شرح جمل الزجاجي
ألبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف
اإلشبيلي (ت )906
"تحقيق ودراسة"
القسم األول
د .عالء الدين حموية
النسخة التي بين يدي تحقيق الدكتورة سلوى محمد عرب -طبعة معهد البحوث

واحياء التراث اإلسالمي -جامعة أم القرى (9191هـ) .وأصل الكتاب رسالة

تقدمت بها الفاضلة لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة المذكورة.

بد لي قبل الشروع في سرد التنبيهات أن أ َُن ِّوهَ بالجهد القيم الذي بذلته
وال ّ
الدكتورة الفاضلة في تحقيق هذا النص عن نسخة واحدة أصلها محفوظ في خزانة

جامع ابن يوسف في مراكش المحروسة برقم ( ،)491وهو جهد ال ُي ِّ
قدره لالّ من
عايش مثله( *) .
9

ـدت أشـياء يحسـن عرضـها والوقـوف عليهـا لتكتمـل الفاعـدة ،ولنعيـد هـذا
ومع ذلـ وج ُ
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

العالم اإلسالمي عامة.

خاصــة وفــي

مـع تكملـة ابنـه

كنت حققت السفر الثاني من "شرح تسهيل الفواعد وتكميل المقاصد" لجمال الـدين بـن مالـ
*-
ُ
بدر الدين رسالةً لنيل درجة الدكتوراه في جامعة أم القرى ،وحققت ج ّل السفر الثـاني عـن نسـخة مفـردة هـي نسـخة

.

دار الكتب المصرية ( نحو .)91

ومـ ــن عجاعـ ــب حياتنـ ــا العمليـ ــة المعاصـ ـ ـرة أن أحـ ــد مناقشـ ــي السـ ــفر ا ول م ـ ــن الكتـ ــاب المـ ــذكور والـ ــذي حقق ـ ــه
الدكتور عدنان خلف أبو جري رسالةً لنيل درجة الدكتوراه أيضاً 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،

فتعرضت لها لتكتمل الفاعدة.
َّ

َّلت هذه التنبيهات بثبت لما رأيت أنه من ا خطاء المطبعيـة ،أو لمـا بلـب علـي
وذي ُ
ظني ّأنه منها.
ّ

واستعنت في تبيـان مـا وقفـت عليـه بـالعودة للـي نصـوص الكتـاب نفسـه والـي بعـض

كتب النحو والصرف واللغة والقراءات مستغف اًر الله تعالي عن كل زلل.

رب العالمين.
دعوانا أن الحمد له ّ

911

وآخر

المجلد األول:
 -9أنشد في ص 459

 4من تحت قول الراجز في عطف النهي علي الواجب:

َّ
تكلم أحدا
َعُبدا
يمي ا ْ
صي ُ
" َح َّج وأ َْو َ
أَال ترى وال ْ
بسلَ َ
قالت المحققة الفاضلة في الحاشية ( ":)5ولم أقف عليه".

()5

"

قولها ":عليه" وهم ،والصواب "عليهما"ه نهما بيتان من مشطور الرجز ،وحق
ما كان مثل هذا أن ُيكتب في وسط السطر وتحته البيت الذي يليه:

َعُبدا
بسلَْيمي ا ْ
صي ُ
َح َّج وأ َْو َ
أَالَّ تـرى وال تكلـم أَحـَدا
وقد قامت الفاضل بإتباع ما فعلتْه هنا في كل الكتابُ ،ينظر مثالً ص 411
وص  119وص .595
كل ٍ
أن يقالُّ :
كلمة
صلُ ُح للمبتدئ ْ
 -4جاء في ص  1 455من تحت قولهَ ":
وي ْ
"ض ّرني" أو "نفعني" فهي اسم."...
صلُ َح معها َ
َ
اب":صلَ َح" فالفعل من باب
"صلُ َح" بضم الالم وهم ،والصو
َ
الظاهر أن ضبط َ
صلَ َح من آباعهم( بافر.)8:
وم ْن َ
َ"ن َ
ص َر" ،وهو خطأ شاعع .قال الله تعاليَ :

فعل مضارٍع أو مس ٍ
كل ٍ
 -1جاء في ص  ":9 468النونُّ :
تقبل اتصل به
مثني أو مجموعاً ،أو مصنثةٌ مخاطبةٌه
ضمير مرفوعٌ" -و ٌاو" أو ٌ
"ألف" أو ٌ
ٌ
"ياء"ً -،
لن لم يمنع من ذل نونا التوكيد الثقيلة
فعالمة رفعة ثبات النون في آخرهْ -
والخفيفة -نحو."...
الظاهر أن قوله ":أو مصنثةٌ مخاطبةٌ" وهم ،وأن الصواب النصب فيهما عطفاً
علي ما قبلهما.
وا شبه في قوله ":والخفيفة" أن يكون ":أو الخفيفة".
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 -1جاء في ص  1 461من تحت قوله ":الجزم" ُّ
كل فعل صحيح اآلخر
وكل فعل معت ّل اآلخر فجزمه بحذف آخرهُّ .
فجزمه بسكون آخرهُّ .
وكل فعل
ُْ
فجزمه بحذفها .وعالمة النصب متكررةٌ في النصب والخفض،
فعه بالنون
رُ
ُ
()5
]والنصب[ والجزم".
قالت المحققة في الحاشية ( ":)5لضافة يتحقق بها معني التكرير في ا سماء
وا فعال :في ا سماء الفتحة تكون للنصب والخفض .وفي ا فعال الحذف
يكون للنصب والجزم".
الظاهر أن قولها] ":والنصب[" مقحم في هذا السياقه نه يريد أن عالمة
النصب تتكرر في النصب وفي الخفض لذ يكون بالفتحة أيضاً في االسم
الممنوع من الصرف وبالياء في المثني والمجموع علي ِّ
حده ،ن الياء فيهما
أما ا لف فليست عنده عالمة نصب وذل لقوله في أول
عالمة ّ
جر أيضاًّ .
الصفحة":وقد َّ
تقدم النصب بالياء ،وبحذف النون ،وليست ا لف بعالمة نصب"
أن الواو والياء وا لف في هذه
و نه احتج بنقل عن سيبويه في (ص )465علي ّ
أن لعرابها بحركات َّ
مقدرة علي حروف
ا سماء المسماة با سماء الستة أصلية و ّ
علي في ليضاحه ،وهو الذي يدل عليه كالم
العلة .ثم قال":واليه ذهب أبو ّ
(ينظر الكتاب .)194/1
سيبويه في آخر كتابهُ ".
وأما تكرار عالمة النصب في الجزم فبحذف النون ،كما أن النصب يكون
بحذفها.

 -5جاء في ص  6 451قوله ":والنواصب عشرةٌه أربعة منها تنصب بأنفسها
()1
"أن" و "كي" في
َن" و"لَ ْن" و" ل َذ ْن" و"كي" في أحد َو ْجهَ ْيها ] [....بإضمار ْ
"أ ْ
الوجه الثاني".
قالت المحققة في الحاشية ( ":)1بير واضحة في ا صل ،ويستقيم الكالم
بنحو" :وستة تنصب بإضمار أن ،وهي :حتي ،والم الجحود ،والفاء ،والواو ،وأو،
والم كي في الوجه الثاني" وانظر ما سيأتي ص ."581

914

منهج المحققة في مثل هذا مضطرب فهي مثالً أكملت النص في ص114
وص  115ولم تكمله هنا مع وضوح التكملة ،وهي ..":وجهيها] .وستة تنصب[
َن."...
بإضمار أ ْ
وقوله":وكي" ا شبه فيه":أو كي".

ٍ
ِ
صحيح" الظاهر أن
أقسام
 -6جاء في ص  9 455قوله":وِق ْس َمةُ ا
َفعال ثالثةُ
ٌ
ٍ
صحيح".ه لذ لو
أقسام
ضبط قوله السابق وهم ،وأن الصواب":وقَ ْس ُمهُ ا
فعال ثالثةَ
َ
ٌ
كان ِ"ق ْس َمةُ" لكان يجب أن يقول":صحيحة" .والهاء في "قَ ْس ُمهُ" ترجع للي الزجاجي
صاحب المتن.
ا خير قوله":و ُكلَّما اتْ َس َع به يخر من الباب في
 -5جاء في الصفحة نفسها
العبارة .وايقاعُ العام موقع الخاصَّ ،
مذهب العرب
المطرق ،وذهب
فألنه اتَّكل علي
ِّ
َ
في االختصار لفهم المعني."...

