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الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها

حتليل اإلضافة ومعانيها)١

يف هذا الفصل تشرح الباحثة عن اإلضافة ومعانيها يف سورة يوسف، وأما مواضع 
:اإلضافة ومعانيها يف سورة يوسف فكما يلي


ءايتُ "واإلضافة يف هذه اآلية لفظ   "،وإعرابه :""مرفوعوهيمضاف

ا البيانيهافةاإلضمناللفظهذايفواإلضافة. جمروروهوإليهمضاف""خربأل
ن يكون ا أوضابطه.بيانااإلضافةهذهتكونبأن" من"تقديرعلىكانتماوهي

أى ءايت املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف إليه
بعض من الكتاب أو القرآن


    

مفعول به منصوب "حسنأ": وإعرابه"أحسن القصصِ "لفظاآليةهذهيفواإلضافة
أحسن "ضافة واإل. وعالمة جره كسرة ظاهرةمضاف إليه جمرور" القصصِ "وهو مضاف، 

ن يكون املضاف ا أ، وضابطه" ِمن"من اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير " القصصِ 
التعبري هيوأصل. ملضاف بعضا من املضاف إليهإليه جنسا للمضاف، حبيث يكون ا

.أحسن االقصص يف القرآن الكرمياى قصة يوسف من بعضأحسن من القصص
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ما ". بتِ يأ"ولفظ " بيهأل"لفظومهاإضافتان،اآليةهذهيف جار " بيهأل"وإعرا
اف إليه مضضمري املفرد الغائب يعود إىل يوسف وهو)اهلاء(وجمرور بالياء وهومضاف و

منادى مضاف لياء املتكلم منصوب بفتحة ) أبت(أداة النداء، ) يا" (بتِ يأ. "جمرور
واإلضافة يف .لتاءلبة تاء ونقلت كسرة املناسبة إىل اتكلم املنقمقدرة على ما قبل ياء امل

من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير " بتِ يأ"لفظ و " بيهأل"هذه اآلية لفظ 
يعين أب) أب يل(، أى أبوه يعين أبا ليوسف و أبِت أى أيب الالم، وتفيد امللك 

.فليوس


 

: ومنها،إضافاتثالثاآليةهذهيف

"لفظ)١  "لفظ . امسنيمنمركب"   ")مضاف منادى ) بينَّ (أداة النداء، ) يا
مضاف لياء املتكلم منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء التكلم احملذوفة، وياء 

"ولفظ . هاملتكلم احملذوفة مضاف إلي  " من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على
).بينَّ يل: اسم التصغري(تقدير الالم، وتفيد امللك ، أى إبن يل 

"لفظ)٢  "امسني،منمركب"  "وهومقدرةبفتحةمنصوببهمفعول
ولفظإليه،مضافجرحمليفالفتحعلىمبينمتصلضمري) الكاف(ومضاف،



٣٣

"   "م، وتفيد امللك أى رؤيا من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الال
. لك يعين رؤيا يف منام يوسف

) الكاف(ومضافوهوأخمنمجع"إخوتك"امسني،منمركب"إخوتك"لفظ)٣
من " إخوتك"ولفظ، إليهمضافجرحمليفالفتحعلىمبينمتصلضمري

لك يعين أى إخوةاإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك
.ليوسفإخوة





:ومنهاإضافات،ستُّ اآليةهذهيف

فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة وهو " ربَُّك " لفظ ربَُّك مركب من امسني، )١
وهذه. إليهمضافجرحمليفالفتحعلىمبينمتصلضمري) الكاف(و،مضاف
ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك أى ربٌّ من اإلضافة الالميه وهياإلضافة

.يعين رب ليوسفَلَك 
جار و جمرور وعالمة جره كسرة "تْأويل".مركب من امسني"تْأويل األحاديثِ "لفظ )٢

وعالمة جره كسرة بإلضافةمضاف إليه جمرور "األحاديثِ "ظاهرة وهو مضاف، 
ا ، وضابطه" ِمن"كانت على تقدير من اإلضافة البيانية، ماضافة وهذه اإل.ظاهرة

ملضاف بعضا من املضاف ن يكون املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون اأ
أى تأويل من أحاديث تأويل من الرؤيا" تْأويل األحاديثِ . "إليه

منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة مفعول به" نعمَتهُ "، لفظ نعمَتُه مركب من امسني)٣
إليهمضافوهواهللاإىليعودالغائباملفرداملتصلضمري ) اهلاء(ووهو مضاف
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من اإلضافة الالميه وهي اإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرور
.نعمة له يعين نعمة هللاما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك أى

" يعقوبَ "جار جمرور وهومضاف، "َءالِ . "مركب من امسنييعقوبَ َءالِ لفظ)٤
من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على اإلضافةوهذه.مضاف إليه جمرور بالفتحة

لفظ . ءال ليعفوب و هم أبواه وإخوته وذريتهمأىاإلختصاصتقدير الالم، وتفيد 
منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة وهو مفعول به" نعمَتهُ "، نعمَتُه مركب من امسني

جمرورإليهمضافوهواهللاإىليعودلغائبااملفردضمرياملتصل) اهلاء(ومضاف
من اإلضافة الالميه وهي ما  اإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافة

.نعمة له يعين نعمة هللاكانت على تقدير الالم، وتفيد امللك أى
) الكاف(وجار جمرور بالياء وهو مضاف " أبويكَ "لفظ أبويَك مركب من امسني، )٥

من اإلضافة اإلضافةوهذه. إليهمضافجرحمليفالفتحعلىمبينمتصلضمري
اباِن لَك يعين اباِن الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك أى

.ليوسف مها إبراهيم وإسحق ومها جد وجد أيب يوسف
منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة إناسم" ربَّك"،لفظ ربَّك مركب من امسني)٦

.  إليهمضافجرحمليفالفتحعلىمبينمتصلضمري) الكاف(ووهو مضاف
من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك أىاإلضافةوهذه

.يعين رب ليوسفربٌّ َلكَ 



"لفظاآليةذههيفواإلضافة  "،مجع" إخوة"لفظ،امسنيمنمركبوهذا
مضافوهويوسفإىليعودالغائباملفرداملتصلضمري) اهلاء(ومضاف،وهوأخمن
اإلضافةمن" إخوتِهِ "لفظيفواإلضافة. ظاهرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليه

.أى إخوة له يعين إخوة ليوسفوتفيد امللكالالم،تقديرعلىكانتماوهيالالمية،



٣٥



:ومنهاإضافات،ثالثاآليةهذهيف

من األمساء اخلمسة وهو مرفوع وعالمة " أخوه" مركب من امسني، " أخوه" لفظ )١
وهويوسفإىليعودالغائباملفردضمرياملتصل) اهلاء(ورفعه واو وهو مضاف 

من" أخوهُ "لفظيفواإلضافة. مقدرةرةكسجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف
وتفيد امللك أى أخ له يعين أخ الالم،تقديرىعلكانتماوهيالالمية،اإلضافة

.ليوسف هو بنيامني
ضمري ) نا(جار وجمرور بالياء وهو مضاف و" أبينا" ، مركب من امسني"أبينا" لفظ )٢

.املتصل املتكلم مع الغري وهو مضاف إليه جمرور باإلضافة وعالمة جره كسرة مقدرة
الالم،تقديرعلىكانتماوهيلالمية،ااإلضافةمن" أبينا"لفظيفواإلضافة

. أى أب لناوتفيد امللك
وهو إن منصوب وعالمة نصبه الفسما" ناأبا" ، مركب من امسني" أبانا" لفظ)٣

ضمري املتصل املتكلم مع الغري وهو مضاف إليه جمرور باإلضافة وعالمة جره  ) نا(ومضاف
علىكانتماوهيالالمية،إلضافةامن" أبانا"لفظيفواإلضافة. كسرة مقدرة

.أب لناأى وتفيد امللكالالم،تقدير


  

