
هني/ دة                                       (الظرف)فيه  المفعول               2: مج ،(د.م.ل) أ.س النحو، علم  
 

1 
 

 (.الظرف)المفعول فيه : المحاضرة السابعة

 يعّد املفعول فيه أحد املوضوعات، اليت احتوت عليها جماري اللغة العربية، و تعددت عباراته املعّّبة عن الزمان    
 فما مفهومه ؟ و ما حكمه و ضوابطه ؟ .و هي يف بياهنا للمكان أو الزمان إّما حمّددًة أو مبهمةً أو املكان، 

 -:  همفهوم.1
ُحدَِّد عّدة حتديدات، و هي و إن اختلفت يف بعض األلفاظ أو زيد يف بعضها ألفاظ فهي تؤدي املفاد نفسه،    

 - : يلاتلا لتحديدانستخلص من جمملها 
 (1)«(يف)يأيت بعد عامله؛ لبيان مكان أو زمان وقوع احلدث، متضمن معىن  (فر ظ) املفعول فيه اسم »   

 -:  مرادفه.2
 ؛ فما معىن الظرف ؟(الظرف)فيه عبارة  أطلق على املفعول   

 األزمنة  ملا كانتو  (3)«هيف عقي لعفلا نأل افر ظ فر ظلا يسّ  » و ، (2)«لشيء ا وعاء »الظرف يف األصل  
 أطلق عليها ظروفا، فصار املفعول فيه يطلق عليه ظرفا، و هو إّما للمكان حتصل اليت  أوعية  لألحداثو األمكنة 
 (.ظرف زمان)و إما للزمان و يسّمى ( ظرف مكان)و يسّمى 

 .هو اسم يدّل على الزمن الذي وقع فيه احلدث: مانظرف الز .أ

 .هو اسم يدّل على املكان الذي وقع فيه احلدث: ظرف المكان.ب

 -:  أقسامها.3
املتصّرف و غري : الثايناملبهم و احملّدد، و : األولتنقسم ظروف الزمان و املكان إىل ثالثة أقسام مزدوجة،    

 .باملبين و املعر : الثالثاملتصّرف، و 

 -:  المبهمو  المحّدد .أ

 فما احملّدد منها و ما املبهم ؟. تتوزع ظروف الزمان و املكان إىل جمموعات من حيث التحديد و اإلهبام   

 .المحّدد.1.أ

 .هو ما دّل على زمان أو مكان معّّي أو حمّدد   
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 . ظروف الزمان -
 ر، سنة، عام، أساء األيام، أساء الشهور، أساء الفصوليوم، ليلة، أسبوع، شهثانية، دقيقة، ساعة، اآلن، ) : منها 

 (.اآلن)نقتصر على واحد منها للتمثيل، و هو  .(إخل...
 [90:اجلنّ ]﴾َيَِْد َلُه ِشَهابًا َرَصًدا اآلنَ َفَمْن َيْسَتِمْع  ﴿: قال تعاىل :مثل*
: اآلنَ  ، و(هو: )الفاعل ضمري مسترت، تقديرهو  ،و عالمة جزمه السكون الشرطية (َمنْ )فعل الشرط جمزوم بـ: عْ مِ تَ سْ يَ 

؛ أي (يف)لتضمنه معىن  ابو نصم( الظرف)جاء املفعول فيه  .نصبمبين على الفتح يف حمّل  (نامز  فر ظ)مفعول فيه 
 .يف وقت النطق به

  .ظروف المكان -
 يتأيس ،فالخ اهيف و ،(إخل...مكتب، مسجد، مدرسة، جامعة، . )نذكر بعضها على سبيل املثال ال احلصر   

 .ةر ضاحملا نم هعضو م يف هر كذ 

 .المبهم.2.أ

 .أو معّّي  و ما دّل على زمان أو مكان مبهم غري حمّدده   
 .ظروف الزمان -

 (.إخل...دهر، أبد، أمد، وقت، زمان، حّي) :منها
 [160:النساء]﴾ادً بَ أَ ِإالا طَرِيَق َجَهناَم َخاِلِديَن ِفيَها  ﴿: قال تعاىل: مثل*
 (4)دهرا طويال: ادً بَ أَ 

 (.أََبًدا: )... الشاهد
 .، منصوب على الظرفية الزمنيةمفعول فيه: أبداً 
 .ظروف المكان -

 -:  و هي نوعان   
 مشال، فوق، حتت، أعلى، أسفل، ذات اليمّي، /ميّي، يسارخلف، /قّدام، وراء/أمام: )أساء اجلهات .1

 : ، نقتصر للتمثيل على واحد منها(.ذات الشمال
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 [42:مرمي]﴾َسرِيًّا حَتَْتكِ َقْد َجَعَل َربُِّك  ﴿: تعاىل هلو ق: مثل*
 ...(. حَتَْتكِ )...  :الشاهد

