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 )دراسٌة نحويٌة( في ِنْسَبِة اآلراِء إلى الَفرَّاء أوَىاُم  السِّيرَافي
 أ.م.د.محمد شاكر الربيعي أ.م.د.حيدر فخري ميران

 امعة بابلكمية التربية االساسية/ ج كمية اآلداب/ جامعة بابل
 المقدمة

مىمىٍيًف كبيريف مف اعبلـ النحك العربي ىما ، الذم كقع عميو الكىـ )ُ(الفراء :ىذا بحث في األكىاـ النحكية يسمط الضكء عمى عى
كىك المقصكد بيذه الدراسة إذ يؤلؼ ما قدمو في مسائؿ الفراء النحكية انمكذجا لشدة الخبلؼ بيف المدرستيف البصرية  )ِ(كالسيرافي

كالككفية في تجاكز مسالة الخبلؼ في المسائؿ النحكية الحقيقية كبيف ما ابتدع كاختمؽ ليككف خبلفا ينتقـ البصريكف مف غريميـ نحاة 
 الككفة.

إف الخبلؼ النحكم  كثر كانتشر فبل تكاد مسائؿ النحك كابكابو تخمك منو مما شجع الميتميف بالخبلؼ الى كضع مصنفات 
أحمد بف ، الميٌذب في الٌنحك. ألبي عميٌ  ف كقد حفظت لنا التراجـ مصنفات عديدة اىتمت بالخبلؼ مف نحك:تجمع مذاىب المدرستي
، كالمسائؿ عمى مذىب النحكييف، )ْ(ىػ)ُِٗبف يحيى بف زيد بف سيار(ت ألحمد كاختبلؼ النحكييف .)ّ(ىػ)ِٖٗجعفر الٌدينكرم (ت

 )ٓ(المقنع في اختبلؼ البصرييف كالككفييف، ق)ِٗٗ-ٌمد بف أحمد بف كيساف(تمما اختمؼ فيو البصريكف كالككفيكف ألبي الحسف مح
لعبيد ا بف محمد بف جعفر بف محمد بف عبد ا  االختبلؼ، )ٔ(ىػ)ّّٕ-ألبي جعفر أحمد بف محٌمد المعركؼ بالنَّحاس(ت

كالمسائؿ التي اختمؼ ، )8(ىػ)ّْٖ-رماني (تكالخبلؼ بيف النَّحكييف ألبي الحسف عمي بف عيسى المعركؼ بال، )ٕ(ىػ)ّْٖاألزدم(ت

                                                           

عمػػي بػػف حمػػزة الكسػػائي، كأخػػذ عنػػو سػػممة بػػف  ) ىػػك أبػػك زكريػػا يحيػػى بػػف زيػػاد الفػػراء الكػػكفي مػػكلى بنػػي أسػػد، أخػػذ عػػف أبػػي الحسػػفُ(
ككاف إمامان ثقة.كيحكى عف أبي العباس أحمد بف يحيى ثعمب، أنو قاؿ: لكال الفراء لما  عاصـ، كمحمد بف عاصـ السمرم كغيرىما.

ـ الناس عمى مقػادير كانت المغة؛ ألنو خمصيا كضبطيا، كلكال الفراء لسقطت العربية؛ ألنيا كانت تنازع كيدعييا كؿ مف أراد، كيتكم
عقكليـ كقرائحيـ فتذىب. كتكفي الفراء سػنة سػبع كمػائتيف فػي طريػؽ مكػة، كقػد بمػغ ثبلثػان كسػتيف سػنة، ككػذلؾ حكػى عػف أحمػد بػف 
يحيى ثعمب. قاؿ: تكفي األخفش بعد الفراء، كتكفي الفراء سنة سبع كمائتيف في خبلفة المػأمكف، بعػد دخػكؿ المػأمكف العػراؽ بػثبلث 

 .ْٖ-ُٖ/ُنزىة االلباب في طبقات االدباء: ظر:ين سنيف.

ػاىػك أ )2( ًلػيى اٍلقىضى كى ػػكىفى بىٍغػدىادى كى ٍبػػًد ا بػف المرزبػاف. اٍلقىاًضػي، سى سىػفي ٍبػفي عى ػػيرىاًفيُّ النٍَّحػًكمُّ اٍلحى ػًعيدو السّْ ءى ًبيىػػا ًنيىابىػةن، كلػو شػرح كتػػاب بيػك سى
، ككػاف سيبكيو، كطبقات النحاة. ككاف أبك سعيد ىػذا عالمػا  ٍيػًر ذىًلػؾى ًمػٍف فينيػكًف اٍلًعٍمػـً ػاًب كىغى بالمغػة كالنحػك كالقػراءات كىاٍلفىػرىاًئًض كىاٍلًحسى

قىاتو بعشرة دراىـ، تككف من ًؿ يىًدًه، كىافى يىٍنسىخي ًفي كيؿّْ يىٍكـو عىٍشرى كىرى يا نفقتػو، ككػاف مػف أعمػـ النػاس مع ذلؾ زىاًىدنا الى يىٍأكيؿي ًإالَّ ًمٍف عىمى
، كالنحػك عمػى ابػف السػراج كابػف المرزبػاف،  تػكفي أىبيػك سػعيد  ،البصرييف،بنحك  ٍيػدو مىػى اٍبػًف ديرى ، كىالمُّغىػةى عى اًىػدو مىػى اٍبػًف ميجى قرأ القراءات عى

ٍقبىػرىًة  ديًفػفى ًبمى ػنىةن، كى ػاًنيفى سى ثىمى رىاًف. ينظػر: العبػر: السيرافي ًفي يـك االثنيف الثاني مف رجب سنة ثماف كستيف كثبلثمائة عىٍف أىٍربىعو كى ٍيػزي اٍلخى
، ٓٔ/ّ، كشػػػػػذرات الػػػػػذىب: ٖٗٔ/ ٖ، كالكامػػػػػؿ فػػػػػي التػػػػػاريخ: ِْٗ/ ُُ، كالبدايػػػػػة كالنيايػػػػػة:َّٗ/ِ، كمػػػػػرآة الجنػػػػػاف:ّْٕ/ ِ

 .ِٔكالفيرست: 
 .ّّ/ُ، ك أنباه الركاة عمى أنباه النحاة: َِْ-ِّٗ/ِ، معجـ األدباء: ُِٓينظر: طبقات النحكييف ك المغكييف:  )3(
 .َُّ-َُِ/ٓ، معجـ األدباء: ُٖينظر الفيرست: )4(
 .َُّ/ُ، كأنباء الركاة: ُِِ، ُّٓ، طبقات النحكييف ك المغكييف:ٖٗينظر: الفيرست: )5(
 .ُٗٗ/ُ، ك اإلعبلـ: َِِينظر: طبقات النحكييف ك المغكييف: )6(
 .ُِٖ/ِ، ك بغية الكعاة: ِٔ-ُٔ/ُِينظر: معجـ األدباء:  )7(
 .ُٖٔ/ْ، ك النجـك الزاىرة: ُِٕ، كنزىة األلباه: ِٓٗ/ِكاة: ينظر: أنباه الر  )ٖ(
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. كاإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف )1( ىػ)ٕٗٓ-اختمؼ فييا النحكيكف مف أىؿ البصرة ك الككفة ألبي محمد ابف الفرس(ت
لبقاء العكبرم كالتبييف عف مذاىب النحكييف البصرييف كالككفييف ألبي ا، )2(ىػ)ٕٕٓ -البصرييف كالككفييف ألبي البركات االنبارم(ت

 .)4(ى)َِٖكائتبلؼ النصرة في اختبلؼ نحاة الككفة ك البصرة لعبد المطيؼ بف أبي بكر الزبيدم(، )3(ى)ُٔٔ-ىّٖٓ(
فيذه المصنفات جمعت ما أمكف جمعو مف مسائؿ الخبلؼ بؿ زادت في مسائؿ بعضيا مما ال يستحؽ الزيادة كما حدث في 

 بحؽ الفراء التي ردٍَّت مصنفات األخير ما نسبو السيرافي إليو. المسائؿ النحكية التي عرضيا السيرافي 
كمف الجدير بالذكر ىناؾ دراسة أعدىا الباحث حسف ىادم عبد النبي عف آراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي عرض فييا 

. كىا نحف نعرض المسائؿ النحكية التي )5(والمسائؿ الصكتية كالصرفية كالنحكية المتبناة مف السيرافي عمى الككفييف بيف اإلثبات كعدم
مثبتيف عنكانتيا بما ثبت ، لـ نقؼ عمى حقيقتيا عند الفراء سكاء بإثبات النص أـ بمحاكرتو مف لدف السيرافي في شرحو لكتاب سيبكيو

 عند ابي البركات في كتابو االنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ.
 :االسـ المرفكع بعد (اف) الشرطية

ـٍ أىٍك مف نحك قكلو تعالى ﴿، لشرطية مف األدكات الجازمة لفعميف ىما: فعؿ الشرط كجكابو) اافتعدُّ (  ٍف تيٍبديكا مىا ًفي أىٍنفيًسكي كاً 
ـٍ ًبًو المَّوي  اًسٍبكي . كقد أكجب النحاة في الشرط اف )7(كىي أـ الباب كغيرىا مما يجـز فعميف انما جزميما لتضمنو معناىا، )6(﴾تيٍخفيكهي ييحى

كما عٌدكا األصؿ في جكاب الشرط أف يككف كفعؿ ، أك السيف أك سكؼ، أك ما النافية، أك لف، فعبل خبريا متصرفا غير مقترف بقديككف 
فاف لـ يكف الشرط صالحا اقترف بالفاء لتربطو بذلؾ الشرط بسبب فقد المناسبة المفظية حينئذ ، الشرط أم صالحا الف يككف شرطا

 .)8(بينيما
ارىؾى فإف كقع بعد (اف) الشرطية اسـ مف نحك قكلو تعالى﴿ )9(جممة الفعميةكىي مختصة بال  ده ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى اٍستىجى ٍف أىحى   )11(﴾كىاً 

 :)11(فممنحاة مكاقؼ متباينة في إعراب ذلؾ االسـ عمى النحك اآلتي
 كحجتيـ تقـك عمى ما يأتي:، الفعؿ . مذىب الككفييف: إفَّ االسـ مرفكع عمى الفاعمية مف غير تقدير فعؿ بما عاد عميو مفُ

 فمقكتيا جاز تقديـ المرفكع معيا.، أ. (اٍف) الشرطية تعدُّ األصؿ في باب الجزاء
ذا كاف مرفكعا ، كما قالكا (جاءني الظريؼ زيد)، فينبغي اف يككف مرفكعا بو، إفَّ المكني المرفكع في الفعؿ ىك االسـ االكؿ ب. كا 

 بو لـ يفتقر إلى تقدير فعؿ.
قاؿ األزىرم: (فػ(أحد) ، كالفعؿ المظير تفسير لذلؾ الفعؿ المقدر، . مذىب البصرييف: أفَّ االسـ يرتفع عمى الفاعمية بتقدير فعؿِ

ٍف استجارؾ أحد استجارؾ. كالحذؼ في ىذه الصكرة  كاجب؛ ألف استجارؾ  األخيرةفاعؿ فعؿ محذكؼ يفسره استجارؾ كالتقدير: كا 
. قاؿ النيسابكرم )12( رؾ المحذكؼ كال يجمع بيف العكض كالمعكض. كتقدـ الخبلؼ فييما.)المذككر كالعكض مف استجا

                                                           

 .ُِّ، كالبمغة في تاريخ أئمة المغة: ّٓٔ-ّْٔ/ُِينظر: سير أعبلـ النببلء:  )ُ(
 .ُٗٓ/ٓ، ك ىدية العارفيف: َِّ/ِينظر: كفيات األعياف:  )ِ(
 ى. ُّٔٗغة العربية ك آدابيا مف جامعة أـ القرل حققو الدكتكر عبد الرحمف بف سميماف العثيميف، رسالة ماجستير في الم )ّ(
 ـ.ُٕٖٗ-ىَُْٕحققو ك نشره الدكتكر طارؽ الجنابي، في الطبعة األكلى سنة  )ْ(
 ـ.َُُِأراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي. حسف ىادم عبد النبي. رسالة ماجستير مف كمية التربية/جامعة القادسية، سنة  )ٓ(

 ـ.َُُِ
 ِْٖالبقرة/  )ٔ(
 .َِّ) جامع الدركس العربية: 7(
 .َّٓ، كجامع الدركس العربية: ّٖ-ّٕ/ْ) شرح ابف عقيؿ: 8(
 .ٕٗ/ِأكضح المسالؾ إلى الفية ابف مالؾ: )9(
 .ٔالتكبة /  )11(
 .ٕٓ/ِ، كالمباب في عمؿ البناء كاالعراب: ُّْ/ِاإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ:  )11(
 .َّْ/ُشرح التصريح عمى التكضيح:  )12(
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كالغرض بناء الكبلـ عمى اإلبياـ ثـ التفسير مف حيث إٌف (إٍف)  ق): (كرىكا الجمع بيف المفسر كالمفسر فحذفكا المفسر.َٖٓ(ت
أف ظاىر الدليؿ يقتضي إباحة دـ المشرؾ فقدـ ليدؿ عمى مزيد مف مظاف كقكع الفعؿ بعده. كأيضا ذكر الفاعؿ ىاىنا أىـ لما بينا 

، العناية بصكف دمو عف اإلىدار. يقاؿ: استجرت فبلنا أم طمبت منو أف يككف جارا لي أم محاميا كحافظا مف أف يظممني ظالـ
ف جاءؾ أحد مف المشركيف بعد انسبلخ األ  شير ال عيد بينؾ كبينو.كمنو يقاؿ: أجاره ا مف العذاب أم أنقذه. كالمعنى كا 

تَّى يىٍسمىعى كىبلـى المًَّو سماع تدبر كتأمؿ ثيَـّ أىٍبًمٍغوي داره الت ي يأمف فييا إف لـ فاستأمنؾ ليسمع ما تدعك إليو مف التكحيد كالقرآف فأمنو حى
 .)1( يسمـ ثـ قاتمو إف شئت فييا.)

 كاحتجَّ البصريكف عمى اإلضمار لما يأتي:
فمك لـ يقدر ما يرفعو لبقي االسـ مرفكعا ، ال يجكز تقديـ ما يرتفع بالفعؿ عميو ألنو، يككف الفعؿ ىينا عامبل فيو نو ال يجكز افإ أ.

