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 املوصوف إىلإضافة الصِافة 

ة  أ. عيَّادة عليا سامل أبوغفا
 كلياة اآلداب والعلوم قصر خيار-قسم اللُّغة العربيَّة

 جامعة املرقب
 :امللخص
سع أبواب العربيَّة حظيت مسائله بعناية النَّحويني قدميًا وحديثًا، وقد اختلف النَّحويَّون أو ابب اإلضافة من      

فة البصريون  إيراد األدلة  إىلاملوصوف، فسعى كلُّ مذهب من املذهبني  إىلوالكوفيُّون يف مسألة إضافة الصِّ
واحلجج اليت تدعم قوله يف املسألة، وقد أخذ هذا البحث على عاتقه الوقوف على هذه املسألة، وإيراد شواهدها 

 ومناقشتها. 
Abstract: 

The chapter on addition is one of the broadest chapters of Arabic, and its 
issues have received the attention of grammarians, ancient and modern, and the 
visual and Kufic grammarians differed on the issue of adding the adjective to the 
descriptive. 

Each of the two Madhab sought to provide evidence and arguments that 
support his statement in this matter. In this study, we stand on this issue, and to 
include its evidence and discuss it. 

مة:   املقدِا
مالت  إذاالشَّيء أملته، وضافت الشَّمس  إىلء اإلمالة، يقال: أضفت الشَّي اإلضافه يف اللُّغة:     

 إذاه، وأضفُته إلىملت  إذا(. تقول: " ضفت فالاّن: 380،381/، 3للغروب)مقاييس اللغة، "ض ي ف "ج
(، وتعين 7/418قوم ليس منهم" )خزانة األدب،ج إىلهو ُمسنمد  إذاقلت للدَّاعي: مضاف  إذاك، ومنه إلىأملتمه 

 ناد، قال أمرؤ القيس ]من الطويل [:أيّضا أبهنا مطلق اإلس

ا َدَخْلَناُه َأَضْفَنا ُظُهوَراَن                                             ُكلِا َحاِريٍا َجِديٍد ُمَشطَّبِ   إىلفَ َلمَّ

لى ) ينظر: شرح التصريح ع احلرية إىلكلِّ رجل منسوب   إىليريد أن يقول: ملَّا دخلنا هذا البيت أسندان ظهوران 
 (.2/23التوضيح، ج

ا:" امتزاج امسني على وجه يفيد تعريًفا  أما اصطالحًا         (، وقيل:" 28ختصيًصا" )التعريفات، أوفعّرِفت أبهنَّ
(، واإلضافة من املصطلحات 245،46نسبة تقييدية بني امسني توجب لثانيهما اجلر أبًدا" )مهع اهلوامع،ج

جاء يف قوله:) يل (  إذاه(، 173ا املصطلح عند اخلليل بن أمحد )ت: املشرتكة بني املدرستني، فقد ورد هذ
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(. واستعمله البصريون من بعده، فقد 8/351اء ايء اإلضافة) العني، جإلىحرفان متباينان قراًن، الالم الم امللك، و 
: ) هذا ابب ى وهي: ) النِّسبة( إذ قالخر أه(، وقد أطلق عليه تسمية 180تردد امسه من بعده عند سيبويه )ت:

(، وقد اتبعهما يف مصطلح اإلضافة املربِّد 335/ 3اإلضافة، وهو ابب النِّسبة( ) الكتاب، ج
 (.1/56ه( )ينظر: األصول يف النحو،ج316(، وابن السَّراج )ت: 4/136ه()ينظر: املقتضب، ج286)ت:

يف معانيه، ومن ذلك قوله يف اآلية  ه(822رده الفرَّاء )ت: أو واستعمل حناة الكوفة هذا املصطلح أيًضا، ف       
(: ) التقف عليها ابهلاء وأنت خافض هلا يف الوصل؛ ألن تلك اخلفضة تدل 4)يوسف،اآلية ﴾ أمبمتِ  اي﴿الكرمية: 

 (2/32املتكلم( )معاين القرآن،ج إىلعلى اإلضافة 

وال يكون  خرفك أحدمها عن اآلومن خصائص اإلضافة أهنا جتعل االمسني املتضايفني كالشَّيء الواحد ال ين       
 قرينه. إىلألّي منهما معىن إال مضافما 

 ويف اإلضافة ال بد من جر االسم الثاين مطلقما، وهذا النوع من اجلرِّ يعدُّ قسيًما جلرِّ احلرف ومقاباًل له.

