
 التمييز المحاضرة األولى

 قال ابن مالك:

َرهْ  ...ُمِبيٌن َنِكَرْه  اْسٌم ِبَمْعَنى ِمنْ   ُيْنَصُب َتْمِييزًا ِبَما َقْد َفسَّ
 َوَمَنَهْيِن َعَساًل َوَتْمَرا ...َكِشْبٍر اْرضًا َوَقِفيٍز ُبرَّا 

َم ِمن الَفَضالِت الطفعهُل بو، والطفعهُل الُطْطمَ       والطفعهُل  والطفعهُل لو، والطفعهُل فيوُق، َتَقدَّ
را  مَعو، والُطْسَتْثَظى، والحاُل، وَبِقَي التطييُز، وىه الطذكهُر في ى  وَتْفِسيرا   ذا الباِب، وُيَسطَّى ُمَفسِّ

 وُمَبيِّظا ، وَتْبِييظا ، وُمَطيِّزا ، وَتْطِييزا .

ٍن َمعْ  تعريف التطييز:   لبياِن ما قبَمو ِمن  )ِمن(حرف الجر َظىوىه: كلُّ اسٍم َنِكَرٍة ُمَتَضطِّ
ٍن َمْعَظى ِمن( من واْحُتِرَز بقهِلِو:، (طاَب َزْيٌد َنْفسًا، وِعْنِدي ِشْبٌر َأْرضاً إجطاٍل، نحُه: ) )ُمَتَضطِّ

َظٌة معظى )في(الحاِل؛  وقهُلو: )ِلَبَياِن ما قبَمو( احتراٌز مطَّا َتَضطََّن معظى )ِمن(  ،فإنَّيا ُمَتَضطِّ
(؛ فإنَّ التقديَر: ال َرُجَل قائمٌ وليَس فيو بياٌن ِلَطا قبَمو؛ كاسِم )ال( التي لظفِي الجظِس، نحُه: )

 (.ال ِمن َرُجٍل قاِئمٍ )
 ، وىطا الُطَبيُِّن إجطاَل ذاتٍ ( َيْشَطُل َنْهَعِي التطييزِ لبياِن ما قبَمو من إجمالٍ وقهُلو: )      

والُطَبيُِّن إجطاَل نسبٍة، فالُطَبيُِّن إجطاَل الذاِت ىه الهاِقُع بعَد الطقاديِر، وىي الططسهحاُت، نحُه: 
لو َمَنَهاِن َعَساًل (، والَطْهُزوَناُت، نحُه: )لو َقِفيٌز ُبرِّا(، والَطِكياَلُت، نحُه: )لو ِشْبٌر َأْرضاً )

 (.ِعْنِدي ِعْشُروَن ِدْرَىماً ، نحُه: )واألعدادُ (، وَتْمراً 
َرُه، وىه ِشْبٌر وَقِفيٌز وَمَظَهاِن وِعْشُروَن.  وىه مظصهٌب بطا َفسَّ

 بو العامُل ِمن فاعٍل أو مفعهلٍ  والُطَبيُِّن إجطاَل الظسبة  َيْشَطُل ىه الَطُسهُق لبياِن ما َتَعمَّقَ     
 اشتعل شيبُ تقدير الكالم و {،اْشَتَعَل الرَّْأُس َشْيباً }:قهلو تعالى و(، ومثمُ طاَب َزْيٌد َنْفساً نحُه: )
 كقهلظا:)ازداَد الطالب عمطا ، وتقدير الكالم:ازداد عمُم الطالب، وما جاء من مفعهل و  الرأس،

ْرَنا }:قهلو تعالى وِمثُمو األرِض، شجرَ  وتقدير الكالم: غرستُ  (،َغَرْسُت األرَض َشَجراً ) َوَفجَّ
تطييٌز مظقهٌل من   )َنْفسا (فـ وتقدير الكالم في اآلية: فجرنا عيهَن األرِض، ،{اأَلْرَض ُعُيهناً 

َغَرْسُت َشَجَر )شَجرا ( مظقهٌل من الطفعهِل، واألصُل: )(، وَطاَبْت َنْفُس َزْيدٍ صُل: )واأل اعلِ الف



طفعهَل الذي َتَعمََّق بو وَبيََّن )َشَجرا ( ال(، فَبيََّن )َنْفسا ( الفاعَل الذي َتَعمََّق بو الفعُل، األرضِ 
 :الفعلُ 

 والناِصُب لو في ىذا النهِع ىه العامُل الذي قبَمو. : يزيالعامل في التم
 قال ابن مالك:

 ُمدُّ ِحْنَطٍة ِغَذاا كـَأَضْفَتيَ  ...وبعَد ِذي وِشْبِيَيا اْجُرْرُه ِإَذا 
 َل ِمْلُء اأَلْرِض َذَهَباإْن كاَن ِمثْ  ...والنَّْصُب بعَد ما ُأِضيَف َوَجَبا 

َراِت، وىه ما َدلَّ عمى مساحٍة  بـذي ابن مالك أشارَ       َم ِذْكُرُه في البيِت ِمن الُطَقدَّ إلى ما َتَقدَّ
ِعْنِدي أو َكْيٍل أو َوْزٍن، فَيُجهُز َجرُّ التطييِز بعَد ىذه باإلضافِة إْن لم ُيَضْف إلى غيِرِه، نحُه: )

، وَمَنَها َعَسٍل وَتْمرٍ   (.ِشْبُر َأْرٍض، وَقِفيُز ُبرٍّ
عمى ِمْقَداٍر إلى غيِر التطييِز َوَجَب  المفظ الطبيم)الططيز( فإْن ُأِضيُف الدالُّ  مالحظة:     

 وجب نصب كمطة )سحابا( (،ما في السماِء َقْدُر راحٍة َسَحاباً : )قهلظا نحهُ  نصُب التمييِز،
وجب  {.َفَمْن ُيْقَبَل ِمْن َأَحِدِىْم ِمْلُء اأَلْرِض َذَهباً }ومظو قهُلو تعالى:  افة،وال يجهز جره باإلض

 نصب التطييز وىه قهلو تعالى)ذهبا( وال يجهز جره، 
وإذا أضفظا كمطة ملُء الى التطييز يجهز نصب التطييز ويجهز جره فظقهل في  مالحظة :

 غير اآلية: ملٌء ذهبا ، ويجهز جره فظقهل : ملُء ذىٍب.
 وأمَّا َتْطِييُز العدِد فسيأتي ُحْكُطو في باِب العدِد.      

 قال ابن مالك:
ال  َكـأ ...والفاِعَل الَطْعَظى اْنِصَبْن ِبَأْفَعاَل   َمْظِزالَ  ْنَت أَْعَمىُمَفضِّ

، وإْن لم التمييز فاعاًل في المعَنى َوَجَب َنْصبُ كاَن التطييُز الهاِقُع بعَد َأْفَعِل التفضيِل إْن   
 َوَجَب َجرُُّه باإلضافِة.كذلك  اسم التفضيل فاعال في الطعظى َيُكنْ 
ْعِل َأْفَعِل َيْصُمَح َجْعُمو فاعال  بعَد جَ وعالمُة ما ىه فاعٌل في الطعظى أْن  مالحظة:    

؛ إذ َيِجُب َنْصُبيما)َمْظِزال  وماال ( (، فـَأْنَت َأْعَمى َمْنِزاًل، وَأْكَثُر ماالً : )قهلظا نحهُ  التفضيِل ِفْعال  
 (.َمْنِزُلَك، وَكُثَر َماُلكَ َأْنَت َعاَل )َيِصحُّ َجْعُميطا فاعمْيِن بعَد َجْعِل أفعِل التفضيِل ِفْعال ، فتقهُل: 

قال تعالى:)أنا أكثر مظك ماال( كثر مالي التطييز ماال أصبح فاعال في الطعظى، فهجب 
 نصبو.
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 نرب التسييز بعد اسم التفزيل 

، وإْن لم َيُكْن إْن كاَن فاعاًل في السعَشى َوَجَب َنْرُبوالتطييُد الهاِقُع بعَج َأْفَعِل التفضيِل      
 كحلك َوَجَب َجخُُّه باإلضافِة.

بعَج  فاعالا  اسم التفضيل في الطعظى أْن َيْصُمَح َجْعل وعالمُة ما ىه فاعل  مالحظة:      
(، فـ َأْنَت َأْعَمى َمْشِزاًل، وَأْكَثُر ماالً ):قهلظا نحهُ  ،ماضيا أو مضارعا َجْعِل َأْفَعِل التفضيِل ِفْعالا 

)َمْظِدالا وماالا( َيِجُب َنْصُبيطا؛ إذ َيِصحُّ َجْعُميطا فاعمْيِن بعَج َجْعِل أفعِل التفضيِل ِفْعالا، فتقهُل: 
َوكاَن َلُو َثَسٌر َفقاَل ِلراِحِبِو َوُىَه ُيحاِوُرُه  :)، ومظو قهلو تعالى( َمْشِزُلَ،، وَكُثَر َماُل،َ َأْنَت َعالَ )

بطعظى فعل  اسم التفضيل ألن   ،ونفخا واجب الظصبفمفظ ماال  َوَأَعزُّ َنَفرًا( َأْكَثُر ِمْشَ، َماالَأَنا 
ُقْل َىْل ُنَشبُِّئُكْم :)تعالى ولذلك قه  ، ونظيخكُثَخ مالي وعد  نفخي ماض، وتقجيخ الكالم:

  .ير الكالم : بالذين يخدر أعساُليم،وتقدِباْْلَْخَدِريَن َأْعسااًل(
 

ٍل، وِىْشٌد َأْفَزُل َزْيٌد َأْفَزُل َرجُ ): قهلظا نحه ُل ما ليَذ بفاعٍل في الطعظىومثا مالحظة:   
، فميحا السم التفضيل ال نستصيع أن نقجر فعال، وال يجهز نصبو فَيِجبُّ َجخُُّه باإلضافةِ  (اْمَرَأةٍ 

 جخ التطييد باإلضافة

فإن و  ولم يكن فاعال في الطعظى التطييد إلى غيخِ  اسم التفضيل إال  إذا ُأِضيفَ  مالحظة:     
لم يضاف إليو اسم  فالتطييد )رجال( (َت َأْفَزُل الشاِس َرُجالً أن):قهلظا نحهُ  ُيْظَصُب حيَظئحٍ 

َوَلَتِجَدنَُّيْم َأْحَرَص  ، ومن ذلك قهلو تعالى:)باإلضافة فهجب نصبو وال يجهز جخهالتفضيل 
 ، فالهاجب جخ كمطة الظاس وال يجهز نصبيا.(الشَّاِس َعمى َحياةٍ 

 نرب التسييز بعد فعل التعجب 

َبا  قال ابن مالك: ْز َكـ ...وَبْعَد ُكلِّ َما اْقَتَزى َتَعجُّ  اَبْكٍر َأبَ َأْكِرْم ِبَأِبي َميِّ



ٍب، نحُه: َيَقُع التسييُز بعَد ُكلِّ       أباً ، وَأْكِرْم بأبي َبْكٍر َرُجالً )ما َأْحَدَن َزْيدًا ما َدلَّ عمى َتَعجُّ
َك  ِ َدرُّ  كقهل الشاعخ: عاِلساً ، وَكَفى بو َرُجالً ، وَحْدُبَ، ِبَزْيٍد عاِلساً وّلِلَّ

 *َيا َجاَرَتا َما َأْنِت َجاَرْه * و
َب، وىه قهُلو: )َما أنِت((؛ حيُث َوَقَع تطييداا بعَج ما اْقَتَضى اَجاَرةا الشاىُج فيو: قهُلو: )  .لتعجُّ

 
  جر التسييز

 قال ابن مالك:     
 ى َكـِطْب َنْفدًا ُتَفْد والَفاِعِل اْلَسْعشَ  ...واْجُرْر ِبِسْن ِإْن ِشْئَت َغْيَر ِذي اْلَعَدْد      
فتقهُل:  في الطعَظى وال ُمَطيِّداا لعجدٍ إْن لم َيُكْن فاعالا  (ِمنْ حخف الجخ )ب التطييدِ َيُجهُز َجخُّ     

، وَمَشَهاِن ِمن َعَدٍل وَتْسٍر، وَغَرْسُت اْلرَض ِمن ) عشدي ِشْبٌر ِمن أرٍض، وَقِفيٌز ِمن ُبرٍّ
  وتسرا عدالومظهان  برأوقفيد  أرضا يجهز الظصب والجخ أيضا فظقهل:)عظجي شبخ   (،َشَجرٍ 

  وغخست األرض شجخاا(
 أن فال يجهز   جخه إذا كان التطييد فاعال في الطعظى أو مطيد لعجد يجهز وال مالحظة:  

، وإنطا يجب نصبو عمى التطييد (طاَب زيٌد ِمن َنْفٍس، وال: عشِدي ِعْذُروَن ِمن ِدْرَىمٍ تقهُل: )
 (اا وعشدي عذرون درىسً نفدً  طاب زيدٌ فظقهل:) 

 
 التسييز عمى عامموتقديم 

 قال ابن مال،:
ْم ُمْطَمَقا وعاِملَ   والِفْعُل ُذو التَّْرِريِف َنْزرًا ُسِبَقا ...التَّْسِييِز َقدِّ

 في ىحه الطسألة خالف نحهي فيو قهالن:      
 أنو ال َيُجهُز تقجيمُ  طيهر الظحهيينومحىب ج ،َطْحَىُب ِسيَبَهْيِو َرِحَطو للاُ القهل األول : ف     

فاا  الفعل سهاء  كانَ  التطييِد عمى عاِمِموِ  َنْفدًا  )، فال تقهُل:)جامج(أو غيَخ ُمَتَصخِّفٍ  ُمَتَصخِّ
 ىظا التطييد تقجم عمى عاممو الفعل)شاب(. وال: عشَدي ِدْرىسًا ِعْذُروَن( ،طاَب زيدٌ 

 



وتبعيم ابن  ،من البصخيين والَطاِزِنيُّ والُطَبخِّدُ  شيخ الكهفيين أجاَز الِكَساِئيُّ القهل الثاني:      
َنْفدًا طاَب َزْيٌد، وَشْيبًا اْشَتَعَل )، فتقهُل:غير جامد عامِمِو الستررِّفِ عمى َتْقِجيَطو ب مالك

  (، ومظو قهُلو:ْأِسي َ ر
 َتِطيبُ َنْفدًا ِباْلِفَراِق َوَما كاَن  ...َأَتْيُجُر َلْيَمى ِباْلِفَراِق َحِبيَبَيا 

وىه عامل  )َتِصيُب(:عاِمُمو قهُلوقجمو عمى  (؛ فإن و تطييد  َنْفساا )الشاىُج فيو: قهُلو:    
َم عميو متصخف َز ذ(اواشتعل الرأس شيبً ،)(بالفراق واْلصُل )َتِطيُب َنْفداً  ،قج َتَقج  لك ، وقج َجه 

َم الُكهِفيُّ  ماِلٍك في بعِس ُكُتِبِو وىه في  وَتِبَعيم ابنُ ، من البصخيين والطازِنيُّ والُطَبخِّدُ  هن التقجُّ
اُج إلى أن  ، الجطيهِر ضخورة ، فال يقاُس عميوعظَج  ىحا البيِت ونحِهِه  وَذَىَب أبه إسحاَق الد ج 

األخفر  ونَقَل أبه الحسنِ ، * َوَما كاَن َنْفِسي ِباْلِفَخاِق َتِصيُب *  الخوايَة في بيِت الشاِىِج:
 خوايَة في ديهاِن األعشى ىكحا:أن  ال األوسط

 ولم َتُ، َنْفٌس بالفراِق َتِطيبُ  ...َأُتْؤِذُن َسْمَسى بالِفراِق َحِبيَبيا 
 وعمى ىاتْيِن الخوايتْيِن ال شاىَج في البيِت.

 :الشاعخ قهلولك ثطة شهاىج كثيخة عمى جهاز ىحا التقجيم ك
 َشْيبًا َرْأِسَي اْشَتَعالَ وَما اْرَعَهْيُت وَ  ...َضيَّْعُت َحْزِمَي ِفي ِإْبَعاِدَي اَْلَماَل 

 في غيِخ ىحا الكتاِب عمى ذلك، وَجَعَمو في ىحا الكتاِب قميالا. ابن مالك وَواَفَقُيُم الطصظِّفُ 
َم وىه التطييُد  )َشْيبًا(؛:الشاىُج فيو: قهُلو عمى عامِمِو الطتصخِِّف، وىه قهُلو: حيُث َتَقج 

، والطاِزِنِي، وابِن ماِلٍك في غيِخ ، وقج (اْشَتَعلَ ) ِد، والِكَساِئيِّ اْحَتج  بو َمن أجاَز ذلك؛ كالُطَبخِّ
 .األلفي ِة، ولكظ و في األلفي ِة قج َنز  عمى ُنْجَرِة ىحا

 باالتفاق جطيهر الظحهيين خٍِّف فقج َمَظُعها التقجيمَ فإْن كاَن العامُل غيَخ ُمَتَص  مالحظة :    
 (.عشدي عذروَن ِدْرَىساً )و غيَخه، نحُه:(، أما َأْحَسَن زيجاا َرُجالا ِفْعالا، نحُه: )سهاء  كاَن 

فاا، وَيْطَتِظُع تقجيُم التطييِد عميو عظَج الجطيِع، وذلك مالحظة:       وقج يكهُن العامُل ُمَتَصخِّ
فاا؛ ألن و َكَفى ِبَزْيٍد َرُجالً نحُه: ) (، فال َيُجهُز تقجيُم )َرُجالا( عمى )َكَفى(، وإْن كاَن ِفْعالا ُمَتَصخِّ



ِب، فطعظى قهِلَك: ) (: ما َأْكَفاُه كفى بزيٍد َرُجالً بطعظى ِفْعٍل غيِخ متصخٍِّف، وىه فعُل التعجُّ
 التطييد. . وىحا آخخ َرُجالا 



 حروف الجر)حروف الخفض( المحاضرة األولى

 : قال ابن مالك
 َخاَل حاَشا َعَدا في عْن َعَلى... حتَّى هاَك حروَف الَجر ِّ َوْهَي مِّن إَِّلى 
 والكاُف والباُء ولَعلَّ وَمَتى    ...ُمْذ ُمنُذ ُربَّ الالُم َكْي واٌو َوَتا

ٌة باألسماِء،      َم الكالُم اْلَجرَّ  وهي َتْعَمُل فيهاهذه الحروُف الِعشروَن كلُّها ُمْخَتصَّ ، وَتَقدَّ
فقد تكون حروف جر إذا جاء بعدها االسم مجرورا،  على "َخاَل وَحاَشا وَعَدا" في االستثناِء،

(  وكذلك عدا د  جاء القوُم خال زيكقولنا:) فيكون فعال ماضيا وإذا جاء بعدها االسم منصوبا
  وحاشا.

، فَأمَّا "كي" فتكوُن      َحْرَف َجر ٍّ في وَقلَّ َمن َذَكَر "كي ولعلَّ ومَتى" في حروِف اْلَجرِ 
َعْينِّ   :َمْوضِّ

ـ "ما" استفهاميٌَّة إذا َدَخَلْت على "ما" االستفهاميَِّة، َنحُو: "َكْيَمْه"؛ أْي: ِلَمْه، ف أَحُدهما:     
ْكِت.بـ"كْي"،  َمجرورةٌ   وُحِذَفْت أِلُفها لُدخوِل حْرِف اْلَجرِ  عليها، وِجيَء بالهاِء للسَّ

مضمرة منصوٌب بـ"أْن"  فْعٌل مضاِرعٌ  فـ"ُأْكرَِّم" . (جئُت كْي ُأْكرَِّم َزيدا  )َك:قولُ  :الثاني     
راِن ِبَمْصَدرٍّ َمجرورٍّ بـ "كْي"، والتقديُر: و"أنْ  بْعَد "َكْي"وجوبا  ؛ " والفْعُل ُمَقدَّ ئُت كْي إِّْكَرامِّ َزيد  جِّ

 ، فالالم هي الجارة على رأي الجمهور. أْي: إلكرامِّ َزيد  
 
  "    ، ومنه قوُله:ُعَقْيل  بني فاْلَجرُّ بها ُلغُة وأمَّا "لَعلَّ

نَك َقريبُ  يَلَعلَّ َأبِّ  َجْهَرة ...فقلُت: اْدُع ُأْخَرى واْرَفعِّ الصوَت  ْغَوارِّ مِّ  اْلمِّ
. حيُث ُجرَّ بـَلَعلَّ  (إلخْ  ...َلَعلَّ َأبِّيقوُله: ) الشاهد فيه:  لْفُظ أبي على ُلَغِة ُعَقْيلٍّ

َلُكْم َعَلْيَنا  َلَعلَّ للاِ  وقوُله:                  َشيء  أنَّ ُأمَُّكُم َشرِّيمُ ب ...َفضَّ
، كما في البيِت َلَعلَّ للاِّ قوُله: )الشاِهُد فيه:  ( حيُث ُجرَّ بَلَعلَّ ما بعَدها َلْفظًا على ُلغِة ُعَقْيلٍّ

حْرُف الساِبِق، وهو َمرفوٌع في التَّقديِر، ولم َيمَنْع ِمن ُظهوِر َرْفِعه إالَّ الحَرَكُة التي اْقَتَضاَها 
َلكم" َخبراِن، ولَعلَّ ، اْلَجرِ  الشبيُه بالزائدِ  فـ "َأِبي اْلِمْغَواِر" واالسُم الكريُم ُمْبَتَدآِن، و"َقريُب" و"َفضَّ

وقد ُرِوَي على ُلغِة َهؤالِء ، الباِء في "ِبَحْسِبَك ِدْرَهٌم"دَخَل على اْلُمْبَتَدِأ، فهو ك ائٌد حْرُف َجر ٍّ ز 



" بفْتِح الالِم في الِمها األخيرِة الكْسُر والفْتُح، وُرِوَي أيضًا ح ْذُف الالِم اأُلوَلى، فَتقوُل: "َعلَّ
 وكْسِرها.

