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 الظروؼ المبنية المعّرفة بالقصد وأعاريبيا في القرآف الكريـ
 دراسة داللية تحميمية

 د. صّداـ حّمو حمزة                                                              
 لمعموـ االنسانية  كمية التربية /جامعة كركوؾ                                              

 مخصالم
يتناوؿ ىذا البحث الظروؼ التي تعرؼ عند النحاة بػ ) الغايات( مف خبلؿ القرآف      

الكريـ لكوف  لغة القراف الكريـ تمثؿ الفصاحة المطمقة، وتعطي المغة العربية طاقة تعبيرية 
 تفوؽ الوصؼ وتعبر عف المعنى المراد بأسموب بريء مف التكمؼ والمبس .

لبحث أف يقسـ الى مبحثيف تسبقيما خاتمة تناولت مفيـو وقد اقتضت طبيعة ا     
الغاية وألفاظيا، وأما المبحث األوؿ فتناوؿ وظيفة بناء ىذه الظروؼ وتناوؿ المبحث الثاني 
وظيفة إعرابيا في حاؿ إضافتيا وعند قطعيا عف اإلضافة ثـ انتيى البحث بخاتمة تناولت 

 أىـ النتائج التي توصؿ ليا البحث.
د تبيف بعد الدراسة أف ىذه الظروؼ إذا كانت معربة مضافة فإف وظيفة وق     

اإلضافة فييا ىي الحصر، أي أف معناىا يكوف محصورا في لفظ المضاؼ إليو، وأما إذا 
كانت معربة مقطوعة عف اإلضافة ففي الحالة ىذه تمحقيا تنويف تؤدي وظيفة التنكير لتدؿ 

لدى المتكمـ أو السامع، وأما إذا كانت مبنية عمى  أف ىذه الظروؼ التي لحقيا غير معروؼ
الضـ فإنيا تكوف معرفة بالقصد وىو معرِّؼ معنوي أي القصد إليو، وتكوف حينذاؾ معمومة 
الزماف والمكاف،وتؤدي ضمة البناء العارضة فييا وظيفة القصدية كما تؤدييا في المنادى 

 النكرة المقصودة.
ضوعة البحث بالغايات إاّل في حاؿ بنائيا عمى الضـ، وقد وال تسمى ىذه الظروؼ مو        

آثر البحث تسميتيا بالظروؼ المعرفة بالقصد لكوف أدؽ مف مصطمح الغايات التي يتضح 
 معناه حتى عند النحاة 

وىذه الظروؼ المعرفة بالقصد قد جاءت في مواضع غير مسبوقة بػ )مف( وجاءت 
خمؿ البحث أنيا إذا سبقت بحرؼ الغاية )مف( في مواضع أخرى مسبوقة بيا، وتبيف مف 

فإف حرؼ الغاية ستشمؿ كؿ الفراغ بيف ىذه الظروؼ، أي أف الحدث الذي اقترف زمانو 
الظروؼ قد حدث دوف أف يكوف ىناؾ فاصؿ زماني أو مكاني يفصمو عف ىذه الظروؼ، 
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ة قد استمر كما أنيا تشير في حاؿ سبقيا ليذه الظروؼ أف الحدث المقترف بظروؼ الغاي
 الى زمف التكمـ دوف انقطاع.   

    
 المقدمة

الحمػػػد ب رب العالميف،والصػػػبلة والسػػػبلـ عمػػػى خػػػاتـ األنبيػػػاء والمرسػػػميف سػػػيدنا           
 محمد،وعمى آلو وأصحابو الطيِّبيف الطاىريف أجمعيف

ارىػػا أخػػرج مػػف ال تػػزاؿ المغػػة العربيػػة تػػنعـ بثرائيػػا وفاعمّيتيا،فكممػػا سػػبر باحػػث أغو          
أحشائيا درة المعة،وال غرابة مف ىذا الثراء؛ألنيا لغة شػّرفيا اب بحمػؿ آخػر رسػالة سػماوية 

 فكانت لغة القراف الكريـ الذي منحيا إكسير الخمود ومّدىا قوتيا وفاعميتيا
ومػػا ىػػذا البحػػث ااّل محاولػػة إلخػػراج درة مػػف تمػػؾ الػػدرر البلمعػػة مػػف بحػػر العربيػػة        
؛وقد وقع االختيار عمى دراسة الظروؼ المسماة بالغايػات فػي المغػة العربيػة مػف خػبلؿ الزاخر

القرآف الكريـ ألّف  لغة القرآف ىي الفصاحة المطمقة والمغػة المثمػى التػي تكشػؼ عػف وظيفػة 
ىػػذه الظػػروؼ بدقػػة متناىيػػة وأسػػموب معجػػز بػػريء مػػف التكمػػؼ ومتحػػرر مػػف قيػػود الصػػنعة 

المغػة ىػذا مػف جيػة، ومػف جيػة أخػرى فػإف أغمػب النحػاة مػف بعػد النحوية التػي تثقػؿ كاىػؿ 
سػػيبويو عنػػدما ذكػػروا ىػػذه الظػػروؼ فػػي كتػػبيـ لػػـ يتكممػػوا بشػػكؿ واؼ عػػف وظيفػػة بنائيػػا 
عرابيػػا، وتركػػز كبلميػػـ عمػػى حاالتيػػا اإلعرابيػػة واف ليػػا ثػػبلث حػػاالت إمػػا أف تضػػاؼ لفظػػا  وا 

حػاؿ قطعيػا عػف اإلضػافة لفظػا دوف ومعنى أو معنى فقػط أو تقطػع عػف اإلضػافة وأنيػا فػي 
 معنى تكوف غاية.

وعندما درستيا مف خبلؿ القراف الكريـ انطبلقا مف كتب التفاسير ومعاني القػرآف             
عرابػػو فضػػبل عػػف كتػػب الدراسػػات القرآنيػػة بعػػد كتػػب النحػػو  تبػػيف لػػي أف داللتيػػا الزمنيػػة  وا 

 توضيحو في أثناء البحث.تختمؼ في حاؿ بنائيا أو إعرابيا وىذا ما سيتـ 
وقػػد اقتضػػت طبيعػػة الموضػػوع أف يقسػػـ إلػػى مبحثػػيف يسػػبقيما تمييػػد يتنػػاوؿ معنػػى         

الغاية وألفاظيا وحاالتيا اإلعرابيػة وكػبلـ النحػاة عمييا،ويتنػاوؿ المبحػث األوؿ وظيفػة البنػاء 
ف( الجػارة، في ظروؼ الغايات ويضـ مطمبيف اثنيف األوؿ تحت عنػواف بناؤىػا مجػردة مػف )مػ

والثػػاني بناؤىػػا مسػػبوقة بػػػ )مػػف(، ثػػـ يػػأتي المبحػػث الثػػاني ويتنػػاوؿ وظيفػػة اإلعػػراب فييػػا 
وينضػوي تحتػػو مطمبػػاف يتنػاوؿ األوؿ إعرابيػػا مضػػافة ويتنػػاوؿ الثػاني إعرابيػػا مقطوعػػة عػػف 

 اإلضافة لفظا ومعنى، ثـ ينتيي البحث بخاتمة تعرض نتائج الدراسة.
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يػدت وبػذلت مػا فػي وسػعي وال أدعػي الكمػاؿ ألف الكمػاؿ ب وحػده وختاما فإني قد اجت      
ياه أساؿ التوفيؽ والسداد .  وا 

 
 توطئة
قبؿ أف يستعرض البحث تعريفات النحػاة لظػروؼ الغايػات وسػر تسػميتيـ ليػا بػذلؾ، البػد    

فالغاية في المغة ىي مدى كؿ  ،أوال مف الوقوؼ عمى داللة لفظة الغاية في المغة واالصطبلح
 .(4( أي أنيا نياية كؿ شيء وآخر)1شيء ومنتياه)

قاؿ أبو ىبلؿ العسكري:" الغاية الراية وسميت نياية الشيء غايتو ألف كػؿ قػـو ينتيػوف إلػى 
غايػة ولكػؿ غايػة نيايػة،  إليػوغايتيـ في الحرب أي رايتيـ، ثـ كثر حتى قيؿ لكؿ مػا ينتيػى 

فغايػػة الحػػرب ىػػي الرايػػة التػػي يرفعيػػا  ،(3واألصػػؿ مػػا قمنػػا، أي: أف أصػػؿ الكممػػة الرايػػة" )
 ومف ذلؾ قوؿ قيس بف الخطيـ:، (2المتحاربوف ويراد بيا إظيار العزة والسمطاف)

 (5)فأىبل بيا إذ لـ تزؿ في المراحبِ        غاية الحرب مدفعٌ  عف يكفلـ إذا 
 .(6وقاؿ ابف دريد:" وغاية الخّمار رايتو، وكاف بعض أىؿ المغة يقوؿ: كؿ راية غاية")

فيػػا السػػيد الشػػريؼ الجرجػػاني بأنيػػا:" مػػا ألجمػػو وجػػود وأّمػػا الغايػػة فػػي االصػػطبلح فقػػد عرّ 
 .(7الشيء")

وقاؿ التيانوي:" الغاية ما ألجمو إقداـ الفاعؿ عمى فعمو، وىػي ثابتػة لكػؿ فاعػؿ فعػؿ بالقصػد 
  ال فػي و ة واالختيار،فإف الفاعؿ إنما يقصد الفعؿ لغػرض، فػبل توجػد فػي األفعػاؿ الغيػر اختياريػ

 .(8أفعالو تعالى ")
 (9وعّرفيا الكفوي بأنيا:" ما يؤدي إليو الشيء ويترتب عميو")

وقد اصطمح النحاة عمى تسمية ظروؼ محددة باسـ الغايػات، وىػي الظػروؼ المقطوعػة عػف 
أطمػػؽ عمػػى ظػػروؼ محػػددة  مػػف اإلضػػافة لفظػػا ال معنػػى كمػػا يػػزعـ النحاة؛وكػػاف سػػيبويو أوؿ

 :ذكر في الظروؼ المبيمة غير المتمكنة ما نصو تسمية الغايات،فقد
 ( وقاؿ أيضا  11" فأّما ما كاف غاية نحو قبؿ وبعد وحيث فإنيـ يحركونو بالضمة")

 .(11" وحركوا قطُّ وحسُب بالضمة ألنيا غايتاف، فحسب لبلنتياء،وقّط كقولؾ: مذ كنت")
ىػذه الظػروؼ: قبػؿ وبعػد  وأّما عف عدد ىذه الظروؼ فقػد ذكػر الرضػي أّف المسػموع مػف    

وتحػػت وفػػوؽ وأمػػاـ وقػػّداـ ووراء وخمػػؼ وأسػػفؿ ودوف وعُؿ،وقػػاؿ:" وال يقػػاس عمييػػا مػػا ىػػو 
 (14بمعناىا نحو يميف وشماؿ وآخر وغيره، ومنيا أوُؿ")
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وعػػػػّد سػػػػيبويو ) قػػػػط وحيػػػػث ومنػػػػذ( مػػػػف ظػػػػروؼ الغايػػػػات وىػػػػي ظػػػػروؼ مبيمػػػػة غيػػػػر 
 )قبؿ وبعد( فقػاؿ:(،وذكر ابف يعيش الصمة بيف )حيث( و13متمكنة)

المفػرد كغيرىػا مػف ظػروؼ األمكنػة نحػو:  إلػى"وجو الشبو بينيما أف حؽ )حيث( أف تضػاؼ 
الجممة صارت إضافتيا كػبل إضػافة فأشػبيت )قبػؿ  إلىأمامؾ وقّدامؾ، ونحوىما فمّما أضيفت 

( وبعد( في قطعيا عف اإلضافة إاّل أف الحركة فػي )حيػث( اللتقػاء السػاكنيف وفػي )قبػؿ وبعػد
 (12لمبناء")
ولمعرفة سبب تسمية النحػاة ليػذه الظػروؼ المحػددة بالغايػات فبلبػد مػف معرفػة أحػواؿ       

مػا يزيػؿ عنيػا اإلبيػاـ فمزمػت  إلػىإعرابيا وبنائيا، ولّما كانت ىذه الظروؼ مبيمػة احتاجػت 
 اإلضافة في أغمب أحواليا، وليا مع اإلضافة مف عدميا أربع حاالت 

وال ينػوى المضػاؼ إليػو، وتكػوف فػي ىػذه الحػاؿ معربػة وتمحقيػا أف تقطع اإلضافة  -1
 ( ومف ذلؾ قوؿ الشاعر:15تنويف التنكير لقصد اإلبياـ وتكوف نكرة)

 (16فساغ لَي الشراب وكنت قببًل    أكاد أغّص بالماء الحميـ)
أف تضاؼ لفظا ومعنى فتعػرب نصػبا عمػى الظرفيػة، أو تجػر بػػ )مف(وتكػوف معرفػة  -4

 ٤٧٧آل عمران:  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ معرفة نحو قولو تعالى ىإلإذا أضيفت 

 (17نكرة نحو: جئت بعد سفر طويؿ) إلى، ونكرة إذا أضيفت 
أف يحذؼ المضػاؼ إليػو وينػوى ثبػوت لفظػو فتعػرب وال تنػوف وكػأف المضػاؼ إليػو  -3

 مذكور، ومف شواىد ذلؾ قوؿ الشاعر:
 (18عميو العواطؼ) ومف قبِؿ نادى كؿُّ مولًى قرابًة    فما عطفت مولىً 

أف يحػذؼ المضػػاؼ إليػو وينػػوى معنػاه وتكػػوف عنػد ذاؾ مبنيػػة عمػى الضػػـ وتكػػوف  -2
﮼  ﮽ ﮾       ﮿  ﯀  ﯁      چ   معرفػػػػة نحػػػػو قولػػػػو تعػػػػالى:  ﮹     ﮺ ﮻ 

:   چ    (19  .(2الرـو
 وىذا القسـ ىو الذي يسميو النحاة )الغايات( وىو مدار البحث

غاية إاّل إذا حذؼ منيا المضاؼ إليػو،ونوي معنػاه عمػى  إذف إف ىذه الظروؼ ال تسمى
حػّد زعػـ النحػػاة، وتكػوف عنػػد ذاؾ معرفػة؛ قػػاؿ المبػّرد:" فأّمػػا الغايػات فمصػػروفة عػف وجييػػا 
وذلؾ أنيا مما تقديره اإلضػافة تعرِّفيػا وتحقػؽ أوقاتيػا، فػإذا حػذفت منيػا وتركػت نياتيػا فييػا 

