شرح جمل الزجاجي
ألبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف اإلشبيلي (ت )906
"تحقيق ودراسة"
"القسم الثاني"
د .عالء الدين حموية
المجلد الثاني:

 -1جاء في ص  285س":3وقولهم( :ا ْف ِع ِِ ْل به) لفظه لفظ األمر ،ومعناه
التعجب ،والجار والمجرور هو الفاعل ( ... )1والكوفيون يقولون :الجار والمجرور
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.
ِ
فأجِد ِر
 ... ............وا ْن
يستغن يوماً ْ
و أَس ِمع به وأ َْب ِ
ص ْر
ْ ْ
وبمجيئه منصوباً بعد إسقاط حرف الجر في قوله:
مثل ذلك أن يكونا
..........
فاجِد ْر َ
ْ
وهو قو ٌل ال دليل على خطئه".
()1
قالت المحققة في الحاشية  ":وهو مذهب البصريين انظر ...وذكر أبو حيان
في االرتشاف ( )32/3أن الفراء والزجاج والزمخشري وابن خروف يرون أن
(ا ْف ِع ْل) في التعجب أمر حقيقة والهمزة للنقل .وهو خالف ما صرح
به ابن خروف في َّ
ص".
الن ِّ
ُّ
الحق أن نص ابن خروف هنا موافق لما ذكره أبو حيان ،فقد قال صراحة عن
دليل على خطئه".
قول الكوفيين":وهو قو ٌل ال َ
أما قوله":وقولهم( :ا ْف ِع ْل به) لفظه لفظ األمر ومعناه التعجب ،والجار والمجرور
هو الفاعل "...فنقل لرأي أكثر النحاة ،ال تعبير عن رأيه هو.
فعل و ٍ
وكل ٍ
 -5جاء في أول باب (نعم وبئس) ص  293س 3قولهُّ ":
اسم على
ِ
(فَ ِع َل) بكسر العين مما عينه حرف حلق يجوز فيه أربع لغات (نِ ْعم) ِ
و(بِئَ ِْ َس)
ّ
َ
(ن ِ
و(ب ِِئَ َِ َس) على
)
م
ع
الباب
هذا
في
عمل
فاست
العين،
بكسر الفاء وسكون
ُ
َ
َ َ
األصل قليالً."...
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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 (نِ ْع َم) (وبِْئ َس) بكسر
الفاء وسكون العين ]وبكسرهما ،وبفتح الفاء وكسر العين ،وبفتح الفاء وسكون
(ينظر اللسان "نعم" "بئس").
العين[ فاستُعملُ "...
 -3قالت المحققة في تعليقها على البيت اآلتي:

بِ ْئ َس قَرينا َيفَ ٍن هالِ ِك
( ":)5مجهول النسبة وعجزه":أم عبيد وأبو ِ
مالك ِِ."...
ّ
هذا بيت مستقل من مشطور الرجز ،وال عجز له ،والعروض فيه هي الضرب.
(انظر ما سلف التعليق ( )1من المجلد األول).
()5

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

أنا نعم أخالس القوافي

بد من حذفه"...
ذكر فيما ال ّ
وال يجوز حذف المقصود بالمدح إالّ أن يتقدم له ٌ
الظاهر أوالً أن قوله":أخالس" بالخاء ال معنى له ،واألشبه أنه(:أحالس) بالحاء.
(متَفاعلن ُمتْفاعالتن).
وهذا عجز بيت من مجزوء الكاملُ :
والظاهر ثانياً أن قوله":فيما" تحريف ،وأن الصو ِ
اب":م ّما".

 -2جاء في ص  299س 5من تحت قوله":وال يتقدم المبتدأ عليها .ومن أعرب
يد) فاعالً به فال وجه له
يد) خبره ،أو (حبَّذا) فعالً ماضياً و(ز ٌ
(حبَّذا) مبتدأً ،و(ز ٌ
كلمة و ٍ
ألنه ضم الكلمتين بمنزلة ٍ
احدة."...
ّ

الظاهر أن قوله":ألنه ضم الكلمتين بمنزلة "...ال يؤدي المعنى ،وال يصح
صناعةً ،وأن ذلك يحصل بالتكملة اآلتية ...":الكلمتين ]فجعلهما[ بمنزلة."...
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 -2جاء ضمن تعليقه على قول جرير:
ان من ٍ
الرّي ِ
يا حبَّذا َجَب ُل ال َّرّي ِ
ان َم ْن كانا
وحبَّذا
جبل
ساكن َّ
ُ
قوله ص  200س 1من تحتِ ...":
و(م ْن ٍ
تبيين لـ(ذا) على جهة التأكيد
جبل)
ٌ
(م ْن) وال تدخل على مميِّز (نعم) و(بئس) لكون فاعلها جنساً".
ودخلت عليه َ
الظاهر أن قوله":فاعلها" تحريف ،وأن الصواب"فاعلهما".

 -2جاء في أول تعليقه على قول النابغة:

ليب
ق باأل َْرطى لها وأرادها
رجا ٌل فََب َّذ ْ
تَعفَّ َ
ت َنْبلَهُ ْم و َك ُ
ص  202س 5قولُه":ولو كان على إعمال األول ِ
للزَم أن يقول( :وأرادوها
رجا ٌل) أي (تعفَّق وأرادوها) ألنه ضمير عائد على جمع ،وهذا ال محيص عنه".

الظاهر أن قوله":تعفَّق وأرادوها" ال يحقق التقدير المراد ،وأن ذلك يكون بالتكملة
اآلتية ":تعفَّق ]رجا ٌل[ وأرادوها."...
 -8جاء في باب التنازع قوله في ص  208س": 1وان أعملت
يد شاخصاً) تقديرهَّ :
َّ
يد شاخصاً ،وظننته
ظنني ز ٌ
(ظننِي وظننتُه إياه ز ٌ
الجمع
ثنيت ضميرك وهو (ني) لثنيت مفعوله الثاني ،فيلزم التثنيةَ و َ
الثاني فكنت ]ال[ ( )5تقول:

األول قلت:
إياه) ...ولو
في الضمير

َّ
(ظننا وظننتهم ّإياهم الزيدون
"ظننا وظننتهما إياهما الزيدان
شاخص ْي ِن) ،وال ّ
َ
ِ
فعل أبو القاسم."...
صين) .وهكذا يفعل في التي َ
شاخ ْ
قالت المحققة في الحاشية ( ":)5إضافة يقتضيها السياق".
الظاهر أوالً أن قوله( :ال) مقحم في الموضعين.
أن الصواب":ذ َك َر".
والظاهر ثانياً أن
َ
قوله":فعل" تحريف ،و ّ
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 -9جاء في ص  210س 1في شرحه لبيتي الفرزدق
الش ِّم ِ
بآبائي ُّ
الخض ِ
ـارِم
الكرِام َ
َ

بم ِ
قاعساً
بع ْد ٍل ْ
أن أ ُ
وليس َ
َس َّ ُ

مناف وه ِ
ٍ
بنو عبد َش ْم ٍ
اشِم
س ِمن

َّ
وسبَّني
صفاً لو َس َب ْب ُ
ولكن َن ْ
ت َ

َّ
أسب بني عبد شمس وبني هاشم ،الذين هم أكفائي،
قوله":يريد أن العدل أن
وآنف ِمن هجو عبيد ،وهو ابن ِ
مقاعس الذي ذكره".
الظاهر أن قوله":وهو ابن" تحريف ،وأن الصواب":وهم أبناء".
 -10قال في تعليقه ص  252س 2على قول عمرو بن كلثوم:

ق ِ
داسهُ ْم َد ْو َس الحصاد الدائِ ِ
ي والغوانِ ِ
وحلَ ِ
س
س
الماذ ِّ
َ
فَ َ
":فَصل ...بـ(الحصاد) بين المصدر وفاعله ،بالمخفوض به".
الظاهر أن الباء في قوله":بالمخفوض" مقحمة.

 -11جاء في ص 252س 5في تقديره لقوله:
ِ
ٍ
رؤوس ٍ
قوم
بالسيوف
بضرب
َ
ٍ
بضرب نحن) ،فحذف الفاعل".
قولُه":أراد( :

أزلنا هامه َّن عن الم ِ
قيل
َُ
َ

ض ْربِنا "...ألن المصدر ال يرفع الضمير الظاهر.
األشبه":أراد بِ َ
امي) في
 -15جاء في  233س األخير قوله ...":كما تقول:
(باللي) و(ر ٌّ
ٌّ
(بالل أباك) و(رام ُهرمز) فيلتبس بالمفرد".
اء)."..
وجاء في ص 958س 2قوله...":
َ
و(بالل َم َّز َ

و(بالل َح ْمراء)."...
والصفحة نفسها س 3من تحت...":
َ

كل هذه األسماء لم أجدها في (معجم ما استعجم) و(معجم البلدان).
508

 -13جاء في ص 232س 1قوله":وتفسير (المائة) و(األلف) بواحد مخفوض
ت
فإن َع َد ْد َ
ِّر بالجمع المخفوض ،والمفرد المنصوبْ .
ألنه اجتمع فيه ما فُس َ
ٍ
مئين) إلى (تسع مائة) ،ألن
(المئين) فاألصل أن تقول( :ثالث مئات) ،و(ثالث َ
المفسِّر هنا آحاد.)...
الظاهر أن قوله":مائة" تحريف ،وأن الصواب":مئات" ألن مراده بالمفسر أنه
هنا آحاد المعدود ،أي :تسع مئات ٍ
رجل مثالً.
 -15جاء في أول باب (تعريف العدد) ص  232قولُه  ":الذي ذكر أبو القاسم
من تعريف األول والثاني في اآلحاد ،وتعريف الثالثة في المركبات والمعطوفات
ِ
ِ
ِ
ِ
المائة الدر ِ
ِ
األلف
و(الثالثة
هم)
(الثالث
والمئين واأللف ،نحو:
الدينار) و(الخمسةَ
عشر الدر ِ
هم) كلّه من كالم العرب ،حكاه أئمة اللغويين ،وهو ضعيف .واألشهر ما
َ ّ
بدأ به ،وهو القياس ،وهو تعريف اآلخر من المضافات ،واألول من المركبات
ٍ
خالف بين الكوفيين
والمعطوف والمعطوف عليه .وجعلها ابن بابشاذ مسألة
()2
بعض
والبصريين ولم يعرف أن العرب هي التي اختلفت في ذلك .وأجاز
ٌ
تعريف الك ّل حتى التمييز ،ومنع بعض ما ال قياس فيه ،وهم األفصح األكثر".
قالت المحققة في الحاشية ( ":)2وهو الكسائي -كما ذكر ابن السكيت-
وجماعة من الكتاب."...
بعض :"...بعض العرب،
بعض ...ومنع
الظاهر أن مراد الشارح بقوله":وأجاز
ٌ
ٌ
ال بعض النحاة أو اللغويين .ولذلك َّ
رد على ابن بابشاذ أن تكون المسألة خالفية
بين الكوفيين والبصريين ألنها مما اختلفت فيه لغة العرب ،ولذلك قال في آخر
النقل ...":وهم األفصح األكثر".
 -12جاء في ص  221س 5في أول (باب كم) قولُه ...":فالمبتدأة( :كم ٍ
رجل
جاءك؟) والمفعولة (:كم غالماً ملكت؟) .والمجرورة( :بكم ٍ
مررت؟).
رجل
َ
َ

ـ(ر َّ
ب) في ملكها
ُ
وبنيت في االستفهام لتضمنها معنى الهمزة ،وفي الخبر تشبيهاً ب ُ
صدر الكالم ،وتضمنها القليل والكثير ،والخفض بها أولى ،ألن لفظها لفظ
االستفهامية .كما بنيت في الصفة ،و(ما) في الصفة أيضاً ،وفي التمام في مثل
509

فَنِ ِع ّما ِه َي وفي التعجب إ ْذ كانتا بلفظ ( َم ْن) و (ما) في االستفهام والخبر أو
الصلة".
النقل السابق فيه عدة أمور:
أ -الظاهر أن قوله":كم ٍ
جاءك؟".
رجل جاءك؟" وهم ،وأن الصواب "كم رجالً
َ
ب -الظاهر أن قوله":والخفض بها أولى" ال يؤدي المعنى المراد ،وأن ذلك
البناء بها[ أولى"...
يحصل بالتكملة اآلتية ...":والخفض بها] .و ُ
ج -الظاهر أن قوله":كما بنيت في الصفة ،و(ما) في الصفة "...ال معنى له،
وأن الصواب يكون باعتبار قوله":و(ما) في الصفة" مقحماً في هذا السياق،
فتكون العبارة":كـ(ما) بنيت في الصفة أيضاً وفي التمام".
قوله(":م ْن) و"مقحم في هذا السياق.
د -الظاهر أن
َ
 -12جاء في ص  225س 2ضمن حديثه عن مميز (كم) الخبرية قوله(:ويجوز
الخفض مع الفصل
النصب ،وأكثر ذلك مع الفصل والخفض .و
في مميزها
ُ
ُ
جائز."...
الظاهر أن قوله":والخفض والخفض" مكرر ،فأحدهما مقحم في هذا السياق.
 -12جاء في ص  222س 2قوله في باب (مذ ومنذ)":ووقع بعد البيت غلط،
ِ
ِ
ـ(م ْذ)
(:ورَوى ُ
وصو ُابه َ
وم ْذ َد ْه ِر) ،وكان م ْن لغته أن يخفض ب ُ
بعضهمُ :م ْذ ح َج ٍج ُ
على كل حال ويجعلها بمنزلة ِ
(م ْن) ( ، )5ثم رجع فقال(:تقديره :من َمِّر ِح َج ٍج،...
ِ
البيت(:م ْن َمِّر ِح َج ٍج ،و ِم ْن َمِّر ٍ
دهر)".
يريد :فتقدير
قالت المحققة في الحاشية (":)5الجمل  150والعبارة فيه( :وروى بعضهم :مذ
حجج ومذ دهر(،وقال) :وكان من لغته أن يخفض بمذ على كل حال ،ويجعلها
بمنزلة (منذ) ،فتقديره (عنده) :من َمِّر حجج ومن َمِّر دهر).

