
 -         9002لسنة/        1العدد/     للغات واآلداب  مجلة جامعة االنبار     حيث في اللغة العربية    
101- 

 
 

 )حـيُث(
 

 فـي اللغـة العـربية
 

 ليث قهّير عبد اهلل الحياني الهيتيد. 
 م.م محمود عبد اللطيف فواز الهيتي

 كلية اآلداب
 قسم اللغة العربية

 المقدمة :
الحمد هلل رب العالمين الذي أنزز  كتابزب بلسزان عربزي مبزينص والازسال والسزسم علز      

أفضززز  الازززسال وأتزززم التسزززليمص وعلززز   لزززب  بيزززخزززاتم اينبيزززار والمرسزززلين نبينزززا محمزززد عل
 واحابتب كٍ  أجمعين ومن تبعهم بإحسان وسار عل  نهجهم إل  يوم الدين.

 وبعد ...
لقد شرف اهلل سبحانب وتعال  اللغة العربية وأعس قدرها يزوم جعلهزا لغزة كتابزب ولسزان ف

نَازَ َ بِا ل رلارُو ُ    . وقاا  َ اا }    (1){لَّكُاْْ ََ ِْللُا  َ  إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّااً لَّ َ وحيب فقا  تعال : }

 . }(2)بِللسَا ٍ عَرَبِيٍّ مُبِنيٍ عَلَى قَلْبِكَ للتَكُ  َ ملنَ رلْمُنذلرِينَ  رألَملنيُ 
فمث  هذه اللغة البد أن تكزون لهزا مزا ال يكزون لغيرهزا لزذا امتزازا بالازماا والمميززاا 

أنها وعظيم قدرها. ومزن هزذه الخازائص أنزد تجزد اللمظزة والخاائص التي تبين علو ش
 ولها لغاا متعددال وأوجب وحاالا كثيرال كلها تاب في وعار تلد اللمظة ال غير.

الكثير من ايمزور  ناعليها ظهر ل ناحينما وقمف)حيث(ص  ومن هذه ايلماظ العربية لمظة
عنهزا ابزن ا يتعلق بهاص قزا  قف عل  الكثير من حاالتها أو منا بالبحث فيها نوكلما تعمق

)وذلزد لقزوال )حيزث( وكثزرال مواضزعها وتشزعب ذكر المرق بزين )إذ( و )حيزث(:  بعديعيش 
 .(3)لغاتها(

وكثززرال مواضززعها وتشززعب لغاتهززا واضزز؛ جلززي فيهززاً وجززدناها ظرفززا  وقيزز  تتجززرد عززن 
 ظرفيتهزززا ووجزززدناها ظرفزززا  مكانيزززا  وقيززز : ظزززرف زمزززانيص ووجزززدناها مبنيزززة وقيززز : معربزززة

                                                 

 .2يوسف/  (1)
 .391-391الشعرار / (2)
 .1/331شرح ابن يعيش عل  المما    (3)
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متارفة في اإلعرابص ووجدناها مبنية عل  الضم والمت؛ والكسزر وقيز : أن أازلها مبنزي 
( بالحززاالا  علزز  السززكون وهززذه الحركززاا اللتقززار السززاكنين. ووجززدنا أن  ِ  ِ لغاتها)حيززث 

( بالحزاالا الزثسث أيضزا ص وأعجزب الثسثص أعني: الضم والمزت؛ والكسزرص   ِ  ِ وقيز : )حزوث 
( بالحاالا الثسث.ئامن هذا ما قي  في إبدا  ي  ِ  ِ  ها ألما : )حاث 

ووجدناها مضافة إل  الجم  االسزمية والمعليزة وقيز : مضزافة إلز  الممزرد وأعجزب مزن 
هززذا مززا قيزز  فززي عززدم إضززافتها مطلقززا  ال إلزز  الجملززة وال إلزز  الممززرد. كمززا سززيأتي بيانززب 

 وتوضيحب في هذه الدراسة إن شار اهلل تعال .
إلز  الكتابزة فزي مثز  هزذه الحزاالاص فلمظزة )حيزث( تسزتحق فهذه أسباب تدفع الباحزث 

 . واهلل أعلم.ناالدراسة والبحث لما بين
واقتضا طبيعة البحث أن يكون عل  مقدمزة وثسثزة مباحزث وخاتمزةص تضزمن المبحزث 

اللغززاا التززي وردا فيهززاص ومعناهززا فززي أازز    / )حيززث( لغاتهززا ومعناهززا ذكززرا فيززبايو
 عدمها والظرفية المكانية أو الزمانية. وضعها من حيث الظرفية أو

ضزافتها ذكزرا فيزب أاز  الحالزة النحويزة مزن ؤ وتضمن المبحث الثاني/ )حيث( بنا ها وا 
حيززث البنززار واإلعززراب وعسماتهمززا ومتزز  تكززون مبنيززة ومتزز  تكززون معربززة. ثززم ذكززرا 

 إضافتها من حيث الجملة والممرد.
فيب المواضع التي  ناذكر القر ن الكريم و وتضمن المبحث الثالث/ )حيث( وتطبيقاتها في 

توجيهززاا هززذه المواضززع ثززم  نا إلزز  السززورال ورقززم اآليززة وبّيننززاوردا فيهززا )حيززث( وأشززر 
 إليها خس  هذه الدراسة. ناردفا الدراسة بخاتمة بّينا أهم النتائج التي توالأ  

مباركززة لغززة سززأ  التوفيززق والسززداد لمززا يحززب ويرضززاه لخدمززة هززذه اللغززة النواهلل تعززال  
 القر ن العظيم.

 الدكتور ليث قهير عبد اهلل       
 ازم.م محمود عبد اللطيف فو 
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 ث ايو زالمبح
 :  )حيث( لغاتها ومعناها

امتازا اللغة العربية من بين أقرانهزا بتعزدد لغاتهزاص وأعنزي باللغزاا هنزا اللهجزاا 
اسززتعملب علمززار  التززي كانززا سززائدال فززي زمززن نشززأتها وظهورهززاص واللغززة ماززطل؛ قززديم

. واللغزة أو اللهجزة فزي (1)العربية القدام  وهم ال يريدون بب سوى ما تعنيب كلمة اللهجزة
االاززطسح العلمززي الحززديث )مجموعززة مززن الاززماا اللغويززة تنتمززي إلزز  بيئززة خااززةص 

 .(2)ذه الاماا جميع أفراد هذه البيئة(ويشترد في ه
انيهزا ومزن بزين هزذه ايلمزاظ لمظزة وهناد ألماظ كثيرال اختلمزا لغاتهزا وتوحزدا مع

 )حيث(.
مزا لغزة تمزيم  (: )لغة في )حيث(. إما لغزة طزير وا  قا  ابن منظور في باب )حوث 
وقا  اللحياني: هزي لغزة طزق فقزطص يقولزون حزوث عبزد اهلل زيزدث ... حيزث وحزوث: لغتزان 

 . (3)جيدتان والقر ن نز  باليارص وهي أفا؛ اللغتين(
يززدتان( دليزز  علزز  اززحة وفاززاحة هززاتين اللغتززين فقولززب )حيززث وحززوث لغتززان ج

 ا )حيث( كما بين ذلد ينها لغة القر ن الكريم.مولكن أفاحه
وهنززاد مززن أطلززق عليهززا اللغززة العاليززةص ذكرهززا اززاحب التهززذيب قززا : )للعززرب فززي 

الثار المضمومة ... ولغة أخزرى )حزوث( روايزة عزن  ()حيث( لغتانص فاللغة العالية )حيث  
. وهناد من أطلق عليها اللغة الماشيةص قا  المبزرد: )و)حيزث( فزيمن (4)تميم(العرب لبني 

 .(5)ضم وهي اللغة الماشية(
. ولزز)حوث( لغزاا (6)هزا واوا ص فيقولزون حزوث(ئيا إبدا  يرقا  السيوطي: )ولغة ط

( بالكسزر ( بزالمت؛ و)حزوث  . قزا  ابزن الشزجري: )وقزد اسزتعملوها فزي (7)أخرى وهي )حزوث 
(ايحوا  الث  .(1)سثة بالواوص فقالوا: حوث  وحوث  وحوث 

                                                 