رفت عػػف وجوىيػػا وكػػاف محميػػا مػػف الكػػبلـ أف كانػػت مخالفػػة لمبػػاب معرفػػة بغيػػر إضػػافة فصػػ
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يكوف نصبا أو خفضا، فمّما أزيمت عف مواضعيا ألزمت الضـ وكاف ذلػؾ دلػيبل عمػى تحويميػا 
ف كانت نكرة أو مضافة لزميا اإلعراب") ف موضعيا معرفة وا   (41وا 

معرفة وقطع عف اإلضػافة وكػاف المضػاؼ إليػو مػرادا  إلىوقاؿ ابف يعيش:" فإذا أضيؼ 
ف قطع النظػر عػف المضػاؼ إليػو كػاف معربػا منكػورا وكػذلؾ لػو أضػفتو منوي ا كاف معرفة...وا 
أيضػػا ألنػػو منكػػور كمػػا كػػاف معنػػاه مػػع قطػػع اإلضػػافة كمعنػػاه ؛نكػػرة وقطعتػػو كػػاف معربػػا  إلػػى

 (41مضافا")
يتبيف مف خمؿ ىذه النصوص أف النحاة يعربوف ىذه الظروؼ بالنّيػات أي بحسػب قصػد 

ف الحػذؼ مػػع نّيػة المفػػظ والّحػذؼ مػع نّيػػة المعنػى ىػػو أنػو فػػي حػاؿ نّيػػة المػتكمـ، والفػرؽ بػػي
المفظ يّحذؼ المضاؼ إليو ويقصد لفظا بذاتو،أّما في حاؿ الحذؼ مع نّيػة المعنػى فػبل يقصػد 

لفظ كاف بما يناسػب المقاـ،وقػد حػاوؿ الصػّباف توضػيح  لفظ معيف  بؿ يدؿ عمى المعنى بأيِّ 
معناه( فقاؿ: " والػذي يظيػر لػي أف معنػى نّيػة المضػاؼ إليػو مقصد النحاة مف عبارة )ونوي 

لفػظ كػاف فيكػوف  عبػارة كانػت،وأيِّ  أف يبلحظ معنػى المضػاؼ إليػو ومسػماه، معبػرا عنػو بػأيِّ 
 (44خصوص المفظ غير ممتفت إليو، بخبلؼ نّية المضاؼ إليو")

  -و أي عبارة ونوي معنى المضاؼ إلي -وقاؿ الخضري:" اشتير أف المراد بذلؾ 
أف ينوى معنى اإلضافة وىي النسبة الجزئية الخاصة في )بعد زيػد( مػثبل، وذلػؾ المعنػى ىػو 

خصػوص زيػد،وأّما نّيػة المفػظ فيػي أف يكػوف لفػظ المضػاؼ إليػو ممحوظػا   إلىنسبة البعدية 
 (  43ومقدرا في الكبلـ كالثبات")

ئيا عمى الضـ تكػوف الباحث ىو القوؿ بأّف ىذه الظروؼ في حاؿ بنا إليووالذي يطمئف 
محذوؼ كما  إليوظروفا معرفة بالقصد أي معمومة لممتكمـ أو لممخاطب وليس بعدىا مضاؼ 

،يػػدؿ الظػػرؼ  ٠٨يوسفف :  چ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  چيػػّدعي النحػػاة، ففػػي قولػػو تعػػالى
)قبؿ( مف خبلؿ حركة بنائو عمى الضػـ أف ذلػؾ الزمػاف معمػوـ لممخػاطبيف؛ وممػا يػرجح ذلػؾ 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻ  ں  ڻ  ڻ  چ   :يضعؼ تقدير المضاؼ إليو كما في قولو تعالى أّنو قد

نمػا  إليػوفميس ثمة مضاؼ ،   ١٤البقرة:  چہ   ہ      محػذوؼ بعػد الظػرؼ )قبػؿ(، وا 
المراد بيذا الزماف زماف معيف معمـو لدى المخاطبيف ،ومعمـو أّف المخاطبيف لـ يقتموا أنبيػاء 

نمػػا المقصػػود چ  چ       بػػو آبػػاؤىـ األقػػدموف غيػػر أف الزمػػاف معمػػوـ؛ ومثمػػو قولػػو تعػػالى اب، وا 

فبل يحسف تقدير مضاؼ ، ٤٨٠البقرة:  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
نما المقصود بو زماف معيف معمػـو غيػر محػدود بإضػافة؛ وىػذا يتضػح فيمػا ال تصػح  إليو، وا 
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د ذكر النحاة أنو إذا كاف المقصود بػو إضافتو وىو الظرؼ )عؿ( فإنو مما ال يضاؼ أصبل وق
اّل أعربوه )  (42عموا معموما بنوه عمى الضـ وا 

قػػاؿ ابػػف ىشػػاـ فػػي )عػػؿ(: " اسػػـ بمعنػػى فػػوؽ التزمػػوا فيػػو أمػػريف : أحػػدىما اسػػتعمالو 
 مجرورا بمف

والثاني: استعمالو غير مضاؼ...ومتى أريد بو المعرفة كاف مبنيا عمى الضـ تشبيا لػو 
 تى أريد بو النكرة كاف معربا كقولو :بالغايات...وم

 كجممود صخر حّطو السيؿ مف عؿٍ         دبر معا     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكّر مفّر مقبؿ م
إذ المػػػراد تشػػػبيو الفػػػرس فػػػي سػػػرعتو بجممػػػود انحػػػّط مػػػف مكػػػاف عػػػاؿ، ال مػػػف عمػػػو 

 (45مخصوص")
صد ال باإلضافة كانػت ويضح مما تقدـ أّف ىذه الظروؼ )الغايات( إذا كانت معمومة بالق

ذا لػػـ تكػػف كػػذلؾ كانػػت معربػػة، ويشػػبييا فػػي ذلػػؾ النكػػرة المقصػػودة فػػي  مبنيػػة عمػػى الضػػـ وا 
بخػػبلؼ )يػػا رجػػبل( فػػإف رجػػبل األولػػى مقصػػودة وىػػي معّرفػػة وتسػػمى ،النػػداء مثػػؿ ) يػػا رجػػُؿ( 

فػي النكرة المقصودة،بخبلؼ الثانية فإنيا غيػر مقصػودة ولػذلؾ فيػي نكػرة، فالمعرفػة بالقصػد 
 (46النداء مبنية عمى الضـ نظيرة ىذه الظروؼ )الغايات( بخبلؼ النكرة والمضافة.)

والػػى ىػػذا الشػػبو بػػيف ىػػذه الظػػروؼ وبػػيف المنػػادى النكػػرة المقصػػودة أشػػار ابػػف يعػػيش 
فقػػاؿ:" وقيػػؿ بنيػػت عمػػى الضػػـ لشػػبييا بالمنػػادى المفػػرد مػػف نحػػو )يػػا زيػػُد( ووجػػو  الشػػبو 

ذا أفػرد معرفػة بنػي، وقػد كػاف لػو بينيما أّف المنادى المفػرد  متػى نّكػر أو أضػيؼ أعػرب ...وا 
ذا أفرد معرفة بني")  (47حالة تمكف، وكذلؾ قبؿ وبعد،إذا نكر أو أضيؼ أعرب وا 

وقاؿ األزىري:" وقيؿ بنيت عمى الضـ لشبييا بالمنادى المفرد مف نحو: يا زيد، ووجػو  
ذا أفرد معرفػة بنػي وقػد كػاف  الشبو بينيما أّف المنادى المفرد متى نّكر أو أضيؼ أعرب ...وا 

ذا أفػرد معرفػة بنػي فمػذلؾ قػالوا:  لو حالة تمكف وكػذلؾ قبػؿ وبعػد إذا نّكػر أو أضػيؼ أعػرب وا 
 (48جئت قبُؿ وبعُد")

إذف إّف الظروؼ المعّرفة بالقصػد)الغايات( "إذا  كانػت نكػرة لػـ تػدؿ عمػى زمػاف أو مكػاف 
ف أضيفت كانػت مقيػدة بػذلؾ المضػا ف بنيتيػا عمػى  إليػوؼ معيف،وا  )تخصيصػا أو تعريفػا(، وا 

 .(49الضـ كاف المعنى أنؾ قصدت بيا زمانا معينا أو مكانا معينا فأشرت إليو")
 وىذا ما يحاوؿ البحث إثباتو مف خبلؿ النصوص الفصيحة في الصفحات اآلتية 
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 الظروؼ المعرفة بالقصد)الغايات( ووظيفة بنائيا عمى الضـ:  المبحث األوؿ
فػي حػاؿ  إالذكر قبؿ في التمييد أف ىذه الظروؼ موضوعة البحػث ال تكػوف غايػة 

وبنائيػا عمػى الضػـ،وأف ضػمة البنػاء فييػا عبلمػة بنػاء عارضػة وليسػت  اإلضافةقطعيا عف 
، اإلضػافةعبلمة بناء أصمية، ألف األصؿ في ىذه الظروؼ أف تكوف معربة ألف األصؿ فييػا 

وظيفػػة نحويػػة ال سػػبيؿ إلييػػا مػػع اإلعػػراب، وتتمثػػؿ ىػػذه وأف عبلمػػة بنائيػػا العارضػػة ليػػا 
الوظيفة النحوية بالداللة عمى القصد والتحديػد،كما فػي المنػادى النكػرة المقصػودة كقولنػا: يػا 
رجُؿ، فإف عبلمة البناء تدؿ عمى أنؾ قصدت نداء رجؿ معيف محدد، وأما اذا قمت: يػا رجػبل، 

نمػػػا أردت ولػػػ اإلطػػػبلؽبػػػاإلعراب فمعنػػػى ذلػػػؾ أنػػػؾ قصػػػدت  ـ تحػػػدد رجػػػبل مقصػػػودا بعينػػػو، وا 
 اإلطبلؽ ولذلؾ يسمى المنادى في ىذه الحاؿ بالنكرة غير المقصودة

 ولـ يرد في القرآف الكريـ مف ىذه الظروؼ معرفة بالقصد)غاية( إال )قبؿ وبعد( 
 وقد ورد كؿ مف)قبؿ وبعد( في البياف األسمى بحالتيف :

بقيا حػػرؼ الجػػر)مف(؛ ووظيفػػة)قبؿ وبعػػد( فػػي مبنيػػة عمػػى الضػػـ مػػف غيػػر أف يسػػ أوال/
 الحالة ىذه ىي الداللة عمى أف الحدث قد وقع دوف أف يستمر مع وجود فاصؿ زمني

مبنيػػػػة عمػػػػى الضػػػػـ مسػػػػبوقة بحػػػػرؼ الجػػػػر)مف(، وىػػػػذه الصػػػػورة أكثػػػػر مػػػػف  ثانيػػػػا/
سابقتيا،ووظيفة ىذه الصورة تتمثؿ بػأف الحػدث الواقػع قبػؿ )قبػؿ أو بعػد( قػد حصػؿ مباشػرة 

 مف غير فاصؿ زمني، فضبل عف أنيا تدؿ عمى استمرار ىذا الحدث
 أوال/ قبؿ

 أ/ بناؤىا عمى الضـ مف غير أف يسبقيا)مف( 
 وردت )قبؿ( مبنية عمى الضـ مف غير أف يسبقيا)مف( في موضعيف مف القراف الكريـ

 91يونس:   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ      ٹ ٹ   -1
مطاغيػػة فرعػػوف بعػػد أف أعمػػف إيمانػػو بمػػا جػػاء بػػو موسػػى)عميو ىػػذه اآليػػة ىػػي جػػواب ل   

السبلـ( إثر تداركو الغرؽ وعممو أف مػا حػّؿ بػو كػاف بسػبب غضػب اب عميػو؛ وقػد رجػا مػف 
 (31إيمانو في لحظة الغرؽ أف يعفو عنو وينجيو مف الغرؽ)

 في موضع الحاؿ مف فاعؿ الفعؿ)تؤمف(،المحذوؼ والتقدير:  چ چ  چ  ڇ چ وجممة 
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 تؤمف اآلف وقد عصيت قبؿ؟ - أ
وىي مؤكدة لما في االستفياـ مف معنى اإلنكار، وىػذا اإلنكػار مػؤذف بػأف الوقػت الػذي  

عمؽ بو اإلنكار ليس وقتا ينفع فيػو اإليمػاف، ألف االسػتفياـ اإلنكػاري فػي قػوة النفػي فيكػوف 
 (31المعنى: ال إيماف اآلف)

ة( وقػػد قطعػػت عػػف اإلضػػافة وعرفػػت و)قبػػؿ( فػػي اآليػػة ظػػرؼ معػػّرؼ بالقصػػد)غاي    
بالقصد بدليؿ عبلمة البناء)الضـ( التي تؤدي وظيفة داللية ال سبيؿ إلييا مع اإلضػافة وىػي 
، وىو زماف يعرفو المتكمـ والمخاطب، وىو  اإلشارة الى أف المراد مف )قبُؿ( زماف معيف معمـو

 ؿمدة حياة فرعوف التي لـ تفارؽ لحظة مف لحظاتيا الكفر والضبل 
وىذا المعنى ال سبيؿ إليو مع إضافة)قبؿ(، ألف الظػروؼ المعّرفػة بالقصػد)الغايات( 

(، فمو عػّدت )قبػؿ( فػي اآليػة مضػافة وقػّدر 34إذا أضيفت كاف معناىا مقّيدا بالمضاؼ إليو)
بعدىا مضاؼ إليو محذوؼ كما فعؿ المعربػوف،إذ قػّدروا بعػدىا مضػافا إليػو والتقػدير عنػدىـ: 

( فػإف فػي ىػذا التقػدير إجحافػا لممعنػى، ألف 33قبؿ ذلؾ، أي: قبػؿ الغػرؽ)آآلف وقد عصيت 
معنى)قبؿ(يكوف محصورا بمفظ المضاؼ إليو؛ فتقدير:وقد عصيت قبؿ ذلؾ، يفيـ أنػو عصػى 
قبؿ الغرؽ مّدة لكّف عصيانو لـ يكف عمى وجو الػدواـ والثبػات فربمػا تػرؾ العصػياف وقتػا مػف 

أف)قبؿ( في اآليػة مضػافة وأف المضػاؼ إليػو محػذوؼ، ألف األوقات؛ لذلؾ ال يمكف التسميـ ب
اإلضافة في اآلية ال تخدـ المعنى لما فييا مف معنى التقييد الذي ال يتناسب مع امتػداد كفػر 

 فرعوف وعصيانو طواؿ مدة حياتو
وبناء )قبؿ( عمى الضـ يحتمؿ وجيا آخر مف المعنى وىو أنو أنػزؿ جميػع األزمنػة 

زلة زماف محدد وقع فيو كفره وعصيانو،وعّبر عنو بمفظ )قبؿ( لئلشػارة التي عاشيا فرعوف من
إلى أف معصيتو وكفره وقع في كّؿ لحظػة مػف لحظػات ىػذا الزمػاف المعبػر عنػو بمفػظ )قبػؿ(، 
كمػػا فػػي قولنػػا: نمػػت سػػاعة، أي: أف نػػومي امتػػد وأحػػاط كػػؿ لحظػػة مػػف لحظػػات ىػػذه المػػدة 

 الزمنية المعبر عنيا بمفظ )ساعة(.
 
