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النصب على الصرف عند الخليل والفراء
د .محَّاد بن حممد الثمالي

ملخص البحث:
يتحدث هذا البحث عن النصب على الصرف عند اخلليل بن أمحد الفراهيدد
والفراء ،فاملشهور عند النحاة أن النصب على الصدرف مدن مصدالحات اليدوفي ،
ت نسدبتها لليد  .ومدن أن اليدوفي
وهو يف احلقيقة من مصالحات اخلليل اليت جُ ِهلد ْ
اقتبسوا كثريا من مصالحاتهم ومعاجلاتهم من اخلليل ،ومنها مصالح (النصب علدى
الصرف) ،لال أن ب اخلليل والفراء واليوفي تفاوتاً واضحاً يف توجي النصب علدى
الصرف ،فالقاعدة العامة للنصب على الصرف عند اخلليل تتلخص يف أن متى أحلت
العرب يف اجلملة شيئاً حمل شيء آخر نصب على الصرف ،وحتت هذه القاعدة ثالثدة
أشياء تنصب عند اخلليل على الصرف ،وهي:
 )1الفعل املضارع الواقن بعد عاطف مسبوق بنفدي أو نهدي حد

دل حمدل اجلملدة

االمسية ،حنو( :ال أركب ومتشيَ).
 )2املصدر الدال على الدعاء ح

ل حمل فعل الالب ،حنو( :سحقاً وبعداً).

 )3اسم الفاعل الواقن يف حمل الفعل املضارع ،حنو قول الفرزدق:
على قسمٍ ال أشتُمُ الددهرَ مسدلماً

وال خارجد داً مد دن يفَّ زُورُ كدددالم

وتوجي اخلليل لنصب كل واحد من هذه األشياء الثالثة علدى الصدرف علدى
النحو التالي:
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أما الفعل املضارع حنو( :متشيَ) يف قول ( :ال أركب ومتشديَ) ،فموجدب نصدب
على الصرف أن أصل اجلملة( :ال أركب وأنت متشي) ،فلما انصرفت العرب عن (ال
أركب وأنت متشيَ) لىل (ال أركبُ ومتشيَ) نصبت (متشيَ)؛ فاعترب اخلليدل أن العدرب
ملا انصرفت عن الرتكيب األصلي للجملة لىل الرتكيب األقل استعماالً نصبت الفعل؛
لتدل على انصرافها عن اجلملة االمسية لىل الفعل ،فمن ثم مسى ظداهرة االنصدراف
عموماً يف األفعال وغريها بد (النصب على الصرف).
وأما نصب املصدر الدال على الدعاء ،حنو( :سحقاً وبعداً) ،وما ما ثلدهما مدن
املصادر ،فإن علة نصبها ،أن هذه املصادر حلت حمل فعل األمر الددال علدى الددعاء؛
ألن األصل يف الدعاء أن ييون بفعل األمر ال باملصدر ،فأصل (سحقاً) :أسدحق ال،
و (بعدا) :أبعده ال ،فلما انصرفت العرب عن الفعل ،وحتولت للمصدر نصبت  ،لتدل
على انصرافها عن الفعل لىل املصددر ،فسدمى هدذه الظداهرة عمومداً يف املصدادر ويف
غريها بد (النصب على الصرف).
وأما نصب اسم الفاعل على الصرف حنو (خارجا) من قول الفرزدق:
وال خارجاً من فِيَّ زُورُ كالم
فإن ما نصب (خارجاً) لال ألن معاوف على (أشدتم) ،ومقتضدى العادف أن
ييون املعاوف على الفعل املضارع فعالً مضارعاً مثل  ،ال اسم فاعل ،فيان ينبغي أن
ييون اليالم (ال أشتم وال خيرج) ،فلمَّا انصرفت العرب عن (خيرج) لىل اسم الفاعل
(خارجاً) نصبت ليدل على انصرافها عن الفعل املضارع لىل اسم الفاعل ،فلدذا مسدى
اخلليل هذه الظاهرة يف اسم الفاعل وغريه بد (النصب على الصرف).
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أما النصب على الصرف عند الفراء واليدوفي فقدد أثبدت البحدث أند يقدن
عندهم يف موضع ؛ يف األفعال ،ويف األمساء ،فييون يف األفعال حد يفسدد معندى
العاف ،كقول الشاعر:
ال تن َ عن خلق وتأتيَ مثل
فإن لو عُاِف (تأتيَ) على (تن ) لفسد املعنى؛ لذ يصبح املعنى (ال تن عن خلق
وال تأتِ مثل ) ،لين العرب تنصب األفعال املضارعة اليت تقن بعد العاطف املسدبوق
بنهي أو نفي مراعاة لتصحيح املعنى ،فداعترب الفدراء واليوفيدون أن العدرب تصدحح
املعنى باالنصراف لىل النصب وترك العاف ،فمن هنا مسى الفدراء واليوفيدون هدذه
الظاهرة يف الفعل املضارع بد (النصب على الصرف).
وأما نصب األمساء على الصرف فييون عندما ُتعْافُ األمساء الظاهرة علدى
ضمري رفن متصدل دون توكيدده أو فصدل كقدو م( :لدو تُركدتَ واألسددَ ألكلد )،
فمقتضى العاف أن يُرفنَ (األسد) ،لين انصرفت العرب عن الرفن لىل النصب لقبح
الرفن ،فمن ثَمَّ مسى الفراء واليوفيون هذه الظاهرة بالنصب على الصرف.
وقد اتفق الفراء والبصريون على حسن نصب األمساء املعاوفة على الضمائر
املرفوعة املتصلة وقبح الرفن ،ولين ما ينصب الفراء واليوفيون على الصدرف يسدمي
البصريون بد (املفعول مع ) ،وما عدا ذل

مما ينصب البصريون على أن مفعول معد ،

فليست عند الفراء مبنصوبة على الصرف ،ولمنا هي مفعوالت ب  .ومل أجد عند اخلليل
من األمساء الصر ة ،حنو :األسد وزيد ،ما يُنصب على الصرف ،وال أعلم.
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املقدمة:
احلمد ل رب العامل  ،والصالة والسالم علدى نبيد األمد  ،وعلدى صدحابت
أمجع  ..وبعد-:
فإن النصب على الصرف مصالح مشدهور للفدراء وملدن أتدى بعدده مدن حنداة
اليوفة ،فهو مذكور كثريا فيما حتت أيدينا من كتبهم؛ ذكره الفدراء (206هدد) و ابدن
سعدان الضرير (231 -160هد) وأبو العباس ثعلب (291 -200هد) وأبدو جعفدر
الارب (310 -224هد) وأبو بير األنبار (338 -271هد).
فهو من أشهر ما يعلل ب حناة اليوفة نصب بعض األفعدال املضدارعة وبعدض
األمساء.
غري أن هنداك حقيقدة مل يدذكرها النحداة قدد اً ،وهدي أنهدم مل يشدريوا ملتابعدة
اليوفي للخليل يف كثري من املصالحات واملعاجلات ،مبا فيها مصالح النصب علدى
الصرف ،وقد ذكرت هدذه احلقيقدة يف دث سدابق بعندوان (اخلليدل بدن أمحدد رائدد
املصالحات اليوفية).
ومن هذه مصالح (النصب على الصرف) ،فهدو مل يظهدر عندد سديبوي بهدذه
الصيغة ،وهو شأن كثري من مصالحات اخلليل اليت تبعد عليهدا اليوفيدون ،مل يظهدر
عند سيبوي منها لال القليل كالنعت( ،)1والتفسري( ،)2ثم لقيت تل

املصدالحات مدن

بعد اخلليل عدم قناعة من كبار حناة البصرة كالسريايف ،وابن جين ،وأبي الربكدات بدن
األنبار صاحب اإلنصاف()3؛ لذا ذكر الدكتور القوز أن من صور اخلصومة علدى
املصالح ب البصري واليوفي ( :رفض البصري لبعض ما جاء ب اليوفيدون مدن
مصالحات)( ،)4والظاهر أن البصري اآلت من بعد سيبوي مل يبلغهم أن أكثدر هدذه
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املصالحات للخليل ،لذل
علموا عالقة اخلليل بتل

انصرفوا عن األخذ بها ،ولال فإن املظنون بهدم أنهدم لدو
املصدالحات ألشداروا لىل أمسائهدا علدى األقدل ،ولدو يف

اليسري من كالمهم ،ولرمبا كانت العصبية املذهبة قد محلتهم على تنيب األخدذ بداراء
اخلليل اليت تبع اليوفيون عليها ،أو أن وثوق النحاة بنقل سيبوي حجب عنهم اليثري
من حنو اخلليل املبثوث يف (الع ) ويف (اجلمل) ،ولرمبا أن هدذا النحدو الدذ أودعد
اخلليل يف الع ويف اجلمل مل يظهر عند سديبوي ؛ ألن سديبوي كدان خيتدار مدن كدالم
أستاذه اخلليل ما يرى أن متماشيا من مجهور قواعد النحاة اآلخرين اليت جتب املواءمدة
بينها يف االحتيام لليها ،أو أن مل يستفرغ كل ما عند اخلليل من حندو؛ لدذا يف (العد )
ويف (اجلمل) ،ماال جنده يف اليتاب.
وعلى كل حال فإني عولت يف معاجلة قضايا هذا البحت على كتدابي اخلليدل،
(الع ) و (اجلمل) ،ألن فيهما من حنو اخلليل ما ليس يف سواهما؛ ولثبدوت نسدبتهما
للخليل.
أما الع فقد فرغت من حتقيق نسبت للخليل يف ثي (اخلليدل بدن أمحدد رائدد
املصالحات اليوفية) ،وهو منشور يف جملة كلية دار العلوم بالقاهرة ،العدد (،)5()86
وأما كتاب اجلمل فقد فرغت أيضا من تأكيد نسبت لىل اخلليل بن أمحدد يف دث آخدر
بعنوان (كتاب اجلمل للخليل وليس لغريه) ،وقد ظهر من خدالل هدذين اليتداب أن
النصب على الصرف من مصالحات اخلليل اليت تابع عليهدا اليوفيدون مدن حيدث
فيرة النصب على الصرف ،وهو التحول( ،)6ال من حيث املعاجلة ،فإن معاجلة اخلليل
لقضية النصب على الصرف ختتلف عن معاجلة الفراء واليوفي
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الدراسات السابقة:
النصب على الصرف مصالح من مصالحات اخلليدل الديت تبعد عليهدا حنداة
اليوفة ،وهو يرتدد فيما بقي من كتبهم ،ويشدري لليد أغلدب النحداة البصدري حد
يتحدثون عن نصب الفعل املضارع بعد حروف العاف ،أو بعد فاء السببية ،فينسبون
للفراء حيناً ،ولليوفي حيناً آخر ،وممن حتدث عن منهم أبو الفتح بدن جدين يف

ذل

سر صناعة اإلعراب( ،)7وأبو الربكات بدن األنبدار يف اإلنصداف يف مسدألة :عامدل
النصب يف الفعل املضارع بعد فاء السببية ،ومسألة :عامل النصب يف الفعدل املضدارع

بعد واو املعية( ،)8وحديث البصري ال يتجاوز -فيما أطلعدت عليد  -مدا يشدري لليد

الفراء خاصة واليوفيون عامة ،فابن جين والسريايف وأبو الربكات األنبدار وغريهدم
على مدى أزمنة طويلة مل أر عندهم ما يزيد عما يف كتب اليوفة اليت ب أيدينا ،رغم
أن لدى املتقدم من كتب اليوفة ما ليس لدينا.
وأما (النصب على الصرف) بهدذا اللفد  ،فلدم يدنم لىل علمدي أن أحدد مدن
املتقدم كوفيهم وبصريهم نسب للخليل ،فضال عن أن يصف  ،وهو العنصر األبرز يف
ثي ،اللهم لال ما ورد من عبارة مقتضبة جدا عند سيبوي تشري لىل أن اخلليل ينصب
املستثنى خلروج مما دخل في األول( ،)9وأول مدن أشدار لليد مدن احملددث  -حسدب

علمي -هو الدكتور :مهد املخزومي نقال عن سيبوي ( .)10هذه لملاعدة عدن النصدب
على الصرف عند بعض املتقدم .
وأما الدراسات احلديثة فقد اطلعت بشأن موضوعي على عدد منها ،وهي:
 )1كتاب( :حنو اخلليل من خالل معجم الع ) ،لألستاذ الدكتور :هاد نهدر /،دار
اليازور العلمية للنشر2006 /م /وهذا اليتاب مل يتارق للنصب على الصرف
عند اخلليل ،وال لشي مما يدور حول .
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 )2كتاب( :حندو اخلليدل مدن خدالل اليتداب) لألسدتاذ الددكتور :هداد نهدر /دار
اليازور العلمية للنشر2006 /م ،وهو كسابق مل أجد في شيئا مما يتعلق ببحثدي
(النصب على الصرف ،)....ألن سيبوي ال يذكر النصب علدى الصدرف صدراحة
جدَتْ عند اخلليل ،وعند اليوفي .
على ا يئة اليت وُ ِ
 )3كتاب الددكتور مهدد املخزومدي( :مدرسدة اليوفدة ومنهجهدا يف دراسدة اللغدة
والنحو) ،وما يهمين يف ذل

ما خيص ثي (النصب على الصرف )....فالددكتور

مهد مل يذكر أن النصب على الصرف مما يقول ب اخلليل ،ولمنا فسر لحدى عبارة
سيبوي بأنها تعين النصب على اخلالف ،حيث قال( :وأهم عواملدهم املعنويدة مدا
يسمون النصب على اخلالف ،واملعروف أن مصالح كويف ،مل يقل ب البصدريون،
لال أن الظاهر أنهم تصيدوه من كالم اخلليدل ،مدرجعهم األول يف هدذه الدراسدة،
كما هو مرجن البصري األول ،وللخليل كالم يشب كالم اليوفي يف (اخلدالف)
فقد كان يقول :لمنا نصب املستثنى هنا؛ ألن خمرج مما دخل في غريه)( ،)11ثم ذكدر
أن سيبوي كان يعتل للحال والتمييز مبثدل مدا اعتدل بد اخلليدل للمسدتثنى ،ليدن
سيبوي كان يبحث عدن عامدل لفظدي يرجدن لليد أثدر النصدب لتادرد مقالتد يف
العوامل ،ومل يستفد؛ أ سيبوي – حسب ظن الدكتور :مهد  -من مفهوم كدالم
اخلليل ما استفاده اليوفيون .وكالم الدكتور :مهد كالم متميز استفاد مند كدثري
من التال .
 )4كتاب الدكتور :عوض القوز (املصالح النحدو نشدأت وتادوره حتدى أواخدر
القرن الثالث ا جر ) طبن شدركة الاباعدة العربيدة السدعودية /الريداض /نشدر
عمادة شؤون امليتبات – جامعة الرياض .وقد حتددث فيد مؤلفد عدن املصدالح
اليويف( :اخلالف -الصرف -اخلروج) هيذا جعلدها عنواندا واحددا ،تنداول مدن
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خالل األلفاظ الثالثة ،فعدها عامال معنويا ،ثم شرح مدن خدالل نصدو

الفدراء

وغريه وجهة نظر اليوفي يف معندى الصدرف الديت تدتلخص يف أن املخالفدة هدي
موجبة النصب ،وأخرياً ذكر عن سيبوي أن اخلليل ينصب املستثنى على اخلالف)(.)12
 )5كتاب الدكتور عبد ال محد اخلثران بعنوان( :مصالحات النحو اليدويف دراسدتها
وحتليل مدلوالتها /دار هجر للاباعة والنشر /الابعة األوىل1411 :هد 1990م)
وما يهمين في حديث عن النصب على الصرف ،لذ أبدان أن الفدراء ومتابعيد مدن
اليوفي يعنون بالصرف ،انصراف الفعل املضارع الواقن بعد العاطف عن متابعة
ما قبل لىل النصب ،مقارندا ذلد

مبدذهب البصدري  ،ومعرجداً أثنداء ذلد

علدى

مصالح اخلالف ،ولن كان حتدث عن حتت عنوان سابقا ،ثم نسب للخليل القول
بد (النصب على اخلالف) حسبما نسب الدكتور :مهد املخزومي ،وهو قول ( :لال
أن الظاهر أنهم تصيدوه من كالم اخلليل ،مرجعهم األول يف هدذه الدراسدة ،كمدا
هو مرجن البصري األول ،وللخليل كالم يشب كالم اليوفي يف (اخلالف)(.)13
فدراسة الدكتور :القوز  ،والدكتور اخلثران تلتقيان على تصدور واحدد ملعندى
الصرف.
 )6دراسة الدكتور :فارس حممد عيسى بعنوان( :النصب على اخلالف يف ضوء نظرية
العامل) ضمن جملة مؤتة للبحوث والدراسات/اجمللد الثامن/العدد السادس1993/م،
وهذه الدراسة حتدثت عن العامل املعنو (اخلالف) ،فهو مرتيزها ،مدن تأكيددها
على أن العامل اللفظدي ال غنداء عند  ،ولينهدا تددعو بقدوة لىل توظيدف العامدل
املعنو ؛ ملا سيوفره يف اجلانب الوظيفي من واقعية تستحضدر املعندى اللغدو مدن
جهة ،وتريح من عناء التقدير والتمحل واالختالف من جهة ثانية ،داعمة دعوتهدا
بأن اخلليل ينصب املستثنى بعامل معنو هو اخلالف ،ثدم جتداوزت ذلد
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لتحليل توظيف النصب على اخلالف وما يشاكل  ،مسدتندة علدى أقدوال القددماء
واحملدث يف تأثري املعين يف الضبط بالنصب على اخلالف.
 )7دراسة الدكتور :حسن محزة ،والدكتور سالم بز بعنوان( :الصدرف بد سديبوي
والفراء) ضمن جملة جممن اللغة العربية األردني العدد 53 :ذو القعدة1417 :هد-
كانون1997 :م.
وحاصل ما خلصا للي أنهما توصال لىل نتيجة تضييق الشقة اخلالفية ب النحاة
البصري واليوفي جراء ما قاال :لن الصرف عند الفراء ليس عدامال معنويداً ،ولمندا
يسعى الفراء من خالل معنى الصرف لىل تقدير معنى ال تقدير لعراب ،وهو ما عليد
سيبوي ح فسر معنى النصب خبروج الثاني مما دخل فيد األول وليدن هدذا املعدين
تاج عامال لفظي ينصب ،ومل جيعل خمالفة الثاني لألول عامل النصب.
وما ذكره الباحثان سبق وأن أشار للي الدكتور مهد املخزومي حسبما سبقت
ل اإلشارة.
وبعد هذه العجالة اليت ذكرتها عن بعض ما أطلعت علي من دراسدات حديثدة
وقد ة ،فإني أنوه لىل أن مل يرد يف الدراسات السابقة شيء عن الصدرف عندد اخلليدل
لال ما خيص االستثناء وما عداه مما سيتناول