كاف الفعؿ المظير الذم بعد االسـ يدؿ عمى ذلؾ المقدر. قاؿ ، ببل رافع كذلؾ ال يجكز فدؿ عمى اف االسـ يرتفع بتقدير فعؿ
، ألٌف إٍف مف الحركؼ التي ييبنى عمييا الفعؿي ، كىي إٍف المجازاة كاعمـ أٌنو ال ينتصبي شيءه ب(سيبكيو: عد إٍف كال يرتفعي إال بفعؿو

ك ف عمرو إف مررتى بزيدو أك ، ، كليست مف الحركؼ التي ييبتىدىأي بعدىا األسماءى لييٍبنى عمييا األسماءي. فإٌنما أراد بقكلو: إف زيدو كا 
ك)  . )3(العباس المبٌرد . كتابعو عمى ذلؾ أبك)2( مررتى بعمرو

يجكز النو ال  النو يؤدم الى اف يتقدـ ما يرتفع بالفعؿ عميو كذلؾ ال ب. ال دليؿ عمى جكاز تقديـ االسـ المرفكع بالفعؿ عميو؛
 كيككف الفعؿ الظاىر مفسرا لو.، فكجب اف يككف مرفكعا بتقدير فعؿ، نظير لو في كبلميـ

.كما انو )4(فبل حذؼ كال تقديـ في الجممة، خبره الجممة الفعمية بعده، فكع عمى االبتداء. مذىب أبي الحسف األخفش: اف االسـ مر ّ
 .)5(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 الخبلؼ  
. كمف خبلؿ ىذا )6( كىك ضميري الفاعؿ الذم في   ﴿  استجارؾ﴾)، كزعـى الفٌراءي أٌف ﴿ أحد﴾ مرفكعه بالعائد الذم عاد إليوفيقكؿ: (

 النص يسجؿ الباحث المبلحظات اآلتية:
ف في نسبة الفاعمية . إفَّ السيرافي يحمؿ الفراء أكجيا في اعراب االسـ بعد إٍف الشرطية (احد)  غير الفاعؿ الذم القى اجماع النحكييُ

 مف خبلؿ تحديد ضمير الفاعؿ في جممة (استجارؾ). كبذلؾ يذىب التكجيو النحكم الى اتجاىيف اثنيف:، لمذىب الككفييف
(كذلؾ ألف حرؼ الشرط يقتضي الفعؿ كيختٌص بو ، خبره الجممة الفعمية التي بعده. كىذا الرأم فاسد، أ. االبتداء: فػ(أحد) مبتدأ

ذا كاف مقتضينا لمفعؿ كال بد لو منو بطؿ تقدير االبتداء؛ ألف االبتداء إنما يرتفع بو االسـ ، ذا كاف عامبلن فيوكلي، دكف غيره كا 
ذا كجب تقدير ، في مكضع ال يجب فيو تقدير الفعؿ؛ ألف حقيقة االبتداء ىك التعرم مف العكامؿ المفظية المظيرة أك المقدرة كا 

دان باالبتداًء فخطأ.ألف الجزاءى ال يتخطى  :.قاؿ الزجاج)7( يرفع االسـ.)الفعؿ استحاؿ كجكد االبتداء الذم  (كمف زعـ أنو يرفع أحى
  .)8( يتخطى ما يرفع باالبتداء كيعمؿ فيما بعده.)

                                                           

 .ّّْ/ّ:ائب القرآفغر  )1(
 .ُُْ-ُُّ/ّ،  ِّٔ/ُ :الكتاب)2(
 .ِٕ/ِالمقتضب:  :)ينظر3(
 .ّْٓ/ُ) لكف التقدير بفعؿ أقيس الكجييف عند االخفش. ينظر: معاني القراف (لبلخفش): ْ(
 .َُٕ/ُ)شرح التصريح عمى التكضيح:ٓ(
 .ِّّ/ّ،  ُُٔ/ِ :شرح السيرافي)6(
 .ُّٕ/ِاالنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ: )7(
 .ُّْ/ِ) معاني القراف كاعرابو: 8(
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مىى غىٍيرً  ؿي عى : لىمَّا كىافى التٍَّقًديري مىا ذىكىٍرتيـٍ فىمىا كقاؿ الرازم: (كىالى يىجيكزي أىٍف يىٍرتىًفعى ًبااًلٍبًتدىاًء أًلىفَّ ًإٍف ًمٍف عىكىاًمًؿ اٍلًفٍعًؿ الى يىٍدخي ًه.فىًإٍف ًقيؿى
ٍيوً  ؟قيٍمنىا: اٍلًحٍكمىةي ًفيًو مىا ذىكىرىهي ًسيبىكى ًقيًقيّْ ـٍ ًبشىٍأًنوً ، اٍلًحٍكمىةي ًفي تىٍرًؾ ىىذىا التٍَّرًتيًب اٍلحى َـّ كىالًَّذم ىي ـٍ ييقىدّْميكفى اأٍلىىى قىٍد ، كىىيكى ًإنَّيي أىٍعنىى كى

ةى دىـً اٍلميٍشًرًكيفى  ٍىدىاًر.)، بىيَّنَّا ىاىنا أىفَّ ظىاًىرى الدًَّليًؿ يىٍقتىًضي ًإبىاحى ٍكًف دىًمًو عىًف اإلًٍ ًزيًد اٍلًعنىايىًة ًبصى مىى مى ـى ًذٍكريهي ًليىديؿَّ ذىًلؾى عى فىقيدّْ
)1(. 

فقد نقؿ األزىرم عف االخفش كالككفييف ما نصو ، كفييفكيبدك أفَّ ىذا المفيـك تبناه المتأخركف مف النحكييف في نسبة االبتداء لمك
 .)2(ك"استجارؾ" خبره)، كسكغ االبتداء بو تقدـ الشرط عميو أك نعتو بالمجركر بعده، (يجكز عندىـ أف يككف "أحد" مبتدأ

مىٍكًنيَّ المرفكعى في الفعؿ ىك لقكليـ(إنو يرتفع بالعائد؛ ألف ال، )3(ب. االتباع عمى البدلية في ضكء جكازىـ لتقديـ االسـ عمى الفعؿ
االسـ األكؿ فينبغي أف يككف مرفكعنا بو كما قالكا: جاءني الظريؼ زيد" قمنا: ىذا باطؿ؛ ألف ارتفاع زيد في "جاءني الظريؼي 

دال؛ فأما ىينا فبل يجكز أف يككف ب، كجاز أف يككف بدال لتأخر البدؿ عف المبدؿ منو، زيده" إنما كاف عمى البدؿ مف الظريؼ
 .)4( ألنو ال يجكز أف يتقدـ البدؿ عمى المبدؿ منو.)

 . إفَّ الفراء تعرض لمفيـك اآلية القرآنية في مكضعيف:ِ
ؤه ىىمىؾى : (كقكلو عند قكلو - ده ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى اٍستىجارىؾى  لك كىافى مكانيما يفعؿ ، )5(﴾﴿ًإًف اٍمري ٍف أىحى . ككذلؾ قكلو كىاً  (ىمؾ) ًفي مكضع جـز

تا جزمنا كما قاؿ الكميتيفعؿ كان
)6(: 

 فإف أنت تفعؿ فممفاعميػ
 

 يف أنت المجيزيف تمؾ الغمارا 
 

 :)7(كأنشد بعضيـ
 صعدة نابتة ًفي حائرو 

 
 أىٍينىما الريحي تيمىيٍّْميا تىًمؿٍ  

 
كيكرىكف أف يعترض ، فىعىؿ إال أف العرب تىختار ًإذىا أتى الفعؿ بعد االسـ ًفي الجزاء أف يىجعمكه  (فعؿ) ألف الجـز ال يتبيف ًفي

ـٍ أىٍف تىًضمُّكا ﴾ . كقكلو﴿ ييبىيّْفي المَّوي لىكي شيء بيف الجاـز كما جـز
كلذلؾ صمحت ال ًفي مكضع أف. ىىًذه محنة لػ(أف)  .معناهي: أىال تضمكا  )8(

 . )9( لػ(أف) ًإذىا صمحت ًفي مكضعيا لئبل ككيبل صمحت ال.)
ده ًمفى ا - ٍف أىحى ف فيًرؽ بيف الجاـز كالمجزـك بػ(أحد)عند قكلو: (كقكلو: كىاً  كذلؾ سيؿ فى (إف)  .ٍلميٍشًرًكيفى اٍستىجارىؾى ًفي مكضع جـز كا 

لىيىا عكدة إلى الفتح فتمقى االسـ كالفعؿ كتدكر ًفي الكبلـ فبل تعمؿ، خاصة دكف حركؼ الجزاء الٌنيا شرط كليست باسـ فمـ ، كى
. كالمرفكع مثؿ قكلو:  يحفمكا أف يفرقكا بينيا كبيف المجزـك بالمرفكع كالمنصكب. فأٌما المنصكب فمثؿ قكلؾ: ًإٍف أخاؾى ضربتى ظممتى

) إلى (إٍف ييمؾ) لجزمتو.) لىده كلك حكلت (ىىمىؾى ؤه ىىمىؾى لىٍيسى لىوي كى ًإًف اٍمري
 )11(. 
 مف خبلؿ النصيف السابقيف يسجؿ الباحث المبلحظات اآلتية:

 مضارع حيث استبدؿ ىمؾ كاستجار بكصفيما ماضييف بػ(يفعؿ).إٍف الشرطية جازمة لمفعميف الماضي كال-

                                                           

 .َّٓ/ُٓ) تفسير الرازم: 1(
 .  ّٔٗ/ُ) شرح التصريح عمى التكضيح: 2(
 ) لـ يقؿ بو الككفيكف لكنو قياس متبع.3(
 .ُّٕ/ِ) االنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ:4(
 .ُٕٔ)النساء/5(
 .ُٔٗ/ُ) ديكانو: 6(
 .ْٕ/ّ) البيت لكعب بف جعيؿ في: خزانة االدب:7(
 .ُٕٔء/)النسا8(
 .ٖٗ، كينظر:اراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي:ِٔٗ/ُ لمفراء):() معاني القراف 9(
 .ِِْ/ُمعاني القراف(لمفراء):   )11(
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، يفصح نصَّ الفراء صراحة بعدـ ابتدائية االسـ ما بعد إٍف الشرطية عنده إنما يتأثر بالعامؿ الذم بعده فقكلو: اٍف أخاؾ ضربت ظممت-
لتي ساقيا فػ(امرؤ) فاعؿ لمفعؿ بعده كىك كيسرم األمر عمى اآلية القرآنية ا، فقد نصب (أخاؾ) عمى المفعكؿ مف أثر الفعؿ بعده
) إلى (إٍف ييمؾ) لجزمتو.  (ىمؾ) كلك حكلت (ىىمىؾى

كىي ، )1(تحدث الفراء عف مسألة خبلفية بينو كبيف الكسائي تتعمؽ بتقدـ االسـ المرفكع أك المنصكب بجكاب الشرط عمى جكابو -
 ليست مدار البحث ىينا.

ي (كىك ضميري الفاعؿ الذم ف، اء لـ يكف دقيقا لك حمؿ السيرافي نفسو الى اجتزاء قكلوأفَّ ما نقؿ عف الفر  -صفكة القكؿ -
استجارؾ﴾) كاكتفى بقكلو (أٌف ﴿ أحد﴾ مرفكعه بالعائد الذم عاد إليو) لجانب الصكاب كظؿ في مفيـك الفراء كالككفييف مف الرفع عمى ﴿

كدليؿ اخر ساقو الفراء عند ، اف الشرطية انما بحسب العامؿ الذم يجيء بعده الفاعمية عمى اقؿ تقدير. فبل ابتداء في االسـ الكاقع بعد
كف ًمٍنوي مبلقيكيـ) كمف ، كمف أدخؿ الفاء ذىب بالذم إلى تأكيؿ الجزاء ًإذىا احتاجت إلى أف تكصؿ، قراءة عىٍبد المَّو: (إف المكتى الًَّذم تفرُّ

: إف أخا مىى القياس ألنؾ تىقيكؿي : إف أخاؾ فقائـ. كلك قمت: إف ضاربؾ فظالـ كىافى جائزنا ألف تأكيؿ: إف ، ؾ قائـألقى الفاء فيك عى كال تىقيكؿي
مىى ىىذىا االسـ المفرد الًَّذم ًفيًو تأكيؿ الجزاء فأدخؿ لىوي الفاء.)، كقكلؾ: إف مف يضربؾ فظالـ، ضاربؾ . فضاربؾ عاممو ظالـ )2(فقس عى

 بعد اف الشرطية اف قصد الجزاء. 
 لكال)(ي االسـ المرفكع بعد العامؿ ف

، زيده ترفعو النعقاد الفائدة بو كمعو، لكال زيده لعاقبتؾ :كقاؿ الفراء كالككفيكف: لكال ترفع ما بعدىا اذا قمت( :قاؿ السيرافي 
 .)3( كالبلـ جكاب لكال.)

قد عمد البصريكف الى دفع النصكص ك ، فيقاؿ: لكال زيده التيتؾ) 4(تيعدُّ (لكال) مف الحركؼ المختصة باألسماء دكف االفعاؿ 
كالغرض مف ذلؾ ىك سمب عمؿ (لكال) اف ، التي مف شأنيا أف تثبت عدـ اختصاص (لكال) باالسمية بؿ  تدخؿ عمى الفعمية ايضا

به مف (ىذا با:.قاؿ سيبكيو)5(كيككف االسـ الكاقع بعدىا مرفكعا باالبتداء كخبره محذكؼ تقديره (حاضر)، كانت غير مختصة مف العمؿ
.. كأٌما عبدي ا فإٌنو مف حديث لكال ، كارتفع .لكال عبدي ا لكاف كذا ككذا :مف االبتداء ييضمري فيو ما ييبنى عمى االبتداء كذلؾ قكليؾ
) يرتفع باالبتداًء، (اعمـ أٌف االسـى الذم بعد (لكال :. كقاؿ المبٌردي (4)أزيده أخكؾ.) :باالبتداء كما يرتفعي باالبتداء بعد ألًؼ االستفياـ، كقكلؾ

كخبرهي محذكؼ، كالتقدير: لكال عبدي ا  .فػ(عبد ا) ارتفع باالبتداء .كذلؾ قكليؾ: لكال عبدي ا ألكرمتيؾ .كخبريه محذكؼه لما يدٌؿ عميو
تدأ بعدىا األسماء كذلؾ أنيا . كقاؿ ابف السراج: (قاؿ: ("لىكال" كىي مركبة ًمٍف معنى إٍف كلىك، كتب(5)بالحضرة، أك لسبب كذا ألكرمتيؾ)

نما امتنع اليبلؾ لكجكد زيدو في الم كاف كقاؿ عز تمنع الثاني لكجكد األكؿ، تقكؿ: لىكال زيده ليىمكنا تريدي: لكال زيده في ىذا المكاف ليمكنا، كا 
كجؿ: ﴿  لىٍكال أىٍنتيـٍ لىكينَّا ميٍؤًمًنيفى ﴾
 .)7( كقد يستعممكنيا بمعنى ىىبل يكلكنيا الفعؿ.) )6(

 :)9(في قكؿ الجمكح الظفيرم) 8(كاحتجاج البصرييف في دخكؿ (لكال) عمى غير االسـ محفكظه بالشعر عمى ضعؼ  
   

                                                           

 .ُّٗ/ِ) ينظر:اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ:1(
 .ُٔٓ/ّ) معاني القراف(لمفراء): 2(
 .َْٔ/ِ) شرح السيرافي:3(
 .ٓٔ/ُفي مسائؿ الخبلؼ: اإلنصاؼ)4(
 .َّْ، كالممحة في شرح الممحة:ّٕٓ/ُ، كشرح الكافية الشافية:ُْٓ/ُ: كاإلعرابالمباب في عمؿ البناء  )5(
 .ُِٗ/ِ :الكتاب (4)
 .ٕٔ/ّ :المقتضب (5)
 .ُّ) سبأ/6(
 .ُُِ/ِاألصكؿ في النحك:)7(
 .ٓٔ/ُ)اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ:8(
 .ِْٔ/ُ)خزانة األدب:9(
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ًؾ إٌني قد رميتيييـي   ال درَّ درُّ
           

ًدٍدتي كال عيٍذرىل لمحديكدً   لكال حي
 

. كقد ردَّ أبك بركات االنبارم )1(مى االبتداء ألٌنو غير مختٌص كىك ما دفع السيرافي إلى القكؿ بصحة ما قالو سيبكيو في رفعي ما بعده ع
ا كلكال حرؼ غير مختٌص" قمنا: نسمـ أف الحرؼ ال يعمؿ إال إذا كاف ، ىذا البيت قائبل: (قكليـ "إف الحرؼ إنما يعمؿ إذا كاف مختصِّ

ا عمى االسـ...فأدخميا عمى الفعؿ " قمنا: لك التي  قكليـ "إنو يدخؿ عمى الفعؿ كما يدخؿ، كلكف ال نسمـ أف لكال غير مختص، مختصِّ
نما لك حرؼه باؽو عمى أصمو مف الداللة عمى  في ىذا البيت ليست مركبة مع "ال" كما ىي مركبة مع ال في قكلؾ "لكال زيد ألكرمتؾ" كا 

