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  وأبرز أحكامه في باب اإلضافة  ،مدلوله ، وأنواعه االسم المبهم ،

  دراسة نظریة تطبیقیة

  ناصر عبد الرحیم محمد عبد الرحیمد .

للغة والنحو قسم او ، مصر -جامعة األزهر  -كلیة اللغة العربیة  -  ویاتقسم اللغ

  ،المملكة العربیة السعودیة –جامعة أم القرى  -كلیة اللغة العربیة  –والصرف 

  naserabdelrahem.4720@azhar.edu.eg: البرید االلیكتروني

  :الملخص

، وأنواعه ، وأبرز أحكامـه النحویـة وهو بحث یهدف إلي بیان معنى االسم المبهم ،

لكونه ـ فیمـا أعلـم ـ لـم  ،ترت دراسة المبهماخوتطبیق هذا على باب اإلضافة ، وفد 

وأبرز مواضعه وأحكامه النحویة  ،فأردت أن أبین أشهر ألفاظه ،یفرد ببحث یخصه

، واختـــرت بـــاب اإلضـــافة لیكـــون نموذجـــا تطبیقیـــا ؛ لقلـــة الموضـــوعات التـــي تعنـــى 

وٕابـراز ، كمــا قصـدت أن یكـون التطبیــق فـي كتــاب  ،وبیــان أنواعهـا ،ببـاب اإلضـافة

وحسـن االنتفـاع بمـا ورد فیـه  ، تعالى ؛ لما في هذا من شـرف التعلـق بكتـاب اهللاهللا

مـــن شـــواهد علـــى قواعـــد اللغـــة كافـــة ، وقـــد حصـــرت البحـــث فـــي تمهیـــد ومبحثـــین: 

مدلول المبهم وأبرز أنواعه وألفاظه ، ثم عن أحكامه مـن  :تحدثت في التمهید عن

نظریـة : دراسـة تحـدثت عـن :لوفي المبحث األو .حیث اكتساب اإلعراب أو البنـاء

ـــرز أحكامهـــا ، ونـــوع اإلضـــافة فـــي االســـم ،مـــدلولها ، وأنواعهـــا  اإلضـــافة ، عـــن أب

وفــي المبحــث  أبــرز األحكــام التــي تخصــه متوخیــا فــي هــذا اإلیجــاز ـ، و  المــبهم

، مـن خـالل شـواهد  تطبیقیة ألبرز أحكام االسم المـبهمدراسة  :تحدثت عن :الثاني

، وعمــا جــاء ث عــن الظــرف واســم الزمــان المبهمــینر الحــدیوانحصــ الكــریم، القــرآن

أو مــا كـــان دون  ،كالمتوغــل فـــي اإلبهــام بشـــدة ،مبهمــا ممــا لـــیس بزمــان وال ظـــرف

ــم الخاتمــة .ذلــك وذكــرت فیهــا أبــرز النتــائج والتوصــیات التــي خــرج بهــا البحــث  :ث

، ضــــافة بعــــض األســــماء المبهمــــةبتوفیــــق اهللا ، حیــــث ثبــــت مــــن الدراســــة امتنــــاع إ

كمـا ثبـت  واألسماء الموصولة ؛ نظرا ألصـل وضـعها ، ،أسماء الشرط واالستفهامك
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فــال صــحة  )فــي ،مــن ،الــالم(صـحة مجــيء اإلضــافة بمعــاني حــروف الجــر الثالثــة 

 :إلنكار هذه المعاني أو بعضها ، كما اتضح في بیان نوع إضافة المبهم وما تفیده

فــي اإلبهــام فإضــافتها غیــر  دون الموغلــة ،محضــیة إضــافة أكثــر األســماء المبهمــة

صح األقوال ، وغیر هذا من نتائج مهمة مما احتوت علیه خاتمة هذا محضة في أ

، وهــي متنوعــة ، ســین ، أحــدهما: للمصــادر والمراجــعثــم اتبعــت هــذا بفهر   .البحــث

   .لموضوعات البحث :واآلخر

  النحویة األحكام –باب اإلضافة  -المدلول   - االسم المبهم : الكلمات المفتاحیة

******* 
 

The vague name, its meaning, its types, and its most 
prominent provisions in the addendum. An applied 

theoretical study 
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Abstract: 
It is a research aimed at explaining the meaning of the vague 
name, its types, and its most prominent grammatical provisions, 
and applying this to the section of addition, a delegation chose to 
study the vague, because - to the best of my knowledge - it was 
not singled out by a research related to it, so I wanted to show its 
most famous words, its most prominent grammatical positions 
and rulings, and chose the section of addition To be an 
application model, due to the lack of topics concerned with the 
section on addition, and clarifying their types, and highlighting, 
as I meant that the application be in the book of God Almighty, 
because of this in the honor of attaching to the Book of God, and 
good use of what was stated in it on all the rules of the language, 
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and research has limited In introductory and two articles: 

In the preface, I talked about: the meaning of the vagus and its 
most prominent types and terms, and the type of addition 
contained in it, then about its provisions in terms of acquiring 

syntax or construction. 

    In the first topic: I talked about: studying the vague name 

theoretically through the addition section, and I mentioned the 
most important provisions that concern him, envisaging in this 

brief  -  

   In the second topic: I talked about: the study of the vaguely 

applied name through the Quranic texts, and the discussion was 
limited to the envelope and the name of the enigmatic time, and 
from what came vague from what is not time or circumstance, 
such as the one who is deeply inclined to the thumb, or what was 

without that. 

Then the conclusion: I mentioned in it the most prominent results 
and recommendations that the research came out with the success 
of God, as it was proven from the study to refrain from adding 
some vague names, such as the names of the condition and the 
interrogative, and the names connected; In) there is no validity to 
deny these meanings or some of them, as was shown in the 
statement of the type of addition of the vague and what it 
benefits: the purely addition of the most vague names, without 
being indoctrinated in the thumb, so adding them is not pure in 
the most correct sayings, and this is an important result of what 

was included in the conclusion of this research. 

Keywords: vague name - connotation - addition section - 
grammatical rulings 
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  مقدمــة 

ین، النبیــو  ســید الرســل والصــالة والســالم علــى الحمــد هللا رب العــالمین،

  :                                           وبعدوعلى آله وصحبه أولى الفضل أجمعین.  سیدنا محمد

فهذا بحث بعنوان: " االسم المبهم ، مدلوله ، وأنواعه ، وأبرز أحكامه 

  ظریة تطبیقیة "في باب اإلضافة " دراسة ن

نطق بها خیر البشر ، وأفضل الرسـل غة أتقدم به إلي المعنیین بأشرف ل

ِإنَّـا   ریم بهـا، مصـداقًا لقولـه تعـالى:التي شـرفها اهللا تعـالى بنـزول كتابـه الكـ؛ و 

  .)١( َأنَزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبیا� 

ركة كانـت المشـاف هـذه اللغـة ،لنیل شرف المساهمة ببحث یتعلـق بذلك و 

  .بهذا الجهد المتواضع

  ومن دواعي اختیاري لموضوع هذا البحث ـ إضافة إلي ما تقدم ـ التالي:

یبین  ،لكونه ـ فیما أعلم ـ لم یفرد ببحث یخصه ،اخترت دراسة المبهم ـ ١       

  .وأبرز مواضعه وأحكامه ،أشهر ألفاظه

یتعلـــق  نموذجـــا -فـــي الحـــدیث عـــن أحكامـــه النحویـــة  –ـ اختـــرت  ٢        

 ،وتعنـى ببیـان أنواعهـا ،باإلضافة ؛ لقلة الموضوعات التي تتنـاول بـاب اإلضـافة

  .وٕابراز أحكامها

كتـاب اهللا تعـالى ؛ لمـا فـي الجانب التطبیقي أن یكون في ـ قصدت في ٣        

وحسن االنتفـاع بمـا ورد فیـه مـن شـواهد علـى  ،هذا من شرف التعلق بكتاب اهللا

  .قواعد اللغة كافة

  :جاء منهج الدراسة في هذا البحث على النحو التالي وقد

  :ـ حصرت البحث في تمهید ومبحثین ١

مـه مـن احكأثـم : مـدلول المـبهم وأبـرز ألفاظـه ، عـن تحدثت في التمهید

  .حیث اكتساب اإلعراب أو البناء

عهـا، وأنوا، مـدلولها ، اإلضـافة : عـنوفي المبحث األول: دراسة نظریة 

                                                           

 .) من سورة یوسف٢من اآلیة (   )١(
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 الــواردة فــي االســم المــبهم ،وعــن نــوع اإلضــافة تخصــها ،  وأبــرز األحكــام التــي

  في هذا اإلیجاز ـ  متوخیا

المـبهم فـي االسم إضافة  أحكام عنوفي المبحث الثاني: دراسة تطبیقیة 

زمـان المبهمـین، وعمـا جـاء وانحصر الحدیث عـن الظـرف واسـم ال ،القرآن الكریم

منه دون ما كان و  ،م بشدةمتوغل في اإلبهامبهما مما لیس بزمان وال ظرف، كال

  .ذلك

ـــ اقتصــر الحــدیث ـ فــي التطبیــق ـ علــى األلفــاظ التــي جــاءت مبهمــة ٢

  .وأما غیرها فال ،ومضافة في كتاب اهللا تعالى

أمـا مـا ال یقبـل  ،ـ كما اقتصر الحدیث أیضـًا علـى المـبهم الـذي یضـاف٣

ولة فــال واألســماء الموصــ ،واالســتفهام ،اإلضــافة مــن المبهمــات كأســماء اإلشــارة

  .حدیث عنه

هـا ها في كتاب اهللا تعالى، وذكرت لـ حصرت األسماء المبهمة ومواضع٤

  .ها تجنبًا لإلطالةورود وأشرت في الحاشیة إلي أبرز مواضع ،بعض الشواهد

ـــ أحلــت فــي الجانــب التطبیقــي علــى بعــض القضــایا التــي عرضــت فــي ٥

  .الدراسة ؛ تجنبا للتكرار

ــ ــین ،أتي فــي مقدمــةوقــد اقتضــت طبیعــة البحــث أن ی  ،وتمهیــد،  ومبحث

  .وفهارس ،وخاتمة

والمـــنهج  ،ذكـــرت فیهـــا أهمیـــة هـــذا البحـــث ودواعـــي اختیـــاره :فالمقدمـــة

  .وخطة السیر فیه ،المتبع في تناوله

وعــن مــدلول المــبهم ، وأبــرز ألفاظــه ، : عــنالحــدیث  أمــا التمهیــد: ففیــه

، وفیـه  عـراب أو البنـاءمه من حیـث اكتسـاب اإلاحكوأ ، فیهالواردة نوع اإلضافة 

   ثالثة محاور:

 ،نـوع اإلضـافة فـي المـبهم :الثـاني. و : مدلول المبهم وأبرز ألفاظـهأحدها

  .المبهم المضاف بین اإلعراب والبناء :الثالثو  .وما یستفاد منها

اعهــا، وأبــرز األحكــام التــي مــدلول اإلضــافة وأنو  أمــا المبحــث األول فعــن:       

  .بما یخدم إضافة المبهم  -زتخصها ـ متوخیا اإلیجا

فـي القـرآن إضـافة المـبهم : دراسـة تطبیقیـة عـن: أحكـام والمبحـث الثـاني        

  : وفیه أربعة مطالب الكریم ،
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  وأبرز أحكامه. إضافة الظرف المبهم :المطلب األول        

  .وأبرز أحكامه لثاني: إضافة اسم الزمان المبهمالمطلب ا

لمـبهم ممــا لـیس بزمـان وال ظــرف قلیـل التوغــل إضــافة ا :المطلـب الثالـث

  وأبرز أحكامه.  في اإلبهام

ــیس بزمــان وال ظــرف :المطلــب الرابــع شــدید التوغــل فــي  ،إضــافة ممــا ل

  وأبرز أحكامه.اإلبهام 

ها أبرز النتائج والتوصیات التي خرج بهـا البحـث بتوفیـق ثم الخاتمة: وب

  .اهللا تعالى

  .موضوعات البحثر والمراجع ، و ثم الفهارس: وتشمل فهرسي: المصاد

، وهـو حسـبي موفق ومعین وهو خیر ،واهللا تعالى من وراء القصدهذا ، 

   .ونعم الوكیل

  َُوإَِلْیِه ُأِنیُب  َوَما َتْوِفیِقي ِإالَّ ِباللَِّه َعَلْیِه َتَوكَّْلت       

  

   
  ث ـــــــالباح
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) متهيد(   

  نحويةلنواعه ، وبعض أحكامه اوأ، املبهم مدلول 

  وفیه محوران:

  .مدلول المبهم وأشهر ألفاظه  :امأحده

  .المبهم المضاف بین اإلعراب والبناء :والثاني

   وأشهر ألفاظه املبهماالسم مدلول  :احملور ألول

مشـتق مـن " أبهـم " والمـادة تـدور حـول  ،اسـم مفعـول :اللغة المبهم في

   .واالنغالق ،الخفاء والغموض

  )١( .ال یعرف له وجه یؤتى منه " :وكالم مبهم"  :اللسان جاء في   

: الغــامض الــذى ال یتحــدد " والمــبهم مــن الكــالم :وورد فــى المعجــم الوســیط   

  )٢(مقصوده ".

فكـل اسـم ال یتضـح معنـاه إال بمـا أضـیف  :أما المـبهم فـى عـرف النحـویین      

 :واالسـم كــ ،" قبـل وبعـد " وأسـماء الجهـات :فالظرف كـ ،ظرفًا كان أم اسماً  ،إلیه

  )٣( ..إلخ )وخدن ،وحسب ،وشبه ،مثل ،غیر(

ومنها مـا  ،منها ما یضاف لفظًا ومعنى ،فما تقدم من أسماء كلها نكرات

   .یقطع عن اإلضافة لفظًا ال معنى

واألســماء  ،بعــض المعــارف كأســماء اإلشــارة :كمــا یشــمل المــبهم أیضــاً 

أنهــا غیــر محــددة  :یهــاوجهــة اإلبهــام ف ،وأســماء الشــرط والضــمائر ،الموصــولة

إال أن هذه المعارف ال تصح إضافتها ؛ وذلك مـن جهـة أصـل  ،)٤(المعنى بذاتها 

                                                           

 .١٣٨/ ١ومجمل اللغة   ،٣٧٦/  ١ )م .هـ .ب( :مادة ،ینظر لسان العرب   )١(

 .٦٤/ ١والمصباح المنیر ،٧٤/  ١ )م .هـ .ب( :مادة ،ینظر المعجم الوسیط   )٢(

 .٨١وشرح شذور الذهب ص ،١٣٧/  ٢ینظر شرح المفصل البن یعیش    )٣(

  ،والتصـــــــــریح ٣٢٦،وشـــــــــرح شـــــــــذور الـــــــــذهب ص٢/٣١٠كتـــــــــاب للســـــــــیرافيینظــــــــر شـــــــــرح ال   )٤(

٢/٣٤. 



       
 

 

 
 

١٠٣٠

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

 التعریـف، والـذى یضـاف إمـا نكـرة فـيوضعها ؛ إذ وضعت فى األصل دالة علـى 

  .أو مما ینوى تنكیره إن لم یكن كذلك ،األصل

ومـا  ،اً منهـا مـا یكـون زمانـ :واألسماء المبهمة عند اإلضـافة علـى أنـواع

   :التالي زمانًا وال ظرفًا، وتوضیح هذا فيوماال یكون  ،یكون ظرفاً 

بـین " وٕامـا  ،دون ،وذلـك كــ " یـوم :أ ـ ما یكون زمانًا فیضاف إمـا لمفـرد

  )١( .یوم " ،ساعة ،زمان ،وقت ،وذلك كـ " حین ،لجملة

والمقطـوع  ،أو مقطوًعـا عـن اإلضـافة ،ویأتي مضـاًفا ،ب ـ ما یكون ظرفاً 

وأسـماء الجهـات كــ "  ،بعـد" ،وذلك كـ"قبل ،ا مقطوع عن اإلضافة لفظًا ال معنىإم

 :كما یلحق بهـذه الظـروف ،شمال " ،یمین ،وراء ،تحت ،فوق ،خلف ،قدام ،أمام

ـــى الضـــم ـــین عل ـــر " المبنیت ــــة ،" عـــل " و " غی إذا أضـــیفت  ،و " أي " الموصول

وذلك كـ " قبل وبعـد  ،ىوٕاما مقطوع عن اإلضافة لفظًا ومعن .وحذف صدر صلتها

  )٢( ." و" أول "

  :وهو نوعان ،ج ـ ما یكون اسمًا مبهمًا لیس بزمان وال ظرف

شـبه  ،مثـل ،وذلـك كــ " غیـر ،ما كان اإلبهـام فیـه شـدید التوغـل :أحدهما

  .ند " إلخ ،ترب ،ضرب ،شرع ،بید ،سوى ،حسب ،خدن

أى   ،بعـض ،وذلـك كــ " كـل ،مالم یكـن اإلبهـام فیـه شـدید التوغـل :واآلخر

   .أوالت " ،أولى ،كلتا ،كال ،قط ،قد ،ذو ـ بمعنى صاحب ـ

 ،إمـا وجوًبـا لفظــًا ومعنـى وذلـك كــ " قـدك ،وهذه األسـماء تضـاف للمفـرد

  )٣(.أي " ،بعض ،وذلـك كـ " كل ،وٕاما جوازًا  ،أوالت " ،أولى ،ذو ،كلتا كال، ،قطك

  :املبهم املضاف بني اإلعراب والبناء الثاني:و

والظرف إمـا أن یـأتي إما أن یأتي ظرفًا أو غیر ظرف ،  هم المضافالمب

أو مقطوعــًا  ،مضــافا لفظــا ومعنــى ، أو مقطوعــًا عــن اإلضــافة لفظــًا دون معنــى

  .عنها لفظًا ومعنى

                                                           

 .٤٢ -٤١/  ٢والتصریح  ،٨٠ - ٧٨ینظر شرح شذور الذهب ص   )١(

ـــاب للســـیرافي    )٢( ، وشـــرح شـــذور الـــذهب ١٥٧، وتســـهیل الفوائـــد ص٣١١/ ٢ینظـــر شـــرح الكت

 .١٠٤ -١٠٣ص

- ٣٢٦/ ٢الهوامـع، وهمـع ٤٤ــ٤٣،٣٥،/٢، والتصـریح١٣٣ -٢/١٢٧ینظر شـرح المفصـل   )٣(

٤١٤. 



       
 

 

 
 

١٠٣١

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

 ،أو غیــر متوغــل فیــه ،وغیــر الظــرف إمــا أن یكــون متــوغًال فــى اإلبهــام

   :ولكل حكمه عند اإلضافة من حیث اإلعراب أو البناء

 
ً
  :املبهم املضاف من الظروف بني اإلعراب والبناء :أوال

إذا أضـیف الظـرف المـبهم فـي اللفـظ والمعنـى فإنـه :: لفظـا ومعـىن ما أضيف – أ    

 ِإالَّ الَِّذیـَن َتاُبـوا ِمـْن َبْعـِد َذِلـكَ   :یعرب  ومن شواهد ما جاء من هذا قوله تعالى

  .)٢( َقْوُمَك ِمن َقْبِل َهَذا  َوالَ  نَت َتْعَلُمَها َأْنتَ َما كُ   :وقوله تعالي،)١( َوَأْصَلُحوا 

وأضـیف  ،إذا قطع الظرف المبهم عن اإلضافة لفظاً  :أضيف معىن ال لفظا ما -ب    

وذلـك لحـذف المضـاف إلیـه لفظـًا ونیـة  ،في المعنى فإنـه یلـزم البنـاء علـى الضـم

اره إلـى المضـاف إلیـه مما یوجب بناء الظرف المضاف على الضم ؛ الفتق ،معناه

والظـروف المقطوعـة عـن   )٣( .فأشبه الحرف فى االفتقـار إلـى غیـره ،فى المعنى

   :هي ،لفظًا ال معنىاإلضافة 

  )قــّدام ،ووراء ،تحـت ،فــوق ،أول ،أسـفل ،دون ،خلـف ،أمــام ،بعـد ،قبـل(

 :ووقعت بعد ،" أول " و " غیر " إذا حذف ما أضیفت إلیه :وألحق بهذه الظروف

  .إذا أضیفت وحف صدر صلتها ،س " وكذا " أي " الموصولـة" لی

 الظــروف مبنیــًا علــى الضــم مــا ورد فــيومــن شــواهد مــا جــاء مــن هــذه 

  التالي: 

ـــالى ــــه تع ـــلُ   :قول ـــن َقْب ـــُد  هللا اَألْمـــُر ِم ـــْن َبْع ـــي ،)٤(  َوِم   قـــراءة  ف

ُكــلِّ ِشــیَعٍة َأیُُّهــْم ثُــمَّ َلَننــزَِعنَّ ِمــن   :ومنــه أیضــًا قولـــه تعــالى ،)٥(الســبعة بالضــم 

   :وقول الشاعر )٦( َأَشدُّ 

                                                           

 .) من سورة آل عمران٨٢من اآلیة (   )١(

 .) من سورة هود٤٩من اآلیة (   )٢(

 .٥١/  ٢والتصریح  ،١٠٣ینظر شرح شذور الذهب ص   )٣(

 .) من سورة الروم٤من اآلیة (   )٤(

 (مـن قبـل :ـ بالبنـاء علـى الضـم ـ وحكـى الفـراء قـراءة )مـن قبـل ومـن بعـد( :قـرأ عامـة القـراء   )٥(

ـ بالجر مـع التنـوین ـ  )من قبل ومن بعد( :ومن بعد) ـ بالجر بال تنوین ـ وحكى النحاس قراءة

 .٣١/  ٩والدر المصون  ،١٨٤/  ٢والتبیان  ،٣١٩/ ٢معاني القرآن للفراء  :ینظر

 .) من سورة مریم٦٩من اآلیة (   )٦(



       
 

 

 
 

١٠٣٢

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  )١(.    لعنًا یشن علیـه مـن قـدام ..لعن اإللـه تعلـة بن مسافر   

ونوى معناه ؛ فبني الظرف "  ،فحذف المضاف إلیه ،من قدامه :والتقدیر

" ابــدأ بـذا مــن  :مـا حكــاه الفارسـي مــن قـولهم :ونظیـره أیضــاً  ،قـدام " علـى الضــم

كمـا یقـال:  ،مـن أولـه :والتقدیر ،على نیة المضاف إلیه ،بالبناء على الضم" أول

أى: خلفهـم  ،وجاء القوم وزید خلـف أو أمـام ،دونهم :أى ،سرت مع القوم ودون

  )٢( .أو أمامهم

 ومعـىن :جـ
ً
إذا قطـع الظـرف المـبهم عـن اإلضـافة لفظـًا  :قطعه عـن اإلضـافة لفظـا

ومما جـاء  نیة لفظ المضاف إلیه أو معناه، ومعـنى فإنه یجب له اإلعراب ؛ لعدم

 هللا اَألْمـُر ِمـن َقْبـلُ   :قراءة الجـر مـع التنوین الواردة فـى قولــه تعـالى :من هـذا

   :ومنه قول الشاعر. َوِمْن َبْعُد 

  )٣(.     أكـاد أغص بالماء الحمیم ..فساغ لى الشراب وكنت قبًال   

اإلضـافة لفظـًا ومعنـى ،  لقطـع الظـرف عـن ،" علـى الظرفیـة منونـاً  فنصب " قـبالً 

  ومنه أیضًا قوله:

  )٤(.    فما شربوا بعدًا على لذة خمـرا ..ونحن قتلنا األسد أسد شنوءة   

  .لقطعه عن اإلضافة لفظًا ومعنى ،فنصب " بعدًا " على الظرفیة

" ابـدأ بـذا أوًال " إذا أریـد البـدء  :ومنه أیضًا ما حكاه الفارسي مـن قـولهم

ـــه  ـــدماً ب ـــه عـــن اإلضـــافة لفظـــًا  ،متق ـــه نصـــب الظـــرف " أوًال " وأعـــرب لقطع وفی

  )٥(.ومعنى

                                                           

 ١٦٠/  ٣المسـالك وأوضـح  ،٥١/  ٢مـن شـواهد التصـریح  ،لـبعض التمیمیـین ،من الكامل   )١(

 .٢٦٨/  ٢وحاشیة الصبان 

  ٥١/  ٢والتصریح  ،١٦٢/  ٣وأوضح المسالك  ،٧٤/  ٣ینظر شرح األلفیة البن عقیل    )٢(

ولعبـد اهللا  ،٤٢٦/  ١فى نسبته خالف ؛ إذ نسب لیزید بن الصـعق فـى الخزانـة  ،من الوافر   )٣(

  والتصــــریح  ،٥٢٧حــــاة صمــــن شــــواهد تــــذكرة الن ،١١٢/  ٣بــــن یعــــرب فــــى الــــدرر اللوامــــع 

 .٢٦٩/  ٢وحاشیة الصبان  ،١٩٤/  ٣

  والتصـــــریح  ،١٥٨/  ٣مـــــن شـــــواهد أوضـــــح المســـــالك  ،لـــــبعض بنـــــي عقیـــــل ،مـــــن الطویـــــل   )٤(

 .٢٦٩/  ٢وحاشیة الصبان  ،٥٠/  ٢

 .١٠٤وشرح شذور الذهب ص ،٧٤/  ٣ینظر شرح األلفیة البن عقیل    )٥(



       
 

 

 
 

١٠٣٣

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

   :املبهم املضاف من اسم الزمان بن اإلعراب والبناء :ثانيا

فــإذا أضــیف  بــین "  ،دون ،" یــوم :وذلــك نحــو ،وهــو یضــاف إمــا لمفــرد

اء ـوٕاذا أضـــیف لمبنـــي جـــاز إعرابـــه وبنـــاؤه وممـــا جـــ ،للتناســـب ،لمعـــرب أعـــرب

ا ُدوَن ـَوِمنَّـ   وقولــه تعـالى:  )١(    َوِمْن ِخْزِي َیْوِمِئـذٍ   :وجهین قولـه تعالىبال

   )٣(  .  ُكمْ َـ َع َبْینَــ د تََّقطّ َـ َلق   وقولـه تعالى: )٢(  َذِلَك 

یمـة یجــوز فیهـا اإلعــراب والبنــاء اآلیــات الكر  فــي الـواردة فأسـماء الزمــان

وأمــا البنــاء فلإلضــافة إلــى  ،عــراب فعلــى األصــلأمــا اإل )٤(قرئــت بــالوجهین وقــد 

  .مبني

حـین، وقـت، زمـان سـاعة، یـوم "   " :وذلك كـ ،إلى جملةومنه ما یضاف 

ویجــوز فیهــا اإلعــراب والبنــاء إن  ،فتعــرب إن أضــیفت لمعــرب ،وهــي كســابقتها

   .أضیفت لمبني

  فــإن كانــت الجملــة المضــافة إلــى اســم الزمــان اســمیة أو فعلیــة فعلهــا 

ــد  ،تعــین فیهــا اإلعــراب عنــد البصــریین مضــارع وجــاز فیهــا اإلعــراب والبنــاء عن

   .الكوفیین

اِدِقیَن ِصـْدُقُهْم   :ومما جاء من هذا قولـه تعالى   )٥( َهَذا َیْوُم َینَفُع الصَّ

  ومنه أیضًا قول الشاعر    )٦(یث قرئ بإعراب " یوم " وبنائه " ح

  )٧(كریم على حین الكرام قلیل .    ..ألم تعلمي یا عمرك اهللا أنني   

                                                           

 .) من سورة هود٦٦من اآلیة (   )١(

 .) من سورة الجن١١اآلیة ( من   )٢(

 .) من سورة األنعام٩٤من اآلیة (   )٣(

ـ بفـتح النـون  )بیـنكم(ـ بفتح النـون ـ و )دون ذلك(ـ بفتح المیم ـ و  )یومئذ( :قرأ نابع والكسائي   )٤(

ینظـر معـاني القـرآن للفـراء  .ـ وذلك على البناء وتركیب المـبهم مـع غیـره تركیـب خمسـة عشـر

 .٣٢٣ ،٢٦٩وٕاتحاف فضالء البشر ص ،٣٤٤اءات ألبى زرعة صوحجة القر  ،٣٢٦/ ١

 .) من سورة المائدة١١٩من اآلیة (   )٥(

ـ بـالرفع ـ علـى  )یـوم(وقـرأ البـاقون  ،ـ بفـتح المـیم ـ علـى البنـاء )یـوم ینفـع(قـرأ نـافع ـ وحـده ـ    )٦(

 . ٢٤٢، وحجة القراءات ص٣٢٦/ ١ینظر معاني القرآن للفراء  .اإلعراب

 ٢والمساعد  ،٥٩٥/  ٢ومغنى اللبیب  ،١٢٢/  ٣بال نسبة فى شرح التسهیل  ،طویلمن ال   )٧(

 .١٤٧/  ٣والدرر اللوامع  ،٣٥٥/ 



       
 

 

 
 

١٠٣٤

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  .حیث روى " على حین " بكسر النون وفتحها

وٕان كانت الجملة المضاف إلیها المبهم فعلیة فعلها ماٍض فـالراجح بنـاء 

   :ومما جاء من هذا قول الشاعر. ویجوز إعرابه بقلـة ،المبهم

  )١(.  وقلت ألمًا أصح والشیب وازع ..على حین عاتبت المشیب على الصبا 

إلضافة الظرف إلى فعل  ،وهو أرجح ،حیث روى بجر " حین " وبناءه على الفتح

  .مبني

ا ـ املضاف ممـا لـيس بزمـان وال ظـرف قليـل التوغـل يف اإلبهـام بـني اإلعـراب ثالث

   :والبناء

، قــط، كــال، قــد  -بمعنــى صــاحب  -وذلــك نحــو: (كــل، بعــض، أي، ذو 

  :إال أنها على نوعین ،ف للمفردوجمیع هذه األسماء تضا كلتا، أولى، أوالت).

 ،ذو ،كلتــا ،" كــال :وهــو ،مــا تجــب إضــافته للمفــرد لفظــًا ومعنــى :أحــدهما

ومن شـواهد مـا  ،ومعنى المفرد ـ هنا ـ ما قابل الجملة ،قطك " ،قدك ،والت ،أولى

 ِكالُهَمـا  ِعنَدَك الِكَبـَر َأَحـُدُهَما َأوْ  ِإْحَسانًا ِإمَّا َیْبُلَغنَّ   :جاء من هذا قولـه تعالى
َوإِن َكـاَن ُذو   :وقولـه تعـالى ،)٣(  ِكْلتَا الَجنََّتْیِن آَتْت ُأُكَلَها  :وقولـه تعالى ،)٢(

 وقولــــه تعـــالى: )٥( َوُأْوُلـــوا الِعْلـــِم َقاِئمـــًا ِباْلِقْســـِط  : وقولــــه تعـــالى )٤(  ُعْســـَرةٍ 

  َْمَلُهنَّ َوُأْوالُت اَألْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأن َیَضْعَن ح  )٦(.   

ن ـ، لوقوعهما موقـع فعـل األصل ـ مبنیا أما " قدك " و " قطك " فهما في

 :فیقــال ،وهمــا بمعنـى كــاف ،فبنیـا كمــا بنــي فعـل األمــر ،أول أحوالهمــا األمـر فــي

  )٧( .ك دینارانـدك درهمان ، وقطـق

 جوز قطعـه عـن اإلضـافة لفظـًا، وهـو" كـل،وی واآلخر: ما یضاف للمفرد معنى   
                                                           

والكامــل  ،٣٣٠/  ٢مــن شــواهد الكتــاب  ،٣٢للنابغــة الــذبیاني فــي دیوانــه ص ،مــن الطویــل   )١(

 .٢٦٤/  ٢ابن الشجري  يوأمال ١/٢٤٠

 .) من سورة اإلسراء٢٣من اآلیة (  )٢(

 .) من سورة الكهف٣٣من اآلیة (  )٣(

 .) من سورة البقرة٢٨٠من اآلیة (  )٤(

 .) من سورة آل عمران١٨من اآلیة (  )٥(

 .) من سورة الطالق٤من اآلیة (  )٦(

 .١٢٩/  ٢وشرح المفصل البن یعیش  ،٣١١/  ٢ینظر شرح الكتاب للسیرافي    )٧(



       
 

 

 
 

١٠٣٥

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

    ."بعض، أي

ومـن شـواهد مـا جـاء مـن طعت هذه األسماء عـن اإلضـافة نونـت، وٕاذا ق

ِتْلــَك الرُُّســُل    وقولـــه تعــالى: )١(  َوُكــلٌّ ِفــي َفَلــٍك َیْســَبُحونَ   هــذا قولـــه تعــالى:

ـــْلَنا َبْعَضـــُهْم َعَلـــى َبْعـــ ـــا تَـــْدُعوا َفَلـــُه اَألْســـَماءُ  وقولــــه تعـــالى: )٢( ضٍ ـَفضَّ  َأیـــا� مَّ

  . )٣( الُحْسَنى

همـــات تنـــوین عـــوض عـــن المضـــاف إلیـــه والتنـــوین الـــذى لحـــق هـــذه المب      

  )٤( .لقطع هذه األسماء عن اإلضافة لفظاً  ،المحذوف

 رابع
ً
املضاف مما ليس بزمان وال ظـرف شـديد التوغـل فـى اإلبهـام بـني اإلعـراب  :ا

  والبناء: 

 ،تــرب ،شــرع ،بــین ،نــد ،خــدن ،حســب ،شــبه ،غیــر ،" مثــل :وذلــك نحــو

   .دون " إلخ ،بید ،ضرب

تقربـه مـن الحـروف فـإذا أضـیف إلـى مبنـي  ،وهذا النـوع فیـه شـدة إبهـام

  .كما تكتسب النكرة المضافة إلى معرفة من تعریفها ،جاز أن یكتسب من بنائه

ْثـَل َمـا  : اء إلضافته إلى مبني قولـه تعالىفمن اكتسابه البن ِإنَُّه َلَحـقٌّ مِّ

   :ومنه أیضًا قول الشاعر .ـ بفتح الالم فى مثل ـ على البناء) ٥( ُقوَن َأنَُّكْم َتنطِ 

  )٦(. حمامة فى غصون ذات أوقـال ..لم یمنع الشرب منها غیر أن نطقت 

   .على البناء -فى غیر  -بفتح الراء  

  ) ٧(َوَبــْیَن َمــا َیْشــَتُهوَن  َوِحیــَل َبْیــَنُهمْ   :وجــاء منـــه أیضـــًا قولـــه تعالـــى

  )٨( .إلضافة ما تقدم إلى مبني ،ذلك ـ بفتح النون فى بین ـ على البناءو 

                                                           

 .) من سورة یس٤٠من اآلیة (  )١(

 .ورة البقرة) من س٢٥٣من اآلیة (  )٢(

 .) من سورة اإلسراء١١٠من اآلیة (  )٣(

 .٤٢٦ـ  ٤١٤/  ٢وهمع الهوامع  ،١٣٣ـ  ١٣٠/  ٢ینظر شرح المفصل    )٤(

 .) من سورة الذاریات٢٣من اآلیة (   )٥(

 ،١٢٩/  ٣وشرح التسهیل ،٣٢٩/  ٢من الشواهد المجهولة النسبة فى الكتاب  ،من البسیط   )٦(

 .٥٩٤/  ٢ومغنى اللبیب  ،٩٢٢ / ٢وشرح الكافیة الشافیة 

 .) من سورة سبأ٥٤من اآلیة (   )٧(

 .٥٩٤ـ  ٥٩٢/  ٢ومغنى اللبیب  ،٩٢٢ینظر شرح الكافیة الشافیة ــ /    )٨(



       
 

 

 
 

١٠٣٦

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

یكتسـبها المضــاف مـن المضــاف  وذكـر ابـن هشــام أنـه مـن األمــور التـي

 ،ومثـل ،غیـر(إذا كـان المضـاف مبهمـًا كــ  :أحـدها :فى ثالثـة أبـواب ،إلیه البناء

مضـاف إلیـه " إذ " إذا كان المضاف زمانـًا مبهمـًا وال :إلخ، والثاني )ودون ،وبین

  .الظرفیة

  )١( .إذا كان المضاف زمانًا مبهمًا والمضاف إلیه فعل مبني :والثالث

فــذكر أن الحركــة علــى آخــر  ،وبعـض النحــویین تــأول شــواهد البنــاء هــذه

حیث صرح بنحو هـذا ، ابن مالك: ومن هؤالء هذه األسماء حركة إعراب ال بناء،

بنـــاء مخـــرج علـــى اإلعـــراب أحســـن "وكـــل مـــا استشـــهدوا بـــه علـــى ال:فـــي قولــــه

  )٢(.تخریج"

والشــــــــك أن مجــــــــيء عــــــــدد مــــــــن القــــــــراءات والروایــــــــات الشــــــــعریة 

   .فال وجه إلنكار أحدهما ،یؤكد صحة الوجهین )اإلعراب والبناء(بالوجهین

  

                                                           

 .٥٩٤ ،٥٩٢/  ٢ینظر مغنى اللبیب    )١(

 .١٨٣٦/  ٤وینظر ارتشاف الضرب  ،١٢٨/  ٣شرح التسهیل    )٢(



       
 

 

 
 

١٠٣٧

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

 

  : دراسة نظرية عن:املبحث األول

  )١( أحكام إضافة االسم املبهم وأبرز ، وأنواعها ، مدلوهلا ، اإلضافة 

 أو
ً
    :معىن اإلضافة :ال

مصـدر مشـتق مـن " أضـاف " المزیـد بهمـزة التعدیـة  :اللغـة اإلضافة فـي

اإلســـناد أو  :ومعناهـــا ،" ضـــیف " فعینـــه یـــاء ؛ الشـــتقاقه مـــن الضـــیف :وأصـــله

    .أو الضم ،اإلمالة

   )٢( .أملته " :أى ،" وأضفت الشئ إلى الشئ :اللسان جاء في

ه إلیـــه: ألجأتـــه... وضـــیفت ،هأملتـــ :" وأضـــفتهالمحـــیط:  وفـــى القـــاموس

: الملــزق بــالقوم، والمضــاف: والمضــاف ،مــن أحــیط بــه :الحــرب والمضــاف: فــي

   )٣( .المسند إلى من لیس منهم " الدعي

... ضــمه وأســند أو نســبه :" وأضــاف الشــئ إلیــه :وفــى المعجــم الوســیط

   )٤( .انضم " :نضاف إلیهوضیف الشئ إلیه: أماله... وا

فهــي نســبة تقییدیــة بــین اســمین  :ح النحــوییناصــطال أمــا اإلضــافة فــي

   )٥( .توجب لثانیهما الجر أبداً 

فالنســبة بــین  ،زیــد قــائم :" نســبة تقییدیــة " احتــراز مــن نحــو :فقــولهم

قـام زیـد  :" بـین اسـمین " احتـراز مـن نحـو :وقولهم ،المبتدأ والخبر لیس تقییدیة

                                                           

ـ  ٥/  ٢واألصـــول  ،٢٨٦ ،١٣٦/  ٤مقتضـــب وال ،٣٣٥/ ٣ ،٤٢٨/  ١ینظـــر الكتـــاب    )١(

وشــرح األلفیــة البــن  ،٨٧/  ٣وشــرح التســهیل البــن مالــك  ،١٢٦/  ٢وشــرح المفصــل  ،١٠

ـــــل  /  ٢وحاشـــــیة الصـــــبان  ،٤١١/  ٢وهمـــــع االهوامـــــع  ،٢٤/  ٢والتصـــــریح  ،٤٣/  ٣عقی

٢٣٧. 

 .٢/٥٧٠ومجمل اللغة  ،٤/٢٦٢٥ )ف .ى .ض( :مادة ،لسان العرب البن منظور   )٢(

، والمصـــــــــــباح ٢٢٤/  ٣ )ف .ى .ض( :مـــــــــــادة ،القـــــــــــاموس المحـــــــــــیط للفیـــــــــــروز أبـــــــــــادي   )٣(

 .٢/٣٦٦المنیر

 .٥٧٧ص )ف .ى .ض( :مادة ،المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة   )٤(

 .٢٣٧/  ٢وحاشیة الصبان  ،٤١١/  ٢وهمع الهوامع  ،١٧٩٩/  ٤ارتشاف الضرب    )٥(



       
 

 

 
 

١٠٣٨

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

 :ر أبـدًا " احتـراز مـن نحـو" توجب لثانیهما الج :وقولهم ،فاإلسناد بین فعل واسم

فالجر فیه لـیس بـالزم ؛ إذ  ،مررت بزید الخیاط :المجرور بالباء فى ،زید الخیاط

  .لو تبع مرفوعًا أو منصوبًا لرفع أو نصب كتابعه

علــى أن ینــزل  ،إســناد اســم إلــى آخــر :كمــا حــدث اإلضــافة أیضــًا بأنهــا

    )١( .الثاني من األول منزلة التنوین أو ما یقوم مقامه

" اعلم أن إضافة االسم  :قالاإلضافة بنحو هذا ابن یعیش ؛ ف وممن حدّ 

ینـزل منـه  ،وجعل الثاني من تمـام األول ،إیصاله إلیه من غیر فصل :إلى االسم

    )٢( .منزلة التنوین "

علـى أن  ،فـ " إسناد اسم إلى آخر " بمعنى ضم أحد االسمین إلـى اآلخـر

الالحــق  ،األول " المضــاف " منزلــة التنــوین ینــزل الثــاني " المضــاف إلیــه " مــن

  .ونحوهما ،وزید ،عمرو :فى مثل ،لالسم المتمكن

و (الزیـدون)  )الزیـدان( :مـن مثـل ،أو ینزل منزلة ما یقوم مقـام التنـوین

أو كمنزلــة  ،فمنزلــة المضــاف إلیــه بالنســبة للمضــاف كتنــوین التمكــین ،ونحوهمــا

  .أو ما ألحق بهماأو نون جمع المذكر السالم  ،نون المثنى

 
ً
  :النحوي لكل نوع أنواع اإلضافة واحلكم :ثانيا

   :اإلضافة ترد على ضربین

والتــى یقــدر  ،تقــدیر االتصــال إضــافة معنویــة، وهــي: التــي فــي :أحــدهما

الخالصـة  :أى ،وتسـمى بالمحضـة ،معها حرف یوصل معنى ما قبله إلى ما بعده

  .من تقدیر االنفصال

فــإن أضــیف  ،تعریــف أو التخصــیص للمضــافإفــادة ال :وحكمهــا النحــوي

غـالم  :نحـو ،وٕان أضیف إلى نكـرة ،اكتسب التعریف ،غالم زید :نحو ،إلى معرفة

ولهذا ال یجمع بین هذه اإلضافة و"  ،اكتسب التخصیص من المضاف إلیه ،رجل

أل " ألن المضـــاف فیهـــا یكـــون نكـــرة فیكتســـب مـــن المضـــاف إلیـــه التعریـــف أو 

   .ل " معرفة ال یقبل التنكیروما فیه " أ ،التخصیص

    )٣( .وهي األكثر ،غیر األوصاف ،وهذه اإلضافة تكون فى األسماء

                                                           

 .٢٤/  ٢والتصریح  ،٣٢٥رح شذور الذهب صوش ،٨٧١/  ٢ینظر المقتصد للجرجاني    )١(

 .١٢٦/  ٢شرح المفصل    )٢(

 .٤١٤/  ٢وهمع الهوامع  ،٢٦/  ٢والتصریح  ،١٢٦/  ٢ینظر شرح المفصل البن یعیش    )٣(



       
 

 

 
 

١٠٣٩

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

وال  ،تقـدیر االنفصـال ونیتـه : إضـافة لفظیــة: وهـي التـي فـيوالضرب اآلخر

إضافة غیر محضة   :وتسمى أیضاً  ،لتكون اإلضافة بمعناه ،یقدر معها حرف جر

   .ا فى نیة االنفصالغیر خالصة ؛ لكون اإلضافة معه :أى

فـال یكتسـب المضـاف معهـا  ،إفادة التخفیف فحسـب :وحكم هذه اإلضافة

ــة ــد :نحــو ،تعریفــًا وٕان أضــیف لمعرف وال یكتســب تخصیصــًا وٕان  ،هــذا ضــارب زی

إنما یكتسب لفظه التخفیف من جهة حذف  ،هذا ضارب رجل :نحو ،أضیف لنكرة

مة مقـام التنـوین إن كـان مثنـى وحذف النون القائ ،تنوین مضافه وٕان كان مفرداً 

   .أو جمعًا أو ما ألحق بهما

  :وتشمل ،وهذه اإلضافة تختص باألوصاف العاملة فحسب

 :ومنـه قولــه تعـالى ،اسم الفاعل المراد به الحال أو االسـتقبالإضافة ـ  أ

  ْمِطُرَنــا َهــْدیًا   :ومنــه أیضــًا قولـــه تعــالى ،ممطــر لنــا أي:  )١( َهــَذا َعــاِرٌض مُّ

   . )٢( َباِلَغ الَكْعَبِة 

وٕاضـافته تكـون محضـة  ،، فإنه ال یعملأما إن أرید باسم الفاعل المضي

تقـدیر  ، فاإلضافة فیه محضة ؛ إذ لیسـت فـيهذا ضارب زید أمس :؛ وذلك نحو

ـــى المضـــي ،االنفصـــال ـــه داًال عل ـــل ؛ لمجیئ ـــر عام ـــل  ،ألن الوصـــف غی وال یعم

إذ هــو محمــول فــى هــذا علــى  ،االســتقبالالوصــف إال داًال علــى معنــى الحــال أو 

   .الفعل المضارع الدال على الحال أو االستقبال

ومشــتوم  ،هــذا مضــروب األب :وذلــك نحــو :اســم المفعــولإضــافة ب ـ 

 ،ولمــا كــان اســم المفعــول عــامًال مطلقــًا ؛ إلســناده إلــى نائــب الفاعــل دائمــاً  ،األخ

   .كانت إضافته غیر محضة ؛ لكونها فى نیة االنفصال

وكــریم  ،هــذا حســن الوجــه :وذلــك نحــو :الصــفة المشــبهةإضــافة ـ  ـجــ

 ، وٕاضـافتها غیـر محضـة ؛ لكونهـا فـيوهي كاسم المفعول تعمل بال قیـد ،األصل

    )٣( .نیة االنفصال

نوع إضافة بعض األسماء ـ ما بین القول بكونها محضـة  * واختلف في

  :أو غیر محضة ـ وذلك أتى في التالي 

 ،ث عـد ابـن برهـان إضـافته مـن اإلضـافة غیـر المحضـةحیـ :ـ المصدر١

                                                           

 .) من سورة األحقاف٢٤من اآلیة (   )١(

 .) من سورة المائدة٩٥من اآلیة (   )٢(

 .٤١٦/ ٢وهمع الهوامع ،٤/١٨٠٣ف الضرب وارتشا ،٣/٤٥ینظرشرح األلفیة البن عقیل    )٣(



       
 

 

 
 

١٠٤٠

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

 ،فأخــذ حكمهــا ،فأشــبه الصــفة ،لكــون المجــرور بــه مرفــوع المحــل فــى األصــل

والجمهور على عده من المضـاف إضـافة محضـة ؛ لكونـه ینـوب عـن الفعـل فـى 

كمــا أن اإلضــافة فیــه ختصــاص بــزمن معــین، بخــالف الصــفة ، العمــل مــن دون ا

َلـــْوال َدْفـــُع اللَّـــِه وَ  :)١(وممـــا جـــاء منـــه قولــــه تعـــالى فصـــال،لیســـت فـــى نیـــة االن

   . )٢(النَّاَس 

ومـــنهم  ،وبعـــض البصــریین ،حیــث ذهـــب الكوفیــون :ـــ اســم التفضـــیل٢

الفارسي إلى عد إضافته من اإلضافة غیر المحضة ؛ لكونه یضاف إلـى جماعـة 

 ،فتعــدى تــارة بنفســه وأخــرى بحــرف الجــر ،وألن فیــه معنــى الفعــل ،هــو أحــدها

والجمهور على عّده مـن المضـاف إضـافة محضـة ؛ إذ ال یحفـظ وروده حـاًال وال 

ــم یقــع بعــد " رب " وهــو مــا یؤكــد محضــیة إضــافته ،تمییــزاً  وهــو الصــحیح ؛  ،ول

    )٣( .لضعف الشبه بینه وبین اسم الفاعل

حیث  :كـ " غیر " و " مثل " و " شبه " ،ـ األسماء المتوغلة فى اإلبهام٣

ولهـذا موضـع دراسـة  ،وعدها آخرون غیـر محضـة ،فتها محضةعد بعضهم إضا

  .)٤(وتفصیل 

   :وزاد ابن مالك قسمًا ثالثًا لإلضافة سماه

   :ـ إضافة شبیهة بالمحضة ـج

وانفصـال مـن جهـة  ،كـل إضـافة بهـا اتصـال مـن جهـة :ویراد بهـذا النـوع

لـى، وصالة األو  ،مسجد الجامع :نحو ،إضافة االسم إلى صفته :ومن هذا ،أخرى

  ومنه قولـه تعالى:

  ِِدیُن الَقیَِّمة  )٥(.   

وشهر  ،یوم الخمیس :نحو ،إضافة المسمى إلى االسم :یشمل أیضاً كما 

  .وجرد قطیفة ،سحق عمامة :نحو ،والصفة إلى الموصوف ،رمضان

ــام الصــفة ــد الخیــل :نحــو ،والموصــوف إلــى القــائم مق والمؤكــد إلــى  ،زی

                                                           

 .) من سورة البقرة٢٥١من اآلیة (   )١(

 .٢٤١/  ٢وحاشیة الصبان ،١٢٧/  ٢وشرح األشموني لأللفیة  ،٢٧/  ٢ینظر التصریح    )٢(

 .٢٧/  ٢والتصریح  ،١٨٠٥/  ٤وارتشاف الضرب  ،٩٤/  ٣ینظر شرح التسهیل    )٣(

 .١٠٣٥ :البحث ص :ینظر   )٤(

 .) من سورة البینة٥اآلیة (من    )٥(



       
 

 

 
 

١٠٤١

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

 ،والملغى إلـى المعتبـر )١( َحقُّ الَیِقیِن   :تعالى وقولـه ،كیومئذ وحینئذ ،المؤكد

ُوِعـَد الُمتَّقُـوَن ِفیَهـا  َمَثـُل الَجنَّـِة اَلِتـي  :ومنـه قولــه تعـالى ،هـذا حـيُّ زیـد :نحـو

   . )٢( َأْنَهاٌر 

  فـال اعتـداد  ،اضـرب أیهـم أسـاء :نحـو ،وكذا إضافة المعتبـر إلـى الملغـي

    )٣( ." ـ لتعرفها بالصلة " أساء " " أي" هم " ـ الضمیر المضاف إلى  بـ

فهذه األسماء متصلة بما أضیفت إلیه ؛ إذ المضاف فیها غیـر مفصـول 

ومــن ناحیــة أخــرى بهــا  ،هــذا مــن ناحیــة ،عــن المضــاف إلیــه بالضــمیر المنــوي

فــال تخــرج عــن هــذا  ،انفصــال مــن جهــة المعنــى ؛ إذ المعنــى فیهــا علــى التبعیــة

  .الظاهر إال بتكلف

ذا االنفصال فهي تفید التعریف أو التخصیص لشبهها بالمحضة ورغم ه

   )٤( .فى عدم االنفصال لفظًا ونیـة

من جهة أن المضاف إنما یتعرف أو  ،وقد رد الجمهور إضافة هذا النوع

ومــا جــاء مــن هــذا النــوع  ،الــذى هــو مغــایر للمضــاف ،یتخصــص بالمضــاف إلیــه

فــال یتعــرف المضــاف مــن هــذا  ،فالمضــاف إلیــه عــین المضــاف ؛ إذ هــو تــابع لــه

أمــا الكوفیــون فأجــازوا إضــافة هــذا النــوع  ،النــوع وال یتخصــص بمــا أضــیف إلیــه

    )٥( .بشرط اختالف اللفظ بین المضاف والمضاف إلیه

بـل هـو مـن المضـاف إضـافة  ،أن هذا النوع لـیس قسـمًا مسـتقالً  :والحق

املـة الوصـف عنـد فیعامـل مع ،غیر محضة ؛ لكونه فى األصل تابعـًا مـن التوابـع

   .اإلضافة فال تعدو إضافته أن تكون للتخفیف

 
ً
  تضمن اإلضافة ملعاني حروف اجلر  :ثالثا

  تضــمن اإلضــافة المعنویــة لمعــاني حــروف الجــر  حویــون فــياختلــف الن

   :إلى خمسة مذاهب )الالم ـ ومن ـ وفي(

بـل  ،أن اإلضافة لیست على تقدیر أى من حروف الجر وال نیتـه :أحدها

                                                           

 .) من سورة الواقعة٩٥من اآلیة (   )١(

 .) من سورة محمد١٥من اآلیة (   )٢(

/  ٢وشـرح األشـموني  ،٣٣٦ـ  ٣٣٣/  ٢والمسـاعد  ،١٠١ـ  ٩٤/  ٣ینظـر شـرح التسـهیل    )٣(

١٢٨  - ١٢٧. 

 .٢٤٢/  ٢وحاشیة الصبان  ،٣٣٧/  ٢والمساعد  ،٩٤/  ٣ینظر شرح التسهیل    )٤(

 .٢٤٢/  ٢وحاشیة الصبان  ،٤١٩ـ  ٤١٨/  ٢ینظر همع الهوامع    )٥(



       
 

 

 
 

١٠٤٢

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

غــالم  :فــإذا قیــل ،یبــین كــل منهــا االســتعمال ،وجهاتــه متعــددة ،د االختصــاصتفیــ

وٕاذا  ،كانــت لالســتحقاق ،حصــیر المســجد :وٕاذا قیــل ،كانــت اإلضــافة للملــك ،زیــد

  .كانت اإلضافة لمطلق االختصاص ،تلمیذ عمرو :قیل

   )١( .واختاره أبو حیان ،وممن ذهب إلى هذا ابن دستوریه

فمعنــى: ثــوب  ،قــدر بمعنــى الــالم علــى كــل حــالأن اإلضــافة ت :والثــاني 

فاإلضـافة التـى تفیـد  ،إذ الخز مسـتحق للثـوب ؛ لكونـه أصـًال لـه ،ثوب لخز :خز

   .الملك أو الجنسیة مردها إلى معنى الالم ؛ إذ هما نوع من أنواع االستحقاق

  )٢( .ووافقه أبو الحسن بن الضائع ،وٕالیه ذهب الزجاج

إذا كان المضاف بعضـًا  ):من(ة تقدر بمعنى أن اإلضاف :املذهب الثالث 

إذا لــم یكــن  ):الــالم(وتقــدر بمعنــى  ،وصــّح اإلخبــار بــه عنــه ،مــن المضــاف إلیــه

وهـو األكثـر  ،وامتنـع اإلخبـار بـه عـن الثـاني ،المضاف بعضًا مـن المضـاف إلیـه

  رودًا، وال تقدر بمعنى " فى " و 

    )٣( .وٕالیه ذهب سیبویه وجمهور النحویین، 

   ):في ،الالم ،من(أن اإلضافة تقدر بمعاني  :هب الرابعاملذ 

ضــاف إلیـه، وصــّح إذا كـان المضــاف بعضـًا مـن الم )مـــن(فتقـدر بمعنـى 

 ،إذا كــان المضــاف إلیــه ظرفــًا للمضــاف )فــي(وتقــدر بمعنــى   اإلخبــار بــه عنــه ،

   :وذلك نحو قولـه تعالى

  ِــــــل ــــــُر اللَّْی ــــــْل َمْك ــــــي  )٤( َب ــــــل أي: ف ــــــهأو كظــــــرف  ،اللی ــــــو ،ل    :نح

  َوُهَو أََلدُّ الِخَصام )وهو األكثر وروداً  ،فى غیر هذا )الالم(وتقدر بـ   . )٥.   

وابـــن ، ووافقهمـــا ابـــن مالـــك ،وابـــن الحاجـــب ،وٕالیـــه ذهـــب ابـــن الســـراج

    )٦(.هشام

                                                           

 .٤١٣/  ٢وهمع الهوامع  ،١٨٠٠/  ٤وارتشاف الضرب  ،٣٣٠/  ٢ینظر المساعد    )١(

 .٢٦ـ  ٢٥/  ٢والتصریح  ،١٧٩٩/  ٤وارتشاف الضرب  ،٣٣٠/  ٢ینظر المساعد    )٢(

 ٨٧٠/  ٢صــد فــى شــرح اإلیضــاح والمقت ،١٤٣/  ٤والمقتضــب  ،٤١٩/  ١ینظــر الكتــاب    )٣(

 .١٢٣/  ٢وشرح األشموني لأللفیة 

 .) من سورة سبأ٣٣من اآلیة (   )٤(

 .) من سورة البقرة٢٠٤من اآلیة (   )٥(

وشـرح الكافیـة  ،٢٧٤ـ  ٢٧٣/  ١وشـرح الكافیـة للرضـي  ،٨/  ٢ینظـر األصـول فـى النحـو    )٦(

 .٣٢٩وشرح شذور الذهب ص ،٩٠٦/  ٢الشافیة البن مالك 



       
 

 

 
 

١٠٤٣

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

أن اإلضــافة تقــدر بالمعــاني الثالثــة المــذكورة باإلضــافة إلــى  :واخلــامس 

، رقود عند الحلـب  :أى ،هذه ناقة رقود الحلب :لكتقدیرها بمعنى " عند " ومن ذ

   )١(وٕالیه ذهب الكوفیون.

 ،ما ذهـب إلیـه ابـن السـراج وابـن الحاجـب وابـن مالـك :واألقوى مما تقدم

 ،وذلـك لمـا ثبـت وكثـر مـن الشـواهد ،من صحة تقـدیر اإلضـافة بالمعـاني الثالثـة

ال یحســن فــى كــل  )مـــنى تقــدیرها علــى معنیــي (الــالم) و(كمــا أن االقتصــار علــ

  واضع، وفیه أیضًا تضییق لواسع، الم

أمـا مجـئ اإلضـافة بمعنـى " عنـد " ـ فـى قـول الكـوفیین ـ فلـیس لـه مــا 

  .فضًال عن ندرة أمثلتـه ،یؤیده من سماع

ا 
ً
   :اجلار للمضاف :رابع

وفیـه  ،وقد ترتب على هذا الخالف المتقدم خـالف آخـر فـى الجـار للمضـاف إلیـه

  :ثالثة آراء

أنه مجرور باإلضافة ؛ لنیابته عـن حـرف جـر منـوى ـ المقـدر عنـد  :أحدها         

 ،وال تتصـل إال بعامـل ،بـدلیل اتصـال الضـمائر بالمضـاف ،اإلضافة ـ فعمـل عملـه

    )٢( .وهو لسیبویه والجمهور

لكونه اسمًا غیـر مشـبه  ،ال المضاف ،أنه مجرور بالحرف المقدر :والثاني        

    )٣( .وٕالیه ذهب الزجاج وابن الحاجب ،بعملفال یختص  ،للفعل

ــــث        ــــة  :والثال ونســــب  )معنــــى اإلضــــافة(أنــــه مجــــرور باإلضــــافة المعنوی

    )٤(.لألخفش

  مــــن جــــر  ،مــــا ذهــــب إلیــــه ســــیبویه والجمهــــور :* والــــراجح مــــن هــــذا

   ،والتصـــال الضـــمائر بـــه ،المضـــاف إلیـــه بالمضـــاف ؛ لنیابتـــه عـــن جـــار مقـــدر

   .وال تتصل إال بعامل

  :االسم املبهم خامسا: نوع اإلضافة يف  

  .وما یكون غیر ظرف ،فمنه ما یكون ظرفاً  :لالسم المبهم أنواع 

                                                           

 .٤١٣/  ٢وهمع الهوامع  ،١٨٠٠/  ٢وارتشاف الضرب  ،٣٢٠/  ٢ینظر المساعد    )١(

وشــرح األشــموني لأللفیــة  ،١٢٣/  ٢وشــرح المفصــل البـن یعــیش  ،٤١٩/  ١ینظـر الكتــاب    )٢(

١٢٣/  ٢. 

 .٢٥/  ٢والتصریح  ،٤/١٧٩٩، وارتشاف الضرب ٢٣٥/ ٢ینظر شرح الكافیة  )٣(

 .٢٣٧/  ٢وحاشیة الصبان  ،٤١٢/  ٢ینظر همع الهوامع    )٤(



       
 

 

 
 

١٠٤٤

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

فــذكر أن  ،نقــل أبــو حیــان الخــالف فیمــا تفیــده إضــافته :فــالظرف المــبهم

وعــّدها آخــرون مــن  ،بعــض النحــویین عــد إضــافته مــن اإلضــافة غیــر المحضــة

  .وهو الصحیح ،)١(اإلضافة المحضة 

 ،فإن لم یكن اإلبهام فیه شدیدًا فإضافته محضة :ما المبهم غیر الظرفأ

   :أما ما كان اإلبهام فیه شدید التوغل ففیما تفیده إضافته ثالثة آراء

وٕان  ،فـال یفیـد تعریفـاً  ،أن إضـافة هـذا المـبهم تفیـد التنكیـر مطلقـاً  :* الرأي األول

  .وال تخصیصًا وٕان أضیف لنكرة ،أضیف لمعرفة

   :جه إفادة إضافته التنكیر ثالثة أقوالوفى و 

أن إضافته إنمـا أفـادت التنكیـر لكونـه واقعـًا ـ عنـد اإلضـافة ـ فـى  :أحدها

  )٢( وعلیه األخفش. ،فهو نكرة مطلقاً  ،وأول أحوال االسم التنكیر ،أول أحوالـه

فال یتعرف  ،أن إضافته إنما أفادت التنكیر ؛ لكونه شدید اإلبهام :والثاني

  )٣( .وعلیه ابن السراج والسیرافي ،یف لمعرفةولو أض

لكونه ـ عند اإلضافة ـ علـى نیـة  ،أن إضافته إنما أفادت التنكیر :والثالث

 ،وٕاضافته تفید التنكیر ،التنوین قصدًا ؛ إذ هو فى تقدیر الوصف المراد به الحال

وعلیـه سـیبویه  ،مـؤول بمماثـل أو مغـایر لـك ،مررت برجل مثلك أو غیرك :فنحو

  )٤( .والمبرد

 ،بـل تفیـد التخصـیص فقـط ،أن إضافة هذا المبهم ال تفید تعریفاً  :* الرأي الثاني

َصـاِلحًا َغْیـَر   :ومـن هـذا قولــه تعـالى ،بدلیل وقوع هذه األسـماء وصـفًا للنكـرات

  )٦( .وممن ذهب إلى هذا ابن هشام ، )٥(  الَِّذي ُكنَّا َنْعَملُ 

ولكن قد یتعـرف إن دل علـى  ،هذا المبهم التنكیر أن أكثر أحوال :* الرأي الثالث

شــئ معــین كداللــة بعــض األســماء المبهمــة علــى مماثلــة أو مشــابهة أو مغــایرة 

ونحـو ذلـك یتحقـق فیمـا إذا أضـیفت " غیـر "  ،خاصة  فتتعرف بهذه الخصوصیة

                                                           

 .١٨٠٣/  ٤ینظر ارتشاف الضرب    )١(

 .٤١٤/  ٢ینظر همع الهوامع    )٢(

 .٩٢/  ٣وشرح التسهیل  ،٢٤٠/  ٢وشرح الكافیة للرضي  ،٥/  ٢ینظر األصول    )٣(

 .٢٧/  ٢والتصریح  ،٤٢٣/  ٤والمقتضب  ،٤٣١ ،١٦٦/  ١ینظر الكتاب    )٤(

 .اطر) من سورة ف٣٧من اآلیة (   )٥(

 .٢٤٤/  ٢وحاشیة الصبان  ،٣٢٧ینظر شرح شذور الذهب ص   )٦(



       
 

 

 
 

١٠٤٥

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

وذلـك  ،النحصـار الغیریـة ،إلى معرفة لها ضـد واحـد فإنهـا تتعـرف بهـذه اإلضـافة

ِصــرَاَط الَّــِذیَن َأْنَعْمــَت   :ومنــه قولـــه تعــالى ،بالحركــة غیــر الســكون علیــك :نحــو

ـــْیِهمْ  ـــْیِهْم َغْیـــِر الَمْغُضـــوِب َعَل إذ لـــیس لمـــن رضـــى اهللا عـــنهم ضـــد إال  ،)١(  َعَل

   :ومن هذا أیضًا قول الشاعر ،المغضوب علیهم

  

  )٢(.   ولیكن المسلوب غیر السالب ..فلیكن المغلوب غیر الغالب  

ــــ ـــاد  ف ـــین الضـــدین أف ـــر " ب ـــوع " غی ـــوب " ووق ـــب " ضـــده " المغل " الغال

  .إضافتها التعریف

 :نحو ،ونحو " غیر " فى هذا الحكم " مثل " إذا دلت على مماثلة خاصة

  .إذا قصد المماثلة فى شئ بعینه ،جاءني مثلك

  )٣( .وكذا " حسب " و " شبه " و " خدن " و " سوى " و " نظیر " إلخ

وابــن  ،والعكبــري ،كالجرجــاني ،النحــاة ب جمهــور متــأخريمــذهومــا تقــدم 

فیـــرون أن  ،كســیبویه والمبــرد ،أمــا متقــدمو النحــویین  )٤( .وأبــى حیــان ،مالــك

بـــل تفیـــد  ،إضـــافة األســـماء الموغلـــة فـــى اإلبهـــام ال تفیـــد تعریفـــًا وال تخصیصـــاً 

  .التخفیف فحسب

ــأخرون مــن أن إ ،وهــو األقــوى ممــا تقــدم ــه المت ضــافة أمــا مــا ذهــب إلی

المتوغــل فــى اإلبهــام تفیــد التعریــف إذا دلــت علــى مغــایرة أو مماثلــة أو مشــابهة 

خاصــة فمرجــوح ؛ لتطــرق االحتمــال والشــك إلــى أدلــتهم ؛ إذ یحتمــل إعــراب هــذا 

كما أنه لو أعرب نعتًا لجاز أن یكون باقیًا  ،االسم المتوغل فى البناء بدًال ال نعتاً 

رة أو مماثلــة خاصــة فلیســت قاطعــة ؛ بــدلیل أمــا داللتــه علــى مغــای ،علــى تنكیــره

وذلك لوقوعها نعتًا للنكـرة فـى قولــه  ،وقوع "غیر" بین ضدین من دون أن تتعرف

  )٥( .َصاِلحًا َغْیَر الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُل  تعالى: 

                                                           

 .) من سورة الفاتحة٧من اآلیة (   )١(

مـن شـواهد شـرح التسـهیل  ،ـ ولـیس بدیوانـه مـن الرجـز المنسـوب ألبـى طالـب عـم النبـي ـ    )٢(

 .٢٤٤/ ٢وحاشیة الصبان  ،٩١٦/  ٢وشرح الكافیة الشافیة  ،٩٢/  ٣البن مالك 

 .٢٤٠/  ٢وشرح الكافیة للرضى  ،١٢٥/  ٢شرح المفصل البن یعیش ینظر    )٣(

/  ٣، وارتشــاف الضــرب ٩٢/ ٣، وشــرح التســهیل ٨/ ١والتبیــان  ،٨٧٤/ ٢ینظــر المقتصــد    )٤(

١٨٠٣. 

 ) من سورة فاطر.٣٧من اآلیة (   )٥(



       
 

 

 
 

١٠٤٦

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  

  

  

  املبحث الثاني

  دراسة تطبيقية "  ألحكام إضافة االسم املبهم يف القرآن الكريم "

  

  :مطالب وفیه أربعة

  أحكامه. وأبرز إضافة الظرف المبهم في القرآن الكریم :املطلب األول

   أحكامهوأبرز  إضافة اسم الزمان المبهم في القرآن الكریم :املطلب الثاني

 قلیل التوغل فـي اإلبهـام ،إضافة ما لیس بزمان وال ظرف :املطلب الثالث

  .أحكامه وأبرز ،

 شدید التوغـل فـي اإلبهـام ،ن وال ظرفإضافة ما لیس بزما :املطلب الرابع

  .أحكامه وأبرز، 



       
 

 

 
 

١٠٤٧

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  املطلب األول

  وأبرز أحكامه إضافة الظرف املبهم يف القرآن الكريم

 :وذلك نحو ،غیر محدد ،كل ظرف دل على حیز شائع :یراد بالظرف المبهم  

   .إلخ )وراء ،تحت ،فوق ،خلف ،أمام ،بین ،بعد ،قبل(

   :ولها أحوال عدة ،القرآن الكریم وهذه الظروف وردت جمیعها فى  

وأخــرى  ،وتــارة مضــافة معنــى ال لفظــاً  ،وردت تــارة مضــافة لفظــًا ومعنــىحیــث   

   :التالي ة لفظًا ومعنى، وبیان ما تقدم فيمقطوعة عن اإلضاف

 
ً
    :الظرفان " قبل وبعد " :أوال

   :القرآن الكریم بثالثة أحوال ورد الظرفان " قبل وبعد " في

  .ین لفظًا ومعنىمضاف :أحدها

  .المعنى ین عن اإلضافة لفظًا، ومضافین فيمقطوع :والثاني

  .مقطوعین عن اإلضافة لفظًا ومعنى :والثالث

  :وبیان هذه األحوال في التالي

مـا ورد مضـافًا لفظـًا ومعنـى فی حیث إضافة الظرف " قبل "  :احلالة األوىل

   :على النحو التاليموضحة  ،مائة وخمسین موضعًا بالقرآن الكریم :یقارب

   :أربعة مواضع أ ـ أضیف السم ظاهر صریح في

 )١( َقْوُمـَك ِمـن َقْبـِل َهـَذا  َوالَ  َمـا ُكنـَت َتْعَلُمَهـا َأْنـتَ   :منهـا قولــه تعـالى

ــِل َصــالِة الَفْجــرِ   :وقولـــه تعــالى ــن َقْب سورتـــي األحقـــاف  وكــذلك فـــي .)٢(   مِّ

  )٣( .والحدید

  )٤(لــى مصــدر مــؤول فــى واحــد وعشــرین موضــعًا ب ـ أضــیف " قبــل " إ

  .)٥( َوإِن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّوُهنَّ   :منهـا قولـه تعالى
                                                           

 .) من سورة هود٤٩من اآلیة (   )١(

 .) من سورة النور٥٨من اآلیة (   )٢(

 .) من سورة الحدید١٠و( ،) من سورة األحقاف٤تان (ینظر اآلی   )٣(

واآلیــة  ،) مــن ســورة آل عمــران٩٣واآلیــة ( ،) مــن ســورة البقــرة٢٥٤اآلیــة ( :ینظــر فــى هــذا   )٤(

 .) من سورة نوح١واآلیة ( ،) من سورة إبراهیم٣١واآلیة ( ،) من سورة النساء٤٧(

 .من سورة المجادلة )٣اآلیة ( :وینظر ،) من سورة البقرة٢٣٧من اآلیة (   )٥(



       
 

 

 
 

١٠٤٨

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

 إلـى عـدد مـن الضـمائر، كمـا جـاء فـي جـ ـ كذلك أضـیف الظـرف " قبـل "

  :التالي

موضـعان منهـا فـى  ،ـ  أضیف إلـى ضـمیر المـتكلم فـى خمسـة مواضـع١

َكَمـا َحَمْلتَـُه َعَلـى الَّـِذیَن   :منهـا قولــه تعـالى )نا(ضمیر المتكلمین  اإلضافة إلى

   .)١( ِمن َقْبِلَنا 

   :منهـــا قولــــه تعـــالى ،اإلضـــافة إلـــى " یـــا " المـــتكلم وثالثـــة مواضـــع فـــي

  ُقْل َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل مِّن َقْبِلي ِباْلَبیَِّناِت )٢( .   

  ، )٣(حــــد وخمســـین موضــــعًا وا ــــ أضـــیف إلــــى ضـــمیر المخاطــــب فـــي٢

   :منهـا قولــه تعـالى ،ب المفـردن منها في اإلضافة إلى ضمیر المخاطأربع وثالثو

  ََوَما ُأنِزَل ِمن َقْبِلَك  َوالَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِبَما ُأنِزَل ِإَلْیك  )٤(.  

 ،)٥(سبعة عشر موضعًا  إلى ضمیر المخاطب للجمع المذكر فيوأضیف 

َیاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمن َقْبِلُكْم   :منها قولـه تعالى    . )٦( ُكِتَب َعَلْیُكُم الصِّ

  .ثمانیة وستین موضعاً  الظرف " قبل " إلى ضمیر الغیبة فيـ أضیف ٤

  منهـا قولــه  ،)٧(اإلضـافة إلـى ضـمیر الغائـب المـذكر  ستة عشر منها في

                                                           

 .) من سورة األنعام١٥٦اآلیة( :وینظر ،) من سورة البقرة٢٨٦من اآلیة (   )١(

) ١٧واآلیـة( ،) مـن سـورة األنبیـاء٣٤اآلیـة ( :وینظر ،) من سورة آل عمران١٨٣من اآلیة (   )٢(

 .من سورة األحقاف

 ،ورة النســـــاء) مــــن ســــ٦٠واآلیـــــة ( ،) مــــن ســــورة آل عمــــران١٨٤اآلیـــــة ( :ینظــــر مــــن هــــذا   )٣(

) مـــن ٧٧واآلیــة ( ،) مــن ســورة یــونس٩٤واآلیــة ( ،) مــن ســورة األنعــام١٠،٣٤،٤٢واآلیــات(

 .) من سورة المعارج٣٦واآلیة ( ،) من سورة السجدة٣واآلیة ( ،سورة اإلسراء

 .) من سورة الشورى٣وینظر: اآلیة ( ،) من سورة البقرة٤من اآلیة (   )٤(

  ) مـــــــن ســـــــورة ١٨٦ ،١٣٧واآلیتـــــــان ( ،ســـــــورة البقــــــرة ) مـــــــن٢١اآلیــــــة ( :ینظــــــر مـــــــن هـــــــذا   )٥(

) ٩واآلیـة ( ،) من سورة یونس١٣واآلیة ( ،) من سورة النساء٢٦،١٣١واآلیتان ( ،آل عمران

 .) من سورة العنكبوت١٨واآلیة ( ،من سورة إبراهیم

 ) من سورة النور.٣٤اآلیة ( :وینظر ،) من سورة البقرة١٨٣من اآلیة (   )٦(

 ،٥٢واآلیــات ( ،) مــن ســورة المائــدة٧٥واآلیــة ( ،) مــن ســورة آل عمــران١٤٤(ینظــر اآلیــة    )٧(

 .) من سورة الزخرف٢١واآلیة ( ،) من سورة القصص٧٨ ،٥٣



       
 

 

 
 

١٠٤٩

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

ــِه َلِمــَن ا  :تعــالى ــن َقْبِل ــالِّیَن َوإِن ُكنــُتم مِّ ــِه   :وقولـــه تعــالى ،)١( لضَّ َوِمــن َقْبِل

   .)٢(  َوَرْحَمًة  ِكتَاُب ُموَسى ِإَماماً 

  وأضیف إلى ضمیر الغیبة المؤنث في موضعین:

ــٌم  : قولـــه تعــالى أحــدهما: فــي  ــا ُأَم ــْت ِمــن َقْبِلَه ــْد َخَل ــٍة َق  ،)٣( ِفــي ُأمَّ

   .)٤( َوُكنَّا ُمْسِلِمیَن  َم ِمن َقْبِلَهاَوُأوِتیَنا الِعلْ   :قولـه تعالى اآلخر: فيو 

وأضیـــف أیضــًا إلــى ضــمیر الغیبــة للجمــع المــذكر فیمــا یقــارب خمســین 

  .)٦( َكَذِلَك َقاَل الَِّذیَن ِمن َقْبِلِهم  منها قولـه تعالى:)٥(موضعًا 

والحكم النحوي للظرف " قبـل " المضــاف لفظــًا ومعنـى هـو االنجـرار بــ " 

لـم یسـبق  ،ما یقارب ثالثـین موضـعاً أحوالـه، والبناء على الفتح فی أكثرمن " فى 

  .نصبالفیها بـ " من " ومحله 

وٕاضـافته فـى المعنـى  ،عـن اإلضـافة )قبـل(قطـع الظـرف  :احلالـة الثانيـة

منهـا قولــه  ،وقد ورد هذا فى ثمانیة وسـتین موضـعًا بـالقرآن الكـریم تقریبـاً  :فقط

ُسنََّة اللَِّه اَلِتي َقْد َخَلـْت   :وقولـه تعالى ، )٧(  ِزْقَنا ِمن َقْبلُ َهَذا الَِّذي رُ   :تعالى

   .)٨(  ِمن َقْبُل 

كمــا قطــع الظــرف " قبــل " عــن اإلضــافة لفظــًا وأضــیف فــى المعنــى فــى 

  )٩( .مواضع أخرى بالقرآن الكریم قاربت على السبعین موضعاً 

                                                           

 .) من سورة البقرة١٩٨من اآلیة (   )١(

 .) من سورة األحقاف١٢من اآلیة (   )٢(

 .) من سورة الرعد٣٠من اآلیة (   )٣(

 .) من سورة النمل٤٢من اآلیة (   )٤(

) مــن ٥٤واآلیــة ( ،) مــن ســورة األنعــام١٤واآلیــة ( ،) مــن ســورة آل عمــران١١ینظــر اآلیــة (   )٥(

) ٣١واآلیـة ( ،) من سـورة العنكبـوت٣واآلیة ( ،) من سورة یوسف١٠٩واآلیة ( ،سورة األنفال

 .) من سورة المجادلة٥واآلیة ( ،) من سورة محمد١٠واآلیة ( ،من سورة یس

 .) من سورة الملك١٨وینظر: اآلیة ( ،سورة البقرة) من ١١٨من اآلیة (   )٦(

 .) من سورة البقرة٢٥من اآلیة (   )٧(

 .) من سورة الفتح٢٣من اآلیة (   )٨(

 ،١٣٦ ،٩٤واآلیـات ( ،) من سورة آل عمران١٦واآلیة ( ،) من سورة البقرة٨٩ینظر اآلیة (   )٩(

واآلیة  ،) من سورة هود١٠٩( واآلیة ،) من سورة المائدة٥٩واآلیة ( ،) من سورة النساء١٦٤

 .) من سورة التغابن٥واآلیة ( ،) من سورة النحل١١٨(



       
 

 

 
 

١٠٥٠

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

آن الكــریم مبنیــًا علــى والظــرف المقطــوع عــن اإلضــافة لفظــًا ورد فــى القــر 

  .وذلك لنیة ذكر المضاف إلیه المحذوف لفظاً  ،الضم

فأشــبه الحــرف فــى وجــه  ،وعلــة بنائــه هــو افتقــاره إلــى المضــاف إلیــه

  االفتقار

 ،وبنــي علـى الضــم ،وعلـة بنائـه علــى حركـة هــو تجنـب التقــاء السـاكنین

؛ إذ كانــت لكونــه أقــوى الحركــات ، ولقصــد المخالفــة بــین حركــة البنــاء واإلعــراب 

  )١( .عالمتا الجر والنصب دالتین على اإلعراب

 ومعـىن :احلالـة الثالثة 
ً
وفـى هـذه  :قطع الظرف (قبل) عـن اإلضـافة لفظـا

  .وذلـك لعدم نیة لفظ المضاف إلى هذا الظرف أو معنـاه ،الحالة یجب له اإلعراب

ین هـو قـراءة الجـر مـع التنـو  ،القرآن الكـریم ولهذا الحالة شاهد واحد في

  .)٢(   َوِمْن َبْعد هللا اَألْمُر ِمن َقْبل  :الواردة فى قولـه تعالى

فالظرفان " قبل " و " بعد " ـ على هـذه القـراءة ـ مقطوعـان عـن اإلضـافة 

   .لعدم إرادة لفظ المضاف إلیه أو معناه ،لفظًا ومعنى

   :فأتى ـ أیضا ـ باألحوال الثالثة المتقدمة :" أما الظرف " بعد

ا ومعـىن :ة األوىلاحلال
ً
حیـث أتـي  مضـافًا ـ فـى القـرآن  :إضافة " بعد " لفظ

  :موضحة على النحو التالي ،الكریم ـ لفظًا ومعنى فیما یقارب مائتي موضع

منها قولـه  )٣(أ ـ أضیف لظاهر صریح فیما یقارب مائة وثالثین موضعًا 

  . )٤( ِمیثَاِقِه  الَِّذیـَن َینُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن َبْعدِ  : تعالى

َجـاَء   :منهـا قولــه تعـالى ،ب ـ أضیف لظاهر مؤول فـى ثالثـة مواضـع

  :وقولــه تعـالى ،)٥( َوَبـْیَن ِإْخـَوِتي  ِبُكم مَِّن الَبْدِو ِمْن َبْعِد َأن نََّزَغ الشَّـْیَطاُن َبْیِنـي

   ِْبَبْطِن َمكََّة ِمْن َبْعِد َأْن َأْظَفَرُكْم َعَلْیِهم   )٦(.   

                                                           

 .٢٦٩/  ٢وحاشیة الصبان  ،٥١/  ٢ینظر التصریح    )١(

 .تقدم تخریج اآلیة الكریمة والقراءة في صـــــ    )٢(

) مـــن ١٥٢ ،٨٩ ،١٩واآلیـــات ( ،) مـــن ســـورة البقـــرة٢٥٣ ،١٠٩ ،٦٤ ،٥٢ینظــر اآلیـــات (   )٣(

) ٦٣واآلیـة ( ،) من سورة المائـدة٣٩واآلیة ( ،) من سورة النساء٢٤واآلیة ( ،ة آل عمرانسور 

 .) من سورة النبأ٣٧واآلیة ( ،من سورة العنكبوت

 ) من سورة الزمر.٦وینظر " اآلیة ( ،) من سورة البقرة٢٧من اآلیة (   )٤(

 .) من سورة یوسف١٠٠من اآلیة (   )٥(

 .) من سورة النجم٢٦اآلیة( :وینظر ،فتح) من سورة ال٢٤من اآلیة (  )٦(



       
 

 

 
 

١٠٥١

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

 )١(ـ أضیف الظـرف " بعـد " إلـى ظـرف الزمـان " إذ " فـى سـتة مواضـع ـج

  .)٢(  َربََّنا َال ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْیَتَنا   :منها قولـه تعالى

موضحة  ،هذا الظرف إلى الضمیر فیما یقارب سبعین موضعاً د ـ أضیف 

   :على النحو التالي

   :منهـا قولــه تعـالى )٣(ربعـة مواضـع أ ـ أضـیف إلـى ضـمیر المـتكلم فـي١

  َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي   )وقولـه تعالى:  )٤   ِْدي ــَوُمَبشِّرًا ِبَرُسوٍل َیْأِتي ِمْن َبع

  .)٥( اْسُمُه َأْحَمُد 

   :موضعین لظرف " بعد " إلى ضمیر المخاطب فيـ أضیف ا٢

َقـاَل َفِإنَّـا َقـْد   :لىقولــه تعـا فـرد، وذلـك فـيضـمیر الخطـاب الم :أحدهما

   .)٦(  َفَتنَّا َقْوَمَك ِمْن َبْعِدَك 

 ِإن َیَشْأ ُیْذِهْبُكمْ   :وذلك فى قولـه تعالى ،ضمیر الخطاب الجمع :واآلخر

   .)٧( َوَیْسَتْخِلْف ِمْن َبْعِدُكم مَّا َیَشاُء 

ـــ أضـــیف ال٣ یقـــارب أربعـــین ظـــرف " بعـــد " إلـــى ضـــمیر الغائـــب، فیمـــا ـ

   :موضحة على النحو التالي ) ٨(موضعاً 

منهـا قولــه  ،أضیف إلى ضمیر الغیبة للمفرد المذكر فى عشرین موضعاً 

  . )٩( َوَأْنُتْم َظاِلُموَن  ُثمَّ اتََّخْذُتُم الِعْجَل ِمْن َبْعِدهِ   :تعالى

                                                           

) مــن ١١٥واآلیــة ( ،) مــن ســورة األعــراف٨٩واآلیــة ( ،) مــن ســورة األنعــام٧٦ینظــر اآلیــة (   )١(

 .) من سورة القصص٨٧واآلیة ( ،سورة التوبة

 ) من سورة الفرقان.٢٩اآلیة( :وینظر ،) من سورة آل عمران٨من اآلیة (   )٢(

 .) من سورة ص٣٥واآلیة ( ،ورة األعراف) من س١٥٠ینظر اآلیة (   )٣(

 .) من سورة البقرة١٣٣من اآلیة (   )٤(

 .) من سورة الصف٦من اآلیة (   )٥(

 .) من سورة طـه٨٥من اآلیة (   )٦(

 .) من سورة األنعام١٣٣من اآلیة (   )٧(

ورة ) من س٥٤واآلیة ( ،) من سورة آل عمران٦٥واآلیة ( ،) من سورة البقرة٩٢ینظر اآلیة (   )٨(

 .) من سورة یس٢٨واآلیة ( ،) من سورة یوسف٩واآلیة ( ،األنعام

 .) من سورة المرسالت٥٠اآلیة ( :وینظر ،) من سورة البقرة٥١من اآلیة (   )٩(



       
 

 

 
 

١٠٥٢

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

، )١(كما أتى مضافًا إلى ضمیر الغیبة للمفرد المؤنث فى خمسـة مواضـع 

  . )٢( ِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها َلَغُفوٌر رَِّحیٌم   :منها فى قولـه تعالى

 ،)٣(وأضـیف إلـى ضـمیر الغیبـة للجمـع المـذكر فـى سـبعة عشـر موضــعًا 

وقولــه  ،)٤( َوَلْو َشاَء اللَُّه َما اْقَتَتَل الَِّذیَن ِمْن َبْعـِدِهم   :منها منها قولـه تعالى

  .)٥( ِدِهْم َیُقوُلوَن َوالَِّذیَن َجاُءوا ِمْن َبعْ   :تعالى

فـى موضـع واحـد، فـي قولــه كذلك أضیف إلـى ضـمیر الغیبـة للجمـع المؤنـث     

   .)٦(  َعَلْیِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ  َوالَ  َلْیَس َعَلْیُكمْ   تعالى:

ــة ــة الثاني  فــي عــن اإلضــافة لفظــًا وٕاضــافته" بعــد " قطــع الظــرف  :احلال

   :المعنى

  منهــا قولـــه تعــالى: ،)٧(واضــع بــالقرآن الكــریم وقـــد ورد هـــذا فــى ســتة م

   َفِإن َطلََّقَها َفَال َتِحلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنِكَح َزْوجًا َغْیَرُه )٨(.  

وجـوب  :والحكم اإلعرابي لهذا الظرف حالة قطعـه عن اإلضـافة لفظـًا هـو

فتقـر إلیـه وحیـث ا ،وذلـك ألنـه ینـوى فیـه معنـى المضـاف إلیـه ،بنائه على الضم

   .الفتقارها إلى ما یوضح معناها ،بنى كما تبنى الحروف

   :قطع الظرف " بعد " عن اإلضافة لفظًا ومعنى :احلالة الثالثة

  فــي قــراءة الجــر مــع التنــوین الــواردة  ،وقــد ورد هــذا فــى موضــع واحــد

حكاهــا  ي، وهــي القـراءة التـ َوِمـْن َبْعــُد  هللا اَألْمــُر ِمـن َقْبـلُ   :فـى قولــه تعـالى

    .النحاس
                                                           

) مــن ٧٦واآلیـة ( ،) مــن سـورة النحــل١١٩واآلیـة ( ،) مــن سـورة األعــراف١٥٣ینظـر اآلیـة (   )١(

 .سورة الكهف

 ) من سورة األنبیاء.١١وینظر اآلیة ( ،لنحل) من سورة ا١١٠من اآلیة (   )٢(

) مـــن ٥٩واآلیـــة ( ،) مـــن ســـورة األعـــراف١٠٣واآلیــة ( ،) مـــن ســـورة األنعـــام٦ینظــر اآلیـــة (   )٣(

 .) من سورة الشورى١٤واآلیة ( ،سورة مریم

 .) من سورة البقرة٢٥٣من اآلیة (   )٤(

 .) من سورة الحشر١٠من اآلیة (   )٥(

 .رة النور) من سو ٥٨من اآلیة (   )٦(

) مــن ١٠واآلیــة ( ،) مــن ســورة األحــزاب٥٢واآلیــة ( ،) مــن ســورة المائــدة١١٥ینظــر اآلیــة (   )٧(

 .) من سورة التیـن٧واآلیة ( ،سورة الحدید

 ) من سورة األنفال.٧٥اآلیة( :وینظر ،) من سورة البقرة٢٣٠من اآلیة (   )٨(



       
 

 

 
 

١٠٥٣

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

والحكـم اإلعرابـي لهـذا الظـرف عنـد قطعه عن اإلضـافة لفظـًا ومعنـى هـو 

   .وجوب إعرابه كما یعرب حال إضافته لعـدم نیـة لفـظ المضـاف إلیه أو معناه

: إضافة الظرف " بيـن ":
ً
  ثانيا

   :مبینة على النحو التالي ،ورد الظرف " بین " بأحوال عدة

وقــد  ،)١(أربعـة وخمســین موضـعًا تقریبـًا  ضـافًا للنكــرة، وذلـك فـيأ ـ ورد م      

  .والمراد به تقلیل االشتراك فى النكرات ،أفادت إضافته التخصیص

ُق َبـْیَن َأَحـدٍ   :ومما جاء منه قولـه تعالى قولــه و  )٢( مِّـن رُُّسـِلِه  َال ُنَفـرِّ

  . )٣(  ا َبْیَن َیَدِي اللَِّه َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال ُتَقدُِّمو  تعالى:

   :ب ـ وورد هذا الظرف أیضًا مضافًا إلي المعرفة، كما جاء في التالي      

منهــا  ،)٤(ـــ أضــیف إلــى اســم ظــاهر صــریح فــى واحــد وثالثــین موضــعًا ١

َیاحِ   :قولـه تعالى ِر َبْیَن السََّماءِ  َوَتْصِریِف الرِّ     ،)٥( َواَألْرِض  َوالسََّحاِب الُمَسخَّ

 :موضـحة علـى النحـو التـالي ،مواضـع عـدة ـ أضیف إلـى الضـمیر فـي٢

       أضیف إلى

منهـا  ،)٦(تقریبـًا  اثنى عشر موضعاً  " نـا " المتكلمین فيضمیر المتكلم  

  . )٧( َوَبْیَنُكْم  َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا  :قولـه تعالى

                                                           

) مـــن ســـورة آل ٨٤ ،٥٠ ،٣ت (واآلیـــا ،) مـــن ســـورة البقـــرة٢٥٥ ،٩٧ ،٦٦ینظـــر اآلیـــات (   )١(

) مـن سـورة ٢٧واآلیـة ( ،) مـن سـورة مـریم٦٤واآلیـة ( ،) من سورة األنعام٩٢واآلیة ( ،عمران

 .الجن

 .) من سورة البقرة٢٨٥من اآلیة (   )٢(

 ) من سورة التحریم.٨اآلیة ( :وینظر ،) من سورة الحجرات١من اآلیة (   )٣(

ــــــــة ( ،رة البقــــــــرة) مــــــــن ســــــــو ٢٢٤ ،٢١٣ ،١٠٢ینظــــــــر اآلیــــــــات (   )٤(   ) مــــــــن ســــــــورة ١٤٠واآلی

) مــن ٧واآلیــة ( ،) مــن ســورة النمــل٦١واآلیــة ( ،) مــن ســورة األنفــال٢٤واآلیــة ( ،آل عمــران

 .سورة الحشر

 ) من سورة الطالق.٧اآلیة( :وینظر ،) من سورة البقرة١٦٤من اآلیة (   )٥(

) مـن سـورة ٥٨واآلیـة ( ،ام) مـن سـورة األنعـ٥٣واآلیـة ( ،) من سورة المائدة٢٥ینظر اآلیة (   )٦(

 .) من سورة الشورى١٥واآلیة ( ،) من سورة سبأ٢٦واآلیة ( ،طـه

 .) من سورة القمر٢٥اآلیة ( :) من سورة آل عمران، وینظر٦٤من اآلیة (   )٧(



       
 

 

 
 

١٠٥٤

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

، منهـا مـا جـاء )١(أحـد عشـر موضـعًا  ي) فـالمـتكلمء (یا كما أضیف إلى

  . )٢(  َوَبْیَنُكْم  ُقِل اللَُّه َشِهیٌد َبْیِني  :قولـه تعالى في

وبهــذا یبلــغ مجمــوع مــا أضــیف فیــه الظــرف " بــین " إلــى ضــمیر المــتكلم 

  .ثالثة وعشرین موضعاً 

ســــبعة وثالثـــین موضــــعًا  وأضـــیف إلـــى ضــــمیر الجمـــع المخاطــــب فـــي

  .)٤(   تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْیَنُكم ِباْلَباِطلِ  َوالَ   :ـه تعالىمنها قول ،)٣(تقریباً 

منهــا قولـــه  ،)٥(ســبعة مواضــع  وأضــیف إلــى ضــمیر الخطــاب المفــرد فــي

  .)٦( َوَبْیِنَك  َقاَل َهَذا ِفرَاُق َبْیِني  :تعالى

  في عدد من المواضع: إلى ضمیر الغیبة بأنواعهكما أضیف 

منهــا قولـــه ، )٧(غائــب المــذكر فــى خمســة مواضــع فأضــیف إلــى ضــمیر ال

  . )٨( َوَبْیَنُه َمَودٌَّة  َكَأن لَّْم َتُكن َبْیَنُكمْ   :تعالى

  :هما فى قولـه تعالى ،موضعین وأضیف إلى ضمیر الغیبة المؤنث في

َوَبـْیَن  فُـوَن َبْیَنَهـاَیُطو   :وقولــه تعـالى )٩(  َوَبْیَنـُه َأَمـدًا َبِعیـدًا  تَـَودُّ َلـْو َأنَّ َبْیَنَهـا

                                                           

) من سورة ٢٨واآلیة ( ،) من سورة الكهف٧٨واآلیة ( ،) من سورة یوسف١٠٠ینظر اآلیة (   )١(

 .) من سورة الزخرف٢٨واآلیة ( ،سورة العنكبوت ) من٥٢واآلیة ( ،القصص

 ) من سورة األحقاف.٨اآلیة( :وینظر ،) من سورة األنعام١٩من اآلیة (   )٢(

) مـــن ســـورة ١٩واآلیـــة ( ،) مـــن ســـورة آل عمـــران٥٥) واآلیـــة (٢٨٢ ،٢٣٧ینظـــر اآلیتـــان (   )٣(

) مـن سـورة ٢٠اآلیـة (و  ،) مـن سـورة النـور٦٣واآلیـة ( ،) من سورة النحل٩٤واآلیة ( ،األنعام

 .الحدید

 ) من سورة الطالق.٦اآلیة ( :ینظر ،) من سورة البقرة١٨٨من اآلیة (   )٤(

) مــن ســورة ٢٨واآلیــة ( ،) مــن ســورة طـــه٥٨واآلیــة ( ،) مــن ســورة اإلســراء٤٥ینظــر اآلیــة (   )٥(

 .) من سورة فصلت٣٤ ،٥(واآلیتان  ،القصص

 ) من سورة الزخرف.٣٨اآلیة ( :ینظر ،) من سورة الكهف٧٨من اآلیة (   )٦(

) مــن ١٥٨واآلیــة ( ،) مــن ســورة النــور٤٣واآلیــة ( ،) مــن ســورة آل عمــران٣٠ینظــر اآلیــة (   )٧(

 .سورة الصافات

 ) من سورة فصلت.٣٤اآلیة ( :ینظر ،) من سورة النساء٧٣من اآلیة (   )٨(

 .) من سورة آل عمران٣٠من اآلیة (   )٩(



       
 

 

 
 

١٠٥٥

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  .)١( َحِمیٍم آٍن 

  )٢( .وأضیف إلى ضمیر الغیبة المثنى فیما یقارب ثالثین موضعاً 

  . )٣( ِإن ُیِریَدا ِإْصالحًا ُیَوفِِّق اللَُّه َبْیَنُهَما   :منها قولـه تعالى

وأضــیف إلــى ضــمیر الغیبــة للجمــع المــذكر فیمــا یقــارب واحـــد وســتین 

  )٤( .موضعاً 

  . )٥( َفاللَُّه َیْحُكُم َبْیَنُهْم َیْوَم الِقَیاَمِة   :ها قولـه تعالىمن

هو فى  ،وأضیف أیضًا إلى ضمیر الغیبة للجمع المؤنث فى موضع واحد

ُل اَألْمُر َبْیَنُهنَّ ِلَتْعَلُموا َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر   :قولـه تعالى    .)٦(  َیَتَنزَّ

ن مجموع ما أضیف فیه الظرف " بین " إلى ضـمیر الغیبـة مـا وبهذا یكو

   .یقارب مائة موضع

فـإذا أضـیف إلـي معـرب  ،والظرف "بـین" ممـا یجـوز فیـه اإلعـراب والبنـاء

َال َیْأِتیِه الَباِطُل ِمـْن َبـْیِن  كما تقدم من شواهد قرآنیة منها قوله تعالى:   ،أعرب

 :یؤیـدهممـا و  ،وٕاذا أضـیف لمبنـي جـاز إعرابـه وبنـاؤه ،)٧( ِمـْن َخْلِفـِه  َوالَ  َیَدْیـهِ 

َوَضـلَّ  َلَقـد تََّقطَّـَع َبْیـَنُكمْ   قراءة الرفع والبناء على الفتح الواردة في قوله تعـالى: 

  )٨(  َعنُكم مَّا ُكنُتْم َتْزُعُمونَ 

: إضافة الظرف " أمام ":
ً
  ثالثا

، في قولـه موضع واحد ال فيف مضافًا في القرآن الكریم إلم یرد هذا الظر        

                                                           

 .) من سورة الرحمن٤٤اآلیة (   )١(

) من سورة ٦٥واآلیة ( ،) من سورة األعراف٤٦واآلیة ( ،) من سورة المائدة١٧ینظر اآلیة (   )٢(

) مـــن ٤واآلیــة ( ،) مـــن ســورة الشـــعراء٢٨ ،٢٤واآلیتــان ( ،) مـــن ســورة طــــه٦واآلیــة ( ،مــریم

 .سورة السجدة

 ) من سورة النبأ.٣٧وینظر: اآلیة ( ،) من سورة النساء٣٥من اآلیة (   )٣(

) مـــن ســـورة آل عمـــران ١٩واآلیـــة ( ،) مـــن ســـورة البقـــرة٢٣٢ ،٢١٣ ،١٨٢ظـــر اآلیـــات (ین   )٤(

 .) من سورة القمر٢٨واآلیة ( ،) من سورة النور٥١واآلیة ( ،) من سورة المائدة٤٢واآلیة (

 ) من سورة الحدید.١٣(اآلیة  :وینظر ،) من سورة البقرة١١٣من اآلیة (   )٥(

 .ق) من سورة الطال١٢من اآلیة (   )٦(

 .) من سورة فصلت٤٢من اآلیة (   )٧(

 .١٠٣٥ینظر البحث ص  ،) من سورة األنعام٩٤من اآلیة (   )٨(



       
 

 

 
 

١٠٥٦

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  .)١( َبْل ُیِریُد اِإلنَساُن ِلَیْفُجَر َأَماَمُه   تعالى:

   .وٕاضافته تفید التعریف كما هو واضح ،أضیف إلى ضمیر الغیبة المذكرحیث 

  إضافة الظرف " خلف ":

فلـم یضـف  ،لم یرد هـذا الظـرف فـى القـرآن الكـریم إال مضـافًا إلـي معرفـة

وهـو متنـوع  ،أن المضاف إلیه مـن المعـارف هـو الضـمیر فقـط كما ،إلي نكرة قط

   :التالي ذا فيه وتوضیح ،ما بین تكلم وخطاب وغیبة

  هـــو قولــــه  ،أضـــیف إلـــى " نـــا " المتكلمـــین فـــى موضـــع واحـــد فقـــط -١

  .)٢(   َوَما َبْیَن َذِلكَ  َوَما َخْلَفَنا َلُه َما َبْیَن َأْیِدیَنا  :تعالى

هو قولــه  ،خطاب للمفرد المذكر فى موضع واحدـ أضیف إلى ضمیر ال٢

    :تعالى

  یَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آَیًة    .)٣( َفاْلَیْوَم ُنَنجِّ

هـو قولــه  ،ـ أضیف إلى ضمیر الغیبة للمفرد المؤنث فـى موضـع واحـد٣

    :تعالى

 َهاَوَما َخْلفَ  َفَجَعْلَناَها َنَكاًال لَِّما َبْیَن َیَدْیَها  )٤(.   

   ،)٥(ــــ أضـــیف إلـــى ضـــمیر الغیبـــة للمفـــرد المـــذكر فـــى أربعـــة مواضـــع ٤

  .)٦( َوِمْن َخْلِفِه  َلُه ُمَعقَِّباٌت مِّْن َبْیِن َیَدْیهِ   :منها قولـه تعالى

، )٧(اثنـى عشـر موضـعًا  المـذكر فـيـ أضیف إلى ضـمیر الغیبـة لجمـع ٥

  . )٨(  َوَما َخْلَفُهْم  ْیِدیِهمْ َیْعَلُم َما َبْیَن أَ   :منها قولـه تعالى

                                                           

 .) من سورة القیامة٥اآلیة (   )١(

 .) من سورة مریم٦٤من اآلیة (   )٢(

 .) من سورة یونس٩٢من اآلیة (   )٣(

 .) من سورة البقرة٦٦من اآلیة (   )٤(

 .) من سورة الجن٢٧واآلیة ( ،حقاف) من سورة األ٢١ینظر اآلیة (   )٥(

 ) من سورة فصلت.٤٢اآلیة ( :وینظر ،) من سورة الرعد١١من اآلیة (   )٦(

) مــن ١٧واآلیــة ( ،) مــن ســورة النســاء٩واآلیــة ( ،) مــن ســورة آل عمــران١٧٠ینظــر اآلیــة (   )٧(

) مـن ٩(واآلیة  ،) من سورة طـه١١٠واآلیة ( ،) من سورة األنفال٥٧واآلیة ( ،سورة األعراف

 .) من سورة فصلت١٤واآلیة ( ،سورة سبأ

 ) من سورة فصلت.٢٥اآلیة ( :وینظر ،) من سورة البقرة٢٥٥من اآلیة (   )٨(



       
 

 

 
 

١٠٥٧

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

: إضافة الظرف " فوق ":
ً
  رابعا

 أضـیف فـي حیـث ،القرآن الكریم بأحوال متعـددة ورد الظرف " فوق " في

   :التالي أقلها إلى النكرة، وبیان هذا في وفى ،أكثرها إلى معرفة

 .موضـعاً  بلغـت اثنـى عشـر ،ورد مضافًا إلى النكرة في مواضع قلیلـة  -  أ

  . )٢( َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت   :نها قولـه تعالىم ) ١(

بلغــت خمســة وثالثــة  ،ب ـ وورد مضــافًا إلــى معرفــة فــى مواضــع كثیــرة

   :مبینة على النحو التالي ،موضعًا تقریًبا

ــ أضــیف إلــى اســم ظــاهر صــریح فــي١ ـــه  ،)٣(أربعــة مواضــع  ـ منهــا قول

  . )٤( اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذیَن َكَفُروا  َوَجاِعُل الَِّذینَ   :تعالى

فأضیف إلى ضمیر  ،دون التكلم ،ـ أضیف إلى ضمیري الخطاب والغیبة٢

 َوإِْذ َأَخـْذَنا ِمیثَـاَقُكمْ   :منهـا قولــه تعـالى ،)٥(الجمع المخاطـب فـى سـتة مواضـع 

  .)٦( َوَرَفْعَنا َفْوْ◌َقُكُم الطُّوَر 

فى موضـع واحـد هـو فـى قولــه  رد المذكرإلى ضمیر الغیبة المفوأضیف 

   .)٧( َیْغَشاُه َمْوٌج مِّن َفْوِقِه َمْوٌج مِّن َفْوِقِه َسَحاٌب  : تعالى

   :كما أضیف إلى ضمیر الغیبة المفرد المؤنث فى ثالثة مواضع

َمـا ِإنَّ اللََّه َال َیْسَتْحِیي َأن َیْضِرَب َمـَثًال مَّـا َبُعوَضـًة فَ   :منها قولـه تعالى

  :وقولــه تعـالى ،)٩(  َلُهـْم ُغـَرٌف مِّـن َفْوِقَهـا ُغـَرفٌ   :وقولــه تعـالى ،)٨( َفْوَقَها 

                                                           

) مــن ســورة الحــج ١٩واالیــة ( ،) مــن ســورة األنعــام١٨واآلیــة ( ،) مــن ســورة النســاء١١ینظــر اآلیــة (   )١(

 .) من سورة الحجرات٢واآلیة ( ،) من سورة الفتح١٠واآلیة ( ،) من سورة النور٤٠واآلیة (

 ) من سورة األنعام.١٦٥اآلیة ( :وینظر ،) من سورة األنعام١٦٥من اآلیة (   )٢(

 .) من سورة إبراهیم٢٦واآلیة ( ،) من سورة األنفال١٢ینظر اآلیة (   )٣(

 ) من سورة النحل.٨٨اآلیة ( :وینظر ،) من سورة آل عمران٥٥من اآلیة (   )٤(

) مــن ســورة ١٧واآلیــة ( ،) مــن ســورة األنعــام٦٥واآلیــة ( ،) مــن ســورة البقــرة٩٣ینظــر اآلیــة (   )٥(

 .) من سورة األحزاب١٠واآلیة ( ،المؤمنون

 ) من سورة النبأ.١٢اآلیة ( :وینظر ،) من سورة البقرة٦٣من اآلیة (   )٦(

 .) من سورة النور٤٠من اآلیة (   )٧(

 .) من سورة البقرة٢٦من اآلیة (   )٨(

 .) من سورة الزمر٢٠ة (من اآلی   )٩(



       
 

 

 
 

١٠٥٨

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

   َوَجَعَل ِفیَها َرَواِسَي ِمن َفْوِقَها  )١(.  

وهــو  ،وكــذا أضــیف إلــى ضــمیر الغیبــة للجمــع المؤنــث فــى موضــع واحــد

   .)٢(  ◌َ َفْوِقِهّن َتَكاُد السََّمَواُت َیَتَفطَّْرَن ِمن   :قولـه تعالى

  )٣( .ثالثة عشر موضعاً  للجمع المذكر فيكما أضیف إلى ضمیر الغیبة 

  

   . )٤( َوالَِّذیَن اتََّقْوا َفْوَقُهْم َیْوَم الِقَیاَمِة   :منها قولـه تعالى

: إضافة الظرف " حتت ": 
ً
  خامسا

 فوقـع مضــافاً  ،القـرآن الكــریم وعـت أحـوال إضــافة الظـرف " تحــت " فـيتن

ف إلیهـا هـذا الظــرف، كمـا تنوعــت المعـارف التـى أضــی ،وتــارة لمعرفـة ،تـارة لنكـرة

   :التالي وبیان هذا في

، منهــا قولـــه )٥(بلغــت خمســة  ،مواضــع قلیلــة ف إلــى نكــرة فــيأ ـ أضــی

  . )٦( َوِمن َتْحِت َأْرُجِلِهم  َألَكُلوا ِمن َفْوِقِهمْ  : تعالى

 ، وقـد تنوعـت المعـارف التـيالمواضـعأكثـر  ب ـ أضـیف إلـى معرفـة فـي

   :وذلك على النحو التالي ،أضیف هذا الظرف

   عین:موض ـ أضیف إلى اسم ظاهر صریح في١

َوَمـا  َوَمـا ِفـي اَألْرضِ  َلـُه َمـا ِفـي السَّـَمَواتِ   :قولــه تعـالى : فـيهماأحـد

    )٧( َوَما َتْحَت الثََّرى  َبْیَنُهَما

َي اللَّـُه َعـِن الُمـْؤِمِنیَن ِإْذ ُیَباِیُعوَنـَك َتْحـَت َلَقْد َرِضـ  :قولـه تعالىاآلخر: و 

                                                           

 .) من سورة فصلت١٠من اآلیة (   )١(

 .) من سورة الشورى٥من اآلیة (   )٢(

) مــن ٢٦واآلیــة ( ،) مــن ســورة األعــراف٤١واآلیــة ( ،) مــن ســورة النســاء١٥٤ینظــر اآلیــة (   )٣(

 .) من سورة الملك١٩واآلیة ( ،) من سورة الزمر١٦واآلیة ( ،سورة النحل

 ) من سورة الحاقة.١٧اآلیة ( :وینظر ،من سورة البقرة )٢١٢من اآلیة (   )٤(

) مــن ٢٩واآلیــة ( ،) مــن ســورة العنكبــوت٥٥واآلیــة ( ،) مــن ســورة األنعــام٦٥ینظــر اآلیــة (   )٥(

 .فصلت

 ) من سورة التحریم.١٠اآلیة ( :وینظر ،) من سورة المائدة١٦من اآلیة (   )٦(

 .) من سورة طـه٦اآلیة (   )٧(



       
 

 

 
 

١٠٥٩

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

   )١( الشََّجَرِة 

   :ـ كما أضیف إلى الضمیر بأنواعه٢

  قولـــــه  فأضــــیف إلــــى ضــــمیر المــــتكلم " یــــا " فــــي موضــــع واحــــد، فــــي

   .)٢( َوَهِذِه اَألْنَهاُر َتْجِري ِمن َتْحِتي  أََلْیَس ِلي ُمْلُك ِمْصرَ   :تعالى

قولــه  فرد المؤنـث فـي موضـع واحـد، فـيى ضمیر الخطاب للموأضیف إل

   .)٣( َأالَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِریا�   :تعالى

  :تفصیل ذاه وفي ،وأضیف إلى ضمیر الغیبة فى أكثر مواضعه

إلى ضمیر الغیبة المفرد المذكر في موضع واحد، في قولـه حیث أضیف 

  تعالى: 

  َتْحَتُه َكنٌز لَُّهَماَوَكاَن  )٤(.  

وقـد  ،أكثر مواضـع إضـافته إلى ضمیر الغیبة المفرد المؤنث فيوأضیف 

  )٥( .بلغت خمسة وثالثین موضعًا تقریباً 

ــالى ــا   :منهــا قولـــه تع ــن َتْحِتَه ــِري ِم ــاٌت َتْج ــْم َجنَّ ــَد َربِِّه ــْوا ِعن ــِذیَن اتََّق ِللَّ

  .)٦( اَألْنَهاُر 

  مواضــع بلغــت  ى ضــمیر الغیبــة للجمــع المــذكر فــيإلــ وكــذا أضــیف أیضــاً 

  )٧( .خمسة

ْنَهـاَر َتْجـِري ِمـن َتْحـِتِهْم   :منها قولـه تعالى وبهـذا یبلـغ  )٨( َوَجَعْلَنا اَأل

مجمــوع مــا أضــیف فیــه الظــرف " تحــت " إلــى الضــمیر عمومــًا ثالثــة وأربعــین 
                                                           

 .) من سورة الفتح١٨من اآلیة (   )١(

 .) من سورة الزخرف٥١من اآلیة (   )٢(

 .) من سورة مریم٢٤من اآلیة (   )٣(

 .) من سورة الكهف٨٢من اآلیة (   )٤(

واآلیة  ،) من سورة البقرة٢٦٦واآلیة ( ،) من سورة البقرة٢٥اآلیة ( :ینظر من هذه المواضع   )٥(

واآلیـة  ،) مـن سـورة الحـج١٤واآلیـة ( ،) مـن سـورة التوبـة٧٢واآلیـة ( ،) من سورة النسـاء١٣(

 .) من سورة البروج١١واآلیة ( ،) من سورة الحدید١٢واآلیة ( ،) من سورة الزمر٢٠(

 .) من سورة آل عمران١٥من اآلیة (   )٦(

) مـن سـورة ١٦واآلیـة ( ،) مـن سـورة یـونس٩واآلیـة ( ،) مـن سـورة األعـراف٤٣ینظر اآلیة (   )٧(

 .الزمر

 .ن سورة األنعام) م٦من اآلیة (   )٨(



       
 

 

 
 

١٠٦٠

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  .موضعًا تقریباً 

: إضافة الظرف " وراء ":
ً
  سادسا

فأضـیف تـارة إلـى  ،" وراء " فى القرآن الكـریم متعـدد األحـوالورد الظرف 

 ،أضـیف إلیهـا هـذا الظـرف ا تعـددت المعـارف التـيكمـ ،وتارة إلى المعرفـة ،النكرة

   :وبیان هذا في التالي

  )١( .مواضع قلیلة بلغت سبعة أ ـ أضیف هذا الظرف إلى النكرة في

  .)٢(  ِهْم َورَاَء ُظُهورِ  َفَنَبُذوهُ   :منها قولـه تعالى

  :ب ـ وأضیف إلى المعرفة بأنواعها فى مواضع عدة مبینة في التالي

منهـا قولــه  )٣(سم الظـاهر الصـریح فـي مواضـع خمسـةـ أضیف إلى اال١

   .)٤( َورَاَء َذِلُكْم  َوُأِحلَّ َلُكم مَّا  :تعالى

  :ـ أضیف إلى الضمیر بأنواعه٢

 :فـى قولــه تعـالى ،ضـع واحـدفأضیف إلى ضمیر المتكلم " الیاء " فى مو 

 َورَاِئي  َوإِنِّي ِخْفُت الَمَواِلَي ِمن )٥(.  

  طب للجمع المذكر فى ثالثة مواضع: وأضیف إلى ضمیر المخا

 :وقولــه تعـالى ،)٦( َورَاَءُكـْم ِظْهِریـًا  َواتََّخـْذُتُموهُ   :قولـه تعالى وذلك في

 ُكـْم َورَائِ  َفـِإَذا َسـَجُدوا َفْلَیُكوُنـوا ِمـن  )وقولــه تعـالى )٧:   َورَاَءُكـْم ِقیـَل اْرِجُعـوا

   )٨( َفاْلَتِمُسوا ُنورًا 

ا أضیف إلى ضمیر الغیبة المفرد فـي ثالثـة مواضـع: وذلـك فـي قولــه كم

                                                           

) مـن سـورة ٥٣واآلیـة ( ،) مـن سـورة األنعـام٩٤واآلیة ( ،) من سورة البقرة١٠١ینظر اآلیة (   )١(

 .) من سورة الحشر١٤واآلیة ( ،) من سورة الشورى٥١واآلیة ( ،األحزاب

 .) من سورة آل عمران١٨٧من اآلیة (   )٢(

) مــن ســورة ٣١واآلیــة ( ،ة المؤمنــون) مــن ســور ٧واآلیــة ( ،) مــن ســورة هــود٧١ینظــر اآلیــة (   )٣(

 .المعارج

 .) من سورة النساء٢٤من اآلیة (   )٤(

 .) من سورة مریم٥من اآلیة (   )٥(

 .) من سورة هود٩٢من اآلیة (   )٦(

 .) من سورة النساء١٠٢من اآلیة (   )٧(

 .) من سورة الحدید١٣من اآلیة (   )٨(



       
 

 

 
 

١٠٦١

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

    تعالى:

 َوُهَو الَحقُّ  َورَاَءهُ  َوَیْكُفُروَن ِبَما )وقولـه تعالى  )١:  َورَاِئِه َجَهنَّمُ  مِّن 

  .)٣( َورَاِئه َعَذاٌب َغِلیٌظ  َوِمن  :وقولـه تعالى ،)٢( ى ِمن مَّاٍء َصِدیٍد َوُیْسقَ 

  )٤( .خمسة مواضعوأضیف إلى ضمیر الغیبة للجمع المذكر فى 

  .)٥( َورَاَءُهم مَِّلٌك َیْأُخُذ ُكلَّ َسِفیَنٍة َغْصبًا  َوَكانَ   :منها قولـه تعالى

                                                           

 .) من سورة البقرة٩١من اآلیة (   )١(

 .) من سورة إبراهیم١٦( اآلیة   )٢(

 .) من سورة إبراهیم١٧من اآلیة (   )٣(

) مـن ٢٠واآلیـة ( ،) مـن سـورة اإلنسـان٢٧واآلیـة ( ،) من سـورة المؤمنـون١٠٠ینظر اآلیة (   )٤(

 .سورة البروج

 .) من سورة الكهف٧٩من اآلیة (   )٥(



       
 

 

 
 

١٠٦٢

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  املطلب الثاني

  وأبرز أحكامه املبهم يف القرآن الكريمإضافة اسم الزمان 

ن الزمان، غیر محـدد، وذلـك كل ما دل على حیز م :یراد باسم الزمان المبهم    

  كـ: (یـوم، حین، دون) وهذا توضیح بمواضع وأحكام إضافة هذه األسماء.

 
ً
القـرآن الكـریم ؛ فوقـع تـارة  ورد هذا االسم بـأحوال متعـددة فـي: إضافة " يوم :أوال

 ،وأخــرى مقطوعــًا عــن اإلضــافة لفظــًا دون معنــى ،وتــارة غیــر مضــاف ،مضــافاً 

  .كما وقع تارة مضافًا لجملة وأخرى مضافًا لمفرد ،ومقطوعًا عنها معنى ولفًظا

  :وتفصیل هذا فى التالي

مواضـع بلغـت  مضاف فـى القـرآن الكـریم: وذلـك فـي ع " یوم " غیرأ ـ وق

   :افته ـ فى هذا الحال ـ أمرانوالمانع من إض ،)١(اثنین وأربعین موضعًا 

ــــ " أل " :أحـــدهما ــــه تعـــالى :اقترانـــه ب ـــُم   :وممـــا جـــاء منـــه قول ـــْوَم ُأِحـــلَّ َلُك اْلَی

   . )٢(الطَّیَِّباتُ 

ــه اإلعــراب ــه بــأل یجــب ل ــى  ،وهــذا االســم عنــد اقتران فإمــا أن ینصــب عل

ِذیَن َكَفــُروا ِمــن لَّــالَیــْوَم َیــِئَس ا  :ـ ومنــه قولـــه تعــالى )٣(الظرفیــة ـ وهــو كثیــر 

   .)٤(ِدیِنُكمْ 

ـ ومنـه قولــه  )٥(وٕامـا أن یجـر بـالحرف ـ وهـو دون مـا تقـدم فـي الكثـرة 

  .)٦(   ِباْلَیْوِم اآلِخرِ  َوالَ  َقاِتُلوا الَِّذیَن َال ُیْؤِمُنوَن ِباللَّهِ   :تعالى

                                                           

) مــن ســورة ٩٣اآلیــة (و  ،) مــن ســورة النســاء١٦٢واآلیــة ( ،) مــن ســورة البقــرة٨ینظــر اآلیــة (   )١(

 .) من سورة األحزاب٢١واآلیة ( ،) من سورة التوبة١٥واآلیة ( ،األنعام

 .) من سورة المائدة٥من اآلیة (   )٢(

) مـن سـورة ٥٤واآلیـة ( ،) مـن سـورة األعـراف٥١واآلیة ( ،) من سورة المائدة٣ینظر اآلیة (   )٣(

 .رة مریم) من سو ٢٦واآلیة ( ،) من سورة النحل٢٧واآلیة ( ،یوسف

 .) من سورة المائدة٣من اآلیة (   )٤(

) مـــن ١١٤واآلیـــة ( ،) مـــن ســورة البقـــرة٢٦٤واآلیـــة ( ،) مـــن ســورة البقـــرة١٧٧ینظــر اآلیـــة (   )٥(

 .) من سورة التوبة٢٩واآلیة ( ،) من سورة النساء٣٨واآلیة ( ،سورة آل عمران

 .) من سورة التوبة٢٩من اآلیة (   )٦(



       
 

 

 
 

١٠٦٣

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

ـــه تعــالى )١( ،وهــو قلیــل ،وٕامــا أن یرفــع ــَك الــ   :ومنــه قول ـــَذِل ِذي َیْوُم الَّ

   .)٢( وا ُیوَعُدوَن ُـــ َكان

مواضـع  رد هـذا فـيوقـد و  :: قطعه عن اإلضـافة لفظـًا ومعنـىوالمانع اآلخر     

مِّن َقْبـِل َأن َیـْأِتَي َیـْوٌم   :منها قولـه تعالى ،)٣(قاربت على أربعین موضعًا  ،عدة

  .)٤(  َشَفاَعٌة  َوالَ  ُخلَّةٌ  َوالَ  الَّ َبْیٌع ِفیهِ 

 ،اإلضـافة لفظـًا ومعنـى یجـب لـه اإلعـرابسم فى حال قطعه عـن وهذا اال

ویجــر بالكســر مــع  ،وینصــب بالفتحــة مــع التنــوین ،فیرفــع بالضــمة مــع التنــوین

   .كما وضح فى الشواهد المتقدمة ،التنوین

  :ب ـ وقوع " یوم " مضافًا لفظًا ومعنى في القرآن الكریم

والمضاف إلیه إمـا  ،عرفةوٕاما إلى م ،یضاف إما إلى نكرة :وعند اإلضافة

  ه:ولكل حكم جملة ، مفرد وٕاما

  )٥( .بلغت خمسة تقریباً  ،مواضع قلیلة : وذلك فيـ إضافة " یوم " إلى النكرة ١

   .)٦( ◌ِ َوآُتوا َحقَُّه َیْوَم َحَصاِده   :ومما جاء منه قولـه تعالى

  :ضمیرى لـ إضافة " یوم " إلى معرفة: إما أن یضاف إلى اسم ظاهر، وٕاماإ٢

  )٧( .كثیرة قاربت على السبعین هفالمضاف إلى اسم ظاهر مواضع

  . )٨( َوَیْوَم الِقَیاَمِة ُیَردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ الَعَذاِب   :منها قولـه تعالى

ومـا أضـیف  ،منه ما أضـیف إلـى ضـمیر الخطـاب ،والمضاف إلى ضمیر

                                                           

 .) من سورة المرسالت٣٨ ،٣٥ینظر اآلیتان (   )١(

 .) من سورة المعارج٤٤من اآلیة (   )٢(

) ١٩واآلیـة ( ،) مـن سـورة إبـراهیم١٨واآلیة ( ،) من سورة هود١٠٣ ،٧٧ ،٣ینظر اآلیات (   )٣(

 ) من سورة القمر ٨واآلیة ( ،) من سورة الشعراء١٥٥واآلیة ( ،من سورة الكهف

 .) من سورة البقرة٢٥١من اآلیة (   )٤(

) مــن ســورة ١٩واآلیــة ( ،) مــن ســورة النحــل٨٠واآلیــة ( ،) مــن ســورة التوبــة٢٥ظــر اآلیــة (ین   )٥(

 .القمر

 .) من سورة األنعام١٤١من اآلیة (   )٦(

) مـن ٤١واآلیـة ( ،) مـن سـورة آل عمـران١٦١واآلیـة ( ،) من سـورة البقـرة١٧٤ینظر اآلیة (   )٧(

 .) من سورة النبأ١٧واآلیة ( ،) من سورة القصص٧٢واآلیة ( ،سورة األنفال

 .) من سورة البقرة٨٥من اآلیة (   )٨(



       
 

 

 
 

١٠٦٤

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  .ضمیر الغیبة للجمع المذكرینإلى 

   :منهــا قولـــه تعــالى ،)١(اب مواضــعه خمســة فالمضــاف إلــى ضــمیر الخطــ

  َهَذا َیْوُمُكُم الَِّذي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن )٢( .  

  )٣(والمضاف إلى ضمیر الغیبة للجمع المذكر مواضعه خمسة أیضًا 

  

 ،)٤( َفــاْلَیْوَم َننَسـاُهْم َكَمــا َنُســوا ِلَقـاَء َیــْوِمِهْم َهـَذا   :منهـا قولـــه تعـالى

   .)٥( ُیوَعُدوَن  ُیالُقوا َیْوَمُهُم الَِّذي ویلعبوا حتى واَ َفَذْرُهْم َیُخوضُ   :وقولـه تعالى

   :ـ إضافة " یوم " إلى المفرد ـج

وقــع " یــوم " مضــافًا إلــى مفــرد فــي أكثــر مواضــع إضــافته، والتــي قاربــت 

 ،)٧(  ثُـمَّ َیـْوَم الِقَیاَمـِة ُیْخـِزیِهمْ   :منهـا قولــه تعـالى )٦( .التسـعین موضـعاً علـى 

  .)٨( َهَذا َیْوُم الَفْصِل الَِّذي ُكنُتم ِبِه ُتَكذُِّبوَن   :وقولـه تعالى

   :د ـ إضافة " یوم " إلى الجملة

أضـــیف " یــــوم إلــــى جملــــة فــــى مواضــــع كثیــــرة قاربــــت علــــى الثمــــانین 

  )٩(موضعًا.

ــــه تعـــالى ـــْت   :منهـــا قول ـــا َعِمَل ـــٍس مَّ ـــلُّ َنْف ـــُد ُك ـــْوَم َتِج ــــه ،)١٠( َی    وقول

                                                           

) مــن ٣٤واآلیــة ( ،) مــن ســورة الزمــر٧١واآلیــة ( ،) مــن ســورة آل عمــران١٣٠ینظــر اآلیــة (   )١(

 .سورة الجاثیة

 .) من سورة األنبیاء١٠٣من اآلیة (   )٢(

 .) من سورة الذاریات٦٠واآلیة ( ،) من سورة الزخرف٨٣( ینظر اآلیة   )٣(

 .) من سورة األعراف٥١من اآلیة (   )٤(

 .) من سورة المعارج٤٢اآلیة (   )٥(

) من سورة ٤١واآلیة ( ،) من سورة النساء١٤١واآلیة ( ،) من سورة البقرة١٧٤ینظر اآلیة (   )٦(

 .) من سورة ص٧٨واآلیة ( ،) من سورة اإلسراء٥٨واآلیة ( ،األنفال

 .) من سورة النحل٢٧من اآلیة (   )٧(

 .) من سورة الصافات٢١یة (اآل   )٨(

) مـن سـورة ٣٥واآلیـة ( ،) مـن سـورة األنفـال٤١واآلیة ( ،) من سورة األنعام٢٢ینظر اآلیة (   )٩(

 .) من سورة الفرقان٢٢واآلیة ( ،) من سورة النحل٨٤واآلیة ( ،التوبة

 .) من سورة آل عمران٣٠من اآلیة ( )١٠(



       
 

 

 
 

١٠٦٥

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

اِدِقیَن ِصْدُقُهْم   :تعالى   .)١( َقاَل اللَُّه َهَذا َیْوُم َینَفُع الصَّ

   :إضافة " یوم " إلى الظرف " إذ "هـ ـ 

ــــيوقــــع "  ــــى الظــــرف " إذ " ف ــــوم " مضــــافًا إل ــــى  ی ــــت عل مواضــــع قارب

  . )٣( ان ُهْم ِلْلُكْفِر َیْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُهْم ِلِإلیمَ   :منها قولـه تعالى )٢(.السبعین

   :وهذا االسم عند اإلضافة یعتریه حكمان

أو جملـــة  ،وذلـــك فیمـــا إذا أضـــیف إلـــى اســـم معـــرب ،اإلعـــراب :أحـــدهما

  .أو فعلیة فعلها معرب ،اسمیة

أو جملــة فعلیــة  ،وذلــك فیمــا إذا أضــیف إلــى اســم مبنــي ،البنــاء :واآلخــر

  )٤( .المبحث األول وقد تقدم بیان هذا بتفصیل في ،فعلها مبني

: إضافة " حني " يف
ً
  :القرآن الكريم ثانيا

كریم بأحوال متعـددة، حیـث أضـیف ورد اسم الزمان " حین " فى القرآن ال

كما أن المضاف منه تارة أضیف إلى  ،أخرى في مواضع، وقطع عن اإلضافة في

وأخــرى یكــون  ،كمـا أن المضــاف إلیــه تــارة یكـون مفــرًدا ،معرفـة وأخــرى إلــى نكــرة

   :في التالي وبیان هذا ،جملة

 ورد هــذا االســم مضــافًا إلــى نكــرة فــي :أ ـ إضــافة " حــین " إلــى النكــرة        

َوَدَخـَل الَمِدیَنـَة َعَلـى ِحـیِن  ) ٥( :قولــه تعـالى :منهـا ،بلغـت ثالثـة ،مواضع قلیلـة

  .)٦(  َغْفَلٍة مِّْن َأْهِلَها 

   .الشواهد الكریمة ـ تفید التخصیص وٕاضافته إلى النكرة ـ في

 مضـافًا إلـى المعرفـة فـي ورد هـذا االسـم :ب ـ إضـافة " حـین " إلـى معرفـة      

                                                           

 .) من سورة المائدة١١٩من اآلیة (   )١(

) مــن ســورة ٤٩واآلیــة ( ،) مــن ســورة األنعــام١٦واآلیــة ( ،) مــن ســورة النســاء٤٢اآلیــة ( مــن   )٢(

) مــن ســورة ١١واآلیــة ( ،) مــن ســورة الغاشــیة٢واآلیــة ( ،) مــن ســورة الــروم٤واآلیــة ( ،إبــراهیم

 .العادیات

 .) من سورة آل عمران١٦٧من اآلیة (   )٣(

 .  ١٠٣٣ینظر تفصیل هذا في صــ    )٤(

 .) من سورة القصص١٥( من اآلیة   )٥(

 .) من سورة الزمر٤٢واآلیة ( ،) من سورة ص٣اآلیة ( :ینظر   )٦(



       
 

 

 
 

١٠٦٦

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

ـــه تعــالى موضــعین، همــا فــي ــاءِ   :قول ــي الَبْأَس ــاِبِریَن ِف ــرَّاءِ  َوالصَّ ــیَن  َوالضَّ َوِح

ُكُم َیـا َأیَُّهـا الَّـِذیَن آَمُنـوا َشـَهاَدُة َبْیـِنُكْم ِإَذا َحَضـَر َأَحـدَ   :وقولـه تعـالى ،)١(الَبْأسِ 

   .)٢( الَمْوُت ِحیَن الَوِصیَِّة 

أضــیف " حــین " إلــى مفــرد فــي مواضــع  :ـ إضــافة " حــین " إلــى المفــرد ـجــ     

" حـین " إلـى نكـرة وٕالـى معرفـة ممـا  اأضـیف فیهـ قلیلة، بلغت خمسة، وهي التي

  .تقدم

وردت إضـافة " حـین " إلـى الجملـة الفعلیـة : د ـ إضـافة " حـین " إلـى جملـة     

َوإِن   :منها قولـه تعالى ،)٣(بلغت اثنى عشر موضعًا  ،اصة فى مواضع كثیرةبخ

ُل الُقْرآُن ُتْبَد َلُكْم    . )٤( َتْسأَُلوا َعْنَها ِحیَن ُیَنزَّ

وٕالــى  ،دون االســمیة ،ویالحــظ أن " حــین " ورد مضــافًا إلــى الجملــة الفعلیــة     

  .ها ماض أو أمردون المبني أو التى فعل ،التى فعلها مضارع معرب

وقد ورد هذا فـى موضـع واحـد،  :هـ ـ إضافة " حین " إلى ظرف الزمان " إذ "    

  .)٥( َوَأْنُتْم ِحیَنِئٍذ َتنُظُروَن   :قولـه تعالى هو في

  .إلضافته إلى النكرة ،وٕاضافته إلى هذا الظرف تفید التخصیص

  :و ـ قطع " حین " عن اإلضافة لفظًا ومعنى

 ،)٦( إذ بلغــت خمســة عشــر موضــعًا  ،أكثــر المواضــع يوقــد ورد هــذا فــ

  . )٧( َوَمتَاٌع ِإَلى ِحیٍن  َوَلُكْم ِفي اَألْرِض ُمْسَتَقرٌّ   :منها قولـه تعالى

إلضـافة ـ اإلعـراب فوقـع مجـرورًا وقد وجب لهذا االسم ـ حال قطعـه عـن ا

                                                           

 .) من سورة البقرة١٧٧من اآلیة (   )١(

 .) من سورة المائدة١٠٦من اآلیة (   )٢(

 ،) مـن سـورة النـور٥٨واآلیـة ( ،) من سـورة النحـل٦واآلیة ( ،) من سورة هود٥ینظر اآلیة (   )٣(

 .) من سورة الطور٤٨واآلیة ( ،رة الزمر) من سو ٥٨واآلیة (

 .) من سورة المائدة١٠١من اآلیة (   )٤(

 .) من سورة الواقعة٨٤اآلیة (   )٥(

) مــن ١١١واآلیــة ( ،) مــن ســورة النحــل٨٠واآلیــة ( ،) مــن ســورة األعــراف٢٤ینظــر اآلیــة (   )٦(

 .اریات) من سورة الذ٤٣واآلیة ( ،) من سورة الصافات١٧٤واآلیة ( ،سورة األنبیاء

 .) من سورة البقرة٣٦من اآلیة (   )٧(



       
 

 

 
 

١٠٦٧

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

بإضـافته إلـى أو  ،)٢(" " حتـىأو بــ ) ١(" إلـى" في أكثر المواضـع، إمـا بحـرف الجـر

  )٣( الظرف " بعد "

   :هـو فـى قولــه تعـالى ،موضـع واحـد كما وقع مرفوعًا علـى الفاعلیـة فـي

  َهْل َأَتى َعَلى اِإلنَساِن ِحیٌن مَِّن الدَّْهِر )٤(.  

  .ولم یقع منصوبًا قط فى أي من شواهد القرآن الكریم

: إضافة " دون ": 
ً
  ثالثا

وال مقطوعـًا عـن اإلضـافة قـط فـى  ،قـطلم یأت " دون " مضافًا إلـى نكـرة 

  .القرآن الكریم

، دائمًا إلى معرفة، إما إلى اسم ظاهر، وٕاما إلى ضمیر وٕانما وقع مضافاً 

   :وبیان هذا في التالي

   :أ ـ إضافة " دون " إلى اسم ظاهر

ـــة  ـــ " دون " هــو وقوعــه مضــافًا إلــى لفــظ الجالل أكثــر المواضــع ورودًا ل

  ."اهللا" عز وجل

  )٥( .كتاب اهللا تعالى ء هذا فیما یقارب ثمانین شاهدًا فيوقد جا

ــن ُدوِن اللَّــِه ِمــن : ومــن هــذه الشــواهد قولـــه تعــالى ــيٍّ  َوَمــا َلُكــم مِّ   َوِل

  . )٦( َنِصیٍر  َوالَ 

ــة مــن األســما ــر لفــظ الجالل  ء الظــاهرة فــيكمــا أتــى " دون " مضــافًا لغی

َال َیتَِّخـِذ الُمْؤِمُنــوَن   :تعـالىـه ا قولـمنهـ  )٧( .مواضـع بلغـت سـبعة عشـر تقریبــاً 

                                                           

 .) من سورة یونس٩٨ینظر اآلیة (   )١(

 .) من سورة المؤمنون٥٤ینظر اآلیة (   )٢(

 .) من سورة ص٨٨ینظر اآلیة (   )٣(

 .) من سورة اإلنسان١من اآلیة (   )٤(

) مــن ٧٣ة (واآلیــ ،) مــن ســورة األنعــام٧٠واآلیــة ( ،) مــن ســورة آل عمــران٧٩ینظــر اآلیــة (   )٥(

 .) من سورة الشورى٤٦واآلیة ( ،) من سورة العنكبوت١٧واآلیة ( ،سورة النحل

 .) من سورة البقرة١٠٧من اآلیة (   )٦(

) مــن ٨٢واآلیــة ( ،) مــن ســورة األعــراف٨١واآلیــة ( ،) مــن ســورة النســاء١١٦ینظــر اآلیــة (   )٧(

 .سورة الفتح ) من٢٧واآلیة ( ،) من سورة األحزاب٥٠واآلیة ( ،سورة األنبیاء



       
 

 

 
 

١٠٦٨

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

   . )١( ُدوِن الُمْؤِمِنیَن  ِمنالَكاِفِریَن َأْوِلَیاَء 

  : ب ـ إضافة " دون " إلى الضمیر

 حیـث أضـیف إلـى ضـمیر ،أضیف " دون " إلى الضمیر بمختلـف أنواعـه

مواضـع: فأضـیف إلـى ضـمیر الـتكلم فـي عدد من ال التكلم، والخطاب والغیبة، في

 :قولـه تعالى ربعة مواضع: واحد منها في اإلضافة إلى (نا) المتكلمین، وهذا فيأ

  َأْم َلُهْم آِلَهٌة َتْمَنُعُهم مِّن ُدوِنَنا )٢(.   

َأالَّ َتتَِّخـُذوا   :منها قولـه تعالى )٣(المتكلم  )یا(اإلضافة إلى  وثالثة منها في    

   .)٤( َوِكیًال  ِمن ُدوِني

ــ ــا أضــیف إل ــان منهــا فــى : ثالثــة مواضــع ى ضــمیر الخطــاب فــيكم اثن

َهـُؤالِء ُشـَرَكاُؤَنا   :همـا قولــه تعـالىة إلى ضمیر الخطاب للمفرد المذكر، اإلضاف

َما َكاَن َینَبِغي َلَنا َأن نَّتَِّخـَذ ِمـن   :وقولـه تعالى ،)٥( الَِّذیَن ُكنَّا َنْدُعو ِمن ُدوِنَك 

   .)٦(  ُدوِنَك ِمْن َأْوِلَیاَء 

وهـو قولــه  ،وواحد منها فى اإلضافة إلى ضـمیر الخطـاب للجمـع المـذكر

  .)٧(   َال َتتَِّخُذوا ِبَطاَنًة مِّن ُدوِنُكْم َال َیْأُلوَنُكْم َخَباالً   :تعالى

  :كذلك أضیف إلى ضمیر الغیبة بمختلف أحوالـه

أكثـر المواضـع إضـافة لى ضمیر الغیبة للمفرد المـذكر فـي حیث أضیف إ

منهـا قولــه  ،)٨(والتى قاربت على السبعة والثالثین موضـعًا  ،إلى الضمیر عموماً 

                                                           

 .) من سورة آل عمران٢٨من اآلیة (   )١(

 .) من سورة األنبیاء٤٣من اآلیة (   )٢(

 .) من سورة الكهف١٠٢، ٥٠ینظر اآلیتین (   )٣(

 .) من سورة اإلسراء٢من اآلیة (   )٤(

 .) من سورة النحل٨٦من اآلیة (   )٥(

 .) من سورة الفرقان١٨من اآلیة (   )٦(

 .ن سورة آل عمران) م١١٨من اآلیة (   )٧(

) مـــن ٥٢واآلیــة ( ،) مــن ســورة الرعـــد١٤واآلیـــة ( ،) مـــن ســورة آل عمــران٥٦ینظــر اآلیــة (   )٨(

) مـن ٦واآلیـة ( ،) مـن سـورة غـافر٢٠واآلیـة ( ،) مـن سـورة الزمـر٣واآلیـة ( ،سورة العنكبـوت

 .سورة الشورى



       
 

 

 
 

١٠٦٩

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  .)١( ِإن َیْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ِإالَّ ِإَناثًا   :تعالى

فى قولـه  ،موضع واحد مفرد المؤنث فيوكذا أضیف إلى ضمیر الغیبة لل

   .)٢( ْم مِّن ُدوِنَها ِسْترًا َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى َقْوٍم لَّْم َنْجَعل لَّهُ   :تعالى

  قولــه تعـالى: الغیبة للمثنـى فـي موضـعین، همـا فـيوأضیـف إلى ضمیر 

   َوَجَد ِمن ُدوِنِهَمـا َقْومـًا الَّ َیَكـاُدوَن َیْفَقُهـوَن َقـْوًال )وقولــه تعـالى ،)٣:   َوِمـن

  .)٤( ُدوِنِهَما َجنَّتَاِن 

منهــا  ،)٥(أربعــة مواضــع  فــيإلــى ضــمیر الغیبــة للجمــع المــذكر  وأضــیف

  .)٦(  َوآَخِریَن ِمن ُدوِنِهْم َال َتْعَلُموَنُهُم اللَُّه َیْعَلُمُهْم   :قولـه تعالى

وبهــذا یبلــغ مجمــوع مــا أضــیف فیــه " دون " إلــى الضــمیر عمومــًا مــا 

حین بلغ مجمـوع مـا أضـیف فیـه " دون " إلـى اسـم  : خمسین موضعًا، فيیقارب

یقطـًع عـن  ضع، ولم یضف " دون " إلى نكرة ، كمـا لـمة مو مائ :ظاهر ما یقارب

  .اإلضافة قط

" دون " أن یأتي مجردًا من " من " إذا استعمل ظرًفا والقلیـل  واألكثر في

وقد ذهب بعضهم إلى القول بلحن من أتى بـ " دون " مجردة من  ،أن یقترن بها

  )٧("من" الجارة إذا استعمل ظرًفا. 

ــه باســتقراء م ــین والحــق أن واضــع إضــافة " دون " فــي القــرآن الكــریم تب

منها فیما یقارب عشـرة  هوتجرد ،من" فیما یقارب مائة وأربعین موضعاً  بـ" هنااقتر 

 ،تجـرده مـن " مـن " ونصـبه علـى الظرفیـة :مواضع ، وهو ما یؤكد جواز الحالین

   .وهو كثیر ،وانجراره بـ " من " الجارة

                                                           

 .) من سورة النساء١١٧من اآلیة (   )١(

 .لكهف) من سورة ا٩٠من اآلیة (   )٢(

 .) من سورة الكهف٩٣من اآلیة (   )٣(

 .) من سورة الرحمن٦٢اآلیة (   )٤(

 .) من سورة القصص٢٣واآلیة ( ،) من سورة مریم١٧ینظر اآلیة (   )٥(

 .) من سورة األنفال٦٠من اآلیة (   )٦(

الطبعــــة  ،مكتبــــة لبنــــان :ط ،لمحمــــد العــــدناني ،ینظــــر: معجــــم األغــــالط اللغویــــة المعاصــــرة   )٧(

 .ىاألول



       
 

 

 
 

١٠٧٠

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  املطلب الثالث

  ن  وال ظرف قليل التوغل يف اإلبهام وأبرز أحكامهإضافة ما ليس بزما

یــراد باألســماء المبهمــة التــي لیســت بزمــان وال ظــرف قلیلــة التوغــل فــي  

   .أوالت ] ،أولو ،ذو ،كلتا ،كال [ كل، بعض، أي،  :اإلبهام األسماء التالیـة

، ففیهـا جهة عدم داللتها على واحد بعینـه واإلبهام في هذه األسماء من

  .اء فیما تدل علیهغموض وخف

   :ناإلضافة نوعاعنـد  ألسماء تضاف جمیعها للمفرد، ولهـاوهذه ا

   ،كلتـــا ،" كـــال :وهـــو ،مـــا یضـــاف وجوبـــًا للمفـــرد لفظـــًا ومعنـــى :أحـــدهما

  .قطك " ،قدك ،أوالت ،أولو ،ذو

ــى :واآلخــر ــا یضــاف للمفــرد معن ــه عــن اإلضــافة لفظــاً  ،م    ،ویجــوز قطع

   :ما تقدم في التاليوبیان  .أي " ،بعض ،" كل :وهو

 
ً
 ومعىن " وهو التايل  :أوال

ً
   :ما يضاف للمفرد وجوبا لفظا

أضیف  ،القرآن الكریم مرة واحدة ظًا " كال وكلتا " فيورد لف  : أ ـ إضافة " كال وكلتا

ِعنـَدَك الِكَبـَر َأَحـُدُهَما َأْو  ِإمَّـا َیـْبُلَغنَّ   :فـى قولــه تعـالى ،فیها " كال " إلى مضـمر

   .)١(  ُهَما ِكال

ِكْلتَـا الَجنَّتَـْیِن   :فـى قولــه تعـالى ،حین أضیف " كلتا " إلـى اسـم ظـاهر في     

ْنُه َشْیئًا  آَتْت ُأُكَلَها   .)٢(  َوَلْم َتْظِلم مِّ

 ،وقـد أضـیفا إلـى معرفـة القـرآن الكـریم إال هـذان الشـاهدان، ولم یـرد فـي

بالتثنیـة أو اإلفـراد خــالف  یهمــاوفــي عـود الضـمیر عل .وٕاضـافتهما تفیـد التعریـف

  :فیه رأیان ،بین النحویین

وٕانمـا  ،القول بتثنیة االسمین لفًظـا ومعنـى ؛ إذ أصـلهما " كـل " :أحدهما

  .وٕالیه ذهب الكوفیون ،حذفت النون منهما للزومهما اإلضافة

القول بتثنیة االسمین معنى ال لفظا ؛ بدلیل عـود الضـمیر علـى            :واآلخر

ْنُه َشـْیئاً  ِكْلتَا الَجنََّتْیِن آَتْت ُأُكَلَها  :تا " باإلفراد في قوله تعالى" كل ،  َوَلْم َتْظِلم مِّ

                                                           

 .) من سورة اإلسراء٢٣من اآلیة (   )١(

 .) من سورة الكهف٣٣من اآلیة (   )٢(



       
 

 

 
 

١٠٧١

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  ) ١( .وٕالیه ذهب البصریون ،" آتتا " :ولو كانا مثنیین لفظًا ومعنى لقیل

  :ب ـ إضافة " ذو " و " ذات "

األســماء إذ هــو اســم مــن  ،القــرآن الكــریم إال مضــافاً  لــم یــرد " ذو " فــي

ال بمعنــى  ،الســتة وشــرط إعرابــه إعــراب هــذه األســماء أن یكــون بمعنــى صــاحب

  )٢( .إذ ال یكتمل معناه إال باإلضافة ،وأن یكون مضافاً  ،الذي

وهو األكثـر ؛ إذ بلـغ  ،والذى ورد منه فى القرآن الكریم إما مضاف لنكرة

ـــین شـــاهدًا  ـــة وأربع ــــه تعـــالى ،)٣(ثالث ـــنَّ ا  :منهـــا قول ـــهَ َوَلِك ـــى  للَّ ـــٍل َعَل ُذو َفْض

   .)٥(  ِلُینِفْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتهِ   :وقولـه تعالى ،)٤( الَعاَلِمینَ 

إذ بلـغ مـا ورد منـه ثالثـة وثالثـین  ،وهـو أقـل ،وٕاما مضاف  إلـي معرفـة

ـــه تعــالى ،)٦(شــاهدًا  ــِه َمــن َیَشــاءُ   :منهــا قول َواللَّــُه ُذو الَفْضــِل  َیْخــَتصُّ ِبَرْحَمِت

ْیَحاُن  َواْلَحبُّ ُذو الَعْصفِ   :وقولـه تعالى )٧( لَعِظیِم ا    .)٨( َوالرَّ

اهرة، حیــث جــاءت وٕاعرابهــا بالحركــات الظــ ،أمــا " ذات " فهــي مؤنــث ذو

، )٩( اَألْكَمــاِم  َوالنَّْخــُل َذاتُ  ِفیَهــا َفاِكَهــةٌ   :قولـــه تعــالى مرفوعــة بالضــمة فــي

  )١٠(َبْیـِنُكمْ  َوَأْصِلُحوا َذاتَ  َفاتَُّقوا اللَّه  :عالىقولـه ت وجاءت منصوبة بالفتحة في

وا َقــْوَلُكْم َأِو اْجَهــُروا ِبــِه ِإنَّــُه   :قولـــه تعــالى وجــاءت مجــرورة بالكســرة فــي َوَأِســرُّ

                                                           

 .١١٥ومسائل خالفیة للعكبري ص  ،٤٣٩/ ٢اإلنصاف لألنباري  :ینظر   )١(

 .٣٦وشرح األلفیة البن الناظم ص ،٥٣/  ١ینظر شرح المفصل    )٢(

) مـن ٤٧واآلیـة ( ،آل عمـران) مـن سـورة ١٧٤واآلیـة ( ،) من سـورة البقـرة٢٨٠ینظر اآلیة (   )٣(

 .) من سورة النجم٦واآلیة ( ،) من سورة فصلت٣٥واآلیة ( ،سورة إبراهیم

 .) من سورة البقرة٢٥١من اآلیة (   )٤(

 .) من سورة الطالق٧من اآلیة (   )٥(

) مـــن ١٢واآلیـــة ( ،) مـــن ســـورة األنعـــام١٣٣واآلیـــة ( ،) مـــن ســـورة البقـــرة١٠٥ینظـــر اآلیـــة (   )٦(

 .) من سورة الجمعة٤واآلیة ( ،) من سورة الحدید٢١یة (واآل ،سورة ص

 .) من سورة آل عمران٧٤اآلیة (   )٧(

 .) من سورة الرحمن١٢اآلیة (   )٨(

 .) من سورة الرحمن١١اآلیة (   )٩(

 .) من سورة األنفال١من اآلیة ( )١٠(



       
 

 

 
 

١٠٧٢

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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ُدوِر     .)١( َعِلیٌم ِبَذاِت الصُّ

 ،حــین یعــرب " ذو " بالعالمــات الفرعیــة الظــاهرة ؛ حیــث یرفــع بــالواو فــي

، وینصـب بـاأللف، )٢(  ِإنَّ اللَّـَه َلـُذو َفْضـٍل َعَلـى النَّـاسِ   :قولــه تعـالى كما فـى

   :قولـه تعالى كما في

  َوآِت َذا الُقْرَبى َحقَُّه )قولـه تعالى ، ویجر بالیاء، كما في)٣:   َوُیْؤِت

  .)٤(  ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه 

مـا لمعرفــة، وهـو الكثیــر، إذ إالقــرآن الكـریم مضــافًا وقـد ورد " ذات " فـي 

َه َعِلــیٌم َواتَُّقـوا اللَّـَه ِإنَّ اللَّـ : منهـا قولــه تعـالى )٥(خمسـة وعشـرین موضـعًا  بلـغ

ُدورِ    . )٦( ِبَذاِت الصُّ

منهـا  ،)٧(ثمانیـة مواضـع  وٕاما لنكرة، وهو القلیـل مـن المواضـع، إذ بلـغ 

   . )٨(  اَوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلهَ   :قولـه تعالى

إلـى النكـرة، وأن  أكثـر المواضـع ما تقدم یتضح: أن " ذو " أضیف فيفیو 

یعرب بالحروف، في كما أن " ذو "  ،أكثر المواضع إلى المعرفة "ذات" أضیف في

   .عرب " ذات " بالحركات الظاهرةحین ی

فــ "  إعراب الجمـع " أولـو " و " أوالت " :ممـا ألحـق بـ: وأوالت " ،جـ ـ إضافة " أولو

َوَمـا َیـذَّكَُّر ِإالَّ   :قولـه تعـالى بجمع المذكر ؛ فیرفع بالواو، كما في أولو " ملحق

                                                           

 .) من سورة الملك١٣اآلیة (   )١(

 .) من سورة البقرة٢٤٣من اآلیة (   )٢(

 .) من سورة اإلسراء٢٦ن اآلیة (م   )٣(

 .) من سورة هود٣من اآلیة (   )٤(

) مــن ســورة ٥واآلیــة ( ،) مــن ســورة المائــدة٧واآلیــة ( ،) مــن ســورة البقــرة١١٩ینظــر اآلیــة (   )٥(

 .) من سورة البروج٥واآلیة ( ،) من سورة الزمر٧واآلیة ( ،هود

 .) من سورة المائدة٧١من اآلیة (   )٦(

) مـن سـورة ١٣واآلیـة ( ،) من سورة المؤمنون٥٠واآلیة ( ،) من سورة األنفال١(ینظر اآلیة    )٧(

 .) من سورة الرحمن٤٨واآلیة ( ،القمر

 .) من سورة الحج٢من اآلیة (   )٨(



       
 

 

 
 

١٠٧٣

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

َیْأَتـِل ُأْوُلـوا الَفْضـِل  َوالَ  : وینصب بالیاء كمـا فـي قولــه تعـالى )١( ُأْوُلوا اَألْلَباِب 

  . )٣( َوِذْكَرى ُألْوِلي اَألْلَبابِ  ویجر بالیاء كما في قولـه تعالى: )٢(  َوالسََّعةِ  ِمنُكمْ 

إال مضــافًا، إمــا لنكــرة، وذلــك فــي قلیــل مــن القــرآن الكــریم  ولــم یــرد فــي 

َوُأْوُلـوا  َقاُلوا َنْحُن ُأْوُلـوا ُقـوَّةٍ   :منها قولـه تعالى ،)٤(بلغت سبعة المواضع، والتي 

   .)٥(  َبْأٍس َشِدیٍد 

 )٦(وثالثـین موضـعًا سـتة  :بلغـت وٕاما لمعرفة، في أكثر المواضـع، والتـي

ـْن ِعنـِد َربَِّنـا  :منها قولـه تعـالى وقولــه  ،)٧( اَألْلَبـاِب َمـا َیـذَّكَُّر ِإالَّ ُأْولُـو وَ  ُكـلٌّ مِّ

  .)٨(  َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأْوُلوا الَعْزِم ِمَن الرُُّسِل   :تعالى

ــث الســالم، إذ ی ــا " أوالت " فملحــق بجمــع المؤن فیرفــع  ،إعرابــهعــرب بأم

ُهــــنَّ َأن َیَضــــْعَن َوُأْوالُت اَألْحَمــــاِل َأَجلُ   :نحــــو قولـــــه تعــــالى ،بالضــــمة الظــــاهرة

َوإِن ُكـنَّ  عن الفتحـة، كمـا فـي قولــه تعـالى:  وینصب بالكسرة نیابة )٩(َحْمَلُهنَّ 

  .)١٠( ُأْوالِت َحْمٍل َفَأنِفُقوا َعَلْیِهنَّ َحتَّى َیَضْعَن 

إذ لم یـرد إال  ،القرآن الكریم ظاهرة، ولم یرد له شاهد فيسرة الویجر بالك

وقد أضیف " أوالت " إلى معرفة " األحمـال " وٕاضـافته تفیـد . الشاهدان المذكوران

ل " وٕاضــــافته تفیــــد تعریــــف ، وأضــــیف فــــي الشــــاهد الثــــاني إلــــى نكــــرة " حمــــال

  .التخصیص

                                                           

 .) من سورة البقرة٢٦٩من اآلیة (   )١(

 .) من سورة النور٢٢من اآلیة (   )٢(

 .) من سورة ص٤٣من اآلیة (   )٣(

) مـن سـورة ١٦واآلیـة ( ،) مـن سـورة التوبـة١١٣واآلیـة ( ،) من سورة هود١١٦ینظر اآلیة (   )٤(

 .) من سورة الطالق٦واآلیة ( ،الفتح

 .) من سورة النمل٣٣من اآلیة (   )٥(

) مــن ســورة ٢٩واآلیــة ( ،) مــن ســورة األنفــال٧٥واآلیــة ( ،) مــن ســورة النســاء٨ینظــر اآلیــة (   )٦(

 .) من سورة غافر٥٤(واآلیة  ،) من سورة الزمر٢١واآلیة ( ،ص

 .) من سورة آل عمران٧من اآلیة (   )٧(

 .) من سورة األحقاف٣٥من اآلیة (   )٨(

 .) من سورة الطالق٤من اآلیة (   )٩(

 .) من سورة الطالق٦من اآلیة ( )١٠(
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 للمفرد معىن ويقطـع عـن اإلضـافة لفظـ
ً
: ما يضاف جوازا

ً
.: وهـو: " كـل، ثانيا

ً
ا

  بعض، أي ": 

یف القـرآن الكـریم بـأحوال متعـددة ؛ إذ أضـ ورد لفظ " كـل " فـي  ـ إضافة " كـل ":١

فمنـه  ،كما أن ما أضیف إلیه متنوعفي مواضع، وقطع عن اإلضافة في أخرى ، 

   :وبیانه في التالي ،ومنه مضاف إلى النكرة ،مضاف إلى المعرفة

د هــذا االســم مضــافًا إلــى النكــرة فــي أكثــر مواضــع ور  :أ ـ إضــافة " كــل " إىل نكــرة

 :منهـا قولــه تعـالى )١(بلغـت مـا یقـارب مـائتین وخمسـین موضـعًا  إضافته، والتي

 ٍَوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم  َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَمَوات )٢(.   

مواضــع أقــل مــن  أضــیف " كــل " إلــى معرفــة فــي: ب ـ إضــافة " كــل " إىل معرفــة

  .عشرین موضعاً ته إلى النكرة، حیث قاربت على تسعة و اضع إضافمو 

ــا ضــمیر ــا اســم ظــاهر وٕام ــا " كــل " إم فاالســم  :والمعرفــة المضــاف إلیه

منهــا قولـــه  ،)٣(الظــاهر بلغــت مواضــع إضــافته إلــى " كــل " اثنــى عشــر موضــعًا 

  .)٤(  َوَأَصاَبُه الِكَبرُ  َلُه ِفیَها ِمن ُكلِّ الثََّمرَاتِ  :تعالى

حیـث  ،والمضمر المضاف إلیه " كل " لم یأت منه إال ضمیر الغیبـة فقـط

  .أضیف إلیه فى مواضع بلغت سبعة عشر موضعاً 

ـــه  )٥(ة إلــى ضــمیر الغیبــة للمفــرد المــذكراإلضــاف فــي ســتة منهــا       منهــا قول

  .)٦( ُقْل ِإنَّ اَألْمَر ُكلَُّه ِللَِّه  : تعالى

                                                           

) ١٦٤واآلیـة ( ،) من سورة النساء٣٢واآلیة ( ،) من سورة البقرة١٠٦اآلیة ( :ینظر من هذا   )١(

  ،) من سورة الحج٥واآلیة ( ،) من سورة یونس٩٧واآلیة ( ،نعاممن سورة األ

 .) من سورة البقرة٢٩من اآلیة (   )٢(

) مــن ٣واآلیــة ( ،) مــن ســورة األعــراف٥٧واآلیــة ( ،) مــن ســورة آل عمــران٢٠ینظــر اآلیــة (   )٣(

 .) من سورة محمد١٥واآلیة ( ،) من سورة اإلسراء٢٩واآلیة ( ،سورة الرعد

 .) من سورة البقرة٢٦٦(من اآلیة    )٤(

) مـن ٣٣واآلیـة ( ،) مـن سـورة األنفـال٣٩واآلیـة ( ،) من سـورة آل عمـران١١٩ینظر اآلیة (   )٥(

 .) من سورة الفتح٢٨واآلیة ( ،سورة التوبة

 .) من سورة آل عمران١٥٤من اآلیة (   )٦(



       
 

 

 
 

١٠٧٥

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

منهــا قولـــه )١(ضــمیر الغیبــة للمفــرد المؤنــثوخمســة منهــا فــي اإلضــافة إلــى     

  . )٢( َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماَء ُكلََّها  تعالى:

: منها قولـه تعالى )٣(ى ضمیر الغیبة للجمع المذكراإلضافة إل وأربعة في

  َوَلْو َشاَء َربَُّك آلَمَن َمن ِفي اَألْرِض ُكلُُّهْم َجِمیعًا )٤(.  

یر الغیبـة للجمـع المؤنـث، وذلـك فـي قولــه ة إلـى ضـماإلضـاف وشاهد واحد في   

   .)٥(  َوَیْرَضْیَن ِبَما آَتْیَتُهنَّ ُكلُُّهنَّ  َیْحَزنَّ  َوالَ  تعالى:

 ومعىن
ً
قطوعـًا عـن اإلضـافة لفظـًا ورد " كـل " م:  جـ ـ قطع " كل " عن اإلضافة لفظا

  .خمسین موضعاً ومعنى في عدد من المواضع، قاربت على 

المقطـوع عـن اإلضـافة إلـى  موضـعا فـي عشـرینما یربو على  منهاورد 

  . )٧( َواَألْرِض ُكلٌّ لَُّه َقاِنُتوَن  لَُّه َما ِفي السََّمَواتِ   :منها قولـه تعالى ،)٦(الرفع 

ــو علــى خمســة عشــر موضــعًا فــي ــى  ومــا یرب المقطــوع عــن اإلضــافة إل

  . )٩(  ُه الُحْسَنى َوَعَد اللَّ  َوُكال�   :منها قولـه تعالى ،)٨(النصب 

ــي ــى الجــر  وســتة مواضــع ف ـــه  ،)١٠(المقطــوع عــن اإلضــافة إل   منهــا قول

                                                           

 .) من سورة الزخرف١٢واآلیة ( ،) من سورة طـه٥٦ینظر اآلیة (   )١(

 .) من سورة البقرة٣١یة (من اآل   )٢(

 .) من سورة مریم٩٥واآلیة ( ،) من سورة الحجر٣٠ینظر اآلیة (   )٣(

 .) من سورة یونس٩٩من اآلیة (   )٤(

 .) من سورة األحزاب٥١من اآلیة (   )٥(

 ،) من سورة الرعـد٢واآلیة ( ،) من سورة هود٦واآلیة ( ،) من سورة األنفال٥٤ینظر اآلیة (   )٦(

 .) من سورة الروم٢٦واآلیة( ،من سورة طـه )١٣٥واآلیة (

 .) من سورة البقرة١١٦من اآلیة (   )٧(

) مـن سـورة ٢٠واآلیـة ( ،) مـن سـورة هـود١١١واآلیـة ( ،) مـن سـورة األنعـام٨٤ینظر اآلیة (   )٨(

 .) من سورة العنكبوت٤٠واآلیة ( ،) من سورة مریم٤٩واآلیة ( ،اإلسراء

 .اء) من سورة النس٩٥من اآلیة (   )٩(

) مــن ســورة ٤٨واآلیــة ( ،) مــن ســورة ــــــ٤٠واآلیــة ( ،) مــن ســورة األعــراف٣٨ینظــر اآلیــة (  )١٠(

  .القصص



       
 

 

 
 

١٠٧٦

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  . )١(  َوِمْنَهاجًا  ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعةً   :تعالى

ا قطع عن اإلضافة من أحوال " كل" یجب له اإلعـراب، لقطعـه عـن اإلضـافة مو   

  . لفظًا ومعنى

كثیـر مـن المواضـع  فظ " بعـض " فـي القـرآن الكـریم فـيورد ل  :ـ إضافة " بعض "٢

ى الضمیر أكثر أحواله إل فًا فيكما ورد مضاومعنى ، مقطوعًا عن اإلضافة لفظًا 

   :التاليفي ح ما تقدم یوضلیل أضیف إلى النكرة، وتقبمختلف أنواعه، وفى ال

ــرة ــض " إىل نك ــافة " بع ل مــن قلیــورد " بعــض " مضــافًا إلــى النكــرة فــي :  أ ـ إض

 :منها قولـه تعـالى ،)٢(المواضع ـ عكس "كل" ـ حیث بلغت مواضع إضافته سبعة 

  َقاَل َكْم َلِبْثَت َقاَل َلِبْثُت َیْومًا َأْو َبْعَض َیْوٍم )٣(.   

أضیف " بعض " في أكثر أحواله إلى المعرفة، في : ب ـ إضافة " بعض " إىل معرفة

 لمضـاف إلیهـا "بعـض": إمـا اسـم ظـاهر،عرفـة اوالممواضع قاربـت علـى المائـة ، 

منهــا  )٤(خمســة عشــر موضــعًا ى مواضــع قاربــت علــ وأضــیف إلیــه " بعــض " فــي

  :وقولــه تعــالى )٥( َوَتْكُفـُروَن ِبــَبْعٍض  َأَفُتْؤِمُنــوَن ِبـَبْعِض الِكتَـابِ   :قولــه تعـالى

   َُل َعَلْیَنا َبْعَض اَألَقاِویِل َألَخْذَنا ِمْنه    .)٦( ِباْلَیِمیِن  َوَلْو َتَقوَّ

، وقـد زادت شـواهده فمنه تكلم وخطـاب وغیبـة  ،متنوعوٕاما ضمیر، وهو 

 )٧(ثالثــة منهــا فــى اإلضــافة إلــى ضــمیر المتكلمــین " نــا "  .ســبعین شــاهداً علــى 

ــن ُدوِن اللَّــهِ  َوالَ   :منهــا قولـــه تعــالى وقولـــه  )٨( َیتَِّخــَذ َبْعُضــَنا َبْعضــًا َأْرَبابــًا مِّ

                                                           

 .) من سورة المائدة٤٨من اآلیة (   )١(

) مـن سـورة ١٩واآلیـة ( ،) مـن سـورة هـود٥٤واآلیـة ( ،) مـن سـورة األنعـام١٥٨ینظر اآلیة (   )٢(

 .) من سورة النور٦٢یة (واآل ،) من سورة المؤمنون١١٣واآلیة ( ،الكهف

 .) من سورة البقرة٢٥٩من اآلیة (   )٣(

) من سورة ٤٦واآلیة ( ،) من سورة األنعام١٢٩واآلیة ( ،) من سورة المائدة٤٩ینظر اآلیة (   )٤(

 .) من سورة غافر٧٧واآلیة ( ،) من سورة یوسف١٠واآلیة ( ،یونس

 .) من سورة البقرة٨٥من اآلیة (   )٥(

 .) من سورة الحاقة٤٥ ،٤٤اآلیتان (   )٦(

 .) من سورة األنعام١٢٨ینظر اآلیة (   )٧(

 .) من سورة آل عمران٦٤من اآلیة (   )٨(



       
 

 

 
 

١٠٧٧

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

ومـا یربـو  .)١(  َخْصَماِن َبَغى َبْعُضَنا َعَلـى َبْعـٍض َفـاْحُكم َبْیَنَنـا ِبـاْلَحقِّ   :تعالى

منهــا  ،)٢(اإلضــافة إلــى ضــمیر الخطــاب للجمــع المــذكر  علــى عشــرین منهــا فــي

  . )٣(  َأَماَنَتُه  َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكم َبْعضًا َفْلُیَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمنَ   :قولـه تعالى

فـي اإلضـافة إلـى ضـمیر الغیبـة ، ثالثـة خمسـین موضـعًا یربو على وما 

َوَیْجَعَل : منها قولـه تعالى )٤(اإلضافة إلى ضمیر الغیبة للمفرد المذكر  منها في

 َفَلمَّـا َنبَّـَأْت ِبـهِ  وقولــه تعـالى:  )٥( الَخِبیَث َبْعَضُه َعَلـى َبْعـٍض َفَیْرُكَمـُه َجِمیعـًا 

   .)٦(  َوَأْعَرَض َعْن َبْعٍض  َعَلْیِه َعرََّف َبْعَضهُ  َوَأْظَهَرُه اللَّهُ 

منها قولــه  )٧(وأربعة منها فى اإلضافة إلى ضمیر الغیبة للمفرد المؤنث 

یَّـًة َبْعُضـَها ِمـْن َبْعـٍض  : تعـالى ُظُلَمـاٌت َبْعُضـَها َفـْوَق   :وقولــه تعـالى )٨(  ُذرِّ

   .)٩( َبْعٍض 

شــاهدًا فــى اإلضــافة إلــى ضــمیر الغیبــة للجمــع ومـــا یربــو علــى أربعــین 

  . )١١( َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض   :منها قولـه تعالى )١٠(المذكر 

ومعنـى ورد " بعض " مقطوعًا عـن اإلضـافة لفظـًا :  جـ ـ قطع " بعض " عن اإلضافة

                                                           

 .) من سورة ص٢٢من اآلیة (   )١(

) مــن ســورة ٥٨واآلیــة ( ،) مــن ســورة النســاء٢١واآلیــة ( ،) مــن ســورة البقــرة٢٦ینظــر اآلیــة (   )٢(

) مـــن ســــورة ٢واآلیــــة ( ،مـــن ســــورة محمـــد )٤واآلیــــة ( ،) مـــن ســــورة ســـبأ٤٢واآلیــــة ( ،النـــور

 .الحجرات

 .) من سورة البقرة٢٨٣من اآلیة (   )٣(

 .) من سورة الرعد٣٦ینظر اآلیة (   )٤(

 .) من سورة األنفال٣٧من اآلیة (   )٥(

 .) من سورة التحریم٣من اآلیة (   )٦(

 .) من سورة الرعد٤واآلیة ( ،) من سورة البقرة٧٣ینظر اآلیة (   )٧(

 .) من سورة آل عمران٣٤اآلیة ( من   )٨(

 .) من سورة النور٤٠من اآلیة (   )٩(

) مـن سـورة ٧١واآلیـة ( ،) مـن سـورة المائـدة٥١واآلیـة ( ،) من سورة البقرة٧٦ینظر اآلیة ( )١٠(

 .) من سورة الزخرف٣٢واآلیة ( ،) من سورة األحزاب٦واآلیة ( ،التوبة

 .) من سورة البقرة٢٥١من اآلیة ( )١١(



       
 

 

 
 

١٠٧٨

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

 یربو على عشرة فيما فى كثیر من المواضع، قاربت على ستین موضعًا ، منها 

َیتَِّخــَذ َبْعُضــَنا  َوالَ   :منهــا قولـــه تعــالىو  )١(المقطــوع عــن اإلضــافة إلــى النصــب 

  .)٢( َبْعضًا َأْرَبابًا مِّن ُدوِن اللَِّه 

 ،)٣(وما یربو على الخمسین منهـا فـى المقطـوع عـن اإلضـافة إلـى الجـر 

  . )٤(  َة َبْعٍض َوَما َبْعُضُهم ِبَتاِبٍع ِقْبلَ   :منها قولـه تعالى

" بعــض " مقطوعــًا عــن اإلضــافة إلــى الرفــع فــى القــرآن الكــریم  ولــم یــرد

  .ألبتة

 ،معناه الوضعي : أن هذا االسم  اختلف عن " كل " فيویالحظ مما تقدم

فـأكثر أحـوال " كـل " أتـى مضـافًا إضافته، وقطعه عن هذه اإلضافة ، وفى أحوال 

  .أتى مضافًا إلى المعرفة" بعض "  وأكثر أحوال  ،إلى النكرة

 " قطـع عـن اإلضـافة إلـى الرفـع وعند القطع عن اإلضافة لوحظ أن " كالً 

فلــم یقطــع عــن اإلضــافة إلــى الرفــع فــي القــرآن أمــا " بعــض "  ،أكثــر أحوالـــه فــي

واضـع هـذا تزیـد وفى القطع عـن اإلضـافة إلـى النصـب لـوحظ أن مالكریم ألبتة ، 

ر لــوحظ أن القطــع عــن اإلضــافة إلــى الجــوفــى "  " بعــضمــع " كــل " وتقــل مــع 

   ." بعض "   " وتزید معمواضع هذا تقل مع " كل

   :" ـ إضافة "  أي ٣

مضافًا إلي المفرد جـوازًا فـي  ،" مقطوعًا عن اإلضافة لفظاً  ورد لفظ " أي        

واحـد،  شـاهد ذف صدر صـلته، ولـم یـرد هـذا إال فـيوذلك إذا أضیف وح ،المعني

بضم في قراءة  -  )٥(  ثُـمَّ َلَننزَِعنَّ ِمن ُكلِّ ِشیَعٍة َأیُُّهْم َأَشدُّ  : ىوهو قولـه تعال

                                                           

) مـــن ٤٤واآلیـــة ( ،) مـــن ســـورة األنعـــام١١٩واآلیـــة ( ،) مـــن ســـورة البقـــرة٢٨٣ر اآلیـــة (ینظـــ   )١(

 .) من سورة الزخرف٣٢واآلیة ( ،) من سورة العنكبوت٢٥واآلیة ( ،سورة المؤمنون

 .) من سورة آل عمران٦٤من اآلیة (   )٢(

) مـن سـورة ٦٧ة (واآلیـ ،) مـن سـورة األنفـال٧٢واآلیـة ( ،) من سورة النسـاء٣١ینظر اآلیة (   )٣(

 .) من سورة الحجرات٢واآلیة ( ،) من سورة الجاثیة١٩واآلیة ( ،الزخرف

 .) من سورة البقرة١٤٥من اآلیة (   )٤(

 .) من سورة مریم٦٩من اآلیة (   )٥(



       
 

 

 
 

١٠٧٩

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

فـ " أي" موصولة مضافة إلى الضمیر"   )١( على تقدیر: أیهم هو أشد. -" أي " 

  .هـو :تقدیره ،صدرها محذوف ،" وصلتها جملة اسمیةهم

                                                           

وذلك على  ،وطلحة بن مصرف ،وهي قراءة معاذ الهراء ،القراءة بنصب  " أیهم  " للكوفیین   )١(

  .ء على الفتح لنقصان " أي " وحذف ما أضیفت إلیهالبنا :أحدهما  :وجهین

  النصب بفعل محذوف تقدیره " ننزع "  :واآلخر

تفســیر القــرآن  :نظــر.وقــراءة الجمهــور بــالرفع " أیهــم " وهــي المختــارة عنــد ســیبویه والبصــریین 

 ٢/٥٤وٕاعراب القراءات الشواذ للعكبري  ،١٣٣/ ١١العظیم للقرطبي 



       
 

 

 
 

١٠٨٠

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  املطلب الرابع

وأبرز  فيه شديد التوغلإضافة ما ليس بزمان وال ظرف واإلبهام 

  أحكامه

دلولــه شـیوعًا كـل اسـم شـاع م :اإلبهـام یراد باألسماء شدیدة التوغـل فـي

 ،شـبه ،مثـل ،" غیـر :وهو األسـماء التالیــة ،هذا الشیوع غیر مضبوط فتوغل في

القـرآن الكـریم إال  فـي ولم یرد من هذه األسماء مضـافاً . ند " ،ترب ،خدن ،حسب

  ر"، "مثل"، "حسب " وهذه بیان بمواضع إضافتها:منها، وهي: "غی ثالثة

، حیـث ورد تـارة تعددت أحوال " غیر " فى القرآن الكـریم :" إضافة " غري " -١

منـه  ،والمضـاف إلـى معرفـة ،وتارة مضافًا إلي المعرفة مضافًا إلي النكرة

ویوضـح مـا تقـدم  ،ومضـاف إلـى مضـمر ،مضاف إلى اسم ظـاهرما هو 

    :التالي

ورد " غیـر" مضافــًا إلــى نكـرة فـي مواضـع كثیـرة : إضافة " غري " إىل نكرة أ ـ          

َواللّـَُه َیْرُزُق َمـن َیَشـاُء ِبَغْیـِر   :منها قولـه تعالـى )١(ثمانین موضعًا قاربت على 

  . )٢( ِحَساٍب 

عرفـة فـي مواضـع عـدة، مأضـیف " غیـر" إلـى  :ب ـ إضافة " غري " إىل معرفة         

، منها مـا یقـارب أربعـین منهـا فـي اإلضـافة إلـى اسـم ستین موضعًا على قاربت 

  َفَأمَّـا َعـاٌد َفاْسـَتْكَبُروا ِفـي اَألْرِض ِبَغْیـِر الَحـقِّ   :منهـا قولــه تعـالى ،)٣(ظاهر 
)٤(.   

موضـعان موضـعًا فـى اإلضـافة إلـى الضـمیر ،  عشرینمنها ما یقارب و  

َقـاَل َلـِئِن اتََّخـْذَت   :قولــه تعـالى ، وهمـا فـيى یـاء المـتكلم اإلضـافة إلـ في منها

                                                           

) من سورة ٢واآلیة ( ،) من سورة المائدة٣٢واآلیة ( ،سورة آل عمران) من ٢١ینظر اآلیة (   )١(

 .) من سورة المعارج٢٨واآلیة ( ،) من سورة الروم٢٩واآلیة ( ،الرعد

 .) من سورة البقرة٢١٢من اآلیة (   )٢(

) مـن ٧٧واآلیـة ( ،) مـن سـورة النسـاء٨١واآلیـة ( ،) مـن سـورة آل عمـران١٥٤ینظر اآلیـة (   )٣(

 .) من سورة الطور٤٣واآلیة ( ،) من سورة إبراهیم٤٨واآلیة ( ،ةسورة المائد

 .) من سورة فصلت١٥من اآلیة (   )٤(



       
 

 

 
 

١٠٨١

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

   .)١( ِإَلهًا َغْیِري َألْجَعَلنََّك ِمَن الَمْسُجوِنیَن 

ــْن ِإَلـــٍه   :وقولـــه تعــالى   َوَقــاَل ِفْرَعــْوُن َیــا َأیَُّهــا الَمــُأل َمــا َعِلْمــُت َلُكــم مِّ

منهــا قولــه  )٣(اإلضــافة إلــى ضــمیر الجمــع المخاطــب  ربعــة فــيوأ )٢( َغْیــِري 

نُكْم َأْو آَخرَاِن ِمْن َغْیِرُكْم   :تعالى   . )٤( اْثَناِن َذَوا َعْدٍل مِّ

   ،)٥(اإلضافة إلى ضمیر الغیبة للمفرد المذكر  وثالثة عشر موضعًا في

َفـِإن َطلََّقَهـا َفـَال َتِحـلُّ َلـُه ِمـْن َبْعـُد َحتـَّى تَـنِكَح َزْوجـًا   :منها قولـه تعـالى

   .)٦( َغْیَرُه 

فـى قولــه إلى ضمیر الغیبة للمفـرد المؤنـث ،  اإلضافة وموضع واحد في

   .)٧( ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّْلَناُهْم ُجُلودًا َغْیَرَها   :تعالى

ال لفظـًا  ،ولم یقع " غیر " مقطوعًا عن اإلضافة فى القـرآن الكـریم مطلقـاً 

   .وال معنى

ــ ــل ورد مقطوعــًا عــن اإلضــافة ف ــث ورد يب ــور الكــالم ؛ حی قبضــت  :منث

فظـًا، وبنـاء" غیـر" علـى القطـع عـن اإلضـافة ل -بضـم الـراء  -عشرة لیس غیـُر 

   )٨( .على نیة المضاف إلیـهعلى الضم،

حیــث ورد  ،تنوعــت أحــوال " مثــل " فــى القــرآن الكــریم: إضــافة " مثــل "  -٢

 ،كرةوالمضاف منه ، إما أن یضاف إلى ن ،مضافًا ومقطوعاً عن اإلضافة

   :ویوضح هذا التالي ،وٕاما أن یضاف إلى معرفة

بلغت ما یقارب خمسـة  ،مواضع متعددة وذلك في: أ ـ إضافة " مثل " إىل نكرة       

                                                           

 .) من سورة الشعراء٢٩اآلیة (  )١(

 .) من سورة القصص٣٨من اآلیة (   )٢(

 .) من سورة هود٥٧واآلیة ( ،) من سورة التوبة٣٩ینظر اآلیة (   )٣(

 .) من سورة المائدة١٠٦من اآلیة (   )٤(

) مــن ٧٣واآلیــة ( ،) مــن ســورة األعــراف٧٣واآلیــة ( ،) مــن ســورة النســاء١٤٠ینظــر اآلیــة (   )٥(

 .) من سورة المؤمنون٢٣واآلیة ( ،سورة اإلسراء

 .) من سورة البقرة٢٣٠من اآلیة (   )٦(

 .) من سورة النساء٥٦من اآلیة (   )٧(

 .١٠٢شرح شذور الذهب البن هشام ص  :ینظر   )٨(



       
 

 

 
 

١٠٨٢

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  . )٢( ٍن َعَلْیـِه ُترَاٌب َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَوا  منها قولـه تعالى:) ١(عشر موضعًا 

  :مواضع قاربـت علـى المائـة موضـع في وذلك :ب ـ إضافة " مثل " إىل معرفة       

منهـا قولــه  )٣(ظـاهر نها ما یربو على خمسـین موضـعًا فـي اإلضـافة إلـى اسـم م

  . )٤( َمَثُل الَِّذیَن ُینِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبیِل اللَِّه   :تعالى

، سـتة منهـا اإلضـافة إلـى الضـمیر عمومـًا  منها ما یقارب خمسین فـيو 

َمـا َنـرَاَك ِإالَّ  قولـه تعالى: ومن هذا  )٥(ضمیر المتكلمین " نا "  اإلضافة إلى في

ْثَلَنا     )٧( َفَقاُلوا َأُنْؤِمُن ِلَبَشَرْیِن ِمْثِلَنا   :وقولـه تعالى )٦( َبَشرًا مِّ

منهــا قولـــه  )٨(فــى اإلضــافة إلــى ضــمیر الخطــاب للجمــع المــذكر وســبعة 

ْثُلُكْم  َقاَلْت َلُهْم ُرُسُلُهمْ   :تعالى   . )٩(  ِإن نَّْحُن ِإالَّ َبَشٌر مِّ

منهـا  ،)١٠(اإلضـافة إلـى ضـمیر الغیبـة للمفـرد المـذكر  فـيوسبعة عشـر 

ْثُلُه   :قولـه تعالى   .)١١(  ِإن َیْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ الَقْوَم َقْرٌح مِّ

                                                           

) مـن ٢٦واآلیـة ( ،) مـن سـورة آل عمـران١١٧واآلیـة ( ،) من سـورة البقـرة٢٦١( ینظر اآلیة   )١(

 .) من سورة الحدید٢٠واآلیة ( ،) من سورة النور٣٥واآلیة ( ،سورة إبراهیم

 .) من سورة البقرة٢٦٤من اآلیة (   )٢(

 ) مــن٤١واآلیــة ( ،) مــن ســورة األعــراف١٧٦واآلیــة ( ،) مــن ســورة البقــرة٢٦٥ینظــر اآلیــة (   )٣(

 .) من سورة الحشر١٥واآلیة ( ،) من سورة الزخرف٨واآلیة ( ،سورة العنكبوت

 .) من سورة البقرة٢٦١من اآلیة (   )٤(

) مــن ١٥واآلیــة ( ،) مــن ســورة الشــعراء١٥٤واآلیــة ( ،) مــن ســورة إبــراهیم١٠ینظــر اآلیــة (   )٥(

 .سورة یس

 .) من سورة هود٢٧من اآلیة (   )٦(

 .المؤمنون ) من سورة٤٧من اآلیة (   )٧(

) مـن سـورة ٣٣واآلیـة ( ،) من سورة األنبیـاء٣واآلیة ( ،) من سورة الكهف١١٠ینظر اآلیة (   )٨(

 .المؤمنون

 .) من سورة إبراهیم١١من اآلیة (   )٩(

) مــن ٣٨واآلیــة ( ،) مــن ســورة األنبیــاء٣واآلیــة ( ،) مــن ســورة الكهــف١١٠ینظــر اآلیــة ( )١٠(

 .) من سورة الرعد١٨واآلیة ( ،د) من سورة هو ١٣واآلیة ( ،سورة یونس

 .) من سورة آل عمران١٤٠من اآلیة ( )١١(



       
 

 

 
 

١٠٨٣

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

ولــه منهـا ق )١(اإلضافة إلى ضمیر الغیبة للمفرد المؤنـث  وستة منها في

ْنَها َأْو ِمْثِلَها   :تعالى   . )٢( َما َنْنَسْخ ِمْن آَیٍة َأْو ُننِسَها َنْأِت ِبَخْیٍر مِّ

منهـا قولــه  )٣(فة إلى ضمیر الغیبة للجمع المذكراإلضا وثمانیة منها في

  .)٤(  َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي التَّْورَاِة  تعالى:

فـى قولــه  ،للجمـع المؤنـثاإلضافة إلـى ضـمیر الغیبـة  وموضع واحد في

  .)٥( َوِمَن اَألْرِض ِمْثَلُهنَّ  اللَُّه الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواتٍ  تعالى:

القـرآن  رد " مثـل " مقطوعـًا عـن اإلضـافة فـيو : جـ ـ قطع " مثـل " عـن اإلضـافة   

ا مـا قطـع إلـى الرفـع، وذلـك فـي منهـ ،الكریم فیما یقارب خمسة وعشرین موضعاً 

   )٦(َیا َأیَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه   د، في قولـه تعالى:موضع واح

؛ إذ بلغــت أكثــر مواضــع قطعــه  فــي وذلــك ،مــا قطــع إلـــى النصــبمنهــا و 

  .)٨(َساَء َمَثًال الَقْوُم الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا   :منها قولـه تعالى ،)٧(عشرین تقریبًا 

  : قولــــه تعـــالىمنهـــا  )٩(أربعـــة مواضـــع  وذلـــك فـــي، ى الجـــرمنهـــا مـــا قطـــع إلـــو 

  َوَلَقـْد َصـرَّْفَنا ِللنَّـاِس ِفـي َهـَذا الُقـْرآِن ِمـن ُكـلِّ َمَثـٍل )وقولــه تعـالى )١٠:   ََوال 

   .)١١( َوَأْحَسَن َتْفِسیرًا  َیْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإالَّ ِجْئَناَك ِباْلَحقِّ 

                                                           

) مـن سـورة ٤٠واآلیـة ( ،) من سورة یونس٢٧واآلیة ( ،) من سورة األنعام١٦٠ینظر اآلیة (   )١(

 .) من سورة الفجر٨واآلیة ( ،) من سورة الشورى٤٠واآلیة ( ،غافر

 .) من سورة البقرة١٠٦من اآلیة (   )٢(

) مـن سـورة ٩٩واآلیـة ( ،) مـن سـورة النسـاء١٤٠واآلیـة ( ،) من سورة البقـرة١٧ر اآلیة (ینظ   )٣(

 .) من سورة یس٨١واآلیة ( ،اإلسراء

 .) من سورة الفتح٢٩من اآلیة (   )٤(

 .) من سورة الطالق١٢من اآلیة (   )٥(

 .) من سورة الحج٧٣من اآلیة (   )٦(

) مـن سـورة ١١٢واآلیـة ( ،) مـن سـورة إبـراهیم٣٤( واآلیة ،) من سورة البقرة٢٦ینظر اآلیة (   )٧(

 النحل. 

 .) من سورة األعراف١٧٧من اآلیة (   )٨(

 .) من سورة الروم٥٨واآلیة ( ،) من سورة الكهف٤٥ینظر اآلیة (   )٩(

 .) من سورة اإلسراء٨٩من اآلیة ( )١٠(

 .) من سورة الفرقان٣٣اآلیة ( )١١(



       
 

 

 
 

١٠٨٤

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

آن الكــریم إال مضــافًا لمعرفــة، حســب " فــى القــر لــم یــرد "  :إضــافة " حســب " - ٣ 

 ظاهر، فياسم ، واحد منها في اإلضافة إلى  مواضع تربو على العشرة وذلك في

 في )١( َأَفَحِسَب الَِّذیَن َكَفُروا َأن َیتَِّخُذوا ِعَباِدي ِمن ُدوِني َأْوِلَیاَء   :قولـه تعالى

)٢(ة " الذین ".قراءة بإسكان السین وٕاضافة "حسب" إلى المعرف
  

َفِإن قولـه تعالى:  فياإلضافة إلى ضمیر المتكلم " یا "  واثنان منها في

ـــْل َحْســـِبَي اللَّـــُه  ـــُل   :وقولــــه تعـــالى )٣( َتَولَّـــْوا َفُق ـــِه َیَتَوكَّ ُقـــْل َحْســـِبَي اللَّـــُه َعَلْی

   .)٤( الُمَتَوكُِّلوَن 

 :منهـا قولــه تعـالى ،)٥(" نـا "  اإلضـافة إلـى ضـمیر المـتكلم منها فــي وثالثـة    

 ًَوَقاُلوا َحْسُبَنا اللَُّه  َفزَاَدُهْم ِإیَمانا  )٦(.   

ـــه  منهــا فــيواثنــان      اإلضــافة إلــى ضــمیر الخطــاب للمفــرد المــذكر، منهــا قول

   .)٧( َوَمِن اتََّبَعَك  َیا َأیَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اللَّهُ   :تعالى

ة إلى ضـمیر الغیبـة للمفـرد المـذكر، وهمـا فـي قولــه اإلضاف منها في واثنان     

ِق اللَّـَه َأَخَذْتـُه الِعـزَُّة ِبـاِإلْثِم َفَحْسـُبُه َجَهـنَُّم  : تعـالى وقولــه  )٨(  َوإَِذا ِقیـَل َلـُه اتـَّ

  .)٩( َوَمن َیَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه َفُهَو َحْسُبُه   :تعالى

: ضمیر الغیبة للجمع المذكر، في قولـه تعالىإلى اإلضافة  واثنان منها في      

  ــَي َحْســُبُهْم ــِدیَن ِفیَهــا ِه ــنََّم َخاِل ــاَر َجَه ــنَُّم  : وقولـــه تعــالى)١٠( َن َحْســُبُهْم َجَه

                                                           

 .) من سورة الكهف١٠٢من اآلیة (   )١(

لإلمـام علـي ـ كـرم اهللا وجهـه ـ وهـي أیضـًا  ،القـراءة بإسـكان السـین وضـم البـاء علـى االسـمیة   )٢(

وقراءة الجمهور بكسر السین وفتح  ،والضحاك ،ومجاهد ،والحسن البصري ،قراءة ابن عباس

 .٤٣٦وحجة القراءات ص ،٧٩/  ٢ینظر المحتسب  .الباء على الفعلیة

 .وبة) من سورة الت١٢٩من اآلیة (   )٣(

 .) من سورة الزمر٣٨من اآلیة (   )٤(

 .) من سورة التوبة٥٩واآلیة ( ،) من سورة المائدة١٠٤ینظر اآلیة (   )٥(

 .) من سورة آل عمران١٧٣من اآلیة (   )٦(

 .) من سورة األنفال٦٢وینظر اآلیة ( ،) من سورة األنفال٦٤من اآلیة (   )٧(

 .) من سورة البقرة٢٠٦من اآلیة (   )٨(

 .) من سورة الطالق٣ن اآلیة (م   )٩(

 .) من سورة التوبة٦٨من اآلیة ( )١٠(



       
 

 

 
 

١٠٨٥

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

   )١(َیْصَلْوَنَها َفِبْئَس الَمِصیُر 

فلــم تــرد فــى  ،نــد " ونحوهــا ،تــرب ،خــدن ،كـــ " شــبه ،أمــا األســماء األخــرى     

   .لكریم على هذه الصورة مضافة قطالقرآن ا

 -حســـب "  ،شـــبه ،مثـــل ،كــــ " غیـــر - ويف اكتســـاب املتوغـــل يف اإلبهـــام

والتخصیص إن أضیف لنكرة ـ خـالف عنـد النحـویین  ،التعریف إن أضیف لمعرفة

ویمكـن إجمـال مـا تقـدم مـن خـالف فـي  )٢( .قـد تقـدم ذكـره وتفصـیله ،والمفسرین

  :مذهبین

" غیـر " و " مثـل " ونحوهمـا إن دلَّ هـذا المـبهم القول بتعریـف  :أحدهما

وممــا جـاء مـن هــذا  ،فیتعـرف بهـذه الخصوصـیة ،علـى مغـایرة أو مماثلـة خاصــة

ـالِّینَ  ِصرَاَط الَِّذیَن َأْنَعْمَت َعَلْیِهْم َغْیـِر الَمْغُضـوِب َعَلـْیِهمْ  قوله تعالى: ) ٣(َوَال الضَّ

َرِر  َال َیْسَتِوي الَقاِعُدونَ   :وقوله تعالى   .)٤( ِمَن الُمْؤِمِنیَن َغْیُر ُأْوِلي الضَّ

 ن صفة للمعرفة قبلها، وقد اكتسب التعریـف لداللتـهفـ " غیر " في اآلیتی

وممــن ذهــب إلــي هــذا جمهــور خاصــة، حیــث وقعــت بــین ضــدین ، علــى مغــایرة 

  .)٥(واختاره ابن مالك  ، وبعض المفسرین ،المتأخرین من النحویین

وذلــك  ،وٕان أضــیف لمعرفــة خاصــة ،تنكیــر هــذا المــبهمالقــول ب :واآلخــر

فالمغــایرة  ،وألن تنكیرهــا راجــع إلــي المعنــى ،لشــدة توغــل هــذا المــبهم فــي اإلبهــام

أمـــا الشـــواهد المحمولـــة علـــى التعریـــف  ،والمماثلـــة ممـــا ال یحصـــى وال ینحصـــر

  :فمخرجة على ضربین

: یل قولـه تعـالىمعرفة والعكـس، بـدلالبدلیة إذ ُتبدل النكرة من ال :أحدهما

  َلَنْسَفعًا ِبالنَّاِصَیِة * َناِصَیٍة َكاِذَبٍة )٦(.  

فصـار المـبهم  ،الوصفیة على أن یكون "الذین" غیـر مقصـود بالقصـد :واآلخر   

ره: قـد ونظیــ ،مشابهـًا للنكـرة من حیث اجتمع معها في أنه لم یرد بـه شـئ معـین

لـم یكـن معینـا، وٕالیـه ذهـب  لمـا ، فوصف الرجل بمثلـكأمر بالرجل مثلك فیكرمني

                                                           

 .) من سورة المجادلة٨من اآلیة (   )١(

 .١٠٣٦ - ١٠٣٥ :البحث ص :ینظر   )٢(

 .) من سورة الفاتحة٧اآلیة (   )٣(

 .) من سورة النساء٩٥من اآلیة(   )٤(

 .١٨٠٣/ ٣ وارتشاف الضرب ،٣/٩٢وشرح التسهیل  ،٨٧٤/ ٢المقتصد  :ینظر   )٥(

 ) من سورة العلق.١٦ ،١٥اآلیتان (   )٦(



       
 

 

 
 

١٠٨٦

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  )١(.النحویین والمفسرینمتقدمو 

واهد مـا ومـن شـ :مبنـي، وذلك متى أضـیف إلـى وقد یكتسب المتوغل البناء     

ْثَل َما َأنَُّكْم َتنِطُقوَن  جاء من هذا قوله تعالى:   بفتح الالم في - )٢(ِإنَُّه َلَحقٌّ مِّ

بفتح  - )٣(َوَبْیَن َما َیْشَتُهوَن   وِحیَل َبْیَنُهمْ  وقوله تعالى:  -"مثل" على البناء 

وقـد تقـدم الحـدیث عـن  ،إلضافة المبهم إلي مبني - النون في "بین" على البناء

  )٤( .هذا وتفصیله

  

  

  

                                                           

 ،١٥٤، ١٤٢/ ١والحجة للفارسي  ،٥٣/ ١ومعاني القرآن للزجاج  ،٢٢٣/ ٢ینظر الكتاب    )١(

 .٩٤/ ١وروح المعاني لأللوسي  ،٧٢/ ١مشكل إعراب القرآن لمكي 

 .) من سورة الذاریات٢٣(من اآلیة    )٢(

 .) من سورة سبأ٥٤من اآلیة (   )٣(

 .١٠٣٦ینظر:  البحث صـ    )٤(



       
 

 

 
 

١٠٨٧

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  " خامتـــة "
 ، ، والشــكر لــه علــى فضــله وٕاحســانهتعــالى علــى مزیــد إنعامــهالحمــد هللا   

تنَّ ســآلــه، وصــحبه، ومــن اوعلــى  ،ورســله والصــالة والســالم علــى أفضــل أنبیائــه

  :وبعدبسنته إلي یوم الدین ، 

فهــــذا بحــــث بعنــــوان: " االســــم المــــبهم ، مدلولــــه ، وأنواعــــه ، وأبــــرز  

   أحكامـــــه النحویة "  " اإلضافة نموذجا تطبیقیا "   

  :وتوفیقه ـ بالنتائج التالیة تعالى وقد خرج البحث ـ بفضل اهللا  

اتضـــحت النتـــائج ، " فـــي هـــذا البحــث النظریــة الدراســـة  انب "أوال: بالنســبة لــــج

  :التالیة

كأســماء  ،ـــ ثبــت مــن الدراســة امتنــاع إضــافة بعــض األســماء المبهمــة١  

حیث وضعت دالة  ،واألسماء الموصولة ؛ نظرا ألصل وضعها ،الشرط واالستفهام

   )١( نكیره فیتعارضان.ذي یضاف إما منكر، أو مما ینوي توال ،على التعریف

ــــ ثبـــت مـــن الشـــواهد الـــواردة فـــي كتـــاب اهللا تعـــالى القـــول بصـــحة مجـــئ ٢     

كـار جملـة فـال صـحة إلن )فـي ،مـن ،الـالم(اإلضافة بمعاني حروف الجـر الثالثـة 

  )٢(هذه المعاني أو بعضها.

 ضحت محضیةإضافة المبهم وما تفیده إضافته: ات ـ في تحدید وبیان نوع٣     

دون الموغلـة فـي اإلبهـام فإضـافتها غیـر محضـة  ،همةأكثر األسماء المب إضافة

  )٣( .صح األقوالفي أ

القـرآن المضـاف فـي  ي ألبـرز أحكـام االسـم المـبهمالتطبیقلجانب بالنسبة لـ :ثانیا

: أ ـ بالنســبة ألحكــام إضــافة الظــرف المــبهم، اتضــحت النتــائج التالیــة ،الكــریم "

  اتضح التالي:

" قبـل " لظـرف حیـث ورد ا " و " بعـد "  ـ اختلفت أحوال الظـرفین " قبـل١  

في حین أضـیف الظـرف " بعـد " فیمـا  ،مضافًا فیما یقارب مائة وخمسین موضعاً 

كما أن الظرف " قبل " أكثر قطًعا عن اإلضـافة مـن  ،یقارب مائة وثالثین موضًعا

                                                           

 .١٠٣٠ -١٠٢٩ :البحث ص :ینظر   )١(

 . ١٠٤٢ – ١٠٤١ :البحث ص :ینظر   )٢(

 .١٠٤١ - ١٠٤٠ :البحث ص :ینظر   )٣(



       
 

 

 
 

١٠٨٨

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

فـي حـین قطـع "  ،" بعد " إذا بلغت مواضع قطعة ما یقـارب سـتین موضـًعاالظرف

  )١( .ة مواضع فقطبعد " في ست

، معرفـة حیـث أضـیف فـي أكثـر أحوالـه إلـي  "بـین" الظرفتنوعت أحوال ـ ٢     

ارب مائة وتسعین موضعًا، وٕالي نكرة في أقل من هذا، حیـث قاربـت فیما یقوذلك 

  )٢( على خمسین موضعا
فــي القـرآن الكـریم إال مضــافًا وذلـك فـي موضــع  لـم یــرد الظـرف " أمـام " ــ٣      

  )٣( .یف فیه إلي ضمیر الغیبةأض ،واحد

 ،معرفــةلــم یضــف الظــرف " خلــف " إلــي نكــرة قــط، بــل أضــیف إلــي ـــ ٤   

    )٤( ،وبخاصة الضمیر في مواضع قاربت على العشرین

ـــذا یتضــح أن الظــرف " خلــف " أكثــر اســتعماال فــي اإلضــافة مــن            وبه

  .الظـرف  " أمام "

" إذ اسـتعمل كالهمـا مضـافین ـ تقاربت أحوال الظرفین" فوق" و" تحـت ٥  

حیـث زادت مواضـع إضـافة  ،مع تفاوت طفیف ،في مواضع قاربت على الخمسین

فــي حــین زادت موضــع  ،"فــوق" إلــي النكــرة عــن الظــرف " تحــت " بســبعة مواضــع

  )٥( .إضافة الظرف "تحت" إلي المعرفة عن الظرف " فوق" بعشرة مواضع

مواضـع حیث بلغت ، معرفة  أكثر مواضع إضافة الظرف " وراء " إليـ ٦  

  )٦( .نكرة في سبعة مواضعإضافته خمسة عشر موضعًا، في حین أضیف إلي 

بالنسبة للدراسة التطبیقیة ألبرز أحكام إضافة اسم الزمـان المـبهم ،  ب ـ  

  اتضح التالي:

حیث أضـیف فـي أكثـر أحوالـه إلـي  ،" یوم " تباینت أحواله في إضافة ـ١  

ثـم إلـي الجملـة فـي مواضـع  ،ضع قاربـت علـى التسـعینالظرف "إذ" وذلك في موا

في حین أضیف إلي النكرة فـي  ،قاربت على الثمانین  ومثلها إلي المفرد المعرفة

                                                           

 . ١٠٦٥ - ١٠٦٢ :ینظر: البحث ص   )١(

 .١٠٥٥ - ١٠٥٣ :ینظر: البحث ص    )٢(

 . ١٠٥٦ : البحث ص :ینظر   )٣(

 .١٠٥٦ :البحث ص :ینظر   )٤(

 .١٠٦٠ - ١٠٥٧البحث ص: :ینظر   )٥(

 . ١٠٦١ – ١٠٦٠ :البحث ص :ینظر   )٦(



       
 

 

 
 

١٠٨٩

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  )١( .وقطع عن اإلضافة في مواضع قاربت على الثمانین ،خمسة مواضع

وقد ثبت من الشواهد القرآنیة والقراءات جواز إعـراب " یـوم " ونحـوه مـن   

وال تحـتم إلعرابـه  ،وجواز بنائه سواء أضیف إلي مبنـي أو معـرب ،انأسماء الزم

  )٢( .إن أضیف لمعرب كما ذهب إلي هذا البصریون

" حــین " تقــارب مواضــع إضــافة " حــین " ومواضــع قطعــه فــي إضــافة ـــ ٢  

خمسة عشـر ، حیث أضیف في مواضع تربو على عن اإلضافة في القرآن الكریم

ــي اإلضــا ،موضــعاً  ــة منهــا ف ــي النكــرةثالث ــان منهــا ،فة إل ــي  واثن ــي اإلضــافة إل ف

  )٣( .عشر منها في اإلضافة إلي الجملةالمعرفة، واثنا 

كمـا لـم یضـف إلـي نكـرة  ،مقطوعًا عـن اإلضـافة  قـط لم یأت " دون "ـ ٣  

 ،في مواضع قاربت علـى مائـة وخمسـین ،بل جاء مضافًا إلي معرفة فحسب ،قط

  )٤( .اللة " اهللا " جل وعزثمانون منها في اإلضافة إلي لفظ الج

وقد اتضح من استقراء مواضع إضافته اقتران هذا االسم بـ " من " الجارة في     

وأربعـین، وتجـرده منهـا فـي مواضـع أقـل، والتي قاربت على مائـة  ،أكثر المواضع

  )٥( .عشرةقاربت على 

، مع مالحظة أن اقترانه بمن أكثر  وهو ما یشیر إلي صحة االستعمالین  

  .وأن تخطئه من نطق بـ " دون " مجردة من " من " مجانب للصواب ،

قلیـل  ،إضافة المبهم مما لیس بزمان وال ظـرفـ ـ بالنسبة ألبرز أحكام ج  

  ، اتضح التالي:التوغل في اإلبهام 

في اإلضافة واإلعراب ؛ إذ  اواضح اتباین لوحظ أن بین " ذو، ذات "ـ  ١   

ضـافة األول إلـي أكثـر إالحركات، وفي اإلضافة: ألول بالحروف، والثاني بیعرب ا

  )٦( .معرفةنكــرة ، والثاني إلي 

أیًضـا فـي اإلضـافة  اواضـح اتباین كما لوحظ أن بین " أولو، أوالت "  ـ ٢  

وفــي اإلضــافة أضــیف  ،والثــاني بالحركــات ،واإلعــراب ؛ إذ یعــرب األول بــالحروف

                                                           

 . ١٠٦٥ – ١٠٦٢ : البحث ص :ینظر   )١(

 . ١٠٣٤ -١٠٣٣ :البحث ص :ینظر   )٢(

 . ١٠٦٧ – ١٠٦٥:البحث ص :ینظر   )٣(

 . ١٠٦٩ – ١٠٦٧:البحث ص :ینظر   )٤(

 .١٠٦٩ :البحث ص :ینظر   )٥(

 . ١٠٧٢ – ١٠٧١ :البحث ص :ینظر   )٦(



       
 

 

 
 

١٠٩٠

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

وبقیـة  ،في اإلضافة إلي النكـرة سبعة منها ،األول فیما یربو على ثالثین موضعاً 

أما الثاني فأضیف في موضعین أحدهما إلـي  ،المواضع في اإلضافة إلي المعرفة

  )١( .نكرة واآلخر إلي معرفة

حیـث  ،عنـد اإلضـافة اواضح اتباین وكذا لوحظ أن بین " كل، بعض "ً ـ  ٥  

سـین وذلـك فیمـا قـارب مـائتین وخم ،نكـرةت أكثـر مواضـع إضـافة " كـل " إلـي كان

والعكـس عنـد اإلضـافة إلـي  ،موضعًا  وأضـیف "بعـض " إلیهـا فـي سـبعة مواضـع

وأضـیف  ،حیث أضـیف  " كـل " إلیهـا فـي مواضـع قاربـت علـى الثالثـین ،المعرفة

 :وفــي القطــع عــن اإلضــافة ،إلیهــا " بعــض " فــي مواضــع قاربــت علــى التســعین

قاربـت علــى  ومـع " كـل " ،مواضعه تزید مع " بعض " حیـث بلغـت قرابـة السـتین

ولــم  ،كمــا أن " كــال " تقطــع عــن اإلضــافة إلــي الرفــع والنصــب والجــر ،الخمسیـــن

  )٢( .یقطع " بعض " عن اإلضافة إال إلي النصب والجر

شـدید  ،إضافة المبهم مما لیس بزمان وال ظرفبالنسبة ألبرز أحكام  و ـ  

   ، اتضح التالي: التوغل في اإلبهام

بـل ورد منهـا  ،ة بشدة في اإلبهام في القـرآن الكـریملم ترد جمیع األسماء الموغل

   :حسب " ،غیر ،" مثل :هيو  ،ثالثة فحسب

ن واضـح ؛ حیـث أضـیف " " مثـل " تبـایلـوحظ بـین "غیـر " وـ  ١    

أكثر المواضع، وذلك فیما قارب ثمانین موضعًا، وٕالـي معرفـة نكرة في غیر " إلي 

 ،لكـریم مقطوعـًا عـن اإلضـافة قـطولم یرد في القـرآن ا ،ستین موضعاً فیما یقارب 

  )٣( .بل قطع في غیر القرآن

وقطــع عــن  ،أضــیف فــي مواضــعتنوعــت أحــوال " مثــل " حیــث  ـــ٢            

ي أكثـر المواضـع إلـي معرفـة، فـي مواضـع قاربـت اإلضافة في أخـرى، فأضـیف فـ

لفظًا وقطع عن اإلضافة  ،قارب خمسة عشر موضعا مانكرة فیعلى المائة، وٕالي 

كما اكتسب البنـاء ـ إلضـافته إلـي مبنـي ـ  ،عشرینى في مواضع تربو على ومعن

   )٤( .وأعرب في غیر هذا من المواضع ،في موضعین

إلـي معرفـة ؛ فلـم یضـف في القرآن الكریم إال مضـاًفا  "حسب"  لم یرد ـ٣  

                                                           

 . ١٠٧٣ – ١٠٧٢ :البحث ص :ینظر   )١(

 . ١٠٧٨ -١٠٧٦ :ینظر: البحث ص   )٢(

  . ١٠٨٣ – ١٠٨٠:البحث ص :ینظر   )٣(

 .١٠٨٣ - ١٠٨١البحث ص:  :ینظر   )٤(



       
 

 

 
 

١٠٩١

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

  .لم یقطع عن اإلضافة في أي موضع بكتاب اهللا مطلقاً إلي نكرة، كما 

ن فــي حــی ،عشــرةث زادت عــن حیــ ،الضــمیر ته إلــيوأكثــر مواضــع إضــاف  

  )١( .ظاهر في موضع واحدأضیف إلي اسم 

ـ ثبـت مـن البحـث صـحة اكتسـاب المـبهم البنـاء مـن المضـاف إلیـه إن ٤  

  .وقد تقدمت اإلشارة إلي نحو هذا ،كان مبنیاً 

ـ ثبت من البحث أیضًا صحة القـول بكـون إضـافة الموغـل فـي اإلبهـام ٥  

نفصـال، إذ هـو فـي تقـدیر لكونهـا فـي نیـة اال  ،غیـر المحضـة بشدة من اإلضـافة

  )٢( .وقد تقدمت اإلشارة إلي نحو هذا ،في نیة االنفصال الوصف العامل،

ونماذج من أحكـام إضـافته  االسم المبهم ، وأنواعه ، نولعل فیما ُقدَِّم ع  

ویظهـر  نون هذا النـوع مـن األسـماء،في القرآن الكریم ما یكشف عن فحوى ومك

والهــادي  ،واهللا تعــالى مــن وراء القصــدفاظــه، وأبــرز مواضــعه وأحكامــه. أشــهر أل

 ،وصـحبه، وَبـارك علـى سـیدنا محمـد، وآلـه ،وصلىَّ اهللا وسلمَّ  ،إلي سواء السبیل

  .                 والتابعین

  

 ثــــــــباحــــال                

  

  

  

                                                           

 . ١٠٨٥ – ١٠٨٤:البحث ص :ینظر   )١(

   . ١٠٨٦ – ١٠٨٥:  البحث ص :ینظر   )٢(

  

 



       
 

 

 
 

١٠٩٢

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

 فهرس املراجع واملصادر

 القرآن الكریم.  - ١

ضالء البشر للـدمیاطي، تحقیـق الشـیخ / أنـس مهـرة، ط:دار الكتـب إتحاف ف - ٢

 م.٢٠٠٦العلمیة، بیروت، الطبعة 

األصول في النحو البن السـراج، تحقیـق / عبدالحسـین الفتلـي، ط: مؤسسـة  - ٣

 م.١٩٨٥الرسالة 

إعراب القراءات الشواذ للعكبري، تحقیق / محمد السید أحمد، ط عـالم الكتـب  - ٤

 م.١٩٩٦بیروت 

ـــدین اإلنصـــاف  - ٥ ـــي ال ـــد محی ـــق / محم ـــاري، تحقی ـــي مســـائل الخـــالف لألنب ف

 عبدالحمید، ط: المكتبة العصریة، بیروت. 

أوضح المسالك البن هشام، تحقیق / محمـد محـي الـدین عبدالحمیـد، ط دار  - ٦

 الفكر بیروت.

اإلیضاح للفارسي، تحقیق د/ كـاظم بحـر المرجـان، ط: دار الـر شـید، العـراق   - ٧

 م.١٩٨٢

ي، تحقیـــق / محمـــود محمـــد فـــاخر، ط: مكتبـــة الخـــانجي أمــالي ابـــن الشـــجر  - ٨

 مصر.

التبیان في إعراب القرآن للعكبري، تحقیق / إبـراهیم عطـوة، ط: دار الحـدیث،  - ٩

 القاهرة.                                         

 عفیف عبدالرحمن، ط: مؤسسة الرسالة.تحقیق د/تذكرة النحاة ألبي حیان، -١٠

لــك، تحقیــق / محمــد كامــل بركــات، ط: دار الكتــاب تســهیل الفوائــد البــن ما -١١

 العربي.

 التصریح على التوضیح للشیخ / خالد الزهري، مطبعة الحلبي. -١٢

تفســـیر البحـــر المحـــیط ألبـــي حیـــان، تحقیـــق الشـــیخ / عـــادل أحمـــد عبـــد  -١٣

 الموجود، وآخرین، ط: دار الفكر، بیروت.

 حاشیة الشیخ یس على التصریح، مطبعة الحلبي. -١٤

 على شرح األشموني على األلفیة، مطبعة الحلبي. حاشیة الصبان -١٥

 حجة القراءات ألبي زرعة، تحقیق / سعید األفغاني، ط: مؤسسة الرسالة. -١٦

الحجة في القراءات السبعة للفارسي، تحقیق / بدر الدین فقوس وأخرون،  -١٧

 ط: دارالمأمون. 



       
 

 

 
 

١٠٩٣

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

ــــة  -١٨ ــــق / محمــــد عبدالســــالم هــــارون، مطعب ــــة األدب للبغــــدادي، تحقی خزان

 .مصر  الخانجي

الخصــائص البــن جنــي، تحقیــق د/ محمــد علــي النجــار، ط: دار الهــدى،  -١٩

 بیروت.

 الدرر اللوامع للشنقیطي، تحقیق د/ عبدالعال سالم مكرم، ط: عالم الكتب. -٢٠

ــم،  -٢١ ــق د/ أحمــد الخــراط، ط: دار القل ــي، تحقی ــدر المصــون للســمین الحلب ال

 دمشق.

ـــوملحم، ط -٢٢ ـــق د/ عـــادل ب ـــذبیاني، تحقی ـــة الهـــالل، دیـــوان النابغـــة ال : مكتب

 م.١٩٩٠بیروت، 

ارشـاف الضــرب ألبـي حیــان، تحقیـق د/ رجــب عثمـان محمــد، ود/ رمضــان  -٢٣

 عبدالتواب، ط: مكتبة الخانجي، مصر.

 روح المعاني لأللوسي، طبعة دار الفكر، بیروت. -٢٤

شــرح األلفیــة لألشــموني، تحقیـــق / حســن محمــد، ط دار الكتــب العلمیـــة  -٢٥

 بیروت.

تحقیق / محمد محیي الـدین عبدالحمیـد، ط: دار شرح األلفیة البن عقیل،  -٢٦

 إحیاء التراث.

ــل،  -٢٧ ــاظم، تحقیــق د/ عبدالحمیــد الســید، ط: دار الجی شــرح األلفیــة البــن الن

 بیروت.

شرح التسهیل البـن مالـك، تحقیـق/ محمـد عبـدالقادر عطـا، ط: دار الكتـب  -٢٨

 العلمیة بیروت.

عبدالحمیـد، شرح شذور الذهب البن هشام، تحقیـق / محمـد محیـي الـدین  -٢٩

 مطبعة المعاهد األزهریة.  

ــدوري،  -٣٠ ــن مالــك، تحقیــق / عــدنان ال شــرح عمــدة الحــافظ وعــدة الالفــظ الب

 م.١٩٧٧مطبعة العاني، بغداد 

شـــرح الكافیـــة للرضـــي، ضـــبط وتقـــدیم د/ إمیـــل یعقـــوب، ط: دار المـــأمون  -٣١

 للتراث.

 شــرح الكافیــة الشــافیة البــن مالــك، تحقیــق د/ عبــدالمنعم هریــدي، ط: دار -٣٢

 المأمون للتراث.

شرح الكتاب للسـیرافي، تحقیـق / أحمـد حسـن مهـدلي، د/ علـي سـید علـي  -٣٣

 ط: دار الكتب العلمیة بیروت.



       
 

 

 
 

١٠٩٤

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

ــارس، ط: السلســلة التراثیــة،  -٣٤ ــق د/ فــائز ف ــن برهــان، تحقی شــرح اللمــع الب

 الكویت. 

 شرح المفصل البن یعیش، ط: مكتبة المتنبي، مصر. -٣٥

یخ / محمد محیي الدین عبدالحمید ، عدة السالك إلي الفیة ابن مالك، للش -٣٦

 ط: دار الفكر.

عمــدة الحــافظ وعــدة الالفــظ البــن مالــك، تحقیــق / عــدنان الــدوري، مطبعــة  -٣٧

 العاني، بغداد.

 القاموس المحیط، للفیروز أبادي، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت. -٣٨

الكافیة الشافیة البن مالك، تحقیق د/ عبدالمنعم هریدي، ط: دار المـأمون  -٣٩

 راث.للت

الكافیــة فــي النحــو، البــن الحاجــب، تقــدیم د/ إمیــل یعقــوب، ط: دار الكتــب  -٤٠

 العلمیة. 

 الكامل للمبرد، مطبوعات المكتبة التجاریة الكبرى، مصر. -٤١

ـــل،  -٤٢ ـــارون، ط: دار الجی ـــد عبدالســـالم ه ـــق / محم ـــاب لســـیبویه، تحقی الكت

 بیروت.

قطــب،  الكواكــب الدریــة علــى متممــة األجرومیــة، لألهــدل، تحقیــق / وحیــد -٤٣

 وأحمد سید أحمد، طبعة المكتبة التوفیقیة، مصر.

 لسان العرب البن منظور، ط: دار المعارف، مصر. -٤٤

 اللمع البن جني، تحقیق د/ حسین شرف، ط: المكتبة األزهریة للتراث. -٤٥

المحتسب البن جني، تحقیق / علي النجدي، ط: المجلس األعلى للشـئون  -٤٦

 اإلسالمیة، مصر 

ــــة، تحقیــــق د/ عبــــدالفتاح ســــلیم، المطبعــــة المحــــرر الــــوجیز البــــن ع -٤٧ طی

 اإلسالمیة.

ـــد، ط: المكتبـــة  -٤٨ ـــار الصـــحاح للـــرازي، تحقیـــق / یوســـف الشـــیخ محم مخت

 العصریة، بیروت.

مختصر شواذ القراءات البن خالویه، عني بنشـره: براجستراسـر، ط: مكتبـة  -٤٩

 المتنبي، مصر.

المطبعــة مســائل خالفیــة فــي النحــو للعكبــري، تحقیــق د/ عبــدالفتاح ســلیم  -٥٠

 اإلسالمیة.

 المساعد البن عقیل، تحقیق د/ محمد كامل بركات، ط: دار الفكر دمشق. -٥١



       
 

 

 
 

١٠٩٥

 المجلد األول من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 االسم املبهم ، مدلوله ، وأنواعه وأبرز أحكامه يف باب اإلضافة دراسة نظرية تطبيقية 

مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب، تحقیق د/ حاتم صالح الضـامن،  -٥٢

 م.١٩٩٩ط: دار الكتب العلمیة، بیروت، 

معـــاني القـــرآن لألخفـــش، تحقیـــق / عبـــد األمیـــر الـــورد، ط: عـــالم الكتـــب،  -٥٣

 بیروت.

القـــرآن للفـــراء، تحقیـــق د/ محمـــد علـــي النجـــار، ط: دار الســـرور،  معـــاني -٥٤

 مصر.

ــــــدناني، -٥٥ ــــــة المعاصــــــرة، لمحمــــــد الع ــــــة  ط: معجــــــم األغــــــالط اللغوی مكتب

 م. ١٩٩٦لبنان

معــاني القــرآن وٕاعرابــه للزجــاج، تحقیــق د/ عبــدالجلیل شــلبي، ط: المكتبــة  -٥٦

 العصریة، بیروت.

إبــراهیم أنــیس، ط: دار  المعجــم الوســیط، لمجمــع اللغــة العربیــة، أخرجــه د/ -٥٧

 م ١٩٧٢المعارف،

مغنــــي اللبیــــب البــــن هشــــام، تحقیــــق/ محمــــد محــــي الــــدین عبدالحمیــــد،  -٥٨

 ط:المكتبة العصریة، بیروت

 المفصل في صنعة اإلعراب للزمخشري، ط: دار الجیل، بیروت. -٥٩

ــب  -٦٠ ــون، ط: دار الكت ــق / محمــد باســل عی ــي، تحقی ــة للعین المقاصــد النحوی

 العلمیة، بیروت.

في شرح اإلیضـاح لعبـد القـاهر الجرجـاني، تحقیـق د/ كـاظم بحـر  المقتصد -٦١

 م.١٩٨٢المرجان، ط: دار الرشید، العراق، 

المقتضـــب للمبـــرد، تحقیـــق / محمـــد عبـــدالخالق عضـــیمة، ط: المجلـــس  -٦٢

 األعلى للشئون اإلسالمیة، مصر.

همـــع الهوامـــع للســـیوطي، تحقیـــق / أحمـــد شـــمس الـــدین، ط: دار الكتـــب   -٦٣

 م.١٩٩٨العلمیة بیروت، 