ثي فلم أره فيما اطلعت علي  ،وأمدا مدا

خيص الفراء فهناك تقاطعات معها ال خترج عن ما هدو يف كتدب اليدوفي  ،والسديما
معاني القرآن للفراء .وحيث أن قصدد مدن البحدث يتمحدور حدول اليشدف عدن
النصب على الصرف عند اخلليل ،ثم توصيف مقارناً مبا عند الفراء ،متجنبا أ حتليدل
خيرج عن هذا اإلطار؛ ألن مذهب اخلليدل هدذا -حسدب علمدي -مل ييدن معروفدا،
فأردت تقريره أوالً ،ال احلديث عن كوند عدامالً أو غدري عامدل ،وال احلدديث عمدا
سينبين علي من أثر حنو أو غري ذل  ،وهو ما ذهبت للي آخر دراسدت ممدا ذكرتد ،
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من أنهما مل يشريا لىل ما سيشري للي
سأذكره ،فذل

ثي بشأن مذهب اخلليل ،فمن ثدم مل يدرسدا مدا

ل دراسة أخرى تتحتم ح نعلم أن منهج اخلليدل يف النصدب علدى

الصرف يفارق منهج الفراء واليوفي  ،ومن خالل هذا يتضح الفرق ب

ثي وبد

الدراسات السابقة اليت ذكرتها.
وال ش

أن ما يف البحث من أفيار تعود لىل أنين اعتمدت على كتابي اخلليل:

(الع ) و (اجلمل) فبهما معايات مل تتوفر يف غريهما من مراجن الدراسات السابقة،
وأظن أن سبب انصراف الدارس عن اليتاب يعود لىل أمرين:
األول :بصرية اخلليل اليت صرفت الباحث عن التفيري يف أن ييون رأسدا يف املدذهب
اليويف.
الثاني :أن اليثريين يشيون يف نسبة كتاب اجلمل للخليدل ،ولديس ببعيدد عدن ذلد
كتاب الع  ،فضال عن أن كتاب لغة قد يُظن أن ال حنو ب .
وغري خاف أن الش

يف نسبة كتاب اجلمل للخليل سيلقي بالش

على كل ما

ينسب للخليل من طريق  ،رغم أن كتاب الع يتساوق من كتاب اجلمل ويلتقي معد
يف كثري ،هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فيتاب العد يتسداوق هدو اآلخدر مدن كتدب
اليوفي  ،وقد ذكرت ما خيدص نسدبة كتداب العد للخليدل يف ( دث اخلليدل رائدد
املصالحات اليوفية) ،وأما نسبة اجلمل للخليل فقد أفردت ببحدث مسدتقل ،أخلدص
بعضاً مما في على عجل فمنها:
 )1أن نسخ اجلمل كلها تثبت أن للخليل نصا واضحا ،سواء يف ذل

ما على أغلفتها

أو يف استهالل بعضها.
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 )2أن ب كتاب اجلمدل وكتداب العد التقداء خاصداً؛ أ أن مدا يدذكره اخلليدل يف
اليتاب مل أجده يف غريهما ألحد من املتقددم  ،ومدن ذلد

مصدالح (السدنخ)

يستعمل اخلليل لوصف احلرف األصلي من حروف اليلمة ،وهدذا االسدتخدام مل
أجد أحدا من اللغوي  -على حد علمي -يستخدم باستخدام اخلليل.
 )3أن الفراء يرُد يف مواضن عدة أشياء على بعض من سبق  ،وما يرده الفدراء جنددها
يف اجلمل ،ثم لن هذا املردود جنده فيما بعد مذهباً للخليل أثبتد البحدث ،فلوكدان
اليتاب البن شقري ملا أمين الفراء أن يرد علي  ،لتأخر ابن شقري عن الفدراء بدزمن
بعيد جدا.
 )4أن مما يعتمد علي يف نسبة كتاب اجلمل ،ما قال ابن مسعر التنوخي(442 -...هد)
وكالم ابن مسعر نفس في ما جيعل نسبة اجلمل الذ ب أيدينا ليست البن شقري،
وذل

أن ذكر يف ترمجدة ابدن شدقري ،أن النصدب يف كتابد اجلمدل (علدى أربعد

وجها)( ،)14وكتاب اجلمل الذ ب أيددينا وحندن ننسدب للخليدل يدنص علدى أن
النصب في (أحد ومخسون وجها)( )15هيذا نصد  ،وهدو فدرق يف العددد ال يُقبدل
فيجعلنا ننسب اليتاب البن شقري ،بل يؤخذ من هذا ملن يستنبط األدلة أن للخليل
كتابا يسمى اجلمل ،ولال ملا اختلط بيتاب ابن شقري.
 )5أن يف اجلمل أفياراً حنوية كثرية منسوبة يف كتاب سيبوي للخليل ثم جندها يف
كتاب اجلمل ،ومثل ذل

يف الع  ،كما سبقت اإلشارة للي  .لىل غري ذل

مما

ستجده يف ث (كتاب اجلمل للخليل وليس لغريه) ولمنا اقتافت ما اقتافت
تعجيال لدفن ما قد يرمى ب البحث.
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 )6لن من أهم األدلة وأقواها على أن كتاب اجلمل للخليل اتفاق من كتاب الع يف
كثري من املصالحات ،ويف التوجي عموما ومنها توجي النصب على الصرف،
فهذا التوجي الذ وج ب اخلليل النصب على الصرف يف الع هو التوجي نفس
الذ وج ب النصب على الصرف يف اجلمل -ولن اختلفت األمثلة -فهما من
مع

واحد ،ويزيد ذل

قوة ويقينا أن ما التقى علي اليتابان من توجي مل أجده

عند أحد من النحاة من تتبعي ل  ،فلم أجد من ذل

شيئا.

هذا وال تفوتين اإلشارة لىل أن كتاب اجلمل تعرض إلضافات ممن أتى من بعد
اخلليل ،وأهم تل

اإلضافات األقوال اليت في لعلماء متأخرين عن اخلليل ،فهي مدن

أهم العناصر اليت استند عليها من نفى نسبة اليتاب عن اخلليل.
وهنا أقول لن هذ األمر جنده يف بعض كتدب املتقددم  ،والسديما أن بعضدهم
يبيح يف مقدمة كتاب ملن أتى من بعده أن يصلح اخللل ....فممن وجدنا يف متن امسداً
لغري مؤلف كتاب البري البن األعرابي وغريه على ما تراه يف حاشيتنا هذه (.)16

متهيد يف معنى الصرف:
لن مصالح (النصب على الصرف) ،بهذا الرتكيب ،مصالح ينسب منذ القدم
لليوفي خاصة ،واحلقيقدة أن اليدوفي مسدبوقون باسدتخدام اخلليدل لد يف كتداب
الع ( )17ويف كتاب اجلمل( ،)18غري أند عندد اخلليدل أوسدن مند عندد اليدوفي ؛ لذ
للنصب على الصرف فرعان؛ فرعٌ لنصدب األفعدال ،وفدرعٌ لنصدب األمسداء ،علدى
تفصيل يف ذل  ،وسيتضح فيما بعد تأثر اليوفي باخلليل يف هذا.
ومما هو جدير باإلشارة أن هناك مصالحا آخر هو( :الصرف) ،وقسيم (املندن
من الصرف)( ،)19فمصالح الصرف هذا هو :التنوين الالحق لألمساء املتمينة ،وهو
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موقن استخدام النحاة مجيعاً ،البصري واليوفي  ،غري أن استعمال اليوفي ل قليل
اكتفاءً مبقابل عندهم (اإلجراء وعدم اإلجراء) .فإذا أطلق الصرف وحده دون نسدبت
للنصب فيعين التنوين الذ يلحق األمساء املعربة( ،)20أما (النصدب علدى الصدرف)
فهو مصالح مغاير ملعنى (الصرف) الذ هو التنوين.
فالصرف يف معناه اللغو  :يدل على رجن الشديء ،قدال ابدن فدارس :الصداد
والراء والفاء معظم بابِ ِ يدل علدى رَجْدنِ الشديء .مدن ذلد

صَدرفات القدومَ صَدرْفاً

جعْتَهم فرَجَعوا .قال :ومن الباب الصريف ،وهو صوت نابِ البعريِ.
وانصرفوا ،لذا رَ َ
ومسِّي بذل

ألنَّ يردِّده ويرَجِّع (.)21

قال النابغة (:)22
ل د صَددريفٌ صَددريفَ القعْددو باملسَ ددِ

حضِ بازِ ددا
مَقاذوفدةب بددَخيسِ الدَّدن ْ

وجاء يف اللسان :الصرف رَد الشيء عن وجه  ،صَرَف يَصْرِفد صَرْفاً فانْصَرَفَ
وصارَفَ نفاسَ عن الشيء صَرفها عن (.)23
والش د

أن املددادة اللغويددة لددد (

رف) هددي املوئددل ملصددالح (الصددرف)

ومصالح (النصب على الصرف) .لال أن ليل مصالح مرادا يغداير مدراد املصدالح
اآلخر ولن احتدا يف االشتقاق من مادة واحدة.
ولو أردت صياغة تعريف اصاالحي للنصب على الصرف جيمن فير اخلليدل
وغريه ،فيمين أن يقال :النصب على الصدرف هدو :نصدب بعدض األفعدال وبعدض
األمساء النصرافها وخمالفتها ملا قبلها يف اللف أو يف املعنى.
وحقيقة مصالح (النصب على الصرف) ،وهدو مدا يسدتخدم اخلليدل وتابعد
علي الفراء واليوفيون :،أن بعض االفعال املضارعة وبعض األمساء ختالف املشدهور
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من اإلعراب خبروجها لىل النصب ،فلما رأوا أن هذه اليلمات خترج يف ضدباها عدن
األصل الذ علي أكثر اليلمات مراعاة لرتكيب سابق ،كما هو احلال عند اخلليل ،أو
ملعنى داللي ،كما هو عند الفراء واليوفي ُ ،ع ِّلل وجود هذه الظداهرة بدالتحول عدن
املعنددى األصددلي أو الرتكيددب األصددلي الددذ ال يدرك د العددرب لال بهددذا اخلددروج
واالنصراف عن الضبط األصيل؛ فلخروج العدرب عدن املعتداد؛ أ انصدرافهم عند
مسوا ذل

بد (النصب على الصرف) ،ثم لن (النصب على الصدرف) عنددهم علدى

قسم ( :النصب على الصرف يف األفعال) و (النصب علدى الصدرف يف األمسداء).
هذه هي حقيقة هذا املصالح وأوَّلَِّية استخدام  ،وسيأتي ما يوضح أن (الصرف) مدن
مصالحات اخلليل اليت خفيت نسبتها للي كغريه مدن املصدالحات واملعاجلدات الديت
يستعملها اليوفيون وتنسب م دون عزوها لىل مصدرها األصيل اخلليدل بدن أمحدد،
ومما يؤيد ذل

قول اخلليل يف الع (وتقدول العدرب :بعْدداً وسدحْقاً ،مصدروفاً عدن

وجه  ،ووجه  :أبعده ال وأسحق  ،واملصروف ينصب ،ليعلم أن منقول من حال لىل
حال ،أال ترى أنهم يقولدون :مرحبداً وأهدالً وسدهالً ،ووجهد  :أرحدب ال منزلد ،
وأهل

ل  ،وسهل ل ) ( )24وانظر اىل قول اليسائي التالي الذ

مدل معندى قدول

اخلليل السابق ،ويفيد التأثر مبنهج وأقوال  ،فقد قال اليسائي( :النصب مغيض النحو
كلما صرف شيء عن جهت نصب)( ،)25فاليسائي تابن لقول اخلليل كما ترى ،بل لن
اخلليل تناول (النصب على الصرف) بالدراسة ضمن كتاب اجلمدل ،فعقدد لد فصدالً
هناك مساه( :النصب بالصرف) حتدث في عن قضايا النصب على الصرف ،فال ش
أن اخلليل سابق لليوفي يف استخدام مصالح الصدرف ،واليسدائي تلميدذ عليد يف
هذا وأمثال مما ورَّث لليوفي .
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أنواع الصرف:
يعتقدون النحويون أن (النصدب علدى الصدرف) مصدالح مدن لنشداء علمداء
اليوفة؛ لذ تشتمل كتبهم اليت ب أيدينا على توجيهات عديددة تنالدق مدن مصدالح
(النصب على الصرف) ،فهو قضية ا عندهم قواعدها املعقولة ،وشواهدها املعتدربة،
وبالبحث يف كتبهم جند أن دراسة النصب على الصرف ستوضدح أصدالً مدن أصدول
اليوفة املعتربة عندهم ،وهو( :اخلالف أو املخالفة)( ،)26فالنصب على اخلالف أصدل
عام من أصول اليوفي يندرج حتت عدد من املصالحات الديت يفسدرون بهدا نصدب
بعض املنصوبات ،وهي( :النصب على الصرف ،والقان ،واخلروج ،والنصدب علدى
اخلالف) لين الغالب أن ليل مصالح موقن يستعمل في وقد تتقارض ،واحلقيقة أن
أغلب الفير اليويف يعود لىل اخلليل بن أمحد الفراهيد  ،فهو رائد أكثر املصدالحات
واملعاجلات اليوفية ،مبا فيها مصالح (النصب علدى الصدرف) ،فقدد ذكدر اخلليدل يف
كتاب (الع )( ،)27وكتاب اجلمل(( )28النصب على الصرف) مدرات عديددة ،وعدا
بعض القضايا علدى ضدوئ  ،فداليوفيون متدأثرون مبصدالح اخلليدل (النصدب علدى
الصرف) ،ولن كان بينهم وب اخلليل اختالف يف الاريقة الديت يعداجلون بهدا توجيد
(النصب على الصرف) ،لذا لزم أن تشتمل دراسة موضوع (النصب علدى الصدرف)
على دراسة منهج اخلليل ومدنهج الفدراء ومتابعيد علدى هدذا املصدالح ،فهدم أهدل
املصالح واألقدر على ببيان من غريهم ،ولن كان قد تعرض ل البصريون ،ليدنهم مل
يستوعبوا كل أطراف اليت سيتعرض ا ما سأ ث  ،لذ ال يذكرون شيئاً مما ينصب اخلليل
على الصرف بتة ،وأما ما ينصب اليوفيون على الصرف فيذكرون الفعل املضارع بعد
واو املعية ،أو بعد فاء السببية ،واملفعول مع  ،دون حتقيق(.)29
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ثم لن الصرف ولن كان عند الفراء واليوفي أوضح مما تصف املؤلفدات الديت
على مذهب أهل البصرة ،فإن عند اخلليل أوسن من عندد الفدراء واليدوفي  ،ثدم لن
الفريق ؛ أعين اخلليل من جهة والفراء ومتابعي من اليوفي مدن جهدة ليدل منهمدا
توجي خا

يوج ب النصب على الصرف؛ لذل

ستشتمل دراسدة املوضدوع علدى

مبحث  ،هما:
املبحث األول :نصب املضارع على الصرف ،وفيه:
 نصب املضارع على الصرف بعد أحد حروف العاف عند اخلليل والفراء.
 نصب املضارع على الصرف بعد فاء السببية.
واملبحث الثاني :نصب األمساء على الصرف ،وفيه:
 نصب األمساء على الصرف عند اخلليل والفراء ،وفي :
 نصب األمساء على الصرف عند اخلليل ،وفي :
 نصب املصادر املتصرفة وغري املتصرفة.
 نصب املصادر املتصرفة على الصرف عند اخلليل.
 نصب أمساء الفاعل على الصرف عند اخلليل.
 نصب األمساء على الصرف عند الفراء.
نصب املضارع على الصرف:
لن نصب الفعل املضارع على الصرف مما ذكره اخلليل يف (اجلمل) ،وهدو مدن
أشهر ما يدور يف كتب أهل اليوفة ،ذكره الفراء ،وابن سعدان ،وأبدو بيدر األنبدار ،
والارب ( ،)30ويرد يف موضع :
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املوضن األول :ح يقن الفعل املضارع بعد أحد حدروف العادف؛ الدواو ،أو
ثمَّ ،أو الفاء ،أو أو ،املسبوقات بنهدي أو شدبه  ،وهدو ممدا يدرد عندد اخلليدل والفدراء
واليوفي .
واملوضن الثاني :بعد فاء السببية ،اليت تقن يف أجوبة األشياء الستة( ،)31فدالفراء
واليوفيون ينصبون املضارع بعد هذه الفاء على (الصرف) ،وأما اخلليل فلم أجدد لد
توجيهاً حمدداً لنصب املضارع بعد فاء السببية ،يف ح أن البصري ينصبون املضدارع
يف املوضع السابق بد (أن) مضمرة ،فمثال املنصوب بعد عاطف مسبوق بنهي قول
الشاعر(:)32
عدددارٌ عليدد

ال تَنْدد َ عددن خلددق وتددأتيَ مثلدد

لذا فعلددتَ عظِددديم

ومثال املنصوب بعدد فداء السدببية يف أحدد األجوبدة السدتة قدول أبدي الدنجم
العجلي(:)33
يَددا نَدداقَ سِددري عنقددا فسدديحا
فالفعل (تأتيَ) منصوب عند البصري

