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امللخص
تناولــت يف هــذا البحــث ظاهــرة تعــّدد األوجــه اإلعرابيــة؛ ملــا هلــذه الظاهــرة مــن 
الشــعرية تشــّكل  فالشــواهد  النحــاة عامــة، والصيمــري خاصــة،  أمهيــة كبــرية عنــد 
أساًســا مهًمــا يعتمــد عليــه النحــوي يف بنــاء قواعــده وقوالبــه العامــة، إضافــة إىل أن 
الصيمــري عــوَّل كثــريًا عليهــا يف قضــاايه النحويــة والصرفيــة، كمــا أنــه أضــاف شــواهد 
جديــدة مل أجدهــا يف كتــب النحــو املتداولــة وال كتــب الشــواهد، وقــد اتبعــت املنهــج 
الوصفي التحليلي، وقمســته إىل جمموعة موضوعات وقضااي، ورتبت الشــواهد اليت 
فيهــا تعــدد حســب ترتيــب الصيمــري لألبــواب الــيت وردت فيهــا مــا أمكنــن ذلــك. 

فاملفعــوالت  النواســخ،  التوابــع، مث  اإلعرابيــة يف  لتعــدد األوجــه  منهــا  فــاألول 
وشــبهها، فاألفعــال ومــا جيــري جمراهــا يف العمــل، مث شــواهد يف مســائل متفرقــة مــن 
أبــواب النحــو، أمــا الســادس فخصصتــه ملنهــج الصيمــري يف معاجلــة تعــدد األوجــه 

اإلعرابيــة، مث ختــم خبامتــة اشــتملت علــى نتائــج البحــث وتوصياتــه. 

الكلمات االفتتاحية: تعّدد، األوجه اإلعرابية، الشــواهد الشــعرية، الصيمري، 
التبصرة
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Diversity of Grammatical Inflectional Signs in 
the Poetic Evidences for AL-SAIMARI in his 

Book “AL-TABSIRAH”

Abstract:

The researcher handled the phenomenon of the diversity 
of Grammatical Inflectional Signs due to the importance of 
this phenomenon for the scholars of grammar in general and 
AL-SAIMARI in particular. The poetic evidences constitute 
an important foundation that scholar of grammar depends on 
regarding building up his rules and structures. In addition 
to that, AL-SAIMARI depends a lot on this phenomenon 
regarding his grammatical and morphological issues. He also 
added new evidences not found by the researcher in the books 
of grammar nor books of poetic evidences. The researcher 
used the analytical descriptive approach in her research. This 
research included six topics including the poetic evidences 
ordered according to the order of AL-SAIMARI.

The first topic handles the Grammatical Inflectional 
Signs, then the objects and their semi objects, subjects 
and their similarities then evidences of different matters 
of grammar and topic six handles the methodology of 
AL-SAIMARI in handling the diversity of Grammatical 
Inflectional Signs. The conclusion included the research 
findings and recommendations.
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املقدمة: 
 إن الباحــث يف الدراســات النحويــة جيــد النحــاة اســتمدوا كثــريًا مــن شــواهدهم 
النحوية من الشعر تعزيزًا أو تقويًة أو حجًة أثناء عرضهم للقضااي النحوية املختلفة، 
حيــث شــّكلت الشــواهد أساًســا مهًمــا يعتمــد عليــه النحــوي يف بنــاء قواعــده وقوالبــه 
النحــو  أصــول  أحــد  ابلشــعر ابعتبــاره  االستشــهاد  الكثــرة يف  هــذه  ومــع  العامــة، 
الســماعية، جنــد النحــاة جييــزون أوجًهــا متعــددة يف الشــاهد الواحــد، وهــذا يرجــع 
لعــدة أســباب عنــد الباحثــن)1(، مــن هنــا كانــت فكــرة هــذا البحــث املوســوم بـــــ »تعــدد 
األوجــه اإلعرابيــة يف الشــواهد الشــعرية عنــد الصيمــري يف كتابــه التبصــرة« قصــدت 
بــه الباحثــة دراســة ظاهــرة تعــدد األوجــه اإلعرابيــة عنــد هــذا العــامل اجلليــل الــذي يثــل 
مرحلــة مــن مراحــل النحــو العــريب يف القــرن الرابــع اهلجــري، فقــد انتهــج منهًجــا فريــًدا 
يف معاجلتــه لتعــدد األوجــه اإلعرابيــة قائًمــا علــى عــدة أســس كشــف البحــث عنهــا، 
وقــد قســمت تلــك الشــواهد الشــعرية علــى ســتة أبــواب: فــاألول منهــا لتعــدد األوجــه 
يف شــواهد التوابع، مث النواســخ، فاملفعوالت وشــبهها، فاألفعال وما جيري جمراها يف 
العمــل، مث شــواهد يف مســائل متفرقــة مــن أبــواب النحــو، واقتصــرت علــى الشــواهد 
الــيت ورد فيهــا تعــدد لألوجــه اإلعرابيــة يف كتــاب التبصــرة، أمــا البــاب الســادس فقــد 

خصصتــه ملنهــج الصيمــري يف معاجلــة تعــدد األوجــه اإلعرابيــة. 

 أما منهجي يف البحث فهو املنهج الوصفي التحليلي، وقد قسمت الشواهد 
الشــعرية الــيت ورد فيهــا تعــدد األوجــه اإلعرابيــة علــى األبــواب النحويــة. آثــرت يف 

التقــدمي والتأخــري يف عرضهــا طريقــة الصيمــري يف التبصــرة مــا أمكــن ذلــك. 
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وقــد تنــاول الباحثــون الصيمــري وكتابــه التبصــرة ابلدراســة ولكنهــا كانــت تــدور 
حــول اجلوانــب النحويــة عنــد الصيمــري مــن خــالل كتابــه التبصــرة، واختياراته ومذهبه 
النحــوي، وجهــوده اللغويــة، ومل تتطــرق تلــك الدراســات -حســب علــم الباحثــة- 
لظاهــرة تعــدد األوجــه اإلعرابيــة يف الشــواهد الشــعرية عنــد الصيمــري، ومنهجــه يف 

معاجلــة هــذا التعــدد وأثــر ذلــك يف املعــى، ومــن أبــرز تلــك الدراســات: 

ماجســتري  رســالة  والتذكــرة/  التبصــرة  يف كتــاب  النحويــة  الصيمــري  اختيــارات   -
فيهــا  تنــاول  القــرى،  أم  العتيــي، 1٤2٩هـــ، جامعــة  قابــل  للطالــب: صــاحل محــد 
الباحــث تســع عشــرة مســألة حنويــة خالفيــة، ثــالث منهــا يف احلــروف واألدوات، 
وعشــر مســائل يف نظــام اجلملــة، وســت مســائل يف عــوارض الركيــب، يــورد مــن 
خالهلــا اخلــالف بــن النحــاة مث اختيــار الصيمــري ملذهــب البصريــن يف كثــري منهــا 
وأحيــااًن خيالفهــم إذا رأى غــريه صــوااًب، ويبســط األدلــة واحلجــج والعلــل الــيت استشــهد 
هبــا علــى اختيــاره، فلــم يركــز الباحــث علــى تعــدد األوجــه اإلعرابيــة يف الشــواهد 

الشــعرية يف هــذه الدراســة. 

- جهــود الصيمــري اللغويــة يف كتابــه »تبصــرة املبتــدي وتذكــرة املنتهــي« د. ايســن 
عبــد هللا نصيــف، حبــث منشــور يف جملــة ُســرَّ مــن رأى، اجمللــد )10( العــدد )٣٨( 
201٤م، تنــاول فيهــا الباحــث بعــض املصطلحــات النحويــة، والتعليــل الســتعماهلا، 
والكشــف عــن كوهنــا بصريــة أو كوفيــة، وتطــرق لبعــض مســائل اخلــالف ســواء كانــت 

يف األمســاء أو األفعــال أو احلــروف، وعــرض آلراء الصيمــري الصرفيــة. 

- الشــواهد الشــعرية يف التبصــرة والتذكــرة للصيمــري/ دراســة حنويــة حتليليــة، رســالة 
دكتــوراه. مسيــة يوســف، جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، كليــة اللغــات/ قســم 
اللغــة العربيــة، دارت الدراســة حــول الشــواهد الشــعرية يف النحــو والصــرف وقضيــة 
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الشــاهد الشــعري وموقــف النحــاة منــه مث قســمت تلــك الشــواهد إىل عــدة فصــول، 
شــواهد لألمســاء، شــواهد لألفعــال، شــواهد احلــروف، مث شــواهد الصــرف: شــواهد 
النســب، وشــواهد املذكر واملؤنث، وشــواهد التثنية واجلمع، وشــواهد التنوين، وهذه 
الدراســة يف الشــواهد الشــعرية بصــورة جمملــة دون الركيــز علــى مــا فيــه تعــدد األوجــه 
اإلعرابيــة فيهــا، ومل أوفّــق يف احلصــول علــى هــذه الرســالة، حيــث مل يظهــر علــى موقــع 

الشــبكة إال املســتخلص. 

- مســائل اخلــالف النحويــة والتصريفيــة يف كتــاب التبصــرة والتذكــرة للصيمــري -مجًعــا 
بــن عبــاد اجلابــري/ اجلامعــة  بــن حممــد  بــدر  للباحــث:  ودراســة- رســالة دكتــوراه 
اإلســالمية ابملدينــة املنــورة. وهــذه الرســالة تنــاول فيهــا الباحــث املســائل اخلالفيــة يف 
النحــو والصــرف يف كتــاب التبصــرة للصيمــري، ومل يركــز علــى تعــدد األوجــه اإلعرابيــة 

يف الشــواهد الشــعرية ومنهــج الصيمــري يف معاجلتــه لتعــدد األوجــه اإلعرابيــة. 

وأييت هــذا البحــث ليــرز ظاهــرة تعــدد األوجــه اإلعرابيــة عنــد الصيمــري يف 
الشــواهد الشــعرية ومنهــج الصيمــري يف ذلــك إكمــااًل لتلــك الدراســات حــول هــذا 
العــامل وكتابــه »التبصــرة«، إضافــة إىل حاجــة املكتبــة النحويــة إىل دراســة ظاهــرة تعــدد 
األوجــه اإلعرابيــة يف الشــواهد الشــعرية خالفًــا لتعــدد األوجــه اإلعرابيــة يف القــرآن 

الكــرمي. 
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التمهيد
الصيمري وكتاب التبصرة: 

نسبه وحياته: 
 امســه: عبــد هللا بــن علــي بــن إســحاق الصيمــري، كنيتــه أبــو حممــد)2(، مل يذكــر 

املرمجــون لــه اتريــخ ميــالد وال اتريــخ وفــاة. 

فمــن نســبته »الصيمــري« يتبــن أنــه نشــأ ابلقــرب مــن البصــرة، فهــو إمــا أن 
يكــون منســواًب إىل »صيمــرة« وهــي موضــع ابلبصــرة، أو بلــد بــن داير اجلبــل وداير 
خوزســتان، وإمــا أن يكــون منســواًب إىل هنــر مــن أهنــار البصــرة يقــال لــه »الصيمــر« 

فهــو عراقــّي املنشــأ والثقافــة. 

قــدم الصيمــري إىل مصــر، وُحفــظ عنــه شــيٌء مــن اللغــة وغريهــا، وكان َفِهًمــا 
عاقــاًل)٣(. ومل يــرد يف املصــادر شــيًئا عــن الفــرة الــيت مكثهــا يف مصــر وال عــن ارحتالــه 
عنهــا وال عــن وجهتــه بعدهــا، فحــّظ الصيمــري مــن احلديــث يف كتــب الراجــم قليــل 

جــًدا. 

شيوخه)٤(: 
املصــادر  وإن كانــت  العربيــة،  علمــاء  مــن  ثالثــة  مــن  العلــم  الصيمــري  أخــذ 
التارخييــة مل تذكــر شــيًئا عــن شــيوخه، إال أنــه صــرّح ببعضهــم يف كتــاب التبصــرة وهــم: 
أبو ســعيد الســريايف احلســن بن عبد هللا بن املرزابن )ت ٣6٨هــ(، أبو احلســن علي 
بــن عيســى الرمــاين )ت ٣٨٤هـــ(، أبــو عبــد هللا احلســن بــن علــي النمــري البصــري 

)ت ٣٨٥هـــ(. 
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من أتثر به))): 
بــه إال أن  الصيمــري، أو عمــن أتثــروا  مل يذكــر املرمجــون شــيًئا عــن تالميــذ 

عنــه«.  النقــل  مــن  أبــو حيــان  بقولــه: »أكثــر  بغيتــه)٥(  الســيوطي صــرح يف 

وتتبــع حمقــق كتــاب التبصــرة آراء الصيمــري يف عــدة كتــب حنويــة منهــا: مهــع 
اهلوامــع، شــرح ابــن عقيــل، واملســاعد علــى تســهيل الفوائــد، الــدّر اللقيــط مــن البحــر 
احمليــط، وشــرح الكافيــة الشــافية، شــرح الرضــّي للكافيــة، وغريهــا كثــري. فوجــد مــا نقلــه 
النحويــون يف كتبهــم عــن الصيمــري موجــوًدا بنصوصــه وحروفــه يف التبصــرة)6(. ويُعــدُّ 
إبراهيــم بــن حممــد املعــروف اببــن ملكــون اإلشــبيلي )ت٥٨٤هـــ( يف مقدمــة مــن أتثــر 

ابلصيمــري، حيــث ألــف كتابــه النكــت علــى تبصــرة الصيمــري)٧(. 

كتاب التبصرة: 
يُعدُّ كتاب التبصرة هو الكتاب الوحيد الذي ذُكر يف كتب الراجم للصيمري، 
ويُعــرف بعــدة أمســاء: تبصــرة املبتــدي وتذكــرة املنتهــى، التبصــرة والتذكــرة، التبصــرة يف 

النحو. 

ــن الصيمــري كتــاب التبصــرة آراءه النحويــة والصرفيــة، وقــد ُعــن بــه أهــل  ضمَّ
املغــرب كمــا نقــل عــن القفطــي قولــه)٨(: »وألهــل املغــرب ابســتعماله عنايــة اتمــة، وال 
يوجــد لــه نســخة إال مــن جهتهــم«، ويقــع كتــاب التبصــرة يف جزئــن، حققــه الدكتــور: 

فتحــي أمحــد مصطفــى. 

امتــاز أســلوب الصيمــري يف كتابــه التبصــرة ابلســهولة والوضــوح والدقــة يف طــرح 
القضــااي، واإلحــكام يف بنــاء القواعــد النحويــة، واهتــّم فيــه ابلعلــل النحويــة، فقــد 
أحســن التعليــل علــى مذهــب البصريــن)٩(. وأكثــر فيــه مــن الشــواهد املختلفــة ســواء 
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كانــت قرآنيــة أم شــواهد شــعرية أم قــراءات وتوجيههــا، أّمــا احلديــث فلــم يستشــهد 
إال بثالثــة أحاديــث فقــط. 

وقــد كان للشــواهد الشــعرية عنــد الصيمــري أمهيــة كبــرية حيــث عــّول عليهــا 
كثريًا، بل إن هناك شــواهد مل جند من استشــهد هبا يف كتب النحو املتداولة، فهذه 
تُعــدُّ إضافــة مــن الصيمــري إىل شــواهد النحــو، وتــرز ظاهــرة تعــدد األوجــه اإلعرابيــة 
يف الشــواهد الشــعرية عنــد الصيمــري يف كتابــه التبصــرة، وينتهــج يف معاجلتهــا منهًجــا 
خيتلــف عــن النحــاة قبلــه مــن استشــهدوا بتلــك الشــواهد، وسيكشــف هــذا البحــث 

عــن منهجــه يف ذلــك -إبذن هللا-. 

املقصود ابألوجه اإلعرابية. 
- الوجه عند اللغويني: 

األوجــه: مجــع مفردهــا: وجــه، ويف معنــاه اللغــوي يقــول اخلليــل)10( )ت1٧٥هـــ(: 
الوجــه مســتقبل كل شــيء، واجلهــة: النحــو، يقــال: أخــذُت جهــة كــذا أي حنــوه. 

وقــال الفــريوزآابدي)11(: »الوجــه: مجــع أوجــه ووجــوه: نفــس الشــيء، ومــن الدهــر 
أولــه، ومــن النجــم مــا بــدا لــك منــه، ومــن الــكالم الســبيل املقصــود«. 

ورد يف لســان العــرب)12(: الَوْجــُه: معــروف، واجلمــع الوجــوه واألوجــه للكثــري. 
وجــه البيــت: احلــدُّ الــذي يكــون فيــه اببــه، ويقــال: هــذا َوْجــُه الــرأي أي هــو الــرأي 

نفســه، َووجــه النهــار: أولــه، ووجــوه القــوم: ســادهتم، واحدهــم وجــٌه. 

- الوجه يف اصطالح النحاة)1٣(: 
الوجــه: هــو احلالــة الــيت يكــون عليــه أو عليهــا الــكالم أو الكلمــة، فعندمــا يقــال 

مثــاًل: »لــوال« أتيت علــى أربعــة أوجــه، يكــون املقصــود أن هلــا أربعــة اســتعماالت. 
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وقــد يقصــد ابلوجــه الــرأي واالجتــاه كمــا يف إعــراب األلفــاظ وتبيــان مواقعهــا، 
كأن يقــال عــن خمصــوص )نعــم وبئــس( يف إعراهبمــا وجهــان مشــهوران، أي رأاين 

واجتاهــان. 
ذكر الدكتور حممد حسنن صرة)1٤( معايَن عدة للوجه يف اصطالح النحاة منها: 

الوجــه: هــو الــرأي الصحيــح أو املختــار، أو حالــة إعرابيــة، أو موقــع إعــرايب، أو 
دليــل أو ســبب أو مســوّغ أو خمــرج. 

١- تعدد األوجه اإلعرابية يف الشواهد الشعرية يف التوابع 
اعتــدان يف مؤلفــات النحــو احلديثــة أن نســري يف ترتيــب أبواهبــا علــى مســار ابــن 
مالــك يف ألفّيتــه، أمــا الصيمــري فقــد رتــب موضوعــات كتابــه ترتيبًــا اختــّص بــه دون 
غــريه مــن النحــاة، فآثــرت أن أقتفــي أثــره يف ذلــك مــا أمكــن، فنجــد أحيــااًن قضيــة 
ذكــرت عنــد النحــاة يف ابٍب ويذكرهــا يف ابب آخــر خمالًفــا هلــم يف الرتيــب وإن كان 

موافًقــا يف األحــكام هلــذه القضيــة. 

ويف هــذا املبحــث ســأعرض املســائل الــيت ذكــر فيهــا الصيمــري شــواهد شــعرية 
تعــددت فيهــا أوجــه إعرابيــة حســب البــاب النحــوي عنــده. 

أ- ابب العطف: 
أورد الصيمــري)1٥( شــاهًدا يف ابب الفعلــن املعطــوف أحدمهــا علــى اآلخــر وهــو 

قــول طُفيــل الغنــوي: 
وُكـــــمًتا ُمْدمَّـــــــــاًة كــــــــــأّن مُتوهَنا      جرى فوقها واسَتْشَعرْت َلْوَن ُمْذَهِب)16(

يعتمــد الصيمــري يف تعــدد األوجــه اإلعرابيــة يف هــذا الشــاهد علــى الروايــة حيــث 
ذكــر أن يف » لَــْوَن ُمْذَهــِب« وجهــن مــن اإلعــراب:
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األول: النصب وهو مبن على رواية النصب يف )لون مذهب( وهذا رأي البصرين.
والثاين: الرفع وهو رأي الكوفين. 

ويعــرض لقضيــة تنــازع عاملــن يف معمــول واحــد، فقــد ذكــر يف الشــاهد الســابق 
فعلــن أحدمهــا: )جــرى( واآلخــر: )استشــعرت( وال خــالف بــن النحــاة يف جــواز 
إعمــال كل واحــد مــن العاملــن املتنازعــن يف املعمــول الظاهــر »لَــْوَن ُمْذَهــِب«، 
لكــن اختلفــوا يف األوىل منهمــا ابلعمــل: فالصيمــري خيتــار مذهــب البصريــن وعلــى 
رأســهم ســيبويه)1٧( يف إعمــال الثــاين وهــو »استشــعرت«، وحيتــّج حبجتهــم أيًضــا، ألنــه 
أقــرب الفعلــن إىل االســم الظاهــر »لَــْوَن ُمْذَهــِب« لذلــك عمــل فيــه لفظًــا ومعــى، أمــا 

»جــرى« ففاعلــه ضمــري مســتر وعلــى هــذا عمــل يف املعــى دون اللفــظ. 

وجييــز الصيمــري أيًضــا مذهــب الكوفيــن يف إعمــال األول »جــرى« حيــث 
قال: لو أعمل »جرى« لقال: جرى فوقها واستشــعرْتُه لوُن مذهب؛ ألن التقدير: 
جــرى فوقهــا لــوُن مذهــب واستشــعرْتُه، واإلضمــار قبــل الذكــر علــى شــريطة التفســري 
ــُز  َعِزي

ْ
َُّ ال ــا الل نَ

َ
ــُه أ موجــود يف كالم العــرب ويف القــرآن الكــرمي كقولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ

ــا﴾)1٩(، وقــال أيًضــا:  ِرًم ــُه ُمْ ِت َربَّ
ْ
ــأ ــْن يَ ــُه َم ــُم﴾)1٨(، وقــال تعــاىل: ﴿إِنَّ َِكي

ْ
ال

َحــٌد﴾)20(؛ فاهلــاء يف »إنّــه« غــري راجعــة إىل مذكــور قبلــه، وكذلــك 
َ
َُّ أ ــَو الل ــْل ُه ﴿قُ

»هــو« يف ســورة اإلخــالص)21(. 

ويف هــذا ردٌّ علــى مذهــب الفــراء)22( الــذي ينــع اإلضمــار قبــل الذكــر، ويقــّوي 
الصيمــري رأيــه مبــا ورد يف كالم العــرب والقــرآن الكــرمي، فمــن منــع مــن اإلضمــار قبــل 

الذكــر علــى شــريطة التفســري فقــد خالــف كتــاب هللا ودفــع يف كالم العــرب. 
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ب- ابب البدل: 
أورد الصيمري)2٣( هذه األبيات الثالثة معزوة إىل الفرزدق: 

ْدَت أبخالٍق ُخِرَت بِـها      وإنَـّمــــــا يــــــا ابَن لَيلَــــــى حُيمــــُد اخلُر وقد محُِ
َسَخاوٍة ِمْن َيَدْي مـــــــرواَن نعرُفها      والطَّْعـــِن لِلخيــــــــِل يف َأْكتَـــــــاِفها َزَوُر

ونــــــائٍل يــــا ابَن لَيَلى لَـْو تضــــمَّنُه       فَيُض الفراِت ألْضحى وهو حُمْتقُر)2٤(

يف ابب البــدل، وهــو يناقــش العامــل يف البــدل، ذكــر أن يف »ســخاوٍة، والطعــن 
للخيــل، وانئــٍل« وجهــن مــن اإلعــراب: 

 اجلــّر علــى البــدل حيــث أبــدل كل مــن »ســخاوٍة، والطَّْعــِن لِلخيــِل، وانئــٍل« مــن 	 
»أخــالٍق« اجملــرورة يف البيــت األول. 

 الرفــع فيهــا »ســخاوٌة، والطَّعــُن لِلخيــِل، وانئــٌل« علــى االبتــداء، بتقديــر: فيهــا 	 
ســخاوٌة، ومــا أشــبه ذلــك مــن التقديــر. 

وتعــدُّ هــذه الشــواهد مــا انفــرد بــه الصيمــري، فلــم أجدهــا عنــد النحــاة وال يف 
كتــب شــواهد النحــو املتداولــة. 

البــدل يف مجيــع  اجلــر علــى  الوجهــن، وإمنــا جعــل  أّي  الصيمــري  ومل يرجــح 
كلمــات الشــاهد الســابقة، وجيــوز اجلــر أيًضــا علــى العطــف يف »الطعــِن للخيــل، 

وانئــٍل« حبــرف النســق علــى »ســخاوٍة« الــيت هــي بــدل مــن أخــالٍق. 

ويتفــق الصيمــري مــع ســيبويه)2٥( يف األوجــه الــيت أجازهــا يف الشــواهد الســابقة 
ويتضــح ذلــك مــن خــالل الشــواهد الــيت تشــابه شــواهد الصيمــري والــيت منهــا قــول 

ُكثــرّي عــزّة: 
وكنُت َكِذي رِْجلن رِْجٍل َصِحْيَحٍة     َورِْجٍل َرَمى فيها الَزَماُن َفَشلَِّت)26( 
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فســيبويه)2٧( جيعــل هــذا الشــاهد مــا جيــيء يف هــذا البــاب علــى االبتــداء وعلــى 
الصفــة والبــدل، وقــد فّصــل البغــدادي)2٨( يف الشــاهد الســابق فقــال: »وقــول ُكثــرّي: 
فرجــٌل« علــى روايــة الرفــع: إمــا خــر مبتــدأ حمــذوف تقديــره: مهــا رجــٌل صحيحــٌة 

ورجــٌل أخــرى، أو تقديــره: إحدامهــا رجــٌل صحيحــٌة واألخــرى رجــٌل... 

- وإما مبتدأ حمذوف اخلر، والتقدير: منهما رجٌل صحيحٌة ومنهما رجٌل... 

قــال العيــن: وجيــوز نصــب »رجــل« يف املوضعــن علــى إضمــار أعــن، وعلــى 
روايــة جــّر »رجــل« يكــون علــى اإلبــدال مــن »رجلــن« بــدل نكــرة مــن نكــرة، وإمنــا 
أبــدل ألجــل الصفــة، وهــو وصــف الرجــل األوىل بصحيحــة والثانيــة جبملــة »رمــى« 
وملــا كان املبــدل منــه مثــى وجــب اإلتيــان ابمســن وهــذا مــا يعــرف عنــد النحــاة ببــدل 

املفّصــل مــن اجملمــل«. 

ج- ابب الصفات:
 أورد الصيمــري)2٩( عــدة شــواهد شــعرية تعــددت فيهــا األوجــه اإلعرابيــة يف ابب 

الصفــات، مــن ذلــك الشــاهد الــذي أنشــده ســيبويه: 
َبكْيُت وما ُبكا رجٍل كبري      على َربـَْعْنِ مسلوٍب وابٍل)٣0(

ويعــدُّ هــذا البيــت شــاهًدا علــى جــواز تعــدد الصفــات ملنعــوت واحــد، حيــث 
ذكــر الصيمــري قبــل هــذا الشــاهد األوجــه اجلائــزة يف الصفــات إذا فُرقــت أن تكــون 
علــى البــدل أو ترفــع علــى تقديــر التبعيــض، أو القطــع إىل الرفــع؛ لذلــك ذكــر بعــد 
ذاهــٌب،  مقيــٌم، واآلخــر  تقديــر أحدمهــا  علــى  قولــه: وإن شــئت رفعــت  الشــاهد 

واآلخــر راكــٌب. 
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فالصيمــري يف تقديــره ال يبــّن املــراد ابلكلمــات الــيت وردت يف الشــاهد وإمنــا 
أبمثلــة حنويــة وهــذا مــن منهجــه يف معاجلــة تعــدد األوجــه اإلعرابيــة.

ذكر األزهري أن يف تعدد النعوت مع منعواتهتا أحكام عدة، فقال)٣1(: »اترة تكون 
هــذه النعــوت لواحــد، واترة تكــون لغــريه، فــإذا كانــت لغــري واحــد فهــي علــى ضربــن: 

أحدمها: أن يكون املنعوت مثى أو جمموًعا من غري تعريف. 
والثــاين: أن يكــون مفرقًــا، وتفريقــه إمــا لكــون التثنيــة واجلمــع ال يتأتيــان فيــه، 

فيقــوم العطــف مقامهمــا، وإمــا لتعــدد عامــل املنعــوت«. 

ففــي الشــاهد الســابق اختلــف معــى النعــت ولفظــه فوجــب التفريــق ابلعطــف 
فمســلوٍب وابٍل نعتــان لَربـَْعــْنِ وعطــف أحدمهــا علــى اآلخــر ابلــواو الختالفهمــا يف 

اللفــظ واملعــى. فاألوجــه اإلعرابيــة اجلائــزة يف هــذا الشــاهد عنــد الصيمــري: 
- فمسلوٍب وابٍل جمروران على البدل من »َربـَْعْنِ«. 

- مســلوٌب وابٍل مرفوعــان علــى تقديــر التبعيــض، فتقــول: علــى َربـَْعــْنِ بعضهــم 
أو منهــم مســلوٌب ومنهــم ابٍل، فــإن قُــدِّر ببعضهــم فيكــون مســلوٌب وابٍل خــران 
متعلــق  »منهــم«  واجملــرور  واجلــار  مبتــدآن،  فيكــوانن  منهــم  قُــدِّر  وإن  لبعضهــم، 
مبحــذوف واجــب احلــذف خــر تقديــره »كائــٌن أو مســتقٌر« يف كال املوضعــن. 
- مســلوٌب وابٍل مرفوعــان علــى القطــع والتقديــر: أحدمهــا مســلوٌب، واآلخــُر ابٍل، 

وهــذا مفهــوم مــن قــول الصيمــري: وإن شــئت رفعــت علــى تقديــر أحدمهــا... 
- أورد الصيمري)٣2( هذين البيتن منســوبن لبعض النحوين يف مســألة عرفت عند 

النحــاة ابلنعــت أبمســاء اجلوهــر، حيــث قــال: وأنشــد بعــض النحويــن: 
وليٍل يقوُل الناُس من ظلماتِه     سواٌء صحيحاُت العيوِن وعوُرها

كـــــأنَّ لَنا ِمْنها بيـــواًت حصــينًة     ُمُسوًحا أَعالِيها َوَساًجــا كسوُرها)٣٣(
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ذهــب مبســوح إىل ُســود، وبســاج إىل كثيــف، فالصيمــري يذكــر يف »مســوًحا، 
وســاًجا« وجهــن مــن اإلعــراب: 

األول: نعتــان منصــوابن لقولــه: بيــواًت، وصــح النعــت هبمــا مــع كوهنمــا امســا 
وأّول »ســاج«  بُســود،  فــأّول »مســوح«  لتأويلهمــا ابملشــتق،  جوهــر أي جســم؛ 

الفاعــل.  بكثيــف. وكالمهــا صفــة مشــبهة ابســم 
الثاين: الرفع على أهنما خر ملبتدأ حمذوف تقديره: هو مسوٌح, وهي ساٌج. 

ومل يصــرح الصيمــري ابملوقــع اإلعــرايب ملســوح وال ســاج، واكتفــى ابإلشــارة إىل 
اإلعــراب ابلرفــع، ويتفــق الصيمــري مــع ســيبويه وبعــض النحــاة)٣٤( يف أنــه إذا كان بعــد 
املوصــوف اســم غــري مشــتق مــن فعــل فاألحســن أال يكــون نعتًــا، ولكــن يرفــع وجتعــل 
اجلملــة صفــة هلــذا املوصــوف. فحــق اجلوهــر أن تكــون منعوتــة، ليعــرف بعضهــا مــن 

بعــض، وحــق األمســاء املأخــوذة مــن األفعــال أن تكــون نعــواًت. 

نُقــل عــن ابــن مالــك)٣٥( قولــه يف الشــاهد الســابق: »رُفِــع األعــايل والكســور 
مبســوح وســاج إلقامتهمــا مقــام ســود«، وضمــري أعاليهــا وكســورها راجــع للبيــوت)٣6(. 