خصيص التَّ  حمضة وغري حمضة، وتكون احملضة ما كانت تفيد معىن قسمني: إىلغة تنقسم اإلضافة يف اللُّ و    
نفصال؛ ألن املضاف بعدها ه، وتكون بذلك خالصة من شائبة االإلىعريف الذي حيتاجه املضاف من املضاف والتَّ 

فائدهتا تكمن يف املعىن )ينظر:  حو تكون معنوية؛ ألنَّ امع، واإلضافة هبذا النَّ يعود شيء غري معني جيهله السَّ 
 (.788 – 2/786توضيح املقاصد واملسالك، ج

شبيه وهو: التَّ ا اثلثً ا ( نوعً 3/131جسهيل )ينظر: شرح التسهيل،يف التَّ ه(672)ت:زاد ابن مالك و          
االسم حنو: ) شهر رمضان(، و ) يوم اخلميس(، و  إىلصفته، وإضافة املسمَّى  إىلابحملضة وُقصد به إضافة االسم 
من البسيط، ينظر: ]:بشامة النهشليوقول املوصوف حنو: )سحق عمامة(،  إىل) سعيد كرز(، وإضافة الصفة 

 [8/302خزانة األدب، ج

 ِإانَّ حُمَيُّوِك اَيَسْلَمى َفَحيِايَنا                   َوِإْن َسِقيِت ِكَراَم النَّاِس َفاْسِقيَنا                        

 املوصوف. إىل )الناس( إضافة الصفة إىلالشاهد فيه: ) كرام الناس(، فإان إضافة ) الكرام( 

حاة فمنهم موصوفها وقع خالف بني النُّ  إىلفة صفته، والصَّ  إىلمرادفه، واملوصوف  إىلويف إضافة االسم        
 (2/12نصاف ، جيل ) ينظر: األأو مؤيد ومنهم مانع إالَّ بت

 أوعريف ة التَّ نفسه؛ ألنَّ الغرض من اإلضاف إىليء ال يضاف الشَّ  أنَّ  إىلحويني ذهب مجهور النُّ         
 769) ت:  :، فقال ابن عقيل(2/436)ينظر: االنصاف،ج خيصَّص بنفسه أويء اليتعرف خصيص، والشَّ التَّ 

يتعرف  أويتعرف به، فال بّد من كونه غريه؛ إذ ال يتخصَّص الشيء  أوه، إلىهـ(: ) املضاف يتخصَّص ابملضاف 
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د يف املعىن، كامل رتادفني وكالوصف وصفته فال يقال: قمح بر  وال رجل قائم، وما بنفسه، وال يضاف اسم ملا به احتَّ
ورد مومها لذلك موؤل كقوهلم: سعيد كرز فظاهر هذا إنه من إضافة الشَّيء لنفسه...( )شرح ابن عقيل، 

 (. 3/23،24ج

ضافة (، فالكوفيُّون جييزون إ2/12نصاف، ج) ينظر: اإل وهذه مسألة حمل خالف بني حناة البصرة والكوفة    
( وقدموا دليلهم مبا 1101عراب القرآن للنحاس، ص إيل ) ينظر: و اختلف اللفظان دون ت إذانفسه  إىلالشَّيء 

ا ِإنَّ  ﴿: ىلاجاء يف التَّنزيل، وما ورد يف كالم العرب ومن التنزيل قوله تع ـذم ُوم  هم )الواقعة،  ﴾ ِقنيِ الي حمقُّ  هلم
قني يف املعىن نعت للحق ، والنعت يف املعىن هو املنعوت فأضيف اليــ: قني( فالي(، واألصل فيه: )احلق 95اآلية:

 ةِ خر اآل وملمدارُ ﴿ : إىل( واحتجُّوا كذلك بقوله تع2/11نصاف، جالنَّعت ومها مبعىن واحد )ينظر، اإل إىلاملنعوت 
: ىلاة خري، كما قال تعخر ة يف املعىن نعت الدَّار، واألصل فيه: وللَّدار اآلخر ( واآل109) يوسف، اآلية:  ﴾خمريٌ 
نَّاتٍ  ﴿:إىل(، وقوله تع32) األنعام، اآلية:  ﴾ خمريٌ  ةُ خر اآل وململّدارُ ﴿  (، واحلّب يف 9)ق،اآلية: ﴾احل مِصيدِ  ومحمبَّ  جم

 (،44)القصص، اآلية: ﴾وما كنت جبانب الغريب﴿:إىله، وقوله تعيإلاملعىن هو احلصيد، وقد أضيف 

وقول الراعي النمريي: ]من الوافر، من شواهد أيب علي الفارسيَّ، ينظر: اإليضاح يف  واجلانب يف املعىن هو الغريب، 
 [351علم النحو، ص