:ومنهاإضافاتان،اآليةهذهيف
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وهو مضاف ضمةمرفوع وعالمة رفعه فاعل"وجه" مركب من امسني، " وجه أبيكم" لفظ )١
املخاطباملذكراجلمعاملتصلضمري) كافال(وبلياءجمرورإليهمضاف"أبيكم"و

هذهو .مقدرةكسرةجرهوعالمةجمرور" أبٌ "املضافمنإليهمضافوهو
وتفيد امللك أى الالم،تقديرعلىكانتماوهيالالمية،اإلضافةمناإلضافة

.وجه أليب لكم يعين وجه أليب يوسف وإخوته
ر وجمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة وهو مضاف جا" بعده " ، مركب من امسني"بعده "لفظ )٢

بإلضافةجمرورإليهمضافوهويوسفإىليعودالغائباملفردضمرياملتصل) اهلاء(و
علىكانتماوهيالالمية،اإلضافةمناإلضافةهذهو .ظاهرةكسرةجرهوعالمة
.وتغريبهبعده أى بعد له يعين بعد ليوسف أو بعد قتله . وتفيد امللكالالم،تقدير


     

:ومنهاإضافتان،اآليةهذهيف
جار جمرور وعالمة جره كسرة " غيبتِ " مركب من امسني، " غيبت اجلبِّ " لفظ )١

وهذه. وعالمة جره كسرة ظاهرةجمرورإليهمضاف" اجلبِّ "وظاهرة وهو مضاف 
يكونأنوضابطها" يف"تقديرعلىكانتماوهيلظرفية،ااإلضافةمناإلضافة
.البئرأواجلبيفغيبتأىاجلبغيبتللمضاف،مكاناظرفاإليهاملضاف

فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة " بعضُ "مركب من امسني، " السيَّارةِ بعضُ "لفظ )٢
كسرةهجر وعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف" السيَّارةِ "ظاهرة وهو مضاف و 

، وضابطها "ِمن"بيانية، ما كانت على تقدير وهذه اإلضافة  من اإلضافة ال.ظاهرة
أن يكون املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف 

.بعده أى بعض من السيارة يعين بعض من مجاعة املسافرين للتجارة. إليه
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: منهاو إضافتان،اآليةهذهيف

جار جمرور وعالمة جره كسرة " غيبتِ " مركب من امسني، " غيبت اجلبِّ " لفظ )١
وهذه. وعالمة جره كسرة ظاهرةجمرورإليهافمض" اجلبِّ "وظاهرة وهو مضاف 

يكونأنوضابطها" يف"تقديرعلىكانتماوهيالظرفية،اإلضافةمناإلضافة
.البئرأواجلبيفغيبتأىاجلبغيبتللمضاف،مكاناظرفاإليهاملضاف

جار وجمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة" بأمرهم " مركب من امسني، " بأمرهم "لفظ )٢
وهويوسفإخوةإىليعودالغائباملذكراجلمعضمرياملتصل) اهلاء(وهو مضاف و

اإلضافةمناإلضافةهذهو .مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف
عين م يأى بأمر هل" بأمرهم. "وتفيد امللكالالم،تقديرعلىكانتماوهيالالمية،
. خوة يوسففعل إل


     

: منهاو إضافتان،اآليةهذهيف

دى منصوب منا" أبانا"أداة النداء ) يا" (ياأبانا "مركب من امسني، " ياأبانا "لفظ)١
ضمري املتصل املتكلم مع الغري وهو مضاف ) نا(وعالمة نصبه الف وهو مضاف  و

اإلضافةمن" أبانا"لفظيفواإلضافة. إليه جمرور باإلضافة وعالمة جره كسرة مقدرة
.وتفيد امللك أى أب لناالالم،تقديرعلىكانتماوهيالالمية،

ظرف مكان منصوب وهو مضاف، " عند " مركب من امسني، " عند متاعنا "لفظ )٢
ضمري املتصل ) نا(جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة وهو مضاف إليه و" متاعنا"و 
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كسرةجرهوعالمة) متاعِ (املضافمنجمرورإليهمضافاملتكلم مع الغري وهو
الالم،تقديرعلىكانتماوهيالالمية،اإلضافةمنوهذه اإلضافة  .مقدرة

.أى عند متاع لناوتفيد امللك 


    
: منهاو إضافتان،اآليةهذهيف

مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة " وارَدهم"مركب من امسني، " واردهم"لفظ)١
املسافرينإىليعودالغائباملذكراجلمعضمرياملتصل) اهلاء(ومضاف،ظاهرة وهو

من وهذه اإلضافة .مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضافوهو
، وضابطها أن يكون املضاف إليه " ِمن"اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير 

واردهم أى وارد . جنسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف إليه
.منهم يعين أحد من املسافرين ليأخذ املاء يف البئر

مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة " دلوه" مركب من امسني، "دلوه"لفظ )٢
مضافوهويوسفإىليعودالغائباملفردضمرياملتصل) اهلاء(مضاف ووهوظاهرة

الالمية،ضافةاإلمنوهذه اإلضافة .مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليه
دلو له يعين دلو ألحد من أى " دلوه". وتفيد امللكالالم،تقديرعلىكانتماوهي

.املسافرين



: منهاو ،تإضافاأربعاآليةهذهيف
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جار و جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة " المرأته " مركب من امسني، " المرأته"لفظ )١
إليهمضافوهويوسفإىليعودالغائباملفردضمرياملتصل) اهلاء(و،وهو مضاف

من اإلضافة الالميه وهي اإلضافةوهذه. ظاهرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرور
.م، وتفيد امللك أى امرأة له يعين امرأة ملالكما كانت على تقدير الال

مفعول به منصوب بفتحة مقدرة وهو "مثوـه. "مركب من امسني"مثوـه"لفظ)٢
جمرورإليهمضافوهويوسفإىليعودالغائباملفردضمرياملتصل) اهلاء(ومضاف، 
ي ما  من اإلضافة الالميه وهاإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافة

.مثوى لهأى"مثوـه".اإلختصاصكانت على تقدير الالم، وتفيد 
جار و جمرور وعالمة جره كسرة "تْأويل".مركب من امسني"تْأويل األحاديثِ "لفظ )٣

وعالمة جره كسرة بإلضافةمضاف إليه جمرور "األحاديثِ "ظاهرة وهو مضاف، 
ا ، وضابطه" ِمن"نت على تقدير من اإلضافة البيانية، ما كاضافة وهذه اإل.ظاهرة

ملضاف بعضا من املضاف ن يكون املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون اأ
. أى تأويل من أحاديث تأويل من الرؤيا" تْأويل األحاديثِ . "إليه

منصوب وعالمة نصبه لكناسم" أكثرَ " مركب من امسني، "أكثر الناسِ "لفظ )٤
كسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف"سِ االنَّ "وفتحة ظاهرة وهو مضاف

ا ، وضابطه" ِمن"البيانية، ما كانت على تقدير من اإلضافة اإلضافةوهذه. ظاهرة
ملضاف بعضا من املضاف ن يكون املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون اأ

. الناسمنأكثر أى أكثر الناسِ . إليه


مفعول به منصوب "هُ أُشدَّ . "مركب من امسني"هُ أُشدَّ "لفظاآليةهذهيفواإلضافة
وهويوسفإىليعودالغائباملفردضمرياملتصل) اهلاء(وبفتحة مقدرة وهو مضاف، 

من اإلضافة اإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمروريهإلمضاف
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أُشدَّ له يعين عمر أى"أشدَّهُ ".امللكالالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد 
.ليوسف



: منهاو ،إضافاتأربعاآليةهذهيف

جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة وهو مضاف" بيتها"مركب من امسني، " هابيت"لفظ )١
إليهمضافوهوالعزيزامرأةإىليعودةالغائباملؤنثاملفردضمرياملتصل) اهلاء(و،