مع مالحظة الكلمات التي بين األقواس الكبيرة .والغلط الذي ذكر هو في تقديمـه
ـأن الـذي روى (مـذ حجـج ومــذ
لـبعض الكـالم علـى بعـض ،فكـالم أبـي القاســم يـوهم ب ّ
دهــر) هــو الــذي مــن لغتــه أن يخفــض ،وهــو الــذي يجعلهــا بمنزلــة (منــذ) ،وهــو الــذي
يقـ ِّـدرها ب ــ(من َمـ ِّـر حجــج )...والص ـواب أن يقــول بعــد البيــت فتقــديره عنــده( :مــن َمـ ِّـر
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حجـ ٍـج ومــن َمـ ِّـر دهــر) .وروى بعضــهم :مــذ حجــج ومــذ دهــر ،وقــال ] أي ال ـراوي[:
وكان من لغته ]أي زهير[ أن يخفض بـ(مذ) على كل حال ،ويجعلها بمنزلة (منـذ).
وانظر إصالح الخلل  "535كذا قالت!.
والحق أن الغلط الذي وقع بعد إنشاد أبي القاسم لقول زهير:

من الديار بقَُّن ِة ِ
لَ ِ
أَ ْق َوْي َن ِم ْن ِح َج ٍج و ِم ْن َدهر
الح ْج ِر
ُ
هـو فـي قولــه":ويجعلها بمنزلـة (منـذ)" بعــد قولـه ":وروى بعضـهم (:مــذ حجـج ومــذ
ده ــر) ،وق ــال :وك ــان م ــن لغت ــه أن يخف ــض بـ ــ(مذ) عل ــى ك ــل ح ــال "...وغلط ــه ف ــي
ِ
ِ
أمــا
اســتخدامه (منــذ) بــدل (مـ ْـن) ألن (مـ ْـن) هــي التــي يخفــض بهــا علــى كــل حــالّ .
(منذ) فتجر وترفع .ولذلك عندما َّ
قدر أبو القاسـم هـذه الروايـة قـال ":و ِم ْـن َم ِّـر حجـج
ومـن م ِّـر َد ْه ٍـر) فعــاد إلـى ِ
(مـن) ،وهــو الصـواب .ولـذلك قــال ابـن خروف":ووقـع بعــد
َ
البيت غلط ،وصوابه ...ويجعلها بمنزلة ِ
(م ْن)".
ُ

"إن" و "كــان")" :ويجــوز
 -18جــاء فــي ص  228س 2قولــه فــي بــاب (الجمــع بــين ّ
إن عـاد ]علـى[ االسـم ،فـإن ِّثنيـت وجمعـت
في فاعلهـا – إذا كانـت ازئـدة – مـا تق َّـدم ْ
قلت (( :)5كانا) و (كانوا) .وان جعلته ضمير المصدر لم تَ ِّ
ثن ،ولم تجمـع ،فتقـول:
َّ
و(إن الق ـ ــائم آب ـ ــاؤهم كـ ـ ـانوا منطلقـ ـ ـةٌ
ـائم (أبواهم ـ ــا كان ـ ــا منطلقـ ـ ـةٌ جاريتُهم ـ ــا)ّ ،
إن الق ـ ـ َ
ِّ
جواريهم) ،ولم ِّ
المتقدم
وم ْن ثنى الفعل
تثن (القائم) ،وال (المنطلقة) لرفعهما الظاهرَ .
على فاعله وجمعهَّ ،ثنى وجمع".
قالت المحققة في الحاشية ( ":)5في األصل (إن) ]بدون فاء[ ...فقلت ]بفاء[.
والصواب ما أثبت".
في النقل السابق أمران:
(إن) ،وما في األصل هو الصواب.
األول :الظاهر أن الفاء مقحمة في ْ
الثاني :الظاهر أن قوله" :كانا ...كانوا" تحريف ،وأن الصواب في الموضعين
(كان) .وتحذف الحاشية (.)3
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صـ ــل) ص  229قولـ ــه":المراد بالفصـ ــل التفرقـ ــة بـ ــين
 -19جـ ــاء فـ ــي أول (بـ ــاب الفَ ْ
صل ُي ِ
ؤذن بالذي يأتي بعده ]أنه[ خبر ال نعت".
النعت والخبر ،فالفَ ْ
أن[ الذي يأتي بعده خبر ال
الظاهر أن صواب موضع التكملة  ...":يؤذن بـ] ّ
نعت".

 -50جاء في المحاورة الشعرية التي ذكرها بين قيس بن ذريح ولبنى ،قولها ص
:225
َهلي
ت إليه من وطني وأ ْ
َر َحْل ُ

اء الخائنينا
فـجازاني جز َ

فَمـَ ْن رآني فال يغتّر بعدي

بحلو القول أو َيْبلُو َّ
الدفينا

":ي َرني".
الظاهر أن "رآني" تحريف ينكسر به الوزن ،وأن الصواب َ

 -51جاء في ص  283س 3في أول (باب النداء) قولُـه ...":وهـو منصـوب لفظـاً أو
تقــدي ًار ،إالّ أن يكــون مفــردًا علمـًا أو مفــردًا مقصــودًا أو مبهمـًا] ،فتلزمــه (يــا)[( ،)3نحــو:
يد)."...
(يا ز ُ

قالت المحققة في الحاشية (":)3غير واضحة في األصل".

الظـ ـ ـ ـ ـ ــاهر أن قولها":فتلزمـ ـ ـ ـ ـ ــه (يـ ـ ـ ـ ـ ــا)" لـ ـ ـ ـ ـ ــيس بص ـ ـ ـ ـ ـ ـواب ،وأن الص ـ ـ ـ ـ ـ ـواب ...":أو
مبهمــاً ] َف ُي ْب َنــى[نحــو ( :يــا زيـ ُـد) ...وذلــك لقولــه قبــل ذلــك ...":وهــو منصــوب لفظ ـًا أو
تقــدي اًر ،إالّ أن يكــون "...وألن مــا ُذ ِكـ َـر ال تلــزم (يــا) فــي جميعــه .قــال ص  211س:3
حذف منهما .وفي المقصود
فإنها ال تُ ُ
"ورّبما تُ ُ
حذف (يا) إالّ في االستغاثة ومع المبهمّ ،
خالف في حال السعة…".
قصده
ٌ
ُ
ولقوله أيضاً في ص  283س 3من تحت "وما ُشبِّه به في الضرورة ،نحو قوله…
…".
(ينظر التعليق التالي).
فجميعه على أنه ٌّ
مبني على الضم لفظاً أو تقدي اًر"ُ .

 -55جاء في ص  285س 3قوله ...":فجمع على ] )5([...مبني على الضم
(يا
لفظاً وتقدي اًر .فما لحقت ِمن هذا كلِّه ألف التثنية ]وواو الجماعة[ ( ،)5نحو:
مناب الضمة."...
زيدان) و( يا زيدون) ناب الحرفان
َ
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قالت المحققة في الحاشية ((":)5فجمع على) هكذا في األصل ،ولعله يريد:
جمع بين النداء واأللف والالم .وما بين معقوفتين كلمة مطموسة "كذا! وقالت في
الحاشية ( ":)5إضافة يقتضيها السياق".
في النقل السابق عدة أمور:
أ -الظاهر أن قوله" فجمع" تحريف ،وأن الصواب ":فجميعه".
ب -الظاهر أن الكلمة المطموسة حقّها أن تكونّ ]":أنه[".

ج -الظاهر أن الواو في قوله":لفظاً وتقدي اًر" تحريف ،وأن الصواب "لفظاً أو تقدي ًار".
د -الظ ــاهر أيضـ ـاً أن الـ ـواو ف ــي تكمل ــة المحقق ــة ]":وواو الجماع ــة[" تحري ــف وأن
الصواب  ]":أو واو الجماعة[".
 -53جاء في ص  282س  5من تحت قوله ...":غير ّأنهم إذا أطلقوا اللفظ وقالوا :
بعير) ( )5في األعراف".
أيت راكباً) فما
(ر ُ
َ
يعنون ( ٌ
قالت المحققة في الحاشية (":)5في األصل( :بعي ًار)."...

الظــاهر أن مــا فــي األصــل ص ـواب محــض ،فمــا أدري مــا الــذي دفعهــا لتغيي ـره إلــى
خطأ محض.
 -55جاء في ص  215س 3في حديثه عن قول جرير:
ك واغترابا
ش َع َبى غريباً
أَلُ ْومًا ال أبال َ
أعبداً َح َّل في ُ
(األب) بـ (ال) وهو فـي موضـع االبتـداء .و(لـك) خبـره.والالم مقحمـة
قولُه":وانتصب
ُ
زائدة ،واأللف دليل اإلضافة ،والالم دليل االنفصال ،ففيه الجمع بين النقيضين ،وجرى
أب لـك) ألن (ال) ال تنصـب
في كالمهم في المثل ،ولم تُر َ
اع اإلضـافة ،واألصـل( :ال َ
ِ
فكأن الالم دخلت على هـذا .ولـم
إالّ النكرات ،ثم
تكلمت ] العرب بـ(ال[ َ
أباك) مضافاًّ ،
ُيتكلم بـ(ال أخاك) و(ال) فيه مضافة."...
الظ ــاهر أن قول ــه "ف ــي المث ــل" تحري ــف ،وأن الصـ ـواب":مجرى اَل َمث ـ ِـل" .والظ ــاهر أن
قوله":الأخاك" تحريف ،وأن الصواب":ال أخا لك".
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والظاهر أيضًا أن قوله":مضافة" تحريف ،وأن الصواب":إضافة" وتكون العبارة":ولم
ُيتكلم بـ(ال أخالك) ،وال فيه إضافة".
يريد :أن العرب لم تقل( :ال أخالك) ،ولذلك لم تقل( :ال أخاك) باإلضافة.

 -52جاء في ص  212س 5قولهم:
ط ِرق ك ار أطرق ك ار
"أَ ْ
إن َّ
عام في القَُرى"
ّ
الن َ
وهما بيتان من منهوك الرجز ،لم تذكرهما المحققة في فهرس األشعار ،وذكرتهما
في فهرس األمثال فقط( .وانظر ص.)220

ـاف
 -52جــاء فــي ص  212قولــه":باب االســمين اللَّــذين لفظُهمــا واحـ ٌـد واآلخــر مض ـ ٌ
التأكيد على جهة اإلقحـام فـي أحـد
يعيد
َ
منهما :ذكر في هذا الباب مسألتين :إحداهماُ :
أ َْو ُج ِهها .والثانية :ال سبيل فيها إلى ذلك".
قوله":التأكيد" تحريف ،وأن الصواب":للتأكيد".
الظاهر أن
َ

والظاهر أن قوله":والثانية :ال سبيل فيها إلى ذلك" .يحتاج لتوضيح ،فمراده بالعبارة
السابقة :أن المسألة الثانية ال سبيل إلى تَ َحقُّق ترجمة الباب فيها ،أي يراها ابن
خروف مقحمة في هذا الباب.
 -52جاء في ص  250س 5في شرحه لقول جرير:

ال ُيْلِق َيَّن ُك ُم في َس ْوأ ٍَة ُع َم ُر
ي ال أَبال ُك ُم
يا تَْي َم تَْي َم َعِد ٍّ
ِ
ب إلى األ ُّم ،وال تعتمد عليها ،واّنما
قولُه ...":وتكره
العرب (ال أ َُّم َ
لك) ألنها ال تنس ُ
ُ
ِّ
استَ ْسهَلَ ِت المجاز فيه.
تعتمد على اآلباء ،مع ما في نفي األب من
الحب ،وقد ْ
هجوتكم".
و(الس َّْوأة) :الفعلة القبيحة .يقول لقومهْ :
إن تنهوا سفيهكم عن َسيِّئ فعله ُ