َعارَا                     ْيِل واْجتَ َنَب  الشِا  َوقَ رََّب َجاِنَب اْلَغْريبِا َيَُْدو                           ُمَدبَّ السَّ

فة الشَّاهد فيه قوله: )جانب الغريبَّ  (، يريد: جانب املكان الغريبَّ فحذف املوصوف الذي هو املكان وأقام الصِّ
 (.351مقامه )اإليضاح يف علم النحو، ص 

ىل و ىل(، و) مسجد اجلامع(، و) بقلة احلمقاء( فـــــــ: األو كما احتجُّوا مبا ورد من كالم العرب كقوهلم: ) الصَّالة األ
ها ) ينظر: األنصاف، إلىاملسجد، والبقلة هي احلمقاء، وقد أضافوها  يف املعىن هي الصَّالة، واجلامع هو

 (.2/12ج

  :ىلا( تع3/41) معاين القرآن، ج :هــ( رأيه يف هذه املسألة عند تفسري قوله207وقد عرض الفرَّاء )ت:     
)ينظر: الدُّر  ﴾ ال ُمِهنيِ  ابِ عمذم  ِمن  ﴿ (، أهنا يف قراءة عبدهللا: 30)الدخان، اآلية: ﴾ ال ُمِهنيِ  ال عمذمابِ  ِمنم ﴿

﴾  خمريٌ  ةِ خر اآل وملمدارُ ﴿ : ىلانفسه الختالف االمسني مثل قوله تع إىل(، وهذا ممُّا أضيف 9/625املصون، ج
 إىل، وقد تضيف العرب الشَّيء ةخر ة وهي اآلخر اآل إىل؛ إذ قال الفراء أيضا:)أضيف الدار (109: اآلية يوسف،)

ا ِإنَّ ﴿ له: اختلف لفظه كقو  إذانفسه  ـذم ُوم  هم أتيتك  :اليقني ، مثلهواحلق هو  ،(95:اآلية الواقعة،﴾ ) ِقنيِ إلى حمقُّ  هلم
أنفسها الختالف لفظها(  إىل، ومجيع األايم تضاف ل، وليلة البارحة، ويوم اخلميسو ، وعام األىلو ابرحة األ

ةِ ال قميِّ  ِدينُ  ومذمِلكم ﴿  (، وقوله عز وجل:56، 2/55معاين القرآن ،ج) ، وهي يف قراءة (5: اآلية البينة،﴾ ) مم
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، َُثَّ استشهد على هذا بقول الشَّاعر:]من (11/70املصون،ج الدر: ينظر) ﴾ القيمة الدين وذلك﴿ عبدهللا: 
 .[2/56الوافر، جمهول القائل، وهو من شواهد معاين القرآن للفرَّاء، ج

 ُذم َعَبًسا             أاَل  ّلِِلَِّ ُأمَُّك من َهِجنيِ تَ َأمَتَْدُح فَ ْقَعًسا وَ                          

َل ِعرَفاَن                            ِقنيِ لىاَوَلْو أقْ َوْت َعَلْيَك ِداَيُر َعْبٍس         َعَرف َت الذُّ

ا معناه رَّاءقني، ومها مبعىن واحد عند الفالي إىلفقد أضاف الشَّاعر ) عرفان(  قني(،اليالشَّاهد فيه:) عرفان  ، وإمنَّ
)سورة التكاثر،  ﴾ِقنيِ الي ِعل مم ﴿: ىلا( ومن أمثلة ذلك قوله تع2/56، )ينظر: معاين القرآن ،جعرفااًن ويقيًنا

ا ِإنَّ ﴿  (، وقال فيه: )مثل قوله:5اآلية: ـذم ُوم  هم واملعىن فيه لو تعلمون علًما  ،(95:اآلية الواقعة،﴾ ) ِقنيِ الي حمقُّ  هلم
 (.3/287ين القرآن، جيقيًنا( )معا

 اختلف االمسان. إذافالكوفيُّون جييزون هذا النوع من اإلضافة          

ــــ صلى هللا عليه وسّلم ــــ قال: )اينساء         وممَّا استشهد به من احلديث الشَّريف عن أيب هريرة أنَّ الرَّسول ـ
تاب الصدقة، ابب الرتغيب جه مسلم يف املوطأ، كآخر ة حمرقًا( )املؤمنات  ال حي ِقرمنَّ إحداُكنَّ جلارهتا ولو ُكراع شا