لِىل سدليمددددددددان فنسدددددددرت ا
بد (أ ْن) مضمرة ،وعند اخلليل والفدراء

واليوفي منصوب على الصرف .و (نسرت ا) وغريه من األجوبة الستة منصوب عند
البصري بد (أن) مضمرة ،وعند الفراء واليوفي منصوب على الصدرف أيضدا (،)34
ومل أجد للخليل كما ذكرت توجيها حمددا لنصب  ،وكل مدا وجدتد للخليدل مدا قالد
سيبوي  :قال النابغة الذبياني(:)35
وال زالَ ق دربٌ ب د تبْنَددى وجاسددمٍ

عليد مددن ال َوسْددمي جَدوْدٌ ووابددل

فينْبدددت حَوْذاند داً وعَوْفدداً منَدددوِّراً

سددأتْبِع مِددن خ دريِ مددا قددال قائددل

العدد السابع عشر – رجب 1437هـ – مايو 2016م

239

النصب على الصرف عند اخلليل والفراء

وذل

أن مل يُ ِر ْد أن جيعل النبات جواباً لقولد  :وال زال ،وال أن ييدون متعلقداً

ب  ،ولين دعا ثم أخرب بقصة السحاب ،كأن قال :فذاك يُنبت حَوذاناً .ولو نصب هذا
البيت قال اخلليل :جلاز ،ولينا قبلناه رفعاً)( ،)36فاخلليل كما تدرى جييدز النصدب بدال
توجي حمدد على حد كالم سيبوي .
نصب املضارع على الصرف بعد أحد حروف العطف عند اخلليل والفراء:
ذكرت يف العنوان السابق أن ما ينصب من املضارع على الصرف يف موضع ،
األول :ح يقن بعد أحد حروف العاف املذكورة سابقاً ،والثاني ح يقن بعدد فداء
السببية.
وهنا أحتدث عن املوضن األول ،فأقول :لن نصب املضارع على الصدرف بعدد
أحد حروف العاف؛ الواو ،أو ثمَّ ،أو الفاء ،أو أو ،املسبوقات بنهي أو شبه مما اتفق
اخلليل والفراء على مبدأ نصب على الصرف ،وهو مذهب اليوفي  ،لين اخلليدل لد
توجي خيالف توجي الفراء واليوفي .
فاخلليل يعلل نصب املضارع لول حمل مجلة من مبتدأ وخدرب ،حندو قولد ( :ال
أركبُ ومتشيَ) ،فأصل اجلملة عنده (ال أركدبُ وأندت متشدي) ،فلمدا اسدتُبدل ملدة
(وأنت متشي) وحنوها الفعلُ (متشيَ) وحنوه؛ نصبت العرب املضارع لُِتدَِّللَ على تلد
املخالفة؛ واملخالفة هنا تيمن يف أن املبدل مغاير وخمالف للمبدل مند ؛ مدن حيدث أن
(متشي) فعل ،و (أنت متشي) مجلة امسية ،فالتخالف بينهما مبين على هدذا االعتبدار،
فلما حصل التخالف نصب املضارع لالنصراف عن الرتكيب األصلي؛ ولذل

مسدى

اخلليل هذه الظاهرة بد (النصب على الصرف) ،لالنصراف عن مجلة املبتدأ واخلدرب لىل
الفعل املضارع ،هذا هو منهج اخلليل يف النصب علدى الصدرف عامدة؛ أعدين نصدب
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املضارع على الصرف ،ونصب األمساء على الصرف أيضاً ،فإن لحالل شديء ميدان
شيء هو سبب النصب على الصرف عنده.
قال يف اجلمل( :والنصب بالصرف قو م :ال أركبُ ومتشيَ ،وال أشبنُ وجتوعَ،
فلما أسقط الايناية( ،)37وهي (أنت) نصب؛ ألن معناه :لدا أركدب وأندت متشدي ،وال
أشبن وأنت جتوع ،فلما أسقط اليناية وهي أنت نصب؛ ألن مصروف عن جهت .

ق ا هللا ع اال ا

ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ( ،)38وكددذل

يف البقددرة ﭽ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ( ،)39معناه وال أعلم( :وأنتم تيتمون
احلق)( ،وأنتم تدعون لِىل السلم) ،فلما أسقط (أنتم) نصب ،وقال بعضدهم موضدعها
جزم على معنى وال تلبسوا احلق بالباطل وال تيتموا احلق ،وقال املتوكل اليناني:
عدددا ٌر عليدد

ال تَنْدد َ عددن خلددق وتددأتيَ مثلدد

لذا فعلددتَ عظِددديم

نصب (تأتي) على فقدان أنْت)(.)40
وقال يف الع ( :واملصروف ينصب ،ليعلم أن منقول مدن حدال لىل حدال ،أال
ترى أنهم يقولون :مرحباً وأهالً وسهالً ،ووجهد  :أرحدب ال منزلد  ،وأهلد

لد ،

وسهل ل )(.)41
فاخلليل يسري يف (الع ) ويف (اجلمل) على منهج واحدد يف توجيد (النصدب
على الصرف) ،سواء كان املنصوب على الصرف فعالً كد (متشديَ) وغدريه ،أو امسداً
كما يف (مرحباً وأهالً وسهالً) ،فإن نصب تل

اليلمات أمساءً وأفعاالً؛ لمندا حصدل

يف نظر اخلليل لالستعاضة بها عن (مجل) الرتاكيب األصدلية؛ أ حللو دا حمدل تلد
اجلمل ،فيل من كلمة (مرحبا) و(أهال) و(سهال) نصبت حللو ا حمل مجلة( :أرحدب
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ال منزل ) و(أهَّل

ل ) و (سهَّل ل ) .وهي الاريقة نفسها اليت يوجد بهدا نصدب

األفعال على الصرف ،وسيأتي الحقاً بيانها.
وأرى أن اخلليل لمنا قال ذل ؛ ألن قو م( :ال أركب ومتشي) وما كان حندوه،
ولن كان مستعمالً ،لال أن األكثر من استعماالً ما كان حنو( :ال أركب وأندت متشدي)
وكذل

قو م( :مرحباً) وأخواتها مستعملة ،لين األكثر استعماالً يف الددعاء واألمدر

أن ييون بالفعل ،لذل

قدَّر (مرحباً) بد (أرحب ال منزل ) ،فلما اعتقد أن العدرب

انصرفت عن األكثدر يف االسدتعمال ،وهدي األفعدال ،لىل األقدل( )42وهدي األمسداء،
نصبت القليل؛ لتدل بالنصب على انصرافها عن اليثري ،فلهدذا مسدى هدذه الظداهرة
بالنصب على الصرف.
أما اليوفيون فيوجهون نصب املضارع علدى الصدرف بانصدراف العدرب عدن
عاف الفعل الثاني على األول ،ملا يؤد للي العاف يف بعض اجلمدل مدن فسداد يف
املعنى( ،)43فلو عاف اليوفيون يف مثال اخلليل السابق الفعل (متشي) علدى (أركدب)
لوقن الفساد يف املعنى املراد؛ لذ سيصبح (متشي) منفياً ،واملعنى على اإلثبات ،فليي ال
يفسد املعنى ،انصرفوا عما يقتضي العاف لىل النصب ،للتددليل علدى املعندى املدراد.
وعلى هذا مدار مذهبهم ،و ذا االنصراف وترك العاف نصدبت العدرب علدى لثدره
الفعل ،فمن ثمَّ مسوا هذه الظاهرة بد (النصب علدى الصدرف) اقتباسداً مدن اخلليدل،
فالفراء ومتابعوه يشرتكون من اخلليدل يف معندى الصدرف ،وهدو التحدول؛ للمخالفدة
احلاصلة ب املصروف وما صرف عن  ،ليدنهم اختلفدوا يف التوجيد  ،فليدل توجيهد
الذ ارتضاه.
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قال الفراء( :فإن قلت :وما الصرف؟ قلت :أن تأتي بالواو معاوفةً على كدالم
يف أول حادثة ال تستقيم لعادتها على ما عاِف عليها ،فإذا كان كذل

فهدو الصدرف

كقول الشاعر:
ال تَنْدد َ عددن خلددق وتددأتيَ مثلدد

عدددارٌ عليدد

أال ترى أن ال جيوز لعادة (ال) فِي (تأتي مثل ) ،فلذل

لذا فعلددتَ عظِددديم
سُد ِّميَ صدرفا ،لذ كدان

مَعاوفًا ومل يستقم أن يعاد في احلادث الذ قبل )(.)44
وقال أيضا( :والصرف أن جيتمن الفعالن بالواو أو ثمَّ أو الفاء أو أو ،ويف أول
جحد أو استفهام ،ثمَّ ترى ذل
فذل

اجلحد أو االستفهام ممتنعدا أن يُيدرَّ ( )45يف العادف،

الصرف)(.)46
وقال أبو جعفر الارب (والصرف أنْ جيتمن فعالن ببعض حروف النسق ،وَيف

أول ما ال اسن لعادت من حرف النسق ،فينصدب الدذ بعدد حدرف العادف علدى
الصرف؛ ألن مصروف عن معنى األول ،ولين ييون من جحد أو اسدتفهام أو نهدي
يف أول اليالم ،وذل

كقدو م :ال يسدعين شديء ويضديقَ عند ؛ ألن (ال) الديت مدن

(يَسعين) لا َيحْسن لِعادتها من قول  :ويضيق عن )( ،)47والصدرف علدى هدذا النحدو
ورد كثرياً عند اليوفي (.)48
فاحلاصل أن اخلليل -حسب الظاهر من كالم  -يرى أن املخالفة اليت أوجبدت
النصب على الصرف ،لمنا هي من قِبَل أمر لفظي تركييب؛ هو حلدول الفعدل املضدارع
حمل مجلة املبتدأ واخلرب كما هنا ،وليس مثدة يف مدذهب اخلليدل معندى داللدي؛ أ ال
يوجد نفي وال غريه مما لد عالقدة بداملعنى ،واليوفيدون يدرون أن املخالفدة خمالفدة يف
املعنى؛ من حيث لن املضارع املعاوف على املنفي قبل ليس معناه النهي كسابق  ،ولمنا
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معناه اإلثبات ،فداملعنى علدى املخالفدة ،فمدن ثدم رأوا أن العدرب انصدرفت بالفعدل
املعاوف عن النهي لىل اإلثبات ،فنُصب على الصرف.
هذان هما مذهبا اخلليل والفراء وسائر اليوفي يف املنصوب على الصرف من
ل ملذهب قاعدة ماردة يف نصدب األفعدال علدى
صُ
األفعال ،فقد رأينا أن كالً منهما يوُ ِّ
الصرف ،فتبن اليوفيون الفراء ،وبقي مذهب اخلليل -رمح ال -دون متابن ل  ،لال يف
االصاالح اللفظي.
ومما ينبغي التَّنَُّب للي  ،أن ما ينصب عند اخلليل والفراء على الصرف ،جيدوز أن
يعاف على ما قبل  ،قال اخلليدل يف قولد تعداىل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙﭼ ( )49معناه وال أعلم( :وأنتم تيتمون احلدق)( ،وأندتم تددعون لِىل
السلم) ،فلما أسقط( ،أنتم) نصب ،وقال بعضهم :موضدعها جدزم علدى معندى :وال
تلبسوا احلق بالباطل ،وال تيتموا احلق)(.)50
وقال الفراء يف بيت املتوكل اليناني(:)51
ال تَنْدد َ عددن خلددق وتددأتيَ مثلدد

عدددارٌ عليدد

لذا فعلددتَ عظِددديم

(واجلزم فِي هذا البيت جائز ،أ ؛ ال تفعلن واحداً مدن هدذين ،)52() .وتأكدد
ذل

يف موضن آخر حيث قال( :فهل جيوز فِي األفاعيل( )53الّيت نُصِبَتْ بدالواو علدى

الصرف أن تيون مردودة ( )54على ما قبلها وفيها معنى الصرف؟ قلت :نعم ،العرب
تقول :لستُ البي ِلنْ مل أقتل

أو تذهبْ نفسي ،ويقولون :وال ألضربنَّ

أو تسبقنِّي

فِي األرض ،فهذا مردودٌ على أول اليالم ،ومعناه الصرف؛ ألن ال جيوز على الثداني
لعادة اجلزم بِلمْ ،وال لعادة اليم على وال لتسبقين ،فتجد ذل

لذا امتحنت اليالم.

والصرف فِي غري ال كثري)( .)55فجزم (تذهبْ) و (تسبقنِّي) ،وقول مردود علدى أول
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اليالم؛ أ معاوف على أول اليالم؛ هذا كل واملعنى خمالف ملعنى العادف فاسدد،
فمن باب األوىل أن جيوز العاف واملعنى صحيح ،حنو ﭧ ﭨ ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ( ،)56ددزم (ختونددوا) ونصددب  ،فقددال( :لن شددئت
جعلتها جزما على النهي ،ولن شئت جعلتها صرفا ونصبتها ،قال(:)57
ال تَنْدد َ عددن خلددق وتددأتيَ مثلدد

عدددارٌ عليدد

لذا فعلددتَ عظِددديم

وَفِي لحدى القراءت (( )58وَال تَخونوا أماناتِيم) ،فقد ييون أيضاً هاهنا جزمدا
ونصبا)( .)59وأما متى فسد املعنى من العاف فإن تندن معندى العادف ،ليدن أجداز
الفراء اجلزم يف البيت وحنوه ،ال على العاف ،فقال) :واجلزم فِي هذا البيت جائز؛ أ
ال تفعلن واحدا من هذين)( ،)60فالنهي موجود معناه على هدذا التقددير مدن انعددام
معنى العاف.
ومما أرى التنبي للي أن ظهر يف أحدد نصدو

سديبوي مدا قدد يشدري لىل لفد

مصالح اخلليل (النصب على الصرف) حيث قال سيبوي ( :وتقول :ما أتيتنا فتحدثنا،
فالنصب في كالنصب يف األول ،ولن شئت رفعت على :فأنت حتدثنا الساعة ،والرفن
في جيوز على ما .ولمنا اختري النصب ألن الوج َ ههنا وحَ َّد اليالمِ أن تقول :ما أتيتندا
فحدثتنا ،فلّما صرفوه عن هذا احلدِّ ضَ ُعف أن يضموا يفعلَ لىل فعلتَ فحملدوه علدى
االسم ،كما مل جيز أن يضموه لىل االسم يف قو م :ما أنت منا فتنصرنا وحنوه)(.)61
وكالم سيبوي السابق عن صرف الفعل ،يلتقي جزئيداً مدن مدذهب اخلليدل يف
نصب األفعال على الصرف ،فلعل سيبوي استفاده من اخلليدل ،وكدذل

لسديبوي يف

نصب األمساء على الصرف كالم يلتقي مدن مدذهب اخلليدل؛ فقدد ذكدر سديبوي أن
االسم لذا عاقب الفعل نصب ،فذكر يف قدو م( :عائدذ بدال) عدن يدونس أن بعدض
العدد السابع عشر – رجب 1437هـ – مايو 2016م

245

النصب على الصرف عند اخلليل والفراء

العرب ترفع على معنى؛ أنا عائذ بال ،ثم قال( :ولمنا كان النصب ها هنا الوج َ ألنَّ
موضن ييون االسم في عاقباً للّف ِ بالفعل ،فاختري فيد كمدا خيتدار فيمدا مضدى مدن
املصادر اليت يف غري األمساء .والرفن جيددٌ ألنَّد احملددَّث عند واملسدتفهَم)( ،)62فمدن
احملتمل بناء على هذين القول  ،أن سيبوي يعرف مذهب اخلليل يف الصدرف ليند مل
يوافق علي  ،فاستفاد من منهج جزئياً.
ختاما أُشري لىل أن مما يؤكد نسبة كتاب اجلمل للخليل ،اتفاق ما في مدن مدا يف
(الع ) يف عبارت مما عرب بهما اخلليل عن الصرف ،وذلد

قولد يف اجلمدل( :فلمدا

أسقط اليناية وهي أنت نصب؛ ألن مصروف عن جهت )( )63فقد ماثل يف الفيرة ويف
سحْقاً ،مصدروفاً عدن وجهد ،
طرف من العبارة قول يف الع (وتقول العربُ :بعْداً و ُ
ووجه  :أبعده ال وأسحق )(.)64

نصب املضارع على الصرف بعد فاء السببية:
الفاء املفردة ا يف اليدالم ثالثدة مواضدن؛ عاطفدة ،وجوابيدة مفيددة السدببية،
وزائدة(.)65
فالزائدة ال مدخل ا هنا ،أما العاطفة والسببية فاملضارع ينصب بعددهما عندد
النحاة على تأويل  :البصريون ينصبون بعدهما بد (أنْ) مضمرة ،واليوفيون ينصبون
بعدهما على (الصرف) ،وقد سبق احلديث عن الناصب على الصدرف بعدد حدروف
العاف ،ومنها الفاء العاطفة.
وأما فاء السببية ،وتسمى (فاء اجلواب) أيضاً ،فمواضعها عديدة ،لين جيمعهدا
كلها لفادة السببية( ،)66قال ابن أبي الربين( :وجيمن هذا كل أند

تقدول :لذا كدان مدا

بعدها جواباً ملا قبلها ،وما قبلها غري واجب ،فهو منصوب)( ،)67وقال أبدو الفدتح بدن
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جين( :الثاني :وهو الذ ييون في الفداء لتتبداع دون العادف ،لال أن الثداني لديس
مدخال ًيف لعراب األول ،وال مشاركاً ل يف املوضن ،وذل

