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مـقدمـــة 
" اإلفصـاح في شرح أبيات مشكمة اإلعراب"ىذا البحث يدكر في فمؾ كتاب 

، كىك يتناكؿ المسالؾ التي سمكيا المؤلؼ لمكقكؼ عمى التكجيو النحكم 1لمفارقي
الصحيح لجممة مف األبيات ممغزة في اإلعراب، بمغ عددىا ثمانية كخمسيف كمائتي 

فاركؽ ميني؛ إذ دار بيننا نقاش حكؿ .بيت، كالفضؿ في اختياره يينسىب ألستاذم د
براعة الفارقي كميارتو في تحميمو ألبيات تبدك غامضة ممبسة إعرابا كمعننى؛ ألف 

قائميا ألغز إعرابيا، كدفف في غامض الصنعة صكابيا، فكانت ظكاىرىا فاسدة قبيحة، 
كبكاطنيا جيدة صحيحة؛ فاستقر األمر ػ بتأييد مف أستاذم ػ عمى ىذا المكضكع، كىك 

محاكلة الستنباط المسالؾ التي نرل أف الفارقي قد سمكيا في الكصكؿ إلى التكجيو 
، كىذه المحاكلة تمثؿ كجية "اإلفصاح"النحكم الصحيح لتمؾ األبيات التي رصدىا في 

.    نظر الباحث، كىي قابمة لمنقاش مع التخالؼ أك التكافؽ مف اآلخريف
نما سنقؼ عند جممة منيا تسمح  كلف نقؼ عند جميع األبيات بالتحميؿ، كا 

بالكشؼ كاإلبانة عف منيج الفارقي في تكجييو النحكم لجميع األبيات، مع مراعاة 
التنكع في األبيات، فالنماذج التي نذكرىا تحت مسمؾ ما ال نكرر شيئا منيا تحت 

مسمؾ آخر رغـ تعدد المسالؾ في تكجيو البيت، كىذا يعني أف النماذج  التي نذكرىا 
لكؿ مسمؾ كثيرة، غير أف بعضيا مذككر تحت المسمؾ نفسو، كبعضيا اآلخر مذككر 

. تحت مسالؾ أخرل
كفي نياية كممتي ىذه أكد اإلشارة إلى أني لف أقـك بتكثيؽ األبيات؛ فذلؾ عمؿ 

قاـ بو محقؽ الكتاب، لكني أحب أف أقؼ كقفة مكجزة عند أمريف ذكم صمة 
مفيـك التكجيو : األلغاز المغكية في التراث العربي، كاآلخر: أحدىما: بالمكضكع

.  النحكم كمسالكو

                                        
: ىػ ، لممزيد انظر487ىك العالـ المغكم األديب أبك نصر الحسػف بف أسد بف الحسف الفارقػي ت  1

 1980ثالثة بيركت . تحقيؽ سعيد األفغاني ط17 : 5مقدمة كتاب اإلفصاح 
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 األلغـاز المغويـة في التراث
المغز لغةن جحر الضب ػ أك اليربكع ػ كىك حيكاف ذكي يضمؿ أعداءه، فيحفر في 

كؿ جانب مف جحره طريقا، فإذا طمبو البدكم بعصاه مف جانب ىرب مف جانب آخر، 
ثـ استعير المفظ لممسائؿ المضممة أك المشكمة في المغة، فكأف حيرة القارئ أماـ األكجو 

ألغز الكالـ : المغكية المختمفة تشبو حيرة البدكم أماـ أنفاؽ الضب المتعددة؛ كلذلؾ قيؿ
. 1عمَّى مراده، كأضمره عمى خالؼ ما أظيره: كألغز فيو

:      إلغاز في المعنى، كقكؿ أحدىـ: 2كقد أكلع العرب بالمغز، كىك عندىـ نكعاف
أكمت النيار بنصؼ النيار كليػال أكمت بميػؿ بييػـ 

كلكف الغمكض ! فالقارئ يقؼ حائرا أماـ غمكض المعنى، إذ كيؼ يؤكؿ النيار كالميؿ؟
، كىذا النكع 3يزكؿ عندما يعمـ أف النيار ىك فرخ الكركاف، كالميؿ ىك فرخ الحبارل

صار ال يعرؼ معناه إال العمماء؛ لداللة األلغاز عمى أحكاؿ خاصة متعارفة مف عيش 
الجاىمييف كأىؿ البادية، فعبرت عف ذلؾ بما كاف يألؼ العرب قديما مف حياة حيكاف 

كصفات متاع كأكضاع لغكية كبالغية مف استعارة كتكرية كمجاز، كلـ تنتقؿ إلى 
البيئات الحضرية، كنيسيت بمركر الزمف، فأصبحت غريبة عمى الناس، فأخذ بعض 
العمماء يجمعكف ما استطاعكا مف تمؾ األبيات كيفسركنيا، كقد جرل العرؼ بينيـ 

                                        
كتب األلغاز : أحمد محمد الشيخ.كد (لغز )لساف العرب مادة : ابف منظكر: لممزيد انظر 1

  26 : 17كاألحاجي المغكية 
، (الطراز في األلغاز)جعؿ السيكطي الفف الخامس مف أشباىو لأللغاز كاألحاجي تحت عنكاف  2

قسـ يطمب بو تفسير المعنى، كقسـ يطمب بو تفسير : المغز النحكم قسماف: "كبدأه بقكلو
نما ىك المعنى (المعجمي)، كالمعنى الذم يقصده السيكطي ليس المعنى الداللي "اإلعراب ، كا 

ما العامؿ الذم يتصؿ آخره بأكلو، كيعمؿ معككسو مثؿ عممو؟ كتفسيره : النحكم، كسؤاؿ الحريرم
كىك أيضا  (أم)النداء، فإنو عامؿ النصب في المنادل، كىك حرفاف متصالف، كمعككسو  (يػا)

 .لمزمخشرم" األحاجي"كمف ىذا النكع كتاب  (3/7األشباه كالنظائر)حرؼ نداء 
 59ألغاز ابف ىشاـ في النحك ص : ابف ىشاـ: انظر 3
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، كمف الكتب التي أيلفت في ىذا 1(معاني الشعر)أك  (أبيات المعاني)عمى تسميتيا 
ألحمد " أبيات المعاني"البف قتيبة ك" معاني الشعر"لألصمعي ك" معاني الشعر"النكع 

.  البف دريد" المالحف"بف حاتـ، كيدخؿ في ألغاز المعاني 
أما النكع الثاني فيك إلغاز في اإلعراب، إذ يفاجئؾ الممغز بنصب المجركر كرفع 

: المنصكب كنصب المرفكع كغير ذلؾ، كقكؿ أحدىـ
أقكؿ لخالدنا يا عمرك لٌمػا عمتنا بالسيكؼي المرىفاتي 

كحقو الجر بالالـ، كرفع السيكؼ كحقيا الجر  (خالدا)فيتعجب القارئ مف نصب 
كىك فعؿ  (ًؿ  ): مؤلفة مف كممتيف (لخالدا)بالباء، كلكف العجب يزكؿ إذا عمـ أف 
مفعكؿ بو منصكب،  (خالدا)، ك(كلي يمي)أمػر مبني عمى حذؼ حرؼ العمة مف 

كىك الجمؿ المسٌف، لكف الكممة  (ناب)فاعؿ مرفكع، كالباء حرؼ مف  (السيكؼ)ك
عمت نابي السيكؼ )لإللغاز، كأصؿ الكالـ  (السيكؼ)فيًصمت فاتصمت الباء بػ

.  2لإللغاز أيضا( ناب)، كقد حذفت ياء المتكمـ مف (المرىفات
كقد عيني عمماء العربية بيذا النكع مف األلغاز مثمما عنكا بالنكع اآلخر، كألؼ 

كابف " االنتخاب"كابف عدالف بكتابو " اإلفصػػاح"بعضيـ فيو، ككاف منيـ الفارقي بكتابو 
. كغيرىـ" األلغاز في النحك"ىشاـ بكتابو 

يجد أف أكثر أبياتو مدار اإلشكاؿ فييا عمى المفظ " اإلفصاح"كمف يقرأ كتاب 
كاإلعراب، فالفارقي في رسمو لألبيات يحير القارئ لدرجة العجب؛ فيرل ضبط 

الكممات مخالفا لمقكاعد النحكية، كال يتضح لو المعنى المقصكد، فإذا استمر في قراءتو 
.  لتكجيو الفارقي لمبيت زاؿ اإلشكاؿ، فبطؿ العجب كعرؼ المعنى

 

                                        
 22مقدمة اإلفصاح : سعيد األفغاني: انظر 1
 28 كألغاز ابف ىشاـ 23االنتخاب :  كابف عدالف117اإلفصاح : الفارقي: انظر 2
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مفيوم التوجيو النحوي 
تكجيو استداللي كتكجيو : التكجيو النحكم ىك تحديد كجوو ما لمحكـ، كىك نكعاف

حمؿ المفظ عمى : تأكيمي، كالتكجيو االستداللي إما أف يعتمد عمى القياس، كيتضمف
المفظ كحمؿ المفظ عمى المعنى كالتعميؿ بالعمة كالتعميؿ بالقاعدة، أك يعتمد عمى 

: ، كمف أمثمتو خطاب العرب لمرجؿ"ىكذا نطقت العرب: "السماع فيككف التكجيو قكليـ
ىكذا نطقتو العرب؛ فيك مىثؿ : فيقاؿ في تكجييو! بكسر التاء " الصيؼ ضيعًت المبف"

.  1كاألمثاؿ ال تيغٌير
أما التكجيو التأكيمي فإف كاف العنصر المراد تأكيمو ذا أصؿ قريب ظاىر بحيث ال 

ف كاف األصؿ (رٌدا)يتطرؽ الذىف إلى إمكاف رده إلى أصؿ غيره سيٌمي التكجيو  ، كا 
مكىما يتطمب التحديد أك ممتنعا يتطمب التبرير لصكنو عف الخطأ سيمي التكجيو 

التأكيؿ إنما يسكغ إذا كانت الجادة عمى شيء ثـ جاء "، كذكر السيكطي أف (تخريجا)
شيء آخر يخالؼ الجادة فيتأكؿ، أما إذا كاف لغة طائفة مف العرب لـ تتكمـ إال بيا 

عمى أف فييا  (ليس الطيبي إال المسؾي )فال تأكيؿ؛ كمف ثـ كاف مردكدا تأكيؿي أبي عمي 
.  2"ضمير الشأف؛ ألف أبا عمرك نقؿ أف ذلؾ لغة تميـ

كأكؿ ): تماـ حساف إلى تكجيو المكًىـ لتحديده مف مقكلة ابف مالؾ.كقد خمص د
، كما خمص إلى تكجيو الممتنع لتبريره مف مقكلة الفرزدؽ البف 3(مكًىما إذا كرد

.  1(عمينا أف نقكؿ كعميكـ أف تتأكلكا): إسحاؽ الحضرمي

                                        
تماـ .د:  كانظر 1/488المزىر : السيكطى ك473، 1/11جميرة األمثاؿ : العسكرم: انظر 1

 231األصكؿ : حساف
 186االقتراح في عمـ أصكؿ النحك : انظر 2
: ، كىذه العبارة كردت في قكؿ ابف مالؾ في باب اإلضافة232األصكؿ : تماـ حساف.د: انظر 3

ا إذا كرد) عبارة  (ظػف كأخكاتيا)، كفي باب (كال يضاؼ اسـه لما بو اتحد    معننى كأٌكؿ مكًىمن
شرح ابف : انظر. (كانك ضمير الشأف أك الـ ابتدا   في مكىـو إلغاءى ما تقٌدما)شبيية بيذه العبارة 

أنو إذا جاء مف  (أٌكؿ مكًىما إذا كرد) كمعنى عبارة 3/48 ، 2/46عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ 
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كتكجيو الفارقي لمعظـ األبيات تكجيو تأكيمي؛ ألف تمؾ األبيات ما بيف مكىمة 
: تتطمب تحديدا كممتنعة تتطمب تبريرا؛ كمف ىنا تعددت مسالؾ التكجيو عنده، فشممت

، (الترتيب المفظي)، ك(الصنعة اإلعرابية)، (التحميؿ الصرفي)، ك(الرسـ اإلمالئي)
، (الكقؼ كاالبتداء)، ك(التفسير الداللي)، ك(الحمؿ عمى المعنى)، ك(التقدير كالتأكيؿ)ك
. (تعدد الركايات)، ك(الصنعة العركضية)ك

القكاعد النحكية التي تكشؼ عف ميارة الفارقي  (الصنعة اإلعرابية)كنقصد بػ
كبراعتو في التكجيو اإلعرابي الصحيح لمنص الممغز في إعرابو المبيىـ في معناه، فمف 

نعني بو أف  (الرسم اإلمالئي)خالؿ ىذه الصنعة يزكؿ اإللغاز كيتضح المعنى، ك
اإلمالء الذم كتب بو البيت ىك الذم ألغزه، فأشكؿ عمى القارئ معرفة إعرابو كمعناه، 

عادة كتابتو بشكؿ صحيح إمالئيا يزيؿ اإللغاز، ك نعني بو أف  (الترتيب المفظي)كا 
كممات البيت كضعت مكضعا مخالفا لما يقتضيو النظاـ النحكم؛ فأدل ذلؾ إلى 
إشكالو، فيككف دكر الفارقي إعادة ترتيب كممات البيت ترتيبا صحيحا يكشؼ عف 

، فالكصؿ بيف كممات (الوقف واالبتداء)إشكالو كيزيؿ إبيامو لمقارئ، كمثمو مسمؾ 
البيت يمغز إعرابو كيعًجـ معناه، فيبٌيف الفارقي أف ثمة كقفا عمى كممة ما ، كأف ما 

فنعني بو أف ثمة  (التحميل الصرفي)بعدىا مستأنؼ ال يتعمؽ إعرابو بما قبمو، أما 
كممات تصمح أف تككف أسماء كأفعاال كحركفا، كالظاىر الذم يتبادر إلى القارئ ىك 

غير المقصكد منيا، فيككف دكر الفارقي اإلشارة إلى مقصد الشاعر مف الكممة، كذلؾ 
نعني بو أف فٌؾ اإللغاز ال يككف  (التقدير والتأويل)مف خالؿ التحميؿ الصرفي ليا، ك

التفسير )إال بتقدير شيء محذكؼ أك بتأكيؿ معنى لفظ ما ظاىره غير مقصكد، أما 
فنعني بو أف سبب اإللغاز النحكم ىك إشكاؿ المعنى المعجمي عمى القارئ،  (الداللي

فيككف عمؿ الفارقي تكضيح المعنى المقصكد مف المفظ الذم تسبب في إحداث ذلؾ 

                                                                                                     
كالـ العرب ما يكىـ جكاز أمر مخالؼ لنظاـ النحكم يجب تأكيمو، فمثال منع النحاة إضافة 

لى صفتو، ثـ كجدكا في كالـ العرب مثؿ قكليـ  ، فأٌكلكه إلى (مسجد الجامع)الشيء إلى مرادفو كا 
 2/375حاشية الصباف عمى شرح األشمكني : انظر. (مسجد المكاف الجامع)

 232األصػكؿ : تماـ حساف.د: انظر 1
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فنعني بو أف حمؿ البيت عمى ظاىر المفظ ىك  (الحمل عمى المعنى)اإللغاز، كأما 
الذم ألغز إعرابو كأبيـ معناه، فيككف دكر الفارقي ىك تكجيو القارئ إلى الحمؿ عمى 

معنى نحكم كمعنى داللي، : المعنى؛ حتى يزكؿ إلغاز البيت، كالمعنى نكعاف
 فنعني بيا قكاعد الكزف (الصنعة العروضية)كمقصكدنا ىنا ىك المعنى النحكم، أما 

كالقافية، كىي بالنسبة لمشاعر مقدمة عمى قكاعد المغة، فقد يضطر الشاعر إلى 
مخالفة قكاعد المغة  مف أجؿ استقامة الكزف العركضي، كقد اصطمح العمماء عمى 

، كمف أمثمتيا تسكيف حرؼ أك حذؼ حرؼ (الضركرة الشعرية)تسمية ىذه المخالفة بػ
أك صرؼ ممنكع أك قصر ممدكد، كتمؾ المخالفة أدت إلى إشكاؿ البيت، فيككف دكر 
الفارقي التبييف بأف الشاعر خالؼ القاعدة مف أجؿ الصنعة العركضية، كأما مسمؾ 

فنعني بو أف بعض كممات البيت ليا أكثر مف ركاية إحداىا تؤدم  (تعدد الروايات)
.  إلى اإللغاز النحكم، فيككف دكر الفارقي اإلشارة إلى ذلؾ

كقد لحظت أثناء القراءة أف كثيرا مف األبيات اعتمد الفارقي في تكجيييا عمى 
أحدىما تكرار بعض األبيات حسب عدد : أكثر مف مسمؾ، كسيترتب عمى ذلؾ أمراف

المسالؾ التي أسيمت في تكجيو كؿ بيت، كاآلخر أننا إذا ضممنا األبيات التي كردت 
تحت كؿ مسمؾ بعضيا إلى بعض فسيككف العدد اإلجمالي أكثر مف عدد أبيات 

الكتاب الكارد سمفا، كلتكضيح ما لحظتو مف تعدد المسالؾ في تكجيو بعض األبيات 
: الممغزة عند الفارقي نسكؽ مثاال ببيت الفرزدؽ الذم يقكؿ فيو

ـِو حـيٌّ أبـوه يقارُبو  وما مثُمو في الناس إال ممّمكا أبو أمِّ
إف : ، فقاؿ(التفسير الداللي)ذكر الفارقي في تكجييو ثالثة أكجو، مبتدئا كالمو بػ

الفرزدؽ ىنا يمدح إبراىيـ بف ىشاـ المخزكمي، ككاف أمير المدينة مف ًقبىؿ الخميفة 
 (مثمو)حرؼ نفي، ك (ما)أف : ىشاـ بف عبدالممؾ، كىك خاؿ الخميفة، كالكجو األكؿ

الخبر،  (حيٌ )، ك(مثمو)متعمؽ بػ (في الناس)ابتداء، كالياء ترجع إلى الممدكح، ك
، فمما (حٌي يقاربو)استثناء مقدـ، كالمستثنى منو  (إال مممكا)، ك(حيٌ )صفة لػ (يقاربو)ك

كما مثمو في الناس حٌي يقاربو إال ): قٌدمو نصبو ألبتة لبطالف البدؿ، كترتيب البيت
تعكد إلى الممدكح، ( أبػكه)تعكد إلى الخميفة كفي ( أمػو)، كالياء في (مممؾ أبك أمو أبكه
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، فالشاعر (ليس في الدنيا حٌي يقارب ىذا الممدكح إال ابف أختو الخميفة): كالمعنى
. فٌضؿ الممدكح عمى الناس كميـ ما عدا الخميفة

صفة  (حي)الخبر، ك (في الناس)ك (ما)اسـ  (مثمو)أف يككف : كالكجو الثاني
مبتدأ خبره  (أبك أمو)، ك(مثمو)بدؿ مف  (إال مممؾ)، (حيٌ )صفة لػ (يقاربو)ك (مثمو)لػ
. ، كقد فصؿ بيف المبتدأ كالخبر كالكصؼ كالمكصكؼ بعضو ببعض(أبكه)

صفة  (حيٌ )، ك(إال مممؾ)رفعا باالبتداء خبره  (مثمو)أف يككف : كالكجو الثالث
مبتدأ خبره  (أبك أمو)، ك(حيٌ )صفتاف لػ (يقاربو)ك (في الناس)أك بدؿ منو، ك (مثمو)لػ
. ، كالمبتدأ كالخبر صفة لمممؾ(أبكه)

تقديـ االستثناء، كحٌده أف يككف مؤخرا، : إحداىا: كفي البيت أربع ضركرات
كالصفة  (حي)الفصؿ بيف الصفة كالمكصكؼ بما ليس منيما، فالمكصكؼ : كالثانية

الفصؿ بيف المبتدأ كالخبر بما ليس منيما، فالمبتدأ : ، كالثالثة(أبكه)كالفاصؿ  (يقاربو)
، كالرابعة أف الشاعر تعسؼ فأتى بمثؿ ىذه (حيٌ )، كالفاصؿ (أبكه)كالخبر  (أبك أمو)

. 1األلفاظ المتعسفة؛ ليدؿ عمى أف ىذا الممدكح ىك خاؿ الخميفة
مف خالؿ ىذا التحميؿ يتأكد لنا قكلنا بأف الفارقي كثيرا ما اعتمد عمى عػدة مسالؾ 

مف أجؿ الكصكؿ إلى التكجيو النحكم الصحيح الذم يزيؿ اإلشكاؿ كاإلبياـ، فقد 
التفسير الداللي كالصنعة اإلعرابية كالترتيب المفظي ): اعتمد ىنا عمى أربعة مسالؾ

. (كالصنعة العركضية
غير أف براعة الفارقي كميارتو الفائقة في التكجيو ال تمنعنا أف نختمؼ معو في 

: بعض تحميمو كتكجييو، كلنأخذ مثاال قكؿ الشاعر
ورأيُت عبَد اهلِل يضرُب خالٌد وأبا عميرُة في المدينة ُيضرُب 

، كالمفعكؿ محذكؼ، (يضرب)رفع؛ ألنو فاعؿ  (خالد)حيث ذكر في تكجييو أف 
، فحذؼ الياء اجتزاء بما ىي عائدة إليو منيا كىك (رأيت عبداهلل يضربو خالد)كالتقدير 

فعؿ ماض مف  (أبا)فال يقع عميو الضرب، ك (رأيت)منصكب بػ (عبداهلل)يريدىا؛ ألف 
كأبى ): ؛ ألف النية فيو التقديـ، كأنو قاؿ(يضرب)متعمؽ بػ (في)، ك(أتى)اإلباء مثؿ 

                                        
 20االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر87 : 84اإلفصاح : انظر 1
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ف لـ يكف المفظ : "، ثـ قاؿ الفارقي(عميرة أف يضرب في المدينة كىذا تفسير المعنى كا 
. 1"عميو

فالفارقي عٌمؿ حذؼ الياء بذكر عائدىا كأنو منصكب بفعؿ آخر، كأنا أرل أف 
، كفي تكجييو لمشطر الثاني كاف ينبغي أف 2الحذؼ ىنا أنتجتو الصنعة العركضية

، (أف يضرب )كتب باأللؼ إلغازا، كمفعكلو المصدر  (أبى)يشير إلى أف الفعؿ 
كحذؼ الحرؼ ضركرة؛ ألف الصنعة النحكية تقتضيو، كالصنعة العركضية تأباه، 

:  في بيتو (أحضرى الكغى)كلذلؾ نظائر في الشعر العربي كقكؿ طرفة 
أال أييذا الالئمي أحضرى الكغى  كأف أشيد المٌذات ىؿ أنت مخمدم 

، كعمى ذلؾ فالبنية العميقة 3(أف أشيد)بدليؿ أنو عطؼ عميو  (أف أحضرى )فالتقدير 
، لكنو رفع ضركرة مف أجؿ (أف)في شاىد الفارقي تقتضي نصب الفعؿ بتقدير 
. القافية، ككاف يحسف بالفارقي أف يشير إلى ذلؾ

؛ إذ ىك (الرسـ اإلمالئي)كسنبدأ في عرضنا لممسالؾ التي أشرنا إلييا سمفا بػ
؛ ألنو المسئكؿ عف معالجة بنية الكممة، ثـ (التحميؿ الصرفي)يتعمؽ بالحركؼ، ثـ 

التقدير )ثـ  (الترتيب المفظي)؛ حيث مجاليا التركيب، يعقبيا (الصنعة اإلعرابية)
؛ ألف ثالثتيا ترتبط بالجانب النحكم أكثر مف (الحمؿ عمى المعنى)ثـ  (كالتأكيؿ

؛ ألف عمـ الداللة ىك العمـ الرابع في (التفسير الداللي)ارتباطيا بغيره، ثـ نردؼ ذلؾ بػ
الصنعة )؛ ألنو مرتبط بالنحك كالمعنى، ثـ (الكقؼ كاالبتداء)قائمة العمـك المغكية، ثـ 

؛ ألنيا تتناكؿ المخالفات اإلمالئية كالصرفية كالنحكية، كنختـ المسالؾ (العركضية
؛ ألنو ال يجكز أف يقدـ عمى غيره مف المسالؾ؛ ألف التعدد (تعدد الركايات)بمسمؾ 

.  يعني أف إحدل ركايات البيت ال إلغاز فييا، كيحمؿ عمييا البيت بسيكلة
 

                                        
 103اإلفصاح : انظر 1
 557المقرب : ابف عصفكر: انظر 2
، كاألخذ بيا أكلى؛ ألنيا (أحضري ) كلمبيت ركاية برفع 560 ص 77اإلنصاؼ ـ : األنبارم: انظر 3

 341االقتراح : السيكطي: انظر. جاءت عمى كفؽ القياس، كىذا ىك رأم البصرييف
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الرســم اإلمـالئــي 

بمغ عدد األبيات التي تسٌبب الرسـ اإلمالئي في إلغازىا ثمانية كستيف بيتا، كىذا 
يؤكد أف كثيرا مف أبيات اإلفصاح مدار اإلشكاؿ فييا عمى شكؿ الكممات، فالبيت في 

رسمو يحير القارئ بشكؿ يبيـ عميو معرفة اإلعراب كفيـ المعنى؛ إذ يرل ضبط 
الكممات مخالفا لمقكاعد النحكية كالمعنى غير كاضح، فإذا استمر القارئ في قراءتو 
لتكجيو الفارقي لألبيات زاؿ اإلشكاؿ، كفيـ المعنى؛ كذلؾ ألف الفارقي يعيد كتابة 

البيت كفقا لمرسـ اإلمالئي الصحيح، كبعض ىذه األبيات شارؾ الرسـى في تكجيييا 
: مسالؾ أخرل، سنذكرىا أثناء التحميؿ، كأرقاـ األبيات كما كردت في اإلفصاح

9  10  12  14  20  22  24  26  31  38  41  45  46  50  52  
62  64  67  71  75  76  79  83  91  95  96  97  103  104  
106  108  111  112  121  122  123  135   140  141  143  
144  151  154  155  156  164  167  168  169  188  192  
193  196  205  238  239  241  242  243  244  245  247  
  كنقؼ ىنا عند جممة منيا عمى النحك 258  256  255  253  249  248
: التالي