ضمري مّتصل مبين على : منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و الكاف( ظرف)مفعول فيه : حَتَْتكِ 
 . الكسر يف حمّل جّر مضاف إليه

 (إخل...الّبيد،  امليل، الفرسخ،املرت،  الباع، : )املساحات مقاديرأساء .2
 .ما بّي اليدين مبحاذاة الصدرمقدار امتداد : الباع
 . مقدار ألف باع؛ أي ثالمثائة ذراع: امليل

 .مقدار ثالثة أميال؛ أي ثالثة أالف باع: الفرسخ
 (5).ف باعلأ فراسخ؛ أي إثين عشرة قدار أربعةم: الّبيد

 -:  المتصّرف و غير المتصّرف.ب
 ؟  ذلك، فما معىنةمتصرّف و غري ةمتصرّف: جمموعتّي إىل املكان والزمان  فو نقسم ظر ت   

 .ةالمتصّرف. 1.ب
كون تمن اجلملة، كأن  اعرب حسب موقعهتو  ،(يف)ن معىن هي تلك اليت خترج عن الظرفية؛ أي ال تتضمّ  و    

 .إخل...، مضاف إليهبه ، أو مفعوال، أو فاعالامبتدأ، أو خّب 
  .ظروف الزمان -

 .لى سبيل التمثيل ال احلصرنورد أمثلة لظروف الزمان املتصرفة ع   
 [193:األنبياء]﴾الاِذي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ  يـَْوُمُكمْ َو تـَتَـَلقااُهْم اْلَماَلْئَكُة َهَذا  ﴿: قال تعاىل :مثل*

 ...(.يـَْوُمُكْم : )... الشاهد
خّب مرفوع بالضمة  :يـَْومُ : يـَْوُمُكمْ اسم إشارة مبين على السكون يف حمّل رفع مبتدأ، و : ذاحرف تنبيه، و : اهلاء: هذا

جاء ظرف . ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل جّر مضاف إليه: الكافالظاهرة على آخره و هو مضاف و 
 .؛ أي جاء متصرّفااخّب ( يوم)الزمان 

 .يـَْوُم اجلُُْمَعِة يـَْوٌم ُمَباَركٌ : مثلو *
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 .(...يـَْومٌ ...  مُ وْ يَـ : )الشاهد
خّب  :يـَْومٌ مضاف إليه جمرور بالكسرة، و : اجلُُْمَعةِ الظاهرة على آخره و هو مضاف، و مبتدأ مرفوع بالضمة : يـَْومُ 

جاء . و النعت يتبع املنعوت، مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ،نعت: ُمَباَركٌ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و 
 .؛ أي جاء متصرّفامبتدأ( يـَْومُ )ظرف الزمان 

 .ْخِتَبارِ َجاَء يـَْوُم ااْلِ : مثلو *
 ...(.يـَْومُ : )...الشاهد

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف،  :مُ وْ يَـ فعل ماضي مبين على الفتح الظاهر، و : اءَ جَ 
 . ؛ أي جاء متصرّفافاعال( يـَْومُ )جاء ظرف الزمان . مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره: ارِ بَ تِ خْ ااْلِ و 

 .جِ ائِ تَ النا  ِإْعاَلنِ  َساَعةَ  تُ رْ ظَ تَ نْـ اِ  :و مثل*

 ...(.َساَعةَ : )...الشاهد
ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل رفع : التاءفعل ماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري الرفع، و  :اِنـَْتظَْرتُ 

؛ أي جاء  بهمفعوال( َساَعةَ )جاء ظرف الزمان . مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: َساَعةَ فاعل، و 
 .متصرّفا

 [139:األنعام]﴾ َهَذا يـَْوِمُكمْ َو يـُْنِذُروَنُكْم لَِقاَء  ﴿: قال تعاىل: مثلو *
 ...(.يـَْومِ : )... الشاهد

 ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل رفع فاعل،  :الواوفعل مضارع مرفوع بثبوت النون، و : يـُْنِذُرونَ : يـُْنِذُروَنُكمْ 
منصوب بنزع : لَِقاءِ عالمة اجلمع، و : امليمّتصل مبين على الضم يف حمّل نصب مفعول به، و ضمري م: الكافو 

مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره و هو مضاف،  :يـَْومِ ، و هو مضاف، و (بِِلَقاءِ : )اخلافض، و التقدير
؛ أي مضاف إليه( يـَْومِ )لزمان جاء ظرف ا. ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل جّر مضاف إليه: الكافو 