العام "...بهذا الضبط ال معني له.
الظاهر أن قوله":و ُكلَّما اتْ َس َع به ...وايقاعُ ِّ
ِ
العام"...؟.
يقاعه َّ
ولعل الصواب ":و ُك ُّل ما اتُّس َع به ...وا ُ

ينقص من الترجمة التي
قوله":باب التثنية والجمع.
 -8جاء في ص 9 455
ُ
ُ
علي َح ِّدها :التثنية في ا سماء والصفات المتفقة اللفظ."...
الظاهر أن قوله ":التي" تحريف ،وأن الصواب":الذي" فتكون العبارة علي النحو
اآلتي":ينقص من الترجمة(:الذي علي َح ِّدها) .التثنية في ا سماء ."...ومراده أن
ترجمة الزجاجي لهذا الباب بقوله":باب التثنية والجمع" ليست كاملة ،وأن تمامها":
باب التثنية والجمع الذي علي ِّ
حدها" وذل ليخر منها ما كان جمعاً لمصنث أو ما
كان جمع تكسير.

 -1جاء في ص  1 458في حديثه عن تثنية المقصور الثالثي":فإن كان
رددت ألفَه للي أصلها ،نحو" :عصوين"
مقصو اًر نحو":عصا"  ،و"رحي"
َ
و"فَتََي ْي ِن".".

911

الظاهر أن ا مثلة بير متجانسة ،وأن تجانسها يكون بالتكمالت
(ر َح َوْي ِن)[
(ر َح َي ْي ِن) و َ
اآلتية(...":عصا) و(رحي) ]و(فتي)[...نحو(:عصوين) ]و َ
و(فتيين)".
عما ُيسمي بالملحق بجمع
 -91جاء في ص  489قبل ا خير قال في حديثه ّ
المذكر السالم":وقد تأتي هاتان الزيادتان فيما ال يعقل عوضاً من المحذوف من
ِ
ِِ
ين)."...
ين) ،أو تقدي اًر ،نحو( :أ َْرض َ
الكلمة ]لفظاً[ نحو(:سن َ
ضين" وهم ،وأن الصواب":أَر ِ
ِ
ض ْي َن"
الظاهر أن ضبط قوله":أ َْر َ
َ
اللباب .)991/9

(ينظر
ُ

 -99جاء في ص 5 481قوله في أول باب الفاعل والمفعول به":فإن كان مصنثاً
ِ
مفرداً أو مثني بإز ٍ
اعه َذ َكرٌَّ ،
التأنيث ساكنةً ،نحو( :قامت هند)".
دل عليه بتاء
ً
الظاهر أن ضبط قولهَ ":ذ َكٌر" وهم ،وأن الصوابُ ":ذ ِك َر ُد َّل."...

 -94جاء في ص  9 485في حديثه عن دخول حرف الجر علي الفاعل
قوله":ويدخل عليه حرف الجر في قولهم":ما جاءني من أحد"
تفعل" ،و"أفعل به" في التعجب ،في رأي البصريين".
َن َ
و"بح ْسبِ َ أ ْ
َ
الظاهر أن قوله":وبحسب أن تفعل" مقحم في هذا السياقه
دخول حرف الجر علي الفاعل دون بيره.

ن حديثه عن

 -91جــاء فــي ص  9 486فــي حديثــه عــن اختصــاص الفاعــل بأشــياء ال تكــون
ِ
العوض منه لذا ُحِذف من ِ
باب الفعل".
للمفعول قوله ...":ومنهاّ :أنه ال ّ
بد من َ
ِ
(م ْن) موصولة هنا،
قوله":باب" تحريف ،وأن الصو
الظاهر أن
اب":قام" ،وأن َ
َ
وأن قوله":الفعل" تحريف أيضاً ،وأن الصواب":بالفعل".

 -91جــاء فــي ص 415

 1مــن تحــت فــي أثنــاء حديثــه عــن ا شــياء التــي تقــع

ص ــلة للموص ــول ...":وتوص ــل ب ــالظروف ،والمخفوض ــات
وهي بتقدير ٍ
جمل لتعلُّقها با فعال".
911

()1

 ،والج ــار والمج ــرور،

قالــت المحققــة فــي الحاشــية (":)1كــذا فــي ا صــل ،ولــم يتبــين لــي وجهــه ،ولعلهــا
"المختصة" ،وتتكرر هذه الكلمة فيما بعد ص ."114
والح ُّ
ـرت -وهـي الظــروف
ـق أنـه يريـد بالمخفوضـات الظـروف المختصـة –كمـا ذك ْ
ـدار"،
الت ــي يتع ــدى لليه ــا الفع ــل بح ــرف الج ــر ،لالّ فيم ــا ُس ـ ِـم َع م ــن نحو":دخل ـ ُ
ـت ال ـ َ
الشام" ونحوهما.
و"ذهبت
ُ
َ

ات علـ ــي
 -95جـ ــاء فـ ــي ص  6 111قوله":والمعرفـ ــة :خمسـ ــة أن ـ ـواع :المضـ ــمر ُ
الالم ،والمضـاف للـي واحـد منهمـا
عالم ،و
أنواعها ،وا
المبهمات ،وما دخلَه ا ُ
ُ
لف و ُ
ُ
لضافةَ تعر ٍ
ٍ
مجاز وتخفيف".
يف ال
الظاهر أن قوله":منهما" تحريف ،وأن الصواب":منها".
ـاء المــتكلم مــع
 -96جــاء فــي ص  1 116مــن تحــت قولــه":ونون الوقايــة تلــزم يـ َ
الماض ـ ـ ـ ــي والمض ـ ـ ـ ــارع المع ـ ـ ـ ــرب بالحرك ـ ـ ـ ــات ،وال تل ـ ـ ـ ــزم ف ـ ـ ـ ــي المع ـ ـ ـ ــرب ب ـ ـ ـ ــالنون،
ون."
نحو :فَبِ َم تَُب ِّش ُر َ
تبشرون بفتح النون فقط ال يفي باالستشـهاد ،والشـاهد يصـح بضـبطها
ض ْبطُ 
َ
َ
بــالفتح والكســر ،وهمــا قراءتــان مشــهورتانه نــه قــال":وال تلــزم فــي المعــرب بــالنون"،
(ينظر السبعة ص .)165
وهذا يعني الجوازُ .

 -95جاء في ص  1 115قوله ":ا عالم نوعان :علم للعاقلين يمتاز به
مفردهم ،وعلم لغير العاقلين يمتاز به جنسها من بيره ،نحو( :ثُعالة) للذعب،
و(أبي الحارث) لألسد ،وال يمتاز به واحد منها لالّ ما استعمله العاقلون بينهم
كـ(الخيل) و(اإلبل) .والكنية أو اللقب في العاقلين تجري مجرى َعلَ ِم ِهم".

الظــاهر أن قوله":ثعالــة للــذعب" وهــم ،وأن الصـواب":ثعالة للثعلــب" .ولعــل ا ولــي
ف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الموض ـ ـ ـ ــع أن يك ـ ـ ـ ــون عل ـ ـ ـ ــي النح ـ ـ ـ ــو اآلتي":نحو"(ثعال ـ ـ ـ ــة)] للثعل ـ ـ ـ ــب،
و(وأبي َج ْعدة)[ للذعب."...
والظ ــاهر أن قول ــه...":لال م ــا اس ــتعمله الع ــاقلون بي ــنهم كـ ــ(الخيل) و(اإلب ــل) ".ال
ي ـ ـ ــصدي المعن ـ ـ ــي المـ ـ ـ ـراد ،وأن ذلـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ــتم ب ـ ـ ــالتكملتين اآلتيت ـ ـ ــين..." :ك ـ ـ ـ ـ](الح ـ ـ ــق)
لواحد من[ الخيل ،و] َش ْذقَم لواحد من[ اإلبل."...
915

 -98جـ ــاء فـ ــي الصـ ــفحة نفسـ ــها  1مـ ــن تحـ ــت فـ ــي حديثـ ــه عـ ــن العلـ ــم قولـ ــه":
والمرتج ـ ـ ــل :م ـ ـ ــا ل ـ ـ ــي ل ـ ـ ــه أص ـ ـ ــل ُن ِق ـ ـ ـ َـل من ـ ـ ــه كـ ـ ـ ــ(زينب) و(س ـ ـ ــعاد) ،و] َج ْي ـ ـ ــأل[
و(عمران)."...

