
 )االضافة(:المحاضرة السابعة -7
 قال ابن مالك:

 اعتمى إذا كين األفعال جمل ... إلى إضافة إذا وألزموا
 الفعمية الجممة إلى اإلضافة تمزم إذا أن من ذكره تقدم ما إلى البيت ىذا في أشار
 زيد إذا أجيئك تقول فال والكوفيين لألخفش خالفا االسمية الجممة إلى تضاف وال
 عمى مرفوعا وليس محذوف بفعل مرفوع زيد ف قام زيد إذا أجيئك وأما قائم

 الذي الفعل خبره مبتدأ كونو فجوز األخفش وخالفو سيبويو مذىب ىذا االبتداء
 .بعده
 إذا بعد المبتدأ وقوع جواز في واألخفش سيبويو بين خالف ال أنو السيرافي وزعم
نما  أن يجوز واألخفش فعال نيكو أن يوجب فسيبويو خبره في بينيما الخالف وا 
 واألخفش سيبويو عند مبتدأ زيد جعل قام زيد إذا أجيئك في فيجوز اسما يكون
 .فقط األخفش عند قائم زيد إذا أجيئك ويجوز
 وكال كمتا أضيف تفرق ... بال معرف اثنين لمفيم
 معرفة إلى إال يضافان وال وكال كمتا ومعنى لفظا لإلضافة المالزمة األسماء من
 نحو لفظ دون معنى أو المرأتين وكمتا الرجمين كال جاءني نحو ومعنى لفظا ىمثن

 :قولو ومنو وكمتاىما كالىما جاءني
 وقبل وجو ذلك وكال ... مدى ولمشر لمخير إن - 222
 أفيم معرف من تفرق بال بقولو واحترز معرف اثنين لمفيم بقولو المراد ىو وىذا

 جاء وقد جاء وعمرو زيد كال تقول فال وكمتا الك إليو يضاف ال فإنو بتفرق االثنين
لمام النائبات في ... عضدا واجدي وخميمي أخي كال - 222 :كقولو شاذا  وا 

 المممات
ن أيا ... معرف لمفرد تضف وال  فأضف كررتيا وا 
 الصفة وبالعكس أيا موصولة ... بالمعرفة واخصصن األجزا تنو أو
ن  الكالما بيا كمل فمطمقا ... استفياما أو شرطا تكن وا 



 تكررت إذا إال معرفة مفرد إلى تضاف وال أي معنى لإلضافة المالزمة األسماء من
 :قولو ومنو
 قصدت وأكرماأو خيرا كان التقينا غداة ... وأيكم أيي الناس تسألون أال - 232
 فيقال باألجزاء يجاب ولذلك أحسن زيد أجزاء أي أي أحسن زيد أي: كقولك األجزاء
 استفيامية تكون وأي االستفيام بيا قصد إذا فيما يكون إنما وىذا أنفو أو عينو

 .وموصولة وصفة وشرطية
 أييم يعجبني فتقول معرفة إلى إال تضاف ال أنيا المصنف فذكر الموصولة فأما
 رجمين أي يعجبني نحو قميل ولكنو نكرة إلى أيضا تضاف أنيا غيره وذكر قائم
 .قاما
 إلى إال تضاف وال معرفة من حاال أو لنكرة صفة كان ما ابي فالمراد الصفة وأما
 :قولو ومنو فتى أي بزيد ومررت رجل أي برجل مررت نحو نكرة

 فتى أيما حبتر عينا فممو ... لحبتر خفيا إيماء فأومأت - 232
لى المعرفة إلى فيضافان واالستفيامية الشرطية وأما  كانا سواء أي مطمقا النكرة وا 

 إال إليو يضافان ال فإنيما المعرفة المفرد إال مفردين أو وعينمجم أو مثنيين
 .ذكره تقدم كما إليو تضاف فإنيا االستفيامية

 مررت نحو ومعنى لفظا لإلضافة مالزمة فيي حاال أو صفة كانت إن أيا أن واعمم
ن فتى أي وبزيد رجل أي برجل  فيي موصولة أو شرطية أو استفيامية كانت وا 

 تضرب رجل وأي عندك وأي عندك رجل أي نحو لفظا ال معنى لإلضافة مالزمة
 الرجمين أي ونحو عندك وأي عندك أييم ويعجبني أضرب تضرب وأيا أضرب
 رجال وأي أضرب تضرب الرجال وأي أضرب تضرب رجمين وأي أضرب تضرب
 وأي رجمين وأي رجل وأي عندك الرجال وأي عندك الرجمين وأي أضرب تضرب
 .رجال

 ندر عنيم بيا غدوة ونصب ... فجر لدن افةإض وألزموا
 يتصل لسكون وكسر فتح ... ونقل قميل فييا مع ومع
 .ومع لدن لإلضافة المالزمة األسماء من



 بالحرف لشبييا العرب أكثر عند مبنية وىي مكان أو زمان غاية فالبتداء لدن فأما
 وال بيا إلخبارا جواز وعدم الغاية وابتداء الظرفية وىو واحد استعمال لزوم في

 بمن إال القرآن في ترد لم ولذلك فييا الكثير وىو بمن بجرىا إال الظرفية عن تخرج
{ َلد ْنو   ِمنْ  َشِديداً  َبْأساً  ِلي ْنِذرَ : }تعالى وقولو{ ِعْمماً  َلد نَّا ِمنْ  َوَعمَّْمَناه  : }تعالى كقولو
 لكنو لدنو من شديدا بأسا لينذر عاصم عن بكر أبي قراءة ومنو تعربيا وقيس
 :قولو منو يكون أن ويحتمل المصنف قال الضم وأشميا الدال أسكن