كىذا ، فكأنو قاؿ: قد رميتيـ لك لـ أحدٌ  ،ك "ال" معيا بمعنى لـ؛ ألف ال مع الماضي بمنزلة لـ مع المستقبؿ، امتناع الشيء المتناع غيره
ـى اٍلعىقىبىةى  كقكلو تعالى﴿  فىبل اٍقتىحى
مَّى  ﴾، أم: لـ يقتحـ العقبة)2(﴾   دَّؽى كىال صى أم: لـ يصدؽ كلـ يصٌؿ...أم:   )3(ككقكلو تعالى﴿ فىبل صى

فدؿ ، يست لكال التي كقع فييا الخبلؼفكذلؾ ىينا قكلو "لكال حددت" أم لك لـ أحٌد؛ فدٌؿ عمى أف "لكال" ىذه ل، يصٌؿ...أم: لـ يفعمو
 .)4( فكجب أف تككف عاممة عمى ما بٌينا.)، عمى أنيا مختصة باألسماء دكف األفعاؿ

 يسجؿ الباحث المبلحظات اآلتية:، مف استقراء لفكر البصرييف عامة كنص السيرافي خاصة -مف خبلؿ ما تقدـ - 
 انما مف باب الرفع عمى لفاعمية كالعامؿ فيو ال يخرج عف اثنيف:، اب االبتداء. مذىب الككفييف: إفَّ االسـ بعد لكال ليس مف بُ

إٌف االسـ بعد لكال يعرب فاعبل لفعؿ مقدر نابت (ال) منابو ؛ألف التقدير في قكلؾ "لكال زيد ألكرمتؾ" لك انعدـ زيد  :أ. مذىب الكسائي
أما :كصار ىذا بمنزلة قكليـ، ال) عمى(لك) فصار بمنزلة حرؼو كاحدو كزادكا (، إال أنيـ حذفكا الفعؿ تخفيفنا، مف إكرامؾ ألكرمتؾ

االسـي بعدىا فاعؿه لفعؿو  :كقاؿ الكسائيُّ :(كالتقدير فيو: إف كنت منطمقا انطمقت معؾ.). قاؿ الرضي، أنت منطمقا انطمقتي معؾ
اىر منيا أٌنيا (لك) التي تفيد امتناع األٌكؿ لك ذات سكارو لطمتني ، كىك قريبه مف كجوو ، كذلؾ أٌف الظ :مقٌدرو ، كما في قكلو

 .)6( ما كاف كذا ككذا، أك: غاب زيد، فصار زيد فاعبلن بذلؾ المعنى حتى كأنؾ قمت: لك انعدـ زيد، )5( )المتناع الثاني
اؿه ميٍؤًمني  ﴿ :كقكلوي (ب. مذىب الفراء: أفَّ االسـ مرفكع عمى الفاعمية بػ(لكال) حيف قاؿ: لىٍكالى ًرجى ًنسىاءه ميٍؤًمنىاته كى رفىعىيـ بػ (لكال)   )7(﴾كفى كى

، (لكال. كقاؿ أيضان في مكضع آخر مف كتابو في حديث لو عف )9( )فأٍف في مكضع رفع بػ(لكال) )8(﴿أف تطئكىـ﴾  :، ثـٌ قاؿ
. قاؿ )11(ألٌنيا نائبةه عف الفعؿ . كالظاىر مما ذكره الفٌراء أٌف لكال ترفعي ما بعدىا أصالة، ال)11((كىما ترفعاف ما بعدىما) :كلكما)

في نحك: لكال زيد ، خبلفان لمفراء في قكلو: إف لكال ترفع االسـ الذم يمييا، المرادم: (كليس في الكبلـ حرؼ يعمؿ الرفع فقط
 .)12(مرفكع باالبتداء.)، بعدىا، كمذىب البصرييف أف االسـ ألكرمتؾ.

ـى  السيرافي في تحديد مذىب الفراء عف اِ كيبدك اف االمر قد اختمط عمى مف سبقكه ، لككفييف فما ذكره يختص بالفراء حصرا. كىىى
 .)13(ابف الشجرم في أماليوكمنيـ 

                                                           

 .ُْٔ- َْٔ/ِ :شرح السيرافي :ينظر)1(
 .ُُ)البمد/2(
 .ُّ) القيامة/3(
 .ٓٔ/ ُ :) االنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ4(
 .ِٕٓ – ِْٕ/ُ :)شرح الكافية5(
 .ّٗٔ) نتائج الفكر في النحك:6(
 .ِٓالفتح / )7(
 .ِٓالفتح /  )8(
 .ُٔ/ّ:(لمفراء)معاني القرآف )9(
 .َُٖح السيرافي:، كينظر:اراء الككفييف المغكية في شر ٖٓ/ ِ: (لمفراء)معاني القراف )11(
 .ُِّ/ُ) المباب في عمؿ البناء كاالعراب: 11(
 .ِٕ) الجنى الداني في حركؼ المعاني:12(
 .ُُٓ/ِ :أمالي ابف الشجرم :ينظر )13(



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

234 

. إفَّ السيرافي أراد مف نصو حمؿ االسـ عمى الرفع بغض النظر عف التأكيؿ لكنو أخذ بدفع النصكص التي مف شأنيا الكشؼ بعدـ ّ
لذا تجاىؿ قكؿ الكسائي في تأكيمو كالذم جرل  اؿ عمميا كتكجو المفيـك نحك االبتداء.اختصاص (لكال) في األسماء؛ كالغرض إبط

 النسبة لو لمككفييف عامة مف لدف أبي البركات األنبارم.
 الصفة الصالحة لمخبرية إذا كجد معيا ظرؼ مكرر:

لنحكية التي ينبغي إعادة النظر فييا الخبلؼ النحكم الشائع في المصنفات ا ألكجوتعدُّ ىذه المسألة مف المسائؿ الحقيقية  
فيذا الباب كغيرىا ما ، كبغيرىا مف ذلؾ المكركث النحكم الذم لـ يمبث ألف يظير حقيقتو بعد شيكع المصنفات كتداكليا عند الدارسيف
أنيا لـ تكف بالدرجة التي  كاف لو الظيكر لك قابمو قراءة دقيقة لمتراث النحكم فضبل عف األمانة العممية في الطرح أك النقد التي يبدك

يأمف بيا أصحابيا ما داـ التشيير كاالنتقاص مف مدرسة اآلخر ىك الغالب ككجد مف يستسيغو كيرضاه ككأنو بضاعة يسكقكنيا 
 لمميتميف بالخبلؼ كاالختبلؼ.

كمو؟  فنحاة فما يككف ح، إفَّ مضمكف ىذا الباب يسرم عمى الكصؼ الكاقع بيف ظرفيف عاد احدىما عمى مكضع االخر 
 البصرة قالكا بأف لو حكميف ىما:

 نقكؿ: في الدار زيد قائما فييا.، األكؿ: النصب
 نقكؿ: في الدار زيد قائـ فييا.، الثاني: الرفػػػػػػػػع

ف شئت قمت :(كتقكؿي في الٌنكرةً  :قاؿ سيبكيو  ا عمى ييا رجؿه قائمان فييف :في دارؾ رجؿه قائـه فييا ، فتىجرم قائـ عمى الصفة.كا 
ف شئت قمت أخكؾ في الٌدار ساكفه فييا، فتجعؿ فييا صفةن لمٌساكفالجكاز كلك كانت التثنيةي تنصبي  .، كما يجكز فييا رجؿه قائمان.كا 

ف كٌررت الظرؼى فكذلؾ تقكؿ :. كقاؿ المبٌردي )1(عميؾ زيده حريصه عميؾ) :لنصبت في قكًلؾ  ، ككاف زيده : إٌف زيدان في الٌدار قائـه فييا((كا 
ف شئت قمت: إٌف زيدان في الٌدار قائمان فييا يجرم   .)2(.)مىجراه قبؿ التثنيةفي الٌدار قائمان فييا ، كا 

كحمؿ لؤلخير كجيا كاحدان ، كاحتسب ابك البركات االنبارم كغيره مف النحاة ىذيف الحكميف لمبصرييف أيضا دكف الككفييف  
 ف ىما:. مستشيدا بنصيف قرآنيي)3(كىك النصب دكف الرفع

اًلًديفى ًفييىا ﴿ :قكلو تعالى - نًَّة خى   )4(﴾كىأىمَّا الًَّذيفى سيًعديكا فىًفي اٍلجى
اًلدىٍيًف ًفييىا   ﴿ قكلو تعالى- اًقبىتىييمىا أىنَّييمىا ًفي النَّاًر خى   )5(﴾فىكىافى عى

فإٌنؾ إذا  :الظرؼى الٌتاـ :ف خبران كييسٌمكنىوما كاف مف الظركًؼ يكك  :كقد تبع السيرافي اكلئؾ النحاة حيف قاؿ:(كقاؿ الككفٌيكف 
ف شئت رفعتى  ف لـ تكٌرٍره فأنت مخٌيره ، إف شئت نصبتى ، كا  رتو كجبى النصبي في الصفة ، كا   :كاحتٌجكا في المكٌرر بقكلو عٌز كجؿٌ  .كرَّ

اًلًديفى ًفييىا ﴿ نًَّة خى ٍيًف ًفييىا  ﴿، كقكًلو عٌز كجٌؿ ﴾  كىأىمَّا الًَّذيفى سيًعديكا فىًفي اٍلجى اًلدى اًقبىتىييمىا أىنَّييمىا ًفي النَّاًر خى ، كذكركا أٌنو لـ يجئ  ﴾فىكىافى عى
. كىذا االمر قد سرل عميو جميع النحاة )6( شيءه مٌما فيو تكريره مف نحك ىذا مرفكعان ، كما ليس فيو تكريره قد جاء بالرفًع كالنصًب)

 يسجؿ الباحث المبلحظات االتية: لذا، لمكقؼ الككفييف مف دكف تكثيؽ اك تفحص
بىري أىفَّ ، . قراءة الجميكر (خالديف) بالنصب عمى الحاؿُ مىى أىنَّوي خى اًلدىاًف) عى ٍبمىةى (خى ًميٍّ كىاٍبفي أىًبي عى ٍيدي ٍبفي عى قىرىأى اٍبفي مىٍسعيكدو كىاأٍلىٍعمىشي كىزى كى

كىالظٍَّرؼي ميتىعىمّْؽه ًبوً 
(كقرأ عبد ا بف قاؿ الزجاج: ، آني استحسنكه بغير القراف لمخالفتو الرسـ القرآنيلكف المعنييف بالدرس القر ، )7(

اًلدىاف ًفييىا اًلدىٍيف فييا) فنصب عمى الحاؿ.، كىىكى في العربيًة جائز إالَّ أنو خبلؼ المصحؼ، مسعكد أنيما في النار خى  فمف قىاؿى (خى

                                                           

 .ُِٔ/ِ :الكتاب )1(
 .ُّٕ/ْ :المقتضب )2(
 .َِْ/ُاالنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ: )3(
 .َُٖىكد /  )4(
 .ُٕالحشر /  )5(
 .ْٓٓ/ِ :شرح السيرافي )6(
 .ِْْ/ٓ، كفتح القدير:ُُٓ/ِٗتفسير الرازم: )7(
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.كالقراءة فىكافى عى  اًقبىتييمىا عمى اسـ كافى كيككف خبر كافى أنيما في النار عمى معنى فكاف عاقبتيما كمف قرأ (خالداف) فيك خبر أىفَّ
.كيككف اسـ كاف (أىنَّييمىا)) كىٍكنىييما في النَّاًر كيقرأ فكاف (عاًقبىتيييمىا) كالنصب أحسىفي
)1(. 

ـي أىنَّ  . كىااًلٍس بىري كىافى مىى أىنَّوي خى نىصىبى عاًقبىتىييما عى . كقاؿ القرطبي: (كى دّْ ًمٍف ذىًلؾى مىى الضّْ ٍفًع عى اًقبىتيييمىا) ًبالرَّ سىفي (فىكىافى عى قىرىأى اٍلحى ييما ًفي النَّاًر كى
" أف" كالظ بىري مىى أىنَّوي خى فىعىوي عى . كىرى ؼي اٍلمىٍرسيكـً ذىًلؾى ًخبلى ٍفًع كى اًلدىاًف ًفييىا" ًبالرَّ " خى قىرىأى اأٍلىٍعمىشي  .)2( رؼ ممغى.)كى

كقكليو: ((فكاف (فقاؿ:       ، )3(: فقد أجاز النصب كالرفع في النصيف القرآنييف كاف كاف النصب ىك األكلى عنده. مذىب الفراءِ
فكاف عاقبىتىيما أٌنيما خالداف في النار، كفي قراءتنا (خالديف فييا)  :عاقبىتىيما أٌنيما في النار خالديف فييا)) كىي في قراءة عبد ا

، كال أشتيي الرفع )نصبه ف كاف يجكزي  .)4( ، كا 
كاف كاف يجكز) دليؿ عمى جكاز األمريف كاف اشتيى األكؿ كجكَّز الثاني ، كال أشتيي الرفع، فقكلو: (خالديف فييا) نصبه  

فيك رٌد عمى مف ادعى النصب فقط كما ادعاه األنبارم حيف قاؿ: (أٌما الككفٌيكف فاحتٌجكا ، كىذا في النص القرآني فكيؼ يككف في غيره
: أٌما النقؿي فقد قاؿ ا تعالى :بأف قالكا ((كأٌما الذيف سيعدكا ففي الجٌنة خالديف فييا)) فقكلو  :الدليؿي عمى أٌف النصبى كاجبه النقؿي كالقياسي

ىاتيف فكاف عاقبتيما أنيما في النار خالديف فييا)). ككجو الدليؿ مف (تعالى(خالديف) منصكبه بالحاؿ،كال يجكز غيره، كقاؿ تعالى:(
 .)5(اآليتيف أٌف القٌراء أجمعكا فييا عمى النصب، كلـ ييٍركى عف أحدو منيـ أٌنو قرأى في كاحدةو منيما بالرفع.)

