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 شرح جمل الزجاجي
 (906ألبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف اإلشبيلي )ت 

 "تحقيق ودراسة"
 "القسم الثاني"

 د. عالء الدين حموية
 المجلد الثاني:

ْل به( لفظه لفظ األمر، ومعناه 3س 285جاء في ص   -1 ِِ :"وقولهم: )اْفِع
ولون: الجار والمجرور ... والكوفيون يق (1)التعجب، والجار والمجرور هو الفاعل 

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

 في قوله.
ْن يستغِن يومًا فأْجِدرِ  ............   ... وا 

 َأْسِمْع به وَأْبِصرْ  و
 عد إسقاط حرف الجر في قوله:وبمجيئه منصوبًا ب

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

( أن الفراء والزجاج والزمخشري وابن خروف يرون أن 3/32في االرتشاف )
               وهو خالف ما صرحة والهمزة للنقل. )اْفِعْل( في التعجب أمر حقيق

."  به ابن خروف في النَّصِّ
الحقُّ أن نص ابن خروف هنا موافق لما ذكره أبو حيان، فقد قال صراحة عن  

 قول الكوفيين:"وهو قوٌل ال دليَل على خطئه".
مجرور )اْفِعْل به( لفظه لفظ األمر ومعناه التعجب، والجار وال :وقولهمأما قوله:"

 هو الفاعل..." فنقل لرأي أكثر النحاة، ال تعبير عن رأيه هو.
قوله:" وكلُّ فعٍل واسٍم على  3س 293جاء في أول باب )نعم وبئس( ص  -5

َس( )َفِعَل( بكسر العين مّما عينه حرف حلق  ِْ َئ ِِ يجوز فيه أربع لغات )ِنْعَم( و)ِب
َس( على في هذا الباب )نَ  بكسر الفاء وسكون العين، فاسُتعمل َِ َئ ِِ ِعَم( و)َب

 األصل قلياًل...".
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الظاهر أن قوله:"... يجوز فيه أربع لغات... فاستعمل..." ال يؤدي المعنى 
المراد، وأن ذلك يتم بالتكملة اآلتية:"... يجوز فيه أربع لغات )ِنْعَم( )وِبْئَس( بكسر 

اء وسكون وبكسرهما، وبفتح الفاء وكسر العين، وبفتح الف[الفاء وسكون العين 
 فاسُتعمل..." )ُينظر اللسان "نعم" "بئس"(. ]العين
 قالت المحققة في تعليقها على البيت اآلتي: -3

 (5)ِبْئَس َقرينا َيَفٍن هاِلِك 
...".وعجزه(:" مجهول النسبة 5) ِِ  :"أّم عبيد وأبو مالِك

هذا بيت مستقل من مشطور الرجز، وال عجز له، والعروض فيه هي الضرب. 
 ( من المجلد األول(.1ا سلف التعليق ))انظر م

 من تحت قوله:"... وكذلك: 3س 292جاء في ص  -5
 القوافي أخالسأنا نعم   .............

ال بّد من حذفه..."  فيماوال يجوز حذف المقصود بالمدح إاّل أن يتقدم له ذكٌر 
( بالحاء. الظاهر أواًل أن قوله:"أخالس" بالخاء ال معنى له، واألشبه أنه:)أحالس

 وهذا عجز بيت من مجزوء الكامل: )ُمَتفاعلن ُمْتفاعالتن(.
 والظاهر ثانيًا أن قوله:"فيما" تحريف، وأن الصواب:"ِمّما".

قوله:"وال يتقدم المبتدأ عليها. ومن أعرب  من تحت 5س 299جاء في ص  -2
 به فال وجه له  )حبَّذا( مبتدًأ، و)زيٌد( خبره، أو )حبَّذا( فعاًل ماضيًا و)زيٌد( فاعالً 

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

 بمنزلة...". ]فجعلهما[صناعًة، وأن ذلك يحصل بالتكملة اآلتية:"... الكلمتين 
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 جاء ضمن تعليقه على قول جرير: -2
ّياِن من جبلٍ يا حبَّذا َجَبُل ال ّياِن َمْن كانا رَّ  وحبَّذا ساكُن الرَّ

من تحت:"... و)ِمْن جبٍل( تبييٌن لـ)ذا( على جهة التأكيد  1س 200قوله ص 
 جنسًا". فاعلهاودخلت عليه )َمْن( وال تدخل على مميِّز )نعم( و)بئس( لكون 
 الظاهر أن قوله:"فاعلها" تحريف، وأن الصواب"فاعلهما".

 ل تعليقه على قول النابغة:جاء في أو  -2
 رجاٌل َفَبذَّْت َنْبَلُهْم وَكليبُ  َتعفََّق باأَلْرطى لها وأرادها

قوُله:"ولو كان على إعمال األول للِزَم أن يقول: )وأرادوها  5س 202ص 
 (  ألنه ضمير عائد على جمع، وهذا ال محيص عنه".تعفَّق وأرادوهارجاٌل( أي )

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

ن أعملت األول قلت:  1س 208جاء في باب التنازع قوله في ص   -8 :"وا 
)ظنَِّني وظننُته إياه زيٌد شاخصًا( تقديره: ظنَّني زيٌد شاخصًا، وظننته إياه(... ولو 

لثنيت مفعوله الثاني، فيلزم التثنيَة والجمَع في الضمير  ثنيت ضميرك وهو )ني(
 تقول: (5) ]ال[الثاني فكنت 

)ظّننا وظننتهم إّياهم الزيدون وال "ظنَّنا وظننتهما إياهما الزيدان شاخَصْيِن(، 
 أبو القاسم...". فعلَ شاِخصْين(. وهكذا يفعل في التي 

 لسياق".(:" إضافة يقتضيها ا5قالت المحققة في الحاشية )
 الظاهر أواًل أن قوله: )ال( مقحم في الموضعين.

 والظاهر ثانيًا أن قوله:"فعَل" تحريف، وأّن الصواب:"ذَكَر".
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 في شرحه لبيتي الفرزدق 1س 210جاء في ص  -9

 بآبائَي الشُّمِّ الِكراِم الَخضـاِرمِ  وليس بَعْدٍل أْن َأُسبَّ ُمقاِعساً 

 اِشمِ بنو عبد َشْمٍس ِمن مناٍف وه ولكنَّ َنْصفًا لو َسَبْبُت وَسبَّني

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

 الظاهر أن قوله:"وهو ابن" تحريف، وأن الصواب:"وهم أبناء".
 كلثوم: على قول عمرو بن 2س 252قال في تعليقه ص  -10

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

 الظاهر أن الباء في قوله:"بالمخفوض" مقحمة.
 في تقديره لقوله: 5س 252جاء في ص -11

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

 األشبه:"أراد ِبَضْرِبنا..."  ألن المصدر ال يرفع الضمير الظاهر.
( في           233جاء في  -15 ( و)راميٌّ س األخير قوله:"... كما تقول: )بالليٌّ

 )بالل أباك( و)رام ُهرمز( فيلتبس بالمفرد".
 َمزَّاَء(..". قوله:"... و)باللَ  2س 958وجاء في ص

 من تحت:"... و)بالَل َحْمراء(...". 3والصفحة  نفسها س 
 كل هذه األسماء لم أجدها في )معجم ما استعجم( و)معجم البلدان(.
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قوله:"وتفسير )المائة( و)األلف( بواحد مخفوض   1س 232جاء في ص -13
َعَدْدَت ألنه اجتمع فيه ما ُفسَِّر بالجمع المخفوض، والمفرد المنصوب. فإْن 

(، ألن مائة)المئين( فاألصل أن تقول: )ثالث مئاٍت(، و)ثالث مئيَن( إلى )تسع 
 المفسِّر هنا آحاد...(.

الظاهر أن قوله:"مائة" تحريف، وأن الصواب:"مئات"  ألن مراده بالمفسر أنه 
 هنا آحاد المعدود، أي: تسع مئات رجٍل مثاًل.

قوُله :" الذي ذكر أبو القاسم  232جاء في أول باب )تعريف العدد( ص  -15
من تعريف األول والثاني في اآلحاد، وتعريف الثالثة في المركبات والمعطوفات 
والمئين واأللف، نحو: )الثالِث المائِة الدرهِم( و)الثالثِة األلِف الديناِر( و)الخمسَة 

شهر ما عشَر الدّرهِم( كّله من كالم العرب، حكاه أئمة اللغويين، وهو ضعيف. واأل
بدأ به، وهو القياس، وهو تعريف اآلخر من المضافات، واألول من المركبات 
والمعطوف والمعطوف عليه. وجعلها ابن بابشاذ مسألة خالٍف بين الكوفيين 

 (2)والبصريين ولم يعرف أن العرب هي التي اختلفت في ذلك. وأجاز بعٌض 
 ، وهم األفصح األكثر".تعريف الكّل حتى التمييز، ومنع بعض ما ال قياس فيه

 -كما ذكر ابن السكيت -(:" وهو الكسائي2قالت المحققة في الحاشية )
 وجماعة من الكتاب...".

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

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

رجٍل في أول )باب كم( قوُله:"... فالمبتدأة: )كم  5س 221جاء في ص  -12
 جاءَك؟( والمفعولة:) كم غالمًا ملكت؟(. والمجرورة: )بكم رجٍل مررَت؟(.