نفسه،  إىلبنصب ) النِّساء(، وجر )املؤمنات( من ابب إضافة الشَّيء  (.1809، رقمه: 2/996ة، جيف الصدق
ات( : )نساء املؤمنتكون أواألخص؛ ألنَّ النِّساء أعمُّ من املؤمنات،  إىلمن إضافة األعم  أوصفته  إىلواملوصوف 

الكل؛ ألنَّ املراد ابملنادى النِّساء احلاضرات، وابملؤمنات مجيع  املؤمنات.)ينظر : زاد املسلم،  إىلمن إضافة اجلزء 
 (.5/295ج

نفسه، أما على املذهب البصري فالتقدير: اي  إىلفالنِّساء هنَّ املؤمنات إبضافة الشيء  على املذهب الكويف
فضالؤهم .) ينظر: شرح  أي:كما يقال: رجال القوم؛ اء اجلماعات املؤمنات  اي نس أوفضالت النساء املؤمنات، 

 (4/541على املوطأ،ج الزرقاين

ـــ: ) ال ُتشدُّ الرحال إال          ــــ : مسجدي ثالثة مساجد إىلومن أمثلة ذلك أيضا قوله ـــــ صلى هللا عليه وسلَّم ــــ
ثالثة  إىلصحيحه، كتاب احلج، ابب ال ُتشد الرحال إال  جه مسلم يفآخر هذا، ومسجد احلرام، ومسجد ( ) 

(، يقول القاضي عياض:) وقوله املسجد األقصى...وهو من إضافة الشَّيء 1397، رقمه:2/1014ج مساجد،
(، أجاز الكوفيُّون 4/268م، جنفسه وصفته كما قالوا: مسجد اجلامع...( ) ينظر: إكمال املعلم بفوائد مسل إىل

 )ينظر: صحيح مسلم، بصريُّون على تقدير حمذوف: مسجد املكان احلرام، واملكان األقصىله الأو ، و ذلك
 (.4/193ج

ه(، واألمشوين )ت 686ه(، والرَّضي )ت:609ه(، وابن خروف )ت: 528)ت:  ةو اطر الوافق ابن           
 إىلضافة املوصوف ، فقد جعل الرَّضي إ(1/502: )ينظر: وشرح األمشوين، جه الفراءإليفيما ذهب  ه(929:
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صفته من ابب ) طور سينا( وذلك أبن جتعل اجلامع مسجًدا خمصوًصا، والغريّب جانًبا خمصوًصا، واحلمقاء بقلة 
فات و خمصوصة، واأل )الصالة(، و الغالبة، وجعل ) املسجد(، و)اجلانب(، وىل صالة خمصوصة، فهي من الصِّ

صالة وهذا غرض اإلضافة، وبذلك تكون: )فائدة التخصيص املختصة ل إىل)البقلة( حمتملة، فأضاف احملتملة 
ـــ: صالة الوترية، وو األ ضافة العرب جتيز إإنَّ إليه قول الفرَّاء: )أضفنا  إذا)بقلة احلمقاء(، كـــــ: بقلة الكزبرة، و ىل( كـــ

)ينظر: شرح الرضي، اختلف اللفظان، وكما بني أن اإلنصاف أن مثله كثري ال ميكن دفعه  إذانفسه  إىلالشَّيء 
 (.2/245ج

ما مبعناه الختالف اللفظني ...(  إىلأجاز الفرَّاء إضافة الشَّيء هــ( فقد قال: )929األمشوين )ت: أمَّا        
 (.1/502)شرح األمشوين، ج

يف،  ويف  ه أبن السَّماع يؤيده، فقد جاء يف القرآن الكرمي، ويف احلديث الشَّر إليواحتج هؤالء ملا ذهبوا         
رده الفرَّاء من اآلايت السَّابقة، ومنه قول الشماخ بن ضرار: ]من أو كالم العرب مثله كثريًا ال ميكن دفعه، ومنه ما 

 [358، 4الطويل، ينظر: خزانة األدب، ج/

َها جَنَا اجْلَْلِد ِإنَُّه                َسرُيِْضيُكَما ِمن ْ                   َها َسَناٌم َوَغارِبُهْ فَ ُقْلُت َأجْنَُوا َعن ْ

اختلف  إذانفسه  إىلاجللد؛ ألنَّ العرب تضيف الشَّيء  إىلوالشَّاهد فيه قوله: )نا اجللد(؛ حيث أضاف النَّجا 
 اللفظان واتفقا يف املعىن.