: قال الشاعر
ما إن لو ماٍل  ولكن لو  ما شئَت من إبٍل ومن شاِء 

 ليا رراٌء حـول أبياتو  إن ظمئت أوردىـا المـاءِ 
بيذا الضبط الذم يعجز القارئ عف فيـ  (الماءً )ك (ماؿو )اإلشكاؿ في كممتي 

المعنى، كيثير فيو العجب، كيزلزؿ قكاعد النحك التي عرفيا مف قبؿ، فإذا قرأنا تكجيو 
الفارقي ليما زاؿ الغمكض كاتضح مقصد الشاعر مف ىذا الضبط ، كقد ارتكز الفارقي 

: في تكجييو، يقكؿ (الرسـ اإلمالئي كالتفسير الداللي كالتحميؿ الصرفي)عمى مسالؾ 
: ، فيي اسـ نكرة كالتي في قكلو تعالى(شيء)التي في معنى  (ما): (ماؿو )أراد بقكلو 

: ، فكأنو قاؿ(الف يميف)أمر مف  (ًلػفٍ )ىي  (ؿو )أم شيئا بعكضة، ك (مثال ما بعكضة)
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، كىك مبني عمى الكسر، مثؿ 1فيقصد بو صكت الشاء (الماءً )، أما (ما لو شيء فمفٍ )
، كالمعنى أنيا متى ظمئت 2؛ ألف األصكات كميا مبنية(خاًؽ باًؽ، كخاًز بازً )

. 3صاحت، فأكردىا صياحيا الماء

: قال الشاعر
ىما حين يسعى المرء مسعاة أىمو أناخا فشـّدا كالعقـاُل المؤّرُب 

، كتكجيو الفارقي أف الكاؼ ضمير المخاطب، كىي في (العقاؿ)اإلشكاؿ في رفع 
رفع؛ ألنو خبر  (العقاؿ)، ك(عقالؾ)في معنى  (شٌداؾ)أم  (شٌدا)التقدير متصمة بػ

ىما العقاؿ المؤرب، كأناخا فشٌدا حيف يسعى المرء مسعاة ): ، فالمعنى(ىما)االبتداء 
ف شئت عمى معنى العقاؿ؛ ألنو ( ىما)محمكؿ عمى ( شداؾ)، ك(أىمو في التثنية، كا 

كىك جائز؛ ألف فيو  (أناخا فشداؾ)مثنى في المعنى، كقد فصؿ بيف المبتدأ كخبره بػ
، فجاز الفصؿ بيف المبتدأ (زيد ػ فافيـ ما أقكؿ ػ رجؿ صدؽ): تشديدا لمكالـ، كقكلؾ

، كثمة 4كخبره؛ حيث كاف تشديدا كتككيدا ليما، كمع ذلؾ فالفصؿ في البيت قبيح
. 5(حيف يسعى المرء مسعاة أىمو)فصؿ حسف ىك 

                                        
  (مػكأ  )لساف العرب مادة : انظر 1
مشابيتيا الحركؼ الميممة في أنيا ال عاممة كال معمكلة،  (الماءً )عمة بناء أسماء األصكات مثؿ  2

فيي أحؽ بالبناء مف أسماء األفعاؿ، كىذه األصكات ال ضمير فييا بخالؼ أسماء األفعاؿ، فيي 
مف قبيؿ المفردات، كأسماء األفعاؿ مف قبيؿ المركبات، كقد يعرب اسـ الصكت إذا كقع مكقع 

حاشيتو عمى شرح : الصباف: انظر. االسـ المتمكف، أم إذا خرج عف معناه األصمي لمعنى آخر
 3/312األشمكني 

  81 : 80اإلفصاح : انظر 3
كمف ثـ فمسنا مع الفارقي في كصفو الفصؿ بأنو ! كيؼ يككف الفصؿ تككيدا كتشديدا كقبيحا؟ 4

قبيح؛ ألف الفصؿ تقكية كتسديد كتحسيف، كمف مكاضعو المعركفة في كالـ العرب كقكعو بيف 
: انظر. (كفييٌف ػ كاألياـ يعثرف بالفتى ػ نكادبي ال يٍمممنىو كنكائح)المبتدأ كالخبر، كمنو قكؿ الشاعر 

  2/22ابف ىشاـ في مغني المبيب 
 21االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر92 : 91اإلفصاح : انظر 5
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: قال الشاعر
إّن أبي جعفٌر عمى فرًسا  لو أّن عبـُد اإللِو ما ركبا 

، كقد حٌؿ الفارقي اإللغاز (فرسا)كنصب  (جعفر، عبد اإللو) اإللغاز في رفع 
الصنعة اإلعرابية ): بتكجيو البيت تكجييا نحكيا صحيحا مف خالؿ ثالثة مسالؾ

( جعفر)فبرزت في إعرابو ( الصنعة اإلعرابية)، أما (كالتفسير الداللي كالرسـ اإلمالئي
فعؿ  (عمى): اسميا، كبرز دكر الرسـ اإلمالئي في قكلو (أبي)مرفكعا ك (إفٌ )خبر 
، لكنو كيتب بالياء شدة (عال)مفعكلو، كاألصؿ أف يكتب باأللؼ  (فرسا)، 1ماض

 (األنيف)فعؿ مف  (أفٌ ): فبرز في قكلو (التفسير الداللي)إلغاز، كأما المسمؾ الثالث 
. 2(لك اشتكى عبداإللو ما ركبا)رفع بو، أم  (عبداإللو)ك

: قال الشاعر
ّنـا ُرعـاٍت لمضيوف أكارًما  سمْت فرآىا األبعدون عمى قرب  وا 

عرابو، كسبب ىذا (إٌنا ريعاتو )اإلشكاؿ في  ، كقد أشكؿ عمى القارئ فيـ البيت كا 
إٌنا )، ىذا ما نفيمو مف تكجيو الفارقي لمبيت، إذ ذكر أٌف "الرسـ اإلمالئي"اإلشكاؿ 

، (سمتٍ )اسـ مرفكع بفعؿ دٌؿ عميو ( ناري )الخفيفة التي لمشرط، ك( إفٍ )ىي  (رعات
ٍف سمت ناري عاتو ): كأنو يريد ؛ ألف الحرؼ إذا كاف يميو الفعؿ ثـ كقع االسـ بعده (كا 

ما ناصب، كقكلو تعالى ف أحد مف المشركيف ): لـ يكف بٌد مف تقدير فعؿ إما رافع كا  كا 
ف استجارؾ أحد )يريد  (استجارؾ فأجره ( إف زيدا ضربتو يضربؾ: ) ككقكلؾ...( كا 

ألف فيما أبقى دليال )، كقد حذؼ الفعؿ اجتزاء بالثاني؛ (...إف ضربت زيدا )تريد 
نما سقطت الياء (عاتي)كاألصؿ  (عتا يعتك)فاعؿ مف  (عاتو )، ك3(عمى ما ألقى ، كا 

                                        
قسـ تككف اسما، كقسـ تككف فعال، كقسـ تككف : ليا ثالثة أقساـ (عمى)اعمـ أف : "يقكؿ المالقي 1

  433رصؼ المباني : انظر". حرفا، فإذا كانت اسما فذلؾ بدخكؿ حركؼ الجر عمييا
  96اإلفصاح : انظر 2
 حرؼ الشرط إال الفعؿ، كيقبح أف م عمى أف الشرط ال يككف إال باألفعاؿ، لذلؾ ال يؿ النحاةنص 3

الجاـز يقبح أف يفصؿ بينو كبيف ما عمؿ فيو، فال ألف يتقدـ االسـ عمى الفعؿ، كيفصؿ بينيما؛ 
بابيا كعدـ خركجيا عف الشرط إلى غيره م لقكتيا ؼالشرطية  (إفٍ )غير أٌف ، (لـ زيد يخرج)يجكز 
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كباب المنقكص  (قاض كساع)لسككنيا في الجر كلقاء التنكيف ليا ساكنا، نحك 
ضمير فاعؿ مف  (سمت)، كفي (الضيكؼ)نصب عمى الحاؿ مف  (أكارما)جميعو، ك

ف نار ): يعكد إلييا أيضا؛ ألف النار مؤنثة، كترتيب الكالـ (رآىا)، كالياء في (نار) كا 
. 1(رجؿو عاتو سمت لمضيكؼ أكارما

الرسـ اإلمالئي كالتحميؿ )كنمحظ في تحميؿ الفارقي أنو اعتمد عمى مسمكي 
اسـ )بمعنى ( فاعؿ)، كقد استخدـ مصطمح (الصنعة اإلعرابية)فضال عف  (الصرفي
، كأنو سمؾ مذىب البصرييف في أف االسـ المرفكع بعد أداة الشرط فاعؿ لفعؿ (الفاعؿ

ألف فيما أبقى دليال )مقدر يفسره الفعؿ المذككر بعده، أك عمى حد تعبيره األصكلي 
، 2ضركرة؛ ألف كزنيا غير منصرؼ( أكارمنا)، كنمحظ أف الشاعر نكف (عمى ما ألقى

.  كلـ يشر الفارقي إلى ذلؾ

: قال الشاعر
جاءك سمماَن أبو ىاشًما  وقد ردا سيَدىا الحارُث 

ظاىر البيت ييشكؿ إعرابو، بؿ ال يمكف إعرابو اعتمادا عمى الصنعة اإلعرابية 

                                                                                                     
 : قكليـم فأجازكا فييا الفصؿ باالسـ، كلـ يكف ذلؾ بأبعد مف حذؼ فعؿ الشرط ؼ،تكسعكا فييا

 فإف كاف بعدىا فعؿ ماض في المفظ ال تأثير ليا فيو ،"المرء مقتكؿ بما قتؿ بو إف خنجر فخنجر"
، "ستجارؾ فأجرهاإف أحد مف المشركيف "ك" إف امرؤ ىمؾ ":كمف ذلؾ قكلو تعالى، فالفصؿ حسف

كذىب البصريكف إلى ارتفاع االسـ عمى أنو فاعؿ لفعؿ محذكؼ يفسره الفعؿ المذككر بعده، 
العتقادنا بأف الفاعؿ ال ينفؾ عف ك، كذىب آخركف كالفراء إلى أف الفاعؿ مرفكع بالفعؿ الظاىر

 كما أف مذىب البصرييف بتقدير فعؿ مف جنس ،ال نقبؿ مذىب الفراءفعمو، كال يتقدـ فعمو عميو 
ف  )لك أثبتنا الفعؿ المقدر لغدا الكالـ غير مقبكؿ منطقيا؛ ألننا الفعؿ المذككر غير مقبكؿ كا 

م جممة الشرط المبدكءة باسـ ففعؿ قكنرل أف  ،(استجارؾ أحد مف المشركيف استجارؾ فأجره
كاسمية منسكخة بسيطة فعمية  :مركبة، كبذلؾ تضحى جممة الشرط متنكعة األنماطاسمية جممة 

 9/9شرح المفصؿ : ابف يعيش: حكؿ آراء النحاة انظر). بفعؿ كمركبة مسندىا جممة فعمية
 (2/596اإلقميد : كالجندم

 27ألغاز ابف ىشاـ :  كانظر106 : 105اإلفصاح : انظر 1
 556المقرب : ابف عصفكر: انظر 2



 
 

13 

نما يتـ ذلؾ بمعكنة مسالؾ أخرل، يمكف استنباطيا مف تحميؿ الفارقي؛ حيث  كحدىا، كا 
فعؿ ماض، كالكاؼ لمتشبيو، كىي في التقدير متصمة  (جاء)ذكر في تكجييو أف 

جارة لو إال أنو ال ينصرؼ؛ ألنو معرفة كفي آخره زيادتاف، أك ألف مؤنثو  (سمماف)بػ
أمر اتصمت بو نكف التككيد الخفيفة، كىك مف  (شمنا)، ك(جاء)رفع بػ (أبكىا)سممى، ك

إال أنو كتب باأللؼ كقكلو  (شمفٍ )إذا أبصره كنظر إليو، كاألصؿ  (شاـ البرؽ يشيمو)
، (غدا)رفع بػ (الحارث)، ك(شمف)منصكب بػ (سيدىا)، ك1(لنسعفا بالناصية): تعالى

. 2(جاء أبكىا كسممافى ًشمىٍف سيدىىا كقد غدا الحارث)كترتيب البيت 
كمف خالؿ ىذا التحميؿ يتضح لنا أف الفارقي اعتمد عمى ثالثة مسالؾ في 

. الرسـ اإلمالئي كالترتيب المفظي كالصنعة اإلعرابية: التكجيو النحكم لمبيت، ىي
: قال الشاعر

مررت عمى قوِم ابن ىند فقال لي أكابرِىْم ِمنَّـا سفييًا وصالِح 
اإللغاز في الشطر الثاني، كلمفارقي في إعرابو تكجيياف يستحقاف الذكر، أحدىما 

مف إبداعو كاآلخر نقمو عف أحد الشيكخ، أما األكؿ فقد ذكر فيو أف اليمزة لمنداء 
، كحذفت الياء (أكابرم)، كىك منادل مضاؼ إلى الياء (قاسـ)اسـ رجؿ مثؿ  (كابرا)ك

أمر مف  (ًمنَّػا)، ك(ىاـ يييـ)أمر مف  (ًىػـٍ )، ك(أصاحبً ): اكتفاء بالكسرة، كما تقكؿ
،  كالنكف كاأللؼ ضمير الجماعة في مكضع نصب مفعكؿ، (اكذبنا)أم  (ماف يميف)
، أما (صالحى يصالحي )أمر مف  (صالحً )، ك(ًمٌنػا)حاؿ مف الضمير في  (سفييا)ك

أمر  (ًرًىـٍ )، ك(كابر)منادل مرخـ مف  (كابً )التكجيو اآلخر فيك أف اليمزة لمنداء ك
 (سفييا)جار كمجركر، ك (مٌنا)، اتصؿ بو ضمير الجماعة الغٌيب، ك(أرل يرل)مف 

، كقد نعت الفارقي ىذا (رىـ سفييا مٌنا كصالٍح بعد ذلؾ)نصب بكقكع الفعؿ عميو، أم 
.  3التكجيو بأنو جيد بالغ

                                        
 كصٌؿ عمى خير العشيات كالضحى كال تعبد الشيطاف كاهلل فاعبدا: كمف ذلؾ قكؿ األعشى 1
 25االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر124اإلفصاح : انظر 2
 143 : 142اإلفصاح : انظر 3
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: كمف خالؿ ىذا التحميؿ يتضح لنا أف التكجيو األكؿ اعتمد عمى أربعة مسالؾ
الصنعة )فضال عف مسمؾ  (الرسـ اإلمالئي كالتفسير الداللي كالتحميؿ الصرفي)

. فحسب( الرسـ كالصنعة اإلعرابية)، أما التكجيو الثاني فقد اعتمد عمى (اإلعرابية
: قال الشاعر

 جاء بي خالدًا فأىمك زيدًا رّبك اهلَل يا محمِد زيدا
ىذا البيت ممغز بشكؿ ييبًيـ معناه، لكف الفارقي بميارة كجٌيو تكجييا صحيحا 

الرسـ اإلمالئي، كالصنعة العركضية، كالتفسير الداللي، )مستثمرا فيو خمسة مسالؾ 
فعؿ ( جػا: )مككنة مف( جاء بي)، فذكر أف (كالتحميؿ الصرفي، كالصنعة اإلعرابية

، كىك رفع بفعمو (كالدم)بمعنى  (أبي)ماض كقد قصره الشاعر لضركرة الشعر، ك
 (ربىؾ اهللى )، ك(جاء أبي خالدا): نصب بكقكع الفعؿ عميو، كالتقدير (خالدا)، ك(جاء)

ترخيـ  (محَـّ ): كممتاف (محمدً )، ك(اتؽ ربؾ اهلل)نصب عمى التحذير كاإلغراء أم 
نصب؛ ألنو مفعكؿ  (زيدا)، ك1إذا أعطاه ديتو (كدل يدم)أمر مف  (ًد  )، ك(محمد)

. 2(أعط يا محمد زيدا ديتو)بو، كأنو في المعنى 

: قال الشاعر
لقد طاف عبَد اهلِل بالبيت سبعًة     فسـْل عْن عبيُد اهلِل ثم أبا بكُر 

، كقد تسبب الرسـ اإلمالئي بشكؿ كبير (عبد كعبيد كأبا كبكر)اإللغاز في كممات 
التحميؿ الصرفي )في إلغاز ىذه الكممات؛ كلذلؾ اعتمد الفارقي عميو باإلضافة إلى 

في التكجيو النحكم لمبيت؛ حيث ذكر أف  (كالتفسير الداللي كالصنعة العركضية
، غير أف األلؼ أسقطت مف المفظ (عبدا اهلل)مثنى، كاألصؿ أف تكتب  (عبدىاهلل)

نصب  (سبعةن ) بعد أف أسقط النكف لإلضافة، كبقيت الداؿ مفتكحة، ك3اللتقاء الساكنيف

                                        
: انظر. في المغة القكة، كمنو أخذت الدية؛ ألنيا تقكية لمقاتؿ لسالمتو مف القتؿ بيا (الكدم)أصؿ  1

. (كدم)لساف العرب : ابف منظكر
 36االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر165 : 164اإلفصاح : انظر 2
إلغاز في البيت، كالرسـ اإلمالئي الصحيح ال يكجب سقكطيا اللتقاء الساكنيف،  (األلؼ)إسقاط  3
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عمى صفة مصدر محذكؼ، كأنو أراد مرارا سبعة؛ ألف الطكاؼ ضرب مف المركر، 
، كىك سرعة المشي مثؿ (السمعنة)؛ ألنو فعمؿ مف (سمعف)بفعمو  (عبيداهلل)كرفع 

، كىك فعؿ (إذا طاؼ بالبيت الحراـ كسمعنا): ، قاؿ الشاعر(الدحرجة)مف  (دحرج)
فعؿ ماض مف  (أبا)، ك1ماض، كالكجو فيو فتح آخره، إال أنو أسكنو لمضركرة

. 2رفع بو، كعميو تصحيح إعرابو (بكر)، ك(اإلباء)

: قال الشاعر
لوال مقالي سعيٍد الئٌم دنًفا لما تشبَث بي إذ قال سمماَنا 

، (قاؿ سممانا)ك (لكال مقالي سعيدو الئـه )مف ظاىر البيت يبدك لنا أف اإللغاز في 
كىك إلغاز ييعًجـ عمى القارئ فيـى البيت، لكف الفارقي ببراعة أزاؿ اإلعجاـ بتكجييو 

الرسـ اإلمالئي، ): النحكم الصحيح لمبيت، كقد استثمر فيو خمسة مسالؾ، ىي
باإلضافة  (كالصنعة العركضية، التفسير الداللي، كالتحميؿ الصرفي، كالتقدير كالتأكيؿ

 (المكـ)مف  (لك الـى )؛ حيث ذكر أف الشاعر أراد (الصنعة اإلعرابية)إلى مسمؾ 
، كىك مفعكؿ بو، كالكجو فيو فتح الياء، لكنو أسكنيا (قمى يقمي)فاعؿ مف  : (قالي)ك

ػرَّ باإلضافة، ك (سعيد) كتشبييا بو في حاؿ الرفع كالجر، ك3لمضركرة رفع  (الئػـ)جي

                                                                                                     
نما ىي سقطت مف النطؽ، ثـ أيسًقطت مف الخط حمال عمى المفظ، أك عمى حد تعبير الفارقي  كا 

 كىذا األمر لو نظائر 161اإلفصاح : انظر (فأجرم الخط في ذلؾ مجرل المفظ)في مكضع آخر 
سندع ): في القرآف، ففي مكاضع كثيرة حمؿ الخط عمى النطؽ في الحذؼ، كمف ذلؾ قكلو تعالى

فإف اهلل ىك مكاله كجبريؿ كصالح : )في قكلو تعالى( صالح)، كممة (يدع اإلنساف)ك (الزبانية
كحذفت الكاك مف الخط؛ ألنيا محذكفة مف ( سندعك ، يدعك ، صالحك)، فاألصؿ (المؤمنيف

   28/481ركح المعاني : األلكسي: انظر. النطؽ؛ اللتقاء الساكنيف
 558المقرب : ابف عصفكر: انظر 1
 42ألغاز ابف ىشاـ :  كانظر186 : 185اإلفصاح : انظر 2
الضمة كالكسرة، كذلؾ المنقكص، : ذكر السيكطي أف مف اإلعراب المقدر ما يقدر فيو حركتاف فقط 3

كىك ما آخره ياء خفيفة الزمة تمك كسرة كالقاضي كالداعي، بخالؼ نحك كرسٌي لتشديدىا كما جٌره 
أك نصبو بالياء لعدـ لزكميا كظٍبي كرٍمي لسككف ما قبميا، كعمة التقدير االستثقاؿ؛ كلذا ظيرت 

الفتحة لخفتيا عمى الياء، كقد تقدَّر أيضا كلكف في الضركرة، كنسب األلكسي إلى بعض المغكييف 
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 (سممانا)؛ ألنو تعرؼ بإضافتو إلى سعيد، ك(قالي)حاؿ مف  (دنفا)، ك(الـ)بفعمو 
ىؿ : سؿ)، يريد (كذب)بمعنى  (مافى )ك (سأؿ يسأؿ)كىي أمر مف  (سؿٍ ): لفظتاف
ف شئت (قالي)ضمير فاعؿ مف ( تشبثٌ )فحذؼ االستفياـ كقٌدره ، كفي  (كذب؟ ، كا 
: لما تشبث بي دنفا إذ قاؿ): ، كالمعنى(تشبثٌ )حاال مف الضمير في  (دنفا)جعمت 

.     1(ىؿ كٌذبو في لكمو إيام؟: سؿٍ 

                                                                                                     
: انظر). بسككف الياء (مف أكسط ما تطعمكف أىالٍيكـ)أف اإلسكاف لغة فصيحة، كعميو قراءة 

( 7/18ركح المعاني :  كاأللكسي1/182اليمع : السيكطي
 370 : 369اإلفصاح : انظر 1
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التحميـل الصـرفي 
اثناف كخمسكف بيتا جممة األبيات المشكمة التي اعتمد الفارقي في تكجيييا نحكيا 

سكاء أكاف بمفرده أـ بصحبة مسالؾ أخرل، كأرقاميا  (التحميؿ الصرفي)عمى مسمؾ 
: كما كردت في اإلفصاح ىي

3  7  9  11  12  14  22  38  44  45  50  52  54  60  62  64  
65  67  70  72  79  81  82  83  84  89  91  95  96  97  104  
106  114  120  134  137  149  151  153  156  173  193  
203  204  239  245  249  253  254  255  256 

كنعرض ىنا نماذج مف تمؾ األبيات؛ لنتعرؼ عمى أىمية ىذا المسمؾ في تكجيو 
: البيت نحكيا عند الفارقي، عمى النحك التالي

: قال الشاعر
إّن ىنُد الجميمَة الحسناَء  وْأَي من أتعبْت بوعٍد وفاَء 

، كىذا اإلشكاؿ يبيـ (كأمى )ك (الحسناء)ك (الجميمة)كفتح  (ىند)اإلشكاؿ في ضـ 
معنى البيت عمى القارئ، لكف الفارقي بميارة كبراعة نحكية رفع ىذا اإلشكاؿ مف 

إذ ! خالؿ تكجييو المحكـ لمبيت، كقد ذكر في ذلؾ كالما جديرا بالذكر رغـ طكلو
يشتمؿ عمى جممة مف القكاعد الصرفية كالنحكية كاألصكلية، فضال عف تعميالتو 

.   كتحميمو الدقيؽ كاستشياده بالنظائر التي تؤكد صحة ما يقكؿ
؛ حيث (التحميل الصرفي)اعتمد الفارقي أكثر مما اعتمد في التكجيو عمى مسمؾ 

ذكر أف في األفعاؿ المعتمة أفعاال ينتيي بيا الحاؿ في األمر إلى أف تبقى عمى حرؼ 
مما اعتمت فاؤه كالمو،  (كقى، كفى، كعى)كاحد ىك عيف الفعؿ، كتمؾ األفعاؿ نحك 

نما كاف ذلؾ ألف الفاء  (ؽ، ًؼ، ًع  ): فتقكؿ في األمر مف ىذه األفعاؿ بالكسر؛ كا 
يكقي يكفي )كاألصؿ  (يقي يفي يعي): التي ىي الكاك تسقط في المضارع منيا، تقكؿ

فيما لـ تعتؿ فاؤه؛ إال أف الكاك لما كقعت بيف ياء ( يرمي كيضرب: )كما تقكؿ (يكعي
، (يكزف يكعد)فيما اعتمت منو الفاء، كاألصؿ  (يزف ، يًعد): ككسرة سقطت، كما قالكا

فذىبت الفاء استثقاال لمخركج مف ياء إلى كاك إلى كسرة، كذىبت مع باقي حركؼ 
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ف لـ يكجد فييا عمة الياء؛ ليطرد الباب عمى قياس كاحد، كما قيؿ  (مػاء): المضارعة كا 
في الكثرة، كجمع التكسير يرٌد  (مياه)في القمة ك (أمكاه)؛ ألف الجمع (مػاه)كاألصؿ 

الكمـ إلى أصكليا، فأبدلكا مف الياء ىمزة؛ ألنيما مف مخرج كاحد، كلمثقؿ في نطؽ 
، كلـ يعرض ذلؾ في (ماؤىا): ، فأبدلكا فقالكا(ماىيا)الكممة مضافة إلى ضمير الغيبة 

، كلكف أجركه عمى حد الغيبة؛ ليطرد القياس في جميع الباب؛ إذ (ماىؾ)كال  (ماىي)
. قد كجب في بعضو، كىذا كثير

كأردت األمر حذفت حرؼ المضارعة؛ ألف األمر مبني؛  (يقي كيفي)فمما صار 
فال يثبت فيو الزكائد كىي عالمات المعرىب، كحذفت الـ الفعؿ العتاللو، فمـ يبؽ إال 

ف كقفت جئت (ًؽ عمرا كًؼ لزيد): فإف كصمت قمت (ًؽ ، ًؼ ، عً )العيف، فقمت  ، كا 
؛ ألنو ال يمكنؾ االبتداء بحرؼ كالكقكؼ عميو (ًقو، ًفو، ًعو)بياء السكت، فقمت 

الختالؼ حكـ االبتداء كالكقؼ؛ إذ االبتداء يكجب التحريؾ، كالكقؼ يكجب التسكيف، 
كال يككف حرؼ كاحد في حالة كاحدة متحركا مف حيث كاف مبدكءا بو ساكنا مف حيث 