قوله":الحب" تحريف ،وأن الصواب":الس ِّ
َّب".
الظاهر أن
ّ
والظــاهر أيضـاً أن قولــه":إن تنهـوا ســفيهكم عــن سـ ّـيئ ِ
فعلـ ِـه هجــوتكم" .يقلــب المعنــى
ْ
إن ]ال[ تنهوا."...
اآلتية":
بالتكملة
المراد ،وأن الصواب يحصل
ْ
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 -58جــاء فــي ص  251س 8بعــد أن عــرض مــذهب ســيبويه والمبــرد فــي قــول جريــر
ـذهب سـيبويه غي ُـر هـذا
السابق فـي التعليـق اآلنـف (يـا تـيم تـيم عـدي…) قولُـه ...":وم ُ
وذلك َّأنه ال يومي مضافاً ،زاد تأكيداً ( )2لألول َّ
ـيم
مقدماً من تأخير ك ّ
ـأن األصـل(:يا ت َ
حمل على ِ
لفظ األول من غير تنوين ولذلك شبَّهَهُ بـ(يا طلحةَ) و
ٍّ
فلما قَ َّدم َ
عدي تيماً) ّ
(ال أبا لك)".
قالت المحققة في الحاشية ( ":)2ال يومي مضافاً زاد تأكيداً لألول .كذا في
األصل ،ولم َّ
يتأت لي وجهه بهذا اللفظ ...ولعل صواب العبارة (أنه ال يراه مضافًا بل
جاء توكيداً لألول) وهذا هو مذهب سيبويه".
بد ِمن:
ولتصويب العبارة ال ّ

أ -اعتبار قوله":ال يومي" تحريفاً ،وأن الصواب":ال ينوي".
ب -إضافة التكملة اآلتية ":ال ينوي مضافاً ]وانما[."...
ج -اعتبار قوله":زاد" تحريفاً ،وأن الصواب":أراد".
فغِّيــر لكث ـرة
أما (يــا صـ ِ
ـاح) فــي (يــا صــاحبي) ُ
 -59جــاء فــي ص  255س 5قولــه":و ّ
استعمالهم ّإياه ،وهو لّما كثُر استعماالً كثُر تغيي اًرِ ِ ،
ـاحب)،
فحذ َفت اليـاء فصـار (يـا ص ُ
ُ
ِ
ورِّخ َم".
ثم ُب َني على الضَّم ُ
ِ
صاحب".
صاحب" وهم ،وأن الصواب ":يا
الظاهر أن ضبط قوله":يا
ُ

 -30جاء في ص  252س 3من تحت في كالمه على بيت أبي النجم:
يا ابنة َع ّما ال تلومي واهجعي
عمــي) .وهــذا البيــت مــن البــاب
قوله":وشــاهده :إبــدا ُل األلــف مــن اليــاء ،أراد (يــا ابنــة ّ
ومما[ ( )2القلب فيه ضرورة .والبد ُل في الياء قوله:
الذي ُ
بعدّ ] ،
فهي تنادي بأبي

()1

وابنيما".

قالت المحققة في الحاشية (":)2إضافة يقتضيها السياق ألن الضرورة في البيت
التالي" .كذا قالت!
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(عمــي) ال يكــون إالّ فــي
"عمــا" ألن قلــب اليــاء ألف ـًا مــن ّ
الظــاهر أن الضــرورة فــي ّ
ضــرورة الشــعر .أمــا قلــب اليــاء ألف ـاً فــي (أبــي) فســائو فــي غيــر الضــرورة .ولــذلك قــال
ِّ
المتقدم في القلب ألفاً ،وهو َي ُش ُّد ،وعليه
الشارح في ص  252س":2ويشترك مع الباب
ِّ
المتقدم" .فقولها]:ومما[ مقحم في هذا السياق.
البيت
والظاهر أيضاً أن قوله":بأبي" تحريف ،وأن الصواب":بأبا" .وبه يتحقق االستشهاد.
قالت المحققة في الحاشية (":)1في األصل":منادى بأبا وابناما".
ث لغــات
و(ابـ َـن عـ ّـم) ففيهمــا ثــال ُ
(ابـ َـن ّأم) ْ
أما ْ
 -31جــاء فــي ص  252س 9قولــه":و ّ
المذكورة .وزاد اللغتين لكثرِة استعمالهما إحداهما :البناء على الفتح فـي االسـمين علـى
عم).
ابن َّ
ابن أ َُّم) و(يا َ
حكم التركيب( :يا َ

ـذف اليــاء مــن الثــاني علــى اإلضــافة ،وابقــاء الكسـرة يـ ُّ
ـدل
والثانيــة :نصــب األول ،وحـ ُ
ال علــى المفــرد ،علــى تـ ُّ
ـوهم التركيـب قبــل اإلضــافة .والبنــاء علــى الفــتح وهــذه
عليهــا حمـ ً
التنوين".
أضعفها ألنه موضع ال يحذف فيه َ
...ع ِّم ْي".
الظاهر أن قوله":أ َُّمَ ...ع َّم" في أول النقل تحريف ،وأن الصواب":أ ِّ
ُم ْي َ
والظاهر أيضاً أن قوله":يد ّل" تصحيف ،وأن الصواب":تد ّل".

والظاهر أن الـواو فـي قوله":وهـذه" مقحمـة فـي هـذا السـياق ألن مـراده اإلشـارة إلـى
ِ
ـي فيه ــا االس ــمان عل ــى الف ــتح ه ــي أض ــعف اللغ ــات ال ــثالث الت ــي
ّ
أن اللغ ــة الت ــي ب ُِن ـ َ
ذكرها.

ـت( :يــا هنانِيـ ِـه)،
ـت قلـ َ
 -35جــاء فــي ص  231س( )2قولــه":قال ابــن بابشــاذ فــإن ثنيـ َ
جئـت باليـاء عــوض األلـف ِ
ـت بالهـاء .قــال :وكـذلك تقــو ُل
آخـ ًار النكسـار مــا قبلهـا ،ووقفـ َ
فـي الجمـع( :يــا َه ُنونـاه) ( )3جعلتهـا واواً النضــمام مـا قبلهـا .ووقــف علـى قيـاس الندبــة.
قلت :وليس هنا في هذا لَ ْب ٌس ،فتبقى األلف على حالها ،ويفتح ما قبلها (يا َه َن ُانوه) .و
ُ
()5
و
(يا َه ُنوناهُ) في الجمع .وقالوا( :خطاه) كما قالوا( :يا أمير المؤمنينـاه)،
غالما) بفتح الكسرة حين لم يلتبس.
(يا زيداه) و(يا غالماه) ،فيمن قال( :يا
َ
أن النحويين أغفلوه وكشفَه" (.)2
وكذلك َ
فعل في تثنية المؤنث ،وزعم ّ
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قالت المحققة في الحاشية (":)3في األصل( :يا هنانوه) .وهو تحريف بدليل قوله
بعدها( :جعلتهما واواً النضمام ما قبلها) .وهي في شرح ابن بابشاذ  522/1كما
أثبت."...
وقالت في الحاشية (":)5كذا في األصل ولم يتبيَّن لي وجهه".
وقالت في الحاشية ( ":)2شرح الجمل البن بابشاذ  .522/1وعبارته":فإذا ثنيت
قلت( :يا هناتُوه)
قلت :يا هنتانِيه أقبِال ،واذا
أقبلن ،قلبت ألف (هناه) واواً
جمعت َ
َ
َ
ياء النكسار نون التثنية ،وهذا موضع يغفله النحويون
النضمام التاء ،كما قلبتها ً
إلشكاله ،وقد كشفته".
النقل السابق فيه عدة أمور:
أ-

الظاهر أن قوله":يا َه ُنوناه" تحريف ،وأن الصواب ":يا َهنُ ْوُنوه" إذ لو كان
خالف بينه وبين الشارح فهو أيضاً قال:
ذكرت لم يكن هناك
كما
ٌ
ْ
ص َّوب في شرح ابن بابشاذ.
(يا َه ُنوناه) .وتُ َ

ويفتح ما قبلها:
ب -قوله":يا هنانوه" الذي في قوله ":فتبقى األلف على حالها ُ
(يا هنانوه)" تحريف ،والصواب ":يا َهناناه".

ج -الظاهر أن قوله":خطاه" تحريف ،وأن الصواب":خطايا" ألن
ِ
ِ
الياء ألفاً ،ثم ُقِل َبت الهمزة
أصلها(:خطائي) ثم أ ُْبدلت كسرةُ الهمزة فتحةً ،و ُ
ياء .ساقها ليُ َمثِّ َل لجواز قلب الكسرة فتح ًة في قولهم( :يا َهناناه) ،وابقاء
ً
ياء.
قلبها
وعدم
األلف،
ً
(م ْف َعالن)
 -33جاء في ص  235س 5في حديثه ّ
عما الزم النداء من وزن َ
مان) ...ووقع في األصل ( َم ْك َر ِ
قوله ...":كقولهم( :يا َم ْك َر ِ
مان) قالوا:
بان) ...و( َم ْك َر ِ
وصوابهَ (:م ْك َذ ِ
مان) صحيح."...
و(م ْك َذ ِ
(م ْك َر ِ
بان) بالكسرة وهم ،وأن الصواب:
مان) َ
الظاهر أن ضبط قولهَ :
بان) بالضم ألنه مبني على الضم.
و(م ْك َذ ُ
(م ْك َر ُ
مان) َ
َ
(ينظر شرح ابن عقيل .)522/5
ُ
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 -35جاء في حديثه عن موضع الشاهد في قول الراجز:

َّح ِت أو َهلَّْل ِت يا اللّهُ َّم ما
َسب ْ
ص  250س 1قولُه ":وشاهده الجمع بين الياء والميم في (يا اللّهُ َّم)" الظاهر أن
قوله":الياء" تحريف ،وأن الصواب( :يا).
 -32جاء في أول (باب االستغاثة) ص  253قوله :في الباب أربعة أشياء:
مستغاث ،ومستغاث به ،ومستغاث من أجله ،واستغاثة ...والمستغاث هو المنادي
للنصر ...والمستغاث من أجله :هو الذي يطلب العون عليه ...وعالمة المستغاث
من أجله – وهو ُيطلب العون عليه أو التعجب منه -الالم في أوله مكسورة للفرق
بينهما".
الظاهر أوالً أن قوله":مستغاث" و"المستغاث" تحريفان ،وأن الصواب":مستغيث"
و"المستغيث".
والظاهر ثانياً أن قوله":عليه" في الموضعين تحريف ،وأن الصواب":له".

 -32جاء في حديثه عن ترخيم (شاة) ص  223س 1قوله ":فال يجوز أن تَُرَّخم كما
ال يرَّخم (طَْيلسان) ،فال ينبغي أن ترخم تلك ِ
اللغة لعدم ( َف ْي ِعل) في الصحيح.
َُ

الظاهر أن قوله":أن ترخم تلك اللغة" ال يؤدي المعنى المراد ،وأن ذلك يتم بالتكملة
اآلتية":أن ترخم ]على[ تلك ِ
اللغة."...
ِ
"اللغة"
والحق أن الطابع هو الذي أسقط لفظ "على" ألن المحققة ضبطت لفظ
بالكسر.

 -32جاء في ص  225س 3ضمن حديثه عن حذف حرفين في الترخيم قوله...":
وكذلك كل حرف زائد تابع ِلحر ٍ
ف ( )3أصلي ال يحذف الزائد منه إالّ أن يبقى بعد
َْ
()5
أما (مختار) و(مروان) مما حرف العلة فيه
حذفه ثالثة أحرف ،نحو( :منصور) .و ّ
أصل ،فال سبيل إلى حذفه مع اآلخر."...
قالت المحققة في الحاشية ( ":)3في األصل( :بحرف)".
وقالت في الحاشية (":)5في األصل( :مردان)".
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الظاهر أن قوله":تابع لحرف أصلي" ال يؤدي المعنى المراد ألن المراد هنا أن
اآلخر ،و ِ
يأتي الحرف الزائد قبل ِ
اآلخر حرف أصلي .وهذا المعنى يحصل إذا اعتبرنا
قوله":تابع" تحريفاً ،وأن الصواب "متبوع" ،ونعيد الباء كما في األصل":بحرف"،
ونحذف الحاشية (.)3
والظـ ــاهر أيض ـ ـاً أن قولهـ ــا( :مـ ــروان) يفـ ـ ِّـوت االستشـ ــهاد ،ألن األلـ ــف فيـ ــه ازئـ ــدة ال
إن "...ولــم أنتــه فيــه
أصــلية ،وســيأتي ترخيمــه بحــذف الحـرفين فــي ص ":229يــا َمـ ْـرَو ّ
إلى شيء .والقول السابق ينطبق على (مردان) الوارد في األصل.
حسان:
 -38جاء في كالمه على قول َّ

ِ
ِ
الج ِ
ماخير
ّ
عنا وأنتم م َن الجوف َ

ِ
الم تَْز ُج ُرُك ْم
بن َك ْع ٍب أَال أ ْ
حار َ
َح َ
ص  222س 8قوله":وشاهده :ترخيم (حارث) على لغة من ينوي المحذوف،
ض ّم
الفتح ِإتباعاً لحركة النون في (ابن) في لغة من َي ُ
ويجوز فيه البناء على الضم ،و ُ
بن عمرو)."...
كقولهم( :يا ز ُ
يد ُ

الظــاهر أن ضــبط قولــه":يا زيـ ُـد بـ ُـن "...وهــم ،وأن صــحة التمثيــل بالنصــب فيهما":يــا
بن "...وذلك بإتباع دال (زيد) نون (ابن) .وال أحد أجـاز ضـم نـون (ابـن) فـي مثـل
زَ
يد َ
بن
هذا الموضع البتة .فـ(زيد) في غير هذا الموضع من التمثيل يجوز فيه( :يا ز ُ
يد َ
ٍ
عمرو) .أما قوله ":في لغة َم ْن يضم" فيعني :أن َم ْن لغته لغة َم ْن ال ينتظر أي يقول:
ـار بـ َـن كعــب بفــتح ال ـراء علــى اإلتبــاع ،كمــا
ـار بـ َـن كعــب ،يجــوز لــه أن يقــول :حـ َ
يــا حـ ُ
بن عمرو).
قالوا( :يا ز َ
يد َ

 -39قال في شرحه لقول الشماخ:

المضي ِع
اه ْم
أعا ِي َش ما أل ْ
َهلِ ِك ال أَر ُ
يُضيعون ال ِه َ
جان مع ُ
ص  222س 2قولُه":يريد أنهـا عاتبتـه علـى تَ ْـرِك إنفـاق مالـه لألضـياف ،فقـال لهـا:
أرى أهلك ال ُيضيعون مالهم ،ويقومون عليها ،ويتعهدونها إصالحاً واستكثا اًر."...