وعلــل ابــن منظــور)٣٧( للنعــت ابالمســن )مســوًحا وســاًجا( يف الشــاهد الســابق 
مهــا يف معــى الصفــة، كأنــه قــال: ُمْســودٌَّة  بقولــه: »إمنــا نعــت ابالمســن ألنــه صريَّ
أعاليهــا خُمَْضــرٌَّة كســوُرها، كمــا قالــوا: مــررُت بَســرٍْج خــزٍّ صفتــه، نعــت ابخلــزِّ وإن كان 

 .» جوهــرًا ملــا كان يف معــى لــنِّ

- أورد الصيمــري)٣٨( هذيــن البيتــن وفيهمــا شــاهد علــى محــل أفعــل التفضيــل 
علــى الصفــة وإجرائــه علــى مــا قبلــه وحــذف العائــد علــى فاعلــه الظاهــر وقــد عزامهــا 

لســحيم بــن َوثيــل ومهــا: 
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باع وال أرى     كوادي السباِع حن يُْظِلم واداي مررُت على وادي السِّ
أقـــــــــــــــلَّ بــــــــــــــــه ركــــٌب أتـــــــــــــوه تئيــــــــًة     وأخوَف إال مــا وقى هللاُ ســــاراي)٣٩(

فّصــل الصيمــري يف إعــراب الشــاهد الســابق علــى غــري عادتــه، ويظهــر أثــر تعــدد 
األوجــه اإلعرابيــة يف املعــى للشــاهد الشــعري حيــث قــال بعــد ذكــر البيتــن واملعــى: 
ــًة منهــم بــه، فحــذف »منهــم بــه«، واهلــاء يف »بــه« املذكــورة  أقــلَّ بــه ركــٌب أتــوه تئي
يف البيــت ضمــري »واداي«، واهلــاء يف »بــه« احملذوفــة املقــدرة بعــد »منهــم« ضمــري 

وادي الســباع. 

لركــب، وتئيــًة:  رُفــع أبقــلَّ، وأتــوه: صفــة  لــواداي، وركــٌب:  نعــت  أقــلَّ  وقولــه: 
منصــوب علــى التمييــز، كمــا تقــول: هــو أفضــل منــك أاًب، وأحســن منــك وجًهــا، 
فــال تذكــر مــن كل أحــد،  أنــت أفضــل،  تقــول:  فحــذف »منهــم« و»بــه« كمــا 

وتقــول: هللا أكــر، واملعــى: مــن كل شــيء. 

ويتفــق الصيمــري مــع ســيبويه)٤0( والنحــاة)٤1( يف الشــاهد الســابق )أقــلَّ بــه ركــٌب( 
يف أنَّ اسم التفضيل »أقلَّ« رفع امسًا ظاهرًا وهو »ركٌب« وقد حتقق الشرط لذلك 
وهــو: صحــة وقــوع فعــل مبعنــاه موقعــه، وأن يقــع أفعــل التفضيــل بعــد نفــي أو شــبهه، 

والتقديــر: ال أرى كــوادي... يقــلُّ بــه ركــٌب منــه بــوادي الســباع. 

وقــد صــرح الصيمــري بوجــه إعــرايب واحــد يف الشــاهد »أقــلَّ« ولعلــه يــراه هــو 
األجــود وهــو أن يكــون نعتًــا لــوادي، وال جيــوز أن يكــون مرفوًعــا ابالبتــداء ومــا بعــده 
خرًا واجلملة صفة لألول، وقد عرفت هذه املســألة عند النحاة)٤2( مبســألة الكحل، 

وذلــك يف قوهلــم: مــا رأيــت رجــاًل أحســن يف عينــه الكحــُل منــه يف عــن زيــد. 
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وترفــع  لرجــل،  صفــة  »أحســن«  يكــون  أن  مــن  البــد  فيــه:  النحــاة)٤2(  ورأي 
الكحــُل بــه، واهلــاء يف »عينــه« للرجــل ويف »منــه« للكحــل، فلــو رفعــت »أحســن« 
ابالبتــداء وخــره الكحــُل أو العكــس: رفعــت الكحــُل ابالبتــداء و»أحســن« خــره 
أدى ذلــك إىل الفصــل بــن »أحســن« وبــن مــا يف صلتــه ابلُكحــل الــذي هــو خــر 
االبتــداء وســبيله أن يكــون مؤخــرًا عــن اجلميــع، فــإن أخرتــه فاهلــاء يف »منــه« للكحــل 
وقدمتــه قبــل املذكــور وال جيــوز تقديــه فلمــا كان رفــع »أحســن« ابالبتــداء أو خــر 
االبتــداء يــؤدي إىل مــا ال جيــوز يف اللفــظ مُحــل علــى الصفــة وأجــرى علــى األول، 

وصــار هــذا أجــود. 

وكثــرة  املخاطــب  لعلــم  بــه«  »منهــم  املفضــول  حلــذف  الصيمــري)٤٣(  وعلــل 
اســتخفافًا.  حــذف  ســيبويه)٤٤(  وعنــد  االســتعمال 

الصفــات ملوصــوف  الصيمــري)٤٥( شــاهدين علــى األوجــه اجلائــزة يف  - أورد 
واحــد ومهــا للِخْرنِــق: 

ال يْبعَدْن قومي الذين ُهُم     ُسمُّ الُعــــداِة وآفــــُة اجلُْزِر
النـــــــــــازلن بكــــــــــلِّ معــــــــرٍك     والطيبـــــون مَعــــاِقَد اأُلْزِر)٤6(

قــال الصيمــري)٤٧(: »املوصــوف »قومــي«، وهــم يف موضــع رفــع بيبعــدن، ومــا 
بعدهــم صفــة هلــم. وينشــد برفــع اجلميــع، ورفــع األول ونصــب الثــاين، ورفــع الثــاين 
ونصــب األول علــى املــدح، فالرفــع بتقديــر »هــم«، والنصــب بتقديــر: أعــن وأختــص 

ومــا أشــبه ذلــك«. 

الســابق  الشــاهد  اإلعرابيــة يف  األوجــه  تعــدد  هنــا يف  الصيمــري  اعتمــد  وقــد 
علــى الروايــة بقولــه: وينشــد برفــع اجلميــع. فذكــر مخســة أوجــه يف الشــاهد )النازلــن 
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والطيبــون( ومل يرجــح أحــد هــذه األوجــه علــى اآلخــر: 

- الرفع فيهما )النازلون.. والطيبون( على اإلتباع لقومي. 
- القطع إىل الرفع: إبضمار مبتدأ تقديره: هم النازلون، هم الطيبون. 

- جيــوز نصبهمــا علــى القطــع: إبضمــار فعــل تقديــره: أعــن وأختــص كأنــه قــال: 
أعــن أو أمــدح أو أختــص النازلــن، وأعــن أو أمــدح أو أختــص الطيبــن. 

- وجيــوز رفــع األول )النازلــون( ونصــب الثــاين )الطيبــن(، فالرفــع يف )النازلــون( علــى 
اإلتبــاع لقومــي، أو علــى القطــع إبضمــار مبتــدأ تقديــره: هــم، والنصــب علــى القطــع 

إبضمــار فعــل تقديــره: أمــدح أو أعــن أو أختــص. 
- جيــوز نصــب األول )النازلــن( علــى القطــع إبضمــار فعــل تقديــره: أمــدح أو أعــن 
أو أختــص، ورفــع الثــاين )الطيبــون( علــى القطــع إبضمــار مبتــدأ تقديــره: هــم، وال 
جيــوز هنــا اإلتبــاع لقومــي ألنــه مســبوق بنعــت مقطــوع، واإلتبــاع بعــد القطــع ال جيــوز 
عنــد النحــاة)٤٨(؛ ملــا فيــه مــن الفصــل بــن النعــت واملنعــوت جبملــة أجنبيــة أو ملــا فيــه 
مــن الرجــوع إىل الشــيء بعــد االنصــراف عنــه، أو ملــا فيــه مــن القصــور بعــد الكمــال؛ 

ألن القطــع أبلــغ يف املعــى املــراد مــن اإلتبــاع، اعتبــارًا بتكثــري اجلمــل. 

واستشــهد النحــاة)٤٩( هبذيــن البيتــن -كمــا عنــد الصيمــري- علــى تعــدد النعــوت 
ملنعــوت واحــد، وجعلهمــا ابــن مالــك)٥0( مــا ال حيصــل التعيــن يف املنعــوت بدوهنــا، 
فيجــوز علــى هــذا القطــع واإلتبــاع، إذا قصــد املتكلــم تنزيلــه منزلــة مــا حيصــل التعيــن 

بدونــه، لتعظيــم أو غــريه. 

الســابق تعــنَّ مســماه  الشــاهد  املنعــوت يف  النحــاة)٥1( يذكــرون أن  وإن كان 
بــدون هــذه النعــوت؛ ألن الشــاعرة ترثــي زوجهــا ومــن قُتِــل معــه مــن قومــه، فهــو 
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معــروف لذلــك جــاز يف )النازلــن( و)الطيبــون( اإلتبــاع للمنعــوت »قومــي« والقطــع 
فيهمــا، واجلمــع بــن اإلتبــاع والقطــع فيهمــا بشــرط تقــدمي املّتبــع. 

والعــرب تعــرض مــن صفــات الواحــد إذا تطاولــت ابملــدح أو الــذم فريفعــون إذا 
كان االســم رفًعــا وينصبــون بعــض املــدح، فكأهنــم ينــوون إخــراج املنصــوب مبــدح 

جمــدد غــري متبــع ألول الــكالم)٥2(. 

٢- تعدد األوجه اإلعرابية يف الشواهد الشعرية يف النواسخ: 
يشــمل هــذا املبحــث النواســخ أفعــااًل وحروفًــا، وقــد عنــون هلــا الصيمــري بعناويــن 

قــد تتشــابه مــع عناويــن كتــاب ســيبويه يف طوهلــا. 

أ- ابب األفعال اليت ترفع األمساَء والتوابع وتنصب األخبار: 
ْيد األرقط:  - أورد الصيمري)٥٣( شاهًدا لسيبويه وهو قول محَُ

فأْصَبُحوا والنَّوى َعايل ُمَعرَّسُهْم      ولَْيَس ُكلَّ النَّوى يـُْلقي املساكُن)٥٤(

فّصــل الصيمــري يف إعــراب هــذا البيــت ليقــرر حكًمــا حنــوايًّ يتفــق فيــه مــع ســيبويه 
يلــي كان وأخواهتــا معمــول خرهــا  أن  أنــه ال جيــوز  ومجهــور البصريــن)٥٥( وهــو: 
ولذلــك أضمــر يف »ليــس« امسهــا وهــو ضمــري الشــأن، وخــر ليــس اجلملــة الفعليــة 

)ُكلَّ النَّــوى يـُْلقــي املســاكُن(. 

أمــا مذهــب الكوفيــن)٥6( فيجعلــون »كلَّ النَّــوى« مفعــول مقــدم لتلقــي، وكّل 
مضــاف إىل النــوى، والفعــل »تلقــي« وفاعلــه املســتر يف حمــل نصــب خــر ليــس تقــدم 

علــى امســه وهــو »املســاكُن«. 



تعدد األوجه اإلعرابية في الشواهد الشعرية عند الصيمري في كتابه »التبصرة«

٢00                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

والصيمــري يف هــذا الشــاهد مل يــرز تعــدد األوجــه اإلعرابيــة كعادتــه يف مواضــع 
كثــرية مــن كتابــه، إال أنــه مــن خــالل التفصيــل يف إعــراب كلمــات الشــاهد الســابق 
اتضــح أن يف »كّل النــوى« وجهــن مــن اإلعــراب الرفــع والنصــب إال أنــه رجــح 
النصــب وعلــل لذلــك بقولــه)٥٣(: »فـــ)كلَّ( منصــوب بيلقــي، ولــو مل يكــن يف »ليــس« 
ضمــري األمــر الرتفــع »كلُّ« وكنــت حتتــاج إىل أن تقــول: وليــس كلُّ النــوى تلقيــه 
املســاكُن، هبــاء تكــون ضمــري »كلَّ« وال حيســن حــذف اهلــاء يف اخلــر، أال تــرى أنــه 

ال حيســن أن تقــول: زيــٌد ضربــت مبعــى زيــٌد ضربتــه؟ 

« ينتصــب بيلقــي فكنــت توليهــا  وال جيــوز أن ترفــع املســاكُن بليــس ألن »كالًّ
مــا ينتصــب خبرهــا وال جيــوز أن يلــي »ليــس« أو »كان« مــا عمــل فيــه اخلــر دون مــا 
عملتــا فيــه، ال جيــوز كانــت زيــًدا احلمــى أتخــُذ؛ ألن زيــًدا منصــوب بتأخــذ، فــال جيــوز 
أن يفصــل بــن »كان« ومــا عملــت فيــه مبــا ليــس منهــا، فليــس فيــه إال اإلضمــار يف 

»ليــس« ونصــب »كلَّ« بُتلقــي ورفــع »املســاكُن« ألهنــم الفاعلــون«. 

- مث أورد الصيمــري)٥٧( شــاهًدا آخــر تعــددت فيــه األوجــه اإلعرابيــة مــا وهــم فيــه 
بعــض النحــاة أنــه جييــز أن يلــي »كان وأخواهتــا« معمــول خرهــا وهــو قــول الفــرزدق: 

هم عطيُة ّعوَّدا)٥٨(  قنافُد هدَّاجون َحْول خيامهم      مبا كان إايَّ

هم عطيُة ّعوَّدا«، فيه وجهان عند الصيمري:  فالشاهد يف البيت »مبا كان إايَّ

أحدمهــا: أن جتعــل »كان« زائــدة ويكــون تقديــره: ابلــذي إاّيهــم عطيــُة عــود 
مبعــى عــوده. 

والثاين: أن تضمر يف »كان« األمر والشأن، واجلملة يف موضع اخلر. 
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ويعــدُّ هــذا الشــاهد مــا احتــّج بــه الكوفيــون)٥٩( علــى مذهبهــم، فـــ )إايَّهــم( معمول 
)عــّودا( الــذي هــو خــر كان، وامسهــا )عطيــُة( وهنــا ويل كان معمــول خرهــا وليــس 
ظرفًــا وال جــارًا وجمــرورًا. وابلوجهــن الســابقن عنــد الصيمــري يــردُّ عليهــم ذلــك، ففــي 

الوجــه األول كان زائــدة والتقديــر: ابلــذي إايهــم عطيــة ُعــّوده. 

ويف الوجــه الثــاين ُأضمــر يف كان امسهــا وهــو األمــر والشــأن، ومجلــة »إايهــم 
عطيــُة عــّودا« اخلــر، فلــم يلــي كان معمــول خرهــا علــى هذيــن الوجهــن. 

وللنحاة يف بيت الفرزدق وجهان آخران: 

1- أن تضمــر يف كان ضمــريًا راجًعــا إىل )مــا( املوصولــة فيكــون »عطيــُة« مبتــدأ، 
و»عــّودا« خــره، و »إايهــم« معمــول اخلــر مقــدم علــى املبتــدأ وتقــدمي معمــول اخلــر 

الفعلــي علــى املبتــدأ جائــز عنــد البصريــن)60(. 

2- تقــدمي معمــول اخلــر بعــد كان للضــرورة، وقــد اختــار هــذا الوجــه البغــدادي)61( 
لــورود الســماع عــن العــرب. 

- أورد الصيمــري)62( أربعــة شــواهد شــعرية تعــددت فيهــا األوجــه اإلعرابيــة يف 
العطف على خر الناســخ اجملرور من ذلك ما أنشــده ســيبويه قول ُعقيبة األســدي: 

معاوّي إننا بشٌر فأْسِجْح      فلسنا ابجلباِل وال احلديدا)6٣(

وأنشد لكعب بن ُجعيل: 
أال َحّي ندماين ُعمري بن عامٍر      إذا ما تالقينا من اليوم أو غدا)6٤(

ففي هذين الشاهدين جند كاًل من »وال احلديدا« يف البيت األول و»أو غدا« 
يف الثــاين معطوفــان علــى خــر ليــس يف »ابجلبــال« يف األول، وعلــى حمــل »اليــوم« 
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اجملــرور مبــن الزائــدة يف البيــت الثــاين. فالصيمــري يذكــر فيهمــا وجهــن مــن اإلعــراب: 
- النصب عطًفا على موضع الباء، وموضع اليوم. 
- اجلر عطًفا على »اجلبال«، و»اليوم« اجملرورين. 

فنصــب  الثــاين:  البيــت  بعــد  بقولــه  الشــاهدين  مثــل هذيــن  اجلــر يف  ويرجــح 
»غــدا« علــى موضــع )مــن( والوجــه اجلــر يف مجيــع هــذا؛ ألن املعــى يف النصــب اجلــر 
واحــد، والتفــاق اللفظــن واملعــى واحــد أحســن مــن اختالفهمــا. وهــو هبــذا يتفــق مــع 

ســيبويه)6٥( ومــن يــرى برأيــه مــن النحــاة يف الوجهــن الســابقن. 

وال  ابجلبــال  فلســنا  األول:  الشــاهد  أتويــل  »أن  عمــر)66(:  بــن  عيســى  ذكــر 
ابحلديــد، فلمــا فقــد البــاء ُنصــب حجــة ملــن قــال: ليــس زيــٌد بقائــم وال قاعــًدا، وليــس 
زيــٌد جببــاٍن وال خبيــاًل حبمــل )خبيــاًل( علــى موضــع )جببــاٍن(؛ ألنــه موضــع نصــب، ولــوال 

البــاء النتصــب، فحمــل احلديــد علــى موضــع اجلبــال فنصبــه«. 

ويف قولــه)6٧(: »»مــن اليــوم أو غــدا« حجــة ملــن قــال: مــررُت بزيــٍد أو عمــرًا، كأنــه 
وأتيــت عمــرًا، وكان وجهــه أن يقــول: أو غــٍد، علــى معــى: مــن اليــوم أو مــن غــٍد، 

ولكنــه ألغــى »مــْن««. 

- مث أورد شــاهًدا آخر من شــواهد ســيبويه جييز فيه وجًها اثلثًا وهو اجلر على 
مذهــب مــن جييــز العطــف علــى عاملن. 

نِّ األعور:  وهو قول الشِّ
بكـــــفِّ اإللـــه مقــــــاديــُرها هّون عليك فإن األموَر  

وال قاصٌر عنك مأموُرها)6٨( فليس آبتيـــــك منــهيُّهـــــا  
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ففي هذين البيتن تعددت األوجه اإلعرابية يف »قاصٌر« إىل ثالثة أوجه: 
1- النصب ابلعطف على موضع الباء. 

2- الرفع على أن يكون »مأموُرها« مبتدأ، و »قاصٌر« خر مقدم. 
وقــد اتفــق الصيمــري مــع النحــاة)6٩( يف هذيــن الوجهــن، وهــذا مفهــوم مــن قولــه: 

فهــذان الوجهــان ال خــالف فيهمــا. 
٣- أمــا الوجــه الثالــث وهــو اجلــر علــى العطــف علــى عاملــن فقــد أجــازه الصيمــري 
خمالًفــا بذلــك النحــاة)٧0(، ولعلــه يتفــق مــع األخفــش)٧1( ومــن ذهــب مذهبــه يف جــواز 

العطــف علــى عاملــن. 

فيكــون »مأموُرهــا« معطوفًــا علــى اســم ليــس وهــو »َمْنِهيُّهــا«، ويكــون »قاصــٌر« 
معطوفًــا علــى خرهــا وهــو »آبتيــك« فقــد عطــف ابلــواو علــى »ليــس« و»البــاء« 

ومهــا عامــالن. 

ويعلــل ابــن الســراج لعــدم جــواز العطــف علــى عاملــن عنــد النحــاة بقولــه)٧2(: 
»والعطــف علــى عاملــن ال جيــوز مــن قبــل أن حــرف العطــف إمنــا وضــع إمنــا وضــع 
لينــوب عــن العامــل، ويغــن عــن إعادتــه، فلــو عطفــت علــى عاملــن أحدمهــا برفــع 
واآلخــر بنصــب لكنــت قــد أحلــت، ألهنــا كانــت تكــون رافعــة انصبــة يف حــال وقــد 
أمجعــوا علــى أنــه ال جيــوز أن تقــول: َمــرَّ زيــٌد بعمــرٍو وبكــٌر خالــٍد، فتعطــف علــى 

الفعــل والبــاء«. 

والواضــح مــن مذهــب ســيبويه)٧٣( أنــه ال جييــز العطــف علــى عاملــن؛ ألنــه قــال: 
يعــد االستشــهاد ابلبيتــن الســابقن: قــد جــره قــوٌم، فجعلــوا املأمــور للمنهــّي واملنهــيُّ 
هــو األمــور، ألنــه مــن األمــور وهــو بعضهــا، ويف هــذا ردٌّ علــى املــرد)٧٤( الــذي صــرّح 
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أبن ســيبويه جييــز اجلــر يف الشــاهد الســابق والعطــف علــى عاملــن. 

وجــّوز الســيوطي)٧٥( اجلــر يف »قاصــر« ببــاء مقــدرة مدلــول عليهــا ابملقدمــة يف 
»آبتيــك«. 

ب - احلروف الناسخة: 
١- ابب )ما(: 

أورد الصيمــري)٧6( هــذا الشــاهد بعــد أن قــرر حكًمــا حنــواًي هــو: ال جيــوز تقــدمي 
معمــول خــر )مــا( علــى امسهــا وخرهــا بعــد )مــا( مباشــرة، كمــا مل جيــز يف »ليــس« 

أن يليهــا مــا انتصــب بغريهــا، فقــال: »وأمــا قــول مزاحــم الُعقيلــي: 

َوقَاُلوا تـََعرَّفها الـَمَنازَِل ِمْن ِمَى       َوَما ُكلُّ َمْن َواىَف ِمَى َأاَن َعاِرُف)٧٧(«

للبيــت  الروايــة  تعــدد  علــى  مبــن  الشــاهد  هــذا  يف  اإلعرابيــة  األوجــه  وتعــدد 
لالســتدالل هبــذه األوجــه علــى لغــات العــرب، فموضــع الشــاهد »ومــا كلُّ مــن واىف 

مــن أان عــارُف« ذكــر الصيمــري روايتــن يف )كّل( يف هــذا الشــاهد: 

أ- روايــة النصــب »كلَّ« محــاًل علــى لغــة متيــم يف )مــا( فهــي غــري عاملــة عندهــم 
ومــن مثّ أعمــل يف )كلَّ( عارفًــا وجــاز هــذا كمــا جيــوز يف االبتــداء حنــو: عبــَد هللا أان 

ضــارٌب. 
ب- رواية الرفع يف »كلُّ« فتكون من وجهن: 

أحدمهــا: أن يكــون حممــواًل علــى لغــة أهــل احلجــاز، وتقديــره: أنَّ »كلُّ« اســم 
)مــا( و»أان عــارٌف« ابتــداء وخــر، والتقديــر: عارفُــه، هبــاء ترجــع إىل »كلُّ« يف 

التقديــر، كمــا قــال أبــو النجــم: 
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ِعي     َعَليَّ َذنًبا ُكلُّه ملَْ َأْصَنِع)٧٨( َقْد َأْصَبَحْت أُمُّ اخلَِياِر َتدِّ
أراد كله مل أصنعه. 

والوجــه اآلخــر: أن يكــون حممــواًل علــى لغــة بــن متيــم، ويكــون »كلُّ« رفًعــا ابالبتــداء 
و»أان عــارٌف« مجلــة يف موضــع رفــع خــر )كلُّ( واهلــاء حمذوفــة مــن عارفــه أيًضــا. 

مل يصــرح الصيمــري برجيــح ألّي مــن هــذه األوجــه، وهــو يتفــق مــع ســيبويه يف 
احلكــم العــام هلــذه املســألة، وإن كان ســيبويه)٧٩( قــد صــرّح يف الرفــع يف الوجــه الثــاين 
أبن محلــه علــى االبتــداء بعيــد، حيــث قــال بعــد إنشــاد البيــت رفًعــا: فــإن شــئت محلتــه 

علــى )ليــس( وإن شــئت محلتــه علــى )كلُّــه مل أصنــع( فهــذا أبعــد الوجهــن. 

نقــل البغــدادي)٨0( قــول ســيبويه الســابق وفصَّــل يف املــراد مــن قولــه: وهــذا أبعــد 
الوجهــن: يعــن رفــع »كلُّ« ابالبتــداء علــى اللغــة التميميــة ألن مــن يرفعــه ابالبتــداء 
ال يعمــل )مــا( فــإذا مل يعملهــا أمكنــه أن يعمــل عــارف يف )كّل(، فــإذا مل يعمــل فقــد 

قبــح، إذ قــد وجــد الســبيل إىل املختــار، وال ضــرورة تدعــو إىل غــريه. 

ومــن رفــع )كلُّ( مبــا فهــو ال جيــد الســبيل إىل إعمــال عــارف يف )كلُّ( إال 
املعــى.  يغــري  حبــذف )مــا(، وحذفهــا 

ــا، وقــال: ومل أمســع  وقــد استشــهد الفــراء هبــذا الشــاهد مرتــن يف معانيــه)٨1( رفًع
نصــب )كّل(، العــرب يف )كّل( ختتــار الرفــع وقــع الفعــل علــى راجــع الذكــر أم مل 
يقع، وأنشد الشاهد السابق، فلم يقع »عارف« على )كلُّ(؛ وذلك أن يف )كّل( 
أتويــل: ومــا مــن أحــد يغشــى مــّن أان عــارُف، ولــو نصبــت لــكان صــوااًب، ومــا مسعتــه 

إال رفًعــا. 
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واستشــهد بعــض النحــاة)٨2( ابلشــاهد الســابق يف روايــة النصــب يف )كلَّ( علــى 
إمهــال )مــا( لتقــدم معمــول خرهــا علــى امسهــا ومل يكــن ظرفًــا وال جــارًا وجمــرورًا، 
فاألصــل: مــا أان عــارٌف ُكلَّ مــن واىف مــّن، فــكلُّ منصوبــة علــى املفعوليــة بعــارف. 

٢- ابب احلروف اليت تنصب األمساء والتوابع وترفع األخبار: 
أورد الصيمــري)٨٣( عــدة شــواهد يف األوجــه اجلائــزة يف االســم املعطــوف علــى 

خــر »إنَّ« فذكــر أن فيــه وجهــن: 

الرفــع مــن وجهــن: أحدمهــا: أن تعطفــه علــى موضــع اســم إّن؛ ألن موضعــه 
االبتــداء، كمــا قــال جريــر: 

إّن اخلالفَة والنبوََّة فيهُم      واملكرماُت وسادٌة أطهاُر)٨٤(

والوجــه الثــاين: أن تعطفــه علــى املضمــر يف اخلــر؛ ألن فيــه ضمــريًا يرجــع إىل 
اســم إنَّ، وهــذا ال حيســن إال بتأكيــد الضمــري كقولــك: إن زيــًدا قائــٌم هــو وعمــرو. 

فالشــاهد عنــد النحــاة)٨٥( يف بيــت جريــر: »واملكرمــاُت« ابلرفــع محــاًل علــى حمــل 
»إن وامسهــا« وهــو الرفــع علــى االبتــداء، أو عطًفــا علــى الضمــري املســتكن يف اجلــار 
واجملــرور والتقديــر: اســتـََقرَّ فيهــم مهــا واملكرمــاُت، وجــّوز بعضهــم)٨6( يف »املكرمــات« 

وجًهــا اثلثًــا للرفــع وهــو: أن تكــون مبتــدأ خــره »فيهــم« مقــدرة. 

- وجيــوز نصــب »املكرمــات« إتباًعــا للخالفــة)٨٧(. أمــا ســادٌة ففيهــا وجهــان 
للرفــع)٨٨(: 

1- تكون خرًا ملبتدأ حمذوف تقديره: وهم سادٌة. 

2- تكون مبتدأ حذف خره على تقدير: وفيهم سادٌة أطهاُر. 
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أمــا النصــب فبالعطــف علــى املنصــوب »اســم إنَّ« وال خــالف يف جــوازه يف 
احلــروف الناســخة كلهــا، قــال رؤبــة: 

إنَّ الربيَع اجلْوَد واخلريفا       يدا أيب العباِس والصُّيوفا)٨٩(

 وقال األخطل: 
إنَّ العرارَة والنبوَح لدارِم       واملستِخفَّ أخوُهم األثقاال)٩0(

فالشــاهد يف بيــت رؤبــة عنــد النحــاة)٩1( »والصُّيوفــا« حيــث عطــف علــى اســم 
»إنَّ« »الربيــَع« نصبًــا، ولــو رُفــع محــاًل علــى املوضــع أو علــى االبتــداء وإضمــار اخلــر 

جلــاز. 

أمــا بيــت األخطــل فقــد فّصــل القــول فيــه ابــن الشــجري)٩2(، ولعــل ابــن منظــور)٩٣( 
« ابلرفــع  نقــل عنــه يف اللســان، وملخــص القــول يف هــذا الشــاهد: يــروى »املســتِخفَّ
والنصب، فمن نصبه عطفه على اســم »إنَّ« وأخوهم: خر إّن، واألثقاال: مفعول 
ابملســتخّف تقديــره: إّن املســتِخفَّ األثقــاَل أخوهــم، ففصــل بــن الصلــة واملوصــول 

خبــر إّن للضــرورة. 

وقــد جيــوز أن ينتصــب إبضمــار فعــل دّل عليــه املســتخف تقديــره: إن الــذي 
اســتخفَّ األثقــال أخوهــم، وجيــوز أن يرتفــع أخوهــم، واألثقــال منصوبــة بــه ويكــون 
العائــد علــى األلــف والــالم الضمــري الــذي أضيــف إليــه األخ، ويكــون اخلــر حمذوفًــا 
تقديــره: إن الــذي اســتخف أخوهــم األثقــال هــم، فحــذف اخلــر لداللــة الــكالم 

عليــه. 

أمــا مــن رفــع املســتخفُّ فإنــه رفعــه ابلعطــف علــى موضــع إنَّ، ويكــون الــكالم 
يف رفــع األخ مــن الوجهــن املذكوريــن كالــكالم فيمــن نصــب املســتخّف. 
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فالشــواهد الســابقة الــيت أوردهــا الصيمــري يف مســألة العطــف علــى خــر إنَّ 
مل يفصــل فيهــا كعادتــه يف تعــدد األوجــه اإلعرابيــة وإمنــا ذكــر تلــك األوجــه جمملــة، 

ولذلــك آثــرت أن أفّصــل فيهــا اســتكماال للفائــدة. 

٣- ابب إْن وأْن:
بعــد أن فّصــل الصيمــري)٩٤( يف إْن املخففــة مــن املشــددة ورأي كل مــن الفــراء 
والكســائي فيهــا يف كتابــه )التبصــرة( أورد هــذا الشــاهد بقولــه: وأمــا قــول عاتكــة بنــت 

زيــد بــن عمــرو بــن نُفيــل: 
شّلْت ييُنك إْن قتلَت ملسلًما       حّلْت عليَك عقوبُة املتعمِد)٩٥(

البصريــن  بــن  مســألة خالفيــة  الصيمــري  يعــرض  الشــاهد  هــذا  خــالل  مــن 
والكوفيــن)٩6( يف داللــة »إْن« والــالم يف هــذا الشــاهد ويؤيــد مذهــب البصريــن يف 
أّن »إْن« خمففــة مــن الثقيلــة، والــالم يف »ملســلًما« للتأكيــد بقولــه: وقــول أصحابنــا 
أوىل -يريــد البصريــن- ويعلــل لذلــك أبن الــالم ال تســتعمل مبعــى )إال( يف غــري هــذا 
املوضــع ولــو جــاز أن تكــون مبعــى )إال( ههنــا جلــاز أن تقــول: جــاءين القــوُم لزيــًدا، 
مبعــى إال زيــًدا، ويف هــذا ردٌّ ملذهــب الكوفيــن الذيــن يــرون أن »إْن« مبعــى )مــا( 
والــالم مبعــى )إال(، وتقديــره: مــا قتلــت إال مســلًما، فتأويلهــم الــالم مبعــى »إال« 
دعــوى ليــس عليهــا برهــان وال يعــدل عــن ظاهــر الــكالم إىل تقديــر آخــر إال بدليــل. 

