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المقدمة

(ُ)

ىذا بحث في األكىاـ النحكية يسمط الضكء عمى ىعمى ىم ٍي ًف كبيريف مف اعالـ النحك العربي ىما :الفراء
الكىـ ،كالسيرافي(ِ) كىك المقصكد بيذه الدراسة إذ يؤلؼ ما قدمو في مسائؿ الفراء النحكية انمكذجا لشدة الخالؼ بيف
الذم كقع عميو

الم درستيف البصرية كالككفية في تجاكز مسالة الخالؼ في المسائؿ النحكية الحقيقية كبيف ما ابتدع كاختمؽ ليككف خالفا
ينتقـ البصريكف مف غريميـ نحاة الككفة.
إف الخالؼ النحكم كثر كانتشر فال تكاد مسائؿ النحك كابكابو تخمك منو مما شجع الميتميف بالخالؼ الى كضع
النحك.
مصنفات تجمع مذاىب المدرستيف كقد حفظت لنا التراجـ مصنفات عديدة اىتمت بالخالؼ مف نحك:المي ٌذب في ٌ

الدينكرم (تِٖٗىػ)(ّ) ،كاختالؼ النحكييف ألحمد بف يحيى بف زيد بف سيار (تُِٗىػ)(ْ)،
عمي ،أحمد بف جعفر ٌ
ألبي ٌ
محمد بف أحمد بف كيساف (ت-
كالمسائؿ عمى مذىب النحكييف ،مما اختمؼ فيو البصريكف كالككفيكف ألبي الحسف
ٌ
محمد المعركؼ َّ
بالنحاس (تّّٕ-ىػ)(ٔ)،
ِٗٗق) ،المقنع في اختالؼ البصرييف كالككفييف(ٓ) ألبي جعفر أحمد بف
ٌ
االختالؼ.لعبيد ا﵀ بف محمد بف جعفر بف محمد بف عبد ا﵀ األزدم (تّْٖىػ)(ٕ) ،كالخالؼ بيف َّ
النحكييف ألبي الحسف
عمي بف عيسى المعركؼ بالرماني (تّْٖ-ىػ)(ٖ) ،كالمسائؿ التي اختمؼ فييا النحكيكف مف أىؿ البصرة كالككفة ألبي

(ُ ) ىك أبك زكريا يحيى بف زياد الفراء الككفي مكلى بني أسد ،أخذ عف أبي الحسف عمي بف حمزة الكسائي ،كأخذ عنو سممة بف
عاصـ ،كمحمد بف عاصـ السمرم كغيرىما.ككاف إمامان ثقة.كيحكى عف أبي العباس أحمد بف يحيى ثعمب ،أنو قاؿ :لكال الفراء لما
كانت المغة؛ ألنو خمصيا كضبطيا ،كلكال الفراء لسقطت العربية؛ ألنيا كانت تنازع كيدعييا كؿ مف أراد ،كيتكمـ الناس عمى مقادير

عقكليـ كقرائحيـ فتذىب .كتكفي الفراء سنة سبع كمائتيف في طريؽ مكة ،كقد بمغ ثالثان كستيف سنة ،ككذلؾ حكى عف أحمد بف

يحيى ثعمب .قاؿ :تكفي األخفش بعد الفراء ،كتكفي الفراء سنة سبع كمائتيف في خالفة المأمكف ،بعد دخكؿ المأمكف العراؽ بثالث

سنيف.ينظر:نزىة االلباب في طبقات االدباء.ْٖ-ُٖ/ُ :
ً
ً
ًو
ّْيرًاف ُّي َّ
اء بًيىا نًىي ىابةن ،كلو شرح كتاب
الن ٍح ًك ُّ
م ا ٍل ىح ىس يف ٍب يف ىع ٍبد ا﵀ بف المرزباف .ا ٍلقىاضي ،ىس ىك ىف ىب ٍغ ىد ىاد ىكىكلً ىي ا ٍلقى ى
ض ى
(ِ) ىك أيبك ىسعيد الس ى
ض كا ٍل ًح ىس ً
ً ً
ؾ ًم ٍف فيينك ًف ا ٍل ًع ٍمًـ ،ككاف مع
اب ىك ىغ ٍي ًر ىذلً ى
سيبكيو ،كطبقات النحاة .ككاف أبك سعيد ىذا عالما بالمغة كالنحك كالقراءات ىكا ٍلفىىرائ ى
اى ندا ىال ي ٍأ يك يؿ إً َّال ًم ٍف عم ًؿ ي ًد ًه ،ىكاف ي ٍنس يخ ًفي يك ّْؿ يكوـ ع ٍشر كرقى و
ذلؾ ىز ً
ات بعشرة دراىـ ،تككف منيا نفقتو ،ككاف مف أعمـ الناس
ىى ى
ى
ى ى ى
ىٍ ى ى ىى
بنحك البصرييف ،،ق أر القراءات عمىى ٍاب ًف مج ً
اى ود ،ىكالمُّ ىغةى ىعمىى ٍاب ًف يد ىرٍي ود ،كالنحك عمى ابف السراج كابف المرزباف ،تكفي أيىبك سعيد
يى
ى
ً
ً
ً
يف ىسىنةن ،ىكيدف ىف بً ىم ٍقىب ىرًة ا ٍل ىخ ٍي يزىر ً
اف .ينظر :العبر:
السيرافي في يكـ االثنيف الثاني مف رجب سنة ثماف كستيف كثالثمائة ىع ٍف أ ٍىرىب وع ىكثى ىمان ى
ِ ،ّْٕ /كمرآة الجناف ،َّٗ /ِ:كالبداية كالنياية ،ِْٗ /ُُ:كالكامؿ في التاريخ ،ٖٔٗ /ٖ :كشذرات الذىب،ٔٓ /ّ :
كالفيرست.ِٔ :

(ّ) ينظر :طبقات النحكييف كالمغكييف ،ُِٓ :معجـ األدباء ،َِْ-ِّٗ /ِ :كأنباه الركاة عمى أنباه النحاة.ّّ /ُ :
(ْ) ينظر الفيرست ،ُٖ:معجـ األدباء.َُّ-َُِ /ٓ :

(ٓ) ينظر :الفيرست ،ٖٗ:طبقات النحكييف كالمغكييف ،ُِِ ،ُّٓ:كأنباء الركاة.َُّ /ُ :
(ٔ) ينظر :طبقات النحكييف كالمغكييف ،َِِ:كاإلعالـ.ُٗٗ /ُ :

(ٕ) ينظر :معجـ األدباء ،ِٔ-ُٔ /ُِ :كبغية الكعاة.ُِٖ /ِ :

(ٖ) ينظر :أنباه الركاة ،ِٗٓ /ِ :كنزىة األلباه ،ُِٕ :كالنجكـ الزاىرة.ُٖٔ /ْ :
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محمد ابف الفرس (تٕٓٗ-ىػ)(ُ) ،كاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف ألبي البركات االنبارم

(تٕٕٓ -ىػ)(ِ) ،كالتبييف عف مذاىب النحكييف البصرييف كالككفييف ألبي البقاء العكبرم (ّٖٓىُٔٔ-ى)(ّ) ،كائتالؼ
النصرة في اختالؼ نحاة الككفة كالبصرة لعبد المطيؼ بف أبي بكر الزبيدم (َِٖى)(ْ).

فيذه المصنفات جمعت ما أمكف جمعو مف مسائؿ الخالؼ بؿ زادت في مسائؿ بعضيا مما ال يستحؽ الزيادة كما

حدث في المسائؿ النحكية التي عرضيا السيرافي بحؽ الفراء التي َّ
ت مصنفات االخير ما نسبو السيرافي إليو .كلعؿ ليذا
رد ٍ
الكىـ أسباب عديدة أذكر أىميا:
ُ.التعصب المذىبي.
ِ.ضعؼ النقؿ.
ّ.تبتي كجو كاحد دكف كجو:

ْ .ضياع العديد مف مؤلفات الككفييف.
كؿ ذلؾ كغيره مف عكامؿ يدخؿ فييا انتحاؿ البصرييف عمى الككفييف دكف كجو حؽ أدت الى ما ظير كاضحا مف مسائؿ
الكىـ عند رجاؿ القرف الرابع اليجرم كما بعده بحؽ الككفييف عامة كجيد الفراء خاصة ،كىا أنا أعرض المسائؿ النحكية
التي لـ أقؼ عمى حقيفتيا عند الفراء سكاء بإثبات النص أـ بمحاكرتو مف لدف السيرافي في شرحو لكتاب سيبكيو.
االسـ المرفكع بعد (اف) الشرطية:

ُّ
تعد (اف) الشرطية مف األدكات الجازمة لفعميف ىما :فعؿ الشرط كجكابو ،مف نحك قكلو تعالى ﴿كًا ٍف تيٍب يدكا ىما ًفي
(ٔ)
ً َّ (ٓ)
أ ٍىنفي ًس يكـ أىك تي ٍخفيكه يح ً
اس ٍب يك ٍـ بًو الموي﴾  ،كىي أـ الباب كغيرىا مما يجزـ فعميف انما جزميما لتضمنو معناىا  ،كقد أكجب
ي يى
ٍ ٍ
عدكا األصؿ
النحاة في الشرط اف يككف فعال خبريا متصرفا غير مقترف بقد ،أك لف ،أك ما النافية ،أك السيف أك سكؼ ،كما ٌ
في جكاب الشرط أف يككف كفعؿ الشرط أم صالحا الف يككف شرطا ،فاف لـ يكف الشرط صالحا اقترف بالفاء لتربطو بذلؾ

الشرط بسبب فقد المناسبة المفظية حينئذ بينيما(ٕ).

ً
كىي مختصة بالجممة الفعمية(ٖ) فإف كقع بعد (اف) الشرطية اسـ مف نحك قكلو تعالى﴿ كًا ٍف أ ً
يف
ى
ىح هد م ىف ا ٍل يم ٍش ًرك ى
ى
ؾ﴾(ٗ) فممنحاة مكاقؼ متباينة في إعراب ذلؾ االسـ عمى النحك اآلتي(َُ):
استى ىج ىار ى
ٍ

ُ .مذىب الككفييفَّ :
إف االسـ مرفكع عمى الفاعمية مف غير تقدير فعؿ بما عاد عميو مف الفعؿ ،كحجتيـ تقكـ عمى ما

يأتي:

اف) الشرطية ُّ
تعد األصؿ في باب الجزاء ،فمقكتيا جاز تقديـ المرفكع معيا.
أٍ ( .

بَّ .
إف المكني المرفكع في الفعؿ ىك االسـ االكؿ ،فينبغي اف يككف مرفكعا بو ،كما قالكا (جاءني الظريؼ زيد) ،كاذا
كاف مرفكعا بو لـ يفتقر إلى تقدير فعؿ.
(ُ) ينظر :سير أعالـ النبالء ،ّٔٓ-ّْٔ /ُِ :كالبمغة في تاريخ أئمة المغة.ُِّ :
(ِ) ينظر :كفيات األعياف ،َِّ /ِ :كىدية العارفيف.ُٓٗ /ٓ :

(ّ) حققو الدكتكر عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ،رسالة ماجستير في المغة العربية كآدابيا مف جامعة أـ القرل ُّٔٗى.
(ْ) حققو كنشره الدكتكر طارؽ الجنابي ،في الطبعة األكلى سنة َُْٕىُٖٕٗ-ـ.
(ٓ) البقرةِْٖ /

(ٔ) جامع الدركس العربية.َِّ :

(ٕ) شرح ابف عقيؿ ،ّٖ-ّٕ /ْ :كجامع الدركس العربية.َّٓ :
(ٖ) أكضح المسالؾ إلى الفية ابف مالؾ.ٕٗ /ِ:
(ٗ) التكبة.ٔ /

(َُ) اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،ُّْ /ِ :كالمباب في عمؿ البناء كاالعراب.ٕٓ /ِ :
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ِ .مذىب البصرييفَّ :
أف االسـ يرتفع عمى الفاعمية بتقدير فعؿ ،كالفعؿ المظير تفسير لذلؾ الفعؿ المقدر ،قاؿ األزىرم( :فػ

(أحد) فاعؿ فعؿ محذكؼ يفسره استجارؾ كالتقدير :كا ٍف استجارؾ أحد استجارؾ .كالحذؼ في ىذه الصكرة اآلخيرة
كاجب؛ ألف استجارؾ المذككر كالعكض مف استجارؾ المحذكؼ كال يجمع بيف العكض كالمعكض .كتقدـ الخالؼ
فييما)(ُ) ،قاؿ النيسابكرم (تَٖٓق)( :كرىكا الجمع بيف المفسر كالمفسر فحذفكا المفسر.كالغرض بناء الكالـ عمى
إف) مف مظاف كقكع الفعؿ بعده .كأيضا ذكر الفاعؿ ىاىنا أىـ لما بينا أف ظاىر
إف ( ٍ
اإلبياـ ثـ التفسير مف حيث ٌ
الدليؿ يقتضي إباحة دـ المشرؾ فقدـ ليدؿ عمى مزيد العناية بصكف دمو عف اإلىدار .يقاؿ :استجرت فالنا أم طمبت
منو أف يككف جا ار لي أم محاميا كحافظا مف أف يظممني ظالـ ،كمنو يقاؿ :أجاره ا﵀ مف العذاب أم أنقذه .كالمعنى
كاف جاءؾ أحد مف المشركيف بعد انسالخ األشير ال عيد بينؾ كبينو .فاستأمنؾ ليسمع ما تدعك إليو مف التكحيد كالقرآف
َّ
الـ المَّ ًو سماع تدبر كتأمؿ ثيَّـ أٍىبمً ٍغوي داره التي يأمف فييا إف لـ يسمـ ثـ قاتمو إف شئت فييا.)ِ().
فأمنو ىحتى ىي ٍس ىم ىع ىك ى
ك َّ
احتج البصريكف عمى االضمار لما يأتي:
أ.أنو ال يجكز اف يككف الفعؿ ىينا عامال فيو ،النو ال يجكز تقديـ ما يرتفع بالفعؿ عميو ،فمك لـ يقدر ما يرفعو لبقي
االسـ مرفكعا بال رافع كذلؾ ال يجكز فدؿ عمى اف االسـ يرتفع بتقدير فعؿ ،كاف الفعؿ المظير الذم بعد االسـ يدؿ
كال يرتفع إال و
إف مف الحركؼ التي
ألف ٍ
بفعؿٌ ،
ي
فإنما أراد
األسماء يلي ٍبنى عمييا
بعدىا
األسماءٌ .
ي
ى

إف
ينتصب
عمى ذلؾ المقدر .قاؿ سيبكيو( :كاعمـ ٌأنو ال
شيء بعد ٍ
ي
ه
إف المجازاة ،كليست مف الحركؼ التي ييبتى ىدأي
ييبنى عمييا الفع يؿ ،كىي ٍ
(ْ)
(ّ)
مررت و
بقكلو :إف ز ويد كاف و
المبرد .
مررت بز ويد أك
عمرك ،إف
ى
ى
بعمرك)  .كتابعو عمى ذلؾ أبك العباس ٌ
ب .ال دليؿ عمى جكاز تقديـ االسـ المرفكع بالفعؿ عميو؛النو يؤدم الى اف يتقدـ ما يرتفع بالفعؿ عميو كذلؾ اليجكز
النو ال نظير لو في كالميـ ،فكجب اف يككف مرفكعا بتقدير فعؿ ،كيككف الفعؿ الظاىر مفس ار لو.

(ٓ)

ّ .مذىب أبي الحسف األخفش :اف االسـ مرفكع عمى االبتداء ،خبره الجممة الفعمية بعده ،فال حذؼ كال تقديـ في الجممة .
الجممة(ٓ) .كما انو يتفؽ مع الككفييف بعدـ تخصص الشرطية بالجممة الفعمية (ٔ).