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

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

 النقل السابق فيه عدة أمور:
 جاءك؟" وهم، وأن الصواب "كم رجاًل جاءَك؟".رجٍل الظاهر أن قوله:"كم  -أ

الظاهر أن قوله:"والخفض بها أولى" ال يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك   -ب
 أولى..." ]والبناُء بها[يحصل بالتكملة اآلتية:"... والخفض بها. 

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

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

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

ثه عن مميز )كم( الخبرية قوله:)ويجوز ضمن حدي 2س 225جاء في ص  -12
. والخفُض مع الفصل والخفضفي مميزها النصُب، وأكثر ذلك مع الفصل 

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

قوله في باب )مذ ومنذ(:"ووقع بعد البيت غلط،  2س 222جاء في ص  -12
هم: ُمْذ ِحَجٍج وُمْذ َدْهِر(، وكان ِمْن لغته أن يخفض بـ)ُمْذ( وصواُبه :)وَرَوى بعضُ 

، ثم رجع فقال:)تقديره: من َمرِّ ِحَجٍج...،  (5)ويجعلها بمنزلة )ِمْن( على كل حال 
 يريد: فتقدير البيت:)ِمْن َمرِّ ِحَجٍج، وِمْن َمرِّ دهٍر(".

)وروى بعضهم: مذ والعبارة فيه:  150(:"الجمل 5قالت المحققة في الحاشية )
، ويجعلها حجج ومذ دهر،)وقال(: وكان من لغته أن يخفض بمذ على كل حال

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

بـأّن الـذي روى )مـذ حجـج ومــذ لـبعض الكـالم علـى بعـض، فكـالم أبـي القاســم يـوهم 
دهــر( هــو الــذي مــن لغتــه أن يخفــض، وهــو الــذي يجعلهــا بمنزلــة )منــذ(، وهــو الــذي 
يقــدِّرها بـــ)من َمــرِّ حجــج...( والصــواب أن يقــول بعــد البيــت فتقــديره عنــده: )مــن َمــرِّ  
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: ]أي الــراوي [حجــٍج ومــن َمــرِّ دهــر(. وروى بعضــهم: مــذ حجــج ومــذ دهــر، وقــال 
أن يخفض بـ)مذ( على كل حال، ويجعلها بمنزلة )منـذ(.  ]أي زهير[وكان من لغته 

 " كذا قالت!.535وانظر إصالح الخلل 
 والحق أن الغلط الذي وقع بعد إنشاد أبي القاسم لقول زهير:

 َأْقَوْيَن ِمْن ِحَجٍج وِمْن َدهر َلمِن الدياُر بُقنَِّة الِحْجرِ 
ه:" وروى بعضـهم:) مــذ حجـج ومــذ بعــد قولـ ويجعلها بمنزلـة )منـذ("هـو فـي قولــه:"

دهـــر(، وقـــال: وكـــان مـــن لغتـــه أن يخفـــض بــــ)مذ( علـــى كـــل حـــال..." وغلطـــه فـــي 
اســتخدامه )منــذ( بــدل )ِمــْن(  ألن )ِمــْن( هــي التــي يخفــض بهــا علــى كــل حــال. أّمــا 
)منذ( فتجر وترفع. ولذلك عندما قدَّر أبو القاسـم هـذه الروايـة قـال:" وِمـْن َمـرِّ حجـج 

ْهـٍر( فعــاد إلـى )ِمـن(، وهــو الصـواب. ولـذلك قــال ابـن خروف:"ووقـع بعــد ومـن َمـرِّ دَ 
 ويجعلها بمنزلة )ِمْن(".البيت غلط، وصواُبه... 

قولــه فــي بــاب )الجمــع بــين "إّن" و "كــان"(: "ويجــوز  2س 228جــاء فــي ص  -18
ثنِّيـت وجمعـت  فـإناالسـم،  ]علـى[مـا تقـدَّم إْن عـاد  –إذا كانـت زائـدة  –في فاعلهـا 

، ولم تجمـع، فتقـول: (5) قلت ن جعلته ضمير المصدر  لم َتثنِّ : )كانا( و )كانوا(. وا 
ـــــاإنَّ القـــــائَم )أبواهمـــــا  ـــــاؤهم كـــــ كان منطلقـــــٌة  انوامنطلقـــــٌة جاريُتهمـــــا(، و)إّن القـــــائم آب

جواريهم(، ولم تثنِّ )القائم(، وال )المنطلقة( لرفعهما الظاهر. وَمْن ثنى الفعل المتقدِّم 
 عه، ثنَّى وجمع".على فاعله وجم

. ]بفاء[... فقلت ]بدون فاء[(:" في األصل )إن( 5قالت المحققة في الحاشية )
 والصواب ما أثبت".

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

 (.3)كان(. وتحذف الحاشية )
 
 



 515 

ــــين  229جــــاء فــــي أول )بــــاب الَفْصــــل( ص  -19 قولــــه:"المراد بالفصــــل التفرقــــة ب
 خبر ال نعت". ]أنه[النعت والخبر، فالَفْصل ُيؤِذن بالذي يأتي بعده 
الذي يأتي بعده خبر ال  ]أنّ [الظاهر أن صواب موضع التكملة :"... يؤذن بـ

 نعت".
اورة الشعرية التي ذكرها بين قيس بن ذريح ولبنى، قولها ص جاء في المح -50

225: 

 فـجازاني جزاَء الخائنينا َرَحْلُت إليه من وطني وَأْهلي

 بحلو القول أو َيْبُلو الدَّفينا فال يغّتر بعدي رآنيَفمـَْن 

 الظاهر أن "رآني" تحريف ينكسر به الوزن، وأن الصواب :"َيَرني".
في أول )باب النداء( قولُـه:"... وهـو منصـوب لفظـًا أو  3س 283جاء في ص  -51

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

 (:"غير واضحة في األصل".3قالت المحققة في الحاشية )
"... أو الظـــــــــــــاهر أن قولها:"فتلزمـــــــــــــه )يـــــــــــــا(" لـــــــــــــيس بصـــــــــــــواب، وأن الصـــــــــــــواب:

نحــو: ) يــا زيــُد(... وذلــك لقولــه قبــل ذلــك:"... وهــو منصــوب لفظــًا أو ]َفُيْبَنــى[مبهمــا ً 
: 3س 211تقــديرًا، إاّل أن يكــون..." وألن مــا ُذِكــَر ال تلــزم )يــا( فــي جميعــه. قــال ص 

"ورّبما ُتحذُف )يا( إاّل في االستغاثة ومع المبهم، فإّنها ال ُتحذُف منهما. وفي المقصود 
 …".ه خالٌف في حال السعةقصدُ 

… من تحت "وما ُشبِّه به في الضرورة، نحو قوله 3س 283ولقوله أيضًا في ص 
."… 
 فجميعه على أنه مبنيٌّ على الضم لفظًا أو تقديرًا". )ُينظر التعليق التالي(. 
مبني على الضم    (5)]...[على فجمع قوله:"...  3س 285جاء في ص   -55

، نحو:       )يا (5) ]الجماعة وواو[لحقت ِمن هذا كلِّه ألف التثنية  . فمالفظًا وتقديراً 
 زيدان( و) يا زيدون( ناب الحرفان مناَب الضمة...".
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(:")فجمع على( هكذا في األصل، ولعله يريد: 5قالت المحققة في الحاشية )
ي جمع بين النداء  واأللف والالم. وما بين معقوفتين كلمة مطموسة "كذا! وقالت ف

 (:" إضافة يقتضيها السياق".5الحاشية )
 في النقل السابق عدة أمور:

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

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

" تحريـــف وأن ]وواو الجماعـــة[ضـــًا أن الـــواو فـــي تكملـــة المحققـــة :"الظـــاهر أي  -د
 ".]واو الجماعة أو [الصواب :"

من تحت قوله:"... غير أّنهم إذا أطلقوا اللفظ وقالوا :  5س  282جاء في ص  -53
 في األعراف". (5)( بعيرٌ )رأيُت راكبًا( فما يعنوَن ) 

 رًا(...".(:"في األصل: )بعي5قالت المحققة في الحاشية )
الظــاهر أن مــا فــي األصــل صــواب محــض، فمــا أدري مــا الــذي دفعهــا لتغييــره إلــى 

 خطأ محض.
 في حديثه عن قول جرير: 3س 215جاء في ص  -55

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

زائدة، واأللف دليل اإلضافة، والالم دليل االنفصال، ففيه الجمع بين النقيضين، وجرى 
، ولم ُتراَع اإلضـافة، واألصـل: )ال أَب لـك(  ألن )ال( ال تنصـب في المثلفي كالمهم 

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

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

 يريد: أن العرب لم تقل: )ال أخالك(، ولذلك لم تقل: )ال أخاك( باإلضافة.
 قولهم: 5س 212جاء في ص  -52

 "َأْطِرق كرا أطرق كرا
 إّن النَّعاَم في الُقَرى"                               

وهما بيتان من منهوك الرجز، لم تذكرهما المحققة في فهرس األشعار، وذكرتهما 
 (.220فهرس األمثال فقط. )وانظر ص في
قولـــه:"باب االســـمين اللَّـــذين لفُظهمـــا واحـــٌد واآلخـــر مضـــاٌف  212جـــاء فـــي ص  -52

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

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

 خروف مقحمة في هذا الباب.
 في شرحه لقول جرير: 5س 250جاء في ص  -52

 ال ُيْلِقَينَُّكُم في َسْوَأٍة ُعَمرُ      ْيَم َتْيَم َعِديٍّ ال َأبالُكمُ يا تَ 
ّنما  قوُله:"... وتكره العرُب )ال ُأمَّ لَك(  ألنها ال تنِسُب إلى اأُلّم، وال تعتمد عليها، وا 