الظاهر أن قوله":ما لهم" تحريف ،وأن الصواب ":أموالهم" لقوله بعد ذلك":عليها" و"
يتعهدونها".
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 -50جاء في تعليقه على قول النابغة:

ِ
ٍ
أقاسيه َب ِطي ِء ال َكو ِ
ِ
اكب
وليل
ناصب
ُم ْي َمةَ
كليني لهَ ٍّم يا أ َ
ْ
رخ ــم م ــن (أُميم ــة) الت ــاء المض ــمومة ف ــي الن ــداء َّ
ص  222س 2قولُ ــه":فلّما َّ
رده ــا
ـف
ورّدها[ بمثل حركة الحاء ،وصارت الكلمة بفتح التـاء أخ ّ
مضمومةً لتأكيد التأنيثَ ] ،
مــن األص ــل .والــدليل عل ــى محــافظتهم عل ــى التأنيــث وقفُه ــم ]بالهــاء إذا[ ح ــذفوها ف ــي
طلح" ،فإذا وقفوا قالوا( :يا طلحه)."...
األصل ،نحو ":يا َ
في النقل السابق عدة أمور:

أ -الظاهر أن قوله":مضمومة" تحريف ،وأن الصواب":مفتوحة".
ـه":وردها بمثـ ــل حركـ ــة الحـ ــاء ،وصـ ــارت "...ال يـ ــؤدي المعنـ ــى
ب -الظـ ــاهر أن قولـ ـ
ّ
ـة":وردها بمثـ ـ ـ ــل حركـ ـ ـ ــة الحـ ـ ـ ــاء
الم ـ ـ ـ ـراد ،وأن ذلـ ـ ـ ــك يحصـ ـ ـ ــل بالتكملـ ـ ـ ــة اآلتيـ ـ ـ ـ
ّ
]من (طلحة)[ ،وصارت."...
ج -الظاهر أن قوله":في" تحريف ،وأن الصواب":من".
 -51جاء في ص  222س 5في سـياق الكـالم السـابق قولُـه":ولو قـال الزجـاجي :بـأن
التاء المفتوحة هي التاء المضمومة ُغي َِّرت حركتُها تخفيفاً للكلمـة حـين كانـت أثقـل مـن
بن ٍ
عمرو ،ويا
المذكر فيما َكثَُر استعماله فلم يحذفوا شيئًا ،وال َرّدوه ،كما قالوا( :يا ز ُ
يد َ
زي ـ َـد ب ـ َـن عم ـ ٍـرو) ففتحـ ـوا إتباعـ ـاً لحرك ــة الن ــون ،وفتحوه ــا هنال ــك إتباعـ ـاً لحرك ــة الح ــاء،
بعد ،وهما لغتان ،لم يكن لخصمه ما ُّ
يرد به قولَه".
واإلتباع يكون لما قب ُل ولما ُ
الظاهر أن قوله":الحاء" وهم ،وأن الصواب":الميم".

 -55جاء في عرضه لموضع الشاهد من قول النابغة:
ٍ
َسٍد
قالت بنو
عامرخالوا بني أ َ

ِ
للجهل ض ار اًر ألقوام
يا بُ ْؤ َس

ص  229س 2قولُه":وشاهد البيت :إقحام الالم بين المضاف والمضاف إليه،
والعاملة( .)1و(بؤس) منادى مضاف."...
قالت المحققة في الحاشية (":)1كذا في األصل ،وكأنها مقحمة".
والحق أن السياق يصح بالتكملة اآلتية...":و]هي[ العاملة".
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ومراده بـ"وهي العاملة" أن الالم مع إقحامها فهي حرف جر أصلي ،ال زائد.
(ينظر ما سلف في التعليق  55من هذا المجلد).
ُ

 -53ج ــاء ف ــي ص  221س 5ف ــي حديث ــه ع ــن ت ــرخيم االس ــمين الم ــركبين وأن ذل ــك
معدي) و(يا رَام)."...
يكون بحذف ثانيهما فقط قوله":تقول( :يا
َ
معدي"
معدي" بفتح الياء وهم في الضبط ،وأن الصواب" :يا
الظاهر أن قوله":يا
ْ
َ
بسكون الياء.

ـميت
 -55ج ــاء ف ــي الص ــفحة نفس ــها س 3م ــن تحـ ـت قول ــه":قال اب ــن بابش ــاذ :ف ــإن س ـ َ
اوي) َّ
رخمــت علــى لغــة مـن ينــوي المحــذوف .وال يجــوز ترخيمـه علــى لغــة مــن ال
بــ(حمر ّ
ـادت
فإنــه يــؤدي إلــى قلــب الـواو ]همـزةً[ ،وهمـزة التأنيــث ال تقلــب ،ومـ ْـن َقلبهــا عـ ْ
ينــويّ ،
همزةً".

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

 -52ج ــاء ف ــي ص  293س 2قول ــه ":وال ي ــدخل الش ــرط ف ــي النف ــي ،وال ف ــي بع ــض
اب".
النهي ،وال ُي ْج َزُم لها جو ٌ
اب" ال معنى له .وأن المعنى يكون باألمور
الظاهر أن قوله":وال ُي َ
جزم لها جو ٌ
اآلتية:
اب":ي ْج ِزُم" بالبناء للمعلوم.
أ -أن ضبط " ُي ْج َزُم" وهم ،وأن الصو َ
ب -أن قوله" :لها" تحريف ،وأن الصواب":لهما".
اب" بالرفع وهم ،وأن الصواب":جواباً" بالنصب.
ج -أن ضبط "جو ٌ

ظر ما قاله في الصفحة 295
(وي ْن َ
ومراده أن الشرط ال يجزم جواباً للنفي وال للنهيُ .
وينظ ــر م ــا س ــيأتي ص
ـدن م ــن األس ــدُ "...
ف ــي المث ــالين":ال تش ــتم عمـ ـ اًر "...و" ال ت ـ ُ
821.

(أن) الخفيفـ ــة) قولـ ــه":وتكون
 -52جـ ــاء فـ ــي ص  853س 8فـ ــي (بـ ــاب مـ ــن مسـ ــائل ْ
ِّ
أن
صــهُ لالســتقبال ،نحــو[( :أوعـ ُ
ـزت إليــك ْ
مصــدرية تــدخل علــى الفعــل ]المضــارع فتخل ُ
تفعل) .وتدخل على المستقبل ]لذلك فال يجمع بينها وبين السين وسوف.
َ
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الظاهر أن قوله":وتدخل على المستقبل "...ال يؤدي المعنى المراد ،وأن ذلك
يحصل بالتكملة اآلتية ":و]ال[ تدخل على المستقبل."...
واألشبه أن الفاء في قوله ...":فال يجمع "...مقحمة.
 -52جاء في ص  852س 2قوله ":وقوله (:فإن وقع قبلها الظّ ُّن) يريد:
ترددت بين ٍ
شك ويقين[( )1فاستغنى بذكر الظن".
الح ْسبان ،...ألنها
ْ
]و ُ
قالت المحققة في الحاشية (":)1مطموسة في األصل".

الظـ ـ ـ ــاهر أن تكملـ ـ ـ ــة موضـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــنقط هـ ـ ـ ــي]:والعلـ ـ ـ ــم[ .والظـ ـ ـ ــاهر أن ال ـ ـ ـ ـواو فـ ـ ـ ــي
قوله":والحسبان" مقحمة.

ِ
ـي فع ـ ُل جماعــة
 -58جــاء فــي ص  822س 8فــي (بــاب األمــر والنهــي) قولُه":وقــد ُبنـ َ
النســاء ومــا دخلتْــه النــون الثقيلــة والخفيفــة ،ولــم تُحــذف منــه حــروف المضــارعة ،نحــو:
ض ِرْب َن) ،و(َلتَ ْخ ُر َج َّن) ،و(َلتَ ْخ ُر َج ْن) (.")3
و(ي ْ
(ي ْخ ُر ْج َن)َ ،
َ
قالت المحققة في الحاشية ( :)3في األصل( :لتخرجاً) باأللف".

الظاهر أن ما في األصل صواب محض( :لَتَ ْخ ُر َجاً) بقلب نون التوكيد الخفيفة ألفاً
ألن الموضع موضع وقف ألنها وقعت في نهاية الفقرة .ومـن خصـائص نـون التوكيـد
(ينظر شذا العرف ص.)32
الخفيفة أنها تُقلب ألفًا في الوقفُ .

رون الجـ ــزم علـ ــى الفعـ ــل
 -59جـ ــاء فـ ــي ص  829س3مـ ــن تحـ ــت قولُـ ــه ":وقـ ــد يكـ ـ َّـر َ
المجزوم نحو( :لم أَُبِل ِه) ،واألصل( :لم أ ِ
ُبال) بحذف اليـاء للجـزم ،ثـم تَ َو َّهمـوا ّأنـه غيـر
ـلم ســكون الــالم ،ثــم زادوا
مجــزوم ،فكــرروا عليــه الجــزم فــي التقــدير ،وحــذفوا األلــف ليسـ َ
الهاء على الحركة ،ولم يحذفوها ،فـدلوا بحـذف األلـف علـى إرادة الجـزم ،وابقـاء الحركـة
على ّأنه على األصل."...
الظاهر أن ضبط قوله":لم أَُبِل ِه ":بكسر الهاء وهم ،وأن الصواب سكونها ألنها هاء
السكت.

 -20ج ـ ــاء ف ـ ــي ص  825س 10ف ـ ــي (ب ـ ــاب الجـ ـ ـزاء) المث ـ ــا ُل المش ـ ــهور ف ـ ــي ُكتُـ ــب
ٍ
صائد به".
صقر
ٌ
ُ
النحو":مررت برجل معه ٌ
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ٍ
اب":صائد" بالكسر( .ويُنظر
قوله":صائد" بالرفع وهم ،وأن الصو
الظاهر أن ضبط
ٌ
ص .)552
 -21جاء في ص  822س 1ضمن شرحه أللفاظ قول األخطل:

ق فيها ِ
جآذ اًر وظباءا
إن َم ْن َي ْد ُخ ِل الكنيسة يوماًَيْل َ
ّ
و(الج ْؤَذ ُر) :ولد البقرة الوحشية،
قوله":ويقال لموضع تعبُِّد النصارى (كنيسة)،
ُ
ُ
ِ
والكوفيون يفتحون ذاله ،ولم َي ْروه البصريون ،وليس في الكالم عندهم (فُ ْعلَل)."...
قوله":الج ْؤَذر" بفتح الدال وهم في هذا الموضع ِلقوله بعد
الظاهر أن ضبط
ُ
ذلك":والكوفيون يفتحون ذاله."...