()9

قال ــت المحقق ــة فـ ــي الحاش ــية (":)9بيـ ــر واض ــحة ف ــي ا صـ ــل .وجي ــأل :الض ــبع،
والضخم من كل شيء .اللسان (جأل)."...
الظــاهر أن قولــه":جيأل" تحريــف ،وأن الص ـواب":جبل" ،ن ا ول لــي
(ينظر القامو المحيط "جأل").
وقيل :لنه مشتقُ .

علم ـاً،

ا خير في أثناء حديثه عن نعت المعرفة
 -91جاء في ص 194
اكب) ،علي تقدير:
قوله...":فإن ُن ِّكر نعتُها صار بدالً ،نحو( :جاءني ز ٌ
يد ر ٌ
شعت نصبته
اكب) ،والنكرة ال تفيد في البدل ال النعت .وان
(جاءني ز ٌ
يد رج ٌل ر ٌ
َ
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.
ْســنا بياتـاً
 -41جــاء فــي ص  5 149باآليــة  و َكـ ْـم ِمـ ْـن َق ْريـ ٍـة أ ْ
َهلكناهــا فجاءهــا َبأ ُ
في أثناء حديثه عن معني فاء العطف ،ثم علَّق عليها بقوله":ومجيء( :البأ ) قبل
(الهال ) فعلي حذف مضاف تقديره( :أردنا هالكها فجاءها بأسنا)."...

الظاهر من التقدير أن ا مر لي

علي حذف مضاف.

 -49جاء في ص  1 144قوله ":نها مواضع مشتملة علي نواحي( )4وجهات"...
قالت المحققة في الحاشية (":)4هكذا في ا صل علي لغة ضعيفة .انظر اإلرشاد للي
ٍ
قاض".
علم اإلعراب  148والقيا لعاللها لعالل
مثل هذا ال يحتا للي هذا التعليل ،فهو لـم يـرد فـي نـص مـن النصـوص المحـتج
بها ،أو في نص أدبـي ...بايـة مـا يمكـن قولـه هنـا بعـد تصـحيح اللفـظ فـي النص":فـي
النسخة "نواحي" ،وهو وهم من الناسو".
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 -44جاء في ص  9 111قوله":وقد قطعوا من اإلضافة .ويُنوى في (قب ُل)
ون َّونوا في (كل) و(بعض) .فإذا قطعوا ولم
ُ
و(بعد) ،وهي مرادة .وقطعوا عنها وأعربوا َ
ينووها رجع االسم للي نكرته".

اب":وب َنوا".
قوله":وينوى" تحريف ،وأن الصو
الظاهر أن
َ
ُ

اب
 -41ج ــاء ف ــي آخ ــر ب ــاب التوكي ــد ص  4 119م ــن تح ـ
ـت":ويتْبِعُ ه ــذه ا بـ ـو َ
ُ
بعض الهو ِ بخزعبالت طويلة الذيل قليلة النيلَّ ،نزهت الكتاب عن ذكرها".
ُ

ـه":بعض" بـ ــالرفع وهـ ــم ،وأن قولـ ــه":الهو " تحريـ ــف ،وأن
الظـ ــاهر أن ضـ ــبط قولـ ـ
ُ
الص ـواب":الهَ ْر "ه ن فاع ــل (يتب ــع) ض ــمير يرج ــع لل ــي الزج ــاجي ص ــاحب الم ــتن.
والهَ ْر ":اإلفاضة في الحديث واإلكثار منه"( ،اللسان :هر ).

 -41جاء في باب البدل ص  9 116قوله":وبـد ُل المضـمر مـن المضـمر( :زي ٌـد
يد ورأسي وجهي)(." )4
ضربتُه ّلياهُ) ،ويقول (:ضربتُ َ
قال ـ ــت المحقق ـ ــة ف ـ ــي الحاش ـ ــية (":)4هك ـ ــذا ف ـ ــي ا ص ـ ــل ،وه ـ ــو بي ـ ــر متج ـ ــه"...
الظاهر أن قوله":ويقول ...وجهي" مقحم في هذا السياق.

 -45جاء في ص 118

عزة:
 1من تحت في تعليقه علي قول ُكثَيِّر ّ
ِ
الزمان فَ َشلَّ ِت
ور ْج ٍل رمي فيها
ُ

وكنت كذي رجلين ِر ْج ٍل صحيحة
ُ

تمنــي أن تضــيع قلوصــه ،فيقــيم عنــدها ،فيكــون كمــن لــه ِر ْج ـ ٌل صــحيحة ،وبــذهاب
" ّ
الرج ــل الص ــحيحة والس ــقيمة م ــن
قلوص ــه كم ــن ل ــه ِر ْجـ ـ ٌل س ــقيمة ...وش ــاهده :ب ــد ُل ِّ
للرجل ا خيرة .واعتذاره
الرجلين .ووقعت ] الثانية بصفاتها (رمي) وما بعدها صفة ِّ
(."... )5
قالت المحققة في الحاشية (":)5بير واضحة في ا صل".
الظاهر أن قوله ]":الثانية بصفاتها ...ا خيرة" ال يصدي المعني المراد ولعل
للرجل
صواب العبارة":ووقعت جملة (رمي) وما بعدها بالمعني الذي ذكرناه صفة ِّ
ا خيرة".
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 -46جاء في ص  1 155في حديثه عن أقسام ا فعال من حيث التعدي
ذكر وكذل فع ٌل
واللزوم قولهُ":أحدها :فع ٌل ال يتعدى للي مفعول به ،نحو ما َ
مختص بما ال يتعدى ،وكذل لكل ٍ
فعل فاعل يدل عليه بلفظه."...
ٌ
الظاهر أن قوله":وكذل فعل ...وكذل " واضح االضطراب ،ولعل صوابه
باعتبار (كذل ) ا ولي تحريفاً ،وصوابها (لذل ) ،واعتبار (فعل) تحريفاً أيضاً،
صوابه (فصل) ،وباعتبار (كذل ) الثانية مقحمة في هذا السياق ،فيكون ":نحو ما
مختص بما ال يتعدى .ولكل ٍ
فعل فاعل."...
ذ َك َر .ولذل فص ٌل
ٌ

بير"...
 -45جاء في ص  9 164قوله":واإلعما ُل مع تقديم الفعل ال َ
بير" وهذا تكرر (ص  )5 615و( )1 685و()5 855
الصواب":ال ُ
و( 144ا خير) و( )5 145و( 1 9111من تحت).
 -48جاء في ص  5 161قوله في حديثـه عـن أفعـال الظـن واليقين":وقـد يغلـب
تكون ِفتَْنةٌ."...
اليقين ،وعليه ارتفع:أَالّ َ
فوت االستشهاد ،الذي يكون بالرفع.
الظاهر أن قراءة النصب في (تكون) تُ ِّ

 -41جاء في ص  4 161من تحـت ضـمن حديثـه عـن تعـدي ( أرَى ِ
وعلـم) للـي
مفعول واحد قولُه":وتـدخل فـي البـاب ]( أرى) مركبـاً[ ( )1للمفعـول ،كقـولهم":كم تُ َـرى
ُّ
(تظن)".
الحرورَّيةُ رجالً؟" بمعني
َ
قالت المحققة في الحاشية (":)1بير واضحة في ا صل".

"م َح َّولةً".
الظاهر أن قوله":مركباً" تحريف ،وأن الصواب":منقولةً" أو ُ

 -11جاء في ص  1 166مـن تحـت قولُـه":وظاهر كـالم سـيبويه –رحمـه اللـه-
ـبت،
ـت ،وحسـ ُ
أنــه ال يجــوز االقتصــار فــي هــذه ا فعــال عــن المفعــولين لالَ فــي (ظننـ ُ
ِ
ت) فقط ( ،)1نها مسموعة."...
وخْل ُ
قالت المحققة في الحاشية (":)1في ا صل( :قط)".

الــذي فــي ا صــل ص ـواب محــض .والفــاء ليســت الزم ـةً ل ــ(قط) كمــا أنهــا ليســت
(ينظر اللسان (قطط)).
الزمة لـ(حسب)ُ .
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 -19جاء في ص  1 185مـن تحـت فـي حديثـه عـن اقتـران الـواو بجملـة الحـال
ـه":فإن كــان الفعـل مضــارعاً لــم تدخلــه الـواو ،ولــزم الضــمير ،نحــو:
وعـدم اقترانهــا قولُـ
ْ
(جــاء زيـ ٌـد يضــح ) .فــإن دخلــت ] الـواو كــان علــي تقــدير الجملــة ،وصــارت الجملــة
اسمية[".
الظـاهر أن قولـه":علي تقـدير الجملـة" ال معنـي لـه ،ن الحـال هنـا جملـة بـالواو
ٍ
ضمير مبتدأ ،وصارت الجملة اسمية".
وبدونها .وا ظهر ...":علي تقدير
 -14جاء في ص  1 119قوله ...":فقد وقع ظرف الزمان خب اًر عن
ا شخاص حين أفاد ،فما أفاد يجوز ،واذا كان الكالم كامالً من جميع جهاته.
ى للمبتــدأ ولســببه ،نحــو :زيــد فــي الــدار ،وعمـ ٌـر فــي
والجــار والمجــرور يكــون معــر ً
الدار أبوه.
واالسم المرفوع ينقسم أربعة أقسام :جامد ومشتق ومضمن

()4

معناه ومنزل منزلته".

