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الفصل األول
المجرورات
أوال ـ المجرور بحرف الجر :
تعريف حرف الجر :
يعرؼ أكثر النحاة المتقدميف حرؼ الجر بأنو  :ما دؿ عمى معنى في غيره  ،أي بارتباطو

مع غيره مف الكالـ  .والواقع أف الحروؼ عموما  ،ومنيا حرؼ الجر تدؿ عمى معاف سواء ارتبطت
بغييا  ،أـ لـ ترتبط  ،وقد أوضحنا ذلؾ مفصال في باب األحرؼ  .والدليؿ عمى أف كثي ار مف
أحرؼ الجر يفاد منيا المعنى المطموب سواء أكانت ابتداء  ،أـ تبعيضا  ،مثؿ " مف "  ،أو غاية

مثؿ " إلى  ،وحتى "  ،وىناؾ أيضا بعض التراكيب في المغة العربية دليؿ عمى أف حرؼ الجر يفيد
معنى في ذاتو  ،ومنو قوليـ  " :رغبت في "  ،فحرؼ الجر " في " ىو الذي حدد المعنى المراد في
التركيب السابؽ  ،وىو الرغبة في الشيء  ،وقوليـ  " :رغبت عف " نجد أف حرؼ الجر عف ىو
الذي حدد عدـ الرغبة في الشيء .

عمة تسمية الجار والمجرور بشبو الجممة  ،وضرورة تعمقو بغيره  :ـ
إف الجار والمجرور  ،وكذلؾ الظرؼ ػ سبؽ الحديث ػ يسمى في المغة العربية  ،وفي غيرىا
مف المغات األخرى بشبو الجممة  ،وأف ىذه التسمية تعود ألسباب أىميا  :أف الجار والمجرور ال
يؤدياف في الكالـ إلى معنى مستقؿ  ،ولكف ىذا المعنى الذي يؤديانو يكوف فرعيا  ،لذلؾ تكوف

الجممة ناقصة  ،ولنقصانيا أطمؽ عمييا شبو جممة  ،أي  :جممة غير مكتممة ألداء المعنى  ،كما
أف الجار والمجرور ينوباف في األغمب األعـ عف الجممة وينتقؿ إلييما ضمير متعمقيما .
فعندما نقوؿ  :محمد في المدرسة .

2

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

يستفاد مف ذلؾ  :أف محمدا استقر في المدرسة  ،فيكوف الجار والمجرور قد ناب عف الخبر
المحذوؼ  ،وىو الفعؿ " استقر " وفاعمو  .وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمضمير المستتر في الفعؿ قد
انتقؿ مضم ار أيضا إلى الجار والمجرور .
ومعنى أف الجار والمجرور ال بد أف يكوف متعمقا  ،ألنو ػ كما ذكرنا ػ ال يؤدي معنى كامال

في الجممة  ،ولكف المعنى الذي يؤديو يكوف فرعيا متمما لممعنى الذي يؤديو الفعؿ  ،أو شبيو ،
وىذا يعني أف الجار والمجرور يرتبط بمعنى الفعؿ  ،أي يتعمؽ بو  .نحو  :ذىب الطالب إلى
المدرسة .

فالجار والمجرور تعمقا بالفعؿ " ذىب "  ،أي أف شبو الجممة قد ارتبط بالحدث الذي دؿ عميو الفعؿ
 .ألف قولنا  :ذىب الطالب  .معنى أدتو الجممة تأدية كاممة  ،لمداللة عمى الحدث والزمف في آف

واحد  ،ولكف زيادة شبو الجممة " إلى المدرسة " معناه زيادة معنى فرعي إلى معنى الجممة السابقة ،
وىذا المعنى الفرعي الذي حدد المكاف الذي ذىب إليو الطالب ال بد أف يرتبط مع ما سبقو في
الحدث الذي يدؿ عميو الفعؿ وكذلؾ المكاف  ،أو الحيز الذي أفده االسـ المجرور  .ومف ىنا نقوؿ "

إلى المدرسة " جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ " ذىب "  ،أو شبو الجممة متعمؽ بالفعؿ " ذىب " .
وكذلؾ الحاؿ إذا قمنا  :الفالح في الحقؿ  .فالجار والمجرور  ،أي شبو الجممة قد تعمؽ بمحذوؼ
خبر لممبتدأ الذي ىو " الفالح "  ،والجار والمجرور ليس في األصؿ بالخبر  ،ألنو ال بد مف
تعمقيما بما يدؿ عمى الحدث الذي أفاده المبتدأ  .كما أوضحنا في الفعؿ .
وتقدير الخبر الذي تعمؽ بو الجار والمجرور ىو  :كائف  ،أو مستقر  ،أو الفالح كاف  ،أو استقر
في الحقؿ .
ومما سبؽ يتضح أف شبو الجممة يتعمؽ بالفعؿ  ،كما أنو يتعمؽ بما يشبو الفعؿ  ،أي مف كؿ كممة
تدؿ عمى حدث  ،ومما تتعمؽ بو شبو الجممة غير الفعؿ اآلتي  :ػ
 1ػ اسـ الفعؿ  .نحو  :أؼ لمغادر  .لمغادر جار ومجرور متعمقاف باسـ الفعؿ " أؼ ".
 2ػ اسـ الفاعؿ  .نحو  :أنا مسافر عمى متف الطائرة .
" عمى متف " جار ومجرور متعمقاف باسـ الفاعؿ " مسافر " .
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 3ػ المصدر  .نحو  :أفضؿ القراءة في الصباح .
" في الصباح " جار ومجرور " شبو جممة " متعمقاف بالمصدر " قراءة " .
 4ػ الصفة المشبية  .نحو  :محمد شجاع في قوؿ الحؽ .
" في قوؿ " جار ومجرور متعمقاف بالصفة المشبية " شجاع " .
 5ػ بصيغة المبالغة  .نحو  :أنت حماؿ لمضر .
 1ػ ومنو قولو تعالى  { :فعاؿ لما يريد } . 1
" لما " جار ومجرور متعمقاف بصيغة المبالغة " فعاؿ " .
 6ػ ويتعمؽ باالسـ الجامد المؤوؿ بالمشتؽ .
نحو  :أنت كاألسد في الشجاعة .
ومنو قوؿ الشاعر :
أنت كالكمب في الوفاء

وكالتيس في مقارعة الخصوـ

الشاىد قولو  :في الوفاء  ،وفي مقارعة  .فكؿ مف الجار والمجرور قد تعمؽ باالسـ الجامد المؤوؿ

بالمشتؽ وىو  :الكمب في صدر البيت ألنو بمعنى " أميف "  ،والتيس في عجز البيت ألنو بمعنى "
مقداـ أو شجاع .
ػػػػػ
 1ػ  16البروج .
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أقسام الجار والمجرور :
تنقسـ أحرؼ الجر مف حيث العمؿ في الظاىر والمضمر إلى قسميف  :ػ
أوال ػ ما يعمؿ في الظاىر  ،والمضمر عمى حد سواء وىو  :مف  ،إلى  ،عف  ،عمى  ،في  ،الالـ
 ،الباء  ،خال  ،عدا  ،وحاشا .
مثاؿ االسـ الظاىر  :خرجت مف المسجد .
 2ػ ومنو قولو تعالى  { :وأعرض عف المشركيف } . 1
ومثاؿ الضمير  :أخذت منو القمـ .
 3ػ ومنو قولو تعالى  { :وىو الذي أنزؿ إليكـ الكتاب } . 2
وقولو تعالى  { :وال يبديف زينتيف إال ما ظير منا } . 3
ثانيا ػ ما يختص باالسـ الظاىر َّ :
رب  ،مذ  ،منذ  ،حتى  ،الكاؼ  ،واو القسـ  ،تاء القسـ  ،كي .
نحو  :رب ضارة نافعة  .سأنتظرؾ مذ المحظة .

أقسام حروف الجر من حيث األصالة  ،والزيادة  :ـ
تنقسـ أحرؼ الجر إلى ثالثة أقساـ عمى النحو التالي  :ػ
 1ػ حروؼ جر أصمية :
ىي التي تضيؼ المعنى الفرعي إلى ركني الجممة كما أوضحنا سابقا  ،وال بد مف تعمقو .
نحو  :جمس محمد في البيت .
في البيت جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ " جمس " .
 2ػ حروؼ جر زائدة :
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ىي التي ال تضيؼ معنى فرعيا إلى ركني الجممة  ،ولكنيا تساعد عمى ربط
ػػػػػػػػ
 1ػ  106األنعاـ  2 .ػ  114األنعاـ .
 3ػ  39النور .

الجممة وتقويتيا  ،وال تتعمؽ البتة  .نحو  :ما التقيت بأحد .
بأحد  :الباء حرؼ جر زائد  ،وأحد مفعوؿ بو  ،مجرور لفظا منصوب محال  .أو منصوب بفتحة
مقدرة منع مف ظيورىا اشتغاؿ المحؿ بحركة حرؼ الحر الزائد .
 4ػ ومنو قولو تعالى  { :لست عمييـ بمسيطر } . 1
 5ػ وقولو تعالى  { :وكفى باهلل شييدا } . 2
وحروؼ الجر التي تستعمؿ أصمية وزائدة ىي  :مف  ،الباء  ،الكاؼ  ،والالـ .
 3ػ حروؼ جر شبيو بالزائد  :وىي الحروؼ التي تضيؼ لمجممة معنى جديدا  ،ولكنيا ال تتعمؽ بيا
 .وال يوجد حروؼ جر شبيية بالزائدة إال " َّ
رب " .
نحو  :رب قوؿ أحسف مف عمؿ .
رب  :حرؼ جر شبيو بالزائد مبني عمى الفتح ال محؿ لو مف اإلعراب .
قوؿ  :مبتدأ مرفوع الضمة المقدرة منع مف ظيورىا اشتغاؿ المحؿ بحركة حرؼ الجر الزائد .
أحسف  :خبر مرفوع بالضمة  .مف عمؿ  :جار ومجرور متعمقاف بػ  :أحسف " .
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معاني حروف الجر  :ـ
حروؼ الجر واحد وعشروف حرفا  ،منيا ما يدخؿ في باب الحرؼ  ،ومنيا ما يدخؿ في باب

الفعؿ  ،ومنيا ما ىو شاذ في عممو  ،وبعضيا ال يجر إال بشروط  ،وقد أشرنا لكؿ منيا في باب

الحرؼ  ،وييمنا في ىذا المقاـ أف نتحدث عف حروؼ الجر التي تعمؿ بال قيد وال شرط  ،وبدوف
تكمؼ  ،وىذا منيجنا في ىذه الموسوعة  ،وعيو تكوف حروؼ الجر العاممة في المغة العربية  ،والتي
في متناوؿ الدارس أربعة عشر حرفا ممثمة في اآلتي :
ػػػػػػػػ
 1ػ  22الغاشية  2 .ػ  79النساء .

مف  ،عف  ،عمى  ،في  ،إلى  ،مذ  ،منذ  ،رب  ،الكاؼ  ،الالـ  ،التاء  ،الباء  ،الواو  ،وحتى .
واليؾ معانييا مفصمة .
أوال ػ مف  :تأتي لكثير مف المعاني :
 1ػ البتداء الغاية في األمكنة  ،واألزمنة .
ابتداء الغاية في األمكنة  .نحو  :خرج المصموف مف المسجد .
 6ػ ومنو قولو تعالى  { :مف المسجد الحراـ إلى المسجد األقصى } . 1
وقولو تعالى  { :فأنزلنا مف السماء ماء } . 2
وابتداء الغاية في األزمنة وىو قميؿ  .نحو  :انتظرتؾ مف الصباح حتى الظييرة .
ومنو قولو تعالى  { :لمسجد أسس عمى التقوى مف أوؿ يوـ } . 3
جر أسماء مكانية وىي كممة  :المسجد  ،في المثاؿ  ،وفي
فػ " مف " في المجموعة األولى جر َّ
اآلية  ،وذلؾ يعني ابتداء الغاية في تمؾ األمكنة .
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وفي المجموعة الثانية قد جرت أسماء زمانية وىي كممة  :الصباح  ،وكممة أوؿ  ،في كؿ مف
المثاؿ  ،واآلية  ،ومعنى " في " في ىذه المجموعة يدؿ عمى ابتداء الغاية في تمؾ األزمنة .
 2ػ تأتي لمتبعيض  ،وىو اقتطاع جزء مف كؿ  .نحو  :أكمت مف الطعاـ  ،وأنفقت مف الماؿ .
 7ػ ومنو قولو تعالى  { :حتى تنفقوا مما تحبوف } . 4
وقولو تعالى  { :وبما أنفقوا مف أمواليـ } . 5
والدليؿ عمى اعتبار " مف " تبعيضية فقد قرئت اآلية { حتى تنفقوا مما تحبوف } في بعض
القراءات { حتى تنفقوا بعض ما تحبوف }  ،ألف مف عالمات ذلؾ أف تخمؼ
ػػػػػػػػ
 1ػ  1اإلسراء  2 .ػ  22الحجر .
 3ػ  108التوبة  4 .ػ  92آؿ عمراف .

" مف " كممة " بعض " .
ومنو قولو تعالى  { :ومف الناس مف يقوؿ آمنا باهلل } . 5
 3ػ لبياف الجنس  :نحو  :لو عمامة مف حرير  .واشتريت ثوبا مف قطف .
 8ػ ومنو قولو تعالى  { :فاجتنبوا الرجس مف األوثاف } . 1
وغالبا ما تأتي " مف " التي تفيد التبعيض بعد " ما  ،وميما " لفرط إبياميما  ،وعالمة ذلؾ يصح
أف يخمفيا اسـ الموصوؿ .
 9ػ نحو قولو تعالى  { :ما يفتح اهلل لمناس مف رحمة } . 2
وقولو تعالى  { :ميما تأتنا بو مف آية } . 3
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وقولو تعالى  { :مف أساور مف ذىب } . 4
 4ػ تأتي " مف " لمتعميؿ  .نحو  :جزع مف الخوؼ  ،وأرىؽ مف العمؿ .
 10ػ ومنو قولو تعالى  { :مما خطيئاتيـ أغرقوا } . 5
وقولو تعالى  { :كأنيـ حمر مستنفرة فرت مف قسورة } . 6
وقولو تعالى  :ر وأخواتكـ مف الرضاعة } . 7
 5ػ تأتي بمعنى البدؿ  .نحو  :قبمت بالغث مف السميف .
 11ػ ومنو قولو تعالى  { :أرضيتـ بالحياة الدنيا مف اآلخرة } . 8
والمعنى أف اهلل يخاطب المؤمنيف الذيف تخمفوا عف غزوة تبوؾ  ،ويعاتبيـ  ،ويوبخيـ عمى ىذا
التخمؼ  ،فيـ قد رضوا بنعيـ الدنيا ومتاعيا الفاني بدؿ نعيـ اآلخرة  ،وثوابيا الباقي ( . )9
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  33النساء  2 .ػ  30الحج  3 .ػ  2فاطر .
 4ػ  132األعراؼ  5 .ػ  31الكيؼ  6 .ػ  25نوح .
 7ػ  51 ، 50المدثر  8 .ػ  22النساء  9 .ػ  38التوبة .
 10ػ تفسير ابف كثير ج 2ص  . 35وصفوة التفاسير لمحمد الصابوني ج  1ص. 535

 6ػ لمتأكيد  .وىي مف الزائدة  ،بشرط أف يكوف مجرورىا :
أ ػ نكرة  .ب ػ أف يسبقيا نفي  ،أو نيي  ،أو استفياـ بػ " ىؿ " .
ويكوف مجرورىا النكرة فاعال  .نحو  :ال يبخؿ مف معمـ بعممو  .ىؿ تأخر مف أحد ؟
 12ػ ومنو قولو تعالى  { :ما يأتييـ مف ذكر } . 1
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أو مفعوال بو  .نحو  :لـ أر مف زائر  .ىؿ أىممت مف واجب .
 13ػ ومنو قولو تعالى  { :ىؿ تحسبف منيـ مف أحد } . 2
وقولو تعالى  { :ىؿ ترى مف فطور } . 3
وقولو تعالى  { :وما أىمكنا مف قرية إال ليا منذروف } . 4
أو يكوف مبتدأ  .نحو  :ليس لمميمؿ مف منزلة  .وما لمسارؽ مف أماف .
 14ػ ومنو قولو تعالى  { :ىؿ مف خالؽ غير اهلل } . 5
وقولو تعالى  { :وما لو في اآلخرة مف خالؽ } . 6
أو مفعوال مطمقا  .نحو  :ما أحسف إنساف مف إحساف إال أثابو اهلل .
 7ػ تأتي " مف " بمعنى " في " نحو  :سأرحؿ مف أوؿ الشير .
والمعنى  :في أوؿ الشير .
 15ػ ومنو قولو تعالى  { :إذا نودي لمصالة مف يوـ الجمعة } . 7
وقولو تعالى  { :ماذا خمقوا مف األرض } . 8
 8ػ وتأتي بمعنى " إلى "  .نحو  :اقترب منؾ  .أي إليؾ .
 9ػ تأتي بمعنى " الباء "  .نحو  :أمسكتو مف يده  .أي  :بيده .
 16ػ ومنو قولو تعالى  { :ينظروف مف طرؼ خفي } . 9
ػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  2األنبياء  2 .ػ  98مريـ  3 .ػ  3الممؾ .
 4ػ  208النمؿ  5.ػ  3فاطر  6 .ػ  200البقرة .
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 7ػ  9الجمعة  8 .ػ  40فاطر  9 .ػ  45الشورى .