 -25جاء في ص  880س 2في سرده لمناسبة قصيدة العباس بن مرداس التي منها
الشاهد:
ِ
ِ
ط َمأ َّ
س
الرسول فقل له
أتيت على
َحقّاً عليك إذا ا ْ
إذا ما َ
الم ْجل ُ
َن َ
لسانه) ،فزادوه حتى رضي .وقيل :أكمل
قوله":فقال –عليه السالم( :-اقطعوا ّ
عني َ
له المائة ،وبقي بالمجلس أهلُه".
أن الصواب":ويعني".
الظاهر أن قوله":وبقي" تحريف ،و ّ

والظــاهر أيضـ ـًا أن ض ــبط قوله":أهلُــه" بــالرفع وه ــم ،وأن الصـ ـواب":أهَله" بالنص ــب.
فتكــون ...":لــه المائــة .ويعنــي ب ــ(المجلس) :أهَلــه" .و(المجلــس) هــو ال ـوارد فــي البيــت
َّ
اطمأن أهل المجلس.
الشاهد .أي :إذا
مم ــا ه ــي في ــه إالّ
 -23جــاء ف ــي ص  892س 2م ــن تح ــت قول ــه":وال ُيص ــرف ش ـ ٌ
ـيء ّ
ٍ
ضرورةً في ٍ
فاصلة ،وربما ُن ِّو َن إتباعاً -نحو قوله:قَواري ْار الثاني".
شعر أو
الظــاهر أن قولــه تعــالى :قـواري ْار بهــذا الضــبط أي بعالمــة ( )2فــوق األلــف وهــي
تعنى إسقاطها من اللفظ كما في قراءتنا اليـوم (حفـص عـن عاصـم) ُيف ِّـوت االستشـهاد.
ـق االستشــهاد بهــا فــي هــذا الســياق أن تضــبط قـواري اًر بــالتنوين ،وهــي ق ـراءة نــافع
وحـ ّ
التي بقي المغاربة عليها إلى اليوم ،وهي القراءة التي يق أر بها ابـن خـروف واألندلسـيون
والمغاربـة س َّ
ـجيةً رغـم علـم ابــن خـروف بوجـوه القـراءات األخـرى ،فهــو هنـا لـم ُيشـر إلــى
ـق المحقِّقـة أن تضـبط اآليـات بقـراءة
أنهـا قـراءة نـافع ألنهـا كمـا ذكـرت قراءتـه .وكـان ح ّ
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نــافع ألنهــا ق ـراءة المؤلــف .وهــذا مــا فعلت ــه أنــا والــدكتور عــدنان خلــف أبــو جــري ف ــي
تحقيقينا لشرح (تسـهيل الفوائـد وتكميـل المقاصـد) لجمـال الـدين بـن مالـك .فقـد الحظـت
فــي أثنــاء التحقيــق أن تغييــر القـراءة إلــى مــا يوافــق قراءتنــا (حفــص عــن عاصــم) يفـ ِّـوت
االستشهاد باآليات في بعض المواضع.
يتنبــه إليهــا .فــإذا
وقضــية تغييــر قـراءة المخطوطــات قضــية خطيـرة علــى المحقــق أن ّ
كان المغرب واألندلس (المغرب :من ليبيا إلى األندلس) حافظ على قراءته وهي قـالون
ـإن المشــرق تغيــرت فيــه
عــن نــافع فــي ليبيــا ،وورش عــن نــافع فــي بقيــة بلــدان المغــرب فـ ّ
القراءة إذ شاعت قراءة أبي عمرو في بالد المشرق حتـى الفـتح العثمـاني–فيمـا أظـن-
ألن ابــن الجــزري المتــوفى ســنة (833ه ــ) يقــول فــي كتابــه (غايــة النهايــة فــي طبقــات
القراء) في ترجمـة أبـي عمـرو بـن العـالء ... ":فـالقراءة التـي عليهـا النـاس اليـوم بالشـام
والحجاز واليمن ومصر هي قراءة أبي عمـرو فـال تكـاد تجـد أحـداً ُيلق ُـن القـرآن إالّ علـى
حرفه خاصة في الفرش وقد يخطئون في األصول.)595/1( "...
ونجد ابن خروف ُيعبر عن قراءة حفص عن عاصم بقوله ...":ومنه قراءة بعضهم"
ظى  نزاعةً نصب (نزاعة) على الحال"( .ص 909س.)1
كالّ ِإَّنها لَ َ

 -25ج ــاء ف ــي ص  901س 5ف ــي حديث ــه ع ــن ج ــر الممن ــوع م ــن الص ــرف إذا أ ِ
ُم ـ َـن
ّ
َّ
ُح ْي ِم َر) غير مصروف ،وقد
أ
و(
)
د
التنوين قوله ...":ودليل ذلك أن
ُح ْي ِم َ
َ
المصغر نحو(:أ َ
دخلــه التصــغير كمــا دخلـ ِ
اص األســماء ،فلــم
ـالم اإلضــافةُ ،وكلُّهــا مــن خ ـو ِّ
ـت األلـ ُ
ـف والـ ُ
ِ
تقاوم إحدى العلتين.
ـأن األلــف
فليـ ّـرَّد قولــه الثــاني بـ ّ
صـ ِّـغر فــي التعجــبُ ،
فــإن ّادعــى ُمـ َّـد ٍع ّ
أن ]الفعــل[ قــد ُ
ِ
ِ
الي َج َّدعُ)."...
دخلت الفعل في
والالم قد
(:الحمار ُ
ـالم اإلضــافةُ" ال يــؤدي المعنــى الم ـراد،
الظــاهر أن قولــه ...":كمــا دخلــت األلـ ُ
ـف والـ ُ
ـق أن هـذا مــن
ـالم ]و[ اإلضـافةُ" .والح ّ
وأن ذلـك يحصـل بالتكملـة اآلتيـة ...":األلـ ُ
ـف وال ُ
فعل الطابع ،ألن المحققة ضبطت "اإلضافة" بالرفع.
رد قول ــه الث ــاني "...ال ي ــؤدي المعن ــى المـ ـراد ،وأن ذل ــك
والظ ــاهر أيضـ ـاً أن قول ــهَ ":فْل َي ّ
فليرد قوله ]بقول[ الثاني بأن األلف والالم."...
يكون بالتكملة اآلتيةّ ":

 -22جاء في ص  902س 3قوله في (باب ما ينصرف وما ال ينصرف) قولُه":
(أح َمر) .صحيح غير أنه ينبغي له أن يزيد:
وقوله :منها (أَ ْف َع ُل) إذا كان نعتاً ،نحوْ :
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(ولم تلحقه تاء التأنيث) تحر ًاز من قولهم( :رج ٌل أرم ٌل) و(نسوةٌ أربعٌ) فإنه مصروف
في النكرة .أو يقول :ومؤنثه ( َف ْعلى) أو كان معه (من) ملفوظاً بها أو َّ
مقدرة."...
الظاهر أن قوله":فَ ْعلى" وهم في الضبط ،وأن الصواب":فُ ْعلى" بضم الفاء .والمعنى
يتم بالتكملة اآلتية":ومؤنثه ](فعالء( [ أو (فُ ْعلى) ألن مؤنث (أحمر) وما شابهه على
(فعالء) ،ومؤنث (أفضل) وما شابهه على (فُ ْعلى).

 -22جــاء فــي ص  950س 5مــن تحــت ضــمن حديثــه عــن وزن الفعــل المخــتص بــه
ٍ
ـاعتالل أو س ٍ
ـكون أو إدغـام ،نحـو:
تخفيف ب
كثير ما لم يط أر فيها
قولُه":وهذا
ُّ
ٌ
المختص ٌ
ٍ
ـام(:رَّد ،وش ـ َّـد) .وجمي ــع ه ــذا
( َعْل ــم) ُغِّي ـ َـر باإلس ــكان ال بالتس ــمية .وقي ــل بالب ــدل واإلدغ ـ َ
مصروف لزوال الوزن في النكرات".
العبارة السـابقة فيهـا اضـطراب شـديد ،ولعـل صـوابها ":و]أبنيـة[ هـذا المخـتص كثيـرة
ـف بــاعتالل أو ســكون أو إدغــام ،نحــو
]وهــي معتبـرة فــي المنــع[ مــا لــم يطـ أر فيهــا تخفيـ ٌ
"عْلم" ُغيِّر باإلسكان قبل التسـميةِ ،
و"قْي َـل" بالبـدل ]والنقـل[ ،وباإلدغـام ]فـي نحـو"ُ [:رَّد،
َُ َ
و ُش َّد" ،فجميع هذا مصروف لزوال الوزن في النكرات".
ومراده بقوله":في النكرات" :قبل التسمية بها.

ـت
 -22جاء في ص  951س 3من تحت قوله ":وان
ت) ونحوهـا قطع َ
سميت بـ(اقتدر ُ
َ
ت التاء ]إليها[ ( )2في الوقف ،ولم تصرف".
ور ْ
دد َِ َ
األلفَ ،
قالت المحققة في الحاشية (":)2غير واضحة في األصل".

اب":هاء".
الظاهر أن قولها":إليها" ال معنى له في هذا السياق ،وأن الصو
ً

 -28ج ــاء ف ــي ص  955س 3قوله":وفص ــل المؤن ــث ] ف ــال يخل ــو أن يك ــون متح ــرك
األوس ــط [ أو س ــاكن األوس ــط .ف ــالمحرك الوس ــط ف ــال س ــبيل إل ــى صـ ـرفه ف ــي العلمي ــة
وس َقر)."...
]وذلك نحوَ :
(قدمَ ،
الظــاهر أن قولــه " وفصــل المؤنــث فــال يخلــو "...ال يــؤدي المعنــى المـراد ،وأن ذلــك
يحصل بالتكملة اآلتية أو بمثلها" :وفصل مؤنث ]ال يخلو أن يكون على ثالثـة أحـرف
(ص
أو أكثــر .أمــا مــا كــان علــى ثالثــة أحــرف[ فــال يخلــو "...ولــذلك قــال فــي
 952س": )1وأما الذي على أكثر من ثالثة أحرف فينبغي."...
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ُّـور والبلـدان)
 -29جاء في ص  933س 2في أول (باب أسماء القبائل واألحيـاء والس َ
()5
ـي
قولُه ":وكذلك (باهلة) ال تكون اسماً لألب ،وانما تكون اسماً لأل ُّم و القبيلة أو الح ّ
على السَّعة أيضاً".
قالت المحققة في الحاشية (":)5في األصل( :أو)".
الظاهر أن ما في األصل صواب محض.
 -20جاء في الصفحة نفسها س 3من تحت قوله:
"وال بـ ّـد منــه أن ُيقــال( :)2مــن أســماء القبائــل مــا أصــله أن يكــون اســماً لـ ِ
ـألب األول،
ـاف
ـألم ،نحـو( :باهلـة) ،وفـي هـذين مض ٌ
نحو (تميم) ،ومنها ما أصله أن يكـون اسـماً ل ّ
ٍ
فيقال :بنو ٍ
فالنة ،كـ(بني تميم) و(بني أسد)."...
فالن وبنو
إليهما ُ
قالت المحققة في الحاشية ( ":)2كذا في األصل".

بد منه أن يقال" ال يصح معنى وال صـناعةً إذ ال يوجـد
الظاهر أوالً أن قوله ":وال ّ
ما يعود عليه الضمير من (منه) .وصـحة الجملـة تكـون بالتكملـة اآلتيـة ":و]مـا[ ال ب َّـد
منه أن يقال".
مضاف" وهم ،وأن الصواب":مضـافاً" .والتقـدير :يقـال فـي
والظاهر أن ضبط قوله":
ٌ
(تميم وباهلة) في حال اإلضافة إليهما...
والظاهر ثالثاً :أن الفاء في قوله ":فيقال" مقحمة.
ـي ال ل ــألب
 -21ج ــاء ف ــي ص  935س 9قول ــه ":ومنه ــا م ــا ه ــو اس ـ ٌـم للقبيل ــة أو الح ـ ّ
واأل ُّم ،وهــذا ال ُيقــال فيــه :بنــو فـ ٍ
ـإن
وم َعـ ّـد) فـ ْ
ـالن ،وال بنــو فالنــة ،نحــو( :ق ـريش وثقيــف َ
إن لم تكن فيه علَّة سوى التعريف".
أردت
َّ
ْ
الحي صر َ
فت ْ
قوله":إن" تحريف ،و َّ
الظاهر َّ
أن الصوابِ":إ ْذ"
أن
ْ

 -25جاء في ص  932س 1في حديثه عن قول األخطل:

سدوس بِِد ْرَه َم ْيها
فإن تَْب َخ ْل
ْ
ُ
ِ
دوس بن شيبان".
ْ
قوله":ويروى(:فإن تَ ْم َن ْع َس ٌ
دوس د ْرَه َميها) .وهو َس ُ
على هذه الرواية التي َذ َّك َر فيها (سدوس) وصرفه ،ال بد أن يكونِ ":د ْرَه َم ْي ِه ْم".
يح طيبةٌ قبول
فإن الر َ
ّ
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 -23جاء في ص  955س 2قوله":ومنها ما يُحكى ،ويجوز فيه اإلعراب
صرف ،ولم
ومن أنَّث َ
كـص وقَ ،من اعتقد التذكير في الحروف منع الصرفَ ،
()2
إن شاء،
إن شاء ،ويُعرب ْ
يصرف  .وكذلك حم و يس و طس ،يحكي ْ
ويضعها في الوجهين إذا
صرف،
ـ(هابيل)
ويجعلها ك
َ
َ
و(قابيل) من األعجمية ،وال َي ْ
ُ
التركيب أيضًا ،إذا
أت حاميم السجدة) ،ومنها ما تكون فيه الحكاية و
التبست ،تقول(:قر ُ
ُ
أت طاسين ميم) ،و(تبركت بطاسين ميم).
بت تقول (:هذه طاسين ميم) ،و(قر ُ
أعر َ
حضرموت)".
واإلضافة جائزة كـ(
َ
قالت المحققة في الحاشية ( ":)2أي يجوز فيها الوجهان ،ألنها أسماء حروف.
وينظر لفهم مراده
ُانظر الكتاب  "520 /3قوله ":ومن اعتقد ...ولم يصرف" صوابُ ،
ص 952-955وسترى هناك أن السبب غير ما قالته المحققة في حاشيتها.
والظاهر أن قوله ":ويضعها" تحريف ،وأن الصواب ":وي ِ
صفُها".
َ
ِ
سين َِ
والظاهر أالّ فائدة من األمثلة المذكورة آخ اًر إال بضبطها بالشكل ":هذه ط ْا ْ
ميم َِ".
ميم َِ"
ُ
ميم َِ" و" قر ُ
و"تبركت بط ْا ْ
أت ط ْا ْ
سين َِ ْ
سين َِ ْ
ْ

ـرموت" بفــتح التــاء وهــم ،وأن الصواب":حضـ ِ
ـرموت"
والظــاهر أن ضــبط قوله":حضـ
َ
ِ
ـ(حضرموت)" .ومـراده أن أسـماء هـذه السـور التـي عوملـت
ألنه قال "واإلضافة جائزة كـ
معاملة (هابيل وقابيل) يجوز فيها الحكاية والتركيب واإلضافة كما تجوز اإلضـافة فـي
ِ
ـ(حضرموت).
المركب ك
 -25ج ــاء ف ــي ص  921س 5ف ــي حديث ــه ع ــن (قط ــام) ونح ــوه واخ ــتالف الحج ــازيين
والتميميـين فيهـا قولــه":وبنو تمـيم ُيعربـون فــي التسـمية كمـا أعربـوا العلـم والصـفة الغالبــة
ِ
و(ح َذاِم) و( َق ِ
فإنهم يتفقـون مـع
طام) ،ولم يصرفوا إالَّ ما في آخره الراءّ ،
منها كـ( َشراء) َ
أهل الحجاز على الكسر".
الظاهر أن قوله":إالّ" مقحم في هذا السياقُ ( .ينظر ما سلف ص  958س.)5

ال
 -22جاء في ص  921س 5قولُه ...":وأصل (إالّ) االستثناء ،ثـم تكـون صـف ًة حمـ ً
علــى (غيــر) فــي النفــي واإليج ـاب ،ومنــه قولــه تعــالى :ولــو كــان فيهمــا آله ـةٌ إالّ اللــهُ
لفسدتا وليست (لو) محمولةً على النفي عند سيبويه ،ولذلك لم يجـز البـدل فـي اآليـة،
ـول(:مررت ب ِ
ـالقوم إالّ زي ٌـد) علـى النعـت،
ئ بـه ،تق
ُ
والنصب على االسـتثناء جـائز لـو قُ ِـر َ
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ِ
يد) ،كلُّـه
مررت
و(ما
القوم إالَّ ز ٌ
يد) ،و(جاءني القوُم إالّ ز ٌ
بالقوم إالّ ز ٌ
ُ
يد) ،و(ما جاءني ُ
على النعت."...