والنحاة يف استشهادهم ابلبيت السابق على فريقن: 
- فريــق منهــم)٩٧( اتفــق مــع الصيمــري يف االستشــهاد بــه علــى أّن »أْن« خمففــة مــن 

الثقيلــة، والــالم الم التوكيــد الــيت تلــزم خــر إْن للفصــل بــن اإلجيــاب والنفــي. 
- وفريــٌق آخــر)٩٨( يستشــهد بــه علــى أّن »إْن« يف »إن قتلــت ملســلًما« خمففــة مــن 
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الثقيلة وليها فعل ماٍض غري انســخ وهو »قتلت« وهذا شــاذ عند البصرين ال يقاس 
عليــه خبــالف األخفــش. وبعــض النحــاة جعلــه مــن القليــل النــادر يف كالم العــرب.

املفعــوالت  يف  الشــعرية  الشــواهد  يف  اإلعرابيــة  األوجــه  تعــدد   -٣
وشــبهها:

األوجــه  فيهــا  تعــددت  الــيت  الشــعرية  الشــواهد  بعــض  املبحــث  هــذا  يشــمل 
اإلعرابيــة يف مســائل املفعــوالت )املفاعيــل( وأقصــد هبــا الفضــالت يف اجلملــة وهــي 
مخســة )املفعــول بــه، املفعــول املطلــق، املفعــول لــه، املفعــول معــه، املفعــول فيــه( أمــا 
شــبه املفعــوالت فهــي مــا اشــرك مــع املفعــوالت يف النصــب، إال أهنــا حممولــة علــى 

املفاعيــل يف النصــب وهــي ثالثــة )االســتثناء واحلــال والتمييــز(. 

أ- ابب املفعوالت: 
١- املفعول معه: 

أورد الصيمــري)٩٩( هــذا الشــاهد بعــد حكــم حنــوي انفــرد بــه)100( وهــو: جــواز 
النصــب فيمــا بعــد الــواو يف قوهلــم: كلُّ رجــٍل وضيعتُــه، مبعــى مــع ضيعتــه، وجيــوز 
الرفــع يف هــذا علــى تقديــر العطــف، ويكــون خــر االبتــداء حمذوفًــا تقديــره: كلُّ رجــٍل 

وضيعتُــه مقــروانن، قــال شــداد العبســي أبــو عنــرة: 
َفَمْن َيُك َساِئاًل َعنِّ فَِإيّنِ       َوِجْرَوَة اَل تـَُروُد َواَل تـَُعاُر)101(  

فذكر الصيمري يف كلمة »جروة« يف الشاهد السابق وجهن من اإلعراب: 

- أحدمهــا: أن تكــون »ِجــْروَة« معطوفًــا علــى اســم إنَّ، واخلــر حمــذوف تقديــره: 
فــإين وِجــْروَة مقــروانن، مث أخــر عــن جــروة خاصــة بقولــه: ال تــروُد وال تعــاُر. 
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- والثــاين: أن تكــون الــواو مبعــى )مــع(، ويكــون خــر »إنَّ« تقديــره: فــإين مــع 
جــروٍة، كمــا تقــول: إين مــع زيــٍد، مث أخــر عنهمــا بقولــه: ال تــروُد وال تعــاُر. 

ويف هــذا الشــاهد يعتمــد الصيمــري علــى الســماع مــن كالم العــرب ليــرز الوجــه 
اإلعــرايب وينظّــر هلــذا الوجــه بقوهلــم: زيــٌد والشــماَل يباريهــا، أي مــع الشــمال، فزيــٌد: 

مبتــدأ، ومــع الشــمال: خــره، مث أخــر عنــه خــرًا آخــر بقولــه: يباريهــا. 

وهنــاك موضــع آخــر لتعــدد األوجــه اإلعرابيــة يف هــذا الشــاهد وهــو يف مجلــة »ال 
تــروُد وال تعــاُر« ففيهــا وجهــان مــن اإلعــراب: 

- أحدمها: تكون خرًا اثنًيا جلروة. 

- والثــاين: تكــون يف موضــع احلــال مــن »جــروة«، وكذلــك ابلنســبة لـــ )يباريهــا( 
تكــون حــااًل مــن زيــٍد، كأنــك قلــت يف األول: فــإين مــع جــروة ال رائــدًة وال معــارًة، 
ويف الثــاين زيــٌد مــع الشــماِل مبــاراًي هلــا. والصيمــري اتبــع لســيبويه)102( يف الوجهــن 
الســابقن حيــث ذكــر ســيبويه بعــد إنشــاد البيــت: »فهــذا كلُّــه ينتصــب انتصــاب إين 
وزيــًدا منطلقــان، ومعناهــا )َمــَع( ألن »إيّن« هــا هنــا مبنزلــة االبتــداء ليســت بفعــل وال 

اســم مبنزلــة الفعــل«. 

تعــدد األوجــه  مــن حيــث  الصيمــري  مــن أكثــر شــواهد  الشــاهد  ويعــدُّ هــذا 
اإلعرابيــة فباإلضافــة إىل مــا ســبق ذكــره مــن أوجــه جنــد أنــه يكــن االستشــهاد بــه علــى 

حــذف اخلــر وجــواًب والتقديــر: مقــروانن. 

- أيًضــا يكــون شــاهًدا علــى تعــدد اخلــر، ففــي الوجهــن اجلائزيــن يف »جــروة« 
جيــوز يف مجلــة »ال تــروُد وال تعــاُر« أن تكــون خــرًا اثنيًــا جلــروة خاصــة. 
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- أورد الصيمــري)10٣( عــدة شــواهد شــعرية تعــددت فيهــا األوجــه اإلعرابيــة يف 
االســم بعــد الــواو الــيت تكــون مبعــى )مــع(، وســأعرض لشــاهدين منهــا. 

- فالشاهد األول أنشده سيبويه: 
 اَي زُبـْرُقاِن َأَخا َبِن َخَلٍف      َما أَْنَت َوْيَب أَبَيَك والَفْخُر)10٤(

معنــاه: مــا أنــت مــع الفخــر يف افتخــارك وحتققــك بــه. فالصيمــري يــرى أن يف 
هــذا الشــاهد »مــا أنــت َوْيــَب أبيــك والفخــُر« وجهــن مــن اإلعــراب: 

- النصــب علــى أنــه مفعــول معــه فالــواو مبعــى )مــع( بتقديــر فعــل الكــون مضمــرًا 
والتقديــر: مــا كنــت أنــت والفخــر. 

- الرفــع وهــو األجــود والــذي ورد الســماع بــه يف هــذا الشــاهد ابلعطــف علــى أنــت 
مــع مــا يف الــواو مــن معــى )مــع(. 

ونســب الصيمــري جــواز الوجهــن لســيبويه، والــذي يبــدو أن األكثــر واألجــود 
عنــده الرفــع، حيــث ذكــر قبــل الشــاهد الســابق)10٥(: »هــذا ابب معــى الــواو فيــه 
كمعناهــا يف البــاب األول إال أهنــا تعطــف االســم هنــا علــى مــا ال يكــون مــا بعــده 
إال رفًعــا علــى كل حــال، وذلــك قولــك: أنــت وشــأنك، وكل رجــٍل وضيعتُــه، ومــا 

أنــت وعبــُد هللا...«. 

أمــا النصــب فقليــل عنــد العــرب حيــث قــال)106(: »وزعمــوا أن انًســا يقولــون: 
كيــف أنــت وزيــًدا، ومــا أنــت وزيــًدا، وهــو قليــل يف كالم العــرب«. 

وينقــل النحــاة)10٧( عــن ســيبويه امتنــاع النصــب يف مثــل الشــاهد الســابق ويعللــون 
ليــس قبــل االســم املعطــوف فعــل  لذلــك بعلــة الصيمــري يف ترجيــح الرفــع؛ ألنــه 

يتعــدى إليــه فينصبــه. 
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ورأي مجهــور النحــاة)10٨( أنــه إذا تقــدم الــواو مفــرد حنــو: كلُّ رجــٍل وضيعتُــه، 
فيجــب الرفــع يف االســم بعــد الــواو وال جيــوز النصــب علــى املفعــول معــه. ونقــل 
فيــه  بعضهــم  وجــوَّز  أتويــل،  بــال  النصــب  فيــه  جــوَّز  الصيمــري  أن  الســيوطي)10٩( 
النصــب علــى أتويــل مــا قبــل الــواو وأنــه مجلــة حــذف اثين جْزأيهــا. والتقديــر: كلُّ 

رجــٍل كائــٍن وضيعتُــه.

- أما الشاهد الثاين فأنشده بعُض اهلذلين: 
وما أان والَسرَي يف َمتـَْلٍف       يـُبَـرَُّح ابلذََّكِر الّضابِط)110(

فالشــاهد عند النحاة)111( يف هذا البيت: »وما أان والســرَي« نصب الســرَي على 
أنــه مفعــول معــه إبضمــار فعــل كأنــه قــال: فمــا كنــُت أان والســرَي، أو فمــا أكــوُن أان 

والســرَي، ولــو رفــع »الســرَي« لــكان أجــود. 

وقــّدره النحــاس)112( بقولــه: »أراد مــا أان مــع الســري، وأضمــر فعــاًل كأنــه قــال: مــا 
يل أكــون مــع الســري؟ فلمــا َحُســن إضمــار الفعــل ههنــا نصــب«. 

وجيعــل الســيوطي)11٣( هــذا الشــاهد مــا خيتــار فيــه العطــف مــع جــواز النصــب 
علــى املفعــول معــه وهــو القســم الثالــث مــن مســائل املفعــول معــه، وقــد منــع النصــب 
بعــض املتأخريــن كابــن احلاجــب ولكــن ُردَّ ابلســماع عــن العــرب ومنــه هــذا الشــاهد. 
فالصيمــري يف هذيــن الشــاهدين يعتمــد علــى الســماع عــن العــرب يف جــواز األوجــه 

اإلعرابيــة. 

٢- املفعول فيه: 
هــذا  يف  يكــون  أن  وآثــرت  اجلــّر  ابب  يف  الشــاهد  هــذا  الصيمــري)11٤(  أورد 
املبحــث ملضمونــه، حيــث يعــرض فيــه األوجــه اجلائــزة يف ظــرف الزمــان إذا ُجــرَّ حبــرف 



د. حمدة حامد عبد العزيز الجابري

العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤0هـ - أكتوبر ٢0١٨م(             ٢١٣

وأضيــف إىل فعــل مــاٍض وهــو قــول النابغــة: 
َبا َوقُلُت: ألـمَّا أْصُح والشَّيُب َوازُِع)11٥( َ َعاتـَْبُت الـَمِشيَب َعَلى      الصِّ َعَلى ِحِن 

فذكر فيه وجهن من اإلعراب معتمًدا على الرواية يف هذا الشاهد: 

املاضــي  الفعــل  وهــو  مبــن  إىل  مضــاف  ألنــه  »حــَن«؛  الفتــح  علــى  البنــاء   -1
إليــه.  أضيــف  مــا  البنــاء  فاكتســب  »عاتــب« 

2-  الكسر »حِن« على األصل؛ ألنه ُسبق حبرف جرٍّ فهو معرب. 

ونظَّــر الصيمــري للوجهــن الســابقن يف »حــن« يف الشــاهد الســابق آبيــة مــن 
القــرآن وهــو قولــه تعــاىل: ﴿َوِمــْن ِخــْزِي يَْوِمئـِـٍذ﴾)116(، فمــن كســر)11٧( أعــرب وأجــراه 

علــى األصــل، ومــن فتــح)11٨( بنــاه مــع »إْذ« ألنــه غــري متمكــن. 

ويتفــق النحــاة)11٩( مــع الصيمــري يف الوجهــن الســابقن يف الشــاهد ويعللــون 
لــكل وجــه مبــا علــل بــه. وقــد عّلــل الزجاجــي)120( إلضافــة أمســاء الزمــان إىل األفعــال 

بعــدة تعليــالت أخــرى. 

اختلف النحاة)121( يف علة بناء ظرف الزمان إذا وليه فعل ماٍض وملخص ذلك: 

ذهــب البصريــون إىل أنــه بُــن للتناســب، وقــال ابــن مالــك: بــل لشــبه الظــرف 
حينئــٍذ حبــرف الشــرط يف جعــل اجلملــة الــيت تليــه مفتقــرة إليــه وإىل غــريه. 

والبنــاء عنــد إضافــة ظــرف الزمــان إىل الفعــل املاضــي أرجــح لكونــه مضاًفــا إىل 
مبــن أصالــة وهــو يف الشــاهد الســابق »عاتبــت«. 

وقــد استشــهد ابــن هشــام)122( هبــذا الشــاهد يف مغنيــه أثنــاء ذكــره لألمــور الــيت 
فالشــاهد  أبــواب،  بثالثــة  البنــاء وخصــه  ذلــك  يكتســبها االســم ابإلضافــة، ومــن 
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الســابق مــن البــاب الثالــث وهــو أن يكــون زمــااًن مبهًمــا واملضــاف إليــه فعــل مبــن 
بنــاًء أصليًــا. 

ب – شبه املفعوالت: 
- احلال: 

أورد الصيمــري)12٣( شــاهًدا علــى جــواز حــذف احلــال إذا دّل عليــه دليــل وهــو 
قــول عمــرو بــن معــدي كــرب: 

احلرُب أوُل ما تكون فـُتـَيًَّة      تسعى بزينتها لُكلِّ َجُهوِل)12٤(

يعــدُّ هــذا الشــاهد مــن أكثــر الشــواهد الشــعرية عنــد الصيمــري تعــددت فيــه 
األوجــه اإلعرابيــة حيــث ذكــر فيــه أربعــة أوجــه: 

نصــب »أوَل« و»فـُتـَيّــًة«، ورفعهمــا، ونصــب »فـُتـَيّــًة« ورفــع »أوُل«، ونصــب 
ــُة«.  »أوَل« ورفــع »فـُتـَّي

- فمــن ينصبهــا مجيًعــا، جعــل »احلــرب« رفًعــا ابالبتــداء، و »تســعى« خــر 
االبتداء، و«أول« منصوب على الظرف، والعامل فيه »تسعى« كأنه قال: تسعى 
يف أول ما تكون، مث حذف »يف« ونصب »أول«، وقد اتفق ابن احلاجب)12٥( يف 
العامــل يف »أول« مــع الصيمــري يف أنــه »تســعى« أي تســعى بزينتهــا لــكل جهــول 
يف زمن أول وجودها يف هذه احلال؛ فيكون املعى: على أن ســعيها بزينتها يف أول 

زمــن وجودهــا علــى هــذه احلــال. 

و»فـُتـَّيًة« نصب على خر تكون، وقد جّوز ابن احلاجب)12٥( يف نصب »فُتّية« 
وجًهــا آخــر وهــو: نصبــه علــى احلــال إمــا مــن الضمــري يف »تســعى« والعامــل فيــه 
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»تســعى« أي: تســعى بزينتهــا يف حــال كوهنــا فُتّيــًة، وإمــا مــن الضمــري يف »تكــون«: 
فيكــون علــى هــذا الوجــه »أوَل« منصــوب علــى الظــرف لُفتيّــًة علــى أال يكــون معمــواًل 

لتكــون بــل لتســعى؛ أي تســعى بزينتهــا يف حــال كوهنــا فُتّيــًة يف أول وجودهــا. 

- والرفع فيهما مجيًعا على: 

أن تكــون »احلــرُب« مبتــدأ، و»أول مــا تكــون« مبتــدأً اثنيًــا، و»فُتيّــٌة« خــر 
»أول«، ويف تكــون ضمــري يرجــع إىل احلــرب. وخــر احلــرب اجلملــة االمسيــة »أوُل 

مــا تكــون فُتيّــة«. 

ويف رفــع »أّوُل« وجــٌه آخــر: رُفــع علــى أنــه بــدل مــن احلــرب، وعلــى هــذا يكــون 
رفــع »فُتّيــٌة« علــى أنــه خــر احلــرُب؛ كأنــه قــال: أّوُل أكــوان احلــرب فُتّيــٌة وهــو بــدل 
اشــتمال؛ وصــح اإلخبــار عــن الكــون بصفــة مــا هــو كائــٌن فيــه كمــا صــح وصــف 

الليــل بنائــم، فوصفــه بصفــة مــا هــو واقــع فيــه. 

وال يســتقيم أن يكــون خــرًا بعــد خــر إذ ال يســتقيم أن خيــر عــن احلــرب أبول 
أكواهنــا؛ لفســاد املعــى لتغايــر الذاتــن يف املعــى)12٥(.

- أمــا نصــب »أّوَل« ورفــع »فٌتيّــٌة« فاحلــرب رفــع ابالبتــداء و »فُتيّــٌة« خــره، 
و »أّوَل مــا تكــون« ظــرف كأنــه قــال: احلــرُب فُتيّــٌة يف أول مــا تكــون. وقيــده ابــن 
احلاجــب)12٥( أبنــه ظــرف لُفتيّــة أي: فُتيّــٌة أّوَل مــا تكــون، كأنــه قيــل: ُمستْحســنٌة أوَل 
أكواهنــا، وال جيــوز أن تكــون حــااًل مــن احلــرب؛ ألنــه مبتــدأ وال موضــع خــر عنــه؛ 
ألنــه ال فائــدة فيــه إذ كل شــيء مســتقّر أول أكوانــه، وال جيــوز أن يكــون معمــواًل 

لتســعى لوقوعــه بــن مبتــدأ وخــر قبلــه. 
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- ومــن رفــع »أّوُل« ونصــب »فُتيّــًة« جعــل »أّوُل« بــداًل مــن احلــرب بــدل 
اشــتمال، ونصــب »فُتيّــًة« علــى احلــال بتقديــر: إذا كانــت فُتيّــًة، وهــذه احلــال ســدت 

مســد اخلــر. 

ويتفــق الصيمــري مــع النحــاة)126( الذيــن استشــهدوا هبــذا الشــاهد يف األوجــه 
اإلعرابيــة. وقــد أجــاد ابــن احلاجــب)12٧( يف عرضــه هلــذه األوجــه اإلعرابيــة موضًحــا 

العامــل يف كل وجــه. 
ويظهــر اهتمــام الصيمــري ابملعــى عنــد عرضــه لتعــدد األوجــه اإلعرابيــة يف هــذا 

الشــاهد مــن خــالل التقديــر لــكل وجــه منهــا. 

)- تعــدد األوجــه اإلعرابيــة يف الشــواهد الشــعرية يف األفعــال ومــا 
جيــري جمراهــا يف العمــل:

يشــمل هــذا املبحــث الشــواهد الــيت تعــددت فيهــا األوجــه اإلعرابيــة يف مســائل 
إعــراب األفعــال، ومــا جيــري جمــرى األفعــال يف العمــل وذلــك يف مســائل املشــتقات 

العاملــة عمــل األفعــال كاســم الفاعــل واملصــدر واســم الفعــل. 

أ- ابب األفعال:
١- ابب إعراب األفعال: 

أورد الصيمــري)12٨( شــاهدين تعــددت فيهمــا األوجــه اإلعرابيــة، فالفعــل املضــارع 
فيهمــا وقــع بعــد الفــاء يف غــري الواجــب فيكــون فيــه النصــب أبن املضمــرة، وجيــوز 

الرفــع بعــد الفــاء علــى تقديــر االبتــداء. فالشــاهد األول قــول الشــاعر: 
أَلَـْم َتْسَأِل الرَّبَع الَقَواَء فـَيـَْنِطُق      َوَهْل خُتِْرَنََّك الَيوَم بـَْيَداَء مَسَْلُق)12٩(
ففي هذا الشاهد وجهان من اإلعراب يف )فينطُق( عند الصيمري: 
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- النصب أبن املضمرة بعد الفاء وهو الوجه عند النحاة. 
- الرفع على أن الفاء لالســتئناف، وهو املختار عنده وعلل لذلك بقوله: مل جيعل 

الســؤال ســبًبا للنطق، ولكنه جعله ينطق على كل حال، كأنه قال: فهو ينطُق. 

قــال أبــو جعفــر نقــاًل عــن أيب إســحاق)1٣0( يف الشــاهد الســابق: »إنــه تقريــٌر، 
معنــاه: إنــك ســألته، فيقبــح النصــب؛ ألن املعــى يكــون: إنــك إن تســأله ينطــق«. 

قــال األعلــم)1٣1(: »فرفــع ينطــُق لرفــع القــوايف، ورفعــه علــى تقديــر: فهــو ينطــُق علــى 
كل حــاٍل، مث اســتدرك ذلــك وأبعــد أن ينطــَق فقــال: َوَهــْل خُتْرَنَّــَك اليَــوَم بَيــَداَء مَسْلَــُق«

وقيــل)1٣2(: الشــاهد عنــده: رفــع »ينطــُق« علــى االســتئناف والقطــع علــى معــى: 
فهــو ينطــُق، وإجيــاب ذلــك لــه، ولــو أمكنــه النصــب علــى اجلــواب لــكان أحســن. 

- مث أورد الشاهد الثاين وهو قول النابغة: 

وال زال قر بن ُبْصرى وجاِسم     عليه مـن الومسّي جـــوٌد ووابُل
فينبُت حـــــــْوذااًن وعــــــوفًا ُمنــــــــَوَّرًا     سأْتِبُعه من خري ما قال قائُل)1٣٣(

يف هذا الشاهد أيًضا وجهان من اإلعراب: 

- النصب إبضمار أن بعد الفاء »فينبت«. 
- الرفــع علــى تقديــر االبتــداء، أي علــى االســتئناف »فينبــُت«؛ لذلــك قــّدر املعــى 
يف هــذا الوجــه بقولــه: كأنــه قــال: فهــو ينبــت حــوذااًن ومل جيعلــه جــوااًب لدعائــه، ولــو 
نصــب جلــاز علــى أن جيعــل األول ســبًبا للثــاين، وهــذا الــرأي للمــرد)1٣٤( أيًضــا حيــث 
يــرى أن الرفــع يف »فينبــُت« يف الشــاهد الســابق هــو الوجــه؛ ألنــه ليــس جبــواب إمنــا 

هــو فــذاك ينبــُت حــوذااًن، ولــو جعلــه جــوااًب لقولــه: وال زال كان وجًهــا جيــًدا. 
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الشــاهدين  يف  والرفــع  النصــب  جــواز  يف  النحــاة)1٣٥(  مــع  يتفــق  فالصيمــري 
الســابقن إال أهنــم يرجحــون الرفــع، فالفــاء لالســتئناف وليســت للســببية، فلــم جيعــل 

األول ســبب لآخــر. 

٢- ابب اجملازاة: 
أورد الصيمــري)1٣6( هــذا الشــاهد وفيــه يذكــر قولــن لســيبويه، مل يرجــح أحدمهــا 

علــى اآلخــر حيــث قــال: وأمــا قــول اهلــذيل: 

فـَُقْلُت حَتَمَّْل فـَْوَق َطوِقَك ِإنَـَّها       ُمطَبَـَّعٌة َمْن أَيهِتا اَل َيِضريُها)1٣٧( 

فالوجه األول: أن يكون على تقدمي اجلواب بتقدير: ال يضريُها من أيهِتا. 

واآلخر: أن يكون على حذف الفاء، كأنه قال: من أيهتا فال يضريُها. 

وهــذا الوجــه األخــري اختــاره املــرد)1٣٨(، ونقــل رأي البصريــن يف الشــاهد الســابق 
بقولــه: والبصريــون يقولــون: هــو علــى إرادة الفــاء، ويصلــح أن يكــون علــى التقــدمي. 

املــرد  بقولــه: »وقــد خالــف  الشــاهد  هــذا  املــرد يف  لــرأي  وعلّــل األعلــم)1٣٩( 
ســيبويه يف هــذا ومــا أشــبهه مــن التقــدمي، وحجتــه أن املرفــوع إذا وقــع بعــد الشــرط 
فقــد وقــع يف موضعــه فــال ينــوي بــه التقــدمي الــذي ليــس مبوضعــه كمــا ال يقــال: ضــرَب 

ــُه...«  ــة ضــرب زيــًدا غالُم ــُه زيــًدا، وزيــًدا علــى نّي غالُم

فيضريُهــا إذا تقدمــت علــى »مــن« ارتفعــت )َمــْن( بــه، فيبطــل عملهــا مــن اجلــزم، 
ألن حــرف الشــرط ال يعمــل فيــه مــا قبلــه. 

أمــا حّجــة ســيبويه يف جــواز التقــدمي للجــواب أنــه يقــدر الضمــري »الفاعــل« يف 
»يضــرُي« علــى مــا هــو عليــه يف التأخــري، و«َمــْن« مبتــدأة علــى أصلهــا فــال يلــزم أن 
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ترتفــع )َمــْن( بــه وتبطــل )َمــْن( عمــل اجلــزم)1٤0(. أمــا فاعــل »يضــرُي« علــى التقديريــن 
الســابقن فقــد نُقــل عــن أيب علــي)1٤1( قولــه يف ذلــك: - »مــن قــّدر فيــه التقــدمي كان 
فاعــل »ال يضريُهــا« ضيـْــَر، فأضمــر الضَّــرْي لــه لداللــة يضــرُي عليهــا، والضَّــري قــد 
اســتعمل اســتعمال األمســاء حنــو: ال ضــرَي، كأنــه قــد صــار امسًــا ملــا ُيكــره وال يــراد. 

- ومــن قــّدر الفــاء حمذوفــة أمكــن أن يكــون الفاعــل أحــد شــيئن: أحدمهــا: 
الضــري كقــول مــن قــّدر التقــدمي. 

والثاين: جيوز أن يكون فاعل يضرُي ضمريًا من الذي تقدم ذكره«. 

وقد استشــهد بعضهم)1٤2( هبذا الشــاهد »ال يضريها« على رفع الفعل املضارع 
جــوااًب لشــرط غــري مــاٍض وال مضــارع فنفــي بلــم، وذلــك ضعيــف عنــد مجهــور النحــاة. 
والصيمــري يف الشــاهد الســابق اتبــٌع لســيبويه يف األوجــه اإلعرابيــة الــيت ذكرهــا وهــي 

أيًضــا متثــل رأي أغلــب البصريــن. 

٣- ابب حىت:
تعــدُّ )حــى( أحــد احلــروف الــيت ينصــب بعدهــا الفعــل املضــارع إمــا إبضمــار 
»أْن« أو تكــون مبعــى »كــي« وهــذا هــو املوضــع الثالــث مــن املواضــع األربعــة الــيت 
فيــه  تكــون  الــيت  الرابــع  املوضــع  أورد شــاهًدا يف  الصيمــري حلــى)1٤٣( وهنــا  ذكرهــا 
»حــى« حــرف مــن حــروف االبتــداء تقــع بعدهــا اجلمــل وهــو قــول امــرؤ القيــس: 

َسَرْيُت هِبْم حى تكلُّ مطيُّهم       وحى اجلياُد ما يـُْقْدَن أبْرَساِن)1٤٤(

يف هذا البيت الشعري يذكر الصيمري فيه موضعن لالستشهاد به: 

أحدمهــا: قولــه: »حــى اجليــاُد مــا يُقــْدَن«، فاجليــاُد: رفــٌع ابالبتــداء و»مــا يَقــْدَن« 
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خــره، فحــى هنــا حــرف اســتئناف ومــا بعدهــا مجلــة مبتــدأة وهــي مجلــة امسيــة. وقــد 
يلــي حــى هــذه مجلــة فعليــة وهــذا هــو: 

املوضــع الثــاين لالستشــهاد » َســَرْيُت هِبــْم حــى تــكلُّ مطيُّهــم« ويف هــذا املوضــع 
أيًضــا ال عمــل حلــى يف الفعــل الــذي بعدهــا فهــي أيًضــا حــرف ابتــداء؛ لــذا قــال 
الصيمــري)1٤٥(: »إن الفعــل يرفــع بعدهــا علــى وجهــن: أحدمهــا: أن يكــون الفعــل 
األول قــد كان، والفعــل الــذي بعــد »حــى« يقــع اآلن كقولــك: لقــد ِســْرُت حــى 

أدُخُلهــا اآلن ومــا أمنــع. 

والوجــه الثــاين: أن يكــون الــذي بعــد »حــى« متصــال مبــا قبلهــا غــري منقطــع عنه، 
ُــوا  كقولــك: ســرُت حــى أدُخُلهــا، أي ســرُت فدخْلُتهــا، وعلــى هــذا قُــرئ: ﴿َوُزلِزل

َحــىَّ َيُقــوُل الرَُّســوُل﴾)1٤6( ابلرفــع)1٤٧(، أي زلزلــوا فقــال الرســول«. 

فمن خالل هذين الوجهن يظهر اهتمام الصيمري ابلربط بن الوجه اإلعرايب 
واملعى ابألمثلة التوضيحية وابلنظر ملا قبل )حى( وما بعدها. 

ومل يصــرح الصيمــري يف هــذا الشــاهد إال بروايــة واحــدة فيمــا بعــد حــى وهــي 
الرفــع ســواء كان للجملــة االمسيــة »حــى اجليــاُد...« أو اجلملــة الفعليــة يف الشــطر 
األول »حــى تَــِكلُّ...« فالفعــل »تــكلُّ« مرفــوع فهــذا دليــل علــى أن حــى غــري 
عاملــة وهبــذا خيالــف النحــاة)1٤٨( الذيــن استشــهدوا ابلبيــت الســابق علــى أن حــى 
األوىل عاملــة النصــب إبضمــار »أْن«، والتقديــر: إىل أْن، والثانيــة غــري عاملــة لذلــك 

رُفــع مــا بعدهــا »حــى اجليــاُد«. 

نقــل ابــن هشــام)1٤٩( روايــة الرفــع يف الشــاهد الســابق »حــى تَــِكلُّ« برفــع الفعــل 
»تــكلُّ« بعــد حــى علــى أّن مجلــة »تَــِكلُّ مطّيهــم« معطوفــة حبــى علــى »ســريُت 
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هبــم« ونســب هــذا الــرأي البــن الســّيد)1٥0(. وهــذا خمالــف ملــا اشــرطه النحــاة حــى 
يرتفــع الفعــل بعدهــا. 

ففــي روايــة الرفــع »تَــِكلُّ« يكــون املعــى: حــى كلّــْت، ولكنــه جــاء بلفــظ املضــارع 
علــى حكايــة احلــال املاضيــة، كقولــك: رأيــُت زيــًدا أمــِس وهــو راكــٌب. 

أمــا مــن نصــب »تــِكلَّ« فهــي »حــى« اجلــارة والبــد علــى النصــب مــن تقديــر 
زمــن مضــاف إىل »تــِكلُّ« أي زمــن كالل مطيهــم)1٥1(. 

مث أورد الصيمــري)1٥2( هــذا الشــاهد الــذي تتعــدد فيــه األوجــه اإلعرابيــة فيمــا بعــد 
»حــى« وذلــك ألن الفعــل قــد شــغل بضمــري مــا بعــد »حــى« وهــو قــول الشــاعر: 

ألقى الصحيفَة َكْي خُيَفَِّف َرْحَلُه      والزاَد َحىَّ نـَْعـِلُــَه ألقاها)1٥٣(

ففي » نـَْعـِلُـَه« األوجه الثالثة: الرفع والنصب واجلر. 

