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  اإلضافة
  

ٍغالم زید، واألول ھو المضاف، ویقع في جمیع مواقع اإلعراب من مبتدأ وخبر :  عنصران، مثلالھ : اإلضافة
   مضاف قبلھھوفاعلیة ومفعولیة وغیرھا، وحتى قد یكون مضافا إل

  والعنصر الثاني ھو المضاف إلیھ، وال یكون إال مجرورا باإلضافة ظاھرا الجر أو مقدرا
ّفإن كان الم   .ضاف إلیھ مبنیا فھو في محل جر

  
  :الحذف في اإلضافة 

ذف من المضاف ما فیھ من تنوین ْ ٍتح ُ ٍثوب زیْد، ونون التثنیة نحو :  َِ َ ُ ْ ٍتبَّت یدا أبى لھب{َ َ ََ ِْ َ َ َّ، ونون جمع المذكر }َ ُ
الة{السالم، نحو  ِوالمقیمى الصَّ ِ َِ ٍجاء غالم زید: الغالم(، وتحذف أل }ُ ُ (  

  
  : إلیھ إعراب المضاف

اج ُّ المضاف إلیھ بالمضاف وفاقا لسیبویھ، وبمعنى الالم وفاقا للزجّ ًیجر َ ُ.  
  

  :معاني اإلضافة 
ُبقلة وضابطھا) في(تكون اإلضافة على معنى  ِّ َِ فا لألول، نحو : ٍ ْ ّأن یكون الثاني ظر ً ّمكر اللیْ{َ ُ ْ ِیا صاحبي {، و}ِلَ َ ِ َ

ن ْ ِالسج ِّ{   
ْمن(وعلى معنى  َأن یكون المضاف بعْض المضاف إلیھ، مع صالحیة المضاف إلیھ لإلخبار : بكثرة، وضابطھا) ِ َ ُ

ة: بھ عن المضاف، نحو ٍھذا خاتم فضّ ِ ُ َ َ.  
ٍبأكثریّة وذلك إذا لم تكن حسب الضابطین ال) الالم(على معنى و ِ َ   ٍھذه ید زید،: سابقین ْ
  

  :أنواع اإلضافة 
  .اإلضافة نوعان، معنویة ولفظیة

  
  :اإلضافة المعنویة 

ًأن یكون المضاف فیھا اسما جامدا، نحوھي  ِنور الشمس : ً ُ  
ِأو وصفا مضافا إلى غیر معمولھ، كقاضي الوالیة، ومأكول الناس، ً   .كریم البلد ،  رئیس الوالیة ً

  
  :فوائد اإلضافة المعنویة  

ن المضاف اكتسبت التعریف أل) كتاب( فـ ) كتاب محمد(قولنا  مثل ھي التي یكتسب بھا المضاف التعریف
 معرفة )محمد(إلیھ

 نكرة )ماء(اكتسبت التخصیص ألن المضاف إلیھ ) كأس( فـ) كأس ماء( قولنامثل : أو التخصیص
  

ِغیْر ومثل وشبْھ (إذا كان المضاف ال یقبل التعریف لتوغلھ في اإلبھام كـ إال  ِْ َولذلك صحَّ وصف النكرة بھا في  )َ
ت برجل مثلك، أو: نحو ْ َمرر ُِ ِ َ َْ ٍ ِ َ غیْرك،:َُ ِ غیر المغضوب : ( و قد یكتسب إذا كان بین متضادین مثل قولھ تعالى َ

  )علیھم 
  

  :اإلضافة اللفظیة
ُأن یكون المضاف صفة والمضاف إلیھ    قاريء الكتاب:   نحو معمولھاھو ًُ

قبل ومعنى معمولھ أنھ كان ) الكتاب(معمولھ  أضیف إلى) اسم فاعل(فقاريء ھنا لفظ مشتق) قاريء الكتاب( 
 إذن ھو معمول ألعربنا الكتاب مفعوال بھ) لكتابقرأ ا(فلو قلت بھ اإلضافة فاعال أو نائب فاعل أو مفعوال

  ) .قاريء(لـ
 مضافا إلى - كاسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبھة - اللفظیة یكون مشتق  المضاف في اإلضافةوالغالب في 

