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 اإلضافة
==================================== 

 مما تضيف أحذف كطور سينا  ...نوان تلي اإلعراب أو تنوينا 
 مل يصلح إال ذاك والالم خذا ...والثاين أجرر وأنو من أو يف إذا 

 أو أعطه التعريف ابلذي تال ...ملا سوى ذينك وأخصص أوال 
 

إذا أريد إضافة اسم إىل آخر حذف ما يف املضاف من نون تلي اإلعراب  
وهي نون التثنية أو نون اجلمع وكذا ما أحلق هبما أو تنوين وجر املضاف  

صاحبه واختلف يف اجلار إليه فتقول هذان غالما زيد وهؤالء بنوه وهذا 
للمضاف إليه فقيل هو جمرور حبرف مقدر وهو الالم أو من أو يف وقيل  

هو جمرور ابملضاف وهو الصحيح من هذه األقوال مث اإلضافة تكون 
مبعىن الالم عند مجيع النحويني وزعم بعضهم أهنا تكون أيضا مبعىن من 

نو من أو يف إىل أو يف وهو اختيار املصنف وإىل هذا أشار بقوله: وا
آخره وضابط ذلك أنه إن مل يصلح إال تقدير من أو يف فاإلضافة مبعىن 

ما تعني تقديره وإال فاإلضافة مبعىن الالم فيتعني تقدير من إن كان 
املضاف إليه جنسا للمضاف حنو هذا ثوب خز وخامت حديد والتقدير 

ضاف إليه هذا ثوب من خز وخامت من حديد ويتعني تقدير يف إن كان امل



ظرفا واقعا فيه املضاف حنو أعجبين ضرب اليوم زيدا أي ضرب زيد يف  
اليوم ومنه قوله تعاىل: }ِللَِّذيَن يُ ْؤُلوَن ِمْن ِنَسائِِهْم تَ َربُُّص َأْربَ َعِة َأْشُهٍر{ 

َهاِر{فإن مل يتعني تقدير من أو يف  وقوله تعاىل: }َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالن َّ
الالم حنو هذا غالم زيد وهذه يد عمرو أي غالم لزيد   فاإلضافة مبعىن

ويد لعمرو وأشار بقوله واخصص أوال إىل آخره إىل إن اإلضافة على  
قسمني حمضة وغري حمضة فاحملضة هي غري إضافة الوصف املشابه للفعل 

املضارع إىل معموله وغري احملضة هي إضافة الوصف املذكور كما سنذكره 
السم األول ختصيصا وال تعريفا على ما سنبني بعد وهذه ال تفيد ا

واحملضة ليست كذلك وتفيد االسم األول ختصيصا إن كان املضاف إليه  
نكرة حنو هذا غالم امرأة وتعريفا إن كان املضاف إليه معرفة حنو هذا  

 غالم زيد. 
==================================== 

املصادر: شرح ابن عقيل, شرح التسهيل البن مالك, ومغين اللبيب عن  
 كتب األعاريب.

 
 