كاف مكقكفا عميو؛ فجئت بياء السكت تبيينا لحركتو؛ ألنيا دالة عمى محذكؼ كىك 
، كىي لغة تميـ، كغيرىـ (ما أغنى عني ماليو): الالـ كتكطئة لمكقؼ، كما قاؿ سبحانو

. 1يقؼ بالياء

 (كأل يئي)اليمزة كحدىا؛ ألنو أمر مف  (إ  ): (إفٌ )فاألصؿ في  (إٌف ىندي )فأما 
، إال أنو أمر مؤنث فثبتت فيو ياء اإلضمار، كما (كقى يقي ؽً )مثؿ  (كعد يعد)بمعنى 
كالساقط لألمر النكف، كالـ الفعؿ سقطت اللتقاء الساكنيف، ىي  (قكمي يا ىند): تقكؿ

، ثـ جئت بنكف التككيد الثقيمة، فحذفت ياء اإلضمار اللتقاء (الياء)كضمير المؤنث 
 (ىندي )، ك(قكًمفٌ ): الساكنيف ىي كالنكف األكلى، كبقيت الكسرة تدؿ عمييا، كما تقكؿ

 (الحسناء)عمى المكضع، ك (ىند)نصب كصفا لػ (الجميمة)مضمكمة عمى النداء، ك
                                        

األصؿ في كؿ كممة أف تكتب بصكرة لفظيا بتقدير االبتداء بيا كالكقؼ عمييا؛ كمف ثـ كتب نحك  1
فالبد مف الياء؛ ألف الكقؼ ال يككف إال عمى  (رىه)بالياء؛ ألنؾ إذا كقفت عمى  (رىه زيدا كًقو زيدا)

 كمكي 3/315 ، 2/296شرح الشافية : الرضي: انظر. ساكف كاالبتداء ال يككف إال بمتحرؾ
 29/75ركح المعاني :  كاأللكسي1/307الكشؼ عف كجكه القراءات : القيسي
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، كحذؼ المكصكؼ كأقاـ (عدم يا ىند الجميمة المرأة الحسناء)نصب بالفعؿ، أم 
: ، كما قاؿ اآلخر1الصفة مقامو

قامٍت تبٌكيػو عمػى قبره مىف ليى مف بعدؾ يا عامري 

تركتني في الناس ذا غربةو قد ذٌؿ مف ليس لو  ناصري 

ف  (ذا)؛ ألف (تركتني إنسانا ذا غربة): يريد ال تمي العامؿ، كال تككف إال كصفا، كا 
صفة ثانية، كأف  (الحسناء)صفة لمحذكؼ ىك المفعكؿ بو، ك (الجميمة)شئت جعمت 

نصب عمى المصدر مف  (كأمى )، ك(عدم يا ىند المرأة الجميمة الحسناء): التقدير
. 2(عًدٌف يا ىند كعد مىف تفي): ، كما تقكؿ(إفٌ )

: قال الشاعر
َرَجَع القوَم بعدما كان فييم َمن تولَّى وحّقَق االحتجاُج   

، كقد اعتمد الفارقي في تكجيو ىذا (االحتجاج)كرفع  (القكـ)اإلشكاؿ في نصب 
الصنعة )فضال عف مسمؾ  (الترتيب المفظي)ك (التحميؿ الصرفي)البيت عمى مسمكي 

( رجع زيد في نفسو: )فعؿ يككف الزما كمتعديا، تقكؿ( رجع)، فذكر أف (اإلعرابية
إذنا مفعكؿ بيـ،  (القكـ)، فػ(فارجع البصر): ، كقاؿ سبحانو(رجع زيد عمرا)ك
رٌدىـ بعدما )أم  (رجع االحتجاج القكـ): ، كترتيب الكالـ(رجع)فاعؿ  (االحتجاج)ك

. 3(كاف فييـ مف تكلى كحقؽ التكلي
                                        

قامة الصفة مقامو شيء ثابت في المغة، كمنو قكلو تعالى 1 ٌف عميكـ ): حذؼ المكصكؼ كا  كا 
أم األعماؿ الصالحات، كما أف حذؼ الصفة ( عممكا الصالحات)أم مالئكة، ك (لحافظيف

أم سفينة  (يأخذ كؿ سفينة غصبا): كاالكتفاء بالمكصكؼ جائز في المغة، كمنو قكلو تعالى
 2/358،356مغني المبيب : ابف ىشاـ: لممزيد انظر. صالحة

المباب في :  كالعكبرم16االنتخاب : ابف عدالف المكصمي:  كانظر69 : 64اإلفصاح : انظر 2
؛ ألنيا تتحدث عف (تركتني ذات غربة):  كالظاىر يقتضي أف يقكؿ2/102عمؿ البناء كاإلعراب 

نفسيا، لكنو ذٌكر ضركرةن، كلتذكيره تكجيو نحكم، كىك الحمؿ عمى المعنى أك الحمؿ عمى 
.   األصؿ، فالمرأة إنساف، كالتذكير أصؿ لمتأنيث، فجاز لو ذلؾ دكف مخالفة لمنظاـ النحكم

 28ابف عدالف :  كانظر132اإلفصاح : انظر 3
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: قال الشاعر
نني ألرحُل عنك اليوَم من ذاك أو ردُ   وقد المني قوٌم عميك وا 

التحميؿ ): ، كقد أزالو الفارقي مف خالؿ أربعة مسالؾ(أك غدي  )اإلشكاؿ في 
؛ حيث ذكر أف الشاعر ال (الصرفي كالتفسير الداللي كالترتيب المفظي كالرسـ اإلمالئي

نما يريد صيغة  (الغد)يريد  : ، كترتيب الكالـ(الكغادة)مف  (أفعؿ)الذم بعد اليكـ، كا 
، كقد فصؿ (قكـ)ألنو صفة لػ (أكغد)، فرفع (.....كقد المني قـك أكغد مف ذاؾ )

نني ألرحؿ عنؾ اليكـ): بينيما بشيء ال يجكز الفصؿ بو، كىك قكلو ، كقد أقاـ (كا 
: ؛ ألف حركؼ الجر يقكـ بعضيا مقاـ بعض، قاؿ سبحانو(في)مقاـ  (عمى)
. 1أم عمى جذكع النخؿ، كىك كثير (ألصمبنكـ في جذكع النخؿ)

                                        
 كاستعماؿ الحركؼ بعضيا مكاف بعض أمر ثابت في المغة بكثرة؛ كلذلؾ 172اإلفصاح : انظر 1

اعمـ أف الفعؿ إذا كاف بمعنى فعؿ آخر، ككاف : "عقد لو ابف جني بابا في خصائصو، قاؿ فيو
أحدىما يتعدل بحرؼ، كاآلخر بحرؼ آخر، فإف العرب قد تتسع فتكقع أحد الحرفيف مكقع 

صاحبو؛ إيذانا بأف ىذا الفعؿ في معنى ذلؾ اآلخر؛ فمذلؾ جيء معو بالحرؼ المعتاد مع ما ىك 
، فالرفث في المغة (أحؿ لكـ ليمة الصياـ الرفث إلى نسائكـ): ، كمٌثؿ لذلؾ بقكلو تعالى"في معناه

أفضيت إلى المرأة، : ؛ ألنو في معنى اإلفضاء، كالمغة تقكؿ(إلى)يرتبط بالباء، لكنو ارتبط ىنا بػ
ككجدت في المغة مف ىذا الفف شيئا كثيرا ال يكاد ييحاط بو، : "، ثـ يقكؿ(الباء)ىنا بمعنى  (إلى)فػ

ًمع أكثره لجاء كتابا ضخما، فإذا مػٌر بؾ شيء منو فتقٌبٍمو، كٍأنس بو؛ فإنو فصؿ في العربية  كلك جي
لكف استعماؿ الحركؼ بعضيا مكاف بعض أمر مقيد  (2/310،308الخصائص )" لطيؼ حسف

استعماؿ الحركؼ بعضيا مكاف بعض باب يتمقاه الناس مغسكال ساذجا : "بالسياؽ، يقكؿ ابف جني
، كيحتجكف (مع)تككف بمعنى  (إلى)إٌف : مف الصنعة، كما أبعد الصكاب عنو، كذلؾ أنيـ يقكلكف

، (عمى)تككف بمعنى  (في)إٌف : ، كيقكلكف(مع اهلل)، أم (مف أنصارم إلى اهلل): بقكلو تعالى
كلسنا ندفع أف يككف ذلؾ كما قالكا، لكنا  .. (ألصمبنكـ في جذكع النخؿ): كيحتجكف بقكلو تعالى

، "إنو يككف بمعناه في مكضع دكف مكضع، عمى حسب األحكاؿ الداعية إليو كالمسكغة لو: نقكؿ
كأكد ابف جني أف استعماؿ الحركؼ بعضيا مكاف بعض بمعزؿ عف السياؽ أمر غير جائز في 

سرت : أال ترل أنؾ إف أخذت بظاىر ىذا القكؿ غفال ال مقيدا لزمؾ عميو أف تقكؿ: "المغة، فقاؿ
ركيت الحديث بزيد، : عميو، كتقكؿ: زيد في الفرس، كأنت تريد: معو، كتقكؿ: إلى زيد، كأنت تريد
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: قال الشاعر
ىذا سميماَن أبي جعفٌر  فقال بشرًا حسٌن ىذا 

الرسـ اإلمالئي كالتحميؿ )ىذا البيت شديد اإللغاز، كقد استعاف الفارقي بمسالؾ 
( فاعؿى (: )ىذا)في رفع إلغازه؛ حيث ذكر أف الشاعر أراد بػ (الصرفي كالترتيب المفظي

في آخر البيت،  (ىذا)، كىك فعؿ ماض، كلـ يقصد اإلشارة، كمثمو (المياذاة)مف 
 (حسف)بدؿ منو، ك (جعفر)، ك(كالدم)بمعنى  (أبي)مفعكؿ بو مقدـ، ك (سميماف)ك

ىاذل )مفعكؿ، كالتقدير  (بشرا)خبره، ك (ىاذل)اسـ رجؿ، كىك رفع باالبتداء، ك
. 1(حسفه ىاذل بشرا: سميمافى جعفر، فقاؿ سميماف

: قال الشاعر
َشَوى جعفٍر بالوعِد خمسَة أكبٍش ليطعم منيا طائع وىو كاره 

، كىي جمدة رأسو، كىي اسـ ال فعؿ، (شكاة)جمع  (شكل)ذكر الفارقي أف المراد بػ
جػٌر باإلضافة،  (جعفر)، ك2مف حػٌرىا (جمدة الرأس)أم لػ (نػزاعة لمشكل): قاؿ سبحانو

، كجمع الكثرة (كبش)جمع قمة لػ (أكبش)؛ ألنو مصدر، ك(الكعد)منصكب بػ (خمسةى )ك
، (يأكؿ)، كىك في المعنى (يطعـ)اسـ رجؿ، كىك فاعؿ فعمو  (طائع)، ك3(أكباش)

ضمير  (ىك)إذا فعؿ ذلؾ بغيره، ك (أطعـ)إذا أكؿ ىك، ك (طعـ الرجؿ يطعـ): يقاؿ
، إال أنو (شكل جعفر)خبر كالمبتدأ  (كاره)، ك(طائع)، كىك معطكؼ عمى (جعفر)

جمد رأس جعفر كاره ): ، كالمعنى(كاره)مقصكر ال يتبيف فيو اإلعراب، كالباء متعمقة بػ

                                                                                                     
". عنو، كنحك ذلؾ مما يطكؿ كيتفاحش، كلكف سنضع في ذلؾ رسما ييعمىؿ بو: كأنت تريد

( 308 ، 2/307الخصائص )
 39االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر179اإلفصاح : انظر 1
: مكاـر الكجو كحسنو، كقيؿ: ىي جمدة الرأس، كقيؿ: عند المفسريف، فقيؿ (الشكل)تعددت معاني  2

 5/360فتح القدير : الشككاني: انظر. أطراؼ اليديف كالرجميف: المفاصؿ، كقيؿ
أزرع الفتية ): مف جمكع القمة، كما في قكليـ (أفعاؿ)جمع قمة ال كثرة؛ ألف  (أكباش)أعتقد أف  3

نما جمع الكثرة (أعماد األقفمة  (.ًفعاؿ)عمى كزف ( كباش)، كا 
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. 1، فعمى ىذا يصح إعرابو(بأف كعد خمسة أكبش ليأكؿ منيا طائع كىك جميعا

                                        
 37ألغاز ابف ىشاـ :  كانظر380 : 379اإلفصاح : انظر 1
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الصنعة اإلعرابية 
قصدينا مف ىذا المسمؾ أف نكشؼ عف ميارة الفارقي كبراعتو النحكية في تحميؿ 

في التكجيو النحكم نممسو في جميع " الصنعة اإلعرابية"النص الممغز، كاالعتماد عمى 
األبيات، غير أنو يبرز بشكؿ الفت في اثنيف كستيف بيتا، كأرقاميا كما كردت في 

:  اإلفصاح ىي
78  85  96  100  109  117  119  122  129  130  131  132  
133  138  150  153  154  155  158  159  160  162   166  
169  172  174  177  179 181  182  183  184  187  189  190   
198  199  200  201  207  208  210  211  213 2220  222  
223  225  226  228  229  230  232  233  234  235  236  
237  240  246  250  251   

كقد لحظت أف بعض تمؾ األبيات قد شارؾ الصنعةى اإلعرابية في تكجيييا مسالؾ 
نما نقؼ عند نماذج ليا  أخرل، سنذكرىا أثناء التحميؿ، كلف نقؼ عند جميع األبيات، كا 

: تكشؼ عف منيج الفارقي في تكجييو النحكم لألبيات الممغزة
: قال الشاعر

 1وكأّنو ليق السراة كأّنو  ما حاجبيو معّين بسواد
فراد  (حاجبيو)اإللغاز في ىذا البيت في نصب  ، كقد اعتمد الفارقي في (معٌيف)كا 

بدؿ مف الياء  (حاجبيو)زائدة، ك (ما): تكجييو عمى الصنعة اإلعرابية فحسب، فقاؿ
؛ ألف العامؿ في البدؿ ىك العامؿ (كأف)، كىك نصب بػ2، كىك بدؿ اشتماؿ(كأنو)في 

فيثني  (معٌيناف): ، ككاف الكجو أف يقكؿ(كأف حاجبيو): في المبدؿ منو، فكأنو قاؿ
، (كأنو)، إال أنو أفرد حمال عمى لفظ الياء في (كأف الزيديف قائماف): الخبر كما تقكؿ

                                        
كمعناه أنو شبو بعيره في حذقو . ممطخ: أعمى الظير، كمعٌيف بسكاد: أبيض، كالسراة: ليؽ 1

(. 160ىامش اإلفصاح : انظر). كنشاطو بثكر كحشي أبيض إال خديو ففييما سكاد
نما بدؿ بعض مف كؿ؛ ألف الحاجبيف جزء مف الكجو (حاجبيو)إعراب  2 . ليس بدؿ اشتماؿ، كا 
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كىذا يقكم مذىب مف ال يرل إسقاط المبدؿ منو مف المفظ رأسا، فمك لـ يكف معتدا بو 
. 1لـ يخبر عنو، كلكاف الخبر عف البدؿ ال غير

: قال الشاعر
فًتى في سبيل اهلل يصّفُر وجَيو  ووجُيك مما في القوارير أصفرا 

نصب عمى المصدر، كأنو  (أصفرا)، كذكر الفارقي أف (أصفرا)اإللغاز في كممة 
مقامو؛ ألف اسـ الفاعؿ قد ينكب  (أصفر)، فأقاـ (يصٌفر مما في القكارير اصفرارا)أراد 

عف المصدر فينتصب مثمو، كما ينكب عنو المصدر في الحاؿ؛ كذلؾ ألف الجامع 
جئت ): ، كما تقكؿ(قياما)تريد  (قمت قائما): ، تقكؿ2بينيما شيء كاحد كىك الفصؿ

: 3، كىذا كقكؿ الفرزدؽ(راكضا)أم  (ركضا
عمى حمفةو ال أشتـ الدىرى مسمما  كال خارجا مف فٌي زكري كالـً 

، فأقاـ (كال يخرج خركجا)في أحد الكجييف عمى المصدر، كأنو أراد  (خارجا)فنصب 
نصبا عمى الحاؿ، أم  (أصفر)اسـ الفاعؿ مقاـ المصدر فنصبو، كيجكز أف يككف 

، ثـ أضاؼ الفارقي كجيا ثالثا لمنصب، كىك أف  (يصفر كجيؾ حاؿ اصفراره)
، كأنو (أصفر)ػ كىك مصدر ػ فنصب بو  (المكاجية)ػ كىك اسـ ػ أقيـ مقاـ  (الكجو)

، فاالسـ يعمؿ عمؿ المصدر، كقكؿ (كيصفر مكاجيتؾ أصفر مما في القكارير): قاؿ

                                        
 كالبدؿ ىك التابع 35االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر161 : 160اإلفصاح : الفارقي: انظر 1

نما ىك تمييد كتكطئة  المقصكد بالحكـ بال كاسطة، كىذا يعنى أف المبدؿ منو ليس مقصكدا، كا 
(  3/247 كشرح ابف عقيؿ 3/355أكضح المسالؾ : ابف ىشاـ: انظر). لذكر البدؿ

صفة مشبية ال اسـ فاعؿ، كالصفة المشبية تدخؿ في نطاؽ اسـ الفاعؿ، كلعؿ ىذا ما  (أصفر) 2
ال أدرم مقصد الفارقي منيا،  (الفصؿ)ككممة . اسـ فاعؿ (أصفر)دفع الفارقي إلى أف يجعؿ 

، فالجامع بينيما ىك الحدث، كىك (الحدث)بمعنى  (الفعؿ)، ك(الفصؿ)ال  (الفعؿ)كأظف أنيا 
 .(المصدر)مصطمح استخدمو النحاة بمعنى 

 (ما يككف مف المصادر حاال لمكافقتو الحاؿ)المقتضب باب : انظر. البيت مف شكاىد المبرد 3
4/312 : 313 
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، فالعطاء اسـ، كاإلعطاء المصدر، فأقامو (كبعد عطائؾ المائةى الرتاعا): القطامي
. 1مقامو كأعممو إعمالو، فكذلؾ ىنا

: قال الشاعر
نَعى النعـاُة أمير المؤمنين لنـا  يا خير من حّج بيت اهلل واعتمرا 

فالشمس كاسـفة ليست بطالعـة تبكي عميك نجوَم الميل و القمرا 
ُحّممَت أمرا عظيما فاضطمعت بو  وقمَت فيو بديـن اهلل يا عمـرا 

فيك عطؼ عمى  (القمر)، أما (نجـك كالقمر كعمر)اإلشكاؿ في نصب كممات 
أف تككف : أحدىا: أربعة أقكاؿ (نجكـ)، كذكر الفارقي في تكجيو النصب في (نجكـ)

 (ىند كاسفة كجييا): ؛ ألنيا اسـ فاعؿ، تقكؿ(كاسفة)مفعكال بو، كالفعؿ الكاقع عمييا 
فالشمس كاسفة )، فيككف التقدير (تكشؼ كجييا)، كالمعنى (كاشفة كجييا): كما تقكؿ

أف يككف النصب عمى الظرفية، كاألصؿ أنيا أقيمت : ، كالثاني(...نجـك الميؿ كالقمر
تبكي ... فالشمس ): مقاـ مصدر محذكؼ، ىك المراد بو معنى الظرؼ، فكأنو قاؿ

أنيا منصكبة : ، فمما أقيـ مقامو أيعرب إعرابو، كالثالث(عميؾ دكاـ نجـك الميؿ كالقمر
بكيت ): أم عمييما، كما تقكؿ (تبكي الشمس نجـك الميؿ كالقمر): ، كأنو قاؿ(تبكي)بػ

تبكي عميؾ كنجـك الميؿ : )أنيا مفعكؿ معو، كأنو قاؿ: أم عميو، كالرابع (زيدا
ذفت الكاك، ( استكل الماء كالخشبة: )، أم معيا، كما تقكؿ(كالقمر أم مع الخشبة، كحي

، كقد حذفت ىاء (يا عمراه)فعمى الندبة، أم  (عمرا)كىذا أبعدىا، أما الفتح في 
: 2، قاؿ الشاعر(يا أبتاه)أم  (يا أبتا): السكت كما نقكؿ

كأذكديىا سترا محاسنيا  قتعٌقني كتقكؿ يا أبتػا 

                                        
 كنمحظ أف الفارقي 3/188أكضح المسالؾ : ابف ىشاـ:  كانظر183 : 182اإلفصاح  : انظر 1

في أف كمييما اسـ  (العطاء)ثـ قاسو عمى اسـ المعنى  (المكاجية)بمعنى  (الكجو)أٌكؿ اسـ الذات 
!! مصدر

 كزيادة ىاء 43 ألغاز ابف ىشاـ 41االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر194 : 192اإلفصاح : انظر 2
كلؾ في الكقؼ : "السكت في آخر االسـ المندكب عمى سبيؿ الجكاز ال الكجكب، يقكؿ ابف ىشاـ

 4/51أكضح المسالؾ : انظر". زيادة ىاء السكت بعد أحرؼ المد
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: قال الشاعر
وتحت العوالي بالَقنا مستظمًة ظباٌء أعارتيا العيوَن الجآذُر 

، كقد ذكر الفارقي أف النصب عمى الحاؿ مف (مستظمة)اإلشكاؿ في نصب 
كتحت العكالي ظباء مستظمة ): ، كىي في األصؿ صفة لمظباء، كالتقدير(ظباء)

، كلك جاء بيا عمى ىذا لكاف الكجو الجيد، كحد الكالـ أف يرفع؛ إذ تتبع الصفة (بالقنا
إعراب المكصكؼ، كيجكز النصب عمى الحاؿ مف النكرة عمى أصؿ الباب عمى 

، فمما تقدمت بطمت الصفة؛ لتعذر أف تككف تابعة، فنصبت عمى الحاؿ، 1ضعؼ
: كقكم فييا مع التقديـ ما كاف ضعيفا مع التأخير، كمثمو قكؿ كثير عزة 

ًلمٌية مكحشنا طمؿي يمكحي كأنػو خمؿي 
. 2، فمما قدـ نصبو عمى الحاؿ(طمؿ مكحش)يريد 

 :قال الشاعر

 3حراجيُج ما تنفّك إال ُمناخة عمى الخْسف أو نرمي بيا بمدا قفرا
استعمؿ : ، قاؿ الفارقي(إال)منتقضا بػ (ما تنفؾٌ )اإلشكاؿ في استعماؿ الفعؿ 

ذات اسـ كخبر عمى معناىا في األصؿ،  (كاف)ناقصة مف أخكات  (تنفؾ)الشاعر 
أفعاؿ ال تككف مف  (ما انفؾ)ك (ما فتئ)ك (ما برح)ك (ما زاؿ)كىذا ال يجكز؛ ألف 

ـٌ كسائر األفعاؿ، تقتضي فاعال (مػا)إال ما دامت منفية بػ (كاف)أخكات  ال فيي تكا ، كا 
نفي لكجكد زيد، فإذا جئت  (زاؿ)فإنما لـ تخبر؛ ألف  (زاؿ زيد)كال خبر ليا، فمك قمت 

مع ككنيا نافية لكجكده كنت بمنزلة مف يثبت لو قياما مع حاؿ  (قائما)لو بخبر 

                                        
جاءني ): تقكؿ: "مف الثابت نحكيا أف نعت النكرة إذا تقدـ عمييا انتصب عمى الحاؿ، يقكؿ المبرد 1

جاءني : )عمى الحاؿ، فإذا قمت( جاءني رجؿ ظريفا: )نعتا، كيجكز( ظريفا)، فتجعؿ (رجؿ ظريؼ
ذا كانت النكرة  (4/397المقتضب " )ال يككف نعتا( رجال)بطؿ الكجو الجيد؛ ألف  (ظريفا رجؿ كا 

محضة كجب تقديـ الحاؿ عمى صاحبيا، كالغرض مف تقديميا كالغرض مف تقديـ الخبر الظرؼ 
( 1/151مغني المبيب : ابف ىشاـ). عمى المبتدأ النكرة المحضة

 2/271أكضح المسالؾ : ابف ىشاـ:  كانظر215 : 214اإلفصاح : انظر 2
 219ىامش اإلفصاح : انظر.  الحراجيج النكؽ الطكاؿ، كالخسؼ الذؿ كالمبيت مف غير عمؼ3
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نفي في المعنى نفيت بيا  (زاؿ)النافية ك  (ما)بطالنو، كىذا مستحيؿ جدا، فإذا جئت بػ
ما زاؿ : "، كيصير قكلؾ(كاف)النفي، فصار الكالـ إيجابا، كصارت حينئذ مف أخكات 

: بعدىا كاف ذلؾ فاسدا مف كجييف (إال)، فإذا جئت بػ"كاف زيد قائما"بمنزلة " زيد قائما
، فعادت األفعاؿ إلى معانييا نافية، كلـ تصر مف (ما)أحدىا أنؾ نقضت بيا نفي 

كالثاني !! (زاؿ زيد قائما)بمعنى  (ما زاؿ زيد إال قائما): ، فيصير قكلؾ(كاف)أخكات 
، كال (ما كاف زيد إال قائما): إذا كانت منفية، كقكلؾ (كاف)تستعمؿ مع  (إال)أف 

بعد  (إال)؛ فكما ال يجكز إدخاؿ (كاف)بمعنى  (ما زاؿ)، ك(كاف زيد إال قائما): يجكز
ينسحب عمى  (ما زاؿ)؛ ألنيا إيجاب، كالقكؿ في (ما زاؿ)ال يجكز إدخاليا بعد  (كاف)
. 1(ما برح كما انفؾ كما فتئ)

يجكز عمى : إنو غمط ال يجكز، كقيؿ: ، فقيؿ2أما ىذا البيت فاختمؼ فيو العمماء
، فاستعممكىا (زاؿ زيد قائما): إف العرب تقكؿ: زائدة، كقيؿ (إال)ضعؼ، كقيؿ بأف 

: 3غير منفية، كقكؿ الشاعر
كأبرح ما أداـ اهلل قكمي  رخيَّ الباؿ منتطقا مجيدا 

. 4عمى ىذا يصح المعنى: لمتككيد، كقاؿ (إال)كاختار الفارقي زيادة 

: قال الشاعر
 5ألِق الصحيفَة ال أبا لك   إنما أخشى عميك من الحباء النْقِرُس 

                                        
 156 ص 17اإلنصاؼ ـ : األنبارم:  كانظر220 : 219اإلفصاح :  انظر1
 157 ص 17اإلنصاؼ :  كاألنبارم220اإلفصاح : انظر 2
؛ ألف كجكد النفي لفظا أك تقديرا شرط لمعمؿ، كىك (أبرح)قبؿ  (ال  ) في ىذا البيت قٌدر النحاة 3