ٍ
األوَل ْـين وهـم ،وأن الصـواب":ز ٍيد" بـالجر
الظاهر أن ضبط "زيد" بالرفع في المثـاَل ْين ّ
ألن (إالّ) في األمثلة كلها محمولة على (غير) في اإليجاب والنفي.
 -22جاء في كالمه على بيت النابغة:

وال أحاشي من األقوام من ِ
أحد
َ

وال أرى فاعالً في الناس ُي ْشبِهُهُ
َعطى لفار ٍ
هة) في
قوله ص  923س ":2والرؤية فيه من القلب ،ومفعولها الثاني ( أ ْ
وهم".
البيت ُ
بعد .وجعلُه ُ
ابن السِّيد (في الناس) ٌ

السـ ِ
ـيد (فــي النــاس) وهـ ٌـم" ال يصــح معنــى وال صــناعة،
الظــاهر أن قوله":وجعلُــه ابـ ُـن ِّ
ِ
وهم".
وأن الصواب ":وجعلَهُ ُ
ابن السِّيد (في الناس)] ،وهو[ ٌ
 -22جــاء فــي تقــديره لقــول القائــل ":ال مرحب ـاً وال أه ـالً وال ك ارم ـةً وال َم َسـ َّـرةً" ص 988
أسر َك َم َس َّرةً".
أكرمك كرامةً ،وال َّ
س 2قولُه ...":ال َ
ك...
الظاهر أن
قوله":أكرم َكَّ ...
أسرك" .بهذا الضبط وهم ،وأن الصواب":أُ ْك ِرُم َ
َ
َس ُّر َك."...
وأ ُ

 -28جاء فـي ص  991س 3فـي أول (بـاب دخـول ألـف االسـتفهام علـى "ال") قولُـه":
ـول ألـ ـ ِ
]فـ ــي[( )5دخـ ـ ِ
ـف االسـ ــتفهام علـ ــى (ال) معنيـ ــان( :)3أحـ ــدهما :اإلنكـ ــار والتـ ــوبي .
والثاني :التمني".
قالت المحققة في الحاشية (":)5مطموسة في األصل".
وقالت في الحاشية ( ":)3في األصل( :معنيين)".
الظ ـ ــاهر أن تق ـ ــديرها "ف ـ ــي" غي ـ ــر موف ـ ــق ،وأن الصـ ـ ـواب]":يفي ـ ـ ُـد[" .وبه ـ ــذا تص ـ ــبح
العبارة":يفيد دخو ُل ِ
ألف ...معنيين" .فتكون موافقة لما في األصل.
أن (ال)
 -29جاء في الصفحة نفسها س 5من تحت بعد أن عرض رأي سيبويه فـي ّ
قان ألنه ُي ْح َم ُل
إذا دخلها معنى التمني بعد الهمزة فال موضع لها ...قولُه ":وبينهما فُ ْر ٌ
فـي (ال) إذا دخلهــا التمنــي علــى الموضــع كمــا كــان قبــل دخولــه ،والســماع يؤيــد ســيبويه
()5
القياس".
]وهو[
ُ
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(ي ْح ِمـ ُل) ألن المـراد هنـا
(ي ْح َم ُل) وهم في الضبط ،وأن الصـوابَ :
أن قولهُ :
الظاهر ّ
الزجاجي الذي قال في (الجمل) نسخة على توفيق الحمـد (ص " )550فـالتمني يجـري
مجرى النفي في العمل" ولذلك قال بعد ذلك ":والسماع يؤيد سيبويه."...
والظاهر أيضاً أن قوله] :وهو[

()5

تحريف ،وأن الصواب":وكذلك".

قالت المحققة في الحاشية (":)5مطموسة في األصل".
ـان":حار ب ـ َـن كعـ ـ ٍ
ـأس بـ ـ ِ
ِ
ـالقوم "...فـ ــي
حسـ ـ
 -20خرج ــت المحققـ ــة بيتـ ـي َّ
ـب "...و"ال ب ـ َ
الحاشــية ( )5فــي ص  .995وكانــت خرجتهمــا فــي ص  .222-225فيكفــي فــي مثــل
تقدمهما مع ذكر رقم الصفحة.
هذا اإلشارة إلى ّ
 -21جاء في ص  995س 5في أثناء حديثه عن حروف التحضيض قولُه":ويدخلُها
على الماضي معنى التوبي ".

الظـ ــاهر أن العبـ ــارة السـ ــالفة ال تـ ــؤدي المعنـ ــى الم ـ ـراد ،وأن ذلـ ــك يحصـ ــل بالتكملـ ــة
اآلتية":ويدخلُها ]بدخولها[ على الماضي."...
 -25جاء في ص  995س 5من تحت في حديثه عن البيت:

المقَنَّعا
ون َع ْق َر النيب أفضل َم ْجِدكم بني ضوطرى لوال
َّ
تَ ُع ّد َ
الكمي ُ
قول ــه ":البي ــت لجري ــر يهج ــو الف ــرزدق ،وي ــذكر مع ــاقرة اإلب ــل الت ــي كان ــت ب ــين أب ــي
علي –رضي الله عنـه -عقـر سـحيم بعـض
الفرزدق وسحيم بن وثيل ،وكانت في زمن ّ
إبله ،وعقر غالب جميع إبله يفض ُل عليه في الكرم."...
َّل".
الظاهر أن قوله ":يفض ُل" تحريف ،وأن الصوابِ ":ل ُيفَض َ

ـب) جمــع (نــاب) ،وهــي (فُ ْع ـ ٌل)،
 -23جــاء فــي ص  992س 5مــن تحــت ...":و(النيـ ُ
بتقديرُ :ن ُيب قلبت الضمة كسرة كـ(بيض) ألجل الياء بعده."...
":ن ْيب".
الظاهر أن ضبط ُ"ن ُيب" بضمتين وهم ،وأن الصواب ُ
والظاهر أن قوله":بعده" تحريف ،وأن الصواب":بعدها".
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 -25جــاء فــي (بــاب التصــغير) ص  1010س 2قولــه ":والمزيـ ُـد (فُ َع ْي ِعــل) .و(فُ َع ْي ِعــل)
ِ
ُح ْي ِمـ ـ ـ َـد) ،و(فُ َعـ ـ ـ ْـي ِعالً)،
ـوزن ال المثـ ـ ــا ُل ،ألنـ ـ ــه قـ ـ ــد يكـ ـ ــون المثـ ـ ــال (أُ َف ْيعـ ـ ـ َـل) ،نحو(:أ َ
الـ ـ ـ ُ
(س َريحين)".
نحو(:م َك ْي ِرٍم) ،و(فُ َعْيلَين) ،نحو ُ
ُ
في النقل السالف عدة أمور:

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

ب -والظاهر أن قوله":وفُ َع ْي ِعل" مقحم في هذا السياق ،وأن العبارة":وللمزيد
(فُع ِ
الوزن ال المثا ُل."...
يعل)
ُ
َ
ِ
اب":مفَ ْي ِعالً".
ج -والظاهر أن قوله":فُ َع ْيعالً" تحريف ،وأن الصو ُ
د -والظاهر أن ضبط قوله":فُ َعْيلَين" وهم ،وأن الصواب":فُ َعْيِل ْي َن".
ِ
ضم
أن يُ َّ
 -22جاء في ص  1010س 9قوله ":فالثالثي حكمه الذي ُبن َي له الباب ْ
ويزاد ياء التصغير ثالثةً ،ويجري الرابع بوجوه اإلعراب ،إالّ أن
فتح ثانيهُ ،
وي َ
أولُهُ ،
الفتح ،نحو( :حميدة)."...
تدخله تاء التأنيث فيلزمه ُ
ِ
فيمن يعقل،
ثم جاء في ص  1011س 5قوله ...":أو ما ُجم َع بالواو والنون َ
و(ع ْريانُون) .وما جمع على
مانون)
ان) ألنك
مان)
تقول(:عثْ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
و(ع َرّي َ
نحو(:عثَْي َ
ِ
عا ْلين) ص ِّغر على (فُعْيِل ْين) ،نحو(:سرْي ِح ْين) و(وري ِ
(وَرشان) .وكذلك
تصغير
ين)
ش
ََُ
َُ َ
َ َ
( َف َ ُ َ
َ
ويُ ْك َس ُر الرابع
ياء التصغير ثالث ًة
ُّ
الر ُّ
باعي مما زاد يُ َ
ض ُّم أوله ،ويفتح ثانيه ،وتُزاد ُ
ِ
و(س َف ْي ِرج)".
بعده حرف لين ،أو لم يكن،
كان َ
ُ
نحو(:ج َع ْيف ٍر) ُ

ِ
ـانون" .ال ي ــؤدي المعن ــى المـ ـراد ،وأن ذل ــك
وع ْري ـ ُ
ـعُ ...
الظ ــاهر أن قول ــه":أو م ــا ُجم ـ َ
ِ
(عثَْيم ــان،
ـع ب ــالواو والن ــون ف ــيمن يعق ــل ،نح ــوُ :
يحص ــل بالتكمل ــة اآلتي ــة ":أو م ــا ُجم ـ َ
وع َرّيــان) ]فيلزمــه َّ
الضـ ُـم[ ألنــك تقــول "...ألن حديثــه مــن أول الفق ـرة إلــى آخرهــا عــن
ُ
الحرف الرابع .والهاء في (يلزمه) ترجع دائمًا إلى الحرف الرابع.

ِ
و(وَرْي ِشيِن)" .ال يؤدي المعنى
والظاهر أيضاً أن قوله ":وما ُجم َع على (فعالين)ُ ...
ص ِّغ َر على (فُ َعْيِلن) ]فيلزمه الكسر[ ،نحو:
المراد ،وأن ذلك يكون بالتكملة اآلتيةُ ...":
(س َرْيحيِن)."...
ُ
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ـاعي" تحري ــف ،وأن الصـ ـواب":الرابع".
ويظه ــر أيضـ ـًا بع ــد م ــا تق ـ َّـدم أن قول ــهُّ ":
الرب ـ ُّ
والمراد أن الحرف الرابع من الزائد على الثالثة زيادةً بغير ما َّ
تقدم يكسر الحرف ال اربـع
ـ(ج َع ْيِفر) ُ ِ
ـي
منه .ويؤيد هذا ّأنه َمثَّل ب ُ
و(س َف ْيرج) ،والثاني تصغير (سـفرجل) وهـو خماس ّ
باعي .ويؤيده أيضاً أنه قال":مما زاد" أي وكذلك يكسر الحرف الرابع مما زاد على
ال ر ّ
باعي" لما كانت هناك حاجة لقوله":مما زاد".
الثالثة .ولو كانت "الر ّ

 -22جــاء فــي ص  1012س 5مــن تحــت قولــه ":وهم ـزات الوصــل كلُّهــا تُحــذف فــي
ثي ]الكالم[( )1أو أكثر".
التحقير حيث كانت في ثُلُ ّ
قالت في الحاشية ( ":)1إضافة يقتضيها السياق".