قالــت المحققــة فــي الحاشــية ( ":)4فــي ا صــل :ومضــمر" .فــي النقــل الســابق ثالثــة
أمور:

ا ول :أن الواو في قوله ...":واذا كان "...مقحمة.
ى" ومعني مغزى:فاعدة.
اب":م ْغز ً
الثاني :أن قوله":معر ً
ى" تصحيف ،وأن الصو َ
ض ِمر" صواب محض ،ال يحتا للي تغيير .وكذل
الثالث :أن ما في ا
صل":م ْ
ُ
ا مر في ص 9. 114
منزلَتَه
 -11جاء في ص  6 114ضمن سياق النقل السابق قوله":والمنزل
( )4ينقس ــم أربع ــة أقس ــام :علمـ ـاً ،جنسـ ـاً ،مص ــد اًر ،ص ــفةً .ف ــالعلم(:أبو يوس ــف أب ــو
حنيفة)."...
قالــت المحققــة فــي الحاشــية (":)4أي منــزل منزلــة المبتــدأ" كــذا قالــت والص ـواب:
منزل منزلة المشتق.

 -11ساق في ص 111

 8قول الفرزدق:
911

ب تُ ِ
للي َملِ ٍ ما أُ ُّمهُ ِم ْن ُم ِ
صاه ُرْه
حار ٍب أبوه وال
ْ
كانت ُكلَْي ٌ
ٍ
أم ــه م ــن
ُم ــه م ــن مح ــارب ،فإن ــه مبت ــدأ ،و(م ــا ّ
ث ــم ق ــال":أراد :لل ــي ملـ ـ أب ــوه م ــا أ ّ
محارب) خبره ،و(ما) نفيَّ .
قوله":فإنـه"
قدم الجملة وهي خبر ا ب" .الظـاهر أن
ّ
ٌ
تحريف ،وأن الصواب":فأبوه".
 -15جــاء فــي ص  1 114مــن تحــت قولــه":وا خفش يرفــع بالجــار والمجــرور،
يد) ،ويجير الرفع باالبتداء."...
والفاع ُل بعده في قولهم(:في الدار ز ٌ
الظـاهر أن الـواو فــي قولـه":والفاعل" مقحمــة ،وأن ضــبط لفـظ (الفاعــل) بــالرفع وهــم،
الفاعل بعده."...
وأن الصواب ...":يرفع بالجار والمجرور
َ

 -16جاء في الصفحة  5 111من تحت قوله ":فمن الباب ما يكون فيه الرفعُ
ذكرت مرين :أحدهما :كون الكالم جملة واحدة.
أحسن ،وهو ما
و
ُ
ُ
ُ
النصب ،والرفعُ
()4
أحسن من اإلظهار ".
لضمار
الثاني :أالّ يكون في الكالم
ُ
ٌ
قالت المحققة في الحاشية (":)4في ا صل :اإلضمار".

الظاهر أن ما في ا صل صواب محض .وأن قولها(:اإلظهار) ال معني له في
هذا السياق.
 -15جاء في ص  5 116قوله في باب االشتغال":وكل ما َّ
تقدم يصلح أن
يكون خب اًر عن االسم المتقدم ،والذي هو خبر للمبتدأ في موضع خبره"...
الظاهر أن قوله ...":خبر للمبتدأ في موضع خبره "...ال يصدي المعني الم ارد،
وأن المعني يتم بالتكملة اآلتية ...":خبر للمبتدأ ]أو[ في موضع خبره."...
 -18جاء في ص  1 111في سياق الباب المشار لليه قوله ":وأما استواء
الرفع والنصب فان َّ
يد ضربته) ،وقد صارت
يتقدم المبتدأ وخبره فعل ،نحو( :ز ٌ
الجملة محتوية علي جملتين ،ا ولي :اسمية ،وهي المبتدأ والخبر ،والثانية فعلية،
وهو الخبر ،وتُسمي كبرى وصغرى ،فإن راعيت الكبرى وحملت عليها رفعت فقلت:
وعمرو ضربتُه) ،وان حملت علي الصغرى وراعيتها نصبت فقلت:
يد أكرمتُه،
(ز ٌ
ٌ
يد ضربتُه ،وعم اًر أكرمتهُ)".
(ز ٌ
فوت التمثيل به ،وأن الصواب":زيداً" بالنصب.
يد" بالرفع يُ ِّ
الظاهر أن قوله":ز ٌ

411

أما (لي ) فمن حيث كانت فعالً
 -11جاء في ص  1 191من تحت قوله ":و ّ
جاز أن ينتصب قبلها ،ويفس ََّر عامالً فيه (لي ) وما بعدها."...
النقل السابق واضح االضطراب ،وذل :

أ-
ب-

ن قوله":أن ينتصب قبلها" ال يصدي المعني المراد ،وال يصح صناعةً،
وصوابه يكون بالتكملة اآلتية ":وأن ينتصب ]ما[ قبلها".
ٍ
ابه":بعامل"
ن قوله":عامالً" تحريف ،صو

ن قوله ...":فيه (لي ) "...ال يصدي المعني المراد ،وأن ذل
بالتكملة اآلتية..." :فيه ]معني[ (لي )."...
 -11جاء في آخر باب االشتغال ص 191
الراجز:

يحصل

 1من تحت بعد أن ساق قول

الماعح َدْلوي ُدونكا
يا أيُّها
ُ

قوله ...":فدلوي منصوب بفعل مضمر يفسره (دون ) وتقديره :دون
تعدى لضمير الدلو ،ونصب الدلو متقدماً بفعل مضمر."...
دونكه ،فقد ّ

دلوي

اب":خ ْذ
الظاهر أن قوله":دون " من قوله":دون دلوي دونكه" وهم ،وأن الصو
ُ
يفسره دون ".
دلوي دونكه" لقوله":منصوب بفعل مضمر ِّ
 -19جاء في ص  4 198من تحت قوله":وفي خبر (لي ) خالف ،والذي
ُيتَأ ََّول عليه قو ُل سيبويه –رحمه الله -أنه ال َّ
يتقدم لعدم تصرفها وشبهها بالحرف،
لست مثلَه" ،نه ُيفَسِّر ما يعمل فيه ،نحو:
(زيداً
وال دليل في لجازته "أزيداً َ
تكون آخرة (." )1
علي ) ...وبابها النفي لما في الحال .وقد ُ

419

قالت المحققة في الحاشية ( ":)1هكذا في ا صل ولم يتبين لي وجهه".
الظاهر أن قوله":آخرة" تحريف ،وأن الصواب":لغيره" .ومراده بهذه العبارة :أن
(لي ) لنفي الحال ،وقد تكون لغيره.
 -14جاء في ص  99 141في الوجه الثاني من وجوه تخريجه لقولهم( :كان
ق
يد قاعماً) قوله":والوجه الثاني :أن يكون الخبر (قاعماً) ،والمجرور متعلِّ ٌ
في الدار ز ٌ
تأخيره عن الخبره لكونه لمعني".
حسن
به ،فا
ُ
ُ
الظاهر أن قوله":لكونه لمعني" ال يصدي المعني المراد ،وأن ذل يحصل باعتبار
حرفاً والتكملة اآلتية ...":لكونه ] ِم ْن[ معناه".
لفظ (معني) م َّ

