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 نَظَرات في كتاب "الأصُول في الن َحو"
 تأليف ابن السراج    

 تحقيق د. عبد الحسين الفتلي

 

 محمد طاهر الحمصي

 جامعة البعث - كلية اآلداب

 سورية - حمص

)األصول في النحو( من الكتب الذائعة الصيت،  وليم منةلية مةتمية منيح النحي    
بيييي بكييل بييين الشيييلام  ت،متيييذ المبيييلح  فقييح ثكويييلوا النقيييل منيييم لشييعة م حتيييم و ييي ل  م ل يييم ث

وثشييت ذ ثبييي الق شييا الةأيي أي وثبييي شييعتح الشييتلافي وثبييي م،ييي ال  لشييي  و ييح أميي  ابيين 
ب ي   واستصيل فتيم تالشلام في )ثصيولم( ثبيواب النحيو والصيلخ وثسيذ مشي ئل شيتبوتم ول 

م "مي  ةال النحيو مأنوني ت حتيف مق،يي :ثصيول العلبتية  و يا هلتيم مق تتشي    حتيف  تييل فتيم
 ابن الشلام بأصولم" 

و ح ن ض الحكتول مبح الحشيتن ال ت،يي بتحقتيذ  يذا الكتي ب  وثسلأيم هليف الني   
مطبوميي ت فييي ومويية مأ،ييحا، صيي حل  ميين م ششيية اللشيي لة ل،طب ميية والن ييل والتوةتيي  فييي 

 ا 5891بتلو، شنة 

ب بن الشلام  ملض فتم لحتي   ابين الشيلام  و ح  ّحا المحقذ ل،كت ب بتعلتخ واخ  
تذتم وتممتييذو واويي لو ومذ بييم فييي النحييو  وييا ثلحخ ذليي   وثسم ييم ومك نتييم الع،متيية وألشيي
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بحيحت   ي خ ميين كتي ب األصيول ومنةلتييم وةمين تألت يم وميين ا الم ليخ ومصي حلو وميي  
 ان لح بم من المش ئل  وا بتن من أم في تحقتذ الكت ب والنشخ التي امتمح م،ت   

 لعمل التشتل الش ل  هنم تتط،ب شينوا، مين والحّذ ثن تحقتذ  ذا الكت ب لت  ب
الحثب والأح والصبل  ولقح تأّ ا المحقذ ال   يل تعيب الشينتن لت ي  بيتن ثتيحا القيلا  

نيييهح،و، وطيييل  ت وييي ا  كتييي ب األصيييول و يييح ش،يييّحح نّصيييم  و  ،ييييوّ  ّلأييي،  يييوا حو  و ،ييييل  م، م  وس،
ن الكمي ل ل،يم غ م م وفيذ مين ا م،ميي فيي التحقتيذ مبنيي م،يف الح ية واألم نية  غتيل ث

 وححو 

ف شأ ت و ك،     مع تبم ك ف المل  نبمت ثن ت،ع حّ   ومن ذا الذا ت،ل  

ولقييح وأييح، وثنيي  ث ييلث الكتيي ب بعييض ال  ييوا، فييي مييحح ميين المييواطن  و أنييذا ثنبييم 
 م،ت   منشو ة ملتبة محلوالت م،ف مك ن   من الكت ب 

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/06في الص حة ) -5

   و م   ح شّحا مفي)  ئا( ملت   ب البتحا  و)ثبو ( لف  ب ع،     ا ثبو  :"فإذا  ،،
 مشّح السبل" 

 ( لفيييييي  ا يييييي ئا ثبيييييوا   فيييييي)  ئا( ملت يييييي  ب البتيييييحا   و)ثبيييييو  :فيييييإذا  ،ييييي، :والصيييييواب
وثةييييييين ثن شيييييييقوط األليييييييخ ميييييييلتتن فيييييييي الكيييييييما الشييييييي بذ مييييييين شييييييي و     ب ع، مييييييي 
 الطب  

 (  ول ابن الشّلام:5/98) -2

ةتييحات حل يياك  وك،شييي  ةتييحات وييوبك  كميي  كيي ن الييحل ا والوييوب  تقييول: ثمط ييي"وتأييوة ثن 
 م عولتن  وك ن ال ت،ْ،ب ، م،ف الش م  اآلسذ، من المأسوذ أ ة" 
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نّ  "ولّميي  كيي ن  :)كميي  كيي ن الييحل ا  ( غتييل من شييب ل،شييت ذ  ولعييل الصييواب : ولييم وا 
 الحل ا   " وتكون ال عل )أ ة( أواب ال لط 

 لمحقذ اللأة الت لي م،ف  ذو الصول :( ثوب، ا5/561) -3

 ثبتض  من ثس، بني هب ضِ   ت  لتتني مو،،ِ  في البت ضِ  

)مو، ( وثن تكتب  ثن ت بط ك،مة )ثبتض( ب ل ا ألن   تتب  السبل :والصواب
كل  طل من  ذا اللأة في شطل ألنم معحوح منح كوتل من ثئمة العلوض 

 ح بتت ت  وم،ف  ذا ف للأة بتت ن ال بت، واح

 ا وبئ  وثنم تكون ة  لات وم ملات:( ولح  ول ابن الشّلام في ملفوع نع5/552) -1

نعا اللأل ةتحات  وبئ  اللأل مبحال،يم  ونعيا اليحال حال     :"ثم  الة  ل فنحو  ول 
 ف لت   اللأل والحال بنعا وبئ  ألن م  فعمن تلف  ب م  ف مم م " 

 ةتح"  "نعا اللأل :في  ولم حلف  ةت :والصواب

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/523) -1

واحح   كم   و أّلا   لا تقل  ذا لمن فعل فع،ةةتح  تّ ل ث :"ثال تلى ثن  هذا  ،،
  ّت،،  هال وثن، تلتح أم مة"  :ثن  ال تقل

 كم  ثن  ال تقول  ألن )ال( ن فتة ال تعمل الأةا في ال عل  :الصواب

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/521) -0

ِفعيي ل( نحيييو )ِمْطعييي ن وِمْطعييي ا("  والصييواب وا يييو  يييو )وِمْ عييي ل( وال لتيييب ثن "و)
 الطب مة  ي التي ثشقط، المتا 
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 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/538) -9

ن  "فكيّل اشيا ف ميل كي ن فيي الحي ل ثو ليا تكيين فعيل بعيح ف يو نكيل  نّوني، ثو ليا تنييوّ 
ن ك ن  ح فعل فأ  تم هلف معلفة ن ث  تم هلف نكل   وا   ف و نكل "  وا 

  فأ  تم هلف معلفة ف و معلفة  الشتق ا :في الكما شقط  ولو  تل

 ولعّ،م  كذا في المسطوط 

 (  بط المحقذ ك،مة )ثط  ل  ( ب للف  في  ذا ال   ح:5/531) -9

 موذات تةّأي س،    ثط  ل    الوا ب، الم ئِة ال أ ِن ومبِح  

 ( والصواب ثن تكون منصوبة ألن   م عول )تةّأي

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/531) -8

 يو الحشين العبيح  ألن مي  ث يتخ هليف  :كمي  تقيول  "وتقول:  و الحشن وأيم العبيح
ال ي لب ثسيي  :األلخ والما بمنةلة م  فتم األلخ والما  وتقول م،يف الت يبتم ب يذا

وملل،   ملل، ب لحشِن الوأم الأمت،ة :ال  لب اللأل  وتقول :اللأل  كم  تقول
 حشن العبح النبت،ة" ب ل

   ب    ال متل ال بت   التأنت  الأمت،م     النبت،م :الصواب ثةنّ 

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/508) -56

هنم المصحل  ولّم  ك ن،  ذو تكون م،ف  :"و ح تقحا  ولن  في الم عول م،ف الحقتقة
تيي ول و ييلب منييم ال تم ييي  ييتئ ت و    ييلب فت يي  تم ييي  ييتئ ت وتيي ول فتييم : ييلبتن

 مي ال عل المم ي متعحت ت وم  ال تم ي غتل متعح" ش، ف  فتم
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   (   صييل  مييين ثحا   و ييح تييلى ثّن مب لتييم )ولّمييي  ك نيي،  ييذو تكييون م،يييف  ييلبتن
"ولميي  ك نيي،  ييذو األفعيي ل  :المعنييف ولعييل فت يي  شييقط ت لييا تتنبييم لييم المحقييذ  ولييو  تييل