من اإلضافة الالميه وهي اإلضافةوهذه. رةمقدكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرور
مرأةبيت هلا يعين بيت الأى "بيتها. "ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك

.العزيز
وعالمة جره  )عنْ (من حرف جرٍّ جمرور"نفِسهِ . "مركب من امسني"نفسه"لفظ)٢

يوسفإىليعودالغائباملفردضمرياملتصل) اهلاء(و،كسرة ظاهرة وهو مضاف
ن ماإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضافوهو

نفس أى"نفسه".امللكاإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد 
.له يعين نفس ليوسف

خرب إن مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء " ريبِّْ . "مركب من امسني" ريبِّْ "لفظ )٣
مضاف إليه جمرور ضمري املتصل التكلم الوحدة وهو )الياء(و وهو مضاف، املتكلم

اإلضافة الالميه وهي ما  من وهذه اإلضافة. رةمقدوعالمة جره كسرة بإلضافة
.رب يل يعين رب ليوسفأى " ريبِّْ . "امللككانت على تقدير الالم، وتفيد 

مفعول به منصوب بفتحة مقدرة وهو " مثواي"مركب من امسني، " مثواي"لفظ )٤
بإلضافةرور ضمري املتصل التكلم الوحدة وهو مضاف إليه جم) الياء(مضاف و 



٤١

من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على اإلضافةوهذه. وعالمة جره كسرة مقدرة
.أي مثوى يل يعين مثوى ليوسف" مثواي"تقدير الالم، وتفيد امللك، 



:منهاو إضافتان،اآليةهذهيف

مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة " برهان" مركب من امسني، " برهان ربه"لفظ)١
. ظاهرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف" ربِّهِ "ظاهرة وهو مضاف، 

، " ِمن"من اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير )ربِّ برهان(اإلضافةوهذه
وضابطها أن يكون املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من 

املذكراجلمعضمرياملتصل) اهلاء(و.ربِّ منبرهانأى" ربِّ برهان. "هاملضاف إلي
ظاهرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضافوهويوسفإىليعودالغائب

وتفيد الالم،تقديرعلىكانتماوهيالالمية،اإلضافةمن)  ربِّهِ (وهذه اإلضافة 
.هان من رب ليوسفأى رب له يعين رب ليوسف وتعبريه بر . امللك

،وهو  مضاف) ِمن(جمرور من حرف جر " عبادنا"مركب من امسني، " عبادنا"لفظ )٢
جمرورإليهمضافوهوإليهمضافضمري املتصل املتكلم مع الغري وهو) نا(و

ماوهيالالمية،اإلضافةمنوهذه اإلضافة  .مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافة
.أى عباد لنا" عبادنا.  "فيد امللكوتالالم،تقديرعلىكانت
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٤٢

مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة وهو "  قميَصُه " مركب من امسني، " قميَصهُ "لفظ )١
جمرورإليهمضافوهويوسفإىليعودالغائباملفردضمرياملتصل) اهلاء(ومضاف، 
من اإلضافة الالميه وهي ما  اإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافة

أى قميَص لُه يعين قميص " قميَصهُ . "امللككانت على تقدير الالم، وتفيد
.ليوسف

مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة وهو " "سيَِّدهاَ . "مركب من امسني"سيَِّدهاَ "لفظ)٢
إليهمضافوهوالعزيزامرأةإىليعودةالغائباملفردضمرياملتصل) اهلاء(ومضاف، 

من اإلضافة الالميه وهي ةاإلضافوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرور
أى سيد هلا يعين زوج " سّيّ◌ّ◌َدهاَ ". ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك

.المرأة
ظرف مكان مبين على السكون يف " لدى . "مركب من امسني" لدى الباب"لفظ )٣

وعالمة جره كسرة بإلضافةمضاف إليه جمرور "الباب"و وهو مضاف، حمل نصب 
، وضابطها " ِمن"البيانية، ما كانت على تقدير اإلضافة من إلضافةوهذه ا. رةظاه

أن يكون املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف 
.لدى الباِب أى لدى من الباب يعين أمام من الباب. إليه

ة جار و جمرور وعالمة جره كسرة ظاهر " بأهِلَك " مركب من امسني، " بأهِلكَ "لفظ )٤
. إليهمضافجرحمليفالفتحعلىمبينمتصلضمري) الكاف(و،وهو مضاف

وتفيد " أهلك"من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، اإلضافةوهذه
.امللك أى أهل لك
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٤٣

مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة وهو "  قميَصُه " كب من امسني، مر " قميَصهُ "لفظ )١
جمرورإليهمضافوهويوسفإىليعودالغائباملفردضمرياملتصل) اهلاء(ومضاف، 
من اإلضافة الالميه وهي ما  اإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافة

ُه يعين قميص أى قميَص ل" قميَصهُ . "كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك
.ليوسف

اسم إن منصوب بفتحة ظاهرة وهو " كيدَكنَّ ". مركب من امسني"كيدَكنَّ "لفظ)٢
مضافوهوالعزيزامرأةإىليعودةالغائباجلمعضمرياملتصل) الكاف(ومضاف، 

من اإلضافة الالميه اإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليه
أى كيد لكن يعين كيد " كيدَكنَّ ". ى تقدير الالم، وتفيد امللكوهي ما كانت عل

.المرأة


جار و جمرور " لَذنبكِ . "مركب من امسني" لَذنبكِ "لفظاآليةهذهيفواإلضافة
يفالكسرةعلىمبينمتصلضمري) الكاف(و،وعالمة جره كسرة ظاهرة وهو مضاف

من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير اإلضافةوهذه. إليهمضافجرحمل
.العزيزالمرأةذنبيعينلكِ ذنبأى" لَذنبكِ ". الالم، وتفيد امللك
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تدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة مب" امرأتُ . "مركب من امسني" العزيزِ امرأتُ "لفظ )١
كسرةجرهوعالمةبإلضافةورجمر إليهمضاف" الَعزيزِ "ظاهرة وهو مضاف و 



٤٤

وتفيد ، من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالماإلضافةوهذه. ظاهرة
.يعين زوجة للعزيزلعزيزِ أى امرأُت لالعزيزِ امرأتُ . امللك

مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة وهو " فتاها. "مركب من امسني"فتاها"لفظ )٢
إليهمضافوهوالعزيزامرأةإىليعودةالغائباملفردضمرياملتصل) اهلاء(ومضاف، 

من اإلضافة الالميه وهي اإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرور
.العزيزمرأةالأى فىت هلا يعين فىت" فتاها. "امللكما كانت على تقدير الالم، وتفيد 

من جمرور"نفِسهِ . "مركب من امسني"نفسه"لفظمركب من امسني "هِ فسِ نَ "لفظ )٣
ضمرياملتصل) اهلاء(و،وعالمة جره كسرة ظاهرة وهو مضاف)عنْ (حرف جرٍّ 

كسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضافوهويوسفإىليعودالغائباملفرد
ن اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد ماإلضافةوهذه.مقدرة
.نفس له يعين نفس ليوسفأى"نفسه".امللك
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جار و جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة " مبكرِهنَّ . "مركب من امسنيَ" مبكرِهنَّ "لفظ )١
وهواملدينةيفنسوةإىليعودالغائبةاجلمعضمرياملتصل) اهلاء(ووهو مضاف، 

من اإلضافة وهذه اإلضافة. مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف
ضابطها أن يكون املضاف إليه جنسا ، و " ِمن"البيانية، ما كانت على تقدير 

مبكرِهنَّ أى  مكر من . للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف إليه
.نسوة املدينة



٤٥

مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة وهو " لكَّ "مركب من امسني " كل واحدةٍ "لفظ)٢
وهذه .ظاهرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةورجمر إليهمضاف" واحدةٍ "مضاف، و 

، وضابطها أن يكون " ِمن"من اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير ضافةاإل
كل . املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف إليه

