈ oΨ÷Κ̄= tæuρ ⎯ ÏΒ $̄Ρ à$ ©! $Vϑ ù= Ïã")2( وقد تجر ،)حضرت من لدى األستاذ(: نحو بمن كذلك) لدى .(  

  إضافتها . ج

لـه  قونحو  من الظروف اإلضافية التي ال تنفك عن اإلضافة، فتضاف لالسم المفرد) لدى ولدن(

Νèδ": تعالى ö‘É‹Ρ r& uρ tΠöθ tƒ Ïπ sù Î—Fψ $# ÏŒ Î) Ü>θè= à) ø9$# “t$ s! ÌÅ_$uΖ pt ø: $# t⎦⎫Ïϑ Ïà≈x.")3(. له تعالىقونحو  وتضاف للضمير :

"$tΒ uρ |MΨä. óΟÎγ÷ƒ t$ s! øŒ Î) šχθà)ù= ãƒ öΝßγ yϑ≈n= ø% r& óΟßγ•ƒ r& ã≅ àõ3tƒ zΝtƒ ötΒ $tΒ uρ |MΨà2 öΝÎγ ÷ƒ y‰s9 øŒ Î) tβθßϑ ÅÁ tF÷‚ tƒ")4( ــد ، وعنــ

وتسلم هذه ) لديه، لديهم، لدينا( :اآلية السابقة، ونحو قولكنحو  إضافتها للضمير تنقلب الفها ياء،

، أما إذا أضيفت إلى ياء المـتكلم  )5(كما يفعل بالف إلى وعلىاأللف إذا أضيفت لالسم الظاهر، 

                                                 
  .4/100 شرح المفصل،: ابن يعيش )1(

  .65الكهف، آية  )2(

  .18غافر، آية  )3(

  .44آل عمران، آية  )4(

  .2/164، شرح التسهيل: ابن مالك )5(
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لدى ظـرف  ) ابلدي كت(فال تكون ظرفاً فقط بل يكون لها محل من اإلعراب غير الظرفية مثل 

  .)1(منصوب هو خبر مقدم أو متعلق بخبر المتبدأ المحذوف

⎯" : ه تعالىنحو قول فتضاف لالسم المفرد) لدن(أما  ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠÅ3ym AΟŠ Î= tæ")2(نحو  ، وتضاف للضمير

≈μ": ه تعالىقول oΨ÷Κ̄= tæ uρ ⎯ ÏΒ $̄Ρ à$ ©! $Vϑ ù= Ïã")3( وإذا أضيفت ،)ن الوقاية إلى ياء المتكلم، تتصل بها نو) لدن

ô‰s% |M": له تعالىبتشديد النون، ومن ذلك قو) لَُدنِّي(فيقال  øón= t/ ⎯ ÏΒ ’ÎoΤß‰©9 # Y‘õ‹ãã")4(وقد تحذف فيقال ، :

  . )6(القطامي نحو قول إلى الجملة) لدن(، وقد تضاف )5(لدني بتخفيف النون

 وُرقْنَـــُه َصـــرِيُع غَـــوانٍ راقَُهـــنَّ

  

 ]طويـل [ائب لَُدْن شَبَّ حتى شاَب ُسـوُد الـذو    

  

فإذا أضيفت إلى الجملة تمحضت للزمان لما تقدم " ابن الحاجبوتكون عندئذ زمانية محضة، قال 

، وحكم لدن أن يخفـض مـا بعـدها    )7("أن ظروف المكان ال تضاف إلى الجملة منها إال حيث

 ،)غدوة(عن اإلضافة، وذلك إذا جاءت قبل ) لدن(باإلضافة كسائر الظروف، ويجوز أن تستغني 

  : )8(أبي سفيان بن حرب نحو قول

 َوَما َزاَل ُمْهـرِي َمْزَجـَر الكَلْـبِ ِمـنُْهمُ    

  

 ]طويـل [بِ وغُـرُ لَُدْن غُـْدَوةً َحتَّـى َدنَـتْ لِ     

  

باإلضافة كبقيـة  ) غدوة(الحاالت الثالث الجر والنصب والرفع، فتجر ) غدوة(وعندئذ يجوز في 

على أنها خبر لكان المقدرة مـع   ، وتنصب)9(يزيتمبعد الظروف، وتنصب تشبيهاً لها بال األسماء

                                                 
  .2/88المعجم المفصل في النحو العربي، : بابتي، عزيزة فوال )1(

  .6النمل، آية  )2(

  .65الكهف، آية  )3(

  .76الكهف، آية  )4(

  .511ص معجم الشوارد النحوية،: شراب، محمد محمد حسن )5(

  .32سبق تخريجه، ص )6(

  .2/123، الكافية في النحو: ابن الحاجب )7(

  .2/163 شرح التسهيل، :ينظر. 1/318البيت ألبي سفيان بن حرب، في الحيوان،  )8(

  .2/124المصدر السابق،  )9(
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، وجاز رفعها على أنها فاعل لفعل محـذوف، والتقـدير   )دوةًغُ لدن كان الوقتُ(اسمها والتقدير 

  .)1(، وكان هنا تامة)لدن كانت غدوةٌ(

  داللتها. د

ولدى محولـة كلـه    بمعنى عند فـ لَُدْن ولُْدٌن ولَْدٌن ولَِدٌن ولَُد محذوفة منها) لدى ولدن(كل من 

، ويرى ابن فارس أن الالم والدال والنون كلمة واحدة، يقـال  )2(ظرف زماني ومكاني معناه عند

  .)3(للين من القضبان لَْدٌن، ولَُدْن بمعنى لدى أي عند

  استعمالهما في ديوان األعشى: ثانياً

  : عشرة مرة، على النحو اآلتي في الديوان أربع) لدى(وردت 

  :)4(م مفرد، وقد ورد ذلك ثماني مرات، منها قولهمضافة الس. 1

 َأْو َبْيَضــٍة ِفــي الــدِّْعصِ َمكْنُونَــةٍ   

  

 ]ســـريع[ َأْو ُدرٍَّة ِشـــيفَتْ لَـــَدى تَـــاجِرِ  

  

  : مضافة للضمائر، وقد ورد ذلك ست مرات، ضمن األنماط اآلتية. 2

  :)5(، وقد ورد ذلك أربع مرات، منها قوله)نا(مضافة لضمير المتكلمين . أ

ــاِدنٍ   ــْوٍد َب ــِك خَ ــا  وِمثِْل ــد طَلَْبتُه  ق

  

ــَدْينَا ُووَســاَعْيتُ َمْع   ــاتَُها ِصــياً لَ  ]طويــل[شَ

  

  :)6(، وقد ورد ذلك مرة واحدة، ذلك في قوله)هم(مضافة لضمير الغائبين . ب

ــَدْيهِمْ   ــا لَـ ــنَا َمـ ــا فَالْتََمْسـ ــُدوا     َبغَْونَـ ــهُِم فَِكيـ ــا بِكَْبِشـ ــر[َوكَاُدونَـ  ]وافـ

                                                 
  . 57، صجامع الدروس العربية: لغاليينيا )1(

  ).لدن(مادة  .12/266 لسان العرب،: ابن منظور )2(

  .5/243، معجم مقاييس اللغة :ابن فارس )3(

  .جليت: مخبوءة، شيفت: كثيب الرمل، مكنونة: الدعص. 189، صالديوان: األعشى الكبير )4(

  .133المصدر السابق، ص )5(

  .377المصدر السابق، ص )6(
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  :)1(، وقد ورد ذلك مرة واحدة، ذلك في قوله)الهاء(افة إلى ضمير الغائبة مض. ج

ــنَداً  ــَدْيَها ُمَسـ ــزِّقًَّ لَـ ــُب الـ  تَْحِسـ

  

ــّياً نَــاَم َعْمــداً فَــانَْبطَْح        ]رمــل[َحَبِش

  

  : فقد وردت في الديوان مرتين على النحو اآلتي) لدن(أما 

  :)2(وذلك في قوله استغناؤها عن اإلضافة، وذلك بمجيئها قبل غدوة،. أ

ــهُ  ــُل ُدونَ ــى اللَّْي ــىَّ َأتَ ــْدَوةً َحت ــُدْن غُ  لَ

  

ــَما َوَج   ــُه فَتََجشَّ ــْبراً َرْوقَ ــَم َص ــل[ شَّ  ]طوي

  

، والتقدير لـدن ظهـرت أو   )3(وغدوة هنا منصوبة، ونصبها إما تشبيهاً بالتمييز أو بالمفعول به

  .)5(لتقدير لدن غدا غدوة،  أو كما قيل نصب على المفعولية المطلقة وا)4(وجدت غدوة

  :)6(، وقد ورد ذلك مرة واحدة، ذلك في قوله)أْن(مضافة إلى جملة مصدرة بـ . ب

ــ  ــْوِمي كََأنََّم ــاَب قَ ــُدْن َأْن غَ ــي لَ  اَأَراِن

  

 ]طويـل [ نََبـا َأْرَيَراِنَي فـِيْهم طَاِلـُب الَحـقِّ      

  

الثقيلة فـأكثر مـا تقـع أن     هنا مخففة من) أن(وهي هنا زمانية وذلك إلضافتها إلى الجملة، و

=zΝÎ": له تعالىالمخففة بعد أفعال اليقين، كقو tæ βr& ãβθä3u‹y™ Οä3Ζ ÏΒ 4© yÌó£Δ")7(  ابـن الحاجـب  ، وجـوز 

  :)8(إضافتها إلى جملة مصدرة بأن المصدرية، وذلك كما في قول عمر بن حسان

ــدِيماً   ــاِنى قَـ ــَر َأْعَيـ ــِإنَّ الْكُثْـ  فَـ

  

ــُدْن أَ    ــْر لَ ــْم ُأقِْت ــالَُم َولَ ــي غُ ــل[نِّ  ]طوي

  

                                                 
  .293، صالديوان: األعشى الكبير)1(

  .345المصدر السابق،  )2(

  .2/124 لكافية في النحو،ا: ابن الحاجب )3(

  .2/879 لمعجم المفصل في النحو العربي،ا: بابتي، عزيزة فوال )4(

  .345، صالديوان: األعشى الكبير )5(

  .165المصدر السابق، ص )6(

  .20المزمل، آية  )7(

  .2/123، افية في النحوالك: ابن الحاجب )8(
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  في الديوان) لدى، لدن(المخطط العام للظرف . 8الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  :ومن الجدول السابق نستنتج ما يلي

) لدن(أربع عشرة مرة، و) لدى(فقد وردت في الديوان ) لدن(على ) لدى(غلبة استخدام  .1

  . وهذا يدل على كثرة استعمال لدى قياساً للدنمرتين، 

 . لالسم والضمائر، مع غلبة إضافتها لالسم) لدى(إضافة  .2

مستغنية عن اإلضافة في موقع واحد، ومضافة إلى جملة مصدرة بأن فـي  ) لدن(د وور .3

 . موقع آخر

  َمَع. 16

  : األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالً

  : اشتقاقه. أ

  . هو اسم جامد، وليس مشتقاً، فليس له أصل لغوي

لدى ولدن 
 مرة 16

 مرة 14لدى  لدن مرتين

مستغنية عن اإلضافة 
 حدةمرة وا

مضافة لجملة مصدره 
 مرة واحدة) بانْ (

 مرات 6مضافة للضمائر  مرات  8مضافة لالسم 

مضافة 
للضمير 

 4) نا(
 مرات

مضافة 
للضمير 

مرة ) ھا(
 واحدة

مضافة 
للضمير 

مرة ) ھم(
 واحدة
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  بناؤه وإعرابه . ب

رف غير متصرف، ومعرب منصوب، بالفتحة وهو ظرف لمكان االجتمـاع ولزمانـه،   ظ) مع(

، واألصل في )جئتك مع العصر(: نحو وزمانياً) عشت مع األسود في الغابة(: نحو فيكون مكانياً

ال ضـرورة  ، )1(أن تكون مفتوحة العين، ومن العرب من يسكنها، وهي لغة ربيعة وغُـنْم ) مع(

  :)3(ن ذلك قول الشاعر، وم)2(خالفاً لسيبويه

ــمْ  ــَواَي َمْعكُـ ــنْكُُم َوَهـ  فَرِيِشـــي ِمـ

  

 ]وافـــر[ِلَماَمـــا  َوِإْن كَانَـــتْ زَِيـــاَرتُكُْم  

  

دعى النحـاس اإلجمـاع علـى    ، وا)4(الساكنة العين حرف ال اسم) مع(وزعم بعض النحاة أن 

ذ ذاك حرف جر فهي إ) مع(وإذا سكنت عينها، يعني " :، وذهب إلى ذلك المالقي حين قال)5(ذلك

معناه المصاحبة والعامل فيها فعل، وما جرى مجراه كسائر حروف الجر وال يحكم فيها بحـذف  

، واستشهد على ذلك بالبيت السابق، ويرى )6("وال وزن، وال يسأل عن بنائها لثبوت الحرفية فيها

  .وهواي كائن معكم: ؛ ألنه مبتدأ تقديره)هواي(جار ومجرور متعلق بخبر) معكم(أن 

اسـم يـدل   ) مع(، فـ )7("واسميتها حين السكون باقيةٌ على األصح" :وينفي ذلك السيوطي بقوله

#"، ومنه قراءة بعض القراء )ذهب من معه(عليه في قولهم ) من(على اسميته دخول  x‹≈ yδ ãø. ÏŒ ⎯ tΒ 

z© Éë ¨Β ã ø. ÏŒ uρ ⎯ tΒ ‘Î= ö7 s%")8(وهو لزوم وجـه   لشبهه بالحروف في الجمود المحض، ، وكان حقه أن يبنى

واحد من االستعمال، والوضع الناقص إذ هي على حرفين بال ثالث، إال أنه أعرب فـي أكثـر   

اللغات لمشابهته عند في وقوعه خبراً وصفة وحاالً وصلة وداالً على حضـور وعلـى قـرب،    
                                                 

  . 2/1014وينظر المعجم المفصل في النحو العربي، . 3/70، شرح ابن عقيل :ابن عقيل )1(

  .2/70وينظر شرح ابن عقيل، . 326، صمغني اللبيب: ابن هشام )2(

ن عقيل، ، من قصيدة له يمدح فيها هشام بن عبد الملك، ينظر شرح اب606البيت لجرير بن عطية، في ديوانه، ص  )3(

3/70.  