 .12ينظر: علم اللغة/  (1)
 المادر نمسب.   (2)
 .4/219لسان العرب )حوث(  (3)
 .1/232تهذيب اللغة )حيث(  (4)
 .2/341المقتضب  (5)
 .3/221همع الهوامع  (6)
 .1/334وشرح ابن يعيش عل  المما   1/124ينظر: سيبويب  (7)
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حيزث فميهزا  أمزاولم يذكر ابن عامور مزن هزذه اللغزاا إال لغزاا )حيزث( فقزا : )
. ولززز)حيث( أيضززا  لغززاا أخززرى سززمعا عززن العززرب (2)ثززسث لغززاا: الضززم والمززت؛ والكسززر(

علزز  فمززنهم مززن بناهززا علزز  الضززم وهززي اللغززة الجيززدال كمززا يقززو  العكبززري: )وهززي مبنيززة 
. وهي لغة معظم القبائز  الحجازيزة وجمهزور بنزي تمزيم وغيرهزا (3)الضم في اللغة الجيدال(

 .(5)ص ومنهم من بناها عل  المت؛ ومنهم من بناها عل  الكسر(4)من القبائ  العربية
قززا  ابززن يعززيش: )وحكزز  الكسززائي عززن بعززف العززرب الكسززر فززي )حيززث( فيقززو : 

إضافتها إل  الجملزةص ووجزب هزذه اللغزة أنهزم أجزروا فكسرها مع  (6)}من حيث  ال يعلمون{
ن كانا مكانا  -)حيث(   .(7)مجرى ظروف الزمان في إضافتها إل  الجم ...( -وا 

 .(8)قا  السيوطي: )وقرئ: }سنستدرجهم من حيث  ال يعلمون{ بالكسر(
( بالحزاالا الزثسث   ِ  ِ ( بالحزاالا الزثسث و)حزوث   ِ  ِ . )حيزث  إذا  اللغاا في )حيث( سزاث

الخضري في حاشيتب لغة أخرى وهي إبدا  اليزار ألمزا ص قزا : )وقزد يبزد  يزاؤه  وذكريضا ص أ
 . أي: حاث  و حاث  وحاث  ص فمجموع هذه اللغاا تسع.(9)ص قي  وألما (واوا  

( وهي والذي أراه من خس  هذا البيان أن )حيث(ً باليار أا؛ وأفا؛ من )ح وث 
(. قززا  وان لغزة ) اللغزة العاليزة أو الماشززية. ( و)حيزث  ( بالضزم أاز؛ مززن لغزة )حيززث  حيززث 

مزن  :ألحقهزا بالغايزاا نحزو فإنمزاالمبرد: )فمن جع  )حيث( مضمومة وهو أجود القولين 
 .(10)فلليار التي قب   خره وأنب ظرف بمنزلة أين وكيف( ؛  ت  ... ومن ف  ص ومن بعد  قب   

                                                                                                                                            

 .2/299أمالي ابن الشجري  (1)
 .2/111شرح جم  الزجاجي البن عامور  (2)
 .2/99اللباب في عل  البنار واإلعراب  (3)
 .222ينظر: اللغاا العربية في تمسير البحر المحيط / (4)
 .2/199وأمالي ابن الشجري  3/42ينظر: سيبويب  (5)
ومعجم القراراا  4/281ص وقرارال الجماعة بالضم. ينظر: اللسان )حيث(  382اآلية من سورال ايعراف / (6)

 .2/421القر نية 

 .1/331شرح ابن يعيش عل  المما   (7)
 .3/222همع الهوامع  (8)
 .2/38حاشية الخضري  (9)
 .2/341المقتضب  (10)
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( ناهاأما مع سزم الزذي يزراد بزب تزرد ظرفزا . والظزرف هزو اال فمزن المعلزوم أن )حيزث 
الزمان أو المكان المضمن معن  )في( باطراد نحو أمكث هنا أزمناص فز)هنا( ظزرف مكزانص 

أمكزث فزي هزذا الموضزع  :وأزمنا: ظرف زمان وك  منهما تضمن معن  )في(ً ين المعن 
 .(1)وفي أزمن

ايو : ظزرف الزمزان والثزاني: ظزرف  -نزاكمزا بيّ –والظروف تنقسم علز  قسزمين 
 .(2). وقد أشبع علمار النحو هذين القسمين تمايس  وتوضيحا  المكان

 -قا  الايمري: )اعلم ان الظروف تنقسم قسمين:
أحدهما: ظرف مكانص واآلخر ظرف زمان ... واعلم ان ظروف المكزان تنقسزم قسزمين: 
أحززدهما مززبهمص واآلخززر مخززتص ... واعلززم أن الظززروف علزز  ضززربين: احززدهما: مبنززيص 

 .(3).(واآلخر: معرب..
و)حيث( في أا  معناها تكون ظرفا  مكانيا  مبهما  ال يتض؛ معنزاه إال بإضزافتهاص 

 وفي المسألة تماي ث كما سيأتي.
كززان بمنزلززة قولززد: هززو فززي المكززان الززذي فيززب مقززا  سززيبويب: )وامززا )حيززث(ص ف

. وقززا  المبززرد: )و)حيززث( اسززم مززن أسززمار المكززان مززبهم يمسززره مززا يضززاف إليززب (4)زيززدث(
 .(5)حيث( في المكان كز)حين( في الزمان(فز)

وقا  ابزن مالزد: )ومزن الظزروف المكانيزة مزا ينزدر تجزرده مزن الظرفيزة فمزن ذلزد 
 .(7)((6)}وأمضوا حيث تؤمرون{ :)حيث( فكونب ظرفا  هو الشائع كقولب تعال 

 .(8)أنها ترد مجردال عن الظرفية وهو قلي دلي ث عل   فكونب ظرفا  هو الشائعفقولب: 
علز   (2). واستشهد ابن مالد(1)التجردمعن   الذي يراد بب أيضا   لتجرد يقابلب التارفوا

 -عل  تجرد )حيث( عن الظرفية بقو  زهير:
                                                 

 .3/199عقي   ينظر: شرح ابن (1)
 .239و 232والمقرب / 4/334وشرح ابن يعيش عل  المما   3/14والمقتضب  3/43ينظر: سيبويب  (2)

 .2/124التبارال والتذكرال  (3)
 .4/114سيبويب  (4)
 .3/14المقتضب  (5)
 .21الحجر /  (6)

 .2/319شرح التسهي  البن مالد  (7)
 .2/313ينظر: شرح التسهي  البن مالد  (8)
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تا  كثيرال   ل دى حيث أ ْلقْا ر ْحل ها أمُّ ق ْشع م    فشدَّ ولم ي ْنظ ْر ب ي و 

(3) 
 

ضزم فزي فز)لدى( ظرف مكان مناوب وهو مضاف و)حيث( مضزاف إليزب مبنزي علز  ال
 مح  جر. وهي مقطوعة عن اإلضافة كونها خرجا عن الظرفية.

ا نزدر تازرفهاص مزابزن مالزد فقزا : )و)حيزث( ذكزر ابزن مالزد أنهزا مقو  أبو حيان  ردَّ و 
ززّرا بززز)من( كثيززرا  وبززز)في(  وأنشززد مززا ال حجززة فيززبص والاززحي؛ أنهززا ال تتاززرف لكنهززا ج 

 .(4)شاذا (
م تقع اسما  لز)ان( خسفا  البن مالزدص وال دليز  فزي فقا : )ول اينااري وتبعب ابن هشام

 -قولب:
 .(5).........................   ان حيث استقرَّ ...............

( اسززما ( لجززواز تقززدير )حيززث( خبززرا  و)حمزز  
( أنهززا تكززون ظرفززا  (6) ص فالغالززب علزز  )حيززث 

 .(7)مكانيا ِ  
ايخمزش الزذي يزرى جزواز ورودهزا ولم يازرح أحزدث بخروجهزا عزن الظرفيزة المكانيزة إال 

 -طرفة:واستشهد بقو   .(8)زمانيا   ظرفا  
 

يث  ت هدي س اق ب ق د م ب   ل ْلم ت  ع ْق ث ي عيش  ب ب   ح 
(9). 

