زيادة ( إلى ) بين الفراء وابن مالك

أ .م .د .لطفي عمر علي بن الشيخ أبو بكر

زيادة ( إىل ) بني الفراء وابن مالك

لطفي عمر علي بن الشيخ أبو بكر

أستار مساعذ بقسم اللغة العربية
بكلية اآلداب
جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا

بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
ملخص البحث

الحرف الزائد عند النحويين ،ىو الذي يكون دخولو في التركيب كخروجو منو ،فهو

زائد بالنظر إلى الصناعة النحوية ومقتضيات الجملة العربيةة وإ فهةو مةن جهةة المعنةى ،لتقويةة
الكالم وتوكيده.
ولةةكن كةةان القةةر ن الكةةري اةةد ةةز وفةةا مةةا كا ةةب عليةةو أ مةةا الكةةالم عنةةد العةةر
ودرجب عليو أساليبه َّ ،
فإن النحويين غالباً ما يتهيبون من القو بالزيادة في ص ار ي .ولذلك
يعمدون عند ا اتضاء إلى التضمين أو التأويل ،كما ىو الشأن ىهنا فةي رةرف (إلةى) رية كةان

القو بزيادتو مطلقاً ،اعتماداً على اراءة شاذة ،او ً ا فرد بو الفراء في النحويين القةدامى .وجةاء
فرد رأي الفراء ووجو القراءة توجيهات فيهةا ظةر ،وزعة َّ
أن (إلةى) تةزاد
ابن مالك في المتأخرينّ ،
للعوض .وىو زع ل يسلّمو لو أبو ريان أيضاً.

لذا اامب ىةذه الدراسةة بتتبةق أاةوا النحةويين القةدامى والمتةأخرين فةي القةو بزيةادة
(إلى) في التركيب وخصوصاً الفراء وابن مالك وعرض رائه ومحاولة قدىا وتوجيهها.

ٕٕ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

العدد ()ٚ

تمةوز (ٖٕٔٓ)

زيادة (إلى) بين الفراء وابن مالك

َّ
أصةبحب مصةطلحا ذا معنةى محةدد ويةراد بةو التوكيةد ،واةد
إن الزيادة عنةد النحةويين ً

ظهةةر ىةةذا المصةةطلد منةةذ القةةدم علةةى يةةد علمةةاء النحةةو اعوائةةل كسةةيبويو والفةةراء وأبةةي عبيةةدة

واعخفش والمبرد وابن السراج وابةن جنةي وغيةرى مةن المتقةدمين و المتةأخرين ،ومةق شةيوعو إ

أن ىناك من المفسرين من يستنكفون منو ،ويرون أ و لفظ غير موفةا ،لمةا يفضةي إليةو مةن القةو

بالزيادة في القر ن الكري والقر ن منزه عن ذلك وضده.
وعنةةدما نظةةر فةةي اسةةتعما الزيةةادة عنةةد كةةال الفةةريقين جةةد أن كةالً منهمةةا ينحةةو بهةةا

منحى مخالفا لمنحى الفريا اآلخر ،فعلماء النحو وجمةاىير المفسةرين يسةتعملون الزيةادة بمعنةى
ً
التوكيد ،وىي بهذا المعنى ليس فيها مثلبة للقر ن الكري بل على العكس من ذلك.

وأمةةا القلةةة القليلةةة مةةن علمةةاء التفسةةير كةةالطبري والةةرازي وغيرىمةةا ،فةةإ ه يفسةةرون

الزيادة بمعناىا اللغوي وىو :الفضل ،وىي بهذا المعنةى تفضةي إلةى أ هةا ممةا يحتاجهةا الكةالم،

وبهةذا المةةراد يحصةةل التعةةدي علةةى القةةر ن بةةأن فيةةو مةن اعلفةةا مةةا فائةةدة منةةو ،فمةةن ة رصةةل

التباين بين الفريقين في توجيو معنى الزيادة.
ومن المسلمات عند من يصف الزيادة بالتوكيد ،أ ه يعنون بها عدم الفائدة أبداً،
فنصوصه كلها ُّ
ترد ىذا الفه رداً واضحاً مشهوراً ،فه يقولون ذلك فةي كةالم العةر فضةالً

عةةن القةةر ن الكةةري  ،وإ مةةا يصةةفون تلةةك الكلمةةات بالزيةةادة ليةةدلّوا بهةةا علةةى معنةةى التوكيةةد ،وىةةو
مص ةةطلد وض ةةحب س ةةبيلو ،و ةةب ب ةةو ألس ةةنته وا ق ةةاد لهة ة معن ةةاه ،وا ةةد ا ةةالوا :مش ةةارة ف ةةي

ا صطالحٔ.

والحرف الزائد عند النحةويين ،ىةو الةذي يكةون دخولةو فةي التركيةب كخروجةو منةوٕ،

فهةو زائةةد بةالنظر إلةةى الصةةناعة النحويةة ومقتضةةيات الجملةة العربيةةة وإ فهةةو مةن جهةةة المعنةةى،
لتقوية الكالم وتوكيده.

ٖٕ

زيادة ( إلى ) بين الفراء وابن مالك

أ .م .د .لطفي عمر علي بن الشيخ أبو بكر
ولكن كان القر ن الكري اد ز وفا ما كا ب عليو أ ما الكالم عند العر ودرجب
عليو أساليبه َّ ،
فإن النحويين غالباً ما يتهيبون من القو بالزيادة في ص ار ي .ولذلك يعمدون
عند اإلاتضاء إلةى التضةمين أو التأويةل ،كمةا ىةو الشةأن ىهنةا فةي رةرف (إلةى) رية كةان القةو

بزيادتو مطلقاً ،اعتماداً على اةراءة شةاذة ،اةو ً ا فةرد بةو الفةراء فةي النحةويين القةدامى .وجةاء ابةن
ةرد رأي الفةةراء ووجةةو القةةراءة توجيهةةات فيهةةا ظةةر ،وزع ة َّ
أن (إلةةى) تةةزاد
مالةةك فةةي المتةةأخرين ،فة ّ
للعوض .وىو زع ل يسلّمو لو أبو ريان أيضاً.

(إلى) تزاد للتوكيد وللتعويض :رأيان للفراء و بن مالك:
ل ة أجةةد أرةةداً مةةن النحةةويين اةةا بزيةةادة (إلةةى) فةةي التركيةةب غيةةر الفةةراء وابةةن مالةةك

ررمهما اهلل ،فهي تزاد عند المتقدم للتوكيد ،وتزاد عند المتأخر للتعويض من أخرى محذوفة.

أو  :زيادة (إلى) للتعويض عند ابن مالك:عرض و قد:

الظاىر إ ّن ابن مالك اد أخذ بما ذىب إليو ابن جني في بعض كتبو من القةو بزيةادة

(عن) و(على) و(الباء) عوضاًٖ فراح يقيس على ذلك رروفاً أخر ،دون أن ينةااش المقةيس عليةو
أو يحاور اائلو.

فجوز في "شرح التسهيل " أن تزاد أيضاً (إلى) و(في) و(الالم) و (من) للتعويض من
ّ

ُخر محذوفة.
أَ
رغبب.

ممةةن عجبةةب ،ولمةةن الةةب ،وإلةةى مةةن أويةةب ،وفةةيمن
فيقةةا  -علةةى رأيةةو  :-عرفةةب ّ
وأصل الكالم:
عرفب من عجبب منو.
عرفب من الب لو.
عرفب من أويب إليو.
عرفب من رغبب فيو.
ٕٗ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

العدد ()ٚ

تمةوز (ٖٕٔٓ)

فحةةذف الجةةار والمجةةرور (الضةةمير العائةةد) بعةةد ا س ة الموصةةو  ،وِزيةةد ابلةةو الجةةار
ُ

فقط عوضاً من صنوه المحذوف ٗ.

