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 شرح جمل الزجاجي
 (609ألبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف اإلشبيلي )ت 

 "تحقيق ودراسة"
 "القسم الثاني"

 د. عالء الدين حموية
 المجلد الثاني:

ْل به( لفظه لفظ األمر، ومعناه 3س 584جاء في ص   -1 ِِ :"وقولهم: )اْفِع
ولون: الجار والمجرور ... والكوفيون يق (1)التعجب، والجار والمجرور هو الفاعل 

في موضع نصب. والفاعل مضمر في الفعل وال يظهر، وتقدير الكالم عندهم: "ما 
أفعله" ولم يختلفوا في ذلك، ودليلهم على كونه في موضع نصب حذف المجرور 

 في قوله.
 ... وإْن يستغِن يومًا فأْجِدرِ  ............ 

 )َأْسِمْع به وَأْبِصْر  (و
 عد إسقاط حرف الجر في قوله:وبمجيئه منصوبًا ب

 فاْجِدْر مثَل ذلك أن يكونا ..........
 وهو قوٌل ال دليل على خطئه".
:" وهو مذهب البصريين انظر... وذكر أبو حيان (1)قالت المحققة في الحاشية 

( أن الفراء والزجاج والزمخشري وابن خروف يرون أن )اْفِعْل( 3/35في االرتشاف )
به ابن                وهو خالف ما صرحة والهمزة للنقل. في التعجب أمر حقيق
." ِ  خروف في النَّص 

الحقُّ أن نص ابن خروف هنا موافق لما ذكره أبو حيان، فقد قال صراحة عن  
 قول الكوفيين:"وهو قوٌل ال دليَل على خطئه".

مجرور )اْفِعْل به( لفظه لفظ األمر ومعناه التعجب، والجار وال :وقولهمأما قوله:"
 هو الفاعل..." فنقل لرأي أكثر النحاة، ال تعبير عن رأيه هو.

قوله:" وكلُّ فعٍل واسٍم على  3س 593جاء في أول باب )نعم وبئس( ص  -2
ا عينه حرف حلق  يجوز فيه أربع لغات )ِنْعَم( )َفِعَل( بكسر العين مم 

َس( بكسر الفاء وسكون العين، فاسُتعمل ِْ َئ ِِ ِعَم( في هذا الباب )نَ  و)ِب
َس( على األصل قلياًل...". َِ َئ ِِ  و)َب
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الظاهر أن قوله:"... يجوز فيه أربع لغات... فاستعمل..." ال يؤدي المعنى 
المراد، وأن ذلك يتم بالتكملة اآلتية:"... يجوز فيه أربع لغات )ِنْعَم( )وِبْئَس( بكسر 

اء وسكون وبكسرهما، وبفتح الفاء وكسر العين، وبفتح الف[الفاء وسكون العين 
 فاسُتعمل..." )ُينظر اللسان "نعم" "بئس"(. ]العين

 قالت المحققة في تعليقها على البيت اآلتي: -3
 (2)ِبْئَس َقرينا َيَفٍن هاِلِك 

...".وعجزه(:" مجهول النسبة 2) ِِ  :"أم  عبيد وأبو مالِك
هذا بيت مستقل من مشطور الرجز، وال عجز له، والعروض فيه هي الضرب. 

 ( من المجلد األول(.1ا سلف التعليق ))انظر م
 من تحت قوله:"... وكذلك: 3س 596جاء في ص  -4

 القوافي أخالسأنا نعم   .............
ال بد  من حذفه..."  فيماوال يجوز حذف المقصود بالمدح إال  أن يتقدم له ذكٌر 

( بالحاء. الظاهر أواًل أن قوله:"أخالس" بالخاء ال معنى له، واألشبه أنه:)أحالس
 وهذا عجز بيت من مجزوء الكامل: )ُمَتفاعلن ُمْتفاعالتن(.
 والظاهر ثانيًا أن قوله:"فيما" تحريف، وأن الصواب:"ِمم ا".

قوله:"وال يتقدم المبتدأ عليها. ومن أعرب  من تحت 2س 599جاء في ص  -5
 به فال وجه له؛ )حبَّذا( مبتدًأ، و)زيٌد( خبره، أو )حبَّذا( فعاًل ماضيًا و)زيٌد( فاعالً 

 ألنه ضم  الكلمتين بمنزلة كلمٍة واحدٍة...".
الظاهر أن قوله:"ألنه ضم الكلمتين بمنزلة..." ال يؤدي المعنى، وال يصح 

 بمنزلة...". ]فجعلهما[صناعًة، وأن ذلك يحصل بالتكملة اآلتية:"... الكلمتين 
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 جاء ضمن تعليقه على قول جرير: -6
 وحبَّذا ساكُن الرَّي اِن َمْن كانا رَّي اِن من جبلٍ يا حبَّذا َجَبُل ال

من تحت:"... و)ِمْن جبٍل( تبييٌن لـ)ذا( على جهة التأكيد  1س 600قوله ص 
 جنسًا". فاعلهاودخلت عليه )َمْن( وال تدخل على مميِ ز )نعم( و)بئس( لكون 
 الظاهر أن قوله:"فاعلها" تحريف، وأن الصواب"فاعلهما".

 ل تعليقه على قول النابغة:جاء في أو  -7
 رجاٌل َفَبذَّْت َنْبَلُهْم وَكليبُ  َتعفََّق باأَلْرطى لها وأرادها

قوُله:"ولو كان على إعمال األول للِزَم أن يقول: )وأرادوها رجاٌل(  4س 606ص 
 (؛ ألنه ضمير عائد على جمع، وهذا ال محيص عنه".تعفَّق وأرادوهاأي )

ادوها" ال يحقق التقدير المراد، وأن ذلك يكون بالتكملة الظاهر أن قوله:"تعفَّق وأر 
 وأرادوها...". ]رجالٌ [اآلتية:" تعفَّق 

:"وإن أعملت األول قلت:  1س 608جاء في باب التنازع قوله في ص   -8
)ظنَِّني وظننُته إياه زيٌد شاخصًا( تقديره: ظنَّني زيٌد شاخصًا، وظننته إياه(... ولو 

لثنيت مفعوله الثاني، فيلزم التثنيَة والجمَع في الضمير  ثنيت ضميرك وهو )ني(
 تقول: (2) ]ال[الثاني فكنت 

)ظن نا وظننتهم إي اهم الزيدون وال "ظنَّنا وظننتهما إياهما الزيدان شاخَصْيِن(، 
 أبو القاسم...". فعلَ شاِخصْين(. وهكذا يفعل في التي 
 لسياق".(:" إضافة يقتضيها ا2قالت المحققة في الحاشية )

 الظاهر أواًل أن قوله: )ال( مقحم في الموضعين.
 والظاهر ثانيًا أن قوله:"فعَل" تحريف، وأن  الصواب:"ذَكَر".
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 في شرحه لبيتي الفرزدق 1س 610جاء في ص  -9

مِ  الِكراِم الَخضـاِرمِ  وليس بَعْدٍل أْن َأُسبَّ ُمقاِعساً   بآبائَي الشُّ

 بنو عبد َشْمٍس ِمن مناٍف وهاِشمِ  وَسبَّنيولكنَّ َنْصفًا لو َسَبْبُت 

قوله:"يريد أن العدل أن أسبَّ بني عبد شمس وبني هاشم، الذين هم أكفائي، 
 مقاِعس الذي ذكره". عبيد، وهو ابنوآنف ِمن هجو 

 الظاهر أن قوله:"وهو ابن" تحريف، وأن الصواب:"وهم أبناء".
 كلثوم: على قول عمرو بن 5س 625قال في تعليقه ص  -10

 َفداَسُهْم َدْوَس الحصاد الداِئسِ   وَحَلِق الماِذيِ  والغواِنسِ 
 :"َفصل... بـ)الحصاد( بين المصدر وفاعله، بالمخفوض به".

 الظاهر أن الباء في قوله:"بالمخفوض" مقحمة.
 في تقديره لقوله: 2س 626جاء في ص -11

 أزلنا هاَمُهنَّ عن الَمقيلِ  بضرٍب بالسيوِف رؤوَس قومٍ 
 (، فحذف الفاعل".بضرٍب نحنقوُله:"أراد: )

 األشبه:"أراد ِبَضْرِبنا..."؛ ألن المصدر ال يرفع الضمير الظاهر.
( في           633جاء في  -12 ( و)راميٌّ س األخير قوله:"... كما تقول: )بالليٌّ

 )بالل أباك( و)رام ُهرمز( فيلتبس بالمفرد".
 َمزَّاَء(..". قوله:"... و)باللَ  5س 928وجاء في ص

 من تحت:"... و)بالَل َحْمراء(...". 3والصفحة  نفسها س 
 كل هذه األسماء لم أجدها في )معجم ما استعجم( و)معجم البلدان(.
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قوله:"وتفسير )المائة( و)األلف( بواحد مخفوض؛  1س 635جاء في ص -13
َر بالجمع المخفوض، والمفرد المنصوب. فإْن  َعَدْدَت ألنه اجتمع فيه ما ُفسِ 
(، ألن مائة)المئين( فاألصل أن تقول: )ثالث مئاٍت(، و)ثالث مئيَن( إلى )تسع 

ر هنا آحاد...(.  المفسِ 
الظاهر أن قوله:"مائة" تحريف، وأن الصواب:"مئات"؛ ألن مراده بالمفسر أنه 

 هنا آحاد المعدود، أي: تسع مئات رجٍل مثاًل.
قوُله :" الذي ذكر أبو القاسم من  637جاء في أول باب )تعريف العدد( ص  -14

تعريف األول والثاني في اآلحاد، وتعريف الثالثة في المركبات والمعطوفات 
والمئين واأللف، نحو: )الثالِث المائِة الدرهِم( و)الثالثِة األلِف الديناِر( و)الخمسَة 

شهر ما عشَر الدر هِم( كل ه من كالم العرب، حكاه أئمة اللغويين، وهو ضعيف. واأل
بدأ به، وهو القياس، وهو تعريف اآلخر من المضافات، واألول من المركبات 
والمعطوف والمعطوف عليه. وجعلها ابن بابشاذ مسألة خالٍف بين الكوفيين 
 (5)والبصريين ولم يعرف أن العرب هي التي اختلفت في ذلك. وأجاز بعٌض 

 ، وهم األفصح األكثر".تعريف الكل  حتى التمييز، ومنع بعض ما ال قياس فيه
 -كما ذكر ابن السكيت -(:" وهو الكسائي5قالت المحققة في الحاشية )

 وجماعة من الكتاب...".
الظاهر أن مراد الشارح بقوله:"وأجاز بعٌض... ومنع بعٌض...": بعض العرب، 
ال بعض النحاة أو اللغويين. ولذلك ردَّ على ابن بابشاذ أن تكون المسألة خالفية 

الكوفيين والبصريين؛ ألنها مما اختلفت فيه لغة العرب، ولذلك قال في آخر بين 
 النقل:"... وهم األفصح األكثر".

رجٍل في أول )باب كم( قوُله:"... فالمبتدأة: )كم  4س 651جاء في ص  -15
 جاءَك؟( والمفعولة:) كم غالمًا ملكت؟(. والمجرورة: )بكم رجٍل مررَت؟(.

( في ملكها وُبنيت في االستفهام ل تضمنها معنى الهمزة، وفي الخبر تشبيهًا بـ)ُربَّ
، ألن لفظها لفظ والخفض بها أولىصدر الكالم، وتضمنها القليل والكثير، 

أيضًا، وفي التمام في مثل    و)ما( في الصفةبنيت في الصفة،  كمااالستفهامية. 
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 ََفِنِعم ا ِهي ( َمنْ وفي التعجب؛ إْذ كانتا بلفظ) في االستفهام والخبر أو )ما(  و
 الصلة".

 النقل السابق فيه عدة أمور:
 جاءك؟" وهم، وأن الصواب "كم رجاًل جاءَك؟".رجٍل الظاهر أن قوله:"كم  -أ
الظاهر أن قوله:"والخفض بها أولى" ال يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك   -ب

 أولى..." ]والبناُء بها[يحصل بالتكملة اآلتية:"... والخفض بها. 

ر أن قوله:"كما بنيت في الصفة، و)ما( في الصفة..." ال معنى له، الظاه -ج
وأن الصواب يكون باعتبار قوله:"و)ما( في الصفة" مقحمًا في هذا السياق، 

 فتكون العبارة:"كـ)ما( بنيت في الصفة أيضًا وفي التمام".