 
                                                                                                                                            

 .1/3442نظر: ارتشاف الضرب ي (1)
 .2/319شرح التسهي  البن مالد  (2)

 إل  حيث ....   - - - - -ص وفيب : فشّد ولم تمزع بيواث كثيرالث   22ديوانب / (3)

 .1/3442ارتشاف الضرب  (4)
 زززب حم  فيب عزال وأمان         ان حيث استقر من أنا راعيزز   مجهو ث القائ  وتمامب:  (5)
     .2/319في  شرح التسهي  البن مالد  والبيا  
 .222و  3/219مغني اللبيب  (6)
 .2/133والتبارال والتذكرال  2/111و  3/111والمقتضب  4/114ينظر: سيبويب  (7)
 .2/322وشرح التسهي  البن مالد   2/99ينظر: اللباب في عل  البنار واإلعراب  (8)
 .94ديوانب / (9)
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( تأتي ظرف زمان(  . (1)قا  أبو حيان: )وذهب ايخمش إل  أّن )حيث 
 ن  عند ايخمش واستد  بقولب: الحي بها وقا  ابن عقي : )وقد يراد

 
 .(2)(...................      ت  عق ث يعيش ببلمل

 
فززي أثنززار حديثززب عززن  إال أنززب قليزز ص والغالززب أن تكززون ظرفززا  مكانيززا ص قززا  ابززن الشززجري

 .(3))حيث(: )وقد استعملوها للزمانص وهو قلي (
( في هذا البيا يمكن أن تكون ظرفا  مكانيا  ومنهم أبو  وذكر قسم من العلمار أن )حيث 

)وقزا  ايخمزش: تكزون زمانزا  أيضزا ...وهذا غيزر  :ر العكبري حيث قا  بعد ذكر البياالبقا
 (5)ليزب ابزن مالزدوهذا ما ذهزب ع .(4)يمكن أن يكون المعن : في أي مكان كان(الزمص إذ 

 .(6)وابن عقي 
ويرى ابن هشام أن )حيث( قد ترد بمعن  الزمزان إذا اتازلا بهزا )مزا( الكافزة وضزمنا 

 -جزما المعلين كقو  الشاعر:معن  الشرط و 
 

ْيث ما ت ْست ق ْم ي ق دَّْر ل د  ا لّلز                زب  ن جاحا  غي غ اب ر  اي ْزم ان  ح 
(7). 

 
 .(8)فقا  بعد ذكر البيا: )وهذا البيا دلي  عندي عل  مجيئها للزمان(

زمزان( اي وردَّ الدماميني قو  ابن هشام فقزا : )وكزان ذلزد مزن جهزة قولزب: )فزي غزابر 
فاززّرح بالزمززانص ولززيع بقززاطعص فززان الظززرف المززذكور إمززا لغززو متعلززق بززز)يقّدر(ص وامززا 

                                                 

 .1/3412ارتشاف الضرب  (1)
 .3/112المساعد عل  تسهي  الموائد  (2)
 .2/199أمالي ابن الشجري  (3)
 .2/99اللباب في عل  البنار واإلعراب  (4)
 .2/322شرح التسهي  البن مالد  (5)
 .3/112المساعد عل  تسهي  الموائدص  (6)
 .9/22مجهو  القائ  وهو في خزانة ايدب  (7)
 .3/222مغني اللبيب  (8)
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مسززتقرص اززمة لززز)نجاحا (ص وذلززد ال يوجززب أن يززراد بززز )حيززث( الزمززان أيضززاً  الحتمززا  أن 
 .(1)تستقم يقدر لد اهلل النجاح في الزمان المستقب ( أينمايكون المراد: 

حيث( ظرف يراد بب المكانص وال تتجرد عن الظرفيزة نستخلص من هذا البيان أن )
 .(2)المكانيةص وما كان ظاهره مجردا  عن الظرفية أو للزمانص فمردود أو قلي  أو نادر

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .3/488ي عل  مغني اللبيب شرح الدمامين (1)
 .2/319ينظر: شرح التسهي  البن مالد  (2)
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 يزث الثانزالمبح
 

ضافتها  :)حيث( بناؤها وا 
ص ايو : مبنيص (1)علم مما مض  أن )حيث( ظرف مكانيص والظروف عل  ضربين

وعّلززة  بنائهززا يوضززحها العكبززري  (2)مززن بززين الظززروف المبنيززة )حيززث(والثززاني: معززرب. و 
بقولب: )وهي مبنية عل  الضم في اللغة الجيدالص وفيزب ثسثزة أوجزب: أحزدها: انهزا ناقازة 

 ال تتم إال بجملة توضحها فهي كز)الذي(.
فإن مبهمها يتض؛ باإلضزافة إلز  ن نظائرها من أسمار ايمكنة عوالثاني: أنها خرجا 

 مرد نحو: خلمد وقّدامد.الم
والثالززث: أنهززا تضززمنا معنزز  حززرف اإلضززافة إذ مززن حكززم كزز  مضززاٍف أن يظهززر بعززده 

نحو: غ سم دص وثوب  خزٍّ وقّدام لد فلّما لم يظهر كان متضمنا  لهاص واالسم  اإلضافةحرف  
هزززذه العلززز  ذكزززر ويكزززاد النحويزززون يجمعزززون علززز  ص (3)إذا تضزززمن معنززز  الحزززرف ب نزززي(

 .(4)الثسث
. وقزد ذكزر سزيبويب الضزم (5)و)حيث( تكون مبنية عل  الضم وعل  المت؛ وعلز  الكسزر

والمت؛ فقط قا : )فأما ما كان غاية نحو: قبز   وبعزد  وحيزث  فزانهم يحركونزب بالضزمة وقزد 
 .(6)شبهوه بز)أين(( –بمت؛ الثار  –قا  بعضهم: حيث  

  البنزار يكزون علز  السزكون يع عسمزة للبنزار وأن أازلوجع  المبرد الكسر عارضا  و 
ن كان الساكن الذي تحركب في اسم كسرتبً ينزد لزو فتحتزب اللتزبع بالمنازوب قا : ) وا 

ن ضزززمما التزززبع بزززالمرفوع غيزززر المنازززرفص فكسزززرتب لزززئس يلتزززبع  غيزززر المنازززرفص وا 

                                                 

 .3/132ينظر: التبارال والتذكرال  (1)
 .2/114ينظر: شرح جم  الزجاجي البن عامور  (2)

 .2/99اللباب في عل  البنار واإلعراب  (3)
و شرح ابن  111و 2/114و شرح جم  الزجاجي  2/132والتذكرال والتبارال  2/111ينظر: المقتضب  (4)

 .4/334يعيش عل  المما  

 .111و  2/114ينظر: شرح جم  الزجاجي البن عامور  (5)
 .2/44سيبويب  (6)
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بالمخموف إذا كان المخموف المعرب يلحقب التنوين ال محالزة فلزذلد كزان الكسزر الزسزم 
 .(1)لساكنين(اللتقار ا

ص بنززار )حيززث( علزز  المززت؛ (2)لززذا ذكززر فززي بززاب مززا ي عززرب مززن ايسززمار ومززا يبنزز 
مزن ضزّم  خرهزا  فأمزاوبنارها عل  الضزم فقزط فقزا : )فكزذلد )حيزث( فزي قزو  مزن فزت؛. 

( فيمن ضمَّ وهي اللغة الماشزية والقزرارال (3)فإنما أجراها مجرى الغاياا( . ثم قا : )و)حيث 
ْيززث  ال  ي ْعل م ززون  س ن ْسززالمختززارال } ززْن ح  ثززم يخززتم المسززألة ببيززان  (5)فهززي غايززة( (4){ت ْدر ج ه م مِّ

أجود القولين في الضم والمت؛ فيقو : )فمن جعز  )حيزث( مضزمومة وهزو أجزود القزولينص 
 .(6)(فإنما ألحقها بالغاياا.. ومن فت؛ فلليار التي قب   خره

نما هزي الثسث في )حومن العلمار من قا  بأن الحركاا  يث( ليسا حركة بنار وا 
نمززا حركززا بززالمت؛ أو الضززم أو الكسززر اللتقززار  عارضززة وايازز  السززكون فززي جميعهززا وا 

 الساكنين.
نما ح رِّد  خرها لئس يلتقي ساكن فأما من ضمها فلزب فزي ذلزد  صانقا  العكبري: )وا 

 وجهان:
ضزها فألحقزا أحدهما: أنهزا أشزبها )قبز ( و)بعزد ( فزي وقوعهزا علز  كز  الجهزاا وأبعا

 بهما.
والثاني: أن معظم أسمار ايمكنة معرب يتض؛ بالممرد فلما خالمزا أخواتهزا قّويزا بزأن 
بنيا عل  الضم تنبيها  عل  أن حقها اإلعراب. ومن العزرب مزن يبنيهزا علز  المزت؛ طلبزا  

ص وهذا ما ذهب (7)للخمةص ومنهم من يبنيها عل  الكسرص وهو ايا  في التقار الساكنين(
 .(8)يب ابن عامورلع

                                                 

 .2/342المقتضب  (1)