 .متصّرف
 .ظروف المكان -
 .لٌ يْ مَ  لِ زِ نْ مَ الْ  ةُ احَ سَ مِ : مثل*

 (.َمْيلٌ : )...الشاهد
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مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على : اْلَمْنزِلِ مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و : ِمَساَحةُ 
 . ؛ أي جاء متصرّفاخّبا( َمْيلٌ )جاء ظرف املكان . رة على آخرهخّب مرفوع بالضمة الظاه: َمْيلٌ آخره، و 

 .غير المتصّرفة.2.ب
 ،رّ جلا فر حب الذي خيرج عن الظرفية مبجيئه جمرورا( شبهه)أو شبهه، و يقصد بـ منصوبا هي اليت ال جتيء إال ظرفا   

 احَ بَ صَ )، و منها الظروف املرّكبة، كـ(امَ نَ يْـ ا أو بَـ نَ يْـ بَـ )و ( َعْوضُ )و ( قط  )ال يفارق الظرفية، كـ: أحدها: و هي نوعان
 .ال خيرج عن الظرفية إاّل إىل حالة تشبهها: ، و اآلخر(ّْيَ بَـ  ّْيَ بَـ )و ( اءَ سَ مَ 

 :النوع األول
 : قال الشاعر: مثل*
 (6).َلْواَل التاَشهُُّد َكاَنْت اَلَءُه نـََعمُ ***   ِإالا يف َتَشهُِّدِه    َقطُّ ( اَل )َما قَاَل   

 ...(.َقطُّ : )... دالشاه
 .ظرف الستغراق الزمن املاضي مبين على الضّم يف حمّل نصب على الظرفية الزمانية: َقطُّ 

 :النوع الثاني
 .إخل...َمََت، أَْيَن، قـَْبُل، بـَْعُد، َلُدْن، ِعْندَ : ، و منها يأيت للظرفية و قد َيّر حبرف اجلرّ    
 .مانز ظروف ال -

 .نقتصر على مثال للتوضيح   
 [22: السجدة]﴾َهَذا اْلَفْتُح ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقّيَ  َمََت َو يـَُقوُلوَن  ﴿: قال تعاىل: مثل*

 ...(.َمََت : )... الشاهد
 .نصب على الظرفية الزمانيةاسم استفهام مبين على السكون يف حمّل : َمََت 

 (.إىل)و قد َييء جمرورا بـ
 َلَة احلَْْجِر الصِّحِّي ؟يَِعيُش َحا مُ ـَو اْلَعالَ  ِإىَل َمََت : مثل*

 ...(.ِإىَل َمََت : )الشاهد
 .اسم استفهام مبين على السكون يف حمّل جر اسم جمرور: َمََت حرف جّر، و : ِإىَل 
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 .ظروف المكان -
 .نقتصر على مثال للتوضيح   
 [26: التكوير]﴾َتْذَهُبونَ  أَْينَ فَ  ﴿: قال تعاىل: مثل*

 ...(.أَْينَ : )...الشاهد
 .اسم استفهام مبين على الفتح يف حمّل نصب على الظرفية املكانية: نَ يْ أَ 

 (.إىل)و قد َييء جمرورا بـ
 َتِفرُّ ؟ ِإىَل أَْينَ : مثل*

 ...(.ِإىَل أَْينَ : )الشاهد
 .اسم استفهام مبين على الفتح يف حمّل جّر اسم جمرور: حرف جّر، و أَْينَ : ِإىَل 

 .المبني و المعرب .ج
 ؟ (بٌ رَ عْ مُ )و ( يِن بْ مَ )املكان منها اْلُمْعَرُب و منها اْلَمْبيِن، فما مفاد ظروف الزمان و    
 .المعرب.1.ج
و أغلب الظروف (. َصَباًحا، مساًء، مييًنا، مشااًل : )هو الذي َييء منصوبا على الظرفية الزمانية أو املكانية، مثل   

 .زمانية كانت أم مكانية جتيء معربة متغرية اآلخر
  .المبني.2.ج

: مثل، الضم، و ِإماا (مَت، إذا: )مثل، السكون، و إّما (اآلَن، أَياانَ : )مثل، الفتحإّما ، هو الذي يلزم حالة واحدة   
 .اليت يراد هبا اليوم الذي يلي اليوم احلايل؛ أي تكون َمْعرَِفةً ( أَْمسِ : )مثل، الكسر، و إّما (َقطُّ، َحْيثُ )

 (إخل... ا،ما ـ، لَ ثُ يْ ا، رَ مَ نَ يْـ ا، بَـ نَ يْـ ، بَـ ضُ وْ ، عَ طُّ ، قَ انَ يا ، أَ ََت ِس، مَ مْ ، أَ ، اآلنَ ذُ نْ ، مُ ذْ ، مُ ذْ ا، إِ ذَ إِ : )املبنية نو ظروف الزما
، : )و ظروف املكان املبنية  (.إخل...َحْيُث، ُهَنا، ََثا، أَْيَن، َأَّنا