 الظاهر أن قوله:")َمْن( و"مقحم في هذا السياق. -د

ثه عن مميز )كم( الخبرية قوله:)ويجوز ضمن حدي 6س 652جاء في ص  -16
. والخفُض مع الفصل والخفضفي مميزها النصُب، وأكثر ذلك مع الفصل 

 جائز...".
 الظاهر أن قوله:"والخفض والخفض" مكرر، فأحدهما مقحم في هذا السياق.

قوله في باب )مذ ومنذ(:"ووقع بعد البيت غلط،  5س 665جاء في ص  -17
هم: ُمْذ ِحَجٍج وُمْذ َدْهِر(، وكان ِمْن لغته أن يخفض بـ)ُمْذ( وصواُبه :)وَرَوى بعُض 

، ثم رجع فقال:)تقديره: من َمرِ  ِحَجٍج...،  (2)ويجعلها بمنزلة )ِمْن( على كل حال 
 يريد: فتقدير البيت:)ِمْن َمرِ  ِحَجٍج، وِمْن َمرِ  دهٍر(".

)وروى بعضهم: مذ والعبارة فيه:  140(:"الجمل 2قالت المحققة في الحاشية )
، ويجعلها حجج ومذ دهر،)وقال(: وكان من لغته أن يخفض بمذ على كل حال

 ، فتقديره )عنده(: من َمرِ  حجج ومن َمرِ  دهر(.بمنزلة )منذ(
مع مالحظة الكلمات التي بين األقواس الكبيرة. والغلط الذي ذكر هـو فـي تقديمـه 

بــأن  الــذي روى )مــذ حجــج ومــذ لـبعض الكــالم علــى بعــض، فكــالم أبــي القاسـم يــوهم 
دهــر( هــو الــذي مــن لغتــه أن يخفــض، وهــو الــذي يجعلهــا بمنزلــة )منــذ(، وهــو الــذي 
رها بـــ)من َمــرِ  حجــج...( والصــواب أن يقــول بعــد البيــت فتقــديره عنــده: )مــن َمــرِ    يقــدِ 
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: ]أي الــراوي  [حجــٍج ومــن َمــرِ  دهــر(. وروى بعضــهم: مــذ حجــج ومــذ دهــر، وقــال 
أن يخفض بـ)مذ( على كل حـال، ويجعلهـا بمنزلـة )منـذ(.  ]أي زهير[وكان من لغته 

 " كذا قالت!.234وانظر إصالح الخلل 
 والحق أن الغلط الذي وقع بعد إنشاد أبي القاسم لقول زهير:

 َأْقَوْيَن ِمْن ِحَجٍج وِمْن َدهر َلمِن الدياُر بُقنَِّة الِحْجرِ 
ه:" وروى بعضــهم:) مــذ حجــج ومــذ بعـد قولــ ويجعلها بمنزلــة )منــذ("هـو فــي قولــه:"

ــــ)مذ( علـــى كـــل حـــال..." وغلطـــه فـــي  دهـــر(، وقـــال: وكـــان مـــن لغتـــه أن يخفـــض ب
ــا  اســتخدامه )منــذ( بــدل )ِمــْن(؛ ألن )ِمــْن( هــي التــي يخفــض بهــا علــى كــل حــال. أم 
ر أبـو القاسـم هـذه الروايـة قـال:" وِمـْن َمـرِ  حجـج  )منذ( فتجر وترفع. ولذلك عنـدما قـدَّ

ْهــٍر( فعــاد إلـى )ِمــن(، وهــو الصــواب. ولـذلك قــال ابــن خروف:"ووقــع بعــد ومـن َمــرِ  دَ 
 ويجعلها بمنزلة )ِمْن(".البيت غلط، وصواُبه... 

" و "كــان"(: "ويجــوز  5س 668جــاء فــي ص  -18 قولــه فــي بــاب )الجمــع بــين "إن 
م إْن عــاد  –إذا كانــت زائــدة  –فـي فاعلهــا  ثنِ يــت وجمعــت  فــإناالســم،  ]علــى[مــا تقــدَّ

، ولـم تجمـع، فتقـول: (2) قلت : )كانا( و )كانوا(. وإن جعلته ضمير المصدر  لـم تَـثنِ 
منطلقــــــٌة  انوامنطلقــــــٌة جاريُتهمــــــا(، و)إن  القــــــائم آبــــــاؤهم كــــــ كانــــــاإنَّ القــــــائَم )أبواهمــــــا 

م  جواريهم(، ولم تثنِ  )القائم(، وال )المنطلقة( لرفعهما الظاهر. وَمْن ثنى الفعـل المتقـدِ 
 عه، ثنَّى وجمع".على فاعله وجم

. ]بفاء[... فقلت ]بدون فاء[(:" في األصل )إن( 2قالت المحققة في الحاشية )
 والصواب ما أثبت".

 في النقل السابق أمران:
 األول: الظاهر أن الفاء مقحمة في )إْن(، وما في األصل هو الصواب.
وضعين الثاني: الظاهر أن قوله: "كانا... كانوا" تحريف، وأن الصواب في الم

 (.3)كان(. وتحذف الحاشية )
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قوله:"المراد بالفصـل التفرقـة بـين النعـت  669جاء في أول )باب الَفْصل( ص  -19
 خبر ال نعت". ]أنه[والخبر، فالَفْصل ُيؤِذن بالذي يأتي بعده 

الذي يأتي بعده خبر ال  ]أن  [الظاهر أن صواب موضع التكملة :"... يؤذن بـ
 نعت".

اورة الشعرية التي ذكرها بين قيس بن ذريح ولبنى، قولها ص جاء في المح -20
672: 

 فـجازاني جزاَء الخائنينا َرَحْلُت إليه من وطني وأَْهلي

فينا فال يغت ر بعدي رآنيَفمـَْن   بحلو القول أو َيْبُلو الدَّ

 الظاهر أن "رآني" تحريف ينكسر به الوزن، وأن الصواب :"َيَرني".
فـي أول )بـاب النـداء( قوُلـه:"... وهـو منصـوب لفظـًا أو  3س 683جاء في ص  -21

، نحــو: (3)](فتلزمــه )يــا[تقــديرًا، إال  أن يكــون مفــردًا علمــًا أو مفــردًا مقصــودًا أو مبهمــًا، 
 )يا زيُد(...".

 (:"غير واضحة في األصل".3قالت المحققة في الحاشية )
"... أو الظــــــــــــاهر أن قولها:"فتلزمـــــــــــــه )يــــــــــــا(" لـــــــــــــيس بصــــــــــــواب، وأن الصـــــــــــــواب:

نحــو: ) يــا زيــُد(... وذلــك لقولــه قبــل ذلــك:"... وهــو منصــوب لفظــًا أو ]َفُيْبَنــى[مبهمــا ً 
: 3س 711تقــديرًا، إال  أن يكــون..." وألن مــا ُذِكــَر ال تلــزم )يــا( فــي جميعــه. قــال ص 

"ورب ما ُتحذُف )يا( إال  في االستغاثة ومع المبهم، فإن ها ال ُتحذُف منهما. وفي المقصود 
 …".ه خالٌف في حال السعةقصدُ 

… من تحت "وما ُشبِ ه به في الضرورة، نحو قوله 3س 683ولقوله أيضًا في ص 
."… 
 فجميعه على أنه مبنيٌّ على الضم لفظًا أو تقديرًا". )ُينظر التعليق التالي(. 
مبني على الضم    (2)]...[على فجمع قوله:"...  3س 684جاء في ص   -22

، نحو:       )يا (4) ]الجماعة وواو[لحقت ِمن هذا كلِ ه ألف التثنية  . فمالفظًا وتقديراً 
 زيدان( و) يا زيدون( ناب الحرفان مناَب الضمة...".
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(:")فجمع على( هكذا في األصل، ولعله يريد: 2قالت المحققة في الحاشية )
ي جمع بين النداء  واأللف والالم. وما بين معقوفتين كلمة مطموسة "كذا! وقالت ف

 (:" إضافة يقتضيها السياق".4الحاشية )
 في النقل السابق عدة أمور:

 الظاهر أن قوله" فجمع" تحريف، وأن الصواب :"فجميعه". -أ
 ".]أن ه[الظاهر أن الكلمة المطموسة حق ها أن تكون:"  -ب

 تقديرًا". أوالظاهر أن الواو في قوله:"لفظاً وتقديرًا" تحريف، وأن الصواب "لفظًا  -ج

ـــة المحققـــة :"الظـــاهر أي  -د ـــواو فـــي تكمل " تحريـــف وأن ]وواو الجماعـــة[ضـــًا أن ال
 ".]واو الجماعة أو [الصواب :"

من تحت قوله:"... غير أن هم إذا أطلقوا اللفظ وقالوا :  4س  686جاء في ص  -23
 في األعراف". (4)( بعيرٌ )رأيُت راكبًا( فما يعنوَن ) 

 رًا(...".(:"في األصل: )بعي4قالت المحققة في الحاشية )
الظــاهر أن مــا فــي األصــل صــواب محــض، فمــا أدري مــا الــذي دفعهــا لتغييــره إلــى 

 خطأ محض.
 في حديثه عن قول جرير: 3س 714جاء في ص  -24

 َأُلْومًا ال أبالَك واغترابا أعبدًا َحلَّ في ُشَعَبى غريباً 
م مقحمـة قوُله:"وانتصب )األُب( بـ )ال( وهـو فـي موضـع االبتـداء. و)لـك( خبـره.والال

زائدة، واأللف دليل اإلضافة، والالم دليل االنفصال، ففيه الجمع بين النقيضين، وجرى 
، ولـم تُـراَع اإلضـافة، واألصـل: )ال أَب لـك(؛ ألن )ال( ال تنصـب في المثـلفي كالمهم 

أباَك( مضافًا، فكأن  الالم دخلت على هـذا. ولـم  ]العرب بـ)ال [إال  النكرات، ثم تكلمِت 
 بـ)ال أخاك( و)ال( فيه مضافة...". ُيتكلم

ـــه " ـــِل". والظـــاهر أن  فـــيالظـــاهر أن قول المثـــل" تحريـــف، وأن الصـــواب:"مجرى اَلَمث
 قوله:"الأخاك" تحريف، وأن الصواب:"ال أخا لك".
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والظاهر أيضًا أن قوله:"مضافة" تحريف، وأن الصواب:"إضافة" وتكون العبارة:"ولم 
 ضافة".ُيتكلم بـ)ال أخالك(، وال فيه إ

 يريد: أن العرب لم تقل: )ال أخالك(، ولذلك لم تقل: )ال أخاك( باإلضافة.
 قولهم: 4س 715جاء في ص  -25

 "َأْطِرق كرا أطرق كرا
 إن  النَّعاَم في الُقَرى"                               

وهما بيتان من منهوك الرجز، لم تذكرهما المحققة في فهرس األشعار، وذكرتهما 
 (.750فهرس األمثال فقط. )وانظر ص في
ـــذين لفُظهمـــا واحـــٌد واآلخـــر مضـــاٌف  717جـــاء فـــي ص  -26 ـــه:"باب االســـمين اللَّ قول

على جهـة اإلقحـام فـي أحـد  التأكيدَ منهما :ذكر في هذا الباب مسألتين: إحداهما: يعيُد 
 ".والثانية: ال سبيل فيها إلى ذلكَأْوُجِهها. 

 حريف، وأن الصواب:"للتأكيد".الظاهر أن قوله:"التأكيَد" ت
والظاهر أن قوله:"والثانية: ال سبيل فيها إلى ذلك". يحتاج لتوضيح، فمراده بالعبارة 
السابقة: أن المسألة الثانية ال سبيل إلى َتَحقُّق ترجمة الباب فيها، أي يراها ابن خروف 

 مقحمة في هذا الباب.
 في شرحه لقول جرير: 2س 720جاء في ص  -27

 ال ُيْلِقَينَُّكُم في َسْوأٍَة ُعَمرُ      ْيَم َتْيَم َعِديٍ  ال َأبالُكمُ يا تَ 
قوُله:"... وتكره العرُب )ال ُأمَّ لَك(؛ ألنها ال تنِسُب إلى اأُلم ، وال تعتمد عليها، وإن ما 

، وقد اْسَتْسَهَلِت المجاز فيه. الحب ِ تعتمد على اآلباء، مع ما في نفي األب من 
ْوأة   تنهوا سفيهكم عن َسيِ ئ فعله هجُوتكم". إنْ (: الفعلة القبيحة. يقول لقومه: و)السَّ

." بِ  " تحريف، وأن الصواب:"السَّ  الظاهر أن  قوله:"الحب 
والظــاهر أيضــًا أن قولــه:"إْن تنهــوا ســفيهكم عــن ســي ئ فعِلــِه هجــوتكم". يقلــب المعنــى 

 هوا...".تن ]ال[المراد، وأن الصواب يحصل بالتكملة اآلتية:" إْن 
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بعــد أن عــرض مــذهب ســيبويه والمبــرد فــي قــول جريــر  8س 721جــاء فــي ص  -28
قوُلـه:"... ومـذهُب سـيبويه غيـُر هـذا؛ …( السـابق فـي التعليـق اآلنـف )يـا تـيم تـيم عـدي

مًا مـن تـأخير؛ كـأن  األصـل:)يا تـيَم  (6)وذلك أنَّه ال يومي مضافًا، زاد تأكيدًا  لألول مقدَّ
م حمَل على لفِظ األول من غير تنوين؛ ولذلك شبََّهُه بـ)يا طلحـَة( و عديٍ  تيمًا( فلم ا  َقدَّ
 )ال أبا لك(".