 العصير إلى الظير لدن من ... ظييري في الرعدة تنتيض
 :كقولو لدن بعد نصبوىا فإنيم غدوة إال باإلضافة لدن ولى ما ويجز
 روبلغ دنت حتى غدوة لدن ... منيم الكمب مزجر ميري زال وما
 عنيم بيا غدوة ونصب قال وليذا المصنف اختيار وىو التمييز عمى منصوبة وىي
 في ويجوز غدوة الساعة كانت لدن والتقدير المحذوفة لكان خبر ىي وقيل ندر

 المنصوبة غدوة عمى عطفت فمو القياس في نادر ونصبيا القياس وىو الجر غدوة
 غدوة لدن فتقول لألصل مراعاة والجر المفظ عمى عطفا النصب جاز لدن بعد

 وىو لدن بعد غدوة في الرفع الكوفيون وحكى األخفش ذلك ذكر وعشية وعشية
 .تامة وكان غدوة كانت لدن والتقدير المحذوفة بكان مرفوع
 مع زيد وجاء عمرو مع زيد جمس نحو وقتو أو االصطحاب لمكان قاسم مع وأما
 من لعربا ومن إعراب فتحة وفتحتيا معربة وىي العين فتح فييا والمشيور بكر

 :قولو يسكنياومنو
ن ... معكم وىواي منكم فريشي  لماما زيارتكم كانت وا 
 مبنية عندىم وىي ربيعو لغة ىو بل كذلك وليس ضرورة تسكينيا أن سيبويو وزعم
 عمى اإلجماع النحاس وادعى حرف العين الساكنة أن بعضيم وزعم السكون عمى
 ولييا إن حكميا ىذا   اسم العين ساكنة أن زعم سيبويو فإن فاسد وىو ذلك

 ساكن ولييا فإن ربيعة لغة وىي وتسكن المشيور وىو تفتح أنيا أعني متحرك
 السكون عمى يبنييا والذي ابنك مع فيقول فتحيا يبقى الظرفية عمى ينصبيا فالذي
 .ابنك مع فيقول الساكنين اللتقاء يكسر
 ماعد ما ناويا أضيف لو ... ما عدمت أن" غيرا" بناء واضمم



 وعل أيضا والجيات ودون ... أول حسب بعد كغير قبل
 ذكرا قد بعده من وما قبال ... نكرا ما إذا نصبا وأعربوا

 الست والجيات ودون وأول وحسب وبعد وقبل غير وىي المذكورة األسماء ىذه
 في تبنى أحوال أربعة ليا وعل وشمالك وبمينك وتحتك وفوقك وخمفك أمامك وىي
 .بقيتيا في وتعرب منيا حالة

 حذف أو زيد قبل من وجئت غيره ال درىما أصبت نحو لفظا أضيفت إذا فتعرب
 :كقولو المفظ ونوى إليو المضاف

 العواطف عميو مولى عطفت فما ... قرابة مولى كل نادى قبل ومن - 232
 ولم إليو تضاف ما حذف إذا إال تنون فال لفظا كالمضاف الحالة ىذه في وتبقى
 َوِمنْ  َقْبل   ِمنْ  اأَلْمر   ِلمَّوِ } قرأ من قراءة ومنو نكرة حينئذ فتكون معناه وال لفظو ينو
 :وكقولو وتنوينيما وبعد قبل بجر{ َبْعد  

 الحميم بالماء أغص أكاد ... قبال وكنت الشراب لي فساغ - 232
 إذا فيي فييا تبنى التي: الرابعة الحالة أما :فييا تعرب التي الثالثة األحوال ىذه
 ِلمَّوِ } نحو الضم عمى حينئذ تبنى فإنيا لفظو دون معناه ونوى إليو تضاف ما ذفح

 :وقولو ،{ َبْعد   َوِمنْ  َقْبل   ِمنْ  اأَلْمر  
 عل من عريض تحت من أقب

 عمى فالضم وكسرىا وفتحيا الالم بضم أول من بذا أبدأ الفارسي عمي أبو وحكى
 نية لعدم عراباإل عمى والفتح معنى إليو المضاف لنية البناء

عرابيا ومعنى لفظا المضافإليو  والكسر الفعل ووزن لمصفة ينصرف ماال إعراب وا 
 الحالة إلى إشارة البيت بناء واضمم المصنف فقول لفظا إليو المضاف نية عمى

 إليو تضاف ما حذفت إذا الضم عمى تبنييا أنك مراده عدما ما ناويا وقولو الرابعة
 .لفظا ال معنى ونويتو

 ولم إليو المضاف حذف إذا ما وىي الثالثة الحالة إلى نصبا وأعربوا بقولو شاروأ
 إذا تنصب أنيا معناه نصبا وقولو معربة نكرة حينئذ تكون فإنيا معناه وال لفظو ينو
 يتعرض ولم بعد ومن قبل من نحو جرت عمييا دخل فإن جار عمييا يدخل لم

 من معموم ظاىر حكميما ألن لثانيةوا األولى أعني الباقيتين لمحالتين المصنف



 مضاف بكل يفعل ما كل في تقدم كما التنوين وسقوط اإلعراب وىو الباب أول
 .مثميا
 حذفا ما إذا اإلعراب في عنو ... خمفا يأتي المضاف يمي وما

 بإعرابو فيعرب مقامو إليو المضاف ويقام عميو تدل قرينة لقيام المضاف يحذف
: تعالى وكقولو العجل حب أي{ ِبك ْفرِِىمْ  اْلِعْجلَ  ق م وِبِيم   ِفي ب واَوأ ْشرِ : }تعالى كقولو

 وىو إليو المضاف وأعرب وأمر حب وىو المضاف فحذف ربك أمر أي{ َربُّكَ  َوَجاءَ }
 .بإعرابو وربك العجل

 