 لص،ح،  "تكون م،ف  لبتن

 قذ م،ف  ذا ال   ح و و ِل،َّعتن المنقلّا:( ولح، ح  تة المح5/593) -55

 لسول، اال، ا، و  - س،،،  –وفي األلاأتة    ثب أللاأتة ت  بن ال، ا تومحني

 :حو بل ال     وبت، ال،عتن  ذا من  صتح  لوت   الا : ولم

 ل وب والحّتة الصم   في الأبل ت    ثني ثن  ابن أم هْن كن، تعلفني

 و و استمخ حلكة اللوّا"  م،ف ثن في بت، ال   ح ه وا 

كيي ن المحقييذ أييحتلات بييأن ت ييتل هلييف ميي  فييي ال يي  ح ميين هك يي   و ييو اسييتمخ  : ،يي،
 حلخ اللوا  ف لقصتح  المتة وال   ح مبني م،ف اللا  

 (  ولح  ول ابن الشّلام:5/228) -52

وال،يم ةتيح منط،يذ  فيإْن  :"في)هّن( توكتح الححت   و ي موصي،ة ل،قشيا  ألني  ال تقيول
ذا س  يي، ف يي كييذل    :حس،ي،  )هّن( اتصي،، ب لقشييا فق،ي،ث وال،ييم هّن ةتيحات منط،يذ  وا 

 هّن ةتحات لق ئا"  :هال ثّن الا التوكتح ت،ةم   مو  ت لم  ذ ب من   فتقول

 هْن ةتحات لق ئا  :فتقول :والصواب

 ( ولح  ول ابن الشّلام:235 -5/236) -53
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 فييي المبتييحث مم،يي، فييي سبييلو  وكييذل لييف )ةننيي، وثسوات يي    لّميي  مم،يي، ه"ثال تييلى 
)ك ن( وثسوات    فكم  أ ة ل  في المبتحث والسبل أ ة م  )هّن( ال فلذ بتن مي   هال 

 ثّن الذا ك ن مبتحث تنتصب بي)هّن( وثسوات  " 

ال  (فكيل  مي  أي ة لي  فيي المبتيحث والسبيل أي ة ميي  )هنّ  :والصيواب كمي  تيحّل الشيت ذ
 فلذ بتن م  

 (: ول ابن الشّلام حول الما التي تحسل م،ف سبل )هنّ ( ولح 5/235) -51

"ولكنييم ال بييّح ثن تكييون سبييل )هّن( بعييح الييما  ألنييم كيي ن مو ييع   ثْن تقيي  مو يي  
و و  ف،ّم  ثةالت م  )هّن( من مو ع    )هن( ألن   ل،تأكتح ووص،ة ل،قشا مول )هّن(

إن  يّحم، السبيل مي  كي ن بعيح   ف يي حاس،ية م،تيم  فيالمبتحث ثحس،، م،ف السبيل  ف
 :هّن ةتيحات ل تي  لاغيب  وال :لا تأة ثن تحسل الما فتم  بعحو  ال تصي،و ثن تقيول

 هّن ةتحات اكل لطع م " 

   فميي  ثةالت يي  )هّن( ميين مو ييع   و ييو المبتييحث     ال تصيي،و ثن تقييول:  والصييواب:
 هّن ةتحات لاغب ل ت   

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/232) -51

 هن ةتحات منط،ذ  تلتح )هّنم("  :ال    وثن تلتح    فتقول"وتأوة ثن تحذخ 

 ةتحك منط،ذ  فتقول: هنّ  :الصواب

 ( ثوب، المحقذ  ذا ال   ح م،ف  ذو الصول :5/233) -50

 هليييييييييييييييف حم متتنيييييييييييييييي  ونصييييييييييييييي م فقييييييييييييييييح   لييييييييييي، ثال لتتمييييييييييي   يييييييييييذا الحمييييييييييي ا لنييييييييييي 



 923 

  
 

 ييو فييي حتييوان  و كييذا  هلييف حم متنيي  ثو نصيي م فقييحِ  الييوةن ف شييح  واللواتيية الم يي ول :
 .1/289  والسةانة 9/19وابن تعتش  5/00والمغني  11الن بغة/

 ( ولح  ول ابن الشّلام في تس تخ )ثّن(:5/239) -59

وثنييي، تلتيييح الوقت،ييية   هالّ ال تس   ييي  ثبيييحات فيييي الكيييما وبعيييح   األشيييم    :" ييي ل شيييتبوتم
م  تنصبون هذا ولو لا تلتحوا ذل  لنصبوا ك :  ل -تعني ال    –ت مل فت   االشا 

 ا طلوا في ال عل  تلتحون معنف )كأّن( ولا تلتحوا اإل م ل وذل   ولم:

ْ،ِب"  كأْن ولتحتم ل   ، س،

  :والصواب تس تخ )كأّن(

،ِب   كأْن ولتحتم ل   ، س،

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/211) -59

ةيلخ هذا هّن التوا فت  ةتح ذا ب  فتنصب )التوا( بي)هّن(  ألنم لت   ن  ب :"وتقول
 ص ل في الكما م  تعوح هلتم" 

ف ل ييي   فيييي  ييبم الأم،ييية م ئيييح  م،يييف  "هن التيييوا فتيييم ةتييح ذا يييب"وتقيييول:  :الصييواب
 التوا 

 ( ثوب، المحقذ ال   ح الت لي م،ف  ذو الصول :5/211) -58

 م،ف التن ئي لعنحا غتل مك ول  هن ثملات سّصني ممحات موحتم
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ثملات سصني ممحات موحتم  ولعل هوب تيم م،يف ت،ي  وال   ح ذائ  م  ول ولواتتم: هّن 
 الصول  )ثملات( من ثسط   الطب مة 

 ( ثوب، المحقذ ال   ح الت لي م،ف  ذو الصول :5/212) -26

  ّل م لي  ح أئتم ني بنكل  شألت ني الطمذ هْذ لثت ني

 واللواتة الصحتحة بتس تخ ال مة  من )شألت ني(:

 شألت ني الطمذ هْذ لثت ني

 ت شح الوةن غتل  ذا التس تخ وب

 ولح  ذا ال   ح:( 5/219) -25

 فإّني و ّت لك ب   لغلتب             ومن ت  ثمشف ب لمحتنة لح،م

الغلتبيي ن  فييإفلاح  :"فتلفيي  ) تيي لات( وتنصييب  وكييذل  لييو  يي ل :وبعييحو  ييول ابيين الشييّلام
 ال عل وتونتتم في  ذا منح ا شوا " 

 ب ن   والصواب: وكذل  لو   ل: لغلت

 ابن الشّلام في تس تخ )هّن(: ( ولح  ول5/206) -22

 فق،،: :"و ح ح،كي م  األشم   وثن حوا

 أل ل مق م ،  و     وأ مِل" هِن القوا الذا ثن  من ا 

لكيّن   وال   ح م،ف تس تخ )هّن( م  األشم       والبت، مين الطوتيل بحاللية مأيةو
ب فتم ثن ت ّا هلتم م   ط  منيم و يو صحلو م،ف  ذو اللواتة ف شح الوةن  والصوا

 ك،مة )فق،،( فتكون لواتتم الصحتحة:
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 أل ل، مق م ،  و     وأ ملِ    فق،،، هِن القوا الذا ثن  من ا

 ( ثوب، المحقذ اآلتة اآلتتة م،ف  ذو الصول :5/208) -23

  "م تحموا م  ال،م ثححات ف" :" والصوابمش أح ل،م وال تحموا م  ال،م ثححا"وثّن ال

  59/شول  الأن

( ولح  ول ابن الشّلام في فتو  مة  )هّن( وش ذ كما الس،تل وتموت،م 5/293) -21
 لذل  ومنم  ولم:

 "و ح ملف، ثمول  حتف هن  ثحمذ  كأنم   ل: حتف حمقكا" 

 حتف حمق "  :"و ح ملف، ثمول  حتف ثن  ثحمذ  كأنم   ل :وصواب العب ل 

  ذا ال   ح: ( من ح  تة المحقذ م،ف5/293) -21

 فنّتتن  ونّتت ا فلتذ  ثحّق ت هّن أتلتن  اشتق،ّوا

 )و ح نشب هلف الم ّ ل الشكلّا من مبح القت (   ولم:

 الم ّ ل النكلا  :والصواب

وكيي ن ولييا ت ييل المحقييذ هلييف المصييحل الييذا ن،شييب فتييم  ييذا ال يي  ح هلييف الم ّ ييل 
 أحتلات بذل   

 .266 ،/لّا في األصمعتّ ث ول: نشب  ذا ال   ح هلف الم ّ ل النك

 ( ولح  ول ابن الشّلام في )مول( وت بت م بي)تومئذ( في البن   واإلملاب: 5/291) -20

 اإلملاب  فتعلبم كم  ك ن  بل اإل  فة وتبتنم" و "كم  تقول في )تومئذ( من البن   
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 تم  واللاأو ثن السطأ  ن  طب مي نالصواب: وتب

فييي بنيي   األشييم   المب ميية هذا ث ييت ، هلييف غتييل ( ولح  ييول ابيين الشييّلام 5/290) -29
"وكييّل المب ميي ، كييذل   وال تييحسل فييي  ييذا:  ييلبني غييما سمشيية م ييل  لأييمت   :معييلب