مت الخبـر علـي االسـم أو
اء ق َّـد َ
 -11جاء في ص  4 141مـن تحـت قوله":وسـو ٌ
()6
الح َّمـ ـ ــي تأخـ ـ ــذ ،أو تأخـ ـ ــذ
أخرت ـ ــه ،فع ـ ـ ـالً كـ ـ ــان أو اسـ ـ ــماً مشـ ـ ــتقاً( :كانــ ــت زيـ ـ ــداً
ُ
(الح ّمي)."...
ُ
قالت المحققة في الحاشية ( ":)6في ا صل( :كان زيد)" .أما (كان) كما في
ا صل فصواب محض ،ن اسمها (الحمي) مصنث مجازي وقد فُصل بينها وبينه
بقوله (زيداً).
وأما (زيد) فإن كان بالرفع في ا صل ،فالصواب ما فعلته المحققة بنصبه.
 -11جاء في ص  4 118من تحت ضمن حديثه عن أصل (لي )
قياسها (ال ) ،فتنقلب الياء ألفاً
فس ِّكن ْ
ت تخفيفاً ،وكان ُ
قوله ...":وأصلُها (لَيِ َ ) ُ
ِ
اد."...
صَ
(صيِ َد البعير) ل َ
لتحركها وانفتاح ما قبلها ،ومثلها في االعتدال َ
ِ
اب":ص َيداً".
اد" تحريف ،وأن الصو
صَ
َ
الظاهر أن قوله":ل َ

 -15ج ــاء ف ــي ص  6 111نقلُ ــه لـ ـرأي أب ــي عل ــي الفارس ــي ف ــي ق ــولهم( :ل ــي
ـب لال المس ـ ُ )":ورأى أبــو علــي أن (لــي ) علــي بابهــا َّ
ووجــهَ هــذا علــي حــذف
الطيـ ُ
ـب لالّ
ـان الطي ُ
الخبر ،وما بعد (لالّ) صـفةٌ أو بـد ٌل للطيـب ،وهـو قـول سـيبويه":وما ك َ
ِ
ـب لالّ المسـ َ " فهـو
الم ْس َ " فنصب علي الخبر بـ(كان) ،وهو الـذي يقـول":لي الطي ُ
فس َد المعني ،ولهـذا
خبر في الحالتين ،وبه يصح المعني .فإن جعل الخبر محذوفاَ َ
الطيب لالّ المس َ " وهو بديع".
جاء سيبويه بقوله":وما كان
ُ
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ـذف الخبــر هنـا ،ولــذل فـإن المعنــي
ظـاهر النقـل يــد ّل علـي أن ســيبويه ال يـرى ح َ
الم ـراد ال ي ــتم لالّ بــالتكملتين اآلتيت ــين ...":ب ــد ٌل للطيــب ]ق ــال [:وهــو ق ــول س ــيبويه.
(ينظر الكتاب  ،915/9والحلبيات .)411-445
]والذي قاله سيبويه[ُ "...
(س ـ ُـيْبلِ ُغهُ َّن) وه ــو
ُس ــيِّد) فاع ــل َ
 -16ج ــاء ف ــي ص  1 115م ــن تح ــت قوله":و(أ َ
تصغير (أسود) َّ
صغ َره بأصغره".
ُ
الظاهر أن قوله":بأصغره" تحريف ،وأن الصواب":لِ ِ
ص َغ ِره".

 -15نقل رأي سيبويه في (كان) في قول الفرزدق:
مررت بدار ٍ
قوم
فكيف لذا
ُ

وجيران لنا كانوا كرِام

فقال في ص ": 9 116ومذهب سـيبويه –رحمـه اللـه -زيادتهـا فـي البيـت ،وال
يمنع عنده أن تكون ناقصة .وانما َّ
قدم الزيادة فيهاه ن الجار والمجرور الذي قبلها
ق ــد اكتنف ــه ش ــيعان :منهم ــا م ــا يطلب ــه لنفس ــه(،الجيران) يطلب ــه ب ــأن يك ــون ص ــفة ل ــه.
و(كان) تطلبه بخبرها ،والحكم للمتقدم".
الظاهر أن قوله":شيعان منهما ما "...ال يصدي المعني المراد ،وأن ذل
بالتكملة اآلتية وباعتبار (ما) مقحمة ...":شيعان ]كل[ منهما يطلبه."...

يتم

الع َجير:
 -18قال في آخر تعليقه علي بيت ُ

ت كان النا صنفانِ :
لذا ِم ُّ
ت
شام ٌ
وآخر ُمثْ ٍن بالذي ُ
كنت أ ْ
ُ
َص َنعُ
خبر ضمير ا مر والشأن ال يحتا للي
ص ":6 118والجملة التي هي ُ
ضمير في المعني".
ضمير يعود منهاه ّنها
ٌ
الظاهر أن قوله":ال يحتا " تصحيف ،وأن الصواب"ال تحتا ".

اب":الضمير" .أي هي نف
قوله":ضمير" تحريف ،وأن الصو
والظاهر أيضاً أن
ٌ
ُ
الضمير في المعني ،فيكون الخبر نف المبتدأ في المعني فال تحتا جملة الخبر
للي ضمير يربطها بالمبتدأ.
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الرّمة:
 -11جاء في تعليقه علي بيت هشام أخي ذي ُّ

الد ِ
ِ
هي ِّ
فاء َّ
اء َم ْبذو ُل
ت بها
فاء لداعي لو ظَ ِف ْر ُ
ولي منها ش ُ
الش ُ
ـمار
قولُــه فــي ص  1 111مــن تحت":و(منهــا) متعلــق بــ(مبذول) .وشــاهده لضـ ُ
مر و ِ
ا ِ
أن تكـون الجملـة فـي البـاب خبـ اًر
الشأن فـي (لـي ) ،والجملـة الخبـر .ويجـوز ْ
الطيب لالّ المس ُ )".
ال عمل لها كما في قولهم( :لي
ُ
الظاهر أن قوله":ويجوز أن تكون الجملة "...هو نفـ كالمـه السـابق فمـا الفاعـدة
من تكرره؟ وما الفاعدة أيضاً من قوله":ويجوز"؟ فال َّ
بد أن يكون الكالم بعد "ويجوز"
َن ]ال [ تكون الجملة."...
بير الكالم ا ول ،وذل يكون بالتكملة اآلتية":ويجوز أ ْ
َ
أن المعني يتم
والظاهر أيضاً أن قوله ...":خب اًر ال عمل لها "...ال معني له ،و ّ
بالتكملة اآلتية ...":خب اًر ](ولي )[ ال عمل لها."...

 -51جــاء فــي ص  6 155ضــمن حديثــه عــن الم االبتــداء قوله":وتــدخل علــي
تقدم عليه ،نحوَّ :
(لن
ـ(لن) ،وعلي معمول الخبر لذا ّ
الخبر حيث كان ما لم يتصل ب ّ
لقاعم)."...
زيداً لفي الدار ٌ
الظاهر أن الالم مقحمة في قوله":لقاعم".

 -59قال في تعليقـه علـي كـالم ثعلـب فـي أ ّن توكيـد اإلثبـات يقـع جوابـاً بعـد النفـي:
ـف
(لن) بــإزاء (مــا) ،وصــارت الــالم بــإزاء البــاء.
ووْقـ ُ
ص ":6 156فصــارت ّ
ِ
ممـا قبلهـا فاس ٌـد
التأكيد ،واعتالله بمنـع دخـول الـالم علـي سـاعر الحـروف بانقطاعهـا ّ
(لن)"...
بير متحققه نها علة في دخول الالم علي ّ
ِ
التأكيد" وهم في الضبط ،وأن الصواب ...":بإزاء الباء،
ف
الظاهر أن قوله":ووْق ُ
التأكيد".
ف
َ
ووقَ َ
َ
واعتالله بمنع."...

لن ثعلباً جعل التوكيد بهذا ا سلوب َوْقفاً علي جواب النفي فقط.
أي ّ
والظاهر أن قوله ":نها" تحريف ،وأن الصواب ":نه".
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(لن)" وقولـه بعـد
وال ّ
بد من اإلشـارة هنـا للـي أن قوله":علـة فـي دخـول الـالم علـي ّ
(أن) "...ث ــم قول ــه ف ــي أول ص ":155وال ــذي
ذل ":وال ــذي أوج ــب أالّ ت ــدخل عل ــي ّ
(كأن) و(ليت) و(لعل)."...
أوجب أالّ تدخل علي ّ
وقبل ذل في النقل السابق قوله ...":بمنـع دخـول الـالم علـي سـاعر الحـروف"...
كــل ذل ـ علــي التوســع  ،ن الــالم تــدخل علــي االســم أو الخبــر أو معمــول الخبــر
بالشروط التي ذكرها ،وال تدخل علي الحرف.