 1/263: شرح ابف عقيؿ: انظر. ، كيشذ حذفو بدكف القسـ(تاهلل تفتأ)يحذؼ مع القسـ 
  221اإلفصاح :  انظر4
، كالبيت لممتممس الذم ضيرب كجع مفاصؿ الرجميف، كالمراد منو اليالؾ: العطاء، كالنقرس: الحباء 5

، ، كقصتو أنو قًدـ(كصحيفة المتممس)بو المثؿ  فةي الشاعر عمى الممؾ عمرك بًف ًىٍندو  ىك كطرى
إني قد كتبت :  فكتب ليما كتابيف إلى عاممو بالبحريف يٍأميريه بقتميما، كقاؿ ليما،فنقـ عمييما أىمران 

، فأىلقاىا في أمره بقتموأىعطى المتممسي صحيفتو صبٌيان فقرأىىا فإذا فييا كفي الطريؽ  ،لكما بجائزة
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 (ما)باأللؼ، كتكجيو الفارقي أف  (أبا)كمجيء  (النقرس)اإلشكاؿ في رفع كممة 
إف الذم ): خبر مرفكع، كالتقدير (النقرس)، ك(إف)اسـ مكصكؿ في محؿ نصب بػ
حرفا، ( ما)كحذؼ الياء تخفيفا، كيجكز أف تككف  (أخشاه عميؾ مف العطاء النقرسي 

فيك مرفكع بما لـ يسـ فاعمو،  (أف ييفعىؿ)في معنى  (الحباء)مرفكع بػ (النقرس)ك
فنصب عمى النفي  (أبا)، أما (إنما أخشى عميؾ مف أف ييحبىى النقرس إياؾ)كالمعنى 

مضافا إلى الكاؼ، كالالـ مقحمة لتأكيد معنى اإلضافة،  (ال أباؾ)، كىك يريد (ال)بػ
؛ ألنيا ال تثبت إال في اإلضافة، كلكال ذلؾ (أبا)كلكال إرادة اإلضافة لـ تثبت األلؼ في 

: 1، كمما يدؿ عمى ذلؾ قكؿ اآلخر(ال أبى لؾ): لقاؿ
فقد مات شٌماخي كمات مزٌرده كأم كريـو ال أبػاؾ ييخػٌمدي؟ 

تقدير يكجب تعريفو، كىك إضافتو إلى الكاؼ، : تقديراف متضاداف (ال أبا لؾ)كفي 
. 2لو، فيي ال تنصب إال النكرات (ال)كاآلخر يكجب تنكيره، كىك نصب 

: قال الشاعر
ما بالمدينة داٌر ريُر واحدٍة داُر الخميفة إال داُر مروانا 

، كأزاؿ الفارقي (مركانا)في المكاضع الثالثة كفي فتح  (دار  ) اإلشكاؿ في رفع 
األكلى  (دار)رفع : "فحسب؛ حيث قاؿ" الصنعة اإلعرابية"ىذا اإلشكاؿ مف خالؿ 

بدؿ  (دار الخميفة)، ك(دار)صفة لػ (غير)كقد قٌدـ كأخر، ك (بالمدينة)باالبتداء، كخبره 
ما بالمدينة إال )، فكأنو (دار الخميفة)بدؿ مف  (دار مركاف)، ك(دار غير كاحدة)مف 

ف شئت رفعت (دار مركاف ىي )عمى أنيا خبر ابتداء محذكؼ، أم ( دار الخميفة)، كا 

                                                                                                     
افعؿ مثؿ فعمي فإف صحيفتؾ مثؿ صحيفتي، فأىبى عميو : الماء كمضى إلى الشاـ، كقاؿ لطرفة

جميرة : العسكرم: انظر". كصحيفة المتممس”كمضى إلى عاممو فقتمو، فضيرب بيما المثؿ 
 401 : 1/399األمثاؿ 

فإنما تثبت الالـ؛ ألنؾ تريد اإلضافة، كلكال ذلؾ لحذفتيا،  (ال أبا لؾ): أما قكلؾ: "يقكؿ المبرد 1
 4/374المقتضب : انظر (...فقد مات شماخ )، ثـ أكرد المبرد الشاىد "كالالـ لتككيد اإلضافة

  231 : 229اإلفصاح : انظر 2
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مجركر باإلضافة، كلكنو ال ( مركانا)بدال منيا، ك( دار مركاف)، كتككف (دار الخميفة
. 1"ينصرؼ، ففتح في مكضع الجر

                                        
بدؿ،  (دار مركاف)تبييف كتكرير، ك (دار الخميفة) كذكر المبرد أف 369 : 368اإلفصاح : انظر 1

ف شئت نصبت  كجدير بالذكر أف محقؽ . (4/424المقتضب ). عمى االستثناء (دار مركاف)كا 
ذكر أف التبييف كالتكرير مصطمحاف ككفياف في مقابؿ  (3/355أكضح المسالؾ البف ىشاـ )

 .عند البصرييف (البدؿ)مصطمح 
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 الترتيب المفظي

بمغ عدد األبيات التي تسبب الترتيب المخالؼ لمكممات في إلغازىا أربعة كخمسيف 
كفقا " الترتيب المفظي"بيتا، كبالتالي اعتمد الفارقي في تكجيييا إعرابيا عمى إعادة 

في تكجيييا  (الترتيب المفظي)لمنظاـ التركيبي العربي، كبعض ىذه األبيات شارؾ 
: مسالؾ أخرل، سنذكرىا أثناء التحميؿ، كأرقاـ األبيات كما كردت في اإلفصاح

7  14  15  23  28  29  37  40  42  43  44  47  51  53  54  
55  57  58  60  69  75  90  91  105  108  111  114  118  
125  126  135  136  137  140  147  149  157  159  162  
163  165  175  178  180  188  206  212  214  216  227  
231   248 

نما نقؼ عند جممة منيا  ككما ذكرنا سمفا فمف نقؼ عند جميع األبيات بالتحميؿ، كا 
: عمى النحك التالي

: قال الشاعر
قاَل زيٍد سمعت صاحِب بكٍر قائٌل قد وقعُت في الألواُء 

البيت برسمو كضبطو كترتيبو ىذا غاية في اإللغاز كاإلعجاـ، كأظف أنو ال يرفع 
عجامو إال لغكم بارع مثؿ الفارقي، كقد اعتمد عمى ثالثة مسالؾ في التكجيو  إلغازه كا 

 (الترتيب المفظي، كالرسـ اإلمالئي، كالتحميؿ الصرفي)النحكم الصحيح لمبيت، ىي 
اسماف ال مصدراف، كجاء في  (قاؿ كقيؿ)، فقد ذكر أف (الصنعة اإلعرابية)فضال عف 
سمعت ): ، كالتقدير(سمعت)بػ (قاؿى )، كقد انتصب 1(نيى عف القاؿ كالقيؿ)الحديث 
منادل، كالباء ( صاحً : )كممتاف( صاحب)، ك(سمعت كالـ زيد: )كما تقكؿ (قاؿى زيدو 

، كما (ببكر)رفع باالبتداء كخبره  (الألكاء)، ك(بكر)حرؼ جر، كاألصؿ أف تتصؿ بػ
ىك )رفع ألنو خبر ابتداء محذكؼ كالتقدير  (قائؿ)، ك(يا زيد بفالفو الحاجةي ): تقكؿ

                                        
، كآخركف يركف أنيما (القكؿ)ثمة خالؼ بيف المغكييف في ذلؾ، فبعضيـ يرل أنيما مصدراف مثؿ  1

ابف : انظر. إنيما فعالف استعمال استعماؿ األسماء: اسماف، كقيؿ في كركدىما في الحديث
 . (قكؿ)لساف العرب مادة : منظكر
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، كترتيب الكالـ في البيت (كفىى يفي)أمر مف ( في)، ك(سقطت)أم ( كقعتي )، ك(قائؿ
، ًفػو: ببكرو الألكاءي، كىك قائؿ! يا صاحً : سمعت قاؿى زيدو ): عمى كجيو . 1(قد كقعتي

: قال الشاعر
 عمى ُصمَب الوظيِف أشّد يوما وتحتي فارٍس بطٍل ُكَميتُ 

البيت بترتيبو كضبطو ال يمكف قبكلو ال إعرابا كال معنى، كال يقبؿ إال بإعادة 
ترتيب ألفاظو، كىذا ما صنعو الفارقي؛ حيث ذكر في تكجييو أف البيت فيو تقديـ 

، (عمى فارسو بطؿو أشد يكما، كتحتي كميته صمبي الكظيؼ)كتأخير، كمراد الشاعر 
فعمى ىذا يصٌح، كلكف فيو قبح؛ فقد فصؿ بيف الجار كالمجركر بما ليس ظرفا، فكاف 

: 2أقبح مف الفصؿ بالظرؼ في مثؿ قكؿ الشاعر
ٌط الكتابي بكؼِّ يكما  ييكدمٍّ يقػارب أك يزيػؿي  كما خي

ز  حيث فصؿ بالظرؼ، كالظرؼ يكثر دكره في الكالـ، فاستيجيز فيو ما لـ ييستجى
صمب )، فػ3في غيره، كفيو قبح آخر، كىك الفصؿ بيف الصفة كالمكصكؼ بأجنبي

                                        
بدكف ياء؛ ألف  (في)، كاألصؿ أف يكتب (صاحب)ترخيـ  (صاحً )  ك73 : 71اإلفصاح : انظر 1

 72اإلنصاؼ ـ : األنبارم: انظر)حذؼ الياء عالمة بنائو أك جزمو عمى خالؼ بيف النحكييف 
السكت إليو، ( ىاء)لكف الفعؿ ال يكتب عمى حرؼ كاحد، كجرل العرؼ عمى إضافة  ( 524ص 

.  كمف ثـ أعتقد أف الياء أضيفت لمفعؿ ىنا إلغازا، كىي تعكيض عف ىاء السكت
منع البصريكف الفصؿ بيف الجار كالمجركر كبيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بغير الظرؼ، كأجاز  2

الككفيكف ذلؾ لضركرة الشعر؛ بحجة أف العرب استعممتو كثيرا في كالميا؛ كمف ثـ فيك في 
 (ككذلؾ زٌيف لكثير مف المشركيف قتؿي أكالدىىـ شركائيـ)الشعر أكلى، كمنو قراءة ابف عامر 

، كىذه القراءة دافع عنيا بعض العمماء كرفضيا آخركف، بؿ (شركائيـ)كجر  (أكالدىـ)بنصب 
ىذا مما يقكلو نحكيك أىؿ ): قاؿ الفراء عف الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بالمفعكؿ

معاني : الفراء: انظر(. ىذه القراءة فييا ضعؼ: )، كقاؿ مكي(الحجاز، كلـ نجد مثمو في العربية
 431 : 427 ص 60اإلنصاؼ ـ :  كاألنبارم1/454الكشؼ :  كمكي القيسي1/241القرآف 

 كصرح ابف ىشاـ بجكاز الفصؿ بيف الجار كالمجركر بجممة 2/197النشر : كابف الجزرم
 2/30مغني المبيب :  انظر. (اشتريتو بأرل ألًؼ درىـ): كقكلؾ

نو ): فيا تيرل ما رأيو في قكلو تعالى! الفصؿ بما ليس ظرفا أك جارا قبيح مف كجية نظر الفارقي 3 كا 
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، كنصب (أشد يكما كتحتي فارس بطؿ)صفة لمكميت، كقد فصؿ بينيما بػ (الكظيؼ
، كما 1(عندم عاقالن رجؿه ): عمى الحاؿ؛ ألنو كصؼ مقدـ لنكرة، كما تقكؿ (صمب)

، كىك قبيح جدا، كعمى ذلؾ (فارس بطؿ)بػ (تحتي)كالخبر  (كميت)فصؿ بيف المبتدأ 
. 2ففي البيت ثالث ضركرات غير جائزة في الكالـ، لكنيا جائزة في الشعر عمى قبح

: قال الشاعر
ال تبادْر برحمٍة وانتزاٍح  لسَت تدري متى يكوُن المماتا 

واحذِر اهلُل إنو  لك راٍع  وتأّيـْد لكـلِّ جْمـٍع شـتاتا 
كالظاىر  (اهلل)، كالظاىر يقتضي الرفع، كرفع (المماتا كشتاتا)اإلشكاؿ في نصب 

يقتضي النصب، لكف ىذا اإلشكاؿ يزكؿ بإعادة ترتيب الكالـ، كىذا ما صنعو 
لست تدرم المماتا متى ... ): الفارقي؛ حيث أعاد ترتيب الكالـ عمى النحك التالي
، كعمى ىذا يسيؿ إعرابو كمعرفة (يككف، كاحذر شتاتا لكؿ جمع كتأيد، اهلل إنو لؾ راع

تاـ كفاعمو ضمير يعكد عمى  (يككف)مفعكؿ بو، كالفعؿ  (المماتا)مقصكده، فػ
إنو )فعمى االبتداء كخبره جممة  (اهلل)، أما رفع (متى يقع الممات)، كالتقدير (الممات)

. 3(احذر)منصكب بػ( شتاتا)، ك(زيد إنو قائـ: )، كما تقكؿ(لؾ راع

: قال الشاعر
 قاَل لي سالمًا تأّمْل سعيٌد  يتوكَّا قد أنحَمْتو القيودا

، كقد فٌؾ الفارقي (القيكد)كفتح  (سعيد)كضـ  (سالمان )إلغاز ىذا البيت في فتح 
ىذا اإللغاز بالتكجيو النحكم الصحيح لمبيت، معتمدا فيو عمى ثالثة مسالؾ مف مسالؾ 

فضال عف  (الرسـ اإلمالئي)ك (التحميؿ الصرفي)ك (الترتيب المفظي): التكجيو النحكم
                                                                                                     

ففيو فصؿ بيف الصفة كالمكصكؼ بجممة؟ كقد جعؿ ابف ىشاـ مف  (لقسـ لك تعممكف عظيـ
 2/28مغني المبيب : انظر. مكاضع جممة االعتراض كقكعيا بيف الصفة كالمكصكؼ

 4/397المقتضب ). ال خالؼ بيف النحاة عمى أف نعت النكرة إذا تقدـ عمييا انتصب عمى الحاؿ 1
( 1/151مغني المبيب : كابف ىشاـ

 24االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر117 : 115اإلفصاح : انظر 2
 24االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر119اإلفصاح : انظر 3



 
 

33 

فاعؿ  (سعيد)؛ فذكر أف البيت عمى التقديـ كالتأخير، فػ(الصنعة اإلعرابية)مسمؾ 
ـى يسالـ مسالمة)أمر مف  (سالمنا)، ك(قاؿ)  1، كقد ألحقتو نكف التككيد الخفيفة(سال
سالمف، تأٌمؿ القيكد قد أثقمتو : قاؿ لي سعيد)، كترتيب الكالـ (تأٌمؿ)نصب بػ (القيكدا)ك

. 2أم متكٌكئا، فعمى ىذا تصحيحو (يتكٌكأ

: قال الشاعر
إذا ما جاء شيَر الصوم فافطر   عمى مشوّيـٍة  وكِل النياُر 

، كقد كجو الفارقي (النيار)كرفع  (افطر)ككصؿ ىمزة  (شير)اإلشكاؿ في نصب 
الترتيب ): البيت تكجيييا نحكيا صحيحا رفع إشكالو، كذلؾ مف خالؿ أربعة مسالؾ

، باإلضافة إلى (المفظي كالتفسير الداللي كالتحميؿ الصرفي كالصنعة العركضية
إف في : "، فقاؿ(الصنعة اإلعرابية)المسمؾ المشترؾ في تكجيو جميع األبيات، كىك 

عمى الظرؼ،  (شير)البيت تقديما كتأخيرا، كعميو يصٌح إعرابو؛ كذلؾ أنو نصب 
؛ ألنو فاعؿ (النيار)، كرفع (إذا جاء في شير الصكـ)، كأنو أراد (جاء)كالعامؿ فيو 

إذا جاء النيار في شير الصـك ): كلد الحبارل، كتقدير الكالـ (النيار)، كيريد بػ(جاء)
، كاإلفطار بعد الصكـ، فدؿ الكالـ عمى أنو إنما يأكؿ إذا (فأفطر عمى مشكية ككػؿٍ 

حؿ لو اإلفطار عشاء، كفي البيت ضركرة، كىي كصؿ ىمزة القطع، كالقياس 
أحسف )فأمره بقطع اليمزة، مثؿ  (أفطر يفطر إفطارا)؛ ألنو رباعي مف (فأفطر)

. 3"، إال أنو كيصؿ ضركرة(كأكـر

: قال الشاعر
ّن اهلُل رفـارا  استرزِق اهلَل واطمْب من خزائِنو  رزقًا يثْبَك وا 

                                        
: كقكلو تعالى (كليككنان مف الصاغريف): رسمت النكف ألفا منكنة إلغازا، كليا نظائر كقكلو تعالى 1

  (لنسعفان بالناصية)
 172اإلفصاح : انظر 2
  ككصؿ ىمزة القطع مف الرخص الشعرية 46ألغاز ابف ىشاـ :  كانظر209اإلفصاح : انظر 3

 559المقرب : ابف عصفكر: انظر. المغتفرة
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، كذكر الفارقي نقال عف ثعمب (إفٌ )بعد  (غفارا)كنصب  (اهلل)اإلشكاؿ في رفع 
كىك مقدـ في النية معطكؼ عمى  (اشؾي )، بمعنى (أٌف يئٌف أنينا)أمػر مف  (إفٌ )أف 
نصب عمى الحاؿ مف اسـ  (غفارا)، ك(يثبؾ)، كاسـ البارم مرفكع بفعمو (استرزؽ)

فَّ كاطمب مف خزائنو يثبؾ اهلل غفارا): البارم، كترتيب البيت ، إال أف (استرزؽ اهلل كا 
عمى الحاؿ مف اسـ البارم ضعيؼ عند أصحابنا؛ ألف الحاؿ شيء ال  (غفارا)نصب 

أنو نصب  (كفكا أحد) في 1يجكز كصؼ القديـ بو؛ كمف ىنا رد الناس قكؿ الكسائي
الجار كالمجركر المتقدـ؛ المتناع الحاؿ في صفات اهلل  (كاف)عمى الحاؿ كأف خبر 

. 2سبحانو، لكف قكما قالكا بذلؾ، كالبيت محمكؿ عمى رأييـ فيو

: قال الشاعر
 تبّيْن ففّن الدىَر فيو عجائبا وكم طوت الغبراُء قوما وداحسِ 

 (عجائب)، كقد ذكر الفارقي أف (داحس)ككسر  (عجائب)اإلشكاؿ في نصب 
، كال يجكز رفعيا (فيو)رفع باالبتداء كخبره  (الغبراء)، ك(تبيفٍ )مفعكؿ بو كفعمو 

كال يحصؿ فيو فائدة، أال ترل أنؾ لك  (إفٌ )؛ ألف ذلؾ يؤدم إلى نقصاف خبر (طكت)بػ
؛ (فيو كذا ككذا): لـ يستقؿ الكالـ حتى تقكؿ (تبيف عجائب فإف الدىر فيو): قمت

ابتداءن، كال يجكز أف تككف فاعال عمى ظاىر الكالـ،  (الغبراء)فميذه العمة جعمت 
نما ىي األرض اآلكمة لمناس، كفي  (الغبراء)كليس المراد بػ ىنا الحرب القديمة، كا 

، كيجكز نصبو عمى (طكت)مفعكؿ  (قكما)ضمير فاعؿ يعكد إلييا، ك (طكت)

                                        
لـ يكف لعبداهلل أحد ): إف العرب تقكؿ: لـ أعثر عمى رأم الكسائي، لكف كجدت الفراء يقكؿ 1

، كذلؾ (لـ يكف لعبداهلل نظيرنا أحد: )نصبكه، كلـ يختمفكا فيو، فقالكا( النظير)، فإذا قدمىًت (نظيهر
أنو إذا كاف بعدىا فقد أتبع االسـ في رفعو، فإذا تقدـ فمـ يكف شيء قبمو يتبعو رجع إلى فعؿ 

اسـ  (أحد)ك (يكف)خبر  (كفكا): " كقاؿ النحاس3/187معاني القرآف : انظر". فنصب (كاف)
قكؿ آخر ما عممت أف أحدا مف النحكييف  (كفكا)كفي نصب .. ، ىذا قكؿ أكثر النحكييف (يكف)

إعراب القرآف : انظر". ذكره، كىك أف يككف منصكبا عمى أنو نعت متقدـ، فنصب عمى الحاؿ
5/312   

  210 : 209اإلفصاح : انظر 2



 
 

35 

كالنكرة المكثرة بيا بطؿ  (كـ)، فمما فصؿ بيف (ككـ قد طكت)التمييز؛ ألف األصؿ 
كما  (داحسى يداحسي )أمر مف  (داحس)، ك1الجر كنصبت عمى التفسير، كىك األجكد

ـٍ بكرا): تقكؿ كالمداحسة المضايقة؛ كلذا سميت الحرب القديمة  (ضارٍب زيدا كشات
جٌرب )في البيت بمعنى  (داحس)، ك2لشدتيا كضيؽ األرض بكثرة أىميا (داحس)

. 3(عجائب)، كفي البيت ضركرة، كىي صرؼ (األمكر
الترتيب المفظي، ): كبناء عمى تكجيو الفارقي نرل أنو اعتمد عمى أربعة مسالؾ

الصنعة )فضال عف مسمؾ  (كالتحميؿ الصرفي، كالتفسير الداللي، كالصنعة العركضية
تبيٍف عجائبى كداحٍس فإف : )، كالترتيب الذم ينبغي أف يككف عميو البيت(اإلعرابية

. (الدىر فيو الغبراءي، ككـ طكت قكما
: قال الشاعر

 ُتسعُدنا بالمزاِر طارقـًة  ىنٌد ظالما فنغنُم الفرُص 
، (ىند)نصب عمى الحاؿ مف  (طارقة)في تكجييو النحكم لمبيت ذكر الفارقي أف 

، (بأف تزكرنا ىند طارقة): ، كأنو يريد(المزار)رفع بفعميا الذم ىك المصدر  (ىند)ك
تسعدنا ): ، كفي البيت تقديـ كتأخير، كترتيبو أف تقكؿ(تسعدنا)رفع بػ (الفرص)ك

( الزيارة)أم نغنـ الزيارة، كحذؼ  (الفرص بأف تزكرنا ىند طارقة في الظالـ فنغنـ
. 4لداللة األكؿ عمييا

: قال الشاعر
                                        

تقتضي أف يككف  (األجكد)؛ ألف صيغة (ىك األجكد)ك (بطؿ الجر): نمحظ تناقضا بيف قكلو 1
، كالثابت لدل النحاة أف االتصاؿ شرط لجػر (الصحيح)يقابميا  (بطؿ)، ك(الجيد)المقابؿ ىك 

االستفيامية، كقد جاء في الشعر مجركرا  (كـ)الخبرية، فإف فصؿ نصب حمال عمى  (كـ)تمييز 
 4/115حاشية الصباف : انظر. مع الفصؿ بالظرؼ كبحرؼ الجر

اسـ فرس لقيس بف زىير  (داحس)لـ أجد ىذا المعنى في المعجـ، بؿ ذكر ابف منظكر أف  2
    (دحس)لساف العرب . العبسي، ككاف سببا ضمف أسباب اشتعاؿ الحرب، فسميت الحرب بو

 30ألغاز ابف ىشاـ :  كانظر248 : 247اإلفصاح : انظر 3
 50االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر265 : 264اإلفصاح : انظر 4
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خالف ابِن الشحناِء في كلِّ أمٍر  فاترْكو فقد كرىُت الخالُف 
ىما السبب في إحداث اإلشكاؿ في البيت،  (الرسـ اإلمالئي كالترتيب المفظي)

منادل  (خالي): كممتاف (خالؼً )يبدك ىذا فيما ذكره الفارقي مف تكجيو؛ حيث ذكر أف 
حرؼ جػر، كقد انحذفت  (في)، ك(الياء)، كحذؼ (يا خالي)مضافا إلى النفس، أم 

جٌر باإلضافة،  (الشحناء)جػر بيا، ك (ابف)الياء منيا لفظا اللتقاء الساكنيف، ك
في ابف ! يا خالي): ، كترتيب الكالـ(..في ابف)رفع باالبتداء، كالخبر  (الخالؼ)ك

أم كرىتو، كقد حذؼ المفعكؿ لمعمـ  (الشحناء الخالؼي في كؿ أمر، فاتركو فقد كرىتي 
. 1بو

: قال الشاعر
فأصبحْت بعَد خـطَّ بيجِتيا كأّن قفـرا رسوَميا قَمَمـا 

، كقد ذكر الفارقي أف (قفرا كرسكميا كقمما)كنصب  (بيجتيا)اإلشكاؿ في جر 
تكجيو إعراب البيت عمى التقديـ كالتأخير، كأمر ذلؾ ظاىر فيو، كعميو يصح إعرابو 

اسـ  (قمما)، ك(خػطٌ )مفعكؿ  (رسكميا)منصكب، ك (أصبحت)فخبر  (قفرا)كمعناه، أما 
: الخبر، كفاعمو ضمير يعكد عمى القمـ، كترتيب الكالـ (خط)منصكب، ك (كأفٌ )
: ، كفي البيت فساد مف كجييف(فأصبحت بعد بيجًتيا قفرنا، كأفى قممنا خطَّ رسكمىيا)

كذلؾ ! عمييا، كىك ال يتقدـ عمى اسميا، فكيؼ يتقدـ عمييا؟ (كأفٌ )أحدىما تقديـ خبر 
أنو فصؿ بيف : ، كالثاني2ألنيا حرؼ فميس ليا تصرؼ الفعؿ في التقديـ كالتأخير

                                        
حذؼ حرؼ العمة ) كجدير بالذكر أف 59االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر298اإلفصاح : انظر 1

شكاال في  (مف المفظ اللتقاء الساكنيف نما حذؼ الحرؼ مف الخط إلغازا كا  ال يكجب حذفو خطا، كا 
البيت، كحذفو مف الخط محمكؿ عمى حذفو مف المفظ، ككاف ينبغي عمى الفارقي أف يشير إلى 