ىذا ىك رأم جميكر النحكييف في تكجيو رفع االسـ الكاقع بعد (اف الشرطية) أما السيرافي فقد نقؿ كجيا مف ذلؾ

ضمير الفاعؿ الذم في ﴿ استجارؾ﴾) (ٕ).
أف ﴿ أحد﴾ مرفكعه بالعائد الذم عاد إليو ،كىك
اء ٌ
الفر ي
عـ ٌ
ي
الخالؼ فيقكؿ( :كز ى
كمف خالؿ ىذا النص يسجؿ الباحث المالحظات اآلتية:

َُّ .
إف الشرطية (احد) غير الفاعؿ الذم القى اجماع النحكييف في
إف السيرافي يحمؿ الفراء أكجيا في اعراب االسـ بعد ٍ
نسبة الفاعمية لمذىب الككفييف ،مف خالؿ تحديد ضمير الفاعؿ في جممة (استجارؾ) .كبذلؾ يذىب التكجيو النحكم الى
اتجاىيف اثنيف:
أ .االبتداء :فػ (أحد) مبتدأ ،خبره الجممة الفعمية التي بعده .كىذا الرأم فاسد( ،كذلؾ ألف حرؼ الشرط يقتضي الفعؿ
مقتضيا لمفعؿ كال بد لو منو بطؿ تقدير االبتداء؛ ألف
عامال فيو ،كاذا كاف
كيختص بو دكف غيره ،كليذا كاف
ن
ن
ٌ
االبتداء إنما يرتفع بو االسـ في مكضع ال يجب فيو تقدير الفعؿ؛ ألف حقيقة االبتداء ىك التعرم مف العكامؿ المفظية

(ُ) شرح التصريح عمى التكضيح.َّْ /ُ :
(ِ) غرائب القرآف.ّّْ /ّ:

(ّ) الكتاب.ُُْ-ُُّ /ّ ،ِّٔ /ُ :
(ْ) ينظر :المقتضب.ِٕ /ِ :

(ٓ) لكف التقدير بفعؿ أقيس الكجييف عند االخفش .ينظر :معاني القراف (لالخفش).ّْٓ /ُ :
(ٔ) شرح التصريح عمى التكضيح.َُٕ /ُ:
(ٕ) شرح السيرافي.ِّّ /ّ ،ُُٔ /ِ :
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المظيرة أك المقدرة ،كاذا كجب تقدير الفعؿ استحاؿ كجكد االبتداء الذم يرفع االسـ)(ُ) ،قاؿ الزجاج( :كمف زعـ أنو
ً
اء ال يتخطى ما يرفع باالبتداء كيعمؿ فيما بعده)(ِ).
يرفع ى
أحدان باالبتداء فخطأ.ألف الجز ى
ً
ً ً
ً
ىف يرتىًفع بً ًاال ٍبتً ىد ً
اء ًأل َّ
اف التَّ ٍق ًد يير ىما ىذ ىك ٍرتي ٍـ
كقاؿ الرازم ( :ىكىال ىي يج ي
ىف إً ٍف م ٍف ىع ىكام ًؿ ا ٍلف ٍع ًؿ ىال ىي ٍد يخ يؿ ىعمىى ىغ ٍي ًرًه.فىًإ ٍف قي ىؿ :لى َّما ىك ى
كز أ ٍ ى ٍ ى
ً ً
ًً
ً
ًً
فىما ا ٍل ًح ٍكمةي ًفي تىٍرًؾ ىى ىذا التٍَّرتً ً
ىعىنى
ىى َّـ ىكالًَّذم يى ٍـ بً ىشأٍنً ًو ،أ ٍ
كف ٍاأل ى
يب ا ٍل ىحقيق ّْي؟ يق ٍمىنا :ا ٍلح ٍك ىمةي فيو ىما ىذ ىك ىرهي س ىيب ىكٍيو ،ىك يى ىك ًإَّنيي ٍـ ييقى ّْد يم ى
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الدل ً
ىف ظىاى ىر َّ
ىكقى ٍد ىبيََّّنا ىاىنا أ َّ
ص ٍك ًف ىدمو ىع ًف
يف ،فىقي ّْد ىـ ذ ٍك يرهي لىي يد َّؿ ىذل ى
يؿ ىي ٍقتىضي إًىب ى
احةى ىدـ ا ٍل يم ٍش ًرك ى
ؾ ىعمىى ىم ًزيد ا ٍلعىن ىاية بً ى
ًٍ
اإل ٍى ىد ًار)(ّ) ،كيبدك َّ
أف ىذا المفيكـ تبناه المتأخركف مف النحكييف في نسبة االبتداء لمككفييف ،فقد نقؿ األزىرم عف االخفش
كالككفييف ما نصو (يجكز عندىـ أف يككف "أحد" مبتدأ ،كسكغ االبتداء بو تقدـ الشرط عميو أك نعتو بالمجركر بعده،

ك"استجارؾ" خبره)(ْ).

(ٓ)
ع في
الم ٍكنً َّي المرفك ى
ب .االتباع عمى البدلية في ضكء جكازىـ لتقديـ االسـ عمى الفعؿ  ،لقكليـ (إنو يرتفع بالعائد؛ ألف ى
فكعا بو كما قالكا :جاءني الظريؼ زيد" قمنا :ىذا باطؿ؛ ألف ارتفاع زيد في
الفعؿ ىك االسـ األكؿ فينبغي أف يككف مر ن
يد" إنما كاف عمى البدؿ مف الظريؼ ،كجاز أف يككف بدال لتأخر البدؿ عف المبدؿ منو ،فأما ىينا فال
يؼ ز ه
"جاءني الظر ي

يجكز أف يككف بدال؛ ألنو ال يجكز أف يتقدـ البدؿ عمى المبدؿ منو)(ٔ).

َِّ .
إف الفراء تعرض لمفيكـ اآلية القرآنية في مكضعيف:
)
ٕ
(
ً
ؾ ﴾ ( ،ىمؾ) ًفي مكضع جزـ .ككذلؾ قكلو كًا ٍف أ ً
اف
جار ى
ام يرهؤ ىىمى ى
ى
ؾ لك ىك ى
ىح هد م ىف ا ٍل يم ٍش ًركي ىف ٍ
 عند قكلو (كقكلو﴿ إً ًف ٍاستى ى
ى
جزما كما قاؿ الكميت (ٖ):
مكانيما يفعؿ كانتا ن
فإف

كأنشد بعضيـ (ٗ):

أنت

صعدة

تفعؿ

نابتة

فممفاعميػ

ًفي

و
حائر

يف أنت المجيزيف تمؾ الغما ار

أ ٍىيىنما

يح
الر ي

تي ىمّْي ٍميا

تى ًم ٍؿ

إال أف العرب تىختار إً ىذا أتى الفعؿ بعد االسـ ًفي الج ازء أف ىيجعمكه (فعؿ) ألف الجزـ ال يتبيف ًفي فى ىعؿ ،كيكرىكف أف
ىف تى ً
ضمُّكا ﴾(َُ) معناهي :أىال تضمكا .كلذلؾ صمحت ال ًفي مكضع
ّْف المَّوي لى يك ٍـ أ ٍ
يعترض شيء بيف الجازـ كما جزـ .كقكلو﴿ ييىبي ي
(ُُ)
أف .ىى ًذه محنة لػ (أف) إً ىذا صمحت ًفي مكضعيا لئال ككيال صمحت ال. ).
ً
 عند قكلو( :كقكلو :كًا ٍف أ ًؾ ًفي مكضع جزـ كاف في ًرؽ بيف الجازـ كالمجزكـ بػ (أحد) .كذلؾ سيؿ
جار ى
ى
يف ٍ
ىح هد م ىف ا ٍل يم ٍش ًرك ى
استى ى
ى
ً
النيا شرط كليست باسـ ،ىكلىيىا عكدة إلى الفتح فتمقى االسـ كالفعؿ كتدكر في الكالـ
فى (إف) خاصة دكف حركؼ الجزاء ٌ
(ُ) االنصاؼ في مسائؿ الخالؼ.ُّٕ /ِ:
(ِ) معاني القراف كاعرابو.ُّْ /ِ :
(ّ) تفسير الرازم.َّٓ /ُٓ :

(ْ) شرح التصريح عمى التكضيح.ّٗٔ /ُ :
(ٓ) لـ يقؿ بو الككفيكف لكنو قياس متبع.

(ٔ) االنصاؼ في مسائؿ الخالؼ.ُّٕ /ِ:
(ٕ) النساء.ُٕٔ /

(ٖ) ديكانو.ُٗٔ /ُ :

(ٗ) البيت لكعب بف جعيؿ في :خزانة االدب.ْٕ /ّ:
(َُ) النساء.ُٕٔ /

(ُُ) معاني القراف (لمفراء).ِٗٔ /ُ :
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بت
فأما المنصكب فمثؿ قكلؾً :إ ٍف أخا ى
ؾ ضر ى
فال تعمؿ ،فمـ يحفمكا أف يفرقكا بينيا كبيف المجزكـ بالمرفكع كالمنصكبٌ .
إف ييمؾ) لجزمتو.)ُ().
ؾ لىٍي ىس لىوي ىكلى هد كلك حكلت ( ىىمى ى
ام يرهؤ ىىمى ى
ى
ؾ) إلى ( ٍ
ظممت .كالمرفكع مثؿ قكلو :إً ًف ٍ
مف خالؿ النصيف السابقيف يسجؿ الباحث المالحظات اآلتية:

إف الشرطية جازمة لمفعميف الماضي كالمضارع حيث استبدؿ ىمؾ كاستجار بكصفيما ماضييف بػ (يفعؿ).
 ٍاف أخاؾ
يفصح َّإف الشرطية عنده إنما يتأثر بالعامؿ الذم بعده فقكلوٍ :
نص الفراء صراحة بعدـ ابتدائية االسـ ما بعد ٍ
ضربت ظممت ،فقد نصب (أخاؾ) عمى المفعكؿ مف أثر الفعؿ بعده ،كيسرم األمر عمى اآلية القرآنية التي ساقيا فػ
إف ييمؾ) لجزمتو.
(امرؤ) فاعؿ لمفعؿ بعده كىك (ىمؾ) كلك حكلت ( ىىمى ى
ؾ) إلى ( ٍ
 تحدث الفراء عف مسألة خالفية بينو كبيف الكسائي تتعمؽ بتقدـ االسـ المرفكع أك المنصكب بجكاب الشرط عمى جكابو(ِ)،جكابو(ِ) ،كىي ليست مدار البحث ىينا.

 صفكة القكؿَّ -ضمير الفاعؿ
أف ما نقؿ عف الفراء لـ يكف دقيقا لك حمؿ السيرافي نفسو الى اجتزاء قكلو( ،كىك
ي
أف ﴿أحد﴾ مرفكعه بالعائد الذم عاد إليو) لجانب الصكاب كظؿ في مفيكـ الفراء
الذم في ﴿استجارؾ﴾) كاكتفى بقكلو ( ٌ

كالككفييف مف الرفع عمى الفاعمية عمى اقؿ تقدير .فال ابتداء في االسـ الكاقع بعد اف الشرطية انما بحسب العامؿ الذم
تفركف ًم ٍنوي مالقي يكـ) ،كمف أدخؿ الفاء ذىب
يجيء بعده ،كدليؿ اخر ساقو الفراء عند قراءة ىع ٍبد المَّو( :إف
المكت الًَّذم ُّ
ى
بالذم إلى تأكيؿ الجزاء إً ىذا احتاجت إلى أف تكصؿ ،كمف ألقى الفاء فيك ىعمىى القياس ألنؾ تىقيك يؿ :إف أخاؾ قائـ ،كال تىقيك يؿ:
جائز ألف تأكيؿ :إف ضاربؾ ،كقكلؾ :إف مف يضربؾ فظالـ ،فقس ىعمىى
اف نا
إف أخاؾ فقائـ .كلك قمت :إف ضاربؾ فظالـ ىك ى
(ّ)
ىى ىذا االسـ المفرد الًَّذم ًف ً
يو تأكيؿ الجزاء فأدخؿ لىوي الفاء)  .فضاربؾ عاممو ظالـ بعد اف الشرطية اف قصد الجزاء.
العامل في االسم المرفوع بعد (لوال)

يد ترفعو النعقاد الفائدة بو
يد لعاقبتؾ ،ز ه
قاؿ السيرافي( :كقاؿ الفراء كالككفيكف :لكال ترفع ما بعدىا اذا قمت :لكال ز ه
(ٓ)
كمعو ،كالالـ جكاب لكال ،)ْ().كتي ُّ
يد التيتؾ ،كقد عمد
عد (لكال) مف الحركؼ المختصة باألسماء دكف االفعاؿ فيقاؿ :لكال ز ه
عمد البصريكف الى دفع النصكص التي مف شأنيا أف تثبت عدـ اختصاص (لكال) باالسمية بؿ تدخؿ عمى الفعمية ايضا،
كالغرض مف ذلؾ ىك سمب عمؿ (لكال) اف كانت غير مختصة مف العمؿ ،كيككف االسـ الكاقع بعدىا مرفكعا باالبتداء كخبره

(ٔ)
عبد ا﵀
ضمر فيو ما ييبنى عمى االبتداء كذلؾ قكليؾ :لكال ي
محذكؼ تقديره (حاضر)  .قاؿ سيبكيو( :ىذا ه
باب مف االبتداء يي ي
فإنو مف حديث لكال ،كارتفع باالبتداء كما يرتفع باالبتداء بعد ً
يد
ألؼ االستفياـ ،كقكلؾ :أز ه
أما ي
عبد ا﵀ ٌ
لكاف كذا ككذا ...ك ٌ
ي
(ْ)
ً
محذكؼ لما يد ٌؿ عميو .كذلؾ قكليؾ :لكال
كخبره
باالبتداء،
االسـ الذم بعد (لكال) يرتفع
أف
ه
لمبريد( :اعمـ ٌ
أخكؾ . ).كقاؿ ا ٌ
ي
ى
عبد ا﵀ بالحضرة ،أك لسبب كذا ألكرمتيؾ)(ٓ).
عبد ا﵀ ألكرمتيؾ .فػ (عبد ا﵀) ارتفع باالبتداء .كخبرهي محذكؼ ،كالتقدير :لكال ي
ي
إف كلىك ،كتبتدأ بعدىا األسماء كذلؾ أنيا تمنع الثاني لكجكد األكؿ،
كقاؿ ابف السراج( :قاؿ"( :لىكال" كىي مركبة ًم ٍف معنى ٍ

يد في ىذا المكاف ليمكنا ،كانما امتنع اليالؾ لكجكد ز ويد في المكاف كقاؿ عز كجؿ ﴿ :لى ٍكال
يد :لكال ز ه
تقكؿ :لىكال ز ه
يد ليىمكنا تر ي
ً
يف﴾(ٕ) كقد يستعممكنيا بمعنى ىىال يكلكنيا الفعؿ.)ٖ().
أ ٍىنتي ٍـ لى يكَّنا يم ٍؤ ًمن ى
(ُ) معاني القراف (لمفراء).ِِْ /ُ :

(ِ) ينظر:اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ.ُّٗ /ِ:
(ّ) معاني القراف (لمفراء).ُٓٔ /ّ :
(ْ) شرح السيرافي.َْٔ /ِ:

(ٓ) االنصاؼ في مسائؿ الخالؼ.ٔٓ /ُ:

(ٔ) المباب في عمؿ البناء كاالعراب ،ُْٓ /ُ :كشرح الكافية الشافية ،ّٕٓ /ُ:كالممحة في شرح الممحة.َّْ:
(ٕ) سبأ.ُّ /

(ٖ) األصكؿ في النحك.ُُِ /ِ:
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كاحتجاج البصرييف في دخكؿ (لكال) عمى غير االسـ محفكظه بالشعر عمى ضعؼ(ُ) في قكؿ الجمكح الظفيرم(ِ):
لمحدكًد
ت كال يع ٍذ ىرل
درًؾ ٌإني قد رميتييي يـ
در ُّ
ال َّ
ي
لكال يح ًد ٍد ي
مختص(ّ) .كقد َّ
رد أبك
ألنو غير
كىك ما دفع السيرافي إلى القكؿ بصحة ما قالو سيبكيو في رفعي ما بعده عمى االبتداء ٌ
ٌ
مختص" قمنا :نسمـ أف
مختصا ،كلكال حرؼ غير
أبك بركات االنبارم ىذا البيت قائال( :قكليـ "إف الحرؼ إنما يعمؿ إذا كاف
ِّ
ٌ

مختصا ،كلكف ال نسمـ أف لكال غير مختص ،قكليـ "إنو يدخؿ عمى الفعؿ كما يدخؿ عمى
الحرؼ ال يعمؿ إال إذا كاف
ِّ
االسـ...فأدخميا عمى الفعؿ " قمنا :لك التي في ىذا البيت ليست مركبة مع "ال" كما ىي مركبة مع ال في قكلؾ "لكال زيد

حرؼ با و
ؽ عمى أصمو مف الداللة عمى امتناع الشيء المتناع غيره ،ك"ال" معيا بمعنى لـ؛ ألف ال مع
ألكرمتؾ" كانما لك
ه
أحد ،كىذا كقكلو تعالى﴿ فىال ا ٍقتى ىح ىـ ا ٍل ىعقىىبةى ﴾(ْ)أم :لـ يقتحـ
الماضي بمنزلة لـ مع المستقبؿ ،فكأنو قاؿ :قد رميتيـ لك لـ ٌ
يصؿ...أم :لـ يفعمو ،فكذلؾ ىينا قكلو "لكال حددت" أم
صمَّى﴾(ٓ) أم :لـ يصدؽ كلـ
ٌ
ص َّد ى
ؽ ىكال ى
العقبة ،ككقكلو تعالى﴿فىال ى
أحد؛ فد ٌؿ عمى أف "لكال" ىذه ليست لكال التي كقع فييا الخالؼ ،فدؿ عمى أنيا مختصة باألسماء دكف األفعاؿ ،فكجب
لك لـ ٌ
أف تككف عاممة عمى ما ٌبينا.)ٔ().

