
 )االضافة(المحاضرة الثامنة: -8
 قال ابن مالك:

 تقدما ما حذف قبل كان قد ... كما أبقوا الذي جروا وربما
 عطف قد عميو لما مماثال ... حذف ما يكون أن بشرط لكن
 لكن المضاف ذكر عند كان كما مجرورا إليو المضاف ويبقى المضاف يحذف قد

 :الشاعر كقول عطف قد عميو لما مماثال المحذوف يكون أن بشرط
 نارا بالميل توقد ونار ... امرأ تحسبين أمرئ أكل - 838

 مجرورا إليو المضاف وبقى كل فحذف نار وكل والتقدير
 كان كما
 أكل قولو في كل وىو المحذوف مماثل عمى العطف وىو موجود والشرط ذكرىا عند
 .امرئ
 لمممفوظ مماثال سلي والمحذوف جره عمى إليو المضاف ويبقى المضاف يحذف وقد
 من قراءة في{ اآلِخر ة   ُيِريدُ  و اللُ  الدُّْني ا ع ر ض   ُتِريُدون  : }تعالى كقولو لو مقابل بل
 اآلخرة عرض يريد والل يقدره من ومنيم اآلخرة باقي يريد والل والتقدير اآلخرة جر

 الربيع أبي ابن قدره وكذا أولى واألول بو لمممفوظ مماثال ىذا عمى المحذوف فيكون
 .لإليضاح شرحو في

 يتصل بو إذا كحالو ... األول فيبقى الثاني ويحذف
ضافة عطف بشرط  األوال أضفت لو الذي مثل ... إلى وا 
 تنوينو فيحذف مضافا كان لو كحالو المضاف ويبقى إليو المضاف يحذف
 من المحذوف مثل إلى مضاف اسم المضاف عمى عطف إذا ذلك يكون ما وأكثر
 قاليا من يد الل قطع التقدير قاليا من ورجل يد الل قطع كقوليم األول االسم
 رجل إليو أضيف ما لداللة قاليا من وىو يد إليو أضيف ما فحذف قاليا من ورجل
 :قولو ومثمو عميو
 وحزنيا سيل الغيث األرضين سقى - 832



 زنح إليو أضيف ما لداللة سيل إليو أضيف ما فحذف وحرنيا سيميا التقدير
ن ذلك يفعل وقد المصنف كالم تقرير ىذا عميو  مثل إلى مضاف يعطف لم وا 

 :كقولو األول من المحذوف
 العواطف عميو مولى عطفت فما ... قرابة مولى كل نادى قبل ومن

 مضاف عميو يعطف ولم مضافا كان لو حالو عمى وأبقاه قبل إليو أضيف ما فحذف
ْوف   ف ال} شذوذا قرأ من قراءة ومثمو ذلك قبل ومن والتقدير المحذوف مثل إلى  خ 

م ْيِيمْ   من الحذف أن من المصنف ذكره الذي وىذا عمييم شيء خوف فال أي{ ع 
 أن سيبويو ومذىب .المبرد مذىب ىو المذكور إلى المضاف ىو الثاني وأن األول
 فصار رجل إليو أضيف ما فحذف قاليا من ورجل قاليا من يد الل قطع األصل
 والمضاف يد وىو المضاف بين ورجل قولو أقحم ثم ورجل قاليا من يد الل قطع
 الحذف يكون ىذا فعمى قاليا من ورجل يد الل قطع فصار قاليا من ىو الذي إليو
 وعند الكتاب شراح بعض قال بالعكس المبرد مذىب وعمى األول من ال الثاني من

 وال األول من ال الكالم في حذف وال قاليا من إلى مضافين االسمان يكون الفراء
 .الثاني من

 يعب ولم أجز ظرفا أو مفعوال ... مانصب فعل شبو مضاف فصل
 ندا أو بنعت أو بأجنبي ... وجدا واضطرارا يمين فصل
 بو والمراد الفعل شبو ىو الذي المضاف بين االختيار في يفصل أن المصنف أجاز

 أو ظرف أو بو مفعول من فالمضا نصبو بما إليو والمضاف الفاعل واسم المصدر
ك ذ ِلك  : }تعالى قولو المضاف بمفعول بينيما فيو فصل ما فمثال شبيو يَّن   و   ِلك ِثير   ز 
 وجر أوالد بنصب عامر ابن قراءة في{ ُشر ك اُؤُىمْ  أ ْوالِدِىمْ  ق ْتل   اْلُمْشِرِكين   ِمن  

 المضاف نصبو بظرف إليو والمضاف المضاف بين فيو فصل ما ومثال الشركاء
 وىواىا نفسك يوما ترك بعربيتو يوثق من بعض عن حكى ما مصدر ىو الذي
 بمفعول إليو والمضاف المضاف بين فيو فصل ما ومثال .رداىا في ليا سعى

 و ْعِدهِ  ُمْخِمف   الل   ت ْحس ب نَّ  ف ال} السمف بعض قراءة فاعل اسم ىو الذي المضاف
 .رسل وجر وعد بنصب{ ُرُسم وُ 



 صاحبي لي تاركو أنتم ىل الدرداء أبي حديث في قولو الظرف بشبو صلالف ومثال
 بالقسم االختيار في أيضا الفصل وجاء آخره إلى مضاف فصل قولو معنى وىذا
 وأشار يمين فصل يعب ولم المصنف قال وليذا زيد والل غالم ىذا الكسائي حكى
 في إليو مضافوال المضاف بين الفصل جاء قد أنو إلى وجدا واضطرارا بقولو

 :قولو األجنبي فمثال وبالنداء المضاف وبنعت المضاف من بأجنبي الضرورة
 يزيل أو يقارب ييودي ... يوما بكف الكتاب خط كما - 842
 ومثال .خط ل معمول ألنو كف من أجنبي وىو وييودي كف بين يوما ب ففصل
 :قولو النعت
 طالباألصل األباطح شيخ أبي ابن من ... سيفو المرادي بل وقد نجوت - 842
 :وقولو األباطح شيخ طالب أبي ابن من

 مقسم يمينك من أصدق بيمين ... ألحمفن يديك عمى حمفت ولئن - 848
 .يمينك من أصدق مقسم بيمين األصل
 :قولو النداء ومثال
 سقر في والخمد تيمكة تعجيل ... من لك منقذ بجير كعب وفاق-843
 :وقولو
 بالمجام دق حمار زيد ... صامع أبا برذون كأن - 844
 عصام أبا يا زيد برذون وكأن كعب يا بجير وفاق األصل