وأ ةةب تةةرى َّ
أن ىةةذا الةةذي جةةاء بةةو ابةةن مالةةك –ررمةةو اهلل– مةةن القيةةاس المصةةنو ،
يكاد يستساغ ،عن العر ل تتكل بمثلو .وىب أ ها تكلمب بو ففي الضرورة دون السعة.
رد أبو ريان اع دلسي القو بزيادة العةوض أصةالً عن الشةواىد التةي اسةتند بهةا
واد َّ

أصحا ذلك الرأي يتعين فيها التأويل الذي ذكروه دون غيره.

٘

إذ يُحتمةةل أن يكةةون الكةةالم اةةد ت ة ّ ابةةل رةةرف الجةةر ،فالموضةةق موضةةق واةةف ،ت ة

استُؤ ف بالحرف كالم جديد على جهة ا ستفهام ،ويكون ررف الجر من صلة الفعل بعده .كأن
ُ

يُقا في اعمثلة السابقة:

عجبب عرفب (واف) – ممن ؟ (استكناف واستفهام)

عرفب (واف) – لمن الب ؟ (استكناف واستفهام)
عرفب (واف) – فيمن رغبب ؟ (استكناف واستفهام).
واةةس علةةى ذلةةك مةةا جةةاءك مةةن اعمثلةةة التةةي اسةةتُد َّ علةةى زيةةادة العةةوض ،وإذا تطةةر
القياس.
ا رتما إلى المقيس عليو – كما علمب – بطل
ُ

ص سيبويو – كما سيأتي في موضعو – علةى َّ
أن (عةن) و(علةى) يةزادان عوضةاً
واد ّ
و غير عوض.ٙ
ولةةو كا ةةب تلةةك اعمثلةةة التةةي اسةةتد َّ بهةةا أصةةحا ذلةةك الةةرأي تحتمةةل التأويةةل –

علةةى رةةد عبةةارة أبةةي ريةةان – لكا ةةب مةةن الشةةذوذ والنةةدور والبعةةد عةةن اعصةةو بحية
عليها و يلتفب إليها.

ٚ

يُقةةاس

َّ
إن ابن مالك سينااض فسو ،فيما ىو أبين وأجةود مةن ىةذا الةذي جةاء بةو ،عنةدما

ليرد على او الفراء بزيادة (إلى).
ويتمحل التوجيو َّ
تراه يتعسف التأويل،
ّ
فهل كا ب الزيادة للتعويض أيسر منها عنده للتوكيد ؟

ٕ٘

زيادة ( إلى ) بين الفراء وابن مالك

أ .م .د .لطفي عمر علي بن الشيخ أبو بكر

ا ياً :زيادة (إلى) عند الفراء للتوكيد :عرض وتعليل:

وكةةالم أبةةي زكريةةا الفةةراء فةةي "معا يةةو " يكةةاد يُحمةةل علةةى غيةةر ذلةةك ،اةةا فةةي أ نةةاء
اج َع ْل أَفْكِ َدةً ِم َةن النَّ ِ
ةاس تَة ْهة ِوي إِلَ ْةي ِه ْ ) ،ٛيقةو ( :اجعةل أفكةدة مةن النةاس
رديثو عن اولو تعالى( :فَ ْ

تهوى إليه )بنصب الواو،
تريدى  .كقولك رأيب فال اً يهوي حوك :أي يريدك .وارأ بعض القراء( َ
ف لَ ُكة ة ْ ) ٜيري ةةد :ردفكة ة وكم ةةا ا ةةالوا :ق ةةدت له ةةا مائ ةةة :أي
بمعن ةةى :ته ةةواى  ،كم ةةا ا ةةا َ ( :رِد َ
قدتها)ٓٔ.

وفةتد الةةواو مةن (تهة َةوى إلةيه ) بمعنةةى تهةةواى اةراءة شةةاذة اةرأ بهةةا جعفةر بةةن محمةةد،

يهوى إليه )
ومجاىد ،واليما ي ،وارأ بها أيضاً مسلمة بن عبد اهلل غير أ و ارأىا بياء المضارعة ( َ
بد التاءٔٔ ،وارأىا كذلك علةي بةن أبةي بالةب – كةرم اهلل وجهةو – وأبةو جعفةر محمةد بةن علةي
وزيد بن علي ٕٔ.

واد جاء الفراء – كما رأيب –بتأويل ية النمل ،واو العر ليعضةد بهمةا مةا ذىةب

إليو من زيادة ررف الجر (إلى) في ىذه القراءة .فكما زيد ررف(إلى) ىهنا ،زيةد رةرف (الةالم)

تهوى إليه " (بفةتد الةواو) بمعنةى تهةواى و" ردف لكة " بمعنةى ردفكة " ،و قةدت
ىنالك .فة" َ
لها مائة" بمعنى قدتها.
لد علةى زيةادة الةالم بعبةارة
رتى إذا ذىبنا إلى موضق ية النمل من "معا يو" وجد اه يُ ُّ

تكاد تكون عبارتو فسها ىهنةا .ممةا يؤكةد اعتةداده بمةا ذىةب إليةو مةن زيةادة (إلةى) فةي التركيةب،
َّ
عن ىذا اياس على مقيس – كما ترى.

ةض الَّ ِةذي تَ ْسةتَة ْع ِجلُو َن)ٖٔ جةاء فةي
سةى أَ ْن يَ ُكةو َن َرِد َ
ف لَ ُكة ْ بَة ْع ُ
يقو ( :واولو( :اُ ْةل َع َ
التفسةةير :د ةةا لك ة بعةةض الةةذي تسةةتعجلون ،فكة َّ
ةأن الةةالم دخلةةب إذ كةةان المعنةةى د ةةا ،كمةةا اةةا

الشاعر:
الحاجات يطررن بالفتى
فقلب لها
ُ

وى ٌّ تعنَّةا ي معنّى ركائُبو

ٗٔ

فأدخل الباء في الفتى ع ّن معنى يطررن :يرمين ،وأ ب تقةو  :رميةب بالشةيء وبررتةو.

وتكون الالم داخلة،والمعنى" :ردفك " كما اا بعض العر – قدت لها مائة ،وىو يريد قدتها

مائة)٘ٔ.

ٕٙ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

العدد ()ٚ

تمةوز (ٖٕٔٓ)

غير أن الفراء علَّل مجيء الالم في ىذا الموضعين بأمرين:
 أر ةةدىما :التض ةةمين أي َّأن فع ةةل (ردف) ال ةةذي يتع ةةدى إل ةةى معمول ةةو ع ةةادةً بح ةةرف الج ةةر
ض ِّمن معنى فعل (د ا) الذي يصد تعديتو بو.
(الالم) ُ

 والثةةا ي :الزيةةادة ،أي َّأن (الةةالم) ىهنةةا زائةةدة ومعنةةى (ردف لك ة ) " :ردفك ة " .أمةةا القةةراءة
الشةةاذة( :تهة َةوى إلةةيه ) بفةةتد الةةواو بمعنةةى :تهةةواى  ،فةةإن الفةةراء ل ة يجةةد لهةةا محم ةالً علةةى
التضمين – كما فعلو بعض المتأخرين – ورملها فقط على زيادة ررف الجر (إلى).