. 2/127وينظر الكافية في النحو، . 329، صرصف المباني في شرح حروف المعاني :المالقي، أحمد بن عبد النور )4(

  )معع(مادة . 13/144وينظر لسان العرب، 

  .2/70 شرح ابن عقيل،: ابن عقيل )5(

  ).بتصرف. (329رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص: المالقي )6(

  .1/217، همع الهوامع: وطيالسي )7(

  .24األنبياء، آية  )8(
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β": له تعالىقونحو  فالقرب Î) yìtΒ Î ô£ ãèø9$# # Z ô£ ç„")1( والحضور كـ ،)ِّمع(، ويأتي )2( )ني ومن معينج (

 ، وقد جاء ظرفاً مخبراً به في)حضرنا معاً(: نحو الية،فيعرب نصباً على الح) معاً(وناً مفرداً من

  : )3(الشاعر جندل بن عمرو نحو قول

ــْربٍ َأ ــي َح ــوا َبِن ــاًَوَأْهَواُؤ ِفيقُ ــا َمع  نَ

  

ــْم تُقَضَّــبِ    ــا َمْوُصــولَةٌ لَ  ]طويــل[َوَأْرَحاُمنَ

  

  :)4(ول الخنساءوقد تفيد الجمع كق

ــاً   ــاُدوا َمعـ ــاِلي فََبـ ــى رَِجـ  َوَأفْنَـ

  

ــتَِفزَّا      ــْم ُمْس ــي بِهِ ــَبَح قَلْبِ ــارب[فََأْص  ]متق

  

  . هنا بمعنى جميعاً وتعرب حاالً) معاً(و

يجـوز فيهـا   ) جميعـاً (أن معاً تفيد االجتماع حال حصول الفعل و) جميعاً(و) معاً(والفرق بين 

الظروف العادمة التصرف، فال يخرج عن الظرفية إال للجـر   من) مع(و. )5(االجتماع والتفريق

  .بمن كما تقدم

  إضافته . ج

جئت (: نحو وإلى الضمير) طار األمُل َمَع الرياح(: نحو إلى االسم المفرد) مع(يضاف الظرف 

، وهو بذلك ظرف فقط، فإن أفرد عن اإلضافة كان اسماً معرباً منصوباً على أنه حال فـي  )معه

  .)6(، أي مجتمعون)األساتذة معاً(: نحو أي مجتمعين، أو خبر) سافرنا معاً(: ونح األكثر

                                                 
  .6الشرح، آية  )1(

  .2/164وينظر شرح التسهيل، . 1/217 همع الهوامع، :السيوطي )2(

  .2/165، شرح التسهيل: ابن مالك )3(

  .69البيت في ديوانها، ص) 4(

  .2/1015، المعجم المفصل في النحو العربي: بابتي، عزيزة فوال )5(

  .466، صنحو اللغة العربية: ري، محمد أسعدالناد )6(
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  داللته . د

، ويكون )1(َمَع بتحريك العين كلمة تضم الشيء إلى الشيء، وهو اسم معناه الصحبة وأصلها معاً

  :)2(ظرفاً إذا استعمل مضافاً، وله حينئٍذ ثالثة معانِ

!ª": ه تعالىنحو قول ر به عن الذواتأحدها، موضع االجتماع، ولهذا يخب  $# uρ öΝä3yètΒ")3(.  

  ). جئتك مع العصر(: نحو الثاني، زمان االجتماع، 

#": له تعالىالثالث، مرادفة عند نحوقراءة بعضهم في قو x‹≈yδ ãø. ÏŒ ⎯ tΒ z©Éë ¨Β")4(.  

  استعماله في ديوان األعشى : ثانياً

اء فيها مضافاً إلى اسم مفـرد وداالً علـى   مرة، ج ةحدى عشرفي الديوان إ) مع(ورد الظرف 

  :)5(الظرفية المكانية دون الزمانية، ومن ذلك قوله

ــوبٍ  ــابِلَُعـ ــجِيجِ ِإذَا َمـ ــَع الضـ  َمـ

  

ــوِف     ــرِ َأُس ــاِء غَْي ــَمَرتْ بِالِْعشَ ــف[َس  ]خفي

  

الزم اإلضافة إلى االسم المفـرد، والنصـب علـى الظرفيـة     ) مع(ونلحظ مما تقدم أن الظرف

 فيكون بذلك حاالً وجاء في كـل هـذه   نها إلى الجر بمن، ولم يأت منوناًولم يخرج ع المكانية،

  . الحاالت مفتوح العين، وهذا يدل على أن تسكينها لغة

  مكان. 17

  األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالً

  اشتقاقه . أ

، وأماكن جمع الجمع، والمكان هو الموضع، والجمع أمكنة كقذال وأقذلٍة) َمكََن(من المادة اللغوية 

ومكان في أصل تقدير الفعل َمفَْعٌل؛ ألنه موضع لكينونة الشيء فيه، غير أنه لما كثر أجروه في 

  .)6(الْعالتصريف مجرى فَ

                                                 
  ).معع(مادة . 13/144، لسان العرب: ابن منظور )1(
  .326ص مغني اللبيب،: ابن هشام )2(
  .25محمد، آية  )3(
  .24األنبياء، آية  )4(
  .سريع الحزن والغضب: األسوف. 363، صالديوان: األعشى الكبير )5(

  ).مكن(مادة . 13/163 لسان العرب،: ابن منظور )6(



 251

  إعرابه . ب

جلسـت مكـان   (قبله تقول ) في(ظرف متصرف، فيكون ظرفاً منصوباً إذا صح تقدير ) مكان(

≈μ": لىله تعاأي في مكانه، وكذلك قو) المعلم oΨ÷èsù u‘uρ $ºΡ% s3tΒ $†‹Î= tæ")1( ويخرج عن الظرفية إلى المواقع ،

، )فالزمه َكهذا مكانُ(: نحو ، وخبراً)مرتفٌع المسجِد مكاُن: (نحو األخرى، فيكون مبتدًأ اإلعرابية

 اجلـسْ (: نحو ، ومجروراً)كسكنت مكانَ(: نحو ، ومفعوالً به)البيِت أعجبني مكاُن( :وفاعالً نحو

  ). ككاِنفي م

  إضافته . ج

 ويضاف كـذلك للضـمائر  ) اإلمامِ صليت مكاَن(: نحو إلى االسم المفرد) مكان(يضاف الظرف 

يكون له ) الكاف(وعند إضافته لضمير المخاطب ) الخ... مكانك، مكانكم، مكانها، مكاني (: نحو

هنـا  ) مكـان (ـ ف) جلست مكانك( :كنحو قول إعرابان، ويلعب السياق دوراً مهماً في تحديدهما

اسم فعل أمر ) مكان(فـ ) مكانك يا زيد( :ظرف مكان منصوب، والكاف مضاف إليه، أما قولك

  .)2(مبني، بمعنى قف أو استقر أو اثبت وفاعله مستتر

  داللته . د

  . المكان هو الموضع، وال يحمل غير الداللة على الظرفية المكانية

  استعماله في ديوان األعشى: ثانياً

  : )3(في الديوان مرة واحدة، ذلك في قوله) مكان(رف ورد الظ

ــانَُهُم ــلَْوى َمكَ ــنَّ َوالسَّ ــوا الم ــْو ُأطِْعُم  لَ

  

 ]بسـيط [َما َأْبَصَر النَّاُس طَْعمـاً فـِيْهم نََجَعـا      

  

  . ، ولم يرد خارجاً عن الظرفية مطلقاً)هم(هنا مضاف إلى ضمير الغائبين ) مكان(و

                                                 
  .57مريم، آية  )1(

  .582ص معجم الشوارد النحوية،: شراب، محمد محمد حسن )2(

  .طل ينزل من السماء كالندى، السلوى طائر أبيض مثل السمان: المن. 159، صالديواناألعشى،  )3(
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  وراء. 18

  اصة بها عند النحاةاألحكام الخ: أوالً

  اشتقاقها . أ

  .)1(، بالهاء، وهي شاذةةٌَئيَِّر، وتصغيرها ُو)وري(لمادة اللغوية من ا

  بناؤها وإعرابها . ب

ف التي تبنى حيناً وتعرب أحياناً أخرى فهي من ظـروف الغايـات، ولـذلك    ومن الظر) وراء(

  : تنطبق عليها حاالت اإلضافة األربعة وهي

ـ  )من(افها، فتعرب نصباً على الظرفية، أو مجرورةً بـ أن تضاف ويصرح بمض  .أ  ه نحو قول

t6›": تعالى tΡ ×,ƒ Ìsù z⎯ ÏiΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9$# |=≈tF Å2 «! $# u™ !# u‘uρ öΝÏδ Í‘θ ßγàß öΝßγ̄Ρ r(x. Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ")2( ووراء ،

: له تعالىقونحو  )من(هنا ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة، ويأتي مجروراً بـ 

"¨β Î) š⎥⎪Ï% ©! $# y7 tΡρ ßŠ$uΖãƒ ⎯ ÏΒ Ï™ !# u‘uρ ÏN≡ t àf çt ø: $# öΝèδçsY ò2r& Ÿω šχθè= É) ÷ètƒ ")3(.  

أن تقطع عن اإلضافة لفظاً ومعنًى قصداً للتنكير، فيحذف المضاف إليه، ويستغنى عنه نهائياً   .ب 

 ). سرت وراًء(: نحو كأن لم يكن،

، وينوى لفظه، وفي هذه الحالة يعـرب وال  أن تقطع عن اإلضافة بأن يحذف المضاف إليه  .ج 

أي وراء ) وراَء وقداَم الدار نخيـل واعنـاب  (: نحو ينون النتظار المضاف إليه المحذوف

 . الدار

                                                 
  ).وري(مادة . 15/284 لسان العرب،: ابن منظور )1(

  .101البقرة، آية  )2(

  .4الحجرات، آية  )3(
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أن يقطع عن اإلضافة بأن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، فيكون في هذه الحالـة مبنيـاً     .د 

بـن   تِّـي ر كقول الشاعر َععلى الضم في محل نصب على الظرفية، إذا لم يسبق بحرف ج

 : )1(مالك العقيلي

ــْم ُأْو ــا لَ ــْنِإذَاَ َأنَ ــْم َيكُ ــَك َولَ ــْن َعلَْي  َم

  

ــْن َوَراُء َوَراُء     ــاْؤَك ِإالَّ ِمـ ــل[ِلقَـ  ]طويـ

  

على الضم ويأتي مبنيـاً  ) وراء(ورائك ورائك، فحذف المضاف إليه ونوي معناه، فبني من أي 

ضافة، وحذف المضاف إليه لفظاً ونوي معناه وسـبق  على الضم في محل جر، إذا قطع عن اإل

ظرف مبني على الضم في محـل جـر بــ    ) وراء(فـ ) جلست من وراء(: نحو بحرف جر

  .)2()من(

  إضافتها . ج

νρ": له تعالى، ونحو قو)سرت وراء النهر(: نحو إلى االسم الظاهر) وراء(يضاف الظرف  ä‹t7uΖ sù 

u™ !# u‘uρ öΝÏδ Í‘θßγ àß ")3( ه تعالىنحو قول للضمير، ويضاف :"β%x. uρ Νèδu™!# u‘ uρ Ô7 Î= ¨Β ")4(   وهي هنـا إضـافة ،

صريحة، وقد تقطع عن اإلضافة لفظاً ومعنى أو معنًى مع نية اللفـظ، وتكـون بـذلك معربـة     

منصوبة، وقد تقطع عن اإلضافة لفظاً مع نية المعنى، فتكون مبنية على الضم، وعند إضـافتها  

، وذلك إذا )تأخر(فتكون اسم فعل أمر بمعنى ) وراءك يا محمد(: حون )الكاف(لضمير المخاطب 

  . تضمنت معنى الفعل

  داللتها . د

.β%x": لـه تعـالى  وراء بمعنى خلف، وهي من األضداد فتكون بمعنى أمام، ومن ذلك قو uρ Νèδu™!# u‘ uρ 

Ô7 Î= ¨Β")5(.  

