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 شرح جمل الزجاجي
 ألبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف 

 (609اإلشبيلي )ت 
 ودراسة" "تحقيق

األولالقسم    

 د. عالء الدين حموية

طبعة معهد البحوث  -النسخة التي بين يدي تحقيق الدكتورة سلوى محمد عرب
دمت هـ(. وأصل الكتاب رسالة تق1419جامعة أم القرى ) -وإحياء التراث اإلسالمي

 درجة الدكتوراه من الجامعة المذكورة. بها الفاضلة لنيل
وال بّد لي قبل الشروع في سرد التنبيهات أن ُأَنوَِّه بالجهد القيم الذي بذلته 
الدكتورة الفاضلة في تحقيق هذا النص عن نسخة واحدة أصلها محفوظ في خزانة 

ره إاّل من (، وهو جهد ال214جامع ابن يوسف في مراكش المحروسة برقم )  ُيقدِّ
)عايش مثله

1

)* . 
ومــع كلــد وجــدُت أحــياء يحســن عرضــها والوقــو  عليهــا لتكتمــل الفا ــدة، ولنعيــد هــذا 
الــنص القــيم أقــرب مــا يمــون إلــي مــا تركــه عليــه مصلفــهه لمــا لهــذا الــنص مــن أهميــة 
خاصــة ولمــا لمصلفــه مــن ممانــة فــي تــاريو ةقافتنــا النحويــة فــي ا نــدل  خاصــة وفــي 

 اإلسالمي عامة.العالم 

                                                

مالد  مع تكملة ابنه  بن كنُت حققت السفر الثاني من "حرح تسهيل الفوا د وتكميل المقاصد" لجمال الدين  -. *
بدر الدين رسالًة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة أم القرى، وحققت جّل السفر الثاني عن نسخة مفردة هي نسخة 

 (. 10دار الكتب المصرية ) نحو 
ــــذي حققــــه         ومــــن عجا ــــب حياتنــــا العمليــــة المعاصــــرة أن أحــــد مناقشــــي الســــفر ا ول مــــن الكتــــاب المــــذكور وال

 الدكتور عدنان خلف أبو جري رسالًة لنيل درجة الدكتوراه أيضًا من الجامعة المذكورة قام بنشر الكتاب كله.
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وهــذه التنبيهــات تعــود إلــي أحــياء تحتــا  إلــي تصــويب، وأخــرى تحتــا  إلــي إكمـــال، 
 وةالثة تحتا  إلي فضل نظر.

وصادفت في بعض ما علَّقت به الدكتورة الفاضلة علـي مواضـع مـن الـنص عثـرات، 
 فتعرَّضت لها لتكتمل الفا دة.

خطـاء المطبييـة، أو لمـا  لـب علـي وكيَّلُت هذه التنبيهات بثبت لما رأيـت أنـه مـن ا 
 ظّني أّنه منها.

واســتعنت فــي تبيــان مــا وقفــت عليــه بــالعودة إلــي نصــو  الكتــاب نفســه وإلــي بعــض 
وآخـر       كتب النحو والصر  واللغة والقـراءات مسـتغفرًا ت تعـالي عـن كـل  لـل. 

 .ندعوانا أن الحمد له رّب العالمي
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 المجلد األول:
 من تحت قول الراجز في عطف النهي علي الواجب: 2س 251د في   أنش -1

 " (5)َأالَّ ترى وال تكلْم أحدا  َحجَّ وَأْوَصي بُسَليَمي اَ ْعُبدا"

 ".ولم أقف عليه(:" 5قالت المحققة الفاضلة في الحاحية )
قولها:" عليه" وهم، والصواب "عليهما"ه  نهما بيتان من مشطور الرجز، وحق 

 مثل هذا أن ُيكتب في وسط السطر وتحته البيت الذي يليه: ما كان
 َحجَّ وَأْوَصي بُسَلْيمي اَ ْعُبدا

 داَـ م َأحـرى وال تكلـَأالَّ ت

 244وقد قامت الفاضل بإتباع ما فعلْته هنا في كل الكتاب، ُينظر مثاًل   
 .715و   341و  

يقال: كلُّ كلمٍة  من تحت قوله:" وَيْصُلُح للمبتدئ أنْ  3س 255جاء في    -2
 معها "َضّرني" أو "نفعني" فهي اسم...". َصُلحَ 

الظاهر أن ضبط "َصُلَح" بضم الالم وهم، والصواب:"َصَلَح" فالفعل من باب 
 (.8) افر: )وَمْن َصَلَح من آبا هم(َر"، وهو خطأ حا ع. قال ت تعالي:َص "نَ 

تقبٍل اتصل به :" النون: كلُّ فعٍل مضارٍع أو مس1س 268جاء في    -3
ه مصنثٌة مخاطبةٌ مثنًي أو مجموعًا، أو  -"واٌو" أو "ألٌف" أو "ياٌء"، -ضميٌر مرفوعٌ 

 إْن لم يمنع من كلد نونا التوكيد الثقيلة -فعالمة رفعة ةبات النون في آخره
 نحو...". -والخفيفة

الظاهر أن قوله:" أو مصنثٌة مخاطبٌة" وهم، وأن الصواب النصب فيهما عطفًا 
 لي ما قبلهما.ع

 وا حبه في قوله:" والخفيفة" أن يمون:" أو الخفيفة".
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من تحت قوله:" الجزم" كلُّ فعل صحيح اآلخر  4س 269جاء في    -4
ُمه بسمون آخره. وكلُّ فعل معتّل اآلخر فجزمه بحذ  آخره. وكلُّ فعل فجزْ 

 رفُعه بالنون فجزُمه بحذفها. وعالمة النصب متكررٌة في النصب والخفض،
 والجزم". (5)]والنصب[

(:" إضافة يتحقق بها معني التكرير في ا سماء 5قالت المحققة في الحاحية )
وا فعال: في ا سماء الفتحة تكون للنصب والخفض. وفي ا فعال الحذ  

 يمون للنصب والجزم".
" مقحم في هذا السياقه  نه يريد أن عالمة ]والنصب[الظاهر أن قولها:" 

في النصب وفي الخفض إك يمون بالفتحة أيضًا في االسم النصب تتكرر 
ه،  ن الياء فيهما  الممنوع من الصر  وبالياء في المثني والمجموع علي حدِّ
عالمة جّر أيضًا. أّما ا لف فليست عنده عالمة نصب وكلد لقوله في أول 
م النصب بالياء، وبحذ  النون، وليست ا لف بعالمة نصب " الصفحة:"وقد تقدَّ

( علي أّن الواو والياء وا لف في هذه 265و نه احتج بنقل عن سيبويه في ) 
رة علي حرو   ا سماء المسماة با سماء الستة أصلية وأّن إعرابها بحركات مقدَّ
العلة. ةم قال:"وإليه كهب أبو علّي في إيضاحه، وهو الذي يدل عليه كالم 

 (.3/412سيبويه في آخر كتابه." )ُينظر الكتاب 
وأما تكرار عالمة النصب في الجزم فبحذ  النون، كما أن النصب يمون 

 بحذفها.
قوله:" والنواصب عشرٌةه أربعة منها تنصب بأنفسها  6س 274جاء في    -5

"كي" في  وبإضمار "أْن" ( 4) ]....["َأْن" و"َلْن" و" إَكْن" و"كي" في أحد َوْجَهْيها 
 الوجه الثاني".

(:"  ير واضحة في ا صل، ويستقيم الكالم 4حاحية )قالت المحققة في ال
ود، والفاء، والواو، وأو، حبنحو: "وستة تنصب بإضمار أن، وهي: حتي، والم الج

 ".789والم كي في الوجه الثاني" وانظر ما سيأتي   
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 302منهج المحققة في مثل هذا مضطرب فهي مثاًل أكملت النص في  
 ]وستة تنصب[لتكملة، وهي:".. وجهيها. ولم تكمله هنا مع وضوح ا 305و  

 بإضمار َأْن...".
 كي". وقوله:"وكي" ا حبه فيه:"أو

" الظاهر أن قوله:"وقِّْسَمُة اَ فعالِّ ةالةُة أقساٍم صحيحٌ  1س 275جاء في    -6
ضبط قوله السابق وهم، وأن الصواب:"وَقْسُمُه ا فعاَل ةالةَة أقساٍم صحيٌح."ه إك لو 

لكان يجب أن يقول:"صحيحة". والهاء في "َقْسُمُه" ترجع إلي الزجاجي  كان "قِّْسَمُة"
 صاحب المتن.