ألن الغما مسصيو  مع،يوا غتيل ميب ا وبمنةلية وحيتن ونحيو ذلي   وثبيو مميلو تستي ل 
)مويييييل مييييي  ثنكيييييا تنطقيييييون( م،يييييف ثنيييييم حييييي ل ل،نكيييييل  )لحيييييذ(  شيييييول   :ثن تكيييييون نصيييييب

  23 ،/لتاالذ

)بمنةلية وحيتن ونحيو ذلي (  ولعيل الصيواب:  :شقط من كما ابن الشّلام  ي  في  وليم
)بمنةلييية مويييل وغتيييل وحيييتن ونحيييو ذلييي (  وتقيييّوا ذلييي  ثّن ابييين الشيييّلام تك،ّيييا م،يييف  يييذو 

 المب م ،  بل ذل  

ال ثبييو  (5) ل فييي اآلتيية  ييو ثبييو ممييل )الألمييّي(ستيي ل نصييب )موييل( م،ييف الحيي اوالييذا 
و؟ف،تص  مملو  حَّ

 ( ثوب، المحقذ ال   ح اآلتي م،ف  ذو الصول :5/299) -29

ذ  المل ، الكلتا، فتقتم   ،لواك تش مف منح ب ب حف ِمم  كأن ت،ْ س 

ن كيي ن ل،نصييب وأييم  ألن ال يي  ح  الصييواب:  ييبط ال عييل )ت سييذ(  نيي  بيي للف  وا 
مشييوذ م،ييف أييواة شييقوط )ميي ( ميين )كميي (  وت كييح ذليي  مبيي ل  ابيين الشييّلام التييي 

كمي  ثنييم ت سيذ المييل "  وانةييل للفي  ال عييل )ت سييذ(  :"تلتييح :مقيب ب يي  م،يف ال يي  ح
   لون  3/515 - بوالذ 5/196شتبوتم 

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/296) -28
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ثم   نحات فإّن مميلات  ي لب  ألّن تقيحتل االشيا  :ثن تقول ذا "وال تأوة منحا م،ف 
 " الذا ت،ي )ثّم ( ثن ت،ي ال    ممصق ت ل م 

 ل    السطأ طب مّي  الصواب: ممصق ت 

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/296) -36

م م  تكن من  يي  فيإّن ثكبيل ةنيي مميلات ذا يب  فتكيون )ثكبيل  :"وتأوة ثن تقول
 ( ألّن ييا و ييعو   فييي ثول ثحوال يي  ةنييي( ةلفيي ت لييي)ذا ب( و ييذا هنميي  ثأيي ةو ميي  )هّميي
  تأستل فتم" م،ف التقحتا والتأستل  ص ل حكم   حكا م  ال

 والعب ل  م طلبة والمعنف م،تو  ولعل الصواب ثْن تق ل:

  و عو   في ثول ثحوال   م،ف التقحتا والتأستل  مّ  ذا هنم  ثأ ةو م  )ثّم ( ثن ا ل"و 
 ص ل حكم   حكا م  ال تأستل فتم" 

 ( ولح  ول  ابن الشّلام:5/291) -35

 (" هالّ بتحث بعح )"وال تأوة ثن تكون )غتل( بمنةلة االشا الذا ت

 ( هالّ بمنةلة االشا الذا ت،ْبت حث بعح ) :الصواب

 (  بط المحقذ ال   ح اآلتي م،ف  ذو الصول :5/289) -32

  لا تمن  ال َّلب من   غتل  ثْن  ت ،

 حم مةك في غصيون ذاِ، ثْو ي لِ     
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و    للف  ال ب لنصب  ألن لف  )غتل( فتموالصواب: ثن ت بط ك،مة )غتل( منم ب
ولعيييل اليييذا حميييل المحقيييذ م،يييف نصيييب   (2) مو يي  االشت ييي  ح فيييي  يييذا المو ييي 

( م،يف 5/290)غتل(  ن  االشت   ح ب لبتي، ن شيم فيي مو ي  شي بذ مين الكتي ب )
بن   )غتل( م،ف ال تو  فقي    يذا المو ي  م،يف ذا   وليت  ذلي  ب لصيواب  فقيح 

 تلح ال   ح بلواتتتن مست، تتن فتست،خ االشت   ح بم  

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/332) -33

ت  مبحال،م  وثن  :"والحلتل م،ف ذل  ثن الم  خ هذا و   مو   الم لح ن،صب  تقول
"  نييييون )ةتييييحات( ولفيييي  تقييييول: تيييي  ةتييييحك الطوتييييل،    الصيييي ة  ييييح تنصييييب م،ييييف المو يييي 

 الطوتل 

(  تبنييي )ةتييحات( م،ييف ال ييا وتنصييب )الطوتييل( تيي  ةتييح، الطوتييل   :)تقييول :والصييواب
 ةتح م،ف المحّل ص ة ل

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/391) -31

"الوأم الو ل  ثن تأعل النعي، م،يف المو ي  فتلفي   ألّن )ال( ومي  مم،ي، فتيم فيي 
لتخ   فتألا )ةلتخ( م،ف المو    فتكيون ة مو   اشا مبتحث  فتقول: ال لأل  

 مو   اشا مبتحث  والسبل محذوخ" 

تكيييون وأيييم العبييي ل : )فتقيييول: ال لأيييل   يييبط )ةلتيييخ( بييي ل تو  والصيييواب: لفعيييم  ف
 )  ةلتخك

 ( ولح  ول ابن الشّلام في ب ب المن ّي الم  خ بما اإل  فة:5/399) -31
                                                 

   لون  2/328 –بوالذ  5/308تم ( انةل للواتة اللف  شتبو  2
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 :"ف لتنوتن والنون تق  في  ذا المو   كم  و ي  ممي   ب،يم لمي  ث ي تم  وذلي   يول ا
ة  فقيح ل   وال غما ل "  والعبي ل  كمي  ثوبت ي  المحقيذ ال وأيم ل ي  مين الصيح ال ثب ت 

 امتلا   السطأ في التلكتب والمعنف مع ت 

صمح   ثن تقي ل: ،يم ب"في لتنوتن والنيون تقعي ن فيي  يذا المو ي  كمي  و عتي  ممي    وا 
ل   والغمم ْي ل " ال ثب  :لم  ث  تم  وذل   ول ا

 (3)  

( ولح  ييول ابيين الشييّلام فييي بيي ب ميي  هذا حس،يي، م،تييم )ال( لييا تغتييل ميين 5/381) -30
 ح لم:

م،ييا ثن  ييذا ت،ةميي  فتييم ذليي   ا ليي : و ييو ميي  ممييل فتييم فعييل ثو كيي ن فييي معنييف "الو
    "  تونتة )ال( كم  ال تونف )ال( في األفع ل  وذل   ول : ال ملحب  وال كلامة

 )كم  تونف "ال" في األفع ل( ثا تكّلل في األفع ل  :والصواب ثن تق ل

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/381) -39

 ييييأ ع   وال :فيييي ل   حتييييف تقييييول مييييلل، بلأييييل  ال :ثن تقييييول"وام،ييييا ثنييييم  بييييتو 
  أ م ت"  ف لش ت وال حتف تقول ال  ذا ةتح ف لش ت  التحشن :وكذل 

 ييأ م ت(  ف لشيي ت  التحشيين حتييف تقييول: ال ف لشيي ت وال  ييذا ةتييح ال :الصييواب: )وكييذل 
والكيييما  نييي  كيييما شيييتبوتم  والعبييي ل  مب لتيييم  وليييا ت يييل المحقيييذ هليييف ذلييي   انةيييل 

   لون   2/361 - بوالذ 5/319الكت ب 

( ولح  يييييول ابييييين الشيييييّلام فيييييي بييييي ب ال الن فتييييية هذا حس،ييييي، م،ت ييييي  ثليييييخ 5/380) -39
"فييييإذا كيييي ن اشييييت   م ت مح يييي ت فح ل يييي  كح ل يييي   بييييل ثن ت،حق يييي  ثلييييخ  :االشييييت   ا

                                                 

 ع ن(: تشقط ن   لون  والملاح بقولم )تق 2/295 –بوالذ  5/311( انةل شتبوتم  3
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ال  :ثال لأل في الحال؟ ثال غيما ثف يل مني ؟ ومين  ي ل :االشت   ا  وذل   ول 
ثال لأيل  ي ئا فيي اليحال؟  وكيذل  مين نيّون ومين  :اليحال   ي ل   ني لأل   ئا فيي 

 وا لف    ن "   لف 

"وكييذل  ميين   يك ل فييي العبيي ل  األستيل  التييي ثوبت يي  المحقيذ م،ييف  ييذو الصيول :اإل
صيمح   بحيذخ مممية التيل تا )ال  صي،ة( التيي  نّون ومن لف   ويا لفي    ني "  وا 