، كىذا األمر تكرر كثيرا (كقد حذؼ الحرؼ مف المفظ اللتقاء الساكنيف: "ذلؾ، كلكنو اكتفى بقكلو
أما حذؼ المفعكؿ فمعركؼ في المغة، كىك يحذؼ لمعمـ بو كلمعمـك كالشمكؿ، كمف . في الكتاب

كلسكؼ ): ، كمف الثاني قكلو تعالى(قالؾ)فاألصؿ  (ما كٌدعؾ ربؾ كما قمى): األكؿ قكلو تعالى
. ، فمـ يذكر المعطىى(يعطيؾ ربؾ فترضى

إال أف تقدـ .. إنيا أشبيت األفعاؿ المتعدية إلى مفعكؿ كاحد : "كأخكاتيا (إفٌ )يقكؿ المالقي عف  2
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، كال يفصؿ بينيما بشيء مف الكالـ إال (قفرا رسكميا)كاسميا بأجنبي كىك  (كأفٌ )
نما 1(كأٌف خمفؾ بشرا)ك (كأٌف فييا زيدا قائـ): بالظركؼ كحركؼ الجر، نحك قكلؾ ، كا 

كضع ىذا البيت عمى فساد اعتمادا لتعمـ بو قكة مىف يسأؿ عف ىذا التقديـ كالتأخير 
ىؿ ذلؾ جائز أـ ال؟ فإف ذىب إلى جكازه مف أجؿ الضركرة فإنو قبيح : الذم كقع فيو

ف ضعيؼ ذلؾ الكجو، فأما ما ال كجو لو  جدا؛ ألف الضركرة إنما تجيز ما لو كجو كا 
. 2كرفع المفعكؿ كنصب الفاعؿ فال نجٌكزه لفساده

                                                                                                     
المنصكب الـز عمى المرفكع في بابيا؛ تنبييا عمى أف عمميا بحؽ الشبو ال بحؽ األصؿ، كلـ 

 1/401الحاشية : الصباف:  كانظر199رصؼ المباني : انظر. (تتصرؼ تصرؼ األفعاؿ
في حيف أف ابف ىشاـ جعؿ ! اعتبر الفارقي الفصؿ بيف الناسخ كاسمو بغير الظرؼ كالجار فسادا 1

كأٌف ): مف مكاضع الجممة االعتراضية كقكعيا بيف الحرؼ الناسخ كما دخؿ عميو، كقكؿ الشاعر
، كيمكف أف تككف ىذه الجممة حالية تقدمت عمى (كقد أتى حكؿه كميؿي    أثافيىيا حماماته ميثيكؿي 

 1/401الحاشية : الصباف:  كانظر2/30مغني المبيب : انظر. صاحبيا
، كلنا مع عبارة الفارقي األخيرة اتفاؽ (عمدا)بمعنى  (اعتمادا) ك351 : 349اإلفصاح : انظر 2

كاختالؼ، اتفاؽ في أنو ال يجكز لمشاعر رفع المفعكؿ كنصب الفاعؿ كما أشبو ذلؾ، كاختالؼ 
في أف الضركرات الشعرية ال تمثؿ كجيا ضعيفا في كالـ العرب، كلكنيا ىي رخص أعطيت 

لمشعراء، بمعنى أنو يجكز لمشاعر مف المخالفات ما ال يجكز لغيره، كىي محصكرة في مخالفات 
بعينيا، كبالتالي فالتقديـ كالتأخير الذم ال يجكز في النثر إذا كاف مف أجؿ الكزف كالقافية فيك 

.  جائز ضركرة
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 التقديـر والتأويـل

ثمانية كأربعكف بيتا جممة األبيات المشكمة التي اعتمد الفارقي في تكجيييا نحكيا 
بمفرده أك بصحبة مسالؾ أخرل، كأرقاميا كما كردت  (التقدير كالتأكيؿ)عمى مسمؾ 

: في اإلفصاح ىي
1  2  4  7  8  17  21  25  26  27  28  29  36  39  43  49  56  
66  68  70  71  73  74  83  85  86  98  99  101  107  110  
112  114  119  128  139  141  145  146  175  185  189  
197  215  227  247  257 

كنعرض ىنا نماذج مف تمؾ األبيات؛ لنتعرؼ عمى أىمية ىذا المسمؾ في تكجيو 
: البيت نحكيا عند الفارقي، عمى النحك التالي

: قال الشاعر
بالغراُم الذي يذيب بالىا  ربِّيا ذا دعاَء صبٍّ كئيبا 

، لكف ىذا اإلشكاؿ يرفع إذا (دعاء)كفتح  (ربيا)ككسر  (الغراـ)اإلشكاؿ في ضـ 
ػ كىك العذاب ػ ىك رفع باالبتداء، كالباء حرؼ جر،  (الغراـ)عممنا مف الفارقي أف 

، كسقطت ياء المتكمـ مف المفظ اللتقاء (بي الغراـ): كمجركره ياء النفس، أم
الياء كالـ التعريؼ، كسقطت مف الخط حمال عمى المفظ، فاتصمت الباء : الساكنيف

، فحذفت الياء ضركرة، كلكثرة حذفيا مف اسـ البارم في (ربي)ىي  (ربِّ )بالمبتدأ، ك
، كالنداء كاإلخبار، أال ترل أف رجال لك قاؿ (يا ربِّ اغفر لي): النداء في قكليـ

ف كاف غير منادل، ك (يا زانية): المرأة  (ىػا)كجب عميو الحد؟ فميذا حذفيا منو ىنا كا 
، كىك مشير إلى الدعاء (ىذا)إشارة، كالرسـ يقتضي كصميما  (ذا)حرؼ تنبيو، ك

ف كاف مخرجو مخرج اإلخبار (بالىا): مضمرا؛ ألنو قد دؿ عميو بقكلو ، فيك دعاء، كا 
نصب  (دعاءى )، فػ(ىذا القكؿ أدعك بو دعاءن )، فالتقدير (رحمو اهلل كغفر لو): كقكليـ

نصب عمى  (كئيبا)مف معنى الدعاء، ك (بالىا)عمى المصدر بما دؿ عميو قكلو 
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، كفيو ضعؼ؛ ألنو مف نكرة فالصفة أكلى بو، كمع ضعفو فيك (صبٌ )الحاؿ مف 
. 1جائز؛ ألنو يقع التماـ بالنكرة كما يقع بالمعرفة

: قال الشاعر
فمو ولدْت ُقَفيرُة َجرَو كمٍب لُسـبَّ بذلك الكمِب الكالبـا 

، كقد خٌرج الفارقي ذلؾ عمى أف يككف القائـ مقاـ (الكالبا)اإلشكاؿ في نصب 
، فيك مقدر في المعنى، فأسند الفعؿ إليو، كبقي الكالـ نصبا (سػبٌ )الفاعؿ مصدر 

، كىذا ضعيؼ جدا؛ ألف (لسيػٌب السبُّ الكالبا): عمى األصؿ، فكأنو في التقدير
، متى (الذم كيصؿ إليو الفعؿ بحرؼ الجر)المصدر كالظرؼ كالمفعكؿ غير الصحيح 

: اجتمعت في الفعؿ مع مفعكؿ صحيح لـ يقـ مقاـ الفاعؿ غيره منيا، كذلؾ نحك قكلؾ
، فيذا ما ال خالؼ فيو بيف (ضيرب زيد بالعصا يكـ الجمعة خمفؾ ضربا شديدا)

نما جاز تأٌكؿ مثؿ ىذا في البيت لضركرة الشعر، كال يجكز في الكالـ ، 2النحكييف، كا 
أحدىا نحك : فذكر أىؿ العمـ فيو ثالثة أكجو (ككذلؾ نيٌجي المؤمنيف)فأما قراءة مف قرأ 

، فأقاـ المصدر مقاـ الفعؿ فرفعو في التقدير، (نيٌجي النجاءي المؤمنيف)ما تقدـ، أم 
كنٌزؿ الكالـ عمى ما كاف عميو قبؿ حذؼ الفاعؿ كبناء الفعؿ لممفعكؿ، كىك ضعيؼ 

يى المؤمنيف)لما ذكرنا، كألنو لك أراد ذلؾ لكجب أف يفتح الياء، فيقكؿ  : كما تقكؿ (نيجِّ
مِّيى زيد) ؛ إذ ىك فعؿ ماض آخره مفتكح، كال يحسف إسكانو كحممو عمى الضركرة؛ إذ (حي

نما  نما ىك مذىب الككفييف، كا  ال ضركرة في القرآف، كقد أبى ذلؾ كافة أصحابنا، كا 

                                        
 كاألصؿ في صاحب الحاؿ أف يككف معرفة، كيقع نكرة بمسكغ، كمف 89 : 88اإلفصاح : انظر 1

: ، كعميو يحمؿ قكؿ الشاعر(في أربعة أياـ سكاءن )مسكغاتو أف يككف مخصكصا باإلضافة، نحك 
.  حاال ليس ضعيفا في رأيي (كئيب)؛ كمف ثـ فإعراب (دعاءى صبٍّ كئيبا)

ىذه المسألة فييا خالؼ بيف البصرييف كالككفييف، كما ذكره الفارقي ىنا ىك رأم البصرييف، أما  2
ا بما )الككفيكف فيجيزكف إنابة أٌم منيا مناب الفاعؿ؛ اعتمادا عمى قراءة أبي جعفر  لييجزىل قكمن

مع كجكد ( بما)كىذه القراءة حجة عمى إقامة الجار كالمجركر : "، قاؿ ابف الجزرم(كانكا يكسبكف
، 2/278النشر : انظر)" مقاـ الفاعؿ كما ذىب إليو الككفيكف كغيرىـ (قكما)المفعكؿ الصريح 

( 2/133أكضح المسالؾ :  كابف ىشاـ119المقرب : ابف عصفكر: كانظر



 
 

40 

كحذؼ النكف الثانية  (ننٌجي المؤمنيف)أحدىما أف يككف أراد : تكجييو عندنا مف كجييف
 (تتفكركف)استثقاال الجتماعيما كشبيما في الحذؼ بالتاء المكررة في مثؿ 

، فيككف (تتنزؿ)أم  (تنٌزؿي المالئكة): ، كمنو(تذكركف)ك (تفكركف): ، فقيؿ(تتذكركف)ك
بنكنيف  (نيٍنجي)مفعكؿ، كالكجو الثاني أف يككف أراد  (المؤمنيف)الفعؿ مسمى الفاعؿ، ك

، ثـ استثقؿ الجمع بيف النكنيف، فمـ يحذؼ الثانية، (أنجى ينجي)كجيـ خفيفة مف 
إنجانة ): كما قيؿ (نيٌجي): كلكنو أبدليا جيما لسككنيا كأدغميا في عيف الفعؿ، فقاؿ

ٌجانة ؛ كذلؾ ألف الجيـ ليا حظ المخرج مف الخياشيـ كما أف النكف مف الخياشيـ (كا 
دغاميا فييا، ىذا في البيت كاآلية . 1فتقاربا لذلؾ، فجاز إبداؿ إحداىما مف األخرل كا 

: قال الشاعر
أما النيـاُر ففي قيـٍد وسمسمٍة  والميُل في جوف منحوت من الساج 

إعراب البيت غير ميشًكؿ، لكف اإلشكاؿ في قبكؿ المعنى المترتب عمى اإلعراب؛ 
إف الكالـ فيو محمكؿ عمى السعة، فكأنو جعؿ : "كلذلؾ قاؿ الفارقي في تكجيو البيت

النيار في قيد كسمسمة كالميؿ في جكؼ منحكت مف الساج، كالبد مع إعرابو ىذا مف 
تقدير مضاؼ محذكؼ أقيـ المضاؼ إليو في المعنى مقامو، كعميو يصح المعنى، 

، فحذؼ (كأما صاحب الميؿ ففي كذا ككذا.. أما صاحب النيار ففي كذا ككذا ): كىك
أم  (كاسأؿ القرية): بإعرابو، فريفعا كما قاؿ سبحانو (النيار كالميؿ)كأعرب  (صاحب)
: عمى تقدير (نياره صائـ كليمو قائـ): ، كمف السعة في الكالـ قكليـ2(أىؿ القرية)
فناـ ليمي ): ، كىك كثير في كالميـ، كمنو قكؿ الشاعر(صاحب نياره كصاحب ليمو)

                                        
 كىذه القراءات بتكجيياتيا ذكرىا عمماء القراءات كالتكجيو، مثؿ مكي 95 : 93اإلفصاح : انظر 1

القيسي كابف الجزرم كالبناء الدمياطي، لكنيـ اختمفكا مع الفارقي في كالمو عف مخرجي الجيـ 
. كالنكف؛ حيث ذكركا أف إدغاـ النكف في الجيـ ال يكاد يعرؼ في كالـ العرب؛ لبيعد ما بينيما

 كذكر ابف عصفكر أف النكف تدغـ في 394 كاإلتحاؼ 2/243 كالنشر 2/113الكشؼ : انظر
 كقد فات ابف عصفكر أف 412المقرب : انظر. (الكاك كالراء كالنكف كالميـ كالالـ)خمسة حركؼ 

.  النكف تدغـ في الياء
 13/49ركح المعاني :  كاأللكسي61 ص 8اإلنصاؼ ـ : األنبارم: انظر 2
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نما ييناـ فيو، كمنو قكؿ (فناـ صاحب ليمي)، أم (كتجٌمى ىٌمي ؛ إذ الميؿ ال يناـ، كا 
: جرير

لقد ليمًتنا يا أـ غىٍيالفى في السيرل  كنمًت كما ليؿي المطي بنائـ 
. 1، فتبٌيف ما ذكرت لؾ، فعميو يصٌح جميعو(كما صاحب ليؿ المطي بنائـ)أم 

: قال الشاعر
إّن قوما منيْم عميٌر  وأشبا ُه  ُعميـٍر    و منيُم السفـاُح 

السالُح السالُح : لجديرون بالوفـاء إذا قـا َل أخو النجدة
، كظاىر النص يقتضي نصبو عمى اإلغراء، (السالح السالح)اإلشكاؿ في رفع 

، فكأف (ىذا السالحي )لكف الفارقي يرل الرفع عمى أنو خبر لمبتدأ محذكؼ، كالتقدير 
يا ): ، كنقؿ عف الفراء جكاز الرفع كالنصب في قكلؾ(بادركا، ىذا السالح): المعنى

، (خذكا الميؿى )أك ( بادركا الميؿى )، فالنصب عمى إعماؿ الفعؿ، تريد (ىؤالء الميؿ الميؿ
: كمنو قكؿ القائؿ

أخاؾ أخاؾ إف مف ال أخا لو كساعو إلى البيدا بغير سالح 
، تضمر ما يرفع كما تضمر ما ينصب، (ىذا الميؿ)، ك(جاء الميؿي فبادركا)كالرفع عمى 

، كركم (ىذا الصيد)، أم (كذب عميكـ الصيدي ): كمما جاء مف اإلغراء مرفكعا قكليـ
، كىذا قكؿ (ىذا الحج أك جاء الحج)، أم (كذب عميكـ الحجي ): عف عمر أنو قاؿ

. 2الفراء كجميع الككفييف

: قل الشاعر
نزارا : سألنا َمن أباك سراُة تيٍم  تسّوَده فقال أبي

                                        
سناد الميؿ لمنـك استخداـ مجازم مثؿ 136 : 134اإلفصاح : انظر 1 . (كاسأؿ القرية) كا 
نصب الناقة عمى : "قاؿ الفراء (ناقة اهلل كسقياىا):  كفي قكلو تعالى146 : 145اإلفصاح : انظر 2

لجاز، فإف العرب ترفع ما فيو  (ىذه)التحذير، ككؿ تحذير فيك نصب، كلك رفع عمى إضمار 
حاشية :  كانظر3/158معاني القرآف : انظر". معنى التحذير، فمك قرأ قارئ بالرفع كاف مصيبا

  3/285الصباف 
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الترتيب )، كقد رفعو الفارقي مف خالؿ مسمكي (أباؾ كنزارا)اإلشكاؿ في نصب 
ضمار (المفظي، كالتقدير كالتأكيؿ ؛ حيث ذكر أف تكجيو إعرابو عمى التقديـ كالتأخير كا 

، (تسٌكده)نصب بإضمار فعؿ يفسره قكلو  (نزارا)، ك(سألنا)نصب بػ (أباؾ)الفعؿ، فػ
سألنا أباؾ مف سراة تيـ تسكده؟ فقاؿ ): ، كالتقدير(مىف)عائدة إلى  (تسكده)كالياء في 

، كقد حذفو لداللة األكؿ عميو؛ ألنو محكي، كما يقكؿ (تسكد نزارا)أم  (نزارا: أبي
؟): القائؿ نصب، فجئت  (مف)، كألف (رأيت غالما)، أم (غالما): ، فتقكؿ(مف رأيتى

أم  (ماذا أنزؿ ربكـ قالكا خيرا): بالمفسر في الجكاب مثمو في السؤاؿ، كما قاؿ سبحانو
، فبنى كالمو عمى حسب ما في السؤاؿ؛ ليككف حممو في إعرابو آكد في (أنزؿ خيرا)

تككف نصبا كرفعا، فالنصب  (مف)الخبر، ك (تسكده)رفع باالبتداء، ك (سراة)، ك1تعمقو
أزيده سراة تيـ ): كما تقكؿ (تسكده)عمى ما ذكرنا، كالرفع بإضمار فعؿ يدؿ عميو 

ف شئت (أٌم إنساف سراة تيـ تسكده؟)أم  (تسٌكده؟ ، كىك الكجو مف أجؿ االستفياـ، كا 
: رفعتو باالبتداء مف أجؿ اشتغاؿ الفعؿ بضميره، كتككف الجممة خبرا عنو، كما تقكؿ

، كاألقكل في البيت (ىك نزار)عمى تقدير  (نزار)، كيجكز عمى ىذا رفع (أزيده ضربتو؟)
. 2ىك النصب

: قال الشاعر
إني وأسطاٍر ُسطْرَن سطرًا لقائٌل يا نصُر نصٌر نصرا 

الثانية كالثالثة، كذكر الفارقي أف الجر  (نصر)ك (أسطار): اإلشكاؿ في كممات
 (نصر)يعني أسطار المصحؼ، ك (كحؽ أسطار)عمى القسـ، كاألصؿ  (أسطار)في 

الرفع بال : الثاني فيركل عمى ثالثة أكجو (نصر)األكؿ مضمـك عمى النداء، أما 

                                        
بالنصب مفعكؿ لفعؿ محذكؼ، كفي اختيار ذلؾ دليؿ عمى أنيـ لـ  (خيرا)ذكر األلكسي أف  1

: يتمعثمكا في الجكاب، كأطبقكه عمى السؤاؿ معترفيف باإلنزاؿ عمى خالؼ الكفرة، فإنيـ قالكا
عمى أنو خبر مبتدأ محذكؼ، كىك جائز إال أنو خالؼ  (خيره )، كقرئ بالرفع (أساطير األكليف)

 (. 14/498ركح المعاني ). األكلى
خالؼ األكلى يعضد رأم  (خير) كرأم األلكسي في أف رفع 199 : 198اإلفصاح : انظر 2

. في البيت أقكل (نزار)الفارقي بأف نصب 
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تنكيف، كالرفع بتنكيف، كالنصب بال تنكيف ال غير، فالضـ بال تنكيف عمى أنو بدؿ مف 
المنادل، فكأنو منادل يحؿ محمو، كالرفع بالتنكيف عمى أف يككف عطؼ بياف عمى 

، (يا زيدي الطكيؿي ): ؛ ألنو يتبعو في إعرابو، كما تقكؿ1المفظ، كمنزلتو منزلة الصفة
فالتنكيف في مقابمة األلؼ كالالـ، أما النصب بالتنكيف فعمى أف يككف عطؼ بياف عمى 

، تجرم الكصؼ عمى المكضع، كال يجكز البدؿ (يا زيدي الطكيؿى ): المكضع، كما تقكؿ
إذا  (يا زيدا)عمى المكضع؛ ألف رتبة البدؿ أف يحؿ محؿ المبدؿ منو، كأنت ال تقكؿ 

الثاني، لكنو  (نصر)الثالث فيجكز فيو ما جاز في  (نصرا)قصدت قصده، كأما 
. 2منصكب ػ ال غير ػ مف أجؿ أف القكافي كميا منصكبة

: قال الشاعر
ْمم أعيارًا جفاًء ورمظًة  وفي الحرب أشباَه النساء العوارِك؟  أ في السِّ

، (أتككنكف في السمـ كذا كفي الحرب كذا)إنو يريد : "قاؿ الفارقي في تكجيو إعرابو
 (كاف)، فيذا ذـ ليـ، كقٌكل إضمار (أتنتقمكف مرة أعيارا كمرة أشباه نساء؟): أم 

: االستفياـ؛ ألنو يطمب الفعؿ، كمنو قكؿ اآلخر
أ في الكالئـ أكالدا لكاحدة كفي العيادة أكالدا لعىالًت 

فكذلؾ  (أتصيركف في الكالئـ أكالدا لكاحدة، كتنتقمكف في العيادة أكالدا لعالت؟): يريد
. 3األكؿ، كعمى ىذا تأكيمو

                                        
الثالث منصكب عمى المصدرية أك منصكب عمى أنو عطؼ بياف أك بدؿ عمى المحؿ إذا  (نصر) 1

ػـ   4/209المقتضب : المبرد: انظر. األكؿ (نصر)ضي
 204 : 202اإلفصاح : انظر 2
 كالعكارؾ جمع عارؾ، كىي الحائض، 63االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر308اإلفصاح : انظر 3

نساء األب : كالعالت 
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الحمـل عمى المعنـى 
بأنو غكر مف العربية بعيد كمذىب نازح  (الحمل عمى المعنى)كصؼ النحاة 

، كتأنيث المذكر كتذكير 1فصيح، كرد بو القرآف كفصيح الكالـ منثكرا كمنظكما
: المؤنث، كتصكر معنى الكاحد في الجماعة كالجماعة في الكاحد، كمنو قكلو تعالى

فمف جاءه : "أم ىذا الشخص، كقكلو تعالى" فمما رأل الشمس بازغة قاؿ ىذا ربي"
إف رحمة اهلل قريب مف : "أم الكعظ، فكالىما كاحد، كقكلو تعالى" مكعظة مف ربو

لما كانت بعض السيارة " تمتقطو بعض السيارة: "أراد بالرحمة المطر، كقكلو" المحسنيف
فحمؿ عمى المعنى، " كمف الشياطيف مف يغكصكف لو: "سيارة في المعنى، كقكلو تعالى

" كمف أسمـ كجيو هلل كىك محسف فمو أجره عند ربو كال خكؼ عمييـ: "كقكلو تعالى
فالف لغكب : "ثـ جمع بعد ذلؾ، كمنو قكؿ أعرابي ألبي عمرك (مىف)فأفرد عمى لفظ 

نعـ أليس : جاءتو كتابي؟ فقاؿ: أتقكؿ: فقاؿ لو أبكعمرك" جاءتو كتابي فاحتقرىا
فيذا األعرابي الًجٍمؼ : "، كقد عمؽ ابف جني عمى مقالة األعرابي ىذه قائال"بصحيفة

. 2"عٌمؿ ىذا المكضع بيذه العمة، كاحتٌج لتأنيث المذكر بما ذكره
، فالحمؿ عمى (المكضع)كالمعنى المقصكد ىنا ىك المعنى النحكم، كييسمَّى 

المعنى ىنا ىك الحمؿ عمى المكضع، كىذا يعني أف المفظ المحمكؿ عميو تككف لو 
كظيفة باعتبار مكضعو كأخرل باعتبار ظاىره، أك يؤكؿ المفظ بمفظ : كظيفتاف نحكيتاف

، فيذه (ما لكـ مف إلوو غيريهي ): آخر يحمؿ عميو غيره، كمف األمثمة القرآنية قكلو تعالى
بالرفع كالجر كالنصب، كالرفع  (غير)الجممة كردت في تسعة مكاضع، كقد قرئت كممة 

، كقد تكقؼ العمماء عند 3قراءة الجميكر، كالجر قراءة الكسائي، كالنصب قراءة شاذة
أك بدؿ منو إال أف الرفع  (إلو)، كأجمعكا عمى أف الرفع كالجر صفة لػ(غيره)إعراب 

                                        
 763 ص 111كاإلنصاؼ ـ :  األنبارم2/411الخصائص : ابف جني: انظر 1
   280 كاالقتراح 1/249 كالخصائص 763 ص 111اإلنصاؼ ـ : انظر 2
 حيث أكؿ مكضع 59اآلية . سكرة األعراؼ. الكشؼ كالنشر كاإلتحاؼ: راجع كتب القراءات مثؿ  3

 .في القرآف الكريـ (ما لكـ مف إلو غيره)مف المكاضع التسعة ليذه الجممة 
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الذم ىك الرفع عمى االبتداء أك الفاعمية، كالجر مراعاة  (المكضع)حمؿ عمى المعنى 
. 1لمفظ

الحمؿ )كاألبيات التي اعتمد الفارقي في رفع إشكاليا كفؾ إلغازىا عمى مسمؾ 
الحمؿى عمى )بشكؿ أساس بمغ عددىا خمسة عشر بيتا، كقد شارؾ  (عمى المعنى

  13: مسالؾ أخرل في التكجيو، كسنعرض لبعضيا ىنا، كأرقاميا جميعا ىي (المعنى
18  23  61  76  77  85  92   171  185  202  214  221 224 

: قال الشاعر
درسْت ورّير آييّن مع البمى إال رواكَد  جمرىّن ىباُء 
ومشـّجٌج أّما سـواد  قذالو  فبدا ورّير ساره المعزاُء 

بالعطؼ عمى  (مشجج)إنو رفع : "، كقد قاؿ الفارقي(مشجج) اإلشكاؿ في رفع 
بيا )في معنى الحديث بيا، أم  (إال ركاكد): معنى ما قبمو دكف لفظو؛ ألف قكلو

، فحممو عمى شيء لك كاف عميو األكؿ لـ ينتقض الحديث، كىذا مثؿ قكلو (ركاكد
فييا )، فرفع ألنو حممو عمى معنى (كلحـً طيرو مما يشتيكف كحػكره عيفه ): سبحانو

. 2(ذلؾ، كفييا حكر عيف

:  قال الشاعر
لن تراىا ولو تأممت إال  وليا في مفارق الرأس طيبا 

                                        
 8/539ركح المعاني : األلكسي: مراجع اليامش السابؽ، كانظر: انظر 1
 كىذا النمكذج مف الحمؿ عمى المعنى النحكم كالذم تكرر عند الفارقي 82 : 81اإلفصاح : انظر 2