ٔٚ
ٔٙ
اةةا ابةةن ىشةةام( :والثةةامن  :التوكيةةد ،وىةةي الزائةةدة  ،أ بةةب ذلةةك الفةةراء مسةةتد ً
ٔٛ
اج َعة ْةل أَفْكِة َدةً ِمة َةن النَّة ِ
ةاس تَة ْه ة ِوي إِلَة ْةي ِه ْ ) ٜٔبفةةتد الةةواو)ٕٓ ،وردد اعشةةمو ي
بقةةراءة بعضةةه ( :فَ ْ

والسيوبي كالىما عبارة ابن ىشام السابقة ٕٔ .و شك أ هما أفادا منو.
الرد على الفراء وتخريج القراءة على خالف ما ذىب إليو:

لة يسةلِّ النحويةون للفةةراء فيمةا ذىةةب إليةو مةةن زيةادة (إلةةى) فةي اةةراءة " تهةوى إلةةيه "

بفتد الواو ،علةى معنةى :تهةواى  ،وإ مةا رارةوا يحةاولون رملهةا علةى التضةمين – كمةا سةيأتي ،-

وىةةو مةةا لة يرتكةو كأ ةةو وجةةد القةةو بزيةةادة رةةرف الجةةر أسةةوغ منةةو ،ولةةو استسةةاغ التضةةمين ىهنةةا
ٕٕ
فخرجوىا إذاً:
لفعلو مق ظيرتها من ية النمل َّ ،

أ -على تضمين (تهوى) معنى تميلٖٕ وكذلك فالقراءتان بمعنةى فةة(تهوي إلةيه ) بكسةر الةواو
و(تهوى إليه ) بفتحها كلتاىمةا فةي التفسةير :تميةل إلةيه  .فقةد اختلفتةا فةي اللفةظ واتفقتةا
في المعنى ،و يفوتني في ىذا الصدد أن أشير إلى أ ّن القةراءتين وإن اختلفتةا فةي اللفةظ،

فقد اتفقتا أيضاً في معنى " تهواى " ،إذ رأينا أ ّن القراءة الشاذة (تهوى إليه ) بفتد الواو
فُسرت على زيادة ررف الجر (إلى) بمعنى تهواى .

و قل اعخفش َّ
أن اراءة الجمهور " :ته ِوي إليه " بكسر الواو فُسرت أيضاً بالمعنى
ٕٗ
ومر عليك َّ
أن الفراء اد فسرىا ىو اآلخةر بمعنةى:
ذاتو اا ( :زعموا أ َّو في التفسير تهواى ) َّ .
تريدى  ،وجعل منو اوله  ":رأيب فال اً يهوي حوك" بمعنى:يريدك

ٕ٘

ٕٚ

زيادة ( إلى ) بين الفراء وابن مالك

أ .م .د .لطفي عمر علي بن الشيخ أبو بكر
ولعل ىذا مما يرجد َّ
صد ما روي عن اعخير مةن
َّ
أن الفراء اد أفاد من اعخفش ،إن ّ

َّ
الكسائي كتاباً علةى منوالةو.
الكسائي سألو أن يؤلف لو كتاباً في (معا ي القر ن) ففعل .فعمل
أن
ّ
ّ

وعمل الفراء كتابو عليهما جميعاً .ٕٙوليس ىذا بمستبعد خصوصا إذا علمنا أ ّن أبا العباس أرمد

ضل اعخفش ويرى أ و أوسق الناس علماً  .ٕٚوكذا ترى أن
بن يحيى علباً– وىو كوفي–كان يف ّ
سر من أسرار اإلعجاز القر ي.
القراءات القر ية مهما تنوعب فال تتضاد ،وإ ما ذلك ّ

تهوى إليه " بفتد الواو ،أصلها اراءة الجمهور " ته ِوي إليه "
 على أ ّن القراءة الشاذة " َبكسرىا .وإ ما لعلّة صوتية اُلبب كسرة الواو فتحةً ،البب الياء ألفاً ،فة " ته ِوي إليه "
مكسورة الواو صارت " تهةوى إلةيه " مفتورتهةا .كمةا يقةا فةي حةو " ِ
رضةا " وفةي
رضةي َ
َ
حةةو " ِ
اصةةبة اصةةاة " واةةس علةةى ذلةةك مةةا جةةاءك مةةن ظةةائره .وذلةةك ىةةو مفةةاد توجيةةو ابةةن
مالك لهذه القراءة.

ٕٛ

القراءة الشاذة أصلها اراءة الجمهور :او ابن مالك :عرض وتوجيو:
وعليةةو ،فالقراءتةةان وجهةةان لعملةةة وارةةدة – كمةةا يقةةا – عن أصةةلهما ،فةةي زع ة ابةةن

مالك " ته ِوي " بكسر الواو ،وإ ما ْفتد الواو والب الياء ألفةاً عةارض لعلّةة .ولكةن أ تةرى معةي
َّ
ورد الرأي المخالف بما يستساغ
أن في ذلك ضرباً من ا عتساف والشطط في ا عتداد بالرأيّ ،

وما يستساغ ،رتى لكأ ّن المتأمل في توجيو ابةن مالةك – ررمةو اهلل – يكةاد يتصةور معةو أن
ىنالك في اللغة رسمين:
-

أردىما :ى ِوي يهةوى ،بكسةر الةواو فةي الماضةي وفتحهةا فةي المضةار  ،ووز ةوِ :
فعةل يفعةل

-

اآلخر ىوى يهةوي ،بفةتد الةواو فةي الماضةي وكسةرىا فةي المضةار  ،ووز ةو :فعةل ِ
يفعةل مةن
َ

من با  :فرِح يفرح ،ومعناه :أراد وأرب.

با  :ضر يضر  ،ومعناه :سقط وما  .ولو أ ّن ابن مالك – ررمو اهلل – زعة أن ذلةك
من تداخل اللغتين لكان أسوغ – في ظر البار – مما جاء بو.

والمراد من التداخل ىهنةا أن يكةون مضةار ىةذا لماضةي ذاك ،ومضةار ذاك لماضةي
رسب ِ
ىذا ،كأن يقا فرضاً :ى ِوي يهوي بكسر الواو فيهما ،من با ِ :
يحسب و ِع ِ
ينع  ،وىو
وإن كان اليالً في الصحيد ،فكثير في المعتل .ٕٜ
ٕٛ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

تمةوز (ٖٕٔٓ)

العدد ()ٚ

وكأن يقا  :ىوى يهوى ،بفتد الواو فيهما من با  :فتد يفتد وسعى يسعى ٖٓ.
ومنشةةأ تةةداخل اللغةةات مةةن لهجةةات القبائةةل ،وتةةأ ر بعضةةها بةةبعض ،وتةةأ ير بعضةةها فةةي
خرجب عليو مسائل كثيرة من ىذا القبيل.
بعض .وىو أصل من أصو العربيةّ ،

واد ااش ابن ىشام ىةذا التخةريج بمةا ينبةه أ ةو لة يستسةغو ،اةا ..…( :وفيةو ظةر

ع ّن شر ىذه اللغة تحرك الياء في اعصل)ٖٔ.

وكلمة اعصل ىنا – كما يراىةا البارة – تعنةي اعصةل القياسةي أو النظةري ،علةى
ما فهمو ابن الصائغ – فيما سيأتي – وإ ما تعني اعصل ا ستعمالي.
إذ ل ة يةةرد عةةن العةةر – علةةى رةةد عل ة البار ة – أ ه ة رركةةوا اليةةاء مةةن " تهةةوي"
ي"
بكسر الواو ،في كالمه المعتاد لغيةر ضةرورة وإن كةان النظةر يقتضةي أن يُةةتَكل بهةا ":تهة ِو ُ
بض الياء ،على أصل المضار المرفو " ِ
يفعل " إذا خال من النواصب والجوازم.
وإذا تحركب الياء بضمة ،واد ُسبقب بكسةر ،فثقةل ذلةك .والضةمة واليةاء متنافرتةان.

فحذفب الضمة رينكذ للتخفيف ،والبب الياء م ّداً لمجا سة الكسرة ابلها.

فالتخفيف – كما ترى – صار أصةالً اسةتعمالياً ،إذ لةو تكلّة مةتكل فح ّةرك اليةاء ل َُعة ّد
ذلك بمثابة الشذوذ ،لثقلو ،وإلىمالو في ا ستعما  .وك من أصل صحيد في القياس خولف بو

في ا ستعما وعُ ّد – إن ورد – من النادر القليل والشاذٕٖ.

لذلك كان القياس فيما جاء بو ابن مالك اياساً مق الفار – كما يقةا – إذ اختلةف

المقيس عن المقةيس عليةو .فاليةاء فةي " رضةي" و" اصةية " متحركةة فةي ا سةتعما  ،والبهةا ألفةاً
بعةةد قةةل رركتهةةا إلةةى مةةا ابلهةةا غبةةار عليةةو ،وىةةي لهجةةة بةةيء ،واسةةتعملها بعةةض العةةر كبنةةي

الحارث بن كعب ٖٖ.