يخر  من الباب في  وُكلَّما اْتَسَع بهجاء في الصفحة نفسها س ا خير قوله:" -7
ق، وكهب مذهَب العرب موقع الخا ، فألنَّه اتَّكل علي المطرِّ  وإيقاُع العاماليبارة. 

 ...".في االختصار لفهم المعني
الظاهر أن قوله:"وُكلَّما اْتَسَع به... وإيقاُع العامِّ..." بهذا الضبط ال معني له. 

َع به... وإيقاُعه العامَّ..."؟.  ولعل الصواب:" وُكلُّ ما اتُّسِّ
 التيقوله:"باُب التثنية والجمع. ينقُص من الترجمة  1س 277جاء في    -8

ها: التثنية في ا سماء والصفا  ت المتفقة اللفظ...".علي َحدِّ
الظاهر أن قوله:" التي" تحريف، وأن الصواب:"الذي" فتكون اليبارة علي النحو 
ها(. التثنية في ا سماء...". ومراده أن  اآلتي:"ينقص من الترجمة:)الذي علي َحدِّ
ترجمة الزجاجي لهذا الباب بقوله:"باب التثنية والجمع" ليست كاملة، وأن تمامها:" 

ها" وكلد ليخر  منها ما كان جمعًا لمصنث أو ما باب التثن ية والجمع الذي علي حدِّ
 كان جمع تكسير.

في حديثه عن تثنية المقصور الثالةي:"فإن كان  3س 278جاء في    -9
" عصوين" رددَت ألَفه إلي أصلها، نحو: "رحي" ، و"عصامقصورًا نحو:"

 ".".َتَيْينِّ و"فَ 
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وأن تجانسها يمون بالتكمالت الظاهر أن ا مثلة  ير متجانسة، 
( وو[...نحو:)عصوين( ]و)فتي([اآلتية:"...)عصا( و)رحي(  ()َرَحَيْينِّ  ])َرَحَوْينِّ

 و)فتيين(".
ا خير قال في حديثه عّما ُيسمي بالملحق بجمع قبل س  281جاء في    -10

المذكر السالم:"وقد تأتي هاتان الزيادتان فيما ال يعقل عوضًا من المحذو  من 
نِّيَن(، أو تقديرًا، نحو: ) ]لفظاً [لكلمة ا ينَ نحو:)سِّ  (...".َأْرضِّ

ْيَن"           )ُينظر  يَن" وهم، وأن الصواب:"َأَرضِّ الظاهر أن ضبط قوله:"َأْرضِّ
 (.1/114اللباب 

قوله في أول باب الفاعل والمفعول به:"فإن كان مصنثًا  7س 283جاء في   -11
 دلَّ عليه بتاء التأنيثِّ ساكنًة، نحو: )قامت هند(". ،ٌ َكَكرمفردًا أو مثنًي بإ ا ٍه 

."...  الظاهر أن ضبط قوله:"َكَكٌر" وهم، وأن الصواب:"ُككَِّر ُدلَّ
في حديثه عن دخول حر  الجر علي الفاعل  1س 285جاء في    -12

قوله:"ويدخل عليه حر  الجر في قولهم:"ما جاءني من أحد"                
 ، و"أفعل به" في التعجب، في رأي البصريين".تفعَل"و"بَحْسبَِّد َأْن 

الظاهر أن قوله:"وبحسبد أن تفعل" مقحم في هذا السياقه  ن حديثه عن 
 دخول حر  الجر علي الفاعل دون  يره.

فـــي حديثـــه عـــن اختصـــا  الفاعـــل بأحـــياء ال تكـــون  1س286جـــاء فـــي    -13
 ".بابِّ الفعلمنه إكا ُحذِّ  من أّنه ال بّد من العَِّوض  :للمفعول قوله:"... ومنها

" تحريف، وأن الصواب:"قاَم"، وأن )َمْن( موصولة هنا،  الظاهر أن قوله:"بابِّ
 وأن قوله:"الفعل" تحريف أيضًا، وأن الصواب:"بالفعل".

مـــن تحـــت فـــي أةنـــاء حديثـــه عـــن ا حـــياء التـــي تقـــع  3س 295جـــاء فـــي    -14
 ، والجـــار والمجـــرور، (3) صـــلة للموصـــول:"... وتوصـــل بـــالظرو ، والمخفوضـــات

 جمٍل لتعلُّقها با فعال".بتقدير  وهي
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(:"كــذا فــي ا صــل، ولــم يتبــين لــي وجهــه، ولعلهــا 3قالــت المحققــة فــي الحاحــية )
 ".302"المختصة"، وتتكرر هذه الكلمة فيما بعد   

وهــي الظــرو   -كمــا ككــرْت –والحــقُّ أنــه يريــد بالمخفوضــات الظــرو  المختصــة 
ــــداَر"، التــــي يتعــــدى إلي هــــا الفعــــل بحــــر  الجــــر، إاّل فيمــــا ُســــمَِّع مــــن نحو:"دخلــــُت ال

 و"كهبُت الشاَم" ونحوهما.
ـــــي  6س 304جـــــاء فـــــي    -15 قوله:"والمعرفـــــة: خمســـــة أنـــــواع: المضـــــمراُت عل

 منهمـاأنواعها، وا عالُم، والمبهماُت، وما دخَلـه ا لـُف والـالُم، والمضـا  إلـي واحـد 
 ف".إضافَة تعريٍف ال مجاٍ  وتخفي

 قوله:"منهما" تحريف، وأن الصواب":منها". نالظاهر أ
مـــن تحــت قولـــه:"ونون الوقايـــة تلــزم يـــاَء المـــتكلم مـــع  3س 306جــاء فـــي    -16

الماضــــــــــي والمضــــــــــارع المعــــــــــرب بالحركــــــــــات، وال تلــــــــــزم فــــــــــي المعــــــــــرب بــــــــــالنون،           
ُرونَ ( نحو:  ".)َفبَِّم تَُبشِّّ
فــي باالستشــهاد، والشــاهد يصــح بضــبطها بفــتح النــون فقــط ال ي )تبشــرونَ (َضــْبُط  

بــالفتح والكســر، وهمــا قراءتــان مشــهورتانه  نــه قــال:"وال تلــزم فــي المعــرب بــالنون"، 
 (.367وهذا يعني الجوا . )ُينظر السبعة   

قوله:" ا عالم نوعان: علم للعاقلين يمتا  به  4س 307جاء في    -17
، )ُةعالة( للذ بمن  يره، نحو: مفردهم، وعلم لغير العاقلين يمتا  به جنسها 

الحارث( لألسد، وال يمتا  به واحد منها إاّل ما استعمله العاقلون بينهم  و)أبي
م". كـ)الخيل( و)اإلبل(.  والكنية أو اللقب في العاقلين تجري مجرى َعَلمِّهِّ

ب" وهــم، وأن الصــواب:"ةعالة للثعلــب". ولعــل ا ولــي  الظــاهر أن قوله:"ةعالــة للــذ
للثعلــــــــــب،             [الموضــــــــــع أن يمــــــــــون علــــــــــي النحــــــــــو اآلتي:"نحو")ةعالــــــــــة(فــــــــــي هــــــــــذا 

 للذ ب...". ]و)وأبي َجْعدة(
والظـــاهر أن قولـــه:"...إال مــــا اســـتعمله العـــاقلون بيــــنهم كــــ)الخيل( و)اإلبــــل(." ال 

)الحــــــــق(          [يــــــــصدي المعنــــــــي المــــــــراد، وأن كلــــــــد يــــــــتم بــــــــالتكملتين اآلتيتــــــــين: "...كـــــــــ
 اإلبل...". ]َحْذَقم لواحد من[، والخيل ]لواحد من
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المرتجـل: و من تحت في حديثه عن العلم قولـه:"  3جاء في الصفحة نفسها س -18
 و)عمران(...". (1)]َجْيأل[له أصل ُنقَِّل منه كـ) ينب( و)سعاد(، و ما لي 

ــــة فــــي الحاحــــية )  ــــأل: الضــــبع، 1قالــــت المحقق ــــر واضــــحة فــــي ا صــــل. وجي (:" ي
 لسان )جأل(...".والضخم من كل حيء. ال

الظـــاهر أن قولـــه:"جيأل" تحريـــف، وأن  الصـــواب:"جبل"،  ن ا ول لـــي  علمـــًا، 
 وقيل: إنه مشتق. )ُينظر القاموس المحيط "جأل"(.

