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درب نفسك على معرفة األسماء؛ لتستخرجها من أي نص

األسماء المبنية

)7(  الظروف المالزمة للبناء

ـــه، كقولـــك: )ســـأجلس اآلَن  ـــة لبيـــان مـــكان الحـــدث أو زمان ـــة يذكـــر فـــي الجمل الظـــرف: هـــو اســـم فضل
حيـــُث جلـــس زيـــد(، فــــ)اآلَن( لبيـــان زمـــان الحـــدث، و)حيـــُث( لبيـــان مكانـــه.

والظـــروف كثيـــرة وتعـــرف بداللتهـــا الســـابقة، ومنهـــا مجموعـــة قليلـــة اختصـــت بحكـــم )مالزمـــة البنـــاء( 
ال بـــد أن ُتعـــَرف بأعيانهـــا

ُهْم َيْكُفُل َمْرَيَم َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصُموَن{ 1. )إذ(: وهي ظرف للزمان الماضي، في نحو قوله تعالى: ژ}َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ُيْلُقوَن َأْقاَلَمُهْم َأيُّ

ـــاَس َيْدُخُلـــوَن ِفـــي ِديـــِن  ـــِه َواْلَفْتـــُح )1( َوَرَأْيـــَت النَّ 2. )إذا(: وهـــي ظـــرف للزمـــان المســـتقبل مضمـــن معنـــى الشـــرط، فـــي نحـــو قولـــه تعالـــى: }ِإَذا َجـــاَء َنْصـــُر اللَّ

ـــا )3( { اًب ـــُه َكاَن َتوَّ ـــَك َواْســـَتْغِفْرُه ِإنَّ ْح ِبَحْمـــِد َربِّ ـــِه َأْفَواًجـــا )2( َفَســـبِّ اللَّ

ُه َعنُكْم{ َف اللَّ 3. )اآلَن(: وهي ظرف للوقت الحاضر الذي يقع فيه كالم المتكلم، في نحو قوله تعالى:} اآْلَن َخفَّ

ـــاِحُر َحْيـــُث َأَتـــى{ وقولـــه تعالـــى: }َوِمـــْن َحْيـــُث َخَرْجـــَت َفـــَولِّ َوْجَهـــَك َشـــْطَر اْلَمْســـِجِد  ٤. )حيـــُث(: وهـــي ظـــرف مـــكان، فـــي نحـــو قولـــه تعالـــى:}َوال ُيْفِلـــُح السَّ

اْلَحـــَراِم{

)٩()8()7()6()5()٤()3()2()1(الظروف المالزمة للبناء

الدنقطُّحيُثاآلَنإذاإذ ُمْذُمنُذلـمَّ

تفصيل
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(: وهي ظرف زمان الستغراق ما مضى، كقول حسان:  5. )َقطُّ

وَأحسُن منَك لم تَر قطُّ عيني         وأجمـــُل منَك لم َتِلِد النساُء

ًأ مــــن كلِّ عــــــــــيٍب         كأنَك قْد ُخلــــــقَت كما تشاُء ُخلقَت مبـــرَّ

ُدْن َحِكيٍم َعِليٍم{ ى اْلُقْرآَن ِمن لَّ َك َلُتَلقَّ 6. )َلُدن(: وهي ظرف البتداء الغاية، كقوله تعالى: }َوِإنَّ

 وكقول الشاعر:

وائب صـــــــــــريُع غــــــــواٍن راقـــــــهنَّ ورقـــــــنه        لدن شّب حتى شاب سود الذَّ

ـــُه ِبُنورِِهـــْم  ـــٓا َأَضـــٓاَءْت َمـــا َحْوَلـــُهژ َذَهـــَب ٱللَّ ـــِذى ٱْســـَتْوَقَد َنـــاًرا َفَلمَّ ا(: وهـــي ظـــرف زمـــان بمعنـــى )حيـــن(، فـــي نحـــو قولـــه تعالـــى: }َمَثُلُهـــْم َكَمَثـــِل ٱلَّ 7. )َلــــمَّ

ـــٍتژ الَّ ُيْبِصـــُروَن{ ــْم ِفـــى ُظُلَمٰ َوَتَرَكُهـ

8. )ُمنُذ(: وهي مثل )ُمذ( ظرُف زمان، يرد للداللة على أحد أمرين:

  أ.    أول المدة: فتدلُّ على ابتداء مدة ما قبلها، وترد بهذا المعنى في موضعين:

األول: إذا وليها جملة، كقول ابن هانئ:    

 فما صفا الجوُّ فيها منُذ ِغبَت وال     لُه انفراٌج إلى حيٍّ من العرِب

أي: )أوُل مدِة ذلك يوُم ِغبَت(.     

والثاني: إذا وليها اسم زمان غير متعدد، كقولك: )ما لقيته منُذ يوُم الخميِس( أي: )أوُل مدة ذلك يوُم الخميس(.   