ثي".
الظاهر ّ
أن قوله" :ثُلُثَ ّي" تحريف ،وأن الصواب ":ثُالَ ّ
والظ ــاهر بع ــد م ــا تق ـ َّـد َم أن قوله ــا]:الك ــالم[ مقح ــم ف ــي ه ــذا الس ــياق .ول ــيس إض ــافة
يقتضيها السياق.
اب تصغير الرباعي(.")1
 -22جاء في ص  1019س 1قوله ":ب ُ

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

ـي.
الذي قالـه ابـن خـروف فـي البـاب القابـل ص  1051هـو ":بـاب تصـغير الخماس ّ
استكرهت العرب تصغيره للحذف منه ،كما استكرهت تكسيره لذلك .فالتصغير فيـه مـن
وادي الجمع".
فإما أن يكون ابن بزيزة هو الواهم ،أو تكون المحققة وهمت في النقل عنه.
و(ر َسـ ـ ـ ِّـيَلةٌ)(:فُ َعِّيَلةٌ)،
 -28جـ ـ ــاء فـ ـ ـٍـي الصـ ـ ــفحة نفسـ ـ ــها س 5مـ ـ ــن تحـ ـ ــت قولـ ـ ــهُ ...":
و(مَل ْي ٍه)(:فُ َعْيلِ)(."...)2
ُ
قالت المحققة في الحاشية رقم ( ":)2في األصل( :فعيعل) .ولم ُي ِرد الوزن
التصغيري بل أراد الوزن الحقيقي".

الظاهر أن ما قالته المحققة في الحاشية صحيح ،ولكن ما ذكرته في النص(:فُ َعْي ٍل)
ٍ
(قاض) ونحوه.
اب(:م َف ْي ٍع) ألنه ُم َع ٌّل إعالل
وهم ،والصو
ُ
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 -29جاء في ص  1050س 1قولهُ ":وحرف اللين الثالث إن كان أصالً أو زائدًا
لإللحاق كـ(أسود) و(ج ْدول) ِ
و(عثَْير) جاز فيه اإلدغام واإلظهار ،واإلدغام أحسن".
َ

الظاهر أن قولهَ ":ج ْد َول" تحريف ألن الواو فيه زائدة لغير اإللحاق ،وأن
الصوابَ ":ج ْرول" ألن الواو فيه زائدة لإللحاق.
ـال) كــ(س ٍ
 -80جاء فـي الصـفحة نفسـها س 9قولـه ":وأمـا بـاب ( َفع ٍ
ماء) ...فـإن شـئت
َ
فقلت(:س َـم ٌّي)
حذفت الياء األخيرة على غير قياس الجتماع اليـاءات ،وأعربـت البـاقي،
ُ
ض) فــي تصــغير (قـ ٍ
وا ْن شــئت أعللتَهــا إعــالل (قُــوْي ٍ
ـتثقلت الحرك ـةَ فــي اليــاء
ـاض) ،اسـ َ
َ
ـاء للســاكنين ،قلتُ (:سـ َـم ًى) فصــار منقوصـاً ،وهـو القيــاس ،واألول
فحــذفتها ،وحـ َ
ـذفت اليـ َ
مسموع".
فمـ ْـن حــذف
الظــاهر أن
قوله":سـ َـم ًى" وهــم ،وأن الص ـوابُ ":سـ َـم ٍّي" ،أصــلها ُ
ُ
ِّي) َ
(سـ َـمي ٌ
ـررت
ـميًا) و(م ـ ُ
ـت س ـ ّ
الي ــاء األخيـ ـرة عل ــى غي ــر قي ــاس أعرب ــه فق ــال ":ه ــذه ُس ـ َـم ٌّي" و( أري ـ ُ
قال(:س ـ َـم ٍّي)،
وم ـ ْـن ح ــذف حرك ــة الي ــاء الثالث ــة ،ث ــم أعلَّ ــه إع ــالل المنق ــوص
ُ
ُ
بس ـ َـم ٍّي)َ .
بسـ َـم ٍّي) .فعالمــة اإلع ـراب فــي المثــالين
ـت ُسـ َـميِّياً) و(مـ ُ
فيقول(:هــذه ُسـ َـم ٍّي) و( أريـ ُ
ـررت ُ
األول والثالث مقدرة على الياء المحذوفـة ،ألنـه مع ٌّـل إعـالل المنقـوص .أمـا فـي المثـال
الثاني فإعرابه بالفتحة الظاهرة ،ألن الفتحة تظهر على الياء لخفتها.
(حبـارى)
 -81جاء في ص  1055س 10قوله ":إالّ أنهم قـد حـذفوا ألـف التأنيـث فـي ُ
ا(:ح َبيٌِّر) ،ف ــأبقوا األل ــف األول ــى ،والحاج ــة إل ــى الثاني ــة آك ـ ُـد ،ول ــذلك زاد
ونح ــوه ،فق ــالو ُ
فقال(:ح َبِّيرةٌ) فأبدل من الالم".
بعضهم تاء
ُ
أن الصواب":من األلف" ،ألن األلف هنا ليست
الظاهر أن قوله ":من الالم" وهم ،و ّ
الم الكلمة.

 -85جاء في ص  1053س 10في (باب تصغير الخماسي) قوله":وما في آخره
حرف ِ
اآلخرة منهما الجتماع
]واوان[( )5أو ياءان متصالن بياء التصغير ،فال يكسر
ُ
الياءات".
العبارة غير واضحة ،ولم ِ
أنته إلى شيء فيها.

 -83جــاء فــي ص  1052س 2فــي (بــاب تصــغير الظــروف) قولــه ":وجميــعُ ظــروف
المكان مذكرة إذا لم تكن فيه عالمة تأنيث."...
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أن الصواب":إ ْذ"
الظاهر أن قوله":إذا" تحريف ،و ّ

والظاهر أيضاً أن قوله":فيه" تحريف ،وأن الصواب ":فيها" لقوله قبل ذلك":مذكرةٌ".

 -85ج ــاء ف ــي الص ــفحة نفس ــها س 5م ــن تح ــت ":والمـ ـراد بتص ــغير ظ ــروف المك ــان
صغر (عند)،
والزمان تقريب المسافة ،و ُّ
الدنو من الشيء إن صح ذلك فيها ولذلك لم تُ ّ
(أول مـ ــن أمـ ـ ِ
(أمـ ـ ِ
ممـ ــا لـ ــيس
غيرهـ ــا ّ
وال (البارحـ ــة) ،وال ْ
ـس) ،وال (غيـ ـ ُـر) ،وال ُ
ـس) ،وال ّ
للتصغير فيه معنى".
غير" مقحم في هذا السياق.
الظاهر أن قوله ":وال ُ
 -82جــاء فــي ص  1031س 2قولــه فــي "بــاب تصــغير األســماء المبهمــة" ":وأســماء
اإلش ـ ــارة( :ذا) و(ت ـ ــا) وم ـ ــا ف ـ ــي معناهم ـ ــا .ومثناهم ـ ــا ومجموعهما(:الل ـ ــذان) و(اللت ـ ــان)
و(الذين) و(الالتي) و(اللواتي) و(الالئي)".
الظاهر أن قوله ":وأسماء اإلشارة( :ذا) ...ومثناهما ومجموعهما(:اللذان)"...
تخليط ،وأن الصواب يحصل بالتكملة اآلتية ...":وما في معناهما ]. .ومثناهما
ٍ
ومجموعهما(:ذان وتان وأو ِ
صالت
الء وأُولى) .واألسماء المفتقرة إلى
(الذي والتي)[ ومثناهما ومجموعهما(:اللذان واللتان.")...
ياء التصـغير فـي اليـاء التـي
 -82جاء في الصفحة نفسها س 2من تحت ...":وتُ ْدغم ُ
انقلبت عن األلف ،وهي الم الكلمة في (ذا وتا وأو ِ
الء وأُولـى) وتـدغمهما أيضـاً فـي يـاء
(الذي والتي والذين) وتزيد الياء عوضًا من ذهاب الحرف األول ...وتبقي الهمـزة علـى
ـذيا) فـ ـ ـ ــي (الـ ـ ـ ــذي) و(اللَّ ّتيـ ـ ـ ــا) فـ ـ ـ ــي (التـ ـ ـ ــي) ،وفـ ـ ـ ــي
كسـ ـ ـ ــرها ،فتقولَ (:ذّيـ ـ ـ ــا) ...و(اللَّـ ـ ـ ـ ّ
َّ
المذكر(:اللّ َذي ِّْي َن)."...
ذيان) ...وفي جمع
التثنية(:اللَّ ّ
الظاهر أن قوله":الياء" وهم ،وأن الصواب":األلف"

والظــاهر َّ
أن قوله":عوض ـًا مــن ذهــاب الحــرف األول" ال يــؤدي المعنــى الم ـراد ،وأن
ذلك يحصل بالتكملة اآلتية ":عوضاً من ذهاب ]حركة[ الحرف األول".
 -82جاء في ص  1032في حديثـه عـن غيـر المقـيس فـي بـاب النسـب قولُـه...":
ـي)،
ـتائي) ،وفــي ُّ
ح(:روحـ ٌّ
ـاني) والقيــاس ...وفــي الشتاء(:شـ ٌّ
(ج َّمـ ٌّ
الج َّمــة ُ
وفــي العظــيم ُ
الرو ُ
ابي) .وغيره مسموع".
اب ِجرد(:در ٌّ
وفي َدر َ
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الظاهر أن في أمثلة غير المقيس نقص ،وأن تمام العبارة يكون بالتكملة اآلتية...":
ماني) ]وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي الشتاءَ (:شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتَِويٌّ" ،وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ـة(:ج ٌّ
الج َّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي العظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم ُ
(ينظر الجمل  )525نسـخة
ُّ
ح(:ر ٌّ
اب ِج ْردَ (:درَاوْرِديٌّ) والقياسُ "...
وحاني) ،وفي َدر َ
الرو ُ
علي توفيق الحمد.
 -88جــاء بعــد النقــل الســابق قولُــه":والقياس أن يبقــى االســم بعــد النســب علــى مــا كــان
وغَّيــروا واطَّـ َـرد فــي المثــال ذلــك ،نحــو حــذف اليــاء مــن
عليــه قبــل النســب ،إالّ مــا أَعلّـوا َ
(فَ ِعْيلة) و(فُ َعْيلَة) و(فَ ُعولة)."...
الظــاهر أن قولــه ...":حــذف اليــاء مــن ...و(فعولــة)" .ال يــؤدي المعنــى الم ـراد ،وأن
ذلك يحصل بالتكملة اآلتية ...":حذف الياء ]والواو[ من."...

 -89جاء في حديثه عن قول عبد يغوث:

ك ِّ
كأن لم تََرى قبلي أَسي ًار يمانيا
مني شيخةٌ َع ْب َش ِمَّيةٌ
وتضح ُ
ْ
قولُــه ص  1058س ":5وقــال بعضــهم يجــوز أن يكــون (تَـ َـرى) للغيبــة ،وجــزم اليــاء
فحذف الحركة ،كقر ِ
اءة قنبل ِ إّنهُ َم ْن َيتَّ ِ
صبِ ْر."
ق َ
وي ْ

الظاهر أن قوله":الياء" مقحم في هذا السياق ،وأن قوله":فحذف" تحريف ،وأن
الصواب":بحذف".

اءة":ويتَّ ِ
ال ،ويفوت بها االستشهاد
والظاهر أن قر
ق" بحذف الياء ليست بقراءة قنبل أو ً
َ
(ينظر السبعة
ويتقي" بالياء.
ثانياً .وقراءة قنبل والتي بها االستشهاد":
ُ
ْ
(وينظر ما سلف التعليق رقم  /23 :المجلد الثاني).
ُ .)321

 -90جــاء فــي ص  1059س 5قولــه فــي نفــس الســياق الســابق ":وقيـ َـل :جـ َـزم مضــارع
ـأن لــم ت ـرأى ،ثــم نقــل حركــة الهم ـزة إلــى ال ـراء ،ثـ ّـم أبــدل بــالهمزة
اء) المقلــوب فقــال :كـ ْ
(ر َ
(أفع ْى) في الوصل."...
ياء على لغة َمن يقول (أفعي) في َ
الياء ،ثم أبدلها ً
الظاهر أن قوله ":لم ترأى" تحريف ،وأن الصواب":لم تََأرْ"

والظاهر أن قوله ":ثم أبدل بالهمزة الياء" مقحم في هذا السياق.