                                                 
  .61سبق تخريجه، ص )1(

  .2/1177، المعجم المفصل في النحو العربي :بابتي، عزيزة فوال )2(

  .187آل عمران، آية  )3(

  .79الكهف، آية  )4(

  .79الكهف، آية  )5(
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  استعمالها في ديوان األعشى: ثانياً

 :)1(مرة واحدة، ذلك في قولهفي الديوان ) وراء(ورد الظرف 

ــتَُهمْ  ــُل تَح ــن َوالْخَْي ــاً َوَراَء الطَّْع  ُوقُوف

  

ــواِدُم      ــاِفهنَّ الَقَ ــى َأكْتَ ــدُّ َعلَ ــل[تُشَ  ]طوي

  

وقد وردت كلمة ) الطعن(ظرف مكان منصوب، وهو هنا مضاف السم ظاهر وهو ) وراء(فـ 

 :)2(تين منها قولهمر) من(في الديوان خارجة عن الظرفية، إلى الجر بـ ) وراء(

 عــاًَوَراِء الَْجــارِ ِحْصــناً ُمَمنِّْن َوكُــْن ِمــ

  

 ]طويـل [َوَأْوِقْد ِشـَهاباً َيْسـفَُع الَْوْجـَه َحاِمَيـا      

  

  : ومما سبق نستنتج ما يلي

  .في الديوان مرة واحدة) وراء( تورد .1

 .مضافة إلى اسم ظاهر ومنصوبة بالفتحة) وراء(جاءت  .2

 . لم تأِت مبنية على الضم .3

 . جاءت خارجة عن الظرفية إلى الجر في موقعين .4

  َوْسط. 19

  األحكام الخاصة به عند النحاة: أوالً

  اشتقاقه . أ

ما بين طرفيه؛ إذا توسطه، ووَسـطَ الشـيَء صـار    : ، ووَسطُ الشيء)َوَسطَ(من المادة اللغوية 

  .)3(بأوسطه

                                                 
  .جمع قادم وهو الرأس: القوادم. 127، صالديوان: األعشى الكبير )1(

  .يلفحه ويحرقه فيغير لونه: يسفع الوجه. ساطعةشعلة النار ال: الشهاب. 381المصدر السابق، ص )2(

  ).وسط(مادة . 295- 15/294 لسان العرب،: ابن منظور )3(
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  إعرابه . ب

نادر التصرف، وصرح بذلك ابـن   وهو ظرف مكان) بين(بسكون السين ظرف بمعنى ) َوْسط(

ومثل حيث في ندور التجرد عن الظرفية وسط بالسكون كقولك جلست وْسـط  " :لك حين قالما

، ومن ذلك )1(يل ال يكاد يعرفلأعني وقوعه ظرفاً، وأما تجرده عن الظرفية فق ،القوم، فهذا أكثر

  )2(:قول الشاعر

ــطُُه ــالَيَر َوْس ــُرجِ ْوَأ اعِك ـــاِل ُس  مْج

  

ـ  ـَدلِ   ـ ْوطَ ـ و َوراً َيخُْب ـ ْوطَ  ]خفيـف [ُر راً ُينِي

  

فوسطه مبتدأ خبره كاليراع، ويروى بالنصب على الظرفية ويحكم بأن وْسطه خبر مقدم والكاف 

 .)3(موضع رفع باالبتداء

زرعت ( :الجملة تقولأما وسط بفتح الواو والسين، فهو اسم ال ظرف، ويعرب حسب موقعه في 

يعرب مبتدأ، وقد يشتق منه فعل، ) وسطُ البستان جميل( : به، وتقولمفعوالً فيعرب) َوَسط الحقل

tβ": له تعالىكقو örOr' sù ⎯ Ïμ Î/ $\èø)tΡ ∩⊆∪ z⎯ ôÜy™ uθsù ⎯ Ïμ Î/ $ºèøΗ sd ")4( فـ ،)فعل ماضٍ مبني على السكون ) وسطن

  .)5(التصاله بنون اإلناث

  إضافته . ج

وإلـى  ) جلست وسـط الحديقـة  (: حون وسط من الظروف اإلضافية، فيضاف إلى االسم المفرد

  ). الخ... وسطه، وسطهم، وسطها(: نحو الضمائر

                                                 
  .2/160 شرح التسهيل، :ابن مالك )1(

  .15/295وينظر لسان العرب، . 2/160ينظر شرح التسهيل، . 85البيت لعدي بن زيد في ديوانه،ص )2(

  .2/160، شرح التسهيل :ابن مالك )3(

  .5لعاديات، آية ا )4(

  .2/1187، المعجم المفصل في النحو العربي: بابتي، عزيزة فوال )5(
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   داللته. د

أي الساكن السين يكون بمعنى بين أي التوسط بين شيئين، أما وسـط متحـرك   ) وسط(الظرف 

بين الجيد والـرديء، ويكـون    السين فيكون بمعنى المعتدل من كل شيء، يقال شيء وسط أي

y7": لـه تعـالى  ر، ومـن ذلـك قو  بمعنى العدل والخي Ï9≡ x‹x. uρ öΝä3≈oΨù= yèy_ Zπ ¨Β é& $VÜy™ uρ")1(  ًأي عـدوال  ،

  .)2(وخياراً

  استعماله في ديوان األعشى: ثانياً

  : ن سبع مرات على النحو اآلتيافي الديو) وسط(ورد الظرف 

 :)3(مضافاً السم مفرد، وقد ورد ذلك خمس مرات، منها قوله. 1

ــةِ  ــْوِف الَغرَِيب ــاضِ  كَطَ ــطَ الِحَي  َوْس

  

ــاراتَ   ــُد الجِفَ ــرَّدى وتُري ــافُ ال ــارب[ خَ  ]متق

  

 :)4(، وقد ورد ذلك مرتين، منها قوله)الهاء(مضافاًَ لضمير الغائبة . 2

ــطََها  ــْيُن َوْس ــَرُج الَع ــرٍ تَْح ــاَء قَفْ  َوَيْهَم

  

 ]طويـل [َوتَلْقَى بَِهـا َبـْيَض النََّعـامِ تََراِئكَـا       

  

  : ليومما سبق نستنتج ما ي

  . في الديوان سبع مرات) وسط(ورد الظرف  .1

 . ورد في جميع حاالته مضافاً لالسم والضمير، مع غلبة إضافته لالسم .2

  .جاء في جميع حاالته مالزماً للنصب على الظرفية، فجاء بذلك ساكن العين .3

                                                 
  .143البقرة، آية  )1(

  .637ص معجم الشوارد النحوية،: شراب، محمد محمد حسن)2(

  .القعر اآلبار جمع جفر وهي المتسعة غير البعيدة: الناقة الغريبة، الجفار: الغريبة. 101، صالديوان: األعشى الكبير )3(

  .جمع تريكة وهي المتروكة: ترائك: صحراء عمياء مطموسة المسالك: يهماء.139المصدر السابق،  )4( 
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  ما ناب عن ظرف المكان في ديوان األعشى : الثانيالمبحث 

ئبة عن الظرف المكاني في الديوان، وهذا يقودنا إلى التوصل إلـى أن  من األلفاظ النا لم يرد أيٌّ

  . اإلنابة عن الظرف ظاهرة قليلة االستعمال بشكل عام، وعند شاعرنا بشكل خاص

  .دراسة إحصائية عامة لظروف المكان في ديوان األعشى حسب أحرف الهجاء: المبحث الثالث

العدد الوارد الظرف  الرقم

  عند األعشى

ة المئوية بالنسبة النسب

  لظروف المكان

من حيث البناء 

  واإلعراب

المالحظات 

  العامة
    معرب  0.380  1  اسفل  1
   معرب 0.380  1  أمام  2
   مبني 1.901  5  أنى  3
   مبني 1.521  4  أين  4
   معرب 19.011  50  بين  5
   معرب 4.183  11  تحت  6
   معرب 6.844  18  حول  7
   مبني 3.422  9  حيث  8
   معرب 1.521  4  خالل  9

   معرب 1.141  3  خلف  10
   معرب 16.730  44  دون  11
   معرب 18.631  49  عند  12
   معرب 10.266  27  فوق  13
   معرب 0.380  1  قدام  14
   مبني 6.084  16  لدى ولدن  15
   معرب 4.183  11  مع  16
   معرب 0.380  1  مكان  17
   معرب 0.380  1  وراء  18
   معرب 2.662  7  وسط  19

    263  المجموع
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  دراسة إحصائية عامة لظروف المكان مرتبة ترتيباً تنازلياً

العدد الوارد الظرف الرقم

  عند األعشى

النسبة المئوية بالنسبة 

  لظروف المكان

من حيث البناء 

  واإلعراب

المالحظات 

  العامة
   معرب 19.011  50  بين  1
   معرب18.631  49  عند  2
   معرب16.730  44  دون  3
   معرب10.266  27  فوق  4
   معرب6.844  18  حول  5
   مبني6.084  16  لدى ولدن  6
   معرب 4.183  11  تحت  7
   معرب 4.183  11  مع  8
   مبني3.422  9  حيث  9

   معرب2.662  7  وسط  10
   مبني1.901  5  أنى  11
   مبني1.521  4  أين  12
   معرب1.521  4  خالل  13
   معرب1.141  3  خلف  14
    معرب 0.380  1  اسفل  15
   معرب 0.380  1  أمام  16
   معرب 0.380  1  قدام  17
   معرب0.380  1  مكان  18
   معرب0.380  1  وراء  19
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  ظروف المكان المبنية في ديوان األعشى رسم بياني يمثل 

لدن ولدى; %47 

حيث ; %26 

أنى; %15 

أين; %12 

  
  ظروف المكان المعربة في ديوان األعشى رسم بياني يمثل 

بين
 %22

عند 
 %21

دون 
 %19

فوق
 %12

حول
 %8

تحت
 %5

مع 
 %5

وسط
 %3

خالل
 %2

خلف
 %1

أسفل، أمام، قدام، مكان، وراء
 %2
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  الخاتمة

أحمد اهللا العلي القدير الذي أعانني على إنجاز هـذا  الذي بفضله تتم الصالحات، وإني الحمد هللا 

البحث حتى نضج واكتمل، وداعياً اهللا تعالى أن يضاف إلى الصالح من العمل، وأن يجعله علماً 

  . به، اللهم آمين ُينْتَفُع

   :إليهاوبعُد، فهذه جملة من النتائج التي توصلت 

 ،في  الجملة العربية، فهو جزء مهم من أجزاء التركيـب النحـوي   أن للظرف أهميةًَ كبيرةً - 

فـال يكتمـل    ،ومن الجور أن ننعته بالفضلة، وإن كان كذلك فهو الفضلة التي ال غناء عنها

  . المعنى إال بحضور الظرف، شأنه في ذلك شأن عناصر الجملة الرئيسة

نموذجاً لتطبيـق قضـية   أ) األعشى(ان الشاعر ميمون بن قيس أن من الصواب اختيار ديو - 

لفاظه بالفخامة والجزالة، وقد ضم ديوانه الفين مجيد ومكثر وتمتاز أ هالظرف عليه؛ ذلك ألن

وثالثمئٍة وسبعة عشر بيتاً من الشعر اشتملت على تسعمئة وسبعة وتسـعين ظرفـاً أي مـا    

ديوان، ويدلنا ذلك على أن الشاعر قد أكثـر  من مجموع األبيات الواردة في ال% 43نسبته 

كل عام ولظرف الزمان بشكل خاص، فقد ورد الظرف الزمـاني  شمن استخدامه للظروف ب

من مجموع الظروف، أمـا ظـروف   % 74في الديوان سبعمئة وأربعاً وثالثين مرة بنسبة 

ة مثل هـذه  وربما يكون من فائد%. 26وستين مرة، بنسبة  ثةالمكان فقد وردت مئتين وثال

في النحو العربي يجد من الشواهد ما يسـاعده علـى إثبـات القضـايا     الدراسة أن الباحث 

الخاصة بالظروف، إذ يجد في الديوان ما يحتاج إليه من الشواهد على معظم مـا ورد مـن   

 .الظروف في العربية

 : جاءت نتائج ظروف الزمان من حيث ورودها في الديوان على النحو اآلتي - 

  ). إذا، إذ، يوم، بعد: (ثيرة الورود نحوظروف ك •

 ). قبل، لمَّا، حين، متى، ليالً، غداة، غدوة: (ظروف متوسطة الورود نحو •
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 ). ساعة، عام، عشية، نهار: (ظروف قليلة الورود نحو •