هــذا الشــاهد مــا اكتفــى فيــه الصيمــري ابإلشــارة إىل األوجــه اإلعرابيــة الثالثــة 
دون تفصيــل، وهــو يتفــق مــع النحــاة يف تلــك األوجــه، وآثــرت أن أفّصــل يف تلــك 

األوجــه كمــا وردت عنــد النحــاة)1٥٤(: 

- فمــن جــرَّ »نعلِــِه« جعــل »حــى« غايــة، وكان »ألقاهــا« أتكيــًدا؛ ألن مــا بعــد 
»حــى« يكــون داخــاًل فيمــا قبلهــا فيصــري »ألقاهــا« حينئــٍذ أتكيــًدا ألنــه مســتغى 
عنــه، كأنــه قــال: ألقــى الصحيفــَة والــزاد ومــا معــه مــن املتــاع حــى انتهــى اإللقــاء إىل 

النعــل، وُنســب هــذا الــرأي لســيبويه)1٥٥(. 
- وأمــا الرفــع فعلــى االبتــداء، ومجلــة »ألقاهــا« اخلــر، فحــى يف هــذا الوجــه حــرف 

ابتــداء، واجلملــة بعدهــا مســتأنفة. 
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- وأما النصب فعلى وجهن: 
أحدمهــا: أن تكــون حــى حــرف عطــف مبعــى الــواو، عطــف النعــل علــى الــزاد 

وكان »ألقاهــا« توكيــًدا مســتغى عنــه. 
وقيــل)1٥6(: عطــف النعــل علــى الصحيفــة، كأنــه قــال: ألقــى الصحيفــَة حــى نعلَــُه 

يريــد: ونعلَــه، والضمــري يف »ألقاهــا« جيــوز أن يعــود علــى النعــل وعلــى الصحيفــة. 
اآلخــر: أن تكــون »حــى« حــرف ابتــداء تقطــع الــكالم عمــا قبلــه وتنصــب 

الفعــل إبضمــار فعــل دّل عليــه »ألقاهــا« كأنــه قــال: حــى ألقــى نعلَــُه ألقاهــا. 
وزعــم ابــن خلــف)1٥٧(: أن »حــى« يف البيــت عاطفــة، واجلملــة بعدهــا معطوفــة 
علــى اجلملــة املتقدمــة وهــذا أيضــا قالــه ابــن الّســيد، نقلــه ابــن هشــام يف املغــن)1٥٨( 
ورّده بقولــه: ألن »حــى« ال تعطــف اجلمــل، وذلــك ألن شــرط معطوفهــا أن يكــون 
جــزًءا مــا قبلهــا أو كجــزء، وهــذا ال يتأتــى إال يف املفــردات. وقــد أورد ابــن هشــام)1٥٩( 
هــذا الشــاهد أثنــاء ذكــره للشــرط الثالــث مــن شــروط )حــى( العاطفــة: كونــه بعًضــا 
مــن املعطــوف عليــه، إمــا ابلتحقيــق أو ابلتأويــل، فجعــل هــذا الشــاهد مــن التأويــل 
ــُه« فــإن مــا قبلهــا يف أتويــل: ألقــى مــا يثقلــه، أو شــبهها  فقــال: فيمــن نصــب »نعَل
ابلبعــض. وهــو رأي أحــد الباحثــن)160( يف هــذا الوجــه، فالنعــل ليــس بعــض الــزاد 
وال غايتــه؛ لكــن البيــت مــؤول والتقديــر: ألقــى مــا ينقلــه حــى نعلــه، فبــن املعطــوف 

واملعطــوف عليــه مناســبة. 

ب- ما جيري جمرى األفعال يف العمل: 
١- ابب اسم الفاعل: 

أورد الصيمــري)161( هذيــن البيتــن مــن شــواهد ســيبويه علــى إعمــال اســم الفاعــل 
النصــب محــاًل علــى املعــى حيــث قــال: كمــا أنشــد ســيبويه: 
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ــــــج َأْحــــــَرَدا أعن خبـــــــــوَّاِر الِعنَــــــــــــــاِن ختـــــــالُه      إذا راَح يـَْرِدي ابملدجَّ
طاِم ختالُه     وذا ُحُبٍك من نسج داوود ُمْسَرَدا)162( وأبيَض مصقوَل السِّ

املتأمل يف هذين الشــاهدين ال جيد فيهما اســم فاعل عمل النصب فيما بعده 
ــر هبمــا علــى مســألة ســابقة هلذيــن البيتــن  محــاًل علــى املعــى، لكــن الصيمــري هنــا ينظِّ
حيــث قــال: تقــول: هــذا ضــارُب زيــٍد وعمــرٍو ابلعطــف علــى لفــظ زيــٍد، وإن شــئت 
و»عمــرًا«، ابحلمــل علــى املعــى كأنــك قلــت: ويضــرب عمــرًا؛ ألن ضــاراًب دّل علــى 

الضــرب مث أنشــد البيتــن. 

فالشــاهد فيــه: »وأبيــَض مصقــوَل« ُنصــب محــاًل علــى املعــى كأنــه قــال: أعطــن 
خــواَر العنــان وأبيــَض مصقــوَل، فــأوِّل »أعــن« يف البيــت مبعــى »أعطــن وانولــن«. 

والصيمري بعد إنشــاد البيتن الســابقن يقول)161(: »فحمل ما يف البيت الثاين 
على املعى فنصب، وإذا جاز النصب يف هذا فهو يف املســألة أحســن وأجوز؛ ألن 
األصــل: ضــارٌب زيــًدا وعمــرًا، فحملــت الثــاين علــى مــا كان ينبغــي لــألول أن يكــون 

عليــه، ويف البيــت مل حيملــه علــى مــا هــو األصــل وإمنــا محلــه علــى املعــى«. 

املعــى  لســيبويه)16٣( يف أنَّ »وأبيــَض« منصــوب محــاًل علــى  فالصيمــري اتبــع 
حيــث صــرّح بذلــك يف كتابــه: »فحملــه علــى املعــى، كأنــه قــال: وأعطــن أبيــَض 

الّســطام«.  مصقــول 

يصــرح  ومل  ظاهــرة  تكــون  ال  قــد  الشــاهد  هــذا  اإلعرابيــة يف  األوجــه  وتعــدد 
الصيمــري إال بوجــه واحــد وهــو: النصــب محــاًل علــى املعــى، أمــا الوجــه اآلخــر 
الــذي هــو: اجلــّر علــى اللفــظ، وهــو يف املســألة ظاهــر يف املثــال: هــذا ضــارُب زيــٍد 
وعمــرٍو، فعمــرٍو جمــرور ابلعطــف علــى لفــظ زيــٍد، وكــذا ابلنســبة للشــاهد الشــعري 
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»وأبيــَض« معطــوف علــى »خبــّواِر...« جمــرور ابلفتحــة نيابــة عــن الكســرة ألنــه منــوع 
مــن الصــرف. 

فجــواز النصــب يف مســألة اســم الفاعــل إذا عطــف علــى معمولــه املنصــوب 
هــذا ضــارٌب  حنــو:  األصــل  علــى  الصيمــري- ألنــه  ذكــر  وأقــوى -كمــا  أحســن 
زيــًدا وعمــرًا، فــإن كان املعطــوف عليــه جمــرورًا ســواء كان ابإلضافــة أو حبــرف جــر 
كمــا يف الشــاهد الســابق »أعــن خبــّواِر... وأبيــَض مصقــوَل« فطــال بــن املعطــوف 
واملعطــوف عليــه الــكالم مبعــى ُفِصــل بينهمــا كان النصــب أيًضــا أقــوى لبعــده عــن 
اجلــار، فالنصــب محــاًل علــى املعــى إبضمــار فعــل مناســب كمــا قُــدِّر عنــد النحــاة)16٤( 

بــــــــ: أعطــن أبيــض. 

٢- ابب ما يعمل من املصدر عمل الفعل:
أورد الصيمــري)16٥( هــذا الشــاهد علــى إعمــال املصــدر عمــل الفعــل وحــذف 

الفاعــل للداللــة عليــه مــن الــكالم وهــو قــول الشــاعر، أنشــده ســيبويه: 
َأَخْذُت ِبَسْجِلِهْم فـَنـََفْخُت ِفيِه      حُمَاَفَظًة هَلُنَّ ِإَخــا الذِّمــَاِم)166(

الــيت مل أجدهــا يف كثــري مــن كتــب النحــاة  يعــدُّ هــذا الشــاهد مــن الشــواهد 
املتداولــة. 

فموضــع الشــاهد يف البيــت الســابق هــو: »حمافظــًة هلــنَّ إخــا الذِّمــاِم« حيــث 
املصــدر »حمافظــًة« نصــب »إخــا الذِّمــاِم« مفعــول بــه، ومل يذكــر الفاعــل؛ ألن مــا 

قبلــه يــدّل عليــه، فالتقديــر: ألين حافظــُت إخــا الذِّمــام، أي رعيتــه. 

مل يذكــر الصيمــري يف هــذا الشــاهد أوجــه إعرابيــة متعــددة وإمنــا ذكــر أنــه جيــوز 
إضافتــه إىل املفعــول مــع حــذف الفاعــل وهــو هنــا يقصــد »حمافظــة« واملصــدر بصفــة 
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عامــة، وكعادتــه يثــل أبمثلــة حنويــة غــري كلمــات الشــاهد، وهــو يتفــق مــع النحــاة)16٧( 
يف األوجــه الــيت جتــوز يف إضافــة املصــدر إىل معموالتــه وذلــك حنــو: أعجبــن ضــرُب 

زيــٍد، فهــذا حيتمــل ثالثــة أوجــه: 
أحدهــا: أن يكــون زيــٌد الفاعــل، وهــو األصــل، والثــاين: أن يكــون املفعــول، 

والثالــث: أن يكــون يف املعــى مرفوًعــا بتقديــر مــا مل ُيســمَّ فاعلــه. 

٣- ابب أمساء مُسّي الفعل هبا يف األمر والنهي: 
أورد الصيمــري)16٨( هــذا الشــاهد مــن الرجــز بعــد أن ذكــر قاعــدة عامــة عنــد 
النحــاة وهــي: ال جيــوز أن يتقــدم معمــول اســم الفعــل عليــه، ويكــون عامــاًل فيــه، وأمــا 

قــول الراجــز: اي أيُّهــا املائِــُح َدْلــوي دونــكا)16٩(. 
يذكر الصيمري يف هذا الشاهد وجهن من اإلعراب: 

- الرفــع يف »َدلْــِوي« كأنــه قــال: دلــوي عنــدك، كمــا تقــول: دلــوي بقربــك اســتدعاًء 
مللئهــا، وإن مل يكــن ذلــك يف لفــظ الفعــل. 

- النصــب يف »َدْلــِوي« بفعــل مضمــر، ال بدونــك املذكــور والدليــل علــى هــذا، أنــه 
لــو قــال: اي أيُّهــا املائِــُح »دلــوي« وســكت لفهــم منــه مــا يفهــم بقولــه: »دونــك« 
والتقديــر: خــْذ دلــوي، وامــأل دلــوي، كمــا تقــول إلنســان يضــرب: اي أيهــا الضــارُب 
الضــارُب اضــرب زيــًدا. فاحلــال املشــاهدة أغنــت عــن إظهــار  أيهــا  زيــًدا، أي اي 
تنبيًهــا ملوضــع دلــوه، أي هــي  املائِــُح وذكــر »دونــك«  أيهــا  الفعــل، وكذلــك: اي 

ابلقــرب منــك فامألهــا. 

وهــو يتفــق يف هذيــن الوجهــن مــع النحــاة)1٧0(، وتوجيهــه للرفــع علــى أن دلــوي: 
مبتــدأ مرفــوع، خــره الظــرف »دونــك« فيــه نظــر عنــد الشــيخ خالــد األزهــري)1٧1(؛ 

ألن املعــى ليــس علــى اخلــر احملــض حــى خيــر عــن الدلــو بكونــه دونــه. 
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ويــرى ابــن مالــك)1٧2( أن »دلــوي« منصــوب بدونــك مدلــواًل عليهــا بدونــك 
امللفوظــة مســتنًدا إىل قــول ســيبويه يف: زيــًدا عليــك، كأنــك قلــت: عليــك زيــًدا. ورّد 

الشــيخ خالــد األزهــري)1٧٣( رأي ابــن مالــك الســابق حبجتــن: 
1- أن اسم الفعل ال يعمل حمذوفًا. 

2- أن ما أسند إليه من كالم سيبويه حممول على تفسري املعى ال تفسري اإلعراب. 

ويــرى بعــض املعربــن)1٧٤( أن »دلــوي« مرفــوع علــى أنــه خــر ملبتــدأ حمــذوف 
تقديــره: هــذه دلــوي دونــكا، أو هــذا دلــوي دونــكا. 

وقــد كان لتعــدد األوجــه اإلعرابيــة يف »دلــوي« أثــرًا يف إظهــار املعــى املقصــود مــن 
الرجــز، وتفصيــل الصيمــري يف األوجــه اإلعرابيــة أبمثلــة توضيحيــة أثنــاء التقديــر يــدل 
علــى اهتمــام الصيمــري ابملعــى. ومــا يــدّل علــى رســوخ قــدم الصيمــري يف علــم النحــو 
أن رأيــه يف إعــراب الشــاهد الســابق ورد عنــد بعــض النحــاة)1٧٥( الذيــن جــاءوا بعــده. 

٥- تعــدد األوجــه اإلعرابيــة يف الشــواهد الشــعرية يف مســائل متفرقــة 
مــن أبــواب النحــو: 

يشــمل هــذا املبحــث الشــواهد الــيت تعــددت فيهــا األوجــه اإلعرابيــة يف مســائل 
متفرقــة مــن أبــواب النحــو، لذلــك مجعــت هــذه املســائل يف هــذا املبحــث وســيتم 

عرضهــا حســب ترتيبهــا عنــد الصيمــري. 

أ- ابب الفعل الذي ال يتعدى: 
أورد الصيمــري)1٧6( شــاهًدا علــى حكــم الفاعــل املثــى واجملمــوع مــع عاملــه وهــو 

قــول الفــرزدق: 
َوَلِكْن ِديَـــــــايفَّ أَبُـــــــــوُه َوأُّمــــُه       بِـَحورَاَن يـَْعِصْرن السَِّليَط أَقَارِبُْه)1٧٧(
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وذكر فيه ثالثة أوجه: 

هــذه  فتكــون  ذهــنْبَ،  قامــا، وجواريــك  أخــواك  التقديــر:  يكــون  أن  أحدهــا: 
رفــٌع ابالبتــداء.  بعدهــا  الــيت  أخبــارًا مقدمــة واألمســاء  األفعــال 

فعلــى هــذا الوجــه يكــون أقاربُــه: مبتــدأ مرفــوع، ويعصــرن: خــر مقــدم، وهــذا 
ســائغ عنــد أهــل البصــرة كمــا نُقــل عــن ابــن خلــف، وفيــه قبــح عنــد أيب علــي؛ ألن 
اخلــر مجلــة وليــس مبفــرد، فــال جيــوز فيــه مــا جــاز يف األصــل الــذي هــو املفــرد، وأهــل 

الكوفــة ال جييــزون مثــل هــذا)1٧٨(. 

والثــاين: أن تكــون هــذه األمســاء بــداًل مــن الضمائــر الــيت قبلهــا. فأقاربُــه: بــدل 
كل مــن كل مــن نــون النســوة يف »يعصــرن«. 

وهذان الوجهان أجازمها النحاة)1٧٩(. 
والثالــث: أن تكــون هــذه احلــروف عالمــات تــؤذن أن الفعــل الثنــن أو مجاعــة 
وليســت أبمســاء مضمــرة، كمــا تــؤذن التــاء يف قولــك: قامــْت هنــُد أن الفعــل ملؤنــث، 
واالختيــار أن تقــول: قــام إخوتــك، وقــام أخــواك، وال تلحــق الفعــل عالمــة التثنيــة 
واجلمــع، والفــرق بــن هــذا وبــن قامــْت هنــُد، أن التأنيــث الزم لالســم ال يفارقــه، 
واجلماعــة قــد تفــرق فيخــر عــن كل واحــد منهــم علــى االنفــراد، وهــذا مذهــب طائفــة 
مــن العــرب وهــم بنــو احلــارث بــن كعــب، كمــا نقــل الصفَّــار يف شــرح الكتــاب، وقــد 
ُعزيــت هــذه اللغــة أيًضــا لطــي وأزد شــنوءة)1٨0(. وأطلــق النحــاة)1٨1( علــى هــذه اللغــة 

»لغــة أكلــوين الراغيــث«. 

والصحيــح عنــد ســيبويه)1٨2( ومــن يــرى برأيــه الوجــه الثالــث حيــث قــال: »وأعلــم 
أن مــن العــرب مــن يقــول: ضربــوين قوُمــك، وضــرابين أخــواك، فشــبهوا هــذا ابلتــاء 
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الــيت يظهروهنــا يف »قالــْت فالنــُة« وكأهنــم أرادوا أن جيعلــوا للجمــع عالمــة كمــا جعلــوا 
للمؤنــث، وهــي قليلــة«.

ومل يصــرح الصيمــري كغــريه مــن النحــاة ابلوجــه الصحيــح مــن األوجــه الثالثــة 
الــيت ذكرهــا يف هــذا الشــاهد، واختــار مذهــب اجلمهــور)1٨٣( يف مثــل ذلــك وهــو: إذا 
أســند الفعــل إىل ظاهــر مثــى أو جممــوع وجــب جتريــده مــن عالمــة تــدل علــى التثنيــة 

أو اجلمــع، فيكــون كحالــه إذا أســند إىل مفــرد. 

ب- ابب ما ينتصب من األمساء واملصادر إبضمار فعل: 
أورد الصيمــري)1٨٤( عــدة شــواهد شــعرية علــى مصــادر منصوبــة إبضمــار الفعــل 
وأمســاء جــرت جمــرى تلــك املصــادر، ومــا ذكــر فيــه تعــدد األوجــه اإلعرابيــة مــن تلــك 

الشــواهد قــول الشــاعر: 
َكَسا اللؤُم تيًما ُخْضَرًة يف جلوِدها      َفويٌل لتـَْيم ِمْن سرابيلها اخُلْضِر)1٨٥(

فالشاهد يف هذا البيت »فويٌل لتـَْيم« فيه عند الصيمري وجهان: 
األول: النصب بتقدير: ألزمه هللا ذلك. 

والثــاين: الرفــع ابالبتــداء، واملعــى: ثبــت لــه ويــٌل وويــٌح وهــو األكثــر واألجــود يف 
كالم العــرب)1٨6(. 

وأنشــده ســيبويه يف كتابــه)1٨٧( منصــواًب، ويوّجــه األعلــم)1٨٨( النصــب عنــد ســيبويه 
علــى وجهــن: 

1- أن تكون يف موضع احلال كأنه أظهر فقال: لك الويُل وياًل كياًل، أي كثريًا. 
2- أن ينصبــه إبضمــار فعــل فجعلــه كأنــه مصــدر، مثــل جدعــا وعقــرا علــى معــى 

جدعــك هللا جدًعــا وعقــرك عقــرًا. 
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فــرَّق ابــن يعيــش)1٨٩( بــن الوجهــن الســابقن يف الشــاهد عنــد الصيمــري بقولــه: 
»الفــرق بــن النصــب والرفــع أنــك إذا رفعتهــا فكأنــك ابتــدأت شــيًئا قــد ثبــت عنــدك 
واســتقر وفيهــا ذلــك املعــى أعــن الدعــاء كمــا أن حســبك فيــه معــى النهــي، وإذا 

نصبــت كنــت ترجــاه يف حــال حديثــك وتعمــل يف إثباتــه«. 

فــ»ويــٌل« مــن املصــادر الــيت إذا أضيفــت ال تتصــرف فــال تكــون إال منصوبــة 
فــإن أُفــردت وجــيء ابلــالم بعدهــا جــاز الرفــع فتقــول: ويــٌل لــك، فيكــون اجلــار 
واجملــرور اخلــر، وجيــوز أيًضــا النصــب مــع الــالم -كمــا يف الشــاهد الســابق-. وذكــر 
النحــاة)1٩0( يف البيــت الســابق شــاهًدا آخــر وهــو »لتْيــم« فجــاءت الــالم بعــد الدعــاء 

للتبيــن. 

- مث أورد الصيمري)1٩1( شاهًدا آخر يف املعطوف يف هذا الباب وهو قول جرير: 
َك أنَت وعبَد املسيح      أْن تقراب ِقْبلَة املْسجِد)1٩2( إايَّ

يف هــذا الشــاهد يعتمــد الصيمــري علــى الروايــة يف تعــدد األوجــه اإلعرابيــة فيذكــر 
فيــه وجهــن مــن اإلعــراب معتمــًدا علــى الروايــة يف »عبــَد املســيح«: 

- النصب عطًفا على »إايك« وُعزيت هذه الرواية إىل يونس. 
- الرفــع »عبــُد املســيح« عطًفــا علــى املضمــر املرفــوع يف الفعــل املســتر الــذي هــو 
عامــل النصــب يف »إايك«؛ وحسَّــن العطــف توكيــد الضمــري املســتر بضمــري الرفــع 
املنفصــل »أنــت«. وقــدَّر النحــاس)1٩٣( الفعــل املســتر بقولــه بعــد ذكــر البيــت: »كأنــه 
قــال: اتــق نفســك وعبــَد املســيِح، وإن رفعــت »عبــُد املســيح« علــى معــى: أنــت 
وعبــُد املســيح جــاز«. فالصيمــري يتفــق مــع ســيبويه)1٩٤( ومــن يــرى برأيــه يف األوجــه 

اجلائــزة يف الشــاهدين الســابقن. 
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ج- ابب كم: 
أورد الصيمري)1٩٥( هذا الشاهد للفرزدق وهو قوله: 

َكْم عمة لك َ اي جريُر وخالٌة     فدعاُء قد حلبْت علّي ِعشاري)1٩6(
يــروى بنصــب »عمــًة« ورفعهــا وجّرهــا. وهــذا الشــاهد مــن أكثــر الشــواهد عنــد 
الصيمــري تعــددت فيــه األوجــه اإلعرابيــة، وفيــه اعتمــد علــى تعــدد الــرواايت إلبــراز 

هــذه األوجــه وهــي كالتــايل: 

أ- فمــن نصــب »عمــًة«: جعــل »كــم« اســتفهاًما، وموضعــه رفــع ابالبتــداء و»قــد 
حلبــت« خــره، والتقديــر: أعشــرون عمــًة لــك قــد حلبــْت علــي عشــاري؟ فعمــًة: 
منصــوب علــى التمييــز. فاالســتفهام هتكمــي كأن الفــرزدق يقــول جلريــر: أخــرين 

بعــدد عماتــك وخاالتــك الــاليت ُكــن خيدمنــن، فقــد نســيته)1٩٧(. 
- ويــرى بعــض النحــاة)1٩٨( أن »كــم« خريــة وجــاز نصــب متييزهــا املفــرد علــى 
لغــة متيــم. قــال ابــن احلاجــب)1٩٩(: »وبعــض العــرب ينصــب ميــز »كــم« اخلريــة مفــرًدا 
كان أو مجًعا بال فصل أيًضا اعتماًدا يف التمييز بينها وبن االستفهامية على قرينة 

اخلــال، فيجــوز علــى هــذا أن تكــون »كــم عمــًة« ابلنصــب خريــة«. 

ب- ومــن رفــع »عمــٌة«: أوقــع »كــم« علــى املــرار، ورفــع »عمــٌة« ابالبتــداء و«قــد 
حلبــت« خرهــا، و«كــم« يف موضــع نصــب حبلبــت؛ كأنــه قــال: أعشــرين مــرًة عمــٌة 
لــك قــد حلبــت؟ والعمــة يف هــذا واحــدة)200(. والــذي حسَّــن الرفــع يف »عمــٌة« علــى 
االبتــداء وصفهــا ابجلــار واجملــرور »لــك« ونصــب »َكــْم« لوقوعهــا علــى احللبــات 
فتكــون مصــدرًا والتقديــر: كــم مــرة أو حلبــًة عمــٌة لــك قــد حلبــت علــي عشــاري. 

- وجيــوز أن تكــون »َكــْم« واقعــة علــى الظــرف، فيكــون التقديــر: كــم يوًمــا أو 
شــهرًا وحنومهــا مــن األزمنــة)201(. 
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ومــن النحــاة)202( مــن يستشــهد هبــذا البيــت يف حالــة الرفــع علــى االبتــداء للنكــرة 
»عمــٌة« والــذي ســوّغ االبتــداء ابلنكــرة وقوعهــا بعــد »كــم« اخلريــة. 

رفــع ابالبتــداء و«قــد  »َكــْم« خريــة، وموضعهــا  جــّر »عمــٍة« جعــل  ومــن  ج- 
قــد حلبــت.  لــك  قــال: مائــُة عمــٍة  حلبــت« اخلــر، والعمــات كثــرية، كأنــه 

قــال املــرّد)20٣(: »فــإذا قلــت: كــم عمــٍة، فعلــى معــى: ُربِّ عمــٍة« فعلــى هــذا 
تكــون »كــم« خريــة. 

واألجــود عنــد النحــاة مــن هــذه األوجــه الثالثــة اجلــر، قــال ابــن يعيــش)20٤( يف 
ذلــك: »وأجودهــا اجلــر، ألنــه خــر، واألظهــر يف اخلــر اجلــر، واملــراد اإلخبــار بكثــرة 
العمــات املمتهنــات ابخلدمــة، وبعــد اجلــر النصــب؛ ألنــه خــرًا أيًضــا يف معــى عمــات، 

وإذا رفعــت مل تكــن إال واحــدة«. 

بعــد  الصيمــري يف »عمــة«  الــيت ذكرهــا  اإلعرابيــة  األوجــه  هــذه  مــن خــالل 
»كم« يف الشــاهد الســابق، جند أنه يتفق مع من ســبقه من النحاة يف هذه األوجه 
ويف تعليالهتــم وتوجيهاهتــم هلــا إال أنــه انفــرد عنهــم ابلتقديــرات الــيت ذكرهــا يف كل 
وجــه إعــرايب إلبــراز املعــى املناســب، ومل يصــرح ابالختيــار مــن هــذه األوجــه، إال أنــه 
مــن خــالل التقديــر للمعــى املــراد يتضــح أن اجلــر هــو املختــار عنــده ملناســبته للغــرض 
املــراد مــن البيــت وهــو هجــاء جريــر أبن كثــري مــن عماتــه وخاالتــه متهنــات خبدمــة 

الفــرزدق وكــن حيلــنب عليــه عشــاره. 

د- ابب اشتغال الفعل ابلضمري: 
أورد الصيمري)20٥( أكثر من شاهد يف هذا الباب تعددت فيه األوجه اإلعرابية 
وقــد ســلك أكثــر مــن طريقــة يف عرضــه لتعــدد األوجــه اإلعرابيــة، فنجــده يف البيــت 
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األول مــن هــذه الشــواهد يشــري إشــارة فقــط لألوجــه دون تفصيــل وهــو قــول بشــر 
بــن أيب خــازم: 

فأّما متيٌم متيُم بُن ُمر      فألفاُهُم القوُم َرْوىَب نياما)206( 

واعتمــد علــى الروايــة يف ذكــره للوجهــن يف هــذا الشــاهد حيــث قــال: ويــروى 
ابلنصــب والرفــع علــى مــا ذكــران، وهــو يشــري إىل قاعــدة االشــتغال الــيت ذكرهــا قبــل 
هــذا الشــاهد ملخصهــا: إذا ابتــدأت ابســم وشــغلت الفعــل عنــه بضمــري جــاز فيــه 

وجهــان: 

- الرفع ابالبتداء، وما بعده خره، وهو األجود؛ ألنه ال حيتاج إىل إضمار شيء. 

»فأمــا  الســابق  البيــت  يف  فالشــاهد  الظاهــر.  يفســره  مضمــر  بفعــل  والنصــب   -
النحــو: أبــواب  مــن  النحــاة يف اببــن  عنــد  متيــٌم...« 

مرفــوع 	  »أمَّــا«  بعــد  االســم  أن حكــم  علــى  بــه  استشــهد  مــن  النحــاة)20٧(  مــن 
قبلــه.  تذكــر  مل  فكأهنــا  شــيًئا،  تعمــل  مل  ألهنــا  ابالبتــداء، 

ومنهــم)20٨( مــن يستشــهد بــه يف ابب االشــتغال علــى أنــك إذا شــغلت الفعــل عــن 	 
االســم بضمــريه رفعتــه كمــا يف هــذا الشــاهد »فأمــا متيــم.. فألفاهــم..« وُروي هــذا 
الشــاهد أيًضــا ابلنصــب »فأمــا متيًمــا..« بفعــل مضمــر مفســر ابلظاهــر والتقديــر: 

فأمــا متيًمــا.. فألفــى ألفاهــم«. 

أمــا الشــاهد الثــاين الــذي تعــددت فيــه األوجــه اإلعرابيــة يف هــذا البــاب فهــو 
قــول الشــاعر: 

ثالٌث ُكلُّهّن قتلُت عمًدا      فأخزى هللاُ رابعًة تعوُد)20٩(
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ذكر الصيمري يف هذا الشاهد وجهن من اإلعراب يف »ثالث«: 

الرفــع علــى تقديــر: قتلتهــن، والنصــب وهــو أجــود، وعلــل لرجيحــه النصــب 
بقولــه: ألن نصبــه ال يغــري املعــى، وال يكِســُر الشــعر. 

ــه الصيمــري الرفــع وال النصــب، وهــو يتفــق مــع ســيبويه)210( يف هذيــن  ومل يوجِّ
األكثــر  الوجــه  أن  ويــرى  »ثــالث«  الرفــع يف  ُيضعــف  ســيبويه  أن  إال  الوجهــن، 

النصــب.  األعــرف 

ويوّجــه البغــدادي)211( الرفــع يف »ثــالث« علــى أنــه مبتــدأ، واجلملــة بعــده »ُكلَّهــن 
قتلــُت« نعتًــا، واخلــر حمــذوف تقديــره: يل، وهــذا الــرأي للنحــاس أيًضــا، وال جييــز 
النحــاس)212( نصــب »ثــالاث« بقتلــت؛ ألن قولــه: »كلهــن قتلــت« مجلــة يف موضــع 

نعــت لثــالث؛ وإمنــا مل جيــز أن يــروى ثــالاث لئــال يتقــدم النعــت علــى املنعــوت. 

- وهناك توجيه آخر للرفع يف »ثالث«)21٣(: 
أن »ثالث« مبتدأ، و«كلهن« مبتدأ اثٍن، و»قتلت« خر »كلهن« واجلملة 

»كلهــن قتلــت« خــر »ثالٌث«. 

أما الضمري احملذوف من الشــاهد الســابق فقّدره الصيمري بــ)قتلتهن( ابجلمع، 
وجــّوز ابــن مالــك)21٤( وغــريه أن حُيمــل علــى املعــى فيجمــع. وبعــض النحــاة)21٤( يقــّدره 
بــ)قتلتهــا(؛ ألن كاًل املضافــة إىل املعرفــة يكــون عائدهــا مفــرًدا، والشــواهد علــى ذلــك 

كثــرية مــن القــرآن والســنة. 

ــِه﴾)21٥(. ويف احلديــث: )كلكــم جائــع  ــْم آَِتي فمــن القــرآن قولــه تعــاىل: ﴿ُكلُُّه
إال مــن أطعمتــه()216(. 
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قــال أبــو حيــان)21٧(: »ال يــكاد يوجــد يف لســان العــرب: كلهــم يقومــون، وال 
كّلهن قائمات، وإن كان موجوًدا يف متثيل كثري من النحاة«، وقّدره ابن خلف)21٨( 

نقــاًل عــن بعضهــم: قتلتــه أو قتلتهــم. 

والشاهد الثالث يف هذا الباب هو قول الشاعر: 
َفَما أَْدرِي َأَغيَـَّرُهْم تـََناٍء      َوطُوُل الَعْهِد أَْم َماٌل َأَصابُوا)21٩(

هــذا الشــاهد مــا خالــف فيــه الصيمــري220 رأي ســيبويه، فالشــاهد فيــه »أم مــاٌل 
أصابــوا« أراد أصابــوه، وال جييــز ســيبويه النصــب يف »مــال« يف هــذا البيــت. فاملــال 
هــم«، و»أصابــوه« صفــة للمــال والصفــة ال  معطــوف علــى تنــاِء وهــو فاعــل »غريَّ

تعمــل يف املوصــوف. 