هِّ )هم: ، وِمن َكالمِ ُهَذْيل  بني فاْلَجرُّ بها ُلغُة تستعمل وَأمَّا "مَتى"       . (َأْخَرَجَها َمَتى ُكم ِّ
ِه"، ِومنه قوُله:  ُيريدوَن: "ِمن ُكمِ 

 َجج  ُخْضر  َلُهنَّ َنئِّيجُ مَتى لُ  ...َشرِّْبَن بماءِّ البْحرِّ ُثمَّ َتَرفََّعْت 
 .ُهَذْيل   بني هو ُلَغُة َقْومِّ( جارًَّة، كما متى( َحْيُث اسَتْعَمَل )َمَتى ُلَجج  الشاِهُد فيه: قوُله: )

 وسَيأتي الكالُم على َبِقيَِّة الِعشريَن عنَد َكالِم المصنِ ِف عليها.
، وَذَكَرها في َغْيِره" ِمن ُحروِف الْ  َلْوالَ  ولم َيُعدَّ اْلُمَصنِ ُف في هذا الكتاِب "       ،  َجرِ 

؛ لكنْ  )مذهب جمهور البصريين(وَمذَهُب ِسيَبَوْيهِ  ال َتُجرُّ إالَّ  بشرط أنَّها ِمن ُحروِف اْلَجرِ 
فالياُء والكاُف  َلْوالَي ولوالَك وَلْوالُه"، فَتقوُل: "ال تجر االسم الظاهرو )الضمير( اْلُمْضَمرَ 

 ِعنَد ِسيَبَوْيِه َمجروراٌت بـ "َلْواَل".في محل جر  والهاُء 
أنَّها في َمْوِضِع رْفعٍّ باالبتداِء، وُوِضَع َضميُر اْلَجرِ   البصري  األوسط وَزَعَم األخَفُش     

َع َضميرِّ الرْفعِّ فَلْم َتْعَمْل "َلْواَل" فيها َشيئا ، كما  َزيٌد لواَل )، نحُو:ال َتْعَمُل في الظاهِّرِّ َمْوضِّ
 هذه الضمائر الثالث تكون في محل رفع وال تكون في محل جر. (أَلَتْيُتكَ 

دُ      لم َيِرْد ِمن  -أَْعِني "َلوالَك" ونحَوه  -أنَّ هذا التركيَب  ه(285من البصريين) وَزَعَم اْلُمَبرِ 
 بُثُبوِت ذلك عنهم؛ كقوِله: عليه ِلساِن العَرِب، وهو َمحجوجٌ 
ُع فِّيَنا  َماَءَناَأُتْطمِّ  ْعرِّْض أَلْحَسابَِّنا َحَسنْ وَلْوالَك لم يَ  ...َمن َأراَق دِّ

ِد الذي َزَعَم أنَّ )َلواَل( لم َتِجْئ َلوالكَ الشاِهُد فيه: قوُله: ) ا على أبي الَعبَّاِس اْلُمَبرِ  (؛ فإنَّ فيه َردًّ
 عَرِب اْلَموثوِق بَعَرِبيَِّتهمفي كالِم الُمتَِّصَلًة بَضماِئِر اْلَجرِ  كالكاِف والهاِء والياِء، ومَع ُوُروِده 

والضميِر اْلُمنَفِصِل بْعَد لواَل، نحُو قوِله  ،ُوقوِع االسِم الظاِهرِ  ئِّع  ُشيوعَ فإنه َقليٌل غيُر شا
نِّيَن{،تعاَلى:   }َلْواَل َأْنُتْم َلُكنَّا ُمْؤمِّ

ْحَت كما    :وقوِله ن  َلْواَلَي طِّ  َهَوى بَأْجَرامِّهِّ مِّن ُقنَّةِّ الن ِّيقِّ ُمْنَهوِّي  ....وَكْم َمْوطِّ
( بالضميِر الذي َأْصُله أْن َيَقَع في َمَحلِ  اْلَجرِ  َلْوالَ ( حيُث اتََّصَلْت )َلواليَ الشاِهُد فيه: قوُله: )

ِد الذي انكر َأْنَكَر أْن َيَقَع بْعَد َلوال َضميٌر ِمن  الضماِئِر اْلُمتَِّصَلِة والنْصِب، وفيه َردٌّ على اْلُمَبرِ 
، وقالَ  وقد جاَء هذا  ،: إنَّ ذلك ال َيجوُز َعربيَّةً التي َتكوُن في َمَحلِ  نْصبٍّ أو في َمَحلِ  َجر ٍّ



الذي َأْنَكَره في هذا الشاِهِد، وفي البيِت الذي َقْبَله، وفي البيِت الذي َذَكْرَناُه َأثناَء شْرِح البيِت 
ا عليه. الساِبِق، فكاَن نْقُل هذه  الشواِهِد َردًّ

 
 
 
 
 

 المختصة باالسم الظاهر حروف الجر

)  )من ومنذ( وحروف القسم)الواو والباء والتاء( وحرف الجر)ُربَّ

 لكاَف والواَو وُربَّ والتَّا وا ...بالظاِهِر اْخُصْص ُمنُذ ُمْذ وَحتَّى قال ابن مالك:

 َنكَّرًا والتاُء هلِل وَرب  وِبُرب  مُ  ...واْخُصْص ِبُمْذ وُمنُذ َوْقتاً 
 ْزٌر َكَذا كها ونحُوه َأَتىنَ  ....وما َرَوْوا ِمْن نحِو ُربَُّه َفَتى

لِ ِمن ُحروِف اْلَجرِ  ما ال َيُجرُّ إالَّ الظاِهَر، وهي هذه السْبعَ       فال  ُة المذكورُة في البيِت األوَّ
 َتقوُل: "ُمْنُذُه وال ُمْذُه"، وكذا الباقي.

، فإْن كاَن الزماُن حاِضرًا أسماَء الزمانِ   َتُجرُّ "ُمنُذ وُمْذ" ِمن األسماِء الظاِهَرِة إالَّ وال     
كاَنْت بمعنى "في"، نحُو: "ما َرأْيُته ُمْنُذ َيْوِمنا"؛ أي: في َيْوِمنا، وإْن كاَن الزماُن ماِضيًا كاَنْت 

اْلُجُمَعِة"؛ أْي: ِمن َيْوِم اْلُجُمَعِة، وسَيْذُكُر المصنِ ُف هذا بمعنى "ِمن"، نحُو: "ما َرَأْيُته ُمْذ َيْوِم 
وأمَّا "حتَّى" فَسَيْأِتي الكالُم ،  واْخُصْص ِبُمْذ وُمْنُذ وْقتًا"في آِخِر الباِب، وهذا معنى قوِله: "

 على َمْجُروِرها عْنَد ِذْكِر المصنِ ِف له، وَقْد َشذَّ َجرُّها للضميِر؛ كقوِله:
 َفت ى َحتَّاَك يا ابَن أبي زِّيادِّ  ...للاِّ ال ُيْلفِّي ُأَناٌس فال و

 (؛ حيُث َدَخَلْت )حتَّى( الجارَُّة على الضميِر، وهو شاذٌّ.َحتَّاكَ الشاِهُد فيه: قوُله: )
:   )ال ُيقاُس على ذلك، ِخالفًا لَبْعِضهم، وُلغُة ُهَذْيلٍّ إبداُل حاِئها َعْينًا، وَقَرَأ ابُن َمسعودٍّ

ين    (. َفَتَربَُّصوا بِّهِّ َعتَّى حِّ



ٌة بالَقَسِم، وكذلك التاُء، وال َيُجوُز ِذْكُر فْعِل الَقَسِم مَعهما، فال َتقوُل:        وأمَّا الواُو فُمْخَتصَّ
 "ُأْقِسُم وللِا"، وال: "ُأْقِسُم َتاهلِل".

" ُمضافًا إلى وال َتُجرُّ التاُء إالَّ لْفَظ "للِا"، فتقوُل: "تاهلِل      "، وقد ُسِمَع َجرُّها لـ "َربِ  أَلْفَعَلنَّ
". وُسِمَع أيضًا: "َتالرحمِن"،  "الَكْعَبِة"، قالوا: "َتَربِ  الَكعبِة"، وهذا معنى قوِله: "والتاُء هلِل وَرب 

 وَذَكَر اْلَخفَّاُف في شْرِح الكتاِب أنَّهم قالوا: "َتَحَياِتَك". وهذا َغريٌب.
" إالَّ َنِكَرًة، نحُو: ُجرُّ وال تَ        ، وهذا معنى قوِله: "وِبُرب  ُمَنكَّرًا"؛ (ُربَّ رُجل  عالِّم  َلقِّيتُ )"ُربَّ

 أْي: واْخُصْص بُربَّ النَِّكَرَة، وقد َشذَّ َجرُّها َضميَر الَغْيَبِة؛ كَقوِله:
ْه  يَكا َصْدَع َأْعُظمِّ ْن َعَطبِّهْ  ...َواه  َرَأْبُت ُوشِّ با  َأْنَقْذُت مِّ  وُربَُّه َعطِّ

با  الشاِهُد فيه: قوُله: ) ((؛ حيُث َجرَّ وُربَُّه َعطِّ  الضميَر، وهو شاذٌّ. )ُربَّ
، أَمْعِرَفٌة هو َأْم  نحويينواعَلْم أنَّ ال      قد اخَتَلُفوا في هذا الضميِر الذي َتْدُخُل عليه ُربَّ

َمْخَشِريُّ َنِكَرٌة؟ فَذَهَب اْلُجمهوُر إل ى أنَّه َمعِرَفٌة على َأْصِله، وَذَهَب ابُن ُعصفورٍّ وَجاُر للِا الزَّ
 بَّ ال َتُجرُّ غيَر النَِّكَرةِ إلى أنَّ هذا الضميَر َنِكَرٌة؛ ألنه واِقٌع َموِقَع اسمٍّ واِجِب التنكيِر؛ ألنَّ رُ 

 واجُب التنكيِر. ألنَّ َمْرِجَعه وهو التمييزُ والن و 
 َجرُّ الكاِف له؛ كقوِله:كما َشذَّ 

 وُأمُّ َأْوَعال  َكَها َأْو َأْقَرَبا ...َخلَّى الذََّناَباتِّ َشَماال  َكَثَبا 
 حيُث َجرَّ بالكاِف الضميَر، وهو شاذٌّ. )كها(؛الشاِهُد فيه: قوُله: 

 وقوِله:
الَ  ...وال َتَرى َبْعال  واَل َحاَلئِّاَل   َكُه وال َكُهنَّ إالَّ َحاظِّ

(؛ُد فيه: قوُلهالشاهِ   حيُث ُجرَّ الضميُر في اْلَمْوِضَعْيِن بالكاِف، وهو شاذٌّ. : )َكُه َكُهنَّ
" اْلُمضَمَر نحُو: "ُربَُّه َفًتى"  وهذا معنى قوِله: "وما َرَوْوا" البيَت؛ أْي: والذي ُرِوَي ِمن َجرِ  "ُربَّ

 َقليٌل، وكذلك َجرُّ الكاِف اْلُمْضَمَر، نحُو: "َكَها".
 



 السحاضخة الثانية حخوف الخفض

 حخوف الجخ التي باالسم الظاىخ

 والكاَف والػاَو وُربَّ والتَّا ....بالطاِىِخ اْخُرْز ُمشُح ُمْح وَحتَّى   :قال ابن مالك
 َشكَّخا  والتاُء هلِل وَربّ وِبُخّب مُ  ....واْخُرْز ِبُسْح وُمشُح َوْقتا  

 ْدٌر َكَحا كيا ونحُػه َأَتىنَ ....وما َرَوْوا ِمْغ نحِػ ُربَُّو َفَتى 
ِل، فال َتقػُل: ِمغ ُحخوِف اْلَجخِّ ما ال َيُجخُّ إالَّ ا لطاِىَخ، وىي ىحه الدْبَعُة السحكػرُة في البيِت األوَّ

 "ُمْشُحُه وال ُمْحُه"، وكحا الباقي.
، فإْن كاَن الدماُن حاِضخا  اِىَخِة إالَّ أسساَء الدمانِ وال َتُجخُّ "ُمشُح وُمْح" ِمغ األسساِء الط     

ِمشا"؛ أي: في َيْػِمشا، وإْن كاَن الدماُن ماِضيا  كاَنْت كاَنْت بسعشى "في"، نحُػ: "ما َرأْيُتو ُمْشُح َيػْ 
بسعشى "ِمغ"، نحُػ: "ما َرَأْيُتو ُمْح َيْػِم اْلُجُسَعِة"؛ أْي: ِمغ َيْػِم اْلُجُسَعِة، وسَيْحُكُخ السرشُِّف ىحا 

 في آِخِخ الباِب، وىحا معشى قػِلو: "واْخُرْز ِبُسْح وُمْشُح وْقتا ".
َيْأِتي الكالُم عمى َمْجُخوِرىا عْشَج ِذْكِخ السرشِِّف لو، وَقْج َشحَّ َجخُّىا لمزسيِخ؛ وأمَّا "حتَّى" فدَ      
 كقػِلو:

 اَك يا ابَن أبي ِزيادِ َحت   َفًتى ...فال وهللِا ال ُيْمِفي ُأَناٌس 
 حيُث َدَخَمْت )حتَّى( الجارَُّة عمى الزسيِخ، وىػ شاذٌّ. َحت اَك(؛قهُلو: )الذاِىُج فيو: 

َأ ابُغ َمدعػٍد: وال ُيقاُس عمى ذلظ، ِخالفا  لَبْعِزيع، وُلغُة ُىَحْيٍل إبجاُل حاِئيا َعْيشا ، وَقخَ     
 (. َفَتَخب ُرها ِبِو َعت ى ِحين  )

ٌة بالَقَدِم       ، وكحلظ التاُء، وال َيُجػُز ِذْكُخ فْعِل الَقَدِع مَعيسا، فال َتقػُل: وأم ا الهاُو فُسْخَتر 
"، وقج ُسِسَ  وال َتُجخُّ التاُء إالَّ لْفَظ "هللِا"، فتقػُل: "تاهللِ  ،هللِا"، وال: "ُأْقِدُع َتاهلِل""ُأْقِدُع و  أَلْفَعَمغَّ

" ُمزافا  إلى "الَكْعَبِة"، قالػا: "َتَخبِّ الَكعبِة"، وىحا معشى قػِلو: "والتاُء هلِل وَرّب".  َجخُّىا لـ "َربِّ
 وىحا َغخيبٌ  ،اِب أنَّيع قالػا: "َتَحَياِتَظ"وُسِسَ  أيزا : "َتالخحسِغ"، وَذَكَخ اْلَخفَّاُف في شْخِح الكت

" إال  َنِكَخًة، وال َتُجخ        نحُػ: "ُربَّ رُجٍل عاِلٍع َلِقيُت"، وىحا معشى قػِلو: "وِبُخّب ُمَشكَّخا "؛  "ُرب 
 أْي: واْخُرْز بُخبَّ الشَِّكَخَة، وقج َشحَّ َجخُّىا َضسيَخ الَغْيَبِة؛ كَقػِلو:

 ْحُت ِمْن َعَطِبوْ وُرب ُو َعِطبًا َأْنقَ  ...َواه  َرَأْبُت ُوِشيَكا َصْجَع َأْعُظِسْو 
 ( الزسيَخ، وىه شاذٌّ.ُرب  (؛ حيُث َجخ  )وُرب ُو َعِطباً الذاِىُج فيو: قهُلو: )



 كسا َشحَّ َجخُّ الكاِف لو؛ كقػِلو:

 ْوَعال  َكَيا َأْو َأْقَخَباوُأم  أَ  ...َخم ى الح َناَباِت َشَسااًل َكَثَبا 
 حيُث َجخ  بالكاِف الزسيَخ، وىه شاذٌّ. : قهُلو: )كيا(؛الذاِىُج فيو

 وقػِلو:
 وال َكُيغَّ إالَّ َحاِضالَ  َكوُ  ...وال َتَخى َبْعال  واَل َحاَلِئاَل 

" اْلُسزَسَخ نحُػ: "ُربَُّو َفت ى" وىحا معشى قػِلو: "وم ا َرَوْوا" البيَت؛ أْي: والحي ُرِوَي ِمغ َجخِّ "ُربَّ
 َقميٌل، وكحلظ َجخُّ الكاِف اْلُسْزَسَخ، نحُػ: "َكَيا".

 (نْ معاني حخف الجخ)مِ 
 قال ابن مالك:

ْس وَبيِّْغ واْبَتِجْئ في اأَلْمِكَشوْ   ج تأِتي لَبْجِء اأَلْزِمَشوْ ِبِسْغ وق ....َبعِّ
 ِكَخة  كسا ِلباٍغ ِمغ َمَفْخ نَ  ...َجْخ وِزيَج في نفٍي وِشْبِيِو فَ 

 ِن َكثيخا ، وفي الدماِن َقميال  َتجيُء "ِمغ" لمتَّبعيِس، وِلَبياِن اْلِجْشِذ، والبتجاِء الغايِة في غيِخ الدما
 وَزائجة .
َيُقهُل  }َوِمَن الش اِس َمنْ ومشو قػُلو تعاَلى:  .(َأَخْحُت ِمن الجراِىِم):ْػُلظَ فِسثاُليا لمتَّبعيِس قَ      

 {.آَمش ا ِباللِ 
 }َفاْجَتِشُبها الخِّْجَس ِمَن اأَلْوَثاِن{.وِمثاُليا لَبياِن اْلِجْشِذ قػُلو تعاَلى:      
}ُسْبَحاَن ال ِحي َأْسَخى ِبَعْبِجِه َلْياًل ِمَن  وِمثاُليا البتجاِء الغايِة في السكاِن قػُلو تعاَلى:     

 اأَلْقَرى{. اْلَسْدِجِج اْلَحَخاِم ِإَلى اْلَسْدِججِ 
ِل وِمثاُليا البتجاِء الغايِة في الدماِن قػُلو تعاَلى:         َس َعَمى الت ْقَهى ِمْن َأو  }َلَسْدِجٌج ُأسِّ

 وقػُل الذاِعِخ: َيْهم  َأَحق  َأْن َتُقهَم ِفيِو{،
ْخَن ِمْن أزماِن يهِم َحِميَسة    قج ُجخِّْبَن كل  الت َجاِرِب إلى اليهِم  ...ُتُخيِّ

َمِغ، وفي السدألِة )ِمغ أزماِن(؛ حيُث َوَردَ الذاِىُج فيو: قػُلو: ْت )ِمغ( البتجاِء الغاَيِة في الدَّ
وَتمخيُرو أنَّو قج َذَىَب ُجسيػُر الُكػِفيِّيَغ وأبػ الَعبَّاِس اْلُسَبخُِّد واألخَفُر وابُغ  ،كالٌم شػيلُ 

الغاَيِة في الدماِن، وماَل إلى ىحا َدَرْسَتَػْيِو ِمغ الَبرِخيِّيَغ إلى أنَّ )ِمغ( قج تأتي البتجاِء 
، وىػ الحي َذَىَب إليو ابُغ ماِلٍظ وابُغ ِىذاٍم، وذَىَب ُجسيػُر الَبْرِخيِّيَغ إلى  الُسَحقُِّق الخَِّضيُّ



أنَّيا ال َتجيُء لحلَظ، واتََّفَق اْلَجسيُ  عمى أنَّيا َتأِتي البتجاِء الغاَيِة في اأَلْمِكَشِة واألحجاِث 
 واألشخاِص.