الطور:  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ ٹ ٹ  -4

٥٩ - ٥٨  
الكريمػػة حػػاؿ أىػػؿ الجنػػة وكيػػؼ يسػػأؿ بعضػػيـ بعضػػا، والمسػػؤوؿ عػػنيـ  اآليػػةتحكػػي       

أي: كنػا فػي الػدنيا خػائفيف مػف عػذاب  چۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ ۆ چ :يجيب السػائؿ
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 بسػػبب الخػػوؼ منػػو فػػي الػػدار الػػدنيا، فيػػدانا اب تعػػالى ونحػػف فػػي أىمنػػا أحياء،فأكرمنػػا اب
 (  32ووفقنا في الدنيا ووقانا في اآلخرة عذاب النار)

ألف ؛ و)قبػػؿ( فػػي اآليػػة ظػػرؼ معػػّرؼ بالقصػػد)غاية( ولػػيس بعػػده مضػػاؼ إليػػو محػػذوؼ   
 (35اإلضافة تحصر معناه بمفظ المضاؼ إليو وتقيده بو )

كمػا اّدعػى المعربػوف، إذ ذكػروا أف)قبػؿ( فػي ولو سّممنا أف بعد )قبػؿ( مضػاؼ إليػو محػذوؼ 
اآلية ظػرؼ مقطػوع عػف اإلضػافة لفظػا ولػيس معنػى، أي: أف معنػى المضػاؼ إليػو مػراد فػي 

 (  36اآلية وأف التقدير: إنا كنا قبؿ لقاء اب مشفقيف خائفيف)
ء لو سّممنا بالوجو الذي ذكره المعربوف يكوف معنى اآليػة: أف إشػفاقيـ كػاف حاصػبل قبػؿ لقػا

اب، أي: قبػػؿ حصػػوؿ المػػوت بمػػدة،وليس بالضػػرورة أف يكػػوف إشػػفاقيـ مبلزمػػا ليػػـ مػػدة 
حيػػاتيـ، وىػػذا المعنػػى ال يمكػػف التسػػميـ بػػو ألف اآليػػة الكريمػػة فػػي معػػرض تكػػريـ المػػؤمنيف 

مػػػف عذابػػػو حتػػػى أف ىػػػذا الخػػػوؼ  واإلشػػػفاؽالمخمصػػػيف الػػػذيف ال يتوانػػػوف عػػػف خػػػوؼ اب 
صػفة مبلزمػػة ليػـ ثابتػة فػػييـ ال تتػركيـ مػدة حياتيـ،وىػػذا  واإلشػفاؽ الػذي ىػـ عميػػو أصػبح

 (37واضح مف الصيغة االسمية في)مشفقوف( الذي يفيد الثبات)
لذلؾ آثر البياف األسمى بناء)قبؿ( عمى حركة البناء العارضة)الضـ( لتػؤدي وظيفػة التعريػؼ 

ة حيػاتيـ الػدنيا بالقصد، فقبؿ في اآلية ظرؼ معروؼ لدى المتكمميف مف أىؿ الجنة وىو مػد
ولـ تضؼ)قبؿ( كي ال ينحصر معناىا بمفظ المضاؼ إليو لتػدؿ عمػى أف (،  ۋ  ٴۇ)بقرينة 

 اإلشفاؽ لـ تفارقيـ مدة حياتيـ
 
 بناؤىا عمى الضـ مسبوقة بػ )مف(  –ب

وردت )قبُؿ( مبنية عمػى الضػـ مسػبوقة بحػرؼ الجػر)مف( فػي سػتة وسػتيف موضػعا مػف     
أف)مػػف( البلحقػػة بظػػرؼ الغايػػة ىػػي البتػػداء الغايػػة،  إلػػىاإلشػػارة  القػػرآف الكػػريـ، وقػػد سػػبقت

ووظيفتيا في حاؿ سبقيا لظرؼ الغاية أنيا تدؿ عمى أف الحػدث الواقػع بعػد ظػرؼ الغايػة قػد 
حصؿ مف غير أف يكوف ىنػاؾ فاصػؿ زمنػي يفصػمو عػف زمػف التكمـ،كمػا أنيػا تفيػد اسػتمرار 

 (38ىذا الحدث)
 ييا)قبؿ( مسبوقا بحرؼ الغاية)مف(ومف ىذه المواضع التي ورد ف
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  چ ٹ ٹ -1

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  

 45البقرة:   چ    ڃ  ڃ  
تحكػػي اآليػػة الكريمػػة حػػاؿ المػػؤمنيف فػػي الجنػػة بػػأنيـ كّممػػا قػػدِّـ إلػػييـ مػػف ثمػػار الجنػػة      
نما يصدر منيـ التعجب چڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چبوا مف ىذه الثمار وقالوا: تعجّ  ؛ وا 

،ووجػػو ذلػػؾ أف اخػػتبلؼ  مػػف ىػػذه الثمػػار، ألف ثمػػار الجنػػة متحػػدة الصػػور مختمفػػة الطعـو
األشكاؿ في الدنيا نشأ مف اختبلؼ األمزجػة والتراكيػب، فأّمػا موجػودات اآلخػرة فإنيػا عناصػر 

نم  (39ا يجيء في شكؿ واحد وىو الشكؿ العنصري)األشياء فبل يعتورىا الشكؿ وا 
و)كّممػػا( ظػػرؼ زمػػاف، ألف)كػػّؿ( أضػػيفت إلى)مػػا( الظرفيػػة المصػػدرية فصػػارت)قبؿ(          

 (21الستغراؽ األزماف المقيدة بصمة)ما( المصدرية)التحرير
و)قبُؿ( ظرؼ معّرؼ بالقصد، أي معّرؼ بمعػرؼ معنػوي وىػو القصػد إليػو، وبنيػت عمػى      
لمخالفتػػو حاالتػػو اإلعرابيػػة األخػػرى التػػي تكػػوف فييػػا نكػػرة أو معّرفػػة باإلضػػافة )معنػػي  الضػػـ
 (21النحو
 وجاءت )قبُؿ( مبنية عمى الضـ لمداللة عمى أف المراد منيا زماف معمـو لمقائميف:    

 ، وىو زمف يبدأ مف لحظة دخوليـ الجّنة چڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ
(، 24ىا ألف اإلضافة تقيد معناىا فػي المضػاؼ إليػو)شيء بعد إلىولـ تأت)قبُؿ( مضافة    

والتقييد ال يتناسب مع سياؽ التكريـ لممؤمنيف، لػذلؾ ال يحسػف تقػدير مضػاؼ إليػو محػذوؼ 
بعد)قبؿ(، ألنػو لػو قػدر مضػاؼ إليػو بعػدىا كمػا فعػؿ المعربػوف وقيػؿ إف التقػدير: ىػذا الػذي 

مػػػف ثمػػػار الجنػػػة مػػػرتيف فقػػػط، ألف  رزقنػػا قبػػػؿ ىػػػذه المػػػّرة؛ يكػػػوف معنػػػى اآليػػػة أنيػػػـ رزقػػػوا
  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ إضافة)قبؿ( قيدت الرزؽ بمرتيف، مرة عند تعجبيـ مف تمؾ الثمػار

 أي قبؿ المرة الثانية التي تعجبوا فييا (ڤ  ٹ)، والمرة الثانية چڤ
( ىي )مف( االبتدائية ووظيفتيا الداللة عمى أف أىؿ الجنة يرزقوف ڤ  ٹو)مف( في )    

ر باسػػتمرار دونمػػا انقطػػاع، ألف )مػػف( االبتدائيػػة تشػػمؿ كػػؿ الفػػراغ بػػيف االبتػػداء تمػػؾ الثمػػا
 (،فعندما اقترنت بػ )قبؿ( دلت عمى استمرار حدث الرزؽ مرة بعد مرة23والنياية)

إف األسػػاليب القرآنيػػة تعمػػؿ فػػي المشػػاىد الغيبيػػة عمػػبل حيػػا "يسػػاعد المتمقػػي عمػػى تمقػػي    
ليتدارؾ خيالو ما قصرت عنو حواسو المادية، فتتغػاير األفعػاؿ كينونة المشيد بمعناه العميؽ 
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والجمؿ بتغاير األحداث والوقائع واألشخاص ... وىػذه الموحػة مػف مشػاىد الجّنػة الغيبيػة فػبل 
فيضـ المشيد حدث فعػؿ الػرزؽ مػع التمتػع  (ڤ)تعمـ حقيقة الرزؽ فييا وال حقيقة اإلتياف

   (22بو وكذا اإلتياف مع المنتفعيف بو")
          91البقرة:  چہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ںڻچٹ ٹ  -4

ألنيػـ لػو كػانوا حقػا مػؤمنيف لمػا رأوا  ،ىذه االية تبكيت لمييود الذيف ادعوا اإليماف كذبا     
 ( 25أسبلفيـ الذيف قتموا أنبياء اب عمى حؽ)

وكأنو شاخص  ولّما كاف قتؿ األنبياء حالة عّبر عنو بصيغة المضارع حتى يجعؿ الحدث    
ومشػػاىد، ألف صػػيغة المضػػارع تػػدؿ عمػػى الحػػاؿ واالسػػتقباؿ، واإلنسػػاف يتفاعػػؿ مػػع األحػػداث 

مػػف التػػي لػػـ يرىػػا، أو مػػف التػػي وقعػػت منػػذ زمػػف بعيػػد، وىػػذا مػػف سػػنف  أكثػػرالتػػي يشػػاىدىا 
 ( 26العرب في كبلميا)

ر عنػو بصػيغة فقتؿ األنبياء حصؿ فيما مضػى بػدليؿ)مف قبػُؿ(، ولكػّف البيػاف األسػمى عّبػ   
المضارع استحضارا ليذه الصورة الشنيعة مف قتؿ األنبياء، فخمع عمى المشيد صورة الحياة 

 ( 27والحركة بجعمو ماثبل أماـ عيف الرائي)
ألنو زمػاف معػروؼ لػدى المخػاطبيف مػف الييػود فػنيـ كػانوا  ،و)قبُؿ( ظرؼ معّرؼ بالقصد   

قتػػؿ عمػػى يػد آبػػائيـ،وليس ثمػػة مضػػاؼ إليػػو عمػى درايػػة تامػػة بمقتػػؿ كػػؿ نبػي وزمػػاف ىػػذا ال
محذوؼ بعده ألف سياؽ اآلية ال يحتمؿ تقدير مضاؼ إليػو محػذوؼ، ألف اإلضػافة كمػا ذكػر 
غير مرة تحصر )قبؿ( في لفظ المضاؼ إليو، وىذا ال يتناسب مع مراد اآلية ألف قتؿ الييػود 

نمػػا كػػاف ألكثػػر مػػ ف نبػػي وفػػي أكثػػر مػػف لؤلنبيػػاء لػػـ يحػػدث مػػرة واحػػدة وفػػي زمػػاف واحػػد وا 
أحفػػادىـ فػػي زمػػف النبػػي عميػػو  إلػػىأف وصػػؿ  إلػػىزمف،وقػػد اسػػتمر ىػػذا الفعػػؿ الشػػنيع فػػييـ 

 الصبلة والسبلـ الذيف حاولوا أكثر مف مرة قتمو إاّل أف اب تعالى قد عصمو منيـ 
وقد دلت )قبُؿ( عمى ىػذه اسػتمرار عػدائيـ لؤلنبيػاء مػف خػبلؿ سػبقيا بحػرؼ الجػر   

مػف   في حاؿ سبقو لػ )قبُؿ( فإنو يشػمؿ كػؿ الفػراغ بػيف البػدء والنيايػة، أي أف:)مف( ألنو 
 إلػىقبُؿ= أف إرادة قتؿ الييود ألنبياء اب استمرت فػييـ ولػـ تفػارقيـ فػي وقػت مػف األوقػات 

أخبلفيػػـ الػػذيف حػػاولوا مػػرارا أذيػػة خػػاتـ األنبيػػاء والمرسػػميف عميػػو الصػػبلة  إلػػىأف وصػػمت 
 تعالى رّد كيدىـ في نحورىـ وكتب السيرة حافمة بمحاوالتيـ الدنيئة تمؾوالسبلـ ولكف اب 
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وإلرادة اسػػتمرارية عػػداوة الييػػود لؤلنبيػػاء جػػاء التركيػػب) مف قبػػُؿ(؛ولوال سػػبقيا بػػػ )مػػف( لمػػا 
نمػا كػاف معناىػا أنيػـ قتمػوا أنبيػاء اب فػي زمػاف واحػد يعرفونػو ىػـ وىػذا  دلت )قبُؿ( عمييا وا 

 آثر البياف األسمى )مف  قبُؿ( إلرادة ىذه االستمراريةخبلؼ المراد لذلؾ 
 
  ﮶   ﮵  ﮴  ﮳ ﮲  ۓ  ےےۓ  ھھھ چ   ٹ ٹ -3

 چ     ﯁ ﯀ ﮿ ﮽﮾ ﮷﮸﮹﮺﮻﮼

 :     2 – 1الرـو
عمؿ الفّراء بناء )قبؿ وبعد( في اآلية الرابعة بقولو: " ألّنيما فػي المعنػى يػراد بيمػا     

ا عػػف معنػػى مػػا أضػػيفتا إليػػو وسػػموىما بػػالرفع وىمػػا اإلضػػافة إلػػى شػػيء ال محالػػة، فمّمػػا أدتػػ
 (28مخفوضتاف ليكوف الرفع دليبل عمى ما سقط مما أضفتيما إليو")

ألنيمػا تعّرفػا بحػذؼ مػا  ،وقاؿ القرطبي: " و)مف قبؿ ومف بعد( ظرفػاف بنيػا عمػى الضػـ     
ضميف فبنيػا، أضيفا إلييما وصارا متضمنيف ما حذؼ فخالفا األسماء وأشبيا الحروؼ في الت

وخصػػا بالضػػـ لشػػبييما بالمنػػادى المفػػرد فػػي أنػػو إذا نكِّػػر وأضػػيؼ زاؿ بنػػاؤه، وكػػذلؾ ىمػػا 
 (29فضما")

يتضػػح مػػف ىػػذيف النصػػيف أف عمػػة بنػػاء )قبػػؿ وبعػػد( عمػػى الضػػـ عنػػد الفػػّراء ىػػي    
لكونيمػػا قػػد قطعتػػا عػػف اإلضػػافة لفظػػا، ونػػوي فييمػػا معنػػى المضػػاؼ إليػػو وىػػذا الػػذي عميػػو 