 :حكمه.4
 .املعىن الواقع فيهفظ الدال على ، و ناصبه اللظاهرا كان أم غري ظاهر ،النصبُ ( الظرف)حكم املفعول فيه    
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 .الظاهر.أ

 [32:األنفال]﴾ِمْنُكمْ  َأْسَفلَ َو الراْكُب ﴿: قال تعاىل :مثل*
 ...(.َأْسَفَل : )... الشاهد
منصوب بالفتحة الظاهرة على  (ظرف مكان)مفعول فيه : َأْسَفلَ مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و : الراْكبُ 

 (.َمْوُجودٌ : )ف خّب املبتدأ، تقديرهآخره، متعلق مبحذو 

 .غير ظاهر.ب
 [33:أل عمران]﴾َلِك َهَذا َأَّنا يَا َمْرمَيُ  ﴿: قال تعاىل: مثل*

 لك هذا ؟ (نَ يْ أَ  نْ مِ ): أيْ 
 ...(.َأَّنا : )...الشاهد

: ، تقديره، متعلق مبحذوف خّب مقّدماسم استفهام مبين على السكون يف حمّل نصب على الظرفية املكانية :َأَّنا 
  :هذاضمري مّتصل مبين على الكسر يف حمّل جّر اسم جمرور، و : الكافحرف جّر، و  :الالم: لكو (. َكاِئنٌ )

  .اسم إشارة مبين على السكون يف حمّل رفع مبتدأ مؤخر :ذاحرف تنبيه، و : اهلاء

 .ما ينصب و ما ال ينصب من الظروف.5
َهُم، أما ما كان يقبل النصب على ا للزمانما كان منها     فال  للمكانلظرفية الزمانية، سواء اْلُمَحداُد منها أم اْلُمبـْ

 (.سبق بيان احملّدد و املبهم لكليهما) .مُ هَ بْـ مُ إال الْ  املكانية يقبل النصب على الظرفية

  .الزمان فو ظر .أ

 [11: مرمي]﴾ ياًل صِ أَ  وَ  ةً رَ كْ بُ وا حُ بِّ سَ  نْ أَ  ﴿: قال تعاىل :حّددللم لامث*
 (.ُبْكرًَة و َأِصياًل : )...الشاهد
ظرف )مفعول فيه  :ُبْكَرةً أنتم، و : فعل أمر مبين على حذف النون، و الفاعل ضمري مسترت وجوبا، تقديره: َسبُِّحوا

و املعطوف ، (ةً رَ كْ بُ )معطوف على  :َأِصياًل حرف عطف، و  :الواومنصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و  (زمان
منصوبا بالفتحة  حمّدداجاء املفعول فيه ظرفا زمانيا . بالفتحة الظاهرة على آخرهمنصوب وب، على املنصوب منص

 .الظاهرة
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 [91:النصر]﴾حُ تْ فَ و الْ  اللِ  رُ صْ نَ  اءَ جَ  اذَ إِ ﴿: قال تعاىل: بهممثال للم*
 ...(.ِإَذا: )الشاهد

سكون يف حمّل نصب على الظرفية ظرف ملا يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب جبوابه، منيب على ال: إذا
جاء ظرف الزمان مبهما مبين يف حمّل نصب على . يف حمّل جّر مضاف إليه...( جاء نصر الل)الزمانية، و مجلة 

 .الظرفية الزمانية
 .ظروف المكان.ب
 .اسم املكان املشتق من فعله: اآلخرالظرف املبهم، و : أحدمها: ما يقبل النصب نوعان   
ٌز هَلَُما  حَتَْتهُ َو َكاَن  ﴿: قال تعاىل: بهممثال للم.1.ب  [22:الكهف]﴾َكنـْ

 ...(.حَتَْتهُ : )... الشاهد
منصوب بالفتحة الظاهرة على  (مكانظرف )مفعول فيه : تَ حتَْ : هُ تَ حتَْ فعل ماضي ناقص مبين على الفتح، و  :انَ كَ 

ضمري مّتصل مبين على السكون يف : اهلاءو ، و هو مضاف، (ودٌ جُ وْ مَ : )، تقديره(كان)، متعّلق مبحذوف خّب آخره
مبهما ( حَتْتَ )جاء ظرف املكان . مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره (كان)اسم : زٌ نْـ كَ حمّل جّر مضاف إليه، و  

 .منصوبا بالفتحة
َها  نـَْقُعدُ َو إِناا ُكناا  ﴿: قال تعاىل: مثال السم المكان المشتق من فعله.2.ب  [90:اجلن]﴾ْمِع لِلسا  َمَقاِعدَ ِمنـْ