. أى كل من واحدةواحدةٍ 
مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة وهو " نَّ هُ أيديَـ "مركب من امسني " نَّ هُ أيديَـ "لفظ)٣

مضافوهواملدينةيفنسوةإىليعودالغائبةاجلمعملتصلضمريا) اهلاء(ومضاف، 
من اإلضافة الالميه اإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليه

.نَّ هلُ أيديأى " نَّ هُ أيديَـ "امللك، وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد 
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) اهلاء(ووهو مضاف، ظرف مكان منصوب" معهُ "مركب من امسني "معه"لفظ)١
وعالمةبإلضافةجمرورإليهمضافوهويوسفإىليعودالغائبملفرداضمرياملتصل

الالميه وهي ما كانت على تقدير من اإلضافة وهذه اإلضافة. مقدرةكسرةجره
.مع ليوسفأى مع له يعين معهامللك، الالم، وتفيد 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة " أحدمها"مركب من امسني "أحدمها"لفظ)٢
)فتيان(السجنصاحيبإىليعودالغائبلتثنيةاملتصلضمريا) اهلاء(وهو مضاف، و

من وهذه اإلضافة. مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضافوهو
، وضابطها أن يكون املضاف إليه " ِمن"اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير 



٤٦

أى أحد " أحدمها. "جنسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف إليه
.منهما يعين أحد من فتيان

وعالمة نصبه ظرف مكان منصوب "  فوق"مركب من امسني، "فوق رأسي"لفظ)٣
كسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف" رأسي"، وهو مضاففتحة ظاهرة

من اإلضافة وهذه اإلضافة. جمرور" رأسي"املضافمنإليهمضاف) لياء(و،مقدرة
.فوق رأسي أي قوق لرأسيْ . امللكى تقدير الالم، وتفيد الالميه وهي ما كانت عل

جار و جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة " بتأويله"مركب من امسني، "بتأويله"لفظ)٤
وهواملدينةيفيوسفإىليعودالغائبفرداملضمرياملتصل) اهلاء(ووهو مضاف، 

من اإلضافة إلضافةوهذه ا. مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف
، وضابطها أن يكون املضاف إليه جنسا " ِمن"البيانية، ما كانت على تقدير 

أى تأويل منه " بتأويله"، للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف إليه
.يعين تعبري الرؤيا من يوسف
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جار و جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة " بتأويله"مركب من امسني، "بتأويله"لفظ)١

إليهمضافوهويوسفإىليعودالغائبفرداملضمرياملتصل) اهلاء(ووهو مضاف،
إلضافة البيانية، ما  من اوهذه اإلضافة. مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرور

، وضابطها أن يكون املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث " ِمن"كانت على تقدير 
أى تأويل منه يعين تعبري الرؤيا من " بتأويله"، يكون املضاف بعضا من املضاف إليه

.يوسف



٤٧

فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء " ريبِّْ "مركب من امسني، " ريبِّ "لفظ )٢
ضمري املتصل التكلم الوحدة وهو مضاف إليه جمرور ) الياء(وهو مضاف، و املتكلم

من اإلضافة الالميه وهي ما  وهذه اإلضافة. وعالمة جره كسرة مقدرةبإلضافة
.أى رب يل يعين رب ليوسف" ريبِّْ . "كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك

منصوب بفتحة ظاهرة وهو مفعول به " ملَّةَ "مركب من امسني، "ملة قومٍ "لفظ)٣
وهذه . ظاهرةوعالمة جره كسرةبإلضافةمضاف إليه جمرور " قومٍ "مضاف، 

اإلختصاص، اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد من اإلضافة
.أى ملة لقومٍ 





:ومنهاإضافات،ثالثاآليةهذهيف
مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة وهو " ملَّةَ "مركب من امسني، " ملََّة ءاَبَاِءي"لفظ )١

وعالمة جره كسرة مقدرة على ما بإلضافةمضاف إليه جمرور " ءاَبَاِءي"مضاف، 
ضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، من اإلوهذه اإلضافة. قبل ياء املتكلم

.وتفيد اإلختصاص، ملََّة ءاَبَاِءي أى ملََّة لِئاَبَاِءي
وهو ) ِمن(جمرور من حرف جر " فضلِ "مركب من امسني، " فضِل اهللاِ "لفظ )٢

وهذه اإلضافة. وعالمة جره كسرة ظاهرةبإلضافةمضاف إليه جمرور " اهللاِ "مضاف، 
فضِل "يه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد اإلختصاص، من اإلضافة الالم

.هِ أى  فضِل لِلَّ " اهللاِ 
اسم لكن منصوب وعالمة نصبه " أكثرَ " مركب من امسني، " أكثر الناسِ "لفظ )٣

كسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف"النَّاسِ "وفتحة ظاهرة وهو مضاف 



٤٨

، وضابطها " ِمن"بيانية، ما كانت على تقدير من اإلضافة الاإلضافةوهذه. ظاهرة
أن يكون املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف 

.الناسمنأكثر أكثر الناِس أى . إليه


" صاحيبِ يا"امسني،منمركب" السِّجنِ صاحيبِ يا"لفظاآليةهذهيفواإلضافة

ورجمر إليهمضاف" السِّجنِ "منادى مضاف منصوب بالياء،) ضاحيب(النداء،أداة) يا(
كانتماوهيالظرفية،اإلضافةمناإلضافةوهذه. ظاهرةكسرةجرهوعالمةباإلضافة

صاحيبِ يا"،للمضافمكاناظرفاإليهاملضافيكونأنوضابطها" يف"تقديرعلى
.السِّجنِ يفصاحبانِ ياأى" السِّجنِ 
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وعالمة نصبه فتحة ظرف مكان منصوب" عند"مركب من امسني، " كَ عند ربِّ "لفظ )١
ظاهرة،كسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف" كَ ربِّ "، وهو مضافظاهرة
ن ا أ، وضابطه" ِمن"البيانية، ما كانت على تقدير من اإلضافة اإلضافةوهذه

.ملضاف بعضا من املضاف إليهيكون املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون ا
املضافمنإليهمضافجرحمليفالكسرةعلىمبينمتصلضمري) الكاف(و
م، وتفيداإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالمن وهذه اإلضافة).  رب(

. كَ لربِّ من عند أى كَ عند ربِّ امللك، 
مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة وهو " ذْكرَ ِ"مركب من امسني، " ذْكَر َربِّهِ ِ"لفظ )٢

وهذه. مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف" ربِّه"مضاف، 



٤٩

أن يكون ، وضابطها" ِمن"من اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير اإلضافة
) اهلاء(و.املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف إليه

) ربّ (املضافمنإليهمضافوهويوسفإىليعوداملفردالغائبضمرياملتصل
من اإلضافة الالميه وهي ما كانت وهذه اإلضافة. ظاهرةكسرةجرهوعالمةجمرور

.َر َربِِّه أىِ ذْكَر من َربِّ لهعلى تقدير الالم، وتفيد امللك،ِ ذكْ 
ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه " بضعَ "مركب من امسني، " بضَع سِننيَ "لفظ )٣

كسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف" سِننيَ "فتحة ظاهرة وهو مضاف ، 
، وضابطها " ِمن"من اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير اإلضافةوهذه. مقدرة

ن املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف أن يكو 
.أى بضَع من سِننيَ " بضَع سِننيَ "إليه، 




:ومنها،انتإضافاآليةهذهيف

مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة وهو " سبعَ "مركب من امسني، " سبع بقراتٍ "لفظ )١
وهذه. ظاهرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف" اتٍ بقر "مضاف، 

ن يكون ا أ، وضابطه" ِمن"البيانية، ما كانت على تقدير من اإلضافة اإلضافة
ملضاف بعضا من املضاف إليه، أى املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون ا

. أى سبع من بقراتٍ " سبع بقراتٍ "
جرهوعالمة) يف(جمرور من حرف جر " رؤياي"مركب من امسني،" رؤياي"لفظ )٢