 نحاةجميور ال
وأّما القرطبي فعمة بنائيمػا عمػى الضػـ عنػده ىػي لشػبييما بالمنػادى المفػرد النكػرة 
المقصودة الػذي يبنػى إذا كػاف المنػادى مقصػودا بعينػو معروفػا لػدى المتكمـ،يبنػى ألف ضػمة 
البناء العارضة فيو تؤدي وظيفة القصدية وىي نفسيا في )قبػؿ وبعػد(، وأّمػا إذا كػاف مضػافا 

 (51غير مقصود لـ يبف عمى الضـ بؿ أعرب)  أو كاف منادىً 
وما ذكره القرطبي قريب جػدا ممػا ذىػب إليػو الػدكتور فاضػؿ السػامرائي الػذي ذىػب     

الى أف ظروؼ الغايات تبنى عمى الضـ إذا كاف ظرفا معّرفا بالقصػد، وأف حركػة ضػمة البنػاء 
ة، وفػي الحالػة ىػذه يكػوف فيو تؤدي وظيفة القصدية كما تؤدييا في المنادى النكرة المقصود

 (51الظرؼ مجردا مف اإلضافة لفظا ومعنًى)
ذا أمعنا النظر فػي قولػو تعػالى:      التضػح لنػا دقػة  چ﮿﯀﯁ ﮽﮾ چوا 

ما ذىب إليو الدكتور السامرائي وبراءتو مف التكمػؼ وتحػرره مػف قيػود الصػنعة النحويػة،ففي 
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بعػد)قبؿ وبعػد( ألف اإلضػافة تقيػد ىذه اآلية الكريمػة ال يسػتقيـ تقػدير مضػاؼ إليػو محػذوؼ 
اب تعالى ال يتقيد بزماف  إلىمعناىما وتحصرىما في المضاؼ إليو،وال يخفى أف مآؿ األمور 

وال مكاف ألنو جّؿ وعبل فوقيما، لذلؾ آثػر البيػاف األسػمى بناء)قبػُؿ وبعػُد( عمػى الضػـ إلرادة 
أنيمػػا ظرفػػاف معروفػػاف عنػػد  إلػػىعػػدـ تقييػػد القبميػػة والبعديػػة بمفػػظ المضػػاؼ إليو،ولئلشػػارة 

  5عمراف:  آؿچڇڇڇڇڍڍڌڌڎچالمتكمـ جّؿ شأنو وكيؼ ال وىو الذي
وأتي بػ )مػف( قبػؿ )قبػؿ وبعػد( لمداللػة عمػى أّف مػآؿ األمػور كػائف ب سػبحانو فػي كػؿ زمػاف 

 (54وفي كؿ مكاف، ألف )مف( االبتدائية تشمؿ كؿ الفراغ بيف القبمية والبعدية )
 
  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ ڻڻۀ ڻںڻ ںچ   ٹ ٹ -2
      38األحزاب:  چ﮳﮴﮵ ےۓۓ﮲  ے
اآليػة ىػي بيػاف لمسػاواة النبي)صػمى اب عميػو وسػمـ( لؤلمػة فػي إباحػة تػزوج  هىذ     

مطمقة دعيِّو وبياف أف ذلؾ  ال يخؿ بصفة النبوة ألف تناوؿ المباحات مف سنة األنبياء، وأف 
ميؿ نفسو إليو ينبغي لو أف يتناولو لئبل يجاىػد نفسػو فيمػا لػـ النبي إذا أراد االنتفاع بمباح ل

 ( 53يؤمر مجاىدة النفس فيو)
والسػػّنة: السػػيرة مػػف عمػػؿ أو خمػػؽ يبلزمػػو صػػاحبو، وىػػو اسػػـ وضػػع فػػي موضػػع     

 (52المصدر لداللتو عمى معنى فعؿ ومصدره) 
ي البعيػػد و)خػػبل( معناىػػا المضػػي ، ومػػادة ىػػذا الفعػػؿ تشػػعر بجيػػة الػػزمف الماضػػ    

ويعكس االستعماؿ القرآني ىذا األمر بصورة دقيقة، فقد تردد استعماؿ الفعؿ)خبل( فػي القػرآف 
(، وكػػاف الظػػرؼ )قبػػؿ( فػػي 55الكػػريـ، وقػػد لحػػؽ حدثػػو الظػػرؼ)مف قبػػؿ( خمػػس عشػػرة مػػرة)

نمػا قطػع  ثبلث منيا مقطوعا عف اإلضافة معّرفا بالقصد كما في آية األحزاب المذكورة آنفا،وا 
( في ىذه المواضع الثبلث ليدؿ عمى زمػف الماضػي الممتػد، ليشػمؿ زمػف كػّؿ نبػي سػبؽ )قبؿ

نبينا الكريـ عمييـ الصبلة والسػبلـ، وىػذا الشػموؿ ألزمػاف األنبيػاء السػابقيف فيػو إشػارة إلػى 
أّف حكـ اب وشرعو ماض فػي جميػع األنبيػاء ولػيس خاصػا بنبػي دوف آخػر، وىػذه اإلحاطػة 

عػػف  اإلضػػافة كػػي ال ينحصػػر فػػي المضػػاؼ إليػػو،و بنػػي  بالضػػـ  متحققػػة مػػف قطػػع )قبػػؿ(
لئلشارة إلػى أنػو ظػرؼ معػروؼ لممػتكمـ والمخاطػب، ثػـ سػبؽ بحػرؼ الجػر )مػف( لئلشػارة أّف 
حكـ اب ماض في زماف كّؿ نبي مف األنبياء؛ ألف حرؼ الجر)مف( فػي حػاؿ سػبقو لػػ )قبػُؿ( 

(، وأمػػا إذا لػػـ يسػػبؽ)قبُؿ( بػػػ )مػػف( فإنػػو 56فإنيػػا تشػػمؿ كػػّؿ الفػػراغ بػػيف القبميػػة والبعديػػة) 



 4112لسنة   1العدد:  9المجػمد :        ت اإلنسانيةػاجػامعػة كركوؾ/ لمدراس ةممج

032 
 

سيدؿ عمى زماف ماض منقطع وأف الحدث معو لـ يستمر الى زمػف الػتكمـ وال يخفػى أف ىػذا 
خػػبلؼ مػػراد اآليػػة لػػذلؾ كػػػاف األنسػػب اإلتيػػاف بػػػ )قبػػُؿ( مسػػػبوقة بػػػ )مػػف( ليتحقػػؽ معنػػػى 

 االستمرارية، أي: استمرار حكـ اب تعالى مع كؿ نبي.
 ذكره مف كبلـ عف داللة تركيب) خبل مف قبُؿ( ىي نفسيا في اآلتيف اآلتيتيف:وما تقدـ 

   ٩٥األحزاب:  چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی   چٹ ٹ -1
 ٥٦الفتح:  چی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب   حب  خب     مب  ىب  يب   چ    ٹ ٹ -4

 ثانيا/ بعد
اإلضػػػػافة معّرفػػػػة بالقصػػػػد فػػػػي تسػػػػعة  وردت )بعػػػػُد( فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ مقطوعػػػػة عػػػػف   

 (، وجاءت في ىذه المواضع بالصورتيف السابقتيف57مواضع)
 

 بناؤىا عمى الضـ مف غير أف يسبقيا )مف( - أ
وردت )بعُد( مقطوعػة عػف اإلضػافة مبنيػة عمػى الضػـ مػف غيػر أف يسػبقيا )مػف( فػي       

 أربعة مواضع ىي:
ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ    ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄچ ٹ ٹ -1

     ٤٤٨المائدة:  چچ  
ىػػذه اآليػػة ىػػي جػػواب لػػدعاء عيسػػى)عميو السػػبلـ( حػػيف سػػأؿ اب تعػػالى أف ينػػزؿ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ           ىعمييـ مائدة مف السماء وذلؾ في قولو تعػال

 ٤٤٧المائدة:  چڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ
بػػػ )إّف( تحقيقػػا   چڤ    ڤ  ڤڦ  چمت اآليػػة عمػػى طريقػػة المحػػاورة، وأكػػد الخبػػروقػػد فصػػ

 (58لموعد، والمعنى: إني منزليا عميكـ اآلف، فيو استجابة وليس بوعد )
تحذير لمف  چ ڃ  چ ڃڃڃ ڄڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ :وقولو تعالى   

تحػػذير مػػف سػػأؿ عيسػػى)عميو السػػبلـ( بػػأف يػػدعو اب كػػي ينزليػػا عمػػييـ، وىػػذا التحػػذير ىػػو 
 (59الوقوع في الكفر بعد اإليماف، وفي ىذا التحذير إعبلـ بأىمية اإليماف عند اب تعالى)

و)بعُد( ظرؼ معّرؼ بالقصد، أي معروؼ لممػتكمـ وىػو اب عػز وجػّؿ،والمراد بػو مػا   
امتػػد مػػف الػػزمف بعػػد  إنػػزاؿ المائػػدة؛ وال يمكػػف تقػػدير مضػػاؼ إليػػو بعػػده ألف تقييػػدىا بمفػػظ 

ؼ إليو ال يتناسب مع سػياؽ الوعيػد المطمػؽ، فػإف اب سػبحانو وتعػالى وعػد السػائميف المضا
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بإنزاؿ المائدة بأنيـ في حاؿ كفرىـ سيحّؿ بيـ عذاب شديد، سواء أكاف الكفر واقعا بعد إنػزاؿ 
المائػدة بوقػػت قريػػب أـ كػػاف واقعػا بعػػد اإلنػػزاؿ بوقػػت بعيػػد، فالوعيػد بالعػػذاب بػػاؽ معيػػـ مػػدة 

يفارقيـ، ألنيـ بعد اإلنزاؿ  يتعاضد لدييـ دليػؿ العقػؿ فػبل يبقػى ليػـ حجػة، بحيػث حياتيـ ال 
متى ما وقع الكفر منيـ في وقت مف األوقات وميما كاف بعيدا مف وقت اإلنػزاؿ فػإف العػذاب 

 األليـ سيحؿ بيـ 
وىذه الداللػة الزمنية)المرنػة( متحققػة مػف الظػرؼ المبنػي )بعػُد(، ألف )بعػُد( أو أي     
رؼ مف الظروؼ الزمانية المعّرفة بالقصد)الغايات( إذا كاف معرفا بالقصد مبنيا عمػى الضػـ ظ

مف غير أف يسبؽ بحرؼ الجر )مف(فإنو يدؿ عمى زماف قريب أو بعيد مف الحدث، والسػياؽ 
ىػػو الكفيػػؿ بتحديػػد القػػرب أو البعػػد، وقػػد يكػػوف السػػياؽ خاليػػا مػػف القػػرائف المحػػددة لزمػػاف 

لقصد فيبقى الظرؼ المعرؼ بالقصػد محػتمبل لمقػرب والبعػد مػف الزمػاف كمػا الظرؼ المعرؼ با
آية المائدة المتقدمة فإف )بعُد( يحتمؿ الزماف القريػب مػف مػف إنػزاؿ المائػدة ويحتمػؿ الزمػاف 

 البعيد مف إنزاليا، وىو زماف استمر باستمرار حياة كؿ واحد مف السائميف باإلنزاؿ  
بعػُد( ال يمكػف تقػدير مضػاؼ إليػو بعػده ألف اإلضػافة ومما تقدـ يتبػيف أف الظػرؼ )

 تحصر معناىا في المضاؼ إليو وىذا ال يتناسب مع الوعيد الممتد زمانو لمسائميف 
بحيث لو قدر بعدىا مضاؼ إليو كما فعؿ المعربوف إذ ذكروا بأف تقدير اآلية: فمػف كفػر بعػد 

العػذاب األلػيـ  سػيحّؿ بالسػائميف إذا (، فػإف ىػذا التقػدير يػوىـ السػامع بػأف 61إنزاؿ المائدة)
كفػػروا بعػػد إنػػزاؿ المائػػدة بمػػدة قريبػػة وأمػػا إذا كفػػروا بعػػد مػػدة بعيػػدة مػػف اإلنػػزاؿ فػػبل يشػػمميـ 
الوعيد بؿ حاليـ مف حاؿ أي إنساف يكفر مف غير السائميف وال يخفػى أف ىػذا خػبلؼ المػراد 

 مف اآلية لذلؾ ال يمكف التسميـ بما ذكره المعربوف   
مما تجدر اإلشارة إليو أف )بعُد( لـ تسبؽ بػػ )مػف( فػي اآليػة لكػي ال يكػوف المػراد و   

أف الوعيد محصور بالكفر فػي حػاؿ اإلنػزاؿ مباشػرة ألف )مف بُعػد( يشػمؿ كػؿ الفػراغ الزمنػي 
بػػيف القبميػػة والبعديػػة، أي أف العػػذاب األلػػيـ سػػيحؿ بالسػػائؿ فيمػػا إذا تػػزامف كفػػره مػػع اإلنػػزاؿ 

يضا خبلؼ المقصود لذلؾ كاف األنسب لآلية قطػع )بُعػد( عػف اإلضػافة و عػدـ مباشرة وىذا أ
 . سبقيا بػ)مف(
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     ٤٥٨الشعراء:  چڑ  ڑ  ک  کچ ٹ ٹ -4
تحكي اآلية حاؿ الكافريف بدعوة نوح عميو السبلـ، فبعدما كذبوه وآذوه ومف معو دعػا نػوح   

فأنجػاه ومػف معػو وأغػرؽ الكػافريف  عميو السبلـ ربو أف ينصره عمييـ فاسػتجاب اب لدعوتػو
 (61بدعوتو)

و)ثـ( في اآلية لمتراخي الرتبي في اإلخبار، ألف إغراؽ أمة كاممة أعظـ داللة عمى     
 (64عظيـ القدرة مف إنجاء طائفة مف الناس)

و)بعػػُد( ظػػرؼ مقطػػوع عػػف اإلضػػافة لفظػػا ومعنػػى، وىػػو ظػػرؼ معػػّرؼ بالقصػػد، أي     
قصػده بعينػو والمػراد منػو مػا بعػد إنجػاء نػوح عميػو السػبلـ ومػف ظرؼ معروؼ لدى المتكمـ ي

معػػو، وقػػد جاء)بعػػُد( مقطوعػػا عػػف اإلضػػافة معرفػػا بالقصػػد ألّف الظػػروؼ الزمانيػػة المعّرفػػة 
بالقصد إذا لـ تسبؽ بػ )مف( فإف داللتيا لمزماف تكوف مطمقة فقد تدؿ عمػى زمػاف قريػب مػف 