 ...(.َمَقاِعدَ ... نـَْقُعدُ : )... الشاهد
َهاحنن، و : فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و الفاعل ضمري مسترت وجوبا، تقديره: نـَْقُعدُ  : ِمنْ : ِمنـْ

( اسم مكان)مفعول فيه : َمَقاِعدَ ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل جّر اسم جمرور، و : اهلاءحرف جّر، و 
 .منصوبا بالفتحة( نـَْقُعدُ )مشتّقا من فعله ( َمَقاِعدَ )جاء املفعول فيه . منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره

 .حبرف اجلرّ  هجر يتعّّي فإن مل يكن اسم املكان مشتّقا من فعله فال ينصب و إمنا    
 .َأِخيهِ  َمْوِقفِ  يف  دَ عَ قَـ : مثل*

حرف جّر، : هو،  و يف: ح الظاهر على آخره، و الفاعل ضمري مسترت جوازا، تقديرهفعل ماضي مبين على الفت: قـََعدَ 
غري مشتّق من ( فِ قِ وْ مَ )جاء اسم املكان . و عالمة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره( يف)اسم جمرور بـ: و َمْوِقفِ 

 .، فوجب جرّه حبرف اجلرّ (دَ عَ قَـ )الفعل 
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 بإسقاط ؛ أي(3)بنزع اخلافض االظرفية املكانية، و إمنا يكون منصوب فال ينصب على المكان المحّددأما اسم    
 .(2)يديهار فلا مهنم ةيناكملا ةيفر ظلا ىلع بو صنم هنّ أ ىر ي نم كانه و .، أو جمرورا حبرف اجلرّ حرف اجلرّ 

 :قال الشاعر: مثل*
 (3).امُ رَ ًذا حَ إِ  يا لَ عَ  مْ كُ مُ اَل كَ ***   وا   وجُ عُ تَـ  ملَْ  وَ  ارَ يَ الدِّ  ونَ رُّ تَُ   

يَارَ : )... الشاهد  ...(.الدِّ
يَارَ : فوع بثبوت النون، و الواوفعل مضارع مر : َتُرُّونَ  اسم : ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل رفع فاعل، و الدِّ

يَارِ : )منصوب بنزع اخلافض، و التقدير يَارَ )جاء الظرف املكان احملّدد  (.بِالدِّ منصوبا بنزع اخلافض، و ال يصّح ( الدِّ
 .على الظرفية املكانية: نصبه على أنه مفعول فيه؛ أي

 .لنائب عن الظرفا.6
 -: كلماٌت فتعرب بإعرابه؛ أي تأخذ حكمه اإلعرايب، منها   (فر ظلا) ينوب عن املفعول فيه   

 .مصدره.أ

 .، و تكثر نيابته عن ظرف الزماناملصدر عن ظرف املكان ةتقّل نياب   
 .ظرف المكان -
 .اْلِمْدَفَأةِ  قـُْربَ َجَلْسُت : مثل*

 ...(.قـُْربَ : )... الشاهد
ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل رفع : التاءماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري الرفع، و  فعل :تُ سْ لَ جَ 

َمَكاَن قـُْرِب : )و التقدير، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، (ظرف مكان) نائب املفعول فيه: بَ رْ قُـ فاعل، و 
فصار  فأخذ حكمه اإلعرايب( قـُْربِ )ليه و هو و قام مقامه املضاف إ( َمَكانَ )، حذف املضاف و هو (اْلِمْدَفَأةِ 

و هو ( ظرف املكان)عن املفعول فيه ( بَ رْ قُـ )ناب املصدر و هو  .هو النصب على الظرفية املكانية و،(قـُْربَ )
 .(انَ كَ مَ )
 .ظرف الزمان -
 .الشاْمسِ  َغُروبَ أَْفَطْرُت  :مثل*
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 ...(. وبَ رُ غُ : )... الشاهد
ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل رفع : التاءعلى السكون الّتصاله بضمري الرفع، و  فعل ماضي مبين: تُ رْ طَ فْ أَ 

 .(َوْقَت ُغُروبِ : )، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و التقدير(ظرف زمان)نائب املفعول فيه : وبَ رُ غُ فاعل، و 
 .فأخذ حكمه( َوْقتَ )و هو  (نامز لا فر ظ) عن املفعول فيه( ُغُروبَ )ناب املصدر 

 .عدده.ب
 [14:العنكبوت]﴾ِإالا ََخِْسَّي َعاًما أَْلَف َسَنة  َو لََقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَل قـَْوِمِه فـََلِبَث ِفيِهْم  ﴿: قال تعاىل: مثل*

 ...(.أَْلَف َسَنة  : )... الشاهد
مبين على  ضمري مّتصل: اهلاءحرف جّر، و : يف :ِفيِهمْ فعل ماضي مبين على الفتح الظاهر على آخره، و : لَِبثَ 