ويــرى الصيمــري أن النصــب يف »مــال« غــري متنــع حيــث قــال)220(: »بتقديــر: 
أغرّيهــم تنــاٍء؟ أم أصابــوا مــااًل؟ لتكــون »أم« تلــي الفعــل كمــا وليتــه ألــف االســتفهام، 

فتكــون معادلــة هلــا، ويكــون »أصابــوا« معطوفًــا علــى »غرّيهــم«. 

وإذا رفعــت »املــال« فهــو معطــوف علــى »تنــاء« و»أم« غــري معادلــة لأللــف 
ومحلــه علــى املعادلــة مــع صحــة املعــى أحســن، فالرفــع والنصــب علــى هــذا التقديــر 
ســواء؛ ألن التقديــر: أغرّيهــم تنــاٍء أم أصابــوا مــااًل فغرّيهــم؟ وهــو مفهــوم وإن مل يذكــر، 
كمــا تقــول ملــن ختاطبــه: مــا قطعــك عــّن؟ أحبســك زيــد؟ أم لقيــت عمــرًا؟ واملعــى: أم 
لقيت عمرًا فقطعك أو حبسك عّن؟ وهذا معى مفهوم مشهور يف كالم الناس«. 

أما النحاة)221( فذكروا يف البيت السابق شاهدين: 
ومجلــة  غرّيهــم،  فاعــل  وهــو  تنــاٍء  علــى  عطًفــا  رفعــه  حيــث  »مــاٌل«  أوهلمــا: 

ملــال.  صفــة  »أصابــوا« 
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والثــاين: »أصابــوا« حيــث وقعــت اجلملــة نعتًــا ملــال، وحــذف الضمــري منهــا، 
والتقديــر: مــاٌل أصابــوه؛ وذلــك ألن مجلــة النعــت مــع املنعــوت كالصلــة مــع املوصــول، 
وحذفهــا يف الصلــة حســٌن، فضارعهــا النعــت يف ذلــك. وعلّــل بعضهــم حلــذف العائــد 

مــن مجلــة الصفــة للعلــم بــه. 

واستشــهد به اهلروي)222( على العطف أبم حيث قال: )عطف »طول العهد« 
علــى »تنــاٍء« ابلــواو، وعطــف »املــال« أبم؛ ألنــه مل يــرد أن جيعــل طــول العهــد عديــاًل 
للتنائــي، وإمنــا جعــل التنائــي وطــول العهــد مبنزلــة اســم واحــد عــادل بينهمــا وبــن املــال 
بــــ )أم(، كأنــه قــال: ومــا أدري أغرّيهــم هــذا أم غرّيهــم مــاٌل أصابــوه، وحــذف اهلــاء 

مــن الصفــة(، وهــذا الــرأي يتفــق مــع رأي الصيمــري الســابق. 

وأرى أن رأي الصيمــري يف جــواز النصــب يف »مــال« خالفًــا لســيبويه جيــد، 
وتعليلــه للنصــب مبــن علــى الربــط بــن الركيــب واملعــى وهنــا يظهــر أثــر تعــدد األوجــه 
اإلعرابيــة يف املعــى، حيــث ذكــر يف »مــال« وجهــن مــن اإلعــراب »الرفــع والنصــب« 

ووّجــه كل منهمــا ابألمثلــة التوضيحيــة غــري كلمــات الشــاهد إلبــراز املعــى املــراد. 

أورد الصيمري)22٣( شاهًدا رابًعا يف ابب االشتغال وهو قول جرير: 
َأحَبَْت مِحَى هِتَاَمَة بـَْعَد جَنْدٍ    وما َشيٌء مَحَيَت بِـُمْستـََباِح)22٤(

والشــاهد يف هذا البيت هو »ما شــيٌء محيت« حيث حذف العائد من مجلة 
النعــت وتقديــره: محيتــه، وهــذا الشــاهد الثــاين الــذي ال جييــز ســيبويه فيــه النصــب 
يف »شــيٌء«، ويتفــق معــه الصيمــري يف هــذا الــرأي، وهــذا يظهــر مــن خــالل تعليلــه 
لرجيــح الرفــع يف »شــيء« وعــدم جــواز النصــب حيــث قــال: لــو نصــب »شــيًئا« 
حبميــت النتقــض املعــى، وصــار املديــح هجــًوا؛ ألنــه يصــري التقديــر: ومــا مَحَْيــَت شــيًئا 
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مســتباًحا، فاملعــى علــى أنــك محيــت شــيًئا غــري مســتباح، ومــا كان غــري مســتباح مل 
حيتــج إىل محايــة، فلهــذا مل جيــز النصــب مــع حــذف الضمــري. 

مــن خــالل تعليــل الصيمــري لعــدم جــواز النصــب يف هــذا الشــاهد يتضــح مــدى 
اهتمامــه ابلربــط بــن املعــى والوجــه اإلعــرايب. 

وعّلــل الســريايف)22٥( لعــدم جــواز النصــب يف »شــيٌء« بقولــه: »جعــل )محيــت( 
نعتًــا لشــيء وهــو اســم )مــا( فلذلــك أدخــل البــاء يف )مســتباح(، ولــو نصبــت )شــيًئا( 
حبميت بطل الكالم، ومل يكن جيوز دخول الباء يف )مستباح(؛ ألن الباء إمنا تدخل 
يف األخبــار، فــإذا )شــيًئا( صــار تقديــره: ومــا محيــت شــيًئا مبســتباح، و»مســتباح« 
نعــت لشــيء فهــذا غــري جائــز، كمــا ال جيــوز: رأيــت رجــاًل بقائــم، ولــو حذفــت البــاء 
مــع نصــب شــيء لــكان ضعيًفــا انقــص املعــى، وذلــك أنــك إذا قلــت: ومــا محيــت 

شــيًئا مســتباًحا فقــد أوجبــت أن الــذي محــاه مل يكــن مســتباًحا«. 

ويتفــق النحــاة)226( مــع الصيمــري يف جــواز حــذف عائــد املوصــوف مــن مجلــة 
الصفــة محــاًل علــى مجلــة الصلــة، وعنــد استشــهادهم ابلبيــت الســابق مل يذكــروا األوجــه 
اإلعرابيــة اجلائــزة يف »شــيء«، ويف عبــارة النحــاس)22٧( مــا يــدّل علــى جــواز النصــب 
حيــث قــال: »ومــا شــيٌء محيــت« يريــد: محيتــه، ولــو مل ينــو اهلــاء لنصــب فقــال: ومــا 

شــيًئا محيــت ألنــه مفعــول«. 

ه- ابب النداء: 
أورد الصيمري)22٨( أكثر من شاهد يف هذا الباب تعددت فيه األوجه اإلعرابية 

مــن ذلــك قــول جرير: 
فما كعُب ْبُن َماَمَة واْبُن ُسْعَدى      أَبْجَوَد منك اي ُعَمُر اجلََواَدا)22٩(
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روي هــذا الشــاهد بضــم املنــادى )عمــُر( ونصــب النعــت »اجلــوادا«)2٣0( علــى 
اللفــظ، وأجــاز الصيمــري يف النعــت الرفــع علــى اللفــظ اتباًعــا للمنعــوت؛ ألنــه منــادى 
علــم، وجيــّوز الرفــع يف النعــت حــى وإن كان املنعــوت منصــواًب علــى املوضــع وعلــل 
لذلــك بقولــه: »وإمنــا جــاز الرفــع يف الصفــة -وإن كان األول غــري مرفــوع-، ألنــه 
قــد اســتمّر واطّــرد الضــم يف كل علــم منــادى«. ولعــل ابــن الشــجري)2٣1( أخــذ عــن 

الصيمــري هــذا الــرأي. 

وهنــاك روايــة أخــرى للشــاهد عنــد النحــاة)2٣2( ابلفتــح يف »اي عمــَر اجلــوادا« 
وهــي روايــة ا لكوفيــن)2٣٣(. فمــن النحــاة مــن جيعــل الفتــح عالمــة إعــراب وهــو نصــب 
)ُعمــَر( علــى املوضــع، و)اجلــوادا( ُنصــب اتباًعــا علــى اللفــظ، واســتدل الكوفيــون)2٣٤( 
بــه علــى جــواز الفتــح يف النعــت »اجلــوادا« وهــو وصــف العلــم بغــري »ابــن« يف روايــة 

الفتــح يف »عمــَر« وعللــوا لذلــك أبن االســم ونعتــه كالشــيء الواحــد. 

قــد حذفــت منــه األلــف  البصريــن)2٣٥( حممــول علــى أن »ُعمــَر«  وهــو عنــد 
وأصلــه »اي عمــرا« حذفــت األلــف ختلًصــا مــن الســاكنن، فهــو كاملنــدوب، وهــذه 
األلــف احملذوفــة كألــف الندبــة؛ وهــذه الفتحــة حركــة املناســبة ال حركــة العامــل. وهــذا 
الــرأي فيــه تكلــف. ويــرى الســيوطي)2٣6( أنــه يتعــن الضــم إذا وصــف العلــم بغــري 

»ابــن« ومل جيــز الفتــح. 

أما الشاهد الثاين الذي أورده الصيمري)2٣٧( يف ابب النداء فهو قول جرير: 
اي تـَْيـُم تـَْيَم َعِديَّ اَل َأاَب لكْم      ال يـُْلقِيَنُكُم يف َسوَءٍة ُعمُر)2٣٨(

ذكر الصيمري يف املنادى املكرر بلفظه مع إضافة الثاين وجهن من اإلعراب: 

األول منهمــا: الضــم والثــاين الفتــح، فأمــا الضــّم فلــم يوجهــه الصيمــري مــن 
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خــالل هــذا الشــاهد، والنحــاة متفقــون علــى أنــه منــادى مبــن علــى الضــم، ألنــه علــم 
مفــرد معرفــة وهــذا هــو األصــل أو كمــا قيــل القيــاُس واألكثــر عنــد النحــاة)2٣٩(. 

أمَّا الفتح فذكر الصيمري فيه قولن وعّر عن الوجه اإلعرايب هنا ابلقول ومها: 

- أن يكــون أراد اي تـَْيــَم عــديِّ مث أقحــم »تـَْيــم« الثــاين، واألول يف نيــة اإلضافــة 
فــرك فتحــه علــى حالــه قبــل اإلقحــام، وهــذا الــرأي عــزاه النحــاة لســيبويه)2٤0(، وإن 
كان الصيمــري مل يصــرح بذلــك، وهــذا الوجــه مبــن علــى جــواز إقحــام األمســاء، 
وأكثــر النحــاة أيابه، ألن فيــه فصــل بــن املتضايفــن، ومهــا كالشــيء الواحــد، وكان 

يلــزم أن ينــوِّن الثــاين لعــدم إضافتــه. 
ومّثل على جواز اإلقحام بقول الشاعر: 

اَي بُؤَس لِْلَحــــْرِب اليِت      َوَضعْت أَرَاِهَط فَاْستـَرَاُحوا)2٤1(

أراد اي بـُـوَس احلــرب فأقحــم الــالم بــن املتضايفــن، وعلــل النحــاة)2٤2( لذلــك أبن فيــه 
تقوية لالختصاص أو كما قال بعضهم فيه توكيًدا للتخصيص ومتكن معى اإلضافة. 

- أن يكــون أراد: اي تيــم عــدي تيــم عــدي مث حــذف أحدمهــا لداللــة اآلخــر 
عليــه، وهــذا الــرأي للمــرّد ومــن يــرى برأيــه)2٤٣(، وهــو نظــري مــا ذهــب إليــه يف حنــو: 
احلــذف عنــد  العــرب وهــذا  قليــل يف كالم  قاهلــا، وهــو  مــن  يــد ورجــل  قطــع هللا 
النحــاة)2٤٤( غــري صحيــح ومنــاٍف ملــا ُعــرف عنــد العــرب ألنــه ال يُـــحذف األول لداللــة 

الثــاين عليــه، وإمنــا يُـــحذف الثــاين لداللــة األول عليــه. 

ومّثل الصيمري على هذا الوجه بقول عبد هللا بن رواحة:
ّبِل)2٤٥(.  اي زيُد زيَد الَيعمالِت الذُّ
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واعتمــد علــى الروايــة هنــا يف إبــراز الوجــه اإلعــرايب حيــث قــال: ينشــد بضــم 
األول علــى األصــل وبفتحــه علــى االتبــاع، ولعلــه يقصــد ابالتبــاع يف األول: تتبــع 

حركــة الــدال مــن زيــد األول حركــة الــدال مــن زيــد الثــاين. 

والشــاهد يف هــذا الرجــز عنــد النحــاة: »اي زيــُد زيــَد الَيعمــالت« حيــث أقحــم 
»زيــَد« الثــاين بــن األول ومــا أضيــف إليــه، والتقديــر: اي زيــَد اليعمــالت زيدهــا، 
فحذف الضمري اختصارًا، وقدَّم »زيًدا« فاتصل ابليعمالت فوجب له النصب)2٤6(. 

وفّصل النحاة)2٤٧( يف الشــواهد الســابقة عند الصيمري وذكروا األوجه اإلعرابية 
اجلائــزة يف املنــادى واالســم املكــرر، ففــي حالــة الضــم للمنــادى فألنــه منــادى مفــرد 
معرفــة، وانتصــاب الثــاين يف حنــو: اي تيــُم تيــَم عــدي، فألنــه منــادى مضــاف، أو توكيــد 
ــا وأتّول  أو عطــف بيــان أو بــدل إبضمــار »أعــن«، وأجــاز الســريايف أن يكــون نعًت

فيــه االشــتقاق. 
ويف حالة فتح األول فعلى أربعة مذاهب2٤٧: 

1- مذهب سيبويه على أنه منصوب وهو منادى مضاف إىل ما بعد الثاين، والثاين 
مقحم بن املضاف واملضاف إليه، فيكون االسم الثاين منصوب على التوكيد. 

2- مذهــب املــرّد أنــه مضــاف إىل حمــذوف دّل عليــه اآلخــر، والثــاين مضــاف إىل 
اآلخــر ونصــب علــى األوجــه اخلمســة يف نصبــه الثــاين يف وجــه الضــم لــألول. 

٣- مذهب الفراء: االمسان األول والثاين مضافان للمذكور وال حذف وال إقحام، 
وهــذا املذهــب ضعيــف عنــد النحــاة ملــا فيــه مــن تــوارد عاملــن علــى معمــول واحد. 

٤- مذهــب األعلــم: االمســان مركبــان تركيــب )مخســَة عشــَر( ففتحتهمــا فتحــة بنــاء ال 
فتحــة إعــراب، وجمموعهمــا منــادى مضــاف، وهــذا املذهــب فيــه تكلــف عنــد النحــاة. 
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هــذا شــاهد آخــر يف ابب النــداء أورد الصيمــري)2٤٨( فيــه ثالثــة أوجــه إعرابيــة يف 
املنــادى املكــرر بلفظــه وهــو قــول رؤبــة: 

إين وأسطاٌر ُسطْرَن سطرا      لقائٌل اي نصُر نصٌر نصرا)2٤٩(

األول: اي نصــُر نصــُر نصــرا وهــو اختيــار أيب عمــرو)2٥0(، وجعــل »نصــُر« الثــاين 
بــداًل مــن األول، وعطــف الثالــث علــى املوضــع، يقصــد هنــا عطــف بيــان علــى 

موضــع األول وهــو النصــب فكأنــه قــال: اي نصــُر نصــرا)2٥1(. 

وقــد ذكــر ســيبويه قــول أيب عمــرو وفّصــل يف مذهبــه حيــث قــال)2٥2(: »وتقــول: 
اي زيــُد زيــُد الطويــُل، وهــو قــول أيب عمــرو، وزعــم يونــس أن رؤبــة كان يقــول: اي زيــُد 
زيــًدا الطويــَل، فأمــا قــول أيب عمــرو فعلــى قولــك: اي زيــُد الطويــُل وتفســريه كتفســريه. 

مث قــال: أمــا قــول أيب عمــرو فكأنــه اســتأنف النــداء«. 

فّســر ابــن مالــك)2٥٣( عبــارة ســيبويه الســابقة بقولــه: »فأمــا قــول أيب عمــرو فعلــى 
قولــك: اي زيــُد الطويــُل، فصــرح أبنــه علــى نداءيــن مؤكــًدا أوهلمــا بثانيهمــا توكيــًدا 
لفظيًــا، وأكثــر النحويــن جيعلــون الثــاين يف حنــو: اي زيــُد زيــُد بــداًل، وذلــك عنــدي 
غــري صحيــح؛ ألن حــق البــدل أن يغايــر املبــدل منــه بوجــه مــا، إذ ال معــى إلبــدال 

الشــيء مــن نفســه«. 

ففــي هــذا الوجــه يكــون »نصــُر« الثــاين منــادى حبــرف نــداء حمــذوف، و»نصــرا« 
الثالثــة عطــف بيــان منصــوب علــى املوضــع. 

والثــاين: اي نصــُر نصــرًا نصــرًا بعطفهمــا علــى املوضــع. يقــول املــرّد)2٥٤( يف هــذا 
الوجــه: »فمــن قــال: اي نصــُر نصــرًا نصــرًا فإنــه جعــل املنصوبــن تبيينًــا ملضمــوم، وهــو 

الــذي يســميه النحويــون عطــف البيــان وجمــراه جمــرى الصفــة«. 
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الثالــث: اي نصــُر نصــٌر نصــرًا بعطــف أحدمهــا علــى اللفــظ واآلخــر علــى املوضــع. 
فالضــّم مــع التنويــن يف »نصــٌر« الثــاين علــى أنــه عطــف بيــان علــى اللفــظ والنصــب يف 
الثالــث »نصــرًا« علــى أنــه عطــف بيــان علــى املوضــع. وهــذا الوجــه جعلــه النحــاة)2٥٥( 

ــَل )العاقــَل( علــى أعــن كان جيــًدا.  مبنزلــة: اي زيــُد الظريــُف العاقــُل، ولــو محُِ
مث جّوز الصيمري)2٥6( أوجًها أخرى يف غري هذا الشعر وهي: 

- جيوز رفعهما مجيًعا على اللفظ. 
- وجيوز نصب األول على املوضع، ورفع الثاين على اللفظ. 

- وجيــوز نصبهمــا مجيًعــا علــى املصــدر كأنــه قــال: اي نصــر انصــرين نصــرًا، وكــرر 
للتأكيــد، كمــا تقــول: إمنــا أنــت ســريًا ســريًا أي تســري ســريًا، فهــذه ســتة أوجــه. 

وروى املــازين عــن أيب عبيــدة: اي نصــُر نْصــرًا نْصــرا، قــال: كان َنْضــُر ابلضــاد 
معجمــة -حاجــب نصــر ابــن ســّيار- وكان حجبــه فقــال: اي نصــُر -يعــن نصــر بــن 

ســّيار- نضــرًا نضــرًا أي حاجبــك يغريــه بــه، ويريــد: اي نصــُر عليــك نصــرًا. 

فهــذه ســبعة أوجــه ذكرهــا الصيمــري يف املنــادى املكــرر بلفظــه، ورغــم عــدم 
التعليــل هلــذه األوجــه كعادتــه يف أغلــب مواضــع تعــدد األوجــه إال أنــه مجــع تلــك 

األوجــه يف موضــع واحــد مــن كتابــه. 

النحــاة يف  الــيت ذكرهــا  البغــدادي)2٥٧( رأي الرضــي يف تضعيفــه لألوجــه  نقــل 
الشــاهد الســابق ســواء كان الرفــع أو النصــب علــى اللفــظ أو املوضــع علــى عطــف 
البيــان أو البــدل، حيــث قــال: »ألهنمــا يفيــدان مــاال يفيــده األول مــن غــري معــى 

التأكيــد؛ والثــاين فيمــا حنــن فيــه ال يفيــد إال التأكيــد«. 
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ومنــع أبــو حيــان كونــه مــن التأكيــد اللفظــي أو البــدل، وحصــره يف البيــان، 
ويتفــق بعــض الباحثــن)2٥٨( مــع أيب حيــان يف رأيــه الســابق حيــث ال جيــوز عندهــم 
يف »نصــر« الثــاين والثالــث أن جيعــل بــداًل مــن املنــادى وذلــك ألن البــدل علــى نيــة 
تكــرار العامــل، فلــو أدخلــت حــرف النــداء علــى واحــد مــن هذيــن ملــا جــاز رفــع 
األول ونصــب الثــاين، إذ كل واحــد منهمــا علــم مفــرد والعلــم املفــرد إذا دخــل عليــه 
حــرف النــداء وجــب بنــاؤه علــى الضــم لكــن عطــف البيــان ليــس كذلــك، بــل جيــوز 

فيــه االتبــاع علــى اللفــظ فريفــع، واالتبــاع علــى احملــل فينصــب.

أورد الصيمــري)2٥٩( هــذا الشــاهد وفيــه يذكــر مذهبــن للنحــاة يف املنــادى املفــرد 
إذا اضطّــر شــاعر إىل تنوينــه وهــو قــول األحــوص: 

َساَلُم هللِا اَي َمَطٌر َعِليَها      ولَْيَس َعِليَك اَي َمَطُر السَّاَلُم)260(  

ففــي املنــادى يف الشــاهد الســابق »اي مطــٌر« األوىل وجهــان مــن اإلعــراب كل 
وجــه يثــل مذهًبــا مــن مذاهــب النحــاة: 

مذهــب ســيبويه)261( واخلليــل واملــازين ومــن يــرى برأيهــم الضــم مــع التنويــن »اي 
مطــٌر«، ألنــه األكثــر يف كالم العــرب، وال يــرد إىل أصلــه ألن الضــم قــد اطّــرد فيــه 
حــى صــار كاألصــل. ومــن النحــاة)262( مــن يتفــق مــع ســيبويه فيمــا إذا كان املنــادى 

علــم ويتفــق مــع مذهــب عيســى بــن عمــر يف اســم اجلنــس. 

ويعلّــل ابــن مالــك)26٣( لبقــاء الضــم يف العلــم لشــدة شــبهه ابلضمــري، مرجــوح يف 
اســم اجلنــس؛ لضعــف شــبهه ابلضمــري. 

مذهــب عيســى بــن عمــر)26٤( ويونــس واجلرمــي وأيب عمــرو بــن العــالء واملــّرد 
ومــن يــرى برأيهــم ابلنصــب مــع التنويــن »اي مطــرًا«، رّده إىل أصلــه يف النصــب، ألن 
وجــود التنويــن يطالــب ابلــرد إىل األصــل تشــبيًها ابلنكــرة يف قولــك: اي رجــاًل أقبــْل. 
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ويــرى ســيبويه)26٥( أن لــه وجــه مــن القيــاس إذا نــّون فطــال كالنكــرة حنــو: اي 
قــال ســيبويه26٥: »ومل نســمع عربيًــا  عشــرين رجــاًل، واي ضــاراًب رجــاًل؛ لطوهلمــا. 

يقولــه«.

والنحاة يف استشهادهم ابلبيت السابق على قسمن: 

1- قســم يستشــهد بــه علــى تنويــن املنــادى املبــن علــى الضــم اضطــرارًا دون النظــر 
عــن تنوينــه ابلنصــب أو ابلضــم)266(. 

2- وقســم آخــر يستشــهد بــه علــى نــوع مــن التنويــن الــذي زاده بعــض املتأخريــن 
لــه يف  بذلــك ألنــه ال مدخــل  تنويــن االضطــرار، ومُســي  أو  الضــرورة  تنويــن  وهــو 
اللفظــة؛ ألنــه: إّمــا مبــن وإمــا ال ينصــرف، وكالمهــا ال مدخــل للتنويــن فيــه، إمنــا وضــع 

للضــرورة)26٧(. 

وقــد ورد هــذا الشــاهد ابلروايتــن عنــد النحــاة: الضــم مــع التنويــن يف املنــادى 
»اي مطــٌر« والنصــب مــع التنويــن »اي مطــرًا«. 

وعلــى الرغــم مــن ورود الســماع هبمــا عــن العــرب إال أن ابــن األنبــاري)26٨( يــرى 
أن مجيــع مــا يــروى مــن هــذا شــاٌذ ال يقــاس عليــه. 

والصيمــري يف هــذا الشــاهد يعــزو الوجهــن الســابقن إىل أصحاهبمــا ومل يصــرّح 
ابختيــار أحدمهــا. 

٦- منهج الصيمري يف معاجلة تعدد األوجه اإلعرابية: 
إن الناظــر يف كتــب النحويــن املتصفــح إلجنازاهتــم، املتأمــل تقعيدهــم، يــرى أهنــم 
وصفــوا العربيــة وصًفــا دقيًقــا، فــرأوا مــن ظواهرهــا مــا هــو مقيــس مطّــرد االســتعمال 
فكانــوا  احتجــاج،  أو  استشــهاد  إىل  األمــر  معــه  حيتــاج  اطّــراًدا ال  ألســنتهم  علــى 
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يستشــهدون ابلشــعر علــى الظواهــر النــادرة واالســتعماالت اخلاصــة الــيت حيتــاج فيهــا 
إىل االستشــهاد. 

كمــا رأى النحــاة أن مــن الشــواهد الشــعرية مــا خالــف مجهــور االســتعمال 
العــريب فلــم يطرحــوه، إذ القواعــد إمنــا هــي نظــام منتــزع مــن مجهــرة االســتعمال، أمــا 
االســتعماالت الفرديــة فتبقــى يف إطــار الشــذوذ عــن االســتعمال العــام أو تندغــم فيــه 

بتأويــل مقبــول أو يفهــم أهنــا اســتعمال اضطّــر إليــه الشــاعر اضطــرارًا)26٩(. 

فالباحــث يف كتــاب التبصــرة للصيمــري جيــد أنــه أكثــر مــن االستشــهاد ابلشــعر 
علــى القضــااي النحويــة والصرفيــة، حيــث بلــغ عــدد هــذه الشــواهد مــا يقــرب مــن 
مخســمائة وســبع وتســعن شــاهًدا يف اجلزئــن، مشلــت األبيــات وأنصــاف األبيــات 
قائليهــا، وبعضهــا إىل ســيبويه، وتــرز  الشــواهد معــزٍو إىل  والرجــز، وأغلــب هــذه 
ظاهــرة تعــدد األوجــه اإلعرابيــة يف الشــاهد الواحــد عنــد الصيمــري يف كتابــه التبصــرة، 

ويســلك يف عــرض تلــك األوجــه مســلًكا اتصــف مبــا يلــي: 
منهجه يف التقومي: 

اتبع الصيمري يف هذا املنهج عدة أساليب منها: 
أ-أسلوب الرجيح واالختيار: 

يفضــل الصيمــري بعــض األوجــه اإلعرابيــة الــيت يذكرهــا يف الشــاهد الشــعري 
الواحــد علــى بعــض، ويســتعمل يف ذلــك عبــارات منهــا )األجــود، أوىل، الوجــه، 
أحســن( ويعّلــل لالختيــار أحيــااًن، ومــن ذلــك ترجيحــه للنصــب يف ابب االشــتغال 

يف )ثــالث( فيمــا أنشــده ســيبويه: 
ثالٌث كلُّهّن قتلُت عمًدا       فأخزى هللاُ رابعًة تعوُد)2٧0(
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قــال الصيمــري)2٧1( بعــد ذكــره للشــاهد الســابق: »علــى تقديــر قْتلُتهــنَّ، فلــو 
ُ املعــى، وال يكســُر الشــعر«.  نصــب »ثــالاًث« كان أجــود؛ ألن نصبــه ال يغــريِّ

- ترجيحــه لــرأي البصريــن يف أّن »إْن« يف قــول عاتكــة بنــت زيــد بــن عمــرو 
بــن نفيــل، خمففــة مــن الثقيلــة، والــالم يف الشــاهد للتأكيــد: 

ِد)2٧2( َشّلْت ييُنك إْن قتلَت ملسلًما       َحلَّْت َعِليَك ُعُقوبُة الـُمتـََعمِّ
فبعــد أن ذكــر الصيمــري رأي الكوفيــن يف »إْن« يف البيــت الســابق قــال)2٧٣(: 
»وقول أصحابنا أوىل -يريد البصرين- ويعّلل لذلك بقوله: ألن الالم ال تستعمل 
مبعــى )إال( يف غــري هــذا املوضــع، ولــو جــاز أن تكــون مبعــى )إال( ههنــا جلــاز أن 
تقــول: جــاءين القــوُم لزيــدا، مبعــى إال زيــًدا، فتأويلهــم الــالم مبعــى )إال( دعــوى ليــس 

عليهــا برهــان«. 

- ترجيحه للجّر يف )غًدا( يف قول كعب بن جعيل: 
أال َحّي ندماين ُعمري بن عامٍر      إذا ما تالقينا من اليوم أو غدا)2٧٤(

فنصــب )غــًدا( علــى موضــع )مــن(، والوجــه اجلــّر يف مجيــع هــذا؛ ألن املعــى 
يف النصــب واجلــّر واحــد، والتفــاق اللفظــن واملعــى واحــد أحســن مــن اختالفهمــا. 

- استحسانه النصب يف )ماٌل( يف قول الشاعر: 
ُهْم تَناٍء       َوطُوُل الَعْهِد أَْم َماٌل َأَصابُوا)2٧٥( َفَما أَْدرِي َأَغريَّ

وهــذا الــرأي مــا انفــرد بــه الصيمــري، حيــث خالــف ســيبويه يف منعــه النصــب يف 
)مــال( حيــث قــال)2٧6(: »وعنــدي أن النصــب فيــه غــري متنــع، مث قــال: ومحلــه علــى 

املعادلــة مــع صحــة املعــى أحســن«. 
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- ال يصــرّح الصيمــري أحيــااًن ابختيــار أحــد األوجــه اإلعرابيــة الــيت يذكرهــا يف 
الشــاهد الشــعري، وإمنــا خيتــار رأي مجهــور النحــاة يف القضيــة املطروحــة، وقــد كان 

ذلــك ابرزًا أثنــاء ذكــره لألوجــه اجلائــزة يف قــول الفــرزدق: 
ولكـــــن ِديَـــايّف أبــــوه وأُمُّــــه       بِـحْوراَن يـَْعِصْرن السَّليَط أقاربُْه)2٧٧(

فهــذا حيتمــل ثالثــة أوجــه، مث قــال بعــد ذكــر تلــك األوجــه: واالختيــار أن تقــول: 
قــام إخوتــك، وقــام أخــواك، وال تلحــق الفعــل عالمــة التثنيــة واجلمــع. 

ب- أسلوب الرفض والتضعيف: 
اتبــع الصيمــري هــذا األســلوب لتقــومي مــا يــرد عليــه مــن األوجــه اإلعرابيــة يف 
شــاهد مــن الشــواهد، وعــر عــن ذلــك بقولــه: »هــذا خالــف كتــاب هللا، دعــوى ليــس 

عليهــا برهــان«. 

- رّد الصيمــري مذهــب الفــراء يف عــدم جــواز اإلضمــار قبــل الذكــر مبــا مُســع 
عــن العــرب؛ ومــا ُوجــد يف كتــاب هللا عــّز وجــل، وذلــك أثنــاء ذكــره لألوجــه اإلعرابيــة 

اجلائــزة يف »لــون مذهــب« يف قــول طُفيــل الغنــوي: 
وُكْمًتا ُمَدمَّـــــــاًة كـــــأّن ُمتــــــــونـََها      َجَرى فوقها واستشعرْت َلْوَن ُمْذَهِب)2٧٨(

قــال الصيمــري)2٧٩(: »يف البيــت: فعلــن »جــرى« و»استشــعرْت« أنشــده الــرواة 
بنصــب »لــوَن مذهــِب« ابستشــعرت، ألنــه أقــرب الفعلــن إليــه، فالبــد مــن إضمــار 
فاعــل يف »جــرى« ولــو أعمــل »جــرى« لقــال: جــرى فوقهــا واستشــعرته لــوُن مذهــِب، 
ألن التقديــر: جــرى فوقهــا لــوُن مذهــِب واستشــعرته؛ واإلضمــار قبــل الذكــر علــى 
شــريطة التفســري موجود يف كالم العرب ويف القرآن... فمن منع اإلضمار قبل الذكر 

علــى شــريطة التفســري فقــد خالــف كتــاب هللا عــّز وجــل ودفــع يف كالم العــرب«. 
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- رفــض مذهــب الكوفيــن يف أّن »إْن« يف قــول عاتكــة بنــت زيــد بــن عمــرو 
بــن نفيــل، مبعــى )مــا( والــالم مبعــى )إال(.