ن ) ينظر: املؤكِّد وهو قليل اندر، والقياس أن يكون يف أمساء الزَّما إىلويرى ابن مالك أنه من إضافة املؤكَّد     
 .(1/493شرح األمشوين،ج

نفسه؛ إذ قال بعد إيراد الشَّاهد:  إىلأن )نا اجللد( من إضافة الشَّيء  إىله( 686وذهب الرَّضي )ت:        
   (2/245والنَّجا هو اجللد، واإلنصاف أن مثله كثري ال ميكن دفعه( )ينظر: شرح الرضي، ج)

ــ طالب أيب بن عليّ  اإلمام قول املسألة ذةه يف النثريَّة الشَّواهد ومن          ـــ ــ وجهه هللا كرَّم  ــ  البالغة هنج يف ـــ
 ( ،1/172)هنج البالغة، ج (وجِلهم شفقات منهم الرجاء لنسخ ذلك استعظموا ولو: )املؤمنني حال يصف
 .(123/ 1البالغة، ج هنج( )الدعة ورخاء: ) وقوله

ةِ  ِدينُ  ومذمِلكم ﴿  :ىلاًقا يف تفسري قوله تعهــ( معل310قال الطربيَّ )ت:         : إنه (5: اآلية البينة،﴾ ) ال قميِّمم
ا جعلت )القيمة( و إىلأضيف )الدين(  )الدين( هو القيم، وهو من نعته الختالف لفظيهما، وأُنثت القيمة؛ ألهنَّ

يل قالوا بذلك ) ينظر: أو ذكر أن أهل التَّ  هوديَّة والنصرانيَّة، كمااليصفة للملة، كأنَّه قيل: وذلك امللة القيمة دون 
 (.30/170جامع البيان، ج
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مع أن هذا النَّوع ال حيسن فيه تقدير  ل )الدين القيمة(: ...أو ه( ردًّا على من 672وقال ابن مالك )ت:      
ةِ  ِدينُ ﴿ موصوف حنو:  ن يقال: دين امللة م أقدر حمذوف لز  إذافإن أصله الدين القيمة، والتاء للمبالغة ف ﴾ ال قميِّمم

، وهو الزم بتقدير: نفسه إىل، فيلزم بذلك تقدير ما ال يغين تقديره؛ ألن املهروب منه  إبضافة الشَّيء الشريعة أو
 .(3/230) ينظر: شرح التسهيل ج امللة والشريعة

اد هبا إمَّا التَّعريف وإمَّا ما يوافقه يف املعىن؛ ألنَّ اإلضافة ير  إىلأما البصريُّون فقد منعوا إضافة االسم       
التَّخصيص، والشَّيء ال يتعرف بنفسه؛ ألنَّه لو كان فيه تعريف كان مستغنًيا عن اإلضافة، وإن مل يكن فيه تعريف  

 إىلإبضافته  آخرشيء  إىلختصيًصا؛ ألنَّه ال يتحول  أوامسه أبعمد من التَّعريف فلم يعطه تعريًفا  إىلكانت إضافته 
 امسه.

ه وإقامة املضاف مقامه، فقدروا إليلوها على حذف املضاف أو وردوا تلك الشَّواهد، فلم يقبلوها، فت        
ا ِإنَّ ﴿ :ىلاه يف قوله تعإلياملضاف  ـذم ُوم  هم ، بــــــ : حق (95:اآلية الواقعة،) ،(95:اآلية الواقعة،﴾ ) ِقنيِ الي حمقُّ  هلم

ريٌ  ةِ خر اآل وملمدارُ ﴿ :  ىلاقني، ويف قوله تعالياألمر  ة، ويف خر ، قدروا: والدار ساعة اآل(109: اآلية يوسف،﴾ )  خم
نَّاتٍ ﴿ :ىلاقوله تع ) ينظر: ؛ أي: حب احلصيد فوصف الزرع ابحلصيد (9:ق،اآلية) ﴾احل مِصيدِ  ومحمبَّ  جم

 (.2/12نصاف، جاإل

؛ ألنَّ احلب اسم ملا ينبت يف الزَّرع، التَّحقيقهــ( قائاًل: أبن احلصيد هو 577وعلل هذا ابن األنباريَّ ) ت:        
ا يكون للزَّرع الذي ينبت فيه احلب ال للحب، فابن مالك صفى  جانب البصريني يف اإلضافة، ورد  إىلواحلص د إمنَّ

نصاف، اف وإقامة صفته مقامه ) ينظر: اإلرأي الكوفيني أبنَّ حجتهم سقطت ابحلمل على حذف املض
 (.2/12ج