 ثو ع    بل )وا( فتصتل:

ن وميين لفي  وييا لفيي    ني " م،ييف ثن )وياَّ( اشييا ه ي ل  ل،مكيي ن ولتشيي، "وكيذل  ميين نيو 
 م ط ة 

( ولح  ييييول ابيييين الشييييّلام فييييي بيييي ب )ال( الن فتيييية هذا حس،يييي، م،ت يييي  ثلييييخ 5/389) -38
 االشت   ا:

ثال  :"وك ن الم ةني وححو تأتة فتم أم  م  أ ة في الن فتة بغتل االشت   ا  فتقول
ثال ثف يل مني   وتألت ي  مألا ي   :كيي)لت ( لأل ثف ل مني   وتقيول فيتمن أع، ي 

  بل ثلخ االشت   ا" 

 ف ل  من ؟    ثالصواب: "وتقول فتمن أع،   كي)لت (: ثال لألك 

 شقط، ك،مة لأل  ولا ت بط ك،مة )ثف ل( 

 ( ولح كما ابن الشّلام في ب ب تصّلخ )ال(:5/166) -16

ومملات  فإذا ثلح، ن ي  "و ح تكون من الن ي في مو   اسل و و ن ي   ول   هت،
 ال تأ، ةتحات ومملات"  : ذا  ،،

   "  شقط، ك،مة )ةتح( من الأم،ة   ثت، ةتحات ومملات  :"    ول  الصواب:
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 اللّمة م،ف  ذو الصول : ( ثوب، المحقذ ال   ح اآلتي لذا15/161) -15

  ي الحال هْذ مييَّ أل ،ِ  أتييل ك 

 لت لي  ال ثمويي ل، ّن لتي لي

  ب يتو كي خ ال يمتل مين )ث ،ي ( ألن ي   ي الحال هْذ مي  أل ،ي   أتيل ك(ب: )والصوا
     13 م ئح  م،يف ال ي مل اليذا تس طيب ن شيم  وانةيل فيي  يبط البتي،  اليحتوان ذ

 ( بتحقتذ الحكتول مبحالقحو  ثبو ص لو 2/563)

 (  بط المحقذ  ولم تع لف م،ف  ذو الصول :5/156) -12

  561 تل  من لبكا"  البقل /"ثن ت،ن ةِّل م،تكا من س

 م،تكا من ستل  من لبكا"  ببن   ال عل ل،م عول   لوالصواب:" ثن ت،ن ةَّ 

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/125) -13

 موصييولة  هالّ  "و ييح أيي   ميين العييلب هحسيي ل، )ل،ّب( م،ييف )ِمييْن( هذا ك نيي، نكييل  غتييل
ميين ا: مييلل،  ين بييّح ميين ثن توصييخ  ألن يي  مب ميية حكييهذا لييا توصييل لييا تكييثن يي  

 تقوا ةلتخ  و  ل ال عل: و ل،ّب من ب ْمن ص لو  

 ل  ن صيوك  م،    يْ ت  يت لّب من ت  

 "وم،ْ ت م ن ب لغتيب غتل، ثمتنِ       

يْن( و يي م توحية  وكيّلل  و ح   ب  الكما سطيأك وا يطلاب  فقيح كشيل الميتا مين )م 
 و هليف )ال ي مل( ثأةا  من الكما م،ف شبتل الش و  ونشب القول هلف )ال عل( و 

 و بط )غتل( في ال   ح ب لكشل وتنبغي ثن ت بط ب ل ّا والصواب ثن تق ل:
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ييْن( هذا ك نيي، نكييل  غتييل موصييولة  ( م،ييف )م   هالّ "و ييح أيي   ميين العييلب هحسيي لت )ل،بَّ
مييلل،  :ثن يي  هذا لييا توصييل لييا تكيين بييّح ميين ثن توصييخ  ألن يي  مب ميية حكييي ميين ا

 لتخ  و   ل ال  مل:بم ْن ص لو   و ل،بَّ م ْن تقوا ة

 ل  ن صيوك  م   يت لّب من ت ْ ت  

 "وم،ْ ت م ن ب لغتيب غتل، ثمتنِ 

و ح حكا المحقيذ م،يف ال ي  ح بأنيم مين الك ميل  وث ي ل هليف لواتية شيتبوتم وال،شي ن 
(  ولثى ثن ةتييي ح  ال مييية  فيييي ثوليييم ل،بتييي، بييي ل مة  )ثت ييي   لّب مييين ت تّ يييم لييي  ن صيييوك
 تسلأم من الوةن 

لييت  ميين الك مييل شييوا  ثكيي ن م،ييف لواتيية ابيين الشييّلام ثا م،ييف لواتيية  ث ييول: ال يي  ح
شييتبوتم وال،شيي ن  بييل  ييو ميين الطوتييل  و ييح امتييلاو ةحيي خ )السييلا( م،ييف لواتيية ابيين 

  (1) ثول الوتح المأموع في ثول البت، الشّلام  والسلا شقوط

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/129) -11

  "شتق مة الكما ص،ح ت ف و فتم أ ئة"وأمت   ذا هنم  تلامف بم ال  ئح  وا

 "فإْن ص،ح  ف و فتم أ ئة"  :في الكما شقط ت  ولعّل الصواب ثةن ثنّ 

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/132) -11

  "فلبم  حذفوا حلخ الأّل  وثمم،وا ال عل فيي المقشيا فنصيبوو  ولبمي  حيذفوا حيلخ 
 فع،ّن" أل   ال،مِ  :ل  ول الأّل  وثمم،وا الحلخ في االشا م ملات  ف ل لب األو 

                                                 

  36والمعت ل في ثوةان األ ع ل/ 12( انةل ل،سلا الوافي في العلوض والقوافي/ 1
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 ألفع،ّن(  بنصب ل ة الأملة  )ال،م   :الصواب

 (  بط المحقذ ال   ح اآلتي م،ف  ذو الصول :5/131) -10

 فق،، تمتن  ال،م ثبييل    ميييحات 

 ولييو  ّطعوا لثشي لحت  وثوصييي لي                     

أع،يوو بمنةلية  :م،يف ال ي  ح واألنشب  بط )تمتن( بي للف  لقيول ابين الشيّلام معقبي ت 
 تا ال،م" ثثتمن الكعبة  و 

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/130) -19

بمنةلية اليواو  وتقيول: وال،يم ويا ال،يم ألفع،ين   :وحت تي وا حت ت  ألفع،ّن  فيو،اَّ  :"تقول
ْن  ييئ،  ،يي،: وال،ييم آلتتّنيي  وييا ال،ييِم أل ييلبنّ  وب ل،ييم وييا ال،ييم ْن  ييئ، ألفع،ييّن  وا     وا 

 تتّن  أل لبّن  ،م آلوال : ،،

سي لم( تعنيي  و  اليواو فيي  ولي : ميلل، بةتيح ومميل    ل شتبوتم: )و يذو اليواو بمنةلية
ب ل،ييم  :وممييلو سيي لم  مط ييْ، أم،يية م،ييف أم،يية  كأنيي   ،يي، :ثن الييواو فييي  وليي 

تتّن   ال،م أل لبن  مبتحث وا مط ،  ذا الكيما م،يف  يذا الكيما  فيإذا ليا تقطي  آل
 تتن " واال ال :ألل،   ،،

ث ييول: فيييي  يييذا الكييما شيييقط وشيييو   ييبط  و يييو م،يييف الوأييم الصيييحتو فيييي كتييي ب 
ام ثسييييذ بعييييض  يييي لون( غتييييل ثّن ابيييين الشييييلّ  3/165  - بييييوالذ 2/510شييييتبوتم )

كممم  ن  من شتبوتم و ّمم هلف كما مين منيحو  وشيأمتح كت بية  يول ابين الشيّلام 
 م:م،ف الوأم الذا ثمتقحو صواب ت مشتعتن ت بكت ب شتبوت
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  ألفع،ينّ  ويا ال،يمِ  وال،يمِ  :بمنيةل اليواو  وتقيول :"تقول: وحت تي وا حت تي  ألفع،يّن  فيو،اَّ 
ْن  ييئ،  ،يي،: وال،ييمِ  وييا ال،ييمِ  وب ل،ييمِ  ْن  ييئ،    وييا ال،ييمِ تتّنييآل ألفع،ييّن  وا  أل ييلبّن   وا 
أل يلبّن /   تتّني   وال،يم  ب ل،يم آل :/ أل لبّن   كأن   ،ي،تتن / وا ال،م  آل وال،مِ  : ،،

  تعنيي (ومميلوك سي لمميلل، بةتيح  :)و ذو الواو بمنةلة التي فيي  ولي  :  ل شتبوتم
 م،يية م،ييف أم،يية  كأنيي   ،يي،: ب ل،ييمِ وممييلوك سيي لم  مط يي، أ :ثن الييواو فييي  وليي 