 -91جاء في ص  1025س 2في حديثه عن األفعال التي في أوائلها همزة
فاعل) و(تَ َفعَّل) قال
مما ال همزة فيه ،وهما (تَ َ
الوصل قوله ":وفي فعلين مضمرين ّ
تعالىَّ :
ت."
فاد َرأتُ ْم فيها ،وقال تعالىَ :و َّازي ََّن ْ

535

الظاهر أن قوله":مضمرين" وهم ،وأن الصواب""مدغمين".
 -95جاء في ص  1023س 1قوله ":وقوله (:وان كان ثالث الفعل مضموماً) ،يريد:
ٍ
و(ام ُشوا) ،فهـذا مضـموم ،ولـم تُض ّـم الهمـزة
(:ام ُرٌؤ) ْ
و(اب ُن ٌم) ْ
ضم َة أصل الزمة ،كقولهم ْ
لكون الضم عارضاً فيها."...
الظــاهر أن قولــه ":ضــمة أصــل الزمــة ،كقــولهم" ال يــؤدي المعنــى الم ـراد ،وأن ذلــك
يكون بالتكملة اآلتية ":ضمة أصل الزمة ]ال[ كقولهم."...
 -93جاء في ص  1022س 2وس 2في أبيات النابغة الجعدي البيتان:
وي
"ويصه ُل في مثل َج ْوف الطَّ ِّ
وفي بعض القصيد:

ِ
البالء
وبعض األخالّء عند

وصوابهما:
وي
ويصه ُل في مثل جوف الطّ ْ

 ... ... ........البيت
الرزِء ْأرَوغُ ِم ْن ثَ ْعلَ ِب"
و ْ
ِي ... .... ....البيت

وفي القصيد:

الرزِء".. ... ...
وبعض األخالّء عند البال
ءوّ
 -95جــاء فــي ص  1029س 5قولُــه فــي (ب ــاب البناء)":وكــذلك (مــا) النك ـرة والتام ــة
أيض ـ ـاً ،نحو(:بمـ ــا م ْع ِجـ ـ ٍ
ـب لـ ــك) و(نِ ِع ّمـ ــا) محمولتـ ــان علـ ــى لفـ ــظ الشـ ــرطية وأخواتهـ ــا.
ُ
وكذلك الخبرية فمحمولة على لفظ االستفهامية أو على َّ
(رب)".
الظــاهر أن قولــه ":وكــذلك (مــا) النك ـرة والتامــة أيض ـاً" ال يــؤدي المعنــى الم ـراد ،وأن
ذلك يحصل بالتكملة اآلتية ":وكذلك (ما) النكرة ] الموصوفة[ والتامة أيضاً"...
والظ ــاهر أن قول ــه ":وك ــذلك الخبري ــة "...ال ي ــؤدي المعن ــى المـ ـراد أيضـ ـاً ،وأن ذل ــك
يحصل بالتكملة اآلتية ":وكذلك ]كم[ الخبرية."...
 -92جاء في الصفحة نفسها س 2قوله ":والبناء علـى الحركـة يكـون ألشـياء :منهـا
أو
المزية على ما لم ُي ْعرب قطُّ ،أو لوقوعه موقع المعرب ،وهو الفعـل الماضـي،
لمضارعته ما ضارع المتمكن ،نحو(:من َعِلي) ضارع (من م ٍ
عال) ."...
ُ
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والظاهر أن قولهِ ":م ْن َعِلي" تحريف ،وأن الصوابِ ":م ْن َعَلى".

-92جاء في الصفحة نفسها أيضاً قوله ":واالختصاص بالضم لكونهـا حركـةً ال تكـون
المبني عليها في حال إع اربـه ،وهـو المنـادى المفـرد و(قبـ ُل وبع ُـد و ّأو ُل) ألن
إعرابًا في
ّ
ـرب بـ ــالرفع ،وفيهـ ــا حم ـ ـ ٌل عليهـ ــا،
المنـ ــادى ال يدخلـ ــه الرفـ ــع إع ارب ـ ـاً ،والظـ ـ ُ
ـروف ال تُعـ ـ ُ
نحو(:حيث وقطُّ
وحسب)".
ُ
ُ
الظروف" أن يكون بالنصب عطفاً على قوله":المنادى".
األولى في ضبط قوله ":و
ُ

والظــاهر أن قولــه ":وفيهــا حم ـ ٌل عليهــا" ال يــؤدي المعنــى الم ـراد ،وأن ذلــك يحصــل
بالتكملة اآلتية وبتغيير ضبط قوله":حم ٌل"" :وفيها ]ما[ ُح ِم َل عليها."...

 -92ج ــاء ف ــي الص ــفحة نفس ــها س 3م ــن تح ــت ":والف ــتح فيه ــا للتخفي ــف ،وف ــي ك ــل
ِ
ـي علــى الفتحــة ،وهــي علــى أحكــام .ومنهــا اإلتبــاع لأللــف والفتحـة ،نحــو ال
موضــعُ بنـ َ
نحو(:ج ْم َرٍة وتَ ْم َرٍة) وبابها".
ضار و(فَ ِعْل َن) ،ولتاء التأنيث
تُ َّ
َ
الظاهر أن قوله ":وفي كل موضع ُبني على الفتحة" ال يؤدي المعنى المراد ،ولم
ِ
أنته فيه إلى شيء.
والظاهر أن قوله ":ومنها "...بالواو ُي ْش ِع ُر بسقط لم أنته إلى تقديره.
والظاهر أن قولهَ ":ف ِعْل َن" وهم ،واألشبهَ ":ف َع َل".

ألن
ـون ّ
 -98ج ــاء فـ ــي ص  1020س 5قولـ ــه ":والكسـ ــر اللتقـ ــاء السـ ــاكنين ،وقـ ــد تكـ ـ ُ
()1
ِ
(ح ِ
وقطام."...
ذام
الكسرةَ من عالمات التأنيث ،والمبني عليها ]المؤنث ،نحو[:
َ
قالت المحققة في الحاشية ( ":)1مطموسة في األصل".

ألن" مقحم في هذا السياق .ويكون ضبط قوله":الكسرة" بالرفع":
الظاهر أن قولهّ ":
تكون الكسرةُ."...
وقد ُ

مؤنث".
المؤنث" تحريف ،وأن الصواب":
والظاهر أن قوله":
ٌ
ُ
()1
ـين كقولـه
 -99جاء في ص  1021س 1قوله :و] َج ْي ِر[ كلمةٌ تُ َؤ ِّكـد بهـا الع ُ
ـرب اليم َ
وربِّي ِإَّنهُ لَ َح ٌّ
ق."
تعالىُ  :ق ْل ِإي َ
قالت المحققة في الحاشية ( ":)1غير واضحة في األصل."...
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إن" ،وبــذلك تناســب الشــاهد
الظــاهر أن قولهــا "جيــر" وهــم محــض ،وأن الص ـوابّ ":
بعدها.
(األخطاء المطبعية في كتاب "شرح جمل الزجاجي ألبيي السنيع ي يي بيع مسمي
بع ي ي بع خروف اإلشبي ي" تسقيق و رانة) إي ا ال كتورة ن وى مسم يرب.
الصفحة

السطر

الخطأ

الصواب

525

 3من تحت

بهضهما

بعضهما

522

2

شيئ
ْ

شيء (وهو متكرر كثي اًر)
ٌ

522

 2من تحت

مأخوٌذ

مأخوذةٌ

523

9

والمؤنث المخاطبة

والمؤنثة المخاطبة

522

2

ِ
العين
لكون
ُ

ِ
ِ
العين
لكون

522

9

إلى ذلك

لذلك

309

1

ذهّ

ِذ ْه

338

5

قال

قاال

323

8

قمت
إذا َ

أقمت
إذا
َ

322

3

التعدي

المتعدي

322

2

وجوداً

وجواداً

322

2

َح َّد ثْتُ ُموهُ

ُح ِّد ثْتُ ُموهُ

323

1

َّ
المرةَ الواحدةَ

للمرة الو ِ
َّ ِ
احدة
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الصفحة

السطر

الخطأ

الصواب

328

3

أن
ّ

إن
ّ

328

8

وبابه

وبابها

381

3

عنه

عنها

385

 5من تحت

َم ْن قائل

ِم ْن قائل

398

5

لظهور

بظهور

501

 3من تحت

وأثبت

وأثبته

508

5

ِبفعل

فعل
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10

َجلَّةً

َخلَّةً

551

2

ُّ
ويرد

وي ِرُد
َ

558

5

فيها

فيهما

525

3

رفعاً ونصباً

نصباً ورفعاً

525

9

إلكم

ألكم

522

األخير

َّ
إن

أ َّ
َن

589

8

َف ِم َّي

َف ِم ْي

591

 5من تحت

لكي
ّ

لكي
ْ

595

 1من الحاشية

الخطفي
ّ

الخطفى
َ

538

الصفحة

السطر

الخطأ

الصواب

592

2

تُ ْعيي

تَ ْع َيى

201

 5من تحت

تا الله

تالله

205

2

ْأي ُم ُن

ْاي ُم ُن (يتكرر في الباب
كثي ًار)

205

2

ِ
كون الجملةُ

ِ
ِ
الجملة
كون

215

 3من تحت

ورثباتها

واثباتها

255

األخير

يتقدم
لم ْ

لم ُي َق ِّد ْم

232

الحاشية ()5

الخلقه

الخليقة

252

1

الخطفي
ّ

الخطفَى

259

1

لم يدخل

لم تدخل

291

2

َّ
"إن"

"إن"
ْ

201

1

"م ْن"
َ

ِ
"م ْن"

209

5

ِ
صفاً
ن ْ

صفاً
َن َ

210

1

ِّ
النصف

َّ
صف
الن ْ

212

 5من تحت

الخذاال

ِ
دال
الخ َ

238

5

الرُوُم
ُّ

وم
ُّ
الر ُس ُ

539

الصفحة

السطر

الخطأ

الصواب

239

5

اآلخ ِر
َ

ِ
اآلخ ِر

239

2

األو

األول

221

 5من الحاشية

والواقعة صلة

والواقعة صفة

222

2

في اإلعمال)
وفي المعنى

228

2

وحاالته

وخاالته

225

2

مر
ِم ْن َّ

ِم ْن َم ِّر

220

5

التفاح هو

التفاحة هي

223

3

متعرض
ِّ

معترضة
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 3من تحت

عرق َّ
النساء

عرق َّ
النسا
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2

يا خب ًار

يا خي ًار

291

5

الذميم

الدميم

291

9

واستبعده

واستعبده
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 3من تحت

إلنه
ّ

َّ
ألنه

212

الحاشية ()2

مشفوق عليه

ُم ْشفَق عليه

255

3

]للمخاطبين[

]المخاطبين[

()5
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في اإلعمال وفي
()5
المعنى)

الصفحة

السطر

الخطأ

الصواب
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 5من تحت

على غير اإلسالم

على غير المسلمين
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الحاشية ()2

طيئية
ّ

طائيَّة

252

5

فميى
ّ

فمي
ّ
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 3من تحت

"ابن ّأم"

ُم ْي"
"ابن أ ّ
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5

الشيب
تَدافُ َع
ُ

ِ
الشيب
تدافُ َع
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 5من تحت

"ياء"

"يا"
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األخير

المحذوف

الحذف

222

2

الحارث ابن ورقاء

الحارث بن ورقاء

222

2

اعيةُ
ور َ

اعيهُ
ور َ

222

8

غالمة وابنه
َ

غالمه وابلَهُ

223

2

عمر ابن مخزوم
َ

عمر بن مخزوم
َ

229

5

إنهم

ّأنهم

222

2

َشفَّيني

َشفَّني

228

5

مبتدأَة

المبتدأ
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2

قولُه

قوَله

851

3

إلن

لئن
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الصفحة

السطر

الخطأ

الصواب
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 3من تحت

الرقيق

الدقيق

859

 5من تحت

إالّ أ َّ
َن

أَالَ ِإ ّن
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الحاشية ()1

قد كان...

قد كاد...

850

3

زيادة ابن زيد

زيادة بن زيد

821

2

الجري

يء
َ
الج ِر ْ

828

5

ِ
بالموج ِب

بالموج ِب
َ

822

3

تَُرُّد

تَِرُد

822

2

أي
و ُّ

أي
و ٌّ

822

5

الطبيعة

والطبيعة

885

 3من تحت

كنت
َ

كنت
ُ

890

الحاشية ()1

هلى

على

890

الحاشية ()1

إفسد

أفسد

891

الحاشية 5

اإلمكان

إلمكان

892

الحاشية 3

مؤرخ

مؤرج

898

 3من تحت

يوقف

يقف

899

1

فكلباهما

فكالهما
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الصفحة

السطر

الخطأ

الصواب

905

 3من تحت

وم ْو َح ْد
َ

وم ْو َح َد
َ

905

9

وأ ْف َعل

وا ْف َع َّل

912

 2من تحت

ولم ُي ْن َق ْل

ولم تُْن َق ْل

952

2

عماً

علمًا

932

2

تَِردهُ

تَُرُّده

955

3

ترثي

يرثي

959

 5من تحت

معدولة

فمعدولة

959

الحاشية 3

وهو بنو

وهم بنو

921

2

على

عن

928

3

أالّ

ِإالّ

928

الحاشية 5

فعمل منه

فعمل فيه

925

األخير

األصبو
إبا
َ

أبا األصب ِو

993

5

التَّج ّش ُؤ

التَّح ّش ُؤ (بالحاء)

992

 3من تحت

ون
س ُب َ
تَ ْح ُ

ِ
ون
تَ ْحس ُب َ

1015

 5من تحت

البلبل
َ

البلب ُل

1050

2

جمع

جميع
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الصفحة

السطر

الخطأ

الصواب

1055

5

يق
َنطَْيِل ٌ

ليق
ُنطَْي ٌ

1055

2

فيبقى (شهيباب)

فيبقى (شهباب)

1053

9

ض ْي ِر ٍ
ع ِ
ف
ُ

عض ْي ِر ٍ
ف
ُ َ
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 3من تحت

ورددت
َ

رددت
أو
َ

1052

األخير

ألنها الفاعل

ألنها للفاعل

1052

5

الظروف لغة

الظرف لغة

1031

 5من تحت

و(أُولي)

و(أُولى)

1059
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ِ
لبعد

ِ
لبعد ِه

1023

 3من تحت

ِإ ْو

أ َْو

1022

 2من تحت

َمْل ُكها

ِمْل ُكها

1022
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ِم ْن

ِم ْن
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