يف كدل ميدان ييدون فيد

األول علة لآلخر ،وييون في اآلخر مسبباً عن األول ،فمن ذل

جدواب الشدريف يف

حنو قول  :لن حتسن للي فال جمازي  ،فهذه هنا لتتباع جمردة من معنى العاف)(.)68
واألصل يف الفاء املفيدة للسببية ،أن تقن بعد الشريف وجوابد  ،لريبدط مدا بعدد
الفاء ملة الشريف وجوابد ( ،)69حندو قولد تعداىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ( )70فربات الفاء (يغفر) ملة الشريف وجواب  ،ومن أن األصل
فيها أن تقن بعد الشريف وجواب  ،لال أنها تقن يف األجوبة الستة للربط أيضاً؛ للمشابهة
احلاصلة ب الرتكيب  ،قال يف رصف املباني( :واعلم أن النصب على اجلواب بالفداء
لمنا هو بعد الشريف واجلزاء أصالً ،ولين العرب تنصب بها يف أجوبة غريهما ملناسدبت
ما يف عدم الوقوع)(.)71
فعلى هذا فإن ما تدخل فاء السببية شيئان:
األول :جواب الشريف الذ ال يصح أن ييون شرطا( ،)72ولمنا هو يف حمل جزم.
والثاني :أجوبة األشياء الستة ،وهي :األمر ،والنهي ،والنفدي ،واالسدتفهام ،والدتمين،
والعَرْض( ،)73وهذه األجوبة تقرتن بالفاء ،فإن أريدد بالفداء معندى السدببية،
انتصب الفعل املضارع ،لال ما شذ ،ولن أريد بهدا العادف أعدرب املضدارع
بعدها مبا يقتضي العاف( ،)74فمن النصب قول تعاىل :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦﭼ( ،)75بنصب (تيوندا) ،وقدد اختلدف البصدريون والفدراء
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واليوفيون يف توجي نصب املضارع بعد هذه الفاء ،فذهب البصريون( )76لىل
أن منصوب بد (أنْ) مضمرة ،ولمندا قددروا (أن) مدن أجدل أن تصدبح هدي
واملضارع بعدها يف تأويل املصدر ،فمن ثَمَّ يصح عاف هدذا املصددر علدى
املصدر املتوهَّم من الفعل السابق( ،)77وذهب الفدراء واليوفيدون لىل أن مدا
بعد فداء السدببية منصدوب علدى الصدرف؛ ألن مدن قواعددهم الرئيسدة أن
صبَ املعاوف على الصرف
املعاوف لذا خالف املعاوف علي كان اليثري نَ ْ
فعالً كدان أو امسداً()78؛ ألنهدم يعددون فداء السدببية عاطفدة ،كمدا جعلدها
البصريون يف تأويلهم السابق عاطفدة ،ولدذل

ينصدب الفعدل بعددها ،حندو

قو م( :ال تظلمين فتندمَ) ،فلو عاِف (تندم) على (تظلمدين) جلدزم (تنددم)
وأصبح املعنى نهياً ،وهو ليس املقصود؛ فلهذه املخالفة نصب الفعل.
قال الفراء يف قول تعاىل :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ( :)79لن شدئت جعلدت
فد(تَيونا) جواباً نصباً ،ولن شِئتَ عافتَ على أول اليدالم فيدان جزْمداً؛ مثدل قدول
امرئ القيس(:)80
فقلددت لدد صَددوِّبْ وال جتهدنَّدد

ق
فديدُذْرِك مدن أخدرى القاداة فتَ ْزلد ِ

فجزم( .)81ومعنى اجلزم كأن تيرير النهي ،كقول القائل :ال تذهب وال تعرض
ألحد .ومعنى اجلواب والنصب :ال تفعل هذا فيفعلَ ب

جمازاةً ،فلما عُاِدفَ حدرفٌ

على غري ما يشاكل وكان يف أول حادثٌ ال يصلح يف الثاني نُصِبَ ،ومثل قول  :ﭽ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ ( ،)82و ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ (،)83
و ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ ( .)84وما كان من نفي ففي مدا يف
هذا)(.)85
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وقال أيضاً( :وأمدا قولد  :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸﭼ( )86فدإن
جواب قولد  :ﭽ ﰉ ﰊ ﰋﭼ ،والفداء الديت يف قولد  :ﭽ ﰈﭼ جدواب
لقولددد  :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ ،ففدددي قولددد  :ﭽ ﰉ ﰊ ﰋﭼ

اجلزم والنصب على ما فسرت ل  ،وليس يف قولد  :ﭽ ﰈﭼ لال النصدب ،ألن
الفدداء فيهددا مددردودة( )87علددى حمددل ( )88وهددو قولدد  :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ

وﭽﯽﭼ ال تشاكل الفعل ،فإذا كان ما قبل الفاء امسا ال فعل في  ،أو حملّدا مثدل
قول ( :عندك وعلي

وخلف ) ،أو كان فعال ماضديا مثدل( :قدام وقعدد) ،مل ييدن يف

اجلواب بالفاء لال النصب .وجاز يف قول (:)89
فدَيدد ْذرِك من أخرى القااة فتزلق
ألن الذ قبل الفاء (يفعل) والذ بعدها (يفعل) ،وهذا مشاكل بعض لبعض
ألن فعل مستقبل فيصلح أن يقن على آخره ما يقن على أول  ،وعلى أول ما يقن على
آخره)(.)90
وقال أبو سعيد السريايف( :وقال الفراء :الفداء تنصدب يف جدواب السدتة ألنهدا
شيال  ،مل َّدا قدال( :ال تَ اظلِمْدين فتَنْددَمَ) ،دخدل النهدي علدى
عافت ما بعدها على غريِ َ
الظلم ،ومل يدخل على الندم .فح عافت فعالً على فعل ال يشداكل يف معنداه ،وال
يدخل علي حرف النهي كما دخل على الذ قبل  ،استحق النصبَ باخلالف( ،)91كما
استحق ذل

االسدم املعادوف علدى مدا ال يشداكل يف قدو م( :لدو ت ِركادتَ واألسددَ

ألكل ) ،من قِبَلِ أن األفعال فروع األمساء ،فدإذا كدان اخلدالف يف األصدل يوجدب
النصب ،كان ذل

قائمًا صحيحًا يف الفرع)(.)92
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ومما ينبغي اإلشارة للي أن املخالفة اليت هدي سدبب (النصدب علدى الصدرف)
يدخل فيها عند الفراء واليوفي نوعا املخالفة؛ املخالفة املعنوية واملخالفة اللفظية(.)93
فاملخالفة املعنوية؛ تعين أن فاء السببية -وهي عنده حرف عادف -لدو عادف
بها -على أصل العاف -خلالف ما بعدها معنى ما قبلدها مدن حيدث النفدي والنهدي
خاصة ،حندو قولد تعداىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ ،فإند ال يصدح عادف
( ل) على (تاغوا) ،لفساد ذل

من ناحية املعنى؛ لذل

قال( :فلمدا عادفَ حدرفٌ

على غري ما يشاكل  ،وكان يف أول حادثٌ ال يصلح يف الثاني نُصِبَ ،وما كان من نفي
ففي ما يف هذا)(.)94
وأما املخالفة اللفظية؛ فمن حيث لن األصل يف املتعداطف املشداكلة ،فيعادف
املضارع على املضدارع ،واملاضدي علدى املاضدي ،واجلملدة االمسيدة علدى االمسيدة،
وهيذا ،فعندما يعاف املضارع بالفاء علدى غدري مشداكل  ،حصدل املخالفدة اللفظيدة
املوجبة للنصب على الصرف عند الفراء واليوفي  ،حنو قول تعاىل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﭼ ،فد (تَااردَهمْ) ،عند الفراء معادوف
على (علي ) ،فحصلت املخالفة اللفظية ،فنُصِبَ (تارد) على الصرف ،ولذل

قال:

وليس يف قول  :ﭽ ﰈﭼ لال النصب ،ألن الفاء فيها مدردودة علدى حمدل ،وهدو
قول  :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ و (علي ) ال تشاكل الفعل ،فإذا كان ما قبل الفداء
امساً ال فعل في  ،أو حملّاً مثل قول ( :عندك وعلي

وخلفد ) ،أو كدان فعدالً ماضدياً

مثل( :قام وقعد) مل يين يف اجلواب بالفاء لال النصب.
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فمذهب الفراء واليوفي أن املنصوب بعد فاء السببية منصوب على الصرف،
ولن رأينا يف عبارة الفراء والسريايف النصب على اخلالف ،فاملقصد واحد ،وهدو النصب
على الصرف .قال يف اللباب يف علل البناء واإلعراب( :الصَّرْف هو معنى اخلالف)(.)95
ختاماً أشري لىل أن الفاء ين أن تيون يف الرتكيب الواحد عاطفة أو سدببية أو
استئنافية ،وعندئذ ال يلزم نصب املضارع بعدها ،ولمنا يم ل مبا يريدده املدتيلم مدن
معنى.
نصب األمساء على الصرف:
من األمساء ما ينصب عند اخلليل والفراء على الصرف ،لين اخلليدل خيدالف
اليوفي يف توجي صرف األمسداء ،كمدا خدالفهم يف توجيد نصدب املضدارع علدى
الصرف؛ لذل

رأيت أن أخص نصب األمساء علدى الصدرف عندد اخلليدل دديث

مستقل ،ثم أتبن ذل

باحلديث عن نصبها على الصرف عند الفراء.

نصب األمساء على الصرف عند اخلليل والفراء:
ال ش

أن أول كالم وجدناه يف كتب املتقدم عن (النصب على الصرف) هو

كالم اخلليل بن أمحد الفراهيد يف كتاب (الع )()96ويف كتاب (اجلمدل)( )97لد  ،ثدم
جنده فيما بعد عند الفراء وبعض اليوفي ( ،)98غري أن اخلليل يوجد نصدب األمسداء
على الصرف بتوجي مغاير لتوجي الفراء واليدوفي ؛ فاألمسداء تنصدب عندده علدى
الصرف حللو ا حمل اجلملة الفعلية ،كما وج  -سابقا -نصب الفعدل املضدارع علدى
الصرف حللول حمل اجلملة االمسية ،أما الفراء واليوفيون فيوجهون نصب األمسداء
واألفعال على الصرف مبخالفتها ملا قبلها ،لما يف املعنى أو يف اللف  ،وقدد سدبق بيدان
نصب الفعل على الصرف.
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وهنا أحتدث عن نصب األمساء على الصرف عند اخلليل والفراء ،فدأقول :لن
ما ينصب عند اخلليل على الصرف يتناول قضايا ال جندها عندد الفدراء ،وكدذل
ينصب عند الفراء على الصرف يتناول قضايا ال جندها عند اخلليل ،لذل

مدا

سأفرد كدل

واحد منهما ديث مستقل يستوعب مذهب يف نصب األمساء على الصرف ،وسأبدأ
باحلديث عن نصب األمساء عند اخلليل ،ثم أتبع باحلديث عن نصدبها عندد الفدراء،
مستعينا باراء النحاة اآلخرين فيما يوضح مسائل اخلليل والفراء.
نصب األمساء على الصرف عند اخلليل:
بتتبن فير اخلليل يف توجي نصب األمساء على الصدرف عمومداً ،وجددتُ أن
األمساء املنصوبة على الصرف عنده على نوع  :مصادر ،وأمساء فاعل  ،واملصدادر
على قسم أيضاً :مصادر متصرفة ،ومصادر غري متصرفة ،وتوجيه لنوعي املصدادر
وأمساء الفاعل ينالق من قاعدة رئيسة عندده للمنصدوبات علدى الصدرف عمومداً،
أمساءً وأفعاالً.
فقاعدت يف نصب األمساء على الصرف مصادر وغري مصادر ،واحددة وهدي:
حلول تل

األمساء مجيعها حمل الفعل ،فح تستغين العرب -يف نظدره -عدن تلد

ب كالً منها على الصرف.
األفعال باملصادر أو بأمساء الفاعل تَ ْنصِ ُ
وعندما كان موضوع نصب األمساء على الصرف عند اخلليل يتضمن مصدادر
وأمساء فاعل  ،واملصادر تنقسم لىل قسم  :مصادر متصرفة ،ومصادر غري متصرفة،
وليل منها توجيه اخلا

 ،فالبد من دراسة كل منها علدى حدتد بقصدد اسدتيعاب

مقاصد اخلليل ،فاخلليل وحده الذ ينصب املصادر وأمساء الفاعل على الصدرف،
وسأبدأ باحلدث عن املصادر بقسميها ،ثم أحتدث بعد ذل
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نصب املصادر املتصرفة وغري املتصرفة:
لن املصادر اليت تنصب عند اخلليل علدى الصدرف قسدمان :مصدادر متصدرفة،
ومصادر غري متصرفة ،فاملتصرفة هي اليت ترفن وتنصب وجتر وتُعرَّف باأللف والالم،
وقد ذكر منها اخلليل( :بعْداً ،وسحْقاً ،ومرحبا ،وأهدال ،وسدهال ،وتبداً ،وقدوال)(،)99
واملصادر غري املتصرفة هي اليت تالزم النصدب علدى املصددرية ،كدد (سدبحان)(،)100
ولنصب كل منهما عنده على الصرف توجي  .فمراعاة ملقتضى ذل

سأجعل املتصرفة

يف مبحث ،وغري املتصرفة يف مبحث آخر ،وسأشرح يف كل منهما ما يقتضدي مدذهب
اخلليل ،ومذهب الفراء والبصري ؛ لنعلم مدى التباين يف معاجلة هذه القضية ب هذه
األطراف ،فضالً عما ستمدنا ب املقارنة من ليضاح للقضية.
فاملصادر اليت تنصب عند اخلليل على الصرف هي املصدادر الديت تنصدب عندد
سيبوي والبصري ( )101والفراء( )102على املصدرية بعامل واجب احلذف ،وهي علدى
نوع  :مصادر متصرفة ،ومصادر غري متصرفة .فاملصادر ملتصرفة هي الديت يصدح أن
تيون مرفوعة ،ومنصوبة ،وجمرورة ،حنو (بعداً وسحقاً) ،فقد تقن فاعال ،أو مفعدوال،
أو جمرورا ،أو غري ذل  ،واملصادر غري املتصرفة هي املصادر اليت مل تستعملها العدرب
اال منصوبة فقط()103؛ مثل( :سبحان) ،وهذان النوعان من املصدادر مل يفدرق سديبوي
والبصريون والفراء( )104بينهمدا مدن حيدث النصدب ،فيلدها عنددهم منصدوبة علدى
املصدددرية( )105بعوامددل حمذوفدة واجبددة احلددذف؛ ألنهددا بدددل مددن أفعا ددا ،قددال ابددن
مال (:)106
واحلدددذف حدددتم مدددن آت بددددال
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فابن مال
يشرح ذل

يذكر أن املصدر ذف عامل متى كان بدالً مدن فعلد  ،و الشداطيب

بأن حذف العامل مقيس يف الالدب والددعاء حندو :سدقياً ورعيداً ،مبعندى

سقاك ال ورعاك ،فهي هنا منصوبة بعوامل حمذوفة ال يصح لظهارها؛ ألنهدا عدوض
عن عواملها ،ومن قواعد النحاة املعتربة ،أنهم ال جيمعون ب العوض واملعوض(.)107
ونصب هذه املصادر على املصدرية بعوامل حمذوفة أمر مشهور عند النحاة.
وأما اخلليل فإن مذهب خيالف مذهب النحاة مجيعاً؛ ألن يقول بنصب كثري منها
على الصرف ،و هو ماال يقول أحد منهم ،ال سيبوي وال والبصريون وال اليوفيون.
قال سيبوي يف املصادر املتصرفة املنصوبة على املصدرية( :باب ما ينْصَدب مدن
املصادر على لضمارِ الفعل غري املستعمل لظهاره ،وذل

قول  :سَدقياً َورْعيداً ،وحندو

جدْعاً وعَقاراً ،وبؤساً ،وأفَّةً وتفَّةً ،وبعْداً وسدحْقاً .ومدن ذلد
قول  :خَيْبةً ،ودَفراً ،و َ
قول َ :تعْساً وتَبًّا ،وجوعاً وجوساً .وحنو قول ابن مَيادة(:)108
تَفاق ددَ قددومي لذ يَبيعددون مهجِدديت

ارِيددةب َبهْددراً ددمْ بعدددها َبهْددرَا

أ تبًّا.
وقال(:)109
ثدددمَّ قدددالوا حتِبهدددا قلدددت َبهْدددراً

عَ ددَدَ الد َّدنجْمِ واحلصَددى والتددرابِ

كأن قال جهداً؛ أ جهد ذل .
ولمنا يَنتصب هذا وما أشبه لذا ذكر مذكورٌ فدعوتَ ل أو علي  ،علدى لضدمار
الفعل ،كأن

قلت :سَقاك ال سَقياً ،ورَعاك ال رعياً ،وخيب

ال خيبدة .فيدل هدذا

وأشباه على هذا يَنتصب.
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ولنَّما اختزل الفعل ها هنا ألنَّهم جعلوه بدالً من اللف بالفعل ،كما جعل احلد َذرَ
بدال من احذرْ .وكذل

هذا كأنَّ بدلٌ من سَقاك ال ورَعاك ال ،ومِن خَيَّبَ

وما جاء من ال يَظهر ل فِعلٌ فهو على هذا املثال نصدب ،كأند

ال.