 .2/342المقتضب (2)

 المادر نمسب. (3)
 .382ايعراف / (4)

 .2/341المقتضب  (5)

 المادر نمسب. (6)
 .2/82اللباب في عل  البنار واإلعراب  (7)
 .112و 2/111نظر: شرح جم  الزجاجي ي (8(
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ز}فيقزو :   وحك  الكسائي عن بعف العرب الكسر في )حيث( ْيزث  م   (1){ال  ي ْعل م زون   ْن ح 
 .(2)فكسرها مع إضافتها إل  الجملة

ن كانزا مكانزا  م جزر ى ظزروف  قا  ابن يعيش: )ووجب هزذه اللغزة أنهزم أجزروا )حيزث( وا 
ذا أضززيما إلزز  الجملززة كززان فيهززا وجهززان: اإلعززراب  الزمززان فززي إضززافتها إلزز  الجمزز  وا 

 -والبنار نحو قولب:
 

با  : ألّما أْا؛  والشي  عل  حين  عاتبا  المشيب عل  الاِّ  .(3)ب وازعزوقلا 
 

( بالكسر فمزن فزت؛ بنزاهص ومزن كسزرص أعربزب ويجزوز أن يكزون  ويروى عل  )حين 
  الثقز  كمزا ( بناه أيضا  إال أنب كسر علز  أاز  التقزار السزاكنين ولزم ي بزامن قا : )حيث  

ن كان قب  اآلخزر يزارث( ( فكسروا وا  ْير( و)ويب  . وهنزاد مزن اللغزويين مزن بزيَّن (4)قالوا: )ج 
نما قلبوها يار  طلبا  للخمة ور ّد بأنب غير قوي  .(5)أّن أا  اليار في )حيث( واو وا 

قا  ابن منظور: )حيث: ظرف مبهم من ايمكنةص مضمومص وبعف العرب يمتحزبص 
نمزا قلبزوا الزواو يزار  طلزب الخمزةص قزا : وهزذا وزعمزوا أن أاز لها الزواوص قزا  ابزن سزيده: وا 

وقد فا  ابزن منظزور القزو  فزي )حيزث( وأنزا هنزا أورده كمزا هزو يهميتزب . (6)غير قوي(
 في الموضوع.

( فزي كز  وجزبص  قزا  ابزن منظزور: )وقزا  بعضزهم أجمعزا العزرب علز  رفزع )حيزث 
(ص فقلبا الواو  ص ثزم وذلد أن أالها )حوث  يار لكثرال دخو  اليار علز  الزواوص فقيز : حيزث 

بنيززا علزز  الضززمص اللتقززار السززاكنينص واختيززر لهززا الضززم ليشززعر ذلززد بززأن أاززلها الززواوص 
وذلد ين الضمة مجانسة للواو فكأنهم أتبعوا الضم الضم. قا  الكسائي: وقد يكزون فيهزا 

بنزي تمزيم مزن بنزي يربزوع  الناب يحمزها ما قبلها إل  المت؛ص قزا  الكسزائي: سزمعا فزي

                                                 

 .382ايعراف / (1)

 .4/281ينظر: لسان العرب حيث  (2)
 .12البيا للنابغة الذبياني وهو في ديوانب/ (3)

 .1/331شرح ابن يعيش عل  المما   (4)
 4/281ينظر: اللسانص حيثص  (5)

 المادر نمسب. (6)
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وطهّية من يناب الثارص عل  ك  حا  في الخمف والناب والرفعص فيقو : حيزث  التقينزا 
وال ياززيب الرفززع فززي لغززتهم. قززا  وسززمعا فززي بنززي أسززد بززن  (1)و}مززن حيززث  ال يعلمززون{

الحارث بن ثعلبةص وفي بني فقعع كلهزا يخمضزونها فزي موضزع الخمزف وينازبونها فزي 
ص أمزا اعرابهزا (2)يقو : }ومزن حيزث  ال يعلمزون{ وكزان ذلزد حيزث  التقينزا(موضع الناب ف

جلسزا حيزث  يقولزون: بنزي فقعزع فص فقد تبين لنا من قو  ابن منظزور أنزب لغزة فقعسزية
 -. وأما )حيث( في قو  الراجز:(3)كناص وجئا من حيث  جئاص فهم يعربونها

 
 .(4)معانجما  يضير كالشهاب ال   أما ترى حيث سهي ث طالعا  

 
( بنززز  )حيزززث( علززز  الضزززم إلضزززافتها إلززز  الجملزززة االسزززمية  فمزززن رفزززع )سزززهي ث

( مبتدأ وخبره محذوف وتقديره حيث سهي  موجود ومن جّره فميب قوالن:  -فز)سهي ث
 ايو : بنار )حيث( مع شذوذ إضافتها إل  الممرد.

للبنزار ويجزر مزا  والثاني: إعرابها لزوا  علة البنار وهزي اإلضزافة إلز  الجملزة الموجبزة
 بعدها باإلضافة.

( بزززالرفع علززز  االبتزززدار والخبزززر  قزززا  العكبزززري بعزززد ذكزززر البيزززا: )ويزززروى )سزززهي ث
محذوف دلا عليب الحا  وهي قولب: )طالعا (. ويروى بالجرص فمزنهم مزن يقزو  بإضزافتها 

ب يرٍ إل  الممرد وهي مبنية كقولب تعال : } ك يٍم خ  نازب )حيزث( ص ومنهم من ي(5){م ن لَّد ْن ح 
ص إال أن ايشززهر البنززارص قززا  الرضززي: )وايشززهر (6)ويعربهززاص ويجززر مززا بعززدها باإلضززافة(

. وقا  ابزن هشزام فزي حديثزب عمزا يجزب (7)بقاؤه عل  البنارص لشذوذ اإلضافة إل  الممرد(
إضززافتب: )ومنهززا مززا هززو واجززب اإلضززافة إلزز  الجمزز  اسززمية كانززا أو فعليززة وهززو)إذ( 

 اضيما إل  الممرد كقولب:  و)حيث( ... وربما
 

                                                 

 .4/281ينظر: اللسانص )حيث(ص  (3)

 .4/281نص )حيث(ص ينظر: اللسا (2)

 .2/322. وشرح التسهي  البن مالد 2/98ينظر: اللباب في عل  البنار واإلعراب  (3)

 .1/311مجهو  القائ ص والبيا في خزانة ايدب  (4)
 .3هود / (5)

 .2/98اللباب في عل  البنار واإلعراب  (6)
 .1/228شرح كافية ابن الحاجب للرضي  (7)
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 .(1)ببيف  المواضي حيث  ليَّ العمائ م    ............................
 

 .(2)وال يقاع عليب خسفا  للكسائي(
  الجمزز  وهززي واجبززة إلززيمهززم مززن هززذا البيززان أن )حيززث( مززن الظززروف المضززافة 
العزرب توقزع بعزدها الممزرد اإلضافة ينها مبهمة يبينها ما بعدهاص قا  العكبري: )وال تكزاد 

رادال تعينها بإضافتها إل  المعين(  .(3)ب  تبنيها بالجملةص وذلد لشدال إبهامهاص وا 
فلما كانا واجبة اإلضزافة إلز  الجمز  وجزب بناؤهزاص قزا  الرضزي: )ينهزا مضزافة 

 .(4)في المعن  إل  المادر الذي تضمنتب الجملة(
شزاذص كمزا ذكزر ذلزد العكبزري وابزن وقد تضزاف إلز  الممزرد وهزو قليز  أو نزادر أو 

 . (5)مالدص والرضي وابن هشام والسيوطي وغيرهم
وزعم أبو حيان أن مذهب الباريين ال يّجوز إضافتها إلز  الممزرد ومزا سزمع مزن 
ذلد فنادر فقا : )ومذهب الباريين أنب ال يجّوز إضافتها إل  الممرد وما سزمع مزن ذلزد 

 -نحو:
 

 .(6).......... حيث  ليِّ العمائ م      ..........................
 .(7)نادر(

 -وقا  المرادي في شرح قو  ابن مالد:
 

ن ينّون ي ْحت م     لزموا إضافة  إل  الجم  وأ  )حيث( و)إذ( وا 
 

والمعليزززة...فإن قلزززا: كيزززف قزززا :  االسزززمية)شزززم  قولزززب: )إلززز  الجمززز ( الجملزززة 
 -لممرد في قولب:)وألزموا(ص مع أن )حيث( قد ورد إضافتها إل  ا

                                                 