-مف خالؿ ما تقدـ -مف استقراء لفكر البصرييف عامة كنص السيرافي خاصة ،يسجؿ الباحث المالحظات اآلتية:

ُ .مذىب الككفييفَّ :
إف االسـ بعد لكال ليس مف باب االبتداء ،انما مف باب الرفع عمى لفاعمية كالعامؿ فيو ال يخرج عف
اثنيف:

إف االسـ بعد لكال يعرب فاعال لفعؿ مقدر نابت (ال) منابو ؛ألف التقدير في قكلؾ "لكال زيد ألكرمتؾ"
أ .مذىب الكسائيٌ :
حرؼ ك و
و
احد،
لك انعدـ زيد مف إكرامؾ ألكرمتؾ ،إال أنيـ حذفكا الفعؿ تخفيفنا ،كزادكا (ال) عمى (لك) فصار بمنزلة
انطمقت معؾ ،كالتقدير فيو :إف كنت منطمقا انطمقت معؾ .).قاؿ الرضي:
كصار ىذا بمنزلة قكليـ:أما أنت منطمقا
ي
و
الكسائي :االسـ بعدىا فاع هؿ و
أف
(كقاؿ
ُّ
لفعؿ ٌ
مقد ور ،كما في قكلو :لك ذات سك وار لطمتني ،كىك قر ه
يب مف كجو ،كذلؾ ٌ
ي
(ٕ)
األكؿ المتناع الثاني)  ،فصار زيد فاعالن بذلؾ المعنى حتى كأنؾ قمت :لك
الظاىر منيا ٌأنيا (لك) التي تفيد امتناع ٌ
لك انعدـ زيد ،أك :غاب زيد ،ما كاف كذا ككذا(ٖ).

ب .مذىب الفراءَّ :
ات﴾
اء يم ٍؤ ًمىن ه
كف ىكنً ىس ه
أف االسـ مرفكع عمى الفاعمية بػ (لكال) حيف قاؿ( :كقكلوي ﴿ :ىكلى ٍكىال ًر ىجا هؿ يم ٍؤ ًمين ى
(ُُ)
(َُ)
فأف في مكضع رفع بػ (لكال))  ،كقاؿ أيضان في مكضع آخر مف كتابو
ثـ قاؿ﴿ :أف تطئكىـ﴾
ٍ
رفى ىعيـ بػ(لكال)ٌ ،
(ٗ)

(ُِ)
أف لكال ترفعي ما بعدىا
الفراء ٌ
في حديث لو عف (لكال ،كلكما)( :كىما ترفعاف ما بعدىما)  ،كالظاىر مما ذكره ٌ

(ُ) اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ.ٔٓ /ُ:
(ِ) خزانة األدب.ِْٔ /ُ:

(ّ) ينظر :شرح السيرافي.ُْٔ- َْٔ /ِ :
(ْ) البمد.ُُ /

(ٓ) القيامة.ُّ /

(ٔ) االنصاؼ في مسائؿ الخالؼ.ٔٓ /ُ :
(ٕ) شرح الكافية.ِٕٓ – ِْٕ /ُ :
(ٖ) نتائج الفكر في النحك.ّٔٗ:
(ٗ) الفتح.ِٓ /

(َُ) الفتح.ِٓ /

(ُُ) معاني القرآف (لمفراء).ُٔ /ّ:

(ُِ) معاني القراف (لمفراء).ٖٓ /ِ :
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ألنيا نائبةه عف الفعؿ(ُ) .قاؿ المرادم( :كليس في الكالـ حرؼ يعمؿ الرفع فقط ،خالفان لمفراء في قكلو:
أصالة ،ال ٌ
إف لكال ترفع االسـ الذم يمييا ،في نحك :لكال زيد ألكرمتؾ.كمذىب البصرييف أف االسـ ،بعدىا ،مرفكع باالبتداء)(ِ).
ِ .ىك ىى ىـ السيرافي في تحديد مذىب الفراء عف الككفييف فما ذكره يختص بالفراء حص ار ،كيبدك اف االمر قد اختمط عمى مف
سبقكه كمنيـ ابف الشجرم في أماليو(ّ).

َّّ .
إف السيرافي أراد مف نصو حمؿ االسـ عمى الرفع بغض النظر عف التأكيؿ لكنو أخذ بدفع النصكص التي مف شأنيا
الكشؼ بعدـ اختصاص (لكال) في األسماء؛ كالغرض إبطاؿ عمميا كتكجو المفيكـ نحك االبتداء.لذا تجاىؿ قكؿ الكسائي
في تأكيمو كالذم جرل النسبة لو لمككفييف عامة مف لدف أبي البركات األنبارم.
الصفة الصالحة لمخبرية إذا وجد معها ظرف مكرر:

ُّ
تعد ىذه المسألة مف المسائؿ الحقيقية الكجو الخالؼ النحكم الشائع في المصنفات النحكية التي ينبغي إعادة النظر

فييا كبغيرىا مف ذلؾ المكركث النحكم الذم لـ يمبث ألف يظير حقيقتو بعد شيكع المصنفات كتداكليا عند الدارسيف ،فيذا
الباب كغيرىا ما كاف لو الظيكر لك قابمو قراءة دقيقة لمتراث النحكم فضال عف األمانة العممية في الطرح أك النقد التي يبدك
أنيا لـ تكف بالدرجة التي يأمف بيا أصحابيا ما داـ التشيير كاالنتقاص مف مدرسة اآلخر ىك الغالب ككجد مف يستسيغو

كيرضاه ككأنو بضاعة يسكقكنيا لمميتميف بالخالؼ كاالختالؼ.

َّ
إف مضمكف ىذا الباب يسرم عمى الكصؼ الكاقع بيف ظرفيف عاد احدىما عمى مكضع االخر ،فما يككف حكمو؟!

فنحاة البصرة قالكا بأف لو حكميف ىما:
األكؿ :النصب ،نقكؿ :في الدار زيد قائما فييا.
الثاني :الرفػ ػ ػ ػػع ،نقكؿ :في الدار زيد قائـ فييا.

قائـ فييا ،فتىجرم قائـ عمى الصفة.كاف شئت قمت :فييا رج هؿ قائمان
قاؿ سيبكيو( :كتقك يؿ في ٌ
النكرًة :في دارؾ رج هؿ ه
لمساكف .كلك
الدار
فييا عمى الجكاز ،كما يجكز فييا رج هؿ قائمان.كاف شئت قمت أخكؾ في ٌ
ه
ساكف فييا ،فتجعؿ فييا صفةن ٌ

(ْ)
إف
كررت
كانت التثنيةي
تنصب لنصبت في قكلًؾ :عميؾ ز ه
ى
الظرؼ فكذلؾ تقكؿٌ :
ي
يد حر ه
المبريد(( :كاف ٌ
يص عميؾ)  .كقاؿ ٌ
الدار قائمان فييا يجرم ىمجراه قبؿ
إف زيدان في ٌ
قائـ فييا ،ككاف زي هد في ٌ
زيدان في ٌ
الدار قائمان فييا ،كاف شئت قمتٌ :
الدار ه
التثنية)(ٓ).

كاحتسب ابك البركات االنبارم كغيره مف النحاة ىذيف الحكميف لمبصرييف أيضا دكف الككفييف ،كحمؿ لؤلخير كجيا

كاحدان كىك النصب دكف الرفع(ٔ) .مستشيدا بنصيف قرآنييف ىما:
(ٕ)
ً ًً
ً
ً
 قكلو تعالى ﴿ :كأ َّ ًَّيف ًفييىا ﴾
يف يسع يدكا فىفي ا ٍل ىجَّنة ىخالد ى
ىما الذ ى
ى
(ٖ)
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
اف ىعاقىبتىيي ىما أىنيي ىما في النار ىخال ىد ٍيف فييىا ﴾
-قكلو تعالى ﴿  فى ىك ى

ً
الظرؼ التٌاـ:
كنو:
كقد تبع السيرافي اكلئؾ النحاة حيف قاؿ( :كقاؿ
ى
سم ى
ٌ
الككفيكف :ما كاف مف الظركؼ يككف خب انر ي
كي ٌ
احتجكا في
مخيهر ،إف شئت
كجب
كررتو
فإنؾ إذا َّ
ٌ
فعت .ك ٌ
نصبت ،كاف شئت ر ى
ى
تكرٍره فأنت ٌ
ي
ى
النصب في الصفة ،كاف لـ ٌ
(ُ) المباب في عمؿ البناء كاالعراب.ُِّ /ُ :
(ِ) الجنى الداني في حركؼ المعاني.ِٕ:
(ّ) ينظر :أمالي ابف الشجرم.ُُٓ /ِ :
(ْ) الكتاب.ُِٔ /ِ :

(ٓ) المقتضب.ُّٕ /ْ :

(ٔ) االنصاؼ في مسائؿ الخالؼ.َِْ /ُ:
(ٕ) ىكد.َُٖ /

(ٖ) الحشر.ُٕ /
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أَّىنيي ىما ًفي َّ
الن ًار
قد جاء بالرف ًع

ً ًً
ً
ً
عز كج ٌؿ ﴿ :كأ َّ ًَّ
اف ىع ًاقىبتىيي ىما
يف ًفييىا ﴾ ،كقكًلو ٌ
المكرر بقكلو ٌ
عز كج ٌؿ ﴿ فى ىك ى
يف يسع يدكا فىفي ا ٍل ىجَّنة ىخالد ى
ىما الذ ى
ٌ
ى
ً
مما فيو تكر هير مف نحك ىذا مرفكعان ،كما ليس فيو تكر هير
ىخالً ىد ٍي ًف فييىا﴾ ،كذكركا ٌأنو لـ يجئ
ه
شيء ٌ
ً
النصب)(ُ)  .كىذا االمر قد سرل عميو جميع النحاة لمكقؼ الككفييف مف دكف تكثيؽ اك تفحص ،لذا يسجؿ الباحث
ك
المالحظات االتية:

ش ىكىزٍي يد ٍب يف ىعمً ٍّي ىك ٍاب يف أىبًي ىعٍبمىةى ( ىخالً ىد ً
اف) ىعمىى
ىع ىم ي
ُ .قراءة الجميكر (خالديف) بالنصب عمى الحاؿ ،ىكقى ىأىر ٍاب يف ىم ٍس يعكود ىك ٍاأل ٍ
أَّىنوي ىخىب ير أ َّ
ؽ بً ًو(ِ) ،لكف المعنييف بالدرس القرآني استحسنكه بغير القراف لمخالفتو الرسـ القرآني ،قاؿ
ؼ يمتى ىعمّْ ه
ىف ىكالظَّ ٍر ي
الزجاج( :كق أر عبد ا﵀ بف مسعكد أنيما في النار ىخالً ىداف ًفييا ،كىك في العر ً
بية جائز َّإال أنو خالؼ المصحؼ ،فمف قىا ىؿ
ى ى ى
ً
( ىخالً ىد ٍيف فييا) فنصب عمى الحاؿ.كمف ق أر (خالداف) فيك خبر أ َّ
كاف كيككف خبر
كاف ىعاقىبتيي ىما عمى اسـ ى
ىف.كالقراءة فى ى
ً
كاف أنيما في النار عمى معنى فكاف عاقبتيما ىك ٍكىنييما في َّ
أحس يف.كيككف اسـ كاف
ى
الن ًار كيق أر فكاف (عاقىبتييي ىما) كالنصب ى
(أَّىنيي ىما))(ّ).

ً
اف .ىك ًاال ٍس يـ أَّىنييما ًفي َّ
الن ًار ىكقىىأىر ا ٍل ىح ىس يف
صى
ب عاقىبتىييما ىعمىى أَّىنوي ىخىب ير ىك ى
كقاؿ القرطبي ( :ىكىن ى
ؼ ا ٍل ىم ٍر يس ً
ىعمىى الض ّْ
ش" ىخالً ىد ً
كـ .ىكىرفى ىعوي ىعمىى أَّىنوي ىخىب ير"
اف ًفييىا" بً َّ
الرٍف ًع ىكىذلً ى
ّْد ًم ٍف ىذلً ى
ؾ ًخ ىال ي
ىع ىم ي
ؾ .ىكقى ىأىر ٍاأل ٍ
ممغى)(ْ).

الرٍف ًع
اف ىع ًاقىبتييي ىما) بً َّ
(فى ىك ى
(ْ)
أف" كالظرؼ ممغى) .

ِ .مذىب الفراء :فقد أجاز النصب كالرفع في النصيف القرآنييف كاف كاف النصب ىك األكلى عنده ،فقاؿ( :كقكليو(( :فكاف
عاقبتىيما ٌأنيما خالداف في النار ،كفي قراءتنا
عاقبتىيما ٌأنيما في النار خالديف فييا)) كىي في قراءة عبد ا﵀ :فكاف ى
ى
(ٓ)
يجكز) .
(خالديف فييا)
نصب ،كال أشتيي الرفع ،كاف كاف ي
ه

كجكز
فقكلو( :خالديف فييا)
نصب ،كال أشتيي الرفع ،كاف كاف يجكز) دليؿ عمى جكاز األمريف كاف اشتيى األكؿ َّ
ه
أما
الثاني كىذا في النص القرآني فكيؼ يككف في غيره ،فيك ٌ
رد عمى مف ادعى النصب فقط كما ادعاه األنبارم حيف قاؿٌ ( :

أما الذيف يسعدكا
أف
الككفيكف
النصب ك ه
ٌ
ٌ
ى
فاحتجكا بأف قالكا :الدلي يؿ عمى ٌ
اجب النق يؿ ك ي
أما النق يؿ فقد قاؿ ا﵀ تعالى(( :ك ٌ
القياسٌ :
منصكب بالحاؿ،كال يجكز غيره ،كقاؿ تعالى(( :فكاف عاقبتيما أنيما في
الجنة خالديف فييا)) فقكلو تعالى (خالديف)
ففي ٌ
ه
النار خالديف فييا)) .ككجو الدليؿ مف ىاتيف اآليتيف أف القراء أجمعكا فييا عمى النصب ،كلـ يرك عف و
أحد منيـ ٌأنو ق أىر في
ٌ ٌ
يٍ ى
ك و
احدة منيما بالرفع.)ٔ().
فالفراء اشتياه كما كرد في رسمو القرآني لكنو أجاز الرفع ضمف أصكلو النحكية ،كقد أكد رغبتو بالنصب في

أف الصفة قد عادت عمى النار مرتيف،كالمعنى لمخمكد ،فإذا رأيت الفعؿ بيف صفتيف قد عادت
مكضع آخر فقاؿ( :كذلؾ ٌ
جؿ عمى ً
ً
مررت بر و
متحمالن بو،
بابو
الكالـ قكليؾ:
مكضع األيخرل نصبت الفع ىؿ .فيذا مف ذلؾ ،كمثميو في
إحداىما عمى
ً
ي
ي
ٌ
(ٕ)
ً
الشاعر :
كمثميو قك يؿ
ىش ًرقان ً
ك َّ
الن ٍح ير
اف عمى ترائًبيا
َّات ك ٌ
بو المَّب ي
الزعفر ي
ات ىا ىنا،فعادت الصفةي باسميا الذم كقعت عميو أكالن) (ٖ).
ئب ىي المٌٌب ي
ألف الت ار ى
ٌ
(ُ) شرح السيرافي.ْٓٓ /ِ :

(ِ) تفسير الرازم ،ُُٓ /ِٗ:كفتح القدير.ِْْ /ٓ:
(ّ) معاني القراف كاعرابو ُْٓٗ /
(ْ) تفسير القرطبي.ِْ /ُٖ:

(ٓ) معاني القرآف (لمفراء).ُْٔ /ّ :
(ٔ) اإلنصاؼ.ِٖٓ /ُ :

(ٕ) البيت لممخبؿ السعدم ،ينظر :لساف العرب ،ُٕٕ /َُ :مادة (شرؽ).
(ٖ) معاني القرآف (لمفراء).ُْٔ /ّ :
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و
النصب،
فحينئذ يجكز فيو الرفعي ك
اسـ الفاعؿ بينيما
ي
إنما ألزـ الفراء النصب دكف الرفع إذا اختمفت الصفتاف ككقع ي
النصب عمى يح و
الص ً
أف
فتاف :جاز الرفعي ك
سف ،مف ذلؾ قكليؾ:عب يد ا﵀ في ٌ
الد ًار ر ه
اغب فيؾ ،أال ترل ٌ
ي
قاؿ(( :فإذا اختمفت ٌ