ضمري املتصل التكلم الوحدة وهو مضاف ) الياء(مقدرة وهو مضاف، ، و كسرة
من اإلضافة الالميه وهذه اإلضافة. وعالمة جره كسرة مقدرةبإلضافةإليه جمرور 

). رؤيا العزيز(أى رؤيايل " رؤياي"وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك، 



٥٠


:ومنها،انتإضافاآليةهذهيف

هذه : خرب ملبتدأ حمذوف تقديره" أضغاسُ "مركب من امسني، " أحالمٍ أضغاسُ "لفظ )١
مضاف" أحالمٍ "أضغاث واجلملة اإلمسية يف حمل نصب مقول القول وهو مضاف، 

يانية، البة من اإلضافاإلضافةوهذه.ظاهرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليه
ن يكون املضاف إليه جنسا للمضاف، ا أوضابطه، "ِمن"ما كانت على تقدير 

من أضغاسُ أى " أحالمٍ أضغاسُ "ملضاف بعضا من املضاف إليه، حبيث يكون ا
.أحالمٍ 

مضاف وهو حمرور من حرف جر " تأويلِ "مركب من امسني، "األحالمِ تأويلِ "لفظ )٢
جرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف" األحالمِ "وعالمة جره كسرة ظاهرة،) بِ (

، " ِمن"البيانية، ما كانت على تقدير من اإلضافة اإلضافةوهذه.ظاهرةكسرة
ملضاف بعضا من ن يكون املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون اا أوضابطه

.األحالمِ منتأويلِ أى " األحالمِ تأويلِ "املضاف إليه، 


:ومنها،انتإضافاآليةهذهيف

زمان منصوب وعالمة نصبه فتحة ظرف" بعد"مركب من امسني، " بعد أمةٍ "لفظ )١
. مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف" أمةٍ "ظاهرة وهو مضاف،  

، وضابطها أن " ِمن"من اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير اإلضافةوهذه
يكون املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف إليه، 

.من أمةٍ أى بعد " بعد أمة"



٥١

جار و جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة " بتأويله"مركب من امسني، "تأويلهب"لفظ )٢
إليهمضافوهويوسفإىليعودالغائبفرداملضمرياملتصل) اهلاء(ووهو مضاف،

من اإلضافة البيانية، ما  وهذه اإلضافة. مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرور
بطها أن يكون املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث ، وضا" ِمن"كانت على تقدير 

أى تأويل منه يعين تعبري الرؤيا من " بتأويله"، يكون املضاف بعضا من املضاف إليه
.يوسف




:ومنهاإضافات،مخساآليةهذهيف

وعالمة جره كسرة ) إىل(جمرور من حرف جر " كربِّ "،مركب من امسني"كربِّ "لفظ )١
مضافجرحمليفالفتحعلىمبينمتصلضمري) الكاف(ووهو مضافظاهرة

لالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد من اإلضافة ااإلضافةوهذه.  إليه
.يعين سيد لك أى امللكربٌّ َلكَ امللك أى

خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة " بال"مركب من امسني، " سوةِ النِّ بالُ "لفظ )٢
.ظاهرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةورجمر إليهمضاف" النسوة"وهو مضاف، و

، وضابطها أن " ِمن"يانية، ما كانت على تقدير من اإلضافة البوهذه اإلضافة
. يكون املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف إليه

.النسوةمنبالُ أى "النسوةِ بالُ "
مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة وهو " أيديـَُهنَّ "مركب من امسني " أيديـَُهنَّ "لفظ )٣

مضافوهواملدينةيفنسوةإىليعودالغائبةاجلمعضمرياملتصل) اهلاء(ومضاف، 
من اإلضافة الالميه اإلضافةوهذه. مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليه

.أى أيدي هلُنَّ " أيديـَُهنَّ "وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك، 



٥٢

تكلم وهو اسم إن منصوب على ما قبل ياء امل" ريبِّْ "مركب من امسني، " ريبِّ "لفظ )٤
بإلضافةضمري املتصل التكلم الوحدة وهو مضاف إليه جمرور ) الياء(مضاف، و 

من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على وهذه اإلضافة. وعالمة جره كسرة مقدرة
.أى رب يل يعين رب ليوسف" ريبِّْ . "تقدير الالم، وتفيد امللك

جار و جمرور وعالمة جره كسرة " بكيدهَن . "مركب من امسنيَ"بكيدهنَ "لفظ )٥
املدينةيفنسوةإىليعودالغائبةاجلمعضمرياملتصل) اهلاء(وظاهرة وهو مضاف، 

من وهذه اإلضافة. مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضافوهو
، وضابطها أن يكون املضاف إليه " ِمن"اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير 

أى   "بكيدهنَ ". حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف إليهجنسا للمضاف، 
.نسوة املدينةهن يعين كيد منمنكيد


مفعول به " كيدَ "امسني،منمركب" اخلائننيَ كيدَ "لفظاآليةهذهيفواإلضافة

جرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف" اخلائننيَ "منصوب بفتحة ظاهرة وهو مضاف، 
، " ِمن"من اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير وهذه اإلضافة.مقدرةكسرة

ون املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من وضابطها أن يك
.اخلائننيمنكيدأى" اخلائننيَ كيدَ ". املضاف إليه


جمرور من " خزائنِ "امسني،منمركب" األرضِ خزائنِ "لفظاآليةهذهيفواإلضافة
جمرورإليهمضاف" األرضِ "و مضاف،وعالمة جره كسرة ظاهرة وه) إىل(حرف جر 

كانتماوهيالظرفية،اإلضافةمناإلضافةوهذه. ظاهرةكسرةجرهوعالمةباإلضافة
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خزائنِ "للمضاف،مكاناظرفاإليهاملضافيكونأنوضابطها" يف"تقديرعلى
.األرضِ يفخزائنِ أى" األرضِ 

                    


مفعول به " َأجر"امسني،منمركب" احملسننيَ َأجر"لفظاآليةهذهيفواإلضافة
جرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف" احملسننيَ "منصوب بفتحة ظاهرة وهو مضاف،

من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد وهذه اإلضافة. مقدرةكسرة
.للمحسننيَ َأجرأى" احملسننيَ َأجر". صاصاإلخت


خرب مرفوع " َأجرُ "امسني،منمركب" األخرةِ َأجرُ "لفظاآليةهذهيفواإلضافة

وعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف"األخرةِ "وعالمة رفعه ضمة ظاهرة وهو مضاف، و
" يف"تقديرعلىكانتماوهيالظرفية،اإلضافةمناإلضافةوهذه.ظاهرةكسرةجره

يفَأجرُ أى" األخرةِ َأجرُ "للمضاف،مكاناظرفاإليهاملضافيكونأنوضابطها
.األخرةِ 




:ومنها،انتإضافاآليةهذهيف



٥٤

جار جمرور بالياء وهو " يُكمأب"مركب من امسني، امسني،منمركب" أبيكم"لفظ)١
. إليهمضافجرحمليفالسكونعلىمبينمتصلضمري) الكاف(ومضاف 

، من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللكاإلضافةوهذه
).إخوة يوسف(لُكم أبأى" يُكمأب"

خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة " خريُ "امسني،منمركب" املنزِلنيَ خريُ "لفظ)٢
. مقدرةكسرةجرهالمةوعبإلضافةورجمر إليهمضاف" املنزِلنيَ "،وهو مضاف

ضابطها أن ، و " ِمن"من اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير وهذه اإلضافة
للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف إليهيكون املضاف إليه جنسا 

. املنزِلنيَ منخريأى" املنزِلنيَ خري"


:ومنها،انتإضافاآليةهذهيف

) اهلاء(و، جار جمرور بالياء وهو مضاف" هيأخ"امسني،منمركب" هيأخ"لفظ)١
جمرورليهإمضافوهو)يوسفأخ(بنيامنيإىليعودالغائبفرداملضمرياملتصل

