
  :اإلضافَة@

-1 مى إىل كلمٍة ضرِزيِل أُخناألوىل، من التنوين مرتلةَ الثانية بت دمنها والقَص: اِبِق تعريفأو بالالَِّحِق، الس 

 الدرس أي ."الدرِس مدرس هو" و "شمعٍة ضوُء" و "األستاذ كتاب" حنو ختفيفه أو به، تخِصيصه

  .الدرس مدرس وه :وأَصلُها املعهود،

  :باإلضافة يحذَف ما 2-

حذَفاألول االسم من - باإلضافة - ي: ،ى ونونُ التنوينثَنمِع أو مذكِر جوما ساٍمل، م ما، أُلِْحق حنو 

"اخلالفَِة دار" {تبدا تٍب أيب يلَه} (111"املسد  سورة من األوىل اآلية") و سافر" وقَاِصد احلَج" 

 عالمةُ عليها تظْهر اليت النونُ تحذَف وال .( "8"األنفال  سورة من "75"اآلية ) {اَألرحاِم أُولُو}و

  ."اإلنس شياِطني" و "علي بساتني" حنو - األصلية النونُ وهي - اإلعراب

  :إليه املضاِف عاملُ 3-

جري اِف إليه املُضافِو باحلرف ال باملُضياملَن.  

  :"يف" أو "ِمن" أو "الالم" مبعىن اإلضافَةُ 4-

كونَ أن اإلضافِة يف الغالبمبعىن ت "ها "الالَّمونقلُّ "ِمن" مبعىن تكونَ أن وديف" مبعىن تكون أن وي" 

 ظرفاً إليه املضاف يكونَ أن "يف" مبعىن اليت وضابط .(النحاة مجهور عند تثبت مل "يف" مبعىن اإلضافة)

  .( "34"سبأ  سورة من "33"اآلية ) {اللَّيِل مكْر} حنو ضافللم

  .( "12"يوسف  سورة من "41"اآلية ) {السجِن صاِحبِي يا}و

 خاتم" حنو عليه اِمسِه إطالِق ِصحِة مع إليه، املضاِف بعض املضاف يكون أن "ِمن" مبعىن اليت وضابطُ

 .الذَّهب بعض اخلَاتم أن :وظاهر صوف ِمن وقَِميص ذَهب، ِمن اتمخ :فتقديره "صوٍف قِميص" و "ذَهٍب

والقَِميص اخلامت هذا" :ويقال الصوف، بعض هذا" و "ذهب القميص فَى فإذا ."صوفترطاِن انمعاً الش 

 يِد" كـ فقط الثاين أو "اجلمعة يوِم" كـ فقط األول أو "املَسِجد مصباح" و "أمحد ِكتاب" حنو

  ."االخِتصاص أو اِمللك الِم" مبعىن فاإلضافة "الصاِنِع

 بعِضي ونقَضن كُلِّي نقَضن * نفِْضي يف أسرعت اللَّيايل طولُ

  .املُضاف عن إليه باملضاِف االسِتغناِء إمكانُ وهو املذكور، الشرط اإلنتفاء "ِهنٍد غُالم قامت" جيور وال

  :قولُه إليه املُضاِف ِلتذِْكِري تذِْكريه وهو الثاين ومن

 تنِويراً يزداد اهلَوى عاِصي وعقْلُ * هوى ِبطوِع مكْسوف العقِْل إنارةُ

 باملُضاِف عنه لالسِتغناء املُضاِف صالِحيِة لعدم "خالٍد امرأةُ قام" جيوز وال مكسوفة يقل ومل مكْسوف، :قال

  .إليه

  .( "3"املائدة  سورة من "95"اآلية ) {الكَعبِة باِلغَ هدياً} :تعاىل كقوله التخِفيف (الرابع)

 وأبنيته الفاعل اسم يف التفصيل =) .( "22"احلج  سورة من "10 - 9"اآلية ) {ِعطِْفه ثَاِني} :وقوله

  .(7وعمله 

  :الراجز وقول ( "14"إبراهيم  سورة من "24"اآلية ) {ِحٍني كُلَّ أُكُلَها تؤِتي} حنو الظَّرفية (اخلامس)

  ."األحيانْ بعض اِملنهاِل أبو أنا"

الشعراء  سورة من "227"اآلية ) {ينقَِلبون منقَلٍَب أي ظَلَموا الذين وسيعلم} :حنو املَصدرية (السادس)
  .ينقلبون ناِصبه مطلَق مفعولٌ "أي" فـ ( "26"