س ا خير في أةناء حديثه عن نعت المعرفة  312جاء في    -19
دير: قوله:"...فإن ُنكِّر نعُتها صار بداًل، نحو: )جاءني  يٌد راكٌب(، علي تق

. وإن حئَت نصبته والنكرة ال تفيد في البدل ال النعت)جاءني  يٌد رجٌل راكٌب(، 
 علي الحال، والمعاني مختلفة...".

الظاهر أن قوله:"والنكرة ال تفيد في البدل ال النعت" ال معني له، وأن الصواب 
 يحصل باعتبار )ال( ا ولي مقحمة.

فـي  ) َقْريٍة أَْهلكناها فجاءهـا َبْأُسـنا بياتـاً وَكْم مِّنْ  (باآلية  5س 321جاء في    -20
: )البــأس( قبــل ءأةنــاء حديثــه عــن معنــي فــاء العطــف، ةــم علَّــق عليهــا بقولــه:"ومجي

 تقديره: )أردنا هالكها فجاءها بأسنا(...". فعلي حذ  مضا )الهالك( 
 الظاهر من التقدير أن ا مر لي  علي حذ  مضا .

وجهات..."  (2)نواحينها مواضع مشتملة علي قوله:"  3س 322جاء في    -21
(:"همذا في ا صل علي لغة ضييفة. انظر اإلرحاد إلي 2قالت المحققة في الحاحية )

 والقياس إعاللها إعالل قاٍض". 428علم اإلعراب 
مثل هذا ال يحتا  إلي هذا التعليل، فهـو لـم يـرد فـي نـص مـن النصـو  المحـتج 

مـا يممـن قولـه هنـا بعـد تصـحيح اللفـظ فـي النص:"فـي بها، أو في نص أدبـي...  ايـة 
 النسخة "نواحي"، وهو وهم من الناسو".
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في )قبُل(  وُينوى قوله:"وقد قطعوا من اإلضافة.  1س 340جاء في    -22
نوا في )كل( و)بعض(. فإكا قطعوا ولم  و)بعُد(، وهي مرادة. وقطعوا عنها وأعربوا وَنوَّ

 ينووها رجع االسم إلي نكرته".
 الظاهر أن قوله:"وُينوى" تحريف، وأن الصواب:"وَبَنوا".

مــــن تحــــت:"وُيْتبُِّع هــــذه ا بــــواَب  2س 341جــــاء فــــي آخــــر بــــاب التوكيــــد    -23
 بخزعبالت طويلة الذيل قليلة النيل، نزَّهت الكتاب عن ككرها". بعُض الهو ِّ 

ـــــف، وأن  الظـــــاهر أن ضـــــبط قولـــــه:"بعُض" بـــــالرفع وهـــــم، وأن قولـــــه:"الهو " تحري
الصـــواب:"الَهْر "ه  ن فاعـــل )يتبـــع( ضـــمير يرجـــع إلـــي الزجـــاجي صـــاحب المـــتن. 

 والَهْر :"اإلفاضة في الحديث واإلكثار منه"، )اللسان: هر (.
قوله:"وبــدُل المضــمر مــن المضــمر: ) يــٌد  1س 346جــاء فــي بــاب البــدل    -24

 ". (2)ويقول:) ضربُتد يَدك ورأسي وجهي(ضربُته إّياُه(، 
ـــــت المح ـــــة فـــــي الحاحـــــية )قال ـــــر متجـــــه..."       2قق (:"همـــــذا فـــــي ا صـــــل، وهـــــو  ي

 الظاهر أن قوله:"ويقول... وجهي" مقحم في هذا السياق.
 من تحت في تعليقه علي قول ُكَثيِّّر عّزة: 4س 348جاء في    -25

 ورِّْجٍل رمي فيها الزماُن َفَشلَّتِّ  وكنُت كذي رجلين رِّْجٍل صحيحة

وبــذهاب فيقــيم عنــدها، فيمــون كمــن لــه رِّْجــٌل صــحيحة،  " تمّنــي أن تضــيع قلوصــه،
قلوصـــه كمـــن لــــه رِّْجـــٌل ســــقيمة... وحـــاهده: بــــدُل الرِّجـــل الصــــحيحة والســـقيمة مــــن 

 الثانية بصفاتها )رمي( وما بعدها صفة للرِّجل ا خيـرة. واعتـذاره [الرجلين. ووقعت 
(5) ."... 

 (:" ير واضحة في ا صل".5قالت المحققة في الحاحية )
الثانية بصفاتها... ا خيرة" ال يصدي المعني المراد ولعل  [الظاهر أن قوله:"

صواب اليبارة:"ووقعت جملة )رمي( وما بعدها بالمعني الذي ككرناه صفة للرِّجل 
 ا خيرة".
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في حديثه عن أقسام ا فعال من حيث التعدي  9س 355جاء في    -26
 وكذلد فعلٌ مفعول به، نحو ما ككَر  واللزوم قولُه:"أحدها: فعٌل ال يتعدى إلي

 لكل فعٍل فاعل يدل عليه بلفظه...". وكذلدمختٌص بما ال يتعدى، 
الظاهر أن قوله:"وكذلد فعل... وكذلد" واضح االضطراب، ولعل صوابه 
باعتبار )كذلد( ا ولي تحريفًا، وصوابها )لذلد(، واعتبار )فعل( تحريفًا أيضًا، 

ذلد( الثانية مقحمة في هذا السياق، فيمون:" نحو ما صوابه )فصل(، وباعتبار )ك
 كَكَر. ولذلد فصٌل مختٌص بما ال يتعدى. ولكل فعٍل فاعل...".

..."  يرَ قوله:"واإلعماُل مع تقديم الفعل ال  1س 362جاء في    -27
(      5س 877( و)3س 687( و)5س 647الصواب:"ال  يُر" وهذا تكرر )  

 من تحت(. 3س 1049( و)7س 927س ا خير( و) 922و)
قولــه فـي حديثــه عــن أفعـال الظــن واليقين:"وقــد يغلــب  5س 364جـاء فــي    -28

 ...".)فِّْتَنةٌ  تكونَ َأاّل (ارتفع: وعليه اليقين،
 الظاهر أن قراءة النصب في )تكون( ُتفوِّت االستشهاد، الذي يمون بالرفع.

لــم( إلــي مــن تحــت ضــمن حديثــه عــن تعــدي )رَأى  2س 364جــاء فــي    -29 وعِّ
للمفعــول، كقــولهم:"كم تُــَرى  (3) ]ى( مركبــاً ر ) أ[مفعـول واحــد قوُله:"وتــدخل فــي البــاب 

.")  الَحروريَُّة رجاًل؟" بمعني )تظنُّ
 (:" ير واضحة في ا صل".3قالت المحققة في الحاحية )

لًة".  الظاهر أن قوله:"مركبًا" تحريف، وأن الصواب:"منقولًة" أو "ُمَحوَّ
 -رحمـــه ت–مــن تحـــت قوُلــه:"وظاهر كـــالم ســيبويه  4س 366   جــاء فـــي -30

أنــه ال يجــو  االقتصــار فــي هــذه ا فعــال عــن المفعــولين إاَل فــي )ظننــُت، وحســبُت، 
ْلُت( فقط   ،  نها مسموعة...".(4)وخِّ

 (:"في ا صل: )قط(".4قالت المحققة في الحاحية )
ط( كمـــا أنهـــا ليســـت الـــذي فـــي ا صـــل صـــواب محـــض. والفـــاء ليســـت ال مـــًة لــــ)ق

 ال مة لـ)حسب(. )ُينظر اللسان )قطط((.
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مــن تحــت فــي حديثــه عــن اقتــران الــواو بجملــة الحــال  3س 385جــاء فــي    -31
وعــدم اقترانهــا قوُلــه:"فإْن كــان الفعــل مضــارعًا لــم تدخلــه الــواو، ولــزم الضــمير، نحــو: 

ت الجملــة ، وصــار الجملــةالــواو كــان علــي تقــدير  [)جــاء  يــٌد يضــحد(. فــإن دخلــت 
 ".]اسمية

الظــاهر أن قولــه:"علي تقــدير الجملــة" ال معنــي لــه،  ن الحــال هنــا  جملــة بــالواو 
 وبدونها. وا ظهر:"... علي تقدير ضميٍر مبتدأ، وصارت الجملة اسمية".