 وِمثاُل الدائجِة: "ما جاَءِني ِمغ أَحٍج"، وال ُتداُد عشَج ُجسيػِر الَبْرِخيِّيَغ إالَّ بَذخشيِغ:      
 أَحُجىسا: أْن َيكػَن السجخوُر بيا َنِكَخة .   
 الثاني: أْن َيْدِبَقَيا َنْفٌي أو َشَبُيُو، والسخاُد بَذَبِو الشَّْفِي الشَّْيُي، نحُػ: "ال َتْزِخْب ِمغ أَحٍج"،   

 واالستفياُم، نحُػ: "ىل َجاَءَك ِمغ أَحٍج".
"،، وال ُيْؤَتى بيا جارَّة  ِلَسْعِخَفٍة، فال َتقػلُ وال ُتَداُد في اإليجابِ  ِخاَلفا   : "جاَءِني ِمن َزيج 

 }َيْغِفْخ َلُكْم ِمْن ُذُنهِبُكْم{.لأَلْخَفِر، وَجَعَل مشو قػَلو َتعاَلى: 
َتيا في اإليجاِب بَذْخِط َتشكيِخ َمجخوِرىا، ومشو عشَجىع: "قج كاَن ِمغ وَأجاَز الُكػِفيُّػَن ِزيادَ      

 َمَصٍخ"؛ أْي: قج كاَن َمَصٌخ.
 التي انتياء الغاية فو اني حخ مع

 غ وَباٌء ُيْفِيَساِن َبَجالَ ومِ  ....حتَّى والٌم وِإَلى ِلالْنِتَيا قال ابن مالك:
حلظ َتُجخُّ َيُجلُّ عمى انتياِء الَغاَيِة "إلى وحتَّى والالُم"، واألْصُل ِمغ ىحه الثالثِة "إلى"؛ فم      

اآلِخَخ وغيَخه، نحُػ: "ِسْخُت الباِرَحَة إلى آِخِخ الميِل، أو إلى ِنْرِفو"، وال َتُجخُّ "حتَّى" إالَّ ما 
وال َتُجخُّ غيَخىسا؛  }َساَلٌم ِىَي َحت ى َمْطَمِع اْلَفْجِخ{،؛ كقػِلو تعالى: ِخخا  أو ُمتَِّرال  باآلِخخِ كاَن آ

باِرَحَة حتَّى ِنْرِف الميِل". واستعساُل الالِم لالنتياِء َقميٌل، ومشو قػُلو فال َتقػُل: "ِسْخُت ال
 }ُكلٌّ َيْجِخي أَلَجل  ُمَدس ى{.َتعاَلى: 

     : وُيْدَتْعَسُل "ِمغ" والباُء بسعشى "َبَجل"، فِسغ استعساِل "ِمغ" بسعشى "َبَجل" قػُلو َعدَّ وَجلَّ
ْنَيا مِ  َغ اآلِخَخِة{؛ أْي: َبَجَل اآلِخَخِة،، وقػُلو تعاَلى: }َوَلْػ َنَذاُء َلَجَعْمَشا ِمْشُكْع }َأَرِضيُتْع ِباْلَحَياِة الجُّ

 َماَلِئَكة  ِفي اأَلْرِض َيْخُمُفػَن{؛ أْي: بَجَلُكع.، وقػُل الذاِعِخ:
 ُقػِل الُفْدُتَقاِمَغ البُ  وَلْع َتُحقْ  ...َجاِرَيٌة َلْع َتْأُكِل اْلُسَخقََّقا 

 : بَجَل الُبقػِل.أيْ 
ِني ِبَيا ُحُسُخ الش َعِم((؛وِمغ استعساِل الباِء بسعشى "َبَجل" ما َوَرَد في الحجيِث:          ))َما َيُدخ 

 أْي: بَجَليا. وقػُل الذاِعِخ:
 َشش ها اإِلغاَرَة ُفْخسانًا وُركباَنا ...َفَمْيَت لي ِبيُم َقْهمًا إذا َرِكُبها 
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ْض َأْلِرِق وِمثلَ  قال ابؽ مالػ:     وَذَكَخ ىشا , َمْع وِمن وَعن بيا اْنِظقِ  بالَبا اْسَتِعْن وَعجِّ َعهِّ
كِّيِن", ولمتَّْعِجَيِة, نحُه: "َذَىْبُت ِبديٍج", وِمشو  أنَّيا تكهُن لالستعانِة, نحُه: "َكَتْبُت بالقَمِم وَقَظْعُت بالدِّ

ِف ِدْرَىٍم", ومشو قهُلو ولمتَّْعِهيِض, نحُه: "اشَتَخْيُت الفَخَس بألْ  ,}َذَهَب هللُا ِبُنؾِرِهْؼ{:َلىقهُلو تعا
ْنَيا ِباآلِخَرِة{}ُأوَلِئَػ الَِّذيَؽ اْشَتَرُوا الْ :تعالى , اي: مخوري ُه: "َمَخْرُت بَديٍج"لراِق, نحولإل ,َحَياَة الدُّ

 "ِمن"؛ كقهِلو:نحُه: "ِبعُتَك الثهَب بِظَخاِزِه"؛ أْي: مَع ِطَخاِزِه, وبسعشى  وبسعشى معَ  مالصقا بديج,
ُروَنها  ِبهاَعْينًا َيْذَرُب  وقهلو تعالى:) أْي: ِمن ماِء الَبْحِخ,, َشِخْبَن ِبَساِء الَبْحخِ  ِ ُيَفجِّ ِعباُد َّللاَّ

 {؛ أْي: عن َعحابٍ َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاب  : }قهلو تعالى وبسعشى "عْن", نحهُ  ,أي: مشيا,( َتْفِجيراً 
 {؛ أْي: ُمَراِحبًا َحْسَج َربَِّك.َفَدبِّْح ِبَحْمِد َربِّػَ وَتكهُن الباُء َأيزًا لمُسَراَحَبِة, نحُه: }

وُيْدَتْعَسُل "ِمن" والباُء بسعشى "َبَجل", فِسن استعساِل "ِمن"  :عقيل قال ابن :(1)مالحغة      
ْنَيا ِمَؽ اآلِخَرِة{؛بسعشى "َبَجل" قهُلو َعدَّ وَجلَّ  أْي: َبَجَل اآلِخَخِة,, وقهُلو  : }َأَرِضيُتْؼ ِباْلَحَياِة الدُّ

 أْي: بَجَلُكم., وقهُل الذاِعِخ: ُمُفؾَن{؛}َوَلْؾ َنَذاُء َلَجَعْمَنا ِمْنُكْؼ َماَلِئَكًة ِفي اأَلْرِض َيخْ تعاَلى: 
 وَلْم َتُحْق ِمَن الُبُقهِل الُفْدُتَقا ...َجاِرَيٌة َلْم َتْأُكِل اْلُسَخقََّقا 

الذاِىُج فيو: )ِمن الُبقهِل(؛ حيُث َوَرْد )ِمن( بسعشى الَبَجِل, يعشى يعشي إنيا أنَّيا لم َتْدَتْبِجِل 
عٌة ِمن الشَّْحِهيِّيَن, وقاَل آَخُخوَن: إنَّ )ِمن( ىشا الُفْدُتَق بالُبقهِل, وىكحا قاَل ابُن ماِلٍك وجسا

لمتَّبعيِض, وِعشَجىم أنَّ الُفْدُتَق بعُض الُبقهِل, وعمى ىحا َيُجهُز أْن َتكهَن )ِمن( اْسسًا بسعشى 
 ا)بعٍض(, وَمْهِقُعيا في اإلعخاِب عمى ىحا َمفعهٌل بو ِلَتُحْق, وَيكهُن قهُلو: )الُفْدُتَقا( َبَجاًل مشي

ِني ِبَها وِمن استعساِل الباِء بسعشى "َبَجل" ما َوَرَد في الحجيِث: )) ,أْي: بَجَل الُبقهلِ  َما َيُدرُّ
 وقهُل الذاِعِخ: ,َجَليا((؛ أْي: بُحُمُر النََّعِؼ

 َشنُّؾا اإِلغاَرَة ُفْرسانًا وُركباَنا ...َفَمْيَت لي ِبهُؼ َقْؾمًا إذا َرِكُبؾا 
 ( بسعشى: فميت لي بجليم.َفَمْيَت لي ِبيمُ  :)الذاىج فيو قهلو

 



  .معاني الالم     

  قال ابؽ مالػ:
 ِجَيٍة َأْيزًا وتعميٍل ُقِفيَتعْ  ...والالُم ِلمِسْمِك وِشْبِيِو وِفي
َبَبا وفي ....وِزيَج والظخفيََّة اسَتِبْن ِبَبا  وقج ُيَبيَِّشاِن الدَّ

َم أنَّ الالَم َتكهُن لالنتياِء, وَذَكَخ ىشا أنيا َتكهُن لمِسْمكِ      َماَواِت َوَما , نحُه: َتقجَّ ِ َما ِفي الدَّ }ّلِلَّ
اِر". ولمتَّْعِجَيِة, نحُه:  ِفي اأَلْرِض{, و"الساُل ِلَدْيٍج". وِلِذْبِو اْلِسْمِك, نحُه: "اْلُجلُّ لمَفَخِس, والباُب لمجَّ

 ِني َوَيِرُث ِمْؽ آِل َيْعُقؾَب{.}َفَهْب ِلي ِمْؽ َلُدْنَػ َوِليِّا َيِرثُ :ٍج َمااًل", ومشو قهُلو تعاَلى"َوَىْبُت ِلَديْ 
 وقهُلو:أي: ألجل إكخامك, ولمتعميِل, نحُه: "ِجْئُتَك إِلْكَخاِمَك", 

 ُعْرُفؾُر َبمََّمُه الَقْظرُ َكَما اْنَتَفَض ال ...وِإنِّي َلَتْعُروِني ِلِذْكَراِك ِهزَّةٌ 
, نحُه: اساً وزائجٍة ِقي ,فإنَّ الالَم فيو لمتَّعميلِ أجل ذكخك,  أي : من)ِلِحْكَخاِك(؛ الذاِىُج فيو: قهُلو:

ْؤَيا َتْعُبُروَن{}ِإْن كُ "ِلَدْيٍج َضَخْبُت", ومشو قهُلو تعاَلى:  تعبخون  تموتقجيخ الكالم: إن كش ,ْنُتْؼ ِلمرُّ
وَسَساعًا, نحُه: "َضَخْبُت  الم,بال يَ هِّ ولسا تأخخ العامل وتقجم السعسهل ضعفت قهتو, فقُ  الخؤيا,
وقج  عمى رأي جسيهر الشحهيين, اي: ضخبت زيجا, إذ ال يرح دخهليا عمى السفعهل ِلَدْيٍج",

وتقجيخ الكالم:  (ِإَلى التَّْهُمَكةِ َوََل ُتْمُقؾا ِبَأْيِديُكْؼ  :)قهلو تعالى اقميال ججً  ورد في القخآن الكخيم
 ال تمقها أيجيكم الى التيمكة.

 
 .بيةدب( استعمال الباء وفي لمغرفية وال2ة)مالحغ

ِبْن" إلى آِخِخه إلى معشى الباِء و" في", فَحَكَخ أنَّيسا اْشَتَخكا وأشاَر بقهِلو: "والظخفيََّة استَ     
وَن قهُلو تعاَلى: , أي: بسعشى فيباِء لمظَّخفيَّةِ والدَبِبيَِّة, فِسثاُل ال "في" إفاَدِة الظخفيَّةِ  }َوِإنَُّكْؼ َلَتُمرُّ
ببيَِّة قهُلو تعاَلى:  ,أْي: وفي الميلِ  َوِبالمَّْيِل{؛َعَمْيِهْؼ ُمْرِبِحيَؽ  }َفِبُغْمؼ  ِمَؽ الَِّذيَؽ وِمثاُليا لمدَّ

َبات  ُأِحمَّْت  ْمَنا َعَمْيِهْؼ َطيِّ ِهْؼ َعْؽ َسِبيِل هللِا َكِثيرًا{,َهاُدوا َحرَّ  أي: بدبب عممهؼ َلُهْؼ َوِبَردِّ
َبِبيَِّة قه  وِمثاُل "في" لمظَّْخِفيَِّة قهُلَك: "َزيٌج في اْلَسدِجِج", وىه الكثيُخ فييا, ُلو َصمَّى وِمثاُليا لمدَّ

ْأُكُل َعَمْتَها َوََل ِهَي َتَرَكْتَها تَ )َدَخَمِت اْمَرَأٌة النَّاَر ِفي ِهرَّة  َحَبَدْتَها, َفاَل ِهَي َأطْ هللُا عميو وسمََّم:
 .أي: بدبب ىخةِمْؽ َخَذاِش اأَلْرِض(

 



 حخوف الخفض السحاضخة الخابعة

 معاني الالم 

 : قال ابن مالك
 جاُوزًا َعَشى َمن قج َفِظنْ بَعن تَ  ...َعَمى ِلاِلسِتْعاَل ومعَشى ِفي وَعنْ 

 ى َمْهِضَع عْن َقْج ُجِعالَ كسا عمَ  ...وقج َتِجي َمهِضَع َبْعٍج وَعَمى
ْظِح"، وبسعشى "في"،  :قال ابن عقيل  ُتْدَتْعَسُل "عمى" لالستعالِء َكثيخًا، نحُه: "َزْيٌج عمى الدَّ

{؛ أي: في ِحيِن َغفَمٍة. وُتْدَتْعَسُل اْلَسِجيَشَةََعَمىَِحيِؽََغْفَمٍةَِمْؽََأْىِمَياََوَدَخلََنحُه قهِلو تعاَلى: }
"عن" لمُسجاَوَزِة َكثيخًا، نحُه: "َرَمْيُت الدْيَم عن الَقْهِس"، وبسعشى "بْعَج"، نحُه قهِلو تعاَلى: 

ََطَبقًاََعْؽََطَبقٍَ}  "، نحُه قهِلو:{؛ أْي: بْعَج َطَبٍق، وبسعشى "عمىَلَتْخَكُبؽَّ
ػََ َنَتََديَّاِنيَفَتْخُدوِنيَأََوالََعشِّيَ....الََأْفَزْمَتَفيََحَدبٍََالِهَابُؽَعسِّ

َ)عؽ(َىشاَِبَسعشىَ)عمى(، والدخُّ في ذلك أنَّ )أْفَزَل(  الذاِىُجَفيو:َقؾُلو:َ)َعشِّي(؛َفإنَّ
.أْي: ال َأْفَز  ،الفْزِل إنسا َيَتَعجَّى بَعَمى بسعشى زاَد في  ْمَت في حَدٍب َعَميَّ

 كسا اسُتْعِسَمْت "عمى" بسعشى "عْن" في قهِلو:
ََبُشؾَُقَذْيٍخَ َلَعْسُخَهللِاََأْعَجَبِشيَِرَضاَىاَ...ِإَذاََرِضَيْتََعَميَّ

َ)َعمََذاِىُجَفيو:َقؾُلو:َ)َرِضَيْتَال (؛َفإنَّ (َفيوَبسعشىَ)عؽ(،يَّ وَيُجلَُّك عمى ذلك أنَّ  َعَميَّ
{، وقهِلو: }َلَقْج َرِضَيَهللُاََعْشُيْؼََوَرُضؾاََعْشوََُرِضَي( إنَّسا َيتَعجَّى بَعْن؛ كسا في قهِلو تعاَلى: })

اُه ِشيَن{، وقج َحَسَل الذاِعُخ )رضى َرِضَي هللُا َعِن اْلُسْؤمِ  ِه، وىه )َسِخَط(، فَعجَّ َرِضَي( عمى ِضجِّ
ه، و  ىه )عمى(، وليَذ في ذلك ما ُتْشِكُخه؛ فإنَّ العَخَب َتْحِسُل بالحْخِف الحي َيَتَعجَّى بو ِضجُّ

ه كسا َتْحِسُمو عمى َنظيِخه.  الذيَء عمى ِضجِّ

 

 



َمعانيَالكاف

 ْد ْعَشى وزائجًا لتهكيٍج َورَ َشبِّْو بكاٍف وبيا التعميُل َقْج يُ  قال ابن مالك: 
َواْذُكُخوُهَكقهِلو تعاَلى: }َتأتي الكاُف لمتَّْذِبيِو َكثيخًا؛ كقهِلَك: "َزْيٌج كاألَسِج"، وقج َتأِتي لمتعميِل؛  

ََىَجاُكؼَْ ََكِسْثِمِوَوَجَعَل ِمشو قهَلو تعاَلى: ،اُكْم، وَتأِتي زائجًة لمتهكيجِ {؛ أْي: ِلِيَجاَيِتو إيَّ َكَسا }َلْيَذ
ْي: فييا أ،ُقَاألقخاِبَفيياَكاْلَسَققََْلَؾاحَِ  {؛ أْي: ِمْثَمو شيٌء، ومسَّا ِزيَجْت فيو قهُل ُرْؤَبَة:َشْيءَ 

فقاَل: اْلَسَقُق؛ أي: الظُّهُل. وما َحَكاُه الَفخَّاُء أنَّو ِقيَل لَبْعِض الَعَخِب: كيف َتْرَشُعهَن اأَلِقَط؟ 
اسُتْعِسَل َأْجِل ذا عمييسا ِمن َدَخاَل واْسُتْعِسَل اْسسًا وكحا عن وَعَمى ِمن ، يِّشاً َكَييٍِّن. أْي: ىَ 

 و:الكاُف اْسسًا َقمياًل؛ كقهلِ 
َْحَىُبَفيوَالديُتَوالُفُتلَُكالظَّْعِؽَيَََ...َأَتْشَتُيؾَنَولْؽََيْشَيىََذِويََشَظطٍَ

ى َذِوي َشَظِط ِمْثُل فالكاُف اسٌم َمخفهٌع عمى الفاعميَِّة، والعامُل فيو "َيْشَيى"، والتقجيُخ: ولن َيْشيَ 
و: الذاِىُج فيو: قهُلو: )كالظَّْعِن(؛ فإنَّ الكاَف فيو اسٌم بسعَشى )ِمْثل(، وىي فاعٌل لقهلِ ،الظَّْعنِ 
 .)َيْشَيى(
َبسعشىَاسؼَالجخَحخفَسالاستع      
"ِمن" عمييسا، وَتكهُن "عمى" بسعشى "َفْهق"،  واسُتْعِسَمْت "عمى وعن" اْسَسْيِن عشَج ُدخهلِ        

 و"عن" بسعشى "جاِنب"، ومشو قهُلو:
ََقْيٍضَبَدْيَداَءََمْجَيلَََِتِرلَُّوَعؽََْ....َغَجْتَِمؽَعميوَبْعَجَماََتؼََِّعْسُؤىا

؛ :َقؾُلو:َ)ِمؽََعميِو(؛َحيُثََوَرَدَ)عؽ(َاْسسًاَبسعشىَفؾَقالذاِىُج فيوْي: َغَجْت ِمن َفْهِقو. أ
 وقهُلو: ،ليِل ُدخهِل حْخِف اْلَجخِّ عميوبجَ 

َِمْؽََعْؽََيِسيِشيََتاَرًةَوَأَماِميَ...ولَقْجََأَراِنيَلمخَِّماِحََدِريَئًةَ
وَدليُل ذلك أنَّو  الذاِىُجَفيو:َقؾُلو:َ)ِمؽَعْؽ(؛َحيثَاسَتْعَسَلَ)عؽ(َاْسسًاَبسعشىَ)ِجَيٍة(،

،  أْي: ِمن جاِنِب َيِسيِشي. َأْدَخَل عميو حْخَف اْلَجخِّ
 
 
 
 



َغيخَحخفَجخَاستعساالتَمحَومشح
 قال ابن مالك : 

 ا الفعَل كِجْئُت ُمْح َدَعاأو ُأوِليَ  ...و"مْح وُمشُح" اسساِن حيُث َرَفَعا
 ي الحزهِر معَشى في اْسَتِبنْ وف ىسا ...فَكِسنْ وإن َيُجخَّا " في " ُمِزيٍّ 

َجىسا فْعٌل، فِسثاُل ُتدتْعَسُل "ُمْح وُمشُح" اْسَسْيِن إذا َوَقَع بعَجىسا االسُم َمخفهعًا، أو وَقَع بعْ      
لِ  ه، وكحلك ُمْشُح، ، أو "ُمْح َشْيُخنا"، فـ"ُمْح" اسٌم ُمبتجٌأ َخَبُخه ما بعجَ (َرأيُتوَُمْحََيؾُمَاْلُجُسَعةََِما):األوَّ

َز بعُزيم أْن َيكهَنا َخَبخْيِن ِلَسا َبْعَجىسا.  وَجهَّ
وِمثاُل الثاني: "ِجْئُت ُمْح َدَعا"، فـ"ُمْح" اسٌم َمشرهُب اْلَسَحلِّ عمى الظَّْخِفيَِّة، والعاِمُل فيو    

 "ِجئُت".
اْلَسجخوُر وإْن َوَقَع ما بعَجىسا َمجخورًا فيسا حْخَفا َجخٍّ بسعشى "ِمن" إْن كاَن  مالحغة:     

ماِضيًا، نحُه: "ما َرأيُتو ُمْح َيهِم اْلُجُسَعِة"؛ أْي: ِمن َيهِم اْلُجُسَعِة، وبسعشى "في" إْن كاَن 
 حاِضخًا، نحُه: "ما َرأيُتو ُمْح َيْهِمشا"؛ أْي: في َيْهِمشا.

َدخؾلَماَالدائجةَعمىَحخوفَالجخ                      
 ا َيُعْق عن َعَسٍل قج ُعِمسَ  فَممْ  ....وبعَج " ِمن وعن وباٍء " ِزيَج َماقال ابن مالك:     

 ِمسَّاََخِظيَئاِتِيْؼَُأْغِخُقؾا{،بْعَج "ِمن وعن والباِء" فال َتُكفُّيا عن العَسِل؛ كقهِلو تعاَلى: } ُتداُد "ما"
ََناِدِميؽََوقهِلو تعاَلى: } ََفِبَساََرْحَسٍةَِمَؽَهللِاَِلْشَتََلُيْؼ{.{، وقهِلو تعاَلى: }َعسَّاََقِميٍلََلُيْرِبُحؽَّ

 .َتِميِيَسا وَجخٌّ لم ُيَكفّ  وقج وِزيَج بعَج " ُربَّ والكاِف " َفَكفّ 
َدخؾلَماَالدائجةَعمىَرب

"، فَتُكفُّيسا "اُتداُد "ما" بْعَج   عن العَسِل؛ كقهِلو: لكاِف وُربَّ
َاْلَسَظاَياَ َاْلُحْسَخَِمْؽََشخِّ ََبِشيََتِسيؼَِكَساَاْلحَََ...فإنَّ َِبَظاُتََشخُّ

الذاِىُج فيو: قهُلو: )كسا اْلَحِبَظاُت(؛ حيُث ِزيَجْت )ما( بْعَج الكاِف، فَسَشَعْتيا ِمن َجخِّ ما بعَجىا، 
 وقهِلو: وَوَقَع بعَجىا ُجسمٌة ِمن ُمبَتَجٍأ وَخَبٍخ،

َاْلِسيََاوَعشَََ...ُربََّساَاْلَجاِمُلَاْلُسَؤبَُّلَِفيِيْؼَ َارَُِجيُجََبْيَشُيؽَّ
ْتياَعؽَ؛ الذاِىُج فيو: قهُلو: )ربسا الجاِمُل فييم( (َفَكفَّ حيُثََدَخَمْتَ)ما(َالداِئَجُةَعمىَ)ُربَّ

َفيساَبعَجىا ، وَسهََّغْت ُدخهَليا عمى اْلُجسمِة االبتجائيَِّة. وُدخهُل ُربَّ السكفهفِة عمى عَسِلَاْلَجخِّ



ِة، وعشَج أبي اْلُجسمِة االسسيَِّة شاذٌّ عشَج ِسيَبَهْيِو؛ ألنيا عشَجه ِحيَشئٍح َتْخَتصُّ بالُجَسِل الِفعميَّ 
 الَعبَّاِس اْلُسَبخِِّد ال َتْخَتصُّ ُربَّ السكفهفُة بُجسمٍة ُدوَن ُجسمٍة، فميَذ في البيِت ُشحوٌذ ِعشَجه.