ذا تركػػت بػػدوف قرينػػة ترشػػح القػػرب أو البعػػد مػػف الزمػػاف فإنيػػا تبقػػى  الحػػدث أو بعيػػد عنػػو وا 
محتممة لمقرب والبعد كما في آية اإلغراؽ ىذه، فػإغراؽ الكػافريف مػف قػـو نػوح عميػو السػبلـ 
نمػا بأوقػات متفاوتػة، فبعػد ظيػور أمػارات الطوفػاف ركػب نػوح ومػف معػو  لـ يتـ بوقت واحد وا 

لػـ تكػف حػاؿ الكػافريف واحػدة، السفينة، وبقي الكػافروف عمػى األرض وبعػد حصػوؿ الطوفػاف 
فمنيـ مف لـ يستطع أف يأخذ أسباب النجاة فغرؽ مف فوره ومنيـ مػف لجػأ الػى الجبػاؿ كمػا 
فعؿ ابف نوح عميو السبلـ ثـ أدركػو الغػرؽ بعػد أف عػبل المػاء الجبػاؿ؛ إذف لمػا كانػت أوقػات 

غػرؽ كػؿ فػرد مػف  الغرؽ متفاوتة جيء بػ )بعُد( معرفا بالقصػد ألف اب جػّؿ شػأنو عمػـ وقػت
الكافريف مف قـو نوح ولـ يسبؽ )بعُد( بػ )مف( ليػدؿ عمػى القػرب والبعػد فػي آف واحػد ليحػيط 
بذلؾ كؿ مف أدركو الغػرؽ سػواء مػف غػرؽ مػف فػوره ألنػو لػـ يأخػذ بأسػباب النجػاة أو الػذي 

 غرؽ بعد مدة ألنو اعتصـ بالجباؿ
 7التيف:    چڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  ٹ ٹ -3
 (63ية لئلنساف عمى طريقة االلتفات لتشديد التوبيخ والتبكيت)الخطاب في اآل    

فبعدما خمؽ اب اإلنساف مف نطفة وقّومو بشرا سويا وما في ذلؾ مف الدليؿ عمى كماؿ قػدرة 
 (62الخالؽ جّؿ وعّز عمى حشره إذا بيذا اإلنساف يكذب بالبعث والنشور)

 (65قو أقدر عمى إعادتو بعد موتو)وقد جاءت اآلية توبيخا لو وتكذيبا، ألف الذي خم   
والمػػراد مف)الػػديف( الحسػػاب يػػوـ القيامػػة، وقػػد آثػػر البيػػاف األسػػمى كممػػة )الػػديف( دوف    

 (66الحساب ألف كممة)الديف( تجمع بيف معنى حقيقة الديف ومعنى الجزاء)
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د و)بعُد( ظرؼ معّرؼ بالقصد ولـ يضػؼ الػى شػيء بعػده ال لفظػا وال معنػى كػي ال يتقيػ     
معناه بالمضاؼ إليو ولتتحقؽ لو داللة الزماف المطمؽ مف حيث القرب والبعد، أي ليدؿ عمى 
زمػػػاف الحػػػدث)الكفر( بشػػػقيو القريػػػب منػػػو والبعيػػػد فػػػي آف واحػػػد ووظيفػػػة اإلطػػػبلؽ ىػػػذه 
لمظرؼ)بعػُد( متحققػػة مػف قطعيػػا عػف اإلضػػافة وتعريفيػػا بالقصػد مػػف غيػر أف تسػػبؽ بحػػرؼ 

 الغاية )مف(
لة اإلطبلؽ ىي األنسب لسياؽ التكذيب بيـو الحساب، فمعمػـو أف الكػافريف بيػوـ ودال        

نما بأوقػات مختمفػة، ففػي عيػد كػؿ نبػي يوجػد كػافر  القيامة ال يكفروف بو  في وقت واحد، وا 
يكفر بدعوتو، واألنبياء عمييـ الصبلة والسبلـ بعثوا بأوقات متباعدة؛ كما أف الكفػر يقػع مػف 

ؿ نبػي بأوقػات متباينػة، فمػنيـ مػف يكفػر بػو مػف أوؿ لحظػة يسػمع فييػا الكافريف في عيد ك
دعوتو ويكفر بيـو الحساب، ومنيـ مف يساوره الشػؾ فػي اإليمػاف ثػـ يزلػو الشػيطاف فيكفػر، 
ومنيـ مف يبقى جاىبل بذلؾ إلى أف تصمو الدعوة باإليماف ثـ يكفر بعػده؛ إذف أزمػاف التبميػ  

 فر متفاوتةمتفاوتة وبالتالي فإف أوقات الك
ومػػف ىنػػا كػػاف إيثػػار التعريػػؼ بالقصػػد في)بعػػُد( الػػذي يػػدؿ عمػػى أف المػػتكمـ يعمػػـ الزمػػاف     

الذي يدؿ عميو الظػرؼ )بعػُد( وكيػؼ ال والمػتكمـ ىػو عػبّلـ الغيػوب،ثـ إف )بعػد( لػـ يسػبؽ بػػ 
 )مف( كي تبقى داللتو محتمبل لمقرب والبعد ليشمؿ كؿ وقت يكفر فيو بيوـ الحساب

 
 اؤىا عمى الضـ مسبوقة بػ )مف(بن -ب
وردت )بعػُد( فػػي القػػرآف الكػػريـ مبنيػػة عمػػى الضػػـ مسػػبوقة بحػػرؼ الغايػػة )مػػف( فػػي خمسػػة  

 مواضع وىي:
 431البقرة:    چىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحبچ ٹ ٹ -1

فػػي اآليػػة السػػابقة، فػػإذا طمػػؽ  چہہہچىػػذه اآليػػة ىػػي تفريػػع عمػػى قولػػو تعػػالى:    
تو مرتيف فإنو يكوف مخيرا بعد المرتيف بػيف المراجعػة والتسػريح؛ وقػد  بينػت اآليػة الرجؿ امرأ

حكـ الطمقة الثالثة، في أنيػا إذا وقعػت منػو فػبل تحػؿ لػو امرأتػو وال يحػؿ ىػو ليػا إاّل بعػد أف 
 (67تتزوج مف غيره ثـ تطمؽ)

دليؿ بنائيػػا و  )بعػػُد( ظػػرؼ معػػّرؼ بالقصػػد،أي ظػػرؼ يعرفػػو المػػتكمـ فيقصػػده فػػي كبلمو،بػػ   
عمى الضـ التي تؤدي فييا وظيفة القصد؛ وقد سبقت )بعُد( بػػحرؼ الغايػة )مػف( لتشػمؿ كػؿ 
الفػػراغ لتشػػمؿ كػػؿ الفػػراغ بػػيف بػػدء الطػػبلؽ ونيايتػػو بالطمقػػة الثالثػػة، أي أف مػػف وقعػػت منػػو 
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تبقػى الطمقة الثالثة فإف امرأتو ال تحؿ لو ابتداء مف المحظة التي نطؽ فيػو بالطمقػة الثالثػة و 
 محرمة عميو الى أف تتزوج مف غيره ثـ تطمؽ منو

والظرؼ )بعُد( معّرؼ بالقصد كما ذكػر آ نفػا ولػيس مضػافا الػى شػيء ال لفظػا وال معنػى،    
وقد آثر البياف األسمى عدـ إضافتو كي ال تتقيد داللتو بالمضاؼ إليو لتدؿ عمى زمانيف فػي 

والمػف الثػاني ىػو زمػف مػا بعػد الجاىميػة، بعػد  آف واحد، الزمف األوؿ ىو بعػد الطمقػة الثالثػة
اعتناؽ المطمِّؽ لئلسبلـ، ألنو فػي الجاىميػة كػاف مػف عػادة العػرب أف الرجػؿ إذا طمػؽ امرأتػو 
ف طمقيػا مػرارا، وكػاف ذلػؾ عرفػا عنػدىـ ألنيػـ كػانوا يػروف أف  أعادىا إف رغػب بػذلؾ حتػى وا 

ف طمقيا أكثر مف طمقتيف، وعنػدما جػاء اإلسػبلـ الحنيػؼ حػّرـ  زوج المرأة أحؽ بردىا حتى وا 
(؛ وإلرادة 68إعادة المرأة بعد الطمقة الثالثة إذا لـ تكف بعدىا قد تزوجت وطمقػت مػف الثػاني)
 ىذيف الزمانيف معا كاف إيثار القطع عف اإلضافة والتعريؼ بالقصد عمى اإلضافة

، وأف تقػدير اآليػة: والوجو الذي ذكره العربوف مف تقدير مضاؼ إليو محػذوؼ لفظػا بعد)بعػُد(
ف كػػاف محػػتمبل إاّل أنػػو ال يمكػػف  فػػإف طمقيػػا فػػبل تحػػؿ لػػو بعػػد الطمقػػة الثالثػػة؛ ىػػذا الوجػػو وا 
التسميـ بو ألف )بعُد( سيكوف مقّيدا بمفظ المضاؼ إليو ولف يدؿ بعػد ذلػؾ عمػى زمػف مػا بعػد 

 الجاىمية
ڈ  ژ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈچ   ٹ ٹ   -4

  ٢٥األحزاب:  چژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ  
ىذه اآلية نزلت مجازاة ألزواج النبي صمى اب عميو وسمـ والرضا عنيف بعد اختيػارىف اب   

ورسػػولو لّمػػا خيػػرىف الرسػػوؿ عميػػو الصػػبلة والسػػبلـ، فكػػاف جػػزاء اختيػػارىف اب ورسػػولو أف 
 (69زواج بغيرىّف)قّصره اب سبحانو عمييّف وحّرـ عميو ال

قاؿ ابف عاشور: وبناء )بعُد( عمػى الضػـ يقتضػي تقػدير مضػاؼ إليػو محػذوؼ يجػوز أف    
 (71يكوف التقدير: مف بعد مف ذكرف، ويجوز أف يقّدر وقتا)

والذي يبدو أف الظرؼ )بعُد( معرؼ بالقصد وليس بعده مضػاؼ إليػو محػذوؼ ال لفظػا وال    
نما كاف إيثار التعريؼ بالقصد عمى اإلضػافة ليتحقػؽ لػػ )بعػُد( داللػة اإلطػبلؽ فيػدؿ  معنى، وا 

عمى المعنييف الػذيف ذكرىمػا ابػف عاشػور أي ليػدؿ عمػى زمػاف ومكػاف فػي آف واحػد، فيكػوف 
التقدير: اليحؿ لؾ النساء مػف بعػد مػف ذكػرف مػف بعػد الوقػت الػذي نزلػت فيػو آيػة التحػريـ؛ 

ف بتعبيػر واحػد مػوجز دوف إضػاعة لممعنػى وىذه طريقة كتاب اب المعجز يعبر عف عدة معػا
 أو إخبلؿ باألسموب
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ومما تقدـ ذكره يتبيف سّر إيثار التعريؼ بالقصد عمى اإلضافة وىػو لتػؤدي )بعػُد( بمفظيػا    
 داللة مزدوجة فتدؿ عمى الزماف والمكاف وىذه الوظيفة ما كانت تتحقؽ باإلضافة

و لمداللػة عمػى شػموؿ التحػريـ كػّؿ الفػراغ وأما السّر في سبؽ )بعػُد( بحػرؼ الغايػة )مػف( فيػ
بيف نزوؿ اآلية التػي حّرمػت عمػى النبػي بػاقي النسػاء ممػف لسػف فػي ذمتػو صػمى اب عميػو 
وسػمـ ومػػا بعػػد النػزوؿ؛ أي لئلشػػارة الػػى أف التحػريـ وقػػع بمجػػرد نػزوؿ اآليػػة دوف أف يكػػوف 

 ىناؾ وقت بعد النزوؿ يمكف أف ال يقع فيو التحريـ
 
ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی    وئچ  ٹ ٹ   -3

 ٥٨األنفال:  چی  ی  ی  جئحئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب
ليس المراد مف )الذيف آمنوا( أنيـ آمنوا مف بعد نزوؿ ىذه اآليػة "ألف الػذيف لػـ يكونػوا      

مؤمنيف ثـ يؤمنوف مف بعد ال حاجة الى بيػاف حكػـ االعتػداد بإيمػانيـ، فػإف مػف المعمػوـ أف 
نما المقصود بياف أنيـ إف تداركوا أمرىـ بأف ىػاجروا وأقبمػوا صػاروا اإلس بلـ يجّب ما قبمو، وا 

 (71مف المؤمنيف المياجريف" )
و)بعُد( ظرؼ مبنػي عمػى الضػـ وىػو معػرؼ بالقصػد، أي ظػرؼ معػروؼ لممػتكمـ يقصػده،    

واإليػواء والنصػرة،  والمراد منو في اآلية الكريمة: بعد اإليماف واليجػرة والجيػاد فػي سػبيؿ اب
أي بعدية ىذه األشياء مجتمعة، وليس بعدية واحدة منيا دوف األخرى؛ وىذا المعنى مػا كػاف 
ليتحقؽ مع تقدير مضاؼ إليو بعد )بعُد( ألف وظيفة اإلضافة فيو حصر داللتو فػي المضػاؼ 

اإلضػافة  إليو وىذا ال يتناسب مع مراد اآليػة الكريمػة لػذلؾ كػاف إيثػار التعريػؼ بالقصػد عمػى
كي تعبر عف مراد اآلية خير تعبير فإف ضمة البناء في)بعُد( تػؤدي وظيفػة التعريػؼ بالقصػد 
وتكوف )بعد( المبنية بيا مطمقة الداللة غير محصػورة فػي لفظػة دوف أخػرى؛ وىػذا مػا ألمػح 
إليػػو الشػػيخ األلمعػػي ابػػف عاشػػور)رحمو اب( إاّل أنػػو لػػـ يسػػتطع التحػػرر مػػف قيػػود الصػػنعة 

ية إذ ذكر بأف المضاؼ إليػو محػذوؼ بعػد الظرؼ)بعػُد( وأف التقػدير: مػف بعػد مػا قمنػاه النحو 
في اآليات السابقة وقاؿ: " وبذلؾ تسقط االحتماالت التي تردد فييػا بعػض المفسػريف فػي مػا 

 (71أضيؼ إليو )بعُد(" )
وه التػي وىذا اعتراؼ مف ابف عاشور بعدـ مبلءمة  اإلضافة لسػياؽ اإلطػبلؽ، لػذلؾ رّد الوجػ

 (74ذكرىا المفسروف في تقدير مضاؼ إليو بعد الظرؼ )بعُد(. )
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ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ ٹ ٹ -2

 چ ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  

 11الحديد: 
قصػػود بػػو كػػّؿ زمػػاف ظػػرؼ معػػّرؼ بالقصػػد والم چجئحئمئىئيئچ( فػػييئالظػػرؼ )    