اا ابن دريد :اا الشاعر:

على ِمحمر منك أ يب وما ُرضا
وما"رضا " في معنى :ما " ر ِ
ض َي " وىي لغة لطيء ،واد تكلمب بها بعض العةر  ،كمةا
َ
ُ
ٖٗ
االوا " :ب َقى وفَةنَى ورضى " في معنى " :ب ِقي وفَنِي ِ
وضمها
ورض َي " ،يقا بفتد الراء ّ
َ َ َ ُ
ُ
ٕٜ

زيادة ( إلى ) بين الفراء وابن مالك

أ .م .د .لطفي عمر علي بن الشيخ أبو بكر
اا اعزىري( :ولغة بيء في الناصية :الناصاة ،ركاه أبو عبيد وأ شد فقا :
بيء
لقد ذّ ب أىل اليمامة ّ

المشه ِر
بحر كناصاة الحصان
ّ

ٖ٘

والظاىر َّ
أن لهجة بيء ىذه مطردة في ماضي كل فعل معتل الالم بالياء مكسور ما

ابلها كما أشار إليو الجوىري وغيره  .ٖٙو أ ر لهذه اللهجة في المضار ع ّن الياء تقلب فيو

بطبيعتها ألفاً لتحركها وا فتاح ما ابلها.

أمةا اليةةاء فةةي (تهةةوي) بكسةر الةةواو ،فهةةي متحركةةة فةي النظةةر والقيةةاس – كمةةا تقةةدم –

دون ا ستعما المعتاد لغير ضرورة .والقةر ن لةيس فةي موضةق ضةرورات .ة إ ّن رمةل المضةار

على لهجة بيء التي ابّرد فيها القلب في الماضي فقط ،فيو ما فيو من ا عتساف.

وىب أ ّن القياس مستقي  ،وأ ّن القراءة الشاذة " تهوى إليه بفتد الواو أصلها – كما
زع ابن مالك – اراءة الجمهور :ته ِوي إليه " بكسر الواو ،وإ ما برأ عليو ما برأ ممةا عرفةب
أفال ينبغي على ىذا ا فتراض أ ّ يكون لنا إ اراءة واردة وىي " :تهوي إليه " بفتد الواو،

ىذه التي ُعتب بالشذوذ ،ع ّن أصلها اعخرى التي ىي بكسر الواو ؟

و موجب لهذه رينكذ – على تخريج ابن مالك – ع ها سيطرأ عليها مةا يقلبهةا إلةى
اعخرى التي ىي بفتد الواو ؟
ولكة ّةن اعم ةةر خ ةةالف ذل ةةك ،فاس ةةتمرار القةةراءتين معة ةاً دلي ةةل عل ةةى الرس ةةمين اللغ ةةويين
هوى " ،وبذلك يتجلى لك أ ر القر ن في رفظ العربية
بمعنيين مختلفين " :ىوى يه ِوي ،وىوي ي َ

واستمرارىا .ودليل أيضاً على أ هما أصالن منفصالن وليسب أصالً لألخرى ولكلتيهما معناىما
كما كان لكال الرسمين اللغويين معناه.

وإ ما فعل ابن مالك – ررمو اهلل – كل ذلك لكي يوافا الفراء فيمةا ذىةب إليةو مةن

القو بزيادة (إلى) في ىذه القراءةّ ،إما تحرجاً من أن يكون في القر ن زائد ،وإما اعتداداً بالرأي

ورد الرأي المخالف بما يستساغ وبما يستساغ لشيء إ ع ّن صاربو كوفي.
ّ

ٖٓ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

العدد ()ٚ

تمةوز (ٖٕٔٓ)

فإذا كان اعو  ،فإ ّن القر ن ز بلغةة العةر  ،ووفةا أ مةابه فةي التركيةب وبةرائقه

وبوعوه
في ا ستعما  .وليسب الزيادة وصماً يُعا بو الكالم ،وإ ما ىي مط درج عليو العر
ّ
لشتى المعا ي واعغراض.
أظن ان ابن مالك – ررمو اهلل – اد غا عنو ذلك وىو من ىو !.
و ّ

وإن كان اآلخر ،فعهدي بو أ ّن تعصةبو للحةا أولةى عنةده مةن تعصةبو لمةذىب بصةري.

يخرج تلك القراءة على مبدأ التضمين بةد أن يحملهةا علةى غيةر محمةل –
وكان اعررى بو أن ِّ
كما رأيب .-

لذلك كلو كان اعتراض ابةن ىشةام علةى ابةن مالةك وجيهةاً عنةدي .ولكةن ابةن الصةائغ

اد راو أن ينتصر للثا ي من اعو زاعماً أ ّن الياء متحركة بالضمة ،على أصل المضار الخالي

من الناصب أو الجازم .فهي متحركة أصالً – وذلك شةر ابةن ىشةام بةل شةر النحةويين جميعةاً
– وإ ما س ّكنب عرضاً للتخفيف .ٖٚ
واةةد تقةةدم لةةك مةةن توجيةةو معنةةى " اعصةةل " ىهنةةا علةةى السةةائر فةةي ا سةةتعما دون
الجائز في القياس ،ما فيو كفاية ومقنق للرد على ىذا الزع .
غير َّ
أن ُّ
رده أيضاً من جهة أ ّن رركة الياء في ىذا النحو من اعفعا – إن
الشمنَّي اد ّ

تحركب – فإلعرا المضار  .واإلعرا في المضار – على رد اولو – عارض فلزم أن يكون

العروض .ٖٛ
شر التحريك ىنا اعصالة ُ

وما بّو إليو ُّ
ةد لةو ذلةك – إ مةا
الش ّمني ىو أ ّن اإلعرا فةي الفعةل المضةار – إن ص ّ
على جهة الشبو با س  ،وإذا كان اإلعرا في ا س أصالً ،فهو في الفعل المضار  ،المحمو
عليو فر ولذلك عدَّه ُّ
الش َّمني عارضاً.
ولكن كا ب ىذه المسألة أوسق مما حن بصةدده ،فإ هةا مةن جةوىره ولبّةو ،و اعتةداد
رينكةةذ بمةةا اعتُةةرض بةةو علةةى ُّ
الشة َّةمني ممةةا جةةاء فةةي "راشةةية اعميةةر " مةةن أ ّةةو إذا كةةان التجةةرد مةةن

عوامل النصب والجزم أمراً زماً للمضار ّأو وجوده ،فال يعقل في ىذه الحا أن يكون ساكناً
للواف من غير موجب ،كما يعقل أن يكون إعرابو عارضاً .ٖٜ
ٖٔ

زيادة ( إلى ) بين الفراء وابن مالك

أ .م .د .لطفي عمر علي بن الشيخ أبو بكر
وإذا ل يكن ىناك ما يوجب تسكين المضةار علةى الواةف ،فةاإلعرا يلزمةو لتيسةير

النطا ووصل الكالم ،ولكن إذا لزم اإلعرا الفعل المضار لهذه العلة ،فةال يعنةي بالضةرورة أ ةو

أصل فيو ،وإ ما ُسمي المضار مضارعاً – كما ىو معلوم – ع و ضار ا س فأدخلو اإلعرا ،
فاإلعرا فيو إذاً بالمشابهة باعصالة .وىذا ما عناه ُّ
الش َّمني ،وليس أرد من النحويين يجهلو.
ولكن السيوبي – ررمو اهلل – اد سكب عن رأي شةيخو السةالف ،رغة مةا يكنّةو لةو
ّ

من إجال ومحبة وتقدير ،يتضد ذلك مةن خةال ترجمتةو لةو فةي " بغيةة الوعةاة " ومدرةو ،ور ائةو
إياه بغرر القصائد التي

