
 المحاضرة الخامسة:)االضافة( : -5
 قال ابن مالك:

 سينا كطور أحذف تضيف مما ... تنوينا أو اإلعراب تمي نونا
 خذا والالم ذاك إال يصمح لم ... إذا في أو من وأنو أجرر والثاني

 تال بالذي التعريف أعطو أو ... أوال وأخصص ذينك سوى لما
 وىي اإلعراب تمي نون من مضافال في ما حذف آخر إلى اسم إضافة أريد إذا

 فتقول إليو المضاف وجر تنوين أو بيما ألحق ما وكذا الجمع نون أو التثنية نون
 فقيل إليو لممضاف الجار في واختمف صاحبو وىذا بنوه وىؤالء زيد غالما ىذان
 وىو بالمضاف مجرور ىو وقيل في أو من أو الالم وىو مقدر بحرف مجرور ىو

 وزعم النحويين جميع عند الالم بمعنى تكون اإلضافة ثم قوالاأل ىذه من الصحيح
لى المصنف اختيار وىو في أو من بمعنى أيضا تكون أنيا بعضيم  أشار ىذا وا 
 في أو من تقدير إال يصمح لم إن أنو ذلك وضابط آخره إلى في أو من وانو: بقولو

ال تقديره تعين ما بمعنى فاإلضافة  إن من تقدير يتعينف الالم بمعنى فاإلضافة وا 
 ثوب ىذا والتقدير حديد وخاتم خز ثوب ىذا نحو لممضاف جنسا إليو المضاف كان
 فيو واقعا ظرفا إليو المضاف كان إن في تقدير ويتعين حديد من وخاتم خز من

: تعالى قولو ومنو اليوم في زيد ضرب أي زيدا اليوم ضرب أعجبني نحو المضاف
بُُّص  ِنس اِئِيمْ  ِمنْ  ُيْؤُلون   ِلمَِّذين  } ْكرُ  ب لْ : }تعالى وقولو{ أ ْشُير   أ ْرب ع ةِ  ت ر   المَّْيلِ  م 

 {و النَّي ارِ 
 يد وىذه زيد غالم ىذا نحو الالم بمعنى فاإلضافة في أو من تقدير يتعين لم فإن  

 إن إلى آخره إلى أوال واخصص بقولو وأشار لعمرو ويد لزيد غالم أي عمرو
 الوصف إضافة غير ىي فالمحضة محضة وغير ضةمح قسمين عمى اإلضافة
 المذكور الوصف إضافة ىي المحضة وغير معمولو إلى المضارع لمفعل المشابو

 سنبين ما عمى تعريفا وال تخصيصا األول االسم تفيد ال وىذه بعد سنذكره كما
 نحو نكرة إليو المضاف كان إن تخصيصا األول االسم وتفيد كذلك ليست والمحضة

 .زيد غالم ىذا نحو معرفة إليو المضاف كان إن وتعريفا امرأة مغال ىذا



 وقال ابن مالك: 
ن  يعذل ال تنكيره فعن وصفا ... يفعل المضاف يشابو وا 
 الحيل قميل القمب مروع ... األمل عظيم راجينا كرب
 ومعنوية محضة وتمك ... لفظية اسميا اإلضافة وذي
 بما المصنف وضبطيا المحضة غير وىو اإلضافة قسمي من الثاني القسم ىو ىذا
 أو فاعل اسم كل وىو المضارع الفعل أي يفعل يشبو وصفا المضاف كان إذا

 فمثال الحال بمعنى إال تكون وال مشبية صفة أو االستقبال أو الحال بمعنى مفعول
 ىذا المفعول اسم ومثال راجينا وىذا غدا أو اآلن زيد ضارب ىذا الفاعل اسم

 وقميل الوجو حسن ىذا المشبية الصفة ومثال القمب مروع ىذاو  األب مضروب
 فاإلضافة عامل غير وصفا أو وصف غير المضاف كان فإن األمل وعظيم الحيل

 ىذا نحو الماضي بمعنى الفاعل واسم زيد ضرب من عجبت نحو كالمصدر محضة
 .أمس زيد ضارب
 غير أعنى ضافةاإل من القسم ىذا أن إلى يعذل ال تنكيره فعن بقولو وأشار