 وقج ُتداُد بعَجىسا وال َتُكفُُّيسا عن العَسِل، وىه َقميٌل؛ كقهِلو:
َياَُربََّتَساََغاَرٍةَ َاَءَكالمَّْحَعِةَباْلِسيَدؼََِشْعؾَََ...َماِويَّ

التى التي ِمن َشْأِنيا أْن َتُكفَّ  -الذاِىُج فيو: قهُلو: )ُربََّتَسا َغاَرٍة(؛ حيُث َدَخَمْت )ما( الداِئَجُة 
( فمم َتُكفَّيا عن َعَسِل اْلَجخِّ في لْفِظ ما بعَجىا. اْلَجخِّ َحْخَف اْلَجخِّ عن عَسِل   عمى )ُربَّ

 وقهِلو:
 عميو وَجاِرمُ  كسا الشاِس َمجخومٌ  ...وَنْشُرُخ َمْهاَلَنا وَنْعَمُم أنَُّو 

الذاِىُج فيو: قهُلو )كسا الشاِس(؛ حيُث ِزيَجْت )ما( بْعَج الكاِف، ولم َتْسَشْعيا ِمن عَسِل اْلَجخِّ في 
 االسِم الحي َبْعَجىا.

َوالتعؾيضَعشياَبحخفَالؾاوَوالفاءَوبلَبََّححفَرَُ
 بعَج الهاِو شاَع ذا الَعَسلْ واْلَفا و  ...َبلْ  ِحَفْت " ُربَّ " فَجخَّْت بعَج وحُ ال ابن مالك: ق    

" بْعَج الهاو، وفيسا سَشْحُكُخه، وقج َوَرَد      ال َيجهُز حْحُف حْخِف اْلَجخِّ وإبقاُء عَسِمو إالَّ في "ُربَّ
  (َساِقََخاِويَاْلُسْخَتَخْقؽَْوقاِتِؼَاأَلعَْ):الهاِو قهُلو حْحُفيا بْعَج الَفاِء و"بل" َقمياًل، فِسثاُلو بْعجَ 

 بُخبَّ اْلَسححوفةِ  والذاِىُج فيو ىشا قهُلو: )وقاِتِم(؛ حيُث ُجخَّ بعَج الهاوِ 
 وِمثاُلو بْعَج الفاِء َقهُلو:

َاَعْؽَِذيََتَساِئَؼَُمْحِؾلَِفَأْلَيْيُتيَََ...فِسْثِمِػَُحْبَمىَقجََطَخْقُتَوُمْخِضعٍَ
 الذاِىُج فيو: قهُلو: )فِسْثِمِك( حيُث ُجخَّ بُخبَّ السححوَفِة بْعَج الفاِء.

 وِمثاُلو بْعَج "َبْل" قهُلو:
ََتَخىََكتَّاُنُوَوَجْيَخُموَْالَُيذََْ...بْلََبَمٍجَِمْلُءَالِفَجاِجََقَتُسْوَ

حيُث َجخَّ قهَلو: )َرْسِم( بُخبَّ َمححوفًا ِمن غيِخ  في ِروايِة اْلَجخِّ  ِىُج فيو: قهُلو: )َرْسِم داٍر(الذا
 ِو، والفاِء، وبْل، وذلك شاذٌّ.أْن َيكهَن َمدبهقًا بَأَحِج الحخوِف الثالثِة: الها

" َمححوفًة ِمن غيِخ أْن  مالحغة:     والذاِئُع ِمن ذلك حْحُفيا بْعَج الهاِو، وقج َشحَّ اْلَجخُّ بـ"ُربَّ
َميا َشيٌء؛ كقهِلِو:  َيتَقجَّ

َِزيَاْلَحياَةَِمْؽََجَمِموَِْكْجُتََأقََْ...رْسِؼََداٍرََوَقْفُتَفيََطَمِمْوَ
 الذاِىُج فيو: قهُلو: )بْل َبَمٍج(؛ حيُث َجخَّ )بَمٍج( بُخبَّ السححوفِة بْعَج )َبْل(.



َاَروإبقاءَاسسوَمجخَوَححفَحخفَالجخ
 ُو ُيَخى ُمظَِّخَدا ٍف وبْعُز َححْ  ....خُّ بِدَهى ُربَّ َلَجىوقج ُيجَ قال ابن مالك : 

" َمححوفًا عمى ِقدسي فَغْيُخ اْلُسظَِّخِد كَقهِل ُرؤبَة ِلَسن  ، ِن: ُمظَِّخٍد وَغْيِخ ُمظَِّخدٍ اْلَجخُّ بَغْيِخ "ُربَّ
 وقهِل الذاِعِخ:قاَل لو: "َكْيَف َأْصَبْحَت؟ " "َخْيٍخ َوالحْسُج هلِل"، التقجيُخ: عمى َخْيٍخ. 

ََقِبيَمةٍَ َالشاِسََشخُّ َاأَلَصاِبعَُأشاَرْتَُكمَََ...إذاَِقيَل:َأيُّ َْيٍبَباأَلُكفِّ
الذاِىُج فيو: قهُلو )اشارت أشاَرْت ُكَمْيٍب(؛ حيُث َجخَّ قهَلو: )ُكميٍب(  ،أْي: َأشاَرْت إلى ُكَمْيبٍ 

َشاذٌّ.َوىؾَ، حوِف السح، والَجخُّ بالحْخِف وٍف بَحْخِف َجخٍّ محح
 وقهِلو: 

ََتَقىَاأَلْعاَلمَِحََّخَفارََْحتَّىََتبَََ...وَكخيسٍةَِمؽَآِلََقْيَذََأَلْفُتُوَ
ُليا وثاِنييَ  ،أْي: فاْرَتَقى إلى اأَلعالمِ  ُة َشهاِىَج لمشُّحاِة: أوَّ ا في الذاِىُج فيو: في ىحا الَبْيِت ِعجَّ

قهِلو: )َكخيسٍة(؛ حيُث َجخَّ ىحه الكِمَسَة بُخبَّ َمححوفٍة بْعَج الهاِو، وحيُث َأْلَحَق التاَء الجالََّة عمى 
اَبٍة، أو ِصيَغَة  اٍل؛ كَعالََّمٍة وَندَّ السباَلَغِة لِريَغِة َفعيٍل، وىحا ناِدٌر، والكثيُخ أْن َتمَحَق ِصيغَة َفعَّ

وىه اْلُسخاُد ىشا، قهُلو: )فاْرَتَقى األعالِم(  وثالُثيا،:،و ِصيَغَة َفُعهٍل: كَفُخوَقةٍ ِمْفَعاٍل: كِسْيَحاَرٍة، أ
 وذلػَشاذٌّ.، وفٍ حيُث َجخَّ قهَلو: )األعالِم( بَحْخِف َجخٍّ َمحح

واْلُسظَِّخُد كقهِلَك: "بَكْم ِدْرَىٍم اشَتَخْيَت ىحا؟ " فِجْرَىٍم َمجخوٌر ِبِسن َمححوَفًة ِعْشَج ِسيَبَهْيِو      
اِج، فَعَمى َمحَىِب سيَبَهْيِو والخميِل َيكهُن الجارُّ قج ُحِحَف وُأْبِقَي  والخميِل، وباإلضافِة عشَج الدَّجَّ

.عَسُمو، وىحا ُمظَِّخٌد عشَجىسا في   ُمَسيِِّد "كْم" ااِلستفياميَِّة إذا دَخَل عمييا حْخُف اْلَجخِّ
  

َ
َ
 



 

 

 ,/ المحاضرة األولى اإلضافة

 تعريف االسم باإلضافة

ذا أريد إضافة اسم إلى آخر حذف ما في المضاف من نون تمي اإلعراب وىي نون إ     
غالما  ىذان   ):التثنية أو نون الجمع وكذا ما ألحق بيما أو تنوين وجر المضاف إليو فتقول

  .(وىذا صاحبو ,ه  بنو  وىؤالء   زيد  
 عامل جر المضاف إليو

مقدر وىو  جر الجار لممضاف إليو فقيل ىو مجرور بحرف  النحوي عاملال واختمف في
)عامل ىو مجرور بالمضاف وقيل في الكالم(, ذكور)عامل لفظي م الالم أو من أو في

غير مذكور في الكالم  معنوي املوقيل مجرور بع ,وىو الصحيح من ىذه األقوال لفظي(
نما يقدر في الذىن ثم اإلضافة تكون بمعنى الالم عند جميع النحويين  ,اسمو عامل اإلضافة وا 

لى ىذا   ,ابن مالك وزعم بعضيم أنيا تكون أيضا بمعنى من أو في وىو اختيار المصنف وا 
وضابط ذلك أنو إن لم يصمح إال تقدير من أو في  ,(وانو من أو في إلى آخره ):أشار بقولو

ال فاإلضافة بمعنى الالم فيتعين تقدير ,عين تقديرهفاإلضافة بمعنى ما ت  (نم  ) حرف الجر وا 
والتقدير ىذا  (,حديد   وخاتم   خز   ىذا ثوب  :)قولناإن كان المضاف إليو جنسا لممضاف نحو 

إن كان المضاف إليو ظرفا  (في) حرف الجر ويتعين تقدير ,ثوب من خز وخاتم من حديد
ومنو  ,في اليوم زيد   ب  ر  ض   :أي (ازيد   اليوم   أعجبني ضرب   :)قولنا واقعا فيو المضاف نحو

{ولو تعالى: }ق ْم ت ر بُّص  أ ْرب ع ة  أ ْشي ر  ْن ن س ائ ي  ين  ي ْؤل ون  م  وقولو  أي: في أربعة أشير,,ل مَّذ 
{تعالى فاإلضافة بمعنى الالم نحو  (في)أو  (نم)إن لم يتعين تقدير  ,: }ب ْل م ْكر  المَّْيل  و النَّي ار 
 .غالم لزيد ويد لعمرو :أي (و  عمر  وىذه يد   زيد   ىذا غالم  :)قولنا

 أنواع اإلضافة
فالمحضة ىي غير إضافة الوصف  ,إن اإلضافة عمى قسمين محضة وغير محضة 

وغير المحضة ىي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره  ,المشابو لمفعل المضارع إلى معمولو



ا عمى ما سنبين ا وال تعريف  ال تفيد االسم األول تخصيص   اإلضافة غير المحضة وىذه ,بعد
نكرة نحو إن كان المضاف إليو وتفيد االسم األول تخصيصا والمحضة ليست كذلك 

 .(زيد   ىذا غالم   :)قولنا إن كان المضاف إليو معرفة نحو وتعريفا ,(امرأة   ىذا غالم  :)قولنا
 القسم الثاني من قسمي اإلضافة وىو غير المحضة

أي الفعل المضارع وىو  (يفعل)وضبطيا المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبو        
صفة مشبية وال تكون إال بمعنى كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو االستقبال أو 

ومثال اسم  ,وىذا راجينا (ىذا ضارب زيد اآلن أو غدا :)قولنا فمثال اسم الفاعل ,الحال
 ىذا حسن  :)ناقولومثال الصفة المشبية  (,القمب   روع  وىذا م   ب  األ ظموم  ىذا م:)قولناالمفعول 

  ,(األمل   وعظيم   الحيل   وقميل   الوجو  
 فإن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل فاإلضافة محضة: (1)مالحظة    

ىذا  :)قولنا واسم الفاعل بمعنى الماضي نحو (,زيد   ب  من ضرْ  عجبت   :)قولنا ر نحوكالمصد
 .(أمس   زيد   ضارب  
وأشار بقولو فعن تنكيره ال يعذل إلى أن ىذا القسم من اإلضافة أعنى  :(2)حظةمال     

ن  ,عميو (بَّ ر  ) حرف الجر ولذلك تدخل ,غير المحضة ال يفيد تخصيصا وال تعريفا وا 
اسم الفاعل أو اسم المفعول أو وتوصف ب ,(راجينا بَّ ر  :)قولنا كان مضافا لمعرفة نحو 

  ,{ى ْديا  ب ال غ  اْلك ْعب ة  تعالى: } حو قولون ,النكرة الصفة المشبية
نما ( 3مالحظة)       وفائدتو ترجع إلى المفظ  ,التخفيف اإلضافة غير المحضة  فيدتوا 

وأما القسم األول فيفيد  ,)اإلضافة غير المحضة(فمذلك سميت اإلضافة فيو لفظية
  المحضة()اإلضافة تخصيصا أو تعريفا كما تقدم فمذلك سميت اإلضافة فيو معنوية

ألنيا خالصة من نية االنفصال بخالف  ,وسميت محضة أيضا,(زيد   ىذا كتاب  :)كقولنا
ىذا :)عمى تقدير (اآلن زيد   ىذا ضارب  )االنفصال تقول غير المحضة فإنيا عمى تقدير 

نما أضيف طمبا لمخفة. ,ومعناىما متحد (ازيد   ضارب    وا 
 ل التعريفأال يجوز الجمع بين اإلضافة و 

 ىذا الغالم  :)ال يجوز دخول األلف والالم عمى المضاف الذي إضافتو محضة فال تقول      
أما ما كانت إضافتو غير و  ,ية لأللف والالم فال يجمع بينيماألن اإلضافة مناف ,(رجل  

د بقولو بذا المضاف أي بيذا المضاف الذي تقدم الكالم فيو قبل ىذا البيت محضة وىو المرا



فكان القياس أيضا يقتضى أن ال تدخل األلف والالم عمى المضاف لما تقدم من أنيما 
  ,متعاقبان

ولكن لما كانت اإلضافة فيو عمى نية االنفصال اغتفر ذلك بشرط أن تدخل  :(4الحظة)م   
أو عمى  ,(الرجل   والضارب   ,الشعر   الجعد  ىذا :)قولنانفيجوز  األلف والالم عمى المضاف إليو 
المضاف  بر , فالضاي(الجان رأس   الضارب   زيد   ىذا :)قولناما أضيف إليو المضاف إليو ك
ليو أيضا )الجانيأضافتو غير محضة, التي دخمت األلف والالم ألنو    (.وا 

فإن لم تدخل األلف والالم عمى المضاف إليو وال عمى ما أضيف إليو المضاف : (5مالحظة) 
ىذا الضارب )وال  (زيد   ىذا الضارب  )وال  (رجل   ىذا الضارب   :)إليو امتنعت المسألة فال تقول

 .(رأس جان
ويدخل في  لم,سا رمذكمثنى وال مجموع جمع  ىذا إذا كان المضاف غير (:6مالحظة )    

أو غالم  راب الرجل  أو الضُّ  الضوارب   :)قولنا  وجمع التكسير نحو ,ىذا المفرد كما مثل
 .(الرجل أو غالم   الرجل   الضاربات   :)وجمع السالمة لمؤنث نحو ,(الرجل  

 فلاأل جموعا جمع سالمة لمذكر كفى وجودفإن كان المضاف مثنى أو م, (7مالحظة)    
 لمضاف إليو وىو المراد بقولو:ولم يشترط وجودىا في ا فقط,  في المضافوالالم 

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

 ىذان   :)عمى حد المثنى وىو جمع المذكر السالم يغنى عن وجودىا في المضاف إليو فتقول
 النون لالضافة.  وتحذف ( ,ء الضاربو زيدوىؤال الضاربا زيد  

 
 الصفةالى  الموصوف أو إضافة إضافة الشيء الى نفسو أو مرادفو

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

وىنا  (قائم   رجل   :)يجوز أن نقول وال,  ر  ب  ل, ألن القمح ىو نفسو ا(بر   قمح   :)وصفتو فال يقال
 وفي القرآن الكريم في كالم العرب وما ورد  و )قائم(,أضاف الموصوف وىو رجل الى صفت

ير ي ْجع ل ف يو   ,(ز  رْ ك   سعيد  ىذا  :)مؤول كقوليم فيو موىما لذلك من ذلك  والك ْرز: الخ رج الصَّغ 



ي م تاعو ثمَّ يحممو  عمى ك ْبش من غنمو  ,اىر ىذا أنو من إضافة الشيء إلى نفسوفظ ,الرَّاع 
جاءني :)فيؤول األول بالمسمى والثاني باالسم فكأنو قال  ,المراد بسعيد وكرز فيو واحد ألنَّ 
وعمى ذلك يؤول ما أشبو ىذا من إضافة المترادفين  , أي مسمى ىذا االسم (مى كرزمس  
 ., فاليوم ىو الخميس(الخميس   يوم   ىذا:)قولناك

المضاف إليو الموصوف وأما ما ظاىره إضافة الموصوف إلى صفتو فمؤول عمى حذف     
في الكالم  واألصل  ,الجامع( مسجد( و)صالة األولى)و (حبة الحمقاء :)بتمك الصفة كقوليم

       ,() ومسجد المدينة الجامع  (األولى الساعة   صالة  )و (الحمقاء   البقمة   حبة   تقديره:)
, والجامع صفة لممدينة وليس ولى صفة لمساعة ال لمصالةواأل   ,فالحمقاء صفة لمبقمة ال لمحبة

وأقيمت صفتو مقامو فصار  والمدينة, ثم حذف المضاف إليو وىو البقمة والساعة لممسجد,
يضف الموضوف إلى صفتو بل إلى صفة  فمم مسجد الجامع  حبة الحمقاء وصالة األولى

 .غيره
 



 محاضرة اإلضافة األولى

 قال ابن مالك: 

 ِمسَّا ُتِزيُف اْحِحْؼ كُظؾِر ِسيَشا ...نؾنًا َتِمي اإلعخاَب أو َتشؾيَشا

 ِح االَّ ذاَك والالَم ُخَحالؼ َيْرمُ  ...والثاِنَي اْجُخْر واْنِؾ ِمؽ أو في إَذا
 أو أَْعِظِو التعخيَف بالحي َتالَ  ...ِلَسا ِسَؾى َذْيِشَػ واْخُرْص َأوَّالَ 

إذا ُأريَج ِإضاَفُة اسٍؼ إلى آَخَخ ُحِحَؼ ما في اْلُسزاِؼ ِمؽ ُنؾٍن َتِمي اإلعخاَب، وىي ُنؾُن      
ىذاِن )ُجخَّ اْلُسزاُؼ إليو، فَتقؾُل:التَّْثِشَيِة أو ُنؾُن اْلَجْسِع، وكحا ما ُأْلِحَق بيسا، أو َتشؾيٍؽ، و 

 .(َىؤالِء َبُشهُه، وىذا َصاِحُبوُ و ُغالَما َزْيٍد، 
 العامل في جر السزاف إليو       
رٍ       ، وىؾ الالُم، أو "ِمؽ" واخُتِمَف في اْلَجارِّ لمُسزاِؼ إليو فِقيَل: ىؾ َمجخوٌر بَحْخٍؼ مَقجَّ

في رأي ابؽ عقيل  وىؾ الرحيُح ِمؽ ىحه األقؾالِ  ،وِقيَل: ىؾ َمجخوٌر بالسزاؼِ  ، أو "في"
وىؾ عامل لفغي، وقيل مجخور بعامل معشؾي)غيخ محكؾر في الكالم(، سسؾه بعض 

 .الشحؾييؽ بعامل اإلضافة مثل عامل اإلبتجاء في رفع السبتجأ
 أنهاع اإلضافة      

َتكؾُن َأيزًا ُثؼَّ اإلضافُة َتكؾُن بسعشى الالِم عشَج َجسيِع الشَّْحِؾيِّيَؽ، وَزَعَؼ بعُزيؼ أنَّيا        
: "واْنِؾ ِمؽ أو في" إلى بسعشى "ِمؽ" أو "في"، وىؾ اختياُر اْلُسَرشِِّف، وإلى ىحا َأَشاَر بقؾِلو

وضاِبُط ذلػ أنَّو إْن لؼ َيْرُمْح إالَّ َتقجيُخ "ِمؽ" أو "في" فاإلضافُة بسعشى ما َتَعيََّؽ ، آِخِخه
 َتقجيُخه، وإالَّ فاإلضاَفُة بسعشى الالِم.