ظير لها – على رد عبارتوٓٗ  ،-وأكتفى بأن عرض تخريج ابن مالك

واعتراض ابن ىشام عليو ،وجوا ابن الصةائغ عةن ذلةك ا عتةراضٔٗ ،بمةا اكتمةل لةك اآلن مةن
بيا و ،دون اإلشارة إلى رأي شيخو ُّ
الش َّمني.
وليس عندي من تفسير لهذا السةكوت غيةر مةا يستشةف مةن ميةل السةيوبي إلةى رأي
ابن الصائغ ،وا تصاره بن مالك من ابن ىشام .واهلل أعل بما في صدور عباده.
لما تتبين بعد ما أشرت إليو فاً من تنااض ابن مالك – ررمو اهلل  -؟
ولكن أ ّ

فالرجةةل الةةذي يجتهةةد بوجةةو وبغيةةر وجةةو ليبطةةل القةةو بزيةةادة (إلةةى) للتوكيةةد ،ىةةو فةةس
الرجل الذي يقيس على غير مقيس زيادتها للتعويض !.
أفتراه يظن أ ّن الزيادة للتعويض أىون منها للتوكيد ؟
ص بن مالك في " ا رتشاف " خالف المنقو  :تصويب وتصحيد:
ومهما كان اعمر ،فال يفوتني أن أ بّو ،في ىذا الصدد ،إلى أ ّن ما واق في "ا رتشاف"

عن ابن مالك ،في ىذه القراءة الشاذة ،بالصورة التي ىو عليها ،غريب جداً ومضطر جداً.

اا أبو ريان اع دلسي( :وذكر ابن مالك ....أ هإٗتكون موافقة (الالم) حةو فولةو
اج َع ة ْةل أَفْكِة ة َدةً ِم ة َةن النَّ ة ِ
ةاس تَة ْهة ة ِوي إِلَ ة ْةي ِه ْ )ٖٗ ف ةةي ا ةةراءة م ةةن ف ةةتد ال ةةواو ،أي ته ةةواى ،
تع ةةالى( :فَ ْ
ٗٗ
أي تحبه .
وىذا خالف المنقو عن ابن مالك ،وىو خالف المعقو أيضاً ،وتوضيحو كاآلتي:

ٕٖ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

العدد ()ٚ

تمةوز (ٖٕٔٓ)

أ -ظاىر ىذا النقل أ ّن (إلى) في تلك القراءة الشاذة زائدة ع ّن التقدير المةذكور ىةو تقةدير
الفراء فسو .فهي بمعنى :تهواى أي تحبه .

والقو بزيادة (إلى) في ىذه القراءة ل ينقل عن ابن مالك ولو كان قةل لمةا كنةا رأينةا

رداً لةةرأي الفةةراء .ومةةا جةةاء عةةن ابةةن مالةةك مةةن
تأويلةةو لهةةا – كمةةا سةةبا – علةةى غيةةر زيةةادة (إلةةى) ّ

تجويزه زيادة (إلةى) عوضةاً مةن أخةرى محذوفةة إ مةا كةان ذلةك – كمةا تقةدم – اياسةاً علةى القةو

مر بك أ و وز فةي ذلةك ،ولة يسةل لةو
بزيادة " عن " و" على " و" الباء " للغرض فسو ،واد ّ

اياسو.

 مةا قةل عةن ابةن مالةك – ررمةو اهلل – مةن مجةيء (إلةى) بمعنةى (الةالم) لةيس مةن شةواىدهعنده و عند غيره ىذه القراءة الشاذة ،ع ّن تقدير الالم يستقي .
إ ّن تقديرىا المذكور ،على معنى "تهواى أي تحبه " ينااض القو فيها بأ ّن (إلى)

بمعنى "الالم" إذ ليس في ذلك التقدير ما يشير إلى إمكان وجود " م " وإ ما شاىد ابن مالك
على ذلك ية "النمل" وىو المنقو عند النحويين.
فقد قل السيوبي – ررمو اهلل – في "الهمق" ما يلي:
(اا ابن مالك في "التسهيل" ....وبمعنى الالم حو( :و ْاع َْمر إِل َْي ِ
ك)٘ٗ أي :لك)..ٗٙ
َ ُ

واختةةرت فةةي ىةةذا الصةةدد ةةص السةةيوبي ع ةةو أوضةةد النقةةو سةةبةً ومصةةدراً ،فقةةد عةةزا

الةةرأي لصةةاربو ،وأرةةا علةةى كتابةةو التسةةهيل – كمةةا رأيةةب – وإن كةةان ابةةن ىشةةام واعشةةمو ي اةةد
قال المعنى فسو في اآلية فسها ،ولكن دون عزو.ٗٚ

ج -يستفاد مما تقدم أ ّن في ص "ا رتشاف" سقطاً أفسد المعنى وواق فيةو تلفيةا بةين أمةرين
مختلفين على غير توفيا بين (إلى) بمعنى الالم ،و(إلى) الزائدة.

واضةةطر الةةنص بعةةد ذلةةك اضةةطراباً شةةديداً .وعليةةو ،فةةال اعتةةداد بمةةا سةةب إلةةى ابةةن

مالةةك فةةي ا رتشةةاف ،لمةةا فةةي تحقيةةا ذلةةك السةةفر الجليةةل مةةن خلةةل وفسةةاد .وكةةل عمةةل عجةةل

مدعاة إلى العثار والخطل .و غرو فنحن في زمن أعجلنةا فيةو إلةى السةو أسةبقنا فيةو إلةى سةدة
العل  .وإذا تساوى الناس في منافسة الد يا ومزارمة اعرزا  ،فال فضل لعالمه على جاىله .
ٖٖ
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أ .م .د .لطفي عمر علي بن الشيخ أبو بكر

الخاتمة

وىكذا يتضد لك َّ
لب القو في ىذه القراءة الشاذة توجيهان:
أن َّ

 أرةدىما علةةى التضةمين ،وىةةو بةةا واسةق فةةي العربيةة ،يرجعةةون إليةةو عنةد المضةةايا ويقدمو ةةوعلى غيره من التأويالت أريا اً في توجيو ما جاوز معنةاه ظةاىر لفظةو .وىةو أوسةق بكثيةر ممةا
رةده ابةةن يعةيش رةةين اةا ( :والتحقيةةا فةي ذلةةك أ ّن الفعةل إذا كةةان بمعنةى فعةةل خةر ،وكةةان
أرةةدىما يصةةل إلةةى معمولةةو بحةةرف ،واآلخةةر يصةةل بة خر ،فةةإ ّن العةةر اةةد تتسةةق فتواةةق أرةةد

الحرفين مواق صاربو إيذا اً بأ ّن ىذا الفعل في معنى ذلك اآلخر).ٗٛ

فالتضمين ليس مقصوراً فقط على تناو فعلين يتعدى أرةدىما بحةرف جةر ،واآلخةر

بحرف جر خةر ،فيض ّةمن ىةذا معنةى ذلةك وإ مةا التضةمين أن تُشةر الكلمةة معنةى أخةرى مةن
ٜٗ
يضمن فعل معنى فعل خر فيستعمل في التركيب اسةتعمالو مةق مةا
غير تقييد أو تقدير
كأن ّ

يتبق ذلك من مقتضيات  ،كالتعدية واللزوم ،والتعدية بحةرف بةد رةرف ،والتعديةة بحةرف وبغيةر

ررف ،والعطف بين المتباعدين بما يصد أن يعمل فيهما جميعاً ٓ٘ و حوه.

ضمن فعل " تهوى " بفتد الواو ،في ىذه القراءة الشاذة ،معنى فعل
وعلى ذلك فقد ِّ

" تميل " ع ّن ىذا يتعدى ،في أصل استعمالو ،بحرف " إلى ".

وأمةةا اآلخةةر :فعلةةى زيةةادة " إلةةى " توكيةةداً ،وىةةو رأي الفةةراء – كمةةا علمةةب – ويكةةون فعةةل "
 ّتهوى" بفتد الواو ،في ىذه القراءة ،على أصل معناه .وكال الوجهين صوا – إن شاء اهلل.