، وقد اْسَتْسَهَلِت المجاز فيه. الحبِّ تعتمد على اآلباء، مع ما في نفي األب من 
 تنهوا سفيهكم عن َسيِّئ فعله هجُوتكم". إنْ (: الفعلة القبيحة. يقول لقومه: و)السَّْوأة

."  الظاهر أن  قوله:"الحّب" تحريف، وأن الصواب:"السَّبِّ
والظــاهر أيضــًا أن قولــه:"إْن تنهــوا ســفيهكم عــن ســّيئ فعِلــِه هجــوتكم". يقلــب المعنــى 

 هوا...".تن ]ال[المراد، وأن الصواب يحصل بالتكملة اآلتية:" إْن 
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بعــد أن عــرض مــذهب ســيبويه والمبــرد فــي قــول جريــر  8س 251جــاء فــي ص  -58
قولُـه:"... ومـذهُب سـيبويه غيـُر هـذا  …( السابق فـي التعليـق اآلنـف )يـا تـيم تـيم عـدي

لألول مقدَّمًا من تأخير  كـأّن األصـل:)يا تـيَم  (2)وذلك أنَّه ال يومي مضافًا، زاد تأكيدًا 
َقدَّم حمَل على لفِظ األول من غير تنوين  ولذلك شبََّهُه بـ)يا طلحَة( و عديٍّ تيمًا( فلّما 

 )ال أبا لك(".
(:" ال يومي مضافًا زاد تأكيدًا لألول. كذا في 2قالت المحققة في الحاشية )

األصل، ولم يتأتَّ لي وجهه بهذا اللفظ... ولعل صواب العبارة )أنه ال يراه مضافًا بل 
 وهذا هو مذهب سيبويه".جاء توكيدًا لألول( 

 ولتصويب العبارة ال بّد ِمن:
 اعتبار قوله:"ال يومي" تحريفًا، وأن الصواب:"ال ينوي". -أ

نما[إضافة التكملة اآلتية:" ال ينوي مضافًا  -ب  ...".]وا 

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

فُغيِّـــر لكثـــرة قولـــه:"وأّما )يـــا صـــاِح( فـــي )يـــا صـــاحبي(  5س 255جـــاء فـــي ص  -59
استعمالهم إّياه، وهو ّلما كُثر استعمااًل كُثر تغييرًا، فُحِذَفِت اليـاء فصـار )يـا صـاحُب(، 

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

 من تحت في كالمه على بيت أبي النجم:  3س 252جاء في ص  -30
 ة َعّما ال تلومي واهجعييا ابن

قوله:"وشــاهده: إبــداُل األلــف مــن اليــاء، أراد )يــا ابنــة عّمــي(. وهــذا البيــت مــن البــاب 
 القلب فيه ضرورة. والبدُل في الياء قوله: (2) ]وّمما[الذي بعُد، 

 وابنيما". (1)بأبيفهي  تنادي 
في البيت  (:"إضافة يقتضيها السياق  ألن الضرورة2قالت المحققة في الحاشية )

 التالي". كذا قالت!
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الظـــاهر أن الضـــرورة فـــي "عّمـــا" ألن قلـــب اليـــاء ألفـــًا مـــن )عّمـــي( ال يكـــون إاّل فـــي 
ضــرورة الشــعر. أمــا قلــب اليــاء ألفــًا فــي )أبــي( فســائو فــي غيــر الضــرورة. ولــذلك قــال 

ه ، وهو َيُشدُّ، وعلي:"ويشترك مع الباب المتقدِّم في القلب ألفاً 2س 252الشارح في ص 
 مقحم في هذا السياق. ]ومما[. فقولها:البيت المتقدِّم"

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

ُث لغــات  ( ففيهمــا ثــالعــمّ ( و)اْبــَن أمّ قولــه:"وأّما )اْبــَن  9س 252جــاء فــي ص  -31
المذكورة. وزاد اللغتين لكثرِة استعمالهما  إحداهما: البناء على الفتح فـي االسـمين علـى 

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

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

 الظاهر أن قوله:"ُأمَّ... َعمَّ" في أول النقل تحريف، وأن الصواب:"ُأمِّْي...َعمِّْي".
 والظاهر أيضًا أن قوله:"يدّل" تصحيف، وأن الصواب:"تدّل".

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

 ذكرها.
( قولــه:"قال ابــن بابشــاذ فــإن ثنيــَت قلــَت: )يــا هناِنيــِه(، 2س) 231جــاء فــي ص  -35

وكـذلك تقــوُل  جئـت باليـاء عــوض األلـف آِخــرًا النكسـار مــا قبلهـا، ووقفــَت بالهـاء. قــال:
جعلتهـا واوًا النضــمام مـا قبلهـا. ووقــف علـى قيـاس الندبــة.  (3)( يــا َهُنونـاهفـي الجمـع: )

(. و يا َهَناُنوهقلُت: وليس هنا في هذا َلْبٌس، فتبقى األلف على حالها، ويفتح ما قبلها )
و           كما قالوا: )يا أمير المؤمنينـاه(،  (5))يا َهُنوناُه( في الجمع. وقالوا: )خطاه(

 )يا زيداه( و)يا غالماه(، فيمن قال: )يا غالَما( بفتح الكسرة حين لم يلتبس.
 .(2)وكذلك فعَل في تثنية المؤنث، وزعم أّن النحويين أغفلوه وكشَفه" 
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(:"في األصل: )يا هنانوه(. وهو تحريف بدليل قوله 3قالت المحققة في الحاشية )
كما  1/522قبلها(. وهي في شرح ابن بابشاذ  بعدها: )جعلتهما واوًا النضمام ما

 أثبت...".
 (:"كذا في األصل ولم يتبيَّن لي وجهه".5وقالت في الحاشية )
. وعبارته:"فإذا ثنيت 1/522(:" شرح الجمل البن بابشاذ 2وقالت في الحاشية )

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

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

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

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

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

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

بقاء  ياًء. ساقها لُيَمثَِّل لجواز قلب الكسرة فتحًة في قولهم: )يا َهناناه(، وا 
 األلف، وعدم قلبها ياًء.

في حديثه عّما الزم النداء من وزن )َمْفَعالن(  5س 235جاء في ص  -33
( قالوا: َمْكَرمانِ (... ووقع في األصل )يا َمْكَرمانِ قوله:"... كقولهم: )

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

 )َمْكَرماُن( و)َمْكَذباُن( بالضم  ألنه مبني على الضم.
 (.5/522)ُينظر شرح ابن عقيل 
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 ثه عن موضع الشاهد في قول الراجز:جاء في حدي -35
 َسبَّْحِت أو َهلَّْلِت يا الّلُهمَّ ما

والميم في )يا الّلُهمَّ(" الظاهر أن  الياءقوُله:" وشاهده الجمع بين  1س 250ص 
 قوله:"الياء" تحريف، وأن الصواب: )يا(.

قوله: في الباب أربعة أشياء:  253جاء في أول )باب االستغاثة( ص  -32
هو المنادي  والمستغاث، ومستغاث به، ومستغاث من أجله، واستغاثة... ثمستغا

... وعالمة المستغاث عليهللنصر... والمستغاث من أجله: هو الذي يطلب العون 
الالم في أوله مكسورة للفرق  -أو التعجب منه عليهوهو ُيطلب العون  –من أجله 
 بينهما".

اث" تحريفان، وأن الصواب:"مستغيث" الظاهر أواًل أن قوله:"مستغاث" و"المستغ
 و"المستغيث".

 والظاهر ثانيًا أن قوله:"عليه" في الموضعين تحريف، وأن الصواب:"له".
م كما  1س 223جاء في حديثه عن ترخيم )شاة( ص  -32 قوله:" فال يجوز أن ُتَرخَّ

م )َطْيلسان(، فال ينبغي أن ترخم   الصحيح.لعدم )َفْيِعل( في  تلك اللغةِ ال ُيَرخَّ
الظاهر أن قوله:"أن ترخم تلك اللغة" ال يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يتم بالتكملة 

 تلك اللغِة...". ]على[اآلتية:"أن ترخم 
والحق أن الطابع هو الذي أسقط لفظ "على"  ألن المحققة ضبطت لفظ "اللغِة" 

 بالكسر.
قوله:"...  ضمن حديثه عن حذف حرفين في الترخيم 3س 225جاء في ص  -32

أصلي ال يحذف الزائد منه إاّل أن يبقى بعد  (3)تابع ِلَحْرٍف وكذلك كل حرف زائد 
مما حرف العلة فيه  (5)( مروانحذفه ثالثة أحرف، نحو: )منصور(. وأّما )مختار( و)

 أصل، فال سبيل إلى حذفه مع اآلخر...".
 :" في األصل: )بحرف(".(3)قالت المحققة في الحاشية 

 :"في األصل: )مردان(".(5)في الحاشية وقالت 
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الظاهر أن قوله:"تابع لحرف أصلي" ال يؤدي المعنى المراد  ألن المراد هنا أن 
يأتي الحرف الزائد قبل اآلِخر، واآلِخر حرف أصلي. وهذا المعنى يحصل إذا اعتبرنا 

ف"، قوله:"تابع" تحريفًا، وأن الصواب "متبوع"، ونعيد الباء كما في األصل:"بحر 
 (.3ونحذف الحاشية )