ىذا َثْهُب َخزٍّ وخاَتُم ):إليو ِجْشدًا لمُسزاِؼ، نحؾُ  يَُّؽ َتقجيُخ "ِمؽ" إْن كاَن اْلُسزاؼُ فَيَتعَ       
وَيَتَعيَُّؽ َتقجيُخ "في" إْن كاَن اْلُسزاُؼ  ،وَخاَتٌم ِمن َحديٍد"، ِمن َخزٍّ ىذا َثْهٌب والتقجيُخ:  (،َحديدٍ 

؛ أْي: َضْخُب َزْيٍج في اليؾِم، (ي َضْرُب اليهِم َزْيدا  َأْعَجَبشِ )واِقعًا فيو اْلُسزاُؼ، نحُؾ:  إليو َعْخفاً 
ْكُر }َبْل مَ {، وقؾُلو َتعاَلى: ِللَِّذيَن ُيْؤُلهَن ِمْن ِنَداِئِيْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشُيرٍ وِمشو قؾُلو تعالى: }

 .{ اللَّْيِل َوالشََّيارِ 



، وىذه َيُد ىذا ُغالُم َزيدٍ )ِم، نحُؾ:بسعشى الالفإْن لؼ َيَتَعيَّْؽ َتقجيُخ "ِمؽ" أو "في" فاإلضافُة      
وَأشاَر بقؾِلو: "واْخُرْص أوَّاَل" إلى آِخِخه، إلى أنَّ  ،: ُغالٌم لَدْيٍج وَيٌج لَعْسٍخو؛ أيْ (َعْسٍرو

 اإلضاَفَة على ِقدسيِن: َمْحَزٍة وغيِر َمْحَزٍة.
 ،السزاِرِع إلى َمعسؾِلو اْلَسْحَزُة ىي غيُخ إضاَفِة الَؾْصِف اْلُسَذاِبِو لمفْعلِ ضافة اإلف     

َل إضاَفُة الؾْصِف السحكؾِر كسا سَشحُكُخه بعُج، وغيُخ اْلَسْحَزِة ىي: وىذه ال ُتِفيُد االسَم األوَّ
َل َتخريرا  ، عمى ما َسُشَبيُِّؽ، َتعريفا   َتخريرا  وال  واْلَسْحَزُة َلْيَدْت كذلك، وُتفيُد االسَم األوَّ

ْلُسزاُؼ إليو َمعِخَفًة، ، وَتعخيفًا إْن كاَن ا(ىذا ُغالُم اْمَرأةٍ ):، نحؾُ ة  إْن كاَن السزاُف إليو َنِكرَ 
 .(دٍ ىذا ُغالُم َزيْ ):نحؾُ 
 ن مالك:قال اب   

 فَعْؽ َتشكيِخه ال ُيْعَحلُ  َوْصفاً  ...وإن ُيَذاِبِو السزاُؼ َيْفَعلُ 
 وَِّع القمِب قميِل اْلِحَيلِ ُمخَ  ...كُخبَّ َراجيَشا عغيِؼ اأَلَملِ 

 وتمػ َمْحَزٌة وَمْعَشِؾيَّوْ  ....اْسُسيا لْفِغيَّوْ  وذي اإلضافةُ 
َغْيُخ اْلَسْحَزِة، وَضَبَظيا اإلضافة ىحا ىؾ الِقْدُؼ الثاني ِمؽ ِقْدَسِي اإلضاَفِة، وىؾ     

وىؾ كلُّ اْسِؼ  -أي: الفْعَل السزاِرَع  -اْلُسَرشُِّف بسا إذا كاَن اْلُسزاُؼ َوْصفًا ُيْذِبُو "َيفَعُل" 
، ٍة، وال تكؾُن إال بسعشى الحالِ بسعشى الحاِل أو االستكباِل، أو ِصَفٍة ُمَذبَّيَ َمفعؾٍل  فاِعٍل أو 

 .(اآلَن أو َغدا ، وىذا راِجيَشا ىذا ضاِرُب َزيدٍ ):فِسثاُل اسِؼ الفاِعلِ 
 .(األِب، وىذا ُمَروَُّع القْلِب  ىذا َمزروبُ ):ومثاُل اسِؼ اْلَسفعؾلِ 

َفِة اْلُسَذبََّيةِ ومِ   .(ميُل اْلِحَيِل، وَعغيُؼ األَملِ ىحا َحَدُؽ الَؾْجِو، وق):ثاُل الرِّ
 ةٌ َمْحَز  فإْن كاَن اْلُسزاُؼ غيَخ َوْصٍف، أو َوْصفًا غيَخ عاِمٍل، فاإلضاَفةُ مالحغة:       

ىذا ضاِرُب )الفاعِل بسعشى الساِضي، نحُؾ: ، واسؼِ (َعِجْبُت ِمن َضْرِب َزْيدٍ )كاْلَسْرَجِر، نحُؾ:
وىحا في حكؼ الؾاقع السفخوغ  ،(ِلَيْهٍم ال َرْيَب ِفيوِ  ِإنََّك َجاِمُع الشَّاسِ كقؾلو تعالى:) (زيٍد َأْمسِ 

 مشو، وىحا يعشي أن اسؼ الفاعل)جامع( بسعشى الساضي.
أَْعِشي غيَخ  -بَقْؾِلو: "فَعْؽ َتشكيِخه ال ُيْعَحُل" إلى أنَّ ىحا الِقْدَؼ ِمؽ اإلضافِة وَأشاَر      

" عميو، وإْن كاَن ُمزافًا ِلَسْعِخَفٍة، ال ُيفيُد َتخريرا  وال َتعريفا   -اْلَسْحَزِة  ، ولحلػ َتْجُخُل "ُربَّ
{، وِإنَّسا ُيفيُج َىْديا  َباِلَغ اْلَكْعَبةِ }و تعاَلى:نحُؾ: "ُربَّ َراِجيَشا"، وُتؾَصُف بو الشَِّكَخُة، نحُؾ قؾلِ 

َيِت اإلضافُة فيو َلفغيًَّة.  التخفيَف، وَفائجُتو َتخِجُع إلى المْفِظ، فمحلػ ُسسِّ



َيِت اإلضافُة فيو       َم؛ فمحلػ ُسسِّ ُل فُيفيُج َتخريرًا أو َتعخيفًا كسا َتَقجَّ وأمَّا الِقْدُؼ األوَّ
َيْت َمْحَزًة َأْيزًا؛ ألنيا خاِلَرٌة ِمؽ ِنيَِّة االنفراِل، بخالِؼ غيِخ اْلَسْحَزِة؛ َمْعَشِؾيًَّة، وُسسِّ 

، ىحا ضاِرٌب َزْيجاً : عمى َتقجيخِ  (ىذا ضاِرُب زيٍد اآلنَ ):َتقؾلُ  فإنيا عمى َتقجيِخ االنفراِل،
 وَمعشاىسا ُمتَِّحٌج، وإنسا ُأضيَف َطَمبًا لمِخفَِّة.

 ُدخهُل األِلِف والالِم على اْلُسزافِ         
 قال ابن مالك:  
َعْخ" إْن ُوِصَمْت بال ...السزاِؼ ُمْغَتَفْخ  َوَوْصُل " أْل " بحا    ثاِن " كاْلَجْعِج الذَّ

 ارُب رأَس اْلَجاِني "يٌج الزكػ: ز  ...أو بالحي لو ُأضيَف الثاني 
ىذا الُغالُم ):إضاَفُتو َمْحَزٌة، فال َتقؾلُ ال َيجؾُز ُدخؾُل األِلِف والالِم عمى اْلُسزاِؼ الحي 

 لألِلَف والالِم، فال ُيجَسُع بيَشيسا. ُمشاِفَيةٌ  ؛ ألنَّ اإلضاَفةَ (رُجلٍ 
وأمَّا ما كاَنْت إضافُتو غيَخ َمْحَزٍة، وىؾ السخاُد بقؾِلو: "بحا اْلُسزاِؼ"؛ أْي: بيحا       

َم الكالُم فيو َقْبَل ىحا البيِت، فكاَن الِكياُس أْيزًا َيقتِزي أْن ال َتجُخَل  اْلُسزاِؼ الحي َتقجَّ
َم ِمؽ أنَّيسا ُمتعاِقباِن، ولكْؽ َلسَّا كاَنِت اإلضاَفُة فيو عمى  األِلُف والالمُ  عمى اْلُسزاِؼ؛ ِلَسا َتَقجَّ

ِد اْلَجعْ ):قؾلشاِنيَِّة االنفراِل اغُتِفَخ ذلػ، بَذْخِط أْن َتْجُخَل األِلُف والالُم عمى اْلُسزاِؼ إليو؛ كػ
َعِر والزاِرِب الرُجلِ  َزيٌد الزارُب َرْأَس ):قؾلشازاُؼ إليو؛ كػ، أو عمى ما ُأضيَف إليو اْلسُ (الذَّ

 .(الجاِني
فإْن لؼ َتجُخِل األِلُف والالُم عمى اْلُسزاِؼ إليو وال عمى ما ُأضيَف إليو  مالحظة:      

ىذا ، وال ، وال "ىذا الزاِرُب زيدٍ ىذا الزاِرُب َرُجلٍ ):قؾلُ َتَشَعِت السدألُة، فال تَ اْلُسزاُؼ إليو ام
 .(الزاِرُب رأِس َجان

اَن اْلُسزاُؼ غيَخ ُمَثشِّى وال َمجسؾٍع َجْسَع َساَلَمٍة ِلُسَحكٍَّخ، وَيجُخُل في ىحا إذا ك مالحظة:      
رَّ ):ثَِّل، وَجْسُع التكديِخ، نحؾُ ىحا اْلُسْفَخُد كسا مُ  . (اُب الرُجِل، أو ُغالِم الرُجلِ الزهاِرُب أو الزُّ

 .(رُجلِ الزارباُت الرُجِل أو ُغالِم ال):نحؾُ  ُع الدالمِة ِلُسَؤنٍَّث،وجسْ 
فإْن كاَن اْلُسزاُؼ ُمَثشِّى أو َمجسؾعًا َجْسَع َساَلَمٍة لسَحكٍَّخ، كَفى ُوجؾُدىا في  مالحظة:     

 اْلُسزاِؼ، ولؼ ُيْذَتَخْط ُوجؾُدىا في اْلُسزاِؼ إليو، وىؾ السخاُد بَقْؾِلو:
 اْو َجْسعا  سبيَلُو اتََّبعْ ُمَثشِّى  ...وكهُنيا في الَهْصِف كاٍف إْن َوَقعْ 



 -ؾُد األِلِف والالِم في الؾْصِف اْلُسزاِؼ إذا كاَن ُمَثشِّى أو َجْسعًا اتََّبَع َسبيَل اْلُسَثشَّى أْي: ُوج
ىا في اْلُسزاِؼ إليو، ُيْغِشي عؽ ُوجؾدِ  -أْي: عمى َحجِّ اْلُسَثشَّى، وىؾ جْسُع اْلُسَحكَِّخ الداِلِؼ 

 ، وُتْحَحُؼ الشؾُن لإلضاَفةِ (دٍ َىذاِن الزاِرَبا َزيٍد، وَىؤالِء الزاِربه َزي):فَتقؾلُ 

 



 محاضخة اإلضافة الثانية

 قال ابؼ مالغ : 

َعْخ"ثاِن إْن ُوِصَمْت بال ...َوَوْصُل " أْل " بحا السزاِؼ ُمْغَتَفْخ   " كاْلَجْعِج الذَّ
  رأَس اْلَجاِنيديٌج الزارُب كػ ...أو بالحي لو ُأضيَف الثاني 

  دخؽل األلف والالم عمى المضاف إليه     
ىحا ):إضاَفُتو َمْحَزٌة، فال َتقؾلُ ال َيجؾُز ُدخؾُل األِلِف والالِم عمى اْلُسزاِؼ الحي      

، يعشي ال يجؾز أن تجتسع َف والالِم، فال ُيجَسُع بيَشيسالأللِ  ؛ ألنَّ اإلضاَفَة ُمشاِفَيةٌ (ل  الُغالُم رجُ 
  مؽ جيتيؽ. اف  عخَّ اإلضافة والتعخيف في اسؼ واحج، فيكؾن مُ 

وىؾ السخاُد بقؾِلو: "بحا  ،)غيخ معشؾية(وأمَّا ما كاَنْت إضافُتو غيَخ َمْحَزة   (1مالحعة:)    
َم الكالُم فيو َقْبَل ىحا البيِت، فكاَن الِكياُس أْيزا   اْلُسزاِؼ"؛ أْي: بيحا اْلُسزاِؼ الحي َتقجَّ

َم ِمؽ أنَّيسا ُمتعاِقباِن، ولكْؽ َلسَّا َيقتِزي أْن ال تَ  جُخَل األِلُف والالُم عمى اْلُسزاِؼ؛ ِلَسا َتَقجَّ
ِلُف والالُم عمى بَذْخِط أْن َتْجُخَل األ ِة االنفراِل اغُتِفَخ ذلػِنيَّ  كاَنِت اإلضاَفُة فيو عمى

َعخِ  مخرت بديج  ):  قؾلشاكػ اْلُسزاِؼ إليو ما ُأضيَف إليو ، أو عمى (والضاِرِب الخُجلِ  ,اْلَجْعِج الشَّ
مزاؼ إليو،  س، فالزارب السزاؼ، ورأ(الجاِني َرْأسِ َزيٌج الضارُب ) قؾلشا:كػ اْلُسزاُؼ إليو

 األول رأس، ومشو قؾل الذاعخ: يوني مزاؼ إليو لمسزاؼ إلوىؾ مزاؼ والجا
اِفَياتُ ِشَفاٌء َوُهؼَّ  ...قتمى وما في دمائها ػأبأنا به  اْلَحَؽاِئػِ  الشَّ

اِفَياتُ  الذاىج فيو قؾلو:) "؛ ألن الذافياتإضافة الؾصف السقتخن بأل، وىؾ "( اْلَحَؽاِئِػ الشَّ
الثاني؛ في  افيو كؾجؾدى األلف والالم فإن وجؾد ،"ؼ إليو مقتخن بيا، وىؾ "الحؾائؼالسزا

كالذيء الؾاحج؛ وليحا ال يدؾغ أن يكؾن بيؽ الؾصف وما فيو  ألن السزاؼ والسزاؼ إليو
وىحه اإلضافة   ،(الجاني صجيقِ  رأسِ  الضاربُ ىحا)فال يرح: "أل"، أكثخ مؽ مزاؼ واحج، 

 .اال تفيج تعخيفا وال تخريرا وإنسا تفيج تخفيف   السحزة غيخ
وَّاُر َأْقِفَيِة اْلِعَجى: وقؾل الذاعخ     ألسخ والقتلؼ ابما جاوز اآلمال م ... َلَقْج َظِفَخ الدُّ

إلى الخالي مشيا، وسؾغ ذلػ كؾن  ، وىؾ صفة مقخونة بأل(الدوار)إضافة : الشاهج فيه
 مزافا مقتخن بأل وىؾ العجا. -(أقفية )وىؾ–اؼ إليو السز



 
 

فإْن لؼ َتجُخِل األِلُف والالُم عمى اْلُسزاِؼ إليو وال عمى ما ُأضيَف إليو  (:2مالحعة)    
هحا ):يجؾز أن نقؾل ، وال(هحا الضاِرُب َرُجل  ):َتَشَعِت السدألُة، فال َتقؾلُ اْلُسزاُؼ إليو ام

 .(ِس َجان  هحا الضاِرُب رأ):يجؾز أن نقؾل ، وال(الضاِرُب زيج  
 

، وَيجُخُل  (:3مالحعة)      ىحا إذا كاَن اْلُسزاُؼ غيَخ ُمَثشِّى وال َمجسؾع  َجْسَع َساَلَمة  ِلُسَحكَّخ 
خَّ ):كقؾلشا في ىحا اْلُسْفَخُد كسا ُمثَِّل، وَجْسُع التكديِخ، نحؾُ  اُب الخُجِل, أو ُغالِم الضؽاِرُب أو الضُّ

، نحؾُ . وجسْ (الخُجلِ     ,(الخُجِل أو ُغالِم الخُجلِ الضارباُت ):كقؾلشا ُع الدالمِة ِلُسَؤنَّث 
، كَفى وُ فإْن كاَن اْلُسزاُؼ ُمَثشِّى أو َمجسؾعا  َجْسَع سَ  (:4مالحعة)       جؾدُ اَلَمة  لسَحكَّخ 

 في اْلُسزاِؼ، ولؼ ُيْذَتَخْط ُوجؾُدىا في اْلُسزاِؼ إليو، وىؾ السخاُد بَقْؾِلو: األلف والالم
 تََّبعْ إْن َوَقْع ُمَثنِّى اْو َجْمعًا سبيَمُه ا ....وكؽُنها في الَؽْصِف كاف  

 -أْي: ُوجؾُد األِلِف والالِم في الؾْصِف اْلُسزاِؼ إذا كاَن ُمَثشِّى أو َجْسعا  اتََّبَع َسبيَل اْلُسَثشَّى 
ىا في اْلُسزاِؼ إليو، ُيْغِشي عؽ ُوجؾدِ  -أْي: عمى َحجِّ اْلُسَثشَّى، وىؾ جْسُع اْلُسَحكَِّخ الداِلِؼ 

، و )فَتقؾُل:   ، وُتْحَحُؼ الشؾُن لإلضاَفةِ  (َىؤالِء الزاِربؾ َزيج  َىحاِن الزاِرَبا َزيج 
 قال ابؽ مالػ:

ْل ُمؽِهمًا إَذا َوَردْ َمْعًنى و  ...وال ُيضاُف اسٌػ ِلَما بِه اتََّحجْ   َأوِّ
 .إضافة المضاف إلى نفسه أو مخادفه   
ُص     ُص باْلُسزاِؼ إليو أو َيَتَعخَُّؼ بو، فال ُبجَّ ِمؽ َكْؾِنو غيَخه؛ إذ ال َيَتَخرَّ السزاُؼ َيَتَخرَّ

السؾصؾِؼ وك َفْيؽِ كاْلُسَتَخادِ  سٌؼ ِلَسا بو اتََّحَج في السعشىبَشْفِدو، وال ُيزاُؼ ا الذيُء أو َيَتَعخَّؼُ 
تخادفان في السعشى مختمفان في فالقسح ىؾ البخ، وىؾ م (َقْمُح ُبخّ  عنجي  )وِصَفِتو، فال ُيقاُل:

 رُجلُ جاء و  وال يزاؼ االسؼ الى وصفو قال يجؾز أن نقؾل:) لفظ الحشظة، مفظ، ومثموال
َمَع َرُسؾِل  ُيَرمِّيؽَ  ِنَداُء اْلُسْؤِمَشاتِ ُكؽَّ  ومؽ ذلػ ما ورد في الحجيث الشبؾي الذخيف:) ,(قاِئػ  

ْبِح، ُثؼَّ َيْخِجْعَؽ ِإَلى أَْىِمييِ  ، فأضاؼ (ؽَّ َفاَل َيْعِخُفُيؽَّ َأَحجٌ هللِا َصمى هللا َعميِو وَسمَؼ َصاَلَة الرُّ
عمى غيخ اإلضافة، وصفو )السؤمشات(، فيؾ  مؤول عشج جسيؾر الشحؾييؽ  الى )نداء(االسؼ

 السؤمشاتُ  تقجيخه: يا أييا الشداءُ 



ٌل؛ كقؾِليؼ:وما وَرَد ُمؾ  :(4ة)عمالح      والكخز ىؾ لقب  ،(سعيُج ُكْخز  ىحا )ِىسا  لحلػ ُمَؤوَّ
فغاِىُخ ىحا أنو ِمؽ  ووصفو لو والكخز مثل الدنبيل الرغيخ الحي يحسل فيو الخاعي متاعو،

لُ  إضافِة الذيِء إلى نْفِدو؛ ألنَّ  ُل األوَّ باْلُسَدسَّى، والثاني  اْلُسخاَد بَدعيج  وُكْخز  فيو واِحٌج، فُيَؤوَّ
ُمَدسَّى ىحا االسِؼ، جاءني أْي:  ؛(ُكْخز   باالسػ ُمَسمَّى سعيجٌ  جاَءني ):فكأنو قالَ  باالسؼِ 

ُل ما َأْشَبَو ىحا ِمؽ  اليؾم  ( ألنَّ خميذ   يؽمُ ـجاءنا  ):كقؾلشا إضاَفِة اْلُسَتَخاِدَفْيِؽ؛وعمى ذلػ ُيَؤوَّ
، أي أن يكؾن الؾصف تابعا لمسؾصؾؼ واألولى في هحا التخكيب هؽ اإلتباع، ىؾ الخسيذ

 نساءُ وأيزا ما ورد في الحجيث) ،(خميُذ  يؽمُ وهحا )،(هحا سعيٌج كخزٌ فيأخح حخكتو فشقؾل:)
ء ال يزاؼ يت ىاىشا مؽ صفات الشداء؛ ألن الذفيدتحيل أن تكؾن السؤمشا، (المؤمناتُ 

ا يزاؼ إلى غيخه مسا يبيشو بو ويزسو إليو، ومحال أن يبيشو بشفدو أو إلى نفدو، وإنس
إذا اختمف  ء إلى نفدويوقج أجاز الكؾفيؾن إضافة الذ ،يزسو إلييا، ىحا محىب البرخييؽ

، واحتجؾا بآيات مؽ القخآن تتخخج معانييا عمى غيخ تأويميؼ، مشيا قؾلو تعالى: المفغان
 [5ة: ]البيش (القيمةِ  ديؼُ  وذلغ):قؾلو تعالى[ ، و 1ٓٔ( ]يؾسف: ولجار اآلخخة)
 

ٌل عمى حْحِؼ السزاِؼ وأمَّا ما عاِىخُ  (:5مالحعة )     ه إضافُة السؾصؾِؼ إلى ِصَفِتو فُسَؤوَّ
، واألْصُل: َحبَُّة الَبْقَمِة (اْلَحْمقاِء, وَصالُة اأُلوَلى َحبَّةُ )بِتمػ الرَفِة؛ كقؾِليؼ:سؾصؾِؼ إليو ال

ى ِصَفٌة لمداعِة ال واأُلولَ  اْلَحسقاِء، وَصالُة الداعِة اأُلوَلى، فاْلَحسقاُء ِصَفٌة لمَبْقَمِة ال لمحبَِّة،
وُأِقيَسْت ِصَفُتو َمَقاَمُو، فراَر "َحبَُّة  -وىؾ الَبْقَمُة والداعُة  -لمرالِة، ثؼ ُحِحَؼ اْلُسزاُؼ إليو 

