
  نوعا اإلضافة
  ).حمضة( ومعنوية) غري احملضة(لفظية ضافةإ :قسمني على اإلضافة تقسم

 مشبهة صفة أو مفعول اسم أو فاعل اسم فيها املضاف كان ما: )غري احملضة(اللفظية اإلضافة. ١
 ،املريِض مواِسي الضعيِف، ناصر السر، كامتُ "مناذجها ومن الصفة، لتلك معموال إليه واملضاف
الرأِس، مرفوع القلِب، طيب ناجلانِب لي."  

 يف وأمر صفة، كونه وهو املضاف يف أمر أمران، فيها اجتمع عما عبارة هي: هشام ابن قال
 كضاِرب الفاعل اسم أبواب، ثالثة يف يقع وذلك الصفة، لتلك معموال كونه وهو إليه املضاف

  . الوجِه كحسن ملشبهةا والصفة الديناِر، كمعطَى املفعول واسم زيٍد،
 باملضاف يتعرف ال فاملضاف ختصيصا، وال تعريفا املضاف منه يستفيد ال اإلضافة من النوع هذا
 إن بل -املعرفة من وتقريبه إامه تقليل مبعىن- به يتخصص ال وكذلك معرفة، كان وإن إليه

  .اإلضافة من النوع هذا مع دائما نكرة يبقى املضاف
 استفاد ولو النكرة، مواضع يف يقع أنه اللفظية اإلضافة يف يتعرف ال املضاف أن على والدليل

  :ذلك ومن املواضع، هذه يف وقوعه صح ما التعريف،
  ".القلِب طيب السر كامتُ صديق يل "تقول النكرة، صفة وقوعه -أ

 السريِة حممود احلياة يف عش: "تقول غالبا، نكرة إال تكون ال احلال أن ومعلوم حاال، وقوعه -ب
صديقي جاء: "وتقول" السريرِة نقي الوجِه صارم اِت حادمالقَس."  
 صعب األمِر ميسوِر ورب صعبه، هانَ األمِر شاق رب: "تقول" رب "باحلرف جمرورا وقوعه -ج

  ".يلْعنه والقرآنُ القرآِن قاِرِئ رب "من األثر يف جاء وما" سهلُه
 يف متساويان اإلضافة وبعد اإلضافة قبل التركيبني فألن التخصيص تفيد ال اإلضافة هذه أن أما

  ".الدعاَء جميب اهللا: "املعىن يف يساوي" الدعاِء جميب اهللا: "فقولنا نقصان، وال زيادة بال املعىن
 التخفيف تفيد، وهي  التخصيص وال التعريف تفيد ال اللفظية اإلضافة هذه أن األمر خالصةو

 اإلنسانُ: "قولنا أن شك فال املذكر، واجلمع التثنية نون وكذلك املضاف، من التنوين حبذف
العقلُ مصقولٌ "قلنا لو مما أخف" والضمِري العقِل مصقولُ املثقف يف السبب هو وهذا ،"والضمري 

   .سبق كما التخفيف هو لفظيا أمرا أفادت ألا" لفظية "مسيت اإلضافة هذه أن
 إذن اإلضافة فهذه اخلالصة،: احملضة ومعىن" حمضة غري "اسم اللفظية اإلضافة هذه على ويطلق

 على يترتب ما عليها يترتب ال إذ حقيقية، غري إضافة إا أقرب، بعبارة أو لإلضافة، خالصة غري
 بني نفصالاال تقدير على إا: قالوا ولذلك ختصيصه، أو االسم تعريف من احلقيقية اإلضافة

  ".اجلمالَ رائعةٌ الفتاةُ: "متاما يساوي" اجلماِل رائعةُ الفتاةُ: "فقولنا الكلمتني،
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 ضارب "األصل إذ االنفصال نية يف ألا حمضة، غري اإلضافة هذه مسيت وإمنا: هشام ابن قال
 ضارب "فإن التخفيف وهو لفظيا أمرا أفادت ألا: لفظية مسيت وإمنا" زيٍد ضارب "يف" زيدا
  ." زيدا ضارب "من أخف" زيٍد
 اإلضافة هو النوع وهذا أحدمها أو املذكوران الشرطان منها انتفى ما هي: املعنوية اإلضافة. ٢

 ذلّةُ االنتصاِر، روعةُ العلِم، طالب الكليِة، عميد "مثل العربية، اللغة يف جدا كثرية وهي احلقيقية،
  ".اهلزميِة
  :التايل النحو على التخصيص أو التعريف" املضاف "منه يستفيد افةاإلض من النوع هذا
 األسلوِب سهولةُ النحِو حماضراِت يف: "مثل معرفة املضاف كان معرفة إليه املضاف كان إذا -١

  ".األفكاِر وثَراُء
 ظاٍمل وجِه يف حق قولُ: "مثل تعريفه دون فقط ختصيصه أفاد نكرة إليه املضاف كان إذا -٢

  ".حريٍة ودليلُ ضمٍري ةُشجاع
  .ختصيصه أو املضاف تعريف هو معنويا أمرا تفيد ألا" معنوية "مسيت ملاذا يفهم هذا ومن
 يترتب اليت اخلالصة اإلضافة إا حقيقة اإلضافة هي ألا ؟"حمضة"ِ مسيت ملاذا يفهم أيضا هذا ومن
  .التقدير سبيل على ولو إليه ضافامل عن املضاف فصل فيها ميكن وال السابقة، األحكام عليها
 اإلضافة يف املعىن جهة من إليه واملضاف املضاف بني العالقة النحو مسائل كتب درست وقد هذا

 إليه واملضاف املضاف فيها يتالزم اليت حقا اإلضافة هي -سبق كما- ألا وحدها؛ املعنوية
  .إليه واملضاف املضاف بني نفصالاال تقدير على فيها اإلضافة فإن اللفظية خبالف ويتكامالن،

  :ثالث صور على العربية اللغة يف تأيت املعنوية اإلضافة أن: ذلك وخالصة
 يصح أن: أقرب وبعبارة للمضاف، ظرفا إليه املضاف كان ما وضابطها" يف "مبعين تأيت ما: األوىل
 كالم ومن" النهاِر ويقظةُ الليِل سهر: "كقولنا بينهما،"يف "وتقدير إليه املضاف يف املضاف إحالل
 يا{: القرآن وقول" املدينِة عاِلم ومالك كربالء، شهيد واحلسني الداِر شهيد عثمانُ: "العرب
  .} والنهاِر اللَّيِل مكْر بلْ{: أيضا وقوله} السجِن صاِحبِي
 للمضاف، كلا إليه فاملضا كان ما -النحاة حتديد يف- وضابطها" من "مبعىن تأيت ما: الثانية

 بدلةُ "كقولنا بينهما،" ِمن "تقدير ويصح إليه املضاف من جزءا املضاف كان ما: أخرى وبعبارة
  ".ذهٍب وخامتُ حريٍر وقميص صوٍف
 مثل العربية، اللغة يف جدا كثرية وهي السابقني، النوعني غري وهي" الالم "مبعىن تأيت ما: الثالثة

  ".األمِة وحضارةُ الوطِن وحريةُ املادِة وأستاذُ العمر صداقةُ"
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