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 فةاإلضا
 زالسةة اإلضافة ل ى امجل  املاألمساء 

 " . وإذا ، وإذ ، حٌث: "  وهو ، الجملة إلى إال ٌضاف ال ما:  لإلضافة الالزم من

  : نحو ، االسمٌة الجملة إلى فتضاف"  حٌث"  فأما

  .جالس   زٌد   حٌث اجلسـ 

 .الباُب مفتوح  ـ خرج أخوك من حٌث 

 : نحو ، الفعلٌة الجملة وإلى 

   زٌد   جلس حٌث اجلسـ  

  .زٌد   ٌجلس حٌثاجلس ـ 

 .)اخرجوهم من حٌث أخرجوكم(ـ 

 : كقول الشاعر مفرداسم  إلى إضافتها وشذ

 طالعا سهٌل   حٌث ترى أما

  : نحو  االسمٌة الجملة إلى فتضاف"  إذ"  وأما

 .قائم  محمد   إذ جئتكـ 

. ـ   نصحتك إذ أنت غاضب 

 :  نحو ، الفعلٌة الجملة إلىتضاف و

 .زٌد قام إذ جئتكـ 

  كتب األدٌب إذ فكر فً الواقع. ـ 

 :  تعالى كقوله ، عنها اعوض   بالتنوٌن وٌؤتى ، إلٌها المضاف الجملة حذف وٌجوز

  .(تنظرون حٌنئذ   وأنتم)ـ 

 .(قوال   له ورضً الرحمن له أذن من إال الشفاعة تنفع ال ٌومئذ  ) ـ 

)أحترمك إذا " زٌد قام إذا آتٌك"  نحو ، فعلٌة جملة إلى إال تضاف فال"  إذا"  وأما

 أخوك إذا آتٌك:  تقول فال ، اسمٌة جملة إلى إضافتها ٌجوز وال ، كنت صادق ا(

  ."قائم
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 الظزوف غري احملدودة
 االسمٌة الجمل إلى اإضافته ٌجوزو - معلومةغٌر مدة  على تدل   ماضٌة أسماءهً 

 حٌن زرتك: "  فتقول ،"  وٌوم ، وزمان ، ووقت ، حٌن"  نحو وذلك ، والفعلٌة

نجح فً  زمانفرح الطالب و ، محمد جاء وقتعاد المسافر و ، جئت من السفر

 حٌن جئتك: "  تقول وكذلك"  ضاق الحال ٌومساعد الصدٌق صدٌقه و ، االمتحان

 "  قائم زٌد

 الظزوف احملدودة
 هً أسماء دالة على مدة معلومة

 .الخٌر( حول)مر  و ،رمضان( شهرُ )ذلك  مفرداالسم ال إلى ضافت

 الجملة إلى ٌضاف ما أحدهما:  قسمٌن على الجملة إلى المضافة األسماء أن تقدم

ا ل ى امجللة
ً
 احلالة اإلعزابية للظزف املضاف جىاس

 جملة أو ، بماض صدرت فعلٌة جملة إلى أضٌف سواء ، والبناء عراباإل فٌه ٌجوز

 ٌقوم وٌوم ، علً جاء ٌومُ  هذا"  نحو ، اسمٌة جملة أو ، بمضارع صدرت فعلٌة

 " .  قائم محمد ٌوم أو ، محمد

 بالبناء روى وقد ، البناء بماض صدرت فعلٌة جملة إلى أضٌف فٌما المختاروالرأي 

 : قوله عرابواإل

 * الصبا على المشٌب عاتبت حٌن   على

 . االعراب على وكسرها ، البناء على"  حٌن"  نون بفتح

 أو ، بمضارع صدرت فعلٌة جملة إلى أضٌف فٌما ٌجوز ال أنه البصرٌٌن ومذهب

 كقوله تعالى : االعراب إال ، اسمٌة جملة إلى

ان  ـ ) حهٌن   ُتْمُسون   حهٌن   ّللَاه  ف ُسْبح   (.ُتْصبهُحون   و 

ل ُكمْ )ـ  ا و  ال   فهٌه  م  ٌُحون   حهٌن   ج  حهٌن   ُتره ُحون   و  ْسر   (.ت 

 مثل : بماض صدرت فعلٌة جملة إلى أضٌف فٌما إال البناء ٌجوز وال  

الظرف )حٌن( مبنً على الفتح؛ ألنه مضاف . ـ كتب األدٌب قصة حٌن  طاب الوقت

 إلى جملة فعلها ماض.