 حنو يف اخلَبِر وتقدمي "ِعندك من غُالم" :حنو يف املُبتدأ تقدمي وجب وهلذا التصِدير وجوب (السابع)

  ."سفَرك يوٍم أي صِبيحةَ"

  :أبواب ثالثة يف وذلك البناُء، (الثاِمن)

  :اَألسلَت ِيب قيِس أيب قولُ "غَير" فمثلُ "ودون وِمثْل غَير" كـ مبهماً املضاف يكونَ أنْ (أ)

 قَاِل أو ذاِت غُصوٍن ِفي حمامةٌ * نطَقَت أَنْ غسر فيها الشرب يمنِع مل

 ما مثلَ لَحق إنه} :تعاىل قَولُه "ِمثْل" وِمثَال .الفتح على بِنيت وقد "يمنع لَم" بـ فاعل "غير" و
 ِلـ صفة وهي "ِمثْلَ" فَتح على األكثَر .("51"الذاريات  سورة من "33"آلية ا) {تنِطقُون أَنكم

"وِمثال الفتح، على مبنية "لَحق "سبحانه قوله "بني: {قَطَّع لقَدت كُمنبي} ( األنعام  سورة من "94"اآلية
  .الرفع قراءة ويؤيده "بيتاً" فتح فيمن .( "6"

 من "66"اآلية ) {يوِمئٍذ ِخزي وِمن} حيو "إذْ" إليه واملضاف بهماً،م زماناً املضاف يكونَ أن (ب)

  .وفتحه يوٍم ِبجر يقرآن ( "11"هود  سورة

  :النابغة كقول األصلي أما عاِرضاً، ِبناًء أو أصِلياً ِبناًء مبين ِفعلٌ إليه واملضاف مبهماً زماناً يكونَ أن (جـ)

 واِزع والشيب أَصح ألَما وقُلْت * الصبا على املَِشيب تعاتب ِحني علَى

  :الشاعر فكقَول العاِرض وأما

نِذبتَألج نهحلُّما قَلْيب ِمنعلى * ت حني ِبينبصتسِليم كلَّ يح 

  معرباً، ِفعالً إليه املضاف كانَ فإن

 {الصاِدِقني ينفع يوم هذا} :تعاىل قوله يف ناِفٍع قراَءةَ ولكن بصريني،ال عند اإلعراب وجب امسيةً مجلةً أو

اآلية ) {شيئاً لنفٍْس نفْس تمِلك ال يوم} وقراءة "يوم" بفتح ( "5"املائدة  سورة من "119"اآلية )
  .صحيحاً البناء جواز جتعالن "يوم" بفتح ("82"االنفطار  سورة من "19"

  :املَوصوف وإىل الصفَِة وإىل املُراِدِف، إىل ضافةُاإل 9-

 إىل صفةٌ وال "عاٍمل رجِل" كـ صفِته إىل موصوف وال "بر قمِح" كـ مراِدفه إىل اسم يضاف وال

 عيدس" :قوهلم املرادِف األول فمن يؤول، ذلك ِمن شيئاً يوِهم ما سِمع فإنْ ."رجٍل عاِلم" كـ موصوفها

 :وبالثاين املسمى، باألول يراد إن :وتأويله (واحلاذق اللئيم على ويطلق الراعي، خرج :الكرز) "كُرٍز

  .كُرزاً املُسمى سعيد :أي .االسم

 مسِجد" و "اُألولَى صالةُ" و "احلَمقاء حبةُ" :قوهلم - ِصفَِتِه إىل املَوصوِف إضافةُ وهو - الثاين ومن

  ."عاجلَاِم

 الثالث ومن اجلَامع، املكاِن ومسِجد اُألولَى، الساعِة وصالةُ احلَمقاء، البقْلَِة حبةَ أي موصوف، يقدر أن :وتأويلُه

 (خمل له كساء :والقطيفة اخلَلَق، :اجلرد) "قَطيفٍة جرد" :قولُهم - موصوفها إىل الصفِة إضافةَ وهو -

 من جرد شيٌء :أي ِجنِسها، إىل الصفِة إضافَةُ يقَدر أن :وتأويله .(البايل :السحق) "ِعمامٍة سحق" و