كقفينا عمى آثارىـ بعيسى بف مريـ مصدقا ): لو نظائر كثيرة في القرآف الكريـ، منيا قكلو تعالى
لما بيف يديو مف التكراة كآتيناه اإلنجيؿ فيو ىدل كنكري كمصدقا لما بيف يديو مف التكراة كىدنل 

، كقد سئؿ العالمة ابف ىشاـ (ىدل كمكعظة لممتقيف)، فاإلشكاؿ ىنا في نصب "كمكعظةن لممتقيف
، فإف محمو النصب عمى (فيو ىدل كنكر)عف سبب النصب، فأجاب بأف ذلؾ عطفا عمى محٌؿ 

حؿ ألغاز المسائؿ اإلعرابية في اآليات القرآنية : ابف ىشاـ: انظر. (اإلنجيؿ)الحاؿ مف 
  15كاألحاديث النبكية ص 
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حمال عمى المعنى  (طيبا)إنو نصب : "، كقد قاؿ الفارقي(طيبا)اإللغاز في نصب 
، كىذا مما يضعؼ في التأكيؿ نصبو؛ ألنو حممو عمى المعنى قبؿ تماـ (تراىا)بػ

الكالـ، كما يحمؿ عمى المعنى فبابو أف يأتي بعد التماـ؛ ألنو حمؿ عمى التأكيؿ، 
، ثـ (لو ماؿ): ، فالكالـ قد تـ عند قكلؾ(رأيت زيدا لو ماؿه كحسبا): كذلؾ نحك قكلؾ

ف حممتو عمى الرؤية نصبتو؛ ألف  (ماؿ)، فإف عطفتو عمى (حسب)جئت بػ رفعتو، كا 
؛ ألف ما تقدـ يدؿ عمى (كرأيت لو حسبا): الرؤية مشتممة عمى الكالـ كمو، كأنؾ قمت

فيذا حسف بالغ كما كاف مثمو في الشعر كالكالـ فجائز أف يحمؿ عمى المعنى . ىذا
لمجيئو بعد التماـ، كالذم يجيء محمكال عمى المعنى كلـ يتـ الكالـ فيك قبيح، إنما 

ليس بكالـ تاـ،  (لف تراىا كلك تأممت): يقع في ضركرة الشعر دكف الكالـ كيذا، فقكلو
كالكالـ غير تاـ عمى معنى الرؤية الشتماليا عمى الكالـ جميعو في  (طيبا)فنصب 

لف تراىا كلك ): المعنى، فقد عمـ أنو متى رآىا فقد دخؿ طيبيا في الرؤية، فكأنو قاؿ
، كدٌؿ عمى ىذا الفعؿي المنكم المقدر أكؿ (تأممت إال كترل ليا في مفارؽ الرأس طيبا

. 1"الكالـ، فيذا أقبح ما يجيء في ىذا الباب عمى جكازه

: قال الشاعر
عال اهلُل رزَق اإلنِس والجنِّ راتٌب فما أحد كاهلِل في الجود والسخا 

الحمؿ )، كقد اعتمد الفارقي عمى مسمؾ (راتب)كضـ  (رزؽ)اإلشكاؿ في فتح 
رفع بو، ( اهلل)ففعؿ ماض، ك( عال)أما : "في رفع اإلشكاؿ، فقاؿ (عمى المعنى

بالفتح أصمو  (رزؽ)، ك(تبارؾ اهلل)كمخرجو مخرج األخبار، كىك ثناء عمى اهلل مثؿ 
، كقد سقطت ألؼ التثنية مف المفظ اللتقاء الساكنيف، كسقطت النكف لإلضافة، (رزقاف)

ف كاف المبتدأ مثنى؛ ألف  (راتب)كىك رفع باالبتداء ك خبره، كجاز أف يكٌحد الخبر كا 
المبتدأ مصدر، كالمصدر جنس، كال فرؽ بيف كاحد اإلنس كجمعو، فكاف مثنى مثمىو 

. 2"مفردا، فجاء الخبر عمى المعنى مكحدا
                                        

 20االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر90 : 89اإلفصاح : انظر 1
:  كقاؿ ابف عدالف1/174أكضح المسالؾ : ابف ىشاـ:  كانظر158 : 157اإلفصاح : انظر 2

: ، مثؿ قكلو تعالى(شيء راتب)يمكف تفسير ذلؾ بأف االمصدر ىنا محمكؿ عمى محذكؼ، أم 
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: قال الشاعر
وجدنا الصالحين ليم جزاٌء وجناٍت وعيًنا سمسبيال 

؛ (جنات)إف نصب : "، كقاؿ الفارقي في تكجيو ذلؾ(جنات)اإلشكاؿ في نصب 
جممة  (ليـ جزاء)؛ ألف قكلو (كجدنا ليـ جنات): ألنو عطفو عمى المعنى، ككأنو قاؿ

؛ ألنيا سدت مسد المفعكؿ الثاني؛ فمما اضطر إلى نصب (كجدنا)في مكضع نصب بػ
حممو عمى مثؿ معنى األكؿ، كىذا حمؿ عمى المعنى بعد التماـ  (جناتو كعينا)

. 1كاستيفاء األكؿ معناه، فيك حسف جميؿ

: قال الشاعر
تذكرُت أرًضا بيا أىُميا  أخواَليا  فييا  وأعماَميا 

إنو : فعطؼ عميو، كقاؿ الفارقي (أعماميا)، أما (أخكاليا)اإلشكاؿ في نصب 
، كلك رفعتو (تذكرت األخكاؿ كاألعماـ فييا): عمى المعنى، فكأنو قاؿ (أخكاليا)نصب 

.  2(تذكرت أرضا بيا أخكاليا كأعماميا): لكاف جائزا، فكأنو قاؿ (أىميا)بدال مف 

                                                                                                     
 لكف ىذا التفسير 34االنتخاب : انظر. أم شيء قريب (إف رحمة اهلل قريب مف المحسنيف)

ضعيؼ، فتذكير صفة المؤنث باعتبار إجرائيا عمى مكصكؼ مذكر محذكؼ شاٌذ ينٌزه كالـ اهلل 
كقد تحدث . ، بؿ ىك عند ذم الذكؽ مستيجف(رحمة اهلل شيء قريب): عنو، كال فصاحة في قكلؾ

  كما بعدىا8/56في تفسيره ركح المعاني  (قريب)األلكسي بإفاضة عف تذكير 
 56ىامش ص  (ىدل كرحمة) كراجع كالـ ابف ىشاـ في نصب 314اإلفصاح : انظر 1
 68االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر341اإلفصاح : انظر 2
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 التفسير الداللي

بمغ عدد األبيات التي اعتمد الفارقي في تكجيو إعرابيا كرفع إشكاليا عمى مسمؾ 
سكاء بمفرده أك بمعكنة مسالؾ أخرل تسعة كثالثيف بيتا، كأرقاميا  (التفسير الداللي)

:  عمى النحك التالي
11  12  16  19  23  27  38  41  46  68  79  81  82  87  89  
94  95  97  99  102  113  116  120  122  124  126  127  
134  139  143  150  156  168  173  176  186  195  204  
209 

كنرصد ىنا نماذج مف تمؾ األبيات لنرل أىمية ىذا المسمؾ في تكجيو إعراب 
زالة إلغازىا : األبيات المشكمة كا 

: قال الشاعر
أنا عبٍد لسيٍد لم يطْع في  وصل حبمي وشاَتو األعداُء 

التفسير الداللي، كالرسـ ): اعتمد الفارقي في تكجيو ىذا البيت عمى أربعة مسالؾ
(: أنا عبد)، فذكر أف الشاعر يريد بػ(اإلمالئي، كالترتيب المفظي، كالصنعة العركضية

 (أفى )كىك صكت الغراب؛ ألف األلؼ تسقط لمدرج، فيبقى  (النعب)مف  (أ نىعىب)
، ككاف الكجو فتح الباء؛ ألنو يصير فعال (أنىعىب)كتتصؿ بالعيف كالباء، فتصير 

ماضيا، كآخر الماضي مفتكح، إال أنو أسكنيا ضركرة، كىذا جائز؛ ألنو قد جاء عنيـ 
: إسكاف المعرىب الذم بابو الحركة، قاؿ الشاعر

فاليكـى أشرٍب غير ميستحًقبو إثمان مف اهلل كال كاغًؿ 
فحذؼ اإلعراب لمضركرة، كىك مذىب سيبكيو، فإذا جاز في  (أشربي )كالكجو 

داف )أمر مف  (دٍف  )، ك1المعرب مثؿ ىذا فيك في المبني الذم أصمو السككف أجكز
ٍْ لسيدو لـ : )، كترتيب الكالـ(أ نعب)رفع بػ( األعداء)، ك(يديف أ نعب األعداء؟ دًف

                                        
 558المقرب : ابف عصفكر: انظر 1
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. 1(يطع في كصؿ حبمي كشاتىو

: قال الشاعر
كساني أبي عثمان ثوباُن لمورى  وىل ينفُع الثوُب الرقيُق لذي الحرِب 
التفسير )اإلشكاؿ في الشطر األكؿ، كقد اعتمد الفارقي في تكجييو عمى مسمكي 

؛ حيث ذكر أف الكاؼ (الصنعة اإلعرابية)باإلضافة إلى  (الداللي كالتحميؿ الصرفي
كىك المستقي لمماء،  (سنا يسنك)اسـ فاعؿ مف  (ساني)لمتشبيو، ك (كساني)في 
كىك الجيد،  (كساني)أك  (لمكغى)اسـ رجؿ، كىك رفع باالبتداء، كالخبر  (ثكباف)ك
: صكت الحرب، سميت الحرب كغنى لكثرة األصكات فييا، كتقدير البيت (الكغى)ك
. 2(ثكباف كساني أبي عثماف في الضعؼ كقمة الغناء)

: قال الشاعر
لقد قاَل عبَد اهلل قوال عرفتو أتانا أبي داُوَد في مرتع خصِب 

، كقد اعتمد الفارقي في تكجيو البيت عمى (أبي)كجر  (عبد)اإلشكاؿ في فتح 
الصنعة )باإلضافة إلى مسمؾ  (الرسـ اإلمالئي)ك (التفسير الداللي)مسمكي 
قاؿ عبدا )؛ ألنو يريد التثنية أم (عبد)، فذكر أف الشاعر فتح الداؿ مف (اإلعرابية

 (داككد)جر باإلضافة، ك (أبي)، كحذفت النكف لإلضافة ك(أتاف)تثنية  (أتانا)، ك3(اهلل
، كما يجكز أف (يا داككد)جر باإلضافة، كىك غير منصرؼ، كيجكز رفعو عمى النداء 

بدؿ مرفكع، ككؿ ىذا  (داككد)فاعؿ، ك (كالدم)بمعنى  (أبي)فعؿ ماض ك (أتانا)يككف 
.  4بالغ جائز

: قال الشاعر

                                        
 80 : 79اإلفصاح : انظر 1
 20 كألغاز ابف ىشاـ 21االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر91 : 90اإلفصاح : انظر 2
حذفت األلؼ مف الخط حمال عمى حذفيا مف المفظ، كفي حذفيا إلغاز، لكف الفارقي لـ يشر إلى  3

 45ذلؾ اعتمادا عمى أنو ذكر مثمو في مكاضع أخرل، انظر عمى سبيؿ المثاؿ ص 
 25ألغاز ابف ىشاـ :  كانظر103 : 102اإلفصاح : انظر 4
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إنما ُأمَّ خالٌد يوم جاءت  بغمَة الزينبّي ِمْن قْصُر زيدا 
َـّ )اإللغاز في كممات  ، كذكر الفارقي في تكجييو (زيدا)ك (قصر)ك (بغمة)ك (أ

َـّ  )النحكم أف  ـٌ رأسو)بمعنى  (أ غيؿ )، كىك فعؿ ماض لـ يسـ فاعمو مثؿ (شيجَّ في أ
رفع لقيامو مقاـ الفاعؿ، كككف ( خالده )كىي شٌجة الرأس، ك( المأمكمة)، كىك مف (، شيدٌ 

الفعؿ حديثا عنو كمبنيا لو عمى صيغة، كما كاف مبنيا لمفاعؿ عمى صيغة، 
تثنية، كسقطت األلؼ  (بغمةى )، ك(ضيرب زيده ): كالصيغتاف تقتضياف ما بنيتا لو، كقكلؾ

 (الميف)مف  (ًمػفٍ )مف المفظ اللتقاء الساكنيف، فأيجرم الخط في ذلؾ مجرل المفظ، ك
 (زيدا)، ك(يا قصري ): اسـ رجؿ، كىك مضمـك عمى النداء، يريد (قصري )كىك الكذب، ك
اكذب يا قصر )أم  (ًمػفٍ )أحدىما أف يككف اسما عمما مفعكال بو لمفعؿ : يحتمؿ كجييف

؛ ألف (مف)، كالناصب لو معنى (زاد يزيد زيدا)، كالثاني أف يككف مصدرا مف (زيدا
ـٌ عند (زد في القكؿ زيدا): الميف الكذب، كالكذب تزٌيد في القكؿ، فكأنو قاؿ ، كالكالـ تػ

. 1، ثـ استأنؼ ما بعده(بغمة الزينبيٌ )
كنمحظ في تحميؿ ىذا البيت أف الفارقي اعتمد عمى عػدة مسالؾ، فاعتمد عمى 

ـٌ  )في تكضيح معنى  (التفسير الداللي)  (التحميؿ الصرفي)، كاعتمد عمى (ًمفٍ )ك (أ
ـٌ  )في أف  في تكجيو  (الرسـ اإلمالئي)فعؿ ماض مبني لممجيكؿ، كاعتمد عمى  (أ

، كنمحظ في (مف قصر زيدا)في  (الكقؼ كاالبتداء)، كاعتمد عمى (بغمةى )الفتح في 
مبني )ك (مبني لممعمكـ)ك (نائب فاعؿ)كالـ الفارقي ىنا أنو لـ يذكر مصطمحات 

(. مبني لمفاعؿ)، في حيف ذكر مصطمح (لممفعكؿ

: قال الشاعر
ِمـْن سعيَد بن َدعمٍج بابن ىند      تنُج من كيِده وِمـْن مسعودا 

، كقد اعتمد (تنج)كجـز  (سعيد كمسعكد)كاضح أف اإلشكاؿ في نصب كممتي 
: في رفع إشكاليا، فقاؿ (التحميؿ الصرفي)ك (التفسير الداللي)الفارقي عمى مسمكي 

 (سعيدا)كىك الكذب، كنصب  (ماف يميف مينا)في المكضعيف أمر مف  (ًمف)إف "
، (اكذب سعيد بف دعمج كاكذب مسعكدا: بكقكع الفعؿ عمييما، كأنو قاؿ (مسعكدا)ك

                                        
 35االنتخاب : ابف عدالف:   كانظر161اإلفصاح : انظر 1
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، فحذؼ الشرط لداللة األمر (فإنؾ إف تكذبو تنجي ): جكاب األمر، كالتقدير (تنج)ك
، فحقيقة (فإنؾ إف ضربتو يكرمؾ): ، كالتقدير(اضرب زيدا يكرٍمؾ): عميو، كما تقكؿ

ال فميس  جـز الجكاب إنما ىك عمى ىذا، كأف يككف جكاب الشرط دٌؿ عميو األمر، كا 
. 1"لألمر جكاب

: قال الشاعر
ما أكمنا شيئا من الخبز إال أنو كان ذا خميٍر فطيُر 

 (فطير)، فالظاىر يكىـ نصبو أك جػره، كلك ضبطت (فطير)اإللغاز في رفع 
 (طار يطير)إنو أراد أمر الجماعة مف : "بالنصب أك الجر لفسد المعنى، يقكؿ الفارقي

، كالفاء زائدة، كعميو يصٌح المعنى، كلكاله استحاؿ أف يككف (سيركا)مثؿ  (طيركا)كىك 
نما أراد . 2(فطيركا بعد األكؿ): فطيرا كفيو خمير، كا 

: قال الشاعر
ولّمـا قـرا زيٍد عمينا كتاُبو وفي الصُحِف آثـارا عرفنا السرائُر 

البيت بشكمو كضبطو الظاىر مبيـ في إعرابو كمعناه، لكف الفارقي بميارة نحكية 
التفسير الداللي، كالتحميؿ ): أزاؿ إبيامو بتكجييو الصحيح مف خالؿ أربعة مسالؾ

؛ (الصنعة اإلعرابية)، فضال عف مسمؾ (الصرفي، كالرسـ اإلمالئي، كالترتيب المفظي
لٌمى فالف ): ، يقاؿ(التحسيف)بمعنى  (التممية)فعؿ ماض مف  (لٌمػا)حيث ذكر أف 

ـٌ كالثكب مممَّى ، (الظير)يريد بو ( قػرا)إذا حٌسنو كزٌينو، ك (ثكبو يمٌميو تممية فيك ميم

                                        
 كحاشية 2/388 كمغني المبيب 49ألغاز ابف ىشاـ :  كانظر172 : 171اإلفصاح : انظر 1

الجـز عمى :  كفعؿ األمر إذا كقع عمى نكرة بعدىا فعؿ مضارع ففيو كجياف3/452الصباف 
، كتعرب جممتو صفة لمنكرة، كقكلو (الذم)الجزاء كالشرط، كالرفع عمى أنو صمة لمنكرة بمنزلة 

كاف صكابا، فإذا كاف  (تكف لنا)، كلك قاؿ (أنزؿ عمينا مائدة مف السماء تككف لنا عيدا): تعالى
، كقكلؾ ىٍب لي ثكبا أتجٌمؿ : المضارع ليس لألكؿ كال يصمح فيو إضمار الياء فميس إال الجـز

أعرني دابة : ، كتقكؿ(أتجمؿ)إال جزما؛ ألف الياء ال تصمح في  (أتجمؿ)مع الناس، فال يككف 
 2/81معاني القرآف : الفراء: انظر. (أركبيا): يا ىذا؛ ألنؾ تقكؿ (كأركبي )أركٍب 

 198: 197اإلفصاح : انظر 2
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النصب بكقكع  (قرا)، كمكضع (ما عمى ظيرىا)أم  (ما عمى قرا األرض مثمو): يقاؿ
، ككأنو استعار ىنا (كتابو)الفعؿ عميو؛ إال أنو مقصكر ال يتبيف فيو اإلعراب، كالفاعؿ 

 (عمى)، فأقاـ (عندنا)أم  (عمينا)، ك(كحٌسف مغيبو عمينا كتابو)الظير لممغيب، أم 
، (كتابتو آثارا)؛ ألنو جعمو مصدرا فأعممو، أم (كتابو)بػ (آثارا)، كنصب 1(عند)مقاـ 

نصب عمى الحاؿ،  (عرفنا)، ك(في الصحؼ)رفع باالبتداء، كخبرىا  (السرائر)ك
: فحذؼ الياء كىك يريدىا، كقكؿ اآلخر (عرفناىا)كيجكز أف تككف خبرا، كالتقدير 

ُـّ الخيار تٌدعي عمٌي ذنبا كػمُّو لـ أصنًع  قد أصبحٍت أ
، إال أف ىذا ضعيؼ؛ ألف الفعؿ إذا تقدـ كقع في أقكل مراتبو، (أصنعو)يريد 

كحٌسفى ظيرى زيدو كتابيو ): ، فكجب أف يعمؿ، كترتيب الكالـ2فضعفت فيو نية التأخير
. 3(آثارا عمينا، كفي الصحؼ السرائري عرفناىا

                                        
غير معركؼ، كلكف الثابت في المغة ىك تناكب الحركؼ بعضيا  (عند)بمعنى  (عمى)استعماؿ  1

أك لالستعالء، فتككف  (عٌنا)بمعنى  (عمينا)مكاف بعض، كلذلؾ أرجح تفسير ابف عدالف بأف 
رصؼ : المالقي: انظر.  ، كىذا ما نص عميو النحكيكف40االنتخاب : انظر" (كتابو)تبيينا مف 
 434المباني 

 2/335مغني المبيب : ابف ىشاـ: انظر 2
  205 : 204اإلفصاح : انظر 3
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 الوقـف واالبتـداء

، كىك ذك أىمية كبيرة؛ فبو تعرؼ (الكقؼ كاالبتداء)أحد عمـك القرآف الكريـ عمـ 
كيفية أداء القرآف، كبو يعرؼ الفرؽ بيف المعنييف المختمفيف كالنقيضيف المتباينيف، كال 

: لـ يعرؼ القرآف؛ قاؿ عنو النحاس (الكقؼ كاالبتداء)مف لـ يعرؼ : مبالغة في قكلنا
ىك عمـ يحتاج إليو جميع المسمميف؛ ألنو البد ليـ مف قراءة القرآف؛ ليقرؤكه عمى "

مَّمىوي اٍلبىيىافى ): المغة التي أنزلو اهلل بيا، قاؿ تعالى ٍنسىافى عى مىؽى اإٍلً مَّـى اٍلقيٍرآفى خى ، (الرٍَّحمىفي عى
َـّ كاالبتداء بما يحسيف االبتداء بو، كتىٍبييف ما يجب أف  فمف البياف الكقؼ عمى ما قد تػ

.  1"ييجتنىب مف ذلؾ
 ىك قطع الصكت عمى اصطالحا ىك الكٌؼ عف الفعؿ كالقكؿ، ك لغـةكالكقؼ

الكممة زمنا ما يتنفس فيو بنية استئناؼ القراءة؛ إما بما يمي الحرؼ المكقكؼ عميو أك 
بما قبمو، كثمة فرؽ بيف الكقؼ كالقطع كالسكت، فالقطع ىك انتياء القراءة رأسا، 

. 2كالسكت قطع الصكت زمنا ما مف غير تنفس دكف زمف الكقػؼ
فإذا ما جئنا إلى كتاب اإلفصاح نجد أف األبيات التي اعتمد الفارقي في تكجيييا 

قميػمة، كسنعرض لبعضيا ىنا؛  (الكقؼ كاالبتداء)نحكيا بشكؿ أساس عمى مسمؾ 
شكاليا، عمى النحك التالي : لنتعرؼ عمى تحميؿ الفارقي ليا لرفع إلغازىا كا 

: قال الشاعر
ِصْل حبالي فقد سئمُت الجفاُء يا قتولي واحفظ عمَي اإلخاُء 

، كظاىر التركيب كالترتيب المفظي (اإلخاء)ك (الجفاء)اإلشكاؿ في رفع كممتي 
عمى ىذا النحك يقتضياف نصبيما، فإذا قرأنا تكجيو الفارقي ليما زاؿ اإلشكاؿ؛ فقد 

الجفاءي )تنبيو، كالمنادل بيا محذكؼ، كأنو أراد  (يا)رفع باالبتداء، ك (الجفاء)ذكر أف 

                                        
 19القطع كاالئتناؼ : النحاس:  انظر1
 10المقصد لتمخيص ما في المرشد :  كاألنصارم189 ػ 1/188النشر : ابف الجزرم:  انظر2

 كممف استخدـ القطع بمعنى 134إتحاؼ فضالء البشر :  كالبٌنػاء24منار اليدل : كاألشمكني
.    كما كرد في العنكاف (الكقؼ كاالبتداء)، فمعناه (القطع كاالئتناؼ)الكقؼ النحاس في كتابو 
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، فحذؼ 1(يا قـك اسجدكا هلل)يريد ( أال يا اسجدكا)، كمثمو قراءة (يا قكمي قتكلي
المنادل؛ ألنو مفعكؿ في األصؿ، كالمفعكؿ يحذؼ كثيرا؛ ألنو فضمة، كعمؽ حرؼ 
النداء كما تعمؽ األفعاؿ المتعدية؛ ألنو نائب عف الفعؿ، فيك يماؿ كما يماؿ الفعؿ، 

يا عبداهلل، ): كمثمو في التعدم، فيتعدل تارة بنفسو كأخرل بحرؼ الجر، كما في قكلؾ
(. نصحتؾ كنصحت لؾ: )، مثؿ قكلؾ(كيا لىزيدو 
 (سئمت)، ك(الجفاء قتكلي يا قكمي)، كالتقدير (الجفاء)خبر لممبتدأ  (قتكلي)ك

معمؽ لـ ينصب شيئا، اقتصر فيو عمى الفاعؿ؛ ألنو لـ يسأـ شيئا بعينو، كقكلو 
، أم (عميٌ )رفع باالبتداء، كخبره  (اإلخاء)كالـ تاـ ال تعٌمؽ لو بما بعده، ك (كاحفظ)
. 2(احفظ ، عمٌي حفظؾ)، ك(اصبر، عمٌي إكرامؾ): ، كما تقكؿ(اإلخاء عميَّ )

باإلضافة إلى مسمؾ  (الكقؼ كاالبتداء)فالفارقي ػ كما نرل ػ قد اعتمد عمى مسمؾ 
غير مرتبط  (سئمت)في تكجيو إعراب الكممات الممغزة، فالفعؿ  (التقدير كالتأكيؿ)

ف كاف المعنى العاـ (اإلخاء)غير مرتبط بػ (احفظ)، كما أف الفعؿ (الجفاء)نحكيا بػ ، كا 
لمبيت يجمع بيف ىذه الجمؿ المستقمة، كلك طبقنا أحكاـ الكقؼ القرآنية عمى ىذا البيت 

                                        
، كقرأ عبدالرحمف (أالٌ )اختمؼ القراء في ىذه اآلية، فقرأ نافع كعاصـ كأبكعمرك كحمزة بتثقيؿ  1

:  كالبناء2/253النشر : ابف الجزرم: انظر)السُّممي كالحسف كالكسائي كأبكجعفر بالتخفيؼ 
النداء كالتنبيو؛ إذ ينادىل بو : حرؼ لو كظيفتاف نحكيتاف (يـا)كجدير بالذكر أف  (427اإلتحاؼ 

، (51ىكد. يا قـك ال أسألكـ عميو أجرا): مرة، كال ينادل بو أخرل، كمف أمثمتو في النداء قكلو
، كليس ثمة اتفاؽ بيف النحكييف (26يسيف. يا ليت قكمي يعممكف): كمف أمثمتو في التنبيو قكلو

ىنا لمتنبيو، فبعضيـ يركف أف ىذا الحرؼ إف لـ يكف بعده اسـ منادل فيك لمتنبيو ال  (يا)عمى أف 
، كآخركف يركف (2/195الخصائص : ابف جني)" أالى يا اسجدكا هلل: "غير، كما في قكلو تعالى