لكييما م،ييف  ييذا الكييما  فييإذا لييا اوييا مط يي،  ييذا   أل ييلبّن   مبتييحئ ت  تتّنيي   ال،ييم  آل
ْل،    ،، ل   أل لبّن "  تتّن  وا وال،مِ آل مِ ،وال :تقط  أ 

 ( ولح  ول ابن الشّلام:5/130) -19

وحقيي  وحييّذ ةتييح  م،ييف وأييم الغ،ييط والنشييت ن أيي ة(  تلتييح  :" يي ل شييتبوتم: )ولييو  يي ل
ثن   في  ذا  نكش و من ملا   وشق و من العتمة  ف ذا تبتّ  :بذل  ثنم ال تأوة لغتل

يْن( ثت ي ت ل ةية م يتلكة لمو وع حلخ  ألن ا ثأمعوا م،ف ثّن )مْن( حيلخا   و)م 
 والحلخ"  لمشا

الكيييما م، ّيييذ و يييو  شيييم ن مست، ييي ن  فقيييول شيييتبوتم تتع،ّيييذ بأيييّل االشيييا فيييي  :ث يييول
القشيا  وميي  بعييحو تتع،ييذ بحيلوخ الأييّل التييي اشييتعم،ت   العيلب حلفيي ت  وغتييل حييلخ  
و ييح لتّييب ابيين الشييّلام بحوييم فييي حييلوخ الأييل فييي  شييمتن:  شييا اشييتعم،تم العييلب 

ول( و ييح بييحث ب لقشييا األول ميين الأيية  األ 169فيي ت وغتييل حييلخ )انةييل الصيي حة حل 
حّقم من البح   لكنم وال لتب ثّن شقط ت و   في كما ابن الشّلام بعيح هتيلاحو  ووّف و

أية  منيم تي ب  ل،قشيا األول مين حيلوخ الأيّل   :مب ل  شتبوتم  والشي  ط مين كمميم
لييف هوكيي ن المحقييذ حلّتيي ت بييأن ت ييتل  وأية  سيي   ب لقشييا الويي ني ميين ت،يي  الحيلوخ 
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ذليي  وثن ت صييل فييي كييما ابيين الشييّلام بييتن ميي   ييو ميين القشييا األول وميي   ييو ميين 
 القشا الو ني 

 (  بط المحقذ  ال   ح اآلتي م،ف  ذو الصول :5/139) -18

 ال ييلا ح كّ،   فق،، اأع،ي  يييو   

 (1) تمتن ت وم وى النأا من مييين  م ِل        

خ من ) م ل ( والصواب كشل    ألن البت، مين  صيتح  مكشيول   ولواتية فتو الك 
 الحتوان:

 ال ييلا ح كّ،   و ،، اأع،ي  يييو 

 ن ت وم وى النأا من مييين  م ِل ِ تمت     

 هلف  ذا االستمخ في اللواتة  ذولا ت ل المحق

 ( ولح  ول ابن الشّلام:2/59) -16

ثحمييلو وال ثشييوحو فييأ ول: ثشييوح  ومييلل،  :ول"وتقيول:  ييذا لأييلك ال ثحمييل الييلث  فيأ 
ثشيييييوحا     :ثحملا ييييي  وال ثشيييييوحت م   فيييييأ ول :بيييييلأ،تن ال ثحميييييلا اليييييل و   فيييييأ ول

شيييييوح      :وميييييلل، بلأييييي ل ال حميييييل، اليييييل و   فيييييأ ول حمل ييييي  وال شيييييوح    فيييييأ ول
 وتة      فييأ ول: شييوحاةتحمييلاو  وال شييوحا :ومييلل، بيي ملث  ال حمييلا  الييلث   فييأ ول

  لل، بييي ملثتتن ال حميييلاوا اليييل و   فيييأ ول حملاوا مييي  وال شيييوحاوت م وكيييذل : مييي
 فأ ول: شوحا   

                                                 

 تحقتذ الحكتول مبحالقحو  ثبو ص لو  3/5913( حتوان ذا اللمة  1
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و  عْ، ممم ، التل تا في غتلو موا ع    فأب مي، المقصيوح مين الكيما وحّلفي، 
 بعض الك،م ،  والصواب ثن تلح الكما م،ف  ذا ال كل:

 :و فييييييييأ ول: ثحمييييييييل،و   وال ثشييييييييوح، "وتقييييييييول:  ييييييييذا لأييييييييلك ال ثحمييييييييل، الييييييييلث  فييييييييأ ول  
ثحملا مييييي   وال ثشيييييوح ْت م   :ثشيييييوح،و  وميييييلل، بيييييلأ،تن ال ثحميييييل ا اليييييل و  فيييييأ ول  

ْمييييييييلِ  :فييييييييأ ول   وال    يييييييي مل، ح :الييييييييل و  فييييييييأ ول   ثشييييييييوحا م   ومييييييييلل، بلأيييييييي ل ال ح،
حميييييلا و  وال : شيييييوح،    وميييييلل، بييييي ملث  ال حميييييلاِ  اليييييلث  فيييييأ ول   :شيييييوِح   فيييييأ ول

: شيييييييوحاو،و     وكيييييييذل   ، بييييييي ملثتتن ال حميييييييلاو ا اليييييييل و  ميييييييلل شيييييييوحاِوو  فيييييييأ ول 
تْ  :فأ ول    شوحاوا م "  : م  فأ ول  حملاوا  م   وال شوحاو 

 ( ولح  ول ابن الشّلام:2/59) -15

"فإن ث  ، ثحميل ونق،ي، هليف العتنيتن  ،ي، هذا  أع،ي، )مي ( لغيوات  ،ي،:  يذو اميلث  
 حملا ، م  بتن العتنتن ال شوحائم" 

 يذو  :بتن العتنتن  ،ي، هذا أع،ي، )مي ( لغيوات  "فإْن ث  ، )ثحمل( هلف م  :الصواب
 املث  حملا ، م  بتن العتنتن ال شوحا و" 

 ( ولح  ول ابن الشّلام:2/59) -12

مييلل، بلأييل  ثحمييِل الوأييم ال ثصيي لو  لييا تأييح بييحات ميين ثن ت ييتخ ثصيي ل  :"فكييذل 
ذا ث  فم ثنأة"   هلف  متل الوأم  وا 

ذا ث  فم انألّ  :الصواب   وا 

 ح  ول ابن الشّلام:( ول 2/26) -13

 "والم مل المتصل ت كَّح ب لم مل المتصل" 
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 الصواب: ت كَّح ب لم مل المن صل 

 ( ولح  ول ابن الشّلام:2/22) -11

 "واّم  )كّ، ا( ف ألحشن ثن تكون أ معتن" 

 الصواب: ثن تكون كأأمعتن 

 ( ولح  ول ابن الشّلام:2/23) -11

تن( وكييذل  شيي ئل  ييذو التوكتييحا،  نحييو "وال تأييوة ثن تكييون )ثكتعييون(  بييل )ثأمعيي
 ح  بل الم كَّح" تكون الم كِّ  هالّ وت،م ومولم       وم  ث بم  ذا   : ول 

 ال تكون الم كِّح  بل الم كَّح  :الصواب

 ( ولح  ول  ابن الشّلام:2/21) -10

النصييب  هالّ "وحكييف شييتبوتم ميين بعييض المتقييحمتن ميين النحييوتتن ثنييم كيي ن ال تأتيية 
 لأل مس لط  بحنم حا   فتنصبون )مس لط ( ولّح  ذا القول" ملل، ب :في

 م حا ك نِ الصواب: ملل، بلأل  مس ِلط بح

بن ممل  فقح ك ن  ال تأتةان هتب ع اشا  فتون،  ومتش :وبعض النحوتتن المتقحمتن
ال  مييل غتييل العمأييّي الييحال م،ييف الم  ييي ل،نكييل   ب،ييم هذا لييا تكيين منونيي ت فييي موييل 

  حتف ال توصخ النكل  ب لمعلفة  بل توأبون نصبم م،يف السيمخ  العب ل  الش بقة
   لون  2/25بوالذ  2/299انةل الكت ب 

 ( ولح  ول ابن الشّلام:2/32) -19
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"األول و ييو الع،يييا السييي ّ : توصييخ بوموييية ث يييت    ب لم يي خ هليييف مو،يييم وبييي أللخ 
ل  ومي  ث يبم ميلل، بةتيح الطوتي :ملل، بةتح ثست  واألليخ واليما نحيو :والما نحو

مييلل، بةتييح  ييذا  وبعمييلو  : ييذا ميين اإل يي فة واأللييخ والييما( وثّميي  المب ميية فنحييو
 ذا   والملفوع والمنصوب في اتب ع األول ك لمألول" 