من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على اإلضافةوهذه. كسرةجرهوعالمةبإلضافة
).يوسف(، أخيه أى أخ له يعين أخ لبنيامني تقدير الالم، وتفيد امللك

خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة "أرحمُ "، مركب من امسني" الرَّامحنيَ مُ أرح"لفظ)٢
كسرةجرهوعالمةبإلضافةورجمر إليهافمض" الرَّامحنيَ "،ظاهرة وهو مضاف

ضابطها ، و " ِمن"من اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير وهذه اإلضافة. مقدرة
للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف أن يكون املضاف إليه جنسا 

.الرَّامحنيَ منمُ أرحأى" الرَّامحنيَ مُ أرح"، إليه



٥٥




 
:ومنهات،إضافاستُّ اآليةهذهيف

مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة وهو "متاَعهم"امسني،منمركب" متاَعهم"لفظ)١
مضافوهواملسافرينإىليعودالغائباملذكراجلمعضمرياملتصل) اهلاء(ومضاف،

من اإلضافة الالميه اإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليه
.هلممتاعَ أى"متاَعهم"، وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك

ضمري ) نا(وباأللف،منصوبمضافمنادى"أبانا"امسني،منمركب" أبانا"لفظ)٢
وعالمةبإلضافةجمرورإليهمضافوهوإليهمضافاملتصل املتكلم مع الغري وهو

من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير اإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجره
.أبالناأى"أبانا"، الالم، وتفيد امللك

ضمري ) نا(ومضاف،وهومرفوعلبد"ِبضاعتُنا"امسني،منمركب" ِبضاعتُنا"لفظ)٣
وعالمةبإلضافةجمرورإليهمضافوهوإليهمضافاملتصل املتكلم مع الغري وهو

من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير اإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجره
.لناِبضاعتُ أى"ِبضاعتُنا"، الالم، وتفيد امللك

مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة وهو "أهلنا"امسني،منمركب" أهلنا"لفظ)٤
إليهمضافوهوإليهمضافضمري املتصل املتكلم مع الغري وهو) نا(ومضاف، 

من اإلضافة الالميه وهي اإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرور
.لناأهلأى"أهلنا"، ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك

مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة وهو "أخانا"امسني،منمركب" أخانا"لفظ)٥
إليهمضافوهوإليهمضافضمري املتصل املتكلم مع الغري وهو) نا(ومضاف،
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من اإلضافة الالميه وهي اإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرور
.لناأخأى"أخانا". ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك

متييز منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة " كيلَ "امسني،منمركب" بعريٍ لَ كي"لفظ)٦
وهذه . ظاهرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةورجمر إليهمضاف"بعريٍ "،وهو مضاف

ضابطها أن يكون ، و " ِمن"من اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير اإلضافة
كيلَ "، املضاف إليهللمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا مناملضاف إليه جنسا 

بعريٍ منكيلَ أى"بعريٍ 


:ومنها،انتإضافاآليةهذهيف

منصوب وعالمة نصبه مفعول به" صواعَ "امسني،منمركب" امللكِ صواعَ "لفظ)١
كسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف"امللكِ "،هو مضاففتحة ظاهرة و 

من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد اإلضافةوهذه. ظاهرة
.أى صواع للملكِ " صواَع امللكِ "، امللك

مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه ضمة " محلُ "امسني،منمركب" بعريٍ محلُ "لفظ)٢
. ظاهرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةورجمر إليهمضاف"بعريٍ "،افظاهرة وهو مض
ضابطها أن ، و " ِمن"من اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير وهذه اإلضافة

، للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف إليهيكون املضاف إليه جنسا 
.بعريٍ منمحلُ أى"بعريٍ محلُ "


:ومنهات،إضافاستُّ اآليةهذهيف
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منصوب وعالمة نصبه مفعول مطلق" معاذَ "امسني،منمركب" اهللاِ معاذَ "لفظ)١
كسرةجرهمةوعالبإلضافةجمرورإليهمضاف"اهللاِ "،فتحة ظاهرة وهو مضاف

من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد اإلضافةوهذه. ظاهرة
.أى معاذ لِّلهِ " معاَذ اهللاِ "، امللك

مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة وهو "متاَعنا"امسني،منمركب" متاعَنا"لفظ)٢
إليهمضافوهوإليهمضافضمري املتصل املتكلم مع الغري وهو) نا(ومضاف،

من اإلضافة الالميه وهي اإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرور
.، متاعنا أى متاع لناما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك

مفعول به منصوب بفتحة مقدرة وهو "هُ عندَ . "مركب من امسني"هُ عندَ "لفظ)٣
باإلضافةجمرورإليهمضافوهوالغائباملفردضمرياملتصل) اهلاء(ومضاف، 

من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على اإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمة
.عنده أى عند لناامللك، تقدير الالم، وتفيد 
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فاعل مرفوع بضمة ظاهرة وهو مضاف،"كبريُهم"امسني،منمركب" كبريُهم"لفظ)١
إليهمضافوهويوسفإخوةإىليعودالغائباملذكراجلمعضمرياملتصل) اهلاء(و

ما  من اإلضافة البيانية، وهذه اإلضافة.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرور
للمضاف، حبيث ضابطها أن يكون املضاف إليه جنسا ، و " ِمن"كانت على تقدير 

.منهمكبريأى"كبريهم"، يكون املضاف بعضا من املضاف إليه
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لفباألاسم أن منصةب" اُكمأب"مركب من امسني، امسني،منمركب" أباكم"لفظ)٢
. إليهمضافجرحمليفالسكونعلىمبينمتصلضمري) الكاف(ووهو مضاف 

، من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللكاإلضافةوهذه
).إخوة يوسف(لُكم أبأى" اُكمأب"

على ما قبل ياء املتكلم وهو فاعل مرفوع" أيبْ "مركب من امسني، " أِيب "لفظ )٣
ضافةبإلضمري املتصل التكلم الوحدة وهو مضاف إليه جمرور ) الياء(مضاف، و 

من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على وهذه اإلضافة. وعالمة جره كسرة مقدرة
.، أيب أى أب يلتقدير الالم، وتفيد امللك

خرب مرفوع وعالمة رفعه ضمة " خريُ "امسني،منمركب" احلاكمنيَ خريُ "لفظ)٤
. ظاهرةكسرةجرهوعالمةورجمر إليهمضاف"احلاكمبني"،ظاهرة وهو مضاف

ضابطها أن ، و " ِمن"من اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير وهذه اإلضافة
، للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف إليهيكون املضاف إليه جنسا 

.أى خٌري من احلاكمنيَ " خُري احلاكمنيَ "


خرب مرفوع " أرحمُ "امسني،منمركب" الرَّامحنيَ أرحمٌ "لفظاآليةذههيفواإلضافة

وعالمةبإلضافةورجمر إليهمضاف"الرَّامحبنيَ "،وعالمة رفعه ضمة ظاهرة وهو مضاف
، " ِمن"من اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير وهذه اإلضافة. ظاهرةكسرةجره

اف، حبيث يكون املضاف بعضا من للمضضابطها أن يكون املضاف إليه جنسا و 
.أى أرحُم من الرامحنيَ " أرحم الرامحنيَ "، املضاف إليه


:ومنها،انتإضافاآليةهذهيف
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قبل ياء املتكلم وهو على مافاعل مرفوع" أبوهم"مركب من امسني، " أبوهم"لفظ )١
وهويوسفإخوةإىليعودالغائباملذكراجلمعضمرياملتصل) اهلاء(ومضاف،
من اإلضافة وهذه اإلضافة. مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورإليهمضاف

.، أبوهم أى أب هلمالالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك
منصوب وعالمة نصبه فتحة مفعول به" ريحَ "امسني،منمركب" يوسفَ ريحَ "لفظ)٢

