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

 (906اإلشبيلي )ت 
 ودراسة" "تحقيق

األولالقسم    

 د. عالء الدين حموية

طبعة معهد البحوث  -النسخة التي بين يدي تحقيق الدكتورة سلوى محمد عرب
حياء التراث اإلسالمي هـ(. وأصل الكتاب رسالة 9191جامعة أم القرى ) -وا 

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

 ُيقدِّره لاّل من (، وهو جهد ال491جامع ابن يوسف في مراكش المحروسة برقم )
)عايش مثله

9

)* . 
ومع ذلـ  وجـدُت أشـياء يحسـن عرضـها والوقـوف عليهـا لتكتمـل الفاعـدة، ولنعيـد هـذا 
الــنص القــيم أقــرب مــا يكــون للــي مــا تركــه عليــه مصلفــهه لمــا لهــذا الــنص مــن أهميــة 
خاصــة ولمــا لمصلفــه مــن مكانــة فــي تــاريو ثقافتنــا النحويــة فــي ا نــدل  خاصــة وفــي 

 اإلسالمي عامة.العالم 

                                                 

مالـ   مـع تكملـة ابنـه  بـن كنُت حققت السفر الثاني من "شرح تسهيل الفواعد وتكميل المقاصد" لجمال الـدين  -. *
بدر الدين رسالًة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة أم القرى، وحققت جّل السفر الثـاني عـن نسـخة مفـردة هـي نسـخة 

 (.  91دار الكتب المصرية ) نحو 
       ومـــــن عجاعـــــب حياتنـــــا العمليـــــة المعاصـــــرة أن أحـــــد مناقشـــــي الســـــفر ا ول مـــــن الكتـــــاب المـــــذكور والـــــذي حققـــــه 

 الدكتور عدنان خلف أبو جري رسالًة لنيل درجة الدكتوراه أيضًا من الجامعة المذكورة قام بنشر الكتاب كله.
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وهــذه التنبيهــات تعــود للــي أشــياء تحتــا  للــي تصــويب، وأخــرى تحتــا  للــي لكمــال، 
 وثالثة تحتا  للي فضل نظر.

وصادفت في بعض ما علَّقت به الدكتورة الفاضلة علي مواضع من النص عثـرات، 
 فتعرَّضت لها لتكتمل الفاعدة.

خطاء المطبعيـة، أو لمـا بلـب علـي وذيَّلُت هذه التنبيهات بثبت لما رأيت أنه من ا 
 ظّني أّنه منها.

لـي بعـض  واستعنت في تبيـان مـا وقفـت عليـه بـالعودة للـي نصـوص الكتـاب نفسـه وا 
وآخر       كتب النحو والصرف واللغة والقراءات مستغفرًا الله تعالي عن كل زلل. 

 .ندعوانا أن الحمد له رّب العالمي
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 المجلد األول:
 من تحت قول الراجز في عطف النهي علي الواجب: 4  459د في ص أنش -9

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

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

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

 داَـ م َأحـرى وال تكلـَأالَّ ت

 411وقد قامت الفاضل بإتباع ما فعلْته هنا في كل الكتاب، ُينظر مثاًل ص 
 .595وص  119وص 

يقال: كلُّ كلمٍة  من تحت قوله:" وَيْصُلُح للمبتدئ أنْ  1  455جاء في ص  -4
 معها "َضّرني" أو "نفعني" فهي اسم...". َصُلحَ 

الظاهر أن ضبط "َصُلَح" بضم الالم وهم، والصواب:"َصَلَح" فالفعل من باب 
 (.8)بافر: وَمْن َصَلَح من آباعهمَر"، وهو خطأ شاعع. قال الله تعالي:صَ "نَ 
تقبٍل اتصل به :" النون: كلُّ فعٍل مضارٍع أو مس9  468جاء في ص  -1

ه مصنثٌة مخاطبةٌ مثنًي أو مجموعًا، أو  -"واٌو" أو "ألٌف" أو "ياٌء"، -ضميٌر مرفوعٌ 
 لْن لم يمنع من ذل  نونا التوكيد الثقيلة -فعالمة رفعة ثبات النون في آخره

 نحو...". -والخفيفة
الظاهر أن قوله:" أو مصنثٌة مخاطبٌة" وهم، وأن الصواب النصب فيهما عطفًا 

 لي ما قبلهما.ع
 وا شبه في قوله:" والخفيفة" أن يكون:" أو الخفيفة".
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من تحت قوله:" الجزم" كلُّ فعل صحيح اآلخر  1  461جاء في ص  -1
ُمه بسكون آخره. وكلُّ فعل معتّل اآلخر فجزمه بحذف آخره. وكلُّ فعل فجزْ 

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

(:" لضافة يتحقق بها معني التكرير في ا سماء 5قالت المحققة في الحاشية )
وا فعال: في ا سماء الفتحة تكون للنصب والخفض. وفي ا فعال الحذف 

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

في النصب وفي الخفض لذ يكون بالفتحة أيضًا في االسم النصب تتكرر 
الممنوع من الصرف وبالياء في المثني والمجموع علي حدِّه،  ن الياء فيهما 
عالمة جّر أيضًا. أّما ا لف فليست عنده عالمة نصب وذل  لقوله في أول 
" الصفحة:"وقد تقدَّم النصب بالياء، وبحذف النون، وليست ا لف بعالمة نصب

( علي أّن الواو والياء وا لف في هذه 465و نه احتج بنقل عن سيبويه في )ص
ا سماء المسماة با سماء الستة أصلية وأّن لعرابها بحركات مقدَّرة علي حروف 
ليه ذهب أبو علّي في ليضاحه، وهو الذي يدل عليه كالم  العلة. ثم قال:"وا 

 (.1/194سيبويه في آخر كتابه." )ُينظر الكتاب 
وأما تكرار عالمة النصب في الجزم فبحذف النون، كما أن النصب يكون 

 بحذفها.
قوله:" والنواصب عشرٌةه أربعة منها تنصب بأنفسها  6  451جاء في ص  -5

"كي" في  وبإضمار "أْن" ( 1) ]....["َأْن" و"َلْن" و" لَذْن" و"كي" في أحد َوْجَهْيها 
 الوجه الثاني".

(:" بير واضحة في ا صل، ويستقيم الكالم 1حاشية )قالت المحققة في ال
ود، والفاء، والواو، وأو، حبنحو: "وستة تنصب بإضمار أن، وهي: حتي، والم الج

 ".581والم كي في الوجه الثاني" وانظر ما سيأتي ص 
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 114منهج المحققة في مثل هذا مضطرب فهي مثاًل أكملت النص في ص
 ]وستة تنصب[لتكملة، وهي:".. وجهيها. ولم تكمله هنا مع وضوح ا 115وص 

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

" الظاهر أن قوله:"وِقْسَمُة اَ فعاِل ثالثُة أقساٍم صحيحٌ  9  455جاء في ص  -6
ضبط قوله السابق وهم، وأن الصواب:"وَقْسُمُه ا فعاَل ثالثَة أقساٍم صحيٌح."ه لذ لو 

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

يخر  من الباب في  وُكلَّما اْتَسَع بهجاء في الصفحة نفسها   ا خير قوله:" -5
يقاُع العامالعبارة.  ق، وذهب مذهَب العرب موقع الخاص، فألنَّه اتَّكل علي المطرِّ  وا 

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

يقاُعه العامَّ..."؟.  ولعل الصواب:" وُكلُّ ما اتُِّسَع به... وا 
 التيقوله:"باُب التثنية والجمع. ينقُص من الترجمة  9  455جاء في ص  -8

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

ية والجمع الذي علي حدِّها" وذل  ليخر  منها ما كان جمعًا لمصنث أو ما باب التثن
 كان جمع تكسير.