ــــدة ال  والظــــاهر أيضــــًا أن قولهــــا: )مــــروان( يفــــوِّت االستشــــهاد، ألن األلــــف فيــــه زائ
:"يــا َمــْرَو إّن..." ولــم أنتــه فيــه 229أصــلية، وســيأتي ترخيمــه بحــذف الحــرفين فــي ص 

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

 عّنا وأنتم ِمَن الجوِف الَجماخيرِ   حاِر بَن َكْعٍب َأال َأْحالَم َتْزُجُرُكمْ 
قوله:"وشاهده: ترخيم )حارث( على لغة من ينوي المحذوف،  8س 222ص 

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

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

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

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

 ضيعِ ُيضيعون الِهجاَن مع المُ       أعاِيَش ما أَلْهِلِك ال َأراُهمْ 
قوُله:"يريد أنهـا عاتبتـه علـى تَـْرِك إنفـاق مالـه لألضـياف، فقـال لهـا:  2س 222ص 

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

 يتعهدونها".
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 في تعليقه على قول النابغة:جاء  -50
 وليٍل أقاسيِه َبِطْيِء الَكواكبِ  كليني لَهمٍّ يا ُأَمْيَمَة ناصبِ 

ـــم مـــن )ُأميمـــة( التــــاء المضـــمومة فـــي النـــداء  ردَّهــــا  2س 222ص  قولُـــه:"فّلما رخَّ
الكلمة بفتح التـاء أخـّف  بمثل حركة الحاء، وصارت ]وَرّدها[لتأكيد التأنيث،  مضمومةً 

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

 في النقل السابق عدة أمور:
 الظاهر أن قوله:"مضمومة" تحريف، وأن الصواب:"مفتوحة". -أ

لمعنــــى الظــــاهر أن قولــــه:"ورّدها بمثــــل حركــــة الحــــاء، وصــــارت..." ال يــــؤدي ا -ب
ــــــــة:"ورّدها بمثــــــــل حركــــــــة الحــــــــاء            المــــــــراد، وأن ذلــــــــك يحصــــــــل بالتكملــــــــة اآلتي

 ، وصارت...".]من )طلحة([

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

في سـياق الكـالم السـابق قولُـه:"ولو قـال الزجـاجي: بـأن  5س 222جاء في ص  -51
حركُتها تخفيفًا للكلمـة حـين كانـت أثقـل مـن  التاء المفتوحة هي التاء المضمومة ُغيَِّرت

المذكر فيما َكُثَر استعماله فلم يحذفوا شيئًا، وال َرّدوه، كما قالوا: )يا زيُد بَن عمٍرو، ويا 
، الحـــاءزيـــَد بـــَن عمـــٍرو( ففتحـــوا إتباعـــًا لحركـــة النـــون، وفتحوهـــا هنالـــك إتباعـــًا لحركـــة 

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

 جاء في عرضه لموضع الشاهد من قول النابغة: -55
 يا ُبْؤَس للجهِل ضرارًا ألقوام    قالت بنو عامٍرخالوا بني َأَسدٍ 

يه، قوُله:"وشاهد البيت: إقحام الالم بين المضاف والمضاف إل 2س 229ص 
 . و)بؤس( منادى مضاف...".(1)والعاملة

 (:"كذا في األصل، وكأنها مقحمة".1قالت المحققة في الحاشية )
 العاملة".  ]هي[والحق أن السياق يصح بالتكملة اآلتية:"...و
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 ومراده بـ"وهي العاملة" أن الالم مع إقحامها فهي حرف جر أصلي، ال زائد.
 ذا المجلد(.من ه 55)ُينظر ما سلف في التعليق 

فـــي حديثـــه عـــن تـــرخيم  االســـمين المـــركبين وأن ذلـــك  5س 221جـــاء فـــي ص  -53
 (...".يا رامَ ( و)يا معديَ يكون بحذف ثانيهما فقط قوله:"تقول: )

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

ـــه:"قال ابـــن بابشـــاذ: فـــإن ســـميَت مـــن تحـــ 3جـــاء فـــي الصـــفحة نفســـها س -55 ت قول
مــت علــى لغــة مـن ينــوي المحــذوف. وال يجــوز ترخيمـه علــى لغــة مــن ال  بــ)حمراوّي( رخَّ

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

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

قولــــه:" وال يــــدخل الشــــرط فــــي النفــــي، وال فــــي بعــــض  2س 293جــــاء فــــي ص  -52
 ".وال ُيْجَزُم لها جوابٌ النهي، 

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

 أن قوله: "لها" تحريف، وأن الصواب:"لهما".  -ب

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

 295ومراده أن الشرط ال يجزم جوابًا للنفي وال للنهي. )وُيْنَظر ما قاله في الصفحة 
..." و" ال تـــدُن مـــن األســـد..." وُينظـــر مـــا ســـيأتي ص فـــي المثـــالين:"ال تشـــتم عمـــراً 

821. 
ــــه:"وتكون  8س 853جــــاء فــــي ص  -52 ــــة( قول ــــاب مــــن مســــائل )أْن( الخفيف فــــي )ب

: )أوعــزُت إليــك أْن ]المضــارع فتخلُِّصــُه لالســتقبال، نحــو[مصــدرية تــدخل علــى الفعــل 
 .يجمع بينها وبين السين وسوف فاللذلك [على المستقبل  وتدخلتفعَل(. 
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الظاهر أن قوله:"وتدخل على المستقبل..." ال يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك 
 تدخل على المستقبل...". ]ال[يحصل بالتكملة اآلتية:" و

 واألشبه أن الفاء في قوله:"... فال يجمع..." مقحمة.
( يريد:             2س 852جاء في ص  -52 قوله:" وقوله:) فإن وقع قبلها الّظنُّ

 فاستغنى بذكر الظن". (1)]، ألنها ترددْت بين شٍك ويقين...ْسبانوالحُ  [
 (:"مطموسة في األصل".1قالت المحققة في الحاشية )

ــــــــة موضــــــــع الــــــــنقط هــــــــي: ــــــــم[الظــــــــاهر أن تكمل . والظــــــــاهر أن الــــــــواو فــــــــي ]والعل
 قوله:"والحسبان" مقحمة.

ــَي فعــُل  8س 822جــاء فــي ص  -58 جماعــة فــي )بــاب األمــر والنهــي( قوُله:"وقــد ُبِن
النســاء ومــا دخلْتــه النــون الثقيلــة والخفيفــة، ولــم ُتحــذف منــه حــروف المضــارعة، نحــو: 

(، و)  ".(3)( َلَتْخُرَجنْ )َيْخُرْجَن(، و)َيْضِرْبَن(، و)َلَتْخُرَجنَّ
 (: في األصل: )لتخرجًا( باأللف".3قالت المحققة في الحاشية )

بقلب نون التوكيد الخفيفة ألفًا  الظاهر أن ما في األصل صواب محض: )َلَتْخُرَجًا( 
ألن الموضع موضع وقف  ألنها وقعت في نهاية الفقرة. ومـن خصـائص نـون التوكيـد 

 (.32الخفيفة أنها تُقلب ألفًا في الوقف. )ُينظر شذا العرف ص
ــــي ص  -59 روَن الجــــزم علــــى الفعــــل 3س 829جــــاء ف مــــن تحــــت قولُــــه:" وقــــد يكــــرَّ

ألصل: )لم ُأباِل( بحذف اليـاء للجـزم، ثـم َتَوهَّمـوا أّنـه غيـر (، والم ُأَبِلهِ المجزوم  نحو: )
مجــزوم، فكــرروا عليــه الجــزم فــي التقــدير، وحــذفوا األلــف ليســلَم ســكون الــالم، ثــم زادوا 
بقـاء الحركـة  الهاء على الحركة، ولم يحذفوها، فـدلوا بحـذف األلـف علـى إرادة الجـزم، وا 

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

 السكت.
ـــــي ص  -20 فـــــي )بـــــاب الجـــــزاء( المثـــــاُل المشـــــهور فـــــي ُكتُـــــب  10س 825جـــــاء ف

 النحو:"مررُت برجٍل معه صقٌر صائٌد به".
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الظاهر أن ضبط قوله:"صائٌد" بالرفع وهم، وأن الصواب:"صائٍد" بالكسر. )وُينظر 
 (.552ص 
 ضمن شرحه أللفاظ قول األخطل: 1س 822جاء في ص  -21

 َيْلَق فيها جآِذرًا وظباءا إّن َمْن َيْدُخِل الكنيسة يوماً 
قوله:"وُيقال لموضع تعبُِّد النصارى )كنيسة(، و)الُجْؤَذُر(: ولد البقرة الوحشية، 

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

 ذلك:"والكوفيون يفتحون ذاله...".
في سرده لمناسبة قصيدة العباس بن مرداس التي منها  2س 880جاء في ص  -25

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

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

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

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

مـــن تحـــت قولـــه:"وال ُيصـــرف شـــيٌء مّمـــا هـــي فيـــه إاّل  2س 892جـــاء فـــي ص  -23
َن إتباعاً   الثاني". َقواريراْ نحو قوله: -ضرورًة في شعٍر أو فاصلٍة، وربما ُنوِّ

( فــوق األلــف وهــي 2بهــذا الضــبط أي بعالمــة ) قــواريراْ  الظــاهر أن قولــه تعــالى:
تعنى إسقاطها من اللفظ كما في قراءتنا اليـوم )حفـص عـن عاصـم( ُيفـوِّت االستشـهاد. 