الدار مخالفةه لػ (في) التي تككف في الرغبة) (ُ).
(في) التي في ٌ
ّ .نقؿ المفسركف تأكيالت المدرستيف في (خالديف) مؤكديف مذىب الفراء بالنصب كالرفع كحممكه عمى المذىب الككفي ،فقد
ًً
يف ًفييىا) فقاؿ بعض نحكم البصرة :نصب عمى الحاؿ،
قاؿ الطبرم(( :كاختمؼ أىؿ العربية في كجو نصب قكلو ( :ىخالد ى
مرتيف ،فيك
كفي النار الخبر؛ قاؿ :كلك كاف في الكالـ لكاف الرفع أجكد في "خالديف" قاؿ :كليس قكليـ :إذا جئت ٌ
كثير ما تجعمو حاال إذا كاف فييا
نصب لشيء ،إنما فييا تككيد جئت بيا أك لـ تجيء بيا فيك سكاء ،إال أف العرب نا
ًً
اب كا ٍلم ٍش ًرًك ً
ًَّ
يف ىكفىركا ًم ٍف أ ٍ ً ً ً
يف ًفييىا) كقاؿ
يف في ىن ًار ىج ىيَّن ىـ ىخالد ى
ى
لمتككيد كما أشبيو في غير مكاف؛ قاؿ( :إً َّف الذ ى ي
ىىؿ ا ٍلكتى ى ي
النا ًر ىخالً ىد ً
اف ىع ًاقىبتىيي ىما أَّىنيي ىما ًفي َّ
اف ًفييىا) ؛ قاؿ :كفي أنيما في
بعض نحكيي الككفة :في قراءة عبد ا﵀ بف مسعكد (فى ىك ى
النار خالديف فييا نصب؛ قاؿ :كال أشتيي الرفع كاف كاف يجكز ،فإذا رأيت الفعؿ بيف صفتيف قد عادت إحداىما عمى

مكضع األخرل نصبت ،فيذا مف ذلؾ؛ قاؿ :كمثمو في الكالـ قكلؾ :مررت برجؿ عمى نابًو متحمال بو؛ كمثمو قكؿ
الشاعر(ِ) :كالزعفراف عمى ترائبيا ...شرقا بو المَّبَّات ك َّ
الن ٍحر ألف الترائب ىي المبات ،ىا ىنا ،فعادت الصفة باسميا
الذم كقعت عميو ،فإذا اختمفت الصفتاف جاز الرفع كالنصب عمى يح ٍسف ،مف ذلؾ قكلؾ :عبد ا﵀ في الدار راغب فيؾ،
أال ترل أف "في" التي في الدار مخالفة لفي التي تككف في الرغبة؛ قاؿ :كالحجة ما ييعرؼ بو النصب مف الرفع أف ال

قابضا عميو ،فمك قمت :ىذا أخكؾ
ترل الصفة اآلخرة تتقدـ قبؿ األكلى ،أال ترل أنؾ تقكؿ :ىذا أخكؾ في يده درىـ
ن
قابضا عميو في يده درىـ لـ يجز ،إال ترل أنؾ تقكؿ :ىذا رجؿ قائـ إلى زيد في يده درىـ ،فيذا يدؿ عمى أف المنصكب
ن
(ّ)
إذا امتنع تقديـ اآلخر ،كيدؿ عمى الرفع إذا سيؿ تقديـ اآلخر. ).
-كمما تقدـ -فال خالؼ بيف البصرييف كالككفييف في مسألة حكـ الكصؼ إذا تكرر الظرؼ فييا فكالىما أجاز

النصب كالرفع لذلؾ الكصؼ ،كانما كجو الفراء بالنصب حفاظا عمى رسمو القرآني فضال عف قراءة الجميكر مف القراء
بالنصب كما أكضحنا.بؿ أننا نجد الزجاجي يناصر الرفع دكف النصب فيقكؿ( :إف النار صفة ،كفيو صفة فكقع خالديف

بينيما ،فال يجكز فيو الرفع كمف قاؿ مف النحكييف إف الرفع جائز فقد لحف.)ْ( ).
ُّ
تركب (إال) وعامل النصب:

ً
ض ٌمت إلييا (ال) ثـ يخفَّفت فأيدغمت
تنصب
إف)التي
األسماء ي
ي
الفراء( :إالٌ) أيخذت مف حرفيف ( ٌ
ى
قاؿ السيرافي( :كقاؿ ٌ
كشبييا
ٌ
إف) فنصبكا بيا .كعم يؿ (ال) فجعمكىا عطفان ٌ
كف في الالـ فصارت إالٌ ،فأعممكىا فيما بعدىا عمميف :عم يؿ ( ٌ
الن ي
(ٓ)
كجعمتا حرفان كاحدان) .
بحتى...كشبييا أيضان بػ (لكال) ٌ
ٌ
ألنيا (لك) ك(ال) يركبتا ي

فقد أراد السيرافي مف ىذا النص اف يثبت عف الفراء بأف عامؿ النصب ىك ( َّ
إف) المركبة مع (ال) ،كىذا المفيكـ

قد اعتمده نحاة البصرة عمى الككفييف في تبنييـ العمؿ بػ ( َّ
اف)(ٔ) .كىذا االمر مردكد المريف:

ُ .إف الفراء يرفض العمؿ بػ ( َّ
اف) عمى المستثنى ،كلو مكقؼ كاضح مف رأم الكسائي حيف رأل االخير اف ناصب
اف) بعد (اال) بتقدير( :قاـ القكـ اال َّ
المستثنى في قكليـ( :قاـ القكـ اال زيدا لـ يقـ) ىك ( َّ
أف زيدا لـ يقـ)(ٕ) .كقد نقؿ

(ُ) معاني القراف (لمفراء).ُْٔ /ّ:

(ِ) البيت لالعشى ،ينظر :ديكانو ،:كالجميس الصالح الكافي كاالنيس الناصح الشافي.ِٓٓ:
(ّ) تفسير الطبرم.ِٕٗ /ِّ :
(ْ) الجمؿ في النحك.ُُْ /ُ:
(ٓ) شرح السيرافي.ِٔ /ّ :

(ٔ) ينظر :إعراب القرآف لمنحاس ،َِٓ/ّ :كمشكؿ إعراب القرآف ،َُّ/ِ :كالبياف.ُِْ/ِ :

المفصؿ ،ٕٕ/ِ :كشرح التسييؿ ،ِٕٗ/ِ :كشرح الكافية.َٖ/ِ :
(ٕ) ينظر :اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،ُِٔ/ُ :كشرح
ٌ

235

العدد01/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

كانون ثاني0103/م

بأنو لـ يفعؿ لكاف مع (ال) أكجب في قكلؾ( :قاـ
السيرافي رداى لمفراء يرد عمى قكؿ الكسائي قائال( :لك كاف ىذا
النصب ٌ
ي
يد ال عمرك)(ُ).
زه

إف) التي تككف
أف قكؿ العرب (إالٌ ٌ
)إنما جمعكا بيف ( ٍ
ِ .رأم الفراء في تركيب (اال) كرد في معاني القراف ما نصو( :كنرل ٌ
حد الجحد إذ يجمعتا فصارت حرفان كاحدان ...كمثؿ ذلؾ
جحدان
كضمكا إلييا (ال) فصا ار جميعان حرفان كاحدا كخرجا مف ٌ
ٌ
(ِ)
إف) النافية ،ك(ال) .كنعمـ َّ
إف)
أف ( ٍ
ض ٌمت إلييا ال فصارتا حرفان كاحدان)  .فػ (اال) تتركب مف ( ٍ
قكلو :لكالٌ ،إنما ىي لك ي
النافية إذا خففت عممت عمؿ (ما) النافية(ّ).

اف) ناصبا لممستثنى ففي الكقت الذم ذىب سيبكيو الى اف
كيظير العمؿ في ما بعد (اال) دليال عمى عدـ تبنيو ككف ( ٌ
خرهج مما
باب ال
يككف المستثنى فيو إالٌ نصبان ٌ
عامؿ النصب في المستثنى ىك ما قبؿ (اال) كذلؾ عند قكلو( :ىذا ه
ي
ألنو يم ى
الدرىـ حيف قمت :لو عشركف درىمان ،كىذا قكؿ الخميؿ رحمو ا﵀،
أدخمت فيو غيره ،فعمؿ فيو ما قبمو كما ىع ًم ىؿ العشركف في ٌ
ىب إذ لـ يكف داخالن فيما دخؿ فيو ما قبمو،كلـ يكف صفةن ،ككاف العامؿ فيو
القكـ إالٌ أباؾ ...ك
انتصب األ ي
ى
كذلؾ قكليؾ :أتاني ي
ما قبمو مف الكالـ)(ْ) ،فإف الفراء عامؿ المستثنى بحسب نكع االستثناء فاف كاف مكجبا فاف (اال) تنصب ما بعدىا ،كاف كاف

(ٓ)
ينصب ما بعدىا إذا كاف ما قبميا ال
أف
كاف مفرغا يجعؿ ما قبميا تابعا لما بعدىا  ،كذلؾ في قكلو( :كالكجوي في (إالٌ) ٍ
ى
جحد جعمت ما بعدىا تابعان لما قبميا)(ٔ).
فإف كاف ما قبؿ (إالٌ) فيو ه
جحد فيوٍ ،
فنص الفراء يكافؽ سيبكيو مف كجو كيخالفو مف آخر كالغريب اف السيرافي قد َّ
رد الفراء لما كافؽ فيو سيبكيو فقاؿ( :كالذم

حمؿ
ألنو
عطؼ عميو ،كال ىك منصكب يفي ى
خالؼ بينيـ أف ييقاؿ(( :ما قاـ إالٌ ز ه
ه
اء ه
فع كال شيء قبمو يفي ى
فاسدٌ ،
الفر ي
قالو ٌ
يد)) يفير ى
(ٕ)
أثر الحرفيف جميعان في ىذا المكضع) .
عمى ( ٌ
أف) فبطي ىؿ ي
حكم االستثناء المتصل غير الموجب :مكقؼ النحاة العرب مف ىذا النكع مف االستثناء ال يخرج عف أمريف:
احدىما :النصب عمى االستثناء.مف نحك قكلنا :ما جاء احد اال زيدا.

كاالخر :االتباع عمى البدلية مف نحك قكلنا :ما جاء أحد اال زيد ،كما ضربت أحدا اال زيدا.

إال َّ
نصا لمككفييف ما نصو( :الذم جعمو سيبكيو بدالن في ٌأكؿ ىذا الكتاب مف قكلو( :ما أتاني
أف السيرافي قد أكرد ن
مررت و
و
اء عطفان ،كقاؿ أبك العباس أحمد بف يحيى ثعمب:فكيؼ يككف
عمرك) ،جعمو
يد) ك(ما
بأحد إالٌ
ُّ
أحد إالٌ ز ه
ه
ي
الكسائي كالفر ي
(ٖ)
األكؿ منفي كما بعد (إالٌ) مكجب؟) .
بدالن ك ٌ
(ُ) ينظر :شرح السيرافي.ِٔ-ُٔ/ّ :
(ِ) معاني القرآف.ّٕٕ/ِ :

نفيا تقكؿ :إف زيد
(ّ) ٍ
إلف" المخففة أربعة مكاضع" :إف" التي تككف في الجزاء نحك :إف تأتني آتؾ .كالثاني :أف تككف في معنى "ما" ن
منطمؽ ،تريد :ما زيد منطمؽ .كالثالث :أف تدخؿ زائدة مع "ما" فتردىا إلى االبتداء ،كما تدخؿ "ما" عمى إف الثقيمة فتمنعيا عمميا
فكعا،الرابع :أف تككف مخففة مف الثقيمة ،فإذا رفعت ما
كذلؾ قكلؾ :ما إف يقكـ زيد ،كما إف زيد منطمؽ ،كال يككف الخبر إال مر ن

تككيدا
بعدىا لزمؾ أف تدخؿ الالـ عمى الخبر ،كلـ يجز غير ذلؾ لما خبرتؾ بو ،كاف نصبت بيا لـ تحتج إلى الالـ ،إال أف تدخميا
ن
كما تدخميا في (إف) الثقيمة ،ألف المبس قد زاؿ .كأما "أف المخففة" مف المفتكحة األلؼ إذا خففتيا مف أف المشددة فاالختيار أف ترفع

ما بعدىا عمى أف تضمر فييا الياء ،ألف المفتكحة كما بعدىا مصدر فال معنى ليا في االبتداء ،كالمكسكرة إنما دخمت عمى االبتداء

كخبره.ينظر :االصكؿ في النحك.ِِٔ /ُ:

(ْ) الكتاب.ُّّ-َّّ /ِ :

(ٓ) نقؿ أبك البركات األانبارم عف الككفييف بػاف (اال) العامؿ في المستثنى كقد قامت مقاـ (استثني) .االنصاؼ :ـ.)ّْ( .
(ٔ) معاني القرآف (لمفراء).ُٔٔ /ُ :
(ٕ) شرح السيرافي.ِٔ /ّ :

(ٖ) شرح السيرافي.ُٓ- َٓ /ّ :
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(ُ)
ً
ب
كالذم دفع السيرافي إلى ىذا التكجيو فيما يبدك ىك مكقؼ الككفييف مف (اال) فيي عندىـ بمعنى الكاك  .لذا ينس ى
الى الككفييف القكؿ بانيـ أجازكا أف يككف المستثنى عطفان (ِ) .كىذا االمر مردكد المريف:

ُ .اف الفراء لـ يجر االستثناء عمى العطؼ كانما عمى االتباع كالبدلية كقد أكرد نصيف في ىذا المقاـ ،االكؿ في حديثو عف
يال ًم ٍنيي ٍـ﴾(ّ) ،فقاؿ( :كفي إحدل القر ً
نصب ما
قكلو تعالى﴿ فى ىش ًريبكا ًم ٍنوي إً َّال ىقمً ن
اءتيف (إالٌ قميؿه منيـ) .كالكجو في (إالٌ) أف يي ى
حجد جعمت ما بعدىا تابعان لما قبميا؛ معرفةن كاف أك
جحد فيو ،فإذا كاف ما قبؿ إالٌ فيو
ما بعدىا إذا كاف ما قبميا ال
ه
ى
أحد إالٌ غالمؾ ،لـ ً
يأت ىذا عف العرب
فأما المعرفةي فقكليؾ :ما
أما النكرةي فقكليؾ :ما فييا ه
اس إالٌ ز ه
ذىب ٌ
ى
الن ي
يد .ك ٌ
نكرةنٌ ،
ي
(ْ)
،ألف في فعمكه اسمان معرفة ،فكاف
إالٌ بإتباع ما بعد إالٌ ما قبميا .كقاؿ ا﵀ تبارؾ كتعالى﴿ ىما ىف ىعميكهي إً َّال ىقمًي هؿ ًم ٍنيي ٍـ﴾
ٌ
كيثبًتيو لما بعد إالٌ)(ٓ).
الرفعي الكجوى في الجحد الذم ينفي
ى
الفعؿ عنيـ ،ي
أحد
فإنؾ تيتبعي ما بعد إالٌ ما قبميا؛ كقكلؾ :ما عندم ه
ِ .كيقكؿ في مكض وع آخر( :كاذا كاف الذم قبؿ (إالٌ) نكرةن مع جحد ٌ
أف (إالٌ) كانت منسكقةن عمى
قدمت إالٌ
فعوي ؛ فقمت :ما أتاني إالٌ أخاؾ ه
فإف ٌ
ى
إالٌ أخكؾٍ .
أحد .كذلؾ ٌ
نصبت الذم كنت تىر ي
يتبع شيئان ىك بعدىا فاختاركا االستثناء ،كمثمو قك يؿ الشاعر(ٔ):
ما قبميا ى
فاتبعويٌ ،
نع أف ى
فم ى
فمما قي ّْدمت ي
كأنو ًخمى يؿ
لمية مكحشان طم هؿ
يمك يح ٌ
ٌ
رفعو عمى
يجز أف ييتبً ىع الطٌمؿ كىك قبموي .كقد
لمية طم هؿ
ه
ي
فعو ٌ
المعنىٌ :
فمما قي ّْد ىـ لـ ي
يجكز ي
مكحش ،فصمي ىح ر ي
يتبع الطٌمؿٌ ،
ألنو أ ى

(ٕ)
ً
العرب
اسانية .كمف
أف تجعمىوي كاالسـ
النصب في يخر ٌ
ٍ
ي
يككف الطٌم يؿ ترجمةن عػنو كما تقك يؿ :عندم يخراسانيةه جاريةه ،كالكجوي
ي
(ٖ)
تقد ىـ في إالٌ عمى ىذا التفسير .قاؿ :كأنشدكنا :
ىمف يرفعي ما ٌ
(ٗ)
بالثًٍني أسف ىؿ مف ج َّماء ليس لو إالٌ ً
بنيو كاالٌ ًع ٍر ىسوي ًشىيعي) .
ى ى
أف (إالٌ) ال تككف بمنزلة الكاك ،فتحدث الفراء في معرض حديثو عف قكلو تعالى﴿:إًالَّ
الفراء ذكر في أكثر مف مكض وع ٌ
ٌّ .
ي
إف ٌ
(َُ)
ًَّ
اب في التفسير ،خطأه
بعض
يف ظىمى يمكا﴾  :قائال (كقد قاؿ
النحكييف :إالٌ في ىذا المكضع بمنزلة الكاك...فيذا صك ه
ٌ
ي
الذ ى
(ُِ)
(ُُ)
كف إً َّال م ٍف ظىمىـ ثيَّـ ىب َّد ىؿ يح ٍسننا ىب ٍع ىد يس و
كء﴾
اؼ لى ىد َّ
في العربية)  .كعمؽ عف قكلو تعالى ﴿ ىال ىي ىخ ي
م ا ٍل يم ٍر ىسمي ى
ى
ى

إف إالٌ في المٌغة بمنزلة الكاك ،كاٌنما معنى ىذه اآلية :ال يخاؼ لدم المرسمكف كال مف
بعض
قائال( :كقد قاؿ
ٌ
النحكييفٌ :
ي
(ُّ)
َّ ًَّ
ً َّ
كف لً َّمن ً
يف ظىمى يمكا﴾  ،أم كال الذيف ظممكا .كلـ أجد العربية
اس ىعمىٍي يك ٍـ يح َّجةه إًال الذ ى
ظمـ ...كجعمكا مثمو قكؿ ا﵀﴿:لىئال ىي يك ى
تحتمؿ ما قالكا)(ُْ).

