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 ما ينوب عن الظرف : 

 اي ما ٌعرب ظرفا وهو فً الحقٌقة لٌس ٌظرف  وأهمها : 

 أن وٌحتمل قلٌال زمنا أي ،[126: البقرة{ ]قلٌال فأمتعه كفر ومن: }نحو صفته -1

 . المصدر عن نائبا فٌكون قلٌال، تمتٌعا المعنى ٌكون

 عشرٌن سرت) ونحو ،[252: البقرة{ ]عام مائة لبثت بل: }تعالى قوله نحو العدد، -2

  أمٌال. خمسة وسرت( ٌوما

 الٌوم، وجمٌع الٌوم، كل مشٌت نحو وجزئٌته، الظرف كلٌة عنه ٌنوب كما -3

 بعض وسرت[: الكهف( ]ٌوم بعض أو ٌوما لبثنا) نحو المٌل وجمٌع المسافة، وكل

 هذه محمد وخرج الوقت، هذا جئت نحو اإلشارة واسم( 1) المٌل من وجزءا المٌل،

 .المسافة هذه وسرت الساعة،

 نحو فاألول مقدار، أو -2 وقت افهام -1 وشرطه:  الزمان، عن ٌنوب قد والمصدر -4

 صالة ووقت الشمس، طلوع وقت أي( العصر وصالة الشمس، طلوع جئت)

 ناقة، حلب مقدار أي ركعتٌن، وصالة ،(ناقة حلب انتظرته) نحو والثانً  .العصر

  ركعتٌن، صالة ومقدار

 قربك، مكان أي قربك، جلست نحو . مقدرا أو مكانا مفهما المكان ظرف عن وٌنوب -5

 رمٌة مقدار أي سهم، رمٌة وركضت البصر، مد مقدار أي البصر، مد له وفسح

 .أكثر الزمان ظرف فً وهو. سهم

  مبهما إال المكان ٌقبله            وما ذاك قابل وقت كلو

  رمى من كمرمى الفعل من صٌغ      وما والمقادٌر الجهات نحو

 -أي غٌر محدد او مخصص  -  كان مبهما الظرفٌة على النصب ٌقبل الزمان اسم

 بوصف أو الجمعة ٌوم سرت نحو فإضافة إما مختصا أو وساعة لحظة سرت :نحو

 .ٌومٌن سرت نحو بعدد أو طوٌال ٌوما سرت نحو

 : نوعان إال منه النصب ٌقبل فال المكان اسم وأما

 هذا ونحو وخلف وأمام وشمال وٌمٌن وتحت فوق نحو الست كالجهات : المبهم -1

 غلوة وسرت الدار فوق جلست تقول( 1) وبرٌد وفرسخ ومٌل غلوة نحو كالمقادٌر

 .الظرفٌة على فتنصبهما
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 عامله ٌكون أن قٌاسا نصبه فشرط ومقعده زٌد مجلس نحو المصدر من صٌغ ما -2

 لفظه غٌر من عامله كان فلو عمرو مجلس وجلست زٌد مقعد قعدت نحو لفظه من

 .شذوذا إال زٌد مرمى جلست تقول فال زٌد مرمى فً جلست نحو بفً جره تعٌن

 كائن أي  الثرٌا ومناط الكلب ومزجر القابلة مقعد منً هو قولهم ذلك من ورد ومما

 وفً القابلة مقعد فً منً هو والقٌاس الثرٌا ومناط الكلب ومزجر القابلة مقعد

  للكسائً خالفا علٌه ٌقاس وال شذوذا نصب ولكن الثرٌا مناط وفً الكلب مزجر

 زمان، فً وهو إال شًء من ما ألنه فٌه؛ مفعوالا  ٌكون أن قابل كله الزمان :القاعدة

 .الظرفٌة على منصوب زمان ظرف: ثانٌة: وإعرابها ثانٌة، انتظرنً: تقول

 أربعة من جزء العرف فً الساعةف الُعرف، فً غٌرها العربٌة فً الساعة أن واعلم

 .كثر أو قل الزمن على تطلق العربٌة فً لكنها واللٌلة؛ الٌوم من جزءاا  وعشرٌن

ٌَّن المكان أن أي (.مبهما إال المكان ٌقبله وما: )قوله  بٌت وغرفة ُحجرة: مثل الُمع