أى تائج البح
وكذلك يمكن أن جمل أى النتائج التي أفضى إليها ىذا البح فيما يلي:
"تهوى إليه
بناء على القراءة الشاذة بفتد الواو من اولوَ :
ٔ -أ ّن القو بزيادة " إلى " للتوكيد ً

" من ية سورة إبراىي او ا فرد بو الفراء – ررمةو اهلل – فةي النحةاة القةدامى ولة يسةلّ

لو بو.

ٕ -إ ّن القو بزيادة " إلى " للتعويض من أخرى محذوفة ،او متأخر ،ذىةب إليةو ابةن مالةك،

جوزه ابن جنةي فةي بعةض كتبةو ،مةن زيةادة " عةن" و"علةى" و" البةاء" للغةرض
اياساً على ما ّ
ٖٗ
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العدد ()ٚ

تمةوز (ٖٕٔٓ)

رده أصةالً – كمةا فعةل أبةو ريةان
فسو .وىو او ل يسل بو النحويون .بل إ ّن مةنه مةن ّ

اع دلسي.

ٖ -أ ّن ابن مالك اد اا بزيادة " إلى " للتعةويض رداً علةى زعة الفةراء بزيادتهةا للتوكيةد وإن

كا ةةب زي ةةادة الح ةرف ف ةةي التركي ةةب مط ةاً م ةةن أ مةةا الك ةةالم عن ةةد العةةر  ،درج ةةب علي ةةو

أساليبه  ،و ز القر ن على منوالو.

ٗ -أ ّن تضمين فعل " تهوى" بفتد الواو ،في القراءة الشاذة ،معنى " تميةل" ،لكةي تكةون "
إلةةى " زائةةدة ،يفضةةي أ ّن تضةةمين فعةةل " تهةةوى" بفةةتد الةةواو ،فةةي القةةراءة الشةةاذة ،معنةةى "

تميةةل" ،لكةةي تكةةون " إلةةى " زائةةدة ،يفضةةي إلةةى أن يكةةون القراءتةةان (المتةةواترة :بكسةةر
بمعنى.
الواو ،والشاذة :بفتحها)
ً

٘ -إ ّن ما ذىب إليو ابن مالةك مةن أ ّن القةراءة الشةاذة ،بفةتد الةواو مةن " تهةوى" أصةلها اةراءة
الجمهةةور بكسةةرىا ،اياس ةاً علةةى لهجةةة بةةيء فةةي الفعةةل الماضةةي المعتةةل الةةالم باليةةاء كسةةر

ماابلها ،فيو من الم خذ .وىو اياس يكاد يستقي لما بين المتقايسين من الفوار .

هوامش البحث
_____________________
ٔ ينظةةر فةةي ى ةةذه المسةةألة :اعص ةةو بةةن الس ةةراج(،با الزيةةادة واإللغ ةةاء)،ٕٙٔ-ٕ٘ٚ/ٕ :
البرىان في علوم القر ن للزركشي ٚٗ/ٖ :وما بعدىا ،إشكاليات في البح والنقد النحويين،
لفخر الدين اباوة.ٔٛ٘ :
ٕ ينظةةر:سةةر صةةناعة اإلع ةرا  ،بةةن جنةةيٕٙٔ ،:شةةرح المفصةةل ،ٕٔٛ/ٛ :رصةةف المبةةا ي:
ٕٗٔ.،وينظر في معنى زيادة الحرف كالم النيلي في اعشباه والنظائر.ٔٙٓ/ٕ :
ٖ ينظةةر :التمةةام فةةي تفسةةير أشةةعار ىةةذيل ( بةةن جنةةي) .،ٕٗٙ/الخصةةائص،ٖٓٙ ،ٖٓ٘/ٕ :
المغني ،ٔٗٗ/ٔ :ارتشاف الضر  ،ٖٖٔٚ -ٖٕٔٚ/ٗ :شرح التصريد.ٔٙ/ٕ :

ٖ٘

زيادة ( إلى ) بين الفراء وابن مالك

أ .م .د .لطفي عمر علي بن الشيخ أبو بكر
ٗ ينظ ةةر ش ةةرح التس ةةهيل ،ٕٔٙ/ٖ:ارتش ةةاف الض ةةر  ،ٖٖٔٚ -ٖٕٔٚ/ٗ :ىم ةةق الهوام ةةق:
ٗ.ٔٙٗ - ٖٔٙ/
٘ ينظر :ارتشاف الضر  ،ٖٖٔٚ -ٖٕٔٚ/ٗ :ىمق الهوامق.ٔٙٗ - ٖٔٙ/ٗ :
 ٙينظر :الكتا .ٖٛ/ٔ :
 ٚينظةةر :ارتشةةاف الضةةر  ،ٖٖٔٚ -ٖٕٔٚ/ٗ :ىمةةق الهوامةةق،ٔٙٗ – ٖٔٙ/ٗ :المغنةةي:
ٔ.ٔٗٗ/
 ٛمن اآليةة  ٖٚمةن سةورة إبةراىي  ،وتهةوي بكسةر الةواو اةراءة الجمهةور ينظةر :البحةر المحةيط:
٘.ٖٖٗ/
 ٜمن اآلية ٕ ٚمن سورة النمل.
ٓٔ معةةا ي الق ةةر ن ،ٚٛ/ٕ :و ينظةةر :تفس ةةير اب ةةن عطيةةو  ،ٜٖ/ٔٓ:روح المع ةةا ي لسلوس ةةي:
 ،ٖٛٙ/ٜتهذيب اللغة (ىوى).ٜٗٓ – ٜٗٛ/ٙ :
ٔٔ ينظر :مختصر الشواذ ( بن خالويو).ٜٙ :
ٕٔ ينظر :المحتسب ،ٖٙٗ/ٔ :والبحر المحةيط ،ٖٖٗ/٘ :وتفسةير القرببةي ،ٖٖٚ/ٜ :زاد
المسير ،بن الجوزي ،ٖٛٙ/ٗ :فتد القدير :للشوكا ي.ٕٖٔ/ٖ :
ٖٔ اآلية ٕ ٚمن سورة النمل.
ٗٔ البيب في أساس البالغة (برح) ٖٛٙ :بغير سبة وىو مال يفعلو محققو (معا ي الفراء).
٘ٔ معا ي القر ن.ٖٓٓ -ٕٜٜ/ٕ :
 ٔٙأي من معا ي ررف الجر (إلى) وىو خرىا.
 ٔٚأي وتفيده إذا كا ب زائدة في التركيب.
 ٔٛتقدم تخريج القراءة.
 ٜٔمن اآلية  ٖٚمن سورة إبراىي .
ٖٙ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

العدد ()ٚ

تمةوز (ٖٕٔٓ)

ٕٓ المغني.ٚٔ/ٔ :
ٕٔ ينظر :شرح اعشمو ي على اعلفية ،ٖٗٙ-ٕٗٙ/ٔ :وىمق الهوامق.ٔ٘ٙ/ٗ :
ٕٕ ينظر :معا ي القر ن.ٖٓٓ -ٕٜٜ/ٕ :
ٖٕ ينظر :المغني ، ٚٔ/ٔ :وشرح اعشمو ي ،ٖٗٙ/ٔ :وىمق الهوامق.ٔ٘ٙ/ٗ :
ٕٗ معا ي اعخفش.ٖٚٚ/ٕ:وينظر :تهذيب اللغة (ىوى).ٜٗٓ/ٙ :
ٕ٘ ينظر :معا ي الفراء.ٚٛ/ٕ :
 ٕٙينظر:بغية الوعاة.ٜ٘ٓ/ٔ :
 ٕٚينظر :زىة اعلباء.ٔٓٛ :
 ٕٛينظر :المغني ،ٚٔ/ٔ :وىمق الهوامقٔ٘ٙ/ٗ :
 ٕٜينظر :شذا العرف.ٖٕ :
ٖٓ وىو أشبو بلغة بيء – كما سيأتي -
ٖٔ المغني ،ٚٔ/ٔ :وينظر :ىمق الهوامق.ٔ٘ٙ/ٗ :
ٕٖ مثا ذلك :صيغة أفعل يفعل ،حو أكرم يكرم كذا في ا سةتعما  ،ولكةن القيةاس الصةحيد
أن تكةةون :أكةةرم يةةؤكرم بةةالهمزة فةةي الماضةةي والمضةةار رتةةى إذا جاء ةةا :يةةؤكرم فةةي بعةةض

ا ستعما ت عدد اه شاذاً ،وىو اعصل.