في حديثه عن تثنية المقصور الثالثي:"فإن كان  1  458جاء في ص  -1
" عصوين" رددَت ألَفه للي أصلها، نحو: "رحي" ، و"عصامقصورًا نحو:"

 ".".تََيْينِ و"فَ 
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وأن تجانسها يكون بالتكمالت الظاهر أن ا مثلة بير متجانسة، 
 ])َرَحَوْيِن()َرَحَيْيِن( وو[...نحو:)عصوين( ]و)فتي([اآلتية:"...)عصا( و)رحي( 

 و)فتيين(".
ا خير قال في حديثه عّما ُيسمي بالملحق بجمع قبل    489جاء في ص  -91

المذكر السالم:"وقد تأتي هاتان الزيادتان فيما ال يعقل عوضًا من المحذوف من 
 (...".َأْرِضينَ نحو:)ِسِنيَن(، أو تقديرًا، نحو: ) ]لفظاً [لكلمة ا

الظاهر أن ضبط قوله:"َأْرِضيَن" وهم، وأن الصواب:"َأَرِضْيَن"           )ُينظر 
 (.9/991اللباب 

قوله في أول باب الفاعل والمفعول به:"فإن كان مصنثًا  5  481جاء في ص -99
 دلَّ عليه بتاء التأنيِث ساكنًة، نحو: )قامت هند(". ،ٌ َذَكرمفردًا أو مثنًي بإزاعٍه 

."...  الظاهر أن ضبط قوله:"َذَكٌر" وهم، وأن الصواب:"ُذِكَر ُدلَّ
في حديثه عن دخول حرف الجر علي الفاعل  9  485جاء في ص  -94

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

الظاهر أن قوله:"وبحسب  أن تفعل" مقحم في هذا السياقه  ن حديثه عن 
 دخول حرف الجر علي الفاعل دون بيره.

فــي حديثــه عــن اختصــاص الفاعــل بأشــياء ال تكــون  9 486جــاء فــي ص  -91
 ".باِب الفعلمنه لذا ُحِذف من أّنه ال بّد من الِعَوض  :للمفعول قوله:"... ومنها

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

مــن تحــت فــي أثنــاء حديثــه عــن ا شــياء التــي تقــع  1  415جــاء فــي ص  -91
 ، والجـــار والمجـــرور، (1) صـــلة للموصـــول:"... وتوصـــل بـــالظروف، والمخفوضـــات

 جمٍل لتعلُّقها با فعال".بتقدير  وهي
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(:"كــذا فــي ا صــل، ولــم يتبــين لــي وجهــه، ولعلهــا 1قالــت المحققــة فــي الحاشــية )
 ".114"المختصة"، وتتكرر هذه الكلمة فيما بعد ص 

وهـي الظــروف  -كمـا ذكـرتْ –والحـقُّ أنـه يريـد بالمخفوضـات الظـروف المختصـة 
هــــا الفعــــل بحــــرف الجــــر، لاّل فيمــــا ُســــِمَع مــــن نحو:"دخلــــُت الــــداَر"، التــــي يتعــــدى للي

 و"ذهبُت الشاَم" ونحوهما.
ــــي  6  111جــــاء فــــي ص  -95 قوله:"والمعرفــــة: خمســــة أنــــواع: المضــــمراُت عل

 منهمـاأنواعها، وا عالُم، والمبهماُت، وما دخَله ا لُف والالُم، والمضـاف للـي واحـد 
 ف".لضافَة تعريٍف ال مجاٍز وتخفي

 قوله:"منهما" تحريف، وأن الصواب":منها". نالظاهر أ
مــن تحــت قولــه:"ونون الوقايــة تلــزم يــاَء المــتكلم مــع  1  116جــاء فــي ص  -96

ـــــــــالنون،            ـــــــــي المعـــــــــرب ب ـــــــــزم ف الماضـــــــــي والمضـــــــــارع المعـــــــــرب بالحركـــــــــات، وال تل
 ".َفِبَم تَُبشُِّرونَ  نحو:
في باالستشـهاد، والشـاهد يصـح بضـبطها بفتح النون فقط ال ي تبشرونَ َضْبُط  

بــالفتح والكســر، وهمــا قراءتــان مشــهورتانه  نــه قــال:"وال تلــزم فــي المعــرب بــالنون"، 
 (.165وهذا يعني الجواز. )ُينظر السبعة ص 

قوله:" ا عالم نوعان: علم للعاقلين يمتاز به  1  115جاء في ص  -95
، )ُثعالة( للذعبمن بيره، نحو: مفردهم، وعلم لغير العاقلين يمتاز به جنسها 

الحارث( لألسد، وال يمتاز به واحد منها لاّل ما استعمله العاقلون بينهم  و)أبي
 والكنية أو اللقب في العاقلين تجري مجرى َعَلِمِهم". كـ)الخيل( و)اإلبل(.

ب" وهــم، وأن الصــواب:"ثعالة للثعلــب". ولعــل ا ولــي عالظــاهر أن قوله:"ثعالــة للــذ
ـــــــــي هـــــــــذا  للثعلـــــــــب،             [الموضـــــــــع أن يكـــــــــون علـــــــــي النحـــــــــو اآلتي:"نحو")ثعالـــــــــة(ف

 للذعب...". ]و)وأبي َجْعدة(
ـــل(." ال  ـــنهم كــــ)الخيل( و)اإلب ـــه:"...لال مـــا اســـتعمله العـــاقلون بي والظـــاهر أن قول

)الحــــــــق(          [يــــــــصدي المعنــــــــي المــــــــراد، وأن ذلــــــــ  يــــــــتم بــــــــالتكملتين اآلتيتــــــــين: "...كـــــــــ
 اإلبل...". ]َشْذَقم لواحد من[، والخيل ]لواحد من
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مـــــن تحـــــت فـــــي حديثـــــه عـــــن العلـــــم قولـــــه:"  1جـــــاء فـــــي الصـــــفحة نفســـــها   -98
ـــــــي و  ـــــــَل منـــــــه كــــــــ)زينب( و)ســـــــعاد(، و المرتجـــــــل: مـــــــا ل ـــــــأل[لـــــــه أصـــــــل ُنِق  (9)]َجْي

 و)عمران(...".
(:"بيــــر واضــــحة فــــي ا صــــل. وجيــــأل: الضــــبع، 9قالــــت المحققــــة فــــي الحاشــــية ) 

 لسان )جأل(...".والضخم من كل شيء. ال
الظـــاهر أن قولـــه:"جيأل" تحريـــف، وأن  الصـــواب:"جبل"،  ن ا ول لـــي  علمـــًا، 

 وقيل: لنه مشتق. )ُينظر القامو  المحيط "جأل"(.
  ا خير في أثناء حديثه عن نعت المعرفة  194جاء في ص  -91