أن الكالم يف قوهلم:  إىلهــ( فقد ذهب  337ة الذين ردوا هذا الرأي أبوعلّي الفارسّي )ت: ومن النُّحا        
ىل( فيجوز ذلك و ىل( إضافة االسم الصفة ووصفه أبنَّه كالم خمرج عن حده، واألصل فيه: ) الصالة األو )صالة األ

 (.272، 271يل احملذوف وتقديره ) ينظر: اإليضاح العضدي، ص أو ولكن بت

ا  إىلة(: )إضافة الشَّيء خر ه(بعد نقل رأي الفرَّاء يف )دار اآل338قال النَّحاس )ت:        نفسه حمال؛ ألنَّه إمنَّ
 (.461نفسه ليعرف به( ) إعراب القرآن ، للنحاس،ص إىليضاف الشَّيء 

فة وضعفه ، ال إىليل الفارسّي فقال: ) وذكر إضافة االسم و ه( على ت528ة)ت: و اوقد ردَّ ابن الطر         صِّ
ة، فإن أراد بقوله: الساعة خر قوله: دار الساعة اآل إىلغري وجهه حىت أدَّاه سوء النظر  إىلووجه ما جاء يف القرآن 

هلا إال ابنتهاء املخلوقات وطي  آخرالقيامة، فال تقيت هلا، وإن أراد الواحدة من السَّاعات، فال هناية وال 
رم ﴿ ، وهو إضافة التَّخصيص ومنه قوله: )بسم هللا(،  و:صل املقدماتوقد بيَّنت هذا يف ف ات،و االسَّم  ومممك 
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(، وقوله ـــــ صلَّى هللا عليه وسلم ـــــ:" اي نساء املؤمنات" ...وحنوه ممَّا  ال حيصى وهو من إضافة 43)فاطر، ﴾السَّيِّئِ 
 (.135فصاح،صها مبا اختلف لفظه ومعناه( )اإلبِ نفسه الختالف اللفظني فشُ  إىلالشَّيء 

فة  إىلهــ( فيقول معلًقا: )ال جيوز إضافته  538أمَّا الزخمشرّي )ت: و           موصوفها، وقالوا  إىلصفته وال الصِّ
ة، وصالة خر يل دار احلياة اآلو مقاء، على تاحلىل، ومسجد اجلامع، وجانب الغريّب، وبقلة و ة، وصالة األخر دار اآل

 .(105اجلامع، وجانب املكان الغريب ... ( ) املفصل يف علوم العربية، ص  ىل، ومسجد الوقتو السَّاعة األ

يل، ووصفها ابملستحيل؛ ألنَّه ال جيوز و هـ( هذه اإلضافات بدون ت567ومنع أبو احلسن القيسّي )ت:        
  .(1/337هذا العاقل زيد، والعاقل هو زيد ) ينظر: إيضاح شواهد اإليضاح، ج

هـ(؛ ألنَّ ذلك ينفي الغرض من  643نفسه ابن يعيش )ت:  إىلة الذين منعوا  إضافة الشَّيء ومن النُّحا       
احلبس هو املنع، وأجاز  اإلضافة التَّخصيص والتَّعريف، ومن ذلك املنع عنده قولك: )حبس منع( فهذا ممنوع؛ ألنَّ 

حىت صار هو األعرف، وصار االسم سعيد كرز( وإن كاان لعني واحدة، وذلك من قبيل أنه اشتهر ابللقب حنو: )
عتقد فيه التَّنكري وأضيف اللقب للتَّعريف، وجعلوا االسم مع اللقب مبنزلة ما ال كأنه غري املسمَّى ابنفراده واجمهو 

ه ألنَّه صار أعرف ) ينظر: شرح املفصل ابن إليىل أن يضاف أو أضيف َث مسُِّي به حنو: )عبدهللا( وكأن اللقب 
فة وم، (3/9يعيش، ج ا لعني واحدة ف أوموصوفها  إىلنع كذلك إضافة الصِّ قلت: جاءين زيد  إذاالعكس؛ ألهنَّ

فتقول يف جواب   خر،  فالعاقل هو زيد وزيد هو العاقل، فلو سئلت عن كل واحد منهما جلاز أن تفسره ابآلالعاقل
فال تقول:  خراآل إىلإضافة أحدمها  من العاقل ؟ زيد،  ويف جواب من زيد؟ العاقل. فلما كان شيًئا واحًدا مل جيز

 .(3/9) ينظر: شرح املفصل، ج .خرهذا زيد العاقل، وهذا عاقل زيد ابإلضافة، وأحدمها هو اآل