بينا وبينما، شهر، ضحى، عوض، غداً، قديماً، مذ، وقـت،  : (ظروف نادرة الورود نحو •

   ).أبداً، حقبة، صباح، عشاء

 : أما نتائج الظروف المكانية فكانت على النحو اآلتي - 

 ).بين، عند، دون، فوق: (ظروف كثيرة الورود نحو •

 ). حول، لدى ولدن، تحت، مع: (ظروف متوسطة الورود نحو •

 ). حيث، وسط، أنى، أين، خالل، خلف: (ة الورود نحولظروف قلي •

 ). ءان، وراأسفل، أمام، قدام، مك: (لورود نحوظروف نادرة ا •

% 87غلبة الظروف المكانية المعربة على الظروف المبنية، فكانت نسبة الظروف المعربة  - 

  %. 13ونسبة الظروف المبنية 

% 64غلبة الظروف الزمانية المبنية على الظروف المعربة، فكانت نسبة الظروف المبنيـة   - 

 %. 36ونسبة الظروف المعربة 

 ). غدوةبعد، قبل، (لم يرد من الظروف مصغراً سوى  - 

 ). حين على أحيان، ويوم على أيام(لم يرد من الظروف مجموعاً سوى  - 

وذلك ) بعد وقبل(ات مقطوعاً عن اإلضافة ومبنياً على الضم سوى لم يرد من ظروف الغاي - 

 . بنسبة قليلة

متى، وحيث بعد دخول ما الزائدة (فاستعملت استعماالً شرطياًمن الظروف التي جوزي بها  - 

 . استفهاميتان فقط) أنى وأين(لت واستعم) عليها
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مالزماً لإلضافة لالسم المفرد، دون الضمير، وجاء في حاالتـه  ) مع(ورد الظرف المكاني  - 

 . كلها مفتوح العين، وهذا دليل على أن تسكينها لغة

البناء على الضم، وهذا يعني أن البناء على الضم هـو االسـتعمال   ) عوض(الزم الظرف  - 

 . على الفتح أو الكسر عند من قال بذلك بنائه على الغالب له

 : استخدام الشاعر لبعض الظروف بشكل مخالف لما قاله النحاة، وذلك في مواطن قليلة هي - 

مضافاً للجملة الفعلية الماضوية أكثر من المضارعية، على الرغم من أنه ) إذا(جاء الظرف  •

  .لما يستقبل من الزمان

ء، وهذا مستكره عند النحاة؛ ألن الفاء توجب الترتيـب،  معطوفاً بالفا) بين(استخدام الظرف  •

وفصل الثاني عن األول، أما الواو فهي لمطلق الجمع، فال توجب فصالً وال ترتيبـاً بـين   

 . المتعاطفين

فقـة لمـا   ، أي موااالخاصة به األحكاَمووكان استخدام الشاعر لكثير من الظروف بشكل يتوافق 

  : قاله النحاة ومنها ما يأتي

مضافاً للفعل الماضي أكثر من الفعل المضارع، ذلـك أنـه يخـتص    ) لماَّ(ف جاء الظر •

  . بالزمن الماضي

 ). بيني وبينكم(، )بيني وبينها(إلى الضمير المفرد مع تكراره ) بين(إضافة الظرف  •

 . للجملة الفعلية دون االسمية) حيث(إضافة الظرف  •

 .على الزمانيةللداللة المكانية ) عند(غلبة استعمال الظرف  •

نه وهذا يتفق وما قاله النحاة حيث إ) من(ة إلى الجر بـ عن الظرفي) دون(خروج الظرف  •

 . في مواطن كثيرة، ولم يجر بغيره من حروف الجر) من(ورد في القرآن مجروراً بـ 

وهـذا يعنـي أن    ،فعلها مـاضٍ  جملة فعلية" إذ"سمية المضافة لـ لم يأت خبر الجملة اال •

 . عد عن هذا التركيب المستكرهالشاعر ابت
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  فهرس اآليات القرآنية

  الصفحة  اآلية السورة

     البقرة

 "$£ϑn= sù ôNu™!$|Êr& $ tΒ … ã& s! öθym |= yδsŒ ª! $# öΝÏδÍ‘θ ãΖÎ/" 17  213  

 "(#θ ãã÷Š$# uρ Νä. u™!# y‰yγ ä© ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# χ Î) öΝçFΖ ä. t⎦⎫Ï%Ï‰≈ |¹ " 23  226  

" øŒÎ)uρ tΑ$ s% š •/u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n= yϑù= Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã%ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹ Î= yz"  30  86 ،183  

"øŒÎ)uρ $oΨ ù= è% Ïπ s3Í× ¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρß‰àf ó™$# tΠ yŠKψ (# ÿρß‰yf |¡ sù HωÎ) }§Š Î= ö/Î) 4’n1 r& uy9 õ3tFó™ $# uρ 

tβ%x. uρ z⎯ÏΒ š⎥⎪ ÍÏ≈ s3ø9 $#" 

34  83  

"ŒÎ)uρ $uΖ ø%tsù ãΝ ä3Î/ tóst7 ø9 $# öΝà6≈ uΖ øŠ pgΥr' sù !$oΨ ø%{ øîr&uρ tΑ# u™ tβöθ tãó Ïù óΟ çFΡr&uρ 

tβρá ÝàΨ s?"  

50  83  

"ΝèO Νä3≈ oΨ÷Vyèt/ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝä3Ï?öθ tΒ öΝà6 ¯= yès9 tβρãä3ô± n@" 56  124  

 "ω ÖÚÍ‘$sù Ÿωuρ íõ3Î/ 8β# uθtã š⎥÷⎫ t/ y7 Ï9≡sŒ" 68  205  

 "‹t6tΡ ×,ƒÌsù z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# |=≈tFÅ2 «! $# u™!# u‘ uρ öΝ ÏδÍ‘θßγ àß 

öΝ ßγ ¯Ρr(x. Ÿω šχθßϑn= ôètƒ 

101  252  

 " $ yϑuΖ ÷ƒr'sù (#θ —9uθ è? §ΝsV sù çμô_ uρ «!$# 115  203  

"ÏŒÎ)uρ #’n?tF ö/$# zΟ↵ Ïδ≡tö/Î) … çμ š/u‘" 124  86  

"øŒÎ)uρ ßìsù ötƒ ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) y‰ Ïã# uθ s)ø9 $#" 127  87  

 "y7Ï9≡x‹x. uρ öΝä3≈ oΨù= yèy_ Zπ̈Β é& $VÜy™ uρ" 143  256  

"t⎦ ø⎪r& $ tΒ (#θçΡθ ä3s? ÏNù' tƒ ãΝä3Î/ ª! $# $ ·èŠ Ïϑy_" 148  203  

" ô⎯ÏΒ uρ ß]ø‹ym |Mô_ tyz ÉeΑuθ sù y7yγ ô_ uρ tôÜ x© Ï‰Éf ó¡ yϑø9 $# ÏΘ# tysø9 $#" 150  68  

"öΝä3s9uρ ’Îû ÄÉ$ |Á É)ø9$# ×ο4θuŠ ym" 179  17  

"öκy− tβ$ŸÒ tΒ u‘ ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏμŠÏù ãβ#u™öà)ø9 $#" 185  172 ،141  

 "Νèδθ ã_Ì÷z r&uρ ô⎯ ÏiΒ ß] ø‹ym öΝ ä.θ ã_ t÷z r&" 191  216  
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  الصفحة  اآلية السورة

kpt ø: $# Ößγ ô©r& ×M≈tΒθè= ÷è¨Β 4  197  140  
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     آل عمران

"$yϑ̄= ä. Ÿ≅yz yŠ $yγ øŠn= tã $ −ƒ Ìx. y— z># tósÏϑø9 $# y‰ỳ uρ $yδy‰Ζ Ïã $]%ø— Í‘" 37  77  
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44  243  
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" (#θßs‹ Å¡ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# sπ yèt/ö‘ r& 9åκ ô− r&"  2  79  

 "#θ è= çGø%$$ sù t⎦⎫ Ï. Îô³ßϑø9 $# ß] ø‹ym óΟ èδθ ßϑ›?‰ ỳ uρ" 5  216  

"ωÎ) çνρ ãÝÁΖ s? ô‰ s)sù çνt|Á tΡ ª! $# øŒÎ) çμ y_ t÷zr& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρãxŸ2 š†ÎΤ$rO 

È⎦÷⎫ oΨ øO $# øŒÎ) $yϑèδ † Îû Í‘$tóø9 $# øŒ Î) ãΑθ à)tƒ ⎯Ïμ Î7 Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷βt“ øt rB χ Î) ©!$# 

$oΨ yètΒ (" 

40  82 ،87  

"Ÿωuρ ’n?tã š⎥⎪ Ï% ©!$# # sŒ Î) !$ tΒ x8 öθs?r& óΟ ßγ n= ÏϑóstGÏ9 |Mù= è% Iω ß‰ Å_r& !$ tΒ 

öΝ à6è= ÏΗ ÷q r& Ïμø‹n= tã (#θ©9 uθs?" 

92  103  

"⎦⎪Ï$ Î#≈ yz !$pκÏù # Y‰t/r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã—öθ xø9$# ãΛ⎧Ïà yèø9 $#" 100  117  

"‰ tãr&uρ öΝçλm; ;M≈ ¨Ζ y_ “Ìôf s? $yγ tFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ $# " 100  210  

"# sŒÎ)uρ !$tΒ ôM s9Ì“Ρé& ×οu‘θß™" 127  102  

     يونس

"$yγ≈uΖ ù= yèyf sù # Y‰Š ÅÁ ym βr(x. öΝ©9 š∅øós? Ä§ øΒF{$$ Î/" 24  121  

"z⎯≈ t↔ø9 !#u™ ô‰s%uρ |MøŠ |Á tã ã≅ö6s% |MΖ ä.uρ z⎯ÏΒ t⎦⎪Ï‰ Å¡øßϑø9 $# 91  157  

     هود

"’ÎoΤÎ) ß∃%s{ r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθtƒ 5ΟŠÏ9r&" 26  180  

"$£ϑn= sù |= yδsŒ ô⎯ tã tΛ⎧Ïδ≡tö/Î) äí÷ρ§9$# çμø?u™!% ỳ uρ 3“uô³ ç6 ø9$# $uΖä9 Ï‰≈ pgä† ’Îû ÏΘöθ s% 

>Þθä9" 

74  162  

     يوسف

"#θ è= çGø%$# y# ß™θãƒ Íρr& çνθ ãmtôÛ$# $ ZÊ ö‘ r&"  9  37  
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"$ uŠxø9 r&uρ $yδy‰Íh‹y™ # t$ s! É>$t7 ø9$# 4" 25  233  

"Α$ s%uρ ãyz Fψ$# þ’ÎoΤ Î) û© Í_1u‘ r& ã≅Ïϑômr& s− öθsù ©Å› ù&u‘ # Z”ö9äz " 36  236  

"s− öθ sùuρ Èe≅à2 “ÏŒ AΟ ù= Ïæ ÒΟŠÎ= tæ" 76  36  

"ω |=ƒÎøYs? ãΝä3ø‹n= tæ tΠ öθ u‹ø9 $#" 92  63 ،180  

     الرعد

"7tΡθè= Éf ÷ètGó¡ o„uρ Ïπ y∞ ÍhŠ¡¡9 $$ Î/ Ÿ≅ö6s% Ïπ uΖ |¡ys ø9 $#"  6  68  

" … çμ s9 ×M≈t7 Ée)yèãΒ .⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïμ ÷ƒy‰tƒ ô⎯ ÏΒuρ ⎯Ïμ Ïù= yz" 11  224  

"y7Ï9≡x‹ x. y7≈oΨ ù= y™ ö‘ r& þ’Îû 7π ¨Β é& ô‰s% ôM n= yz ⎯ ÏΒ !$yγ Î= ö6s% ÖΝtΒ é&" 30  43  

      إبراهيم

"Ν èδöÅe2sŒuρ ÄΝ9−ƒ r'Î/ «!$#" 5  181  

"’ÎA÷σè? $yγ n= à2 é& ¨≅ä. ¤⎦⎫Ïm" 25  132  

     الحجر

"#θàÒ øΒ$# uρ ß] ø‹ym tβρã tΒ÷σ è?" 65  65 ،216  

     النحل

"$tΒ óΟä. y‰Ψ Ïã ß‰xΖ tƒ ( $ tΒuρ y‰Ζ Ïã «! $# 5−$t/ 3" 96  233  

     اإلسراء

"z⎯≈ ysö6 ß™ ü“Ï% ©! $# 3“uó r& ⎯Íν Ï‰ö7 yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ# tysø9 $# ’n< Î) 

Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# $|Á ø%F{$#" 