(ُ) االنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،ِْٖ /ُ :كالجنى الداني.ّْٕ:
(ِ) االصكؿ في النحك ،َّّ /ُ:كالمساعد.َٓٔ /ُ:
(ّ) البقرة.ِْٗ /
(ْ) النساء.ٔٔ :

(ٓ) معاني القرآف (لمفراء).ُٔٔ /ُ :

لكثير عزة كلذم الرمة في الخزانة.ُُِ /ّ :
(ٔ) البيت منسكب ٌ
(ٕ) الترجمة :يراد بيا البد يؿ .ينظر :المصطمح النحكم ،ُّٔ :كدراسة في النحك الككفي.ِِّ :
(ٖ) البيت منسكب ألبي زبيد الطائي ،ينظر :الطرائؼ األدبية.ٗٗ :
(ٗ) معاني القرآف (لمفراء).ُٖٔ – ُٕٔ /ُ :
(َُ) البقرة.َُٓ /

(ُُ) معاني القرآف (لمفراء).ٖٗ /ُ :
النمؿ.ُُ-َُ /
(ُِ) ٌ
(ُّ) البقرة.َُٓ /

(ُْ) معاني القرآف (لمفراء).ِٖٕ /ِ :
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فما طرحو السيرافي يعد كىما كاضحا لحكـ ىذا النكع مف االستثناء كىك الحكـ الذم أقره سيبكيو مف قبؿ حيف قاؿ
مررت و
يد ،كما
بأحد إالٌ
أحد إالٌ ز ه
مما ينفي عنو ما أيدخؿ فيو ،كذلؾ قكلؾ :ما أتاني ه
ي
((ىذا ي
باب ما يككف المستثنى فيو بدالن ٌ
لقيت
فكأنؾ قمت :ما
مررت إالٌ بز ويد ،كما أتاني إالٌ ز ه
أيت أحدان إالٌ زيدان ،جعمت المستثنى بدالن مف األكؿ ٌ
يد ،كما ي
ي
ز ويد ،كما ر ي
مررت بر و
تجعؿ المستثنى بدالن مف الذم
مررت بز ويد ،فيذا كجو الكالـ أف
فكأنؾ قمت:
إالٌ زيدان .كما ٌأنؾ إذا قمت:
ى
جؿ ز ويدٌ ،
ي
ي
ً
األكؿ)(ُ).
قبموٌ ،
ألنؾ تيدخميو فيما أخرجت منو ٌ
كمما تقدـ – فيذه الكىـ الذم كقع بو السيرافي ما ىك اال دليؿ عمى اف البصرييف كممف شايعيـ مف النحاة لـيقرؤا مصنفات مخالفييـ كانما اكتفكا بالنقؿ عنيـ اك كما يبدك ىناؾ غاية لتسفيييـ كما ذىب ابك البركات حيف استحدث
مسألة:اال بمعنى الكاك في كتابو االنصاؼ كىك مكضع ال صحة لو كما تبيف مف نص الفراء السابؽ الذكر.
الني ً
جكاز إضافة َّ
ّْؼ إلى العشرة:

اىتـ نحاة العربية باالعداد عناية كبيرة سكاء مف حيث االفراد أك التركيب ،لذا فقد خضعت مسائمو الى التأكيؿ

كالتعميؿ مف لدف النحكييف مقمبيف أكجييا كبياف ما يحسف الكالـ فيو ،كما ال يحسف ،كمف المسائؿ التي القت جدال كبي ار

عند النحاة ىك اضافة النيؼ الى العشرة كقكلؾ :ىذا خمسة و
عشر .فنحاة البصرة منعكا االضافة كاحتجكا بأف قالكا :إنما قمنا

و
بعض ،فكذلؾ ىينا.
بعضو إلى
احد
احدا ،فكما ال يجكز أف يضاؼ
االسـ الك ي
اسما ك ن
ي
إنو ال يجكز ذلؾ ألنو قد جعؿ االسماف ن
ي
كبياف ىذا أف االسميف لما رٌكبا َّ
معنى كاحد ،كاإلضافة تيٍب ًطؿ ذلؾ المعنى ،أال ترل أنؾ إذا قمت
"قبضت ىخ ٍم ىسةى
ي
دال عمى ن
"قبضت ىخمسةى ىع ىش ور" َّ
ىع ىشر" مف غير إضافة َّ
دؿ عمى أنؾ قد
دؿ عمى أنؾ قد قبضت خمسة كعشرة ،كاذا أضفت فقمت
ي ٍى
ى
(ِ)
قبضت الخمسة دكف العشرة .
ً
خم ىسةى ىع ىش ىر:
أما ىخ ٍم ىسةى ىع ىش ىر كأخكاتييا كحاد ى
م ىع ىش ىر كأخكاتييا ،فيما شيئاف يجعال شيئان كاحدان،كاٌنما أص يؿ ٍ
قاؿ سيبكيو( :ك ٌ
و (ّ)
و
كعشرةن،
تككف خمسةن،
حدىا أف
فإف ٌ
كع ىشرةه ٌ
فأما ىخ ٍم ىسةى ىع ىش ىر ٌ
خمسةه ى
ى
،كلكنيـ جعمكه بمنزلة حرؼ كاحد)  .كقاؿ ٌ
المبريدٌ ( :
ى
(ْ)
فأما
غي انر لو عف جيتو ،فألزمتىو
فمما
فت كاك العطؼ يم ٌ
جعمت االسميف اسمان كاحدان ح ىذ ى
ى
ى
البناء لذلؾ)  .كقاؿ الزٌجاجٌ ( :
ٌ
(ٔ)
(ٓ)
ً
ً
ً
ً
الرف ًع كالنصب كالخفض مفتكحةي الكسط كاآلخر)  .كسار نحاة العربية عمى ىدييـ
( ىخ ٍم ىسةى ىع ىش ىر) فيي في مكض ًع ٌ

كمنيـ الزمخشرم حيف أكضح مكقؼ سيبكيو فقاؿ( :كاألصؿ في العدد المنيؼ عمى العشرة أف يعطؼ الثاني عمى األكؿ،
فيقاؿ ثالثة كعشرة ،فمزج األسماف كصي ار كاحدان ،كبنيا لكجكد العمتيف .كمف العرب مف يسكف العيف فيقكؿ أحد عشر إحتراسان
مف تكالي الحركات في كممة .كحرؼ التعريؼ كاإلضافة ال يخالف بالبناء ،تقكؿ األحد عشر كالحادم عشر إلى التسعة

عشر كالتاسع عشر ،كىذا أحد عشرؾ كتسعة عشرؾ ككاف األخفش يرل فيو اإلعراب إذا أضافو ،كقد استرذلو سيبكيو .كاف
سمى رجؿ بخمسة عشر كاف فيو اإلعراب كاإلبقاء عمى الفتح.)ٕ().

خمسي تبناه
فإف أكجب االضافة الى االسـ كأف يككف اسما؟ فذكر سيبكيو عف الخميؿ االضافة الى الكاحد فيقاؿ:
ّّ
سيبكيو في (باب اإلضافة إلى االسميف المذيف ضـ أحدىما إلى اآلخر فجعال اسمان كاحدان كاف الخميؿ يقكؿ :تمقي اآلخر

منيما كما تمقي الياء مف حمزة كطمحة؛ َّ
ألف طمحة بمنزلة حضرمكت .كقد بينا ذلؾ فيما ينصرؼ كما ال ينصرؼ.فمف ذلؾ
كخمسي .فيكذا سبيؿ الباب .كصار بمنزلة
معدم
خمسة عشر كمعدم يكرب في قكؿ مف لـ يضؼ .فإذا أضفت قمت:
ّّ
ّّ
(ُ) الكتاب.ُُّ /ِ :

(ِ) اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ.ِٖٖ /ُ :
(ّ) الكتاب.ِٖٗ – ِٕٗ /ّ :
(ْ) المقتضب.ِٗ /ْ :

المفصؿ ،ُُّ- ُُِ /ْ :كشرح التصريح.ّْٔ /ِ :
(ٓ) ما ينصرؼ كما ال ينصرؼ ،َُٓ:كينظر :الجمؿ،،ُّٗ :كشرح
ٌ
المفصؿ،ُُّ- ُُِ /ْ :كشرح التصريح.ّْٔ /ِ :
(ٔ) ينظر عمى سبيؿ المثاؿ :الجمؿ ،ُّٗ:كشرح
ٌ
(ٕ) المفصؿ.ُِٗ:
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المضاؼ في إلقاء أحدىما حيث كاف مف شيئيف ضـ أحدىما إلى اآلخر .كليس بز و
يادة في األكؿ كما أف المضاؼ إليو ليس

بنكم في ابف،
ثنكم في قكؿ مف قاؿّّ :
بزيادة في األكؿ المضاؼ....كسألتو عف اإلضافة إلى رجؿ اسمو اثنا عشر ،فقاؿّّ ،

ابني؛ كتحذؼ عشر كما تحذؼ نكف عشريف ،فتشبَّو عشر بالنكف كما شبَّيت
اثنى في اثنيف ،كما قمتّّ :
كاف شئت قمتّّ :
أما اثنا عشر التي العدد فال تضاؼ كال يضاؼ إلييا.)ُ().
عشر في خمسة عشر بالحاء .ك ٌ
النٌي ً
ؼ إلى
اء كمف كافقوي ييج ييز إضافةى ٌ
أما السيرافي فقد نقؿ نصا عف الفراء يخالؼ فيو ما تقدـ قائال( :كاعمـ ٌ
الفر ى
أف ٌ
العشرًة؛ فتقكؿ(( :ىذا خمسةى و
عشر)) ،كأنشدكا فيو(ِ):
نائو ً
ػؼ مف ع ً
شروة مف ًحجَّتو
يكمّْ ى
كشػ ٍق ىكتًو ...ى
ى
بنت ثماني ىع ى
ً
ً
كعميو
كاذا كاف
ؾ(( :ىذا خمسةي
الفراء إضافة النيّْؼ عمى عشر .كقكل ى
عشرؾ)) كلالحتجاج لوي
كج ى
عشر مضافان ،ى
ب عند ٌ
ي
غير ىذا)(ّ).
مكضعه ي

ىذه المخالفة التي نقميا السيرافي استفاد منيا ابف االنبارم اللصاؽ ىذه المخالفة لتككف منيجا كمكقفا ثابتا

لمككفييف ،لذا فقد أفرد ابف االنبارم مسالة في اإلنصاؼ بعنكاف (ىؿ تجكز اضافة النيؼ الى العشرة) كضع فيو آراء
المدرستيف كحججيـ بشاف اضافة النيؼ الى العشرة قائال( :ذىب الككفيكف إلى أنو يجكز إضافة النيؼ إلى العشرة ،نحك:

ىخ ٍم ىسةى ىع ىش ور .كذىب البصريكف إلى أنو ال يجكز.أما الككفييف فاحتجكا بأف قالكا :إنما قمنا ذلؾ ألنو قد جاء ذلؾ عنيـ في
استعماليـ ،قاؿ الشاعر:
ؼ مف عىنائً ًو ً
ت ثى ىمانًي ىع ٍش ىروة ًم ٍف ًحجَّتً ٍو
يكمّْ ى
كش ٍق ىكتً ٍو ...بًٍن ى
ى
كألف َّ
النيّْؼ اسـ مظير كغيره مف األسماء المظيرة؛ فجاز إضافتو إلى ما بعده كسائر األسماء المظيرة التي تجكز

إضافتيا .)ْ().بؿ أف ابف االنبارم استفاد مف رد السيرافي ليككف ردا بمسانو عمى الككفييف فقاؿ السيرافي( :كىذا ال يجيزه

(ٓ)
ت
البصريكف كال يعرفكف البيت . ).كقاؿ ابف االنبارم( :كاما الجكاب عف كممات الككفييف :اما ما انشدكه مف قكلو :بًٍن ى
ثى ىمانًي ىع ٍش ىروة ًم ٍف ًح َّجتً ٍو ،فال يعرؼ قائمو ،كال يؤخذ بو.)ٔ().

إال أف مراجعة كتاب الفراء في (معاني القراف) يجد األمر مخالفا لما نسب اليو ال سيما عند عمماء الككفة عامة

(ٕ)
عشر
فإف
ىح ىد ىع ىش ىر ىك ٍك ىكنبا﴾
العرب تجع يؿ العدد ما بيف ى
أما قكليو ﴿:إًّْني ىأرٍىي ي
ى
ٌ
ت أى
فقاؿ ما نصو( :ك ٌ
شر إلى تسعةى ى
أحد ع ى
خفضو كر ً
ً
ً
األك ىؿ إلى الثاني فيخرىج مف معنى العدد.
فع ًو ،كذلؾ ٌأنيـ جعمكا اسميف
منصكبان في
معركفيف كاحدان ،فمـ ييضيفكا ٌ

عرؼ فيو االنفصا يؿ
كلـ يرفعكا آخره
آخرىا ،كاستجازكا أف ييضيفكا (بع ىؿ)إلى (ىب ٌ
فيككف بمنزلة بعمب ٌ
)ألف ىذا ال يي ي
ؾ ٌ
ى
ؾ إذا رفعكا ى
ً
الخمسة ،فجعمكىما بإعر و
ألف معناىما في األصؿ ىذه عشرةه كخمسةه،
تنفرد مف العشرًة كالعشرةي مف
مف ذا،كالخمسةي ي
اب كاحد؛ ٌ
(ٖ)
فمما يع ًدال عف جيتيما أيعطيا إعرابان كاحدان في الصرؼ ،كما كاف إعريابيما كاحدان قب ىؿ أف ييصرفا) .
ٌ
خفضوً
ً
ً
ً
الفراء ،كىذا مفيكـ مف قكلو( :منصكبان في
عشر
ىح ىد
عشر إلى تسعةى
ّّ
ي
فالعدد مف أ ى
مبني عمى فتح الجزأيف عند ٌ
ى
ى
(ٗ)
ً
ً
ألنيما صا ار كاالسـ الكاحد كما نسب اليو .
كرفعو) كال يك ي
األكؿ إلى الثاني ٌ
افؽ عمى إضافة ٌ
(ُ) الكتاب.ّٕٓ /ّ:
(ِ) ال يعرؼ قائمو.