 10ػ وبمعنى " عف "  .نحو  :ال تبتعد مف ىذا المكاف  .أي  :عف ىذا المكاف .
 17ػ ومنو قولو تعالى  { :يا ويمتنا قد كنا في غفمة مف ىذا } . 1
 11ػ وبمعنى " عمى "  .نحو  :لعؿ اهلل ينصفنا مف الظمـ  .والتقدير  :عمى الظمـ .
 18ػ ومنو قولو تعالى  { :ونصرناه مف القوـ الذيف كذبوا } . 2
ثانيا ػ " عف "  ،تأتي لعدة معاف :
 1ػ تكوف لممجاورة  .نحو  :رحمت عف المدينة  .ورغبت عف ودؾ  .ورميت عف القوس .
 2ػ بمعنى البدؿ  .نحو  :قـ عنب بيذا األمر .
 19ػ ومنو قولو تعالى  { :واتقوا يوما ال تجزي نفس عف نفس شيئا } . 3
 3ػ بمعنى " َب ْع َد "  .نحو  :سحابة صيؼ عف قريب تقشع  .أي  :بعد قريب .
 20ػ ومنو قولو تعالى  { :طبقا عف طبؽ } . 4
وقولو تعالى  { :عما قميؿ ليصبحف نادميف } . 5
 4ػ وتأتي لمتعميؿ  21ػ نحو قولو تعالى  { :وما نحف بتاركي آليتنا عف قولؾ } . 6
وقولو تعالى  { :وما كاف استغفار إبراىيـ ألبيو إال عف موعدة وعدىا إياه } . 7
 5ػ بمعنى " عمى "  .إذا رضيتـ عني فمـ أترككـ .
 22ػ ومنو قولو تعالى  { :فإنما يبخؿ عف نفسو } . 8
وقولو تعالى  { :وكأيف مف قرية عتت عف أمر ربيا ورسمو } . 9
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 6ػ وبمعنى " مف "  23 :ػ كقولو تعالى  { :وىو الذي يقبؿ التوبة عف عباده } . 10
ػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  97األنبياء  2 .ػ  77األنبياء  3 .ػ  23البقرة .
 4ػ  19االنشقاؽ  5 .ػ  40المؤمنوف  6 .ػ  53ىود .
 7ػ  115التوبة  8 .ػ  38محمد  9 .ػ  8الطالؽ .
 10ػ  105التوبة .

وقولو تعالى  { :أولئؾ الذيف نتقبؿ عنيـ أحسف ما عمموا } . 1
ثالثا ػ " عمى "  ،تأتي لمعاف أىميا :
 1ػ تأتي لالستعالء الحسي  .نحو  :ركبت عمى الفرس  ،ووضعت الكتاب عمى المنضدة  24 .ػ
ومنو قولو تعالى  { :عمى األرائؾ ينظروف } . 2
وقولو تعالى  { :وعمى الفمؾ تحمموف } . 3
ولالستعالء المعنوي  .نحو  :كنا عمى عمـ بقدومؾ .
 25ػ ومنو قولو تعالى  { :فضمنا بعضيـ عمى بعض } . 4
وقولو تعالى  { :فأنزؿ اهلل سكينتو عمى رسولو } . 5
 2ػ تأتي بمعنى المصاحبة .
 26ػ نحو قولو تعالى  { :وآتي الماؿ عمى حبو } . 6
وقولو تعالى  { :واف ربؾ لذو مغفرة لمناس عمى ظمميـ } . 7
 3ػ تأتي بمعنى الظرفية  ،أي بمعنى ( في )  .نحو قوليـ  :أخذه عمى حيف غرة .
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 27ػ ومنو قولو تعالى  { :أفتمارونو عمى ما يرى } . 8
 4ػ تأتي لمتعميؿ .
 28ػ نحو قولو تعالى  { :ولتكبروا اهلل عمى ما ىداكـ } . 9
 5ػ تأتي بمعنى االستدراؾ  .نحو  :لـ يحالفني الحظ عمى أنني لـ أيأس .
واذىب إلى الحفؿ عمى أف تعود مبك ار .
ػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  16األحقاؼ  2 .ػ  23المطففيف .
 3ػ  22المؤمنوف  4 .ػ  253البقرة  5 .ػ  26الفتح .
 6ػ  177البقرة  7 .ػ  6الرعد .
 8ػ  12النجـ  9 .ػ  185البقرة .

ومنو قوؿ الشاعر :
بكؿ تداوينا فمـ يشؼ ما بنا

عمى أف قرب الدار خير مف البعد

الشاىد قولو  " :عمى أف " حيث استدرؾ بيا حديثو في الشطر األوؿ مف البيت .
 6ػ تتضمف عمى معنى ( عف )  .نحو  :رضيت عنؾ .
 2ػ ومنو قوؿ الشاعر :
عمي بنو نمير حسبت الناس كميـ غضابا
إذا غضبت َّ
 7ػ تتضمف معنى ( عف ) .
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 29ػ نحو قولو تعالى  { :إذا اكتالوا عمى الناس يستوفوف } . 1
 8ػ وتتضمف معنى ( الباء )  .نحو  :رميت عمى القوس .
ي عمى أف تقوؿ الصدؽ .
والتقدير  :مستعينا بيا  .ومنو قوليـ  :حر ٌّ
رابعا ػ " في " :
 1ػ تأتي لمظرؼ الحقيقي  .نحو  :في اإلبريؽ ماء .
والطالب في المدرسة .
 30ػ ومنو قولو تعالى  { :يوـ ينفخ في الصور } . 2
وقولو تعالى  { :إف يأجوج ومأجوج مفسدوف في األرض } . 3
كما تأتي لمظرؼ المجازي  .نحو  :نظرت في األمر .
 31ػ ومنو قولو تعالى  { :ولكـ في القصاص حياة } . 4
وقولو تعالى  { :لقد كاف لكـ في رسوؿ اهلل أسوة حسنة } . 5
 2ػ تأتي لمتعميؿ  .نحو  :مات في مزاح  .وقتؿ كميب في ناقة .
ومنو قوؿ الرسوؿ ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ " دخمت امرأة النار في ىرة حبستيا " .
ػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ  2المطففيف  2.ػ  103طو  3 .ػ  94الكيؼ .
 4ػ  179البقرة  5 .ػ  21األحزاب .

 32ػ ومنو قولو تعالى  { :لمسكـ فيما أخذتـ } . 1
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 3ػ تأتي لممصاحبة  .نحو  :خرج األمير في موكبو .
 33ػ ومنو قولو تعالى  { :قاؿ ادخموا في أمـ } . 2
 4ػ تأتي لممقايسة  .نحو  :ما ذنبنا في عفوؾ إال ىفوة .
 34ػ ومنو قولو تعالى  { :فما متاع الحياة الدنيا في اآلخرة إال قميؿ } . 3
 5ػ تتضمف معنى ( عمى )  ،وتسمى " في " االستعالئية .
 35ػ نحو قولو تعالى  { :وألصمبنكـ في جذوع النخؿ } . 4
 6ػ تتضمف معنى " إلى " .
 36ػ نحو قولو تعالى  { :فردوا أيدييـ في أفواىيـ } . 5
 7ػ تتضمف معنى " الباء "  .نحو  :ىو بصير في المسألة .
أنت خبير في شؤوف الدولة .
 3ػ ومنو قوؿ الشاعر :
بصيروف في طعف األباىر والكمى
والتقدير  :بطعف األباىر والكمى .
 8ػ وتتضمف معنى " مف " .
 4ػ كقوؿ الشاعر :
مف مف كاف أحدث عيده
وىؿ َي ِع ْ

تالقيف شي ار في ثالثة أحواؿ
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خامسا ػ " إلى " :
 1ػ تأتي النتياء الغاية المكانية  ،والزمانية  .نحو  :ذىبت إلى المدرسة .
ػػػػػػػػػ
 1ػ  68األنفاؿ  2 .ػ  38األعراؼ .
 3ػ  38التوبة  4 .ػ  71طو  5 .ػ  9إبراىيـ .

وصمت إلى العشاء .
 37ػ ومنو قولو تعالى { مف المسجد الحراـ إلى المسجد األقصى } . 1
ومثاؿ انتياء الغاية الزمانية :
 38ػ قولو تعالى { وأتموا الصياـ إلى الميؿ } . 2
 2ػ تأتي لممصاحبة  .نحو  :جمست إلى الضيؼ .
 39ػ ومنو قولو تعالى  { :وال تأكموا أمواليـ إلى أموالكـ } . 3
 3ػ تأتي بمعنى " عند "  .وىي المبينة لفاعمية مجرورىا  ،لذلؾ يسمييا النحاة
البينة  ،ألنيا تبيف أف مصحوبيا فاعؿ لما قبميا  ،وذلؾ بعدما يفيد حبا  ،أو بغضا مف أفعؿ تعجب
إلى مف المعب .
إلى  ،والمطالعة أحب َّ
 ،أو تفضيؿ  .نحو  :ما أبغض الخائف َّ
 40ػ ومنو قولو تعالى ِّ { :
إلى } . 4
رب السجف أحب َّ
 4ػ وتضمف " إلى " معنى " في " نحو قولو تعالى  { :ليجعمكـ إلى يوـ القيامة } . 5
وتضمف معنى " الالـ " نحو  :تركت األمر إليؾ  .أي  :لؾ .
ويقاؿ إف " إلى " في ىذا المقاـ تكوف النتياء الغاية  .أي  :األمر منتو إليؾ .
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سادسا ػ حتى  :تأتي النتياء الغاية  .نحو  :سرت حتى الكعبة .
ويالحظ مف ذلؾ أف ما بعد حتى لـ يدخؿ في حكـ ما قبميا إال إذا دلت عميو القرينة .
نحو  :بذلت مالي حتى آخر درىـ في سبيؿ العمـ .
 41ػ ومنو قولو تعالى  { :سالـ ىي حتى مطمع الفجر } . 6
ػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  1اإلسراء  2 .ػ  187البقرة .
 3ػ  2النساء  4.ػ  33يوسؼ .
 5ػ  87النساء  6.ػ  5الفجر .

سابعا ػ الكاؼ :
 1ػ تأتي لمتشبيو  ،وىذا ىو األصؿ في معانييا .
نحو  :أنت شامخ كالطود  .ومحمد كاألسد .
 42ػ ومنو قولو تعالى  { :وردة كالدىاف } . 1
 2ػ تأتي لمتعميؿ .
 43ػ نحو قولو تعالى  { :واذكروه كما ىداكـ }  . 2أي  :ليدايتو إياكـ .
 3ػ تأتي لمتوكيد  ،وىي الكاؼ الزائدة في اإلعراب .
 44ػ نحو قولو تعالى  { :ليس كمثمو شيء }  . 3والتقدير  :ليس شيء مثمو .
وتستعمؿ الكاؼ في التمثيؿ بما ال مثيؿ لو  .كأف تقوؿ  " :إف مف الحروؼ ما ال يقبؿ الحركة
كاأللؼ "  .ويقاؿ ليا كاؼ االستقصاء .
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 4ػ وتضمف الكاؼ معنى " عمى " وىي ما تعرؼ بكاؼ االستعالء  .كأف تأتي الكاؼ في اإلجابة
عمى سؤاؿ كالتالي  :كيؼ أصبحت ؟ فتقوؿ  :كخير  .أي  :عمى خير .
ومنو قوليـ  :كف كما أنت  .أي  :ثابتا عمى ما أنت عميو .

ثامنا ػ الالـ  :لالـ معاف كثيرة منيا ما يمكف االستفادة منو في الحياة العممية  ،وما يرجوه طالب
العمـ  ،ومنيا ما ىو نادر االستعماؿ  .وىنا سنذكر االستعماالت التي
يمكف االستفادة منيا  ،وىي كالتالي :
 1ػ تأتي لمممؾ  :نحو  :المنزؿ ألخي  .والكتاب لمطالب .
 45ػ ومنو قولو تعالى  { :هلل ما في السموات واألرض } . 4
كما تأتي لشبو الممؾ  ،وتعرؼ بالـ االختصاص  .نحو  :الفوز لممجتيديف .
ػػػػػػػػػ
 1ػ  37الرحمف  2 .ػ  198البقرة .
 3ػ  11الشورى  4 .ػ  26لقماف .

والمجاـ لمفرس  46 .ػ ومنو قولو تعالى  { :الحمد هلل } . 1
وقولو تعالى  { :ويؿ لممطففيف } . 2
كما تعرؼ بالـ االستحقاؽ  .نحو  :الويؿ لمناكثيف  .والنار لمكافريف .
 2ػ تأتي لمتعميؿ  :نحو  :ىربت لمخوؼ  .وحضرت لزيارتؾ .
 47ػ ومنو قولو تعالى  { :لتحكـ بيف الناس } . 3
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ومنو قوؿ الشاعر :
واني لتعروني لذكراؾ ىزة

كما انتفض العصفور بممو القطر

 3ػ تأتي لمصيرورة  ،وتسمى الـ العاقبة  ،أو الـ المآؿ .
 48ػ نحو قولو تعالى  { :فالتقطو آؿ فرعوف ليكوف ليـ عدوا وحزنا } . 4
 4ػ تأتي لمتوكيد  ،وىي الالـ الزائدة .
 5ػ كقوؿ الشاعر :
" ممكا أجار لمسمـ ومعاىد "
 5ػ تأتي لتقوية العامؿ إذا ضعؼ  .ويكوف ضعؼ العامؿ لألسباب التالية :
أ ػ إما لكونو فرعا في العمؿ .
 49ػ نحو قولو تعالى  { :مصدقا لما معيـ } . 5
وقولو تعالى  :ر فعاؿ لما يريد }  . 6وتكوف الالـ في ىذه الحالة لمتقوية .
ب ػ أو لتأخره عف المعموؿ .
 50ػ نحو قولو تعالى  { :إف كنتـ لمرؤيا تعبروف } . 7
ػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  2الفاتحة  2 .ػ  1المطففيف .
 3ػ  105النساء  4 .ػ  8القصص .
 5ػ  91البقرة .
 6ػ  16البروج  7 .ػ  43يوسؼ .
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وقولو تعالى  { :لمذيف ىـ لربو يرىبوف } . 1
 6ػ وتأتي لمتعجب  .نحو  :هلل دره رجال  ،ويا لمفرح .
وتستعمؿ الالـ في ىذه الحالة مفتوحة بعد الياء .
 7ػ تأتي لمتبميغ  .نحو  :قمت لمرجؿ .
 8ػ تأتي لمتعدية  .وىي الواقعة بعد فعؿ تعجب  ،أو تفضيؿ لتبيف أف ما بعدىا مفعوؿ لما قبميا .
نحو  :ما أجمع الرجؿ لمماؿ .
 9ػ تأتي النتياء الغاية  ،وىو قميؿ .
 51ػ نحو قولو تعالى  { :كؿ شيء يجري ألجؿ مسمى } . 2
 10ػ تأتي لموقت  ،وتسمى الـ الوقت  ،أو الـ التاريخ  .نحو  :كتب الخطاب لغرة ربيع األوؿ .
أي  :عند غرتو .
 11ػ وتضمف معاني الحروؼ التالية :
أ ػ تضمف معنى " عمى " .
 52ػ نحو قولو تعالى  { :يخروف لألذقاف سجدا } . 3
أي  :عمى األذقاف .
ب ػ تضمف نعنى " في "  .نحو قوليـ  :مضى لسبيمو .
 53ػ ومنو قولو تعالى  { :ونضع الموازيف القسط يوـ القيامة } . 4
وقولو تعالى  { :ال يجمبيا لوقتيا إال ىو } . 5
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وقولو تعالى  { :إني جاعمؾ لمناس إماما } . 6
ج ػ تضمف معنى " عف " .
 54ػ نحو قولو تعالى  { :قالت أخراىـ ألوالىـ ربنا ىؤالء أضمونا } . 7
ػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  154األعراؼ  2 .ػ  2الرعد .
 3ػ  107اإلسراء  4 .ػ  47األنبياء .
 5ػ  187األعراؼ  6 .ػ  124البقرة .
 7ػ  38األعراؼ .

تاسعا ػ " الباء "  ،تشتمؿ الباء كحرؼ مف حروؼ المعاني  ،عمى معاف كثيرة  ،تتحدد مف خالؿ
استعماليا لربط الكالـ  ،وتكويف جممة مفيدة  .ومف معانييا اآلتي :
 1ػ تأتي لإللصاؽ الحقيقي والمجازي .
مثاؿ اإللصاؽ الحقيقي  :أمسكت بيده .
 55ػ ومنو قولو تعالى  { :حتى يأتنا بقرباف } . 1
وقولو تعالى  { :أيكـ يأتني بعرشيا } . 2
ومثاؿ اإللصاؽ المجازي  :مررت بو .
 56ػ ومنو قولو تعالى  { :حتى يأتي اهلل بأمره } .3
وقولو تعالى  { :فميأتكـ برزؽ منو } . 4

21

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

تأتي بمعنى االستعانة  .أي استعنت بالشيء  ،نحو  :كتبت بالقمـ .
 57ػ ومنو قولو تعالى  { :يأييا الذيف آمنوا استعينوا بالصبر } . 5
وقولو تعالى  :ر قاؿ موسى لقومو استعينوا باهلل واصبروا } . 6
 3ػ تأتي بمعنى التعدية  .نحو  :ذىبت بمحمد .
ومنو قولو تعالى  { :ذىب اهلل بنورىـ } . 7
وقولو تعالى  { :لو شاء اهلل لذىب بسمعيـ } . 8
 4ػ تأتي لمتعميؿ  .نحو  :قتؿ بذنبو  .ومات بظممو .
 59ػ ومنو قولو تعالى  { :فبظمـ مف الذيف ىادوا حرمنا عمييـ طيبات أحمت ليـ } . 9
وقولو تعالى  { :فبما نقضيـ ميثاقيـ لعناىـ } . 10
ػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  183آؿ عمراف  2 .ػ  38النمؿ .
 3ػ  109البقرة  4.ػ  19مريـ .
 5ػ  153البقرة  6 .ػ  127األعراؼ .
 7ػ  17البقرة  8 .ػ  20البقرة .
 9ػ  160النساء  10 .ػ  13المائدة .