منصوب بالفتحة ( ظرف الزمان)نائب املفعول فيه : أَْلفَ عالمة اجلمع، و : امليمالكسر يف حمّل جّر اسم جمرور، و 
ناب عن املفعول فيه . مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره: َسَنة  الظاهرة على آخره و هو مضاف، و 

 (.ألف)عدده و هو ( سنة)و هو ( ظرف الزمان)
 .ِمَئَة ِمرْت  َمَشْيُت  :مثلو *

 (.ِمَئَة ِمرْت  : )... الشاهد
ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل رفع : التاءفعل ماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري الرفع، و : َمَشْيتُ 

مضاف  :ِمرْت  منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و ( ظرف املكان)نائب املفعول فيه : ِمَئةَ فاعل، و 
 (.مئة)عدده و هو ( مرت)و هو ( ظرف املكان)ناب عن املفعول فيه . إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره

 .صفته.ج
 .َطوِياًل اِنـَْتظَْرُت ُقُدوَمِك : مثل*

 (.َطوِياًل : )... الشاهد
صل مبين على الضم يف حمّل رفع ضمري متّ : التاءفعل ماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري الرفع، و : تُ رْ ظَ تَ نْـ اِ 

ضمري مّتصل : الكافمفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و : ُقُدومَ : كِ ومَ دُ قُ فاعل، و 
منصوب بالفتحة الظاهرة على ( ظرف الزمان)نائب املفعول فيه  :ياًل وِ طَ مبين على الكسر يف حمّل جّر مضاف إليه، و 

 (.َطوِياًل )صفته و هي ( َوقـًْتا)و هو ( ظرف الزمان)ناب عن املفعول فيه . (َطوِياًل  تاً َوقْ : )آخره، و التقدير
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 .اإلشارة إليه.د

 .سااَعةَ ال هِ َهذِ اِنـْتَـَهْيُت ِمْن ِكَتابَِة اْلُمُحاَضَرِة : مثل*
 (.ةَ عَ اسا ال هَهذَ : )... الشاهد

ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل رفع  :التاء، و فعل ماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري الرفع: تُ يْ هَ تَـ نْـ اِ 
 حرف تنبيه،: اهلاء :هِ ذِ هَ مضاف إليه جمرور، و : ةِ رَ اضَ حَ مُ الْ اسم جمرور، و : ةِ ابَ تَ كِ حرف جّر، و  : منفاعل، و 

دل يتبع بدل، و الب: سااَعةَ ال، و (ظرف الزمان)يف حمّل نصب نائب املفعول فيه  كسراسم إشارة مبين على ال: هِ ذِ و 
 اإلشارة إليه ( ساعةال)و هو ( ظرف الزمان)ناب عن املفعول فيه . املبدل منه، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره

 (.هِ ذِ هَ )و هو 

 (.كّل و بعض)، ومها المضاف إلى الظرف.ه

 .ُمْستَـْيِقظَةً  ُكلا الَلْيلِ بـََقْيُت  : مثل*
 ...(.ُكلا الَلْيلِ : )... الشاهد
ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل رفع  :التاءل ماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري الرفع، و فع: بـََقْيتُ 

مضاف : الَلْيلِ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و ( ظرف الزمان)نائب املفعول فيه : ُكلا فاعل، و  
ناب عن املفعول فيه . صوبة بالفتحة الظاهرة على آخرهحال من: ةً ظَ قِ يْ تَـ سْ مُ إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره، و 

 (. ُكلا )املضاف إىل الظرف و هو ( الَلْيلِ )و هو ( ظرف الزمان)
 .بـَْعَض الَلْيلِ َسِهْرُت َمَع اْلَعائَِلِة : مثلو *

 (.بـَْعَض الَلْيلِ : )... الشاهد
مضاف إليه : الَلْيلِ ى آخره و هو مضاف، و منصوب بالفتحة الظاهرة عل( ظرف الزمان)نائب املفعول فيه : بـَْعضَ 

 (.بـَْعضَ )املضاف إىل الظرف و هو ( الَلْيلِ )و هو ( ظرف الزمان)ناب عن املفعول فيه . جمرور بالكسرة

 (.الظرف)العامل في المفعول فيه .7

اسم )أم فعال أم وصفا هو اللفظ الدال على املعىن الواقع فيه، سواء أ كان مصدرا ( الظرف)العامل يف املفعول فيه    
 (.مشتّق يعمل علم فعله
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 .مصدرا.أ