(ّ) شرح السيرافي ،َُٗ /ُ:كينظر :اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،َّٗ /ُ :كشرح الكافية ،ُّٓ /ّ :كائتالؼ النصرة.ّْ :
(ْ) االنصاؼ في مسائؿ الخالؼ.ِٖٖ /ُ :
(ٓ) شرح السيرافي.َُٗ /ُ:

(ٔ) االنصاؼ في مسائؿ الخالؼ.ِٖٗ-ِٖٖ /ُ:
(ٕ) يكسؼ.ْ /

(ٖ) معاني القرآف (لمفراء).ّّ-ِّ /ِ:

(ٗ) دراسة في النحك الككفي ،ّٕٗ :كينظر :النحك الككفي.ْٔ :
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أح ىد ىع ىش ىر
كما أف االماـ ثعمبا كىك مف اعالـ الككفة ثبت لو قكؿ المنع مف االضافة قائال( :جميعي العدد ،مثؿ ى
عشر كلـ يعربكا سائر أخكاتيا
كاثنا ىع ىش ىر ك
أشباىيما،إنما ىك ك ه
ٌ
احد كعشرةه ،كاثناف كعشرةه ،كثالثةه كعشرةه ،كاٌنما أعربكا اثنى ى
و
و
ُّ
تعرب
عرب ىذيف كال
تعتؿ كال
ألف التثنية ال
ب بك ٌؿ العر ٌبية ،كالجمعي ٌ
ي
يتغير كيعت ٌؿ ،أنت ت ي
عر ي
ٌ
ي
تككف إالٌ مف كجو كاحد يي ى
(ُ)
ىؤالء) .
يعرب
العدد
أف
أح ىد ىع ىش ىر إلى تسعةى ع ىش ىر ّّ
أف أصمو ك ه
ى
أف اثنا عشر أ ى
احد كعشرةه ،ك ٌ
مبني ،ك ٌ
المركب مف ى
ى
فثعمب يرل ٌ
و
و
مبنيانُّ -
يعتؿ-
أما الجمعي فقد يأتي ٌ
دكف بقية األعداد ٌ
ألف التثنية ال تيبنى كال تككف إالٌ بطريقة كاحدة كىي زيادة األلؼ كالنكفٌ ،
عرب(ِ).
عر ه
ب ،كىؤالء ال يي ي
كيتغير بالكاك كالنكف ،في حيف ٌ
أف ىذيف يم ى
-اذف -فال خالؼ بيف البصرييف كالككفييف في مسالة منع إضافة النيؼ إلى العشرة ،كما خصصو النحاة مف

مسائؿ لمخالؼ ال صحة ليا كينقضيا الدليؿ الذم قدمناه عف الفراء كثعمب بكصفيما عمميف مف أعالـ المدرسة الككفية.
العائد المحذوف من الجممة التي تقع صفة:

ذكر النحاة َّ
أف ىناؾ حذفا في الجممة التي تقع صفة فال بد لمجممة مف عائد مف نحك قكلو تعالى ﴿كاتقكا يكما ال

تجزم نفس عف نفس شيئا﴾(ّ) ،إال أنيـ اختمفكا بتقدير العائد الى (اليكـ) فمذىب البصرييفَّ :
أف العائد ىك (فيو) أم :ال
تجزم فيو نفس عف نفس شيئا(ْ) ،قاؿ سيبكيو( :كأما بنك تميـ فيرفعكف ...فيقكلكف :أما ً
كأنو قاؿ :فأنا أك فيك
العمٍ يـ
فعالـ ٌ
ٌ
ٌ
ه
إضمار ىذا أحسف عندىـ مف أف ييدخمكا فيو ما ال يجكز ،كما قاؿ سبحانو﴿ :يكما ال تجزم نفس﴾ أضمر:
عالـ بو ،ككاف
ي
ه

فيو)(ٓ).

الكسائي إلى َّ
ألف الظرؼ ال
أف
فذىب
أما الككفيكف فقد تباينت مكاقفيـ
ُّ
ى
ىاء (ال تجزيو) كال يجكز غيره؛ ٌ
ى
العائد ه
تكممت ًف ً
يو .كقاؿ غيره
تكممت كأنا أريد الًَّذم
يجكز حذفيو(ٔ)( .كيقكؿ :لك أجزت إضمار الصفة ىاىنا ألجزت :أنت الًَّذم
ي
ي
ي
ً
مف أىؿ البصرة :ال نجيز الياء كال تككف ،كانما يضمر في مثؿ ىذا المكضع الصفة .كقد أنشدني بعض العرب:
ب ىي ٍكـ لك تىىنٌزاهي حكؿ ...أىٍلفىٍيتىني ذا و
يا ير َّ
عنز كذا طكؿ
(ٕ)
كأنشدني آخر :
ً ًو
ناـ
صبَّحت صبَّحيا
قد ى
السالـ ...ب ىكبد خالىطيا ىس ي
ي
الطعاـ
ًفي ساعة يي ىحبُّيا
ي

ب فييا.)ٖ().
كلـ يقؿ يي ىح ٌ
كقد َّ
رد الفراء الزاـ الكسائي تقدير (يجزيو) فقاؿ( :كليس يدخؿ عمى الكسائي ما أدخؿ عمى نفسو ألف الصفة ًفي ىذا

المكضع كالياء متفؽ معناىما ،أال ترل أنؾ تقكؿ :آتيؾ يكـ الخميس ،كفي يكـ الخميس ،فترل المعنى كاحدا ،كاذا قمت:
مت فيؾ ،فمما اختمؼ المعنى لـ يجز إضمار الياء مكاف ( ًفي) كال إضمار ًفي مكاف الياء.)ٗ().
كممتيؾ كاف غير كمٌ ي
(ُ) مجالس ثعمب.ّْٗ /ِ :

(ِ) ينظر :النحك في مجالس ثعمب.ُٖٔ :

(ّ) البقرة.ْٖ /

(ْ) ينظر :أكضح المسالؾ ،ِٕٖ /ّ:كمغني المبيب ،َْٖ /ُ :كشرح االشمكني ،ُِّ /ِ :كالنحك الكافي.ّٓٔ /ِ:
(ٓ) الكتاب ،ّٖٔ /ُ :كينظر :شرح الكافية.ُْٕ /ْ :

(ٔ) ينظر :معاني القرآف (لمكسائي) ،ٔٗ ،ٖٔ :كمعاني القرآف كاعرابو ،ُِٖ /ُ :كاعراب القرآف (لمنحاس) ،ُِِ /ُ :كأمالي ابف
الشجرم ،ٔ/ُ :كالبحر المحيط.َّٕ /ُ :

(ٕ) ينظر :الكامؿ في المغة كاالدب.ّّ /ُ:
(ٖ) معاني القراف (لمفراء).ِّ /ُ:

(ٗ) معاني القراف (لمفراء).ِّ /ُ :
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أما الفراء فقد أجاز الكجييف (الياء) ك(فيو)(ُ) .في حيف نسب السيرافي إليو عمى غير كجيتو فقاؿ( :كقكلو تعالى
عت ليكـ ،فالي ب ٌد في ىذه الجمم ًة مف و
الن ً
أف
عائد إلى اليكـ.
التجزم نفس عف نفس﴾ .في مكض ًع ٌ
الفراء ٌ
ي
ي
فمذىب سيبكيو ك ٌ
حذؼ مف صمة الذم ،فإذا اتٌصمت بحرؼ
كأنو قاؿ ال تجزيو ،كقاؿ
العائد ىك فيو .ككاف
ُّ
الياء تي ي
ىاءٌ ،
ي
الكسائي يجع يؿ العائد ن
مت اليكـ ،كال تقك يؿ :الذم
زيدان الذم تكمٌ ي
مت فيو) (ِ) .فالنص ما
اليكـ ،تر ي
يد :تكمٌ ي
ى

بت ،تريد :الذم ضربتيوي ،كال تقك يؿ:
الصمىة ،تقك يؿ :زيدان الذم ضر ي
جر لـ تيحذؼ مف ٌ
ٌ
ً
مت
لت ،تر ي
مت فيو ،كالفص يؿ بيف الظرؼ كغيره ٌأنيـ قد أجازكا :تكمٌ ي
يد عميو ،كتكمٌ ي
نز ي
ىك اال دليؿ عمى بطالف قكؿ السيرافي باتباع الفراء لقكؿ سيبكيو ،كعميو يسجؿ الباحث المالحظات االتية:

ُ .مسائؿ التكجيو النحكم بيف الزاـ (الياء) أك (فيو) خاضعة لممعنى كلعؿ ابا الحسف االخفش قد أكضح لمداللة بيف كال
نفس عف و
نفس فيو شيئان" .كانما جاز إضمار "فيو" كما جاز اضافتو الى الفعؿ تقكؿ" :ىذا
الكجييف( :قاؿ "يكمان ال تى ٍج ًزل ه
يكـ يفعؿ زيد" .كليس مف األسماء شيء يضاؼ الى الفعؿ غير اسماء الزماف ،كذلؾ جاز اضمار "فيو" .كقاؿ قكـ:
ي
ً
َّ
ُّ
يد" تريد" :يحبُّو
أيت رجالن
يحب ز ه
"إنما أضمر الياء اراد "ال تى ٍج ًزيو" كجعؿ ىذه الياء اسما لميكـ مفعكال ،كما تقكؿ" :ر ي
"يكـ ال منفعة" ،كذلؾ أف اسماء الحيف قد
ينفع ى
يكـ ال ي
ؾ شيء" أم :ى
زيد" .كىك في الكالـ يككف مضافا ،تقكؿ" :اذكر ى
ينطقكف" اذا أضمرت ً
نطؽ" ،كقد يجكز فيو "ىذا يكـ ال ً
ً
"فيو"
"يكـ ال
تضاؼ الى لفعؿ قاؿ
ى
ى
{ىذاي ٍكيـ الى ىينطقي ى
ي
كف} أم ي
ألف يكما نكرة كقد جعمت الفعؿ لشيء مف سببو كقدمت الفعؿ .فالفعؿ يككف كمو مف صفة النكرة
كجعمتو مف صفة "يكـ" ٌ
كأنؾ أجريتو عمى اليكـ صفة لو اذا كاف ساقطا عمى سببو.)ّ().

ِ  .اعتمدت تكجيات المفسريف في ضكء الطرح المغكم ففي الكقت الذم يميؿ المفسركف الى مكقؼ البصرييف

(ْ)

نجد

بعضيـ مياال إلى مكقؼ الفراء كما ذىب الطبرم الى ذلؾ حيف قاؿ( :كتأكيؿ قكلو( :كاتقكا يكما ال تجزم نفس عف نفس
شيئا) :كاتقكا يكما ال تجزم فيو نفس عف نفس شيئا .كجائز أيضا أف يككف تأكيمو :كاتقكا يكما ال تجزيو نفس عف نفس
شيئا ،كما قاؿ الراجز(ٓ):

قد صبحت ،صبحيا السالـ ...بكبد خالطيا سناـ
في ساعة يحبيا الطعاـ
كىك يعني :يحب فييا الطعاـ .فحذفت"الياء" الراجعة عمى"اليكـ" ،إذ فيو اجتزاء بما ظير مف قكلو( :كاتقكا يكما ال تجزم
نفس) الداؿ عمى المحذكؼ منو -عما حذؼ ،إذ كاف معمكما معناه.كقد زعـ قكـ مف أىؿ العربية أنو ال يجكز أف يككف
المحذكؼ في ىذا المكضع إال"الياء" .كقاؿ آخركف :ال يجكز أف يككف المحذكؼ إال"فيو" .كقد دلمنا فيما مضى عمى جكاز

حذؼ كؿ ما دؿ الظاىر عميو) (ٔ).

عامل النصب في الفعل المضارع بعد فاء السببية:

ألنيا عطفت ما بعدىا عمى ً ً ً
قاؿ السيرافي( :كقاؿ الفراء( :الفاء) تنصب في جكاب الس ً
لما قيؿ :ال
تةٌ ،
ي
ٌ
ي
ٌي
غير شكمو ٌ
ُّ
فعؿ ال ي ً
ً
ً
ً
شاكميو في معناه ،كال يدخ يؿ
عمى
ال
فع
عطفت
،فحيف
دـ
الن
عمى
يدخؿ
،كلـ
مـ
الظ
النيي عمى
فتندـ ،دخؿ
تظممني
ن
ُّ
ٌ
ى
ي
ى
ى
صب بالخالؼ)(ٕ).
النيي كما دخؿ عمى الذم قبمو،
عميو
ٌ
ي
استحؽ ٌ
حرؼ ٌ
الن ى

(ُ) معاني القراف (لمفراء).ُّ /ُ :
(ِ) شرح السيرافي.ِٕٕ /ِ :

(ّ) معاني القراف (لالخفش).ّٗ /ُ:

(ْ) تفسير الرازم ،َٖ /ِِ :التحرير كالتنكير ،ِّٕ /ِٗ :البحر المديد ،ُُٔ /ُ :تفسير المراغي.َُٖ /ُ :
(ٓ) بال نسبة في:الكامؿ في المغة كاالدب.ّّ /ُ:
(ٔ) تفسير الطبرم.ِٔ /ُ :

المفصؿ.ُِ /ٕ :
(ٕ) شرح السيرافي ،ِِٗ- ِِٖ /ّ :كينظر :شرح
ٌ
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اختمؼ نحاة العربية في ناصب الفعؿ المضارع المقترف بػ (الفاء) ،فجميكر البصرييف يركف اف الناصب لو (اف)

(ُ)
أف)(ِ) .كقاؿ أيضان(( :كاعمـ
انتصب في باب الفاء
أف ما
ينتصب عمى إضمار ٍ
ي
ى
مضمرة بعد الفاء  .قاؿ سيبكيو(( :اعمـ ٌ
أف ما ينتصب في باب الفاء قد ينتصب عمى غير معنى ك و
ككؿ ذلؾ عمى إضمار أف)(ّ) .كتابعو عمى ذلؾ أبك العباس
احد ٌ
ي
ي
ٌ
(ْ)
السراج(ٓ) .أما الككفيكف فقد نسب الييـ ذلؾ النصب بالفاء عمى الخالؼ(ٔ) .يراد بالخالؼ:
المبرد  .كأبك بكر بف ٌ
العباس ٌ

ً
النصب في الظرؼ الكاقع خب انر ،كفي المفعكؿ معو،
بالخالؼ :العامؿ
عدة مكاضع ،فجعمكه عمٌةى
المعنكم الذم أعممكه في ٌ
ه
ً
المحضة التي
الككفية
التمني كالعرض ،كىك مف المصطمحات
كفي المضارع الكاقع بعد الفاء في األمر كالنيي كاالستفياـ ك ٌ
ٌ
مصطمح يقابمو(ٕ).
لـ ىي يق ٍؿ بيا البصرٌيكف كلـ يكف ليـ
ه

أما الفراء فما نقؿ عنو لـ يكف دقيقا فالناصب لمفعؿ المضارع المقترف بالفاء ىك الصرؼ كمما يأتي مفيكمو مف

خال ما سجمناه مف مالحظات ىي:

َُّ .
إف الفراء حدد مفيكـ الصرؼ مدار البحث قائال( :كاف شئت جعمت ىذه األحرؼ المعطكفةى بالكاك نصبان عمى ما يقك يؿ
قمت أف تأتي بالكاك معطكفةن عمى و
تستقيـ
كالـ في ٌأكلًو حادثةه ال
حكيكف مف الصرؼ؛ فإف قمت:كما َّ
الص ٍر ي
ٌ
ؼ ؟ ي
الن ٌ
ي
ى
(ٖ)
ً
الصرؼ ؛ كقكؿ الشاعر :
ؼ عمييا ،فإذا كاف كذلؾ فيك
ي
إعادتييا عمى ما يعط ى

ال تنوى عف يخمي و
عظيـ
عار عميؾ إذا فعمت
ؽ
كتأتي مثمىوي
ه
ي
ى
يجكز إعادة (ال) في (تأتي مثمو) فمذلؾ سمي صرفان إذ كاف معطكفان كلـ ً
الحادث الذم
عاد فيو
أال ترل ٌأنو ال
ي
يستقـ أف يي ى
ي
ىٍ
يٌ
يت كرىأيؾ
قبمو ،ك ًمثميو مف األسماء التي نصبتيا
كت ك ى
األسد ألكمىؾ،كلك يخمّْ ى
العرب كىي معطكفةه عمى مرفكوع قكلييـ :لك تيًر ى
ي
يستقيـ فيو ما حدث في
تييبكا أف يعطفكا حرفان ال
ؾ ريأي ى
كت كتيًر ى
ؾ لضممت ؛ ٌ
يحسف في الثاني أف تقكؿ :لك تيًر ى
لما لـ ي
لضممتٌ ،
ي
الذم قبمىو)(ٗ).

كقاؿ أيضا( :كقكليو ﴿ كلى َّما يعمىًـ المَّو الًَّذيف ج ى ً
الصابً ًريف﴾(َُ) خفض الحسف (( ً
كيعمـ الصابريف))
ى ى
ي
ي
اى يدكا م ٍن يك ٍـ ىكىي ٍعمى ىـ َّ ى
ى ىٍ
ً
ً
ً
الصرؼ
استخؼ بي)) ك
كف
يسميو
بعد
يد
الصرؼ ؛ كقكلؾ(( :لـ آتو كأكرىموي إالٌ
ٌ
ي
ى
اء ي
ير ي
ٌ
ي
النحكي ى
القر ي
الجزـ ،ك ٌ
تنصبو .كىك الذم ٌ
ى
كر
جحد أك ا
ثـ ترل ذلؾ الجحد أك االستفياـ ممتنعان أف يي َّ
ثـ أك الفاء أك أك،كفي أكلو ه
ه
ستفياـٌ ،
أف يجتمع الفعالف بالكاك أك ٌ
كر (ال) في يضيؽ ،فيذا تفسير
شيء
الصرؼ ...ككذلؾ يقكلكف:ال ىي ىس يعني
في العطؼ ،فذلؾ
ى
ي
ه
كيضيؽ عنؾ ،كال تي ٌ
الصرؼ)(ُُ).

