
  (اإلضافة)المحاضرة السادسة -6
 قال ابن مالك:

 موىال لحذف كان أن تأنيثا ... أوال ثان أكسب وربما
 يكون أن بشرط التأنيث إليو المضاف المؤمث من المذكر المضاف يكتسب قد

قامة لمحذف صالحا المضاف  نحو المعنى ذلك منو ويفيم مقامو إليو المضاف وا 
 لصحة مؤنث وىو أصابع إلى إلضافتو ضبع تأنيث فصح أصابعو بعض قطعت

 :قولو ومنو أصابعو قطعت فتقول عنو بأصابع االستغناء
 النواسم الرياح مر أعالييا ... تسفيت رماح اىتزت كما مشين - 222
 نحو بالرياح المر عن االستغناء لصحة ذلك وجاز الرياح إلى إلضافتو المر فأنث

 .الرياح تسفيت
 الذي  بالشرط إليو المضاف المذكر من التذكير فاكتسب مؤنثا المضاف كان وربما
 واكتسبت مؤنث رحمة ف{ اْلُمْحِسِنينَ  ِمنَ  َقِريبٌ  اللِ  َرْحَمتَ  ِإن  : }تعالى كقولو تقدم

 واالستغناء لمحذف المضاف يصمح لم فإن تعالى الل إلى بإضافتيا التذكير
 خرجت يقال ال إذ ىند مغال خرجت تقول فال التأنيث يجز لم عنو إليو بالمضاف

 .الغالم خروج منو ويفيم ىند
 مفردا لفظا بأت قد ذا وبعض ... أبدا يضاف األسماء وبعض

 :قسمان وىو اإلضافة يمزم ما األسماء من
 المراد وىو إضافة بال أي مفردا يستعمل فال ومعنى لفظا اإلضافة يمزم ما: أحدىا
 .غايتو بمعنى وحماداه الشيء وقصارى وسوى ولدى عند نحو وذلك البيت بشطر
 يستعمل أن ويجوز وأي وبعض كل نحو لفظ دون معنى اإلضافة يمزم ما: والثاني
 قد معنى اإلضافة مالزم وبعض أي ذا وبعض بقولو المراد وىو إضافة بال أي مفردا

 ... امتنع حتما يضاف ما وبعض  القسمين من كل وسيأتي لفظا مفردا يستعمل
 وقع حيث ظاىرا اسما إيالؤه
 لمبى يدى إيالء وشذ ... سعدى ودوالى لبى كوحد



 وحدك نحو ىنا المراد وىو المضمر إلى إال يضاف ماال لفظا لإلضافة الالزم من
 وسعد إدالة بعد إدالة أي ودواليك إقامة بعد إجابتك عمى إقامة أي ولبيك منفردا أي
 :قولو ومنو الغيبة ضمير إلى لبى إضافة وشذ إسعاد بعد إسعادا أي يك

 بيون مترع ذات زوراء ... ودوني دعوتني لو إنك - 222
 :سيبويو أنشد الظاىر إلى لبى إضافة وشذ  يدعوني لمن لبيو لقمت
 ويفيم المصنف ذكر مسوركذا يدى فمبى فمبى ... مسورا نابني لما دعوت - 222
 ماو  لبيك أن سيبويو ومذىب وسعدى لبى في شاذ غير ذلك أن سيبويو كالم من
 المقصود تثنيتو وأن محذوف بفعل المصدرية عمى منصوب وأنو مثنى بعده ذكر
{ َكر َتْينِ  اْلَبَصرَ  اْرِجعِ  ثُم  : }تعالى كقولو بالمثنى ممحق ىذا عمى فيو التكثير بيا

 أي{ َحِسيرٌ  َوُىوَ  َخاِسئاً  اْلَبَصرُ  ِإَلْيكَ  َيْنَقِمبْ : }تعالى لقولو فقط مرتين بو المراد ليس
 يكون أن فتعين فقط كرتين من كميال مزدجرا البصر ينقمب وال كميل وىو زدجرام

 فميس تقدم كما إقامة بعد إقامة معناه لبيك وكذلك فقط اثنين التكثير بكرتين المراد
 .تفسيرىا في تقدم ما عمى أخواتو باقي وكذا فقط االثنين المراد

 مع ياء ألفو قمبت ورمقص وأنو لبى أصمو وأن بمثنى ليس أنو يونس ومذىب
 .وعميو لديو في الضمير مع وعمى لدى ألف قمبت كما المضمر

 ياء الظاىر مع ألفو تنقمب لم ذكر كما األمر كان لو بأنو سيبويو عميو ورد
 أن ينبغي كان كذلك زيد ولدى زيد عمى تقول فكما وعمى لدى ألف تنقمب ال كما
 :فقالوا ياء األلف قمبوا الظاىر إلى أضافوه لما لكنيم زيد لبى يقال
 مسور يدى فمبى
 .يونس زعم كما بمقصور وليس مثنى أنو عمى ذلك فدل