دير: قوله:"...فإن ُنكِّر نعُتها صار بداًل، نحو: )جاءني زيٌد راكٌب(، علي تق
ن شعَت نصبته والنكرة ال تفيد في البدل ال النعت)جاءني زيٌد رجٌل راكٌب(،  . وا 

 علي الحال، والمعاني مختلفة...".
الظاهر أن قوله:"والنكرة ال تفيد في البدل ال النعت" ال معني له، وأن الصواب 

 يحصل باعتبار )ال( ا ولي مقحمة.
 َقْريــٍة َأْهلكناهــا فجاءهــا َبْأُســنا بياتــاً  وَكــْم ِمــنْ  باآليــة  5  149جــاء فــي ص  -41

: )البأ ( قبل ءفي أثناء حديثه عن معني فاء العطف، ثم علَّق عليها بقوله:"ومجي
 تقديره: )أردنا هالكها فجاءها بأسنا(...". فعلي حذف مضاف)الهال ( 

 الظاهر من التقدير أن ا مر لي  علي حذف مضاف.
وجهات..."  (4)نواحينها مواضع مشتملة علي قوله:"  1  144جاء في ص  -49

(:"هكذا في ا صل علي لغة ضعيفة. انظر اإلرشاد للي 4قالت المحققة في الحاشية )
 والقيا  لعاللها لعالل قاٍض". 148علم اإلعراب 

مثل هذا ال يحتا  للي هذا التعليل، فهو لـم يـرد فـي نـص مـن النصـوص المحـتج 
مـا يمكـن قولـه هنـا بعـد تصـحيح اللفـظ فـي النص:"فـي بها، أو في نص أدبـي... بايـة 

 النسخة "نواحي"، وهو وهم من الناسو".
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في )قبُل(  وُينوىقوله:"وقد قطعوا من اإلضافة.  9  111جاء في ص  -44
نوا في )كل( و)بعض(. فإذا قطعوا ولم  و)بعُد(، وهي مرادة. وقطعوا عنها وأعربوا وَنوَّ

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

مـــن تحـــت:"وُيْتِبُع هـــذه ا بـــواَب  4  119جـــاء فـــي آخـــر بـــاب التوكيـــد ص  -41
 بخزعبالت طويلة الذيل قليلة النيل، نزَّهت الكتاب عن ذكرها". بعُض الهو ِ 

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

 والَهْر :"اإلفاضة في الحديث واإلكثار منه"، )اللسان: هر (.
قوله:"وبـدُل المضـمر مـن المضـمر: )زيـٌد  9  116جاء في باب البدل ص  -41

 ". (4)ويقول:) ضربُت  يَد  ورأسي وجهي(ضربُته لّياُه(، 
(:"هكـــــذا فـــــي ا صـــــل، وهـــــو بيـــــر متجـــــه..."       4ققـــــة فـــــي الحاشـــــية )قالـــــت المح

 الظاهر أن قوله:"ويقول... وجهي" مقحم في هذا السياق.
 من تحت في تعليقه علي قول ُكثَيِّر عّزة: 1  118جاء في ص  -45

 وِرْجٍل رمي فيها الزماُن َفَشلَّتِ  وكنُت كذي رجلين ِرْجٍل صحيحة

وبــذهاب فيقــيم عنــدها، فيكــون كمــن لــه ِرْجــٌل صــحيحة،  " تمّنــي أن تضــيع قلوصــه،
قلوصـــه كمــــن لــــه ِرْجـــٌل ســــقيمة... وشــــاهده: بــــدُل الرِّجـــل الصــــحيحة والســــقيمة مــــن 

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

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

صواب العبارة:"ووقعت جملة )رمي( وما بعدها بالمعني الذي ذكرناه صفة للرِّجل 
 ا خيرة".
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في حديثه عن أقسام ا فعال من حيث التعدي  1  155جاء في ص  -46
 وكذل  فعلٌ مفعول به، نحو ما ذكَر  واللزوم قولُه:"أحدها: فعٌل ال يتعدى للي

 لكل فعٍل فاعل يدل عليه بلفظه...". وكذل مختٌص بما ال يتعدى، 
الظاهر أن قوله:"وكذل  فعل... وكذل " واضح االضطراب، ولعل صوابه 
باعتبار )كذل ( ا ولي تحريفًا، وصوابها )لذل (، واعتبار )فعل( تحريفًا أيضًا، 

ذل ( الثانية مقحمة في هذا السياق، فيكون:" نحو ما صوابه )فصل(، وباعتبار )ك
 ذَكَر. ولذل  فصٌل مختٌص بما ال يتعدى. ولكل فعٍل فاعل...".

..." بيرَ قوله:"واإلعماُل مع تقديم الفعل ال  9  164جاء في ص  -45
(      5  855( و)1  685( و)5  615الصواب:"ال بيُر" وهذا تكرر )ص 

 من تحت(. 1  9111( و)5  145  ا خير( و) 144و)
قوله في حديثـه عـن أفعـال الظـن واليقين:"وقـد يغلـب  5  161جاء في ص  -48

 ...".ِفْتَنةٌ  تكونَ َأاّل ارتفع: وعليه اليقين،
 الظاهر أن قراءة النصب في )تكون( تُفوِّت االستشهاد، الذي يكون بالرفع.

وِعلـم( للـي من تحـت ضـمن حديثـه عـن تعـدي )رَأى  4  161جاء في ص  -41
للمفعـول، كقـولهم:"كم تُـَرى  (1) ]ى( مركبـاً ر ) أ[مفعول واحد قوُله:"وتـدخل فـي البـاب 

.")  الَحروريَُّة رجاًل؟" بمعني )تظنُّ
 (:"بير واضحة في ا صل".1قالت المحققة في الحاشية )

لًة".  الظاهر أن قوله:"مركبًا" تحريف، وأن الصواب:"منقولًة" أو "ُمَحوَّ
 -رحمـه اللـه–مـن تحـت قولُـه:"وظاهر كـالم سـيبويه  1  166ص  جاء في -11

أنــه ال يجــوز االقتصــار فــي هــذه ا فعــال عــن المفعــولين لاَل فــي )ظننــُت، وحســبُت، 
 ،  نها مسموعة...".(1)وِخْلُت( فقط 

 (:"في ا صل: )قط(".1قالت المحققة في الحاشية )
ط( كمـــا أنهــا ليســـت الــذي فــي ا صـــل صــواب محـــض. والفــاء ليســت الزمـــًة لـــ)ق

 الزمة لـ)حسب(. )ُينظر اللسان )قطط((.
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مـن تحـت فـي حديثـه عـن اقتـران الـواو بجملـة الحـال  1  185جاء في ص  -19
وعـدم اقترانهــا قولُــه:"فإْن كــان الفعـل مضــارعًا لــم تدخلــه الـواو، ولــزم الضــمير، نحــو: 

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

الظـاهر أن قولـه:"علي تقـدير الجملـة" ال معنـي لـه،  ن الحـال هنـا  جملـة بـالواو 
 وبدونها. وا ظهر:"... علي تقدير ضميٍر مبتدأ، وصارت الجملة اسمية".