المفصؿ.ُِ /ٕ :
(ُ) ينظر :شرح السيرافي ،ِِٗ /ّ :كاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،ٕٓٓ /ِ :كشرح
ٌ
(ِ) الكتاب.ِٖ /ّ :
(ّ) الكتاب.َّ /ّ :

(ْ) ينظر :المقتضب.ُّ ،ُِ ،ٕ-ٔ /ِ :
(ٓ) ينظر :األصكؿ في النحك.ُّٓ /ِ :

(ٔ) ينظر :اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ.ٕٓٓ /ِ :

الفراء كأثره.ُُٗ :
(ٕ) ينظر :مدرسة الككفة ،َّٔ:كدراسة في النحك الككفي ،ِٕٕ – ِٕٔ :ككتاب ٌ
(ٖ) البيت ألبي األسكد الدؤلي في ديكانو.َْْ :
(ٗ) معاني القرآف (لمفراء).ّْ-ّّ /ُ :
(َُ) آؿ عمراف.ُِْ /

(ُُ) معاني القرآف.ِّٔ – ِّٓ /ُ :
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ِ  .أكضح مفيكـ الصرؼ كداللتو مف خالؿ الفعؿ المنتصب بالفاء عند حديثو عف قكلو تعالى﴿:ال تى ٍقرىبا ىى ًذ ًه َّ
كنا
الش ىج ىرةى فىتى يك ى
ى
َّ ً ً
ً
ً
فعؿ بؾ
يف﴾(ُ) فقاؿ( :إف شئت جعمت ((فتككنا)) جكابان نصبان ...كمعنى الجكاب ك
النصب ال تفعؿ ىذا يفي ى
م ىف الظالم ى
حرؼ عمى غير ما ي ً
صب)(ِ).
حادث ال
شاكميو ككاف في ٌأكلو
ؼ
ه
ه
فمما يع ًط ى
يصمح في الثاني ين ى
ي
ي
مجازاةنٌ ،

صب عمى
الرضي( :ين ى
ّ .ذىب بعض النحاة (قدامى كمحدثيف) باف الخالؼ يراد بو الصرؼ فكالىما عيف لآلخر ،قاؿ ٌ
اء)(ّ) .كذكر ىذا المعنى مف المحدثيف الدكتكر ميدم المخزكمي ،إذ
الصرؼ بمعنى قكليـ :ين ى
صب عمى الخالؼ ،سك ه
ٌ
(ْ)
ً
ً
قاؿ( :كميما يكف مف و
اء لنصب الفعؿ المضارًع بعد
أمر فمالؾ الصرؼ كالخالؼ ك ه
احد)  .كقاؿ أيضان( :ك ٌ
الفر ي
احتج ٌ
ً
الخالؼ ،أك الصرؼ)(ٓ) .كقاؿ الدكتكر شكقي ضيؼ( :كنرل ىذا االصطالح
حركؼ العطؼ :الكاك ،كالفاء ،كأك عمى
قرف باصطالح آخر ينسب إليو أيضان كىك الخالؼ)(ٔ) .كىذا يتنافى ككاقع العربية فضابط
الفراء يي ي
– أم الصرؼ – عند ٌ
يستقيـ أف ييعطؼ عمييا الثاني ،فيؿ
فعالف أك اسماف بالعطؼ في األكؿ منيما حادثةه ال
يجتمع
فضابط الصرؼ:أف
ى
ى
ي
ً
الككفييف ٌأنيـ ينصبكف
المشيكر عف
أمامؾ ؟ ك
ينطبؽ ىذا عمى ناصب
يمكف أف
الظرؼ الكاق ًع خب انر في نحك قكليـ :ز ه
ى
ٌ
ي
يد ى
أمامؾ) عمى الخالؼ.
( ى
كذلؾ االمر في ع امؿ النصب في الفعؿ المضارع بعد كاك المعية فالنصب عند الككفييف عمى الصرؼ ال الخالؼ

ب المبف" (ٕ) .كالبصريكف يركنو بتقدير أف .قاؿ ابف االنبارم:أما
عند الفعؿ المضارع في نحك قكلؾ" :ال تأكؿ السمؾ كتى ٍش ىر ى
الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا :إنما قمنا :إنو منصكب عمى الصرؼ ،كذلؾ ألف الثاني مخالؼ لؤلكؿ ،أال ترل أنو ال يحسف

تكرير العامؿ فيو ،فال يقاؿ :ال تأكؿ السمؾ كال تشرب المبف ،كأف المراد بقكليـ" :ال تأكؿ السمؾ كتشرب المبف" بجزـ األكؿ
ً
تكبا
كبنصب الثاني النيي عف أكؿ السمؾ كشرب المبف مجتمعيف ،ال منفرديف ،فمك طىع ىـ كؿ كاحد منيما منفردا لما كاف مر ن
ً
كتشرب المبف" فيككف
جميعا ،فكاف يقاؿ" :ال تأكؿ السمؾ
لمنيي ،كلك كاف في نية تكرير العامؿ لكجب الجزـ في الفعميف
ن
المراد ىك النيي عف أكؿ السمؾ كشرب المبف منفرديف كمجتمعيف ،فمك طى ًع ىـ كؿ كاحد منيما منفردا عف اآلخر أك معو لكاف
مرتكبا لمنيي؛ ألف الثاني مكافؽ لؤلكؿ في النيي ،ال مخالؼ لو ،بخالؼ ما كقع الخالؼ فيو؛ فإف الثاني مخالؼ لؤلكؿ،
ناصبا لو ،كصار ىذا كما قمنا في
فمما كاف الثاني مخالفنا لؤلكؿ كمصركفا عنو صارت مخالفتو لؤلكؿ كصرفو عنو
ن
يد كاألسد ألكمىوي" فكما كاف الخالؼ يكجب النصب ىناؾ،
يد عندؾ" كفي المفعكؿ معو ،نحك "لك تيًر ى
ؾ زه
الظركؼ ،نحك "ز ه

فكذلؾ ىينا(ٖ)  .فمك أراد الككفيكف مف الخالؼ ىك الصرؼ ألبدلكا ىذا بذلؾ ال سما اف كال المصطمحيف مف بنات افكار
الككفييف .كأحسب اف الخالؼ انما اختص باالسماء كاالفعاؿ بكصفو عامال معنكيا مف دكف عطؼ ،أما الصرؼ فكما َّ
بينا

يستقيـ أف ييعطؼ عمييا الثاني .كاف كاف سيبكيو
إف اجتمعا بالعطؼ في األكؿ منيما حادثةه ال
مف االسميف اك الفعميف ٍ
ي

(ُ) البقرة.ّٓ /

(ِ) معاني القرآف.ِٕ-ِٔ /ُ :
(ّ) شرح الكافية.ْٓ /ْ :
(ْ) مدرسة الككفة.ِٗٓ :

الفراء كأثره ،َُِ – ُُٗ :كدراسة في النحك الككفي.ِٖٖ :
(ٓ) مدرسة الككفة ،ِٗٔ :كينظر :كتاب ٌ
(ٔ) المدارس النحكية.ُٗٗ :

(ٕ ) جاز فيما بعد الكاك في قكلؾ ال تأكؿ السمؾ كتشرب المبف ثالثة أكجو:الجزـ :عمى التشريؾ بيف الفعميف نحك ال تأكؿ السمؾ
كتشرب المبف.كالثاني :الرفع عمى إضمار مبتدأ نحك ال تأكؿ السمؾ كتشرب المبف أم كأنت تشرب المبف.كالثالث :النصب عمى

معنى النيى عف الجمع بينيما نحك ال تأكؿ السمؾ كتشرب المبف أم ال يكف منؾ أف تأكؿ السمؾ كأف تشرب المبف فينصب ىذا

الفعؿ بأف مضمرة..ينظر :تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ.َِّ /ُ:

(ٖ) االنصاؼ في مسائؿ الخالؼ.ِْٓ /ِ:
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يرفض اف تككف الكاك ىنا بمعنى العطؼ فقاؿ( :كتقكؿ :ال تأكؿ السمؾ كتشرب المبف ،فمك أدخمت الفاء ىينا فسد المعنى.

كاف شئت جزمت عمى النيي في غير ىذا المكضع .قاؿ جرير(ُ):
فعؿ تي ىسفَّ ٍو كتى ٍجيى ًؿ
الم ٍكلىى كتىٍبمي ٍغ أىذاتىو ...فإنؾ إف تى ٍ
كال تشتـ ى
كمنعؾ أف ينجزـ في األكؿ ألنو إنما أراد أف يقكؿ لو :ال تجمع بيف المبف كالسمؾ ،كال ينياه أف يأكؿ السمؾ عمى و
حدة
كيشرب المبف عمى و
حدة ،فإذا جزـ فكأنو نياه أف يأكؿ السمؾ عمى كؿ حاؿ أك يشرب المبف عمى كؿ حاؿ.
كمثؿ النصب في ىذا الباب قكؿ الحطيئة (ِ):

اإلخاء
المكٌدةي ك
أىلـ أى ي
ككف بيني ...ى
جاريك ٍـ يم ٍح ًرمان ى
كي ى
ي
ؾ ى
كبين يكـ ى
كأنو قاؿ :ألـ أؾ ىكذا كيككف بيني كبينكـ....كتقكؿ :ال يسعني شيء كيعجز عنؾ ،فانتصاب الفعؿ ىاىنا مف الكجو الذم

انتصب بو في الفاء ،إال أف الكاك ال يككف مكضعيا في الكالـ مكضع الفاء)(ّ).
ًً
ً
يدخؿ
كقاؿ المبرد( :أعمـ أىف ا ٍل ىكاك ًفي ا ٍل ىخىبر بً ىم ٍن ًزلىة ا ٍلفىاء ىك ىك ىذلً ى
دىا عمى ىما قبميىا فى ٍ
بع ى
يعطؼ فيو ىما ٍ
ؾ كؿ ىمكضع ٍ
ًفيما دخؿ ًف ً
يع ًطيؾ ...فىًإف جعمت الثَّانًي ىج ىكابا ىفمىٍي ىس لىوي ًفي ىج ًميع ا ٍل ىك ىالـ إً َّال
يو ىكىذلً ى
ؾ قى ٍكلؾ أ ٍىنت تىأتًينًي كتكرمني ىكأىنا أزكرؾ ىكأ ٍ
ى
ً
َّ
ً
ً
َّ
معنى ىكاحد ىك يى ىك ا ٍلجمع ىبيف الش ٍيىئ ٍي ًف ىكىذل ى
ؾ قى ٍكلؾ ىال تىٍأ يكؿ ٌ
السمؾ كتشرب المبف أىم ىال يككف م ٍنؾ جمع ىبيف ى ىذ ٍيف فىًإف ىنيىاهي
ً ً
َّ ً
السمؾ عمى ىحاؿ ىكىال تشرب المَّبف عمى
السمؾ كتشرب المبف ألَّىنوي أ ىىر ىاد ىال تىٍأ يكؿ ٌ
ىعف كؿ ىكاحد م ٍنيي ىما عمى ىحاؿ قىا ىؿ ىال تىٍأ يكؿ ٌ
َّ
ً
ً
كعمى ىى ىذا القى ٍكؿ ىال يسعني ىش ٍيء كيعجز ىع ٍنؾ ىال
ىحاؿ فتمثيمو في ا ٍل ىك ٍجو األكؿ ىال يكف م ٍنؾ أكؿ لمسمؾ ىكأىف تشرب المبف ى
معنى لمرفع ًفي يعجز ًألَّىنوي لىٍي ىس يخبر)(ْ).
كمما تقدـ -فاف الصرؼ في ضكء ما يع ًرض مف مكضكعات تحت باب الخالؼ يككف جزءا مف كؿ ،فماتضمف مف االساليب السابقة حرؼ العطؼ المفرغ مف مضمكنو فيك صرؼ ،أما الظرؼ الكاقع خب ار فال يشابو في السياؽ

سياقات الخالؼ االخر التي يتكسطيا حرؼ العطؼ ،كمف ىنا يخرج مف باب الصرؼ في ضكء ىذا التكصيؼ (ٓ).

قاؿ د .حامد عبد المحسف( :كاعتقد اف الفراء كاف دقيقا في اختيار المفظة التي تؤدم المعنى الذم قصده كىك

يضع مصطمح الصرؼ غير انو حصر ىذا المصطمح في بابيف ىما :المفعكؿ معو كالفعؿ المضارع المنصكب بعد أحرؼ

العطؼ المعركفة.)ٔ().
الخاتمة

تكصؿ البحث الى النتائج االتية:

ُ .كشؼ البحث عف العكامؿ التي أدت الى ىذا الكىـ ،فكاف التعصب المذىبي مشرب المخالفيف كما َّ
أف قراءة النص كما
يرغبكف ساعد عمى تنامي ظاىرة الكىـ في نسبة اآلراء النحكية عند عمماء العربية.

ِ  .كشؼ البحث عف أكىاـ السيرافي بحؽ الفراء في مكاضع متعددة كبطرؽ متعددة ايضا كما ظير جميا في مسألة (االسـ
المرفكع بعد لكال) حيف اجت أز نص الفراء ليظير عمى خالؼ مف خصكمو ليبدأ النقد كالتحميؿ.

(ُ) البيت لـ أقؼ عميو في ديكانو ،ينظر:معجـ الشكاىد المغكية.ّٕٗ:
(ِ) ديكانو.ْٓ /

(ّ) الكتاب.ِْ /ّ:

(ْ) المقتضب.ِٓ /ِ :

(ٓ ) مصطمحا الصرؼ كالخالؼ (دراسة تحميمية) .أ.ـ.د .حامد عبد المحسف كاظـ ،مجمة القادسية لمعمكـ االنسانية ،مج ،ُِ:ع،ُ:
سََِٗ:ـ .ص.َٔ:

(ٔ)مصطمحا الصرؼ كالخالؼ.َٔ :
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ّ .أكضح البحث سعي البصرييف الى دفع النصكص باتجاه مغالطة الككفييف فيما نقؿ عنيـ مف دكف تحر عف حقيقة ما نقؿ

كما حدث في ( لكال) عندما اثبت البصريكف عدـ اختصاصيا باالسمية بؿ الفعمية لسمب العمؿ كتكجيو االسـ نحك االبتداء.
متجاىميف قكؿ الكسائي في تأكيمو كالذم جرل النسبة لو الى الككفييف عامة مف لدف أبي البركات االنبارم مف دكف تدقيؽ.

َّْ .فند البحث مكضكع ( الصفة الصالحة اذا كجد معيا ظرؼ مكرر) كأخرجيا مف مسائؿ الخالؼ بؿ كجدىا مف المسائؿ التي
اجمع النحاة عمييا ،كما كرد عف الفراء ترجيح كجو دكف آخر في مغالطة كاضحة مف البصرييف بعدـ التثبت مف نصكص

الفراء.

إف) النافية مع (ال) كاالكلى اذا خففت عممت عمؿ (ما)
َّٓ .بي ىف البحث رأم الفراء في تركب (اال) كعامؿ النص فيي تتركب مف ( ٍ
النافية.فيظير العمؿ ما بعد (اال) كيككف عامؿ المستثنى بحسب نكع االستثناء ،كيككف رأم الفراء ىذا يكافؽ سيبكيو مف كجو
كيخالفو مف كجو آخر ،فما نقمو السيرافي لـ يكف صحيحا كالغريب اف االخير رد الفراء لما كافؽ فيو سيبكيو مف دكف أف يعمـ.

ٔ .رفض البحث ما نسبة إلى الككفييف مف أنيـ أجازكا المستثنى عطفا ،فػ (اال) ليست بمعنى الكاك كما تبيف مف مكقؼ
الفراء.
ٕ .كشؼ البحث عف كىـ البصرييف عامة كالسيرافي خاصة في جكاز اضافة النيؼ الى العشرة كقد أكردت نصكصا لمفراء
كثعمب تمنع ذلؾ.
ٖ  .بيف البحث مكقؼ الفراء مف العائد المحذكؼ مف الجممة التي تقع صفة في قكلو تعالى ((كاتقكا يكما ال تجزم نفس عف
نفس شيئا)) فمؾ القكؿ :يجزيو ،اك يجزم فيو .كما نقمو السيرافي مف تبني الفراء (فيو) دكف الياء ال يصح.

ٗ .رفض البحث نص السيرافي بحؽ الفراء الداعي الى نصب الفعؿ المضارع بعد الفاء السببية عمى الخالؼ انما النصب
عمى الصرؼ كما اراد الفراء.
روافد البحث

 -القراف الكريـ.



