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 وصفا فعن تنكريه ال يعذل  ...وإن يشابه املضاف يفعل 
 مروع القلب قليل احليل  ...كرب راجينا عظيم األمل 
 وتلك حمضة ومعنوية  ...وذي اإلضافة امسها لفظية 

هذا هو القسم الثاين من قسمي اإلضافة وهو غري احملضة وضبطها املصنف 
مبا إذا كان املضاف وصفا يشبه يفعل أي الفعل املضارع وهو كل اسم 

فاعل أو مفعول مبعىن احلال أو االستقبال أو صفة مشبهة وال تكون إال 
اسم الفاعل هذا ضارب زيد اآلن أو غدا وهذا راجينا  مبعىن احلال فمثال 

ومثال اسم املفعول هذا مضروب األب وهذا مروع القلب ومثال الصفة 
املشبهة هذا حسن الوجه وقليل احليل وعظيم األمل فإن كان املضاف غري 
وصف أو وصفا غري عامل فاإلضافة حمضة كاملصدر حنو عجبت من ضرب  

 ملاضي حنو هذا ضارب زيد أمس.زيد واسم الفاعل مبعىن ا
وأشار بقوله فعن تنكريه ال يعذل إىل أن هذا القسم من اإلضافة أعىن غري  
احملضة ال يفيد ختصيصا وال تعريفا ولذلك تدخل رب عليه وإن كان مضافا 

 حنو قوله ملعرفة حنو رب راجينا وتوصف به النكرة



التخفيف وفائدته ترجع إىل اللفظ تعاىل: }َهْدايً ََبِلَغ اْلَكْعَبِة{ وإمنا يفيد 
فلذلك مسيت اإلضافة فيه لفظية وأما القسم األول فيفيد ختصيصا أو  

تعريفا كما تقدم فلذلك مسيت اإلضافة فيه معنوية ومسيت حمضة أيضا ألهنا 
خالصة من نية االنفصال خبالف غري احملضة فإهنا على تقدير االنفصال 

ر هذا ضارب زيدا ومعنامها متحد تقول هذا ضارب زيد اآلن على تقدي
 وإمنا أضيف طلبا للخفة. 

 إن وصلت َبلثان كاجلعد الشعر  ...ووصل أل بذا الضاف مغتفر 
 كزيد الضارب رأس اجلان   ...أو َبلذي له أضيف الثاين 

ال جيوز دخول األلف والالم على املضاف الذي إضافته حمضة فال تقول 
 منافية لأللف والالم فال جيمع بينهما.هذا الغالم رجل ألن اإلضافة 

وأما ما كانت إضافته غري حمضة وهو املراد بقوله بذا املضاف أي هبذا  
املضاف الذي تقدم الكالم فيه قبل هذا البيت فكان القياس أيضا يقتضى 
أن ال تدخل األلف والالم على املضاف ملا تقدم من أهنما متعاقبان ولكن  

لى نية االنفصال اغتفر ذلك بشرط أن تدخل  ملا كانت اإلضافة فيه ع
األلف والالم على املضاف إليه ك اجلعد الشعر والضارب الرجل أو على  

 ما أضيف إليه املضاف إليه ك زيد الضارب رأس اجلان. 
فإن مل تدخل األلف والالم على املضاف إليه وال على ما أضيف إليه 

لضارب رجل وال هذا الضارب  املضاف إليه امتنعت املسألة فال تقول هذا ا
 زيد وال هذا الضارب رأس جان. 



هذا إذا كان املضاف غري مثىن وال جمموع مجع سالمة ملذكر ويدخل يف هذا  
املفرد كما مثل ومجع التكسري حنو الضوارب أو الضراب الرجل أو غالم  

 الرجل ومجع السالمة ملؤنث حنو الضارَبت الرجل أو غالم الرجل.
ف مثىن أو جمموعا مجع سالمة ملذكر كفى وجودها يف فإن كان املضا

 املضاف ومل يشرتط وجودها يف املضاف إليه وهو املراد بقوله: 
 مثىن أو مجعا سبيله أتبع  ...وكوهنا يف الوصف كاف إن وقع 

 ===================================== 
املصادر: شرح ابن عقيل , وشرح التسهيل البن مالك, ومغين اللبيب عن  

 كتب األعاريب.
 
 
 
 

 