  .الِعمامة ِجنس ِمن سحق وشيٌء .القَِطيفَة ِجنس

  :أقْساٍم ثَةُثال وجوِبها أو امِتناِعها أو لإلضافِة لصالِحيِتها بالنسبة األمساُء :لإلضافَة بالنسبة األسماُء 10-

  ."كثري ذلك وغري وأرض وعمل وقلم، ورق" كـ الغالب هو وذلك واإلفراد لإلضافة صاحلةً تكونُ أن(أ)



 و - "أي" سوى - "املَوصوالت" و "اإلشارة أمساِء" و ."كاملُضمرات" إضافَتها متتنع أن(ب)
 معارف األوىل فاألربعة - منهما "أي" عدا - "االسِتفْهام أسماُء" و "الشرط أمساء" و "اإلعالَم"

  .باحلرف شبيهاٌ والبواقي

  :نوعني على وذلك إضافَتها، جتب أنْ(جـ)

  .(اجلملة يقابل ما :هنا باملفرد املراد) املفرد إىل إضافته جيب ما(1)

  .اجلُمل إىل إضافته جيب ما(2)

 يف كُالً انظر) "كلَ" و "بعض" و "أي" وهو اإلضافَِة عِن عهقَطْ لَفْظاً يجوز ِقسم :ِقسمان :فاألولُ
 سورة من "33"اآلية ) {يسبحون فَلٍَك يف كُلٌّ } :حنو توكيداً ال نعتاً "كلّ" يكونَ أالَّ بشرِط (حرفه

  .( "2"بقرة ال سورة من "253"اآلية ) {بعٍض على بعضهم فَضلْنا الرسلُ ِتلْك} .("21"األنبياء 

موالِقس راآلخ ملزاع ثالثةُ وهو لفظاً اإلضافةَ يوأن:  

 يف=) "ولَدى عند" و "وِكلْتا ِكالَ" وهو أُخرى، املُضمر وإىل مرةً، الظاِهِر إىل يضاف ما(1)
  .(حروفها

 (اأحرفه يف=) "سوى" و .(والغاية اجلهد أي) "وحماداه األمِر قصارى" و
اآلية ) {قُوٍة أولُو نحن} :تعاىل قال .وفروعهما "وذات وذُو، أُوالَت، أُولُو" وهو بالظَّاهر، يختص ما(2)

 وذَا} ،("65"الطالق  سورة من "4"اآلية ) {األحماِل وأوالت} .( "27"النمل  سورة من "33"

  .( "27"النمل  سورة من "60"اآلية ) {بهجة ذات}و ("21"األنبياء  سورة من "87"اآلية ) {النوِن

 سورة من "12"اآلية ) {وحده اللَّه دِعي إذَا} حنو "وحده" وهو مطلَقاً إما باملُضمر، يختص ما(3)

  .( "40"غافر 

 و "سعديك" و "لَبيك" :وهو التكثري، :ومعناها لَفْظاً، منثَناةٌ مصاِدر وهو املخاطَب، ضمِري خلُصوِص وإما
"كيانو "حن "كالَيهذَا" و "دو كذَي". (=هاأحرفها يف مجيع).  

  :ِقسمان فهو اجلمل إىل إضافَته جيب الذي النوع وأما

 من "26"اآلية ) {قَِليل أَنتم إذْ واذْكُروا} حنو "حيث" و "إذْ" وهو مطلقاً اجلمل إىل يضاف ما(أ)

 ،( "7"األعراف  سورة من "86"اآلية ) {فَكَثَّركُم قَِليالً كُنتم إذْ اذْكُروا}و ( "8"األنفال  سورة
"ِلسحيث اج لَسك جثُ" أو "صاحبيِديقُك حص (حرفيهما يف "وحيث إذ"=) "جاِلس.  

 و "أكْرمته علي جاَءين لَما" حنو امساً جعلها نم ِعند اِحلينيةُ "ملَّا" وهو الِفعِلية، باجلمِل يختص ما (ب)
  .(حرفيهما يف=) املُضاِرعية، اجلُملَِة إىل تضاف أنْ وقَلَّ غَاِلباً، املَاضِوية اجلُملِة إىل وتضاف "إذَا"

  :الفَرزدق قَولُ وأما

 املُذَرع فَذَاك ِمنها ولد لَه * حنظَِلية ِعنده باِهِلي إذا

  .(متيم يف قبيلة أكرم :وحنظَلة أبيه، من أشرف أنه الذي :املُذَرع)

  ."باهلي" كان إذا إي "كان" إضمار تأويِل فعلى

 اسم كوِنه يف "إذا" أو "إذْ" مبرتلة الزمان أسماِء ِمن كانَ ما كلُّ :املُبهمة الزماِن أسماِء إضافةُ 11-

مم اٍنزهبا مى ِلمضا أو مأْيت، ِلمِزلَِتهما فإنه ينضافَاِن فيما مبإليه ي.  