 قال ابن مالك: 
ذ حيث ... الجمل إلى إضافة وألزموا ن وا   يحتمل ينون وا 
 جانبذ حين نحو جوازا أضف ... كإذ معنى كإذ وما إذ إفراد
ذ حيث وىو الجممة إلى إال يضاف ماال لإلضافة المالزم من ذا وا   حيث فأما وا 

 .جالس زيد حيث اجمس نحو االسمية الجممة إلى فتضاف



لى  إضافتيا وشذ زيد يجمس حيث أو زيد جمس حيث اجمس نحو الفعمية الجممة وا 
 :كقولو مفرد إلى

 المعا كالشياب يضيء نجما ... طالعا سييل حيث ترى أما - 226
لى قائم زيد إذ جئتك نحو االسمية الجممة إلى أيضا فتضاف إذ وأما  الجممة وا 

 التنوين ويؤتى إلييا المضاف الجممة حذف ويجوز زيد قام إذ جئتك نحو الفعمية
ن قولو معنى وىذا{ َتْنُظُرونَ  ِحيَنِئذٍ  َوَأْنُتمْ : }تعالى كقولو عنيا عوضا  ينون وا 
ن أي إذ إفراد يحتمل  التنوين لوقوع لفظا إضافتيا عدم أي إفرادىا يحتمل إذ ينون وا 
 .إلييا المضاف الجممة عن عوضا
 إضافتيا يجوز وال زيد قام إذا آتيك نحو فعمية جممة إلى إال تضاف فال إذا وأما
 .المصنف وسيذكرىا لقوم خالفا قائم زيد إذا آتيك تقول فال اسمية جممة إلى

 غير ماضيا ظرفا كونو في إذ مثل كان ما أن إلى كإذ معنى كإذ وما بقولو وأشار
 االسمية الجمل وىي الجممة من إذ إليو تضاف ما إلى إضافتو زيجو  محدود
 جاء ووقت زيد جاء حين جئتك: فتقول ويوم وزمان ووقت حين نحو وذلك والفعمية
 كذلك قائم زيد حين جئتك تقول وكذلك خالد خرج ويوم بكر قدم وزمان عمرو
نما الباقي  في إذ مثل نكا ما أي النوع ىذا أن ليعمم جوازا أضف المصنف قال وا 
 .وجوبا ال جوازا الجممة وىو إذ إليو يضاف ما إلى يضاف المعنى

 الماضي غير يعامل بل إذ مجرى يجر لم محدودا أو ماض غير الظرف كان فإن
 فتقول الفعمية إلى بل االسمية الجممة إلى يضاف فال إذا معاممة المستقبل وىو

 ال بل وحول شير نحو وذلك جممة إلى المحدود يضاف وال زيد يجيء حين أجيئك
 كذا وحول كذا شير نحو مفرد إلى إال يضاف
 بنيا فعل متمو بنا واختر ... أجريا قد كإذ ما أعرب أو وابن
 يفندا فمن بنى ومن أعرب ... مبتدا أو معرب فعل وقبل
 :قسمين عمى الجممة إلى المضافة األسماء أن تقدم

 لزوما الجممة إلى يضاف ما: أحدىما
 إلى يضاف ما أن إلى البيتين ىذين في وأشار جوازا إلييا يضاف ما: والثاني
 صدرت فعمية جممة إلى أضيف سواء والبناء اإلعراب فيو يجوز جوازا الجممة



 ويوم زيد جاء يوم ىذا نحو اسمية جممة أو بمضارع صدرت فعمية جممة أو بماض
 لكن والمصنف ارسيالف وتبعيم الكوفيين مذىب وىذا قائم بكر يوم أو عمرو يقوم

 بالبناء روى وقد البناء بماض صدرت فعمية جممة إلى أضيف فيما المختار
 قولو واإلعراب

 الصبا عمى المشيب عاتبت حين عمى - 222
 قبل أو معرب فعل قبل وقع وما األعراب عمى وكسرىا البناء عمى حين نون بفتح
 أي يفندا فمن بنى ومن ولوق معنى وىذا البناء ويجوز اإلعراب فيو فالمختار مبتدأ
اِدِقينَ  َيْنَفعُ  َيْومُ  َىَذا: }السبعة في قرئ وقد يغمط فمن  عمى بالرفع{ ِصْدُقُيمْ  الص 

 .المصنف اختاره ما ىذا البناء عمى وبالفتح اإلعراب
 أو بمضارع صدرت فعمية جممة إلى أضيف فيما يجوز ال أنو البصريين ومذىب

 فعمية جممة إلى أضيف فيما إال البناء يجوز وال اإلعراب إال أسمية جممة إلى
 وجوبا إلييا يضاف ما وأما جوازا الجممة إلى يضاف ما حكم ىذا بماض صدرت
ذ كحيث الجممة إلى االفتقار في بالحرف لشبيو لمبناء فالزم ذا وا   وا 

 