عنهم تحا الك ل  بعد ضربهم. وهو منسوب للمرزدق وليع في ديوانب وهو في هذا عجز بيا وادره: ونط (1)
با. وفي شرح االشموني  3/189شرح شواهد المغني   .2/349وفيب: تحا الح 

 .3/142أوض؛ المسالد  (2)
 .2/98اللباب في عل  البنار واإلعراب  (3)
 .1/224شرح كافية ابن الحاجب للرضي  (4)
 ن هذا البحث.( م33تنظر الامحة ) (5)
 ( من هذا البحث.33سبق تخريجب في امحة ) (6)
 . 1/3449ارتشاف الضرب  (7)
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 .(1)...........................    حيث سهيٍ  طالعا  أما ترى 

 
 -وقد جارا غير مضافة في قولب:

 
ْيدال من حيث  ما نمحا لب   .(2)...........................   إذا ر 

 
قلا: امزا إضزافتها إلز  الممزرد فهزو ممنزوع عنزد البازريين إال فزي ضزرورالص وهزو 

 .(3)ي قياع(عند الكسائي ف
إال أن الكسززائي يقيسززبص قززا  أبززو حيززان: )وأجززاز اإلضززافة إلزز  الممززرد الكسززائي 

 .(4)قياسا  عل  ما سمع من إضافتها إل  الممرد(
وبهززذا يتخززرل قززو  مززن فززت؛ همزززال )أن( بعززد )حيززث( نحززو: )مززن حيززث أنَّ كززذا( 

 ذ.بإضافة )حيث( إل  الممرد عل  رأي الكسائيص ولكن عل  الندرال والشذو 
قا  ابن هشام بعد ذكر البيا السابق: )ويمكن أن يخرل عليب قو  المقهار: مزن حيزث  

ذا كانززا إضززافة )حيززث( إلزز  الممززرد نززادرالص فإضززافتها إلزز  ن( إبمززت؛ همزززال ) (5)أن كززذا( وا 
جملززة مقززدرال أو محذوفززة أنززدر منهززاص قززا  ابززن مالززد: )وأنززدر مززن إضززافتب إلزز  الممززردص 

 -كقو  الشاعر: إضافتب إل  جملة المقدرال
 

ْا لب  ْيث  ما ن م ح  ْيدالث م ْن ح   .(6)أتاه  ب رّياه خلي ث يواال بْ    إ ذ ا ر 
 

                                                 

 ( من هذا البحث.33سبق تخريجب في امحة )  (1)
 .92البيا يبي حيَّة النميريص وهو في ديوانب/  (2)
 .924و 2/821توضي؛ المقااد والمسالد بشرح ألمية أبن مالد  (3)
 .1/3449ارتشاف الضرب  (4)

 .2/39و حاشية الخضري  3/312ينظر: مغني اللبيب  (5)

 ( من هذا البحث.32سبق تخريجب في امحة ) (6)
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ْيدال نمحا من حيث ما هبا أتاه ب رياها خلي ص فحذف )هبَّْا(ً للعلم بزب أراد : إذا ر 
 .(1)ا جع  التنوين في: حينئٍذ عوضا (وجع  )ما( عوضا  كم

ف إلز  جملزة مقزدرال أو محذوفزة ورد قزو  ابزن مالزد ويرى أبو حيان أن )حيث( ال تضا
فقا : )وقا  ابن مالد: أنزدر مزن إضزافتها إلز  ممزرد إضزافتها إلز  جملزة مقزدرالص واسزتد  

 .(2)ببيٍا ظاهره أنب ال حجة لب فيب(
ذا كانا إضافة )حيث( إل  الممرد نزادرال فأنزدر منهزا هزو عزدم إضزافتها مطلقزا  حينئزٍذ  وا 

جملزة وال  إلز  الزمةص قا  الرضي: )وترد إضافة )حيث( مطلقا  ال تكون ظرفيتها غالبة ال
 إل  ممرد أندرص وظرفيتها غالبة ال الزمة. 

 قا :
 

لدى حيث ألقْا رحل ها أ م  قشعم    فشدَّ ول ْم ي ْمزْع بيوتا  كثيرال  
(3). 

 
الّلزب  وكذا في قولب: )أما ترى حيث سهيٍ ( وهو ممعو  )ترى( وكذا قولزب تعزال : }

ْيززث  ي ْجع زز   ر س ززال ت ب   . فززز)حيث( فززي البيززا ايو  مضززافة إلزز  )لززدى( وهززي (5)( (4){أ ْعل ززم  ح 
. و)حيزث( فزي البيزا الثزاني فيهزا قزوالنص (6)مقطوعة عزن اإلضزافة لتجردهزا عزن الظرفيزة

(ص والثزاني: أنهزا مضزافة إلز   ايو : أنها مضافة إل  جملة أسزمية والروايزة برفزع )سزهي ث
 لرواية بجر )سهيٍ (.الممردص وا

وأضاف الرضي قوال  ثالثا  وهو كون )حيث( ممعوال  لز)ترى( ويؤيده رواية )حيزث( بزالمت؛ 
. قزا  ابزن مالزد بعزد ذكزر البيزا: )قزا  ابزن كيسزان: (7)عل  قو  من جع  )حيزث( معربزة

 .(8)رواية )حيث( في هذا البيا بالمت؛ص وايكثر بالضم(
                                                 

 .3/423وينظر: شرح الكافية الشافية  2/322شرح التسهي   (1)
 .1/3449ارتشاف الضرب  (2)
 ( من هذا البحث.2سبق تخريجب في امحة ) (3)
 .324اينعام / (4)
 .229و 1/228 شرح كافية ابن الحاجب (5)
 .1/3449ينظر: ارتشاف الضرب  (6)
 ( من هذا البحث.33( و )32تنظر: الامحة ) (7)
 .3/423شرح الكافية الشافية  (8)
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ضز؛ سزيأتي تمازيلب فزي المبحزث الثالزث إن شزار اهلل و)حيث( في اآلية فيها خسف وا
 تعال .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثزث الثالزالمبح
 

 : مواضع )حيث( في القر ن الكريم
وردا لمظة )حيث( فزي القزر ن الكزريم فزي واحزد وثسثزين موضزعا ص مضزافة إلز  الجملزة 

خلزا )مززن( المعليزة فزي جميزع مواقعهزاص وكزان المعز  مضززارعا  فزي اثنزي عشزر موضزعا  ود
 -وهذه المواضع هي: .(1)الجارال عل  )حيث( في ستة عشر موضعا  

                                                 

 .211/  2ص الجزر/ 1ينظر: دراساا يسلوب القر ن الكريم / القسم/  (1)
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 سورال البقرال.في  -3
و  344و  18و  11وردا )حيزث( فزي سزورال البقزرال فززي عشزر مواضزع وفزي اآليززاا ) 
دخلززا عليهززا  ( منهزا خمسززة مواضزع222و  399مكززررال و  393مكزررال و  312و  349

إال بهزا وهزو ايكثزرص وقزد تجزر بزز)في( وبززز)عل (  م تجزّر فزي القززر ن)مزن( الجزارال فقزطص ولز
 وبالبار وبز)إل (.

 نحو: قا  أبو حيان: )وجرا بز)من( كثيرا  وبز)في( شاذا  
 

 .(1)........................    فأاب؛ في حيث التقينا ش ريد ه م 
 

 وبز)عل ( قا :
 

 .(2).......................   سسمث بني عمرو عل  حيث هام كم 
 

 وبالبار نحو:
 

ّنا بحيث  يعلو اإل     .......................... زار  كان م 
(3) 

ل  نحو:  وا 
 

 (5)((4)ع م  شْ إل  حيث ألقا رحلها أ م  ق       ............................
 

 ولم تخرل )حيث( عن الظرفية في هذه المواضع.
 
 في سورال النسار. -2

                                                 

ف          وهو للمرزد   هذا ادر بيا وعجزه:  (1)  .122ق في ديوانب/طليق ومكتوف اليدين وم زع 
(2)  .  هذا ادر بيا وعجزه:  جما  النديِّ والقنا والسَّن ّور 
 .3/383ليع لب قائ  معروف وال تتمة كما يقو  ااحب الدرر  (3)

 ( من هذا البحث.2سبق تخريجب في امحة ) (4)

 .3449و 1/3442ارتشاف الضرب  (5)
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( وهززي فززي 93( و)89وردا )حيززث( فززي سززورال النسززار فززي موضززعين وفززي اآليتززين)
 الموضعين لم تخرل عن الظرفية.