، وكقؾلشا لى ِصَفِتو، بل إلى ِصَفِة غيِخهاْلَحسقاِء وَصالُة اأُلوَلى"، فمؼ ُيَزِف السؾصؾُؼ إ
 وأيزا ما ورد في الحجيث، السكانِ الجامِع( مدججُ  ىحا( وأصل الكالم )الجامعِ  السدججُ :)
 َوِقيَل ِنَداُء اْلَجَساَعاِت اْلُسْؤِمَشاِت  ،ِنَداُء اأْلَْنُفِذ اْلُسْؤِمَشاتِ قجيخ: عمى ت ،(المؤمناتُ  نساءُ )

 :أي "،ِرَجاُل القؾم :"َفاِضاَلِت اْلُسْؤِمَشاِت َكَسا ُيَقالُ  :َوِقيَل ِإنَّ ِنَداَء ُىَشا ِبَسْعَشى اْلَفاِضاَلِت َأيْ 
 .فزالؤىؼ ومقجمؾىؼ

 
 
 
 



 قال ابؽ مالػ:
 كاَن ِلَحْحؼ  ُمؾَىالَ  انْ  ...وُربََّسا َأْكَدَب ثان  َأوَّاَل َتأنيثا  

 اكتساب المضاف التحكيخ أو التأنيث مؼ إضافة المضاف إليه.  
ُخ ِمؽ اْلُسَؤنَِّث السزاِؼ إليو التأنيَث، بَذْخِط أْن َيكؾَن اْلُسزاُؼ   قج َيْكَتِدُب اْلُسزاُؼ السحكَّ

َقَطْعُت بعَض ):عَشى، نحؾُ ْفَيُؼ مشو ذلػ السصاِلحا  لمحْحِؼ وإقاَمِة اْلُسزاِؼ إليو َمقاَمو، ويُ 
"؛ إلضا، فَرحَّ َتأنيُث (َأَصاِبِعه ِة اال فِتو إلى َأصاِبَع، وىؾ مَؤنَّثٌ "بعض  ستغشاِء بأصاِبَع لِرحَّ

 ، ومشو قؾُلو:(َقَطْعُت َأَصاِبَعه):عشو، فتقؾلُ 
  َمخُّ الخِّياِح الشََّؾاِسؼِ أََعاِلييا  ...َمَذْيَؽ كسا اْىَتدَّْت ِرَماٌح َتَدفََّيْت 

ِة االستغشاِء عؽ اْلَسخِّ بالخياِح، نحُؾ:فأنََّث اْلَسخَّ إلضافِتو إلى الخياِح، و    َجاَز ذلػ لِرحَّ
وربسا كاَن السزاُؼ ُمَؤنَّثا ، فاكَتَدَب التحكيَخ ِمؽ السَحكَِّخ السزاِؼ إليو ، "َتَدفََّيِت الخياُح"

َم؛ كقؾِلو تعاَلى: }  ، حسٌة" ُمَؤنَّثٌ {، فػ "رَ ِإنَّ َرْحَمَة هللِا َقِخيٌب ِمَؼ اْلُمْحِسِنيؼَ بالذْخِط الحي َتَقجَّ
أِلَنَُّو َأَراَد  ،ِإنََّسا َلْؼ ُتَؤنَّْث :)َقِخيٌب(َقْؾُلُو َتَعاَلى:، بإضاَفِتيا إلى "هللِا" تعاَلى واكتدَبِت التحكيخَ 

، َكَسا ُيَقاُل  َوِقيَل: ِإنَّ  ،اْلَسَظخَ  َؼ ِبَسْعش ى، َوِقيَل: ُىَؾ َعَمى الشََّدِب؛ َأْي: َذاُت ُقْخب  الخَّْحَسَة َوالتََّخحُّ
َوِقيَل:  ،ْحَيٌة َدِىيٌؽ، َوَكفّّ َخِزيبٌ اْمَخَأٌة َطاِلٌق، َوِقيَل: ُىَؾ َفِعيٌل ِبَسْعَشى َمْفُعؾل  َكَسا َقاُلؾا: لِ 

ِ َقِخيبٌ َمَكاَن  َأَراُدوا اْلَسَكاَن؛ َأْي: َأنَّ  َؽ ِباْلَحْحِؼ َبْيَؽ اْلَقِخيِب ِمَؽ الشََّدِب  ،َرْحَسِة َّللاَّ َوِقيَل: َفخَّ
 َوَبْيَؽ اْلَقِخيِب ِمْؽ َغْيِخِه.

َهْت )الذاىج فيو قؾلو:    ، مَع أنَّ (تي)تدف(؛ حيُث َأنََّث الِفْعَل بتاِء التأنيِث الخياحِ  َمخُّ ...َتَسفَّ
 والحي َجَمَب لو ذلػ إنسا ىؾ اْلُسزاُؼ إليو، وىؾ الخِّياِح. (َمخُّ  ):وىؾ قؾُلو ،و ُمَحكَّخٌ فاِعمَ 

 
ؼ َيُجِد فإْن لؼ َيْرُمِح اْلُسزاُؼ لمحْحِؼ واالستغشاِء باْلُسزاِؼ إليو عشو، ل: (6مالحعة)     

 وُيْفَيُؼ مشو ُخخوُج الُغالِم. (َخَخَجْت ِهْنجٌ ):؛ إذ ال ُيقالُ (َخَخَجْت ُغالُم ِهْنج  ):التأنيُث، فال َتقؾلُ 
 ا قج َيأِت َلْفغا  ُمْفَخَدا وبعُض االسساِء ُيزاُؼ َأَبَجا وبعُض ذ

 
 

 



 محاضرة اإلضافة الثالثة

 األسماِء ما َيْلَزُم اإلضافَة، وهو ِقسماِن:      
، فال ُيستعَمُل ُمْفَردًا؛ أْي: بال ِإضاَفٍة، وهو اْلُمراُد : ما َيْلَزُم اإلضافَة لْفظًا ومعًنىأَحُدهما     

 وُحَماَداه، بمعنى َغاَيِته".بَشْطِر البيِت، وذلك نحُو: "عنَد، َوَلَدى، وِسَوى، وُقَصاَرى الشيِء، 
"، وَيجوُز أْن ُيْسَتْعَمَل  نحُو: " َيْلَزُم اإلضافَة معًنى دوَن لْفٍظ،والثاني: ما      كلٍ  وبعٍض وأيٍ 

ُمْفَردًا؛ أْي: بال إضاَفٍة، وهو المراُد بقوِله: "وبعُض ذا"؛ أْي: وبعُض ما َلِزَم اإلضافَة معًنى 
( ويحوز أن نقول:)كلٌّ قائٌم( قال :) كلُّ رجٍل قائم  فيجوز أن نقول لْفظًا،قد ُيستعَمُل ُمْفَردًا 

فذكر المضاف إليه وهو لفظ)إنسان( وقال  ،َأْلَزْمناُه طاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه( َوُكلَّ ِإنسانٍ  :)تعالى
كلٌّ ِمن وسَيأِتي  ، وتقدير الكالم كل إنسان يعمل،ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه( تعالى:)

 الِقسميِن.
 قال ابن مالك: 

 ُه اْسمًا ظاهرًا حيُث َوَقعْ ِإيالؤُ  ...وبعُض ما ُيضاُف َحْتمًا اْمَتَنعْ 
 ذَّ إيالُء َيَدْي ِلَلبَّيْ وشَ  ....كَوْحَد َلبَّْي وَدَواَلْي َسْعَديْ 

ِمن الالِزِم لإلضاَفِة لْفظًا ما ال ُيضاُف إالَّ إلى اْلُمْضَمِر، وهو المراُد هنا، نحُو: "َوْحَدَك"؛ 
أْي: مْنَفِردًا، "وَلبَّْيَك"؛ أْي: إقامًة على إجاَبِتَك بْعَد إقاَمٍة، و"َدَواَلْيَك"؛ أْي: إَداَلًة بْعَد إداَلٍة، 

 ٍد، وَشذَّ إضافُة "َلبَّى" إلى َضميِر الَغْيَبِة، ومنه قوُله:و"َسْعَدْيَك"؛ أْي: ِإسعادًا بعَد إسعا
 َزْوَراُء ذاُت ُمْتَرٍع َبُيونِ  ...إنََّك لو َدَعْوَتِني وُدوِني 

 َلُقْلُت َلبَّْيِه ِلَمْن َيْدُعوِني
 قوُله: )َلبَّْيِه(؛ حيُث اضاف َأضاَف )َلبَّْي( إلى َضميِر الغاِئِب، وذاَك شاذٌّ، وقد :الشاهد فيه

 ،ِبَمْنِزَلِة لَدى والَفَتىلالستدالِل به على أنَّ )َلبَّْيَك( ُمَثنًّى، وليَس اسمًا ُمْفَردًا أنشد سيبويه 
 ْثِبُتها في إضاَفِة اْلُمَثنَّىظاِهِر كما تُ ووْجُه االستدالِل أنَّ الشاِعَر َأْثَبَت الياَء مَع اإلضافِة لل

 ( باألِلِف "، ولو كاَن ُمْفَردًا لقاَل: )َلبَّى يديَزيٍد وكتابى وِكَتاَبْي بْكٍر( نحُو: )"غالمى ُغالَميْ 
 كما َتقوُل: َلَدى َزْيٍد، وَفَتى العَربِ 

 وَشذَّ ِإضاَفُة "َلبَّْي" إلى الظاِهِر، َأْنَشَد ِسيَبَوْيِه:
 ى فَلبَّْي َيَدْي ِمْسَورِ فَلبَّ  ...َدَعْوُت ِلَما َناَبِني ِمْسَورًا 



الشاِهُد فيه: قوُله: )َفَلبَّْي َيَدْي ِمْسَوِر(؛ حيُث اضاف َأضاَف )َلبَّْي( إلى اسٍم ظاِهٍر، وهو 
ِسيَبَوْيِه، وليَس ُمفَردًا قوُله: )َيَدْي( ُشذوذًا، وفيه َدليٌل على أنَّ )َلبَّْيَك( ُمَثنًّى كما َذَهَب إليه 

َذَكَر المصنِ ُف، وُيفَهُم ِمن َكالِم ِسيَبَوْيِه  كذا ،َمقصورًا كالَفَتى، كما َذَهَب إليه ُيوُنُس بُن َحبيبٍ 
 أنَّ ذلك غيُر شاذٍ  في "َلبَّْي" و"َسْعَدْي".

ه َمنصوٌب على اْلَمصَدِريَِّة بِفْعٍل وَمذَهُب ِسيَبَوْيِه أنَّ "َلبَّْيَك" وما ُذِكَر بْعَده ُمَثنًّى، وأنَّ    
َمحذوٍف، وأنَّ َتْثِنَيَته المقصوُد بها التكثيُر، فهو على هذا ُمْلَحٌق باْلُمَثنَّى؛ كقوِله تعالى: }ُثمَّ 

َتْيِن فَقْط؛ لَقوِله تعالَ  َتْيِن{ ليَس المراُد به َمرَّ َتْيِن{؛ أْي: َكرَّاٍت، فـ }َكرَّ ى: }َيْنَقِلْب اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّ
ِإَلْيَك اْلَبَصُر َخاِسئًا َوُهَو َحِسيٌر{؛ أْي: ُمْزَدَجرًا وهو َكليٌل، وال َينَقِلُب البَصُر ُمْزَدَجرًا َكِلياًل ِمن 

َتْيِن" التكثيَر، ال اثنيِن فَقْط، وكذلك "َلبَّْيَك" معناه إقا َتْيِن فَقْط، فَتَعيََّن أْن َيكوَن المراُد بـ"َكرَّ مًة َكرَّ
َم في َتفسيِرها. َم، فليَس المراُد االثنيِن فَقْط، وكذا باقي َأَخَواِته على ما َتَقدَّ  بعَد إقامٍة، كما َتَقدَّ

وَمذَهُب ُيوُنَس أنَّه ليَس بمَثنًّى، وأنَّ َأْصَله َلبَّى، وأنَّه َمقصوٌر ُقِلَبْت َأِلُفه ياًء مَع اْلُمْضَمِر؛ 
 َلى" مع الضميِر في "َلَدْيِه" و"َعَلْيِه".كما ُقِلَبْت أِلُف "َلَدى وعَ 

وَردَّ عليه ِسيَبَوْيِه بأنَّه لو كاَن األْمُر كما َذَكَر لم َتْنَقِلْب أِلُفه مَع الظاهِر ياًء، كما ال     
َلبَّى َتْنقِلُب أِلُف "َلَدى وَعَلى"، فكما تقوُل: "على َزيٍد" و"َلَدى َزيٍد" كذلك كاَن َيْنَبِغي أْن ُيقاَل: "

فَدلَّ ذلك على ، فَلبَّْي َيَدْي ِمْسَورِ  َزيٍد"، لكنَّهم َلمَّا َأَضاُفوُه إلى الظاِهِر َقَلُبوا األِلَف ياًء فَقاُلوا:
 أنَّه ُمَثنًّى، وليَس ِبَمقصوٍر كما َزَعَم ُيوُنُس.

 قال ابن مالك: 
ْن ُيْحَتَملْ " وإْن "حيُث" و "إذْ  ...وَأْلَزُموا إضافًة إلى اْلُجَملْ   ُيَنوَّ
 ًا نحُو " ِحيَن َجا ُنِبْذ َأِضْف َجَواز  ...إفراُد إْذ وما كِإْذ معًنى كِإذْ 

 الى الجملو)حيث(إضافة )إذ( و)إذا(     
ِمن اْلُماَلِزِم لإلضاَفِة ما ال ُيضاُف إالَّ إلى اْلُجملِة، وهو: "حيُث وإْذ وإذا"، فَأمَّا "حيُث"     

لى اْلُجملِة الِفعليَِّة نحُو: ، وإ(اجِلْس حيُث َزْيد  جاِلس  )اْلُجملِة االسميَِّة، نحُو:فُتضاُف إلى 
 ، وَشذَّ إضافُتها إلى ُمْفَرٍد؛ كقوِله:(حيُث َيْجِلُس َزْيد  )، أو (اْجِلْس حيُث َجَلَس َزْيد  )

هاِب اَلِمَعا َنْجماً  ...َأَما َتَرى حيُث ُسَهْيٍل َطاِلَعا  ُيِضيُء كالشِ 



وذلك شاذٌّ عنَد َجْمَهَرِة ( إلى اسٍم مْفَرٍد، َحْيثُ (؛ فإنه َأضاَف )حيُث ُسَهْيلٍ الشاِهُد فيه: قوُله: )
، وقد َأجاَز الِكَساِئيُّ إضافَة )َحْيُث( إلى المفَردِ ، وإنما ُتضاُف عنَدهم إلى الُجمَلِة، النُّحاةِ 

 ونحِوه،واسَتَدلَّ بهذا البيِت 
، وإلى اْلُجمَلِة (ِجْئُتَك إذ َزيد  قائم  )ضًا إلى اْلُجملِة االسميَِّة، نحُو:وأمَّا "إْذ" فُتضاُف َأيْ      

، وَيجوُز حْذُف اْلُجملِة اْلُمضاِف إليها وُيؤَتى التنويُن ِعَوضًا (ِجئُتَك إذ قاَم َزيد  )، نحُو:الِفعليَّةِ 
ْن ُيْحَتَمْل ِإفراُد إْذ"؛ ِحيَنِئٍذ َتْنُظُرونَ َوَأْنُتْم }عنها؛ كقوِله تعاَلى: {، وهذا معنى قوِله: "وإْن ُيَنوَّ

ْن "إْذ" ُيْحَتَمُل إفراُدها؛ أْي: عَدُم إضاَفِتها لْفظًا؛ لُوقوِع التنويِن ِعَوضًا عن اْلُجملِة  أْي: وإْن ُيَنوَّ
 المضاِف إليها.

، وال َيجوُز إضافُتها (آِتيَك إذا قاَم َزْيد  )إلى ُجملٍة ِفْعِليٍَّة، نحُو: وأمَّا "إذا" فال ُتضاُف إالَّ      
 ، ِخاَلفًا لَقْوٍم، وسَيْذُكُرها المصنِ ُف.(آِتيَك" إذا َزيد  قائم  )ى ُجملٍة اسميٍَّة، فال َتقوُل:إل

كوِنه َظْرفًا َماِضيًا وَأشاَر بقوِلِه: "وما كإْذ معًنى كِإْذ" إلى أنَّ ما كاَن ِمْثَل "إذ" في        
غيَر َمحدوٍد، َيُجوُز إضافُته إلى ما ُتضاُف إليه "إْذ" ِمن اْلُجملِة، وهي اْلُجَمُل االسميَُّة 

َوْقَت جاَء )، و(جْئُتَك ِحيَن جاَء َزيد  )َوْقَت وَزماَن وَيوَم" فتقوُل:والِفعليَُّة، وذلك نحُو: "حيَن و 
و، وَزماَن قَ  ، َعْمر  ، كذلك (ِجْئُتَك ِحيَن َزْيد  قائم  )، وكذلك َتقوُل:(ويوَم َخَرَج خاِلد  ِدَم بْكر 

 الباقي.
أْي: ما كاَن ِمْثَل "إْذ" في  -وإنَّما قاَل اْلُمَصنِ ُف: "َأِضْف َجَوازًا"؛ لُيْعَلَم أنَّ هذا النَّْوَع       

َجَوازًا ال ُوجوبًا، فإْن كاَن الظْرُف  وهو اْلُجملةُ  ،ضاُف إلى ما ُيضاُف إليه "إْذ"يُ  -المعنى 
ُمعاَمَلَة  ُل غيُر الماضي، وهو المستْقَبلُ غيَر ماٍض أو َمحدودًا لم َيْجِر َمْجَرى "إذا"، بل ُيعامَ 

، وال (َأجيُئَك حيَن َيِجيُء َزيد  )، بل إلى الِفعليَِّة، فَتقوُل:"إذا"، فال ُيضاُف إلى اْلُجملِة االسميَّةِ 
 بل ال ُيضاُف إالَّ إلى ُمفَرٍد، نحُو: "َشْهِر كذا، وَحْوِل كذا". حدوُد إلى ُجملٍة،لمُيضاُف ا

 قال ابن مالك:
 َنا َمْتُلوِ  ِفْعٍل ُبِنَياواْخَتْر بِ  ...واْبِن أَو اْعِرْب ما كِإْذ َقْد ُأْجِرَيا

 ، وَمن َبَنى فلن ُيَفنََّداأَْعِرْب  ...وقبَل فعٍل ُمْعَرٍب أو ُمْبَتَدا
َم أنَّ األسماَء اْلُمضاَفَة إلى اْلُجملِة على ِقسميِن:  َتَقدَّ

 ، ما ُيضاُف إلى اْلُجملِة ُلزوماً أَحُدهما: 
 والثاني: ما ُيضاُف إليها َجَوازًا.  