"توصييخ بومويية ث ييت    ب لم يي خ هلييف مو،ييم وبيي أللخ  :فييي الكييما شييقط بعييح  ولييم
 :ا السيي ّ  و ييوتيين تييذكل ال ييي  الو ليي  الصيي لو لوصييخ الع،يي :والييما" والصييواب

األشييم   المب ميية  وفتميي  ولح ميين  ولييم بعييح ذليي  ميي  تييحل م،ييف العبيي ل  الشيي  طة ميين 
الييين   و يييي و بتييية فيييي كيييما شيييتبوتم اليييذا ا تطعيييم ابييين الشيييّلام  انةيييل الكتييي ب 

   لون  2/0بوالذ  5/266

 ( ولح  ول ابن الشّلام:2/31) -19

  ا  وال لوا  ا" "وتقول:   ال  نش   ال مط ش األةوام فأ ول: مط  

 في العب ل  شقط والصواب: وال لوا  ا فأ ول لوا  ا 

 ( ولح  ول ابن الشّلام:2/11) -18

ال،م ميّة وأيّل  مي  لثتي، ثت مي ت ثحيّب هلتيم فت ي  الصيوا  أل يملتم فيي  :"وكذل   ،،
)هلتم("  وا و ثّن )لو( شي  طة  بيل القيول والصيواب: )وكيذل  ليو  ،ي،(  و يح ذكيل 

"ميي  مين ثتيي ا ثحييبَّ هلييف ال،ييم  ت ميي ت فييي مو يي   بيل  ييذا المو يي  و ييو: يذا الحييحت  
 فت   الصوا، منم في م ل ذا الحأة" 

ول يييذا كييي ن تحشييين بييي لمحقذ ثن ت ييي  بعيييح ك،مييية الصيييوا ) نييي ( مييي  ت يييتل هليييف ثن 
 الححت  لا تتّا 
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 ( ولح  ول ابن الشّلام:2/19) -06

 يييلب، ةتيييحات لثشيييم    :لييي مييي  ثبيييحل مييين األول و يييو بع يييم  وذلييي  نحيييو  و  :"الوييي ني
ولقت،  وم  وموت ا  ولثت، بني مّم    وثتت،  وم  بع  ا  ولثت،  وم  ثكول ا

م،ييف  :ف يذا تأييي  م،يف وأ ييتن :ن شي ت ميين ا  و يلب، وأو  يي  ثّول ي    يي ل شييتبوتم
ثول يي   ولكنييم ونييف االشييا تأكتييحات وضررربو وجررو    ثنييم ثلاح ثكوييل  وميي  وو،وييي  وميي 

ثن تبيّتن مي  اليذا لثى مين ا   يبردولثتي،  ومي  ويا  :ك،ا فتقيولثن تت :والوأم اآلسل
 ثو ن ش ت من ا"  ثالثتهم :فتقول

وبمع ل يية  ييذا الكييما بميي  أيي   فييي كتيي ب شييتبوتم تتبييتن ثن وميية سمفيي ت فييي ومويية 
 مواطن 

 "وصلف، وأوو ثول  "  "و لب، وأوو ثول  " وفي الكت ب:  ولم: :األول

"وا تبحو لم" والمو   الو لي :  وليم: "ومويت ا" وفيي   ب:في الكتو "وا تبحو"  الو ني:
 "و،وت ا"  :الكت ب

 )  لون(  5/515( )بوالذ(  5/91انةل كت ب شتبوتم )

 ( ولح ال   ح الت لي م بوط ت م،ف  ذو الصول :2/19) -05

 لقح ك ن في حيول  ويوا   ووتت،م                

 ت  ف لب ن ،، وتيشأا، شي ئا،       

 )  لون(:  3/39 –)بوالذ(  5/123صواب كم  في كت ب شتبوتم وال
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  َّف لب ن ،ك وتشأا، ش ئا، ت،ق  

 وال   ح في المقت ب ولواتة المبلح  ن  :

ي لب ن ،  وتشأ  ت    ا ش ئا، ق  ِّ

 ( ولح ال   ح الت لي م،ف  ذو الصول :2/19) -02

 ت سذ  كل  ت ثو تأي  ط ئع   ثن ت،ب تع  هن م،ف ال،مِ 

 :تة الصحتحة في الكت ب والمقت بواللوا

 هن م،يَّ ال،م ثْن تب تع 

ثلاح القشا فحذخ حلخ القشا فنصب ل ة الأملة  و يح ث ي ل محقيذ األصيول هليف 
 ذل  لكنم لا ت بط ال   ح ال بط الصحتو 

 ( ولح  ول ابن الشّلام:2/18) -03

نم  تبحل ال عل هذا ك ن  لب ت منم نحو  ذا البتي،/ البتي، فيي ا لمشيألة الشي بقة/  "وا 
 ونحو  ول : هْن تأتني تم ي ثم ي مع " 

هْن تأتني تمِش ثمِش مع   و ح تكلل السطأ في  يذا الموي ل فيي موا ي   :الصواب
 ( 2/586من الكت ب  انةل مومت )

 ( ولح  ول ابن الشّلام:2/12) -01

نميي  تك،ّييا ب يي  ميين تييوّ ا ثو لثا ذا ك نيي، )أع،يي،( لتشيي، بمعنييف )م،ميي،(  وا  ثو  "وا 
أع،يي، حشييني  بتحيي ت  وأع،يي، البصييل  بغييحاح  وأع،يي، الحييمل   : ييول  كقييول الق ئييل
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فيي التعيحا بمنةلية )لثتي،( هذا ثلح، ب ي   ميلأع،ي، العيمم والعفحلام ت  فإذا لا تلح 
 ل تة الق،ب" 

العيمم ف لعميل فيي التعيحا بمنةلية )لثتي،(  (أع،،)فإذا لا تلح في "ثةّن الصواب: 
 الق،ب" ب   ل تة هذا ثلح، 

 ( نقل ابن الشلام كما شتبوتم فق ل:2/13) -01

" ييي ل شيييتبوتم: ليييا تيييلح ثن تقيييول: بع ييي ا م،يييف بعيييض فيييي ميييون وال ثن ثأشييي ح ا 
 بع  ت م،ف بعض" 

"وال ثّن ثأشيي ح ا بع يي   م،ييف بعييض"  شييتبوتم    الصييواب: كميي  فييي كتيي ب شييتبوتم:
 )  لون(  5/19 –)بوالذ(  5/98

 الشّلام:( ولح  ول ابن 2/500) -00

افع،وا كذا وكذا  فتلّحو م،ف أواب )هذا(   :قوا  تقولنشك، حتف ثلحن  ثن  :"وتقول
)حتييف( ثن ال ت صييل بتن يي  وبييتن ميي  ولييو لححتييم م،ييف حتييف أيي ة م،ييف  بحييم  وحييّذ 

ن  تلفيي  أييواب  ثملتيي  بييأمل تطتعنيييتعمييل فتييم  وتقييول: ال وال،ييم حتييف هذا  )هذا( وا 
ثن ال صييل بيي لةلخ ثحشيين ميين  هالّ حا   ييئ، نصييب، م،ييف )حتييف( م،ييف  ييبو منيي

ال وال،م حتف هْن ث ْل لي  ال ت يتْا ثحيحات ال ت يتمم  وال ت يتمم  :ال صل بغتلو  وتقول
ذا  :أواب، )هْن ث ل ل (  فم تكون فتم النصب  ألنم ال تلأ  هلف حتف ال وال،يم  وا 

لكب تلكب ت   ذا  تنصيب )تلكيب( م،يف ثو وفصي،، بي لةلخ  وال صيل ا ،، ل  
لكيب"  اوال وال،يم ثو تلكيب  هذا  ،ي، لي   : لةلخ ثحشين مين ال صيل بغتيلو  ثلح،ب

وفي  ذو ال قل  ه ك ل من  و شقط  ي  من الكما وو   بعيض مممي ، التيل تا 
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 صيييو مييين بييية ال قيييل  الشييي بقة م،يييف وأيييم ثةنيييم تفيييي غتيييل موا يييعم  وثنييي  ثمتيييح كت 
 الملاح 

: افع،يييوا كيييذا وكيييذا  فتيييلّحو م،يييف ثلحنييي  ثن نقيييوا ت (0) "و يييول: شيييك،َّ حتيييف /هذا/ قيييول،
أييي ة م،يييف  بحيييم  وحيييذ )حتيييف( ثن ال  (9) أيييواب )هذا(  وليييو لححتيييم م،يييف )حتيييف(
ال ال،م حتف هذا ثملت  بأمل تطتعتن  تلف   :ت صل بتن   وبتن م  تعمل فتم  وتقول

ن  ييييئ ثن ال صييييل  الّ ، نصييييب، م،ييييف )حتييييف( م،ييييف  ييييبو منييييحا  هأييييواب )هذا(  وا 
 يْل لي  ال ت يتا ثحيحات ثال وال،يم حتيف هْن  : صيل بغتيلو  وتقيولب لةلخ ثحشين مين ال