 كال وكلتا
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 ٌضافان وال ،"  كال"  و"  كلتا: "  ىومعن   الفظ   لإلضافة المالزمة األسماء من

ا و  مثنى ، معرفة إلى إال  المرأتٌن وكلتا ، الرجلٌن كال جاءنً: "  نحو ، ىمعن  لفظ 

 : قوله ومنه"  وكلتاهما ، كالهما جاءنً"  نحو ، لفظ دون معنى أو" 

 وقبل وجه   ذلك وكال*  مدى وللشر للخٌر إن  

؛ ألنه مضاف إلى مثنى مفروق)ٌفرق بٌن أخً وخلٌلً الواو العاطفة  اشاذ   جاء وقد

 : كقوله ، وهما مثنى(

 الملمات وإلمام النائبات فً*  عضدا واجدي وخلٌلً أخً كال

 

 
 
 أي
  بشروط ، معرفة مفرد إلى تضافو"  أي  "  معنى لإلضافة المالزمة األسماء من

 : قوله ومنه ، تكررـ أن 1

 وأكرما اخٌر   كان التقٌنا غداة*  وأٌكم أًٌ الناس تسألون أال

 :  كقولك ، األجزاء ـ ٌقصد بها2

 ، شجرها: جزاءباأل ٌجابف ، ؟أحسن الحدٌقة أجزاء أي:  أي ؟ أحسن الحدٌقة أي  ـ 

 ماؤها. أو

 
 
 أقسام أي

 . وموصولة ، وصفة ، وشرطٌة ، استفهامٌة:  تكون

 :  فتقول ، معرفةاسم  إلى تضافبمعنى )الذي( و الموصولة فأما

ٌ   ٌعجبنًـ   .قائم   همأ

. ٌَكما مخلص   ـ قابلُت أ

 : مثل ، قلٌال   ، نكرةال إلى تضافو

 . قاما رجلٌن أي   ٌعجبنً ـ 

 مررت" نحو ، نكرة إلى تضاف و ، معرفة من حاال   أو ، لنكرة صفة تكون والصفة

 : قول الشاعر ومنه " فتى   أي   بزٌد ومررت ، رجل   أي   برجل

  فتى ماأٌَ  حبتر عٌنا فلله

 ( وهو اسم علم.ـ هنا ـ حال  منصوب، وصاحب الحال)حبتر أيَ 

 : مثنٌٌن كانا سواء ، النكرة وإلى المعرفة إلى ٌضافان واالستفهامٌة الشرطٌة و
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نه  أ ي  ـ ) ٌْ ٌق  ر   اْلف ره ٌْ ا خ  ق ام  نُ  م  أ ْحس  ا و    ٌ ده   (ن 

 مجموعٌنأو 

 ـ من أي  القوم محمد  ؟

 أي  الرجاله ٌسافر أسافر معه. ـ

 حاالت لعزاب بعض الظزوف وامجهات
 ، أمامك:  وهً - الست والجهات ، ودون ، وأول ، وحسب ، وبعد ، وقبل ، غٌر

 : أحوال أربعة لها ، وعل - وشمالك ، وٌمٌنك ، وتحتك ، وفوقك ، وخلفك

 "  زٌد قبله  من وجئت ، هغٌر   ال ادرهم   أصبت"  نحو ، الفظ   أضٌفت إذا تعرب ـ 1

 : كقوله ، اللفظ ونوى ،إلٌه المضاف حذف ـ تعرب إذا2

 العواطف علٌه مولى عطفت فما*  قرابة مولى كل نادى قبل   ومن

 .تنون بال  تبقىو

 ، .فتنوننكرة فتكون ، معناه وال لفظه ٌنو   ولم، إلٌه تضاف ما حذف إذاـ تعرب 3 

  قول الشاعر : ومنه

 الحمٌم بالماء أغص أكاد*  قباًل  وكنت الشراب لً فساغ

 على حٌنئذ تبنى فإنها ، لفظه دون معناه ونوى إلٌه تضاف ما حذف إذا تبنى ـ 4

 (.ومنُ  قبلُ  من االمر هلل) نحو ، الضم

 احلذف يف اإلضافة
 ٌقع الحذف فً اإلضافة وٌكون فً أحد اللفظٌن :