قوله:"... فقد وقع ظرف الزمان خبرًا عن  1  119جاء في ص  -14
ذاا شخاص حين أفاد، فما أفاد يجوز،   الكالم كاماًل من جميع جهاته. كان وا 

للمبتــدأ ولســببه، نحــو: زيــد فــي الــدار، وعمــٌر فــي  معــرىً والجــار والمجــرور يكــون 
 الدار أبوه.

 معناه ومنزل منزلته". (4) ومضمنواالسم المرفوع ينقسم أربعة أقسام: جامد ومشتق 
ثــة (:" فــي ا صــل: ومضــمر". فــي النقــل الســابق ثال4قالــت المحققــة فــي الحاشــية )

 أمور: 
ذا كان..." مقحمة.  ا ول: أن الواو في قوله:"... وا 

 الثاني: أن قوله:"معرًى" تصحيف، وأن الصواب:"َمْغزًى" ومعني مغزى:فاعدة.
الثالث: أن ما في ا صل:"ُمْضِمر" صواب محض، ال يحتا  للي تغيير. وكذل  

 .9  114ا مر في ص 
بق قوله:"والمنزل      منزَلَته ضمن سياق النقل السا 6  114جاء في ص  -11

ينقســــم أربعــــة أقســــام :علمــــًا، جنســــًا، مصــــدرًا، صــــفًة. فــــالعلم:)أبو يوســــف  أبــــو  (4)
 حنيفة(...".

(:"أي منــزل منزلــة المبتــدأ" كــذا قالــت  والصــواب: 4قالــت المحققــة فــي الحاشــية )
 منزل منزلة المشتق.

 
 

 قول الفرزدق: 8  111ساق في ص  -11
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 أبوه وال كانْت ُكَلْيٌب ُتصاِهُرهْ  مُُّه ِمْن ُمحاِربٍ للي َمِلٍ  ما أُ 
و)مـــا أّمـــه مـــن ثـــم قـــال:"أراد: للـــي ملـــٍ  أبـــوه مـــا ُأّمـــه مـــن محـــارب، فإنـــه مبتـــدأ، 

، و)ما( نفٌي. قدَّم الجملة وهي خبر ا ب".    الظـاهر أن قوله:"فإّنـه" همحارب( خبر 
 تحريف، وأن الصواب:"فأبوه".

تحــت قولــه:"وا خفش يرفــع بالجــار والمجــرور،  مــن 1  114جــاء فــي ص  -15
 بعده في قولهم:)في الدار زيٌد(، ويجير الرفع باالبتداء...". والفاعلُ 

الظـاهر أن الــواو فــي قولـه:"والفاعل" مقحمــة، وأن ضــبط لفـظ )الفاعــل( بــالرفع وهــم، 
 وأن  الصواب:"... يرفع بالجار والمجرور الفاعَل بعده...".

من تحت قوله:" فمن الباب ما يكون فيه الرفُع  5  111جاء في الصفحة  -16
والنصُب، والرفُع أحسُن، وهو ما ذكرُت  مرين: أحدهما: كون الكالم جملة واحدة. 

 ". (4)الثاني: أاّل يكون في الكالم لضماٌر أحسُن من اإلظهار
 (:"في ا صل: اإلضمار".4قالت المحققة في الحاشية )

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

قوله في باب االشتغال:"وكل ما تقدَّم يصلح أن  5  116جاء في ص  -15
 هو خبر للمبتدأ في موضع خبره..."يكون خبرًا عن االسم المتقدم، والذي 

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

في سياق الباب المشار لليه قوله:" وأما استواء   1  111جاء في ص  -18
الرفع والنصب فان يتقدَّم المبتدأ وخبره فعل، نحو: )زيٌد ضربته(، وقد صارت 

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

ن حملت علي الصغرى وراعيتها نصبت فقلت:  )زيٌد أكرمُته، وعمروٌ  ضربُته(، وا 
 ضربُته، وعمرًا أكرمتُه(". زيدٌ )

 أن الصواب:"زيدًا" بالنصب.الظاهر أن قوله:"زيٌد" بالرفع ُيفوِّت التمثيل به، و 
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من تحت قوله:" وأّما )لي ( فمن حيث كانت فعاًل  1  191جاء في ص  -11
 وما بعدها...". عاماًل فيه )لي (، ويفسََّر أن ينتصب قبلهاجاز 

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

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

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

من تحت بعد أن ساق قول  1  191جاء في آخر باب االشتغال ص  -11
 راجز:ال

 يا أيُّها الماعُح َدْلوي ُدونكا
دلوي  دون قوله:"... فدلوي منصوب بفعل مضمر يفسره )دون ( وتقديره: 
 دونكه، فقد تعّدى لضمير الدلو، ونصب الدلو متقدمًا بفعل مضمر...".

الظاهر أن قوله:"دون " من قوله:"دون  دلوي دونكه" وهم، وأن الصواب:"ُخْذ 
 نصوب بفعل مضمر يفسِّره دون ".دلوي دونكه" لقوله:"م

من تحت قوله:"وفي خبر )لي ( خالف، والذي  4  198جاء في ص  -19
أنه ال يتقدَّم لعدم تصرفها وشبهها بالحرف،  -رحمه الله–ُيتََأوَّل عليه قوُل سيبويه 

 وال دليل في لجازته "أزيدًا لسَت مثَله"،  نه ُيَفسِّر ما يعمل فيه، نحو:         )زيداً 
 ". (1) آخرةعلي (... وبابها النفي لما في الحال. وقد تكوُن 
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(:" هكذا في ا صل ولم يتبين لي وجهه".  1قالت المحققة في الحاشية )
الظاهر أن قوله:"آخرة" تحريف، وأن الصواب:"لغيره". ومراده بهذه العبارة: أن 

 )لي ( لنفي الحال، وقد تكون لغيره.
الوجه الثاني من وجوه تخريجه لقولهم: )كان في  99  141جاء في ص  -14

في الدار زيٌد قاعمًا( قوله:"والوجه الثاني: أن يكون الخبر )قاعمًا(، والمجرور متعلٌِّق 
 ".لكونه لمعنيبه، فا حسُن تأخيُره عن الخبره 

الظاهر أن قوله:"لكونه لمعني" ال يصدي المعني المراد، وأن ذل  يحصل باعتبار 
 معناه". ]ِمنْ [حرَّفًا والتكملة اآلتية:"... لكونه لفظ )معني( م

مـن تحـت قوله:"وسـواٌء قـدَّمَت الخبـر علـي االسـم أو  4  141جاء في ص  -11
ــــــي تأخــــــذ، أو تأخــــــذ  (6)زيــــــدًا  كانــــــتأخرتــــــه، فعــــــاًل كــــــان أو اســــــمًا مشــــــتقًا: ) الُحمَّ

 )الُحّمي(...".
أما )كان( كما في  (:" في ا صل: )كان زيد(".6قالت المحققة في الحاشية )

ا صل فصواب محض،  ن اسمها )الحمي( مصنث مجازي وقد ُفصل بينها وبينه 
 بقوله )زيدًا(.