(:" ال يومي مضافًا زاد تأكيدًا لألول. كذا في 6قالت المحققة في الحاشية )
األصل، ولم يتأتَّ لي وجهه بهذا اللفظ... ولعل صواب العبارة )أنه ال يراه مضافًا بل 

 وهذا هو مذهب سيبويه".جاء توكيدًا لألول( 
 ولتصويب العبارة ال بد  ِمن:

 اعتبار قوله:"ال يومي" تحريفًا، وأن الصواب:"ال ينوي". -أ
 ...".]وإنما[إضافة التكملة اآلتية:" ال ينوي مضافًا  -ب

 اعتبار قوله:"زاد" تحريفًا، وأن الصواب:"أراد". -ج

ـــا صـــاحبي(  2س 724جـــاء فـــي ص  -29 ـــا صـــاِح( فـــي )ي ـــر لكثـــرة قولـــه:"وأم ا )ي فُغيِ 
استعمالهم إي اه، وهو ل ما كُثر استعمااًل كُثر تغييـرًا، فُحـِذَفِت اليـاء فصـار )يـا صـاحُب(، 

َم". ِم وُرخِ   ثم ُبَني على الضَّ
 الظاهر أن  ضبط قوله:"يا صاحُب" وهم، وأن الصواب:" يا صاحِب".

 من تحت في كالمه على بيت أبي النجم:  3س 725جاء في ص  -30
 ة َعم ا ال تلومي واهجعييا ابن

قوله:"وشـاهده: إبــداُل األلـف مــن اليـاء، أراد )يــا ابنــة عم ـي(. وهــذا البيـت مــن البــاب 
 القلب فيه ضرورة. والبدُل في الياء قوله: (5) ]وم ما[الذي بعُد، 
 وابنيما". (1)بأبيفهي  تنادي 

في البيت  (:"إضافة يقتضيها السياق؛ ألن الضرورة5قالت المحققة في الحاشية )
 التالي". كذا قالت!

This file was downloaded from QuranicThought.com



 216 

ـــي( ال يكـــون إال  فـــي  ـــا" ألن قلـــب اليـــاء ألفـــًا مـــن )عم  الظـــاهر أن الضـــرورة فـــي "عم 
ضــرورة الشــعر. أمــا قلــب اليــاء ألفــًا فــي )أبــي( فســائو فــي غيــر الضــرورة. ولــذلك قــال 

م في القلب ألفاً 7س 727الشارح في ص  ، وعلي:"ويشترك مع الباب المتقدِ  ه ، وهو َيُشدُّ
م"  مقحم في هذا السياق. ]ومما[. فقولها:البيت المتقدِ 

والظاهر أيضًا أن قوله:"بأبي" تحريف، وأن الصواب:"بأبا". وبه يتحقق االستشهاد. 
 وابناما". بأبا(:"في األصل:"منادى 1قالت المحققة في الحاشية )

ُث لغـــات؛ ( ففيهمـــا ثـــالعـــم  ( و)اْبـــَن أم  قولـــه:"وأم ا )اْبـــَن  9س 727جـــاء فـــي ص  -31
المذكورة. وزاد اللغتين لكثرِة استعمالهما؛ إحداهما: البناء على الفـتح فـي االسـمين علـى 

 حكم التركيب: )يا ابَن ُأمَّ( و)يا ابَن عمَّ(.
يــدلُّ والثانيــة: نصــب األول، وحــذُف اليــاء مــن الثــاني علــى اإلضــافة، وإبقــاء الكســرة 

هــذه و ب قبــل اإلضــافة. والبنــاء علــى الفــتح عليهــا حمــاًل علــى المفــرد، علــى تــوهُّم التركيــ
 أضعفها؛ ألنه موضع ال يحذف فيه التَنوين".

 الظاهر أن قوله:"ُأمَّ... َعمَّ" في أول النقل تحريف، وأن الصواب:"ُأمِ ْي...َعمِ ْي".
." " تصحيف، وأن الصواب:"تدل   والظاهر أيضًا أن قوله:"يدل 

فـي هـذا السـياق؛ ألن مـراده اإلشـارة إلـى  والظاهر  أن الـواو فـي قوله:"وهـذه" مقحمـة
ـــى الفـــتح هـــي أضـــعف اللغـــات الـــثالث التـــي  نـــَي فيهـــا االســـمان عل ُِ أن  اللغـــة التـــي ِب

 ذكرها.
( قولــه:"قال ابــن بابشــاذ فــإن ثنيــَت قلــَت: )يــا هناِنيــِه(، 5س) 731جــاء فــي ص  -32

وكــذلك تقــوُل  جئـت باليــاء عــوض األلــف آِخـرًا النكســار مــا قبلهــا، ووقفـَت بالهــاء. قــال:
جعلتهــا واوًا النضـمام مـا قبلهــا. ووقـف علــى قيـاس الندبــة.  (3)( يــا َهُنونـاهفـي الجمـع: )

(. و يا َهَنـاُنوهقلُت: وليس هنا في هذا َلْبٌس، فتبقى األلف على حالها، ويفتح ما قبلها )
و           كما قالوا: )يا أمير المؤمنينـاه(،  (4))يا َهُنوناُه( في الجمع. وقالوا: )خطاه(

 )يا زيداه( و)يا غالماه(، فيمن قال: )يا غالَما( بفتح الكسرة حين لم يلتبس.
 .(5)وكذلك فعَل في تثنية المؤنث، وزعم أن  النحويين أغفلوه وكشَفه" 
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(:"في األصل: )يا هنانوه(. وهو تحريف بدليل قوله 3قالت المحققة في الحاشية )
كما  1/267قبلها(. وهي في شرح ابن بابشاذ  بعدها: )جعلتهما واوًا النضمام ما

 أثبت...".
 (:"كذا في األصل ولم يتبيَّن لي وجهه".4وقالت في الحاشية )
. وعبارته:"فإذا ثنيت 1/267(:" شرح الجمل البن بابشاذ 5وقالت في الحاشية )

( واواً قلت: يا هنتاِنيه أقِبال، وإذا جمعَت قلَت: )يا هناُتوه( أقبلَن، قلبت ألف )هناه
النضمام التاء، كما قلبتها ياًء النكسار نون التثنية، وهذا موضع يغفله النحويون 

 إلشكاله، وقد كشفته".
 النقل السابق فيه عدة أمور:

الظاهر أن قوله:"يا َهُنوناه" تحريف، وأن الصواب:" يا َهُنْوُنوه"؛ إذ لو كان  -أ
أيضًا قال:           كما ذكرْت لم يكن هناك خالٌف بينه وبين الشارح فهو

ب في شرح ابن بابشاذ.  )يا َهُنوناه(. وُتَصوَّ
قوله:"يا هنانوه" الذي في قوله:" فتبقى األلف على حالها وُيفتح ما قبلها:     -ب

 (" تحريف، والصواب:" يا َهناناه".يا هنانوه)

الظاهر أن قوله:"خطاه" تحريف، وأن الصواب:"خطايا"؛ ألن  -ج
ِدلت كسرُة الهمزة فتحًة، والياُء ألفًا، ثم ُقِلَبت الهمزة أصلها:)خطاِئي( ثم ُأبْ 

ياًء. ساقها لُيَمثِ َل لجواز قلب الكسرة فتحًة في قولهم: )يا َهناناه(، وإبقاء 
 األلف، وعدم قلبها ياًء.

في حديثه عم ا الزم النداء من وزن )َمْفَعالن(  2س 732جاء في ص  -33
( قالوا: َمْكَرمانِ (... ووقع في األصل )يا َمْكَرمانِ قوله:"... كقولهم: )

 ( صحيح...".َمْكَرمانِ (... و)َمْكَذبانِ وصوابه:)
الظاهر أن ضبط قوله: )َمْكَرماِن( و)َمْكَذباِن( بالكسرة وهم، وأن الصواب: 

 )َمْكَرماُن( و)َمْكَذباُن( بالضم؛ ألنه مبني على الضم.
 (.2/277)ُينظر شرح ابن عقيل 
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 ثه عن موضع الشاهد في قول الراجز:جاء في حدي -34
 َسبَّْحِت أو َهلَّْلِت يا الل ُهمَّ ما

والميم في )يا الل ُهمَّ(" الظاهر أن  الياءقوُله:" وشاهده الجمع بين  1س 740ص 
 قوله:"الياء" تحريف، وأن الصواب: )يا(.

، ثمستغاقوله: في الباب أربعة أشياء:  743جاء في أول )باب االستغاثة( ص  -35
هو المنادي للنصر...  والمستغاثومستغاث به، ومستغاث من أجله، واستغاثة... 
 –... وعالمة المستغاث من أجله عليهوالمستغاث من أجله: هو الذي يطلب العون 

 الالم في أوله مكسورة للفرق بينهما". -أو التعجب منه عليهوهو ُيطلب العون 
اث" تحريفان، وأن الصواب:"مستغيث" الظاهر أواًل أن قوله:"مستغاث" و"المستغ

 و"المستغيث".
 والظاهر ثانيًا أن قوله:"عليه" في الموضعين تحريف، وأن الصواب:"له".

م كما  1س 753جاء في حديثه عن ترخيم )شاة( ص  -36 قوله:" فال يجوز أن ُتَرخَّ
م )َطْيلسان(، فال ينبغي أن ترخم   الصحيح.لعدم )َفْيِعل( في  تلك اللغةِ ال ُيَرخَّ

الظاهر أن قوله:"أن ترخم تلك اللغة" ال يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يتم بالتكملة 
 تلك اللغِة...". ]على[اآلتية:"أن ترخم 

والحق أن الطابع هو الذي أسقط لفظ "على"؛ ألن المحققة ضبطت لفظ "اللغِة" 
 بالكسر.

قوله:"...  ضمن حديثه عن حذف حرفين في الترخيم 3س 754جاء في ص  -37
أصلي ال يحذف الزائد منه إال  أن يبقى بعد  (3)تابع ِلَحْرٍف وكذلك كل حرف زائد 

مما حرف العلة فيه  (4)( مروانحذفه ثالثة أحرف، نحو: )منصور(. وأم ا )مختار( و)
 أصل، فال سبيل إلى حذفه مع اآلخر...".