ا ِإنَّ ﴿ : ىلاهـ( هذه اإلضافات على سبيل املبالغة يف قوله تع745وجعل أبوحيان )ت:        ـذم ُوم  هم  حمقُّ  هلم
ا من ابب إضافة املرتادفني على سبيل املبالغة كما تقول: هذا يقني ر أ،وذك(95:اآلية الواقعة،﴾ )ِقنيِ الي قني، يلاهنَّ

ا هناية ذلك ) ينظر: البحر احمليط، ج  (215/ 8وصواب الصَّواب يعىن أهنَّ

من  : إن من اإلضافة غري احملضة ما أييتومن احملدثني الَّذين وافقوا الفرَّاء والكوفيني عباس حسن؛ حيث قال
كان قبل اإلضافة نعًتا للمضاف، وهذا ما عربوا عنه إبضافة االسم   آخر إىلاحملضة  وهي إضافة االسم األنواع 

ىل(، وذكر املذهبني البصرّي والكويّف، وأعطى حكمه النِّهائي إبابحتها،  و نعته، كقوهلم: )صالة األ إىلاملنعوت 
)ينظر: النحو  ) نعمنا برغد الرخاء(، ومثل: )اسرتحنا من عناء التعب(فيبطل بذلك ختطئة بعض اإلضافات 

يل املسموع مبا قاله حممد حمي الدين و ه البصريُّون يف تإليوميكن الرد على ما ذهب  (52ــــ  3/50الوايف، ج
 أبنه تكلف ال داعي له(.(: )2/11هـ( يف االنتصاف )ج 1392عبداحلميد )ت: 

ـــ وهو أقوى األدلة ــــــ من  اإلض د هذا العرض ميكن القول أبنَّ هذهوبع          افات عربية سليمة أيَّدها السَّماع ــــــ
فة واملوصوف كقوله تع الدار ﴿: ىلاكالم هللا يف كتابه العزيز آبايت وردت يف مواضع من القرآن بصيغة الصِّ
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فة خر أ، وردت يف مواضع ﴾ةخر اآل ا كذلك  يَّده، وأ﴾ ةخر ولدار اآل﴿ :ىلاموصوفها كقوله تع إىلى إبضافة الصِّ
عر الفصيح يف أبيات مل حتكمها الضرورات الشعرية ، واليت ال ميكن خمالفتها؛ ألهنا حتكم وزن البيت يف لغة الشِّ

أمثال: الفرَّاء والرضيَّ  من السَّماع، وأيَّدها قبول حناة كبار مشهود هلم  بالعرب، أيَّدها كذلك ما نقل عن العر 
تلك  فمن ، ولكن لنا على اعرتاضاهتم مآخذ من حناة ال تنقص من قدرهم رتاضات، وإن كانت هناك اعوغريهم

، وعقب ب املكان الغريّب(جان) :انب الغريّب( يكون التَّقدير فيه) ج :من أن قوهلم االعرتاضات ما ذكره القّيسي
وكان حدَّه أن  أبنَّ املوصوف حذف وإقامة الصفة مقامه وهذا عنده قبيح، ووصف الكالم أبنَّه ما زال عن جهته،

 )املسجد اجلامع(.ىل(، وو الصالة األقال: ابجلانب الغريب، وكذلك يف )ي

أكان حدُّها أن يقال:  ﴾  ِقنيِ الي حمقُّ ﴿ و﴾  ةخر ولدار اآل﴿  :ىلال عن آايت القرآن وقد قال تعفإنَّنا نتسآ       
ف وإقامة الصفة مكانه، وهذا أكرب دليل على نَّه بنيَّ قبح حذف املوصو ...وهذا حمال يف حق هللا، َُثَّ إكذا وكذا 

 .تقدير إىلأنه ال يوجد حذف ابألصل، وأن املعىن واضح ال حيتاج 

أمَّا يف قوله فال جيوز )زيد العاقل( على اإلضافة فإنَّنا نفرُّ بذلك أيضا يف هذا الرتَّكيب؛ ألنَّه ال يفيد         
ـــــالعاقل صفة ميكن  ــزيد وعمرو وغريه، فتكون بذلك احتمختصيًصا وال تعريًفا ف ة ال تفيد ختصيًصا اليأن تكون لـ

؛ ألن كرز صفة فاإلضافة جائزة فنحن مع هذا الرَّأي، ومن قال به من النَّحاة، ولكن يف مثل قولك: )سعيد كرز (
 .خاصة ال جتوز يف كّل أمساء العلم كما ذكر ذلك ابن يعيش أبن اللقب أعرف فأفاد بذلك التَّخصيص

 

اتفقت املعاين، واختلفت األلفاظ فإننا ندرجهم يف  إذاه إليلنا الصَّفة واملوصَّوف واملضاف واملضاف و اتن إذاو       
 ابب األخوة؛ ألنَّ فيهما تعريًفا وتوضيًحا وبيااًن للمستمع ودفع ألي توهم.