ال ت تْمم  و)ال ت تمم( أواب )هْن ث يل لي (  فيم تكيون فتيم النصيب ألنيم ال تلأي  
ذا  ،ييي، لييي  ا ال وال،يييم /ث / :هليييف )حتيييف(  /وتقيييول/ كيييب تلكيييب  تييي   يييذا  تنصيييب ل ْوا 

ال صيل بغتيلو )تلكب( م،ف ) ثو ( وفص،، ب لةلخ  وال صل بي لةلخ ثحشين مين 
 لكب" ال وال،م ثْو تلكب  هذا  ،، ل  ا :ثلح،

 ( ولح ال   ح الت لي م،ف  ذو الصول :2/595) -09

 لن تةالوا كيذلكا وا ال ةل،  ل ا

 سي لحات سي،وح الأب لِ       

 و و من بت، موصول من الس تخ والصواب ثن تكتب  كذا: 

                                                 

 ةت ح  تقت ت   الشت ذ  ( م  بتن م ئ،تتن 0
 ( ثا لو نصب، ال عل )تقول( بي)ثن( الم مل  بعح )حتف(  9



 933 

 ي   لْ لن تةالوا كيذلكا وا ال ةِ 

 سي لحات سي،وح الأب لِ        ،                     

 ( ولح  ذا الأة  من ال   ح الت لي:2/595) -09

 (3)                 الن   هْن كذب، لت،فلبَّ ال  اَّ 

وثةيّن ثن مسيلم البتي، مين الشيلت   وم،تيم تكيون ك،مية )لت،يف( وا عية فيي العأيية ال 
 في الصحل 

 ف  ذو الصول :( ولح ال   ح الت لي م بوط ت م،2/591) -08

 كّل ن     محمح، ت ْ ِح ن ش،   

 ت ب ال هذا م  س ، من  ي        

   بنصب )ن ش ( ولف  )كل( ن ْ ش    كل  ن     :والصواب فتم

 ( ولح  ول ابن الشّلام:2/593) -96

ذا حس،يييي، ال يييي   فييييي أييييواب الأييييةا  ف ييييي غتييييل م ط يييية   ثّن معن  يييي  الييييذاتي  هالّ "وا 
 ب  م  بعح   م   ب،   في كل مو  " تسّص    ت  ل م  هن   تت

    "  ثّن معن    الذاتّي تسّص   ب  ل ة ثن   ت،ْتب  هالّ " :ولعّل الصواب

( ولح  ول ابن الشّلام في التوكتح ب لنون  وش ذ أم،ةت مين األمو،ية من ي  2/261) -95
 المو الن: ن ذا

                                                 

 من كتب النحو  ولا ثأح  ذا ال   ح فتم  بتن تحاّ مة ال   ح لعحا و وحم  ن المحقذ تت( لا تتبتّ  9
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  ّن ةتحات ت  نشو "ملث " "اس  و،  ت  نّ "ا  ت

وفي المو ل الو ني توأتم السط ب   " ل األول حذخ الت   "ا ِ نّ في المو :الصواب
ّن ةتحات ت  لأ ل"  :ل،لأ ل  فتكون المو ل  "اس  و،

 ( ولح  ول ابن الشّلام:2/253) -92

م  ثبي لي ثةتيحات لقتي، ثا مميلات  وشيوا  م،يّي ثةتيحات كّ،مي، ثا مميلات ومي  ثحلا  :"وتقول
 ثةتحك و،اَّ مملو" 

 اَّ ثا مملو" ا ثةتحك و  الصواب: وم  ثحل 

 ( ولح ال   ح الت لي:2/169) -93

، ةْ   ولا تب لوا ح،لمة اللَّأ،

ل  ،وا أتب فت ِت ،ا،  :و و مأة بت، من المحتح صحلو  س 

وال تشيتقتا اليوةن مين اليواو فيي  ولييم: )وليا تبي لوا(  والصيواب هشيق ط    و يو كييذل  
 لا تب لوا حلمة اللأ،ة  :في ال،ش ن )لأل(

 ( ولح ال   ح الت لي:3/52) -91

 ن ي الحلا ا تنق ح الصت لتخ

خ( بيي للف   والصييواب ثن ت ييبط بيي لأّل  و ييح تكييلل تو ييح  ييبط المحقييذ )الصييت ل 
 .3/116السطأ ن شم في مو   اسل 

 ( ولح، العب ل  الت لتة:3/28) -91



 933 

ْئييل "و يي ل شييتبوتم: وموييل ذليي  ت ييْوثا وتييوائا كييأن ا كشييلوو م،ييف )تِييْئا( كميي   يي لوا: ةِ 
 وة، ال 

تيوثا اشيا مين ثشيم   الأمي   وفعي ل ال تكيون مين ثبيواب الأمي    :و  ل ثبو العب  
 وكذل  لأل ولأ ل" 

اا  كأن ا كّشلوا م،تيم )تيْئا( كمي  "ومول ذل  ت ْوثا وت،     ،،: الذا في كت ب شتبوتم:
   لون  3/059بوالذ  2/588ِةْئل وة، ال  وِلْسل ول،س ل"  الكت ب  :  لوا

 ييذا فييإن ك،ميية )تييوائا( محّلفيية ميين )ت،يي اا(  و)لأييل ولأيي ل( مصييح ت ن ميين  وم،ييف
األنوف من ثوالح ال أن  والأم  ث ْلس،ل وِلس ل ول،س ل  انةل  :ْسل ول،س ل  واللِّْسللِ 

 ال،ش ن )لسل( 

 ( ولح ال   ح الت لي م،ف  ذو الصول :3/13) -90

 ح،  ْتح   تن ْب،، األ  لِ  ح    

بييوالذ   2/512ح،  ْتييِح  تنيي   و ييو كييذل  فييي الكتيي ب  هالّ بْ،  ييح   ييلِ  :والصييواب فتييم
   لون  3/183

 ( ولح ال   ح الت لي م،ف  ذو الصول :3/551) -99

 و  تنْ وص لت ،  كك،م  ت،  

ْو   والصواب: وص لت ، ك ك م  ت،     ب تو الك خ األولف والو نتة ْتنْ   

 ( ولح ال   ح الت لي:3/519) -99
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 لت  لم ثبك ثال ل،بَّ مولوح  و 

 وذا وليِح لا ت ْ،يح و ثبوانِ       

 و،" لا ت،ِ،حْ "ثلاح  :وبعحو العب ل  الت لتة ب ذا ال بط

   ب تو الت   ثلاح لا ت ِ،ْحو : ،،: الصواب

 ( ولح ال   ح الت لي ب ذا ال، ة:3/593) -98

 ولّح ال تف ل،ستل م  هْن لثتت م

 من الّشّن ستلات ال تةال تةتح،       

 5/556والسصيي ئ   2/360لصييوابع م،ييف الشيّن  و ييو كييذل  فيي شييتبوتم  ،ي، ا
 .5/130والسةانة 

( ولح الكما الت لي في معلض ححت  ابن الشّلام من هبحال األلخ من 3/211) -96
 النون:

ذْن ال  :هذا   ييي ل ال،يييم مييية وأيييلّ  :هذْن اتتييي   فيييإذا و  ييي،   ،ييي، :"والو لييي   ولييي  )وا 
 ا و  ، م،ت    ،،" ت،بوون س،   هال  ،تمت(  هذ

ذا"  :"هذا و  ، م،ت    ،، :لا تتا مب ل  ابن الشّلام  وتم م   : ،،  وا 

 ( ولح ال   ح الت لي:3/219) -95

 و ح م،م، مل  م،تكة، ثنني

 ثن  ال،ت  معحّت ت م،تم وم حت        
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 ملشي  ب إل  فة هلف ت   المتك،ا  :الصواب

 و الصول :( ولح ال   ح الت لي م،ف  ذ3/291) -92

 وب لغحا  ف ، ذ  الب ْلِنتاِّ 

 والصواب: وب لغحاِ  ِف، ذ  الب ْلِناِّ 

 ( ولح ال   ح الت لي:3/336) -93

 فأوِّ لذكلا   هذا م  ذكلت  

 ثلض  حون   وشم  ،  وِمْن ب،ْعحِ 
 وسماُر، بالجّر. :والصواب  

 ( ولح ال   ح الت لي:3/103) -91

   ت لتي تّتمِ،  ،بيِمْن ثأ،ِ 

 بست،ةك ب لوّح مّني وثن،ِ     

لق   حلكت   م،ف النون في )من(: :والصواب  تش تل  مة  )ثأ، ( وا 

    ن  اأ،ِ  مِ 

 ( ولح ال   ح الت لي:3/195) -91

 ال تل ب ابن، العاِّ م ت ف صولتي

 وال ث حتتي من صولة المت ححِ     

ْولتي  : ،،  الصواب: ال تل ب ابن العّا مّني ص 
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 :في ال،ش ن )ستأ( هلف م مل بن الط تل ولواتتم  ن  و ح نشب البت، 