 :" في األصل: )بحرف(".(3)قالت المحققة في الحاشية 
 :"في األصل: )مردان(".(4)في الحاشية وقالت 

الظاهر أن قوله:"تابع لحرف أصلي" ال يؤدي المعنى المراد؛ ألن المراد هنا أن 
يأتي الحرف الزائد قبل اآلِخر، واآلِخر حرف أصلي. وهذا المعنى يحصل إذا اعتبرنا 
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ف"، قوله:"تابع" تحريفًا، وأن الصواب "متبوع"، ونعيد الباء كما في األصل:"بحر 
 (.3ونحذف الحاشية )

ــــه زائــــدة ال  ــــف في ت االستشــــهاد، ألن األل ــــوِ  والظــــاهر أيضــــًا أن قولهــــا: )مــــروان( يف
..." ولــم أنتــه فيــه 759أصــلية، وســيأتي ترخيمــه بحــذف الحــرفين فــي ص  :"يــا َمــْرَو إن 

 إلى شيء. والقول السابق ينطبق على )مردان( الوارد في األصل.
 ان:جاء في كالمه على قول حسَّ  -38

 عن ا وأنتم ِمَن الجوِف الَجماخيرِ   حاِر بَن َكْعٍب َأال َأْحالَم َتْزُجُرُكمْ 
قوله:"وشاهده: ترخيم )حارث( على لغة من ينوي المحذوف،  8س 755ص 

ويجوز فيه البناء على الضم، والفتُح ِإتباعًا لحركة النون في )ابن( في لغة من َيُضم  
 ".عمرو(... يا زيُد بنُ كقولهم: )

الظــاهر أن ضــبط قولــه:"يا زيــُد بــُن..." وهــم، وأن صــحة التمثيــل بالنصــب فيهما:"يــا 
زيَد بَن..." وذلك بإتباع دال )زيد( نون )ابن(. وال أحـد أجـاز ضـم نـون )ابـن( فـي مثـل 
هذا الموضع البتة. فـ)زيد( في غير هذا الموضع من التمثيل يجوز فيه:    )يا زيُد بَن 

في لغة َمْن يضم" فيعني: أن َمْن لغته لغة َمْن ال ينتظر أي يقول: عمرٍو(. أما قوله:" 
يــا حــاُر بــَن كعــب، يجــوز لــه أن يقــول: حــاَر بــَن كعــب بفــتح الــراء علــى اإلتبــاع، كمــا 

 قالوا: )يا زيَد بَن عمرو(.
 قال في شرحه لقول الشماخ: -39

 ضيعِ ُيضيعون الِهجاَن مع المُ       أعاِيَش ما أَلْهِلِك ال َأراُهمْ 
قوُله:"يريـد أنهــا عاتبتـه علــى َتــْرِك إنفـاق مالــه لألضـياف، فقــال لهــا:  5س 757ص 

 ، ويقومون عليها، ويتعهدونها إصالحًا واستكثارًا...".مالهمأرى أهلك ال ُيضيعون 
الظاهر أن قوله:"ما لهم" تحريف، وأن الصواب:" أموالهم" لقوله بعد ذلك:"عليها" و" 

 يتعهدونها".
 
 في تعليقه على قول النابغة:جاء  -40

 وليٍل أقاسيِه َبِطْيِء الَكواكبِ  كليني لَهمٍ  يا ُأَمْيَمَة ناصبِ 
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هــــا  6س 766ص  ــــم مــــن )ُأميمــــة( التــــاء المضــــمومة فــــي النــــداء؛ ردَّ قوُلــــه:"فل ما رخَّ
ها[لتأكيد التأنيث،  مضمومةً  الكلمة بفتح التـاء أخـف   بمثل حركة الحاء، وصارت ]وَرد 

 فـــيحـــذفوها  ]بالهـــاء إذا[والـــدليل علـــى محـــافظتهم علـــى التأنيـــث وقُفهـــم مـــن األصـــل. 
 األصل، نحو :"يا طلَح"، فإذا وقفوا قالوا: )يا طلحه(...".

 في النقل السابق عدة أمور:
 الظاهر أن قوله:"مضمومة" تحريف، وأن الصواب:"مفتوحة". -أ
ها بمثــــل حركــــة الحــــاء، وصــــارت..." ال يــــؤدي ا -ب ــــه:"ورد  ــــى الظــــاهر أن قول لمعن

ها بمثــــــــل حركــــــــة الحــــــــاء            ــــــــة:"ورد  المــــــــراد، وأن ذلــــــــك يحصــــــــل بالتكملــــــــة اآلتي
 ، وصارت...".]من )طلحة([

 الظاهر أن قوله:"في" تحريف، وأن الصواب:"من". -ج

فـي سـياق الكـالم السـابق قوُلـه:"ولو قـال الزجـاجي: بــأن  4س 767جـاء فـي ص  -41
حركُتها تخفيفـًا للكلمـة حـين كانـت أثقـل مـن  التاء المفتوحة هي التاء المضمومة ُغيِ َرت

المذكر فيما َكُثَر استعماله فلم يحذفوا شيئًا، وال َرد وه، كما قالوا: )يا زيُد بَن عمٍرو، ويـا 
ـــك إتباعـــًا لحركـــة  ـــَن عمـــٍرو( ففتحـــوا إتباعـــًا لحركـــة النـــون، وفتحوهـــا هنال ، الحـــاءزيـــَد ب

 ن، لم يكن لخصمه ما يردُّ به قوَله".واإلتباع يكون لما قبُل ولما بعُد، وهما لغتا
 الظاهر أن قوله:"الحاء" وهم، وأن الصواب:"الميم".

 جاء في عرضه لموضع الشاهد من قول النابغة: -42
 يا ُبْؤَس للجهِل ضرارًا ألقوام    قالت بنو عامٍرخالوا بني َأَسدٍ 

يه، قوُله:"وشاهد البيت: إقحام الالم بين المضاف والمضاف إل 6س 769ص 
 . و)بؤس( منادى مضاف...".(1)والعاملة

 (:"كذا في األصل، وكأنها مقحمة".1قالت المحققة في الحاشية )
 العاملة".  ]هي[والحق أن السياق يصح بالتكملة اآلتية:"...و

 ومراده بـ"وهي العاملة" أن الالم مع إقحامها فهي حرف جر أصلي، ال زائد.
 ذا المجلد(.من ه 24)ُينظر ما سلف في التعليق 
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في حديثه عن ترخيم  االسمين المركبين وأن ذلك يكون  4س 771جاء في ص  -43
 (...".يا رامَ ( و)يا معديَ بحذف ثانيهما فقط قوله:"تقول: )

الظاهر أن قوله:"يا معدَي" بفتح الياء وهم في الضبط، وأن الصواب: "يا معدْي" 
 بسكون الياء.

ـــه:"قال ابـــن بابشـــاذ: فـــإن ســـميَت مـــن تحـــ 3جـــاء فـــي الصـــفحة نفســـها س -44 ت قول
مــت علــى لغــة مــن ينــوي المحــذوف. وال يجــوز ترخيمــه علــى لغــة مــن ال  ( رخَّ بـــ)حمراوي 

، ومــْن َقلبهــا عــادْت وهمــزة التأنيــث ال تقلــب، ]همــزةً [ينــوي، فإن ــه يــؤدي إلــى قلــب الــواو 
 همزًة".

مــراد، وأن ذلــك يــتم الظــاهر أن قولــه:"وهمزة التأنيــث ال تقلــب..." ال يــؤدي المعنــى ال
 ..." أي من الواو.]منها[بالتكملة اآلتية:"... ال تقلب 

قوله:" وال يدخل الشرط في النفي، وال في بعض النهي،  7س 793جاء في ص  -45
 ".وال ُيْجَزُم لها جوابٌ 

الظاهر أن قوله:"وال ُيجَزم لها جواٌب" ال معنى له. وأن المعنى يكون باألمور 
 اآلتية:
 ُيْجَزُم" وهم، وأن الصواب:"َيْجِزُم" بالبناء للمعلوم.أن ضبط " -أ
 أن قوله: "لها" تحريف، وأن الصواب:"لهما".  -ب

 أن ضبط "جواٌب" بالرفع وهم، وأن الصواب:"جوابًا" بالنصب. -ج

 794ومراده أن الشرط ال يجزم جوابًا للنفي وال للنهي. )وُيْنَظر ما قاله في الصفحة 
ـــالين:"ال تشـــتم عمـــراً  ..." و" ال تـــدُن مـــن األســـد..." وُينظـــر مـــا ســـيأتي ص فـــي المث

861. 
فــــي )بــــاب مــــن مســــائل )أْن( الخفيفــــة( قولـــــه:"وتكون  8س 823جــــاء فــــي ص  -46

: )أوعــزُت إليــك أْن ]المضــارع فتخلِ ُصــُه لالســتقبال، نحــو[مصــدرية تــدخل علــى الفعــل 
 .يجمع بينها وبين السين وسوف فاللذلك [على المستقبل  وتدخلتفعَل(. 

الظاهر أن قوله:"وتدخل على المستقبل..." ال يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك 
 تدخل على المستقبل...". ]ال[يحصل بالتكملة اآلتية:" و
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 واألشبه أن الفاء في قوله:"... فال يجمع..." مقحمة.
( يريد:             7س 825جاء في ص  -47  [قوله:" وقوله:) فإن وقع قبلها الظ نُّ
 فاستغنى بذكر الظن". (1)]، ألنها ترددْت بين شٍك ويقين...ْسبانوالحُ 

 (:"مطموسة في األصل".1قالت المحققة في الحاشية )
ــــــــنقط هــــــــي: ــــــــة موضــــــــع ال ــــــــم[الظــــــــاهر أن تكمل ــــــــواو فــــــــي ]والعل . والظــــــــاهر أن ال

 قوله:"والحسبان" مقحمة.
جماعــة فــي )بــاب األمــر والنهــي( قوُله:"وقــد ُبِنــَي فعــُل  8س 857جــاء فــي ص  -48

ــه النــون الثقيلــة والخفيفــة، ولــم ُتحــذف منــه حــروف المضــارعة، نحــو:  النســاء ومــا دخلْت
(، و)  ".(3)( َلَتْخُرَجنْ )َيْخُرْجَن(، و)َيْضِرْبَن(، و)َلَتْخُرَجنَّ

 (: في األصل: )لتخرجًا( باأللف".3قالت المحققة في الحاشية )
بقلب نون التوكيد الخفيفة ألفًا؛ الظاهر أن ما في األصل صواب محض: )َلَتْخُرَجًا( 

ألن الموضع موضع وقف؛ ألنها وقعت فـي نهايـة الفقـرة. ومـن خصـائص نـون التوكيـد 
 (.36الخفيفة أنها ُتقلب ألفًا في الوقف. )ُينظر شذا العرف ص

روَن الجـــــزم علـــــى الفعـــــل 3س 859جـــــاء فـــــي ص  -49 مـــــن تحـــــت قوُلـــــه:" وقـــــد يكـــــرَّ
ألصل: )لم ُأباِل( بحذف اليـاء للجـزم، ثـم َتَوهَّمـوا أن ـه غيـر (، والم ُأَبِلهِ المجزوم؛ نحو: )

مجــزوم، فكــرروا عليــه الجــزم فــي التقــدير، وحــذفوا األلــف ليســلَم ســكون الــالم، ثــم زادوا 
الهاء على الحركة، ولم يحذفوها، فدلوا بحـذف األلـف علـى إرادة الجـزم، وإبقـاء الحركـة 

 على أن ه على األصل...".
له:"لم ُأَبِلِه:" بكسر الهاء وهم، وأن الصواب سكونها؛ ألنها هاء الظاهر أن ضبط قو 

 السكت.
ــــــب  10س 874جــــــاء فــــــي ص  -50 فــــــي )بــــــاب الجــــــزاء( المثــــــاُل المشــــــهور فــــــي ُكُت

 النحو:"مررُت برجٍل معه صقٌر صائٌد به".
الظاهر أن ضبط قوله:"صائٌد" بالرفع وهم، وأن الصواب:"صائٍد" بالكسر. )وُينظر 

 (.446ص 
 ضمن شرحه أللفاظ قول األخطل: 1س 875جاء في ص  -51
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 َيْلَق فيها جآِذرًا وظباءا إن  َمْن َيْدُخِل الكنيسة يوماً 
قوله:"وُيقال لموضع تعبُِّد النصارى )كنيسة(، و)الُجْؤَذُر(: ولد البقرة الوحشية، 

 ل(...".والكوفيون يفتحون ذاله، ولم َيْرِوه البصريون، وليس في الكالم عندهم )ُفْعلَ 
الظاهر أن ضبط قوله:"الُجْؤَذر" بفتح الدال وهم في هذا الموضع لِقوله بعد 

 ذلك:"والكوفيون يفتحون ذاله...".
في سرده لمناسبة قصيدة العباس بن مـرداس التـي منهـا  5س 880جاء في ص  -52

 الشاهد:
 ُس َحق ًا عليك إذا اْطَمَأنَّ الَمْجلِ     إذا ما أتيَت على الرسوِل فقل له

: )اقطعوا عن ي لساَنه(، فزادوه حتى رضي. وقيل: أكمل -عليه السالم–قوله:"فقال 
 ".وبقي بالمجلس أهُلهله المائة، 

 الظاهر أن قوله:"وبقي" تحريف، وأن  الصواب:"ويعني".
ـــالرفع وهـــم، وأن الصـــواب:"أهَله" بالنصـــب.  ـــه" ب والظـــاهر أيضـــًا أن ضـــبط قوله:"أهُل

ويعنــي بـــ)المجلس(: أهَلــه". و)المجلــس( هــو الــوارد فــي البيــت فتكــون:"... لــه المائــة. 
 الشاهد. أي: إذا اطمأنَّ أهل المجلس.