قوله:"... فقد وقع ظر  الزمان خبرًا عن ا حخا   4س 391جاء في    -32
 الكالم كاماًل من جميع جهاته. كان وإكاحين أفاد، فما أفاد يجو ، 
للمبتــدأ ولســببه، نحــو:  يــد فــي الــدار، وعمــٌر فــي  معــرىً والجــار والمجــرور يمــون 

 الدار أبوه.
 معناه ومنزل منزلته". (2) ومضمنواالسم المرفوع ينقسم أربعة أقسام: جامد ومشتق 

ةــة (:" فــي ا صــل: ومضــمر". فــي النقــل الســابق ةال2قالــت المحققــة فــي الحاحــية )
 أمور: 

 ا ول: أن الواو في قوله:"... وإكا كان..." مقحمة.
 الثاني: أن قوله:"معرًى" تصحيف، وأن الصواب:"َمْغزًى" ومعني مغزى:فا دة.

الثالث: أن ما في ا صل:"ُمْضمِّر" صواب محض، ال يحتا  إلي تغييـر. وكـذلد 
 .1س 392ا مر في   

بق قولـه:"والمنزل      منزَلتَـه ضـمن سـياق النقـل السـا 6س 392جاء فـي    -33
ينقســــم أربعــــة أقســــام :علمــــًا، جنســــًا، مصــــدرًا، صــــفًة. فــــالعلم:)أبو يوســــف  أبــــو  (2)

 حنيفة(...".
(:"أي منــزل منزلــة المبتــدأ" كــذا قالــت  والصــواب: 2قالــت المحققــة فــي الحاحــية )

 منزل منزلة المشتق.
 
 

 قول الفر دق: 8س 399ساق في    -34
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ٍب إلي َملٍِّد ما أُ  ْن ُمحارِّ ُه مِّ  أبوه وال كانْت ُكَلْيٌب ُتصاهُِّرهْ  مُّ
ـــه مـــن محـــارب، فإنـــه مبتـــدأ،  ـــٍد أبـــوه مـــا ُأّم ـــه مـــن ةـــم قـــال:"أراد: إلـــي مل و)مـــا أّم

م الجملة وهـي خبـر ا ب".    الظـاهر أن قوله:"فإّنـه" همحارب( خبر  ، و)ما( نفٌي. قدَّ
 تحريف، وأن الصواب:"فأبوه".

تحـــت قولـــه:"وا خفش يرفـــع بالجـــار والمجـــرور،  مـــن 3س 402جـــاء فـــي    -35
 بعده في قولهم:)في الدار  يٌد(، ويجير الرفع باالبتداء...". والفاعلُ 

الظــاهر أن الــواو فــي قولــه:"والفاعل" مقحمــة، وأن ضــبط لفــظ )الفاعــل( بــالرفع وهــم، 
 وأن  الصواب:"... يرفع بالجار والمجرور الفاعَل بعده...".

من تحت قوله:" فمن الباب ما يمون فيه الرفُع  5س 403جاء في الصفحة  -36
والنصُب، والرفُع أحسُن، وهو ما ككرُت  مرين: أحدهما: كون الكالم جملة واحدة. 

 ". (2)الثاني: أاّل يمون في الكالم إضماٌر أحسُن من اإلظهار
 (:"في ا صل: اإلضمار".2قالت المحققة في الحاحية )

واب محض. وأن قولها:)اإلظهار( ال معني له في الظاهر أن ما في ا صل ص
 هذا  السياق.

م يصلح أن  7س 406جاء في    -37 قوله في باب االحتغال:"وكل ما تقدَّ
 هو خبر للمبتدأ في موضع خبره..."يمون خبرًا عن االسم المتقدم، والذي 

د، الظاهر أن قوله:"... خبر للمبتدأ في موضع خبره..." ال يصدي المعني المرا
 في موضع خبره...". ]أو[وأن المعني يتم بالتكملة اآلتية:"... خبر للمبتدأ 

في سياق الباب المشار إليه قوله:" وأما استواء   3س 409جاء في    -38
م المبتدأ وخبره فعل، نحو: ) يٌد ضربته(، وقد صارت  الرفع والنصب فان يتقدَّ

المبتدأ والخبر، والثانية فعلية،  الجملة محتوية علي جملتين، ا ولي: اسمية، وهي
وهو الخبر، وُتسمي كبرى وصغرى، فإن راعيت الكبرى وحملت عليها رفعت فقلت: 

ضربُته(، وإن حملت علي الصغرى وراعيتها نصبت فقلت:  ) يٌد أكرمُته، وعمروٌ 
 ضربُته، وعمرًا أكرمتُه(".  يدٌ )

 أن الصواب:" يدًا" بالنصب.الظاهر أن قوله:" يٌد" بالرفع ُيفوِّت التمثيل به، و 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 201 

من تحت قوله:" وأّما )لي ( فمن حيث كانت فعاًل  3س 410جاء في    -39
َر أن ينتصب قبلهاجا    وما بعدها...". عاماًل فيه )لي (، ويفسَّ

 النقل السابق واضح االضطراب، وكلد:
 ن قوله:"أن ينتصب قبلها" ال يصدي المعني المراد، وال يصح صناعًة،  -أ

 قبلها". ]ما[ه يمون بالتكملة اآلتية:" وأن ينتصب وصواب
  ن قوله:"عاماًل" تحريف، صوابه:"بعامٍل" -ب

 ن قوله:"... فيه )لي (..." ال يصدي المعني المراد، وأن كلد يحصل  - 
 )لي (...". ]معني[بالتكملة اآلتية: "...فيه 

من تحت بعد أن ساق قول  3س 414جاء في آخر باب االحتغال    -40
 راجز:ال

 يا أيُّها الما ُح َدْلوي ُدونكا
دلوي  دوندقوله:"... فدلوي منصوب بفعل مضمر يفسره )دوند( وتقديره: 
 دونكه، فقد تعّدى لضمير الدلو، ونصب الدلو متقدمًا بفعل مضمر...".

الظاهر أن قوله:"دوند" من قوله:"دوند دلوي دونكه" وهم، وأن الصواب:"ُخْذ 
ره دوند".دلوي دونكه" لقوله:"م  نصوب بفعل مضمر يفسِّّ

من تحت قوله:"وفي خبر )لي ( خال ، والذي  2س 418جاء في    -41
ل عليه قوُل سيبويه  م لعدم تصرفها وحبهها بالحر ،  -رحمه ت–ُيَتَأوَّ أنه ال يتقدَّ

ر ما يعمل فيه، نحو:         ) يداً   وال دليل في إجا ته "أ يدًا لسَت مثَله"،  نه ُيَفسِّّ
 ". (4) آخرةعليد(... وبابها النفي لما في الحال. وقد تكوُن 
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(:" همذا في ا صل ولم يتبين لي وجهه".  4قالت المحققة في الحاحية )
الظاهر أن قوله:"آخرة" تحريف، وأن الصواب:"لغيره". ومراده بهذه اليبارة: أن 

 )لي ( لنفي الحال، وقد تكون لغيره.
الوجه الثاني من وجوه تخريجه لقولهم: )كان في  11س 420جاء في    -42

في الدار  يٌد قا مًا( قوله:"والوجه الثاني: أن يمون الخبر )قا مًا(، والمجرور متعلٌِّق 
 ".لكونه لمعنيبه، فا حسُن تأخيُره عن الخبره 

الظاهر أن قوله:"لكونه لمعني" ال يصدي المعني المراد، وأن كلد يحصل باعتبار 
فًا والتكملة اآلتية:"... لكونه لفظ )معني( م  معناه". ]مِّنْ [حرَّ

مَت الخبــر علــي االســم أو  2س 424جــاء فــي    -43 مــن تحــت قوله:"وســواٌء قــدَّ
ــــــه، فعــــــاًل كــــــان أو اســــــمًا مشــــــتقًا: ) ــــــتأخرت ــــــدًا  كان ــــــي تأخــــــذ، أو تأخــــــذ  (6) ي الُحمَّ

 )الُحّمي(...".
أما )كان( كما في  (:" في ا صل: )كان  يد(".6قالت المحققة في الحاحية )

ا صل فصواب محض،  ن اسمها )الحمي( مصنث مجا ي وقد ُفصل بينها وبينه 
 بقوله ) يدًا(.