 
 في سورال اينعام. -1

وهزي قولزب ( 324اينعزام فزي موضزع واحزد فقزط وفزي اآليزة )فزي سزورال وردا )حيث(  
خزسف كبيزر بزين العلمزارص  وهزذا الموضزع وقزع فيزب {رللّ ُ أَعْلَُْ حَيْاُُ يَْْ َا ُ رِاَاالَتَ ُ   تعال :}

 منهم من أخرجها عن الظرفية وأعربها ممعوال  ببص ومنهم من قيدها بالظرفية فقط. 
ْ قا  الزمخشري في تمسير هذه اآليزة: )} مص { كزسمث مسزتأنف لكنكزار علزيهرهلل أعلا

الزذي يضزعها فيزب  ل زم  أنزب يازل؛ لهزا وهزو أعلزم بالمكزانوأن ال ياطمي للنبزوال إال مزن ع
ظرفيززة مكانيززة ال غيززرص إال أن أبززا البقززار  -ا التمسززيرمززن خززس  هززذ– فززز)حيث( .(1)(مززنهم

{ )حيززث( هنززا جي اا  حيااُُ: )قولززب تعززال : }بعززد ذكززر اآليززة قززا فالعكبززري يززرى غيززر ذلززدص 
ممعززو  بززب والعامزز  محززذوفص والتقززدير: يعلززم موضززع رسززالتبص ولززيع ظرفززاً  ينززب ياززير 

 .(2)وكذاص وليع المعن  عليب( التقدير: يعلم في هذا المكان كذا
)حيزث( ممعزوال  بزب ال غيزر  كزونيد قسزم مزن النحزويين مزا ذهزب إليزب أبزو البقزار فزي أو 

ستشهد بما ذكزره او  (3)ومنهم ابن يعيشص حيث ذكره في موضع عدم إعما  أفع  التمضي 
 فأما قولب: .(5): وهو قلي  رديرً لما ذكرنا(4)سيبويب في كتابب قا : )قا  سيبويب

 
نَّا بالسيوف  الق   أكرَّ وأ ْحم   للحقيقة منهم    (6)وان ساوأ ْضر ب  م 

 

                                                 

 .2/22الكشاف  (1)
 .3/222التبيان في إعراب القر ن  (2)
وشرح  1/2122عم  اسم التمضي  مسألة خسفية ذكرها العلمار في كتبهمص ينظر: ارتشاف الضرب  (3)

 .3/119التاري؛ 
 .12و 3/29ينظر: سيبويب  (4)

 .343و 4/342ينظر: شرح المما   (5)
 .29ديوانب / (6)
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( وحقيقتزز  بفالبيززا للعبززاع بززن مززرداعص والشززاهد فيززب ناززب )القززوانع( بززز)أضرب 
وتقزديره: ضزربنا بالسزيوف أو نضزرب القزوانعص وال )أضرب( بإضمار فع  د  عليب  نابب

 ) . ومثلزززب قولزززب (1)  والمبالغزززة لمزززا ذكرنزززاههزززذه التزززي للتمضزززييجزززوز أن تتناولزززب )أفعززز  
{فز)حيث( ها هنا في موضع ناب بأنب ممعو  بزبص ال رللّ ُ أَعْلَُْ حَيُُْ يَْْ َ ُ رِاَالَتَ ُتعال :}

وز أن تكزون جزظرفً ينب ال تخلو )حيث( هذه من أن تكون مجرورال أو منازوبةص فزس ي
( إنمزا يضزاف إلز  مزا هزو بعزف أن يكون )أفع ( مضافا  إليب و)أمجرورالص ينب يلزم  فعز  

ذا لم يكن مجزرورا  كزان منازوبا  بمعز  مضزمر د  عليزب )أعلزم( لب ص وذلد هنا ال يجوزص وا 
ززب سززبحانب ال  ْلم  كأنززب قززا : يعلززم مكززان رسززالتبص وال يكززون انتاززابب علزز  الظززرفً ين ع 

   . (2)يتماوا بتماوا ايمكنة(
ممعزوال  بزب. ويزرى الرضزي أن توجيزب وهذا القو  مطلق ال مقيد في إعراب )حيث( 

ال إلز  –)حيث في اآلية هنا ليع شائعا  ب  قلي  فمت  ما انقطعزا )حيزث( عزن اإلضزافة 
فالظرفيزة غالبزة ال الزمزة. قزا : )وتزرد إضزافة )حيزث( مطلقزا ص ال  -الجملة وال إل  الممرد

 -قولب:إل  الجملة وال إل  ممرد أندر وظرفيتها غالبة ال الزمة ... وكذا في 
 

 .  ....................   أما ترى حيث سهي  ........
 

 .(3){(رللّ ُ أَعْلَُْ حَيُُْ يَْْ َ ُ رِاَالَتَ ُوهو ممعو  )ترى( كذا قولب تعال : }
وسار ابن هشام اينااري عل  ما ذهب إليزب أبزو البقزار وابزن يعزيش وذكزر أن)حيزث( 

 .(4)و  ببفي اآلية هنا خرجا عن حد الظرف وأنها ممع
قولب هذا في كتابب مغني اللبيبص ولكزن لزيع علز  اإلطزسق بز  علز  القليز  وهزو وأكد 

عززن الظرفيززة. قززا  ابززن  بهززذا يسززير علزز  مززا ذهززب إليززب الرضززي فززي نززدرال خززرول )حيززث(
ْيزث  ي ْجع ز    اهللوفاقزا  للمارسزيص وحمز  عليزب: }هشام: )وقد تقع )حيث( ممعزوال  بزب  أ ْعل زم  ح 

                                                 

 .343و 4/342ينظر: شرح المما  ( 1)
 .4/342شرح ابن يعيش عل  المما   (2)
 .229و  1/228كافية ابن الحاجب  شرح (3)

 .2/329199/ وشرح اللمحة البدرية 3ينظر: أوض؛ المسالد  (4)
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{ إذ المعن : أنب تعزال  يعلزم نمزع المكزان المسزتحق لوضزع الرسزالة فيزب ال شزيئا  ر س ال ت ب  
. فقولزب وقزد (1)ص وناابها )يعلم( محذوفا  مدلوال  عليب بزز)أعلم( ال بزأعلم نمسزب(في المكان

 تقعص يحم  عل  الندرال أو الشذوذ.
يب حقيقة فهو )حيث( ال تخرل عن الظرفية أبدا  وما خرجا فأما أبو حيان فقد ذكر أن 

ممعززو  بززب علزز  السززعة أو  أنززب ظززرف مجززازا . وردَّ قززو  أبززي البقززار فقززا : )ومززا قالززب مززن
ص تأبزاه قواعزد النحزوً ين النحزاال نازوا علز  أن )حيزث( مزن ممعو  بب عل  غيزر السزعة

ص وناززوا علزز  أن (2))لززدى( إليهززا وجرهززا باليززارإضززافة الظززروف التززي ال تتاززرفص وشززذ 
ذا كزان ايمزر كزذلد امتنزع نازب )حيزث(  الظرف الذي يتوسع فيب ال يكزون إال متازرفا  وا 
)حيززث( علزز   إقززرارص ال علزز  السززعة وال علزز  غيرهززا. والززذي يظهززر لززي علزز  الممعززو  بززب

الظرفية المجازية عل  أن تضمن )أعلم( معن  ما يتعدى إل  الظرف فيكون التقدير: اهلل 
ص رسزالتب فيزب لعلم فزي الموضزع الزذي يجعز أنمذ علما  حيث يجع  رسالتبص أي: هو نافذ ا

  .(3)والظرفية هنا مجاز كما قلنا(
وذكر الدماميني قوال   خرا  فزي إبقزار )حيزث( علز  ظرفيتهزا فقزا : )ولزو قيز : بزأن 
المراد يعلم المض   الذي هو في مح  الرسزالة لزم يبعزد وفيزب إبقزار )حيزث( علز  مزا عهزد 

 .(4)من ظرفيتها(
           مزززن قزززا  بخزززرول )حيزززث( قزززو  ي كتابزززب شزززرح التازززري؛ الشزززيا خالزززد فززز وردَّ 

   .(5)عن الظرفية فقا : )وفي جع  )حيث( ممعوال  بها نظرً ين هذا ظرف التارف(
ص أن )حيزث( لزم تخزرل عزن الظرفيزةً والذي يظهر لي في هزذه المسزألة واهلل أعلزم