بــالتنوين، وهــي قــراءة نــافع  قــواريراً وحــّق االستشــهاد بهــا فــي هــذا الســياق أن تضــبط 
يقرأ بها ابـن خـروف واألندلسـيون التي بقي المغاربة عليها إلى اليوم، وهي القراءة التي 

والمغاربـة سـجيًَّة رغـم علـم ابــن خـروف بوجـوه القـراءات األخـرى، فهــو هنـا لـم ُيشـر إلــى 
أنهـا قـراءة نـافع ألنهـا كمـا ذكـرت قراءتـه. وكـان حـّق المحقِّقـة أن تضـبط اآليـات بقـراءة 
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ي فـــي نـــافع ألنهـــا قـــراءة المؤلـــف. وهـــذا مـــا فعلتـــه أنـــا والـــدكتور عـــدنان خلـــف أبـــو جـــر 
تحقيقينا لشرح )تسـهيل الفوائـد وتكميـل المقاصـد( لجمـال الـدين بـن مالـك. فقـد الحظـت 
فــي أثنــاء التحقيــق أن تغييــر القــراءة إلــى مــا يوافــق قراءتنــا )حفــص عــن عاصــم( يفــوِّت 

 االستشهاد باآليات في بعض المواضع.
. فــإذا وقضــية تغييــر قــراءة المخطوطــات قضــية خطيــرة علــى المحقــق أن يتنّبــه إليهــا

كان المغرب واألندلس )المغرب: من ليبيا إلى األندلس( حافظ على قراءته وهي قـالون 
عــن نــافع فــي ليبيــا، وورش عــن نــافع فــي بقيــة بلــدان المغــرب فــإّن المشــرق تغيــرت فيــه 

 -فيمـا أظـن–القراءة  إذ شاعت قراءة أبي عمرو في بالد المشرق حتـى الفـتح العثمـاني
هـــ( يقــول فــي كتابــه )غايــة النهايــة فــي طبقــات 833ســنة ) ألن ابــن الجــزري المتــوفى

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

 (.1/595)..."  في الفرش وقد يخطئون في األصولحرفه خاصة 
" بعضهمونجد ابن خروف ُيعبر عن قراءة حفص عن عاصم بقوله:"... ومنه قراءة 

 كاّل ِإنَّها َلَظى  ًنزاعة (.1س 909نصب )نزاعة( على الحال". )ص 
فـــي حديثـــه عـــن جـــّر الممنـــوع مـــن الصـــرف إذا ُأِمـــَن  5س 901جـــاء فـــي ص  -25

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

 تقاِوم إحدى العلتين.
بــأّن األلــف  قولــه الثــانيقــد ُصــغِّر فــي التعجــب، فلُيــّردَّ  ]الفعــل[فــإن اّدعــى ُمــدٍَّع أّن 

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

اإلضـافُة". والحـّق أن هـذا مــن  ]و[وأن ذلـك يحصـل بالتكملـة اآلتيـة:"... األلــُف والـالُم 
 فعل الطابع، ألن المحققة ضبطت "اإلضافة" بالرفع.

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

قوله في )باب ما ينصرف وما ال ينصرف( قوُله:"  3س 902جاء في ص  -22
ه أن يزيد: وقوله: منها )َأْفَعُل( إذا كان نعتًا، نحو: )أْحَمر(. صحيح غير أنه ينبغي ل
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)ولم تلحقه تاء التأنيث( تحرزًا من قولهم: )رجٌل أرمٌل( و)نسوٌة أربٌع( فإنه مصروف 
 أو كان معه )من( ملفوظًا بها أو مقدَّرة...". ومؤنثه )َفْعلى(في النكرة. أو يقول: 

الظاهر أن قوله:"َفْعلى" وهم في الضبط، وأن الصواب:"ُفْعلى" بضم الفاء. والمعنى 
أو )ُفْعلى(  ألن مؤنث )أحمر( وما شابهه على  ] ))فعالء[كملة اآلتية:"ومؤنثه يتم بالت

 )فعالء(، ومؤنث )أفضل( وما شابهه على )ُفْعلى(.
مــن تحــت ضــمن حديثــه عــن وزن الفعــل المخــتص بــه  5س 950جــاء فــي ص  -22

، نحـو: ما لم يطرأ فيها تخفيٌف بـاعتالٍل أو سـكوٍن أو إدغـام وهذا المختصُّ كثيرٌ قوُله:"
ـــمٍ ) ـــَر باإلســـكان ال َعْل واإلدغـــام:)َردَّ، وشـــدَّ(. وجميـــع هـــذا  بالبـــدل. وقيـــل بالتســـمية( ُغيِّ

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

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

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

ن سميَت بـ)اقتدر  3س 951جاء في ص  -22 ُت( ونحوهـا قطعـَت من تحت قوله:" وا 
َت التاء  َِ  في الوقف، ولم تصرف". (2) ]إليها[األلف، وَردْد

 (:"غير واضحة في األصل".2قالت المحققة في الحاشية )
 الظاهر أن قولها:"إليها" ال معنى له في هذا السياق، وأن الصواب:"هاًء".

ـــو أن يكـــون متحـــرك  [المؤنـــث  وفصـــلقوله:" 3س 955جـــاء فـــي ص  -28 فـــال يخل
أو ســــاكن األوســـط. فــــالمحرك الوســــط فـــال ســــبيل إلــــى صـــرفه فــــي العلميــــة       ]ألوســـط ا
 وذلك نحو: )قَدم، وَسَقر(...".[

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

فــال يخلــو..." ولــذلك قــال فــي        )ص  ]ثــر. أمــا مــا كــان علــى ثالثــة أحــرفأو أك
 ( :"وأما الذي على أكثر من ثالثة أحرف فينبغي...".1س 952
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في أول )باب أسماء القبائل واألحيـاء والسُّـَور والبلـدان(  2س 933جاء في ص  -29
نما تكون اسمًا  الحـّي  أوالقبيلة  (5)ولأُلّم قوُله:" وكذلك )باهلة( ال تكون اسمًا لألب، وا 

 على السَّعة أيضًا".
 (:"في األصل: )أو(".5قالت المحققة في الحاشية )

 الظاهر أن ما في األصل صواب محض.
 من تحت قوله: 3جاء في الصفحة نفسها س -20
: مــن أســماء القبائــل مــا أصــله أن يكــون اســمًا لــألِب األول، (2)أن ُيقــال وال بــّد منــه"

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

 (:" كذا في األصل".2قالت المحققة في الحاشية )
 الظاهر أواًل أن قوله:" وال بّد منه أن يقال"  ال يصح معنى وال صـناعًة  إذ ال يوجـد

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

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

 والظاهر ثالثًا: أن الفاء في قوله:" فيقال" مقحمة.
قولـــه:" ومنهـــا مـــا هـــو اســـٌم للقبيلـــة أو الحـــّي ال لـــألب  9س 935جـــاء فـــي ص  -21

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

 الظاهر أنَّ قوله:"إْن" تحريف، وأنَّ الصواب:"ِإْذ"
 في حديثه عن قول األخطل: 1س 932جاء في ص  -25

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

 على هذه الرواية التي َذكََّر فيها )سدوس( وصرفه، ال بد أن يكون:" ِدْرَهَمْيِهْم".
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قوله:"ومنها ما ُيحكى، ويجوز فيه اإلعراب            2س 955جاء في ص  -23
، َمن اعتقد التذكير في الحروف منع الصرف، وَمن أنَّث صَرف، ولم قو صكـ

، يحكي إْن شاء، وُيعرب إْن شاء، طسو  يسو  حم. وكذلك (2)يصرف
في الوجهين إذا  ويضُعهارف، ويجعلها كـ)هابيَل( و)قابيَل( من األعجمية، وال َيصْ 

التبست، تقول:)قرأُت حاميم السجدة(، ومنها ما تكون فيه الحكاية والتركيُب أيضًا، إذا 
(. بطاسين ميم(، و)تبركت طاسين ميم(، و)قرأُت طاسين ميمأعربَت تقول:) هذه 
 (".حضرموتَ واإلضافة جائزة كـ)

هان، ألنها أسماء حروف. (:" أي يجوز فيها الوج2قالت المحققة في الحاشية )
" قوله:" ومن اعتقد... ولم يصرف" صواب، وُينظر لفهم مراده 520/ 3اُنظر الكتاب 

 وسترى هناك أن السبب غير ما قالته المحققة في حاشيتها. 952-955ص
 والظاهر أن قوله:" ويضعها" تحريف، وأن الصواب:" وَيِصُفها".

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

والظــاهر أن ضــبط قوله:"حضــرموَت" بفــتح التــاء وهــم، وأن الصواب:"حضــرموِت"  
جائزة كــ)حضرموِت(". ومـراده أن أسـماء هـذه السـور التـي عوملـت  واإلضافةألنه قال "

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

فـــي حديثـــه عـــن )قطـــام( ونحـــوه واخـــتالف الحجـــازيين  5س 921جـــاء فـــي ص  -25
والتميميـين فيهـا قولــه:"وبنو تمـيم ُيعربـون فــي التسـمية كمـا أعربــوا العلـم والصـفة الغالبــة 

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

 (.5س 958الظاهر أن قوله:"إاّل" مقحم في هذا السياق. ) ُينظر ما سلف ص 
قوُله:"... وأصل )إاّل( االستثناء، ثـم تكـون صـفًة حمـاًل  5س 921جاء في ص  -22

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

والنصب على االسـتثناء جـائز لـو قُـِرَئ بـه، تقـول:)مررُت بـالقوِم إاّل زيـٌد( علـى النعـت، 
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ُم إاّل زيٌد(، و)ما جاءني القوُم إالَّ زيٌد(، كلُّـه و)ما مررُت بالقوِم إاّل زيٌد(، و)جاءني القو 
 على النعت...".