كقد أكد رغبتو بالنصب في مكضع آخر ، فالفراء اشتياه كما كرد في رسمو القرآني لكنو أجاز الرفع ضمف أصكلو النحكية 
لنار مرتيف،كالمعنى لمخمكد ، فإذا رأيت الفعؿ بيف صفتيف قد عادت إحداىيما عمى مكضًع فقاؿ: (كذلؾ أٌف الصفة  قد عادت عمى ا

 :)6(مررتي برجؿو عمى بابًو متحٌمبلن بو ، كمثميو قكؿي الشاعرً  :فيذا مف ذلؾ ، كمثميو في الكبلـً قكليؾ .األيخرل نصبت الفعؿى 
مَّبَّاتي كالٌنٍحري كالزَّعفرافي عمى تراًئبيا                شىًرقان بًو ال

 

 .)7(ألٌف الترائبى ىي الٌمٌباتي ىا ىنا،فعادت الصفةي باسميا الذم كقعت عميو أكالن)
، قاؿ: (  فإذا (إنما ألـز الفراء النصب دكف الرفع إذا اختمفت الصفتاف ككقع اسـي الفاعؿ بينيما فحينئذو يجكز فيو الرفعي كالنصبي

بي عمى حيسفو ، مف ذلؾ قكليؾ:عبدي ا في الٌداًر راغبه فيؾ، أال ترل أٌف (في) التي في الٌدار جاز الرفعي كالنص :اختمفت الٌصفتافً 
 . )8( )مخالفةه لػ (في) التي تككف في الرغبة

فقد قاؿ ، . نقؿ المفسركف تأكيبلت المدرستيف في (خالديف) مؤكديف مذىب الفراء بالنصب كالرفع كحممكه عمى المذىب الككفيّ
اًلًديفى ًفييىا) فقاؿ بعض نحكم البصرة: نصب عمى الحاؿ((الطبرم:  كفي النار ، كاختمؼ أىؿ العربية في كجو نصب قكلو: (خى

إنما فييا ، فيك نصب لشيء، الخبر؛ قاؿ: كلك كاف في الكبلـ لكاف الرفع أجكد في "خالديف" قاؿ: كليس قكليـ: إذا جئت مٌرتيف
إال أف العرب كثيرنا ما تجعمو حاال إذا كاف فييا لمتككيد كما أشبيو في غير مكاف؛ ، ءتككيد جئت بيا أك لـ تجيء بيا فيك سكا

اًلًديفى ًفييىا) كقاؿ بعض نحكيي  ـى خى يىنَّ كا ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب كىاٍلميٍشًرًكيفى ًفي نىاًر جى الككفة: في قراءة عبد ا بف قاؿ: (ًإفَّ الًَّذيفى كىفىري
اًقبى  ف مسعكد (فىكىافى عى اًلدىاًف ًفييىا) ؛ قاؿ: كفي أنيما في النار خالديف فييا نصب؛ قاؿ: كال أشتيي الرفع كا  ا ًفي النَّاًر خى تىييمىا أىنَّييمى

فيذا مف ذلؾ؛ قاؿ: كمثمو في الكبلـ ، فإذا رأيت الفعؿ بيف صفتيف قد عادت إحداىما عمى مكضع األخرل نصبت، كاف يجكز
 :)9(حمبل بو؛ كمثمو قكؿ الشاعرقكلؾ: مررت برجؿ عمى ناًبو مت

                                                           

 ُْٗ/ٓمعاني القراف كاعرابو  )1(
 .ِْ/ُٖتفسير القرطبي: )2(
 .َُْاراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي: ينظر: )3(
 .ُّٗاراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي: كينظر:، ُْٔ/ّ: (لمفراء)معاني القرآف  )4(
 .ِٖٓ/ُ :اإلنصاؼ )5(
 .، مادة (شرؽ)ُٕٕ/َُ :البيت لممخبؿ السعدم، ينظر: لساف العرب )6(
 .َُْكينظر:اراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي:، ُْٔ/ّ :(لمفراء)معاني القرآف )7(
 .ُْٔ/ّ:(لمفراء)) معاني القراف8(
 .ِٓٓلشافي:، كالجميس الصالح الكافي كاالنيس الناصح آِالبيت لبلعشى، ينظر: ديكانو:  )9(
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 شرقا بو المَّبَّات كالنٍَّحر   ...      كالزعفراف عمى ترائبيا
ٍسف، فعادت الصفة باسميا الذم كقعت عميو، ىا ىنا، ألف الترائب ىي المبات مف ، فإذا اختمفت الصفتاف جاز الرفع كالنصب عمى حي

ف "في" التي في الدار مخالفة لفي التي تككف في الرغبة؛ قاؿ: كالحجة ما ييعرؼ بو أال ترل أ، ذلؾ قكلؾ: عبد ا في الدار راغب فيؾ
ا عميو، النصب مف الرفع أف ال ترل الصفة اآلخرة تتقدـ قبؿ األكلى فمك قمت: ىذا ، أال ترل أنؾ تقكؿ: ىذا أخكؾ في يده درىـ قابضن

ا عميو في يده درىـ لـ يجز فيذا يدؿ عمى أف المنصكب إذا ، رجؿ قائـ إلى زيد في يده درىـ إال ترل أنؾ تقكؿ: ىذا، أخكؾ قابضن
 .)1(كيدؿ عمى الرفع إذا سيؿ تقديـ اآلخر.)، امتنع تقديـ اآلخر

فبل خبلؼ بيف البصرييف كالككفييف في مسألة حكـ الكصؼ إذا تكرر الظرؼ فييا فكبلىما أجاز النصب  -كمما تقدـ- 
نما كجو الفرا، كالرفع لذلؾ الكصؼ  ء بالنصب حفاظا عمى رسمو القرآني فضبل عف قراءة الجميكر مف القراء بالنصب كما أكضحنا.كا 

فبل يجكز فيو الرفع كمف قاؿ ، كفيو صفة فكقع خالديف بينيما، بؿ أننا نجد الزجاجي يناصر الرفع دكف النصب فيقكؿ: (إف النار صفة
 .)2(مف النحكييف إف الرفع جائز فقد لحف.)

 وعامل النصب:تركُّب )إال( 
فَّفت فأيدغمت الٌنكفي في  :قاؿ السيرافي ٌمت إلييا (ال) ثـ خي (كقاؿ الفٌراء: (إاٌل) أيًخذت مف حرفيف (إٌف)التي تنصبي األسماءى ضي

ان كعمؿي (ال) فجعمكىا عطفان كشٌبييا بحتى...كشٌبييا أيض .عمؿي (إٌف) فنصبكا بيا :البلـ فصارت إاٌل ،فأعممكىا فيما بعدىا عمميف
عمتا حرفان كاحدان) بػ(لكال) ألٌنيا(لك) ك(ال) ريكبتا كجي
)3(. 

) المركبة مع (ال)  كىذا المفيـك قد اعتمده ، فقد أراد السيرافي مف ىذا النص اف يثبت عف الفراء بأف عامؿ النصب ىك (إفَّ
(  . كىذا االمر مردكد المريف:)4(نحاة البصرة عمى الككفييف في تبنييـ العمؿ بػ(افَّ

) عمى المستثنىُ كلو مكقؼ كاضح مف رأم الكسائي حيف رأل االخير اف ناصب المستثنى في ، . إف الفراء يرفض العمؿ بػ(افَّ
) بعد (اال) بتقدير:(قاـ القـك اال أفَّ زيدا لـ يقـ) . كقد نقؿ السيرافي رداى لمفراء يرد عمى )5(قكليـ:(قاـ القـك اال زيدا لـ يقـ) ىك(افَّ

 .)6(قائبل: (لك كاف ىذا النصبي بأٌنو لـ يفعؿ لكاف مع(ال) أكجب في قكلؾ:(قاـ زيده ال عمرك)قكؿ الكسائي 
كنرل أٌف قكؿ العرب(إاٌل)إٌنما جمعكا بيف(إٍف) التي تككف جحدان كضٌمكا (. رأم الفراء في تركيب (اال) كرد في معاني القراف ما نصو: ِ

.. كمثؿ ذلؾ قكلو: لكال، إٌنما ىي لك .مف حٌد الجحد إذ جيمعتا فصارت حرفان كاحدان إلييا (ال) فصارا جميعان حرفان كاحدا كخرجا 

                                                           

 .ِٕٗ/ِّتفسير الطبرم:  )1(
 .ُُْ/ ُالجمؿ في النحك: )2(
 .ِٔ/ّ: شرح السيرافي )3(
، كاراء الكػػػػػكفييف المغكيػػػػػة فػػػػػي شػػػػػرح ْٕٕ:،كالجنػػػػػى الػػػػػداني ٕٔ/ِ :، كشػػػػػرح المفٌصػػػػػؿ َُّ/ِ :مشػػػػػكؿ إعػػػػػراب القػػػػػرآف :ينظػػػػػر )4(

 .ُْٔالسيرافي:
،  َٖ/ِ:، كشػػػرح الكافيػػػة ِٕٗ/ِ :، كشػػػرح التسػػػييؿ ٕٕ/ِالمفٌصػػػؿ: ، كشػػػرح  ُِٔ/ُ :اإلنصػػػاؼ فػػػي مسػػػائؿ الخػػػبلؼ :ينظػػػر )5(

 .ِّٓ/ّ :كىمع اليكامع
 .ِٔ-ُٔ/ّ:شرح السيرافي :ينظر )6(
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ٌمت إلييا ال فصارتا حرفان كاحدان) ك(ال). كنعمـ أفَّ (إٍف) النافية إذا خففت عممت عمؿ (ما) ، . فػ(اال) تتركب مف (إٍف) النافية)1(ضي
 .)2(النافية
عدـ تبنيو ككف (اٌف) ناصبا لممستثنى ففي الكقت الذم ذىب سيبكيو  الى اف كيظير العمؿ في ما بعد (اال) دليبل عمى  

عامؿ النصب في المستثنى ىك ما قبؿ (اال) كذلؾ عند قكلو: (ىذا بابه ال يككفي المستثنى فيو إاٌل نصبان ألٌنو ميخرىجه مما أدخمت فيو 
أتاني  :لو عشركف درىمان ، كىذا قكؿ الخميؿ رحمو ا ، كذلؾ قكليؾ :غيره ، فعمؿ فيو ما قبمو كما عىًمؿى العشركف في الٌدرىـ حيف قمت

 .)3(.. كانتصبى األىبي إذ لـ يكف داخبلن فيما دخؿ فيو ما قبمو،كلـ يكف صفةن ، ككاف العامؿ فيو ما قبمو مف الكبلـ).القكـي إاٌل أباؾ
كاف كاف مفرغا يجعؿ ما قبميا ، اال) تنصب ما بعدىافإف الفراء عامؿ المستثنى بحسب نكع االستثناء فاف كاف مكجبا فاف ( 

كذلؾ في قكلو: (كالكجوي في (إاٌل) أٍف ينصبى ما بعدىا إذا كاف ما قبميا ال جحد فيو، فإٍف كاف ما قبؿ (إاٌل) فيو جحده ، )4(تابعا لما بعدىا
 .)5(جحده جعمت ما بعدىا تابعان لما قبميا)

كالذم قالو (يخالفو مف آخر كالغريب اف السيرافي قد ردَّ الفراء لما كافؽ فيو سيبكيو فقاؿ: فنص الفراء يكافؽ سيبكيو مف كجو ك        
(أٌف) فبطيؿى الفٌراءي فاسده ، ألٌنو خبلؼه بينيـ أف ييقاؿ:((ما قاـ إاٌل زيده)) فييرفعى كال شيء قبمو فييعطؼى عميو، كال ىك منصكب فييحمؿى عمى 

 .)6(ضع)أثري الحرفيف جميعان في ىذا المك 
 حكـ االستثناء المتصؿ غير المكجب:

 مكقؼ النحاة العرب مف ىذا النكع مف االستثناء ال يخرج عف أمريف: 
 مف نحك قكلنا: ما جاء احد إال زيدا. احدىما: النصب عمى االستثناء.

 كما ضربت أحدا إال زيدا.، كاآلخر: اإلتباع عمى البدلية مف نحك قكلنا: ما جاء أحد إال زيد
ا لمككفييف ما نصو: (الذم جعمو سيبكيو بدالن في أٌكؿ ىذا الكتاب مف قكلو:إال (ما أتاني أحده إاٌل   أفَّ السيرافي قد أكرد نصن

) ، جعمو الكسائيُّ كالفراءي عطفان، كقاؿ أبك العباس أحمد بف يحيى ثعمب: فكيؼ يككف بدالن كاألٌكؿ  زيده) ك(ما مررتي بأحدو إاٌل عمركو
 .)7(د(إاٌل) مكجب؟)منفي كما بع

. لذا نيًسبى الى )8(الكاك فيي عندىـ بمعنى يبدك ىك مكقؼ الككفييف مف (اال) كالذم دفع السيرافي إلى ىذا التكجيو فيما
 . كىذا األمر مردكد ألمريف:)9(الككفييف القكؿ بانيـ أجازكا أف يككف المستثنى عطفان 

                                                           

 .ّٕٕ/ِ :معاني القرآف )1(
زيػد أربعة مكاضع: "إف" التي تكػكف فػي الجػزاء نحػك: إف تػأتني آتػؾ. كالثػاني: أف تكػكف فػي معنػى "مػا" نفينػا تقػكؿ: إف  إلٍف" المخففة )2(

منطمؽ، تريد: ما زيد منطمؽ. كالثالث: أف تدخؿ زائدة مع "ما" فتردىػا إلػى االبتػداء، كمػا تػدخؿ "مػا" عمػى إف الثقيمػة فتمنعيػا عمميػا 
ػػا،الرابع: أف تكػػكف مخففػػة مػػف الثقيمػػة، فػػإذا رفعػػت مػػا  كذلػػؾ قكلػػؾ: مػػا إف يقػػـك زيػػد، كمػػا إف زيػػد منطمػػؽ، كال يكػػكف الخبػػر إال مرفكعن

ف نصػػبت بيػػا لػػـ تحػػتج إلػػى الػػبلـ، إال أف تػػدخميا بعػػدىا لزمػػؾ  أف تػػدخؿ الػػبلـ عمػػى الخبػػر، كلػػـ يجػػز غيػػر ذلػػؾ لمػػا خبرتػػؾ بػػو، كا 
تككيدنا كما تدخميا في (إف) الثقيمة، ألف المبس قد زاؿ. كأما "أف المخففة" مف المفتكحة األلػؼ إذا خففتيػا مػف أف المشػددة فاالختيػار 

ييػا اليػاء، ألف المفتكحػة كمػا بعػدىا مصػدر فػبل معنػى ليػا فػي االبتػداء، كالمكسػكرة إنمػا دخمػت أف ترفع ما بعػدىا عمػى أف تضػمر ف
 .ِِٔ/ُينظر: االصكؿ في النحك:عمى االبتداء كخبره.

 .ُّّ-َّّ/ِ :الكتاب )3(
 ).ّْاؼ: ـ.(نقؿ أبك البركات األنبارم عف الككفييف بػاف (اال) العامؿ في المستثنى كقد قامت مقاـ (استثني). االنص )4(
 .ُٔٔ/ُ :(لمفراء)معاني القرآف )5(
 .ُْٖكاراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي:، ِٔ/ّ :شرح السيرافي )6(
 .ُٓ- َٓ/ّ :شرح السيرافي )7(
 .ّْٕ:، كالجنى الدانيِْٖ/ ُ في مسائؿ الخبلؼ: ) االنصاؼ8(
 .َٔٓ/ُ، كالمساعد:َّّ/ُاالصكؿ في النحك: )9(
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نماُ  االكؿ في حديثو عف قكلو تعالى، عمى اإلتباع كالبدلية كقد أكرد نصيف في ىذا المقاـ . إف الفراء لـ يجر االستثناء عمى العطؼ كا 
منيـ). كالكجو في(إاٌل) أف يينصبى ما بعدىا إذا كاف ما قبميا  ،)1(﴾فىشىًربيكا ًمٍنوي ًإالَّ قىًميبلن ًمٍنييـٍ ﴿ فقاؿ: (كفي إحدل القراءتيًف (إاٌل قميؿ ه

إاٌل فيو حجده جعمت ما بعدىا تابعان لما قبميا؛ معرفةن كاف أك نكرةن ، فأٌما المعرفةي فقكليؾ: ما قبميا ال جحدى فيو، فإذا كاف ما قبؿ 
كقاؿ ا  .ما فييا أحده إاٌل غبلميؾ ، لـ يأًت ىذا عف العرب إاٌل بإتباع ما بعد إاٌل ما قبميا :كأٌما النكرةي فقكليؾ .ذىبى الٌناسي إاٌل زيده 

،ألٌف في فعمكه اسمان معرفة ، فكاف الرفعي الكجوى في الجحد الذم ينفي الفعؿى عنيـ ، كييثًبتيو )2(﴾هي ًإالَّ قىًميؿه ًمٍنييـٍ مىا فىعىميك تبارؾ كتعالى﴿
 . )3(كييثًبتيو لما بعد إاٌل)

ذا كاف الذم قبؿ (إاٌل) نكرةن مع جحد فإٌنؾ تيتبعي ما بعد إاٌل ما قبميا؛ كقكلؾ :. كيقكؿ في مكضعو آخرِ  .إاٌل أخكؾ ما عندم أحده  :(كا 
كذلؾ أٌف (إاٌل) كانت منسكقةن عمى ما قبميا فاتبعىوي ، فمٌما  .ما أتاني إاٌل أخاؾ أحده  :فإٍف قٌدمت إاٌل نصبتى الذم كنت تىرفعيوي ؛ فقمت

قيدّْمت فمينعى أف يتبعى شيئان ىك بعدىا فاختاركا االستثناء ، كمثمو قكؿي الشاعر
)4(: 

 حي كأٌنو ًخمىؿي لمٌية مكحشان طمؿه          يمك 

ـى لـ يجيز أف ييتًبعى الٌطمؿ كىك قبموي  كقد يجكزي رفعيو عمى أٍف تجعمىوي  .المعنى: لمٌية طمؿه مكحشه ، فصميحى رفعيو ألٌنو أيتبعى الٌطمؿ ، فمٌما قيدّْ
ـى في  .انٌيةعندم خيراسانيةه جاريةه ، كالكجوي النصبي في خيراس :عػنو كما تقكؿي ) 5(كاالسـ يككفي الٌطمؿي ترجمةن  كمف العرًب مىف يرفعي ما تقٌد