1  72 ،167  

"$¬Ηs> sù ö/ä39 ¯gwΥ ’n<Î) Îhy9ø9 $# ÷Λä⎢ôÊz ÷är&" 67  76 ،162  

 "÷ρr& tβθ ä3s? š s9 ×π ¨Ψy_ ⎯ ÏiΒ 9≅Š Ïƒ ¯Υ 5=uΖ Ïãuρ tÉdfxçGsù t≈ yγ ÷ΡF{$# $yγ n=≈ n= Åz 

# ·Éf øs?" 

91  222  

     الكهف

"“ts?uρ }§ôϑ¤±9$# # sŒ Î) Myèn= sÛ â‘ uρ≡t“̈? ⎯tã óΟ ÎγÏôγ x. šV# sŒ È⎦⎫Ïϑu‹ ø9 $# #sŒ Î)uρ 

Mt/{ xî öΝåκ ÝÎ Ìø)̈? |N# sŒ ÉΑ$ yϑÏe±9$#" 

17  33  
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  الصفحة  اآلية السورة

#_ ¨Lym xè= ö/r& yì yϑ ôf tΒ Ç⎯ ÷ƒ tós t7ø9$# ÷ρ r& z© ÅÓ øΒ r& $Y7à) ãm  60  131  

"çμ≈oΨ ÷s?#u™ Zπyϑômu‘ ô⎯ÏiΒ $tΡÏ‰Ζ Ïã çμ≈oΨ ÷Κ̄= tæuρ ⎯ÏΒ $̄Ρà$ ©! $Vϑù= Ïã" 65  68 ،243 ،244  

"ô‰ s% |Møón= t/ ⎯ ÏΒ ’ÎoΤ ß‰©9 # Y‘ õ‹ãã" 76  244  

"Α$ s% # x‹≈ yδ ä−# tÏù © Í_ øŠ t/ y7 ÏΖ ÷t/uρ   78  205  

"β%x. uρ Ν èδu™!# u‘ uρ Ô7Î= ¨Β" 79  36 ،253  

     مريم

"öä. øŒ$# uρ ’Îû É=≈tGÅ3ø9 $# zΝtƒ ötΒ ÏŒÎ) ôNx‹ t7 oKΡ$# ô⎯ ÏΒ $yγ Î= ÷δr& $ZΡ%s3tΒ $wŠ Ï%÷Ÿ°" 16  82  

"© Í_tFø‹n=≈ tƒ ‘MÏΒ Ÿ≅ö6s% #x‹≈ yδ" 23  156  

"$ yγ1yŠ$oΨsù ⎯ ÏΒ !$pκ ÉJøt rB" 24  36  

’ÎΤöàf ÷δ$# uρ $|‹ Î= tΒ  46  78  

"çμ≈ oΨ ÷èsùu‘ uρ $ ºΡ%s3tΒ $ †‹Î= tæ" 57  63 ،251  

"Νçλm;uρ öΝßγ è%ø— Í‘ $pκÏù Zο tõ3ç/ $|‹ Ï±tãuρ" 62  66  

      طه

$yγ8 s)ø9r' sù # sŒ Î* sù }‘Ïδ ×π ¨Šym 4©të ó¡ n@  20  98  

"Ν ä3̈Ψt7 Ïk= |¹_{uρ ’Îû Æíρä‹ ã` È≅÷‚ ¨Ζ9 $#.  71  17  

     األنبياء

 "# x‹≈ yδ ãø. ÏŒ ⎯ tΒ z© Éë̈Β ãø.ÏŒ uρ ⎯ tΒ ‘ Î= ö7 s%" 24  248 ،250  

     الحج

"χ Î)uρ $·Βöθ tƒ y‰Ψ Ïã y7În/u‘ É# ø9r(x. 7πuΖ y™" 47  22  

      النور

"tβθ èù$sƒ s† $YΒöθ tƒ Ü= ¯= s)tGs? ÏμŠÏù ÛUθè= à)ø9 $# ã≈ |Áö/ F{$#uρ" 37  21  

     الفرقان

 "# sŒÎ)uρ (#θà)ø9 é& $pκ ÷]ÏΒ $ZΡ% s3tΒ $Z)Íh‹|Ê"  

  
 

13  37  
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  الصفحة  اآلية السورة

     الشعراء

"§ΝèO $oΨ ø%tøîr& ß‰÷èt/ t⎦⎫ Ï%$ t7 ø9 $#" 120  123  

      النمل

 "⎯ ÏΒ ÷βà$ ©! AΟŠÅ3ym AΟŠ Î= tæ" 6  244  

 "$£ϑn= sù çν# u™u‘ # …É)tGó¡ ãΒ … çνy‰Ζ Ïã 40  31 ،233  

 "Α$s% “Ï% ©!$# … çν y‰Ζ Ïã ÒΟù= Ïæ z⎯ÏiΒ É=≈tGÅ3ø9 $#" 40  233  

 "⎯ ¨Βr& Ÿ≅yèy_ uÚö‘ F{$# # Y‘# ts% Ÿ≅yèy_ uρ !$ yγ n=≈ n= Åz # \≈ yγ ÷Ρr&" 61  221  

     القصص

"‰y_ uρuρ ⎯ÏΒ ãΝ Îγ ÏΡρßŠ È⎦ ÷⎫ s?r&tøΒ$#" 23  228  

     العنكبوت

"] Î7 n= sù öΝ Îγ‹ Ïù y#ø9 r& >π uΖ y™ ωÎ) š⎥⎫ Å¡ ÷Η s~ $YΒ%tæ" 14  78  

     الروم

" ∩⊇∪ ÏMt7 Î= äñ ãΠρ ”9 $# ∩⊄∪ þ’Îû ’oΤ ÷Š r& ÇÚö‘ F{$# Ν èδuρ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ óΟ Îγ Î6n= yñ 

šχθ ç7Î= øóu‹y™ ∩⊂∪ ’Îû ÆìôÒ Î/ š⎥⎫ ÏΖÅ™" 

1-4  17 ،117  

" ¬! ãøΒ F{$# ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% .⎯ÏΒ uρ ß‰ ÷èt/" 30  61 ،124 ،157  

"ΝèO # sŒÎ) öΝä.$tãyŠ Zο uθôãyŠ z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# !# sŒÎ) óΟçFΡr& tβθ ã_ ãøƒ rB" 25  46 ،98  

"Πöθ tƒuρ ãΠθ à)s? èπ tã$¡¡9 $# ÞΟ Å¡ ø)ãƒ tβθ ãΒÌôfãΚ ø9 $# $ tΒ (#θèV Î6s9 uöxî 7π tã$y™ 4" 55  138 ،139  

     لقمان

"$£ϑn= sù öΝßγ8 ¯gwΥ ’n< Î) Îhy9 ø9 $# Νßγ ÷Ψ Ïϑsù Ó‰ÅÁ tFø)•Β 4"  32  163  

     السجدة

"Ν ßγ ¨Ψs)ƒ É‹ ãΖ s9uρ š∅ÏiΒ É># x‹yèø9 $# 4’oΤ ÷ŠF{$# tβρßŠ É># x‹yèø9 $# Îy9 ø. F{$#" 21  117 ،227  

      سبأ

 "’̄Τ r&uρ ãΝßγ s9 Þ ã̧ρ$oΨ −F9 $# ⎯ ÏΒ ¥β%s3̈Β 7‰‹ Ïèt/" 52  201  

     ص

"≅t/ $£ϑ©9 (#θè%ρä‹ tƒ É>#x‹tã" 8  163  
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"öΝ åκ̈ΞÎ)uρ $ tΡy‰Ζ Ïã z⎯Ïϑs9 t⎦ ÷⎫ xsÜóÁ ßϑø9 $# Í‘$uŠ ÷zF{$#" 47  233  

     الزمر

"©̈L ym # sŒÎ) $yδρ â™!% ỳ ôMys ÏGèù $yγ ç/≡uθö/ r&"  

 

71  95 ،96  

     غافر

"u‘ É‹Ψã‹ Ï9 tΠöθ tƒ É− Ÿξ−G9 $#" 15  22  

"Νèδö‘ É‹Ρr&uρ tΠöθ tƒ Ïπ sù Î— Fψ$# ÏŒ Î) Ü>θ è= à)ø9$# “t$ s! ÌÅ_$uΖ ptø:$# t⎦⎫ÏϑÏà≈ x." 18  22 ،243  

" t∃ öθ |¡sù šχθ ßϑn= ôètƒ ∩∠⊃∪ ÏŒ Î) ã≅≈ n= øñF{$# þ’Îû öΝÎγ É)≈ oΨôãr&" 71-72  30 ،87  

     فصلت

".⎯ ÏΒuρ $ oΨ ÏΖ÷ t/ y7 ÏΖ÷ t/uρ Ò>$pgÉo" 5  68  

 " $pκÏù z© Å›≡uρu‘ ⎯ÏΒ $yγ Ï%öθ sù" 10  237  

 "ω Ïμ‹ Ï?ù' tƒ ã≅ÏÜ≈ t7 ø9$# .⎯ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïμ ÷ƒy‰ tƒ" 42  205  

     الشورى

"t⎦⎪Ï%©! $# uρ !# sŒÎ) ãΝ åκ u5$|¹r& Þ© øöt7 ø9$# öΛèε tβρãÅÁ tG⊥ tƒ" 39  96  

     الزخرف

"⎯ s9 uρ ãΝà6 yèxΖ tƒ tΠöθ u‹ ø9 $# Œ Î) óΟçFôϑn= ¤ß ö/ ä3̄Ρr& ’Îû É># x‹yèø9 $# tβθ ä. ÎtIô±ãΒ" 39  84  

"$¬Ηs> sù Ν èδu™!% ỳ !$uΖ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ #sŒ Î) Νèδ $pκ ÷]ÏiΒ tβθ ä3pt õÖ nˆ" 47  98 ،163  

     األحقاف

"öä. øŒ$# uρ % s{r& >Š% tæ øŒ Î) u‘ x‹Ρr& … çμ tΒöθ s%" 21  83  

     محمد

"ª!$# uρ öΝ ä3yètΒ" 25  250  

     الفتح

 "ŒÎ) š tΡθãèÎƒ$ t7ãƒ |M øt rB Íο tyf¤±9$# " 18  210  

     الحجرات

"¨βÎ) š⎥⎪Ï% ©! $# y7 tΡρßŠ$ uΖãƒ ⎯ÏΒ Ï™!# u‘ uρ ÏN≡tàfçt ø:$# öΝèδç sYò2 r& Ÿω šχθ è= É)÷ètƒ 4  252  
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     النجم

 "‰ s)s9 uρ çν# u™u‘ »' s!÷“ tΡ 3“t÷z é& ∩⊇⊂∪ y‰Ζ Ïã Íο u‘ ô‰Å™ 4‘ yγ tFΖ çR ùQ $# ∩⊇⊆∪ $ yδy‰Ψ Ïã 

èπ ¨Ζy_ #“uρù'pR ùQ $#" 

13-15  232  

      القمر

"ωÎ) tΑ# u™ 7Þθä9 ( Νßγ≈ oΨ ø‹ ¯gªΥ 9ys |¡Î0  34  69  

     الرحمن

"≅ä. BΘöθ tƒ uθèδ ’Îû 5βù' x©" 29  77  

     الواقعة

" # sŒÎ) ÏMyès%uρ èπ yèÏ%# uθø9 $# ∩⊇∪ }§ øŠ s9 $pκÉJyèø%uθ Ï9 îπ t/ÏŒ%x. ∩⊄∪ ×π ŸÒ Ïù%s{ îπ yèÏù# §‘ ∩⊂∪ 

# sŒ Î) ÏM §_â‘ ÞÚö‘ F{$# % w` u‘" 

1-4  95 ،96  

"Iωöθ n= sù # sŒ Î) ÏMtón= t/ tΠθ à)ù=çt ø: $# ∩∇⊂∪ óΟçFΡr&uρ 7‹ Í×t⊥‹ Ïm tβρ ãÝàΖ s?" 83  45  

     الحديد

" (# þθ ßϑn= ôã$# ¨βr& ©!$# Ä© ôv ä† uÚö‘ F{$# y‰ ÷èt/ $pκÌE öθ tΒ 4" 17  123  

     الممتحنة

"# y‰t/uρ $uΖ oΨ ÷t/ ãΝ ä3uΖ ÷t/ uρ äο uρ≡y‰yèø9 $# â™!$ŸÒ øót7ø9 $# uρ # ´‰t/ r& 4© ®Lym (#θãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$Î/ 

ÿ… çν y‰ôm uρ 

2-3  116  

     الجمعة

"# sŒÎ)uρ (# ÷ρr&u‘ ¸ο t≈ pgÏB ÷ρ r& # ·θøλm; (# þθ ‘ÒxΡ$# $pκ ö s9Î)" 11  101  

     الجن

"$̄Ρr&uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ãèø)tΡ $pκ ÷] ÏΒ y‰Ïè≈ s)tΒ Æìôϑ¡¡= Ï9"  9  118  