من اإلضافةوهذه. فتحةلابجمرورإليهمضاف"يوسفَ "،ظاهرة وهو مضاف
" ريَح يوسفَ "اإلختصاص، اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد

.أى ريَح ليوسفَ 


:ومنهات،إضافاثالثاآليةهذهيف

) نم(جمرور من حرف جر "تْأويلِ ".مركب من امسني"األحاديثِ تْأويلِ "لفظ )١
مضاف إليه جمرور وعالمة جره  "األحاديثِ "وعالمة جره كسرة ظاهرة وهو مضاف، 

، " ِمن"من اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير ضافة وهذه اإل.كسرة ظاهرة
ملضاف بعضا من ن يكون املضاف إليه جنسا للمضاف، حبيث يكون اا أوضابطه

.أحاديث تأويل من الرؤياأى تأويل من" تْأويل األحاديثِ . "املضاف إليه
منادى منصوب بعد حرف النداء " فاِطرَ "امسني،منمركب" السموَاتِ فاِطرَ "لفظ)٢

ورجمر إليهمضاف"السَّمواتِ "،حمذوف وعالمة نصبه فتحة ظاهرة وهو مضاف
من اإلضافة البيانية، ما كانت وهذه اإلضافة. ظاهرةكسرةجرهوعالمةبإلضافة

للمضاف، حبيث يكون ضابطها أن يكون املضاف إليه جنسا ، و " ِمن"على تقدير 
.، فاطر السموَاِت أى فاطر من السمواتِ املضاف بعضا من املضاف إليه
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على ما قبل ياء املتكلم وهو خرب مرفوع" يْ وليِّ "مركب من امسني، " وليِّي"لفظ )٣
بإلضافةور ضمري املتصل التكلم الوحدة وهو مضاف إليه جمر ) الياء(مضاف، و 

من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على وهذه اإلضافة. وعالمة جره كسرة مقدرة
.، وليِّي أى ويل يلتقدير الالم، وتفيد امللك
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وهو) ِمن(جرحرفمنجمرور" أنباءِ "امسني،منمركب" الغيبِ أنباءِ "لفظ)١
من وهذه اإلضافة . مضاف إليه جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة" الغيبِ "مضاف،

، وضابطها أن يكون املضاف إليه " ِمن"اإلضافة البيانية، ما كانت على تقدير 
أى" الغيبِ أنباءِ ". جنسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف إليه

.الغيبِ منأنباءِ 
متعلقنصبحمليفمبينظرف) لدى" (لَديِهم"امسني،منمركب" لَديِهم"لفظ)٢

ستئنافاإلعلىاملعطوفةواجلملةإليهمضاف) اهلاء(ومضاف،وهو‘ كنتَ ’خبرب
من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد وهذه اإلضافة.  السابق

.امللك، لديِهم أى لدى هلم
مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة وهو " أمَرهم"امسني،منمركب" أمَرهم"لفظ)٣

مضافوهواملسافرينإىليعودالغائباملذكراجلمعضمرياملتصل) اهلاء(ومضاف،
من اإلضافة الالميه اإلضافةوهذه.مقدرةكسرةجرهوعالمةبإلضافةجمرورليهإ

.هلمأمرٌ أى" أمَرهم"وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك، 
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وعالمة جره  ) ِمن(جمرور من حرف جر " كَ قبلِ "،مركب من امسني"كَ فبلِ "لفظ )١
جرحمليفالفتحعلىمبينمتصلضمري) الكاف(ووهو مضافكسرة ظاهرة

من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، اإلضافةوهذه.  إليهمضاف
.يعين سيد لك أى امللكربٌّ َلكَ وتفيد امللك أى

وعالمة جره ) ِمن(جمرور من حرف جر " َأهلِ "امسني،منمركب" الُقرىأهلِ "لفظ)٢
كسرةجرهوعالمةورجمر إليهمضاف"الُقَرى"، ووهو مضافكسرة ظاهرة

" يف"تقديرعلىكانتماوهيالظرفية،اإلضافةمناإلضافةوهذه.مقدرة
يفَأهلِ أى" القَرىَأهلِ "،للمضافمكاناظرفاإليهاملضافيكونأنوضابطها

.القرى
مة رفعه ضمة اسم كان مرفوع وعال" عاقبةُ . "مركب من امسني" عاقبُة الذينَ "لفظ )٣

كسرةجرهوعالمةبإلضافةورجمر إليهمضاف" الذينَ "ظاهرة وهو مضاف و 
وتفيد ، من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالماإلضافةوهذه. مقدرة
.عاقبُة الذيَن أى عاقبُة للذينَ . امللك

مبحذوفتعلقم) ِمن(جرحرفمنجمرور" قبِلِهم"امسني،منمركب" قبِلِهم"لفظ)٤
من وهذه اإلضافة.  جمرورإليهمضاف) اهلاء(ومضاف،وهواملوصولصلة

.، قبِلِهم أى قبل هلماإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك
وهو مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة" دارُ "امسني،منمركب" األخرةِ دارُ "لفظ)٥

اإلضافةوهذه.ظاهرةكسرةجرهوعالمةورجمر يهإلمضاف"األخرةِ "، ومضاف
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املضافيكونأنوضابطها" يف"تقديرعلىكانتماوهيالظرفية،اإلضافةمن
.القرىيفدارأى" اآلخرةِ دار"،للمضافمكاناظرفاإليه
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متعلق) يف(جرحرفمنجمرور" قَصِصِهم"امسني،منمركب" َصِصِهمق"لفظ)١
وهذه اإلضافة.  جمرورإليهمضاف) اهلاء(ومضاف،وهواملوصولصلةمبحذوف

، قصصِهم أى من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك
.قصص هلم

لعربةبنعتمتعلقبالياءجمرورجار" ألوىل"امسني،كنمركب" األلبابِ ألوىل"لفظ)٢
من اإلضافة الالميه وهذه اإلضافة. جمرورإليهمضاف" األلبابِ "ومضاف،وهو

.لأللبابِ ألولأىاأللبابِ ألوىل، وهي ما كانت على تقدير الالم، وتفيد امللك
منصوب ) حديثاً (معطوف على " تصِديقَ "امسني،منمركب" الِذيتصديقَ "لفظ)٣

ورجمر إليهمضافموصولاسم"الِذي"،عالمة نصبه فتحة ظاهرة وهو مضافو 
من اإلضافة البيانية، ما كانت وهذه اإلضافة. مقدرةكسرةجرهوعالمةباإلضافة

للمضاف، حبيث يكون ضابطها أن يكون املضاف إليه جنسا ، و " ِمن"على تقدير 
.الِذيمنتصديقَ أى"الِذيتصديقَ "، املضاف بعضا من املضاف إليه

ظرف منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة " بنيَ "امسني،منمركب" يديهِ بنيَ "لفظ)٤
وهومقدرةكسرةجرهوعالمةباإلضافةورجمر إليهمضاف"يديهِ "،وهو مضاف

وعالمةجمرورإليهمضافوهوالغائباملفردضمرياملتصل) اهلاء(وأيضا،مضاف
من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير اإلضافةوهذه. مقدرةكسرةجره

.لهليديبنيَ أى يديهِ بنيَ ، الالم، وتفيد امللك
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منصوب ) ثصديقَ (معطوف على " تصِديقَ "امسني،منمركب" كلِّ تقصيلَ "لفظ)٥
وعالمةباإلضافةورجمر إليهمضاف"ُكلِّ "،وعالمة نصبه فتحة ظاهرة وهو مضاف

من اإلضافة الالميه وهي ما كانت على تقدير وهذه اإلضافة. مقدرةكسرةجره
.، تفصيَل ُكلِّ أى تفِصيل لُكلِّ الالم، وتفيد امللك

جمرور ألنه مضاف إليه من كلمة " ُكلِّ "امسني،منمركب" شيئٍ كلِّ "لفظ)٦
ورجمر إليهمضاف"شيئٍ "،وعالمة جره كسرة ظاهرة وهو مضاف) تفصيلَ (