جعلدت بهدراً

بدالً من َبهَرَك ال ،فهذا متثيلٌ وال يتيلَّم ب )(.)110
وقال سيبوي أيضاً يف املصادر غري املتصرفة املنصوبة على املصدرية( :هذا بدابٌ
أيضاً من املصادر يَنتصب بإضمار الفعل املدرتوك لظهداره ،ولينَّهدا مصدادر وضدعَتْ
موضعاً واحداً ال تَتصرَّف يف اليالم تصرفَ ما ذكرنا من املصادر .وتصرفها أنها تَقدن
يف موضن اجلرِ والرفن وتدخلها األلف والالم ،وذل

قول  :سبْحانَ الِ ،ومَعاذَ الِ،

ورَيْحانَ  ،وعَمْرَك ال لالّ فعلتَ ،وقِعدَك ال لالَّ فعلتَ ،كأن حيث قال :سدبْحانَ الِ
قال :تسبيحاً ،وحيث قال :ور انَ قال :واستِرْزاقاً؛ ألنَّ معنى الرَّيْحانِ الرَزْق .فنصَبَ
هذا على أسَبِّح ال تسبيحاً ،وأستْرزِق ال اسرتزاقاً؛ فهذا مبنزلة سبحانَ الِ وريْحانَ ،
سِّبح
وخزِلَ الفعل ههنا ألنَّ بدلٌ من اللف بقول ُ :

وأسرتزق )(.)111

هذا هو مذهب النحاة يف نصب املصادر املتصرفة وغري املتصرفة.
أما اخلليل فإن مذهب خيالف مذهب الفراء والبصري  ،فيذهب لىل أن الناصب
ذه املصادر عامل معنو هو (الصرف) ولين يف مذهب تفصديل ،وسدأذكر توجيهد
لنصب املصادر املتصرفة ،وغري املتصرفة ،كل على حدت .
نصب املصادر املتصرفة على الصرف عند اخلليل:
لن املصادر املتصرفة هي :املصادر اليت جتر عليهدا أوجد اإلعدراب املختلفدة؛
الرفن والنصب واجلر ،وتلحقها األلف والالم( ،)112فمتى دلدت هدذه املصدادر علدى
األمر أو الدعاءُ ،نصِبَتْ عند الفراء واليدوفي وسديبوي والبصدري علدى املصددرية
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بعامل حمذوف وجوباً ،وأما اخلليل فإن املصدادر الدالدة علدى الددعاء منصدوبة عندده
بعامل معنو هو( :الصرف) ،قال( :وتقدول العدرب :بعْدداً وسدحْقاً ،مصدروفاً عدن
وجه  ،ووجه  :أبعده ال وأسحق  ،واملصروف ينصب ،ليعلم أن منقول من حال لىل
حال ،أال ترى أنهم يقولدون :مرحبداً وأهدالً وسدهالً ،ووجهد  :أرحدب ال منزلد ،
وأهل

ل  ،وسهل ل )( )113فاملصادر اليت ذكرها ،وهدي( :بعْدداً وسدحْقاً ،ومرحبداً،

وأهالً ،وسهالً ،وتَبا ،وقوال)()114مصادر متصدرفة ،ومتدى دلدت علدى أمدر أو دعداء
نصبت عنده على الصرف.
ومعنى نصب املصدر على الصرف عنده؛ أن العرب ح ترتك اإلتيان بأفعال
األمر الدالة على الدعاء ،ثم تأتي يف حما ا باملصادر عوضاً عنهدا ،فدإن تلد
تنصب على الصرف؛ ألنهم انصرفوا عن تل

املصدادر

األفعال واستبدلوا بألفاظهدا املصدادر،

فمن ثَمَّ نصبوا املصادر ليدللوا بنصبها على االنصدراف عدن األصدل ،وهدي :أفعدال
األمر أو الدعاء ،فلرتك العرب هذه األفعدال وانصدرافهم عنهدا ،مسدى اخلليدل هدذه
الظاهرة بد (النصب على الصرف) ،قال( :واملصروف ينصب ،ليعلم أند منقدول مدن
حال لىل حال ،أال ترى أنهم يقولدون :مرحبداً وأهدالً وسدهالً ،ووجهد  :أرحدب ال
منزل  ،وأهل

ل  ،وسهل ل )( ،)115فاالنتقال الذ يعني اخلليل هو :االنتقدال مدن

الفعل لىل املصدر ،وهو علة النصب على الصرف عنده .فالنصب على الصرف عندده
قضية قياسية ماردة يف املصادر املتصرفة اليت حتل حمل أفعال األمر أو الدعاء ،بل هدي
قاعدة قياسية يف كل ما يقول لن منصدوب علدى الصدرف؛ مدن األفعدال واألمسداء؛
مصادر وأمساء فاعل  ،فيل منصوب منها على الصرف قد أحل حمل استعمال آخر،
أال ترى أن (سحقاً) حل عنده حمل فعل الددعاء( :أسدحق ال)؛ لذ ال يقدال (سدحقاً
أسحق ال) ،و (مرحباً) حل حمدل الفعدل( :أرحدب ال منزلد ) وال يقدال (مرحبداً
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أرحب ال منزل ) ،و (أهالً) حل حمدل الفعدل( :أهَّلد
أهَّل

ال لد ) ،وال يقدال( :أهدالً

ال ل ) ،وهيذا ما كان مثلها ،يقاس عليها.
فاحلاصل أن نصب املصادر على الصرف عنده منويف بيون هذه املصدادر تددل

على األمر أو الدعاء ،وأن أفعا ا حذفت وأحلت املصادر حملها يث ال يصح اجلمن
ب املصادر وأفعا ا حنو( :سحقاً) ،فال يقال( :سحقاً أسدحق ال) ،ولليد

نصدو

للخليل الدالة على مذهب :
 )1قال يف الع ( :وتقول العرب :بعْداً وسحْقاً ،مصروفاً عن وجه  ،ووجهد  :أبعدده
ال وأسحق  ،واملصروف ينصب ،ليعلم أن منقول مدن حدال لىل حدال ،أال تدرى
لد ،

أنهم يقولون :مرحباً وأهالً وسدهالً ،ووجهد  :أرحدب ال منزلد  ،وأهلد

وسهل ل )( .)116فد (بعداً) منقدول مدن فعدل الددعاء يف قدو م( :أبعدده ال) ،و
(سحقاً) منقول من فعل الدعاء يف قو م( :أسدحق ال) ،وكدذل

بداقي املصدادر

منقولة من مجل سابقة ا.
 )2وقال يف اجلمدل( :وقولد  :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ( )117نصدب ﭽ ﭩ ﭼ

()118

على الصرْف ،أ يَقولونَ قوالً)( ،)119فرتى هنا النص علدى أن :ﭽ ﭩ ﭼ نصدب
على الصرف ،وأن سبب الصرف امتناع اجلمدن بد الفعدل الددال علدى الددعاء
واملصدر.
 )3وقال يف الع أيضاً( :وقول  :مَرْحَباً ،أ  :انزِل يف الرحب والسَّدعَة ،قدال الليدث:
وسئِل اخلليل عن نَصْب فقال :في كمِيْن الفعل ،أراد :انزِل أو أقِدم فنُصِدبَ بفعدل
مضمر ،فلما عرِف معناه املدراد أمِيدتَ الفِعدل)( ،)120فواضدح مدن قولد ( :أميدت
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الفعل) أن ال يصح لظهاره ،ألن املصدر صرف عن الفعل؛ أ حول عند  ،ثدم لن
النص األول من نصو

اخلليل متضمن لنصب املصدر (مرحباً) على الصرف.

 )4وقال يف الع أيضاً( :وتَباً ل ُ ،نصِبَ ألن مصدرٌ حممول علدى ِفعْلد  ،كمدا تقدول:
سقياً لفالن ،معناه :سُ ِقيَ فالنٌ سقياً ،وتَبَّ يَتِب تباباً وتباً ،ومل جيمَن امسداً مسدنداً
لىل ما قبل )( .)121فقول (ومل جيمَن امساً مسنداً لىل ما قبل )؛ أ أن ال يصح اجلمن
ب هذه املصادر الدالة على األمر أو الدعاء وأفعا ا.
نصب املصادر غري املتصرفة على الصرف عند اخلليل:
سبق احلديث بأن اخلليل ينصب املصادر املتصرفة على الصرف الشتما ا على
أمرين:
األمر األول :داللتها على األمر أو الدعاء ،وهو ما يالب ذف أفعا ا.
األمر الثاني :تصرف هذه املصادر ،بقبو ا مواقن اإلعراب املختلفة ،واأللف والالم
فإذا وجد األمران معاً نصبت عندد اخلليدل علدى الصدرف ،حندو قدو م :بعدداً
وسحقاً ،هذه هي احلالة القياسية املعتربة عند اخلليل لنصب املصادر على الصرف.
أما لذا كانت املصادر غري متصرفة ،وهدي املصدادر الديت تدالزم النصدب علدى
املصدرية عند البصري  ،فإن نصبها عند اخلليل على الصرف ليس باجليد ،ولمنا اجليد
أن تنصب على املصدرية ،فيوافق يف هذا النوع من املصادر باقي النحاة ،قال يف الع :
(سبْحانَ الِ :تنزي ٌ ل عن كل ما ال ينبغي أن يوصَف ب  ،ونَصب يف موضن ِفعْلٍ على
معنى :تَسبيحاً ل ،تريد :سََّبحْت تَسبيحاً لِ؛ أ  :نزَّهت تنزيهاً ،ويقالُ :نصِبَ سبحانَ
ال على الصرف ،وليس بذاك ،واألول أجود)(.)122
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فاخلليل أجاز نصب (سبحان) على الصرف ،لين النصب لديس يدد ،حيدث
قال( :ويقال :نصِبَ سبحانَ ال على الصرف ،وليس بذاك ،واألول أجود)؛ ألن مدن
قياسية النصب على الصرف عنده أن يدل املصدر على الدعاء ،و (سبحان) ولن كان
مصدرا لين ال يدل على الدعاء ،ولمنا يدل علدى تنزيد ال وتعظديم شدأن سدبحان ،
وتنزي ال وتعظيم شأن ليس دعاء ،ولمنا هو مدح وثناء على ال تعاىل ،فلمدا مل ييدن
داالً على الدعاء ،فضل اخلليل النصدب علدى املصددرية ،وهدو لعدراب سديبوي

()123

والفددراء ،قددال الفددراء( :)124وقول د  :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ( )125نَصْ دبٌ ألنهددا
مصدر ،وفيها معنى من التعوذ والتنزي ل عز وجدل .فيأنهدا بِمنزلدة قولد  :ﭽ ﭟ

ﭠﭼ( )126ومبنزلددة ﭽ ﮱ ﯓﭼ( ،)127ومددن أن اخلليددل رجددح النصددب علددى
املصدرية ،فقد أجاز النصب على الصرف ،ولعل لمنا أجازه ،ألن يف (سدبحان) شديئاً
من الداللة على الدعاء ،لذ تنزي ال وتعظيم شدأن فيد مدا يف الددعاء مدن اخلضدوع
والتذلل وااللتجاء.
وختاماً أشري لىل مسألة وردت عند سيبوي  ،رأيت أنها تلتقي من مذهب اخلليل
يف النصب على الصرف ،رغم التباين بينهما يف أصل القضدية ،فقدد ذكدر سديبوي أن
االسم لذا عاقب الفعل ،نصب حنو قو م) :عائذ بدال) ،فقدد ذكدر يدونس أن بعدض
العرب ترفع على معنى :أنا عائذ بال ،فقال سيبوي ( :ولمنا كان النصب ها هنا الوج َ
ألنَّ موضن ييون االسم في عاقباً للّف ِ بالفعل ،فاختري في كما خيتار فيما مضى مدن
املصادر اليت يف غري األمساء .والرفن جيددٌ ألنَّد احملددَّث عند واملسدتفهَم)( ،)128وقدد
سبقت اإلشارة لىل أن لسيبوي نصاً آخر يف نصب األفعال على الصرف ،وهدو قولد :
(وتقول :ما أتيتنا فتحدثنا ،فالنصب في كالنصب يف األول ،ولن شئت رفعدت علدى:
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فأنت حتدثنا الساعة ،والرفن في جيوز على ما .ولمنا اخدتري النصدب ألن الوجد ههندا
وحدُّ اليالمِ أن تقول :ما أتيتنا فحدثتنا ،فلّما صرفوه عن هذا احلدِّ ضعف أن يضموا
يفعل لىل فعلتَ فحملوه على االسم ،كما مل جيز أن يضموه لىل االسدم يف قدو م :مدا
أنت منا فتنصرنا وحنوه) ( )129من احملتمل أن سيبوي استفاد من توجي اخلليل جزئياً
نصب أمساء الفاعلني على الصرف عند اخلليل:
وجدت أن نصب أمساء الفاعل عند اخلليل على الصرف مدن املسدائل الديت
انفرد بها اخلليل ،وهي ال خترج عن القاعدة العامة اليت أصلها للنصب على الصدرف
عموماً ،وهي :أن متى حل االسم حمل الفعل ،أو حدل الفعدل حمدل اجلملدة االمسيدة
ل ميان اآلخر .هذه قاعدة ال تتخلف عندد اخلليدل يف كدل
نصب على الصرف ما ُّ
منصوب نصب عنده على الصرف ،ذا وجدناه ينصب أمساء الفاعل على الصرف
ح حتل حمل الفعل املضارع؛ فقد رأى أن العرب نصبت ﭽ ﮛ ﭼ من قول تعاىل:
ﭽ ﮚ ﮛ ﭼ( )130ح أحلت حمل (يقدر) ،ونصبت (خارجاً) من قول الفرزدق:
وَال خَارِجاً من فِيَّ زور كلام
ح أحلت حمل (خيرج)؛ ذا قال يف اجلمل( :وَمن الصرْف أيْضاً قول ال عدز
وَجل ﭽ ﮚ ﮛ ﭼ()131؛ َمعْنَاه بلى نقدر ،فصدرف مدن الرفادن لِلدى النصدب ،وقدال
بَعضهم :على معنى :بلى كنَّا قادرين.
قال الشاعر:

()132

ألدم تدرندي عداهدددت ربددي ولننددي

لدبديدددن رتددداج قدائم ددًا ومددددقام

على قسم ال أشتم الددهر مسدلما

وَال خارجًددا مددن فِدديَّ زور كددال ِم
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ب خارجاً على الصرف؛ معناه :وال خيرج ،فلمَّا صرف نصب )
ص ُ
فنَ ْ

()133

وقد فسر الفراء قول اخلليل السابق – دون أن يشري لىل أن للخليل -بنحدوِ ممدا
سبق ،وهو :أن حلول أمساء الفاعل حمل األفعال أوجب ا النصب على الصدرف،
لين نسب هذ التوجي للناس ،هيذا مالقاً دون حتديد ،وأرى أن يعين اخلليل ،وتبع
على ذل

الارب .

قال الفراء :وقول عز وجل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ( )134جاء يف التفسدري:
بلى نقدر علدى أن نسدو بناند  . . ،وقولد  :ﭽ ﮛﭼ نصدبت علدى اخلدروج مدن
ﭽﮗﭼ  ،كأن

قلت يف اليالم :أحتسب أن لن نقو علي ؟ بلى قادرين على أقوى

من  .يريد :بلى نقوى قادرين ،بلى نقوى مقتدرين على أكثر من ذا .ولو كانت رفعًدا
عَلى االستئناف -كأن قال :بلى حنن قادرون على أكثر من ذا -كان صوابًا.
وقولُ النَّاس - :بلى نقدر ،فلما صرفت لىل قادرين نصبت -خاأٌ؛ ألن الفعدل
ال ينصب بتحويل من يفعل لىل فاعل .أال ترى أن

تقول :أتقوم للينا ،فإن حولتها لىل

فاعل قلت :أقائم ،وكان خاأ أن تَقُولُ :أ قائمًا أنت للينا؟ وَقدْ كدانوا تجدون بقدول
الفرزدق(:)135
على قسم ال أشتم الددهر مسدلما

وَال خارجًددا مددن فِدديَّ زور كددالمَ

فقالوا :لنَّما أراد :ال أشتم ،وال خيرج ،فلمدا صدرفها لىل خدارج نصدبها ،ولمندا
نصب ألن أراد :عاهدتُ ربي ال شامتًا أحداً ،وال خارجًا من فِي زور كالم .وقول  :ال
أشتم يف موضن نصب)(.)136
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ونقل الارب قول الفراء السابق من مزيد من اإليضاح ،فقال( :اختلدف أهدل
العربية يف وج نصب (قادرين) فقال بعضهم :نُصِب؛ ألن واقن موقن (نفعل) ،فلمدا
رُدَّ لىل (فاعل) نُصِبَ ،وقالوا :معنى اليالم :أ سَب اإلنسان أن لدن جنمدن عظدامهن
بلى نقدر على أن نسو بنان ؛ ثم صرف (نقدر) لىل (قادرين) .وكدان بعدض حندويِّي
اليوفة يقول :نصب على اخلروج من جنمن ،كأن قيل يف اليالم :أ سب أن لن نقوى
علي ؟ بلى قادرين على أقوى من  ،يريد :بلدى نقدوى مقتددرين علدى أكثدر مدن ذا.
وقال :قول النَّاس( :بلى نقدر ،فلما صُرِفت لىل قادرين نصبت) خادأٌ ،ألن الفعدل ال
ينصب بتحويل من يفعل لىل فاعل؛ أال ترى أن

تقول :أتقوم للينا ،فدإن حولتهدا لىل

فاعل قلت :أقدائم ،وكدان خادأً أن تقدول قائمداً؛ قدال :وقدد كدانوا تجدون بقدول
الفرزدق(:)137
على قسم ال أشتم الددهر مسدلما