 معمولھ
   

  :شروط اإلضافة اللفظیة 
  قارئ الكتاب : ف صفة  نحو  أن یكون المضا .١
 قارئ الكتاب: أن یكون المضاف إلیھ معموال للصفة  .٢
ُھذا عارضٌ ممطرنا[ : أن یكون بمعنى الحال أو االستقبال  .٣ ِ ْ ُ[ 

  فإذا اختل شرط من ھذه الشروط فیكون اإلضافة معنویة ال لفظیة 
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  :الصفة المضافة على خمسة أقسام من حیث الزمن : مالحظة 

ّلمضي  نحوتدل على ا .١ ِ    .]ِالحمد  فاطر السموات واألرض[ :ُ
ُّ نفس ذائقة الموت[ :على الحال أو االستقبال، نحوتدل  .٢ ِكل ُ ٍ ُممطرناھذا عارضٌ [ .]ْ ِ ْ ُ[.   
ًتجدد الحدث مستمرا(االستمرار المتجدد تدل على  .٣ ِ ََ َ ُوالمقیمي والصابرین على ما أصابھم ... [ :، نحو)ُّ

 )٣٥/ الحج  (]...ِالصالة
  فھذه الثالثة تدخل في اإلضافة اللفظیة 

  
ِحم، تنزیل الكتاب من هللا العزیز العلیم، [ :ّإذا دلت على الدوام واالستمرار، نحو .٤ ْ ْ وقابل َ ِغافر الذنب ِ

ْالتوب َّ[.  
بعبارة . إذا كانت خالیة من الداللة الزمنیة، أي ال دلیل معھا على نوع الزمن الذي تحقق فیھ معناھا .٥

ِان المضاف والمضاف إلیھ معا یعبران عن صفة مطلقة الزمن، تشیر إلى أن الموصوف أخرى إذا ك ْ ٍ ِّ ً
  .معروف بأنھ كذا

وصل : لذا نقول. وصل مدیر المدرسة الجدید: ِمعرفة، بدلیل أننا نصفھ بمعرفة فنقول) مدیر المدرسة: (ًفمثال
  ).مدیر(یمتنع ھنا دخول أل على المضاف : األستاذ مدیر المدرسة

  
  فالرابع و الخامس من اإلضافة المعنویة

  
  

    :فوائد اإلضافة اللفظیة
 جمع سوى التخفیف اللفظي بحذف التنوین أو النون إذا كان مثنى أو تخصیصا ال و تعریفا تفید ھي ال

بة{: نحو ) اللفظیة( لذا سمیت بـ ِھدیا بالغ الكعْ َ ِ ََ َْ ً   . ، وال توصف النكرة إال بالنكرة}َ
ُ ووقوعھ  ُ ُ ُ ِثاني عطفھ{: حاال في نحوَ ِ ِ ِْ َ    . والحال ال تكون إال نكرة غالبا ، }َ

  
كأن یكون مثنى أو جمع أو مضاف  معینة بشروط) ال(فیمكن أن تدخل علیھ ) اإلضافة اللفظیة(أما المضاف في 

  )القاريء الكتاب(أقول یجوز أن) قاريء الكتاب(مثل لما فیھ ال
  
  
  

--------------------------------  
  :أمثلة 

  : عریفالت ومثال استفادة
 }ذین یأكلون أموال الیتامى ظلما إن ال{ : تعالى  قولھ

 }لم یظھروا على عورات النساء  { :قولھ تعالى 
 }هللا المصیر  و ملك السموات واألرض وإلى{ : قولھ تعالى 

  
 : التخصیص  ومثال استفادة

ٍعلیھم ثیاب سندس خضرٌ{ : منھ قولھ تعالى  ُ { 
 }بل قالوا أضغات أحالم { : عالى قولھ ت

  }  جنات عدن تجري من تحتھا األنھار{ : قولھ تعالى 
  

  :مثال إضافة اسم الفاعل إلى معمولھ 
ُعضدا  وما كنت متخذا المظلین{ : قولھ تعالى  َ{ 
 }إن هللا فالق الحب والنوى {  : قولھ تعالى

 }من الحي  لمیتیخرج الحي من المیت ومخرج ا{ : قولھ تعالى 
ِّغیر محلي الصید وأنتم حرم { : قولھ تعالى  ُ{ 

  