من اإلضافة البيانية، ما كانت وهذه اإلضافة. مقدرةكسرةجرهمةوعالباإلضافة
للمضاف، حبيث يكون ضابطها أن يكون املضاف إليه جنسا ، و " ِمن"على تقدير 

.شيئٍ ِمنكلِّ أى" شيئٍ كلِّ ""، املضاف بعضا من املضاف إليه

اإلضافةمجيعوكانتالالمية،اإلضافةهييوسفسورةيفاإلضافةأنواعأكثروأن
بأنمعموله،إىلمضافوصفغريفيهااملضافإلناملعنويةاإلضافةيوسفسورةيف

.املضافتعريفاإلضافةهذهوتفيدأصالوصفغرييكون

فسو ومعانيها في سورة يضافة ول اإلجد.٢

تّم الباحثة بتحليل  ية  ضافة ومعانيها يف سورة يوسف فرتّكبها يف اجلداول التالاإلبعد أن 
:كما يلي

األيةنمرة
رقم
األية

المعنىاإلضافةأنواع

١الكتابمنءايتالبيانيةاملعنوية١
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٢قصصالمنأحسنالبيانيةاملعنوية٣
٣لهأبالالميةاملعنوية٤

٤يلأبالالميةاملعنوية٤

٥يلبين(يلابنالالميةاملعنوية٥ :
)التصغري

٦لهنعمةالالميةاملعنوية٦

٧يعقوبمنءالالبيانيةاملعنوية٦

٨لكأبانالالميةاملعنوية٦

٩لكربميةالالاملعنوية٦

١٠لهإخوةالالميةاملعنوية٧

١١لهأخالالميةاملعنوية٨

١٢لكمألبوجهالالميةاملعنوية٩

١٣لهبعدالالميةاملعنوية٩

١٤اجلبِّ يفغيلبتالظرفيةاملعنوية١٠

السيارةمنبعضالبيانيةاملعنوية١٠

١٥هلمأمرالالميةاملعنوية١٥

١٦لناأبميةالالاملعنوية١٧

١٧متاعناعندميةالالاملعنوية١٧
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١٨منهمواردالبيانيةاملعنوية١٩

١٩لهدلوالالميةاملعنوية١٩

٢٠    


لهأمرأةالالميةاملعنوية٢١

٢١لهمثوىالالميةاملعنوية٢١

٢٢األحاديثمنتأويلالبيانيةاملعنوية٢١

٢٣
 

الناسمنأكثرالبيانيةاملعنوية٢١

٢٤لهأشدالالميةاملعنوية٢٢

٢٥هلابيتالالميةاملعنوية٢٣

٢٦لهنفسالالميةاملعنوية٢٣

٢٨يلمثوىالالميةاملعنوية٢٣

٢٩ربهمنبرهانالبيانيةاملعنوية٢٤

٣٠لناعبادالالميةاملعنوية٢٤

٣١هلاسيدالالميةاملعنوية٢٥

٣٢البابمنلدىالبيانيةاملعنوية٢٥
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٣٣لهأهلالالميةاملعنوية٢٥

٣٤لهقميصالالميةاملعنوية٢٨

٣٥لكنكيدالالميةاملعنوية٢٨

٣٦لكذنبالالميةاملعنوية٢٩

٣٧للعزيزامرأتالالميةاملعنوية٣٠

٣٨هلافىتالالميةاملعنوية٣٠

٣٩منهمنمكرالبيانيةاملعنوية٣١

٤٠واحدةمنكلالبيانيةاملعنوية٣١

٤١هلنأيدالالميةاملعنوية٣١

٤٢لهمعالالميةاملعنوية٣٦

٤٣منهماأحدالبيانيةاملعنوية٣٦

٤٤يللرأسفوقالالميةاملعنوية٣٦

٤٥منهتأولالبيانيةاملعنوية٣٦

٤٦لقومٍ ملةيةالالماملعنوية٣٧

٤٧ألاباءيمّلةالالميةاملعنوية٣٨

٤٨هللافضلالالميةاملعنوية٣٨



٦٧

٤٩الناسِ منأكثرالبيانيةاملعنوية٣٨

٥٠
 

يفانصاحبياالظرفيةاملعنوية٣٩
السجنِ 

٥١البيانيةاملعنوية٤٢
الالميةاملعنوية

لكربمنعند

٥٢
 

ربهمنذكرالبيانيةاملعنوية٤٢

٥٣سننيمنبضعالبيانيةاملعنوية٤٢

٥٤بقراتمنسبعالبيانيةاملعنوية٤٣

٥٥كلرؤياالالميةاملعنوية٤٣

٥٦األحالممنأضغاثالبيانيةاملعنوية٤٤

٥٧األحالممنتأويلالبيانيةاملعنوية٤٤

٥٨أمةمنبعدالبيانيةاملعنوية٤٥

٥٩منهتأويلالبيانيةاملعنوية٤٥

٦٠لكربالالميةاملعنوية٥٠

٦١النسوةمنبالالبيانيةاملعنوية٥٠



٦٨

٦٢هلنأيدالالميةاملعنوية٥٠

٦٣منهنكيدالبيانيةاملعنوية٥٠

٦٤اخلائننيمنكيدالبيانيةاملعنوية٥٢

٦٥األرضِ يفخزائنالظرفيةاملعنوية٥٥

٦٦للمحسننيأجرالالميةاملعنوية٥٦

٦٧األخرةِ يفأجرالظرفيةاملعنوية٥٧

٦٨لكمأبالالميةاملعنوية٥٩

٦٩املنزلنيمنخريالبيانيةاملعنوية٥٩

٧٠لهأخالالميةاملعنوية٦٤

٧١الرامحنيمنأرحمالبيانيةاملعنوية٦٤

٧٢هلممتاعالالميةاملعنوية٦٥

٧٣لنابضاعةميةالالاملعنوية٦٥

٧٤لناأهلالالميةاملعنويةة٦٥

٧٥لناأخالالميةاملعنوية٦٥

٧٦بعريمنكيلالبيانيةاملعنوية٦٥

٧٧امللكمنصواعالالميةاملعنوية٧٢



٦٩

٧٨بعريٍ منمحلالبيانيةاملعنوية٧٢

٧٩لِّلهمعاذالالميةاملعنوية٧٩

٨٠نالمتاعالالميةاملعنوية٧٩

٨١لهعندالالميةاملعنوية٧٩

٨٢منهمكبريالبيانيةاملعنوية٨٠

٨٣لكمأباالالميةاملعنوية٨٠

٨٤احلاكمنيمنخريالبيانيةاملعنوية٨٠

٨٥الرامحنيمنأرحمالبيانيةاملعنوية٩٢

٨٦هلمأبوالالميةاملعنوية٩٤

٨٧ليوسفريحُ الالميةاملعنوية٩٤

٨٨السماءمنفاطرالبيانيةاملعنوية١٠١

٨٩يلويلالالميةاملعنوية١٠١

٩٠الغيبِ منأنباءالبيانيةاملعنوية١٠٢

٩١هلملديالالميةاملعنوية١٠٢

٩٢هلمأمرالالميةاملعنوية١٠٢



٧٠

٩٣لكقبلالالميةاملعنوية١٠٩

٩٤القرىيفأهلالظرفيةاملعنوية١٠٩

٩٥
  

للذينَ عاقبةالالميةاملعنوية١٠٩

٩٦هلمقبلالالميةاملعنوية١٠٩

٩٧األخرةِ يفدارالظرفيةاملعنوية١٠٩

٩٨هلمقصصالالميةاملعنوية١١١

٩٩أللبابِ أوىلالالميةاملعنوية١١١

١٠٠لِلذيتصديقالالميةاملعنوية١١١

١٠١لهليديبنيالالميةاملعنوية١١١

١٠٢البيانيةاملعنوية١١١
الالميةاملعنوية

ُكلِمنوتفصيل
ِلشيءٍ 