ف لـ يكف بعده اسـ منادل، فالمنادل محذكؼ لمعمـ بو، كيقدر في اآلية بػ يا قـك "أنو لمنداء كا 
، كألصحاب الرأم األكؿ تعميؿ مقنع يمخصو المالقي (2/599مغني المبيب : ابف ىشاـ)" اسجدكا

أف ياء النداء نابت مناب الفعؿ، فمك حذؼ المنادل حذفت الجممة بأسرىا، : األكؿ: في أمريف
أف المنادل معتمد المقصد، فإذا حذؼ تناقض المراد؛ فمـز عمى ىذا أف : كذلؾ إخالؿ، كالثاني

. (514رصؼ المباني : انظر) لمجرد التنبيو مف غير نداء (يا)تككف 
 18 كألغاز ابف ىشاـ 18االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر74 : 73اإلفصاح : انظر 2
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. 1كقؼ تاـ أك كاؼ (احفظ)ك (سئمت)إف الكقؼ عمى : لقمنا
قبؿ الجممة  (إفٌ )الفصيحة أك  (الفاء)كأرل أف اإلشكاؿ يرفع كالمبس يزكؿ بإضافة 

احفظ إٌف عمٌي )أك  (احفظ فعمٌي اإلخاء): االسمية أك كمييما معا، فيككف الكالـ ىكذا
، فيذا أفضؿ كأفصح مما عميو البيت، كىك النظـ (احفظ فإف عمي اإلخاء)أك  (اإلخاء

اٍصًبٍر ًإفَّ اٍلعىاًقبىةى ك): القرآني في جميع اآليات المماثمة في التركيب، كقكلو تعالى
، كلعؿ الشاعر (فكىاٍصًبٍر فىًإفَّ الٌموى الى ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًني: )كقكلو تعالى (ًلٍمميتًَّقيفى 

. مدرؾ ذلؾ جيدا، لكنو أتى بالبيت عمى صكرتو ضركرة أك إلغازا

: قال الشاعر
عمو أن يعود بعُد التنائي  َأَممًا بالذي يمنُّ الرضاِء 

، كفي تكجييو لمبيت ذكر الفارقي أف (الرضاء)ككسر  (بعد)اإلشكاؿ في ضـ 
، كىك (يعكد)في مكضع رفع بفعمو  (التنائي)مبني عمى الضـ؛ ألنو غاية، ك (بعد)

القرب، كىك نصب عمى  (األمـ)منقكص ال يظير فيو اإلعراب، كالنية فيو التقديـ، ك
ى): فإنو مقصكر، تقكؿ (الرضاءً )، فأما (التنائي)الحاؿ مف  عمي )مثؿ  (رضي رضن

( كأل يئي)، كاليمزة بعده فعؿ أمر مف (يمفٌ )، كىك في مكضع رفع بفعمو (عمنى
ـٌ الكالـ، ثـ  (عمو أف يعكد التنائي بعد القطيعة أمما): ، كمعنى البيت(كعد)بمعنى  كت

متعمقة  (بالذم)، كالباء في (عد بالذم يمف بو الرضى)أم  (بالذم يمٌف الرضى): قاؿ
ف لـ يجر لو ذكر الخطاب (إ  )باألمر  .  2، كىك يأمر مف يحبو، فأضمر في األمر كا 

: قال الشاعر
يا ابِن زيٌد قد خان كلِّ صديٍق  عنده من حماِمو أفراخا 

                                        
الكقؼ التاـ ىك الذم يحسف الكقؼ عميو لتمامو المطمؽ، كيحسف االبتداء بما بعده الستغنائو عما  1

، كالكقؼ الكافي ىك الذم يحسف الكقؼ عميو كاالبتداء بما بعده، غير أف الذم  قبمو لفظا كمعنىن
أثر الصناعة النحكية ): لممزيد انظر لمباحث.  بعده متعمؽ بو مف جية المعنى دكف المفظ
بحث منشكر في المؤتمر العممي السنكم لكمية دار  (كاالقتضاء الداللي في تنكع الكقؼ القرآني

  2008العمـك بجامعة المنيا 
 83 : 82اإلفصاح : انظر 2
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منادل مضاؼ إلى ياء  (ابفً )اإللغاز في الشطر األكؿ، كأجاب عنو الفارقي بأف 
يا غالـً أقبؿ كيا ربِّ اغفر ): النفس، كقد حذؼ الياء كاجتزأ بالكسرة منيا، كما تقكؿ

يا بنٌي زيده قد خاف )خبر عنو، كالتقدير ( قد خاف)رفع باالبتداء، ك( زيد)، ك(لي
، (صديؽ)، كالـ جر، كاألصؿ أف تتصؿ بػ(األكؿ)أمر مف ( كؿٍ )ىي ( كؿِّ )، ك(فاعمـ

 (مف)، ك(كٍؿ أفراخا لصديؽ عنده مف حمامو): لكنيا اتصمت بالفعؿ إلغازا، فالتقدير
ف شئت جعمت (صديؽ)صفة لػ (عنده)، ك(كؿ)متعمقة بػ صفة  (مف حمامو)، كا 

كعمقتو بمحذكؼ، كفيو ضعؼ لفصمؾ بيف الصفة كالمكصكؼ بما ليس  (األفراخ)
.  1(لصديؽ عنده)منيما كىك قكلؾ 

كنحف نرل أف اإلعراب األكؿ يصمح لمبيت بترتيبو الظاىر، كأف اإلعراب الثاني 
الذم في بعضو ضعؼ ال يجكز إال بإعادة ترتيب الكالـ عمى النحك الذم ذكره 

. الفارقي؛ كمف ثـ نرجح اإلعراب األكؿ
: قال الشاعر

وفي كتِب الحَجاج أمثاُل معشٍر  تعّمميا مّنـا سعيدا وعامرا 
، كقد اعتمد الفارقي في تكجييو كرفع إلغازه (سعيدا كعامرا)اإلشكاؿ في نصب 

ضمير فاعؿ  (تعٌمميا)في : "، فقاؿ(التفسير الداللي)ك (الكقؼ كاالبتداء)عمى مسمكي 
كذبنا سعيدا ): أم (مٌنا سعيدا كعامرا): ، كقد تـ الكالـ، ثـ استأنؼ فقاؿ(الحجاج)مف 

. 2"بمعنى الكذب( الميف)؛ ألنو مف (كعامرا

: قال الشاعر
أال طَرَقتنا من سعاَد الطوارُق فأّرْقـَن مّنـا مستياٌم وعاشُق 

، كأزاؿ الفارقي ىذا اإلشكاؿ مف خالؿ مسمؾ (مستياـ كعاشؽ)اإلشكاؿ في رفع 
ضربت زيد ): ، كما يقاؿ(فأرٍقف): ؛ حيث ذكر أف الكالـ تـٌ عند قكلو(الكقؼ كاالبتداء)

: ، كحذؼ الضمير لمعمـ بو، ثـ استأنؼ فقاؿ(أرقننا)، ك(فأكجعتو)، كالكجو (فأكجعتي 

                                        
 32االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر152 : 151اإلفصاح : انظر 1
 185اإلفصاح : انظر 2
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، كما قاؿ 1(عاشؽ)عمى االبتداء، كعطؼ عميو  (مستياـ)، فرفع (مٌنا مستياـ كعاشؽ)
، فحذؼ خبر الثاني لداللة األكؿ (كمنيـ سعيد)، أم (فمنيـ شقٌي كسعيد): سبحانو
. 2عميو

                                        
 48ألغاز ابف ىشاـ :  كانظر306اإلفصاح : انظر 1
 12/463ركح المعاني : األلكسي:  كانظر306اإلفصاح : انظر 2
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 الصنعة العروضية

نقصد بيا القكاعد التي تؤدم إلى استقامة الكزف كالقافية، كىي مقدمة عمى قكاعد 
المغة، فممشاعر أف يخالؼ قكاعد المغة مف أجؿ استقامة الكزف العركضي، كقد 

، كاعتبركىا رخصة (الضرورة الشعرية)اصطمح العمماء عمى تسمية تمؾ المخالفة بػ
، إال أف (الضركرات تبيح المحظكرات)لمشاعر، كىي تذكرنا بالقاعدة األصكلية الفقيية 

ضركرة : "المحظكر ىنا ىك مخالفة النظاـ المغكم في بعض قكاعده، يقكؿ العكبرم
إقامة الكزف تدعك إلى جكاز ما تمٌيد في القكاعد الكمية خالفيو، كلذلؾ جاز لمشاعر 

.  1"زيادة كممات يقٌكـ بيا الكزف كحذؼ شيء ليصٌحح
اعمـ أنو : "كقد حصر العمماء المخالفات في أشياء بعينيا، يقكؿ ابف عصفكر

يجكز في الشعر كما أشبيو مف الكالـ المسجكع ما ال يجكز في الكالـ غير المسجكع، 
مف رد فرع إلى أصؿ، أك تشبيو غير جائز بجائز اضطير إلى ذلؾ أك لـ ييضطر إليو؛ 

ألنو مكضع قد أيلفىٍت فيو الضرائر، كأنكاعيا محصكرة في الزيادة كالنقص كالتقديـ 
، كبعض الرخص تغتفر لمشاعر دكف بعض؛ إذ ليس جميعيا في 2"كالتأخير كالبدؿ

مرتبة كاحدة مف حيث االستساغة كالقبكؿ، ككمما أكثر الشاعر مف المجكء إلييا قبح 
. شعره

كجممة األبيات التي اعتمد الفارقي في تكجيو إعرابيا كرفع إشكاليا عمى مسمؾ 
: خمسة كعشركف بيتا، أرقاميا ىي (الصنعة العركضية)
1  11  21  23  30  33  44  47  67  75  81  83  87  88  93  

103  107  118  119  125  148  155  232  247  258   

                                        
 2/96المباب في عمؿ البناء كاإلعراب : العكبرم: انظر 1
 كما 2/97المباب : العكبرم:   كانظر556 كالمقرب 13ضرائر الشعر : ابف عصفكر: انظر 2

ومن  تنكيف ماال ينصرؼ كتنكيف المنادل المبنٌي كمد المقصكر، :من ضرورات الزيادةك. بعدىا
 قصر الممدكد كترخيـ غير المنادل كترؾ تنكيف المنصرؼ كتخفيؼ المشدد، :ضرورات النقص

.  كصؿ ىمزة القطع كقطع ىمزة الكصؿ كفؾ المدغـ:ومن ضرورات التغيير
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كفي كؿ الشكاىد نجد ىذا المسمؾ مصحكبا بمسالؾ أخرل، كنعرض ىنا نماذج 
مف تمؾ األبيات، إضافة إلى ما مٌر بنا ػ كسيمٌر ػ مف نماذج تحت مسالؾ أخرل 
. شارؾ فييا ىذا المسمؾ؛ لنتعرؼ عمى أىميتو في تكجيو الفارقي لألبيات المشكمة

: قال الشاعر
كيف نومي عمى الفراش ولّما    تشمِل الشاَم رارة شعواُء 
تذىـُل الشيَخ عن بنيو وُتبدي    عن ِخداِم العقيمُة العذراُء 

كالظاىر يقتضي جرىا عمى  (العقيمة)، كاإلشكاؿ في رفع 1البيت مف الخفيؼ
في  (الصنعة العركضية)فكصؼ ليا، كقد اعتمد الفارقي عمى  (العذراء)اإلضافة، أما 

 (الخداـ)تكجيو الرفع، غير أنو ابتدأ تكجييو بتفسير معاني بعض الكممات، فذكر أف 
سيكر تشٌدىا العرب عمى نعاليا؛ ألنيا ال تخصؼ، كأصميا الخمخاؿ، كسيمي السير 

المرأة التي عيقمت أم حٌصنت مف أف  (العقيمة)؛ ألنو يقع مكقع الخمخاؿ، ك(خدمة)
. رجؿ أعذر كامرأة عذراء: البكر، يقاؿ: (العذراء)تيرل، ك

بالفعؿ  (العقيمة)، فذكر أف الشاعر رفع (العقيمة)ثـ انتقؿ الفارقي إلى تكجيو رفع 
ليضيفو إلى  (خداـ)، كلـ يجرىا باإلضافة؛ ألنو لـ يحذؼ التنكيف مف (تبدم)
نما حذفو اللتقاء الساكنيف(العقيمة) : ىك كالـ التعريؼ لضركرة الشعر، كما قيؿ: ، كا 

فألفيتيو غيرى مستعتبو  كال ذاكرى اهللى إال قميال 
كال )، فحذؼ التنكيف اللتقاء الساكنيف ال لإلضافة، كلكال ذلؾ لجػٌر (ذاكران اهللى ): يريد

كم أف عيمارة بف عقيؿ قرأ 2، كقد ركم بالجر(ذاكرى اهللً   (كال الميؿي سابؽي النيارى )، كري
: ىاٌل قمتو؟ فقاؿ: ، فقيؿ لو(سابؽه النيارى ): ماذا تريد؟ فقاؿ: ، فسئؿ(النيار)بنصب 

، كما اختمؼ أصحابنا في أف التنكيف يسقط في 3(أثقؿ)، أم (لك قمتو لكاف أكزف)
ضركرة الشعر اللتقاء الساكنيف، كما تسقط حركؼ العمة، كقد أجازكا ذلؾ في النكف 

                                        
جميع النماذج التي سترد تحت ىذا المسمؾ سنذكر فييا اسـ البحر العركضي؛ ألف في ذكره تبيانا  1

.  لمضركرة الشعرية التي ألجأت الشاعر إلى المخالفة
 2/385مغني المبيب :  كابف ىشاـ2/100المباب :  كالعكبرم2/312المقتضب : المبرد: انظر 2
 23/32ركح المعاني : األلكسي:  كما بعدىا كانظر659 ص 94اإلنصاؼ ـ : األنبارم: انظر 3
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الساكنة كىي أقكل مف التنكيف؛ لككنيا أصال كالتنكيف أبدا زائد، كالنكف ثابتة في الخط 
كال صكرة لمتنكيف، كحذؼ التنكيف بدكف التقاء ساكنيف يراه الخميؿ كسيبكيو كأكثر 

غير منكف، فحذفكا التنكيف لكثرة ىذه  (سالـي عميكـ): النحكييف جائزا، كالعرب تقكؿ
بالتنكيف، كقد حذفو اللتقاء  (عف خداـو  )، فيذا يدلؾ أنو يريد 1المفظة في االستعماؿ

. 2الساكنيف

: قال الشاعر
عجبُت والدىر كثير  عجُبْو 
من عنزّي سّبني لم أضرُبْو 

إنو ضـ : "، يقكؿ الفارقي(أضربو)البيت مف الرجز، كاإلشكاؿ في ضـ الباء مف 
؛ ألنو حيف أسكف الياء لمكقؼ كىي 3(اضرٍبو)الباء، كحٌدىا اإلسكاف لمجـز نحك قكلؾ 

مضمكمة كاضطر إلى تحريؾ الباء نقؿ ضمة الياء إلييا، فالضمة في الباء ضمة 
فإنما أنت أخ ال ): ، كقكؿ اآلخر4بناء ال ضمة إعراب، كىذا مذىب في الكقؼ

                                        
أك حذؼ  (السالـ)أم  (أؿ)ذكر ابف ىشاـ أف سبب حذؼ التنكيف يحتمؿ أف يككف إضمار  1

 2/354مغني المبيب : انظر. (سالـ اهلل)مضاؼ إليو، أم 
أنو قرئ  (أحد اهلل الصمد):  كذكر الفراء في تعميقو عمى قكلو تعالى61 : 54اإلفصاح : انظر 2

؛ ألنيا نكف إعراب، كنكف اإلعراب إذا استقبمتيا األلؼ كالالـ حذفت، (أحد)بحذؼ النكف مف 
( 3/187معاني القرآف ). ككذلؾ إذا استقبميا ساكف، فربما حذفت كليس بالكجو، كالتنكيف أجكد

يظير لنا ىنا أف الفارقي يذىب مذىب الككفييف في القكؿ بجـز األمر، كىذا يخالؼ مذىبو  3
 . (أصحابنا): البصرم الكاضح في الكتاب، حتى إنو يصفيـ كثيرا بقكلو

باإلشارة إلى  (ىذا زيدي ): أجكدىف أف تقكؿ في الرفع: الكقؼ عمى األسماء لو ستة أكجو في العربية 4
بإثبات  (رأيت زيدا): باإلشارة إلى الكسرة، كفي النصب (مررت بزيدً ): الضمة، كفي الخفض

ىذا ): ، فيشير إلى الفتحة، كال يثبت األلؼ، كمنيـ مف يقكؿ(رأيت زيدى ): األلؼ، كمنيـ مف يقكؿ
، كمنيـ مف ينقؿ الحركة إلى كسط االسـ إذا أمكف النقؿ (مررت بزيدم)ك( رأيت زيدا)ك (زيدك

، كمنيـ (مررت ببًكر): كفي الخفض (رأيت بكىر): كفي النصب (ىذا بكير): إلييا، فيقكؿ في الرفع
، كالكجو الخامس تشديد آخر (ىذا زيٍد، رأيت زيٍد، كمررت بزيدٍ ): مف يقؼ بغير إعراب، فيقكؿ
الكقؼ باإلسكاف في المرفكع كالمجركر ، كالكجو السادس (ىذا عمرٌ ): االسـ إذا أمكف ذلؾ، كقكليـ
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، فمما كقؼ عمى الياء كاضطر (ال عدمناه)جـز عمى الدعاء أم ( نعدمو)، فػ(نعدميوٍ 
أفمتى منيا ابف )ك: إلى تحريؾ ما قبميا حٌركو بحركة المكقكؼ عميو، كقاؿ امرؤ القيس

ٍر  جي ٍجري )، يريد (عمرك حي .  1"فنقؿ ضمة الراء إلى الجيـ( حي

: قال الشاعر
ِكِميني ليمٍّ يا أميمَة ناصِب وليٍل أقاسيو بطيِء الكواكِب 

، كالظاىر يقتضي الرفع، كقد اعتمد (أميمة)البيت مف الطكيؿ، كاإلشكاؿ في فتح 
 )الفارقي عمى الصنعة العركضية في رفع اإلشكاؿ، فذكر أف الشاعر يريد الترخيـ 

ـى  إال أنو اضطر فأقحـ الياء، كمعنى اإلقحاـ ىك زيادة حرؼ يقتضيو معنى أك  (أمي
نما  نما يزاد تككيدا، كليست الياء المقحمة بالياء المحذكفة، كا  لفظ، كالنية إسقاطو، كا 
ف كانا مف لفظ كاحد، كلما كانكا كثيرا مما يرخمكف ما فيو ىاء التأنيث  ىي غيرىا، كا 

كيترككف المرخـ مفتكح اآلخر، ثـ جاءكا بالياء تأكيدا لمياء المحذكفة ترككا المفظ عمى 
يا ): ما كاف عميو قبؿ اإلتياف بالياء المقحمة؛ ألنيا في حكـ ما ال يعتد بو، فكما قالكا

ـى  يا : )، كلكال ما ذكرنا مف إرادة الترخيـ كاإلقحاـ لضػـ فقاؿ(يا أميمةى : )قالكا (أمي
. 2(أميمةي 

                                                                                                     
، غير أف الكجو األكؿ ىك الكجو كباأللؼ في المنصكب، كىك األكثر شيكعا في كالـ العرب

كاإلشارة إلى الضمة كالكسرة بصكت . العالي عند العرب، كىك عند النحكييف أثبت في القياس
، كىك يدركو السامع، كضـ الشفتيف دكف صكت يسمى اإلشماـ، كيدركو  ضعيؼ تسمى الرـك

المبصر، كالغرض منيما التفرقة بيف السككف األصمي كالسككف العارض لمكقؼ، كالرـك ال يأتي 
في المنصكب المنكف إال في لغة ربيعة؛ ألف عامة العرب تقؼ عمى المنصكب المنكف باأللؼ، 
كربيعة بالسككف، كقمب تنكيف الرفع كاكا كتنكيف الجر ياءن في الكقؼ لغة أزد السَّراة، كىي لغة 

قميمة االستعماؿ مكركىة لمثقؿ فييما، كالكقؼ عمى المنصكب المنكف بالسككف مع حذؼ األلؼ 
:  كالرضي390 : 389اإليضاح :  كاألنبارم204التكممة : الفارسي: لممزيد انظر). لغة ربيعة

 510، 498رصؼ المباني :  كالمالقي4/287الحاشية :  كالصباف276: 2/272شرح الشافية 
  328قطر الندل : كابف ىشاـ

 105 : 104اإلفصاح : انظر 1
مصطمح معركؼ عند النحاة، استخدمو سيبكيو كالفراء  (ىاء التأنيث) ك108اإلفصاح : انظر 2
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: قال الشاعر
ألم يأتيك واألنباء تنمي  بما القت لبون بني زياد 

، كما في قكلو تعالى (يأتيؾ)الصنعة اإلعرابية تقتضي حذؼ الياء مف  : لمجـز
: ، كقد عمؿ الفارقي إثباتيا بالصنعة العركضية؛ إذ قاؿ(ألـ يأتيـ نبأ الذيف مف قبميـ)
كالكجو في إثباتيا أنو أجرل المعتؿ مجرل الصحيح لمضركرة، فقدر الياء قبؿ الجـز "

، كىذا ىك األصؿ، إال أف الضمة (يضربيؾ): كما تقكؿ (يأتييؾ)متحركة بالرفع، كأنو 
، (ىذا القاضي): تستثقؿ عمى الياء فتسمب منيا، كتسكف في حالة الرفع، كما تقكؿ

، فحذؼ الحركة كسكنت الياء(القاضيي )كاألصؿ  ألـ ): ، كما تقكؿ1، ثـ أدخؿ الجـز
: ، كمثؿ ذلؾ قكؿ اآلخر(يضرٍبؾ

كتضحؾ مني شيخة عبشمية كأف لـ ترل قبمي أسيرا يمانيا 
ف كانت الحركة في األلؼ  (لـ ترى  ): كالكجو نما لـ يحذؼ األلؼ لما ذكرت، كا  ، كا 

متعذرة؛ ألنيا ال تككف قط إال ساكنة؛ ألنيا مقدرة في األصؿ، كذىب قـك إلى أنو 

                                                                                                     
، كيغمب عميو أنو ككفي، (133مصطمحات النحك الككفي : عبداهلل الخثراف.د: انظر)كغيرىما 

" اعمـ أف كؿ ىاء دخمت لمتأنيث فالكقؼ عمييا بالياء كالتاء جائز: "يقكؿ أبكبكر األنبارم 
، كقد اختمؼ النحكيكف في أصؿ عالمة التأنيث، فبينما ذىب (281إيضاح الكقؼ كاالبتداء)

: الرضي)البصريكف إلى أف التاء ىي األصؿ، كأف الياء بدؿ عنيا، ذىب الككفيكف إلى العكس 
إبراىيـ أنيس أف األسماء .، كيرل د(5/89شرح المفصؿ :   كابف يعيش2/288شرح الشافية 

نما تحذؼ التاء، كيمتد  التي تنتيي بالتاء المربكطة ال يكقؼ عمييا بالياء كما ظف النحاة، كا 
في الميجات : انظر)النفس بما قبميا مف صكت ليف قصير، فيخٌيؿ لمسامع أنيا تنتيي بالياء 

، كالباحث يرل أف التاء ىي األصؿ، كالياء عكض عنيا في الكقؼ بدليؿ أف (124العربية 
. بعض الميجات تقؼ عمييا بالتاء

جميكر النحاة عمى أنو مختص بالضركرة، كيرل بعضيـ أنو يجكز في سعة الكالـ، كىك لغة  1
إنو مجزـك بحذؼ الياء التي : ، كفي تخريجيا قيؿ(إنو مف يتقي كيصبر)كخٌرج عميو قراءة قنبؿ 

جزمو بحذؼ الحركة المقدرة كىك لغة، كىك مرفكض عند : ىي الـ الكممة كىذه ياء إشباع، كقيؿ
: السيكطي: انظر. مكصكؿ (مىف)ىك مرفكع ك: بعض النحاة كمقبكؿ عند رؤساء النحكييف، كقيؿ

 16/729ركح المعاني :  كاأللكسي1/180اليمع 



 
 

63 

حذؼ األلؼ كأبقى الفتحة، ثـ اضطر إلى إشباع الفتحة فنشأت منيا ألؼ أخرل 
. 1ليست المحذكفة، كفي ىذا التأكيؿ تعسؼ إال أنو أجكد مف األكؿ

: قال الشاعر
صحا   يعتاده عيدا : أمسى بأسماَء ىذا القمب مجيودا متى أقول

: ، لكنو زاؿ بتكجيو الفارقي الدقيؽ إلعرابو؛ حيث قاؿ(عيدان )اإلشكاؿ في نصب 
نصب عمى المصدر  (عيدا)فعؿ مستقبؿ، ك (يعتاده)كالذم عميو كافة النحكييف أف "

نما ىك االسـ مف ىذا، مثؿ  ف لـ يكف مصدرا، كا  ىك المصدر،  (العىكد)، ك(القيؿ)كا 
نما استعممو في مكضع المصدر مف أجؿ القافية؛ ألنو قصد المبالغة، كمف ىنا أخذ  كا 

في مكضع  (العيد)، ثـ جعؿ (يعتاده اعتيادا): لكثرة تردده في األياـ، فكأنو قاؿ (العيد)
: االعتياد، كلكال ىذا التقدير لكاف مرفكعا بفعمو، كما قاؿ اآلخر

عاد قمبي مف الطكيمة عيػدي كاعتراني مف حبيا التسييدي 
. 2فكؿ ما عاكدؾ مف حب أك مرض أك غير ذلؾ لكقتو فيك عيد

: قال الشاعر
خميمّي إني بالُعَمى جـّد عالٍق  نياري وتطبيني إلييا المساعيا 

، كقد اعتمد الفارقي في تكجيو إعرابو عمى ثالثة (المساعيا) اإلشكاؿ في كممة 
إنو يريد : "؛ حيث قاؿ(الصنعة العركضية كالتحميؿ الصرفي كالتفسير الداللي): مسالؾ

، (كعى يعي)أمر لممثنى مف  (عيا)ضد الصباح، كقد قصره لمضركرة، ك (المسا)
، (العمى)، كفييا ضمير فاعؿ مف (تستجذبني كتعجبني)في معنى  (تطبيني)ك