وَأشاَر في َهذيِن الَبيتْيِن إلى أنَّ ما ُيضاُف إلى اْلُجملِة َجوازًا َيُجوُز فيه اإلعراُب والبناُء،     
َرْت ِبُمضاِرٍع، أو ُجملسواٌء  َرْت بماٍض، أو ُجملٍة ِفعليٍَّة ُصدِ  ٍة ُأضيَف إلى ُجملٍة ِفعليٍَّة ُصدِ 

، و  هذا َيومُ )اْسِميٍَّة، نحُو: و، أو َيْوُم بكر  قاِئم   يومُ جاَء زيد  فالظرف يوم هنا  (،َيقوُم َعْمر 
، و  هذا َيومَ  ويجوز أن نقول:) معرب مرفوع، و، أو َيْومَ  يومَ جاَء زيد   (بكر  قاِئم   َيقوُم َعْمر 

لكنَّ  ،ابن مالك وهذا َمْذَهُب الُكوِفيِ يَن، وَتِبَعهم الَفاِرِسيُّ والمَصنِ فُ ببناء الظرف على الفتح، 
َرْت بماٍض البناءُ  ، وقد ُرِوَي بالِبناِء واإلعراِب المختاَر فيما ُأضيَف إلى ُجملٍة ِفعِليٍَّة ُصدِ 

  قوُله:
ْيُب َواِزُع؟ َباعاتَ  على ِحينِ ...فُقلُت: َأَلمَّا َأْصُح والشَّ  ،ْبُت اْلَمِشيَب على الصِ 

الشاِهُد فيه: قوُله: )على ِحيِن(؛  ،وَكْسِرها على اإلعرابِ  بالفتح " على الِبناءِ بَفْتِح ُنوِن "ِحينَ  
على أنَّ كِلَمِة )ِحيِن( إذا ُأِضيَفْت إلى ، فَدلَّ ذلك فإنَّه ُيْرَوى بَوْجَهْيِن: ِبَجرِ  )ِحيِن( وَفْتِحه

مبنى َمْبِنيٍ  كما هنا جاَز فيها الِبناُء؛ ألنَّ األسماَء اْلُمْبَهَمَة التي َتِجُب إضافُتها إلى اْلُجمَلِة 
 إذا ُأِضيَفْت إلى مبنى َمْبِنيٍ  فَقْد َتكَتِسُب الِبناَء منه، كما أنَّ اْلُمضاَف قد َيكتِسُب التذكيَر أو

 التأنيَث ِمن اْلُمضاِف إليه، وَيجوُز فيها اإلعراُب على اأَلْصِل.
وهذا  وما َوَقَع َقْبَل ِفْعٍل ُمْعَرٍب، أو َقْبَل ُمبَتَدٍأ فاْلُمختاُر فيه اإلعراُب، وَيجوُز الِبناُء،     

ْبَعِة:َط، وقد ُقِرَئ في وَمن َبَنى فَلْن ُيَفنََّدا"؛ أْي: فَلْن َيْغلَ معَنى قوِله: َيْنَفُع  )َهَذا َيْومُ السَّ
اِدِقيَن ِصْدُقُهمْ   ( بالرْفِع على اإلعراِب، وبالفْتِح على الِبناِء، هذا ما اْخَتاَره اْلُمصنِ ُف.الصَّ

 
َرْت ِبُمضاِرٍع أو إلى  وَمْذَهُب الَبصِريِ ينَ       أنَّه ال َيجوُز فيما ُأضيَف إلى ُجملٍة ِفعليٍَّة ُصدِ 

َرْت ِبَماٍض، ُجملٍة  اْسِميٍَّة إالَّ اإلعراُب، وال َيجوُز الِبناُء إالَّ فيما ُأضيَف إلى ُجملٍة ِفعليٍَّة ُصدِ 
هذا ُحْكُم ما ُيضاُف إلى اْلُجْمَلِة َجوازًا، وَأمَّا ما ُيضاُف ِإَلْيَها ُوجوبًا فالِزٌم للِبناِء؛ ِلَشَبِهه 

 وإْذ وإَذا. بالحْرِف في االفتقاِر إلى اْلُجملِة، كحيثُ 
    

 األفعاِل كُهْن إَذا اْعَتَلىُجَمِل  ...وَأْلَزُموا ِإَذا إضافًة إلى
َم ِذْكُره ِمن أنَّ "إذا" َتْلَزُم اإلضافَة إلى اْلُجملِة الِفعليَِّة، وال  َأشاَر في هذا البيِت إلى ما َتَقدَّ

وأمَّا ، (َأِجيُئَك إذا َزْيد  قائم  )يَن، فال َتقوُل:ِش والُكوِفي ِ ُتضاُف إلى اْلُجملِة االسميَِّة، ِخالفًا لألخفَ 



بتداِء، هذا ، وليَس َمرفوعًا على االع َمرفوٌع بفْعٍل محذوٍف فاعل فـ "َزيٌد"  (َأجيُئَك إذا َزيد  قامَ )
َز َكوَنه ُمبتدًأ، َخَبُره الفْعُل الذي وجمهور البصريين،  َمذَهُب ِسيَبَوْيهِ   َبْعَده.وخاَلَفه األخَفُش فَجوَّ

وال  ،ومذهب الكوفيين أنه فاعل للفعل المتقدم، فهم يجوزون تقدم الفاعل على فعله 
يَراِفيُّ أنَّه ال ِخاَلَف بيَن  يقدرونه محذوفا يفسره الفعل المتأخر المذكور في الجملة، وَزَعَم السِ 

ِسيَبَوْيِه واألخَفِش في َجَواِز ُوقوِع اْلُمبَتَدِأ بعَد إَذا، وِإنََّما اْلِخاَلُف بيَنهما في َخَبِره، فِسيَبَوْيِه 
ُز أْن َيكوَن اْسمًا، فَيُجوُز في  َجْعُل  (ا َزيد  قامَ َأِجيُئَك إذَ )ُيوِجُب أْن َيكوَن ِفْعاًل، واألْخَفُش ُيَجوِ 

 .عنَد اأَلْخَفِش فَقْط  (َأجيُئَك إذا َزيد  قائم  :)يَبَوْيِه واألخْفِش، وَيُجوُز "زيٌد" ُمبَتَدًأ عنَد سِ 
 قال ابن مالك:

ٍق ُأضيَف ِكْلَتا وِكالَ َتفَ  ...ِلُمْفِهِم اثنيِن ُمَعرٍَّف ِبالَ   رُّ
 إضافة )كال( و)كلتا(   
ُمَثنًّى ِمن األسماِء اْلُمالِزَمِة لإلضافِة لْفظًا ومعًنى "ِكْلَتا وِكاَل"، وال ُيضافاِن إالَّ إلى َمعِرَفٍة    

ُجَليْ )لْفظًا وَمعًنى، نحُو: جاَءني )، أو َمعًنى ُدوَن لْفٍظ، نحُو:،(ِن وِكْلَتا اْلَمرأتْينِ جاَءني ِكاَل الرَّ
 ومنه قوُله: ،(ِكالهما وِكلتاهما

رِ  َمًدى   وِكاَل ذلك َوْجه  وَقَبلْ  ...إنَّ للخيِر وللشَّ
الشاهُد فيه: قوُله: )وِكاَل ذلك(؛ حيُث َأضاَف )ِكاَل( إلى مفَرٍد لْفظًا، وهو )ذلك(؛ ألنه ُمَثنًّى 

رُّ في المعَنى؛ ِلَعْوِده على ا هذا هو المراُد بَقوِله: "ِلُمْفِهِم اثنيِن ، ثنيِن، وهما اْلَخْيُر والشَّ
؛ فإنه ال ُيضاُف إليه "ِكاَل َأْفَهَم االثنيِن بَتَفرُّقٍ ُمَعرٍَّف"، واحَتَرَز بقوِله: "بال َتَفرٍُّق" ِمن ُمَعرٍَّف 

 وقد جاَء َشاذًّا؛ كقوِله: (ِكاَل َزْيٍد وعمٍرو َجاءَ ) وُل:وِكْلَتا"، فال َتق
 اِت وِإْلَماِم اْلُمِلمَّاتفي النَّائب ...وَخِليِلي َواِجِدي َعُضداً ِكاَل َأِخي 

ٍد مَع التَفرُِّق بالعْطِف،  الشاِهُد فيه: قوُله: )ِكاَل َأِخي وخليلي(؛ حيُث َأضاَف )ِكاَل( إلى ُمَتَعدِ 
 وهو شاذٌّ.

 قال ابن مالك:
فِ  ْرَتها فَأِضفِ  ...وال ُتِضْف لمْفَرٍد ُمَعرَّ  أيًّا وِإْن َكرَّ

َفهْ َموصول ..ْو َتْنِو ااِلْجَزا واْخُصَصْن باْلَمْعِرَفهْ   ًة أيًّا وبالعْكِس الصِ 
ْل بها الكالَمافمُ  ...وإْن َتُكْن َشْرطًا أِو استفهاَما  ْطَلقًا َكمِ 

( الى األسماء        إضافة )أي 



َرْت، وِمنه "َمْعًنى "َأيٌّ ِمن األسماِء الُمالِزَمِة لإِلضاَفِة  ، وال ُتضاُف إلى ُمْفَرٍد َمْعِرَفٍة إالَّ إَذا َتَكرَّ
 ْيَنا كاَن َخيرًا وَأْكَرَماَغَداَة اْلَتقَ  ....قوُله: َأاَل َتْسَأُلوَن الناَس َأيِ ي وَأيُُّكمْ 

وأيُُّكْم(؛ حيُث َأضاَف )أيًّا( إلى المعِرَفِة، وهي َضميُر المتكلِ ِم في  َأيِ ي الشاِهُد فيه: قوُله:)
ِل وَضميُر اْلُمخاَطبيَن في الثاني، والذي َسوََّغ ذلك َتكراُرها.  األوَّ

 
؛ أْي: أيُّ َأجزاِء َزيٍد أحَسُن؛ ولذلك ُيجاُب ( أيُّ َزْيٍد أحَسُن؟)و َقَصْدَت اأَلجزاَء؛ كقوِلَك:أ     

 .ا إذا ُقِصَد بها االستفهامُ وهذا إنما َيكوُن فيم ،ِء، فُيقاُل: َعْيُنه أو َأْنُفهباألجزا
    )   أنواع )أي 

فأمَّا اْلَموصوَلُة فَذَكَر اْلُمصنِ ُف أنَّها ، وَشرطيًَّة َوِصَفًة وَمْوُصولةً وأيٌّ َتكوُن استفهاميًَّة       
قال  ،(ُيعِجُبِني أيُُّهم قاِئم  ):، فَتقولُ مهور النحويينوهو قول ج ال ُتضاُف إالَّ إلى معِرَفةٍ 

ْحَمِن ِعِتيًّاتعالى:) ، فأي هانا اسم مصول بمعنى الذي، وقد أضيفت الى (َأيُُّهْم َأَشدُّ َعَلى الرَّ
ِكَرٍة، ولكنَّه أنها ُتضاُف أيضًا إلى نَ  وهو ابن عصفور األشبيلي وَذَكَر غيُره الضمير الهاء،

 .(عِجُبِني أيُّ َرُجَليِن َقاَمايُ ) نحُو:َقليٌل، 
َفُة فاْلُمراُد بها ما كاَن ِصَفًة لَنِكَرٍة، أو حااًل ِمن َمعِرَفٍة، وال تُ       ضاُف إالَّ إلى وأمَّا الصِ 

فأيُّ األولى تعرب صفة ألنه  ،(، وَمَرْرُت بَزْيٍد أيَّ َفًتىَمَرْرُت بَرُجٍل أيِ  َرُجلٍ )َنِكَرٍة، نحُو:
ومنه  أضيفت إلى نكرة وهو كلمة رجل، وأي الثانية تعرب حاال ألنها اضيفت إلى معرفة،

 قوُله:
ِ َعيْ  ...فَأْوَمْأُت ِإيَماًء َخِفيًّا ِلَحْبَتٍر   َنا َحْبَتٍر َأيََّما َفَتىلِلََفَِّ

 )َأيًّا( الَوصفيََّة إلى النَِّكَرِة. ضاف َأضافَ أقوُله: )َأيََّما َفَتى(؛ حيُث  الشاِهُد فيه:
وأمَّا الشرطيَُّة واالستفهاميَُّة فُيضافاِن إلى اْلَمعِرَفِة وإلى النَِّكَرِة ُمطَلقًا؛ أْي: َسواًء كاَنا     

إالَّ اْلُمْفَرَد المعِرَفَة؛ فإنهما ال ُيضافاِن إليه، إالَّ ُمَثنََّيْيِن أو َمجموَعْيِن أو ُمْفَرَدْيِن، 
َم ِذْكُرهفإنها ُتض االستفهاميََّة؛ هنا  فأيَّ  (؟ني ِبَعْرِشَهايَأي ُكم يأت ، قال تعالى:)اُف إليه، كما َتَقدَّ

فأيَّ هنا شرطية القتران  (َأيََّما اأْلََجَلْيِن َقَضْيُت َفال ُعْدواَن َعَليَّ  :)استفهامية، وقال تعالى
جوابها بالفاء إذا كان الجواب منفيا بال أو غيرها من أدوات النفي يتوجب أن يكون الجواب 

ْحَمَن َأيًّا َما َتْدُعوا َفَلُه اأْلَْسَماُء :)مقترنا بالفاء، ومثله قوله تعالى َ َأِو اْدُعوا الرَّ ُقِل اْدُعوا َّللاَّ
 اْلُحْسَنى(



َمرْرُت )ِة لْفظًا وَمعًنى، نحُو:"أيًّا" إْن كاَنْت ِصَفًة أو حااًل فِهَي ُمالِزَمٌة لإلضافَ  واعَلْم أنَّ     
، وإْن كانِت استفهاميًَّة أو َشرطيًَّة أو َموصوَلًة فهي ُمالِزَمٌة (أيِ  رُجٍل، وبَزْيٍد أيَّ َفًتىبَرُجٍل 

ونقول أيضا  ،(عنَدَك؟ وأيٌّ عنَدك؟أيُّ رُجٍل ):قولنا نحوفيجوز ضاَفِة معًنى، ال لْفظًا، لإل
نقول يجوز أن نحذف المضاف فو ، (أيَّ رُجٍل َتْضِرْب أْضِرْب، وَأيًّا َتْضِرْب أْضِربْ :)و
ُجَلْيِن َتضِرْب أْضِرْب، وأيَّ َرُجليِن ):قولنا ، ونحوُ (ني أيُّهم عنَدَك، وَأيٌّ عنَدكوُيْعِجبُ :) أيَّ الرَّ

نقول ، و (أيَّ الرجاِل َتْضِرْب أضِرْب، وأيَّ ِرجاٍل َتضِرْب أْضِربْ نقول :)، و (َتضِرْب أْضِربْ 
ُجَلْيِن عنَدَك؟ وأيُّ الرجاِل عنَدك؟:)  .(ُجليِن، وأيُّ ِرجاٍل؟أيُّ رُجٍل، وأيُّ رَ نقول :)و  (،أيُّ الرَّ
 
 
 



 محاضرة اإلضافة الرابعة

 قال ابن مالك: 

 وَأْلَزُموا إضافًة َلُدْن َفَجْر... وَنْصُب ُغْدَوٍة ِبَها َعْنُهْم َنَدْر 
 ومَع مْع فيها َقليٌل وُنِقْل... فْتٌح وَكْسٌر ِلُسُكوٍن َيتَِّصلْ 

 َلُدْن وَمَع". ِمن األسماِء المالِزَمِة لإلضاَفِة "   
فاِلْبِتَداِء َغايِة َزماٍن أو َمكاٍن، وهي َمْبِنيٌَّة عنَد أكَثِر العَرِب؛ ِلَشَبِهَها بالحْرِف في  فأمَّا َلُدنْ    

ُلزوِم استعماٍل واحٍد، وهو الظْرِفيَُّة وابتداُء الغايِة، وعَدُم َجواِز اإلخباِر بها، وال َتْخُرُج عن 
ولذلك لم َتِرْد في الُقرآِن إالَّ ِبِمن؛ كقوِله تعاَلى:  الظَّرفيَِّة إالَّ بَجرِ َها ِبِمن، وهو الكثيُر فيها،

{. وَقْيٌس ُتْعِرُبها، ومنه ِلُيْنِذَر َبْأسا  َشِديدا  ِمْن َلُدْنهُ {، وقوِله تعاَلى: }َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلما  }
 كنَّه أْسَكَن الداَل وَأَشمََّها الضمَّ.(، لِلُيْنِذَر َبْأسًا َشِديدًا ِمْن َلُدِنهِ ِقراءُة أبي بكٍر عن عاِصٍم: )

 قاَل الُمَصنِ ُف: وَيْحَتِمُل أْن َيكوَن منه قوُله:
، فَيْحَتِمُل أنَّه أَْعَرَب  الشاِهُد فيه: قوُله: )ِمن َلُدِن( حيُث كَسَر ُنوَن َلُدِن وَقلْبَلها ِفي حْرُف َجرٍ 

 ، )َلُدِن( على ُلَغِة َقْيَس، فَجرَّها بالَكْسَرِة، وَيْحَتِمُل إنها أنها َمبِنيٌَّة على السكوِن في َمَحلِ  َجرٍ 
َمُة ابُن وأنَّ هذا الكْسَر للتََّخلُِّص ِمن اْلِتَقاِء الساِكَنْيِن، ال لإِلعراِب، ولهذا لم َيْسَتِدلَّ به العالَّ 

 ماِلٍك لُلَغِة َقْيَس، وإنما قاَل: أنه إنَّه َيْحَتِمُل أْن يكوَن قد جاَء عليها. فَتَفطَّْن لذلك.
 

 . ِمن َلُدِن الظُّْهِر إلى الُعَصْيرِ .. َهْيِري ظُ في  َتْنَتِهُض الرِ ْعَدةُ 
، فَيْحَتِمُل أنَّه أَْعَرَب بلحيُث كَسَر ُنوَن َلُدِن وقَ  الشاِهُد فيه: قوُله: )ِمن َلُدِن( ها حْرُف َجرٍ 

 ، )َلُدِن( على ُلَغِة َقْيَس، فَجرَّها بالَكْسَرِة، وَيْحَتِمُل إنها أنها َمبِنيٌَّة على السكوِن في َمَحلِ  َجرٍ 
عالََّمُة ابُن وأنَّ هذا الكْسَر للتََّخلُِّص ِمن اْلِتَقاِء الساِكَنْيِن، ال لإِلعراِب، ولهذا لم َيْسَتِدلَّ به ال

 ماِلٍك لُلَغِة َقْيَس، وإنما قاَل: أنه إنَّه َيْحَتِمُل أْن يكوَن قد جاَء عليها. فَتَفطَّْن لذلك. 
 
 

 



 كقوِله: ،وُيَجرُّ ما َوِلَي "َلُدْن" باإلضاَفِة إالَّ "ُغْدَوًة"؛ فإنَّهم َنَصُبوها بْعَد َلُدنْ  
 ِمنهُم.... َلُدْن ُغْدَوة  حتَّى َدَنْت لُغروِب وما زاَل ُمْهِري َمْزَجَر الكْلِب 

عنهم  وهي َمنصوبٌة على التَّمييِز، وهو اختياُر المصنِ ِف؛ ولهذا قاَل: "وَنْصُب ُغْدَوٍة بها
وَيجوُز في  َنَدْر"، وِقيَل: هي خبٌر لكاَن المحذوَفِة، والتقديُر: َلُدْن كاَنِت الساعُة ُغدوًة، 

 ، ، فلو َعَطْفَت على "ُغدوًة" المنصوَبِة وهو الِقياُس، وَنْصُبها ناِدٌر في الِقياسِ "ُغدوٍة" اْلَجرُّ
؛ ُمراعاًة لأَلْصِل، فَتقوُل: "َلُدْن ُغدوًة وَعِشيًَّة  بْعَد "َلُدْن" جاَز النَّْصُب؛ َعْطفًا على اللْفِظ، واْلَجرُّ

ُدْن ُغدوًة(؛ حيُث َنَصَب )ُغدوًة( َبْعَد )َلُدْن( الشاِهُد فيه: قوُله: )لَ  .ِشيٍَّة". ذَكَر ذلك اأَلْخَفُش وعَ 
وَحَكى الُكوِفيُّوَن الرْفَع في "ُغدوٍة" بْعَد "َلُدْن"، وهو َمرفوٌع  على التمييِز، ولم َيُجرَُّه باإلضاَفِة، 

 بكاَن المحذوفِة، والتقديُر: َلُدْن كانْت ُغدوٌة، و"كاَن" تامٌَّة.

عمٍرو، وجاَء َزيٌد مَع  َجَلَس زيٌد معَ )االصطحاِب أو َوقِته، نحُو:اِن وأمَّا "مَع" فاسٌم ِلَمك
وِمن العَرِب َمن  ، وهي ُمعَرَبٌة، وَفْتَحُتها فتحُة إعراٍب،واْلَمشهوُر فيها فْتُح الَعْينِ ، (َبْكرٍ 

ُنها  ، وِمنُه قوُله:ُيَسكِ 
 ِلَماَماْن كانْت ِزيارُتُكم وإ ...َفِريِشي ِمنُكُم وَهَواَي َمْعُكْم 

َن العيَن ِمن )َمْع(، وهو عنَد ِسيَبَوْيِه َضرورٌة ال َيُجوُز  الشاِهُد فيه: قوُله: )َمْعُكْم(؛ حيُث سكَّ
ْعِر، لكنَّ الذي نَقَله غيُره ِمن الُعلماِء أنَّ َقْومًا ِمن العَرِب بَأْعَياِنهم  وهم  -اْرِتَكاُبها إالَّ في الشِ 

يُنها، فعلى هذه اللَُّغِة َيجوُز َتسِكيُنها في َسَعِة الكالِم، وال َشكَّ أنَّ َمن ِمن ُلَغِتهم َتْسكِ  -َقْيُس 
ٌة على َمن لم َيحَفْظ.  َحِفَظ ُحجَّ

وَزَعَم ِسيَبَوْيِه أنَّ َتسكيَنها َضرورٌة، وليَس كذلَك، بل هو ُلغُة َربيعَة، وهي عنَدهم      
كونِ  اُس اإلجماَع على ، وزَعَم بعُضهم أنَّ َمبنيٌَّة على السُّ َعى النَّحَّ الساِكَنَة الَعْيِن حْرٌف، وادَّ

 ذلك، وهو فاِسٌد؛ فإنَّ ِسيَبَوْيِه زَعَم أنَّ ساِكَنَة الَعْيِن اسٌم.
ُن، وهي ُلغُة َربيعَة،      ٌك، أَْعِني أنَّها ُتفَتُح، وهو المشهوُر، وُتَسكَّ هذا ُحْكُمها إْن َوِلَيها مَتَحرِ 

ساِكٌن فالذي َيْنِصُبها على الظَّرفيَِّة ُيْبِقي فْتَحها، فَيقوُل: "مَع اْبِنَك"، والذي َيْبِنيَها فإْن َوِلَيها 
 على السكوِن َيْكِسُر اللتقاِء الساِكَنْيِن فَيقوُل: "َمِع ابِنَك".