ال والشزذوذ ثانيزا  إذ لزو قلنزا إن للعلة التي ذكرها أبو حيان أوال ص ولحمز  التنزيز  علز  النزّدر 
)حيث( في اآلية ممعو ث ببص جردناها عن الظرفية وتجرد )حيث( عن الظرفية حملزب كثيزر 

                                                 

 .3/481ص وينظر: شرح االشموني 312و  3/313مغني اللبيب  (1)

 ( من هذا البحث.4تنظر الامحة ) (2)

 .4/232البحر المحيط  (3)
 .3/481شرح الدماميني   (4)
 .3/119شرح التاري؛  (5)
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فس ياز؛ حمز  اآليزة عليزب. قزا  أبزو حيزان فزي أثنزار  (1)من العلمار عل  الندرال والشذوذ
 . (2)() ولم تجير فاعس  وال ممعوال  بب وال مبتدأ حديثب عن )حيث(:

ص إشزارال إلز  قزو  ابزن جنزي الزذي يزرى أن )حيزث( فزي ()ولم تجزير فزاعس  لب: فقو 
ص فقا  في باب اقتضار الموضع لد لمظزا  هزو معزد قولنا: يسعني حيث يسعدص تقع فاعس  

)ومن ذلد قولهم: يسعني حيث يسعدص فالضزمة فزي )حيزث( ضزمة إال أنب ليع بااحبد 
تمرد بزب ابزن جنزي أي ر ص وهذا ال(3)ير مختلف(بنار واقعة موقع الماع ص فاللمظ واحد والتقد

إشززارال إلزز  قززو  ابززن مالززد فززي وقوعهززا مبتززدأ  (ال مبتززدأ)ولززم أجززده عنززد غيززرهص وقولززب: 
مززن غيرهززا  إبهامززا  ثززم أن )حيززث( مززن ايسززمار المبهمززة وأشززدَّ  .(4)ومجززردال عززن الظرفيززة

فززي ذكززر الظزززروف والمززبهم ال ياززّ؛ أن يقززع ممعزززوال  وال مرفوعززا  كمززا قززا  ابزززن السززرال 
ً وذلززد ينززب مززن الظززروف المقاربززة المبهمززة: )وأن ال تجعزز  الخلززف ممعززوال  وال مرفوعززا  

فهززذه ظززروف مقاربزة لكبهززام فكيززف بززز)حيث(  (5)لكبهزام وكززذلد أمززام ويمزين وشززما  ...(
 .التي هي أشّد إبهاما  من غيرها!؟

 في سورال ايعراف. -4
و  323و  29و  39ة مواضزع وفزي اآليزاا )في سورال ايعراف في أربعزوردا )حيث( 

عززن الظرفيززة  ( منهززا ثسثززة مواضززع دخلززا عليهززا )مززن( الجززارال. ولززم تخززرل )حيززث(382
 فيها.

 في سورال التوبة  -1
(. ولززم تخززرل عززن 1وردا )حيززث( فززي سززورال التوبززة فززي موضززع واحززد فقززط فززي اآليززة )

 الظرفية فيب.
 في سورال يوسف. -2

(ص وردا في اآليزة 28و  12في موضعين في اآليتين )وردا )حيث( في سورال يوسف 
 ( مجرورال بز)من(. ولم تخرل عن الظرفية.28)

                                                 

 ( من هذا البحث.4ظر الامحة )تن (1)

 .1/3449ارتشاف الضرب  (2)
 .1/19ينظر: الخاائص  (3)

 ( من هذا البحث.2تنظر: الامحة) (4)
 .3/221اياو  في النحو  (5)
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 (.21واحد فقطص في اآلية )في موضع في سورال الحجر  -9
 ( والموضعان مجروران بز)من(.41و 22في سورال النم  في موضعين في اآليتين ) -8

 (.29في سورال طب في موضع واحد في اآلية) -9

 (.12ي سور ص في موضع واحد في اآلية )ف -32

( 21فزي اآليزة )( وقعزا )حيزث( 94و  21في سورال الزمر في موضعين في اآلية ) -33
 مجرورال بز)من(.

 (. مجرورال بز)من(.2في سورال الحشر في موضع واحد في اآلية ) -32

 ( مجرورال بز)من( في اآليتين.2و  1في سورال الطسق في موضعين في اآليتين ) -31

 ( مجرورال بز)من( أيضا .44في سورال القلم في اآلية ) -34

 
وفي ك  هذه المواضع لم تخرل )حيث( عن الظرفية إال في موضع واحد وهو فزي 

وفيها خسف فإذا جارا مجردال عن حرف الجر {أَعْلَُْ حَيُُْ يَْْ َ ُ رِاَاالَتَ ُ  رهللقولب تعال : }
علز  الضزم فزي محز  نازب ممعزو  فيزب متعلزق  )من( أعرباص ظرفا  يراد بب المكان مبنيا  

ّرا بز)من( قلنا: حيزث: ظزرف مكزان مبنزي علز  الضزم فزي محز  جزر بحزرف  ذا ج  بمع ص وا 
 الجر. واهلل أعلم.
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 ةززالخاتم
 

 الحمد هللص والاسال والسسم عل  رسو  اهلل وعل   لب واحبب ومن وااله.    
 شير إل  أهّم النتائج:ت  للمظة )حيث(  ناستفمن خس  ما تقدم في درا وبعد ..

لززز)حيث( تسززع لغززاا. سززا منهززا فززي )حيززث(  أن صمززن خززس  الدراسززة نززاتبززين ل -3
بتثليزث  بتثليث الحركاا في  خريهمزا وثزسث فزي لغزة إبزدا  اليزار ألمزا  و)حوث( 

 .(1)ضري في حاشيتبخالحركاا في  خرهص وايخيرال ذكرها ال
هي أجزود اللغزاا فهزي لغزة القزر ن العظزيمص وأجزود  بّينا الدراسة أّن لغة )حيث( -2

( بالضمّ   .(2)لغاتها من حيث الحركاا )حيث 

المشززهور فززي )حيززث( البنززارص وقززد تكززون معربززة علزز  النززدرال والشززذوذ والظرفيززة  -1
 .(3)عنها إال نادرا  أو شاذا   مسزمة لها وال تتجرد

إضافتها إلز  الممزرد نا الدراسة المشهور في )حيث( إضافتها إل  الجم  وقد بيّ  -4
ززْن فززت؛ همزززال )أن( بعززد )حيززث( والغالززب  نززدورا  أو شززذوذا  وحمزز  عليززب قززو  م 

 .(4)كسرها

كزرا فزي واحزٍد وثسثزين بّينا الدراسة مواضع )حيث( فزي القزر ن الكزريمص حيزث ذ -1
ْيزث  ي ْجع ز    موضعا  كلها ظرفية إال في موضع واحد في قولب تعال : }اهلل أ ْعل زم  ح 

 . (5){ عل  رأي قسم من العلمار وايا؛ عدم خروجها واهلل أعلمب  ر س ال ت  

                                                 

 ( من هذا البحث.2تنظر الامحة ) (1)
 ( من هذا البحث.2تنظر الامحة ) (2)
 ( من هذا البحث.2تنظر الامحة ) (3)
 ( من هذا البحث.9)تنظر الامحة  (4)
 ( من هذا البحث.39تنظر الامحة ) (5)
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وقززد تجززّر  وايشززهروردا )حيززث( فززي القززر ن مجززرورال بززز)من( فقززط وهززو ايكثززر  -2
 .(1) ( شذوذا  كما وضحتب هذه الدراسةبحروف الجر )البار( و )في( و )إل

                                                 

 ( من هذا البحث.39ص  32تنظر الامحة ) (1)
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 الماادر والمراجع
 القر ن الكريم -
أبزو حيزان ايندلسزيص محمزد بزن يوسزف بزن علزي )ا ارتشاف الضرب من لسان العربص  -

 م.3998ص 3هز(ص تحقيق: الدكتور: رجب عثمان محمدص مطبعة المدني بالقاهرالص ط941

هزز(ص تحقيزق: الزدكتور 132أبو بكر محمد بن سزهي )ا اياو  في النحوص ابن السرّالص  -
 م.3989ص 1عبد الحسين المتليص مؤسسة الرسالةص بيرواص ط

ابزززن الشززززجريص أبزززو السززززعادااص هبزززة اهلل بززززن علزززي الحسززززنيص  صشززززجريبزززن الاأمزززالي  -
 هز.3294ص 2هز(ص دار المعارف العثمانيةص حيدر  بادص ط142)ا