$̈Ζ ÏΒ uρ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ (  11  227  

     المزمل

 "zΝ Î= tæ βr& ãβθ ä3u‹y™ Ο ä3Ζ ÏΒ 4© yÌó£Δ" 20  246  

     القيامة

"≅t/ ß‰ƒ Ìãƒ ß⎯≈ |¡ΡM} $# tàf øu‹Ï9 … çμ tΒ$ tΒr&" 5  36 ،198  
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     اإلنسان

"≅yδ 4’tAr& ’n?tã Ç⎯≈ |¡Σ M}$# ×⎦⎫Ïm z⎯ÏiΒ Ì÷δ¤$! $#" 1  134  

" $̄ΡÎ) ß∃$ sƒ wΥ ⎯ÏΒ $uΖ În/§‘ $·Β öθtƒ $ U™θ ç7 tã # \ƒ ÌsÜôϑs%" 10  21 ،180  

"ºπu‹ ÏΡ# yŠuρ öΝ Íκö n= tã $ yγ è=≈ n=Ïß"  21  117  

      النازعات

"Úö‘ F{$# uρ y‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ !$yγ8 ym yŠ" 30  124  

     التكوير

"# sŒÎ) ß§ ÷Κ ¤±9$# ôNu‘ Èhθ ä. ∩⊇∪ #sŒ Î)uρ ãΠθàf –Ψ9$# ôNu‘ y‰s3Ρ$#" 1-2  100  

     طارقال

"βÎ) ‘≅ä. <§ øtΡ $ ®R°Q $pκ ö n= tæ ÔáÏù% tn" 4  47 ،163  

      الليل

" È≅ø‹ ©9 $# uρ # sŒÎ) 4© ý øótƒ" 1  97 ،102  

     الشرح

"βÎ) yìtΒ Îô£ãèø9 $# # Zô£ ç„" 6  249  

     التين

"ΟèO çμ≈ tΡ÷ŠyŠ u‘ Ÿ≅xó™ r& t⎦,Î#Ï≈ y™" 5  195  

      الزلزلة

"7‹Í×tΒöθ tƒ ß Ï̂d‰ pt éB $ yδu‘$ t7 ÷zr& ∩⊆∪ ¨βr' Î/ š −/u‘ 4© yr÷ρr& $yγ s9" 4-5  87  

     العاديات

 "tβörO r' sù ⎯Ïμ Î/ $\èø) tΡ ∩⊆∪ z⎯ ôÜy™ uθ sù ⎯ÏμÎ/ $ºèøΗ sd " 5  255  

     النصر

"# sŒÎ) u™!$y_ ãóÁ tΡ «! $# ßx ÷Gxø9 $# uρ" 1  101  
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  فهرس األحاديث النبوية الشريفة

  الصفحة  الراوي  الحديث

له مـا   َرِفاباً غُمن صام رمضان إيماناً واحتس"

  "م من ذنبه وما تأخرتقدَّ

  70  أبو هريرة رضي اهللا عنه

ـ ي َرنََّع ِتنْا كُإذَ لُمإني ألْع" ـ ية، وإذا كُاِض  ِتنْ

  "بَىْضغَ ليََّع

  96  عائشة رضي اهللا عنها

  213  رضي اهللا عنه أنس بن مالك  "انَْيلَا وال َعنَْيالََوَح مَُّهلّال"

  233، 31  رضي اهللا عنه أنس بن مالك  "ىولَاُأل ِةَمْدالصَّ َدنِْع بُرالصََّْ"
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  فهرس الشواهد الشعرية
  شواهد األعشى. أ

  الصفحة  البحر  الحركة  القافية

  قافية الباء

  158  طويل  فتحة  يباأز

  165  بسيط فتحة  منشابا

  165،181  بسيط فتحة  شابا

  166  طويل فتحة  معتبا

  214  طويل فتحة  غيبا

  246  طويل فتحة  أرنبا

  92  مجزوء الكامل ضمة  قبابه

  116 مجزوء الكامل ضمة  شبابه

  125 مجزوء الكامل ضمة  كالبه

  125 مجزوء الكامل ضمة  مآبه

  141 مجزوء الكامل ضمة  مصابه

  164 مجزوء الكامل ضمة  ربابه

  220  بسيط ضمة  ذهبوا

  238  طويل  ضمة  مخضُب

  قافية التاء

  207  طويل  كسرة  فتجلِت

  238  طويل  سرةك  أستقلِت

  قافية الحاء

  105  رمل  سكون  صلْح

  108  رمل  سكون  ومزْح

  118  رمل  سكون  كفْح

  144  رمل  سكون  وامتضْح

  246  رمل  سكون  فانبطْح

  104  وافر  كسرة  الصباحِ

  قافية الدال

  8  طويل  فتحة  المسهدا

  8  طويل  فتحة  مهددا

  105 طويل فتحة  واحدا

  105 طويل فتحة  فرقدا

  107  كامل تحةف  شُرَّدا

  125 كامل فتحة  متعهدا

  126 طويل فتحة  راشدا

  الصفحة  البحر  الحركة  القافية

  135  طويل فتحة  فاحمدا

  155  كامل فتحة  غداً

  155  طويل فتحة  مانعه غدا

  176، 175  طويل فتحة  امردا

  199  كامل فتحة  ماخودَّا

  204  خفيف فتحة  موعدا

  214  كامل فتحة  مسندا

  90  كامل  كسرة  األوالد

  110 كامل كسرة  بعماِد

  126 طويل كسرة  وغرقِد

  141 طويل كسرة  المفرد

  171 طويل كسرة  يتزنِد

  206  كامل كسرة  وحصاِد

  208  طويل كسرة  فثهمِد

  88 وافر  ضمة  مجوُد

  92 وافر ضمة  الوفوُد

  105 وافر ضمة  كنوُد

  111 وافر ضمة  يستزيُد

  245  وافر  ضمة  فكيدوا

  قافية الراء

، 143، 89  مجزوء الكامل  فتحة  صراره
156  

  103  متقارب  فتحة  ظهارا

  111  متقارب  فتحة  اختيارا

  112  متقارب  فتحة  ثارا

  126  متقارب  فتحة  عمارا

  134  متقارب فتحة  جارا

  135  مجزوء الكامل فتحة  فزاره

  135  مجزوء الكامل فتحة  الغراره

  160 متقارب فتحة  اغتمارا

  168 متقارب فتحة  يسارا

  219 متقارب فتحة  صارا

  220 متقارب فتحة  الشِّعارا

  229  مجزوء الكامل فتحة  معاره
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  230 متقارب فتحة  الحريرا

  256 متقارب فتحة  الجفارا

  104  بسيط  كسرة  بأغمارِ

  106  سريع كسرة  الياسرِ

  109  سريع كسرة  القاهرِ

  110  كامل كسرة  يعفورِ

  207  سريع كسرة  للنافرِ

  245  سريع كسرة  لدى تاجرِ

  125  مجزوء البسيط ضمة  نزاُر

  159  مجزوء البسيط ضمة  الحذاُر

  238  كامل ضمة  وسعيُر

  قافية الصاد

  12  طويل فتحة  خمائصا

  106 طويل فتحة  الفرائصا

  148 طويل فتحة  ناشصا

  172  طويل  فتحة  بقصائصا

  229 طويل فتحة  قرامصا

  قافية العين

  90  بسيط فتحة  فارتفعا

  92 بسيط فتحة  سجعا

  113 بسيط فتحة  رضعا

  118 بسيط فتحة  دفعا

  126 بسيط فتحة  جمعا

  137 بسيط فتحة  سرعا

  182، 165 بسيط فتحة  ضرعا

  225 بسيط فتحة  الزمعا

  251 بسيط فتحة  نجعا

  قافية الفاء

  110  خفيف   كسرة  مندوِف

  130  خفيف كسرة  التثقيف

  215  خفيف كسرة  مجدوِف

  250  خفيف كسرة  أسوف

  165  بسيط  ضمة  فينصرفوا

  قافية القاف

  9 طويل فتحة  طارقة

  9 طويل فتحة  ذائقة

  الصفحة  البحر  الحركة  القافية

  90 طويل فتحة  أزرقا

  169 بسيط فتحة  أرقا

  176 بسيط فتحة  وقد خفقا

  207  طويل فتحة  فأبلقا

  234  بسيط فتحة  غلقا

  11 طويل ضمة  تحرقُ

  11 طويل ضمة  المحلقُ

، 58، 11 طويل ضمة  ال نتفرقُ
105  

  89 طويل ضمة  مرهقُ

  89 خفيف ضمة  اقُتس

  107 خفيف ضمة  أفاقوا

  111  خفيف ضمة  الصداقُ

  118 طويل ضمة  وأوفقُ

  122 طويل ضمة  تلحقُ

  131  طويل ضمة  موثقُ

  153  خفيف ضمة  وساقوا

  159  طويل ضمة  ومورقُ

  168 خفيف ضمة  االشراقُ

  177 خفيف ضمة  والدرداقُ

  204 خفيف ضمة  المساقُ

  229 طويل ضمة  يتمطقُ

  230 طويل ضمة  قُدرد

  241  خفيف ضمة  فراقُ

  قافية الكاف

  136 طويل  فتحة  من حبالكا

  256 طويل  فتحة  ترائكا

  قافية الالم

  88  سريع  سكون  األبْل

  107 سريع سكون  ووهْل

  107 سريع سكون  ينجْل

  111 سريع سكون  أهْل

  113 سريع سكون  شكْل

  211، 172 سريع سكون  ُعُجْل

  184 جزوء الكاملم سكون  والمراجْل

  207  مجزوء الكامل سكون  وجافْل
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  211  سريع سكون  الصيَّقْْل

  230  سريع  سكون  علْل

  106  منسرح  فتحة  وشال

  88  خفيف  كسرة  األقوالِ

  107 طويل كسرة  المبتذلِ

  112 طويل كسرة  نتفضَّلِ

  182 خفيف كسرة  القتالِ

  184 خفيف كسرة  الصقالِ

  185 خفيف كسرة  أقتالِ

  222 خفيف كسرة  يَّال الس

  238 خفيف كسرة  الجمالِ

  7  بسيط ضمة  الفضُل

  91  بسيط ضمة  األصُل

  105  طويل ضمة  ذواهُل

  108  طويل ضمة  الزواجُل

  110 بسيط ضمة  شمُل

  138 بسيط ضمة  وال عجُل

  139 بسيط ضمة  والكفُل

  146  طويل ضمة  القوابُل

  151 بسيط ضمة  تحتمُل

  164 بسيط ضمة  يا رجُل

  197 بسيط ضمة  معتمُل

  230  طويل ضمة  السوائُل

  قافية الميم

  89 متقارب سكون  من نِعْم

  92 متقارب سكون  قسْم

  104  متقارب  سكون  ينتقْم

  106 متقارب سكون  المنخرْم

  112 متقارب سكون  غير ُصمّْ

  113 متقارب سكون  هضْم

  118 متقارب سكون  ذو ُحُسْم

  135، 126 متقارب سكون  أهْم

  153 متقارب سكون  عن متْم

  159 متقارب سكون  ان يستحْم

  182 متقارب سكون  احتكْم

  229 متقارب سكون  والرُُّجْم

  الصفحة  البحر  الحركة  القافية

  235  متقارب  سكون  لم تُرِْم

  109  وافر  فتحة  استقاما

  113  خفيف  فتحة  اهضاما

  146  وافر فتحة  فعاما

  146  خفيف فتحة  على ما

  153  مجزوء الوافر فتحة  والكرما

  153  مجزوء الوافر فتحة  ماالعل

  168  فراو فتحة  تماما

  169  مجزوءالوافر فتحة  ما نجما

  184  خفيف فتحة  إعتاما

  207  طويل فتحة  مكرَّما

  211  طويل فتحة  عظلما

  230  مجزوء الوافر فتحة  زعما

  235  طويل فتحة  أرقما

  246 طويل فتحة  فتجشما

  90 طويل كسرة  أرقمِ

  106 طويل كسرة  ِمْحَجمِ

  112 طويل كسرة  فاسقمِ

  118 طويل كسرة  للمتيممِ

  125 طويل كسرة  على قمقمِ

  161 طويل كسرة  ُمنِْفعمِ

  164 طويل كسرة  مسلمِ

  107 طويل ضمة  الضراغُم

  118 طويل ضمة  ودارُم

  254، 211 طويل ضمة  القوادُم

  226 طويل ضمة  الحوائُم

  قافية النون

  13 متقارب سكون  اليمْن

  13 متقارب سكون  لم ترْن

  13 متقارب سكون  أهْن

  89 متقارب سكون  مستكْن

  91  متقارب سكون  مؤتمْن

  112  متقارب سكون  الجؤْن

  126  رمل سكون  اطمأْن

  130 متقارب سكون  لم تستبْن

  165 متقارب سكون  ولما يجنّْ
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  184 متقارب سكون  ماء شْن