عمــا كــان
أما ّ
(لن) فلــم ُيـ َـز ْل معنــي االبتــداء ّ
 -54جــاء فــي ص  1 155قولــه":و ّ
عليــه ،ولــم يحــدث لالّ التأكيــد ،فلــذل اختصــت بمــا اخــتص بــه االبتــداء مــن الـ ِ
ـالم
َ
ُ
َّ
َّ
والرفـ ِـع بعــد الخبــر ،ولــذل جــاز الرفــع بعــد الخبــر فــي (أَن) لّمــا لــم يتغيــر فيهــا معنــي
معني زاعداً".
االبتداء ،ولم تُ ْد ِخل في الخبر
ً
الظاهر أوالً أن قوله":فلم ُي َز ْل ...ولم َيحدث" تصحيفان ،وأن الصواب":لم تُِز ْل...
اختصت".
ث" لقوله بعد ذل ":ولذل
ولم تُ ْحِد ْ
ْ
قوله(":أن)" وهم ،وأن الصواب(":لِ َّن)" بكسر الهمزة.
أن
ّ
والظاهر ثانياً ّ

هنا ما يطلب

 -51جاء في ص  4 161من تحت قوله ...":ولي
الموضع بيرهَّ .
الكالم معناه معني االبتداء."...
لن
َ
ووهم في الضبط ،وأن
يف،
قوله":لن
الظاهر أن
الكالم "...فيه تحر ٌ
ّ
ٌ
َ
الكالم معناه."...
الصواب ...":الموضع بيرهه لِ ْذ
ُ
 -51قال في ص  169في أول حديثه علي قول الشاعر:

ِ
الحديدا
فلسنا
بالجبال وال َ

ُم ِ
َس ِج ْح
ي لِنَّنا َب َشٌر فَأ ْ
عاو َ
":رواه ســيبويه –رحمــه اللــه -منصــوباًَّ ،
ـرد ،وقــال هــو مخفــوض.
ـب المبـ ُ
ورد النصـ َ
َسدي الذي دفعه لمعاوية."...
والبيت من قصيدتين لحداهما لعقيبة ا
ِّ
قوله":قصيدتين لحداهما" تحريفان ،والصواب":قصيدين أحدهما" بدليل قوله بعد
ذل "دفعه" وقوله":والقصيد الثاني" .وهذا تعبيره في كل الكتاب فهو ال
يقول":قصيدة" وانما يقول":قصيد".
415

 -55قال بعد النقل السابق وبعد لنشاده:
فَهَ ْبنا أ َّ
ضياعاً
ُمةً َهلَ َك ْ
ت َ

":وال يجوز هنا النصب".

َميرها وأَبو َيزي ِد
َيز ُ
يد أ ُ

الظاهر أن "ال" فـي قولـه":وال يجـوز" مقحمـةه ن (يزيـد) فـي آخـر البيـت السـابق
ا صـل فيـه أن يكـون مجـرو اًر بالفتحـة نيابــة عـن الكسـرةه نـه ممنـوع مـن الصــرف،
وجره بالكسرة ضرورة .فالنصب فيه جاعز.
ُّ
قوله":فأما َّ
(لن) فعلي وجهين :من العرب َم ْن ُي ْعملُها
 -56جاء في أول ص 161
ّ
لذا خففَها عملَها َّ
مثقلةً ،وهم أه ُل المدينة ،وقيل ]منها[ قراءة نافع :وِا ْن ُكالًّ لَ َما
لَُي َوفَِّيَّنهُ ْمُ يشبِّهُها بالفعل المحذوف .وساعر العرب ال يعملها."...
الظــاهر أن قولــه":بالفعل المحــذوف" ال يــصدي المعنــي الم ـراد ،وأن ذل ـ يحصــل
بالتكملة اآلتية ...":بالفعل المحذوف ]منه[".

 -55جاء في ص  5 165في حديثه عن تصدر الجملة الفعلية في أكثر
ـ(أن) المخففة من الثقيلة
االستعمال بالسين وسوف و(قد) و(ال) لذا وقعت خب اًر ل ْ
قولُه":وأكثر استعمالها بالفصل بـ(السين) وبـ(سوف) مع اإليجاب ،وبـ(قد) مع
تقوم) وال
الماضي ،وبـ(ال) مع النفي .وقد تستعمل بغير حرف ،نحو:
ُ
(علمت ْ
أن ُ
يقع لالّ بعد أفعال العلم والتحقيق بخالف الناصبة للفعل".
الظاهر أن قوله( :ال يقع) تصحيف ،وأن الصواب( :ال تقع) لقوله
قبلها :و"استعمالها" و"تستعمل".
 -58جــاء فــي ص  4 166فــي حديثــه عــن دخــول (مــا) علــي الحــروف المشــبهة
أما لذا دخلــت عليهــا (مــا) أجمــع ،كانــت كافــة لهــا عــن عملهــا لذا وليتهــا
بالفعــل قولُــه":و ّ
الجمل االسمية ،وا ْن وليتها الفعلية كانت مهيعة لـدخولها علـي الفعـل .ومـن العـرب مـن
ُيعملُها في االسم بعدها كحالها قبل دخول (ما) ،ويجعل (ما) زاعدة."...
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الظاهر أن قوله":ومن العرب من ُيعملها( ...ما) زاعدة" ال يصدي المعني المراد ،وأن
ذل يحصل بالتكملة اآلتية أو بمثلها":لدخولها علي الفعل ].لالّ (ليت) فمن العرب َم ْن
يعملها."...
ال ُيعملُها في االسم الذي بعدها[  ،ومن العرب َم ْن ُ

هــذا هــو المشــهور فــي كتــب النحــو ،وهــذا الــذي أراده المصــنف لقولــه فــي آخــر
الفقـ ـ ـ ـ ـ ـرة":لالّ أنهـ ـ ـ ـ ـ ـا ل ـ ـ ـ ـ ــم يحـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ س ـ ـ ـ ـ ــيبويه –رحم ـ ـ ـ ـ ــه الل ـ ـ ـ ـ ــه -فيه ـ ـ ـ ـ ــا لالّ اإللغ ـ ـ ـ ـ ــاء".
(ينظر الكتاب .)915/4
ُ
 -51جــاء فــي ص  1 161فــي ذك ـره للغــة الثالثــة التــي حكاهــا عــن العــرب فــي
(القول) قولُه":والثالثة لجراصها مجرى القول في كل موضع فينصبون( )9به مفعوالً".
قالت المحققة في الحاشية (":)9في ا صل :فينتصبون".
الظاهر أن ما في ا صل صواب محض.
 -61قال في ص  5 156مـن تحـت":و(في) للوعـاء ،تقـول( :هـذا فـي الكـي )،
أمـه) .وا ْن اتسـعت فـي الكـالم فهـي علـي هـذا ،فإنمـا
و(هذا في البيت) ،و(فـي بطـن ِّ
الشيء ،ولي مثلَه".
فتقارب
يكون كالمثل ُيجاء به
ُ
َ
الظاهر أن قوله ":يكون...فتقارب" تحريفان ،وأن صوابهما":تكون...فتقارب".

ومراده في هذه الفقرة :أن لذا اتسعت في الكالم في (في) فأخرجتها عـن معناهـا
ا صلي وهو الظرفية ،فإنها تبقي علي معني مقارب للظرفية ،فشأنها فـي هـذا شـأن
(ينظر
المثل يصتي به لما يقاربه ولي لما هو مثله تماماً.
ُ
اللباب  158/4وما بعدها).
 -69قــال فــي ":9 155و(حاشــا) حــرف خفــض فــي االســتثناء .ومعنــاه معنــي
(بير) .وقد تكون فعالً في قول بعضهم (."...)9
قالت المحققـة فـي الحاشـية ((":)9قـد) مقحمـة ،يريـد :وتكـون فعـالً "...كـذا قالـت
ول ــم أع ــرف س ــبباً له ــذا الحك ــم ال م ــن الص ــناعة وال م ــن المعن ــي .فـ ــ(قد) ت ــأتي م ــع
المضارع أحياناً للتحقيق.
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 -64جـاء فـي ص  1 181مـن تحـت ضــمن حديثـه عـن لضـافة ا سـماء الســتة
للي ياء المتكلم قولُه":وأما (ذو) فال تضاف ]لليها[ (. )4كما ال تجتمـع فـي اإلضـافة
معها ،لم يجتمع واحد منهما مع الثاني مراعاة لذل .
واجتمع ــت الـ ـو ُاو و النـ ــون م ــع ا لـ ــف وال ــالم ،لكونه ــا مصـ ــاحبةً لعالم ــة التثنيـ ــة
والجمع ،وقُ َّوتها بالحركة".
قالت المحققة في الحاشية ( ":)4لضافة يقتضيها السياق".