وَلددا خارجًددا مددن فِدديَّ زور كددالمَ

فقالوا :لمنا أراد :ال أشتم وال خيرج ،فلما صرفها لىل خارج نصبها ،ولمنا نصب
ألن أراد :عاهدت ربي ال شامتا أحداً ،وال خارجاً من فِيَّ زور كالم؛ وقول  :ال أشتم،
يف موضن نصب .وكان بعض حنويي البصرة يقول :نصب على جنمن :أ بل جنمعهدا
قادرين على أن نسو بنان  ،وهذا القدول الثداني أشدب بالصدحة علدى مدذهب أهدل
العربية)(.)138
وما نسب الارب رمح ال لىل بعض حناة اليوفدة ،هدو قدول الفدراء يف معداني
القرآن ،فالارب رمح ال يعتمد على معاني القرآن للفراء كدثرياً ،ليند  -رمحد ال-
يتعمد كثرياً ترك نسبة ما ينقل عن الفراء ،فينسب ألهل اليوفة ،أو ألهل العربية.
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قلت( :)139لن مما يلفت االنتباه أن اخلليل بن أمحد الفراهيد هو املراد بتخائدة
ت-
الفراء ح قال( :وقول بعض الناس - :بلى نقدر ،فلما صُرِفتْ لىل قادرين نُصِبَ ْ
خاأٌ؛ ألن الفعل ال ينصب بتحويل من يفعدل لىل فاعدل)؛ ألن ختائدة الفدراء هدذه-
حسب ما ب أيدينا -تنصرف لىل ما يف كتاب اجلمدل ،ولدو أن (كتداب اجلمدل) مدن
تأليف أبي بير بن شقري البغداد املتويف سنة317 :هد ،أو من تدأليف أبدي عبدد ال
اخلليل بن أمحد املتويف سنة 379هد( )140ملا متين الفراء املتوفى سنة206هدد مدن الدرد
عليهما لتأخرهما عن بأمد طويل جداً ،وعلي فليس هناك كويف معاصر للفراء أو قبل
ُينسب للي (كتاب اجلمل) ،فاليتاب للخليل بن أمحد الفراهيد ألمرين يتعلقان بهذه
املسألة ،وهما:
أوال :لن الفراء البد أن يرد على معاصر أو سابق ل  ،وليس هناك كويف معاصر
للفراء أو قبل يُنْسَب للي (كتاب اجلمل) ،هدذا لىل أن كتداب (اجلمدل) يشدتمل علدى
غالب املصالحات اليوفية ،وهي من أكرب احلجج اليت يعتمدد عليهدا يف نفدي كتداب
(اجلمل) عن اخلليل أكرب علمداء البصدرة ،فدأن نسدبة اخلليدل للبصدرة تنفدي عند أن
يستعمل املصالحات اليوفية .أقول وبيل جزم وتأكيدد :لن أكثدر املصدالحات الديت
يستخدمها أهل اليوفة هي مصالحات اخلليل نفسها ،فهم متابعون لد يف كدثري مدن
املصالحات واملعاجلات ،وقد ثبت هذا من خدالل مقارندة مصدالحات اليدوفي يف
كتبهم مبصالحات اخلليل النحوية يف كتاب (الع ) ،فقد تاابق غالبها من مصالحات
اخلليل ،فدعاني هذا لىل كتابة ث يف هدذا الشدأن بعندوان( :اخلليدل بدن أمحدد رائدد
املصالحات اليوفية)( ،)141ثبت من خالل أن املصالحات اليوفية هي مصدالحات
اخلليل ،فمن ثم تصبح هذه احلجة حجة توثق نسبة (اجلمل) للخليدل ال حجدة تنفدي
نسبت عن  ،والسيما حينما تتادابق معاجلدات كتداب (اجلمدل) مدن معاجلدات كتداب
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(الع ) فيما يلتقيان علي من مسائل حنويدة ،ومنهدا مسدألة النصدب علدى الصدرف،
فالفير الذ عا

ب مسألة النصب على الصرف يف العد ويف كتداب اجلمدل فيدر

واحد ،كما سيأتي ،ولذا فإن رد الفراء موج للخليل ،ألن اخلليل سبق الفدراء بدزمن
قليل هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،فدإن اخلليدل هدو الدذ يعدا

القضدايا بهدذه

الاريقة اليت اقتبسها من اليوفيون.
ثانياً :أن املسألة اليت ردها الفراء ،وهي( :أن الفعل ال ينصب بتحويل من يفعل
لىل فاعل) تدلل على أن اجلمل من صنعة اخلليل بن أمحد؛ ألن ما يف كتداب (اجلمدل)
يتاابق فيريا من ما يف كتاب (الع ) للخليل ،وحصول هذا التاابق يعدين أن مؤلدف
كتاب (اجلمل) هو مؤلف كتاب الع  ،ووج التاابق ب اليتاب أن اخلليل ذكدر يف
(الع ) أن املصادر ح حتل حمل األفعال تُنْصَبُ عنده على الصرف ،و دذا مثيدل يف
كتاب (اجلمل) ،فقد ذكر أن أمساء الفاعل ح حتل يف حمال األفعدال تُنْصَدبُ علدى
الصرف كد (قادرين) ح حل حمل (نقدر) نصب على الصرف ،ولذا علمنا أن نصب
املصادر على الصدرف ال يقولد اال اخلليدل ،وكدذل

نصدب أمسداء الفداعل علدى

الصرف ،لذ مل جند أحداً يقول البتة لال صاحب اجلمل ،تأكد لندا أن اجلمدل للخليدل،
كيف وقد انضم لذل

أدلة أخر ،ومنها أن نسخ كتداب اجلمدل اخلايدة كلدها تنسدب

اليتاب للخليل ،فلم ننب على كالم ابن مسدعر املتدوفى سدنة (442هدد) نفدي كتداب
اجلمل عن اخلليل ،ويف كالم ابن مسعر ما يوهن  ،وقد سبق بيان (.)142
فاحلاصل أن القاعدة ،العامة اليت مت حتصيلها من فيدر اخلليدل؛ أند متدى حدل
املصدر حمل الفعلُ ،نصب على الصرف ،كما أن الفعل متى حل حمل اجلملة االمسية
نصب على الصرف ،فهي قاعدة ال تتخلف عند اخلليل يف كل منصوب نصدب عندده

264

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .محَّاد بن حممد الثمالي

على الصرف ،ذا فإن نصب أمساء الفاعل على الصرف ح حتل يف حمال األفعال
تندرج حتت هذه القاعدة.
ختاماً أشري لىل قضية بالغة األهمية يف فير اخلليل ،وهي أن ح يوج نصدب
بعض األفعال ،وبعض املصادر ،وبعض امساء الفاعل على الصرف ،فإن لمنا ذهدب
لذل ؛ ألنها حلت حمل أشياء أخرى ،ولين األمساء الصر ة كدد (زيدد واألسدد) ال
ين أن حتل حمل شيء آخر حتى تنصب عنده على الصرف ،ولن كدان ذلد

عنصدر

أساس يف مذهب الفراء ،ففي مذهب أن األمساء الصر ة ح تعادف علدى ضدمري
مرفوع متصل دون توكيده ،أو فصل بين وين العداطف تنصدب علدى الصدرف ،فقدد
نصددب (أسددد) وغددريه علددى الصددرف يف حنددو ،قددول العددرب( :لددو تُ ِركادتَ وَاألسَددَ
ألكل )( ،)143وما يوج ب الفراء يف حنو( :األسدَ) ،ال ين أن يدذهب لليد اخلليدل؛
ألن مذهب مبين على أن متى حل شيء حمل شيء آخر نصب عنده على الصرف ،فدد
سدَ ألكل ) ،مل ل حمل شديء آخدر ،كمدا حلدت
(األسد) يف قو م( :لو تُ ِركاتَ وَاأل َ
األفعال ،واملصادر ،وأمساء الفاعل حمدال غريهدا ،دذا مل أجدد شديئاً مدن األمسداء
الصر ة منصوباً عنده على الصرف ،وهذا يتسدق مدن مذهبد عمومداً ،نعدم البدد أن
للخليل توجيها آخر لذل  ،لين مل أجده.
نصب األمساء على الصرف عند الفراء:
لن األمساء اليت تنصب عند الفراء علدى الصدرف هدي جدزء ممدا يسدمي حنداة
البصرة (املفعول مع ) ،وأما اخلليل فليس عنده فيما ينصب على الصرف ما يصلح أن
ييون (مفعوالً مع )؛ ألن ميونات (املنصوب على الصرف) عندده لمدا أفعدال ولمدا
مصادر ولما أمساء فاعل فقط ،وليس منها األمساء الصر ة اليت ال ييدون املفعدول
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مع لال منها؛ لذا التقى الفراء من البصري يف أن املنصوب من األمساء على الصرف
ال ييون لال بصريح األمساء ،لين ليس كل ما ينصب البصريون على أن مفعول مع
ييون عند الفراء منصوباً على الصرف ،ألن املفعول مع عند البصري يشتمل علدى
االسم املعاوف على ضمري مرفوع متصل ،حنو :جئتُ وزيداً ،وعلى االسم املعاوف
على اسم صريح ال ضمري ،حنو :سدار حممدد والاريدقَ ،أمدا الفدراء واليوفيدون فدال
ينصب عندهم على الصرف من األمساء لال ما عاف على ضمري مرفوع متصل ،حنو
ما مثل ب الفراء من قول العرب :لو تُ ِركاتَ واألسد ألكل  ،وعليد فدإن (رحمداً) مدن
قول عبد ال بن الزبعرى(:)144
ورأيدددت زوجد د

فِدددي الدددوغى

متقلِّدددددددًا سدددددديفًا َورُ ْمحًددددددا

و (األسدَ) من قول العرب :لو تُ ِركادتَ واألسددَ ألكلد  ،جيدوز نصدبهما عندد
البصري على املفعول مع  ،وأما الفراء فلدي تفصديل ،فيجيدز يف (األسددَ) النصدب
والرفن ،النصب على الصرف الذ هو املفعول مع عند البصري ؛ ألن قبلد ضدمري
رفن متصل ،والرفن على العاف ،وأما (رحما) وأمثال مما كدان املعادوف عليد امسداً
ظاهراً ال ضمرياً ،فالفراء ال ينصب على (الصرف) ،ولمندا هدو لمدا مفعدول بد لفعدل
حمذوف ،أو معاوف على ما قبل  ،والتفاق مدن البصدري يف نصدب (األسدد) علدى
الصرف ،وهو جزء من املفعول مع عندهم نسبوا لليدوفي النصدب علدى اخلدالف
مالقاً ،دون حتديد لنوع ما قبل  ،والنصب على اخلالف يف األمساء ،هو النصب على
الصرف عند الفراء.
هذا هو مذهب الفراء يف حتديده ملا ينصب من األمساء علدى الصدرف مقارندة
مبذهب البصري  ،وأما توجيه لنصبها على الصرف ،فال خيرج عن الفير نفس الذ
وج ب نصب األفعال املضارعة على الصرف؛ لذا جنده يقرن األفعال املنصدوبة علدى
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الصرف ،باألمساء املنصوبة على الصرف يف غري موضن ،فيجعل بعضها سندا لبعض
يف تبي املخالفة اليت أوجبت النصب على الصرف(.)145
ف منهدا فعدل علدى آخدر ال يصدح
فقد ذكر أن األفعدال املضدارعة متدى ُعاِد َ
التشري

بينهما يف املعنى كان األوْىل فيها النصب على الصرف ،وجيوز التشري

ما سبق ،وكذل

األمساء متى وقعت بعد الواو واملعنى ال يقتضي التشري

على

بينهما يف

املعنى كان األوْىل نصبها على الصرف ،وجازت املتابعة ،ذا قدال( :فدإن قلدت :ومدا
الصرف؟ قلت :أن تأتي بالواو معاوفةً على كالمٍ يف أول حادثة ال تسدتقيم لعادتُهدا
على ما عُاِف عليها ،فإذا كان كذل

فهو الصَّرفُ ،كقول الشاعر(:)146

ال تَنْدد َ عددن خلددق وتددأتيَ مثلدد

عدددارٌ عليدد

أال ترى أن ال جيوز لعادة (ال) فِي (تأتديَ مثل ) فلذل

لذا فعلددتَ عظِددديم
سُدمي صَدرْفًا ،لذْ كدان

مَعاوفًا ومل يستقم أن يُعاد فِي ِ احلادث َّال ِذ قبل  .ومثلد مدن األمسداء الديت نصدبتها
خلِّيدت
العربُ وهي معاوفة على مرفوع قدو م :لدو تُرِكادتَ واألسددَ ألكلد  ،ولدو ُ
ورأيَ

لضَللاتَ ،ملددَّدا مل سن فِي الثاني أن تقول :لو تُركت وتُدرك رأيُد

لضدللت؛

حدَثَ فِي َّال ِذ قبل  .قال :فإن العدرب جتيدزُ
تهيبوا أن يعاِفوا حرفًا ال يستَقيمُ فِي ِ ما َ
الرفن لو تُرك عَ ْبدُ ال واألسدُ ألكل )( ،)147فقول العرب الذ ذكره الفراء (لو تركت
واألسد ألكل ) مفداده أن العدرب تنصدب (األسدد) ،وتوجيد النصدب عندده علدى
الصرف ،وجيوز الرفن على العاف ،لين ليس حسناً ،أو أن قليل .قال يف قول تعداىل
(فاستوى وهو باألفق األعلى)(( :)148استوى هو وجربيل باألفق األعلى ملدددَّدا أُسر
ب  ،....فأضمر االسمَ يف -استوىَ ،ورَدَّ علي (هو) ،وأكثر كدالم العدرب أن يقولدوا:
استوى هو وأبوه ،وَال ييادون يقولون :استوى وَأبدوه ،وَهدو جدائز ،ألن فِدي الفعدل
مضمرًا :أنشدني بعضهم(.)149
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أمل تَدددر أن النبْد دنَ ُيخْلد دقُ عُدددودُه

وَال يسددتو واخلِددرْوَعُ املتقصددف

وقالَ اللَّ تبارك وَتعاىل -وَهو أصدق قيالً -ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ( )150فدردَّ
اآلباء على املضمر فِي ﭽ ﮌﭼ للَّا أنَّ ُ حَسُنَ ملا حيلَ بينهما بالتُّراب .وَاليالمُ :أئذا كنا
تُرابًا حننُ وآباؤنا)(.)151
ومعنى كالم الفراء -من جممدوع النصد السدابق  -أن األوْىل نصدب االسدم
املعاوف على الضمري املرفوع املتصل لن مل يؤكد الضمري املتصدل أو مل يفصدل ،حندو:
(لو تركتَ واألسدَ) ،والرفن بال توكيد وال فاصل جائز عنده لين ليس حسناً ،أو أن
قليل ،من أن أبا حيان قال يف البحر احملديط) :ومدذهب اليدوفي جدواز ذلد  ،وهدو
عندهم فصيح يف اليالم)(.)152
وأما البصريون فالعاف بال توكيد أو فاصل قبيح ( ،)153والقوالن متقاربان.
وموجب النصب عند الفراء ،أن يرى أن العرب ملا مل تستحسن العاف ،أو أن
قليل ،عدلوا عن التشري

واملتابعة ،فانصرفوا للنصب ،فمدن ثدمَّ مسدى الفدراء هدذه

الظاهرة وهذا االنصراف بد (النصب على الصرف) يف األمساء كما هنا ،ويف األفعال
كما سبق.
وبعد أن عرفنا منهج الفراء يف توجي نصب األفعال واألمساء علدى الصدرف،
فإن برغم وضوح منهج ؛ وهو :االنصراف عن متابعة الثاني ملدا قبلد ملدا بينهمدا مدن
املخالفة ،لين ليس كدل خمالفدة يدن أن تيدون سدبباً للصدرف ،ولمندا ندص الفدراء
واليوفيددون علددى املخالفددات الدديت صددل علددى لثرهددا النصددب واصددالحوا عليهددا
مبصالحات حمددة ،وهي( :النصب على اخلدالف) ،وذلد
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خرباً ،و (القان) وهو جدزء مدن احلدال ،و (اخلدروج) وهدو جدزء آخدر مدن احلدال،
والنصب (على الصرف) ،وهو يف األفعال ويف األمساء.
فما حد االسم املنصوب على الصرف عند الفراء؟.
لقد ب الفراء أن ما ينصب من األمساء على الصرف هدي األمسداء املعاوفدة
على الضمري املرفوع املتصل لن مل يؤكد بضمري منفصل ،أو يفصل بين وب العداطف
بفاصل أ فاصل ،حنو :لو تركتَ واألسدَ ،فد (األسد) ينصب علدى الصدرف ،وهدو
األوىل ،وجيوز رفع عافاً على ما قبل  ،قال الفراء (فإن قلت :وما الصرف؟ قلت :أن
تأتي بالواو معاوفةً على كالمٍ يف أول حادثة ال تستقيم لعادتُها على ما عُاِف عليها،
فإذا كان كذل

فهو الصَّرْفُ ،....ومثل من األمساء اليت نصبتها العرب وهي معاوفة

خلِّيدت ورأيَد
على مرفوعٍ قولُهم :لو تُركت واألسدَ ألكل  ،ولدو ُ
سن فِي الثاني أن تقول :لو تُركت وتُرك رأيُ

لضدللت :ملّدا مل

لضللت؛ تهيبوا أن يعافوا حرفًدا ال

حدَثَ يف الذ قبل  .قال :فدإن العدرب جتيدز الرفدن لدو تُدرك عبدد ال
يستَقيمُ في ما َ
واألسدُ ألكل )(.)154
فيالم الفراء السابق يب أن نصب االسدم علدى الصدرف ال ييدون لال حد
ُيعْافُ االسم الظاهر على ضمري رفدن متصدل غدري مؤكدد ،وال مفصدول بيند وبد
العاطف بفاصل .أما لن كان ما قبل الواو امساً ظداهرا واملعندى علدى خدالف معندى
التشري  ،فالفراء ال ينصب شيئاً من على الصرف ،ولمنا ينصب لما على العاف ،ولما
على أن مفعول ب لفعل حمذوف يدل علي املعنى ،فقال يف قول تعداىل :ﭽ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍﭼ(( ....)155الاَّيْرَ) منصوبة عَلدى جهدت  :لحدداهما أن تنصدبها بالفعدل
بقول  :ولقد آتينا داود منا فضلًا .وسخَّرنا ل ُ الاري ،فييون مثل قول  :أطعمت طعامًا
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وماءً ،تريدُ :وسقيت ماءً )156(.وكذا جعل (شركاءكم) من قولد تعداىل ﭽ ﭥ ﭦ

ﭧﭼ()157مفعوالً ب لفعل حمذوف تقديره (ادعوا)( )158ونصب (رحماً) من قدول
عبد ال ابن الزبعرى املتقدم ،وهو:
ورأيدددت زوجد د

فِدددي الدددوغى

متقلِّدددددددًا سدددددديفًا َورُ ْمحًددددددا

مرة على اإلتباع( ،)159ومرة على أن مفعول بد لفعدل حمدذوف ( ،)160ونصدب
(ماءً) من قول الشاعر