 5ػ تأتي لمسببية  60 .ػ نحو قولو تعالى  { :أخذتو العزة باإلثـ } . 1
وقولو تعالى  { :فأخذناىـ بما كانوا يكسبوف } . 2
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 6ػ تضمف معنى " مف "  ،وتسمى باء التبعيض .
 61ػ نحو قولو تعالى  { :عينا يشرب بيا عباد اهلل } . 3
 7ػ تضمف معنى " عمى "  ،وتسمى باء االستعالء .
 62ػ نحو قولو تعالى  { :إف تأمنو بدينار ال يؤده إليؾ } . 4
وقولو تعالى  { :مف إف تأمنو بقنطار } . 5
 8ػ تضمف معنى " في "  ،وتسمى باء الظرفية .
 63ػ نحو قولو تعالى  { :الذيف تمنوا مكانو باألمس } . 6
وقولو تعالى  { :لمذي ببكة }  . 7وقولو تعالى  { :فأصبحتـ بنعمتو إخوانا } . 8
وقولو تعالى  { :وما كنت بجانب الغربي } . 9
وقولو تعالى  { :نجيناىـ بسحر } . 10
 9ػ وتضمف معنى " عف " .
 64ػ نحو قولو تعالى  { :فاسأؿ بو خبي ار } . 11
 10ػ تأتي لمبدلية  .نحو  :ما يسرني أني اقتنيت الماؿ بالعمـ .
 65ػ ومنو قولو تعالى  { :اشتروا الحياة الدنيا باآلخرة } . 12
وقولو تعالى  { :يشتروف الحياة الدنيا باآلخرة } . 13
وقولو تعالى  { :أف النفس بالنفس } . 14
ػػػػػػػػػػػ
 1ػ  206البقرة  2 .ػ  96األعراؼ .
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 3ػ  16اإلنساف  5 ، 4 .ػ  75آؿ عمراف .
6ػ  82القصص  7 .ػ  96آؿ عمراف .
 8ػ  103آؿ عمراف  9 .ػ  44القصص .
 10ػ  43القمر  11 .ػ  59الفرقاف .
 12ػ  26البقرة  13.ػ  73النساء .
 14ػ  45المائدة .

 11ػ تأتي لمتأكيد  ،وىي الباء الزائدة  .نحو قولو تعالى  { :كفى باهلل شييدا } . 1
وقولو تعالى  { :وكفى باهلل وكيال } . 2
 66ػ وقولو تعالى  { :وما نحف بمؤمنيف } . 3
وقولو تعالى  { :وامسحوا برؤوسكـ } . 4
وقولو تعالى  :وما أنتـ بمعجزيف في األرض } . 5
وقولو تعالى  { :وال تمقوا بأيديكـ إلى التيمكة } . 6
 12ػ تأتي الباء بمعنى " مع "  ،وتعرؼ بباء المصاحبة  .نحو  :بعتؾ الدار بأثاثيا .
 67ػ ومنو قولو تعالى  { :وقد دخموا بالكفر }  . 7أي  :مع الكفر .
وقولو تعالى  { :واختمط بو نبات األرض } . 8
وقولو تعالى  { :وال يشرؾ بعبادة ربو أحدا } . 9
وقولو تعالى  { :ما كاف لنا أف نشرؾ باهلل مف شيء } . 10
عاش ار ػ الواو  ،والتاء  :يكوناف لمقسـ  ،نحو  :واهلل ألساعدف الضعيؼ .
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َّ
ألحفظف ودؾ  68 .ػ ومنو قولو تعالى  { :والقرآف ذي الذكر } . 11
وتاهلل
وقولو تعالى  { :والشمس وضحاىا }  . 12وقولو تعالى  { :والميؿ إذا يغشى } . 13
 69ػ وقولو تعالى  { :تاهلل إنؾ لفي ضاللؾ القديـ } . 14
وقولو تعالى  { :قاؿ تاهلل إف كدت لترديف } . 15
وقولو تعالى  { :قالوا تاهلل تفتؤ تذكر يوسؼ } . 16
ػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  79النساء  2 .ػ  48األحزاب  3 .ػ  38المؤمنوف .
 4ػ  6المائدة  5 .ػ  22العنكبوت  6 .ػ  195البقرة .
 7ػ  59الفرقاف  8 .ػ  24يونس  9 .ػ  111الكيؼ .
 10ػ  38يونس  11 .ػ  1ص  12 .ػ  1الشمس .
 13ػ  1الميؿ  14 .ػ  95يوسؼ  15 .ػ  56الصافات .
 16ػ  85يوسؼ .

أحد عشر ػ مذ ومنذ  :يكوناف البتداء الغاية بمعنى " مف "  ،إذا كاف الزماف ماضيا .
نحو  :ما حضرت إلى العمؿ مذ يوميف  ،أو منذ يوميف .
ويكوناف لمظرفية  ،إذا كاف الزماف حاض ار  ،وىما حينئذ بمعنى " في " .
نحو  :ما رأيتو مذ شيرنا  ،أو منذ شيرنا .
وفي ىذا المقاـ تفيد مذ ومنذ استغراؽ المدة ’
كما يأتياف بمعنى " مف "  ،و " إلى " معا إذا كاف مجرورىما نكرة معدودا .
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نحو  :ما رأيتؾ مذ ثالثة أياـ  ،أو منذ ثالثة أياـ .
اثنا عشر ػ رب  :تأتي لمتقميؿ والتكثير  ،ويدؿ عمى ذلؾ القرينة التي تعيف أحدىما .
مثاؿ التقميؿ :
 6ػ قوؿ الشاعر :
" أال رب مولود ليس لو أب " .
فالقرينة الدالة عمى أف َّ
رب جاءت لمتقميؿ ىو  :أف المولود الذي ليس لو أب قميؿ  ،بؿ يكاد
ينحصر في سيدنا عيسى عميو السالـ .
ومنو قوليـ َّ :
رب أخ لؾ لـ تمده أمؾ .
ومثاؿ التكثير  :قوؿ الرسوؿ ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ َّ
يارب كاسية في الدنيا عارية يوـ القايمة .
وقوؿ بعض العرب عند انقضاء رمضاف  :يا رب صائمو لف يصومو .

فوائد وتنبييات :
أوال ػ كنت قد استبعد " كي " كحرؼ مف حروؼ الجر  ،ألنيا ال تعمؿ إال بشرط  ،واستعماليا
كحرؼ مف حروؼ النصب أقرب إلى الفيـ  ،والذوؽ السميـ  ،ومع ذلؾ آثرت ذكرىا ىنا موضحا
الشروط التي يجب أف تتوافر فييا كي تعمؿ الجر  :ػ
 1ػ تختص " كي " بالدخوؿ عمى " ما " االستفيامية  ،إذا جاءت حرفا مف حروؼ الجر  ،وتكوف
لمتعميؿ  ،بمعنى " الالـ "  .نحو  :كيـ فعمت ىذا .
 2ػ تختص بالدخوؿ عمى " أف " المصدرية وصمتيا .
نحو  :حضرت كي أبشرؾ بالنجاح  .أي  :لبشارتؾ .
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فاعتبر النحاة " أف " المصدرية المحذوفة مع الفعؿ المضارع بمثابة االسـ فدخمت عميو " كي "
باعتبارىا حرفا مف حروؼ الجر  ،ألنو مف المتعارؼ عميو نحويا أف حروؼ الجر ال تختص
بالدخوؿ إال عمى األسماء .
وفي رأيي أف ذلؾ التخيؿ ألف المحذوفة وتكوينيا مع الفعؿ اسما  ،أمر مجيد لمعقؿ مف حيث

التصور  ،وكاف يكتفى بػ " كي " في ىذه الحالة أف تكوف حرفا ناصبا لمفعؿ فقط  ،ألف الغرض
مف دراسة النحو الوصفي  ،ىو الوصوؿ إلى التطبيؽ عمى القواعد الحقيقية بيسر وسيولة  ،ال
تصور ما يمكف أف يكوف  ،لذلؾ أرى أف يعمؿ بكؿ كممة في بابيا الصحيح  ،ألف ىناؾ في
األبواب النحوية األخرى ما يستعاض بيا في ىذا المقاـ دوف تصور أو تخيؿ .
والمقصود مف ذلؾ أف " كي " إذا استعممت في باب النواصب لمفعؿ المضارع  ،وكفى خير مف

توزيعيا  ،وجعميا مع حروؼ الجر  ،ألنيا في باب النواصب تعمؿ كناصب لمفعؿ بال قيد أو شرط

 ،عمى اعتبار أنيا ىي الناصبة لمفعؿ  ،ال أف المصدرية المضمرة .
ثانيا ػ لقد ذكر ابف ىشاـ في أوضح المسالؾ عمى شرح األلفية  ،بأف ىناؾ بعض حروؼ الجر ما
يشترؾ لفظيا بيف الحرفية واالسمية  :أي أنيا تجيء في مقاـ حرفا  ،كما بينا في أحرؼ الجر ،
وتجيء اسما  ،كما سنوضح ذلؾ اآلف بما ذكره النحاة المتقدموف مف أمثمة بيذا الخصوص .
والحروؼ المشتركة في لفظيا بيف الحرفية واالسمية ىي  :الكاؼ  ،عف  ،عمى  ،مذ  ،منذ  .وىذه
أمثمة كما وردت في كتب النحو كشاىد عمى مجيئيا أسماء .
 1ػ الكاؼ  :نحو  :محمد كاألسد .
ومنو قوؿ الشاعر :
المنيـ "
" ويضحكف عف كالبرد
ِّ
فقد جعؿ بعض النحاة المتقدميف " الكاؼ " اسما بمعنى " مثؿ " ففي المثاؿ األوؿ قالوا  :محمد
مثؿ األسد  .وأعربوا " الكاؼ " خب ار لممبتدأ محمد  ،واألسد مضاؼ إليو .
واستدلوا عمى اسميتيا بدخوؿ حرؼ الجر " عف " عمييا كما في المثاؿ الثاني :
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" يضحكف عف كالبرد "  .ألنو مف المتعارؼ عميو أف حروؼ الجر ال تدخؿ عمى بعضيا البعض ،
وانما يكوف اختصاص دخوليا باألسماء  .فالكاؼ اسـ بمعنى مثؿ  ،لذلؾ دخؿ عمييا حرؼ الجر
عف  ،والتقدير يضحكف عف مثؿ البرد  .وأربوا " مثؿ " في ىذه الحالة اسما مجرو ار بدخوؿ " عف
"عمييا  ،وىي مضاؼ  ،والبرد مجرور باإلضافة .
ويمكننا القوؿ أف ما ذكر ال يكوف إال مف باب التخيؿ والتصور  ،فيو بعيد عف الواقع العممي
الممموس الذي وضع النحو مف أجمو  ،ولكف قبؿ أف نحمؿ ما ذكره النحاة في ىذا الموضوع  ،ال
بد أف نذكر اختالؼ النحاة أنفسيـ قديما حوؿ ىذه المسألة .
فقد ذكر ابف ىشاـ في شرح األلفية أف ورود " الكاؼ " اسما يختص بالشعر فقط  ،وخص ذلؾ
القوؿ بسيبويو  ،وغيره مف المحققيف  ،واف كاف الكالـ لسيبويو أو غيره فيكفي أف نقوؿ  :إف

اختصاص اسمية الكاؼ بالشعر فقط دليؿ عمى عدـ الجزـ بأنيا اسـ  ،ألنو لو كاف األمر كذلؾ

لورد ذكر بعض اآليات القرآنية التي تشتمؿ عمى وجود الكاؼ كاسـ ال حرؼ  ،والقرآف شمؿ كؿ ما
يتعمؽ بالمغة مف شواىد ما عدا " مذ ومنذ " لـ يرد ذكرىما فيو ال كحرفيف وال اسميف .
أما ما ذكره الزمخشري حوؿ اآلية القرآنية التي تقوؿ :
 70ػ قاؿ اهلل تعالى  { :إني خالؽ مف الطيف كييئة الطير فانفخ فيو }
فقؿ ابف ىشاـ والقوؿ لمزمخشري  :إف دخوؿ حرؼ الجر " في " عمى الضمير في قولو " فيو " مف
اآلية السابقة دليؿ عمى أف " الكاؼ " اسـ بمعنى " مثؿ " بدليؿ عودة الضمير " ىا " الغيبة عمى
الكاؼ في كممة " كييئة " .
وقد رد ابف ىشاـ نفسو عمى الزمخشري بقولو  :لو كانت الكاؼ اسما لكاف مف الحقائؽ أف
نسمع  ،أو سمع قوليـ " مررت بكاألسد "  ،بدخوؿ حرؼ الجر الباء عمى الكاؼ باعتبارىا اسما ،
ولكف ىذا غير وارد في لغة العرب  ،ولـ يرد لو نظير في القرآف الكريـ .
وخالصة القوؿ  :إذا ما طبقنا قواعد المغة العربية تطبيقا عمميا  ،مف خالؿ التراكيب المغوية

السميمة  ،مستدليف بما ورد في القرآف الكريـ مف آيات  ،تطبؽ التطبيؽ الصحيح  ،وبال تكمؼ عمى
تمؾ القواعد  ،فإف ىذه القواعد النحوية سوؼ ال يدخميا التأويؿ  ،وكثرة الوجوه اإلعرابية التي نحف
في غنى عنيا ما داـ الغرض مف دراسة النحو تقويـ المساف وحفظو مف المحف .
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وبما أف كالـ العربية ال يخرج عف كونو اسما  ،أو فعال  ،أو حرفا  ،فمماذا يكوف االسـ تارة
اسما  ،وتارة حرفا وذلؾ حسبما نريد ؟ ولماذا يكوف الحرؼ تارة حرفا  ،ويكوف تارة أخرى اسما متى
تطمب األمر ذلؾ ؟
فالكاؼ وما جعمو بعض النحاة معيا مف بقية الحروؼ كػ " عف  ،وعمى  ،ومذ ومنذ " ىي في

حقيقة األمر أحرؼ جر ليس غير  ،وال داعي ألف تكوف أسماء ما داـ في المغة مف األسماء ما
يفي حاجة المتكمميف .
ومف األمثمة التي أوردىا النحاة عمى اعتبار  :عف  ،وعمى  ،ومذ ومنذ أسماء اآلتي :
 8ػ مثاؿ " عف " قوؿ الشاعر :
" مف عف يميني مرة وأمامي "
 9ػ ومثاؿ " عمى " قوؿ اآلخر :
" غدت مف عميو بعد تـ ضمؤىا "
ومثاؿ " مذ ومنذ " قوليـ  :ما رأيتو مذ يوماف  ،أو منذ يوـ الجمعة .
عمى اعتبار أف مذ ومنذ مبتدآف  ،وما بعدىما خبر  .أو عمى اعتبار أنيما ظرفاف وما بعدىما
فاعؿ لكاف التامة  .والتقدير  :مذ كاف يوماف  ،أو منذ كاف يوـ الجمعة .
ومثاؿ اعتبار مذ ومنذ ظرفيف دخوليما عمى الجممة الفعمية .
كقوؿ الشاعر :
" ما زاؿ مذ عقد ت يداه إ ازره "
أو دخوليا عمى الجممة االسمية وىو قميؿ ،
 11ػ قوؿ الشاعر :
" وما زلت أبغي الماؿ مذ أنا يافع "
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ويالحظ مما سبؽ :
 1ػ أف األمثمة الواردة في ىذا المقاـ اختصت بالشعر فقط  ،ألنو لـ يكف ىناؾ ما يستدؿ بو مف
القرآف الكريـ الذي يعتبر الدليؿ القاطع عمى صحة الشيء  ،وال سيما تمؾ القواعد التي يفصؿ ليا
النحاة الشواىد الشعرية عمى قمتيا إما لضرورات شعرية  ،أو لحذلقة شعرية  ،أو ليطبؽ بيا عمى
تمؾ القواعد دوف النظر إلى العقؿ والمنطؽ .
 2ػ كما أف مجيء حرؼ الجر " عف " اسما أولو النحاة بمعنى " جانب "  ،وكذلؾ مجيء حرؼ

الجر " عمى " اسما فقد أولو النحاة بمعنى " فوؽ "  ،أو " عند "  ،وذلؾ كما يشاء ليـ  ،وحسب ما
تقتضيو القاعدة التي جمبوا ليا ذلؾ الشاىد  ،وما عميؾ أخي القارئ إال أف تتصور  ،وتتأمؿ ما
أراده بعض النحاة .
والواقع نقوؿ  :إف ما تصنعو النحاة المتقدموف  ،وأجيدوا فيو العقؿ يعتبر عمال يحمدوف عميو