النصرة في اختالؼ ينحاة الككفة كالبصرة ،عبد المطيؼ بف أبػي بكر الشرجي الٌزبيدم (تَِٖ-ىػ) ،تحقيؽ :د.
ائتالؼ ٌ



حياف األندلسي (تْٕٓ-ىػ) ،تحقيؽ :د .رجب عثماف محمد ،مكتبة الخانجي،
ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ،أبك ٌ



السراج (تُّٔ-ىػ) ،تحقيؽ :د .عبد الحسيف الفتمي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طّ،
األصكؿ في النحك ،أبك بكر بف ٌ
ُٔٗٗـ.



إعراب القرآف ،أبك جعفر النحاس (تّّٖ-ىػ) ،تحقيؽ :د .زىير غازم زاىد ،عالـ الكتب كمكتبة النيضة العربية،

طارؽ عبد عكف الجنابي ،عالـ الكتب ،بيركت ُٖٕٗ ،ـ.

القاىرة ،طُ ُٖٗٗ ،ـ.

بيركت ،طُِٖٗٓ ،ـ.



األعالـ.خير الديف الزركمي (تُٕٗٔ-ىػ).دار العمـ لممالييف-بيركت ،طَُِٖٗ ،ـ.

أمالي ابف الشجرم ،ىبة ا﵀ بف عمي بف محمد الحسني العمكم (تِْٓ-ىػ) ،تحقيؽ كدراسة :د.محمكد محمد
الطناحي ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،طُُِٗٗ ،ـ.



الركاة عمى أنباه النحاة ،عمي بف يكسؼ القفطي (تِْٔ-ىػ) ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار الفكر
انباه ٌ
العربي ،القاىرة ،كمؤسسة الكتب الثقافية ،بيركت ،طُُٖٗٔ ،ـ.



الككفييف ،أبك البركات عبد الرحمف األنبارم (ٕٕٓىػ) ،تحقيؽ:
اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف ٌ
حكييف :البصرٌييف ،ك ٌ
الن ٌ
محمد محيي الديف عبد الحميد ،المكتبة التجارية الكبرل ،مصر ،طُُْٗٔ ،ـ.
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أكضح المسالؾ إلى ألفية بف مالؾ ،ابف ىشاـ األنصارم (تُٕٔ-ىػ) ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد،



حياف األندلسي (تْٕٓ-ىػ) ،بعناية محمد صدقي جميؿ ،دار الفكر ،بيركت،
البحر المحيط في التفسير ،أبك ٌ
ُِٗٗـ.



البحر المديد في تفسير القرآف المجيد.أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني األنجرم الفاسي



البداية كالنياية .أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي (تْٕٕ-ىػ) ،دار الفكرُٖٗٔ ،ـ.



بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة.عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ الديف السيكطي (تُُٗ-ىػ) .تحقيؽ :محمد

منشكرات المكتبة العصرية ،بيركت.

الصكفي (تُِِْ-ىػ) .تحقيؽ :أحمد عبد ا﵀ القرشي رسالف ،دار الكتب العممية  -بيركت ،الطبعة الثانية ََِِـ.

أبك الفضؿ إبراىيـ ،المكتبة العصرية  -لبناف /صيدا.


البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة.مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل (تُٖٕ-ىػ) ،دار سعد الديف

لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،طَََُِ ،ـ.


السقا ،الييأة
البياف في غريب إعراب القرآف ،أبك البركات األنبارم ،تحقيؽ :د .طو عبد الحميد طو ،مراجعة :مصطفى ٌ
المصرية العامة لمكتابَُٖٗ ،ـ.



التحرير كالتنكير .محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي (المتكفىُّّٗ :ىػ) الدار التكنسية



تفسير الرازم.اإلماـ فخر الديف الرازم (تَٔٔ-ىػ) .دار الفكر لمطباعة-بيركت ،طّ.ُٖٗٓ ،



تفسير القرطبي( .الجامع ألحكاـ القرآف)أبك عبد ا﵀ محمد القرطبي (ت ُٕٔ-ىػ).تحقيؽ:احمد عبد العميـ البردكني،

لمنشر – تكنسُْٖٗ .ىػ.

دار الشعب – القاىرة ،طُِِّٕ ،ىػ.



تفسير المراغي.أحمد بف مصطفى المراغي (تُُّٕ -ىػ).شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابى الحمبي كأكالده
بمصرُْٗٔ ،ـ.



تفسير النيسابكرم (غرائب القرآف كرغائب الفرقاف).نظاـ الديف الحسف بف محمد النيسابكرم (تَٖٓ -ىػ) .تحقيؽ:
الشيخ زكريا عميرات ،دار الكتب العممية – بيركت ،طُ ُُْٔ -ىػ.




جامع الدركس العربية ،مصطفى بف محمد الغالييني (تُّْٔ-ىػ).المكتبة العصرية-بيركت ُّٖٖىػُٖٗٔ-ـ.

الجميس الصالح الكافي كاالنيس الناصح الشافي .أبك الفرج المعافى بف زكريا النيركاني (تَّٗ -ىػ) .تحقيؽ :عبد

الكريـ سامي الجندم ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبنافََِٓ ،ـ.


الجمؿ ،أبك القاسـ الزجاجي (تّّٕ-ىػ) ،تصحيح كشرح :ابف أبي شنب ،مطبعة جكؿ كربكنؿ ،الجزائرُِٗٔ ،ـ.



الجنى الداني في حركؼ المعاني ،حسف بف أـ قاسـ المرادم (تْٕٗ-ىػ) ،تحقيؽ :د .طو محسف ،مؤسسة الكتب



كلب لباب لساف العرب ،عبد القادر بف عمر البغدادم (تَُّٗ-ىػ) ،تحقيؽ كشرح :عبد السالـ محمد
خزانة األدب ٌ
ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،طُْٕٗٗ ،ـ.



دراسة في النحك الككفي مف خالؿ معاني القرآف لمفراء ،د .المختار أحمد ديرة ،دار قتيبة ،دمشؽ ،طََِِّ ،ـ.
الس َّكرم (ت َِٗ-ىػ) ،تحقيؽ :الشيخ محمد حسف آؿ ياسيف ،دار
ديكاف أبي األسكد الدؤلي ،صنعة أبي سعيد الحسف ي
كمكتبة اليالؿ ،بيركت ،طُِٖٗٗ ،ـ.



ديكاف األخطؿ ،شرح كتصنيؼ كتقديـ :ميدم محمد ناصر الديف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُِْٗٗ ،ـ.



ديكاف األعشى الكبير ميمكف بف قيس ،تحقيؽ :محمد محمد حسيف ،مكتبة اآلداب ،القاىرة.



ديكاف الحطيئة .ركاية ابف حبيب عف ابف االعرابي ،شرح :ابك سعيد السكرم ،دار صادر -بيركت.ُٖٗٗ ،

لمطباعة كالنشر ،المكصؿُٕٗٔ ،ـ.
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سير أعالـ النبالء .شمس الديف الذىبي (تْٕٖ -ق) ،دار الحديث -القاىرة ،طََِٔ :ـ.

شرح األشمكني عمى ألفية بف مالؾ.أبك عمي بف محمد األشمكني (ت ِٗٗ-ىػ) .تحقيؽ:حسف حمد ،كبإشراؼ:د.أميؿ

بديع يعقكب ،دار الكتب العممية-بيركتُٖٗٗ ،ـ.


شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،بياء الديف عبد ا﵀ بف عقيؿ (ٕٗٔىػ) ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد،
مج (ُ) ،دار التراث ،القاىرة ،طََُِٖٗ ،ـ ،كمج (ِ) ،دار الفكر.



شرح التصريح عمى التكضيح ،أك التصريح بمضمكف التكضيح في النحك ،الشيخ خالد األزىرم (َٓٗىػ) ،تحقيؽ:

محمد باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب العممية ،بيركتَََِ ،ـ.


شرح التسييؿ ،ابف مالؾ (ِٕٔىػ) ،تحقيؽ :د .عبد الرحمف السيد كد .محمد بدكم المختكف ،ىجر لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،مصرَُٗٗ ،ـ.



شرح ديكاف لبيد بف ربيعة العامرم ،تحقيؽ كتقديـ :د .إحساف عباس ،نشر ك ازرة اإلرشاد كاألنباء في الككيت ،مطبعة
حككمة الككيتُِٗٔ ،ـ.



شرح الكافية الشافية ،ابف مالؾ ،تحقيؽ :د.عبد المنعـ أحمد ىريدم ،دار المأمكف لمتراثُِٖٗ ،ـ.



شرح كتاب سيبكيو ،أبك سعيد السيرافي (تّٖٔ-ىػ) ،تحقيؽ :أحمد حسف ميدلي كعمي سيد عمي ،دار الكتب العممية،
بيركتََِٖ ،ـ.




المفصؿ ،مكفٌؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش (ّْٔىػ) ،المطبعة المنيرية ،مصر.
شرح
ٌ
شرح شذكر الذىب في معرفة كالـ العرب ،ابف ىشاـ األنصارم (ُٕٔىػ) ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار
الطالئع ،القاىرة.



األندلسي (َّٕىػ) ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار المعارؼ،
بيدم
طبقات
ٌ
النحكييف كالمٌغكييف ،أبك بكر الز ٌ
ٌ
مصر ،طِ.



الطرائؼ األدبية ،عبد العزيز الميمني ،مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر ،القاىرةُّٕٗ ،ـ.



العبر في خبر مف غبر.الذىبي.تح:صالح الديف المنجد-الككيتَُٗٔ ،ـ.



الفيرست.محمد بف إسحاؽ النديـ (تَّٖ -ىػ) ،دار المعرفة بيركت.ُٕٖٗ ،



فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير.محمد بف عمي الشككاني (تُِٓٓ -ىػ) .دار الفكر



المبرد (ِٖٓىػ) ،تحقيؽ :د .محمد أحمد الدالي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طُِِٗٗ ،ـ.
الكامؿ ،أبك العباس ٌ
الكتاب ،سيبكيو أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر (َُٖىػ) ،تحقيؽ كشرح :عبد السالـ محمد ىاركف ،مكتبة

العربي ،بيركت( ،د ،ط)( ،د ،ت).


الخانجي ،القاىرة ،طُّٖٖٗ ،ـ.




الككفية ،د.جميؿ عبد ا﵀ عكيضةََِٕ ،ـ.
الفراء كأثره في المدرسة
ٌ
كتاب ٌ
المباب في عمؿ البناء كاإلعراب.أبك البقاء عبد ا﵀ بف الحسيف العكبرم (تُٔٔ -ىػ).تحقيؽ :د .عبد اإللو النبياف ،دار
الفكر – دمشؽُٗٗٓ ،ـ.



الممحة في شرح الممحة .أبك عبد ا﵀ محمد بف حسف المعركؼ بابف الصائغ (تَِٕ -ىػ).تحقيؽ :إبراىيـ بف سالـ



لساف العرب.ابف منظكر (تُُٕ -ىػ) ،دار صادر – بيركت ،طُُّْْ -ىػ.



جدةُٖٗٓ ،ـ.
ما ذكره
الككفيكف مف اإلدغاـ ،ابك سعيد السيرافي (ّٖٔىػ) ،تحقيؽ :د .صبيح التميمي ،دار البياف العربيٌ ،
ٌ
ما ينصرؼ كما ال ينصرؼ ،أبك إسحاؽ الزجاج (ُُّىػ) ،تحقيؽ :ىدل محمكد قراعة ،القاىرةُُٕٗ ،ـ.

الصاعدم ،نشرتو عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنكرة ،المممكة العربية السعكديةََِْ ،ـ.
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مجالس ثعمب ،أبك العباس أحمد بف يحيى (ُِٗىػ) ،شرح كتحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاركف ،دار المعارؼ ،مصر،



المدارس النحكية ،د .شكقي ضيؼ ،دار المعارؼ ،مصر ،طٕ.



مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك ،د .ميدم المخزكمي ،مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده،

النشرة الثانية.

مصر ،طُِٖٗٓ ،ـ.


مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف.المؤلؼ :أبك محمد عفيؼ الديف عبد ا﵀ بف أسعد

اليافعي (ت ٖٕٔىػ) ،كضع حكاشيو :خميؿ المنصكر ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبنافُٕٗٗ ،ـ.


المساعد عمى تسييؿ الفكائد ،ابف عقيؿ (ٕٗٔىػ) ،تحقيؽ كتعميؽ :د .محمد كامؿ بركات ،دار الفكر ،دمشؽَُٖٗ ،ـ.



مشكؿ إعراب القرآف ،م ٌكي بف أبي طالب القيسي (ّْٕىػ) ،تحقيؽ :د .حاتـ صالح الضامف ،دار البشائر ،دمشؽ،



كتطكره حتٌى أكاخر القرف الثالث اليجرم ،د .عكض بف حمد القكزم ،عمادة شؤكف المكتبات،
المصطمح النحكم نشأتو
ٌ
جامعة الرياضَُٖٗ ،ـ.



مصطمحا الصرؼ كالخالؼ (دراسة تحميمية) .أ.ـ.د .حامد عبد المحسف كاظـ ،مجمة القادسية لمعمكـ االنسانية،

ََِّـ.

مج ،ُِ:ع ،ُ:سََِٗ:ـ .ص.َٔ:


معاني القرآف ،أبك الحسف األخفش (ُِٓىػ) ،تحقيؽ :ىدل محمكد قراعة ،مكتبة الخانجي ،القاىرةَُٗٗ ،ـ.



كقدـ لو :د .عيسى شحاتو عيسى ،دار قباء،
معاني القرآف ،أبك الحسف عمي بف حمزة الكسائي (ُٖٗىػ) ،أعاد بناءه ٌ



معاني القرآف ،أبك زكريا الفراء (َِٕىػ) ،تحقيؽ :محمد عمي النجار كأحمد يكسؼ نجاتي كعبد الفتاح إسماعيؿ شمبي،



معاني القرآف كاعرابو ،أبك إسحاؽ الزجاج (ُُّىػ) ،تحقيؽ:د .عبد الجميؿ عبده شمبي ،عالـ الكتب ،بيركتُٖٖٗ ،ـ.



معجـ األدباء معجـ األدباء (إرشاد األريب إلى معرفة األديب) .شياب الديف أبك عبد ا﵀ ياقكت بف عبد ا﵀ الركمي

القاىرةُٖٗٗ ،ـ.

عالـ الكتب ،بيركت ،طُّّٖٗ ،ـ.

الحمكم (المتكفىِٔٔ :ىػ) .تحقيؽ :إحساف عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركتُّٗٗ ،ـ.



معجـ الشكاىد المغكية.عبد السالـ محمد ىاركف ،مكتبة الخانجي-القاىرة ،طََِِّ ،ـ.

مغني المبيب عف كتب األعاريب ،ابف ىشاـ األنصارم (ُٕٔىػ) ،تحقيؽ :د .مازف المبارؾ ،كمحمد عمي حمد ا﵀،

مراجعة :سعيد األفغاني ،دار الفكر ،بيركتََِٓ ،ـ.


المفصؿ في صنعة اإلعراب.أبك القاسـ محمكد بف عمرك الزمخشرم جار ا﵀ (تّٖٓ -ىػ)تحقيؽ :د .عمي بك ممحـ،
مكتبة اليالؿ – بيركت ،طُ.ُّٗٗ ،



المبرد (تِٖٓ-ىػ) ،تحقيؽ:محمد عبد الخالؽ عضيمة ،المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية،
المقتضب ،أبك العباس ٌ
القاىرةُْٗٗ ،ـ.



معكض ،دار
نتائج الفكر في النحك ،عبد الرحمف السييمي (تُٖٓ-ىػ) ،تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي محمد ٌ



النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة :ابف تغرم بردم (تْٕٖىػ) ،مط دار الكتب المصريةُّٗٔ ،ـ.



النحك في مجالس ثعمب ،د .أحمد عبد المطيؼ الميثي ،دار العدالة ،القاىرةُُٗٗ ،ـ.



النحك الككفي مباحث في معاني القرآف لمفراء ،د.كاظـ إبراىيـ كاظـ ،عالـ الكتب ،بيركتُٖٗٗ ،ـ.



النحك الكافي ،د .عباس حسف ،دار المعارؼ ،مصر ،طّ.

الكتب العممية ،بيركتُِٗٗ ،ـ.
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السامرائي ،مكتبة المنار،
نزىة األلباء في طبقات األدباء ،أبك البركات األنبارم (ت ٕٕٓ-ىػ) ،تحقيؽ :د .إبراىيـ
ٌ



ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،جالؿ الديف السيكطي (ُُٗىػ) تحقيؽ:عبد العاؿ سالـ مكرـ ،عالـ الكتب،

األردف ،طُّٖٗٓ ،ـ.
القاىرةََُِ ،ـ.


ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف.إسماعيؿ بف محمد أميف البغدادم (تُّٗٗ -ىػ) ،طبع بعناية ككالة

المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية استانبكؿ ُُٓٗ ،أعادت طبعو باألكفست :دار إحياء التراث العربي ،بيركت –
لبناف.
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