 .اجلمعة مَ وْ يَـ  يـَْتامَ َك األَ ُمُعاَمَلتُ  يِن تْ را سَ  :مثل*
 ...(.يـَْومَ ...  ُمَعاُمَلةُ )...  :الشاهد
الوقاية، نون : النونتاء التأنيث الساكنة، و : التاءفعل ماضي مبين على الفتح الظاهر على آخره، و : َسراتْ : َسراْتيِن 

 فاعل مؤّخر: ُمَعاَمَلةُ : ُمَعاَمَلُتكَ ، و وجوبا ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل نصب مفعول به مقّدم: الياءو 
ضمري مّتصل مبين على الفتح يف حمّل جّر : الكافمرفوع بالضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و  وجوبا

ظرف )مفعول فيه : مَ وْ يَـ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و ( ةُ لَ امَ عَ مُ ) مفعول به للمصدر: امَ تَ يْـ اأْلَ مضاف إليه، و 
مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على : ةِ عَ مُ اجلُْ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و ( الزمان
 (.ُمَعاَمَلةُ )و هو املصدر  (يـَْومُ )وهو ( ظرف الزمان)فيه العامل يف املفعول . آخره

 .الفعل.ب
 .اخْلَِميسِ  يـَْومَ َعائَِليِت  ِاْسَتَضْفتُ : مثل*

 ...(.يـَْومَ ... ِاْسَتَضْفتُ : )الشاهد
ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل رفع : التاءفعل ماضي مبين على السكون التصاله بضمري الرفع، و : تُ فْ ضَ تَ سْ اِ 

تغال احملّل باحلركة شمنع من ظهورها ا ،قبل ياء املتكّلم مفعول به منصوب بالفتحة املقدرة على ما: يِت لَ ائِ عَ فاعل، و 
ظرف )مفعول فيه : مَ وْ يَـ ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل جّر مضاف إليه، و : الياءو هو مضاف، و  املناسبة
ى جمرور بالكسرة الظاهرة عل مضاف إليه يسِ مِ اخلَْ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و ( الزمان
 (.ِاْسَتَضافَ )الفعل و هو ( يـَْومَ )و هو ( ظرف الزمان)العامل يف املفعول فيه  .آخره

 .الوصف.ج
 .اإِلثـْنَـّْيِ  يـَْومَ ِإىَل احلَْجِّ  َذاِهَبانِ الَواِلَداِن : مثل*

 ...(.يـَْومَ ... َذِاهَبانِ : )... الشاهد
اسم : جِّ احلَْ حرف جّر، و : إىلخّب مرفوع باأللف ألنه مثىن، و : انِ بَ اهِ ذَ مبتدأ مرفوع باأللف ألنه مثىن، و : انِ دَ الِ وَ الْ 

منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره و هو ( نامز لاظرف )مفعول فيه : مَ وْ يَـ جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره، و 
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الوصُف و هو اسم ( يـَْومَ )و هو ( ظرف الزمان)العامل يف املفعول فيه . مضاف إليه جمرور بالياء: ّْيِ نَـ ثْـ اإلِ مضاف، و 
 .(َذاِهَبانِ )الفاعل 

 .حذف العامل.8

حالة  . يكون مذكورا يف الرتكيب و قد حيذف، و حذفه إّما جائزا و إّما واجبا( الظرف)العامل يف املفعول فيه    
 .على ذكر حاالت حذفهسبق إيرادها يف األمثلة السابقة، و نقتصر ( ظرف)ذكر العامل يف املفعول فيه 

 .جائزا.أ

 .تكون يف جواب عن سؤال   
 .يـَْوَم األحدِ  تأيت؟ أي  مَت آيت: جوابا عن سؤال. َحدِ اأْلَ  يـَْومَ  :مثل*

 .ِعْنَد أِخي جتدينأين َأِجُدَك ؟ :  جوابا عن سؤال. ِخيأَ  دَ نْ عِ : مثلو * 
 ...(.ِعْندَ )، ...(يـَْومَ : )الشاهد

 .، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره(تَْأيت : )ديرهلفعل حمذوف جوازا تق( ظرف الزمان)مفعول فيه : يـَْومَ 
( ظرف املكان/ ظرف الزمان)حذف العامل يف املفعول فيه . //، (جتَِدُ : )تقديره(  // ظرف املكان)مفعول فيه : ِعْندَ 

 .جوازا
 .وجوبا.ب
- : يف مسائل، هي  ابو جو ( الظرف)حيذف العامل يف املفعول فيه    

 .خبرا (لَّقُ الُمتَ عَ )يكون العامل أن . 1.ب
 .أَْقَداِم اأْلُماَهاتِ  حَتْتَ اجلَناُة : مثل*

 ...(.حَتْتَ : )... الشاهد
: ، تقديرهخّب حذوفمب ُمتَـَعلِّقٌ ( ظرف املكان)مفعول فيه : تَ حتَْ مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و : ةُ نا اجلَ 
 مضاف،  :امِ دَ قْ أَ مضاف إليه، و : امِ دَ قْ أَ و  ، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف،(ةٌ َمْوُجودَ )