الظ ــاهر أن قوله ــا]:لليه ــا[ مقح ــم ف ــي ه ــذا الس ــياق مخـ ـ ٌل ب ــالمعنيه ن (ذو) ال
تضاف البتة ال للي ياء المتكلم وال للي بيرها .واضافة المحققة المشار لليها تُ ْش ِـعر
بأنها تُضاف للي بيرها.

والظاهر أن قوله":كما ال تجتمع ...مراعاة لذل " ال يصدي المعني .ولم ِ
أنته فيه
للي شيء.
والظاهر أيضاً أن قولـه":الو ُاو َو" مقحـم فـي هـذا السـياق لقولـه "لكونهـا مصـاحبة
لعالمة التثنية والجمع" أي:النون ،ولقوله":وقُ َّوتِها بالحركة" أي :النون أيضاً.
 -61جاء في ص 116

 1في حديثه عن بيت امرئ القي :

سرْيت بهم حتي َّ
يقرَن بأ َْر ِ
سان
وحتي
تكل َم ِطيُّهُ ْم
ُ
الجياد ما ْ
(الم ْج ِر) ( )6في البيت قبله".
قوله ...":والضمير في (بهم) عاعد للي َ

قالت المحققة في الحاشية (":)6في ا صل(:المذكور)".

الظاهر لذن أن العبارة ...":للي ]المجر[ المذكور في البيت قبله".
المتَلَ ِّم :
 -61جاء في تعليقه علي بيت ُ
ِ
َّ
ه أَلقاها
أَلقي الصحيفة كي ُي َخفِّ َ
ف َر ْحلَهُ والز َاد حتي َن ْعِ َل ُِ ُ
قولُ ــه ف ــي ص ":1 118وي ــروى بثالث ــة أوج ــه :الرف ــع عل ــي االبت ــداء والخب ــر.
والخفض علي الغاية .والنصب علي العطف .و(ألقاها) في الوجهين تأكيد.)...
الظــاهر أن قولــه ...":فــي الــوجهين تأكيــد" ال يــصدي المعنــي المـراد ،وأن ذلـ يــتم
بالتكملة اآلتية ...":في الوجهين ]ا خيرين[ تأكيد".
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ه":ويحــذف الفعــل كثي ـ اًر ،ويبقــي
 -65جــاء فــي أول بــاب القســم ص  6 519قولُ ُ
َّ
التاء ،نحو( :تالله)."...
المقس ُم به ،فيقال( :به
فعلن) .وتُْب َد ُل من الواو ُ
َ
فعلن) .وتُبدل من الواو التاء "...ال يصدي المراد ،وأن ذل
الظاهر أن قوله"(...به
ّ
فعلن)]وتُبدل من الباء الواو ،نحـو( :واللـه)[ وتبـدل مـن
يتم بالتكملة اآلتية(...":به
ّ
الواو التاء ،نحو( :تالله)."...
ِ
ومـن) بالكسـر والضـم
 -66وجاء في الصفحة نفسها  1من تحت":وتدخ ُل (مـنُ ،
ِ
(مـ ُـن اللـ ِـه) .وقــد يقــال:
أكثــر علــي رأي ،فيقــال( :مـ ْـن َرّبــي فعلـ َّـن) وبعضــهم يقــولُ :
فعلن) و(أَما ِ
( ِ
َّ
الله) و(الها الله)."...
تالله) ،و(بالل ِه
َ
ـه":من ربـي فعلـن" بالكسـر فقـط فـي ِ
الظـاهر أن قول ِ
"م ْـن" ال يحقـق التمثيـل ،وأن
ْ ّ
ّ
ذل يتحقق بضبطها بالضم والكسرِ :
(م ُِ ْن).
والظ ــاهر أيضـ ـاً أن قوليه":تالل ــه" و"بالل ــه فعل ــن" ال يص ــلحان للتمثي ــل ف ــي ه ــذا
السياق ،فقد سبق أن َمثَّ َل بهما المصلف (انظر التعليق السـابق) وأن صـواب التمثيـل
وم ِ
هنا هو ...":وقد ُيقال( :م اللهِ ،
َّ
فعلن)."...
الله
ُ

 -65قــال فــي حديثــه عــن كــون جملــة القســم اســمية ص ":5 514ومثــال كــون
الله ،وعه ُد ِ
الله ،ويمين ِ
اسميةً(:لَعمر َ  ،و ْأيمن ِ
الله ،وأمانتُه) وما أشـبه ذلـ ،
ُ
ُُ
َْ
الجملة َّ َ ْ ُ
ِ
ا ســماء مبتــدأة ،وأخبارهــا مضــمرة مقـ َّـدرة لداللــة المعنــي ،والتقــدير( :لَ َع ْمـ ُـر اللــه مــا
أحلف به) ،و(أيمن ِ
وعهد الله).".
الله ما أُقسم به) و(أمانةُ الله الزمةٌ لي،
ُ
ُُ

الظاهر أن قوله":لعمر الله" تحريف ،وأن الصواب":لعم ُر َ ما أحلف به" ليوافق
"لعمر الله" عندهم :أحلف ببقاء الله ودوامه.
المثال":لعمر "ه و ن تقدير
ُ
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
و(يمين الله قسمي[( ،وأيمن الله) ".ويكون
حتي ينسجم التقدير مع ا مثلة] ":
ُ
قوله":ما أقسم به" مقحم في هذا السياق ،ن تقديرهم لهذين المثالين كما ذكرت.

ـه":فإن كانـت جملـة الجـواب اسـميةً موجبـةً
 -68جاء في الصفحة نفسـها  99قولُ
ْ
ِ
دخلت عليها الالم و(لن) ،فيقال( :و ِ
عم)".
الله لز ٌ
ْ
قاعم)( ،والله ّ
ّ
لن زيداً قا ٌ
يد ٌ
ِ
لقاعم)[.
قاعم ]و(والله ّ
لن زيدًا َِ ٌ
الظاهر أن تمام التمثيل يقتضي التكملة اآلتيةٌ ...":
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 -61جـاء فـي ص  1 515قولُـه فـي حديثـه عـن جملـة جـواب القسـم":وا ْن كانـت
الجملــة منفيــة والفعــل مـ ٍ
و(لن) النافيــة ،نحــو( :واللـ ِـه مــا قــام
ـاض دخلــت عليهــا (مــا) ْ
ِ
يد) ،وال تصلح هنـا (مـا) .فـإن كـان الفعـل مسـتقبالً دخلـت
لن قام لالّ ز ٌ
زيد) ،و(والله ْ
عليه (ال) ،ويجوز دخول (ما)."...
الظاهر أن قوله":ما" في قوله ":وال تصلح هنا (ما)" .وهم ،وأن الصواب":ال".
ويقــالّ :لنــه وفـ َـد علــي
 -51جــاء فــي ص  1 591قولــه ":البيــت المــرئ القــي ُ ،
فعلِقَها."...
قيصر فرأى بنته حين دخوله عليهاَ ،
الظاهر أن قوله":عليها" تحريف ،وأن الصواب":عليه".

 -59ج ــاء ف ــي ص 1 519م ــن تح ــت قولُــه ف ــي ب ــاب اس ــم الفاعل":وي ــدخل ف ــي
()5
ـماء المفعــولين مــن الفعــل المتعــدي ] للــي واحــد أو[ للــي اثنــين ،جاري ـاً
البــاب أسـ ُ
كــان فعلــه الماضــي أو بيـ َـر جـ ٍ
وم ْســتَ ْخ َر  ،و َم ْك ُســور،
وم ْعلَــمُ ،،
"م ْكـ َـرمُ ،
ـار علــي نحــو ُ
أشبهَ ذل ".
وم ْ
ظُنون" وما َ
َ
قالت المحققة في الحاشية (":)5لضافة يقتضيها السياق".