لما بذلوا فيو مف الجيد الذي يستفيد منو مف أراد دراسة النحو والتقعر فيو  .ولكف مف حيث التطبيؽ
لـ ينصفوا تمؾ القواعد  ،بؿ حاولوا جاىديف أف يجعموا ليا شواىد ولو مف غير المألوؼ  ،أو ما ال
يستوعبو العقؿ  ،ويتقبمو المنطؽ السميـ  ،ألنو بعيد عف الواقع العممي الممموس .
ثالثا ػ وما ذكرناه عف عرفي الجر " عف "  ،و " عمى " يقاؿ في " مذ ومنذ " .
فقد الحظنا أف " مذ ومنذ " ىما في األصؿ حرفاف مف أحرؼ الجر  ،وال جداؿ في ذلؾ ،
ألف العقؿ يقره  ،والمنطؽ يؤيده  .فعندما نقوؿ  :ما رأيتو مذ يوـ الجمعة  ،أو منذ يوميف  .فذلؾ

أقرب إلى الفيـ والصواب  .فيوـ اسـ مجرور بػ " مذ " باعتبارىا حرؼ جر  ،وىذا ىو الصحيح .
أما إذا قمنا كما تصور النحاة المتقدموف  ،أو بعضيـ أف مذ إذا جاء بعدىا مرفوع فيي اسـ سواء
أكاف المرفوع خب ار  ،أو مبتدأ  ،أو فاعال لكاف التامة المحذوفة باعتبار مذ ظرفا .
ولماذا كؿ ىذا التخيؿ ؟ ولماذا كؿ ىذا البعد عف المحسوس ؟ ولماذا نحف الذيف نعيف فيما
إذا كاف االسـ الواقع بعد مذ مرفوعا  ،أو مجرو ار حتى نضع مسمى
" مذ "  ،ىؿ ىي حرؼ أو اسـ ؟ فإذا قمت إف االسـ الواقع بعد " مذ "  ،أو " منذ " مرفوعا كانت
مذ اسما  ،وأعربت خب ار لكاف  ،أو سما ليا  ،أو فاعال  ،وذلؾ حسب ما أحدده أنا  ،إذف لـ يكف
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ىناؾ قاعدة متفؽ عمييا ليجري عمييا التطبيؽ العممي  ،ولكف أنا الذي أحدد  ،وغيري كذلؾ يحدد
حسب ما يتبادر إلى ذىنو  ،أو تصوره .
ولو كانت قواعد المغة تصورات واحتماالت ألصبح لكؿ نحوي نحو مستقؿ  ،أو كاف لكؿ
متكمـ بالعربية قواعد توافؽ ذوقو يضعيا متى يشاء  ،وحسب مقتضى الكالـ الذي يتكممو  ،ويممى

عميو حسب إدراكو وتصوره الخاص  ،وبيذا يكوف النحو ال قواعد موضوعة تبنى عمييا التطبيقات ،

ولكنو شواىد تنحت ليا القواعد كمما اقتضى المقاـ ذلؾ .
رابعا ػ وأخي ار يمكننا االستدالؿ عمى حرفية كؿ مف  " :عف "  ،و " عمى "  ،و " الكاؼ "  ،و " مذ
ومنذ " كغيرىا مف حروؼ الجر  ،بأف تمؾ األحرؼ واف قبمت ػ في الشواىد المذكورة أنفا
والمخصصة ليا ػ دخوؿ بعض أحرؼ الجر عمييا إال أنيا لـ تقبؿ عالمات االسـ  :كالتنويف ،

والتعريؼ بأؿ  ،واإلضافة  ،وىذا خير دليؿ عمى حرفيتيا  .كما أنيا ال تقبؿ عالمات اإلعراب :
كالرفع والنصب والجر .
فإف قالوا إف ىذه األسماء ال تأتي إال مجرورة لقبوليا أحرؼ الجر  ،فيذا ال يكفي لمداللة عمى
اسميتيا  ،ألف عدـ قبوليا كثي ار مف عالمات االسـ أولى بإخراجيا مف باب األسماء بدال مف قبوليا
حالة واحدة مف حاالت االسـ وىو دخوؿ حرؼ الجر عمييا .
كما أف دخوؿ حرؼ الجر عمييا مثمما بيف لنا النحاة في األمثمة السابقة كاف بتأويؿ تمؾ األحرؼ
بمعاني أخرى لتدخؿ دائرة األسماء  ،كتأويميـ " الكاؼ " بمعنى " مثؿ "  ،و " عف " بمعنى "
جانب "  ،و " عمى " بمعنى " فوؽ " أو عند .
والذي ىو أبعد عف الصواب أنيـ لـ يجعموا لمذ أو منذ تعميال إلدخاليا في باب األسماء ،
سوى أنيـ جعموا التعميؿ مبنيا عمى التصور العقمي لمقارئ أو السامع عندما يق أر قوليـ عمة سبيؿ

المثاؿ  :ما رأيتؾ مذ يوماف  ،أو ما رأيتو منذ يوـ الجمعة  .فإذا تصور القارئ أف كممة " يوماف "
 ،أو " يوـ " في المثاليف السابقيف مرفوعة  ،كانت " مذ " أو " منذ " اسما  ،فمماذا ال نتصور  ،أو
نق أر كممة " يوماف "  ،أو " يوـ " عمى حقيقتيا الصحيحة بالجر  ،وتكوف مذ ومنذ حرفيف  ،وىذا
أقرب إلى الصواب  ،والمنطؽ الصحيح  ،إذا كانت العممية عممية تذوؽ ومنطؽ  .أما إذا كاف

األمر ىو بناء قواعد مف غير الذي يألفو الذوؽ السميـ لتوضع ليا تمؾ الشواىد  ،فيذا أمر ال مجاؿ
لبحثنا فيو .
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الفصل الثاني
زيادة " ما " بعد بعض حروف الجر

تزاد كممة " ما " بعد بعض أحرؼ الجر فال تكفيا عف العمؿ  ،وتزاد بعد البعض اآلخر
فتكفو عف العمؿ  ،وذلؾ عمى النحو التالي :
أوال ػ الحروؼ التي تزاد بعدىا " ما " فال تكفيا عف العمؿ :
 1ػ تزاد بعد " مف " نحو قولو تعالى  { :مما خطيئاتيـ أغرقوا } . 1
 2ػ تزاد بعد " عف " نحو قولو تعالى  { :عما قميؿ ليصبحف نادميف } . 2
 3ػ تزاد بعد الباء "  :نحو قولو تعالى  { :فبما نقضيـ ميثاقيـ } . 3
وقولو تعالى  { :فبما رحمة مف اهلل لنت ليـ } . 4
ثانيا ػ الحروؼ التي تزاد بعدىا " ما " فتبطؿ عمميا :
تزاد " ما " بعد " رب "  ،و " الكاؼ " فتبطؿ عمميما  ،وذلؾ بإجماع النحاة  ،ويختص دخوليما
عمى الجمؿ  .مثاؿ زيادتيا عمى " رب " :
 12ػ قوؿ الشاعر جذيمة األبرش :
ربما أوفيت في عمـ

شماالت
ْترَف َع ْف ثوبي
ُ

الشاىد قولو  :ربما  ،حيث أوصؿ الشاعر " ما " بػ " رب " فكفتيا عف العمؿ  ،واختص دخوليا
عمى الجممة الفعمية المبدوءة بالفعؿ الماضي  ،ألف األصؿ في " رب " التقميؿ  ،أو التكثير  ،وىما

إنما يكوناف فيما عرؼ حده  ،ومف ىنا قؿ دخوليا " رب " المكفوفة عمى األفعاؿ المضارعة  ،فإف
دخمت ظاى ار عمى المضارع  ،فإيما أف يكوف الفعؿ مؤوال بالماضي  ،واما أف يقدر مدخوليا ماضيا
.
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 72ػ ومنو قولو تعالى  { :ربما يود الذيف كفروا } . 5
ػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  25نوح  2 .ػ  40المؤمنوف  3 .ػ  154النساء .
 4ػ  159آؿ عمراف  5 .ػ  2الحجر .

ومثاؿ زيادتيا عمى " الكاؼ " :
 13ػ قوؿ نيشؿ بف حري :
أخ ماجد لـ يخزني يوـ مشيد

كما سيؼ عمرو لـ تخنو مضاربو

 14ػ ومنو قوؿ زياد األعجـ :
فإف الحمر مف شر المطايا

شر بني تميـ
الحبِطات َّ
كما َ

والشاىد في البيتيف قوليما  " :كما سيؼ "  ،و " كما الحبطات " فنالحظ أف كممة سيؼ جاءت
مرفوعة عمى االبتداء  ،ولـ تعمؿ فييا الكاؼ  ،لكؼ عمميا بػ " ما "  ،وكذلؾ الحاؿ في " الحبطات

" فقد رفعت عمى االبتداء  ،ولـ تعمؿ فييا الكاؼ المكفوفة بػما  ،ومف المالحظ أف " كما " ال

تختص بالدخوؿ عمى نوع معيف مف الجمؿ  ،بؿ يشمؿ دخوليا الجمؿ االسمية  ،والفعمية عمى حد
سواء .
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فوائد وتنبييات :
 1ػ جواز حذؼ متعمؽ الجار والمجرور .
يجوز حذؼ متعمؽ الجار والمجرور إذا دؿ عميو دليؿ  ،وذلؾ في اإلجابة عمى سؤاؿ السائؿ الذي
يقوؿ  :مف كـ متجر اشتريت ؟ فتجيب " مف متجريف " .
ومف كـ كتاب استقيت ؟ فتجيب  " :مف كتابيف " .
والتقدير  :اشتريت مف متجريف  ،واستقيت مف كتابيف .
فحذؼ متعمؽ الجار والمجرور وىو الفعؿ اشترى  ،والفعؿ استقى لداللة الفعؿ المذكور في السؤاؿ
عمى المحذوؼ .
 2ػ وجوب حذؼ متعمؽ الجار والمجرور  ،إذا كاف " كونا عاما " أي  :مقد ار بمثؿ  :موجود ،
ومستقر  ،وكائف  ،وحصؿ  ،وكاف  ،واستقر .
وذلؾ إذا كاف الجار والمجرور متعمقا بالمحذوفات التالية :
* متعمقا بمحذوؼ في محؿ رفع خبر المبتدأ  .نحو  :الكتاب في الحقيبة  ،والماء في الكأس .
فالجار والمجرور " في الحقيبة "  ،و " في الكأس " متعمقاف بمحذوؼ واجب الحذؼ ىو الخبر .
* متعمقا بمحذوؼ صمة الموصوؿ  .نحو  :تفوؽ الذي في فصمنا  .فالجار والمجرور " في فصمنا
" متعمؽ بمحذوؼ واجب الحذؼ تقديره " استقر " ألف صمتو ال تكوف إال جممة .
* متعمقا بمحذوؼ صفة  .نحو  :صافحت رجال في السوؽ  .ففي السوؽ جار ومجرور متعمقاف
بمحذوؼ واجب الحذؼ في محؿ نصب صفة لرجؿ .
* متعمقا بمحذوؼ حاؿ  .نحو  :قابمت محمدا في المدرسة  .في المدرسة جار ومجرور متعمقاف
بمحذوؼ واجب الحذؼ في محؿ نصب حاؿ  ،وصاحب الحاؿ " محمد " .
ويالحظ أف المتعمؽ بمحذوؼ الخبر  ،أو الصفة  ،أو الحاؿ فيجوز تقدير المحذوؼ  :بػ " كائف ،
أو مستقر "  ،ويجوز تقديره  :بػ " كاف  ،أو استقر " .

34

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

 3ػ تحذؼ بعض حروؼ الجر قياسا في المواضع التالية :
أف َّ ،
أف  ،كي " .
أ ػ يحذؼ حرؼ الجر مع وجود األحرؼ الثالثة اآلتية ْ " :
أف أقنعت خصومؾ .
نحو قولنا  :دىشت أف أقنعت خصومؾ  .والتقدير  :مف ْ
ونحو  :توقعت أنؾ لـ تحضر  .والتقدير  :بأنؾ لـ تحضر .
 73ػ ومنو قولو تعالى  { :شيد اهلل أنو ال إلو إال ىو } . 1
والتقدير  :بأنو ال إلو إال ىو .
ونحو  :حضرت كي أزورؾ  .والتقدير  :لكي أزورؾ .
ب ػ وحذؼ حرؼ الجر قياسا قبؿ تمييز " كـ " االستفيامية المسبوقة بحر جر .
نحو  :بكـ لاير اشتريت الثوب  .والتقدير  :بكـ مف لاير .
ػػػػػػػػػ
 1ػ  18آؿ عمراف .
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ج ػ يحذؼ حرؼ الجر قياسا إذا اقترف بما يدؿ عميو .
 15ػ نحو قوؿ الشاعر :
أخمؽ بذي الصبر أف يحظى بحاجتو

ومدمف القرع لألبواب أف يمجا

الشاىد قولو  :ومدمف  ،فقد جر بحر جر محذوؼ دؿ عميو حرؼ الجر الموجود في كممة " بذي "
 ،ألف مدمف معطوؼ عمييا  ،والتقدير  :اخمؽ بذي الصبر  ،وبمدمف القرع .
 74ػ ومنو قولو تعالى :
{ وفي خمقكـ وما يبث مف دابة آيات لقوـ يوقنوف واختالؼ الميؿ والنيار } . 1
والتقدير  :وفي اختالؼ الميؿ والنيار .
 4ػ تحذؼ " رب " ويبقى عمميا في المواضع التالية :
أ ػ بعد الفاء ػ وىذا كثير ػ
 16ػ كقوؿ امرئ القيس :
فمثمؾ حبمى قد طرقت ومرضع

فألييتيا عف ذي تمائـ محوؿ

الشاىد  :فمثمؾ  ،حيث جرىا بػ " رب " المحذوفة بعد الفاء .
ومنو قوؿ اآلخر :
فحور قد ليوت بيف ِع ٍ
ٍ
يف

نواعـ في المروط وفي الرياط

الشاىد  :فحور  ،والتقدير  :فرب حور  ،بحذؼ رب بعد الفاء .
ب ػ وتحذؼ " رب " بعد الواو ػ وىو كثير أيضا ػ .
 17ػ ومنو قوؿ امرئ القيس :
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وليؿ كموج البحر أرخى سدولو

عمي بأنواع اليموـ ليبتمي
ّ

الشاىد  :وليؿ  ،والتقدير  :ورب ليؿ  ،فحذؼ رب بعد الواو .
ػػػػػػػ
 1ػ  4الجاثية .

ومنو قوؿ اآلخر :
" وجيش كجنح الميؿ يزحؼ بالحصا "
ج ػ كما تحذؼ " رب " بعد بؿ ػ وىذا قميؿ ػ .
 18ػ كقوؿ رؤبة بف العجاج :
ٍ
ميمو قطعت بعد ميمية "
" بؿ
الشاىد  :بؿ ميمو  ،والتقدير  :بؿ رب ميمو  ،فحذؼ رب بعد بؿ وىو قميؿ .
ومنو قوؿ اآلخر :
بؿ ٍ
بمد مؿء الفجاج قتمو

ال يشترى َكتَّانو وجيرمو

د ػ وتحذؼ رب ويبقى عمميا دوف الحاجة إلى األحرؼ السابقة  ،وىذا أقؿ مف حذفيا بعد بؿ .
 19ػ نحو قوؿ جميؿ بف معمر :
ِ
رسـ دار وقفت في طممو

كدت أقضي الحياة مف جممو

الشاىد ِ :
رسـ دار  ،في رواية الجر  ،عمى اعتبار أف كممة " رسـ " قد جرت بحرؼ الجر " رب "
فحذفت رب مف غير أف تكوف مسبوقة بأحد األحرؼ الثالثة التي ذكرناىا سابقا وىي  :الفاء ،
والواو  ،وبؿ  .وقد ذكر ابف عقيؿ في شرح األلفية أف ذلؾ شاذ واهلل أعمـ .
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المجرور باإلضافة

تعريف  :ىي نسبة اسـ إلى آخر عمى تقدير حرؼ الجر  ،لتعريؼ األوؿ بالثاني  ،أو
تخصيصو  ،أو تخفيفو .
نحو  :ىذا كتاب محمد  .ىذا كتاب عمـ نافع  .عاقب القاضي شاىد الزور .
في المثاؿ األوؿ نجد أف كممة " كتاب " قد أضيفت إلى معرفة  ،وىو اسـ العمـ محمد  ،لذلؾ
اكتسب المضاؼ مف المضاؼ إليو التعريؼ  .وفي المثاؿ الثاني أضيفت كممة " كتاب " إلى كممى
عمـ  ،وىي نكرة  ،فاستفاد المضاؼ مف المضاؼ إليو التخصيص  ،أما في المثاؿ الثالث فقد
أضيفت كممة " شاىد " ػ وىي وصؼ مشتؽ يعمؿ عمؿ فعمو ألنو اسـ فاعؿ ػ إلى كممة الزور ،

ولكنو في ىذه الحالة لـ يكتسب المضاؼ مف المضاؼ إليو ال التعريؼ  ،وال التخصيص  ،وانما
الزور .
استفاد التخفيؼ  ،وىو حذؼ تنويف المضاؼ  .ألف أصؿ الكالـ  :عاقب القاضي شاىداً
َ
فخففت كممة " شاىد " عند إضافتيا  ،حيث حذؼ منيا التنويف .