(:)161

عَلفاُتهَددددا تِبْنًددددا وَمَدددداءً بَددددارِدًا

حَتَّدددى شَدددتَتْ هَمَّالدددةً عَيْنَاهَدددا

بدالعاف يف موضدع مددن معداني القددرآن()162والبصدريون ينصددبون مدا كددان
معاوفاً على الضمري املرفوع املتصل بدون فاصل أو توكيدد ،علدى أند مفعدول معد
والعاف عندهم قبيح ،فهم متفقون من الفراء يف هذا ،وأما لن كان العاف على اسم
ظاهر خمالف ملا بعده يف املعنى ،فالنصب عندهم على املفعول مع  ،أو على أن مفعول
ب لفعل حمذوف.
وال أعلم ومن التوفيق.
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اخلامتة
يعدُّ النحاة اخلليل بن أمحد الفراهيد أكرب رؤساء البصري تدأثريا يف حندوهم،
فقد تتلمذ علي سيبوي صاحب أشهر كتاب يف النحو العربدي ،فيدان أثدره يف كتداب
سيبوي ظاهراً ال يداني أثر أحد ممن تتلمذ ل سيبوي  ،ومن ثم أصبحت معرفتنا بعلدم
اخلليل مقصورةً على ما جاءنا من قبل سيبوي  ،وال أحد يظن أن جانباً من حنو اخلليل
هو ما يتداول علماء اليوفة ،فقد كان من املسلمات اليت ال تنداقأ أن اخلليدل يدم
بصريت ال ين أن ييون ل أثر ظاهر يف حنو اليوفة كأثره يف حنو البصدرة ،واحلقيقدة
أن اليوفي تأثروا باخلليل تأثرا بالغاً ،ولرمبا فاق أثره فديهم أثدره يف البصدري  ،فقدد
تابعوه يف كثري من املصالحات واملعاجلدات والتعلديالت النحويدة ،وقدد كشدف هدذا
البحث حقائق تغاير ما كان من املسلمات اليت ال تناقأ.
هذا جانب ،وجانب آخر وهو أن مصالح النصب على الصرف ولن اسدتفاده
اليوفيدون مدن اخلليدل ،لال أن لد عنددد اخلليدل اسدتخداماً مغدايراً السدتخدام عنددد
اليوفي  ،فما ينصب على الصرف عند اخلليل مبين على أن متى حل شيء حمل شيء
آخر نصب على الصرف ،فإذا حلت األفعال حمال اجلمل االمسية ،أو حلت املصدادر
حمال أفعال الدعاء ،أو حلت أمساء الفداعل حمدال األفعدال املضدارعة نُصِدبَتْ علدى
الصرف.
واما النصب عند الفراء ،فإن يتنداول األفعدال واألمسداء الصدر ة؛ فاألفعدال
تُنْصَبُ على الصرف ح يفسد معنى العاف ،أما األمسداء فتنصدب علدى الصدرف
ح يضعف الرتكيدب بعادف االسدم علدى الضدمري املرفدوع املتصدل دون توكيدده
مبنفصل ،أو دون فصل بفاصل أ فاصل.
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نتائج البحث هي:
 )1أن للخليل حنواً مل ييشف سيبوي  ،مما يدل على أن سيبوي كان خيتدار مدن مدذهب
اخلليل ما يراه.
 )2أن مصددالح النصددب علددى الصددرف مددن مصددالحات اخلليددل الدديت اسددتخدمها
اليوفيون.
 )3أن النصب على الصرف ولن اتفدق اخلليدل والفدراء واليوفيدون علدى اسدتعمال
مصالحاً ،لال أن للخليل توجهاً مغايراً لتوجي الفراء واليوفي .
 )4أن علة النصب على الصرف عند اخلليل علة لفظية ال معنوية ،فمتى حدل األقدل
استعماالً حمل األكثر استعماالً نصب على الصرف ،فاملصدر لذا حل حمدل الفعدل
الدال على الدعاء نُصب على الصرف ،وكذل

أمساء الفداعل حد حتدل حمدل

األفعال املضارعة تنصب على الصرف ،ومثلها األفعال فحد حتدل حمدل اجلمدل
االمسية تنصب على الصرف.
 )5أن اخلليل ليس عنده اسم صدريح يصدح أن ييدون منصدوباً علدى الصدرف؛ ألن
قياس مذهب نن من ذل  ،لذ يقتضي النصب على الصرف عندده أن دل شديء
حمل شيء آخر ،فد (األسدَ) يف حنو( :لو تُ ِركاتَ واألسدَ ألكلد ) ،منصدوب علدى
الصرف عند الفراء ،وال يصح أن ينصب على الصرف عند اخلليدل؛ النعددام مدا
حل االسم الصريح حمل .
 )6أن علة النصب على الصرف عند الفراء واليدوفي
تيون لفظية ،فاملعنوية يف األفعال ،وذل
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على الصرف األفعال ،وأما اللفظية ففي األمساء ،فإن متى ضعف عاف االسدم
على الضمري املرفوع بال فاصل أو توكيد قبح الرتكيب فينصب على الصرف
 )7أن مذهب الفراء يف نصب األمساء على الصرف جزء من مصالح املفعدول معد
عند البصري  ،فليس كل مفعول مع عند البصري منصوباً على الصرف عند الفراء.
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اهلوامـش والتعليقـات:
 - 1عقد ل يف اليتاب 421 /1 :باب باباً مساه :مَجرى النعتِ على املنعوتِ. . . .
 - 2اليتاب.176/2 :
 - 3انظر مثال شرح السدريايف 229/3 :وسدر صدناعة اإلعدراب ،275/1 :واإلنصداف يف مسدائل
اخلالف ب النحوي البصري واليوفي ( 452 /2 :عامل النصب يف الفعل املضارع بعد واو
املعية) و( 454/2 :عامل النصب يف الفعل املضارع بعد فاء السببية).
 - 4املصالح النحو نشأت وتاوره حتى أواخر القرن الثالث ا جر .162 :
 - 5انظر اخلليل رائد املصالحات اليوفية ،املبحث األول( :نسبة كتاب الع للخليل)574-564
 - 6انظر النصب على اخلالف يف ضوء نظرية العامل ،190 :والصرف ب سيبوي والفراء.69 :
 - 7سر صناعة اإلعراب

.275 /1 :

 - 8اإلنصاف ،462/2 : :و.454/2 :
 - 9اخلروج ،والقان ،واملخالفة مصالحات يُنصب ما بعدها ملخالفت ما قبلدها ،ليدن ليدل خمالفدة
توجيهن خا

 ،فمن ثم يستخدم كل نوع لغرض ال يتجاوزه غالبا.

 - 10انظر مدرسة اليوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو.364 :
 - 11مدرسة اليوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو.364 :
 - 12واملصالح النحو للقوز  187 :وما بعدها 105 .وما بعدها.
 - 13مصالحات النحو اليويف دراستها وحتليل مدلوالتها.
 -14تاريخ العلماء النحوي .49-48 :
 - 15اجلمل.34 :
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 - 16انظر مصادر الشعر اجلاهلي ،وما قال عن االضدافات الديت يف اليتداب لألخفدأ وللجرمدي
 ،594وانظر :البحث اللغو عند العرب ،187 :وانظر مقدمة جماز القرآن ألبي عبيدة.26 :
 - 17الع .149/5 ،151/3 ،52/2 :
 - 18اجلمل.142 ،68 :
 - 19املقاصد الشافية للشاطيب.577/5 :
 - 20قال اخلليل) :الصرف لجراء اليلمة بالتنوين) الع  ،109/7 :وقال املربد ( الصرْف لَِّنمَا هُدوَ
التنْوِين ،وَالاأفاعَال لا َتنْوِين فِيهَا وَلا خفض ،فمن ثمَّ لا خيافض مَا لدا ينْصَدرف لِلَّدا أن تضديف أو
َّ
تدخل عَل ْي ِ ألفا والما ،فتذهب بذل

عَن ُ شب الاأفاعَال ،فتَردهُ لِلى أصل ) املقتضب.171/3 :

 - 21معجم مقاييس اللغة :صرف .343/3
 - 22ديوان  ،16 :واليتاب  ،355 /1والنحض :اللحم املرتاكب من عظم خلقها ،والبازل هنا هو
ناب الناقة ح يبزل؛ أ يشق اللحم ،والقعو :ما تدور علي البيرة.
 - 23لسان العرب :صرف وانظر الصحاح :صرف.
- 24الع .52/2 :
 - 25لعراب القرآن ألبي جعفر النحاس.7/2 :
 - 26انظر مدرسة اليوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو ،364 :والنصب على اخلالف يف ضدوء
نظرية العامل.190 :،
 - 27الع .110/8 ،151/3 ،52/2 :
 - 28اجلمل.70 ،68 ،58 :
 - 29انظر األنصاف مثال ،557 ،555 :وسر صناعة اإلعراب274 :فمدا بعددها ،وشدرح املفصدل
البن يعيأ 18/6 :فما بعدها.
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 - 30معان القرآن للفراء ،34/2 :وخمتصر النحدو البدن سدعدان ،86 :وتفسدري الادرب ،92/6 :
وليضاح الوقف واالبتداء 881 ،692 ،663/2 ،139 ،138 ،118/1 :والزاهر.129/1 :
 - 31قال ابن يعيأ :فأما الفاء فينتصب الفعل بعدها على تقديرِ أنْ أيضًا ،وذل

لذا وقعت جوابًدا

لألشياء اليت ذكرناها ،وهي :األمر ،والنهي ،والنفي ،واالستفهام ،والدتمين ،والعَدرْض .ومدنهم
من يضيف لليها الدعاء ،وجيعلها سبعةً ،ومنهم من جيتزئ عن كل ذل

باألمر وحدَه ألن اللف

واحد .شرح املفصل ،26 /7 :قلت :بعضهم جيعلها ستة ،وبعضدهم جيعلدها سدبعة ،وبعضدهم
جيعلها مثانية ،وبعضهم جيعلها عشرة .انظر اجلمل للخليل ،313 :و شرح السدريايف،228/3 :
وسددر صددناعة اإلعددراب ،274 :والتبصددرة والتددذكرة ،399/1 :وشددرح ابددن يعدديأ،26/7 :
ورصف املباني يف شرح حروف املعاني.380 :
 - 32البيت من األبيات الشوارد ،فهو للمتوكدل الينداني يف شدعره 81 :ويف اجلمدل للخليدل68 :
وألبي األسود الدؤلي يف ديوان  ،130ونسب يف اليتاب ،42/3 :لألخال ،وانظدره يف معداني
القرآن للفراء ،410 ،408 ،115 ،34/1 :املقتضب ،26/2 :و شرح السريايف على اليتداب:
.235/3
 - 33الرجددز يف ديددوان أبددي الددنجم العجلددي ،82 :واليتدداب ،35/3 :واألصددول البددن السددراج:
 ،183/2وسر صدناعة اإلعدراب ،274 :ورصدف املبداني ،381 :وانظدر خترجيدات أخدرى يف
الديوان.
 - 34انظر مذهب الفراء واليوفي يف :شرح املفصل البن يعيأ.21/6 :
 - 35ديوان النابغة ،121 :واليتاب ،37-36/3 :واملقتضب.16/2 :
 - 36اليتاب.37-36/3 :
 - 37اليناية وامليين من مصالحات اخلليل يف الع  105/4 :ويف اجلمل كما هندا ،والينايدة هندا
الضمري (أنت).
 - 38سورة حممد.35 :
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 - 39اآلية.42 :
 - 40اجلمل.69-68 :
 - 41الع .52/2 :
 - 42ح أعرب عن انصراف العرب اىل األقل ،ال أعين انهم انصرفوا لىل الضعيف ،فقد ورد القليل
يف القرآن ،كقول تعاىل (وَأسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظلمُوا) األنبياء :من اآلية  3وهي لغة بعض من
العرب ،فذكر سيبوي أن ه اللغة قليلة ،فهواليسم القرآن من خالل هذه اللغة بالضعف.
 - 43انظر معاني القرأن.71 ،2 ،33/1 :
 - 44معاني القرآن.33-32/1 :
 -45معنى (يُيرُّ)؛ أ يعاف ،فالتيرير أحد املصالحات اليوفية ،ومعناه هنا العاف ،ويعدرب عند
بالرد أيضا.
 - 46معاني القرأن.235/1 :
( - 47تفسري الارب ) جامن البيان عن تأويل القرآن.92/6 :
 - 48معدداني القددرآن للفددراء ،64/3 ،263/2 ،391 ،276 ،221 ،115 ،34 ،27/1 :وخمتصددر
النحدددو البدددن سدددعدان ،86 :وتفسدددري الادددرب ،519/20 ،365/10 ،208/9 ،92/6 :
 ،229/21وليضاح الوقف واالبتداء881 ،692-691 ،663/2 ،139 ،138 ،118/1 :
 - 49البقرة.42 :
 - 50اجلمل.68 :
 - 51سبق خترجي .
 - 52معاني القرآن.115/1 :
 - 53يعين بد (األفاعيل) األفعال.
 - 54مردودة؛ أ معاوفة.
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 - 55معاني القرآن.34/1 :
 - 56األنفال.27 :
 - 57سبق خترجي

19 :

 - 58مل أجد من ذكر هذه القراءة لال الفراء:
 - 59معان القرآن.408/1 :
 - 60معاني القرآن.115/1 :
 - 61اليتاب.31/3 :
 - 62اليتاب ،347/1 :وانظر ما سيأتي

.46 :

 - 63اجلمل.69 :
 - 64الع .52/2 :
 - 65انظر سر صناعة اإلعراب251 :فما بعدها ،واجلنى الداني يف حروف املعاني ،121 :ورصف
املباني يف شرح حروف املعاني.376 :
 - 66اإليضاح للفارسي.312 :
 - 67البسيط يف شرح مجل الزجاجي.232/1 :
 - 68سر صناعة اإلعراب.252/1 :
- 69التصريح مبضمون التوضيح.384/4 :
 - 70البقرة.284 :
 - 71رصف املباني.386-385 :
 - 72اجلواب الذ ال يصح أن ييون شرطا ،لذا كان مجلة امسيدة ،أو مجلدة طلبيدة ،أو مجلدة فعلدها
جامد ،او مقرونة بقد ،أو بتنفيس ،أو بنفي بد (لن ،وما ،ولنْ) انظر أوضح املسدال -182/3 :
 ،183والتصريح مبضمون التوضيح.385-384/4 :
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 - 73أكثر من فصل يف أحيامها فيما اطلعت علي أبو احلسن بن عصفور :شرح اجلمل-143/2 :
 156ثم لن أكثر النحداة علدى أ ن األجوبدة سدتة ،انظدر معداني القدرآن لألخفدأ :واإليضداح
للفارسي312 :والتبصرة والتذكرة ،399/1والفصول املفيدة يف الدواو املزيددة لصدالح الددين
العالئي 207 :قال ابن يعيأ( :وهي :األمر ،والنهي ،والنفي ،واالستفهام ،والتمين ،وال َعرْض.
ومنهم من يضيف لليها الدعاء ،وجيعلها سبعةً ،ومنهم من جيتزئ عن كدل ذلد

بداألمر وحددَه

ألن اللف واحد .شرح املفصل البدن يعديأ ،26/6 :وأوصدلها يف رصدف املبداني 379 :لىل
عشرة أشياء.
 - 74شرح عدة احلاف وعمدة اللف .342 :
 - 75البقرة.35 :
 - 76اليتدداب ،30 ،28/3 :املقتضددب ،13/2 :وتفسددري الاددرب  ،557/5 :وانظددر التبصددرة
والتذكرة.402/1 :
 - 77انظر اليتاب ،30 ،28/3 :واملقتضب ،13/2 :وتفسري الارب  ،557/5 :وشرح السدريايف:
 ،228/3شرح اجلمل البن عصفور144/2 :وشرح ابن يعيأ.27/6 :
 -78من نصب االسم على حنو هدذه املخالفدة عندد اليدوفي قدول العدرب( :لدو تركدت واألسد َد
ألكل ) ،فإن ال سن عند النحاة العاف على ضمري الرفن املتصل لال بعدد توكيدد أو فصدل،
فلما مل يؤكد ومل يفصل انصرفوا عن الرفن لىل النصب ،و ذه املخالفة ينصب البصريون على أن
مفعول مع  ،قال ابن مال :
والعاف لن ين بال ضعف أحق

والنصب خمتار لدى ضعف النسق

 - 79البقرة.35 :
 - 80ديوان أمرئ القيس ،329 :ومعن قول ( :صوب وال جتهدن) ؛ أ خذ عفوه ،وال حتمل على
العدو الشديد فيصرع  ،يقال أذراه عن فرس ؛ أ صرع  ،والقااة مقعد الرديف.
 - 81يعين أن امرأ القيس جزم (يذري ) ،فقال؛ (يُذْرِك).
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 - 82ط .81 :
 - 83ط .61 :
 - 84النساء.129 :
 - 85معاني القرآن.27-26/1 :
 - 86األنعام.52 :
 - 87مردودة؛ أ معاوفة ،فالرد من مصالحات اليوفي ويقابل عند البصري العاف.
( - 88على حمل) أ على جار وجمرور ،واليوفيون يسمون اجلار واجملرور والظرف حمال.
 - 89سبق خترجي .
 - 90معاني القرآن.28-27/1 :
 - 91اخلالف هنا مرادف ملعنى الصرف.
 - 92شرح السريايف.229-228/3 :
 - 93انظر مدرسة اليوفة ومنهجها يف دراسة اللغ والنحو 364 :وما بعدها.
 - 94معاني القرآن.27/1 :
 - 95انظر اللباب يف علل البناء واإلعراب40/2 :
 - 96الع .52/2 :
 - 97اجلمل.68 :
 - 98معاني القرآن ،34-33/1 :وخمتصدر النحدو البدن سدعدان ،86 :وتفسدري الادرب ،92/6 :
وليضاح الوقف واالبتداء.139/1 :
 - 99انظر املصدادر السدتة األوىل يف العد  110/8 ،215/3 ،52/2 :وانظدر املصددر (قدوال) يف
اجلمل ،70 :وسيأتي.
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 - 100الع .119/3 :
 - 101اليتاب ،312-311/1 :وانظر األصول البن السراج ،252-251/2 :و شرح السدريايف:
 ،215/2واملقاصد الشافية.241/3 :
 - 102معاني القرآن.105/2 :
 - 103انظر شرح السريايف ،215/2 :واملقاصد الشافية.241/3 :
 - 104معاني القرآن.105 /2 ،188 ،39/1 :
 - 105جمالس ثعلب.216/1 :
 - 106املقاصد الشافية للشاطيب.240/3 :
 - 107املقاصد الشافية للشاطيب.241/3 :
 - 108البيت يف اليتاب ،311/1 :واليامل للمربد ،795/3 :وشرح السريايف205/2 :
 - 109البيت لعمر بن ربيعة يف اليتاب ،311/1 :واليامل للمربد ،795 :واخلصائص283/2 :
 - 110اليتاب ،312-311/1 :وانظر األصول البن السراج252-251/2 :
 - 111اليتاب.322/1 :
 - 112اليتاب ،322/1 :وشرح السريايف.215/3 :
 - 113الع .52/2 :
( - 114قوال) ذكره يف اجلمل.70 :
 - 115الع .52/2 :
 - 116الع .52/2 :
 - 117يس.58 :
 - 118النصب قراءة :أبي وعبد ال وعيسى :الدر املصون.280/9 :

العدد السابع عشر – رجب 1437هـ – مايو 2016م

281

النصب على الصرف عند اخلليل والفراء

 -119اجلمل.70 :
 -120الع .215/3 :
 - 121الع .110/8 :
 - 122الع .151/3 :
 - 123اليتاب ،322/1 :ومعاني القدرآن لألخفدأ ،64/1 :ومعداني القدرآن ولعرابد للزجداج:
.225/3
 - 124معاني القرآن.105/2 :
 -125النحل.57 :
 - 126يوسف.79 ،33 :
 - 127البقرة.285 :
 - 128اليتاب.347/1 :
 - 129اليتاب ،31/3 :وانظر ما سبق

.26 :

 - 130القيامة.4 :
 - 131القيامة.4 :
 - 132ديوان الفرزدق ،769 :واجلمل للخليدل ،69 :واليتداب ،346/1 :واملقتضدب،296/3 :
 ،313/4وتفسري الارب  ،473/22 :وشرح السريايف.234/2 :
 - 133اجلمل.69 :
 - 134القيامة.4 :
 - 135سبق خترجي .
 - 136معاني القرآن.208/3 :
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 - 137سبق خترجي .
 - 138تفسري الارب .474-473/23 :
7 :وما بعدها.