العبارة السابقة فيها اضطراب شديد ،يتأتي من عدة أشياء:
أوالً :قــول المحققــة ]للــي واحــد أو[ لــي ممــا يقتضــيه هــذا الســياق ،بــل هــو مقحــم
ـماء الفــاعلين مــن الفعــل المتعــدي وأســماء
فيــهه ن الشــارح يعــد مــن هــذا البــاب أسـ َ
وينصـب
المفعولين مـن الفعـل المتعـدي للـي اثنـين ،فيقـام ا ول منهمـا مقـام الفاعـلُ ،
الثــاني علــي أنــه مفعــول بــه ،ومــا ذكرتُــه يصيــده قولُــه فــي أول الصفحة":اسـ ُـم الفاعــل
المقصـ ــود فـ ــي هـ ــذا البـ ــاب – فـ ــي اصـ ــطالح النحـ ــويين -كـ ــل صـ ـ ٍ
ـفة جاريـ ــة علـ ــي
الفعــل المضــارع المتعــدي ،جــرت عليــه "...وقولُــه فــي (  ":)5ومــا كــان علــي مثــال
هــذا وفعلُــه بيـ ُـر متعـ ٍـد فلــي مــن البــاب" .وقولُــه فــي الصــفحة التاليــة (  ":)8وان
تع ـ ّـدى اس ـ ُـم الفاع ــل لل ــي اثن ــين تَ َع ـ َّـدى اس ـ ُـم مفعول ــه لل ــي واح ــد ،ودخ ــل ف ــي الب ــاب".
(وينظر ص  1 544وص .)9 551
ثانياً :الظاهر أن لفظ (الماضي) من قوله ...":فعله الماضي "...مقحم في هذا
السياق.
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ـة":م ْك َرم ومســتخر ومكســور" مقحمــة فــي هــذا الســياقه نهــا مــن
ثالثـاً :أن ا مثلـ ُ
أفعال الزمة أو متعدية للي واحـد ،واسـم المفعـول منهـا ال يـدخل فـي هـذا البـاب كمـا
َّ
ـ(م ْعلَم) لم ــا يج ــري علي ــه فعل ــه،
ذك ــرت ف ــي أول ه ــذا التعلي ــق .وأن الش ــارح َمث ـ َـل بـ ـ ُ
وبـ(مظنون) لما ال يجري عليه فعله .والثالثة السابقة من لقحام بعضهم.
 -54جــاء فــي ص  1 514فــي شــروط لعمــال اســم الفاعــل قولُــه ":يعمــل شــيء
منها رفعاً أو نصباً لالّ أن يكون تابعاً علي أصله علي أي نوع كان من اإلتباع من
ـارب
كونــه صــفةً أو حــاالً أو خب ـ اًر لمبتــدأ ،أو بعــد نفــي أو اســتفهام ،نحــو( :مــا ضـ ٌ
ـارب أخـ ـ ـوا عمـ ـ ـ اًر؟) ،أو تك ـ ــون في ـ ــه ا ل ـ ــف وال ـ ــالم ،نح ـ ــو:
أخ ـ ــو َ زي ـ ــداً) و(أض ـ ـ ٌ
(الضارب ،القاعم)".
قوله":والقاعم" مقحم في هذا السياق لما ذكرته في التعليق السالف .واقحامه هنا
أضارب "...ثم قال":الضارب" فمثَّل
ضارب...و
ِّنه ن المصلف قال":ما
ٌ
ٌ
َبي ٌ
بالمتعدي ،وهو ما يتفق مع رأيه فيما يدخل في هذا الباب ،أما (قاعم) فهو من
(ينظر أول التعليق السابق).
الالزم ،وال يدخل في هذا الباب ُ

 -51جاء في ص514

 6في آخر كالمه علي قول الشاعر:

أنت ِ
بن ِم ْخ ار ِ
عبد رب أخا َع ْو ِن ِ
ث دي ٍ
ق
باع ُ
نار لحاجتنا أو َ
هل َ
ومـ ْـن نصـ َـبهُ حملــه علــي (ا
ـه":وم ْن خفــض (ابــن) حمــل علــي (عــون)َ ،
قولُـ َ
والمعني واحد".

)،

النصب في (ابن) يكون بارتكاب ضرورة ،وهي منع (عون) من الصرفه لذ
ا صل فيه التنوين ،فلي فيه لالّ العلمية ،واذا نصب (ابن) ال يكون (عون)
أما الجر في (ابن) فيكون بال ارتكاب ضرورة ،ل ْذ يكون (عون) علماً
موصوفاً بهّ .
مما التزم بالعرب تخفيفه بحذف التنوين.
موصوفاً بـ(ابن) وهذا ّ
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 -51قال في كالمه علي بيت القطامي:
ِّ
ظالم عادي
بالتَّل َي ْوَم ُع َم ْيٌر ٌ

الضاربون ُعمي اًر عن بيوتِ ِه ُم

مي،
الحباب ُّ
ص  4 514من تحت":وعمير الذي ذكر هو عمير بن ُ
السلَ ّ
أن
وكانت له بارات علي تغلب قبيلةٌ.
ُ
اء مانعون حريمهم وحماهم،و ّ
يصف ّأنهم أعز ُ

عمي اًر ب از عليهم".

الظاهر أن قوله":قبيلة"تحريف ،وأن الصواب ":قبيلته" .أي قبيلة القطامي

والظاهر أيضاً أن قوله":بزا" تحريف ،وأن الصواب":عدا".
 -55ذكر في ص511

 9بيت قي

بن الخطيم:

ف
الحافظو عورةَ العشي ِرة ال
يأتيهم ِم ْن وراعِنا َو َك ُ
ُ

ت
تحت":وشاهده:حذف النون و
ثم قال  4من
النصب ،وهي لغة فاشيةُ ،حِذفَ ْ
ُ
ُ
لطول الصلة ،وحذفُها أطول من حذفها من الموصول في قولهم:
قَتال الملو َ َّ
َبالال"
وفككا ا ْ

أبني ُكلَْي ٍب لن َع َّم َّي اللذا

الظاهر أن قوله":أطول" ال معني له في هذا السياق ،وأن الصواب":أكثر".
(رب) ومخفوضها قوله":وال يفتقر
 -56جاء في ص  9 518ضمن حديثه عن ّ
مخفوضها للي صفة لتضمنها لحدى المعنيين ،وتغني عن الصفة".
الظاهر أن قوله":لحدى" تحريف ،وأن الصواب":أحد".
":ويغني".
والظاهر أيضاً أن قوله":وتغني" تصحيف ،وأن الصواب ُ
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 -55جاء في ص 554

 4من تحت بيتا زيد الخيل:

ُخبِ ْرُكما خــب اًر أَتاني
"أَلَ ْم أ ْ
قون عرضي
أتاني أََّنهم َم ِز َ

أَبو ال َكس ِ َّ
ـيد
الوعـ ُ
َّاحَ جد به َ

حاش ِ
ديد
الك ْرِملَ ْي ِن لـها فَ ُ
جـِ ُ

()5

"

ِ
بالوعيد" ولم أقف عليه في
قالت المحققة في الحاشية ( ":)5في ا صل":يرسل

المصادر التي اطلعت عليها ،وهو مخالف للقافية".

وزن البيت مع ما في ا صل سليم ،وفي البيت لقواء .ولي

للمحقق أن يغير

مثل هذا ،وانما عمله أن يشير للي ما في الرواية من لقواء ،والي الرواية ا خرى

في الحاشية.

 -58جاء في باب الصفة المشبهة ص 551

و]يكون[ المفعول مضم اًر ومظه اًر."...

 8قوله":وجميعها يرفع الفاعل

الظاهر أن قوله":المفعول" وهم ،وأن الصواب":الفاعل" .وا ولي اعتبار هذا

اللفظ مقحماً في هذا السياق ،فتكون العبارة ":وجميعها يرفع الفاعل ،ويكون مضم اًر
ومظه اًر".

 -51جاء في الصفحة نفسها

 4من تحت قوله ":ثم تتسع العرب فيها فتجعل

وتضيف الصفة
الصفة لألول مجا اًز ،وتضمر فيها اسمه وتزيل الضمير المتأخر،
ُ
للي الذي كان مرفوعاً بها ،وتدخل عليه ا لف والالم كالعوض من الضمير،
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ومضروب أبوه،
(حسن وجهُهُ،
الوجه) .وا صل:
حسن
برجل
(مررت
فتقول:
ُ
الضرب واقعٌ به ،وهما في المعني للثاني".
الضرب للرجل ،و
فصي ََّر ِت
ُ
َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ومضروب أبوه"
(حسن وجهُهُ،
الوجه) .وا صل:
حسن
الظاهر أن قوله...":
متجه ،وأن صوابه يكون بالتكملة اآلتية ...":حسن الو ِ
ٍ
ِ
ومضروب ا ِب[
جه]،
بير

وا ص ُل."...:
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قوله":الضرب" من قوله":فصي ََّر ِت الضرب" وهم ،وأن
والظاهر أيضاً أن
َ
اب":الح ْس َن".
الصو
ُ
الضرب
الضرب واقعٌ به" لي بسديد ،وأن الصواب":و
والظاهر أن ضبط قوله":و
َ
ُ
واقعاً به" .ويدل علي صحة هذا قوله":وهما في ا صل للثاني" .أي الحسن للوجه،

والضرب لألب.
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