أقسام اإلضافة :
تنقسـ اإلضافة إلى قسميف :
 1ػ اإلضافة المعنوية  ،أو المحضة .
 2ػ اإلضافة المفظية  ،أو غي المحضة .
أوال ػ اإلضافة المعنوية :
يقصد بيا إضافة األسماء التي ال معموؿ ليا  ،والتي يكوف بيف طرفي المضاؼ  ،والمضاؼ
إليو فييا قوة اتصاؿ  ،وارتباط  ،بحيث ال يفصؿ بيف طرفييا الضمير المستتر كما في اإلضافة
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المفظية  ،أو ( غير المحضة )  ،ويستفيد المضاؼ في ىذا النوع مف المضاؼ إليو التعريؼ  ،إذا
كاف المضاؼ إليو معرفة  ،أو التخصيص إذا كاف المضاؼ إليو نكرة .
مثاؿ استفادة التعريؼ  :ىذا كتاب أخي  .ونسؽ البستاني حديقة المنزؿ  .وىذا قمـ محمد .
 75ػ ومنو قولو تعالى  { :إف الذيف يأكموف أمواؿ اليتامى ظمما } . 1
وقولو تعالى  { :لـ يظيروا عمى عورات النساء } . 2
وقولو تعالى  { :وهلل ممؾ السموات واألرض والى اهلل المصير } . 3
ومثاؿ استفادة التخصيص  :ىذا كتاب تاريخ  .وىذه نافذة منزؿ .
ٍ
خضر } . 4
سندس
ثياب
 76ػ ومنو قولو تعالى  { :عمييـ ُ
ٌ
وقولو تعالى  { :بؿ قالوا أضغات أحالـ } . 5
وقولو تعالى  { :جنات عدف تجري مف تحتيا األنيار } . 6
وقد سميت اإلضافة المحضة بػ " المعنوية " ألف فائدتيا راجعة إلى المعنى  ،مف حيث إنيا
تفيد المضاؼ تعريفا  ،أو تخصيصا  .فعندما قمنا  :ىذا كتاب أخي  .فإف كممة " كتاب " نكرة ،
وبإضافتيا إلى كممة " أخي " المعرفة باإلضافة أيضا  ،استفادت كممة " كتاب " التعريؼ  ،وكذلؾ

الحاؿ في كممة " حديقة "  ،والكممات المضافة في اآليات السابقة وىي  :أمواؿ  ،وعورات  ،وممؾ

.
وعندما قمنا  :ىذا كتاب تاريخ  .فإف كممة " كتاب " نكرة  ،وأضيفت أيضا إلى نكرة  ،ولكنيا
استفادت منيا التخصيص  ،وقؿ بذلؾ إبياميا وشيوعيا  ،فػ " كتاب " يشتمؿ عمى أي كتاب دوف
تحديد  ،ومف ىنا كاف اإلبياـ والشيوع  ،ولكف عندما أضيفت كممة
ػػػػػػػػػػ
 1ػ  10النساء  2 .ػ  31النور .
 3ػ  42النور  4 .ػ  21اإلنساف .
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 5ػ  5األنبياء  6 .ػ  76طو .

" كتاب " إلى كممة " تاريخ " واف كانت نكرة إال أنيا حددت نوع الكتاب  ،وأزالت إبيامو َّ ،
وحدت
مف شيوعو  .وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لكممة  :نافذة  ،والكممات الواردة في اآليات وىي  :ثياب ،
وأضغات  ،وجنات  .فيي نكرات أضيفت إلى نكرات  ،غير أنيا استفادت منيا التخصيص  ،وازالة
اإلبياـ  ،وتقييد اإلطالؽ والشيوع .

ثانيا ػ اإلضافة المفظية  ،أو غير المحضة :
يقصد بيا تمؾ اإلضافة التي ترجع فائدتيا إلى المفظ فقط  ،بما تحدثو فيو مف تخفيؼ بحذؼ

التنويف مف االسـ المفرد المضاؼ  ،أو حذؼ النوف مف االسـ المثنى  ،أو جمع المذكر السالـ عند
إضافتو  .كما أف ىذا النوع مف اإلضافة ال يفيد أم ار معنويا مثمما سبؽ بيانو في اإلضافة المعنوية
 ،وال يقدر فييا حرؼ الجر  ،وتختص ىذه اإلضافة باألسماء المشتقة العاممة عمؿ الفعؿ كاسـ

الفاعؿ  ،واسـ المفعوؿ  ،والصفة المشبية  ،ويسمى ىذا النوع مف اإلضافة بغير المحضة ألنيا في

تقدير االنفصاؿ .
مثاؿ إضافة اسـ الفاعؿ إلى معمولو  :جاء فاعؿ الخير  .ىذا حارس المخيـ .
ضدا } . 1
 77ػ ومنو قولو تعالى  { :وما كنت متخذا المظميف َع ُ
وقولو تعالى  { :إف اهلل فالؽ الحب والنوى } . 2
وقولو تعالى  { :يخرج الحي مف الميت ومخرج الميت مف الحي } . 3
وقولو تعالى  { :غير ُمحمِّي الصيد وأنتـ حرـ } . 4
ومثاؿ إلضافة اسـ المفعوؿ إلى معمولو  :ىذا طير مكسور الجناح .
وترؾ العامموف المدرسة مشرعة األبواب .
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واإلضافة السابقة ممثمة في اسـ الفاعؿ  ،واسـ المفعوؿ  ،ال يستفاد منيا أم ار معنويا ،
ػػػػػػػػػػ
 1ػ  51الكيؼ  3 ، 2 .ػ  95األنعاـ .
 4ػ  1المائدة .

ولكف يستفاد منيا أم ار لفظيا  ،وىو التخفيؼ بحذؼ التنويف مف المضاؼ إذا كاف مفردا كما ىو

واضح في األمثمة المذكورة آنفا  ،أو حذؼ النوف إذا كاف المضاؼ مثنى أو جمع مذكر سالما .

نحو  :جاء العبا الكرة  .وحضر معممو المدرسة .
ومثاؿ الصفة المشبية  :ىذا حسف الوجو  .وترؾ محمد عمال عظيـ األثر .
والغرض مف إضافة الصفة المشبية إلى معموليا  ،ىو إزالة القبح مف المضاؼ كما في كممتي "
حسف "  ،و " عظيـ " في المثاليف السابقيف .

أقسام اإلضافة المعنوية  ،أو المحضة :
تنقسـ اإلضافة المعنوية مف حيث احتوائيا عمى حرؼ الجر  ،أو تقدير حرؼ الجر إلى ثالثة
أنواع :
 1ػ اإلضافة البيانية  :وىي ما كانت عمى تقدير حرؼ الجر " مف "  ،وضابطيا أف يكوف المضاؼ
غميو جنسا لممضاؼ  ،وأف يكوف المضاؼ بعض المضاؼ إليو .
نحو  :ثوب كتاف  .وحمي ذىب  .والتقدير  :ثوب مف كتاف  ،وحمي مف ذىب .
 2ػ اإلضافة الظرفية  :وىي ما كانت عمى تقدير حرؼ الجر " في "  ،وضابطيا أف يكوف
المضاؼ إليو ظرفا واقعا فيو المضاؼ  ،سواء أكاف الظرؼ زمانا  ،أو مكانا .
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نحو  :عروس البيد  .ودمية محراب  .والتقدير  :عروس في البيد  ،ودمية في المحراب  .ومنو
قوليـ  :ىذا رفيؽ الصبا  ،ومؤنس الميؿ .
والتقدير  :رفيؽ في الصبا  ،ومؤنس في الميؿ .
 3ػ اإلضافة الالمية  :وىي ما كانت اإلضافة فييا عمى تقدير حرؼ الالـ  ،ويقصد منيا بياف
الممؾ  ،أو االختصاص  .نحو  :كتاب الطالب .
ومنو قوؿ شوقي :
أبا اليوؿ أنت نديـ الزماف

نجي األواف سمير العصر
ّ

والتقدير  :كتاب لمطالب  ،ونديـ لمزماف  ،ونجي لألواف  ،وسمير لمعصر .

أحكام اإلضافة :
 1ػ يعرب المضاؼ حسب موقعو مف الجممة  ،أما المضاؼ إليو فيجب فيو الجر لفظا ومحال في
اإلضافة المعنوية  ،أو لفظا فقط في اإلضافة المفظية  ،وعامؿ الجر في المضاؼ إليو ىو
المضاؼ .
نحو  :جاء صاحب المنزؿ  .قرأت كتاب العموـ  .ومررت بأخيؾ .
ومنو قولو تعالى  { :أو يأتي أمر ربؾ }  . 1وقولو تعالى  { :وما كاف عطاء ربؾ } .2
وقولو تعالى  { :ىـ يقسموف رحمة ربؾ }  . 3وقولو تعالى  { :فسبح بحمد ربؾ } . 4
وقولو تعالى  { :ورزؽ ربؾ خير } . 5
نالحظ مف األمثمة السابقة أف المضاؼ يعرب حسب موقعو مف الجممة  ،ففي المثاؿ األوؿ
جاء فاعال  ،وفي الثاني مفعوال بو  ،وفي الثالث جا ار ومجرو ار .
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وفي اآليات القرآنية نجده في األولى فاعال  ،وفي الثانية اسما لكاف  ،وفي الثالثة مفعوال بو  ،وفي
الرابعة جا ار ومجرو ار  ،وفي الخامسة جاء مبتدأ .
أما المضاؼ إليو فحكمو الجر باإلضافة كما ذكرنا آنفا .
 2ػ يجب حذؼ تنويف المضاؼ المفرد  ،ونوف المضاؼ المثنى أو جمع المذكر السالـ لمتخفيؼ ،
وقد مثمنا لو في موضعو .
 3ػ وجوب حذؼ " أؿ " التعريؼ مف المضاؼ إذا كانت اإلضافة معنوية  ،و " أؿ " زائدة لمتعريؼ
 ،نحو  :غالؼ الكتاب جميؿ .
وال يصح أف نقوؿ  :الغالؼ الكتاب جميؿ  .ففي مثؿ ىذه الحالة ال يجوز إلحاؽ " أؿ " التعريؼ
بالمضاؼ  ،وىو كممة " غالؼ "  ،ألف " أؿ " تكوف حينئذ زائدة  ،إلى جانب أف اإلضافة المعنوية
ػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  33النحؿ  2 .ػ  20اإلسراء .
 3ػ  32الزخرؼ  4 .ػ  50يوسؼ .
 5ػ  131طو .

ال يقبؿ فييا المضاؼ دخوؿ " أؿ " التعريؼ عميو .
 4ػ أما إذا كانت اإلضافة لفظية فيجوز دخوؿ " أؿ " التعريؼ عمى المضاؼ  ،إذا كاف مثنى  ،أو
جمع مذكر سالما  ،أو مضافا إلى ما فيو أؿ  ،أو مضافا إلى اسـ مضاؼ إلى ما فيو أؿ .
مثاؿ المضاؼ المثنى والجمع  :ىما المؤسسا المدرسة  .وىـ المشيدو المسجد .
ومثاؿ المضاؼ إلى ما فيو أؿ  :جاء الالعب الكرة .
ِ
قصيدة الشعر .
ومثاؿ المضاؼ إلى االسـ المضاؼ لما فيو أؿ  :رأيت المنشد
ووصؿ الالعب كرِة اليد .
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األسماء المالزمة لإلضافة :
تنقسـ األسماء المالزمة لإلضافة إلى قسميف :
 1ػ ما يمزـ اإلضافة إلى المفرد .
ومنو  :عند  ،ولدى  ،وسوى  ،وكؿ  ،وبعض  ،وأي .
 2ػ ما يمزـ اإلضافة إلى الجمؿ  :ومنو  :إلذ  ،واذا .
أوأل ػ ما يمزـ اإلضافة إلى المفرد :
تنقسـ األسماء التي تمزـ اإلضافة لممفرد إلى قسميف :
أ ػ ما يمزـ اإلضافة لفظا ومعنى  ،ولو أربع صور عمى النحو التالي :
 1ػ أف يضاؼ إلى االسـ الظاىر المفرد  .ومنو  :أولو  ،أوالت  ،ذو  ،ذوات  ،ذات  ،ذواتا  ،ذوا ،
ذوو .
وأمثمتو ىي " أولو "  :نحف اآلباء لنا فضؿ عمى األبناء .
 78ػ ومنو قولو تعالى  { :وأولو األرحاـ بعضيـ أولى ببعض } . 1
ػػػػػػػػػ
 1ػ  75األنفاؿ .

وقولو تعالى  { :نحف أولو قوة وأولو بأس } . 1
وقولو تعالى  { :يتذكر أولو األلباب } . 2
" أوالت "  ،نحو  :المعممات أوالت نعـ عمى الطالبات .
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 79ػ ومنو قولو تعالى  { :وأوالت األحماؿ أجميف أف يضعف حمميف } . 3
وقولو تعالى  { :واف كف أوالت حمؿ فانفقوا عمييف } . 4
" ذو "  ،نحو  :جاء ذو الفضؿ .
 80ػ ومنو قولو تعالى  { :واف كاف ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } . 5
وقولو تعالى  { :إف ربؾ لذو مغفرة وذو عقاب أليـ } . 6
وقولو تعالى  { :والحب ذو العصؼ والريحاف } . 7
 81ػ " ذواتا " نحو قولو تعالى  { :ذواتا أفناف } . 8
وقولو تعالى  { :ذواتي أكؿ خمط } . 9
 82ػ " ذات "  ،نحو قولو تعالى  { :إرـ ذات العماد } . 10
وقولو تعالى  { :حدائؽ ذات بيجة } . 11
وقولو تعالى  { :والسماء ذات البروج } .12
وقولو تعالى  { :واألرض ذات الصدع } . 13
ومنو قوؿ الرسوؿ ما روي عف أبى الدرداء قاؿ ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ  " :أال أخبركـ بأفضؿ مف
درجة الصياـ والصالة والصدقة  ،قالوا بمى  ،قاؿ  :إصالح ذات
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  33النمؿ  2 .ػ  21الرعد  3 .ػ  4الطالؽ  4ػ  6الطالؽ .
 5ػ  280البقرة  6 .ػ  43فصمت  7 .ػ  12الرحمف .
 8ػ  48الرحمف  9 .ػ  16سبأ  10 .ػ  7الفجر .
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 11ػ  60النمؿ  12 .ػ  1البروج  13 .ػ  12الطالؽ .

البيف  ،فإف فساد ذات البيف ىي الحالقة " . 1
" ذوو  ،وذوا  ،وذوي " وكميا جمع " ذو "  .نحو  :جاء ذوو الفضؿ .
 83ػ وقولو تعالى  { :ذوا عدؿ منكـ } . 2
وقولو تعالى  { :عمى حبو ذوي القربى } . 3
 2ػ أف يضاؼ إلى ضمير المخاطب في الغالب  ،كالمصادر المثناة في لفظيا دوف معناىا  .ومنو
 :لبيؾ  ،وسعديؾ ف ووحنانيؾ  ،ودواليؾ  ،وىذاذيؾ  ،ووحديؾ .
كقولنا في التمبية  :لبيؾ الميـ لبيؾ  .وسعديؾ أييا المستعيف باهلل .
وحنانيؾ أييا المتألـ .
 20ػ ومنو قوؿ الشاعر :
حنانيؾ مسؤوال ولبيؾ داعيا

وحسبي موىوبا وحسبؾ واىبا

 21ػ ومثاؿ دواليؾ قوؿ الشاعر :
نأكؿ األرض ثـ تأكمنا األرض

دواليؾ أفرعا وأصوال

ويالحظ مف األلفاظ السابقة أف لبيؾ وأخواتيا مثناة لفظا دوف معنى  ،لذلؾ ألحقت في إعرابيا
بالمثنى  ،وليست منو حقيقة .
 3ػ ما يمزـ اإلضافة إلى الضمير مطمقا  .ومنو َ :و ْحد  ،وكؿ التي لمتوكيد المعنوي .
مثاؿ " وحد "  :ربي إني اعتمد عميؾ وحدؾ .
 84ػ ومنو قولو تعالى  { :قالوا آمنا باهلل وحده } . 4
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ومنو قوؿ الرسوؿ ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ " صالة الجماعة أفضؿ مف صالة أحدكـ وحده بخمس
وعشريف جزءا " . 5
ومثاؿ " كؿ "  :جاء الطمبة كميـ .
ػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ رواه أبو داود  2 .ػ  2الطالؽ  3 .ػ  177البقرة .
 4ػ  84غافر  5 .ػ مسند اإلماـ الشافعي  ،وأخرجو األربعة إال النسائي .

 85ػ ومنو قولو تعالى  { :واليو يرجع األمر كمو } . 1
وقولو تعالى  { :عمـ آدـ األسماء كميا } . 2
وقولو تعالى  { :بما آتيتيف كميف } . 3
 4ػ ما يمزـ اإلضافة إلى االسـ الظاىر  ،أو الضمير لفظا ومعنى :
ومنو  :كال  ،وكمتا  ،وعند  ،ولدى  ،ولدف  ،وسوى  ،ومع  ،وقصارى  ،وحمادى .
نحو  :فاز كال الطالبيف  ،ونجح الطالباف كالىما .
 86ػ ومنو قولو تعالى  { :إما يبمغف عندؾ الكبر أحدىما أو كالىما } . 4
ونحو  :تفوقت الطالبتاف كمتاىما  .ومنو قولو تعالى  :كمتا الجنتيف آتت أكميا } . 5
ومنو قوؿ الرسوؿ ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ عف أبي ىريرة قاؿ  " :ما تصدؽ أحد بصدقة مف طيب ،
وال يقبؿ اهلل إال الطيب  ،إال أخذىا الرحمف بيمينو  ،وكمتا يديو يميف " . 6
وكال وكمتا مف األلفاظ المالزمة لإلضافة لفظا ومعنى  ،ويشترط في المضاؼ إليو بعدىا اآلتي
:
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 1ػ أف يكوف داال عمى اثنيف  ،أو اثنتيف  ،سواء أكاف اسما ظاى ار  ،أـ ضمي ار
بار از  ،كما بينا في األمثمة السابقة .
 2ػ أف يكوف المضاؼ إليو كممة واحدة  ،ألف تمؾ الكممة ىي التي تقوـ بالداللة عمى المثنى  ،فال
يجوز أف نقوؿ جاء كال األخ والصديؽ  ،وال قرأت كمتا الصحيفة

والمجمة .