 وأما )زيد( فإن كان بالرفع في ا صل، فالصواب ما فعلته المحققة بنصبه.
من تحت ضمن حديثه عن أصل )لي (       4 118جاء في ص  -11

ْت تخفيفًا، وكان قياُسها )ال (، فتنقلب الياء ألفًا قوله:"... وأصُلها )َلِيَ ( فُسكِّن
 ...".ِلَصادَ لتحركها وانفتاح ما قبلها، ومثلها في االعتدال )َصِيَد البعير( 

 الظاهر أن قوله:"ِلَصاَد" تحريف، وأن الصواب:"َصَيدًا".
نقلُـــه لـــرأي أبـــي علـــي الفارســـي فـــي قـــولهم: )لـــي   6  111جـــاء فـــي ص  -15

ــَه هــذا علــي حــذف المســ لال الطيــبُ  ُ (:"ورأى أبــو علــي أن )لــي ( علــي بابهــا ووجَّ
:"وما كـاَن الطيـُب لاّل أو بـدٌل للطيـب، وهـو قـول سـيبويهالخبر، وما بعد )لاّل( صـفٌة 

الِمْسَ " فنصب علي الخبر بـ)كان(، وهو الـذي يقـول:"لي  الطيـُب لاّل المسـَ " فهـو 
لخبر محذوفَا فَسَد المعني، ولهـذا خبر في الحالتين،  وبه يصح المعني. فإن جعل ا

 جاء سيبويه بقوله:"وما كان الطيُب لاّل المسَ " وهو بديع".



 411 

ظـاهر النقـل يــدّل علـي أن ســيبويه ال يـرى حـذَف الخبــر هنـا، ولــذل  فـإن المعنــي 
وهـــو قـــول ســـيبويه.    ]قـــال:[المـــراد ال يـــتم لاّل بـــالتكملتين اآلتيتـــين:"... بـــدٌل للطيـــب 

 (.411-445، والحلبيات 9/915..." )ُينظر الكتاب ]يهوالذي قاله سيبو [
( وهــــو  1  115جـــاء فــــي ص  -16 مـــن تحــــت قوله:"و)ُأَســـيِّد( فاعــــل )َســـُيْبِلُغُهنَّ

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

 نقل رأي سيبويه في )كان( في قول الفرزدق: -15
 وجيران لنا كانوا كرامِ  لذا مررُت بدار قومٍ فكيف 

زيادتهـا فـي البيـت، وال  -رحمـه اللـه–:"ومذهب سـيبويه  9  116فقال في ص 
نما قدَّم الزيادة فيهاه  ن الجار والمجرور الذي قبلها  يمنع عنده أن تكون ناقصة. وا 

لـــه.  يطلبـــه لنفســـه،)الجيران( يطلبـــه بـــأن يكـــون صـــفة شـــيعان: منهمـــا مـــاقـــد اكتنفـــه 
 ."و)كان( تطلبه بخبرها، والحكم للمتقدم

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

 بيت الُعَجير: يقال في آخر تعليقه عل -18
 وآخُر ُمْثٍن بالذي كنُت َأْصَنعُ  لذا ِمتُّ كان النا  صنفان: شاِمتٌ 

للي  ال يحتا :"والجملة التي هي خبُر ضمير ا مر والشأن 6  118ص 
 في المعني". ضميرٌ ضمير يعود منهاه  ّنها 

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

الضمير في المعني، فيكون الخبر نف  المبتدأ في المعني فال تحتا  جملة الخبر 
 للي ضمير يربطها بالمبتدأ.
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 جاء في تعليقه علي بيت هشام أخي ذي الرُّّمة: -11
 ولي  منها ِشفاُء الدَّاِء َمْبذولُ   هي الشِّفاُء لداعي لو َظِفْرُت بها

( متعلــق بـــ)مبذول(. وشــاهده لضــماُر مــن تحت:"و)منهــا 1  111قوُلــه فــي ص 
خبـرًا فـي البـاب  ويجـوز أْن تكـون الجملـةا مِر والشأِن فـي )لـي (، والجملـة الخبـر. 

 كما في قولهم: )لي  الطيُب لاّل المسُ (". ال عمل لها
الظاهر أن قوله:"ويجوز أن تكون الجملة..." هو نفـ  كالمـه السـابق فمـا الفاعـدة 

أيضًا من قوله:"ويجوز"؟ فال بدَّ أن يكون الكالم بعد "ويجوز"  من تكرره؟ وما الفاعدة
 تكون الجملة...". ]ال [بيَر الكالم ا ول، وذل  يكون بالتكملة اآلتية:"ويجوز َأْن 

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

 علــي ضــمن حديثــه عــن الم االبتــداء قوله:"وتــدخل 6  155جــاء فــي ص  -51
الخبر حيث كان ما لم يتصل بـ)لّن(، وعلي معمول الخبر لذا تقّدم عليه، نحو: )لنَّ 

 (...".لقاعمٌ زيدًا لفي الدار 
 الظاهر أن الالم مقحمة في قوله:"لقاعم".

النفـي:  دّن توكيـد اإلثبـات يقـع جوابـًا بعـقال في تعليقـه علـي كـالم ثعلـب فـي أ -59
ووْقــُف :"فصــارت )لّن( بــإزاء )مــا(، وصــارت الــالم بــإزاء البــاء.      6  156ص 

لهـا فاسـٌد ب، واعتالله بمنـع دخـول الـالم علـي سـاعر الحـروف بانقطاعهـا مّمـا قالتأكيدِ 
 علة في دخول الالم علي )لّن(..."  نهابير متحققه 

ُف التأكيِد" وهم في الضبط، وأن الصواب:"... بإزاء الباء، الظاهر أن قوله:"ووقْ 
 وَوَقَف التأكيَد".

 واعتالله بمنع...".
 أي لّن ثعلبًا جعل التوكيد بهذا ا سلوب َوْقفًا علي جواب النفي فقط.

 والظاهر أن قوله:" نها" تحريف، وأن الصواب:" نه".
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خـول الـالم علـي )لّن(" وقولـه بعـد وال بّد من اإلشـارة هنـا للـي أن قوله:"علـة فـي د
:"والــــذي 155ذل :"والــــذي أوجــــب أاّل تــــدخل علــــي )أّن(..." ثــــم قولــــه فــــي أول ص 

 أوجب أاّل تدخل علي )كأّن( و)ليت( و)لعل(...".
وقبل ذل  في النقل السابق قوله:"... بمنـع دخـول الـالم علـي سـاعر الحـروف..." 

ســم أو الخبــر أو معمــول الخبــر كــل ذلــ  علــي التوســع ،  ن الــالم تــدخل علــي اال
 بالشروط التي ذكرها، وال تدخل علي الحرف.

معنــي االبتــداء عّمــا كــان  فلــم ُيــَزلْ قولــه:"وأّما )لّن(  1  155جــاء فــي ص  -54
لاّل التأكيـــد، فلـــذل  اختصـــت بمـــا اخـــتص بـــه االبتـــداُء مـــن الـــالِم  ولـــم َيحـــدثعليـــه، 

(بــر فــي والرفــِع بعــد الخبــر، ولــذل  جــاز الرفــع بعــد الخ ّلمــا لــم يتغيَّــر فيهــا معنــي  )َأنَّ
 االبتداء، ولم ُتْدِخل في الخبر معنًي زاعدًا".