ـــا هـــي فيـــه إال   5س 897جـــاء فـــي ص  -53 مـــن تحـــت قولـــه:"وال ُيصـــرف شـــيٌء مم 
َن إتباعاً   الثاني". )َقواريراْ (نحو قوله: -ضرورًة في شعٍر أو فاصلٍة، وربما ُنوِ 

( فــوق األلــف وهــي 5بهــذا الضــبط أي بعالمــة ) )قــواريراْ ( الظــاهر أن قولــه تعــالى:
ت االستشـهاد.  تعنى إسقاطها من اللفظ كما في قراءتنـا اليـوم )حفـص عـن عاصـم( ُيفـوِ 

بالتنوين، وهي قراءة نافع التي  )قواريراً (وحق  االستشهاد بها في هذا السياق أن تضبط 
يقــرأ بهــا ابــن خــروف واألندلســيون بقــي المغاربــة عليهــا إلــى اليــوم، وهــي القــراءة التــي 

والمغاربـة سـجيًَّة رغــم علـم ابـن خــروف بوجـوه القـراءات األخــرى، فهـو هنـا لــم ُيشـر إلــى 
قــة أن تضـبط اآليــات بقــراءة  أنهـا قــراءة نـافع ألنهــا كمـا ذكــرت قراءتـه. وكــان حـق  المحقِ 

ي فـــي نـــافع ألنهـــا قـــراءة المؤلـــف. وهـــذا مـــا فعلتـــه أنـــا والـــدكتور عـــدنان خلـــف أبـــو جـــر 
تحقيقينا لشرح )تسهيل الفوائـد وتكميـل المقاصـد( لجمـال الـدين بـن مالـك. فقـد الحظـت 
ت  فــي أثنــاء التحقيــق أن تغييــر القــراءة إلــى مــا يوافــق قراءتنــا )حفــص عــن عاصــم( يفــوِ 

 االستشهاد باآليات في بعض المواضع.
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. فــإذا وقضــية تغييــر قــراءة المخطوطــات قضــية خطيــرة علــى المحقــق أن يتنب ــه إليهــا
كان المغرب واألندلس )المغرب: من ليبيا إلى األندلس( حافظ على قراءته وهي قـالون 
عـن نــافع فــي ليبيــا، وورف عــن نــافع فــي بقيــة بلــدان المغــرب فــإن  المشــرق تغيــرت فيــه 

 -فيمـا أظـن–القراءة؛ إذ شاعت قراءة أبي عمرو في بالد المشرق حتـى الفـتح العثمـاني
هـــ( يقـــول فـــي كتابــه )غايـــة النهايــة فـــي طبقـــات 833ســـنة ) ألن ابــن الجـــزري المتــوفى

القراء( في ترجمة أبـي عمـرو بـن العـالء:" ... فـالقراءة التـي عليهـا النـاس اليـوم بالشـام 
والحجاز واليمن ومصر هي قراءة أبي عمـرو فـال تكـاد تجـد أحـدًا ُيلقـُن القـرآن إال  علـى 

 (.1/292)..."  في الفرف وقد يخطئون في األصولحرفه خاصة 
" بعضـهمونجد ابن خروف ُيعبر عن قراءة حفص عن عاصم بقوله:"... ومنه قراءة 

 (.1س 909نصب )نزاعة( على الحال". )ص )نزاعةً  كال  ِإنَّها َلَظى (
فــــي حديثــــه عــــن جــــر  الممنــــوع مــــن الصــــرف إذا ُأِمــــَن  2س 901جــــاء فــــي ص  -54

ْيِمَد( و)ُأَحْيِمَر( غير مصروف، وقـد التنوين قوله:"... ودليل ذلك أن المصغَّر نحو:)ُأحَ 
ِ األســماء، فلــم األلــُف والــالُم اإلضــافةُ دخلــه التصــغير كمــا دخلــِت  ، وكلُّهــا مــن خــواص 

 تقاِوم إحدى العلتين.
ٍع أن   دَّ  ]الفعــل[فــإن اد عــى ُمــدَّ بــأن  األلــف  قولــه الثــانيقــد ُصــغِ ر فــي التعجــب، فلُيــر 

ُع(...". والالم قد دخلِت الفعل في :)الحمارِ   الُيَجدَّ
الظــاهر أن قولــه:"... كمــا دخلــت األلــُف والــالُم اإلضــافُة" ال يــؤدي المعنــى المــراد، 

اإلضـافُة". والحـق  أن هـذا مـن  ]و[وأن ذلك يحصـل بالتكملـة اآلتيـة:"... األلـُف والـالُم 
 فعل الطابع، ألن المحققة ضبطت "اإلضافة" بالرفع.

قولـــه الثـــاني..." ال يـــؤدي المعنـــى المـــراد، وأن ذلـــك  والظـــاهر أيضـــًا أن قولـــه:"َفْلَيرد  
 الثاني بأن األلف والالم...". ]بقول[يكون بالتكملة اآلتية:" فليرد  قوله 

قوله في )باب ما ينصرف وما ال ينصرف( قوُله:"  3س 907جاء في ص  -55
ه أن يزيد: وقوله: منها )َأْفَعُل( إذا كان نعتًا، نحو: )أْحَمر(. صحيح غير أنه ينبغي ل

)ولم تلحقه تاء التأنيث( تحرزًا من قولهم: )رجٌل أرمٌل( و)نسوٌة أربٌع( فإنه مصروف 
 أو كان معه )من( ملفوظًا بها أو مقدَّرة...". ومؤنثه )َفْعلى(في النكرة. أو يقول: 
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الظاهر أن قوله:"َفْعلى" وهم في الضبط، وأن الصواب:"ُفْعلى" بضم الفاء. والمعنى 
أو )ُفْعلى(؛ ألن مؤنث )أحمر( وما شابهه على  ] ))فعالء[كملة اآلتية:"ومؤنثه يتم بالت

 )فعالء(، ومؤنث )أفضل( وما شابهه على )ُفْعلى(.
مــن تحــت ضــمن حديثــه عــن وزن الفعــل المخــتص بــه  2س 920جــاء فــي ص  -56
، نحـو: ما لم يطرأ فيها تخفيٌف بـاعتالٍل أو سـكوٍن أو إدغـام وهذا المختصُّ كثيرٌ قوُله:"
ـــمٍ ) ـــدل. وقيـــل بالتســـمية( ُغيِ ـــَر باإلســـكان ال َعْل (. وجميـــع هـــذا  بالب ، وشـــدَّ واإلدغـــام:)َردَّ

 مصروف لزوال الوزن في النكرات".
هـذا المخـتص كثيـرة  ]أبنيـة[العبارة السـابقة فيهـا اضـطراب شـديد، ولعـل صـوابها:" و

ون أو إدغــام، نحــو مــا لــم يطــرأ فيهــا تخفيــٌف بــاعتالل أو ســك ]وهــي معتبــرة فــي المنــع[
، ]فـي نحـو:[، وباإلدغـام ]والنقـل[ُغيِ َر باإلسكان قبل التسـمية، و"ِقْيـَل" بالبـدل  ُعْلَم"" "ُردَّ

"، فجميع هذا مصروف لزوال الوزن في النكرات".  وُشدَّ
 ومراده بقوله:"في النكرات": قبل التسمية بها.

ُت( ونحوهـا قطعـَت من تحـت قولـه:" وإن سـميَت بــ)اقتدر  3س 921جاء في ص  -57
َت التاء  َِ  في الوقف، ولم تصرف". (5) ]إليها[األلف، وَردْد

 (:"غير واضحة في األصل".5قالت المحققة في الحاشية )
 الظاهر أن قولها:"إليها" ال معنى له في هذا السياق، وأن الصواب:"هاًء".

فـــال يخلــــو أن يكــــون متحــــرك  [المؤنــــث  وفصــــلقوله:" 3س 924جـــاء فــــي ص  -58
أو ســـاكن األوســـط. فــــالمحرك الوســـط فـــال ســـبيل إلــــى صـــرفه فـــي العلميــــة       ]ألوســـط ا
 وذلك نحو: )قَدم، وَسَقر(...".[

الظــاهر أن قولــه " وفصــل المؤنــث فــال يخلــو..." ال يــؤدي المعنــى المــراد، وأن ذلــك 
ال يخلو أن يكون علـى ثالثـة أحـرف [يحصل بالتكملة اآلتية أو بمثلها: "وفصل مؤنث 

فــال يخلــو..." ولــذلك قــال فــي        )ص  ]ثــر. أمــا مــا كــان علــى ثالثــة أحــرفأو أك
 ( :"وأما الذي على أكثر من ثالثة أحرف فينبغي...".1س 926

ـَور والبلـدان(  7س 933جاء في ص  -59 في أول )باب أسـماء القبائـل واألحيـاء والسُّ
الحـي   أوالقبيلة  (4)ولأُلم  قوُله:" وكذلك )باهلة( ال تكون اسمًا لألب، وإنما تكون اسمًا 

عة أيضًا".  على السَّ
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 (:"في األصل: )أو(".4قالت المحققة في الحاشية )
 الظاهر أن ما في األصل صواب محض.

 من تحت قوله: 3جاء في الصفحة نفسها س -60
: مــن أســماء القبائــل مــا أصــله أن يكــون اســمًا لــألِب األول، (6)أن ُيقــال وال بــد  منــه"

مضـاٌف ومنها مـا أصـله أن يكـون اسـمًا لـألم ، نحـو: )باهلـة(، وفـي هـذين  نحو )تميم(،
 : بنو فالٍن وبنو فالنٍة، كـ)بني تميم( و)بني أسد(...".فُيقالإليهما 

 (:" كذا في األصل".6قالت المحققة في الحاشية )
 الظاهر أواًل أن قوله:" وال بد  منه أن يقال"  ال يصـح معنـى وال صـناعًة؛ إذ ال يوجـد

ال بـدَّ  ]مـا[ما يعود عليه الضمير من )منـه(. وصـحة الجملـة تكـون بالتكملـة اآلتيـة:" و
 منه أن يقال".

والظاهر أن ضبط قوله:" مضاٌف" وهـم، وأن الصواب:"مضـافًا". والتقـدير: يقـال فـي 
 )تميم وباهلة( في حال اإلضافة إليهما...

 والظاهر ثالثًا: أن الفاء في قوله:" فيقال" مقحمة.
قوله:" ومنها ما هو اسٌم للقبيلة أو الحي  ال لألب واأُلم ،  9س 934جاء في ص  -61

( فــإْن أردْت  وهــذا ال ُيقــال فيــه: بنــو فــالٍن، وال بنــو فالنــة، نحــو: )قــريش وثقيــف وَمَعــد 
 لم تكن فيه علَّة سوى التعريف". إنْ الحيَّ صرفَت 

 الظاهر أنَّ قوله:"إْن" تحريف، وأنَّ الصواب:"ِإْذ"
 في حديثه عن قول األخطل: 1س 937جاء في ص  -62

 فإن  الريَح طيبٌة قبول فإْن َتْبَخْل سدوُس ِبِدْرَهَمْيها 
 (. وهو َسدوُس بن شيبان".َسدوٌس ِدْرَهَميهاقوله:"ويروى:)فإْن َتْمَنْع 

 على هذه الرواية التي َذكََّر فيها )سدوس( وصرفه، ال بد أن يكون:" ِدْرَهَمْيِهْم".
قوله:"ومنها ما ُيحكى، ويجوز فيه اإلعراب            6س 944جاء في ص  -63
، َمن اعتقد التذكير في الحروف منع الصرف، وَمن أنَّث صَرف، ولم )ق(و )ص(كـ

، يحكي إْن شاء، وُيعرب إْن شاء، )طس(و  )يس(و  )حم(. وكذلك (7)يصرف
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في الوجهين إذا  ويضُعهارف، ويجعلها كـ)هابيَل( و)قابيَل( من األعجمية، وال َيْص 
التبست، تقول:)قرأُت حاميم السجدة(، ومنها ما تكون فيه الحكاية والتركيُب أيضًا، إذا 

(. بطاسين ميم(، و)تبركت طاسين ميم(، و)قرأُت طاسين ميمأعربَت تقول:) هذه 
 (".حضرموتَ واإلضافة جائزة كـ)

هان، ألنها أسماء حروف. (:" أي يجوز فيها الوج7قالت المحققة في الحاشية )
" قوله:" ومن اعتقد... ولم يصرف" صواب، وُينظر لفهم مراده 260 /3اُنظر الكتاب 

 وسترى هناك أن السبب غير ما قالته المحققة في حاشيتها. 925-924ص
 والظاهر أن قوله:" ويضعها" تحريف، وأن الصواب:" وَيِصُفها".