 3ػ أف يكوف المضاؼ إليو معرفة كما ورد في األمثمة  ،وال يجوز أف يأتي نكرة  .نحو  :حضر كال
طالبيف  ،وصافحت كمتا طالبتيف .
ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  123ىود  2 .ػ  99يونس  3 .ػ  51األحزاب .
 4ػ  23اإلسراء  5 .ػ  33الكيؼ  6 .ػ أخرجو الستة إال أبا داود .

 87ػ ومثاؿ " عند "  .قولو تعالى  { :واف اهلل عنده أجر عظيـ } . 1
وقولو تعالى  { :فمو أجره عند ربو }  . 2وقولو تعالى  { :واآلخرة عند ربؾ } . 3
وقولو تعالى  { :أـ اتخذ عند الرحمف عيدا } . 4
 88ػ ومثاؿ " لدى "  .قولو تعالى  { :وألفيا سيدىا لدى الباب } . 5
وقولو تعالى  { :إذ القموب لدى الحناجر } . 6
وقولو تعالى  { :بما لدييـ فرحوف }  . 7وقولو تعالى  { :جميع لدينا محضروف } . 8
لدي } . 9
وقولو تعالى  :ما يبدؿ القوؿ َ
" لدف "  :مما يضاؼ لفظا ومعنى  ،وتأتي غالبا بمعنى " عند "  ،وتكوف مجرورة بػ " مف " ،
ومبنية عمى السكوف .
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 89ػ نحو قولو تعالى  { :مف لدف حكيـ خبير } . 10
وقولو تعالى  { :ىب لنا مف لدنؾ رحمة } . 11
وقولو تعالى  { :مف لدنا أج ار عظيما } . 12
ومثاؿ " سوى "  .ال يبتغي المسمـ سوى مرضاة اهلل  .وكؿ شيء سوى اإليماف تافو .
ومنو قوؿ الشاعر :
سواي بتحناف األغاريد يطرب

وغير بالمذات يميو ويمعب

ومثاؿ " قصارى "  .قصارى جيد المنافؽ كسب مؤقت .
ومنو " حمادى "  .نحو  :حمادى المنافؽ كسب سريع .
ػػػػػػػػػػػ
 1ػ  28األنفاؿ  2 .ػ  112البقرة  3 .ػ  35الزخرؼ .
 4ػ  79مريـ  5 .ػ  25يوسؼ  6 .ػ  18غافر .
 7ػ  54المؤمنوف  8 .ػ  32يس  9 .ػ  29ؽ .
 10ػ  1ىود  11 .ػ  17األنبياء  12 .ػ  64النساء .

واعرابو كالتالي  :حمادى  :مبتدأ مبني عمى الفتح المقدر عمى األلؼ لمتعذر  ،في محؿ رفع  ،وىو
مضاؼ  ،المنافؽ  :مضاؼ إليو مجرور وعالمة جره الكسرة .
كسب  :خبر مرفوع بالضمة  .وسريع  :صفة مرفوعة .
ب ػ ما يمزـ اإلضافة إلى المفرد معنى  ،مع جواز قطعو عف اإلضافة لفظا  ،وسواء أكاف المفرد
اسما ظاى ار  ،أـ ضمي ار متصال  ،وذلؾ بعد حذؼ المضاؼ إليو واالستغناء عنو بالتنويف الذي
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يجئ عوضا عنو  ،وتكوف اإلضافة معنى  ،دوف المفظ  ،ويحتفظ بحكمو في التعريؼ  ،أو التنكير
.
ومنو  :كؿ  ،وبعض  ،وأي الشرطية  ،وأي االستفيامية  ،وأي التي لمنعت  ،وأي التي تقع حاال ،
وغير  ،ومع  ،وحسب  ،وأوؿ  ،ودوف  ،وقبؿ  ،وبعد  ،وعؿ  ،والجيات الست  :يميف  ،وشماؿ ،
ووراء  ،وأماـ  ،وتحت  ،وفوؽ .
 90ػ األمثمة  " :كؿ "  ،كقولو تعالى  { :وآتيناه مف كؿ شيء } . 1
وقولو تعالى  {:ويؤتي كؿ ذي فضؿ } . 2
وقولو تعالى  { :ونزعنا مف كؿ أمة شييدا } . 3
وقولو تعالى  { :كؿ نفس لما عمييا حافظ } . 4
ومثاؿ القطع في " كؿ " عف اإلضافة لفظا دوف المعنى  ،وذلؾ بأف يحذؼ المضاؼ إليو مع إرادتو
في المعنى  ،قولو تعالى  { :كؿ يعمؿ عمى شاكمتو } . 5
وقولو تعالى  { :كؿ آمف باهلل }  . 6وقولو تعالى  { :كؿ في كتاب مبيف } . 7
والتقدير  :كؿ إنساف  ،عمى تقدير المضاؼ إليو المحذوؼ لفظا مع إرادة المعنى .
 91ػ مثاؿ " بعض "  ،قولو تعالى  { :إف بعض الظف إثـ } . 8
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  85الكيؼ  2 .ػ  3ىود  3 .ػ  75القصص .
 4ػ  4الطارؽ  5 .ػ  84اإلسراء .
 6ػ  285البقرة  7 .ػ  6ىود  8 .ػ  12الحجرات .
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وقولو تعالى  { :ونفضؿ بعضيا عمى بعض } . 1
وقمو تعالى  { :كذلؾ نولي بعض الظالميف بعضا } . 2
وقولو تعالى  { :تمؾ الرسؿ فضمنا بعضيـ عمى بعض } . 3
وقولو تعالى  { :بغى بعضنا عمى بعض } . 4
مثاؿ " أي " المالزمة لإلضافة  ،وىي خمسة أنواع كميا مبيمة وال تتعيف إال بالمضاؼ إليو ،
واألنواع الخمسة ىي :
 1ػ أي االستفيامية  :معربة واجبة اإلضافة لفظا ومعنى  ،أو معنى فقط  ،وتضاؼ إلى النكرة
مطمقا  ،سواء أكانت لمتعدد  ،أـ لغير متعدد  .نحو  :أي معمـ صافحت ؟
وأي تمميذ عممت ؟ وأي طالبيف ىذبت ؟ وأي رجاؿ فازوا بالسبؽ ؟
 92ػ ومنو قولو تعالى  { :في أي صورة ما شاء ركبؾ } . 5
وقولو تعالى  { :ألي يوـ أجمت } . 6
وقولو تعالى  { :وما تدري نفس بأي أرض تموت } . 7
وكما تضاؼ أي االستفيامية إلى النكرة  ،تضاؼ أيضا إلى المعرفة  ،بشرط أف تكوف دالة
عمى متعدد  ،سواء أكاف المتعدد حقيقيا  ،أـ تقديريا  ،اـ معطوؼ بحرؼ العطؼ.
مثاؿ المتعدد الحقيقي  :أي الطالبيف أحؽ بالنجاح ؟ وأي الطالب أجدر بالفوز ؟
ومنو قولو تعالى  { :أيكـ أحسف عمال } . 8
 93ػ وقولو تعالى  { :لنعمـ أي الحزبيف أحصى } . 9
ػػػػػػػػػػػ
 1ػ  4الرعد  2 .ػ  129األنعاـ .
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 3ػ  253البقرة  4 .ػ  22ص .
 5ػ  8االنفطار  6 .ػ  12المرسالت .
 7ػ  34لقماف  8 .ػ  7الكيؼ  9 .ػ  12الكيؼ

ومثاؿ المتعدد الحكمي  ،أو التقديري  :أي الشجرة أنفع ؟ وأي القوؿ مفيد ؟
والتقدير  :أي أجزاء الشجرة انفع ؟ وأي أنواع القوؿ مفيد ؟
ومنو قوؿ الرسوؿ ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ فيما روي عف الشيخاف والنسائي " أف رجال قاؿ يا رسوؿ
اهلل أي اإلسالـ خير ؟ " .
ومثاؿ التعدد بالعطؼ  :أي رياضة الجسـ ورياضة العقؿ أنفع ؟
والتقدير  :أييما  ،بمعنى  :أي واحدة مف رياضة الجسـ والعقؿ أنفع .
 2ػ أي الشرطية  :وىي التي تجزـ فعميف  ،يسمى األوؿ فعميا  ،والثاني جوابيا وجزاؤىا .
نحو  :أي كتاب تقرأه تستفد منو  .وىذه اإلضافة لفظا ومعنى .
أما اإلضافة معنى نحو  :أي رجؿ يعمؿ يكسب مف عممو .
ويجوز إضافة " أي " الشرطية إلى المتعدد  ،سواء أكاف الحقيي  ،أو الحكمي  ،أو المعطوؼ  ،كما
بينا في أمثمة " أي " االستفيامية .
 3ػ أي الوصفية  ،وىي اسـ بمعنى الذي .
مثاؿ إضافتيا قولنا  :أحببت مف الطالب أييـ ىو أكثر عمما  ،وأحسف خمقا .
التقدير  :الذي ىو أكثر عمما  ،وأحسف خمقا .
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 4ػ أي التي تقع نعتؿ لمنكرة  ،وىي اسـ معرب مبيـ  ،ويزيؿ المضاؼ إليو إبيامو  ،والغرض مف "
أي " التي تقع نعتا  ،الداللة عمى بموغ المنعوت الغاية الكبرى مدحا  ،أو ذما  .نحو  :اعتز ببطميف
أي ُُ قائد ،
مف أبطاؿ اإلسالـ  :ىما خالد بف الوليد  ،ومحمد بف القاسـ  ،وأوليما قائد عظيـ َ
أي فاتح .
واآلخر فاتح مظفر ُّ
أي خطيب .
أي شاعر  .وىذا خطيب مفوه ُّ
ونحو  :ىذا شاعر مطبوع ُّ
 5ػ أي التي تقع حاال  ،وىي اسـ معرب مبيـ يدؿ عمى ما تدؿ عميو الحاؿ مف بياف صاحبيا

المعرفة في الغالب  .ويزاؿ إبياـ أي باإلضافة إلييا  ،ويشترط في المضاؼ إليو أف يكوف نكرة
مذكورة في الكالـ .

أي حارس .
أي مدرب  .وسافر حارس المرمى َّ
نحو  :جاء مدرب الكرة َّ
أي عالـ .
ونحو  :جمست مع عالـ فاضؿ َّ
يالحظ في المثاؿ األخير أف صاحب الحاؿ جاء نكرة ومصوغ مجيئو نكرة  ،أنو جاء موصوفا ،
ومف شروط مجيء صاحب الحاؿ نكرة أف يكوف موصوفا .
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" غير " :
اسـ يدؿ عمى مخالفة ما قبمو لما بعده في ذاتو حقيقة  ،أو في وصؼ مف األوصاؼ
العرضية التي تط أر عمى الذات .
مثاؿ النوع األوؿ  :الماء غير النار .
أي أف ذات الماء وحقيقتو  ،غير ذات النار وحقيقتيا .
ومثاؿ الثاني قولنا  :استخدمت طريقة في الوصوؿ إلى الحقيقة غير التي استخدمتيا قبال .
والمقصود مف ذلؾ ىو  :استخداـ طريقة جديدة في الوصوؿ إلى الحقيقة التي أرادىا  ،وليس معناه
إلغاء الطرقة كمية .
وغير غالبا ما تكوف مالزمة لإلضافة لفظا ومعنى  ،إال في حالة واحدة قد تنقطع عف اإلضافة
لفظا ومعنى .
ومف أمثمة إضافتيا لفظا ومعنى :
 94ػ قولو تعالى  { :فميـ أجر غير ممنوف } . 1
وقولو تعالى  { :أو آخراف مف غيركـ } . 2
وقولو تعالى  { :لئف اتخذت إليا غيري } . 3
ومثاؿ قطعيا عف اإلضافة لفظا دوف معنى قولنا  :اشتريت ثالثة أقالـ ليس غير .
والتقدير  :ليس غير الثالثة  .ويشترط في ىذه الحالة أف تسبؽ غير بنفي  ،وىو ليس .
ػػػػػػػػػػ
 1ػ  6التيف  2 .ػ  109المائدة .
 3ػ  29الشعراء .
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وقاؿ بعض النحاة كذلؾ تسبؽ بػ " ال " النافية  .نحو  :في جيبي مئة لاير ال غير .
كما يشترط فييا أالّ تنوف حيث يقدر لفظ المضاؼ إليو المحذوؼ لفظا ال معنى .
أما الحالة التي تنقطع فييا غير عف اإلضافة لفظا ومعنى  ،ىي تمؾ الحالة التي يحذؼ فييا
المضاؼ إليو وال ينوى لفظو وال معناه  ،أي ال يالحظ وجوده مطمقا  ،فكأنو غير موجود في األصؿ
نحو  :مف أىمؿ واجباتو جنى الرسوب ليس غي ار .
والتقدير  :ليس الجني مغاي ار .
وتكوف " غير " في ىذه الحالة معربة منونو نكرة .
وىناؾ حالة تكوف فييا " غير " مبنية عندما تكوف مضافة  ،وذلؾ إذا حذؼ المضاؼ إليو لفظا ،
غير .
ونوى معناه  .نحو  :شر ابف آدـ أف يمأل معدتو ليس ُ
والتقدير  :ليس غير المالئ لمعدتو .
" مع "  :تفيد المصاحبة نحو قولو تعالى  { :إف مع العسر يس ار }  . 1وليا في اإلضافة ثالثة
أحواؿ  ،تضاؼ في اثنتيف  ،وتفرد في واحدة .
 1ػ أف تكوف " مع " ظرفية مكانية  ،أو زمانية  ،حسب ما تضاؼ إليو  ،أو تحتمؿ االثنيف معا عند
انعداـ القرينة التي تعيف أحدىما .
إضافة مع الدالة عمى المكاف  ،نحو  :الفقر مع المرض شبح قاتؿ .
ونحو  :ال مكاف لجاىؿ مع عالـ .
ومنو قولو تعالى  { :كال إف معي ربي سييديف } . 2
ومثاؿ داللتيا عمى الزماف قولنا  :يخرج العماؿ مف بيوتيـ مع الصباح الباكر .
ونحو  :يعود الطمبة إلى منازليـ مع الظييرة .
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ومثاؿ صالحيتيا لممكاف  ،والزماف حيف انعداـ القرينة الدالة عمى أحدىما :
احتفؿ طالب مدرستنا مع طالب المدارس األخرى بيوـ الشجرة .
ػػػػػػػػػ
 1ػ  6الشرح  1 .ػ  62الشعراء .

ونحو  :التقى معممو المدرسة مع معممي المدارس المجاورة  ،وكرمنا المميزيف منيـ مع المميزيف
مف معممينا .
 2ػ تضاؼ " مع " وتكوف بمعنى " عند " في إفادة معنى الحضور المجرد  ،وىي حينئذ تكوف ظرفا
معربا مضافا واجب الجر بػ " مف " االبتدائية .
نحو  :إذا أراد الرجؿ البذؿ فمينفؽ مف معو ال مف مع اآلخريف .
ونحو  :إذا وىبت فيب مف معؾ .
 3ػ أف تكوف " مع " اسما ال ظرفية فيو  ،ومعناه " جميع "  ،أو " كؿ " وىي حينئذ تدؿ عمى مجرد
اصطحاب اثنيف  ،أو أكثر  ،واجتماعيما في وقت متعدد  ،وتكوف " مع " في ىذه الحالة معربة
منصوبة منونة عمى أنيا حاؿ  ،أو خبر  ،وىي في الصورتيف مؤولة بالمشتؽ  ،ومفردة .
مثاؿ الداللة عمى الحاؿ المثناة  :أقبؿ الطالباف معا .
 22ػ ومنو قوؿ الشاعر :
فمما تفرقنا كأني ومالكا

لطوؿ اجتماع لـ نبت ليمة معا .

ومنو قوؿ امرئ القيس :
مكر مفر مقبؿ مدبر معا

كجممود صخر حطو السيؿ مف عؿ

ومثاؿ جماعة اإلناث قوؿ الشاعر :
56

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

" إذا حنت األولى سجعف معا "
 23ػ ومنو قوؿ الشاعر في وصؼ إبؿ :
ال ترتجي حيف تالقى الزائدا

أسبعةً القت معا  ،أَـ واحدا

الشاىد  :معا  ،حاؿ مف فاعؿ الفعؿ " القى " وىو الضمير المستتر تقديره  " :ىي " يعود عمى
إلبؿ التي تدؿ عمى جماعة مؤنثة .
 24ػ ومثاؿ جمع المذكر قوؿ الشاعر :
وأفنى رجالي فبادوا معا

ُّ
مستفز
فأصبح قمبي بيـ

ومثاؿ الخبر  :المجاىداف معا  .والمجاىدوف معا .
والتقدير  :المجاىداف موجوداف معا  .والمجاىدوف موجودوف معا .