الظاهر أواًل أن قوله:"فلم ُيَزْل... ولم َيحدث" تصحيفان، وأن الصواب:"لم ُتِزْل... 
 ".اختصتْ ولم ُتْحِدْث" لقوله بعد ذل :"ولذل  

(" بكسر الهمزة.والظاهر ثانيًا أّن قوله:")أّن(" وهم، وأن الصو   اب:")ِلنَّ
من تحت قوله:"... ولي  هنا ما يطلب          4  161جاء في ص  -51

 معني االبتداء...". الموضع بيره. لنَّ الكالَم معناه
الظاهر أن قوله:"لّن الكالَم..." فيه تحريٌف، ووهٌم في الضبط، وأن 

 الصواب:"... الموضع بيرهه ِلْذ الكالُم معناه...".
 في أول حديثه علي قول الشاعر: 169في ص  قال -51

 فلسنا بالجباِل وال الَحديدا  ُمعاِوَي ِلنَّنا َبَشٌر َفَأْسِجحْ 
منصــوبًا، وردَّ النصــَب المبــرُد، وقــال هــو مخفــوض.  -رحمــه اللــه–:"رواه ســيبويه 

 لعقيبة اَ سديِّ الذي دفعه لمعاوية...". قصيدتين لحداهماوالبيت من 
ن لحداهما" تحريفان، والصواب:"قصيدين أحدهما" بدليل قوله بعد قوله:"قصيدتي

ذل  "دفعه" وقوله:"والقصيد الثاني". وهذا تعبيره في كل الكتاب فهو ال 
نما يقول:"قصيد".  يقول:"قصيدة" وا 
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 قال بعد النقل السابق وبعد لنشاده: -55
 دِ َيزيُد َأميُرها وَأبو َيزي َفَهْبنا ُأمًَّة َهَلَكْت َضياعاً 

 يجوز هنا النصب". :"وال
الظاهر أن "ال" فـي قولـه:"وال يجـوز" مقحمـةه  ن )يزيـد( فـي آخـر البيـت السـابق 
ا صـل فيـه أن يكـون مجـرورًا بالفتحـة نيابــة عـن الكسـرةه  نـه ممنـوع مـن الصــرف، 

 وجرُّه بالكسرة ضرورة. فالنصب فيه جاعز.
( فعلي وج 161جاء في أول ص  -56 مُلها عْ هين: من العرب َمْن يُ قوله:"فأّما )لنَّ

ْن ُكالًّ َلَما قراءة نافع:  ]منها[لذا خفَفها عمَلها مثقَّلًة، وهم أهُل المدينة، وقيل  واِ 
 . وساعر العرب ال يعملها...".بالفعل المحذوفُيشبُِّهها  َلُيَوفَِّينَُّهمْ 

يحصـــل الظـــاهر أن قولـــه:"بالفعل المحـــذوف" ال يـــصدي المعنـــي المـــراد، وأن ذلـــ  
 ".]منه[بالتكملة اآلتية:"... بالفعل المحذوف 

في حديثه عن تصدر الجملة الفعلية في أكثر  5  165جاء في ص  -55
االستعمال بالسين وسوف و)قد( و)ال( لذا وقعت خبرًا لـ)أْن( المخففة من الثقيلة 
 قوُله:"وأكثر استعمالها بالفصل بـ)السين( وبـ)سوف( مع اإليجاب، وبـ)قد( مع

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

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

حديثـــه عـــن دخـــول )مـــا( علـــي الحـــروف المشـــبهة فـــي  4  166جـــاء فـــي ص  -58
بالفعــل قوُلــه:"وأّما لذا دخلــت عليهــا )مــا( أجمــع، كانــت كافــة لهــا عــن عملهــا لذا وليتهــا 

ْن وليتها الفعلية كانت مهيعة لـدخولها علـي الفعـل.  ومـن العـرب مـن الجمل االسمية، وا 
 ".دة...ُيعمُلها في االسم بعدها كحالها قبل دخول )ما(، ويجعل )ما( زاع
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الظاهر أن قوله:"ومن العرب من ُيعملها... )ما( زاعدة" ال يصدي المعني المراد، وأن 
لاّل )ليت( فمن العرب َمْن  [ذل  يحصل بالتكملة اآلتية أو بمثلها:"لدخولها علي الفعل.

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

ـــــــــــم يحـــــــــــِ  ســـــــــــيبويه  االفقـــــــــــرة:"لاّل أنهـــــــــــ ـــــــــــه–ل فيهـــــــــــا لاّل اإللغـــــــــــاء".                    -رحمـــــــــــه الل
 (. 4/915)ُينظر الكتاب 

فــي ذكــره للغــة الثالثــة التــي حكاهــا عــن العــرب فــي  1  161جــاء فــي ص  -51
 به مفعواًل". (9)كل موضع فينصبون )القول( قوُله:"والثالثة لجراصها مجرى القول في

 (:"في ا صل: فينتصبون".9قالت المحققة في الحاشية )
 الظاهر أن ما في ا صل صواب محض.

مـن تحـت:"و)في( للوعـاء، تقـول: )هـذا فـي الكـي (،  5  156قال في ص  -61
ْن اتسـعت فـي الكـالم فهـي علـي هـذا، فإنمـا  ـه(. وا  و)هذا في البيت(، و)فـي بطـن أمِّ

 الشيَء، ولي  مثَله". فتقاربُ كالمثل ُيجاء به  نيكو 
 الظاهر أن قوله:" يكون...فتقارب" تحريفان، وأن صوابهما:"تكون...فتقارب".

ومراده في هذه الفقرة: أن  لذا اتسعت في الكالم في )في( فأخرجتها عـن معناهـا 
ذا شـأن ا صلي وهو الظرفية، فإنها تبقي علي معني مقارب للظرفية، فشأنها فـي هـ

المثل يصتي به لما يقاربه ولي  لما هو مثله تمامًا.                         )ُينظر 
 وما بعدها(. 4/158اللباب 
:"و)حاشــا( حــرف خفــض فــي االســتثناء. ومعنــاه معنــي 9  155قــال فــي  -69

 ...".(9)تكون فعاًل في قول بعضهم  وقد)بير(. 
ة، يريـد: وتكـون فعـاًل..." كـذا قالـت  ( مقحمـد(:")قـ9قالت المحققـة فـي الحاشـية )

ولـــم أعـــرف ســـببًا لهـــذا الحكـــم ال مـــن الصـــناعة وال مـــن المعنـــي. فــــ)قد( تـــأتي مـــع 
 المضارع أحيانًا للتحقيق.
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ضــمن حديثـه عـن لضـافة ا سـماء الســتة مـن تحـت  1  181جـاء فـي ص  -64
ع فـي اإلضـافة .كما ال تجتمـ (4) ]لليها[للي ياء المتكلم قوُله:"وأما )ذو( فال تضاف 

 معها، لم يجتمع واحد منهما مع الثاني مراعاة لذل .
النــــون مــــع ا لــــف والــــالم، لكونهــــا مصــــاحبًة لعالمــــة التثنيــــة  الــــواُو وواجتمعــــت 

تها بالحركة".  والجمع، وُقوَّ
 (:" لضافة يقتضيها السياق".4قالت المحققة في الحاشية )