 :)6(كأنشدكنا  :قاؿ .إاٌل عمى ىذا التفسير
اٌل ًعٍرسىوي ًشيىعي) مَّاءى ليس لو        إاٌل بنيًو كا   .)7(بالًثٍني أسفؿى مف جى

ًإالَّ الًَّذيفى ﴿تعالى: و عف قكلو إٌف الفٌراء ذكر في أكثر مف مكضعو أٌف (إاٌل) ال تككفي بمنزلة الكاك، فتحدث الفراء في معرض حديث. ّ
. كعمؽ )9()خطأه في العربية، كقد قاؿ بعضي النحكٌييف: إاٌل في ىذا المكضع بمنزلة الكاك...فيذا صكابه في التفسير(: قائبل)8(﴾ظىمىميكا

ميكفى كعمؽ عف قكلو تعالى ﴿  اؼي لىدىمَّ اٍلميٍرسى ٍسنن   الى يىخى ـى ثيَـّ بىدَّؿى حي قائبل: (كقد قاؿ بعضي  )11(﴾ا بىٍعدى سيكءو ًإالَّ مىٍف ظىمى
ٌنما معنى ىذه اآلية: ال يخاؼ لدم المرسمكف كال مف ظمـ :النحكٌييف  .. كجعمكا مثمو قكؿ ا:﴿.إٌف إاٌل في الٌمغة بمنزلة الكاك ، كا 

ةه ًإالَّ الًَّذيفى ظىمىميكا ـٍ حيجَّ مىٍيكي  . )12(ظممكا. كلـ أجد العربية تحتمؿ ما قالكا) ، أم كال الذيف)11(﴾ًلئىبلَّ يىكيكفى ًلمنَّاًس عى
ىذا بابي (فما طرحو السيرافي يعد كىما كاضحا لحكـ ىذا النكع مف االستثناء كىك الحكـ الذم أقره سيبكيو مف قبؿ حيف قاؿ(

، كما رأيتي أحدان إاٌل تي بأحدو إاٌل زي، كما مرر : ما أتاني أحده إاٌل زيده ما يككف المستثنى فيو بدالن مٌما نيفي عنو ما أيدخؿ فيو، كذلؾ قكلؾ دو
، كما أتاني إاٌل زيده ما مررتي إ :، جعمت المستثنى بدالن مف األكؿ فكأٌنؾ قمتزيدان  مررتي  :كما أٌنؾ إذا قمت .، كما لقيتي إاٌل زيدان اٌل بزيدو

مف الذم قبمو ، ألٌنؾ تيدًخميو فيما أخرجت منو مررتي بزيدو ، فيذا كجو الكبلـ أف تجعؿى المستثنى بدالن  :برجؿو زيدو ، فكأٌنؾ قمت
 . )13(األٌكؿ)

                                                           

 .ِْٗالبقرة /  )1(
 .ٔٔ :النساء )2(
 .ُٔٔ/ُ :(لمفراء)معاني القرآف )3(
 .ُُِ/ّ :البيت منسكب لكثٌير عزة كلذم الرمة  في الخزانة )4(
 .ِِّ :، كدراسة في النحك الككفئُّ :ينظر: المصطمح النحكم .يراد بيا البدؿي  :الترجمة )5(
 .ٗٗ :البيت منسكب ألبي زبيد الطائي، ينظر: الطرائؼ األدبية )6(
 .ُْٗكينظر: آراء الككفييف المغكية عمى السيرافي:، ُٖٔ – ُٕٔ/ُ :(لمفراء)معاني القرآف )7(
 .َُٓالبقرة /  )8(
 .ٖٗ/ُ :(لمفراء)معاني القرآف )9(
 .ُُ-َُالٌنمؿ /  )11(
 .َُٓالبقرة /  )11(
 .ِٕٖ/ِ :(لمفراء)معاني القرآف )12(
 .ُُّ/ِ :الكتاب )13(
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فيذه الكىـ الذم كقع بو السيرافي ما ىك اال دليؿ عمى اف البصرييف كممف شايعيـ مف النحاة لـ يقرؤكا  –كمما تقدـ -
اال بمعنى  :ت حيف استحدث مسألةمصنفات مخالفييـ كانما اكتفكا بالنقؿ عنيـ اك كما يبدك ىناؾ غاية لتسفيييـ كما ذىب ابك البركا

 الكاك في كتابو االنصاؼ كىك مكضع ال صحة لو كما تبيف مف نص الفراء السابؽ الذكر.
 جواز إضافة النَّيِِّف إلى العشرة:

ف لذا فقد خضعت مسائمو الى التأكيؿ كالتعميؿ م، عناية كبيرة سكاء مف حيث االفراد أك التركيب باألعداداىتـ نحاة العربية  
كمف المسائؿ التي القت جدال كبيرا عند النحاة ىك اضافة ، كما ال يحسف، لدف النحكييف مقمبيف أكجييا كبياف ما يحسف الكبلـ فيو

. فنحاة البصرة منعكا االضافة كاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا إنو ال يجكز ذلؾ ألنو قد جعؿ  :النيؼ الى العشرة كقكلؾ ىذا خمسة عشرو
فكذلؾ ىينا. كبياف ىذا أف االسميف لما رٌكبا دالَّ عمى ، فكما ال يجكز أف يضاؼ االسـي الكاحدي بعضيو إلى بعضو ، ا كاحدنااالسماف اسمن 
" مف غير إضافة دؿَّ عمى أنؾ قد قبضت خمسة ، كاإلضافة تيٍبًطؿ ذلؾ المعنى، معننى كاحد ٍمسىةى عىشىرى أال ترل أنؾ إذا قمت "قبضتي خى

ذا أضفت ، كعشرة " دؿَّ عمى أنؾ قد قبضت الخمسة دكف العشرةكا  ٍمسىةى عىشىرو  .)1( فقمت "قبضتي خى
ٍمسىةى عىشىرى كأخ  : خمسةه  ، فيما شيئاف جيعبل شيئان كاحدان،كاتييا كحاًدمى عىشىرى كأخكاتيياقاؿ سيبكيو: (كأٌما خى ٌنما أصؿي خٍمسىةى عىشىرى كا 

) كعىشىرةه، ٍمسىةى عى  :كقاؿ المبٌردي  .)2(كلكٌنيـ جعمكه بمنزلة حرؼو كاحدو ، فمٌما جعمتى االسميف شىرى فإٌف حٌدىا أف تككفى خمسةن، كعشرىةن (فأٌما خى
) فيي في مكضًع الٌرفًع ( :. كقاؿ الزٌجاج)3(، فألزمتىو البناءى لذلؾ)كاك العطؼ ميغٌيران لو عف جيتو اسمان كاحدان حذىفتى  ٍمسىةى عىشىرى فأٌما (خى

 خشرم حيف أكضح مكقؼ سيبكيو فقاؿ:كمنيـ الزم )5(. كسار نحاة العربية عمى ىدييـ)4(الكسًط كاآلًخر) كالنصًب كالخفًض مفتكحةي 
كبنيا لكجكد ، فمزج األسماف كصيرا كاحدان ، فيقاؿ ثبلثة كعشرة، (كاألصؿ في العدد المنيؼ عمى العشرة أف يعطؼ الثاني عمى األكؿ

عشر إحتراسان مف تكالي الحركات في كممة. كحرؼ التعريؼ كاإلضافة ال يخبلف العمتيف. كمف العرب مف يسكف العيف فيقكؿ أحد 
كىذا أحد عشرؾ كتسعة عشرؾ ككاف األخفش يرل فيو ، تقكؿ األحد عشر كالحادم عشر إلى التسعة عشر كالتاسع عشر، بالبناء

ف سمى رجؿ بخمسة عشر كاف فيو اإلعراب ، اإلعراب إذا أضافو  .)6(كاإلبقاء عمى الفتح.)كقد استرذلو سيبكيو. كا 
فإف أكجب االضافة الى االسـ كأف يككف اسما؟ فذكر سيبكيو عف الخميؿ االضافة الى الكاحد فيقاؿ: خمسيّّ تبناه سيبكيو  

اء في (باب اإلضافة إلى االسميف المذيف ضـ أحدىما إلى اآلخر فجعبل اسمان كاحدان كاف الخميؿ يقكؿ: تمقي اآلخر منيما كما تمقي الي
مف حمزة كطمحة؛ ألفَّ طمحة بمنزلة حضرمكت. كقد بينا ذلؾ فيما ينصرؼ كما ال ينصرؼ.فمف ذلؾ خمسة عشر كمعدم يكرب في 
. فيكذا سبيؿ الباب. كصار بمنزلة المضاؼ في إلقاء أحدىما حيث كاف مف  قكؿ مف لـ يضؼ. فإذا أضفت قمت: معدمّّ كخمسيّّ

يادةو في األكؿ كما أف المضاؼ إليو ليس بزيادة في األكؿ المضاؼ....كسألتو عف اإلضافة شيئيف ضـ أحدىما إلى اآلخر. كليس بز 
ف شئت قمت: اثنىّّ في اثنيف، ثنكمّّ في قكؿ مف قاؿ: بنكمّّ في ابف، فقاؿ، إلى رجؿ اسمو اثنا عشر ؛ كتحذؼ عشر ، كا  كما قمت: ابنيّّ
شر في خمسة عشر بالحاء. كأٌما اثنا عشر التي العدد فبل تضاؼ كال فتشبَّو عشر بالنكف كما شبَّيت ع، كما تحذؼ نكف عشريف

 .)7(يضاؼ إلييا.)
كاعمـ أٌف الفٌراءى كمف كافقوي ييجيزي إضافةى الٌنٌيًؼ إلى العشرًة ؛ أما السيرافي فقد نقؿ نصا عف الفراء يخالؼ فيو ما تقدـ قائبل: ( 

)) ، كأنشدكا فيو :فتقكؿ  :)8(((ىذا خمسةى عشرو

                                                           

 .ِٖٖ/ ُنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ: إلا )1(
 .ِٖٗ – ِٕٗ/ّ :الكتاب )2(
 .ِٗ/ْ :المقتضب )3(
 .ّْٔ/ِ :شرح التصريحك ، ُُّ- ُُِ/ْ،،كشرح المفٌصؿ:  ُّٗالجمؿ:  :، كينظر َُٓما ينصرؼ كما ال ينصرؼ: )4(
 .ّْٔ/ِ :،كشرح التصريحُُّ- ُُِ/ْ، كشرح المفٌصؿ:  ُّٗ:: الجمؿعمى سبيؿ المثاؿ ينظر )5(
 .ُِٗ) المفصؿ:6(
 .ّٕٓ/ّكتاب:) ال7(
 ال يعرؼ قائمو. )8(
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توكيمّْ  ًتو... بنتى ثماني عىشرىةو مف ًحجَّ ذا كاف عشري مضافان، كجىبى عند الفٌراء إضافة النيّْؼ عمى عشر.  ػؼى مف عىنائًو كًشػٍقكى كا 
:((ىذا خمسةي عشًرؾ)) كلبلحتجاج لوي كعميًو مكضعه غيري ىذا) كقكلؾى
)1(. 

لذا فقد ، ؽ ىذه المخالفة لتككف منيجا كمكقفا ثابتا لمككفييفىذه المخالفة التي نقميا السيرافي استفاد منيا ابف االنبارم اللصا 
أفرد ابف االنبارم مسالة في اإلنصاؼ بعنكاف (ىؿ تجكز اضافة النيؼ الى العشرة) كضع فيو آراء المدرستيف كحججيـ بشاف اضافة 

. كذىب البصريكف إلى أنو ال نحك: خى ، النيؼ الى العشرة  قائبل: (ذىب الككفيكف إلى أنو يجكز إضافة النيؼ إلى العشرة ٍمسىةى عىشىرو
 :)2(قاؿ الشاعر، أما الككفييف فاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا ذلؾ ألنو قد جاء ذلؾ عنيـ في استعماليـ يجكز.

ًتوٍ  ًتوٍ .كيمّْؼى مف عىنىاًئًو كًشٍقكى  .. ًبٍنتى ثىمىاًني عىٍشرىةو ًمٍف ًحجَّ
. )3(ماء المظيرة؛ فجاز إضافتو إلى ما بعده كسائر األسماء المظيرة التي تجكز إضافتيا.)كألف النَّيّْؼ اسـ مظير كغيره مف األس

كىذا ال يجيزه البصريكف كال (. بؿ أف ابف االنبارم استفاد مف رد السيرافي ليككف ردا بمسانو عمى  الككفييف فقاؿ السيرافي: )3(إضافتيا.)
ًتوٍ  :ت الككفييفكاما الجكاب عف كمما(. كقاؿ ابف االنبارم: )4(كال يعرفكف البيت.) ، اما ما انشدكه مف قكلو: ًبٍنتى ثىمىاًني عىٍشرىةو ًمٍف ًحجَّ

 .)5(كال يؤخذ بو.)، فبل يعرؼ قائمو
إال أف مراجعة كتاب الفراء في (معاني القراف) يجد األمر مخالفا لما نسب اليو ال سيما عند عمماء الككفة عامة فقاؿ ما  

دى عىشىرى كىٍككىبناًإنّْي رىأىيٍ ﴿ كأٌما قكليو:(نصو:  عشرى منصكبان في خفضًو  فإٌف العربى تجعؿي العدد ما بيف أحدى عشرى إلى تسعةى   )6(﴾تي أىحى
كلـ يرفعكا آخره فيككفى بمنزلة  .، كذلؾ أٌنيـ جعمكا اسميف معركفيًف كاحدان، فمـ ييضيفكا األٌكؿى إلى الثاني فيخرجى مف معنى العددكرفًعوً 

)إلى(بىٌؾ)ألٌف ىذا ال ييعرؼي فيو االنفصاؿي مف ذا،كالخمسةي تنفردي مف العشرًة كالعشرةي بعمبٌؾ إذا رفعكا آخ رىىا، كاستجازكا أف ييضيفكا(بعؿى
مف الخمسًة، فجعمكىما بإعرابو كاحد ؛ ألٌف معناىما في األصؿ ىذه عشرةه كخمسةه ، فمٌما عيًدال عف جيتيما أيعطيا إعرابان كاحدان في 

 .)7( إعرابييما كاحدان قبؿى أف ييصرفا) الصرؼ ، كما كاف
دى عشرى إلى تسعةى عشرى مبنيّّ عمى فتح الجزأيًف عند الفٌراًء ، كىذا مفيـك مف قكلو      (منصكبان في خفًضًو كرفعًو) كال :فالعددي مف أىحى

 .)8(يكافؽي عمى إضافًة األٌكؿ إلى الثاني ألٌنيما صارا كاالسـ الكاحد كما نسب اليو
دى عىشىرى كاثنا عىشىرى كما   أف االماـ ثعمبا كىك مف اعبلـ الككفة ثبت لو قكؿ المنع مف االضافة قائبل: (جميعي العدد ،مثؿ أحى
ٌنما أعربكا اثنى عشرى كلـ يعربكا سائر أخكاتيا ألٌف التثنية ال تعتؿُّ  كأشباىيما،  إٌنما ىك كاحده كعشرةه ،كاثناف كعشرةه، كثبلثةه كعشرةه ، كا 

تككفي إاٌل مف كجوو كاحدو ييعرىبي بكٌؿ العربٌية، كالجمعي يتغٌير كيعتٌؿ ، أنت تعربي ىذيف كال تعربي ىؤالء)كال 
)9( . 