قول فَِلذَِلكت" "كِجئْت نمز الثَّمر أو "ناِضج "نكانَ زم اِضجاً الثَّمره ."نِزلَِة ألننوتقول "إذْ" ِبم: 

"كورأز نمِطلُ زهي املَطر" ِنعتموي "طُوِل وضمنن" ومثل "إذا" مبرتلة ألنه "املطَر همام يف "زاإل 

"،ِحني ،ووقت ويوم".  

 بِن شواِد وقولُ .("51"الذاريات  سورة من "13"اآلية ) {يفْتنون الناِر على هم يوم} :تعاىل قولُه وأما

  :قاِرب

ِفيعاً يل فَكُنش ٍة ذُو ال يومفاعغٍن * شوادش عن يالًفَِت مبقَارب بن س 

  .(القليل الشيء عن كناية وهو التمر نواة شق يف يكون ما :الفتيل)

  .وقُوعه لتحقُّق املاضي مرتلةَ فيه املستقبلُ نزلَ فِمما

وزالنوِع هذا يف وجي: الً والبناُء األصِل، على اإلعرابمه ما كان فإنْ عليهما حِليالً وِنياً، ِفعبالبناُءف م حأرج 

  .اإلضافة يف تقدم وقد للتناسب،

 {ِصدقُهم الصادقني ينفَع يوم هذا} اإلعراب فَِمن أرجح، فاإلعراب اسِمية، جملةً أو معرباً، ِفعالً كانَ وإنْ

  :هذَيل بِن بشر وقوِل .( "5"املائدة  سورة من "119"اآلية )

 قَليلُ الِكرام ِحِني على كَِرمي * أنين اللَّه ِكعمر يا تعلَمي أمل

 املصدرية؛ على منصوب "عمرك" اهللا عمرك فالنة يا :تقديره حمذوف واملنادى نداء، حرف يا :عمرك يا)

  .(اهللا عمرك طويالً، عاش "عمر" وفعله

-12 ذْفإليه املضاف أو املضاِف ح: وزجي ذْفما ح ِلماِف أو املضاف ِمن عكانَ فإنْ إليه، املُض احملذوف 

"املضاف" لُفَه أن فالغالبخراِبِه يف يإع افحنو إليه املُض {اَءجو كبر} ( الفجر  سورة من "22"اآلية
  .القرية أهل أي ( "12"يوسف  سورة من "82"اآلية ) {القَرية واسأِل} وحنو ربك أمر أي ("89"

 مثلُ ما" :كقوهلم مبعناه مضاٍف على معطوفاً احملذوف يكونَ أن الغاِلب يف ذلك وشرطُ جره، على يبقى وقد

  .أِخيه ِمثلُ وال أي ."ذلك يقوالن أخيه وال اهللا عبد

  :احلجاج بِن حاِرهة؟؟ قولُ ومثلُه

 نارا بالليل توقَّد وناٍر * امرءاً تحسِبني امِرٍئ أكلَّ

  .نار وكلَّ :أي

 سورة من "67"اآلية ) {اآلِخرِة يِريد واللَّه الدنيا عرض تِريدونَ} :جماز اين؟؟ قراءةُ الغالب غري ومن

  .اآلخرِة عمل أي .( "8"األنفال 

  :أقسام ثالثة على فهو "إليه املضاف" احملذوف كان وإن

 "غري ليس عشرةً أَخذْت" حنوك الضم على ويبنى ين،وتنِو إعراٍب من يستِحقُّه ما املُضاِف من يزالَ أَنْ(1)

  .(وبعد قبل، غري، ليس=) "بعد من" و "قَبلُ من" ومثلُها

 وشرطُ اإلضافة، يف كان كما مجموعاً أَو مثَنى كان إنْ النون إليه ترد وال ينون، وال إعرابه، يبقَى أن(2)