منهجه يف تعدد الرواايت: 
ســار الصيمــري يف اجتــاه تعــدد الــرواايت يف الشــواهد الشــعرية علــى عــدة مناهــج 

منها: 
1- االحتجــاج ابلروايــة دون نســبة لراويهــا إلثبــات حكــم حنــوي خمتلــف فيــه بــن 

النحــاة، ويظهــر ذلــك جليًــا يف قــول طُفيــل الغنــوي: 
وُكْمًتا ُمَدمَّــــاًة كــأّن ُمتــــــونـََها     َجَرى فوقها واستشعرْت َلْوَن ُمْذَهِب)2٨0(

أنشــده الــرواة بنصــب »لــوَن مذهــِب« ابستشــعرت؛ ألنــه أقــرب الفعلــن إليــه، 
فالروايــة جــاءت دليــاًل علــى أحــد األوجــه اجلائــزة يف الشــاهد الســابق وهــو النصــب. 

- االحتجــاج أبكثــر مــن روايــة يف الشــاهد الواحــد دون التصريــح برجيــح أي 
الــرواايت أقــرب للقيــاس النحــوي، وذلــك يف بيــت الفــرزدق: 

َكْم َعمَّةًٍ َلك اَي َجرِيُر َوَخاَلًة      َفْدَعاُء َقْد َحَلَبْت َعَليَّ ِعَشارِي)2٨1(

يــروى بنصــب »عمــًة« ورفعهــا وجّرهــا. فتعــدد األوجــه يف هــذا الشــاهد جــاء 
بنــاء علــى تعــدد الــرواايت فيــه. 

- االحتجــاج ابلروايــة علــى حكــم حنــوي دون التفصيــل فيهــا ويكتفــي ابإلشــارة 
فقــط. مــن ذلــك مــا أورده الصيمــري يف قــول بشــر بــن أيب خــازم: 

فأمــــا متيــــــٌم متيـــــُم بُن ُمّر      فألفاُهُم القوُم َرْوىَب نَِياما)2٨2(
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قــال الصيمــري)2٨٣(: »يــروى ابلنصــب والرفــع علــى مــا ذكــران«. تعــددت األوجــه 
يف الشــاهد الســابق نتيجــة لتعــدد الروايــة. 

2- االحتجــاج ابلروايــة منســوبة لراويهــا علــى جــواز وجــه مــن األوجــه اإلعرابيــة يف 
الشــاهد الشــعري، كمــا يف بيــت جريــر: 

َك أنَت وعبَد املسيح      أْن تقراب ِقْبلَة املسجِد)2٨٤( إايَّ
َك«، ولــو رفــع »عبــُد  أنشــده يونــس بنصــب »عبــَد املســيح« عطًفــا علــى »إايَّ
املســيح« ابلعطــف علــى املضمــر املرفــوع جلــاز، ألنــك قــد أكدتــه أبنــت فحُســن 
العطــف عليــه، فالروايــة جــاءت دليــاًل علــى جــواز وجــه النصــب يف »عبــَد املســيح«. 

الشــاهد مــع نســبة  ٣- االحتجــاج ابلــرواايت علــى األوجــه اإلعرابيــة اجلائــزة يف 
بعضهــا إىل رواهتــا دون األخــرى، مــن ذلــك قــول رؤبــة: 

إين وأسطاٌر ُسطْرَن سطرا      لقائٌل اي نصُر نصٌر نصرا)2٨٥(
يروى على ثالثة أوجه: 

- اي نصــُر نصــُر نصــرا، وهــو اختيــار أيب عمــرو، وجعــل »نصــُر« الثــاين بــداًل مــن 
األول وعطــف الثالــث علــى املوضــع. 

- اي نصُر نصرا نصرا، بعطفهما على املوضع. 
- اي نصُر نصٌر نصرا، بعطف أحدمها على اللفظ واآلخر على املوضع. 

وجيوز يف غري هذا الشعر رفعهما مجيًعا على اللفظ، وجيوز نصب... 

فهــذه ســتة أوجــه، وروى املــازين عــن أيب عبيــدة: اي نصــُر نضــرا نضــرا، قــال: كان 
َنْضــَر -ابلضــاد املعجمــة- حاجــب نصــر بــن ســّيار، وكان حجبــه فقــال: اي نصــُر 

-يعــن نصــر بــن ســيَّار- نْصــرًا نضــرا، أي حاجبــك، يغريــه بــه. 
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فهنا تعددت األوجه اإلعرابية بناء على تعدد الرواايت. 

- االحتجــاج ابلروايــة علــى حكــم حنــوي وتعزيــز ذلــك بقــراءة قرآنيــة، كمــا يف 
قــول النابغــة: 

با     وقلُت: أَلَـمَّا َأْصُح والشيُب وازُع)2٨6( على حِن َعاتبُت املشيَب على الصِّ
ينشــد بفتــح »حــَن«؛ ألنــه مضــاف إىل مبــن، وُيْكســر علــى األصــل، ومثلــه يف 
القــرآن ﴿َوِمــْن ِخــْزِي يَْوِمئٍِذ﴾)28)) فمــن كســر)2٨٨( أعــرَب، وأجــراه علــى أصلــه، ومن 
فتــح)2٨٩( بنــاه مــع »إْذ«؛ ألنــه غــري متمكــن، تعــددت األوجــه اإلعرابيــة يف الشــاهد 

الســابق والروايــة جــاءت علــى أحــد األوجــه وهــو البنــاء علــى الفتــح. 
- االحتجــاج ابلروايــة لالســتدالل هبــا علــى أوجــه إعرابيــة مبنيــة علــى لغــة مــن 

لغــات العــرب، ومــن ذلــك قــول مزاحــم العقيلــي: 
َوقَاُلوا تـََعرَّفـََها الـَمَنازَل ِمْن ِمَى       َوَما ُكلُّ َمْن َواىَف ِمَى َأاَن َعاِرُف)2٩0(

فإنــه روي بنصــب »كل« ورفعــه، فمــن نصبــه: محلــه علــى لغــة بــن متيــم وأعمــل 
يف »كّل« عارفًــا وجــاز هــذا كمــا جيــوز يف االبتــداء: عبــَد هللا أان ضــارٌب. 

وأمــا الرفــع فمــن وجهــن: أحدمهــا: أن يكــون حممــواًل علــى لغــة أهــل احلجــاز، 
وتقديــره: أن »كلُّ« اســم )مــا( وأان عــارف ابتــداء وخــر، والتقديــر: عارفــه هبــاء 

ترجــع إىل »كّل«... 

الوجه اآلخر: أن يكون حممواًل على لغة بن متيم، ويكون »ُكلُّ« رفًعا ابالبتداء 
و»أان عارُف« مجلة يف موضع خر »ُكلُّ« واهلاء حمذوفة من »عارُف« أيًضا. 
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منهجه يف إبراز الوجه اإلعرايب: 
املالحــظ علــى الصيمــري أنــه ســار علــى عــدة أســس إلبــراز الوجــه اإلعــرايب 
وأمهيتــه مــن بــن األوجــه األخــرى الــيت يذكرهــا يف الشــاهد الشــعري، ومــن ذلــك: 
1- أن يكــون الوجــه موافًقــا للقيــاس عنــد النحــاة، ويعــر الصيمــري عــن ذلــك بقولــه: 
)املشــهور يف كالم العــرب، ال خــالف فيــه بــن النحــاة(. فهــا هــو رّده علــى ســيبويه 

يف منــع نصــب )املــال( يف قــول الشــاعر: 
هــــم تنــــاٍء       وطوُل العهد أم ماٌل أصابوا)2٩1( فمـــا أدري أغريَّ

فأثنــاء جتويــزه النصــب يف )مــال( يف الشــاهد الســابق، ومحــل )أم( علــى املعادلــة 
يــرى أن الرفــع والنصــب علــى هــذا التقديــر ســواء، مث يقــول: وهــذا معــى مفهــوم 

مشــهور يف كالم النــاس. 
نِّ األعور:  - وأثناء اإلشارة إىل مذهب من جييز العطف على عاملن يف قول الشِّ

هّون عليَك فإن األمور      بكفِّ اإللــــــه مقــــاديــُرها
فليس آبتيـــــك منـــــهيُّها      وال قاصٌر عنك مأموُرها)2٩2(

يذكر يف »قاصر« ثالثة أوجه:
- النصب ابلعطف على موضع الباء. 

- الرفــع علــى أن يكــون »مأموُرهــا« مبتــدأ، و«قاصــٌر« خــر مقــدم، فهــذان الوجهــان 
ال خالف فيهما... يريد: أنه متفق عليهما بن النحاة، أو مشهوران عند النحاة. 
2- أن يكــون للوجــه اإلعــرايب نظــري عنــد النحــاة يف كالم العــرب، ويتضــح ذلــك 

أثنــاء ذكــره لألوجــه اجلائــزة يف قــول مزاحــم الُعقيلــي: 
َوقَاُلوا تـََعرَّفـََها الـَمَنازَِل ِمْن َمَى      َوَما كلُّ َمْن َواىَف ِمَى َأاَن َعاِرُف)2٩٣(
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فالصيمري ينظِّر لوجه النصب يف »ُكلُّ« بعارف محاًل على أن »ما« متيمية، 
فعمــل اســم الفاعــل »عــارف« فيهــا النصــب كمــا جــاز ذلــك يف االبتــداء يف حنــو: 
عبــَد هللِا أان ضــارٌب. ويف نفــس الشــاهد يعتمــد الصيمــري علــى الســماع عــن العــرب 

يف روايــة الرفــع يف »كلُّ« فالرفــع مــن وجهــن: 

أحدمهــا: أن يكــون حممــواًل علــى لغــة أهــل احلجــاز، وتقديــره: أّن »كلُّ« اســم 
ابتــداء وخــر، والتقديــر: عارفــه هبــاء ترجــع إىل »كلُّ« يف  )مــا( و«أان عــارُف« 

التقديــر، كمــا قــال أبــو النجــم: 
ِعي      َعَليَّ َذنًبا ُكلُّه ملَْ َأْصَنِع)2٩٤(  َقْد َأْصَبَحْت أُمُّ اخلَِياِر َتدِّ

أراد: كلَّه مل أصنعه... 

- ومــا اســتعمل فيــه الصيمــري التنظــري مبــا مســع عــن العــرب، مــا ذكــره أثنــاء 
الوجــه الثــاين للــواو يف »وجــروة« يف قــول شــداد العبســي أيب عنــرة: 

َفَمْن َيُك َساِئاًل َعنِّ فَإيّنِ      َوِجروَة اَل تـَُروُد وال تعاُر)2٩٥(
حيــث قــال الصيمــري)2٩6( فيــه: »أن تكــون الــواو مبعــى »مــع« ويكــون خــر 
»إنَّ« تقديــره: فــإيّن مــع جــروة، كمــا تقــول إين مــع زيــٍد، مث أخــر عنهمــا بقولــه: ال 
تــروُد وال تعــاُر. ونظــري هــذا قولــك: زيــٌد والشــماَل يباريهــا، أي زيــٌد مــع الشــمال، 

فزيــٌد: مبتــدأ، ومــع الشــمال: خــره، مث أخــر عنــه خــرًا آخــر بقولــه: يباريهــا«. 

٣- أن يكــون الوجــه اإلعــرايب موافًقــا لقــول اجلمهــور، ويظهــر هــذا املنهــج جليًــا 
عندمــا يذكــر الصيمــري عــدة أوجــه إعرابيــة يف الشــاهد الشــعري، ومــن بــن هــذه 
األوجــه وجــه يتفــق مــع مذهــب اجلماعــة ســواء كان مذهــب البصريــن أو الكوفيــن 
أو اجلمهــور مــن يتفــق الصيمــري معهــم، فهنــا ال يــردد يف إظهــار أمهيــة هــذا الوجــه، 
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ومــن ذلــك موافقتــه ملذهــب البصريــن يف أّن »إْن« خمففــة مــن الثقيلــة والــالم للتأكيــد 
يف قــول عاتكــة الســابق. 

٤- يلجأ الصيمري كثريًا للتعليل لألوجه اإلعرابية اليت يذكرها يف الشاهد الشعري 
إلبــرازه ســواء كان جميــزًا للوجــه أو خمالًفــا لــه، ومــن ذلــك: 

- تعليلــه جلــواز حــذف فاعــل املصــدر لداللــة مــا قبلــه عليــه ويظهــر ذلــك فيمــا أنشــده 
سيبويه: 

َماِم)2٩٧( أخذُت ِبَسْجِلِهْم فـَنـََفْخُت فيه      حمافظًة هلنَّ إخا الذَّ

فنصب »إخا الذَّماِم« مبحافظة، ومل يذكر بعده فاعاًل؛ ألن ما قبله يدل عليه... 

- تعليله جلواز العطف على الضمري املستر يف الفعل كما يف قول جرير: 
َك أنَت وعبَد املسيح      أْن تقراب ِقْبلَة املسجِد)2٩٨( إايَّ

علــى  عطًفــا  النصــب  وجهــن:  املســيح(  )عبــَد  الشــاهد  يف  الصيمــري  ذكــر 
َك« ولــو رُفــع »عبــُد املســيح« ابلعطــف علــى املضمــر املرفــوع جلــاز؛ ألنــك قــد  »إايَّ

أكدتــه أبنــت فحُســن العطــف عليــه. 

واملتأمــل يف كتــاب التبصــرة جيــد أن للصيمــري ولًعــا ابلعلــل النحويــة، وال تــكاد 
ختلــو مســألة مــن مســائل التبصــرة مــن ذكــر علتهــا أو عللهــا ســواء كان ذلــك أثنــاء 

االستشــهاد ابلشــواهد املختلفــة أم أثنــاء عرضــه للقضــااي النحويــة والصرفيــة. 

٥- يتخــذ الصيمــري يف تفصيلــه وإيضــاح األوجــه اإلعرابيــة يف الشــاهد الشــعري 
ــا علــى أمثلــة حنويــة غــري كلمــات الشــاهد الشــعري الــذي يناقشــه ومــن  منهًجــا مبنًي

ذلــك: 
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- مــا ذكــره لقاعــدة يف ابب الصفــات وهــي: جيــوز إذا فرقــت الصفــة أن يكــون فيهــا 
ثالثــة أوجــه: علــى البــدل، وعلــى الصفــة، وعلــى تقديــر التبعيــض. مث استشــهد مبــا 

أنشــده ســيبويه: 
َبكْيُت وما ُبكا رجٍل كبرٍي      على َربـَْعْنِ مسلوٍب وابٍل)2٩٩(

وإن شئت رفعت على تقدير: أحدمها مقيٌم، واآلخر ذاهٌب، واآلخر راكٌب. 

منهجه يف نسبة الشواهد الشعرية واألوجه اإلعرابية إىل أصحاهبا: 
1- أغلب الشواهد الشعرية اليت تعددت فيها األوجه اإلعرابية عند الصيمري 
معــزوة إىل قائليهــا، إال أنــه أحيــااًن ينســب إنشــاد بعــض الشــواهد لســيبويه بقولــه: 

وأنشــد ســيبويه، ومــن ذلــك قولــه، وأنشــد ســيبويه: 

أعن خبـــــــوَّار الِعنَــــــــاـــن خَتَـــــــــــالُه      إذا راح يَــــــْرِدي ابملدجـــــج أْحـــــــَرَدا
طاِم ختالهُ      وذا ُحُبٍك من َنْسِج داووَد ُمْسَرَدا)٣00( وأبيَض َمْصُقوَل السِّ

- واألبيات اليت ال يُعرف قائلها، يقول الصيمري: قال الشاعر أنشده سيبويه: 
فأخزى هللاُ رابعًة تعوُد)٣01( ثالٌث كلهّن قتلُت عمًدا  

- أحيااًن ينسب بعض الشواهد لبعض النحوين كما يف ابب الصفات. 

2- مل يصــرح الصيمــري يف كثــري مــن مواضــع االستشــهاد ابلشــعر عــن نســبة 
األوجــه اإلعرابيــة إىل أصحاهبــا مــن النحــاة -إال اندرًا- إال أنــه أحيــااًن يعــزو بعــض 

األوجــه اإلعرابيــة لســيبويه كمــا يف قــول اهلــذيل: 
ا      ُمطَّبعٌة من أيهِتا ال َيضريُها)٣02( فقلُت حَتَمَّْل فـَْوَق َطْوِقَك إهنَّ

فيه قوالن: أن يكون على تقدمي اجلواب بتقدير: ال يضريها من أيهتا. 



تعدد األوجه اإلعرابية في الشواهد الشعرية عند الصيمري في كتابه »التبصرة«

٢5٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

واآلخــر: أن يكــون علــى حــذف الفــاء، كأنــه قــال: مــن أيهتــا فــال يضريهــا، وكال 
القولــن عــن ســيبويه. 

- وما نسبه الصيمري من األوجه اإلعرابية ألصحاهبا ما ذكره يف قول األحوص: 
سالُم هللا اي مطٌر عليها       وليس عليَك اي مطُر السالُم)٣0٣(

فسيبويه خيتار: »اي مطٌر« وعيسى بن عمر خيتار: »اي مطرًا«. 
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اخلامتة 
 توصلت يف هناية هذا البحث إىل عدة نتائج، لعل من أمهها: 

- يعــدُّ كتــاب التبصــرة مــن أمهــات الكتــب الــيت متثــل النحــو يف القــرن الرابــع اهلجــري 
ســار فيــه الصيمــري علــى منهــج متقدمــي النحــو البصــري –يف األغلــب- وذلــك مــن 
خــالل اعتمــاده علــى مصــادر االحتجــاج، ويف مقدمتهــا القــرآن الكــرمي والقــراءات، 
أمــا احلديــث فقــد كان مقــالًّ يف االستشــهاد بــه حيــث بلغــت األحاديــث املستشــهد 
هبــا عنــده ثالثــة فقــط، وكان للشــواهد الشــعرية النصيــب األوفــر يف كتابــه وظهــر مــن 

خالهلــا ظاهــرة تعــدد األوجــه اإلعرابيــة. 

- برزت شخصية الصيمري النحوية يف كتابه )التبصرة( من خالل: 

• اختياراتــه النحويــة الــيت يتفــق فيهــا مــع أئمــة النحــو البصــري وعلــى رأســهم ســيبويه 
فقــد استشــهد ابلكثــري مــن شــواهده منســوبة إليــه. 

• ردِّه لبعــض آراء النحــاة ومناقشــته هلــذه اآلراء وإبــراز رأيــه فيهــا، وقــد ظهــر ذلــك 
جليًّــا يف ردِّه لــرأي ســيبويه يف عــدم جــواز نصــب »مــال« يف بيــت احلــارث بــن 
كلــدة الثقفــي )ومــا أدري أغرّيهــم... أمــا مــاٌل أصابــوا(، وهنــاك مواضــع أخــرى 

يف ثنــااي هــذا البحــث. 
• أتثــر مــن جــاء بعــده آبرائــه ونســبتها إليــه، فقــد ظهــر ذلــك عنــد الســيوطي يف كتابــه 
اهلمــع، واألمشــوين يف شــرحه، والشــيخ خالــد األزهــري يف التصريــح، وغريهــم كثــري 

مــن النحــاة يف ثنــااي كتبهــم. 
• جــاء بشــواهد شــعرية تعــددت فيهــا األوجــه اإلعرابيــة، وهــذه الشــواهد غــري واردة 

يف كتــب النحــاة املتداولــة وكتــب شــواهد النحــو.
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- امتاز منهج الصيمري يف معاجلته لتعدد األوجه اإلعرابية مبا يلي: 
• الدقــة يف نســبة الشــواهد الشــعرية إىل قائليهــا، وأحيــااًن ينســبها إىل ســيبويه إن 
كانــت مــن شــواهده الــيت ال يعــرف قائلهــا، أو لبعــض النحويــن لكــن ذلــك قليــل. 

• تقومي اآلراء يف الشاهد الشعري إما برجيحها أو إجازهتا أو رفضها. 
• التعليل لألوجه اإلعرابية كان مسة ظاهرة يف معاجلته للتعدد. 

• اعتمد على الرواية يف إبراز الوجه اإلعرايب. 
• يورد األوجه اإلعرابية أحيااًن يف صورة مسألة خالفية بن النحاة. 

• يســتعمل يف التعبــري عــن الوجــه اإلعــرايب عبــارات غــري كلمــة الوجــه حنو:«قــول، 
أو تفســري«. 

• اعتمــد يف مناقشــته يف تعــدد األوجــه اإلعرابيــة علــى أصــول النحــو ومنهــا الســماع، 
واملشــهور عــن العــرب وأحيــااًن القيــاس. 

• لتعــدد األوجــه اإلعرابيــة عنــد الصيمــري أثــر واضــح يف املعــى وذلــك مــن خــالل 
ذكــره للتقديــرات والتأويــالت بعــد ذكــر الوجــه اإلعــرايب ومناســبتها للمعــى املــراد. 

أهم التوصيات: 
توصــي الباحثــة بعــد دراســة الشــواهد الشــعرية عنــد الصيمــري وتعــدد األوجــه 

اإلعرابيــة فيهــا مبــا يلــي: 
النحــو  الشــعرية عنــد علمــاء  الشــواهد  تعــدد األوجــه اإلعرابيــة يف  - دراســة 
املتقدمــن، مــا يســهم يف فتــح أفــق البحــث ومعرفــة مناهــج النحــاة يف ذلــك، ومقارنتــه 

مبــا عنــد متقدميهــم ومــن جــاء بعدهــم مــا يســهم يف إثــراء املكتبــة العربيــة. 
النحــاة  اتفــاق  ومــدى  النحويــة،  الشــواهد  يف  الروايــة  اختــالف  دراســة   -

قواعدهــم.  أتصيــل  يف  ذلــك  مــن  االســتفادة  يف  واختالفهــم 
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اهلوامش والتعليقات:
)1( اجلاسم – د/ حممود/ أسباب التعدد يف التحليل النحوي.

)2( الســيوطي – جــالل الديــن/ بغيــة الوعــاة 2: ٤٩، الصيمــري – عبــد هللا بــن علــي/ مقدمــة 
التبصــرة 1: ٩.

)٣( القفطي – مجال الدين علي بن يوسف/ إنباه الرواة على أنباه النحاة، 2: 12٣. 
)٤( الصيمري/ مقدمة التبصرة 1: 1٥- 21.

)٥( السيوطي/ بغية الوعاة 2: ٤٩. 
)6( الصيمري/ مقدمة التبصرة 1: 1٩- 22. 

)٧( حاجي خليفة – مصطفى بن عبد هللا/ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 1: 2٩٥. 
)٨( القفطي/ إنباه الرواة 2: 12٣. 

)٩( املرجع السابق 2: 12٣. 
)10( الفراهيدي - اخلليل بن أمحد/ معجم العن ٤: 66 مادة )وجه(. 

)11( الفريوزآابدي – جمد الدين حممد/ القاموس احمليط ٤: 2٩6 مادة )وجه(. 
)12( ابن منظور – أبو الفضل مجال الدين/ لسان العرب 1٣: ٥٥٥، ٥٥6 مادة )وجه(. 

)1٣( اللبدي – د/ حممد مسري/ معجم املصطلحات النحوية والصرفية ص 2٣٩. 
)1٤( صرة - حممد حسنن/ تعدد التوجيه النحوي ص 16. 

)1٥( الصيمري/ التبصرة 1: 1٤٩، 1٥0.
)16( الغنــوي – طفيــل بــن عــوف/ ديــوان طفيــل ص 2٣، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 1: 
٧٧، املــرد/ املقتضــب ٤: ٧٥، ابــن احلاجــب/ األمــايل النحويــة 2: 1٤6، ابــن يعيــش/ شــرح 
املفصــل 1: ٧٨، ابــن مضــاء/ الــرد علــى النحــاة ص ٨6، األمشــوين/ شــرح األمشــوين 2: 1٨6، 

يعقــوب/ املعجــم املفصــل يف شــواهد النحــو الشــعرية 1: 12٨. 
)1٧( سيبويه/ الكتاب 1: ٧٧، ابن يعيش/ شرح املفصل 1: ٧٨. 

)1٨( آية )٩( من سورة النمل. 
)1٩( آية )٧٤( من سورة طه. 

)20(  آية )1( من سورة اإلخالص. 
)21( األنباري/ البيان يف غريب إعراب القرآن 2: ٥٤٥. 

)22( ابن يعيش/ شرح املفصل 1: ٧٧.
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)2٣( الصيمري/ التبصرة 1: 160.
)2٤( الفــرزدق/ ديــوان الفــرزدق ص 22٣ – 22٤، ومل أجــد هــذه األبيــات يف كتــب النحــاة وكتــب 

شــواهد النحــو. 
)2٥( سيبويه/ الكتاب 1: ٤٣2. 

)26( كثــرّي عــزة/ ديوانــه 1: ٤6، ســيبويه/ الكتــاب 1: ٤٣٣، املــرد/ املقتضــب ٤: 2٩0، وقــد 
عزاهــا الصيمــري يف التبصــرة 1: 160 إىل النجاشــي ابختــالف يف كلمــات الشــطر الثــاين منــه: 
ورجــل رماهــا صائــب احلــداثن، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل ٣: 6٨، األمشــوين/ شــرح األمشــوين 

٣: 2٣٤، البغــدادي/ اخلزانــة ٥: 211. 
)2٧( سيبويه/ الكتاب 1: ٤٣2. 

)2٨( البغدادي/ اخلزانة ٥: 211، 212. 
)2٩( الصيمري/ التبصرة 1: 1٧٤، 1٧٧، 1٧٨، 1٨0، 1٨1، 1٨2، 1٨٣. 

)٣0( ســيبويه/ يف الكتــاب 1: ٤٣1، منســوب لرجــل مــن ابهلــة، بروايــة أخــرى: بكيــت ومــا بُــكا 
رجل حليم، املرد/ املقتضب ٤: 2٩1، النحاس/ شــرح أبيات ســيبويه ص 110، ابن هشــام 
األنصــاري/ أوضــح املســالك ٣: ٣1٣، ابــن هشــام األنصــاري/ املغــن: 2: ٣٩٣، األزهــري/ 

التصريــح مبضمــون التوضيــح ٣: ٤٨٤، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 2: ٧٣٩.
)٣1( األزهري/ التصريح ٣: ٤٨٣، ٤٨٤. 
)٣2( الصيمري/ التبصرة 1: 1٧٧، 1٧٨.

)٣٣( ُنســبا ملضــرس بــن ربعــي، البغــدادي/ اخلزانــة ٥: 1٨، ابــن مالــك/ شــرح التســهيل ٣: ٣1٥، 
ابــن منظــور/ لســان العــرب مــادة )ســوج( 2: ٣02، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 1: ٣٨6، 

.٣٨٧
معــى ُمســوًحا: مجــع ِمْســح وهــو نســيج مــن الشــعر األســود، وســاًجا: الســاج نــوع مــن الشــجر خشــبه 

أســود، وقيــل هــو طيلســان أخضــر – لســان العــرب مــادة )ســوج(. 
)٣٤( ســيبويه/ الكتــاب 2: 2٩، املــرد/ املقتضــب ٣: 2٥٩، 260، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل 

 .٣: ٤٩
)٣٥( ابن مالك/ شرح التسهيل ٣: ٣1٥، البغدادي/ اخلزانة ٥: 1٨. 

)٣6( البغدادي/ اخلزانة ٥: 20. 
)٣٧( ابن منظور/ لسان العرب 2: ٣02، ٣0٣. 

)٣٨( الصيمري/ التبصرة 1: 1٨0، 1٨1.
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)٣٩( ســيبويه/ الكتــاب 2: ٣2، ٣٣، ابــن الســراج/ األصــول يف النحــو 2: ٣0، النحــاس/ شــرح 
أبيــات ســيبويه ص 11٣، ابــن مالــك/ شــرح التســهيل ٣: 66، السلســيلي/ شــفاء العليــل يف 
إيضــاح التســهيل 2: 61٩، األندلســي أبــو حيــان/ ارتشــاف الضــرب ٥: 2٣٣6، البغــدادي/ 

اخلزانــة ٨: ٣2٧، ٣2٨، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 2: 10٧٤. 
)٤0( سيبويه/ الكتاب 2: ٣٣. 

أبــو حيــان/ ارتشــاف الضــرب ٥:  التســهيل ٣: 66، 6٧، األندلســي  ابــن مالــك/ شــرح   )٤1(
ابــن عقيــل ٣: ٨٥، ٨6.  ابــن عقيــل/ شــرح   ،2٣٣6 ،2٣٣٥

)٤2( سيبويه/ الكتاب 2: ٣1، الصيمري/ التبصرة 1: 1٧٩، ابن عقيل/ شرح ابن عقيل ٣: ٨٥. 
)٤٣( الصيمري/ التبصرة 1: 1٨0. 

)٤٤( سيبويه/ الكتاب 2: ٣٣. 
)٤٥( الصيمري/ التبصرة 1: 1٨2، 1٨٣.

)٤6( البيتــان للِخْرنَــق بنــت بــدر بــن ِهفــان القيســية، أخــت طرفــة بــن العبــد ألمــه، ترثــي زوجهــا بشــر 
بــن عمــرو بــن مرثــد، ومــن قُتــل معــه مــن بنيــه وقومــه، األزهــري/ التصريــح ٣: ٤٩1، ومهــا 
مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 1: 202، 2: ٥٧، ٥٨، الفــراء/ معــاين القــرآن 1: 10٥، 
النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 116، ابــن جــن/ احملتســب 2: 1٩٨، العلــوي هبــة هللا/ 
أمــايل ابــن الشــجري 2: 102، ابــن مالــك/ شــرح التســهيل ٣: ٣1٩، ابــن هشــام/ أوضــح 
 ،12٣ األمشــوين ٣:  شــرح  األمشــوين/   ،1٨٣ اهلمــع ٥:  الســيوطي/   ،٣1٤ املســالك ٣: 

البغــدادي/ اخلزانــة ٥: ٤1، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 1: ٤26، ٤2٧. 
)٤٧( الصيمري/ التبصرة 1: 1٨٣. 
)٤٨( األزهري/ التصريح ٣: ٤٩٣. 

)٤٩( ســيوبه/ الكتــاب 1: 202، 2: ٥٧، ٥٨، الفــراء/ معــاين القــرآن 1: 10٥، النحــاس/ شــرح 
ابــن الشــجري  العلــوي/ أمــايل  ابــن جــن/ احملتســب 2: 1٩٨،  أبيــات ســيبويه ص 116، 
2: 102، ابــن مالــك/ شــرح التســهيل ٣: ٣1٩، ابــن هشــام/ أوضــح املســالك ٣: ٣1٤، 
األزهــري/ التصريــح ٣: ٤٩1، الســيوطي/ اهلمــع ٥: 1٨٣، األمشــوين/ شــرح األمشــوين ٣: 

12٣، البغــدادي/ اخلزانــة ٥: ٤1، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 1: 1٩٣، 1٩٤. 
)٥0( ابن مالك/ شرح التسهيل ٣: ٣1٩، السيوطي/ اهلمع ٥: 1٨٣. 

)٥1( ابــن هشــام/ أوضــح املســالك ٣: ٣1٤، األزهــري/ التصريــح ٣: ٤٩1، الســيوطي/ اهلمــع ٥: 
1٨٣، األمشــوين/ شــرح األمشــوين ٣: 12٣. 
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)٥2( الفراء/ معاين القرآن 1: 10٥. 
)٥٣( الصيمري/ التبصرة 1: 1٩٣، 1٩٤. 