 



 قال ابن مالك:
 ناِويا  ما ُعِدَما لُه ُأضيفَ  ....واْضُمْم بناء  غيرا  اْن َعِدْمَت َما

لُ   دوُن والجهاُت َأْيضا  َوَعلُ و  ....َقْبُل كَغْيُر بعُد َحْسُب َأوَّ
  وما ِمن بعِدِه قد ُذِرَراَقْبال   ....وَأْعَرُبوا َنْصبا  إذا ما ُنكِ َرا

، وهي:  هذه األسماُء اْلَمذكورُة، وهي: ُل وُدوُن، والجهاُت الستُّ غيُر وَقْبُل وبْعُد وحْسُب وأوَّ
لها َأربعُة أحواٍل؛ ُتْبَنى في حاَلٍة ِمنها،  َك وَيميَنَك وِشَماَلك، وَعلُ فوَقَك وَتحتَ أماَمَك وخلَفَك و 

يَره، وِجْئُت ِمن َقْبِل َأَصْبُت ِدرهما  ال غَ ) ُب إذا ُأضيَفْت لْفظًا، نحُو:وُتعَرُب في َبِقيَِّتها، فُتعرَ 
 ، أو ُحِذَف المضاُف إليه وُنِوَي اللْفُظ؛ كقوِله:(َزيدٍ 

 فما َعَطَفْت َمْول ى عليِه الَعَواِطفُ  ...وِمن َقْبِل َناَدى ُكلُّ َمْول ى َقَراَبة  

حيُث أَْعَرَب )َقْبِل( ِمن غيِر َتنويٍن؛ ألنه حَذَف اْلُمضاَف  )ِمن َقْبِل(الشاِهُد فيه: قوُله:       
اْلَمْنِويُّ الذي لم ُيْقَطِع  والمحذوفُ ، َمَثاًل، وكأنه قد قاَل: وِمن َقْبِل ذلكإليه وَنَوى لْفَظه، 

نْ النَظُر عنه ِمْثُل الثاِبِت، وهو لو ذَ  وَتْبَقى في هذه الحالِة ، َكَر هذا المحذوَف لم ُيَنوِ 
ُن إالَّ إذا ُحِذَف ما ُتضاُف إليه، ولم ُيْنَو لْفُظه وال َمعناُه، فتكوُن  كالمضاِف لْفظًا، فال ُتَنوَّ

ِ اأَلْمُر ِمْن َقْبٍل َوِمْن َبْعدٍ ومنه ِقراءُة َمن َقرَأ: )ِحيَنِئٍذ َنِكَرًة،  ( بَجرِ  "َقْبٍل وَبعٍد" وَتنويِنهما، ّلِلَّ
 وكقوِله:

 ُد َأَغصُّ بالماِء اْلَحميمِ َأرا ...َفَساَغ ِلَي الشراُب وُكْنُت َقْبال  
نًا؛ ألنه فيه: قوُله: )َقْباًل(؛ حيُث أَ  الشاِهدُ   َقَطَعه عن اإلضاَفِة لْفظًا وَمْعًنى.ْعَرَبه ُمَنوَّ

 هذه األحواُل الثالثُة التي ُتْعَرُب فيها.
وُنِوَي َمعناُه ُدوَن أمَّا الحاَلُة الرابعُة التي ُتْبَنى فيها، فهي إذا ُحِذَف ما ُتضاُف إليه      

 اأَلْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد{،: }ّلِلَِّ قوله تعالى ، نحوُ لْفِظه، فإنها ُتْبَنى ِحيَنئٍذ عَلى الضم ِ 
الشاِهِد، فَيكوُن َقوُله: )ِمن َعِل( َمجرورًا لْفظًا ِبِمن، ،  وقوِله:َأَقبُّ ِمن َتْحُت َعِريٌض ِمن َعلِ 

وُنِوَي لْفُظه، ويكوُن االستشهاُد للحالِة  ُحِذَف فيها اْلُمضاُف إليه وَيكوُن ِمن الحالِة الثانيِة التي
 هذه األحواُل الثالثُة التي ُتْعَرُب فيها.،  فوِله: )ِمن َتحُت( وْحَده، فاحَفْظ ذلكالرابعِة بق

      



لُ ):وَحَكى أبو َعِليٍ  الفاِرِسيُّ        بَضمِ  الالِم وَفْتِحها وَكْسِرها، فالضمُّ على  (اْبَدْأ ِبَذا ِمن أوَّ
الِبناِء لِنيَِّة المضاِف إليه معًنى، والفْتُح على اإلعراِب؛ لَعَدِم ِنيَِّة المضاِف إليه لْفظًا ومعًنى، 

َفِة وَوْزِن الفْعِل، والكْسُر على ِنيَِّة المضاِف إليه لْفظًا.  وإعراِبها إعراَب ما ال َينصِرُف للصِ 
 وُل اْلُمَصنِ ِف: "واضُمْم ِبناًء" البيَت، إشارٌة إلى الحالِة الراِبَعِة.فقَ 

وقوُله: "ناِويًا ما ُعِدَما" ُمراُده: أنَّك َتْبِنيها على الضمِ  إذا َحَذْفَت ما ُتضاُف إليه وَنَوْيَته      
اِلَثِة، وهي ما إذا ُحِذَف المضاُف معًنى ال لْفظًا، وَأشاَر بَقوِلِه: "وأَْعَربوا َنْصبًا" إلى الحاَلِة الث
 إليه ولم ُيْنَو لْفُظه وال معناه، فإنها َتكوُن ِحيَنِئٍذ َنِكَرًة ُمْعَرَبًة.

، فإْن َدَخَل عليها ُجرَّْت، نحُو:  وقوُله: "َنْصبًا" َمعناه: أنها ُتْنَصُب إذا لم َيْدُخْل عليها جارٌّ
 "ِمن َقْبٍل وِمن بْعٍد".

اْلُمصنِ ُف للَحاَلَتْيِن الَباِقَيَتْيِن، أَْعِني اأُلوَلى والثانيَة؛ ألنَّ ُحكَمهما ظاِهٌر َمعلوٌم ولم َيْتَعرَِّض 
َم في كلِ  ما ُيفَعُل بكلِ  ُمضاٍف ِمثِلها. ِل الباِب، وهو اإلعراُب وُسقوُط التنويِن، كما َتَقدَّ  ِمن أوَّ

 قال ابن مالك:
 ااِلْعَراِب إَذا ما ُحِذَفا عنه في ....وما َيِلي المضاَف َيْأِتي َخَلَفا

ُيحَذُف المضاُف لِقياِم َقرينٍة َتُدلُّ عليه، وُيقاُم المضاُف إليه َمقاَمه فُيعَرُب بإعراِبه؛       
َوَجاَء {؛ أْي: ُحبَّ الِعْجِل، وكقوِله تعاَلى: }َوُأْشِرُبوا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِعْجَل ِبُكْفِرِهمْ كقوِله تعاَلى: }

{؛ أْي: أْمُر َربِ َك، فُحِذَف المضاُف، وهو "ُحبُّ وأْمُر"، وأُْعِرَب المضاُف إليه، وهو َربُّكَ 
 "الِعْجُل وَربَُّك" بإعراِبه.

 اِثاًل ِلَما عليِه قد ُعِطْف ُممَ  ....لِكْن بشرِط أْن َيكوَن ما ُحِذْف 
نَد ذْكِر المضاِف، لكْن بَشْرِط قد ُيحَذُف المضاُف، وَيْبَقى المضاُف إليه َمجرورًا كما كاَن ع
 أْن َيكوَن المحذوُف ُمماِثاًل ِلَما عليه قد ُعِطَف؛ كقوِل الشاِعِر:

 اٍر َتَوقَُّد بالليِل َناَراون ...َأُرلَّ اْمِرٍئ َتْحَسِبيَن اْمَرأ  
" وَبِقَي المضاُف إليه َمجرورًا كما كاَن عنَد  ِذْكِرها، والشْرُط والتقديُر: "وكلَّ ناٍر"، فَحَذَف "كلَّ

" في قوِله: "أُكلَّ اْمِرٍئ"َموجوٌد، وهو الَعْطُف على ُمَماِثِل المحذوِف، وهو "ك لشاِهُد فيه: ، الَّ
وَأْبَقى اْلُمضاَف إليه َمجرورًا، كما كاَن   (كلَّ )وهو  -قوُله: )وناٍر(؛ حيُث ُحِذَف المضاُف 

 ) َقبَل الحْذِف؛ ِلَتَحقُِّق الشْرِط، وهو أنَّ المضاَف المحذوَف َمعطوٌف على مماِثٍل له، وهو )كلَّ
 .في قوِله: )أُكلَّ اْمِرٍئ(



 للَملفوِ،، وقد ُيْحَذُف اْلُمضاُف وَيْبَقى اْلُمضاُف إليه على َجرِ ه، والمحذوُف ليَس ُمَماِثالً      
ُ ُيِريَد اآلِخَرةِ بل ُمقاِبٌل له؛ كقوِله تعاَلى: ) ْنَيا َوَّللاَّ ( في ِقراءِة َمن َجرَّ ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ

ُره: "وهللُا ُيريُد َعَرَض اآلِخَرِة"،  "اآلِخَرِة"، والتقديُر "وهللُا ُيريُد باِقي اآلِخَرِة"، وِمنهم َمن ُيَقدِ 
بيِع في فيكوُن المحذوُف عل َره ابُن أبي الرَّ ُل َأْوَلى، وكذا َقدَّ ى هذا ُمَماِثاًل للَملفوِ، به. واألوَّ

 شرِحه لإليضاِح.
 قال ابن مالك:    

لُ   كحاِلِه إذا بِه َيتَِّصلُ  ....وُيْحَذُف الثاني فَيْبَقى اأَلوَّ
 الذي لُه َأَضْفَت اأَلوَّالَ ِمثِل  ...بَشْرِط َعْطٍف وإضافٍة ِإَلى

ُيحَذُف المضاُف إليه وَيْبَقى اْلُمضاُف كحاِله لو كاَن ُمضافًا، فُيْحَذُف َتنويُنه، وأكَثُر ما      
ِل؛  يكوُن ذلك إذا ُعِطَف على اْلُمضاِف اسٌم ُمضاٌف إلى ِمْثِل المحذوفِ  ِمن االسِم األوَّ

  َيَد َمن قاَلها ورْجَل َمن قاَلها"،، التقديُر: "قَطَع هللاُ (هللُا َيَد وِرْجَل َمن َقاَلها َقَطعَ )كقوِله: 
 ِلَدالَلِة ما ُأضيَف إليه "ِرْجَل" عليه. وِمثُله قوُله: قاَلها"  وهو "َمن فُحِذَف ما ُأضيَف إليه "َيَد" 

ْرعِ  ....َسَقى اأَلَرِضيَن الَغْيُث َسْهَل وَحْزَنَها   فِنيَطْت ُعَرى اآلماِل بالزْرِع والضَّ

وهو قوُله:  -قوُله: )َسْهَل وَحْزَنها(؛ حيُث َحَذَف المضاَف إليه، وَأْبَقى اْلُمضاَف الشاِهُد فيه: 
ْرَطْيِن: العْطِف، وَكْوِن  -َسْهَل  على حاِله َقْبَل الحْذِف ِمن غيِر َتنويٍن؛ وذلك لَتَحقُِّق الشَّ

اأَلَرِضيَن سْهَلها  ثُ المعطوِف ُمضافًا إلى مْثِل اْلَمحذوِف، وكاَن أْصُل الكالِم: َسَقى الَغيْ 
ِة ما ُأضيَف إليه "َحْزَن" التقديُر: "سْهَلها وَحْزَنها"، فُحِذَف ما ُأِضيَف إليه "َسْهَل"؛ لَدالل،وَحْزَنها

هذا َتقريُر َكالِم المَصنِ ِف، وقد ُيفعُل ذلك وإْن لم ُيعَطْف ُمضاٌف إلى ِمثِل المحذوِف ،عليه
ِل؛ كقوِله:  ِمن األوَّ

 ْول ى عليه الَعَواِطفُ فما َعَطَفْت مَ  ...وِمن َقْبِل َناَدى ُكلُّ َمْول ى َقَراَبة  
فُحِذَف ما ُأضيَف إليه "َقْبِل"، وَأبقاُه على حاِله لو كاَن ُمضافًا، ولم ُيْعَطْف عليه ُمضاٌف إلى 

والشاِهُد فيه َمَعَنا قوُله: )قبِل( حيُث َحَذَف  ِمْثِل المحذوِف،، والتقديُر: "وِمن َقْبِل ذلَك"،
المضاَف إليه، وَأْبَقى المضاَف على حاِله الذي كان قبَل الحْذِف ِمن غيِر َتنويٍن، مع أنَّ 



ْرَطْيِن  َقْيِن؛ ألنه ليَس َمعطوفًا عليه اسٌم مضاٌف  -وهما العْطُف والمماَثَلُة  -الشَّ غيُر مَتَحقِ 
  وهذا َقليٌل. إلى ِمثِل المحذوِف،

وهذا ، أْي: َفاَل َخوُف َشيٍء عليهم(؛ َفاَل َخْوُف َعَلْيِهمْ وِمثُله ِقراَءُة َمن َقَرَأ ُشذوذًا: )      
ِل، وأنَّ الثاِنَي هو اْلُمضاُف إلى اْلَمذكوِر هو  الذي َذَكَره اْلُمصنِ ُف ِمن أنَّ الحْذَف ِمن األوَّ

ِد، وَمذَهُب ِسي فُحِذَف  قَطَع هللُا َيَد َمن قاَلها وِرْجَل َمن قاَلها"،َبَوْيِه أنَّ األْصَل "َمذَهُب اْلُمَبرِ 
ما ُأضيَف إليه "ِرْجَل" فصاَر "قَطَع هللُا َيَد َمن قاَلها وِرْجَل"، ثم َأْقَحَم قوَله: "وِرْجَل" بيَن 

 َيَد وِرْجَل َمن المضاِف، وهو "َيَد"، والمضاِف إليه الذي هو "َمن قاَلها"، فصاَر "قَطَع هللاُ 
ِل، وعل، قاَلها" ِد بالعْكسِ فعلى هذا َيكوُن الحْذُف ِمن الثاني، ال ِمن اأَلوَّ قاَل ،ى َمذَهِب اْلُمَبرِ 

يكوُن االسماِن ُمضاَفْيِن إلى "َمن قاَلها"، وال حْذَف في  ِح الكتاِب: وعنَد الَفرَّاءِ بعُض ُشرَّا
ِل وال ِمن ال  ثاِني.الكالِم، ال ِمن األوَّ

 قال ابن مالك:
 َمفعواًل او َظْرفًا َأِجْز ولم ُيَعْب  ...َفْصَل ُمضاٍف ِشْبِه ِفْعٍل ما َنَصْب 

 َنِبيٍ  أو بَنْعٍت أو ِنَدابَأجْ  ...فصُل يميٍن واضطرارًا ُوِجَدا
  الفصل بين المتضايفين  

األندلسي وجمهور النحويين  أبو حيانو  األنصاري  ابن مالك وابن هشام اْلُمصنِ فُ  َأجاَز     
أْن ُيفَصَل في )االختياِر( بيَن المضاِف الذي هو َشَبُه الفْعِل، والمراُد به المْصَدُر  المتأخرين

فِمثاُل ما ، َمفعوٍل به أو ظْرٍف أو َشَبِهه واسُم الفاعِل، والمضاِف إليه بما َنَصَبه المضاُف ِمن
َوَكَذِلَك ُزيِ َن ِلَكِثيٍر ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َقْتُل َأْواَلَدُهْم )قوُله تعاَلى:ا بمفعوِل المضاِف ُفِصَل فيه بيَنهم

ركاءِ ( في ِقراءِة ابِن عاِمٍر بَنْص ُشَرَراِئِهمْ  ن الفصل بين ، وقد منع البصريو ِب َأْواَلٍد، وَجرِ  الشُّ
 يجوز ألنهم يرون أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد ال المضاف والمضاف إليه

الفصل بينهما، وهذه قراءة سبعية متواترة ال يجوز ردها، والقراءة سنة متبعة يأخذها اآلخر 
، وقد وقع ن الفصل بينهما بناء على هذه القراءة المتواترةبعض الكوفييمن األول، وقد أجاز 

 قول الشاعر: مثل هذا الفصل في كالم العرب، ومنه
ْلِم َرأْ َجْبَناُهْم إلى َعَتْوا ِإْذ أَ   َسْوَق اْلُبَغاَث اأَلَجاِدلِ َفُسْقَناُهُم ....ة  فَ السَّ



 وجه االستشهاد: الفصل بين المضاف ، "سوق البغاث األجادلموطن الشاهد فيه قوله: "
ألن التقدير: سوق  ،"سوق"، والمضاف إليه "األجادل" فاعل المصدر بالمفعول "البغاث"وهو 

 البيت قول الشاعر:، ومثل هذا البغاثَ  األجادلِ 
ة   زجَّ الَقُلوَص أبي مزادة ...َفَزَجْجُتها ِبِمَزجَّ

حيث فصل بالقلوص بين المضاف، وهو "زج"، ( زجَّ الَقُلوَص أبي مزادة الشاهد فيه قوله:)
 .والمضاف إليه وهو "أبي مزادة"

المضاُف الذي هو وِمثاُل ما ُفِصَل فيه بيَن اْلُمضاِف والمضاِف إليه بَظْرٍف َنَصَبه       
َها، َسْعٌي لها في َتْرُك َيوما  نْفِسَك وَهوا )عِض َمن ُيوَثُق بَعَرِبيَِّته:َمصَدٌر، ما ُحِكَي عن ب

 .(َرَداَها
وِمثاُل ما ُفِصَل فيه بيَن المضاِف والمضاِف إليه بمفعوِل المضاِف الذي هو اسُم       

 بنْصِب "َوْعٍد" وَجرِ  "ُرُسٍل". َتْحَسَبنَّ هللَا ُمخِلَف َوْعَدُه ُرُسِلِه()َفاَل فاِعٍل، ِقراءُة بعِض السَلِف: 
رداِء:وِمثاُل الَفْصِل ِبِشْبِه الظْرِف قوُله َصلَّى هللُا عليه وَسلَّ  ْنُتْم ))َهْل أَ َم في حديِث أبي الدَّ

 إلى آِخِره". ...وهذا معنى قوِله: "فْصَل ُمضاٍف  ،َتاِرُكو ِلي َصاِحِبي((
:  وجاَء الفْصُل أيضًا في االختيارِ     ولهذا قاَل  ،(هذا ُغالُم وهللِا َزْيدٍ )بالَقَسِم، حَكَى الِكسائيُّ

 المصنِ ُف: "ولم ُيَعْب فْصُل َيميٍن".
 الفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي للضرورة    

ُوِجَدا" إلى أنَّه قد جاَء الَفْصُل بيَن اْلُمضاِف واْلُمضاِف إليه في  وَأشاَر بقوِله: و"اْضِطراراً 
رورِة بَأْجَنِبيٍ  ِمن اْلُمضاِف، وبَنْعِت المضاِف، وبالنداِء، فِمثاُل اأَلْجَنِبيِ  قوُله:  الضَّ

 ُهوِديٍ  ُيقاِرُب أو ُيزيلُ يَ  ...رما ُخطَّ الِكتاُب بَكفِ  َيْوما  
؛ ألنه َمعموٌل لـ "ُخطَّ". "، وهو َأْجَنِبيٌّ ِمن َكفٍ  " و"َيُهوِديٍ   فَفَصَل بـ "َيْومًا" بيَن "َكفِ 

، والمضاِف إليه  (؛ حيُث َفَصَل بيَن المضاِف وهو َكفِ  الشاِهُد فيه: قوُله: )بَكفِ  َيْومًا َيهوديٍ 
، بأجنبيٍ  ِمن المضاِف وهو َيومًا، وِإنَّما ك اَن الفاِصُل َأجنِبيًّا؛ ألنَّ هذا الظْرَف وهو َيهوديٍ 

  ليَس ُمَتَعلِ قًا باْلُمضاِف، وإنما هو ُمَتَعلِ ٌق بقوِله: )ُخطَّ(، وقد َبيََّنه الشاِرُح.
 وِمثاُل النْعِت قوُله:

 ِب ابِن أبي َشْيِخ اأَلَباِطِح طالِ  .....َنَجْوُت وقْد َبلَّ اْلُمراِديُّ َسْيَفُه ِمن
 األْصُل: "ِمن ابِن أبي طاِلٍب َشْيِخ اأَلباِطِح". 



)أبي شيِخ اأَلباِطِح طاِلِب(؛ حيُث فَصَل بيَن المضاِف وهو أبي، واْلُمضاِف الشاِهُد فيه: قوُله:
إليه وهو طاِلِب، بالنْعِت وهو َشْيِخ اأَلَباِطِح، وأْصُل الكالِم: ِمن ابِن أبي طاِلٍب َشْيِخ 

 اأَلَباِطِح.
 ه:وقولُ 

 بَيميِن أْصَدَق ِمن َيميِنَك ُمْقِسمِ  ....وَلِئْن َحَلْفُت على َيَدْيَك أَلْحِلَفنْ  

 َأْصَدَق ِمن َيميِنَك ُمْقِسِم(،الشاِهُد فيه: قوُله: )بيميِن ُمْقِسٍم َأْصَدَق ِمن َيميِنَك"ألصُل: "بَيميِن 
حيُث َفَصَل بيَن المضاِف وهو َيميِن، والمضاِف إليه وهو ُمقِسِم، بَنْعِت اْلُمضاِف وهو 

 )َأْصَدَق ِمن َيميِنَك(؛ كما في البيِت الساِبِق، وَأْصُل الكالِم: بيميِن ُمقِسِم أْصَدَق ِمن َيميِنَك.
 وِمثاُل النِ داِء قوُله:

 ُلَكٍة واْلُخْلِد في َسَقرِ َتعِجيِل َتهْ  ...ِمنْ ِوَفاُق َكْعُب ُبَجْيٍر ُمْنِقٌذ َلَك 
الشاِهُد فيه: قوُله: )ِوفاُق كْعُب ُبَجْيٍر(؛ حيُث َفَصَل بيَن المضاِف وهو )ِوفاُق(، والمضاِف 

 إليه وهو ُبَجْيٍر، بالنداِء وهو قوُله: )كْعُب(، وأْصُل الكالِم: ِوفاُق ُبَجْيٍر يا كْعُب ُمنِقٌذ لك.
 وقوُله:

 ٍد ِحماٌر ُدقَّ باللِ َجامِ َزيْ  ...رأنَّ ِبْرَذْوَن َأَبا ِعصاِم 

الشاِهُد فيه: قوُله: )كأنَّ  ألصُل: "ِوفاُق ُبَجْيٍر يا َكْعُب"، و"كأنَّ ِبْرَذْوَن َزيٍد يا أبا ِعصاٍم.ا 
و )َزْيٍد(، إليه وهِبْرَذْوَن أبا ِعصاِم َزيٍد(؛ حيُث فَصَل بيَن المضاِف وهو )ِبْرَذْوَن(، والمضاِف 

)َأَبا ِعصاِم(، وأْصُل الكالِم: كأنَّ ِبْرَذْوَن َزْيٍد يا أبا ِعصاٍم، كما َذَكَره الشاِرُح بالنداِء وهو قوُله:
 الَعالََّمُة رحمة َرِحَمه هللُا.

 