، دى عىشىرى إلى تسعةى عشىرى مبنيّّ كأٌف أصمو كاحده كعشرةه ،كأٌف اثنا عشر أيعربى دكف بقية  فثعمب يرل أٌف العددى المركبى مف أحى
كيتغير بالكاك  -يعتؿُّ  -تيبنى ك ال تككف إاٌل بطريقةو كاحدةو كىي زيادة األلؼ كالنكف ، أٌما الجمعي فقد يأتي مبنٌيان األعداد ألٌف التثنية ال 

كالنكف ، في حيف أٌف ىذيف ميعرىبه ، كىؤالء ال ييعربي 
)11(. 

حاة مف مسائؿ كما خصصو الن، فبل خبلؼ بيف البصرييف كالككفييف في مسالة منع إضافة النيؼ إلى العشرة -اذف-
 لمخبلؼ ال صحة ليا كينقضيا الدليؿ الذم قدمناه عف الفراء كثعمب بكصفيما عمميف مف أعبلـ المدرسة الككفية.

                                                           

 .َُٗ/ُ:شرح السيرافي )1(
 .َّْ/ٔ، كالخزانة:ّْٖ/ُْ، كالمساف:ُٖٔ/ٗينظر: تيذيب المغة: )2(
 .ِٖٖ/ ُفي مسائؿ الخبلؼ:  اإلنصاؼ )3(
 .َُٗ/ُشرح السيرافي: )4(
 .ِٖٗ-ِٖٖ/  ُفي مسائؿ الخبلؼ: اإلنصاؼ )5(
 .ْيكسؼ /  )6(
 .ّّ-ِّ/ِ:(لمفراء)معاني القرآف )7(
 .ْٔ :النحك الككفي :، كينظر ّٕٗ :دراسة في النحك الككفي )8(
 .ّْٗ/ِ :مجالس ثعمب )9(
 .ُِٔكاراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي:، ُٖٔ :النحك في مجالس ثعمب :ينظر )11(
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 العائد المحذكؼ مف الجممة التي تقع صفة:
ال تجزم  كاتقكا يكما﴿ :ذكر النحاة أفَّ ىناؾ حذفا في الجممة التي تقع صفة فبل بد لمجممة مف عائد مف نحك قكلو تعالى 

) فمذىب البصرييف: أفَّ العائد ىك (فيو)أم: ال تجزم فيو نفس عف ، )1(نفس عف نفس شيئا﴾ إال أنيـ اختمفكا بتقدير العائد الى (اليـك
ـي فعالـه كأٌنو قاؿ.كأٌما بنك تميـ فيرفعكف( قاؿ سيبكيو:، )2(نفس شيئا ري ىذا أحسف ككاف إضما، فأنا أك فيك عالـه بو :.. فيقكلكف: أٌما الًعٍم

 .)3()يكما ال تجزم نفس﴾ أضمر: فيو، كما قاؿ سبحانو: ﴿أحسف عندىـ مف أف ييدخمكا فيو ما ال يجكز
أما الككفيكف فقد تباينت مكاقفيـ فذىبى الكسائيُّ إلى أفَّ العائدى ىاءه (ال تجزيو) كال يجكز غيره ؛ ألٌف الظرؼ ال يجكزي 

نا ألجزت: أنت الًَّذم تكممتي كأنا أريد الًَّذم تكممتي ًفيًو. كقاؿ غيره مف أىؿ البصرة: ال (كيقكؿ: لك أجزت إضمار الصفة ىاى .)4(حذفيو
نما يضمر ًفي مثؿ ىذا المكضع الصفة. كقد أنشدني بعض العرب:، نجيز الياء كال تككف  كا 

 أىٍلفىٍيتىني ذا عنزو كذا طكؿ  ... يا ريبَّ يىٍكـ لك تىنىٌزاهي حكؿ
 :)5(كأنشدني آخر

ـي  .. .  بَّحت صبَّحيا السبلـي قد صى   ًبكىًبدو خالىطيا سىنا
ـي  بُّيا الطعا  ًفي ساعة ييحى
ٌب فييا.)  .)6( كلـ يقؿ ييحى

كقد ردَّ الفراء الزاـ الكسائي تقدير (يجزيو) فقاؿ: (كليس يدخؿ عمى الكسائي ما أدخؿ عمى نفسو ألف الصفة ًفي ىذا المكضع 
ذا قمت: كممتيؾ كاف غير كٌممتي ، فترل المعنى كاحدا، كفي يـك الخميس، كؿ: آتيؾ يـك الخميسأال ترل أنؾ تق، كالياء متفؽ معناىما كا 

 .)7(فمما اختمؼ المعنى لـ يجز إضمار الياء مكاف (ًفي) كال إضمار ًفي مكاف الياء.)، فيؾ
تجزم  الكقكلو تعالى (و فقاؿ: في حيف نسب السيرافي إليو عمى غير كجيت .)8((فيو)فراء فقد أجاز الكجييف (الياء) كأما ال
. فمذىبي سيبكيو كالفٌراء أٌف العائد ىك فيو، ﴾. في مكضًع الٌنعًت ليـكنفس عف نفس ككاف  .فبلي بيٌد في ىذه الجممًة مف عائدو إلى اليـك

 :تقكؿي ، جٌر لـ تيحذؼ مف الٌصمىةفإذا اٌتصمت بحرؼ ، كأٌنو قاؿ ال تجزيو، كقاؿ الياءي تيحذؼي مف صمة الذم، الكسائيُّ يجعؿي العائد ىاءن 
: الذم نزلتي ، تريدي عميو، زيدان الذم تكٌممتي اليـك :كال تقكؿي ، الذم ضربتيوي  :تريد، زيدان الذم ضربتي  كالفصؿي بيف ، كتكٌممتي فيو، كال تقكؿي

دليؿ عمى بطبلف قكؿ السيرافي باتباع الفراء لقكؿ . فالنص ما ىك اال )9()تكٌممتي فيو :تريدي ، الظرًؼ كغيره أٌنيـ قد أجازكا: تكٌممتي  اليكـى 
 كعميو يسجؿ الباحث المبلحظات االتية:، لقكؿ سيبكيو

مسائؿ التكجيو النحكم بيف الزاـ (الياء) أك (فيو) خاضعة لممعنى كلعؿ ابا الحسف االخفش قد أكضح لمداللة بيف كبل الكجييف:  .ُ
. كانما جاز إضمار "فيو" كما جاز اضافتو الى الفعؿ تقكؿ: "ىذا يكـي يفعؿ زيد". (قاؿ "يكمان ال تىٍجًزل نفسه عف نفسو فيو شيئان"

: "إنَّما أضمر الياء اراد "ال ، كليس مف األسماء شيء يضاؼ الى الفعؿ غير اسماء الزماف كذلؾ جاز اضمار "فيو". كقاؿ قـك
تقكؿ: ، يحبُّ زيده" تريد: "يحبُّو زيد". كىك في الكبلـ يككف مضافا كما تقكؿ: "رأيتي رجبلن ، تىٍجًزيًو" كجعؿ ىذه الياء اسما لميـك مفعكال

{ أم "يكـي ال ، "اذكر يكـى ال ينفعيؾى شيء" أم: "يكـى ال منفعة" كذلؾ أف اسماء الحيف قد تضاؼ الى لفعؿ قاؿ  ىذايىٍكـي الى يىنًطقيكفى

                                                           

 .ْٖالبقرة /  )1(
 .ّٔٓ/ِ، كالنحك الكافي:ُِّ/ِ، كشرح االشمكني: َْٖ/ُ، كمغني المبيب: ِٖٕ/ّينظر: أكضح المسالؾ: )2(
 .ُْٕ/  ْ :شرح الكافية :، كينظرّٖٔ/  ُ :الكتاب )3(
عػػػراب القػػػرآفٗٔ، ٖٔ :)لمكسػػػائي(معػػػاني القػػػرآف  :ينظػػػر )4( : ، كالبحػػػر المحػػػيطٔ/ُ: ، كأمػػػالي ابػػػف الشػػػجرمُِِ/ُ: )لمنحػػػاس(، كا 

ُ/َّٕ. 
 .ّّ/ُينظر: الكامؿ في المغة كاالدب: )5(
 .ِّ/ُ):)معاني القراف (لمفراء6(
 .ِّ/ُمعاني القراف (لمفراء):  )7(
 .ُّ/ُمعاني القراف (لمفراء):  )8(
 .ِٕٕ/ ِ :شرح السيرافي)9(
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" ألٌف يكما نكرة كقد جعمت الفعؿ لشيء مف كقد يجكز فيو "ىذا يكـي ال ينًطقكف" اذا أضمرت "فيًو" كجعم، نطؽى" تو مف صفة "يـك
 .)1(سببو كقدمت الفعؿ. فالفعؿ يككف كمو مف صفة النكرة كأنؾ أجريتو عمى اليـك صفة لو اذا كاف ساقطا عمى سببو.)

نجد بعضيـ مياال إلى  )2(. اعتمدت تكجيات المفسريف في ضكء الطرح المغكم ففي الكقت الذم يميؿ المفسركف الى مكقؼ البصرييفِ
كاتقكا يكما ال  :إلى مكقؼ الفراء كما ذىب الطبرم الى ذلؾ حيف قاؿ: (كتأكيؿ قكلو: (كاتقكا يكما ال تجزم نفس عف نفس شيئا)

 :)3(كما قاؿ الراجز، تجزم فيو نفس عف نفس شيئا. كجائز أيضا أف يككف تأكيمو: كاتقكا يكما ال تجزيو نفس عف نفس شيئا
 بكبد خالطيا سناـ  ...             السبلـ صبحيا، قد صبحت

 في ساعة يحبيا الطعاـ
" "الياء" الراجعة عمى كىك يعني: يحب فييا الطعاـ. فحذفت إذ فيو اجتزاء بما ظير مف قكلو: (كاتقكا يكما ال تجزم نفس) الداؿ ، "اليـك

عربية أنو ال يجكز أف يككف المحذكؼ في ىذا المكضع كقد زعـ قـك مف أىؿ ال إذ كاف معمكما معناه.، عما حذؼ -عمى المحذكؼ منو
 . )4("فيو". كقد دلمنا فيما مضى عمى جكاز حذؼ كؿ ما دؿ الظاىر عميو) "الياء". كقاؿ آخركف: ال يجكز أف يككف المحذكؼ إال إال

 عامؿ النصب في الفعؿ المضارع بعد فاء السببية:
في جكاب الٌستًة ، ألٌنيا عطفت ما بعدىا عمى غيًر شكًمًو لٌما قيؿ: ال تظممني  (الفاءي) تنصبي  :قاؿ السيرافي: (كقاؿ الفٌراءي  

، فتندـى، ، دخؿ النييُّ عمى الظُّمـً فحيفى عطفتى فعبلن عمى فعًؿ ال ييشاًكميو في معناه ، كال يدخؿي عميو حرؼي الٌنيي  كلـ يدخؿ عمى الٌندـً
 .)5( )كما دخؿ عمى الذم قبمو، استحٌؽ الٌنصبى بالخبلؼ

فجميكر البصرييف يركف اف الناصب لو (اف) مضمرة بعد ، اختمؼ نحاة العربية في ناصب الفعؿ المضارع المقترف بػ(الفاء) 
. كقاؿ أيضان:((كاعمـ أٌف ما ينتصبي في باب )7()اعمـ أٌف ما انتصبى في باب الفاء ينتصبي عمى إضمار أفٍ (( . قاؿ سيبكيو:)6(الفاء

. )11(. كأبك بكر بف الٌسراج)9(. كتابعو عمى ذلؾ أبك العباس المبٌرد)8(مى غير معنى كاحدو ككٌؿ ذلؾ عمى إضمار أف)الفاء قد ينتصبي ع
. يراد بالخبلؼ: العامؿ المعنكمه الذم أعممكه في عٌدة )11(. أما الككفيكف فقد نسب الييـ ذلؾ النصب بالفاء عمى الخبلؼ)11(الٌسراج

قع خبران، كفي  المفعكؿ معو، كفي المضارع الكاقع بعد الفاء في األمر كالنيي كاالستفياـ مكاضع، فجعمكه عٌمةى النصًب في الظرؼ الكا
 .)12(كالتمٌني كالعرض، كىك مف المصطمحات الككفٌية المحضًة التي لـ يىقيٍؿ بيا البصرٌيكف كلـ يكف ليـ مصطمحه يقابمو

قترف بالفاء ىك الصرؼ كمما يأتي مفيكمو مف خبل ما أما الفراء فما نقؿ عنو لـ يكف دقيقا فالناصب لمفعؿ المضارع الم 
 سجمناه مف مبلحظات ىي: 

                                                           

 .ّٗ/ُمعاني القراف (لبلخفش):)1(
 .َُٖ/ُ، تفسير المراغي: ُُٔ/ ُ، البحر المديد: ِّٕ/ ِٗ، التحرير كالتنكير: َٖ/ِِ) تفسير الرازم: 2(
 .ّّ/ُة كاالدب:الكامؿ في المغ:ببل نسبة في )3(
 .ِٔ/ُتفسير الطبرم: )4(
 .ِِٖكاراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي:، ُِ/ٕ :شرح المفٌصؿ :، كينظر ِِٗ- ِِٖ/ّ :شرح السيرافي )5(
 .ِِٗ/ّ :شرح السيرافي :ينظر )6(
 .ِٖ/ّ :الكتاب )7(
 .َّ/ّ :كتابال )8(
 .ُّ،  ُِ،  ٕ-ٔ/ِ :المقتضب :ينظر )9(
 .ُّٓ/ِ :في النحك كؿاألص :ينظر )11(
 .ٕٓٓ/ِ: في مسائؿ الخبلؼاإلنصاؼ  :ينظر )11(
 .ِِٗكاراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي:، َّٔ:مدرسة الككفة :ينظر )12(
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ف شئت جعمت ىذه األحرؼ المعطكفةى بالكاك نصبان عمى ما يقكؿي الٌنحكٌيكف مف . إفَّ الفراء حدد مفيـك الصرؼ مدار البحث قائبل: (ُ كا 
ـي إعادتييا عمى ما عيًطؼى الصرؼ؛ فإف قمت:كما الصٍَّرؼي ؟ قمتي أف تأتيى بالكاك معطكفةن ع عمييا، مى كبلـو في أٌكًلو حادثةه ال تستقي

 : )1(؛ كقكؿ الشاعرفإذا كاف كذلؾ فيك الصرؼي 
ـي  ميؽو كتأتيى مثمىوي           عاره عميؾ إذا فعمت عظي ال تنوى عف خي
 

ٍرفان إذ كاف معطك  ، كًمثميو مف أف ييعادى فيو الحادثي الذم قبموفان كلـ يستًقـ أال ترل أٌنو ال يجكزي إعادة (ال) في (تأتي مثمو) فمذلؾ سيٌمي صى
مّْيتى كرأيىؾ لضممت، لٌما لـ يحسيف في  األسماء التي نصبتيا العربي كىي معطكفةه عمى مرفكعو قكلييـ: لك تيًركتى كاألسدى ألكمىؾ، كلك خي

ـي فيو ما حدث في الذم قبمىو)لك تيًركتى كتيًرؾى رأييؾى لضممت ؛ تيٌيبكا أف يعطفكا  :الثاني أف تقكؿ حرفان ال يستقي
)2(. 