قياـ الساعة، وىو ظرؼ مبني عمػى الضػمة التػي تػؤدي فيػو  إلىينفؽ فيو مف بعد فتح مكة 
وظيفة التعريؼ بالقصد كما تفعؿ في المنادى النكػرة المقصػودة، ولػـ يضػؼ الػى شػيء بعػده 
كػػي ال ينحصػػر داللتػػو الزمنيػػة فػػي المضػػاؼ إليو،والتقييػػد ال يخػػدـ سػػياؽ التفضػػيؿ الممتػػد 

تداد الدىر في اآليػة، ولػـ يسػبؽ )بعػد( بػػ )مػف( إاّل لتحقيػؽ ىػذه االسػتمرارية، فيػو معػو بام
يدؿ عمى أف األفضمية تشمؿ كؿ الفراغ الزماني مف بعػد الفػتح أي سػواء أكػاف االتفػاؽ قريبػا 

 مف الفتح أـ كاف بعيدا عنو  
تعػالى مػف كػّؿ مػف  فمعنى اآلية أف المنفؽ المجاىد قبؿ فػتح مكػة ىػو أفضػؿ عنػد اب      

أنفؽ وجاىد مف بعد الفتح، وىذه األفضمية لمسػممة مػا قبػؿ الفػتح باقيػة ليػـ فػي كػؿ زمػاف، 
وليست محصورة عمى زمف فتح مكة فقط، فكّؿ مف أنفؽ وجاىػد مػف بعػد الفػتح ال يمكنػو أف 
يسػػتوي معيػػـ فػػي األفضػػمية، سػػواء أكػػاف اإلنفػػاؽ والجيػػاد قريػػب عيػػد بػػالفتح أـ كػػاف بعيػػدا 

 ( 73نو)ع
شػػيء بعػػده، ألف فػػي حػػاؿ  إلػػىوىػػذا المعنػػى لػػـ يكػػف ليتحقػػؽ لػػو كػػاف الظػػرؼ )بعػػُد( مضػػافا 

بعػػده يكػػوف تقػػدير اآليػػة: أولئػػؾ أعظػػـ درجػػة مػػف الػػذيف أنفقػػوا مػػف بعػػد  إليػػوتقػػدير مضػػاؼ 
(؛وىػػذا التقػػدير ال يمكػػف التسػػميـ بػػو ألف )بعػػد( فػػي الحالػػة ىػػذه يتقيػػد معنػػاه فػػي 72الفػػتح)

وقد يتوىـ السامع بيذا التقييد أف األفضػمية لمسػممة مػا قبػؿ الفػتح محصػورة  المضاؼ إليو،
 بزمف ما بعد الفتح في عيد النبي عميو الصبلة والسبلـ وليست أفضمية ممتدة بامتداد الزمف

 
 ثالثا/ بقية ظروؼ الغايات )فوؽ وأماـ ووراء وخمؼ وأسفؿ ودوف وأوؿ وعؿ(

بعػػد(، أي أنيػػا إذا كانػػت معمومػػة بالقصػػد معروفػػة وحكػػـ ىػػذه الظػػروؼ كحكػػـ )قبػػؿ و       
لممتكمـ أو السامع محددة كانت مبنية عمى الضـ، وأما إذا لـ تكف كذلؾ كانت معربة مضافة 

 (75أو مقطوعة عنيا)
فػ )عُؿ( مثبل إذا كاف المقصود بػو عمػوا معمومػا كػاف معػرؼ بالقصػد مبنيػا عمػى الضػـ،      

ذا لـ يكف المقصود بو عموا   معموما كاف معرباوا 
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جػػاء فػػي شػػرح شػػذور الػػذىب " مػػا ألحػػؽ بػػػ )قبػػُؿ( و)بعػػُد( )مػػف عػػُؿ( المػػراد بػػو معػػيف      
كقولػػؾ: أخػػذت الشػػيء الفبلنػػي مػػف أسػػؼ الػػدار، والشػػيء الفبلنػػي مػػف عػػُؿ، أي مػػف فػػوؽ 

 الدار... ولو أردت بػ )عُؿ( عموا مجيوال غير معروؼ تعيف اإلعراب كقولو:
 ممود صخر حطو السيؿ مف عِؿ**كج               

 (76أي مف مكاف عاؿ")
وذكر ابف ىشاـ في المغني أف )عُؿ( اسـ بمعنى فوؽ التزموا فيو أمريف أحػدىما جػره بػػ     

)مف( والثاني استعمالو غير مضاؼ، ومتى أريد بو المعرفة كاف مبنيا عمى الضـ تشبييا لػو 
 الشاعر:بالغايات ومتى أريد بو النكرة كاف معربا كقوؿ 

 عا    كجممود صخر حطو السيؿ مف عؿِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػُمكٍر مفر مقبؿ مدبر م
إذ المػػػػراد تشػػػػبيو الفػػػػرس فػػػػي سػػػػرعتو بجممػػػػود انحػػػػط مػػػػف مكػػػػاف عػػػػاؿ ال مػػػػف عمػػػػو    

 (77مخصوص)
وكػػذلؾ األمػػر فػػي بقيػػة الظػػروؼ المعروفػػة بالغايػػات فإنيػػا إذا كانػػت معمومػػة بالقصػػد ال    

ذا لـ تكف كذلؾ كانت معربة )باإلضافة كانت مبني  (78ة عمى الضـ وا 
    

 وظيفة اإلعراب:  المبحث الثاني
 تكوف الظروؼ موضوعة البحث معربة بصورتيف:   

أف تكوف مضافة الى ما بعدىا لفظا ومعنى، وتكوف وظيفة اإلعػراب فػي الحالػة ىػذه  األولى:
 التحديد والحصر في لفظ المضاؼ إليو

  الثانية:
طوعػػة عػػف اإلضػػافة لفظػػا ومعنػػى وتكػػوف وظيفػػة اإلعػػراب فػػي ىػػذه الحالػػة ىػػو أف تكػػوف مق

 التنكير، أي تنكير ىذه الظروؼ لتدؿ عمى زماف أو مكاف غير مطمؽ غير محدد
الصػػورة األولػػى: ىػػذه الصػػورة فػػي ىػػذه الظػػروؼ ىػػي األكثػػر ورودا فػػي القػػرآف الكػػريـ، وقػػد 

 تحت أماـ وخمؼ وأسفؿ وأوؿ( وردت بيا أغمب ىذه الظروؼ كػ ) قبؿ وبعد وفوؽ و 
ولعؿ ورودىا بيذا النمط في أغمب المواضع مف القرآف الكريـ سببو ىو أف ىذه المواضع    

كانػػت سػػياقاتيا بحاجػػة الػػى تحديػػد زمػػف الحػػدث أو مكانػػو، فأضػػيفت ىػػذه الظػػروؼ فييػػا كػػي 
 تتحد معناىا بالمضاؼ إليو، وىذا ما سيحاوؿ البحث توضيحو فيما يأتي
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 موضع مف القرآف الكريـ 172وردت مضافة معربة في قبؿ /  -1
   2البقرة:    چ ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ    ومف ذلؾ قولو تعالى:

بعد أف أخبر اب سبحانو وتعالى في ما تقػدـ مػف آيػات أف القػرآف ىػدى لممتقػيف الػذيف      
لمتقػيف وىػـ الػذيف آمنػوا بمػا أنػزؿ مػف آمنوا بعد الشرؾ، ذكر في ىذه اآلية فريقا آخر مػف ا

الكتب السماوية قبؿ بعثة النبػي صػمى اب عميػو وسػمـ، ثػـ آمنػوا بػو عميػو الصػبلة والسػبلـ، 
 (79وىـ مؤمنو أىؿ الكتاب مف الييود والنصارى)

ضػمير المخاطػب وىػو  إلػى أضػيؼو) قبمؾ( في اآليػة مجػرور بحػرؼ الغايػة )مػف(، وقػد    
السبلـ كي يتحدد معناه بمفظ المضػاؼ إليػو وينحصػر بػو، وىػذا الحصػر النبي عميو الصبلة و 

أىػؿ   چٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤچ : والتقييد ىو األنسب لسياؽ اآلية، ألف المػراد مػف قولػو تعػالى
 :الكتاب مف الييود   والنصارى الذيف آمنوا برسالة النبي عميػو الصػبلة والسػبلـ، بػدليؿ قولػو

ؤمنوف بما أنزؿ مف قبؿ مبعث النبي عميو الصبلة والسبلـ فالم چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ
(؛ ووظيفػة 81ىـ الييود والنصارى الذيف امنوا برسالة سػيدنا محمػد أيضػا حػيف أظػؿ زمانػو)

التػػوراة  أىػػؿالييػػود والنصػػارى  إلػػىجػػر )قبػػؿ( فػػي اآليػػة بحػػرؼ الغايػػة )مػػف( ىػػو لئلشػػارة 
إليو ( يعني أف الحدث الذي التبس فيو واإلنجيؿ تحديدا، ألف : تركيب )مف   قبؿ  مضاؼ 

المتكمـ عنو )إيماف الييود والنصارى قبؿ بعثة نبينا( قد حصؿ في زمف قريب جػدا مػف زمػاف 
المفػػظ المضػػاؼ إلػػى )قبػػؿ(، وىػػو الضػػمير الكػػاؼ المقصػػود بػػو سػػيدنا محمػػد عميػػو الصػػبلة 

-الكػبلـ معنػاه أنػي  البيت،وىػذا إلػىوالسبلـ؛ ولتوضيح ذلؾ إننا نقوؿ مثبل: جئت مف قبمػؾ 
قػػد جئػػت قبػػؿ مجػػيء المخاطػػب مباشػػرة دوف أف يكػػوف ىنػػاؾ فاصػػؿ زمنػػي كبيػػر   -المػػتكمـ

يفصؿ بيف مجيئي ومجيئو، وىذا بخبلؼ ما إذا قاؿ المتكمـ: جئت البيت قبمؾ،مف غير )مف( 
فيذا يعني أف المتكمـ وصؿ البيت قبؿ المخاطب مع وجود فاصؿ زمني قد يكوف كبيرا يفصػؿ 

مجيئو ومجيء المخاطب؛ ولما كاف المقصػود بػالمؤمنيف برسػالة سػيدنا محمػد مػف أىػؿ  بيف
الكتاب المعاصريف لو عميو الصبلة والسبلـ الييود والنصارى لذلؾ سبقت )قبؿ( بػ )مػف( كػي 
ال يفيػػـ غيػػر الييػػود والنصػػارى المعاصػػريف لمبعػػث النبػػي الكػػريـ ألنػػو لػػـ تكػػف فػػي الجزيػػرة 

ي عميو الصبلة والسبلـ مف أىؿ الكتاب غيرىـ لذلؾ آثرت اآلية الكريمػة العربية في عيد النب
 زماف قريب مف قبؿ البعثة  إلىسبؽ )قبؿ( بػ )مف(، لمداللة 
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  چ    ومف ذلؾ أيضا قولو تعػالى:

ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  

   437البقرة:    چجئ  حئ  مئ  ىئ     یی  ی  
مػػا بعػػدىا، ألف سػػياؽ اآليػػة فػػي بيػػاف حكػػـ، وىػػذا  إلػػىجػػاءت )قبػػؿ( فػػي اآليػػة مضػػافة      

تحديد وتخصيص والحكـ ىو الطبلؽ قبؿ مس المرأة وىو حكـ يختمػؼ عػف  إلىالحكـ يستند 
يكػوف عنػد الطبلؽ بعد مسػيا، واآليػة فػي معػرض بيػاف حكػـ النػوع األوؿ مػف الطػبلؽ الػذي 

  ۉچ بيػػػاف ىػػػذا الحكػػػـ إاّل بإضػػػافة )قبػػػؿ( إلػػػى  إلػػػى(، وال سػػػبيؿ 81عػػػدـ حصػػػوؿ المػػػّس)
كي يتحدد معناه بالمضاؼ إليو، ويكوف محصورا بو ليترتب بعػد ذلػؾ عميػو حكػـ چ   ۉ
 شرعي
وىنا ال يمكف اإلتياف بػ )قبؿ( معرفا بالقصد)غاية( لما في ذلؾ مف اإلطبلؽ والعموـ الذي    

اسب وسياؽ اآلية الكريمة الذي ىو في معرض بياف حكـ شرعي يسػتند فػي بيانػو الػى ال يتن
تحديد وتخصيص، إذ لو كاف )قبػؿ( مبنيػا عمػى الضػـ معرفػا بالقصػد لػـ يعػرؼ زمػف الطػبلؽ 
ىؿ ىو قبؿ المس أـ بعده فكاف الحكـ عاما يشمؿ كؿ طبلؽ سواء أكاف قبؿ المس أـ بعده، 

كـ وىذا خبلؼ المقصود مف اآلية، لذلؾ كاف إيثػار اإلضػافة فػي فكاف الطبلقاف سّياف في الح
 )قبؿ( عمى التعريؼ بالقصد لتحقيؽ التحديد والحصر في لفظ المضاؼ إليو

 
 بعد -4
 موضعا مف القرآف الكريـ، ومف ذلؾ  191وردت )بعد( مضافة في   

 ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ﮴  چ  : قولو تعالى

﮷ ﮸   ﮹ ﮺    47البقرة:   چ﮵ ﮶ 
تحكي اآلية صفات الفاسػقيف فػي أنيػـ ال يمتزمػوف بمػا عاىػدوا اب بػو مػف امتثػاؿ أوامػره    

 (84والكؼ عف نواىيو بعد توكيد عيودىـ وتوثيقيا وىذا ديدنيـ)
الميثاؽ، أي أنيا بعديػة محػددة محصػورة فػي لفػظ المضػاؼ  إلىو)بعُد( في اآلية مضافة    

أي بعػػد تأكيػػد الميثػػاؽ، وىػػذا الحصػػر والتقييػػد لمبعديػػة ىػػو األنسػػب لسػػياؽ اآليػػة، ألف  إليػػو،
المػػراد مػػف اآليػػة ىػػو الزيػػادة فػػي تشػػنيعيـ، فػػذكرت أف عػػدـ وفػػائيـ  بػػالعيود يكػػوف بعػػد أف 

 يؤكدوا عمى االلتزاـ بيا
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ولػػػو جػػػاءت )بعػػػد( مػػػف غيػػػر إضػػػافة مػػػا كػػػاف لمتشػػػنيع أف يتحقػػػؽ، وكػػػاف يفيػػػـ أف ىػػػوالء 
فاسقيف ينقضوف مػا وعػدوا اب بػو لكػف مػف غيػر أف يؤكػدوا عمػى االلتػزاـ بيػذا العيػد ولػو ال

كػػاف كػػذلؾ لكػػاف سػػياؽ اآليػػة خاليػػا مػػف تشػػنيعيـ، والمػػراد مػػف اآليػػة التشػػنيع الػػذي يتحقػػؽ 
 . باضافة )بعد( الى الميثاؽ