الظاهر أن ضبط "زيٍد" بالرفع في المثـاَلْين األّوَلـْين وهـم، وأن الصـواب:"زيٍد" بـالجر  
 ألن )إاّل( في األمثلة كلها محمولة على )غير( في اإليجاب والنفي.

 جاء في كالمه على بيت النابغة: -22
 وال أحاشي مَن األقوام من أحدِ       اعاًل في الناس ُيْشِبُههُ وال أرى ف

:" والرؤية فيه من القلب، ومفعولها الثاني ) َأْعطى لفارهٍة( في 2س 923قوله ص 
 ".وجعُله ابُن السِّيد )في الناس( وهمٌ البيت بعُد. 

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

 988جــاء فــي تقــديره لقــول القائــل:" ال مرحبــًا وال أهــاًل وال كرامــًة وال َمَســرًَّة" ص  -22
 َمَسرًَّة". أسرَّكَ كرامًة، وال  أكرَمكقوُله:"... ال  2س

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

فـي أول )بـاب دخـول ألـف االسـتفهام علـى "ال"( قولُـه":  3س 991جاء فـي ص  -28
أحــــدهما: اإلنكــــار والتــــوبي .  :(3)معنيــــانألــــِف االســــتفهام علــــى )ال(  دخــــولِ  (5)]فــــي[

 والثاني: التمني".
 (:"مطموسة في األصل".5قالت المحققة في الحاشية )

 (:" في األصل: )معنيين(".3الت في الحاشية )وق
". وبهــــــذا تصــــــبح ]يفيــــــدُ [الظـــــاهر أن تقــــــديرها "فــــــي" غيــــــر موفــــــق، وأن الصــــــواب:"

 العبارة:"يفيد دخوُل ألِف... معنيين". فتكون موافقة لما في األصل.
من تحت بعد أن عرض رأي سيبويه فـي أّن  )ال(  5جاء في الصفحة نفسها س -29

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

 القياُس". (5)]وهو[
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الظاهر أّن قوله: )ُيْحَمُل( وهم في الضبط، وأن الصـواب: )َيْحِمـُل(  ألن المـراد هنـا 
( "فـالتمني يجـري 550الذي قال في )الجمل( نسخة على توفيق الحمـد )ص  الزجاجي

 مجرى النفي في العمل" ولذلك قال بعد ذلك:" والسماع يؤيد سيبويه...".
 تحريف، وأن الصواب:"وكذلك". (5)]وهو[والظاهر أيضًا أن قوله: 

 (:"مطموسة في األصل".5قالت المحققة في الحاشية )
ــــان:"حاِر بــــَن كعــــٍب..." و"ال بــــأَس  بــــالقوِم..." فــــي خرجــــت المحققــــة بيتــــ -20 ي حسَّ

. فيكفــي فــي مثــل 222-225. وكانــت خرجتهمــا فــي ص 995( فــي ص 5الحاشــية )
 هذا اإلشارة إلى تقّدمهما مع ذكر رقم الصفحة.

ويدخُلها في أثناء حديثه عن حروف التحضيض قوُله:" 5س 995جاء في ص   -21
 على الماضي معنى التوبي ".

ــــة ا ــــك يحصــــل بالتكمل ــــؤدي المعنــــى المــــراد، وأن ذل ــــارة الســــالفة ال ت لظــــاهر أن العب
 على الماضي...". ]بدخولها[اآلتية:"ويدخُلها 

 من تحت في حديثه عن البيت: 5س 995جاء في ص  -25
 بني ضوطرى لوال الكميَّ الُمَقنَّعا َتُعّدوَن َعْقَر النيب أفضل َمْجِدكم

ـــين أبـــي قولـــه:" البيـــت لجريـــر يهجـــو ا لفـــرزدق، ويـــذكر معـــاقرة اإلبـــل التـــي كانـــت ب
عقـر سـحيم بعـض  -رضي الله عنـه–الفرزدق وسحيم بن وثيل، وكانت في زمن علّي 

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

)النيــُب( جمــع )نــاب(، وهــي )ُفْعــٌل(، مــن تحــت:"... و 5س 992جــاء فــي ص  -23
 ...".بعدهقلبت الضمة كسرة كـ)بيض(  ألجل الياء  ُنُيببتقدير: 

 الظاهر أن ضبط "ُنُيب" بضمتين وهم، وأن الصواب :"ُنْيب".
 والظاهر أن قوله:"بعده" تحريف، وأن الصواب:"بعدها".
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 و)ُفَعْيِعــل(ِعــل(. )ُفَعيْ  والمزيــدُ قولــه:"  2س 1010جــاء فــي )بــاب التصــغير( ص  -25
(، ُفَعـــــــْيِعالً الــــــوزُن ال المثـــــــاُل، ألنــــــه قـــــــد يكــــــون المثـــــــال )ُأَفْيِعــــــَل(، نحو:)ُأَحْيِمـــــــَد(، و)

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

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

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

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

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

ه الذي ُبِنَي له الباب أْن ُيضمَّ قوله:" فالثالثي حكم 9س 1010جاء في ص  -22
إاّل أن ، ويجري الرابع بوجوه اإلعرابأوُله، وُيفتَح ثانيه، وُيزاد ياء التصغير ثالثًة، 

 ، نحو: )حميدة(...".تدخله تاء التأنيث فيلزمه الفتحُ 
:"... أو ما ُجِمَع بالواو والنون فيَمن يعقل، قوله 5س 1011ثم جاء في ص 

و)ُعَرّياَن(  ألنك تقول:)ُعْثماُنون( و)ُعْرياُنون(. وما جمع على نحو:)ُعثَْيماَن( 
تصغير )َوَرشان(. وكذلك  )َفعِالْيَن( ُصغَِّر على )ُفَعْيِلْيَن(، نحو:)ُسَرْيِحْيَن( و)ُوَرَيِشين(

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

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

ــمُ [وُعَرّيــان(  ..." ألن حديثــه مــن أول الفقــرة إلــى آخرهــا عـــن   ألنــك تقــول]فيلزمــه الضَّ
 الحرف الرابع. والهاء في )يلزمه( ترجع دائمًا إلى الحرف الرابع.

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

 )ُسَرْيحِين(...".
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" تحريــــف، وأن الصــــواب:"الرابع".  بــــاعيُّ ويظهــــر أيضــــًا بعــــد مــــا تقــــدَّم أن قولــــه:" الرُّ
والمراد أن الحرف الرابع من الزائد على الثالثة زيادًة بغير ما تقدَّم يكسر الحرف الرابـع 

لثاني تصغير )سـفرجل( وهـو خماسـّي منه. ويؤيد هذا أّنه َمثَّل بـ)ُجَعْيِفر( و)ُسَفْيِرج(، وا
ال رباعّي. ويؤيده أيضًا أنه قال:"مما زاد" أي وكذلك يكسر الحرف الرابع مما زاد على 

 الثالثة. ولو كانت "الرباعّي" لما كانت هناك حاجة لقوله:"مما زاد".
مــن تحــت قولــه:" وهمــزات الوصــل كلُّهــا ُتحــذف فــي  5س 1012جــاء فــي ص  -22

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

 الظاهر أّن قوله": ثُُلَثّي" تحريف، وأن الصواب:" ُثاَلثّي".
ـــيس إضـــافة  ]الكـــالم[والظـــاهر بعـــد مـــا تقـــدََّم أن قولهـــا: مقحـــم فـــي هـــذا الســـياق. ول

 يقتضيها السياق.
 ".(1)اُب تصغير الرباعيقوله:" ب 1س 1019جاء في ص  -22

:) وليس في 5/292(:"... وجاء في غاية األمل 1قالت المحققة في الحاشية )
 تصغير الرباعي استكراه عند الجماعة، وزعم ابن خروف انه مستكره(.

هـو:" بـاب تصـغير الخماسـّي.  1051ص  القابـلالذي قالـه ابـن خـروف فـي البـاب 
استكرهت تكسيره لذلك. فالتصغير فيـه مـن استكرهت العرب تصغيره للحذف منه، كما 

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

مـــــــن تحـــــــت قولـــــــه:"... و)ُرَســـــــيَِّلٌة(:)ُفَعيَِّلٌة(،  5جـــــــاء فـــــــي الصـــــــفحة نفســـــــها س -28
()ُفَعْيلو)ُمَلْيٍه(:) ٍِ2)."... 

" في األصل: )فعيعل(. ولم ُيِرد الوزن (:2قالت المحققة في الحاشية رقم )
 التصغيري بل أراد الوزن الحقيقي".

الظاهر أن ما قالته المحققة في الحاشية صحيح، ولكن ما ذكرته في النص:)ُفَعْيٍل( 
 وهم، والصواب:)ُمَفْيٍع(  ألنه ُمَعلٌّ  إعالل )قاٍض( ونحوه.
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كان أصاًل أو زائدًا قولُه:" وحرف اللين الثالث إن  1س 1050جاء في ص  -29
 لإللحاق كـ)أسود( و)َجْدول( و)ِعْثَير( جاز فيه اإلدغام واإلظهار، واإلدغام أحسن".