َِ  والظاهر أال  فائدة من األمثلة المذكورة آِخرًا إال بضبطها بالشكل:" هذه طْاسيْن
." َِ َِ ميْم " و"تبركُت بطْاسيْن َِ َِ ميْم " و" قرأُت طْاسيْن َِ  ميْم

والظــاهر أن ضـــبط قوله:"حضــرموَت" بفـــتح التــاء وهـــم، وأن الصواب:"حضـــرموِت"؛ 
جـائزة كــ)حضرموِت(". ومـراده أن أسـماء هـذه السـور التـي عوملـت  واإلضـافةألنه قال "

ل وقابيل( يجوز فيها الحكاية والتركيب واإلضافة كمـا تجـوز اإلضـافة فـي معاملة )هابي
 المركب كـ)حضرموِت(.

فـــي حديثـــه عـــن )قطـــام( ونحـــوه واخـــتالف الحجـــازيين  2س 951جـــاء فـــي ص  -64
والتميميـين فيهــا قولــه:"وبنو تمـيم ُيعربــون فــي التسـمية كمــا أعربــوا العلـم والصــفة الغالبــة 

ما في آخره الـراء، فـإن هم يتفقـون مـع  إالَّ ِم( و)َقطاِم(، ولم يصرفوا منها؛ كـ)َشراِء( و)َحَذا
 أهل الحجاز على الكسر".

 (.4س 948الظاهر أن قوله:"إال " مقحم في هذا السياق. ) ُينظر ما سلف ص 
قوُلـه:"... وأصـل )إال ( االسـتثناء، ثـم تكـون صـفًة حمـاًل  2س 961جاء فـي ص  -65

ولــو كــان فيهمــا آلهــٌة إال  ُ  ( اب، ومنــه قولــه تعــالى:علــى )غيــر( فــي النفــي واإليجــ
وليست )لو( محمولًة على النفي عند سيبويه، ولـذلك لـم يجـز البـدل فـي اآليـة،  )لفسدتا

والنصب علـى االسـتثناء جـائز لـو ُقـِرَئ بـه، تقـول:)مررُت بـالقوِم إال  زيـٌد( علـى النعـت، 
ُم إال  زيٌد(، و)ما جاءني القوُم إالَّ زيـٌد(، كلُّـه و)ما مررُت بالقوِم إال  زيٌد(، و)جاءني القو 

 على النعت...".
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َلـْين وهـم، وأن الصـواب:"زيٍد" بـالجر؛  الظاهر أن ضبط "زيٍد" بالرفع في المثاَلْين األو 
 ألن )إال ( في األمثلة كلها محمولة على )غير( في اإليجاب والنفي.

 جاء في كالمه على بيت النابغة: -66
 وال أحاشي مَن األقوام من أحدِ       اعاًل في الناس ُيْشِبُههُ وال أرى ف
:" والرؤية فيه من القلب، ومفعولها الثاني ) أَْعطى لفارهٍة( في 5س 963قوله ص 
يد )في الناس( وهمٌ البيت بعُد.   ".وجعُله ابُن السِ 

ــيِد )فــي النــاس( وهــٌم" ال يصــح معنــى وال  صــناعة، الظــاهر أن قوله:"وجعُلــه ابــُن السِ 
يِد )في الناس(،   وهٌم". ]وهو[وأن الصواب:" وجعَلُه ابُن السِ 

 988جــاء فــي تقــديره لقــول القائـــل:" ال مرحبــًا وال أهــاًل وال كرامــًة وال َمَســـرًَّة" ص  -67
 َمَسرًَّة". أسرَّكَ كرامًة، وال  أكرَمكقوُله:"... ال  7س

م، وأن الصواب:"ُأْكِرُمَك... الظاهر أن قوله:"أكرَمَك... أسرَّك". بهذا الضبط وه
َك...".  وَأُسرُّ

فــي أول )بــاب دخــول ألــف االســتفهام علــى "ال"( قوُلــه":  3س 991جــاء فــي ص  -68
أحــــدهما: اإلنكــــار والتــــوبي .  :(3)معنيــــانألــــِف االســــتفهام علــــى )ال(  دخــــولِ  (2)]فــــي[

 والثاني: التمني".
 (:"مطموسة في األصل".2قالت المحققة في الحاشية )

 (:" في األصل: )معنيين(".3الت في الحاشية )وق
". وبهــــــذا تصــــــبح ]يفيـــــدُ [الظـــــاهر أن تقــــــديرها "فـــــي" غيــــــر موفـــــق، وأن الصــــــواب:"

 العبارة:"يفيد دخوُل ألِف... معنيين". فتكون موافقة لما في األصل.
من تحت بعد أن عـرض رأي سـيبويه فـي أن   )ال(  2جاء في الصفحة نفسها س -69

 ُيْحَملُ التمني بعد الهمزة فال موضع لها... قوُله:" وبينهما ُفْرقاٌن؛ ألنه إذا دخلها معنى 
فـي )ال( إذا دخلهــا التمنــي علــى الموضـع كمــا كــان قبــل دخولـه، والســماع يؤيــد ســيبويه 

 القياُس". (2)]وهو[
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الظاهر أن  قوله: )ُيْحَمُل( وهم في الضـبط، وأن الصـواب: )َيْحِمـُل(؛ ألن المـراد هنـا 
( "فـالتمني يجـري 240الذي قال في )الجمل( نسخة على توفيـق الحمـد )ص  الزجاجي

 مجرى النفي في العمل" ولذلك قال بعد ذلك:" والسماع يؤيد سيبويه...".
 تحريف، وأن الصواب:"وكذلك". (2)]وهو[والظاهر أيضًا أن قوله: 

 (:"مطموسة في األصل".2قالت المحققة في الحاشية )
ــــ -70 ــــأَس  بــــالقوِم..." فــــي خرجــــت المحققــــة بيت ــــَن كعــــٍب..." و"ال ب ــــان:"حاِر ب ي حسَّ

. فيكفــي فــي مثــل 755-754. وكانــت خرجتهمــا فــي ص 992( فــي ص 4الحاشــية )
 هذا اإلشارة إلى تقد مهما مع ذكر رقم الصفحة.

ويـدخُلها في أثناء حديثه عن حروف التحضيض قوُله:" 4س 994جاء في ص   -71
 على الماضي معنى التوبي ".

ــــة ا ــــى المــــراد، وأن ذلــــك يحصــــل بالتكمل ــــارة الســــالفة ال تــــؤدي المعن لظــــاهر أن العب
 على الماضي...". ]بدخولها[اآلتية:"ويدخُلها 

 من تحت في حديثه عن البيت: 2س 994جاء في ص  -72
وَن َعْقَر النيب أفضل َمْجِدكم  بني ضوطرى لوال الكميَّ الُمَقنَّعا َتُعد 

ـــه:" البيـــت لجريـــر يهجـــو ا ـــين أبـــي قول لفـــرزدق، ويـــذكر معـــاقرة اإلبـــل التـــي كانـــت ب
عقـر سـحيم بعـض  -رضـي   عنـه–الفرزدق وسحيم بن وثيل، وكانـت فـي زمـن علـي  

 عليه في الكرم...". يفضلُ إبله، وعقر غالب جميع إبله 
َل".  الظاهر أن قوله:" يفضُل" تحريف، وأن الصواب:" ِلُيَفضَّ

)النيـــُب( جمـــع )نــاب(، وهـــي )ُفْعـــٌل(، مـــن تحــت:"... و 2س 995جــاء فـــي ص  -73
 ...".بعدهقلبت الضمة كسرة كـ)بيض(؛ ألجل الياء  ُنُيببتقدير: 

 الظاهر أن ضبط "ُنُيب" بضمتين وهم، وأن الصواب :"ُنْيب".
 والظاهر أن قوله:"بعده" تحريف، وأن الصواب:"بعدها".

This file was downloaded from QuranicThought.com



 230 

 و)ُفَعْيِعــل(ِعــل(.  )ُفَعيْ والمزيــدُ قولــه:"  6س 1010جــاء فــي )بــاب التصــغير( ص  -74
(، ُفَعـــــــْيِعالً الــــــوزُن ال المثــــــاُل، ألنـــــــه قــــــد يكـــــــون المثــــــال )ُأَفْيِعـــــــَل(، نحو:)ُأَحْيِمــــــَد(، و)

 (، نحو )ُسَريحين(".ُفَعْيَليننحو:)ُمَكْيِرٍم(، و)
 في النقل السالف عدة أمور: 

 الظاهر أن قوله: )والمزيد( تحريف، وأن الصواب:"وللمزيد". -أ

"وُفَعْيِعل" مقحم في هذا السياق، وأن العبارة:"وللمزيد والظاهر أن قوله:  -ب
 )ُفَعيِعل( الوزُن ال المثاُل...".

 والظاهر أن قوله:"ُفَعْيِعاًل" تحريف، وأن الصواب:"ُمَفْيِعاًل". -ج

 والظاهر أن ضبط قوله:"ُفَعْيَلين" وهم، وأن الصواب:"ُفَعْيِلْيَن". -د

ه الذي ُبِنَي له الباب أْن ُيضمَّ قوله:" فالثالثي حكم 9س 1010جاء في ص  -75
إال  أن ، ويجري الرابع بوجوه اإلعرابأوُله، وُيفتَح ثانيه، وُيزاد ياء التصغير ثالثًة، 

 ، نحو: )حميدة(...".تدخله تاء التأنيث فيلزمه الفتحُ 
:"... أو ما ُجِمَع بالواو والنون فيَمن يعقل، قوله 2س 1011ثم جاء في ص 

و)ُعَري اَن(؛ ألنك تقول:)ُعْثماُنون( و)ُعْرياُنون(. وما جمع على نحو:)ُعَثْيماَن( 
تصغير )َوَرشان(. وكذلك  )َفعِالْيَن( ُصغِ َر على )ُفَعْيِلْيَن(، نحو:)ُسَرْيِحْيَن( و)ُوَرَيِشين(

باعيُّ   وُيْكَسُر الرابعمما زاد ُيَضمُّ أوله، ويفتح ثانيه، وُتزاد ياُء التصغير ثالثًة       الرُّ
 كان بعَده حرف لين، أو لم يكن، نحو:)ُجَعْيِفٍر( و)ُسَفْيِرج(".

الظـــاهر أن قولــــه:"أو مــــا ُجِمــــَع... وُعْريـــاُنون". ال يــــؤدي المعنــــى المــــراد، وأن ذلــــك 
يحصــــل بالتكملــــة اآلتيــــة:" أو مــــا ُجِمــــَع بــــالواو والنــــون فــــيمن يعقــــل، نحــــو: )ُعَثْيمــــان، 

ــمُ [وُعَري ــان(  ..." ألن حديثــه مــن أول الفقـــرة إلــى آخرهــا عـــن ؛ ألنـــك تقــول]فيلزمــه الضَّ
 الحرف الرابع. والهاء في )يلزمه( ترجع دائمًا إلى الحرف الرابع.

والظاهر أيضًا أن قوله:" وما ُجِمَع على )فعالين(... و)ُوَرْيِشِين(". ال يؤدي المعنى 
، نحو: ]لزمه الكسرفي[المراد، وأن ذلك يكون بالتكملة اآلتية:"... ُصغِ َر على )ُفَعْيِلن( 

 )ُسَرْيحِين(...".
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" تحريــــف، وأن الصــــواب:"الرابع".  بــــاعيُّ م أن قولــــه:" الرُّ ويظهـــر أيضــــًا بعــــد مــــا تقــــدَّ
م يكسر الحرف الرابع  والمراد أن الحرف الرابع من الزائد على الثالثة زيادًة بغير ما تقدَّ

لثاني تصـغير )سـفرجل( وهـو خماسـي  منه. ويؤيد هذا أن ه َمثَّل بـ)ُجَعْيِفر( و)ُسَفْيِرج(، وا
. ويؤيده أيضًا أنه قال:"مما زاد" أي وكذلك يكسر الحرف الرابع مما زاد علـى  ال رباعي 

" لما كانت هناك حاجة لقوله:"مما زاد".  الثالثة. ولو كانت "الرباعي 
مـــن تحـــت قولـــه:" وهمـــزات الوصـــل كلُّهـــا ُتحـــذف فـــي  2س 1017جـــاء فـــي ص  -76

 أو أكثر". (1)]الكالم[ُثُلثي  ت في التحقير حيث كان
 (:" إضافة يقتضيها السياق".1قالت في الحاشية )

." " تحريف، وأن الصواب:" ُثاَلثي   الظاهر أن  قوله": ُثُلَثي 
َم أن قولهـــا: ـــيس إضـــافة  ]الكـــالم[والظـــاهر بعـــد مـــا تقـــدَّ مقحـــم فـــي هـــذا الســـياق. ول

 يقتضيها السياق.
 ".(1)اُب تصغير الرباعيقوله:" ب 1س 1019جاء في ص  -77

:) وليس في 2/596(:"... وجاء في غاية األمل 1قالت المحققة في الحاشية )
 تصغير الرباعي استكراه عند الجماعة، وزعم ابن خروف انه مستكره(.