" حسب " تضاف لفظا ومعنى :
 95ػ نحو قولو تعالى  { :فإف تولوا فقؿ حسبي اهلل } . 1
وقولو تعالى  { :مف توكؿ عمى اهلل فيو حسبو } . 2
وقولو تعالى  { :حسبنا اهلل ونعـ الوكيؿ } . 3
حسب .
كما تضاؼ حسب معنى ال لفظا  .نحو  :قرأت الدرس
ُ
والتقدير  :ال غير  .وىي حينئذ مبنية عمى الضـ في محؿ نصب .
ومنو  :أمضيت في مكة ثالثة أياـ فحسب  .أي ليس غير .
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" أول "  ،إلضافتو ثالثة استعماالت ىي :
 1ػ أف يكوف اسما ال ظرفية فيو  .نحو  :أوؿ الغيث قطرة .
وىو ىنا بمعنى مبدأ الشيء  .وقد يكوف بمعنى كممة " قديـ " .
نحو  :ىذا قوؿ ىراء ال أوؿ لو وال آخر .
وقد تضمف معنى كممة " سابؽ "  ،أي متقدـ الدالة عمى الوصؼ .
نحو  :تنقمت في البالد عاما أوال .
 2ػ أف تكوف اسما جامدا ال ظرفية فيو  ،ولكنو مؤوؿ بالمشتؽ  ،تضمف كممة " أسبؽ " الدالة عمى
التفضيؿ  ،وىو حينئذ معرب تطبؽ عميو أحكاـ أفعؿ التفضيؿ .
نحو  :أنت في المدرسة أوؿ مف ىذيف الطالبيف  .والتقدير  :أسبؽ منيما .
ػػػػػػػػػػ
 1ػ  130التوبة  2 .ػ  3الطالؽ .
 1ػ  173آؿ عمراف .

 3ػ أف يكوف ظرفا لمزماف بمعنى " قبؿ " كقولو تعالى  { :وأنا أوؿ المسمميف } . 1
وقولو تعالى  { :إف أوؿ بيت وضع لمناس } . 2

" دون "  ،تكوف لمظرفية في معنى المكاف  ،وىي حينئذ منصوبة عمى الظرفية المكانية نحو :
محمد دوف أحمد في الشجاعة والكرـ .
ومنو قولو تعالى  { :واذكر ربؾ في نفسؾ تضرعا وخفية ودوف الجير مف القوؿ } .3
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وتجر كممة " دوف " بحرؼ الجر " مف " .
 96ػ نحو قولو تعالى  { :فاتخذت مف دونيـ حجابا } . 4
وقولو تعالى { :إنما اتخذتـ مف دوف اهلل } . 5
وقولو تعالى  { :خالصة مف دوف الناس } . 6
وتأتي اسما وصفا بمعنى حقير  .نحو  :ثوب دوف  .أي  :رديء .
ويقاؿ ىذا دونؾ  .أي  :حقيرؾ (  . )7ويقولوف  :ىذا دوف المستوى المطموب .
أي  :أقؿ  ،أو أحقر مف المستوى المطموب .

" قبل  ،وبعد "  ،إلضافتيما أربعة أحوال ىي :
 1ػ تأتي قبؿ وبعد معربتيف  ،إذا أضيفتا لفظا .
 97ػ نحو قولو تعالى  { :قبؿ طموع الشمس } . 8
وقولو تعالى  { :وما كنت تتموا مف قبمو } . 9
ػػػػػػػػػػ
 1ػ  164األنعاـ  2 .ػ  96آؿ عمراف .
 3ػ  204األنعاـ  4 .ػ  16مريـ .
 5ػ  25العنكبوت  6 .ػ  94البقرة .
 7ػ شرح المفصؿ ج 2ص 8 . 129ػ  130طو .
 9ػ  48العنكبوت .
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وقولو تعالى  { :قبؿ يوـ الحساب } . 1
 98ػ ونحو قولو تعالى  { :ال ينبغي ألحد مف بعدي } . 2
وقولو تعالى  { :وأنشأنا مف بعدىـ قرنا آخريف } . 3
 2ػ واذا حذؼ المضاؼ إليو  ،ونوي لفظو  ،أعرب " قبؿ وبعد " مف غير تنويف .
 25ػ كقوؿ الشاعر :
ومف ِ
قبؿ نادى كؿ قوـ قرابة
قبؿ " حيث أعربت " ِ
الشاىد قولو  " :مف ِ
قبؿ " مجرورة مف غير تنويف  ،ألف المضاؼ إليو حذؼ
ونوى لفظو  .والتقدير  :مف قبؿ ذلؾ .
 3ػ إذا حذؼ المضاؼ إليو ولـ ينو لفظو  ،وال معناه  ،تكوف " قبؿ وبعد " حينئذ نكرتيف منونتيف .
قبؿ ومف ٍ
نحو قولو تعالى ػ في قراءة مف ق أر بالتنويف { هلل األمر مف ٍ
بعد } . 4
 26ػ ومنو قوؿ الشاعر يزيد بف الصعؽ :
فصيغ لي الشراب وكنت قبال

أكاد أغص بالماء الحميـ

الشاىد في البيت قولو  " :قبالً " حيث أعربو منونا النقطاعو عف اإلضافة لفظا ومعنى.
 4ػ يحذؼ المضاؼ إليو وينوى معناه دوف لفظو  ،فتكوف قبؿ وبعد مبنيتيف عمى الضـ  99 .ػ نحو
قولو تعالى  { :كما سئؿ الذيف مف قب ُؿ } . 5
بعد } . 7
وقولو تعالى  { :كما توليتـ مف قب ٌؿ }  . 6وقولو تعالى  { :فال تحؿ لو مف ُ
بعد } . 9
بعد }  . 8وقولو تعالى  { :هلل األمر مف قب ُؿ ومف ُ
وقولو تعالى  { :آمنوا مف ُ
ػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  16ص  2 .ػ  35ص  3 .ػ  6األنعاـ .
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 4ػ  4الروـ  5 .ػ  108البقرة .
 6ػ  16الفتح  7 .ػ  230البقرة .
 8ػ  75األنفاؿ  9 .ػ  4الروـ .

" عل " :
توافؽ " فوؽ " في معناىا  ،ويجوز نصبيا عمى الظرفية  ،أو الحالية  ،ولكف يشترط فييا
شرطاف :
 1ػ ال تأتي ‘ال مجرورة بػ " مف "  .نحو قوؿ امرئ القيس :
مكر مفر مقبؿ مدبر معا

كجممود صخر حطو السيؿ مف ِ
عؿ

 2ػ ال تستعمؿ مضافة  .فال يجوز أف نقوؿ  :أخذت الكتاب مف ِ
عؿ المكتب .

" الجيات الست "  ،وىي  :يمين  ،وشمال  ،ووراء  ،وأمام  ،وتحت  ،وفوق .
ىذه الظروؼ تأتي مضافة لممفرد معنى  ،مع جواز قطعيا عف اإلضافة لفظا  ،واالستغناء عف
المضاؼ إليو  ،وحينئذ تبنى جميعيا عمى الضـ .
نحو  :مر المتسابقوف عف يميف المنصة  .وجاء الطالب ومحمد يميف .
ومثاؿ حذؼ المضاؼ إليو لفظا :
 100ػ ومعنى قولو تعالى  { :جنتاف عف ٍ
يميف وشماؿ } . 1
ومثاؿ " شماؿ " غير مقطوعة عف اإلضافة لفظا قولو تعالى :
{ ومف أوتى كتابو بشمالو } . 2
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ومنو ما أخرجو أبو داود في إحدى رواياتو عف سبرة بف معبد رضي اهلل عنو قاؿ  ،قاؿ
رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ " إذا عرؼ يمينو مف شمالو فمروه بالصالة " .والضمير في
الحديث عائد عمى الصبي .
ومثاؿ " وراء "  101ػ قولو تعالى  { :مف ورائو جينـ } . 3
وقولو تعالى  { :فاسألوىف مف وراء حجاب } . 4
وقولو تعالى  { :واهلل مف ورائيـ محيط }  . 5وقولو تعالى  { :أو مف وراء جدر } . 6
ػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  15سبأ  2 .ػ  25الحاقة  3 .ػ  16التغابف .
 4ػ  53األحزاب  5 .ػ  20البروج  6 .ػ  14الحشر .

ومثاؿ " أماـ "  :وقؼ المذنب أماـ القاضي  .ومنو  :البحر مف ورائكـ والعدو أمامكـ.
 102ػ ومنو قولو تعالى  { :بؿ يريد اإلنساف ليفجر أمامو } . 1
 103ػ ومثاؿ " تحت " قولو تعالى  { :يبايعونؾ تحت الشجرة } . 2
وقولو تعالى  { :ومف تحت أرجميـ } . 3
وقولو تعالى  { :تجري مف تحتيا األنيار } . 4
 104ػ ومثاؿ " فوؽ " قولو تعالى  { :وبنينا فوقكـ سبعا شدادا } . 5
وقولو تعالى  { :فاضربوا فوؽ األعناؽ } . 6
وقولو تعالى  { :ورفعنا فوقكـ الطور } . 7
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ثانيا ـ ما يمزم اإلضافة إلى الجمل :
تنقسـ األسماء التي تمزـ اإلضافة إلى الجمؿ إلى قسميف  :ػ
 1ػ ما يمزـ اإلضافة إلى الجممة االسمية  ،أو الفعمية  ،وجواز قطع بعضو عف اإلضافة لفظا ،

وىو  " :حيث  ،واذ "  ،ويحمؿ عميو ما كاف داال عمى الماضي مف أسماء الزماف غير المحدود ،
مثؿ " حيف  ،ووقت  ،ويوـ  ،وساعة " .

 2ػ ما يمزـ اإلضافة إلى الجممة الفعمية فقط  .ومنو " إذا " الشرطية الدالة عمى الزماف المستقبؿ .
لما " الظرفية  ،و " آية " التي بمعنى عالمة  ،و " ذي " .
و" ّ

أوال ـ ما يمزم اإلضافة إلى الجممة االسمية أو الفعمية :
" حيث " :
اسـ لممكاف  ،مالزـ البناء عمى الضـ  ،يضاؼ لمجمؿ االسمية  ،أو الفعمية  ،ولو حالتاف .
ػػػػػػػ
 7ػ  5القيامة  8 .ػ  18الفتح  9 .ػ  69المائدة .
 10ػ  25البقرة  11 .ػ  12النبأ .
 12ػ  12األنفاؿ  13 .ػ  153النساء .

 1ػ تأتي ظرفية مكانية مبنية عمى الضـ في محؿ نصب .
نحو  :وقفت حيث محمد واقؼ  .ونحو  :جمست حيث أستطيع الرؤية .
 105ػ ومنو قولو تعالى  { :رغدا حيث شئتما } . 1
وقولو تعالى  { :وحيث ما كنتـ فولوا وجوىكـ } . 2
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 2ػ تأتي مجرورة بحرؼ الجر " مف " .
 106ػ نحو قولو تعالى  { :مف حيث أخرجوكـ } . 3
وقولو تعالى  { :مف حيث ال يعمموف } . 4
وقولو تعالى  { :مف حيث لـ يحتسبوا } . 5

" إذ " :
أوال ػ تأتي لمداللة عمى الزمف الماضي  ،فتكوف كالتالي :
 1ػ ظرفا بمعنى " حيف " .
 107ػ نحو قولو تعالى  { :فقد نصره اهلل إذ أخرجو الذيف كفروا } . 6
والمعنى  :حيف أخرجو الذيف كفروا .
وقولو تعالى  { :وما منع الناس أف يؤمنوا إذ جاءىـ اليدى } . 7
أي  :حيف جاءىـ .
 2ػ مفعوال بو  108 .ػ نحو قولو تعالى  { :واذكروا إذ جعمكـ خمفاء } . 8
وقولو تعالى  { :واذكروا إذ كنتـ قميال } . 9
ػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ  35البقرة  2 .ػ  144البقرة  3 .ػ  191البقرة .
 4ػ  181األعراؼ  5 .ػ  2الحشر .
 6ػ  41التوبة  7 .ػ  55الكيؼ  8 .ػ  68األعراؼ .
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 9ػ  85األعراؼ .

وقولو تعالى  { :واذكروا إذ أنتـ قميؿ } .1
فػ " إذا " في الشواىد القرآنية السابقة جاءت اسما مبنيا عمى السكوف في محؿ نصب مفعوؿ بو
لمفعؿ " اذكروا "  ،واذ مضاؼ  ،والجممة بعدىا في محؿ جر مضاؼ إليو .
 3ػ تأتي بدال مف المفعوؿ بو  .نحو قولو تعالى :
{ واذكروا أخا عاد إذ أنذره قومو } . 2
وقولو تعالى  { :واذكر في الكتاب مريـ إذ انتبذت مف أىميا } . 3
" إذا " في الشواىد السابقة اسـ مبني عمى السكوف في محؿ نصب بدؿ مف " أخا " في اآلية األولى
 ،وبدؿ مف " مريـ " في اآلية الثانية .
 4ػ وتأتي " إذ " مضافا إليو  ،وتغمب إضافتيا بعد الكممات التالية  ( :بعد  ،وحيف  ،ويـ  ،وقبؿ ،
وساعة ) .
 109ػ نحو قولو تعالى  { :ونرد عمى أعقابنا بعد إذ ىدانا اهلل } .4
وقولو تعالى  { :وما كاف اهلل ليضؿ قوما بعد إذ ىداىـ } . 5
وقولو تعالى  { :ربنا ال تزغ قموبنا بعد إذ ىديتنا } . 6
ثانيا ػ تأتي " إذ " لمداللة عمى الزمف المستقبؿ  ،وحينئذ تكوف ظرفا لمزماف ليس غير  110ػ نحو
قولو تعالى  { :فسوؼ يعمموف إذ األغالؿ في أعناقيـ }  7فػ " إذ " اسـ مبني عمى السكوف  ،في
محؿ نصب ظرؼ لمزماف المستقبؿ  ،متعمؽ بػ " يعمموف "  ،وحرؾ بالكسر لمتخمص مف التقاء

الساكنيف  ،وىو مضاؼ  ،وجممة  :األغالؿ وما في حيزىا في محؿ جر باإلضافة .
ػػػػػػػػػػ

65

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

 1ػ  26األنفاؿ  2 .ػ  21األحقاؼ .
 3ػ  15مريـ  4 .ػ  71األنعاـ  5 .ػ  115التوبة .
 6ػ  8آؿ عمراف  7.ػ  72 ، 71غافر .

فوائد وتنبييات :
 1ػ إذا قطعت " إذ " عف اإلضافة لفظا ومعنى تنوف  ،ويكوف التنويف عوضا عف لفظ الجممة
المضاؼ إلييا  ،وغالبا ما يكوف ذلؾ بإضافة اسـ الزماف إلييا  ،كيوـ  ،حيف  ،وساعة  ...إلخ .
 111ػ نحو قولو تعالى  { :يومئذ يفرح المؤمنوف } . 1
وقولو تعالى  { :وأنتـ حينئذ تنظروف } . 2
 2ػ ذكرنا أف بعض الظروؼ المبيمة تكوف بمعنى " إذ "  ،إذا أريد بيا الداللة عمى الماضي  ،ومف
تمؾ الظروؼ ( حيف  ،ووقت  ،ويوـ  ،وساعة  ...إلخ ) .
مثاؿ " حيف "  112 ،ػ قولو تعالى  { :حيف يروف العذاب } . 3
وقولو تعالى { :وسبح بحمد ربؾ حيف تقوـ } . 4
كما تضاؼ إلى المفرد نحو قولو تعالى  { :والضراء وحيف البأس } . 5
 113ػ وقولو تعالى  { :اهلل يتوفى األنفس حيف موتيا } . 6
وقولو تعالى  { :عمى حيف غفمة مف أىميا } . 7
وقد تقطع " حيف " عف اإلضافة لفظا ومعنى  ،وحينئذ تنوف عوضا مف لفظ الجممة المضاؼ إليو .
 114ػ نحو قولو تعالى  { :ومتعناىـ إلى حيف } . 8
وقولو تعالى  { :ولتعممف نبأه بعد حيف } . 9
ػػػػػػػػػػ
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 1ػ  4الروـ  2 .ػ  84الواقعة .
 3ػ  42الفرقاف  4 .ػ  48الطور .
 5ػ  177البقرة  6.ػ  42الزمر .
 7ػ  15القصص  8 .ػ  98يونس .
 9ػ  88ص .

وقولو تعالى  { :فتنة لكـ ومتاع إلى حيف } . 1
ويالحظ في ىذه الحالة التي تقطع فييا " حيف " عف اإلضافة  ،أف تكوف مسبوقة بحرؼ جر
كما ىو موضح في الشواىد السابقة .
ومثؿ حيف " يوـ "  115ػ نحو قولو تعالى  { :يوـ ترى المؤمنيف } . 2
وقولو تعالى  { :ويوـ أبعث حيا } . 3
ومثاؿ إضافة يوـ إلى االسـ المفرد  116ػ قولو تعالى  { :يوـ القيامة تبعثوف } . 4
وقولو تعالى  { :وأنذرىـ يوـ اآلزفة } . 5
وقولو تعالى  { :إلى يوـ البعث فيذا يوـ البعث } . 6
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ثانيا ـ ما يمزم اإلضافة إلى الجممة الفعمية فقط  :ـ
ىناؾ ألفاظ تمزـ اإلضافة إلى الجممة الفعمية ليس غير  ،وىي :
إذا الشرطية الدالة عمى الزماف المستقبؿ  ،ولما الظرفية  ،وآية التي بمعنى عالمة  ،وذي .
 1ػ إذا  :شرطية لمداللة عمى الزماف المستقبؿ .
 117ػ نحو قولو تعالى  { :إذا جاء نصر اهلل والفتح } . 7
وقولو تعالى  { :فإذا جاء أجميـ ال يستأخروف } . 8
وقولو تعالى  { :حتى إذا أخذت األرض } . 9
لما  :ظرفية تضاؼ إلى الجمؿ الفعمية .
2ػ ّ
 118ػ نحو قولو تعالى  { :فمما خر تبينت الجف } . 10
ػػػػػػػػػػػ
 1ػ  111األنبياء  2 .ػ  12الحديد  3 .ػ  33مريـ .
 4ػ  16المؤمنوف  5 .ػ  57النجـ  6 .ػ  56الروـ .
 7ػ  1النصر  8 .ػ  33األعراؼ  9 .ػ  24يونس .
 10ػ  14سبأ .