عبززد اهلل جمززا  أوضز؛ المسززالد إلزز  ألميززة ابززن مالززدص ابززن هشززام ايناززاريص أبززو محمززد  -
هززز(ص تحقيززق: محمززد محيززي الززدين عبززد 923الززدين بززن يوسززف بززن أحمززد ايناززاري)ا 

 م.3982ص 3لحميدص مطبعة السعادالص بيرواص طا

 البحر المحيطص أبو حيان ايندلسيص مار. -

التبارال والتذكرالص الايمريص أبو محمد عبد اهلل بن علي بن إسحاق الايمريص من نحزاال  -
القززرن الرابززع الهجززريص تحقيززق: الززدكتور: فتحززي أحمززد ماززطم  علززي الززدينص دار المكززرص 

 م.3982ص 3ط

هزز(ص تحقيزق: 232اب القر ن: العكبريص أبو البقار عبد اهلل بزن الحسزين)االتبيان في إعر  -
 م.2223ص 3سعد كريمص دار اليقينص مارص ط

هزز(ص تحقيزق: عبزد السزسم 192تهذيب اللغزةص ايزهزريص أبزو منازور محمزد بزن أحمزد )ا -
 م.3924محمد هارونص المؤسسة المارية العامة للتأليف والترجمة والنشرص 

هزز(ص 949د والمسالد في ألمية ابن مالد المرادي: حسزن بزن أم قاسزم )اتوضي؛ المقاا -
 م.2223ص 3تحقيق: عبد الرحمن علي سليمانص دار المكر العربيص القاهرالص ط

حاشزززية الخضزززري علززز  شزززرح ابزززن عقيززز : الخضزززريص محمزززد بزززن مازززطم  الزززدمياطي  -
 م.2221ص 2هز(ص شرحها وعلق عليها تركي فرحان الماطم ص بيرواص ط3289)ا

دار هززز(ص تحقيززق محمززد علززي النجززارص 192الخاززائصص أبززو المززت؛ عثمززان بززن جنززي )ا -
 م.3989ص 2الهدىص بيرواص لبنانص ط

 يمةص دار الحديثص القاهرال.ضدراساا يسلوب القر نص محمد عبد الخالق ع -
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الززدرر اللوامززع علزز  همززع الهوامززع شززرح جمززع الجوامززعص الشززنقيطي: أحمززد بززن ايمززين  -
 م.2223هز(ص تحقيق: عبد العا  سالم مكرمص عالم الكتبص القاهرالص 3113الشنقيطي )ا

ديززوان ابززي حيززة النميززريص الهيززثم بززن ربيززعص تحقيززق: يحيزز  الجبززوريص منشززوراا وزارال  -
 م.3991ص 3الثقافة واإلرشاد القوميص دمشقص ط

 م.3988ص 3ديوان زهير بن أبي سلم ص شرحب وضبطب وقدم لب ايستاذ علي فاعورص ط -

ص 3العباع بن مرداعص تحقيزق: يحيز  الجبزوريص وزارال الثقافزة واإلعزسمص بغزدادص ط ديوان -
 م.3928

ديززوان المززرزدقص همززام بززن خززالقص شززرح عبززد اهلل الاززاويص مطبعززة الاززاويص القززاهرالص  -
 م.3911

 م.3982ديوان طرفة بن العبدص دار اادرص بيرواص  -

 دار اادرص بيروا.ديوان النابغة الذبيانيص تحقيق وشرح: كرم البستانيص  -

هزز( تحقيزق: 929شرح ابن عقي  عل  ألمية ابن مالدص بهار الدين عبزد اهلل بزن عقيز )ا -
 م.2221محمد محيي الدين عبد الحميدص مكتبة دار التراثص القاهرالص 

علي بن محمزدص نور الدين شرح ايشموني عل  ألمية ابن مالد: ايشمونيص أبو الحسن  -
 م.3988ص 3يةص بيرواص لبنانص طدار الكتب العلمهز(ص 922)ا

ص جمزا  الزدين بزن محمزد بزن شرح التسهي  )تسهي  الموائزد وتكميز  المقاازد( ابزن مالزد -
 وطزارق فتحزيعطزا  هز(ص تحقيق محمد عبزد القزادر292)اعبد اهلل بن عبد الب ايندلسي

 م.2223ص 3ط لبنانص بيرواصدار الكتب العلميةص  صالسيد

هزز(ص دار إحيزار المكزر 921الزد بزن عبزد اهلل ايزهزري)اشرح التازري؛ علز  التوضزي؛: خ -
 العربي.

هزز(ص تحقيزق: 229شرح جم  الزجزاجيص ابزن عازمورص أبزو الحسزن علزي بزن مزؤمنص )ا -
 م.3982الدكتور: ااحب أبو جناحص بغدادص 

شززززرح الززززدماميني علزززز  مغنززززي اللبيززززبص الززززدماميني: محمززززد بززززن أبززززي بكززززر الززززدماميني  -
أحمززد عزززو عنايززبص مؤسسززة التززاريا العربززيص بيززرواص  هززز(ص اززححب وعّلززق عليززب828)ا
 م.2229ص 3ط

شزززرح شزززواهد المغنزززيص السزززيوطي: جزززس  الزززدين عبزززد الزززرحمن بزززن أبزززي بكزززر السزززيوطي  -
 .دار مكتبة الحياالص بيرواص لبنانهز(ص تاحي؛ وتعليق محمد محمود الشنقيطيص 933)ا
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ص قدم لب الدكتور أمي  هز(282يص محمد بن الحسن)اذسترباشرح كافية ابن الحاجبص اال -
 م.2229ص 2بديع يعقوبص دار الكتب العلميةص بيرواص لبنانص ط

: محمد معوف وعاد  أحمزد عبزد الموجزودص دار تحقيق صشرح الكافية الشافية البن مالد -
 م.2222ص 3الكتب العلميةص بيرواص لبنانص ط

قيزق: هزادي نهزرص ابزن هشزام اينازاريص تحشرح اللمحة البدرية في علم اللغزة العربيزةص  -
 م.3999

هززز( قززدم لززب 241شززرح الممازز  للزمخشززريص ابززن يعززيشص أبززو البقززار يعززيش بززن علززي )ا -
 م.2223ص 3الدكتور أمي  بديع يعقوبص دار الكتب العلميص بيرواص لبنانص ط

 م.3989مطبعة جامعة الموا ص علم اللغةص حاتم اال؛ الضامنص  -

هزز(ص تحقيزق: عبزد السزسم 382قنبزر )ا الكتابص سيبويبص أبو بشر عمرو بن عثمزان بزن -
 م.3982ص 2هارونص مكتبة الخانجيص القاهرالص ط

الكشاف من حقائق التنزيز  وعيزون ايقاويز  فزي وجزوه التأويز ص الزمخشزريص أبزو القاسزم  -
 هز(ص بيرواص لبنان.118جار اهلل محمود بن عمر )ا

يص الززدكتور عبززد اإللززب اللبززاب فززي علزز  البنززار واإلعززرابص العكبززريص تحقيززق الجزززر الثززان -
 م.3991ص 3نبهانص مطبعة المستقب ص بيرواص ط

 هز(ص دار المكرص بيروا.933أبو المض  محمد بن مكرم)السان العربص ابن منظورص  -

اللغززاا العربيززة فززي تمسززير البحززر المحززيطص رسززالة ماجسززتيرص إعززداد: دينززا محمززد بززن  -
 .م3991محمودص جامعة أم القرىص كلية اللغة العربيةص 

المسززاعد علزز  تسززهي  الموائززدص ابززن عقيزز ص تحقيززق: الززدكتور محمززد كامزز  بركززااص دار  -
 م.3982المكرص دمشقص 

معجززم القززراراا القر نيززةص الززدكتور عبززد العززا  سززالم مكززرم والززدكتور أحمززد مختززار عمززرص  -
 م.3988ص 2مطبوعاا جامعة الكوياص ط

يق: محمد محيي الزدين عبزد مغني اللبيب عن كتب ايعاريبص ابن هشام اينااريص تحق -
 م.3989الحميدص بيرواص 

هزز(ص تحقيزق: محمزد عبزد الخزالق عظيمزةص مازرص 281المقتضبص أبو العباع المبزرد )ا -
 هز.3188
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ص ابن عامورص تحقيق: عاد  أحمد عبد الموجزود وعلزي محمزد معزوفص بيزرواص المقرب -
 م.3998ص 3ط

الدكتور عبد العزا  سزالم مكزرم همع الهوامع في شرح جمع الجوامعص السيوطيص تحقيق:  -
  وعبد السسم محمد هارونص عالم الكتب.