.  1021ص  القابـلالـذي قالــه ابـن خــروف فـي البــاب  هــو:" بـاب تصــغير الخماســي 
استكرهت تكسيره لـذلك. فالتصـغير فيـه مـن استكرهت العرب تصغيره للحذف منه، كما 

 وادي الجمع".
 فإما أن يكون ابن بزيزة هو الواهم، أو تكون المحققة وهمت في النقل عنه.

ـــــــيِ َلٌة(:)ُفَعيِ َلٌة(،  2جـــــــاء فـــــــي الصـــــــفحة نفســـــــها س -78 مـــــــن تحـــــــت قولـــــــه:"... و)ُرَس
()ُفَعْيلو)ُمَلْيٍه(:) ٍِ5)."... 

" في األصل: )فعيعل(. ولم ُيِرد الوزن (:5قالت المحققة في الحاشية رقم )
 التصغيري بل أراد الوزن الحقيقي".

الظاهر أن ما قالته المحققة في الحاشية صحيح، ولكن ما ذكرته في النص:)ُفَعْيٍل( 
 وهم، والصواب:)ُمَفْيٍع(؛ ألنه ُمَعلٌّ  إعالل )قاٍض( ونحوه.
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كان أصاًل أو زائدًا قولُه:" وحرف اللين الثالث إن  1س 1020جاء في ص  -79
 لإللحاق كـ)أسود( و)َجْدول( و)ِعْثَير( جاز فيه اإلدغام واإلظهار، واإلدغام أحسن".

الظاهر أن قوله:" َجْدَول" تحريف؛ ألن الواو فيه زائدة لغير اإللحاق، وأن 
 الصواب:" َجْرول"؛ ألن الواو فيه زائدة لإللحاق.

ا بـاب )َفعــاٍل( كــ)َسماٍء(... فــإن شــئت قولـه:" وأمــ 9جـاء  فــي الصـفحة نفســها س -80
 ) حذفت الياء األخيرة على غير قيـاس الجتمـاع اليـاءات، وأعربـت البـاقي، فقلت:)ُسـَميٌّ
وإْن شــئت أعللَتهــا إعـــالل )ُقــَوْيٍض( فـــي تصــغير )قـــاٍض(، اســتثقلَت الحركـــَة فــي اليـــاء 

و القيــاس، واألول ( فصــار منقوصــًا، وهــُســَمىً فحــذفتها، وحــذفَت اليــاَء للســاكنين، قلت:)
 مسموع".

"، أصــلها )ُســَميِ ٌي( فَمــْن حــذف  الظــاهر أن قوله:"ُســَمًى" وهــم، وأن الصــواب:" ُســَميٍ 
" و)رأيـــُت ســـمي ًا( و)مــــررُت  اليـــاء األخيـــرة علـــى غيـــر قيـــاس أعربـــه فقـــال:" هـــذه ُســـَميٌّ

ــــه إعــــالل المنقــــوص قال:)ُســــمَ  (. وَمــــْن حــــذف حركــــة اليــــاء الثالثــــة، ثــــم أعلَّ (، بُســــَميٍ  يٍ 
(. فعالمــة اإلعـــراب فــي المثـــالين مــررُت بُســـَميٍ  ( و)رأيــُت ُســـَميِ ياً ( و)هــذه ُســـَميٍ  فيقول:)

األول والثالث مقدرة علـى اليـاء المحذوفـة، ألنـه معـلٌّ إعـالل المنقـوص. أمـا فـي المثـال 
 الثاني فإعرابه بالفتحة الظاهرة، ألن الفتحة تظهر على الياء لخفتها.

قولـه:" إال  أنهـم قـد حـذفوا ألـف التأنيـث فـي )ُحبـارى(  10س 1022جاء فـي ص  -81
ونحـــوه، فقــــالوا:)ُحَبيِ ٌر(، فــــأبقوا األلــــف األولــــى، والحاجــــة إلــــى الثانيــــة آكــــُد، ولــــذلك زاد 

 ".الالمبعضهم تاء فقال:)ُحَبيِ رٌة( فأبدل من 
ت الظاهر أن قوله:" من الالم" وهم، وأن  الصواب:"من األلف"، ألن األلف هنا ليس

 الم الكلمة.
في )باب تصغير الخماسي( قوله:"وما في آخره  10س 1023جاء في ص  -82

أو ياءان متصالن بياء التصغير، فال يكسر حرُف اآلِخرة منهما الجتماع  (2)]واوان[
 الياءات".

 العبارة غير واضحة، ولم أنتِه إلى شيء فيها.
وجميــُع ظــروف  فــي )بــاب تصــغير الظــروف( قولــه:" 6س 1027جــاء فــي ص  -83

 عالمة تأنيث...". فيهلم تكن  إذاالمكان مذكرة 
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 الظاهر أن قوله:"إذا" تحريف، وأن  الصواب:"إْذ"
 والظاهر أيضًا أن قوله:"فيه" تحريف، وأن الصواب :"فيها" لقوله قبل ذلك:"مذكرٌة".

مــــن تحــــت:" والمــــراد بتصــــغير ظــــروف المكــــان  4جــــاء فــــي الصــــفحة نفســــها س -84
يب المسافة، والدنوُّ من الشيء إن صح ذلك فيها؛ ولذلك لم ُتصغ ر )عند(، والزمان تقر 

ل مـــــن أمـــــِس(،  ـــــا لـــــيس  وال )غيـــــُر(،وال )البارحـــــة(، وال )أْمـــــِس(، وال )أو  وال غيُرهـــــا مم 
 للتصغير فيه معنى".

 الظاهر أن قوله:" وال غيُر" مقحم في هذا السياق.
وأســـماء ألســماء المبهمـــة":" قولـــه فــي "بـــاب تصـــغير ا 7س 1031جــاء فـــي ص  -85

ـــــذان( و)اللتـــــان( ـــــي معناهمـــــا. ومثناهمـــــا ومجموعهما:)الل ـــــا( ومـــــا ف  اإلشـــــارة: )ذا( و)ت
 و)الذين( و)الالتي( و)اللواتي( و)الالئي(".

الظاهر أن قوله:" وأسماء اإلشارة: )ذا(... ومثناهما ومجموعهما:)اللذان(..." 
ومثناهما  .[. وما في معناهما. تخليط، وأن الصواب يحصل بالتكملة اآلتية:"..

ومجموعهما:)ذان وتان وأوالِء وُأولى(. واألسماء المفتقرة إلى صالٍت                
 ومثناهما ومجموعهما:)اللذان واللتان...(". ])الذي والتي(

من تحت:"... وتُـْدغم يـاُء التصـغير فـي اليـاء التـي  5جاء في الصفحة نفسها س -86
وهي الم الكلمة في )ذا وتـا وأوالِء وُأولـى( وتـدغمهما أيضـًا فـي يـاء انقلبت عن األلف، 

وتبقـي الهمـزة علـى  عوضًا من ذهاب الحرف األول... الياء)الذي والتي والذين( وتزيد 
ــــــــي(، وفــــــــي  ــــــــي )الت ــــــــذي( و)اللَّتي ــــــــا( ف ــــــــي )ال ــــــــا(... و)اللَّــــــــذي ا( ف كســــــــرها، فتقول:)َذي 

 ر:)الل َذيِ ْيَن(...".التثنية:)اللَّذي ان(... وفي جمع المذكَّ 
 الظاهر أن قوله:"الياء" وهم، وأن الصواب:"األلف"

والظـــاهر أنَّ قوله:"عوضـــًا مـــن ذهـــاب الحـــرف األول" ال يـــؤدي المعنـــى المـــراد، وأن 
 الحرف األول". ]حركة[ذلك يحصل بالتكملة اآلتية:" عوضًا من ذهاب 

سـب قوُلـه:"... فـي حديثـه عـن غيـر المقـيس فـي بـاب الن 1036جـاء فـي ص  -87
( والقيــاسوفـي العظــيم  ــة )ُجمَّـانيٌّ (، ... الُجمَّ (، وفــي الروُّح:)ُروحــيٌّ وفــي الشتاء:)شـتائيٌّ

(. وغيره مسموع".  وفي َدراَب ِجرد:)درابيٌّ
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ـــــة  ـــــارة يكـــــون بالتكمل ـــــر المقـــــيس نقـــــص، وأن تمـــــام العب ـــــة غي ـــــي أمثل الظـــــاهر أن ف
 ) ــــــــــــة:)ُجمانيٌّ ــــــــــــي العظــــــــــــيم الُجمَّ ــــــــــــة:"... وف ــــــــــــ[اآلتي ــــــــــــي              وف "، وف ــــــــــــَتِويٌّ ي الشتاء:)َش

( والقياس..." )ُينظر الجمـل  (، وفي َدراَب ِجْرد:) َدراَوْرِديٌّ وح:)ُروحانيٌّ ( نسـخة 252الرُّ
 علي توفيق الحمد.

جــاء بعــد النقــل الســابق قوُلــه:"والقياس أن يبقــى االســم بعــد النســب علــى مــا كــان  -88
ــوا وغَ  ــَرد فــي المثــال ذلــك، نحــو عليــه قبــل النســب، إال  مــا أَعل  حــذف اليــاء مــن يَّــروا واطَّ
 )َفِعْيلة( و)ُفَعْيَلة( و)َفُعولة(...".

الظــاهر أن قولــه:"... حــذف اليــاء مــن... و)فعولــة(". ال يــؤدي المعنــى المــراد، وأن 
 من...". ]والواو[ذلك يحصل بالتكملة اآلتية:"... حذف الياء 

 جاء في حديثه عن قول عبد يغوث: -89
 كأْن لم َتَرى قبلي َأسيرًا يمانيا حُك منِ ي شيخٌة َعْبَشِميٌَّة وتض
 اليـــاء:" وقــال بعضـــهم يجــوز أن يكــون )َتـــَرى( للغيبــة، وجــزم 4س 1048قوُلــه ص 

 ".)وَيْصِبْر  َيتَّقِ ِإن ُه َمْن  (الحركة، كقراءِة قنبل  فحذف
ريف، وأن الظاهر أن قوله:"الياء" مقحم في هذا السياق، وأن قوله:"فحذف" تح

 الصواب:"بحذف".
والظاهر أن قراءة:"وَيتَِّق" بحذف الياء ليست بقراءة قنبل أواًل، ويفوت بها االستشـهاد 
ثانيًا. وقراءة قنبل والتي بها االستشهاد:" ويتقْي" بالياء.                 )ُينظر السبعة 

 المجلد الثاني(. /53(. )وُينظر ما سلف التعليق رقم : 351
قولــه فــي نفــس الســياق الســابق:" وقيــَل: جــَزم مضــارع  4س 1049ء فــي ص جــا -90

ثــم  أبــدل بــالهمزة ، ثــم نقــل حركــة الهمــزة إلــى الــراء، تــرأى)راَء( المقلــوب فقــال: كــأْن لــم 
 ، ثم أبدلها ياًء على لغة َمن يقول )أفعي( في )أفَعْى( في الوصل...".الياء

 اب:"لم َتَرْأ"الظاهر أن قوله :"لم ترأى" تحريف، وأن الصو 
 والظاهر أن قوله:" ثم أبدل بالهمزة الياء" مقحم في هذا السياق.

في حديثه عن األفعال التي في أوائلها همزة  5س 1052جاء في ص  -91
ل( قال  مضمرينالوصل قوله:" وفي فعلين  مم ا ال همزة فيه، وهما )َتفاَعل( و)َتَفعَّ

َرأُتْم فيها ( تعالى: يََّنْت ( :، وقال تعالى)فادَّ  ".)َوازَّ
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 الظاهر أن قوله:"مضمرين" وهم، وأن الصواب""مدغمين".
: قوله:" وقوله:) وإن كان ثالـث الفعـل مضـمومًا(، يريـد 1س 1053جاء في ص  -92

:)اْمُرٌؤ( و)اْبـُنٌم( و)اْمُشـوا(، فهـذا مضـموم، ولـم ُتضـم  الهمـزة ضمَة أصٍل الزمة، كقـولهم
 لكون الضم عارضًا فيها...".