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ومػػػػػف ذلػػػػػؾ أيضػػػػػا قولػػػػػو تعػػػػػالى:

    51قرة: الب    چچ
المفعػػوؿ الثػػاني لمفعػػؿ )اتخػػذ( محػػذوؼ، لعمميػػـ بػػو، ولشػػناعة ذكػػره، وتقػػديره: معبػػودا أو    
 (83إليا)

وفائػػدة ذكػػر )مػػف بعػػد( ىػػي لزيػػادة التشػػنيع بػػأنيـ كػػانوا جػػديريف بانتظػػارىـ الشػػريعة التػػي 
فػي نعػـ  تزيدىـ كماال، ال بالنكوص عمػى أعقػابيـ عّمػا كػانوا عميػو مػف التوحيػد، واالنغمػاس

 (82اب تعالى، وبأنيـ كانوا جديريف بالوفاء لموسى عميو السبلـ)
ضػػمير موسػػى عميػػو السػػبلـ فػػي اآليػػة ىػػي لتقييػػد ىػػذه البعديػػة  إلػػى)بعػػد(  إضػػافةووظيفػػة 

، أي أنيـ اتخػذوا العجػؿ معبػودا مػف بعػد ذىػاب موسػى عميػو إليووحصرىا في لفظ المضاؼ 
بػاب  إيمػانيـلضػعؼ  إشػارةنيـ أربعػيف ليمػة، وفػي ىػذا السبلـ عنيـ لمبلقاة ربو، وغيابػو عػ

 ا تعػػالى وبرسػػولو الػػذي نجػػػاىـ مػػف بطػػش فرعػػػوف وأغرقػػو مػػع جنػػػوده لينصػػرىـ وىػػـ كػػػانو 
حاضػػريف حػػيف ذاؾ، فمػػا إف غػػادرىـ نبػػييـ أليػػاـ إذا بيػػـ يكفػػروف ونسػػوا فضػػؿ اب عمػػييـ، 

 . فجاءت اآلية الكريمة ىذه تشنعا ليـ ولفعميـ
عػػد( فػػي اآليػػة مبنيػػا عمػػى الضػػـ معرفػػة بالقصػػد كػػي ال يفيػػـ عػػدـ وجػػود عبلقػػة ولػػـ تػػأت )ب

وارتباط بيف كفرىـ بعبادتيـ العجؿ وبيف ذىاب موسى عميو السبلـ لمبلقاة ربو وغيابو عػنيـ 
أربعػػيف ليمػػة، ألف ىػػذه الظػػروؼ حػػيف تعػػرؼ بالقصػػد تكػػوف داللتيػػا مطمقػػة غيػػر محصػػورة 

أو السػامع،وىذا اإلطػبلؽ ال يخػدـ سػياؽ اآليػة ألنيػا فػي بشيء يكوف زمانو معروفا لممتكمـ 
 معرض التشنيع لكفرىـ باب ورسولو بينيـ

" وفائدة ذكر )مػف( لئلشػارة الػى أف االتخػاذ ابتػدأ مػف أوؿ أزمػاف بعديػة مغيػب موسػى عميػو 
السبلـ، وىذه حالة غريبة ألف شأف التغير عػف العيػد أف يكػوف بعػد طػوؿ المغيػب عمػى أنػو 

 (85العيد، وفي )مف بعده( تعريض بقمة وفائيـ في حفظ عيد موسى") ضعؼ في
      162البقرة:    چ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    چ  :وقولو تعالى
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)بعد( ظػرؼ منصػوب لكونػو معّرفػا باإلضػافة، وىػذه اإلضػافة حػددت معنػاه وحصػرتو         
رض بعد أف ماتت وأصػابيا القحػط؛ والمبلحػظ األ  إلىفي المضاؼ إليو، أي أف الحياة عادت 

أف عػودة الحيػاة لػؤلرض  إلػىأف )بعد( في اآلية لـ تسبؽ بحرؼ الغاية )مػف( وذلػؾ لئلشػارة 
نمػا بعػد النػزوؿ بمػدة وذلػؾ حتػى يصػؿ المػاء جػوؼ  لػـ تحصػؿ بعػد نػزوؿ المطػر مباشػرة، وا 

( في اآلية مسبوقة بػ األرض وتشربو جذور النبات وحباتو في جوؼ األرض؛ ولو كانت )بعد
األرض بعػػد نػػزوؿ المطػػر مباشػػرة دوف أف يكػػوف  إلػػى)مػػف( لكػػاف المعنػػى: أف الحيػػاة عػػادت 

ىنػػاؾ فاصػػؿ زمنػػي، وىػػذه وظيفػػة )مػػف( حػػيف تسػػبؽ )قبػػؿ أو بعػػد( فإنيػػا عػػدـ وجػػود فاصػػؿ 
 زمني بيف البدء والنياية وتشمؿ كؿ الفراغ بيف البدء والنياية

لسياؽ اإلتياف بػ )بعد( معرفا بالقصػد لمػا فيػو مػف اإلطػبلؽ الػذي وال يتناسب في ىذا ا      
األرض فيما بعػد موتيػا بسػبب  إلىال يخدـ سياؽ الحصر في اآلية ، أي حصر عودة الحياة 

القحط والجفاؼ؛ فمو قيػؿ: ومػا أنػزؿ اب مػف السػماء مػف مػاء فأحيػا بػو األرض بعػُد، معرفػا 
األرض بعػد نػزوؿ المطػر، ولػيس  إلػىالحياة عػادت لكاف المعنى أف  إضافةبالقصد مف غير 

بالضػػرورة أف األرض كانػػت ميتػػة قبػػؿ نزولػػو بػػؿ ربمػػا كانػػت تػػنعـ بالحيػػاة قبػػؿ المطػػر ولكػػف 
 إيثارنزولو جدد الحياة فييا وىي كانت تنعـ بيا وال يخفى أف ىذا خبلؼ المقصود لذلؾ كاف 

 اإلضافة في اآلية عمى التعريؼ بالقصد
 أماـ -3

ڻ   ڻ  ڻ   ۀ             ۀ   چ      :في القرآف الكريـ إال في موضع واحد، وذلؾ في قولو تعالى لـ ترد

" أماـ أصمو اسـ لممكاف الذي ىو قبالة مف أضيؼ ىػو إليػو، وىػو ضػد    ٨القيامة:  چہ  
خمؼ، ويطمؽ مجازا عمى الزماف المستقبؿ، قاؿ ابػف عبػاس: يكػذب بيػوـ الحساب...وضػمير 

ز أف يعود الى اإلنساف، أي في مستقبمو، أي مف عمره فيمضػي قػدما راكبػا رأسػو أمامو يجو 
 (86ال يقمع عمّا ىو فيو مف الفجور، فينكر البعث فبل تزع نفسو عّما ال يزيد أف يزعيا" )

 خمؼ -2
وردت في ثمانية عشر موضعا مف القرآف الكػريـ، وكانػت مضػافة فػي جميػع ىػذه المواضػع، 

 رة بػ )مف( في الغالبإما منصوبة أو مجرو 
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  چ    ومف ذلؾ قولػو تعػالى

 94يونس:    چک
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أي لتكػػوف لمػػف يمونػػؾ وكػػأنيـ واقفػػوف خمفػػؾ آيػػة، وىػػـ قػػوـ فرعػػوف الػػذيف كػػانوا ينتظػػروف 
لنػا فيمػا عودتو، وىذه اآلية كانت ليـ حقيقة ألف فييػا تحػدي، ومسػألة إيمػاف لكنيػا صػارت 

 (87بعد آية)
و)خمؼ( جاءت منصوبة معرفة باإلضافة، لحصر داللة الخمفية فػي لفػظ المضػاؼ إليػو،     

وىذا التقييػد ىػو األنسػب لسػياؽ التحػدي، فغػرؽ فرعػوف العػاتي الػذي كػاف يػدعي أنػو ربيػـ 
لقاء جسده أماـ قومو آية دامغة عمى بطبلف ادعائػو األلوىيػة، فػالخمؼ المػراد مػف  األعمى وا 

 (88اآلية ىو ما بعد موت فرعوف)
ولـ تسػبؽ )خمػؼ( فػي اآليػة بحػرؼ الجػر )مػف( ألف غػرؽ الطاغيػة فرعػوف لػـ يكػف آيػة    

نمػا كػاف آيػة ليػـ ولمػف خمفػو مػف األجيػاؿ، ولتحقيػؽ  لمف كانوا ينتظروف عودتػو فحسػب، وا 
إذا لػـ ىذا المعنى لـ تسبؽ )خمؼ( بحرؼ الجػر )مػف(، ألف ىػذه الظػروؼ موضػوعة البحػث 

ذا سػػبقت بػػػ )مػػف( دلػػت عمػػى زمػػاف  تسػػبؽ بػػػ )مػػف( دؿ زمػػاف قريػػب أو بعيػػد مػػف الحػػديث، وا 
قريػػب مػػف الحػػدث؛ ولمػػا كػػاف غػػرؽ فرعػػوف آيػػة دالػػة عمػػى كمػػاؿ قػػدرة اب لقومػػو ولؤلجيػػاؿ 
القادمػػة مػػف بعػػدىـ لػػذلؾ آثػػر البيػػاف األسػػمى تجريػػد )خمػػؼ( مػػف حػػرؼ الجػػر)مف( كػػي ال 

 قط تنحصر آية غرقو لقومو ف
ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ وىػػػذه اآليػػػة ىػػػي بخػػػبلؼ قولػػػو تعػػػالى: 

    9النساء:    چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
فقد سبقت)خمؼ(في ىذه اآلية بػ )مف( ألنو األنسب الخوؼ والخشية، أي خػوؼ األب       

 مف الموت وترؾ أطفالو الصغار دوف معيؿ، وىػذه الخشػية مػف األب ىػو لمػف يمونػو مباشػرة
مف أوالده، وكأنيـ واقفوف خمفو، وىذا المعنى متحقؽ مػف تركيػب)مف خمؼ  الضػمير(،ولو 
كاف التركيب خاليا مف حرؼ الجر )مف( لكاف المعنى أف الخشػية مػف األب ربمػا تكػوف لػيس 
نما لمف يأتوف بعد أوالده،أي لؤلحفاد وأحفاد األحفاد وىػذا  لمف يأتوف مف خمفو مف أوالده، وا 

اآليػة لػذلؾ سػػبقت)خمؼ( بػػ )مػػف( لتػدؿ عمػى زمػػاف قريػب،أي أف خشػػية األب  غيػر مػراد فػػي
كائف لمف يخمفيـ مف بعد موتو مباشرة دوف أف يكػوف ىنػاؾ فاصػؿ زمنػي وىػذا متحقػؽ مػف 

 ( 89سبؽ)خمؼ( بػ )مف( )
 فوؽ  -5

جاءت في أربعػيف موضػعا مػف القػرآف الكػريـ وكانػت مضػافة فػي جميعيػا، وقػد جػرت بحػرؼ 
 ( في خمسة عشر موضعا منياالغاية )مف
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ    ۈ     ٴۇ  ۋ    ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ ومف ذلؾ قولو تعالى:

يوسػػؼ:    چې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ     ائەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  
36  
)فوؽ( ظرؼ ومكاف منصوب وقد أضيؼ إلػى الػرأس لينحصػر معنػى الفوقيػة فيػو، أي أف    

الرأس تحديدا، ولـ تقطع عػف اإلضػافة وتعػرؼ بالقصػد لتحقيػؽ غػرض حمؿ الخبز كاف فوؽ 
التحديد وتعيػيف مكػاف حمػؿ الخبػز، ولػو جػاءت معرفػة بالقصػد لكػاف المعنػى أف حمػؿ الخبػز 
كاف في فوؽ يعرفو المتكمـ ويقصده بذاتو، إال أنيا فوقية غيػر معروفػة لمسػامع الػذي لػـ يػر 

 لـ تعرؼ بالقصدالرؤيا، وبذلؾ ال يمكنو تفسيرىا، لذلؾ 
ولـ تسبؽ )فوؽ( في اآلية بحرؼ الجر )مػف( ألف حمػؿ الخبػز حصػؿ  وتػـ فػوؽ الػرأس،    

 وليس المقصود أف الحمؿ ابتدأ مف فوؽ الرأس ولذلؾ لـ تسبؽ)فوؽ( بػ)مف( 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ      چ وىػػذه  اآليػػة ىػػي بخػػبلؼ قولػػو تعػػالى: 

 19الحج:    چ   ے  ے  
فقػػد سػػبقت )فػػوؽ( فػػي ىػػذه اآليػػة بػػػ )مػػف( ألف السػػياؽ يحتاجػػو، فػػالحميـ  فػػي جيػػنـ      

يصب ابتداء مف فوؽ رؤوس الكافريف ثـ ينزؿ الػى بػاقي أجسػادىـ ليػذوؽ كػؿ عضػو مػنيـ 
العذاب لكفرىـ؛ ولو لـ تسبؽ )فوؽ( في اآلية بػ )مػف( لكػاف المعنػى أف الحمػيـ يصػب فػوؽ 

 ـ وىذا خبلؼ المرادرؤوسيـ فقط دوف سائر أجسادى
 تحت -6

وردت فػػي واحػػد وخمسػػيف موضػػعا مػػف القػػرآف الكػػريـ، وكانػػت فييػػا مجػػرورة بػػػ )مػػف( إال فػػي 
 ستة مواضع

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  چ      ومف ذلؾ قولو تعالى

   چ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
   111التوبة: 
الموضػػع الوحيػػد فػػي القػػرآف الكػػريـ الػػذي جػػاء فيػػو تركيػػب )تجػػري  تحػػت  ضػػمير ىػػذا      

الجنة  األنيار( مف غير أف تسبؽ فيو )تحت( بحرؼ الجر)مف(، وفيما سػواه مػف المواضػع 
 في القرآف الكريـ كانت )تحت( فييا جميعا مسبوقة بػ )مف( 
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ت اإلضافة معناىػا فػي و)تحت( ظرؼ مكاف منصوب، وىو معّرؼ باإلضافة، وقد حصر       
المضاؼ إليو، أي أف األنيار تجري تحت الجنات التي وعدوا بيا مباشرة، ولـ تسبؽ )تحػت( 
في ىذا الموضع بػ )مف( والسبب ىػو أف تركيػب) تجػري  تحتيػا  مػف  األنيػار( يػدؿ عمػى 

ركيػب أف بداية جرياف األنيار مف تحت الجنات، وىذه منزلة عالية، ولػذلؾ كّممػا ذكػر ىػذا الت
 في القرآف الكريـ يكوف األنبياء مذكوريف مع المؤمنيف في السياؽ