مخـــٌل بـــالمعنيه  ن )ذو( ال مقحـــم فـــي هـــذا الســـياق  ]لليهـــا[:الظـــاهر أن قولهـــا
ضافة المحققة المشار لليها ُتْشـِعر  تضاف البتة ال للي ياء المتكلم وال للي بيرها. وا 

 بأنها ُتضاف للي بيرها.
والظاهر أن قوله:"كما ال تجتمع... مراعاة لذل " ال يصدي المعني. ولم أنتِه فيه 

 للي شيء.
ي هـذا السـياق لقولـه "لكونهـا مصـاحبة والظاهر أيضًا أن  قولـه:"الواُو َو" مقحـم فـ

ِتها بالحركة" أي: النون أيضًا.  لعالمة التثنية والجمع" أي:النون، ولقوله:"وُقوَّ
 في حديثه عن بيت امرئ القي : 1  116جاء في ص  -61

 وحتي الجياُد ما يقْرَن بَأْرسانِ  سرْيت بهم حتي تكلَّ َمِطيُُّهمْ 
 في البيت قبله". (6)للي )الَمْجِر(  قوله:"... والضمير في )بهم( عاعد

 (:"في ا صل:)المذكور(".6قالت المحققة في الحاشية )
 المذكور في البيت قبله". ]المجر[الظاهر لذن أن العبارة:"... للي 

 جاء في تعليقه علي بيت الُمَتَلمِّ : -61
ُه َألقاه ي ُيَخفَِّف َرْحَلهُ كَألقي الصحيفة  ُِ َل ِِ  اوالزاَد حتَّي َنْع

:"ويــــروى بثالثــــة أوجــــه: الرفــــع علــــي االبتــــداء والخبــــر. 1  118قولُــــه فــــي ص 
 ...(.في الوجهين تأكيدوالخفض علي الغاية. والنصب علي العطف. و)ألقاها( 

الظــاهر أن قولــه:"... فــي الــوجهين تأكيــد" ال يــصدي المعنــي المــراد، وأن ذلــ  يــتم 
 د".تأكي ]ا خيرين[بالتكملة اآلتية:"... في الوجهين 
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قوُله:"وُيحــذف الفعــل كثيــرًا، ويبقــي  6  519جــاء فــي أول بــاب القســم ص  -65
(. وتُْبَدُل من الواو التاءُ المقَسُم به، فيقال:   نحو: )تالله(...". ،)به  فعلنَّ

ذل   الظاهر أن قوله"...)به  فعلّن(. وتُبدل من الواو التاء..." ال يصدي المراد، وأن
وتبـدل مـن  ]وتُبدل من الباء الواو، نحـو: )واللـه([..)به  فعلّن(يتم بالتكملة اآلتية:".

 .الواو التاء، نحو: )تالله(..."
من تحت:"وتدخُل )ِمـن، وُمـن( بالكسـر والضـم  1وجاء في الصفحة نفسها   -66

( وبعضــهم يقــول: )ُمــُن اللــِه(. وقــد يقــال: ِمــْن أكثــر علــي رأي، فيقــال: ) َرّبــي  فعلــنَّ
( و)َأَما اللِه( و)الها الله(...". هِ بالل(، و)تاللهِ )   فعلنَّ

الظـاهر أن قولـه:"ِمْن رّبـي  فعلـّن" بالكسـر فقـط فـي "ِمـْن" ال يحقـق التمثيـل، وأن 
ْن(. ُِ  ذل  يتحقق بضبطها بالضم والكسر: )ِم

والظـــاهر أيضـــًا أن قوليه:"تاللــــه" و"باللـــه  فعلـــن" ال يصــــلحان للتمثيـــل فـــي هــــذا 
ثََّل بهما المصلف )انظر التعليق السـابق( وأن صـواب التمثيـل السياق، فقد سبق أن مَ 

."...)  هنا هو:"... وقد ُيقال: )ُم الله، وِم اللِه  فعلنَّ
:"ومثـــال كـــون 5  514قـــال فـــي حديثـــه عـــن كـــون جملـــة القســـم اســـمية ص  -65

ه( وما أشـبه ذلـ ، الجملة اسميًَّة:)َلَعْمُرَ ، وأْيُمُن اللِه، ويميُن اللِه، وَعْهُد اللِه، وأمانتُ 
مـــا  َلَعْمـــُر اللـــهِ ا ســـماء مبتـــدأة، وأخبارهـــا مضـــمرة مقـــدَّرة لداللـــة المعنـــي، والتقـــدير: )

 ( و)أمانُة الله الزمٌة لي، وعهُد الله(.".أيُمُن اللِه ما ُأقسم بهأحلف به(، و)
ُرَ  ما أحلف به" ليوافق مالظاهر أن قوله:"لعمر الله" تحريف، وأن الصواب:"لع

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

، )وأيمن الله(." ويكون ]الله قسمي و)يمينُ [حتي ينسجم التقدير مع ا مثلة:" 
 قوله:"ما أقسم به" مقحم في هذا السياق،  ن تقديرهم لهذين المثالين كما ذكرت.

قولُـه:"فإْن كانـت جملـة الجـواب اسـميًة موجبـًة  99جاء في الصفحة نفسـها   -68
 عٌم(".دخلْت عليها الالم و)لّن(، فيقال: )واللِه لزيٌد قاعٌم(، )واللِه لّن زيدًا قا

َِ لقاعٌم([الظاهر أن تمام التمثيل يقتضي التكملة اآلتية:"... قاعٌم   .]و)واللِه لّن زيدًا
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ْن كانـت  1  515جـاء فـي ص  -61 قولُـه فـي حديثـه عـن جملـة جـواب القسـم:"وا 
الفعــل مــاٍض دخلــت عليهــا )مــا( و)لْن( النافيــة، نحــو: )واللــِه مــا قــام و الجملــة منفيــة 

(. فـإن كـان الفعـل مسـتقباًل دخلـت مـام لاّل زيٌد(، وال تصلح هنـا )زيد(، و)واللِه لْن قا
 عليه )ال(، ويجوز دخول )ما(...".

 الظاهر أن قوله:"ما" في قوله:" وال تصلح هنا )ما(". وهم، وأن الصواب:"ال".
ــه وفــَد علــي  1  591جــاء فــي ص  -51 قولــه:" البيــت المــرئ القــي ، وُيقــال: لّن

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

مـــن تحـــت قوُلـــه فـــي بـــاب اســـم الفاعل:"ويـــدخل فـــي  1  519جـــاء فـــي ص -59
للــي اثنــين، جاريــًا  (5) ]للــي واحــد أو [مــن الفعــل المتعــدي البــاب أســماُء المفعــولين 

ْكُســور، مَ وُمْعَلــم،، وُمْســَتْخَر ، و  كــان فعلــه الماضــي أو بيــَر جــاٍر علــي نحــو "ُمْكــَرم،
 وَمْظُنون" وما أشَبَه ذل ".