  209 متقارب سكون  الكتْن

  234 متقارب  سكون  عند الذقْن

  قافية الهاء

  91  متقارب فتحة  باصعادها

  103  كامل فتحة  جاللها

  104 متقارب فتحة  تجارها

  104 متقارب فتحة  ألندادها

  108  مجزوءالكامل فتحة  للعابها

  108  متقارب فتحة  اميالها

  109  مجزوء الكامل فتحة  ترابها

  112  متقارب فتحة  جريالها

  148  طويل فتحة  وأبليها

  222، 152  طويل فتحة  خاللها

  158 متقارب فتحة  وحسادها

  159 متقارب فتحة  رقَّابها

  159 متقارب فتحة  لمرتادها

  165،182  طويل فتحة  حالها

  166  متقارب فتحة  حدادها

  171  طويل فتحة  أهباتها

  179  متقارب فتحة  أعنابها

  179  مجزوءالكامل فتحة  وحسابها

  182  طويل فتحة  جناتها

  182  مجزوءكامل ةفتح  شهابها

  185  كامل فتحة  جاللها

  197  طويل  فتحة  عذراتها

  201 متقارب فتحة  أنى بها

  202 متقارب فتحة  أمثالها

  207  كامل فتحة  سعى لها

  214  متقارب فتحة  أوعالها

  215  طويل فتحة  قصباتها

  215  مجزوءكامل فتحة  محرابها

  225  طويل فتحة  ركباتها

  225  كامل فتحة  أطفالها

  229  متقارب فتحة  يقذى بها

  229  طويل فتحة  بشيرها

  الصفحة  البحر  الحركة  القافية

  234  طويل فتحة  وحفيلها

  235  متقارب فتحة  أللهى بها

  245  طويل  فتحة  وشاتها

  قافية الياء

  91  خفيف سكون  الغوالي

  106  خفيف سكون  العوالي

  109  بسيط سكون  أسراري

  109  كامل سكون  غوادي

  144  كامل سكون  هادي

  152  يلطو سكون  ويحتمي

  161  بسيط سكون  الواري

  234  طويل  سكون  مفتدي

  160  طويل فتحة  راجيا

  219  طويل فتحة  وانيا

  254  طويل  فتحة  حاميا



 279

  شواهد الشعراء اآلخرين. ب
  الصفحة  القائل  البحر  الحركة  القافية

  قافية الهمزة

  52  الفرزدق  الوافر  ضمة  لها جزاُء

  253، 61  مالك العقيلي َعتِِّى بن  الطويل  ضمة  وراُء وراُء

  قافية الباء

  244، 32  القطامي  الطويل كسرة  الذِّوائبِ

  97، 74  قيس بن الخطيم الطويل كسرة  فنضاربِ

  244  أبو سفيان بن حرب الطويل كسرة  لغروبِ

  249  جندل بن عمرو الطويل كسرة  تقضَّبِ

  20  ابن الدمينة الطويل ضمة  رقيُب

  40  بن جؤية الهذلي ساعدة  الكامل ضمة  الثَّعلُب

  201، 47  الكميت بن زيد األسدي  منسرح ضمة  وال ريُب

  101  بشار بن برد  الطويل ضمة  مشاربُه

  133  مجهول  الطويل  ضمة  تنوُب

  قافية التاء

  128  الطرّماح  الطويل  كسرة  وذلَِّت

  قافية الجيم

  170  ساعدة بن جؤية  بسيط  فتحة  َحلََجا

  170  الهذليأبو ذؤيب   الطويل  ضمة  نئيُج

  قافية الحاء

  96  ة بن خشرمألبي الطمحان القيني وقيل لهدب  الطويل كسرة  برائحِ

  142  مجهول  رجز كسرة  واإلْصَباحِ

  86  أبو ذؤيب الهذلي  وافر  ضمة  صحيُح

  قافية الدال

  39  مجهول  طويل كسرة  ُأمِّ مْعَبِد

  76  طرفة بن العبد طويل كسرة  واْزَدِد

  170  طرفة بن العبد طويل  كسرة  أْرِفِد

  67  أنس بن مدركة الخثعمي  وافر  ضمة  َيُسوُد

  قافية الراء

  53  امرؤ القيس  طويل  سكون  الُدثْر

  176  ابن كيسان  رجز  سكون  بالنُُّهْر

  60  مجهول  طويل  فتحة  خَمْراً

  175  زهير بن أبي سلمى  كامل  كسرة  َدْهرِ

  20  فائد بن منذر القشيري  طويل ضمة  خَمُر

  50  أبو صخر الهذلي  طويل ضمة  َعْصُر

  137، 52  أعشى باهلة  بسيط ضمة  َيْأتَمُر
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  198، 64  مجهول طويل ضمة  َيْحذَُر

  200، 74  لبيد بن ربيعة طويل ضمة  شَاجُِر

  84  الفرزدق  بسيط ضمة  ْبشَُر

  129، 84  حريث بن جبلة العذري  بسيط ضمة  َمَياِسيُر

  100  ذو الرمة  طويل ضمة  َجازُِر

  255  عدي بن زيد  خفيف  ضمة  ُينِيُر

  قافية الزاي

  249  الخنساء  متقارب  فتحة  ُمْستَِفزَّا

  قافية السين

  119، 54  غيالن بن حريث الربعي  رجز فتحة  خَْمَسا

  34  األسود بن يعفر  طويل كسرة  الَمَجاِلسِ

  121، 53  أسقف نجران وقيل تبع بن األقرن  كامل كسرة  أْمسِ

  120، 55  مجهول  رجز كسرة  الَعرُوسِ

  120  زياد األعجم  وافر  كسرة  ِمنَْك َأْمسِ

  54  مجهول  خفيف  ضمة  تََضمََّن َأْمُس

  86، 74  عباس بن مرداس  كامل  ضمة  الَمْجِلُس

  قافية الطاء

  58  العجاج بن رؤبة  رجز  سكون  قَطْ

  قافية العين

  218، 56  مجهول  رجز ضمة  الِمعا

  7  جهنام  طويل ضمة  راضُع

  99، 46  أبو ذؤيب الهذلي  املك ضمة  تُقْنَُع

  100  الفرزدق  طويل ضمة  الْمذرَُّع

  132  النابغة الذبياني طويل ضمة  وازُع

  154  لبيد بين ربيعة طويل ضمة  بالِقُع

  174  أبو ذؤيب الهذلي  كامل  ضمة  َينْفَُع

  قافية الفاء

  157، 61  مجهول  طويل  ضمة  الَعَواِطفُ

  129، 98  عمان بن منذرحراقة بن الن  طويل  ضمة  نَتَنَصَّفُ

  قافية القاف

  مجهول  طويل  فتحة  أْن تَفَرَّقَا

  

97  

  قافية الكاف

  213  مجهول  رجز  فتحة  َحَوالكَا

  قافية الالم

  136  العجل بن لبيد  مديد  سكون  َوَعَجْل
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  37  كعب بن زهير وقيل لجنوب بن عجالن  متقارب فتحة  شَماالَ

  52  مجهول  وافر فتحة  خَباالَ

  149  جابر بن رأالن السبنسي  بسيط  فتحة  الِعلالَ

  56  مجهول  طويل كسرة  فَاْجَعلِ

  62  امرؤ القيس  طويل كسرة  مْن َعلِ

  98  النمر بن تولب  كامل  كسرة  فَتَجمَّلِ

  62  الفرزدق  كامل ضمة  من عُل

لمبشر بن هذيل الفزاري وقيل لموبال بـن    طويل ضمة  قَليُل

  جهم

133  

  219  حية النميريأبو   طويل  ضمة  ُيواِصلُْه

  قافية الميم

  162  المتنبي  طويل  فتحة  ِعلَْما

  248  جرير بن عطية  وافر فتحة  لَماَما

  218، 56  الفرزدق  طويل كسرة  الَعِماِئمِ

  157، 60  يزيد بن الصعق  وافر كسرة  الحميمِ

  217، 65  زهير بن أبي سلمى  طويل كسرة  أم قَشَْعمِ

  133  مجهول  طويل  كسرة  َحليمِ

  23  مجهول  وافر ضمة  اُمَحَر

  217، 33،56  طرفة بن العبد  مديد ضمة  قََدُمْه

  101  برج بن مسهر الطائي  وافر ضمة  النجُُّوُم

  169  جرير بن عطية  وافر ضمة  الِْخَياُم

  205  عبد اهللا بن عمر  طويل ضمة  َساِلُم

  240  لرجل من تميم  كامل  ضمة  قُدَّاُم

  246  عمر بن حسان  طويل  ضمة  غالُم

  قافية النون

  227  مجهول  رجز  سكون  َوِمْن ُدوْن

  46  مدرك بن حصين  رجز  فتحة  من أنَّى

  36  عمرو بن كلثوم  وافر فتحة  الَيمِينَا

  86  عبد اهللا بن المعتز  بسيط فتحة  أفْنانَاَ

  205  عبيد بن األبرص  مجزوء كامل فتحة  َبْيَن َبْيَن

  227  النابغة الجعدي  وافر فتحة  َوُدوناً

  228  مجهول  متقارب  فتحة  دَونا كَاَن

  52  جرير  بسيط كسرة  الَ حينِ

  75  مجهول  خفيف كسرة    اَألْزَمانِ

  97  عبد الرحمن بن حسان  بسيط كسرة  ِمثْالَنِ

  218  مجهول  بسيط  كسرة  َيكُنِ
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  قافية الهاء

  19  عبد الرحمن بن حسان  طويل فتحة  نُُجوُمَها

  224، 198، 64  لبيد بن ربيعة  كامل فتحة  َوَأَماُمَها

  228، 65  موسى بن جابر  طويل  فتحة  ُدُونَها

  115  لبيد بن ربيعة  كامل  فتحة  فَرِجاُمَها

 قافية الياء

  20  النابغة الجعدي  وافر سكون  َهجاِني

  150، 58  انيّمالفند الّز  مجزوء الهزج سكون  فأْوَصاليِ

  202، 75  عبد اهللا بن همام السلولي  خفيف سكون  للتًَّالِقي

  77  مجهول  وافر سكون  َيقيني

  85  نصيب وقيل لرجل من قيس عيالن  وافر سكون  َراِعي

  213  امرؤ القيس  طويل  سكون  أْحَواِلي
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  المصادر والمراجع

ـ 1401، 3فائز فارس، طبعـة دار األمـل، ط  : ، تحمعاني القرآن: األخفش، أبو الحسن  -هـ

  .م1981

  ).ت.د(، )ط.د(. ، دار احياء الكتب العربيةيح على التوضيحالتصر :األزهري، خالد بن عبد اهللا

مكتبـة جزيـرة الـورد،    . ف خصائصه وتوظيفه النحويالظر: األشرم، المتولي علي المتولي

  .ت.ط، د.المنصورة، د

، مؤسسـة الرسـالة،   )عـن األئمـة  (معجم علوم اللغة العربية : األشقر، محمد سليمان عبد اهللا

  .م1995 -هـ1415، 1بيروت، ط

الدين عبد الحميـد، مكتبـة    يمحمد محي: ، تحشرح االشموني على ألفية ابن مالك: شمونياأل

  . النهضة المصرية

. ، دار الفكـر، بيـروت  األغاني): م976 -هـ356-(أبو الفرج علي بن الحسين : األصبهاني

  ).ت.د(، )ط.د(

العربيـة، بيـروت،    ، شرح وتعليق، محمد محمد حسين، دار النهضـة الديواناألعشى الكبير، 

  . م1974، )ط.د(

 ،)ط.د(، دار الفكـر للطباعـة والنشـر،   البحر المحـيط  :األندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف

  .م1983 -هـ1403

نصاف في مسـائل  اإل): هـ577-(نباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن سعيد األابن 

، )ط.د(تجارية الكبرى، القـاهرة،  محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة ال: ، تحالخالف

  .م1961 -هـ1380

، دار الشرق العربي، بيـروت،  المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: نطاكي، محمداأل

  .)ت.د(، 3ط

  .م1975 ،)ط.د( ، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،من أسرار اللغة: أنيس، إبراهيم
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، اآلجروميـة  متممةالكواكب الدرية شرح على : األهدل، الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري

   ).ت.د( .2محمد بن محمد الرعيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تأليف

، 1، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط   المعجم المفصل في النحو العربي :بابتي، عزيزة فوال

  .م1992 -هـ1413

، بيت األفكـار الدوليـة   لبخاريصحيح ا ):هـ256-( إسماعيلالبخاري، أبو عبد اهللا محمد بن 

  .م1998 -هـ1419 ،)ط.د(للنشر التوزيع،

فائز فـارس،  : ، تحالمحلى وجود النصب :البغدادي، أبو بكر أحمد بن الحسن بن شقير النحوي

  .م1987 -هـ1408، 1دار األمل، األردن، ط

ب، دار الكتب ، مراجعة أميل يعقو)األلسنيات(ل في علوم اللغة المعجم المفص :التونجي، محمد

  .م1993 -هـ1414، 1العلمية، بيروت، ط

  ).ت.د(، )ط.د(. كاظم بحر المرجان: ، تحاإليضاحالمقتصد في شرح  :الجرجاني، عبد القاهر