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

ا بـاب )َفعـاٍل( كــ)َسماٍء(... فـإن شـئت قولـه:" وأمـ 9جاء  فـي الصـفحة نفسـها س -80
 ) حذفت الياء األخيرة على غير قياس الجتماع اليـاءات، وأعربـت البـاقي، فقلت:)ُسـَميٌّ
ْن شــئت أعللَتهــا إعــالل )قُــَوْيٍض( فــي تصــغير )قــاٍض(، اســتثقلَت الحركــَة فــي اليــاء  وا 

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

"، أصــلها )ُســَميٌِّي( فَمــْن حــذف  الظــاهر أن قوله:"ُســَمًى" وهــم، وأن الصــواب:" ُســَميٍّ
" و)رأيـــُت ســـمّيًا( و)مـــررُت  اليـــاء األخيـــرة علـــى غيـــر قيـــاس أعربـــه فقـــال:" هـــذه ُســـَميٌّ

(. وَمـــْن حــــذف حركـــة اليــــاء الثالثـــة، ثــــم أعلَّـــه إعــــالل المنقـــوص قال:)ُســــمَ  (، بُســـَميٍّ يٍّ
(. فعالمــة اإلعــراب فــي المثــالين مــررُت بُســَميٍّ ( و)رأيــُت ُســَميِّياً ( و)هــذه ُســَميٍّ فيقول:)

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

قوله:" إاّل أنهم قـد حـذفوا ألـف التأنيـث فـي )ُحبـارى(  10س 1055جاء في ص  -81
ونحــــوه، فقــــالوا:)ُحَبيٌِّر(، فــــأبقوا األلــــف األولــــى، والحاجــــة إلــــى الثانيــــة آكــــُد، ولــــذلك زاد 

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

 الم الكلمة.
في )باب تصغير الخماسي( قوله:"وما في آخره  10س 1053جاء في ص  -85

أو ياءان متصالن بياء التصغير، فال يكسر حرُف اآلِخرة منهما الجتماع  (5)]واوان[
 الياءات".

 العبارة غير واضحة، ولم أنتِه إلى شيء فيها.
وجميــُع ظــروف  فــي )بــاب تصــغير الظــروف( قولــه:" 2س 1052جــاء فــي ص  -83

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

مــــن تحــــت:" والمــــراد بتصــــغير ظــــروف المكــــان  5جـــاء فــــي الصــــفحة نفســــها س -85
يب المسافة، والدنوُّ من الشيء إن صح ذلك فيها  ولذلك لم ُتصّغر )عند(، والزمان تقر 

وال غيُرهـــــا مّمـــــا لـــــيس  وال )غيـــــُر(،وال )البارحـــــة(، وال )أْمـــــِس(، وال )أّول مـــــن أمـــــِس(، 
 للتصغير فيه معنى".

 الظاهر أن قوله:" وال غيُر" مقحم في هذا السياق.
وأســماء ألســماء المبهمــة":" قولــه فــي "بــاب تصــغير ا 2س 1031جــاء فــي ص  -82

ـــــذان( و)اللتـــــان(  اإلشـــــارة: )ذا( و)تـــــا( ومـــــا فـــــي معناهمـــــا. ومثناهمـــــا ومجموعهما:)الل
 و)الذين( و)الالتي( و)اللواتي( و)الالئي(".

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

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

من تحت:"... وُتْدغم ياُء التصـغير فـي اليـاء التـي  2جاء في الصفحة نفسها س -82
وهي الم الكلمة في )ذا وتا وأوالِء وُأولـى( وتـدغمهما أيضـًا فـي يـاء انقلبت عن األلف، 

وتبقي الهمـزة علـى  عوضًا من ذهاب الحرف األول... الياء)الذي والتي والذين( وتزيد 
كســــــــرها، فتقول:)َذّيــــــــا(... و)اللَّــــــــذّيا( فــــــــي )الــــــــذي( و)اللَّتّيــــــــا( فــــــــي )التــــــــي(، وفــــــــي 

 ر:)الّلَذيِّْيَن(...".التثنية:)اللَّذّيان(... وفي جمع المذكَّ 
 الظاهر أن قوله:"الياء" وهم، وأن الصواب:"األلف"

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

سـب قولُـه:"... في حديثـه عـن غيـر المقـيس فـي بـاب الن 1032جاء في ص  -82
( والقيــاسوفــي العظــيم  ــانيٌّ ــة )ُجمَّ (، ... الُجمَّ (، وفــي الروُّح:)ُروحــيٌّ وفــي الشتاء:)شــتائيٌّ

(. وغيره مسموع".  وفي َدراَب ِجرد:)درابيٌّ



 535 

الظاهر أن في أمثلة غير المقيس نقص، وأن تمام العبارة يكون بالتكملة اآلتية:"... 
 ) ــــــــــــــــــــــة:)ُجمانيٌّ ــــــــــــــــــــــي العظــــــــــــــــــــــيم الُجمَّ "، وفــــــــــــــــــــــي              وفــــــــــــــــــــــ[وف ــــــــــــــــــــــَتِويٌّ ي الشتاء:)َش

( والقياس..." )ُينظر الجمل  (، وفي َدراَب ِجْرد:) َدراَوْرِديٌّ وح:)ُروحانيٌّ ( نسـخة 525الرُّ
 علي توفيق الحمد.

جــاء بعــد النقــل الســابق قوُلــه:"والقياس أن يبقــى االســم بعــد النســب علــى مــا كــان  -88
حــذف اليــاء مــن يَّــروا واطَّــَرد فــي المثــال ذلــك، نحــو عليــه قبــل النســب، إاّل مــا َأعّلــوا وغَ 

 )َفِعْيلة( و)ُفَعْيَلة( و)َفُعولة(...".
الظــاهر أن قولــه:"... حــذف اليــاء مــن... و)فعولــة(". ال يــؤدي المعنــى المــراد، وأن 

 من...". ]والواو[ذلك يحصل بالتكملة اآلتية:"... حذف الياء 
 جاء في حديثه عن قول عبد يغوث: -89

 كأْن لم َتَرى قبلي َأسيرًا يمانيا حُك منِّي شيخٌة َعْبَشِميٌَّة وتض
ــَرى( للغيبــة، وجــزم 5س 1058قوُلــه ص   اليــاء:" وقــال بعضــهم يجــوز أن يكــون )َت

 ".وَيْصِبرْ  َيتَّقِ ِإّنُه َمْن  الحركة، كقراءِة قنبل  فحذف
ريف، وأن الظاهر أن قوله:"الياء" مقحم في هذا السياق، وأن قوله:"فحذف" تح

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

 / المجلد الثاني(.23(. )وُينظر ما سلف التعليق رقم : 321
قولــه فــي نفــس الســياق الســابق:" وقيــَل: جــَزم مضــارع  5س 1059ء فــي ص جــا -90

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

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

في حديثه عن األفعال التي في أوائلها همزة  2س 1025جاء في ص  -91
مّما ال همزة فيه، وهما )َتفاَعل( و)َتَفعَّل( قال  مضمرينالوصل قوله:" وفي فعلين 

يََّنتْ  :، وقال تعالىفادََّرأُتْم فيها  تعالى:  ".َوازَّ
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 الظاهر أن قوله:"مضمرين" وهم، وأن الصواب""مدغمين".
ن كان ثالث الفعل مضمومًا(، يريد 1س 1023جاء في ص  -95 : قوله:" وقوله:) وا 

:)اْمُرٌؤ( و)اْبُنٌم( و)اْمُشوا(، فهـذا مضـموم، ولـم ُتضـّم الهمـزة ضمَة أصٍل الزمة، كقولهم
 لكون الضم عارضًا فيها...".

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

 في أبيات النابغة الجعدي البيتان: 2وس 2س 1022جاء في ص  -93
 ... ... البيت ........  الطَّويِّ "ويصهُل في مثل َجْوف 

 وفي بعض القصيد:
 والرْزِء أْرَوُغ ِمْن َثْعَلِب" ض األخاّلء عند البالءِ وبع

 وصوابهما:
 ِي.... .... ... البيت  ويصهُل في مثل جوف الّطويْ 

 وفي القصيد:  
 ء والّرزِء... ... .."  وبعض األخاّلء عند البال

وكـــذلك )مـــا( النكـــرة والتامـــة قوُلـــه فـــي )بـــاب البناء(:" 5س 1029جـــاء فـــي ص  -95
)بمــــا ُمْعِجــــٍب لــــك( و)ِنِعّمــــا( محمولتــــان علــــى لفــــظ الشــــرطية وأخواتهــــا.     ، نحو:أيضــــاً 

(". وكذلك الخبرية  فمحمولة على لفظ االستفهامية أو على )ربَّ
الظــاهر أن قولــه:" وكــذلك )مــا( النكــرة والتامــة أيضــًا" ال يــؤدي المعنــى المــراد، وأن 

 والتامة أيضًا..." ]فةالموصو  [ذلك يحصل بالتكملة اآلتية:" وكذلك )ما( النكرة 
والظـــاهر أن قولـــه:" وكـــذلك الخبريـــة..." ال يـــؤدي المعنـــى المـــراد أيضـــًا، وأن ذلـــك 