 ْولةك وال تتْلِ ب، ابن  العاِّ مّني ص

 وال ثِستتي من صولة المت ّححِ    
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 بعض األخطاء الطباعية في الكتاب**

الأة  والص حة 
 والشطل

 الصواب السطأ

5/85 (56) 

5/555 (5) 

5/529 (5) 

5/531 (51) 

5/511 (58) 

5/511 (3) 

5/511 (9) 

5/253 (1) 

5/228 (3) 

5/228 (56) 

5/236 (9  8) 

5/235 (3) 

5/235  (51) 

 كأنني

 ئ   ص، م  ِنع ا  وبِ ثك ن 

 ومو،م م لض ممطلن 

 الوأم كم   ب وا الحشنِ 

 أممت 

 هشم ت 

 فةتح مبتحث و ذو سبلو

 والع لا

 المو وع

 هنَّ ةتحات 

 ثم،م،

 بتن م 

 ةالت م ث

 كأنني

ب     ئِ ك ن ثص، م  ن ِعا  و 

 ومو،م )م لض ممطلن (

 كم   ّب وا الحشن  الوأم

ِعم  أ،

 اشم ت 

 فةتح مبتحث و ذا سبلو

 والع مل

 المو  

 هْن ةتحات 

 ثمم،، 

 بتن  

 هةالت  
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5/213 (0) 

5/212 (0) 

5/213 (5) 

5/211 (9) 

5/203 (9) 

5/291 (50) 

5/291 (3) 

5/368 (3) 

5/353 (0) 

5/332 (1) 

5/305 (2) 

5/391 (8) 

5/390 (8) 

5/399 (52) 

5/386 (52) 

5/389 (2) 

5/169 (22) 

 م،م،

 لش، محل ك 

 وثمم،  

 كأنم

 ثأبت ا

 ثشت ذ المّبلح م لم ت ب لنحو

 ثتبتح

 ومّل ك 

،ق،ك،   افي ح 

 الطوتلك  ت  ةتحك 

 ث طعة

 ال لأل  ةلتخ  

 وال  ّو ك 

 المن ّي بما اإل  فة

 ثب  المو،

 م  شلاو

 حلخ  حلخ  

 مم،،

 لش، محل   

 وثمم،  

 كأنم

 ثأبن ا

 ثشت ذ المّبلح ك ن م لم ت ب لنحو

 تبتحث

 وم،ل ، 

ْ،ِقكا  في ح 

 ت  ةتح، الطوتل  

 ث طعم

 ال لأل  ةلتخك 

  ّو   وال 

الم يييييييييييييي خ بييييييييييييييما  المن يييييييييييييييّ 
 اإل  فة

 ثب لمو،

 م  شواو
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5/121 (3) 

2/0 (9) 

2/9 (50) 

2/59 (23) 

2/59 (55) 
 

 ثلقف الصحت ةِ 

 ه  فة ثفعلِ 

  ذا ةتحك الع  لِ 

 تصخ

لييا تأييح بييحات ميين ثن ت ييتخ 
أمييييتمت هلييييف مييييلل، بلأيييييل 

 حشن الوأم أمت،ة 

 كل حلخ

 ثلقف الصح تة  

 ه  فة ثفعل  

  ذا ةتح، الع  لِ 

 ت خ

 تحذخ العب ل  ألن   مكلل 

 

2/28 (50) 

2/28 (22) 

2/11 (51) 

2/15 (56) 

2/12 (8) 

 

2/96 (0) 

2/92 (1) 

2/561 (23) 

 ثب      ص حب  

 ستل

 ولكنم

 ثمِل 

وثبيييييو مبتيييييح  ومميييييل لحميييييم 
 ال،م كتب هلتم 

 املثات 

 ملت 

 مشت،

 لكاّ 

 بك     ص حبك ث

 ستلك 

 فإنم

 ثمل  

لحمم ال،م  - ممل  وثبو مبتح 
 كتب هلتم  –

 املثت

 مل  

 شمت،

 ا، لك
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2/535 (1) 

2/539 (5) 

2/539 (1) 

2/516 (55) 

2/501 (55) 

2/591 (53) 

2/599 (9) 

2/595 (2) 

2/599 (26) 

2/599 (20) 

2/581 (3) 

2/261 (21) 

2/260 (56) 

2/268 (59) 

2/255 (9) 

2/51 (9) 

2/259 (3) 

 الذا تتمكن

 ثن بق  م  بعح  

 فق،، )ألْن(

 حتف ثتن  تسلم تسلم

 الوتل

 بك َّي

 فت لب

ن  هْن تأت تي  وا 

 ث لْب ةتحات 

 وال ملفوع

 اس ،وا اللأل

 وتكون )كم (

 ش،ئل هنم ان

 و و ك ن

 هن  

 س  ،

 بأّن ل 

 الذا لا تتمكن

 وأب ثن تق  بعح  

 فق،، )ألْن(

 حتف ّثتن  تسلم تسلم

 الوتل، 

 بك َّيْ 

 ف لب

 وات  هْن تأتني

 ث لب، ةتحات 

 وال محفوع

 اس  و،ا اللأل

 وتكون كي)م (

 هنم ش،ئل

 و و كي)هْن(

 ثّذن  

 س   ،

 ب ن ل 
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2/215 (56) 

2/202 (59) 

2/202 (58) 

2/292 (50) 

2/289 (52) 

2/289 (56) 

2/398 (9) 

2/129 (51) 

2/200 (1) 

3/200 (0) 

3/125 (9) 

3/103 (1) 

3/108 (1) 

3/108 (55) 

 والما،

 وطي 

ن أمع،  مبحال،م  وا 

 ف إلسب ل فنم  بتو

 المتبّشمة

 ثلوا

 سم ، م ل 

 ت  ةتحك 

 ت  ةتحك ْبئ ْ  

 الئذِ 

 من ثأ، 

 وال ت،ع طف

 فأْلم ف فةال ، 

 والم،

 وطّتئ

ن أمع،  مبحال،م  وا 

 ف إلسب ل منم  بتو

 ممالمتبشّ 

 ثلوى

    م ل سم

 ةتح،  ت 

 ت  ةتح، ْتئ  ، 

 الئذ، 

 ِمن  اأ، 

 وال ت،ْعط ف

 ف لم ْي فةال ، 
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ثن نع تب المحقذ م،ف هغ  لم ف لشة  –ونحن في معلض نقح الكت ب  –وال بّح لن  
هْذ ك ن الكت ب أحتلات بأن تلتَّب لم ف  ل  م،متة تش ل االشت  ح    (3) ال وا ح واألمما

 ممل ن     -بم لتب –ب ل  لشة  و  منم  وكّل تحقتذ ال تعنف

  ولعيّل تس يف وأيم الصيواب فت ي  والكت ب بعح، تكول فتم األسط   الطب متية التيي ال
تخ وشيييو  حصيييكوتيييلك مييين الت المحقيييذ ليييا تقيييخ م،يييف تأييي لب الطب مييية فأصييي ب الكتييي ب  

ال يييبط  م،يييف ثّن ذلييي  ك،ّيييم ال تغيييّض مييين  تمييية  يييذا الشييي ل العةيييتا  وال تيييةلا الأ يييح 
التحقتييذ  ةميين ثلييخ حةونيي المبييذول فييي تحقتقييم  ذليي  الأ ييح الييذا ال تطتقييم هالّ  الكبتييل

 وثوتي صبلات م،ف مغ لذ النحو وم  ئقم 

ذا ك ن الق لئ ت ّذ م،تم  لا    ذا الكت ب بعح ثن ث حف مطبوم ت محقق ت مت ّشلات   وا 
يح ْ، م،تيم ميواحا اليةمن بيم ثتيحا    ومبوي،ف،ت،تم  العذل ل،محقذ و ح  يلثو مسطوطي ت م 

 القّلا  و النّش خ 

إسلاأيم لقح ثشحى محقذ الكت ب الحكتول مبح الحشيتن ال ت،يي سحمية أ،ت،ية ل،علبتية ب
   فأةاو ال،م من العلبتة وث ،   ستلات  ذا األول النحوّا الن ت 

 محمد طاهر الحمصي

 

                                                 

تبيية السيي نأي (  يي ا الييحكتول محمييوح محمييح الطنيي حي بإمييحاح ف ييل  أّتييح ل ييوا ح الكتيي ب وصييحل  ييذا ال  ييل  ميين مك 8
مية التيي ةّتين ل اإل ي ل  هلتيم ت،ي  المقحمية القتّ   فصين  مي  كي ن المحقيذ أيحتلات بصينعم  وممي  تأيح5890ب لق  ل  مي ا 

 ب   الحكتول الطن حي ف لشم  ثحشن ال،م هلتم كم  ثحشن هلف  ذا الكت ب 