ٖٖ ينظر :المعج الكامل في لهجات الفصحى.ٖ٘٘ – ٖ٘ٗ :
ٖٗ الجمهرة (رضي) وا ظر المعج الكامل في لهجةات الفصةحى ،ٔٙٚ -ٔٙٙ :وفةتد الةراء
ورضى
وضمها فيَ :رضى ُ
ٖ٘ تهذيب اللغة ( صا) ،ٕٗ٘/ٕٔ :وينظر :الصحاح ( صا) ٕ٘ٔٓ/ٙ :ن والمعج الكامل:
ٗٗٗ ،والبيب لحري بن عتا الطائي.
 ٖٙينظر :الصحاح (بقي) ،ٕٕٛٗ :ٙ :والمعج الكامل.٘ٗ :
ٖٚ
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أ .م .د .لطفي عمر علي بن الشيخ أبو بكر
 ٖٚينظر :ىمق الهوامق ،ٔ٘ٙ/ٗ :وراشية اعمير على المغني.ٚٔ/ٔ :
 ٖٛينظر :راشية اعمير على المغني.ٚٔ/ٔ :
 ٖٜينظر :المرجق السابا الصفحة فسها.
ٓٗ ينظر :بغية الوعاة.ٖٛٔ -ٖٛٚ/ٔ :
ٔٗ ينظر :ىمق الهوامق.ٔ٘ٙ/ٗ :
ٕٗ أي (إلى).
ٖٗ من اآلية  ٖٚمن سورة إبراىي .
ٗٗ ارتشاف الضر .ٖٕٔٚ/ٗ :
٘ٗ من اآلية ٖٖ من سورة النمل.
 ٗٙىمق الهوامق.ٔ٘ٗ :ٗ :
 ٗٚينظر :المغني ،ٚٓ/ٔ :وشرح اعشمو ي.ٕٗٙ/ٕ :
 ٗٛشرح المفصل.ٔ٘/ٛ :
 ٜٗينظر راشية اعمير على المغني.ٕٔٚ/ٔ :
وماء بارداً)،على تضمين " علفتها " معنى " أعطيتها "
ٓ٘ كما في حو اولو( :علفتها تبناً ً
واولو( :متقلدأ سيفاً ورمحاً) على تضمين " متقلداً " معنى " متخذاً ".

رس ّن "
واو اآلخر(:وزججن الحواجب والعيو ا) ،على تضمين " زججن " معنى " ّ

إلى خر ما ىناك من تلك الشواىد المشتهرة .ينظر رسالتي للماجستير( :اسلو التضةمين

في القر ن الكري ).
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املصادر:
ٔ -القر ن الكري .
ٕ -أسةاس البالغةة (معجة لغةوي) لجةار اهلل محمةود بةن عمةر الزمخشةري(ت ٖ٘ٛىةة) ،دار
صادر – بيروت –لبنان – دون تاريخ.
ٖ -أسلو التضمين في القر ن الكري (دراسة استقرائية)(،رسالة ماجستير) ،لطفي عمر بن
الشيخ أبوبكر.
ٗ -اعشباه والنظائر في النحو ،لجال الدين عبد الررمن بن أبي بكر السيوبي (ٜٔٔىة)،
تحقيا :عبد العا سال مكرم ،بيروت :مؤسسة الرسالة ٜٔٛ٘ ،ٔ/م.
٘ -إشةةكاليات فةةي البحة ة والنقةةد النحةةويين ،د .فخ ةةر الةةدين ابةةاوة ،دار الملتق ةةى،ٔ/ ،
ٕٗٓٓم.
 -ٙارتشاف الضر من لسان العةر  ،عبةي ريةان اع دلسةي (٘ٗٚىةة) ،تحقيةا :د .رجةب
عثمان محمد ،ود .رمضان عبد التوا  ،مطبعة الخا جي القاىرة،

.ٜٜٔٛ ،ٔ/

 -ٚاعصو في النحو ،عبي بكر محمد بن سهل بةن السةراج النحةوي البغةدادي(ٖٔٙىةة)،
تحقيا :د .عبد الحسين الفتلي،

 - ٔ/مؤسسة الرسالة بيروت.ٜٔٛ٘ :

 -ٛالبحةةر المحةةيط (تفسةةير أبةةي ريةةان) ع يةةر الةةدين محمةةد بةةن يوسةةف الشةةهير بةةأبي ريةةان

اع دلسةةي الغر ةةابي(٘ٗٚىةة) ،ٕ/ ،دار الفكةةر للطباعةةة والنشةةر والتوزيةةق – بيةةروت –

لبنان ٜٖٔٛ-م.
 -ٜالبرىةةان فةةي علةةوم القةةر ن ،بةةدر الةةدين محمةةد بةةن عبةةد اهلل الزركشةةي (ٜٗٚى ةة) ،تحقيةةا
يوسف عبد الررمن المرعشلي و خرون ،بيروت ،دار المعرفةٜٜٔٓ ،ٔ/ ،م.
ٓٔ -بغيةةة الوعةةاة فةةي ببقةةات اللغةةويين والنحةةاة للحةةافظ جةةال الةةدين السةةيوبي (ٜٔٔى ةة)،
تحقيا :محمد أبو الفضل إبراىي  – ٔ/ ،مطبعة البابي الحلبي وشركائؤٜٙٗ :م.

ٖٜ

زيادة ( إلى ) بين الفراء وابن مالك

أ .م .د .لطفي عمر علي بن الشيخ أبو بكر
ٔٔ -تسةةهيل الفوائةةد وتكميةةل المقاصةةد ،بةةن مالةةك جمةةا الةةدين محمةةد بةةن عبةةد هلل الطةةائي
(ٕٙٚى ة ةة)  ،تحقية ةةا :محمة ةةد كمة ةةا بركة ةةات ،دار الكتة ةةا العربة ةةي للطباعة ةةة والنشة ةةر:
ٜٔٙٚم.
ٕٔ -التمةةام فةةي تفسةةير أشةةعار ىةةذيل ممةةا أغفلةةو أبةةو سةةعيد السةةكري ،عبةةي الفةةتد عثمةةان بةةن
جني(ٕٖٜىة) ،تحقيا د :أرمد اجي القيسي و خرين ،بغداد ٜٕٔٙ :م.
ٖٔ -تهةةذيب اللغةةة ،لألزىةةري (ٖٓٚىةة) ،تحقيةةا :عبةةد السةةالم محمةةد ىةةارون ،الةةدار القوميةةة
القاىرةٜٔٗٙ:م.
ٗٔ -كتةةا جمهةةرة اللغةةة بةةن دريةةد (ٕٖٔى ةة) ،مؤسسةةة الحلبةةي وشةةركاه – القةةاىرة – دون
تاريخ.
٘ٔ -الجةةامق عركةةام القةةر ن (تفسةةير القرببةةي) عبةةي عبةةد اهلل محمةةد بةةن أرمةةد اع صةةاري
القرببي (ٔٙٚىة) ،تصحيد :أرمد عبد العلي البردو ي ٜٕٔ٘ :م.
 -ٔٙراشةةية الصةةبان علةةى شةةرح اعشةةمو ي علةةى ألفيةةة ابةةن مالةةك ،دار إريةةاء الكتةةب العربيةةة
الحلبي وشركائو – دون تاريخ.
 -ٔٚخزا ةةة اعد ولةةب لبةةا لسةةان العةةر  ،لعبةةد القةةادر بةةن عمةةر البغةةدادي (ٖٜٔٓى ةة)،
تحقيا وشرح :عبد السالم محمد ىارون ،دار الكتا العربي للطباعة والنشر بالقةاىرة،