 :كقوهلم مضاف إما العامل، وهذا احملذوف، إليه املُضاِف ِمثْل يف عاِملٌ اسم يهعل يعطف أن الغالب يف ذلك

 وم؟؟ "حصل ما" فحذفوا حصل، ما وِنصف حصل ما ربع خذْ واألصل "حصل ما وِنصف ربع خذْ"

  .عليه الثاين ِلداللِة األول

  :الفَرزدق قَولُ وِمثلُه

 األسِد وجبهِة ِذراعي بني * به أُسر عاِرضاً رأى من يا



  .الشعر يف إالَّ يجوز ال هذا ومثلُ .اَألسِد وجبهِة اَألسِد، ِذراعي بين أي

  :كقوله املَحذُوف ِمثْل يف عاِملٌ وهو مضاٍف غَري وإما

لَّقْتاِلي عِت آمم فَعمأو ِبِمثِْل * الِنع فَعأن ل ِمنبو الدمي 

  .(والبرق رعد فيه ليس املطر وهو :دمية مجع :الدمي الشديد، املطر :الوبل)

  .الديم ويِل من أنفع أو الديم وبِل مبثِل :واألصلُ املذكُور، عليِه دلَّ محذُوٍف إىل مضاف فمثلُ

  .تنوين غري من باخلفض "أوِل ِمن ِبذَا ابدأْ" الغالب غري ومن

 (...يتبع)

 ... ... :اإلضافَة :(1... تابع)@

  :إليه واملضاف املضاف بني الفصل 13-

 يف جائزة ثالث :سبع الفصل مسائل الكوفيني وعند الشعر، يف إالّ املُتضاِيفَين بني يفْصل ال النحويني أكثَِر عند
  :وهي السعة

 ابن كقراءة فاألول ظَرفه وإما مفعوله، إما :والفاصل فاعلُه، إليه واملضاف مصدراً، املضاف يكونَ أن(1)

 . "6"األنعام  سورة من "137"اآلية ) {شركاِئِهم أوالَدهم قَتلَ املُشِركني من ِلكَِثٍري زين وكَذَِلك} :عامر

  .(زين فاعل وشركاؤهم {مشركاؤه أوالَِدِهم قَتلَ املُشِركني من ِلكَِثٍري زين وكَذَِلك} :األكثرين وقراءة

 قولُ ومثلُه بأوالدهم :إليه واملُضاِف املُضاِف بين فَصلَ أوالَدهم، شركَاِئهم قتلَ :القراءة هذه على التقدير

  :الشاعر

 اَألجادلَ البغاثَ سوق فَسقْناهم * رأفَةً السلِْم إىل أحبناهم إذْ عتوا

 وهو :أجدل مجع :واألجادل "يستنِسر بأرضنا البغاث إن" :املثل ومن الضعيفة الطيور من :البغاثَ)

  .(الصقر

  .البغاثَ اإلجاِدِل سوق :التقدير

  ."رداها ِفي لَها سعي وهواها، نفِسك يوماً ترك" :بعضهم كقول :والثاين

 فَال} بعضهم كقراءة الثاين، مفعولُه والفاصلُ األولَ لَهمفعو إما إليه واملضاف وصفاً املضاف يكون أن(2)

نبسحاللَّه ت ِلفخم هدعِلِه وسفَال} املشهورة والقراءة . "14"إبراهيم  سورة من "47"اآلية ) {ر نبسحت 

اللَّه خِلفعِدِه مو لَهسر}).  

  :الشاعر وقول

 املُحتاِج فَضلَه مانع وِسواك * الِغىنب يؤمك من يوِقن زالَ ما

  :الشاعر وقول "صاحيب يل تاِركُو أَنتم هلْ" السالم عليه كقوله ظَرفَه أو

 بعِسيِل صخرٍة يوماً كناِحِت * وِمدحيت أكونن ال خبٍري فَِرشين

 ِمكْنسةُ :والعِسيل خبٍري، حايل أصِلح :ىنواملع الريش، عليه أَلزقْت إذا السهم ِرشت ن أمر :فَِرشين :قوله)

  .(والكد التعب مع فيه فائدةَ ال مما سعيه أنَّ عن كناية وهذا الِعطْر، ا جيمع اليت العطَّار

 :عبيدة أبو وحكَى "زيٍد واللَِّه غُالم هذا" :حنو (الكسائي حكاه كما) قَسماً الفَاِصلُ يكُونُ أن (3)