 وأما ) يد( فإن كان بالرفع في ا صل، فالصواب ما فعلته المحققة بنصبه.
من تحت ضمن حديثه عن أصل )لي (       2س438جاء في    -44

ْت تخفيفًا، وكان قياُسها )الس(، فتنقلب الياء ألفًا قوله:"... وأصُلها )َليَِّ ( فُسمِّن
 ...".لَِّصادَ لتحركها وانفتاح ما قبلها، ومثلها في االعتدال )َصيَِّد البعير( 

 الظاهر أن قوله:"لَِّصاَد" تحريف، وأن الصواب:"َصَيدًا".
 نقُله لرأي أبي علي الفارسي في قولهم: )لـي  الطيـبُ  6س 439جاء في    -45
َه هذا علـي حـذ  الخبـر، ومـا المس إال ُد(:"ورأى أبو علي أن )لي ( علي بابها ووجَّ

ْســـَد" أو بـــدٌل للطيـــب، وهـــو قـــول ســـيبويهبعـــد )إاّل( صـــفٌة  :"وما كـــاَن الطيـــُب إاّل المِّ
فنصب علي الخبر بـ)كان(، وهو الذي يقول:"لي  الطيُب إاّل المسـَد" فهـو خبـر فـي 

لخبــر محــذوفَا فَســَد المعنــي، ولهــذا جــاء الحــالتين،  وبــه يصــح المعنــي. فــإن جعــل ا
 سيبويه بقوله:"وما كان الطيُب إاّل المسَد" وهو بديع".
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ظــاهر النقــل يــدّل علــي أن ســيبويه ال يــرى حــذَ  الخبــر هنــا، ولــذلد فــإن المعنــي 
وهـــو قـــول ســـيبويه.    ]قـــال:[المـــراد ال يـــتم إاّل بـــالتكملتين اآلتيتـــين:"... بـــدٌل للطيـــب 

 (.230-227، والحلبيات 1/147..." )ُينظر الكتاب ]يهوالذي قاله سيبو [
( وهــــو  3س 445جــــاء فــــي    -46 ــــُيْبلُِّغُهنَّ مــــن تحــــت قوله:"و)ُأَســــيِّّد( فاعــــل )َس

 ".بأصغرهتصغيُر )أسود( صغََّره 
َغرِّه".  الظاهر أن قوله:"بأصغره" تحريف، وأن الصواب:"لِّصِّ

 نقل رأي سيبويه في )كان( في قول الفر دق: -47
 وجيران لنا كانوا كرامِّ  إكا مررُت بدار قومٍ فكيف 

 يادتهــا فــي البيــت، وال  -رحمــه ت–:"ومــذهب ســيبويه  1س 446فقــال فــي   
م الزيادة فيهاه  ن الجار والمجرور الـذي قبلهـا  يمنع عنده أن تكون ناقصة. وإنما قدَّ

لـــه.  يطلبـــه لنفســـه،)الجيران( يطلبـــه بـــأن يمـــون صـــفة حـــيئان: منهمـــا مـــاقـــد اكتنفـــه 
 ."و)كان( تطلبه بخبرها، والحمم للمتقدم

الظاهر أن قوله:"حيئان منهما ما..." ال يصدي المعني المراد، وأن كلد يتم 
 منهما يطلبه...". ]كل[بالتكملة اآلتية وباعتبار )ما( مقحمة:"... حيئان 

 بيت الُعَجير: يقال في آخر تعليقه عل -48
 وآخُر ُمْثٍن بالذي كنُت َأْصَنعُ  إكا مِّتُّ كان الناس صنفان: حامِّتٌ 

إلي  ال يحتا :"والجملة التي هي خبُر ضمير ا مر والشأن 6س 448  
 في المعني". ضميرٌ ضمير يعود منهاه  ّنها 

 الظاهر أن قوله:"ال يحتا " تصحيف، وأن الصواب"ال تحتا ". 
نف   والظاهر أيضًا أن قوله:"ضميٌر" تحريف، وأن الصواب:"الضميُر". أي هي

الضمير في المعني، فيمون الخبر نف  المبتدأ في المعني فال تحتا  جملة الخبر 
 إلي ضمير يربطها بالمبتدأ.
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 جاء في تعليقه علي بيت هشام أخي كي الرُّّمة: -49
فاُء لدا ي لو َظفِّْرُت بها اءِّ َمْبذولُ   هي الشِّّ فاُء الدَّ  ولي  منها حِّ

ــه فــي    ( متعلــق بـــ)مبذول(. وحــاهده إضــماُر مــن تحت:"و)منهــا 3س 449قوُل
خبــرًا فـي البـاب  ويجـو  أْن تكـون الجملــةا مـرِّ والشـأنِّ فــي )لـي (، والجملـة الخبــر. 

 كما في قولهم: )لي  الطيُب إاّل المسُد(". ال عمل لها
الظاهر أن قوله:"ويجو  أن تكـون الجملـة..." هـو نفـ  كالمـه السـابق فمـا الفا ـدة 

أيضًا من قوله:"ويجو "؟ فال بدَّ أن يمون الكالم بعـد "ويجـو "  من تكرره؟ وما الفا دة
 تكون الجملة...". ]ال [ يَر الكالم ا ول، وكلد يمون بالتكملة اآلتية:"ويجو  َأْن 

والظاهر أيضًا أن قوله:"... خبرًا ال عمل لها..." ال معني له، وأّن المعني يتم 
 مل لها...".ال ع ])ولي ([بالتكملة اآلتية:"... خبرًا 

 علـــي ضـــمن حديثـــه عـــن الم االبتـــداء قوله:"وتـــدخل 6س 455جـــاء فـــي    -50
الخبر حيث كان ما لم يتصل بـ)إّن(، وعلي معمول الخبر إكا تقّدم عليـه، نحـو: )إنَّ 

 (...".لقا مٌ  يدًا لفي الدار 
 الظاهر أن الالم مقحمة في قوله:"لقا م".

النفــي:  دّن توكيــد اإلةبــات يقــع جوابــًا بعــقــال فــي تعليقــه علــي كــالم ةعلــب فــي أ -51
ووْقــُف :"فصــارت )إّن( بــإ اء )مــا(، وصــارت الــالم بــإ اء البــاء.      6س 456  

لهــا فاســٌد ب، واعتاللــه بمنــع دخــول الــالم علــي ســا ر الحــرو  بانقطاعهــا مّمــا قالتأكيــدِّ 
 علة في دخول الالم علي )إّن(..."  نها ير متحققه 

" وهم في الضبط، وأن الصواب:"... بإ اء الباء، الظاهر أن قوله:"ووقْ  ُف التأكيدِّ
 وَوَقَف التأكيَد".

 واعتالله بمنع...".
 أي إّن ةعلبًا جعل التوكيد بهذا ا سلوب َوْقفًا علي جواب النفي فقط.

 والظاهر أن قوله:" نها" تحريف، وأن الصواب:" نه".
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خـول الــالم علـي )إّن(" وقولـه بعــد وال بـّد مـن اإلحــارة هنـا إلـي أن قوله:"علــة فـي د
ــــه فــــي أول    ــــذي 457كلد:"والــــذي أوجــــب أاّل تــــدخل علــــي )أّن(..." ةــــم قول :"وال

 أوجب أاّل تدخل علي )كأّن( و)ليت( و)لعل(...".
وقبل كلد في النقـل السـابق قولـه:"... بمنـع دخـول الـالم علـي سـا ر الحـرو ..." 

ســـم أو الخبـــر أو معمـــول الخبـــر كــل كلـــد علـــي التوســـع ،  ن الـــالم تـــدخل علـــي اال
 بالشروط التي ككرها، وال تدخل علي الحر .