)٥٤( ســيبويه/ الكتاب 1: ٧0، 1٤٧، املرد/ املقتضب ٤: 100، النحاس/ شــرح أبيات ســيبويه 
ص ٧0، العلــوي/ أمــايل ابــن الشــجري 2: ٤٩٧، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل ٧: 10٤، ابــن 

الناظــم/ شــرح األلفيــة ص 1٣٨ – 1٣٩، البغــدادي/ اخلزانــة ٩: 2٧0. 
)٥٥( املراجع السابقة. 

)٥6( ابــن الناظــم/ شــرح األلفيــة ص 1٣٨، ابــن عقيــل/ شــرح ابــن عقيــل 1: حاشــية ص 1٣2 – 
 .1٣٣

)٥٧( الصيمري/ التبصرة 1: 1٩٤. 
)٥٨( الفــرزدق/ ديــوان الفــرزدق 1: 1٨1، بروايــة: قنافــذ درامــون خلــف جحاشــهم # ملــا كان..، 
وورد هــذا البيــت بروايــة أخــرى »حــول بيوهتــم« بــداًل مــن »حــول خيامهــم« وهــو مــن شــواهد 
املرد/ املقتضب ٤: 101، ابن الناظم/ شرح األلفية ص 1٣٨، ابن هشام/ أوضح املسالك 
1: 2٤٨، األزهــري/ التصريــح 1: 612، البغــدادي/ اخلزانــة ٩: 26٨، يعقــوب/ املعجــم 

املفصــل 1: 20٧. 
)٥٩( األزهري/ التصريح 1: 612. 

)60( املرجع السابق 1: 61٣، البغدادي/ اخلزانة ٩: 26٩. 
)61( البغدادي/ اخلزانة ٩: 26٩.

)62( الصيمري/ التبصرة 1: 1٩٥، 1٩6، 1٩٧.
)6٣( ســيبويه/ الكتــاب 1: 6٧، 2: 2٩2، ٣٤٤، ٣: ٩1، املــرد/ املقتضــب 2: ٣٣٧، ٤: 
112، ٣٧1، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص ٥6، ابــن جــن/ ســر صناعــة اإلعــراب 1: 
1٣1، ابــن هشــام/ املغــن 2: ٥٣0، املالقــي/ رصــف املبــاين ص 202 – 22٥، يعقــوب/ 

املعجــم املفصــل 1: 20٩. 
)6٤( ســيبويه/ الكتــاب 1: 6٨، املــرد/ املقتضــب ٤: 112، 1٥٤، ابــن جــن/ احملتســب 2: 
٣62، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص ٥٧، األنبــاري/ اإلنصــاف 1: ٣٣٥، يعقــوب/ 

املعجــم املفصــل 1: 201. 
)6٥( سيبويه/ الكتاب 1: 6٧. 

)66( النحاس/ شرح أبيات سيبويه ص ٥6 -٥٧. 
)6٧( املرجع السابق ص ٥٧.
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)6٨( ســيبويه/ الكتــاب 1: 6٤، املــرد/ املقتضــب ٤: 1٩6، 200، ابــن الســراج/ األصــول يف 
النحو 2: 6٩، النحاس/ شرح أبيات سيبويه ص 6٨، ابن هشام/ املغن 2: ٥٤0، ٥٨٧، 

الســيوطي/ اهلمــع 2: 1٣0، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 1: ٣٨٨. 
)6٩( املرد/ املقتضب ٤: 1٩6، النحاس/ شرح أبيات سيبويه ص 6٨. 

)٧0( املــرد/ املقتضــب ٤: 1٩٥، ابــن الســراج/ األصــول يف النحــو 2: 6٩، ابــن هشــام/ املغــن 2: 
٥٤1، الســيوطي/ اهلمع 2: 1٣0. 
)٧1( املراجع السابقة بنفس الصفحات. 

)٧2( ابن السراج/ األصول يف النحو 2: 6٩. 
)٧٣( سيبويه/ الكتاب 1: 6٤، ابن السراج/ األصول يف النحو 2: 6٩، ٧1. 

)٧٤( املرد/ املقتضب ٤: 1٩6. 
)٧٥(  السيوطي/ اهلمع 2: 1٣0. 

)٧6( الصيمري/ التبصرة 1: 200، 201، 202.
)٧٧( ســيبويه/ الكتــاب 1: ٧2، 1٤6، الفــراء/ معــاين القــرآن 1: 1٣٩، النحــاس/ شــرح أبيــات 
ســيبويه ص ٤٩ – ٧0، ابــن جــن/ اخلصائــص 2: ٣٥٤، ٣٧6، ابــن هشــام/ املغــن 2: 
٧٧٤، األزهــري/ التصريــح 1: 6٥٤، األمشــوين/ شــرح األمشــوين 1: ٣٥6، البغــدادي/ اخلزانــة 

 .2٧1 ،26٩ :6
)٧٨( سيبويه/ الكتاب 1: ٨٥، 12٧، 1٣٧، 1٤6، ابن جن/ احملتسب 1: 211، ابن يعيش/ 
شــرح املفصــل 2: ٣0، 6: ٩0، الســيوطي/ اهلمــع 2: 16، البغــدادي/ اخلزانــة 1: ٣٥٩، 

يعقــوب/ املعجــم املفصــل ٣: 1201. 
)٧٩( سيبويه/ الكتاب 1: 1٤6.

)٨0( البغدادي/ اخلزانة 6: 2٧1. 
)٨1( الفــراء/ معــاين القــرآن 1: 1٣٩، 2٤2، أثنــاء تفســريه لقولــه تعــاىل: )يســئلونك مــاذا ينفقــون( 
آيــة )21٥( مــن ســورة البقــرة، وقولــه تعــاىل: )وكل إنســان ألزمنــاه طائــره( آيــة )1٣( مــن ســورة 

اإلسراء. 
)٨2( ابن هشام/ املغن 2: ٧٧٤، األزهري/ التصريح 1: 6٥٤. 

)٨٣( الصيمري/ التبصرة 1: 20٨، 20٩.
)٨٤( ســيبويه/ الكتــاب 2: 1٤٥، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل ٨: 66، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 

.٣٤6 :1
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)٨٥( ســيبويه/ الكتــاب 2: هامــش )٤( ص 1٤٥، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل ٨: 6٧، يعقــوب/ 
املعجــم املفصــل 1: ٣٤6. 

)٨6( يعقوب/ املعجم املفصل 1: ٣٤6. 
)٨٧( ابن يعيش/ شرح املفصل ٨: 6٧. 

)٨٨( سيبويه/ الكتاب 2: هامش )٤( ص 1٤٥.
)٨٩( ســيبويه/ الكتــاب 2: 1٤٥، املــرد/ املقتضــب ٤: 111، ابــن مالــك/ شــرح الكافيــة الشــافية 
1: ٥10، ابــن هشــام/ أوضــح املســالك 1: ٣٥1، األزهــري/ التصريــح 2: 6٥، يعقــوب/ 

املعجــم املفصــل ٣: 120٥. 
)٩0( أبــو علــي الفارســي/ املســائل البصــرايت 2: ٨٨٨، العلــوي – هبــة هللا/ أمــايل ابــن الشــجري 

1: 2٩٣، ابــن منظــور/ لســان العــرب 2: 611 مــادة )نبــح(. 
)٩1( ســيبويه/ الكتــاب 2: 1٤٥ هامــش )2(، املــرد/ املقتضــب ٤: 111، ابــن مالــك/ شــرح 

الكافيــة الشــافية 1: ٥10، يعقــوب/ املعجــم املفصــل ٣: 120٥. 
)٩2( العلوي/ أمايل ابن الشجري 1: 2٩٣، 2٩٤. 

)٩٣( ابن منظور/ لسان العرب 2: 611 مادة )نبح(. 
)٩٤( الصيمري/ التبصرة 1: ٤٥٧، ٤٥٨. 

)٩٥( ُنســب هــذا البيــت لعاتكــة زوجــة الزبــري بــن العــوام –رضــي هللا عنهــا- ترثــي بشــعرها هــذا 
زوجهــا وتدعــو علــى قاتلــه: عمــرو بــن جرمــوز، البغــدادي/ اخلزانــة ٣٧٨ – ٣٨1، وهــو مــن 
شــواهد ابــن جــن/ احملتســب 2: 2٥٥، اهلــروي/ األزهيــة يف علــم احلــروف ص ٤٩، األنبــاري/ 
اإلنصــاف 2: 6٤1، يف شــرح املفصــل بروايتــن خمتلفتــن، يف ٨: ٧1 ابهلل ربّــك إن قتلــت 
ملســلما # وجبــت عليــك عقوبــة املتعمــِد، ويف ٩: 2٧ بروايــة: هبلتــك أمــك إن قتلــت ملســلما 
# حلــت عليــك عقوبــة املتعمــِد. ابــن الناظــم/ شــرح األلفيــة ص 1٨0، املالقــي/ رصــف املبــاين 
ص 1٩1، املــرادي/ اجلــى الــداين ص 20٨، ابــن هشــام/ املغــن 1: 21، ابــن عقيــل/ شــرح 
ابــن عقيــل 1: 1٧6، األزهــري/ التصريــح 2: ٨٤، البغــدادي/ اخلزانــة 10: ٣٧٣، بروايــة: 

اتهلل ربــك إن قتلــت ملســلما # وجبــت عليــك عقوبــة املتعمــِد. 
)٩6( األنباري/ اإلنصاف 2: 6٤0، 6٤٣. 

)٩٧( اهلروي/ األزهية ص ٤٩ – ٥0، ابن يعيش/ شرح املفصل ٨: ٧1. 
)٩٨( ابن الناظم/ شــرح األلفية ص 1٧٩ – 1٨0، املالقي/ رصف املباين ص 1٩1، ابن هشــام/ 
املغــن 1: 20، 21، املــرادي/ اجلــى الــداين ص 20٨ – 20٩، ابــن عقيــل/ شــرح ابــن عقيــل 

1: 1٧6، األزهري/ التصريح 2: ٨٤، ٨٥، البغدادي/ اخلزانة 10: ٣٧٣. 
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)٩٩( الصيمري/ التبصرة 1: 2٥٧، 2٥٨. 
)100( علّــق حمقــق كتــاب التبصــرة علــى انفــراد الصيمــري هبــذا الــرأي ونقــل آراء النحــاة يف ذلــك 
وتضعيفهــم لــه – الصيمــري/ التبصــرة 1: 2٥٧ هامــش )1(، األزهــري/ التصريــح 2: ٥2٤. 

 ،٣02 الكتــاب 1:  مــن شــواهد ســيبويه/  بــن شــداد ص ٧٨، وهــو  العبســي – عنــرة   )101(
 ،1٤0 )جــرا( ٤:  مــادة  اللســان  منظــور/  ابــن  ســيبويه ص ٩٧،  أبيــات  النحــاس/ شــرح 

 .٣٤٣  :1 املفصــل  املعجــم  يعقــوب/ 
)102( سيبويه/ الكتاب 1: ٣02. 

)10٣( الصيمري/ التبصرة 1: 2٥٩، 260. 
)10٤( هذا البيت منسوب للمخبل السعدي يف الكتاب 1، 2٩٩، النحاس/ شرح أبيات سيبويه 
ص ٩٧، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل 2: ٥1، الســيوطي/ اهلمــع ٥: 2٨1، البغــدادي/ 
اخلزانــة 6: ٩1، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 1: ٣٥٤، ومعــى َويْــَب أبيــك: ويــب كلمــة مبعــى 

ويــل، وفيــه حتقــري لــه وتصغــري. 
)10٥( سيبويه/ الكتاب 1: 2٩٩، ٣00. 

)106( املرجع السابق 1: ٣0٣. 
)10٧( ابن يعيش/ شرح املفصل 2: ٥1، البغدادي/ اخلزانة 6: ٩1. 

)10٨( السيوطي/ اهلمع ٣: 2٤1. 
)10٩( املرجع السابق نفس الصفحة. 

)110( هــذا البيــت ألســامة بــن احلــارث بــن حبيــب اهلــذيل – ديــوان اهلذليــن ص 12٨٩، وهــو مــن 
شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 1: ٣0٣، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص ٩٨، ابــن يعيــش/ 
شــرح املفصــل 2: ٥2، ويف رصــف املبــاين ص ٤٨٤ »يف مــدجل« بــداًل مــن »متلــف«، 
الســيوطي/ اهلمــع ٣: 2٤2، األمشــوين/ شــرح األمشــوين 2: 2٣٣، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 

 .٤٨٧ :1
)111( النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص ٩٨، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل 2: ٥2، الســيوطي/ 

اهلمــع ٣: 2٤2، األمشــوين/ شــرح األمشــوين 2: 2٣٣. 
)112( النحاس/ شرح أبيات سيبويه ص ٩٨. 

)11٣( السيوطي/ اهلمع ٣: 2٤2. 
)11٤( الصيمري/ التبصرة 1: 2٩٤. 



تعدد األوجه اإلعرابية في الشواهد الشعرية عند الصيمري في كتابه »التبصرة«

٢6٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

)11٥( البيــت للنابغــة الذبيــاين/ ديــوان النابغــة الذبيــاين ص ٤٤، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 
2: ٣٣0، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 1٧٩، الزجاجــي/ اإليضــاح يف علــل النحــو 
ص 11٤، العلــوي/ أمــايل ابــن الشــجري 1: 6٨، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل ٤: ٩1، 
املالقــي/ رصــف املبــاين ص ٤12، ابــن هشــام/ أوضــح املســالك ٣: 1٣٣، ابــن هشــام/ 
املغــن 2: ٥٧2، األزهــري/ التصريــح ٣: 162، البغــدادي/ اخلزانــة 6: ٥٥0، يعقــوب/ 

املعجــم املفصــل 1: ٥2٤. 
)116( آية )66( من سورة هود. 

)11٧( قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة، ابن جماهد/ السبعة يف القراءات ص ٣٣6. 
)11٨( قــراءة انفــع والكســائي وأيب جعفــر، األصبهــاين - أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن/ املبســوط يف 
القــراءات العشــر ص 20٤، ابــن اجلــزري – احلافــظ أبــو اخلــري حممــد الدمشــقي/ النشــر يف 

القــراءات العشــر 2: 2٨٩. 
ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل ٤: ٩2، األزهــري/  ابــن الشــجري 1: 6٨،  )11٩( العلــوي/ أمــايل 

 .٥٥1 ،٥٥0 اخلزانــة 6:  البغــدادي/   ،1٩٣ التصريــح ٣: 
)120( الزجاجي/ اإليضاح يف علل النحو ص 11٣ – 11٤.

)121( األزهري/ التصريح ٣: 162. 
)122( ابن هشام/ املغن 2: ٥٧1، ٥٧2.

)12٣( الصيمري/ التبصرة 1: ٣01، ٣02.
)12٤( ســيبويه/ الكتــاب 1: ٤01، ٤02، بروايــة »ببّزهتــا«، املــرد/ املقتضــب ٣: 2٥1، 2٥2، 
2٥٣، النحاس/ شــرح أبيات ســيبويه ص 10٨، ابن احلاجب/ األمايل النحوية ٣: 1٤1، 

1٤2، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 2: ٧٩٩. 
)12٥( ابن احلاجب/ األمايل النحوية ٣: 1٤1، 1٤2.

)126( سيبويه/ الكتاب 1: ٤01، ٤02، املرد/ املقتضب ٣: 2٥2، 2٥٣.
)12٧( ابن احلاجب/ األمايل النحوية ٣: 1٤1، 1٤2. 

)12٨( الصيمري/ التبصرة 1: ٤0٣، ٤0٤.
)12٩( العــذري – مجيــل بــن معمــر – ديوانــه ص 1٤٤، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب ٣: 
٣٧، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 161، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل ٧: ٣6، ٣٧، 
 ،1٨٥ املســالك ٤:  أوضــح  هشــام/  ابــن   ،٤٤٧ – املبــاين ص ٤٤2  رصــف  املالقــي/ 

األزهــري/ التصريــح ٤: ٣٣٣، البغــدادي/ اخلزانــة ٨: ٥2٤، ٥2٥. 
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)1٣0( البغدادي/ اخلزانة ٨: ٥2٥. 
)1٣1( األعلم الشنتمري/ النكت يف تفسري كتاب سيبويه 1: ٧1٥. 

)1٣2(  البغدادي/ اخلزانة ٨: ٥2٥. 
)1٣٣( النابغــة الذبيــاين/ ديــوان النابغــة ص 60، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب ٣: ٣6، ٣٧، 
برواية )وال زال قٌر بن تـُْبى(، املرد/ املقتضب 2: 1٩، 20، النحاس/ شرح أبيات سيبويه 

ص 160، ابــن مضــاء/ الــرد علــى النحــاة ص 120. 
)1٣٤( املرد/ املقتضب 2: 20. 

)1٣٥( ســيبويه/ الكتــاب ٣: ٣6، ٣٧، املــرد/ املقتضــب 2: 20، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه 
ص 160 – 161، ابــن مضــاء/ الــرد علــى النحــاة ص 120 – 121، ابــن يعيــش/ شــرح 
املفصــل ٧: ٣٧، املالقــي/ رصــف املبــاين ص ٤22 – ٤٤٧، ابــن هشــام/ أوضــح املســالك 

٤: 1٨٥، 1٨6، األزهــري/ التصريــح ٤: ٣٣٣، البغــدادي/ اخلزانــة ٨: ٥2٤. 
)1٣6( الصيمري/ التبصرة 1: ٤1٤. 

)1٣٧( هــو أبــو ذؤيــب اهلــذيل/ ديــوان اهلذليــن ص 20٨، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب ٣: 
٧0، املرد/ املقتضب 2: ٧0، النحاس/ شــرح أبيات ســيبويه ص 166، ابن يعيش/ شــرح 
املفصــل ٨: 1٥٨، ابــن هشــام/ أوضــح املســالك ٤: 20٨، األزهــري/ التصريــح ٤: ٣٧٩، 

البغــدادي/ اخلزانــة ٩: ٥2، ٥٧، ٧1. 
)1٣٨(  املرد/ املقتضب 2: ٧0. 

)1٣٩(  األعلم الشنتمري/ النكت يف تفسري كتاب سيبويه 1: ٧٣٥، البغدادي/ اخلزانة ٩: ٥٨. 
)1٤0(  البغدادي/ اخلزانة ٩: ٥٨. 

)1٤1(  املرجع السابق نفس الصفحة. 
)1٤2(  يعقوب/ املعجم املفصل 1: ٣٩6. 

)1٤٣(  الصيمري/ التبصرة 1: ٤20، ٤21.
)1٤٤(  امــرؤ القيــس/ ديوانــه ص ٩٣، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب ٣: 2٧، الفــراء/ معــاين 
القــرآن 1: 1٣٣، املــرد/ املقتضــب 2: ٣٩، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 1٥٨، ويف 
أســرار العربيــة ص 26٧ )مطــوت هبــم حــى تــِكلُّ ركاهبــم(، املالقــي/ رصــف املبــاين ص 1٣٩ – 
2٥٨، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل ٥: ٧٩، ٨: 1٩، ابــن هشــام/ املغــن 1: 1٣6، 1٣٨. 

)1٤٥( الصيمري/ التبصرة ٤21.
)1٤6( آية )21٤( من سورة البقرة. 
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إىل  رفًعــا مث رجــع  دهــرًا  يقرؤهــا  الكســائي  ابلنصــب، وكان  والباقــون  انفــع وحــده،  قــراءة   )1٤٧(
النصــب، ابــن جماهــد/ الســبعة يف القــراءات ص 1٨1، وُنســبت هــذه القــراءة جملاهــد وأهــل 

احلجــاز يف الكتــاب ٣: 2٥، 26، الفــراء/ معــاين القــرآن 1: 1٣٣. 
)1٤٨( املــرد/ املقتضــب 2: ٣٩، الفــراء/ معــاين القــرآن 1: 1٣٣، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه 

ص 1٥٨، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 2: 1012. 
)1٤٩( ابن هشام/ املغن 1: 1٣6. 

)1٥0( املرجع السابق 1: 1٣٥. 
)1٥1( املرجع السابق 1: 1٣٨. 

)1٥2( الصيمري/ التبصرة 1: ٤2٣.
)1٥٣( عــزاه ســيبويه يف الكتــاب البــن مــروان النحــوي 1: ٩٧، والبغــدادي/ اخلزانــة ٣: 22 أليب 
مــروان النحــوي، وهــو مــن شــواهد األنبــاري/ أســرار العربيــة ص 26٩، ابــن يعيــش/ شــرح 
املفصــل ٨: 1٩، املالقــي/ رصــف املبــاين ص 2٥٨، املــرادي/ اجلــى الــداين ص ٥٤٧ – 
٥٥٣، ابــن هشــام/ أوضــح املســالك ٣: ٣6٥، ابــن هشــام/ املغــن 1: 1٣٩، البغــدادي/ 

اخلزانــة ٣: 21، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 2: 10٥2. 
)1٥٤( األنبــاري/ أســرار العربيــة ص 26٩، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل ٨: 20، املــرادي/ اجلــى 

الــداين ص ٥٥٣، البغــدادي/ اخلزانــة ٣: 21، 22.
)1٥٥( سيبويه/ الكتاب 1: ٩٧. 

)1٥6(  البغدادي/ اخلزانة ٣: 21. 
)1٥٧(  املرجع السابق ٣: 22. 

ابن هشام/ املغن 1: 1٣6.   )1٥٨(
)1٥٩( ابن هشام/ أوضح املسالك ٣: ٣6٥، ٣6٧. 

)160( عقوب/ املعجم املفصل 2: 10٥2. 
)161( الصيمري/ التبصرة 1: 21٩.

)162( يف الكتــاب 1: 1٧0، منســوب لكعــب بــن ُجعيــل التغلــي بروايــة أخــرى يف البيــت الثــاين: 
وأبيــَض مصقــول الســطام مهنــد # وذا حلــق مــن نســج داوود مســردا، وهــو مــن شــواهد 
أبيــات ســيبويه ص ٨٣، يعقــوب/ املعجــم  النحــاس/ شــرح  ســيبويه/ الكتــاب 1: 1٧0، 

املفصــل 1: 1٩6. 
)16٣(  سيبويه/ الكتاب 1: 1٧0. 
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)16٤(  يعقوب/ املعجم املفصل 1: 1٩6. 
)16٥( الصيمري/ التبصرة 1: 2٤2.

)166( بــال نســبة يف الكتــاب 1: 1٨٩، وهــو مــن شــواهد الســريايف/ شــرح كتــاب ســيبويه ٤: ٩2، 
القيســي/ إيضــاح شــواهد اإليضــاح 1: 1٧0، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 2: ٩06.

)16٧(  ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل 6: 61، 62، ابــن الناظــم/ شــرح ألفيــة ابــن مالــك ص ٤1٩ – 
٤20، ابــن عقيــل/ شــرح ابــن عقيــل ٣: ٤٧، ٤٨. 

)16٨(  الصيمري/ التبصرة 1: 2٥0، 2٥1. 
)16٩( هذا بيت من الرجز املشــطور لراجز جاهلي من بن أســيد بن عمرو بن متيم، ونســبه الشــيخ 
خالــد األزهــري جلاريــة مــن بــن مــازن، التصريــح ٤: 161، وهــو مــن شــواهد الفــراء/ معــاين 
القرآن 1: 260، ٣2٣، الزجاج/ معاين القرآن وإعرابه 2: ٣6، ابن يعيش/ شرح املفصل 
1: 11٧، ابــن مالــك/ شــرح الكافيــة الشــافية ٣: 1٣٩٤، ابــن هشــام/ املغــن 2: 60٩، 
ابــن هشــام/ أوضــح املســالك ٤: ٨٨، الســيوطي/ اهلمــع ٥: 120، البغــدادي/ اخلزانــة ٣: 

1٥، يعقــوب/ املعجــم املفصــل ٣: 1222. 
)1٧0(  الفــراء/ معــاين القــرآن 1: 260، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل 1: 11٧، ابــن مالــك/ شــرح 

الكافيــة الشــافية ٣: 1٣٩٤. 
)1٧1( األزهري/ التصريح ٤: 16٣. 

)1٧2( ابن مالك/ شرح الكافية الشافية ٣: 1٣٩٤. 
)1٧٣( األزهري/ التصريح ٤: 16٣.

)1٧٤(  الفراء/ معاين القرآن 1: ٣2٣، الزجاج/ معاين القرآن وإعرابه 2: ٣٧. 
)1٧٥( ابن يعيش/ شرح املفصل 1: 11٧. 

)1٧6( الصيمري/ التبصرة 1: 10٨. 
)1٧٧( الفــرزدق/ ديــوان الفــرزدق ص ٥0، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 2: ٤0، ابــن جــن/ 
اخلصائــص 2: 1٩٤، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل ٣: ٨٩، املــرادي/ اجلــى الــداين ص 1٥0، 
املالقــي/ رصــف املبــاين ص 1٩، ٣٣2، الســيوطي/ اهلمــع 2: 160، البغــدادي/ اخلزانــة ٥: 

 .2٣٩ – 2٣٤ ،16٣
)1٧٨( البغدادي/ اخلزانة ٥: 2٣٤. 

)1٧٩(  ابن مالك/ شرح التسهيل 2: 11٧، األزهري/ التصريح 2: 26٨. 
)1٨0(  األزهري/ التصريح 2: 26٧، السيوطي/ اهلمع 2، 2٥٧. 
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)1٨1( ابن عقيل/ شرح ابن عقيل 2: ٣٨، البغدادي/ اخلزانة ٥: 2٣٤. 
)1٨2( سيبويه/ الكتاب 2: ٤0، األزهري/ التصريح 2: 26٧. 

)1٨٣( الصيمري/ التبصرة 1: 10٨، ابن عقيل/ شرح ابن عقيل 2: ٣6. 
)1٨٤( الصيمري/ التبصرة 1: 262 – 26٤. 

)1٨٥( جريــر/ ديوانــه ص ٥٩6، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 1: ٣٣٣، بروايــة: فويــال لتـَْيــم، 
املــرد/ املقتضــب ٣: 220، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل 1: 121، 122، يعقــوب/ املعجــم 

املفصــل 1: ٤٣٣. 
)1٨6( األعلم الشنتمري/ النكت يف تفسري كتاب سيبويه 1: ٣٧6. 

)1٨٧( سيبويه/ الكتاب 1: ٣٣٣. 
)1٨٨( األعلم الشنتمري/ النكت يف تفسري كتاب سيبويه 1: ٣٧٧.

)1٨٩( ابن يعيش/ شرح املفصل 1: 122. 
)1٩0( ابن يعيش/ شرح املفصل 1: 121، 122، يعقوب/ املعجم املفصل 1: ٤٣٣. 

)1٩1( الصيمري/ التبصرة 1: 26٤. 
املــرد/   ،2٧٨ الكتــاب 1:  ســيبويه/  شــواهد  مــن  وهــو   ،10٣٧ ديوانــه ص  الفــرزدق/   )1٩2(
املقتضــب ٣: 21٣، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص ٩1، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 1: 

 .2٤٩
)1٩٣( النحاس/ شرح أبيات سيبويه ص ٩1. 

)1٩٤( سيبويه/ الكتاب 1: 2٧٨، ٣٣٣، املرد/ املقتضب ٣: 21٣، 220. 
)1٩٥( الصيمري/ التبصرة 1: ٣22، ٣2٣. 

)1٩6( الفــرزدق/ ديــوان الفــرزدق ص ٤٥1، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 2: ٧2، 162، 
166، املــرد/ املقتضــب ٣: ٨٥، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل ٤: 1٣٣، ابــن عقيــل/ شــرح 
ابــن هشــام/ أوضــح املســالك ٤: 2٧1، األزهــري/ التصريــح ٤:  ابــن عقيــل 1: 106، 
٥1٥، البغــدادي/ اخلزانــة 6: ٤٨٥، ٤٨6، ٤٨٩، ٤٩٥، الصبــان/ حاشــية الصبــان 1: 

 .20٧
)1٩٧( ابــن هشــام/ املغــن 1: 202، ابــن هشــام/ أوضــح املســالك ٤: 2٧2، األزهــري/ التصريــح 

 .٥1٤: ٥
)1٩٨( مجيع املراجع السابقة. 

)1٩٩( ابن احلاجب/ الكافية يف النحو 2: ٩٧. 
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)200( الصيمري/ التبصرة 1: ٣2٣.
)201( املــرد/ املقتضــب ٣: ٥٨، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل ٤: 1٣٣، 1٣٤، األزهــري/ التصريــح 

 .٥16 :٤
)202( ابن عقيل/ شرح ابن عقيل 1: 106، الصبان/ حاشية الصبان 1: 20٧. 

)20٣( املرد/ املقتضب ٣: ٥٨. 
)20٤( ابن يعيش/ شرح املفصل ٤: 1٣٣، 1٣٤، البغدادي/ اخلزانة 6: ٤٨٧. 

)20٥( الصيمري/ التبصرة 1: ٣2٧، ٣2٨، ٣2٩. 
)206( ابــن أيب خــازم – بشــر/ ديوانــه ص 1٩0، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 1: ٨2، 
ثعلــب/ جمالــس ثعلــب 1: 1٩1، ابــن جــن/ احملتســب 1: 1٨٩، اهلــروي/ األزهيــة يف علــم 
احلــروف ص 1٤6، ابــن احلاجــب/ األمــايل النحويــة 2: 6٨، العلــوي – هبــة هللا/ أمــايل ابــن 

الشــجري ٣: 1٣1. 
)20٧( اهلــروي/ األزهيــة ص 1٤٥ – 1٤6، العلــوي/ أمــايل ابــن الشــجري ٣: 1٣1، يعقــوب/ 

املعجــم املفصــل 2: ٨20. 
)20٨( سيبويه/ الكتاب 1: ٨2، الصيمري/ التبصرة 1: ٣2٧. 

)20٩( غري منسوب يف الكتاب، وال يف كتب الشواهد، وهو من شواهد سيبويه/ الكتاب 1: ٨6، 
األخفــش/ معــاين القــرآن 2: ٤6٣، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص ٤٩، العلــوي هبــة هللا/ 
أمــايل ابــن الشــجري 1: 1٣٩، 2: ٧2، األندلســي أبــو حيــان/ تذكــرة النحــاة ص 6٤1، 

البغــدادي/ اخلزانــة 1: ٣66، ٥: 1٧0، 6: 2٧٣، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 1: 22٤. 
)210( سيبويه/ الكتاب 1: ٨6. 

)211( البغدادي/ اخلزانة 1: ٣66، ٣6٧. 
)212( مل يصــرح النحــاس بذلــك أثنــاء شــرحه للبيــت الســابق، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 

٤٩، ومــا ذُكــر نقــاًل عــن البغــدادي/ اخلزانــة 1: ٣6٧. 
)21٣( البغدادي/ اخلزانة 1: ٣6٧. 

)21٤( املرجع السابق 1: ٣6٨. 
)21٥( آية )٩٥( من سورة مرمي. 

)216( النــووي/ صحيــح مســلم بشــرح النــووي كتــاب الــر والصلــة واآلداب، ابب حتــرمي الظلــم، برقــم: 
 .2٥٧٧

)21٧( البغدادي/ اخلزانة 1: ٣6٨. 
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)21٨( املرجع السابق 1: ٣6٩. 
)21٩( هــذا البيــت للحــارث بــن كلــدة الثقفــي، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 1: ٨٨، اهلــروي/ 
األزهيــة ص 1٣٧، العلــوي/ أمــايل ابــن الشــجري 2: ٧1، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل 6: 

٨٩، ابــن عقيــل/ شــرح ابــن عقيــل ٣: ٩0. 
)220( الصيمري/ التبصرة 1: ٣٣1، ٣٣2. 