اًبًريفى ﴿ (كقكليو كقاؿ أيضا: ـى الصَّ يىٍعمى ـٍ كى اىىديكا ًمٍنكي لىمَّا يىٍعمىـً المَّوي الًَّذيفى جى ، (كيعمـً الصابريف)) يريدي الجزـى خفض الحسفي ( )3(﴾كى
كلؾ: ((لـ آًتًو كأكًرمىوي إاٌل استخٌؼ بي)) كالصرؼي أف يجتمع الفعبلف بالكاك ؛ كقك الذم يسٌميو النحكٌيكفى الصرؼى كى .كالقٌراءي بعدي تنصبيو

...  كفي أكلو جحده أك استفياـه، ثـٌ ترل ذلؾ الجحد أك االستفياـ ممتنعان أف ييكرَّ في العطؼ، فذلؾ الصرؼي  أك ثـٌ أك الفاء أك أك،
 .  )4() في يضيؽ، فيذا تفسير الصرؼ)ال يىسىعيني شيءه كيضيؽى عنؾ، كال تيكٌر (ال ككذلؾ يقكلكف:

رىةى فىتىكيكنىا ًمفى ﴿ . أكضح مفيـك الصرؼ كداللتو مف خبلؿ الفعؿ المنتصب بالفاء عند حديثو عف قكلو تعالى:ِ بىا ىىًذًه الشَّجى ال تىٍقرى
، فمٌما عيًطؼى ؿ ىذا فييفعؿى بؾ مجازاةن ال تفع .. كمعنى الجكاب كالنصبً .فقاؿ: (إف شئت جعمت((فتككنا)) جكابان نصبان  )5(﴾الظَّاًلًميفى 

(   . )6(حرؼه عمى غير ما ييشاًكميو ككاف في أٌكلو حادثه ال يصمحي في الثاني نيصبى
(نيصبى عمى الٌصرؼ بمعنى  :قاؿ الٌرضي، . ذىب بعض النحاة(قدامى كمحدثيف) باف الخبلؼ يراد بو الصرؼ فكبلىما عيف لآلخرّ

(كميما يكف مف أمرو  :. كذكر ىذا المعنى مف المحدثيف الدكتكر ميدم المخزكمي ، إذ قاؿ)7()كاءه ، س: نيصبى عمى الخبلؼقكليـ
، كأك عمى : الكاك، كالفاء(كاحتٌج الفٌراءي لنصب الفعؿ المضارًع بعد حركؼ العطؼ :. كقاؿ أيضان )8(فمبلؾ الصرًؼ كالخبلًؼ كاحده)

عند الفٌراء ييقرفي باصطبلح آخر  –أم الصرؼ  –كنرل ىذا االصطبلح ( :. كقاؿ الدكتكر شكقي ضيؼ)9(الخبلًؼ، أك الصرؼ)
أف يجتمعى فعبلفى أك اسماف بالعطؼ في األكؿ :. كىذا يتنافى ككاقع العربية فضابط الصرؼ)11(ينسب إليو أيضان كىك الخبلؼ)

ـي أف ييعطؼ عمييا الثاني، فيؿ يمكف أف ينطبؽى ىذا عمى ناصب ال زيده  :ظرًؼ الكاقًع خبران في نحك قكليـمنيما حادثةه ال يستقي
 أمامىؾ ؟ كالمشيكري عف الككفٌييف أٌنيـ ينصبكف (أمامىؾ) عمى الخبلؼ. 

                                                           

 .َْْ :البيت ألبي األسكد الدؤلي في ديكانو )1(
 .ّْ-ّّ/ُ :(لمفراء)معاني القرآف )2(
 .ُِْآؿ عمراف /  )3(
 .ِّٔ – ِّٓ/ُ :معاني القرآف )4(
 .ّٓالبقرة /  )5(
 .ِٕ-ِٔ/ُ :معاني القرآف )6(
 .ْٓ/ْ :شرح الكافية )7(
 .ِٓٗ :مدرسة الككفة )8(
 .ِٖٖ :، كدراسة في النحك الككفي َُِ – ُُٗ :كتاب الفٌراء كأثره :، كينظر ِٔٗ :مدرسة الككفة )9(
 .ُٗٗ :المدارس النحكية )11(
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كذلؾ االمر في عامؿ النصب في الفعؿ المضارع بعد كاك المعية فالنصب عند الككفييف عمى الصرؼ ال الخبلؼ عند الفعؿ 
كالبصريكف يركنو بتقدير أف. قاؿ ابف االنبارم:أما الككفيكف فاحتجكا بأف  .)1(المبف" المضارع في نحك قكلؾ: "ال تأكؿ السمؾ كتىٍشرىبى 

فبل يقاؿ: ال ، أال ترل أنو ال يحسف تكرير العامؿ فيو، كذلؾ ألف الثاني مخالؼ لؤلكؿ، قالكا: إنما قمنا: إنو منصكب عمى الصرؼ
السمؾ كتشرب المبف" بجـز األكؿ كبنصب الثاني النيي عف أكؿ السمؾ كأف المراد بقكليـ: "ال تأكؿ ، تأكؿ السمؾ كال تشرب المبف

ـى كؿ كاحد منيما منفردا لما كاف مرتكبنا لمنيي، ال منفرديف، كشرب المبف مجتمعيف كلك كاف في نية تكرير العامؿ لكجب الجـز ، فمك طىًع
راد ىك النيي عف أكؿ السمؾ كشرب المبف منفرديف فكاف يقاؿ: "ال تأكؿ السمؾ كتشرًب المبف" فيككف الم، في الفعميف جميعنا

ـى كؿ كاحد منيما منفردا عف اآلخر أك معو لكاف مرتكبا لمنيي؛ ألف الثاني مكافؽ لؤلكؿ في النيي، كمجتمعيف ، ال مخالؼ لو، فمك طىًع
نو صارت مخالفتو لؤلكؿ كصرفو فمما كاف الثاني مخالفنا لؤلكؿ كمصركفا ع، بخبلؼ ما كقع الخبلؼ فيو؛ فإف الثاني مخالؼ لؤلكؿ

نحك "لك تيًرؾى زيده كاألسد ألكمىوي" فكما كاف ، نحك "زيده عندؾ" كفي المفعكؿ معو، كصار ىذا كما قمنا في الظركؼ، عنو ناصبنا لو
المصطمحيف  . فمك أراد الككفيكف مف الخبلؼ ىك الصرؼ ألبدلكا ىذا بذلؾ ال سما اف كبل)2(فكذلؾ ىينا، الخبلؼ يكجب النصب ىناؾ

أما ، المصطمحيف مف بنات افكار الككفييف. كأحسب اف الخبلؼ انما اختص باالسماء كاالفعاؿ بكصفو عامبل معنكيا مف دكف عطؼ
ـي أف ييعطؼ عمييا الثاني. كاف كاف  الصرؼ فكما بينَّا مف االسميف اك الفعميف إٍف اجتمعا بالعطؼ في األكؿ منيما حادثةه ال يستقي

ف ، الكاك ىنا بمعنى العطؼ فقاؿ: (كتقكؿ: ال تأكؿ السمؾ كتشرب المبفسيبكيو يرفض اف تككف  فمك أدخمت الفاء ىينا فسد المعنى. كا 
 :)3(شئت جزمت عمى النيي في غير ىذا المكضع. قاؿ جرير

ٍكلىى كتىٍبميٍغ أىذاتىو  .. فإنؾ إف تىفعٍؿ تيسىفٍَّو كتىٍجيىؿً .كال تشتـ المى
كال ينياه أف يأكؿ السمؾ عمى حدةو كيشرب المبف ، نما أراد أف يقكؿ لو: ال تجمع بيف المبف كالسمؾكمنعؾ أف ينجـز في األكؿ ألنو إ

 فإذا جـز فكأنو نياه أف يأكؿ السمؾ عمى كؿ حاؿ أك يشرب المبف عمى كؿ حاؿ.، عمى حدةو 
 :)4(كمثؿ النصب في ىذا الباب قكؿ الحطيئة

ـٍ ميٍحًرمان كيىككفى بيني كي ٌدةي كاإلخاءي ..أىلـ أىؾي جارى  . كبينىكيـ المكى
فانتصاب الفعؿ ىاىنا مف الكجو الذم انتصب بو ، ..كتقكؿ: ال يسعني شيء كيعجز عنؾ.كأنو قاؿ: ألـ أؾ ىكذا كيككف بيني كبينكـ.

 . )5(إال أف الكاك ال يككف مكضعيا في الكبلـ مكضع الفاء.)، في الفاء
بىر كىذىًلؾى كؿ مىكًضع يٍعطؼ ًفيًو مىا بٍعدىىا عمى مىا قبميىا فىيٍدخؿ ًفيمىا دخؿ  كقاؿ المبرد: (أعمـ أىف اٍلكىاك ًفي اٍلخى ٍنًزلىة اٍلفىاء كى ًبمى

ذىًلؾى قىٍكلؾ أىٍنت تىأًتيًني كتكرمني كىأىنا أزكرؾ كىأيٍعًطيؾ ـ ًإالَّ معنى كىاًحد .ًفيًو كى ًميع اٍلكىبلى كىابا فىمىٍيسى لىوي ًفي جى كىىيكى .. فىًإف جعمت الثَّاًني جى
ذىًلؾى قىٍكلؾ الى تىٍأكيؿ الٌسمؾ كتشرب المَّبف أىم الى يككف ًمٍنؾ جمع بىيف ىذىٍيف فىًإف نىيىاهي عى  اؿ اٍلجمع بىيف الشٍَّيئىٍيًف كى ف كؿ كىاًحد ًمٍنييمىا عمى حى

اؿ كىالى ت اؿ فتمثيمو ًفي اٍلكىٍجو األكؿ الى يكف ًمٍنؾ قىاؿى الى تىٍأكيؿ الٌسمؾ كتشرب المَّبف أًلىنَّوي أىرىادى الى تىٍأكيؿ الٌسمؾ عمى حى شرب المَّبف عمى حى
مى ىىذىا القىٍكؿ الى يسعني شىٍيء كيعجز عىٍنؾ الى معنى لمرفع ًفي يعجز أًلىنَّوي لىٍيسى يخبر.) أكؿ لمسمؾ كىأىف تشرب المَّبف كعى
)6(. 

                                                           

: عمػػى التشػػريؾ بػػيف الفعمػػيف نحػػك ال تأكػػؿ السػػمؾ جػػاز فيمػػا بعػػد الػػكاك فػػي قكلػػؾ ال تأكػػؿ  )1( السػػمؾ كتشػػرب المػػبف ثبلثػػة أكجػػو:الجـز
كتشػػرب المبف.كالثػػاني: الرفػػع عمػػى إضػػمار مبتػػدأ نحػػك ال تأكػػؿ السػػمؾ كتشػػرب المػػبف أم كأنػػت تشػػرب المبف.كالثالػػث: النصػػب عمػػى 

منػؾ أف تأكػؿ السػمؾ كأف تشػرب المػبف فينصػب ىػذا معنى النيى عف الجمع بينيمػا نحػك ال تأكػؿ السػمؾ كتشػرب المػبف أم ال يكػف 
 .َِّ/ُالفعؿ بأف مضمرة..ينظر: تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ:

 .ِْٓ/ِاالنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ: )2(
 .ّٕٗالبيت لـ أقؼ عميو في ديكانو، ينظر:معجـ الشكاىد المغكية: )3(
 .ْٓديكانو/)4(
 .ِْ/ّ)الكتاب:5(
 .ِٓ/ِ )المقتضب:ٔ(
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فما تضمف مف ، يككف جزءا مف كؿفاف الصرؼ في ضكء ما عيًرض مف مكضكعات تحت باب الخبلؼ  -كمما تقدـ- 
أما الظرؼ الكاقع خبرا فبل يشابو في السياؽ سياقات الخبلؼ االخر ، االساليب السابقة حرؼ العطؼ المفرغ مف مضمكنو فيك صرؼ

 .)1(كمف ىنا يخرج مف باب الصرؼ في ضكء ىذا التكصيؼ، التي يتكسطيا حرؼ العطؼ
اء كاف دقيقا في اختيار المفظة التي تؤدم المعنى الذم قصده كىك يضع مصطمح كاعتقد اف الفر (قاؿ د.حامد عبد المحسف:  

 .)2(المفعكؿ معو كالفعؿ المضارع المنصكب بعد أحرؼ العطؼ المعركفة.) :الصرؼ غير انو حصر ىذا المصطمح في بابيف ىما
 الخاتمة

 تكصؿ البحث الى النتائج االتية:
فكاف التعصب المذىبي مشرب المخالفيف كما أفَّ قراءة النص كما يرغبكف ، ذا الكىـ.كشؼ البحث عف العكامؿ التي أدت الى ىُ

 ساعد عمى تنامي ظاىرة الكىـ في نسبة اآلراء النحكية عند عمماء العربية.
ع بعد . كشؼ البحث عف أكىاـ السيرافي بحؽ الفراء في مكاضع متعددة كبطرؽ متعددة ايضا كما ظير جميا في مسألة (االسـ المرفك ِ

 لكال) حيف اجتزأ نص الفراء ليظير عمى خبلؼ مف خصكمو ليبدأ النقد كالتحميؿ.
. أكضح البحث سعي البصرييف الى دفع النصكص باتجاه مغالطة الككفييف فيما نقؿ عنيـ مف دكف تحر عف حقيقة ما نقؿ كما ّ

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

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

. بيَّفى البحث رأم الفراء في تركب (اال) كعامؿ النص فيي تتركب مف (إٍف) النافية مع (ال) كاالكلى اذا خففت عممت عمؿ (ما) ٓ
كيككف رأم الفراء ىذا يكافؽ سيبكيو مف كجو ، اال) كيككف عامؿ المستثنى بحسب نكع االستثناءفيظير العمؿ ما بعد( النافية.

 فما نقمو السيرافي لـ يكف صحيحا  كالغريب اف االخير رد الفراء لما كافؽ فيو سيبكيو مف دكف أف يعمـ.، كيخالفو مف كجو آخر
 فػ(اال) ليست بمعنى الكاك كما تبيف مف مكقؼ الفراء.، ثنى عطفا. رفض البحث ما نسبة إلى الككفييف مف أنيـ أجازكا المستٔ
. كشؼ البحث عف كىـ البصرييف عامة كالسيرافي خاصة في جكاز اضافة النيؼ الى العشرة كقد أكردت نصكصا لمفراء كثعمب تمنع ٕ

 ذلؾ.
لى ((كاتقكا يكما ال تجزم نفس عف نفس شيئا)) . بيف البحث مكقؼ الفراء مف العائد المحذكؼ مف الجممة التي تقع صفة في قكلو تعاٖ

 اك يجزم فيو. كما نقمو السيرافي مف تبني الفراء (فيو) دكف الياء ال يصح.، فمؾ القكؿ: يجزيو
.رفض البحث نص السيرافي بحؽ الفراء الداعي الى نصب الفعؿ المضارع بعد الفاء السببية عمى الخبلؼ انما النصب عمى ٗ

 فراء.الصرؼ كما اراد ال
 روافد البحث

 ف الكريـ.آالقر  -
 تحقيؽ: د. طارؽ عبد ، ىػ)َِٖ-تعبد المطيؼ بف أبػي  بكر الشرجي الٌزبيدم (، ائتبلؼ الٌنصرة في اختبلؼ نيحاة الككفة كالبصرة

 .ـُٕٖٗ، بيركت ،عالـ الكتب، عكف الجنابي
 َُُِجستير مف كمية التربية/ جامعة القادسية سنةرسالة ما .أراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي. حسف ىادم عبد النبي. 
 القاىرة، مكتبة الخانجي، تحقيؽ: د. رجب عثماف محمد، ىػ)ْٕٓ-تأبك حٌياف األندلسي(، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ،

 .ـُٖٗٗ
  ـُٔٗٗ، ّط، تبيرك ، مؤسسة الرسالة، تحقيؽ: د. عبد الحسيف الفتمي، ىػ)ُّٔ-تأبك بكر بف الٌسراج(، األصكؿ في النحك. 