 .مبهماا  المكان كان إذا ما بخالف فٌه، مفعوالا  ٌكون ال أشبهها وما

: أي( الجهات نحو: )قال ٌحده، شًء له لٌس الذي وهو المحدود، غٌر والمبهم

 .وتحت وفوق وخلف وأمام وشمال ٌمٌن: الست الجهات

 ٌمٌنك، جلست خلفك، جلست أمامك، جلست: تقول .مكان ظروف كلها الجهات فهذه

 .الشجرة تحت نمتُ  السطح، فوق صعدت .ٌسارك أو شمالك جلست

 .مكان ظروف كلها الست الجهات: إذاا 

 .والبرٌد والفرسخ المٌل: مثل المسافة، مقادٌر هً والمقادٌر ،(والمقادٌر: )قال

 مٌلٌن سرت: مثالا  تقول  .الكٌلو مثل زماننا وفً

 كون شرط .الفعل من مصوغاا  ٌكون المكان ظرف: ٌعنً( الفعل من صٌغ وما: )قال

 .مادته فً لعامله مطابقاا  ٌكون أن ظرفاا  الفعل من صٌغ ما

 مثل معٌن المحدد بخالف معٌن، محدد شًء على ٌدل ال الذي هو المبهم والظرف

 ال ولهذا الظرفٌة، على ٌنصب ال المحدد فالمكان ذلك، أشبه وما والمسجد البٌت

 اختلف لكن العربٌة؛ اللغة فً جائز فهو المسجد دخلتُ : أما المسجَد، جلستُ : تقول

 .توسعاا  الظرفٌة على منصوب هو: ٌقول فبعضهم: النحوٌون فٌه

 .المسجد فً دخلتُ : والتقدٌر الخافض، بنزع منصوب: ٌقول وبعضهم
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 هللا خلق) فً قولهم مثل به، بالمفعول التشبٌه على منصوب: ٌقول وبعضهم

 .به بالمفعول التشبٌه على منصوب السماوات إن(: السماواتِ 

 :المركبة الظروف

 وٌوم نهار، ولٌل مساء، صباح نحو المركبة الظروف المتصرفة، غٌر الظروف من

 صباح كل( مساء صباح) ومعنى مساء، صباح ٌزورنا هو نحو حٌن، وحٌن ٌوم،

 .الجزءٌن فتح على مبنٌة وهً ومساء،

 عدد من الظروف :

 هو وما مضى ما بٌن الفاصل المتكلم كالم فً ٌقع الذي وهو الحال، لزم اسم :اآلن

 .الحٌن هذا( اآلن) نىعفم ،(حان) أي الشً آن من وهو ، الفتح على مبنً وهو آت

 إذ هللا نصره فقد تنصروه إال): نحو وضعها، أصل فً للمضً ظروف وهً :إذ

 ( مبنً مالزم لإلضافة الى الجمل.كفروا الذٌن أخرجه

 وتختص الشرط، معنى مضمنة للمستقبلمبنٌا  ظرفا"  تكون الغالب فً وهً :إذا

 .الفعلٌة الجملة على بالدخول

 أو نكر إذا ومتصرف بعٌنه، ٌوم سحر به أرٌد إذا متصرف غٌر ظرف هو  :سحر

{ بسحر نجٌناهم لوط آل إال}تعالى قال (سحر الخمٌس ٌوم خرجت: )تقول. بأل حلً

 .صرفته التعٌٌن به ٌقصد لم وإن الصرف، من ممنوعا كان التعٌٌن به قصد وإذا

 