 (:"لضافة يقتضيها السياق".5قالت المحققة في الحاشية )
 العبارة السابقة فيها اضطراب شديد، يتأتي من عدة أشياء:

لــي  ممــا يقتضــيه هــذا الســياق، بــل هــو مقحــم  ]للــي واحــد أو[أواًل: قــول المحققــة 
ح يعــد مــن هــذا البــاب أســماَء الفــاعلين مــن الفعــل المتعــدي وأســماء فيــهه  ن الشــار 

المفعولين مـن الفعـل المتعـدي للـي اثنـين، فيقـام ا ول منهمـا مقـام الفاعـل، وُينصـب 
ــه فــي أول الصفحة:"اســُم الفاعــل  ــه يصيــده قوُل الثــاني علــي أنــه مفعــول بــه، ومــا ذكرُت

صــــفٍة جاريــــة علـــــي     كــــل  -فــــي اصـــــطالح النحــــويين –المقصــــود فــــي هــــذا البــــاب 
(:" ومــا كــان علــي مثــال 5، جــرت عليــه..." وقوُلــه فــي ) الفعــل المضــارع المتعــدي
ن 8مــن البــاب". وقولُــه فــي الصــفحة التاليــة )   هــذا وفعلُــه بيــُر متعــٍد فلــي (:" وا 
". اثنـــين َتَعـــدَّى اســـُم مفعولـــه للـــي واحـــد، ودخـــل فـــي البـــابتعـــّدى اســـُم الفاعـــل للـــي 

 (.9  551 وص 1  544)وينظر ص 
ثانيًا: الظاهر أن لفظ )الماضي( من قوله:"... فعله الماضي..." مقحم في هذا 

 السياق.
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ثالثــًا: أن ا مثلــة:"ُمْكَرم ومســتخر  ومكســور" مقحمــة فــي هــذا الســياقه  نهــا مــن 
أفعال الزمة أو متعدية للي واحـد، واسـم المفعـول منهـا ال يـدخل فـي هـذا البـاب كمـا 

لتعليــــق. وأن الشــــارح َمثَّــــَل بـــــ)ُمْعَلم( لمــــا يجــــري عليــــه فعلــــه، ذكــــرت فــــي أول هــــذا ا
 وبـ)مظنون( لما ال يجري عليه فعله. والثالثة السابقة من لقحام بعضهم.

يعمــل شــيء  فــي شــروط لعمــال اســم الفاعــل قوُلــه:" 1  514جــاء فــي ص  -54
إلتباع من منها رفعًا أو نصبًا لاّل أن يكون تابعًا علي أصله علي أي نوع كان من ا

كونـــه صـــفًة أو حـــااًل أو خبـــرًا لمبتـــدأ، أو بعـــد نفـــي أو اســـتفهام، نحـــو: )مـــا ضـــارٌب 
أخـــــوَ  زيـــــدًا( و)أضـــــارٌب أخـــــوا  عمـــــرًا؟(، أو تكـــــون فيـــــه ا لـــــف والـــــالم، نحـــــو: 

 )الضارب، القاعم(".
قحامه هنا  قوله:"والقاعم" مقحم في هذا السياق لما ذكرته في التعليق السالف. وا 

ن المصلف قال:"ما ضارٌب...وأضارٌب..." ثم قال:"الضارب" فمثَّل َبيٌِّنه  
بالمتعدي، وهو ما يتفق مع رأيه فيما يدخل في هذا الباب، أما )قاعم( فهو من 

 الالزم، وال يدخل في هذا الباب )ُينظر أول التعليق السابق(.
 في آخر كالمه علي قول الشاعر: 6  514جاء في ص -51

 أخا َعْوِن بِن ِمْخراقِ  أو عبَد رب   ناٍر لحاجتناهل أنَت باِعُث دي
قولُــه:"وَمْن خفـــض )ابــن( حمـــل علـــي )عــون(، وَمـــْن نصــَبُه حملـــه علـــي )ا  (، 

 والمعني واحد".
النصب في )ابن( يكون بارتكاب ضرورة، وهي منع )عون( من الصرفه لذ 

ذا نصب )ابن( ال ي كون )عون( ا صل فيه التنوين، فلي  فيه لاّل العلمية، وا 
موصوفًا به. أّما الجر في )ابن( فيكون بال ارتكاب ضرورة، لْذ يكون )عون( علمًا 

 موصوفًا بـ)ابن( وهذا مّما التزم بالعرب تخفيفه بحذف التنوين.
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 قال في كالمه علي بيت القطامي: -51

 بالتَّلِّ َيْوَم ُعَمْيٌر ظالٌم عادي الضاربون ُعميرًا عن بيوِتِهمُ 

َلمّي،  4  514ص  من تحت:"وعمير الذي ذكر هو عمير بن الُحباب السُّ
. يصُف أّنهم أعزاُء مانعون حريمهم وحماهم،وأّن قبيلةٌ وكانت له بارات علي تغلب 

 عليهم". بزاعميرًا  

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

 بيت قي  بن الخطيم: 9  511ذكر في ص -55

 يأتيهُم ِمْن وراِعنا َوَكفُ  الحافظو عورَة العشيرِة ال

ُحِذَفْت  ،من تحت:"وشاهده:حذُف النون والنصُب، وهي لغة فاشية 4ثم قال  
 من حذفها من الموصول في قولهم: أطوللطول الصلة، وحذُفها 

 َقتال الملوَ  وفكَّكا اَ ْبالال" يَّ اللذاأبني ُكَلْيٍب لن َعمَّ 

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

ضمن حديثه عن )رّب( ومخفوضها قوله:"وال يفتقر  9  518جاء في ص  -56
 عن الصفة". وتغنيالمعنيين،  لحدىمخفوضها للي صفة لتضمنها 

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

 والظاهر أيضًا أن قوله:"وتغني" تصحيف، وأن الصواب :"وُيغني".
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 من تحت بيتا زيد الخيل: 4  554جاء في ص  -55

 دَّ به الَوعــيدُ جو الَكسَّاِح َ بأَ   ـبرًا َأتانيـ"َأَلْم ُأْخِبْرُكما خ

 " (5)ْيِن لـها َفديدُ جـِحاُش الِكْرِملَ       أتاني َأنَّهم َمِزقوَن عرضي       

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

وزن البيت مع ما في ا صل سليم، وفي البيت لقواء. ولي  للمحقق أن يغير 
نما عمله أن يشير للي ما في الرواية من لي الرواية ا خرى  مثل هذا، وا  لقواء، وا 

 في الحاشية.

قوله:"وجميعها يرفع الفاعل       8  551ة ص هجاء في باب الصفة المشب -58
 مضمرًا ومظهرًا...". المفعول ]يكون[و

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

 ومظهرًا".

من تحت قوله:" ثم تتسع العرب فيها فتجعل  4جاء في الصفحة نفسها   -51
الصفة لألول مجازًا، وتضمر فيها اسمه وتزيل الضمير المتأخر، وتضيُف الصفة 
للي الذي كان مرفوعًا بها، وتدخل عليه ا لف والالم كالعوض من الضمير، 

، حسِن الوجِه(. وا صل: )حسٍن وجُهُه، ومضروٍب أبوهل: )مررُت برجٍل فتقو 
 ، وهما في المعني للثاني".والضرُب واقٌع بهللرجل،  الضربَ فصيََّرِت 

الظاهر أن قوله:"... حسِن الوجِه(. وا صل: )حسٍن وجُهُه، ومضروٍب أبوه" 
 ]ومضروِب ا بِ  [جِه،بير متجٍه، وأن صوابه يكون بالتكملة اآلتية:"... حسن الو 

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

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

 والضرب لألب.
 
 