 .لوقوعه خّبا عن املبتدأ ؛(ظرف املكان)وجب حذف عامل املفعول فيه  .مضاف إليه: اتِ هَ ما اأْلُ و 
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 .أو صفة.2.ب
 .ِعْنَدكِ ِبُضُيوف   َسِعْدتُ : مثل*

 ..(.ِعْندَ : )... الشاهد
ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل رفع : التاءفعل ماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري الرفع، و  :َسِعْدتُ 
مفعول فيه : ِعْندَ  ِعْنَدَك،اسم جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره، و : ُضُيوف  حرف جّر، و : الباء: ِبُضَيوف  فاعل، 

 منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ( َمْوُجوِدينَ : )، تقديرهمتعّلق مبحذوف صفة( املكان ظرف)
ظرف )و جب حذف العامل يف املفعول فيه  .مضاف إليهضمري مّتصل مبين على الكسر يف حمل جّر : الكافو 

 (.ُضُيوف  )ألنه جاء صفة ملوصوف و هو  ؛(املكان
 .أو صلة السم الموصول.3.ب

 .َخبَـُر اْلَيِقّيِ  ِعْنَدهُ ي الاذِ اهلُْدُهُد َجاَء : مثل*
 ...(.عنده: )... الشاهد

 ، (دُ هُ دْ اهلُْ )يف حمّل رفع صفة لـ على السكون اسم موصول مبين: يذِ الا فاعل، و : دُ هُ دْ فعل ماضي، و اهلُْ : اءَ جَ 
ظاهرة على ، منصوب بالفتحة ال(يُوَجدُ : )، تقديرهمتعّلق مبحذوف صلة( املكان ظرف)مفعول فيه : دَ نْ عِ : هُ دَ نْ عِ و 

نائب الفاعل مرفوع : رُ بَـ خَ ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل جّر مضاف إليه، و : ءاهلاآخره و هو مضاف، و 
ف عامل املفعول فيه وجب حذ. مضاف إليه جمرور بالكسرة: ّيِ قِ يَ الْ بالضمة الظاهرة على آخره، و هو مضاف، و 

 (.الذي)ول و هو املوص مساصلة  هنو ك؛ ل(ظرف املكان)
 .أو حاال.4.ب
 .ابِ حَ السا  ّْيَ بَـ  رَ مَ قَ الْ  تُ يْ أَ رَ : مثل*

 ...(.بـَّْيَ : )... الشهاد
ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل رفع : التاءفعل ماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري الرفع، و : تُ يْ أَ رَ 

متعّلق مبحذوف ( ظرف املكان)مفعول فيه : ّْيَ بَـ خره، و مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آ: رَ مَ قَ الْ فاعل، و 
مضاف إليه  :الساَحابِ على الظرفية املكانية و هو مضاف، و  مبين على الفتح يف حمّل نصب( ُمِنريًا: )، تقديرهاحال

 .؛ لكونه حاال(ظرف املكان)ف عامل املفعول فيه وجب حذ. جمرور بالكسرة
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 . عنهًل غَ ت َ ش  أو مُ .5.ب
 .عن املفعول فيه( الظرف)معىن ذلك أن العامل املتأّخر ُمْشَتِغٌل بالعمل يف ضمري املفعول فيه    
 .سُ انا لا هِ ِفي رُ طِ فْ يُـ  ةِ عَ مُ اجلُْ  يـَْومَ  :مثل*

 (هِ ... رُ طِ فْ يُـ  ...مَ وْ يَـ : )الشاهد
ور مضاف إليه جمر : ةِ عَ مُ اجلُْ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و هو مضاف، و ( ظرف الزمان)مفعول فيه : مَ وْ يَـ 
 حرف جّر، : يف: يهِ فِ ، و هر خآ ىلع ةر هاظلا ةمضلاب عو فر م عر اضمفعل : رُ طِ فْ يُـ ، و هر خآ ىلع ةر هاظلا ةر سكلابـ

. هر خآ ىلع ةر هاظلا ةمضلاب عو فر م لعاف :سُ انا لا و ،ضمري مّتصل مبين على الكسر يف حمّل جّر اسم جمرور: اهلاءو 
 هعنل مشغو  (رُ طِ فْ يُـ ) وه و رو كذ ملا لماعلا ؛ ألن(رُ طِ فْ يُـ ) وه و (لزمانظرف ا)يف املفعول فيه وجب حذف العامل 

 ( فيه)يف ( اهلاء)و هو  هضمري  يف لمعلاب
  

 .للاب اّل إ يقيفو ت ام و          