 - 139انظر ما سبق

يف مقدمة ( كتاب اجلمل يف النحو) ألبي بير بن شقري البغدداد  ،حتقيدق

 - 140أنظر تفصيل ذل

على سلاان احليمي ،ومقدمة ( احمللى وجوه النصب) ألبي بير بن شدقري البغدداد  ، ،حتقيدق
الدكتور :فايز فارس ،وكال اليتاب كتاب واحد ،حقق الدكتور :فخر الدين قباوة حتقيقدا ثالثدا
مساه كتاب اجلمل تصنيف اخلليل بن أمحد الفراهيد .
 - 141نشر البحث يف جملة كلية دار العلوم /جامعة القاهرة /العدد .86
 7 :وما بعدها.

 - 142انظر ما سبق

 - 143معاني القرآن.71 /2 :
 - 144البيت يف شعر ابن الزبعرى مجن الدكتور :يى اجلبور  ،32 :ولد خترجيدات كدثرية هنداك،
وزد عليها معاني القرآن للفراء ،123/3 ،473 ،121/1 :ومعاني القرآن لألخفأ،277/1 :
 ،283وجمداز القدرآن ،32/2 :واملقتضدب 50/2 :وتفسدري الادرب  ،208/22 :واإلنصدداف:
 ،612/2وشرح ابن يعيأ.50/2 :
 - 145انظر معاني القرآن ،71 ،/2 ،34/1 :وانظر مصالحات النحو اليويف للخثران 106 :وما
بعدها ،واملصالح النحو للقوز  :وما بعدها.
 - 146سبق خترجي

:

 - 147معاني القرآن ، ،71/2 ،34/1 :وانظدر مصدالحات النحدو اليدويف للخثدران 106 :ومدا
بعدها ،واملصالح النحو للقوز  187 :وما بعدها.
 - 148النجم.6 :
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 - 149البيددت جلريددر ،وهددو يف ديواندد  :932/2ومعدداني القددرآن للفددراء ،95/3 :وتفسددري
الاددرب  ،12/22/وارتشدداف الضددرب ،2426 :و (يُخْل دقُ) ؛ يصددبح أملددس ،ويف الددديوان،
وتفسري الارب ( :يَصْلُب) ميان (يُخْلق).
 -150النمل.67 :
 -151معاني القرآن ،95/3 :وتفسري الارب  ،12/22 :وارتشاف الضرب.2426 :
 -152البحر احمليط.246/4 :
 -153االنصاف.388/2 :
 -154معاني القرآن.34/1 :
 -155سبأ.10 :
 -156معاني القرآن.355 /2 :
 -157يونس.71 :
 -158معاني القرآن.473/1 :
 -159معاني القرآن.121/1 :
 -160معاني القرآن.473/1 :
 - 161البيت مسع الفراء من أحد بين دبري من ثم من بدين أسدد معداني القدرآن،473 ،121/1 :
ومعاني القرآن لألخفأ ،283 ،277/1 :واملقاصد الشافية للشاطيب.341/3 :
 - 162معاني القرآن.124 ،14/1 :
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د .محَّاد بن حممد الثمالي

مصادر البحث:
 األصددول يف النحددو ألبددي بيددر حممددد بددن السددراج البغددداد  /حتقيددق الدددكتور:
عبد احلس الفتلي /الابعة األوىل 1405هد1985 -م /مؤسسة الرسالة بريوت.
 األضداد /ألبي بير حممد بن القاسم األنبار  /حتقيق حممد أبو الفضل لبدراهيم/
اليويت1960 /م.
 لعراب القرآن ألبي جعفر؛ أمحد بن حممد النحاس /ختريج وحتقيق الدكتور :حممد
حممد تامر ،والدكتور :حممد رضوان ،والشيخ :حممد عبد املنعم.
 األعالم /خلري الدين بن حممود بن حممد الزركلي الدمشقي /دار العلم للمالي /
الابعة اخلامسة 2002م.
 لنباه الرواة على أنباه النحاة /جلمال الدين أبي احلسن علي بدن يوسدف القفادي
حتقيق /حممد أبو الفضل لبراهيم /دار الفير العربي -القاهرة ،ومؤسسدة اليتدب
الثقافية – بريوت /الابعة :االوىل 1406 ،هد1982 -م.
 اإلنصاف يف مسائل اخلالف ب النحوي البصري واليدوفي  /ألبدي الربكدات
عبد الرمحن بن حممد األنبار  ،حتقيق الشيخ :حممد حميي الدين عبد احلميد.
 أوضح املسال

لىل ألفية ابن مال  /جلمال الدين بدن هشدام األنصدار  /حتقيدق

الشيخ :حممد حميي الدين عبد احلميد.
 ليضاح الوقف واالبتداء /ألبي بير حممد بن القاسم األنبار  /حتقيق حممد حميدي
الدين عبد الرمحن رمضان /مابوع جممن اللغة العربية بدمشق /دمشق 1390هد.1971 -
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 البحث اللغو عند العرب /ألمحد خمتار عبد احلميد عمر /عامل اليتدب /الابعدة
الثامنة2003 /م.
 البحر احمليط /ألبي حيان /نشر ميتبة وماابن النصر احلديثة /الرياض.
 البسيط يف شرح مجل الزجداجي /البدن أبدي الربيدن األشدبيلي /حتقيدق ودراسدة
الدكتور عياد بن عيد الثبييت /دار الغرب اإلسدالمي /الابعدة االوىل 1407هدد-
1986م.
 تاريخ العلماء النحوي من البصري واليوفي وغريهم /ألبي احملاسدن املفضدل
بن حممد بن مسعر التنوخي املعر  /حتقيق :عبد الفتاح حممد احللو /هجر للاباعة
والنشر /القاهرة /الابعة الثانية1412 :هد1992 -م.
 التبصرة والتذكرة /ألبي حممد عبد ال بن علي الصيمر  /حتقيق الدكتور :فتحي
أمحد مصافى علدي الددين نشدر جامعدة أم القدرى /الابعدة األوىل1402 :هدد-
1982م دار الفير دمشق.
 التصريح مبضمون التوضيح /للشيخ خالد األزهدر  /دراسدة وحتقيدق الددكتور:
عبد الفتاح ري لبراهيم.
 تفسري الارب = جامن البيان عن تأويل آ القرآن /ألبي جعفر حممد بدن جريدر
الارب  /حتقيق :الدكتور عبدد ال بدن عبدد احملسدن الرتكدي بالتعداون مدن مركدز
البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر /دار هجر للاباعدة والنشدر والتوزيدن
واإلعالن /الابعة :االوىل1422 ،هد2001 -م.
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 اجلمل يف النحو /للخليل بن أمحد الفراهيد  /حتقيق فخر الدين قباوة /مؤسسدة
الرسالة /بريوت /الابعة االوىل1405 :هد1985 -م.
 اجلمل يف النحو /البن شقري البغدداد  /رسدالة ماجسدتري بيليدة الشدريعة مبيدة
امليرمة عام 1399هد /دراسة وحتقيق على سلاان احليمي.
 اجلنى الداني يف حروف املعاني /حلسن بن قاسدم املدراد  /حتقيدق :طد حمسدن/
جامعة املوصل1971 /م.
 حاشية الصبان على شرح األمشوني /دار لحياء اليتب العربية /عيسى البابي احلليب.
 اخلليل بن أمحد رائد املصالحات اليوفية /للدكتور :محاد بن حممد الثمالي /جملدة
كلية دار العلوم /العدد 87 :فرباير 2016م.
 ديوان امرئ القيس /ألبي احلجاج يوسف بدن سدليمان بدن عيسدى املعدروف بدد
(األعلم الشنتمر ) اعتنى بتصحيح  /الشديخ ابدن أبدي شدنب /امليتبدة الوطنيدة
للنشر والتوزين1394 /هد – 1974م.
 ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب /حتقيق الدكتور :نعمان حممد أم ط  /ماابن
دار املعارف1971/م.
 ديوان الفرزدق /بعناية :أمحد لمساعيل الصاو  /سنة1354 :هد.
 ديوان النابغة الذبياني /حتقيق حممد أبو الفضل لبراهيم /دار املعارف -مصر
 ديوان أبي النجم العجلي /صنع وشرح  /عالء الددين أغدا /النداد األدبدي –
الرياض -ماابن الفرزدق1401 /هد1981 -م.
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 الزاهر يف شرح معاني كلمات الناس /ألبي بير حممد بن القاسم األنبار  /حتقيق
حامت الضامن /دار الرشيد للنشر -اجلمهورية العراقية -وزارة الثقافة1399 /هد-
1979م.
 رصف املباني يف شرح حروف املعاني /ألمحد بن عبد النور املالقي /حتقيق :أمحدد
حممد اخلرايف /دمشق1395 -هد1975 -م.
 سر صناعة اإلعراب /ألبي الفتح بن جين /حتقيق :د .حسن هنداو  /دار القلدم
– دمشق /الابعة االوىل1405 :هد1985 -م.
 شرح اجلمل البن عصدفور األشدبيلي /حتقيدق صداحب أبدو جنداج /اجلمهوريدة
العراقية /ماابن مديرية دار اليتب -جامعة املوصل1982 -م.
 شرح القصائد السبن الاوال اجلاهليات /ألبي بيدر حممدد بدن القاسدم بدن بشدار
األنبار  /حتقيق :عبد السالم حممد هارون /دار املعارف /الابعة :اخلامسة.
 شرح اليافية الشافية البن مال  /مجال الدين أبي عبد ال حممد بدن عبدد ال بدن
مال

الاائي اجلياني /دراسة وحتقيق :عبد املنعم أمحد هريد  /جامعة أم القدرى

مركددز البحددث العلمددي ولحيدداء الددرتاث اإلسددالمي كليددة الشددريعة والدراسددات
اإلسالمية مية امليرمة /الابعة :األوىل.
 شرح كتاب سيبوي  /ألبي سعيد السريايف /حتقيق :أمحد حسن مهدلي وعلي سيد
علي /توزين ميتبة الباز /مية امليرمة.
 شرح املفصل /البن يعيأ /عامل اليتب /بريوت ميتبة املتنيب القاهرة
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 شعر عبدد ال بدن الزبعدرى؟ مجدن وحتقيدق الددكتور :يدى اجلبدور  /مؤسسدة
الرسالة -بريوت /الابعة األوىل1401 -هد1981 -م.
 شعر املتوكل اليناني /صنعة :يى اجلبور  /ميتبة األندلس – بغداد.
 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /إلمساعيدل بدن محداد اجلدوهر الفدارابي/
حتقيق :أمحد عبد الغفور عاار /دار العلم للماليد – بدريوت /الابعدة الرابعدة:
1407هد1987 -م.
 الصرف ب سيبوي والفراء /للدكتور :حسن محزة ،والدكتور سدالم بدز  /جملدة
جممن اللغة العربية األردني /العدد 53 :ذو القعدة :ذ417هد -كانون1997 :م.
 طبقات النحوي واللغوي  /ألبي بير حممد بن احلسن بن عبيدد ال بدن مدذحج
الزبيد األندلسي اإلشبيلي /حتقيق :حممد أبو الفضل لبراهيم /الابعة :الثانية دار
املعارف.
 علل النحو /ألبي احلسن حممد بن عبد ال الوراق /حتقيق الدكتور :حممود جاسم
حممد الدرويأ /الابعة األوىل1420 -هد1999 -م – ميتبة دار الرشد الرياض.
 كتاب الع  /ألبي عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بدن عمدرو بدن متديم الفراهيدد /
حتقيق :الدكتور :مهد املخزومي ،والدكتور :لبدراهيم السدامرائي /وزارة الثقافدة
واإلعدددالم /اجلمهوريدددة العراقيدددة /دار الرشدددد للنشدددر /سلسدددلة املعددداجم
والفهارس1980م.
 الفرق ب األحرف اخلمسة /ألبي حممد بن السيد الباليوسي.
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 الفصول املفيدة يف الواو املزيدة /لصالح ال خليل بن كييلد العالئي /حتقيدق
الدددكتور :حسددن الشدداعر /دار البشددري – الابعددة األوىل -عمددان1410 /ه دد-
1990م.
 اليتاب /لسيبوي (عمرو بن عثمان بن قنرب) حتقيق :عبد السدالم حممدد هدارون/
ميتبة اخلاجني /القاهرة /الابعة :الثالثة1408 ،هد1988 -م.
 ما ينصرف وما ال ينصرف /ألبي لسحاق الزجاج /حتقيق هدى قراعة /القداهرة:
1391هد1971 -م.
 جماز القرآن /ألبي عبيدة معمر بن املثنى /حتقيق الددكتور :حممدد فدؤاد سدزك /
ميتبة اخلاجني /القاهرة.
 جمالس ثعلب /ألبي العباس أمحد بن يى ثعلب /شرح وحتقيق عبد السالم حممد
هارون /النشرة الثانية /دار املعارف /مصر 1960م.
 خمتصر النحو /ألبي جعفر حممد بدن سدعدن الضدرير اليدويف /دراسدة وحتقيدق/
الدكتور :حس أمحد بو عباس /حوليات اآلداب والعلوم اإلنسانية /جملس النشر
العلمي /جامعة اليويت 1426هد 2005م.
 مدرسة اليوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو /للدكتور مهد املخزومي /أبدو
ظيب – اجملمن الثقايف.
 املذكر واملؤنث /ألبي بير حممد بن القاسم األنبار  /حتقيق الدكتور :طارق عبدد
عون اجلنابي /الابعة االوىل /مابعة العاني /بغداد 1978م.
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 مصددادر الشددعر اجلدداهلي /لناصددر الدددين األسددد /دار املعددارف مبصددر /الابعددة
السابعة1988 /م.
 مصالحات النحو اليويف دراستها وحتليل مددلوالتها /للددكتور عبدد ال احلمدد
اخلثران /دار هجر للاباعة والنشر /الابعدة األوىل1411 :هدد 1990م الددكتور
عبد ال احلمدد اخلثدران بعندوان( :مصدالحات النحدو اليدويف دراسدتها وحتليدل
مدلوالتها /دار هجر للاباعة والنشر /الابعة األوىل1411 :هد 1990م.
 املصالح النحو نشأت وتاوره حتى أواخدر القدرن الثالدث ا جدر  /للددكتور
عوض القوز  /طبن شركة الاباعة العربيدة السدعودية /الريداض /نشدر عمدادة
شؤون امليتبات – جامعة الرياض.
 معاني القرآن /لألخفأ االوسط؛ أبي احلسن سعيد بن مسعدة اجملاشعي البلخدي
البصر  /حتقيق الدكتور :فايز فارس /الابعة االوىل1400هد1970 -م.
 معاني القرآن /ألبي زكريا يى بن زياد الفدراء /حتقيدق :أمحدد يوسدف النجداتي
وآخرون /ا يئة العامة املصرية لليتاب /الابعة :االوىل 1972م.
 معجم مقاييس اللغة /ألبي احلس أمحد بن فارس /حتقيدق /عبدد السدالم حممدد
هارون /ميتبة ومابعة مصافي البابي احلليب /الابعة الثانية1389 -هد1969 -م.
 املقاصد الشافية يف شرح اخلالصدة اليافيدة /ألبدي اسدحاق لبدراهيم بدن موسدى
الشاطيب /حتقيق عدد من اساتذة جامعة أم القرى /نشر جامعة أم القرى /الابعة
األوىل1428 :هد1007 -م.
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 املقتضب /ألبي العباس حممد بن يزيد املربد /حتقيق حممد عبدد اخلدالق عضديمة/
اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية /القاهرة 1399هد.
 النصب على اخلالف يف ضوء نظرية العامل /للدكتور :فارس حممد عيسى ضدمن
جملة مؤتة للبحوث والدراسات  /اجمللد الثامن /العدد السادس1993 /م.
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