محمـد عبـد الحلـيم    : ، ضبطه وفهرسـه التعريفات): هـ816 -(الجرجاني، علي بن محمد 

  ).ت.د(، )ط.د(. القاضي، دار الكتاب المصري، اللبناني، القاهرة

  ).ت.د(، )ط.د(. ، مطبعة المدني، القاهرةطبقات فحول الشعراء :الجمحي، محمد بن سالم

أحمـد عبـد الغفـور    . تح الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،: الجوهري، إسماعيل بن حماد

  .م1956-هـ1376، 1عطار، دار العلم للماليين، ط

. بد الحكيم بن محمد، المكتبة التوفيقيةع: ، تحالخصائص): هـ392-(ابن جني، أبو الفتح عثمان

  ).ت.د(، )ط.د(

، الكافيـة فـي النحـو   ): هـ646-570(ابن الحاجب، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر 

. ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت   )هـ686-(الشيخ رضي الدين االستراباذي  شرحه

  ).ت.د(، )ط.د(
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فائز فـارس، دار  : ، تحملحة اإلعراب شرح): هـ516-(الحريري، أبو محمد القاسم بن علي 

  ).ت.د(، )ط.د(. األمل للنشر والتوزيع

 ،)ط.د( القـاهرة،  ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، اللغة العربية معناها ومبناها :حسان، تمام

  .م1979

  . )ت.د(، 5دار المعارف، مصر، ط النحو الوافي،: عباس ،حسن

عبد السالم محمد : ، تحمعجم مقاييس اللغة): هـ395-(أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا

  .م1991-هـ1411، 1هارون، دار الجيل، بيروت، ط

  ).ت.د(، )ط.د( .، دار العلم للماليين، بيروتمن تاريخ األدب العربي: طه ،حسين

  .م1990، مكتبة مصر، النحو في إطاره الصحيح: الحمادي، يوسف

قتيبة للطباعـة  دار  شذور الذهب، برب على تهذيغاية األ حاشية: حمزة، محمد بن محمد ديب

  .)ت.د(، )ط.د(والنشر والتوزيع، 

حيـاء الكتـب   ، مطبعـة دار إ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: الخضري، الشيخ محمد

   ).ت.د(، )ط.د( .العربية

العقد الثمين فـي تـراجم    ):هـ748 -(الذهبي، الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 

  .م2004 -هـ1425 ،)ط.د( يحيى مراد، دار الحديث، القاهرة،: تح ويين،النح

  .م1975، دار النهضة العربية، دروس في كتب النحو: ، عبدهالراجي

، 1، دار الحـديث، القـاهرة، ط  مختـار الصـحاح  : ازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادرالر

  .م2000 -هـ1421

، يط على طريقة المصباح المنير وأساس البالغـة ترتيب القاموس المح :وي، الطاهر أحمدالزا

  . م1979 -هـ1399 ،)ط.د( دار الكتب العلمية، بيروت،

علي توفيـق  : ، تحالجمل في النحو): هـ340 -(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق 

  .م1984 -هـ1404، 1الحمد، مؤسسة الرسالة، دار األمل، اربد، األردن، ط
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، مكتبة المعـارف،  شرح المعلقات السبع): هـ486-(اهللا الحسين بن احمد الزوزني، أبو عبد 

  .م2004 -هـ1425، 1بيروت، ط

ـ 1413، 1، مكتبـة المعـارف، بيـروت، ط   العربية تاريخ وتطور: السامرائي، إبراهيم  -هـ

  .م1993

عبد الحسين الفتلي، مؤسسـة  : ، تحاألصول في النحو): هـ316-(ابن السراج، محمد بن سهل 

  .م1996-هـ1417، 3سالة، بيروت، طالر

الدرر المصـون فـي    :السمين الحلبي، شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم

، تحقيق وتعليق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبـد الموجـود،   علم الكتاب المكنون

، 1وزكريا عبد المجيد النـوتي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط    جاد وجاد مخلوف 

  .م1994 -هـ1414

محمـد  : ، تحنتائج الفكر في النحو): 581-508(السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا 

  ).ت.د(، )ط.د(. إبراهيم البنا، دار االعتصام

عبد السالم محمد هارون، : ، تحالكتاب): هـ180-(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 

  .)ت.د(، )ط.د(. عالم الكتب، بيروت

همـع الهوامـع شـرح جمـع     ): هـ911-(السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 

  . هـ1327، 1، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، طالجوامع

، 1، دار المأمون للتراث، طمعجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية: شراب، محمد محمد حسن

  .م1990 -هـ1411

شرح المقدمة الجزولية  ):م654 -هـ562(حمد بن عمر األزدي الشلوبين، أبو علي عمر بن م

، 2تركي بن سهو بـن نـزال العتيبـي، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط      : ، تحالكبير

  .م1994 -هـ1414

 ،)ط.د( ، دار الفكـر، دمشـق،  القراءات الشاذة وتوجيههـا النحـوي  : الصغير، محمود أحمد

  . م1999
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): هـ723-672) (ابن آجروم(داود، المعروف ب، بن  محمدالصنهاجي، أبو عبد اهللا محمد بن 

. ، شرح محمد بن صالح العثيمين، مكتبة االنصار للنشـر والتوزيـع  شرح اآلجروميـة 

  ).ت.د(، )ط.د(

، شرح جمل الزجـاجي ): هـ669-(بن مؤمن بن محمد بن علي علي ابن عصفور، أبو الحسن 

  ).ت.د(، )ط.د(. إشراف اميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت

ـ   :ح، تشرح ابن عقيل ):هـ769-698(ابن عقيل، بهاء الدين عبد اهللا الهمداني   يمحمـد محي

   ).ت.د(، )ط.د( .الدين عبد الحميد، دار العلوم الحديثة، بيروت، لبنان

: تح اللباب في علل البناء واإلعراب، ):هـ616-538(العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين 

  ).ت.د(، )ط.د(. ه نبهان، دار الفكر المعاصر، بيروتعبد االل

 ،)ط.د( ، دار الفكر العربـي، القـاهرة،  المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفها: علي، رضا

  .م1877

  .م2005 -هـ1426، 1بيروت، ط عالم الكتب،، النحو المصفى: عيد، محمد

ـ 1392، 11بيـروت، ط  ، المكتبة العصرية،جامع الدروس العربية: الغالييني، مصطفى  -هـ

  .م1972

ـ 1421، 1ط، دار الحديث، القـاهرة،  المصباح المنير: الفيومي، أحمد بن محمد بن علي  -هـ

  .م2000

نشر وتوزيع دار الثقافة، بيروت، لبنـان،   الشعر والشعراء، :قتيبة، أبو محمد عبد بن مسلم ابن

  .1964، )ط.د(

علي بـن  : ، تحالملخص في ضبط قوانين العربية: القرشي، أبو الحسين عبيد اهللا بن أبي جعفر

  ).ت.د(، )ط.د(. سلطان الحكمي

أحمـد  : ، تحرصف المباني في شرح حروف المعاني): هـ702-(المالقي، أحمد بن عبد النور 

  . محمد الخياط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
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تسـهيل  ( شرح التسـهيل   :)هـ|672-(محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا ابن مالك، جمال الدين 

محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد، دار الكتـب  : ، تح)الفوائد وتكميل المقاصد

  .م2001 -هـ1422، 1العلمية، بيروت، ط

شرح عمـدة الحـافظ   : 

  ).ت.د(، )ط.د(. عبد المنعم أحمد هريدي: ، تحوعدة الالفظ

طه محسن، دار : ، تحوف المعانيالجنى الداني في حر): هـ321 -(ي، حسن بن قاسم المراد

  .م1976 ،)ط.د( الكتب،

ـ 1407، 1دار الطباعة العربيـة، القـدس، ط   الحجة في النحو، :مسعد، عبد المنعم فائز  -هـ

  .م1986

، تحقيق محمد فؤاد عبد صحيح مسلم: سابورييمسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري الن

  .)م1955-هـ1375( ،2، ج1الباقي، دار احياء المكتبة العربية، ط

  .م1991 -هـ1411، 1، دار البشير، عمان، طالنحو الشافي: نيمغالسة، محمود حس

حيـاء  ، دار إلسـان العـرب   ):هـ711-(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 

   ).ت.د( .3التراث العربي، بيروت، ط

): هـ761-(ف بن أحمد بن عبد اهللا جمال الدين يوس عبد اهللا ،نصاري، أبو محمدابن هشام األ

 .رشيد عبد الرحمن، العبيدي، دار الفكـر، بيـروت  : ، تحإلعراب عن قواعد اإلعرابا

   ).ت.د(، )ط.د(

علي عيسى جاد اهللا، عالم الكتـب ومكتبـة النهضـة    : ، تحشرح جمل الزجاجي :

  .م1986 -هـ1406 ، )ط.د( العربية،

محمد محيي الدين عبد الحميـد،   :، تحشرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب: 

   ).ت.د(، )ط.د( .دار الطالئع، القاهرة

شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة االيمـان،   ،الندى وبل الصدى قطر: 

  ).ت.د(، )ط.د(. المنصورة، القاهرة
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مازن المبارك ومحمد علي حمـد اهللا، دار  : تح يب،ب األعارمغني اللبيب عن كت :

  ).ت.د(، )ط.د(. يروتالفكر، ب

، 6، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، ط  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:

  .م1980

  .م2002-هـ3،1422، المكتبة العصرية، بيروت، طنحو اللغة العربية: النادري، محمد أسعد

 ، منشـورات ناصـر خسـرو،   شرح ألفية ابن مالك: ابن الناظم، أبو عبد اهللا بدر الدين محمد

  ).ت.د(، )ط.د(. بيروت، لبنان

  .م1979 -هـ1399، 2، طالتوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل :النجار، محمد عبد العزيز

دار الكتب العلميـة، بيـروت،   . ضياء السالك إلى أوضح المسالك:   

  .ت.د. 2ط

. ، عالم الكتب، بيروتشرح المفصل): هـ643- (ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي 

).ت.د(، )ط.د(
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Abstract 

 In the name of Almighty Allah the Beneficent the merciful in whom 

we seek help, and pray and peace be upon the most honorable missionary 

our master Muhammad and upon his dynasty and his friends, and then.  

In front of our eyes, a research entitled with "The Adverbs in Al-A'sha 

Divan of Poems"   appears to us "and it is a research in which I made a 

study of the time and place adverbs mentioned in the divan as an applied 

study. "This research has been completed in three chapters, starting it with 

a preliminary in which I spoke about the poet "Maimon Ibn Qais" (Al-

A'sha) and his name his kinship, nickname, his native place, his age, his 

poetry, projecting the importance and eloquence of this poetry and how 

feared on poet was because of it.  

In the first chapter, I made a general study for the time and place adverbs, 

collecting what the grammar books contained of rules concerned in the 

adverb. I started in its definition linguistically and idiomatically and halting 

in this at the names which attached it, and the kofian and busrian difference 

in this. Then I spoke abut its importance in the Arabic sentence confirming 

that it is not because of his favour as some grammarians considered him, 

but he plays an important role in the Arabic sentence.  

Then I spoke about the types and parts of the adverb through ambiguity, 

specification, structure construing inflection and non-inflection, declinable 



 c

and indeclinable, ending the speech about the words substitute of the 

adverb.  

In the second chapter, I handled the time adverbs mentioned in the divan of 

poems (then, if never nearer, yesterday, after, while, periond, epoch, hour, 

month, morning, forenoon last year evening substitute, tomorrow, before, 

long age, when, at night since, daytime, time, day.  

I studied the rules in particular at the grammarians through their derivation, 

structure construing genitive and indication. Then I moved to the applied 

stage by numerating the numbers of the adverbs mentioned in the divan of 

peons and studying then through construing and genitive mentioning the 

manners that occurred in them and connecting this with the rules that the 

grammarians mentioned concerning these adverbs and showing the way of 

employing Al-A'sha to these adverbs. Then I spoke about substituting time 

adverb that was like the following manner "all middle bigger number six 

demonstrative noun "I followed up this by statistical tables illustrating in 

them the percentage of each adverb to the remainder of the time adverbs.  

Upon this image the third chapter in which I studded the place adverbs 

motioned in the divan of poems which are "under, in front of, where from, 

where between under, around, whereas, through behind, before, at above at 

with, with, place at the bock middle".  

I did studies of the rules characterized in them at the grammarians through 

derivation structure, construing, genitive, applying this on the adverbs 

mentioned in the divan of poems and the manner of employing Al-A'sha 

for these adverbs.  
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I followed up this in statistical tables illustrating in them the percentage of 

each adverb comparative to the other place adverbs, then I ended my 

research with termination including the most important results which were 

reached to.  

I'm asking good for my research this to be a ripe fruit for the reader to 

enjoy and to make me and you of the science and knowledge fruit reapers 

and to make this process in the scale of advantages on the day when avery 

self finds what it and done of right, and what it had done of evil where it 

which's and proffers to be a great distance between them.  