 الخبرية...". ]كم[يحصل بالتكملة اآلتية:" وكذلك 
قوله:" والبناء علـى الحركـة يكـون ألشـياء: منهـا  2جاء في الصفحة نفسها س -92

ع المعرب، وهو الفعـل الماضـي،       أو المزية على ما لم ُيْعرب قطُّ، أو لوقوعه موق
 ضارع )من ُمعاٍل( ...". :)من َعِلي(لمضارعته ما ضارع المتمكن، نحو
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 والظاهر أن قوله:" ِمْن َعِلي" تحريف، وأن الصواب:" ِمْن َعَلى".
جاء في الصفحة نفسها أيضًا قوله:" واالختصاص بالضم لكونهـا حركـًة ال تكـون -92

عليها في حال إعرابـه، وهـو المنـادى المفـرد و)قبـُل وبعـُد وأّوُل(  ألن إعرابًا في المبنّي 
، وفيهــــا حمــــٌل عليهــــاال ُتعــــرُب بــــالرفع،  والظــــروفُ المنــــادى ال يدخلــــه الرفــــع إعرابــــًا، 

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

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

وفــــي كــــل مــــن تحــــت :"والفــــتح فيهــــا للتخفيــــف،  3جــــاء فــــي الصــــفحة نفســــها س -92
ال ة، نحــو اإلتبــاع لأللــف والفتحــ ومنهــا، وهــي علــى أحكــام. موضــعُ ِبنــَي علــى الفتحــة

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

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

 ه:"َفِعْلَن" وهم، واألشبه:" َفَعَل".والظاهر أن قول
 ألنّ قولــــه:" والكســــر اللتقــــاء الســــاكنين، وقــــد تكــــوُن  5س 1020جــــاء فــــي ص  -98

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

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

كلمٌة ُتَؤكِّـد بهـا العـرُب اليمـيَن كقولـه  (1)]َجْيرِ [قوله: و 1س 1021جاء في ص  -99
 ".َلَحقٌّ  ِإنَّهُ ُقْل ِإي وَربِّي تعالى: 

 (:" غير واضحة في األصل...".1لت المحققة في الحاشية )قا
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الظــاهر أن قولهــا "جيــر" وهــم محـــض، وأن الصــواب:" إّن"، وبــذلك تناســب الشـــاهد 
 بعدها.

)األخطاء المطبعية في كتاب "شرح جمل الزجاجي ألبيي السنيع ي يي بيع مسمي   
 م  يرب.بع ي ي بع خروف اإلشبي ي" تسقيق و رانة( إي ا  ال كتورة ن وى مس

 الصواب الخطأ السطر الصفحة

 بعضهما بهضهما من تحت 3 525

 شيٌء )وهو متكرر كثيرًا( شْيئ 2 522

 مأخوذةٌ  مأخوذٌ  من تحت 2 522

 والمؤنثة المخاطبة والمؤنث المخاطبة 9 523

 لكوِن العينِ  لكوِن العينُ  2 522

 لذلك إلى ذلك 9 522

 ِذهْ  ذهّ  1 309

 قاال قال 5 338

 ذا أقمتَ إ إذا قمتَ  8 323

 المتعدي التعدي 3 322

 وجواداً  وجوداً  2 322

 ُحدِّ ْثُتُموهُ  َحدَّ ْثُتُموهُ  2 322

 للمرَِّة الواحدةِ  المرََّة الواحدةَ  1 323
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 الصواب الخطأ السطر الصفحة

 إنّ  أنّ  3 328

 وبابها وبابه 8 328

 عنها عنه 3 381

 ِمْن قائل َمْن قائل من تحت 5 385

 بظهور لظهور 5 398

 أثبتهو  وأثبت من تحت 3 501

 فعل بِفعل  5 508

 َخلَّةً  َجلَّةً  10 533

 وَيِردُ  ويردُّ  2 551

 فيهما فيها 5 558

 نصبًا ورفعاً  رفعًا ونصباً  3 525

 ألكم إلكم 9 525

 َأنَّ  إنَّ  األخير 522

 َفِميْ  َفِميَّ  8 589

 لكيْ  لكيّ  من تحت 5 591

 الخطَفى الخطفيّ  من الحاشية 1 595
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 الصواب الخطأ السطر الصفحة

 َتْعَيى ُتْعيي 2 592

 تالله تا الله  من تحت 5 201

اْيُمُن )يتكرر في الباب  أْيُمنُ  2 205
 كثيرًا(

 كوِن الجملةِ  كوِن الجملةُ  2 205

ثباتها ورثباتها من تحت 3 215  وا 

 لم ُيَقدِّمْ  لم يتقدمْ  األخير 255

 الخليقة الخلقه (5الحاشية ) 232

 الخطَفى الخطفيّ  1 252

 لم تدخل لم يدخل 1 259

291 2 "  "إْن" "إنَّ

 "ِمْن" "َمْن" 1 201

 َنَصفاً  ِنْصفاً  5 209

 النَّْصف النِّصف 1 210

 الِخدالَ  الخذاال من تحت 5 212

ُومُ  5 238  الرُُّسومُ  الرُّ
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 الصواب الخطأ السطر الصفحة

 اآلِخرِ  اآلَخرِ  5 239

 األول األو 2 239

 والواقعة صفة والواقعة صلة من الحاشية 5 221

( 5)في اإلعمال( 2 222

 وفي المعنى
في اإلعمال وفي 

 (5)المعنى(

 وخاالته وحاالته 2 228

 ِمْن َمرِّ  ِمْن مرَّ  2 225

 التفاحة هي التفاح هو  5 220

 معترضة متعرِّض 3 223

 عرق النَّسا عرق النَّساء من تحت 3 222

 يا خيراً  يا خبراً  2 282

 الدميم الذميم 5 291

 واستعبده واستبعده 9 291

 ألنَّه إلّنه من تحت 3 215

 ُمْشَفق عليه مشفوق عليه (2الحاشية ) 212

 ]المخاطبين[ ]للمخاطبين[ 3 255
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 الصواب الخطأ السطر الصفحة

 على غير المسلمين على غير اإلسالم من تحت 5 255

 طائيَّة طيئّية (2الحاشية ) 253

 فميّ  فميىّ  5 252

 "ابن ُأّمْي" "ابن أّم" من تحت 3 258

 الشيبِ  تداُفعَ  َتداُفَع الشيبُ  5 232

 "يا" "ياء" من تحت 5 255

 الحذف المحذوف األخير 223

 الحارث بن ورقاء الحارث ابن ورقاء 2 222

 وراعَيهُ  وراعَيةُ  2 222

بَلهُ  غالَمة وابنه 8 222  غالمه وا 

 عَمر بن مخزوم عمَر ابن مخزوم 2 223

 أّنهم إنهم  5 229

 َشفَّني َشفَّيني 2 222

 المبتدأ مبتدَأة 5 228

 قوَله قوُله 2 805

 لئن إلن 3 851
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 الصواب الخطأ السطر الصفحة

 الدقيق الرقيق من تحت 3 858

 َأاَل ِإنّ  إاّل َأنَّ  من تحت 5 859

 قد كاد... قد كان... (1الحاشية ) 832

 زيادة بن زيد زيادة ابن زيد 3 850

 الَجِرْيء الجري 2 821

 بالموَجبِ  بالموِجبِ  5 828

 َتِردُ  دُّ َترُ  3 822

 وأيٌّ  وأيُّ  2 822

 والطبيعة الطبيعة 5 822

 كنتُ  كنتَ  من تحت 3 885

 على هلى  (1الحاشية ) 890

 أفسد إفسد  (1الحاشية ) 890

 إلمكان اإلمكان 5الحاشية  891

 مؤرج مؤرخ 3الحاشية  892

 يقف يوقف  من تحت 3 898

 فكالهما فكلباهما  1 899
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 الصواب الخطأ السطر الصفحة

 وَمْوَحدَ  وَمْوَحدْ  من تحت  3 905

 واْفَعلَّ  وأْفَعل 9 905

 ولم تُْنَقلْ  ولم ُيْنَقلْ  من تحت 2 912

 علماً  عماً  2 952

 َتُردُّه َتِردهُ  2 932

 يرثي ترثي 3 955

 فمعدولة معدولة من تحت 5 959

 وهم بنو وهو بنو 3الحاشية  959

 عن  على 2 921

 ِإالّ  أاّل  3 928

 فعمل فيه فعمل منه 5شية الحا 928

 أبا األصبوِ  إبا األصبوَ  األخير 925

 التَّحّشُؤ )بالحاء( التَّجّشؤُ  5 993

 َتْحِسُبونَ  َتْحُسُبونَ  من تحت 3 992

 البلبلُ  البلبلَ  من تحت 5 1015

 جميع جمع 2 1050



 555 

 الصواب الخطأ السطر الصفحة

 ُنَطْيليقٌ  َنَطْيِليقٌ  5 1055

 فيبقى )شهباب( فيبقى )شهيباب( 2 1055

 ُعَضْيِرفٍ  ِرفٍ ُعِضيْ  9 1053

 أو رددتَ  ورددتَ  من تحت 3 1053

 ألنها للفاعل ألنها الفاعل األخير 1052

 الظرف لغة الظروف لغة 5 1052

 و)ُأولى( و)ُأولي( من تحت 5 1031

 لبعِدهِ  لبعدِ  3 1059

 َأوْ  ِإوْ  من تحت 3 1023

 ِمْلُكها َمْلُكها من تحت 2 1022

 ِمنْ  ِم نْ  1 1022

 