ب. استغراق المدة: فتدل على مدة ما قبلها كاملة، كقولك )ما لقيته منُذ يومان(، أي: )مدة ذلك يومان(.  

٩. )ُمذ(: وهي ظرُف زمان، يرد للداللة على أحد أمرين:

أ.    أول المدة: فتدلُّ على ابتداء مدة ما قبلها، وترد بهذا المعنى في موضعين:  

األول: إذا وليها جملة، كقول ابن هانئ:     

الله َيعلُم أني، ُمذ سمعُت بما       عراَك، لم أغتمض؛ َوجًدا، ولم أنِم

أي: )الله يعلم أني لم أغتمض ولم أنم؛ وجًدا: أوُل مدِة ذلك يوُم سمعت بما عراك(.      

والثاني: إذا وليها اسم زمان غير متعدد، كقولك: )ما لقيته مذ يوُم الخميِس( أي: )أوُل مدة ذلك يوُم الخميس(.    

ب. استغراق المدة: فتدل على مدة ما قبلها كاملة، كقولك )ما لقيته مذ يومان(، أي: )مدة ذلك يومان(.  
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ال يقال في إعرابها )مرفوع( وال)منصوب( وال )مجرور( بل يقال:

طريقة إعراب الظروف المبنية بناء الزًما:

ظرف مبني 
على

في محل

رفــــــع ...............................................................الفــــتح

نصب ...............................................................

جـــــــر ...............................................................

الضـــــم

الكــسر
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ُبني ما بني من الظروف ألنه يشبه الحروف، وأوجه الشبه بينهما، هي:

سبب بناء الظروف المالزمة للبناء:

األصــل فــي المعانــي أن ُيــَدلَّ عليهــا بالحــروف، مثــل: )االســتفهام، التوكيــد، 

ــداء، التنبيــه، النهــي، االبتــداء، االنتهــاء، التبعيــض، التعليــل ...(  النفــي، الن

وداللــة الظــروف علــى الزمــان والمــكان مخلوطــة بمعنــى )الظرفيــة(، فُجعلت 

أســماء لمــا فيهــا مــن الداللــة علــى الزمــان والمــكان، وُبنيــت لمــا فيهــا مــن 

الداللــة علــى معنــى )الظرفيــة(، تشــبيًها بحــرف الظرفيــة الخالــص »فــي«.

افتقــاًرا  افتقارهــا  المعانــي فــي  المبنيــة وحــروف  الظــروف  وهــو تشــابه 

أصيــال إلــى مــا بعدهــا فــي بيــان معناهــا، فــإذا قلــت: )جلســت حيــُث( وســكت، 

لــم يتضــح المعنــى حتــى تأتــي بجملــة الصلــة فتقــول مثــال: )جلســت حيــث 

انتهــى المجلــس(، وهــذا هــو حــال حــروف المعانــي، فــإذا قلــت: )قدمــت 

ِمــن( )وصلــت إلــى( )جــاء محمــد ثــم( وســكت، لــم يتضــح المعنــى حتــى تأتــي 

بمطلــوب الحــرف، وســبب ذلــك هــو أن هــذه الظــروف مبهمــة المعنــى ال 

يتضــح المــراد بهــا إال بمــا بعدهــا.

عدد الحروف: 
األصــل فــي حــروف المعانــي أن توضــع علــى حــرف واحــد أو حرفيــن، كحــروف الجــر 

أو(  الفــاء،  )الــواو،  العطــف  وحــروف  فــي(  عــن،  مــن،  التشــبيه،  كاف  الــالم،  )البــاء، 

وحــروف النفــي )ال، لــم، لــن( وغيرهــا، وبعــض الظــروف المالزمــة للبنــاء موضــوع علــى 

حرفيــن، فبنيــت لهــذا الشــبه، وعــمَّ هــذا الحكــم الظــروف المبنيــة الموضوعــة علــى 

أكثــر مــن حرفيــن طــرًدا للبــاب، كمــا عــمَّ الحــروف التــي علــى أكثــر مــن حرفيــن مثــل: 

، لــوال( وغيرهــا. ، كأنَّ ، ليــت، لعــل، لكــنَّ )إلــى، علــى، إنَّ

- الجمود:
الحــروف جامــدة ال تتصــرف، فهــي لــم ُتشــتق مــن غيرهــا، وال يشــتق منهــا شــيء، 

والظــروف المالزمــة للبنــاء كذلــك.

المبنيـــة  األســـماء  تشـــابه  وهـــو 
الحالـــة  فـــي  المعانـــي  وحـــروف 
األولـــى التـــي وضعـــت عليهـــا فـــي 

حيـــث: مـــن  اللغـــة،  أصـــل 

3 . الشبه الوضعي:2.الشبه االفتقاري:1. الشبه المعنوي:


