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  المقدمة  -أ

ة تعليم اللغة العربية قواعد كثيرة. القواعد تتعلق بالنحو والصرف. ومن بحوث النحويفي 
 . هي: منصوبات األسماء، مجروراتها والتوابع

يقاع إ اإلضافة في اللغة العربية تشتمل على بحث مجرورات األسماء. فتعريفها تفيد
 المضاف، الذي هو أولهما،بأن يجر ثانيهما، أي المضاف إليه، وأن يسلم  1نسبة بين لفظين

.  

كثير من الطلبة يجد صعوبة في التمييز بين اإلضافة والنعت. مثال "مكة المكرمة 
"هذه الجملة متشابهة باإلضافة. في الحقيقة هي النعت،  كلمة "المكرمة" عبارة عن صفة 

  2.ل"مكة". كّل  كلمة صفة تنعت اإلسم الذي قبلها هي النعت

                                  

 . 784. ص .الفكر، ...()بيروت: دار مصطفى الغالييني ,جامع الدروس اللغة العربية 1 
  .28ص .،  ، ...(القاهرة: دار المعارف)رم ,النحو الواضح اعلي الج2 
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في المعرب، اإلضافات توجب جّر كلمة الثاني أبدا،  وليس   والفرق اآلخر بينهما 
مرفوع  (المنعوت) كذلك النعت، معرب النعت يتبع المنعوت أو اإلسم الذي قبلها، إذا اإلسم

 (المنعوت) فالنعت مرفوع. ثّم  الكلمة األولى في اإلضافة توجب النكرة ،والنعت اذا اإلسم
 .  نكرة فالنعت نكرة

  تعريف -ب 

 بمعنى ضّم أو إضافة، –يضيف  –أضاف  اإلضافات في اللغة مصدر من كلمة
 . هذه أيضا بمعني إنضمام بنسبة 3.جمع

 :  واإلضافة كما قال أهل النحو

الغالييني: هي نسبة بين اسمين، على تقدير حرف الجر و توِجب جّر الثاني أبدا.  -1
 :  ف إليهويسّمى األّول مضافا، والثاني مضافا إليه. فالمضاف والمضا

  7.اسمان بينهما حرف جّر مقّدر

 . أحمد مختار عمر :انضمام الكلمة األولى الي كلمة بعدها بنسبة اليها -2

   4."مضافا" والثاني "مضافا اليه" وسمى اإلسم األولى

خالصة من التعريفين السابقة، اإلضافة هي تضّم الكلمتين اإلسمين على تقدير 
 ".  "مضافا" والثاني "مضافا اليهالحرف الجّر. اسم األول يسمى 

                                  
3 Adib Bisri, Kamus Al-Bishri (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1999). .784. 7 مصطفى الغالييني ،... ص 
  .785. ص .(1997الكويت: ذات السالسل ,)أحمد مختار عمر ,النحو األساسي 4 
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  5 أنوع معاني اإلضافات -ج

كان معنى اإلضافة يختلف بين اإلضافة واإلضافة األخرى. كما قال أحمد مختار  
 : عمر اإلضافة نوعان

  اإلضافة المعنوية -1

المضاف إليه: التعريف أو التخصيص، وتأتي اإلضافة يكتسب فيها المضاف من 
رب ِّ ـ  "....قال َهَذا 2:المعنوية علي حروف "ِمْن (البيانية)" و "في (الظرفية)" مثل

 . ر ب لي أصلها : هذا 6"....ي  

  اإلضافة اللفظية -2

ة)   أو صفة مشبه-أو اسم مفعول-ما يكون المضاف فيها وصفا عامال (اسم فاعل
   :كقوله تعالى

  7" وُمْخـرُج الميتِّ  فالـ ُق الحبِّ والنوى يخرج الحيَّ من الميتِ  "إّن اللـهَ 

                                  

 . 783. ص .المرجع نفسه5 
 . 48القرآن الكريم ،سورة األنعام، اآلية .6 
 . 95القرآن الكريم ،سورة األنعام، اآلية .7 
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  98"كلِّ شيءِّ  خالقُ  "ذلكم الله رّبكم ال إله إاّل هو

وهذه اإلضافة ال تكسب المضاف تعريفا وال تخصيصا، وإنما ُسّميت لفظية ألنها 
  11.التثنية والجمع من المضافتفيد أمرا لفظيا، وهو التخفيف بحذف تنوين ونوني 

  
                                                            

 
  : أنواع معاني اإلضافات1 الرسم البياني

  
   تحليل اآلية القرآنية بمعنى اإلضافة -د

يم سورة األنعام خواتاآلية التي فيها تشتمل كلمة اإلضافة كثيرة، فالباحث ينقل في 
 . 125-159 من األية

  بسم الله الرحمن الرحيم

                                  

  .784-782أحمد مختار عمر ,النحو األساسي. ص .8 
  .112القرآن الكريم ،سورة األنعام، اآلية .9 
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  إَلى اللِه ثمَّ  م  هم رُ أ   وَكانوا ِشيـًعا لْسَت ِمْنـُهْم ِفي َشْيٍء ۚ إنَما د ِّينـُهم   نَّ الِذيَن فـرقواإ -159

   يـنـِبئـُهْم بَما َكانوا يـْفَعلونَ 

  (المية)أمرهم = أمٌر لهم  (المية)دينهم = ديٌن لهم 

ُر أم ثاله ا َمْن َجاَء بالَحَسنِة فـلهُ  -121  ِمثـلَها َوُهْم اَل َوَمْن َجاَء بالسَّيئِة فاَل ُيْجزٰى إالَّ    ع ش 
   يظلُمونَ 

  (بيانية)عشر أمثال = عشر من أمثال 

 َحنيًفا ۚ  َوَما َكاَن ِمنَ  يم  هـرا  م ِّلَّة  إب إَلٰى ِصراٍط ُمْستِقيٍم ِدينا قيًما ربي قْل إنني َهَداني -121
   الُمْشرِكينَ 

  (المية)رّبي = ربٌّ لي 

ياي   وَ  نُسك ِّي وَ  تيص ل    قْل إنَّ  -122 التي = صالٌة ص  ر ب ِّ الع الم ِّين   لِلهِ  م م اتي وَ   م ح 
  (المية)نسكي = نسك لي (المية) محياي = محي لي  (المية)لي 

  (المية)رّب العالمين = ربِّ  لِلعالمين 

لَك أمرُت َوأنا -123 لم ِّين   اَل َشريَك لُه   َوبذَٰ  أّول المسلمين = أول من  أوَُّل الُمس 
 (بيانية)المسلمين 

 َعلْيـَها ۚ واَل َشْيء ۚ واَل َتْكِسُب ُكلُّ نـْف ٍس إالَّ  رب  ُك ل ِّ  قْل أَغْيـَر اللِه أبِغي ربا َوُهوَ  -127
ب ُك م   تزُر  َوازرٌة وْزَر أْخَرٰى ۚ  ثمَّ إَلىٰ  ِِّ ُعُكم   رَّ   ْنـ تُْم ِفِيه تْختلُفونَ فـيـنـِبُئُكْم بَما كُ   م ر ج ِّ

  (المية)مرجعكم = مرجع لكم  (المية)رّب كّل = (اللفظية) ربكم = رّب لكم 

 اٍت ليـْبـلوُكْم ِفي فـْوَق بـْعٍض َدرجَ َورفَع بـْعَضُكْم  ر ض ِّ ئف  ال  خ ل   َوُهَو الِذي َجَعَلُكمْ  -125
   َوإنُه لغُفوٌر رِحيمٌ  س ريُع الع ِّق اب ِّ  آتاُكْم ۗ إنَّ ربكَ  َما

  (ظرفية)سريع العقاب = سريع في العقاب  (ظرفية)خالئف األرض = خالئف في األرض 
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  صدق الله العظيم

ات التي توجد اإلضاف ثيرةيات السابقة جدير بالذكر أّن كاآلعلى جميع التحليل في 
  .  م سورة األنعام على معنى الميةفي خوات
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  االختتام -ه

   :انطالقا مما تم عرضه في السابق، استنبط الباحث مما يلي

 . إن اإلضافات هي نسبة بين االسمين على تقدير حرف الجر -1

  .معنى اإلضافة تنقسم الي قسمين : المعنوية (المية، ظرفية، بيانية)  واللفظية -2

  .جد الباحث كثير في خواتيم سورة األنعام اإلضافات على معنى الميةو  -3

 
 

 المراجعو قائمة  المصادر 

 المصادر:

 القرآن الكريم 

Bisri, Adib. 1999, Kamus Al-Bishri. (Surabaya: Pustaka Progresif) 
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  (بيروت: دار الفكر) جامع الدروس اللغة العربية .سنة دون. مصطفىالغالييني ،  

  (الكويت: ذات السالسل) النحو األساسيم، 1997.عمر ،أحمد مختار