ـــه:"وأّما )إّن(  9س 457جـــاء فـــي    -52 معنـــي االبتـــداء عّمـــا كـــان  فلـــم ُيـــَزلْ قول
إاّل التأكيـــد، فلـــذلد اختصـــت بمـــا اخـــتص بـــه االبتـــداُء مـــن الـــالمِّ  ولـــم َيحـــدثعليـــه، 

(بــر فــي والرفــعِّ بعــد الخبــر، ولــذلد جــا  الرفــع بعــد الخ ّلمــا لــم يتغيَّــر فيهــا معنــي  )َأنَّ
ل في الخبر معنًي  ا دًا".  االبتداء، ولم ُتْدخِّ

الظاهر أواًل أن قوله:"فلم ُيَزْل... ولم َيحدث" تصحيفان، وأن الصواب:"لم ُتزِّْل... 
ْث" لقوله بعد كلد:"ولذلد   ".اختصْت ولم ُتْحدِّ

(" بمسر الهمزة.والظاهر ةانيًا أّن قوله:")أّن(" وهم، وأن الصو   اب:")إِّنَّ
من تحت قوله:"... ولي  هنا ما يطلب          2س 460جاء في    -53

 معني االبتداء...". الموضع  يره. إنَّ الكالَم معناه
الظاهر أن قوله:"إّن الكالَم..." فيه تحريٌف، ووهٌم في الضبط، وأن 

 الصواب:"... الموضع  يرهه إِّْك الكالُم معناه...".
 في أول حديثه علي قول الشاعر: 461في    قال -54

حْ   فلسنا بالجبالِّ وال الَحديدا  ُمعاوَِّي إِّنَّنا َبَشٌر َفَأْسجِّ
منصـــوبًا، وردَّ النصـــَب المبـــرُد، وقـــال هـــو مخفـــوض.  -رحمـــه ت–:"رواه ســـيبويه 

 لعقيبة اَ سديِّّ الذي دفعه لمعاوية...". قصيدتين إحداهماوالبيت من 
ن إحداهما" تحريفان، والصواب:"قصيدين أحدهما" بدليل قوله بعد قوله:"قصيدتي

كلد "دفعه" وقوله:"والقصيد الثاني". وهذا تعبيره في كل الكتاب فهو ال 
 يقول:"قصيدة" وإنما يقول:"قصيد".
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 قال بعد النقل السابق وبعد إنشاده: -55
ًة َهَلَكْت َضياعاً   دِّ َيزيُد َأميُرها وَأبو َيزي َفَهْبنا ُأمَّ

 يجو  هنا النصب". :"وال
الظـاهر أن "ال" فــي قولــه:"وال يجــو " مقحمــةه  ن )يزيــد( فــي آخــر البيــت الســابق 
ا صــل فيــه أن يمــون مجــرورًا بالفتحــة نيابــة عــن الكســرةه  نــه ممنــوع مــن الصــر ، 

 وجرُّه بالكسرة ضرورة. فالنصب فيه جا ز.
( فعلي وج 464جاء في أول    -56 مُلها عْ هين: من العرب َمْن يُ قوله:"فأّما )إنَّ

لًة، وهم أهُل المدينة، وقيل  وإِّْن ُكالًّ َلَما (قراءة نافع:  ]منها[إكا خفَفها عمَلها مثقَّ
 . وسا ر العرب ال يعملها...".بالفعل المحذو ُيشبُِّّهها  )َلُيَوفَِّينَُّهمْ 

ـــه:"بالفعل المحـــذو " ال يـــصدي المعنـــي المـــراد، وأن كلـــد  يحصـــل الظـــاهر أن قول
 ".]منه[بالتكملة اآلتية:"... بالفعل المحذو  

في حديثه عن تصدر الجملة الفعلية في أكثر  5س 465جاء في    -57
االستعمال بالسين وسو  و)قد( و)ال( إكا وقعت خبرًا لـ)أْن( المخففة من الثقيلة 
 قوُله:"وأكثر استعمالها بالفصل بـ)السين( وبـ)سو ( مع اإليجاب، وبـ)قد( مع

وال مع النفي. وقد تستعمل بغير حر ، نحو: )علمُت أْن تقوُم( وبـ)ال( الماضي، 
 إاّل بعد أفعال العلم والتحقيق بخال  الناصبة للفعل". يقع

الظاهر أن قوله: )ال يقع( تصحيف، وأن الصواب: )ال تقع( لقوله             
 قبلها: و"استعمالها" و"تستعمل".

حديثـــه عـــن دخـــول )مـــا( علـــي الحـــرو  المشـــبهة فـــي  2س 466جـــاء فـــي    -58
بالفعــل قوُلــه:"وأّما إكا دخلــت عليهــا )مــا( أجمــع، كانــت كافــة لهــا عــن عملهــا إكا وليتهــا 

ومـن العـرب مـن الجمل االسمية، وإْن وليتها الفعلية كانت مهيئـة لـدخولها علـي الفعـل. 
 ".دة...ُيعمُلها في االسم بعدها كحالها قبل دخول )ما(، ويجعل )ما(  ا 
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الظاهر أن قوله:"ومن العرب من ُيعملها... )ما(  ا دة" ال يصدي المعني المـراد، وأن 
إاّل )ليت( فمن العرب َمْن  [كلد يحصل بالتكملة اآلتية أو بمثلها:"لدخولها علي الفعل.

 ، ومن العرب َمْن يُعملها...".] ال ُيعمُلها في االسم الذي بعدها
نحـــو، وهـــذا الـــذي أراده المصـــنف لقولـــه فـــي آخـــر هـــذا هـــو المشـــهور فـــي كتـــب ال

ـــــــــــــرة:"إاّل أنهـــــــــــــ ـــــــــــــم يحـــــــــــــدِّ ســـــــــــــيبويه  االفق فيهـــــــــــــا إاّل اإللغـــــــــــــاء".                    -رحمـــــــــــــه ت–ل
 (. 2/137)ُينظر الكتاب 

فـــي ككـــره للغـــة الثالثـــة التـــي حماهـــا عـــن العـــرب فـــي  3س 469جـــاء فـــي    -59
 به مفعواًل". (1)كل موضع فينصبون  )القول( قوُله:"والثالثة إجراؤها مجرى القول في

 (:"في ا صل: فينتصبون".1قالت المحققة في الحاحية )
 الظاهر أن ما في ا صل صواب محض.

مــن تحــت:"و)في( للوعــاء، تقــول: )هــذا فــي الكــي (،  5س 476قــال فــي    -60
ـه(. وإْن اتسـعت فـي الكـالم فهـي علـي هـذا، فإنمـا  و)هـذا فـي البيـت(، و)فـي بطـن أمِّ

  الشيَء، ولي  مثَله".فتقاربُ كالمثل ُيجاء به  ن يمو 
 الظاهر أن قوله:" يمون...فتقارب" تحريفان، وأن صوابهما:"تكون...فتقارب".

ومراده في هذه الفقرة: أند إكا اتسعت في الكالم فـي )فـي( فأخرجتهـا عـن معناهـا 
ذا حـأن ا صلي وهو الظرفية، فإنها تبقي علي معني مقـارب للظرفيـة، فشـأنها فـي هـ

المثل يصتي به لما يقاربـه ولـي  لمـا هـو مثلـه تمامـًا.                         )ُينظـر 
 وما بعدها(. 2/358اللباب 
:"و)حاحــا( حــر  خفــض فــي االســتثناء. ومعنــاه معنــي 1س 477قــال فــي  -61

 ...".(1)تكون فعاًل في قول بعضهم  وقد) ير(. 
ة، يريـد: وتكــون فعـاًل..." كـذا قالــت  ( مقحمـد(:")قـ1قالـت المحققـة فـي الحاحــية )

ولــــم أعــــر  ســــببًا لهــــذا الحمــــم ال مــــن الصــــناعة وال مــــن المعنــــي. فـــــ)قد( تــــأتي مــــع 
 المضارع أحيانًا للتحقيق.
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ضــمن حديثــه عــن إضــافة ا ســماء الســتة مــن تحــت  4س 489جــاء فــي    -62
ع فـي اإلضـافة .كمـا ال تجتمـ (2) ]إليهـا[إلي ياء المتكلم قوُله:"وأما )كو( فال تضـا  

 معها، لم يجتمع واحد منهما مع الثاني مراعاة لذلد.
ــــواُو وواجتمعــــت  ــــة  ال ــــالم، لكونهــــا مصــــاحبًة لعالمــــة التثني ــــف وال النــــون مــــع ا ل

تها بالحركة".  والجمع، وُقوَّ
 (:" إضافة يقتضيها السياق".2قالت المحققة في الحاحية )