ن عميو رب تدخل ولذلك تعريفا وال تخصيصا يفيد ال المحضة  لمعرفة مضافا كان وا 
 قولو النكرةنحو بو وتوصف راجينا رب نحو
نما{ اْلك ْعب ةِ  ب اِلغ   ى ْدياً : }تعالى  فمذلك المفظ إلى ترجع وفائدتو التخفيف يفيد وا 
 تقدم كما تعريفا أو تخصيصا فيفيد األول القسم وأما لفظية فيو اإلضافة سميت
 نية من خالصة ألنيا أيضا محضة وسميت معنوية فيو اإلضافة سميت فمذلك

 زيد ضارب ىذا تقول االنفصال تقدير عمى فإنيا المحضة غير بخالف االنفصال
نما متحد ومعناىما زيدا ضارب ىذا تقدير عمى اآلن  .لمخفة طمبا أضيف وا 

 قال ابن مالك:
 الشعر كالجعد بالثان وصمت إن ... مغتفر فالضا بذا أل ووصل

 الجانى رأس الضارب كزيد ... الثاني أضيف لو بالذي أو
 ىذا تقول فال محضة إضافتو الذي المضاف عمى والالم األلف دخول يجوز ال

 .بينيما يجمع فال والالم لأللف منافية اإلضافة ألن رجل الغالم
  



 المضاف بيذا أي المضاف بذا بقولو رادالم وىو محضة غير إضافتو كانت ما وأما
 األلف تدخل ال أن يقتضى أيضا القياس فكان البيت ىذا قبل فيو الكالم تقدم الذي
 عمى فيو اإلضافة كانت لما ولكن متعاقبان أنيما من تقدم لما المضاف عمى والالم
 عدالج ك إليو المضاف عمى والالم األلف تدخل أن بشرط ذلك اغتفر االنفصال نية

 رأس الضارب زيد ك إليو المضاف إليو أضيف ما عمى أو الرجل والضارب الشعر
 .الجانى

 إليو المضاف إليو أضيف ما عمى وال إليو المضاف عمى والالم األلف تدخل لم فإن
 الضارب ىذا وال زيد الضارب ىذا وال رجل الضارب ىذا تقول فال المسألة امتنعت

 .جان رأس
 ىذا في ويدخل لمذكر سالمة جمع مجموع وال مثنى يرغ المضاف كان إذا ىذا

 الرجل غالم أو الرجل الضراب أو الضوارب نحو التكسير وجمع مثل كما المفرد
 .الرجل غالم أو الرجل الضاربات نحو لمؤنث السالمة وجمع
 المضاف في وجودىا كفى لمذكر سالمة جمع مجموعا أو مثنى المضاف كان فإن
 :بقولو المراد وىو إليو المضاف في وجودىا يشترط ولم

 أتبع سبيمو جمعا أو مثنى ... وقع إن كاف الوصف في وكونيا
 سبيل أتبع جمعا أو مثنى كان إذا المضاف الوصف في والالم األلف وجود أي

 في وجودىا عن يغنى السالم المذكر جمع وىو المثنى حد عمى أي المثنى
 النون وتحذف زيد الضاربو الءوىؤ  زيد الضاربا ىذان فتقول إليو المضاف
 .لالضافة

 وقال ابن مالك: 
 ورد إذا موىما وأول معنى ... أتحد بو لما اسم يضاف وال

 ال إذ غيره كونو من بد فال بو يتعرف أو إليو بالمضاف بتخصص المضاف
 المعنى في اتحد بو لما اسم يضاف وال بنفسو يتعرف أو الشيء يتخصص

 موىما ورد وما قائم رجل وال بر قمح يقال فال فتووص وكالموصوف كالمترادفين
 ألن نفسو إلى الشيء إضافة من أنو ىذا فظاىر كرز سعيد كقوليم مؤول لذلك
 قال فكأنو باالسم والثاني بالمسمى األول فيؤول واحد فيو وكرز بسعيد المراد



 إضافة من ىذا أشبو ما يؤول ذلك وعمى االسم ىذا مسمى أي كرز مسمى جاءني
 .الخميس يوم ك لمترادفينا

 إليو المضاف حذف عمى فمؤول صفتو إلى الموصوف إضافة ظاىره ما وأما
 البقمة حبة واألصل األولى وصالة الحمقاء حبة كقوليم الصفة بتمك الموصوف
 صفة واألولى لمحبة ال لمبقمة صفة فالحمقاء األولى الساعة وصالة الحمقاء
 مقامو صفتو وأقيمت والساعة البقمة وىو إليو المضاف حذف ثم لمصالة ال لمساعة
 صفة إلى بل صفتو إلى الموضوف يضف فمم األولى وصالة الحمقاء حبة فصار
 .غيره

 