                                        
 كيحسب لمفارقي تفرٌيقو في 2/109المباب : العكبرم:  كانظر171 : 170اإلفصاح : انظر 1

التعميؿ بيف تقدير الحركة لمثقؿ عمى الياء كتقديرىا لمتعذر عمى األلؼ، غير أني أكافقو عمى 
كصفو التأكيؿ األخير بالتعسؼ، بؿ ىك جيد كما ذكر بعد ذلؾ، كال أكافقو عمى استعماؿ الظرؼ 

 ظرؼ الستغراؽ ما مضى (طّ ـق): "مع المضارع المستمر؛ إذ ىك لمماضي، يقكؿ ابف ىشاـ (قط)
الستغراؽ فظرؼ  (اْن دـأب)، أما لحف( أفعمو قط ال) : كقكؿ العامة،(ما فعمتو قطٌ )مف الزماف نحك 

  (".أفعمو أبدا ال)، نحك ما يستقبؿ مف الزماف
 174 : 173اإلفصاح : انظر 2



 
 

64 

أنو لعمكقو بالعمى ػ كىي اكتساب المفاخر ػ تستجذبو إلييا النيار كالمساء، : كالمعنى
. 1(فيي دأبو أبدا، فاسمعا ما أقكؿ كعيا

 

                                        
 384اإلفصاح : انظر 1
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تعـدد الروايات 
كثيرا ما تركل األبيات عمى أكجو مختمفة، ربما يككف الشاىد في : "يقكؿ السيكطي

كم .. بعضيا دكف بعض، كيحتمؿ أف الشاعر أنشد البيت مرة ىكذا كمرة ىكذا  كقد ري
بالتذكير كالتأنيث مع نقؿ اليمزة، فإف صٌح أف القائؿ  (كال أرضى أبقؿى إبقالىيا): قكلو

ال  بالتأنيث ىك القائؿ بالتذكير صٌح االستشياد بو عمى الجكاز في غير الضركرة، كا 
فقد كانت العرب ينشد بعضيـ شعر بعض، ككٌؿ يتكمـ عمى مقتضى سجيتو التي فطر 

. 1"عميو؛ كمف ىنا تكٌثرًت الركايات في بعض األبيات
 (تعدد الركايات)كجممة األبيات التي اعتمد الفارقي في تكجيييا نحكيا عمى مسمؾ 

  142  139  85  80  36  34  32  2: قميمة ال تتجاكز خمسة عشر بيتا 
:   كسنعرض لنماذج منيا عمى النحك التالي215  168  162

:  قال الشاعر
كأّن ُسالفًة من بيِت رأٍس يكون مزاجيا عسٌل وماُء 

 (مزاجيا كعسؿ)، كذكر الفارقي أف البيت ركم برفع (مزاجيا كعسؿ)اإلشكاؿ في 
فيك  (ماء)، أما (عسؿ)كنصب  (مزاجيا)كبرفع  (عسؿ)كرفع  (مزاجيا)كبنصب 

مرفكع ال غير، كذكر في التكجيو أف الرفع فييما عمى إضمار الشأف أك القصة في 
 (كاف)، كيمكف أف تككف (كاف)مبتدأ كخبر، كالجممة خبر  (مزاجيا عسؿ)، ك(كاف)

فعمى التقديـ  (عسؿ)كرفع  (مزاجيا)زائدة، كالجممة بعدىا مبتدأ كخبر، كأما نصب 
كالتأخير، غير أف االسـ نكرة، كالخبر معرفة، كىذا ال يجكز إال في ضركرة الشعر، 

 (عسؿ)كنصب  (مزاجيا)، أما رفع 2(كال يؾي مكقؼ منؾ الكداعا): كمنو قكؿ القطامي
، فيككف مرفكعا بفعؿ (مػاء)فال إشكاؿ فيو، إال أنو يترتب عميو تأكيؿ كتقدير في 

                                        
 88االقتراح في عمـ أصكؿ النحك : انظر 1
نما حمميـ عمى : "يقكؿ المبرد 2 كاعمـ أف الشعراء يضطركف، فيجعمكف االسـ نكرة كالخبر معرفة، كا 

كأف سالفة مف ): ذلؾ معرفتيـ أف االسـ كالخبر يرجعاف إلى شيء كاحد، كمف ذلؾ قكؿ حساف
 4/91المقتضب : انظر...( كال يؾ مكقؼ : )كقكؿ القطامي (...
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فيو ): ، أك تقدير خبر، كأنو قاؿ1(كخالطيا ماء): مضمر دٌؿ عميو الكالـ، كأنو قاؿ
. 2؛ ألف الشيء إذا خالط شيئا فقد خالطو ذلؾ الشيء أيضا(ماء

: قال الشاعر
إذا ما ردونا قال ولدان قومنا تعالوا إلى أن يأتنا الصيُد نحطِب 

المفتكحة،  (أف)، كقد ذكر الفارقي أف الجـز عند الفراء بػ(يأتنا)اإلشكاؿ في جـز 
: ، كركاه األصمعي3(أف تقـ أقـ)فقد أجاز 

إذا ما ردونا قال ولدان قومنا ىمـمَّ إلى أن يأتَي الصيُد نحطِب 
، كقاؿ أبكعمي (أف) فنصب بػ  (أف)إنشاد الفراء خطأ؛ ألنو جـز بػ): كلـ يجـز

؛ ألنو (تعالكا)أك ( ىمـٌ )فجـز ألنو جكاب ( نحطبً )، أما (المفتكحة، كليس في كالميـ
مكحد المفظ عمى لغة الحجاز،  (ىمـٌ )، كأمر الجماعة بػ(اجتمعكا نحطب)في معنى 

َـّ ): فيأتكف بالضمير، كالحجازية أفصح، قاؿ سبحانو (ىمٌمكا): كبنك تميـ يقكلكف قؿ ىم
فكحد؛ ألنيا أسماء أفعاؿ كضعت لالختصار، كليست أفعاال فيككف مجراىا  (شركاءكـ

. 4في األمر مجرل الفعؿ فيو
                                        

لست مع مف يجيز حذؼ الفعؿ مع بقاء فاعمو؛ ألف الفعؿ كالفاعؿ مرتبط كالىما باآلخر كجكدا  1
كترتيبا، فال يجكز حذؼ أحدىما كال مخالفة لمترتيب المعتاد بينيما؛ كمف ثـ أرجح أف تككف البنية 

فالمقدر شبو جممة خبر، كىذا ما ذىب إليو بعض النحاة، يقكؿ ابف  (فيو ماء)العميقة لمجممة 
إذا دار األمر بيف ككف المحذكؼ فعال كالباقي فاعال، كككنو مبتدأ كالباقي خبرا، فالثاني : "ىشاـ

: انظر". أكلى؛ ألف المبتدأ عيف الخبر، فيككف الحذؼ كال حذؼ، فأما الفعؿ فإنو غير الفاعؿ
 كلممزيد مف معرفة العالقة بيف الفعؿ كالفاعؿ 4/92المقتضب :  كانظر2/346مغني المبيب 
 .األفعاؿ الالشخصية في القرآف دراسة تركيبية داللية في ضكء عمـ المغة التقابمي: انظر لمباحث

 17االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر64 : 63اإلفصاح : انظر 2
، كجٌكزه (أفٍ )لـ أجد ىذا الشاىد في معاني القرآف، لكف السيكطي ذكر أف الجميكر يمنعكف الجـز بػ 3

كأخكاتيا الفعؿ، كدكنيـ قـك  (أف)إف فصحاء العرب ينصبكف بػ: بعض الككفييف؛ حيث قالكا
يرفعكف بيا، كدكنيـ قـك يجزمكف بيا، كممف حكى الجـز بيا لغة مف البصرييف أبكعبيدة 

. 1/94اليمع : انظر. كالمحياني، كنسبيا األخير إلى بني صػيباح
اجمٍع كاقصٍد كأحضٍر، كمنو : بمعنى (ىػمـٌ ) كذكر السيكطي أف 108 : 107اإلفصاح : انظر 4
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: قال الشاعر
رحم اهلُل أعظما دفنوىا  بسجستان طمحَة الطمحات 

، كقد ذكر الفارقي أف ىذه الكممة ركاىا النحكيكف (طمحة)اإلشكاؿ في فتح 
؛ ألنو نٌبو عميو بضرب مف المدح (أعني)بالنصب كالجر، فمف نصب فعمى إضمار 

لما تقدـ مف الترحـ عميو، كذىب آخركف في نصبو إلى حذؼ حرؼ الجر، كأنو أراد 
: كفي الضركرة (مررت بزيد: ، فمما حذؼ الجر نصب، كما تقكؿ(دفنكىا لطمحة)
؛ ألنؾ أكصمت الفعؿ بنفسو، أما الجر فعمى تأكيؿ مضاؼ كأنو في (مررت زيدا)

الثاني لداللة األكلى عمييا، كما  (أعظما)ثـ حذؼ  (أعظـى طمحًة الطمحات): التقدير
:  قاؿ اآلخر

يا مف رأل عارضا أرقت لو بيف ذراعي كجبية األسد 
، فحذؼ كجعؿ الكالـ معمقا باإلضافة، كىذا شاذ؛ ألنو (بيف ذراعي األسد كجبيتو)أراد 

يقؿ في كالميـ حذؼ الجار مع بقاء عممو، كلكف إذا كاف عميو دليؿ مع تقديره حسف 
. 1بعض الحسف

                                                                                                     
، كقد تعٌدل بالالـ 4(ىػمـٌ إلينا)نحك  (إلى)أقبٍؿ، فيتعدل بػ: أم أحضركىـ، كبمعنى (ىمـٌ شيداءكـ)

أما بنك تميـ فيي عندىـ فعػؿ تتصؿ . ، كىذه لغة الحجاز مف جعميا اسـ فعؿ(ىمـٌ لمثريد)نحك 
في المغة الحجازية  (ىمـ)ابف ىشاـ أف كذكر . ىمٌمي كىمٌما كىمٌمكا كىٍمميمف: بالضمائر، فيقكلكف

ليس عربيا  (ىمـٌ جرا)ذكر أف التركيب ، كيمـز استتار ضميرىا، كىي فعؿ قاصر غير متعد
كابف  127 : 5/126اليمػع : السيكطي: انظر. عف دالالتيا السابقة (ىمـٌ )محضا؛ لخركج 

  35 : 32المسائؿ السفرية في النحك ك  34قطر الندل : ىشاـ
كأما أف يحذؼ المضاؼ كيبقى : " كأكرد المالقي ىذا الشاىد قائال115 : 114اإلفصاح : انظر 1

قد يحذؼ المضاؼ كيبقى المضاؼ إليو : "، في حيف قاؿ ابف عقيؿ"المضاؼ إليو مخفكضا فشاذ
، كالعكس جائز باإلجماع، "بشرط أف يككف المحذكؼ مماثال لما عميو قد عطؼ.. مجركرا 

أمر معركؼ في  (بيف ذراعي كجبية األسد): فحذؼ المضاؼ إليو كبقاء المضاؼ في مثؿ قكلنا
كحالػو * كييحذؼ الثاني فيبقػى األكؿي ): كالـ العرب، غير أف لو شركطا، قاؿ ابف مالؾ في ذلؾ

ضافة إلىى  )(إذا بػو يتصػؿي  : المالقي: انظر( مثؿ الذم لو أضػفتى  األكال*  بشرط عطؼ كا 
 2/414  كحاشية الصباف 3/78 كشرح ابف عقيؿ 412رصؼ المباني 
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: قال الشاعر
ِِ جديُد ودىرا تولَّى يا بثيُن يعوُد  أال ليت أياَم الصفاُء

، كقد اعتمد الفارقي في تكجييو عمى مسمكي (الصفاء كجديد)اإلشكاؿ في كممتي 
باإلضافة إلى مسمؾ الصنعة اإلعرابية؛ حيث  (تعدد الركايات كالحمؿ عمى المعنى)

اسـ ليت،  (أياـ)يركل بالجر كالرفع، الجر عمى اإلضافة، ك (الصفاء)ذكر أف 
؛ (جديدة)، ككاف الكجو (األياـ)كترؾ  (الصفاء)عمى  (الجديد)الخبر، كرٌد  (جديد)ك

ليت ): ألف المضاؼ كالمضاؼ إليو كالشيء الكاحد، أك حمال عمى المعنى، فكأنو قاؿ
. 1(زماف الصفاء جديد

إلى  (أياـ)خبر عنو، كأضاؼ  (جديد)بالرفع فعمى االبتداء ك (الصفاء)كركاية 
أحدىما : ، كىك أحد أمريف(أياـ)الجممة إضافة غير محضة، كالكالـ مفتقر إلى خبر لػ

، كقد  (لنا ركاجعا)يريد  (يا ليت أياـ الصبا ركاجعا): كما قيؿ (لنا)أنو مضمر تقديره 
، كاآلخر االستغناء بخبر الثاني عف 2نصب عمى الحاؿ (ركاجعا)حذؼ لمعمـ بو، ك
، كأجاز أبكعمي كجيا (زيد منطمؽ كعمرك)ك (ليت زيدا كىندا قائمةه ): األكؿ، كما تقكؿ
ضمار القصة في  (أياـ)ثالثا، كىك رفع  ، كالجممة في مكضع (ليت)عمى االبتداء، كا 

. 3خبر
: قال الشاعر

كم عّمة لك يا جرير وخالٍة َفْدعاَء قد حمبْت عميَّ عشاري 
؛ إذ يجكز فييا الرفع كالنصب (عٌمػة)سبب كركد ىذا البيت ىك تعدد إعراب 

كـ دار ): ، يريد تكثير العمات، كما تقكؿ4أما الجر فعمى الخبر: كالجر، قاؿ الفارقي

                                        
 166 : 165اإلفصاح : انظر 1
 1/467مغني المبيب : ابف ىشاـ: انظر 2
 كنمحظ في تكجيو ىذا البيت أف 37االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر167 : 166اإلفصاح : انظر 3

. الفارقي لـ يأت بتكجيو مف تمقاء نفسو، كلـ يبًد رأيو فيما عرضو مف آراء
نما المقصكد بو  (الخبر)ليس المقصكد بػ 4  (كـ)عف الكثرة، أم أف  (اإلخبار)ىنا الخبر النحكم، كا 

 .خبرية، كليست استفيامية
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أم ذلؾ شيء ال أحصيو كثرة، كأما النصب فعمى االستفياـ، كىك يقصد  (!دخمت
كـ مرة : كاحدة، فيككف المعنى (عمة)التكثير أيضا، كأما الرفع فعمى تكثير المرات، ك

. 1كـ مرة خدمتنا عمة لؾ: عمة لؾ، أم

: قال الشاعر
لنا حارسا َسوٍء جعاِر وجيْأٌل وأعوَر ليميٍّ إذا ناَم حارسا 

اسـ لمضبع، كسميت بذلؾ؛  (جعار)إف : "، كقاؿ الفارقي(جعار)اإلشكاؿ في 
ذاـً كقطاـً )ألنيا تجعر في صكتيا، كالجعر شدة الصكت، كىي مبنية مثؿ   (حى

مف حيث كانت معدكلة مثميا  (حذاًر كنزاؿً )نحك  (فعاؿ)لمضارعتيا ما كاف أمرا عمى 
: ، قاؿ الشاعر2مؤنثة

إذا قالت حذاـً فصٌدقكىا  فإف القكؿ ما قالت حذاـً 
ف كانت فاعمة في مكضع رفع، ككذلؾ   (جيأؿ)،  ك(جعار)بالكسر في المكضعيف، كا 

لنا جعار )، كأف التقدير (حارسا سكء)مف أسماء الذئب، ككالىما رفع عمى البدؿ مف 

                                        
إف النصب عمى الخبر :   كقيؿ1/314 كمغني المبيب 3/58 كالمقتضب 222اإلفصاح : انظر 1

 4/114حاشية الصباف : انظر. الخبرية إذا كاف مفردا (كـ)في لغة تميـ، فإنيـ ينصبكف تمييز 
لغة بعضيـ، كبعضيـ يعربو كيجرم  (حذاـ كرقاش)إف بناء مثؿ : في مكضع آخر يقكؿ الفارقي 2

ذاـً كقطاـً )عمـ المؤنث كػ( فعاؿً )أف : ، كذكر السيكطي (261اإلفصاح : انظر)عميو اإلعراب  حى
معرب عند بني تميـ، كىك ممنكع مف الصرؼ لمعممية كالعدؿ عف فاعمة، أما  (كرقاًش كظفار

الكاقع مكقع األمر  (فىعػاؿً )عندىـ مبني عمى الكسر إجػراءن لو مجرل  (حذاـً )الحجازيكف فإف باب 
كأكثر بني تميـ يكافقكف الحجازييف فيما آخره .. ؛ لشبيو بو في الكزف كالعدؿ كالتعريؼ (نزاؿً )كػ

نما خصكه  (حضارً )اسـ لماء ك: (سىفارً )راء كػ اسـ كككب، فيبنكنو عمى الكسر لمشبو السابؽ، كا 
نما يتكصمكف إلييا بكسر الراء، كلك رفعكا أك فتحكا لـ  بما آخره راء؛ ألف مف مذىبيـ اإلمالة، كا 

كمػٌر دىػره ): ، قاؿ األعشى فجمع بيف المغتيف(حذاـ)يصمكا إلييا، كبعضيـ يعربو عمى أصمو في 
أكال عمى الكسر، ثـ أعربو آخرا؛ ألف قكافي ( كبار)، فبنى (عمى كبػاًر  فيػمكت جيػرة كبػاري 

قطر الندل : ابف ىشاـ:  كانظر94 : 1/93ىمع اليكامع : السيكطي: انظر. القصيدة مرفكعة
17 
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ف لـ (: أعكر)، ك(كجيأؿ الغراب؛ ألف العرب كانت تسميو بذلؾ تفاؤال لو بالعكر، كا 
: يكف أعكر؛ لحٌدة نظره، قاؿ الشاعر

كيمشي الغراب األعكر العيف ناكيا مع الذئب يعتساف نارم كمنبدم 
ػر؛  (ليميٌ )، ك(أفعؿ)، كلكنو ال ينصرؼ؛ ألنو عمى (رب)مجركر بكاك  (أعكرى )ك جي

 (ناـ)نصب عمى الحاؿ مف الضمير في  (حارسنا)ألنو صفة لو، يريد أنو أسكد، ك
إنو يناـ : ؛ ألنو يقاؿ(كرب أعكرى ليميٍّ إذا ناـ كىك حارس)، كالتقدير (أعكر)العائد إلى 

. 1"بإحدل عينيو، كيترؾ األخرل مفتكحة تحرسو، فيي إذا ناـ حارسة لو

: قال الشاعر
سمعت الناُس ينتجعون ريثا فقمُت لصيدَح انتجعي بالال 

: البيت يركل عمى كجييف: "، كقاؿ الفارقي في تكجييو(الناس)اإلشكاؿ في ضـ 
، كمف رفع فعمى الحكاية؛ (سمعت)كرفعيـ، فمف نصب فأمره ظاىر بػ (الناس)بنصب 

فعؿ غير مؤثر، فجاز أف يعمؽ كتقع بعده الجمؿ، كتقدير المعنى  (سمعت)ألف 
، كىي مكاف المطر إذا (يطمبكف النجعة)أم  (الناس ينتجعكف غيثا: سمعت مف يقكؿ)

ضمار القكؿ ىنا كإضماره في قكلو تعالى كأما الذيف اسكدت كجكىيـ ): أجدبكا، كا 
؛ ألف القكؿ يعبر بو عف جميع الكالـ، فكقعت الحكايات بعده، 2(أكفرتـ بعد إيمانكـ

. 3"اسـ ناقتو (صيدح)ك

                                        
 44االنتخاب : ابف عدالف:  كانظر232 : 231اإلفصاح : انظر 1
أم  (كالمالئكة يدخمكف عمييـ مف كؿ باب سالـ عميكـ): ، كمنو قكلو(أكفرتـ: يقاؿ ليـ)أم  2

 (113 ص14اإلنصاؼ ـ: األنبارم). سالـ عميكـ، كىك كثير في كالـ العرب: يقكلكف
  331 : 330اإلفصاح : انظر 3
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تعميق ختـامي 
ىك آخر ما سطره الباحث في بحثو  (الكقؼ كاالبتداء)كاف الحديث عف مسمؾ 

، كقد ضـ البحث مقدمة "اإلفصاح"عند الفارقي في كتابو " مسالؾ التكجيو النحكم"عف 
كلمحة مكجزة عف األلغاز المغكية كمفيـك التكجيو النحكم، ثـ عشرة مسالؾ لمتكجيو 

. النحكم في الكتاب ثـ خاتمة متبكعة بقائمة المراجع
في المقدمة تحدث الباحث عف سبب اختيار المكضكع كأىميتو، كفي الممحة 
المكجزة تحدث عف مفيـك األلغاز المغكية، كالعالقة بيف المعنى المغكم كالمعنى 

المغز ىك جحر الضٌب الذم يضمؿ أعداءه في الكصكؿ إليو، ثـ المجازم لمغز، ؼ
استيًعير لممسائؿ المشكمة في المغة، فكأف حيرة القارئ أماـ األكجو المغكية المختمفة 

إلغاز في المعنى، كقد : تشبو حيرة البدكم أماـ أنفاؽ الضب المتعددة؛ كىك نكعاف
، كممف أٌلؼ (معاني الشعر)أك  (أبيات المعاني)جرل العرؼ بيف العمماء عمى تسميتو 
إلغاز في اإلعراب، مف نصب المجركر كرفع : فيو األصمعي كابف قتيبة، كالنكع الثاني

المنصكب كجر المرفكع كغير ذلؾ، كقد عيني العمماء بو مثمما عنكا بالنكع اآلخر، 
.  كألفكا فيو، ككاف منيـ الفارقي كابف عدالف كابف ىشاـ

تكجيو استداللي : فيك تحديد كجوو ما لمحكـ، كىك نكعاف" التكجيو النحكم"أما 
حمؿ المفظ : كتكجيو تأكيمي، كالتكجيو االستداللي إما أف يعتمد عمى القياس، كيتضمف

عمى المفظ كحمؿ المفظ عمى المعنى كالتعميؿ بالعمة كالتعميؿ بالقاعدة، أك يعتمد عمى 
، أما التكجيو التأكيمي فإف كاف "ىكذا نطقت العرب: "السماع فيككف التكجيو قكليـ

العنصر المراد تأكيمو ذا أصؿ قريب ظاىر بحيث ال يتطرؽ الذىف إلى إمكاف رده إلى 
ف كاف األصؿ مكىما يتطمب التحديد أك ممتنعا (رٌدا)أصؿ غيره سيٌمي التكجيو  ، كا 

.  (تخريجا)يتطمب التبرير لصكنو عف الخطأ سيمي التكجيو 
كتكجيو الفارقي لمعظـ األبيات تكجيو تأكيمي؛ ألف تمؾ األبيات ما بيف مكىمة 

: تتطمب تحديدا كممتنعة تتطمب تبريرا؛ كمف ىنا تعددت مسالؾ التكجيو عنده، فشممت
، (التقدير كالتأكيؿ)، ك(الترتيب المفظي)، ك(الرسـ اإلمالئي)، ك(الصنعة اإلعرابية)
الحمؿ عمى )، ك(الصنعة العركضية)، ك(التفسير الداللي)، ك(التحميؿ الصرفي)ك
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، ككاف الفارقي بارعا ماىرا مسيبا في (الكقؼ كاالبتداء)، ك(تعدد الركايات)، ك(المعنى
تكجييو بشكؿ يفكؽ فيو غيره ممف ألفكا في األلغاز النحكية كابف عدالف كابف ىشاـ، 

غير أف براعتو كميارتو في التكجيو لـ تمنعنا أف نختمؼ معو في بعض تحميمو 
:  كتكجييو، كقد لفت نظرم أثناء القراءة كالتحميؿ عدة أمكر

ػ األبيات التي اعتمد الفارقي في تفسيرىا النحكم عمى مسمؾ كاحد قميمة، أما معظـ 
. أبيات الكتاب فقد اعتمد في تكجيييا عمى أكثر مف مسمؾ

ف اختمؼ معيـ أحيانا . ػ بعض األبيات لـ يبًد فييا رأيو، مكتفيا بآراء السابقيف، كا 
ػ بعض األبيات عرض فييا الفارقي لمخالؼ بيف البصرييف كالككفييف، ككاف كثيرا ما 

، كآراؤه في الكتاب (الككفييف)في مقابؿ  (أصحابنا)ينتصر لمبصرييف، بؿ كيصفيـ بػ
. تؤكد أنو بصرم المذىب

. ػ كثرة الشكاىد الشعرية كالقرآنية التي تؤيد كجية نظره  في تفسير اإللغاز
. ػ كثرة القكاعد النحكية التي احتشد بيا الكتاب، مع ذكر بعض القكاعد األصكلية

قبيح، قبيح ): ػ كثرة األحكاـ النحكية التي تعبر عف فكره النحكم، فكثيرا ما ترٌدد قكلو
جدا، فيو قبح، ضعيؼ، ضعيؼ جدا، حسف، حسف بالغ، جيد بالغ، جائز، بالغ 

، كقد لكحظ عميو االضطراب في أحكامو في (جائز، جائز عمى ضعؼ، غير جائز
مكاضع قميمة، فيك يصؼ التركيب الكاحد بأكثر مف كصؼ في مكاضع مختمفة، 

يصفو في مكضع بأنو  (الفصؿ بيف المبتدأ كالخبر بما ليس ظرفا كال جارا)فمثال 
قبيح، كفي ثاف بأنو قبيح جدا، كفي ثالث ال يعمؽ عميو بشيء، كقد كثر عنده 

.  التعميؿ لألحكاـ النحكية بشكؿ يكضح فكره كمذىبو النحكم
ػ ذكر كثيرا مف المصطمحات النحكية، كاستخدـ مصطمحات بداللة مصطمحات أخرل، 

.    (اسـ الفاعؿ)بمعنى  (الفاعؿ)مثؿ مصطمح 
. ػ تعٌدد التكجيو النحكم الذم يرفع اإلشكاؿ كيزيؿ اإللغاز في قميؿ مف األبيات

ػ كتب األلغاز األخرل لـ يخرج أصحابيا في التكجيو النحكم عف المسالؾ التي انتيى 
؛ ألنو يعد مكسكعة بالنسبة لغيره مف كتب (اإلفصاح)إلييا الباحث في كتاب 

مسالؾ )األلغاز مف حيث عدد األبيات كالتحميؿ؛ كلذلؾ يصمح أف يككف العنكاف 
. (لمفارقي" اإلفصاح"التكجيو النحكم في األلغاز الشعرية مف خالؿ 
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