 كقول  "أما"  بـ الفصل الكَافية يف زاد "صاحبها أي) "ربها - واللَِّه - صوت لَتجتر الشاةَ نَّ'"

  :شراً تأبط

 أجدر باحلُر والقَتلُ دمٌٍ وإما * وِمنةٌٍ إسارٍ إما خطَّتا مها



 بالضم األخرى والرواية لإلضافة هذا على النون وحذف إليه مضاف أنه على إسار كسر رواية على هذا)

  .(خطتا من بدل وإسار لالسم استطالة النون فحذف وعليه

  :بالشعر ختتص الباِقية األربعةُ واملسائل

  :األعشى كقول كان فاعالً املُضاف، غِري معمولَ ِبه ونعين باألجنيب، الفصلُ (إحداها)

بجأن امإذ * به واِلداه أي ا فِنعم جنالهجنَال م 

 بني "والداه" بـ فصل فقد إليه، مضاف "أذْ" و مضاف وهو بأجنب متعلق :وأيام والداه :أجنب فاعل

  .(إليه واملضاف املضاف

  :جرير كقول مفعوالً أو جناله، إذ أيام به واِلداه أَنجب أي

 الرصف املزنة ماَء تضمن كما * ِريقَِتها اِملسواك ندى امِتياحاً تسِقي

 :والرصف السحاب، :واملُزنة البلَلَ، :والندى حال وهو البئر من املاء أخذ :وأصله االسِتياك :هنا متياحاال)

  .(وأرق أصفى الرصف وماُء بعض، إىل بعضها مرصوف حجارةٌ وهي رصفَة جمع

  :لنمرييا حيةَ أيب كقول ظَرفاً أو اِملسواك، ِريقَِتها ندى تسِقي أي

 يزيل أو يقاِرب يهودي * يوماً بكف الكتاب خطَّ كما

  .(يوماً يهودي بكف :األصل أن وظاهر يهودي، يوماً بكف :فيه الشاهد)

  :كقوله املُضاِف بفاعل الفَصل (الثانية)

 صب وجد قَهر عِدمنا وال * ِطب من للهوى وجدنا إن ما

 للْهوى وجدنا ما واألصل وجد، وهو املصدر بفاعِل بينهما وفصلَ "صب" وهو مفعوله إىل "قَهر" أضاف)

  .(العاشق :والصب وجد صب قَهر عدمنا وال ِطبا،

  :الشاعر كقول املضاف بنعت الفصل (الثالثة)

توجن قَدلَّ وب اِدييفَه املُرس * يِخ أيب ابِن ِمناِطِح شاِلِبطَ اَألب 

 علي قاتلُ ملْجم بن الرمحن عبد هو :واملرادي .مكة به واملراد املاء، مسيل وهو :أبطح مجع :األباطح)

  .(عنه اللّه رضي

  .األباطح شيخ طالب أيب ابن من أي

  :كقوله بالنداء الفَصل (الرابعة)

 باللّجام دق محار زيٍد * عصام أبا ِبرذَونَ كأنَّ

  .بالنداء إليه واملضاِف املضاِف بني ففَصلَ ِعصام أبا يا محار زيٍد برذَونَ كأنَّ أي

 يف إال إليه واملضاف املضاف بني يفْصل ال البصريني وعند ضعيف واستشهادهم للكُوفيني، رأي هذا كل
  .الشعر

  :اللَّفِْظية اإلضافَةُ@

  :ماهيتها 1-

 أن :وضاِبطُها "املَحضة غَري" أو "اللَّفِْظيةُ اِإلضافَةُ" وهو تخِصيصاً وال عريفاًت يفيد ال اِإلضافة من نوع مهاك

 اسم :ثَالث من واحدةٌ الصفة وهذه االسِتقْبالُ أو احلالُ ِبها مراداً كَوا يف املضارع تشبه صفةً املُضاف يكونَ

 على والدليل "البطِْش شديِد" حنو املشبهة، والصفة "اَألنِف مزكوِم" حنو مفعول واسم "مكرمنا" حنو فاعل،



 حاالً ووقوعه {الكَعبة باِلغَ هدياً} :تعاىل قوِله يف به النكرِة وصف :تعريفاً املُضاف تِفيد ال اِإلضافَة هذه أنَّ

  :حنو يف

 قولُ ومثله قبلَه اآلية يف يجاِدلُ فاعل من حالٌ فإا .( "22"احلج  سورة من "9"اآلية ) {ِعطِْفِه ثَاينَ}