 مرادفه مذهبني: إىلأنَّ يف إضافة االسم  :وخالصة املسألة   

 اختلف اللفظ. إذامذهب الكوفيني والفراء أنَّه جيوز  ل ـــــــو األ

ـــــــ مذهب البصريني وهو أنَّه ال جيوز إضافة االسم   مرادفه. إىلالثاين ـــ

 اخلامتة:   

موصوف، وانقشنا اآلراء املختلفة والشواهد، نود اإلشارة لبعد أن وقفنا على الوجوه املختلفة ملسألة إضافة الصفة ل
 ائج اليت وقف عليها هذا البحث:أهم النت إىل
 حاة.النُّ بعض ب الفصيحة اليت مل ينكرها يلافة للموصوف من األسإضافة الصِّ  ـــــ إنَّ  1
 عبري.ة متعددة كاملبالغة واتساع إمكانيات التَّ فة للموصوف تنطوي على مزااي أسلوبيَّ إضافة الصِّ  ــــــ إنَّ  2
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 األقوال من أحكام حنوية. هتبع  هذ اهرة، وماالظَّ  هألئمة حول هذــــ أبرز هذا البحث أقوال عدد من ا 3
 آرائهم وهي: أنَّ  لِّ جُ خنرج بقاعدة من اإلضافات فإنَّنا  هذين أجازوا هذحاة الَّ ــــــ  من خالل عرضنا ألقوال النُّ  4

فات مقيدة بكو ن أن اختلفت ألفاظها واتفقت معانيها،  وتكون هذه اإلضا إذاالعرب تضيف األمساء املرتادفة 
 خرال درجة ألحدمها على اآل حبس منع(؛ ألنَّ أعرف من املضاف فال جيوز مثل: ) ه ـــ يكونيإلاملرادف ــــ املضاف 

 يف التعريف.
النُّحاة ـــ ألسباب بيان اللفظ الَّذي قد يوهم للسَّامع سواه،  اإلضافات أجيزت ــــ حبسب أقوال ههذ ـــــ  إنَّ  5

ه خمصوًصا فيأيت إليالتَّأكيد يدفع أي شك حمتمل وللمبالغة حبيث يصري املضاف حمتماًل واملضاف ولضرب من 
ــ إبجياز  ساسّي من اإلضافة وهو التَّخصيصبذلك املعىن األ ، وبذلك جيعل لنا فسحة ــــ على رأي عباس حسن ـ

 م رغد(.، و)نعمنا بيو ولنا: )اسرتحنا من عناء التَّعب(الكثري من التغيريات كق
 الشَّواهد املختلفة للمسألة يف القرآن الكرمي، واحلديث الشَّريف، والشَّعر، والنثر. إىلـــ تطرَّق هذا البحث  6
ــ ابإلضافة  7 بيهة نوعي اإلضافة املعروفني: احملضة وغري احملضة، هنالك نوع اثلث وهو اإلضافة الشَّ  إىلــــ

 .ابملضاف
 ال خيلو  من الفائدة املعنوية كاإليضاح والتوكيد. ـــــ هذا النوع من اإلضافة 8

 قائمة املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.

هـ(، تح: عبد احلسن الفتلي، مطبعة 316بكر حممد بن سهل بن السراج )ت:  ــ األصول يف النحو، أبو 1
 م.1973النعمان، النجف ــ العراق،

 املكرمة، الرتاث، دار مكتبة املدين، مطبعة الثبيين، عياد: تح اإليضاح، يف اخلطأ من جاء ما ببعض اإلفصاح ــ2
 . هـ1414 ،1ط ، مكة

 الوفاء، دار قصر ،1ط ،(هــ544:ت)املالكي حصيبإلى عياد الفقيه القاضي مسلم، بفوائد املعلم إكمال ــ 3
 . هــ1419

 بن عبدالرمحن الربكات أيب الدين الكم  األمام والكوفيني، البصريني النحويني بني اخلالف مسائل يف اإلنصاف ــ 4
 الدين حمي حممد فلىإت اإلنصاف، من االنتصاف كتاب  ومعه( هــ577:ت)النحوي األنباري سعيد أيب بن حممد

 .م2005مصر، ــ القاهرة الطالئع، دار عبداحلميد،
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