)221( ابن يعيش/ شرح املفصل 6: ٨٩، ٩0، العلوي/ أمايل ابن الشجري 2: ٧1، ابن عقيل/ 
شرح ابن عقيل ٣: ٨٩، ٩0. 
)222( اهلروي/ األزهية ص 1٣٧. 

)22٣( الصيمري/ التبصرة 1: ٣2٩.
)22٤( جرير/ ديوان جرير ص ٤٨، وهو من شــواهد ســيبويه/ الكتاب 1: ٧٨، 1٣0، النحاس/ 
شــرح أبيات ســيبويه ص ٤٨، ابن جن/ ســر صناعة اإلعراب 1: ٤02، ابن هشــام/ املغن 
2: ٥٥6، 6٧٨، ٧0٤، البغدادي/ اخلزانة 6: ٤2، يعقوب/ املعجم املفصل 1: 1٧٩. 

)22٥( الصيمري/ التبصرة 1: ٣2٩ هامش )٤(.
)226( ســيبويه/ الكتــاب 1: ٨٧، ابــن جــن/ ســر صناعــة اإلعــراب 1: ٤02، ابــن هشــام/ املغــن 

2: ٥٥6، البغــدادي/ اخلزانــة 6: ٤2، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 1: 1٧٩. 
)22٧( النحاس/ شرح أبيات سيبويه ص ٤٨. 

)22٨( الصيمري/ التبصرة 1: ٣٤0، ٣٤1، ٣٤2، ٣٤٣، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٤، ٣٥٥.
)22٩( جريــر/ ديــوان جريــر ص 1٣٥، وهــو مــن شــواهد املــرد/ املقتضــب ٤: 20٨، ابــن الســراج/ 
األصــول يف النحــو 1: ٣6٩، العلــوي/ أمــايل ابــن الشــجري 2: ٤0، ابــن هشــام/ أوضــح 
املســالك ٤: 2٣، ابــن هشــام/ املغــن 1: 1٤، األزهــري/ التصريــح ٤: 2٩، الســيوطي/ 
اهلمــع ٣: ٥٤، األمشــوين/ شــرح األمشــوين ٣: 260، البغــدادي/ اخلزانــة ٤: ٤٤2، يعقــوب/ 

املعجــم املفصــل 1: 1٩1. 
)2٣0( املرد/ املقتضب ٤: 20٨، العلوي/ أمايل ابن الشجري 2: ٤0، ابن هشام/ املغن 1: 1٤. 

)2٣1( العلوي/ أمايل ابن الشجري 2: ٣٩، ٤0. 
)2٣2( ابن السراج/ األصول يف النحو 1: ٣6٩، ابن هشام/ أوضح املسالك ٤: 2٣، األزهري/ 
التصريح ٤: 2٩، السيوطي/ اهلمع ٣: ٥٤، األمشوين/ شرح األمشوين ٣: 260، البغدادي/ 

اخلزانة ٤: ٤٤2، يعقوب/ املعجم املفصل 1: 1٩1. 
)2٣٣( السيوطي/ اهلمع ٣: ٥٤.
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)2٣٤( املرجع السابق. 
)2٣٥( ابــن هشــام/ أوضــح املســالك ٤: هامــش ص 2٤، األمشــوين/ شــرح األمشــوين ٣: هامــش 

ص 261. 
)2٣6( السيوطي/ اهلمع ٣: ٥٤. 

)2٣٧( الصيمري/ التبصرة 1: ٣٤2. 
)2٣٨( جريــر/ ديــوان جريــر ص 212، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 1: ٥٣، 2: 20٥، 
املــرد/ املقتضــب ٤: 22٩، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 1٣٤، ابــن يعيــش/ شــرح 
املفصــل 2: 10٥، ٣: 21، املالقــي/ رصــف املبــاين ص ٣1٨، ابــن هشــام/ املغــن 2: 
٥10، األمشــوين/ شــرح األمشــوين ٣: 2٨0، البغــدادي/ اخلزانــة 2: 2٩٨، يعقــوب/ املعجــم 

املفصــل 1: ٣٨0. 
)2٣٩( ســيبويه/ الكتــاب 2: 20٨، املــرد/ املقتضــب ٤: 22٩، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل 2: 

10، األمشــوين/ شــرح األمشــوين ٣: 2٨2، األزهــري/ التصريــح ٤: ٣٤. 
)2٤0( سيبويه/ الكتاب 2: 206، ابن يعيش/ شرح املفصل 2: 10، السيوطي/ اهلمع ٣: ٥٨. 

)2٤1( لســعد بــن مالــك، البغــدادي/ اخلزانــة 1: ٤6٨، ٤٧٣، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 
2: 20٧، ابــن جــن/ احملتســب 2: ٩٣، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 6٧، ابــن 
يعيــش/ شــرح املفصــل ٤: ٣6، املالقــي/ رصــف املبــاين ص ٣1٨، املــرادي/ اجلــى الــداين ص 

10٧، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 1: 16٧. 
)2٤2( ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل ٤: ٣6، املالقــي/ رصــف املبــاين ص ٣1٨، املــرادي/ اجلــى الــداين 

ص 10٧، البغدادي/ اخلزانة 1: ٤6٩. 
)2٤٣( املــرد/ املقتضــب ٤: 22٧، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 1٣2، األزهــري/ التصريــح 

 .٤: ٣٥
)2٤٤( ابن عصفور/ شرح مجل الزجاجي 2: ٩6، ٩٧. 

)2٤٥( اخلزرجــي/ ديــوان عبــد هللا بــن رواحــة األنصــاري ص ٩٩، وعــزاه ســيبويه يف الكتــاب 2: 
20٥ لبعــض ولــد جريــر، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 2: 206، املــرد/ املقتضــب ٤: 
2٣0، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 1٣٤، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل 2: 10، ابــن 
عقيــل/ شــرح ابــن عقيــل ٣: 12٣، األمشــوين/ شــرح األمشــوين ٣: 2٨1، البغــدادي/ اخلزانــة 

2: ٣0٣، يعقــوب/ املعجــم املفصــل ٣: 12٣٧. 
)2٤6( يعقوب/ املعجم املفصل ٣: 12٣٨. 
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)2٤٧( األزهري/ التصريح ٤: ٣٤، ٣٥، ٣6، األمشوين/ شرح األمشوين ٣: 2٨1، 2٨2. 
)2٤٨( الصيمري/ التبصرة 1: ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥0. 

)2٤٩( العجــاج/ ديــوان رؤبــة ص 1٧٤، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 2: 1٨٥، املــرد/ 
املقتضــب ٤: 20٩، ابــن يعيــش/ شــرح املفصــل 2: ٣، األنبــاري/ أســرار العربيــة ص 2٩٧، 
 ،٤0٤ التســهيل ٣:  شــرح  مالــك/  ابــن   ،٥٣0  ،٤٤2  ،٤٣٤ املغــن 2:  هشــام/  ابــن 

الســيوطي/ اهلمــع ٤: ٥2، ٥: 1٩0، البغــدادي/ اخلزانــة 2: 21٩. 
)2٥0( امســه: زاّبن بــن العــالء بــن عمــار بــن عبــد هللا املــازين النحــوي، أحــد القــراء الســبعة، إمــام 
أهــل البصــرة يف القــراءات والنحــو، تــويف ســنة 1٥٩هـــ -- الســيوطي/ بغيــة الوعــاة 2: 2٣1، 

 .2٣2
)2٥1( املرد/ املقتضب ٤: 210. 
)2٥2( سيبويه/ الكتاب 2: 1٨6. 

)2٥٣( ابن مالك/ شرح التسهيل ٣: ٤0٤. 
)2٥٤( املرد/ املقتضب ٤: 20٩. 
)2٥٥( املرجع السابق ٤: 210. 

)2٥6( الصيمري/ التبصرة 1: ٣٤٩، ٣٥0.
)2٥٧( البغدادي/ اخلزانة 2: 220. 

)2٥٨( يعقوب/ املعجم املفصل ٣: 1161. 
)2٥٩( الصيمري/ التبصرة 1: ٣٥٥. 

)260( األحوص/ ديوانه ص 1٨٩، وهو من شواهد سيبويه/ الكتاب 2: 202، املرد/ املقتضب 
٤: 21٤، ابــن جــن/ احملتســب 2: ٩٣، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 62، اهلــروي/ 
األزهيــة ص 16٤، األنبــاري/ اإلنصــاف 1: ٣11، ابــن مالــك/ شــرح التســهيل ٣: ٣٩6، 
املالقــي/ رصــف املبــاين ص 2٥٤ – ٤1٨، املــرادي/ اجلــى الــداين ص 1٤٩، ابــن عقيــل/ 
ابــن عقيــل ٣: 11٩، األزهــري/ التصريــح ٤: ٣6، األمشــوين/ شــرح األمشــوين ٣:  شــرح 

262، البغــدادي/ اخلزانــة 2: 1٥0، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 2: ٨٥1. 
)261( ســيبويه/ الكتــاب 2: 202، األزهــري/ التصريــح ٤: 2٧، األمشــوين/ شــرح األمشــوين ٣: 

26٥، البغــدادي/ اخلزانــة 2: 1٥0. 
)262( األمشوين/ شرح األمشوين ٣: 26٥. 

)26٣( ابن مالك/ شرح التسهيل ٣: ٣٩6، األزهري/ التصريح ٤: ٣٨. 
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)26٤( ســيبويه/ الكتــاب 2: 20٣، املــرد/ املقتضــب ٤: 21٤، األزهــري/ التصريــح ٤: ٣٧، 
األمشــوين/ شــرح األمشــوين ٣: 26٥. 

)26٥( سيبويه/ الكتاب 2: 20٣. 
)266( النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 62، اهلــروي/ األزهيــة ص 16٤، ابــن عقيــل/ شــرح ابــن 

عقيــل ٣: 11٩، يعقــوب/ املعجــم املفصــل 2: ٨٥1. 
)26٧( املالقي/ رصف املباين ص ٤1٨، املرادي/ اجلى الداين ص 1٤٩. 

)26٨( األنباري/ اإلنصاف 1: ٣11.  
)26٩( احلريب - حممد الباتل/ مقدمة الشاهد الشعري يف النحو العريب ص 10 – 11. 

)2٧0( سبق خترجيه يف هامش )20٩(. 
)2٧1( الصيمري/ التبصرة 1: ٣2٨. 
)2٧2( سبق خترجيه يف هامش )٩٥(. 
)2٧٣( الصيمري/ التبصرة 1: ٤٥٨.

)2٧٤( سبق خترجيه يف هامش )6٤(. 
)2٧٥( سبق خترجيه يف هامش )21٩(. 

)2٧6( الصيمري/ التبصرة 1: ٣٣1.
)2٧٧( سبق خترجيه يف هامش )1٧٧(. 
)2٧٨( سبق خترجيه يف هامش )16(. 
)2٧٩( الصيمري/ التبصرة 1: 1٥0.

)2٨0( سبق خترجيه يف هامش )16(. 
)2٨1( سبق خترجيه يف هامش )1٩6(. 
)2٨2( سبق خترجيه يف هامش )206(. 

)2٨٣( الصيمري/ التبصرة 1: ٣2٧.
)2٨٤( سبق خترجيه يف هامش )1٩2(. 
)2٨٥( سبق خترجيه يف هامش )2٤٩(.

)2٨6( سبق خترجيه يف هامش )11٥(. 
)2٨٧( سبق ختريج اآلية يف هامش )116(. 

)2٨٨( سبق ختريج القراءة يف هامش )11٧(. 
)2٨٩( سبق ختريج القراءة يف هامش )11٨(. 
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)2٩0( سبق خترجيه يف هامش )٧٧(. 
)2٩1( سبق خترجيه يف هامش )21٩(. 
)2٩2( سبق خترجيه يف هامش )6٨(. 
)2٩٣( سبق خترجيه يف هامش )٧٧(. 
)2٩٤( سبق خترجيه يف هامش )٧٨(. 

)2٩٥( سبق خترجيه يف هامش )101(. 
)2٩6( الصيمري/ التبصرة 1: 2٥٨. 

)2٩٧( سبق خترجيه يف هامش )166(. 
)2٩٨( سبق خترجيه يف هامش )1٩2(. 
)2٩٩( سبق خترجيه يف هامش )٣0(. 

)٣00( سبق خترجيه يف هامش )162(. 
)٣01( سبق خترجيه يف هامش )20٩(. 
)٣02( سبق خترجيه يف هامش )1٣٧(. 
)٣0٣( سبق خترجيه يف هامش )260(. 
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املصادر واملراجع
- القرآن الكرمي. 

- األحــوص، عبــد هللا بــن حممــد بــن عبــد هللا األنصــاري، ديــوان األحــوص، حتقيــق: عــادل 
الثقافيــة، 1٩٧0م.  ســليماين، د.ط، 

- األخفــش، ســعيد بــن مســعدة البلخــي اجملاشــعي، معــاين القــرآن، حتقيــق: د/ عبــد األمــري 
حممــد أمــن الــورد، ط1، عــامل الكتــب، بــريوت، 1٤0٥هـــ/1٩٨٥م. 

- األزهــري، الشــيخ خالــد زيــن الديــن بــن عبــد هللا،التصريــح مبضمــون التوضيــح، حتقيــق: د/ 
عبــد الفتــاح حبــريي إبراهيــم، ط1، الزهــراء لإلعــالم العــريب، 1٤1٨هـــ/1٩٩٧م. 

- األمشــوين، أبــو احلســن علــي نــور الديــن بــن حممــد، شــرح األمشــوين أللفيــة ابــن مالــك، حتقيــق: 
د/ عبــد احلميــد الســيد حممــد عبــد احلميــد، د.ط، املكتبــة األزهريــة للــراث، القاهــرة، د.ت. 
- األصبهــاين، أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن مهران،املبســوط يف القــراءات العشــر، حتقيــق: 
ُســبيع محــزة حاكمــي، ط2، دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية، اململكــة العربيــة الســعودية، جــدة 

- مؤسســة علــوم القــرآن، ســوراي، دمشــق، 1٤0٨ه/1٩٨٨م. 
- األعلــم الشــنتمري، أبــو احلجــاج يوســف بــن ســليمان بــن عيســى، النكــت يف تفســري كتــاب 
ســيبويه، حتقيــق: زهــري عبــد احملســن ســلطان، د.ط، منشــورات معهــد املخطوطــات العربيــة، 

املنظمــة العربيــة للربيــة والثقافــة والعلــوم، 1٤0٥ه/1٩٨٥م. 
- امــرؤ القيــس، امــرؤ القيــس بــن حجــر بــن احلــارث، ديوانــه، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

د.ط، املعارف، 1٩٥٨م. 
- األنبــاري، كمــال الديــن أبــو الــركات عبــد الرمحــن بــن حممــد، اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف 
بــن النحويــن البصريــن والكوفيــن ومعــه كتــاب االنتصــاف مــن اإلنصــاف، حتقيــق: حممــد 

حميــي الديــن عبــد احلميــد، د.ط، 1٩٨2م. 
- األنبــاري، كمــال الديــن أبــو الــركات عبــد الرمحــن بــن حممــد، أســرار العربيــة، حتقيــق: حممــد 

هبجــة البيطــار، د.ط، مطبعــة الرقــي بدمشــق، 1٣٧٧هـــ/1٩٥٧م. 
- األنبــاري، كمــال الديــن أبــو الــركات عبــد الرمحــن بــن حممــد، البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن، 
حتقيــق: د/ طــه عبــد احلميــد طــه، مراجعــة: مصطفــى الســقا، د.ط، اهليئــة املصريــة العامــة 

للكتــاب، 1٤00هـــ/1٩٨0م. 
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- األندلســي، أبــو حيــان حممــد بــن يوســف الغرانطي،تذكــرة النحــاة، حتقيــق: د/ عفيــف عبــد 
الرمحــن، ط/1، مؤسســة الرســالة، بــريوت، 1٤06هـــ/1٩٨6م. 

- األندلســي، أبــو حيــان حممــد بــن يوســف الغرانطي،ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، 
حتقيــق: د/ رجــب عثمــان حممــد، مراجعــة: د/ رمضــان عبــد التــواب، ط/1، مكتبــة اخلاجنــي، 

القاهــرة، 1٤1٨هـــ/1٩٩٨م. 
- البغــدادي، عبــد القــادر بــن عمر،خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب، حتقيــق: عبــد 

الســالم حممــد هــارون، ط1، مكتبــة اخلاجنــي ابلقاهــرة، 1٤06هـــ/1٩٨6م. 
- ثعلــب، أبــو العبــاس أمحــد بــن حيــى، جمالــس ثعلــب، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون، 

ط٥، دار املعــارف، القاهــرة، د.ت. 
- اجلاســم، د/ حممــود حسن،أســباب التعــدد يف التحليــل النحــوي، د.ط. جامعــة حلــب، كليــة 

اآلداب- قســم اللغــة العربيــة، مكتبــة لســان العــرب، د.ت. 
- جريــر، جريــر بــن عطيــة الريبوعــي التميمي،ديــوان جريــر، حتقيــق: د/ نعمــان حممــد أمــن طــه، 

د.ط، دار املعارف، 1٩6٩م. 
- ابــن اجلــزري، احلافــظ أبــو اخلــري حممــد بــن حممــد الدمشــقي، النشــر يف القــراءات العشــر، 

أشــرف علــى تصحيحــه ومراجعتــه: علــي حممــد الضبــاع، د.ط، دار الفكــر، د.ت. 
- ابــن جــن، أبــو الفتــح عثمان،ســّر صناعــة اإلعــراب، حتقيــق: د/ حســن هنــداوي، ط/1، دار 

العلم، دمشق، 1٤0٥هـ/1٩٨٥م. 
- ابــن جــن، احملتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا، حتقيــق: علــي النجــدي 
انصــف، ود/ عبــد الفتــاح إمساعيــل شــلي، د.ط، اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة، اجمللــس األعلــى 

للشــؤون اإلســالمية، جلنة إحياء الراث اإلســالمي، القاهرة، 1٣٨٩هـ/1٩6٩م. 
- ابن جن، اخلصائص، حتقيق: حممد علي النجار، ط2، دار اهلدى – بريوت – لبنان، د. 
- ابــن احلاجــب، أبــو عمــر مجــال الديــن عثمــان بــن عمر،األمــايل النحويــة )أمــايل القــرآن 
الكتــب،  عــامل  العربيــة،  النهضــة  هــادي حســن محــودي، ط1، مكتبــة  الكــرمي(، حتقيــق: 

1٤0٥هـــ/1٩٨٥م. 
- ابــن احلاجــب، مجــال الديــن أبــو عمــرو عثمــان بــن عمــر النحوي،الكافيــة يف النحــو، شــرحه 
الشــيخ: رضــي الديــن حممــد بــن احلســن االســراابذي النحــوي، د.ط، دار الكتــب العلميــة، 

بــريوت – لبنــان. 



د. حمدة حامد عبد العزيز الجابري
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بــن عبــد هللا القســطنطين الرومــي، كشــف الظنــون عــن  - حاجــي خليفة،املــوىل مصطفــى 
لبنــان- 1٤1٤هـــ/1٩٩٤م.  بــريوت –  الفكــر،  دار  د.ط،  والفنــون،  الكتــب  أســامي 

- احلــريب، د/ حممــد الباتــل، الشــاهد الشــعري يف النحــو العــريب- دراســة توثيقيــة وتطبيقيــة، 
مراجعــة وتقــدمي: أبــو أوس إبراهيــم الشمســان، د.ط، جامعــة امللــك ســعود، كرســي الدكتــور 

عبــد العزيــز املانــع لدراســة اللغــة العربيــة وآداهبــا. 
- ابن أيب خازم، بشر، ديوانه، حتقيق: عزة حسن، د.ط، دمشق، 1٣٧٩م. 

- اخلزرجــي، عبــد هللا بــن رواحــة األنصــاري، ديــوان عبــد هللا بــن رواحــة األنصــاري، حتقيــق: 
حســن حممــد ابجــودة، ط1، مكتبــة الــراث، القاهــرة، ط/1، 1٩٧2م. 

- الزجــاج، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن الّســري، معــاين القــرآن وإعرابــه، حتقيــق: د/ عبــد اجلليــل 
عبــده شــلي، ط1، عــامل الكتــب، بــريوت، 1٤0٨هـــ/1٩٨٨م. 

- الزجاجــي، أبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن إســحاق،إليضاح يف علــل النحــو، حتقيــق: د/ مــازن 
املبــارك، ط 6، دار النفائــس، 1٤16هـــ/1٩٩6م. 

- ابــن الســراج، بــو بكــر حممــد بــن ســهل بــن الســراج النحــوي البغــدادي، األصــول يف النحــو، 
حتقيــق: د/ عبــد احلســن الفتلــي، ط ٣، مؤسســة الرســالة – بــريوت، 1٤0٨هـــ/1٩٨٨م. 
- السلســيلي، أبــو عبــد هللا حممــد بــن عيســى، شــفاء العليــل يف إيضــاح التســهيل، حتقيــق: 
د/ الشــريف عبــد هللا بــن علــي احلســين الــركايت، ط 1، املكتبــة الفيصليــة، مكــة املكرمــة، 

1٤06هـــ/1٩٨6م.
- الســريايف، أبو ســعيد احلســن بن عبد هللا، شــرح كتاب ســيبويه، حتقيق: د/ حممد هاشــم عبد 
الــدامي، مراجعــة: أ.د/ رمضــان عبــد التــواب، أ.د/ حممــود علــي مكــي، د.ط، دار الكتــب 

والواثئــق القوميــة، مركــز حتقيــق الــراث، 1٩٩٨م. 
- ســيبويه، أبــو بشــر عمــر بــن عثمــان بــن قنــر، الكتــاب، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون، 

ط٣، مكتبــة اخلاجنــي، القاهــرة، 1٤0٨هـــ/1٩٨٨م. 
- الســيوطي، جــالل الديــن عبــد الرمحــن، بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــن والنحــاة، حتقيــق: 

حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط 2، دار الفكــر، 1٣٩٩هـــ/1٩٧٩م. 
- الســيوطي، جــالل الديــن عبــد الرمحن،مهــع اهلوامــع يف شــرح مجــع اجلوامــع، حتقيــق: د/ عبــد 

العــال ســامل مكــرم، ط 2، مؤسســة الرســالة، 1٤0٧هـــ/1٩٨٧م. 
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- الصبــان، حممــد علــي، حاشــية الصبــان علــى شــرح األمشــوين علــى ألفيــة ابــن مالــك ومعــه شــرح 
الشواهد للعين، د.ط، املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة، د.ت. 

دار  ونتائجــه( د.ط،  وأســبابه  )مواضعــه  النحــوي  التوجيــه  - صــرة، د.محــد حســنن،تعدد 
200٨م.  غريــب، 

- الصيمــري، أبــو حممــد عبــد هللا بــن علــي بــن إســحاق، التبصــرة والتذكــرة، حتقيــق: فتحــي أمحــد 
مصطفى علي الدين، ط 1، دار الفكر، دمشق، 1٤02هـ/1٩٨2م. 

- العبســي، عنــرة بــن شــداد بــن قــراد، ديــوان عنــرة بــن شــداد، حتقيــق: عبــد املنعــم عبــد الــرؤوف 
شلي وإبراهيم األيباري، د.ط، مؤسسة الطباعة، د.ت. 

- العجاج، عبد هللا بن رؤبة، ديوان رؤبة بعناية وليم بن الورد ليبزخ، د.ط، 1٩0٣م. 
- الُعــذري، مجيــل بــن عبــد هللا بــن معمر،ديــوان مجيــل بــن معمــر، حتقيــق: د/ حســن نصــار، 

د.ط، دار مصــر للطباعــة، 1٩6٧م. 
- ابــن عصفور،علــي بــن مؤمــن بــن حممــد االشبيلي،شــرح مجــل الزجاجــي، حتقيــق: د/ صاحــب 

أبــو جنــاح، د.ط، املكتبــة الفيصليــة، مكــة املكرمــة، د.ت. 
- ابــن عقيــل، هبــاء الديــن عبــد هللا اهلمــداين، شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك ومعــه 
كتــاب منحــة اجلليــل بتحقيــق شــرح ابــن عقيــل، حتقيــق: حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، 

ط/2، دار الطالئــع، د.ت. 
- العلــوي، هبــة هللا بــن علــي بــن حممــد بــن محــزة احلســن،أمايل ابــن الشــجري، حتقيــق: د/ 

حممــود حممــد الطناحــي، ط 1، مكتبــة اخلاجنــي ابلقاهــرة، 1٤1٣هـــ/1٩٩2م. 
- أبــو علــي الفارســي، احلســن بــن أمحــد بــن عبــد الغفــار، املســائل البصــرايت، حتقيــق: د: 
مبصــر،  الســعودية  املؤسســة  املــدين،  مطبعــة   ،1 ط  أمحــد،  حممــد  أمحــد  الشــاطر  حممــد 

1٤0٥هـــ/1٩٨٥م. 
- الغنــوي، طفيــل بــن عــوف بــن كعــب، ديــوان طفيــل، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر أمحــد، د.ط، 

بريوت، 1٩6٨م. 
- الفــراء، أبــو زكــرايء حيــى بــن زايد، معــاين القــرآن، حتقيــق: أمحــد بــن يوســف جنــايت وحممــد علــي 

النجار، ط 2، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 1٩٨0م. 
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- الفراهيــدي، أبــو عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد، معجــم العــن، حتقيــق: د/ مهــدي املخزومــي 
الرشــيد  دار  الثقافــة واإلعــالم،  العراقيــة، وزارة  الســامرائي، د.ط، اجلمهوريــة  إبراهيــم  ود/ 

للنشــر، 1٩٨2م. 
- الفــرزدق، مهــام بــن غالــب بــن صعصعة،ديــوان الفــرزدق، الصــاوي، د.ط، 1٣٥٤هـــ. ديــوان 

الفــرزدق، د.ط، دار صــادر – بــريوت، 1٩66م. 
- الفريوزآابدي، جمد الدين حممد بن يعقوب، القاموس احمليط، د.ط، دار اجليل، بريوت، د.ت. 

 -القفطــي، مجــال الديــن أبــو احلســن علــي بــن يوســف، إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، حتقيــق: 
حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط 1، دار الفكــر العــريب، القاهــرة، مؤسســة الكتــب الثقافيــة – 

بــريوت، 1٤06هـ/1٩٨6م. 
- القيســي، أبــو احلســن بــن عبــد هللا، إيضــاح شــواهد اإليضــاح، دراســة وحتقيــق: د/ حممــد بــن 
محــود الدعجــاين، ط 1، دار الغــرب اإلســالمي – بــريوت – لبنــان، 1٤0٨ه/1٩٨٧م. 
 كثــري عزة،كثــري بــن عبــد الرمحــن بــن، معجــم املصطلحــات النحويــة والصرفيــة، ط ٣، دار 

بــريوت، 1٤0٩هـــ/1٩٨٨م.  الرســالة -  الفرقــان – عمــان- ومؤسســة 
- ابــن مالــك، مجــال الديــن حممــد بــن عبــد هللا الطائــي، شــرح التســهيل، حتقيــق: د/ عبــد الرمحــن 

السيد - د/ حممد بدوي املختون، ط 1، هجر، 1٤10هـ/1٩٩0م. 
شــرح  الطائــي،  مالــك  بــن  عبــد هللا  بــن  حممــد  عبــد هللا  أبــو  الديــن  مجــال  مالــك،  ابــن   -
للــراث،  املأمــون  دار   ،1 ط  هريــدي،  أمحــد  املنعــم  عبــد  د:  حتقيــق:  الشــافية،  الكافيــة 

1٤02هـــ/1٩٨2م. 
- املــرد، أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد، املقتضــب، حتقيــق: حممــد عبــد اخلالــق عضيمــة، ط 2، 

مجهوريــة مصــر العربيــة، القاهــرة، 1٣٩٩هـــ/1٩٧٩م.
- ابــن جماهــد، أبــو بكــر أمحــد بــن موســى بــن العبــاس بــن جماهــد التميمي،الســبعة يف القــراءات، 

حتقيق: د/ شوقي ضيف، ط 2، دار املعارف، 1٤00ه. 
املــرادي، احلســن بــن قاســم، اجلــى الــداين يف حــروف املعــاين، حتقيــق: د/ فخــر الديــن قبــاوة- أ/ 

حممــد نــدمي فاضــل، ط 2، منشــورات دار اآلفــاق اجلديــدة، بــريوت، 1٤0٣هـــ/1٩٨٣م. 
- املالقــي، أمحــد بــن عبــد النــور، رصــف املبــاين مــن شــرح حــروف املعــاين، حتقيــق: د/ أمحــد 

حممــد اخلــراط، ط، دار القلــم، دمشــق، 1٤0٥هـــ/1٩٨٥م. 



تعدد األوجه اإلعرابية في الشواهد الشعرية عند الصيمري في كتابه »التبصرة«

٢٨0                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

- ابــن مضــاء، أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد الرمحــن اللخمــي القرطــي، الــرد علــى النحــاة، حتقيــق: 
د: حممــد إبراهيــم البنــا، ط، دار االعتصــام، القاهــرة، 1٣٩٩هـــ/1٩٧٩م. 

- ابــن منظــور، أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم اإلفريقــي، لســان العــرب، ط 1، دار 
صــادر، بــريوت، 1٤10هـ/1٩٩0م. 

- النابغــة الذبيــاين، زايد بــن معاويــة بــن ضبــاب، ديــوان النابغــة الذبيــاين، حتقيــق: د/ شــكري 
فيصــل، د.ط، بــريوت، 1٩6٨م. 

- ابــن الناظــم، أبــو عبــد هللا بــدر الديــن حممــد ابــن مجــال الديــن حممــد بــن مالــك، شــرح ألفيــة 
ابــن مالــك، حتقيــق: د/ عبــد احلميــد الســيد حممــد عبــد احلميــد، د.ط، دار اجليــل، بــريوت، 

د.ت. 
- النحــاس، بــو جعفــر أمحــد بــن حممــد، شــرح أبيــات ســيبويه، حتقيــق: د/ زهــري غــازي زاهــد، 

ط 1، عــامل الكتــب، مكتبــة النهضــة العربيــة، 1٤06هـــ/1٩٨6م. 
- النــووي، أبــو زكــراي حيــى بــن شــرف بــن مــري، صحيــح مســلم بشــرح النــووي، د.ط، املطبعــة 

املصريــة ابألزهــر، 1٣٤٩ه. 
- اهلذلين، شرح أشعار اهلذلين، حتقيق: عبد الستار فراج، د.ط، املدين ابلقاهرة، د.ت. 

- اهلــروي، علــي بــن حممــد النحــوي، األزهيــة يف علــم احلــروف، حتقيــق: عبــد املعــن امللوحــي، 
د.ط، مطبوعــات جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 1٤1٣هـــ/1٩٩٣م.

- ابــن هشــام األنصــاري، أبــو حممــد عبــد هللا مجــال الديــن يوســف بــن أمحــد، أوضــح املســالك 
إىل ألفيــة ابــن مالــك، حتقيــق: حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، د.ط، املكتبــة الفيصليــة، 

مكــة املكرمــة، د.ت. 
- ابــن هشــام األنصــاري، أبــو حممــد عبــد هللا مجــال الديــن يوســف بــن أمحــد، مغــن اللبيــب عــن 
كتــب األعاريــب، حتقيــق: د/ مــازن املبــارك وحممــد علــي محــد هللا، راجعــه: ســعيد األفغــاين، 

ط 2، دار الفكــر، د.ت. 
- يعقــوب، د. إميــل بديــع، املعجــم املفصــل يف شــواهد النحــو الشــعرية، ط 1، دار الكتــب 

العلميــة، 1٤1٣هـــ/1٩٩2م. 
- ابــن يعيــش، موفــق الديــن أبــو البقــاء يعيــش بــن علــي النحــوي، شــرح املفصــل، د.ط، عــامل 

الكتــب، بــريوت، د.ت. 