وقولو تعالى  { :فمما بمغ مجمع بينيما } . 1
وقولو تعالى  { :ولما جاء عيس بالبينات } . 2
وقولو تعالى  { :فمما جاء أمرنا جعمنا } . 3
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ومما ألحؽ بإذا مف غير الزماف كممة " آية "  .نحو  :آتيتني بآية قاـ أخوؾ .
فأضافوا كممة " آية " إلى الجممة الفعمية  ،ألنيا بمعنى الوقت .
 27ػ ومنو قوؿ الشاعر :
بآية يقدموف الخيؿ شعتا

كأف عمى سنابكيا قدامى

ومما ألحؽ بإذا أيضا كممة " ذي "  .نحو قوليـ  :اذىب بذي تسمـ .
والتقدير  :اذىب بأمر سالمتؾ  ، .أي  :ومعؾ أمر ىو سالمتؾ المصاحبة لؾ .
ويالحظ في " ذي " أف تكوف مجرورة بحرؼ الجر " الباء " .
تنبيو  :ىناؾ أسماء تمنع مف اإلضافة إلى غيرىا  ،ومف ىذه األسماء  :ػ
الضمائر  ،وأسماء اإلشارة  ،واألسماء الموصولة ما عدا " أي "  ،وأسماء الشرط ما عدا " أي " ،
وأسماء االستفياـ ما عدا " أي " .
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الفصل بين المضاف والمضاف إليو :
يحوز الفصؿ بيف المضاؼ والمضاؼ إليو في النثر في المواضع اآلتية :
 1ػ إذا كاف المضاؼ إليو مصد ار مضافا إلى فاعمو  ،فإنو قد يفصؿ بينيما بالمفعوؿ بو  119 .ػ
الدىـ شركائيـ } . 4
نحو قولو تعالى في قراءة ابف عامر  { :قَ ْت َؿ أو َ
بنصب أوالد  ،وجر شركاء .
وقد يفصؿ بيف المتضايفيف بالظرؼ المتعمؽ بو .
ػػػػػػػػػ
 1ػ  62الكيؼ  2 .ػ  63الزخرؼ .
 3ػ  82ىود  4 .ػ  137األنعاـ .

نحو قوليـ  :ترؾ يوما ِ
نفسؾ وىواىا  .بجر نفس .
 2ػ إذا كاف المضاؼ إليو وصفا مضافا إلى مفعولو األوؿ  ،فإنو قد يفصؿ بينيما بالمفعوؿ بو
وعده رسمِو } . 1
الثاني  .كقراءة بعضيـ  { :فال تحسبف اهلل مخمؼ َ
بنصب وعد  ،وجر رسؿ  .أو الفصؿ بيف المتضايفيف بالظرؼ المتعمؽ بو .
نحو قوؿ الرسوؿ ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ " ىؿ أنتـ تاركو لي صاحبي "  .حيث فصؿ بيف
المضاؼ  ،والمضاؼ إليو بالجار والمجرور " لي " .
 28ػ ومنو قوؿ الشاعر :
َف ِر ْشني بخير ال أكونف مدحتي

كناحت يوما صخرِة بعسيؿ

الشاىد  " :كناحت يوما صخرِة "  ،حيث فصؿ بيف المضاؼ " ناحت "  ،والمضاؼ إليو " ضخرة "
 ،بالظرؼ " يوـ " .
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ٍ
محمد .
كتاب ػ واهلل ػ
 3ػ أف يكوف الفاصؿ بينيما ىو القسـ  .نحو  :ىذا
ُ
أما في الشعر فقد فصؿ بيف المضاؼ  ،والمضاؼ إليو في ثالثة مواضع  :ػ
 1ػ الفصؿ بينيما بأجنبي  ،والمقصود باألجنبي ىو معموؿ غير المضاؼ سواء أكاف  :أ ػ فاعال .
 29ػ نحو قوؿ الشاعر :
أنجب أياـ والداه بو

إذ َن َجاله فنعـ ما نجال

والتقدير  :أنجب والداه بو أياـ إذ نجاله .
ب ػ أـ مفعوال بو .
 30ػ نحو قوؿ الشاعر :
" تسقى امتياحا ندى المسواؿ ريقتيا "
التقدير  :تسقى ندى ريقتيا المسواؿ .
ػػػػػػػػ
 1ػ  47إبراىيـ .

ج ػ أـ كاف ظرفا .
 31ػ نحو قوؿ الشاعر :
كما خط الكتاب بكؼ يوما

ييودي يقارب أو يزيؿ

التقدير  :كما خط بكؼ ييودي يوما الكتاب .
 2ػ الفصؿ بينيما بنفي المضاؼ .
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 32ػ نحو قوؿ الشاعر :
ولئف حمفت عمى يديؾ ألحمفف

بيميف أصدؽ مف يمينؾ مقسـ

التقدير  :بيميف مقسـ أصدؽ مف يمينؾ .
 3ػ الفصؿ بينيما بالنداء .
 33ػ نحو قوؿ الشاعر :
ٍ
عصاـ
كأف برذوف أبا

ٍ
حمار ُد َّ
ؽ بالمجاـ
زيد ٌ

التقدير  :كأف برذوف زيد يا أبا عصاـ .

حذف المضاف  :ـ
 1ػ يحذؼ المضاؼ إذا دؿ عميو دليؿ  ،ويقوـ المضاؼ إليو مقامو  ،ويعرب بإعرابو .
 120ػ نحو قولو تعالى  { :وأُشربوا في قموبيـ العجؿ بكفرىـ } . 1
التقدير  :حب العجؿ .
ومنو قولو تعالى  :ر وجاء ربؾ }  . 2أي  :أمر ربؾ .
في الشاىديف السابقيف حذؼ المضاؼ وىو كممة " حب " في اآلية األولى  ،وكممة " ربؾ " في
اآلية الثانية .
ػػػػػػػػ
 1ػ  93البقرة  3 .ػ  22الفجر .
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 2ػ قد يحذؼ المضاؼ ويبقى المضاؼ إليو مجرو ار  ،كما لو كاف المضاؼ موجودا  ،ولكف
يشترط في المضاؼ المحذوؼ مماثال لما عميو قد عطؼ .
نحو قوؿ الشاعر :
ُّ
أكؿ امرئ تحسبيف ام أَر

ٍ
ونار تََوقَّ ُد بالميؿ نا ار

الشاىد قولو  " :ونار " فحذؼ المضاؼ وىو " كؿ " التي دلت عمييا كممة " كؿ " في صدر البيت
المعطوؼ عميو بحرؼ العطؼ في كممة " ونار "  ،وىي المضاؼ إليو .
 3ػ وقد يحذؼ المضاؼ  ،ويبقى المضاؼ إليو عمى جره  ،وال يشترط في المحذوؼ أف يكوف
مماثال لمممفوظ  ،ولكف يكتفى أف يكوف مقابال لو .
نحو قولو تعالى في قراءة مف جر كممة اآلخرة :
{ تريدوف عرض الدنيا واهلل يريد اآلخرِة }  . 1التقدير  :واهلل يريد في اآلخرة  ،أو واهلل يريد عرض
اآلخرة  .عند تقدير بعض المعربيف  ،ولكف الوجو األوؿ أولى .

حذف المضاف إليو :
يجوز حذؼ المضاؼ إليو  ،ويبقى المضاؼ عمى حالو  ،كما لو كاف مضافا  ،حيث يحذؼ

تنوينو  ،وىذا النوع أكثر ما يكوف إذا عطؼ عمى المضاؼ اسـ مضاؼ إلى مثؿ المحذوؼ مف
ورجؿ مف قاليا .
يد
َ
االسـ األوؿ  .نحو قوليـ  :قطع اهلل َ

والتقدير  :قطع اهلل يد مف قاليا  ،ورجؿ مف قاليا  .فحذؼ ما أضيؼ إليو " يد " وىو " مف قاليا "
لداللة ما أضيؼ إليو " رجؿ " عميو .
 34ػ ومنو قوؿ الشاعر :
الغيث سيؿ وحزنيا
سقى األرضيف
ُ
ػػػػػػػ
73

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

 1ػ  67األنفاؿ .

التقدير  " :سيميا وحزنيا "  ،فحذؼ ما أضيؼ إليو " سيؿ " لداللة ما أضيؼ إليو " حزف " عميو .

المضاف إلى ياء المتكمم :
لممضاؼ إلى ياء المتكمـ أحكاـ عمى النحو اآلتي  :ػ
 1ػ يجب كسر آخر االسـ المضاؼ إلى ياء المتكمـ لممناسبة  .نحو  :ىذا كتابي .
 121ػ ومنو قولو تعالى  { :اذىب بكتابي ىذا } . 1
وقولو تعالى  { :يا ليتني لـ أوت كتابيو } . 2
ويستثنى مف القاعد السابقة اآلتي  :ػ
اي .
اي  ،قو َ
فتاي  ،وىو َ
أ ػ االسـ المقصور  .نحو َ :
امي .
قاضي  ،و َّ
والسـ المنقوص  .نحو :
ادي  ،ر َّ
َّ
ِ
ومعمم َّي
وميندس َّي ،
معمم َّي ،
َ
ب ػ المثني وجمع المذكر السالـ في حالتي النصب والجر  .نحو َ :
ِ
وميندس َّي .
،
حيث يجب تسكيف أواخرىا  ،وفتح الياء معيا  ،وادغاـ ياء المنقوص والمثنى والجمع المذكر بياء
المتكمـ  ،وقمب واو الجمع ياء  ،ثـ إدغاميا بياء المتكمـ .
 35ػ ومنو قوؿ الشاعر :
بني فأعقبوني حسرة
أودى َّ

عند الرفاء وعبرة ال تقمع
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بني " وأصميا " بنيف " مضافة إلى ياء المتكمـ  ،فحذفت النوف  ،وأدغمت الياء في الياء
الشاىد َّ " :

.

ػػػػػػػػػ
 2ػ  28النمؿ  3 .ػ  25الحاقة .

أحكام عامة لممضاف إليو  :ـ
 1ػ وجوب اشتماؿ اإلضافة المحضة عمى حرؼ جر متخيؿ  ،والغرض مف ىذا التخيؿ االستعانة
بحرؼ الجر عمى توصيؿ معنى ما قبمو إلى ما رعده  ،وال يخرج حرؼ الجر المتخيؿ عف أحد ىذه
الحروؼ الثالثة األصمية وىي  :مف  ،في  ،الالـ .
 2ػ يجب أف يستفيد المضاؼ مف المضاؼ إليو التعريؼ  ،إذا كاف المضاؼ إليو معرفا  ،أو
التخصيص إذا كاف المضاؼ إليو نكرة  ،ويشترط في ذلؾ أف تكوف اإلضافة محضة .
 3ػ عدـ الفصؿ بيف المتضايفيف باسـ ظاىر  ،أو ضمير بارز  ،أو بغيرىما  ،ألف المضاؼ
والمضاؼ إليو بمنزلة الكممة الواحدة ذات الجزأيف  ،ومع ذلؾ يجوز الفصؿ بشروط  ،كما أوضحنا
 4ػ يستفيد المضاؼ مف المضاؼ إليو وجوب التصدير  .فإذا كاف المضاؼ إليو مف األلفاظ التي
ليا الصدارة في الجممة كأسماء االستفياـ  ،والشرط  ،فإنو يفقد التصدير عندما يصير مضافا إليو ،
وينتقؿ وجوب التصدير إلى المضاؼ الذي ليس مف ألفاظ الصدارة  .نحو  :قمـ مف معؾ ؟ وصباح

أي ٍ
يوـ السفر ؟
ِّ

 5ػ يجب تقديـ المضاؼ عمى المضاؼ إليو  ،وكذلؾ تقديمو عمى معموالت المضاؼ إليو  ،سواء
أكانت تمؾ المعموالت مفردة  ،أـ جممة  ،أـ شبو جممة  ،إال في حالة واحدة يجوز فييا التقديـ ،

وىي  :أف يكوف المضاؼ كممة " غير " التي يقصد بيا النفي  ،وعالمة ذلؾ أف يصح وضع حرؼ
نفي وفعؿ مضارع محؿ كممة " غير " والمضاؼ إلييا  ،مع استقامة المعنى  .نحو  :أما غير
منكر فضال .
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فيجوز أف نقوؿ  :أنا ػ فضال ػ غير منكر  .بدليؿ جواز قولنا  :أنا فضال ال أنكر  .حيث سدت " ال
" النافية مع الفعؿ المضارع مسد " غير " والمضاؼ إليو .
 6ػ وجوب استفادة المضاؼ الذي ليس مصد ار المصدرية مف المضاؼ إليو .
 122ػ نحو قولو تعالى  { :سيعمـ الذيف ظمموا أي منقمب ينقمبوف } . 1
والتقدير  :سيعمـ الذيف ظمموا ينقمبوف منقمبا أي منقمب  .فكممة " أي " مفعوؿ مطمؽ  ،وناصبة
لمفعؿ المضارع " ينقمبوف "  ،ولكنو في ىذا الموضع نائب عف المفعوؿ المطمؽ  ،واكتيب
المصدرية مف المضاؼ إليو " منقمب " .
 7ػ يجب أف يستفيد المضاؼ مف المضاؼ إليو الظرفية  ،بشرط أف يكوف المضاؼ كممة " كؿ " ،
أو " بعض "  ،أو ما يدؿ عمى الكمية  ،أو الجزئية  ،ويكوف المضاؼ إليو ظرفا  .نحو  :أمضيت
في الرحمة كؿ الوقت  .وانقطعت عف زيارتو بعض الوقت.
ومنو قوليـ  :قد تخفى خديعة المئيـ بعض األحياف  ،ولكنيا ال تخفى كؿ األحياف .
 8ػ جواز استفادة المضاؼ المذكر مف المضاؼ إليو التأنيث  ،إذا كاف األخير مؤنثا  ،ويتحقؽ ذلؾ
بشرطيف  :ػ
أ ػ أف يكوف المضاؼ جزءا مف المضاؼ إليو  ،أو مثؿ جزئو  ،أو كال لو .
مثاؿ المضاؼ الذي ىو جزء مف المضاؼ إليو  :أسرعت بعض السحائب حيف ساقتيا بعض
الرياح  .فقد لحقت " تاء " التأنيث كال مف الفعؿ " أسرع "  " ،وساؽ " لمتدليؿ عمى تأنيث فاعميما
 ،وىيو كممة " بعض " .
ومثاؿ المضاؼ الذي يشبو جزءا مف المضاؼ إليو .
 36ػ قوؿ الشاعر :
وما حب الديار شغفف قمبي

ولكف حب مف سكف الديا ار
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فكممة " حب " في صدر البيت  :مبتدأ مذكر  ،وخبره الجممة الفعمية " شغفف "  ،والرابط بيف المبتدأ
وخبره  ،ىو ضمير النسوة " النوف "  ،وكممة " ديار " مضاؼ إليو  ،ولكف يشبيو بأف لو اتصاال
 ،وارتباطا سببيا بو .
ػػػػػػػ
 1ػ  227الشعراء .

ومثاؿ المضاؼ الذي ىو كؿ لممضاؼ إليو ،
 37ػ قوؿ الشاعر :
جادت عميو كؿ عيف ثرة

فتركف كؿ حديقة كالدرىـ

الشاىد قولو  " :جادت "  ،يالحظ أف تاء التأنيث قد لحقت أخر الفعؿ " جاد " لمداللة عمى تأنيث
فاعمو وىو كممة " كؿ " مع أف ىذا الفاعؿ مذكر في ذاتو .
ب ػ أف يكوف المضاؼ صالحا لمحذؼ  ،واقامة المضاؼ إليو مقامو مف دوف أف يتغير المعنى .
نحو أف يقاؿ  :أسرعت السحائب حيف ساقتيا الرياح .
فقد حذؼ المضاؼ وىو كممة " بعض " دوف أف يفسد المعنى .
 9ػ جواز حذؼ تاء التأنيث مف آخر المضاؼ  ،شريطة أمف المبس عند حذفيا  ،وعدـ خفاء
المعنى ،
 123ػ كقولو تعالى  { :وأوحينا إلييـ فعؿ الخيرات واقاـ الصالة وايتاء الزكاة } . 1
والتقدير  " :إقامة الصالة " فقد حذؼ " تاء " التأنيث مف المضاؼ تخفيفا في النطؽ  ،ولـ يترتب
عميو لبس  ،أو إخفاء في المعنى  .ومنو قولو تعالى :
{ رجاؿ ال تمييـ تجارة وال بيع عف ذكر اهلل واقاـ الصالة وايتاء الزكاة } . 2
ػػػػػػػػػ
 1ػ  73األنبياء  2 .ػ  37النور .
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