 ـ حذف المضاف1

 فٌعرب ، مقامه إلٌه المضاف وٌقام ، علٌه تدل قرٌنة وجودل المضاف ٌحذف

 :  تعالى كقوله ، بإعرابه

 العجل حب  :  أي( بكفرهم العجل قلوبهم فً وأشربوا)ـ 

 وأعرب -"  وأمر ، حب  "  وهو - المضاف فحذف ، كرب   أمرُ :  أي( كرب   وجاء)ـ 

بإعراب المضاف، فهو مفعول به. ورب   " وربك ، العجل"  وهو إلٌه المضاف

 . فاعل

  .القرى أم أهل لتنذر ٌرٌد، مكة:  القرى بأم ٌعنً( القرى أم ولتنذر) ـ 

 ، المضاف ذكر عند كان كما ، امجرور   إلٌه المضاف وٌبقى ،المضاف ٌحذف قد
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 : الشاعر كقول ، عطف قد علٌه لما مماثال   المحذوف ٌكون أن بشرط لكن

 نارا باللٌل توقد ونار*  امرأ تحسبٌن امرئ أكل

 موجود والشرط مجرورا إلٌه المضاف وبقى"  كل"  فحذف"  نار وكل"  التقدٌر و

 " . امرئ أكل"  قوله فً"  كل"  وهو المحذوف مماثل على العطف:  وهو ،

 ـ حذف المضاف إلٌه2

 ٌكون المضاف فً حالتٌن :و إلٌه المضاف ٌحذف

 ـ ٌنون فٌكون نكرة :1

لهُكل  )  ة   و  ْجه  ا( ُهو   وه ه  لٌ  ضاف إلٌه بعده، والتقدٌر: كل  اسم مجرور، حذف الم ُمو 

.)  )لكل  قوم 

 وأكثر تنوٌنه فٌحذف؛  امضاف   كان لو كحاله المضاف وٌبقى إلٌه المضاف ٌحذفـ 2

 االسم من المحذوف مثل إلى مضاف اسم المضاف على عطف إذا ذلك ٌكون ما

  األول

 : قوله مثله

  وحزنها سهل   الغٌثُ  األرضٌن سقى

 لداللة الضمٌر )ها( ،"  سهل"  إلٌه أضٌف ما فحذف" [  وحزنها سهلها"  التقدٌر] 

 . علٌه

 الفاخر علقمة من سبحان  ـ 

 عن التجرد من حاله على المضاف وأبقى ّللا سبحان:  أي إلٌه المضاف حذف

 . التنوٌن

 الفص  بني املضاف واملضاف لليه
 به والمراد - الفعل شبه هو الذي المضاف بٌن - االختٌار فًٌجوز الفصل  ـ1

 أو:  به مفعول من : المضاف نصبه بما ، إلٌه والمضاف - الفاعل اسم ، المصدر

 عن حكى ما مصدر هو الذي المضاف نصبه بظرفومن الفصل   شبهه أو ، ظرف

 " رداها فً لها سعى ، وهواها نفسك ٌوما ترك: "  بعربٌته ٌوثق من بعض

 هل"  : الدرداء أبً حدٌث فً وسلم علٌه ّللا صلى قوله الظرف بشبه الفصل ومثال

 " . آخره إلى - مضاف فصل"  قوله معنى وهذا"  صاحبً لً تاركو أنتم

 "  زٌد وّللا غالم هذا: "  الكسائً حكى ، بالقسم االختٌار فً الفصل ـ2
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  وبالنداء ، المضاف وبنعت ، المضاف من بأجنبًالشعرٌة  الضرورة فًـ الفصل 3

 : قوله األجنبً فمثال

 ٌزٌل أو قارب ٌهودي*  ٌوما بكف الكتاب خط كما

  ل معمول ألنه ، كف  "  من أجنبً وهو"  ٌهودي"  و"  كف  "  بٌن"  اٌوم  "   ب ففصل

 : قوله النعت ومثال " . خط  " 

 طالب األباطح شٌخ أبً ابن من*  سٌفه المرادي بل وقد نجوت

 "  األباطح شٌخ طالب أبً ابن من"  األصل

 : قوله النداء ومثال

 سقر فً والخلد تهلكة تعجٌل*  من لك منقذ بجٌر كعب   وفاق

  وكعب اسم علم منادى مبنً على الضم . .كعبُ  ٌا ،بجٌر   وفاقُ  : األصلو

 

 

 

 

 األستاذ الدكتور

 أحمد رسن