مخــــٌل بــــالمعنيه  ن )كو( ال مقحــــم فــــي هــــذا الســــياق  ]إليهــــا[:الظــــاهر أن قولهــــا
تضا  البتة ال إلي ياء المتكلم وال إلي  يرها. وإضـافة المحققـة المشـار إليهـا ُتْشـعِّر 

 بأنها ُتضا  إلي  يرها.
والظاهر أن قوله:"كما ال تجتمع... مراعاة لذلد" ال يصدي المعني. ولم أنتهِّ فيه 

 إلي حيء.
ي هــذا الســياق لقولــه "لكونهــا مصــاحبة والظــاهر أيضــًا أن  قولــه:"الواُو َو" مقحــم فــ

تِّها بالحركة" أي: النون أيضًا.  لعالمة التثنية والجمع" أي:النون، ولقوله:"وُقوَّ
 في حديثه عن بيت امرئ القي : 4س 496جاء في    -63

يُُّهمْ   وحتي الجياُد ما يقْرَن بَأْرسانِّ  سرْيت بهم حتي تكلَّ َمطِّ
(  قوله:"... والضمير في )بهم( عا د  في البيت قبله". (6)إلي )الَمْجرِّ

 (:"في ا صل:)المذكور(".6قالت المحققة في الحاحية )
 المذكور في البيت قبله". ]المجر[الظاهر إكن أن اليبارة:"... إلي 

 جاء في تعليقه علي بيت الُمَتَلمِّ : -64
ُه َألقاه ي ُيَخفَِّف َرْحَلهُ كَألقي الصحيفة  ُِ َل ِِّ  اوالزاَد حتَّي َنْع

ــــه فــــي    ــــداء والخبــــر. 4س 498قوُل ــــة أوجــــه: الرفــــع علــــي االبت :"ويــــروى بثالة
 ...(.في الوجهين تأكيدوالخفض علي الغاية. والنصب علي العطف. و)ألقاها( 

الظــاهر أن قولــه:"... فــي الــوجهين تأكيــد" ال يــصدي المعنــي المــراد، وأن كلــد يــتم 
 د".تأكي ]ا خيرين[بالتكملة اآلتية:"... في الوجهين 
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قوُله:"وُيحـــذ  الفعـــل كثيـــرًا، ويبقـــي  6س 501جـــاء فـــي أول بـــاب القســـم    -65
(. وتُْبَدُل من الواو التاءُ المقَسُم به، فيقال:   نحو: )تاهلل(...". ،)به  فعلنَّ

كلد  الظاهر أن قوله"...)به  فعلّن(. وُتبدل من الواو التاء..." ال يصدي المراد، وأن
وتبـدل مـن  ]وتُبـدل مـن البـاء الـواو، نحـو: ) ت([..)به  فعلـّن(يتم بالتكملة اآلتية:".

 .الواو التاء، نحو: )تاهلل(..."
مـن تحت:"وتـدخُل )مِّـن، وُمـن( بالكسـر والضـم  3وجاء في الصـفحة نفسـها س -66

ـــْن أكثــر علـــي رأي، فيقــال: ) ( وبعضــهم يقـــول: )ُمــُن تِّ(. وقـــد يقـــال: مِّ َرّبــي  فعلـــنَّ
( و)َأَما تِّ( و)الها ت(...". باهللِّ (، و)تاهللِّ )   فعلنَّ

ــْن" ال يحقــق التمثيــل، وأن  ْن رّبــي  فعلــّن" بالكســر فقــط فــي "مِّ الظــاهر أن قولــه:"مِّ
ْن(. ُِ  كلد يتحقق بضبطها بالضم والكسر: )مِّ

والظــــاهر أيضــــًا أن قوليــــه:"تاهلل" و"بــــاهلل  فعلــــن" ال يصــــلحان للتمثيــــل فــــي هــــذا 
ثََّل بهما المصلـف )انظـر التعليـق السـابق( وأن صـواب التمثيـل السياق، فقد سبق أن مَ 

."...)  هنا هو:"... وقد ُيقال: )ُم ت، ومِّ تِّ  فعلنَّ
ـــة القســـم اســـمية    -67 :"ومثـــال كـــون 5س 502قـــال فـــي حديثـــه عـــن كـــون جمل

ــ ه( ومــا أحــبه كلــد، الجملــة اســميًَّة:)َلَعْمُرَك، وأْيُمــُن تِّ، ويمــيُن تِّ، وَعْهــُد تِّ، وأمانُت
رة لداللـــة المعنـــي، والتقـــدير: ) مــــا  َلَعْمـــُر تِّ ا ســـماء مبتـــدأة، وأخبارهـــا مضـــمرة مقــــدَّ

 ( و)أمانُة ت ال مٌة لي، وعهُد ت(.".أيُمُن تِّ ما ُأقسم بهأحلف به(، و)
ُرَك ما أحلف به" ليوافق مالظاهر أن قوله:"لعمر ت" تحريف، وأن الصواب:"لع

 ال:"لعمرك"ه و ن تقدير "لعمُر ت" عندهم: أحلف ببقاء ت ودوامه.المث
والظاهر أن قوله:"وأيمن ت  ما أقسم به" ال يصدي المعني،  ن )أيمن( معناها: 
البركة أو القوة، فكان حقه أن يقول: )بها(. ولعل الصواب يمون بالتكملة اآلتية 

، )وأيمن ت(." ويمون ] ت قسميو)يمينُ [حتي ينسجم التقدير مع ا مثلة:" 
 قوله:"ما أقسم به" مقحم في هذا السياق،  ن تقديرهم لهذين المثالين كما ككرت.

قوُلــه:"فإْن كانــت جملــة الجــواب اســميًة موجبــًة  11جــاء فــي الصــفحة نفســها س -68
  ٌم(".دخلْت عليها الالم و)إّن(، فيقال: ) تِّ لزيٌد قا ٌم(، ) تِّ إّن  يدًا قا

َِ لقا ٌم([الظاهر أن تمام التمثيل يقتضي التكملة اآلتية:"... قا ٌم   .]و) تِّ إّن  يدًا
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قوُلــه فــي حديثــه عــن جملــة جــواب القســم:"وإْن كانــت  4س 505جــاء فــي    -69
الفعــل مــاٍض دخلــت عليهــا )مــا( و)إْن( النافيــة، نحــو: ) تِّ مــا قــام و الجملــة منفيــة 

(. فـإن كـان الفعـل مسـتقباًل دخلــت مـام إاّل  يـٌد(، وال تصـلح هنـا ) يـد(، و) تِّ إْن قـا
 عليه )ال(، ويجو  دخول )ما(...".

 الظاهر أن قوله:"ما" في قوله:" وال تصلح هنا )ما(". وهم، وأن الصواب:"ال".
قولـــه:" البيــت المـــرئ القـــي ، وُيقــال: إّنـــه وفـــَد علـــي  4س 510جــاء فـــي    -70

 ، فَعلَِّقها...".عليهاه قيصر فرأى بنته حين دخول
 الظاهر أن قوله:"عليها" تحريف، وأن الصواب:"عليه".

من تحت قوُله في باب اسم الفاعل:"ويـدخل فـي البـاب  3س 531جاء في   -71
إلـي اةنـين، جاريـًا كـان فعلـه  (5) ]إلي واحـد أو [من الفعل المتعدي أسماُء المفعولين 

ْكُســور، وَمْظُنــون" مَ وُمْعَلــم،، وُمْســَتْخَر ، و  الماضــي أو  يــَر جــاٍر علــي نحــو "ُمْكــَرم،
 وما أحَبَه كلد".