وأمػػا تركيػػب )تجػػري  تحتيا األنيػػار( مػػف غيػػر )مػػف( فمػػيس فيػػو داللػػة عمػػى أف بدايػػة     
جرياف األنيار مف تحت تمؾ الجنات، وىذه منزلة أقؿ سػابقتيا، وقػد آثػر القػراف العظػيـ عػدـ 

ة ىذه ألف المخاطبوف فييا المؤمنوف فقط دوف أف يكػوف سبؽ )تحت( بػ )مف( في آية التوب
 (91معيـ نبي )

 وراء -7 
جاءت في ثبلثة وعشريف موضعا مف القرآف المجيد، وكانت مضافة في جميع ىذه المواضػع 

 مجرورة بػ )مف( في األغمب
 71ىود:  چىئ  ی   ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ      ىئ  چ ومف ذلؾ قولو تعالى:

( في اآلية معػّرؼ باإلضػافة ألف سػياؽ البشػارة فػي اآليػة يحتػاج الػى تحديػد الظرؼ )وراء   
ىذا الوراء، وال يمكف أف يؤتى بو معرفا بالقصد مبنيا عمى الضـ ألنو في ىذه الحاؿ ستكوف 
داللتيا عامة ال تعرؼ إال لممتكمـ وىو المبشر، ويكوف المعنى أنيػـ بشػروىا بإسػحاؽ ووراء 

بيعقوب، وىي بذلؾ لـ تعرؼ المراد مف ىذا الوراء، لكونو فػي حػاؿ  التبشير بإسحاؽ بشروىا
التعريؼ بالقصد ظرفا مطمقا غير مقيد باإلضافة يمكف أف يكوف مػف وراء يعقػوب ويمكػف أف 

وسػبقت )وراء(  يكوف غير ذلؾ فيو ظرؼ عػاـ، وىػذا العمػوـ ال يتناسػب مػع سػياؽ التبشػير
غيػر أف يكػوف ىنػاؾ فاصػؿ زمنػي يفصػؿ بػػيف بحػرؼ الجػر )مػف( لمداللػة عمػى التعقيػب مػػف 

وراء إسحاؽ ووالدة يعقوب، أي أف مولود إلسحاؽ سيكوف يعقػوب عمييمػا السػبلـ؛ و)وراء( 
 (91كماؿ ابف عطية تأتي ويراعى بيا الزمف، فالذي يأتي بعد ىو الوراء وىو ما خمؼ )

 أوؿ -8
ع ىػذه المواضػع مضػافة وردت ظرفا في في عشرة مواضع مف القراف الكػريـ وكانػت فػي جميػ
(، اال في قولو تعػالى 94الى كممة)مرة( التي ىي في األصؿ مصدر ثـ استعمؿ ظرفا اتساعا)

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤڦ  ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ   چ  :

 فقد أضيفت إلى كممة)خمؽ(، 112األنبياء:   چچ
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   چ ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  چ    المػػرة قولػػو تعػػالى: إلػػى إضػػافتو ومػػف مواضػػع

ظػػػػرؼ، أي أوؿ زمػػػػاف، وال يقػػػػدر أوؿ خمػػػػؽ اب ألف أوؿ خمػػػػؽ   چېئ  ېئ  چ 92األنعػػػػاـ: 
 (93يستدعي خمقا ثانيا، وال يخمؽ ثانيا إنما ذلؾ إعادة خمؽ)

وجاءت )أوؿ( في اآلية معرفة باإلضافة، وقد حددت ىػذه اإلضػافة معناىػا، وىػو أوؿ        
اءت معرفة بالقصد لكاف المعنى أف اب سػبحانو خمػؽ اإلنػس أوؿ كػؿ شػيء؛ الزماف؛ ولو ج

 وىذا خبلؼ الواقع، لذلؾ أتت )أوؿ( مضافة كي يتحدد معناىا وينحصر في المضاؼ إليو 
   

 ثانيا / وظيفة قطعيا عف اإلضافة لفظا ومعنى
عمػى زمػاف أو " إف ىذه الظػرؼ ػ موضػوعة البحػث ػ إذا لػـ تضػؼ كانػت نكػرة ال تػدؿ        

مكاف معيف ... فإذا قمت: رأيتو قببًل، كاف المعنى أنؾ رأيتػو فيمػا مضػى، وكػذا إذا قمػت: ابػدأ 
 (92بذا أواًل، فإف المعنى ابدأ بو مقدما، ولـ تتعرض لمتقدـ عمى ماذا" )

وتتضح وظيفة قطعيا عف اإلضافة لفظا ومعنى فػي الظرؼ)عػُؿ( الػذي ال يجػوز إضػافتو،    
ال أعربوهوقد ذكر ال  نحاة أنو إذا كاف المعمـو بو عموا معموما بنوه عمى الضـ، وا 

قػػاؿ ابػػف ىشػػاـ: " مػػا ألحػػؽ بػػػ )قبػػُؿ( و)بعػػُد( )مػػف عػػُؿ( المػػراد بػػو معػػيف كقولػػؾ: أخػػذت     
الشيء الفبلني مف أسفؿ الدار، والشيء الفبلني مف عُؿ، أي مف فوؽ الػدار...ولو أردت بػػ 

 وؼ تعيف اإلعراب، كقولو:)عُؿ( عموا مجيوال غير معر 
 كجممود صخر حّطو السيؿ مف عِؿ             

 (95أي مف مكاف عاؿ" )
وذكر في المغني أف )عُؿ( " اسـ بمعنى فوؽ التزموا فيػو أمػريف، أحػدىما اسػتعمالو مجػرورا 
بػػػ )مػػف(، والثػػاني اسػػتعمالو غيػػر مضػػاؼ... ومتػػى أريػػد بػػو المعرفػػة كػػاف مبنيػػا عمػػى الضػػـ 

 بالغايات...ومتى أريد بو النكرة كاف معربا كقولو: تشبييا لو
 بؿ مدبر معا      كجممود صخر حطو السيؿ مف عؿٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكر مفر مق

إذ المػػػراد تشػػػبيو الفػػػرس فػػػي سػػػرعتو بجممػػػود انحػػػط مػػػف مكػػػاف عػػػاؿ ال مػػػف عمػػػو        
 (96مخصوص" )

قطوعػة عػف اإلضػافة لفظػا ومعنػى ىػذه الظػروؼ م إعػرابومما تقػدـ يتبػيف أف وظيفػة       
ىػػي التنكيػػر، أي تنكيػػر زمػػاف الحػػدث أو مكانو،لمداللػػة عمػػى أف المػػتكمـ ال يمتمػػؾ تفاصػػيؿ 
نمػا يعرفػو عمػى عمومػو، أو أنػو  الظرؼ الذي وقع فيو الحػدث سػواء أكػاف زمانػا أـ مكانػا، وا 
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عربػا مقطوعػا عمى عمـ بتفاصيمو إال أف غرض الكػبلـ ال يتعمػؽ بػو فيعبػر عػف ذلػؾ الظػرؼ م
عف اإلضافة لتحقيؽ التنكير الذي يفيد العمـو واإلطبلؽ، فإذا قمت: قرأت كتاب سيبويو قببًل، 
فإنؾ قصدت أنؾ قرأتو في زماف مف األزماف ال تذكره، ولكنؾ تذكر قراءتؾ إياه،وأمػا لػو قمػت: 

ة ولكنػؾ قرأتو مػف قبػُؿ، بالبنػاء عمػى الضػـ فإنػؾ قصػدت بػو زمانػا تعرفػو حصػمت فيػو القػراء
ذا قمػػت: قػػرأت الكتػػاب قبمػػؾ، فقػػد حػػددت القبميػػة باإلضػػافة وعرفتيػػا  أخفيتػػو عػػف السػػامع، وا 

 لمسامع بأنيا قبؿ قراءتو حصمت قراءتؾ 
ولـ ترد ىذه الظروؼ موضوعة البحث في القػرآف الكػريـ مقطوعػة عػف اإلضػافة لفظػا        

ورودىػا مػف البيػاف األسػمى  أف ىػذه الظػروؼ كانػت فػي مػواطف إلىومعنى، ولعؿ ذلؾ راجع 
 تحديد إما بتعريفيا بالقصد أو باإلضافة     إلىبحاجة 

  
 

 الخاتمة
إف تسػػمية النحػػػاة ليػػذه الظػػػروؼ موضػػػوعة البحػػث بالغايػػػات تسػػمية تشػػػوبيا الغمػػػوض  -

شيء مف التوضيح، وكبلميـ في ايضػاح عمػة تسػميتيا بػذلؾ كػاف مقتضػبا ولػـ  إلىوتحتاج 
ية الػدكتور فاضػؿ صػالح السػامرائي ليػا بػالظروؼ المعرفػة بالقصػد تشؼ الغميػؿ، ولعػؿ تسػم

مف مصطمح النحاة، وأقرب الػى منطػؽ المغػة فػإذا أتػى المػتكمـ فػي كبلمػو لظػرؼ مػف  أوضح
ىذه الظروؼ مبنيا عمى الضـ فمعنى ذلؾ أنو ظرؼ معموـ لديو وقد قصده   في كبلمو فبناه 

 ييا في المنادى النكرة المقصودةعمى الضمة التي تؤدي وظيفة القصد، كما تؤد
إف ىذه الظروؼ إذا كانت معربة مضافة، فػإف وظيفػة اإلضػافة فييػا ىػي الحصػر، أي أف  -

معناىػػا محصػػػور فػػػي لفػػظ المضػػػاؼ إليػػػو، فػػإذا قمػػػت: جئػػػت قبمػػؾ فمعنػػػى ذلػػػؾ أف القبميػػػة 
محصورة فػي لفػظ المضػاؼ إليػو، أي أف مجػيء المػتكمـ حصػؿ قبػؿ مجػيء المخاطػب لػيس 

وأما إذا كانت معربة مقطوعة عف اإلضافة ففي الحالة ىذه تمحقيا تنويف لتػؤدي وظيفػة  إال؛
التنكيػر، لتػدؿ عمػى أف الظػرؼ الػذي لحقػو غيػر معػروؼ لػدى المػتكمـ، فػإذا قمػت: رأيتػو مػػف 
قبٍؿ، فمعنى ذلؾ أنؾ رأيتو في زمف قد مضى لكنػؾ ال تػذكر زمػف رؤيتػؾ إيػاه بالتحديػد، وكػذا 

 فوٍؽ،فمعناه أنو سقط مف مكاف فوؽ، لكف ىذه الفوقية غير معروفة  إذا قمت: سقط مف
وأمػػا إذا كانػػت ىػػذه الظػػروؼ مبنيػػة عمػػى الضػػـ فإنيػػا تكػػوف معّرفػػة بالقصػػد، أي معمومػػة  

الزمػػاف والمكػػاف، وتكػػوف معرفػػة بمعػػرؼ معنػػوي وىػػو القصػػد إلييػػا وال يكػػوف بعػػدىا فػػي ىػػذه 
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رضة في حاؿ بنائيا بيا وظيفة القصد، وتدؿ الحاؿ مضاؼ إليو محذوؼ، وتؤدي الضمة العا
عمػى أف الظػػرؼ المبنػػي بيػػا ظػػرؼ معػػروؼ لػػدى المػػتكمـ، وىػػي فػػي حػػاؿ البنػػاء بالضػػـ فقػػط 
تسػػػمى عنػػػد النحػػػاة بالغايػػػات، وآثػػػر البحػػػث تسػػػميتيا فػػػي حػػػاؿ البنػػػاء بػػػالظروؼ المعرفػػػة 

 بالقصد؛عمى أنيا ال تسمى بذلؾ في كونيا معربة 
ت مبنيػة كانػت معرفػة، وتكػوف معرفػة كػذلؾ إذا كانػت مضػافة، إف ىذه الظػروؼ إذا كانػ -

ولكنيا في حاؿ كونيا مضافة فإنيا تكوف ظروفا محصورة في لفػظ المضػاؼ إليػو، وأمػا 
إذا كانػت معرفػة بالقصػد فػػي بنائيػا عمػى الضػػـ فإنيػا تكػوف ظروفػا مطمقػػة مػف كػؿ قيػػد 

جموسػي حصػؿ مكػاف  يمكف أف يحصر معناىا؛ فإذا قيؿ جمسػت أمامػؾ، فمعنػى ذلػؾ أف
ـُ بالبنػاء عمػى الضػـ  أماـ المخاطب ولـ يتعػد الػى أمػاـ غيػره، وأمػا إذا قيػؿ: جمسػت أمػا
فمعنى ذلؾ أف جموسي حصؿ أماـ كّؿ واحد مف المخاطب وغيػره، بحيػث لػـ يجمػس أحػد 

 .ما أمامي 
تسػػبؽ ىػػذه الظػػروؼ غالبػػا بحػػرؼ الجػػر )مػػف( التػػي ىػػي البتػػداء الغاية،ووظيفػػة حػػرؼ  -

ا ىي مؿء كؿ الفراغ الزماني أو المكاني بػيف ىػذه الظػروؼ، أي أنيػا تفيػد مػع الجر ىذ
المجػرور بػو  إذاىذه الظروؼ أف الحدث قد حصؿ مف غير أف يكوف ىناؾ فاصؿ زمني 

زمانا أو عدـ وجود فاصؿ مكاني إذا كاف المجرور بو مكانا؛ فإذا قمت: جمست مػف كاف 
رة دوف أف يفصػػؿ بيننػػا أحػػد، بخػػبلؼ خمفػػؾ فمعنػػى ذلػػؾ أف جموسػػي حصػػؿ خمفػػؾ مباشػػ

قولؾ: جمست خمفؾ فيذا معناه أني جمست خمفؾ وربما ىنالؾ غيري أيضا جالس خمفؾ 
 ألف جموسي لـ يكف خمؼ المخاطب مباشرة وانما كاف بيننا فاصؿ مكاني  
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- Abstract  
-        This research deals with the adverbs which known by the grammarians 

as (the aims) through the Holy Qura'an represents the absolute eloquence 

and gives the Arabic Language a description energy and expresses the 

meaning in a style devoid of fake and confusion. 

- The nature of the research requires to divide it into two chapters precedes 

by the end that dealt with the meaning of the aim. The first chapter deals 

with the construction of the adverbs. And the second chapter deals with the 

state of the addition. The research finishes with an end dealt with the most 

important results that the research has reached to. After this study it 

appears that if the adverbs were added, so the job of the addition will be 

restricted. And if the adverbs weren't added, it will perform the job of the 

indefinite to indicate the adverbs that follow by the speaker and the listener.  

- This research prefers to name the adverbs by the definite adverbs because it 

is more specific from the idiom of aims which expresses its meaning by the 

grammarians.  

- These adverbs has come in many different positions and this research 

discovers that actions which associated by adverbs of time and adverbs of 

aim continuous into the speakers time without cease.   

-       