ظــاهر أن قولــه:" ضــمة أصــل الزمــة، كقــولهم" ال يــؤدي المعنــى المــراد، وأن ذلــك ال
 كقولهم...". ]ال[يكون بالتكملة اآلتية:" ضمة أصل الزمة 

 في أبيات النابغة الجعدي البيتان: 7وس 5س 1057جاء في ص  -93
 ... ... البيت ........  الطَّويِ  "ويصهُل في مثل َجْوف 

 وفي بعض القصيد:
 والرْزِء أْرَوُغ ِمْن َثْعَلِب" ض األخال ء عند البالءِ وبع
 وصوابهما:

 ِي.... .... ... البيت  ويصهُل في مثل جوف الط ويْ 
 وفي القصيد:  

زِء... ... .."  وبعض األخال ء عند البال  ء والر 
ـــه فـــي )بـــاب البناء(:" 2س 1059جـــاء فـــي ص  -94 وكـــذلك )مـــا( النكـــرة والتامـــة قوُل

ــــا( محمولتــــان علــــى لفــــظ الشــــرطية وأخواتهــــا.     ، نحو:أيضــــاً  )بمــــا ُمْعِجــــٍب لــــك( و)ِنِعم 
(". وكذلك الخبرية  فمحمولة على لفظ االستفهامية أو على )ربَّ

الظــاهر أن قولــه:" وكــذلك )مــا( النكــرة والتامــة أيضــًا" ال يــؤدي المعنــى المــراد، وأن 
 والتامة أيضًا..." ]فةالموصو  [ذلك يحصل بالتكملة اآلتية:" وكذلك )ما( النكرة 

والظـــاهر أن قولـــه:" وكـــذلك الخبريـــة..." ال يـــؤدي المعنـــى المـــراد أيضـــًا، وأن ذلـــك 
 الخبرية...". ]كم[يحصل بالتكملة اآلتية:" وكذلك 

قولـه:" والبنـاء علـى الحركـة يكـون ألشـياء: منهـا  7جاء في الصفحة نفسها س -95
ع المعرب، وهـو الفعـل الماضـي،       أو المزية على ما لم ُيْعرب قطُّ، أو لوقوعه موق

 ضارع )من ُمعاٍل( ...". :)من َعِلي(لمضارعته ما ضارع المتمكن، نحو
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 والظاهر أن قوله:" ِمْن َعِلي" تحريف، وأن الصواب:" ِمْن َعَلى".
جاء في الصفحة نفسها أيضًا قولـه:" واالختصـاص بالضـم لكونهـا حركـًة ال تكـون -96

ُل(؛ ألن إعرابًا في المبني   عليهـا فـي حـال إعرابـه، وهـو المنـادى المفـرد و)قبـُل وبعـُد وأو 
، وفيهــــا حمـــــٌل عليهـــــاال ُتعــــرُب بـــــالرفع،  والظـــــروفُ المنــــادى ال يدخلـــــه الرفــــع إعرابـــــًا، 

 نحو:)حيُث وقطُّ وحسُب(".
 األولى في ضبط قوله:" والظروُف" أن يكون بالنصب عطفًا على قوله:"المنادى".

" وفيهــا حمــٌل عليهــا" ال يــؤدي المعنــى المــراد، وأن ذلــك يحصـــل والظــاهر أن قولــه:
 ُحِمَل عليها...". ]ما[بالتكملة اآلتية وبتغيير ضبط قوله:"حمٌل": "وفيها 

وفــــي كــــل مــــن تحــــت :"والفــــتح فيهــــا للتخفيــــف،  3جــــاء فــــي الصــــفحة نفســــها س -97
ال (ة، نحــو اإلتبــاع لأللــف والفتحــ ومنهــا، وهــي علــى أحكــام. موضــعُ ِبنــَي علــى الفتحــة

 و)َفِعْلَن(، ولتاء التأنيث نحو:)َجْمَرٍة وَتْمَرٍة( وبابها". )ُتضارَّ 
الظاهر أن قوله:" وفي كل موضع ُبني على الفتحة" ال يؤدي المعنى المراد، ولم 

 أنتِه فيه إلى شيء.
 والظاهر أن قوله:" ومنها..." بالواو ُيْشِعُر بسقط لم أنته إلى تقديره.

 ه:"َفِعْلَن" وهم، واألشبه:" َفَعَل".والظاهر أن قول
الكسرَة  ألن  قوله:" والكسر اللتقاء الساكنين، وقد تكوُن  2س 1060جاء في ص  -98

 )َحذاِم وقطاِم...". (1)]، نحو:المؤنث[من عالمات التأنيث، والمبني عليها 
 (:" مطموسة في األصل".1قالت المحققة في الحاشية )
" م قحم في هذا السياق. ويكون ضبط قوله:"الكسرة" بالرفع:" الظاهر أن قوله:" ألن 

 وقد تكوُن الكسرُة...".
 والظاهر أن قوله:" المؤنُث" تحريف، وأن الصواب:" مؤنٌث".

ـد بهـا العـرُب اليمـيَن كقولـه  (1)]َجْيـرِ [قولـه: و 1س 1061جاء في ص  -99 كلمـٌة ُتَؤكِ 
 ".) َلَحقٌّ ِإنَّهُ ُقْل ِإي وَربِ ي (تعالى: 
 (:" غير واضحة في األصل...".1لت المحققة في الحاشية )قا
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"، وبــذلك تناســب الشـــاهد  الظــاهر أن قولهــا "جيــر" وهــم محــض، وأن الصــواب:" إن 
 بعدها.
)األخطاء المطبعية في كتاب "شرح  ممرا الامرامي ألاري العلر  ن ري ار   عمر   

 م  نحب.ا  ن ي ا  خحوف اإلشبي ي" تعقيق ودراسة( إن اد ال كتورة س وى  ع

 الصواب الخطأ السطر الصفحة

 بعضهما بهضهما من تحت 3 252

 شيٌء )وهو متكرر كثيرًا( شْيئ 5 257

 مأخوذةٌ  مأخوذٌ  من تحت 5 257

 والمؤنثة المخاطبة والمؤنث المخاطبة 9 263

 لكوِن العينِ  لكوِن العينُ  6 266

 لذلك إلى ذلك 9 266

 ِذهْ  ذه   1 309

 قاال قال 4 338

 إذا أقمتَ  إذا قمتَ  8 353

 المتعدي التعدي 3 355

 وجواداً  وجوداً  5 365

 ُحدِ  ْثُتُموهُ  َحدَّ ْثُتُموهُ  7 367

 للمرَِّة الواحدةِ  المرََّة الواحدةَ  1 373

This file was downloaded from QuranicThought.com



 238 

 الصواب الخطأ السطر الصفحة

 إن   أن   3 378

 وبابها وبابه 8 378

 عنها عنه 3 381

 ِمْن قائل َمْن قائل من تحت 2 384

 بظهور لظهور 4 398

 وأثبته وأثبت من تحت 3 401

 فعل بِفعل  2 408

 َخلَّةً  َجلَّةً  10 433

 وَيِردُ  ويردُّ  5 441

 فيهما فيها 2 448

 نصبًا ورفعاً  رفعًا ونصباً  3 452

 ألكم إلكم 9 454

 َأنَّ  إنَّ  األخير 456

 َفِميْ  َفِميَّ  8 489

 لكيْ  لكي   من تحت 2 491

 َفىالخط الخطفي   من الحاشية 1 494
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 الصواب الخطأ السطر الصفحة

 َتْعَيى ُتْعيي 5 496

 تاهلل تا    من تحت 2 501

اْيُمُن )يتكرر في الباب  أْيُمنُ  5 502
 كثيرًا(

 كوِن الجملةِ  كوِن الجملةُ  5 502

 وإثباتها ورثباتها من تحت 3 512

مْ  لم يتقدمْ  األخير 522  لم ُيَقدِ 

 الخليقة الخلقه (4الحاشية ) 537

 الخطَفى الخطفي   1 546

 لم تدخل لم يدخل 1 549

591 5 "  "إْن" "إنَّ

 "ِمْن" "َمْن" 1 601

 َنَصفاً  ِنْصفاً  4 609

 النَّْصف النِ صف 1 610

 الِخدالَ  الخذاال من تحت 2 616

ُومُ  2 638 ُسومُ  الرُّ  الرُّ
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 الصواب الخطأ السطر الصفحة

 اآلِخرِ  اآلَخرِ  4 639

 األول األو 5 639

 والواقعة صفة والواقعة صلة من الحاشية 4 651

( 4)في اإلعمال( 5 655

 وفي المعنى
في اإلعمال وفي 

 (4)المعنى(

 وخاالته وحاالته 6 658

 ِمْن َمر ِ  ِمْن مرَّ  7 662

 التفاحة هي التفاح هو  4 670

 معترضة متعرِ ض 3 673

 عرق النَّسا عرق النَّساء من تحت 3 675

 يا خيراً  يا خبراً  5 685

 الدميم الذميم 4 691

 واستعبده تبعدهواس 9 691

 ألنَّه إلن ه من تحت 3 714

 ُمْشَفق عليه مشفوق عليه (5الحاشية ) 715

 ]المخاطبين[ ]للمخاطبين[ 3 722
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 الصواب الخطأ السطر الصفحة

 على غير المسلمين على غير اإلسالم من تحت 2 722

 طائيَّة طيئي ة (6الحاشية ) 723

 فمي   فميى   2 725

 "ابن ُأم ْي" "ابن أم " من تحت 3 728

 تداُفَع الشيبِ  داُفَع الشيبُ تَ  2 735

 "يا" "ياء" من تحت 2 744

 الحذف المحذوف األخير 753

 الحارث بن ورقاء الحارث ابن ورقاء 5 756

 وراعَيهُ  وراعَيةُ  7 756

 غالمه وإبَلهُ  غالَمة وابنه 8 756

 عَمر بن مخزوم عمَر ابن مخزوم 5 763

 أن هم إنهم  4 769

 نيَشفَّ  َشفَّيني 6 776

 المبتدأ مبتدأَة  4 778

 قوَله قوُله 5 804

 لئن إلن 3 821
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 الدقيق الرقيق من تحت 3 828

 َأاَل ِإن   إال  َأنَّ  من تحت 4 829

 قد كاد... قد كان... (1الحاشية ) 837

 زيادة بن زيد زيادة ابن زيد 3 840

 الَجِرْيء الجري  5 851

 بالموَجبِ  بالموِجبِ  4 858

 َتِردُ  دُّ َترُ  3 865

 وأيٌّ  وأيُّ  5 867

 والطبيعة الطبيعة 2 876

 كنتُ  كنتَ  من تحت 3 884

 على هلى  (1الحاشية ) 890

 أفسد إفسد  (1الحاشية ) 890

 إلمكان اإلمكان 2الحاشية  891

 مؤرج مؤرخ 3الحاشية  896

 يقف يوقف  من تحت 3 898

 فكالهما فكلباهما  1 899
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 وَمْوَحدَ  َحدْ وَموْ  من تحت  3 902

 واْفَعلَّ  وأْفَعل 9 904

 ولم ُتْنَقلْ  ولم ُيْنَقلْ  من تحت 6 915

 علماً  عماً  7 925

ه َتِردهُ  5 937  َتُردُّ

 يرثي ترثي 3 942

 فمعدولة معدولة من تحت 2 949

 وهم بنو وهو بنو 3الحاشية  949

 عن  على 7 951

 ِإال   أال   3 958

 فعمل فيه فعمل منه 2الحاشية  958

 أبا األصبوِ  إبا األصبوَ  األخير 962

ؤُ  4 993 ُؤ )بالحاء( التَّجش   التَّحش 

 َتْحِسُبونَ  َتْحُسُبونَ  من تحت 3 995

 البلبلُ  البلبلَ  من تحت 2 1012

 جميع جمع 5 1020
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 ُنَطْيليقٌ  َنَطْيِليقٌ  4 1022

 فيبقى )شهباب( فيبقى )شهيباب( 7 1022

 ُعَضْيِرفٍ  ُعِضْيِرفٍ  9 1023

 أو رددتَ  ورددتَ  من تحت 3 1023

 ألنها للفاعل ألنها الفاعل األخير 1025

 الظرف لغة الظروف لغة 2 1027

 و)ُأولى( و)ُأولي( من تحت 4 1031

 لبعِدهِ  لبعدِ  3 1049

 َأوْ  ِإوْ  من تحت 3 1053

 ِمْلُكها َمْلُكها من تحت 5 1057

 ِمنْ  ِم نْ  1 1066
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