 ٜٔٙٚم.
 -ٔٛالخصائص ،عبي الفتد عثمةان بةن جنةي(ٕٖٜىةة)  ،تحقيةا:محمةد علةي النجةار ٕ/ ،
– دار الهدى للطباعة والنشر – بيروت – لبنان – دون تاريخ..
 -ٜٔرصف المبا ي في شرح رروف المعا ي لإلمام أرمد بةن عبةد النةور المةالقي (ٕٓٚىةة)،
تحقيا :د .أرمد محمد الخرا  – ٕ/ ،دار القل – دمشأٜٛ٘ :م.
ٕٓ -روح المعا ي (تفسير اآللوسي) للعالمة السيد أبي الفضل شها الدين محمود اآللوسي
البغدادي (ٕٓٔٚىة) ،دار إرياء التراث العربي – بيروت – لبنان –دون تاريخ.
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المجلد (ٕٓ)

العدد ()ٚ

تمةوز (ٖٕٔٓ)

ٕٔ -زاد المسير في عل التفسةير ،لإلمةام أبةي الفةرج جمةا الةدين عبةد الةررمن بةن علةي بةن
محمد الجوزي (ٜ٘ٚىة) – ٔ/ ،المكتب اإلسالمي للطباعة والنشرٜٔٙ٘:م.

ٕٕ -سر صناعة اإلعرا  ،عبي الفتد عثمان بن جني(ٕٖٜىة)  ،تحقيا :د .رسن ىنداوي،
 – ٔ/دار القل – دمشا.ٜٔٛ٘ :

ٖٕ -شذا العرف في فن الصرف ،للحمالوي ،البابي الحلبي وشركاه – مصر ٜٔٙٔ-م.
ٕٗ -شرح التصريد لإلمام خالد بن عبد اهلل اعزىري – ٕ/ ،المطبعة اعزىريةٖٕٔ٘ :م.
ٕ٘ -شرح المفصل ،للعالمة موفا الدين يعيش بن علةي بةن يعةيش النحةوي (ٖٗٙىةة) ،عةال
الكتب – بيروت – مكتبة المتنبي – القاىرة -بدون تاريخ.
 -ٕٙالصحاح للجوىري (ٖٖٜىةة) ،تحقيةا :أرمةد عبةد الغفةور عطةار – دار الكتةا العربةي
بمصر ،دون تاريخ.
 -ٕٚببقةةات القةةراء بةةن الجةةزريٓ(ٖٖٛى ةة) ،شةةره ج ،برجشتراسةةر – ٕ/ ،دار الكتةةب
العلمية بيروت – لبنانٜٔٛٓ :م.
 -ٕٛببقةةات النحةةويين واللغةةويين ،عبةةي بكةةر محمةةد بةةن الحسةةن الزبيةةدي(ٖٜٚىةة) ،تحقيةةا:
محمد أبو الفضل إبراىي  -ٔ/ ،مطبعة الخا جي – مصرٜٔ٘ٗ :م.
 -ٕٜفتد القدير (تفسير الشوكا ي) لمحمد بن علي بن محمةد الشةوكا ي (ٕٓ٘ٔىةة)ٕ/ ،
– مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو ده بمصرٜٔٙٗ :م.
ٖٓ -الكتا لسيبويو (عمرو بن انبر)(ٓٔٛىة) ،تحقيا :عبد السالم محمد ىارون– ٕ/ ،
الهيكة المصرية العامة للكتا ٜٔٚٚ :م.
ٖٔ -المحتس ةةب ف ةةي تبية ةين وج ةةوه الق ةةراءات واإليض ةةاح عنه ةةا ،أب ةةو الف ةةتد عثم ةةان ب ةةن جن ةةي
(تٕٖٜى ة ة ةة) ،تحقية ة ةةا :علة ة ةةي النجة ة ةةدي اصة ة ةةف و خة ة ةةرون ،لجنة ة ةةة إرية ة ةةاء الت ة ة ةراث،
القاىرةٜٔٙٙ ،ٕ/ ،م.

ٔٗ

زيادة ( إلى ) بين الفراء وابن مالك

أ .م .د .لطفي عمر علي بن الشيخ أبو بكر
ٕٖ -المحرر الوجيز في تفسير الكتا العزيز (تفسير ابن عطيةة) عبةي محمةد عبةد الحةا بةن
عطية ة ةةة اع دلسة ة ةةي (ٕٗ٘ى ة ة ةة) ،تحقية ة ةةا الررة ة ةةالي الفة ة ةةارو وزمالئة ة ةةو ،ٔ/ ،الدورة ة ةةة

(اطر)ٜٔٙٛ:م.
ٖٖ -مختص ةةر ف ةةي ش ةةواذ الق ةةر ن (م ةةن كت ةةا الب ةةديق ب ةةن خالوي ةةو (ٖٔٚىة ةة))،عن ةةي بنش ةةره
برجشتراسر ،القاىرة :المطبعة الررما يةٜٖٔٗ ،م.
ٖٗ -معا ي القر ن ،لألخفش اعوسط أبي الحسن سةعيد بةن مسةعدة (ٕٓٔىةة) ،تحقيةا :د.
فائز فارس – ٕ/ ،دار العروبة – الكويب ٜٔٛٔ :-م.
ٖ٘ -معةةا ي القةةر ن عبةةي زكريةةا يحيةةى بةةن زيةةاد الفةةراء (ٕٓٚى ةة) ،تحقيةةا :د .أرمةةد يوسةةف
جاتي وزمالئو ،عال الكتب – بيروت ،دون تاريخ.
 -ٖٙمعج ة شةةواىد العربيةةة ،لعبةةد السةةالم محمةةد ىةةارون– ٔ/ ،مكتبةةة الخةةا جي بمصةةر:
ٕٜٔٚم.
 -ٖٚالمعج ة الكامةةل فةةي لهجةةات القبائةةل،د .داود سةةلوم ،المجمةةق العلمةةي ،العةةرا  ،دون
تاريخ.
 -ٖٛالمعج المفهرس علفا القر ن الكري لمحمد فةؤاد عبةد البةااي ،ٔ/ ،دار الفكةر –
بيروت – لبنان ٜٔٛٙ :-م.
 -ٖٜمغنةةي اللبيةةب عةةن كتةةب اععاريةةب ،لجمةةا الةةدين بةةن ىشةةام ،تحقيةةا :د .مةةازن المبةةارك
وزميلو – ٘/ ،دار الفكر – بيروت – .ٜٜٔٚ
ٓٗ -مغني اللبيب مق راشية اعمير – /عيسى الحلبي  ،دون تاريخ.
ٔٗ -زىة اعلباء في ببقات اعدباء ،عبي البركات بن اع باري (٘ٚٚىة) ،تحقيا:د .إبراىي
السامرائي -ٕ/ ،مكتبة اع دلس – بغدادٜٔٚٓ :م.
ٕٗ -ىمق الهوامق في شرح جمق الجوامق ،جال الدين السيوبي (ٜٔٔىة) ،تحقيا :أرمد
شمس الدين ،بيروت :دار الكتب العلميةٜٜٔ٘،ٔ/ ،م.
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Abstract
The additional letter to Grammarian , is that letter that using
and omitting it is the same in the Arabic sentence pattern. It is an
additional given according to the grammatical industry and the
requirements of the Arabic sentence. In meaning it is to strengthen
and to emphasize the speech.
The Holy Qur'an has descended according to the speech
patterns of Arabs and the styles they use. The Grammarians are
often , careful , to say an increase in the text of the Qur’an..
Therefore they denote or interpret , when necessary, as in the case
of the letter ( ) which is said to add it, depending on the abnormal
reading. This idea is carried out by old grammarian readers.
Ibn Malek who was one of the latecomers opposed this
opinion and claimed that ( ) is to be added. This opinion was not
accepted by Abu Hayyan as well.
This paper tracks old and latecomer Grammarians towards
adding ( ) to patterns especially Ibn Hayyan and readers and to
present their views and to evaluate and criticize them.
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