 (:"إضافة يقتضيها السياق".5قالت المحققة في الحاحية )
 اليبارة السابقة فيها اضطراب حديد، يتأتي من عدة أحياء:

لــي  ممــا يقتضــيه هــذا الســياق، بــل هــو مقحــم  ]إلــي واحــد أو[أواًل: قــول المحققــة 
ح يعـــد مــن هـــذا البــاب أســماَء الفـــاعلين مــن الفعـــل المتعــدي وأســـماء فيــهه  ن الشــار 

المفعــولين مــن الفعــل المتعــدي إلــي اةنــين، فيقــام ا ول منهمــا مقــام الفاعــل، وُينصــب 
الثــاني علــي أنـــه مفعــول بــه، ومـــا ككرتُــه يصيــده قوُلـــه فــي أول الصفحة:"اســُم الفاعـــل 

صـــــفٍة جاريـــــة علـــــي     كـــــل  -فـــــي اصـــــطالح النحـــــويين –المقصـــــود فـــــي هـــــذا البـــــاب 
(:" ومــا كــان علــي مثــال 5، جــرت عليــه..." وقوُلــه فــي )سالفعــل المضــارع المتعــدي
(:" وإن 8مـــن البـــاب". وقوُلـــه فـــي الصـــفحة التاليـــة )س  هــذا وفعُلـــه  يـــُر متعـــٍد فلـــي
ـــه إلـــي واحـــد، ودخـــل فـــي البـــابتعـــّدى اســـُم الفاعـــل إلـــي  ى اســـُم مفعول ـــدَّ ". اةنـــين َتَع

 (.1س 559 و  4س 522)وينظر   
ةانيًا: الظاهر أن لفظ )الماضي( من قوله:"... فعله الماضي..." مقحم في هذا 

 السياق.
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ةالثــًا: أن ا مثلــة:"ُمْكَرم ومســتخر  وممســور" مقحمــة فــي هــذا الســياقه  نهــا مــن 
أفعـال ال مـة أو متعديـة إلـي واحـد، واسـم المفعـول منهـا ال يـدخل فـي هـذا البـاب كمــا 

ــــه، ككــــرت فــــي أول هــــذا ا ــــَل بـــــ)ُمْعَلم( لمــــا يجــــري عليــــه فعل لتعليــــق. وأن الشــــارح َمثَّ
 وبـ)مظنون( لما ال يجري عليه فعله. والثالةة السابقة من إقحام بعضهم.

يعمـــل حـــيء  فـــي حـــروط إعمـــال اســـم الفاعـــل قوُلـــه:" 3س 532جــاء فـــي    -72
إلتبـاع مـن منها رفعًا أو نصبًا إاّل أن يمون تابعًا علي أصله علي أي نوع كـان مـن ا

كونـــه صـــفًة أو حـــااًل أو خبـــرًا لمبتـــدأ، أو بعـــد نفـــي أو اســـتفهام، نحـــو: )مـــا ضـــارٌب 
أخـــــوَك  يــــــدًا( و)أضـــــارٌب أخــــــواك عمــــــرًا؟(، أو تكـــــون فيــــــه ا لـــــف والــــــالم، نحــــــو: 

 )الضارب، القا م(".
قوله:"والقا م" مقحم في هذا السياق لما ككرته في التعليق السالف. وإقحامه هنا 

ن المصلف قال:"ما ضارٌب...وأضارٌب..." ةم قال:"الضارب" فمثَّل َبيٌِّّنه  
بالمتعدي، وهو ما يتفق مع رأيه فيما يدخل في هذا الباب، أما )قا م( فهو من 

 الال م، وال يدخل في هذا الباب )ُينظر أول التعليق السابق(.
 في آخر كالمه علي قول الشاعر: 6س 542جاء في   -73

ُث دي  أخا َعْونِّ بنِّ مِّْخراقِّ  أو عبَد ربٍّ  ناٍر لحاجتناهل أنَت باعِّ
قوُلــه:"وَمْن خفـــض )ابـــن( حمـــل علـــي )عـــون(، وَمـــْن نصـــَبُه حملـــه علـــي )ا  (، 

 والمعني واحد".
النصب في )ابن( يمون بارتكاب ضرورة، وهي منع )عون( من الصر ه إك 

مون )عون( ا صل فيه التنوين، فلي  فيه إاّل العلمية، وإكا نصب )ابن( ال ي
موصوفًا به. أّما الجر في )ابن( فيمون بال ارتكاب ضرورة، إْك يمون )عون( علمًا 

 موصوفًا بـ)ابن( وهذا مّما التزم بالعرب تخفيفه بحذ  التنوين.
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 قال في كالمه علي بيت القطامي: -74

مُ   بالتَّلِّّ َيْوَم ُعَمْيٌر ظالٌم عادي الضاربون ُعميرًا عن بيوتِّهِّ

َلمّي،  2س 542   من تحت:"وعمير الذي ككر هو عمير بن الُحباب السُّ
. يصُف أّنهم أعزاُء مانعون حريمهم وحماهم،وأّن قبيلةٌ وكانت له  ارات علي تغلب 

 عليهم".  زاعميرًا  

الظاهر أن قوله:"قبيلة"تحريف، وأن الصواب:" قبيلته". أي قبيلة القطامي 
 وأن الصواب:"عدا".والظاهر أيضًا أن قوله:" زا" تحريف، 

 بيت قي  بن الخطيم: 1س 544ككر في   -75

ْن ورا ِّنا َوَكفُ  الحافظو عورَة العشيرةِّ ال  يأتيهُم مِّ

َفْت  ،من تحت:"وحاهده:حذُ  النون والنصُب، وهي لغة فاحية 2ةم قال س ُحذِّ
 من حذفها من الموصول في قولهم: أطوللطول الصلة، وحذُفها 

 َقتال الملوَك وفكَّكا اَ ْ الال" يَّ اللذاأبني ُكَلْيٍب إن َعمَّ 

 الظاهر أن قوله:"أطول" ال معني له في هذا السياق، وأن الصواب:"أكثر".

ضمن حديثه عن )رّب( ومخفوضها قوله:"وال يفتقر  1س 548جاء في    -76
 عن الصفة". وتغنيالمعنيين،  إحدىمخفوضها إلي صفة لتضمنها 

 يف، وأن الصواب:"أحد".الظاهر أن قوله:"إحدى" تحر 

 والظاهر أيضًا أن قوله:"وتغني" تصحيف، وأن الصواب :"وُيغني".
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 من تحت بيتا  يد الخيل: 2س 552جاء في    -77

احِّ َ بأَ   ـبرًا َأتانيـ"َأَلْم ُأْخبِّْرُكما خ  دَّ به الَوعــيدُ جو الَكسَّ

لَ       أتاني َأنَّهم َمزِّقوَن عرضي         " (5)ْينِّ لـها َفديدُ جِـّحاُش الكِّْرمِّ

" ولم أقف عليه في يرسل بالوعيدِّ (:" في ا صل:"5قالت المحققة في الحاحية )
 المصادر التي اطلعت عليها، وهو مخالف للقافية".

و ن البيت مع ما في ا صل سليم، وفي البيت إقواء. ولي  للمحقق أن يغير 
إقواء، وإلي الرواية ا خرى  مثل هذا، وإنما عمله أن يشير إلي ما في الرواية من

 في الحاحية.

قوله:"وجميعها يرفع الفاعل       8س 559ة   هجاء في باب الصفة المشب -78
 مضمرًا ومظهرًا...". المفعول ]يمون [و

الظاهر أن قوله:"المفعول" وهم، وأن الصواب:"الفاعل". وا ولي اعتبار هذا 
:" وجميعها يرفع الفاعل، ويمون مضمرًا اللفظ مقحمًا في هذا السياق، فتكون اليبارة

 ومظهرًا".

من تحت قوله:" ةم تتسع العرب فيها فتجعل  2جاء في الصفحة نفسها س -79
الصفة لألول مجا ًا، وتضمر فيها اسمه وتزيل الضمير المتأخر، وتضيُف الصفة 
إلي الذي كان مرفوعًا بها، وتدخل عليه ا لف والالم كالعوض من الضمير، 

، حسنِّ الوجهِّ(. وا صل: )حسٍن وجُهُه، ومضروٍب أبوهل: )مررُت برجٍل فتقو 
 ، وهما في المعني للثاني".والضرُب واقٌع به للرجل، الضربَ فصيََّرتِّ 

الظاهر أن قوله:"... حسنِّ الوجهِّ(. وا صل: )حسٍن وجُهُه، ومضروٍب أبوه" 
 ]ومضروبِّ ا بِّ  [جهِّ، ير متجٍه، وأن صوابه يمون بالتكملة اآلتية:"... حسن الو 

 وا صُل:...".
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والظاهر أيضًا أن قوله:"الضرَب" من قوله:"فصيََّرتِّ الضرب" وهم، وأن 
 الصواب:"الُحْسَن".

قوله:"والضرُب واقٌع به" لي  بسديد، وأن الصواب:"والضرَب  والظاهر أن ضبط
للوجه،  واقعًا به". ويدل علي صحة هذا قوله:"وهما في ا صل للثاني". أي الحسن

 والضرب لألب.
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