                                                           

، ُ، ع:ُِأ.ـ.د. حامػد عبػػد المحسػف كػاظـ، مجمػة القادسػية لمعمػـك االنسػانية، مػػج: .مصػطمحا الصػرؼ كالخػبلؼ (دراسػة تحميميػة) )1(
 .َٔـ. ص:ََِٗس:

 .َٔمصطمحا الصرؼ كالخبلؼ: )2(
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 ِط، بيركت، عالـ الكتب كمكتبة النيضة العربية، د. زىير غازم زاىد :تحقيؽ، ىػ)ّّٖ-تأبك جعفر النحاس (، إعراب القرآف ،
 .ـ ُٖٓٗ

 .ـ.َُٖٗ، ِط، بيركت-ىػ).دار العمـ لممبلييفُٕٔٗ-خير الديف الزركمي (ت األعبلـ 
 مكتبة ، محمكد محمد الطناحي تحقيؽ كدراسة: د.، ىػ)ِْٓ-تي العمكم(ىبة ا بف عمي بف محمد الحسن، أمالي ابف الشجرم

 ـ.ُِٗٗ، القاىرة، الخانجي
 القاىرة، دار الفكر العربي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ىػ)ِْٔ-تعمي بف يكسؼ القفطي (، انباه الٌركاة عمى أنباه النحاة ،

 .ـُٖٔٗ، بيركت، كمؤسسة الكتب الثقافية
 محمد  :تحقيؽ، ىػ)ٕٕٓأبك البركات عبد الرحمف األنبارم(، كالككفٌييف، البصرٌييف :سائؿ الخبلؼ بيف الٌنحكٌييفاإلنصاؼ في م

 ـ.ُُٔٗ، ْط، مصر، المكتبة التجارية الكبرل، محيي الديف عبد الحميد
 منشكرات المكتبة ، حميدمحمد محيي الديف عبد ال :تحقيؽ، ىػ)ُٕٔ-تابف ىشاـ األنصارم(، أكضح المسالؾ إلى ألفية بف مالؾ

 .بيركت، العصرية
 ـُِٗٗ،  بيركت، دار الفكر، بعناية محمد صدقي جميؿ، ىػ)ْٕٓ-تأبك حٌياف األندلسي(، البحر المحيط في التفسير. 
 ) تالبحر المديد في تفسير القرآف المجيد.أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني األنجرم الفاسي الصكفي-

 ـ. ََِِ -ىػ  ُِّْالطبعة الثانية ، بيركت -دار الكتب العممية ، ىػ). تحقيؽ: أحمد عبد ا القرشي رسبلفُِِْ
 ىػ َُْٕ،: دار الفكر ، ىػ)ْٕٕ-تأبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي ( .البداية كالنياية- 

 ـ.ُٖٔٗ
 .ىػ). تحقيؽ: محمد أبك ُُٗ -جبلؿ الديف السيكطي (ت، عبد الرحمف بف أبي بكر بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة

 لبناف / صيدا. -المكتبة العصرية ، الفضؿ إبراىيـ
 .دار سعد الديف لمطباعة ، ىػ)ُٕٖ -تمجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل ( البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة

 ـ.َََِ، كالنشر كالتكزيع
 الييأة المصرية ، مصطفى الٌسقا :مراجعة، د. طو عبد الحميد طو :تحقيؽ، أبك البركات األنبارم، البياف في غريب إعراب القرآف

 .ـ َُٖٗ، العامة لمكتاب
 ىػ) الدار التكنسية لمنشر ُّّٗ :التحرير كالتنكير. محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي (المتكفى– 

 ىػ.ُْٖٗتكنس. 
 ّط، بيركت-ىػ).دار الفكر لمطباعةَٔٔ-تفسير الرازم.اإلماـ فخر الديف الرازم(ت ،ُٖٗٓ. 
 دار الشعب ، احمد عبد العميـ البردكني ىػ).تحقيؽ: ُٕٔ-أبك عبد ا محمد القرطبي (ت)تفسير القرطبي.(الجامع ألحكاـ القرآف– 

 ىػ.ُِّٕ، ِط، القاىرة
  ىػ ُّٓٔ، ىػ).شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصرُُّٕ -المراغي (تتفسير المراغي.أحمد بف مصطفى

 ـ.ُْٔٗ -
 ىػ). تحقيؽ: الشيخ زكريا َٖٓ -تفسير النيسابكرم(غرائب القرآف كرغائب الفرقاف).نظاـ الديف الحسف بف محمد النيسابكرم (ت

 ىػ.ُُْٔ، بيركت –دار الكتب العممية ، عميرات
  ـ.ُٖٔٗ-ىػُّٖٖبيركت  -ىػ).المكتبة العصريةُّْٔ-مصطفى بف محمد الغبلييني(ت، العربيةجامع الدركس 
 ىػ). تحقيؽ: عبد الكريـ سامي َّٗ -الجميس الصالح الكافي كاالنيس الناصح الشافي. أبك الفرج المعافى بف زكريا النيركاني (ت

 ـ.ََِٓ، لبناف –بيركت ، دار الكتب العممية، الجندم
 ـُِٔٗ، الجزائر، مطبعة جكؿ كربكنؿ، ابف أبي شنب :تصحيح كشرح، ىػ)ّّٕ-القاسـ الزجاجي(تأبك ، الجمؿ. 
 مؤسسة الكتب لمطباعة ، تحقيؽ: د. طو محسف، ىػ) ْٕٗ-حسف بف أـ قاسـ المرادم(ت، الجنى الداني في حركؼ المعاني

 .ـُٕٔٗ، المكصؿ، كالنشر
 تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، ىػ)َُّٗ-ف عمر البغدادم(تعبد القادر ب، خزانة األدب كلٌب لباب لساف العرب ،

 .ـُٕٗٗ، ْط، القاىرة، مكتبة الخانجي
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 ـََِّ، ِط، دمشؽ، دار قتيبة، د. المختار أحمد ديرة، دراسة في النحك الككفي مف خبلؿ معاني القرآف لمفراء. 
 دار كمكتبة ، تحقيؽ: الشيخ محمد حسف آؿ ياسيف، ىػ) َِٗ-صنعة أبي سعيد الحسف السيكَّرم (ت، ديكاف أبي األسكد الدؤلي

 .ـُٖٗٗ، ِط، بيركت، اليبلؿ
 ـُْٗٗ، ِط، بيركت، دار الكتب العممية، ميدم محمد ناصر الديف :شرح كتصنيؼ كتقديـ، ديكاف األخطؿ. 
 القاىرة، مكتبة اآلداب، محمد محمد حسيف :تحقيؽ، ديكاف األعشى الكبير ميمكف بف قيس. 
 ـُٖٗٗ، بيركت -دار صادر، ابك سعيد السكرم شرح:، لحطيئة. ركاية ابف حبيب عف ابف االعرابيديكاف ا. 
 ـََِٔ :ط، القاىرة -دار الحديث، ق)ْٖٕ -سير أعبلـ النببلء. شمس الديف الذىبي(ت. 
 أميؿ بديع  د. ؼ:كبإشرا، حسف حمد ىػ). تحقيؽ: ِٗٗ-أبك عمي بف محمد األشمكني (ت .شرح األشمكني عمى ألفية بف مالؾ

 ـ.ُٖٗٗ، بيركت-دار الكتب العممية، يعقكب
 دار ، )ُمج(، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، ىػ)ٕٗٔبياء الديف عبد ا بف عقيؿ(، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ

 .دار الفكر، )ِك مج(، ـ َُٖٗ، َِط، القاىرة، التراث
 تحقيؽ: محمد باسؿ ، ىػ)َٓٗالشيخ خالد األزىرم(، بمضمكف التكضيح في النحكأك التصريح ، شرح التصريح عمى التكضيح

 ـ.َََِ، بيركت، دار الكتب العممية، عيكف السكد
 ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تحقيؽ: د. عبد الرحمف السيد ك د. محمد بدكم المختكف، ىػ)ِٕٔ( ابف مالؾ، شرح التسييؿ ،

 .ـَُٗٗ، مصر
  مطبعة حككمة ، نشر كزارة اإلرشاد كاألنباء في الككيت، د. إحساف عباس :تحقيؽ كتقديـ، بيعة العامرمشرح ديكاف لبيد بف ر

 .ـُِٔٗ، الككيت
 ـ.ُِٖٗ، دار المأمكف لمتراث، عبد المنعـ أحمد ىريدم تحقيؽ: د.، ابف مالؾ، شرح الكافية الشافية 
 بيركت، دار الكتب العممية، حسف ميدلي كعمي سيد عميتحقيؽ: أحمد ، ىػ)ّٖٔ-أبك سعيد السيرافي(ت، شرح كتاب سيبكيو ،

 .ـََِٖ
 مصر.، المطبعة المنيرية، ىػ)ّْٔمكٌفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش(، شرح المفٌصؿ 
 دار الطبلئع، محمد محيي الديف عبد الحميد :تحقيؽ، ىػ)ُٕٔابف ىشاـ األنصارم(، شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب ،

 القاىرة.
 ِط، مصر، دار المعارؼ، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ :تحقيؽ، ىػ)َّٕأبك بكر الزبيدٌم األندلسٌي(، ت النحكٌييف كالٌمغكييفطبقا. 
 ـ ُّٕٗ، القاىرة، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، عبد العزيز الميمني، الطرائؼ األدبية. 
 .ـ.َُٔٗ، كيتالك-صبلح الديف المنجد تح: الذىبي. العبر في خبر مف غبر 
 .دار المعرفة بيركت، ىػ)َّٖ -محمد بف إسحاؽ النديـ (ت الفيرست ،ُّٖٗ– ُٕٖٗ. 
 .بيركت، ىػ). دار الفكر العربيُِٓٓ -ت(محمد بف عمي الشككاني فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير ،

 ).ت، د)، (ط، د(
 ـُِٗٗ، ِط، بيركت، مؤسسة الرسالة، يؽ: د. محمد أحمد الداليتحق، ىػ)ِٖٓأبك العباس المبٌرد(، الكامؿ. 
 القاىرة، مكتبة الخانجي، عبد السبلـ محمد ىاركف :تحقيؽ كشرح، ىػ)َُٖسيبكيو أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر(، الكتاب ،

 .ـُٖٖٗ، ّط
 ـََِٕ، جميؿ عبد ا عكيضة د.، كتاب الفٌراء كأثره في المدرسة الككفٌية. 
 دار الفكر ، تحقيؽ: د. عبد اإللو النبياف ىػ).ُٔٔ -(ت أبك البقاء عبد ا بف الحسيف العكبرم اب في عمؿ البناء كاإلعراب.المب– 

 ـ.ُٓٗٗ، دمشؽ
 تحقيؽ: إبراىيـ بف سالـ الصاعدم ىػ).َِٕ -الممحة في شرح الممحة. أبك عبد ا محمد بف حسف المعركؼ بابف الصائغ (ت ،

 .ـََِْ، المممكة العربية السعكدية، المدينة المنكرة، بحث العممي بالجامعة اإلسبلميةنشرتو عمادة ال
 .ىػ.ُُْْ -ّ، طبيركت –دار صادر ، ىػ)ُُٕ -(ت ابف منظكر لساف العرب 
 ـُٖٓٗ، جٌدة، دار البياف العربي، تحقيؽ: د. صبيح التميمي، ىػ)ّٖٔ( ابك سعيد السيرافي، ما ذكره الككفٌيكف مف اإلدغاـ. 
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 ـ.ُُٕٗ، القاىرة، تحقيؽ: ىدل محمكد قراعة، ىػ)ُُّأبك إسحاؽ الزجاج (، ما ينصرؼ كما ال ينصرؼ 
 النشرة ، مصر، دار المعارؼ، شرح كتحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، ىػ)ُِٗ( أبك العباس أحمد بف يحيى، مجالس ثعمب

 الثانية.
 ٕط، مصر، دار المعارؼ، د. شكقي ضيؼ، المدارس النحكية. 
 ِط، مصر، مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، د. ميدم المخزكمي، مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك ،

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

 ـ.ُٕٗٗ، لبناف –بيركت ، دار الكتب العممية، : خميؿ المنصكركضع حكاشيو، ىػ)ٖٕٔ
 ـَُٖٗ، دمشؽ، دار الفكر، تحقيؽ كتعميؽ: د. محمد كامؿ بركات، ىػ)ٕٗٔابف عقيؿ(، المساعد عمى تسييؿ الفكائد. 
 ـََِّ ،دمشؽ، دار البشائر، تحقيؽ: د. حاتـ صالح الضامف، ىػ)ّْٕمٌكي بف أبي طالب القيسي(، مشكؿ إعراب القرآف. 
 جامعة ، عمادة شؤكف المكتبات، د. عكض بف حمد القكزم، المصطمح النحكم نشأتو كتطٌكره حٌتى أكاخر القرف الثالث اليجرم

 .ـَُٖٗ، الرياض
 (دراسة تحميمية) ُع:، ُِمج:، مجمة القادسية لمعمـك االنسانية، أ.ـ.د. حامد عبد المحسف كاظـ .مصطمحا الصرؼ كالخبلؼ ،

 .َٔـ. ص:ََِٗس:
 ـَُٗٗ، القاىرة، مكتبة الخانجي، ىدل محمكد قراعة تحقيؽ:، ىػ)ُِٓأبك الحسف األخفش(، معاني القرآف. 
 القاىرة، دار قباء، د. عيسى شحاتو عيسى أعاد بناءه كقٌدـ لو:، ىػ)ُٖٗأبك الحسف عمي بف حمزة الكسائي(، معاني القرآف ،

 .ـُٖٗٗ
 عالـ الكتب، محمد عمي النجار كأحمد يكسؼ نجاتي كعبد الفتاح إسماعيؿ شمبي :حقيؽت، ىػ)َِٕأبك زكريا الفراء(، معاني القرآف ،

 .ـُّٖٗ، ّط، بيركت
 عرابو  .ـُٖٖٗ، بيركت، عالـ الكتب، د. عبد الجميؿ عبده شمبي تحقيؽ:، ىػ)ُُّ( أبك إسحاؽ الزجاج، معاني القرآف كا 
  ب). شياب الديف أبك عبد ا ياقكت بف عبد ا الركمي الحمكم إرشاد األريب إلى معرفة األدي(معجـ األدباء معجـ األدباء

 ـ.ُّٗٗ، بيركت، دار الغرب اإلسبلمي، ىػ).تحقيؽ: إحساف عباسِٔٔ(المتكفى: 
 ـ.ََِِ، ّط، القاىرة، مكتبة الخانجي، معجـ الشكاىد المغكية.عبد السبلـ محمد ىاركف 
 مراجعة: سعيد ، كمحمد عمي حمد ا، تحقيؽ: د. مازف المبارؾ، ىػ)ُٕٔابف ىشاـ األنصارم(، مغني المبيب عف كتب األعاريب

 .ـََِٓ، بيركت، دار الفكر، األفغاني
 .مكتبة ، ىػ)تحقيؽ: د. عمي بك ممحـّٖٓ -أبك القاسـ محمكد بف عمرك الزمخشرم جار ا (ت المفصؿ في صنعة اإلعراب

 .ُّٗٗ، بيركت –اليبلؿ 
 القاىرة، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية، محمد عبد الخالؽ عضيمة تحقيؽ:، ىػ)ِٖٓ-تأبك العباس المبٌرد(، المقتضب ،

 .ـُْٗٗ
 دار الكتب ، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي محمد معٌكض، ىػ)ُٖٓ-عبد الرحمف السييمي(ت، نتائج الفكر في النحك

 ـ.ُِٗٗ، بيركت، العممية
 ـ.ُّٔٗ، مط دار الكتب المصرية، ىػ)ْٕٖت(بف تغرم بردمالنجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة: ا 
 ـُُٗٗ، القاىرة، دار العدالة، د. أحمد عبد المطيؼ الميثي، النحك في مجالس ثعمب. 
 ـ.ُٖٗٗ، بيركت، عالـ الكتب، كاظـ إبراىيـ كاظـ د.، النحك الككفي مباحث في معاني القرآف لمفراء 
 ّط، مصر، ؼدار المعار ، د. عباس حسف، النحك الكافي. 
 ـُٖٓٗ، ّط، األردف، مكتبة المنار، تحقيؽ: د. إبراىيـ السامٌرائي، ىػ) ٕٕٓ-أبك البركات األنبارم (ت، نزىة األلباء في طبقات األدباء. 
 ـََُِ، القاىرة، عالـ الكتب، عبد العاؿ سالـ مكـر ىػ) تحقيؽ:ُُٗجبلؿ الديف السيكطي(، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع. 
 طبع بعناية ككالة المعارؼ ، ىػ)ُّٗٗ -إسماعيؿ بف محمد أميف البغدادم (ت ة العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف.ىدي

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