  :شراً تأبط ميدح اهلُذيل كبري أيب

تبه فأت وشاِد حطَّناً الفُؤبداً * مهام ما إذا سجل ليلُ ناهلَو 

 (األمحق "اهلوجل" النوم قليل "سهداً" البطن ضامر "مبطناً" حديده الفؤاد "حوش")

 ودخول بالنكرِة، مؤولةً أو نِكرةً، إالَّ تكونُ ال واحلَالُ "به" يف الضمري من لحا "الفُؤاد حوش" فـ

"بعليه "ر بل ال ورخدجرير قول ذلك من النكرات، على إالَّ ت:  

 وِحرمانا منكُم مباعدةً الَقَى * يطْلُبكُم كَانَ لَو غَاِبِطنا رب يا

 فاالختصاص "أخاه مساعد هو" ."أَِخيه مساعد هو" :قوِلك أصل أنَّ :ختصيصاً تفيد ال أا على والدليل

  .اإلضافة قبلَ موجود باملَعمول

 يف اجلمع أو التثنية نون حذِف أو "أمحد مساِعد" حنو يف التنوين حبذِْف التخِفيف إالَّ اإلضافة هِذه تفيد وال
 يف فإنَّ "النسِب الشريف الرجلَ أَعززت" :حنو القُبح رفْع تفيد أو "خالٍد مومكر" أو "خالٍد مكِرما" حنو
 على يعود ضِمٍري من الصفة خلُو قُبح ،(الشريف وهو املشبهة للصفة فاعل أا على) "النسب" رفِع

 ويف املُتعدي، وصِف مجرى الالَِّزم وصِف ِءِإجرا قُبح :(املشبهة للصفة مفعول أنه على) نصبه ويف املوصوف،

اجلر لُّصخمنهما ت.  

 غري" و والنوِن، التنوين حذْف وهو لَفْظياً أمراً أفادت ألنها "لَفِْظيةً" التنوع هذا يف اِإلضافَةُ هذه وتسمى

  .االنِفصال تقْدير يف َألنها "محضٍة

  :ضافاملُ على "ألْ" دخول 2-

 يف ذلك جائز اللفظية باِإلضافِة ولكن معرفَين وجوِد من عليه يلزم ملا املُضاِف على "ألْ" تدخلَ أالَّ األصلُ
  :مسائل مخس

 "الفرزدق كقول "أل" بـ مقْروناً أيضاً إليه املضاف يكونَ أنْ (أ)

 احلَواِئِم الشاِفيات وهن ِشفَاٌء، * ِدمائها يف وما قَتلَى ا أَبأْنا

 (حاِئمة مجع املاء حول حتوم اليت الِعطَاش "احلوائم" للسيوف "هن" و "ا" يف والضمري قتلنا، :أبأْنا)

  :كقوله "أل" فيه ملا مضافاً إليه املضاف يكون أن (ب)

 تِلوالق ِمَألسِر اآلمالَ جاوز مبا * الِعدا أقِْفية الزوار ظَِفر لقد

 (وزِبيد خثعم لغة على النون حذفت األسر، من أصله :مألسر )

  :كقوله "ألْ" فيه ما لضمري مضافاً إليه املضاف يكون أن (جـ)

دِت أَلْوِحقَّةُ أَنتفِْوِه املُسي * صملْ وإنْ ِمن جِك أَراال ِمنون 

 وهو "أل" فيه ما إىل يعود ضمري "ِوهصفْ" ويف "صفوه" إىل أضيف "أل" فيه فاعل اسم :املستحقة)

 ("الود"

  :كقوله مثنى املضاف الوصف يكون أن (د)

 ِبغِني عنهما يوماً ِلست فإنين * عدٍن املُستوِطنا عين يغنيا إنْ

 (املُستوِطنا :والفاعل التثنية عالمة هي وإمنا فاعالً، ليست واأللف يستغنيا، مبعىن غَِني مضارع :يغنيا )



  :كقوله ساملاً، مذكَّر مجع الوصف يكونَ أن (هـ)

ِغي اَألِخالَُّء ليساِمِعهم باملُصساِة إىل * مشالو وا ولَوِحم ذَِوي كانر 

 (الشاهد وهو "ال" وفيه مضاف وهو ساملٌ مذكر مجع وهو فاعل اسم :باملُصغي)
 


